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ปณามคาถา
มหาโมหตโมนทฺเธ โลเก โลกนฺตทสฺสินา 
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต ชลิโต ชลิติทฺธินา 
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต 
สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลึ, 
“ตำ ตำ การณมาคมฺม ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท 
สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท สตฺถา ธมฺมปทำ สุภำ 
เทเสสิ กรุณาเวค- สมุสฺสาหิตมานโส 
ยำ เว เทวมนุสฺสานำ ปีติปาโมชฺชวฑฺฒนำ 
ปรมฺปราภตา ตสฺส นิปุณา อตฺถวณฺณนา, 
ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ ทีปภาสาย สณฺฐิตา 
น สาธยติ เสสานำ สตฺตานำ หิตสมฺปทำ, 
อปฺเปว นาม สาเธยฺย สพฺพโลกสฺส สา หิตำ” 
อิติ อาสึสมาเนน ทนฺเตน สมจารินา 
กุมารกสฺสเปนาหำ เถเรน ถิรเจตสา 
สทฺธมฺมฏฺฐิติกาเมน สกฺกจฺจำ อภิยาจิโต, 
ตำ ภาสำ อติวิตฺถารำ คตญฺจ วจนกฺกมำ 
ปหายาโรปยิตฺวาน ตนฺตึ ภาสำ มโนรมำ, 
คาถานำ พฺยญฺชนปทำ ยำ ตตฺถ น วิภาวิตำ 
เกวลนฺตำ วิภาเวตฺวา เสสนฺตเมว อตฺถโต 
ภาสนฺตเรน ภาสิสฺสำ อาวหนฺโต วิภาวินำ 
มนโส ปีติปาโมชฺชำ อตฺถธมฺมูปนิสฺสิตนฺติ.
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คำานมัสการ ปณามคาถา

ข้าพเจา้๑ อันพระกุมารกัสสปเถระ๒ ผู้ฝึกตนเรียบร้อยแล้ว ประพฤติสมำ่าเสมอมีจติมั่นคง 
ใคร่ความดำารงมั่นแห่งพระสัทธรรม หวังอยู่วา่ 
“พระอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทอันงาม 
ที่พระศาสดา ผู้ฉลาดในสภาพที่เป็นธรรมและมิใชธ่รรม มีบทคือพระสัทธรรมถึงพร้อมแล้ว 
มีพระอัธยาศัยอันกำาลังแห่งกรุณาให้อุตสาหะด้วยดีแลว้ ทรงอาศัยเหตุน้ันๆ แสดงแล้ว 
เป็นเครื่องเจริญปีติปราโมทย์ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นคำาที่สุขุมละเอียด นำาสืบๆ กันมา ต้ังอยู่แล้วในตามพปัณณิทวีป๓ โดยภาษาของชาวเกาะ
ยังไม่ทำาความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ ให้สำาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายที่เหลือได้ 
ไฉนพระอรรถกถาแห่งพระธรรมบทน้ัน จะทำาประโยชน์ให้สำาเรจ็แก่โลกทั้งปวงได้” ดังน้ี 
อาราธนาโดยเคารพแล้ว 
จึงขอนมัสการพระบาทแห่งพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริ ทรงแลเห็นที่สุดโลกได้ มีพระฤทธิ์รุ่งโรจน์ 
ทรงยังประทีปคือพระสัทธรรมให้รุ่งโรจน์ ในเมื่อโลกอันมืด คือโมหะใหญ่ปกคลุมแล้ว, 
บูชาพระสัทธรรมแห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน และทำาอัญชลีแด่พระสงฆ์แห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ัน 
จักกลา่วอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทน้ัน ด้วยภาษาอื่น โดยอรรถไม่ให้เหลือเลย 
ละภาษาน้ันและลำาดับคำาอันถึงพิสดารเกินเสีย ยกข้ึนสู่ภาษาอันเป็นแบบที่ไพเราะ๔ 
อธิบายบทพยัญชนะแห่งคาถาทั้งหลาย ที่ท่านยังมิได้อธิบายไว้แล้วในอรรถกถาน้ันให้สิ้นเชิง 
นำามาซ่ึงปีติปราโมทย์แห่งใจ อิงอาศัยอรรถและธรรม แก่นักปราชญ์ทั้งหลาย.

๑ พระพุทธโฆษาจารย์.
๒ เป็นนามพระสังฆเถระองค์หนึ่ง ในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ ไม่ใช่พระกุมารกัสสป ในสมัยพุทธกาล.
๓ เกาะเป็นท่ีอยู่ของชาวชนท่ีมีฝ่ามือแดง คือเกาะลังกา (Ceylon)
๔ มโนรมำ เป็นท่ีร่ืนรมย์แห่งใจ.
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๑. ยมกวรรค วรรณนา
๑. ยมกวคฺควณฺณนา  
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๑. เรือ่งพระจักขุปาลเถระ
๑. จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ.

มีปุจฉาว่า “พระธรรมเทศนาน้ีวา่
‘ธรรมทั้งหลาย มใีจเป็นหัวหน้า มใีจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วดว้ยใจ 
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำาอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุน้ัน 
ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำาแอกไปอยู่ฉะน้ัน,’

ดังน้ี พระศาสดาตรัสแล้ว ณ ที่ไหน?”
“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา, 
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา, 
ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกำว วหโต ปทำ -อิติ.

อยำ ธมฺมเทสนา กตฺถ ภาสิตา -อิติ.

วิสัชนาว่า “พระองค์ตรัสแล้ว ณ กรุงสาวตัถี.”
“สาวตฺถิยำ.

มีปุจฉา (เป็นลำาดับไป) ว่า “พระองคท์รงปรารภใคร?”   มีวิสัชนาว่า “พระองค์ทรงปรารภพระจกัขุปาลเถระ.”
“กำ อารพฺภ -อิติ.  “จกฺขุปาลตฺเถรำ.

[กุฎุมพีทำาพิธีขอบุตร]

ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี มกีุฎุมพีผู้หน่ึงชื่อมหาสุวรรณ เป็นคนมั่งมี มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก (แต่) ไม่มีบุตร.
สาวตฺถิยำ กิร มหาสุวณฺโณ นาม กุฏุมฺพิโก อโหสิ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค อปุตฺตโก.

วันหน่ึงเขาไปสู่ท่าอาบนำ้า อาบเสรจ็แล้วกลับมา เห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหน่ึงมีกิ่งสมบูรณ์ ในระหว่างทาง 
คิดว่า “ต้นไม้น้ี จักมีเทวดาผู้มีศกัดิ์ใหญ่สิงอยู่” ดังน้ีแล้ว จึงให้ชำาระสว่นภายใต้แห่งต้นไม้น้ันให้สะอาดแลว้ 
ให้วงรั้ว เกลี่ยทราย ยกธงชัยและธงปฏากข้ึน แต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้ว ทำาปรารถนา (คือบน) วา่ 
“ข้าพเจา้ได้บุตรหรือธิดาแล้ว จักทำาสกัการะใหญ่ถวายทา่น” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.
โส เอกทิวสำ นหานติตฺถำ คนฺตฺวา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺปนฺนสาขำ เอกำ วนปฺปตึ ทิสฺวา 
“อยำ มเหสกฺขาย เทวตาย ปริคฺคหิโต ภวิสฺสติ -อิติ 
ตสฺส เหฏฺฐาภาคำ โสธาเปตฺวา ปาการปริกฺเขปํ การาเปตฺวา วาลุกำ โอกิราเปตฺวา ธชปตากำ อุสฺสาเปตฺวา วนปฺปตึ อลงฺกริตฺวา 
“ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลภิตฺวา ตุมฺหากำ มหาสกฺการำ กริสฺสามิ -อิติ ปตฺถนำ กตฺวา ปกฺกามิ.

[กุฎุมพีได้บุตรสองคน]

ในกาลเป็นลำาดับมา ภรรยาของท่านเศรษฐีกต็ั้งครรภ์.
อถสฺส ภริยาย กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.
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ท่านกใ็ห้พิธีครรภบริหาร๑ แก่นาง.
โส ตสฺสา คพฺภปริหารำ อทาสิ.

ครั้นลว่ง ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรคนหน่ึง.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺตำ วิชายิ.

ท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรน้ันว่า “ปาละ” เพราะเหตุที่ทารกน้ันตนอาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้ว.
เสฏฺฐี อตฺตนา ปาลิตำ วนปฺปตึ นิสฺสาย ลทฺธตฺตา ตสฺส “ปาโล -อิติ นามำ อกาสิ.

ในกาลเป็นส่วนอื่น ท่านเศรษฐีได้บุตรอกีคนหน่ึง.
อปรภาเค อญฺญำ ปุตฺตำ ลภิ.

ขนานนามว่า “จุลปาละ” แล้วขนานนามบุตรคนแรกว่า “มหาปาละ.”
ตสฺส “จุลฺลปาโล -อิติ นามำ กตฺวา อิตรสฺส “มหาปาโล -อิติ นามำ กริ.

ครั้น ๒ กุมารน้ันเจริญวัย๒ มารดาบิดาก็คิดผกูพันดว้ยเครื่องผูกพันคือการครองเรือน.
เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธึสุ.

ในกาลเป็นส่วนอื่น มารดาบิดาไดท้ำากาลกิริยา๓ลว่งไป.
อปรภาเค มาตาปิตโร กาลมกำสุ.

วงศ์ญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่ ๒ เศรษฐีบุตร๔.
สพฺพำ โภคำ ทฺวินฺนำเยว วิวเรสุำ.

[พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ๒๕ พรรษา]

ในสมัยน้ัน พระศาสดา ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เสดจ็ไปโดยลำาดับ 
ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ที่ทา่นอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี บริจาคทรพัย์นับได้ ๕๔ โกฏิสร้างถวาย, 
ทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพาน.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปุพฺเพน คนฺตฺวา 
อนาถปิณฺฑิกมหาเสฏฺฐินา จตุปฺปญฺญาสโกฏิธนำ วิสฺสชฺเชตฺวา การิเต เชตวนมหาวิหาเร วิหรติ 
มหาชนำ สคฺคมคฺเค จ โมกฺขมคฺเค จ ปติฏฺฐาปยมาโน.

๑ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ ทำากัน ๒ คราว คือ ทำาเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ได้ ๕ เดือนคร้ังหนึ่ง เรียก ปํจามฤตมฺ (ปญฺจม-อมต) 
ทำาเมื่อตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนคร้ังหนึ่ง เรียก สปฺตามฺฤตมฺ. (สตฺตม-อมต)

๒ มารดาบิดา ผูกบุตรท้ังสองนั้นสองนั้นผู้เจริญวยัแล้ว ด้วยเคร่ืองผูกคือเรือน
๓ ตาย
๔ พวกญาติก็แบ่งโภคะท้ังหมดจำาเพาะแก่สองเศรษฐีบุตร.
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แท้จริง พระตถาคต 
เสด็จอยู่จำาพรรษาๆ เดียวเท่าน้ันในนิโครธมหาวิหาร 
ที่พระญาติวงศ์ฝา่ยพระชนนี ๘ หมื่นตระกูล, ฝา่ยพระชนก ๘ หมื่นตระกูล เข้ากันเป็นแสนหกหมื่นตระกูลสรา้งถวาย, 
เสด็จอยู่จำาพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร ที่ทา่นอนาถบิณฑกิเศรษฐีสรา้งถวาย ๑๙ พรรษา, 
เสด็จจำาพรรษา ณ บุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสกิา บรจิาคทรัพย์นับได้ ๒๗ โกฏิสรา้งถวาย ๖ พรรษา, 
ทรงอาศัยทีต่ระกูลทั้ง ๒๑ เป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรม เสด็จอยู่จำาพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี (เป็นโคจรคาม) ถึง ๒๕ พรรษา 
ดว้ยประการฉะน้ี.๒

ตถาคโต หิ 
“มาติปกฺขโต อสีติยา  ปิติปกฺขโต อสีติยา -อิติ เทฺวอสีติญาติกุลสหสฺเสหิ การิเต นิโคฺรธมหาวิหาเร เอกเมว วสฺสาวาสำ วสิ 
อนาถปิณฺฑิเกน การิเต เชตวนมหาวิหาเร เอกูนวีสติ 
วิสาขาย สตฺตวีสติโกฏิธนปริจฺจาเคน การิเต ปุพฺพาราเม ฉ วสฺสาวาเส -อิติ 
ทฺวินฺนำ กุลานำ คุณมหนฺตตำ ปฏิจฺจ สาวตฺถึ นิสฺสาย ปญฺจวีสติ วสฺสาวาเส วสิ.

[ผู้บำารุงภกิษุสามเณร]

ทั้งท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกายอ่มไปสู่ที่อุปัฏฐากพระตถาคตเจา้วันละ ๒ ครั้งเป็นประจำา.
อนาถปิณฺฑิโกปิ วิสาขาปิ มหาอุปาสิกา นิพทฺธำ ทิวสสฺส เทฺว วาเร ตถาคตสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺติ.

และเมื่อไป ไม่เคยมีมือเปล่าไป ดว้ยคิดเกรงว่า “ภิกษุหนุ่มและสามเณร จักแลดูมือตน.”
คจฺฉนฺตา จ “ทหรสามเณรา โน หตฺเถ โอโลเกสฺสนฺติ -อิติ ตุจฺฉหตฺถา น คตปุพฺพา.

เมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหาร ย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไป. 
เมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหาร ใช้ให้คนถือปัญจเภสัช๓ และอัฏฐปานะ๔ ไป.
ปุเรภตฺตำ คจฺฉนฺตา ขาทนียาทีนิ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺติ.  ปจฺฉาภตฺตำ ปญฺจ เภสชฺชานิ อฏฺฐ จ ปานานิ.

และในเคหสถานแห่งท่านทั้ง ๒ น้ัน เขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ ๒ พันรูปเป็นนิตยกาล.
นิเวสเนสุ ปน เตสำ ทฺวินฺนำ ทฺวินฺนำ ภิกฺขุสหสฺสานำ นิจฺจำ ปญฺญตฺตาเนวาสนานิ โหนฺติ.

พระภิกษุรูปใด ปรารถนาของสิ่งใด จะเป็นข้าว นำ้า หรือเภสัช ของน้ันก็สำาเร็จแกพ่ระภิกษุรูปน้ันสมปรารถนา.
อนฺนปานเภสชฺเชสุ โย ยำ อิจฺฉติ,  ตสฺส ตำ ยถิจฺฉิตเมว สมฺปชฺชติ.

๑ กุล ตระกูล สกุล ครอบครัว (family).
๒ ๑ พรรษา นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ

๒๕ พรรษา (เชตวัน ๑๙ + บุพพาราม ๖ เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล) โดยมีกรุงสาวัตถีเป็นโคจรคาม (สถานท่ีเท่ียวบิณฑบาต)
๓ เภสัช ๕ คือ เนยใส ๑ เนยข้น ๑ นำ้ามัน ๑ นำ้าผ้ึง ๑ นำ้าอ้อย ๑.
๔ ปานะ ๘ คือ นำ้ามะม่วง ๑ นำ้าชมพู่หรือนำ้าหว้า ๑ นำ้ากล้วยมีเมล็ด ๑ นำ้ากล้วยไม่มีเมล็ด ๑ นำ้ามะซาง ๑ นำ้าลูกจันทน์ หรือองุ่น ๑ นำ้าเง่า

อุบล ๑ นำ้ามะปรางหรือล้ินจ่ี ๑.
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[เศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหา]

ในท่านทั้งสองน้ัน ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดา จนวันเดียว.
เตสุ อนาถปิณฺฑิเกน เอกเมว ทิวสำ สตฺถารำ๑ ปญฺโห๒ น ปุจฺฉิตปุพฺโพ.

ได้ยินวา่ ทา่นคิดว่า 
“พระตถาคตเจา้ เป็นพระพุทธเจา้ผู้ละเอียดอ่อน เป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน เมื่อทรงแสดงธรรมแก่เรา ด้วยทรงพระดำารวิ่า 
‘คฤหบดีมีอุปการะแก่เรามาก’ ดังน้ี จะทรงลำาบาก” จึงไม่ทูลถามปัญหา ด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่ง.
โส กิร “ตถาคโต พุทฺธสุขุมาโล ขตฺติยสุขุมาโล ‘พหุปกาโร เม คหปตีติ มยฺหำ ธมฺมำ เทเสนฺโต กิลเมยฺย -อิติ 
สตฺถริ อธิมตฺตสิเนเหน ปญฺหำ น ปุจฺฉติ.

ฝ่ายพระศาสดา พอท่านเศรษฐีน่ังแล้ว ทรงดำารวิ่า “เศรษฐีน้ี รักษาเราในฐานะที่ไม่ควรรักษา.
เหตวุ่าเราได้ตดัศีรษะของเราอันประดับประดาแล้ว ควักดวงตาของเราออกแล้ว ชำาแหละเน้ือหัวใจของเราแล้ว 
สละลูกเมียผู้เป็นท่ีรักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้ว บำาเพ็ญบารมีอยู่ ๔ อสงไขยกับแสนกัป ก็บำาเพ็ญแล้วเพ่ือแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน
เท่าน้ัน. เศรษฐีน่ีรักษาเราในที่ไม่ควรรักษา,” (ครั้นทรงดำาริ) ฉะน้ีแล้ว ก็ตรัสพระธรรมเทศนากัณฑ์หน่ึงเสมอ.
สตฺถา ปน, ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว, “อยำ เสฏฺฐี มำ อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน รกฺขติ. 
อหำ หิ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ อลงฺกตปฺปฏิยตฺตำ อตฺตโน สีสำ ฉินฺทิตฺวา อกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา 
หทยมำสำ อุพฺพตฺเตตฺวา ปาณสมำ ปุตฺตทารำ ปริจฺจชิตฺวา ปารมิโย ปูเรนฺโต ปเรสำ ธมฺมเทสนตฺถเมว ปูเรสึ. 
เอส มำ อรกฺขิตพฺพฏฺฐาเน รกฺขติ -อิติ เอกำ ธมฺมเทสนำ กเถสิเยว.

[ชาวสาวัตถีไปฟังธรรม]

ครั้งน้ัน ในกรุงสาวัตถี มีคนอยู่ ๗ โกฏิ.๓

ตทา สาวตฺถิยำ สตฺต มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ.

ในคนหมู่น้ัน คนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้ว เกิดเป็นอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ ๒ โกฏิ.
เตสุ สตฺถุ ธมฺมกถำ สุตฺวา  ปญฺจโกฏิมตฺตา มนุสฺสา อริยสาวกา ชาตา, เทฺวโกฏิมตฺตา ปุถุชฺชนา.

ในคนเหล่าน้ัน กิจของพระอริยสาวกมีเพียง ๒ อยา่งเท่าน้ัน คือ ในกาลก่อนแต่เวลาฉันอาหาร ท่านถวายทาน,  
ในกาลภายหลังแต่ฉันอาหารแล้ว ท่านมีมือถือเครื่องสักการบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ใช้คนให้ถือไทยธรรมมีผ้าเภสัชและนำ้าปานะเป็นต้น ไปเพื่อต้องการฟังธรรม.
เตสุ อริยสาวกานำ เทฺวเยว กิจฺจานิ อเหสุำ:  ปุเรภตฺตำ ทานำ เทนฺติ. 
ปจฺฉาภตฺตำ คนฺธมาลาทิหตฺถา วตฺถเภสชฺชปานกาทึ คาหาเปตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.

๑ สตฺถา -อิติปิ.
๒ ปญฺหำ -อิติปิ.
๓ ในกรุงสาวัตถีไม่ปรากฏใหญ่โตถึงกับจุคนได้ตั้ง ๗๐ ล้าน เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอเนกสังขยากระมัง?
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[มหาปาละตามไปฟังธรรม]

ภายหลังวันหน่ึง กุฎุมพีมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวก มีมือถือเครื่องสักการบูชา มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ไปสู่วิหาร๑ จึงถามว่า “มหาชนหมู่น้ีไปไหนกัน?” ครั้นได้ยินวา่ “ไปฟังธรรม” ก็คิดว่า “เราก็จกัไปบ้าง” 
ครั้นไปถึง ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ังอยู่ข้างทา้ยประชุมชน.
อเถกทิวสำ มหาปาโล อริยสาวเก คนฺธมาลาทิหตฺเถ วิหารำ คจฺฉนฺเต ทิสฺวา “อยำ มหาชโน กุหึ คจฺฉติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“ธมฺมสฺสวนาย -อิติ สุตฺวา “อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปริสปริยนฺเต นิสีทิ.

ธรรมดาพระพทุธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงธรรม 
ทรงแลดอูุปนิสัยแห่งคุณมีสรณะศีลและบรรพชาเป็นต้น (ก่อน)  แล้วจึงทรงแสดงธรรมตามอำานาจอธัยาศัย.
พุทฺธา จ นาม ธมฺมำ เทเสนฺตา สรณสีลปพฺพชฺชาทีนำ อุปนิสฺสยำ โอโลเกตฺวา อชฺฌาสยวเสน ธมฺมำ เทเสนฺติ.

[อนุปุพพีกถา ๕]

เหตุน้ัน วันน้ัน พระศาสดา ทรงแลดูอุปนิสัยของกุฎมพีมหาปาละแล้ว  เมื่อทรงแสดงธรรม ไดต้รัสอนุปุพพีกถา 
คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสงส์๒.
ตสฺมา ตำทิวสำ สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยำ โอโลเกตฺวา  ธมฺมำ เทเสนฺโต อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.  
เสยฺยถีทำ ทานกถำ สีลกถำ สคฺคกถำ  กามานำ อาทีนวำ โอการำ สงฺกิเลสำ  เนกฺขมฺเม อานิสำสำ ปกาเสสิ.

[มหาปาละขอบวช]

กุฎุมพีมหาปาละได้สดับธรรมน้ันแล้ว คดิวา่ “บุตรและธดิากด็ี โภคสมบัตกิ็ดี ย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไม่. 
แม้สรีระก็ไปกับตวัไม่ได้.  ประโยชน์อะไรของเราดว้ยการอยู่ครองเรอืน.  เราจักบวช”
ตำ สุตฺวา มหาปาโล กุฏุมฺพิโก จินฺเตสิ 
“ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ ปุตฺตธีตโร วา โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ,  สรีรำปิ อตฺตนา สทฺธึ น คจฺฉติ,  กึ เม ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

พอเทศนาจบ เขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลขอบวช.
โส เทสนาปริโยสาเน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

ขณะน้ัน พระศาสดาตรัสถามเขาว่า “ญาติไหนๆ ของท่าน ที่ควรจะต้องอำาลา ไม่มีบ้างหรือ?”
อถ นำ สตฺถา “นตฺถิ เต โกจิ อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก ญาติ -อิติ อาห.

เขาทูลว่า “พระเจา้ข้า น้องชายของข้าพเจา้มีอยู่.”
“กนิฏฺฐภาตา เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดารับสั่งวา่ “ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงอำาลาเขาเสีย(ก่อน).”
“เตนหิ ตำ อาปุจฺฉาหิ -อิติ.

๑ วิหาร สำานักสงฆ์ วดั (Monastery)
๒ พรรณนาทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ในการออกไปจากกาม.
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[มหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย]

เขาทูลรับว่า “ดีแล้ว” ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปถึงเรือนแล้ว ให้เรียกน้องชายมา มอบทรัพย์สมบัติให้ว่า 
“แน่ะพ่อ สวิญญาณกทรัพยก์็ดี อวิญญาณกทรพัย์กด็ี อันใดอันหน่ึง บรรดามีในตระกูลน้ี, 
ทรพัย์น้ันจงตกเป็นภาระของเจ้าทั้งหมด เจ้าดูแลทรัพย์น้ันเถิด.”
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เคหำ คนฺตฺวา กนิฏฺฐำ ปกฺโกสาเปตฺวา 
“ตาต ยำ อิมสฺมึ กุเล สวิญฺญาณกาวิญฺญาณกำ ธนำ กิญฺจิ อตฺถิ.  สพฺพนฺตำ ตว ภาโร.  ปฏิปชฺชาหิ นำ -อิติ.

น้องชายถามว่า “นาย ก็ทา่นเล่า?”
“ตุมฺเห ปน สามิ -อิติ.

พี่ชายตอบวา่ “ข้าจักบวชในสำานักของพระศาสดา.”
“อหำ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

น้อง. พ่ีพดูอะไร, เมื่อมารดาของข้าพเจ้าตายแล้ว ข้าพเจา้ได้ทา่นเป็นเหมือนมารดา 
เมื่อบิดาตายแล้ว ได้ท่านเป็นเหมือนบิดา. 
สมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของท่าน, ทา่นอยู่ครองเรือนเท่าน้ัน อาจทำาบุญได้, 
ขอท่านอยา่ได้ทำาอย่างน้ันเลย.

“กึ กเถสิ ภาติก.  ตฺวำ, เม มาตริ มตาย, มาตา วิย.  ปิตริ มเต, ปิตา วิย ลทฺโธ. 
เคเห โว มหาวิภโว.  สกฺกา เคหำ อชฺฌาวสนฺเตเหว ปุญฺญานิ กาตุำ.  มา เอวมกตฺถ -อิติ.

พี่. พ่อ ข้าได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา. 
เพราะ (เหตุที่) พระศาสดาทรงแสดงธรรม มีคุณไพเราะ (ทั้ง) ในเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และที่สุด 
ยกข้ึนสู่ไตรลักษณะ๑ อันละเอียดสุขุม, 
ธรรมน้ัน อันใครๆ ไม่สามารถจะบำาเพ็ญให้บริบูรณ์ในทา่มกลางเรือนได้; ข้าจกับวชละ พ่อ.

“ตาต มยา สตฺถุ ธมฺมเทสนา สุตา.  สตฺถารา หิ สณฺหสุขุมำ ติลกฺขณำ อาโรเปตฺวา อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม เทสิโต. 
น สกฺกา โส อคารมชฺเฌ ปูเรตุำ.  ปพฺพชิสฺสามิ ตาต -อิติ.

น้อง. พ่ี เออก็ ท่านยังหนุ่มอยู่โดยแท้. เอาไว้บวชในเมื่อท่านแก่เถิด.
“ภาติก ตรุณาปิจ ตาว.  มหลฺลกกาเล ปพฺพชิสฺสถ -อิติ.

พี่. พ่อ ก็เมื่อมือและเท้าของคนแก่ (แต่) ของตวั ก็ยังว่าไมฟ่ัง ไม่เป็นไปในอำานาจ. 
กจ็ักกลา่วไปทำาอะไรถึงญาติทั้งหลาย. 
ข้าน้ันจะไม่ทำา (ตาม) ถ้อยคำาของเจ้า. ข้าจักบำาเพ็ญสมณปฏิบัติให้บริบูรณ์.

“ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน หตฺถปาทาปิ อนสฺสวา โหนฺติ. น วเส วตฺตนฺติ. 
กิมงฺคำ ปน ญาตกา. สฺวาหำ ตว วจนำ น กโรมิ.  สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามิ

๑ ไตรลักษณะ คือ อนิจจลักษณะ ๑ ทุกขลักษณะ ๑ อนตัตลักษณะ ๑.
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มือและเท้าของผู้ใด ทรุดโทรมไปเพราะชรา วา่ไม่ฟัง 
ผู้น้ันจักประพฤตธิรรมอย่างไรได้.

“ชราชชฺชริตา โหนฺติ หตฺถปาทา อนสฺสวา 
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม กถำ ธมฺมำ จริสฺสติ

ข้าจักบวชแน่ละ พ่อ.”
“ปพฺพชิสฺสาเมวาหำ ตาต -อิติ.

[มหาปาละบรรพชาอุปสมบท]

เมื่อน้องชายกำาลังร้องไห้อยู่เทียว, เขาไปสู่สำานักพระศาสดาแล้ว ทูลขอบวช ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว๑ 
อยู่ในสำานักแห่งพระอาจารย์ และอุปัชฌายค์รบ ๕ พรรษาแล้ว ออกพรรษา ปวารณาแล้ว 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ในพระศาสนาน้ี มธีุระกี่อยา่ง?”
ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว, สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท 
อาจริยุปชฺฌายานำ สนฺติเก ปญฺจ วสฺสานิ วสิตฺวา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ 
“ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานิ -อิติ.

[ธุระ ๒ อยา่งในพระศาสนา]

พระศาสดาตรัสตอบวา่ “ภิกษุ ธุระมี ๒ อยา่ง คือ คันถธุระ (กับ) วิปัสสนาธุระ เท่าน้ัน.”
“คนฺถธุรำ วิปสฺสนาธุรำ -อิติ เทฺวเยว ธุรานิ ภิกฺขุ -อิติ.

พระมหาปาละทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ก็คันถธุระเป็นอย่างไร? วิปัสสนาธรุะเป็นอย่างไร?”
“กตมำ ปน ภนฺเต คนฺถธุรำ. กตมำ วิปสฺสนาธุรำ -อิติ.

พระศาสดา. ธุระน้ี คือ การเรียนนิกายหน่ึงกด็ี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี 
ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้ว ทรงไว้ กลา่ว บอก พุทธวจนะน้ัน ชื่อว่า คันถธุระ. 
สว่นการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไวใ้นอัตตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญ ดว้ยอำานาจแห่งการทำาการตดิต่อ
แล้วถือเอาพระอรหัต ของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่อง ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัด 
ชื่อว่า วิปัสสนาธรุะ.

“อตฺตโน ปญฺญานุรูเปน เอกำ วา เทฺว วา นิกาเย สกลำ วา ปน เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ อุคฺคณฺหิตฺวา ตสฺส ธารณำ กถนำ วาจนำ -อิติ 
อิทำ คนฺถธุรำ นาม. 
สลฺลหุกวุตฺติโน ปน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สาตจฺจกิริยาวเสน วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหณำ -อิติ 
อิทำ๒ วิปสฺสนาธุรำ นาม -อิติ.

๑ ถ้าฟังตามนี้ พระมหาปาละบรรพชาอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา หาใช่เอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่.
๒ กตฺถจิ อิติ อิทนฺติ น ทิสฺสติ.
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มหาปาละ. พระเจา้ข้า ข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ ไม่สามารถจะบำาเพ็ญคันถธุระให้บริบูรณ์ได้, 
แตจ่ักบำาเพ็ญวิปัสสนาธรุะให้บริบูรณ์. ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิด.

“ภนฺเต อหำ มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต คนฺถธุรำ ปูเรตุำ น สกฺขิสฺสามิ,  วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ.  กมฺมฏฺฐานำ เม กเถถ -อิติ.

[พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ไดต้รัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหัต แก่พระมหาปาละ.
อถสฺส สตฺถา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กเถสิ.

ท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้ว แสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตน ได้ภิกษุ ๖๐ รูปแล้ว ออกพร้อมกับเธอทั้งหลาย 
ไปตลอดทาง ๑๒๐ โยชน์ ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำาบลหน่ึง จึงพร้อมดว้ยบริวาร เข้าไปบิณฑบาต ณ บ้านน้ัน.
โส สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อตฺตนา สหคามิโน ภิกฺขู ปริเยสนฺโต สฏฺฐี ภิกฺขู ลภิตฺวา เตหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา 
วีสโยชนสตมคฺคำ คนฺตฺวา เอกำ มหนฺตำ ปจฺจนฺตคามำ ปตฺวา ตตฺถ สปริวาโร ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

[ชาวบ้านเลื่อมใส อาราธนาให้อยู่จำาพรรษา]

หมู่มนุษย์ เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมดว้ยวตัร มีจิตเลื่อมใส แต่งอาสนะแล้วนิมนต์ให้น่ัง 
อังคาส๑ดว้ยอาหารอันประณีตแล้ว ถามว่า “ท่านเจ้าข้า พระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหน?”, 
เมื่อเธอทั้งหลายกล่าวตอบว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เราจะไปสู่ทีต่ามผาสกุ” ดังน้ีแล้ว, 
มนุษย์ผู้เป็นบัณฑติรู้วา่ “ทา่นผู้เจริญทั้งหลาย แสวงหาเสนาสนะที่จำาพรรษา” จึงกล่าวอาราธนาวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พึงอยู่ ณ ที่น่ีตลอดไตรมาสน้ี, ข้าพเจา้ทั้งหลาย จะพึงตั้งอยูใ่นสรณะแล้วถือศีล.”
มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน ภิกฺขู ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทาเปตฺวา ปณีเตนาหาเรน ปริวิสิตฺวา 
“ภนฺเต กุหึ อยฺยา คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“ยถาผาสุกฏฺฐานำ อุปาสก -อิติ วุตฺเต ปณฺฑิตมนุสฺสา “วสฺสาวาสำ เสนาสนำ ปริเยสนฺติ ภทนฺตา -อิติ ญตฺวา 
“ภนฺเต สเจ อยฺยา อิมำ เตมาสำ อิธ วเสยฺยุำ,  มยำ สรเณสุ ปติฏฺฐาย สีลานิ คณฺเหยฺยาม -อิติ อาหำสุ.

แม้เธอทั้งหลายก็คิดเห็นว่า “เราได้อาศัยตระกูลเหล่าน้ี จักทำาการออกไปจากภพได้” ดังน้ี จึงรับนิมนต์. 
เตปิ “มยำ อิมานิ กุลานิ นิสฺสาย ภวนิสฺสรณำ กริสฺสาม -อิติ อธิวาเสสุำ. 

หมู่มนุษย์รับปฏิญญาของเธอท้ังหลายแล้ว ได้ (ช่วยกัน) ปัดกวาดวิหาร จัดท่ีอยู่ในกลางคืน และท่ีอยู่ในกลางวัน แล้วมอบถวาย.
มนุสฺสา เตสำ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา วิหารำ ปฏิชคฺคิตฺวา รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานานิ สมฺปาเทตฺวา อทำสุ.

เธอทั้งหลาย เข้าไปบิณฑบาตบ้านน้ันตำาบลเดียว เป็นประจำา.
เต นิพทฺธำ ตเมว คามำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺติ.

ครั้งน้ัน หมอผู้หน่ึงเข้าไปหาเธอทั้งหลาย ปวารณาว่า “ท่านผู้เจริญ ธรรมดาในที่อยู่ของคนมาก ย่อมมีความไม่ผาสกุบ้าง. 
เมื่อความไม่ผาสุกน้ันเกิดข้ึนแล้ว, ท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้า. ข้าพเจา้จักทำาเภสัชถวาย.”
อถ เน เอโก เวชฺโช อุปสงฺกมิตฺวา 
“ภนฺเต พหุนฺนำ วสนฏฺฐาเน อผาสุกำปิ นาม โหติ.  ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, มยฺหำ กเถยฺยาถ. เภสชฺชำ กริสฺสามิ -อิติ ปวาเรสิ.

๑ (คำาเขมร) เล้ียง, เล้ียงดู ใช้ได้ท้ังเล้ียงบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
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[พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์]

ในวันจำาพรรษา๑ พระเถระเรียกภิกษุเหล่าน้ันมา (พร้อมกัน) แล้ว ถามว่า 
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจักให้ไตรมาสน้ีน้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถเท่าไร?”
เถโร วสฺสูปนายิกาทิวเส เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ปุจฺฉิ “อาวุโส อิมำ เตมาสำ กตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสถ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลาย. จกัให้น้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถครบทั้ง ๔ ครับ.
“จตูหิ ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ข้อน้ันสมควรละหรือ? เราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือ? 
เพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำานักของพระพุทธเจา้ ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่. 
แลธรรมดาว่า พระพุทธเจา้ทั้งหลาย อันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้. 
ด้วยวา่ พระพุทธเจา้ทั้งหลายน้ัน อันคนมีอัธยาศัยงาม (จำาพวกเดียว) พึงให้ทรงยินดีได้. 
และข้ึนชื่อว่าอบายทั้ง ๔ เป็นเหมือนเรือนของตวัเอง แห่งคนผู้ประมาทแล้ว. 
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.

“กึ ปเนตำ อาวุโส ปฏิรูปํ?  นนุ อปฺปมตฺเตหิ ภวิตพฺพำ?  มยำ หิ ธรมานสฺส พุทฺธสฺส สนฺติกา กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อาคตา. 
พุทฺธา จ นาม น สกฺกา สเฐน อาราเธตุำ.  กลฺยาณชฺฌาสเยน เหเต อาราเธตพฺพา. 
ปมตฺตสฺส จ นาม จตฺตาโร อปายา สกเคหสทิสา.  อปฺปมตฺตา โหถาวุโส -อิติ.

ภิกษุ. กท็่านเล่า ครับ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจา้จักให้ (ไตรมาสนี้) น้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถ ๓. จกัไม่เหยียดหลัง.
“อหำ ตีหิ อิริยาปเถหิ วีตินาเมสฺสามิ.  ปิฏฺฐึ น ปสาเรสฺสามิ อาวุโส -อิติ.

ภิกษุ. สาธุ ขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ครับ.
“สาธุ ภนฺเต.  อปฺปมตฺตา โหถ -อิติ.

[จักษุของพระมหาปาละพิการ]

เมื่อพระเถระไม่หยั่งลงสู่นิทรา, เมื่อเดือนต้นผ่านไปแล้ว, โรคในจักษุก็เกิดข้ึน.
เถรสฺส นิทฺทำ อโนกฺกมนฺตสฺส, ปฐมมาเส อติกฺกนฺเต, อกฺขิโรโค อุปฺปชฺชิ.

สายนำ้าไหลออกจากตาทั้ง ๒ ข้าง เหมือนสายนำ้าอันไหลออกจากหม้ออันทะลุ.
ฉิทฺทฆฏโต อุทกธารา วิย อกฺขีหิ ธารา ปคฺฆรนฺติ.

ท่านบำาเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้ว ในเวลาอรุณข้ึน เข้าห้องน่ังแล้ว.
โส สพฺพรตฺตึ สมณธมฺมำ กตฺวา อรุณุคฺคมเน คพฺภำ ปวิสิตฺวา นิสีทิ.

๑ วสฺสูปนายิกทิวเส.
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ในเวลาภกิขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำานักของพระเถระ เรียนวา่ “เวลาน้ีเป็นเวลาภิกขาจารครับ.”
ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย เถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “ภิกฺขาจารเวลา ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.

พระเถระตอบว่า “ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ทา่นทั้งหลายถือบาตรและจวีรเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจวีรของตน ออกไปแล้ว.
“เตนหาวุโส คณฺหถ ปตฺตจีวรำ -อิติ อตฺตโน ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ.

ภิกษุทั้งหลาย เห็นตาทั้งสองของพระเถระ นองอยู่ จึงเรียนถามว่า “น่ันเป็นอะไร ครับ.”
ภิกฺขู ตสฺส อกฺขี ปคฺฆรนฺเต ทิสฺวา “กิเมตำ ภนฺเต -อิติ ปุจฺฉึสุ.

เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ลมแทงตาของข้าพเจา้.
“อกฺขี เม อาวุโส วาตา วิชฺฌนฺติ -อิติ.

ภิกษุ. ทา่นครับ หมอปวารณาเราไว้ไม่ใช่หรือ? เราควรบอกแก่เขา.
“นนุ ภนฺเต เวชฺเชนมฺห ปวาริตา?  ตสฺส กเถยฺยาม -อิติ.

เถระ. ดีละ ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย.
“สาธาวุโส -อิติ.

[หมอปรุงยาให้หยอด]

เธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอ.
เต เวชฺชสฺส กถยึสุ.

เขาหุงนำ้ามันส่งไปถวายแล้ว.
โส เตลำ ปจิตฺวา เปเสสิ.

พระเถระเมื่อหยอดนำ้ามันในจมูก น่ังหยอดเทียว แล้วเข้าไปภายในบ้าน.
เถโร นาสาย เตลำ อาสิญฺจนฺโต นิสินฺนโกว อาสิญฺจิตฺวา อนฺโตคามำ ปาวิสิ.

หมอเห็นเรียนถามว่า “ทา่นครับ ได้ยินว่า ลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือ?”
เวชฺโช ทิสฺวา อาห “ภนฺเต อยฺยสฺส กิร อกฺขี วาโต วิชฺฌติ -อิติ.

เถระ. เออ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.

หมอ. ทา่นเจ้าข้า ข้าพเจ้าหุงนำ้ามันแล้วส่งไป (ถวาย).  ทา่นหยอดทางจมูกแล้วหรือ?
“ภนฺเต มยา เตลำ ปจิตฺวา เปสิตำ.  นาสาย โว อาสิตฺตำ -อิติ.

เถระ. เออ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๗  • ๑. เร่ืองพระจักขุปาลเถระ • [หมอปรุงยาให้หยอด]

หมอ. เดี๋ยวน้ี เป็นอย่างไร ครับ.
“อิทานิ กีทิสำ๑ -อิติ.

เถระ. ยังแทงอยู่ทีเดียว อุบาสก.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.

[พระมหาปาละน่ังหยอดยา]

หมอคิดฉงนใจว่า “เราส่งนำ้ามันเพื่อจะยังโรคให้ระงับได้ดว้ยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่าน้ันไปถวายแล้ว. 
เหตุไฉนหนอแล โรคจึงยังไม่สงบ?” จึงเรียนถามวา่ “ท่านเจา้ข้า นำ้ามันน้ัน ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด.”
เวชฺโช “มยา เอกวาเรเนว วูปสมนตฺถำ เตลำ ปหิตำ.  กินฺนุ โข โรโค น วูปสนฺโต -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภนฺเต นิสีทิตฺวา โว อาสิตฺตำ, นิปชฺชิตฺวา -อิติ ปุจฺฉิ.

พระเถระได้น่ิงเสีย  แม้หมอซักถามอยู่ก็ไมพู่ด.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ  ปุนปฺปุนำ ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ.

หมอนึกว่า “เราจกัไปวิหารดทูี่อยู่เอง” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “ถ้าอยา่งน้ัน นิมนต์ไปเถิด ครับ” 
ผละพระเถระแล้ว ไปสู่วิหาร ดูที่อยู่ของพระเถระ เห็นแต่ที่จงกรมและที่น่ัง ไม่เห็นที่นอน จึงเรียนถามวา่ 
“ท่านเจา้ข้า นำ้ามันน้ัน ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด.”
โส “วิหารำ คนฺตฺวา วสนฏฺฐานำ โอโลเกสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา “เตนหิ ภนฺเต คจฺฉถ -อิติ เถรำ วิสฺสชฺเชตฺวา 
วิหารำ คนฺตฺวา เถรสฺส วสนฏฺฐานำ โอโลเกนฺโต จงฺกมนนิสีทนฏฺฐานเมว ทิสฺวา สยนฏฺฐานำ อทิสฺวา 
“ภนฺเต นิสินฺเนหิ โว อาสิตฺตำ, นิปฺปนฺเนหิ -อิติ ปุจฺฉิ.

พระเถระได้น่ิงเสีย.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ.

หมออ้อนวอนซำ้าวา่ “ท่านผู้เจริญ ขอท่านอยา่ได้ทำาอย่างน้ัน. 
ธรรมดา สมณธรรม, เมื่อรา่งกายยังเป็นไปอยู่, กอ็าจทำาได้.  ขอท่านนอนหยอดเถิด.”
“มา ภนฺเต เอวมกตฺถ.  สมณธมฺโม นาม, สรีเร ยาเปนฺเต, สกฺกา กาตุำ.  นิปชฺชิตฺวา อาสิญฺจถ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิ.

[พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย]

พระเถระตอบว่า “ไปเถิด ผู้มอีายุ.  ข้าพเจา้จักปรึกษาดูก่อน แล้วจึงจักรู้.”
“คจฺฉาวุโส.  มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามิ -อิติ.

ก็ในที่น้ันไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย.  ท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่า?
เถรสฺส จ ตตฺถ เนว ญาตี น สาโลหิตา๒ อตฺถิ.  เกน สทฺธึ มนฺเตยฺย?

๑ อกฺขิยุคำ คู่แห่งนยัน์ตา
๒ ญาติสาโลหิตาตปิิ ปาโฐ.
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ถึงอย่างน้ัน ท่านปรึกษากับกรัชกาย๑ อยู่ ดำาริวา่ 
“แน่ะปาลิตะผู้มีอายุ ทา่นจงวา่มากอ่น.  ทา่นจักเห็นแก่จกัษุหรือจักเห็นแกพ่ระพุทธศาสนา?  
ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สดุ อันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้ การคณนานับตวัท่านผู้บอดดว้ยจักษุหามีไม่. 
และพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้ว. 
ในพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน พระพุทธเจ้า แม้แต่พระองค์เดียวก็กำาหนดไม่ได้. 
ท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวน้ีเองวา่ ‘จักไม่นอน จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนน้ี.’ 
เหตุฉะน้ัน จักษุของทา่นฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด.  ท่านจงทรงแตพ่ระพุทธศาสนาไว้เถิด, อยา่เห็นแก่จักษุเลย” 
เมื่อกล่าวสอนภตูกาย ได้ภาษิตคาถาเหล่าน้ีวา่
กรชกาเยน ปน สทฺธึ มนฺเตนฺโต “วเทหิ ตาว อาวุโส ปาลิต.  กึ อกฺขี โอโลเกสฺสสิ อุทาหุ พุทฺธสาสนำ? 
อนมตคฺคสฺมึ หิ สำสารวฏฺเฏ ตว อกฺขิกาณสฺส คณนา นตฺถิ. 
อเนกานิ ปน พุทฺธสตานิ พุทฺธสหสฺสานิ อตีตานิ.  เตสุ เอกพุทฺโธปิ น ปริจฺฉินฺโน. 
อิทานิ ‘อิมำ อนฺโตวสฺสำ ตโย มาเส น นิปชฺชิสฺสามีติ เต มานสำ พทฺธำ. 
ตสฺมา จกฺขูนิ เต นสฺสนฺตุ วา ภิชฺชนฺตุ วา.  พุทฺธสาสนเมว ธาเรหิ, มา จกฺขูนิ -อิติ ภูตกายำ โอวทนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“จกัษุที่ท่านถือว่าของตวั เสื่อมไปเสียเถิด, หูก็เสื่อมไปเสียเถิด, 
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด, แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี ก็เสื่อมไปเสียเถิด,  
ปาลติะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?

“จกฺขูนิ หายนฺตุ๒ มมายิตานิ.
โสตานิ หายนฺตุ, ตเถว เทโห.
สพฺพมฺปิทำ หายตุ เทหนิสฺสิตำ
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ?

จกัษุที่ท่านถือวา่ของตัว ทรดุโทรมไปเสียเถิด, หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด,
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด,  แม้สรรพส่ิงอันอาศัยกายน้ีก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด, 
ปาลติะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?

จกฺขูนิ ชีรนฺตุ๓ มมายิตานิ.
โสตานิ ชีรนฺตุ,  ตเถว กาโย.
สพฺพมฺปิทำ ชีรตุ กายนิสฺสิตำ
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ?

๑ แปลว่า กายอันเกิดแต่ธุลีมีในสรีระ.
๒ สี. หายนฺติ.
๓ สี. ชีรนฺติ.
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จกัษุที่ท่านถือวา่ของตัว แตกไปเสียเถิด. หูก็แตกไปเสียเถิด, 
รูปก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด.  แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี ก็แตกไปเสียเถิด. 
ปาลติะ เหตุไฉนทา่นจึงประมาทอยู่?”

จกฺขูนิ ภิชฺชนฺตุ๑ มมายิตานิ.
โสตานิ ภิชฺชนฺตุ, ตเถว รูปํ.
สพฺพมฺปิทำ ภิชฺชตุ๒ รูปนิสฺสิตำ.
กึการณา ปาลิต ตฺวำ ปมชฺชสิ -อิติ.

[หมอเลกิรักษาพระมหาปาละ]

ครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองด้วย ๓ คาถาอย่างแล้ว ได้น่ังทำานัตถุกรรม๓ แล้วจึงเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต
เอวำ ตีหิ คาถาหิ อตฺตโน โอวาทำ ทตฺวา นิสินฺนโกว นตฺถุกมฺมำ กตฺวา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

หมอเห็นแล้วเรียนถามว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านทำานัตถุกรรมแล้วหรือ?”
เวชฺโช ทิสฺวา “กึ ภนฺเต นตฺถุกมฺมำ กตำ -อิติ ปุจฺฉิ.

เถระ. ใช่ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.

หมอ. เป็นอย่างไรบ้าง ครับ?
“กีทิสำ ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ยังแทงอยู่เทียว อุบาสก.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.

หมอ. ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด ครับ?
“นิสีทิตฺวา โว ภนฺเต กตำ นิปชฺชิตฺวา -อิติ.

พระเถระได้น่ิงเสีย.  ท่านแม้อันหมอถามซำ้า ก็ไมพู่ดอะไร.
เถโร ตุณฺหี อโหสิ.  ปุนปฺปุนำ ปุจฺฉิโตปิ น กิญฺจิ กเถสิ.

ขณะน้ัน หมอกล่าวกะท่านว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านไม่ทำาความสบาย.  
ต้ังแต่วันน้ี ขอท่านอย่าได้กล่าวว่า ‘หมอผู้โน้นหุงนำ้ามันให้เรา’  แม้ข้าพเจ้ากจ็ักไม่กล่าววา่ ‘ข้าพเจ้าหุงนำ้ามันถวายท่าน.”
อถ นำ เวชฺโช “ภนฺเต ตุมฺเห สปฺปายำ น กโรถ.  อชฺช ปฏฺฐาย ‘อสุเกน เม เตลำ ปกฺกนฺติ มา วทิตฺถ. 
อหำปิ ‘มยา โว เตลำ ปกฺกนฺติ น วกฺขามิ -อิติ อาห.

๑ สี. ภิชฺชนฺติ.
๒ สี. ภิชฺชติ.
๓ กรรมอันบุคคลทำาโดยจมูก คือเป่านำ้ามัน(เข้าจมูก?).
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[พระเถระเสียจักษุ พร้อมด้วยบรรลุดว้ยพระอรหัต]

พระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้ว กลับไปสู่วิหาร ดำาริว่า 
“ท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว. ทา่นอย่าได้ละอิริยาบถเสียนะ สมณะ” แล้วกล่าวสอนตนดว้ยคาถาน้ีวา่
โส เวชฺเชน ปจฺจกฺขาโต วิหารำ คนฺตฺวา “เวชฺเชนาปิ ปจฺจกฺขาโตสิ.  อิริยาปถำ มา วิสฺสชฺชิ สมณ -อิติ 
อิมาย คาถาย อตฺตานำ โอวทิตฺวา สมณธมฺมำ อกาสิ.

“ปาลิตะ ทา่นถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา ทิ้งเสียแล้ว 
เที่ยงต่อมัจจรุาช. ไฉนจึงยังประมาทอยู่เล่า?”

“ปฏิกฺขิตฺโต ติกิจฺฉาย เวชฺเชนาสิ วิวชฺชิโต 
นิยโต มจฺจุราชสฺส. กึ ปาลิต ปมชฺชสิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน, พอมัชฌิมยามลว่งแล้ว, ทั้งดวงตา ท้ังกิเลส ของท่านแตก (พร้อมกัน) ไม่ก่อนไม่หลังกวา่กัน.
อถสฺส, มชฺฌิมยาเม อติกฺกนฺตมตฺเต, อปุพฺพำ อจริมำ อกฺขีนิ เจว กิเลสา จ ปภิชฺชึสุ.

ท่านเป็นพระอรหันต์สกุขวิปัสสกะ๑ เข้าไปสู่ห้องน่ังแล้ว.
โส สุกฺขวิปสฺสโก อรหา หุตฺวา คพฺภำ ปวิสิตฺวา นิสีทิ.

[พวกภกิษุและชาวบ้านรับบำารุงพระเถระ]

ในเวลาภกิขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปเรียนวา่ “ทา่นผู้เจริญ เวลาน้ี เป็นเวลาภิกขาจาร.”
ภิกฺขู ภิกฺขาจารเวลาย คนฺตฺวา “ภิกฺขาจารกาโล ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.

เถระ. กาลหรือ? ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย.
“กาโล อาวุโส -อิติ.

ภิกษุ. ครับ.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ถ้าอยา่งน้ัน ท่านทั้งหลายไปเถิด.
“เตนหิ คจฺฉถ -อิติ.

ภิกษุ. กท็่านเล่า? ครับ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ตาของข้าพเจ้า เสื่อมเสียแล้ว ท่านผู้มีอายทุั้งหลาย.
“อกฺขีนิ เม อาวุโส ปริหีนานิ -อิติ.

๑ พระผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสำาเร็จพระอรหัต มิได้ทรงคุณวิเศษอย่างอ่ืนอีก เช่น ไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้อภิญญา เป็นต้น;
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เธอทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้ว มตีาเต็มด้วยนำ้าตา ปลอบพระเถระวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ทา่นอย่าคิดไปเลย.  กระผมทั้งหลายจกัปฏิบัติทา่น” ดังน้ีแล้ว ทำาวตัรปฏิบัติที่ควรจะทำาเสร็จแล้ว เข้าไปสู่บ้าน.
เต ตสฺส อกฺขีนิ โอโลเกตฺวา อสฺสุปุณฺณเนตฺตา หุตฺวา 
“ภนฺเต มา จินฺตยิตฺถ.  มยำ โว ปฏิชคฺคิสฺสาม -อิติ เถรำ อสฺสาเสตฺวา กตฺตพฺพยุตฺตกำ วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา คามำ ปวิสึสุ.

หมู่มนุษย์ไม่เห็นพระเถระ ถามวา่ “ท่านเจา้ข้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจา้ทั้งหลาย ไปข้างไหนเสีย” ทราบข่าวน้ันแล้ว 
ส่งข้าวต้มไปถวายก่อนแล้ว ถือเอาบิณฑบาตไปเอง ไหวพ้ระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้า (ของท่าน) ปลอบวา่ 
“ท่านเจา้ข้า ข้าพเจา้ทั้งหลายจักรับปฏิบัติ.  ท่านอยา่ได้คดิไปเลย” แล้วลากลับ.
มนุสฺสา เถรำ อทิสฺวา “ภนฺเต อมฺหากำ อยฺโย กุหึ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา  ยาคุำ เปเสตฺวา สยำ ปิณฺฑปาตำ อาทาย คนฺตฺวา 
เถรำ วนฺทิตฺวา ปาทมูเล ปวฏฺฏมานา โรทิตฺวา “มยำ ภนฺเต ปฏิชคฺคิสฺสาม.  ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ปกฺกมึสุ.

ตั้งแต่น้ันมา เขาก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายทีว่ิหารเป็นนิตย์.
ตโต ปฏฺฐาย นิพทฺธำ ยาคุภตฺตำ วิหารเมว เปเสนฺติ.

ฝ่ายพระเถระ ก็กลา่วสอนภิกษุ ๖๐ รูปนอกน้ีเป็นนิรันดร์.
เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู นิรนฺตรำ โอวทติ.

เธอทั้งหลายตั้งอยูใ่นโอวาทของท่าน, ครั้นจวนวันปวารณา, ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทุกรูป.
เต ตสฺโสวาเท ฐตฺวา, อุปกฺกฏฺฐาย ปวารณาย, สพฺเพว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

[พวกภกิษุไปเฝ้าพระศาสดา]

ก็แลเธอท้ังหลาย ออกพรรษาแล้ว อยากจะเฝ้าพระศาสดา จึงเรียนพระเถระว่า “กระผมท้ังหลายอยากจะเฝ้าพระศาสดา ครับ.”
วุตฺถวสฺสา จ ปน สตฺถารำ ทฏฺฐุกามา หุตฺวา เถรำ อาหำสุ “ภนฺเต สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺห -อิติ.

พระเถระไดฟ้ังคำาของเธอทั้งหลายแล้วคดิวา่ “เราเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหว่างทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่. 
เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลาย, จักพากันลำาบากทั้งหมด จักไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษา.  เราจักส่งภิกษุเหล่าน้ีไปเสียก่อน.”
เถโร เตสำ วจนำ สุตฺวา จินฺเตสิ “อหำ ทุพฺพโล.  อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี อตฺถิ. 
มยิ เอเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสฺสนฺติ.  ภิกฺขำปิ ลภิตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ.  อิเม ปุเรตรเมว เปเสสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน ทา่นจึงกล่าวกะเธอทั้งหลายว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.”
อถ เน อาห “อาวุโส ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.

ภิกษุ. กท็่านเล่า? ครับ.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ข้าพเจ้าเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหวา่งทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มอียู่. 
เมื่อข้าพเจา้ไปกับท่านทั้งหลาย, จกัพากันลำาบากทั้งหมด.  ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.

“อหำ ทุพฺพโล.  อนฺตรามคฺเค จ อมนุสฺสปริคฺคหิตา อฏวี อตฺถิ. 
มยิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสฺสถ.  ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.
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ภิกษุ. อยา่ทำาอยา่งน้ีเลย ครับ.  กระผมทั้งหลายจักไปพร้อมกันกับท่านทีเดียว.
“มา ภนฺเต เอวำ กริตฺถ.   มยำ ตุมฺเหหิ สทฺธึเยว คมิสฺสาม -อิติ.

พระเถระ กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอยา่ชอบอย่างน้ันเลย.  เมื่อเป็นอย่างน้ัน, ความไม่ผาสุกจักมีแก่ข้าพเจ้า. 
(เมื่อพวกท่านไปถึงแล้ว) น้องชายของข้าพเจา้ เห็นท่านทั้งหลายแล้ว คงจักถาม. 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ท่านทั้งหลายพึงบอกความที่จักษุของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขา. 
เขาคงจกัส่งใครๆ มาสู่สำานักของข้าพเจ้า. ข้าพเจา้จักไปกับเขา. 
ท่านทั้งหลายจงไหว้พระทศพลและพระอสีติมหาเถระตามคำาของข้าพเจา้” ดังน้ีแล้ว ก็ส่งภิกษุเหล่าน้ันไป.
“มา โว อาวุโส เอวำ รุจฺจิตฺถ.  เอวำ สนฺเต, มยฺหำ อผาสุกำ ภวิสฺสติ. 
มยฺหำ กนิฏฺโฐ ตุมฺเห ทิสฺวา ปุจฺฉิสฺสติ.  อถสฺส มม จกฺขูนำ ปริหีนภาวำ อาโรเจยฺยาถ. โส มยฺหำ สนฺติกำ กญฺจิเทว ปหิณิสฺสติ. 
เตน สทฺธึ อาคจฺฉิสฺสามิ.  ตุมฺเห มม วจเนน ทสพลญฺจ อสีติมหาเถเร จ วนฺทถ -อิติ เต อุยฺโยเชสิ.

[พวกภกิษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถระ]

เธอทั้งหลายขมาพระเถระแล้ว เข้าไปสู่ภายในบ้าน. 
เต เถรำ ขมาเปตฺวา อนฺโตคามำ ปวิสึสุ.

หมู่มนุษย์ นิมนต์ให้น่ังถวายภิกษาแล้ว ถามวา่ “ท่านเจา้ข้า ดทู่าทพีระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกันละหรือ?”
มนุสฺสา เต นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ ทตฺวา “กึ ภนฺเต อยฺยานำ คมนากาโร ปญฺญายติ -อิติ.

เธอทั้งหลายตอบวา่ “ใช่  อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย.  พวกข้าพเจา้อยากจะเฝ้าพระศาสดา.”
“อาม อุปาสกา.  สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺห -อิติ.

พวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้ว ทราบความพอใจในการที่เธอทั้งหลายจะไปให้ได้ จึงตามไปส่งแล้ว บ่นรำาพันกลับมา.
เต ปุนปฺปุนำ ยาจิตฺวา เตสำ คมนฉนฺทเมว ญตฺวา อนุคนฺตฺวา ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.

ฝ่ายเธอทั้งหลาย ไปถึงพระเชตวันโดยลำาดับ ถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเถระทั้งหลาย ตามคำาของพระเถระแล้ว 
ครั้นรุ่งข้ึน เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่ เพื่อบิณฑบาต.
เตปิ อนุปุพฺเพน เชตวนำ คนฺตฺวา สตฺถารญฺจ มหาเถเร จ เถรสฺส วจเนน วนฺทิตฺวา 
ปุนทิวเส, ยตฺถ เถรสฺส กนิฏฺโฐ วสติ, ตำ วีถึ ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.

กุฎุมพจีำาเธอทั้งหลายได้ นิมนตใ์ห้น่ัง ทำาปฏิสันถารแล้ว ถามว่า “พระเถระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ไหน?”
กุฏุมฺพิโก เต สญฺชานิตฺวา นิสีทาเปตฺวา กตปฏิสนฺถาโร “ภาติกตฺเถโร เม กุหึ -อิติ ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน เธอทั้งหลาย แจ้งข่าวน้ันแก่เขาแล้ว.
อถสฺส เต ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.

เขารอ้งไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย ถามว่า “ทา่นเจ้าข้า บัดน้ีควรทำาอะไรดี?”
โส เตสำ ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตฺวา ปุจฺฉิ “อิทานิ ภนฺเต กึ กาตพฺพำ -อิติ.
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[ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ]

ภิกษุ. พระเถระต้องการให้ใครๆ ไปจากที่น้ี.  ในกาลเมื่อไปถึงแล้ว พระเถระจักมากับเขา.
“เถโร อิโต กสฺสจิ คมนำ ปจฺจาสึสติ.  คตกาเล เตน สทฺธึ อาคมิสฺสติ -อิติ.

กุฎุมพี. ทา่นเจ้าข้า เจา้คนน้ี หลานของข้าพเจ้าชือ่ปาลิตะ ขอท่านทั้งหลายส่งเจา้น่ีไปเถิด.
“อยำ เม ภนฺเต ภาคิเนยฺโย ปาลิโต นาม.  เอตำ เปเสถ -อิติ.

ภิกษุ. ส่งไปอย่างน้ีไม่ได้.  (เพราะ) อันตรายในทางมีอยู่.  ต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไป จึงจะควร.
“เอวำ เปเสตุำ น สกฺกา.  มคฺเค ปริปนฺโถ อตฺถิ.   ปพฺพาเชตฺวา เปเสตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

กุฎุมพี. ขอท่านทั้งหลายทำาอยา่งน้ันแล้วส่งไปเถิด ครับ.
“เอวำ กตฺวา เปเสถ ภนฺเต -อิติ.

ครั้งน้ัน เธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้ว สั่งสอนให้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติมรีับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนแล้ว บอกทางให้ แล้วส่งไป.
อถ นำ ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาสมตฺตำ จีวรคฺคหณาทีนิ สิกฺขาเปตฺวา  มคฺคำ อาจิกฺขิตฺวา ปหิณึสุ.

สามเณรถึงบ้านน้ันโดยลำาดับ เห็นชายผู้ใหญ่คนหน่ึงที่ประตูบ้าน จึงถามว่า “วิหารป่าไรๆ อาศัยบ้านน้ีมีบ้างหรอื?”
โส อนุปุพฺเพน ตำ คามำ ปตฺวา  คามทฺวาเร เอกำ มหลฺลกำ ทิสฺวา “อิมำ คามำ นิสฺสาย โกจิ อารญฺญโก วิหาโร อตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.

ชาย. มี เจ้าข้า.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

สามเณร. ใครอยู่ที่น้ัน?
“โก ตตฺถ วสติ -อิติ.

ชาย. พระเถระชื่อปาลิตะ๑ เจา้ข้า.
“ปาลิตตฺเถโร นาม ภนฺเต -อิติ.

สามเณร. ขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อย.
“มคฺคำ เม อาจิกฺขถ -อิติ.

ชาย. ทา่นเป็นอะไรกัน? เจา้ข้า.
“โกสิ ตฺวำ ภนฺเต -อิติ.

สามเณร. รูปเป็นหลานของพระเถระ.
“เถรสฺส ภาคิเนยฺโยมฺหิ -อิติ.

[สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ]

ขณะน้ัน เขาพาเธอนำาไปสู่วิหารแล้ว.
อถ นำ คเหตฺวา วิหารำ เนสิ.

๑ น่าจะช่ือปาละ เพราะปาลิตะเป็นช่ือของสามเณรหลานชาย.
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เธอไหว้พระเถระแล้วทำาวตัรปฏิบัติ บำารุงพระเถระดว้ยดีสักกึ่งเดือนแล้ว 
เรียนว่า ท่านผู้เจริญ กุฎุมพีผู้ลุงของกระผม ต้องการให้ทา่นกลับไป ขอท่านมาไปด้วยกันเถิด.”
โส เถรำ วนฺทิตฺวา อฑฺฒมาสมตฺตำ วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา เถรำ สมฺมา ปฏิชคฺคิตฺวา 
“ภนฺเต มาตุลกุฏุมฺพิโก เม ตุมฺหากำ อาคมนำ ปจฺจาสึสติ.  เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.

พระเถระกลา่วว่า “ถ้าอยา่งน้ัน เธอจงจับปลายไม้เท้าของเราเข้า.”
“เตนหิ เม ยฏฺฐิโกฏึ คณฺหาหิ -อิติ.

สามเณรจับปลายไม้เท้า เข้าไปภายในบ้านกับพระเถระ.
โส ยฏฺฐิโกฏึ คเหตฺวา เถเรน สทฺธึ อนฺโตคามำ ปาวิสิ.

หมู่มนุษย์นิมนต์ให้น่ังแล้ว เรียนถามว่า “ทา่นผู้เจริญ ดูทา่ทีท่านจะไปละกระมัง?”
มนุสฺสา เถรำ นิสีทาเปตฺวา “กึ ภนฺเต คมนากาโร โว ปญฺญายติ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

พระเถระตอบว่า “เออ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย.  เราจะไปถวายบังคมพระศาสดา.”
“อาม อุปาสกา.  คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิสฺสามิ -อิติ.

หมู่มนุษย์เหล่าน้ัน อ้อนวอนโดยประการตา่งๆ เมื่อไม่ได้ (สมหวัง) ก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้ว พากันร้องไห้กลับมา.
เต นานปฺปกาเรน ยาจิตฺวา อลภนฺตา เถรำ อุยฺโยเชนฺตา อุปฑฺฒปถำ คนฺตฺวา โรทิตฺวา นิวตฺตึสุ.

[สามเณรถึงสีลวิบัติเพราะเสียงหญิง]

สามเณรพาพระเถระ ดว้ยปลายไม้เท้าไปอยู่ ถึงบ้านทีพ่ระเถระเคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ อยู่แล้ว ในดงระหว่างทาง.
สามเณโร เถรำ ยฏฺฐิโกฏิยา อาทาย คจฺฉนฺโต 
นฺตรามคฺเค อฏวิยำ สงฺกฏฺฐนครำ นาม เถเรน อุปนิสฺสาย วุตฺถปุพฺพคามำ สมฺปาปุณิ.

เธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหน่ึง ผู้ออกจากบ้านน้ันแล้ว ขับพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยูใ่นป่า ถือนิมิตในเสียงแล้ว.
โส ตโต นิกฺขมิตฺวา อรญฺเญ คายิตฺวา ทารูนิ อุทฺธรนฺติยา เอกิสฺสา อิตฺถิยา คีตสทฺทำ สุตฺวา สเร นิมิตฺตำ คณฺหิ.

จริงอยู่ ไม่มีเสียงอื่น ชื่อวา่สามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง.
อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ สทฺโท ปุริสานำ สกลสรีรำ ผริตฺวา ฐาตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

เหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่าง อันจะยดึจิตของบุรุษตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง นะภิกษุทั้งหลาย.”๑

เตนาห ภควา “นาหำ ภิกฺขเว อญฺญำ เอกสทฺทมฺปิ สมนุปสฺสามิ, 
โย๒ เอวำ ปุริสสฺส จิตฺตำ ปริยาทาย ติฏฺฐติ, ยถยิทำ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท -อิติ.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑.
๒ สี. ม. เอวเมว โหติ. ปาลิยมฺปน ยนฺติ ทิสฺสติ.
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สามเณรถือนิมิตในเสียงน้ันแล้ว ปล่อยปลายไม้เท้าเสียแล้ว กล่าวว่า 
ท่านครับ ขอท่านรออยูก่่อน.  กจิของกระผมมี” ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของหญิงน้ัน.
สามเณโร ตตฺถ นิมิตฺตำ คเหตฺวา ยฏฺฐิโกฏึ วิสฺสชฺเชตฺวา “ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต.  กิจฺจำ เม อตฺถิ -อิติ ตสฺสา สนฺติกำ คโต.

นางเห็นเธอแล้วได้หยดุน่ิง.
สา ตำ ทิสฺวา ตุณฺหี อโหสิ.

เธอถึงสีลวิบัติกับนางแล้ว.
โส ตาย สทฺธึ สีลวิปตฺตึ ปาปุณิ.

พระเถระคดิ วา่ “เราได้ยินเสียงขับอันหน่ึงแล้วเดี๋ยวน้ีเอง. ก็แล เสียงน้ันคงเป็นเสียงหญิง. 
ถึงสามเณรก็ชักช้าอยู่.  เธอจกัถึงสีลวิบัติเสียแน่แล้ว.”
เถโร จินฺเตสิ “อิทาเนเวโก คีตสทฺโท สูยิตฺถ.  โส จ โข อิตฺถิยา.  สามเณโรปิ จิรายติ.  โส สีลวิปตฺตึ ปตฺโต ภวิสฺสติ -อิติ.

ฝ่ายสามเณรน้ัน ทำากิจของตนสำาเร็จแล้ว มาพูดว่า “เราทั้งหลายไปกันเถิด ครับ.”
โสปิ อตฺตโน กิจฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา อาคนฺตฺวา “คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ อาห.

ขณะน้ัน พระเถระถามเธอว่า “สามเณร เธอกลายเป็นคนชัว่เสียแล้วหรือ?”
อถ นำ เถโร ปุจฺฉิ “ปาโป ชาโตสิ สามเณร -อิติ.

เธอน่ิงเสีย แมพ้ระเถระถามซำ้าก็ไม่พดูอะไรๆ.
โส ตุณฺหี หุตฺวา ปุนปฺปุนำ ปุฏฺโฐปิ น กิญฺจิ กเถสิ.

[พระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบ]

ลำาดับน้ัน พระเถระกล่าวกะเธอวา่ “ธรุะด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
อถ นำ เถโร อาห “ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐิโกฏิคฺคหณกิจฺจำ นตฺถิ -อิติ.

เธอถึงซ่ึงความสังเวชแล้ว เปลื้องผ้ากาสายะเสียแล้ว นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์พดูวา่ 
“ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อน กระผมเป็นสามเณร. แต่เดี๋ยวน้ีกระผมกลับเป็นคฤหัสถ์แล้ว. 
อน่ึง กระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา บวชเพราะกลวัแต่อันตรายในหนทางของท่าน. มาไปด้วยกันเถิด.”
โส สำเวคปฺปตฺโต กาสายานิ อปเนตฺวา คิหินิยาเมน ปริทหิตฺวา “ภนฺเต อหำ ปุพฺเพ สามเณโร. อิทานิ ปนมฺหิ คิหี ชาโต 
ปพฺพชนฺโตปิจาหำ น สทฺธาย ปพฺพชิโต.  มคฺคปริปนฺถภเยน ปพฺพชิโต.  เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.

พระเถระพูดวา่ “ผู้มีอายุ คฤหัสถ์ชั่วก็ดี สมณะชั่วกด็ี ก็ชัว่ทั้งน้ัน; 
เธอแม้ตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้ว ไม่อาจเพื่อทำาคุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์, เป็นคฤหัสถ์ จกัทำาความดีงามชื่ออะไรได้. 
ธรุะด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
“อาวุโส คิหิปาโปปิ สมณปาโปปิ ปาโปเยว.  ตฺวำ สมณภาเว ฐตฺวาปิ สีลมตฺตำ ปูเรตุำ นาสกฺขิ, 
คิหี หุตฺวา กินฺนาม กลฺยาณำ กริสฺสสิ.  ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐิโกฏิคฺคหณกิจฺจำ นตฺถิ -อิติ.
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นายปาลิตะตอบว่า “ทา่นผู้เจริญ หนทางมีอมนุษย์ชุม.  และท่านก็เสียจักษุ.  จักอยูใ่นที่น้ีอย่างไรได้.”
“ภนฺเต อมนุสฺสุปทฺทูโต มคฺโค  .    ตุมฺเห จ อนฺธา.  กถำ อิธ วสิสฺสถ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระเถระ กลา่วกะเขาว่า “ผู้มีอายุ เธออยา่ได้คดิอย่างน้ันเลย.   
เราจะนอนตายอยู่ ณ ที่น้ีกด็ี จะนอนกลิ้งกลับไปกลับมา ณ ท่ีน้ีก็ดี ข้ึนชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มี” 
(คร้ันว่าอย่างนี้แล้ว) ได้กล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ นำ เถโร “อาวุโส ตฺวำ มา เอวำ จินฺตยิ. 
อิเธว เม นิปชฺชิตฺวา มรนฺตสฺสาปิ, อปราปรำ ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ, ตยา สทฺธึ คมนำ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“เอาเถิด เราเป็นผู้มีจักษุอันเสียแล้ว มาสูท่างไกลอันกันดาร 
นอนอยู่(ก็ช่าง) จะไม่ไป, เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี. 

“หนฺทาหำ หตจกฺขุสฺมิ กนฺตารทฺธานมาคโต 
สยมาโน  น คจฺฉามิ, นตฺถิ พาเล สหายตา. 

เอาเถิด เราเป็นผู้มีจักษุเสียแล้ว มาสู่ทางไกลอันกันดาร จักตายเสีย จักไม่ไป, 
เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี”

หนฺทาหำ หตจกฺขุสฺมิ กนฺตารทฺธานมาคโต 
มริสฺสามิ  โน คมิสฺสามิ, นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

นายปาลิตะ ได้ยินคำาน้ันแล้ว เกิดความสังเวช นึกว่า “เราทำากรรมหนัก เป็นไปโดยดว่น ไม่สมควรหนอ” ดังน้ีแล้ว 
กอดแขนครำ่าครวญ แล่นเข้าราวป่า ได้หลีกไป ด้วยประการน้ันแล.
ตำ สุตฺวา อิตโร สำเวคชาโต “ภาริยำ วต เม สาหสิกำ อนนุจฺฉวิกำ กมฺมำ กตำ -อิติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต 
วนสณฺฑำ ปกฺขนฺทิตฺวา ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสิ.

[อาสนะท้าวสกักะร้อน]

ดว้ยเดชแห่งศีลแม้ของพระเถระ  (ในขณะนั้น) บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์๑ ของท้าวสักกเทวราช ยาว ๖๐ โยชน์ กวา้ง ๕ โยชน์ 
หนา ๑๕ โยชน์ มีสดีุจดอกชัยพฤกษ์ มีปกติยุบลงในเวลาประทับและฟูข้ึนในเวลาเสดจ็ลุกข้ึน แสดงอาการร้อนแล้ว. 
เถรสฺสาปิ สีลเตเชน สฏฺฐิโยชนายามำ ปณฺณาสโยชนวิตฺถตำ ปณฺณรสโยชนพหลำ ชยสุมนปุปฺผวณฺณำ 
นิสีทนุฏฺฐหนกาเลสุ โอนมนุนฺนมนปกติกำ สกฺกสฺส เทวราชสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

ท้าวสักกเทวราช ทรงดำาริวา่ “ใครหนอแล ใคร่จะยังเราให้เคลื่อนจากสถาน” ดังน้ีแล้ว ทรงเล็งลงมา 
ทรงเห็นพระเถระดว้ยทิพยจกัษุ.
สกฺโก “โก นุ โข มำ ฐานา จาเวตุกาโม -อิติ โอโลเกนฺโต ทิพฺเพน จกฺขุนา เถรำ อทฺทส.

เหตุน้ัน พระโบราณาจารยท์ั้งหลาย จึงกล่าวว่า
เตนาหุ โปราณา  

๑ แผ่นศิลาท่ีประทับ มีสีดุจผ้าขนสัตว์เหลือง.
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“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทพิยจักษุ (ทรงทราบวา่) 
พระปาลเถระองค์น้ีติเตียนคนบาป ชำาระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้ว,

“สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท ทิพฺพจกฺขุำ วิโสธยิ
‘ปาปครหี อยำ ปาโล อาชีวำ ปริโสธยิ’,

ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทพิยจักษุ (ทรงทราบว่า) 
พระปาลเถระองค์น้ีหนักในธรรม ยินดีในศาสนา น่ังอยู่แล้ว.”

สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท ทิพฺพจกฺขุำ วิโสธยิ 
‘ธมฺมครุโก อยำ ปาโล นิสินฺโน สาสเน รโต’ -อิติ.

ขณะน้ัน ทา้วเธอได้ทรงพระดำาริว่า “ถ้าเราจกัไม่ไปสู่สำานักของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ติเตียนคนบาป หนักในธรรม เห็นปานน้ัน, 
ศีรษะของเราพึงแตก ๗ เสี่ยง.  เราจักไปสู่สำานักของท่าน.” (ครั้นทรงพระดำาริฉะน้ีแล้ว ก็เสด็จไป).
อถสฺส เอตทโหสิ “สจาหำ เอวรูปสฺส ปาปครหิโน ธมฺมครุกสฺส อยฺยสฺส สนฺติกำ น คมิสฺสามิ. 
มุทฺธา เม สตฺตธา ผเลยฺย.  คมิสฺสามิสฺส สนฺติกำ -อิติ.

เหตุน้ัน (พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าววา่)
ตโต

“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสริิของเทวราช 
เสด็จมาโดยขณะน้ันแล้ว เข้าไปใกล้พระจักขุปาลเถระแล้ว.”

สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท เทวรชฺชสิรีธโร 
ตำขเณน อาคนฺตฺวา จกฺขุปาลำ อุปาคมิ.

ก็แล ครั้นเสดจ็เข้าไปใกล้แล้ว ได้ทรงทำาเสียงฝีพระบาทในที่ใกลพ้ระเถระ.
อุปคนฺตฺวา จ ปน เถรสฺสาวิทูเร ปทสทฺทำ อกาสิ.

ขณะน้ัน พระเถระถามท้าวเธอว่า “น่ันใคร?”
อถ นำ เถโร ปุจฺฉิ “โก เอโส -อิติ.

เทวราชตรัสตอบวา่ “ข้าพเจา้คนเดินทาง เจา้ข้า.”
“อหำ ภนฺเต อทฺธิโก -อิติ.

เถระ. ทา่นจะไปไหน อุบาสก
“กุหึ ยาสิ อุปาสก -อิติ.

เทวราช. เมืองสาวัตถี เจ้าข้า.
“สาวตฺถิยำ ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ไปเถิด ท่านผู้มีอายุ.
“ยาหิ อาวุโส -อิติ.
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เทวราช. กพ็ระผู้เป็นเจา้เล่า เจ้าข้า จักไปไหน?
“อยฺโย ปน ภนฺเต กุหึ คมิสฺสติ -อิติ.

เถระ. ถึงเรากจ็ักไปในที่น้ันเหมือนกัน.
“อหำปิ ตตฺเถว คมิสฺสามิ -อิติ.

เทวราช. ถ้าอยา่งน้ัน เราทั้งหลายไปดว้ยกันเถิด เจ้าข้า.
“เตนหิ เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.

เถระ. เราเป็นคนทุพพลภาพ.  ความเน่ินช้าจักมีแก่ทา่นผู้ไปอยู่กับเรา.
“อหำ ทุพฺพโล.  มยา สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ตว ปปญฺโจ ภวิสฺสติ -อิติ.

เทวราช. กจิรีบของข้าพเจ้าไม่มี.  ถึงข้าพเจา้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า จักได้บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ สักประการหน่ึง. 
เราทั้งหลายไปด้วยกันเถอะเจ้าข้า.

“มยฺหำ อจฺจายิกำ นตฺถิ.  อหำปิ อยฺเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต ทสสุ ปุญฺญกิริยาวตฺถูสุ เอกำ ลภิสฺสามิ.  เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.

พระเถระคดิว่า “น่ันจักเป็นสัตบุรุษ” จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน จับปลายไม้เท้าเข้าเถิด อุบาสก.”
เถโร “เอโส สปฺปุริโส ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา “เตนหิ ยฏฺฐิโกฏึ คณฺห อุปาสก -อิติ อาห.

[ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]

ท้าวสักกเทวราช ทรงทำาอยา่งน้ันแล้ว ย่อพื้นปฐพีให้ถึงพระเชตวันในเพลาเย็น.
สกฺโก ตถา กตฺวา ปฐวึ สงฺขิปนฺโต สายณฺหสมเย เชตวนำ สมฺปาเปสิ.

พระเถระไดฟ้ังเสียงเครื่องประโคมมีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้นแล้ว ถามว่า “น่ัน เสียงที่ไหน?”
เถโร สงฺขปณวาทิสทฺเท สุตฺวา “กตฺเถโส สทฺโท -อิติ ปุจฺฉิ.

เทวราช. ในเมืองสาวัตถี เจ้าข้า.
“สาวตฺถิยำ ภนฺเต -อิติ.

เถระ. ในเวลาไป เราไปโดยกาลช้าแลว้.
“มยำ คมนกาเล จิเรน คมิมฺหา -อิติ.

เทวราช. ข้าพเจ้ารู้ทางตรง เจา้ข้า.
“อหำ อุชุกมคฺคำ ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

ในขณะน้ัน พระเถระกำาหนดได้วา่ “ผู้น้ีมิใช่มนุษย์ จกัเป็นเทวดา.”
ตสฺมึ ขเณ เถโร “นายำ มนุสฺโส เทวตา ภวิสฺสติ -อิติ สลฺลกฺเขสิ.

(เหตุน้ัน พระโบราณจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า)
(เตนาหุ โปราณา)



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๒๙  • ๑. เร่ืองพระจักขุปาลเถระ • [ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]

“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสริิของเทวราช ย่นทางน้ัน 
พลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว.”

สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท เทวรชฺชสิรีธโร 
สงฺขิปิตฺวาน ตำ มคฺคำ ขิปฺปํ สาวตฺถิมาคมิ. (อิติ)

ท้าวเธอนำาพระเถระไปสู่บรรณศาลา ที่กุฎุมพีผู้น้องชายทำาเพื่อประโยชน์แก่พระเถระน่ันเทียว 
นิมนต์ให้น่ังเหนือแผ่นกระดานแล้ว จำาแลงเป็นสหายท่ีรักไปสู่สำานักของกุฎุมพีจุลปาละ ตรัสร้องเรียกว่า “แน่ะปาละผู้สหาย.”
โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏฺฐกุฏุมฺพิเกน การิตำ ปณฺณสาลำ เนตฺวา ผลเก นิสีทาเปตฺวา 
ปิยสหายวณฺเณน ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “สมฺม ปาล -อิติ ปกฺโกสิ.

กุฏุมพจีุลปาละร้องถามวา่ “อะไร? สหาย.”
“กึ สมฺม -อิติ.

เทวราช. ทา่นรู้ความทีพ่ระเถระมาแล้วหรือ?
“เถรสฺส อาคตภาวำ ชานาสิ -อิติ.

จุลปาละ. ข้าพเจ้ายังไมรู่้, กพ็ระเถระมาแล้วหรอื?
“น ชานามิ.   กึ ปน เถโร อาคโต -อิติ.

เทวราช ตรัสว่า “เออ สหาย ข้าพเจา้ไปวิหาร เห็นพระเถระน่ังอยู่ในบรรณศาลาที่ท่านให้ทำา มาแล้วเดี๋ยวน้ีเอง” ดังน้ีแล้ว 
เสด็จหลีกไป.
“อาม สมฺม.   อิทานาหำ วิหารำ คนฺตฺวา เถรำ ตยา การิตปณฺณสาลายำ นิสินฺนกำ ทิสฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.

ฝ่ายกุฎุมพีไปถึงวิหาร เห็นพระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ที่บาทมูล กล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญเจ้าข้า ข้าพเจ้าเห็นเหตุน้ีแล้ว จึงไม่ยอมให้ท่านบวช” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว 
ทำาเด็กทาส ๒ คนให้เป็นไท ให้บวชในสำานักของพระเถระแล้ว สั่งว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงนำาเอาของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น มาจากภายในหมู่บ้าน อุปัฏฐากพระเถระ” ดังน้ี มอบให้แล้ว.
กุฏุมฺพิโกปิ วิหารำ คนฺตฺวา เถรำ ทิสฺวา ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตฺวา “อิทำ ทิสฺวา อหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ ปพฺพชิตุำ นาทาสินฺติอาทีนิ วตฺวา 
เทฺว ทาสทารเก ภุชิสฺเส กตฺวา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพาเชตฺวา “อนฺโตคามโต ยาคุภตฺตาทีนิ อาหริตฺวา เถรำ อุปฏฺฐหถ -อิติ ปฏิปาเทสิ.

สามเณรทั้งหลาย ก็ทำาวตัรปฏิบัติอุปัฏฐากพระเถระแล้ว.
สามเณรา วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา เถรำ อุปฏฺฐหึสุ.

ภายหลังวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายผู้อยูใ่นทิศ (ผู้อยู่ท่ีอ่ืน) มาสูพ่ระเชตวัน ด้วยหวังว่า “จักเฝ้าพระศาสดา” 
ถวายบังคมพระศาสดา เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแล้ว เที่ยวจารกิอยู่ในวิหาร 
ถึงที่อยู่ของพระจักขุปาลเถระแล้ว มีหน้าตรงต่อที่น้ัน ในเวลาเย็น ดว้ยหวังวา่” จักดูแม้ที่น้ี.”
อเถกทิวสำ ทิสาวาสิโน ภิกฺขู “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ เชตวนำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อสีติมหาเถเร ทิสฺวา 
วิหารจาริกำ จรนฺตา จกฺขุปาลตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปตฺวา “อิทำปิ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สายำ ตทภิมุขา อเหสุำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๓๐  • ๑. เร่ืองพระจักขุปาลเถระ • [ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]

ในขณะน้ัน มหาเมฆตั้งข้ึนแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.

พวกเธอคิดว่า “เดี๋ยวน้ีเย็นแล้ว.  และเมฆก็ตั้งข้ึนแล้ว.  เราจักมาดูแต่เช้าเทียว” ดังน้ีแล้ว กลับไป.
เต “อิทานิ สายญฺจ.  เมโฆ จ อุฏฺฐิโต.  ปาโตว อาคนฺตฺวา ปสฺสิสฺสาม -อิติ นิวตฺตึสุ.

ฝนตกในปฐมยาม หยุดในมัชฌิมยาม.
เทโว ปฐมยาเม วสฺสิตฺวา มชฺฌิมยาเม วิคโต.

พระเถระเป็นผู้ (เคย) ปรารภความเพียร เดินจงกรมเป็นอาจิณ; เหตุฉะน้ัน จึงลงสู่ที่กรมแล้วในปัจฉิมยาม.
เถโร อารทฺธวิริโย อาจิณฺณจงฺกมโน  ตสฺมา ปจฺฉิมยาเม จงฺกมนำ โอตริ.

แล ในกาลน้ัน ตัวแมลงค่อมทอง๑เป็นอันมาก ตั้งข้ึนแล้ว บนพื้นที่ฝนตกใหม่.
ตทา ปน นววุฏฺฐาย ภูมิยา พหู อินฺทโคปกา อุฏฺฐหึสุ.

ตวัเหล่าน้ัน, เมื่อพระเถระจงกรมอยู่, ไดว้ิบัติ (ตาย) โดยมาก.
เต, เถเร จงฺกมนฺเต, เยภุยฺเยน วิปชฺชึสุ.

พวกอันเตวาสิก ยังไม่ทันกวาดที่จงกรมของพระเถระ แตเ่ช้าตรู่.
อนฺเตวาสิกา เถรสฺส จงฺกมนฏฺฐานำ กาลสฺเสว น สมฺมชฺชึสุ.

ฝ่ายพระพวกภิกษุนอกน้ี มาด้วยหวังว่า “จักดูท่ีอยู่ของพระเถระ” เห็นสัตว์ท้ังหลายในท่ีจงกรมแล้ว ถามว่า “ใครจงกรมในท่ีน้ี.”
อิตเร ภิกฺขู “เถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ อาคนฺตฺวา จงฺกมเน ปาณเก ทิสฺวา “โก อิมสฺมึ๒ จงฺกมติ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

พวกอันเตวาสิกของพระเถระตอบวา่ “อุปัชฌาย์ของพวกกระผมครับ.”
“อมฺหากำ อุปชฺฌาโย ภนฺเต -อิติ.

เธอทั้งหลายติเตียนว่า “ทา่นทั้งหลายดกูรรมของสมณะเถิด ในกาลมีจักษุทา่นนอนหลับเสีย ไมท่ำาอะไร, 
ในกาลมจีักษุวกิล เดี๋ยวน้ีคดิว่า ‘จงกรม’ ทำาสัตว์มีประมาณถึงเท่าน้ีให้ตายแล้ว 
ท่านคดิว่า ‘จักทำาประโยชน์’ กลับทำาการหาประโยชน์มิได้.”
เต อุชฺฌายึสุ “ปสฺสถ สมณสฺส กมฺมำ.  สจกฺขุกาเล นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺโต กิญฺจิ อกตฺวา 
อิทานิ จกฺขุวิกลกาเล ‘จงฺกมามีติ เอตฺตเก ปาเณ มาเรสิ.  ‘อตฺถำ กริสฺสามีติ อนตฺถำ อกริ -อิติ.

พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแล้วในขณะน้ันว่า 
“พระเจ้าข้า พระจักขุปาลเถระ คดิว่า ‘จงกรม’ ทำาสัตว์มีชีวติเป็นอันมากให้ตายแล้ว.”
อถ เต คนฺตฺวา ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ “ภนฺเต จกฺขุปาลตฺเถโร ‘จงฺกมามีติ พหู ปาณเก มาเรสิ -อิติ.

พระศาสดาตรัสถามวา่ “ท่านทั้งหลายเห็นเธอกำาลังทำาสัตว์มีชีวติเป็นอันมากให้ตายแล้วหรือ?”
“กึ ปน โส ตุมฺเหหิ มาเรนฺโต ทิฏฺโฐ -อิติ.

๑ อินฺทโคปก แปลกันว่า แมลงค่อมทอง แมลงทับเล็ก ช่ือแมลงพวกด้วงชนิดหนึ่ง ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง (แมลงเม่า?)
๒ อิธาติ ยุตฺตตรำ.
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ภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลว่า “ไม่ได้เห็น พระเจา้ข้า.”
“น ทิฏฺโฐ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ทา่นทั้งหลายไม่เห็นเธอ (ทำาดังนี้) ฉันใดแล ถึงเธอก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวติเหล่าน้ัน ฉันน้ัน, 
ภิกษุทั้งหลาย ข้ึนชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตาย ของพระขีณาสพทั้งหลาย (คือบุคคลผู้มีอาสวะส้ินแล้ว) มิได้มี.

“ยเถว ตุมฺเห ตำ น ปสฺสถ, ตถา โสปิ เต ปาเณ น ปสฺสติ,  ขีณาสวานำ มรณเจตนา นาม นตฺถิ ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุ. พระเจา้ข้า เมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหัตมีอยู่ เหตุไฉนท่านจึงกลายเป็นคนมีจักษุมืดแล้ว.
“ภนฺเต อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสเย สติ, กสฺมา อนฺโธ ชาโต -อิติ.

พระศาสดา. ด้วยอำานาจกรรมอันตนทำาไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย.
“อตฺตนา กตกมฺมวเสน ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุ. กท็่านได้ทำากรรมอะไรไว้แล้ว พระเจ้าข้า.
“กึ ปน ภนฺเต เตน กตำ -อิติ.

[บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ี ท่านทั้งหลายจงฟัง” ดังน้ีแล้ว (ตรัสเล่าเรื่องว่า)
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ.

ในอดตีกาล ครั้งพระเจา้พาราณสี ดำารงราชยอ์ยู่ในกรุงพาราณสี หมอผู้หน่ึงเที่ยวทำาเวชกรรมอยูใ่นบ้านและนิคม 
เห็นหญิงทุรพลด้วยจักษุคนหน่ึง จึงถามวา่ “ความไม่ผาสุกของทา่นเป็นอย่างไร?”
อตีเต พาราณสิยำ พาราณสีราเช รชฺชำ กาเรนฺเต, เอโก เวชฺโช คามนิคเม จริตฺวา เวชฺชกมฺมำ กโรนฺโต 
เอกำ จกฺขุทุพฺพลำ อิตฺถึ ทิสฺวา ปุจฺฉิ “กินฺเต อผาสุกำ -อิติ.

หญิงน้ันตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่แลเห็นด้วยดวงตา.”
“อกฺขีหิ น ปสฺสามิ -อิติ.

หมอกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจักทำายาให้แก่ท่าน”
“เภสชฺชนฺเต กริสฺสามิ -อิติ.

หญิง. ทำาเถิด นาย.
“กโรหิ สามิ -อิติ.

หมอ. ทา่นจักให้อะไรแก่ข้าพเจ้า?
“กึ เม ทสฺสสิ -อิติ.

หญิง. ถ้าทา่นอาจกระทำาดวงตาของข้าพเจา้กลับเป็นปกติได้, ข้าพเจ้ากับบุตรและธดิา จักยอมเป็นทาสีของทา่น.
“สเจ เม อกฺขีนิ ปากติกานิ กาตุำ สกฺขิสฺสสิ,  อหนฺเต สทฺธึ ปุตฺตธีตาหิ ทาสี ภวิสฺสามิ -อิติ.

หมอ. รับว่า “ดีละ” ดังน้ีแล้ว ประกอบยาให้แล้ว.
โส “สาธุ -อิติ เภสชฺชำ สำวิทหิ.
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ดวงตากลับเป็นปกติ ด้วยยาขนานเดียวเท่าน้ัน.
เอกเภสชฺเชเนว อกฺขีนิ ปากติกานิ อเหสุำ.

หญิงน้ันคิดแล้วว่า “เราได้ปฏิญญาแก่หมอน่ันไวว้่า ‘จกัพร้อมดว้ยบุตรธดิา ยอมเป็นทาสีของเขา.’ 
ก็แต่เขาจักไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวาน.  เราจักลวงเขา.”
สา จินฺเตสิ “อหำ เอตสฺส ‘สปุตฺตธีตา ทาสี ภวิสฺสามีติ ปฏิชานึ.  น โข ปน มำ สณฺเหน สมุทาจริสฺสติ.  วญฺเจสฺสามิ นำ -อิติ.

นางอันหมอมาแล้วถามว่า “เป็นอย่างไร? นางผู้เจริญ” ตอบว่า “เม่ือก่อน ดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อย เด๋ียวน้ีปวดมากเหลือเกิน.”
สา เวชฺเชนาคนฺตฺวา “กีทิสำ ภทฺเท -อิติ ปุฏฺฐา  “ปุพฺเพ เม อกฺขีนิ โถกำ รุชฺชึสุ.  อิทานิ อติเรกตรำ รุชฺชนฺติ -อิติ อาห.

หมอคิดวา่ “หญิงน้ีประสงค์ลวงเราแล้วไมใ่ห้อะไร.  ความต้องการของเราด้วยคา่จ้างที่หญิงน้ีให้แก่เรามิได้มี. 
เราจกัทำาให้จกัษุมืดเสียเดี๋ยวน้ี” แล้วไปถึงเรือนบอกความน้ันแก่ภรรยา.
เวชฺโช “อยำ มำ วญฺเจตฺวา กิญฺจิ อทาตุกามา.  น เม เอตาย ทินฺนภติยา อตฺโถ.  อิทานิ ตำ อนฺธำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา
เคหำ คนฺตฺวา ภริยาย ตมตฺถำ อาจิกฺขิ.

เธอได้น่ิงเสีย.
สา ตุณฺหี อโหสิ.

หมอน้ันประกอบยาขนานหน่ึงแล้วไปสู่สำานักหญิงน้ัน บอกให้หยอดว่า “นางผู้เจริญ ขอทา่นจงหยอดยาขนานน้ี.”
โส เอกำ เภสชฺชำ โยเชตฺวา ตสฺสา สนฺติกำ คนฺตฺวา “ภทฺเท อิมำ เภสชฺชำ อญฺชาหิ -อิติ อญฺชาเปสิ.

ดวงตาทั้ง ๒ ข้าง ไดด้ับวูบแล้วเหมือนเปลวไฟ.
เทฺว อกฺขีนิ ทีปสิขา วิย วิชฺฌายึสุ.

หมอน้ันได้ (มาเกิด) เป็นจักขุปาลภิกษุแล้ว.
โส เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.

ศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่บุตรของเราทำาแล้วในกาลน้ัน ติดตามเธอไปข้างหลังๆ. 
จริงอยู่ ข้ึนชื่อว่า บาปกรรมน้ี ย่อมตามผู้ทำาไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพทั๑ ตัวเข็นธุระไปอยู่”
“ภิกฺขเว ตทา มม ปุตฺเตน กตกมฺมำ ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ.  ปาปกมฺมำ หิ นาเมตำ ธุรำ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทำ จกฺกำ วิย อนุคจฺฉติ -อิติ.

พระครั้นตรัสเรื่องน้ีแล้ว พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา ได้ตรัสพระคาถาน้ีสืบอนุสนธิ 
ดุจประทับพระราชสาสน์ ซ่ึงมีดินประจำา ไว้แล้ว ด้วยพระราชลัญจกรว่า
อิทำ วตฺถุำ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฺฐาปิตมตฺติกำ สาสนำ ราชมุทฺทาย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมำ คาถมาห

๑ โคพลิพัท คือโคท่ีเขาเทียมเกวียนบรรทุกสินค้า
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“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วด้วยใจ. 
ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยูก่็ดี ทำาอยู่กด็ี. 
ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุน้ัน 
ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำาแอกไปอยู่ฉะน้ัน.”

“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา. 
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา, 
ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ จกฺกำว วหโต ปทำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

จิตที่เป็นไปในภูมิ ๔ แม้ทั้งหมด ต่างโดยจิตมกีามาวจรกุศลจติเป็นต้น ชื่อว่า “มโน” ในพระคาถาน้ัน, 
ถึงอย่างน้ัน ในบทน้ีเมื่อนิยม กะ กำาหนดลง ดว้ยอำานาจจิตที่เกดิข้ึนแก่หมอน้ันในคราวน้ัน 
ย่อมได้จำาเพาะจติที่เป็นไปกับด้วยโทมนัส ประกอบด้วยปฏิฆะ (อย่างเดียว).
ตตฺถ มโน -อิติ กามาวจรกุสลาทิเภทำ สพฺพมฺปิ จตุภูมิกจิตฺตำ. 
อิมสฺมึ ปน ปเท ตทา ตสฺส เวชฺชสฺส อุปฺปนฺนจิตฺตวเสน นิยมิยมานำ ววตฺถาปิยมานำ ปริจฺฉิชฺชมานำ. 
โทมนสฺสสหคตำ ปฏิฆสมฺปยุตฺตำ จิตฺตเมว ลพฺภติ.

บทว่า ปุพฺพงฺคมา คือ ชื่อวา่ มาตามพรอ้มด้วยจิตน้ัน อันเป็นหัวหน้าไปก่อน.
ปุพฺพงฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตฺวา สมนฺนาคตา.

บทว่า ธมฺมา คือ ชื่อวา่ ธรรมเป็น ๔ อย่าง ด้วยอำานาจคุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัตธิรรม และนิสสัตตนิชชีวธรรม.
ธมฺมา -อิติ: คุณเทสนาปริยตฺตินิสฺสตฺตนิชฺชีววเสน จตฺตาโร ธมฺมา นาม.

ในธรรม ๔ ประการน้ัน ธรรมศัพท์น้ีในคำาวา่
“ธรรมและอธรรม ๒ ประการ ให้ผลเหมือนกันหามิได้ 
อธรรมย่อมนำาไปสู่นรก ธรรมยอ่มให้ถึงสุคติ.”๑

ดังน้ี ช่ือว่าคุณธรรม (แปลว่า ธรรมคือคุณ).
เตสุ

“น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน. 
อธมฺโม นิรยำ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ -อิติ

อยำ คุณธมฺโม นาม.

ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราจกัแสดงธรรมงามเบ้ืองต้น แก่ทา่นทั้งหลาย” ดังน้ีเป็นต้น ชื่อวา่เทศนาธรรม๒

“ธมฺมำ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อาทิกลฺยาณำ -อิติ อยำ เทสนาธมฺโม นาม.

๑ ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๗๓.
๒ ธรรมคือเทศนา
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ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ภิกษุทั้งหลาย อน่ึง กุลบุตรบางจำาพวกในโลกน้ี ย่อมเรียนธรรม คือ สตุตะ เคยยะ” ดังน้ีเป็นต้น๑ 
ชื่อวา่ปริยัตธิรรม๒.
“อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺเจ กุลปุตฺตา ธมฺมำ ปริยาปุณนฺติ สุตฺตำ เคยฺยำ -อิติ อยำ ปริยตฺติธมฺโม นาม.

ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ก็สมัยน้ันแล ธรรมทั้งหลายยอ่มมี ขันธ์ทั้งหลายย่อมมี” ดังน้ี เป็นต้น๓ ชื่อว่านิสสัตตธรรม๔

“ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ. ขนฺธา โหนฺติ -อิติ อยำ นิสฺสตฺตธมฺโม นาม.

นัยแม้ในบทวา่ นิชชวีธรรม๕ กด็ุจเดียวกัน.
“นิชฺชีวธมฺโม -อิติปิ เอเสว นโย.

ในธรรม ๔ ประการน้ัน นิสสตัตธรรม หรือ นิชชีวธรรม พระศาสดาทรงประสงค์แล้วในที่น้ี.
เตสุ อิมสฺมึ ฐาเน นิสฺสตฺตนิชฺชีวธมฺโม อธิปฺเปโต. 

นิสสัตตธรรม หรือ นิชชีวธรรมน้ัน โดยความก็อรูปขันธ์ ๓ ประการ คือ “เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์.” 
เหตวุ่าอรูปขันธ์ ๓ ประการน่ัน ชื่อว่ามใีจเป็นหัวหน้า เพราะใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ ๓ ประการน่ัน.
โส อตฺถโต ตโย อรูปิโน ขนฺธา “เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ -อิติ. 
เอเต หิ. มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพฺพงฺคมา นาม.

มีคำาถามว่า “กใ็จ มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณ์เดียวกัน เกิดในขณะเดียวกัน พร้อมกับธรรมเหล่าน้ัน ไม่กอ่นไม่หลังกว่ากัน 
ชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ันอย่างไร?”
“กถำ ปเนเตหิ สทฺธึ เอกวตฺถุโก เอการมฺมโณ อปุพฺพำ อจริมำ เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชมาโน มโน ปุพฺพงฺคโม นาม โหติ -อิติ.

มีคำาแกว้่า “ใจ ได้ชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ัน ด้วยอรรถวา่ เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกดิข้ึน.”
อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน.

เหมือนอย่างว่า เม่ือพวกโจรเป็นอันมาก ทำาโจรกรรมมีปล้นบ้านเป็นต้นอยู่ด้วยกัน,  เม่ือมีใครถามว่า “ใครเป็นหัวหน้าของพวกมัน?” 
ผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกมัน คืออาศัยอยู่ใดจึงทำากรรมน้ันได้ ผู้น้ันช่ือทัตตะก็ตาม ช่ือมัตตะก็ตาม เขาเรียกว่าหัวหน้าของมัน ฉันใด;  
คำาอุปไมยซ่ึงเป็นเครื่องให้อรรถถึงพร้อมน้ี บัณฑิตพึงรู้แจ้ง ฉันน้ัน.
ยถา หิ พหูสุ เอกโต คามฆาตาทิกมฺมานิ กโรนฺเตสุ, “โก เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุตฺเต, 
โย เตสำ ปจฺจโย โหติ, ยำ นิสฺสาย เต ตำ กมฺมำ กโรนฺติ;  โส ทตฺโต วา มตฺโต วา “เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุจฺจติ; 
เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.

๑ ม. มู. ๑๒/๒๖๘
๒ ธรรมคือปริยัติ
๓ ธมฺมสงฺคณิ. ๓๔/๓๓.
๔ ธรรมคือสภาพท่ีมิใช่สัตว์
๕ ธรรมคือสภาพมิใช่ชีวิต
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ใจชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายน่ัน ดว้ยอรรถว่า เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกิดข้ึนฉะน้ี 
เหตุน้ัน ธรรมทั้งหลายน่ัน จึงชื่อว่ามใีจเป็นหัวหน้า, 
เพราะเม่ือใจไม่เกิดข้ึน ธรรมเหล่าน้ันย่อมไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้.  ฝ่ายใจ ถึงเจตสิกธรรมบางเหล่าแม้ไม่เกิดข้ึน ก็ย่อมเกิดข้ึนได้แท้.
อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพฺพงฺคมา. 
น หิ เต, มเน อนุปฺปชฺชนฺเต, อุปฺปชฺชิตุำ สกฺโกนฺติ.   มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุปิ, อุปฺปชฺชติเยว.

อน่ึง ใจชื่อวา่เป็นใหญ่ของธรรมทั้งหลายน่ัน ดว้ยอำานาจเป็นอธิบดี เหตุน้ัน ธรรมทั้งหลายน่ันจึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่
อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสำ -อิติ มโนเสฏฺฐา.

เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายมีโจรผู้เป็นหัวโจกเป็นต้น ผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของชนทั้งหลายมีโจรเป็นต้น ฉันใด, 
ใจผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อวา่เป็นใหญ่ของธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน, เหตุน้ัน ธรรมเหล่าน้ัน จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่.
ยถา หิ โจราทีนำ โจรเชฏฺฐกาทโย อธิปติโน เสฏฺฐา; ตถา เตสมฺปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.

อน่ึง สิ่งทั้งหลายน้ันๆ เสร็จแล้วดว้ยวตัถุมีไม้เป็นต้น ก็ชื่อวา่ของสำาเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้น ฉันใด, 
แม้ธรรมทั้งหลายน่ัน ได้ชื่อวา่สำาเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเสร็จมาแต่ใจ ฉันน้ัน.
ยถา ปน ทารุอาทีหิ นิปฺผนฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ ทารุมยาทีนิ นาม โหนฺติ; ตถา เอเตปิ มนโต นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา นาม.

บทว่า ปทุฏฺเฐน คือ อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นซ่ึงจรมาประทุษร้ายแล้ว.
ปทุฏฺเฐน -อิติ: อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏฺเฐน.

จริงอยู่ ใจปกติชื่อว่า ภวังคจติ, ภวังคจิตน้ันไม่ตอ้งโทษประทุษรา้ยแล้ว.
ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตฺตำ.  ตำ อปฺปทุฏฺฐำ,

เหมือนอย่างว่า นำ้าใสเศรา้หมองแล้ว เพราะสีทั้งหลายมีสีเขียวเป็นต้นซ่ึงจรมา 
(กลับ)เป็นนำ้าต่างโดยประเภทมีนำ้าเขียวเป็นต้น จะชื่อว่านำ้าใหม่ก็มิใช่ จะชื่อวา่นำ้าใสตามเดิมน่ันแลก็มิใช่ ฉันใด, 
ภวังคจิตแม้น้ัน อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นท่ีจรมาประทุษร้ายแล้ว จะช่ือว่าจิตใหม่ก็มิใช่  จะช่ือว่าภวังคจิต ตามเดิมน่ันแลก็มิใช่ ฉันน้ัน,
ยถา หิ ปสนฺนำ อุทกำ อาคนฺตุเกหิ นีลาทีหิ อุปกฺกิลิฏฺฐำ นีโลทกาทิเภทำ โหติ, น จ นวำ อุทกำ  นาปิ ปุริมำ ปสนฺนอุทกเมว; 
ตถา ตมฺปิ อาคนฺตุเกหิ อภิชฺฌาทีหิ โทเสหิ ปทุฏฺฐำ โหติ, น จ นวำ จิตฺตำ, นาปิ ปุริมำ ภวงฺคจิตฺตเมว.

เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีผุดผ่อง แต่มันเศร้าหมองแล้ว เหตุอุปกิเลสท้ังหลายซ่ึงจรมาแล”๑ ดังน้ี.
เตนาห ภควา “ปภสฺสรมิทำ ภิกฺขเว จิตฺตำ. ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺฐำ -อิติ.

ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วอยา่งน้ี.
เอวำ มนสา เจ ปทุฏฺเฐน.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
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บาทคาถาว่า ภาสติ วา กโรติ วา คือ เขาเมื่อพูดเฉพาะแต่วจีทุจริต ๔ อยา่ง,  เมื่อทำา ย่อมทำา เฉพาะแตก่ายทจุริต ๓ อย่าง, 
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำา เพราะความทีต่ัวเป็นผู้มีใจอันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้ายแล้วน้ัน ยอ่มทำามโนทุจริต ๓ อยา่งให้เต็ม.
อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างของเขา ย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอยา่งน้ี.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: โส ภาสมาโน จตุพฺพิธำ วจีทุจฺจริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวิธำ กายทุจฺจริตเมว กโรติ, 
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อภิชฺฌาทีหิ ปทุฏฺฐมานสตาย ติวิธำ มโนทุจฺจริตำ ปูเรติ. 
เอวมสฺส ทส อกุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ.

บาทพระคาถาว่า ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ ความวา่ ทกุข์ย่อมตามบุคคลน้ันไป เพราะทจุรติ ๓ อย่างน้ัน คือว่า 
ทุกข์ที่เป็นผล ทั้งเป็นไปในกาย ทั้งเป็นไปในจิต โดยบรรยายน้ีว่า “ทุกข์มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ทุกข์มีจตินอกน้ีเป็นที่ตั้งบ้าง” 
ย่อมไปตามอตัภาพน้ัน ผู้ไปอยู่ในอบาย ๔ ก็ดี ในหมู่มนุษย์กด็ี เพราะอานุภาพแห่งทุจรติ.
ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวิธทุจฺจริตโต ตำ ปุคฺคลำ ทุกฺขมเนฺวติ: 
ทุจฺจริตานุภาเวน จตูสุ อปาเยสุ วา มนุสฺเสสุ วา ตมตฺตภาวำ คจฺฉนฺตำ  “กายวตฺถุกมฺปิ อิตรวตฺถุกมฺปิ -อิติ 
อิมินา ปริยาเยน กายิกเจตสิกำ วิปากทุกฺขำ อนุคจฺฉติ.

มีคำาถามว่า “ทกุข์ย่อมติดตามบุคคลน้ันเหมือนอะไร?”
มีคำาแกว้่า เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลพิัทไปอยู่ 
อธิบายว่า “เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลพิัทอันเขาเทียมไว้ที่แอก นำาแอกไปอยู่ 
เหมือนอย่างว่า มันลากไปวันหน่ึงก็ดี ๒ วันก็ดี ๕ วันก็ดี ๑๐ วันก็ดี ก่ึงเดือนก็ดี ย่อมไม่อาจให้ล้อหมุนกลับ คือ ไม่อาจละล้อไปได้, 
โดยที่แท้เมื่อ มันกา้วไปข้างหน้า แอกก็เบียดคอ (ของมัน), เมื่อมันถอยหลัง ล้อก็ขูดเน้ือที่ขา, 
ล้อเบียดเบียนด้วยเหตุ ๒ ประการน้ี หมุนตามรอยเท้าของมันไป ฉันใด, 
ทุกข์ทั้งที่เป็นไปทางกาย ทั้งที่เป็นไปทางจติ อันมีทจุรติเป็นมูล ย่อมตดิตามบุคคลผู้มีใจรา้ยแล้ว 
ทำาทจุรติ ๓ ประการให้เต็มที่อยู่ ในทีเ่ขาไปแล้วน้ันๆ มีนรกเป็นต้น ฉันน้ันแล.”
ยถากึ?    จกฺกำว วหโต ปทำ -อิติ: ธุเร ยุตฺตสฺส ธุรำ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทำ จกฺกำ วิย. 
ยถา หิ โส เอกำปิ ทิวสำ เทฺวปิ ปญฺจปิ ทสปิ อฑฺฒมาสำปิ วหนฺโต จกฺกำ นิวตฺเตตุำ ชหิตุำ น สกฺโกติ; 
อถขฺวสฺส ปุรโต อติกฺกมนฺตสฺส ยุคำ คีวำ พาธติ, ปจฺฉโต ปฏิกฺกมนฺตสฺส จกฺกำ อูรุมำสำ ปฏิหนฺติ; 
อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ พาธนฺตำ จกฺกำ ตสฺส ปทานุปทิกำ โหนฺติ, 
ตเถว มนสา ปทุฏฺเฐน ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปูเรตฺวา ฐิตำ ปุคฺคลำ นิรยาทีสุ ตตฺถ ตตฺถ คตฏฺฐาเนสุ 
ทุจฺจริตมูลกำ กายิกมฺปิ เจตสิกมฺปิ ทุกฺขำ อนุพนฺธติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุสามพันรูป ได้บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
คาถาปริโยสาเน ตึสสหสฺสา ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ มีผลแม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถิกา สผลา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระจกัขุปาลเถระ จบ.
จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ.
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๒. เรือ่งมัฏฐกุณฑลี
๒. มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ.

ฝ่ายพระคาถาที่ ๒ ว่า “มโนปุพฺพงฺคมา” เป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ ภาษิตแลว้ ในกรุงสาวัตถี น่ันแล.
“มโนปุพฺพงฺคมา -อิติ ทุติยคาถาปิ สาวตฺถิยำเยว มฏฺฐกุณฺฑลึ อารพฺภ ภาสิตา.

[พราหมณ์ทำาตุ้มหูให้บุตร]

ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี ได้มีพราหมณ์คนหน่ึง ชื่อ อทินนปุพพกะ.
สาวตฺถิยำ กิร อทินฺนปุพฺพโก นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.

เขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆ แก่ใครๆ,  เพราะฉะน้ัน ประชุมชนจึงไดต้ั้งชื่อว่า “อทินนปุพพกะ.”๑

เตน กสฺสจิ กิญฺจิ น ทินฺนปุพฺพำ,  เตน ตำ “อทินฺนปุพฺพโกเตฺวว สญฺชานึสุ.

เขาได้มีบุตรคนเดียว เป็นที่รักใครพ่อใจ.
ตสฺเสกปุตฺตโก อโหสิ ปิโย มนาโป.

ภายหลัง เขาอยากจะทำาเครื่องประดับให้บุตร คิดว่า “ถ้าเรา๒ จักจา้งช่างทอง กจ็ะต้องให้ค่ากำาเหน็จ๓” ดังน้ีแล้ว 
จึงแผ่ทองคำา ทำาให้เป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆ เสร็จแล้ว ได้ให้ (แก่บุตรของตน),
อถสฺส ปิลนฺธนำ กาเรตุกาโม “สเจ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ, เวตนำ ทาตพฺพำ ภวิสฺสติ -อิติ 
สยเมว สุวณฺณำ โกฏฺเฏตฺวา มฏฺฐานิ กุณฺฑลานิ กตฺวา อทาสิ.

เพราะฉะน้ัน บุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชือ่ว่า “มัฏฐกุณฑลี.”๔

เตนสฺส ปุตฺโต “มฏฺฐกุณฺฑลีเตฺวว ปญฺญายิตฺถ.

[รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสยีขวัญข้าว]

ในเวลาเมื่อบุตรน้ันอายุได้ ๑๖ ปี เกิดเป็นโรคผอมเหลือง.
ตสฺส โสฬสวสฺสกาเล ปณฺฑุโรโค อุทปาทิ.

มารดาแลดูบุตรแล้ว จึงพดูกะพราหมณ์ (ผู้สามี) วา่ 
“พราหมณ์ โรคเกิดข้ึนแล้วแก่บุตรของท่าน.  ขอท่านจงหามาหมอรักษาเขาเสียเถิด.”
มาตา ปุตฺตำ โอโลเกตฺวา “พฺราหฺมณ ปุตฺตสฺส เต โรโค อุปฺปนฺโน.  ติกิจฺฉาเปหิ นำ -อิติ อาห.

๑ ผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใคร
๒ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ จักบอกแก่ช่างทอง.
๓ กำาเหน็จ ค่าจ้างทำาเคร่ืองเงินหรือทองรูปพรรณ.
๔ นายตุ้มหูเกล้ียง  ใส่ตุ้มหูเกล้ียงๆ  บดิาแค่ตีทองให้แบน ไม่มีรูปทรงลวดลายอะไร เพราะไม่ยอมเสียเงินจ้างช่างทำา.
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พราหมณ์ตอบวา่ 
“นางผู้เจริญ ถ้าเราจะหาหมอมา, เราจะต้องให้ภัตรและกำาเหน็จ๑ (แก่เขา). หล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเรา(บ้าง).”
“โภติ สเจ เวชฺชำ อาเนสฺสามิ, ภตฺตเวตนำ ทาตพฺพำ ภวิสฺสติ.  ตฺวำ มม ธนจฺเฉทำ น โอโลเกสิ -อิติ.

นางพราหมณีถาม “เมื่อเป็นอย่างน้ี ท่านจะทำาอย่างไรเล่า? พราหมณ์.”
“อถ กึ กริสฺสสิ พฺราหฺมณ -อิติ.

พราหมณ์ตอบวา่ “ทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใด, เราจะทำาอยา่งน้ัน.”
“ยถา เม ธนจฺเฉโท น โหติ, ตถา กริสฺสามิ -อิติ.

พราหมณ์น้ันไปยังสำานักพวกหมอแล้ว ถามวา่ “พวกทา่นวางยาขนานไหน แก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้น.”
โส เวชฺชานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “อสุกโรคสฺส นาม ตุมฺเห กึ เภสชฺชำ กโรถ -อิติ ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้น แก่เขา.
อถสฺส เต ยำ วา ตำ วา รุกฺขตจาทึ อาจิกฺขนฺติ.

เขา (ไป) เอารากไม้เป็นต้นทีพ่วกหมอบอกให้น้ันมาแล้ว ทำายาให้แก่บุตร.
โส ตำ อาหริตฺวา ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ กโรติ.

เมื่อพราหมณ์ทำายาน้ันอยู่น่ันแหละ, โรคได้ (กำาเริบ) กล้าแล้ว  (จน) เข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้.
ตำ กโรนฺตสฺเสวสฺส, โรโค พลวา อโหสิ อเตกิจฺฉภาวำ อุปาคมิ.

พราหมณ์รูว้่าบุตรทุพพลภาพแล้ว จึงหาหมอมาคนหน่ึง.
พฺราหฺมโณ ตสฺส ทุพฺพลภาวำ ญตฺวา เอกำ เวชฺชำ ปกฺโกสิ.

หมอน้ัน (มา) ตรวจดูแล้ว จึงพูด (เล่ียง) วา่ “ข้าพเจา้มีกิจอยู่อยา่งหน่ึง.  ทา่นจงหาหมออื่นมาให้รกัษาเถิด” ดังน้ีแล้ว 
บอกเลิกกับพราหมณ์แล้ว ก็ลาไป๒.
โส โอโลเกตฺวา “อมฺหากำ เอกำ กิจฺจำ อตฺถิ.  อญฺญำ เวชฺชำ ปกฺโกสิตฺวา ติกิจฺฉาเปหิ -อิติ ตำ ปจฺจกฺขาย นิกฺขมิ.

[ให้บุตรนอนท่ีระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติ]

พราหมณ์รู้เวลาวา่บุตรจวนจะตายแล้ว คดิวา่ 
“เหล่าชนที่มาแล้วๆ เพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรน้ี จักเห็นทรพัย์สมบัติภายในเรือน. เราจะเอาเขาไว้ข้างนอก” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอก.
พฺราหฺมโณ ตสฺส มรณสมยำ ญตฺวา “อิมสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตาคตา อนฺโตเคเห สาปเตยฺยำ ปสฺสิสฺสนฺติ.  พหิ นำ กริสฺสามิ -อิติ 
ปุตฺตำ นีหริตฺวา พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.

๑ หรือแปลว่า ขวญัข้าว คือค่าจ้างและรางวัล.
๒ นิกฺขมิ ออกแล้ว.
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[พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี]

ในเวลากำาลังปัจจุสสมัย๑ วันน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้า เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ 
ทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุ เพื่อทรงแลดูเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองคพ์อแนะนำาได้ ซ่ึงมีกุศลมูลอันหนาแน่นแล้ว 
มีความปรารถนา๒ ซ่ึงได้ทำาไว้แล้วในพระพุทธเจา้แต่ปางก่อนทั้งหลาย ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระญาณไปในหมื่นจักรวาล.
ตำ ทิวสำ ภควา พลวปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย 
ปุพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการานำ อุสฺสนฺนกุสลมูลานำ เวเนยฺยพนฺธวานำ ทสฺสนตฺถำ พุทฺธจกฺขุนา โลกำ โวโลเกนฺโต 
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ญาณชาลำ ปตฺถริ.

มัฏฐกุณฑลีมาณพ ปรากฏแลว้ ณ ภายในตาข่ายคือพระญาณน้ัน โดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างน้ัน.
มฏฺฐกุณฺฑลี พหิอาลินฺเท นิปนฺนากาเรเนว ตสฺส อนฺโต ปญฺญายิ.

| พระศาสดาทรงเห็นเขาแล้ว ทรงทราบว่า พราหมณ์ผู้บิดานำาเขาออกจากภายในเรือนแล้ว ให้นอนให้ที่น้ัน 
ทรงดำาริวา่ “จะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอ ด้วยปัจจัยที่เราไปในที่น้ัน” เมื่อทรงรำาพึง (อยู่) ได้ทรงเห็นเหตุน้ีวา่
| สตฺถา ตำ ทิสฺวา ตสฺส อนฺโตเคหา นีหริตฺวา ตตฺถ นิปฺปชฺชาปิตภาวำ ญตฺวา “อตฺถิ นุ โข มยฺหำ เอตฺถ คตปฺปจฺจเยน อตฺโถ -อิติ 
อุปธาเรนฺโต อิทำ อทฺทส

“มาณพน้ี จักทำาจติให้เลื่อมใสในเรา ทำากาละแล้ว จักเกดิในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ในดาวดึงสเทวโลก 
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหน่ึง.
“อยำ มาณโว มยิ จิตฺตำ ปสาเทตฺวา กาลำ กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสติ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร ภวิสฺสติ. 

ฝ่ายพราหมณ์จักทำาฌาปนกิจสรรีะน้ัน ร้องไห้ไปในป่าช้า.
พฺราหฺมโณปิ ตำ ฌาเปตฺวา โรทนฺโต อาฬาหเน วิจริสฺสติ.

เทพบุตรจักมองดูอตัภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวตุ๓ ประดับด้วยเครื่องอลังการ หนัก ๖๐ เล่มเกวียน 
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหน่ึง  คิดว่า “สิริสมบัติน้ี เราได้ดว้ยกรรมอะไรหนอ?” ดังน้ี แล้ว เล็งดูอยู่, 
ก็ทราบว่าได้ดว้ยจิตเลื่อมใสในเรา  คิดวา่ “บิดาไม่หาหมอมาให้ประกอบยาให้แก่เรา เพราะเกรงว่าทรัพยจ์ะหมดไป 
เดี๋ยวน้ีไปป่าชา้ร้องไห้อยู่.  เราจักทำาเขาให้ถึงประการอันแปลก” ดังน้ี ดว้ยความขัดเคืองในบิดา 
จักจำาแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาทำานอนร้องไห้อยู่ในที่ใกล้ป่าชา้.
เทวปุตฺโต ติคาวุตปฺปมาณำ สฏฺฐิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิตำ อจฺฉราสหสฺสปริวารำ อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา 
‘เกน นุ โข กมฺเมน มยา อยำ สิริสมฺปตฺติ ลทฺธาติ โอโลเกนฺโต  มยิ จิตฺตปฺปสาเทน ลทฺธภาวำ ญตฺวา 
‘ธนจฺเฉทภเยน มม เภสชฺชำ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ.  วิปฺปการปฺปตฺตำ นำ กริสฺสามีติ 
ปิตริ อกฺขนฺติยา มฏฺฐกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสาวิทูเร นิปฺปชฺชิตฺวา โรทิสฺสติ.

ทีน้ัน พราหมณ์ จักถามเขาว่า “เจา้เป็นใคร?”
อถ นำ พฺราหฺมโณ ‘โกสิ ตฺวำ -อิติ ปุจฺฉิสฺสติ

๑ เวลาจวนสว่าง
๒ กตาธิการานำ มีอธิการอันทำาไว้แล้ว.
๓  สามร้อยเส้น
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เขาจักตอบ “ฉันเป็นมัฏฐกุณฑลีมาณพ บุตรของท่าน.”
‘อหนฺเต ปุตฺโต มฏฺฐกุณฺฑลี -อิติ

พราหมณ์. ทา่นไปเกิดในภพไหน?
‘กุหึ นิพฺพตฺโตสิ -อิติ

เทพบุตร. ในภพดาวดึงส์.
‘ตาวตึสภวเน -อิติ

เมื่อพราหมณ์ถามว่า “เพราะทำากรรมอะไร? เขาจักบอกว่า เขาเกิดเพราะจิตที่เลื่อมใสในเรา.
‘กึ กมฺมำ กตฺวา -อิติ วุตฺเต, มยิ จิตฺตปฺปสาเทน นิพฺพตฺตภาวำ อาจิกฺขิสฺสติ. 

พราหมณ์จักถามว่า “ข้ึนชื่อวา่ ความทำาจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ (เท่านั้น) แล้วไปเกิดสวรรค์ มีหรือ?”
พฺราหฺมโณ ‘ตุมฺเหสุ จิตฺตำ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตา๑ นาม อตฺถิ -อิติ มำ ปุจฺฉิสฺสติ.

ทีน้ัน เราจักตอบเขาว่า “ไม่มีใครอาจจะกำาหนดด้วยการนับไดว้่า มีประมาณเท่าน้ันร้อย หรือเท่าน้ันพัน หรือเท่าน้ันแสน” 
ดังน้ีแล้ว จักภาษิตคาถาในธรรมบท.
อถสฺสาหำ ‘เอตฺตกานิ สตานิ วา สหสฺสานิ วา สตสหสฺสานิ วาติ น สกฺกา คณนาย ปริจฺฉินฺทิตุำ -อิติ วตฺวา ธมฺมปเท คาถำ ภาสิสฺสามิ. 

ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้รรม จกัมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ. 

มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จักเป็นพระโสดาบัน,  ถึงอทินนปุพพกพราหมณ์ก็เหมือนกัน.
มฏฺฐกุณฑลี โสตาปนฺโน ภวิสฺสติ,  ตถา อทินฺนปุพฺพโก พฺราหฺมโณ. |

อาศัยกุลบุตรน้ี ความบูชาธรรมเป็นอันมากจกัมี ดว้ยประการฉะน้ี,” ดังน้ี |
อิติ อิมำ กุลปุตฺตำ นิสฺสาย ธมฺมยาโค มหา๒ ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา

ในวันรุ่งข้ึน ทรงทำาความปฏิบัติ (ชำาระ) พระสรีระเสร็จแล้ว อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว 
เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวตัถี เพื่อบิณฑบาต เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์ โดยลำาดับ.
ปุนทิวเส กตสรีรปฏิชคฺคโน มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา อนุปุพฺเพน พฺราหฺมณสฺส เคหทฺวารำ คโต.

[มัฏฐกุณฑลีทำาใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า]

ในขณะน้ัน มัฏฐกุณฑลีมาณพ กำาลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือน.
ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี อนฺโตเคหาภิมุโข นิปนฺโน โหติ.

พระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์, จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหน่ึง.
สตฺถา อตฺตโน อปสฺสนภาวำ ญตฺวา เอกำ รสฺมึ วิสฺสชฺเชสิ.

๑ นิพพฺตฺตนนฺติปิ.
๒ กตฺถจิ มหาติ ปทำ นตถฺิ.
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มาณพคิดว่า “น่ีแสงสวา่งอะไร?” จึงนอนพลิกกลับมา เห็นพระศาสดาแล้ว คดิวา่ 
“เราอาศัยบิดาผู้บอดเขลา๑ จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นปานน้ี แล้วทำาความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทาน หรือฟังธรรม.
เดี๋ยวน้ีแม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว.  กจิที่ควรทำาอย่างอื่นไม่มี” ดังน้ีแล้ว ได้ทำาใจเท่าน้ันให้เลื่อมใส.
มาณโว “กึ โอภาโส นาเมโส -อิติ ปริวตฺติตฺวา นิปฺปนฺโนว สตฺถารำ ทิสฺวา 
“อนฺธพาลปิตรำ นิสฺสาย เอวรูปํ พุทฺธำ อุปสงฺกมิตฺวา กายเวยฺยาวฏิกำ วา กาตุำ ทานำ วา ทาตุำ ธมฺมำ วา โสตุำ นาลตฺถำ.  
อิทานิ เม หตฺถาปิ อวิเธยฺยา.  อญฺญำ กตฺตพฺพำ นตฺถิ -อิติ มนเมว ปสาเทสิ.

[เพราะใจเลื่อมใส ทำากาละไปเกิดในเทวโลก]

พระศาสดาทรงพระดำาริวา่ “พอละ ดว้ยการที่มาณพน้ีทำาใจให้เลื่อมใส ประมาณเท่าน้ัน” ก็เสด็จหลีกไปแล้ว.
สตฺถา “อลำ เอตฺตเกน อิมสฺส -อิติ ปกฺกามิ.

เมื่อพระตถาคตพอกำาลังเสด็จลับตาไป, มาณพน้ันมีใจเลื่อมใส ทำากาละแล้ว เป็นประดุจดังวา่ หลับแล้วกลับตื่นข้ึน 
ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ ๓๐ โยชน์ในเทวโลก.
โส, ตถาคเต จกฺขุปถำ วิชหนฺเตเยว, ปสนฺนมโน กาลำ กตฺวา สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย เทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ.

[พราหมณ์ครำ่าครวญถึงบุตร]

ฝ่ายพราหมณ์ทำาฌาปนกิจสรีระมาณพน้ันแล้ว ได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบ้ืองหน้า ไปที่ป่าชา้ทุกวันๆ 
ร้องไห้พลาง บ่นพลางว่า “เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน? เจา้ลูกคนเดียวของพ่ออยูท่ี่ไหน?”
พฺราหฺมโณปิสฺส สรีรำ ฌาเปตฺวา อาฬาหเน โรทนปรายโน อโหสิ 
เทวสิกำ อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ “กหำ เอกปุตฺตก, กหำ เอกปุตฺตก -อิติ.

[เทพบุตรจำาแลงกายไปหาพราหมณ์]

(แม้) เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้ว คดิว่า “สมบัติน้ีเราไดด้้วยกรรมอะไร?” 
เมื่อพิจารณาไปกร็ู้วา่ “ไดด้้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว จึงคิดต่อไปว่า 
“พราหมณ์ผู้น้ี ในกาลเมื่อเราไม่สบาย หาได้ให้หมอประกอบยาไม่ เดี๋ยวน้ีสิ ไปป่าชา้ร้องไห้อยู่, 
ควรที่เราจะทำาแกให้ถึงประการอันแปลก” ดังน้ีแล้ว จึงจำาแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาแล้ว 
ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ ในที่ไม่ไกลป่าช้า.
เทวปุตฺโตปิ อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา “เกน กมฺเมน ลทฺธา -อิติ  อุปธาเรนฺโต “สตฺถริ มโนปสาเทน -อิติ ญตฺวา 
“อยำ พฺราหฺมโณ มม อผาสุกกาเล เภสชฺชำ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ, วิปฺปการปฺปตฺตเมตำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
มฏฺฐกุณฺฑลิวณฺเณนาคนฺตฺวา อาฬาหนสฺสาวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.

๑ อันธพาล โง่เพยีงดังคนตาบอด
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[เทพบุตรกับพราหมณ์โต้วาทะกัน]

พราหมณ์เห็นเขาแล้ว จึงคิดว่า “เราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อน.  ก็มาณพน่ัน ร้องไห้ต้องการอะไรเล่า? เราจะถามเขาดู” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะถาม ได้กลา่วคาถาน้ีว่า
พฺราหฺมโณ ตำ ทิสฺวา “อหำ ตาว ปุตฺตโสเกน โรทามิ.  เอส กิมตฺถำ โรทติ.  ปุจฺฉิสฺสามิ นำ -อิติ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห

“ท่านตกแต่งแล้ว เหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระคือระเบียบดอกไม้ 
มีตวัฟุ้งดว้ยจันทน์เหลือง กอดแขนทั้ง ๒ ครำ่าครวญอยู่ ในกลางป่าช้า.  
ท่านเป็นทุกข์อะไรหรือ?”

“อลงฺกโต มฏฺฐกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ.
วนมชฺเฌ กึ ทุกฺขิโต ตุวำ -อิติ.

มาณพน้ันกล่าวว่า
โส อาห

“เรือนรถ ทำาด้วยทองคำา ผดุผ่อง เกดิข้ึนแล้วแก่ข้าพเจา้. 
ข้าพเจา้หาคู่ล้อของมันยังไม่ได้. 
ข้าพเจา้จักยอมเสียชีวติ เพราะความทุกข์น้ัน.”

“โสวณฺณมโย ปภสฺสโร
อุปฺปนฺโน รถปญฺชโร มม.
ตสฺส จกฺกยุคำ น วินฺทามิ. 
เตน ทุกฺเขน ชหิสฺสามิ ชีวิตำ -อิติ.

ทีน้ัน พราหมณ์ได้พูดกะเขาวา่
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห

“พ่อมาณพผู้เจริญ 
คู่ล้อของมันน้ัน จะทำาด้วยทองคำาก็ตาม ทำาดว้ยแก้วกต็าม 
ทำาด้วยโลหะก็ตาม ทำาดว้ยเงินก็ตาม ท่านจงบอกแก่ข้าพเจา้เถิด, 
ข้าพเจา้รับประกันให้ท่านได้คู่ล้อ (ของมัน).”

“โสวณฺณมยำ มณิมยำ
โลหมยำ อถ รูปิยมยำ
อาจิกฺข เม ภทฺทมาณว. 
จกฺกยุคำ ปฏิลาภยามิ เต -อิติ.
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มาณพไดฟ้ังคำาน้ัน คดิวา่ “พราหมณ์ผู้น้ี ไม่ทำายาให้แก่บุตรแลว้ คร้ันมาเห็นเรารูปร่างคลา้ยบุตร ร้องไห้อยู่ ยังพูดว่า 
“เราจะทำาล้อรถซ่ึงทำาด้วยทองคำาเป็นต้นให้.  ช่างเถิด.  เราจกัแกล้งแกเล่น” ดังน้ีแล้ว จึงกลา่วว่า 
“ท่านจะทำาคู่ล้อให้แก่ข้าพเจา้โตเท่าไร?”,  เมื่อพราหมณ์น้ันกล่าววา่ “ท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่า?”, จึงบอกว่า
ตำ สุตฺวา มาณโว “อยำ ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ อกตฺวา ปุตฺตปฏิรูปกำ มำ ทิสฺวา โรทนฺโต ‘สุวณฺณาทิมยำ รถจกฺกำ กโรมีติ วทติ.  
โหตุ.  นิคฺคณฺหิสฺสามิ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา “กีวมหนฺตำ เม จกฺกยุคำ กริสฺสสิ -อิติ วตฺวา, “ยาวมหนฺตำ อากงฺขสิ -อิติ วุตฺเต, 

“ข้าพเจ้าต้องการดว้ยพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ ดวง.  
ท่านอัน๑ข้าพเจา้ขอแล้ว โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ น้ัน
แก่ข้าพเจ้าเถิด.” 

“จนฺทสุริเยหิ เม อตฺโถ. เต เม เทหีติ ยาจิโต.

มาณพน้ันกล่าวซำ้าแกเ่ขาว่า 
“พระจันทร์และพระอาทิตย์ ส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้ง ๒ 
รถของข้าพเจ้าทำาดว้ยทองคำา ย่อมงามสมกับคู่ล้ออันน้ัน.”

โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ 
“จนฺทสุริยา อุภยตฺถ ภาตโร
โสวณฺณมโย รโถ มม
เตน จกฺกยุเคน โสภติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พราหมณพ์ูดกับเขาว่า
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห

“พ่อมาณพ ท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนา เป็นคนเขลาแท้ๆ. 
ข้าพเจา้เข้าใจว่า ท่านจกัตายเสียเปล่า. 
ท่านจกัไม่ไดพ้ระจันทร์๒ และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ เลย.”

“พาโล โข ตฺวมสิ มาณว.
โย ตฺวำ ปตฺถยเส อปตฺถิยำ,
มญฺญามิ ตุวำ มริสฺสสิ.
น หิ ตฺวำ ลจฺฉสิ จนฺทสุริเย -อิติ.

ลำาดับน้ัน มาณพจึงพูดกะพราหมณ์น้ันว่า “ก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซ่ึงปรากฏอยู่ เป็นคนเขลา,  
หรือวา่บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซ่ึงไม่ปรากฏอยู่ เป็นคนเขลาเล่า?” ดังน้ีแล้ว จึงกลา่วเป็นคาถาว่า
อถ นำ มาณโว “กึ ปน ปญฺญายมานสฺสตฺถาย โรทนฺโต พาโล โหติ, อุทาหุ อปญฺญายมานสฺส -อิติ วตฺวา

๑ ชัก อิติ ท่ี เทหีติ มาไว้ข้างหลัง ยาจิโต.
๒ ลจฺฉสิ จักได้.
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“แม้ความไปและความมา ของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่๑. 
ธาตุคือวรรณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้ง ๒. 
(ส่วน) ชนทีท่ำากาละ ละไปแล้ว ใครก็ไม่แลเห็น. 
บรรดาเราทั้งสอง ผู้ครำ่าครวญอยู่ในที่น้ี ใครจะเป็นคนเขลากวา่กัน.”

“คมนาคมนำปิ ทิสฺสติ. 
วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา. 
เปโต กาลกโต น ทิสฺสติ. 
โก นีธ กนฺทตำ พาลฺยตโร -อิติ.

[พราหมณ์ยอมจำานน แลว้ชมเชยเทพบุตร]

พราหมณ์สดับคำาน้ันแล้ว กำาหนดไดว้่า “มาณพน่ีพูดถูก” จึงกล่าวว่า
ตำ สุตฺวา พฺราหฺมโณ “ยุตฺตำ เอส วทติ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา

“พ่อมาณพ ท่านพดูจริงทีเดียว.  
บรรดาเราทั้ง ๒ ผู้ครำ่าครวญอยู่ (ในท่ีนี้) ข้าพเจา้เองเป็นคนเขลากว่า.  
ข้าพเจา้อยากได้บุตรที่ทำากาละแล้วคืนมา 
เป็นเหมือนทารกรอ้งไห้อยากไดพ้ระจันทร์”

“สจฺจำ โข วเทสิ มาณว. 
อหเมว กนฺทตำ พาลฺยตโร. 
จนฺทำ วิย ทารโก รุทำ
ปุตฺตำ กาลกตาภิปตฺถยำ -อิติ

ดังน้ีแล้ว เป็นผู้หายโศก เพราะถ้อยคำาของมาณพน้ัน  เมื่อจะทำาความชมมาณพ ไดก้ล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า
วตฺวา ตสฺส กถาย นิสฺโสโก หุตฺวา  มาณวสฺส ถุตึ กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“ท่านมารดข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ร้อนหนักหนา๒ 
เหมือนบุคคลดับไฟที่ตดินำ้ามันดว้ยนำ้า 
ข้าพเจา้ย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวง ให้ดับ๓ ได้. 

“อาทิตฺตำ วต มำ สนฺตำ ฆตสิตฺตำว ปาวกำ
วารินา วิย โอสิญฺจำ สพฺพำ นิพฺพาปเย ทรำ. 

๑ ทิสฺสติ แปลได้ ๒ นัย เป็นกัตตุ แปลว่า ย่อมปรากฏ เป็นกรรม แปลว่า อันบุคคลย่อมเห็น.
๒ สนฺตำ ในคาถาเท่ากับ สมานำ.
๓ นิพพฺาปเย เป็นอุตตมบุรุษ เอ วภิัตติ วัตตมานา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๔๕  • ๒. เร่ืองมัฏฐกุณฑลี • [พราหมณ์ยอมจำานน แล้วชมเชยเทพบุตร]

ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้า อันความโศกครอบงำาแล้ว. 
ได้ถอนลูกศรคอืความโศกอันเสียดหทัยข้าพเจ้าออกได้หนอ. 

อพฺพุหิ วต เม สลฺลำ โสกำ หทยนิสฺสิตำ 
โย เม โสกปเรตสฺส ปุตฺตโสกำ อปานุทิ.

ข้าพเจา้น้ันเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้ว. 
พ่อมาณพ ข้าพเจา้หายเศร้าโศก หายร้องไห้ เพราะได้ฟังถ้อยคำาของท่าน.”

สฺวาหำ อพฺพุฬฺหสลฺโลสฺมิ. สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโต. 
น โสจามิ น โรทามิ ตว สุตฺวาน มาณว -อิติ.

[พราหมณ์ซกัถามเทพบุตร]

ขณะน้ัน พราหมณ์ เมื่อจะถามเขาวา่ “ท่านชือ่อะไร?” จึงกล่าวว่า
อถ นำ “โก นาม ตฺวำ -อิติ ปุจฺฉนฺโต

“ท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือว่าเป็นท้าวปุรินททสกักเทวราช? 
ท่านชื่อไร? หรือเป็นบุตรของใคร? อย่างไร ข้าพเจ้าจะรู้จักทา่นได้?”

“เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ? อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท?
โก วา ตฺวำ?  กสฺส วา ปุตฺโต? กถำ ชาเนมุ ตำ มยำ -อิติ.

ลำาดับน้ัน มาณพบอกแก่เขาว่า
อถสฺส มาณโว  

“ท่านเผาบุตรคนใด ในป่าช้าเองแล้ว ย่อมครำ่าครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใด
บุตรคนน้ันคือข้าพเจ้า ทำากุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพ่ือนของเหล่าไตรทศ๑.”

“ยญฺจ กนฺทสิ  ยญฺจ โรทสิ
ปุตฺตำ อาฬาหเน สยำ ฑหิตฺวา, 
สฺวาหำ กุสลำ กริตฺวาน กมฺมำ
ติทสานำ สหพฺยตำ ปตฺโต -อิติ อาจิกฺขิ.

พราหมณ์ไดก้ล่าวว่า

๑ เทพดา
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พฺราหฺมโณ อาห

“เมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมาก ในเรือนของตน 
หรือรกัษาอุโบสถกรรมเช่นน้ันอยู่, ข้าพเจ้าไม่เห็น. 
ท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไร?”

“อปฺปํ วา พหุำ วา นาทฺทสาม
ทานำ ททนฺตสฺส สเก อคาเร
อุโปสถกมฺมำ วา ตาทิสำ.
เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกำ -อิติ.

มาณพได้กลา่วว่า
มาณโว อาห

“ข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำาบาก มีกายระสำ่าระสายอยู่ในเรือนของตน. 
ได้เห็นพระพุทธเจา้ ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ข้ามความสงสัยเสียได้ 
เสด็จไปดี มพีระปัญญาไม่ทราม. 

“อาพาธิโกหำ ทุกฺขิโต คิลาโน
อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน. 
พุทฺธำ วิคตรชำ วิติณฺณกงฺขำ
อทฺทกฺขึ สุคตำ อโนมปญฺญำ. 

ข้าพเจา้น้ันมีใจเบิกบานแล้ว มจีิตเลื่อมใสแล้ว 
ได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้า. 
ข้าพเจา้ได้ทำากุศลกรรมน้ันแล้ว จึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศ.”

สฺวาหำ มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อญฺชลึ อกรึ ตถาคตสฺส.
ตาหำ กุสลำ กริตฺวาน กมฺมำ
ติทสานำ สหพฺยตำ ปตฺโต -อิติ.

[พราหมณ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ]

เมื่อมาณพน้ัน กำาลังพูดพรำ่าอยู่น่ันเทียว, สรรีะทั้งสิ้นของพราหมณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติ.
ตสฺมึ กเถนฺเต กเถนฺเตเยว, พฺราหฺมณสฺส สกลสรีรำ ปีติยา ปริปูริ.

เขาเมื่อจะประกาศปีติน้ัน จึงกล่าววา่
โส ตำ ปีตึ ปเวเทนฺโต
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“น่าอัศจรรย์หนอ น่าประหลาดหนอ 
วิบากของการทำาอัญชลีน้ี เป็นไปได้เช่นน้ี.  
แม้ข้าพเจ้ามใีจเบิกบานแล้ว มจีิตเลื่อมใสแล้ว 
ถึงพระพุทธเจา้ว่าเป็นสรณะในวันน้ีแล.”

“อจฺฉริยำ วต อพฺภุตำ
อญฺชลิกมฺมสฺส อยมีทิโส วิปาโก.
อหำปิ มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
อชฺเชว พุทฺธำ สรณำ วชามิ -อิติ อาห.

[เทพบุตรโอวาทพราหมณ์แลว้ก็หายตัวไป]

ลำาดับน้ัน มาณพได้กล่าวตอบเขาวา่
อถ นำ มาณโว  

“ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว ถึงพระพุทธเจ้า ท้ังพระธรรม ทั้งพระสงฆ์ 
วา่เป็นสรณะในวันน้ีแล.  ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างน้ันน่ันแล 
สมาทานสิกขาบท ๕ อยา่ให้ขาดทำาลาย. 

“อชฺเชว พุทฺธำ สรณำ วชาหิ 
ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ ปสนฺนจิตฺโต. 
ตเถว สิกฺขาปทานิ ปญฺจ 
อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ.

จงรีบเว้นจากปาณาติบาต๑. 
จงเว้นจากที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก.  จงอย่าดื่มนำ้าเมา. จงอย่าพดูปด. 
และจงเป็นผู้เต็มใจดว้ยภรรยาของตน.”

ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺปํ.  
โลเก อทินฺนำ ปริวชฺชยสฺสุ. 
อมชฺชโป.  โน จ มุสา ภณาหิ. 
สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏฺโฐ -อิติ อาห.

เขารับวา่ “ดีแลว้” ได้ภาษิตคาถาเหล่าน้ีวา่
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ การฆ่าสัตว์
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“ดูก่อนยักษ์๑ ทา่นเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า.  
ดูก่อนเทพดา ท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจา้.  
ข้าพเจา้จะทำา (ตาม) ถ้อยคำาของท่าน. ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า.

“อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข. หิตกาโมสิ เทวเต. 
กโรมิ ตุยฺหำ วจนำ. ตฺวมสิ อาจริโย มม.

ข้าพเจา้เข้าถึงพระพุทธเจา้ ว่าเป็นสรณะด้วย. 
ข้าพเจา้เข้าถึงแม้พระธรรม ซ่ึงไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า วา่เป็นสรณะดว้ย. 
ข้าพเจา้เข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์๒ดุจเทพดา 
วา่เป็นสรณะดว้ย.

อุเปมิ สรณำ พุทฺธำ. ธมฺมญฺจาปิ อนุตฺตรำ. 
สงฺฆญฺจ นรเทวสฺส คจฺฉามิ สรณำ อหำ.

ข้าพเจา้รีบเว้นจากปาณาติบาต. เว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก. 
ไม่ดื่มนำ้าเมา. ไม่พดูปด. และเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตน.”

ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺปํ. 
โลเก อทินฺนำ ปริวชฺชยามิ. 
อมชฺชโป.  โน จ มุสา ภณามิ.
สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏฺโฐ -อิติ.

ลำาดับน้ัน เทพบุตรกล่าวกะเขาว่า 
“พราหมณ์ ทรัพยใ์นเรือนของทา่นมีมาก. ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทาน. จงฟังธรรม. จงถามปัญหา” ดังน้ีแล้ว 
ก็อันตรธานไป ณ ที่น้ันน่ันแล.
อถ นำ เทวปุตฺโต “พฺราหฺมณ ตว เคเห พหุำ ธนำ อตฺถิ.  สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ทานำ เทหิ.  ธมฺมำ สุณาหิ.  ปญฺหำ ปุจฺฉาหิ -อิติ วตฺวา 
ตตฺเถวนฺตรธายิ.

[พราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]

ฝ่ายพราหมณ์ ไปเรือนแล้วเรียกนางพราหมณีมา พดูว่า 
“นางผู้เจริญ ฉันจักนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหา. หล่อนจงทำาสักการะ” ดังน้ีแล้ว ไปสู่วิหาร 
ไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลย ไม่ทำาปฏิสันถาร ยืน ณ ทีค่วรข้างหน่ึงแล้ว กราบทูลว่า 
“พระโคดมผู้เจริญ ขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารแห่งข้าพระองค์ เพือ่เสวยในวันน้ี.”
พฺราหฺมโณปิ เคหำ คนฺตฺวา พฺราหฺมณึ อามนฺเตตฺวา “ภทฺเท อหำ สมณำ โคตมำ นิมนฺเตตฺวา ปญฺหำ ปุจฺฉิสฺสามิ.  สกฺการำ กโรหิ -อิติ วตฺวา 
วิหารำ คนฺตฺวา  สตฺถารำ เนว อภิวาเทตฺวา  น ปฏิสนฺถารำ กตฺวา  เอกมนฺตำ ฐิโต 
“โภ โคตม อธิวาเสหิ เม อชฺชตนาย ภตฺตำ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน -อิติ อาห.

๑ คำานี้ ในท่ีอ่ืน หมายถึงผู้ดุร้าย แต่ในท่ีนี้ หมายถึงผู้อันบุคคลควรบูชา
๒ พิเศษ
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พระศาสดาทรงรับแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

เขาไดท้ราบวา่ พระศาสดาทรงรับแล้ว จึงมาเรว็ ใช้คนให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารไว้ ในเรือนของตน.
โส สตฺถุ อธิวาสนำ วิทิตฺวา เวเคนาคนฺตฺวา สกนิเวสเน ขาทนียำ โภชนียำ ปฏิยาทาเปสิ.

พระศาสดาอันหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว เสด็จไปสู่เรอืนแห่งพราหมณ์น้ัน ประทับน่ัง บนอาสนะที่เขาแต่งไว้.
สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตสฺส เคหำ คนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

พราหมณ์อังคาสแลว้ โดยเคารพ.
พฺราหฺมโณ สกฺกจฺจำ ปริวิสิ.

มหาชนประชุมกันแล้ว.
มหาชโน สนฺนิปติ.

ได้ยินวา่, เมื่อพระตถาคต อันพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้ว, หมู่ชน ๒ พวกมาประชุมกัน. (คือ) 
พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกัน ด้วยต้ังใจว่า “วันน้ี พวกเราจักคอยดูพระสมณโคดมท่ีถูกพราหมณ์เบียดเบียนอยู่ ด้วยถามปัญหา,”
พวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐกิ็ประชุมกัน ด้วยตั้งใจว่า “วันน้ี พวกเราจักคอยดพูุทธวิสัย พุทธลีลา.”
มิจฺฉาทิฏฺฐิเกน กิร ตถาคเต นิมนฺติเต, เทฺว ชนกายา สนฺนิปตนฺติ. 
มิจฺฉาทิฏฺฐิกา “อชฺช สมณำ โคตมำ ปญฺหำ ปุจฺฉาย วิเหฐิยมานำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ. 
สมฺมาทิฏฺฐิกา “อชฺช พุทฺธวิสยำ พุทฺธลีฬฺหำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ.

ลำาดับน้ัน พราหมณเ์ข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำาภัตกิจเสร็จแล้ว น่ังบนอาสนะตำ่า ได้ทูลถามปัญหาว่า 
“พระโคดมผู้เจริญ มีหรือ ข้ึนชื่อว่า เหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ไดฟ้ังธรรม 
ไม่ไดร้ักษาอุโบสถเลย ได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่าน้ัน?”
อถ พฺราหฺมโณ กตภตฺตกิจฺจำ ตถาคตำ อุปสงฺกมิตฺวา นีจาสเน นิสินฺโน ปญฺหำ ปุจฺฉิ 
“โภ โคตม ตุมฺหากำ ทานำ อทตฺวา ปูชำ อกตฺวา ธมฺมำ อสฺสุตฺวา อุโปสถวาสำ อวสิตฺวา 
เกวลำ มโนปสาทมตฺเตเนว สคฺเค นิพฺพตฺตา นาม โหนฺติ -อิติ.

พระศาสดา. พราหมณ์ เหตใุดทา่นมาถามเรา.  
ความทีต่นทำาใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ อันมัฏฐกุณฑลีผู้บุตรของทา่นบอกแก่ทา่นแล้วมิใช่หรือ?

“พฺราหฺมณ กสฺมา มำ ปุจฺฉสิ.  นนุ เต ปุตฺเตน มฏฺฐกุณฺฑลินา มยิ มนำ ปสาเทตฺวา อตฺตโน สคฺเค นิพฺพตฺตภาโว กถิโต -อิติ.

พราหมณ์. เมื่อไร? พระโคดมผู้เจริญ.
“กทา โภ โคตม -อิติ.
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พระศาสดา. วันน้ีท่านไปป่าชา้ครำ่าครวญอยู่. เห็นมาณพคนหน่ึง กอดแขนครำ่าครวญอยู่ ในที่ไม่ไกลแล้ว ถามวา่ 
“ท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระคือระเบียบดอกไม้ 
มีตวัฟุ้งดว้ยจันทน์เหลือง”

ดังน้ีเป็นต้นมิใช่หรอื?
“นนุ ตฺวำ อชฺช สุสานำ คนฺตฺวา กนฺทนฺโต อวิทูเร พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺตำ เอกำ มาณวำ ทิสฺวา

‘อลงกฺโต มฏฐฺกุณฺฑลี 
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท -อติิ. 

เมื่อจะทรงประกาศดว้ยคำาที่ชนทั้งสองกล่าวกัน แล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลจีนหมด.
ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตำ กถำ ปกาเสนฺโต สพฺพำ มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุำ กเถสิ.

เพราะฉะน้ันแล เรื่องมัฏฐกุณฑลีน้ันจึงได้ชื่อว่าเป็นพทุธภาษิต.
เตเนเวตำ พุทฺธภาสิตำ นาม ชาตำ.

ก็แล ครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัฏฐกุณฑลีน้ัน จึงตรัสว่า “พราหมณ์ ใชว่่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อย. 
โดยที่แท้ การที่จะนับเหล่าสัตว์ซ่ึงทำาใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ ย่อมไม่มี.”
ตำ กเถตฺวา จ ปน “น โข พฺราหฺมณ เอกสตำ, น เทฺว.  อถโข มยิ มนำ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพฺพตฺตานำ คณนา นตฺถิ -อิติ อาห.

มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้ว.
มหาชโน เวมติโก อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนน้ันไม่สิ้นความสงสัย ได้ทรงอธิษฐานว่า 
“ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร จงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียว.”
อถสฺส อนิพฺเพมติกภาวำ วิทิตฺวา สตฺถา “มฏฺฐกุณฺฑลิเทวปุตฺโต วิมาเนเนว สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ อธิฏฺฐาสิ.

เธอมีอัตภาพอันประดับแล้วดว้ยเครื่องอาภรณ์ทพิย์ สูงประมาณ ๓ คาวตุ มาแล้ว ลงมาจากวิมาน 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ยืน ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
โส ติคาวุตปฺปมาเณน ทิพฺพาภรณปฏิมณฺฑิเตน อตฺตภาเวนาคนฺตฺวา วิมานา โอรุยฺห สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอวา่ “ทา่นทำากรรมสิ่งไร จึงได้สมบัติน้ี” ไดต้รัสพระคาถาว่า
อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ อิมำ สมฺปตฺตึ กึ กมฺมำ กตฺวา ปฏิลภิ -อิติ ปุจฺฉนฺโต

“เทพดา ทา่นมีสีกายงามยิ่งนัก ยืนทำาทิศทั้งสิ้นให้สว่าง 
เหมือนดาวประจำารุ่ง,๑

อภิกฺกนฺเตน วณฺเณน ยา ตฺวำ ติฏฺฐสิ เทวเต 
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา โอสธี วิย ตารกา

๑ ในปทานุกรมบาลี ฉบับของ R.C. Childers อธิบายว่า ดาวรักษาโรค (โอสธี ยา, ตารกา ดาว): ดาวประจำารุ่ง (Morning star) 
ในคาถานี้แปลว่า ดาวประจำารุ่ง.
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เทพดาผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามทา่น 
(เมื่อ) ท่านเป็นมนุษย์ ได้ทำาบุญอะไรไว้.”

ปุจฺฉามิ ตำ เทว มหานุภาวำ 
มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปุญฺญำ -อิติ

คาถมาห.

เทพบุตรกราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ สมบัติน้ีข้าพระองค์ได้แล้ว เพราะทำาใจให้เลื่อมใสในพระองค์.
เทวปุตฺโต “อยำ ภนฺเต สมฺปตฺติ ตุมฺเหสุ มนำ ปสาเทตฺวา ลทฺธา -อิติ.

พระศาสดา. สมบัติน้ี ท่านได้แล้ว เพราะทำาใจให้เลื่อมใสในเราหรือ?
“มยิ มนำ ปสาเทตฺวา ลทฺธา เต -อิติ.

เทพบุตร. พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

มหาชนแลดูเทพบุตรแลว้ ได้ประกาศความยินดวี่า “แน่ะ พ่อเฮ้ย! พุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอ. 
บุตรของพราหมณ์ชื่ออทินนปุพพกะ ไม่ได้ทำาบุญอะไรๆ อย่างอื่น ยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้ว ได้สมบัติเห็นปานน้ี.”
มหาชโน เทวปุตฺตำ โอโลเกตฺวา “อจฺฉริยา วต โภ พุทฺธคุณา. 
อทินฺนปุพฺพกพฺราหฺมณสฺส นาม ปุตฺโต อญฺญำ กิญฺจิ ปุญฺญำ อกตฺวา สตฺถริ มนำ ปสาเทตฺวา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปฏิลภิ -อิติ 
ตุฏฺฐึ ปเวเทสิ.

[ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสแกพ่วกชนเหล่าน้ันว่า “ในการทำากรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นใหญ่. 
เพราะว่า กรรมที่ทำาดว้ยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลก ดุจเงาฉะน้ัน”
อถ เนสำ “กุสลากุสลกมฺมกรเณ มโน ปุพฺพงฺคโม  มโน เสฏฺโฐ. 
ปสนฺเนน หิ มเนน กตกมฺมำ เทวโลกำ มนุสฺสโลกำ คจฺฉนฺตำ ปุคฺคลำ ฉายาว น วิชหติ -อิติ

ครั้นตรัสเรื่องน้ีแล้ว พระองค์ผู้เป็นธรรมราชา ไดต้รัสพระคาถาน้ีสืบอนุสนธิ 
ดุจประทับพระราชสาสน์ซ่ึงมีดินประจำาไว้แล้ว ดว้ยพระราชลัญจกร วา่
อิทำ วตฺถุำ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฺฐาปิตมตฺติกำ สาสนำ ราชมุทฺทาย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมำ คาถมาห

“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำาเร็จแล้วด้วยใจ. 
ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พดูอยู่กด็ี ทำาอยู่ก็ดี, 
ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุน้ัน เหมือนเงาไปตามตวั.

“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา.
มนสา เจ ปสนฺเนน, ภาสติ วา กโรติ วา, 
ตโต นำ สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี๑ -อิติ.

๑ สี. อนปายินี.
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จิตที่เป็นไปใน ๔ ภูมิ๑ แม้ทั้งหมด เรียกว่า ใจ ในพระคาถาน้ันก็จริง โดยไม่แปลกกัน, 
ถึงอย่างน้ัน เมื่อนิยมกะกำาหนดลงในบทน้ี ย่อมได้แกจ่ิตเป็นกามาพจรกศุล ๘ ดวง; 
ก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุ ย่อมได้แก่ จติประกอบด้วยญาณเป็นไปกับดว้ยโสมนัส แม้จากกามาพจรกุศลจติ ๘ ดวงเท่าน้ัน.
ตตฺถ กิญฺจาปิ “มโน -อิติ อวิเสเสน สพฺพมฺปิ จตุภูมิกจิตฺตำ วุจฺจติ; 
อิมสฺมึ ปน ปเท นิยมิยมานำ ววตฺถาปิยมานำ ปริจฺฉิชฺชมานำ อฏฺฐวิธำ กามาวจรกุสลจิตฺตำ ลพฺภติ; 
วตฺถุวเสน ปนาหริยมานำ ตโตปิ โสมนสฺสสหคตำ ญาณสมฺปยุตฺตำ จิตฺตเมว ลพฺภติ.

บทว่า ปุพฺพงฺคมา ความวา่ ประกอบกับใจซ่ึงเป็นผู้ไปก่อนน้ัน.
ปุพฺพงฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตฺวา สมนฺนาคตา.

ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น ชื่อวา่ ธรรม.
ธมฺมา -อิติ: เวทนาทโย ตโย ขนฺธา.

แท้จริง ใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ทั้ง ๓ มีเวทนาขันธ์เป็นต้นน่ัน โดยอรรถคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดข้ึน 
เหตุน้ันขันธ์ทั้ง ๓ ประการน่ัน จึงชือ่ว่ามใีจเป็นหัวหน้า.
เอเตสำ หิ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม, เตน มโนปุพฺพงฺคมา นาม.

เหมือนอย่างว่า เมื่อทายกเป็นอันมาก กำาลังทำาบุญ มีถวายบาตรและจีวรเป็นต้น แก่ภกิษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ดี 
มีบูชาอันยิ่งและฟังธรรม และตามประทีป และทำาสักการะด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้น ก็ดี ด้วยกัน 
เมื่อมีผู้กล่าวว่า “ใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่าน้ัน,” 
ทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขา, คือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำาบุญเหล่าน้ันได้, 
ทายกผู้น้ัน ชื่อติสสะกต็าม ชื่อปุสสะก็ตาม ประชุมชนย่อมเรียกว่า “เป็นหัวหน้าของพวกเขา” ฉันใด, 
คำาอุปไมยซ่ึงเป็นเครื่องให้เกิดเน้ือความถึงพร้อมน้ี บัณฑิตพึงทราบฉันน้ัน.
ยถา หิ พหูสุ เอกโต มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส ปตฺตจีวรทานาทีนิ วา อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ วา ปุญฺญานิ กโรนฺเตสุ, 
“โก เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุตฺเต, 
โย เตสำ ปจฺจโย โหติ, ยำ นิสฺสาย เต ตานิ ปุญฺญานิ กโรนฺติ, โส ติสฺโส วา ปุสฺโส วา “เตสำ ปุพฺพงฺคโม -อิติ วุจฺจติ; 
เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.

ใจ ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ี ด้วยอรรถว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดข้ึนด้วยประการฉะน้ี 
เหตุน้ัน ธรรมเหล่าน้ี จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า.
อิติ อุปฺปาทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพฺพงฺคโม เอเตสำ -อิติ มโนปุพฺพงฺคมา.

แท้จริง ธรรมเหล่าน้ัน เม่ือใจไม่เกิดข้ึน ย่อมไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้, ส่วนใจ เม่ือเจตสิกบางเหล่าถึงยังไม่เกิดข้ึน ก็เกิดข้ึนได้แท้ 
และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่าน้ี ด้วยอำานาจเป็นอธิบดี เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่าน้ี จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่
น หิ เต มเน อนุปฺปชฺชนฺเต, อุปฺปชฺชิตุำ สกฺโกนฺติ,  มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปฺปชฺชนฺเตสุปิ, อุปฺปชฺชติเยว. 
เอวำ อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสำ -อิติ มโนเสฏฺฐา.

๑ ภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑ โลกุตรภูมิ ๑.
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เหมือนอย่างว่า บุรุษเป็นอธิบดีของประชุมชนมีคณะเป็นต้น เขาก็เรียกวา่ “เป็นเจ้าคณะใหญ่ เป็นแม่ทพัใหญ่” ฉันใด, 
ถึงใจก็เป็นใหญ่แม้แห่งธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่าน้ัน จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่.
ยถา หิ คณาทีนำ อธิปติ ปุริโส “คณเสฏฺโฐ เสนีเสฏฺโฐ -อิติ วุจฺจติ; ตถา เตสำปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.

อน่ึง สิ่งของทั้งหลายน้ันๆ เสร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคำาเป็นต้น ก็ชื่อว่าสำาเร็จแล้วดว้ยทองคำาเป็นต้น ฉันใด, 
ถึงธรรมทั้งหลายน่ันก็ได้ชื่อว่า สำาเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเป็นของเสร็จมาแตใ่จ ฉันน้ัน.
ยถา ปน สุวณฺณาทีหิ นิปฺผนฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ สุวณฺณมยาทีนิ นาม โหนฺติ; 
ตถา เอเตปิ มนโต นิปฺผนฺนตฺตา มโนมยา นาม.

บทว่า ปสนฺเนน ความว่า ผ่องใสแล้ว ด้วยคุณทั้งหลาย มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้น.
ปสนฺเนน -อิติ: อนภิชฺฌาทีหิ คุเณหิ ปสนฺเนน.

สองบทว่า ภาสติ วา กโรติ วา ความวา่ 
บุคคลมีใจเห็นปานน้ี เมื่อจะพดู ย่อมพูดแตว่จีสุจริต ๔ อยา่ง เมื่อจะทำา ย่อมทำาแต่กายสุจริต ๓ อยา่ง 
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำา ย่อมทำามโนสุจริต ๓ อย่างให้เต็มที่ เพราะความที่ตวัเป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลาย 
มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นน้ัน.  กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขาย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอยา่งน้ี.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: เอวรูเปน มเนน ภาสนฺโต จตุพฺพิธำ วจีสุจริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวิธำ กายสุจริตเมว กโรติ, 
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อนภิชฺฌาทีหิ ปสฺนฺนมานสตาย ติวิธำ มโนสุจริตำ ปูเรติ.  เอวมสฺส ทส กุสลกมฺมปถา ปาริปูรึ คจฺฉนฺติ.

บาทพระคาถาว่า ตโต นำ สุขมเนฺวติ ความว่า ความสุขย่อมตามบุคคลน้ันไป เพราะสุจริต ๓ อยา่งน้ัน.
ตโต นำ สุขมเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวิธสุจริตโต ตำ ปุคฺคลำ สุขมเนฺวติ.

กุศลทั้ง ๓ ภูมิ๑ พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์แล้วในที่น้ี.
อิธ เตภูมิกำปิ กุสลำ อธิปฺเปตำ;

เพราะฉะน้ัน บัณฑิตพึงทราบอธิบายวา่ 
“ความสุขที่เป็นผล ซ่ึงเป็นไปในกายและเป็นไปในจิต (โดยบรรยายนี้) ว่า 
‘ความสุข มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ความสุขมีจตินอกน้ีเป็นที่ตั้งบ้าง’ ย่อมตามไป 
คือว่า ย่อมไม่ละบุคคลน้ัน ผู้เกิดแล้วในสุคติภพก็ดี ต้ังอยู่แล้วในท่ีเสวยสุขในสุคติก็ดี เพราะอานุภาพแห่งสุจริตท่ีเป็นไปในภูมิ ๓.”
ตสฺมา “เตภูมิกสุจริตานุภาเวน สุคติภเว นิพฺพตฺตำ สุคติยำ วา สุขานุภวนฏฺฐาเน ฐิตำ 
‘กายวตฺถุกมฺปิ อิตรวตฺถุกมฺปิ -อิติ กายิกเจตสิกำ วิปากสุขำ อนุคจฺฉติ น วิชหติ -อิติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.

มีคำาถามสอดเข้ามาว่า “เหมือนอะไร” แกว้่า “เหมือนเงามีปกติไปตามตวั” 
อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ธรรมดาเงาเป็นของเน่ืองกับสรรีะ เมื่อสรรีะเดินไป ก็เดินไป, เมื่อสรรีะหยุดอยู่ มันก็หยุด, 
เมื่อสรีระน่ัง มันก็น่ัง, ไม่มีใครสามารถที่จะวา่กล่าวกะมัน ดว้ยถ้อยคำาอันละเอียดก็ดี ดว้ยถ้อยคำาอันหยาบก็ดีวา่ 
“เองจงกลับไปเสีย” หรือเฆ่ียนตีแล้วจึงให้กลับได้.
ยถากึ? ฉายาว อนุปายินี -อิติ: ยถา หิ ฉายา นาม สรีรปฺปฏิพทฺธา สรีเร คจฺฉนฺเต, คจฺฉติ, ติฏฺฐนฺเต, ติฏฺฐติ, 
นิสีทนฺเต, นิสีทติ, น สกฺกา สณฺเหน วา ผรุเสน วา ‘นิวตฺตาหิ -อิติ วตฺวา วา โปเถตฺวา วา นิวตฺตาเปตุำ.

๑ ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑.
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ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
ตอบวา่ “เพราะมันเป็นของเน่ืองกับสรีระ ฉันใด. 
ความสุขที่เป็นไปในกายและเป็นไปในจิต ต่างโดยสุขมีกามาพจรสุขเป็นต้น มีกุศลแห่งกุศลกรรมบถ ๑๐ เหล่าน้ี 
ที่บุคคลประพฤติมากแล้ว และประพฤติดีแล้ว เป็นรากเง่า ย่อมไม่ละ (บุคคลน้ัน) ในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้ว 
เหมือนเงาไปตามตวั ฉันน้ันแล.”
กสฺมา?  สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตา. 
เอวเมว อิเมสำ ทสนฺนำ กุสลกมฺมปถานำ อาจิณฺณสมาจิณฺณกุสลมูลกำ กามาวจราทิเภทำ กายิกเจตสิกำ สุขำ คตคตฏฺฐาเน 
อนุปายินี ฉายา วิย หุตฺวา น วิชหติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้รรม ได้มีแล้วแก่เหล่าสตัว์ ๘๔,๐๐๐.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ต้ังอยู่แล้วในพระโสดาปัตติผล.
มฏฺฐกุณฺฑลิเทวปุตฺโต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

อทินนปุพพกพราหมณ์ ก็เหมือนกัน.
ตถา อทินฺนปุพฺพโก พฺราหฺมโณ.

เขาได้หวา่นสมบัติใหญ่ถึงเท่าน้ัน ลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ดังน้ีแล.
โส ตาวมหนฺตำ วิภวำ พุทฺธสาสเน วิปฺปกิริ -อิติ.

เรื่องมัฏฐกุณฑลี จบ.
มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ.
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๓. เรือ่งพระติสสเถระ
๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ ได้ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อกโฺกจฺฉิ มำ อวธิ มำ” เป็นต้น.
“อกฺโกจฺฉิ มำ อวธิ มำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระติสสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัว]

ดังได้สดับมา ทา่นติสสเถระน้ัน เป็นโอรสพระปิตุจฉา๑ของพระผู้มพีระภาคเจ้า บวชในกาลเป็นคนแก่ 
บริโภคลาภสกัการะอันเกิดข้ึนแล้วในพระพุทธศาสนา มรี่างกายอ้วนพี มีจวีร๒ รีดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมากน่ังอยู่ที่โรงฉันกลางวิหาร.
โส กิรายสฺมา ภควโต ปิตุจฺฉาปุตฺโต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต  พุทฺธสาสเน อุปฺปนฺนำ ลาภสกฺการำ ปริภุญฺชนฺโต ถุลฺลสรีโร 
อาโกฏิตปจฺจาโกฏิเตหิ จีวเรหิ เยภุยฺเยน วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายำ นิสีทติ.

ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย มาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระตถาคต ไปสู่สำานักแห่งเธอ ด้วยสำาคัญว่า 
“น่ี จักเป็นพระเถระผู้ใหญ่” ดังน้ีแล้ว ถามถึงวตัร ถามถึงกิจควรทำา มีนวดเท้าเป็นต้น.
ตถาคตสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตา อาคนฺตุกา ภิกฺขู 
“เอโส มหาเถโร ภวิสฺสติ -อิติ สญฺญาย ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา วตฺตำ อาปุจฺฉนฺติ ปาทสมฺพาหนาทีนิ อาปุจฺฉนฺติ.

เธอน่ิงเสีย.
โส ตุณฺหี โหติ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุหนุ่มองค์หน่ึงถามเธอว่า “ท่านมีพรรษาเท่าไร?”,  
เมื่อเธอตอบว่า “ยังไม่มีพรรษา, ข้าพเจา้บวชแล้ว ในกาลเป็นคนแก่”,  จึงกล่าวว่า 
“ท่านขรวัตาผู้มีอายุ ฝกึได้ยาก๓ ท่านไมรู่้จักประมาณตน, 
ท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่าน้ีแล้ว ไม่ทำาวตัรแม้มาตรว่าสามจีิกรรม.  
เม่ือวัตรอันพระเถระเหล่าน้ีถามโดยเอ้ือเฟ้ืออยู่ ท่านน่ิงเสีย, แม้มาตรว่าความรังเกียจ ก็ไม่มีแก่ท่าน” ดังน้ี จึงโบกมือ(ไล่?).
อถ นำ เอโก ทหรภิกฺขุ “กติวสฺสา ตุมฺเห -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “วสฺสำ นตฺถิ, มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา มยำ -อิติ วุตฺเต,  
“อาวุโส ทุพฺพินีต มหลฺลก อตฺตโน ปมาณำ น ชานาสิ, เอตฺตเก มหลฺลกตฺเถเร ทิสฺวา สามีจิมตฺตำปิ น กโรสิ, 
วตฺเต อาปุจฺฉิยมาเน, ตุณฺหี โหสิ, กุกฺกุจฺจมตฺตำปิ เต นตฺถิ -อิติ อจฺฉรำ ปหริ.

๑ ป้า-อา (พ่ีสาว-น้องสาว ของพ่อ)
๒ อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ แปลว่า ทุบแล้วและทุบเฉพาะแล้ว.
๓ แนะนำายาก.
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เธอยังขัตติยมานะให้เกิดข้ึนแล้ว ถามวา่ “พวกทา่นมาสู่สำานักใคร?” 
เมื่ออาคันตุกภกิษุเหล่าน้ันตอบวา่ “มาสู่สำานักของพระศาสดา” จึงกลา่วว่า 
“ก็พวกทา่นคาดข้าพเจ้าว่า ‘น่ีใคร?’ ข้าพเจ้าจกัตัดมูล๑ ของพวกท่านเสียให้ได้” ดังน้ีแล้ว ร้องไห้ เป็นทุกข์ เสียใจ 
ได้ไปสู่สำานักของพระศาสดาแล้ว.
โส ขตฺติยมานำ ชเนตฺวา “ตุมฺเห กสฺส สนฺติกำ อาคตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “สตฺถุ สนฺติกำ -อิติ วุตฺเต, 
มำ ปน ‘โก เอโสติ สลฺลกฺเขถ, มูลเมว โว ฉินฺทิสฺสามิ -อิติ วตฺวา รุทนฺโต ทุกฺขี ทุมฺมโน สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

[พระติสสะทูลเรื่องแด่พระศาสดา]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสถามเธอว่า “ติสสะ เป็นอะไรหนอ? เธอจึงเป็นทุกข์ เสียใจ มีนำ้าตาอาบหน้า ร้องไห้ มาแล้ว.”
อถ นำ สตฺถา “กินฺนุ ตฺวำ ติสฺส ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

ฝ่ายภิกษุเหล่าน้ัน๒ คิดว่า “ภิกษุน้ัน คงไปทำากรรมขุ่นมัวอะไรๆ” ดังน้ี 
จึงไปกับพระติสสะน้ันทีเดียว ถวายบังคมพระศาสดา แล้วได้น่ัง ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
เตปิ ภิกฺขู “เอส คนฺตฺวา กิญฺจิ อาลุลิกำ กเรยฺย -อิติ จินฺเตตฺวา เตเนว สทฺธึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

พระติสสะน้ันอันพระศาสดาตรัสถามแล้ว ได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภกิษุเหล่าน้ีดา่ข้าพระองค์.”
โส สตฺถารา ปุจฺฉิโต “อิเม มำ ภนฺเต ภิกฺขู อกฺโกสนฺติ -อิติ อาห.

ศาสดา. ก็เธอน่ังแล้วที่ไหน?
“กหำ ปน ตฺวำ นิสินฺโนสิ -อิติ.

ติสสะ. ที่โรงฉันกลางวิหาร พระเจา้ข้า.
“วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุเหล่าน้ีมา เธอได้เห็นหรือ?
“อิเม เต ภิกฺขู อาคจฺฉนฺตา ทิฏฺฐา -อิติ.

ติสสะ. เห็น พระเจ้าข้า.
“ทิฏฺฐา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอได้ลุกข้ึนทำาการต้อนรับหรอื?
“อุฏฺฐาย เต ปจฺจุคฺคมนำ กตำ -อิติ.

ติสสะ. ไม่ได้ทำา พระเจ้าข้า.
“น กตำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขาร ของภิกษุเหล่าน้ันไหม?
“เตสำ ปริกฺขารคฺคหณำ เต อาปุจฺฉิตำ -อิติ.

๑ ตัดความเป็นสมณะ คือ ให้ขาดจากสมณภาพ.
๒ คือพวกภิกษุอาคันตุกะ
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ติสสะ. ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจา้ข้า.
“นาปุจฺฉิตำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียม หรือนำ้าดื่ม ไหม?
“วตฺตำ วา ปานียำ วา อาปุจฺฉิตำ -อิติ.

ติสสะ. ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจา้ข้า.
“นาปุจฺฉิตำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอนำาอาสนะมาแล้ว ทำาการนวดเท้าให้หรือ?
“อาสนำ อภิหริตฺวา ปาทสมฺพาหนำ กตำ -อิติ.

ติสสะ. ไม่ได้ทำา พระเจ้าข้า.
“น กตำ ภนฺเต -อิติ.

[พระติสสะไม่ยอมขมาภิกษุสงฆ์]

พระศาสดา. ติสสะ วตัรทั้งปวงน้ัน เธอควรทำาแก่ภิกษุผู้แก่. 
การที่เธอไม่ทำาวัตรทั้งปวงน่ัน น่ังอยู่ในท่ามกลางวิหาร ไม่สมควร. 
โทษของเธอเองมี.  เธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายน่ันเสีย.

“ติสฺส มหลฺลกภิกฺขูนำ สพฺพเมตำ วตฺตำ กตฺตพฺพำ.  เอตำ อกโรนฺเตน วิหารมชฺเฌ นิสีทิตำุ น วฏฺฏติ.  ตเวว โทโส. เอเต ภิกฺขู ขมาเปหิ -อิติ.

ติสสะ. พระองค์ผู้เจริญ พวกภกิษุน้ีได้ดา่ข้าพระองค์.  ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอ.
“เอเต มำ ภนฺเต อกฺโกสึสุ.  นาหำ เอเต ขมาเปมิ -อิติ.

พระศาสดา. ติสสะ เธออย่าได้ทำาอย่างน้ี.  โทษของเธอเองมี เธอจงขอโทษภิกษุเหล่าน้ันเสีย.
“ติสฺส มา เอวำ กริ.  ตเวว โทโส.  ขมาเปหิ เน -อิติ.

ติสสะ. พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่าน้ี.
“น ขมาเปมิ ภนฺเต -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระติสสะน้ีเป็นคนว่ายาก” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ติสสะน้ี มิใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, ถึงในกาลก่อน ติสสะน้ีก็เป็นคนวา่ยากเหมือนกัน.” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทราบความที่เธอเป็นผู้ยาก แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน. 
เธอได้ทำาอะไรไว้ในอดตีกาล” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ทา่นทั้งหลายจงฟัง” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงนำาเรื่องอดีตมา (ตรัสว่า)
อถ สตฺถา, “ทุพฺพโจ เอส ภนฺเต -อิติ ภิกฺขูหิ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส ทุพฺพโจเยว -อิติ วตฺวา 
“อิทานิ ตาวสฺส ภนฺเต ทุพฺพจภาโว อมฺเหหิ ญาโต.  อตีเต กิมกาสิ -อิติ วุตฺเต “เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:
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[บุรพกรรมของพระติสสะ]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พาราณสี เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี, ดาบสชื่อเทวละ อยูใ่นหิมวันตประเทศ ๘ เดือน 
ใคร่จะเข้าไปอาศัยพระนครอยู่ ๔ เดือน เพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงมาจากหิมวันตประเทศ 
พบพวกคนเฝ้าประตพูระนคร จึงถามวา่ “พวกบรรพชติผู้มาถึงพระนครน้ีแล้ว ย่อมพักอยู่ที่ไหนกัน?”
อตีเต, พาราณสิยำ พาราณสีราเช รชฺชำ กาเรนฺเต,  เทวโล๑ นาม ตาปโส อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตฺวา 
โลณมฺพิลเสวนตฺถาย จตฺตาโร มาเส นครำ อุปนิสฺสาย วสิตุกาโม หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา นครทฺวารปาลเก ทิสฺวา ปุจฺฉิ 
“อิมำ นครำ สมฺปตฺตปพฺพชิตา กตฺถ วสนฺติ -อิติ.

เขาทั้งหลายบอกวา่ “ที่โรงนายชา่งหม้อ ครับ.”
“กุมฺภการสาลายำ ภนฺเต -อิติ.

เธอไปสู่โรงนายชา่งหม้อแล้ว ยืนที่ประตูกลา่วว่า “ถ้าทา่นไม่มีความหนักใจ, ข้าพเจา้ขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหน่ึง.”
โส กุมฺภการสาลำ คนฺตฺวา ทฺวาเร ฐตฺวา “สเจ เต อครุ, วเสยฺยาม เอกรตฺตึ สาลายำ -อิติ อาห.

ช่างหม้อกลา่วว่า “กลางคืน กจิของข้าพเจ้าที่โรงไม่มี.  โรง(ก)็ใหญ่.  นิมนต์ทา่นอยู่ตามสบายเถิด ครับ” ดังน้ีแล้ว 
มอบโรงถวาย.
กุมฺภกาโร “มยฺหำ รตฺตึ สาลายำ กิจฺจำ นตฺถิ.  มหตี สาลา.  ยถาสุขำ วสถ ภนฺเต -อิติ สาลำ นิยฺยาเทสิ.

เมื่อเธอเข้าไปน่ังแล้ว, ดาบสแม้อีกองค์หน่ึง ชื่อนารทะ มาจากหิมวันตประเทศ ได้ขอพกัอยู่ราตรีหน่ึงกะนายช่างหม้อ.
ตสฺมึ ปวิสิตฺวา นิสินฺเน, อปโรปิ นารโท นาม ตาปโส หิมวนฺตโต อาคนฺตฺวา กุมฺภการำ เอกรตฺติวาสำ ยาจิ.

นายชา่งหม้อคิดวา่ “ดาบสองค์มาก่อน พึงเป็นผู้อยากจะอยู่ดว้ยกันกับดาบสองค์น้ีหรือไม่ (ก็ไม่ทราบ). เราจะปลีกตัวเสีย” 
ดังน้ีแล้ว จึงกล่าววา่ “ถ้าท่านองคเ์ข้าไปก่อน จักพอใจไซร้, ท่านจงพักอยูต่ามความพอใจของดาบสองค์ก่อนเถิด ครับ.”
กุมฺภกาโร “ปฐมาคโต อิมินา สทฺธึ เอกโต วสิตุกาโม ภเวยฺย วา โน วา.  อตฺตานำ ปริโมเจสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“สเจ ภนฺเต ปฐมุปคโต โรเจสฺสติ, ตสฺส รุจิยา วสถ -อิติ อาห.

นารทดาบสน้ัน เข้าไปหาเธอแล้วกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ถ้าท่านไม่มีความหนักใจ, ผมขอพักอยู่ในโรงน้ีราตรีหน่ึงเถิด,” 
เมื่อเธอกล่าวว่า “โรงใหญ่.  ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหน่ึงเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปน่ัง ณ ที่อกีส่วนหน่ึงแห่งเธอผู้เข้าไปก่อน.
โส ตำ อุปสงฺกมิตฺวา “สเจ เต อาจริย อครุ, มยเมตฺถ เอกรตฺตึ วเสยฺยาม -อิติ, 
“มหตี สาลา. ปวิสิตฺวา เอกมนฺเต วส -อิติ วุตฺเต,  ปวิสิตฺวา ปุเรตรำ ปวิฏฺฐสฺส อปรภาเค นิสีทิ.

๑ เทวิโลติปิ ปาโฐ.
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[โทษของการนอนไม่เป็นท่ี]

ดาบสแม้ทั้ง ๒ รูป พูดปราศรัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้ว๑ 
ในเวลาจะนอน นารทดาบสกำาหนดที่นอนแห่งเทวลดาบสและประตูแล้วจึงนอน. 
ส่วนเทวลดาบสน้ัน เมื่อจะนอน หาได้นอนในที่ของตนไม่ (ไพล่) นอนขวางที่กลางประตู.
อุโภปิ สาราณียำ กถำ กเถตฺวา สยนกาเล นารโท เทวลสฺส นิปชฺชนฏฺฐานญฺจ ทฺวารญฺจ สลฺลกฺเขตฺวา นิปชฺชิ. 
โส ปน เทวโล นิปชฺชมาโน อตฺตโน นิสินฺนฏฺฐาเน อนิปชฺชิตฺวา ทฺวารมชฺเฌ ติริยำ นิปชฺชิ. 

นารทดาบส เมื่อออกไปในราตรี ได้เหยียบที่ชฎาของเธอ.
นารโท รตฺตึ นิกฺขมนฺโต ตสฺส ชฏาสุ อกฺกมิ.

เมื่อเธอกล่าวว่า “ใครเหยียบเรา?”,  นารทดาบสกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ผมเอง.”
“โก มำ อกฺกมิ -อิติ วุตฺเต, “อาจริย อหำ -อิติ อาห.

เทวละ. ชฎิลโกง, ทา่นมาจากป่าแล้ว เหยียบที่ชฎาของเรา.
“กุฏชฏิล อรญฺญโต อาคนฺตฺวา มม ชฏาสุ อกฺกมสิ -อิติ.

นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่น้ี.  ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด”, 
เมื่อเธอกำาลังบ่นอยู่น่ันแล, ออกไปข้างนอกแล้ว.
“อาจริย ตุมฺหากำ อิธ นิปนฺนภาวำ น ชานามิ. ขมถ เม -อิติ วตฺวา, ตสฺส กนฺทนฺตสฺเสว, พหิ นิกฺขมิ.

เทวลดาบสนอกน้ี๒ คดิว่า “ดาบสรูปน้ี แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเรา (อีก)” ดังน้ีแล้ว จึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้า.
อิตโร “อยำ ปวิสนฺโตปิ มำ อกฺกเมยฺย -อิติ ปริวตฺเตตฺวา ปาทฏฺฐาเน สีสำ กตฺวา นิปชฺชิ.

ฝ่ายนารทดาบส เม่ือจะเข้าไป คิดว่า “แม้ทีแรก เราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์. บัดน้ี เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่าน” ดังน้ีแล้ว
เมื่อมา ได้เหยียบที่คอแห่งเธอ.
นารโทปิ ปวิสนฺโต “ปฐมมฺปาหำ อาจริเย อปรชฺฌึ, อิทานิสฺส ปาทปสฺเสน ปวิสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา อาคจฺฉนฺโต คีวาย อกฺกมิ.

เมื่อเธอ (เทวละ) กลา่วว่า “น่ีใคร?”, จึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมเอง” 
เม่ือเธอ (เทวละ) กล่าวว่า “ชฎิลโกง ทีแรก ท่านเหยียบท่ีชฎาของเราแล้ว เด๋ียวน้ีเหยียบท่ีคอเราอีก เราจักสาปท่าน”, 
จึงกล่าวว่า “ทา่นอาจารย์ โทษของผมไม่มี.  ผมไม่ทราบวา่ท่านนอนแล้วอย่างน้ี.  
ผมเข้ามาด้วยคิดว่า ‘แม้ทีแรก ความผิดของเรามีอยู่.  เด๋ียวน้ี เราจักเข้าไปโดยทางเท้าท่าน’ ดังน้ี ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด.”
“โก เอโส -อิติ วุตฺเต, “อหำ อาจริย -อิติ วตฺวา 
“กุฏชฏิล ปฐมำ ชฏาสุ อกฺกมิตฺวา อิทานิ คีวาย อกฺกมสิ อภิสปิสฺสามิ ตำ -อิติ วุตฺเต 
“อาจริย มยฺหำ โทโส นตฺถิ.  อหำ ตุมฺหากำ เอวำ นิปนฺนภาวำ น ชานามิ.  
‘ปฐมำปิ เม อปราธำ อตฺถิ.  อิทานิ ปาทปสฺเสน ปวิสิสฺสามีติ ปวิฏฺโฐมฺหิ.  ขมถ เม -อิติ อาห.

๑ เป็นประโยคประธานนยั.
๒ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ท่ีเหลือ
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[ดาบสท้ัง ๒ ตา่งสาปกัน]

เทวละ. ชฎิลโกง, เราจะสาปท่าน.
“กุฏชฏิล อภิสปิสฺสามิ ตำ -อิติ.

นารทะ. ทา่นอาจารย์, ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ีเลย.
“มา เอวำ อกริตฺถ อาจริย -อิติ.

เธอมิเอื้อเฟื้อถ้อยคำาของนารทดาบสน้ัน ยังขืนสาปนารทดาบสน้ัน (ด้วยคาถา) ว่า
โส ตสฺส วจนำ อนาทยิตฺวา

“พระอาทติย์ มีรศัมีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐ มีปกติกำาจัดความมืด.  
พอพระอาทิตย์ข้ึนมาในเวลาเชา้ ขอศีรษะของท่านจงแตกออก ๗ เสี่ยง.”

“สหสฺสรำสิ สตเตโช สุริโย ตมวิโนทโน. 
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

ตำ อภิสปิเยว.

นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ โทษของผมไม่มี.  เมื่อผมกำาลังพดูอยู่ทีเดียว, ท่านได้สาปแล้ว. 
โทษของผู้ใดมีอยู่, ขอศีรษะของผู้น้ันจงแตก.  ของผู้ไม่มีโทษ จงอยา่แตก.” ดังน้ีแล้ว ได้สาป (ดว้ยคาถา) วา่
นารโท “อาจริย มยฺหำ โทโส นตฺถิ.  มม วทนฺตสฺเสว, ตุมฺเห อภิสปิตฺถ. 
ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺส มุทฺธา ผลตุ.  มา นิทฺโทสสฺส -อิติ วตฺวา

“พระอาทติย์ มีรศัมีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐ มีปกติกำาจัดความมืด, 
พอพระอาทิตย์ข้ึนมาในเวลาเชา้ ขอศีรษะของท่านจงแตกออก ๗ เสี่ยง.”

“สหสฺสรำสิ สตเตโช สุริโย ตมวิโนทโน. 
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

อภิสปิ.

และนารทดาบสน้ัน มีอานุภาพใหญ่ ตามระลึกชาติได้ ๘๐ กัป คือในอดตีกาล ๔๐ กัป ในอนาคตกาล ๔๐ กัป.
โส ปน มหานุภาโว “อตีเต จตฺตาฬีส อนาคเต จตฺตาฬีส -อิติ อสีติกปฺเป อนุสฺสรติ. 

เพราะเหตุน้ัน ทา่นคิดว่า “ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแห่งใครหนอแล?” ดังน้ี เมื่อใคร่ครวญไป กท็ราบว่า 
“จักตกในเบ้ืองบนแห่งอาจารย์” อาศัยความกรุณาในเธอ จึงได้ห้ามอรุณข้ึนด้วยกำาลังฤทธิ์.
ตสฺมา “กสฺส นุ โข อุปริ สาโป ปติสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต “อาจริยสฺส -อิติ ญตฺวา 
ตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อิทฺธิพเลน อรุณุคฺคมนำ นิวาเรสิ.
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[ประชาชนเดือดร้อนตลอดถึงพระราชา]

ชาวพระนคร เมื่ออรุณไม่ข้ึนอยู่ ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวัง แลว้กราบทูลพิไรว่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ เมื่อพระองคท์รงครองราชสมบัติอยู่, อรุณไม่ข้ึน, ขอพระองคจ์งทรงให้อรุณข้ึน เพื่อพวกข้าพระองค์เถิด.”
นาครา, อรุเณ อนุคฺคจฺฉนฺเต, ราชทฺวารำ คนฺตฺวา “เทว, ตยิ รชฺชำ กาเรนฺเต, อรุโณ น อุฏฺฐาติ๑ อรุณำ โน อุฏฺฐาเปหิ -อิติ กนฺทึสุ.

พระราชา ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร มีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์ มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรๆ 
จึงทรงดำาริวา่ “เหตุอะไรหนอแล?” ดังน้ี ทรงระแวงว่า “ชะรอยจะเป็นความววิาทของพวกบรรพชติ” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสถามวา่ “พวกบรรพชติในพระนครน้ี มีอยู่บ้างหรอื?”
ราชา อตฺตโน กายกมฺมาทีนิ โอโลเกนฺโต กิญฺจิ อยุตฺตำ อทิสฺวา “กึ นุ โข การณำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ปพฺพชิตานำ วิวาเทน ภวิตพฺพำ -อิติ ปริสงฺกมาโน “กจฺจิ อิมสฺมึ นคเร ปพฺพชิตา อตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.

เมื่อมีผู้กราบทูลว่า “เมื่อเวลาเย็นวานน้ี มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อ พระเจา้ข้า” 
ในทันใดน้ันเอง พระราชามีราชบุรุษถือคบนำาเสด็จไปที่น้ัน 
ทรงอภวิาทพระนารทดาบสแล้ว ประทับ ณ ที่ควรข้างหน่ึง ตรัสถามว่า
“หิยฺโย สายำ กุมฺภการสาลำ อาคตา อตฺถิ เทว -อิติ วุตฺเต, ตำขณญฺเญว ราชา อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ ตตฺถ คนฺตฺวา 
นารทำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน อาห

“ผู้เป็นเจ้านารทะ การงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีป ย่อมเป็นไปไม่ได้.
โลกเกิดมดืแล้ว เพราะเหตุอะไร?
ท่านอันข้าพเจา้๒ ถามแล้ว ไดโ้ปรดบอกเหตุน้ันแก่ข้าพเจา้.”

“กมฺมนฺตา นปฺปวตฺตนฺติ ชมฺพูทีปสฺส นารท. 
เกน โลโก ตโมภูโต ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต -อิติ.

นารทดาบส เล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้ว ถวายพระพรวา่ 
“อาตมภาพ อันดาบสรูปน้ีสาปแล้วเพราะเหตุน้ี.  เมื่อเป็นอย่างน้ัน อาตมภาพจึงได้กล่าวสาปบ้างว่า 
“โทษของข้าพเจ้าไม่มี.  โทษของผู้ใดมี, ความสาปจงตกลงในเบ้ืองบนแห่งผู้น้ันแล” 
ก็ครั้นสาปแล้ว เมื่อใคร่ครวญว่า “ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแห่งใครหนอแล?” จึงเห็นว่า 
“ในเวลาพระอาทิตย์ข้ึน ศรีษะของอาจารย์จักแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังน้ีแล้ว อาศัยความกรุณาในท่าน จึงมใิห้อรุณข้ึนไป. 
นารโท สพฺพำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “อิมินา การเณนาหำ อิมินา อภิสปิโต, 
อถาหำ ‘มยฺหำ โทโส นตฺถิ.  ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺเสว อุปริ สาโป ปตตูติ วตฺวา อภิสปึ. 
อภิสปิตฺวา จ ปน ‘กสฺส นุโข อุปริ สาโป ปติสฺสตีติ อุปธาเรนฺโต 
‘สุริยุคฺคมนเวลาย อาจริยสฺส มุทฺธา สตฺตธา ผลิสฺสตีติ ทิสฺวา เอตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อรุณสฺส อุคฺคนฺตุำ น เทมิ -อิติ.

ราชา. กอ็ย่างไร อันตรายจะไมพ่ึงมีแก่ท่านเล่า ครับ?
“กถำ ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย น ภเวยฺย -อิติ.

๑ สี. ม. อุฏฺฐหติ.
๒ เม ศัพท์แปล ๒ คร้ัง.
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นารทะ. ถ้าทา่นขอโทษอาตมภาพเสีย อันตรายก็จักไมพ่ึงมี.
“สเจ มำ ขมาเปยฺย, น ภเวยฺย -อิติ.

ราชา. ถ้าอยา่งน้ัน ท่านจงขอโทษเสียเถิด.
“เตนหิ ขมาเปหิ -อิติ.

เทวละ. ชฎิลน่ันเหยียบอาตมภาพ ที่ชฎาและที่คอ.  อาตมภาพไม่ยอมขอโทษชฎิลโกงน่ัน.
“เอโส มำ ชฏาสุ จ คีวาย จ อกฺกมิ.  นาหำ เอตำ กุฏชฏิลำ ขมาเปมิ -อิติ.

ราชา. ขอท่านจงขอโทษเสียเถิด ครับ.  ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ี.
“ขมาเปหิ ภนฺเต.  มา เอวำ กริ -อิติ.

เทวลดาบสทูลว่า “อาตมภาพไม่ยอมขอโทษ”, 
แม้เมื่อพระราชา ตรัสวา่ “ศีรษะของท่านจกัแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังน้ี,  ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่น่ันเอง.
“น ขมาเปมิ -อิติ, “มุทฺธา เต สตฺตธา ผลิสฺสติ -อิติ วุตฺเตปิ, น ขมาเปสิเยว.

ลำาดับน้ัน พระราชาตรัสกับเธอว่า “ทา่นจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือ?” ดังน้ีแล้ว 
จึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวลดาบสน้ันที่มือ ท่ีเท้า ที่ท้อง ที่คอ ให้ก้มลงที่บาทมูลแห่งนารทดาบส.
อถ นำ ราชา “น ตฺวำ อตฺตโน รุจิยา ขมาเปสฺสสิ -อิติ หตฺถปาทกุจฺฉิคีวาสุ ตำ คาหาเปตฺวา นารทสฺส ปาทมูเล โอนมาเปสิ.

นารทดาบสกลา่ววา่ “อาจารย์เชิญทา่นลุกข้ึนเถิด. ข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่าน” ดังน้ีแล้ว ถวายพระพรวา่ 
“มหาพติร ดาบสรูปน้ี หาได้ขอโทษอาตมาภาพตามใจสมัครไม่. 
มีสระอยู่ในที่ไม่ไกลสระหน่ึง ขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูนก้อนดินเหนียวบนศีรษะ แช่นำ้าอยูใ่นสระน้ันแค่คอ.”
นารโท “อุฏฺเฐหิ อาจริย. ขมามิ เต -อิติ วตฺวา “มหาราช นายำ ยถามเนน ขมาเปติ.  อวิทูเร เอโก สโร อตฺถิ. 
ตตฺถ นำ สีเส มตฺติกาปิณฺฑำ กตฺวา คลปฺปมาเณ อุทเก ฐปาเปหิ -อิติ อาห.

พระราชารับสั่งให้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
ราชา ตถา กาเรสิ.

นารทดาบสเรียกเทวลดาบสมาวา่ “ทา่นอาจารย์, ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแล้ว, เมื่อแสงพระอาทิตยต์ั้งข้ึนอยู่, 
ท่านพึงดำาลงเสียในนำ้าแล้ว โผล่ข้ึนไปเสียโดยทางอื่น.”
นารโท เทวลำ อามนฺเตตฺวา “อาจริย, มยา อิทฺธิยา วิสฺสฏฺฐาย, สุริยสนฺตาเป อุฏฺฐหนฺเต, 
ตฺวำ อุทเก นิมุชฺชิตฺวา อญฺเญน ฐาเนน อุตฺตริตฺวา คจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.

ก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวลดาบสน้ัน พอรศัมีแห่งพระอาทติย์ถูกเข้าเท่าน้ัน ก็แตกออก ๗ เสี่ยงแล้ว.
ตสฺส สุริยรำสีหิ สมฺผุฏฺฐมตฺโตว มตฺติกาปิณฺโฑ สตฺตธา ผลิ.

เทวลดาบสน้ัน ดำาลงหนีไปที่อื่นแล้ว. 
โส นิมุชฺชิตฺวา อญฺเญน ฐาเนน ปลายิ.
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[เวรไมร่ะงับด้วยผูกเวร]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พระราชาในกาลน้ัน ได้เป็นอานนท์แล้ว.  
เทวลดาบสได้เป็นติสสะแล้ว.  นารทดาบส ได้เป็นเราเอง.  ถึงในครั้งน้ัน ติสสะน่ีก็เป็นผู้ว่ายากอย่างน้ีเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
รับสั่งเรียกติสสเถระมาแล้ว ตรัสว่า 
“ติสสะ ก็เมื่อภิกษุคิดอยู่วา่ ‘เราถูกผู้โน้นดา่แล้ว, ถูกผู้โน้นประหาร๑แล้ว, ถูกผู้โน้นชนะแล้ว, ผู้โน้นได้ลกัสิ่งของๆ เราไปแล้ว’ 
ดังน้ี ช่ือว่าเวรย่อมไมร่ะงับได้.  แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างน้ันน่ันแล เวรย่อมระงับได้” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ตทา ภิกฺขเว ราชา อานนฺโท อโหสิ.  เทวโล ติสฺโส.  นารโท อหเมว.  
เอวำ ตทาเปส ทุพฺพโจเยว -อิติ วตฺวา ติสฺสตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา 
“ติสฺส,  ภิกฺขุโน หิ ‘อสุเกนาหำ อกฺกุฏฺโฐ, อสุเกน ปหโฏ, อสุเกน ชิโต, อสุโก เม ภณฺฑำ อหาสีติ จินฺเตนฺตสฺส, 
เวรนฺนาม น วูปสมฺมติ.  เอวำ ปน อนุปนยฺหนฺตสฺเสว, อุปสมฺมติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธน้ันไว้วา่ 
‘ผู้โน้นไดด้่าเรา ผู้โน้นไดต้ีเรา ผูโ้น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่าน้ันย่อมไม่ระงับได้,

“‘อกฺโกจฺฉิ มำ, อวธิ มำ, อชินิ มำ, อหาสิ เม’
เย จ ตำ อุปนยฺหนฺติ, เวรำ เตสำ น สมฺมติ.

ส่วนชนเหล่าใดไมเ่ข้าไปผูกความโกรธน้ันไว้ว่า
‘ผู้โน้นไดด้่าเรา ผู้โน้นไดต้ีเรา ผูโ้น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่าน้ันย่อมระงับได้.”

‘อกฺโกจฺฉิ มำ, อวธิ มำ, อชินิ มำ, อหาสิ เม’
เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ, เวรำ เตสูปสมฺมติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อกฺโกจฺฉิ คือ ดา่แล้ว.
ตตฺถ อกฺโกจฺฉิ -อิติ:  อกฺโกสิ.

บทว่า อวธิ คือ ประหารแล้ว.
อวธิ -อิติ:  ปหริ.

บทว่า อชินิ คือ ได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้าง ด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคำาบ้าง ด้วยการทำาให้ยิ่งกว่าการทำาบ้าง.
อชินิ -อิติ:  กุฏสกฺขึ โอตารเณน วา วาทปฺปฏิวาเทน วา กรณุตฺตริยกรเณน วา มำ อเชสิ.

บทว่า อหาสิ คือ ผู้โน้นได้ลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้น สิ่งใดสิ่งหน่ึงของเรา.
อหาสิ -อิติ:  มม สนฺตกำ วตฺถาทีสุ ยงฺกิญฺจิเทว อวหริ.

๑ ปหาร ปหรติ ทุบ ตี  ไม่ใช่ฆ่าให้ตาย
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สองบทว่า เย จ ตำ เป็นต้น ความว่า 
ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึง คือ เทพดาหรือมนุษย์ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต เข้าไปผูกความโกรธน้ัน คือมีวัตถุเป็นต้นว่า “คนโน้นได้ด่าเรา” 
ดุจพวกคนขับเกวียนขันธูปเกวียนดว้ยชะเนาะ 
และดุจพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้น ด้วยวตัถุมีหญ้าคาเป็นต้น บ่อยๆ, 
เวรของพวกเขาเกดิข้ึนแล้ว คราวเดียว ย่อมไม่ระงับ คือว่าย่อมไม่สงบลงได้.
เย จ ตำ -อิติ:  เยเกจิ เทวา วา มนุสฺสา วา คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา ตำ ‘อกฺโกจฺฉิ มนฺติอาทิวตฺถุกำ โกธำ 
สกฏธุรำ วิย นทฺธินา ปูติมจฺฉาทีนิ วิย จ กุสาทีหิ ปุนปฺปุนำ เวเฐนฺตา อุปนยฺหนฺติ, เตสำ สกึ อุปฺปนฺนำ เวรำ น สมฺมติ น อุปสมฺมติ.

บาทพระคาถาว่า เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ ความวา่ 
ชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธน้ัน คือมีคำาดา่เป็นต้นเป็นที่ตั้ง 
ดว้ยอำานาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำาไว้ในใจบ้าง 
ดว้ยอำานาจการพิจารณาเห็นกรรมอยา่งน้ีว่า 
“ใครๆ ผู้หาโทษมิได้ แม้ท่านคงจักดา่แล้วในภพก่อน คงจกัประหารแล้ว (ในภพก่อน) 
คงจักเบิกพยานโกงชนะแล้ว (ในภพก่อน) สิ่งของอะไรๆ ของใครๆ ท่านคงจักข่มเหงชิงเอาแล้ว (ในภพก่อน), 
เพราะฉะน้ัน ทา่นแม้เป็นผู้ไม่มีโทษ จึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำาดา่เป็นต้น” ดังน้ีบ้าง, 
เวรของชนเหล่าน้ัน แม้เกิดแลว้เพราะความประมาท ย่อมสงบไดด้้วยการไม่ผูก (โกรธ) น้ี ดุจไฟไม่มีเชื้อเกิดข้ึนแล้วดับไป 
ฉะน้ันแล.
เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ -อิติ:  อสติอมนสิการวเสน วา กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน วา เย ตำ อกฺโกสาทิวตฺถุกำ โกธำ 
“ตยาปิ โกจิ นิทฺโทโส ปุริมภเว อกฺกุฏฺโฐ ภวิสฺสติ, ปหโฏ ภวิสฺสติ, กูฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา ชิโต ภวิสฺสติ, 
กสฺสจิ เต ปสยฺห กิญฺจิ อจฺฉินฺนำ ภวิสฺสติ; 
ตสฺมา นิทฺโทโส หุตฺวาปิ อกฺโกสาทีนิ ปาปุณาสิ -อิติ เอวำ น อุปนยฺหนฺติ, เตสำ ปมาเทน อุปฺปนฺนมฺปิ เวรำ 
อิมินา อนุปนยฺหเนน นิรินฺธโน วิย ชาตเวโท อุปสมฺมติ -อิติ. 

ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหน่ึง ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาปริโยสาเน สตสหสฺสภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

พระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
ธมฺมเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ.

พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายาก กก็ลายเป็นคนวา่ง่ายแล้วดังน้ีแล.
ทุพฺพโจปิ สุวโจ ชาโต -อิติ.

เรื่องพระติสสเถระ จบ
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
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๔. เรื่องความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี
๔. กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น หิ เวเรน เวรานิ” เป็นต้น.
“น หิ เวเรน เวรานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ วญฺฌิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[มารดาหาภรรยาให้บุตร]

ดังได้สดับมา บุตรกุฎุมพคีนหน่ึง, เมื่อบิดาทำากาละแล้ว, ทำาการงานทั้งปวง ทั้งที่นา ทั้งที่บ้าน ดว้ยตนเอง ปฏิบัติมารดาอยู่.
เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต, ปิตริ กาลกเต, เขตฺเต จ ฆเร จ สพฺพกมฺมานิ อตฺตนาว กโรนฺโต มาตรำ ปฏิชคฺคิ.

ต่อมา มารดาได้บอกแก่เขาว่า “พ่อ, แม่จักนำานางกุมาริกามาให้เจ้า.”
อถสฺส มาตา “กุมาริกำ เต ตาต อาเนสฺสามิ -อิติ อาห.

บุตร. แม่, อยา่พดูอย่างน้ีเลย. ฉันจักปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชวีิต.
“อมฺม มา เอวำ วเทถ.  อหำ ยาวชีวำ ตุมฺเห ปฏิชคฺคิสฺสามิ -อิติ.

มารดา. พ่อ, เจา้คนเดียวทำาการงานอยู่ ท้ังที่นาและที่บ้าน.  เพราะเหตุน้ัน แม่จึงไม่มีความสบายใจเลย. 
แม่จักนำานางกุมาริกามาให้เจ้า.

“ตาต เขตฺเต จ ฆเร จ กิจฺจำ ตฺวเมว กโรสิ.  เตน มยฺหำ จิตฺตสุขำ นาม น โหติ.  อาเนสฺสามิ เต -อิติ.

เขาแม้ห้าม (มารดา) หลายครั้งแล้ว ได้น่ิงเสีย.
โส ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิปิตฺวาปิ ตุณฺหี อโหสิ.

มารดาน้ันออกจากเรอืน เพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหน่ึง.
สา เอกำ กุลำ คนฺตุำ เคหา นิกฺขมิ.

ลำาดับน้ัน บุตรถามมารดาว่า “แม่จะไปตระกูลไหน?”, เมื่อมารดาบอกว่า “จะไปตระกูลชื่อโน้น” ดังน้ีแล้ว,  
ห้ามการที่จะไปตระกูลน้ันเสียแล้ว บอกตระกูลที่ตนชอบใจให้.
อถ นำ ปุตฺโต “กตรกุลำ คจฺฉถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อสุกนฺนาม -อิติ วุตฺเต, ตตฺถ คมนำ ปฏิเสเธตฺวา อตฺตโน อภิรุจิตำ กุลำ อาจิกฺขิ.

มารดาได้ไปตระกูลน้ันหมั้นนางกุมาริกาไว้แล้ว กำาหนดวัน (แต่งงาน) นำานางกุมารกิาคนน้ันมา ได้ทำาไว้ในเรือนของบุตร.
สา ตตฺถ คนฺตฺวา กุมาริกำ วาเรตฺวา ทิวสำ ววฏฺฐเปตฺวา ตำ อาเนตฺวา ตสฺส ฆเร อกาสิ.

นางกุมาริกาน้ัน ได้เป็นหญิงหมัน.
สา วญฺฌา อโหสิ.
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ทีน้ัน มารดาจึงพดูกะบุตรว่า “พ่อ เจ้าให้แม่นำากุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้ว บัดน้ี นางกุมารกิาน้ันเป็นหมัน. 
ก็ธรรมดา ตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหาย. ประเพณี๑ย่อมไม่สืบเน่ืองไป. เพราะฉะน้ัน แม่จักนำานางกุมาริกาคนอื่นมา” 
แม้บุตรน้ันกล่าวห้ามอยู่วา่ “อย่าเลย แม่” ดังน้ี ก็ยังไดก้ล่าว (อย่างนั้น) บ่อยๆ.
อถ นำ มาตา “ปุตฺต ตฺวำ อตฺตโน รุจิยา กุมาริกำ อานาเปสิ.  สา อิทานิ วญฺฌา ชาตา.  อปุตฺตกญฺจ นาม กุลำ วินสฺสติ.  
ปเวณิ น ฆฏิยติ.  เตน อญฺญำ เต กุมาริกำ อาเนสฺสามิ -อิติ  เตน “อลำ อมฺม -อิติ วุจฺจมานาปิ ปุนปฺปุนำ กเถสิ.

หญิงหมันได้ยินคำาน้ัน จึงคิดว่า “ธรรมดาบุตร ย่อมไม่อาจฝืนคำามารดาบิดาไปได้.  
บัดน้ี แม่ผัวคิดจะนำาหญิงอื่น ผู้ไม่เป็นหมันมาแล้ว กจ็ักใช้เราอย่างทาสี.  ถ้าอย่างไร เราพึงนำานางกุมาริกาคนหน่ึงมาเสียเอง” 
ดังน้ีแล้ว จึงไปยังตระกูลแห่งหน่ึง ขอนางกุมาริกา เพื่อประโยชน์แก่สามี.  
ถูกพวกชนในตระกูลห้ามวา่ “หล่อนพูดอะไรเช่นน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงอ้อนวอนว่า 
“ฉันเป็นหมัน ตระกูลที่ไม่มีบุตร ย่อมฉิบหาย ธดิาของท่านได้บุตรแล้ว จักได้เป็นเจา้ของทรัพย์สมบัติ. 
ขอท่านโปรดยกธิดาน้ันให้แก่สามีของฉันเถิด” ดังน้ีแล้ว ยังตระกูลน้ันให้ยอมรับแล้ว จึงนำามาไว้ในเรือนของสามี.
วญฺฌิตฺถี ตำ กถำ สุตฺวา “ปุตฺตา นาม มาตาปิตูนำ วจนำ อติกฺกมิตุำ น สกฺโกนฺติ. 
อิทานิ อญฺญำ วิชายินึ อิตฺถึ อาเนตฺวา มำ ทาสีโภเคน ภุญฺชิสฺสติ.  ยนฺนูนาหำ สยเมเวกำ กุมาริกำ อาเนยฺยำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
เอกำ กุลำ คนฺตฺวา ตสฺสตฺถาย กุมาริกำ วาเรตฺวา “กินฺนาเมตำ อมฺม วเทสิ -อิติ เตหิ ปฏิกฺขิตฺตา 
“อหำ วญฺฌา.  อปุตฺตกำ กุลำ วินสฺสติ.  ตุมฺหากำ ธีตา ปุตฺตำ ปฏิลภิตฺวา กุฏุมฺพสฺส สามินี ภวิสฺสติ.  เทถ ตำ มยฺหำ สามิกสฺส -อิติ 
ยาจิตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา อาเนตฺวา สามิกสฺส ฆเร อกาสิ. 

ต่อมา หญิงหมันน้ัน ได้มีความปริวิตกวา่ 
“ถ้านางคนน้ีจักได้บุตรหรือธิดาไซร้ จักเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียว, ควรเราจะทำานางอย่าให้ไดท้ารกเลย.”
อถสฺสา เอตทโหสิ “สจายำ ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลภิสฺสติ, อยเมว กุฏุมฺพสฺส สามินี ภวิสฺสติ, 
ยถา ทารกำ น ลภติ, ตเถว นำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

[เมียหลวงปรุงยาทำาลายครรภ์เมียน้อย]

ลำาดับน้ัน หญิงหมันจึงพูดกะนางน้ันว่า “ครรภ์ตั้งข้ึนในท้องหล่อนเมื่อใด ขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อน้ัน.”
อถ นำ อาห “ยทา เต กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาติ, ตทา เม อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.

นางน้ันรับว่า “จ้ะ” เมื่อครรภ์ตั้งแล้ว ได้บอกแก่หญิงหมันน้ัน.
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสุตฺวา, คพฺเภ ปติฏฺฐิเต, ตสฺสา อาโรเจสิ.

ส่วนหญิงหมันน้ันแล ให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางน้ันเป็นนิตย์.
ตสฺสา ปน สาเยว นิจฺจำ ยาคุภตฺตำ เทติ.

ภายหลัง นางได้ให้ยาสำาหรับทำาครรภ์ให้ตก ปนกับอาหารแก่นางน้ัน.
อถสฺสา อาหาเรเนว สทฺธึ คพฺภปาตนเภสชฺชำ อทาสิ.

๑ ปเวณิ เช้ือสาย



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๖๗  • ๔. เร่ืองความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี • [เมียหลวงปรุงยาทำาลายครรภ์เมียน้อย]

ครรภ์ก็ตก [แท้ง].
คพฺโภ ปติ.

เมื่อครรภต์ั้งแล้วเป็นครั้งที่ ๒ นางก็ได้บอกแก่หญิงหมันน้ัน.
ทุติยมฺปิ คพฺเภ ปติฏฺฐิเต, ตสฺสา อาโรเจสิ.

แม้หญิงหมันก็ได้ทำาครรภ์ให้ตก ดว้ยอุบายอย่างน้ันน่ันแล เป็นครั้งที่ ๒.
อิตราปิ ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ.

ลำาดับน้ัน พวกหญิงที่คุ้นเคยกัน ได้ถามนางน้ันว่า “หญิงร่วมสามทีำาอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่?”
อถ นำ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย ปุจฺฉึสุ “กจฺจิ เต สปตฺตี อนฺตรายำ กโรติ -อิติ.

นางแจ้งความน้ันแล้ว ถูกหญิงเหล่าน้ันกลา่ววา่ “หญิงบอดเขลา๑ เหตุไร หล่อนจึงไดท้ำาอย่างน้ันเล่า? 
หญิงหมันน้ี ได้ประกอบยาสำาหรับทำาครรภใ์ห้ตกให้แก่หล่อน เพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่. 
เพราะฉะน้ัน ครรภ์ของหล่อนจึงตก. หล่อนอย่าได้ทำาอย่างน้ีอีก.” ในครั้งที่ ๓ นางจึงมิได้บอก.
สา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “อนฺธพาเล กสฺมา เอวมกาสิ.  อยำ ตว อิสฺสริยภเยน คพฺภปาตนเภสชฺชำ โยเชตฺวา เทติ. 
เตน เต คพฺโภ ปตติ.  มา ปุน เอวมกาสิ -อิติ วุตฺตา ตติยวาเร น กเถสิ. 

ต่อมา หญิงหมันเห็นท้องของนางน้ันแล้วจึงกล่าวว่า “เหตุไร หล่อนจึงไม่บอกความที่ครรภ์ตั้งแก่ฉัน?”, 
เมื่อนางน้ันกล่าวว่า “หล่อนนำาฉันมาแล้ว ทำาครรภใ์ห้ตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแล้ว.  ฉันจะบอกแก่หล่อนทำาไม?”, 
จึงคิดว่า “บัดน้ี เราฉิบหายแล้ว” คอยดูแลความประมาทของนางกุมารกิาน้ันอยู่, 
เมื่อครรภ์แก่เต็มที่แล้ว, จึงไดช้่อง ได้ประกอบยาให้แล้ว.
อถสฺสา อิตรา อุทรำ ทิสฺวา “กสฺมา มยฺหำ คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตภาวำ น กเถสิ -อิติ วตฺวา, 
“ตฺวำ มำ อาเนตฺวา เทฺว วาเร คพฺภำ ปาเตสิ.  กิมตฺถำ ตุยฺหำ กเถมิ -อิติ วุตฺเต,  
“นฏฺฐาทานิมฺหิ -อิติ จินฺเตตฺวา  ตสฺสา ปมาทำ โอโลเกนฺตี, ปริณเต คพฺเภ, โอกาสำ ลภิตฺวา เภสชฺชำ โยเชตฺวา อทาสิ. 

ครรภ์ไม่อาจตก เพราะครรภ์แก่ จึงนอนขวาง(ทวาร).
คพฺโภ ปริณตตฺตา ปติตุำ อสกฺโกนฺโต ติริยำ นิปชฺชิ.

เวทนากล้าแข็งได้เกดิข้ึน. 
ติพฺพา ขรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.

นางถึงความสงสัยในชีวิต๒.
ชีวิตสำสยำ๓ ปาปุณิ.

๑ อันธพาล โง่เพยีงดังคนตาบอด
๒ ชีวิตสำสยำ
๓ ชีวิตกฺขยำ.
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นางตั้งความปรารถนาวา่ 
“เราถูกมันให้ฉิบหายแล้ว.  มันเองนำาเรามา ทำาทารกให้ฉิบหายถึง ๓ คนแล้ว.  บัดน้ี เราเองก็จะฉิบหาย.  
บัดน้ี เราจุติจากอัตภาพน้ี พึงเกิดเป็นนางยักษิณี อาจเค้ียวกินทารกของมันเถิด” ดังน้ีแล้ว ตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนน้ันเอง.
สา “นาสิตมฺหิ ตยา.  ตฺวเมว มำ อาเนตฺวา ตโย ทารเก นาเสสิ.  อิทานิ สยำปิ นสฺสามิ.  
อิโตทานิ จุตา ยกฺขินี หุตฺวา  ตว ทารเก ขาทิตุำ สมตฺถา หุตฺวา นิพฺพตฺเตยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปตฺวา 
กาลำ กตฺวา ตสฺมึเยว เคเห มชฺชารี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ฝ่ายสามี จับหญิงหมันแล้ว กล่าวว่า “เจ้าไดท้ำาการตัดตระกูลของเราให้ขาดสูญ” ดังน้ีแล้ว 
ทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบชำ้าแล้ว.
อิตรำปิ สามิโก คเหตฺวา “ตยา เม กุลุปจฺเฉโท กโต -อิติ กปฺปรชนฺนุกาทีหิ สุโปถิตำ โปเถสิ.

หญิงหมันน้ันตายเพราะความเจ็บน้ันแล แล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนน้ันเหมือนกัน.
สา เตเนวาพาเธน กาลำ กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

[ผลัดกันสังหารคนละชาติ ด้วยอำานาจผูกเวร]

ต่อกาลไม่นาน แม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟอง.
น จิรสฺเสว กุกฺกุฏี อณฺฑานิ วิชายิ.

แม่แมวมากินฟองไก่เหล่าน้ันเสีย.
มชฺชารี อาคนฺตฺวา ตานิ ขาทิ.

ถึงครั้งที่ ๒ คร้ังที่ ๓ มันก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ ขาทิเยว.

แม่ไก่ทำาความปรารถนาวา่ “มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว้ เดี๋ยวน้ี มันอยากกินตัวเราด้วย. 
เดี๋ยวน้ี เราจุตจิากอตัภาพน้ีแล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมัน” ดังน้ีแล้ว จุติจากอัตภาพน้ัน ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลือง.
กุกฺกุฏี “ตโย วาเร มม อณฺฑานิ ขาทิตฺวา อิทานิ มำปิ ขาทิตุกามาสิ.  อิโตทานิ จุตา ตำ สปุตฺตกำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ 
ปตฺถนำ กตฺวา ตโต จุตา ทีปินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ฝ่ายแม่แมว ได้เกิดเป็นแม่เน้ือ.
อิตราปิ มิคี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ในเวลาแม่เน้ือน้ันคลอดลูกแล้วๆ แม่เสือเหลือง ก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึง ๓ ครั้ง.
ตสฺสา วิชาตวิชาตกาเล ทีปินี อาคนฺตฺวา ตโย วาเร ปุตฺตเก ขาทิ.

เมื่อเวลาจะตาย แม่เน้ือทำาความปรารถนาว่า “พวกลูกของเรา แม่เสือเหลืองตวัน้ีกินเสียถึง ๓ ครั้งแล้ว. 
เดี๋ยวน้ีมันจักกินตัวเราด้วย.  เดี๋ยวน้ีเราจุตจิากอตัภาพน้ีแล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมันเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้ายไปเกดิเป็นนางยักษิณี.
มิคี มรณกาเล “อิมาย เม ติกฺขตฺตุำ ปุตฺตา ขาทิตา.  อิทานิ มำปิ ขาทิสฺสติ.  อิโตทานิ จุตา เอตำ สปุตฺตกำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ 
ปตฺถนำ กตฺวา กาลำ กตฺวา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.
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ฝ่ายแม่เสือเหลือง จตุิจากอัตภาพน้ันแล้ว ได้เกิดเป็นกุลธดิา๑ ในเมืองสาวัตถี.
ทีปินีปิ ตโต จุตา สาวตฺถิยำ กุลธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

นางถึงความเจริญแล้ว ได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมือง.
สา วุฑฺฒิปฺปตฺตา ทฺวารคาเม ปติกุลำ อคมาสิ.

ในกาลต่อมา นางไดค้ลอดบุตรคนหน่ึง.
อปรภาเค ปุตฺตำ วิชายิ.

นางยักษิณี จำาแลงตวัเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้ว ถามวา่ “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
ยกฺขินี ตสฺสา ปิยสหายิกาวณฺเณน อาคนฺตฺวา “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฺฉิ.

พวกชาวบ้านได้บอกวา่ “เขาคลอดบุตรอยูใ่นห้อง.”
“อนฺโตคพฺเภ วิชาตา -อิติ อาหำสุ.

นางยักษิณฟีังคำาน้ัน แสร้งพูดว่า “หญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอ.  ฉันจักดูเด็กน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปทำาเป็นแลดูอยู่ จับทารกกินแล้วก็ไป.
สา ตำ สุตฺวา “ปุตฺตำ นุ โข วิชาตา อุทาหุ ธีตรำ.  ปสฺสิสฺสามิ นำ -อิติ ปวิสิตฺวา ปสฺสนฺตี วิย ทารกำ คเหตฺวา ขาทิตฺวา คตา.

ถึงในหนที่ ๒ ก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
ทุติยวาเรปิ ตเถว ขาทิ.

ในหนที่ ๓ นางกุลธดิามีครรภ์แก่ เรียกสามีมาแล้ว บอกวา่ “นาย นางยักษิณตีนหน่ึงกินบุตรของฉันเสียในที่น้ี ๒ คนแล้วไป.  
เดี๋ยวน้ี ฉันจักไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตร” ดังน้ีแล้ว ไปสู่เรือนแห่งตระกูล คลอดบุตรที่น่ัน.
ตติยวาเร อิตรา ครุคพฺภา๒ หุตฺวา สามิกำ อามนฺเตตฺวา “สามิ 
อิมสฺมึ ฐาเน เอกา ยกฺขินี มม เทฺว ปุตฺเต ขาทิตฺวา คตา.  อิทานิ มม กุลเคหำ คนฺตฺวา วิชายิสฺสามิ -อิติ กุลเคหำ คนฺตฺวา วิชายิ. 

ในกาลน้ัน นางยักษิณีน้ันถึงคราวส่งนำ้า.
ตทา สา ยกฺขินี อุทกวารำ คตา โหติ.

ดว้ยว่า นางยักษิณีทั้งหลายต้องตกันำ้า จากสระอโนดาตทูนบนศีรษะมา เพื่อท้าวเวสสวรรณ ตามวาระ 
ต่อลว่ง ๔ เดือนบ้าง ๕ เดือนบ้างจึงพ้น (จากเวร) ได้.
เวสฺสวณสฺส หิ ยกฺขินิโย วาเรน อโนตตฺตโต สีสปรมฺปราย อุทกำ อาหรนฺติโย จาตุมฺมาสจฺจเยนปิ ปญฺจมาสจฺจเยนปิ มุจฺจนฺติ.

นางยักษิณีเหล่าอื่นมีกายบอบชำ้า ถึงความสิ้นชีวติบ้างก็มี.
อปรา กิลนฺตกายา ชีวิตกฺขยำปิ ปาปุณนฺติ.

ส่วนนางยักษิณีน้ัน พอพ้นจากเวรส่งนำ้าแล้วเท่าน้ัน ก็รีบไปสู่เรือนน้ัน ถามว่า “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
สา ปน อุทกวารโต มุตฺตมตฺตาว เวเคน ตำ ฆรำ คนฺตฺวา “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฺฉิ.

๑ หญิงสาวของตระกูล หญิงสาวในตระกูล หรือหญิงสาวมีตระกูล.
๒ ม. ยุ. ครุภารา.
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พวกชาวบ้านบอกว่า “ท่านจักพบเขาที่ไหน?  นางยักษิณตีนหน่ึงกินทารกของเขาที่คลอดในที่น้ี.  
เพราะฉะน้ัน เขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูล.”
“กุหึ นำ ปสฺสิสฺสสิ.  ตสฺสา อิมสฺมึ ฐาเน ชาตทารเก ยกฺขินี ขาทติ.  ตสฺมา กุลเคหำ คตา -อิติ.

นางยักษิณีน้ันคิดว่า “เขาไปในที่ไหนๆ ก็ตามเถิด จักไม่พ้นเราได้ ดังน้ีแล้ว อันกำาลังเวรให้อุตสาหะแล้ว ว่ิงบ่ายหน้าไปสู่เมือง.
สา “ยตฺถ วา ตตฺถ วา คจฺฉตุ.  น เม มุจฺจิสฺสติ -อิติ เวรเวคสมุสฺสาหิตา นคราภิมุขี๑ ปกฺขนฺทิ.

ฝ่ายนางกุลธิดา ในวันเป็นท่ีรับช่ือ ให้ทารกน้ันอาบนำ้า ต้ังช่ือแล้ว กล่าวกะสามีว่า “นาย เด๋ียวน้ี เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิด” 
อุ้มบุตรไปกับสามี ตามทางอันตัดไปในทา่มกลางวิหาร มอบบุตรให้สามีแล้ว 
ลงอาบนำ้าในสระโบกขรณีข้างวิหารแล้ว ข้ึนมารับเอาบุตร, 
เมื่อสามีกำาลังอาบนำ้าอยู่, ยืนให้บุตรดื่มนม แลเห็นนางยักษิณีมาอยู่ จำาได้แล้ว ร้องด้วยเสียงอันดังวา่ 
“นาย มาเร็วๆ เถิด.  น้ี นางยักษิณีตนน้ัน” ดังน้ีแล้ว ไม่อาจยืนรออยู่จนสามีน้ันมาได้ วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้ว.
อิตราปิ นามคฺคหณทิวเส ตำ ทารกำ นหาเปตฺวา นามำ กตฺวา  “สามิ อิทานิ สกฆรำ คจฺฉาม -อิติ ปุตฺตำ อาทาย 
สามิเกน สทฺธึ วิหารมชฺฌคเตน มคฺเคน คจฺฉนฺตี  ปุตฺตำ สามิกสฺส ทตฺวา  วิหารโปกฺขรณิยำ นหาตฺวา อุตฺตริตฺวา ปุตฺตำ คเหตฺวา, 
สามิเก นหายนฺเต, ปุตฺตำ ปายมานา ฐิตา  ยกฺขินึ อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา สญฺชานิตฺวา 
“สามิ เวเคน เอหิ.  อยำ สา ยกฺขินี -อิติ อุจฺจาสทฺทำ กตฺวา ยาว ตสฺสาคมนำ สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺตี นิวตฺติตฺวา 
อนฺโตวิหาราภิมุขี๒ ปกฺขนฺทิ.

[เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร]

ในสมัยน้ัน พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปริสมชฺเฌ ธมฺมำ เทเสติ.

นางกุลธิดาน้ัน ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้ว กราบทูลวา่ 
“บุตรคนน้ี ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้ว.  ขอพระองค์ประทานชีวติแก่บุตรข้าพระองค์เถิด.”
สา ปุตฺตำ ตถาคตสฺส ปาทปิฏฺเฐ นิปชฺชาเปตฺวา “ตุมฺหากำ มยา เอส ทินฺโน.  ปุตฺตสฺส เม ชีวิตำ เทถ -อิติ อาห.

สุมนเทพ ผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตู ไม่ยอมให้นางยักษิณเีข้าไปข้างใน.
ทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺโถ สุมนเทโว ยกฺขินิยา อนฺโต ปวิสิตุำ นาทาสิ.

พระศาสดารับสั่งเรียกพระอานนทเถระมาแล้ว ตรัสวา่ “อานนท์ เธอจงไป.  เรียกนางยักษิณีน้ันมา.”
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา “คจฺฉานนฺท.  ตำ ยกฺขินึ ปกฺโกส -อิติ อาห.

พระเถระเรียกนางยักษิณีมาแล้ว.
เถโร ตำ ปกฺโกสิ.

นางกุลธิดา กราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางยักษิณีมา.”
อิตรา “อยำ ภนฺเต อาคจฺฉติ -อิติ อาห.

๑ นคราภิมุขินตีิ ยุตฺตตรำ.
๒ อนฺโตวิหาราภิมุขินตีิ ยุตฺตตรำ.
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พระศาสดา ตรัสว่า “นางยักษิณีจงมาเถิด. เจา้อย่าได้ร้องไปเลย” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสกะนางยักษิณีผู้มายืนอยู่แล้วว่า 
“เหตุไร? เจ้าจึงทำาอย่างน้ัน ก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้า ผูเ้ช่นเราแล้ว 
เวรของพวกเจา้ จักได้เป็นกรรมตั้งอยูช่ั่วกัป เหมือนเวรของงูกับพังพอน, ของหมีกับไม้สะคร้อ และของกากับนกเค้า, 
เหตุไฉน พวกเจา้จึงทำาเวรและเวรตอบแก่กัน? เพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร หาระงับได้ดว้ยเวรไม่” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “เอตุ.  มา สทฺทำ อกาสิ -อิติ วตฺวา ตำ อาคนฺตฺวา ฐิตำ 
“กสฺมา เอวำ กโรสิ.  สเจ หิ ตุมฺเห มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สมฺมุขีภาวำ นาคมิสฺสถ, 
อหินกุลานำ วิย เวรำ อจฺฉผนฺทนานำ วิย กาโกฬุกานำ วิย จ กปฺปฏฺฐิติกำ โว เวรำ อภวิสฺส.  กสฺมา เวรปฏิเวรำ กโรถ. 
เวรำ หิ อเวเรน อุปสมฺมติ, โน เวเรน -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลกน้ี ย่อมไมร่ะงับดว้ยเวรเลย
แต่วา่ ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร, ธรรมน้ีเป็นของเก่า.”

“น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนำ.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น หิ เวเรน เป็นต้น ความว่า 
เหมือนอย่างว่า บุคคล แม้เมื่อล้างที่ซ่ึงเป้ือนแล้วดว้ยของไม่สะอาดมีนำ้าลายและนำ้ามูกเป็นต้น ด้วยของไม่สะอาดเหล่าน้ันแล 
ย่อมไม่อาจทำาให้เป็นที่หมดจด หายกลิ่นเหม็นได้,  โดยที่แท้ ที่น้ันกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกวา่เก่าอีก ฉันใด, 
บุคคลเมื่อดา่ตอบชนผู้ดา่อยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระงับด้วยเวรได้, 
โดยที่แท้ เขาชื่อว่าทำาเวรน่ันเองให้ยิ่งข้ึน ฉันน้ันน่ันเทียว. 
ตตฺถ น หิ เวเรน -อิติ: ยถา หิ เขฬสิงฺฆาณิกาทิอสุจิมกฺขิตฏฺฐานำ เตเหว อสุจีหิ โธวนฺโตปิ สุทฺธำ นิคฺคนฺธำ กาตุำ น สกฺโกติ, 
อถโข ตำ ฐานำ ภิยฺโยโส มตฺตาย อสุทฺธตรญฺจ ทุคฺคนฺธตรญฺจ โหติ. 
เอวเมว อกฺโกสนฺตำ ปจฺจกฺโกสนฺโต ปหรนฺตำ ปฏิปฺปหรนฺโต เวเรน เวรำ วูปสเมตุำ น สกฺโกติ, อถโข ภิยฺโย ภิยฺโย เวรเมว กโรติ.

แม้ในกาลไหนๆ ข้ึนชื่อวา่เวรทั้งหลาย ย่อมไมร่ะงับไดด้้วยเวร.  โดยที่แท้ ชื่อวา่ย่อมเจริญอยา่งเดียว ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ เวรานิ นาม เวเรน กิสฺมิญฺจิปิ กาเล น สมฺมนฺติ.  อถโข วฑฺฒนฺติเยว. 

สองบทว่า อเวเรน จ สมฺมนฺติ ความว่า 
เหมือนอย่างว่า ของไม่สะอาด มีนำ้าลายเป็นต้นเหล่าน้ี อันบุคคลล้างดว้ยนำ้าที่ใสยอ่มหายหมดได้,  
ที่น่ันย่อมเป็นที่หมดจด ไม่มีกลิ่นเหม็น ฉันใด, 
เวรทั้งหลาย ย่อมระงับ คือย่อมสงบ ได้แก่ ย่อมถึงความไม่มีไดด้้วยความไม่มีเวร คือด้วยนำ้าคอืขันติและเมตตา 
ดว้ยการทำาไว้ในใจโดยแยบคาย และ ด้วยการพิจารณา ฉันน้ัน น่ันเทียว.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ -อิติ: 
ยถา ปน ตานิ เขฬาทีนิ อสุจีนิ วิปฺปสนฺเนน อุทเกน โธวิยมานานิ วินสฺสนฺติ, ตำ ฐานำ สุทฺธำ โหติ นิคฺคนฺธำ. 
เอวเมว อเวเรน ขนฺติเมตฺโตทเกน โยนิโสมนสิกาเรน ปจฺจเวกฺขเณน เวรานิ วูปสมฺมนฺติ ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ อภาวำ คจฺฉนฺติ.
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บาทพระคาถาว่า เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความว่า 
ธรรมน้ีคือที่นับว่า ความสงบเวร ด้วยความไม่มีเวร เป็นของเก่า คือ เป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ 
และพระขีณาสพทั้งหลายทุกๆ พระองค์ ดำาเนินไปแล้ว.
เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ: 
เอส อเวเรน เวรวูปสมนสงฺขาโต โปราณโก ธมฺโม สพฺเพสำ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธขีณาสวานำ คตมคฺโค -อิติ.

ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีน้ัน ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว.
คาถาปริโยสาเน สา ยกฺขินี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว. 
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถิกา อโหสิ.

[นางยักษิณีรู้ฝนมากฝนน้อย]

พระศาสดา ได้ตรัสกะหญิงน้ันว่า “เจา้จงให้บุตรของเจ้าแก่นางยกัษิณีน้ีเถิด.”
สตฺถา ตำ อิตฺถึ อาห “เอติสฺสา ตว ปุตฺตำ เทหิ -อิติ.

หญิง. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์กลวั.
“ภายามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เจา้อย่ากลวัเลย.  อันตรายยอ่มไม่มีแก่เจ้า เพราะอาศัยนางยักษิณีน้ี.
“มา ภายิ.  นตฺถิ เต เอตำ นิสฺสาย ปริปนฺโถ -อิติ.

นางไดใ้ห้บุตรแก่นางยักษิณีน้ันแล้ว.
สา ปุตฺตำ ตสฺสา อทาสิ.

นางยักษิณีน้ันอุ้มทารกน้ันจูบกอดแลว้ คืนให้แก่มารดาอีก ก็เริ่มร้องไห้.
สา ตำ คเหตฺวา จุมฺพิตฺวา อาลิงฺคิตฺวา ปุน มาตุเยว ทตฺวา โรทิตุำ อารภิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามนางยักษิณีน้ันวา่ “อะไรน่ัน?”
อถ นำ สตฺถา “กิเมตำ -อิติ ปุจฺฉิ.

นางยักษิณีน้ันกราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพระองค์ 
แม้สำาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทาง ยังไม่ไดอ้าหารพอเต็มท้อง.  บัดน้ี ข้าพระองคจ์ะเลี้ยงชีพได้อยา่งไร.”
“ภนฺเต อหำ ปุพฺเพ ยถา ตถา ชีวิตำ กปฺเปนฺตีปิ กุจฺฉิปูรำ นาม นาลตฺถำ.  อิทานิ กถำ ชีวิสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสปลอบนางยักษิณีน้ันวา่ “เจ้าอย่าวติกเลย” ดังน้ีแล้ว ตรัสกะหญิงน้ันวา่ 
“เจ้าจงนำานางยักษิณีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้ว จงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี.”
อถ นำ สตฺถา “มา จินฺตยิ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ตำ อิตฺถึ อาห 
“อิมำ เนตฺวา อตฺตโน เคเห นิวาสาเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคาหิ -อิติ.
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หญิงน้ันนำานางยักษิณีไปแล้ว ให้พักอยู่ในโรงกระเดื่อง ได้ปฏิบัตดิ้วยข้าวต้มและข้าวสวยอยา่งดีแล้ว.
สา ตำ เนตฺวา ปิฏฺฐิวำเส ปติฏฺฐาเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ.

ในเวลาซ้อมข้าวเปลือก สากปรากฏแก่นางยักษิณีน้ันดุจต่อยศีรษะ.
ตสฺสา วีหิปหรณกาเล มุสลำ มุทฺธำ ปหรนฺตำ วิย อุปฏฺฐาติ.

เขาจึงเรียกนางกุลธดิาผู้สหายมาแล้วพดูวา่ “ฉันจักไม่อาจอยู่ในที่น้ีได้ ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิด” 
แม้อันหญิงสหายน้ันให้พักอยูใ่นเหล่าน้ี คอื ‘ในโรงสาก ข้างตุ่มนำ้า ริมเตาไฟ ริมชายคา ริมกองหยากเยื่อ ริมประตูบ้าน’ 
(นาง) ก็กลา่ววา่ “ในโรงสากน้ี สากย่อมปรากฏดุจต่อยศรีษะฉันอยู่.   ที่ข้างตุ่มนำ้าน้ี พวกเด็กย่อมราดนำ้าเป็นเดนลงไป. 
ที่ริมเตาไฟน้ี ฝูงสุนัขย่อมมานอน.   ที่ริมชายคาน้ี พวกเด็กย่อมทำาสกปรก. ที่ริมกองหยากเยื่อน้ี ชนทั้งหลายย่อมเทหยากเยื่อ.
ที่ริมประตูบ้านน้ี พวกเด็กชาวบ้าน ย่อมเล่นการพนันกันดว้ยคะแนน” ดังน้ีแล้ว ได้ห้ามที่ทั้งปวงน้ันเสีย
สา สหายิกำ อามนฺเตตฺวา “อิมสฺมึ ฐาเน วสิตุำ น สกฺขิสฺสามิ.  อญฺญตฺถ มำ ปติฏฺฐาเปหิ -อิติ วตฺวา 
“มุสลสาลายำ อุทกจาฏิยำ อุทฺธเน นิมฺพโกเส สงฺการกูเฏ คามทฺวาเร -อิติ เอเตสุ ฐาเนสุ ปติฏฺฐาปิตาปิ 
“อิธ เม มุสลำ สีสำ ภินฺทนฺตำ วิย อุปฏฺฐาติ.  อิธ ทารกา อุจฺฉิฏฺฐุทกำ โอตาเรนฺติ.  อิธ สุนขา นิปชฺชนฺติ.  
อิธ ทารกา อสุจึ กโรนฺติ.  อิธ กจวรำ ฉฑฺเฑนฺติ.  อิธ คามทารกา ลกฺขโยคฺคำ กโรนฺติ -อิติ สพฺพานิ ตานิ ปฏิกฺขิปิ. 

ครั้งน้ัน หญิงสหาย จึงให้นางยักษิณีน้ันพกัอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้ว 
นำาโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอยา่งดี ไปเพื่อนางยกัษิณีน้ัน แล้วปฏิบัติในที่น้ัน.
อถ นำ พหิคาเม วิวิตฺโตกาเส ปติฏฺฐาเปตฺวา ตตฺถ ตสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หริตฺวา ปฏิชคฺคิ.

นางยักษิณีน้ัน คดิอย่างน้ีว่า 
“เดี๋ยวน้ีหญิงสหายของเราน้ี มีอุปการะแก่เรามาก, เอาเถอะ เราจกัทำาความแทนคุณสักอยา่งหน่ึง” ดังน้ีแล้ว 
ได้บอกแก่หญิงสหายว่า “ในปีน้ีจักมีฝนดี, ท่านจงทำาข้าวกล้าในท่ีดอนเถิด.  ในปีน้ีฝนจักแล้ง. ท่านจงทำาข้าวกล้าในท่ีลุ่มเถิด.”
สา ยกฺขินี เอวำ จินฺเตสิ “อยำ เม สหายิกา อิทานิ พหูปการา.  หนฺทาหำ กิญฺจิ ปฏิคุณำ กโรมิ -อิติ 
“อิมสฺมึ สำวจฺฉเร สุพฺพุฏฺฐิกา ภวิสฺสติ.  ถลฏฺฐาเน สสฺสำ กโรหิ. 
อิมสฺมึ สำวจฺฉเร ทุพฺพุฏฺฐิกา ภวิสฺสติ.  นินฺนฏฺฐาเนเยว สสฺสำ กโรหิ -อิติ สหายิกาย อาโรเจสิ.

ข้าวกลา้อันพวกชนที่เหลือทำาแล้ว ย่อมเสียหาย ด้วยนำ้ามากเกินไปบ้าง ด้วยนำ้าน้อยบ้าง.
เสสชเนหิ กตสสฺสำ อติอุทเก๑ วา อโนทเกน๒ วา นสฺสติ.

ส่วนข้าวกล้าของนางกุลธดิาน้ัน ย่อมสมบูรณ์เหลือกิน.
ตสฺสา สสฺสำ อติวิย สมฺปชฺชติ.

๑ อจฺจุทเกนาติ ยุตฺตตรำ.
๒ อนุทเกนาติ ยุตฺตตรำ.
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[นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัตร]

ครั้งน้ัน พวกชนที่เหลือเหล่าน้ัน พากันถามนางวา่ 
“แม่ ข้าวกลา้ที่หล่อนทำาแล้ว ย่อมไม่เสียหายด้วยนำ้ามากเกินไป ย่อมไม่เสียหายด้วยนำ้าน้อย. 
หล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้ง แล้วจึงทำาการงานหรือ?  ข้อน้ีเป็นอย่างไรหนอแล?”
อถ นำ “อมฺม ตยา กตำ สสฺสำ เนว อจฺโจทเกน นสฺสติ น อโนทเกน นสฺสติ.  สุพฺพุฏฺฐิทุพฺพุฏฺฐิภาวำ ญตฺวา กมฺมำ กโรสิ.  
กึ นุ โข เอตำ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

นางบอกวา่ “นางยักษิณี ผู้เป็นหญิงสหายของฉัน บอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉัน.  
ฉันทำาข้าวกลา้ทั้งหลายในทีด่อนและที่ลุ่ม ตามคำาของนางยักษิณีน้ัน.  เหตุน้ัน ข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดี.  
พวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น ที่ฉันนำาไปจากเรือนเนืองนิตย์หรือ? 
สิ่งของเหล่าน้ัน ฉันนำาไปให้นางยกัษิณีน้ัน.  
แม้พวกท่านก็จงนำาโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดี ไปให้นางยักษิณีบ้างซิ. 
นางยักษิณีกจ็ักแลดูการงานของพวกทา่นบ้าง.”
“อมฺหากำ สหายิกา ยกฺขินี สุพฺพุฏฺฐิทุพฺพุฏฺฐิภาวำ อาจิกฺขติ.  มยำ ตสฺสา วจเนน ถลนินฺเนสุ สสฺสานิ กโรม. 
เตน โน สสฺสำ สมฺปชฺชติ.  กึ น ปสฺสถ นิพทฺธำ อมฺหากำ เคหโต ยาคุภตฺตาทีนิ หริยมานานิ.  ตานิ เอติสฺสา หริยนฺติ. 
ตุมฺเหปิ เอติสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หรถ.  ตุมฺหากมฺปิ กมฺมนฺเต โอโลเกสฺสติ -อิติ.

ครั้งน้ัน พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น พากันทำาสักการะแก่นางยักษิณีน้ันแล้ว.
อถสฺสา สกลนครวาสิโน สกฺการำ กรึสุ.

จำาเดิมแต่น้ันมา นางยักษิณีแม้น้ัน แลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ ได้เป็นผู้ถึงลาภอันเลิศ มีบรวิารมากแล้ว.
สาปิ ตโต ปฏฺฐาย สพฺเพสำ กมฺมนฺเต โอโลเกนฺตี ลาภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ มหาปริวารา.

ในกาลต่อมา นางยักษิณีน้ันเริ่มต้นสลากภัต ๘ ที่แลว้.
สา อปรภาเค อฏฺฐ สลากภตฺตานิ ปฏฺฐเปสิ.

สลากภตัน้ัน ชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนกาลทกุวันน้ีแล.
ตานิ ยาวชฺชกาลา ทียนฺติเยว.

เรื่องความเกิดข้ึนของนางกาลียักษิณี จบ.
อิทำ กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ.
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๕. เรื่องภกิษุชาวเมืองโกสัมพี
๕. โกสมฺพิกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ปเร จ น วิชานนฺติ” เป็นต้น.
“ปเร จ น วิชานนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสมฺพิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระวินัยธรกับพระธรรมกถิกะถกเถียงกันเรื่องวินัย]

ความพิสดารว่า ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร รูป ๑ พระธรรมกถิกะ รูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้อยู่ที่โฆสติาราม 
ใกล้เมืองโกสัมพี.
โกสมฺพิยำ หิ โฆสิตาราเม ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา เทฺว ภิกฺขู วิหรึสุ  วินยธโร จ ธมฺมกถิโก จ.

วันหน่ึง ในภิกษุ ๒ รูปน้ัน พระธรรมกถิกะ ไปฐานแล้ว๑ เว้นนำ้าชำาระที่เหลือ ไวใ้นภาชนะ ที่ซุ้มนำ้าแล้ว ก็ออกมา.
เตสุ ธมฺมกถิโก เอกทิวสำ สรีรวลญฺชำ กตฺวา อุทกโกฏฺฐเก อาจมนอุทกาวเสสำ ภาชเน ฐเปตฺวา นิกฺขมิ. 

ภายหลัง พระวินัยธรเข้าไปที่ซุ้มนำ้าน้ัน เห็นนำ้าน้ัน ออกมาถามพระธรรมกถิกะนอกน้ี๒วา่ “ผู้มีอายุ ท่านเหลือนำ้าไว้หรือ?”
ปจฺฉา วินยธโร ตตฺถ ปวิฏฺโฐ  ตำ อุทกำ ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา อิตรำ ปุจฺฉิ “อาวุโส ตยา อุทกำ ฐปิตำ -อิติ.

ธรรมกถิกะ. ครับ ผู้มีอายุ.
“อาม อาวุโส -อิติ.

วินัยธร. กท็่านไม่รูว้่าอาบัติ ในเพราะการเหลือนำ้าไว้น้ีหรือ?
“กึ ปเนตฺถ อาปตฺติภาวำ น ชานาสิ -อิติ.

ธรรมกถิกะ. ครับ ผมไม่ทราบ.
“อาม น ชานามิ -อิติ.

วินัยธร. ไมรู่้ก็ชา่งเถิด ผู้มีอายุ เป็นอาบัติในข้อน้ี.
“โหตาวุโส.  เอตฺถ อาปตฺติ -อิติ.

ธรรมกถิกะ. ถ้าอยา่งน้ัน ผมจักทำาคืนอาบัติน้ันเสีย.
“เตนหิ ปฏิกฺกริสฺสามิ นำ -อิติ

วินัยธร. ผู้มีอายุ ก็ถ้าว่า ข้อน้ันท่านไม่แกล้ง๓ทำา เพราะความไม่มีสติ, อาบัติไม่มี.
“สเจ ปน เต อาวุโส อสญฺจิจฺจ อสติยา กตำ, นตฺถิ อาปตฺติ -อิติ.

๑ สรีรวลญฺชำ กตฺวา.
๒ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ท่ีเหลือ
๓ สญฺจิจฺจ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ไดเ้จตนา (ภาษาเก่า)
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พระธรรมกถิกะน้ัน จึงได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัติน้ันว่ามิใช่อาบัติ.
โส ตสฺสา อาปตฺติยา อนาปตฺติทิฏฺฐิ อโหสิ.

ฝ่ายพระวินัยธร ได้บอกแก่พวกนิสิต๑ของตนว่า “พระธรรมกถิกะรูปน้ี แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้”
วินยธโรปิ อตฺตโน นิสฺสิตกานำ “อยำ ธมฺมกถิโก อาปตฺตึ อาปชฺชมาโนปิ น ชานาติ -อิติ อาโรเจสิ.

พวกนิสิตพระวินัยธรน้ัน เห็นพวกนิสติของพระธรรมกถิกะน้ันแล้ว ได้กลา่วว่า 
“พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน แม้ตอ้งอาบัติแล้ว ก็ไม่รูว้่าเป็นอาบัติ.”
เต ตสฺส นิสฺสิตเก ทิสฺวา “ตุมฺหากำ อุปชฺฌาโย อาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวาปิ อาปตฺติภาวำ น ชานาติ -อิติ อาหำสุ.

พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะน้ัน ไปแจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้ว.
เต คนฺตฺวา อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อาโรเจสุำ.

พระธรรมกถิกะน้ัน พูดอย่างน้ีว่า “พระวินัยธรรูปน้ี เมื่อก่อนพูดว่า ‘ไม่เป็นอาบัต’ิ  เดี๋ยวน้ีพดูวา่ ‘เป็นอาบัติ’ 
พระวินัยธรน่ัน พดุมุสา.”
โส เอวมาห “อยำ วินยธโร ปุพฺเพ “อนาปตฺตีติ วตฺวา  อิทานิ ‘อาปตฺตีติ วทติ.  มุสาวาที เอโส -อิติ.

พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะน้ันไป กล่าวว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน พูดมุสา.”
เต คนฺตฺวา “ตุมฺหากำ อุปชฺฌาโย มุสาวาที -อิติ กถยึสุ.

พวกนิสิตของพระวินัยธรและพระธรรมกถิกะน้ัน ทำาความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้ว ดว้ยประการอย่างน้ี.
เต เอวำ อญฺญมญฺญำ กลหำ วฑฺฒยึสุ.

ภายหลัง พระวินัยธรได้โอกาส จึงได้ทำาอกุเขปนียกรรม๒ แก่พระธรรมกถิกะ เพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัติ.
ตโต วินยธโร โอกาสำ ลภิตฺวา ธมฺมกถิกสฺส อาปตฺติยา อทสฺสเน อุกฺเขปนียกมฺมำ อกาสิ.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน แม้พวกอุปัฏฐากผู้ถวายปัจจัยของภิกษุ ๒ รูปน้ัน ก็ได้เป็น ๒ ฝ่าย.
ตโต ปฏฺฐาย เตสำ ปจฺจยทายกา อุปฏฺฐากาปิ เทฺว โกฏฺฐาสา อเหสุำ.

พวกภิกษุณีผูร้ับโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดา๓ กด็ี ของภิกษุ ๒ รูปน้ัน พวกอากาสัฏฐเทวดา๔ 
ผู้เพื่อนเห็น เพื่อนคบ ของพวกอารักขเทวดาเหล่าน้ันก็ดี พวกปุถุชนทั้งปวงกด็ี ได้เป็น ๒ ฝา่ย ตลอดจนพรหมโลก.
โอวาทปฏิคฺคาหิกา ภิกฺขุนิโยปิ อารกฺขเทวตาปิ  ตาสำ สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺตา อากาสฏฺฐเทวตาปิ ยาว พฺรหฺมโลกาปิ  
สพฺเพ ปุถุชฺชนา เทฺว ปกฺขา อเหสุำ.

ก็โกลาหลกึกก้องเป็นเสียงเดียว ได้ข้ึนไปจนอกนิฏฐภพ.
ยาว อกนิฏฺฐภวนา ปน เอกนินฺนาทำ โกลาหลำ อคมาสิ.

๑ นิสฺสิต นิสฺสิตก ผู้อาศัย, ศิษย์ท่ีเล่าเรียนอยู่ในสำานัก
๒ กรรมท่ีสงฆ์จะพึงทำาแก่ภิกษุท่ีสงฆ์สมควรจะยกเสีย
๓ เทวดาผู้คุ้มครองรักษา
๔ เทวดาผู้สถิตอยู่ในอากาศ.
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[พระศาสดาตรสัสอนให้สามัคคีกัน]

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึง เข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า กราบทูล 
(๑) ความเห็น๑วา่ “พระธรรมกถิกะรูปน้ี สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้” ของพวกภกิษุผู้ยกวตัร 
และ (๒) ความเห็นว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกเรา สงฆ์ยกเสียแล้ว ดว้ยกรรมซ่ึงมิได้ประกอบดว้ยธรรม” 
ของพวกภกิษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถิกะผู้ที่สงฆ์ยก 
และ (๓) การเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถิกะน้ัน ของพวกภิกษุเหล่าน้ัน แม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัตรห้ามอยู่ 
อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตำ อุปสงฺกมิตฺวา 
อุกฺเขปกานำ “ธมฺมิเกเนวายำ กมฺเมน อุกฺขิตฺโต -อิติ ลทฺธึ 
อุกฺขิตฺตานุวตฺตกานำ “อธมฺมิเกน กมฺเมน อุกฺขิตฺโต -อิติ ลทฺธึ 
อุกฺเขปเกหิ วาริยมานานำปิ จ เตสำ ตำ อนุปริวาเรตฺวา วิจรณภาวำ อาโรเจสิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงส่งโอวาทไปว่า “นัยว่า ภกิษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกัน” ถึง ๒ ครั้ง 
ทรงสดับว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ภกิษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พรอ้มเพรียงกัน” 
ครั้นหนที่ ๓ ทรงสดับว่า “ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ภกิษุสงฆ์แตกกันแล้ว” ดังน้ี จึงเสด็จไปสู่สำานักของเธอทั้งหลายแล้ว 
ตรัสโทษในการยกวัตรของพวกภกิษุยกวตัร และโทษในการไม่เห็นอาบัติของภิกษุนอกน้ีแล้ว 
ทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอโุบสถเป็นต้น ในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามน่ันเอง แก่เธอทั้งหลายอีกแล้ว –
ภควา “สมคฺคา กิร โหนฺตุ -อิติ เทฺว วาเร เปเสตฺวา  “น อิจฺฉนฺติ ภนฺเต สมคฺคา ภวิตุำ -อิติ สุตฺวา 
ตติยวาเร “ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ  ภินฺโน ภิกฺขุสงฺโฆ -อิติ สุตฺวา 
เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา อุกฺเขปกานำ อุกฺเขปเน อิตเรสญฺจ อาปตฺติยา อทสฺสเน อาทีนวำ กเถตฺวา 
ปุน เตสำ ตตฺเถว เอกสีมายำ อุโปสถาทีนิ อนุชานิตฺวา – 

ทรงบัญญัตวิัตรในโรงฉันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พึงน่ังในแถวมีอาสนะหน่ึงๆ ในระหว่างๆ๒” ดังน้ี เป็นต้น 
แก่เธอทั้งหลายผู้เกิดการแตกร้าวในสถานทั้งหลาย มีโรงฉันเป็นต้น แล้ว 
ทรงสดับว่า “ถึงเดี๋ยวน้ี ภกิษุทั้งหลาย ก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่” จึงเสด็จไปที่โฆสิตารามน้ันแล้ว 
ตรัสห้ามวา่ “อย่าเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกทา่นอย่าได้ทำาการแตกรา้วกัน” ดังน้ี เป็นต้นแล้ว –
ภตฺตคฺคาทีสุ ภณฺฑนชาตานำ “อาสนนฺตริกาย นิสีทิตพฺพำ -อิติ ภตฺตคฺเค วตฺตำ ปญฺญาเปตฺวา 
“อิทานิปิ ภณฺฑนชาตา วิหรนฺติ -อิติ สุตฺวา 
ตตฺถ คนฺตฺวา “อลำ ภิกฺขเว มา ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา –

๑ ลทฺธิ ความเห็น, การได้ (ลภ ‘ได’้-ติ ปัจจัย)  หรือแปลว่า 
(๑) การท่ีพวกภิกษุผู้ยกวัตรถือว่า “พระธรรมกถิกะรูปนี้ สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมท่ีประกอบด้วยธรรมแท้,” 
และ (๒) การท่ีพวกภิกษุผู้ประพฤตติามพระธรรมกถิกะผู้ท่ีสงฆ์ยกเสียแล้วถือ ว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกเรา สงฆ์ยกเสียแล้ว 
ด้วยกรรมซึ่งมิได้ประกอบด้วยธรรม,” 
และ (๓) การท่ีพวกภิกษุผู้ประพฤตติามพระธรรมกถิกะ ผู้ท่ีสงฆ์ยกวัตรเหล่านั้น แม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัตรห้ามอยู่ 
ก็ยังขืนเท่ียวตามห้อมล้อมพระธรรมกถิกะนัน้.

๒ ได้แก่ นั่งเป็นแถว เว้นช่องว่างให้ภิกษุอ่ืนเข้าแทรกนั่งได้รูปหนึ่งๆ ในระหว่าง.
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ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้ึนชื่อว่าการแตกร้าว การทะเลาะ การแก่งแย่งและการวิวาทน่ัน ทำาความฉิบหายให้. 
แท้จริง แม้นางนกลฏุกิกา๑ อาศัยการทะเลาะกัน ยังอาจทำาพญาชา้งให้ถึงความสิ้นชีวติ” ดังน้ีแล้ว ตรัสลฏุกิกชาดกแลว้๒ 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขอพวกทา่นพร้อมเพรียงกันเถิด อยา่ววิาทกันเลย. 
เพราะว่า แม้นกกระจาบตั้งหลายพัน อาศัยความวิวาทกัน ได้ถึงความสิ้นชีวติ” ดังน้ีแล้ว ตรัสวัฏฏกชาดก๓.
“ภิกฺขเว ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา นาเมเต อนตฺถการกา.  กลหำ นิสฺสาย หิ ลฏุกิกาปิ สกุณิกา หตฺถินาคำ ชีวิตกฺขยำ ปาเปสิ -อิติ 
ลฏุกิกชาตกำ กเถตฺวา 
“ภิกฺขเว สมคฺคา โหถ มา วิวทถ.  วิวาทำ นิสฺสาย หิ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ ชีวิตกฺขยำ ปตฺตา -อิติ วฏฺฏกชาตกำ กเถสิ.

[ตรัสสอนเท่าไรก็ไม่เช่ือ]

แม้อย่างน้ี, เมื่อพวกภิกษุน้ันก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำา, เมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหน่ึง ไมพ่อใจให้พระตถาคตเจา้ทรงลำาบาก 
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มพีระภาค ผู้เจ้าของแห่งธรรม ทรงรอก่อน, 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อย หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เถิด;
พวกข้าพระองค์จักปรากฏ เพราะการแตกรา้ว การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการววิาทน่ันเอง” –
เอวำปิ, เตสุ วจนำ อนาทิยนฺเตสุ, 
อญฺญตเรน ธมฺมวาทินา ตถาคตสฺส วิเหสำ อนิจฺฉนฺเตน “อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ, 
อปฺโปสฺสุกฺโก ภนฺเต ภควา ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารำ อนุยุตฺโต วิหรตุ, 
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคฺคเหน วิวาเทน ปญฺญายิสฺสาม๔ -อิติ วุตฺเต, –

๑ นกไส้
๒ ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๗๐ ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๔๖.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกถา ม. ๒/๒๙๗.
๔ วิ. มหา. ๕/๓๒๑, ๓๒๒, ๓๓๕.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึง 
(๑) ความทีพ่ระเจา้ทีฆีติโกศลราช ถูกพระเจ้าพรหมทัต ชิงเอาราชสมบัติ ปลอมเพศไม่ให้ใครรู้จกั 
ประทับอยู่ (ในเมืองพาราณสี) ถูกจับปลงพระชนม์เสีย และ 
(๒) ความทีพ่ระเจา้พรหมทัตและทีฆาวุกุมารเหล่าน้ันพร้อมเพรียงกัน จำาเดิมแต่เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนม์ของพระองค์ถวาย
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองน้ีได้เคยมีแล้ว ในเมืองพาราณสี ได้มีพระเจ้ากรุงกาสี (พระองค์หน่ึง) ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัต” 
ดังน้ีเป็นต้น แมต้รัสสอนวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยม เห็นปานน้ัน๑ 
ยังได้มีแล้วแกพ่ระราชาเหล่าน้ัน ผู้มีไม้อันถือไว้แล้ว ผู้มีศัสตราอันถือไว้แล้ว; 
ข้อที่ท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กลา่วชอบแล้วอยา่งน้ี ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยม 
จะพึงงามในธรรมวินัยน้ีแล ภกิษุทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่สามารถจะทำาเธอทั้งหลาย ให้พร้อมเพรียงกันได้เลย.
“ภูตปุพฺพำ ภิกฺขเว พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา อโหสิ๒ -อิติ 
พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆีติสฺส โกสลรญฺโญ รชฺชำ อจฺฉินฺทิตฺวา อญฺญาตกเวเสน วสนฺตสฺส มาริตภาวญฺเจว 
ทีฆาวุกุมาเรน อตฺตโน ชีวิเต ทินฺเน ตโต ปฏฺฐาย เตสำ สมคฺคภาวญฺจ กเถตฺวา 
“เตสำ หิ นาม ภิกฺขเว ราชูนำ อาทินฺนทณฺฑานำ อาทินฺนสตฺถานำ เอวรูปํ ขนฺติโสรจฺจำ ภวิสฺสติ 
อิธ โข ตำ ภิกฺขเว โสเภถ, ยำ ตุมฺเห เอวำ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา๓ จ -อิติ 
โอวทิตฺวาปิ เนว เต สมคฺเค กาตุำ อสกฺขิ.

[พระศาสดาทรงระอา จึงเสด็จหนีไปจำาพรรษาอยู่ป่ารกัขิตวัน]

พระองค์ทรงระอาพระทัย เพราะมีความอยู่อาเกียรน้ัน ทรงพระดำารวิ่า 
“เดี๋ยวน้ีเราอยู่อาเกียรเป็นทุกข์ และภิกษุเหล่าน้ีไม่ทำา(ตาม)คำาของเรา.  ถ้าอย่างไร เราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว” ดังน้ี 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเรื่องโกสัมพี ไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ เสด็จไปพาลโลณการาม๔ 
แต่พระองค์เดียว ตรัสเอกจาริกวตัร๕ แกพ่ระภคุเถระ ทีพ่าลกโลณการามน้ันแล้ว ตรัสอานิสงส์แห่งสามัคครีสแก่กุลบุตร ๓ 
คน ในมิคทายวัน๖ ชื่อปาจีนวังสะ แล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยยกะ.
โส ตาย อากิณฺณวิหารตาย อุกฺกณฺฐิโต “อหำ โข อิทานิ อากิณฺโณ ทุกฺขำ วิหรามิ. อิเม จ ภิกฺขู มม วจนำ น กโรนฺติ. 
ยนฺนูนาหำ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ จินฺเตตฺวา โกสมฺพิยำ ปิณฺฑาย จริตฺวา อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ 
เอกโกว อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย พาลกโลณการามำ คนฺตฺวา ตตฺถ ภคุตฺเถรสฺส เอกจาริกวตฺตำ กเถตฺวา 
ปาจีนวำสมิคทาเย ติณฺณำ กุลปุตฺตานำ สามคฺคีรสานิสำสำ กเถตฺวา, เยน ปาริเลยฺยกำ, ตทวสริ.

๑ ภวิสฺสติ เป็นกิริยาอาขยาต บอกอนาคตกาล แต่ในประโยคนี้มี หิ นาม จึงแปล ภวิสฺสติ เป็นอดตีกาล.
๒ วิ. มหา. ๕/๓๒๒.
๓ วิ. มหา. ๕/๓๓๔-๓๓๕.
๔ ปาลิยำ พาลกโลณการกคาโมติ ทิสฺสติ.
๕ ได้แก่ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่แต่ผู้เดียว.
๖ ป่าซึ่งประทานให้หมู่เนื้ออาศัย ป่าชนิดนี้ใครจะทำาอันตรายแกห่มู่สัตว์ไม่ได้.
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[พวกอุบาสกทรมานภิกษุ]

ดังได้สดับมา ครั้งน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยบ้านปาริเลยยกะ เสด็จจำาพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ ในราวป่ารักขิตวัน
อันช้างปาริเลยกะอุปัฏฐาก อยู่เป็นผาสกุ.
ตตฺร สุทำ ภควา ปาริเลยฺยกำ อุปนิสฺสาย รกฺขิตวนสณฺเฑ ภทฺทสาลมูเล ปาริเลยฺยเกน หตฺถินา อุปฏฺฐิยมาโน 
ผาสุกำ วสฺสาวาสำ วสิ.

ฝ่ายพวกอุบาสก ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแล ไปสู่วิหาร ไม่เห็นพระศาสดา จึงถามว่า “พระศาสดาเสด็จอยู่ที่ไหน ครับ?”
โกสมฺพีวาสิโนปิ โข อุปาสกา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ อปสฺสนฺตา “กุหึ ภนฺเต สตฺถา -อิติ ปุจฺฉึสุ. 

ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวว่า “พระองคท์รงเสด็จไปสู่ราวป่าปาริเลยยกะเสียแล้ว.”
เต ภิกฺขู อาหำสุ “ปาริเลยฺยกวนสณฺฑำ คโต -อิติ.

อุบาสก. เพราะเหตุอะไร? ครับ.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ.

ภิกษุ. พระองค์ทรงพยายามจะทำาพวกเราให้พร้อมเพรียงกัน.  แตพ่วกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่.
“อมฺเห สมคฺเค กาตุำ วายมิ.  มยำ ปน น สมคฺคา อหุมฺหา -อิติ.

อุบาสก. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ท่านทั้งหลายบวชในสำานักของพระศาสดาแล้ว, 
ถึงเมื่อพระองคท์รงทำาสามัคคี, ไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือ?

“ภนฺเต ตุมฺเห สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น อหุวตฺถ -อิติ.

ภิกษุ. อยา่งน้ันแล ผู้มอีายุ.
“เอวมาวุโส -อิติ.

พวกมนุษย์คิดกันว่า “ภกิษุพวกน้ี บวชในสำานักของพระศาสดาแล้ว, ถึงเมื่อพระองค์ทรงทำาสามัคคีอยู่, ก็ไม่สามัคคีกันแล้ว. 
พวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดา เพราะอาศัยภิกษุพวกน้ี. 
พวกเราจักไม่ถวายอาสนะ จักไม่ทำาสามจีิกรรมมีการไหว้เป็นต้นแก่ภิกษุพวกน้ัน” 
จำาเดิมแต่น้ันมา ก็ไม่ทำาแม้สักว่าสามีจิกรรมแก่ภกิษุพวกน้ัน.
มนุสฺสา “อิเม สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น ชาตา. 
มยำ อิเม นิสฺสาย สตฺถารำ ทฏฺฐุำ น ลภิมฺหา.  อิเมสำ เนว อาสนำ ทสฺสาม.  น อภิวาทนาทีนิ กริสฺสาม -อิติ 
ตโต ปฏฺฐาย เตสำ สามีจิมตฺตกำปิ น กรึสุ.

เธอทั้งหลายซูบซีดเพราะมีอาหารน้อย  โดยสองสามวันเท่าน้ันก็เป็นคนตรง แสดงโทษที่ลว่งเกินแก่กันและกัน 
ตา่งรูปต่างขอขมากันแล้ว กล่าวว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้ว. 
ฝ่ายพวกทา่น ขอให้เป็นพวกเราเหมือนกันอย่างก่อน.”
เต อปฺปาหารตาย สุสฺสมานา กติปาเหเนว อุชุกา หุตฺวา อญฺญมญฺญำ อจฺจยำ เทเสตฺวา ขมาเปตฺวา 
“อุปาสกา มยำ สมคฺคา ชาตา.  ตุมฺเหปิ โน ปุริมสทิสาว โหถ -อิติ อาหำสุ.
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อุบาสก. พวกท่านทูลขมาพระศาสดาแล้วหรือ? ครับ.
“ขมาปิโต ปน โว ภนฺเต สตฺถา -อิติ.

ภิกษุ. ยังไม่ได้ทูลขอขมา ผู้มีอายุ.
“น ขมาปิโต อาวุโส -อิติ.

อุบาสก. ถ้าอยา่งน้ัน ขอพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาเสีย.  
ฝา่ยพวกข้าพเจา้จักเป็นพวกทา่นเหมือนอย่างก่อน ในกาลเมื่อพวกทา่นทูลขอขมาพระศาสดาแล้ว.

“เตนหิ สตฺถารำ ขมาเปถ.  สตฺถุ ขมาปิตกาเล มยำปิ ตุมฺหากำ ปุริมสทิสา ภวิสฺสาม -อิติ.

เธอทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สำานักของพระศาสดา เพราะเป็นภายในพรรษา  ยังภายในพรรษาน้ัน ให้ลว่งไปได้ดว้ยยาก.
เต อนฺโตวสฺสภาเวน สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตุำ อวิสหนฺตา  ทุกฺเขน ตำ อนฺโตวสฺสำ วีตินาเมสุำ.

[ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา]

ฝ่ายพระศาสดา อันช้างน้ันอุปัฏฐากอยู่ ประทับอยู่สำาราญแล้ว.
สตฺถา ปน เตน หตฺถินา อุปฏฺฐิยมาโน สุขำ วสิ. 

ฝ่ายชา้งน้ัน ละฝูงเข้าไปสู่ราวป่าน้ัน เพื่อต้องการความอยู่ผาสุก.
โสปิ คณำ ปหาย ผาสุวิหารตฺถาย ตำ วนสณฺฑำ ปาวิสิ.

พระธรรมสังคาหกาจารย์กลา่วไว้อย่างไร?
“ยถาห?

พระธรรมสังคาหกาจารย์กลา่วไว้วา่ (ครั้งน้ัน ความตริได้มีแกพ่ญาชา้งน้ันว่า) 
“เราอยู่อาเกียรดว้ยพวกชา้งพลาย ช้างพัง ช้างสะเทิน๑ และลูกชา้ง เคี้ยวกินหญ้าทีเ่ขาเด็ดปลายเสียแล้ว. 
และพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงๆ และเราดื่มนำ้าที่ขุ่น. 
เมื่อเราลงและข้ึนสู่ท่าแล้ว พวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป.  ถ้าอยา่งไร เราจะหลีกออกจากหมู่อยูต่ัวเดียว.” 
“อหำ โข๒ อากิณฺโณ วิหรามิ หตฺถีหิ หตฺถินีหิ หตฺถิกลเภหิ๓ หตฺถิจฺฉาเปหิ.  ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ.  
โอภคฺโคภคฺคญฺจ เม สาขาภงฺคำ ขาทนฺติ.  อาวิลานิ จ ปานียานิ ปิวามิ. 
โอคาหนฺตสฺส๔ เม อุตฺติณฺณสฺส หตฺถินิโย กายำ อุปนิฆำสนฺติโย คจฺฉนฺติ,๕ 
ยนฺนูนาหำ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ.

๑ ช้างสะเทิน คือ ช้างวัยรุ่น เพิ่งจะเร่ิมเป็นหนุ่มสาว.
๒ ปาลิยมฺปน อหำ โข เอตาหิ อากิณฺโณติ ทิสฺสติ.
๓ ยุ. หตฺถิกุฬเภหิ.
๔ ตตฺเถว โอคาหา จ เมติ.
๕ อิโต ปรำ อากิณฺโณ ทุกฺขำ น ผาสุ วิหรามิ. ยนนฺูนาหนฺติ.
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ครั้งน้ันแล พญาชา้งน้ัน หลีกออกจากโขลง เข้าไป ณ บ้านปาริเลยยกะ ราวป่ารกัขิตวัน ควง๑ไม้สาละใหญ่ (และ) 
ที่พระผู้มีพระภาคเจา้ประทับอยู่แล้ว.  
ก็แล ครั้นเข้าไปแล้ว๒ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจา้ แลดูอยู่ ไม่เห็นวตัถุอะไรๆ อื่น จึงกระทืบควงไม้สาละใหญ่ดว้ยเท้า 
ถาก (ให้เรียบ) ถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาด.
อถโข โส หตฺถินาโค ยูถา อปกฺกมฺม, เยน ปาริเลยฺยกำ รกฺขิตวนสณฺโฑ ภทฺทสาลมูลำ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ. 
อุปสงฺกมิตฺวา จ ปน ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา โอโลเกนฺโต อญฺญำ กิญฺจิ อทิสฺวา ภทฺทสาลมูลำ ปาเทน ปหรนฺโต 
ตจฺเฉตฺวา โสณฺฑาย สาขำ คเหตฺวา สมฺมชฺชิ.

ตั้งแต่น้ันมา พญาช้างน้ันจับหม้อด้วยงวง ตกันำ้าฉันนำ้าใช้มาตั้งไว้, เมื่อทรงพระประสงค์ดว้ยนำ้ารอ้น, ก็จดันำ้าร้อนถวาย. 
ตโต ปฏฺฐาย โสณฺฑาย ฆฏำ คเหตฺวา ปานียำ ปริโภชนียำ อุปฏฺฐเปติ, อุณฺโหทเกน อตฺเถ สติ, อุณฺโหทกำ ปฏิยาเทติ.

พญาช้างน้ันจดันำ้าร้อนได้อย่างไร?
กถำ?

พญาช้างน้ันสีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟเกิด.  ใสฟ่ืนให้ไฟลุกข้ึน เผาศิลาในกองไฟน้ันแล้ว 
กลิ้งก้อนศิลาเหล่าน้ันไปด้วยท่อนไม้ ทิ้งลงในสะพังน้อยทีต่ัวกำาหนดหมายไว้.  
ลำาดับน้ัน หย่อนงวงลงไป รู้ว่านำ้าร้อนแล้ว  จึงไปถวายบังคมพระศาสดา.
หตฺเถน กฏฺฐานิ ฆำสิตฺวา อคฺคึ สมฺปาเทติ.  ตำ ทารูนิ ปกฺขิปนฺโต ชาเลตฺวา  ตตฺถ ปาสาเณ ปจิตฺวา 
ทารุทณฺฑเกน ปวฏฺเฏตฺวา ปริจฺฉินฺนาย ขุทฺทกโสณฺฑิยำ ขิปติ  
ตโต หตฺถำ โอตาเรตฺวา อุทกสฺส ตตฺตภาวำ ชานิตฺวา คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ปาริเลยยกะ นำ้าเจ้าต้มแล้วหรือ?” ดังน้ีแล้ว เสดจ็ไปสรงในที่น้ัน.
สตฺถา “อุทกำ เต ตาปิตำ ปาริเลยฺยก -อิติ วตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา นหายติ.

ในกาลน้ัน พญาช้างน้ันนำาผลไม้ตา่งอย่างถวายแด่พระศาสดา.
อถสฺส นานาวิธานิ ผลานิ อาหริตฺวา เทติ.

ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต, พญาช้างน้ันถือบาตรจีวรวางไว้บนตระพอง ตามเสด็จพระศาสดาไป.
ยทา ปน สตฺถา คามำ ปิณฺฑาย ปวิสติ,  ตทา สตฺถุ ปตฺตจีวรมาทาย กุมฺเภ ปติฏฺฐาเปตฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว คจฺฉติ.

พระศาสดาเสร็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่า “ปาริเลยยกะ ตั้งแต่ที่น้ี เจ้าไม่อาจไปได้. เจ้าจงเอาบาตรจวีรของเรามา” ดังน้ีแล้ว 
ให้พญาช้างน้ันเอาบาตรจีวรมาถวายแล้ว เสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต.
สตฺถา คามูปจารำ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตยา คนฺตุำ น สกฺกา.  อาหร เม ปตฺตจีวรำ -อิติ อาหราเปตฺวา 
คามำ ปิณฺฑาย ปวิสติ.

๑ บริเวณ  เช่น ในควงไม้ศรีมหาโพธิ์.
๒ วิ. มหา. ๕/๓๔๑-๓๔๒.
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ส่วนพญาช้างน้ันยืนอยู่ที่น้ันเอง จนกว่าพระศาสดาจะเสดจ็ออกมา 
ในเวลาพระศาสดาเสด็จมา ทำาการต้อนรับแล้ว ถือบาตรจีวรโดยนัยก่อน 
(นำาไป) ปลง ณ ที่ประทับอยู่แล้ว ถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ แสดงวตัรอยู่.
โสปิ ยาว สตฺถุ นิกฺขมนา ตตฺเถว ฐตฺวา  สตฺถุ อาคมนกาเล ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา  ปุริมนเยเนว ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา 
วสนฏฺฐาเน โอตาเรตฺวา  วตฺตำ ทสฺเสตฺวา สาขาย วีชติ.

ในราตรี พญาชา้งน้ันถือท่อนไม้ใหญ่ดว้ยงวง เที่ยวไปในระหว่างๆ แห่งราวป่ากว่าอรุณจะข้ึน  
เพื่อกันอันตรายอันจะมีแต่เน้ือรา้ย ดว้ยตั้งใจวา่ “จกัรักษาพระศาสดา.”
รตฺตึ วาลมิคปริปนฺถนิวารณตฺถำ มหนฺตำ ทณฺฑำ โสณฺฑาย คเหตฺวา 
“สตฺถารำ รกฺขิสฺสามิ -อิติ ยาว อรุณุคฺคมนา วนสณฺฑสฺส อนฺตรนฺตเร วิจรติ.

ได้ยินวา่ ราวป่าน้ันชื่อว่ารักขิตวันสัณฑะ จำาเดิมแตก่าลน้ันมา.
ตโต ปฏฺฐายเยว กิร โส วนสณฺโฑ รกฺขิตวนสณฺโฑ นาม ชาโต.

ครั้นอรุณข้ึนแล้ว, พญาช้างน้ันทำาวัตรทั้งปวง โดยอุบายน้ันน่ันแล ต้ังต้นแต่ถวายนำ้าสรงพระพกัตร์.
อรุเณ อุคฺคเต, มุโขทกทานำ อาทึ กตฺวา เตเนว อุปาเยน สพฺพวตฺตานิ กโรติ.

[วานรถวายรวงนำ้าผ้ึง]

ในกาลน้ัน วานรตวัหน่ึง เห็นช้างน้ันลุกข้ึนแล้วๆ ทำาอภิสมาจาริกวัตร (คือการปฏิบัติ) แดพ่ระตถาคตเจ้าแลว้ คิดว่า 
“เรากจ็ักทำาอะไรๆ ถวายบ้าง” เที่ยวไปอยู่, 
วันหน่ึง เห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้หาตัวมิได้ หักกิ่งไม้แล้ว นำารวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำานักพระศาสดา ได้เดด็ใบตองรองถวาย๑.
อเถโก มกฺกโฏ ตำ หตฺถึ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ตถาคตสฺส อภิสมาจาริกำ กโรนฺตำ ทิสฺวา “อหำปิ กิญฺจิเทว กริสฺสามิ -อิติ วิจรนฺโต 
เอกทิวสำ นิมฺมกฺขิกำ ทณฺฑกมธุปฏลำ ทิสฺวา ทณฺฑกำ ภญฺชิตฺวา ทณฺฑเกเนว สทฺธึ มธุปฏลำ สตฺถุ สนฺติกำ หริตฺวา 
กทลิปตฺตำ ฉินฺทิตฺวา ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ.

พระศาสดาทรงรับแล้ว.
สตฺถา คณฺหิ.

วานรแลดูอยู่ ด้วยคิดว่า “พระศาสดาจักทรงทำาบริโภคหรือไม่?” เห็นพระศาสดาทรงรับแล้วน่ังเฉยอยู่ คิดว่า “อะไรหนอแล” 
จึงจับปลายกิ่งไม้พลกิพิจารณาดู เห็นตัวอ่อนแล้ว จึงค่อยๆ นำาตัวอ่อนเหล่าน้ันออกเสียแล้ว จึงได้ถวายใหม่.
มกฺกโฏ “กริสฺสติ นุ โข ปริโภคำ น กริสฺสติ -อิติ โอโลเกนฺโต คเหตฺวา นิสินฺนำ ทิสฺวา “กึ นุ โข -อิติ จินฺเตตฺวา 
ทณฺฑโกฏึ คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อุปธาเรนฺโต อณฺฑกานิ ทิสฺวา  ตานิ สณิกำ อปเนตฺวา ปุน อทาสิ.

พระศาสดาทรงบริโภคแล้ว.
สตฺถา ปริโภคมกาสิ.

วานรน้ันมีใจยินดี ไดจ้ับกิ่งไม้น้ันๆ ยืนฟ้อนอยู่.
โส ตุฏฺฐมานโส ตำ ตำ สาขำ คเหตฺวา นจฺจนฺโต อฏฺฐาสิ.

๑ ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ วางถวายไว้ ณ ท่ีนั้น.
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ในกาลน้ัน กิ่งไม้ที่วานรน้ันจับแล้วก็ดี กิ่งไม้ทีว่านรน้ันเหยียบแล้วก็ดี หักแล้ว.
อถสฺส คหิตสาขาปิ อกฺกนฺตสาขาปิ ภิชฺชิ.

วานรน้ันตกลงที่ปลายตออันหน่ึง มีตัวอันปลายตอแทงแล้ว มีจติเลื่อมใส ทำากาลกิริยาแลว้ 
เกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีนางอัปสรพันหน่ึงเป็นบรวิาร.
โส เอกสฺมึ ขาณุมตฺถเก ปติตฺวา นิพฺพิทฺธคตฺโต ปสนฺเนเนว จิตฺเตน กาลำ กตฺวา ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพฺพตฺติ 
อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.

[พญาช้างสังเกตดูวตัรพระอานนท์]

การทีพ่ระตถาคตเจ้า อันพญาช้างอุปัฏฐาก ประทับอยู่ในราวป่ารกัขิตวันน้ัน ได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน อุปฏฺฐิยมานสฺส วสนภาโว สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ อโหสิ.

ตระกูลใหญ่ๆ คือ ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขามหาอุบาสกิา อยา่งน้ีเป็นต้น ได้ส่งสาส์นจากนครสาวัตถี 
ไปถึงพระอานนทเถระว่า “ข้าแตท่่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแกพ่วกข้าพเจ้า.”
สาวตฺถีนครโต “อนาถปิณฺฑิโก วิสาขา มหาอุปาสิกา -อิติ เอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ 
“สตฺถารำ โน ภนฺเต ทสฺเสถ -อิติ.

ฝ่ายภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ในทิศ จำาพรรษาแล้ว เข้าไปหาพระอานนทเถระ วอนขอว่า 
“อานนท์ผู้มีอายุ ธรรมกีถาในที่เฉพาะพระพักตร์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจา้ทั้งหลายไดฟ้ังนานมาแล้ว. 
อานนท์ผู้มีอายุ ดีละ ข้าพเจา้ทั้งหลาย พึงไดฟ้ังธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพ์ระผู้มีพระภาคเจา้เถิด.”
ทิสาวาสิโนปิ ปญฺจสตา ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “จิรสฺสุตา โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมีกถา, 
สาธุ มยำ อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมีกถำ สวนาย -อิติ ยาจึสุ.

พระเถระพาภิกษุเหล่าน้ันไป ณ ที่น้ันแล้ว คดิว่า 
“การเข้าไปสู่สำานักพระตถาคตเจ้า ผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียว ตลอดไตรมาส พร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่าน้ี หาควรไม่” ดังน้ี 
แล้ว จึงพักภิกษุเหล่าน้ันไว้ข้างนอกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่าน้ัน.
เถโร เต ภิกฺขู อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา “เตมาสำ เอกวิหาริโน ตถาคตสฺส สนฺติกำ เอตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตุำ อยุตฺตำ -อิติ 
จินฺเตตฺวา เต ภิกฺขู พหิ ฐเปตฺวา เอกโกว สตฺถารำ อุปสงฺกมิ.

พญาช้างปาริเลยยกะ เห็นพระอานนทเถระน้ันแล้ว ถือท่อนไม้วิ่งไป.
ปาริเลยฺยโก ตำ ทิสฺวา ทณฺฑกำ อาทาย ปกฺขนฺทิ.

พระศาสดาทรงเห็นแล้ว ตรัสวา่ “หลีกไปเสีย ปาริเลยยกะ.  อย่าห้ามเลย.  ภิกษุน่ัน เป็นพุทธอุปัฏฐาก.”
สตฺถา โอโลเกตฺวา “อเปหิ ปาริเลยฺยก.  มา นิวารยิ.  พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโส -อิติ อาห.

พญาช้างปาริเลยยกะน้ัน ท้ิงท่อนไม้เสียในที่น้ันเองแล้ว ได้เอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจีวร.
โส ตตฺเถว ทณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉิ.

พระเถระมิไดใ้ห้แล้ว.
เถโร นาทาสิ.
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พญาช้างได้คิดว่า 
“ถ้าภิกษุรูปน้ีจักมวีัตรอันได้เรียนแล้ว, ทา่นคงจักไมว่างบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดา.”
นาโค “สเจ อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ, สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

พระเถระไดว้างบาตรจวีรไว้ทีพ่ื้นแล้ว.
เถโร ปตฺตจีวรำ ภูมิยำ ฐเปสิ.

[ไม่ได้สหายท่ีมีปัญญา เท่ียวไปผู้เดียวประเสรฐิกว่า]

จริงอยู่ ชนผู้ถึงพรอ้มแล้วด้วยวัตร ย่อมไมว่างบริขารของตนไว้บนที่น่ังหรอืบนที่นอนของครู.
วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูนำ อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปนฺติ.

พญาช้างน้ัน เห็นอาการน้ัน ได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว.
โส ตำ ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต อโหสิ.

พระเถระอภวิาทพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่ส่วนข้างหน่ึง.
เถโร สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

พระศาสดาตรัสถามวา่ “อานนท์ เธอมาผู้เดียวเท่าน้ันหรือ?” ทรงสดับความที่พระเถระเป็นผู้มาพรอ้มกับภิกษุ ๕๐๐ แล้ว 
ตรัสว่า “ก็ภิกษุเหล่าน้ัน อยู่ที่ไหน?” 
เมื่อพระเถระทูลวา่ “ข้าพระองค์ไม่ทราบนำ้าพระทัยของพระองค์ จึงพักเธอทั้งหลายไว้ข้างนอก มาแล้ว (แต่รูปเดยีว)” 
ตรัสว่า “เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด.”
สตฺถา “อานนฺท เอกโกว อาคโตสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคตภาวำ สุตฺวา 
“กุหึ ปน เต -อิติ วตฺวา, “ตุมฺหากำ จิตฺตำ อชานนฺโต พหิ ฐเปตฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, “ปกฺโกสาหิ เต -อิติ อาห.

พระเถระไดท้ำาตามรับสั่งแล้ว.
เถโร ตถา อกาสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน มาถวายบังคมพระศาสดา แล้วน่ัง ณ ท่ีส่วนข้างหน่ึง.
เต ภิกฺขู อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.
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พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้ว, 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจา้ เป็นพระพทุธเจ้าอันสุขุม และเป็นกษัตริย์อันสุขุม 
พระองค์เสด็จยืนและประทับน่ังพระองค์เดียวตลอดไตรมาส ทำากิจที่ทำาไดด้้วยยาก.
ผู้ทำาวัตรและปฏิวตัรกด็ี ผู้ถวายนำ้าสรงพระพักตร์ก็ดี ชะรอยจะมิได้แล้ว”,  ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย กิจทั้งปวงของเรา อันพญาช้างปาริเลยยกะทำาแล้ว. กอ็ันบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานน้ี อยู่ด้วยกันควรแล้ว. 
เมื่อไม่ได้สหาย (เห็นปานนี้) ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่าน้ันประเสริฐกว่า” ดังน้ีแล้ว ได้ภาษิต ๓ คาถาในนาควรรคเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา, 
เตหิ ภิกฺขูหิ “ภนฺเต ภควา พุทฺธสุขุมาโล เจว ขตฺติยสุขุมาโล จ.  
ตุมฺเหหิ เตมาสำ เอกเกหิ ติฏฺฐนฺเตหิ นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกรำ กตำ.  วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ มุโขทกทายโกปิ นาโหสิ มญฺเญ -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ปาริเลยฺยกหตฺถินา มม สพฺพกิจฺจานิ กตานิ.  เอวรูปํ หิ สหายกำ ลภนฺเตน เอกโต วสิตุำ ยุตฺตำ. 
อลภนฺตสฺส เอกจาริกภาโวว เสยฺโย -อิติ วตฺวา อิมา นาควคฺเค ติสฺโส คาถาโย อภาสิ

“ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำา 
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำาเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
(บุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนั้น) ควรมใีจยินดี มีสติ ครอบงำาอันตราย 
ซ่ึงคอยเบียดเบียนรอบข้าง ทั้งปวงเสียแล้ว เที่ยวไปกับสหายน้ัน.

“สเจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริ ธีรำ 
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ 
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.

ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำา 
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำาเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
บุคคลน้ันควรเที่ยวไปคนเดียว เหมือนพระราชาผู้ละแว่นแคว้นทีพ่ระองค์ 
ทรงชนะและเสด็จอยู่แต่องค์เดียว, (และ) เหมือนพญาช้างอันชื่อว่ามาตังคะ 
เที่ยวอยู่ในป่าแต่เชอืกเดียว,

โน เจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริ ธีรำ 
ราชาว รฏฺฐำ วิชิตำ ปหาย 
เอโก จเร มาตงฺครญฺเญว นาโค.

การเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกวา่.  ความเป็นสหายไม่มีในเพราะชนพาล,

เอกสฺส จริตำ เสยฺโย. นตฺถิ พาเล สหายตา.
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บุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นปานน้ัน ควรมีความขวนขวายน้อย เที่ยวไปผู้เดียว
และไม่ควรทำาบาปทั้งหลาย  เหมือนพญาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวาย
น้อย เที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียว และหาไดท้ำาบาปไม่”

เอโก จเร  น จ ปาปานิ กยิรา
อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุเหล่าน้ันทั้ง ๕๐๐ รูป ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้ว.
คาถาปริโยสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

พระอานนทเถระกราบทูลสาส์นที่ตระกูลใหญ่ๆ มีทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยสาวก ๕ โกฏิ มีทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑกิะเป็นหัวหน้า หวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่.”
อานนฺทตฺเถโร อนาถปิณฺฑิกาทีหิ เปสิตำ สาสนำ อาโรเจตฺวา 
“ภนฺเต อนาถปิณฺฑิกปมุขา ปญฺจ อริยสาวกโกฏิโย ตุมฺหากำ อาคมนำ ปจฺจาสึสนฺติ -อิติ อาห.

พระศาสดาตรัสวา่ “ถ้าอย่างน้ันเธอจงรับบาตรจวีร” ดังน้ีแล้ว ให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้ว เสด็จออกไป.
สตฺถา “เตนหิ คณฺหาหิ ปตฺตจีวรำ -อิติ ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา นิกฺขมิ.

พญาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้.
นาโค คนฺตฺวา มคฺเค ติริยำ อฏฺฐาสิ.

ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พญาช้างทำาอะไร?”
ภิกฺขู ตำ ทิสฺวา ภควนฺตำ ปุจฺฉึสุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลาย. 
ก็แล ชา้งน้ีได้ทำาอุปการะแก่เราตลอดราตรีนาน. 
การยังจติของช้างน้ีให้ขัดเคืองไม่ควร. 
ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด.”
“ตุมฺหากำ ภิกฺขเว ภิกฺขำ ทาตุำ ปจฺจาสึสติ.  ทีฆรตฺตำ โข ปนายำ มยฺหำ อุปการโก. 
นาสฺส จิตฺตำ โกเปตุำ วฏฺฏติ.  นิวตฺตถ ภิกฺขเว -อิติ.

พระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้ว.
สตฺถา ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺติ.

ฝ่ายชา้งเข้าไปสู่ราวป่าแล้ว รวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทำาให้เป็นกองไว้ 
ในวันรุ่งข้ึน ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย.
หตฺถีปิ วนสณฺฑำ ปวิสิตฺวา ปนสกทลิผลาทีนิ นานาผลานิ สำหริตฺวา ราสึ กตฺวา ปุนทิวเส ภิกฺขูนำ อทาสิ.

ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิ้น.
ปญฺจสตา ภิกฺขู สพฺพานิ เขเปตุำ นาสกฺขึสุ.
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ในกาลเสรจ็ภัตกจิ พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้ว.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สตฺถา ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา นิกฺขมิ.

พญาช้างไปตามระหว่างๆ แห่งภิกษุทั้งหลาย ยืนขวางพระพักตร์พระศาสดาไว้.
นาโค ภิกฺขูนำ อนฺตรนฺตเรน คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต ติริยำ อฏฺฐาสิ.

ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช้างน้ีทำาอะไร?”
ภิกฺขู ตำ ทิสฺวา ภควนฺตำ ปุจฺฉึสุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย ชา้งน้ีจะส่งพวกเธอไปแล้ว ชวนให้เรากลับ.
“อยำ ภิกฺขเว ตุมฺเห เปเสตฺวา มำ นิวตฺเตติ -อิติ.

ภิกษุ. อยา่งน้ันหรือ? พระองค์ผู้เจริญ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.
“อาม ภิกฺขเว -อิติ.

[ช้างทำากาละไปเกิดเป็นเทพบุตร]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะช้างน้ันวา่ “ปาริเลยยกะ น้ีเป็นการไปไม่กลับของเรา. 
ฌานกด็ี วิปัสสนากด็ี มรรคและผลกด็ี ย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอตัภาพน้ี, เจา้หยุดอยู่เถิด.”
อถ นำ สตฺถา “ปาริเลยฺยก อิทำ มม อนิวตฺตคมนำ,  ตว อิมินา อตฺตภาเวน ฌานำ วา วิปสฺสนำ วา มคฺคผลำ วา นตฺถิ, 
ติฏฺฐ ตฺวำ -อิติ อาห.

พญาช้างได้ฟังรับสั่งดังน้ันแล้ว ได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังๆ.
ตำ สุตฺวา นาโค มุเข โสณฺฑำ ปกฺขิปิตฺวา โรทนฺโต ปจฺฉโต ปจฺฉโต อคมาสิ.

ก็พญาช้างน้ัน เมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้ พึงปฏิบัติโดยอาการน้ันแลจนตลอดชีวติ.
โส หิ สตฺถารำ นิวตฺเตตุำ ลภนฺโต เตเนว นิยาเมน ยาวชีวำ ปฏิชคฺเคยฺย.

ฝ่ายพระศาสดาเสดจ็ถึงแดนบ้านน้ันแล้ว ตรัสวา่ “ปาริเลยยกะ จำาเดิมแต่น้ีไป มิใช่ที่ของเจ้า. 
ที่อยู่ของหมู่มนุษย์ มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้าง.  เจ้าจงหยุดอยู่เถิด.”
สตฺถา ปน ตำ คามูปจารำ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตว อภูมิ.  มนุสฺสาวาโส สปริปนฺโถ.  ติฏฺฐ ตฺวำ -อิติ อาห.

ช้างน้ันยืนร้องไห้ อยู่ในที่น้ัน, ครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไป, มีหัวใจแตก ทำากาละแล้ว 
เกิดในทา่มกลางนางเทพอัปสรพันหน่ึง ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ เพราะความเลื่อมใสในพระศาสดา.
โส โรทมาโน ตตฺถ ฐตฺวา, สตฺถริ จกฺขุปถำ วิชหนฺเต, หทเยน ผลิเตน กาลำ กตฺวา 
สตฺถริ ปสาเทน ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ นิพฺพตฺติ.

เทพบุตรน้ันไดช้ื่อว่า “ปาริเลยยกเทพบุตร.”
“ปาริเลยฺยกเทวปุตฺโตเตฺววสฺส นามำ อโหสิ.
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ฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำาดับ.
สตฺถาปิ อนุปุพฺเพน เชตวนำ อคมาสิ.

[ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา]

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี สดับว่า “ได้ยินวา่ พระศาสดาเสดจ็ถึงกรุงสาวัตถีแล้ว,” 
ได้ไป ณ ที่น้ันเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา.
โกสมฺพิกา ภิกฺขู “สตฺถา กิร สาวตฺถึ อาคโต -อิติ สุตฺวา สตฺถารำ ขมาเปตุำ ตตฺถ อคมำสุ.

พระเจ้าโกศล ทรงสดับว่า “ได้ยินวา่ พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกรา้วเหล่าน้ันมาอยู่” จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าน้ันเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉัน.”
โกสลราชา “เต กิร โกสมฺพิกา ภณฺฑนการกา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ -อิติ สุตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“อหำ ภนฺเต เตสำ มม วิชิตำ ปวิสิตุำ น ทสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดา ตรัสตอบว่า 
“ดูก่อนมหาราช ภิกษุเหล่าน้ันเป็นผู้ศีล. แต่ไม่ถือเอาคำาของอาตมภาพ เพราะวิวาทกันและกันเท่าน้ัน. 
บัดน้ี เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอาตมภาพ.  ดูก่อนมหาราช ขอภิกษุเหล่าน้ันจงมาเถิด.”
“มหาราช สีลวนฺตา เต ภิกฺขู.  เกวลำ อญฺญมญฺญำ วิวาเทน มม วจนำ น คณฺหึสุ. 
อิทานิ มำ ขมาเปตุำ อาคจฺฉนฺติ.  อาคจฺฉนฺตุ มหาราช -อิติ.

ฝ่ายทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑกิะ ทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกัไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าน้ันเข้ามาสู่วิหาร” ดังน้ีแล้ว 
ถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างน้ัน ได้น่ิงแล้ว.
อนาถปิณฺฑิโกปิ “ภนฺเต อหำ เตสำ วิหารำ ปวิสิตุำ น ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา ตเถว ภควตา ปฏิกฺขิตฺโต ตุณฺหี อโหสิ.

ก็เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ถึงกรุงสาวตัถีโดยลำาดับแล้ว, 
พระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งให้ประทานเสนาสนะ ณ ส่วนข้างหน่ึง ทำาให้เป็นที่สงดัแก่เธอทั้งหลาย.
สาวตฺถิยำ อนุปฺปตฺตานำ, ปน เตสำ ภควา เอกมนฺเต วิวิตฺตำ การาเปตฺวา เสนาสนำ ทาเปสิ.

ภิกษุเหล่าอื่นไม่น่ัง ไม่ยืน รว่มกับภิกษุพวกน้ัน.
อญฺเญ ภิกฺขู เตหิ สทฺธึ เนว เอกโต นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ.

พวกชนผู้มาแล้วๆ ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกไหน ภกิษุชาวเมืองโกสัมพี ผูก้่อการแตกร้าวเหล่าน้ัน?”
อาคตาคตา สตฺถารำ ปุจฺฉนฺติ “กตเม เต ภนฺเต ภณฺฑนการกา โกสมฺพิกา ภิกฺขู -อิติ.

พระศาสดาทรงแสดงวา่ “พวกน้ัน.”
สตฺถา “เอเต -อิติ ทสฺเสติ. 
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ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่าน้ัน ถูกพวกชนผู้มาแล้วๆ ชี้น้ิวว่า 
“ได้ยินวา่ น่ันพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกรา้วเหล่าน้ัน.  
ได้ยินวา่ น่ันพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อนการแตกรา้วเหล่าน้ัน” ดังน้ี ไม่อาจยกศรีษะข้ึน เพราะความอาย 
ฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มพีระภาคเจ้า ทูลขอขมาพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว.
เต “เอเต กิร เต.  เอเต กิร เต -อิติ อาคตาคเตหิ องฺคุลิยา ทสฺสิยมานา ลชฺชาย สีสำ อุกฺขิปิตุำ อสกฺโกนฺตา 
ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา ภควนฺตำ ขมาเปสุำ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทำากรรมหนักแล้ว.  
ชื่อวา่เธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำานักของพระพทุธเจ้าผูเ้ช่นเรา, เมื่อเราทำาความสามัคคีอยู่, ไม่ทำา (ตาม) คำาของเรา. 
ฝ่ายบัณฑิตอันมใีนปางก่อน สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูต้้องประหารชวีิต, 
เมื่อบิดามารดาน้ันแม้ถูกปลงชวีิตอยู่, ก็ไม่ล่วงโอวาทน้ัน ภายหลังได้ครองราชสมบัติใน ๒ แว่นแคว้น” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสทีฆาวกุุมารชาดก๑ อีกเหมือนกัน แล้วตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ทีฆาวกุุมาร, ถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวติอยู่อย่างน้ัน, ก็ไมก่้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและ 
พระชนกเหล่าน้ันแล้ว ภายหลังไดธ้ิดาของพระเจ้าพรหมทตั ครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้ง ๒ แล้ว.
ส่วนพวกเธอทั้งหลายไมท่ำา (ตาม) คำาของเรา ทำากรรมหนัก” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ภาริยำ โว ภิกฺขเว กตำ,  ตุมฺเห นาม มาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวาปิ, มยิ สามคฺคึ กโรนฺเต, มม วจนำ น กริตฺถ, 
โปราณกปณฺฑิตาปิ วชฺฌปฺปตฺตานำ มาตาปิตูนำ โอวาทำ สุตฺวา เตสุ ชีวิตา โวโรปิยมาเนสุปิ ตำ อนติกฺกมิตฺวา 
ปจฺฉา ทฺวีสุ รฏฺเฐสุ รชฺชำ การยึสุ -อิติ วตฺวา ปุนเทว ทีฆาวุกุมารชาตกำ กเถตฺวา 
“เอวำ ภิกฺขเว ทีฆาวุกุมาโร, มาตาปิตูสุ ชีวิตา โวโรปิยมาเนสุปิ, เตสำ โอวาทำ อนติกฺกมิตฺวา ปจฺฉา พฺรหฺมทตฺตสฺส ธีตรำ ลภิตฺวา 
ทฺวีสุ กาสิโกสลรฏฺเฐสุ รชฺชำ กาเรสิ.  ตุมฺเหหิ ปน มม วจนำ อกโรนฺเตหิ ภาริยำ กตำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ก็ชนเหล่าอื่นไมรู่้ตวัว่า “พวกเราพากันย่อยยับอยู่ในทา่มกลางสงฆ์น้ี” 
ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่น้ันย่อมรูช้ัด, 
ความหมายมั่นกันและกัน ย่อมสงบ เพราะการปฏิบัติของชนพวกน้ัน.”

“ปเร จ น วิชานนฺติ ‘มยเมตฺถ ยมาม เส 
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปเร เป็นต้น ความว่า 
เหล่าชนผู้ทำาความแตกร้าว ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย คือ พวกอื่นจากบัณฑิตน้ัน ช่ือวา่ชนพวกอื่น,
ตตฺถ ปเร -อิติ:  ปณฺฑิเต ฐเปตฺวา ตโต อญฺเญ ภณฺฑนการกา ปเร นาม.

ชนพวกอื่นน้ัน ทำาความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงฆ์น้ัน ย่อมไม่รู้สกึตัวว่า 
“เราทั้งหลาย ย่อมย่อยยับ คือ ป่นป้ี ฉิบหาย  ได้แก่ ไปสู่ที่ใกล้ คือสำานักมฤตยูเป็นนิตย์.”
เต ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌ โกลาหลำ กโรนฺตา “มยำ ยมาม เส อุปรมาม นสฺสาม  สสตำ สมีปํ มจฺจุสนฺติกำ คจฺฉาม -อิติ น วิชานนฺติ.

๑ ขุ. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๙๕.
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บาทพระคาถาว่า เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความวา่ 
ชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในหมู่น้ัน ย่อมรู้สกึตวัว่า “เราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มฤตยู.”
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ -อิติ:  เย ตตฺถ ปณฺฑิตา “มยำ มจฺจุสมีปํ คจฺฉาม -อิติ วิชานนฺติ.

บาทพระคาถาว่า ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา่ ชนเหล่าน้ันรู้อยู่อยา่งน้ีแล 
ยังการทำาความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดข้ึนแล้ว ย่อมปฏิบัติเพื่อความสงบความหมายมั่น คือความทะเลาะกัน, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ความหมายมั่นเหล่าน้ันย่อมสงบ เพราะความปฏิบัติน้ันของบัณฑิตเหล่าน้ัน.
ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ:  เอวำ หิ เต ชานนฺตา โยนิโสมนสิการำ อุปฺปาเทตฺวา เมธคานำ กลหานำ วูปสมาย ปฏิปชฺชนฺติ, 
อถ เตสำ ตาย ปฏิปตฺติยา เต เมธคา สมฺมนฺติ.

อีกอยา่งหน่ึง พึงทราบอธิบายในพระคาถาน้ี อย่างน้ีวา่ 
“คำาว่า ปเร จ เป็นต้น ความว่า 
ชนทั้งหลาย แม้อันเรา (ตถาคต) กล่าวสอนอยู่วา่ ‘ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย อยา่ได้ทำาความแตกรา้วกัน’ ดังน้ีเป็นต้น 
ในกาลก่อน ก็ไม่นับถือ เพราะไม่รับโอวาทของเรา ชื่อว่า ชนพวกอื่น. 
ชนพวกอื่นน้ัน ย่อมไม่รู้สกึตวัว่า ‘เราทั้งหลายถือผิด ด้วยอำานาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ย่อมย่อยยับ 
ได้แก่ พยายามเพื่อความเจริญแห่งเหตุอันทำาความพินาศ มีแตกร้าวกันเป็นต้น ในทา่มกลางสงฆ์น้ี’
อถวา ปเร จ -อิติ:  
ปุพฺเพ มยา “มา ภิกฺขเว ภณฺฑนนฺติอาทีนิ วตฺวา โอวทิยมานาปิ มม โอวาทสฺส อปฏิคฺคหเณน อมามกา ปเร นาม 
“มยำ ฉนฺทาทิวเสน มิจฺฉาคาหำ คเหตฺวา เอตฺถ สงฺฆมชฺเฌ ยมามเส ภณฺฑนาทีนำ วุฑฺฒิยา วายมาม -อิติ น วิชานนฺติ. 

แต่บัดน้ี บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใด ในระหวา่งแห่งเธอทั้งหลายน้ัน พิจารณาอยู่โดยอุบายที่ชอบ ย่อมรู้ชดัว่า 
‘เมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ ด้วยอำานาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ปฏิบัติโดยไม่ชอบแล้ว’ 
ความหมายมั่น ที่นับว่าความทะเลาะกันในบัดน้ีเหล่าน้ี ย่อมสงบจากสำานักบัณฑิตทั้งหลายเหล่าน้ันๆ 
คือเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่าน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.”
อิทานิ ปน โยนิโส ปจฺจเวกฺขมานา ตตฺถ ตุมฺหากำ อนฺตเร เย ปณฺฑิตปุริสา 
“ปุพฺเพ มยำ ฉนฺทาทิวเสน วายมนฺตา อโยนิโส ปฏิปนฺนา -อิติ วิชานนฺติ, 
ตโต เตสำ สนฺติกา เต ปณฺฑิตปุริเส นิสฺสาย อิเมทานิ กลหสงฺขาตา เมธคา สมฺมนฺติ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ไดด้ำารงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี จบ.
โกสมฺพิกวตฺถุ.
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๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล
๖. จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตพัยนคร ประทับอยู่ในป่าไม้ประดู่ลาย ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำา” เป็นต้น.
“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เสตพฺยนครำ อุปนิสฺสาย สีสปาวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลมหากาเล อารพฺภ กเถสิ.

[พ่ีน้อง ๓ คนทำาการค้าขาย]

ความพิสดารว่า กุฎุมพี๑ ชาวเสตพัยนคร ๓ พี่น้อง คือ จุลกาล ๑ มัชฌิมกาล ๑ มหากาล ๑.
เสตพฺยนครวาสิโน หิ “จุลฺลกาโล มชฺฌิมกาโล มหากาโล จ -อิติ ตโย ภาตโร กุฏุมฺพิกา.

บรรดาพี่น้อง ๓ คนน้ัน พ่ีชายใหญ่และน้องชายน้อย เที่ยวไปในทิศทั้งหลาย นำาสิ่งของมาดว้ยเกวียน ๕๐๐ เล่ม 
มัชฌิมกาล ขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้ง ๒ นำามา.
เตสุ เชฏฺฐกนิฏฺฐา ทิสาสุ วิจริตฺวา ปญฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑำ อาหรนฺติ. 
มชฺฌิมกาโล อาภตำ วิกฺกีณาติ.

ต่อมาสมัยหน่ึง พี่น้องทั้ง ๒ น้ัน บรรทุกสิ่งของตา่งๆ ด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่มไปสู่กรุงสาวัตถี 
ปลดเกวียนทั้งหลายในระหวา่งกรุงสาวตัถีและพระเชตวัน (ต่อกัน).
อเถกสฺมึ สมเย เต อุโภปิ ภาตโร ปญฺจหิ สกฏสเตหิ นานาภณฺฑำ คเหตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา 
สาวตฺถิยา จ เชตวนสฺส จ อนฺตเร สกฏานิ โมจยึสุ.

[มหากาลฟังธรรม แลว้ลาน้องชายไปบวช]

ในพี่น้อง ๒ คนน้ัน มหากาลเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุงสาวตัถี มีมือถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้น 
ไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็น จึงถามวา่ “ชนเหล่าน้ีไปไหนกัน?” ได้ฟังความน้ันแล้ว คดิวา่ “แม้เราก็จกัไป” 
เรียกน้องชายมาแล้วบอกวา่ “พ่อ ! เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลาย. ฝ่ายเราจักไปฟังธรรม” ดังน้ีแล้ว 
ไปถวายบังคมพระตถาคต น่ังที่สดุบริษัทแล้ว.
เตสุ มหากาโล สายณฺหสมเย มาลาคนฺธาทิหตฺเถ สาวตฺถีวาสิโน อริยสาวเก ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺเต ทิสฺวา 
“กุหึ อิเม คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา “อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา กนิฏฺฐำ อามนฺเตตฺวา 
“ตาต สกเฏสุ อปฺปมตฺโต โหหิ.  อหำปิ ธมฺมำ โสตุำ คมิสฺสามิ -อิติ วตฺวา คนฺตฺวา ตถาคตำ วนฺทิตฺวา ปริสปริยนฺเต นิสีทิ.

วันน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา ตามอธัยาศัยของมหากาลน้ัน จึงตรัสโทษ ความเลวทรามและความเศร้าหมอง 
แห่งกามทั้งหลาย โดยปริยายเป็นอันมาก ด้วยสามารถแห่งสูตรมีทุกขักขันธสูตรเป็นอาทิ.
สตฺถา ตำทิวสำ ตสฺส อชฺฌาสเยน อนุปุพฺพีกถำ กเถนฺโต 
ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตาทิวเสน อเนกปริยาเยน กามานำ อาทีนวำ โอการำ สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ.

๑ กุฎุมพี คือ คนมั่งมี คนมีทรัพย์สมบัติมาก, ผู้ครองเรือน, พ่อเรือน, ผู้ดูแลการงาน.
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มหากาลได้สดับพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว จึงคิดวา่ “นัยวา่ คนเราจำาต้องละสิ่งทั้งปวงไป. 
โภคะ (และ) ญาติทั้งหลาย ย่อมไมต่ิดตามบุคคลผู้ไปปรโลกเลย. เราจะต้องการอะไรดว้ยการครองเรือน. เราจักบวชละ”,  
เมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไป, ทูลขอบรรพชากับพระศาสดา, 
เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า “ผู้ที่ท่านควรลาไรๆ ไม่มีหรือ?” ทูลวา่ “น้องชายของข้าพระองค์มพีระเจ้าข้า” 
เมื่อพระองคต์รัสว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงลาเขาเสีย,” ทูลรับวา่ “ดีละ พระเจ้าข้า” กลับมาบอกน้องชาย ดังน้ีว่า 
“พ่อเจา้จงปกครองสมบัติทั้งหมดน้ีเถิด.”
ตำ สุตฺวา มหากาโล 
“สพฺพำ กิร ปหาย คนฺตพฺพำ,  ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ เนว โภคา น ญาตโย อนุคจฺฉนฺติ.  กึ เม ฆราวาเสน. ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา, 
มหาชเน วนฺทิตฺวา ปกฺกนฺเต, สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา, สตฺถารา “นตฺถิ เต โกจิ อปโลเกตพฺโพ -อิติ วุตฺเต, 
“กนิฏฺโฐ เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, “เตนหิ อปโลเกหิ นำ -อิติ วุตฺเต, “สาธุ ภนฺเต -อิติ อาคนฺตฺวา กนิฏฺฐำ เอตทโวจ 
“ตาต อิมำ สพฺพำ สาปเตยฺยำ ปฏิปชฺช๑ -อิติ.

จุลกาล. กพ็ี่เล่า? ครับ.
“ตุมฺเห ปน ภาติก -อิติ.

มหากาล. พ่ีจักบวชในสำานักของพระศาสดา.
“อหำ สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

เขาอ้อนวอนพี่ชายน้ันดว้ยประการตา่งๆ ก็ไม่อาจให้กลับได้ จึงกลา่วว่า “ดีละพี่, ขอพี่จงทำาตามอัธยาศัยเถิด.”
โส ตำ นานปฺปกาเรหิ ยาจิตฺวา นิวตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต “สาธุ สามิ, ยถาชฺฌาสยำ กโรถ -อิติ อาห.

มหากาลไปบวชในสำานักของพระศาสดาแลว้.
มหากาโล คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ.

ฝ่ายจุลกาลก็ (ไป) บวช ดว้ยตั้งใจวา่ “เราจกัพาพี่ชายสึก.”
“อหำ ภาติกำ คเหตฺวาว อุปฺปพฺพชิสฺสามิ -อิติ จุลฺลกาโลปิ ปพฺพชิ.

๑ ปฏิจฺฉาติปิ ม. ปฏิปชฺชาหิ.
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[พระมหากาลบำาเพ็ญโสสานิกธุดงค์]

ในกาลต่อมา มหากาลได้อุปสมบทแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนา, 
เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ ๒ อยา่งแล้ว, ทูลว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองคจ์ักไม่สามารถบำาเพ็ญคันถธุระได้ 
เพราะข้าพระองค์บวชในกาลเป็นคนแก่. แต่จักบำาเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์” 
ทูลให้พระองค์ตรัสบอกโสสานิกธุดงค์จนถึงพระอรหัต, 
ครั้นลว่งปฐมยาม, เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแล้ว, ไปสู่ป่าชา้ 
เวลาจวนรุ่ง, เมื่อชนทั้งหมด ยังไม่ทันลุกข้ึน (ตื่น) เลย, กลับมายังวิหาร.
อปรภาเค มหากาโล อุปสมฺปทำ ลภิตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา สาสเน ธุรานิ ปุจฺฉิตฺวา, สตฺถารา ทฺวีสุ ธุเรสุ กถิเตสุ, 
“อหำ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุรำ ปูเรตุำ น สกฺขิสฺสามิ, วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ 
ยาว อรหตฺตา โสสานิกธุตงฺคำ กถาเปตฺวา, ปฐมยามาติกฺกเม, สพฺเพสุ นิทฺทำ โอกฺกนฺเตสุ, สุสานำ คนฺตฺวา 
ปจฺจูสกาเล, สพฺเพสุ อนุฏฺฐิเตสุเยว, วิหารำ อาคจฺฉติ.

[ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้า]

ครั้งน้ัน หญิงสัปเหร่อคนหน่ึงชื่อกาลี ผู้เฝ้าป่าช้า เห็นที่ยืนที่น่ังและที่จงกรมของพระเถระเข้า คดิวา่ 
“ใครหนอมาในที่น้ี? เราจกัคอยจับตัว”  เมื่อไม่อาจจับได้ วันหน่ึง จึงตามประทีปไวท้ี่กระท่อมใกล้ป่าช้า 
พาบุตรธดิาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหน่ึง เห็นพระเถระเดินมาในมัชฌิมยาม จึงไปไหว้แล้วพดูวา่ 
“ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าสำานักอยู่ในที่ของพวกดิฉันน้ีหรือ?”
อเถกา สุสานโคปิกา กาลี นาม ฉวฑาหิกา เถรสฺส ฐิตฏฺฐานญฺจ นิสีทนฏฺฐานญฺจ จงฺกมนฏฺฐานญฺจ ทิสฺวา 
“โก นุ โข อิธาคจฺฉติ. ปริคฺคณฺหิสฺสามิ นำ -อิติ ปริคฺคณฺหิตุำ อสกฺโกนฺตี เอกทิวสำ สุสานกุฏิกาย ทีปํ ชาเลตฺวา 
ปุตฺตธีตโร อาทาย คนฺตฺวา เอกมนฺเต นิลีนา มชฺฌิมยาเม เถรำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา 
“อยฺโย โน ภนฺเต อิมสฺมึ ฐาเน วิหรติ -อิติ อาห.

เถระ. จ้ะ อุบาสิกา.
“อาม อุปาสิเก -อิติ.

หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย เรียนระเบียบ (ก่อน) จึงจะควร.
“ภนฺเต สุสาเน วิหรนฺเตหิ นาม วตฺตำ อุคฺคณฺหิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

พระเถระไม่กลา่วว่า “ก็ข้าพเจ้าจักประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกแล้วอย่างไรเล่า?” กลับกล่าวว่า 
“ทำาอยา่งไรเล่าจึงจะควร? อุบาสิกา.”
เถโร “กึ ปน มยำ ตยา กถิตวตฺเต วตฺติสฺสาม -อิติ อวตฺวา “กึ กาตุำ วฏฺฏติ อุปาสิเก -อิติ อาห.

หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย ควรแจ้งความทีต่นอยู่ในป่าช้า 
แก่ผู้เฝ้าป่าชา้ พระมหาเถระในวิหาร และนายบ้าน.

“ภนฺเต โสสานิเกหิ นาม สุสาเน วสนภาโว๑ สุสานโคปกานำ วิหาเร มหาเถรสฺส คามโภชกสฺส จ กเถตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

๑ =วสนภาวำ.
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เถระ. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อิติ.

หญิง. เพราะพวกโจรทำากรรมแล้ว ถูกพวกเจา้ของสะกดตามรอยเทา้ไป จึงทิ้งห่อภัณฑะไวใ้นป่าช้าแล้วหลบหนีไป.
เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกมนุษย์ก็ (รุมกัน) ทำาอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าชา้. 
แต่เมื่อได้แจ้งความแก่เจา้หน้าที่เหล่าน้ันแล้ว, เจ้าหน้าที่เหล่าน้ันย่อมช่วยกันป้องกันอันตรายได้ ดว้ยกล่าว 
รับรองวา่ “พวกข้าพเจา้ทราบความที่ท่านผู้เจริญน้ี อยู่ในที่น้ีสิ้นกาลประมาณเท่าน้ี.  
ทา่นผู้เจริญรูปน้ีมิใช่โจร” เพราะฉะน้ัน ควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่าน้ัน.

“กตกมฺมา โจรา สามิเกหิ ปทานุปทำ อนุพนฺธนฺตา สุสาเน ภณฺฑิกำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺติ.  
อถ มนุสฺสา โสสานิกานำ ปริปนฺถำ กโรนฺติ, 
เอเตสำ ปน กถิเต, ‘มยำ อิมสฺส ภทฺทนฺตสฺส เอตฺตกนฺนาม กาลำ เอตฺถ วสนภาวำ ชานาม.  อโจโร เอโสติ อุปทฺทวำ นิวาเรนฺติ. 
ตสฺมา เอเตสำ กเถตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

เถระ. กจิอื่นอะไรเล่า? ที่ข้าพเจ้าควรทำา.
“อญฺญำ กึ กาตพฺพำ -อิติ.

หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาพระผู้เป็นเจ้า ผู้อยูใ่นป่าช้า จำาต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมี ปลา เน้ือ แป้ง งา และนำ้าอ้อย 
เป็นต้นเสีย.   ไม่ควรจำาวดักลางวัน.  ไม่ควรเป็นผู้เกียจครา้น.  
ควรปรารภความเพียร ควรเป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่ใช่เจ้าเล่ห์ เป็นผู้มีอัธยาศัยงาม.  
เวลาเย็น, เมื่อชนหลับหมดแล้ว, พึงมาจากวิหาร. 
เวลาจวนรุ่ง, เมื่อหมู่ชนทุกคนยังไม่ลุกข้ึน (ตืน่นอน) เลย, พึงไปวิหาร. 
ทา่นผู้เจริญ ถ้าพระผู้เป็นเจา้อยู่ในที่น้ีดว้ยอาการอยา่งน้ีไซร้ จักอาจยังกจิแห่งบรรพชติให้ถึงที่สดุได้. 
ถ้าหมู่ชนนำาศพมาทิ้ง, ดิฉันจะยกข้ึนสู่เรือนยอด อันดาดด้วยผา้กัมพล๑ ทำาสักการะดว้ยวตัถุทั้งหลาย 
มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้ว จักทำาการปลงศพ. 
ผวิ่า พระผู้เป็นเจา้จักยังไม่อาจเพื่อยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ไซร้, ดิฉันจะยกข้ึนสู่เชิงตะกอนแล้ว 
ติดไฟเผา เอาขอเกี่ยวลาก (ศพ) ออกมาวางไว้ภายนอก ทอนดว้ยขวาน เฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ 
แล้วใส่ในไฟ แสดงแก่ท่าน (พระผู้เป็นเจ้า) แล้วจึงค่อยเผา.

“ภนฺเต สุสาเน วสนฺเตน นาม อยฺเยน มจฺฉมำสปิฏฺฐติลคุฬาทีนิ วชฺเชตพฺพานิ.  ทิวา น นิทฺทายิตพฺพำ.  
อกุสีเตน ภวิตพฺพำ.  อารทฺธวิริเยน อสเฐน อมายาวินา หุตฺวา กลฺยาณชฺฌาสเยน ภวิตพฺพำ.  
สายำ, สพฺเพสุ สุตฺเตสุ, วิหารโต อาคนฺตพฺพำ.  ปจฺจูสกาเล, สพฺเพสุ อนุฏฺฐิเตสุเยว, วิหารำ คนฺตพฺพำ. 
สเจ ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ ฐาเน เอวำ วิหรนฺโต ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปาเปตุำ สกฺขิสฺสติ. 
สเจ มตสรีรำ อาเนตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ, กมฺพลกูฏาคารำ อาโรเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ สกฺการำ กตฺวา สรีรกิจฺจำ กริสฺสามิ, 
โน เจ สกฺขิสฺสติ, จิตกำ อาโรเปตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา สงฺกุนา อากฑฺฒิตฺวา พหิ ฐเปตฺวา๒ ผรสุนา โกฏฺเฏตฺวา 
ขณฺฑาขณฺฑิกำ ฉินฺทิตฺวา อคฺคิมฺหิ ปกฺขิปิตฺวา ตุยฺหำ ทสฺเสตฺวา๓ ฌาเปสฺสามิ -อิติ.

๑ ผ้าทำาด้วยขนสัตว์.
๒ สี. ม. ขิปติฺวา
๓ สี. ม. “ตยฺุหำ ทสฺเสตฺวา -อิติ นตถฺิ อติเรกปเทหิ ภวติพพฺำ.
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ทีน้ัน พระเถระสั่งนางกาลีน้ันวา่ “ดีละ นางผู้เจริญ ก็นางเห็นรูปารมณ์อยา่งหน่ึงแล้ว จงบอกแก่ข้าพเจา้นะ.”
อถ นำ เถโร “สาธุ ภทฺเท.  เอกำ ปน รูปารมฺมณำ ทิสฺวา มยฺหำ กเถหิ -อิติ อาห.

นางกาลีรับว่า “จ๊ะ.”
สา “สาธุ -อิติ ปจฺจสฺโสสิ.

พระเถระทำาสมณธรรมอยู่ในป่าชา้ตามอัธยาศัย (ของตน).
เถโร ยถาชฺฌาสเยน สุสาเน สมณธมฺมำ กโรติ.

[พระจุลกาลกลุ้มใจ]

ส่วนพระจุลกาลเถระ ผุดลุกผดุน่ัง รัญจวนถึงฆราวาส คดิถึงบุตรและภรรยา คดิวา่ “พี่ชายของเราน้ี ทำากรรมหนักยิ่ง.”
จุลฺลกาลตฺเถโร ปน อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ฆราวาสำ จินฺเตติ ปุตฺตทารำ อนุสฺสรติ “อยำ เม ภาติโก อติภาริยำ กมฺมำ กโรติ -อิติ จินฺเตสิ.

[พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา]

ลำาดับน้ัน กุลธิดาคนหน่ึง ได้ทำากาละในเวลาเย็น ซ่ึงยังมิทันเห่ียวแห้ง ซูบซีด เพราะพยาธิ๑กำาเริบข้ึนในครู่เดียวน้ัน.
อเถกา กุลธีตา ตำมุหุตฺตำ สมุฏฺฐิเตน พฺยาธินา สายณฺหสมเย อมิลาตา อกิลนฺตา กาลมกาสิ.

พวกญาติหามศพกุลธิดาน้ันไปสู่ป่าชา้ในเวลาเย็น พร้อมดว้ยเครื่องเผาตา่งๆ มฟีืนและนำ้ามันเป็นต้น 
ให้ค่าจา้งแก่หญิงเฝ้าป่าชา้ ด้วยคำาว่า “นางจงจดัการเผาศพน้ี” ดังน้ีแล้ว มอบ (ศพ) ให้ แล้วหลีกไป.
ตเมนำ ญาตโย ทารุเตลาทีหิ สทฺธึ สายำ สุสานำ เนตฺวา สุสานโคปิกาย “อิมำ ฌาเปหิ -อิติ ภตึ ทตฺวา นิยฺยาเทตฺวา ปกฺกมึสุ.

นางเปลื้องผ้าห่มของกุลธดิาน้ันออกแล้ว เห็นสรรีะซ่ึงตายเพียงครู่เดียวน้ัน แสนประณีต มีสดีังทองคำา 
จึงคิดว่า “อารมณ์น้ีควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้า” แล้วไปไหว้พระเถระกลา่วว่า 
“ท่านเจา้ข้า อารมณ์ชื่อเห็นปานน้ีมีอยู่.  ขอพระคุณเจา้พึง (ไป) พิจารณาเถิด.”
สา ตสฺสา ปารุปนวตฺถำ อปเนตฺวา ตำ มุหุตฺตมตำ ปณีตปฺปณีตำ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ ทิสฺวา 
“อิมำ อยฺยสฺส ทสฺเสตุำ ปฏิรูปํ อารมฺมณำ -อิติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา เถรำ วนฺทิตฺวา 
“เอวรูปํ นาม ภนฺเต อารมฺมณำ อตฺถิ.  โอโลเกยฺยาถ -อิติ อาห.

พระเถระรับว่า “จ้ะ” ดังน้ีแล้วไป ให้เลิกผ้าห่มออกแล้ว พิจารณาตั้งแต่ฝา่เท้าถึงปลายผมแล้ว พูดว่า 
“รูปน้ีประณีตยิ่งนัก มีสดีุจทองคำา. นางพึงใสรู่ปน้ันในไฟ ในกาลที่รูปน้ันถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้ว จึงบอกแก่ข้าพเจ้า” 
ดังน้ีแล้ว ไปยังที่อยู่ของตนน่ันแลน่ังแล้ว.
เถโร “สาธุ -อิติ คนฺตฺวา ปารุปนวตฺถำ นีหราเปตฺวา ปาทตลโต ยาว เกสคฺคา โอโลเกตฺวา 
“อติปณีตเมตำ รูปํ สุวณฺณวณฺณำ.  อคฺคิมฺหิ นำ ปกฺขิปิตฺวา มหาชาลาหิ คหิตกาเล มยฺหำ อาโรเจยฺยาสิ -อิติ วตฺวา 
สกฏฺฐานเมว คนฺตฺวา นิสีทิ.

นางทำาอย่างน้ันแล้ว จึงแจ้งแก่พระเถระ.
สา ตถา กตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ.

๑ ความเจ็บไข้
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พระเถระไปพิจารณา.
เถโร คนฺตฺวา โอโลเกสิ.

ในที่ถูกเปลวไปกระทบแล้วๆ สีแห่งสรรีะได้เป็นดังแม่โคด่าง.
ชาลาย ปหฏปหฏฏฺฐาเน กวรคาวี วิย สรีรวณฺณำ อโหสิ.

เท้าทั้ง ๒ งอหงิกห้อยลง.
ปาทา นมิตฺวา โอลมฺพึสุ.

มือทั้ง ๒ กำาเข้า.
หตฺถา ปฏิกุชฺชึสุ.

หน้าผากได้มีหนังปอกแล้ว.
ลลาฏำ๑ นิจฺจมฺมำ อโหสิ.

[พระมหากาลบรรลุพระอรหัต]

พระเถระพิจารณาว่า “สรีระน้ีเป็นธรรมชาติทำาให้ไม่วายกระสัน๒แก่บุคคลผู้ดูแลอยู่ในบัดเดี๋ยวน้ีเอง
แต่บัดน้ี (กลับ) ถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้ว” กลับไปที่พักกลางคืน น่ังพจิารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ 
กล่าวคาถาว่า
เถโร “อิทำ สรีรำ อิทาเนว โอโลเกนฺตานำ อปริยนฺตีกรำ หุตฺวา  อิทาเนว ขยปฺปตฺตำ วยปฺปตฺตำ -อิติ รตฺติฏฺฐานำ คนฺตฺวา 
นิสีทิตฺวา ขยวยำ สมฺปสฺสมาโน

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดข้ึนและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดข้ึนแล้วย่อมดับไป.  ความสงบแห่งสังขารเหล่าน้ันเป็นสุข”๓

“อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ. เตสำ วูปสโม สุโข -อิติ

เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
คาถำ วตฺวา วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

เมื่อท่านบรรลพุระอรหัตแล้ว, พระศาสดามีภกิษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จจาริกไปยังเสตัพยนครแล้ว เสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลาย.
ตสฺมึ อรหตฺตำ ปตฺเต, สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต จาริกญฺจรมาโน เสตพฺยนครำ คนฺตฺวา สึสปาวนำ ปาวิสิ.

พวกภรรยาของพระจุลกาล ได้ยินว่า “ข่าววา่ พระศาสดาเสด็จมาถึงแล้ว” คิดว่า 
“พวกเราจัก (ช่วยกัน) จับสามีของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว ส่ง (คน) ไปให้ทูลอาราธนาพระศาสดา.
จุลฺลกาลสฺส ภริยาโย “สตฺถา กิร อนุปฺปตฺโต -อิติ สุตฺวา “อมฺหากำ สามิกำ คณฺหิสฺสาม -อิติ เปเสตฺวา สตฺถารำ นิมนฺตาเปสุำ.

๑ สี. ม. นลาฏำ.
๒ อปริยนฺตีกรำ กระทำาซึ่งกิเลสให้เป็นสภาพไม่มีท่ีสุดรอบ
๓ ที. มหา. ๑๐/๑๘๑. สำ. ส. ๑๕/๘. สำ. นิ. ๑๖/๒๒๘. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๑.
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[ระเบียบปูอาสนะสมยัพุทธกาล]

ก็ในสถานที่พระพทุธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคย ควรที่ภกิษุรูปหน่ึงผู้บอกการปูอาสนะจะต้องลว่งหน้าไปก่อน.
พุทฺธานำ ปน อปริจิตฏฺฐาเน อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกฺขนฺเตน เอเกน ภิกฺขุนา ปฐมตรำ คนฺตุำ วฏฺฏติ.

ก็อาสนะสำาหรับพระพุทธเจา้ทั้งหลาย พึงให้ปูในที่ท่ามกลาง,  อาสนะสำาหรับพระสารีบุตรเถระ พึงให้ปูข้างขวา, 
อาสนะสำาหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ พึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจา้น้ัน, 
อาสนะสำาหรับภิกษุสงฆ์ พึงให้ปูในข้างทั้ง ๒ ถัดจากที่น้ันไป.
พุทฺธานำ หิ มชฺฌิมฏฺฐาเน อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา,  ตสฺส ทกฺขิณโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส, 
วามโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส,  ตโต ปฏฺฐาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาสนำ ปญฺญาเปตพฺพำ โหติ.

เพราะฉะน้ัน พระมหากาลเถระพักอยู่ในที่ห่มจวีร ส่งพระจุลกาลไปวา่ “เธอจงลว่งหน้าไปบอกการปูอาสนะ.”
ตสฺมา มหากาลตฺเถโร จีวรปารุปนฏฺฐาเน ฐตฺวา “ตฺวำ ปุรโต คนฺตฺวา อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกฺขาหิ -อิติ จุลฺลกาลำ เปเสสิ.

[พระจุลกาลถูกหญิงจับสกึ]

พวกชนในเรือน ทำาการเสสรวลกับท่าน 
จำาเดิมแตก่าลทีพ่วกเขาเห็นท่าน (แกล้ง) ปูอาสนะตำ่าในที่สุดพระสังฆเถระ ปูอาสนะสูงในที่สุดของสังฆนวกะ๑

ตสฺส ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย เคหชนา เตน สทฺธึ ปริหาสำ กโรนฺตา 
นีจาสนานิ สงฺฆตฺเถรโกฏิยำ อตฺถรนฺติ  อุจฺจาสนานิ สงฺฆนวกโกฏิยำ.

พระจุลกาลนอกน้ี ชี้แจงว่า “พวกเจ้าจงอยา่ทำาอยา่งน้ัน.  จงปูอาสนะสูงในที่สูง. ปูอาสนะตำ่าในที่ตำ่า.”
อิตโร “มา เอวำ กโรถ.  อุจฺจาสนานิ อุปริ ปญฺญาเปถ.  นีจาสนานิ เหฏฺฐา -อิติ อาห.

พวกหญิง ทำาทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำาของท่าน รุมกันว่า “ทา่นเที่ยวทำาอะไรอยู่? หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแกท่่านหรือ? 
ท่านลาใครบวช?  ใครเป็นผู้ยอมให้บวช?  ท่านมาในที่น้ีทำาไม?” ดังน้ีแล้ว ชว่ยกันฉุดสบงและจีวรออกแล้ว 
ให้นุ่งผ้าขาว สวมเทรดิมาลาบนศีรษะ แล้วส่งไปด้วยคำาว่า “เธอจงไปนำาเสด็จพระศาสดามา. พวกข้าพเจา้จะปูอาสนะ.”
อิตฺถิโย ตสฺส วจนำ อสุณนฺติโย วิย “ตฺวำ กึ กโรนฺโต วิจรสิ?  กึ ตว อาสนานิ ปญฺญาเปตุำ น วฏฺฏติ?  ตฺวำ กำ อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต? 
เกน ปพฺพชาปิโตสิ?  กสฺมา อิธาคโตสิ -อิติ วตฺวา นิวาสนปารุปนำ อจฺฉินฺทิตฺวา เสตกานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา 
สีเส มาลาจุมฺพฏกำ ฐเปตฺวา “คจฺฉ ตฺวำ.  สตฺถารำ อาเนหิ.  มยำ อาสนานิ ปญฺญาเปสฺสาม -อิติ ปหิณึสุ. 

จุลกาล ดำารงอยูใ่นภาวะแห่งภิกษุ สิ้นกาลไม่นาน ยังไม่ทันได้พรรษาก็สึก จึงไม่รู้สึกอาย. 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงหมดความรังเกียจ ด้วยอากัปปะน้ันเสียทีเดียว ไปถวายบังคมพระศาสดาแล้ว 
พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมา.
โส นจิรำ ภิกฺขุภาเว ฐตฺวา อวสฺสิโกว อุปฺปพฺพชิตฺวา ลชฺชิตุำ น ชานาติ. 
ตสฺมา เตน อากปฺเปน นิราสงฺโกว คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย อาคโต.

๑ ผู้ใหม่ในสงฆ์ หมายความว่า ผู้มีพรรษาน้อยกว่าทุกรูปในหมู่นั้น.
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ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ์ พวกภรรยาของพระมหากาลคิดกันว่า 
“หญิงพวกน้ี รุมจับสามีของตนได้.  พวกเราก็จักจับสามีของพวกเราบ้าง” 
จึงให้นิมนต์พระศาสดา เพื่อประโยชน์แก่การเสวยภัตตาหารในวันรุ่งข้ึน.
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปน ภตฺตกิจฺจาวสาเน มหากาลสฺส ภริยาโย “อิมาหิ อตฺตโน สามิโก คหิโต.  มยำปิ อมฺหากำ สามิกำ คณฺหิสฺสาม -อิติ 
จินฺเตตฺวา ปุนทิวสตฺถาย สตฺถารำ นิมนฺตยึสุ.

[พระมหากาลก็ถกูภรรยาจับสึก]

ก็ในกาลน้ัน ภิกษุรูปอื่นได้ไป (ช้ีแจง) ให้ปูอาสนะ.
ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถำ อญฺโญ ภิกฺขุ อคมาสิ.

หญิงเหล่าน้ันไม่ได้โอกาสในขณะน้ัน อาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้น่ังแล้ว ได้ถวายภิกษา.
ตา ตสฺมึ ขเณ โอกาสำ อลภิตฺวา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ อทำสุ.

ก็จุลกาลมีภรรยา ๒ คน,  มัชฌิมกาลมี ๔ คน,  มหากาลมี ๘ คน.
จุลฺลกาลสฺส ปน เทฺว ภริยาโย,  มชฺฌิมกาลสฺส จตสฺโส,  มหากาลสฺส อฏฺฐ.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลายใครท่ำาภัตกิจ ได้น่ังทำาภตักิจแล้ว.  พวกที่ใคร่ไปภายนอก ก็ได้ลุกไปแล้ว.
ภิกฺขูปิ ภตฺตกิจฺจำ กาตุกามา นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกำสุ.  พหิ คนฺตุกามา อุฏฺฐาย อคมำสุ.

ส่วนพระศาสดาประทับน่ังทรงทำาภัตกิจ.
สตฺถา ปน นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจำ กริ.

ในกาลเสรจ็ภัตกจิของพระองค์ หญิงเหล่าน้ัน ทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระมหากาลทำาอนุโมทนาแกพ่วกข้าพระองค์แลว้ จึงจกัไป.  ขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิด.”
ตสฺส ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ตา อิตฺถิโย “ภนฺเต มหากาโล อมฺหากำ อนุโมทนำ กตฺวา คมิสฺสติ.  ตุมฺเห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ วทึสุ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ละ” ได้เสดจ็ล่วงหน้าไปแล้ว.
สตฺถา “สาธุ -อิติ วตฺวา ปุรโต อคมาสิ.

ครั้นถึงประตูบ้าน ภิกษุสงฆ์ ก็ยกโทษว่า “ทำาไม พระศาสดา จึงทรงทำาเช่นน้ีน่ี? 
พระองค์ทรงทราบแล้ว จึงทรงทำา หรือไม่ทรงทราบแล้วทรงทำาหนอ? 
วานน้ี อันตรายแห่งบรรพชา เกิดข้ึนแก่จุลกาล เพราะการล่วงหน้าไปก่อน. 
วันน้ี อันตรายมิได้มี เพราะภิกษุอื่นลว่งหน้าไปก่อน. 
บัดน้ี พระศาสดา รับสั่งให้พระมหากาลยับยั้ง๑ อยู่แล้วเสด็จมา. 
ก็ภิกษุผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระ. หญิงเหล่าน้ันจักทำาอันตรายแห่งบรรพชา แก่พระมหากาลน้ันได้ละหรือ?”
คามทฺวารำ ปตฺวา ภิกฺขุสงฺโฆ อุชฺฌายิ “กินฺนาเมตำ สตฺถารา กตำ.  ญตฺวา นุ โข กตำ อุทาหุ อชานิตฺวา.  
หิยฺโย จุลฺลกาลสฺส ปุรโต คตตฺตา ปพฺพชฺชนฺตราโย ชาโต.  อชฺช อญฺญสฺส ปุรโต คตตฺตา อนฺตราโย นาโหสิ. 
อิทานิ สตฺถา มหากาลำ นิวตฺเตตฺวา อาคโต.  สีลวา โข ปน ภิกฺขุ อาจารสมฺปนฺโน. กริสฺสนฺติ นุ โข ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายำ -อิติ.

๑ นิวตฺเตตฺวา ตามศัพท์ว่า ให้กลับ.
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พระศาสดา ทรงสดับคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว เสด็จกลับมาทรงยืนอยู่ ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกัน?”.
สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา นิวตฺติตฺวา ฐิโต “กึ กเถถ ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลความน้ันแล้ว.
เต ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย กพ็วกเธอสำาคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ?
“กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว จุลฺลกาลำ วิย มหากาลำ สลฺลกฺเขถ -อิติ.

ภิกษุ. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า เพราะจุลกาลน้ัน มีภรรยา ๒ คน (ส่วน) พระมหากาลน้ี มีถึง ๘ คน, 
เธอถูกภรรยาทั้ง ๘ รุมจับไว้แล้ว จักทำาอะไรได้ พระเจา้ข้า?

“อาม ภนฺเต ตสฺส หิ เทฺว ปชาปติโย,  อิมสฺส อฏฺฐ,  อฏฺฐหิ ปริกฺขิปิตฺวา คหิโต.  กึ กริสฺสติ ภนฺเต -อิติ.

[พระมหากาลเป็นผู้ไม่หวั่นไหว]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ัน. 
จุลกาล ลุกข้ึน ลุกข้ึนพร้อมแล้ว มากไปด้วยอารมณว์่างามอยู่ เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มกีำาลังไมแ่ข็งแรง ตั้งอยูร่ิมเหวและเขาขาด. 
ส่วนมหากาลบุตรของเรา ตามเห็นอารมณว์่าไม่งามอยู่ เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลย เหมือนภูเขาหินแท่งทึบ” ดังน้ีแล้ว 
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “มา ภิกฺขเว เอวำ อวจุตฺถ.  จุลฺลกาโล อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย สุภารมฺมณพหุโล วิหรติ ปปาตตเฏ ฐิตทุพฺพลรุกฺขสทิโส. 
มยฺหำ ปน ปุตฺโต มหากาโล อสุภานุปสฺสี วิหรติ ฆนเสลปพฺพโต วิย อจโล ว -อิติ วตฺวา อิมา คาถาโย อภาสิ

“ผู้ตามเห็นอารมณว์่างาม ไม่สำารวมในอินทรีย์ทั้งหลาย 
ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน มีความเพียรเลวทรามอยู่๑ 
ผู้น้ันแล มารย่อมรังควานได้ 
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำาลังไม่แข็งแรง ลมรังควานได้ ฉะน้ัน.

“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ อินฺทฺริเยสุ อสำวุตำ
โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญุำ กุสีตำ หีนวีริยำ
ตำ เว ปสหตี มาโร วาโต รุกฺขำว ทุพฺพลำ.

(ส่วน) ผูต้ามเห็นอารมณว์่าไม่งาม สำารวมดีในอินทรีย์ทั้งหลาย
รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่
ผู้น้ันแล มารย่อมรังควานไม่ได้
เปรียบเหมือนภูเขาหิน ลมรังควานไม่ได้ ฉะน้ัน.”

อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ อินฺทฺริเยสุ สุสำวุตำ
โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุำ สทฺธำ อารทฺธวีริยำ

๑ สุภานุปสฺสึ เป็นต้น เป็น วิกติกตฺตา ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วหิรนฺตำ แปลโดยพยญัชนะว่า ผู้เป็นผู้มักตามเห็นอารมณ์ว่างาม … 
มีความเพียรเลวทรามอยู่.
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ตำ เว นปฺปสหตี มาโร วาโต เสลำว ปพฺพตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สุภานุปสฺสึ ได้แก่ผู้ตามเห็นอารมณว์่างาม. อธิบายว่า ผู้ปล่อยในไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่.
ตตฺถ สุภานุปสฺสึ -อิติ: สุภำ อนุปสฺสนฺตำ. อิฏฺฐารมฺมเณ มานสำ วิสฺสชฺเชตฺวา วิหรนฺตำ -อิติ อตฺโถ.

ก็บุคคลใด เมื่อถือโดยนิมติ๑ โดยอนุพยัญชนะ๒ ย่อมถือวา่ “เล็บทั้งหลาย งาม.” ถือวา่ “น้ิวทั้งหลาย งาม.” 
ถือว่า “มือทั้ง ๒ เท้าทั้ง ๒ แข้งทั้ง ๒ ขาทั้ง ๒ สะเอว ท้อง ถันทั้ง ๒ คอ ริมฝีปาก ฟันทั้งหลาย ปาก จมูก ตาทั้ง ๒ 
หูทั้ง ๒ คิ้วทั้ง ๒ หน้าผาก ผมทั้งหลาย งาม.” ถือว่า “ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง งาม.” (หรือ) ถือวา่ “สีงาม ทรวดทรงงาม.” 
บุคคลน้ี ชื่อวา่ตามเห็นอารมณ์ว่างาม. ผู้น้ัน คือผูต้ามเห็นอารมณว์่างามอย่างน้ันอยู่.
โย หิ ปุคฺคโล นิมิตฺตคฺคาหำ อนุพฺยญฺชนคฺคาหำ คณฺหนฺโต 
“นขา โสภณา -อิติ คณฺหาติ, “องฺคุลิโย โสภณา -อิติ คณฺหาติ, 
“หตฺถา ปาทา ชงฺฆา อูรู กฏิ อุทรำ ถนา คีวา โอฏฺโฐ ทนฺตา มุขำ นาสา อกฺขีนิ กณฺณา ภมุกา ลลาฏำ เกสา โสภณา -อิติ คณฺหาติ, 
“เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ โสภโณ -อิติ คณฺหาติ, 
“วณฺโณ สุโภ, สณฺฐานำ สุภำ -อิติ คณฺหาติ; อยำ สุภานุปสฺสี นาม; ตำ เอวำ สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ.

บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์๓ ๖ มีจกัษุเป็นต้น.
อินฺทฺริเยสุ -อิติ: จกฺขาทีสุ ฉสุ อินฺทฺริเยสุ.

บทว่า อสำวตุำ ได้แก่ ผู้ไม่รกัษาทวารทั้งหลาย มีจกัษุทวารเป็นต้น.
อสำวุตำ -อิติ; จกฺขุทฺวาราทีนิ อรกฺขนฺตำ.

บทว่า อมตตฺญฺญุำ ความวา่ ชือ่ว่าผู้ไมรู่้จักประมาณในโภชนะ เพราะไมรู่้ประมาณน้ี 
คือ ประมาณในการแสวงหา ประมาณในการรับ ประมาณในการบริโภค.
อมตฺตญฺญุำ -อิติ: ปริเยสนมตฺตา ปฏิคฺคหณมตฺตา ปริโภคมตฺตา -อิติ อิมิสฺสา มตฺตาย อชานนโต โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญุำ.

อีกอยา่งหน่ึง ช่ือวา่ผู้ไม่จักประมาณ เพราะไม่รู้ประมาณแม้น้ี คือ ประมาณในการพจิารณา ประมาณในการสละ 
คือไม่ทราบแม้ว่า “โภชนะน้ีประกอบดว้ยธรรม. น้ีไม่ประกอบด้วยธรรม.”
อปิจ “ปจฺจเวกฺขณมตฺตา วิสฺสชฺชนมตฺตา -อิติ อิมิสฺสาปิ มตฺตาย อชานนโต อมตฺตญฺญุำ. 
“อิทำ โภชนำ ธมฺมิกำ. อิทำ อธมฺมิกำ -อิติปิ อชานนฺตำ.

บทว่า กุสีตำ ความว่า ชื่อวา่ผู้เกียจครา้น เพราะความเป็นผู้เป็นไปในอำานาจของกามวิตก พยาบาทวติก และวิหิงสาวิตก.
กุสีตำ -อิติ: กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกวสิกตาย กุสีตำ.

บทว่า หีนวีริยำ ความว่า ผู้ไม่มีความเพียร คือ ผู้เว้นจากการทำาความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔.
หีนวีริยำ -อิติ: นิพฺพีริยำ จตูสุ อิริยาปเถสุ วีริยกรณวิรหิตำ.

๑ ได้แก่รวบถือท้ังหมด.
๒ ได้แก่แยกถือเป็นส่วนๆ เช่น ผมงาม เป็นต้น.
๓ อินทรีย์ ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์.
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บทว่า ปสหติ แปลวา่ ย่อมครอบงำา คือ ยำ่ายี.
ปสหติ -อิติ: อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ.

บาทพระคาถาว่า วาโต รกฺุขำว ทพฺุพลำ ความว่า เหมือนลมมีกำาลังแรง รังควานต้นไม้ที่มีกำาลังไมแ่ข็งแรง ซ่ึงเกิดริมเขาขาด.
วาโต รุกฺขำว ทุพฺพลำ -อิติ: พลววาโต ฉินฺนตเฏ ชาตำ ทุพฺพลรุกฺขำ วิย.

อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ลมน้ัน ยังสว่นต่างๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้น แห่งต้นไม้น้ันให้ร่วงลงบ้าง 
หักกิ่งน้อยบ้าง หักกิ่งใหญ่บ้าง พัดถอนต้นไม้น้ันพร้อมทั้งราก ทำาให้รากข้ึนเบ้ืองบน ก่ิงลงเบ้ืองล่าง ฉันใด; 
มารคือกิเลส อันเกิดในภายใน ย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นปานน้ันได้ ฉันน้ันเหมือนกัน; 
คือ กิเลสมารทำาให้ต้องอาบัติเล็กๆ น้อยๆ เหมือนลมมีกำาลังแรง พัดสว่นตา่งๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้ที่ไม่แข็ง
แรงให้รว่งลงบ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติมีนิสสัคคิยะเป็นต้น เหมือนลมมีกำาลังแรง ทำาการหักกิ่งไม้เล็กๆ บ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ เหมือนลมมีกำาลังแรง ทำาการหักกิ่งไมใ้หญ่บ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติปาราชิก นำาออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ให้ถึงความเป็นคฤหัสถ์โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน 
เหมือนลมมีกำาลังแรงถอน (ต้นไม้) ทำาให้โค่นลง มีรากข้ึนเบ้ืองบน มีกิ่งลงเบ้ืองล่างบ้าง. 
กิเลสมารย่อมยังบุคคลเห็นปานน้ันให้เป็นไปในอำานาจของตน.
“ยถา หิ โส วาโต ตสฺส รุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทีนิปิ ปาเตติ, 
ขุทฺทกสาขาปิ ภญฺชติ, มหาสาขาปิ ภญฺชติ, สมูลำปิ ตำ รุกฺขำ อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูลำ อโธสาขำ กตฺวา คจฺฉติ; 
เอวเมว เอวรูปํ ปุคฺคลำ อนฺโต อุปฺปนฺโน กิเลสมาโร ปสหติ; 
พลววาโต ทุพฺพลรุกฺขสฺส ปุปฺผผลปลฺลวาทิปาตนำ วิย ขุทฺทานุขุทฺทกาปตฺติอาปชฺชนำปิ กโรติ, 
ขุทฺทกสาขาภญฺชนำ วิย นิสฺสคฺคิยาทิอาปตฺติอาปชฺชนำปิ กโรติ, 
มหาสาขาภญฺชนำ วิย เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนำปิ กโรติ, 
อุพฺพตฺเตตฺวา อุทฺธมูลำ เหฏฺฐาสาขำ กตฺวา ปาตนำ วิย ปาราชิกาปตฺติอาปชฺชนำปิ กโรติ, 
สฺวากฺขาตสาสนา นีหริตฺวา กติปาเหเนว คิหิภาวำ ปาเปติ; 
เอวรูปํ ปุคฺคลำ กิเลสมาโร อตฺตโน วเส วตฺเตติ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า อสุภานุปสฺสึ ความวา่ 
ผู้เห็นอารมณ์ไม่งาม๑ ๑๐ อย่างใดอยา่งหน่ึงว่าไม่งาม คือ ประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูล 
ได้แก่ เห็นผมทั้งหลาย โดยความไม่งาม เห็นขน เล็บ ฟัน หนัง สี ทรวดทรง โดยความไม่งาม.
อสุภานุปสฺสึ -อิติ: ทสสุ อสุเภสุ อญฺญตรำ อสุภำ ปสฺสนฺตำ, ปฏิกูลมนสิกาเร ยุตฺตำ, 
เกเส อสุภโต ปสฺสนฺตำ, โลเม นเข ทนฺเต ตจำ วณฺณำ สณฺฐานำ อสุภโต ปสฺสนฺตำ.

บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์ ๖.

๑ อสุภ อารมณ์อันไม่งาม มี ๑๐ คือ ๑. อุทฺธุมาตกอสุภ อสุภท่ีขึ้นพอง ๒. วินีลกอสุภ อสุภท่ีมีสีเขียว ๓. วิปุพพฺกอสุภ อสุภท่ีมหีนองไหลออก 
๔. วิจฺฉิทฺทกอสุภ อสุภท่ีเขาสับฟันเป็นท่อนๆ ๕. วิกฺขายิตกอสุภ อสุภท่ีสัตว์ยื้อแย่งกิน ๖. วิกฺขิตฺตกอสุภ อสุภท่ีขาดกลาง  
๗. หตวิกฺขติฺตกอสุภ อสุภท่ีขาดกระจัดกระจาย ๘. โลหิตกอสุภ อสุภท่ีเปื้อนเลือด ๙. ปฬุุวกอสุภ อสุภท่ีมีหมู่หนอน 
๑๐. อฏฺฐิกอสุภ อสุภท่ีมีแต่ร่างกระดูก
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อินฺทฺริเยสุ -อิติ: ฉสุ อินฺทฺริเยสุ.

บทว่า สุสำวตุำ ได้แก่ ผู้เว้นจากการถือ มีถือโดยนิมิตเป็นต้น คือ ผู้มทีวารอันปิดแล้ว.
สุสำวุตำ -อิติ: นิมิตฺตคฺคาหาทิวิรหิตำ ปิหิตทฺวารำ.

(บทวา่ มตฺตญฺญุำ ความว่า) ผูรู้้จักประมาณในโภชนะ โดยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ.
อมตฺตญฺญุตาปฏิปกฺเขน โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญุำ.

บทว่า สทฺธำ ความว่า ผู้ประกอบด้วยโลกิยสัทธา มีอันเชื่อกรรมและผลเป็นลักษณะ อย่างหน่ึง 
ดว้ยโลกุตตรสัทธา กล่าวคือ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวตัถุ๑ ๓ อย่างหน่ึง.
สทฺธำ -อิติ: กมฺมสฺส เจว ผลสฺส จ สทฺทหนลกฺขณาย โลกิยสทฺธาย เจว 
ตีสุ วตฺถูสุ อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย โลกุตฺตรสทฺธาย จ สมนฺนาคตำ.

บทว่า อารทฺธวีริยำ ได้แก่ ผู้ประคองความเพียร คือ ผู้มีความเพียรเต็มที่.
อารทฺธวีริยำ -อิติ: ปคฺคหิตวีริยำ ปริปุณฺณวีริยำ.

บทว่า ตำ เว ได้แก่ บุคคลน้ัน คือ เห็นปานน้ัน.
ตำ เว -อิติ: ตำ เอวรูปํ ปุคฺคลำ.

อธิบายว่า ลมมกีำาลังอ่อน พัดเบาๆ ย่อมไมอ่าจให้ศิลาแท่งทึบหวั่นไหวได้ ฉันใด; 
กิเลสมารที่มีกำาลังทราม แม้เกดิข้ึนในภายใน ย่อมรังควาน (บุคคลนั้น) ไม่ได้ คือไม่อาจให้หวั่นไหว สะเทือนคลอนแคลนได้ 
ฉันน้ัน.
“ยถา ทุพฺพลวาโต สณิกำ ปหรนฺโต เอกฆนำ เสลำ จาเลตุำ น สกฺโกติ; 
ตถา อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชมาโนปิ ทุพฺพลกิเลสมาโร นปฺปสหติ โขเภตุำ กมฺเปตุำ, จาเลตุำ น สกฺโกติ -อิติ อตฺโถ.

[พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]

พวกหญิงแม้เหล่าน้ันแล ที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหากาลน้ันล้อมพระเถระแล้ว กลา่วคำาเป็นต้นว่า 
“ท่านลาใครบวช?  บัดน้ีท่านจักเป็นคฤหัสถ์หรือจกัไม่เป็นเล่า?” ดังน้ีแล้ว 
ได้เป็นผู้ใคร่เพื่อจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลาย (ของพระเถระ) ออก.
ตาปิ โข ตสฺส ปุราณทุติยิกา เถรำ ปริวาเรตฺวา “ตฺวำ กำ อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิโต.  อิทานิ คิหี ภวิสฺสสิ น ภวิสฺสสีติอาทีนิ วตฺวา 
กาสายานิ นีหริตุกามา อเหสุำ.

พระเถระ กำาหนดอาการของหญิงเหล่าน้ันได้แล้ว ลุกจากอาสนะที่น่ังแล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์ ทำาลายช่อฟ้าเรือนยอด  
ไปทางอากาศ, เมื่อพระศาสดา พอตรัสพระคาถาจบลง, ชมเชยพระสรรีะของพระศาสดา ซ่ึงมีวรรณะดังทองคำา 
ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระตถาคตแลว้.
เถโร ตาสำ อาการำ สลฺลกฺเขตฺวา นิสินฺนาสนา วุฏฺฐาย อิทฺธิยา อุปฺปติตฺวา กูฏาคารกณฺณิกำ ภินฺทิตฺวา อากาเสน คนฺตฺวา, 
สตฺถริ คาถา ปริโยสาเปนฺเตเยว, สตฺถุ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ อภิตฺถวนฺโต โอตริตฺวา ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทิ. 

ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ดำารงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

๑ วัตถุ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๔  • ๖. เร่ืองจุลกาลและมหากาล • [พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]

คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีสุ ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องจุลกาลและมหากาล จบ.
จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๕  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • ๗. เร่ืองพระเทวทตั

๗. เรือ่งพระเทวทัต
๗. เทวทตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการได้ผา้กาสาวะอันบุคคลนำามาแต่แคว้นคันธาระ ของพระเทวทัต 
ในกรุงราชคฤห์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อนิกฺกสาโว” เป็นต้น.
“อนิกฺกสาโว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชคเห เทวทตฺตสฺส คนฺธารกาสาวลาภำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง พระอัครสาวกทั้ง ๒ พาบรวิารของตน องค์ละ ๕๐๐ รูป ไปทูลลาพระศาสดาแล้ว 
ได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชคฤห์.
เอกสฺมึ หิ สมเย เทฺว อคฺคสาวกา ปญฺจสเต ปญฺจสเต อตฺตโน ปริวาเร อาทาย สตฺถารำ อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนโต ราชคหำ อคมำสุ.

ชาวกรุงราชคฤห์ รวมเป็นพวกเดียวกัน ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง หลายคนบ้าง ได้ถวายอาคันตุกทาน๑

ราชคหวาสิโน เทฺวปิ ตโยปิ พหูปิ เอกโต หุตฺวา อาคนฺตุกทานำ อทำสุ.

อยู่มาวันหน่ึง ท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำาอนุโมทนา แสดงธรรมอย่างน้ีวา่
อเถกทิวสำ อายสฺมา สารีปุตฺโต อนุโมทนำ กโรนฺโต

“อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
“อุปาสกา

• ทายกคนหน่ึงถวายทานด้วยตนเอง (แต่) ไม่ชักชวนคนอื่น, 
ทายกน้ัน ย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ  (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ.
• เอโก สยำ ทานำ เทติ ปรำ น สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทำ ลภติ โน ปริวารสมฺปทำ.

• คนหน่ึงชักชวนคนอื่น  สว่นตนเองไม่ถวาย, 
ผู้น้ัน ย่อมได้บรวิารสมบัติในที่แห่งตนเกดิแล้วๆ  (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติ.
• เอโก ปรำ สมาทเปติ สยำ น เทติ, (โส) นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทำ ลภติ  โน โภคสมฺปทำ.

• คนหน่ึงแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวาย  แม้คนอื่นก็ไม่ชักชวน, 
ผู้น้ัน ย่อมไม่ได้แม้วตัถุมาตรว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้อง ย่อมเป็นอนาถา หาปัจจัยมิได้ ในที่แห่งตนเกดิแล้วๆ.
• เอโก สยำปิ น เทติ ปรำปิ น สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน กญฺชิกมตฺตำปิ กุจฺฉิปูรำ น ลภติ อนาโถ โหติ นิปฺปจฺจโย

• คนหน่ึงทั้งตนเองก็ถวาย  ท้ังชักชวนคนอื่น, 
ผู้น้ันย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบรวิารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ สิ้นร้อยอตัภาพบ้าง พันอตัภาพบ้าง แสนอัตภาพบ้าง.”
• เอโก สยำปิ เทติ ปรำปิ สมาทเปติ, โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน 
อตฺตภาวสเตปิ อตฺตภาวสหสฺเสปิ อตฺตภาวสตสหสฺเสปิ โภคสมฺปทญฺเจว ปริวารสมฺปทญฺจ ลภติ -อิติ เอวำ ธมฺมำ เทเสสิ.

๑ ถวายแกภ่ิกษุผู้มาใหม่ คือผู้เป็นแขก.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๖  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • [นิมนต์ภิกษุพันรูป รับภัตตาหาร]

[นิมนต์ภิกษุพันรูป รับภัตตาหาร]

บุรุษผู้บัณฑิตคนหน่ึง ฟังพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว คิดว่า “ทา่นผู้เจริญ พระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์นัก. 
พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกลา่วเหตุแห่งความสุข. เราทำากรรมอันยังสมบัติทั้ง ๒ เหล่าน้ีให้สำาเร็จ ย่อมสมควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงนิมนตพ์ระเถระว่า “ท่านครับ พรุ่งน้ี ขอนิมนต์ทา่นทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิด.”
ตเมโก ปณฺฑิตปุริโส สุตฺวา “อจฺฉริยา วต โภ ธมฺมเทสนา.  สุขการณำ กถิตำ. 
มยา อิมาสำ ทฺวินฺนำ สมฺปตฺตีนำ นิปฺผาทนกกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ เถรำ นิมนฺเตสิ.

พระเถระ ถามว่า “ท่านต้องการภิกษุเท่าไร? อุบาสก.”
“กิตฺตเกหิ เต ภิกฺขูหิ อตฺโถ อุปาสก -อิติ.

อุบาสก ย้อนถามว่า “ก็ภิกษุที่เป็นบริวารของท่าน มีเทา่ไร? ครับ.”
“กิตฺตกา ปน โว ภนฺเต ปริวารา -อิติ.

เถระ. มีประมาณพันรูป อุบาสก.
“สหสฺสมตฺตา อุปาสก -อิติ.

อุบาสก. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ขอท่านพร้อมด้วยภกิษุทั้งหมดทีเดียว โปรดรับภิกษา (ของผม).
“สพฺเพหิ สทฺธึเยว ภิกฺขำ คณฺหถ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระรับ นิมนต์ แล้ว.
เถโร อธิวาเสสิ.

[ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]

อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชกัชวนดว้ยคำาว่า “ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย ฉันนิมนต์ภิกษุไวพ้ันรูป. 
ท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำานวนเท่าไร?  ทา่นทั้งหลายจักอาจถวายภกิษาและภิกษุมีจำานวนเท่าไร?”
อุปาสโก นครวีถิยำ จรนฺโต “อมฺมตาตา มยา ภิกฺขุสหสฺสำ นิมนฺติตำ.  ตุมฺเห กิตฺตกานำ ภิกฺขูนำ ภิกฺขำ ทาตุำ สกฺขิสฺสถ. 
ตุมฺเห กิตฺตกานำ -อิติ สมาทเปติ.

พวกมนุษย์กล่าวโดยเหมาะพอควร (แก่กำาลัง) ของตนๆ ว่า 
“พวกฉันจักถวายแก่ภิกษุ ๑๐ รูป. พวกฉัน ๒๐ รูป. พวกฉัน ๑๐๐ รูป.”
มนุสฺสา อตฺตโน อตฺตโน ปโหนกนิยาเมน “มยำ ทสนฺนำ ทสฺสาม.  มยำ วีสติยา.  มยำ สตสฺส -อิติ อาหำสุ.

อุบาสกกลา่ววา่ “ถ้ากระน้ัน เราทั้งหลาย จักประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียว. 
ขอท่านทุกๆ คน จงรวบรวมวัตถุตา่งๆ มีนำ้ามัน งา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อยเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ให้รวม (ของ) ไว้ในที่แห่งหน่ึง.
อุปาสโก “เตนหิ เอกสฺมึ ฐาเน สมาคมำ กตฺวา เอกโตว ปจิสฺสาม.  สพฺเพ เตลติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตาทีนิ สมาหรถ -อิติ 
เอกสฺมึ ฐาเน สมาหราเปสิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๗  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • [ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]

ทีน้ัน กุฎุมพีผู้หน่ึง ให้ผ้ากาสาวะอันนำามาจากแคว้นคันธาระซ่ึงมีค่าแสนหน่ึง แก่อุบาสกน้ันแล้ว สั่งวา่ 
“ถ้าทานวัฏ๑ ของท่านยังไม่เพียงพอไซร้, ทา่นพึงจา่ยผ้าผืนน้ีให้ครบส่วนที่บกพร่อง. 
ถ้าทานวัฏของทา่นเพียงพอไซร้, ทา่นพึงถวาย (ผ้าผืนนี้) แก่ภิกษุรูปที่ทา่นปรารถนา.”
อถสฺส เอโก กุฏุมฺพิโก สตสหสฺสคฺฆนกำ คนฺธารกาสาววตฺถำ ทตฺวา 
“สเจ เต ทานวฏฺฏำ นปฺปโหติ, อิทำ วิสฺสชฺเชตฺวา ยทูนำ ตำ ปูเรยฺยาสิ.  สเจ ปโหติ, ยสฺส อิจฺฉสิ ตสฺส ภิกฺขุโน ทเทยฺยาสิ -อิติ อาห.

ในกาลน้ัน ทานวัฏทุกๆ อยา่งของอุบาสกน้ันเพียงพอแล้ว.  อะไรๆ ชือ่ว่าบกพร่องมิได้มี.
ตทา ตสฺส สพฺพำ ทานวฏฺฏำ ปโหสิ.  กิญฺจิ อูนนฺนาม นาโหสิ.

อุบาสกน้ันจึงถามมนุษย์ทั้งหลายวา่ “ผ้ากาสาวะอันหาค่ามิได้ผืนน้ี อันกุฎุมพีผู้หน่ึง กล่าวอยา่งน้ีแล้วมอบให้ไว้. 
ทานวัฏ (ของพวกเรา) ก็มีเหลือเฟือแล้ว.  เราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะผืนน้ีแก่ท่านรูปไหนเล่า?”
โส มนุสฺเส ปุจฺฉิ “อิทำ อนคฺฆกาสาวำ เอเกน กุฏุมฺพิเกน เอวำ นาม วตฺวา ทินฺนำ.  ทานวฏฺฏำ อติเรกำ ชาตำ.  กสฺสิทำ เทม -อิติ.

[ถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัต]

บางพวกกล่าววา่ “ถวายแกพ่ระสารีบุตรเถระ.”
เอกจฺเจ “สารีปุตฺตตฺเถรสฺส -อิติ อาหำสุ.

บางพวกกล่าววา่ “พระเถระมกัมาในเวลาข้าวกลา้แก่ แล้วก็ไป. 
พระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวมงคลทั้งหลาย ของพวกเรา ดำารงอยู่เป็นนิตย์ เหมือนหม้อนำ้า. 
พวกเราจะถวายผ้าผืนน้ันแก่ท่าน”
เอกจฺเจ “เถโร สสฺสปริปากสมเย อาคนฺตฺวา คมนสีโล. 
เทวทตฺโต อมฺหากำ มงฺคลามงฺคเลสุ สหาโย อุทกมณิโก วิย นิจฺจำ ปติฏฺฐิโต.  ตสฺส ตำ เทม -อิติ อาหำสุ.

แม้เมื่อถ้อยคำาเป็นไปหลายทาง (อย่างนั้น),  พวกที่กลา่วว่า “ควรถวายแก่พระเทวทัต” ได้มีจำานวนมากกว่า.
สมฺพหุลิกาย กถายปิ, “เทวทตฺตสฺส ทาตพฺพำ -อิติ วตฺตาโร พหุตรา อเหสุำ.

เมื่อเป็นอย่างน้ัน พวกเขาจึงได้ถวายผา้กาสาวะน้ันแก่พระเทวทัต.
อถ นำ เทวทตฺตสฺส อทำสุ.

[เทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน]

พระเทวทัตน้ัน ตัดผา้น้ันแล้ว เย็บ ย้อม นุ่งห่มเที่ยวไป.
โส ตำ ฉินฺทิตฺวา สิพฺพิตฺวา รชิตฺวา นิวาเสตฺวา ปารุปิตฺวา วิจรติ.

พวกมนุษย์เห็นท่านแล้ว จึงพดูกันวา่ 
“ผ้าผืนน้ีหาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ ควรแก่พระสารีบุตรเถระ.  พระเทวทตันุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไป.”
มนุสฺสา ตำ ทิสฺวา “นยิทำ เทวทตฺตสฺส อนุจฺฉวิกำ.  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อนุจฺฉวิกำ. 
เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ นิวาเสตฺวา ปารุปิตฺวา วิจรติ -อิติ วทึสุ.

๑ ทานวัฏ ได้แก่ของทำาบุญ.
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ขณะน้ัน ภกิษุผู้อยู่ต่างทิศรูปหน่ึง (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดา 
เป็นผู้อันพระศาสดาทรงทำาปฏิสันถาร ตรัสถามถึงการอยู่ผาสุกของพระอัครสาวกทั้ง ๒ แล้ว 
จึงกราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมดจำาเดิมแตต่้น.
อเถโก ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ ราชคหา สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา กตปฏิสนฺถาโร 
สตฺถารา ทฺวินฺนำ อคฺคสาวกานำ ผาสุวิหารำ ปุจฺฉิโต  อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุ เทวทตัน้ันทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดน้ีเท่าน้ันก็หามิได้, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ทรงแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัสว่า)
สตฺถา “น โข ภิกฺขุ อิทาเนว โส อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ธาเรติ,  ปุพฺเพปิ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ

[ครั้งก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี, 
นายพรานชา้ง ชาวพระนครพาราณสีผู้หน่ึง ล้มช้างแล้ว นำางา หนัง ไสใ้หญ่ และเน้ือลำ่ามาแล้ว ขายเลี้ยงชีวติ.
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี เอโก หตฺถิมารโก หตฺถึ มาเรตฺวา 
ทนฺเต จ ตเจ จ อนฺตานิ จ ฆนมำสญฺจ อาหริตฺวา วิกฺกีณนฺโต ชีวิตำ กปฺเปสิ.

ครั้งน้ัน ช้างหลายพันเชือก เดินหากินอยู่ในป่าแห่งหน่ึง พบพระปัจเจกพุทธะหลายองค์ 
จำาเดิมแตก่าลน้ัน เมื่อไป หมอบลงดว้ยเข่าทั้ง ๒ แล้วจบ๑ ในกาลที่ไปและมา (ทุกคร้ัง) แล้วจึงผ่านไป.
อเถกสฺมึ อรญฺเญ อเนกสหสฺสา หตฺถี โคจรำ คเหตฺวา คจฺฉนฺตา ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา 
ตโต ปฏฺฐาย คจฺฉมานา คมนาคมนกาเล ชนฺนุเกหิ นิปติตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ.

วันหน่ึง นายพรานช้างเห็นกริิยาน้ันแล้ว คดิวา่ “เราล้มชา้งเหล่าน้ีได้โดยยาก. 
ก็ในกาลไปและมา ช้างเหล่าน้ีย่อมจบพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย. มันเห็นอะไรหนอ จึงจบ?” 
กำาหนดได้วา่ “เห็นผ้ากาสาวะ” ดังน้ีแล้ว ดำาริวา่ “บัดน้ี แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควร”, 
เมื่อพระปัจเจกพุทธะรูปหน่ึงลงไปสู่ชาตสระ๒ สรงนำ้าอยู่ วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไวท้ี่ริมฝั่ง, จึงลักจวีรไป 
จับหอกน่ังคลุมโปง๓ อยู่ริมหนทางทีช่้างเหล่าน้ันไปมา.
เอกทิวสำ หตฺถิมารโก ตำ กิริยำ ทิสฺวา 
“อหำ อิเม กิจฺเฉน มาเรมิ.  อิเม จ คมนาคมนกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทนฺติ.  กินฺนุ โข ทิสฺวา วนฺทนฺติ -อิติ จินฺเตนฺโต 
“กาสาวำ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา “มยาปิ อิทานิ กาสาวำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา, 
เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ชาตสฺสรำ โอรุยฺห นหายนฺตสฺส ตีเร ฐปิเตสุ กาสาเวสุ,  จีวรำ เถเนตฺวา 
เตสำ หตฺถีนำ คมนาคมนมคฺเค สตฺตึ คเหตฺวา สสีสำ ปารุปิตฺวา นิสีทติ.

หมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบ ดว้ยสำาคัญวา่ “พระปัจเจกพุทธะ” แล้วก็ผ่านไป.
หตฺถี ตำ ทิสฺวา “ปจฺเจกพุทฺโธ -อิติ สญฺญาย วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ.

๑ กิริยาของช้างท่ีทำาความเคารพ ตรงกับคำาว่า ไหว้.
๒ ชาตสระ สระท่ีเป็นของไม่มีใครขุดใครทำา.
๓ สสีสำ ปารุปติฺวา.
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นายพรานชา้งน้ัน เอาหอกพุ่งถูกชา้งตวัไปข้างหลังช้างเหล่าน้ันทั้งหมด ให้ตายแล้ว 
ถือเอาสว่นต่างๆ มีงาเป็นต้น ฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไป.
โส เตสำ สพฺพปจฺฉโต คจฺฉนฺตำ สตฺติยา ปหริตฺวา มาเรตฺวา ทนฺตาทีนิ คเหตฺวา เสสำ ภูมิยำ นิขนิตฺวา คจฺฉติ.

ในกาลต่อมา พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำาเนิดช้าง ได้เป็นหัวหน้าช้าง เป็นนายโขลง.
อปรภาเค โพธิสตฺโต หตฺถิโยนิยำ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา หตฺถิเชฏฺฐโก ยูถปติ อโหสิ.

ถึงในกาลน้ัน นายพรานช้างน้ัน กค็งทำาอยู่อยา่งน้ัน.
ตทาปิ โส ตเถว กโรติ.

พระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตน จึงถามว่า “ช้างเหล่าน้ีไปไหน? จึงเบาบางไป,” 
เมื่อเหล่าช้างน้ันตอบว่า “ไม่ทราบ นาย,”  คิดว่า “ชา้งทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเรา (ก่อน) จกัไม่ไป. อันตรายพึงมี” 
นึกสงสัยวา่ “อันตรายพึงมีจากสำานักแห่งบุรุษผู้น่ังคลุมผา้กาสาวะในที่แห่งหน่ึง” 
เพื่อจะจับบุรุษน้ัน จึงส่งชา้งทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อน สว่นตนมาลา้หลัง.
มหาปุริโส อตฺตโน ปริสาย ปริหานึ ญตฺวา “กุหึ อิเม หตฺถี คตา  มนฺทา ชาตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานาม สามิ -อิติ วุตฺเต, 
“กุหึ๑ คจฺฉนฺตา มำ อนาปุจฺฉา น คมิสฺสนฺติ.  ปริปนฺเถน ภวิตพฺพำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“เอกสฺมึ ฐาเน กาสาวำ ปารุปิตฺวา นิสินฺนสฺส สนฺติกา ปริปนฺเถน ภวิตพฺพำ -อิติ ปริสงฺกิตฺวา 
ตำ ปริคฺคณฺหิตุำ สพฺเพ หตฺถี ปุรโต เปเสตฺวา สยำ ปจฺฉโต วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.

นายพรานชา้งน้ัน, เมื่อช้างที่เหลือ จบแล้วเดินไป, เห็นพระมหาบุรุษกำาลังเดินมา จึงม้วนจวีรพุ่งหอกไป.
โส, เสสหตฺถีสุ วนฺทิตฺวา คเตสุ, มหาปุริสำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา จีวรำ สำหริตฺวา สตฺตึ วิสฺสชฺชิ.

พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา ถอยกลับไปข้างหลังหลบหอกแล้ว.
มหาปุริโส สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏิกฺกมิตฺวา สตฺตึ วญฺเจสิ.

ทีน้ัน จึงวิ่งแปรเ๋ข้าไป เพือ่จะจับนายพรานชา้งน้ัน ด้วยสำาคัญวา่ “เจ้าคนน้ี ให้ช้างของเราฉิบหายแล้ว.”
อถ นำ “อิมินา เม หตฺถี นาสิตา -อิติ คณฺหิตุำ ปกฺขนฺทิ.

นายพรานชา้งนอกน้ี แอบบังต้นไมต้้นหน่ึง.
อิตโร เอกำ รุกฺขำ ปุรโต กตฺวา นิลียิ.

ทีน้ัน พระมหาบุรุษ เอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้ หมายใจวา่ “จักจับฟาดลงที่แผ่นดิน” 
(คร้ัน) เห็นผ้ากาสาวะทีเ่ขานำาออกแสดง จึงยับยั้งไว้ ด้วยคดิเห็นวา่ 
“ถ้าเราจกัประทุษร้ายในบุรุษน้ีไซร้, ชื่อวา่ความละอายในพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธะและพระขีณาสพหลายพันองค์ 
จักเป็นอันเราทำาลายแล้ว”  ซักถามวา่ “ญาติของเราประมาณเท่าน้ี เจ้าให้ฉิบหายแล้วหรือ?”
อถ นำ รุกฺเขน สทฺธึ โสณฺฑาย ปริกฺขิปิตฺวา “คเหตฺวา ภูมิยำ โปเถสฺสามิ -อิติ เตน นีหริตฺวา ทสฺสิตำ กาสาวำ ทิสฺวา 
“สจาหำ อิมสฺมึ ทุสฺสิสฺสามิ,  อเนกสหสฺเสสุ เม พุทฺธปฺปจฺเจกพุทฺธขีณาสเวสุ ลชฺชา นาม ภินฺนา ภวิสฺสติ -อิติ อธิวาเสตฺวา 
“ตยา เม เอตฺตกา ญาตกา นาสิตา -อิติ ปุจฺฉิ.

๑ กุหินฺติ ปุจฺฉนสทฺโท. เอตฺถ ปน ปุจฺฉา นตฺถิ ตสฺมา ยตฺถาติ วา ยตฺถ กตฺถจีติ วา ยุตฺตตรำ.
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นายพรานชา้งรับสารภาพว่า “จ๊ะ นาย.”
“อาม สามิ -อิติ.

พระมหาบุรุษกล่าววา่ “เพราะอะไร เจ้าจงได้ทำากรรมอันหยาบชา้อย่างน้ี? 
เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแกต่น สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลาย เมื่อทำากรรมอันลามกเห็นปานน้ี ชื่อว่าทำากรรมอันหนัก.”
“กสฺมา เอวำ ภาริยำ กมฺมำ อกาสิ? 
อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วีตราคานำ อนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ปริทหิตฺวา เอวรูปํ ปาปกมฺมำ กโรนฺเตน ภาริยำ ตยา กตำ -อิติ.

ก็แล ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะข่มข่ีให้ยิ่งข้ึน จึงกลา่วคาถาว่า
เอวญฺจ ปน วตฺวา อุตฺตรึปิ นิคฺคณฺหนฺโต

“ผู้ใด มีกิเลสดุจนำ้าฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้น้ันย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.

“อนิกฺกสาโว กาสาวำ โย วตฺถำ ปริทเหสฺสติ
อเปโต ทมสจฺเจน, น โส กาสาวมรหติ

ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดใีนศีลทั้งหลาย 
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้น้ันแล ยอ่มควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”

โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต 
อุเปโต ทมสจฺเจน, ส เว กาสาวมรหติ -อิติ๑

ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “เจ้าทำากรรมอันไม่สมควร” แล้วก็ปล่อยเขาไป.
คาถำ๒ วตฺวา “อยุตฺตนฺเต กตำ -อิติ วตฺวา ตำ วิสฺสชฺเชสิ.

[ของดีย่อมควรแก่คนดี หาควรแก่คนช่ัวไม่]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมา (แสดง) แล้ว ทรงย่อชาดกวา่ 
“นายพรานชา้งในกาลน้ัน ได้เป็นเทวทตั (ในบัดนี้).  ชา้งตวัประเสริฐผู้ข่มข่ีนายพรานชา้งน้ัน คือเราเอง” ดังน้ี ตรัสวา่ 
“ภิกษุ ไม่ใช่แต่ในกาลน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน เทวทตัก็ทรงผ้าไม่สมควรแกต่นเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ตทา หตฺถิมารโก เทวทตฺโต อโหสิ.  ตสฺส นิคฺคหโก หตฺถินาโค อหเมว -อิติ 
ชาตกำ สโมธาเนตฺวา “น โข ภิกฺขุ อิทาเนว, ปุพฺเพปิ เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฺฉวิกำ วตฺถำ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

๑ ขุ. ชา. ทุ. ๒๗/๘๓. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๖๑.
๒ คาถาติ ยุตฺตตรำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๑  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • [ของดีย่อมควรแก่คนดี หาควรแก่คนชั่วไม่]

“ผู้ใด มีกิเลสดุจนำ้าฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ 
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้น้ันย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.

“อนิกฺกสาโว กาสาวำ โย วตฺถำ ปริทเหสฺสติ 
อเปโต ทมสจฺเจน, น โส กาสาวมรหติ

ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดใีนศีลทั้งหลาย 
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้น้ันแล ยอ่มควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”

โย จ วนฺตกสาวสฺส สีเลสุ สุสมาหิโต 
อุเปโต ทมสจฺเจน, ส เว กาสาวมรหติ -อิติ

เน้ือความน้ี บัณฑติพึงแสดงแม้ดว้ยฉันทชาดก๑ ดังน้ีแล.
ฉทฺทนฺตชาตเกนาปิ อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อนิกกฺสาโว ความวา่ ผู้ชือ่ว่ามกีิเลสดุจนำ้าฝาด เพราะกิเลสดจุนำ้าฝาดทั้งหลาย มกีามราคะเป็นต้น.
ตตฺถ อนิกฺกสาโว -อิติ: กามราคาทีหิ กสาเวหิ สกสาโว.

บทว่า ปริทเหสฺสติ ความว่า จักใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่ง การห่ม และการลาด. พระบาลีวา่ “ปริทหิสฺสติ” ก็มี.
ปริทเหสฺสติ -อิติ: นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน ปริภุญฺชิสฺสติ. “ปริทหิสฺสติ -อิติปิ ปาโฐ.

บาทพระคาถาว่า อเปโต ทมสจฺเจน ความว่า ปราศจาก, 
อธิบายว่า “พราก” จากการฝึกอินทรีย์ และวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมตัถสัจจะ.
อเปโต ทมสจฺเจน -อิติ: อินฺทฺริยทมเนน เจว ปรมตฺถสจฺจปกฺขิเกน จ วจีสจฺเจน อเปโต.  “วิยุตฺโต -อิติ อตฺโถ.

บทว่า น โส เป็นต้น ความวา่ บุคคลน้ัน คือผู้เห็นปานน้ัน ย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
น โส -อิติ: โส เอวรูโป ปุคฺคโล กาสาวำ ปริทหิตุำ นารหติ.

บทว่า วนฺตกสาวสฺส ความว่า พึงเป็นผู้มีกิเลสดจุนำ้าฝาดอันคายแล้ว คือมีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันทิ้งแล้ว 
ได้แก่ มกีิเลสดุจนำ้าฝาดอันละแล้ว ด้วยมรรค ๔.
วนฺตกสาวสฺส -อิติ: จตูหิ มคฺเคหิ วนฺตกสาโว ฉฑฺฑิตกสาโว ปหีนกสาโว อสฺส.

บทว่า สีเลสุ ได้แก่ ในปาริสุทธศิีล ๔.
สีเลสุ -อิติ: จตูสุ ปาริสุทฺธิสีเลสุ.

บทว่า สุสมาหิโต ได้แก่ ผูต้ั้งมั่นดี คือดำารงอยู่ดว้ยดี.
สุสมาหิโต -อิติ: สุฏฺฐุ สมาหิโต สุฏฺฐุ ฐิโต.

บทว่า อุเปโต ความว่า ประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะ มีประการดังกลา่วแล้ว.
อุเปโต -อิติ: อินฺทฺริยทมเนน เจว วุตฺตปฺปกาเรน จ วจีสจฺเจน อุเปโต.

๑ ขุ. ชา. ตึสติ. ๒๗/๔๙๐. ตทฏฐกถา. ๗/๒๒๖.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๒  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • [แก้อรรถ]

บทว่า ส เว เป็นต้น ความวา่ บุคคลน้ัน คือเห็นปานน้ัน ย่อมควร (นุ่งห่ม) ผา้กาสาวะน้ัน.
ส เว -อิติ: โส เอวรูโป ปุคฺคโล ตำ กาสาววตฺถำ อรหติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้อยูใ่นต่างทิศน้ัน ได้เป็นพระโสดาบัน.
คาถาปริโยสาเน โส ทิสาวาสิโก ภิกฺขุ โสตาปนฺโน ชาโต.

ชนแม้เหล่าอื่นมีจำานวนมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระเทวทัต จบ.
เทวทตฺตวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๓  • ๘. เร่ืองสญชัย • ๘. เร่ืองสญชัย

๘. เรื่องสญชัย
๘. สญฺชยวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภความไม่มาของสญชัย (ปริพาชก) ซ่ึง ๒ พระอัครสาวกกราบทูลแล้ว 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อสาเร สารมติโน” เป็นต้น.
“อสาเร สารมติโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ทฺวีหิ๑ อคฺคสาวเกหิ นิเวทิตำ สญฺชยสฺส อนาคมนำ อารพฺภ กเถสิ.

อนุปุพพีกถา๒ ในเรื่องสญชัยน้ัน ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ อนุปุพฺพีกถา  

[พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]

| ความพิสดารว่า ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปแตก่ัปน้ีไป 
พระศาสดาของเราทั้งหลาย เป็นกุมารของพราหมณ์นามว่า สุเมธะ ในอมรวดีนคร ถึงความสำาเรจ็ศิลปะทุกอย่างแล้ว 
โดยกาลล่วงไปแห่งมารดาและบิดา ทรงบริจาคทรพัย์นับได้หลายโกฏิ บวชเป็นฤษี อยู่ในหิมวันตประเทศ –
| อมฺหากำ หิ สตฺถา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกานำ จตุนฺนำ อสงฺเขยฺยานำ มตฺถเก 
อมรวตีนคเร สุเมโธ นาม พฺราหฺมณกุมาโร หุตฺวา สพฺพสิปฺปานำ๓ นิปฺผตฺตึ ปตฺโต๔ 
มาตาปิตูนำ อจฺจเยน อเนกโกฏิสงฺขฺยำ ธนำ ปริจฺจชิตฺวา อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺเต วสนฺโต –

๑ สี. ม. ยุ. ทฺวีหีตี นตฺถิ.
๒ วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวโดยลำาดับ.
๓ สี. ม. ยุ. สพฺพสิปฺเปสุ.
๔ สี. ม. ยุ. ปตฺวา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๔  • ๘. เร่ืองสญชัย • [พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]

ทำาฌานและอภิญญาให้เกิดแล้ว ไปโดยอากาศ เห็นคนถางทางอยู่ เพื่อประโยชน์เสด็จ (ออก) จากสุทัศนวิหาร 
เข้าไปสู่อมรวดีนคร แห่งพระทศพลทรงพระนามว่าทีปังกร แม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหน่ึง, 
เมื่อประเทศน้ัน ยังไม่ทันเสร็จ, นอนทอดตนให้เป็นสะพาน ลาดหนังเสือเหลืองบนเปือกตม เพื่อพระศาสดาผู้เสด็จมาแล้ว 
ดว้ยประสงค์ว่า “ขอพระศาสดา พร้อมดว้ยพระสงฆ์สาวก ไม่ต้องทรงเหยียบเปือกตม จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด” 
แต่พอพระศาสดาทรงเห็น ก็ทรงพยากรณว์่า 
“ผู้น้ีเป็นพุทธังกูร๑ จกัเป็นพระพุทธเจา้ทรงพระนามวา่โคดม ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งดว้ยแสนกัปในอนาคต,” –
ฌานาภิญฺญาโย นิพฺพตฺเตตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺโต 
ทีปงฺกรทสพลสฺส สุทสฺสนวิหารโต อมรวตีนครำ๒ ปวิสนตฺถาย มคฺคำ โสธิยมานำ ทิสฺวา สยำปิ เอกำ ปเทสำ คเหตฺวา, 
ตสฺมึ อนิฏฺฐิเตเยว๓, อาคตสฺส สตฺถุโน อตฺตานำ เสตุำ กตฺวา อชินิจมฺมำ กลเล๔ อตฺถริตฺวา 
“สตฺถา สสาวกสงฺโฆ กลลำ อนกฺกมิตฺวา มำ อกฺกมนฺโต คจฺฉตุ -อิติ นิปนฺโน๕ – 
สตฺถารา ทิสฺวาว “พุทฺธงฺกุโร เอส อนาคเต, กปฺปสตสหสฺสาธิกานำ จตุนฺนำ อสงฺเขยฺยานำ ปริโยสาเน โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสติ - 
อิติ พฺยากโต

ในสมัยต่อมาแห่งพระศาสดาพระองค์น้ัน ก็ไดร้ับพยากรณ์ในสำานักพระพุทธเจา้ ๒๓ พระองค์ซ่ึงเสด็จอุบัติส่องโลกให้สว่าง 
แม้เหล่าน้ี คือ พระโกณฑัญญะ ๑ พระสุมังคละ ๑ พระสุมนะ ๑ พระเรวตะ๑ พระโสภติะ ๑ พระอโนมทัสสี ๑ พระสุมนะ ๑
พระนารทะ ๑ พระปทุมุตตระ ๑ พระสุเมธะ ๑ พระสุชาตะ ๑ พระปิยทัสสี ๑ พระอตัถทัสสี ๑ พระธรรมทัสสี ๑ 
พระสิทธตัถะ ๑ พระติสสะ ๑ พระปุสสะ ๑ พระวิปัสสี ๑ พระสิขี ๑ พระเวสสภู ๑ พระกกุสันธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑ 
พระกัสสปะ ๑” –
ตสฺส สตฺถุโน อปรภาเค “โกณฺฑญฺโญ สุมงฺคโล สุมโน เรวโต โสภิโต อโนมทสฺสี ปทุโม นารโท ปทุมุตฺตโร สุเมโธ สุชาโต 
ปิยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสี สิทฺธตฺโถ ติสฺโส ปุสฺโส วิปสฺสี สิขี เวสฺสภู กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป จ -อิติ โลกำ โอภาเสตฺวา 
อุปฺปนฺนานำ อิเมสำปิ เตวีสติยา พุทฺธานำ สนฺติเก ลทฺธพฺยากรโณ –

ทรงบำาเพ็ญบารมีครบ ๓๐ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมตัถบารมี ๑๐, 
ดำารงอยู่ในอตัภาพเป็นพระเวสสันดร ให้มหาทาน อันทำาแผ่นดินให้ไหว ๘ ครั้ง ทรงบรจิาคพระโอรสและพระชายา, 
ในที่สุดพระชนมายุ กท็รงอุบัติในดุสิตบุรี ดำารงอยู่ในดุสติบุรีน้ัน ตลอดพระชนมายุ 
เมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาวา่ –
“ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย -อิติ สมตึสปารมิโย ปูเรตฺวา 
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ฐิโต สตฺตกฺขตฺตุำ ปฐวีกมฺปนานิ มหาทานานิ ทตฺวา ปุตฺตทารำ ปริจฺจชิตฺวา 
อายุปริโยสาเน ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ยาวตายุกำ ฐตฺวา 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนิปติตฺวา –

๑ หน่อเนื้อ, เช้ือสาย แห่งพระพุทธเจ้า.
๒ สี. ยุ. รมฺมวตีนครำ. ม. รมฺมวตนีคเร.
๓ สี. ม. ยุ. อโสธิเตเยว.
๔ ม. กลเล อชินิจมฺมำ. สี. ยุ. อชินิจมฺมนฺติ นตฺถิ.
๕ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๕  • ๘. เร่ืองสญชัย • [พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]

“ข้าแต่พระมหาวีระ กาลน้ี เป็นกาลของพระองค์ 
ขอพระองค์ จงเสด็จอุบัติในพระครรภพ์ระมารดา
ตรัสรู้อมตบท ยังโลกน้ีกับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่.

“กาโลยนฺเต มหาวีร อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิยำ
สเทวกำ ตารยนฺโต พุชฺฌสฺสุ อมตำ ปทำ -อิติ

ทรงเลือกฐานะใหญ่ๆ ที่ควรเลือก ๕๑ เสด็จจุติจากดุสติบุรีน้ันแล้ว ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล 
อันพระประยูรญาติบำาเรออยู่ดว้ยมหาสมบัติในศากยสกุลน้ัน ทรงถึงความเจริญวัยโดยลำาดับ 
เสวยสิรริาชสมบัติในปราสาททั้ง ๓ อันสมควรแก่ฤดูทั้ง ๓ ดุจสิริสมบัตใินเทวโลก –
วุตฺเต ปญฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา ตโต จุโต สกฺยราชกุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ตตฺถ มหาสมฺปตฺติยา ปริจาริยมาโน 
อนุกฺกเมน ภทฺรโยพฺพนำ ปตฺวา ติณฺณำ อุตูนำ อนุจฺฉวิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ เทวโลกสิรึ วิย รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต –

[ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]

ในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยาน ทรงเห็นเทวทตู ๓ กล่าวคือ คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย โดยลำาดับ 
ทรงเกดิความสังเวช เสด็จกลับแล้ว, ในวันที่ ๔ ทรงเห็นบรรพชิต ยังความพอพระทัยในการบรรพชาให้เกิดข้ึนวา่ 
๑ ฐานะที่ควรเลือกใหญ่ ๕ คือ ๑. กาล ๒. ประเทศ ๓. ทวีป ๔. ตระกูล ๕. มารดา. พึงดูในปฐมสมโพธิ ฉบับพิสดาร. 
“การบรรพชาดี,” เสด็จไปสู่อุทยาน ยังวันให้สิ้นไปในพระอทุยานน้ัน ประทับน่ังริมขอบสระโบกขรณีอันเป็นมงคล 
อันวิสสุกรรมเทพบุตรผู้จำาแลงเพศเป็นช่างกัลบกมาตบแต่งถวาย –
อุยฺยานกีฬาย คมนสมเย อนุกฺกเมน ชิณฺณพฺยาธิมตสงฺขาเต ตโย เทวทูเต ทิสฺวา สญฺชาตสำเวโค นิวตฺติตฺวา 
จตุตฺถวาเร ปพฺพชิตำ ทิสฺวา “สาธุ ปพฺพชฺชา -อิติ ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปฺปาเทตฺวา อุยฺยานำ คนฺตฺวา ตตฺถ ทิวสำ เขเปตฺวา 
มงฺคลโปกฺขรณีตีเร นิสินฺโน กปฺปกเวสำ คเหตฺวา อาคเตน วิสฺสุกมฺมุนา เทวปุตฺเตน อลงฺกตปฏิยตฺโต –

ทรงสดับข่าวประสูติของราหุลกุมาร 
ทรงทราบถึงความสิเนหาในพระโอรสเป็นกำาลัง ทรงพระดำารวิ่า “เราจักตัดเครื่องผกูน้ี จนผูกมดั (เรา) ไม่ได้ทีเดียว,” 
เวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังพระนคร ทรงสดับคาถาน้ี ที่พระธิดาของพระเจา้อา พระนามวา่ กิสาโคตมี ภาษิตว่า – 
ราหุลกุมารสฺส ชาตสาสนำ สุตฺวา ปุตฺตสิเนหสฺส พลวภาวำ ญตฺวา 
“ยาว อิทำ พนฺธนำ น พนฺธติ, ตาวเทว ฉินฺทิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา สายำ นครำ ปวิสนฺโต –

“พระราชกุมารผู้เช่นน้ี เป็นพระราชโอรสแห่งพระชนนีพระชนก 
และเป็นพระสวามีของพระนางใดๆ 
พระชนนีพระชนกและพระนางน้ันๆ ดับ (เย็นใจ) แน่แล้ว”

“นิพฺพุตา นูน สา มาตา นิพฺพุโต นูน โส ปิตา  
นิพฺพุตา นูน สา นารี ยสฺสายำ อีทิโส ปติ -อิติ



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๖  • ๘. เร่ืองสญชัย • [ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]

ทรงพระดำาริว่า “เราอันพระนางกิสาโคตมีน้ี (สวด) ให้ได้ยินนิพพตุบทแล้ว,” จึงเปลื้องแก้วมกุดาหารจากพระศอ 
ส่งไปประทานแก่พระนางแล้ว เสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ประทับน่ังบนพระแท่นบรรทมอันมีสริิ 
ทรงเห็นประการอันแปลกของหมู่หญิงฟ้อนทีเ่ข้าถึงความหลับแล้ว มีพระหทัยเบ่ือหน่าย 
จึงปลุกนายฉันนะให้ลุกข้ึน ให้นำามา้กัณฐกะมา เสด็จข้ึนม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย –
กิสาโคตมิยา นาม ปิตุจฺฉาธีตาย ภาสิตำ อิมำ คาถำ สุตฺวา “อหำ อิมาย นิพฺพุตปทำ สาวิโต -อิติ คีวโต มุตฺตาหารำ โอมุญฺจิตฺวา 
ตสฺสา เปเสตฺวา อตฺตโน ภวนำ ปวิสิตฺวา สิริสยเน นิสินฺโน นิทฺทูปคตานำ นาฏกิตฺถีนำ วิปฺปการำ ทิสฺวา นิพฺพินฺนหทโย 
ฉนฺนำ อุฏฺฐาเปตฺวา กนฺถกำ อาหราเปตฺวา กนฺถกำ อารุยฺห ฉนฺนสหาโย –

อันเทวดาในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมแล้ว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรพชาที่ริมฝังแม่นำ้าอโนมานที, 
เสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำาดับ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์น้ัน 
ประทับน่ังที่เงื้อมเขาปัณฑวะ อันพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงเชื้อเชิญดว้ยราชสมบัติ ทรงปฏิเสธคำาเชื้อเชิญน้ัน 
ทรงรับปฏิญญาจากทา้วเธอ เพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จะเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์เสด็จ 
เข้าไปหาอาฬารดาบสและอุทกดาบส ไมท่รงพอพระหทัยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลใุนสำานักของ ๒ ดาบสน้ัน 
ทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึง ๖ ปี –
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ ปริวุโต 
มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมิตฺวา อโนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา อนุกฺกเมน ราชคหำ คนฺตฺวา ตตฺถ ปิณฺฑาย จริตฺวา 
ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร นิสินฺโน มคธรญฺญา รชฺเชน นิมนฺติยมาโน ตำ ปฏิกฺขิปิตฺวา สพฺพญฺญุตำ ปตฺวา 
อตฺตโน วิชิตำ อาคมนตฺถาย เตน คหิตปฏิญฺโญ อาฬารญฺจ อุทฺทกญฺจ อุปสงฺกมิตฺวา เตสำ สนฺติเก อธิคตวิเสสำ อนลงฺกริตฺวา 
ฉพฺพสฺสานิ มหาปธานำ ปทหิตฺวา –

[ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]

ในวันวิสาขบุรณมี เชา้ตรู่ เสวยข้าวปายาสซ่ึงนางสุชาดาถวายแล้ว ทรงลอยถาดทองคำาในแม่นำ้าเนรัญชรา 
ให้ส่วนกลางวันล่วงไปดว้ยสมาบัติตา่งๆ ในราวป่ามหาวัน ริมฝังแม่นำ้าเนรัญชรา, 
เวลาเย็นทรงรับหญ้าที่นายโสตถิยะถวาย มพีระคณุอันพญากาฬนาคราชชมเชยแลว้ 
เสด็จสู่ควงไม้โพธิ ทรงลาดหญ้า –
วิสาขปุณฺณมีทิวเส ปาโตว สุชาตาย ทินฺนำ ปายาสำ ปริภุญฺชิตฺวา เนรญฺชราย นทิยา สุวณฺณปาตึ ปวาเหตฺวา 
เนรญฺชราย นทิยา ตีเร มหาวนสณฺเฑ นานาสมาปตฺตีหิ ทิวสภาคำ วีตินาเมตฺวา สายณฺหสมเย โสตฺถิเยน ทินฺนำ ติณำ คเหตฺวา 
กาเฬน นาคราเชน อภิตฺถุตคุโณ โพธิมณฺฑำ อารุยฺห ติณานิ สนฺถริตฺวา –



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๗  • ๘. เร่ืองสญชัย • [ทรงบรรลุสัพพัญญตุญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]

ทำาปฏิญญาว่า 
“เราจกัไม่ทำาลายบัลลังก์น้ี ตลอดเวลาทีจ่ิตของเราจักยังไม่หลดุพ้นจากอาสวะทั้งหลายดว้ยการไม่เข้าไปถือมั่น,” 
ประทับน่ังผินพระพกัตร์ไปทางบูรพา, เมื่อพระอาทติย์ยังไม่ทันอัสดงคต, ทรงกำาจัดมารและพลมารได้ 
ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณ๑ ในปฐมยาม บรรลุจตุูปปาตญาณ๒ ในมัชฌิมยาม 
หยั่งพระญาณลงในปัจจยาการ ในที่สดุปัจฉิมยาม, 
ในเวลาอรุณข้ึน ทรงแทงตลอดสพัพัญญตุญาณ ซ่ึงประดับด้วยคุณทุกอย่าง มทีสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นอาทิ
“น ตาวิมำ ปลฺลงฺกำ ภินฺทิสฺสามิ ยาว เม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตำ น วิมุจฺจิสฺสติ -อิติ ปฏิญฺญำ กตฺวา 
ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิตฺวา, สุริเย อนตฺถงฺคมิเตเยว, มารพลำ วิธมิตฺวา 
ปฐมยาเม ปุพฺเพนิวาสญาณำ มชฺฌิมยาเม จุตูปปาตญาณำ ปตฺวา ปจฺฉิมยามาวสาเน ปจฺจยากาเร ญาณำ โอตาเรตฺวา 
อรุณุคฺคมเน ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑิตำ สพฺพญฺญุตญาณำ ปฏิวิชฺฌิตฺวา –

ทรงยังกาลให้ผ่านไปที่ควงไม้โพธิ ถึง ๗ สัปดาห์, ในสัปดาห์ที่ ๘ ประทับน่ังที่โคนไม้อชปาลนิโครธ 
ทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อย ดว้ยพจิารณาเห็นว่าธรรมเป็นสภาพลึกซ้ึง 
อันท้าวสหัมบดพีรหม ผู้มีมหาพรหมหมื่นหน่ึงเป็นบริวารเชื้อเชิญให้ทรงแสดงธรรม –
สตฺตสตฺตาหำ โพธิมณฺเฑ วีตินาเมตฺวา อฏฺฐเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสินฺโน 
ธมฺมคมฺภีรตาปจฺจเวกฺขเณน อปฺโปสฺสุกฺกตำ อาปชฺชมาโน 
ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรนสหมฺปติ พฺรหฺมุนา อายาจิตธมฺมเทสโน – 

ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพทุธจกัษุแล้ว ทรงรับคำาเชิญของพรหม 
ทรงใคร่ครวญว่า “เราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอแล เป็นทีแรก,” ทรงทราบว่า อาฬารดาบสและอุทกดาบสทำากาละแล้ว 
ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปัญจวัคคีย์ เสด็จลกุจากอาสนะไปยังกาสีบุรี 
ในระหวา่งมรรคา ได้สนทนากับอุปกาชวีก –
พุทฺธจกฺขุนา โลกำ โอโลเกตฺวา พฺรหฺมุโน อชฺเฌสนำ อธิวาเสตฺวา 
“กสฺส นุ โข อหำ ปฐมำ ธมฺมำ เทเสยฺยำ -อิติ โอโลเกนฺโต อาฬารุทฺทกานำ กาลกตภาวำ ญตฺวา 
ปญฺจวคฺคิยานำ ภิกฺขูนำ พหุปการตำ อนุสฺสริตฺวา อุฏฺฐายาสนา กาสีปุรำ คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค อุปเกน อาชีวเกน สทฺธึ มนฺเตตฺวา –

ในวันอาสาฬหบุรณมี เสดจ็ถึงที่อยู่ของภิกษุปัญจวัคคีย์ ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ทรงยังภกิษุปัญจวัคคีย์เหล่าน้ัน ซ่ึงเรียกร้อง (พระองค์) ดว้ยถ้อยคำาอันไม่สมควรให้สำานึกตวัแล้ว 
เมื่อจะยังพรหม ๑๘ โกฏิ มพีระอัญญาโกณฑัญญะ๑ เป็นประมุข ให้ดื่มนำ้าอมตะ 
จึงทรงแสดงพระธรรมจกัร ทรงมธีรรมจักรบวรอันให้เป็นไปแล้ว, –
อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อิสิปตเน มิคทาเย ปญฺจวคฺคิยานำ ภิกฺขูนำ วสนฏฺฐานำ ปตฺวา 
เต อนนุจฺฉวิเกน สมุทาจาเรน สมุทาจรนฺเต สญฺญาเปตฺวา 
อญฺญาโกณฺฑญฺญปฺปมุเข อฏฺฐารสพฺรหฺมโกฏิโย อมตปานำ ปาเยนฺโต ธมฺมจกฺกำ ปวตฺเตตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก –

๑ ญาณท่ีทำาให้ระลึกชาติได้.
๒ ญาณท่ีทำาให้กำาหนดจุติ (ตาย) และเกิดของสัตว์ท้ังหลายได้



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๘  • ๘. เร่ืองสญชัย • [ทรงบรรลุสัพพัญญตุญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]

ในดิถีที่ ๕ แห่งปักษ์ ทรงยังภิกษุเหล่าน้ันทั้งหมด ให้ตั้งอยูใ่นพระอรหัต, 
วันเดียวกันน้ัน ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแล้ว ตรัสเรียกเขาซ่ึงเบ่ือหน่าย ละเรือน ออกมาในตอนกลางคืนวา่ 
“มาน่ีเถิด ยสะ” ทำาเขาให้บรรลุโสดาปัตติผลในตอนกลางคืนน้ันเอง 
ในวันรุ่งข้ึน ให้ได้บรรลพุระอรหัต ทรงยังสหายของยสะน้ัน แมพ้วกอื่นอกี ๕๔ คน ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว 
ให้ได้บรรลุพระอรหัต. |
ปญฺจมิยำ ปกฺขสฺส สพฺเพปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา 
ตำทิวสเมว ยสสฺส กุลปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา 
ตำ รตฺติภาเค นิพฺพินฺทิตฺวา เคหำ ปหาย นิกฺขมนฺตำ “เอหิ ยส -อิติ ปกฺโกสิตฺวา 
ตสฺมึเยว รตฺติภาเค โสตาปตฺติผลำ ปาเปตฺวา ปุนทิวเส อรหตฺตำ ปาเปตฺวา 
อปเรปิ ตสฺส สหายเก จตุปญฺญาสชเน เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺตำ ปาเปสิ. |

[ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา]

เมื่อพระอรหันต์เกิดข้ึนในโลก ๖๑ พระองค์ ด้วยประการอย่างน้ีแล้ว, 
พระศาสดา เสดจ็อยู่จำาพรรษาปวารณาแลว้ ทรงส่งภิกษุ ๖๐ รูปไปในทิศทั้งหลาย ด้วยพระพุทธดำารัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิด” ดังน้ีเป็นต้น, สว่นพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ 
ในระหวา่งทาง ได้ทรงแนะนำาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน ณ ราวป่ากัปปาสิกวัน.๒

เอวำ โลเก เอกสฏฺฐิยา อรหนฺเตสุ ชาเตสุ วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา “จรถ ภิกฺขเว จาริกำ -อิติ สฏฺฐิภิกฺขู ทิสาสุ เปเสตฺวา 
สยำ อุรุเวลำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน ภทฺทวคฺคิยกุมาเร วิเนสิ.

บรรดาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คนน้ัน อยา่งตำ่ากวา่เขาทั้งหมด ได้เป็นโสดาบัน, สูงกวา่เขาทั้งหมด ได้เป็นพระอนาคามี.
เตสุ สพฺพปจฺฉิมโก โสตาปนฺโน สพฺพุตฺตโม อนาคามี อโหสิ. 

| พระศาสดา ทรงให้ภัททวัคคีย์ทั้งหมดแม้น้ัน บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะอยา่งเดียวกันแล้ว ทรงส่งไปในทิศทั้งหลาย, 
ส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง แนะนำาชฏิล ๓ พ่ีน้อง ซ่ึงมีชฎิลพันคนเป็นบริวาร  
มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะเช่นเดียวกันแล้ว ให้ประชุมกันที่คยาสีสประเทศ ให้ตั้งอยู่ในพระอรหัต 
ดว้ยอาทติตปริยายเทศนา แวดล้อมดว้ยพระอรหันต์พันองค์น้ัน –
| เตปิ สพฺเพ เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา สยำ อุรุเวลำ คนฺตฺวา อฑฺฒุฑฺฒานิ ปาฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา 
อุรุเวลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏิลปริวาเร เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวเนว ปพฺพาเชตฺวา คยาสีเส นิสีทาเปตฺวา 
อาทิตฺตปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา เตน อรหนฺตสหสฺเสน ปริวุโต –

๑ ควรมี จ ศัพท์ ซึ่งแปลว่า ยังภิกษุปัญจวัคคยี์มีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุขและพรหม ๑๘ โกฏิให้ดื่มนำ้าอมตะ
๒ ไร่ฝ้าย.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๙  • ๘. เร่ืองสญชัย • [ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา]

เสด็จไปสู่อุทยานลัฏฐิวัน ใกล้แดนพระนครราชคฤห์ ด้วยทรงพระดำาริวา่ 
“จักเปลื้องปฏิญญา ที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร” ตรัสพระธรรมกถา อันไพเราะแด่พระราชา ผู้ทรงสดับข่าวว่า 
“ทราบว่า พระศาสดา เสด็จมาแล้ว” เสด็จมาเฝ้า พร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดี ๑๒ นหุต๑ 
ยังพระราชากับพราหมณ์และคฤหบดี ๑ นหุต ให้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผล อกีนหุตหน่ึงให้ตั้งอยูใ่นสรณะ ๓, – 
“พิมฺพิสารรญฺโญ ทินฺนำ ปฏิญฺญำ โมเจสฺสามิ -อิติ ราชคหนครุปจาเร ลฏฺฐิวนุยฺยานำ คนฺตฺวา 
“สตฺถา กิร อาคโต -อิติ สุตฺวา ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ อาคตสฺส รญฺโญ มธุรธมฺมกถำ กเถนฺโต 
ราชานำ เอกาทสหิ นหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปตฺวา เอกำ นหุตำ สรเณสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา – 

วันรุ่งข้ึน มพีระคุณอันทา้วสักกเทวราชทรงแปลงเพศเป็นมาณพชมเชยแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ 
ทรงทำาภัตกิจในพระราชนิเวศน์ ทรงรับเวฬวุนาราม๒ ประทับอยู่ในเวฬวุนารามน้ันน่ันแล. | 
ปุนทิวเส สกฺเกน เทวรญฺญา มาณวกวณฺณำ คเหตฺวา อภิตฺถุตคุโณ ราชคหนครำ ปวิสิตฺวา ราชนิเวสเน กตภตฺตกิจฺโจ 
เวฬุวนารามำ ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว วาสำ กปฺเปสิ. | 

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระองค์ในเวฬุวนารามน้ัน.
ตตฺถ นำ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา อุปสงฺกมึสุ.

อนุปุพพีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะน้ัน ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ อนุปุพฺพีกถา  

[ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ]

ความพิสดารว่า เมื่อพระพุทธเจา้ยังไม่ทรงอุบัติแล้วน่ันแล, 
ได้มีบ้านพราหมณ์ ๒ ตำาบล คือ อุปติสสคาม ๑ โกลติคาม ๑ ในที่ไม่ไกล จากกรุงราชคฤห์.
อนุปฺปนฺเนเยว หิ พุทฺเธ ราชคหโต อวิทูเร “อุปติสฺสคาโม จ โกลิตคาโม จ -อิติ เทฺว พฺราหฺมณคามา อเหสุำ.

ใน ๒ บ้านน้ัน ในวันที่นางพราหมณีชื่อ สารี ในอุปติสสคามตั้งครรภ์น่ันแล 
แม้นางพราหมณี ชื่อโมคคัลลี ในโกลิตคาม กต็ั้งครรภ์.
เตสุ อุปติสฺสคาเม สาริยา นาม พฺราหฺมณิยา คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตทิวเสเยว โกลิตคาเม โมคฺคลฺลิยา นาม, 
พฺราหฺมณิยาปิ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

ได้ยินวา่ ตระกูลทั้ง ๒ น้ัน ได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเน่ืองกันมาถึง ๗ ชัว่ตระกูลทีเดียว.
ตานิ กิร เทฺวปิ กุลานิ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฺฏา อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว.

พราหมณ์ผู้สามี ได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่พราหมณีทั้ง ๒ น้ัน ในวันเดียวกันเหมือนกัน.
ตาสำ ทฺวินฺนำปิ เอกทิวสเมว คพฺภปริหารำ อทำสุ.

โดยกาลล่วงไป ๑๐ เดือน นางพราหมณีทั้ง ๒ น้ันก็คลอดบุตร.
ตา อุโภปิ ทสมาสจฺจเยน ปุตฺเต วิชายึสุ.

๑ นหุต = ๑๐,๐๐๐ คน.
๒ เป็นมูลเหตแุห่งการถวายวัดในพระพุทธศาสนา ในกาลต่อๆ มา.
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ในวันขนานชื่อ พวกญาตติั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา่ ‘อุปติสสะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้าน ในตำาบลอุปติสสคาม
นามคฺคหณทิวเส สาริยา พฺราหฺมณิยา ปุตฺตสฺส อุปติสฺสคามเก เชฏฺฐกุลสฺส ปุตฺตตฺตา “อุปติสฺโส -อิติ นามำ อกำสุ.

ตั้งชื่อบุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา่ ‘โกลิตะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำาบลโกลิตคามนอกน้ี.
อิตรสฺส โกลิตคาเม เชฏฺฐกุลสฺส ปุตฺตตฺตา “โกลิโต -อิติ นามำ อกำสุ.

เด็กน้ี ๒ น้ันถึงความเจริญแล้ว ได้ถึงความสำาเร็จแห่งศิลปะทุกอย่าง.
เต อุโภปิ วุฑฺฒิมนฺวาย สพฺพสิปฺปานำ ปารำ อคมำสุ.

ในเวลาไปสู่แม่นำ้าหรือสวนเพื่อประโยชน์จะเล่น อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคำา ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน, 
โกลิตมาณพ มีรถเทียมด้วยมา้อาชาไนย ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน.
อุปติสฺสมาณวสฺส กีฬนตฺถาย นทึ วา อุยฺยานำ วา คมนกาเล ปญฺจ สุวณฺณสิวิกาสตานิ ปริวารานิ โหนฺติ 
โกลิตมาณวสฺส ปญฺจ อาชญฺญรถสตานิ.

ชนทั้ง ๒ มีมาณพเป็นบริวารคนละ ๕๐๐.
เทฺวปิ ชนา ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ.

ก็ในกรุงราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา ทุกๆ ปี.
ราชคเห จ อนุสำวจฺฉเร คิรคฺคสมชฺโช นาม โหติ.

หมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้ง ๒ น้ัน ในที่เดียวกันน่ันเอง.
เตสำ ทฺวินฺนำปิ เอกฏฺฐาเนเยว มญฺจาติมญฺจำ พนฺธนฺติ.

แม้กุมารทั้ง ๒ ก็น่ังดูมหรสพรว่มกัน ย่อมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะ. ย่อมถึงความสังเวช ในฐานะที่ควรสังเวช. 
ย่อมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล.
เทฺวปิ เอกโตว นิสีทิตฺวา สมชฺชำ ปสฺสนฺตา หสิตพฺพฏฺฐาเน หสนฺติ.  สำเวคฏฺฐาเน สำเวคำ อาปชฺชนฺติ. ทายำ ทาตุำ ยุตฺตฏฺฐาเน ทายำ เทนฺติ.

วันหน่ึง, เมื่อกุมารทั้ง ๒ เหล่าน้ันดูมหรสพโดยทำานองน้ี, ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะ 
หรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวช หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล มิได้มีแล้วเหมือนในวันก่อนๆ 
เพราะญาณถึงความแกร่อบแล้ว.
เตสำ อิมินา นิยาเมน เอกทิวสำ สมชฺชำ ปสฺสนฺตานำ, ปริปากคตตฺตา ญาณสฺส 
ปุริมทิวเสสุ วิย หสิตพฺพฏฺฐาเน หาโส วา สำเวคฏฺฐาเน สำเวโค วา ทายำ ทาตุำ ยุตฺตฏฺฐาเน ทายำ วา นาโหสิ.

ก็ชนทั้ง ๒ คดิกันอย่างน้ีวา่ 
“จะมีอะไรเล่า ที่น่าดูในการน้ี?, ชนทั้งหมดแม้น้ี เมื่อยังไม่ถึง ๑๐๐ ปี กจ็ักถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติมิได้, 
ก็เราทั้ง ๒ ควรแสวงหาธรรมเครื่องพ้นอย่างเอก” ดังน้ีแล้ว ถือเอาเป็นอารมณ์น่ังอยู่แล้ว.
เทฺว ปน ชนา เอวำ จินฺตยึสุ “กึ เอตฺถ โอโลเกตพฺพำ อตฺถิ.  สพฺเพปิเม, อปฺปตฺเต วสฺสสเต, อปณฺณตฺติกภาวำ คมิสฺสนฺติ, 
อมฺเหหิ ปน เอกำ โมกฺขธมฺมำ ปริเยสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ อารมฺมณำ คเหตฺวา นิสีทึสุ.
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ลำาดับน้ัน โกลติะพดูกะอุปติสสะวา่ “อุปติสสะผู้สหาย ไฉน? ท่านจึงไม่หัวเราะรื่นเริงเหมือนในวันอื่นๆ. 
วันน้ี ทา่นมีใจไม่เบิกบาน.  ทา่นกำาหนดอะไรได้หรือ?”
ตโต โกลิโต อุปติสฺสำ อาห “สมฺม อุปติสฺส ตฺวำ น อญฺเญสุ ทิวเสสุ วิย หฏฺฐปหฏฺโฐ.  อิทานิ อนตฺตมนธาตุโกสิ. 
กินฺเต สลฺลกฺขิตำ -อิติ.

อุปติสสะน้ันกล่าวว่า “โกลิตะผู้สหาย เราน่ังคิดถึงเหตุน้ีว่า ‘ในการดูคนเหล่าน้ี หาสาระมิได้. การดูน้ีไม่มีประโยชน์. 
เราควรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อตน.’  กท็่านเล่า เพราะเหตุไรจึงไม่เบิกบาน?”
โส อาห “สมฺม โกลิต ‘เอเตสำ โอโลกเน สาโร นตฺถิ.  นิรตฺถกเมตำ. อตฺตโน โมกฺขธมฺมำ คเวสิตุำ วฏฺฏตีติ 
อิทำ จินฺตยนฺโต นิสินฺโนมฺหิ.  ตฺวำ ปน กสฺมา อนตฺตมโนสิ -อิติ.

แม้โกลิตะน้ัน ก็บอกอยา่งน้ันเหมือนกัน.
โสปิ ตเถวาห.

ลำาดับน้ัน อุปติสสะ ทราบความที่โกลติะน้ันมีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับตน จึงกลา่ววา่ 
“สหายเอ๋ย เราทั้ง ๒ คดิกันดีแล้ว.  ก็เราควรแสดงหาโมกขธรรม.  ธรรมดา ผู้แสวงหา ต้องได้บรรพชาชนิดหน่ึงจึงควร. 
เราทั้ง ๒ จะบรรพชาในสำานักใครเล่า?”
อถสฺส อตฺตนา สทฺธึ เอกชฺฌาสยตำ ญตฺวา อุปติสฺโส อาห “สมฺม อมฺหากำ อุภินฺนำปิ สุจินฺติตำ.  โมกฺขธมฺมำ ปน คเวสิตุำ วฏฺฏติ. 
คเวสนฺเตหิ นาม เอกำ ปพฺพชฺชำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ.  กสฺส สนฺติเก ปพฺพชาม -อิติ.

[สองสหายทำากตกิากัน]

ก็โดยสมัยน้ันแล สญชัยปรพิาชก อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ กับปรพิาชกบริษัทหมู่ใหญ่.
เตน โข ปน สมเยน สญฺชโย ปริพฺพาชโก ราชคเห ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ.

อุปติสสะและโกลิตะทั้ง ๒ น้ัน ตกลงกันวา่ “เราจักบวชในสำานักท่านสญชัยน้ัน” ตา่งส่งมาณพ ๕๐๐ ไป ด้วยคำาว่า 
“ท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด” พร้อมดว้ยมาณพ ๕๐๐ บวชแล้วในสำานักของสญชัย.
เต “ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสาม -อิติ ปญฺจมาณวกสตานิ “สิวิกาโย จ รเถ จ คเหตฺวา คจฺฉถ -อิติ อุยฺโยเชตฺวา 
ปญฺจหิ มาณวกสเตหิ สทฺธึ สญฺชยสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ.

จำาเดิมแตเ่ขาทั้ง ๒ บวชแล้ว สญชัยก็ได้ถึงความเลิศด้วยลาภและยศอยา่งเหลือเฟือ.
เตสำ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย สญฺชโย อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ.

ทั้ง ๒ เรียนจบลัทธิสมัยของสญชัย โดยสองสามวันเทา่น้ัน จึงถามวา่ 
“ท่านอาจารย์ ลัทธิที่ทา่นรู้ มีเพียงเท่าน้ี หรือมีแม้ยิ่งกวา่น้ี?”
เต กติปาเหเนว สพฺพำ สญฺชยสฺส สมยำ ปริคฺคณฺหิตฺวา “อาจริย ตุมฺหากำ ชานนสมโย เอตฺตโกว  อุทาหุ อุตฺตรึปิ อตฺถิ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
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เมื่อสญชัยตอบว่า “มีเพียงเท่าน้ีแหละ. เธอทั้ง ๒ รู้จบหมดแล้ว.” เขาทั้ง ๒ จึงคิดกันว่า 
“เมื่อเป็นอย่างน้ี การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในสำานักของทา่นผู้น้ีก็ไม่มีประโยชน์ 
เราทั้ง ๒ ออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม. โมกขธรรมน้ันเราไม่สามารถให้เกิดข้ึนได้ในสำานักของท่านผู้น้ี. 
อันชมพูทวีปใหญ่นัก. เราเที่ยวไปยังคามนิคมชนบท และราชธานี คงจกัได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนเป็นแน่.”
“เอตฺตโกว.  สพฺพำ ตุมฺเหหิ ญาตำ -อิติ วุตฺเต,  เต จินฺตยึสุ “เอวำ สติ, อิมสฺส สนฺติเก พฺรหฺมจริยวาโส นิรตฺถโก. 
มยำ โมกฺขธมฺมำ คเวสิตุำ นิกฺขนฺตา.  โส อิมสฺส สนฺติเก อุปฺปาเทตุำ น สกฺกา.  มหา โข ปน ชมฺพุทีโป. 
คามนิคมชนปทราชธานิโย จรนฺตา อทฺธา โมกฺขธมฺมเทสกำ กญฺจิ อาจริยำ ลภิสฺสาม -อิติ.

ตั้งแต่น้ัน ใครพูดในทีใ่ดๆ ว่า “สมณพราหมณ์ผู้บัณฑิต มีอยู่”,  เขาทั้ง ๒ ย่อมไปทำาสากจัฉาในที่น้ันๆ.
ตโต ปฏฺฐาย ยตฺถ ยตฺถ “ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา สนฺติ -อิติ วทนฺติ,  ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวา สากจฺฉำ กโรนฺติ.

ปัญหาทีเ่ขาทั้ง ๒ ถามไป อาจารย์เหล่าอื่นหาอาจตอบได้ไม่. แต่เขาทั้ง ๒ ย่อมแก้ปัญหาของอาจารย์เหล่าน้ันได้.
เตหิ ปุฏฺฐปญฺหำ อญฺเญ กเถตุำ น สกฺโกนฺติ.  เต ปน เตสำ ปญฺหำ วิสฺสชฺเชนฺติ.

เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีปอย่างน้ันแล้ว กลับมายังที่อยู่ของตน จึงทำากติกากันวา่ 
“โกลิตะผู้สหาย ในเรา ๒ คน ผู้ใดได้บรรลุอมตธรรมกอ่น, ผู้น้ันจงบอก (แก่กนั).”
เอวำ สกลชมฺพุทีปํ ปริคฺคณฺหิตฺวา นิวตฺติตฺวา สกฏฺฐานเมว อาคนฺตฺวา 
“สมฺม โกลิต อมฺเหสุ ‘โย ปฐมำ อมตำ อธิคจฺฉติ, โส อาโรเจตุ -อิติ กติกำ อกำสุ.

เมื่อเขาทั้ง ๒ ทำากติกากันอย่างน้ันอยู่, พระศาสดาเสดจ็ถึงกรุงราชคฤห์โดยลำาดับดังที่กล่าวแล้ว 
ทรงรับเวฬุวันแล้ว ประทับอยู่ในเวฬุวัน.
เอวำ เตสุ กติกำ กตฺวา วิหรนฺเตสุ,  สตฺถา วุตฺตานุกฺกเมน ราชคหำ ปตฺวา เวฬุวนำ ปฏิคฺคเหตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.

ในกาลน้ัน พระอัสสชิเถระ ในจำานวนพระปัญจวคัคีย์ระหวา่งพระอรหันต์ ๖๑ องค์ ที่พระศาสดาทรงส่งไป 
เพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัย ด้วยพระดำารัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิด” 
กลับมายังกรุงราชคฤห์แล้ว ในวันรุ่งข้ึน ทา่นถือบาตรจวีรไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เชา้ตรู่.
ตทา “จรถ ภิกฺขเว จาริกำ พหุชนหิตาย -อิติ รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถำ 
อุยฺโยชิตานำ เอกสฏฺฐิยา อรหนฺตานำ อนฺตเร ปญฺจวคฺคิยานำ อพฺภนฺตเร อสฺสชิตฺเถโร ปฏินิวตฺติตฺวา ราชคหำ อาคโต 
ปุนทิวเส ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.
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สมัยน้ัน อุปติสสปริพาชก ทำาภตักิจแต่เช้าตรู่แล้ว ไปยังอารามของปริพาชก พบพระเถระ จึงคิดว่า 
“อันนักบวชเห็นปานน้ี เรายังไม่เคยพบเลย. 
ภิกษุรูปน้ี (คง) จะเป็นผู้หน่ึงบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลพุระอรหัตตมรรคในโลก. 
ไฉนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุน้ีแล้ว ถามวา่ ‘ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร? 
ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือวา่ท่านชอบใจธรรมของใคร?’”
ตสฺมึ สมเย อุปติสฺสปริพฺพาชโก ปาโตว ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา ปริพฺพาชการามำ คจฺฉนฺโต เถรำ ทิสฺวา จินฺเตสิ 
“มยา เอวรูโป นาม ปพฺพชิโต น ทิฏฺฐปุพฺโพเยว. 
เย โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺนา, อยำ เตสำ ภิกฺขุ อญฺญตโร. 
ยนฺนูนาหำ อิมำ ภิกฺขุำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยำ ‘กำสิ ตฺวำ อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต?  โก วา เต สตฺถา?  กสฺส วา ตฺวำ ธมฺมำ โรเจสิ -อิติ.

ทีน้ัน ความปริวติกน้ีได้มีแก่เขาว่า “กาลน้ีมิใช่กาลควรถามปัญหากะภิกษุน้ีแล. 
ภิกษุน้ีกำาลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต. 
ถ้ากระไร เราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้ว ควรติดตามภิกษุรูปน้ีไปข้างหลังๆ.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อกาโล โข อิมำ ภิกฺขุำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ.  อนฺตรฆรำ ปวิฏฺโฐ ปิณฺฑาย จรติ. 
ยนฺนูนาหำ อิมำ ภิกฺขุำ ปิฏฺฐิโต ปิฏฺฐิโต อนุพนฺเธยฺยำ อตฺถิเกหิ อุปญาตำ มคฺคำ -อิติ.

เขาเห็นพระเถระได้บิณฑบาตแล้ว ไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหน่ึง และทราบความทีพ่ระเถระน้ันประสงค์จะน่ัง 
จึงไดจ้ัดตั่งของปรพิาชกสำาหรับตนถวาย.
โส เถรำ ลทฺธปิณฺฑปาตำ อญฺญตรำ โอกาสำ คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา นิสีทิตุกามตญฺจสฺส ญตฺวา อตฺตโน ปริพฺพาชกปีฐกำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.

แม้ในเวลาที่ทา่นฉันเสร็จแล้ว ก็ได้ถวายนำ้าในกณุโฑของตนแด่พระเถระ.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปิสฺส อตฺตโน กุณฺฑิกาย อุทกำ อทาสิ.

ครั้นทำาอาจริยวตัรอยา่งน้ันแล้ว จึงทำาปฏิสันถารอย่างจับใจกับพระเถระซ่ึงฉันเสร็จแล้ว เรียนถามอยา่งน้ีว่า 
“ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก.  ผิวพรรณบริสุทธิ์ผดุผ่อง.  
ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร? ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือท่านชอบใจธรรมของใคร?”
เอวำ อาจริยวตฺตำ กตฺวา กตภตฺตกิจฺเจน เถเรน สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอวมาห 
“วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺริยานิ.  ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต.  กำสิ ตฺวำ อาวุโส อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโต? 
โก วา เต สตฺถา?  กสฺส วา ตฺวำ ธมฺมำ โรเจสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

[พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา]

พระเถระคดิว่า 
“ธรรมดาปริพาชกเหล่าน้ี ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา. เราจกัแสดงความลึกซ้ึงในพระศาสนาแก่ปรพิาชกน้ี” 
เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่ จึงกล่าวว่า 
“ผู้มีอายุ เราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยน้ี.  เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อน.”
เถโร จินฺเตสิ “อิเม ปริพฺพาชกา นาม สาสนสฺส ปฏิปกฺขภูตา.  อิมสฺส สาสเน คมฺภีรตำ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ อตฺตโน นวกภาวำ ทสฺเสนฺโต 
อาห “อหำ โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต.  อธุนาคโต อิมำ ธมฺมวินยำ.  น ตาว สกฺขิสฺสามิ วิตฺถาเรน ธมฺมำ เทเสตุำ -อิติ.
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ปริพาชกเรียนวา่ “ข้าพเจา้ชื่ออุปติสสะ. ขอพระผู้เป็นเจ้ากลา่วตามสามารถเถิด จะน้อยหรือมากก็ตาม 
ข้อน้ันเป็นภาระของข้าพเจ้า เพือ่แทงตลอดด้วย ๑๐๐ นัย ๑,๐๐๐ นัย” ดังน้ี แล้วเรียนว่า
ปริพฺพาชโก “อหำ อุปติสฺโส นาม.  ตฺวำ ยถาสตฺติยา อปฺปํ วา พหุำ วา วท.  เอตำ นยสเตน นยสหสฺเสน ปฏิวิชฺฌิตุำ มยฺหำ ภาโร -อิติ 
วตฺวา อาห

“จะมากหรือน้อยก็ตาม ขอพระผู้เป็นเจ้า จงกล่าวเถิด. 
จงบอกแก่ข้าพเจา้แต่ใจความเท่าน้ัน. 
ข้าพเจา้ต้องการใจความ.  จะต้องทำาพยัญชนะให้มากไปทำาไม.

“อปฺปํ วา พหุำ วา ภาสสฺสุ. อตฺถญฺเญว เม พฺรูหิ. 
อตฺเถเนว เม อตฺโถ. กึ กาหสิ พฺยญฺชนำ พหุำ -อิติ.

เมื่อเขาเรียนอย่างน้ันแล้ว, พระเถระจึงกล่าวคาถาว่า
เอวำ วุตฺเต, เถโร  

“ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด  พระตถาคตตรัส
เหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่าน้ัน 
พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างน้ี.”๑

“เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสำ เหตุำ ตถาคโต 
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวำวาที มหาสมโณ -อิติ

คาถมาห.

[สองสหายสำาเร็จพระโสดาบัน]

ปริพาชก ฟังเพียง ๒ บทต้นเท่าน้ัน กด็ำารงอยู่ในโสดาปัตติผลอันถึงพรอ้มด้วยนัยพันหน่ึง.
ปริพฺพาชโก ปฐมปททฺวยเมว สุตฺวา สหสฺสนยสมฺปนฺเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระเถระยัง ๒ บทนอกน้ีให้จบลง ในเวลาเขาเป็นพระโสดาบัน.
อิตรำ ปททฺวยำ โสตาปนฺนกาเล นิฏฺฐาเปสิ.

เขาเป็นพระโสดาบันแล้ว, เมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปอยู่, กค็าดว่า “เหตุในสิ่งน้ีจักมี” จึงเรียนกะพระเถระว่า 
“ท่านครับ ท่านไม่ตอ้งขยายธรรมเทศนายิ่งข้ึนไป. เพียงเท่าน้ีกพ็อ. พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
โส โสตาปนฺโน หุตฺวา, อุปริวิเสเส อปฺปวตฺตนฺเต, “ภวิสฺสติ เอตฺถ การณำ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา เถรำ อาห 
“ภนฺเต มา อุปริ ธมฺมเทสนำ วฑฺฒยิตฺถ.  เอตฺตกเมว โหตุ.  กุหึ อมฺหากำ สตฺถา วสติ -อิติ.

พระเถระตอบว่า “ประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ผู้มีอายุ.”
“เวฬุวเน อาวุโส -อิติ.

๑ วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๖.
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เขาเรียนวา่ “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ขอท่านโปรดลว่งหน้าไปก่อนเถิด. ข้าพเจ้า มีเพือ่นอีกคนหน่ึง. 
และข้าพเจ้าทั้ง ๒ ได้ทำากติกากะกันและกันไวว้่า ‘ผู้ใดบรรลุอมตะก่อน ผู้น้ันจงบอกกัน’ 
ข้าพเจา้เปลื้องปฏิญญาน้ันแล้ว จักพาสหายไปสำานักพระศาสดา ตามทางทีท่่านไปแล้วน้ันแล” ดังน้ีแล้ว 
หมอบลงแทบเท้าทั้ง ๒ ของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์๑ ทำาประทักษิณ ๓ รอบ 
ส่งพระเถระไปแล้ว ได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริพาชกแล้ว.
“เตนหิ ภนฺเต ตุมฺเห ปุรโต ยาถ.  มยฺหำ เอโก สหายโก อตฺถิ. 
อมฺเหหิ จ อญฺญมญฺญำ กติกา กตา ‘โย ปฐมำ อมตำ อธิคจฺฉติ  โส อาโรเจตูติ. 
อหนฺตำ ปฏิญฺญำ โมเจตฺวา สหายกำ คเหตฺวา ตุมฺหากำ คตมคฺเคเนว สตฺถุ สนฺติกำ อาคมิสฺสามิ -อิติ 
ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน เถรสฺส ปาเทสุ นิปติตฺวา  ติกฺขตฺตุำ ปทกฺขิณำ กตฺวา  เถรำ อุยฺโยเชตฺวา ปริพฺพาชการามาภิมุโข อคมาสิ.

โกลิตปรพิาชกเห็นเขามาแต่ไกล คดิวา่ 
“วันน้ี สีหน้าสหายของเรา ไม่เหมือนในวันอื่นๆ เขาคงได้บรรลุอมตะ โดยแน่แท้” จึงถามถึงการบรรลุอมตะ.
โกลิตปริพฺพาชโก ตำ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “อชฺช มยฺหำ สหายกสฺส มุขวณฺโณ น อญฺญทิวเสสุ วิย. 
อทฺธาเนน อมตำ อธิคตำ ภวิสฺสติ -อิติ อมตาธิคมำ ปุจฺฉิ.

แม้อุปติสสปรพิาชกน้ันก็รับว่า “เออ ผู้มีอายุ, อมตะเราได้บรรลุแลว้” ได้ภาษิตคาถาน้ันน่ันแลแก่โกลิตปรพิาชกน้ัน.
โสปิสฺส “อามาวุโส, อมตำ อธิคตำ -อิติ ปฏิชานิตฺวา ตเมว คาถำ อภาสิ.

ในกาลจบคาถา โกลติะดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้ จึงกลา่วว่า “สหาย ข่าวว่า พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
คาถาปริโยสาเน โกลิโต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิตฺวา อาห “กุหึ กิร สมฺม อมฺหากำ สตฺถา วสติ -อิติ.

อุปติสสะ. ข่าวว่า ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน, สหาย.  ข่าวน้ี ทา่นอัสสชิเถระ พระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้ว.
“เวฬุวเน กิร สมฺม.  เอวำ โน อาจริเยน อสฺสชิตฺเถเรน กถิตำ -อิติ.

โกลิตะ. สหาย, ถ้ากระน้ัน เราไปเฝ้าพระศาสดาเถิด.
“เตนหิ สมฺม อายาม สตฺถารำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ.

๑ เบญจางประดิษฐ์ ได้แก่ การตั้งไว้เฉพาะซึ่งอวยัวะ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือท้ัง ๒ และเข่าท้ัง ๒ จดลงท่ีพื้น.
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[สองสหายชวนสญชัยไปเฝ้าพระศาสดา]

ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระน้ี ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในกาลทกุเมื่อเทียว เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวกะสหายอย่างน้ีว่า 
“สหาย เราจักบอกอมตะที่เราทั้ง ๒ บรรลุ แก่สญชัยปรพิาชกผูอ้าจารย์ของเราบ้าง. ท่านรู้อยู่ก็จักแทงตลอด. 
เมื่อไม่แทงตลอด เชื่อพวกเราแล้ว จกัไปยังสำานักพระศาสดา. สดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้ว 
จักทำาการแทงตลอดซ่ึงมรรคและผล.”
สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส สทาปิ อาจริยปูชโกว.  ตสฺมา สหายกำ เอวมาห 
“สมฺม อมฺเหหิ อธิคตำ อมตำ อมฺหากำ อาจริยสฺส สญฺชยปริพฺพาชกสฺสาปิ กเถสฺสาม.  พุชฺฌมาโน ปฏิวิชฺฌิสฺสติ. 
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต อมฺหากำ สทฺทหิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสติ.  พุทฺธานำ เทสนำ สุตฺวา มคฺคผลปฏิเวธำ กริสฺสติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน ทั้ง ๒ คนก็ได้ไปสู่สำานักของท่านสญชัย.
ตโต เทฺวปิ ชนา สญฺชยสฺส สนฺติกำ อคมำสุ.

สญชัยพอเห็นเขาจึงถามวา่ “พอ่ทั้ง ๒ พวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะแล้วหรือ?”
สญฺชโย เต ทิสฺวา “กึ ตาตา โกจิ โว อมตมคฺคเทสโก ลทฺโธ -อิติ ปุจฺฉิ.

สหายทั้ง ๒ จึงเรียนวา่ “ได้แล้วครับ ทา่นอาจารย์.  พระพุทธเจา้เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก. พระธรรมก็อุบัติข้ึนแล้ว. 
พระสงฆ์ก็อุบัติข้ึนแล้ว.  ทา่นอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่า ไร้สาระ. เชิญทา่นมาเถิด. เราทั้งหลายจักไปยังสำานักพระศาสดา.”
“อาม อาจริย ลทฺโธ.  พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน.  ธมฺโม อุปฺปนฺโน.  สงฺโฆ อุปฺปนฺโน. 
ตุมฺเห ตุจฺเฉ อสาเร วิจรถ.  เอถ.  สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสาม -อิติ.

สญชัย. ทา่นทั้ง ๒ ไปเถิด.  ข้าพเจา้ไม่สามารถ.
“คจฺฉถ ตุมฺเห  .    อหำ น สกฺขิสฺสามิ -อิติ.

สหาย. เพราะเหตุไร?
“กึการณา? -อิติ.

สญชัย. เราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้ว. 
การอยู่เป็นอันเตวาสิกของเราน้ัน เช่นกับเกดิความไหวแห่งนำ้าในตุ่ม. เราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได้.

“อหำ มหาชนสฺส อาจริโย หุตฺวา วิจรึ.  ตสฺส เม อนฺเตวาสิกวาโส จาฏิยา อุทกจลนภาวุปฺปตฺติสทิโส.  
น สกฺขิสฺสามหำ อนฺเตวาสิกวาสำ วสิตุำ -อิติ.

สหาย. อยา่ทำาอยา่งน้ันเลย ท่านอาจารย์.
“มา เอวำ กริตฺถ อาจริย -อิติ.

สญชัย. ชา่งเถอะ พ่อ, พ่อพากันไปเถอะ.  เราจักไม่สามารถ.
“โหตุ ตาตา.  คจฺฉถ ตุมฺเห.  นาหำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ.
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สหาย. ทา่นอาจารย์ จำาเดิมแตก่าลแห่งพระพุทธเจา้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
มหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ ไปบูชาพระองค์เท่าน้ัน. 
แม้กระผมทั้ง ๒ ก็จักไปในที่น้ันเหมือนกัน. ท่านอาจารย์จะทำาอย่างไร?

“อาจริย, โลเก พุทฺธสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏฺฐาย มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตฺวา ตเมว ปูเชสฺสติ.  
มยำปิ ตตฺเถว คมิสฺสาม.  ตุมฺเห กึ กริสฺสถ? -อิติ.

สญชัย. พ่อทั้ง ๒, ในโลกน้ี มีคนเขลามาก, หรือมคีนฉลาดมากเล่า?
“ตาตา กินฺนุ โข อิมสฺมึ โลเก ทนฺธา พหู, อุทาหุ ปณฺฑิตา -อิติ.

สหาย. คนเขลามากครับ ท่านอาจารย์.  อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อย.
“ทนฺธา อาจริย พหู.  ปณฺฑิตา นาม กติปยาเอว โหนฺติ -อิติ.

สญชัย. พ่อทั้ง ๒,  ถ้ากระน้ัน พวกคนฉลาดๆ จักไปสู่สำานักพระสมณโคดม. 
พวกคนเขลาๆ จกัมาสำานักเรา.  พ่อไปกันเถิด.  เราจักไม่ไป.

“เตนหิ ตาตา ปณฺฑิตา ปณฺฑิตา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คมิสฺสนฺติ.  ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺติกำ อาคมิสฺสนฺติ. 
คจฺฉถ ตุมฺเห.  นาหำ คมิสฺสามิ -อิติ.

สหายทั้ง ๒ น้ันจึงกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ท่านจักปรากฏเอง” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.
เต “ปญฺญายิสฺสถ ตุมฺเห อาจริย -อิติ ปกฺกมึสุ.

เมื่อสหายทั้ง ๒ น้ันไปอยู่, บริษัทของสญชัยแตกกันแล้ว.
เตสุ คจฺฉนฺเตสุ, สญฺชยสฺส ปริสา ภิชฺชิ.

ขณะน้ันอารามได้วา่งลง.
ตสฺมึ ขเณ อาราโม ตุจฺโฉ อโหสิ.

สญชัยน้ันเห็นอารามวา่งแล้ว ก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่น.
โส ตุจฺฉำ อารามำ ทิสฺวา อุณหำ โลหิตำ ฉฑฺเฑสิ.

ในปริพาชก ๕๐๐ คน ซ่ึงไปกับสหายทั้ง ๒ น้ัน บริษัทของสญชัย ๒๕๐ คนกลับแล้ว.
เตหิปิ สทฺธึ คจฺฉนฺเตสุ ปญฺจสุ ปริพฺพาชกสเตสุ,  สญฺชยสฺส ปริสาย อฑฺฒเตยฺยสตานิ นิวตฺตึสุ.

สหายทั้ง ๒ ได้ไปสู่พระเวฬวุัน พร้อมดว้ยปริพาชก ๒๕๐ คน ผู้เป็นอันเตวาสกิของตน.
อตฺตโน อนฺเตวาสิเกหิ อฑฺฒเตยฺเยหิ ปริพฺพาชกสเตหิ สทฺธึ เวฬุวนำ อคมำสุ.
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[ศิษย์สำาเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]

พระศาสดา ประทับน่ังแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท ๔ ทรงเห็นปรพิาชกเหล่าน้ันแต่ไกลเทียว 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำารัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สองสหายน่ันกำาลังมา คือ โกลิตะและอุปติสสะ.  ทั้ง ๒ น่ันจักเป็นคู่สาวกทีด่ีเลิศของเรา.”
สตฺถา จตุปริสมชฺเฌ นิสินฺโน ธมฺมำ เทเสนฺโต เต ทูรโต ว ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ 
“เอเต ภิกฺขเว เทฺว สหายกา อาคจฺฉนฺติ  โกลิโต จ อุปติสฺโส จ.   เอตำ เม สาวกยุคำ ภวิสฺสติ  อคฺคำ ภทฺทยุคำ -อิติ.

สองสหายน้ันถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เต สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

เขาทั้ง ๒ ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคเจา้ว่า 
“ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท ในสำานักของพระผู้มพีระภาคเถิดพระเจ้าข้า.”
เต ภควนฺตำ เอตทโวจุำ “ลเภยฺยาม มยำ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชำ.  ลเภยฺยาม อุปสมฺปทำ -อิติ.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด. ธรรมเรากล่าวดีแล้ว. จงประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อทำาที่สดุแห่งทุกข์โดยชอบเถิด.”
“เอถ ภิกฺขโว -อิติ ภควา อโวจ  “สฺวากฺขาโต ธมฺโม. จรถ พฺรหฺมจริยำ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย -อิติ.

คนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวรอันสำาเร็จด้วยฤทธิ์ ราวกะว่าพระเถระ ๑๐๐ พรรษา.
สพฺเพปิ อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงขยายพระธรรมเทศนาดว้ยอำานาจจริยาแก่บริษัทของทั้ง ๒ สหายน้ัน.
อถ เนสำ ปริสาย จริยาวเสน สตฺถา ธมฺมเทสนำ วฑฺเฒสิ.

เว้นพระอัครสาวกทั้ง ๒ เสีย, ชนที่เหลือ บรรลพุระอรหัตแล้ว.
ฐเปตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก อวเสสา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

ก็กิจด้วยมรรคเบ้ืองสูงของพระอัครสาวกทั้ง ๒ มิได้สำาเร็จแล้ว.
อคฺคสาวกานำ ปน อุปริมคฺคกิจฺจำ น นิฏฺฐาสิ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร.”
กึการณา ?

แก้ว่า “เพราะสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่.”
สาวกปารมีญาณสฺส มหนฺตตาย.

ต่อมาในวันที่ ๗ แตว่ันบวชแล้ว ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลลวาละ๑ ในแคว้นมคธอยู่, 
เมื่อถีนมิทธะครอบงำา,  อันพระศาสดาทรงให้สังเวชแล้ว บรรเทาถีนมิทธะได้ 
กำาลังฟังพระธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้ว ได้ยังกิจในมรรค ๓ เบ้ืองบนให้สำาเร็จ บรรลทุี่สุดสาวกบารมีญาณแล้ว.

๑ มหาโมคฺคลฺลานสุตฺต. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๗๗ ว่า กลฺลวาลมุตฺตคามกำ.
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อถายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปพฺพชิตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส มคธรฏฺเฐ กลฺลวาลคามกำ อุปนิสฺสาย วิหรนฺโต, 
ถีนมิทฺเธ โอกฺกมนฺเต, สตฺถารา สำเวชิโต ถีนมิทฺธำ วิโนเทตฺวา ตถาคเตน ทินฺนำ ธาตุกมฺมฏฺฐานำ สุณนฺโตว 
อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกำ ปตฺโต.

ฝ่ายพระสารีบุตร ล่วงได้กึ่งเดือนแต่วันบวช เข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์น่ันแหละ อยูใ่นถำ้าสกุรขาตา กับด้วยพระศาสดา, 
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร แก่ทีฆนขปรพิาชกผู้หลานของตน, ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระสตูร 
ก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ เหมือนผู้ที่บริโภคภตัรทีเ่ขาคดให้ผู้อื่น.
สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต อฑฺฒมาสำ อติกฺกมิตฺวา สตฺถารา สทฺธึ ตเมว ราชคหำ อุปนิสฺสาย สูกรขาตเลเณ วิหรนฺโต, 
อตฺตโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต เทสิยมาเน, สุตฺตานุสาเรน ญาณำ เปเสตฺวา 
ปรสฺส วฑฺฒิตำ ภตฺตำ ภุญฺชนฺโต วิย สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกำ ปตฺโต.

มีคำาถามว่า “กท็่านพระสารีบุตร เป็นผู้มีปัญญามาก มิใช่หรือ? 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เพราะเหตุไร จึงบรรลุสาวกบารมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะ.”
นนุ จายสฺมา มหาปญฺโญ?  อถ กสฺมา มหาโมคฺคลฺลานโต จิรตเรน สาวกปารมีญาณำ ปาปุณิ -อิติ.

แก้ว่า “เพราะมีบริกรรมมาก.”
ปริกมฺมมหนฺตตาย.

เหมือนอย่างว่า พวกคนเข็ญใจประสงค์จะไปในที่ไหนๆ กอ็อกไปได้รวดเรว็, 
ส่วนพระราชาต้องไดต้ระเตรียมมาก มีการตระเตรียมชา้งพระราชพาหนะเป็นต้น จึงสมควรฉันใด, 
อุปไมยน้ี พึงทราบฉันน้ัน.
ยถา หิ ทุคฺคตมนุสฺสา กตฺถจิ คนฺตุกามา ขิปฺปเมว นิกฺขมนฺติ. 
ราชูนำ ปน หตฺถิวาหนกปฺปนาทึ มหนฺตำ ปริกมฺมำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ,  เอวำ สมฺปทมิทำ เวทิตพฺพำ.

[พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา]

ก็ในเวลาบ่าย๑วันน้ันเอง พระศาสดา ทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬวุัน 
ประทานตำาแหน่งพระอัครสาวกแก่พระเถระทั้ง ๒ แล้ว ทรงแสดงพระปาติโมกข์.
ตำทิวสเมว ปน สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย 
เวฬุวเน สาวกสนฺนิปาตำ กตฺวา ทฺวินฺนำ เถรานำ อคฺคสาวกฏฺฐานำ ทตฺวา ปาฏิโมกฺขำ อุทฺทิสิ.

๑ วฑฺฒมานกจฺฉายาย เวลามีเงาเจริญอยู่.
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พวกภิกษุ ติเตียนกล่าววา่ “พระศาสดา ประทาน (ตำาแหน่ง) แก่ภิกษุทั้งหลาย โดยเห็นแก่หน้า. 
อันพระองค์เมื่อจะประทานตำาแห่งอัครสาวก ควรประทานแก่พระปัญจวคัคีย์ผู้บวชก่อน. 
เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระปัญจวัคคีย์เหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๕๕ รูป มพีระยสเถระเป็นประมุข. 
เมื่อไม่เหลียวแลถึงภิกษุเหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่พระพวกภทัรวัคคีย์. 
เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคีย์เหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๓ พี่น้อง มีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น. 
แต่พระศาสดา ทรงละเลยภิกษุเหล่าน้ันมีประมาณถึงเพียงน้ี 
เมื่อจะประทานตำาแหน่งอัครสาวก ก็ทรงเลือกหน้าประทานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมด.”
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “สตฺถา มุโขโลกเนน ภิกฺขูนำ เทติ. 
อคฺคสาวกฏฺฐานำ เทนฺเตน นาม ปฐมำ ปพฺพชิตานำ ปญฺจวคฺคิยานำ ทาตุำ วฏฺฏติ. 
เอเต อโนโลเกนฺเตน ยสตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจปญฺญาสาย ภิกฺขูนำ ทาตุำ วฏฺฏติ. 
เอเต อโนโลเกนฺเตน ภทฺทวคฺคิยานำ.  เอเต อโนโลเกนฺเตน อุรุเวลกสฺสปาทีนำ เตภาติกานำ.  
เอเต ปน เอตฺตเก ปหาย สพฺพปจฺฉา ปพฺพชิตานำ อคฺคสาวกฏฺฐานำ เทนฺเตน มุขำ โอโลเกตฺวา ทินฺนำ -อิติ วทึสุ.

[บุรพกรรมขอพระอัญญาโกณฑัญญะ]

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เรามิได้เลือกหน้าให้ (ตำาแหน่ง) แกพ่วกภกิษุ. แต่เราให้ตำาแหน่งที่ตนๆ ปรารถนาแล้วๆ น่ันแลแก่ภิกษุเหล่าน้ี. 
ก็อัญญาโกณฑัญญะ เมื่อถวายทานเน่ืองด้วยข้าวกล้าอันเลิศ ๙ ครั้ง ในคราวข้าวกล้าคราวหน่ึง 
ก็หาได้ปรารถนาตำาแหน่งอัครสาวกถวายไม่ แต่ได้ปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหัต อันเป็นธรรมเลิศก่อนสาวกทั้งหมด 
แล้วถวาย.”
สตฺถา “กึ กเถถ ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, อิทำ นาม -อิติ วุตฺเต, นาหำ ภิกฺขเว มุขำ โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนำ เทมิ. 
เอเตสำ ปน อตฺตนา อตฺตนา ปตฺถิตปตฺถิตเมว เทมิ. 
อญฺญาโกณฺฑญฺโญ หิ เอกสฺมึ สสฺเส นว อคฺคสสฺสทานานิ เทนฺโต น อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถตฺวา อทาสิ. 
อคฺคธมฺมำ ปน อรหตฺตำ สพฺพปฐมำ ปฏิวิชฺฌิตุำ ปตฺเถตฺวา อทาสิ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามว่า “เมื่อไร? พระเจ้าข้า.”
“กทา ภควา -อิติ.

พระศาสดาทรงย้อนถามว่า “พวกเธอจักฟังหรือ? ภิกษุทั้งหลาย.”
“สุณิสฺสถ ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับว่า “ฟัง พระเจา้ข้า.”
“อาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย แตก่ัปน้ีไปอีก ๙๑ กัป พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี๑ เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
“ภิกฺขเว อิโต เอกนวุติกปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก อุทปาทิ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๑๕.
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ในกาลน้ัน กุฎุมพี ๒ พ่ีน้อง คือ มหากาล จุลกาล ให้หวา่นไร่ข้าวสาลีไว้มาก.
ตทา “มหากาโล จุลฺลกาโล -อิติ เทฺว ภาติกา กุฏุมฺพิกา มหนฺตำ สาลิกฺเขตฺตำ วปาเปสุำ.

ต่อมาวันหน่ึง จุลกาลไปไร่ข้าวสาลี ฉีกข้าวสาลีกำาลังท้องต้นหน่ึงแล้วชิมดู.
อเถกทิวสำ จุลฺลกาโล สาลิกฺเขตฺตำ คนฺตฺวา เอกำ สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา ขาทิ.

ได้มรีสอร่อยมาก.
อติมธุรำ อโหสิ.

เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข จึงเข้าไปหาพี่ชายแล้วพดูว่า 
“พี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีกำาลังท้อง ต้มให้เป็นของควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว ถวายทาน.”
โส พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส สาลิคพฺภทานำ ทาตุกาโม หุตฺวา เชฏฺฐภาติกำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ภาติก สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา พุทฺธานำ อนุจฺฉวิกำ กตฺวา ปจาเปตฺวา ทานำ เทม -อิติ อาห.

พี่ชายกล่าววา่ “เจ้าพูดอะไร?  อันการฉีกข้าวสาลีกำาลังท้องทำาทาน ไม่เคยมีแล้วในอดีต จักไม่มีในอนาคต. 
เจ้าอยา่ทำาข้าวกล้าให้เสียหายเลย.”
“กึ วเทสิ?  สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา ทานำ นาม เนว อตีเต ภูตปุพฺพำ.  นานาคเต ภวิสฺสติ.  มา สสฺสำ นาสยิ -อิติ.

เขาอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ.
โส ปุนปฺปุนำ ยาจิเยว.

ครั้งน้ันพีช่าย จึงพดูกะเขาวา่ “ถ้ากระน้ัน เจ้าต้องปันนาเป็น ๒ สว่น อย่าแตะต้องส่วนของเรา 
จงทำาส่วนที่เจ้าปรารถนาในนาอันเป็นส่วนของตน.”
อถ นำ ภาตา “เตนหิ เขตฺตำ เทฺว โกฏฺฐาเส กตฺวา มม โกฏฺฐาสำ อนามสิตฺวา อตฺตโน เขตฺตโกฏฺฐาเส.  ยำ อิจฺฉสิ, ตำ กโรหิ -อิติ อาห.

เขารับวา่ “ดีแลว้” แบ่งนากันแล้ว ได้ขอแรงมือกะมนุษย์เป็นอันมากฉีกข้าวสาลีท้อง ให้เคี่ยวเป็นนำ้านมจนข้น 
ปรุงดว้ยเนยใส นำ้าผึ้ง และนำ้าตาลกรวด ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ในกาลเสรจ็ภัตกิจกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานอันเลิศของข้าพระองค์น้ี จงเป็นไปเพื่อความแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าสาวกทั้งปวง”.
โส “สาธุ -อิติ เขตฺตำ วิภชิตฺวา พหู มนุสฺเส หตฺถกมฺมำ ยาจิตฺวา สาลิคพฺภำ ผาเลตฺวา นิรุทเก ขีเร ปจาเปตฺวา 
สปฺปิมธุสกฺขราหิ โยเชตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน 
“อิทำ ภนฺเต มม อคฺคทานำ อคฺคธมฺมสฺส สพฺพปฐมำ ปฏิเวธาย สำวตฺตตุ -อิติ อาห.

พระศาสดา ตรัสว่า “จงเป็นอย่างน้ันเถิด” แล้วได้ทรงทำาอนุโมทนา.
สตฺถา “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.
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เขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนาแน่นหนาดว้ยรวงข้าวสาลี เหมือนเขามัดไว้เป็นช่อๆ ในนาทั้งสิ้น ได้ปีติ ๕๑ อยา่งแล้ว คดิว่า “เป็น 
ลาภของเราหนอ” ถึงหน้าข้าวเม่า ได้ถวายทานเลิศดว้ยข้าวเม่า, 
ได้ถวายทานอันเน่ืองด้วยข้าวกล้าอยา่งเลิศ พร้อมกับชาวบ้านทั้งหมด, หน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว, 
คราวทำาขะเน็ด ได้ถวายทานส่วนเลิศในการขะเน็ด, 
ในคราวมดัฟ่อนเป็นต้น ก็ได้ถวายทานส่วนเลิศในการมัดฟ่อน สว่นเลิศในลาน… สว่นเลิศในลอม… ส่วนเลิศในฉาง… 
ได้ถวายทานอันเลิศรวม ๙ ครั้ง ในหน้าข้าวคราวหน่ึง ดว้ยประการอย่างน้ี.
โส เขตฺตำ คนฺตฺวา โอโลเกนฺโต สกลเขตฺเต กณฺณิกาพทฺเธหิ วิย สาลิสีเสหิ สญฺฉนฺนำ ทิสฺวา ปญฺจวิธำ ปีตึ ปฏิลภิตฺวา 
“ลาภา วต เม -อิติ จินฺเตตฺวา ปุถุกกาเล ปุถุกคฺคำ นาม อทาสิ, 
คามวาสีหิ สทฺธึ อคฺคสสฺสทานำ นาม อทาสิ, ลายเน ลายนคฺคำ, เวณิกรเณ เวณิคฺคำ, กลาปาทีสุ กลาปคฺคำ ขลคฺคำ ภณฺฑคฺคำ 
โกฏฺฐคฺคำ -อิติ เอวำ เอกสสฺเส นว วาเร อคฺคทานำ อทาสิ.

ที่แห่งข้าวอันเขาถือเอาแล้วๆ ได้เต็มดังเดิมทุกๆ ครั้งไป.
ตสฺส สพฺเพสุ วาเรสุ คหิตคหิตฏฺฐานำ ปริปูริ.

ข้าวกลา้ได้งอกงามสมบูรณ์ข้ึนเป็นอย่างยิ่ง.
สสฺสำ อติเรกำ อุฏฺฐานสมฺปนฺนำ อโหสิ.

ชื่อวา่ธรรมน้ีย่อมรักษาซ่ึงผู้รกัษาตน.
ธมฺโม นาเมส อตฺตานำ รกฺขนฺตำ รกฺขติ.

(สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า)
“ธรรมแล ย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรม. 
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำาสุขมาให้. 
น้ีเป็นอานิสงส์ในธรรมทีเ่ขาประพฤติดี. 
ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ ย่อมไม่ไปสู่ทุคคติ.”๒

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ. 
ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ. 
เอสานิสำโส ธมฺเม สุจิณฺเณ. 
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี -อิติ.

อัญญาโกณฑัญญะ ปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน จึงได้ถวายทานส่วนเลิศ ๙ ครั้ง 
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่วิปัสสี ดว้ยประการอย่างน้ีแล.
เอวเมว วิปสฺสิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล อคฺคธมฺมำ ปฐมำ ปฏิวิชฺฌิตุำ ปตฺเถนฺโต นว อคฺคทานานิ อทาสิ.

๑ ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย, ขณิกาปีติ ปีติช่ัวขณะ, โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ, อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน. 
ผรณาปีติ ปีติอย่างซาบซ่าน.

๒ ขุ. ชา. ๗๒/๒๙๐ ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.
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อน่ึง แม้ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ๑ ในหงสาวดีนคร ในที่สดุแสนกัปแต่น้ีไป 
เขาถวายมหาทานตลอด ๗ วันแล้ว หมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน 
ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน เหมือนกัน.
อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปน หำสวตีนคเร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเลปิ สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา ตสฺส ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา 
อคฺคธมฺมสฺส ปฐมำ ปฏิวิชฺฌนตฺถเมว ปตฺถนำ ฐเปสิ.

เราได้ให้ผลที่อัญญาโกณฑัญญะน้ีปรารถนาแล้วทีเดียว ด้วยประการฉะน้ี. เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.
“อิติ อิมินา ปตฺถิตเมว มยา ทินฺนำ.  นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ.

[บุรพกรรมของชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นต้น]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นประมุขทำากรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
“ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส ชนา กึ กมฺมำ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “แม้ชน ๕๕ น้ัน ปรารถนาพระอรหัตในสำานักพระพุทธเจา้พระองค์หน่ึง ทำากรรมที่เป็นบุญไว้มากแล้ว 
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติข้ึน, เป็นสหายกัน ทำาบุญรว่มเป็นพวกกัน เที่ยวจดัแจงศพคนไร้ทีพ่ึ่ง.๒

“เอเตปิ เอกสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อรหตฺตำ ปตฺเถนฺตา พหุำ ปุญฺญกมฺมำ กตฺวา อปรภาเค, อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, สหายกา หุตฺวา 
วคฺคพนฺเธน ปุญฺญานิ กโรนฺตา อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตา วิจรึสุ.

วันหน่ึง พวกเขาพบหญิงตายทั้งกลม๓ ตกลงวา่ “จักเผา” จึงนำาไปป่าช้า.
เต เอกทิวสำ สคพฺภำ อิตฺถึ กาลกตำ ทิสฺวา “ฌาเปสฺสาม -อิติ สุสานำ หรึสุ.

ในชนเหล่าน้ัน พักไว้ในป่าช้า ๕ คน ดว้ยสั่งว่า “พวกท่านจงเผา” ที่เหลือเข้าไปบ้าน.
เตสุ ปญฺจ ชเน “ตุมฺเห ฌาเปถ -อิติ สุสาเน ฐเปตฺวา เสสา คามำ ปวิฏฺฐา.

นายยสะ๔ เอาหลาวแทงศพน้ัน พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู่ ได้อสุภสัญญาแล้ว.
ยสทารโก ตำ สรีรำ สูเลหิ วิชฺฌิตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฌาเปนฺโต อสุภสญฺญำ ปฏิลภิ.

เขาแสดงแก่สหาย ๔ คนแม้นอกน้ีว่า 
“ท่านผู้เจริญพวกท่านจงดูศพน้ี มีหนังลอกแล้ว ในที่น้ันๆ ดุจรูปโคด่าง ไม่สะอาด เหม็น น่าเกลียด.”
อิตเรสำปิ จตุนฺนำ ชนานำ “ปสฺสถ โภ อิมำ สรีรำ ตตฺถ ตตฺถ วิทฺธสฺตจมฺมำ กพรโครูปํ วิย อสุจึ ทุคฺคนฺธำ ปฏิกูลำ -อิติ ทสฺเสสิ.

ทั้ง ๔ คนน้ันก็ได้อสุภสัญญาในศพน้ัน.
เตปิ ตตฺถ อสุภสญฺญำ ปฏิลภึสุ.

เขา ๕ คนไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลือ.
เต ปญฺจ ชนา คามำ คนฺตฺวา เสสสหายกานำ กถยึสุ.

๑ ขุ. พุ. ๓๓/๔๖๗.
๒ อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนตฺา.
๓ มาจากคำาว่า ตายท้องกลม  สคพภฺำ อิตฺถึ กตกาลำ.
๔ ยสทารโก.
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ส่วนนายยสะไปเรือนแล้วได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยา.
ยโส ปน ทารโก เคหำ คนฺตฺวา มาตาปิตูนญฺจ ภริยาย จ กเถสิ.

คนทั้งหมดน้ันก็เจริญอสุภสัญญาแล้ว.
เต สพฺเพปิ อสุภำ ภาวยึสุ.

น้ีเป็นบุรพกรรมของคน ๕๕ มียสกุลบุตรเป็นประมุขน้ัน.
อิทเมเตสำ ปุพฺพกมฺมำ.

เพราะฉะน้ันแล ความสำาคัญในเรือนอันเกลื่อนดว้ยสตรีเป็นดุจป่าชา้จึงเกิดแก่นายยสะ.
เตเนว ยสสฺส อิตฺถาคาเร สุสานสญฺญา อุปฺปชฺชิ.

แลด้วยอุปนิสัยสมบัติน้ัน การบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดข้ึนแกพ่วกเขาทั้งหมด.
ตาย จ อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา สพฺเพสำ วิเสสาธิคโม นิพฺพตฺติ.

คนเหล่าน้ีไดร้ับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน ด้วยประการอยา่งน้ี.
เอวำ อิเม อตฺตนา ปตฺถิตเมว ลภึสุ.

หาใช่เราเลือกหน้าให้ไม่.”
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ.

[บุรพกรรมของภัททวัคคีย์ ๓๐ คน]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระภัททวัคคีย์ผู้เพื่อนกัน ได้ทำากรรมอะไรไว้เล่า? พระเจา้ข้า.”
“ภทฺทวคฺคิยา สหายกา ปน กึ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.

พระองค์ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกภทัทวัคคีย์น่ันก็ปรารถนาพระอรหัต ในสำานักพระพุทธเจ้าในปางก่อน แล้วทำาบุญ 
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติข้ึน, เป็นนักเลง ๓๐ คน ฟังตุณฑิโลวาทแลว้ ไดร้ักษาศีล ๕ ตลอดหกหมื่นปี.
“เอเตปิ ภิกฺขเว ปุพฺพพุทฺธานำ สนฺติเก อรหตฺตำ ปตฺเถตฺวา ปุญฺญานิ กตฺวา อปรภาเค, อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, ตึสธุตฺตา หุตฺวา 
ตุณฺฑิโลวาทำ สุตฺวา สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ ปญฺจ สีลานิ รกฺขึสุ.

แม้ภัททวัคคีย์เหล่าน้ี ก็ได้ผลที่ตนปรารถนาแล้วๆ เหมือนกัน ด้วยประการอยา่งน้ี.
เอวำ อิเมปิ อตฺตนา ปตฺถิตปตฺถิตเมว ลภึสุ

หาใช่เราเลือกหน้าให้ภิกษุทั้งหลายไม่.”
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ภิกฺขูนำ ทมฺมิ -อิติ.

[บุรพกรรมของชฎิล ๓ พ่ีน้อง]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็กัสสปะ ๓ พ่ีน้อง มีอรุุเวลกัสสปะเป็นต้น ทำากรรมอะไรไว้เล่า?”
“อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.
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| พระศาสดาตรัสวา่ “เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน ทำาบุญแล้ว.
| “อรหตฺตเมว ปตฺเถตฺวา ปุญฺญานิ กรึสุ.

ก็ใน ๙๒ กัปแต่น้ีไป พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์คือ พระติสสะ๑ พระผุสสะ๒ เสด็จอุบัติแล้ว.
อิโต หิ เทฺวนวุติกปฺเป ‘ติสฺโส ผุสฺโส -อิติ เทฺว พุทฺธา อุปฺปชฺชึสุ. 

พระราชาพระนามว่ามหินท์ ได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ.
ผุสฺสพุทฺธสฺส มหินฺโท นาม ราชา ปิตา อโหสิ.

ก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิแล้ว, พระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นพระอัครสาวก 
บุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่ ๒.
ตสฺมึ ปน สมฺโพธึ ปตฺเต, รญฺโญ กนิฏฺฐปุตฺโต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตฺโต ทุติยสาวโก อโหสิ.

พระราชาได้เสด็จไปยังสำานักพระศาสดา ทรงตรวจดูชนเหล่าน้ันว่า 
“ราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจา้, ราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวก, บุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่ ๒” 
ทรงเปล่งพระอทุาน ๓ ครั้งว่า “พระพุทธเจา้ของข้าพเจ้า, พระธรรมของข้าพเจ้า, พระสงฆ์ของข้าพเจา้, 
ข้าพเจา้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้พระอรหันตต์รัสรู้ชอบเองพระองค์น้ัน” ดังน้ีแล้ว 
หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา ทรงรับปฏิญญาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ีเป็นดุจเวลาที่หม่อมฉันน่ังหลับ ในที่สุดอายุประมาณเก้าหมื่นปี, 
ขอพระองค์อยา่เสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่น จงทรงรับปัจจัย ๔ ของหม่อมฉัน ตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่” 
ดังน้ีแล้ว ทรงทำาพุทธอุปัฏฐากเป็นประจำา.
ราชา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา “เชฏฺฐปุตฺโต เม พุทฺโธ,  กนิฏฺฐปุตฺโต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตฺโต ทุติยสาวโก -อิติ เต โอโลเกตฺวา 
“มเมว พุทฺโธ, มเมว ธมฺโม, มเมว สงฺโฆ.  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส -อิติ ติกฺขตฺตุำ อุทานำ อุทาเนตฺวา 
สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “ภนฺเต อิทานิ เม นวุติวสฺสสหสฺสปริมาณสฺส อายุโน โกฏิยำ นิสีทิตฺวา นิทฺทายนกาโล วิย, 
อญฺเญสำ เคหทฺวารำ อคนฺตฺวา, ยาวาหำ ชีวามิ, ตาว เม จตฺตาโร ปจฺจเย อธิวาเสถ -อิติ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา 
นิพทฺธำ พุทฺธุปฏฺฐานำ กโรติ.

อน่ึง พระราชาทรงมพีระราชโอรสอื่นอีก ๓ พระองค์.
รญฺโญ ปน อปเรปิ ตโย ปุตฺตา อเหสุำ.

บรรดาพระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่าน้ัน พระองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวาร ๕๐๐, พระองค์กลางมี ๓๐๐, พระองค์เล็กมี ๒๐๐.
เตสุ เชฏฺฐสฺส ปญฺจ โยธสตานิ ปริวาโร  มชฺฌิมสฺส ตีณิ  กนิฏฺฐสฺส เทฺว.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๐๗.
๒ ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๑ ก็ในท่ีนั้นปรากฏว่า ปุสสะ. และพระบิดาของพระองค์ พระนามว่า ชยเสนะ.
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พระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่าน้ัน ทูลขอโอกาสกะพระบิดาว่า “แม้หม่อมฉันทั้งหลาย จักนิมนตพ์ระเจา้พี่เสวย,” 
แม้ทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้, เมื่อปัจจันตชนบทกำาเริบแล้ว, ถูกส่งไปเพือ่ประโยชน์ระงับปัจจันตชนบทน้ัน 
ปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้ว มาสู่สำานักพระราชบิดา.
เต “มยมฺปิ ภาติกำ โภเชสฺสาม -อิติ ปิตรำ โอกาสำ ยาจิตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจนฺตาปิ อลภิตฺวา, ปจฺจนฺเต กุปิเต, 
ตสฺส วูปสมนตฺถาย เปสิตา ปจฺจนฺตำ วูปสเมตฺวา ปิตุ สนฺติกำ อาคมึสุ.

ครั้งน้ัน พระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้ง ๓ เหล่าน้ันแล้ว จุมพิตที่ศรีษะ ตรัสวา่ “พ่อทั้งหลาย บิดาให้พรแก่พวกเจ้า”.
อถ เน ปิตา อาลิงฺคิตฺวา สีเส จุมฺพิตฺวา “วรำ โว ตาตา ทมฺมิ -อิติ อาห.

พระโอรสทั้ง ๓ น้ันทูลว่า “ดีละ พระเจ้าข้า”  ทำาพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้ว, 
โดยกาลล่วงไปสองสามวัน พระบิดาตรัสอีกว่า “พ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสียเถิด,” 
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ความประสงคด์้วยสิ่งไรๆ อื่นของหม่อมฉันไม่มี.  ตั้งแต่บัดน้ี หม่อมฉันจักนิมนตพ์ระเจา้พี่เสวย. 
ขอพระราชทานพรน้ีแก่หม่อมฉันเถิด.”
เต “สาธุ เทว -อิติ วรำ คหิตกำ กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ปิตรา “คณฺหถ ตาตา วรำ -อิติ วุตฺตา 
“เทว อมฺหากำ อญฺเญน เกนจิ อตฺโถ นตฺถิ.  อิโต ปฏฺฐาย มยำ ภาติกำ โภเชสฺสาม.  อิมำ โน วรำ เทหิ -อิติ อาหำสุ.

ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.

โอรส. เมื่อไม่พระราชทานเสมอไป ก็พระราชทานเพียง ๗ ปี.
“นิจฺจกาลำ อเทนฺตา สตฺต สำวจฺฉรานิ เทถ -อิติ.

ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.

โอรส. ถ้ากระน้ัน กพ็ระราชทานเพียง ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน.
“เตนหิ ฉ ปญฺจ จตฺตาริ ตีณิ เทฺว เอกำ สำวจฺฉรำ สตฺต มาเส ฉ มาเส ปญฺจ มาเส จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส เทถ -อิติ.

ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.

โอรส. ชา่งเถิด พระเจ้าข้า, ขอจงพระราชทานสัก ๓ เดือน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย คนละเดือนๆ.
“โหตุ เทว, เอเกกสฺส โน เอเกกำ มาสำ กตฺวา ตโย มาเส เทถ -อิติ.

ราชา. ดีละ พอ่, ถ้ากระน้ัน เจ้าจงนิมนต์ให้เสวยได้ ๓ เดือน.
“สาธุ ตาตา, เตนหิ ตโย มาเส โภเชถ -อิติ.

ก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้ง ๓ น้ันคนเดียวกัน, สมุห์บัญชีก็คนเดียวกัน.
เตสำ ปน ติณฺณมฺปิ เอโกว โกฏฺฐาคาริโก.  เอโกว อายุตฺตโก.

ท่านทั้ง ๓ พระองค์น้ัน มีบุรุษ ๑๒ นหุตเป็นบรวิาร.
เต ทฺวาทสนหุตปุริสปริวารา.
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พระราชโอรสทั้ง ๓ รับสั่งให้เรียกบริวารเหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 
“เราทั้ง ๓ จักรับศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ ๒ ผืน อยูร่่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสน้ี.  
พวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่าน้ี ยังของเคี้ยวของบริโภคทกุอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุเก้าหมื่นรูป 
และนักรบของเราพันหน่ึง.  เพราะแต่น้ีไป พวกเราจักไม่พดูอะไรๆ.”
เต ปกฺโกสาเปตฺวา “มยำ อิมำ เตมาสำ ทส สีลานิ คเหตฺวา เทฺว กาสายานิ นิวาเสตฺวา สตฺถารา สหวาสำ วสิสฺสาม.  
ตุมฺเห เอตฺตกำ นาม ทานวฏฺฏำ คเหตฺวา เทวสิกำ นวุติสหสฺสานำ ภิกฺขูนำ โยธสหสฺสสฺส จ โน สพฺพำ ขาทนียโภชนียำ สำวตฺเตยฺยาถ. 
มยำ หิ อิโต ปฏฺฐาย น กิญฺจิ วกฺขาม -อิติ วทึสุ.

พระราชโอรสทั้ง ๓ น้ัน พาบุรุษบรวิารพันหน่ึงสมาทานศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ อยู่แต่ในวิหาร. 
เต ตโยปิ ปริวารกปุริสสหสฺสำ คเหตฺวา ทส สีลานิ สมาทาย กาสายวตฺถานิ นิวาเสตฺวา วิหาเรเยว วสึสุ.

ขุนคลังและสมุห์บัญชี ได้รว่มกันเบิกเสบียงตามวาระๆ จากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่น้องทั้ง ๓ ถวายทานอยู่.
โกฏฺฐาคาริโก จ อายุตฺตโก จ เอกโต หุตฺวา ติณฺณำ ภาติกานำ โกฏฺฐาคาเรหิ วาเรน วาเรน วฏฺฏำ คเหตฺวา ทานำ เทนฺติ.

ก็บุตรของพวกกรรมกร ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น.
กมฺมกรานำ ปน ปุตฺตา ยาคุภตฺตาทีนำ อตฺถาย โรทนฺติ.

[กินอาหารท่ีเขาอุทิศภิกษุสงฆ์ ตายไปเป็นเปรต]

กรรมกรเหล่าน้ัน เมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมา ก็ให้วตัถุมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้นแก่บุตรเหล่าน้ัน.
เต เตสำ, ภิกฺขุสงฺเฆ อนาคเตเยว, ยาคุภตฺตาทีนิ เทนฺติ.

ในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลย.
ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน กิญฺจิ อติเรกำ น ภูตปุพฺพำ.

ในกาลต่อมา พวกกรรมกรเหล่าน้ี พดูอ้างว่า “เราจะให้แก่พวกเด็ก” ดังน้ีแล้ว รับไปกินเสียเอง. 
เห็นอาหารแม้ที่ชอบใจ ก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้.
เต อปรภาเค “ทารกานำ เทม -อิติ อตฺตนาปิ คเหตฺวา ขาทึสุ.  มนุญฺญำปิ อาหารำ ทิสฺวา อธิวาเสตุำ นาสกฺขึสุ.

ก็พวกเขาได้มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน.
เต ปน จตุราสีติสหสฺสา อเหสุำ.

พวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้ว เพราะกายแตกได้เกิดในเปตวิสัยแล้ว.
เต สงฺฆสฺส ทินฺนำ วฏฺฏำ ขาทิตฺวา กายสฺส เภทา เปตฺติวิสเย นิพฺพตฺตึสุ.

ฝ่ายพระราชโอรส ๓ พี่น้อง พร้อมดว้ยบุรุษพันหน่ึง ทำากาละแล้วเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวจากเทวโลกสู่เทวโลก 
ยังกาลให้สิ้นไป ๙๒ กัป.
เต ภาติกา ปน ปุริสสหสฺเสน สทฺธึ กาลำ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เทวโลกา เทวโลกำ สำสรนฺตา เทฺวนวุติกปฺเป เขเปสุำ.

พระราชโอรส ๓ พ่ีน้องน้ัน ปรารถนาพระอรหัต ทำากัลยาณกรรมในกาลน้ัน ดว้ยประการอย่างน้ี.
เอวำ เต ตโย ภาตโร อรหตฺตำ ปตฺเถนฺตา ตทา กลฺยาณกมฺมำ กรึสุ.
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ชฎิล ๓ พี่น้องน้ัน ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน.
เต อตฺตนา ปตฺถิตเมว ลภึสุ.

เราจะได้เลือกหน้าให้หามิได้.” |
นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ. |

ส่วนสมุห์บัญชีของพระราชโอรส ๓ พระองค์น้ัน ในกาลน้ัน ได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร. 
ขุนคลังได้เป็นวิสาขอุบาสก.
ตทา ปน เตสำ อายุตฺตโก พิมฺพิสาโร อโหสิ.  โกฏฺฐาคาริโก วิสาโข อุปาสโก.

กรรมกรของท่านทั้ง ๓ น้ัน เกิดแล้วในพวกเปรต ในกาลน้ัน ท่องเที่ยวอยู่ดว้ยสามารถแห่งสุคติและทุคติ 
ในกัปน้ี เกิดในเปตโลกน่ันแล สิ้น ๔ พุทธันดร.
เตสำ กมฺมกรา ตทา เปเตสุ นิพฺพตฺติตฺวา  สุคติทุคฺคติวเสน สำสรนฺตา  อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาริ พุทฺธนฺตรานิ เปตโลเกเยว นิพฺพตฺตึสุ.

[พวกเปรตถามเวลาได้อาหาร กะพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์]

เปรตเหล่าน้ัน เข้าเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ผู้ทรงพระชนมายุได้ ๔๐,๐๐๐ ปี 
เสด็จอุบัติข้ึนก่อนพระพุทธเจา้ทุกพระองคใ์นกัปน้ี ทูลว่า “ขอพระองค์โปรดบอกกาลเป็นที่ได้อาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย.”
เต อิมสฺมึ กปฺเป สพฺพปฐมำ อุปฺปนฺนำ จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกำ กกุสนฺธำ๑ ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“อมฺหากำ อาหารำ ลภนกาลำ อาจิกฺขถ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “พวกท่านจกัยังไม่ได้ในกาลของเราก่อน.  แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะจักอุบัติข้ึน. พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
“มม ตาว กาเล น ลภิสฺสถ.  มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรุฬฺหาย, โกนาคมนพุทฺโธ๒ อุปฺปชฺชิสฺสติ.  ตำ ปุจฺเฉยฺยาถ - 
อิติ อาห.  

เปรตเหล่าน้ัน ยังกาลมีประมาณเท่าน้ันให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจา้ทรงพระนามว่าโกนาคมนะน้ันเสดจ็อุบัติข้ึนแล้ว, 
จึงไดทู้ลถามพระองค์.
เต ตตฺตกำ กาลำ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, ตำ ปุจฺฉึสุ.

แม้พระพุทธเจา้องค์น้ัน กต็รัสว่า “พวกท่านจักยังไม่ได้ในกาลของเรา, แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑. พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจัก๓อุบัติข้ึน พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
โสปิ “มม กาเล น ลภิสฺสถ.  มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรุฬฺหาย, กสฺสปพุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ.  ตำ ปุจฺเฉยฺยาถ -อิติ อาห.

เปรตเหล่าน้ัน ยังกาลมีประมาณเท่าน้ันให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะน้ันเสด็จอุบัติข้ึนแล้ว, 
จึงทูลถามพระองค์.
เต ตตฺตกำ กาลำ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, ตำ ปุจฺฉึสุ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๒๙.
๒ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.
๓ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.
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แม้พระพุทธเจา้พระองค์น้ัน กต็รัสว่า “พวกเจา้จักยังไม่ได้ในกาลของเรา.  แต่ภายหลังแห่งเรา, เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑, พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม๑ จกัเสด็จอุบัติข้ึน. 
ในกาลน้ัน ญาติของพวกเจา้จักเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร.  พระเจา้พิมพิสารน้ัน ถวายทานแดพ่ระศาสดาแล้ว 
จักให้สว่นกุศลทานถึงแก่พวกเจ้า.  พวกเจา้จักได้ (อาหาร) ในคราวน้ัน.”
โสปิ “มม กาเล น ลภิสฺสถ.  มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตำ อภิรุฬฺหาย, โคตมพุทฺโธ นาม อุปฺปชฺชิสฺสติ.  
ตทา ตุมฺหากำ ญาตโก พิมฺพิสาโร นาม ราชา ภวิสฺสติ.  โส สตฺถุ ทานำ ทตฺวา ตุมฺหากำ ปาเปสฺสติ.  ตทา ลภิสฺสถ -อิติ อาห.

พุทธันดร ๑ ได้ปรากฏแก่เปรตเหล่าน้ีเหมือนวันพรุ่งน้ี.
เตสำ เอกำ พุทฺธนฺตรำ เสฺวทิวสำ วิย อโหสิ. 

[พวกเปรตพ้นทุกข์ เพราะผลทาน]

เปรตเหล่าน้ัน, เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้ว, เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้น, เปล่งเสียงอย่างน่ากลวั 
แสดงตนแก่พระราชา ในส่วนราตรีแล้ว.
เต, ตถาคเต อุปฺปนฺเน, พิมฺพิสารรญฺญา ปฐมทิวสำ ทาเน ทินฺเน, รตฺติภาเค เภรวสทฺทำ กตฺวา รญฺโญ อตฺตานำ ทสฺสยึสุ.

รุ่งข้ึนท้าวเธอเสด็จมาสู่เวฬุวัน กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระตถาคต.
โส ปุนทิวเส เวฬุวนำ อาคนฺตฺวา ตถาคตสฺส ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ. 

พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพติร ในที่สุด ๙๒ กัป แต่กัปน้ีไป ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ 
พวกเปรตน่ันเป็นพระญาติของพระองค์ กินอาหารทีเ่ขาถวายภิกษุสงฆ์ เกดิในเปตโลกแล้ว ท่องเที่ยวอยู่ 
ได้ทูลถามพระพุทธเจา้หลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติข้ึน มีพระกกุสันธะเป็นอาทิ อันพระพุทธเจา้เหล่าน้ันตรัสบอกคำาน้ีๆ แล้ว 
หวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดกาลเทา่น้ี, วานน้ี เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้ว, ไม่ได้รับส่วนบุญ จึงไดท้ำาอยา่งน้ัน.”
สตฺถา “มหาราช อิโต เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก ผุสฺสพุทฺธกาเล เอเต ตว ญาตกา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทินฺนำ วฏฺฏำ๒ ขาทิตฺวา 
เปตโลเก นิพฺพตฺติตฺวา สำสรนฺตา กกุสนฺธาทโย พุทฺเธ อุปฺปนฺเน ปุจฺฉิตฺวา เตหิ อิทญฺจิทญฺจ วุตฺตา 
เอตฺตกำ กาลำ ตว ทานำ ปจฺจาสึสมานา, หิยฺโย ตยา ทาเน ทินฺเน, ปตฺตึ อลภมานา เอวมกำสุ -อิติ.

พระราชาทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดน้ี, เปรตเหล่าน้ัน จักได้รับหรือ?”
“กึ ปน ภนฺเต, อิทานิปิ ทินฺเน, ลภิสฺสนฺติ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ มหาบพติร.”
“อาม มหาราช -อิติ.

พระราชา ทรงนิมนต์ภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ถวายมหาทานในวันรุ่งข้ึน แล้วได้พระราชทานส่วนบุญวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าวนำ้าอันเป็นทิพย์ จงสำาเรจ็แก่พวกเปรตเหล่าน้ัน แต่มหาทานน้ี.”
ราชา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทานำ ทตฺวา “ภนฺเต อิโต เตสำ เปตานำ ทิพฺพนฺนปานำ สมฺปชฺชตุ -อิติ 
ปตฺตึ อทาสิ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๔๓.
๒ ยุ. ทานวฏฺฏำ.
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ข้าวนำ้าอันเป็นทิพย์เกิดแล้วแก่เปรตเหล่าน้ัน เช่นน้ันเทียว.
เตสำ ตเถว นิพฺพตฺติ.

รุ่งข้ึน เปรตเหล่าน้ันเปลือยกายแสดงตนแล้ว.
ปุนทิวเส นคฺคา หุตฺวา อตฺตานำ ทสฺเสสุำ.

พระราชาทูลว่า “วันน้ี พวกเปรตเปลือยกายแสดงตน พระเจา้ข้า.”
ราชา “อชฺช ภนฺเต นคฺคา หุตฺวา อตฺตานำ ทสฺเสสุำ -อิติ อาโรเจสิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพติร พระองค์มิได้ถวายผ้า.”
“วตฺถานิ เต น ทินฺนานิ มหาราช -อิติ.

รุ่งข้ึน พระราชาถวายผ้าจวีรทั้งหลาย แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ทรงให้ส่วนบุญว่า 
“ขอผ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหลาย จงสำาเรจ็ แก่เปรตเหล่าน้ัน แต่จีวรทานน้ีเถิด.”
ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรานิ ทตฺวา “อิโต เตสำ ทิพฺพวตฺถานิ โหนฺตุ -อิติ ปาเปสิ.

ในขณะน้ันเอง ผ้าทิพย์เกิดข้ึนแก่เปรตเหล่าน้ันแล้ว.
ตำขณญฺเญว เตสำ ทิพฺพวตฺถานิ อุปฺปชฺชึสุ.

เปรตเหล่าน้ันละอัตภาพของเปรต ดำารงอยู่โดยอตัภาพอันเป็นทิพย์แล้ว.
เต เปตตฺตภาวำ วิชหิตฺวา ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.

พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ได้ทรงทำาอนุโมทนาด้วยติโรกฑุฑสูตรวา่๑ “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ” เป็นอาทิ.
สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ -อิติ ติโรกุฑฺฑานุโมทนำ อกาสิ.

ในที่สุดอนุโมทนา ธรรมาภิสมัย๒ ได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐ แล้ว.
อนุโมทนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

พระศาสดา ครั้นตรัสเรื่องแห่งชฎิล ๓ พ่ีน้องแล้ว ทรงนำาพระธรรมเทศนาแม้น้ีมาแล้ว ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ สตฺถา เตภาติกชฏิลานำ วตฺถุำ กเถตฺวา อิมมฺปิ ธมฺมเทสนำ อาหริ.

[บุรพกรรมของพระอัครสาวกท้ัง ๒]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระอัครสาวกทั้ง ๒ ได้ทำากรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
“อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.

| พระศาสดา ตรัสว่า “อัครสาวกทั้ง ๒ ทำาความปรารถนาเพือ่เป็นอัครสาวก.
| “อคฺคสาวกภาวาย ปตฺถนำ กรึสุ.

๑ ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
๒ การบรรลุธรรม.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๔๑  • ๘. เร่ืองสญชัย • [บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]

จริงอยู่ ในที่สดุอสงไขยยิ่งดว้ยแสนกัปแต่น้ีไป สารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล ได้มีนามว่า สรทมาณพ.
อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส หิ กปฺปานำ อสงฺเขยฺยสฺส มตฺถเก สารีปุตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ 
นาเมน สรทมาณโว นาม อโหสิ.

โมคคัลลานะ เกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล ได้มีนามวา่ สริิวัฑฒกุฎุมพี.
โมคฺคลฺลาโน คหปติมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ นาเมน สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก นาม อโหสิ.

มาณพทั้ง ๒ น้ัน ได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกัน.
เต อุโภปิ สหปํสุกีฬกา สหายกา อเหสุำ.

สรทมาณพ โดยลว่งไปแห่งบิดา ได้ครอบครองทรพัย์เป็นอันมาก อันเป็นมรดกของสกุล ในวันหน่ึง อยู่ในที่ลับ คดิวา่ 
“เราย่อมรู้อัตภาพในโลกน้ีเท่าน้ัน, หารูจ้ักอัตภาพในโลกหน้าไม่. 
อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นของเที่ยง.  
ควรที่เราบวชเป็นบรรพชติอย่างหน่ึง ทำาการแสวงหาโมกขธรรม.”
สรทมาณโว ปิตุอจฺจเยน กุลสนฺตกำ มหาธนำ ปฏิปชฺชิตฺวา เอกทิวสำ รโหคโต จินฺเตสิ 
“อหำ อิธโลกตฺตภาวเมว ชานามิ, โน ปรโลกตฺตภาวำ.  ชาตสตฺตานญฺจ มรณำ นาม ธุวำ. 
มยา เอกำ ปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺมคเวสนำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

สรทมาณพน้ัน เข้าไปหาสหายแล้วพูดว่า “สิริวฑัฒะผู้สหาย ข้าพเจา้จักบวชแสวงหาโมกขธรรม. 
ท่านจกัอาจบวชกับเราหรือไม่อาจ.”
โส สหายกำ อุปสงฺกมิตฺวา อาห “สมฺม สิริวฑฺฒ อหำ ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺมำ คเวสิสฺสามิ. 
ตฺวำ มยา สทฺธึ ปพฺพชิตุำ สกฺขิสฺสสิ น สกฺขิสฺสสิ -อิติ.

สิรวิัฑฒะตอบวา่ “ข้าพเจา้จักไม่อาจ สหาย.  ทา่นบวชคนเดียวเถิด.”
“น สกฺขิสฺสามิ สมฺม.  ตฺวำเยว ปพฺพชาหิ -อิติ.

สรทมาณพน้ัน คิดวา่ “ธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลก พาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่มี.  กรรมทีต่นทำาแล้วย่อมเป็นของตนเอง.”
โส จินฺเตสิ “ปรโลกำ คจฺฉนฺโต สหายำ วา ญาติมิตฺเต วา คเหตฺวา คโต นาม นตฺถิ.  อตฺตนา กตำ อตฺตโนว โหติ -อิติ.

แต่น้ัน สรทมาณพ จึงให้เปิดเรือนคลังแก้วออก ให้มหาทานแก่คนกำาพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลายแล้ว 
เข้าไปสู่เชิงเขา บวชเป็นฤษีแล้ว.
ตโต รตนโกฏฺฐาคารำ วิวราเปตฺวา กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานำ มหาทานำ ทตฺวา ปพฺพตปาทำ ปวิสิตฺวา อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิ.

ชนทั้งหลายบวชตามสรทะน้ัน ด้วยอาการอยา่งน้ี คือ ๑ คน ๒ คน ๓ คน จนมีชฎิลประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันคน.
ตสฺส “เอโก เทฺว ตโย -อิติ เอวำ อนุปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา ชฏิลา อเหสุำ.

สรทชฎิลน้ันยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว บอกกสิณบรกิรรม แก่ชฏิลเหล่าน้ัน.
โส ปญฺจ อภิญฺญา อฏฺฐ จ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา เตสำ ชฏิลานำ กสิณปริกมฺมำ อาจิกฺขิ.

แม้ชฎิลทั้งหมดเหล่าน้ัน ก็ยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดข้ึนแล้ว.
เตปิ สพฺเพ ปญฺจ อภิญฺญา อฏฺฐ จ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสุำ.
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โดยสมัยน้ัน พระพุทธเจา้ทรงพระนามว่าอโนมทัสสี๑ เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
เตน สมเยน อโนมทสฺสี นาม พุทฺโธ โลเก อุทปาทิ.

พระนครได้มชีื่อวา่ จันทวดี. กษัตริย์พระนามวา่ยสวันตะ เป็นพระบิดา. พระเทวพีระนามว่ายโสธรา เป็นพระมารดา. 
ไม้รกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้. พระอัครสาวกทั้ง ๒ ชื่อ นิสภะ ๑ ช่ืออโนมะ ๑. อุปัฏฐากชื่อวรุณะ. 
อัครสาวิกา ๒ นามว่า สุนทรา ๑ สุมนา ๑. พระชนมายุได้มีถึงแสนปี. พระสรีระสูงถึง ๕๘ ศอก. 
พระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปตลอด ๑๒ โยชน์. ภิกษุแสนหน่ึงเป็นบรวิาร.
นครำ จนฺทวตี นาม อโหสิ.  ปิตา ยสวนฺโต นาม ขตฺติโย.  มาตา ยโสธรา นาม เทวี.  โพธิ อชฺชุนรุกฺโข. 
นิสโภ จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา.  วรุโณ นาม อุปฏฺฐาโก.  สุนฺทรา จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา.  อายุ วสฺสสตสหสฺสำ อโหสิ. 
สรีรำ อฏฺฐปญฺญาสหตฺถุพฺเพธำ.  สรีรปฺปภา ทฺวาทสโยชนำ ผริ.  ภิกฺขุสตสหสฺสำ ปริวาโร อโหสิ.

วันหน่ึง ในเวลาใกลรุ้่ง พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่า อโนมทัสสีน้ัน เสด็จออกจากมหากรุณาสมบัติ ทรงพิจารณาดูสตัวโลกอยู่ 
ทรงเห็นสรทดาบสแล้ว ทรงพระดำาริวา่ 
“เพราะเราไปสู่สำานักสรทดาบสในวันน้ีเป็นปัจจัย พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่ 
และสรทดาบสน้ัน จักปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวก. 
สิรวิัฑฒกุฎุมพีผู้สหายดาบสน้ัน จกัปรารถนาตำาแหน่งอัครสาวกที่ ๒. 
ทั้งในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันบรวิารของดาบสน้ัน จักบรรลุพระอรหัต. เราควรไปในที่น้ัน” ดังน้ีแล้ว
ถือบาตรและจีวรของพระองค์ ไม่ตรัสเรียกใครๆ อื่น เสด็จไปพระองค์เดียวเหมือนพญาราชสีห์,  
เมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแล้วเพื่อต้องการผลาผล, ทรงอธิษฐานว่า 
“ขอสรทดาบสจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจา้,” เมื่อสรทดาบสเห็นอยู่น่ันเทียว, 
เสด็จลงจากอากาศ ทรงยืนบนแผ่นดินแล้ว.
โส เอกทิวสำ ปจฺจูสกาเล มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย โลกำ โวโลเกนฺโต สรทตาปสำ ทิสฺวา 
“อชฺช มยฺหำ สรทตาปสสฺส สนฺติกำ คตปจฺจเยน ธมฺมเทสนา จ มหตี ภวิสฺสติ. 
โส จ อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสฺสติ.  ตสฺส สหายโก สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิโก ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสฺสติ. 
เทสนาปริโยสาเน จสฺส ปริวารา จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสนฺติ.  มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย อญฺญำ กญฺจิ อนามนฺเตตฺวา สีโห วิย เอกจโร หุตฺวา, 
สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย คเตสุ, “พุทฺธภาวำ เม ชานาตุ -อิติ, 
ปสฺสนฺตสฺเสว สรทตาปสสฺส, อากาสโต โอตริตฺวา ปฐวิยำ ปติฏฺฐาสิ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๔๖๒.
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สรทดาบส เห็นพระพุทธานุภาพและความสำาเร็จแห่งพระสรรีะ สอบสวนมนต์สำาหรับทำานายลักษณะ ก็ทราบได้วา่ 
“อันผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่าน้ี เมื่ออยู่ในทา่มกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ, 
เมื่อออกบวช ย่อมเป็นพระสพัพัญญพูุทธเจา้ มีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลก. 
บุรุษผู้น้ีเป็นพระพุทธเจา้โดยไมต่้องสงสัย” จึงทำาการต้อนรับ ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ไดจ้ัดอาสนะถวายแล้ว.
สรทตาปโส พุทฺธานุภาวญฺเจว สรีรนิปฺผตฺติญฺจ ทิสฺวา ลกฺขณมนฺเต สมฺมสิตฺวา 
“อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต นาม อคารมชฺเฌ วสนฺโต ราชา โหติ จกฺกวตฺตี, ปพฺพชนฺโต โลเก วิวฏจฺฉโท สพฺพญฺญุพุทฺโธ โหติ. 
อยำ ปุริโส นิสฺสำสยำ พุทฺโธ -อิติ ชานิตฺวา ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.

พระผู้มีพระภาค ประทับน่ังบนอาสนะที่จัดไว้.
นิสีทิ ภควา ปญฺญตฺตาสเน.

แม้สรทดาบส ถืออาสนะอันสมควรแก่ตนแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
สรทตาปโสปิ อตฺตโน อนุจฺฉวิกำ อาสนำ คเหตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

ในสมัยน้ัน ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ถือผลาผลทั้งหลายที่ประณตีๆ อันมีโอชะ มาถึงสำานักอาจารย์แล้ว 
แลดูอาสนะทีพ่ระพุทธเจา้ประทับอาจารย์น่ังแล้ว จึงพูดว่า 
“ท่านอาจารย์ พวกกระผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่า ‘ในโลกน้ี ผู้เป็นใหญ่กวา่อาจารย์ย่อมไม่มี.’ 
ก็บุรุษผู้น้ี เห็นจะเป็นใหญ่กว่าทา่นอาจารย์?”
ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ชฏิลา ปณีตปณีตานิ โอชวนฺตานิ ผลาผลานิ คเหตฺวา อาจริยสฺส สนฺติกำ สมฺปตฺตา 
พุทฺธานญฺเจว อาจริยสฺส จ นิสินฺนาสนำ โอโลเกตฺวา อาหำสุ 
“อาจริย มยำ ‘อิมสฺมึ โลเก ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร นตฺถีติ วิจราม.  อยำ ปน ปุริโส ตุมฺเหหิ มหนฺตตโร มญฺเญ -อิติ.

สรทดาบส ตอบว่า “พ่อทั้งหลาย พวกเจ้าพูดอะไร.  
พวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำาเขาสิเนรุซ่ึงสูงหกสิบแปดแสนโยชน์ ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด (กระนั้นหรือ?) 
ลูกทั้งหลาย พวกเจ้าอยา่ทำาการเปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลย.”
“ตาตา กึ วเทถ.  สาสเปน สทฺธึ อฏฺฐสฏฺฐิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธำ สิเนรุำ สมำ กาตุำ อิจฺฉถ.  
สพฺพญฺญุพุทฺเธน สทฺธึ มม อุปมำ มา กริตฺถ ปุตฺตกา -อิติ.

ครั้งน้ัน ดาบสเหล่าน้ัน คดิวา่ “ถ้าบุรุษผู้น้ีจักได้เป็นคนเล็กน้อยไซร้, ทา่นอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานน้ีมาอุปมา. 
บุรุษผู้น้ีจะใหญ่เพียงไรหนอ.” ดังน้ีแล้ว ทั้งหมดเทียว หมอบลงแทบพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแลว้.
อถ เต ตาปสา “สจายำ ปุริโส อิตฺตรสตฺโต อภวิสฺส, น อมฺหากำ อาจริโย เอวรูปํ อุปมำ อาหริสฺสติ.  ยาว มหา วตายำ ปุริโส -อิติ 
สพฺเพว ปาเทสุ ปติตฺวา สิรสา วนฺทึสุ.
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ครั้งน้ัน อาจารย์กลา่วกะดาบสเหล่าน้ันวา่ “พอ่ทั้งหลาย ไทยธรรมที่สมควรแดพ่ระพทุธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มี. 
และพระศาสดาก็เสด็จมาในที่น้ีในเวลาภิกษาจาร.  พวกเราจักถวายไทยธรรม ตามสัตติ ตามกำาลัง 
พวกเจ้าจงนำาผลาผลประณตีที่มีอยู่มา” ดังน้ี  ครั้นให้นำามาแล้ว ลา้งมือทั้ง ๒ แล้ว ต้ังไวใ้นบาตรของพระตถาคตด้วยตนเอง.
อถ เน อาจริโย อาห “ตาตา อมฺหากำ พุทฺธานำ อนุจฺฉวิโก เทยฺยธมฺโม นตฺถิ.  สตฺถา จ ภิกฺขาจารเวลายำ อิธาคโต. 
มยำ ยถาสตฺติ ยถาพลำ เทยฺยธมฺมำ ทสฺสาม.  ตุมฺเห, ยำ ยำ ปณีตำ ผลาผลำ, ตำ ตำ อาหรถ -อิติ อาหราเปตฺวา หตฺเถ โธวิตฺวา 
สยำ ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.

พอเมื่อพระศาสดาทรงรับผลาผล, เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลง.
สตฺถารา ผลาผเล ปฏิคฺคหิตมตฺเต, เทวตา ทิพฺโพชำ ปกฺขิปึสุ.

ดาบสน้ันได้กรองแม้ซ่ึงนำ้าถวายดว้ยตนเองทีเดียว.
โส ตาปโส อุทกำปิ สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ.

ต่อน้ัน เมื่อพระศาสดาประทับน่ังทำาภตักิจแล้ว, 
ดาบสน้ันเรียกอันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแล้ว น่ังกล่าวสาราณียกถาในที่ใกลพ้ระศาสดา.
ตโต, ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา นิสินฺเน สตฺถริ, สพฺเพ อนฺเตวาสิเก ปกฺโกสิตฺวา สตฺถุ สนฺติเก สาราณียกถำ กเถนฺโต นิสีทิ.

พระศาสดาทรงดำาริวา่ “ขออัครสาวกทั้ง ๒ จงมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์.”
สตฺถา “เทฺว อคฺคสาวกา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ จินฺเตสิ.

พระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันทราบพระดำาริของพระศาสดาแล้ว มพีระขีณาสพแสนรูปเป็นบรวิาร มาถวายบังคมพระศาสดาแลว้ 
ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เต สตฺถุ จิตฺตำ ญตฺวา สตสหสฺสขีณาสวปริวารา อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.

ลำาดับน้ัน สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่า 
“พ่อทั้งหลาย แม้อาสนะทีพ่ระพทุธเจ้าประทับน่ัง ตำ่า.  ซำ้าอาสนะสำาหรับสมณะตั้งแสน ก็ไม่มี.  
พวกเจ้า ควรจะทำาพุทธสักการะให้โอฬารในวันน้ี จงนำาดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมดว้ยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขา.”
ตโต สรทตาปโส อนฺเตวาสิเก อามนฺเตสิ “ตาตา พุทฺธานำ นิสินฺนาสนมฺปิ นีจำ.  สมณสตสหสฺสสฺสาปิ อาสนำ นตฺถิ.  
ตุมฺเหหิ อชฺช อุฬารำ พุทฺธสกฺการำ กาตุำ วฏฺฏติ.  ปพฺพตปาทโต วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหรถ -อิติ.

เวลาทีพู่ด ย่อมเป็นเหมือนเน่ินชา้.  แต่วิสัยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ อันบุคคลไม่ควรคิด.
กถนกาโล ปปญฺโจ วิย โหติ.  อิทฺธิมโต ปน อิทฺธิวิสโย อจินฺเตยฺโย -อิติ.

เพราะฉะน้ัน โดยกาลเพียงครู่เดียวเท่าน้ัน ดาบสน้ันนำาดอกไมท้ั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแล้ว 
ตบแต่งอาสนะดอกไม้สำาหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณได้โยชน์ ๑
มุหุตฺตมตฺเตเนว เต ตาปสา วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหริตฺวา พุทฺธานำ โยชนปฺปมาณำ ปุปฺผาสนำ ปญฺญาเปสุำ. 
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อาสนะ สำาหรับพระอคัรสาวกทั้ง ๒ ประมาณ ๓ คาพยุต.๑ 
อาสนะ สำาหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกตา่งกัน มีประมาณกึ่งโยชน์เป็นต้น. 
อาสนะ สำาหรับภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์มีประมาณอุสภะ ๑๒.
อุภินฺนำ อคฺคสาวกานำ ติคาวุตำ.  เสสานำ ภิกฺขูนำ อฑฺฒโยชนิกาทิเภทำ.  สงฺฆนวกสฺส อุสภมตฺตำ อโหสิ.

ใครๆ ไมพ่ึงคิดว่า “ในอาศรมบทแห่งเดียวจะตบแต่งอาสนะใหญ่โตถึงเพียงน้ันได้อยา่งไร?”
“กถำ เอกสฺมึ อสฺสมปเท ตาวมหนฺตานิ อาสนานิ ปญฺญตฺตานิ -อิติ น จินฺเตตพฺพำ.

เพราะว่า น้ีเป็นวิสัยของฤทธิ์.
อิทฺธิวิสโย เหส.

เมื่อตบแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างน้ัน, สรทดาบส ยืนประคองอัญชลีเบ้ืองพระพักตร์ของพระตถาคตแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์เสดจ็ข้ึนสู่อาสนะดอกไม้น้ี เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระองค์ตลอดราตรีนาน.”
เอวำ ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ, สรทตาปโส ตถาคตสฺส ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต 
“ภนฺเต มยฺหำ ทีฆรตฺตำ หิตาย สุขาย อิมำ ปุปฺผาสนำ อภิรุหถ -อิติ อาห.

เพราะเหตุน้ัน โบราณาจารยจ์ึงกล่าวไวว้่า
เตน วุตฺตำ

“สรทดาบส๓ เอาดอกไมต้่างๆ และของหอมรวมด้วยกัน 
ตบแต่งอาสนะดอกไม้แล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีวา่
“ข้าแต่พระวีระ อาสนะที่ข้าพระองคต์บแต่งแล้วน้ี สมควรแด่พระองค์.

“นานาปุปฺผญฺจ คนฺธญฺจ สนฺนิปาเตตฺวาน เอกโต
ปุปฺผาสนำ ปญฺญาเปตฺวา อิทำ วจนมพฺรวิ
อิทำ เม อาสนำ วีร ปญฺญตฺตำ ตวนุจฺฉวึ.

พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ ให้เลื่อมใส
ขอจงประทับน่ังบนอาสนะดอกไม้.

มม จิตฺตำ ปสาเทนฺโต นิสีท ปุปฺผมาสเน.

พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจติของข้าพระองคใ์ห้เลื่อมใสแล้ว
ยังโลกน้ีกับทั้งเทวโลกให้ร่าเริงแล้ว
จึงประทับน่ังบนอาสนะดอกไม้ตลอด ๗ คืน ๗ วัน.”

สตฺตรตฺตินฺทิวำ พุทฺโธ นิสีทิ ปุปฺผมาสเน
มม จิตฺตำ ปสาเทตฺวา หาสยิตฺวา สเทวเก -อิติ.

๑ คาวุตหนึ่ง ยาว ๑๐๐ เส้น.
๒ อุสภะหนึ่ง ยาว ๒๕ วา.
๓ ควรให้ อหำ เป็นประธาน.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๔๖  • ๘. เร่ืองสญชัย • [บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]

เมื่อพระศาสดาประทับน่ังแล้วอยา่งน้ัน, พระอัครสาวกทั้ง ๒ และภิกษุที่เหลือน่ังแล้ว บนอาสนะที่ถึงแล้วแกต่นๆ.
เอวำ นิสินฺเน สตฺถริ, เทฺว อคฺคสาวกา เสสภิกฺขู จ อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสีทึสุ.

สรทดาบสได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต.
สรทตาปโส มหนฺตำ ปุปฺผจฺฉตฺตำ คเหตฺวา ตถาคตสฺส มตฺถเก ธาเรนฺโต อฏฺฐาสิ.

เพราะศาสดา ทรงอธิษฐานวา่ “ขอสักการะของพวกชฎิลน้ี จงมีผลใหญ่” ดังน้ีแล้ว ทรงเข้านิโรธสมาบัติ.
สตฺถา “ชฏิลานำ อยำ สกฺกาโร มหปฺผโล โหตุ -อิติ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิ.

สองพระอัครสาวกก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบวา่พระศาสดาทรงเข้าสมาบัติแล้ว ก็เข้าสมาบัติ.
สตฺถุ สมาปตฺตึ สมาปนฺนภาวำ ญตฺวา เทฺว อคฺคสาวกาปิ เสสภิกฺขูปิ สมาปตฺตึ สมาปชฺชึสุ.

เมื่อพระตถาคตประทับน่ังเข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตวาสิก, เมื่อถึงเวลาเที่ยวไปภิกษา, บริโภคมูลผลาผลในป่า 
แล้วยืนประคองอัญชลีแดพ่ระพทุธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลที่เหลือ.
ตถาคเต สตฺตาหำ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺเน, อนฺเตวาสิกา, ภิกฺขาจารกาเล สมฺปตฺเต, วนมูลผลาผลำ ปริภุญฺชิตฺวา 
เสสกาลำ พุทฺธานำ อญฺชลึ ปคฺคยฺห ติฏฺฐนฺติ.

ฝ่ายสรทดาบสไม่ไปแม้สู่ที่ภิกษาจาร กั้นฉัตรดอกไม้อยู่เทียว ให้เวลาลว่งไปด้วยปีติและสุขตลอด ๗ วัน.
สรทตาปโส ปน ภิกฺขาจารมฺปิ อคนฺตฺวา ปุปฺผจฺฉตฺตำ ธารยมาโน ว สตฺตาหำ ปีติสุเขน วีตินาเมสิ.

พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้ว ตรัสเรียกพระนิสภเถระ พระอัครสาวกผู้น่ังข้างพระปรัศเบ้ืองขวา ดว้ยรับสั่งว่า 
“นิสภะ เธอจงทำาอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบสทั้งหลายผู้ทำาสักการะ”
สตฺถา นิโรธโต วุฏฺฐาย ทกฺขิณปสฺเส นิสินฺนำ อคฺคสาวกำ นิสภตฺเถรำ อามนฺเตสิ 
“นิสภ สกฺการการกานำ ตาปสานำ ปุปฺผาสนานุโมทนำ กโรหิ -อิติ.

พระเถระมใีจยินดีประดจุแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ จากสำานักของพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณ 
เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แล้ว.
เถโร จกฺกวตฺติรญฺโญ สนฺติกา ปฏิลทฺธมหาลาโภ มหาโยโธ วิย ตุฏฺฐมานโส สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ปุปฺผาสนานุโมทนำ อารภิ.

ในที่สุดเทศนาของพระนิสภเถระน้ัน พระศาสดา ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่ ๒ ด้วยรับสั่งว่า “ภกิษุ แม้เธอก็จงแสดงธรรม.”
ตสฺส เทสนาวสาเน ทุติยสาวกำ อามนฺเตสิ “ตฺวำปิ ภิกฺขุ ธมฺมำ เทเสหิ -อิติ.

พระอโนมเถระพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกกล่าวธรรมแล้ว.
อโนมตฺเถโร เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ สมฺมสิตฺวา ธมฺมำ กเถสิ.

ดว้ยเทศนาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ การตรัสรู้มิได้มีแล้วแม้แก่ดาบสรูปหน่ึง.
ทฺวินฺนำ อคฺคสาวกานำ เทสนาย เอกสฺสาปิ อภิสมโย นาโหสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงดำารงอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณ ทรงเริ่มพระธรรมเทศนาแล้ว.
อถ สตฺถา อปริมาเณ พุทฺธวิสเย ฐตฺวา ธมฺมเทสนำ อารภิ.
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ในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ยกสรทดาบสเสีย ทั้งหมดบรรลพุระอรหัตแล้ว.
เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา สรทตาปสำ สพฺเพปิ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ ตรัสวา่ “เธอทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด.”
สตฺถา “เอถ ภิกฺขโว -อิติ หตฺถำ ปสาเรสิ.

ทันใดน้ันเอง ผมและหนวดของชฎิลเหล่าน้ันได้อันตรธานไปแล้ว.
เตสำ ตาวเทว เกสมสฺสูนิ อนฺตรธายึสุ.

บริขาร ๘ ได้สวมกายแล้วเทียว.
อฏฺฐ ปริกฺขารา กาเย ปฏิมุกฺกา ว อเหสุำ.

มีคำาถามสอดเข้ามาว่า “เพราะเหตุไร? สรทดาบสจึงไม่ได้บรรลพุระอรหัต.”
“สรทตาปโส กสฺมา อรหตฺตำ น ปตฺโต -อิติ.

แก้ว่า “เพราะความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน.”
วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา.

ได้ยินวา่ จำาเดิมแต่กาลที่สรทดาบสน้ัน เริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอัครสาวกผู้น่ังบนอาสนะที่ ๒ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่ เกิดความคดิข้ึนว่า 
“โอหนอ! แม้เราพึงไดร้ับธุระทีพ่ระสาวกรูปน้ีได้รับในศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้จะบังเกดิในอนาคต.”
ตสฺส กิร พุทฺธานำ ทุติยาสเน นิสีทิตฺวา สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ธมฺมำ เทสยโต อคฺคสาวกสฺส ธมฺมเทสนำ โสตุำ อารทฺธกาลโต ปฏฺฐาย 
“อโห วตาหำปิ อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน อิมินา สาวเกน ปฏิลทฺธำ ธุรำ ลเภยฺยำ -อิติ จิตฺตำ อุปฺปาเทสิ.

ดว้ยปริวิตกน้ัน สรทดาบสน้ันจึงไม่ได้อาจเพื่อทำาการแทงตลอดมรรคผลได้.
โส เตน ปริวิตกฺเกน มคฺคผลปฺปฏิเวธำ กาตุำ นาสกฺขิ.

ก็ทา่นยืนถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วในที่เฉพาะพระพักตร์ กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ภกิษุที่น่ังบนอาสนะลำาดับพระองค์ มีชื่อว่ากระไร ในศาสนาของพระองค์?
ตถาคตำ ปน วนฺทิตฺวา สมฺมุเข ฐตฺวา อาห “ภนฺเต ตุมฺหากำ อนนฺตราสเน นิสินฺโน ภิกฺขุ ตุมฺหากำ สาสเน โก นาม โหติ -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตาม บรรลุที่สดุแห่งสาวกบารมีญาณ 
แทงตลอดปัญญา ๑๖ อย่างตั้งอยู่,  ผู้น้ีชื่อวา่อัครสาวกในศาสนาของเรา.”
“มยา ปวตฺติตำ ธมฺมจกฺกำ อนุปวตฺเตนฺโต สาวกปารมีญาณสฺส โกฏิปฺปตฺโต โสฬส ปญฺญา ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฐิโต, 
มยฺหำ สาสเน อคฺคสาวโก นาม เอโส -อิติ.

ท่านได้ทำาความปรารถนาวา่ “พระเจ้าข้า ด้วยผลแห่งสักการะที่ข้าพระองค์กั้นฉัตรดอกไม้ทำาแล้วตลอด ๗ วันน้ี 
ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือความเป็นพรหมอย่างอื่น, 
แต่ขอข้าพระองค์ พึงเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจา้พระองค์หน่ึงในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองค์น้ี.”
“ภนฺเต ยฺวายำ มยา สตฺตาหำ ปุปฺผจฺฉตฺตำ ธาเรนฺเตน สกฺกาโร กโต,  อหำ อิมสฺส ผเลน อญฺญำ สกฺกตฺตำ วา พฺรหฺมตฺตำ วา น ปตฺเถมิ, 
อนาคเต ปน อยำ นิสภตฺเถโร วิย เอกสฺส พุทฺธสฺส อคฺคสาวโก ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ.
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พระศาสดา ทรงส่งพระอนาคตตังสญาณไปพิจารณาว่า “ความปรารถนาของบุรุษผู้น้ี จักสำาเร็จหรือหนอแล?” 
ได้ทรงเห็นวา่ผ่าน ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปไปแล้วจะสำาเร็จ.  ครั้นทรงเห็นแล้ว จึงตรัสกะสรทดาบสว่า 
“ความปรารถนาของท่านน้ีจกัไม่เปล่าประโยชน์.  กใ็นอนาคต ล่วงไป ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัป 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม๑ จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก.  พระมารดาของพระองค์จักมพีระนามว่ามหามายาเทวี. 
พระบิดาของพระองค์จักมพีระนามว่าสุทโธทนมหาราช. พระโอรสจักมพีระนามว่าราหุล. 
พระผู้อุปัฏฐากจักมีนามวา่อานนท์. พระสาวกที่ ๒ จักมีนามว่าโมคคัลลานะ. 
ส่วนตวัท่านจกัเป็นพระอัครสาวกของพระองค์ นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร.”๒

สตฺถา “สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมสฺส ปุริสสฺส ปตฺถนา -อิติ อนาคตำสญาณำ เปเสตฺวา โอโลเกนฺโต 
กปฺปสตสหสฺสาธิกำ เอกำ อสงฺเขยฺยำ อติกฺกมิตฺวา สมิชฺฌนภาวำ อทฺทส.  
ทิสฺวา สรทตาปสำ อาห “น เต อยำ ปตฺถนา โมฆา ภวิสฺสติ.  อนาคเต ปน กปฺปสตสหสฺสาธิกำ เอกำ อสงฺเขยฺยำ อติกฺกมิตฺวา 
โคตโม นาม พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิสฺสติ.  ตสฺส มาตา มหามายาเทวี นาม ภวิสฺสติ.  ปิตา สุทฺโธทโน นาม มหาราชา. 
ปุตฺโต ราหุโล นาม.  อุปฏฺฐาโก อานนฺโท นาม.  ทุติยสาวโก โมคฺคลฺลาโน นาม. 
ตฺวำ ปนสฺส อคฺคสาวโก ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺโต นาม ภวิสฺสสิ -อิติ.

ครั้นทรงพยากรณ์ดาบสอย่างน้ันแล้ว ตรัสธรรมกถา มีภกิษุสงฆ์แวดล้อมเหาะ๓ ไปแล้ว.
เอวำ ตาปสำ พฺยากริตฺวา ธมฺมกถำ กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อากาสำ ปกฺขนฺทิ.

ฝ่ายสรทดาบส ไปยังสำานักพวกพระเถระผู้อันเตวาสิกแล้ว ส่งข่าวไปแก่สริิวัฑฒกุฎุมพีผู้สหายว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจา้วา่ 
‘สรทดาบสผู้สหายของท่าน ได้ปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามวา่โคดม 
ซ่ึงจะทรงอุบัติข้ึนในอนาคต แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสีแล้ว, 
ท่านจงปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกที่ ๒.’”
สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา สหายกสฺส สิริวฑฺฒกุฏุมฺพิกสฺส สาสนำ เปเสสิ 
“ภนฺเต มม สหายกสฺส วเทถ  ‘สหายเกน เต สรทตาปเสน อโนมทสฺสิสฺส พุทฺธสฺส ปาทมูเล 
อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทฺธสฺส สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺถิตำ.  ตฺวำ ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถหิ -อิติ.

ก็แล ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว ได้ไปโดยข้างหน่ึง ก่อนกวา่พระเถระทั้งหลายเทียว ได้ยืนอยูร่ิมประตูเรือนของสิริวฑัฒะแล้ว.
เอวญฺจ ปน วตฺวา เถเรหิ ปุเรตรเมว เอกปสฺเสน คนฺตฺวา สิริวฑฺฒสฺส นิเวสนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.

สิรวิัฑฒะกล่าววา่ “นานหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมา” ดังน้ีแล้ว. นิมนต์ให้น่ังบนอาสนะ ตนน่ังบนอาสนะตำ่ากว่าแล้ว 
เรียนถามว่า “(ทำาไม) อันเตวาสกิบริษัทของพระคุณเจา้จึงหายไป?๔ เจา้ข้า.”
สิริวฑฺโฒ “จิรสฺสำ วต เม อยฺโย อาคโต -อิติ อาสเน นิสีทาเปตฺวา อตฺตนา นีจตเร อาสเน นิสินฺโน 
“อนฺเตวาสิกปริสา ปน โว ภนฺเต น ปญฺญายนฺติ -อิติ ปุจฺฉิ.

๑ ขุ. อ. ๓๒/๒๒
๒ ขุ. พุ. ๓๓/๕๔๓.
๓ อากาสำ ปกฺขนฺทิ.
๔ น ปญฺญายนฺติ.
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สรทะ. อยา่งน้ัน สหาย พระพุทธเจา้อโนมทัสสี เสด็จมายังอาศรมของข้าพเจ้าทั้งหลาย.  
พวกข้าพเจ้าทำาสักการะแดพ่ระองคต์ามกำาลังของตน. 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าทกุๆ คน. 
ในกาลจบเทศนา เว้นข้าพเจ้าคนเดียว ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแล้วบวช.  
ข้าพเจ้าเห็นพระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา 
จึงปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจา้พระนามวา่โคดมผู้จะเสดจ็อุบัติในอนาคต. 
แม้เธอก็จงปรารถนาตำาแหน่งสาวกที่ ๒ ในศาสนาของพระองค์ท่าน.”

“อาม สมฺม, อมฺหากำ อสฺสมำ อโนมทสฺสี พุทฺโธ อาคโต.  มยำ ตสฺส อตฺตโน พเลน สกฺการำ กริมฺหา.  
สตฺถา สพฺเพสำ ธมฺมำ เทเสสิ.  เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา มำ เสสา อรหตฺตำ ปตฺตา ปพฺพชึสุ.  
อหำ สตฺถุ อคฺคสาวกำ นิสภตฺเถรำ ทิสฺวา อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส โคตมพุทฺธสฺส นาม สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถสึ.  
ตฺวำปิ ตสฺส สาสเน ทุติยสาวกฏฺฐานำ ปตฺเถหิ -อิติ.

สิรวิัฑฒะ. ข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจา้ทั้งหลายเสียเลย ครับ.
“มยฺหำ พุทฺเธหิ สทฺธึ ปริจโย นตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

สรทะ. เรื่องทีจ่ะทูลกับพระพุทธเจ้า เป็นภาระข้าพเจา้เอง.  เธอจงจัดสักการะยิ่งใหญ่ไว้เถอะ.
“พุทฺเธหิ สทฺธึ กถนำ มยฺหำ ภาโร โหตุ.  ตฺวำ มหนฺตำ อภิสกฺการำ สชฺเชหิ -อิติ.

สิรวิัฑฒะ ฟังคำาของสรทดาบสน้ันแล้ว ให้ทำาสถานที่ประมาณ ๘ กรีส๑ โดยมาตราหลวง ที่ประตูเรือนของตนให้มพีื้นเสมอ 
แล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้ทำามณฑปมุงดว้ยดอกอุบลเขียว ตบแต่งพุทธอาสน์ 
จัดอาสนะแม้แก่ภิกษุที่เหลือ จดัสักการะและเครื่องต้อนรับเป็นอันมากแล้ว 
ได้ให้สัญญาแก่สรทดาบสเพื่อประโยชน์แก่การนิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจนำ สุตฺวา อตฺตโน นิเวสนทฺวาเร ราชมาเนน อฏฺฐกรีสมตฺตำ ฐานำ สมตลำ กาเรตฺวา วาลิกำ โอกิริตฺวา 
ลาชปญฺจมานิ ปุปฺผานิ วิกฺกิริตฺวา นีลุปฺปลจฺฉทนำ มณฺฑปํ การาเปตฺวา พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปตฺวา 
เสสภิกฺขูนำปิ อาสนานิ ปฏิยาเทตฺวา มหนฺตำ สกฺการสมฺมานำ สชฺเชตฺวา พุทฺธานำ นิมนฺตนตฺถาย สรทตาปสสฺส สญฺญำ อทาสิ.

พระดาบส ได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ไปที่อยู่ของสริิวัฑฒกุฎุมพีน้ันแล้ว.
ตาปโส พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา ตสฺส นิเวสนำ อคมาสิ.

๑ กรีส เป็นมาตราวัดชนิดหนึ่ง ๑ กรีส ๑๒๕ ศอก หรือ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก.
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ฝ่ายสริิวัฑฒกุฎุมพี ทำาการต้อนรับ รับบาตรจากพระหัตถ์ของพระตถาคต เชิญเสดจ็ให้เข้าไปสู่มณฑป 
ถวายนำ้าทกัษิโณทกแก่ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข ซ่ึงน่ังบนอาสนะที่แต่งไว้ อังคาสดว้ยโภชนะอันประณีต 
ในเวลาเสรจ็ภัตกจิ นิมนตพ์ระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ครองผ้าอันมีค่ามากแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความริเริ่มน้ีมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำาแหน่งมีประมาณน้อย.  
ขอพระองคท์รงทำาความอนุเคราะห์โดยทำานองน้ีแล ตลอด ๗ วัน.”
สิริวฑฺโฒปิ ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา ตถาคตสฺส หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา มณฺฑปํ ปเวเสตฺวา 
ปญฺญตฺตาสเน นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทกำ ทตฺวา ปณีตโภชเนน ปริวิสิตฺวา 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ มหารเหหิ วตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา 
“ภนฺเต นายำ อารมฺโภ อปฺปมตฺตกฏฺฐานตฺถาย.  อิมินาว นิยาเมน สตฺตาหำ อนุกมฺปํ กโรถ -อิติ อาห.

พระศาสดา ทรงรับแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำานองน้ันน่ันแล ตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืนประคองอัญชลี 
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า สรทดาบสสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่า ‘เราพึงเป็นพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองค์ใด,’ 
ข้าพระองค์พึงเป็นพระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองค์น้ันเหมือนกัน.”
โส เตเนว นิยาเมน สตฺตาหำ มหาทานำ ปวตฺเตตฺวา ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต อาห 
“ภนฺเต มม สหาโย สรทตาปโส ‘ยสฺส สตฺถุ อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ ปตฺเถสิ,  อหำ ตสฺเสว ทุติยสาวโก ภเวยฺยำ -อิติ. 

พระศาสดา ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล ทรงเห็นภาวะคือความสำาเร็จแห่งความปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณ์ว่า 
“แต่น้ีล่วงไป ๑ อสงไขยยิ่งดว้ยแสนกัป แม้ทา่นก็จักเป็นพระสาวกที่ ๒๑ ของพระพุทธเจา้พระนามวา่โคดม.”
สตฺถา อนาคตำ โอโลเกตฺวา ตสฺส ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาวำ ทิสฺวา พฺยากาสิ 
“ตฺวำปิ อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกำ อสงฺเขยฺยำ อติกฺกมิตฺวา โคตมพุทฺธสฺส ทุติยสาวโก ภวิสฺสสิ -อิติ.

สิรวิัฑฒะ ฟังพยากรณ์ของพระพทุธเจ้าทั้งหลายแล้ว ได้เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้ว.
พุทฺธานำ พฺยากรณำ สุตฺวา สิริวฑฺโฒ หฏฺฐปหฏฺโฐ อโหสิ.

แม้พระศาสดา ทรงทำาภตัตานุโมทนาแล้ว พร้อมทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล.
สตฺถาปิ ภตฺตานุโมทนำ กตฺวา สปริวาโร วิหารเมว คโต.

ภิกษุทั้งหลาย น้ีเป็นความปรารถนาที่บุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งน้ัน.
อยำ ภิกฺขเว มม ปุตฺเตหิ ตทา ปตฺถิตปตฺถนา.

อัครสาวกทั้ง ๒ น้ันได้ตำาแหน่งตามที่ตนปรารถนาน่ันแล.  เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.” |
เต ยถาปตฺถิตเมว ลภึสุ.  นาหำ มุขำ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ. |

๑ ขุ. อุ. ๓๒/๔๕.
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[สองอัครสาวก ทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา]

เมื่อพระศาสดา ตรัสพระพุทธพจน์อย่างน้ันแล, สองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผู้มพีระภาค ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบัน๑ 
ทั้งหมดวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ (คร้ัง) ข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไปดูมหรสพบนยอดเขา” ดังน้ีเป็นต้น 
จนถึงความแทงตลอดโสดาปัตติผลจากสำานักพระอัสสชิเถระ แล้วกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ น้ันไปยังสำานักของท่านอาจารย์สญชัย ประสงค์จะนำาทา่นมาสู่บาทมูลของพระองค์ 
แจ้งวา่ลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้ว กล่าวอานิสงส์ในการมาที่น่ี, –
เอวำ วุตฺเต, เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต มยำ อคาริยภูตา สมานา คิรคฺคสมชฺชำ ทสฺสนาย คตา -อิติ 
ยาว อสฺสชิตฺเถรสฺส สนฺติกา โสตาปตฺติผลปฏิเวธา สพฺพำ ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุำ กเถตฺวา 
“เต มยำ ภนฺเต สญฺชยสฺส อาจริยสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตำ ตุมฺหากำ ปาทมูลำ อาเนตุกามา ตสฺส ลทฺธิยา นิสฺสารภาวำ กเถตฺวา 
อิธาคมเน อานิสำสำ กถยิมฺหา, –

ท่านสญชัยตอบว่า ‘บัดน้ีชื่อวา่การอยู่เป็นอันเตวาสิกของเรา ย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งนำ้าในตุ่ม. 
เราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเตวาสิกได้,’ 
เมื่อข้าพระองค์บอกว่า ‘ท่านอาจารย์ เวลาน้ี มหาชนมีมือถือวตัถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา ท่านจักเป็นอย่างไร?’,  ตอบว่า ‘ก็ในโลกน้ี คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก?’ 
เมื่อข้าพระองคต์อบว่า ‘คนเขลามาก,’  กก็ล่าวว่า ‘ถ้ากระน้ัน พวกคนฉลาดๆ จกัไปสำานักพระสมณโคดม. 
พวกคนเขลาๆ จักมาสำานักของเรา. เธอทั้ง ๒ ไปเถอะ.’ ไม่ปรารถนาจะมา พระเจ้าข้า.”
โส ‘อิทานิ มยฺหำ อนฺเตวาสิวาโส นาม จาฏิยา อุทกจลนภาวปฺปตฺติสทิโส.  น สกฺขิสฺสามิ อนฺเตวาสิวาสำ วสิตุนฺติ วตฺวา, 
‘อาจริย อิทานิ มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตฺวา สตฺถารำเยว ปูเชสฺสติ.  ตุมฺเห กถำ ภวิสฺสถาติ วุตฺเต, 
‘กึ ปน อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑิตา พหู อุทาหุ ทนฺธาติ.  ‘ทนฺธาติ กถิเต, 
‘เตนหิ ปณฺฑิตา ปณฺฑิตา สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คมิสฺสนฺติ.  ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺติกำ อาคมิสฺสนฺติ.  คจฺฉถ ตุมฺเหติ วตฺวา 
อาคนฺตุำ น อิจฺฉิ ภนฺเต -อิติ.

[ผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูก ได้รับผลต่างกัน]

พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สญชัย ถือสิ่งที่ไม่มีสาระวา่ “มีสาระ” และสิ่งที่มีสาระว่า “ไม่มีสาระ” เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ.  
ส่วนเธอทั้ง ๒ รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยไม่เป็นสาระ 
ละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสีย ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่าน้ัน เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
ตำ สุตฺวา สตฺถา “ภิกฺขเว สญฺชโย อตฺตโน มิจฺฉาทิฏฺฐิตาย อสารำ ‘สาโรติ  สารญฺจ ‘อสาโรติ คณฺหิl  
ตุมฺเห ปน อตฺตโน ปณฺฑิตตาย สารำ สารโต อสารญฺจ อสารโต ญตฺวา อสารำ ปหาย สารเมว คณฺหิตฺถ -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

๑ เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
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“ชนเหล่าใด มีปกตริู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระวา่เป็นสาระ
และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระวา่ไม่เป็นสาระ
ชนเหล่าน้ัน มีความดำาริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระ.

“อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน
เต สารำ นาธิคจฺฉนฺติ มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา

ชนเหล่าใด รู้สิ่งเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ
และสิ่งไม่เป็นสาระ โดยความไม่เป็นสาระ
ชนเหล่าน้ัน มีความดำาริชอบเป็นโคจร ย่อมประสบสิ่งเป็นสาระ.”

สารญฺจ สารโต ญตฺวา อสารญฺจ อสารโต
เต สารำ อธิคจฺฉนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อสาเร สารมตโิน ความว่า 
สภาพน้ี คือ ปัจจัย ๔, มิจฉาทิฏฐิมวีัตถุ ๑๐, ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐิน้ัน ชือ่ว่าเป็นอสาระ.  
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระน้ันว่าเป็นสาระ.
ตตฺถ อสาเร สารมติโน -อิติ: 
จตฺตาโร ปจฺจยา. ทสวตฺถุกา มิจฺฉาทิฏฺฐิ.  ตสฺสา อุปนิสฺสยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยำ อสาโร นาม. ตสฺมึ สารทิฏฺฐิโน -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า สาเร จ อสารทสฺสิโน ความวา่ 
สภาพน้ี คือ สัมมาทิฏฐิมวีัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐิน้ัน ชือ่ว่าเป็นสาระ, 
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระน้ันว่า “น้ีไม่เป็นสาระ.”
สาเร จาสารทสฺสิโน -อิติ: 
ทสวตฺถุกา สมฺมาทิฏฺฐิ  .   ตสฺสา อุปนิสฺสยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยำ สาโร นาม.  ตสฺมึ “นายำ สาโร -อิติ อสารทสฺสิโน.

สองบทว่า เต สารำ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่าน้ัน คือผู้ถือมิจฉาทิฏฐิน้ันตั้งอยู่ 
เป็นผู้มีความดำาริผิดเป็นโคจร ด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลาย มีกามวติกเป็นต้น 
ย่อมไม่บรรลุสีลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมตุติสาระ วิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระ.
เต สารำ -อิติ: เต ตำ มิจฺฉาทิฏฺฐิคหณำ คเหตฺวา ฐิตา กามวิตกฺกาทีนำ วเสน มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา หุตฺวา 
สีลสารำ สมาธิสารำ ปญฺญาสารำ วิมุตฺติสารำ วิมุตฺติญาณทสฺสนสารำ ปรมตฺถสารำ นิพฺพานญฺจ นาธิคจฺฉนฺติ.

บทว่า สารญฺจ ความวา่ 
รู้สาระมีสีลสาระเป็นต้นน้ันน่ันแลวา่ “น้ีชื่อว่าสาระ” และสิ่งไม่เป็นสาระ มีประการดังกลา่วแล้วว่า “น้ีไม่เป็นสาระ.”
สารญฺจ -อิติ: ตเมว สีลสาราทิสารำ “สาโร นาม อยำ -อิติ วุตฺตปฺปการญฺจ อสารำ “อสาโร อยำ -อิติ ญตฺวา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๕๓  • ๘. เร่ืองสญชัย • [แก้อรรถ]

สองบทว่า เต สารำ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่าน้ัน คือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัสสนะอย่างน้ันตั้งอยู่ เป็นผู้มีความดำาริชอบเป็นโคจร 
ดว้ยสามารถแห่งความดำาริทั้งหลาย มีความดำาริออกจากกามเป็นต้น ย่อมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระ มีประการดังกล่าวแล้วน้ัน.
เต สารำ -อิติ: เต ปณฺฑิตา เอวำ สมฺมาทสฺสนำ คเหตฺวา ฐิตา เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีนำ วเสน สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา หุตฺวา 
ตำ วุตฺตปฺปการำ สารำ อธิคจฺฉนฺติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สนฺนิปติตานำ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องสญชัย จบ.
สญฺชยวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๕๔  • ๙. เร่ืองพระนันทเถระ • ๙. เร่ืองพระนันทเถระ

๙. เรื่องพระนันทเถระ
๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภท่านนันทะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยถา อคารำ อจฺุฉนฺนำ” เป็นต้น.
“ยถา อคารำ ทุจฺฉนฺนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ นนฺทำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์]

ความพิสดารว่า พระศาสดา ทรงมพีระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้ว เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน, 
บรรดาทตู ๑๐ คน มีบรวิาร คนละพัน อันพระเจา้สุทโธทนมหาราชทรงส่งไปดว้ยรับสั่งว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงนำาบุตรมาแสดงแก่เราเถิด,” พระกาฬุทายีเถระ ไปทีหลังกว่าทตูทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแล้ว 
ทราบกาลเป็นที่เสด็จมาแล้ว พรรณนาหนทางดว้ยคาถาประมาณ ๖๐ คาถานำาเสดจ็ [พระศาสดา] 
ผู้มีพระขีณาสพสองหมื่นแวดลอ้มแล้ว ไปสู่กบิลพัสดุ์บุรี, 
ทรงทำาฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหตุเกดิแห่งเรื่อง แล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดก๑ ในสมาคมพระญาติ, 
วันรุ่งข้ึน เสด็จเข้าไปบิณฑบาต โปรดพระบิดาให้ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล ด้วยพระคาถาวา่ “อุตตฺิฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย” เป็นต้น,
โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีให้ดำารงอยูใ่นโสดาปัตติผล และโปรดพระราชา (พระบิดา) ให้ดำารงในสกทาคามิผล 
ดว้ยพระคาถาวา่ “ธมฺมญจฺเร สุจริตำ๒” เป็นต้น.
สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก ราชคหำ คนฺตฺวา เวฬุวเน วิหรนฺโต 
“ปุตฺตำ เม อาเนตฺวา ทสฺเสถ -อิติ สุทฺโธทนมหาราเชน เปสิตานำ สหสฺสสหสฺสปริวารานำ ทสนฺนำ ทูตานำ 
สพฺพปจฺฉโต คนฺตฺวา อรหตฺตำ ปตฺเตน กาฬุทายิตฺเถเรน อาคมนกาลำ ญตฺวา 
สฏฺฐิมตฺตาย คาถาย มคฺควณฺณำ วณฺเณตฺวา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต กปิลวตฺถุปุรำ นีโต 
ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา มหาเวสฺสนฺตรชาตกำ กเถตฺวา 
ปุนทิวเส ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ “อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย -อิติ คาถาย ปิตรำ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปตฺวา 
“ธมฺมญฺจเร สุจริตำ -อิติ คาถาย มหาปชาปตึ โคตมึ โสตาปตฺติผเล ราชานญฺจ สกทาคามิผเล ปติฏฺฐาเปสิ.

ก็ในกาลเสร็จภัตกิจ ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดา ตรัสจันทกินนรีชาดก๓ 
ในวันที่ ๓ แตว่ันน้ัน ครั้นเมื่อวิวาหมงคล เป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมาร เป็นไปอยู่, 
เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมาร ตรัสมงคล (อวยพร) เสด็จลกุจากอาสนะแล้วหลีกไป 
หาได้ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่.
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน ปน ราหุลมาตุคุณกถำ นิสฺสาย จนฺทกินฺนรีชาตกำ กเถตฺวา 
ตโต ตติยทิวเส, นนฺทกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ, 
ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา นนฺทกุมารสฺส หตฺเถ ปตฺตำ ทตฺวา มงฺคลำ วตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมนฺโต 
นนฺทกุมารสฺส หตฺถโต ปตฺตำ น คณฺหิ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๑๐/๓๑๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.
๒ ขุ. ธ. ๒๕/๓๘.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๘. ตทฏฺฐกถา. ๖/๓๕๗.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๕๕  • ๙. เร่ืองพระนันทเถระ • [พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์]

ฝ่ายนันทกุมารน้ัน ด้วยความเคารพในพระตถาคต จึงมอิาจทูล (เตือน) ว่า “ขอพระองค์รับบาตรไปเถิด พระเจ้าข้า”.
โสปิ ตถาคตคารเวน “ปตฺตำ โว ภนฺเต คณฺหถ -อิติ วตฺตุำ นาสกฺขิ.

แต่นันทกุมารน้ันคิดอย่างน้ีว่า “พระศาสดา คงจกัทรงรับบาตรที่หัวบันได.”
เอวำ ปน จินฺเตสิ “โสปาณสีเส ปตฺตำ คณฺหิสฺสติ -อิติ.

แม้ในที่น้ัน พระศาสดาก็มิได้ทรงรับ.
สตฺถา ตสฺมึปิ ฐาเน น คณฺหิ.

นันทกุมารนอกน้ีก็คิดว่า “คงจักทรงรับที่ริมเชิงบันได.”
อิตโร “โสปาณปาทมูเล คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

แม้ในที่น้ัน พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.

[นันทพุทธอนุชา ออกบวช]

นันทกุมารก็คิดว่า “จักทรงรับที่พระลานหลวง”.
อิตโร “ราชงฺคเณ คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

แม้ในที่น้ัน พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.

พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต่) จำาเสดจ็ไปด้วยความไม่เต็มพระหทัย, 
ดว้ยความเคารพในพระตถาคต จึงไม่สามารถทูลวา่ “ขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิด;” 
ทรงเดินนึกไปวา่ “พระองค์จักทรงรับในที่น้ี. พระองค์จักทรงรับในที่น่ี.”
กุมาโร นิวตฺติตุกาโม อรุจิยา คจฺฉนฺโต ตถาคตคารเวน “ปตฺตำ คณฺหถ -อิติ วตฺตุำ น สกฺโกติ, 
“อิธ คณฺหิสฺสติ. เอตฺถ คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตนฺโต คจฺฉติ.

ในขณะน้ัน หญิงพวกอื่นเห็นอาการน้ันแล้ว จึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่า 
“พระแม้เจ้า พระผู้มพีระภาคทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้ว, คงจักพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้า.”
ตสฺมึ ขเณ อญฺญา อิตฺถิโย ตำ ทิสฺวา ชนปทกลฺยาณิยา อาจิกฺขึสุ 
“อยฺเย ภควา นนฺทกุมารำ คเหตฺวา คโต.  ตุมฺเหหิ ตำ วินา กริสฺสติ๑ -อิติ.

ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีน้ันได้ยินคำาน้ันแล้ว มีหยาดนำ้ายังไหลอยู่เทียว มีผมอันเกล้าได้กึ่งหน่ึง รีบไปทูลวา่ 
“ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองคพ์ึงดว่นเสด็จกลับ.”
สาปิ ตำ สุตฺวา อุทกพินฺทูหิ ปคฺฆรนฺเตเหว อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ เกเสหิ เวเคน คนฺตฺวา “ตุวฏำ โข อยฺยปุตฺต อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.

คำาขอนางน้ัน ประหน่ึงตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารน้ัน.
ตำ ตสฺสา วจนำ ตสฺส หทเย ติริยำ ปติตฺวา วิย ฐิตำ.

๑ ม. กึ ตุมฺเห หิ ตำ วนิา กริสฺสถาติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๕๖  • ๙. เร่ืองพระนันทเถระ • [นันทพุทธอนุชา ออกบวช]

แม้พระศาสดา ก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารน้ันเลย ทรงนำานันทกุมารน้ันไปสู่วิหารแล้ว ตรัสวา่ 
“นันทะ เธออยากบวชไหม?”.
สตฺถาปิสฺส หตฺถโต ปตฺตำ อคฺคณฺหิตฺวาว ตำ วิหารำ เนตฺวา “ปพฺพชิสฺสสิ นนฺท -อิติ อาห.

นันทกุมารน้ัน ดว้ยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงไม่ทูลวา่ “จักไม่บวช” 
ทูลรับวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จักบวชพระเจ้าข้า.”
โส พุทฺธคารเวน “น ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อวตฺวา “อาม ภนฺเต ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดารับสั่งวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระน้ัน เธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิด.”
สตฺถา “เตนหิ ภิกฺขเว นนฺทำ ปพฺพาเชถ -อิติ อาห.

[ราหุลกมุารทูลขอสมบัตกิะพระศาสดา]

พระศาสดา เสดจ็ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์บุรี ในวันที่ ๓ ทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้ว.
สตฺถา กปิลวตฺถุปุรำ คนฺตฺวา ตติยทิวเส นนฺทำ ปพฺพาเชสิ.

ในวันที่ ๗ พระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแลว้ ทรงส่งไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค ด้วยพระดำารัสว่า 
“พ่อ พ่อจงดูพระสมณะซ่ึงมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อม ทรงมีวรรณะประดุจสีทองคำา 
มีวรรณะแห่งพระรูปประดุจพรหมน่ัน. พระสมณะน้ีเป็นพระบิดาของพ่อ. 
หม้อทรพัย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อน่ันประสูติ. ตั้งแต่เวลาพระองค์ออกบวช แม่ไม่พบเลย. 
พ่อจงไปทูลขอมรดกกะพระองค์ทา่นว่า ‘ข้าแต่เสดจ็พ่อ ข้าพระองค์เป็นกุมาร. ถึงอภิเษกแล้ว จักเป็นพระเจา้จักรพรรดิ. 
ข้าพระองค์ต้องการด้วยทรัพย์.  ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์. เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของพระบิดา.’”
สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา กุมารำ อลงฺกริตฺวา ภควโต สนฺติกำ เปเสสิ 
“ปสฺส ตาต เอตำ วีสติสหสฺสสมณปริวุตำ สุวณฺณวณฺณำ พฺรหฺมรูปวณฺณำ สมณำ.  อยนฺเต ปิตา. 
เอตสฺส ตว ปิตุโน ชาตกาเล มหนฺตา นิธิกุมฺภิโย อเหสุำ.  ตสฺส นิกฺขมนกาลโต ปฏฺฐาย น ปสฺสามิ.  
คจฺฉ. นำ ทายชฺชำ ยาจาหิ ‘อหำ ตาต กุมาโร.  อภิเสกำ ปตฺวา จกฺกวตฺตี ภวิสฺสามิ.  ธเนน เม อตฺโถ  .    ธนำ เม เทหิ. 
สามิโก หิ ปุตฺโต ปิตุ สนฺตกสฺส -อิติ.

พระกุมารเสด็จไปสู่สำานักของพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว หวนได้ความสิเนหาในพระบิดา ร่าเริงยินดีแล้วทูลว่า 
“ข้าแต่พระสมณะ พระฉายา๑ของเสด็จพ่อสบาย” ได้ยืนทูลคำาแม้อื่นเป็นอันมากที่สมควรแกต่น.
กุมาโร ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปิตุสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา หฏฺฐตุฏฺโฐ “สุขา เต สมณ ฉายา -อิติ วตฺวา 
อญฺญำปิ พหุำ อตฺตโน อนุรูปํ วทนฺโต อฏฺฐาสิ.

พระผู้มีพระภาคทรงทำาภตักิจแล้ว ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
ภควา กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

๑ ร่มเงา
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แม้พระกุมาร ก็ทูลขอวา่ “ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด, 
ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด” ดังน้ีแล้ว เสด็จตดิตามพระผู้มีพระภาคไป.
กุมาโรปิ “ทายชฺชำ เม สมณ เทหิ, ทายชฺชำ เม สมณ เทหิ -อิติ ภควนฺตำ อนุพนฺธิ.

แม้พระผู้มพีระภาคก็ไม่ให้พระกุมารกลับ.
ภควาปิ กุมารำ น นิวตฺตาเปสิ.

ฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มพีระภาค ให้กลับได้.
ปริชโนปิ ภควตา สทฺธึ คจฺฉนฺตำ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขิ.

พระกุมารน้ันได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว พร้อมด้วยพระผู้มพีระภาค ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ โส ภควตา สทฺธึ อารามเมว อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาค ทรงพระดำาริวา่ “กุมารน้ีอยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดา. 
ทรพัย์น้ันไปตามวัฏฏะ มีความคับแคบ.  ชา่งเถิด เราจกัให้อริยทรัพย์ ๗ ประการ อันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพธิแก่เธอ. 
จะทำาเธอให้เป็นเจา้ของมรดกอันเป็นโลกุตระ.”
ตโต ภควา จินฺเตสิ “ยำ อยำ ปิตุ สนฺตกำ ธนำ อิจฺฉติ, ตำ วฏฺฏานุคตำ สวิฆาตำ.  
หนฺทสฺส โพธิมูเล มยา ปฏิลทฺธำ สตฺตวิธำ อริยธนำ เทมิ.  โลกุตฺตรทายชฺชสฺส นำ สามิกำ กโรมิ -อิติ.

[ราหุกุมารบรรพชา]

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้ว ตรัสว่า “สารีบุตร ถ้ากระน้ัน เธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิด.”
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ สารีปุตฺตำ อามนฺเตสิ “เตนหิ ตฺวำ สารีปุตฺต ราหุลกุมารำ ปพฺพาเชหิ -อิติ.

พระเถระยังพระกุมารน้ันให้ผนวชแล้ว.
เถโร ตำ ปพฺพาเชสิ.

ก็เมื่อพระกุมารผนวชแล้ว, ทุกข์มีประมาณยิ่งได้เกดิข้ึนแก่พระราชา เพราะได้ทรงสดับข่าวน้ัน.
ปพฺพชิเต ปน กุมาเร, รญฺโญ ตำ สุตฺวา อธิมตฺตำ ทุกฺขำ อุปฺปชฺชิ.

พระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกข์น้ันไว้ได้ เสด็จไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค ทูลชี้แจงแล้วขอประทานพรว่า 
“พระเจ้าข้า หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช.”
ตำ อธิวาเสตุำ อสกฺโกนฺโต ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา ปฏินิเวเทตฺวา 
“สาธุ ภนฺเต อยฺยา มาตาปิตูหิ อนนุญฺญาตำ ปุตฺตำ น ปพฺพาเชยฺยุำ -อิติ วรำ ยาจิ.
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พระผู้มีพระภาค ประทานพรน้ันแด่ท้าวเธอแล้ว  รุ่งข้ึนวันหน่ึง เสวยพระกระยาหารเชา้ในพระราชนิเวศน์แล้ว,  
เมื่อพระราชาประทับอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง ทูลเล่าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาทีพ่ระองคท์รงทำาทุกรกิริยา 
เทวดาองค์หน่ึง เข้ามาหาหม่อมฉัน บอกวา่ ‘พระโอรสของพระองค์ทวิงคตแล้ว’  หม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำาของเทวดาน้ัน 
จึงคัดค้านเทวดาน้ันว่า ‘บุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลโุพธิญาณ ย่อมไมท่ำากาละ’” ดังน้ีแล้ว, 
ตรัสว่า “มหาบพิตร บัดน้ี พระองคจ์ักทรงเชื่อถือได้อยา่งไร? แม้ในกาลก่อน เมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแกพ่ระองค์ 
ทูลวา่ ‘บุตรของพระองค์ทิวงคตแล้ว’ พระองค์ยังไม่ทรงเชื่อ” ได้ตรัสมหาธรรมปาลชาดก๑ เพราะอุบัติเหตุแห่งเรื่องน้ี.
ภควา ตสฺส ตำ วรำ ทตฺวา ปุเนกทิวสำ ราชนิเวสเน กตปาตราโส 
เอกมนฺตำ นิสินฺเนน รญฺญา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ทุกฺกรการิกกาเล เอกา เทวตา มำ อุปสงฺกมิตฺวา ‘ปุตฺโต เต กาลกโตติ อาห 
อหำ ตสฺสา วจนำ อสทฺทหนฺโต ‘น มยฺหำ ปุตฺโต โพธึ อปฺปตฺวา กาลำ กโรตีติ ตำ ปฏิกฺขิปึ -อิติ วุตฺเต, 
อิทานิ มหาราช กึ สทฺทหิสฺสถ, ปุพฺเพปิ อฏฺฐิกานิ ตุยฺหำ ทสฺเสตฺวา ‘ปุตฺโต เต มโตติ วุตฺเต, น สทฺทหิตฺถ -อิติ 
อิมิสฺสา อตฺถุปฺปตฺติยา มหาธมฺมปาลชาตกำ กเถสิ.

ในกาลจบกถา พระราชาดำารงอยู่ในอนาคามิผล.
กถาปริโยสาเน ราชา อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิ.

พระผู้มีพระภาค โปรดพระบิดาให้ดำารงอยู่ในผล ๓ ด้วยประการฉะน้ีแล้ว มีภกิษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤห์อีก 
แต่น้ัน ทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อประโยชน์แก่การเสดจ็มาสู่กรุงสาวัตถี, 
ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำาเรจ็แล้ว, เสด็จไปจำาพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารน้ัน.
อิติ ภควา ปิตรำ ตีสุ ผเลสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ปุนเทว ราชคหำ คนฺตฺวา 
ตโต อนาถปิณฺฑิเกน สาวตฺถึ อาคมนตฺถาย คหิตปฏิญฺโญ, นิฏฺฐิเต เชตวนมหาวิหาเร, ตตฺถ คนฺตฺวา วาสำ กปฺเปสิ.

[พระนันทะอยากสึก]

เมื่อพระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างน้ีน่ันแล, ท่านพระนันทะกระสันข้ึนแล้ว๒ 
จึงบอกเน้ือความน้ันแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
“ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤตพิรหมจรรย์. ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจา้จักกลา่วคืนสิกขาแล้วสกึ๓.”
เอวำ สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเตเยว, อายสฺมา นนฺโท อุกฺกณฺฐิตฺวา๔ ภิกฺขูนำ เอตมตฺถำ อาโรเจสิ 
‘อนภิรโต อหำ อาวุโส พฺรหฺมจริยำ จรามิ. น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ๕. สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ. 

๑ ขุ. ชา. ตทฏฺฐกถา. ๕/๔๖๘.
๒ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๓ หีนายาวตตฺิสฺสามิ จักเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว.
๔ ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๓.
๕ สี. สนฺตาเนตุำ. ปาลิยมฺปน สนฺธาเรตุนตฺิ ทิสฺสติ.
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พระผู้มีพระภาคทรงสดับความเป็นไปน้ันแล้ว รับสั่งให้หาทา่นพระนันทะมาเฝ้าแล้ว ตรัสคำาน้ีว่า 
“จริงหรือนันทะ? ได้ยินว่า เธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างน้ีว่า 
‘ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก’ หรือ?’”
ภควา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ปกฺโกสาเปตฺวา เอตทโวจ “สจฺจำ กิร ตฺวำ นนฺท สมฺพหุลานำ ภิกฺขูนำ เอวมาโรเจสิ 
‘อนภิรโต อหำ อาวุโส พฺรหฺมจริยำ จรามิ.  น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ.  สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ. 

นันทะ. จริงอย่างน้ัน พระเจา้ข้า.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. นันทะ ก็เธอไม่ยินดีประพฤตพิรหมจรรย์. ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. 
จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไร?

“กิสฺส ปน ตฺวำ นนฺท อนภิรโต พฺรหฺมจริยำ จรสิ.  น สกฺโกสิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ.  สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสสิ -อิติ.

นันทะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ, เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือน, นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ มีผมอันเกลา้ได้กึ่งหน่ึง 
ได้ร้องสั่งคำาน้ีกะข้าพระองค์วา่ ‘ข้าแตพ่ระลกูเจ้า ขอพระลูกเจา้พึงด่วนเสด็จมา.’ 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ันแล หวนระลกึถึงคำาน้ันอยู่ จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 
ไม่สามารถจะสืบพรหมจรรย์ไปได้. จกักล่าวคืนสิกขาสึกไป.”

“สากิยานี เม ภนฺเต ชนปทกลฺยาณี, ฆรา นิกฺขมนฺตสฺส, อฑฺฒุลฺลิขิเตหิ๑ เกเสหิ อปโลเกตฺวา มำ เอตทโวจ 
‘ตุวฏำ โข อยฺยปุตฺต อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ 
โส โข อหำ ภนฺเต ตำ อนุสฺสรมาโน อนภิรโต พฺรหฺมจริยำ จรามิ.  น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยำ สนฺธาเรตุำ. 
สิกฺขำ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามิ -อิติ.

[พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ]

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาคเจา้ ทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาแล้ว นำาไปสู่ดาวดึงสเทวโลกด้วยกำาลังพระฤทธิ์  
ในระหวา่งทาง ทรงแสดงนางลิงลุ่น๒ตัวหน่ึง ซ่ึงมีหูจมูกและหางขาด น่ังเจ่า๓อยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ 
ในนาที่ไฟไหม้แห่งหน่ึงแล้ว ทรงแสดงนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าดังเท้านกพิราบ๔ ผู้มาสู่ที่บำารุงของท้าวสักกเทวราช 
ในภพดาวดึงส์.
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ นนฺทำ พาหาย คเหตฺวา อิทฺธิพเลน ตาวตึสเทวโลกำ เนนฺโต 
อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฌามขานุมตฺถเก นิสินฺนำ ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺฐำ เอกำ ปลุฏฺฐมกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา 
ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวรญฺโญ อุปฏฺฐานำ อาคตานิ กกุฏปาทานิ๕ ปญฺจ อจฺฉราสตานิ ทสฺเสสิ.

๑ อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหีติปิ ปาโฐ.
๒ ด้วน, กุด
๓ อาการท่ีเกาะ จับ หรือนั่งอย่างหงอยเหงา, อยู่ในท่ีจำากัดไปไหนมาไหนไม่ได้
๔ บทว่า กกฏุปาทานิ ได้แก่ มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบ เพราะมีสีแดง
๕ กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตปาทสทิสปาทานิ. ปาลิยมฺปน กุกฺกุฏปาทานีติ ทิสฺสติ.
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ก็แลครั้นแสดงแล้ว ตรัสอย่างน้ีวา่ “นันทะ เธอสำาคัญความข้อน้ันเป็นไฉน? 
ฝ่ายไหนหนอแล มรีูปงามกวา่ น่าดูกว่าและน่าเลื่อมใสกวา่กัน? 
นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ หรือนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบน้ี.”
ทสฺเสตฺวา จ ปน เอวมาห “ตำ กึ มญฺญสิ นนฺท?  กตมา นุโข อภิรูปตรา จ๑ ทสฺสนียตรา จ ปาสาทิกตรา จ. 
สากิยานี วา ชนปทกลฺยาณี,  อิมานิ วา ปญฺจ อจฺฉราสตานิ กกุฏปาทานิ -อิติ.

พระนันทะได้สดับพระพุทธดำารัสน้ันแล้วทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
นางลิงลุ่นมีหูจมูกและหางขาดน้ัน แม้ฉันใด ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ นางชนบทกัลยาณี ผู้ศากิยะ ก็เหมือนกันฉันน้ัน. 
เพราะการเปรียบเทียบกัน นางย่อมไม่ถึงการนับบ้าง ไม่ถึงเสี้ยวหน่ึงบ้าง ไม่ถึงส่วน (หนึ่ง) บ้าง แห่งนางอัปสร ๕๐๐ น้ี. 
ที่แท้นางอัปสร ๕๐๐ น้ีแล มรีูปงามกวา่ น่าดูกว่า และน่าเลื่อมใสกว่า.”
ตำ สุตฺวา อาห “เสยฺยถาปิ สา ภนฺเต ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺฐา ปลุฏฺฐมกฺกฏี, เอวเมว โข ภนฺเต สากิยานี ชนปทกลฺยาณี.  
อิเมสำ ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ อุปนิธาย สงฺขฺยำปิ น อุเปติ กลำปิ น อุเปติ ภาคำปิ น อุเปติ. 
อถโข อิมาเนว ปญฺจ อจฺฉราสตานิ อภิรูปตรานิ เจว ทสฺสนียตรานิ จ ปาสาทิกตรานิ จ -อิติ.

พระผู้มีพระภาค. นันทะ เธอจงยินดี, นันทะ เธอจงยินดี. 
เราจะเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าดุจเท้านกพิราบ.

“อภิรม นนฺท, อภิรม นนฺท.  อหนฺเต ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.

นันทะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระผู้มพีระภาคเป็นประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ 
ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบไซร้, ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกัยินดีในพรหมจรรย์.

“สเจ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ, อภิรมิสฺสามหำ ภนฺเต ภควา พฺรหฺมจริเย -อิติ.

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงพาท่านนันทะไป หายวับไปในที่น้ัน ได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิม.
อถโข ภควา อายสฺมนฺตำ นนฺทำ คเหตฺวา ตตฺถ อนฺตรหิโต เชตวเนเยว ปาตุรโหสิ.

ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วแลว่า “ข่าวว่า ท่านนันทะเป็นพระภาดา๒ ของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง 
ประพฤตพิรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอัปสรทั้งหลาย; นัยว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะน้ัน 
เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดจุเท้านกพริาบ.”
อสฺโสสุำ โข ภิกฺขู “อายสฺมา กิร นนฺโท ภควโต ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต อจฺฉรานำ เหตุ พฺรหฺมจริยำ จรติ. 
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.

๑ ม. ยุ. วา. ปาลิยมฺปิ วาติ ทิสฺสติ.
๒ น้องชาย.
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[พระนันทะสำาเร็จอรหัตตผล]

ครั้งน้ันแล พวกภิกษุผู้สหายของทา่นพระนันทะ เรียกท่านพระนันทะ 
ดว้ยวาทะว่า คนรับจ้างบ้าง ด้วยวาทะว่า คนอันพระผู้มพีระภาคทรงไถ่ไว้บ้าง วา่ 
“ได้ยินวา่ ทา่นพระนันทะเป็นคนรับจ้าง.  ได้ยินวา่ ทา่นพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้. 
พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางอัปสร ๕๐๐. 
ได้ยินวา่ พระผู้มพีระภาคทรงเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ.”
อถโข อายสฺมโต นนฺทสฺส สหายกา ภิกฺขู อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ภตกวาเทน จ อุปกฺกีตกวาเทน จ สมุทาจรนฺติ 
“ภตโก กิรายสฺมา นนฺโท. อุปกฺกีตโก กิรายสฺมา นนฺโท.  ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ เหตุ พฺรหฺมจริยำ จรติ. 
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ -อิติ.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจด้วยวาทะว่าคนรับจา้งบ้าง ดว้ยวาทะวา่คนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้าง 
ของเหล่าภิกษุสหาย เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกแล้วไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่. 
ต่อกาลไม่นานเลย ได้ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรทั้งหลาย (ออก) จากเรือน บวชไม่มีเรือน โดยชอบ 
ต้องการด้วยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จอยู่แล้วอยู่ในทิฏฐธรรม รู้ชดั๑ ว่า 
“ชาติสิ้นแล้ว. พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว. กิจจำาต้องทำาๆ เสร็จแล้ว. กจิอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างน้ีไม่มี.”
อถโข อายสฺมา นนฺโท สหายกานำ ภิกฺขูนำ ภตกวาเทน จ อุปกฺกีตกวาเทน จ อฏฺฏิยมาโน หรายมาโน ชิคุจฺฉมาโน 
เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต, นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยำ ปพฺพชนฺติ. 
ตทนุตฺตรำ พฺรหฺมจริยปริโยสานำ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ. 
“ขีณา ชาติ  .    วุสิตำ พฺรหฺมจริยำ  .   กตำ กรณียำ.  นาปรำ อิตฺถตฺตาย -อิติ อพฺภญฺญาสิ.

เป็นอันว่าทา่นพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หน่ึง บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย.
อญฺญตโร จ ปนายสฺมา นนฺโท อรหตำ อโหสิ.

ครั้งน้ัน เทวดาองค์หน่ึง ยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง ในส่วนแห่งราตรีแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระนันทะ เป็นพระภาดาของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุติ๒ ปัญญา
วิมตุติ๓ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้วอยูใ่นทิฏฐธรรม.”
อเถกา เทวตา รตฺติภาเค สกลำ เชตวนำ โอภาเสตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อาโรเจสิ 
“อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฺฉาปุตฺโต 
อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.

ญาณได้เกิดข้ึนแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า (เหมือนกัน) ว่า “นันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมตุติอันหาอาสวะมิได้ 
เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเรจ็แล้วอยู่ในทิฏฐธรรม.”

๑ อีกนัยหนึ่ง ได้ทำาให้แจ้งซึ่งท่ีสุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม เป็นท่ีต้องการแห่งกุลบุตรท้ังหลายผู้ (ออก) จากเรือนโดยชอบ บวชไม่มีเรือน ด้วย
ความรู้ยิ่งเอง.

๒ พ้นจากกิเลสด้วยอำานาจใจ
๓ พ้นจากกิเลสด้วยอำานาจปัญญา.
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ภควโตปิ โข ญาณำ อุทปาทิ 
“นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.

ท่านพระนันทะแม้น้ัน โดยล่วงไปแห่งราตรีน้ัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้ ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะซ่ึงนางอัปสร ๕๐๐ 
ซ่ึงมีเท้าดุจเท้านกพิราบ ด้วยการรับรองใด, ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เปลื้องพระผู้มพีระภาคเจ้าจากการรับรองน่ัน.”
โสปายสฺมา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอตทโวจ 
“ยำ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนำ อจฺฉราสตานำ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานำ, 
มุญฺจามหำ ภนฺเต ภควนฺตำ เอตสฺมา ปฏิสฺสวา -อิติ.

พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “นันทะ แม้เราก็กำาหนดใจของเธอด้วยใจ (ของเรา) ทราบแล้ววา่ ‘นันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้ว อยูใ่นทิฏฐธรรม.’ 
แม้เทวดาก็บอกเน้ือความน้ีแก่เราวา่ ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านนันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้วอยูในทิฏฐธรรม.’ 
นันทะ เมื่อใดแล จติของเธอ พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะมีความไม่ยดึมั่น, เมื่อน้ัน เราก็พ้นจากการรับรองน่ัน.”
“มยาปิ โข เต นนฺท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต 
‘นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ 
เทวตาปิ เม เอตมตฺถำ อาโรเจสิ 
‘อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท อาสวานำ ขยา อนาสวำ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยำ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ. 
ยเทว โข เต นนฺท อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตำ มุตฺตำ, อถาหำ มุตฺโต เอตสฺมา ปฏิสฺสวา -อิติ.

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเน้ือความน้ีแล้ว ทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า
อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทิตฺวา ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ

“เปือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้ว. หนามคือกามอันผู้ใดยำ่ายีได้แล้ว, 
ผู้น้ัน บรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์.”๑

“ยสฺส ติณฺโณ กามปงฺโก มทฺทิโต กามกณฺฏโก 
โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต สุขทุกฺเข น เวธติ -อิติ.

[พระนันทะถูกฟ้อง]

ต่อมาวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย ถามท่านพระนันทะว่า “นันทะผู้มีอายุ เมื่อก่อน ท่านกลา่ววา่ ‘ข้าพเจา้เป็นผู้กระสันแล้ว.’ 
บัดน้ีจิตของท่านเป็นอย่างไร?”
อเถกทิวสำ ภิกฺขู อายสฺมนฺตำ นนฺทำ ปุจฺฉึสุ “อาวุโส นนฺท ปุพฺเพ ตฺวำ ‘อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วเทสิ.  อิทานิ เต กถำ -อิติ.

พระนันทะตอบว่า “ผู้มีอายุ ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มี.”
“นตฺถิ เม อาวุโส คิหิภาวาย อาลโย -อิติ.

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗.
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พวกภิกษุไดฟ้ังคำาน้ันแล้ว กล่าวกันวา่ “ท่านนันทะ พูดไมจ่ริง ย่อมพยากรณพ์ระอรหัตผล. 
ในวันที่แล้วๆ มา กล่าววา่ ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว’ (แต่) บัดน้ีกล่าวว่า ‘ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่ม’ี” 
ดังน้ีแล้ว ไปกราบทูลความน้ันแด่พระผู้มพีระภาค.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู “อภูตำ อายสฺมา นนฺโท กเถติ  อญฺญำ พฺยากโรติ.  
อตีตทิวเสสุ ‘อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วตฺวา อิทานิ ‘นตฺถิ เม คิหิภาวาย อาลโยติ กเถติ -อิติ วตฺวา 
คนฺตฺวา ภควโต เอตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในวันที่แล้วๆ มา อตัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไมด่ี. 
(แต่) บัดน้ีเป็นเช่นกับเรือนทีเ่ขามุงดีแล้ว  เพราะวา่ นันทะน้ี จำาเดิมแต่กาลที่ตนเห็นนางเทพอัปสรแล้ว 
พยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ ได้บรรลุกิจน้ันแล้ว” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
ภควา “ภิกฺขเว อตีตทิวเสสุ นนฺทสฺส อตฺตภาโว ทุจฺฉนฺนเคหสทิโส อโหสิ.  อิทานิ สุจฺฉนฺนเคหสทิโส ชาโต. 
อยำ หิ ทิพฺพจฺฉรานำ ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย ปพฺพชิตกิจฺจสฺส มตฺถกำ ปาเปตุำ วายมนฺโต ตำ กิจฺจำ ปตฺโต -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไมด่ี ฉันใด, 
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ ฉันน้ัน.

“ยถา อคารำ ทุจฺฉนฺนำ วุฏฺฐิ สมติวิชฺฌติ 
เอวำ อภาวิตำ จิตฺตำ ราโค สมติวิชฺฌติ.

ฝนย่อมรัว่รดเรอืนที่มุงดีแล้วไม่ได้ ฉันใด, 
ราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันน้ัน.”

ยถา อคารำ สุจฺฉนฺนำ วุฏฺฐิ น สมติวิชฺฌติ 
เอวำ สุภาวิตำ จิตฺตำ ราโค น สมติวิชฺฌติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อคารำ คือซ่ึงเรือนชนิดใดชนิดหน่ึง
ตตฺถ อคารำ -อิติ: ยงฺกิญฺจิ เคหำ.

บทว่า ทุจฺฉนฺนำ คือที่เขามุงห่างๆ มีช่องเล็กช่องน้อย.
ทุจฺฉนฺนำ -อิติ: วิรลจฺฉนฺนำ ฉิทฺทาวฉิทฺทำ.

บทว่า สมตวิิชฺฌติ คือ เม็ดฝนย่อมรั่วรดได้.
สมติวิชฺฌติ -อิติ: วสฺสวุฏฺฐิ วินิวิชฺฌติ.

บทว่า อภาวิตำ เป็นต้น ความวา่ 
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ชือ่ว่าไม่ได้อบรม เพราะเป็นธรรมชาติเหินห่างภาวนา ราวกะว่าฝน (ร่ัวรด) เรือนน้ันฉะน้ัน. 
ใช่แตร่าคะอย่างเดียวเท่าน้ันไม่. สรรพกิเลสทั้งหลายมีโทสะ โมหะ และมานะเป็นอาทิ ก็เสียดแทงจติเห็นปานน้ัน เหมือนกัน.
อภาวิตำ -อิติ: ตำ อคารำ วุฏฺฐิ วิย ภาวนารหิตตฺตา อภาวิตำ จิตฺตำ ราโค สมติวิชฺฌติ. 
น เกวลำ ราโคว.  โทสโมหมานาทโย สพฺพกฺกิเลสา ตถารูปํ จิตฺตำ อติวิชฺฌนฺติเยว.
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บทว่า สุภาวิตำ ได้แก่ ที่อบรมดีแล้ว ดว้ยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา. 
กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ย่อมไม่อาจเสียดแทงจิตเห็นปานน้ันได้ ราวกะว่าฝนไม่อาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วได้ ฉะน้ัน.
สุภาวิตำ -อิติ: สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ สุภาวิตำ. 
เอวรูปํ จิตฺตำ สุจฺฉนฺนำ เคหำ วุฏฺฐิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวิชฺฌิตุำ น สกฺโกนฺติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น .
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

[พระนันทะเคยถกูล่อดว้ยมาตุคาม]

ต่อมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา่ “ผู้มีอายุ ชื่อวา่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยบุคคล. 
ท่านพระนันทะ ชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีกระสันข้ึนแล้ว.  
พระศาสดาทรงทำาเหล่านางเทพอัปสรให้เป็นอามิส แนะนำาได้แล้ว”
อถ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อาวุโส พุทฺธา จ นาม อจฺฉริยา.  ชนปทกลฺยาณึ นิสฺสาย อุกฺกณฺฐิโต นามายสฺมา นนฺโท สตฺถารา เทวจฺฉรา อามิสำ กตฺวา วินีโต 
-อิติ.

พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน นันทะน้ีเราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำาแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
อันภิกษุเหล่าน้ันทูลอ้อนวอน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโตเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ

[บุรพกรรมของพระนันทะ]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี, ได้มพี่อค้าชาวเมืองพาราณสี (คนหนึ่ง) ชื่อกัปปกะ.
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี กปฺปโก นาม วาณิโช อโหสิ.

ลาผู้ของเขาตวัหน่ึงนำาภาระ (ส่ิงของ) ไปได้กุมภะหน่ึง.
ตสฺเสโก คทฺรโภ กุมฺภภารำ วหติ.

มันเดินไปไดว้ันละ ๗ โยชน์.
ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ คจฺฉติ.

สมัยหน่ึง เขาไปเมืองตกักสิลา (พร้อม) ด้วยภาระที่นำาไปดว้ยลา ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำาหน่ายสิ่งของหมด.
โส เอกสฺมึ สมเย คทฺรภภารเกหิ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา ยาว ภณฺฑสฺส วิสฺสชฺชนา คทฺรภำ วิจริตุำ วิสฺสชฺเชสิ.
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ครั้งน้ัน ลาของเขาน้ันเที่ยวไปบนหลังคู พบนางลาตวัหน่ึง จึงเข้าไปหา.
อถสฺส โส คทฺรโภ ปริขาปิฏฺเฐ จรมาโน เอกำ คทฺรภึ ทิสฺวา อุปสงฺกมิ.

นางลาเมื่อจะทำาปฏิสันถารกับลาผู้ตัวน้ัน จึงกล่าววา่ “ทา่นมาแต่ไหน?”
สา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺตี อาห “กุโต อาคโตสิ -อิติ.

ลาผู้. มาแต่เมืองพาราณสี.
“พาราณสิโต -อิติ.

นางลา. ทา่นมาดว้ยกรรมอะไร?
“เกน กมฺเมน -อิติ.

ลาผู้. ด้วยกรรมของพ่อค้า.
“วาณิชกมฺเมน -อิติ.

นางลา. ทา่นนำาภาระไปได้เท่าไร?
“กิตฺตกำ ภารำ วหสิ -อิติ.

ลาผู้. ภาระประมาณกุมภะหน่ึง
“กุมฺภภารำ -อิติ.

นางลา. ทา่นเมื่อนำาภาระประมาณเท่าน้ันไป ไปไดก้ี่โยชน์.
“เอตฺตกำ ภารำ วหนฺโต กติโยชนานิ คจฺฉสิ -อิติ.

ลาผู้. ได้ ๗ โยชน์.
“สตฺตโยชนานิ -อิติ.

นางลา. ในที่ซ่ึงทา่นไปแล้ว นางลาไรๆ ผู้ทำาการนวดเท้า หรือประคบประหงมให้แก่ท่าน มีอยู่หรือ?
“คตฏฺฐาเน เต กาจิ ปาทปริกมฺมำ วา ปิฏฺฐิปริกมฺมำ วา กโรนฺตี อตฺถิ -อิติ.

ลาผู้. หามีไม่ นางผู้เจริญ
“นตฺถิ ภทฺเท -อิติ.

นางลา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทา่นคงได้รับทุกข์มากนะ?
“เอวำ สนฺเต,  มหาทุกฺขำ อนุโภสิ -อิติ.

จริงอยู่ ชื่อว่าผู้ทำากรรมมีการนวดเท้าเป็นต้น สำาหรับสัตวด์ิรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแท้ 
แต่นางลา กลา่วคำาเห็นปานน้ันเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยชน์.
กิญฺจาปิ หิ ติรจฺฉานคตานำ ปาทปริกมฺมาทิการโก นาม นตฺถิ.  กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถำ เอวรูปํ กเถสิ.

ลาผู้น้ันกระสันข้ึนด้วยคำาของนางลาน้ันแล้ว.
โส ตสฺสา กถาย อุกฺกณฺฐิโต.
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ฝ่ายกัปปกพานิช ขายภัณฑะหมดแล้ว ไปยังที่ลาพำานักอยู่ กล่าวว่า “มาเถิด พ่อ เราจกัไป.”
กปฺปโกปิ ภณฺฑำ วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “เอหิ ตาต คมิสฺสาม -อิติ อาห.

ลาผูต้ัวน้ันตอบว่า “ท่านจงไปเถิด. ข้าพเจา้จักไม่ไป.”
“คจฺฉถ ตุมฺเห.  นาหำ คมิสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน นายกัปปกะ อ้อนวอนลาน้ันแล้วๆ เล่าๆ คิดว่า “เราจะยังลาน้ันซ่ึงไม่ปรารถนาจะไปให้กลวัแล้ว จกันำาไป” ดังน้ี 
แล้ว กลา่วคาถาวา่
อถ นำ ปุนปฺปุนำ ยาจิตฺวา “อนิจฺฉนฺตำ นำ ภาเยตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา อิมำ คาถมาห

‘เราจักทำาปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ น้ิว แก่เจา้. 
เราจกัทิ่มแทงกายของเจ้า.  แน่ะเจ้าลา เจ้าจงรู้อยา่งน้ี.”

“ปโตทนฺเต กริสฺสามิ โสฬสงฺคุลิกณฺฏกำ. 
สญฺฉินฺทิสฺสามิ เต กายำ. เอวำ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.

ลาได้ฟังคำาน้ันแล้ว กล่าวตอบวา่ “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ข้าพเจา้ก็จักรู้กิจทีค่วรทำาแก่ทา่นบ้าง” ดังน้ีแล้ว กล่าวคาถาน้ีว่า
ตำ สุตฺวา คทฺรโภ “เอวำ สนฺเต, อหำปิ เต กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ท่านจักทำาปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ น้ิว แก่ข้าพเจ้า.
ข้าพเจา้จักยันข้างหน้า ยกข้างหลังข้ึนแล้ว ยังภัณฑะของท่านให้ตกไป.
กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างน้ี.”

“ปโตทมฺเม กริสฺสสิ โสฬสงฺคุลิกณฺฏกำ. 
ปุรโต ปติฏฺฐหิตฺวาน อุทฺธริตฺวาน ปจฺฉโต
ภณฺฑำ๑ เต ปาตยิสฺสามิ๒ เอวำ ชานาหิ กปฺปก๓ -อิติ.

พ่อคา้ไดฟ้ังคำาน้ัน จึงดำาริวา่ “ดว้ยเหตุไฉนหนอแล? ลาน้ีจึงกล่าวอย่างน้ีกะเรา” ดังน้ีแล้ว เมื่อแลดูข้างโน้นข้างน้ี 
เห็นนางลาน้ัน แลว้คิดวา่ “เจา้น่ีคงจะถูกนางลาตวัน้ี ให้สำาเหนียกแล้วอย่างน้ี.  เราต้องล่อมันดว้ยมาตุคามว่า 
‘ข้าจกันำานางลาชื่อมีรูปอย่างน้ีมาให้เจ้า,’ แล้วจักนำาไป” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวคาถาน้ีว่า
ตำ สุตฺวา วาณิโช “เกน นุ โข การเณเนส มำ เอวำ วทติ -อิติ จินฺเตตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต ตำ คทฺรภึ ทิสฺวา 
“อิมาย เอส เอวำ สิกฺขาปิโต ภวิสฺสติ.  ‘เอวรูปึ นาม เต คทฺรภึ อาเนสฺสามีติ มาตุคาเมน ตำ ปโลเภตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“เราจักนำานางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาเจา้.  แน่ะลา เจ้าจงรู้อยา่งน้ี.”

“จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
ภริยำ เต อานยิสฺสามิ เอวำ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.

๑ สี. ม. ยุ. ทนฺตำ.
๒ สี. สาวยิสฺสามิ.
๓ สี. ม. ยุ. กปฺปฏ.
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ลาได้ฟังคำาน้ัน มีจิตยินดี กลา่วคาถาน้ีว่า
ตำ สุตฺวา ตุฏฺฐจิตฺโต คทฺรโภ อิมำ คาถมาห

“ท่านจักนำานางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาข้าพเจ้า.  ข้าแต่กัปปกะ ทา่นจงรู้อยา่งน้ี
ข้าพเจา้จักไปให้เรว็ข้ึน ถึง ๑๔ โยชน์น่ะ กัปปกะ.”

“จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
ภริยำ เม อานยิสฺสสิ เอวำ ชานาหิ กปฺปก
กปฺปก ภิยฺโย คมิสฺสามิ โยชนานิ จตุทฺทส -อิติ.

ทีน้ัน นายกัปปกะจึงกลา่วกะลาน้ันว่า “ถ้ากระน้ัน เจ้าจงมาเถิด” ดังน้ีแล้ว ได้จูงไปสู่ที่ของตน.
อถ นำ กปฺปโก “เตนหิ เอหิ -อิติ คเหตฺวา สกฏฺฐานำ อคมาสิ.

ลาน้ัน โดยกาลลว่งไปสองสามวัน จึงกล่าวกับนายกัปปกะว่า 
“ท่านได้พูดกะข้าพเจ้าว่า ‘จกันำาภรรยามาให้เจ้า’ ดังน้ี มิใช่หรือ?”
โส กติปาหจฺจเยน ตำ อาห “นนุ มำ ตุมฺเห ‘ภริยนฺเต อานยิสฺสามีติ อโวจุตฺถ -อิติ.

นายกัปปกะตอบว่า “เออ เรากลา่วแล้ว. เราจกัไม่ทำาลายถ้อยคำาของตน. จกันำาภรรยามาให้เจ้า. 
แต่เราจะให้อาหารแก่เจา้เฉพาะตวัเดียว.  อาหารน้ันจงเพียงพอแก่เจา้ซ่ึงมีตนเป็นที่ ๒ หรือไม่ก็ตามที๑ เจ้าพึงรู้เองเถอะ. 
แม้ลูกทั้งหลาย อาศัยการสังวาสของเจ้าทั้ง ๒ กจ็ักเกิดข้ึน. 
อาหารน้ันจงเพียงพอแก่เจา้กับลูกเป็นอันมากแม้เหล่าน้ันหรือไม่กต็ามที. เจ้าพึงรู้เองเถอะ.”
“อาม วุตฺตำ.  นาหำ อตฺตโน กถำ ภินฺทิสฺสามิ.  ภริยนฺเต อานยิสฺสามิ.  
วฏฺฏำ ปน ตุยฺหำ เอกกสฺเสว ทสฺสามิ.  ตุยฺหำ อตฺตโน๒ ทุติยสฺส ตำ ปโหตุ วา, มา วา.  ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ. 
อุภินฺนำ โว สำวาสมนฺวาย ปุตฺตาปิ ชายิสฺสนฺติ.  เตหิปิ พหูหิ สทฺธึ ตุยฺหำ ตำ ปโหตุ วา, มา วา.  ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ -อิติ.

ลา, เมื่อนายกัปปกะน้ันกล่าวอยู่เช่นน้ัน, ได้เป็นผู้หมดหวังแล้ว.
คทฺรโภ, ตสฺมึ กเถนฺเตเยว, อนเปกฺโข อโหสิ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำารัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวน้ันได้เป็นนางชนบทกัลยาณี.  ลาผู้ ได้เป็นนันทะ.  พ่อค้าได้เป็นเราเอง. 
แม้ในกาลก่อน นันทะน้ี เราก็ได้ล่อดว้ยมาตุคามแนะนำาแล้ว ด้วยประการอยา่งน้ี” ดังน้ีแล.
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ตทา ภิกฺขเว คทฺรภี ชนปทกลฺยาณี อโหสิ.  คทฺรโภ นนฺโท.  วาณิโช อหเมว.  
เอวำ ปุพฺเพเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินีโต -อิติ ชาตกำ นิฏฺฐาเปสิ -อิติ.

เรื่องพระนันทะเถระ จบ
นนฺทตฺเถรวตฺถุ.

๑ หมายความว่า สองตัวผัวเมีย.
๒ ม. ตุยหฺำ เวตฺตนำ ทุตยิสฺส ปโหตุ วา มา วา สี. ตุยหฺำ ปน อตฺตทุติยสฺส.
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๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก
๑๐. จุนฺทสูกริกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภบุรุษชือ่จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ” 
เป็นต้น.
“อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต จุนฺทสูกริกำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย]

ได้ยินวา่ นายจุนทสูกรกิน้ัน ฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น ๕๕ ปี.
โส กิร ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ สูกเร วธิตฺวา ขาทนฺโต จ วิกฺกีณนฺโต จ ชีวิตำ กปฺเปสิ.

ในเวลาข้าวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือก ไปสู่ชนบท แลกลูกสกุรบ้าน 
ดว้ยข้าวเปลือกประมาณ ๑ ทะนาน หรือ ๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมา 
ล้อมที่แห่งหน่ึงดุจคอก ข้างหลังที่อยู่ แล้วปลูกผักในที่น้ันน่ันแล เพื่อลกูสุกรเหล่าน้ัน, 
เมื่อลูกสุกรเหล่าน้ัน กินกอผกัต่างๆ บ้าง สรีรวลัญชะ (คูถ) บ้าง ก็เติบโตข้ึน, 
(เขา) มีความประสงค์จะฆ่าตวัใดๆ, ก็มดัตวัน้ันๆ ให้แน่น ณ ที่ฆ่าแลว้ ทุบด้วยฆ้อน ๔ เหลี่ยม เพื่อให้เน้ือสุกรพองหนาข้ึน 
รูว้่าเน้ือหนาข้ึนแล้ว ก็งา้งปาก สอดไม้เข้าไปในระหวา่งฟัน กรอกนำ้าร้อนที่เดือดพลา่น เข้าไปในปากดว้ยทะนานโลหะ.
ฉาตกกาเล สกเฏน วีหี อาทาย ชนปทำ คนฺตฺวา เอกนาฬิทฺวินาฬิมตฺเตน คามสูกรโปตเก กีณิตฺวา สกฏำ ปูเรตฺวา อาคนฺตฺวา 
ปจฺฉานิเวสเน วชำ วิย เอกฏฺฐานำ ปริกฺขิปิตฺวา ตตฺเถว เตสำ นิวาปํ โรเปตฺวา, 
เตสุ นานาคจฺเฉ จ สรีรวลญฺชญฺจ ขาทิตฺวา วฑฺฒิเตสุ, 
ยำ ยำ มาเรตุกาโม โหติ, ตำ ตำ อาฬาหเน นิจฺจลำ พนฺธิตฺวา สรีรมำสสฺส อุทฺธุมายิตฺวา พหลภาวตฺถำ จตุรสฺสมุคฺคเรน โปเถตฺวา 
“พหลมำโส ชาโต -อิติ ญตฺวา มุขำ วิวริตฺวา ทนฺตนฺตเร ทณฺฑกำ ทตฺวา โลหนาฬิยา ปกฺกุฏฺฐิตำ อุณฺโหทกำ มุเข อาสิญฺจติ.

นำ้ารอ้นน้ัน เข้าไปเดือดพลา่นในท้อง ขับกรีส๑ ออกมาโดยส่วนเบ้ืองตำ่า (ทวารหนัก), 
กรีสน้อยหน่ึง ยังมีอยู่เพียงใด, ย่อมออกเป็นนำ้าขุ่นเพียงน้ัน 
เมื่อท้องสะอาดแล้ว, จึงออกเป็นนำ้าใส ไม่ขุ่น.
ตำ กุจฺฉิยำ ปวิสิตฺวา ปกฺกุฏฺฐิตำ กรีสำ อาทาย อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา, 
ยาว โถกำ กรีสำ อตฺถิ, ตาว อาวิลำ หุตฺวา นิกฺขมติ, 
สุทฺเธ อุทเร, อจฺฉำ อนาวิลำ นิกฺขมติ.

ทีน้ัน เขาจึงราดนำ้าที่ยังเหลือบนหลังสุกรน้ัน.
อถสฺส อวเสสำ อุทกำ ปิฏฺฐิยำ อาสิญฺจติ.

นำ้าน้ันลอกเอาหนังดำาออกไป.
ตำ กาฬจมฺมำ อุปฺปาเตตฺวา คจฺฉติ.

๑ คูถ. 
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แต่น้ัน เขาจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้ว ตัดศรีษะดว้ยดาบ๑ อันคม.
ตโต ติณุกฺกาย โลมานิ ฌาเปตฺวา ติณฺเหน อสินา สีสำ ฉินฺทติ.

เขารองโลหิตที่ไหลออกดว้ยภาชนะ เคล้าเน้ือดว้ยโลหิต แล้วป้ิงน่ังรับประทาน ในท่ามกลางบุตรและภรรยา ขายส่วนที่เหลือ.
ปคฺฆรนฺตำ โลหิตำ ภาชเนน ปฏิคฺคเหตฺวา มำสำ โลหิเตน มทฺทิตฺวา ปจิตฺวา ปุตฺตทารมชฺเฌ นิสินฺโน ขาทิตฺวา เสสำ วิกฺกีณาติ.

เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำานองน้ีน่ันแล, เวลาได้ล่วงไป ๕๕ ปี.
ตสฺส อิมินา นิยาเมเนว ชีวิตำ กปฺเปนฺตสฺส, ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ อติกฺกนฺตานิ.

เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในวิหารใกล้๒, การบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำาหน่ึงก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหน่ึงก็ดี 
ชื่อวา่บุญอื่นน้อยหน่ึงก็ดี มิได้มีแล้วสักวันหน่ึง
ตถาคเต ธุรวิหาเร วสนฺเต, เอกทิวสำปิ ปุปฺผมุฏฺฐิมตฺเตน ปูชา วา กฏจฺฉุมตฺตภิกฺขาทานำ วา อญฺญำ วา กิญฺจิ ปุญฺญำ นาม นาโหสิ.

ครั้งน้ัน โรคเกิดข้ึนในสรรีะของเขา.
อถสฺส สรีเร โรโค อุปฺปชฺชิ.

[อเวจีนรก ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา]

ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว.
ชีวนฺตสฺเสว อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.

ข้ึนชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจี ย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำาลายนัยน์ตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน์ได้.
อวีจิสนฺตาโป นาม โยชนสเต ฐตฺวา โอโลเกนฺตสฺส อกฺขีนิ ภินฺทนสมตฺโถ ปริฬาโห โหติ.

สมจริงดังคำาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวด้ังน้ีว่า
วุตฺตมฺปิ เจตำ  

“ความเรา่ร้อนในอเวจี แผ่ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทกุเมื่อ.๓”

“สมนฺตา โยชนสตำ ผริตฺวา ติฏฺฐติ สพฺพทา -อิติ.

และเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวจีน้ัน มีประมาณยิ่งกวา่ความเร่าร้อนของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกลา่วอุปมาน้ีไว้
วา่ “มหาบพิตร แม้หินประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุ่มไปในไฟนรก ย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียว ฉันใด 
ส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกน้ันเป็นประหน่ึงอยู่ในครรภ์มารดา จะย่อยยับไป เพราะกำาลังแห่งกรรม ฉันน้ัน หามิได้๔.
นาคเสนตฺเถเรน ปนสฺส ปากติกอคฺคิสนฺตาปโต อธิมตฺตตาย อยมุปมา วุตฺตา 
“ยถา มหาราช กุฏาคารมตฺโต ปาสาโณปิ นิรยอคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺโต ขเณน วิลยำ คจฺฉติ, 
นิพฺพตฺตสตฺตา ปเนตฺถ กมฺมพเลน มาตุกุจฺฉิคตา วิย น วิลียนฺติ -อิติ.

๑ อสิ - ดาบ หรือมีดใหญ่ๆ (sword, a large knife)
๒ ธุรวิหาร
๓ ม. อุ. ๑๔/๓๔๑. ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตตฺา สมนฺตา … สพพฺทาติ เทวทูตสุตฺเต อาคตา.
๔ มิลินท. ๙๒.
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[นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น]

เมื่อความเรา่ร้อนน้ัน ปรากฏแก่นายจุนทสูกริกน้ันแล้ว, อาการอันเหมาะสมด้วยกรรมก็เกิดข้ึน.
ตสฺส ตสฺมึ สนฺตาเป อุปฏฺฐิเต, กมฺมสริกฺขโก อากาโร อุปฺปชฺชิ.

เขารอ้งเสียงเหมือนหมู คลานไป๑ ในทา่มกลางเรอืนน่ันเอง, ไปสู่ที่ในทิศตะวันตกออกบ้าง สู่ทีใ่นทิศตะวันตกบ้าง.
เคหมชฺเฌเยว สูกรรวำ รวิตฺวา ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต ปุรตฺถิมวตฺถุมฺปิ ปจฺฉิมวตฺถุมฺปิ คจฺฉติ.

ลำาดับน้ัน พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปาก.
อถสฺส เคหมานุสกา ตำ ทฬฺหำ คเหตฺวา มุขำ ปิทหนฺติ.

ธรรมดาผลแห่งกรรม อันใครๆ ไม่สามารถจะห้ามได้.
กมฺมวิปาโก นาม น สกฺกา เกนจิ ปฏิพาหิตุำ.

เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างน้ีบ้าง.
โส วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.

คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ย่อมไม่ได้หลับนอน.
สมนฺตา สตฺตสุ ฆเรสุ มนุสฺสา นิทฺทำ น ลภนฺติ.

อน่ึง คนในเรือนทั้งหมด เมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณภัยคุกคามแล้วได้ 
จึงปิดประตูเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือน โดยประการที่เขาอยู่ภายใน ไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้.
มรณภเยน ตชฺชิตสฺส ปนสฺส พหิ นิกฺขมนำ นิวาเรตุำ อสกฺโกนฺโต สพฺโพ เคหชโน, 
ยถา อนฺโต ฐิโต พหิ วิจริตุำ น สกฺโกติ, ตถา เคหทฺวารานิ ปิทหิตฺวา พหิเคหำ ปริวาเรตฺวา รกฺขนฺโต อจฺฉติ.

[เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ]

แม้นายจุนทสูกริก เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างน้ีบ้าง ภายในเรือนน่ันเอง ด้วยความเรา่ร้อนในนรก.
อิตโรปิ อนฺโตเคเหเยว นิรยสนฺตาเปน วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.

เขาเที่ยวไปอย่างน้ันตลอด ๗ วัน, ในวันที่ ๘ ทำากาละแล้ว ไปเกิดในอเวจีมหานรก.
เอวำ สตฺต ทิวสานิ วิจริตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพฺพตฺติ.

อเวจีมหานรก ปราชญ์พึงพรรณนาตามเทวทตูสูตร.
อวีจิมหานิรโย เทวทูตสุตฺตนฺเตน วณฺเณตพฺโพ.

๑ ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต.
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[พวกภกิษุเข้าใจว่า เขาฆ่าสุกรทำาการมงคล]

พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา ได้ยินเสียงน้ันแล้ว เป็นผู้มีความสำาคัญว่า “เสียงสุกร” ไปสู่วิหาร 
น่ังในสำานักพระศาสดาแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อสุกรทั้งหลาย อันนายจุนทสูกริก ปิดประตูเรือนฆ่าอยู่, วันน้ีเป็นวันที่ ๗.  
มงคลกริิยาไรๆ ชะรอยจักมีในเรือน (ของเขา).  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมตตาจิต๑ หรือความกรุณาแม้อย่างหน่ึงของเขา ผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่าน้ี ย่อมไม่มี. 
ก็สัตว์ผู้รา้ยกาจหยาบช้าเช่นน้ี ข้าพระองคท์ั้งหลายไม่เคยเห็นเลย.”
ภิกฺขู ตสฺส ฆรทฺวาเรน คจฺฉนฺตา ตำ สทฺทำ สุตฺวา “สูกรสทฺโทติ สญฺญิโน หุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก นิสินฺนา เอวมาหำสุ 
“ภนฺเต จุนฺทสูกริกสฺส เคหทฺวารำ ปิทหิตฺวา สูกรานำ มาริยมานานำ, อชฺช สตฺตโม ทิวโส.  เคเห กาจิ มงฺคลกิริยา ภวิสฺสติ มญฺเญ.  
เอตฺตเก นาม ภนฺเต สูกเร มาเรนฺตสฺส เอกมฺปิ เมตฺตจิตฺตำ วา การุญฺญำ วา นตฺถิ. 
น จ วต โน เอวรูโป กกฺขโฬ ผรุโส สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เขาฆ่าสุกรตลอด ๗ วันน้ีหามิได้. อันผลที่เหมาะสมดว้ยกรรมเกิดข้ึนแล้วแก่เขา. 
ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแกเ่ขาทั้งเป็นทีเดียว.  
ดว้ยความเรา่ร้อนน้ัน เขาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศน์อยู่ ตลอด ๗ วัน. วันน้ี ทำากาละแล้ว (ไป) เกิดในอเวจี,” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เขาเศร้าโศกอย่างน้ีในโลกน้ีแล้ว ยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศรา้โศกเช่นกันอีกหรือ?”,  ตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ประมาทแล้ว จงเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตกต็าม ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้ง ๒ เป็นแท้” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “น ภิกฺขเว โส อิเม สตฺต ทิวเส สูกเร มาเรติ. กมฺมสริกฺขกำ ปนสฺส อุทปาทิ.  ชีวนฺตสฺเสว อวีจิมหานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐาสิ.  
โส เตน สนฺตาเปน สตฺต ทิวสานิ สูกรรวำ รวนฺโต อนฺโตนิเวสเน วิจริตฺวา อชฺช กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโต -อิติ วตฺวา 
“ภนฺเต อิธ โลเก เอวำ โสจิตฺวา ปุน คนฺตฺวา โสจนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺโต -อิติ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว ปมตฺโต นาม คหฏฺโฐ วา โหตุ ปพฺพชิโต วา อุภยตฺถ โสจติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้ทำาบาปเป็นปกติ ย่อมเศรา้โศกในโลกน้ี. 
ละไปแล้ว ย่อมเศร้าโศก. ย่อมเศรา้โศกในโลกทั้ง ๒. 
เขาเห็นกรรมเศรา้หมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศก. เขายอ่มเดือดรอ้น.”

“อิธ โสจติ.  เปจฺจ โสจติ. 
ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ. 
โส โสจติ.  โส วิหญฺญติ 
ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน -อิติ.

๑ จิตประกอบด้วยความรักใคร่สนิทสนม.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปาปการี เป็นต้น ความว่า 
บุคคลผู้ทำาบาปกรรมมีประการตา่งๆ ย่อมเศรา้โศกในโลกน้ี ในสมัยใกลต้ายโดยส่วนเดียวแท้ ด้วยคดิวา่ 
“กรรมดีเรามิได้ทำาไว้หนอ. กรรมชั่วเราทำาไว้แล้ว.” น้ีเป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขา. 
ก็เมื่อเขาเสวยผลอยู่ ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศก.  น้ีเป็นความเศรา้โศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขา.
เขาย่อมเศรา้โศกในโลกทั้ง ๒ อย่างน้ีแล.  ดว้ยเหตุน้ันแล แม้นายจุนทสูกริกน้ัน ชื่อว่าย่อมเศรา้โศกทั้งเป็นทีเดียว.
ตตฺถ ปาปการี -อิติ นานปฺปการสฺส ปาปกมฺมสฺส การโก ปุคฺคโล 
“อกตำ วต เม กลฺยาณำ. กตำ เม ปาปํ -อิติ เอกำเสเนว มรณสมเย อิธ โสจติ. อิทมสฺส กมฺมโสจนำ. 
วิปากำ อนุภวนฺโต ปน เปจฺจ โสจติ. อิทมสฺส ปรโลเก วิปากโสจนำ. 
เอวำ โส อุภยตฺถ โสจติเยว. เตเนว การเณน ชีวมาโนเยว โส จุนฺทสูกริโกปิ โสจติ.

บาทพระคาถาว่า ทิสวฺา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน ความวา่ 
เขาเห็นกรรมเศรา้หมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ่นเพ้อมีประการต่างๆ อยู่ ชื่อว่า ย่อมเดือดร้อน คือย่อมลำาบาก.
ทิสฺวา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน -อิติ: อตฺตโน กิลิฏฺฐกมฺมำ ปสฺสิตฺวา โสจติ.  นานปฺปการำ วิลปนฺโต วิหญฺญติ กิลมติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อิติ.

เรื่องนายจุนทสูกริก จบ.
จุนฺทสูกริกวตฺถุ.
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๑๑. เรือ่งธัมมิกอุบาสก
๑๑. ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภธัมมิกอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อธิ โมทติ เปจฺจ โมทติ” 
เป็นต้น.
“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมิกอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสกและครอบครัวบำาเพ็ญกุศลเป็นนิตย์]

ได้ยินวา่ ในเมืองสาวัตถี ได้มอีุบาสกผู้ปฏิบัตธิรรมประมาณ ๕๐๐ คน.
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจสตา ธมฺมิกอุปาสกา นาม อเหสุำ.

บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ มีอุบาสก เป็นบรวิารคนละ ๕๐๐.
เตสุ เอเกกสฺส ปญฺจ ปญฺจ อุปาสกสตานิ ปริวาโร.

อุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่าน้ัน มีบุตร ๗ คน ธดิา ๗ คน.
โย เตสำ เชฏฺฐโก,  ตสฺส สตฺต ปุตฺตา สตฺต ธีตโร.

บรรดาบุตรและธดิาเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีสลากยาคู สลากภัตร ปักขิกภัตร สังฆภัตร อุโปสถิกภัตร อาคันตกุภัตร 
วัสสาวาสกิภัตร อย่างละที่.
เตสุ เอเกกสฺส เอเกกา สลากยาคุ สลากภตฺตำ ปกฺขิกภตฺตำ สงฺฆภตฺตำ อุโปสถิกภตฺตำ อาคนฺตุกภตฺตำ วสฺสาวาสิกำ อโหสิ.

ชนแม้เหล่าน้ัน ได้เป็นผู้ชื่อว่า อนุชาตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียว.
เตปิ สพฺเพว อนุชาตปุตฺตา นาม อเหสุำ.

(เป็นอันว่า) สลากยาคูเป็นต้น ๑๖ ที่ คือ ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยาหน่ึง ของอุบาสกหน่ึง ยอ่มเป็นไปดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ “จุทฺทสนฺนำ ปุตฺตานำ ภริยาย อุปาสกสฺส -อิติ โสฬส สลากยาคุอาทีนิ ปวตฺตนฺติ.

เขาพร้อมทั้งบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจำาแนกทาน ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ โส สปุตฺตทาโร สีลวา กลฺยาณธมฺโม ทานสำวิภาครโต อโหสิ.

ต่อมาในกาลอื่น โรคเกดิข้ึนแก่เขา.
อถสฺส อปรภาเค โรโค อุปฺปชฺชิ.

อายุสังขารเสื่อมรอบแล้ว.
อายุสงฺขาโร ปริหายิ.
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[อุบาสกป่วย นอนฟังธรรม]

เขาใคร่จะสดับธรรมจึงส่ง (คน) ไปสู่สำานักพระศาสดา ดว้ยกราบทูลว่า 
“ขอพระองค์ได้โปรดส่งภกิษุ ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ประทานแก่ข้าพระองค์เถิด.”
โส ธมฺมำ โสตุกาโม “อฏฺฐ วา เม โสฬส วา ภิกฺขู เปเสถ -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ ปหิณิ.

พระศาสดา ทรงส่งภิกษุทั้งหลายไป.
สตฺถา ภิกฺขู เปเสสิ.

ภิกษุเหล่าน้ันไปแล้ว น่ังบนอาสนะที่ตบแต่งไว้ ล้อมเตียงของเขา, 
อันเขากลา่ววา่ “ทา่นผู้เจริญ การเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักเป็นของอันกระผมได้โดยยาก. กระผมเป็นผู้ทุพพลภาพ. 
ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสาธยายพระสูตรๆ หน่ึง โปรดกระผมเถิด,” จึงถามว่า “ท่านประสงค์จะฟังสูตรไหน? อุบาสก,” 
เมื่อเขาเรียนว่า “สติปัฏฐานสูตร๑ ที่พระพุทธเจ้าทกุพระองค์ไม่ทรงละแล้ว,” 
จึงเริ่มสวดพระสูตรว่า “เอกายโน อยำ ภิกฺขเว มคฺโค สตตฺานำ วิสุทฺธิยา 
(ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เป็นทางไปอย่างเอก เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ท้ังหลาย)” เป็นต้น.
เต คนฺตฺวา ตสฺส มญฺจำ ปริวาเรตฺวา ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ นิสินฺนา 
“ภนฺเต อยฺยานำ เม ทสฺสนำ ทุลฺลภำ ภวิสฺสติ. ทุพฺพโลมฺหิ. เอกำ เม สุตฺตำ สชฺฌายถ -อิติ วุตฺตา 
“กตรำ สุตฺตำ โสตุกาโม อุปาสก -อิติ,  “สพฺพพุทฺธานำ อวิชหิตำ สติปฏฺฐานสุตฺตำ -อิติ วุตฺเต, 
“เอกายโน อยำ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานำ วิสุทฺธิยา -อิติ สุตฺตนฺตำ ปฏฺฐเปสุำ.

[เทวดานำารถมารับอุบาสกไปเทวโลก]

ขณะน้ัน รถ ๖ คัน ประดับด้วยอลังการทุกอย่าง เทียมด้วยมา้สินธพพันตวั ประมาณได้ ๑๕๐ โยชน์ มาจากเทวโลก ๖ ชั้น.
ตสฺมึ ขเณ ฉหิ เทวโลเกหิ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา สหสฺสสินฺธวยุตฺตา ทิยฑฺฒโยชนสติกา ฉ รถา อาคมึสุ.

เทวดายืนอยู่บนรถเหล่าน้ัน ต่างก็เชื้อเชิญวา่ 
“ข้าพเจา้ จักนำาไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า.  ข้าพเจ้า จักนำาไปยังเทวโลกของข้าพเจา้. 
ท่านผู้เจริญ ขอจงเกิดในที่น้ี เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจา้ เหมือนคนทำาลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำา.”
เตสุ ฐิตา เทวตา “อมฺหากำ เทวโลกำ เนสฺสาม. อมฺหากำ เทวโลกำ เนสฺสาม. 
อมฺโภ มตฺติกภาชนำ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณภาชนำ คณฺหนฺโต วิย อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมิตุำ อิธ นิพฺพตฺตตุ -อิติ๒ วทึสุ.

อุบาสก ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรม จึงกลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงรอก่อน.  จงรอก่อน.”
อุปาสโก ธมฺมสฺสวนนฺตรายำ อนิจฺฉนฺโต “อาคเมถ.  อาคเมถ -อิติ อาห.

[พวกภกิษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด]

ภิกษุ ต่างหยุดน่ิง ด้วยเข้าใจว่า “อุบาสกพดูกับพวกเรา.”
ภิกฺขู “อมฺเห วทติ -อิติ สญฺญาย ตุณฺหี อเหสุำ

๑ ที. มหา. ๑๐/๓๒๕. ม. ม. ๑๒/๑๐๓.
๒ ม. นิพพฺตฺตาหีติ.
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ลำาดับน้ัน บุตรและธิดาของเขา คิดว่า “บิดาของพวกเรา แต่กอ่น เป็นผู้ไม่อิ่มดว้ยการฟังธรรม.  
แต่บัดน้ี ให้นิมนต์ภิกษุมาให้ทำาสาธยายแล้ว ห้ามเสียเองเทียว.  ชื่อว่าสตัว์ผู้ไม่กลวัต่อมรณะไม่มี” ดังน้ีแล้ว ไดร้้องไห้.
อถสฺส ปุตฺตธีตโร “อมฺหากำ ปิตา ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวเนน อติตฺโต อโหสิ. 
อิทานิ ปน ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา สชฺฌายำ กาเรตฺวา สยเมว วาเรติ.  มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถิ -อิติ วิรวึสุ.

พวกภิกษุ ปรกึษากันว่า “บัดน้ีไม่เป็นโอกาสแล้ว” จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
ภิกฺขู “อิทานิ อโนกาโส -อิติ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.

อุบาสกยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้ว กลับได้สติ ถามลูกๆ ว่า “เพราะเหตุไร พวกเจ้าจึงครำ่าครวญกันเล่า?”
อุปาสโก โถกำ วีตินาเมตฺวา สตึ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺเต ปุจฺฉิ “กสฺมา กนฺทถ -อิติ.

พวกบุตร จึงบอกวา “พ่อ พ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้ว ฟังธรรมอยู่ ห้ามเสียเองเทียว.  
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ผมทั้งหลายจึงคดิว่า ‘ชือ่ว่า สัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่ม’ี ดังน้ี จึงครำ่าครวญ.”
“ตาต ตุมฺเห ภิกฺขู ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมำ สุณนฺตา สยเมว วารยิตฺถ. 
อถ มยำ ‘มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถีติ กนฺทิมฺหา -อิติ.

อุบาสก. กพ็ระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ไปไหนเสีย?
“อยฺยา ปน กุหึ -อิติ.

บุตร. พ่อ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พูดกันวา่ ‘ไม่เป็นโอกาส’ ลกุจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
“‘อโนกาโสติ อุฏฺฐายาสนา ปกฺกนฺตา ตาต -อิติ.

อุบาสก. พ่อมิไดพู้ดกับพระผู้เป็นเจ้า.
“นาหำ อยฺเยหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.

บุตร. ถ้าเช่นน้ัน พ่อพูดกับใคร?
“อถ เกน สทฺธึ กเถถ -อิติ.

อุบาสก. เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำามาจากเทวโลก ๖ ชั้น พักอยู่ในอากาศ ต่างเปล่งเสียงว่า 
‘ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า, ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า.’ 
พ่อพดูกับเทวดาเหล่าน้ัน (ต่างหาก).

“ฉหิ เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตฺวา อาทาย อากาเส ฐตฺวา ‘อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมาหิ, อมฺหากำ เทวโลเก อภิรมาหีติ 
สทฺทำ กโรนฺติ.  ตาหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.

บุตร. พ่อ รถที่ไหน? พวกผมไม่เห็น.
“กุหึ ตาต รถา. น มยำ ปสฺสาม -อิติ.

อุบาสก. กด็อกไม้ทีร่้อยเป็นพวงเพื่อพ่อ มีไหม?
“อตฺถิ ปน มยฺหำ คนฺถิตานิ ปุปฺผานิ -อิติ.

บุตร. มี พ่อ.
“อตฺถิ ตาต -อิติ.
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อุบาสก. เทวโลกชั้นไหน ควรเป็นที่รื่นรมย์?
“กตโร เทวโลโก รมณีโย -อิติ.

บุตร. ภพดุสติ อันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ 
ของพระพุทธมารดา และของพระพุทธบิดา เป็นที่รื่นรมย์ซิ พ่อ. 

“สพฺพโพธิสตฺตานำ พุทฺธมาตาปิตูนญฺจ วสนฏฺฐานำ ตุสิตภวนำ รมณียำ ตาต -อิติ.

อุบาสก. ถ้ากระน้ัน พวกเจ้าจงเสี่ยงว่า ‘ขอพวงดอกไม้ จงคล้องทีร่ถมาจากภพดุสติ’ แล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปเถอะ.
“เตนหิ ‘ตุสิตภวนโต อาคตรเถ ปุปฺผทามำ ลคฺคตูติ ปุปฺผทามำ ขิปถ -อิติ.

บุตรเหล่าน้ันได้เหวี่ยงไปแล้ว.
เต ขิปึสุ.

พวงดอกไม้น้ัน ได้คล้องที่แอกรถ ห้อยลงในอากาศ.
ตำ รถธุเร ลคฺคิตฺวา อากาเส โอลมฺพิ.

มหาชนเห็นแต่พวกดอกไม้น้ัน หาเห็นรถไม่.
มหาชโน ตเทว ปสฺสติ, รถำ น ปสฺสติ.

อุบาสก พูดว่า “เจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้น่ันไหม?,” เมื่อบุตรตอบว่า “เห็นจ้ะ,” จึงกลา่ววา่ 
“พวงดอกไม้น่ัน ห้อยทีร่ถซ่ึงมาจากดุสิต. เราจะไปสู่ภพดุสิต. พวกเจ้าอยา่วติกเลย. 
พวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำานักเรา ก็จงทำาบุญทั้งหลาย ตามทำานองที่เราทำาแล้วเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ทำากาละ ดำารงอยู่บนรถที่มาจากภพดุสติ.
อุปาสโก “ปสฺสเถตำ ปุปฺผทามำ -อิติ วตฺวา, “อาม ปสฺสาม -อิติ วุตฺเต, 
“เอตำ ตุสิตภวนโต อาคตรเถ โอลมฺพติ.  อหำ ตุสิตภวนำ คจฺฉามิ.  ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ. 
มม สนฺติเก นิพฺพตฺติตุกามา หุตฺวา มยา กตนิยาเมเนว ปุญฺญานิ กโรถ -อิติ วตฺวา กาลำ กตฺวา 
ตุสิตภวนโต อาคตรเถ ปติฏฺฐาสิ.

อัตภาพของเขาสูงประมาณ ๓ คาวตุ ประดับดว้ยอลังการหนักได้ ๖๐ เล่มเกวียน เกิดในทันใดน่ันเอง.
ตาวเทวสฺส ติคาวุตปฺปมาโณ สฏฺฐิสกฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑิโต อตฺตภาโว นิพฺพตฺติ.

นางอัปสรพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว.
อจฺฉราสหสฺสำ ปริวาเรสิ.

วิมานแก้วประมาณ ๒๕ โยชน์ปรากฏแล้ว.
ปญฺจวีสติโยชนิกำ รตนวิมานำ ปาตุรโหสิ. 

พระศาสดา ตรัสถามภิกษุแม้เหล่าน้ัน ผู้มีถึงวิหารแล้วโดยลำาดับว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือ?”
เตปิ ภิกฺขู วิหารำ อนุปฺปตฺเต สตฺถา  ปุจฺฉิ “สุตา ภิกฺขเว อุปาสเกน ธมฺมเทสนา -อิติ.
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ภิกษุ. ฟังแล้ว พระเจา้ข้า.  แต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหวา่งน่ันแลวา่ ‘ขอทา่นจงรอก่อน.’ 
ลำาดับน้ัน บุตรและธิดาของอุบาสกน้ันครำ่าครวญกันแล้ว. 
พวกข้าพระองค์ปรกึษากันวา่ ‘บัดน้ีไม่เป็นโอกาส’ จึงลกุจากอาสนะออกมา.

“อาม ภนฺเต. อนฺตราเยว ปน ‘อาคเมถาติ วาเรสิ. อถสฺส ปุตฺตธีตโร กนฺทึสุ. 
มยำ ‘อิทานิ อโนกาโสติ อุฏฺฐายาสนา นิกฺขนฺตา -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกน้ัน หาได้กลา่วกับพวกเธอไม่. 
ก็เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำามาจากเทวโลก ๖ ชั้น เชือ้เชิญอุบาสกน้ันแล้ว. 
เธอไม่ปรารถนาจะทำาอันตรายแก่การแสดงธรรม จึงกลา่วกับเทวดาเหล่าน้ัน.

“น โส ภิกฺขเว ตุมฺเหหิ สทฺธึ กเถสิ.  ฉหิ ปน เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตฺวา อาหริตฺวา ตำ อุปาสกำ ปกฺโกสึสุ. 
โส ธมฺมเทสนาย อนฺตรายำ อนิจฺฉนฺโต ตาหิ สทฺธึ กเถสิ -อิติ.

ภิกษุ. อยา่งน้ันหรือ? พระเจ้าข้า.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.
“เอวำ ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุ. บัดน้ีเขาเกิดแล้ว ณ ท่ีไหน?
“อิทานิ กุหึ นิพฺพตฺโต -อิติ.

พระศาสดา. ในภพดุสติ ภิกษุทั้งหลาย.
“ตุสิตภวเน ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ อุบาสกน้ัน เที่ยวชื่นชมในท่ามกลางญาติในโลกน้ีแล้ว 
เกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมน่ันแลอีกหรือ?

“ภนฺเต อิธ ญาติมชฺเฌ โมทมาโน จริตฺวา ปุน โมทนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺโต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลาย เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม 
ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
“อาม ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา หิ คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา สพฺพตฺถ โมทนฺติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้ทำาบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกน้ี
ละไปแล้ว ก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒,
เขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตน ยอ่มบันเทิง, เขายอ่มรื่นเริง.”

“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ
กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ
ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กตปุญฺโญ เป็นต้น ความว่า บุคคลผู้ทำากุศลมีประการต่างๆ ย่อมบันเทิง 
ดว้ยความบันเทิงเพราะ กรรมในโลกน้ีว่า “กรรมชั่วเราไม่ได้ทำาเลย, กรรมดีเราทำาแล้วหนอ,” 
ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ด้วยความบันเทิงเพราะวิบาก, ชื่อวา่ ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ อย่างน้ี.
ตตฺถ กตปุญฺโญ -อิติ: นานปฺปการสฺส กุสลสฺส การโก ปุคฺคโล 
“อกตำ วต เม ปาปํ, กตำ วต เม กลฺยาณำ -อิติ อิธ กมฺมโมทเนน โมทติ, เปจฺจ วิปากโมทเนน โมทติ, เอวำ อุภยตฺถ โมทติ นาม.

บทว่า กมฺมวิสทฺุธึ เป็นต้น ความว่า แม้ธัมมิกอุบาสก เห็นกรรมอันหมดจด คือ ความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้ว 
ก่อนแต่จะทำากาลกิริยา ย่อมบันเทิงแม้ในโลกน้ี, ทำากาละแล้ว บัดน้ี ก็ย่อมบันเทิง คือย่อมบันเทิงยิ่งแท้ แม้ในโลกหน้า.
กมฺมวิสุทฺธึ -อิติ: ธมฺมิกอุปาสโกปิ อตฺตโน กมฺมวิสุทฺธึ ปุญฺญกมฺมสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กาลกิริยโต ปุพฺเพ อิธ โลเกปิ โมทติ, 
กาลำ กตฺวา อิทานิ ปรโลเกปิ ปโมทติ อติโมทติเยว -อิติ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา ชาตา -อิติ.

เรื่องธัมมิกอุบาสก จบ.
ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ.
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๑๒. เรื่องพระเทวทัต
๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ” 
เป็นต้น.
“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช]

เรื่องพระเทวทัต พระศาสดา ตรัสชาดกทั้งหมด ทีท่รงปรารภพระเทวทตั ภาษิตให้พิสดารแล้ว 
ตั้งแต่เวลาผนวชจนถึงถูกแผ่นดินสูบ.
เทวทตฺตสฺส วตฺถุำ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย ยาว ปฐวิปฺปเวสนา เทวทตฺตำ อารพฺภ ภาสิตานิ สพฺพานิ ชาตกานิ วิตฺถาเรตฺวา กถิตำ.

ก็ความย่อในเรื่องพระเทวทตัน้ี ดังต่อไปน้ี
อยำ ปเนตฺถ สงฺเขโป  

เมื่อพระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยะแห่งมัลลกษัตริย์ ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันน่ันแล, 
ในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตน่ันเทียว ตระกูลพระญาติ ๘๐,๐๐๐ มอบพระโอรส ๘๐,๐๐๐ ให้ ดว้ยคำาว่า 
“สิทธตัถกุมาร จงเป็นพระราชาก็ตาม เป็นพระพุทธเจ้ากต็าม, จักมีกษัตริย์เป็นบรวิารเที่ยวไป.”
สตฺถริ อนุปิยำ นาม มลฺลานำ นิคโม ตำ นิสฺสาย อนุปิยมฺพวเน วิหรนฺเตเยว, ตถาคตสฺส ลกฺขณปฏิคฺคหณทิวเสเยว 
อสีติสหสฺเสหิ ญาติกุเลหิ “ราชา วา โหตุ, พุทฺโธ วา ขตฺติยปริวาโร วิจริสฺสติ -อิติ อสีติสหสฺสปุตฺตา ปฏิญฺญาตา.

เมื่อพระโอรสเหล่าน้ันผนวชแล้วโดยมาก, เหล่าพระญาติเห็นศากยะ ๖ พระองค์น้ี คือ 
“ภัททิยราชา อนุรทุธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ เทวทัต” ยังมิได้ผนวช จึงสนทนากันว่า 
“พวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้. ศากยะทั้ง ๖ น้ี ชะรอยจะไม่ใชพ่ระญาติกระมัง? เพราะฉะน้ัน จึงมิได้ทรงผนวช”
เตสุ เยภุยฺเยน ปพฺพชิเตสุ, “ภทฺทิยราชานำ อนุรุทฺธำ อานนฺทำ ภคุำ กิมฺพิลำ เทวทตฺตำ -อิติ อิเม ฉ สกฺเก อปพฺพชนฺเต ทิสฺวา 
“มยำ อตฺตโน ปุตฺเต ปพฺพาเชม.  อิเม ฉ สกฺกา น ญาตกา มญฺเญ.  ตสฺมา น ปพฺพชนฺติ -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

ครั้งน้ัน เจา้มหานามศากยะ เข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะ ตรัสวา่ 
“พ่อ ผู้ออกบวช จากตระกูลของเรายังไม่มี. น้องจกับวช หรือว่าพี่จักบวช.”
อถ มหานาโม สกฺโก อนุรุทฺธำ อุปสงฺกมิตฺวา “ตาต อมฺหากำ กุลา ปพฺพชิโต นตฺถิ.  ตฺวำ วา ปพฺพช อหำ วา ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ อาห.

ก็เจ้าอนุรุทธกุมารน้ัน เป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล มีโภคะสมบูรณ์ แม้คำาว่า “ไม่มี” พระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับ.
โส ปน สุขุมาโล โหติ สมฺปนฺนโภโค “นตฺถิ -อิติ วจนมฺปิ เตน น สุตปุพฺพำ.

จริงอยู่ วันหน่ึง,  เมื่อกษัตริย์ ๖ พระองค์น้ัน ทรงเล่นกีฬาลูกขลุบอยู่, 
เจ้าอนุรุทธะทรงปราชัยด้วยขนมแล้วส่ง (คน) ไปเพื่อต้องการขนม.
เอกทิวสำ หิ,  เตสุ ฉสุ ขตฺติเยสุ คุฬกีฬาย กีฬนฺเตสุ, อนุรุทฺโธ ปูเวน ปราชิโต ปูวตฺถาย ปหิณิ.

คราวน้ัน พระมารดาของท่านจดัขนมส่งไป.
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อถสฺส มาตา ปูเว สชฺเชตฺวา ปหิณิ.

กษัตริย์ทั้ง ๖ เสวยแล้วทรงเล่นกันอีก.
เต ขาทิตฺวา ปน กีฬึสุ.

เจ้าอนุรุทธะน้ันแล เป็นฝ่ายแพร้ำ่าไป.
ปุนปฺปุนำ ตสฺเสว ปราชโย โหติ.

ส่วนพระมารดาของเจา้อนุรุทธะน้ัน, เมื่อเจ้าอนุรุทธะส่งคนไปๆ, ก็ส่งขนมไปถึง ๓ ครั้ง ในวาระที่ ๔ ส่งไปว่า “ขนมไม่มี.”
มาตา ปนสฺส, ปหิเต ปหิเต, ติกฺขตฺตุำ ปูเว ปหิณิตฺวา จตุตฺถวาเร “ปูวา นตฺถิ -อิติ ปหิณิ.

พระกุมารทรงสำาคัญวา่ “ขนมแม้น้ี จักเป็นขนมประหลาดชนิดหน่ึง” เพราะไม่เคยทรงได้ยินคำาว่า “ไม่มี” 
จึงส่งคนไปว่า “จงนำาขนมไม่มีน่ันแลมาเถอะ.”
โส “นตฺถิ -อิติ วจนสฺส อสฺสุตปุพฺพตฺตา “เอสาเปกา ปูววิกติ ภวิสฺสติ -อิติ มญฺญมาโน “นตฺถิปูวเมว อาหรถ -อิติ เปเสสิ.

ฝ่ายพระมารดาของท่าน,  เมื่อเขาทูลวา่ “ข้าแต่พระแม่เจ้า ได้ยินว่า พระองค์จงประทานขนมไม่มี,” จึงทรงพระดำารวิ่า 
“ลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่า ‘ไม่มี,’ แต่เราจักให้รู้ความน่ันด้วยอุบายน้ี” จึงทรงปิดถาดทองคำาเปล่าด้วยถาดทองคำาอื่น 
แล้วส่งไป. 
มาตา ปนสฺส, “นตฺถิปูวำ กิร อยฺเย เทถ -อิติ วุตฺเต, 
“มม ปุตฺเตน ‘นตฺถีติ ปทำ น สุตปุพฺพำ.  อิมินา ปน อุปาเยน เอตมตฺถำ ชานาเปสฺสามิ -อิติ 
ตุจฺฉำ สุวณฺณปาตึ อญฺญาย สุวณฺณปาติยา ปฏิกุชฺชิตฺวา เปเสสิ. 

เหล่าเทวดาทีร่ักษาพระนครคิดว่า “เจ้าอนุรุทธศากยะได้ถวายภตัรอันเป็นส่วนตัว แดพ่ระปัจเจกพุทธเจา้นามว่าอุปริฏฐะ 
ในคราวท่ีตนเป็นนายอันนภาระ ทรงทำาความปรารถนาไว้ว่า ‘ขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำาว่า ‘ไม่มี.’ อย่ารู้สถานท่ีเกิดแห่งโภชนะ.’
ถ้าว่าเจ้าอนุรุทธะน้ี จักทรงเห็นถาดเปล่าไซร้, พวกเราก็จักไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคม, ท้ังศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตก ๗ เส่ียง.”
นครปริคฺคาหิกา เทวตา จินฺเตสุำ 
“อนุรุทฺธสกฺเกน อนฺนภารกาเล อตฺตโน ภาคภตฺตำ อุปริฏฺฐปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา 
‘‘นตฺถีติ เม วจนสฺส สวนำ มา โหตุ. โภชนุปฺปตฺติฏฺฐานชานนำ มา โหตูติ ปตฺถนา กตา. 
สจายำ ตุจฺฉปาตึ ปสฺสิสฺสติ, เทวสมาคมำ ปวิสิตุำ น ลภิสฺสาม, สีสมฺปิ โน สตฺตธา ผเลยฺย -อิติ.

ทีน้ัน เหล่าเทวดาจึงได้ทำาถาดน้ันให้เต็มด้วยขนมทิพย์.
อถ นำ ปาตึ ทิพฺพปูเวหิ ปุณฺณำ อกำสุ.

เมื่อถาดน้ันพอเขาวางลงที่สนามเล่นขลุบ แล้วเปิดข้ึน, กลิ่นขนมก็ตั้งตระหลบไปทั่วทั้งพระนคร.
ตสฺสา คุฬมณฺฑเล ฐเปตฺวา อุคฺฆาฏิตมตฺตาย, ปูวคนฺโธ สกลนครำ ฉาเทตฺวา ฐิโต.

ชิ้นขนม แต่พอกษัตริย์ทั้ง ๖ หยิบเข้าไปในพระโอฐเท่าน้ัน ก็แผ่ซ่านไปทัว่ประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน.
ปูวขณฺฑำ มุเข ฐปิตมตฺตเมว สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ อนุผริ.
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พระกุมารน้ันทรงพระดำารวิ่า 
“เราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมารดา. พระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชือ่ขนมไม่มีน้ีประทานเรา ตลอดเวลาถึงเพียงน้ี. 
ตั้งแต่น้ีไป เราจักไม่กินขนมอื่น” ดังน้ีแล้ว เสด็จไปสู่ตำาหนัก ทูลถามพระมารดาว่า 
“เจ้าแม่ หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่ หรอืไม่เป็นที่รัก?”
โส จินฺเตสิ “นาหำ มาตุ ปิโย.  เอตฺตกำ เม กาลำ อิมำ นตฺถิปูวนฺนาม น ปจิ.  อิโต ปฏฺฐาย อญฺญำ ปูวำ น ขาทิสฺสามิ -อิติ 
เคหำ คนฺตฺวา มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม ตุมฺหากำ อหำ ปิโย อปฺปิโย -อิติ.

มารดา. พ่อ พ่อย่อมเป็นที่รกัยิ่งของแม่ เสมือนนัยน์ตาของคนมีตาข้างเดียว และเหมือนดวงใจ (ของแม่) ฉะน้ัน.
“ตาต เอกกฺขิโน อกฺขิ วิย  หทยำ วิย จ  อติปิโย เม -อิติ.

อนุรุทธ. เมื่อเช่นน้ัน เหตุไร เจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มี ประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงน้ีเล่า เจา้แม่.
“อถ กสฺมา เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ นตฺถิปูวำ น ปจิตฺถ อมฺม -อิติ.

พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทวา่ “ขนมอะไรๆ มอียู่ในถาดหรือ พ่อ.”
สา จุลฺลุปฏฺฐากำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ กิญฺจิ ปาติยำ ตาต -อิติ.

เขาทูลว่า “ข้าแตพ่ระแม่เจ้า ถาดเต็มเป่ียมดว้ยขนม.  ชื่อว่าขนมเห็นปานน้ี กระหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้ว.”
“ปริปุณฺณา อยฺเย ปาตี ปูเวหิ.  เอวรูปา ปูวา นาม เม น ทิฏฺฐปุพฺพา -อิติ.

พระนางทรงพระดำาริวา่ “บุตรของเราจักเป็นผู้มีบุญ มีอภิหารได้ทำาไว้แล้ว. เทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้ว.”
สา จินฺเตสิ “มยฺหำ ปุตฺโต ปุญฺญวา กตาภินีหาโร ภวิสฺสติ.  เทวตาหิ ปาตึ ปูเรตฺวา ปหิตา ภวิสฺสนฺติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระโอรสจึงทูลพระมารดาว่า “เจ้าแม่ ต้ังแต่น้ีไป หม่อมฉันจักไม่เสวยขนมอ่ืน. ขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียว.”
อถ นำ ปุตฺโต “อมฺม อิโต ปฏฺฐายาหำ อญฺญำ ปูวนฺนาม น ขาทิสฺสามิ.  นตฺถิปูวเมว ปเจยฺยาสิ -อิติ.

ตั้งแต่น้ันมา แม้พระนาง เมื่อพระกุมารน้ันทูลว่า “หม่อมฉันต้องการเสวยขนม” ก็ทรงครอบถาดเปล่าน้ันแลด้วยถาดอื่น 
ส่งไปประทานพระกุมารน้ัน.
สาปิสฺส ตโต ปฏฺฐาย “ปูวำ ขาทิตุกาโมมฺหิ -อิติ วุตฺเต, ตุจฺฉปาติเมว อญฺญาย ปาติยา ปฏิกุชฺชิตฺวา เปเสสิ.

เทวดาทั้งหลายส่งขนมทิพย์ถวายพระกุมารน้ัน ตลอดเวลาที่ทา่นเป็นฆราวาส.๑

ยาว อคารมชฺเฌ วสิ, ตาวสฺส เทวตา ทิพฺพปูเว ปหิณึสุ.

๑ อคารมชฺเฌ วสิ. ประทับอยูใ่นท่ามกลางเรือน.
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[เจ้าท้ัง ๒ สนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน]

พระกุมารน้ัน เมื่อไม่ทรงทราบแม้คำามีประมาณเท่าน้ี จักทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไร? 
เพราะฉะน้ัน พระกุมารจึงทูลถามพระภาดาวา่ “ชื่อว่าการบวชน้ีเป็นอย่างไร?”,  
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสวา่ “ผู้บวช ต้องโกนผมและหนวด ต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะ ต้องนอนบนเครื่องลาดดว้ยไม้ 
หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวาย เที่ยวบิณฑบาตอยู่, น้ีชื่อวา่การบวช,” จึงทูลว่า 
“เจ้าพี่ หม่อมฉันเป็นสุขุมาลชาติ. หม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้.” 
โส เอตฺตกำปิ อชานนฺโต ปพฺพชฺชนฺนาม กึ ชานิสฺสติ, ตสฺมา “กา เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ ภาตรำ ปุจฺฉิตฺวา 
“โอหาริตเกสมสฺสุนา กาสายนิวตฺเถน กฏฺฐตฺถเร วา วิทลมญฺจเก วา นิปชฺชิตฺวา ปิณฺฑาย จรนฺเตน วิหริตพฺพำ, 
เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ วุตฺเต, “ภาติก อหำ สุขุมาโล.  นาหำ สกฺขิสฺสามิ ปพฺพชิตุำ -อิติ อาห.

เจ้ามหานามะตรัสว่า “พ่อ ถ้าอยา่งน้ัน พ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นฆราวาสเถิด.  ก็ในเราทั้ง ๒ จะไม่บวชเลยสักคนไม่ควร.”
“เตนหิ ตาต กมฺมนฺตำ อุคฺคเหตฺวา ฆราวาสำ วส.  น หิ สกฺกา อมฺเหสุ เอเกน อปพฺพชิตุำ -อิติ อาห.

ขณะน้ัน อนุรุทธกุมาร ทูลถามเจ้าพี่วา่ “ชื่อว่าการงานน้ี อย่างไร?”
อถ นำ “โก เอโส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฺฉิ.

กุลบุตรผู้ไมรู่้แม้สถานที่เกดิแห่งภัตร จักรูจ้ักการงาน ได้อยา่งไร?
ภตฺตุฏฺฐานฏฺฐานำปิ อชานนฺโต กุลปุตฺโต กมฺมนฺตำ นาม กึ ชานิสฺสติ.

[เจ้าศากยะท้ัง ๓ สนทนากันถึงท่ีเกิดแห่งภัตร]

ก็วันหน่ึง การสนทนาเกิดข้ึนแก่กษัตริย์ ๓ องคว์่า “ชือ่ว่า ภัตร เกิดข้ึนที่ไหน?”.
เอกทิวสำ หิ ติณฺณำ ขตฺติยานำ กถา อุทปาทิ “ภตฺตำ นาม กุหึ อุฏฺฐหติ -อิติ.

กิมพิลกุมาร รับสั่งว่า “เกิดข้ึนในฉาง.”
กิมฺพิโล อาห “โกฏฺเฐ อุฏฺฐหติ -อิติ.

ครั้งน้ัน ภทัทิยกุมาร ตรัสคา้นกิมพิลกุมารน้ันว่า “ทา่นยังไม่ทรงทราบที่เกิดแห่งภัตร. ชื่อวา่ภัตร ย่อมเกิดข้ึนที่หม้อข้าว.”
อถ นำ ภทฺทิโย “ตฺวำ ภตฺตสฺส อุฏฺฐานฏฺฐานำ น ชานาสิ.  ภตฺตนฺนาม อุกฺขลิยำ อุฏฺฐหติ -อิติ อาห.

อนุรุทธะ ตรัสแย้งว่า “ถึงท่านทั้ง ๒ ก็ยังไม่ทรงทราบ.  ธรรมดาภตัร ย่อมเกิดข้ึนในถาดทองคำา ประมาณศอกกำา.”
อนุรุทฺโธ “ตุมฺเห เทฺวปิ น ชานาถ.  ภตฺตนฺนาม รตนมกุลาย สุวณฺณปาติยำ อุฏฺฐหติ -อิติ อาห.

ได้ยินวา่ บรรดากษัตริย์ ๓ องค์น้ัน วันหน่ึง กิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉาง ก็เข้าพระทัยวา่ 
“ข้าวเปลือกเหล่าน้ีเกิดข้ึนแล้วในฉางน่ันเอง.”
เตสุ กิร เอกทิวสำ กิมฺพิโล โกฏฺฐโต วีหี โอตาริยมาเน ทิสฺวา “เอเต โกฏฺฐเกเยว ชาตา -อิติ สญฺญี อโหสิ.

ฝ่ายพระภัททิยกุมาร วันหน่ึง ทรงเห็นเขาคดภัตรออกจากหม้อข้าว ก็เข้าพระทัยวา่ “ภัตรเกิดข้ึนแล้วในหม้อข้าวน่ันเอง.”
ภทฺทิโยปิ เอกทิวสำ อุกฺขลิโต ภตฺตำ วฑฺฒิยมานำ ทิสฺวา “อุกฺขลิยญฺเญว อุปฺปนฺนำ -อิติ สญฺญี อโหสิ.
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ส่วนอนุรทุธกุมาร ยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าว คนหุงข้าวหรือคนคดข้าว, ทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้ว 
ตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์เท่าน้ัน.
อนุรุทฺเธน ปน เนว วีหี โกฏฺเฏนฺตา  น ภตฺตำ ปเจนฺตา วา วฑฺเฒนฺตา วา ทิฏฺฐปุพฺพา, วฑฺเฒตฺวา ปน ปุรโต ฐปิตเมว ปสฺสติ.

ท่านจึงทรงเข้าใจวา่ “ภตัรเกิดในถาด ในเวลาที่ต้องการบริโภค.”
โส “ภุญฺชิตุกามกาเล ภตฺตำ ปาติยำ อุฏฺฐหติ -อิติ สญฺญมกาสิ.

กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์น้ัน ย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งภัตร ด้วยประการอยา่งน้ี.
เอวำ ตโยปิ เต ภตฺตุฏฺฐานฏฺฐานำปิ น ชานนฺติ.

เพราะฉะน้ัน อนุรุทธกุมารน้ีจึงทูลถามว่า “ข้ึนชื่อว่าการงานน้ีเป็นอย่างไร?” 
ครั้นได้ทรงฟังกิจการที่ฆราวาสจะพึงทำาประจำาปี มีอาทวิ่า “เบ้ืองต้นต้องให้ไถนา,”  จึงตรัสวา่ 
“เมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจักปรากฏ.  เมื่อไรหม่อมฉันจึงจักมีความขวนขวายน้อย ใช้สอยโภคะได้เล่า?” 
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้ว ทูลวา่ –
เตนายำ “โก เอส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “ปฐมำ เขตฺตำ กสาเปตพฺพนฺติอาทิกำ สำวจฺฉเร สำวจฺฉเร กตฺตพฺพำ กิจฺจำ สุตฺวา 
“กทา กมฺมนฺตานำ อนฺโต ปญฺญายิสฺสติ.  กทา มยำ อปฺโปสฺสุกฺกา โภเค ภุญฺชิสฺสาม -อิติ วตฺวา, 
กมฺมนฺตานำ อปริยนฺตตาย อกฺขาตาย, –

“ถ้าอย่างน้ัน ขอเจ้าพี่น่ันแล ทรงครองฆราวาสเถิด หม่อมฉันหาต้องการดว้ยฆราวาสน้ันไม่” ดังน้ีแล้ว 
เข้าเฝ้าพระมารดา กราบทูลวา่ “เจ้าแม่ ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิด.  หม่อมฉันจักบวช,” 
เม่ือพระนางทรงห้ามถึง ๓ คร้ัง, ตรัสว่า “ถ้าพระเจ้าภัททิยะ พระสหายของลูก จักผนวชไซร้, ลูกจงบวชพร้อมด้วยท้าวเธอเถิด,”
จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะน้ัน ทูลว่า “สหาย การบวชของหม่อมฉัน เน่ืองดว้ยพระองค์” ดังน้ีแล้ว ไดใ้ห้พระเจา้ภัททิยะน้ัน 
ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆ ในวันที่ ๗ ทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์จะผนวชกับด้วยพระองค์.
“เตนหิ ตฺวญฺเญว ฆราวาสำ วส.  น มยฺหำ เอเตน อตฺโถ -อิติ วตฺวา 
มาตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “อนุชานาหิ มำ อมฺม.  อหำ ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ วตฺวา ตาย ติกฺขตฺตุำ ปฏิกฺขิปิตฺวา, 
“สเจ เต สหายโก ภทฺทิยราชา ปพฺพชิสฺสติ, เตน สทฺธึ ปพฺพชาหิ -อิติ วุตฺเต, 
ตำ อุปสงฺกมิตฺวา “มม โข สมฺม ปพฺพชฺชา ตว ปฏิพทฺธา -อิติ วตฺวา ตำ นานปฺปกาเรหิ สญฺญาเปตฺวา 
สตฺตเม ทิวเส อตฺตนา สทฺธึ ปพฺพชตฺถาย ปฏิญฺญำ คณฺหิ.

[อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยศากยะท้ัง ๖]

แต่น้ัน กษัตริย์ทั้ง ๖ น้ัน คือ ภัททิยศากยราช อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพละ และเทวทัต เป็น ๗ ท้ังอุบาลีนายภูษามาลา 
ทรงเสวยมหาสมบัตติลอด ๗ วัน ประดุจเทวดาเสวยทพิยสมบัติ  แล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคินีเสนา 
ประหน่ึงว่าเสด็จไป พระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้ว ทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับดว้ยพระราชอาชญา 
เสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่น.
ตโต “ภทฺทิโย สกฺยราชา อนุรุทฺโธ อานนฺโท ภคุ กิมฺพิโล เทวทตฺโต จ -อิติ อิเม ฉ ขตฺติยา อุปาลิกปฺปกสตฺตมา 
เทวา วิย ทิพฺพสมฺปตฺตึ สตฺตาหำ มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อุยฺยานำ คจฺฉนฺตา วิย จตุรงฺคินิยา เสนาย นิกฺขมิตฺวา 
ปรวิสยำ ปตฺวา ราชาณาย สพฺพเสนำ นิวตฺตาเปตฺวา ปรวิสยำ โอกฺกมึสุ.
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ใน ๗ คนน้ัน กษัตริย์ ๖ พระองค์ทรงเปลื้องอาภรณ์ของตนๆ ทำาเป็นห่อแล้ว รับสั่งวา่ 
“แน่ะ นายอุบาลี เชิญเธอกลับไปเถอะ. ทรัพย์เท่าน้ีพอเลี้ยงชีวิตของเธอ” ดังน้ีแล้ว ประทานแกเ่ขา.
ตตฺถ ฉ ขตฺติยา อตฺตโน อาภรณานิ โอมุญฺจิตฺวา ภณฺฑิกำ กตฺวา 
“หนฺท ภเณ อุปาลิ นิวตฺตสฺสุ.  อลำ เต เอตฺตกำ ชีวิกาย -อิติ ตสฺส อทำสุ.

เขากลิ้งเกลือกรำาพันแทบพระบาทของกษัตริย์ ๖ พระองค์น้ัน เมื่อไม่อาจล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่าน้ัน จึงลุกข้ึน 
ถือห่อของน้ันกลับไป.
โส เตสำ ปาทมูเล ปวตฺติตฺวา ปริเทวิตฺวา เตสำ อาณำ อติกฺกมิตุำ อสกฺโกนฺโต อุฏฺฐาย ตำ คเหตฺวา นิวตฺติ.

ในกาลแห่งชนเหล่าน้ันเกิดเป็น ๒ พวก ป่าได้เป็นประหน่ึงว่าถึงซ่ึงการร้องไห้.  
แผ่นดินได้เป็นประหน่ึงว่าถือซ่ึงอาการหวั่นไหว.
เตสำ ทฺวิธา ชาตกาเล วนำ.  โรทนปฺปตฺตำ วิย ปฐวี กมฺปนาการปฺปตฺตา วิย อโหสิ.

ฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหน่ึงก็กลับคิดอย่างน้ีว่า 
“พวกศากยะดุรา้ยนัก จะพึงฆ่าเราเสียด้วยทรงเข้าใจว่า ‘พระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนน้ีปลงพระชนม์เสียแล้ว’ ดังน้ีก็ได้, 
ก็ธรรมดาว่าศากยกุมารเหล่าน้ี ทรงสละสมบัติเห็นปานน้ี ทิ้งอาภรณ์อันหาค่ามิได้เหล่าน้ีเสียงดังก้อนเขฬะแล้ว จักผนวช, 
ก็จะป่วยกลา่วไปไยถึงเราเล่า?”
คร้ันคิด (ดังน้ี) แล้วจึงแก้ห่อของออก เอาอาภรณ์เหล่าน้ันแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่า “ผู้มีความต้องการท้ังหลายจงถือเอาเถิด”
ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของศากยกุมารเหล่าน้ัน อันศากยกุมารเหล่าน้ันตรัสถามว่า “เพราะเหตุอะไร เธอจึงกลับมา” 
ก็กราบทูลความน้ันแล้ว.
อุปาลิกปฺปโกปิ โถกำ คนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา เอวำ จินฺเตสิ 
“จณฺฑา โข สากิยา ‘อิมินา กุมารา นิปาติตาติ ฆาเตยฺยุำปิ มำ.  
อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปหาย อิมานิ อนคฺฆานิ อาภรณานิ เขฬปิณฺฑำ วิย ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิสฺสนฺติ, 
กิมงฺคำ ปนาหำ -อิติ จินฺเตตฺวา ภณฺฑิกำ โอมุญฺจิตฺวา ตานิ อาภรณานิ รุกฺเข ลคฺคิตฺวา “อตฺถิกา คณฺหนฺตุ -อิติ วตฺวา 
เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา เตหิ “กสฺมา นิวตฺโตสิ -อิติ ปุฏฺโฐ ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

[ศากยะท้ัง ๖ บรรลุคุณพิเศษ]

ลำาดับน้ัน ศากยกุมารเหล่าน้ัน ทรงพาเขาไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ช่ือว่าเป็นพวกศากยะ มีความถือตวัประจำา (สันดาน). 
ผู้น้ีเป็นคนบำาเรอของพวกข้าพระองค์ ตลอดราตรีนาน.  ขอพระองค์ โปรดให้ผู้น้ีบวชก่อน. 
ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักทำาสามีจิกรรมมกีารอภิวาทเป็นต้นแก่เขา. 
ความถือตัวของข้าพระองค์ จกัสร่างสิ้นไปดว้ยอาการอยา่งน้ี” ดังน้ีแล้ว ให้อุบาลีน้ันบวชก่อน.  ภายหลังตัวจึงได้ทรงผนวช.
อถ นำ เต อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา “มยำ ภนฺเต สากิยา นาม มานนิสฺสิตา.  
อยำ อมฺหากำ ทีฆรตฺตำ ปริจารโก.  อิมำ ปฐมตรำ ปพฺพาเชถ.  มยมสฺส อภิวาทนาทีนิ กริสฺสาม. เอวำ โน มาโน นิมฺมาทยิสฺสติ -อิติ 
วตฺวา ตำ ปฐมตรำ ปพฺพาเชตฺวา ปจฺฉา สยำ ปพฺพชึสุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๘๕  • ๑๒. เร่ืองพระเทวทัต • [ศากยะทั้ง ๖ บรรลุคุณพิเศษ]

บรรดาศากยภิกษุ ๖ รูปน้ัน ทา่นพระภทัทิยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิชโช๑ โดยระหว่างพรรษาน้ันน่ันเอง. 
เตสุ อายสฺมา ภทฺทิโย เตเนว อนฺตรวสฺเสน เตวิชฺโช อโหสิ.

ท่านพระอนุรทุธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ ภายหลัง ทรงสดับมหาปุริสวิตักกสูตร๒ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว.
อายสฺมา อนุรุทฺโธ ทิพฺพจกฺขุโก หุตฺวา ปจฺฉา มหาปุริสวิตกฺกสุตฺตำ สุตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ท่านพระอานนท์ ไดต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ ภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต.
ภคุตฺเถโร จ กิมฺพิลตฺเถโร จ อปรภาเค วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชน.
เทวทตฺโต โปถุชฺชนิกำ อิทฺธึ ปตฺโต.

[พระเทวทัตแสดงฤทธ์ิแก่อชาตศัตรูราชกมุาร]

ในกาลต่อมา เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี, 
ลาภแลสักการะเป็นอันมาก เกิดข้ึนแด่พระตถาคต พร้อมดว้ยพระสงฆ์สาวก.
อปรภาเค สตฺถริ โกสมฺพิยำ วิหรนฺเต, สสาวกสงฺฆสฺส ตถาคตสฺส มหนฺโต ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺติ.

มนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีน้ัน มีมอืถือผ้าและเภสัชเป็นต้น เข้าไปสู่วิหารแล้ว ถามกันว่า 
“พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน? พระสารีบุตรเถระอยู่ที่ไหน? พระมหาโมคคัลลลานเถระอยู่ที่ไหน? 
พระมหากัสสปเถระอยู่ที่ไหน? พระภัททิยเถระอยูท่ี่ไหน? พระอนุรุทธเถระอยู่ที่ไหน? พระอานนทเถระอยู่ที่ไหน? 
พระภคุเถระอยู่ที่ไหน? พระกิมพิลเถระอยู่ที่ไหน?” ดังน้ีแล้ว เที่ยวตรวจดูที่น่ังแห่งอสีติมหาสาวก.
ตตฺถ วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา มนุสฺสา วิหารำ ปวิสิตฺวา 
“กุหึ สตฺถา, กุหึ สารีปุตฺตตฺเถโร, กุหึ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, กุหึ มหากสฺสปตฺเถโร, กุหึ ภทฺทิยตฺเถโร, กุหึ อนุรุทฺธตฺเถโร, 
กุหึ อานนฺทตฺเถโร, กุหึ ภคุตฺเถโร, กุหึ กิมฺพิลตฺเถโร -อิติ อสีติมหาสาวกานำ นิสินฺนฏฺฐานำ โอโลเกนฺตา วิจรนฺติ.

ชื่อวา่ผู้ถามวา่ “พระเทวทัตเถระน่ังหรือยืนที่ไหน?” ดังน้ี ย่อมไม่มี.
“เทวทตฺตตฺเถโร กุหึ นิสินฺโน วา ฐิโต วา -อิติ ปุจฺฉนฺโต นาม นตฺถิ.

๑ วิชฺชา ๓ คือ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณ ๑ จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวกฺขยญาณ ๑.
๒ องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๓๒๓.
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พระเทวทัตน้ันจึงคดิวา่ “เราบวชพร้อมกันด้วยศากยะเหล่าน้ีเหมือนกัน, 
แม้ศากยะเหล่าน้ี เป็นขัตติยบรรพชติ, แม้เราก็เป็นขัตติยบรรพชิต, 
พวกมนุษย์มีมือถือลาภและสักการะแสวงหาท่านเหล่าน้ีอยู่, ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างมิได้มี, 
เราจะสมคบ๑ กับใครหนอแล พึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วยังลาภและสักการะให้เกิดแก่เราได้.”
โส จินฺเตสิ “อหำ เอเตหิ สทฺธึเยว ปพฺพชิโต, เอเตปิ ขตฺติยปพฺพชิตา, อหำปิ ขตฺติยปพฺพชิโต, 
ลาภสกฺการหตฺถา มนุสฺสา เอเต ปริเยสนฺติ, มม นามำ คเหตาปิ นตฺถิ, 
เกน นุ โข สทฺธึ เอกโต หุตฺวา กำ ปสาเทตฺวา มม ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตยฺยำ -อิติ.

ทีน้ัน ความตกลงใจน้ีมีแก่เธอวา่ 
“พระเจ้าพิมพิสารน้ี พร้อมกับบริวาร ๑ นหุต ทรงดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ด้วยทัสสนะเป็นปฐมน่ันแล. 
เราไม่อาจจะสมคบกันพระราชาน่ันได้.  แม้กับพระเจ้าโกศล เราก็ไม่สามารถจะคบได้. 
ส่วนพระอชาตศัตรูกุมาร พระโอรสของพระราชา๒ น้ีแล ยังไมรู่้คุณและโทษของใครๆ. เราจกัสมคบกับกุมารน้ัน.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อยำ ราชา พิมฺพิสาโร ปฐมทสฺสเนเนว เอกาทสนหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐิโต. 
น สกฺกา เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิตุำ. โกสลรญฺญาปิ สทฺธึ น สกฺกา เอกโต ภวิตุำ. 
อยำ โข ปน รญฺโญ ปุตฺโต อชาตสตฺตุกุมาโร กสฺสจิ คุณโทสำ น ชานาติ. เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิสฺสามิ -อิติ.

พระเทวทัตน้ันออกจากกรุงโกสัมพี ไปสู่กรุงราชคฤห์ นฤมิตเพศเป็นกุมารน้อย พันอสรพิษ ๔ ตวัที่มือและเทา้ทั้ง ๔. 
ตวัหน่ึงที่คอ. ตวัหน่ึงทำาเป็นเทริดบนศีรษะ. ตัวหน่ึงทำาเฉวียงบ่า. ลงจากอากาศด้วยสังวาลงูน้ี น่ังบนพระเพลาของ 
พระอชาตศัตรูกุมาร, 
เมื่อพระกุมารน้ันทรงกลัวแล้ว ตรัสวา่ “ท่านเป็นใคร?” จึงถวายพระพรว่า “อาตมะ คือเทวทัต,” 
เพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมาร จึงกลับอัตตภาพน้ัน เป็นภิกษุทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรยืนอยู่เบ้ืองหน้า 
ยังพระกุมารน้ันให้ทรงเลื่อมใส ยังลาภและสักการะให้เกิดแล้ว.
โส โกสมฺพิโต ราชคหำ คนฺตฺวา กุมารกวณฺณำ อภินิมฺมินิตฺวา จตฺตาโร อาสีวิเส จตูสุ หตฺถปาเทสุ เอกำ คีวาย พนฺธิตฺวา 
เอกำ สีเส จุมฺพฏกำ กตฺวา เอกำ เอกำสำ กริตฺวา อิมาย อหิเมขลาย อากาสโต โอรุยฺห อชาตสตฺตุสฺส อุจฺฉงฺเค นิสีทิตฺวา, 
เตน ภีเตน “โกสิ ตฺวำ -อิติ วุตฺเต, “อหำ เทวทตฺโต -อิติ วตฺวา 
ตสฺส ภยวิโนทนตฺถำ ตำ อตฺตภาวำ ปฏิสำหริตฺวา สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร ปุรโต ฐตฺวา ตำ ปสาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตสิ.

๑ เอกโต หุตวฺา.
๒ หมายถึง พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองมคธรัฐ.
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[พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า]

พระเทวทัตน้ัน อันลาภและสักการะครอบงำาแล้ว ยังความคิดอันลามกให้เกิดข้ึนว่า “เราจักบริหารภิกษุสงฆ์” ดังน้ีแล้ว 
เสื่อมจากฤทธิพ์ร้อมด้วยจติตุปบาทแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาซ่ึงกำาลังทรงแสดงธรรมแก่บริษัท พร้อมด้วยพระราชา 
ในพระเวฬวุันวิหาร ลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลี กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า เวลาน้ีพระผู้มีพระภาคทรงชราแก่เฒ่าแล้ว. ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย 
ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมเครื่องอยู่สบายในทิฏฐธรรมเถิด. หม่อมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์ 
ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประทานแก่หม่อมฉันเถิด” ดังน้ีแล้ว ถูกพระศาสดาทรงรกุรานด้วยเขฬาสิกวาทะ๑ 
ทรงห้ามแลว้  ไมพ่อใจ ได้ผูกอาฆาตน้ีในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไป. 
โส ลาภสกฺการาภิภูโต “อหำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริหริสฺสามิ -อิติ ปาปกำ จิตฺตำ อุปฺปาเทตฺวา สห จิตฺตุปฺปาเทน อิทฺธิโต ปริหายิตฺวา 
สตฺถารำ เวฬุวนวิหาเร สราชิกาย ปริสาย ธมฺมำ เทเสนฺตำ วนฺทิตฺวา อุฏฺฐายาสนา อญฺชลิมฺปคฺคยฺห 
“ภควา ภนฺเต เอตรหิ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อปฺโปสฺสุกฺโก ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารำ อนุยุญฺชตุ. 
อหำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริหริสฺสามิ, นิยฺยาเทถ เม ภิกฺขุสงฺฆำ -อิติ วตฺวา สตฺถารา เขฬาสิกวาเทน อปสาเทตฺวา ปฏิกฺขิตฺโต 
อนตฺตมโน อิมำ ปฐมำ ตถาคเต อาฆาตำ พนฺธิตฺวา อปกฺกมิ.

ครั้งน้ัน พระผู้มพีระภาค รับสั่งให้ทำาปกาสนียกรรม๒ ในกรุงราชคฤห์แก่เธอแล้ว. 
อถสฺส ภควา ราชคเห ปกาสนียกมฺมำ กาเรสิ.

เธอคิดว่า “เดี๋ยวน้ีเราถูกพระสมณโคดมกำาจดัเสียแล้ว. บัดน้ี เราจักทำาความพินาศแก่สมณโคดมน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงไปเฝ้าอชาตศัตรกูุมาร ทูลว่า “พระกุมาร เมื่อก่อนแล มนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืน, บัดน้ีอายุน้อย. 
ก็ข้อที่พระองค์พึงทวิงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมาร น่ันเป็นฐานะมีอยู่แล.
พระกุมาร ถ้ากระน้ันพระองค์จงสำาเร็จโทษพระบิดา เป็นพระราชาเถิด. อาตมะสำาเรจ็โทษพระผู้มีพระภาคแล้ว 
จักเป็นพระพทุธเจ้า,” –
โส “ปริจฺจตฺโตทานิ อหำ สมเณน โคตเมน. อิทานิสฺส อนตฺถำ กริสฺสามิ -อิติ อชาตสตฺตุำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ปุพฺเพ โข กุมาร มนุสฺสา ทีฆายุกา, เอตรหิ อปฺปายุกา.  ฐานำ โข ปเนตำ วิชฺชติ, ยำ ตฺวำ กุมาโรว สมาโน กาลำ กเรยฺยาสิ. 
เตนหิ ตฺวำ กุมาร ปิตรำ หนฺตฺวา ราชา โหหิ.  อหำ ภควนฺตำ หนฺตฺวา พุทฺโธ ภวิสฺสามิ -อิติ วตฺวา, –

ครั้นเมื่อพระกุมารน้ันดำารงอยู่ในราชสมบัติแล้ว, ได้แต่งบุรุษทั้งหลายเพื่อจะฆ่าพระตถาคต, 
ครั้นเมื่อบุรุษเหล่าน้ันบรรลุโสดาปัตติผลกลับไปแล้ว, จึงข้ึนเขาคิชฌกูฏเอง กลิ้งศิลาด้วยจงใจว่า 
“เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชวีิต” ได้ทำากรรมคือยังพระโลหิตให้ห้อข้ึน  
เมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้น้ี จึงให้ปล่อยช้างนาฬาคริีไปอีก.
ตสฺมึ รชฺเช ปติฏฺฐิเต, ตถาคตสฺส วธาย ปุริเส ปโยเชตฺวา, เตสุ โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา นิวตฺเตสุ, สยำ คิชฺฌกูฏำ อภิรุหิตฺวา 
“อหเมว สมณำ โคตมำ ชีวิตา โวโรเปสฺสามิ -อิติ สิลำ ปวิชฺฌิตฺวา รุหิรุปฺปาทกมฺมำ กตฺวา 
อิมินาปิ อุปาเยน มาเรตุำ อสกฺโกนฺโต ปุน นาฬาคิรึ วิสฺสชฺชาเปสิ.

๑ ด้วยวาทะว่า ผู้บริโภคปัจจัยดุจนำ้าลาย.
๒ กรรมอันสงฆ์ควรประกาศ.
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เมื่อช้างน้ันกำาลังเดินมา, พระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดา ได้ยืนขวางหน้าแล้ว.
ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต, อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวิตำ สตฺถุ ปริจฺจชิตฺวา ปุรโต อฏฺฐาสิ.

พระศาสดาทรงทรมานช้างแล้ว เสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหาร เสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนำามาแล้ว 
ทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤห์นับได้ ๑๘ โกฏิ ซ่ึงประชุมกันในวันน้ัน.
สตฺถา นาคำ ทเมตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา วิหารำ อาคนฺตฺวา อเนกสหสฺเสหิ อุปาสเกหิ อภิหฏำ มหาทานำ ปริภุญฺชิตฺวา 
ตสฺมึ ทิวเส สนฺนิปติตานำ อฏฺฐารสโกฏิสงฺขาตานำ ราชคหวาสีนำ อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ. 

ธรรมาภิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ชาโต.

พระผู้มีพระภาค ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระว่า 
“โอ! ท่านพระอานนท์มีคุณมาก, เม่ือพญาช้างช่ือเห็นปานน้ันมาอยู่, ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหน้าพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, ถึงครั้งก่อน อานนท์น้ี ก็ยอมสละชวีิตเพื่อประโยชน์แห่งเราแล้วเหมือนกัน” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้ว จึงตรัสจุลหังสชาดก๑ มหาหังสชาดก๒ และกักกฏกชาดก๓.
“อโห มหาคุโณ อายสฺมา อานนฺโท, ตถารูเป นาม หตฺถินาเค อาคจฺฉนฺเต, อตฺตโน ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา สตฺถุ ปุรโต อฏฺฐาสิ -อิติ 
เถรสฺส คุณกถำ สุตฺวา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มมตฺถาย ชีวิตำ ปริจฺจชิเยว -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต 
จุลฺลหำสมหาหำสกกฺกฏชาตกานิ กเถสิ.

[กรรมช่ัวของพระเทวทัต ปรากฏแก่มหาชน]

กรรมแม้ของพระเทวทตั เพราะยังพระอชาตศตัรูกุมารให้สำาเร็จโทษพระราชา๔ เสียก็ดี 
เพราะแต่ง๕นายขมังธนูกด็ี เพราะกลิ้งศิลากด็ี มิได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาฬาคริีเลย.
เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมำ เนว ตถา รญฺโญ มาราปิตตฺตา, น วธกานำ ปโยชิตตฺตา, น สิลาย ปวิทฺธตฺตา ปากฏำ อโหสิ, 
ยถา นาฬาคิริหตฺถิโน วิสฺสชฺชิตตฺตา.

คราวน้ันแล มหาชนไดโ้จษจัน๖กันข้ึนว่า “แม้พระราชากพ็ระเทวทตัน่ันเองเป็นผู้ให้สำาเร็จโทษเสีย. 
แม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตน่ันเองแต่งข้ึน.  แม้ศิลากพ็ระเทวทตัเหมือนกันกลิ้งลง. 
และบัดน้ีเธอก็ได้ปล่อยช้างนาฬาคิรี.  พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเป็นปานน้ี.”
ตทา หิ มหาชโน “ราชาปิ เทวทตฺเตเนว มาราปิโต.  วธกาปิ ปโยชิตา.  สิลาปิ ปวิทฺธา.  
อิทานิ ปน เตน นาฬาคิริ วิสฺสชฺชาปิโต.  เอวรูปํ นาม ปาปํ คเหตฺวา ราชา วิจรติ -อิติ โกลาหลมกาสิ. 

๑ ขุ. ชา. ๒๘/๖๘. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๑๑.
๒ ขุ. ชา. ๒๘/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๔๒.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๓๕. ตตฺถ ปน กกฺการุชาตกนฺติ ขายติ.
๔ พระราชบิดา
๕ จัดตั้ง
๖ พูดอึง, พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอ้ืออึง
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พระราชาทรงสดับถ้อยคำาของมหาชนแล้ว จึงให้นำาสำารับ ๕๐๐ คืนมา มิได้เสด็จไปยังที่อุปัฏฐากของพระเทวทตัน้ันอีก.
ราชา มหาชนสฺส กถำ สุตฺวา ปญฺจ ถาลิปากสตานิ หราเปตฺวา น ปุน ตสฺสุปฏฺฐานำ อคมาสิ.

ถึงชาวพระนคร ก็มิได้ถวายแม้วัตถุมาตรว่าภิกษุแก่เธอซ่ึงเข้าไปยังสกุล.
นาคราปิสฺส กุลำ อุปคตสฺส ภิกฺขามตฺตมฺปิ นาทำสุ.

[พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ]

พระเทวทัตน้ัน เสื่อมจากลาภและสักการะแล้ว ประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวง จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ๑ อันพระผู้มีพระภาค ทรงห้ามวา่ “อยา่เลย เทวทัต ผู้ใดปรารถนา, ผู้น้ันก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิด” ดังน้ี 
แล้วกล่าววา่ “ผู้มีอายุ คำาพูดของใครจะงาม ของพระตถาคต หรือของเรา? ก็เรากล่าวด้วยสามารถข้อปฏิบัติอยา่งน้ีว่า 
‘พระเจา้ข้า ดังข้าพระองค์ขอประทานโอกาส ขอภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่า เที่ยวบิณฑบาต ทรงผา้บังสุกุล อยู่โคนไม้ 
อย่าพึงฉันปลาและเน้ือจนตลอดชวีิต’ แล้วกลา่วว่า ‘ผู้ใดใครจ่ะพ้นจากทุกข์, ผู้น้ันจงมากับเรา’” ดังน้ีแล้ว หลีกไป. 
โส ปริหีนลาภสกฺกาโร โกหญฺเญน ชีวิตุกาโม สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺจ วตฺถูนิ ยาจิตฺวา ภควตา 
“อลำ เทวทตฺต.  โย อิจฺฉติ อารญฺญโก โหตุ -อิติ ปฏิกฺขิตฺโต 
“กสฺสาวุโส วจนำ โสภณำ, กึ ตถาคตสฺส อุทาหุ มม. 
อหำ หิ อุกฺกฏฺฐวเสน เอวำ วทามิ 
‘สาธุ ภนฺเต ภิกฺขู ยาวชีวำ อรญฺญิกา อสฺสุ  ปิณฺฑปาติกา ปํสุกูลิกา รุกฺขมูลิกา  มจฺฉมำสำ น ขาเทยฺยุำ -อิติ  
โย ทุกฺขา มุจฺจิตุกาโม, โส มยา สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.

ภิกษุบางพวกบวชใหม่ มีความรู้อ่อน ได้สดับถ้อยคำาของพระเทวทตัน่ันแล้ว ชักชวนกันวา่ 
“พระเทวทัตพูดถูก พวกเราจักเที่ยวไปกับพระเทวทัตน้ัน” ดังน้ีแล้ว ได้สมคบกับเธอ.
ตสฺส วจนำ สุตฺวา เอกจฺเจ นวปพฺพชิตา มนฺทพุทฺธิโน 
“กลฺยาณำ เทวทตฺโต อาห, เอเตน สทฺธึ วิจริสฺสาม -อิติ เตน สทฺธึ เอกโตว อเหสุำ.

[พระเทวทัตทำาลายสงฆ์]

พระเทวทัตน้ัน ยังผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมอง ให้เข้าใจ ดว้ยวตัถุ ๕ ประการน้ัน พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป 
ให้เที่ยวขอ (ปัจจัย) ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค พยายามเพื่อทำาลายสงฆ์แล้ว.
อิติ โส ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เตหิ ปญฺจหิ วตฺถูหิ ลูขปฺปสนฺนำ ชนำ สญฺญาเปนฺโต กุเลสุ วิญฺญาเปตฺวา ภุญฺชนฺโต 
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.

๑ วิ. จุล. ๗/๑๙๑.
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เธออันพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า “เทวทัต ได้ยินว่า เธอพยายามเพื่อทำาลายสงฆ์ เพือ่ทำาลายจักร จริงหรือ?” ทูลวา่ 
“จริง พระผู้มีพระภาค,” แม้พระองคท์รงโอวาทด้วยพระพุทธพจน์มีอาทวิ่า “เทวทัต การทำาลายสงฆ์มีโทษหนักแล” 
ก็มิไดเ้ชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาหลีกไปแล้ว, พบท่านพระอานนท์ซ่ึงกำาลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ จึงกลา่วว่า 
“อานนท์ผู้มีอายุ ตั้งแตว่ันน้ีเป็นต้นไป ข้าพเจ้า จักทำาอุโบสถ จักทำาสังฆกรรม เว้นจากพระผู้มีพระภาค เว้นจากภิกษุสงฆ์.
โส ภควตา “สจฺจำ กิร ตฺวำ เทวทตฺต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ จกฺกเภทาย -อิติ ปุฏฺโฐ “สจฺจำ ภควา -อิติ วตฺวา 
“ครุโก โข เทวทตฺต สงฺฆเภโทติอาทีหิ โอวทิโตปิ สตฺถุ วจนำ อนาทยิตฺวา ปกฺกนฺโต 
อายสฺมนฺตำ อานนฺทำ ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสฺวา 
“อชฺชตคฺเคทานาหำ อาวุโส อานนฺท อญฺญเตฺรว ภควตา อญฺญตฺร ภิกฺขุสงฺฆา อุโปสถำ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.

พระเถระกราบทูลความน้ันแด่พระผู้มีพระภาค.
เถโร ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสิ.

พระศาสดาทรงทราบความน้ันแล้ว เกิดธรรมสังเวช ทรงปรวิิตกว่า 
“เทวทัตทำากรรมเป็นเหตุให้ตนไหม้ในอเวจี อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแก่สตัวโลกทั้งเทวโลก” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
ตำ วิทิตฺวา สตฺถา อุปฺปนฺนธมฺมสำเวโค หุตฺวา “เทวทตฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส อนตฺถนิสฺสิตำ อตฺตโน อวีจิมฺหิ ปจนกมฺมำ กโรติ -อิติ 
ปริวิตกฺเกตฺวา

“กรรมทั้งหลายที่ไมด่ีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำาได้ง่าย.
กรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดดี้วย, กรรมน้ันแล ทำาได้ยากอยา่งยิ่ง.”

“สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ.
ยำ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ ตำ เว ปรมทุกฺกรำ -อิติ

ทรงเปล่งพระอทุานน้ีอีกวา่
อิมำ คาถำ วตฺวา ปุน อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ

“กรรมดีคนดีทำาได้ง่าย. กรรมดีคนชั่วทำาได้ยาก. กรรมชัว่คนชั่วทำาได้ง่าย.
กรรมชัว่พระอริยเจ้าทั้งหลายทำาได้ยาก๑.”

“สุกรำ สาธุนา สาธุ. สาธุ ปาเปน ทุกฺกรำ. 
ปาปํ ปาเปน สุกรำ. ปาปมริเยหิ ทุกฺกรำ -อิติ.

ครั้งน้ันแล พระเทวทตัน่ัง ณ สว่นข้างหน่ึงพร้อมด้วยบริษัทของตน ในวันอุโบสถ กลา่วว่า 
“วตัถุ ๕ ประการเหล่าน้ี ย่อมชอบใจแก่ผู้ใด, ผู้น้ันจงจับสลาก” เมื่อพวกภิกษุวัชชีบุตร ๕๐๐ รูป ผู้บวชใหม่ 
ยังไม่รู้จกัธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำาทั่วถึง จับสลากกันแล้ว, ได้ทำาลายสงฆ์ พาภิกษุเหล่าน้ันไปสู่คยาสีสประเทศ.
อถโข เทวทตฺโต อุโปสถทิวเส อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ เอกมนฺตำ นิสีทิตฺวา “ยสฺสิมานิ ปญฺจ วตฺถูนิ ขมนฺติ, โส สลากำ คณฺหตุ -อิติ วตฺวา,
ปญฺจสเตหิ วชฺชีปุตฺตเกหิ นวเกหิ อปฺปกตญฺญูหิ สลากาย คหิตาย, สงฺฆำ ภินฺทิตฺวา เต ภิกฺขู อาทาย คยาสีสำ อคมาสิ.

๑ วิ. จุล. ๗/๑๙๕. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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[อัครสาวกท้ัง ๒ ชักจูงภิกษกุลับเข้าพวกได้]

พระศาสดา ทรงสดับความทีพ่ระเทวทตัน้ันไปแล้ว ณ ที่น้ัน จึงทรงส่งพระอัครสาวกทั้ง ๒ ไป 
เพื่อประโยชน์แก่การนำาภิกษุเหล่าน้ันมา.
ตสฺส ตตฺถ คตภาวำ สุตฺวา สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ อานยตฺถาย เทฺว อคฺคสาวเก เปเสสิ.

พระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันไป ณ ที่น้ันแล้ว พรำ่าสอนอยูด่้วยอนุสาสนีเน่ืองในอาเทสนาปาฏิหาริย์ 
และอนุสาสนีอันเน่ืองในอิทธิปาฏิหาริย์ ยังภกิษุเหล่าน้ันให้ดื่มอมตธรรมแล้ว ไดพ้ามาทางอากาศ.
เต ตตฺถ คนฺตฺวา อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อิทฺธิปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อนุสาสนฺตา เต อมตำ ปาเยตฺวา 
อาทาย อากาเสนาคมึสุ.

ฝ่ายพระโกกาลิกะแล กล่าวว่า 
“เทวทัตผู้มีอายุ ลกุข้ึนเถิด. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นำาเอาภิกษุเหล่าน้ันไปหมดแล้ว. 
ผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรอืว่า ‘ผู้มีอายุ ทา่นอย่าไว้ใจพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ. 
(เพราะ) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ลุอำานาจแห่งความปรารถนาลามก” ดังน้ีแล้ว 
เอาเข่ากระแทกที่ทรวงอก๑ (ของพระเทวทัต).
โกกาลิโกปิ โข “อุฏฺเฐหิ อาวุโส เทวทตฺต.  นีตา เต ภิกฺขู สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ. 
นนุ ตฺวำ มยา วุตฺโต ‘มา อาวุโส สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนหิ วิสฺสาสิ.  ปาปิจฺฉา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปิกานำ อิจฺฉานำ วสงฺคตา - 
อิติ วตฺวา ชนฺนุเกน หทยมชฺเฌ ปหริ.

โลหิตอุ่นไดพ้ลุ่งออกจากปากพระเทวทตัในที่น้ันเอง.
ตสฺส ตตฺเถว อุณฺหำ โลหิตำ มุขโต อุคฺคญฺฉิ.

ฝ่ายพวกภกิษุเห็นท่านพระสารีบุตร มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมมาทางอากาศแล้ว กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรในเวลาไป มีตนเป็นที่ ๒ เท่าน้ันไปแล้ว.  บัดน้ีบรวิารมากมา ย่อมงาม.”
อายสฺมนฺตำ ปน สารีปุตฺตำ ภิกฺขุสงฺฆปริวุตำ อากาเสนาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ภิกฺขู อาหำสุ 
“ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต คมนกาเล อตฺตทุติโยว คโต.  อิทานิ มหาปริวาโร อาคจฺฉนฺโต โสภติ -อิติ.

๑ ท่ามกลางหทัย.
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[บุรพกรรมของพระเทวทัต]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน. 
แม้ในกาลที่เธอเกิดในกำาเนิดดริัจฉาน บุตรของเรา มาสู่สำานักของเรา ก็ย่อมงามเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสชาดกน้ี๑ ว่า 

“ความเจริญ ย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลาย ผู้ประพฤติปฏิสันถาร. 
ท่านจงดูเน้ือชื่อลักษณะ อันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่.  
อน่ึง ทา่นจงดูเน้ือชื่อกาละน้ี ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเทียว” 

ดังน้ีเป็นต้น.
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ติรจฺฉานโยนิยำ นิพฺพตฺตกาเลปิ มม ปุตฺโต มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต โสภติเยว -อิติ วตฺวา

“โหติ สีลวตำ อตฺโถ ปฏิสนฺถารวุตฺตินำ. 
ลกฺขณำ ปสฺส อายนฺตำ ญาติสงฺฆปุรกฺขิตำ. 
อถ ปสฺสสิมำ กาลำ สุวิหีนำว ญาติภิ -อิติ

อิทำ ชาตกำ กเถสิ.

เมื่อพวกภกิษุกราบทูลอีกวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบวา่ พระเทวทตั ให้พระอัครสาวก ๒ องค์น่ังที่ข้างทั้ง ๒ แล้ว 
กล่าววา่ ‘เราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลา’ ทำากิริยาตามอย่างพระองค์แล้ว” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, 
แม้ครั้งก่อน เทวทัตน้ี ก็พยายามทำาตามเยี่ยงอย่างของเรา, แต่ไม่สามารถ” ดังน้ีแล้ว ตรัสนทีจรกากชาดกว่า๒

ปุน ภิกฺขูหิ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร เทฺว อคฺคสาวเก อุโภสุ ปสฺเสสุ นิสีทาเปตฺวา ‘พุทฺธลีฬฺหาย ธมฺมำ เทเสสฺสามีติ, 
ตุมฺหากำ อนุกิริยำ กริ -อิติ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส มม อนุกิริยำ กาตุำ วายมิ,  น ปน สกฺขิ -อิติ วตฺวา

“เออก็ วรีกะ ท่านย่อมเห็นนก ช่ือสวิฏฐกะ ซ่ึงขานเพราะ 
มีสร้อยคอเหมือนนกยูง ซ่ึงเป็นผัวของฉันไหม? 

“อปิ วีรก ปสฺเสสิ สกุณำ มญฺชุภาณกำ
ยุรคีวสงฺกาสำ ปตึ มยฺหำ สวิฏฺฐกำ?

นกสวิฏฐกะ ทำาเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในนำ้าและบนบก 
บริโภคปลาสดเป็นนิตย์น้ัน ถูกสาหร่ายพันตายแล้ว”

อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน
นิจฺจำ อามกมจฺฉโภชิโน
ตสฺสานุกรำ สวิฏฺฐโก  
เสวาเลหิ ปลิคุณฺฐิโต มโต -อิติ

ดังน้ีเป็นต้น, แม้วันอื่นๆ อีก ทรงปรารภกถาเช่นน้ันเหมือนกัน ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างน้ีวา่ 
นทีจรกากชาตกำ กเถตฺวา อปเรสุปิ ทิวเสสุ ตถารูปิเมว กถำ อารพฺภ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๔ ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๑๗. ลกฺขณชาตกำ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๗๕. ชาตเก วีรกชาตกนตฺิ ขายติ.
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“นกกระไนน้ี เมื่อจะเจาะซ่ึงหมู่ไม้ทั้งหลาย ได้เที่ยวไปแล้วหนอ 
ที่ต้นไม้มีอวัยวะเป็นไม้แห้ง ไม่มีแก่น. 
ภายหลัง มาถึงไม้ตะเคียนที่มีแก่นเกิดแล้ว 
ได้ทำาลายขมองศีรษะแล้ว๑.”

“อจาริ วตายำ วิตุทำ วนานิ 
กฏฺฐงฺครุกฺเขสุ อสารเกสุ 
อถาสทา ขทิรำ ชาตสารำ 
ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺคนฺติ จ

และว่า
“ไขข้อของทา่น ไหลออกแล้ว.  กระหม่อมของท่าน อันช้างเหยียบแล้ว.  
ซ่ีโครงทุกซ่ีของท่าน อันชา้งหักเสียแล้ว.  คราวน้ี งามหน้าละซิเพื่อน.”๒

ลสี จ เต นิปฺผลิตา. มตฺถโก จ วิทาลิโต. 
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา. ทานิ สมฺม วิโรจสิ -อิติ จ

เอวมาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.

ทรงปรารภกถาว่า “พระเทวทัต เป็นผู้อกตัญญู.” จึงตรัสชาดกทั้งหลายมีอาทิอีกว่า
ปุน “อกตญฺญู เทวทตฺโต -อิติ กถำ อารพฺภ

“ข้าพเจ้าได้ทำากิจให้ท่านจนสดุกำาลังของข้าพเจา้ที่มีอยู่เทียว. 
ข้าแต่พญาเน้ือ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่าน. ข้าพเจา้น่าจะได้อะไรๆ บ้างซิ.

“อกรมฺหา ว เต กิจฺจำ ยำ พลำ อหุวมฺห เส 
มิคราช นโม ตฺยตฺถุ อปิ กิญฺจิ ลภามฺห เส. 

ข้อท่ีเจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีโลหิตเป็นภักษา ทำากรรมหยาบช้าเป็นนิตย์
ยังเป็นอยู่ได้ ก็เป็นลาภมากอยู่แล้ว.”๓

มม โลหิตภกฺขสฺส นิจฺจำ ลุทฺทานิ กุพฺพโต 
ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต ตำ พฺหุำ ยำปิ ชีวสิ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.

ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย เพื่อจะฆ่า (พระองค์) ของพระเทวทัตน้ันอีก ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า
ปุน วธาย ปริสกฺกนมสฺส อารพฺภ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๑๕. กนฺทคลกชาตกำ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๖ ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๘๔. วิโรจนชาตกำ.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๓ ตทฏฺฐกถา. ๕/๒๕๘ ชวสกุณชาตกำ.
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“ดูก่อนไม้มะลื่น ข้อที่เจ้ากลิ้งมาน้ี กวางรู้แล้ว, 
เราจกัไปยังไม้มะลื่นต้นอื่น เพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจ.”๑

“ญาตเมตำ กุรุงฺคสฺส ยำ ตฺวำ เสปณฺณิ เสยฺยสิ 
อญฺญำ เสปณฺณึ คจฺฉามิ น เม เต รุจฺจเต ผลำ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.

เมื่อกถายังเป็นไปอยู่อีกว่า “พระเทวทตัเสื่อมแล้วจากผล ๒ ประการ คือ จากลาภและสักการะ และจากสามัญผล,” 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ครั้งก่อน เทวทตัก็เสื่อมแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า
ปุน อุภโต ปริหีโน เทวทตฺโต ลาภสกฺการโต จ สามญฺญโต จ -อิติ กถาสุ ปวตฺตมานาสุ, 
น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ ปริหีโนเยว -อิติ วตฺวา 

“ตาทั้ง ๒ แตกแล้ว.  ผ้าก็หายแลว้.  และเพื่อนบ้านก็บาดหมางกัน. 
ผัวและเมีย ๒ คนน้ัน มีการงานเสียหายแล้วทั้ง ๒ ทาง 
คือ ทั้งทางนำ้า ทั้งทางบก.”๒

“อกฺขี ภินฺนา ปโฏ นฏฺโฐ. สขีเคเห จ ภณฺฑนำ.
อุภโต ปทุฏฺฐกมฺมนฺตา อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่กรุงราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสชาดกเป็นอันมาก ดว้ยประการอย่างน้ันแล้ว 
เสด็จ (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองสาวตัถี ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร.
เอวำ ราชคเห วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ พหูนิ ชาตกานิ กเถตฺวา ราชคหโต สาวตฺถึ คนฺตฺวา เชตวนมหาวิหาเร วาสำ กปฺเปสิ.

[พระเทวทัตให้สาวกนำาไปเฝ้าพระศาสดา]

ฝ่ายพระเทวทตัแล เป็นไข้ถึง ๙ เดือน  ในกาลสุดทา้ย ใคร่จะเฝ้าพระศาสดา จึงบอกพวกสาวกของตนวา่ 
“เราใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.  ทา่นทั้งหลายจงแสดงพระศาสดาน้ันแก่เราเถิด,” 
เมื่อสาวกเหล่าน้ันตอบว่า “ท่านในเวลาที่ยังสามารถ ได้ประพฤติเป็นคนมีเวรกับพระศาสดา. 
ข้าพเจา้ทั้งหลายจักนำาท่านไปในที่พระศาสดาประทับอยู่ไม่ได้,” จึงกลา่ววา่ 
“ท่านทั้งหลายอยา่งให้ข้าพเจา้ฉิบหายเลย ข้าพเจา้ทำาอาฆาตในพระศาสดา. 
แต่สำาหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม่.”
เทวทตฺโตปิ โข นว มาเส คิลาโน  ปจฺฉิเม กาเล สตฺถารำ ทฏฺฐุกาโม หุตฺวา 
อตฺตโน สาวเก “อหำ สตฺถารำ ทฏฺฐุกาโม. ตำ เม ทสฺเสถ -อิติ วตฺวา, 
เตหิ “ตฺวำ สมตฺถกาเล สตฺถารา สทฺธึ เวรี หุตฺวา อจริ.  น มยำ ตำ ตตฺถ เนสฺสาม -อิติ วุตฺเต, 
“มา มำ นาเสถ.  มยา สตฺถริ อาฆาโต กโต.  สตฺถุ ปน มยิ เกสคฺคมตฺโตปิ อาฆาโต นตฺถิ -อิติ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๗. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๖๑. กุรุงฺคมิชาตกำ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๗๔ อุภโตภฏฺฐชาตกำ
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จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคน้ัน
โส หิ ภควา 

ทรงมพีระทัยสมำ่าเสมอในบุคคลทั่วไป คือ ในนายขมังธนู ในพระเทวทัต 
ในโจรองคุลิมาล ในช้างธนบาล และในพระราหุล, 
เพราะฉะน้ัน

วธเก เทวทตฺตมฺหิ โจเร องฺคุลิมาลเก 
ธนปาเล ราหุเล จ สพฺพตฺถ สมมานโส -อิติ

พระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ วา่ “ขอท่านทั้งหลาย จงแสดงพระผู้มพีระภาคแก่ข้าพเจ้า.”
“ทสฺเสถ เม ภควนฺตำ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิ.

ทีน้ัน สาวกเหล่าน้ันจึงพาพระเทวทัตน้ันออกไปด้วยเตียงน้อย.
อถ นำ เต มญฺจเกนาทาย นิกฺขมึสุ.

ภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทตัน้ัน จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข่าววา่ พระเทวทตัมาเพื่อต้องการเฝ้าพระองค์.”
ตสฺสาคมนำ สุตฺวา ภิกฺขู สตฺถุ อาโรเจสุำ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร ตุมฺหากำ ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉติ -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตน้ันจกัไม่ได้เห็นเราด้วยอตัตภาพน้ัน.”
“น ภิกฺขเว โส เตนตฺตภาเวน มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.

นัยว่า พวกภิกษุย่อมไม่เห็นพระพุทธเจา้อีก จำาเดิมแต่กาลที่ขอวัตถุ ๕ ประการ. ข้อน้ีย่อมเป็นธรรมดา.
ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนำ วตฺถูนำ อายาจิตกาลโต ปฏฺฐาย ปุน พุทฺเธ ทฏฺฐุำ น ลภนฺติ.  อยำ ธมฺมตา.

พวกภิกษุกราบทูลวา่ “พระเทวทตัมาถึงที่โน้นและที่โน้นแล้ว พระเจา้ข้า.”
“อสุกฏฺฐานญฺจ อสุกฏฺฐานญฺจ อาคโต ภนฺเต -อิติ อาหำสุ.

พระศาสดา. เทวทตัจงทำาสิ่งที่ตนปรารถนาเถอะ.  (แต่อย่างไรเสีย) เธอก็จักไม่ได้เห็นเรา.
“ยำ อิจฺฉติ, ตำ กโรตุ.  น โส มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.

ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเทวทตัมาถึงที่ประมาณโยชน์หน่ึง แตท่ี่น้ีแล้ว, 
(และทูลต่อๆ ไปอีกว่า) มาถึงกึ่งโยชน์แล้ว, คาพยุตหน่ึงแล้ว, มาถึงที่ใกล้สระโบกขรณีแล้ว พระเจ้าข้า.

“ภนฺเต อิโต โยชนมตฺตำ อาคโต, อฑฺฒโยชนำ, คาวุตำ, โปกฺขรณีสมีปํ อาคโต ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. แม้หากเทวทตัจะเข้ามาภายในพระเชตวัน, ก็จักไม่ได้เห็นเรา เป็นแท้.
“สเจปิ อนฺโตเชตวนำ ปวิสติ, เนว มำ ปสฺสิตุำ ลภิสฺสติ -อิติ.

[พระเทวทัตถูกธรณีสูบ]

พวกสาวก พาพระเทวทตั วางเตียงลงริมฝังสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวันแล้ว ต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบนำ้าในสระโบกขรณี.
เทวทตฺตำ คเหตฺวา อาคตา เชตวนโปกฺขรณีตีเร มญฺจำ โอตาเรตฺวา โปกฺขรณิยำ นหายิตุำ โอตรึสุ.
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แม้พระเทวทัตแล ลุกจากเตียง น่ังวางเท้าทั้ง ๒ บนพื้นดิน.
เทวทตฺโตปิ โข มญฺจโต อุฏฺฐาย อุโภ ปาเท ภูมิยำ ฐเปตฺวา นิสีทิ.

เท้าทั้ง ๒ น้ันก็จมแผ่นดินลง.
เต ปฐวึ ปวิสึสุ.

เธอจมลงแล้วโดยลำาดับเพียงข้อเท้า, เพียงเข่า, เพียงเอว, เพียงนม จนถึงคอ, ในเวลาท่ีกระดูกคางจดถึงพ้ืนดิน ได้กล่าวคาถาน้ีว่า
โส อนุกฺกเมน ยาว โคปฺผกา ยาว ชนฺนุกา ยาว กฏิโต ยาว ถนโต ยาว คีวโต ปวิสิตฺวา  หนุกฏฺฐิกสฺส ภูมิยำ ปติฏฺฐิตกาเล คาถมาห

“ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้เป็นบุคคลเลิศ เป็นเทพย่ิงเทพ
เป็นสารถีฝึกนรชน มีพระจักษุรอบคอบ
มีพระลักษณะ (แต่ละอย่าง) เกิดดว้ยบุญตั้งร้อย๑ ว่าเป็นที่พึ่ง
ดว้ยกระดูกเหล่าน้ี พร้อมดว้ยลมหายใจ.”

“อิเมหิ อฏฺฐีหิ ตมคฺคปุคฺคลำ
เทวาติเทวำ นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขุำ สตปุญฺญลกฺขณำ
ปาเณหิ พุทฺธำ สรณำ คโตสฺมิ -อิติ.

นัยว่า พระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานะน้ี จึงโปรดให้พระเทวทัตบวช.
อิทำ กิร ฐานำ ทิสฺวา ตถาคโต เทวทตฺตำ ปพฺพาเชสิ.

ก็ถ้าพระเทวทัตน้ัน จักไม่ได้บวชไซร้, เป็นคฤหัสถ์ จักได้ทำากรรมหนัก, จักไม่ได้อาจทำาปัจจัยแห่งภพต่อไป. 
ก็แลครั้นบวชแล้ว จักกรรมหนักกจ็ริง. (ถึงดังนัน้) ก็จะสามารถทำาปัจจัยแห่งภพต่อไปได้.” 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้ว.
สเจ หิ โส น ปพฺพชิสฺส, คิหี หุตฺวา กมฺมำ ภาริยำ อกริสฺส,  อายตึ ภวสฺส ปจฺจยำ กาตุำ นาสกฺขิสฺส. 
ปพฺพชิตฺวา จ ปน กิญฺจาปิ กมฺมำ ภาริยำ กริสฺสติ.  อายตึ ภวสฺส ปจฺจยำ กาตุำ สกฺขิสฺสติ -อิติ นำ สตฺถา ปพฺพาเชสิ.

[พระเทวทัตเกิดในอเวจี ถกูตรึงดว้ยหลาวเหล็ก]

จริงอยู่ พระเทวทตัน้ัน จักเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า นามวา่ อัฏฐิสสระ ในที่สุดแห่งแสนกัปแต่กัปน้ี
โส หิ อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก อฏฺฐิสฺสโร นาม ปจฺเจกพุทฺโธ ภวิสฺสติ.

พระเทวทัตน้ันจมดินไปแล้ว เกดิในอเวจี.
โส ปฐวึ ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ. 

และเธอเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ ถูกไฟไหม้อยู่ เพราะเป็นผู้ผิดในพระพทุธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหว.
นิจฺจเล พุทฺเธ อปรทฺธภาเวน ปน นิจฺจโลว หุตฺวา ปจฺจติ.

๑ สตปุญฺญลกฺขณนตฺิ สเตน สเตน ปญฺุญกมฺเมน นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขณนฺติ อตฺโถ.
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สรรีะของเธอสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ เกดิในก้นอเวจีซ่ึงมีประมาณ ๓๐๐ โยชน์.
ติโยชนสติเก อนฺโตอวีจิมฺหิ โยชนสตุพฺเพธเมวสฺส สรีรำ นิพฺพตฺติ.

ศีรษะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบ้ืองบน จนถึงหมวกหู.
สีสำ ยาว กณฺณสกฺขลิโต อุปริ อยกปลฺลำ ปาวิสิ. 

เท้าทั้ง ๒ จมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้า.
ปาทา ยาว โคปฺผกา เหฏฺฐา อยปฐวึ ปวิฏฺฐา. 

หลาวเหล็กมีปริมาณเท่าลำาตาลขนาดใหญ่ ออกจากฝาดา้นหน่ึง แทงกลางหลังทะลุหน้าอก ปักฝาด้านหน้า.
มหาตาลกฺขนฺธปริมาณำ อยสูลำ ปจฺฉิมภิตฺติโต นิกฺขมิตฺวา ปิฏฺฐิมชฺฌำ ภินฺทิตฺวา อุเรน นิกฺขมิตฺวา ปุรตฺถิมภิตฺตึ ปาวิสิ.

อีกหลาวหน่ึง ออกจากฝาด้านขวา แทงสีข้างเบ้ืองขวา ทะลุออกสีข้างเบ้ืองซ้าย ปักฝาด้านซ้าย.
อปรำ ทกฺขิณภิตฺติโต นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณปสฺสำ ภินฺทิตฺวา วามปสฺเสน นิกฺขมิตฺวา อุตฺตรภิตฺตึ ปาวิสิ.

อีกหลาวหน่ึง ออกจากแผ่นข้างบน แทงกระหม่อม ทะลุออกสว่นเบ้ืองตำ่า ปักลงสู่แผ่นดินเหล็ก.
อปรำ อุปริ กปลฺลโต นิกฺขมิตฺวา มตฺถกำ ภินฺทิตฺวา อโธภาเคน นิกฺขมิตฺวา อยปฐวึ ปาวิสิ.

พระเทวทัตน้ัน เป็นผู้ไหวติงไม่ได้ อันไฟไหม้ในอเวจีน้ัน ด้วยประการอยา่งน้ี.
เอวำ โส ตตฺถ นิจฺจโล หุตฺวา ปจฺจติ.

[เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันวา่ “พระเทวทตัถึงฐานะประมาณเท่าน้ี ไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดา จมลงสู่แผ่นดินแล้ว.”
ภิกฺขู “เอตฺตกำ ฐานำ คนฺตฺวา เทวทตฺโต สตฺถารำ ทฏฺฐุำ อลภิตฺวาว ปฐวึ ปวิฏฺโฐ -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

พระศาสดาตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตประพฤติผิดในเรา จมดินลงไปในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, แม้ครั้งก่อน เธอกจ็มลงแล้วเหมือนกัน.” 
เพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทาง อันพระองค์ปลอบโยนแล้ว ยกข้ึนหลังของตนแล้ว ให้ถึงที่อันเกษมแล้ว 
กลับมาตดังาทั้งหลายอกีถึง ๓ ครั้ง อยา่งน้ีคือ ‘ที่ปลาย ที่ทา่มกลาง ที่โคน’ 
ในวาระที่ ๓ เมื่อก้าวล่วงคลองจักษุแห่งมหาบุรุษแล้ว ก็จมแผ่นดิน ในกาลทีพ่ระองค์เป็นพญาชา้ง จึงตรัสชาดก๑น้ีเป็นต้นว่า
สตฺถา “น ภิกฺขเว เทวทตฺโต อิทาเนว มยิ อปรชฺฌิตฺวา ปฐวึ ปาวิสิ, ปุพฺเพปิ ปวิฏฺโฐเยว -อิติ วตฺวา 
หตฺถิราชกาเล มคฺคมุฬฺหำ ปุริสำ สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน ปิฏฺฐึ อาโรเปตฺวา เขมนฺตำ ปาปิตสฺส 
เตน ปุน ติกฺขตฺตุำ อาคนฺตฺวา ‘อคฺคฏฺฐาเน มชฺฌิมฏฺฐาเน มูเล -อิติ เอวำ ทนฺเต ฉินฺทิตฺวา 
ตติยวาเร มหาปุริสสฺส จกฺขุปถำ อติกฺกมนฺตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๓ ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๒๘. สีลวนาคชาตกำ.
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“หากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญู ผู้เพ่งโทษเป็นนิตย์ 
ก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลย.”

“อกตญฺญุสฺส โปสสฺส นิจฺจำ วิวรทสฺสิโน 
สพฺพญฺเจ ปฐวึ ทชฺชา เนว นำ อภิราธเย -อิติ

เมื่อกถาตั้งข้ึนแล้วเช่นน้ันน่ันแลแม้อีก, จึงตรัสขันตวิาทิชาดก๑ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ระเทวทตัน้ัน ครั้งเป็นพระเจ้ากลาพุ 
ประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันตวิาทดีาบส แล้วจมลงสู่แผ่นดิน  และจุลลธรรมปาลชาดก๒ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ระเทวทตั
น้ัน ครั้งเป็นพระเจา้มหาปตาปะ ประพฤติผดิในพระองค์ผู้เป็นจุลลธรรมปาละ แลว้จมลงสู่แผ่นดิน.
อิมำ ชาตกำ กเถตฺวา, ปุนปิ ตเถว กถาย สมุฏฺฐิตาย, 
ขนฺติวาทิภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา กลาพุราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ ขนฺติวาทิชาตกำ 
จุลฺลธมฺมปาลภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌิตฺวา มหาปตาปราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ จุลฺลธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ.

ก็ครั้นเมื่อพระเทวทตัจมดินไปแล้ว, มหาชนร่าเริงยินดี ให้ยกธงชาย๓ ธงปฏาก และต้นกลว้ย ตั้งหม้อนำ้าอันเต็มแล้ว 
เล่นมหรสพใหญ่ ดว้ยปรารภวา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ.”
ปฐวึ ปวิฏฺเฐ ปน เทวทตฺเต,  มหาชโน หฏฺฐตุฏฺโฐ ธชปตากกทลิโย อุสฺสาเปตฺวา ปุณฺณฆเฏ ฐเปตฺวา 
“ลาภา วต โน -อิติ มหนฺตำ ฉณำ อนุโภติ.

พวกภิกษุกราบทูลข้อความน้ันแดพ่ระผู้มพีระภาค.
ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสุำ.

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระเทวทตัตายแล้ว, มหาชนยินดี มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ครั้งก่อน ก็ยินดีแล้วเหมือนกัน” 
เพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชานามว่า ปิงคละ ในนครพาราณสีซ่ึงดุรา้ย หยาบช้า 
ไม่เป็นที่รักของชนทัว่ไป สวรรคต๔ แล้ว จึงตรัสปิงคลชาดก๕ น้ีเป็นต้นว่า
ภควา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, เทวทตฺเต มเต มหาชโน, ตุสฺสติ, ปุพฺเพปิ ตุสฺสิเยว -อิติ วตฺวา 
สพฺพชนสฺส, อปฺปิเย จณฺเฑ ผรุเส พาราณสิยำ ปิงฺคลราเช นาม มเต, มหาชนสฺส ตุฏฺฐภาวำ ทีเปตุำ

๑ ขุ. ชา. ๒๒/๑๓๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๒๗๕.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๕๐.
๓ ธงรูปสามเหล่ียม
๔ ว่าตามจริง คือ “นิรยคต” ไปสู่นรก.
๕ ขุ. ชา. ๒๗/๙๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๓/๙.
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พระโพธิสัตวก์ล่าวคาถาวา่ 
“ชนทั้งสิ้น อันพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้ว, เมื่อท้าวเธอสวรรคตแล้ว, 
ชนทั้งหลาย ย่อมเสวยปีติ, 
พระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำา ได้เป็นที่รักของเจ้าหรือ? 
แน่ะนายประตู เหตุไร เจ้าจึงร้องไห้?”

“สพฺโพ ชโน หึสิโต ปิงฺคเลน 
ตสฺมึ มเต ปจฺจยำ เวทยนฺติ 
ปิโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต. 
กสฺมา ตุวำ โรทสิ ทฺวารปาล

(นายประตูกล่าวตอบวา่)
“พระราชา มพีระเนตรไม่ดำา หาได้เป็นที่รักของข้าพระองค์ไม่, 
ข้าพระองค์กลัวแตก่ารเสด็จกลับมาของพระราชาน้ัน, 
ดว้ยว่า พระราชาพระองค์น้ันเสด็จไปจากที่น้ีแล้ว พึงเบียดเบียนมัจจรุาช, 
มัจจรุาชน้ันถูกเบียดเบียนแล้ว พึงนำาพระองคก์ลับมาที่น้ีอีก.”

น เม ปิโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต 
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส 
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจุราชำ 
โส หึสิโต อาเนยฺย นำ ปุน อิธ -อิติ

อิมำ ปิงฺคลชาตกำ กเถสิ.

[ผู้ทำาบาปย่อมเดือดร้อนในโลกท้ัง ๒]

ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามพระศาสดาวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ี พระเทวทตัเกิดแล้ว ณ ที่ไหน?
ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “อิทานิ ภนฺเต เทวทตฺโต กุหึ นิพฺพตฺโต -อิติ.

พระศาสดา. ในอเวจีมหานรก ภิกษุทั้งหลาย.
“อวีจิมหานิรเย ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุทั้งหลาย. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเทวทตัประพฤติเดือดร้อนในโลกน้ีแล้ว ไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนน่ันแลอีกหรือ?
“ภนฺเต อิธ ตปฺปนฺโต วิจริตฺวา ปุน คนฺตฺวา ตปฺปนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺโต -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลาย จงเป็นบรรพชติก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม, 
มีปกติอยู่ดว้ยความประมาท ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
“อาม ภิกฺขเว ปพฺพชิตา วา โหนฺตุ คหฏฺฐา วา ปมาทวิหาริโน อุภยตฺถ ตปฺปนฺติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
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“ผู้มีปกติทำาบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกน้ี.  ละไปแล้วย่อมเดือดร้อน.
เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒.
เขาย่อมเดือดร้อนวา่ ‘กรรมชั่วเราทำาแลว้’ ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งข้ึน.”

“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ. 
ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ. 
‘ปาปํ เม กตนฺติ ตปฺปติ. 
ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อธิ ตปฺปติ ความวา่ 
ย่อมเดือดร้อนในโลกน้ี ด้วยเหตุเพียงโทมนัส ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม.
ตตฺถ อิธ ตปฺปติ -อิติ: อิธ กมฺมตปฺปเนน โทมนสฺสมตฺเตน ตปฺปติ. 

บทว่า เปจฺจ ความว่า ส่วนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนเพราะทุกข์ในอบายอันร้ายแรงยิ่ง ดว้ยความเดือดร้อนเพราะวิบาก.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก ปน วิปากตปฺปเนน อติทารุเณน อปายทุกฺเขน ตปฺปติ. 

บทว่า ปาปการี ความว่า ผู้ทำาบาป มีประการต่างๆ
ปาปการี -อิติ: นานปฺปการสฺส ปาปสฺส กตฺตา. 

บทว่า อุภยตฺถ ความวา่ ชือ่ว่า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ด้วยความเดือดร้อน มีประการดังกล่าวแล้วน้ี.
อุภยตฺถ -อิติ: อิมินา วุตฺตปฺปกาเรน ตปฺปเนน อุภยตฺถ ตปฺปติ นาม.

สองบทว่า ปาปํ เม ความว่า ก็ผู้มีปกติทำาบาปน้ัน 
เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม ชื่อวา่ย่อมเดือดร้อน ดว้ยคิดว่า “กรรมชั่วเราทำาแล้ว,” 
ข้อน้ันเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อย; 
แต่เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก ชื่อว่า ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งข้ึน คือย่อมเดือดร้อนเหลือเกิน 
ดว้ยความเดือดร้อนอันหยาบช้าอยา่งยิ่ง.
ปาปํ เม -อิติ: โส หิ กมฺมตปฺปเนน ตปฺปนฺโต “ปาปํ เม กตำ -อิติ ตปฺปติ, ตำ อปฺปมตฺตกำ ตปฺปนำ; 
วิปากตปฺปเนน ปน ตปฺปนฺโต ภิยฺโย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต, อติผรุเสน ตปฺปเนน อติวิย ตปฺปติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.

เรื่องพระเทวทัต จบ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
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๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี
๑๓. สุมนาเทวีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางสุมนาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ” 
เป็นต้น.
“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ.

[อบรมลูกหลานให้รับหน้าท่ีของตน]

ความพิสดารว่า ภิกษุสองพันรูป ย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน, 
ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสกิา ก็(ฉนั)เช่นน้ัน.
สาวตฺถิยำ หิ เทวสิกำ อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ ภุญฺชนฺติ,  ตถา วิสาขาย มหาอุปาสิกาย.

ก็บุคคลใดๆ ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้ประสงค์จะถวายทาน, บุคคลน้ันๆ ต้องได้โอกาสของท่านทั้ง ๒ น้ันก่อนแล้ว จึงทำาได้.
สาวตฺถิยญฺจ โย โย ทานำ ทาตุกาโม โหติ,  โส โส เตสำ อุภินฺนำ โอกาสำ ลภิตฺวาว กโรติ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
“กึการณา -อิติ.

ตอบวา่ “เพราะคนอื่นๆ ถามวา่ ‘ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขา มาสู่โรงทานของท่านแล้วหรอื?” 
เมื่อเขาตอบว่า “ไม่ได้มา,” ย่อมติเตียน แม้ทานอันบุคคลสละทรัพยต์ั้งแสนแล้วทำาวา่ “น่ีชื่อวา่ทานอะไร?.”
“ตุมฺหากำ ทานคฺคำ อนาถปิณฺฑิโก วา วิสาขา วา อาคตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “นาคตา -อิติ วุตฺเต, 
สตสหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา กตทานมฺปิ “กึ ทานำ นาเมตำ -อิติ ครหนฺติ.

เพราะท่านทั้ง ๒ น้ัน ย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์.
อุโภปิ หิ เต ภิกฺขุสงฺฆสฺส รุจิญฺจ อนุจฺฉวิกกิจฺจานิ จ ชานนฺติ.

เมื่อท่านทั้ง ๒ น้ันอยู่, พวกภกิษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียว.
เตสุ วิหรนฺเตสุ,  ภิกฺขู จิตฺตานุรูปเมว ภุญฺชนฺติ.

เพราะฉะน้ัน ทกุๆ คนที่ประสงคจ์ะถวายทาน จึงเชิญท่านทั้ง ๒ น้ันไป.
ตสฺมา สพฺเพ ทานำ ทาตุกามา เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ.

ท่านทั้ง ๒ น้ันย่อมไม่ได้เพือ่จะอังคาสภกิษุทั้งหลายในเรือนของตน ดว้ยเหตุน้ี.
อิติ เต อตฺตโน ฆเร ภิกฺขู ปริวิสิตุำ น ลภนฺติ.

เพราะเหตุน้ัน นางวิสาขา เมื่อใคร่ครวญวา่ “ใครหนอแล? จกัดำารงในหน้าที่ของเรา เลี้ยงภิกษุสงฆ์,” 
เห็นธดิาของบุตรแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตน.
ตโต วิสาขา “โก นุ โข มม ฐาเน ฐตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺตี ปุตฺตสฺส ธีตรำ ทิสฺวา ตำ อตฺตโน ฐาเน ฐเปสิ.
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นางอังคาสภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขาน้ัน.
สา ตสฺสา นิเวสเน ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติ.

ถึงท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี กต็ั้งธดิาคนใหญ่ ชื่อมหาสุภัททาไว้.
อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทำ นาม เชฏฺฐธีตรำ ฐเปสิ.

ก็นางมหาสุภัททาน้ัน ทำาการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ (และ) ฟังธรรมอยู่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ไปสู่สกุลแห่งสามี.
สา หิ ภิกฺขูนำ เวยฺยาวจฺจำ กโรนฺตี ธมฺมำ สุณนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลำ อคมาสิ.

แต่น้ัน ท่านอนาถบิณฑิกะ ก็ตั้งนางจุลสุภัททา (แทน).
ตโต จุลฺลสุภทฺทำ ฐเปสิ.

แม้นางจุลสุภัททาน้ัน ก็ทำาอยู่อย่างน้ันเหมือนกัน เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามี.
สาปิ ตเถว กโรนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลำ คตา.

ลำาดับน้ัน ทา่นอนาถบิณฑิกะ จึงตั้งธิดาคนเล็กนามว่าสุมนาเทวี (แทน).
อถ สุมนาเทวึ นาม กนิฏฺฐธีตรำ ฐเปสิ.

[นางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย]

ก็นางสุมนาเทวีน้ัน ฟังธรรมแล้ว บรรลุสกทาคามิผล ยังเป็นกุมารกิา (รุ่นสาว) อยู่เทียว, 
กระสับกระส่ายดว้ยความไม่ผาสุกเห็นปานน้ัน ตัดอาหาร๑ มีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมา.
สา ปน ธมฺมำ สุตฺวา สกทาคามิผลำ ปตฺวา กุมาริกาว หุตฺวา ตถารูเปน อผาสุเกน อาตุรา อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา 
ปิตรำ ทฏฺฐุกามา หุตฺวา ปกฺโกสาเปสิ.

ท่านเศรษฐีน้ันพอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหน่ึง ก็มาหาแล้วพูดวา่ “เป็นอะไรหรือ แม่สุมนา?”
โส เอกสฺมึ ทานคฺเค ตสฺสา สาสนำ สุตฺวา ว อาคนฺตฺวา “กึ อมฺม สุมเน -อิติ อาห.

ธดิาน้ัน ตอบบิดาว่า “อะไรเล่า? น้องชาย.”
สา ปิตรำ อาห “กึ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.

บิดา. เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่.
“วิปฺปลปสิ อมฺม -อิติ.

ธดิา. ไม่เพ้อ น้องชาย.
“น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.

บิดา. เจ้ากลวัหรือ? แม่.
“ภายสิ อมฺม -อิติ.

๑ อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา ทำาการเข้าไปตัดซึ่งอาหาร.
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ธดิา. ไม่กลัว น้องชาย.
“น ภายามิ กนิฏฺฐภาติก -อิติ.

แต่พอนางสุมนาเทวี กล่าวได้เพียงเท่าน้ี ก็ได้ทำากาละแล้ว.
เอตฺตกำ วตฺวาเยว ปน สา กาลมกาสิ.

[ท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องไห้ ไปทูลพระศาสดา]

ท่านเศรษฐีน้ัน แม้เป็นพระโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในธิดาได้ ให้ทำาการปลงศพ๑ ของธดิาเสร็จแล้ว 
ร้องไห้ ไปสู่สำานักพระศาสดา, 
เมื่อพระองคต์รัสว่า “คฤหบดี ทำาไมท่านจึงมีทกุข์ เสียใจ มีหน้าอาบไปด้วยนำ้าตา รอ้งไห้ มาแล้ว?” จึงกราบทูลว่า 
“นางสุมนาเทวี ธดิาของข้าพระองค์ ทำากาละเสียแล้วพระเจ้าข้า.”
โส โสตาปนฺโนปิ สมาโน เสฏฺฐี ธีตริ อุปฺปนฺนโสกำ อธิวาเสตุำ อสกฺโกนฺโต ธีตุ สรีรกิจฺจำ กาเรตฺวา โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา, 
“กึ คหปติ ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ วุตฺเต, “ธีตา เม ภนฺเต สุมนาเทวี กาลกตา -อิติ อาห.

พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน เหตุไรทา่นจึงโศก?  ความตาย ย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรรพสัตว์ มิใช่หรอื?
“อถ กสฺมา โสจสิ?  นนุ สพฺเพสำ เอกำสิกำ มรณำ -อิติ.

อนาถบิณฑิกะ. ข้าพระองค์ทราบข้อน้ันพระเจ้าข้า.  แตธ่ิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมดว้ยหิริและโอตตัปปะเห็นปานน้ี. 
ในเวลาจวนตาย นางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลย บ่นเพอ้ตายไปแล้ว. 
ด้วยเหตุน้ัน โทมนัสไม่น้อย จึงเกดิแก่ข้าพระองค์.

“ชานาเมตำ ภนฺเต.  เอวรูปา ปน เม หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา ธีตา. 
สา มรณกาเล สตึ ปจฺจุปฏฺฐาเปตุำ อสกฺโกนฺตี วิปฺปลปมานา มตา.  เตน เม อนปฺปกำ โทมนสฺสำ อุปฺปชฺชติ -อิติ.

พระศาสดา. มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเล่า?
“กึ ปน ตาย กถิตำ มหาเสฏฺฐิ -อิติ.

อนาถบิณฑิกะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เรียกนางวา่ ‘เป็นอะไรหรือ? สุมนา’ 
ทีน้ัน นางก็กลา่วกะข้าพระองคว์่า ‘อะไร? น้องชาย?, 
แต่น้ัน เมื่อข้าพระองค์กลา่ววา่ ‘เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่’,  กต็อบว่า ‘ไม่เพ้อ น้องชาย’ 
เมื่อข้าพระองค์ถามวา่ ‘เจา้กลวัหรือ? แม่’,  ก็ตอบวา่ ‘ไม่กลัว น้องชาย’ 
พอกล่าวได้เท่าน้ีกท็ำากาละแล้ว.

“อหำ ตำ ภนฺเต ‘กึ อมฺม สุมเนติ อามนฺเตสึ.  อถ มำ อาห ‘กึ กนิฏฺฐภาติกาติ, 
ตโต ‘วิปฺปลปสิ อมฺมาติ วุตฺเต, ‘น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติกาติ. 
‘ภายสิ อมฺมาติ (วุตฺเต), ‘น ภายามิ กนิฏฺฐภาติกาติ เอตฺตกำ วตฺวา กาลมกาสิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาค ตรัสกะเศรษฐีน้ันวา่ “มหาเศรษฐี ธิดาของท่าน จะได้เพ้อก็หามิได้.”
อถ นำ ภควา อาห “น หิ เต มหาเสฏฺฐิ ธีตา วิปฺปลปติ -อิติ.

๑ สรีรกิจฺจำ.
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อนาถบิณฑิกะ. เมื่อเช่นน้ัน เหตุไร? นางจึงพดูอย่างน้ัน.
“อถ กสฺมา เอวมาห -อิติ.

พระศาสดา. เพราะทา่นเป็นน้องของนางจริงๆ (นางจึงพดูอย่างนั้นกะท่าน). 
คฤหบดี ก็ธดิาของท่านเป็นใหญ่กว่าทา่นโดยมรรคและผล. 
เพราะทา่นเป็นเพียงโสดาบัน, สว่นธิดาของท่านเป็นสกทาคามินี. 
เพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผล นางจึงกลา่วอยา่งน้ันกะท่าน.

“กนิฏฺฐตฺตาเยว, ธีตา หิ เต คหปติ มคฺคผเลหิ ตยา มหลฺลิกา.  ตฺวำ หิ โสตาปนฺโน, ธีตา ปน เต สกทาคามินี.  
สา มคฺคผเลหิ มหลฺลิกตฺตา ตำ เอวมาห -อิติ.

อนาถบิณฑิกะ. อยา่งน้ันหรือ พระเจ้าข้า.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน คฤหบดี.
“เอวำ คหปติ -อิติ.

อนาถบิณฑิกะ. เวลาน้ีนางเกิดที่ไหน พระเจ้าข้า.
“อิทานิ กุหึ นิพฺพตฺตา ภนฺเต -อิติ.

เมื่อพระศาสดา ตรัสวา่ “ในภพดุสิต คฤหบดี” ทา่นเศรษฐีจึงกราบทูลวา่ “ธดิาของข้าพระองค์ 
เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกน้ี แม้ไปจากโลกน้ีแล้ว ก็เกิดในที่ๆ เพลดิเพลินเหมือนกันหรือ? พระเจ้าข้า.”
“ตุสิตภวเน คหปติ -อิติ วุตฺเต “ภนฺเต มม ธีตา อิธ ญาตกานำ อนฺตเร นนฺทมานา วิจริตฺวา อิโต คนฺตฺวาปิ 
นนฺทนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺตา -อิติ.

[คนทำาบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกท้ัง ๒]

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีน้ันว่า 
“อย่างน้ัน คฤหบดี ธรรมดาผู้ไม่ประมาท เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชติก็ตาม ย่อมเพลดิเพลินในโลกน้ีและโลกหน้าแท้” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
อถ นำ สตฺถา “อาม คหปติ อปฺปมตฺตา นาม คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺติเยว -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“ผู้มีบุญอันทำาไว้แล้ว ย่อมเพลิดเพลินในโลกน้ี. ละไปแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน. 
เขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒.  เขายอ่มเพลิดเพลินวา่ ‘เราทำาบุญไว้แล้ว.’
ไปสู่สุคติ ย่อมเพลดิเพลินยิ่งๆ ข้ึนไป.”

“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ. 
กตปุญฺโญ อุภยตฺถ นนฺทติ. 
‘ปุญฺญำ เม กตนฺติ นนฺทติ. 
ภิยฺโย นนฺทติ สุคฺคตึ คโต -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อธิ ความวา่ ย่อมเพลดิเพลินในโลกน้ี ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม.
ตตฺถ อิธ -อิติ: อิธโลเก กมฺมนนฺทเนน นนฺทติ.

บทว่า เปจฺจ ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ดว้ยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก วิปากนนฺทเนน นนฺทติ.

บทว่า กตปุญฺโญ คือ ผู้ทำาบุญมีประการต่างๆ.
กตปุญฺโญ -อิติ: นานปฺปการสฺส ปุญฺญสฺส กตฺตา.

บทว่า อุภยตฺถ ความวา่ 
ย่อมเพลิดเพลินในโลกน้ี ดว้ยคิดวา่ “กุศลเราทำาไว้แล้ว, บาปเราไม่ได้ทำา.” เมื่อเสวยวิบากชือ่ว่าย่อมเพลดิเพลินในโลกหน้า.
อุภยตฺถ -อิติ: อิธ “กตำ เม กุสลำ, อกตำ เม ปาปํ -อิติ นนฺทติ, ปรตฺถ วิปากำ อนุภวนฺโต นนฺทติ.

สองบทว่า ปุญฺญำ เม ความว่า ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกน้ี ช่ือวา่ ย่อมเพลิดเพลิน เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม 
ดว้ยเหตุเพียงโสมนัสเท่าน้ันวา่ “เราทำาบุญไว้แล้ว.”
ปุญฺญำ เม -อิติ: อิธ นนฺทนฺโต ปน “ปุญฺญำ เม กตำ -อิติ โสมนสฺสมตฺตเกเนว กมฺมนนฺทนำ อุปาทาย นนฺทติ.

บทว่า ภิยฺโย เป็นต้น ความว่า ก็เขาไปสู่สุคติแล้ว เมื่อเสวยทพิยสมบัติ ตลอด ๕๗ โกฏิปีบ้าง ๖๐ แสนปีบ้าง 
ย่อมชื่อวา่เพลิดเพลินอยา่งยิ่งในดุสติบุรี ดว้ยความเพลิดเพลดิเพราะวิบาก.
ภิยฺโย -อิติ: วิปากนนฺทเนน ปน สุคตึ คโต, 
สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย สฏฺฐิญฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร อติวิย นนฺทติ -อิติ.

ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ

พระธรรมเทศนา ได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.

เรื่องนางสุมนาเทวี จบ.
สุมนาเทวีวตฺถุ.
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๑๔. เรื่องภกิษุ ๒ สหาย
๑๔. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๒ สหาย ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “พหุมฺปิ เจ สหิตำา ภาสมาโน” 
เป็นต้น.
“พหุมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[สองสหายออกบวช]

ความพิสดารว่า กุลบุตร ๒ คน ชาวเมืองสาวตัถี เป็นสหายกัน ไปยังวิหาร ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว้ 
ละกามทั้งหลาย ถวายชวีิต๑ในพระศาสนาของพระศาสดา บวชแล้ว อยูใ่นสำานักพระอาจารย์และพระอุปัชฌายต์ลอด ๕ ปี 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามถึงธรุะในพระศาสนา ไดฟ้ังวิปัสสนาธรุะและคันถธุระโดยพิสดารแล้ว๒,
สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว กุลปุตฺตา สหายกา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา กาเม ปหาย 
สตฺถุ สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา ปญฺจ วสฺสานิ อาจริยุปชฺฌายานำ สนฺติเก วสิตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา สาสเน ธุรำ ปุจฺฉิตฺวา 
วิปสฺสนาธุรญฺจ คนฺถธุรญฺจ วิตฺถารโต สุตฺวา

รูปหน่ึง กราบทูลก่อนว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อภายแก่ ไม่สามารถจะบำาเพ็ญคันถธุระได้, แตจ่ะบำาเพ็ญวิปัสสนาธุระ” 
ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนา จนถึงพระอรหัต พากเพียรพยายามอยู่ บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เอโก ตาว “อหำ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต น สกฺขิสฺสามิ, คนฺถธุรำ ปูเรตุำ วิปสฺสนาธุรำ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ 
ยาว อรหตฺตา วิปสฺสนำ กถาเปตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ฝ่ายภิกษุรูปนอกน้ี๓ คดิว่า “เราจะบำาเพ็ญคันถธรุะ” ดังน้ี แล้ว เรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำาดับ 
กล่าวธรรม สวดสรภัญญะ ในสถานทีต่นไปแล้วๆ, เที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป, ได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่ ๑๘ คณะ.
อิตโร ปน “อหำ คนฺถธุรำ ปูเรสฺสามิ -อิติ อนุกฺกเมน เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ อุคฺคณฺหิตฺวา คตคตฏฺฐาเน ธมฺมำ กเถติ สรภญฺญำ ภณติ, 
ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ธมฺมำ วาเจนฺโต วิจรติ, อฏฺฐารสนฺนำ มหาคณานำ อาจริโย อโหสิ.

ภิกษุทั้งหลาย เรียนพระกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกน้ี (วิปัสสกะ) ต้ังอยู่ในโอวาทของท่าน 
บรรลพุระอรหัตแล้ว นมัสการพระเถระ เรียนวา่ “กระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.”
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อิตรสฺส เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ตสฺโสวาเท ฐตฺวา อรหตฺตำ ปตฺวา เถรำ วนฺทิตฺวา 
“สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺห -อิติ วทนฺติ.

๑ อุรำ ทตฺวา
๒ เป็นประโยคกิริยาปธานนยั.
๓ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ท่ีเหลือ
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พระเถระ (วิปัสสกะ) กลา่วว่า “ไปเถิด ผู้มีอายุ, ท่านทั้งหลาย จงถวายบังคมพระศาสดา นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป 
ตามคำาของเรา จงบอกกะพระเถระผู้สหายของเราบ้างวา่ ‘ท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลาย นมัสการท่าน” ดังน้ีแล้วส่งไป.
เถโร “คจฺฉถ อาวุโส  มม วจเนน สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อสีติมหาเถเร วนฺทถ, 
สหายกตฺเถรำปิ เม ‘อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทตีติ วเทถ -อิติ เปเสสิ.

ภิกษุเหล่าน้ันไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแล้ว ไปสู่สำานักพระคันถิกเถระ เรียนว่า 
“ท่านผู้เจริญ ครับ ท่านอาจารย์ของพวกกระผม นมัสการถึงทา่น.”
เต วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารญฺเจว อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตฺวา คนฺถิกตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
“ภนฺเต อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทติ -อิติ วทนฺติ.

ก็เม่ือพระเถระนอกน้ี (คันถิกะ) ถามว่า “อาจารย์ของพวกท่านน่ันเป็นใคร?” ภิกษุเหล่าน้ันเรียนว่า “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน.”
อิตเรน จ “โก นาเมโส -อิติ วุตฺเต, “ตุมฺหากำ สหายกภิกฺขุ ภนฺเต -อิติ วทนฺติ.

เมื่อพระเถระ (วิปัสสกะ) ส่งข่าวเยี่ยมอย่างน้ีเรื่อยๆ อยู่, ภิกษุน้ัน (คันถิกะ) อดทนอยู่ได้สิ้นกาลเล็กน้อย 
ภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้, เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียกว่า “ท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการทา่น” ดังน้ีแล้ว, 
จึงกลา่ววา่ “อาจารย์ของพวกท่านน่ันเป็นใคร,” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนว่า “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน ครับ,” จึงกลา่ววา่ 
“ก็อะไรเล่า ที่พวกทา่นเรียนในสำานักของภิกษุน้ัน บรรดานิกาย มีทีฆนิกายเป็นต้น นิกายใดนิกายหน่ึงหรือ? 
หรือบรรดาปิฎก ๓ ปิฎกหน่ึงหรอื? ที่พวกทา่นได้เรียนแล้ว” ดังน้ีแล้ว คิดว่า 
“สหายของเรา ย่อมไมรู่้จักคาถาแม้ประกอบด้วย ๒ บท, ถือบังสุกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้ว ยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอ.
ในกาลที่เธอมา เราควรถามปัญหาดู.”
เอวำ เถเร ปุนปฺปุนำ สาสนำ ปหิณนฺเต, โส ภิกฺขุ โถกำ กาลำ สหิตฺวา อปรภาเค สหิตุำ อสกฺโกนฺโต,  
“อมฺหากำ อาจริโย ตุมฺเห วนฺทติ -อิติ วุตฺเต, “โก เอโส -อิติ วตฺวา, 
“ตุมฺหากำ สหายกภิกฺขุ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, 
“กึ ปน ตุมฺเหหิ ตสฺส สนฺติเก อุคฺคหิตำ, กึ ทีฆนิกายาทีสุ อญฺญตโร นิกาโย, กึ ตีสุ ปิฏเกสุ เอกำ ปิฏกำ -อิติ วตฺวา 
“จตุปฺปทิกำปิ คาถำ น ชานาติ, ปํสุกูลำ คเหตฺวา ปพฺพชิตกาเลเยว อรญฺญำ ปวิฏฺโฐ, พหู วต อนฺเตวาสิเก ลภิ. 
ตสฺส อาคตกาเล มยา ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตสิ.

[พระเถระท้ัง ๒ พบกัน]

ในกาลต่อมา พระเถระ (วิปัสสกะ) ได้มาเฝ้าพระศาสดา เก็บบาตรจวีรไว้ในสำานักพระเถระผู้สหายแล้ว 
ไปถวายบังคมพระศาสดา และนมัสการพระอสตีิมหาเถระแล้ว ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหาย.
อปรภาเค เถโร สตฺถารำ ทฏฺฐุำ อาคโต, สหายกตฺเถรสฺส สนฺติเก ปตฺตจีวรำ ฐเปตฺวา คนฺตฺวา 
สตฺถารญฺเจว อสีติมหาเถเร จ วนฺทิตฺวา สหายกตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ปจฺจาคมิ.

ลำาดับน้ัน พระคันถิกเถระน้ัน ให้ภิกษุทั้งหลายทำาวัตรแกท่่านแล้ว ถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากัน 
น่ังแล้ว ดว้ยตั้งใจวา่ “จกัถามปัญหา.”
อถสฺส โส วตฺตำ กาเรตฺวา สมปฺปมาณำ อาสนำ คเหตฺวา “ปญฺหำ ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ นิสีทิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๒๐๘  • ๑๔. เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย • [พระศาสดาถามปัญหาพระเถระทั้ง ๒]

[พระศาสดาถามปัญหาพระเถระท้ัง ๒]

ขณะน้ัน พระศาสดา ทรงทราบว่า “คันถิกภิกษุน้ี พึงเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานน้ีแล้วเกิดในนรก” 
ดว้ยทรงเอ็นดูในเธอ ทำาประหน่ึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร เสด็จถึงสถานที่เธอทั้ง ๒ น่ังแล้ว 
ประทับน่ังเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา “เอส เอวรูปํ มม ปุตฺตำ วิเหเฐตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺย -อิติ 
ตสฺมึ อนุกมฺปาย วิหารจาริกำ จรนฺโต วิย เตสำ นิสินฺนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ปญฺญตฺเต พุทฺธาสเน นิสีทิ.

แท้จริง ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะน่ังในที่น้ันๆ จดัอาสนะสำาหรับพระพุทธเจา้ก่อนแล้วจึงน่ัง.
ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา หิ ภิกฺขู พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปตฺวา ว นิสีทนฺติ.

เพราะเหตุน้ัน พระศาสดา จึงประทับน่ังเหนืออาสนะทีพ่ระคันถิกภิกษุ น้ันจดัไว้โดยปกติน่ันแล.
เตน สตฺถา ปกติปญฺญตฺเตเยว อาสเน นิสีทิ.

ก็แลครั้นประทับน่ังแล้ว จึงตรัสถามปัญหาในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ,  
ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้, จึงตรัสถาม ปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้ง ๘ ต้ังแต่ทุติยฌานเป็นต้นไป
นิสชฺช โข ปน คนฺถิกภิกฺขุำ ปฐมชฺฌาเน ปญฺหำ ปุจฺฉิตฺวา, 
ตสฺมึ อกถิเต, ทุติยชฺฌานำ อาทึ กตฺวา อฏฺฐสุปิ สมาปตฺตีสุ รูปารูเปสุ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.

พระคันถิกเถระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียว.
คนฺถิกตฺเถโร เอกำปิ กเถตุำ นาสกฺขิ.

พระวิปัสสกเถระนอกน้ี ทูลตอบปัญหาน้ันไดท้ั้งหมด.
อิตโร ตำ สพฺพำ กเถสิ.

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสถามปัญหาในโสดาปัตติมรรคกับเธอ.
อถ นำ โสตาปตฺติมคฺเค ปญฺหำ ปุจฺฉิ.

พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได้.
คนฺถิกตฺเถโร กเถตุำ นาสกฺขิ.

แต่น้ัน จึงตรัสถามกะพระขีณาสวเถระ.
ตโต ขีณาสวตฺเถรำ ปุจฺฉิ.

พระเถระก็ทูลตอบได้.
เถโร กเถสิ.

[พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการ]

พระศาสดา ทรงชมเชยวา่ “ดีละๆ” แล้วตรัสถามปัญหา แม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำาดับ.
สตฺถา “สาธุ สาธุ -อิติ อภินนฺทิตฺวา เสสมคฺเคสุปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺหำ ปุจฺฉิ.
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พระคันถิกเถระก็มิได้อาจทูลตอบปัญหาได้สกัข้อเดียว.
คนฺถิกตฺเถโร เอกำปิ กเถตุำ นาสกฺขิ.

ส่วนพระขีณาสพ ทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วๆ ได้.
ขีณาสโว ปน ปุจฺฉิตปุจฺฉิตำ กเถสิ.

พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระขีณาสพน้ันในฐานะทั้ง ๔.
สตฺถา จตูสุปิ ฐาเนสุ ตสฺส สาธุการำ อทาสิ.

เทวดาทั้งหมด ต้ังต้นแต่ภุมมเทวดา๑ จนถึงพรหมโลก และนาคครุฑ ไดฟ้ังสาธุการน้ันแล้ว ก็ได้ให้สาธกุาร.
ตำ สุตฺวา ภุมฺมเทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา สพฺพา เทวตา เจว นาคสุปณฺณา จ สาธุการำ อทำสุ.

พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ ได้สดับสาธกุารน้ันแล้ว จึงยกโทษพระศาสดาว่า 
“พระศาสดาทรงทำากรรมอะไรน่ี?  พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ ผู้ไม่รู้อะไรๆ ในฐานะทั้ง ๔. 
ส่วนทา่นอาจารย์ของพวกเรา ผู้จำาทรงพระปริยัตธิรรมไว้ได้ทั้งหมด เป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป 
พระองค์มิได้ทรงทำาแม้มาตรว่าความสรรเสริญ.”
ตำ สาธุการำ สุตฺวา ตสฺส อนฺเตวาสิกา เจว สทฺธิวิหาริโน จ สตฺถารำ อุชฺฌายึสุ 
“กึ นาเมตำ สตฺถารา กตำ?  กิญฺจิ อชานนฺตสฺส มหลฺลกตฺเถรสฺส จตูสุ ฐาเนสุ สาธุการำ อทาสิ. 
อมฺหากำ ปนาจริยสฺส สพฺพปริยตฺติธรสฺส ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ปาโมกฺขสฺส ปสำสามตฺตำปิ น กริ -อิติ.

[พูดมาก แต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามภิกษุเหล่าน้ันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกลา่วอะไรกันน่ี?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว, ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอ เช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลาย เพื่อค่าจา้งในศาสนาของเรา, 
ส่วนบุตรของเรา เช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครส๒ ตามชอบใจ” ดังน้ีแล้ว ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ เน สตฺถา “กินฺนาเมตำ ภิกฺขเว กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต, 
“ภิกฺขเว ตุมฺหากำ อาจริโย มม สาสเน ภติยา คาโว รกฺขนสทิโส, 
มยฺหำ ปน ปุตฺโต ยถารุจิยา ปญฺจโครเส ปริภุญฺชนกสามิสทิโส -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“หากวา่ นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก 
(แต่) เป็นผู้ประมาทแล้ว ไม่ทำา (ตาม) พระพุทธพจน์น้ันไซร้, 
เขาย่อมนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อมไม่มีสว่นแห่งปัญจโครสฉะน้ัน,

“พหุมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน 
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต 
โคโปว คาโว คณยำ ปเรสำ 
น ภาควา สามญฺญสฺส โหติ.

๑ เทวดาท่ีสถิตอยู่บนแผ่นดิน.
๒ รสอันเกิดแต่โค ๕ อย่าง คือ นมสด, นมส้ม, เปรียง, เนยใส, เนยข้น.
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หากวา่ นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย 
(แต่) เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธ่รรมไซร้, 
เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู้ชอบ มีจติหลุดพ้นดีแล้ว 
หมดความยึดถือในโลกน้ีหรือในโลกหน้า, เขายอ่มเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญ
ผล๑”

อปฺปมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน 
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี 
ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหำ 
สมฺมปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต 
อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรำ วา 
ส ภาควา สามญฺญสฺส โหติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สหิตำ น้ี เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎก,
ตตฺถ สหิตำ -อิติ เตปิฏกสฺส พุทฺธวจนสฺเสตำ นามำ,

นรชนเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลาย เล่าเรียนพระพทุธพจน์น้ันแล้ว กล่าว คือบอก ได้แก่ แสดงอยู่ ซ่ึงพระพุทธพจน์แม้มาก 
แก่ชนเหล่าอื่น (แต่) หาเป็นผู้ทำากจิอันการกบุคคลฟังธรรมน้ันแล้วจะพึงทำาไม่ 
คือไม่ยังการทำาไว้ในใจให้เป็นไป ดว้ยอำานาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลกัษณะเป็นต้น ชัว่ขณะแม้สักว่าไก่ปรบปีก,
ตำ อาจริเย อุปสงฺกมิตฺวา อุคฺคณฺหิตฺวา พหุมฺปิ ปเรสำ ภาสมาโน วาเจนฺโต กเถนฺโต, 
ตำ ธมฺมำ สุตฺวา ยำ การเกน ปุคฺคเลน กตฺตพฺพำ, ตกฺกโร น โหติ, 
กุกฺกุฏสฺส ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ อนิจฺจาทิวเสน มนสิการำ นปฺปวตฺเตสิ;

เหมือนคนเลี้ยงโค รกัษาโคทั้งหลายเพื่อคา่จา้งประจำาวัน๒ รับไปแต่เชา้ตรู่ 
เวลาเย็น นับมอบให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้ว รับเอาเพียงค่าจา้งรายวัน, 
แต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจโครสตามความชอบใจ ฉะน้ันแล. 
นรชนน้ัน ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลสักวา่การทำาวัตรปฏิวัตร จากสำานักของอันเตวาสิกทั้งหลายอยา่งเดียว, 
แต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะไม่
เอโส, ยถา นาม ทิวเส ภติยา คาโว รกฺขนฺโต โคโป ปาโตว สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
สายำ คเณตฺวา สามิกานำ นิยฺยาเทตฺวา ทิวสภติมตฺตำ คณฺหาติ, 
ยถารุจิยา ปน ปญฺจโครเส ปริภุญฺชิตุำ น ลภติ;  
เอวเมว เกวลำ อนฺเตวาสิกานำ สนฺติกา วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส ภาคี โหติ, สามญฺญสฺส ปน ภาคี น โหติ.

๑ ผลคือคุณเคร่ืองเป็นสมณะ.
๒ ตามหลักต้องว่า เหมือนคนรักษาโคเพื่อจ้างประจำาวัน ช่ือว่าคนเล้ียงโค
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เหมือนอย่างว่า เจ้าของโคพวกเดียว ย่อมบริโภคปัญจโครสแห่งโคทั้งหลาย ท่ีนายโคบาลมอบให้แล้ว ฉันใด, 
การกบุคคลทั้งหลาย ฟังธรรมอันนรชนน้ันกล่าวแล้ว ปฏิบัติ๑ ตามที่นรชนน้ันพรำ่าสอนแล้ว ก็ฉันน้ัน, 
บางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้น, บางพวกเจริญวิปัสสนาแล้ว บรรลุมรรคและผล,  
จัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ เหมือนพวกเจา้ของโค ย่อมเป็นผู้มีส่วนโครสฉะน้ัน.
ยถา ปน โคปาลเกน นิยฺยาทิตานำ คุนฺนำ ปญฺจโครสำ โคสามิกาว ปริภุญฺชนฺติ; 
ตถา เตน กถิตำ ธมฺมำ สุตฺวา การกปุคฺคลา ยถานุสิฏฺฐำ ปฏิปชฺชิตฺวา, เกจิ ปฐมชฺฌานาทีนิ ปาปุณนฺติ, 
เกจิ วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ ปาปุณนฺติ,  โคสามิกา โครสสฺเสว, สามญฺญสฺส ภาคิโน โหนฺติ.

พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑ ด้วยอำานาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ดว้ยศีล ผู้มีสตุะมาก 
(แต่) มีปกติอยู่ดว้ยความประมาท ไม่ประพฤติซ่ึงในการทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย 
ดว้ยอำานาจแห่งไตรลักษณ์ มอีนิจจลักษณะเป็นต้น, หาตรัสดว้ยอำานาจแห่งภิกษุผู้ทุศีลไม่ ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ สตฺถา สีลสมฺปนฺนสฺส พหุสฺสุตสฺส ปมาทวิหาริโน อนิจฺจาทิวเสน โยนิโสมนสิกาเร อปฺปวตฺตสฺส ภิกฺขุโน วเสน 
ปฐมำ คาถำ กเถสิ, น ทุสฺสีลสฺส.

ส่วนคาถาที่ ๒ พระองค์ตรัสด้วยอำานาจแห่งการกบุคคลผู้แม้มีสุตะน้อย 
(แต่) ทำากรรมในการทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู่.
ทุติยคาถา ปน อปฺปสฺสุตสฺสาปิ โยนิโสมนสิกาเร กมฺมำ กโรนฺตสฺส การกปุคฺคลสฺส วเสน กถิตา.

ในบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปมฺปิ เจ  ความวา่ น้อย คือแม้เพียง ๑ วรรค หรอื ๒ วรรค.
ตตฺถ อปฺปมฺปิ เจ -อิติ: โถกำ เอกวคฺคทฺวิวคฺคมตฺตมฺปิ.

บทพระคาถาวา่ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี เป็นต้น ความว่า 
นรชนรู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ประพฤติธรรมอันสมควรแก่โลกตุรธรรม๒ ๙ คือประเภทแห่งธรรม มีปาริสุทธิศีล ๔ 
ธดุงคคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้น ที่นับว่าข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบ้ืองต้น 
ย่อมเป็นผู้ชื่อวา่มีปกติประพฤตธิรรมสมควร คือหวังการแทงตลอดอยูว่่า 
“เราจกัแทงตลอดในวันน้ี เราจักแทงตลอดในวันน้ี ทีเดียว” ชื่อว่าย่อมประพฤติ.
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี -อิติ: อตฺถมญฺญาย ธมฺมมญฺญาย นวโลกุตฺตรธมฺมสฺส อนุรูปํ ธมฺมำ 
ปุพฺพภาคปฏิปทาสงฺขาตำ จตุปาริสุทฺธิสีลธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺฐานาทิเภทำ จรนฺโต อนุธมฺมจารี โหติ 
“อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธำ อากงฺขนฺโต วิจรติ;

๑ ปฏิปชฺชิตฺวา บางมตินิยมเป็นกิริยาปธานนัย.
๒ มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑.
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นรชนน้ัน ละราคะ โทสะ และโมหะด้วยข้อปฏิบัติชอบน้ีแล้ว กำาหนดรูธ้รรมที่ควรกำาหนดรู้ โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย 
มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว ดว้ยอำานาจแห่งตทังควิมุตติ วิกขันภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ, 
หมดความถือมั่นอยู่ในโลกน้ีหรือในโลกอื่น คือไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลาย อันนับเน่ืองในโลกน้ีและโลกอื่น 
หรือ อันเป็นภายในและภายนอก ด้วยอุปาทาน ๔๑ 
ชื่อวา่เป็นมหาขีณาสพ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผล อันมาแล้วด้วยอำานาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ 
กล่าวคือมรรค และคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอเสขธรรม ๕๒.
โส อิมาย สมฺมาปฏิปตฺติยา ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหำ, สมฺมา เหตุนา นเยน ปริชานิตพฺพธมฺเม ปริชานนฺโต, 
ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธินิสฺสรณวิมุตฺตีนำ วเสน สุวิมุตฺตจิตฺโต, อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรำ วา, 
อิธโลกปรโลเก ปริยาปนฺนา วา อชฺฌตฺติกพาหิรา วา ขนฺธายตนธาตุโย จตูหิ อุปาทาเนหิ อนุปาทิยนฺโต มหาขีณาสโว, 
มคฺคสงฺขาตสฺส สามญฺญสฺส วเสน อาคตสฺส ผลสามญฺญสฺส เจว ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺญสฺส จ ภาควา โหติ -อิติ.

พระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาดว้ยพระอรหัต เหมือนนายชา่งถือเอายอดแห่งเรือน ด้วยยอดแก้วฉะน้ัน ดังน้ีแล.
รตนกูเฏน วิย อคารสฺส, อรหตฺเตน เทสนาย กูฏำ คณฺหิ -อิติ.

ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อิติ.

เรื่องภกิษุ ๒ สหาย จบ.
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.

ยมกวรรค วรรณนา จบ.
ยมกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑ จบ.
ปฐโม วคฺโค.

๑ กามุปาทาน การถือมั่นกาม ๑  ทิฏฺฐุปาทาน การถือมั่นทิฏฐิ ๑  สีลพฺพตุปาทาน การถือมั่นศีลพรต ๑ 
อตฺตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะว่าตน ๑.

๒ สีลขันธ์ หมวดศีล ๑  สมาธิขันธ์ หมวดสมาธิ ๑  ปัญญาขันธ์ หมวดปัญญา ๑ 
วิมุตติขนัธ์ หมวดวิมุตติ ๑  วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ หมวดวิมุตตญิาณทัสสนะ ๑.
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