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๑. เรื่องพระนางสามาวดี
๑. สามาวตีวตถฺุ.

พระศาสดา เมื่ออาศัยกรุงโกสัมพี ประทับอยู่ที่โฆสิตาราม ทรงปรารภความวอดวายคือมรณะ 
ของหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเป็นประธาน และ
ของญาติ ๕๐๐ ของพระนางมาคันทิยาน้ัน ซ่ึงมีนางมาคันทิยาเป็นประธาน 
จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อปฺปมาโท อมตำ ปทำ” เป็นต้น.
“อปฺปมาโท อมตำ ปทำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสมฺพึ๑ อุปนิสฺสาย โฆสติาราเม วิหรนฺโต 
สามาวตีปมุขานำ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ  มาคนฺทิยปมุขานญฺจ ตสฺสา ปญฺจนฺนำ ญาติสตานำ  มรณพฺยสนำ อารพฺภ กเถสิ.

ในเรื่องน้ัน มอีนุปุพพีกถา ดังต่อไปน้ี
ตตรฺายำ อนุปุพพฺีกถา 

[กษัตรยิ์ ๒ สหาย]

ในกาลล่วงมาแล้ว พระราชา ๒ องค์ เหล่าน้ี คือ 
“ในแคว้นอัลลกัปปะ พระราชาพระนามว่า อัลลกัปปะ, ในแคว้นเวฏฐทีปกะ พระราชาพระนามวา่ เวฏฐทีปกะ” 
เป็นพระสหายกัน ตั้งแต่เวลายังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาศิลปะในสำานักอาจารย์เดียวกัน
โดยล่วงไปแห่งพระราชบิดาของตนๆ ได้ให้ยกเศวตฉัตรข้ึนแล้ว ทรงเป็นพระราชาในแคว้น มีประมาณแคว้นละ ๑๐ โยชน์.
อตีเต “อลฺลกปฺปรฏฺเฐ อลฺลกปฺปราชา นาม  เวฏฺฐทีปกรฏฺเฐ เวฏฺฐทีปกราชา นาม -อิติ อิเม เทฺว 
ทหรกาลโต ปฏฺฐาย สหายกา หุตฺวา  เอกาจริยกุเล สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตวฺา อตตฺโน อตตฺโน ปิตูนำ อจฺจเยน ฉตฺตำ อุสฺสาเปตฺวา 
ทสทสโยชนิเก รฏฺเฐ ราชาโน อเหสุำ.

พระราชา ๒ พระองค์น้ัน เสด็จมาประชุมกันตลอดกาลตามกาล๒ ทรงยืน, น่ัง, บรรทม ร่วมกัน 
ทรงเห็นมหาชน ผู้เกดิอยู่และตายอยู่ จึงทรงปรกึษากันว่า 
“ชื่อว่า ผู้ตามคนผู้ไปสู่ปรโลก ไม่มี, โดยที่สุดถึงสรรีะของตน กต็ามไปไม่ได้; ต้องละสิ่งทั้งปวงไป, 
ประโยชน์อะไรดว้ยการอยู่ครองเรอืนของเรา, เราจกับวช” ดังน้ีแล้ว 
ทรงมอบราชสมบัติ ให้แก่พระโอรสและพระมเหสี ออกผนวชเป็นพระฤษี อยู่ในหิมวันตประเทศ ได้ทรงปรกึษากันว่า – 
เต กาเลน กาลำ สมาคนฺตฺวา เอกโต ติฏฺฐนฺตา นิสีทนฺตา นิปชฺชนฺตา  มหาชนำ ชายมานญฺจ มียมานญฺจ ทิสฺวา  
“ปรโลกำ คจฺฉนฺตำ อนุคจฺฉนฺโต นาม นตฺถิ, อนฺตมโส อตฺตโน สรีรำปิ, สพฺพำ ปหาย คนฺตพพฺำ, กินฺโน ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสาม -อิติ
มนฺเตตวฺา รชฺชานิ ปุตฺตทารสฺส นิยฺยาเทตวฺา อิสิปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส วสนฺตา มนฺตยึสุ – 

“พวกเราไม่อาจเพื่อเป็นอยู่ จึงละราชสมบัติออกบวชก็หาไม่, 
เราเหล่าน้ัน เมื่ออยู่ในที่แห่งเดียวกัน ก็จักเหมือนกับผู้ไม่บวชน้ันเอง, เพราะฉะน้ัน เราจักแยกกันอยู:่  
ทา่นจงอยู่ ท่ีภูเขาลูกน้ัน, เราจักอยู่ที่ภเูขาลูกน้ี;  แต่จักรวมกัน ในวันอุโบสถ ทุกกึ่งเดือน.”

๑ ม. ยุ. โกสมฺพิยำ.
๒ ตามกาลอันสมควร
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“มยำ รชฺชำ ปหาย ปพฺพชติา น ชีวติุำ อสกฺโกนฺตา, เต มยำ เอกฏฺฐาเน วสนฺตา อปพฺพชติสทิสาเยว โหม, ตสฺมา วิสุำ วสิสฺสาม, 
ตฺวำ เอตสฺมึ ปพฺพเต วส, อหำ อิมสฺมึ ปพพฺเต วสิสฺสามิ, อนฺวฑฺฒมาสำ ปน อุโปสถทวิเส เอกโต ภวิสฺสาม -อิต.ิ

ครั้งน้ันพระดาบสทั้ง ๒ น้ัน เกิดมีความดำาริข้ึนอย่างน้ีวา่ “แม้เมื่อเป็นเช่นน้ี ความคลุกคลดี้วยคณะเทียว จักมีแก่เราทั้งหลาย,
ทา่นพึงจดุไฟให้โพลงข้ึนที่ภูเขาของท่าน, เราก็จักจุดไฟให้โพลงข้ึนที่ภูเขาของเรา; 
ด้วยเครื่องสัญญาน้ัน เราทั้งหลาย ก็จกัรู้ความที่เรายังมีชีวติอยู่.”
อถ เนสำ เอตทโหสิ “เอวำปิ โน คณสงฺคณิกาว ภวิสฺสติ, ตวฺำ ตว ปพพฺเต อคฺคึ ชาเลยฺยาสิ, อหำ มม ปพพฺเต อคฺคึ ชาเลสฺสามิ, 
ตาย สญฺญาย อตฺถิภาวำ ชานิสฺสาม -อติิ.

พระดาบสทั้ง ๒ น้ัน กระทำาอย่างน้ันแล้ว.
เต ตถา กรึสุ.

[เรยีนมนต์และพิณ]

ต่อมาในกาลอื่น เวฏฐทีปกดาบส ทำากาละ บังเกิดเป็นเทพเจา้ผู้มีศักดิ์ใหญ่.
อถาปรภาเค เวฏฺฐทีปกตาปโส กาลำ กตวฺา มเหสกฺโข เทวราชา หุตฺวา นิพฺพตตฺิ.

แต่น้ัน ครั้นถึงกึ่งเดือน อัลลกัปปดาบส พอแลไม่เห็นไฟ ก็ทราบไดว้่า “สหายของเรา ทำากาละเสียแล้ว.”
ตโต อฑฺฒมาเส สมฺปตฺเต๑, อคฺคึ อทิสฺวา  อติโร “สหายโก เม กาลกโต -อิติ อญฺญาส.ิ

แม้เวฏฐทีปกดาบส ตรวจดูทิพพสิริของตนในขณะที่เกิด ใครค่รวญถึงกรรม เห็นกิริยาที่ตนกระทำา จำาเดิมแต่ออกบวชแล้ว 
คดิวา่ “บัดน้ี เราจักไปเยี่ยมสหายของเรา”  ในขณะน้ัน จึงละอัตตภาพน้ันเสีย 
เป็นเหมือนคนหลงทาง ไปยังสำานักของอัลลกัปปดาบสน้ัน ไหว้แล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรแห่งหน่ึง.
อติโรปิ นิพฺพตตฺกฺขเณเยว อตฺตโน เทวสิรึ โอโลเกตวฺา กมมำ อุปธาเรนฺโต เนกฺขมฺมโต๒ ปฏฺฐาย อตฺตนา๓ กตกริิยำ ทิสวฺา 
“อิทานาหำ คนฺตฺวา มม สหายกำ ปสฺสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ ขเณ ตำ อตตฺภาวำ วชิหิตฺวา 
มคฺคมฬฺูหปุริโส๔ วิย ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตวฺา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน อัลลกัปปดาบสน้ัน จึงกล่าวถามบุรุษน้ันว่า “ทา่นมาจากไหน?”
อถ นำ โส อาห “กุโต อาคโตสิ -อิต.ิ

เทวราช . ท่านผู้เจริญ ผมเป็นคนหลงทาง, เดินมาจากที่ไกลเหลือเกิน, 
ก็พระผู้เป็นเจ้าอยูรู่ปเดียวเท่าน้ัน ในที่น้ี หรือ? มีใครอื่นบ้างไหม?

“มคฺคมูฬฺหปุริโส อหำ ภนฺเต,  ทูรโต ว อาคโตมฺหิ,  กึ ปน ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ ฐาเน เอกโก ว วสติ,  อญฺโญปิ โกจิ อตฺถิ -อิติ อาห.

อัลละ. มีสหายของเราอยู่ผู้หน่ึง.
“อตฺถิ เม เอโก สหายโก -อติิ.

๑ สี. ย.ุ ปพฺพเต
๒ สี. ม. นิกฺขมนโต.
๓ สี. ม. ย.ุ อตตฺโน ตปจริยำ.
๔ สี. ม. ย.ุ มคฺคิกปุริโส.
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เทวราช. ผู้น้ัน ไปอยู่ที่ไหนหรือ?
“กุหึ โส -อติิ.

อัลละ. เขาอยู่ที่ภเูขาลูกน้ัน, แต่วันอุโบสถ เขาไม่จดุไฟให้โพลง, เขาจักตายเสียแล้วเป็นแน่.
“เอตสฺมึ ปพพฺเต วสติ,  อุโปสถทิวเส ปน อคฺคึ น ชาเลสิ, นูน มโต ภวิสฺสติ -อิต.ิ

เทวราช. เป็นอย่างน้ันหรือ ครับ?
“เอวำ ภนฺเต -อติิ.

อัลละ. ผู้มีอายุ เป็นอย่างน้ัน.
“เอวมาวุโส -อิต.ิ

เทวราช. กระผมคอืผู้น้ัน๑ ครับ.
“อหำ โส ภนฺเต -อติิ.

อัลละ. ท่านเกิดที่ไหน?
“กุหึ นิพฺพตฺโตสิ -อติิ.

เทวราช. กระผมเกดิเป็นเทพเจ้า ผู้มีศกัดิ์ใหญ่ ในเทวโลก,  มาอีก กด็้วยประสงค์วา่ ‘จักเยี่ยมพระผู้เป็นเจ้า’ 
เมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่น้ี อุปัทวะอะไร มีบ้างหรือ?

“เทวโลเก มเหสกฺโข เทวราชา หุตฺวา นิพพฺตฺโตสฺมิ,  ภนฺเต ‘อยฺยำ ปสฺสิสฺสามีติ ปุน อาคโตมฺหิ, 
อปิ นุ โข อยฺยานำ อิมสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ โกจิ อุปทฺทโว อตฺถิ -อติิ.

อัลละ. เออ อาวุโส, เราลำาบาก เพราะอาศัยชา้ง.
“อาม อาวุโส, หตฺถึ๒ นิสฺสาย กิลมามิ -อติิ.

เทวราช. ท่านผู้เจริญ ก็ชา้งทำาอะไรให้ท่านเล่า?
“กึ ปน โว ภนฺเต หตฺถี กโรนฺติ -อิต.ิ

อัลละ. มันถ่ายคูถลงในที่กวาด, เอาเท้าประหารคุ้ยฝุ่นข้ึน; 
ข้าพเจา้น้ัน คอยขนคูถช้างทิ้ง คอยเกลี่ยฝุ่นให้เสมอ ก็ย่อมลำาบาก

“สมฺมชชฺนฏฺฐาเน ลณฺฑำ ปาเตนฺติ, ปาเทหิ ปหริตวฺา ปํสุำ อุทฺธรนฺติ,  สวฺาหำ ลณฺฑำ ฉฑฺเฑนฺโต ปํสุำ สมำ กโรนฺโต กิลมามิ -อิต.ิ

เทวราช. พระผู้เป็นเจ้าปรารถนาจะไม่ให้ช้างเหล่าน้ันมาไหมเล่า?
“กึ ปน เตสำ อนาคมนำ อิจฺฉถ -อติิ.

อัลละ. เออ อาวุโส.
“อามาวุโส -อิต.ิ

เทวราช ตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน กระผมจกัทำาไม่ให้ชา้งเหล่าน้ันมา” 
ได้ถวายพณิสำาหรับให้ช้างใคร่ และสอนมนต์สำาหรับให้ช้างใคร่ แก่พระดาบสแล้ว.  

๑ ผู้นั้น คือกระผม.
๒ สี. ย.ุ หตฺถี.
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“เตนหิ เตสำ อนาคมนำ กริสฺสามิ -อติิ ตาปสสฺส หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว หตฺถิกนฺตมนฺตญฺจ อทาสิ.

ก็เมื่อจะให้ ได้ชี้แจงสายพิณ ๓ สาย ให้เรียนมนต์ ๓ บท แล้วบอกว่า 
“เมื่อดดีสายพิณสายน้ี ร่ายมนต์บทน้ีแล้ว, ช้างไม่อาจแม้เพื่อจะหันกลับแลดู ย่อมหนีไป;  
เมื่อดดีสายพิณสายน้ี ร่ายมนต์บทน้ีแล้ว ช้างจะกลับเหลียวดูเบ้ืองหลังพลางหนีไป;   
เมื่อดดีสายพิณสายน้ี ร่ายมนต์บทน้ีแล้ว ช้างนายฝูง ย่อมน้อมหลังเข้ามาหา,”  
แล้วกล่าวว่า “สิ่งใด อันท่านชอบใจ, ท่านพึงทำาสิ่งน้ันเถิด” ไหว้พระดาบสแล้ว ก็หลีกไป.
ททนฺโต จ ปน วีณาย ติสโฺส ตนฺติโย ทสฺเสตวฺา ตโย มนฺเต อุคฺคณฺหาเปตวฺา 
“อิมำ ตนฺตึ ปหรติฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วตฺุเต, นิวตฺตติฺวา โอโลเกตุำปิ อสกฺโกนฺตา หตฺถี ปลายนฺติ;  
อิมำ ตนฺตึ ปหรติฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วตฺุเต, นิวตฺตติฺวา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายนฺติ;   
อิมำ ตนฺตึ ปหรติฺวา อิมสฺมึ มนฺเต วตฺุเต, หตฺถี ยูถปติ ปิฏฺฐึ อุปนาเมนฺโต๑ อาคจฺฉติ -อติิ อาจิกฺขิตฺวา  
“ยำ โว รุจจฺติ, ตำ กเรยฺยาถ -อิติ วตวฺา ตาปสำ วนฺทิตวฺา ปกฺกามิ.

พระดาบส รา่ยมนต์บทสำาหรับไล่ช้าง ดดีสายพิณสำาหรับไล่ช้าง ยังช้างให้หนีไปอยู่แล้ว.
ตาปโส ปลายนมนฺตำ วตวฺา ปลายนตนฺตึ ปหริตวฺา หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ.

[พระเจ้าอุเทนกับนกหัสดลีิงค์]

ในสมัยน้ัน ในกรุงโกสัมพี ได้มีพระราชาพระนามว่าพระเจา้ปรันตปะ. 
ตสฺมึ สมเย โกสมพฺิยำ ปรนฺตโป นาม ราชา อโหสิ.๒ 

วันหน่ึง พระเจา้ปรันตปะทรงน่ังผิงแดดออ่นอยู่ที่กลางแจ้ง๓ กับพระราชเทวี ผูท้รงครรภ์.
โส เอกทิวสำ คพฺภินิยา เทวิยา สทฺธึ พาลาตปํ ตปฺปมาโน อากาสตเล นิสีทิ.

พระราชเทวี ทรงห่มผ้ากัมพลแดง อันมีราคาแสนหน่ึง ซ่ึงเป็นพระภูษาทรงของพระราชา ทรงน่ังปราศรัยกับพระราชา 
ถอดพระธำามรงค์ อันมีราคาแสนหน่ึงจากพระองคุลี ของพระราชา มาสวมใส่ที่น้ิวของพระองค์.
เทวี รญโญ ปารุปนำ สตสหสฺสคฺฆนิกำ รตตฺกมฺพลำ ปารุปิตวฺา นิสินฺนา รญฺญา สทธฺึ สมุลฺลปมานา 
รญฺโญ องฺคุลโิต สตสหสฺสคฺฆนิกำ ราชมุทฺทิกำ นีหริตวฺา อตฺตโน องฺคุลิยำ ปิลนฺธิ.

ในสมัยน้ัน นกหัสดีลิงค์ บินมาโดยอากาศ เห็นพระราชเทวี จึงชลอปีกบินโผลง โดยหมายว่า “ชิ้นเน้ือ.”
ตสฺมึ สมเย หตฺถิลิงฺคสกุโณ อากาเสนาคจฺฉนฺโต เทวึ ทิสฺวา “มำสเปสิ -อิติ สญฺญาย ปกฺเข วิสฺสชฺเชตฺวา โอตริ.

พระราชาทรงตกใจ ด้วยเสียงโผลงของนกน้ัน จึงเสด็จลุกเข้ายังภายในพระราชนิเวศน์.
ราชา ตสฺส โอตรณสทฺเทน ภีโต อุฏฺฐาย อนฺโตนิเวสนำ ปาวิสิ.

พระราชเทวีไม่อาจไปโดยเร็วได้ เพราะทรงครรภ์แก่ และเพราะเป็นผู้มีชาติแห่งคนขลาด.
เทวี ครุคพฺภตาย เจว ภีรกุชาติกตาย จ เวเคน คนฺตุำ นาสกฺขิ.

๑ สี. ม. ย.ุ อุปเนนฺโต.
๒ สี. ม. ย.ุ โหติ.
๓ อากาสตเล ท่ีพื้นแห่งอากาศ.
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ครั้งน้ัน นกน้ันจึงโผลง ยังพระนางน้ันให้น่ังอยู่ที่กรงเล็บ บินไปสู่อากาศแลว้.
อถ นำ โส สกุโณ อชฺฌุปฺปตฺโต๑ นขปญฺชเร นิสีทาเปตฺวา อากาสำ ปกฺขนฺทิ.

เขาว่า พวกนกเหล่าน้ัน ทรงกำาลังเท่าชา้ง ๕ เชือก; 
เพราะฉะน้ัน จึงนำาเหยื่อไปทางอากาศ จับ ณ ที่อันพอใจแล้ว ย่อมเคี้ยวมังสะกิน.
เต กิร สกุณา ปญจนฺนำ หตฺถีนำ พลำ ธาเรนฺติ, ตสฺมา อากาเสน เนตวฺา ยถารุจิตฏฐฺาเน นิสีทิตวฺา มำสำ ขาทนฺติ.

แม้พระนางน้ัน อันนกน้ันนำาไปอยู่ ทรงหวาดต่อมรณภัย จึงทรงดำารวิ่า 
“ถ้าว่าเราจักร้อง, ธรรมดาเสียงคน เป็นที่หวาดเสียวของสัตว์จำาพวกดริัจฉาน มันฟังเสียงน้ันแล้ว ก็จักทิ้งเราเสีย, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราก็จักถึงความสิ้นชีพ พร้อมกับเดก็ในครรภ์; 
แต่มันจับในที่ใดแล้วเริ่มจะกินเรา, ในที่น้ัน เราจักร้องข้ึน แล้วไล่ให้มันหนีไป.
สาปิ เตน นียมานา มรณภยภตีา จินฺเตสิ “สจาหำ วิรวิสฺสามิ, มนุสฺสสทฺโท นาม ตริจฺฉานคตานำ อพฺุเพชนิโย, 
ตำ สุตวฺา มำ ฉฑฺเฑสฺสติ,  เอวำ สนฺเต, สห คพฺเภน ชวีิตกฺขยำ ปาปุณิสฺสามิ, ยสฺมึ ปน ฐาเน นิสีทติฺวา มำ ขาทติุำ อารภิสฺสติ, 
ตตรฺ นำ สททฺำ กตฺวา ปลาเปสฺสามิ -อติิ.

พระนางยับยั้งไว้ได้ ก็เพราะความทีพ่ระองค์เป็นบัณฑติ.
สา อตฺตโน ปณฺฑติตาย อธวิาเสสิ.

กใ็นกาลน้ัน ที่หิมวันตประเทศ มีต้นไทรใหญ่ต้นหน่ึง เจริญข้ึนเล็กน้อยแล้วก็ตั้งอยู่ โดยอาการดังมณฑป.
ตทา จ หิมวนฺตปฺปเทเส โถกำ วฑฺฒิตวฺา มณฺฑปากาเรน ฐิโต เอโก มหานิโครฺโธ โหติ.

นกน้ัน นำาเหยื่อมีเน้ือเป็นต้นไปแล้ว ย่อมเคี้ยวกินที่ต้นไทรน้ัน; 
เพราะฉะน้ัน นกหัสดีลิงค์ตวัน้ัน นำาพระราชเทวีแม้น้ัน ไปที่ต้นไทรน้ันแล วางไว้ในระหวา่งค่าคบไม้ 
แลดูทางอันตนบินมาแล้ว.
โส สกุโณ มิครูปาทีนิ ตตฺถ เนตฺวา ขาทติ, ตสฺมา ตำปิ ตตฺเถว เนตวฺา วิฏปนฺตเร ฐเปตฺวา อาคตมคฺคำ โอโลเกสิ.

นัยวา่ การแลดูทางบินมาแล้ว เป็นธรรมดาของนกเหล่าน้ัน.
อาคตมคฺโคโลกนำ กริ เตสำ ธมฺมตา.

ในขณะน้ัน พระราชเทวี ทรงดำารวิ่า “บัดน้ี ควรไล่นกน้ีให้หนีไป” 
จึงทรงยกพระหัตถ์ทั้ง ๒ ข้ึน ทั้งปรบมือ ทั้งร้อง ให้นกน้ันหนีไปแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ เทวี “อิทานิ อิมำ ปลาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อุโภ หตฺเถ อกฺุขิปิตฺวา ปาณิสททฺญฺเจว มุขสทฺทญฺจ กตฺวา ตำ ปลาเปสิ.

ครั้งน้ัน ในเวลาพระอาทติย์อัสดงคต  ลมกัมมชวาตป่ันป่วนแล้ว ในพระครรภ์ของพระราชเทวีน้ัน.
อถสฺสา สุริยตฺถงฺคมนกาเล คพฺเภ กมฺมชวาตา จลึสุ.

มหาเมฆคำารามรอ้ง ตั้งข้ึนในทุกทิศ. 
สพฺพทิสาสุ คชชฺนฺโต มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.

๑ สี. ย.ุ อชฺฌปฺปตฺโต. 
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ชื่อว่าความหลับ มิได้มีแล้วตลอดคืนยังรุ่ง แก่พระราชเทวี ผูด้ำารงอยู่ในความสุข 
ไม่ได้แม้สักคำาพูดวา่ “อยา่กลัวเลย พระแม่เจ้า” อันความทกุข์ครอบงำาแล้ว.
สเุข ฐิตาย ราชมเหสิยา “มา ภายิ อยฺเย -อิติ วจนมตฺตำปิ อลภมานาย ทุกฺขปเรตาย สพพฺรตฺตึ นิทฺทา นาม นาโหสิ.

แต่เมื่อราตรีสวา่ง, ความปลอดโปร่งจากวลาหกกด็ี, ความข้ึนแห่งอรุณก็ดี, ความออกแห่งสัตว์ผู้อยูใ่นครรภ์ของพระนางกด็ี 
ได้มีแล้ว ในขณะเดียวกันน่ันแล.
วิภายมานาย ปน รตฺติยา, วลาหกวิคโม จ อรุณุคฺคมนญฺจ ตสฺสา คพฺภวุฏฺฐานญฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.

พระนางได้ตั้งชื่อพระโอรสวา่ “อุเทน” เพราะถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณข้ึนประสูติแล้ว.
สา เมฆอุตุญฺจ๑ อรุณุคฺคมนอุตุญจฺ คเหตฺวา ชาตตตฺา ปุตฺตสฺส “อุเทโน -อิติ นามมกาสิ.

[อัลลกัปปดาบสเสียพิธี]

ที่อยู่ แม้ของอัลลกัปปดาบส กอ็ยู่ในที่ไม่ไกลจากที่น้ัน.
อลฺลกปฺปตาปสสฺสปิ โข ตโต อวทิูเร วสนฏฺฐานำ โหติ.

โดยปกติ ในวันมีฝน พระดาบสน้ัน ย่อมไม่ไปสู่ป่า เพื่อประโยชน์แก่ผลาผล เพราะกลัวหนาว, 
ไปยังโคนไม้น้ัน เก็บกระดูกเน้ือที่นกกินแล้ว ทุบต้มให้มีรสแล้ว ก็ดื่มกิน; 
เพราะฉะน้ัน แม้ในวันน้ัน พระดาบสก็คิดวา่ “จักเก็บกระดูก” จึงไปทีต่้นไม้น้ัน แสวงหากระดูกที่โคนไม้อยู่ 
ได้ยินเสียงเด็กข้างบน จึงแลดู เห็นพระราชเทวี จึงถามว่า “ทา่นเป็นใคร?” 
(เมื่อพระนางกล่าวว่า) “ข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์.” (จึงถามว่า) “ทา่นมาไดอ้ย่างไร?”  
เมื่อพระนางกลา่ววา่ “นกหัสดีลิงค์นำาข้าพเจ้ามา” จึงกล่าวว่า “ท่านจงลงมา.”
โส ปกติยา วสฺสทวิเส  สีตภเยน ผลาผลตฺถาย วนำ น ปวิสติ, 
ตำ รุกฺขมูลำ คนฺตฺวา สกุเณน ขาทติมำสานำ อฏฺฐึ๒ อาหรติฺวา โกฏฺเฏตวฺา รสำ ปจติฺวา ปิวติ, 
ตสฺมา ตำทิวสำปิ “อฏฺฐึ อาหริสฺสามิ -อิติ ตตฺถ คนฺตฺวา รกฺุขมูเล อฏฺฐึ ปริเยสนฺโต 
อุปริ ทารกสทฺทำ สุตวฺา โอโลเกนฺโต เทวึ ทิสฺวา “กาสิ ตวฺำ -อิติ วตวฺา  
“มานุสิมฺหิ -อติิ (วตฺุเต), “กถำ อาคตาสิ -อิติ (ปุจฺฉิตฺวา) 
“หตฺถิลิงฺคสกุเณน อานีตมฺหิ -อติิ วุตฺเต, “โอตร -อติิ อาห.

พระราชเทวี. ข้าพเจา้กลัวแต่ความเจือด้วยชาติ พระผู้เป็นเจ้า.
“ชาติสมฺเภทโต ภายามิ อยฺย -อติิ.

ดาบส. ท่านเป็นใคร?
“กาสิ ตฺวำ -อติิ.

พระราชเทวี. ข้าพเจา้เป็นนางกษัตริย์.
“ขตตฺิยา -อิต.ิ

๑ สี. ม. ย.ุ ปพฺพตอุตญุจ.
๒ สี. ย.ุ อฏฺฐี.
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ดาบส. แม้ข้าพเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกัน.
“อหำปิ ขตฺติโยว -อิต.ิ

พระราชเทวี. ถ้ากระน้ัน ท่านจงแถลงมายากษัตริย์.
“เตนหิ ขตฺติยมายำ กเถหิ -อติิ.

พระดาบสน้ัน แถลงแล้ว.
โส กเถสิ.

พระราชเทวี. ถ้ากระน้ัน ท่านจงข้ึนมา, จงพาบุตรน้อยของข้าพเจ้าลง.
“เตนหิ อารุยฺห, ปุตตฺกำ เม โอตาเรหิ -อิต.ิ

พระดาบสน้ัน ทำาทางข้ึนโดยข้างหน่ึง ข้ึนไปแล้ว รับเด็ก, 
เมื่อพระราชเทวีกลา่วห้ามวา่ “อยา่เอามือถูกต้องข้าพเจา้,” ก็ไม่ถูกพระนางเลย อุ้มเดก็ลงมา.
โส เอเกน ปสฺเสน อภิรุหณมคฺคำ กตวฺา อภริุหิตฺวา ทารกำ คณฺหิตวฺา, 
“มา มำ หตฺเถน ฉุปิ -อิติ วุตฺเต, ตำ อจฺฉุปิตฺวาว ทารกำ โอตาเรสิ.

แม้พระราชเทวี ก็ลงแล้ว.
เทวีปิ โอตริ.

ครั้งน้ัน พระดาบส นำานางไปสู่อาศรมบท ไม่กระทำาศีลเภทเลย บำารุงแล้วด้วยความอนุเคราะห์, 
นำานำ้าผึ้งที่ไม่มีตวัมา นำาข้าวสาลีอันเกดิเองมา ไดต้้มเป็นยาคูให้แล้ว.
อถ นำ อสฺสมปทำ เนตวฺา สีลเภทำ อกตวฺา ว อนุกมฺปาย ปฏิชคฺคิ,  
นิมฺมกฺขิกมธุำ อาหริตฺวา สญฺชาตสาลึ อาหริตวฺา ยาคุำ ปจติฺวา อทาสิ.

เมื่อพระดาบสน้ัน กำาลังบำารุงอยา่งน้ัน, ในกาลอื่น พระนางจึงคดิวา่ 
“เราไม่รู้จกัทางมาทางไปเลย, แม้เหตุสักว่าความคุ้นเคยของเรากับพระดาบสแม้น้ี ก็ไม่มี; 
ก็ถ้าว่า พระดาบสน้ีจักทอดทิ้งเราไปไหนเสีย, เราแม้ทั้ง ๒ คน ก็จกัถึงความตายในที่น้ีน่ันเอง, 
ควรที่เราทำาอุบายอยา่งใดอย่างหน่ึง ทำาลายศีลของพระดาบสรูปน้ีเสีย ทำาโดยอาการที่ดาบสรูปน้ีจะไม่ปล่อยปละเราไปได้.”
เอวำ ตสฺมึ ปฏิชคฺคนฺเต, สา อปรภาเค จินฺเตสิ  
“อหำ เนว อาคตมคฺคำ น คมนมคฺคำ ชานามิ, อิมินาปิ เม สทฺธึ วิสฺสาสมตฺตำปิ นตฺถิ, 
สเจ ปนายำ อมฺเห ปหาย กตฺถจิ คมิสฺสติ, อุโภปิ อิเธว มรณำ ปาปุณิสฺสาม, 
ยงฺกญิฺจิ กตฺวา อิมสฺส สีลำ ภินฺทิตวฺา, ยถา มำ น มุญจตุ๑, ตถา กาตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ทีน้ัน พระราชเทวี จึงหลอกล่อพระดาบสด้วยการแสดงผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ย ให้ถึงความพินาศแห่งศีลแล้ว.
อถ นำ ทุนฺนิวตฺถทุปฺปารุตทสฺสเนน ปโลเภตวฺา สีลวินาสำ ปาเปสิ.

ต้ังแต่วันน้ันชนทั้งสองก็อยู่สมัครสังวาสกันแล้ว.
ตโต ปฏฺฐาย เทฺวปิ สมคฺคสำวาสำ วสึสุ.

๑ สี. ย.ุ มญฺุจติ.
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[กุมารอุเทนยกทัพช้าง]

ต่อมาในกาลวันหน่ึง พระดาบส ตรวจดูความประกอบแห่งดาวนักษัตร เห็นความหม่นหมองแห่งดาวนักษัตร๑ 
ของพระเจ้าปรันตปะ จึงตรัสว่า “นางผู้เจริญ พระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพีสวรรคตแล้ว.”
อเถกทิวสำ ตาปโส นกฺขตตฺโยคำ โอโลเกนฺโต ปรนฺตปสฺส นกฺขตตฺปีฬนำ ทิสฺวา “ภทฺเท โกสมฺพิยำ ปรนฺตปราชา มโต -อิติ อาห.

พระราชเทวี. เหตุไร พระผู้เป็นเจ้า จึงตรัสอย่างน้ี? ทา่นมีความอาฆาตกับพระเจา้ปรันตปะน้ันหรือ?
“กสฺมา อยฺย เอวำ วเทสิ?  กินฺเต เตน สทธฺึ อาฆาโต อตฺถิ -อิต.ิ

ดาบส. ไม่มี นางผู้เจริญ, เราเห็นความเศร้าหมองของดาวนักษัตร ของพระเจ้าปรันตปะ จึงพูดอยา่งน้ี.
“นตฺถิ ภทฺเท, นกฺขตฺตปีฬนมสฺส ทิสวฺา เอวำ วทามิ -อิต.ิ

พระราชเทวีทรงกันแสงแล้ว.
สา ปโรทิ.

ครั้งน้ัน พระดาบส จึงตรัสถามพระราชเทวีน้ันว่า “เพราะเหตุไร หล่อนจึงร้องไห้?”, 
เมื่อพระราชเทวีตรัสบอกความที่พระเจ้าปรันตปะน้ัน เป็นพระสวามีของพระองค์แล้ว, 
จึงตรัสว่า “อย่ารอ้งไห้ไป นางผู้เจริญ ธรรมดาสัตว์ผู้เกดิแล้ว ย่อมตายแน่แท้.”
อถ นำ “กสฺมา โรทสิ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, ตาย ตสฺส อตฺตโน สามิกภาเว อกฺขาเต, อาห 
“มา ภทฺเท โรทิ, ชาตสฺส นาม นิยโต มจฺจุ -อิต.ิ

พระราชเทวี. หม่อมฉันทราบ พระผู้เป็นเจา้.
“ชานามิ อยฺย -อติิ.

ดาบส. เมื่อเป็นเช่นน้ี ไฉนหล่อนจึงร้องไห้?
“อถ กสฺมา โรทสิ -อิต.ิ

พระราชเทวี. บุตรของหม่อมฉัน เป็นผู้ควรแกร่าชสมบัติอันเป็นของตระกูล, 
ถ้าว่า เขาอยู่ที่เมืองน้ัน, เขาจักให้ยกเศวตฉัตรข้ึน, บัดน้ีเขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้ว, 
ดว้ยความโศกถึงอย่างน้ี ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ พระผู้เป็นเจ้า.

“ปุตฺโต เม กุลสนฺตกสฺส รชฺชสฺส อนุจฺฉวิโก, สเจ ตตรฺายำ ภวิสฺสติ, เสตจฺฉตตฺำ อุสฺสาปยิสฺสติ; อิทานิ มหาชานิโก วต ชาโต -อิติ 
โสเกน โรทามิ อยฺย -อิต.ิ

ดาบส. ช่างเถอะ นางผู้เจริญ, อย่าคดิไปเลย; 
ถ้าว่า หล่อนปรารถนาราชสมบัติให้บุตร, ฉันจักทำาอาการให้เขาได้ราชสมบัติ.

“โหตุ ภทฺเท, มา จินฺตยิ, สจสฺส รชฺชำ ปตฺเถสิ, อหมสฺส รชฺชลภนาการำ กริสฺสามิ -อิต.ิ

ครั้งน้ัน พระดาบส ได้ให้พิณและมนต์อันยังชา้งให้ใคร่ แก่บุตรของพระนางแล้ว.
อถสฺส หตฺถิกนฺตวีณญฺเจว หตฺถิกนฺตมนฺเต จ อทาสิ.

ในกาลน้ัน ชา้งหลายแสน มาพักอยู่ที่โคนต้นไทรย้อย.

๑ นกฺขตฺตปีฬนำ ความบีบคัน้แห่งนักษัตร.
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ตทา อเนกานิ หตฺถิสตสหสฺสานิ อาคนฺตวฺา วฏฺฏรกฺุขมูเล นิสีทนฺติ.

ลำาดับน้ัน พระดาบส จึงตรัสกะกุมารน้ันว่า “เมื่อช้างทั้งหลาย ยังไม่มาถึงน่ันแล, เจา้จงข้ึนต้นไม้, 
เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้ว, จงร่ายมนต์บทน้ี ดีดสายพิณสายน้ี; 
ชา้งทั้งหมด ไมอ่าจแม้จะหันกลับแลดู จักหนีไป,  ทีน้ัน เจา้พึงลงมา.”
อถ นำ อาห “หตฺถีสุ อนาคเตสุเยว, รุกฺขำ อภริุหิตฺวา,  เตสุ อาคเตสุ, อิมำ มนฺตำ วตวฺา อิมำ ตนฺตึ ปหร, 
สพฺเพ นิวตฺตติฺวา โอโลเกตุำปิ อสกฺโกนฺตา ปลายิสฺสนฺติ. อโถตรติฺวา อาคจฺเฉยฺยาสิ -อติิ.

กุมารน้ัน ทรงทำาตามน้ันแล้ว กลับมาทูลบอกความเป็นไปแล้ว.
โส ตถา กตวฺา อาคนฺตวฺา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

ครั้นถึงวันที่ ๒ พระดาบส จึงตรัสกับกุมารน้ันวา่ “ในวันน้ี เจ้าจงร่ายมนต์บทน้ี ดีดสายพิณสายน้ี; 
ชา้งจักกลับเหลียวดูเบ้ืองหลังพลางหนีไป.
อถ นำ ทุติยทวิเส อาห “อชฺช อิมำ มนฺตำ วตฺวา อิมำ ตนฺตึ ปหเรยฺยาสิ, หตฺถี นิวตตฺิตวฺา ปจฺฉโต โอโลเกนฺตา ปลายิสฺสนฺติ -อิต.ิ

แม้ในกาลน้ัน พระกุมารก็ทรงทำาตามน้ันแล้ว กลับมาทูลบอกความเป็นไปน้ัน.
ตทาปิ ตถา กตฺวา อาคนฺตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน พระดาบสตรัสเรียกพระมารดาของกุมารน้ันมาแล้ว ตรัสว่า “นางผู้เจริญ หล่อนจงให้ข่าวสาส์นแก่บุตรของหล่อน, 
เขาไปจากที่น่ีเทียว จักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน.”
อถสฺส มาตรำ อามนฺเตตฺวา “ภทฺเท ปุตฺตสฺส เต สาสนำ เทหิ, เอโต ว คนฺตวฺา ราชา ภวิสฺสติ -อติิ อาห.

พระราชเทวี ตรัสเรียกพระโอรสมาแล้ว ตรัสว่า “พ่อ เจา้เป็นลูกของพระเจา้ปรันตปะในกรุงโกสัมพี, 
นกหัสดีลิงค์ นำาเรามาทั้งที่มีครรภ์” ดังน้ีแล้ว ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้น แล้ว ตรัสว่า 
“เมื่อเขาพากันไม่เชื่อ เจ้าพึงเอาผ้ากัมพลอันเป็นพระภูษาห่ม และพระธำามรงค์อันเป็นเครื่องประดับของบิดาน้ี แสดง” ดังน้ี 
จึงส่งไปแล้ว.
สา ปุตฺตำ อามนฺเตตวฺา “ตาต ตฺวำ โกสมฺพิยำ ปรนฺตปรญฺโญ ปุตฺโต, มำ สคพฺภำ หตฺถิลิงฺคสกุโณ อาเนสิ -อิติ วตวฺา 
เสนาปติอาทีนำ นามานิ อาจกิฺขิตฺวา “อสทฺทหนฺตานำ อิมำ ปิตุ ปารุปนกมฺพลญเจว ปิลนฺธนมุทฺทิกญฺจ ทสฺเสยฺยาสิ -อิติ วตวฺา๑ 
อุยฺโยเชสิ.

พระกุมารจึงทูลถามพระดาบสวา่ “บัดน้ี หม่อมฉันจะทำาอยา่งไร?”
กุมาโร ตาปสำ “อิทานิ กึ กโรมิ -อิติ อาห.

ดาบสกล่าวว่า “เจ้าจงน่ังกิ่งข้างลา่งแห่งต้นไม้ รา่ยมนต์บทน้ี ดดีสายพิณสายน้ี; 
ชา้งนายฝูงน้อมหลังเข้ามาหาเจา้ เจา้น่ังบนหลังของมันเทียว จงไปยึดเอาราชสมบัติ.”
“รุกฺขสฺส เหฏฺฐิมสาขาย นิสีทิตวฺา อิมำ มนฺตำ วตฺวา อิมำ ตนฺตึ ปหร,  เชฏฺฐหตฺถี เต ปิฏฺฐึ อุปนาเมตฺวา อุปสงฺกมิสฺสติ, 
ตฺวำ ตสฺส ปิฏฺฐิยำ นิสินฺโนว คนฺตฺวา รชฺชำ คณฺหาหิ -อติิ.

๑ สี. ย.ุ ทตฺวา.
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พระกุมารน้ัน ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแล้ว ทรงทำาตามน้ันแล้ว น่ังบนหลังของช้างตัวที่มาแล้ว 
กระซิบบอกช้างว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าปรันตปะในกรุงโกสัมพี, 
ขอท่านจงยดึเอาราชสมบัติอันเป็นของบิดาให้แก่ข้าพเจ้าเถิด นาย.”
โส มาตาปิตโร วนฺทติฺวา ตถา กตวฺา อาคตสฺส หตฺถิโน ปิฏฺฐิยำ นิสีทิตวฺา ตำ กณฺเณ มนฺตยิ  
“อหำ โกสมฺพิยำ ปรนฺตปรญฺโญ ปุตฺโต, เปตฺติกำ เม รชฺชำ คณฺหิตวฺา เทหิ สามิ -อติิ.

ชา้งนายฝูง ฟังคำาน้ันแล้ว จึงร้องเป็นเสียงช้างว่า “ช้างจงมาประชุมกันหลายๆ พัน.” ชา้งหลายพัน มาประชุมกันแล้ว. 
โส ตำ สุตฺวา “อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตนฺตุ -อติิ หตฺถิรวำ รวิ.  อเนกานิ หตฺถิสหสฺสานิ สนฺนิปตึสุ.

ร้องอีกว่า “ชา้งแก่ๆ จงถอยไป.”  ชา้งแก่พากันถอยไปแล้ว.  
ปุน “ชิณฺณหตฺถี ปฏิกฺกมนฺตุ -อติิ รวำ รวิ.  ชิณณฺหตฺถี ปฏิกฺกมึสุ.

ร้องอีกว่า “ชา้งตวัเล็กๆ จงกลับไป.”  แม้ช้างเหล่าน้ัน ก็พากันกลับแล้ว.
ปุน “อตติรุณา หตฺถี นิวตฺตนฺตุ -อติิ รวำ รวิ.   เตปิ นิวตตฺึสุ.

พระกุมารน้ัน อันชา้งนักรบตั้งหลายพันพากันแวดล้อมแล้ว ถึงบ้านปลายแดนแล้ว ประกาศว่า 
“เราเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ที่ปรารถนาสมบัติ จงมากับเรา.”
โส อเนเกหิ โยธหตฺถิสหสฺเสเหว ปรวิุโต ปจฺจนฺตคามำ ปตฺวา 
“อหำ รญฺโญ ปุตฺโต, สมฺปตตฺึ ปตฺถยมานา มยา สทธฺึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ 

ต้ังแต่น้ันไป ก็ทรงทำาการรวบรวมผู้คน ไปล้อมพระนครไว้แล้ว ส่งคำาขาด (สาส์น) ไปวา่ “จะให้เรารบ หรือจะให้ราชสมบัติ?”
ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสสงฺคหำ กโรนฺโต คนฺตฺวา นครำ ปริวาเรตวฺา “ยุทธฺำ วา เม เทนฺตุ รชชฺำ วา -อิติ สาสนำ เปเสสิ.

ชาวเมืองท้ังหลายกล่าวว่า “เราจักไม่ให้ท้ัง ๒ อย่าง, แท้จริง พระราชเทวีของพวกเรามีพระครรภ์แก่ ถูกนกหัสดีลิงค์พาไปแล้ว, 
เราทั้งหลาย ไม่ทราบวา่ พระนางยังมพีระชนม์อยู่ หรือวา่หาพระชนม์ไม่แล้ว 
ตลอดกาลที่เราไมท่ราบเรื่องราวของพระนาง เราจักไมใ่ห้ทั้งการรบและราชสมบัติ.”
นาครา อาหำสุ “มยำ เทฺวปิ น ทสฺสาม, อมฺหากำ หิ เทวี ครุคพฺภา หตฺถิลิงฺคสกุเณน นีตา๑, 
ตสฺสา อตฺถิภาวำ วา นตฺถิภาวำ วา น ชานาม, ยาว ตสฺสา ปวตฺตึ น๒ สุโณม, ตาว เนว ยุทฺธำ ทสฺสาม น รชชฺำ -อิต.ิ

ได้ยินว่า ความเป็นพระเจา้แผ่นดินโดยสืบเชื้อสาย ได้มีแล้วในกาลน้ัน.
ตทา กิร ตำ ปเวณริชฺชำ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พระกุมาร จึงตรัสว่า “ฉันเป็นบุตรของพระนาง” แล้วอา้งชื่อเสนาบดีเป็นต้น 
เมื่อพวกเหล่าน้ันไม่เชื่อถือแม้อย่างน้ัน จึงแสดงผ้ากัมพลแดงและพระธำามรงค์.
ตโต กุมาโร “อหำ ตสฺสา ปุตฺโต -อิติ วตวฺา เสนาปติอาทีนำ นามานิ กเถตฺวา 
ตถาปิ อสทฺทหนฺตานำ รตตฺกมพฺลญฺจ มุททฺิกญฺจ ทสฺเสสิ.

๑ สี. ย.ุ หตฺถิลิงฺคสกุเณนาหตา.
๒ สี. ย.ุ น -อิติ นตฺถ.ิ
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พวกชาวเมือง จำาผ้ากัมพลแดงและพระธำามรงค์น้ันได้ หมดความกินแหนงใจ จึงเปิดประตู 
อภิเษกกุมารน้ันไวใ้นราชสมบัติแล้ว.
เต ตำ รตตฺกมฺพลญฺจ มุททฺิกญฺจ สญฺชานิตวฺา นิกฺกงฺขา หุตวฺา ทฺวารำ วิวริตวฺา ตำ รชฺเช อภิสิญฺจึสุ.

น้ีเป็นเรื่องเกิดแห่งพระเจา้อุเทนก่อน.
อยำ ตาว อุเทนสฺส อุปฺปตฺติ.

[สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ]

ก็เมื่อทพุภิกขภัย เกิดแล้วในแคว้นอัลลกัปปะ, ชายผู้หน่ึง ชื่อว่า โกตุหลิก ไม่อาจจะเป็นอยู่ได้ 
จึงพาภรรยาผู้มีบุตรอ่อน นามวา่กาลี จัดแจงเสบียงออกไปแล้ว ดว้ยมุ่งหมายวา่ “จะไปหากินที่เมืองโกสัมพี.”
อลฺลกปฺปรฏฺเฐ๑ ปน ทุพฺภิกเฺข อุปฺปนฺเน, ชวีิตุำ อสกฺโกนฺโต เอโก โกตุหลิโก นาม มนุสฺโส กาลึ นาม 
ตรุณปุตตฺำ ภริยำ อาทาย๒ “โกสมฺพิยำ คนฺตฺวา ชวีิสฺสาม -อติิ๓ ปาเถยฺยำ คเหตฺวา นิกฺขมิ.

อาจารย์บางท่านกลา่วว่า “เขาออกไปแล้ว ในเมื่อมหาชนกำาลังตายกันด้วยโรคอหิวาต์” บ้าง.
“อหิวาตกโรเคน มหาชเน มรนฺเต, นิกฺขมิ -อิติปิ วทนฺติเยว.

สองสามีภรรยาน้ัน เดินไปอยู่ เมื่อเสบียงทางหมดสิ้นแล้ว ถูกความหิวครอบงำาแล้ว ไม่สามารถจะนำาเด็กไปได้.
เต คจฺฉนฺตา, ปาเถยฺเย ปริกฺขีเณ, ขุทาภิภตูา ทารกำ วหิตุำ นาสกฺขึสุ.

ครั้งน้ัน สามจีึงกล่าวกะภรรยาว่า “หล่อนเรามีชวีิตอยู่ ก็จกัได้ลูกอกี, ทิ้งเขาเสียแล้วไปเถิด.”
อถ สามิโก ปชาปตึ อาห “ภทฺเท มยำ ชีวนฺตา ปุน ปุตตฺำ ลภิสฺสาม, ฉฑฺเฑตฺวา นำ คจฺฉาม -อติิ.

ธรรมดาว่า ดวงใจของมารดา อ่อนโยน; เพราะฉะน้ัน นางจึงพูดว่า “ดิฉันไม่อาจทิ้งลูกที่ยังมชีีวิตอยู่ได้หรอก.”
มาตุ หทยำ นาม มทุุกำ โหติ, ตสฺมา สา อาห “นาหำ ชีวนฺตเมว ปุตฺตำ ฉฑเฺฑตุำ สกฺขิสฺสามิ -อิต.ิ

สามี. เมื่อเป็นเช่นน้ี เราจะทำาอย่างไรกัน?
“อถ กึ กโรม -อิต.ิ

ภรรยา. เราเปลี่ยนกันนำาเขาไป.
“วาเรน นำ วหาม -อิต.ิ

มารดายกลูกข้ึนประหน่ึงพวกดอกไม้ ในวาระของตน กกไว้ที่อก อุ้มไปแล้ว ก็เอาให้แก่บิดา.
มาตา อตตฺโน วาเร ปุปฺผทามำ วิย นำ อุกฺขิปิตวฺา อุเร นิปชฺชาเปตฺวา องฺเกน วหิตวฺา ปิตุ เทติ.

เวทนามีกำาลังแม้กว่าความหิว บังเกิดแก่ชายผู้เป็นสามีน้ัน ในที่ซ่ึงเขารับเด็กผู้เป็นลูกน้ันแล้ววางลง.
ตสฺส ตำ คเหตฺวา ฐปิตฐปิตฏฺฐาเน ฉาตกโตปิ พลวตรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.

เขาก็พดูกะภรรยาน้ันแล้วๆ เล่าๆ วา่ “หล่อน เรามีชีวติอยู่ จกัได้ลูก (อกี). ทิ้งมันเสียเถิด.”

๑ สี. ย.ุ อชิตรฏเฐ.
๒ สี. ม. ย.ุ กาปี นาม ตรุณปุตฺตำ กาลึ นาม ภริยำ อาทาย.
๓ สี. ม. ย.ุ โกสมฺฬึ … ชีวิสฺสามิ -อิติ.
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โส ตำ ปุนปฺปุนำ อาห “ภทฺเท มยำ ชวีนฺตา ปุตฺตำ ลภิสฺสาม, ฉฑฺเฑม นำ -อติิ.

แม้ภรรยาก็ห้ามเขาไวต้ั้งหลายครั้ง แล้วก็เฉยเสีย.
สาปิ ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิปิตวฺา ปฏิวจนำ นาทาสิ.

เด็กถูกเปลี่ยนกันตามวาระ เหน่ือยอ่อนเลยนอนหลับอยู่ในมือของบิดา.
ทารโก วาเรน ปรวิตฺติยมาโน กิลนฺโต ปิตุ หตฺเถ นิทฺทายิ.

ชายผู้เป็นสามี รู้วา่ลูกชายน้ันหลับ จึงปล่อยให้มารดาเดินไปข้างหน้าก่อน 
แล้วเอาเด็กนอนไว้บนใบไม้ลาด ใต้พุ่มไม้แห่งหน่ึงแล้วก็เดิน (ตามไป). 
โส ตสฺส นิทฺทายนภาวำ ญตฺวา มาตรำ ปุรโต กตวฺา  เอกสฺส คจฺฉสฺส เหฏฺฐา ปณฺณสนฺถเร ตำ นิปชฺชาเปตวฺา ปายาสิ.

มารดาเหลียวกลับแลดู ไม่เห็นลูก จึงถามว่า “นาย ลกูของเราไปไหน?”
มาตา นิวตฺติตวฺา โอโลเกนฺตี ปุตตฺำ อทิสวฺา “สามิ กุหึ เม ปุตฺโต -อิติ ปุจฺฉิ.

สามี. ฉันให้เขานอนอยู่ภายใตพุ้่มไม้แห่งหน่ึง.
“เอกสฺส เม คจฺฉสฺส เหฏฺฐา นิปชฺชาปิโต -อิต.ิ

ภรรยากล่าววา่ “นาย อย่ายังฉันให้ฉิบหายเลย, ฉันเว้นลูกเสียแล้ว ไมอ่าจเป็นอยู่ได้,  นายนำาลูกฉันมาเถิด” 
ประหารอกครำ่าครวญแล้ว.
“สามิ มา มำ นาสยิ,  ปุตฺตำ วินา ชีวติุำ น สกฺขิสฺสามิ,  อาเนหิ เม ปุตฺตำ -อติิ อรุำ ปหริตวฺา ปริเทวิ.

ครั้งน้ัน ชายผู้สามี จึงกลับไปเอาเด็กน้ันมาแล้ว.
อถ นำ นิวตตฺิตฺวา อาเนสิ.

แม้ลูกกต็ายเสียแล้วในระหวา่งทาง.
ปุตฺโตปิ อนฺตรามคฺเค มโต โหติ.

นายโกตุหลิก ทิ้งบุตรในฐานะมีประมาณเท่าน้ี จึงถูกเขาทอดทิ้ง ๗ วาระ ในระหว่างภพ ดว้ยผลแห่งกรรมน้ัน 
ด้วยประการฉะน้ี.
อติิ โส เอตฺตเก ฐาเน ปุตตฺำ ฉฑฺเฑตวฺา ตสฺส นิสฺสนฺเทน ภวนฺตเร สตตฺ วาเร ฉฑฑฺิโต.

ชื่อว่า บาปกรรมน้ี อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่า “น้อย,”.
ปาปกมฺมำ นาเมตำ “อปฺปกำ -อิติ นาวมญฺญติพพฺำ.

สองสามีภรรยาน้ัน เดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโคแห่งหน่ึงแล้ว.
เต คจฺฉนฺตา เอกำ โคปาลกุลำ ปาปุณึสุ.

[นายโกตุหลิกตายไปเกิดเป็นสุนัข]

กใ็นวันน้ัน มีการทำาขวัญแม่โคนมของนายโคบาล.
ตำทิวสญจฺ โคปาลกสฺส เธนุมงฺคลำ โหติ.
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ในเรือนของนายโคบาล พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหน่ึงฉันเป็นนิตย์.
โคปาลกสฺส เคเห นิพทฺธำ เอโก ปจฺเจกพุทโฺธ ภุญชฺติ.

นายโคบาลน้ัน นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้ว จึงได้ทำาการมงคล.
โส ตำ โภเชตฺวา มงฺคลมกาสิ.

ข้าวปายาสเขาจดัแจงไว้เป็นอันมาก.
พหุ ปายาโส ปฏิยตฺโต โหติ.

นายโคบาล เห็น ๒ สามีภรรยาน้ันมา จึงถามว่า “ท่านมาจากไหน?” ทราบเรื่องน้ันแล้ว เป็นกุลบุตรมใีจอ่อนโยน 
จึงกระทำาความสงเคราะห์ใน ๒ สามีภรรยาน้ัน ให้ๆ ข้าวปายาสกับเนยใสเป็นอันมาก.
โคปาลโก เต อาคเต ทิสวฺา “กุโต อาคตตฺถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา สพพฺำ ปวตตฺึ สตฺุวา มุทุชาติโก กุลปุตฺโต 
เตสุ อนุกมฺปํ กตวฺา ปหูเตน สปฺปินา ปายาสำ ทาเปสิ.

ภรรยาจึงกลา่วกะสามีว่า “นาย เมื่อท่านมีชวีิตอยู่ ฉันก็ชื่อวา่มีชีวติอยู่, ทา่นท้องพร่องมานาน, จงบริโภคตามความต้องการ” 
ดังน้ีแล้ว จึงวางข้าวปายาสไว้เบ้ืองหน้าเขาพร้อมกับสัปปิ ตนเองบริโภคสัปปิเหลวแต่น้อยหน่ึงเท่าน้ัน.
ภริยา “สามิ ตยิ ชวีนฺเต, อหำ ชีวามิ นาม,  ทีฆรตฺตำ อโูนทโรสิ, ยาวทตฺถำ ภุญฺช -อติิ วตฺวา สปฺปินา สทฺธึ ตทภิมุขญฺเญว๑ กตวฺา 
อตฺตนา มนฺทสปฺปึ  โถกเมว ภุญฺชิ.

สว่นนายโกตุหลิก บริโภคมากไป ไม่อาจตัดความอยากในอาหารได้ เพราะตัวหิวมาตั้ง ๗-๘ วัน.
อติโร พหุำ ภุญชฺิตฺวา สตฺตฏฺฐทวิเส ฉาตตาย อาหารตณฺหำ ฉินฺทิตุำ นาสกฺขิ.

นายโคบาล คร้ันให้ให้ข้าวปายาสแก่ ๒ ผัวเมียแล้ว ตนเองจึงเริ่มจะบรโิภค.
โคปาลโก เตสำ ปายาสำ ทาเปตวฺา สยำ ภุญฺชิตุำ อารภิ.

นายโกตุหลิกน่ังแลดูเขาแล้ว เห็นก้อนข้าวปายาสที่นายโคบาลป้ันให้แก่นางสุนัขซ่ึงนอนอยู่แล้วใต้ตั่ง จึงคดิว่า 
“นางสุนัขตวัน้ี มีบุญ จึงไดโ้ภชนะเห็นปานน้ีเนืองนิตย์.”
โกตุหลิโก ตำ โอโลเกนฺโต นิสีทิตวฺา เหฏฺฐาปีเฐ นิปนฺนาย สุนขิยา โคปาลเกน วฏฺเฏตวฺา ทียมานำ ปายาสปิณฺฑำ ทิสฺวา 
“ปุญฺญวตายำ สุนขี นิพทฺธำ เอวรูปํ โภชนำ ลภติ -อิติ จินฺเตสิ.

ตกกลางคืน นายโกตุหลิกน้ัน ไม่สามารถจะยังข้าวปายาสน้ันให้ย่อยได้ จึงทำากาละ ไปเกดิในท้องแห่งนางสุนัขน้ัน.
โส รตฺติภาเค ตำ ปายาสำ ชรีาเปตุำ อสกฺโกนฺโต กาลำ กตวฺา ตสฺสา สุนขิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ.

ครั้งน้ัน ภรรยาของเขาทำาสรรีกิจ (เผา) แล้ว ก็ทำาการรับจ้างอยูใ่นเรือนน่ันเอง ได้ข้าวสารทะนานหน่ึง หุงแล้ว 
เอาใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจา้แล้วกล่าววา่ “ทา่นเจ้าข้า ขอกุศลอันน้ี จงถึงแก่ทาสของทา่นเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงคดิว่า 
“ควรเราจะอยู่ในที่น้ีแล, พระผู้เป็นเจ้าย่อมมาในที่น้ีเนืองนิตย์, ไทยธรรม จกัมีหรือไม่ ก็ช่างเถิด, 
เราไหว้อยู่ ทำาความขวนขวายอยู่ ยังใจให้เลื่อมใสอยู่ ทกุวัน จักประสบบุญมาก.”

๑ สี. ย.ุ ภุญฺชาหิ -อิติ สปฺปึ ตทภิมุขญฺเญว. ม. ภญฺุชาหิ -อิติ สปฺปิญฺจ ทธิญฺจ ตทภิมุขญฺเญว.
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อถสฺส ภริยา สรรีกิจฺจำ กตวฺา ตสฺมึเยว เคเห ภตึ กตฺวา ตณฺฑุลนาฬึ ลภิตวฺา ปจิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปตฺวา 
“ภนฺเต ทาสสฺส โว ปาปุณาตุ -อิติ วตวฺา จินฺเตสิ “มยา อิเธว วสิตุำ วฏฺฏติ, นิพทฺธำ อยฺโย อธิาคจฺฉติ, 
เทยฺยธมฺโม โหตุ วา มา วา, เทวสิกำ วนฺทนฺตี เวยฺยาวจฺจำ กโรนฺตี จติฺตำ ปสาเทนฺตี พหุำ ปุญฺญำ ปสวิสฺสามิ -อิติ 

(คิดดังน้ีแล้ว) นางจึงทำาการรับจา้งอยู่ในบ้านน้ันน่ันเอง.
สา ตตฺเถว ภตึ กโรนฺตี วสิ.

[สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้า]

ในเดือนที่ ๖ หรอืที่ ๗ นางสุนัขแม้น้ันแล ก็คลอดลูกออกมาตัวหน่ึง.
สาปิ โข สุนขี ฉฏฺเฐ วา สตตฺเม วา มาเส เอกเมว กุกฺกรุำ วิชายิ.

นายโคบาลจึงให้ๆ นำ้านมของแม่โคนมตัวหน่ึงแก่ลูกสุนัขน้ัน.
โคปาลโก ตสฺส เอกเธนุยา ขีรำ ทาเปสิ.

ไม่นานเท่าไรนัก ลกูสุนัขน้ันก็เติบใหญ่.
โส นจิรสฺเสว วฑฺฒิ.

ครั้งน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อฉัน ย่อมให้ก้อนข้าวแก่ลูกสุนัขน้ัน ก้อนหน่ึง เป็นนิตย์.
อถสฺส ปจฺเจกพุทฺโธ ภุญฺชนฺโต นิพทธฺำ เอกำ ภตฺตปิณฺฑำ เทติ.

เพราะอาศัยก้อนข้าว สุนัขน้ัน จึงได้มีความรักใคร่ในพระปัจเจกพุทธเจา้.
โส ภตตฺปิณฺฑำ นิสฺสาย ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหมกาสิ.

นายโคบาลย่อมไปสู่ที่บำารุงของพระปัจเจกพุทธเจา้ (วันหน่ึง) ๒ ครั้งเนืองนิตย์.
โคปาลโก นิพทฺธำ เทฺว วาเร ปจฺเจกพุทฺธสฺส อุปฏฺฐานำ ยาติ.

นายโคบาลน้ัน แม้เดินไป ก็เอาไมต้ีที่พุ่มไม้และพื้นดินในที่ซ่ึงมีเน้ือรา้ย ระหว่างทาง 
ส่งเสียงวา่ “สุ สุ” ๓ ครั้ง ยังเน้ือร้ายให้หนีไปแล้ว.
โส คจฺฉนฺโตปิ อนฺตรามคฺเค วาลมิคฏฺฐาเน ทณฺเฑน คจฺเฉ จ ภูมิญฺจ ปหริตฺวา 
“สุสุ -อติิ ติกฺขตฺตุำ สทฺทำ กตฺวา วาลมิเค ปลาเปสิ.

แม้สุนัข ก็ไปด้วยกับนายโคบาลน้ัน.
สุนโขปิ เตน สทฺธึ คจฺฉติ.

ในวันหน่ึง นายโคบาลน้ัน กล่าวกะพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า “ท่านผู้เจริญ กาลใด ผมไม่มีโอกาสว่าง, กาลน้ันผมจักส่งสุนัขตัวน้ีมา, 
ขอพระผู้เป็นเจ้าพึงมาดว้ยเครื่องหมายแห่งสุนัขน้ีที่กระผมส่งมาแล้ว.”
โส เอกทิวสำ ปจฺเจกพุทธฺำ อาห “ภนฺเต ยทา เม โอกาโส น ภวิสฺสติ, ตทา อิมำ สุนขำ เปเสสฺสามิ, 
อิมสฺส ปหิตสญฺญาเณน อาคจฺเฉยฺยาถ -อติิ.

ต้ังแต่น้ันมา ในวันที่ไม่มีโอกาส นายโคบาลน้ัน ก็ส่งสุนัขไปว่า “พ่อจงไป, จงนำาพระผู้เป็นเจ้ามา”.
ตโต ปฏฺฐาย อโนกาสทิวเส “คจฺฉ ตาต, อยฺยำ อาเนหิ -อติิ สุนขำ เปเสสิ.
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ด้วยคำาเดียวเท่าน้ัน สุนัขน้ันก็วิ่งไป ถึงที่ซ่ึงนายตีพุ่มไม้และพื้นดิน ก็เห่าข้ึน ๓ ครั้ง รูว้่าเน้ือร้ายหนีไปแล้วด้วยเสียงน้ัน 
ไปถึงที่อยู่ของพระปัจเจกพทุธเจ้า ผู้กระทำาสรีรปฏิบัติแต่เชา้ตรู่ เข้าไปยังบรรณศาลา น่ังอยู่แล้ว ถึงประตูบรรณศาลา 
จึงเห่าข้ึน ๓ ครั้ง ให้ทา่นรูว้่าตนมาแล้ว ก็นอนหมอบอยู่ที่ส่วนข้างหน่ึง.
โส เอกวจเนเนว ปกฺขนฺทิตวฺา สามิกสฺส คจฺฉภูมิโปถนฏฺฐาเน๑ ติกฺขตฺตุำ ภุสฺสิตฺวา  เตน สทฺเทน วาลมิคานำ ปลายนภาวำ ญตฺวา 
ปาโต ว สรรีปฺปฏิชคฺคนำ กตวฺา ปณฺณสาลำ ปวิสิตวฺา นิสินฺนสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺา 
ปณฺณสาลาทฺวาเร ติกฺขตฺตุำ ภุสฺสิตฺวา อตฺตโน อาคตภาวำ ชานาเปตฺวา เอกมนฺเต นิปชฺชติ.

เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ากำาหนดเวลาออกไปแล้ว, สุนัขน้ันก็เดินเห่าไปข้างหน้าๆ เทียว.
ปจฺเจกพุทฺเธ เวลำ สลฺลกฺเขตวฺา นิกฺขนฺเต, โส ภุสฺสนฺโต ปุรโต ปุรโต ว คจฺฉติ.

พระปัจเจกพุทธเจา้ เมื่อจะทดลองสุนัข จึง (ทำาเป็น) เดินไปทางอื่นในระหว่างๆ.
อนฺตรนฺตรา ปจฺเจกพุทฺโธ ตำ วีมำสนฺโต อญฺญำ มคฺคำ ปฏิปชฺชติ.

ทีน้ัน สุนัข จึงไปยืนเห่าขวางหน้าของพระปัจเจกพุทธเจา้น้ันไว้ แล้วนำาท่านลงทางนอกน้ี.
อถสฺส ปุรโต ติริยำ ฐตฺวา ภุสฺสติฺวา อิตรมคฺคเมว นำ อาโรเปสิ.

ต่อมาในกาลวันหน่ึง พระปัจเจกพทุธเจ้า เดินไปสู่ทางอื่นแล้ว แม้สุนัขน้ันจะยืนขวางห้ามอยู่ข้างหน้าก็ไมก่ลับ 
เอาเท้ากระตุ้นสุนัขแล้วก็เดินไป.
อเถกทิวสำ อญฺญำ มคฺคำ ปฏิปชฺชิตวฺา เตน ปุรโต ตริิยำ ฐตฺวา วาริยมาโนปิ อนิวตตฺิตฺวา สุนขำ ปาเทน อปนุทิตฺวา ปายาสิ.

สุนัขรู้วา่ พระปัจเจกพุทธเจา้ไม่กลับ จึงกลับไปคาบชายผ้านุ่งฉุดมา นำาท่านลงสู่ทางนอกน้ี.
สุนโข ตสฺส อนิวตตฺนภาวำ ญตวฺา นิวตตฺิตวฺา นิวาสนกณฺเณ ฑำสติฺวา อากฑฺฒนฺโต อิตรมคฺคเมว นำ อาโรเปสิ.

สุนัขน้ัน ได้ยังความรกัอันมีกำาลัง ให้เกิดข้ึนแล้วในพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน ดว้ยประการอย่างน้ี.
เอวำ โส ตสฺมึ พลวสิเนหำ อุปฺปาเทสิ.

ต่อมาในกาลอื่น จวีรของพระปัจเจกพทุธเจ้าเกา่แล้ว.
ตโต อปรภาเค ปจฺเจกพุทฺธสฺส จีวรำ ชรีิ.

ครั้งน้ัน นายโคบาล จึงได้ถวายผ้าสำาหรับทำาจีวรแก่ท่าน.
อถสฺส โคปาลโก จวีรวตฺถานิ อทาสิ.

พระปัจเจกพุทธเจา้จึงกลา่วกับนายโคบาลน้ันวา่ 
“ผู้มีอายุ ชื่อว่าการทำาจวีร อันบุคคลผู้เดียวทำาได้ยาก, อาตมา ไปสู่สถานสบายแล้วจักได้ทำา.”
ตเมนำ ปจฺเจกพุทฺโธ อาห “อาวุโส จีวรนฺนาม เอกเกน ทกฺุกรำ กาตุำ, ผาสุกฏฺฐานำ คนฺตฺวา กาเรสฺสามิ -อติิ.

นายโคบาล. ท่านผู้เจริญ นิมนต์ทำาที่น่ีเถิด.

“อิเธว ภนฺเต กโรถ -อติิ.

พระปัจเจกพุทธเจา้. ผู้มีอายุ อาตมา ไม่อาจ.

๑ สี. ม. ย.ุ คจฺฉโปถนภูมิโปถนฏฺฐาเน.
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“น สกฺกา อาวุโส -อิต.ิ

นายโคบาล. ท่านผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ท่านอยา่ไปอยู่ภายนอกให้นานนัก.

“เตนหิ ภนฺเต มา จริำ พหิ วสติฺถ -อติิ.

สุนัขได้ยืนฟังคำาของคนทั้ง ๒ น้ันอยู่เหมือนกัน.
สุนโข เตสำ กถำ สุณนฺโต ว อฏฺฐาสิ.

พระปัจเจกพุทธเจา้ กลา่วกะนายโคบาลน้ันว่า “จงหยุดเถิด อุบาสก” ให้นายโคบาลกลับแล้ว 
เหาะข้ึนสู่เวหาส บ่ายหน้าต่อเขาคันธมาทน์ หลีกไปแล้ว.
ปจฺเจกพุทฺโธ “ติฏฺฐ อุปาสก -อิติ โคปาลกำ นิวตฺตาเปตวฺา  เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา คนฺธมาทนาภิมุโข ปกฺกามิ.

สุนัขแลดูพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้เหาะไปทางอากาศ ยืนเห่าอยู่แล้ว 
เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ันลับคลองจักษุไป หทัยก็แตกทำาลายลง.
สุนขสฺส ตำ อากาเสน คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ภุกฺกริตวฺา๑ ฐติสฺส, ตสฺมึ จกฺขุปถำ วิชหนฺเต, หทยำ ผลิตำ.

[สุนัขไปเกิดเป็นโฆสกเทพบุตร]

ชื่อว่า สัตว์ดิรจัฉานทั้งหลายน้ัน เป็นสัตว์มีชาติชื่อตรง ไม่คดโกง; ส่วนมนุษย์ ใจคิดไปอย่าง ปากพดูไปอย่าง (ไม่ตรงกัน) 
เพราะเหตุน้ันแล (นายเปสสะ ผู้เป็นบุตรของนายควาญชา้ง) จึงกลา่ววา่๒ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ แท้จริง ขันธปัญจกคือมนุษย์น้ี รกชัฏ, 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ แท้จริง ขันธปัญจก คอื สัตว์ของเลี้ยงน้ี ต้ืน.”
ติรจฺฉานา๓ นาเมเต อุชุชาติกา โหนฺติ อกุฏิลา,  มนุสฺสา ปน อญฺญำ หทเยน จินฺเตนฺติ  อญฺญำ มเุขน กเถนฺติ 
เตเนวาห๔ “คหนำ เหตำ ภนฺเต ยทิทำ มนุสฺสา,  อุตตฺานำ เหตำ ภนฺเต ยทิทำ ปสโว -อติิ.

สุนัขน้ัน ทำากาละแล้ว ไปเกิดในดาวดึงสภพ มีนางอัปสร ๑ พัน แวดลอ้ม ได้เสวยสมบัติใหญ่ 
ก็เพราะเป็นสัตว์มีความเห็นอันตรง (และ) ไม่คดโกงน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
อติิ โส ตาย อุชุทิฏฺฐติาย อกุฏิลตาย กาลำ กตฺวา ตาวตึสภวเน นิพพฺตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต มหาสมฺปตตฺึ อนุโภสิ.

เมื่อเทพบุตรน้ันกระซิบที่ใกล้หูของใครๆ เสียงย่อมดังไปไกลได้ ๑๖ โยชน์.
ตสฺส กสฺสจิ กณฺณมูเล มนฺตยนฺตสฺส สทฺโท โสฬสโยชนฏฺฐานำ ผรติ.

สว่นเสียงพดูโดยปกติ ย่อมกลบเทพนครทั้งสิ้น ซ่ึงมีประมาณหมื่นโยชน์.
ปกตกิถาสทฺโท ปน สกลำ ทสโยชนสหสสำ เทวนครำ ฉาเทติ.

เพราะเหตุน้ันแล เทพบุตรน้ัน จึงได้มีนามวา่ “โฆสกเทพบุตร.”
เตเนวสฺส “โฆสกเทวปุตฺโต -อิติ นามำ อโหส.ิ

๑ สี. ย.ุ ภุงฺกริตฺวา.
๒ ม. ม. ๑๓/๔.
๓ สี. ม. ย.ุ  เอตฺถนฺตเร “กิร -อิติ อตฺถิ. 
๔ ม. ม. ๑๓/๔.
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“ก็น้ีเป็นผลของอะไร?”  
“กสฺส ปเนส นิสฺสนฺโท -อิติ 

“เป็นผลของการเห่าด้วยความรกัในปัจเจกพุทธเจ้า.”
“ปจฺเจกพุทฺเธ เปเมน ภุกฺกรณสฺส.”

โฆสกเทพบุตรน้ัน ดำารงอยูใ่นเทพนครน้ันไม่นาน ก็เคลื่อนแล้ว.
โส ตตฺถ น จิรำ ฐตวฺา จวิ.

[เหตุทำาให้เทพบุตรเคลื่อน ๔ อย่าง]

จริงอยู่ เทพบุตรทั้งหลาย ย่อมเครื่องจากเทวโลก ดว้ยเหตุ ๔ อยา่ง คือ
(๑) ด้วยความสิ้นอายุ
(๒) ด้วยความสิ้นบุญ
(๓) ด้วยความสิ้นอาหาร
(๔) ด้วยความโกรธ

เทวโลกโต หิ เทวปุตฺตา “อายุกฺขเยน ปุญฺญกฺขเยน อาหารกฺขเยน โกเปน -อติิ จตูหิ การเณหิ จวนฺติ.

ในเหตุ ๔ อย่างเหล่าน้ัน
เทพบุตรองค์ใด ทำาบุญกรรมไว้มาก เทพบุตรองค์น้ัน เกิดในเทวโลก 
ดำารงอยู่ตราบเทา่อายุแล้ว ก็เกิดในเทวโลกชั้นสูงๆ ข้ึนไป, อยา่งน้ี ชื่อว่า ยอ่มเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุ.
ตตฺถ เยน พหุำ ปุญฺญกมฺมำ กตำ โหติ, โส เทวโลเก อุปฺปชฺชิตฺวา ยาวตายุกำ ฐตฺวา อุปรุปริ นิพพฺตฺตติ,  เอวำ อายุกฺขเยน จวติ นาม.

เทพบุตรองค์ใด ทำาบุญไว้น้อย; บุญน้ัน ของเทพบุตรน้ัน ย่อมสิ้นไปเสียในระหว่างเทียว 
เหมือนธัญชาติ ที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวง เพียง ๔-๕ ทะนานฉะน้ัน, เทพบุตรน้ัน ย่อมทำากาละเสียในระหวา่งเทียว, 
อยา่งน้ี ชื่อว่า ยอ่มเคลื่อนด้วยความสิ้นบุญ
เยน ปริตตฺำ ปุญฺญำ กตำ โหติ, ตสฺส ราชโกฏฺฐาคาเร ปกฺขิตฺตำ, จตุปญฺจนาฬิมตตฺำ วิย ธญฺญำ อนฺตราว ตำ ปุญฺญำ ขียติ, 
อนฺตราว กาลำ กโรติ, เอวำ ปุญฺญกฺขเยน จวติ นาม.

เทพบุตรบางองค์ มกับริโภคกามคณุ ไม่บริโภคอาหาร เพราะการหลงลืมสติ มีกายอันเหน่ือยอ่อน ทำากาละ, 
อยา่งน้ี ชื่อว่า ยอ่มเคลื่อนด้วยความสิ้นอาหาร.
อปโร กามคุเณ ปริภุญฺชมาโน สติสมฺโมเสน อาหารำ อปริภุญชฺิตฺวา กิลนฺตกาโย กาลำ กโรติ, เอวำ อาหารกฺขเยน จวติ นาม.

เทพบุตรบางองค์ ไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น โกรธเคืองแล้วจึงทำากาละ, 
อยา่งน้ีชื่อวา่ ย่อมเคลื่อนด้วยความโกรธ.
อปโร ปรสฺส สมฺปตตฺึ อสหนฺโต กุชฺฌิตวฺา กาลำ กโรติ, เอวำ โกเปน จวติ นาม.

[โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี]

กโ็ฆสกเทพบุตรน้ี มกับริโภคกามคุณอยู่ หลงลืมสติ จึงเคลื่อนด้วยความสิ้นอาหาร.
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อยำ ปน กามคุเณ ปริภุญฺชนฺโต มุฏฺฐสฺสติ หุตวฺา อาหารกฺขเยน จวติ.๑ 

ก็แลเคลื่อนเสร็จแล้ว ไปถือปฏิสนธิในทอ้งแห่งหญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี.
จวิตวฺา จ ปน โกสมพฺิยำ นครโสภินิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

ในวันคลอด นางถามทาสวี่า “น่ีอะไร?” เมื่อนางทาสตีอบว่า “ลูกชาย เจา้ค่ะ” 
จึงบอกให้นางทาสีเอาไปทิ้งดว้ยคำาวา่ “เจา้จงเอาทารกน้ีใส่กระด้งแล้วเอาไปทิ้งที่กองหยากเยื่อ.”
สา วชิาตทิวเส “กึ เอตำ -อติิ ทาสึ ปุจฺฉิตฺวา, “ปุตฺโต อยฺเย -อิติ วุตฺเต, 
“หนฺท เช, อิมำ ทารกำ กตตฺรสุปฺเป อาโรเปตฺวา สงฺการกูเฏ ฉฑฺเฑหิ -อติิ ฉฑฺฑาเปสิ.

แท้จริง หญิงงามเมืองทั้งหลาย ย่อมเลี้ยงลูกหญิง ไม่เลี้ยงลูกชาย;  เพราะเชื้อสายของพวกหล่อนจะสืบไปได้ กด็้วยลูกหญิง.
นครโสภินิโย หิ ธีตรำ ปฏิชคฺคนฺติ, น ปุตตฺำ;  ธตีรา หิ ตาสำ ปเวณี ฆฏิยติ.

กาบ้าง สุนัขบ้าง ตา่งพากันจับกลุ่มแวดลอ้มเด็กไว้.
ทารกำ กากาปิ สุนขาปิ ปริวาเรตวฺา นิสีทึสุ.

ด้วยผลแห่งการเห่า อันเกดิแต่ความรักในพระปัจเจกพุทธเจา้ สตัวต์ัวหน่ึงก็ไม่อาจเข้าใกล้ได้.
ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนหปฺปภวสฺส ภุกกฺรณสฺส นิสฺสนฺเทน เอโกปิ อุปคนฺตุำ น วิสหิ.

ในขณะน้ัน คนผู้หน่ึง ออกไปนอกบ้าน เห็นการจับกลุ่มของกาและสุนัขน้ัน คดิวา่ “น่ีมันเหตุอะไรกันหนอ?” 
จึงเดินไปที่น้ัน เห็นทารก หวนได้ความรกัเหมือนดังลูก จึงนำาไปสู่เรือน ด้วยดใีจว่า “เราได้ลูกชายแล้ว.”
ตสฺมึ ขเณ เอโก มนุสฺโส พหิ นิกฺขนฺโต ตำ กากสุนขสนฺนิปาตำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ 
ตตฺถ คจฺฉนฺโต๒ ทารกำ ทิสฺวา ปุตตฺสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธ -อติิ เคหำ เนสิ.

[นางกาลีนำาโฆสกทารกไปให้โคเหยียบ]

ในกาลครั้งน้ัน เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสู่ราชตระกูล พบปุโรหิตเดินมาแตพ่ระราชวัง จึงถามวา่ 
“ทา่นอาจารย์ วันน้ีท่านได้ตรวจตราดูความประกอบของดาวนักษัตร๓  อันเป็นเหตุเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายแล้วหรือ?”
ตทา โกสมฺพกิเสฏฺฐี ราชกุลำ คจฺฉนฺโต ราชนิเวสนโต อาคจฺฉนฺตำ ปุโรหิตำ ทิสฺวา 
“กึ อาจริย อชฺช เต ติถิกรณนกฺขตฺตโยโค โอโลกิโต -อติิ  ปุจฺฉิ.

ปุโรหิต. จ้ะ ทา่นมหาเศรษฐี.  กิจอะไรอื่นของพวกเราไม่มี.

“อาม มหาเสฏฺฐิ, อมฺหากำ กิมญฺญำ กิจจฺำ -อติิ.

เศรษฐี. อะไรจะมีแก่ชนบทหรือ? ทา่นอาจารย์.

“ชนปทสฺส กึ ภวิสฺสติ อาจริย -อติิ.

ปุโรหิต. อย่างอื่นไม่ม,ี แต่เด็กที่เกิดในวันน้ี จักได้เป็นเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองน้ี.

๑ สี. ม. ย.ุ จวิ.
๒ สี. ม. ย.ุ คนตฺฺวา.
๓ ตถิิกรณนกฺขตฺตโยโค ความประกอบแห่งนักษัตรอันเป็นเคร่ืองกระทำาซึ่งติถี.
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“อญฺญำ นตฺถิ, อิมสฺมึ ปน นคเร อชฺช ชาตทารโก เชฏฐฺกเสฏฺฐี ภวิสฺสติ -อิต.ิ

ครั้งน้ัน ภรรยาของเศรษฐีมีครรภ์แก่, เพราะฉะน้ัน เศรษฐีน้ัน จึงส่งคนใช้ไปสู่เรือนโดยเรว็ด้วยคำาวา่ 
“จงไป จงทราบภรรยาของเราน้ันว่า ‘คลอดแล้ว หรือยังไม่คลอด,’ พอทราบวา่ ‘ยังไม่คลอด,’” 
เฝ้าพระราชาเสร็จแล้ว รีบกลับบ้าน เรียกหญิงคนใช้ ชื่อกาลีมาแล้ว ให้ทรพัย์ ๑ พัน กล่าวว่า 
“เจา้จงไป จงตรวจดูในเมืองน้ี  ให้ทรัพย์ ๑ พัน พวกเอาเดก็ที่เกิดในวันน้ีมา.”
ตทา เสฏฺฐิโน ภริยา ครคุพฺภา โหติ, ตสฺมา โส สีฆำ เคหำ ปุริสำ เปเสสิ “คจฺฉ ชานาหิ นำ ‘วิชาตา วา โน วา -อติิ  
“น วิชาตา -อติิ สตฺุวา ราชานำ ทิสฺวา เวเคน เคหำ คนฺตฺวา กาลึ นาม ทาสึ ปกฺโกสิตวฺา สหสฺสำ ทตวฺา  
“คจฺฉ อิมสฺมึ นคเร อุปธาเรตวฺา สหสฺสำ ทตวฺา อชฺช ชาตทารกำ คณฺหิตวฺา เอหิ -อิต.ิ

นางกาลีน้ันตรวจตราดู ไปถึงเรือนน้ัน เห็นเด็กแล้ว จึงถามหญิงแม่บ้านว่า “เด็กน้ี เกิดเมื่อไร” 
เมื่อหญิงน้ันตอบว่า “เกิดวันน้ี,” จึงพดูวา่ “จงให้เด็กน้ีแก่ฉัน” 
จึงประมูลราคา ต้ังแต่กหาปณะ ๑ เป็นต้น ให้ทรัพย์ ๑ พันแล้ว นำาเด็กน้ันไปแสดงแก่เศรษฐี.
สา อุปธาเรนฺตี ตำ เคหำ คนฺตฺวา ทารกำ ทิสวฺา “อยำ ทารโก กทา ชาโต -อิติ คหปตานึ ปุจฺฉิตฺวา  
“อชชฺ ชาโต -อติิ วุตฺเต๑ “อิมำ มยฺหำ เทหิ -อติิ เอกำ กหาปณำ อาทึ กตวฺา มูลำ วฑฺเฒนฺตี สหสฺสำ ทตฺวา 
ตำ อาเนตวฺา เสฏฺฐิโน ทสฺเสสิ.

เศรษฐีคดิวา่ 
“ถ้าว่าลูกของเรา จักเกิดเป็นลูกหญิง, เราจกัให้มันอยู่ร่วมกับลูกสาวของเราน้ัน แล้วทำาให้มันเป็นเจ้าของตำาแหน่งเศรษฐี; 
ถ้าว่าลูกของเราจกัเกิดเป็นลูกชาย เราก็จักฆ่ามันเสีย” ดังน้ีแล้ว จึงให้รับเด็กน้ันไว้ในเรือน.
เสฏฺฐี “สเจ เม ธีตา ชายิสฺสติ, ตาย นำ สทธฺึ นิเวเสตวฺา เสฏฺฐิฏฺฐานสฺส สามิกำ กริสฺสามิ. 
สเจ เม ปุตฺโต ชายิสฺสติ, มาเรสฺสามิ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา นำ เคเห กาเรสิ.

ต่อมา ภรรยาของเศรษฐีน้ัน คลอดบุตรเป็นชาย โดยล่วงไป ๒-๓ วัน.
อถสฺส ภริยา กติปาหจฺจเยน ปุตฺตำ วิชายิ.

เศรษฐี จึงคิดว่า “เมื่อไม่มีเจา้เด็กน้ี ลูกชายของเรา กจ็ักไดต้ำาแหน่งเศรษฐี, บัดน้ี ควรที่เราจักฆ่ามันเสียเถิด” ดังน้ีแล้ว 
จึงเรียกนางกาลีมาแล้ว กล่าวว่า “แม่จงไป ในเวลาทีพ่วกโคออกจากคอก เจ้าจงเด็กน้ีให้นอนขวางไว้ทีก่ลางประตูคอก, 
แม่โคทั้งหลาย จักเหยียบมันให้ตาย, แต่ต้องรู้วา่โคเหยียบมันหรอืไม่เหยียบ แล้วจึงมา.”
เสฏฺฐี “อิมสฺมึ อสติ, มม ปุตฺโต เสฏฺฐิฏฺฐานำ ลภิสฺสติ, อิทาเนว ตำ มาเรตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา กาลึ อามนฺเตตฺวา  
“คจฺฉ เช, วชโต คุนฺนำ นิกฺขมนเวลาย วชทฺวารมชฺเฌ อิมำ ติริยำ นิปชฺชาเปหิ, คาวิโย นำ มทฺทติฺวา มาเรสฺสนฺติ, 
มททฺนามทฺทนภาวำ ปนสฺส ญตวฺา เอหิ -อิติ อาห.

นางกาลีน้ัน ไปแล้ว พอนายโคบาลเปิดประตูคอกเท่าน้ัน ก็เอาเด็กให้นอนไว้ ตามน้ัน (เหมือนที่เศรษฐีสั่ง).
สา คนฺตวฺา โคปาลเกน วชทวฺาเร ววิฏมตฺเตเยว ตำ ตถา นิปชฺชาเปสิ.

โคอุสภะ ซ่ึงเป็นนายฝูง แม้ออกภายหลังโคทั้งปวงในเวลาอื่น 
(แต่) ในวันน้ัน ออกไปก่อนกว่าโคอื่นทั้งหมด ได้ยืนคร่อมทารกไว้ในระหวา่งเท้าทั้ง ๔.

๑ สี. วุตฺตา.
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โคคณเชฏฺฐโก อุสโภ อญฺญสฺมึ กาเล สพพฺปจฺฉา นิกฺขมนฺโตปิ๑  ตำ ทิวสำ สพฺพปฐมำ นิกฺขมิตวฺา 
ทารกำ จตุนฺนำ ปาทานำ อนฺตเร กตฺวา อฏฺฐาสิ.

แม่โคตั้งหลายร้อย ต่างก็พากันเบียดเสียดข้างทั้ง ๒ ของโคอุสภะออกไป.
อเนกสตา คาวิโย อุสภสฺส เทฺว ปสฺสานิ ฆำสนฺติโย นิกฺขมึสุ.

ถึงนายโคบาล ก็คิดว่า “เจา้โคอุสภะตวัน้ี เมื่อก่อน ออกทีหลังโคทุกตวั, 
แตว่ันน้ี ออกไปก่อนโคทั้งหมด แล้วยืนน่ิงอยู่ที่ประตูคอกเทียว, น่ันจะมีเหตุอันใดหนอ?” จึงเดินไป 
แลเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคน้ัน หวนกลับได้ความรักเสมือนบุตร จึงนำาไปสู่เรอืน ดว้ยคิดว่า “เราได้ลูกชายแล้ว.”
โคปาลโกปิ “อยำ อุสโภ ปุพฺเพ สพพฺปจฺฉา นิกฺขมติ, อชฺช ปน สพฺพปฐมำ นิกฺขมิตวฺา วชทวฺาเร นิจฺจโลว ฐิโต, กินฺนุ โข เอตำ -อิติ 
จินฺเตตฺวา คนฺตวฺา ตสฺส เหฏฺฐา นิปนฺนำ ทารกำ ทิสฺวา ปุตฺตสิเนหำ ปฏิลภิตฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธ -อติิ เคหำ เนสิ.

นางกาลี ไปแล้ว ถูกเศรษฐีถาม จึงเล่าเรื่องน้ัน อันเศรษฐีกลา่วว่า “เจา้จงไป จงให้ทรัพย์เขา ๑ พันแล้ว นำามันกลับมาอีก” 
ดังน้ีแล้ว ให้ทรัพย์ ๑ พันแล้ว ได้นำากลับมาให้อีก.
กาลี คนฺตฺวา เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “คจฺฉ, นำ ปุน สหสฺสำ ทตวฺา อาเนหิ -อติิ วุตฺตา 
สหสฺสำ ทตฺวา ปุน อาเนตวฺา อทาสิ.

[นางกาลีนำาโฆสกไปให้เกวยีนทับ]

ครั้งน้ัน เศรษฐีกลา่วกับนางกาลีวา่ “แม่กาลี ในเมืองน้ี มพีวกเกวียน ๕๐๐ เล่ม ลุกข้ึนแต่เช้ามดื ย่อมไปค้าขาย, 
เจา้จงเอาเด็กน้ีไปให้นอนไว้ที่ทางเกวียน (ทางล้อ)  พวกโคจักเหยียบมันหรือล้อเกวียนจักตัด (ตัวมัน) 
พอรู้เรื่องของมันแล้ว จึงกลับมา.”
อถ นำ อาห “อมฺม กาลิ อิมสฺมึ นคเร ปญฺจ สกฏสตานิ ปจฺจูสกาเล อุฏฺฐาย วณิชฺชาย คจฺฉนฺติ, 
ตฺวำ อิมำ เนตฺวา จกกฺมคฺเค นิปชฺชาเปหิ, โคณา วา นำ มทฺทิสฺสนฺติ จกกฺานิ วา ฉินฺทิสฺสนฺติ, 
ปวตฺติญฺจสฺส ญตวฺาว อาคจฺเฉยฺยาสิ -อติิ.

นางกาลีน้ัน นำาเดก็ไปแล้ว ให้นอนอยู่ที่ทางเกวียน.
สา ตำ เนตฺวา จกกฺมคฺเค นิปชฺชาเปสิ.

ในกาลน้ัน หัวหน้าเกวียน ได้ไปข้างหน้า.
ตทา สกฏเชฏฺฐโก ปุรโต อโหสิ.

ครั้งน้ัน พวกโคของเขา ถึงที่น้ันแล้ว ต่างพากันสลดัแอกเสีย.
อถสฺส โคณา ตำ ฐานำ ปตฺวา ธรุำ ฉฑเฺฑสุำ. 

แม้จะถูกหัวหน้ายกข้ึนแล้วขับไปตั้งหลายครั้ง ก็ไม่เดินไปข้างหน้า.
ปุนปฺปุนำ อาโรเปตวฺา ปาชิยมานาปิ ปุรโต น คจฺฉึสุ.

เมื่อหัวหน้าน้ัน พยายามอยูก่ับโคทั้ง ๒ น้ันอยา่งน้ีเทียว  อรุณข้ึนแล้ว (กพ็อสวา่ง).

๑ สี. ม. ย.ุ  คจฺฉนฺโตปิ.
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เอวำ ตสฺส เตหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว, อรุณำ อุฏฺฐหิ.

เขาจึงคิดว่า “โคทั้ง ๒ พากันทำาเหตุน้ี เพราะอะไร?” จึงตรวจตราดูทาง 
เห็นทารกแล้ว ก็คดิวา่ “กรรมของเราหนักหนอ”  มีความยินดวี่า “เราได้ลูกชายแล้ว” จึงนำาเด็กน้ันไปสู่เรือน.
โส “กินฺนาเมตำ โคณา กรึสุ -อิติ มคฺคำ โอโลเกนฺโต ทารกำ ทิสฺวา “ภาริยำ วต เม กมฺมำ -อิติ จินฺเตตฺวา  
“ปุตฺโต เม ลทฺโธ -อิติ ตุฏฺฐมานโส ตำ เคหำ เนสิ.

นางกาลีไปแล้ว อันเศรษฐีถาม จึงบอกความเป็นไปน้ัน อันเศรษฐีบอกวา่ 
“เจา้จงไปให้ทรัพย์ (เขา) ๑ พันแล้ว จงนำาเด็กน้ันกลับมาอีก” ดังน้ีแล้ว ได้กระทำาตามน้ันแล้ว.
กาลี คนฺตฺวา เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา “คจฺฉ นำ ปุน สหสฺสำ ทตฺวา อาเนหิ -อิติ วุตตฺา  ตถา อกาสิ.

[นางกาลีนำาโฆสกไปท้ิงท่ีป่าช้าผีดิบ]

ครั้งน้ัน เศรษฐี กล่าวกะนางกาลีน้ันว่า “บัดน้ี เจา้จงนำามันไปยังป่าช้าผดีิบ แล้วเอานอนไว้ในระหว่างพุ่มไม้, 
มันจกัถูกสัตว์มีสุนัขป่าเป็นต้นกัด หรือถูกอมนุษย์ประหารตายในที่น้ัน, เจา้รูว้่า มันตายแล้วหรือไมต่ายเทียว จึงกลับมา.”
อถ นำ อาห “อิทานิ นำ อามกสุสานำ เนตวฺา คจฺฉนฺตเร นิปชฺชาเปหิ, ตตฺถ สุนขาทีหิ วา ขาทิโต อมนุสฺเสน วา ปหโต มริสฺสติ, 
มตามตภาวญจฺสฺส ชานิตฺวาว อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิต.ิ

นางกาลีน้ัน นำาเดก็น้ันไป ให้นอนอยู่ที่ป่าชา้ผีดิบแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ทีค่วรแห่งหน่ึง.
สา ตำ เนตฺวา ตตฺถ นิปชฺชาเปตวฺา เอกมนฺเต อฏฐฺาสิ.

สุนัขบ้าง กาบ้าง อมนุษย์บ้าง ไม่อาจเข้าใกล้เด็กน้ันได้.
ตำ สุนโข วา กาโก วา อมนุสฺโส วา อุปสงฺกมติุำ นาสกฺขิ.

มีคำาถามสอดเข้ามาวา่ “ก็มารดาบิดาของเด็กน้ัน ไม่มีมิใช่หรอื? ก็บรรดาพี่น้องเป็นต้น ใครๆ ชื่อวา่ ผูร้ักษาของเด็กน้ันก็ไม่มี, 
ใครรักษาเด็กน้ันไว้?” 
“นนุ จสฺส เนว มาตา น ปิตา, น ภาติกาทีสุ โกจิ รกฺขิตา นาม อตฺถิ, โก นำ รกฺขติ -อติิ.

แก้ว่า “กรรมสักว่าความเห่าเท่าน้ัน ซ่ึงเด็กให้เป็นไปแล้ว ด้วยความรักใคร่ในพระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาเป็นสุนัข รักษาเด็กไว้.”
สุนขกาเล ปจฺเจกพุทฺเธ สิเนเหน ปวตตฺิตำ ภกฺุกรณมตฺตเมว นำ รกฺขติ.

ครั้งน้ัน คนเลี้ยงแพะผู้หน่ึง ต้อนแม่แพะตั้งหลายแสนตัวไปหากิน เดินไปข้างป่าช้า.
อเถโก อชปาโล อเนกสตสหสฺสา อชา โคจรำ เนนฺโต สุสานปสฺเสน คจฺฉติ.

แม่แพะตวัหน่ึงเคี้ยวกินใบไม้เป็นต้น เข้าไปสู่พุ่มไม้ เห็นทารกแล้ว จึงคกุเข่าให้นมแก่ทารก.
เอกา อชา ปณฺณาทีนิ ขาทมานา คจฺฉนฺตรำ ปวิสิตวฺา ทารกำ ทิสวฺา ชนฺนุเกหิ ฐตฺวา ทารกสฺส ถนำ อทาสิ.

แม้คนเลี้ยงแพะ จะทำาเสียงว่า “เห, เห” ก็หาออกไปไม่.
อชปาลเกน “เหเห -อติิ สทฺเท กเตปิ น นิกฺขมิ.

เขาคิดวา่ “จกัเอาไม้ตีมันไล่ออก” จึงเข้าไปสู่พุ่มไม้ เห็นแม่แพะคุกเข่าให้ทารกน้อยกินนมอยู่ 
จึงหวนกลับได้รับความรักในทารกเสมือนบุตร จึงพาเอาทารกน้ันไป ดว้ยคิดว่า “เราได้ลูกชายแล้ว’. 
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โส “ยฏฺฐิยา นำ ปหรติฺวา นีหริสฺสามิ -อติิ คจฺฉนฺตรำ ปวิฏฺโฐ  อชึ ชนฺนุเกหิ ฐตฺวา ทารกำ ขีรำ ปาเยนฺตึ ทิสฺวา 
ทารเก ปุตตฺสิเนหำ ปฏิลภิตวฺา “ปุตฺโต เม ลทฺโธ -อิติ ตำ อาทาย ปกฺกามิ.

นางกาลี เห็นเหตุน้ันแล้ว จึงไป ถูกเศรษฐีถามแล้ว จึงบอกความเห็นไปอันน้ัน อันเศรษฐีกลา่วว่า 
“เจา้จงไป ให้ทรพัย์ (เขา) ๑ พันแล้ว นำามันกลับมาอกี” ไดก้ระทำาตามน้ันแล้ว.
กาลี ตำ ทิสวฺา คนฺตฺวา เสฏฺฐินา ปุจฺฉิตา ตำ ปวตตฺึ อาจิกฺขิตฺวา “คจฺฉ นำ ปุน สหสฺสำ ทตวฺา อาเนหิ -อิติ วุตตฺา ตถา อกาสิ.

[นางกาลีเอาโฆสกไปโยนเหว]

ครั้งน้ัน เศรษฐี กล่าวกะนางทาสีน้ันว่า “แม่กาลี เจ้าจงเอาเด็กน้ีไป ข้ึนสู่ภูเขาอันเป็นที่ทิ้งโจร จงโยนมันลงไปในเหว, 
มันกระทบท้องภูเขา ก็จักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย ตกลงที่พื้น, เจ้ารู้ว่า มันตายแล้วหรือไม่ตาย จึงกลับมา.”
อถ นำ อาห “อมฺม กาลิ อิมำ อาทาย โจรปปาตปพพฺตำ อภิรุหิตวฺา ปปาเต ขิป, 
ปพพฺตกจฺุฉิยำ ปฏิหญฺญมาโน ขณฺฑาขณฺฑิโก หุตฺวา ภูมิยำ ปติสฺสติ, มตามตภาวญจฺสฺส ญตวฺา ว อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิต.ิ

นางกาลีน้ัน นำาเดก็น้ันไปที่น้ันแล้วยืนอยู่บนยอดเขา โยนลงไปแล้ว.
สา ตำ ตตฺถ เนตวฺา ปพฺพตมตฺตเก ฐตฺวา ขิปิ.

กพ็ุ่มไผ่ใหญ่ อาศัยท้องภูเขาน้ันแล เจริญโดยเทือกเขาน่ันเอง.
ตำ โข ปน ปพฺพตกุจฺฉึ นิสฺสาย มหาเวณุคุมฺโพ ปพพฺตานุสาเรเนว วฑฺฒิ.

พุ่มกระพังโหมหนาทึบ ได้คลุมเบ้ืองบนพุ่มไผ่น้ันไว้.
ตสฺส มตฺถกำ ฆนชาโต ชิญฺชุกคุมโพ อวตฺถริ.

ทารกเมื่อตก จึงตกลงบนพุ่มน้ัน เหมือนตกลงบนผ้าขนสัตว์.
ทารโก ปตนฺโต โกชเว วิย ตสฺมึ ปติ.

ในวันน้ัน หัวหน้าช่างสาน มีความต้องการด้วยไม้ไผ่.
ตำทิวสำ นฬการเชฏฐฺกสฺส เวณุนา อตฺโถ โหติ.

เขาไปกับลูกชาย เริ่มจะตัดพุ่มไม้น้ัน.
โส ปุตฺเตน สทฺธึ คนฺตวฺา ตำ เวณคุุมฺพำ ฉินฺทติุำ อารภิ.

เมื่อพุ่มไม้ไผ่น้ันไหวอยู่ เด็กก็ไดร้้องข้ึนแล้ว.
ตสฺมึ จลนฺเต, ทารโก สทฺทมกาสิ.

เขาจึงพดูว่า “เหมือนเสียงเด็ก” จึงข้ึนไปทางหน่ึง เห็นเด็กน้ัน มีใจยินดี จึงพาไปด้วยคิดวา่ “เราได้ลูกชายแล้ว.”
โส “ทารกสทฺโท วิย -อติิ เอเกน ปสฺเสน อภริุหิตฺวา ตำ ทิสฺวา “ปุตฺโต เม ลทฺโธ -อติิ ตุฏฺฐจิตฺโต อาทาย คโต.

นางกาลี ไปสู่สำานักของเศรษฐี ถูกเศรษฐีน้ันถามแล้ว จึงบอกเรื่องน้ัน อันเศรษฐีกล่าววา่ 
“เจา้จงไป เอาทรพัย์ให้ (เขา) ๑ พัน แล้วนำามันกลับมาอกี” ไดท้ำาตามน้ันแล้ว.
กาลี เสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เตน ปุจฺฉิตา ตมฺปวตตฺึ อาจิกฺขิตวฺา “คจฺฉ, นำ ปุน สหสฺสำ ทตวฺา อาเนหิ -อติิ วุตฺตา ตถา อกาสิ.
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[ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์น้ันถึงตัว]

เมื่อเศรษฐี ทำากรรมน้ีๆ อยู่น่ันเทียว เด็กเติบใหญ่แล้ว.
เสฏฺฐิโน อิทญจฺิทญฺจ กโรนฺตสฺเสว ทารโก วฑฺฒิโต.

เขาได้มีชื่อว่า “โฆสกะ.”
“โฆสโกเตวฺวสฺส นามำ อโหสิ.

นายโฆสกะน้ัน ปรากฏแก่เศรษฐีประหน่ึงหนามแทงตา.
โส เสฏฺฐิโน อกฺขิมฺหิ กณฺฏโก วิย ขายิ.

เศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแลดเูขาตรงๆ ได้.
อุชกุำ โอโลเกตุำปิ น วิสหิ.

ครั้งน้ัน เศรษฐีตรองหาอุบายจะฆ่านายโฆสกะน้ัน จึงไปสู่สำานักของนายช่างหม้อผู้สหายของตน แลว้ถามว่า 
“เมื่อไร ท่านจะเผาเตา?” เมื่อเขาตอบว่า “พรุ่งน้ี”  จึงกล่าวว่า 
“ถ้ากระน้ัน ท่านจงเอาทรพัย์ ๑ พันน้ีไว้ แล้วจงทำาการงานให้ฉันสักอย่างหน่ึง.”
อถสฺส มรณุปายำ จินฺเตนฺโต อตตฺโน สหายกกุมฺภการสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “กทา อาวาปํ อาลิมฺเปสฺสสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  
“เสฺวติ วตฺุเต, “เตนหิ อิทำ สหสฺสำ คเหตฺวา มเมกำ กมฺมำ กโรหิ -อิติ อาห.

นายช่างหม้อ. การงานอะไร? นาย.
“กึ สามิ -อติิ.

เศรษฐี. ฉันมีบุตรชาติชั่วอยู่คนหน่ึง ฉันจักส่งมันมายังสำานักของท่าน, 
เมื่อฉะน้ี ทา่นจงให้มันเข้าไปสู่ห้อง เอามดีอันคมตดัให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เอาใส่ในตุ่ม แล้วเผาในเตา, 
ทรพัย์ ๑ พันน้ี เป็นเช่นกับรางวัลของท่าน,  ในภายหลัง ฉันจักทำาสิ่งที่ควรทำาแก่ท่านให้ยิ่งข้ึนอีก.

“เอโก เม อวชาตปุตฺโต อตฺถิ, ตำ ตว สนฺติกำ เปเสสฺสามิ, อถ นำ๑ คพฺภำ ปเวเสตวฺา ติขิณาย วาสิยา ขณฺฑาขณฺฑิกำ ฉินฺทิตฺวา 
จาฏิยำ ปกฺขิปิตฺวา อาวาเป ปเจยฺยาสิ, อิทนฺเต สหสฺสำ ลญจฺการสทิสำ๒, อุตตฺรึ ปุน เต กตตฺพพฺยุตตฺกำ ปจฺฉา กริสฺสามิ -อิต.ิ

นายช่างหม้อ. ได้จ้ะ.
กุมภกาโร “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

ในวันรุ่งข้ึน เศรษฐีจึงเรียกนายโฆสกะมาแล้ว กล่าวว่า 
“พ่อ เมื่อวานน้ี ฉันสั่งการงานช่างหม้อไว้อย่างหน่ึง,  เจ้าจงมา จงไปยังสำานักของเขาแล้วพูดอยา่งน้ีว่า 
‘ได้ยินวา่ ทา่นจงยังการงานทีคุ่ณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวันวานน้ีให้สำาเร็จเถิด’” ดังน้ีแล้ว ได้ส่งไปแล้ว.
เสฏฺฐี ปุนทิวเส โฆสกำ ปกฺโกสาเปตฺวา๓ “ตาต หีโย มยา กุมฺภกาโร เอกำ กมฺมำ อาณตโฺต๔, 
เอหิ, ตวฺำ ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เอวำ วเทหิ ‘หีโย กิร เม ปิตรา อาณตฺตำ กมฺมำ นิปฺผาเทหิ -อติิ ปหิณิ.

๑ สี. ม. เอตฺถนฺตเร คเหตฺวา -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ย.ุ สจฺจการสทิสำ.
๓ สี. ม. ย.ุ ปกฺโกสิตฺวา.
๔ ม. ยุ. กุมฺภการสฺส เอกำ กมฺมำ อาณตฺตำ.
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นายโฆสกะน้ัน รับว่า “จ้ะ” ได้ไปแล้ว.
โส “สาธุ -อติิ อคมาสิ.

ฝา่ยลูกชายของเศรษฐี กำาลังเล่นคลีกับพวกเด็ก เห็นนายโฆสกะน้ัน เดินไปในที่น้ัน จึงเรียกนายโฆสกะน้ันแล้ว ถามวา่ 
“ไปไหน? พ่ี” เมื่อนายโฆสกะบอกว่า “เอาข่าวของคุณพ่อ ไปสำานักของนายช่างหม้อ,” จึงพูดว่า 
“ฉันจักไปในที่น้ัน, เด็กเหล่าน้ีชนะฉันหลายคะแนนแล้ว, พ่ีจะชนะเอาคะแนนคืนให้ฉัน.”
ตำ ตตฺถ คจฺฉนฺตำ อิตโร เสฏฺฐิโน ปุตฺโต ทารเกหิ สทฺธึ คุลำ กฬีนฺโต ทิสฺวา ตำ ปกฺโกสิตวฺา “กุหึ คจฺฉสิ ภาติก -อติิ ปุจฺฉิตฺวา,  
“ปิตุ สาสนำ คเหตฺวา กุมฺภการสฺส สนฺติกำ -อติิ วุตฺเต, “อหำ ตตฺถ คมิสฺสามิ, อิเม ทารกา มำ พหุลกฺขำ ชินึสุ, 
ตำ เม ปฏิชินิตฺวา เทหิ -อติิ อาห.

นายโฆสกะ. พี่กลวัคุณพ่อ.
“อหำ ปิตุ ภายามิ -อติิ.

ลูกเศรษฐี. อย่ากลวัพี่ ฉันจักนำาข่าวน้ันไปเอง, 
พวกเด็กหลายคนชนะฉันแล้ว พีจ่งชิงชัยเอาคะแนนให้ฉัน จนกว่าฉันจะกลับมา.

“มา ภายิ ภาติก, อหนฺตำ สาสนำ หริสฺสามิ, พหูหิ ชิโต, ยาวาหำ อาคจฺฉามิ ตาว เม ลกฺขำ ปฏิชินาหิ -อิต.ิ

ได้ยินว่า โฆสกะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นคลี, เพราะฉะน้ัน ลูกชายของเศรษฐีจึงได้หน่วงเหน่ียวนายโฆสกะน้ันไว้อย่างน้ัน.
โฆสโก กริ คุฬกีฬาย เฉโก, เตน ตำ เอวำ นิพพฺนฺธิ.

ฝา่ยโฆสกะน้ัน จึงพดูกับลูกชายเศรษฐีน้ันว่า “ถ้ากระน้ัน จงไปบอกกับนายช่างหม้อวา่ 
‘ทราบว่า เมื่อวานน้ี คุณพ่อผม สั่งให้ทา่นทำาการงานไว้อยา่งหน่ึง, ท่านจงยังการงานน้ันให้สำาเร็จ’” ดังน้ีแล้ว ส่งเขาไปแล้ว.
โสปิ นำ “เตนหิ คนฺตวฺา กุมฺภการำ วเทหิ ‘ปิตรา กิร เม หีโย เอกำ กมฺมำ อาณตฺตำ, ตำ นิปฺผาเทหิ -อิติ วตวฺา อุยฺโยเชสิ.

ลูกชายของเศรษฐีน้ัน ไปยังสำานักของนายช่างหม้อน้ัน ไดก้ล่าวตามสั่งน้ัน.
โส ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตถา อวจ.

ครั้งน้ัน นายชา่งหม้อ ได้ฆ่าลกูชายเศรษฐีน้ัน ตามคำาสั่งเศรษฐีสั่งไวท้ีเดียว แล้วโยนไปในเตา.
อถ นำ กุมฺภกาโร เสฏฺฐินา วุตตฺนิยาเมเนว มาเรตฺวา อาวาเป ขิปิ.

ฝา่ยนายโฆสกะ เล่นตลอดภาคของวัน พอตกเย็นก็กลับบ้าน, เมื่อเศรษฐีเห็นแล้ว จึงถามว่า “ไม่ได้ไปหรือ? พ่อ” 
ก็แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ได้ไปและเหตุที่น้องชายไปให้ทราบ.
โฆสโกปิ ทวิสภาคำ กีฬติฺวา สายณฺหสมเย เคหำ คนฺตวฺา, เสฏฺฐินา ทิสฺวา “กึ ตาต น คโตสิ -อิติ วุตฺเต, 
อตฺตโน อคตการณญจฺ กนิฏฺฐสฺส คตการณญจฺ อาโรเจสิ.

เศรษฐฟีังคำาน้ันแล้วจึงร้องลั่นวา่ “อย่าได้ฆ่าเลย” 
ปานประหน่ึงว่า มีโลหิตเดือดพล่านในสรีระทั้งสิ้น ประคองแขนครำ่าครวญอยูว่่า 
“ชา่งหม้อผู้เจริญ อย่าให้เราฉิบหายเสียเลย อย่าให้เราฉิบหายเสียเลย” ดังน้ี ได้ไปยังสำานักของนายชา่งหม้อน้ันแล้ว.
เสฏฺฐี ตำ สุตวฺา “มา อวธิ -อติิ มหาวิรวำ วริวติฺวา สกลสรีเร ปกฺกุฏฺฐติโลหิโต วิย หุตวฺา  
“อมฺโภ กุมฺภการ มา มำ นาสยิ, มา มำ นาสยิ -อติิ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต ตสฺส สนฺตกิำ อคมาสิ.
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นายช่างหม้อ เห็นเศรษฐีน้ัน มาอยู่โดยอาการอยา่งน้ัน จึงพดูวา่ “นาย ท่านอย่าทำาเสียงดังไป, การงานของท่านสำาเร็จแล้ว.”
กุมฺภกาโร ตำ ตถา อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “สามิ มา สทฺทำ กริ, กมฺมนฺเต นิปฺผนฺนำ -อติิ อาห.

เศรษฐีน้ัน อันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญ่ท่วมทับแล้ว เสวยโทมนัส มีประมาณมิใช่น้อย 
ดังบุคคลผู้มีใจคดิร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษรา้ยฉะน้ัน.
โส ปพฺพเตน วิย มหนฺเตน โสเกน อวตฺถริโต๑ หุตวฺา อนปฺปกำ โทมนสฺสำ ปฏิสำเวเทสิ, ยถาตำ อปฺปทุฏฺฐสฺส ปทุฏฺฐมโน.

[ทำาร้ายผู้ไม่ทำารา้ยตอบ ย่อมถึงฐานะ ๑๐]

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
เตนาห ภควา 

“ผู้ประทุษร้าย ในทา่นผู้ไม่ประทุษร้าย หาอาชญามิได้ ดว้ยอาชญา 
ย่อมพลันถึงฐานะ ๑๐ อยา่งใดอยา่งหน่ึงทีเดียว คือ 

“โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ อปฺปทุฏฺเฐสุ ทุสฺสติ 
ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ

พึงถึงเวทนาอันหยาบ, ความเสื่อม, ความแตกแห่งสรรีะ, 
ความเจ็บไข้อย่างหนัก, ความฟุ้งซ่านแห่งจิต, 

เวทนำ ผรุสำ ชานึ สรีรสฺส ว เภทนำ๒ 
ครุกำ วาปิ อาพาธำ จติฺตกฺเขปํ ว ปาปุเณ 

ความขัดข้องแตพ่ระราชา, ความกลา่วตู่อย่างทารุณ, 
ความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติ, ความย่อยยับแห่งโภคะ, 

ราชโต วา อุปสคฺคำ อพฺภกฺขานำ ว๓ ทารุณำ 
ปริกฺขยำว ญาตีนำ โภคานำ ว ปภงฺคุณำ 

อีกประการหน่ึง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของผู้น้ัน, 
เพราะความแตกแห่งกาย เขาผู้มีปัญญาทราม ย่อมเข้าพึงนรก.”

อถ วาสฺส อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก 
กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ นิรยำ โส อุปปชฺชติ -อติิ.๔

[อุบายใหม่ของเศรษฐ]ี

แม้เช่นน้ัน เศรษฐี ก็ไม่อาจแลดูนายโฆสกะน้ันตรงๆ อกีได้.

๑ สี. ม. ย.ุ อวตฺถโต.
๒ ปาลิ ๒๕/๓๓ สรีรสฺส ปเภทนำ.
๓ ปาลิ ๒๕/๓๓ อพภฺกฺขานญฺจ ทารุณำ.
๔ ตพฺพณฺณนายำ ปน ทณฑฺวคฺเค ทิสฺสติ.
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เอวำ สนฺเตปิ ปุน นำ เสฏฺฐี อชุุกำ โอโลเกตุำ น สกฺโกติ.

เขาครุ่นคิดหาอุบายว่า “อย่างไร? จึงจะฆ่ามันเสียได.้” 
มองเห็นอุบายว่า “เราจัดส่งมันไปยังสำานักของคนเก็บส่วย (นายเสมียน) ใน ๑๐๐ บ้านของเรา ให้มันตายเสีย” ดังน้ีแล้ว 
จึงเขียนหนังสือไปถึงคนเก็บส่วยน้ันวา่ 
“ผู้น้ีเป็นลูกชัว่ชาติของเรา, ฆ่ามันเสียแล้ว จงโยนลงไปในหลุมคูถ. เมื่อทำาการอยา่งน้ีเสรจ็แล้ว, 
ฉันจักรู้สิ่งที่จะตอบแทนแก่ท่านลุงในภายหลัง” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวว่า 
“พ่อ โฆสกะ  คนเก็บส่วยของฉัน มีอยู่ที่บ้านสว่ย ๑๐๐ บ้าน, เจา้จงนำาเอาจดหมายฉบับน้ีไปให้เขา” ดังน้ี 
จึงเอาจดหมายผูกไว้ที่ชายผ้าของเขา.
“กินฺติ นำ มาเรยฺยำ -อิติ จินฺเตนฺโต “มม คามสเต อายุตตฺกสฺส สนฺติกำ เปเสตวฺา มาราเปสฺสามิ -อติิ อุปายำ ทิสฺวา  
“อยำ เม อวชาตปุตฺโต, อิมำ มาเรตฺวา วจจฺกูเป ขิปตุ,  เอวำ กเต, อหำ มาตุลสฺส กตฺตพฺพยตฺุตกำ ปจฺฉา ชานิสฺสามิ -อิติ 
ตสฺส ปณฺณำ ลิขิตฺวา “ตาต โฆสก อมฺหากำ คามสเต อายตฺุตโก อตฺถิ,  อิมำ ปณฺณำ หริตวฺา ตสฺส เทหิ -อิติ วตวฺา 
ปณฺณำ ตสฺส ทุสฺสนฺเต พนฺธิ.

ก็นายโฆสกะน้ัน ไม่รูจ้ักอักษรสมัย. 
โส ปน อกฺขรสมยำ น ชานาติ.  

เพราะตั้งแต่เขาเป็นเด็ก เศรษฐกี็ครุ่นคิดฆ่าเขาเสมอ (แต่) ไม่อาจฆ่าได้,  จักให้เขาศกึษาอักษรสมัยได้อยา่งไร? 
ทหรกาลโต ปฏฺฐาย หิ นำ มาราเปนฺโต ว เสฏฺฐี มาราเปตุำ นาสกฺขิ, กึ อกฺขรสมยำ สิกฺขาเปสฺสติ.

นายโฆสกะน้ัน ผูกจดหมายฆ่าตวัเองไว้ที่ชายผา้ ด้วยประการฉะน้ี เมื่อจะออกเดิน จึงพดูว่า “คุณพ่อ ผมไม่มีเสบียงทาง.”
อติิ โส อตตฺโน มาราปนปณฺณเมว ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา นิกฺขมนฺโต อาห “ปาเถยฺยำ เม ตาต นตฺถิ -อิต.ิ

เศรษฐี. เจ้าไมต่้องมีกิจ (ห่วง) ด้วยเสบียงทาง.  
ในบ้านชื่อโน้น ในระหว่างทาง เศรษฐีผู้เป็นสหายของข้ามีอยู่.
เจ้าจงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของเขาแล้ว จึงเดินต่อไป.

“ปาเถยฺเยน เต กจิฺจำ นตฺถิ,  อนฺตรามคฺเค อสุกคาเม มม สหายโก เสฏฺฐี อตฺถิ,  ตสฺส ฆเร ปาตราสำ กตฺวา ปุรโต คจฺฉาหิ -อิต.ิ

นายโฆสกะน้ัน รับว่า “จ้ะ” ไหว้บิดาแลว้ ออกเดินไปถึงบ้านน้ัน ถามถึงเรือนเศรษฐี เดินไปพบภรรยาของเศรษฐี, 
เมื่อนางกลา่วว่า “เจา้มาจากไหน?” จึงตอบว่า “มาจากในเมือง.”
โส “สาธุ -อติิ ปิตรำ วนฺทติฺวา นิกฺขนฺโต ตำ คามำ ปตฺวา เสฏฺฐิฆรำ ปุจฺฉิตวฺา คนฺตฺวา เสฏฺฐิชายำ ปสฺสิตฺวา, 
“กโุต อาคโตสิ -อติิ วุตฺเต, “อนฺโตนครโต -อติิ อาห.

ภรรยาเศรษฐี. เจ้าเป็นลูกของใคร?
“กสฺส ปุตฺโตสิ -อติิ.

โฆสกะ. คุณแม่ ผมเป็นลูกของเศรษฐี ผู้เป็นสหายของท่าน.
“ตุมฺหากำ สหายกเสฏฺฐิโน อมฺม -อติิ.

ภรรยาเศรษฐี. เจ้าชื่อโฆสกะหรือ?
“ตวฺมสิ โฆสโก นาม? -อิต.ิ
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โฆสกะ. ครับ คุณแม.่ 
“อาม อมฺม -อิต.ิ

พร้อมกับเวลาเห็นเท่าน้ัน ความรักใคร่เหมือนลูกในโฆสกะน้ัน บังเกิดแก่นางแล้ว.
ตสฺสา สห ทสฺสเนเนว ตสฺมึ ปุตฺตสิเนโห อุปฺปชฺชิ.

[ความรกัเกิดข้ึนด้วยเหตุ ๒ ประการ]

ก็เศรษฐี มีลูกสาวอยู่คนหน่ึง, นางมอีายุราว ๑๕-๑๖ ปี รูปร่างสะสวย น่าเลื่อมใส.
เสฏฺฐิโน ปเนกา ธตีา อตฺถิ ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภริูปา ปาสาทกิา.

เศรษฐใีห้หญิงรับใช้ไว้คนหน่ึง เพื่อรักษานาง แล้วให้อยู่ที่ห้องมีสิริ (ห้องพิเศษ) ทีพ่ื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ช้ัน.
ตำ รกฺขิตุำ เอกเมว เปสนการกิำ ทาสึ ทตฺวา สตตฺภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปรติเล สิริคพฺเภ วสาเปสิ.๑ 

ในขณะน้ัน ลูกสาวเศรษฐีให้หญิงคนใช้ไปตลาด.
เสฏฺฐิธตีา ตสฺมึ ขเณ ตำ ทาสึ อนฺตราปณำ เปเสสิ.

ครั้งน้ัน ภรรยาของเศรษฐี เห็นหญิงทาสีน้ันแล้ว จึงถามวา่ “จะไปไหน?” 
เมื่อนางตอบว่า “ข้าแต่แม่เจ้า ดิฉันไปด้วยกิจรับใช้แห่งธดิาของแม่เจ้า” จึงกล่าวว่า 
“เจา้จงมาทางน้ีก่อน, งดการรับใช้ไว้.  จงลาดตั่ง, ล้างเท้า, ทานำ้ามัน ปูที่นอน ให้บุตรของเรา. จึงทำาการรับใช้ภายหลัง.”
อถ นำ เสฏฺฐิชายา ทิสฺวา “กุหึ คจฺฉสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อยฺเย ธตีาย เปสเนน -อติิ วุตฺเต,  
“อิโต ตาว เอหิ, ติฏฺฐตุ เปสนำ, ปุตตฺสฺส เม ปีฐกำ อตฺถริตฺวา ปาเท โธวติฺวา เตลำ มกฺขิตวฺา สยนำ อตฺถรติฺวา เทหิ, 
ปจฺฉา เปสนำ กริสฺสสิ -อติิ อาห.

นางได้กระทำาการตามสั่งแล้ว.
สา ตถา อกาสิ.

ครั้งน้ัน ลูกสาวของเศรษฐี ไดดุ้หญิงรับใช้น้ันผู้มาช้า.
อถ นำ จิเรนาคตำ เสฏฺฐิธีตา สนฺตชฺเชสิ.

ทีน้ัน หญิงคนใช้น้ัน เรียนกะนางว่า 
“แม่เจ้า อย่าเพิ่งโกรธฉัน, บุตรเศรษฐีชื่อโฆสกะมาแล้ว, ดิฉันทำาสิ่งน้ีๆ แก่เขาแล้ว ไปในตลาดน้ัน แล้วจึงมา.”
อถ นำ สา อาห “อยฺเย มา เม กุชฺฌิ, เสฏฺฐิปุตฺโต โฆสโก อาคโต, ตสฺส อิทญฺจิทญจฺ กตฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา อาคตามฺหิ -อติิ.

เพราะฟังชื่อวา่ “โฆสกะ” ผู้บุตรเศรษฐีน้ัน ความรักเฉือนผิวหนังเป็นต้น จดถึงเยื่อในกระดูก ต้ังข้ึนแก่ลูกสาวเศรษฐีแล้ว.
เสฏฺฐิธตีาย “เสฏฺฐิปุตฺโต โฆสโก -อิติ นามำ สตฺุวา ว เปมำ ฉวิอาทีนิ ฉินฺทิตวฺา อฏฺฐิมิญฺชำ อาหจฺจ ฐิตำ.

[ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาส์น]

แท้จริง ลูกสาวเศรษฐีน้ัน เป็นภรรยาของนายโฆสกะน้ัน ในเวลาทีเ่ขาเป็นนายโกตุหลิก 
ได้ถวายข้าวสกุทะนานหน่ึง แก่พระปัจเจกพุทธเจ้า. 

๑ สี. ม. ย.ุ  วสาเปนฺติ.
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โกตุหลิกกาลสฺมึ หิ สา ตสฺส ปชาปตี หุตวฺา นาฬิโกทนำ ปจฺเจกพุทธฺสฺส อทาสิ.

ด้วยอานุภาพแห่งผลทานน้ัน นางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐีน้ี.
ตสฺสานุภาเวนาคนฺตฺวา อิมสฺมึ เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺตา.

ความรักในปางก่อน ได้ท่วมทับยึดลูกสาวเศรษฐีน้ันไว้ ด้วยประการฉะน้ี.
อติิ นำ โส ปุพฺพสิเนโห อวตฺถริตวฺา คณฺหิ.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสวา่ 
เตนาห ภควา

“ความรักน้ัน ย่อมเกดิด้วยเหตุ ๒ ประการ อย่างน้ี คือ 
ดว้ยความอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑  ดว้ยการเกื้อกูลกันในกาลปัจจุบัน ๑ 
เหมือนอุบล (อาศัยเปือกตมและนำ้า) เกิดในนำ้าฉะน้ัน.”

“ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา 
เอวนฺตำ ชายเต เปมำ อุปฺปลำว ยโถทเก -อิต.ิ

ทีน้ัน นางจึงถามหญิงสาวใช้น้ันว่า “(เดี๋ยวน้ี) เขาอยู่ที่ไหนจ้ะ? แม่”
อถ นำ ปุจฺฉิ “กุหึ โส อมฺม -อิต.ิ

หญิงสาวใช้. เขานอนหลับอยู่บนที่นอน (เจา้ค่ะ) แม่เจ้า.
“อยฺเย สยเน นิปนฺโน นิทฺทายติ -อติิ.

ธิดาเศรษฐี. ก็ในมือของเขา มีอะไรอยู่หรือ?
“อตฺถิ ปนสฺส หตฺเถ กิญฺจิ -อติิ.

หญิงสาวใช้. มีหนังสืออยู่ที่ชายผา้ค่ะ แม่เจ้า.
“ทุสฺสนฺเต ปณฺณำ อตฺถิ อมฺม -อิต.ิ

ธิดาเศรษฐีน้ัน จึงคิดว่า “น่ันจะเป็นหนังสืออะไรหนอ?”
เมื่อนายโฆสกะน้ัน กำาลังหลับอยู่, เมื่อมารดาบิดาไม่แลเห็น เพราะมวัเอาใจส่งไปในเรื่องอื่น, ลงไปสู่สำานัก (ของเขา) แล้ว 
แก้เอาหนังสือน้ัน เข้าไปยังห้องของตน ปิดประตู เปิดหน้าต่าง อ่านหนังสือ เพราะนางฉลาดในอักษรสมัย แล้วคดิว่า 
“ตายจริง! คนเขลา ผกูหนังสือสำาหรับฆ่าตัวทีช่ายผ้าแล้วก็เที่ยวไป.  ถ้าเราไม่เห็นหนังสือแล้ว เขาคงไม่มีชวีิตอยู่” ดังน้ีแล้ว 
จึงฉีกหนังสือฉบับน้ันเสีย เขียนหนังสืออีกฉบับหน่ึง ตามถ้อยคำาของเศรษฐีวา่ 
“ลูกชายของข้าพเจ้าน้ี ชื่อเจ้าโฆสกะ, จงให้นำาเครื่องบรรณาการมาจากบ้าน (สว่ย) ๑๐๐ บ้าน 
ทำามงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทน้ี ให้ปลูกเรือนข้ึน ๒ ชั้น ในท่ามกลางบ้านเป็นที่อยู่ของตน 
ทำาการรกัษาอยา่งแข็งแรง ด้วยเครื่องล้อมคือกำาแพงและเครื่องล้อมคือบุรุษ, 
และจงส่งข่าวไปให้ข้าพเจา้ว่า ‘การน้ี การน้ี ฉันทำาเสรจ็แล้ว.’ 
เมื่อกรรมอยา่งน้ีท่านทำาแล้ว ฉันจักรู้สิ่งที่ควรทำาแก่ทา่นลุงในภายหลัง”, 
ก็แล ครั้นเขียนเสร็จแล้ว นางจึงพับ ลงไปผูกไว้ที่ชายผา้ของนายโฆสกะน้ันตามเดิม.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๓๔ • ๑. เร่ืองพระนางสามาวดี • [ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาส์น]

สา “กึ ปณฺณำ นุ โข เอตำ -อิต,ิ ตสฺมึ นิทฺทายนฺเต, มาตาปิตูนำ อญฺญาวิหิตตาย๑ อปสฺสนฺตานำ, โอตรติฺวา สนฺติกำ คนฺตวฺา๒ 
ตำ ปณฺณำ โมเจตฺวา อาทาย อตฺตโน คพฺภำ ปวิสิตฺวา ทวฺารำ ปิธาย วาตปานำ วิวริตฺวา อกฺขรสมเย กุสลตาย ปณฺณำ วาเจตวฺา 
“อโห พาโล อตตฺโน มรณปณฺณำ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตวฺา วิจรติ, สเจ มยา น ทิฏฺฐำ อสฺส, นตฺถิ ตสฺส ชวีิตำ -อติิ 
ตำ ปณฺณำ ผาเลตฺวา เสฏฺฐิสฺส วจเนน อปรำ ปณฺณำ ลิขิ  
“อยำ มม ปุตฺโต โฆสโก นาม, คามสตโต ปณฺณาการำ อาหราเปตวฺา อิมสฺส ชนปทเสฏฺฐิโน ธีตรา สทฺธึ มงฺคลำ กตฺวา 
อตฺตโน วสนคามสฺส มชฺเฌ ทฺวิภูมกิำ เคหำ กาเรตฺวา  ปาการปรกิฺเขเปน เจว ปุริสคุตตฺิยา จ สุสำวิหิตารกฺขำ กโรตุ, 
มยฺหญฺจ ‘อิทญจฺิทญฺจ มยา กตนฺติ สาสนำ เปเสตุ, เอวำ กเต, อหำ มาตุลสฺส กตฺตพฺพยตฺุตกำ ปจฺฉา ชานิสฺสามิ -อิติ 
ลิขิตวฺา จ ปน สำหริตวฺา โอตริตวฺา ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.

[นายโฆสกะได้ภรรยา]

นายโฆสกะน้ัน นอนหลับตลอดวัน ลุกข้ึนบริโภคแล้วก็หลีกไป.
โส ทิวสภาคำ นิทฺทายิตวฺา อุฏฺฐาย ภญฺุชิตวฺา ปกฺกามิ.

ในวันรุ่งข้ึน เขาไปสู่บ้านน้ันแต่เช้าตรู่ แลเห็นนายเสมียนทำากจิในบ้านอยู่ทีเดียว.
ปุนทิวเส ปาโตว ตำ คามำ คนฺตวฺา อายตฺุตกำ คามกจิฺจำ กโรนฺตญฺเญว ปสฺสิ.

นายเสมียนน้ันเห็นนายโฆสกะน้ันแล้ว จึงถามวา่ “อะไร? พ่อ”.
โส ตำ ทิสฺวา “กึ ตาต -อิติ ปุจฺฉิ.

นายโฆสกะน้ัน กล่าวว่า “คุณพ่อของผม ส่งหนังสือมาถึงทา่น”.
โส “ปิตรา เม ตุมฺหากำ ปณฺณำ เปสิตำ -อติิ อาห.

นายเสมียนจึงถามวา่ “หนังสือเพื่อการอะไร?  พ่อจงบอกมา” รับเอาหนังสือแล้ว อา่นดู ก็มีความพอใจ 
จึงกล่าวกะคหบดทีั้งหลายว่า 
“ผู้เจริญทั้งหลาย ขอเชิญท่านดูความรักใคร่ในเรา ของนายเรา, ทา่นเศรษฐีส่งบุตรชายมายังสำานักของเรา ดว้ยแจ้งวา่ 
‘จงทำามงคลแก่บุตรคนโตของเรา’ พวกท่านจงรีบเอาไม้เป็นต้นมาเร็ว” ดังน้ีแล้ว 
ให้ปลูกเรือนมีประการดังกล่าวแล้ว ในทา่มกลางบ้าน  ให้นำาเครื่องบรรณาการมาแต่บ้าน ๑๐๐ บ้าน 
นำาลกูสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทำามงคลแล้ว  จึงส่งข่าวไปแก่เศรษฐีวา่ “การน้ีและการน้ี ข้าพเจา้ทำาเสร็จแลว้.”
“กิสฺส ปณฺณำ ตาต อาหร -อติิ ปณฺณำ คเหตฺวา วาเจตวฺา ตุฏฺฐมานโส  
“ปสฺสถ โภ มม สามิโน มยิ สิเนหำ, ‘เชฏฺฐปุตตฺสฺส เม มงฺคลำ กโรตูติ มม สนฺติกำ ปหิณิ,  สีฆำ ทารอุาทีนิ อาหรถ -อติิ 
คหปติเก วตฺวา  คามมชฺเฌ วุตฺตปฺปการำ เคหำ กาเรตฺวา คามสตโต ปณฺณาการำ อาหราเปตฺวา ชนปทเสฏฺฐิโน ธตีรำ อาเนตฺวา 
มงฺคลำ กตวฺา เสฏฺฐิสฺส สาสนำ ปหิณิ “อิทญฺจทิญฺจ มยา กตำ -อิต.ิ

๑ สี. ม. ย.ุ  อญญฺวิหิตตาย.
๒ ยุ. สนฺติกำ คนฺตฺวา -อิติ นตถฺิ.
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[เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค]

เพราะไดฟ้ังข่าวน้ัน ความเสียใจอย่างใหญ่ บังเกิดแก่เศรษฐีแล้วว่า 
“เราให้ทำาสิ่งใด สิ่งน้ันไม่สำาเรจ็,  สิ่งใดมใิห้ทำา สิ่งน้ันก็กลับสำาเรจ็.”
ตำ สุตวฺา เสฏฺฐิโน “ยำ กาเรมิ, ตำ น โหติ; ยำ  น กาเรม,ิ ตเทว โหติ -อิติ มหนฺตำ โทมนสฺสำ อุปฺปชฺชิ.

ความเศรา้โศกน้ัน กับความเศร้าโศกถึงบุตร เป็นอันเดียวกันเทียว ยังความร้อนในท้องให้เกิดข้ึน ให้เกิดโรคอติสาร๑ แล้ว.
ปุตตฺโสเกน สทฺธึ โส โสโก เอกโตว หุตวฺา กุจฺฉิฑาหำ อุปฺปาเทตฺวา อติสารำ ชเนสิ.

แม้ลูกสาวของเศรษฐี ก็บังคับพวกคนว่า 
“ถ้าว่าใครๆ มาจากสำานักของเศรษฐี,  ท่านยังไม่บอกแก่เราแล้ว อย่าบอกแก่เศรษฐีบุตรก่อน.
เสฏฺฐิธตีาปิ “สเจ โกจิ เสฏฺฐิโน สนฺตกิา อาคจฺฉติ, ตุมฺเห มม อกเถตฺวา เสฏฺฐิปุตฺตสฺส ปฐมตรำ มา กถยิตฺถ -อิติ ชเน อาณาเปสิ.

แม้เศรษฐีเล่า ก็คิดวา่ “บัดน้ี เราจะไม่ทำาบุตรชั่วชาตคินน้ันให้เป็นเจ้าของทรพัย์สมบัติของเรา” ดังน้ีแล้ว 
จึงบอกนายเสมียนคนหน่ึงว่า “ลุง ฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉัน, ทา่นจงส่งคนรับใช้ไปคนหน่ึง ให้เรียกบุตรของฉันมา.”
เสฏฺฐีปิ โข “นทานิ ตำ ทุฏฺฐปุตฺตำ มม สาปเตยฺยสฺส สามิกำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา เอกำ อายุตตฺกำ อาห  
“มาตุล ปุตตฺำ เม ทฏฐฺุกาโมมฺหิ, เอกำ ปาทมูลิกำ เปเสตวฺา มม ปุตฺตำ ปกฺโกสาเปหิ -อิต.ิ

เขารับว่า “ได้จ้ะ” ให้หนังสือแล้ว ส่งคนผู้หน่ึงไป.
โส “สาธุ -อติิ ปณฺณำ ทตฺวา เอกำ ปุริสำ เปเสสิ.

ฝา่ยลูกสาวของเศรษฐี ทราบว่า บุรุษน้ันมายืนอยู่ที่ประตู ให้เรียกเขามาแล้ว ถามวา่ “อะไร? พ่อ.”
เสฏฺฐิธตีาปิ ตสฺสาคนฺตวฺา ทฺวาเร ฐิตภาวำ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “กึ ตาต -อิติ ปุจฺฉิ.

คนรับใช้. เศรษฐี ไม่สบาย เพื่อจะพบลูกชาย ให้เรียก(เขา) แม่เจ้า.
“เสฏฺฐี คิลาโน ปุตฺตำ ปสฺสิตุำ ปกฺโกสาเปติ๒ อยฺเย -อติิ.

ธิดาเศรษฐี. พ่อ เศรษฐียังมีกำาลัง หรือถอยกำาลัง?
“ตาต เสฏฺฐี พลวา ทุพพฺโล -อิต.ิ

คนรับใช้. ยังมีกำาลัง บริโภคอาหารไดอ้ยู่ก่อน แม่เจ้า.
“พลวา ตาว, อาหารำ ภุญฺชติเยว อยฺเย -อิต.ิ

ลูกเศรษฐีน้ัน ไม่ให้บุตรเศรษฐีทราบเทียว ให้ๆ ที่อยู่และเสบียงทางแก่เขาแล้ว กล่าววา่ 
“ทา่นจักไปได้ในเวลาที่ฉันส่งไป, จงพักอยูก่่อน.”
สา เสฏฺฐิปุตฺตำ อชานาเปตฺวา ว ตสฺส นิวาสญจฺ ปรพิฺพยญฺจ ทาเปตฺวา “มยา เปสิตกาเล คมิสฺสสิ, อจฺฉ ตาว -อิติ อาห.

มหาเศรษฐี ได้กลา่วกะนายเสมียนอีกว่า “ลุง ท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำานักบุตรของฉันหรือ?”
มหาเสฏฺฐี ปุน อายุตฺตกำ อโวจ “กึ มาตุล น เต มม ปุตตฺสฺส สนฺติกำ ปหิตำ -อติิ.

๑ โรคอันยังโลหิตให้แล่นไปยิ่ง, โรคลงแดง.
๒ ยุ. ปกฺโกสาเปสิ.
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นายเสมียน. ส่งไปแล้ว นาย  คนผู้ไปแล้ว ยังไม่มาก่อน.
“ปหิตำ สามิ, คตปุริโส น ตาว เอติ -อิต.ิ

เศรษฐี. ถ้ากระน้ัน ท่านจงส่งผู้อื่นไปอีก.
“เตนหิ ปุน อปรำ เปเสหิ -อติิ.

นายเสมียนน้ัน ส่งไปแล้ว.
โส เปเสสิ.

ลูกสาวของเศรษฐี ปฏิบัติแม้ในบุรุษน้ัน อย่างน้ันเหมือนกัน.
เสฏฺฐิธตีา ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ.

ในกาลน้ัน โรคของเศรษฐี หนักแล้ว.
อถ เสฏฺฐิโน โรโค พลวา ชาโต.

ภาชนะหน่ึงเข้า, ภาชนะหน่ึงออก.
เอกำ ภาชนำ ปวิสติ เอกำ นิกฺขมติ.

เศรษฐี จึงถามนายเสมียนอีกวา่ “ลุง ทา่นยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำานักบุตรของฉันแล้วหรอื.”
ปุน เสฏฺฐี อายตฺุตกำ ปุจฺฉิ “กึ มาตุล น เต มม ปุตฺตสฺส สนฺติกำ ปหิตำ -อิต.ิ

นายเสมียน. ส่งไปแล้ว นาย แตค่นที่ไปยังไม่กลับ.
“ปหิตำ สามิ, คตปุริโส ปน น เอติ -อิต.ิ

เศรษฐี. ถ้ากระน้ัน ท่านจงส่งผู้อื่นไปอีก.
“เตนหิ ปุน อปรำ เปเสหิ -อติิ.

นายเสมียนน้ันส่งไปแล้ว.
โส เปเสสิ.

ลูกสาวเศรษฐี ถามความเป็นไปน้ัน แม้กะบุรุษผู้มาในวาระที่ ๓ แล้ว.
เสฏฺฐิธตีา ตติยวาเร อาคตำปิ ตำ ปวตฺตึ ปุจฺฉิ.

บุรุษผู้น้ัน บอกวา่ 
“ข้าแต่นาย เศรษฐีป่วยหนัก ตดัอาหารเสียแล้ว มีความตายเป็นเบ้ืองหน้า, ภาชนะหน่ึงออก ภาชนะหน่ึงเข้า.”
โส “พาฬฺหคิลาโน อยฺเย เสฏฺฐี อาหารำ ปจฺฉินฺทิตฺวา มจฺจุปรายโน ชาโต, เอกำ ภาชนำ นิกฺขมติ เอกำ ปวิสติ -อิติ อาห.

ลูกสาวของเศรษฐีจึงคดิวา่ “บัดน้ี เป็นเวลาที่เขาควรไปได้”, จึงบอกแก่เศรษฐีบุตรวา่ “ทราบว่า คุณพ่อของทา่นป่วย.”, 
เมื่อเขากลา่วว่า “พูดอะไร? หล่อน” จึงพดูวา่ “ความไม่สำาราญมีแก่บิดาของท่านน้ัน นาย.”
เสฏฺฐิธตีา จินฺเตสิ “อิทานิ คนฺตุำ กาโล -อติิ, เสฏฺฐิปุตฺตสฺส “ปิตา กริ เต คิลาโน -อิติ อาโรเจตวฺา, 
“กึ วทสิ ภทฺเท -อิติ วุตฺเต, “อผาสุกมสฺส สามิ -อติิ อาห.

โฆสกะ. บัดน้ี ฉันควรทำาอย่างไร?



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๓๗ • ๑. เร่ืองพระนางสามาวดี • [เศรษฐีเสียใจจนเกดิโรค]

“อิทานิ กึ กาตพพฺำ -อิต.ิ

ธิดาเศรษฐี. นาย เราจักถือเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบ้านส่วย ๑๐๐ บ้าน ไปเยี่ยมท่าน.
“สามิ คามสตโต๑ อุฏฺฐานกำ ปณฺณาการำ อาทาย คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสาม นำ -อติิ อาห.

นายโฆสกะน้ัน รับว่า “จ้ะ” แล้วให้คนนำาเครื่องบรรณาการมา เอาเกวียนบรรทุก หลีกไปแล้ว.
โส “สาธุ -อติิ ปณฺณาการำ อาหราเปตวฺา สกเฏหิ อาทาย๒ ปกฺกามิ.

ครั้งน้ัน ลูกสาวของเศรษฐีน้ัน พดูกะโฆสกะน้ันว่า 
“บิดาของท่านถอยกำาลัง, เมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่าน้ีไป จักเป็นการเน่ินช้า, 
ขอท่านจงให้ขนบรรณาการน้ีกลับเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงส่งบรรณาการน้ันทั้งหมดไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตน แล้วพูดอกีว่า 
“นาย ท่านพึงยืนข้างเท้าแห่งบิดาของท่าน,  ฉันจักยืนข้างเหนือศรีษะ.” 
เมื่อเข้าไปสู่เรือนน่ันเทียว นางก็บังคับพวกคนของตนว่า “พวกท่าน จงถือเอาการรักษาทั้งข้างหน้าเรือนทั้งข้างหลังเรือน.”
อถ นำ สา “ปิตา เต ทพฺุพโล, เอตฺตกำ ปณฺณาการำ คเหตวฺา คจฺฉนฺตานำ ปปญฺโจ ภวิสฺสติ, เอตำ นิวตฺเตหิ -อติิ วตฺวา 
ตำ สพฺพำ อตฺตโน กุลเคหำ เปเสตฺวา ปุน อาห “สามิ ตวฺำ อตฺตโน ปิตุ ปาทปสฺเส ติฏฺเฐยฺยาสิ, อหำ อุสฺสีสกปสฺเส ฐสฺสามิ -อิติ 
เคหำ ปวิสมานาเยว “เคหสฺส ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อารกฺขำ คณฺหถ -อติิ อตฺตโน ปุริเส อาณาเปสิ.

กใ็นเวลาทีเ่ข้าไป เศรษฐีบุตรได้ยืนอยู่แล้วที่ข้างเทา้ของบิดา, ส่วนภรรยาได้ยืนข้างเหนือศีรษะ.
ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ปิตุ ปาทปสฺเส อฏฺฐาสิ, อิตรา อุสฺสีสกปสฺเส.

[เศรษฐีทำากาละ]

ในขณะน้ัน เศรษฐีนอนหงายแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ เสฏฺฐี อุตฺตานโก นิปนฺโน โหติ.

สว่นนายเสมียน นวดเท้าของเศรษฐีน้ัน พลางพดูวา่ “นาย บุตรชายของท่านมาแล้ว.”
อายุตตฺโก ปนสฺส ปาเท ปริมชฺชนฺโต “ปุตฺโต เต สามิ อาคโต -อิติ อาห.

เศรษฐี. เขา อยูท่ี่ไหน?
“กหำ โส -อติิ.

นายเสมียน. เขา ยืนอยู่ที่ปลายเท้า.
“เอส ปาทมูเล ฐิโต -อิติ อาห.

ครั้งน้ัน เศรษฐี เห็นบุตรชายน้ันแล้ว จึงให้เรียกนายเสมียนมาแล้ว ถามว่า “ในเรือนของฉันมีทรพัย์อยู่เท่าไร?” 
เมื่อนายเสมียนเรียนว่า 
“นาย มีอยู่ ๔๐ โกฏิเทา่น้ัน, แต่เครื่องอุปโภคบริโภคและบ้าน นา สตัว์ ๒ เท้า ๔ เท้า ยานพาหนะ มีอยู่จำานวนเท่าน้ีๆ,” 
ใคร่จะพูดว่า “ฉันไม่ให้ทรพัย์ มีประมาณเท่าน้ีแก่โฆสกะ บุตรของฉัน,” (กลับ) พดูว่า “ฉันให้.”

๑ สี. ย.ุ คามสเต.
๒ สี. ย.ุ สกเฏนาทาย.
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อถ นำ ทิสฺวา อายตฺุตกำ ปกฺโกสาเปตฺวา “มม เคเห กิตตฺกำ ธนำ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, 
“สามิ ธนสฺเสว จตตฺาฬีส โกฏิโย, อุปโภคปรโิภคภณฺฑานำ ปน คามกฺเขตตฺทฺวิปทจตุปฺปทยานวาหนานญฺจ 
อยญจฺ อยญฺจ ปริจฺเฉโท -อติิ วุตฺเต, “อหำ เอตตฺกำ มม ปุตฺตสฺส โฆสกสฺส น เทมิ -อิติ วตตฺุกาโม “เทมิ -อติิ อาห.

ลูกสาวเศรษฐฟีังคำาน้ันแล้ว คิดวา่ “เศรษฐีน้ี เมื่อพูดอีก พึงพูดคำาอะไรอื่น” 
เป็นเหมือนเรา่ร้อนดว้ยความโศก สยายผม ร้องไห้กล่าววา่ 
“คุณพ่อ พูดอะไรน่ี. พวกเราฟังคำาของท่าน ชื่อแม้น้ี, พวกเราไม่มีบุญหนอ” ดังน้ีแล้ว 
จึงเอาศีรษะล้มฟาดเศรษฐีน่ันที่ทา่มกลางอก เอาศรีษะกลิ้งเกลือกอยู่ที่ทา่มกลางอกของเศรษฐีน้ัน 
แสดงอาการครำ่าครวญ จนเศรษฐีไม่อาจพูดได้อีก.
ตำ สุตวฺา เสฏฺฐิธีตา “อยำ ปุน กเถนฺโต อญฺญำ กิญฺจิ กเถยฺย -อิติ จินฺเตตฺวา โสกาตรุา วิย เกเส วิกีรติฺวา โรทมานา  
“กินฺนาเมตำ ตาต วเทถ, อิทำปิ นาม โว วจนำ สุโณม, อลกฺขิกา วตมฺห -อิติ วตวฺา มตฺถเกน ตำ อุรมชฺเฌ ปหรนฺตี ปตติฺวา 
ยถา ปุน วตตฺุำ น สกโฺกติ ตถาสฺส อรุมชฺเฌ มตฺถเกน ฆำสนฺตี อาโรทนำ ทสฺเสสิ.

แม้เศรษฐี ก็ได้ทำากาละในขณะน้ันเอง.
เสฏฺฐีปิ ตำขณญฺเญว กาลมกาสิ.

[พระเจ้าอุเทนประทานตำาแหน่งเศรษฐีแก่นายโฆสกะ]

ชนทั้งหลายสดับว่า “เศรษฐีถึงอนิจกรรมแลว้” จึงไปกราบทูลพระเจา้อุเทน.
“เสฏฺฐี มโต -อติิ๑ คนฺตฺวา อุเทนสฺส รญฺโญ อาโรเจสุำ.

พระเจา้อุเทน ทรงให้ทำาฌาปนกิจสรรีะของเศรษฐีน้ันแล้ว ตรัสถามว่า “ก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีน้ันมีอยู่หรอื?”
ราชา ตสฺส สรรีกิจจฺำ การาเปตวฺา “อตฺถิ ปนสฺส ปุตฺโต วา ธีตา วา -อิติ ปุจฺฉิ.

ชนทั้งหลายกราบทูลว่า “มีอยู่ พระเจ้าข้า ลูกชายของเศรษฐีน้ัน ชื่อว่า โฆสกะ, 
เศรษฐีน้ัน มอบหมายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่โฆสกะน้ันแล้ว ก็ถึงแก่อนิจกรรม พระเจ้าข้า.”
“อตฺถิ เทว, โฆสโก นาม ตสฺส ปุตฺโต, สพฺพำ สาปเตยฺยำ ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา มโต เทว -อติิ.

ในกาลต่อมา พระราชาทรงให้เรียกตัวเศรษฐีบุตรมา.
ราชา อปรภาเค เสฏฺฐิปุตตฺำ ปกฺโกสาเปสิ.

กใ็นวันน้ันฝนตก.
ตสฺมิญฺจ ทิวเส เทโว วสฺสิ,  

ทีพ่ระลานหลวง มีนำ้าขังอยู่ในที่น้ันๆ.
ราชงฺคเณ ตตฺถ ตตฺถ อุทกำ สณฺฐาติ.

เศรษฐีบุตรไปแล้ว ดว้ยหวังว่า “จักเฝ้าพระราชา.”
เสฏฺฐิปุตฺโต “ราชานำ ปสฺสิสฺสามิ -อติิ ปายาสิ.

๑ ยุ. เสฏฺฐี มโต -อิติ นตฺถ.ิ
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พระราชา ทรงเปิดพระแกล๑ ทรงแลดูนายโฆสกะน้ันเดินมาอยู่ ทรงเห็นเขาโดดนำ้าทีพ่ระลานหลวงเดินมา
จึงตรัสถามเขา ซ่ึงมาถวายบังคมแล้วยืนอยู่วา่ “พอ่ เจ้าชื่อโฆสกะหรือ?” 
เมื่อเขาทูลว่า “ถูกแล้ว พระเจา้ข้า” ทรงปลอบเขาวา่ 
“เจา้อย่าเสียใจว่า ‘บิดาของเราตายแล้ว’ เราจักให้ตำาแหน่งเศรษฐี อันเป็นของบิดาของเจ้าแก่เจา้น่ันเอง” ดังน้ีแล้ว 
ทรงส่งเขาไปว่า “จงไปเถิด พ่อ”.
ราชา วาตปานำ วิวริตวฺา ตำ อาคจฉนฺตำ โอโลเกนฺโต  ราชงฺคเณ อุทกำ ลงฺเฆตฺวา อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา  
อาคนฺตฺวา วนฺทิตวฺา ฐติำ “ตฺวำ โฆสโก นาม ตาต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม เทว -อิติ วุตฺเต. 
“ปิตา เม มโตติ มา โสจิ,  ตว เปตฺตกิำ เสฏฺฐิฏฺฐานำ ตุยหเมว ทสฺสามิ -อติิ ตำ สมสฺสาเสตวฺา “คจฺฉ ตาต -อิติ อุยโยเชส.ิ

และพระราชา ได้ทรงยืนทรงแลดเูขาซ่ึงไปอยู่เทียว.
ราชา คจฺฉนฺตญจฺ นำ โอโลเกนฺโตว อฏฺฐาสิ.

เขาไมโ่ดดนำ้าที่เขาโดดในเวลาที่มา ได้ลงไปค่อยๆ.
โส อาคมนกาเล ลงฺฆิตำ อลงฺฆิตฺวา โอตริตวฺา สณิกำ อคมาสิ.

ครั้งน้ัน พระราชา ตรัสสั่งให้เรียกนายโฆสกะน้ันมาจากที่น้ันแล แล้วตรัสถามวา่ 
“เพราะเหตุไรหนอ? พ่อ ท่านเมื่อมาสู่สำานักของเราจึงโดดนำ้ามาแลว้.  เมื่อไป เดี๋ยวน้ีลงไปแล้ว จึงค่อยๆ เดินไป.”
อถ นำ ราชา ตโต ว ปกฺโกสาเปตฺวา 
“กินฺนุ ตาต ตฺวำ มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต อุทกำ ลงฺฆิตวฺา อาคมฺม คจฺฉนฺโต อิทานิ โอตรติฺวา สณิกำ คจฺฉสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

นายโฆสกะ ทูลวา่ “เป็นอย่างน้ัน พระเจา้ข้า  ข้าพระองค์ ยังเป็นเด็ก ในขณะน้ัน,  น้ีชื่อวา่ เป็นเวลาเล่น.
กใ็นกาลน้ี ข้าพระองค์ ไดร้ับทราบตำาแหน่งจากพระองค์แล้ว. 
เพราะฉะน้ัน การที่ข้าพระองค์ไม่เที่ยวไปเหมือนในกาลก่อน แล้วค่อยๆ ไป จึงควรในเดี๋ยวน้ี.”
“อาม เทว, อหำ ตสฺมึ ขเณ กุมารโก, กฬีนกาโล นาเมโส, อิทานิ ปน เม เทเวน ฐานนฺตรำ ปฏิสฺสุตำ, 
ตสฺมา ยถาปุรำ อจริตฺวา อทิานิ สณิเกน หุตวฺา จรติุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ

พระราชทรงสดับคำาน้ันแล้ว ทรงดำารวิ่า “ชายผู้น้ี มีปัญญา, เราจกัให้ตำาแหน่งเศรษฐี แก่เขาในบัดน้ีเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ประทานโภคะที่บิดาบริโภคแล้ว ได้ประทานตำาแหน่งเศรษฐี พร้อมด้วยสรรพวัตถุ ๑๐๐ อยา่ง.
ตำ สุตวฺา ราชา “ธิติมา อยำ ปุริโส, อิทาเนวสฺส ฐานนฺตรำ ทสฺสามิ -อติิ ปิตรา ภตฺุตโภคำ ทตวฺา สพพฺสเตน เสฏฺฐิฏฺฐานำ อทาสิ.

[นายโฆสกะรับตำาแหน่งเศรษฐี]

นายโฆสกะน้ัน ยืนอยู่บนรถ ได้กระทำาประทักษิณพระนครแล้ว.
โส รเถ ฐตวฺา นครำ ปทกฺขิณำ อกาสิ.

ที่อันนายโฆสกะน้ันแลดูแล้วๆ ย่อมหวั่นไหว.
โอโลกิโตโลกิตฏฺฐานำ กมฺปติ.

๑ หน้าต่าง
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แม้ลูกสาวของเศรษฐี น่ังปรึกษากับนางกาลีสาวใชว้่า 
“แม่กาลี สมบัติมีประมาณเท่าน้ี สำาเร็จแล้วแก่บุตรของท่าน ก็เพราะอาศัยเรา.”
เสฏฺฐิธตีาปิ กาลีทาสิยา สทธฺึ มนฺตยมานา นิสินฺนา “อมฺม กาลิ ปุตฺตสฺส เต เอตตฺกา สมฺปตฺติ มำ นิสฺสาย นิปฺผนฺนา -อิติ อาห.

กาลี. เพราะเหตุไร? แม่.
“กกึารณา อมฺม -อติิ.

ธิดาเศรษฐี. เพราะโฆสกะน้ี ผูกจดหมายฆ่าตวัตายไว้ทีช่ายผ้ามาสู่เรือนของพวกเรา, 
ครั้งน้ัน ฉันฉีกจดหมายฉบับน้ันของเขา เขียนจดหมายฉบับอื่น เพื่อให้ทำามงคลกับฉัน 
ทำาอารกัขาในเขา สิ้นกาลเท่าน้ี.

“อยำ หิ อตตฺโน มรณปณฺณำ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา อมฺหากำ ฆรำ อาคโต, 
อถสฺส มยา ตำ ปณฺณำ ผาเลตวฺา มยา สทฺธึ มงฺคลกรณตฺถาย อญฺญำ ปณฺณำ ลิขิตฺวา เอตฺตกำ กาลำ ตตฺถ อารกฺโข กโต -อิต.ิ

กาลี. แม่ ท่านรู้เห็นเพียงเท่าน้ี,  แต่เศรษฐีมุ่งแต่จะฆ่าเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็ก ก็ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้, 
อาศัยนายโฆสกะน้ีอย่างเดียว สิ้นทรพัย์ไปมากมาย.

“อมฺม ตฺวำ เอตฺตกำ ปสฺสสิ,  อิมำ ปน เสฏฺฐี ทหรกาลโต ปฏฺฐาย มาเรตุกาโม มาเรตุำ นาสกฺขิ,  เกวลำ อิมำ นิสฺสาย พหุำ ธนำ ขียิ -
อติิ.

ธิดาเศรษฐี. แม่, เศรษฐีทำากรรมหนักหนอ.
“อมฺม อติภาริยำ วต เสฏฺฐินา กตำ -อติิ.

เศรษฐธีิดาน้ัน เห็นนายโฆสกะน้ัน กระทำาประทกัษิณพระนคร เข้าไปสู่เรือน จึงหัวเราะ ด้วยคดิวา่ 
“สมบัติมีประมาณเท่าน้ีๆ สำาเรจ็แล้ว ก็เพราะอาศัยเรา.”
สา นครำ ปทกฺขิณำ กตวฺา เคหำ ปวิสนฺตำ นำ ทิสวฺา “อยำ เอตฺตกา สมฺปตตฺิ มำ นิสฺสาย นิปฺผนฺนา -อิติ หสิตำ อกาสิ.

ครั้งน้ัน เศรษฐีบุตร เห็นอาการน้ัน จึงถามวา่ “ท่านหัวเราะทำาไม?”
อถ นำ เสฏฺฐิปุตฺโต ทิสฺวา “กกึารณา หสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

เศรษฐธีิดา. เพราะอาศัยเหตุอันหน่ึง.
“เอกำ การณำ นิสฺสาย -อติิ.

เศรษฐีบุตร. จงบอกเหตุน้ัน.
“กเถหิ นำ -อติิ.

เศรษฐธีิดาน้ัน ไม่บอกแล้ว.
สา น กเถสิ.

เศรษฐีบุตรน้ัน จึงขู่ว่า “ถ้าไม่บอก จะฟันเจา้ให้เป็น ๒ ท่อน” ดังน้ี จึงชักดาบออกแล้ว.
โส “สเจ น กเถสิ, ทฺวธิา ตำ ฉินฺทิสฺสามิ -อติิ ตชฺเชตฺวา อสึ นิกกฺฑฺฒิ.

เศรษฐธีิดาน้ัน จึงบอกวา่ “ดิฉันหัวเราะ ก็เพราะคิดว่า ‘สมบัติมีประมาณเท่าน้ี น้ี ท่านได้แล้ว ก็เพราะอาศัยฉัน.’”
สา “อยำ เอตตฺกา สมฺปตฺติ ตยา มำ นิสฺสาย ลทธฺาติ จินฺเตตวฺา หสึ -อติิ อาห.
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เศรษฐี. ถ้าว่าคุณพ่อของฉัน มอบมรดกของตนให้แก่ฉันแล้ว  ท่านจะได้เป็นอะไรในทรัพย์น้ัน.
เสฏฺฐี “ยทิ มม ปิตรา อตฺตโน สนฺตกำ มยฺหำ นิยฺยาทิตำ, ตวฺำ เอตฺถ กึ อโหสิ -อติิ.

ได้ยินว่า เศรษฐี ไมรู่้เรื่องอะไร สิ้นกาลเท่าน้ี,  เพราะฉะน้ัน จึงไม่เชือ่ถ้อยคำาของเศรษฐธีิดาน้ัน.
โส กิร เอตฺตกำ กาลำ กิญจฺิ น ชานาติ, เตนสฺสา วจนำ น สทฺทหิ.

ครั้งน้ัน เศรษฐีธดิาน้ัน ได้เล่าเรื่องน้ันทั้งหมด แก่เศรษฐีบุตรน้ันว่า 
“บิดาของท่าน ให้หนังสือฆ่า (ตวั) ส่งท่านมาแล้ว,  ดิฉันทำากรรมอย่างน้ีๆ รักษาท่านไว้แลว้.”
อถสฺส สา “ตุมฺหากำ ปิตา มรณปณฺณำ ทตฺวา เปเสสิ, ตุมฺเห มยา อิทญจฺิทญฺจ กตวฺา รกฺขิตา -อติิ สพฺพำ กเถสิ.

เศรษฐีบุตรไม่เชื่อ พดูว่า “ท่านพูดไม่จริง” จึงคดิวา่ “เราจักถามแม่กาลี” ดังน้ันแล้ว 
จึงกล่าวว่า “ได้ยินวา่ อยา่งน้ันหรอื? แม่.”
“อภตูำ กเถสิ -อติิ อสททฺหนฺโต “มาตรำ กาลึ ปุจฺฉิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา “เอวำ กริ อมฺม -อติิ อาห.

นางกาลี จึงกล่าววา่ “พอ่ ตั้งแตท่่านเป็นเด็ก เศรษฐีประสงคจ์ะฆ่าท่าน แต่ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้, 
อาศัยท่าน สิ้นทรพัย์ไปมากมาย,  ทา่นพ้นแล้วจากความตายในที่ ๗ แห่ง, 
บัดน้ี มาแล้ว จากบ้านส่วย ถึงตำาแหน่งเศรษฐี พร้อมกับด้วยสรรพวตัถุอย่างละ ๑๐๐.”
“อาม ตาต ทหรกาลโต ปฏฺฐาย ตำ มาเรตุกาโม มาเรตุำ นาสกฺขิ, ตำ นิสฺสาย พหุำ ธนำ ขียิ, สตฺตสุ ฐาเนสุ ตวฺำ มรณโต มตฺุโต, 
อิทานิ โภคคามโต อาคมฺม สพพฺสเตน สทฺธึ เสฏฺฐิฏฺฐานำ ปตฺโต -อิต.ิ

เศรษฐีน้ัน ฟังคำาน้ันแล้ว คิดวา่ “เราทำากรรมหนักหนอ 
เราพ้นแล้วจากความตายเห็นปานน้ีแล แล้วเป็นอยู่ด้วยความประมาท ไม่สมควร, เราจกัไม่ประมาท” ดังน้ี 
สละทรัพยว์ันละพัน เริ่มตั้งทานไว้ เพื่อคนเดินทางไกลและคนกำาพร้า เป็นต้นแล้ว.
โส ตำ สุตฺวา “ภาริยำ วต เม กมฺมำ, เอวรูปา โข ปน มรณา มุตตฺสฺส มม ปมาทชีวติำ ชวีิตุำ อยุตตฺำ, อปฺปมตฺโต ภวิสฺสามิ -อติิ 
จินฺเตตฺวา เทวสิกำ สหสฺสำ วิสฺสชเฺชตวฺา อทฺธิกกปณาทีนำ ทานำ ปฏฺฐเปสิ.

กุฎุมพี ช่ือว่ามติตะ ได้เป็นผู้ขวนขวายในการทานของเศรษฐีน้ันแล้ว.
มติฺโต นามสฺส กฏุมพฺิโก ทานพฺยาวโฏ อโหสิ.

ความอุบัติของโฆสกะเศรษฐี เป็นดังน้ี.
อิทำ โฆสกเสฏฺฐิโน อุปฺปตตฺิ.

[ทำาลายฝาเรือนหนี ย่อมพ้นอหิวาตก์]

ในกาลน้ัน เศรษฐี นามวา่ ภัททวติยะ ในภัททวดีนคร ได้เป็นเพื่อนที่ไม่เคยพบเห็นกัน ของโฆสกเศรษฐีแล้ว.
ตสฺมึ ปน กาเล ภทฺทวตีนคเร ภทฺทวติยเสฏฺฐี นาม โฆสกเสฏฺฐิโน อทิฏฺฐปุพพฺสหายโก อโหสิ.

โฆสกเศรษฐี ไดฟ้ังสมบัติและประเทศของภัททวติยเศรษฐี ในสำานักของพวกพ่อคา้ ซ่ึงมาแล้ว จากภทัทวดีนคร 
ปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีน้ัน จึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้ว.
ภททฺวตีนครโต อาคตานำ วาณิชานำ สนฺติเก โฆสกเสฏฺฐี ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน สมฺปตฺติญฺจ วยปฺปเทสญฺจ สุตฺวา 
เตน สทฺธึ สหายกภาวำ อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการำ เปเสสิ.
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แม้ภัททวติยเศรษฐีได้ฟังสมบัติ วัย และประเทศ ของโฆสกเศรษฐี ในสำานักของพวกพ่อค้า ซ่ึงมาแล้ว จากกรุงโกสัมพี 
ปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐี จึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้ว 
ภททฺวติยเสฏฺฐีปิ โกสมพฺิโต อาคตานำ วาณิชานำ สนฺติเก โฆสกเสฏฺฐิโน สมฺปตตฺิญฺจ วยปฺปเทสญฺจ สตฺุวา 
เตน สทฺธึ สหายกภาวำ อิจฺฉนฺโต ปณฺณาการำ เปเสสิ.

เศรษฐีทั้ง ๒ น้ัน ได้เป็นเพื่อนที่ไม่เคยพบเห็นกันและกัน อยู่แล้ว อยา่งน้ี.
เอวำ เต อญฺญมญฺญำ อทิฏฺฐปุพฺพสหายกา หุตฺวา วสึสุ.

ในกาลอื่น อหิวาตกโรคตกแล้ว ในเรอืนของภัททวติยเศรษฐี.
อปรภาเค ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน เคเห อหิวาตกโรโค ปติโต.๑ 

เมื่ออหิวาตกโรคน้ันตกแล้ว แมลงวันย่อมตายก่อน.
ตสฺมึ ปติเต ปฐมำ มกฺขิกา มรนฺติ. 

ต่อจากน้ัน ตั๊กแตน หนู ไก่ สกุร สุนัข แมว โค ทาสหญิง ทาสชาย ย่อมตายไปโดยลำาดับกันทีเดียว,
ตโต อนุกฺกเมเนว กีฏา มูสิกา กุกกฺุฏา สกูรา สุนขา มชฺชารา คาโว ทาสี ทาสา, 

มนุษย์เจ้าของเรือนย่อมตายทีหลังเขาทั้งหมด.
สพฺพปจฺฉา ฆรมานุสกา มรนฺติ.

ในชนเหล่าน้ัน พวกใดทำาลายฝาเรือนหนีไป, พวกน้ันย่อมได้ชวีิต.
เตสุ เย ภติฺตึ ภินฺทิตวฺา ปลายนฺติ, เต ชีวติำ ลภนฺติ.

แม้ในกาลน้ัน เศรษฐี ภริยาและลูกสาว ก็หนีไปโดยวธิีน้ัน ปรารถนาจะเห็นโฆสกเศรษฐี จึงดำาเนินไปสู่กรุงโกสัมพี.
ตทาปิ เสฏฺฐี จ ภริยา จ ธตีา จ ตถา ปลายิตวฺา โฆสกเสฏฺฐึ ปสฺสิตุำ ปตฺเถนฺตา โกสมพฺึ ปฏิปชฺชึสุ.

๓ คนน้ัน มีเสบียงหมดลงในระหวา่งทาง มีสรรีะอิดโรยดว้ยลมและแดด และดว้ยความหิวกระหาย 
ถึงกรุงโกสัมพดี้วยความลำาบาก เอานำ้าอาบในสถานอันสบายดว้ยแล้ว ก็เข้าไปสู่ศาลาแห่งหน่ึง ท่ีประตูเมือง.
เต อนฺตรามคฺเคเยว ขีณปาเถยฺยา วาตาตเปน เจว ขุปฺปิปาสาหิ จ กิลนฺตสรีรา  กิจฺเฉน โกสมฺพึ ปตฺวา๒ 
อุทกผาสุกฏฺฐาเน นหาตฺวา นครทฺวาเร เอกำ สาลำ ปวิสึสุ.

ในกาลครั้งน้ัน เศรษฐี กลา่วกะภริยาว่า “นางผู้เจริญ  คนผู้มาโดยทำานองน้ี ย่อมไม่ถูกใจแม้ของแม่ผู้บังเกิดเกล้า, 
ทราบวา่ สหายของเราสละทรัพยว์ันและพัน ให้ทานแก่คนเดินทาง คนกำาพรา้เป็นต้น, 
เราส่งลูกสาวไปในที่น้ัน ให้นำาอาหารมา บำารุงสรีระในที่น้ีแล สักวันสองวันแล้ว จึงจักเยือนสหาย.”

๑ สี. ย.ุ ปติ.  ตโต ตสฺมึ.
๒ สี. ย.ุ โกสมฺพยิำ คนฺตฺวา.
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ตตรฺ๑ เสฏฺฐี ภริยำ อาห “ภทฺเท อิมินา นีหาเรน อาคจฺฉนฺตา วิชาตมาตุยาปิ อมนาปา โหนฺติ, 
สหาโย กริ เม อทธฺิกกปณาทีนำ เทวสิกำ สหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ทานำ ทาเปสิ๒, 
ตตฺถ ธตีรำ เปเสตฺวา อาหารำ อาหราเปตฺวา เอกาหำ ทฺวีหำ อิเธว สรรีำ สนฺตปฺเปตฺวา สหายกำ ปสฺสิสฺสาม -อติิ.  

นางรับว่า “ดีแล้ว นาย.”
“สาธุ สามิ -อิต.ิ

เขาพากันพักอยู่ทีศ่าลาน่ันแล.
เต สาลายเมว วสึสุ.

ในวันรุ่งข้ึน เมื่อเขาบอกเวลาแล้ว, เมื่อคนกำาพร้าและคนเดินทางเป็นต้น กำาลังไปเพื่อต้องการอาหาร, 
มารดาและบิดาจึงส่งลูกสาวไปดว้ยคำาวา่ “แม่ จงไปนำาอาหารมาเพื่อพวกเรา.”
ปุนทิวเส กาเล อาโรจิเต, กปณทธฺิกาทีสุ อาหารตฺถาย คจฺฉนฺเตสุ, 
มาตาปิตโร “อมฺม คนฺตฺวา อมฺหากำ อาหารำ อาหร -อติิ ธีตรำ เปสยึสุ.

ธิดาของตระกูลที่มีโภคะมาก ไม่ละอายเทียว เพราะความทีต่นมีความละอายอันความวิบัติตดัขาดแล้ว 
ถือถาดไปเพื่อต้องการอาหารกับคนกำาพร้า  อันมิตตกุฎุมพี ถามวา่ “ทา่นจักรับกี่สว่น? แม่” ก็บอกว่า “๓ ส่วน.”
มหาโภคกุลสฺส ธีตา วิปตตฺิยา อจฺฉินฺนลชฺชตาย อลชฺชมานา ว ปาตึ คเหตวฺา กปณชเนน สทธฺึ อาหารตฺถาย คตา 
มติฺตกุฏุมพฺิเกน “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺม -อิติ ปุฏฺฐา “ตโย -อติิ อาห.

ทีน้ัน มติตกุฎมพี จึงให้ภัตตาหาร ๓ สว่นแก่นาง.
อถสฺสา ตโย ปฏิวึเส อทาสิ.

เมื่อนางนำาภตัรมาแล้ว  ทั้ง ๓ ก็น่ังเพื่อบริโภคร่วมกัน.
ตาย ภตฺเต อาหเฏ, ตโยปิ เอกโต ภุญชฺิตุำ นิสีทึสุ.

ครั้งน้ัน มารดาและลูกสาว จึงกลา่วกะเศรษฐวี่า 
“นาย อันความวิบัติ ยอ่มเกิดข้ึนแม้แก่ตระกูลใหญ่, อยา่นึกถึงพวกฉัน จงบริโภคเถิด, อย่าคดิเลย.” 
อ้อนวอนด้วยประการต่างๆ ยังเศรษฐีน้ัน ให้บริโภคแล้ว ด้วยประการอย่างน้ี.
อถ มาตาธีตโร เสฏฺฐึ อาหำสุ “สามิ วิปตฺติ นาม มหากุลานมฺปิ อุปฺปชฺชติ, อมฺเห อโนโลเกตวฺา ภุญชฺ, มา จินฺตยิ -อติิ. 
อติิ นำ นานปฺปกาเรหิ ยาจิตวฺา โภเชสุำ.

เศรษฐีน้ัน บริโภคแล้ว ไม่สามารถจะให้อาหารย่อยได้, เมื่ออรุณข้ึนไปอยู่, ก็ไดท้ำากาละแล้ว.
โส ภุญฺชิตวฺา อาหารำ ชรีาเปตุำ อสกฺโกนฺโต, อรุเณ อุคคฺจฺฉนฺเต, กาลมกาส.ิ

มารดาและลูกสาว ครำ่าครวญรำ่าให้ดว้ยประการตา่งๆ.
มาตาธีตโร นานปฺปกาเรหิ ปริเทวติฺวา โรทึสุ.

๑ สี. ย.ุ ตโต. 
๒ สี. ย.ุ เทติ.
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ในวันรุ่งข้ึน กุมาริกาเดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหาร 
อันมติตกุฎุมพีน้ัน เห็นเขาแล้วจึงถามว่า “ท่านจักรับกี่ส่วน? แม่” จึงบอกวา่ “๒ สว่น.”
กุมารกิา ปุนทิวเส โรทมานา อาหารตฺถาย คนฺตวฺา เตน ตำ ทิสฺวา “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺม -อิติ วุตตฺา “เทฺว - อติิ อาห.

มติตกุฎุมพีน้ัน จึงได้ให้ ๒ สว่น.
โส เทฺว ปฏิวึเส อทาสิ.

นางนำามาแล้ว ก็อ้อนวอนให้มารดาบริโภค.
สา อาหริตวฺา มาตรำ ยาจิตวฺา โภเชสิ.

มารดาน้ัน อันธดิาของตนน้ัน อ้อนวอนอยู่ บริโภคแล้ว ไม่สามารถจะให้อาหารย่อยได้ ในวันน้ัน ก็ได้ทำากาละแล้ว.
สา ตาย ยาจิยมานา ภุญฺชติฺวา อาหารำ ชีราเปตุำ อสกฺโกนฺตี ตำทวิสำ กาลมกาสิ.

กุมารกิา[เหลือ]ผู้เดียวเท่าน้ัน ร้องไห้ครำ่าครวญ เป็นผู้มีความทกุข์เพราะความหิว อันเกิดข้ึนแล้วอย่างหนัก 
เพราะความเกิดข้ึนแห่งทุกข์น้ัน.
กุมารกิา เอกกิา ว โรทิตวฺา ปริเทวิตวฺา ตาย ทุกฺขุปฺปตฺติยา อติวิย สญฺชาตจฺฉาตกทุกฺขา 

ในวันรุ่งข้ึน เดินร้องไห้ไปเพื่อต้องการอาหาร กับพวกยาจก 
อันมติตกุฎุมพี ถามวา่ “ทา่นจักรับกี่ส่วน? แม่” จึงบอกวา่ “ส่วนเดียว.”
ปุนทิวเส ยาจเกหิ สทฺธึ โรทนฺตี อาหารตฺถาย คนฺตวฺา, “กติ ปฏิวึเส คณฺหิสฺสสิ อมฺม -อติิ วุตฺเต๑, “เอกำ -อติิ อาห.

มติตกุฎุมพี จำานางผูร้ับภัตรไดท้ั้ง ๓ วัน, เพราะเหตุน้ัน จึงกลา่วกะนางว่า 
“จงฉิบหายเถิด หญิงถ่อย วันน้ีเจ้ารู้จกัประมาณท้องของเจ้าหรือ?”. 
มติฺตกุฏุมพฺิโก ตำ ตโย ทวิเส ภตตฺำ คณฺหนฺตึ สญฺชานิ๒, เตน นำ “นสฺส วสลิ, อชฺช ตว กุจฺฉิปฺปมาณำ อญฺญาสิ -อติิ อาห.

ธิดามตีระกูล สมบูรณ์ดว้ยหิริโอตตัปปะ เหมือนต้องประหารด้วยหอกทีอ่ก และเหมือนรดดว้ยนำ้าดา่งที่แผล 
ร้องถามวา่ “อะไร? นาย.”
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา กุลธีตา ปจฺโจรสฺมึ สตฺติปฺปหารำ วิย วเณ ขารปริเสกำ วิย จ ปตฺวา “กึ สามิ -อิติ อาห.

มติตะ. วันก่อน เจ้ารับเองไปแล้ว ๓ สว่น, วันวาน ๒ ส่วน วันน้ีรับเอาสว่นเดียว, 
วันน้ี เจา้รู้ประมาณท้องของตัวแล้วหรอื?

“ตยา ปุเร ตโย โกฏฐฺาสา คหิตา, หีโย เทฺว, อชเฺชกำ คณฺหสิ, อชฺช เต อตตฺโน กจฺุฉิปฺปมาณำ ญาตำ -อิติ อาห.

กุลธิดา. นาย ท่านอย่าเข้าใจฉันวา่ “รับไปเพื่อตนเองผู้เดียว.”
“มา มำ สามิ ‘อตตฺโนว อตฺถาย คณฺหีติ มญฺญิตฺถ -อิต.ิ

มติตะ. เมื่อเป็นเช่นน้ี ทำาไมจึงรับเอาไป ๓ ส่วนเล่า? แม่.
“อถ กสฺมา ตโย คณฺหิ อมฺม -อติิ.

กุลธิดา. ในวันก่อน พวกฉันมีกัน ๓ คน นาย,  วานน้ี มี ๒ คน.  วันน้ี มีฉันผู้เดียวเท่าน้ัน.

๑ สี. วุตฺตา.
๒ สี. ย.ุ สญฺชานิตฺวา.
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“ปุเร ตโย ชนา อหุมฺหา๑ สามิ, หีโย เทฺว, อชชฺ เอกิกา ว ชาตมฺหิ -อติิ.

มติตกุฎุมพี จึงถามว่า “ด้วยเหตุไร?” ฟังเรื่องทั้งหมด อันนางบอกแล้ว ตั้งแตต่้น ไม่สามารถจะกลั้นนำ้าตาไว้ได้ 
เกิดความเศรา้ใจอย่างเหลือเกิน จึงบอกว่า 
“แม่ เมื่อมีเหตุอย่างน้ี อยา่คิดไปเลย, ท่านเป็นธดิาของภัททวติยเศรษฐี, ตั้งแตว่ันน้ีไป จงเป็นธิดาของเราเถิด” ดังน้ีแล้ว 
จุมพิตที่ศีรษะ นำาไปสู่เรือน ต้ังไวใ้นตำาแหน่งธิดาคนโตของตนแล้ว.
โส “เกน การเณน -อติิ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ตาย กถิตำ สพฺพมฺปวตตฺึ สตฺุวา  อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ อสกโฺกนฺโต 
สญฺชาตพลวโทมนสฺโส หุตฺวา “อมฺม เอวำ สนฺเต, มา จินฺตยิ, ตฺวำ ภทฺทวติยเสฏฺฐิโน ธีตา, อชชฺกาลโต ปฏฺฐาย มม ธตีาเยว นาม 
-อิติ วตวฺา สีเส จุมฺพติฺวา ฆรำ เนตฺวา อตตฺโน เชฏฐฺธีตุฏฺฐาเน ฐเปสิ.

[เพราะทำารั้ว จึงช่ือสามาวดี]

เศรษฐธีิดาน้ัน ฟังเสียงอึงคะนึงในโรงทาน จึงถามว่า “พ่อ ทำาไม พ่อจึงไม่ทำาชนน้ีให้เงียบเสียง แล้วให้ทานเล่า?”
สา ทานคฺเค อุจฺจาสทฺทำ มหาสทฺทำ สตฺุวา “ตาต กสฺมา เอตำ ชนำ นิสฺสทฺทำ กตวฺา ทานำ น เทถ -อิติ อาห.

มติตกุฎุมพี จึงกล่าวว่า “ไม่อาจเพื่อทำาได้ แม่.”
“น สกฺกา กาตุำ อมฺม -อติิ.

ธิดา. อาจ พ่อ.
“สกกฺา ตาต -อิต.ิ

มติตะ. อย่างไร? แม่.
“กถำ อมฺม -อติิ.

ธิดา. พ่อ ขอท่านจงล้อมโรงทาน ติดประตูไว้ ๒ แห่ง พอประมาณคนผู้เดียวเข้าไปได้เท่าน้ันแล้ว 
จงบอกวา่ “พวกทา่นจงเข้าประตูหน่ึง ออกประตูหน่ึง” 
ดว้ยอาการอยา่งน้ี  ชนทั้งหลาย กจ็ักเงียบเสียง รับทาน.

“ตาต ทานคฺคำ ปริกฺขิปิตวฺา เอเกกสฺเสว ปเวสนปฺปมาเณน เทฺว ทฺวารานิ โยเชตฺวา  
‘เอเกน ทวฺาเรน ปวิสิตฺวา เอเกน นิกฺขมถาติ วเทถ, เอวำ นิสฺสทฺทา หุตฺวาว คณฺหิสฺสนฺติ -อติิ.

มติตกุฎุมพีน้ัน ฟังคำาน้ันแล้ว จึงกล่าวว่า “อุบายเข้าทีดี แม่” ดังน้ี ให้กระทำาดังน้ันแล้ว.
โส ตำ สุตฺวา “ภทฺทโกว อมฺม อุปาโย -อติิ ตถา กาเรสิ.

แม้เศรษฐีธดิาน้ัน ในกาลก่อน ชื่อสามา, แต่เพราะนางให้กระทำารั้ว จึงชื่อว่า สามาวดี, 
สาปิ ปุพฺเพ สามา นาม, วติยา ปน การติตตฺา สามาวตี นาม ชาตา.

จำาเดิมแต่น้ัน ความโกลาหลในโรงทาน ก็ขาดหายไป.
ตโต ปฏฺฐาย ทานคฺเค โกลาหลำ ปจฺฉินฺนำ.

โฆสกเศรษฐีได้ฟังเสียงน้ัน ในกาลก่อน กพ็อใจวา่ “เสียงในโรงทานของเรา.” 

๑ สี. ย.ุ อหุมหฺ.
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โฆสกเสฏฺฐี ปุพฺเพ ตำ สทฺทำ สุณนฺโต “มยฺหำ ทานคฺเค สทฺโท -อิติ ตุสต,ิ 

แต่เมื่อไม่ได้ยินเสียง ๒-๓ วัน จึงถามมติตกุฎุมพี ผู้มาสู่ที่บำารุงของตนวา่ 
“ทานเพื่อคนกำาพรา้และเพื่อคนเดินทางไกลเป็นต้น อันทา่นยังให้อยู่หรือ?”
ทวฺีหตีหำ ปน สทฺทำ อสุณนฺโต มติฺตกุฏุมพฺิกำ อตตฺโน อุปฏฺฐานำ อาคตำ ปุจฺฉิ “ทียติ กปณทธฺิกาทีนำ ทานำ -อติิ.

มติตะ. ครับ นาย.
“อาม สามิ -อติิ.

โฆสกะ. เมื่อเป็นเช่นน้ี  ทำาไม ฉันจึงไม่ได้ยินเสียง ๒-๓ วัน?
“อถ กึ ทฺวีหตีหำ สทฺโท น สุยฺยติ -อิต.ิ

มติตะ. ฉันทำาอุบาย โดยอาการที่พวกเขาจะไม่มีเสียง รับ[อาหาร]กัน.
“ยถา นิสฺสททฺา หุตวฺา คณฺหนฺติ, ตถา เม อุปาโย กโต -อติิ.

โฆสกะ. เมื่อเป็นเช่นน้ี  เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ทำาในกาลก่อนเล่า?
“อถ ปุพฺเพ ว กสฺมา นากาสิ -อติิ.

มติตะ. เพราะไม่รู้ นาย.
“อชานนตาย สามิ -อิต.ิ

โฆสกะ. เดี๋ยวน้ี ทา่นรู้ได้อย่างไร?
“อิทานิ เต กถำ ญาโต -อติิ.

มติตะ. ลูกสาวของฉันบอกให้ นาย.
“ธตีรา เม อกฺขาโต สามิ -อิต.ิ

โฆสกะ. ลูกสาวของท่าน ที่ฉันไม่รูจ้ัก มีอยู่หรือ?
“มยฺหำ อวิทิตา ตว ธีตา นาม อตฺถิ -อิต.ิ

มติตกุฎุมพีน้ัน เล่าเรื่องของภัททวติยเศรษฐีทั้งหมด จำาเดิมแต่เกิดอหิวาตกโรคแล้ว 
ก็บอกความทีต่นตั้งธดิาของเศรษฐีน้ันไว้ ในตำาแหน่งลูกสาวคนโตของตน.
โส อหิวาตกโรคุปฺปตฺตโิต ปฏฺฐาย สพพฺำ ภททฺวติยเสฏฺฐิโน ปวตฺตึ อาจิกฺขิตวฺา 
ตสฺสา อตฺตโน เชฏฺฐธีตุฏฺฐาเน ฐปิตภาวำ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน เศรษฐี กล่าวกะมิตตกุฎุมพีน้ันวา่ 
“เมื่อเป็นเช่นน้ี เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่บอกแก่ฉัน? ธิดาแห่งสหายของฉัน ก็ชื่อวา่ธดิาของฉัน” ดังน้ีแล้ว 
ให้เรียกนางสามาวดีน้ันมาถามว่า “แม่ ท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีหรือ?”
อถ นำ เสฏฺฐี “เอวำ สนฺเต, มม กสฺมา น กเถสิ, มม สหายกสฺส ธีตา มม ธีตา นาม -อติิ 
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “อมฺม เสฏฺฐิโน ธีตาสิ -อติิ.

สามาวดี. จ้ะ พ่อ.
“อาม ตาต -อติิ.
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โฆสกเศรษฐี กล่าววา่ “ถ้ากระน้ัน เจ้าอยา่คิดไป เจ้าเป็นธิดาของฉัน” ดังน้ี จุมพตินางสามาวดีน้ันที่ศีรษะ 
ให้หญิง ๕๐๐ แก่นางสามาวดีน้ัน เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบริวาร ตั้งนางสามาวดีน้ันไว้ในตำาแหน่งธิดาคนโตของตนแล้ว.
“เตนหิ มา จินฺตยิ, ตวฺำ มม ธีตาสิ -อิติ ตำ สีเส จุมฺพติฺวา ปริวารตฺถาย ตสฺสา ปญฺจ อติฺถีสตานิ ทตฺวา 
ตำ อตฺตโน เชฏฺฐธตีุฏฺฐาเน ฐเปสิ.

[พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสี]

ครั้งน้ัน ในวันหน่ึง ในนครน้ัน ประกาศนักษัตรฤกษ์แล้ว.
อเถกทิวสำ ตสฺมึ นคเร นกฺขตฺตำ สงฺฆุฏฺฐำ โหติ.

กใ็นงานนักษัตรฤกษ์น้ัน แม้กุลธิดาทั้งหลาย ผู้มิได้ออกไปภายนอก ต่างพากันเดินไปสู่แม่นำ้า อาบนำ้ากับด้วยบริวารของตนๆ.
ตสฺมึ ปน นกฺขตฺเต พหิ อนิกฺขมนกา กุลธีตโรปิ อตตฺโน ปรวิาเรน สทธฺึ ปทสาว นทึ คนฺตฺวา นหายนฺติ.

เพราะเหตุน้ัน ในวันน้ัน แม้นางสามาวดี อันหญิง ๕๐๐ แวดล้อมแล้ว ก็ได้ไปเพื่ออาบนำ้า โดยทางพระลานหลวงเช่นเดียวกัน.
ตสฺมา ตำทิวสำ สามาวตีปิ ปญฺจหิ อติฺถีสเตหิ ปรวิาริตา ราชงฺคเณเนว นหายิตุำ อคมาสิ.

ฝา่ยพระเจ้าอุเทน ประทับอยู่ที่สีหบัญชร๑ ทรงเห็นนางสามาวดีน้ัน จึงตรัสถามว่า “พวกน้ี หญิงฟ้อนของใคร?”
อุเทโน ราชาปิ สีหปญฺชเร ฐิโต ตำ ทิสฺวา “กสฺสิมา นาฏกติฺถิโย -อติิ ปุจฺฉิ.

ราชบุรุษ ทูลวา่ “ไม่เป็นหญิงฟ้อนของใคร พระเจ้าข้า.”
“น กสฺสจิ นาฏกิตฺถิโย เทว -อติิ.

อุเทน. เมื่อเป็นเช่นน้ี เป็นลูกสาวของใครเล่า?
“อถ กสฺส ธตีโร -อติิ.

ราชบุรุษ. เป็นลูกสาวของโฆสกเศรษฐี พระเจ้าข้า นางน้ันชื่อ สามาวดี.
“โฆสกเสฏฺฐิโน ธตีา เทว, สามาวตี นาเมสา -อติิ.

พระเจา้อุเทน พอทรงเห็น กท็รงเกิดพระสิเนหา จึงรับสั่งให้ส่งสาส์นไปให้เศรษฐีวา่ 
“ได้ยินว่า ขอท่านเศรษฐี จงส่งธิดามาให้แก่ฉัน.”
โส ทิสฺวา ว อุปฺปนฺนสิเนโห เสฏฺฐิโน สาสนำ ปาเหสิ “ธีตรำ กริ เม เปเสตุ -อิต.ิ

เศรษฐี. ส่งไม่ได้ พระเจา้ข้า.
“น เปเสมิ เทว -อติิ.

อุเทน. ได้ยินวา่ ขอท่านเศรษฐีอยา่ทำาอยา่งน้ีเลย,  ขอท่านเศรษฐจีงส่งมา.
“มา กริ เอวำ กโรตุ, เปเสตุเยว -อิต.ิ

เศรษฐี. พวกข้าพระองค์ ชือ่ว่าคฤหบดี ให้ไม่ได้ ก็เพราะกลัวภัยคือการโบยตีครา่นางกุมาริกา พระเจา้ข้า.
“มยำ คหปติกา นาม กุมาริกานำ โปเถตฺวา วิเหเฐตฺวา กฑฺฒนภเยน น เทม เทว -อติิ.

พระราชาทรงกริ้ว จึงรีบสั่งให้ตีตราเรือน จับเศรษฐีและภริยาของเศรษฐีที่มือ ให้ทำาไว้ ณ ภายนอก.

๑ หน้าต่าง.
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ราชา กชฺุฌิตฺวา เคหำ ลญฺฉาเปตฺวา เสฏฺฐิญฺจ ภริยญฺจสฺส หตฺเถ คเหตฺวา พหิ การาเปสิ.

นางสามาวดี อาบนำ้าแล้วกลับมา ไม่ได้โอกาสเพื่อเข้าสู่บ้านได้ จึงถามวา่ “น่ีอะไร? พ่อ”.
สามาวตี นหาตฺวา อาคตา เคหำ ปวิสติุำ โอกาสำ อลภนฺตี “กึ เอตำ ตาต -อติิ ปุจฺฉิ.

บิดาตอบว่า “แม่ พระราชา ส่งสาส์นมา เพราะเหตุแห่งเจ้า.  
เมื่อพวกเรา กล่าววา่ ‘ไม่ให้’  จึงรับสั่งให้ตีตราเรือน แล้วทรงรับสั่งให้ทำาพวกเราไว้ ณ ภายนอก.”
“อมฺม ราชา ตว การณา ปหิณิ, อถ ‘มยำ น ทสฺสามาติ วตฺุเต, ฆรำ ลญฺฉาเปตฺวา อมฺเห พหิ การาเปสิ -อิต.ิ

นางสามาวดีจึงกล่าวว่า “พ่อ กรรมหนักอันพ่อทำาแล้ว,  ธรรมดาพระราชา เมื่อส่งสาส์นมาแล้ว ไม่ควรทูลวา่ ‘ไมใ่ห้’ 
ควรทูลว่า ‘ถ้าพระองค์จงทรงรับธิดาของข้าพระองค์ พร้อมทั้งบริวาร, กจ็ะถวาย สพิ่อ.”
“ตาต ภาริยำ โว กมฺมำ กตำ, รญฺญา นาม ปหิเต, ‘น เทมาติ อวตฺวา ‘สเจ เม ธีตรำ สปริวารำ คณฺหถ, เทมาติ วตฺตพฺพำ ภเวยฺย ตาต -อิติ.

เศรษฐกีล่าวว่า “ดีละ แม่, เมื่อเจ้าพอใจ, พ่อก็จกัทำาตามอย่างน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงให้สาส์นไปถวายพระราชาตามน้ัน.
“สาธุ อมฺม, ตว รจุิยา สติ, เอวำ กริสฺสามิ -อิติ วตวฺา รญฺโญ ตถา สาสนำ ปาเหสิ.

พระราชา ทรงรับวา่ “ดีแล้ว” ทรงนำานางสามาวดีน้ันมาพรอ้มทั้งบริวาร ทรงอภิเษก ต้ังไวใ้นตำาแหน่งอัครมเหสีแล้ว.
ราชา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตำ สปริวารำ อาเนตฺวา อภิสิญฺจติฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ.

หญิงที่เหลือ ก็ได้เป็นบรวิารของนางเหมือนกัน.
เสสา ตสฺสาเยว ปริวาริตฺถิโย อเหสุำ.

น้ีเป็นเรื่องของนางสามาวดี.
อิทำ สามาวติยา วตฺถุำ.

[พระเจ้าอุเทนถูกจับ]

กพ็ระเจา้อุเทน ได้มพีระราชเทวีอกีพระองค์หน่ึง พระนามวา่ พระนางวาสุลทตัตา 
เป็นพระราชธดิาของพระเจ้าจณัฑปัชโชต.
อุเทนสฺส ปน อปราปิ วาสุลทตฺตา นาม เทวี อโหสิ จณฺฑปชฺโชตสฺส ธีตา.

ความพิสดารวา่ ในเมืองอุชเชนี มีพระราชาพระนามว่า พระเจ้าจัณฑปัชโชต.
อุชเฺชนิยำ หิ จณฺฑปชฺโชโต นาม ราชา อโหสิ.

วันหน่ึง พระองค์เสดจ็มาจากพระราชอุทยาน ทรงแลดูสมบัติของพระองค์แล้ว ตรัสว่า 
“สมบัติเช่นน้ี ของใครๆ แม้อื่น มีไหมหนอ?” 
เมื่ออมาตย์กราบทูลว่า “น่ีจะชื่อวา่สมบัติอะไร? สมบัติของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีมากยิ่งนัก” ดังน้ีแล้ว
ตรัสว่า “ถ้าอยา่งน้ัน เราจกัจับพระเจา้อุเทนน้ัน.”
โส เอกทิวสำ อุยฺยานโต อาคจฺฉนฺโต อตฺตโน สมฺปตตฺึ โอโลเกตวฺา “อตฺถิ นุ โข อญฺญสฺสปิ กสฺสจิ เอวรูปา สมฺปตฺติ -อติิ วตฺวา, 
“กึ สมฺปตฺติ นาเมสา, โกสมฺพิยำ อุเทนสฺส รญฺโญ อติมหตี สมฺปตฺติ -อิติ วุตฺเต, อาห “เตนหิ คณฺหิสฺสามิ นำ -อติิ.

อมาตย์. ใครๆ ก็ไม่สามารถจับทา้วเธอได้ พระเจ้าข้า.
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“น สกฺกา โส คเหตุำ -อิต.ิ

พระราชา. เราจกัทำาอุบายบางอยา่ง จับให้ได้.
“กิญจฺิ กตฺวา คณฺหิสฺสาเมว -อติิ.

อมาตย์. ไม่สามารถหรอก พระเจา้ข้า.
“น สกฺกา เทว -อิต.ิ

พระราชา. เพราะเหตุอะไรเล่า?
“กกึารณา -อิต.ิ

อมาตย์. เพราะพระเจ้าอุเทนน้ัน รู้ศิลปะ ชื่อหัสดกีันต์, ทรงรา่ยมนต์แล้วดีดพณิหัสดีกันต์อยู่ จะให้ช้างหนีไปก็ได้, 
จะจับเอาก็ได,้  ผู้ทีพ่รั่งพร้อมด้วยพาหนะช้าง ชื่อวา่เช่นกับท้าวเธอ เป็นไม่มี.

“โส หตฺถิกนฺตำ นาม สิปฺปํ ชานาติ, มนฺตำ ปรวิตฺเตตฺวา หตฺถิกนฺตวีณำ วาเทนฺโต นาเค ปลาเปติปิ, คณฺหาติปิ, 
หตฺถิวาหนสมฺปนฺโน เตน สทิโส นาม นตฺถิ -อิต.ิ

พระราชา. เราไม่อาจที่จะจับเขาได้หรือ?
“น สกฺกา มยา ตำ คเหตุำ -อิต.ิ

อมาตย์. พระเจ้าข้า หากพระองค์มีความจำานงพระหทัยฉะน้ี โดยสว่นเดียวแล้ว, 
ถ้าเช่นน้ัน ขอพระองค์จงรับสั่งให้นายชา่งทำาชา้งไม้ข้ึน แล้วส่งไปยังที่อยู่ของพระเจ้าอุเทนน้ัน; 
ท้าวเธอทรงสดับถึงพาหนะช้างหรือพาหนะม้าแล้ว ย่อมเสด็จไป แม้สู่ที่ไกล.
เราจกัสามารถจับท้าวเธอผู้เสด็จมาในที่น้ันได้.

“สเจ เต เทว เอกนฺเตน อยำ นิจฺฉโย, เตนหิ ทารุหตฺถึ กาเรตฺวา ตสฺส วสนฏฺฐานำ เปเสหิ,  
โส หตฺถิวาหนำ วา อสฺสวาหนำ วา สตฺุวา ทรูมฺปิ คจฺฉติ, ตตฺถ นำ อาคตำ คเหตุำ สกกฺา ภวิสฺสติ -อติิ.

พระราชา ตรัสวา่ “อุบายน้ี ใช้ได้” ดังน้ีแล้ว จึงรับสั่งให้นายช่างทำาช้างยนต์สำาเร็จดว้ยไม้ 
เอาผา้เก่าหุ้มข้างนอก แล้วทำาเป็นลวดลาย  ให้ปล่อยไปที่ริมสระแห่งหน่ึง ในที่ใกล้แว่นแคว้นของพระเจา้อุเทนน้ัน.
ราชา “อตฺเถโส อุปาโย -อิติ ทารุมยำ ยนฺตหตฺถึ กาเรตวฺา พหิ ปิโลตกิาหิ เวเฐตวฺา กตจติฺตกมฺมำ กตฺวา 
ตสฺส วชิิเต อาสนฺนฏฺฐาเน เอกสฺมึ สรตีเร วิสฺสชฺชาเปสิ.

บุรุษ ๖๐ คนเดินไปมาภายในท้องช้าง, 
หตฺถิโน อนฺโตกุจฺฉิยำ สฏฺฐี ปุริสา อปราปรำ จงฺกมนฺติ, 

พวกเขานำามูลช้างมาทิ้งไว้ในที่น้ันๆ.
หตฺถิลณฺฑำ อาหรติฺวา ตตฺถ ตตฺถ ฉฑเฺฑสุำ.

พรานป่าคนหน่ึง เห็นช้างแล้วก็คดิว่า “ช้างน้ี คู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินของเรา” ดังน้ีแล้ว จึงไปกราบทูลพระเจา้อุเทนว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์พบช้างตัวประเสริฐ ซ่ึงเผือกล้วน มีส่วนเปรียบดว้ยยอดเขาไกรลาส คู่ควรแกพ่ระองค์ทีเดียว.”
เอโก วนจรโก หตฺถึ ทิสวฺา “อมฺหากำ รญฺโญ อนุจฺฉวิโก -อิติ จินฺเตตฺวา คนฺตฺวา อุเทนสฺส รญโฺญ อาโรเจสิ 
“เทว มยา สพพฺเสโต เกลาสกูฏปฏิภาโค ตุมฺหากญฺเญว อนุจฺฉวิโก วรวารโณ ทิฏฺโฐ -อติิ.
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พระเจา้อุเทน ให้พรานป่าน้ันแลเป็นผู้นำาทาง ข้ึนทรงชา้งพร้อมดว้ยบริวาร เสด็จออกไปแล้ว.
อุเทโน ราชา ตเมว มคฺคุทฺเทสกำ กตวฺา หตฺถึ อภิรุยฺห สปรวิาโร นิกฺขมิ.

เหล่าจารบุรุษ ทราบการเสด็จมาของท้าวเธอ จึงไปกราบทูลแดพ่ระเจา้จัณฑปัชโชต.
ตสฺสาคมนำ ญตฺวา จรปุริสา คนฺตฺวา จณฺฑปชฺโชตสฺส อาโรเจสุำ.

พระเจา้จัณฑปัชโชตน้ัน เสดจ็มาแล้ว ซุ่มพลนิกายไว้ ๒ ข้าง ปล่อยว่างไว้ตรงกลาง.
โส อาคนฺตฺวา มชฺเฌ ตจฺุฉำ กตวฺา อุโภสุ ปสฺเสสุ พลนิกายำ ปโยเชสิ.

พระเจา้อุเทนไม่ทรงทราบถึงการเสด็จมาของท้าวเธอ จึงตดิตามช้างไป.
อุเทโน ราชา ตสฺสาคมนำ อชานนฺโต หตฺถึ อนุพนฺธิ.

มนุษย์ที่อยู่ข้างใน รีบพาช้างไม้หนีไปโดยเร็ว.
อนฺโตฐิตมนุสฺสา เวเคน ปลาเปสุำ.

เมื่อพระราชา ทรงร่ายมนตด์ีดพิณอยู่, ชา้งไม้ ทำาเหมือนไม่ได้ยินเสียงแห่งสายพิณ หนีไปถ่ายเดียว.
กฏฐฺหตฺถี, รญฺโญ มนฺตำ ปรวิตฺเตตฺวา วีณำ วาเทนฺตสฺส, ตนฺติสทฺทำ อสุณนฺโต วิย ปลายติเยว.

พระราชา ไม่อาจทันพญาช้างได้ จึงเสดจ็ข้ึนม้าติดตามไป.
ราชา หตฺถินาคำ๑ ปาปุณิตุำ อสกฺโกนฺโต อสฺสำ อารุยฺห อนุพนฺธิ.

เมื่อท้าวเธอรีบตามไปโดยเร็ว, พลนิกายก็ล้าหลัง.
ตสฺมึ เวเคน อนุพนฺธนฺเต, พลนิกาโย โอหิย.ิ

พระราชา ได้เป็นผู้ (เสด็จ) พระองค์เดียวเท่าน้ัน.
ราชา เอกโก ว อโหสิ.

ครั้งน้ัน เหล่าบุรุษของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ซ่ึงดกัซุ่มอยู่แล้ว ณ ๒ ข้าง (ทาง) จึงจับท้าวเธอถวายพระเจ้าแผ่นดินของตน.
อถ นำ อุโภสุ ปสฺเสสุ ปยุตตฺา จณฺฑปชฺโชตสฺส ปุริสา คณฺหิตฺวา อตฺตโน รญฺโญ อทำสุ.

ต่อมา พลนิกายของท้าวเธอ ทราบว่า พระราชาของตนตกไปสู่อำานาจแห่งข้าศึกแล้ว จึงตั้งค่ายอยู่ภายนอก.
อถสฺส พลนิกาโย อมิตตฺวสำ คตภาวำ ญตฺวา พหิ ขนฺธาวารำ นิเวเสตวฺา อจฺฉิ.

[พระเจ้าจัณฑปัชโชตให้ลูกสาวเรียนมนต์]

ฝา่ยพระเจ้าจัณฑปัชโชต ทรงสั่งให้จับพระเจา้อุเทนอย่างจับเป็น แล้วขังไว้ในเรือนขังโจรหลังหน่ึง ให้ปิดประตูเสีย 
ทรงดื่มนำ้าชัยบานตลอด ๓ วัน.
จณฺฑปชฺโชโตปิ อุเทนำ ชวีคาหเมว คาหาเปตฺวา เอกสฺมึ โจรเคเห ปกฺขิปิตฺวา ทวฺารำ ปิทหาเปตวฺา ตโย ทิวเส ชยปานำ ปิวิ.

ในวันที่ ๓ พระเจ้าอุเทนทรงถามพวกผู้คุม “พ่อทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้าไปไหนเสีย.”
อุเทโน ตติยทวิเส อารกฺขเก ปุจฺฉิ “กหำ โว ราชา ตาต -อิต.ิ

๑ โป.  หตฺถินา ตำ.
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พวกผู้คุม. พระเจ้าแผ่นดิน ทรงดื่มนำ้าชัยบาน๑ ด้วยทรงยินดีวา่ เราจับปัจจามิตรได้.
“ปจฺจามติฺโต เม คหิโตติ ชยปานำ ปิวติ -อติิ.

อุเทน. พระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้ามีกริิยาชา่งกระไรดังผู้หญิง, 
การจับพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศัตรูกันได้แล้ว จะปล่อยหรอืฆ่าเสีย จึงควรมิใช่หรือ? 
น่ีสิ กลับให้เราน่ังทนทุกข์ แล้วไปน่ังดื่มนำ้าชัยบานเสีย.

“กา นาเมสา มาตุคามสฺส วิย ตุมฺหากำ รญฺโญ กิริยา, นนุ ปฏิราชานำ คเหตวฺา วิสฺสชฺเชตุำ วา มาเรตุำ วา วฏฺฏติ, 
อมฺเห ทุกฺขำ นิสีทาเปตฺวา ชยปานำ กิร ปิวติ -อติิ.

ผู้คุมเหล่าน้ัน กพ็ากันไปทูลเน้ือความน้ันแด่พระราชา.
เต คนฺตฺวา ตมตฺถำ รญโฺญ กเถสุำ.

พระองค์เสด็จไปตรัสถามวา่ “ได้ยินว่า ท่านพดูอย่างน้ี จริงหรือ?”
โส คนฺตฺวา “สจจฺำ กริ ตฺวำ เอวำ วเทสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

อุเทน. ถูกแล้ว ทา่นมหาราชเจ้า.
“อาม มหาราช -อติิ.

จณัฑปัชโชต. ดีละ เราจักปล่อยทา่น,  [แต่… ] ทราบว่า ท่านมีมนตเ์ช่นน้ี,  ทา่นจักให้มนต์น้ันแก่เราไหม?
“สาธุ ตำ วิสฺสชฺเชสฺสามิ, เอวรูโป กิร เต มนฺโต อตฺถิ, ตำ มยฺหำ ทสฺสสิ -อติิ.

อุเทน. ตกลง ข้าพเจา้จักให้. 
ในเวลาเรียน จงไหว้ข้าพเจา้แล้วเรียนมนต์น้ัน;  ก็ทา่นจักไหว้ข้าพเจา้หรือไม่เล่า?

“สาธุ ทสฺสามิ, คหณสมเย มำ วนฺทิตวฺา ตำ คณฺหาหิ, กึ ปน ตฺวำ มำ วนฺทิสฺสสิ -อติิ.

จณัฑปัชโชต. เราจกัไหว้ท่านทำาไม.
“กฺยาหำ ตำ วนฺทิสฺสามิ -อติิ.

อุเทน. ท่านจกัไม่ไหว้หรือ?
“กึ น วนฺทิสฺสสิ -อติิ.

จณัฑปัชโชต. เราจกัไม่ไหว้.
“น วนฺทิสฺสามิ -อติิ.

อุเทน. แม้ข้าพเจ้า ก็จักไมใ่ห้.
“อหำปิ น ทสฺสามิ -อติิ.

จณัฑปัชโชต. เมื่อเป็นเช่นน้ี, เราจกัลงราชอาชญาแก่ท่าน.
“เอวำ สนฺเต, ราชาณำ เต กริสฺสามิ -อติิ.

อุเทน. เชิญทำาเถิด.  ทา่นเป็นอิสระแก่รา่งกายของข้าพเจา้, แต่ไม่เป็นอิสระแก่จิต.
“กโรหิ, สรีรสฺส เม อิสฺสโร, น ปน จิตตฺสฺส -อิต.ิ

๑ ชยปานำ นำ้าอันบุคคลพึงดื่มในกาลเป็นท่ีชนะข้าศึก, นำ้าดื่มของทหารผู้ชนะสงคราม. (เหล้า?)
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พระราชา ทรงสดับถ้อยคำาอันองอาจของทา้วเธอแล้ว จึงทรงดำาริวา่ 
“เราจักเรียนมนต์ของพระเจ้าอุเทนน้ี ได้อยา่งไรหนอ?” แล้วทรงคิดไดว้่า 
“เราไม่อาจให้คนอื่นรู้มนต์น้ี,  เราจกัให้ธิดาของเราเรียนในสำานักพระเจา้อุเทนน้ี แล้วจึงเรียนเอาในสำานักของนาง.”
ราชา ตสฺส สูรคชฺชิตำ สุตวฺา “กถนฺนุ โข อิมสฺส มนฺตำ คณฺหิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา  
“อิมำ มนฺตำ อญฺญำ ชานาเปตุำ น สกฺกา, มม ธีตรำ เอตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหาเปตฺวา อหำ ตสฺสา สนฺติเก คณฺหิสฺสามิ -อติิ จินฺเตสิ.

ลำาดับน้ัน ท้าวเธอจึงตรัสกะพระเจ้าอุเทนน้ันว่า “ท่านจกัให้แก่คนอื่น ผู้ไหว้แล้วเรียนเอาหรือ?”
อถ นำ อาห “อญฺญสฺส วนฺทิตวฺา คณฺหนฺตสฺส ทสฺสสิ -อติิ.

อุเทน. อย่างน้ัน ทา่นมหาราช.
“อาม มหาราช -อติิ.

จณัฑปัชโชต. ถ้ากระน้ัน ในเรอืนของเรามีหญิงค่อมอยู่คนหน่ึง, 
ท่านยืนอยู่ภายนอกม่าน จงบอกมนต์แก่หญิงน้ัน ผู้น่ังอยู่ภายในม่านเถิด.

“เตนหิ อมฺหากำ ฆเร เอกา ขุชฺชา อตฺถิ, ตสฺสา อนฺโตสาณิยำ นิสินฺนาย ตฺวำ พหิสาณิยำ ฐิโต ว มนฺตำ วาเจหิ -อิต.ิ

อุเทน. ดีละ ท่านมหาราช  นางจะเป็นคนค่อมหรือคนง่อย ก็ชา่งเถอะ,  เมื่อนางไหว้, ข้าพเจ้าจกัให้.
“สาธุ มหาราช ขุชฺชา วา โหตุ ปีฐสปฺปิ วา, วนฺทนฺติยา, ทสฺสามิ -อิต.ิ

ลำาดับน้ัน พระราชา เสดจ็ไป ตรัสบอกพระนางวาสุลทตัตา ราชธิดาว่า 
“ลูกหญิง ชายเป็นโรคเรื้อนนำ้าเต้าคนหน่ึง รู้มนต์หาค่ามิได้, พ่อไม่อาจที่จะให้คนอื่นรู้มนต์น้ันได้, 
เจา้จงน่ังภายในมา่น ไหว้ชายน้ันแล้วเรียนมนต์,  ชายน้ัน ยืนอยู่ภายนอกมา่น จกับอกแก่เจ้า,  
พ่อจักเรียนจากสำานักของเจา้.”
ตโต ราชา คนฺตฺวา ธตีรำ วาสุลทตตฺำ อาห “อมฺม เอโก สงฺขกุฏฺฐิ อนคฺฆำ มนฺตำ ชานาติ, ตำ อญฺญำ ชานาเปตุำ น สกฺกา, 
ตฺวำ อนฺโตสาณิยำ นิสีทิตวฺา ตำ วนฺทิตวฺา มนฺตำ คณฺห, โส พหิสาณิยำ ฐตวฺา ตุยฺหำ วาเจสฺสติ, ตว สนฺติกา อหำ คณฺหิสฺสามิ -อิต.ิ

พระเจา้จัณฑปัชโชตน้ัน ตรัสทำาให้พระราชธดิาเป็นหญิงค่อม  ฝ่ายพระเจ้าอุเทน ให้เป็นชายโรคเรื้อนนำ้าเตา้อย่างน้ี 
เพราะทรงเกรงคนทั้ง ๒ น้ัน จะทำาสันถวะ๑กันและกัน.
เอวำ โส เนสำ อญฺญมญฺญำ สนฺถวกรณภเยน ธตีรำ ขุชฺชำ อิตรำ สงฺขกุฏฺฐึ กตวฺา กเถสิ.

พระเจา้อุเทนน้ัน ทรงยืนอยู่นอกม่านเทียว ไดต้รัสบอกมนต์แกพ่ระนางผู้ไหว้แล้วน่ังภายในม่าน.
โส ตสฺสา อนฺโตสาณิยำ วนฺทิตวฺา นิสินฺนาย พหิ ฐิโตว มนฺตำ วาเจสิ.

[พระอัครมเหสีองค์ท่ี ๒ ของพระเจ้าอุเทน]

ต่อมาวันหน่ึง พระเจา้อุเทน ตรัสกะพระนาง ผู้แม้อันท้าวเธอตรัสบอกบ่อยๆ ก็ไม่สามารถจะกลา่วบทแห่งมนต์ได้วา่ 
“เหวย อีหญิงค่อม!  ปากของมึงมีริมขอบและกระพุ้งแก้มอันหนานัก,  มึงจงวา่ไปอย่างน้ี.”

๑ สันถวะ การนิยมชมชอบกัน, การสรรเสริญซึ่งกันและกัน; ความคุ้นเคย, ความสนิทสนมกัน.
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อถ นำ เอกทวิสำ ปุนปฺปุนำ วจฺุจมานมฺปิ มนฺตปทำ วตตฺุำ อสกฺโกนฺตึ 
“อเร ขุชฺเช อติพหโลฏฺฐกโปลำ เต มุขำ๒, เอวำ นาม วเทหิ -อิติ อาห.

พระนางทรงกริ้ว จึงตรัสวา่ “เหวย อ้ายข้ีเรื้อนชั่วชาติ มีพดูอะไร? คนเช่นกูนะหรือ ชื่อว่าหญิงค่อม?” ดังน้ีแล้ว 
ทรงยกมุมมา่นข้ึน, 
เมื่อพระเจ้าอุเทน ตรัสถามวา่ “ทา่นเป็นใคร?” จึงตรัสตอบว่า “เราชื่อ วาสุลทัตตา ธิดาของพระเจ้าแผ่นดิน.”
สา กุชฺฌติฺวา “อเร ทุฏฺฐกุฏฺฐิ, กึ วเทสิ๒, มาทิสา ขุชฺชา นาม โหติ -อติิ สาณิกณฺณำ อุกฺขิปิตวฺา, 
“กาสิ ตฺวำ -อติิ วุตฺเต, “รญฺโญ ธีตา วาสุลทตตฺา นามาหำ -อิติ อาห.

อุเทน. บิดาของท่าน เมื่อตรัสถึงท่านแก่เรา ก็ตรัสวา่ “หญิงค่อม.”
“ปิตา เต ตำ มยฺหำ กเถนฺโต ‘ขุชฺชาติ กเถสิ -อิต.ิ

วาสุลทตัตา. แม้เมื่อตรัสแก่เรา พระบิดาก็ทรงกล่าวกระทำาให้ทา่นเป็นคนโรคเรื้อนนำ้าเต้า.
“มยฺหำ กเถนฺโตปิ ตำ สงฺขกุฏฺฐึ กตวฺา กเถสิ -อิต.ิ

ทั้ง ๒ คนน้ัน คดิวา่ “คำาน้ัน ท้าวเธอคงจักตรัสดว้ยเกรงเราจะสันถวะกัน” แล้วก็ทำาสันถวะกันในภายในม่านน่ันเอง.
เต อุโภปิ “อมฺหากำ สนฺถวกรณภเยน กถิตำ ภวิสฺสติ -อิติ อนฺโตสาณิยญฺเญว สนฺถวำ กรึสุ.

จำาเดิมแต่น้ัน การเรียนมนต์หรือการเรียนศิลปะ จึงไม่มี.
ตโต ปฏฺฐาย มนฺตคฺคหณำ วา สิปฺปคฺคหณำ วา นตฺถิ.

ฝา่ยพระราชา ทรงถามพระธดิาเป็นนิตยว์่า “เจ้ายังเรียนศิลปะอยู่หรือ? ลูก.”
ราชาปิ ธีตรำ นิจจฺำ ปุจฺฉติ “สิปฺปํ คณฺหสิ อมฺม -อิต.ิ

พระนางตรัสว่า “ข้าแตพ่ระราชบิดา กระหม่อมฉันยังเรียนอยู่ เพคะ.”
“คณฺหามิ ตาต -อิต.ิ

ต่อมา วันหน่ึง พระเจ้าอุเทน ตรัสกะพระนางว่า 
“นางผู้เจริญ ช่ือว่าหน้าที่ ซ่ึงสามีพึงกระทำา  มารดาบิดา พ่ีน้องชายและพี่น้องหญิง ไม่สามารถจะทำาได้เลย; 
หากเธอ จักให้ชีวิตแก่เรา, เราจักให้หญิง ๕๐๐ นางเป็นบรวิาร แล้วให้ตำาแหน่งอัครมเหสีแก่เธอ.”
อถ นำ เอกทวิสำ อุเทโน อาห “ภทฺเท สามิเกน กตตฺพพฺนฺนาม เนว มาตาปิตโร น ภาตกิภคินิโย กาตุำ สกฺโกนฺติ, 
สเจ มยฺหำ ชีวติำ ทสฺสสิ, ปญฺจ เต อติฺถีสตานิ ปรวิารำ ทตฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐานำ ทสฺสามิ -อิต.ิ

วาสุลทตัตา. ถ้าพระองค์ จกัอาจเพื่อตั้งอยู่ในพระดำารัสน้ี,  หม่อมฉันก็จักถวายชีวติทานแก่พระองค์.
“สเจ อิมสฺมึ วจเน ปติฏฺฐาตุำ สกฺขิสฺสถ, ทสฺสามิ โว ชวีิตทานำ -อิต.ิ

พระเจา้อุเทน. พระน้องหญิง เราจกัอาจ.
“สกฺขิสฺสามิ ภทฺเท -อติิ.

พระนาง ทรงรับพระดำารัสวา่ “ตกลง เพคะ” ดังน้ีแล้วก็เสด็จไปสู่สำานักพระราชบิดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ข้างหน่ึง.

๒ ม. มุขำ โปถยิสฺสามิ.
๒ สี. ย.ุ กึ เอวำ วเทสิ.
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สา “สาธุ สามิ -อติิ ปิตุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน ท้าวเธอตรัสถามพระนางว่า “ศิลปะ สำาเร็จแล้วหรือ? ลูกหญิง.”
อถ นำ โส ปุจฺฉิ “อมฺม นิฏฺฐิตำ สิปฺปํ -อิต.ิ

วาสุลทตัตา. ข้าแต่พระบิดา ศิลปะ ยังไม่สำาเร็จก่อน เพคะ.
“น๑ ตาว นิฏฺฐติำ ตาต สิปฺปํ -อิต.ิ

ลำาดับน้ัน พระเจ้าจัณฑปัชโชต ตรัสถามพระนางว่า “ทำาไมเล่า ลูกหญิง?”
อถ นำ “กึ อมฺม -อิต.ิ

วาสุลทตัตา. ข้าแต่พระบิดา กระหม่อมฉันควรจะได้ประตูประตู ๑ กับพาหนะตัว ๑.
“อมฺหากำ เอกำ ทวฺารญฺจ วาหนญฺจ ลทฺธุำ วฏฺฏติ ตาต -อิต.ิ

จณัฑปัชโชต. น้ี เป็นอย่างไรเล่า ลูกหญิง?
“อิทำ กึ อมฺม -อติิ.

วาสุลทตัตา. ข้าแต่พระบิดา ทราบวา่ มีโอสถขนาน ๑ จะต้องเก็บในเวลากลางคืน ดว้ยสัญญาดวงดาว 
เพื่อประโยชน์เป็นอุปการะแห่งมนต์, 
เพราะฉะน้ัน ในเวลาที่กระหม่อมฉัน ออกไปในเวลาหรือนอกเวลา 
จึงควรที่จะได้ประตูๆ ๑ กับพาหนะตัว ๑.

“ตาต รตฺตึ กิร ตารกสญฺญาย มนฺตสฺส อุปจารตฺถาย เอกำ โอสธำ คเหตพฺพำ อตฺถิ, 
ตสฺมา อมฺหากำ เวลาย วา อเวลาย วา นิกฺขมนกาเล เอกำ ทวฺารญฺจ วาหนญฺจ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ.

พระราชา ตรัสรับวา่ “ได้.”
ราชา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

พระเจา้อุเทนและพระนางวาสุลทัตตาน้ัน ได้ยึดประตู ๑ ซ่ึงตนพอใจ ไว้ในเงื้อมมือแล้ว.
เต อตฺตโน อภิรจุิตำ เอกำ ทฺวารำ หตฺถคตำ กรึสุ.

[พาหนะ ๕ ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต]

กพ็ระราชา มพีาหนะทั้ง ๕ คือ
นางช้างตวั ๑ ชื่อ ภัททวดี ไปได้วันละ ๕๐ โยชน์.
ทาสชื่อวา่ กากะ ไปได้ ๖๐ โยชน์.
มา้ ๒ ตัว คือ ‘ม้าเวลกังสิ และม้ามุญชเกส’ิ ไปได้ ๑๐๐ โยชน์
ชา้งนาฬาคิรี ไปได้ ๑๒๐ โยชน์.
รญฺโญ ปน ปญฺจ วาหนานิ อเหสุำ 
“ภททฺวตี นาม กเรณุกา เอกทิวสำ ปญฺญาสโยชนานิ คจฺฉติ, 
กาโก นาม ทาโส สฏฺฐโิยชนานิ คจฺฉติ, 

๑ ยุ. น -อิติ สทฺโท นตฺถิ.
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‘เวลกำสิ จ มุญฺชเกสิ จาติ เทฺว อสฺสา โยชนสตำ คจฺฉนฺติ,  
นาฬาคริิ หตฺถี วีสติโยชนสตำ -อติิ.

[ประวัติท่ีจะได้พาหนะเหล่าน้ัน]

ดังได้ยินมา พระราชาพระองค์น้ัน ในเมื่อพระพทุธเจ้ายังมิได้ทรงอุบัติข้ึน ได้เป็นคนรับใช้ของอิสรชนผู้หน่ึง.
โส กิร ราชา อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, เอกสฺส อิสฺสรสฺส อุปฏฺฐาโก อโหสิ.

ต่อมา วันหน่ึงเมื่ออิสรชนผู้น้ัน ไปนอกพระนคร อาบนำ้าแล้วมาอยู่, 
พระปัจเจกพุทธเจา้องค์หน่ึง เข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ไม่ได้ภิกษาเลยสักอยา่งหน่ึง 
เพราะชาวเมืองทั้งสิ้น ถูกมารดลใจ มีบาตรตามที่ลา้งไว้แล้ว (เปล่า) ออกไป.
อเถกทิวสำ ตสฺมึ อิสฺสเร พหินครำ๑ คนฺตวฺา นหาตฺวา อาคจฺฉนฺเต, เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ นครำ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา 
สกลนครวาสีนำ มาเรน อาวฏฺฏิตตตฺา เอกำ ภิกฺขมฺปิ อลภิตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขมิ.

ลำาดับน้ัน มารเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน ดว้ยเพศที่ไม่มีใครรูจ้ัก แล้วถามทา่นในขณะที่ท่านถึงประตูพระนครวา่ 
“ทา่นเจ้าข้า ท่านได้อะไรๆ บ้างไหม?”.
อถ นำ นครทฺวารำ สมฺปตฺตกาเล มาโร อญฺญาตกเวเสน อุปสงฺกมติฺวา “อปิ โว ภนฺเต กิญฺจิ ลทฺธำ -อติิ ปุจฺฉิ.

พระปัจเจกพุทธเจา้ ตอบว่า “ก็เจา้ทำาอาการคือการไม่ได้ แก่เราแล้วมิใช่หรือ?”
“กึ ปน เม ตฺวำ อลภนาการำ กริ -อติิ.

มาร. ถ้ากระน้ัน ขอทา่นจงกลับเข้าไปอีก,  คราวน้ี ข้าพเจา้จักไม่ทำา.
“เตนหิ นิวตฺติตวฺา ปุน ปวิสถ, อิทานิ น กริสฺสามิ -อติิ.

พระปัจเจก. เราจกัไม่กลับอีก.
“นาหำ ปุน นิวตฺติสฺสามิ -อิต.ิ

ก็ถ้าพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน พึงกลับไปไซร้, มารน้ัน จะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้น แล้วปรบมือทำาการหัวเราะเย้ยอีก.
สเจ หิ นิวตฺเตยฺย, ปุน โส สกลนครวาสีนำ สรีเร อธิมุจจฺิตฺวา ปาณึ ปหรติฺวา หสนเกฬึ กเรยฺย. 

เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่กลับ,  มารก็หายไปในที่น้ันเอง.
ปจฺเจกพุทฺเธ อนิวตฺเต, มาโร ตตฺเถว อนฺตรธายิ.๒ 

ขณะน้ัน อิสรชนผู้น้ัน พอเห็นพระปัจเจกพทุธเจ้า ผู้มาอยูด่้วยทั้งบาตรตามที่ลา้งไว้แล้ว (เปล่า) จึงไหว้ แลว้ถามว่า 
“ทา่นเจ้าข้า ท่านได้อะไรๆ บ้างไหม?” 
อถ โส อิสฺสโร ยถาโธเตน ปตฺเตนาคจฺฉนฺตำ ปจฺเจกพุทฺธำ ทิสฺวาว วนฺทิตวฺา “อปิ ภนฺเต กิญฺจิ ลทฺธำ -อติิ ปุจฺฉิ.

ทา่นตอบเขาวา่ “ผู้มีอายุ ฉันเที่ยวไปแล้ว ออกมาแล้ว.”
“จริตวฺา นิกฺขนฺตมฺหาวุโส -อิต.ิ

๑ สี. ม. ย.ุ  พหินคเร.
๒ สี. ย.ุ ปจฺเจกพุทฺเธ ฯเปฯ อนตฺรธายิ -อิติ นตถฺิ.
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เขาคิดวา่ “พระผู้เป็นเจ้า ไม่ตอบคำาที่เราถาม กลับกล่าวคำาอื่นเสีย,  ท่านคงจกัยังไม่ได้อะไรๆ.”
โส จินฺเตสิ “อยฺโย มยา ปุจฺฉิตำ อกเถตวฺา อญฺญำ วทติ, น กิญจฺิ ลทธฺำ ภวิสฺสติ -อิต.ิ

ในทันใดน้ัน เขาแลดูบาตรของท่าน เห็นบาตรเปล่า ก็เป็นผู้แกล้วกล้า แต่ไม่อาจรับบาตร 
เพราะยังไมรู่้ว่า ภัตรในเรือนของตน เสร็จแล้วหรอืยังไม่เสร็จ จึงกล่าวว่า 
“ทา่นเจ้าข้า ขอทา่นจงรอหน่อย” ดังน้ีแล้ว ก็ไปสู่เรือนโดยเร็ว  ถามว่า “ภตัรสำาหรับเราเสร็จแล้วหรือ?” 
เมื่อคนรับใช้ตอบวา่ “เสร็จแล้ว” จึงกลา่วกะคนรับใช้น้ันวา่ 
“พ่อ คนอื่นที่มีความเรว็อันสมบูรณ์กวา่เจ้า ไม่มี, 
ด้วยฝีเท้าอันเร็ว เจ้าจงไปถึงพระผู้เป็นเจ้าน้ัน กล่าววา่ ‘ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงให้บาตร,’ แล้วรับบาตรมาโดยเร็ว.”
อถสฺส ปตตฺำ โอโลเกนฺโต ตุจฺฉำ ปตตฺำ ทิสวฺา 
เคเห ภตฺตสฺส อตตฺโน นิฏฺฐิตานิฏฺฐิตภาวำ อชานนตาย สูโร หุตฺวา ปตฺตำ คเหตุำ อวิสหนฺโต “ภนฺเต โถกำ อธิวาเสถ -อติิ วตฺวา 
เวเคน ฆรำ คนฺตวฺา “อมฺหากำ ภตฺตำ นิฏฺฐติำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “นิฏฺฐิตำ -อิติ วุตฺเต, ตำ อุปฏฺฐากำ อาห 
“ตาต อญฺโญ ตยา สมฺปนฺนเวคตโร นตฺถิ, 
สีเฆน ชเวน ตำ ภทนฺตำ ปตฺวา ‘ปตฺตำ๑ ภนฺเต เทถาติ วตฺวา ปตตฺำ คเหตฺวา เวเคน เอหิ -อติิ.

เขาวิ่งไปด้วยคำาสั่งคำาเดียวเท่าน้ัน รับบาตร นำามาแล้ว.
โส เอกวจเนเนว ปกฺขนฺทิตวฺา ปตฺตำ คเหตฺวา อาหริ.

แม้อิสรชน ทำาบาตรให้เต็มด้วยโภชนะของตน แล้วกล่าวว่า 
“เจา้จงรีบไป ถวายบาตรน้ีแก่พระผู้เป็นเจ้า, เราจะให้ส่วนบุญจากทานน้ี แก่เจ้า.”
อิสฺสโรปิ อตตฺโน โภชนสฺส ปตฺตำ ปูเรตวฺา “อิมำ สีฆำ คนฺตวฺา อยฺยสฺส สมฺปาเทหิ, อหนฺเต อิโต ปตฺตึ เทมิ -อิติ อาห.

เขารับบาตรน้ันไปด้วยฝีเท้า (เรว็) ถวายบาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ไหว้ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ แล้วกลา่วว่า 
“ทา่นเจ้าข้า เวลาจวนแจแล้ว, ข้าพเจ้าไปและมา ดว้ยฝีเท้าอันเร็วยิ่ง, 
ด้วยผลแห่งฝีเท้าของข้าพเจา้น้ี ขอพาหนะทั้งหลาย ๕ ซ่ึงสามารถจะไปได้ ๕๐ โยชน์ ๖๐ โยชน์ ๑๐๐ โยชน์ ๑๒๐ โยชน์ 
จงเกดิข้ึนแก่ข้าพเจา้, 
อน่ึง ร่างกายของข้าพเจา้ผู้มาอยู่และไปอยู่ ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาแล้ว, 
ด้วยผลแห่งความทีร่่างกายถูกแสงแห่งดวงอาทติย์แผดเผาน้ันของข้าพเจา้ 
ขออาชญาของข้าพเจ้า จงแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ ในที่ๆ เกดิแล้วและเกิดแล้ว; 
สว่นบุญ ในเพราะบิณฑบาตน้ี อันนายให้แล้วแก่ข้าพเจา้, 
ด้วยผลอันไหลออกแห่งส่วนบุญน้ัน ขอข้าพเจา้จงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้ว.”
โส ตำ คเหตวฺา ชเวน คนฺตวฺา ปจฺเจกพุทธฺสฺส ปตฺตำ ทตวฺา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทติฺวา  
“ภนฺเต เวลา อุปกฏฺฐา, อหำ อติสีเฆน ชเวน คโต จ อาคโต จ, 
เอตสฺส เม ชวสฺส ผเลน โยชนานำ ปณฺณาสสฏฺฐีสตวีสติสตคมนสมตฺถานิ ปญฺจ วาหนานิ นิพฺพตฺตนฺตุ, 
อาคจฺฉนฺตสฺส จ เม คจฺฉนฺตสฺส จ สรีรำ สุริยเตเชน ตตฺตำ, ตสฺส เม ผเลน นิพฺพตตฺนิพพฺตตฺฏฺฐาเน อาณา สรุิยเตชสทิสา โหตุ, 
อิมสฺมึ เม ปิณฺฑปาเต สามินา ปตฺติ ทินฺนา, ตสฺสา นิสฺสนฺเทน ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺส ภาคี โหมิ -อติิ อาห.

๑ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร เม -อิติ อตฺถิ.
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พระปัจเจกพุทธเจา้กล่าววา่ “ขอความปรารถนาที่ทา่นตั้งไว้น้ี จงสำาเรจ็” แล้วไดก้ระทำาอนุโมทนาว่า
“สิ่งที่ต้องการแล้ว ปรารถนาแล้ว จงพลันสำาเร็จแก่ทา่น.
ขอความดำาริทั้งปวง จงเต็ม ดังพระจันทร์ ซ่ึงมีในดิถีที่ ๑๕.
สิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้ว จงพลันสำาเร็จแก่ทา่น.
ขอความดำาริทั้งปวง จงเต็ม ดังแก้วมณี ชื่อว่าโชตริส.”

ปจฺเจกพุทฺโธ “เอวำ โหตุ -อติิ วตฺวา 

“อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ ขิปฺปเมว๑ สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงกฺปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส๒ ยถา.
อจิฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ 
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงกฺปฺปา มณิ โชตริโส ยถา -อติิ

อนุโมทนำ อกาสิ.

ได้ทราบว่า คาถา ๒ คาถาน้ีแล ชื่อว่า คาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลาย.
ปจฺเจกพุทฺธานำ กริ อิมาว เทวฺ คาถา อนุโมทนคาถา นาม โหนฺติ.

รัตนะคือแก้วมณี อันให้สิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวง๓ เรียกว่า “แก้วมณีโชตริส” ในคาถาน้ัน.
ตตฺถ “มณิ โชติรโส -อติิ สพฺพกามททำ มณิรตนำ วุจจฺติ.

น้ีเป็นความประพฤติในกาลก่อน แห่งบุรุษรับใช้น้ัน.
อิทนฺตสฺส ปุพพฺจรติำ.

เขาได้เป็นพระเจ้าจัณฑปัชโชตในบัดน้ี.
โส เอตรหิ จณฺฑปชฺโชโต อโหสิ.

และดว้ยผลอันไหลออกแห่งกรรมน้ัน พาหนะ ๕ เหล่าน้ี จึงเกิดข้ึน.
ตสฺส จ กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิมานิ ปญฺจ วาหนานิ นิพพฺตตฺึสุ.

[พระเจ้าอุเทนหนี]

ต่อมา วันหน่ึง พระราชา เสด็จออก เพื่อทรงกีฬาในพระราชอทุยาน.
อเถกทิวสำ ราชา อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมิ.

พระเจา้อุเทน ทรงดำาริว่า “เราควรหนีไป ในวันน้ี” 
จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ่ๆ ให้เต็มดว้ยเงินและทอง วางเหนือหลังนางชา้ง  แล้วพาพระนางวาสุลทัตตาหนีไป.
อุเทโน “อชชฺ ปลายิตพฺพำ -อติิ มหนฺตมหนฺเต จมฺมปสิพพฺเก หิรญฺญสุวณฺณสฺส ปูเรตฺวา กเรณุกปิฏฺเฐ ฐเปตฺวา 
วาสุลทตฺตำ อาทาย ปลายิ.

๑ สี. สพฺพเมว.
๒ ยุ. ปณฺณรสี.
๓ แกว้สารพดันึก
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ทหารรกัษาวังทั้งหลาย เห็นพระเจ้าอุเทน กำาลังหนีไป จึงกราบทูลแด่พระราชา. 
อนฺเตปุรปาลกา ปลายนฺตำ ทิสฺวา คนฺตวฺา รญฺโญ อาโรเจสุำ.

พระราชาทรงส่งพลไป ดว้ยพระดำารัสสั่งวา่ “พวกเจ้าจงไปเรว็.”
ราชา “สีฆำ คจฺฉถ -อิติ พลำ ปหิณิ.

พระเจา้อุเทน ทรงทราบวา่ พลนิกายไล่ตามแล้ว จึงทรงแก้กระสอบกหาปณะ ทำากหาปณะให้ตก.
อุเทโน พลสฺส ปกฺขนฺตภาวำ ญตวฺา กหาปณปสิพฺพกำ โมเจตวฺา ปาเตสิ.

พวกมนุษย์เก็บกหาปณะข้ึน แล้วไล่ตามไปอีก.
มนุสฺสา กหาปเณ อุจฺจินิตฺวา ปุน ปกฺขนฺทึสุ.

ฝา่ยพระเจ้าอุเทน ก็ทรงแก้กระสอบทองแล้วทำาให้ตก 
เมื่อมนุษย์เหล่าน้ัน มวัเน่ินช้าอยู่ เพราะความละโมบในทอง  ก็เสด็จถึงค่ายของพระองค์ ซ่ึงตั้งอยู่ภายนอก.
อติโร สุวณฺณปสิพพฺกำ โมเจตฺวา ปาเตตวฺา เตสำ สุวณฺณโลเภน ปปญฺจนฺตานญฺเญว พหิ นิวุตฺถำ อตตฺโน ขนฺธาวารำ ปาปุณิ.

ขณะน้ัน พลนิกายพอเห็นท้าวเธอเสดจ็มา ก็แวดล้อมเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่พระนครของตน.
อถ นำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ว อตตฺโน พลกาโย ปริวาเรตฺวา นครำ ปเวเสสิ.

ทา้วเธอ ครั้นเสด็จไปแล้ว กอ็ภิเษกพระนางวาสุลทตัตา ตั้งไว้ในตำาแหน่งแห่งอัครมเหสี.
โส คนฺตฺวา ว วาสุลทตฺตำ อภิสญิฺจิตวฺา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ.

น้ีเป็นเรื่องของพระนางวาสุลทัตตา.
อิทำ วาสุลทตตฺาย วตฺถุ.

[ประวัตินางมาคันทิยา]

อน่ึง หญิงอื่นอีก ชื่อว่า นางมาคันทิยา ก็ได้ตำาแหน่งแห่งอัครมเหสี แต่สำานักของพระราชา. 
อปรา ปน มาคนฺทิยา นาม รญโฺญ สนฺติกา อคคฺมเหสิฏฺฐานำ ลภิ.

ได้ยินว่า นางเป็นธดิาของพราหมณ์ชื่อมาคันทิยะ ในแคว้นกรุุ.
สา กริ กรุุรฏฺเฐ มาคนฺทิยสฺส พฺราหฺมณสฺส ธตีา. 

แม้มารดาของนางก็ชื่อวา่ มาคันทิยาเหมือนกัน.
มาตาปิสฺสา มาคนฺทิยาเตฺวว นามำ.

ถึงอาของนางก็ชือ่ว่า มาคันทิยะด้วย. 
จฬูปิตาปิสฺสา มาคนฺทิโย ว.

นางเป็นคนมีรูปงามเปรียบด้วยเทพอัปสร.
สา อภริูปา อโหสิ เทวจฺฉรปฏิภาคา.
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ก็บิดาของนาง เมื่อไม่ได้สามทีี่คู่ควร [แก่นาง] แม้จะถูกตระกูลใหญ่ๆ อ้อนวอน 
กก็ลับตะเพิดเอาวา่ “พวกทา่นไม่คู่ควรแก่ลูกสาวของฉัน” แล้วไล่ส่งไป.
ปิตา ปนสฺสา อนุจฺฉวกิำ สามกิำ อลภนฺโต มหนฺเตหิ มหนฺเตหิ กุเลหิ ยาจโิตปิ  
“ตุมฺเห น มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิกา -อิติ ตชเฺชตวฺา อุยโฺยเชสิ.

ต่อมาวันหน่ึง พระศาสดาทรงตรวจดูสตัว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง 
ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผล ของมาคันทิยพราหมณ์ พร้อมทั้งปชาบดี๑ 
ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์แล้ว ได้เสด็จไปสู่สถานเป็นที่บำาเรอไฟของพราหมณ์น้ัน ในภายนอกนิคม.
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ  โอโลเกนฺโต มาคนฺทิยพรฺาหฺมณสฺส สปชาปติกสฺส อนาคามิผลุปนิสฺสยำ ทิสฺวา 
อตฺตโน ปตตฺจีวรมาทาย ตสฺส พหินิคเม อคฺคิปรจิรณฏฺฐานำ อคมาสิ.

พราหมณ์น้ัน แลเห็นอัตตภาพ อันเลิศดว้ยความงามแห่งพระรูปของพระตถาคตแล้ว ก็คดิวา่ 
“ชื่อว่าบุรุษอื่นผู้เช่นกับบุรุษน้ี ย่อมไม่มใีนโลกน้ี, บุรุษน้ีเป็นผู้คู่ควรแก่ธดิาของเรา, 
เราจักให้ธดิาของเราแก่บุรุษน้ี เพื่อประโยชน์จะได้เลี้ยงดู” ดังน้ีแล้ว จึงกลา่วว่า 
“ทา่นสมณะ ธดิาของข้าพเจา้มีอยู่คนหน่ึง, ข้าพเจา้ยังไม่เห็นชายผู้คู่ควรแก่นาง ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี, 
ทา่นเป็นผู้คู่ควรแก่นาง, และนางก็เป็นผู้คู่ควรแก่ทา่นแท้, 
ควรทา่นได้นางไว้เป็นปาทบริจาริกา และนางก็ควรได้ท่านไว้เป็นภัสดา,  เราจักให้นางแก่ทา่น 
ทา่นจงยืนอยู่ในที่น้ีแล จนกว่าข้าพเจ้าจะไป (กลับมา).”
โส ตถาคตสฺส รูปโสภคฺคำ๒ อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา “อิมสฺมึ โลเก อิมินา ปุริเสน สทิโส อญฺโญ ปุริโส นาม นตฺถิ, 
อยำ มยฺหำ ธตีุ อนุจฺฉวิโก, อิมสฺส ปุริสสฺส โปสาวนตฺถาย มม ธีตรำ ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา  
“สมณ เอกา เม ธีตา อตฺถิ, อหำ เอตตฺกำ กาลำ ตสฺสา อนุจฺฉวิกำ ปุริสำ น ปสฺสามิ, ตุมฺเห ตสฺสา สา จ ตุมฺหากญฺเญว อนุจฺฉวิกา, 
ตุมฺหากำ ปาทปรจิาริกำ ตสฺสา จ ภตฺตารำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ, ตำ โว อหำ ทสฺสามิ, ยาว มม คมนา อิเธว ติฏฺฐถ -อิติ อาห.

พระศาสดา ไม่ตรัสอะไร ได้ทรงดุษณีภาพ.
สตฺถา กิญจฺิ อวตฺวา ตุณฺหี อโหสิ.

พราหมณ์ไปสู่เรือนโดยเรว็ กลา่ว (กะนางพราหมณี) วา่ 
“นาง! นาง!  เราเห็นผู้ที่สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้ว, หล่อนจงแต่งตัวมันเรว็ๆ เข้า” ให้ธดิาน้ันแต่งตวั 
แล้วพาไป พร้อมกับนางพราหมณี ได้ไปสู่สำานักของพระศาสดา. 
พฺราหฺมโณ เวเคน ฆรำ คนฺตฺวา “โภติ โภติ ธตีุ เม อนุจฺฉวิโก ทิฏฺโฐ, สีฆำ สีฆำ ตำ อลงฺกโรหิ -อติิ 
ตำ อลงฺการาเปตวฺา สทฺธึ พฺราหฺมณิยา อาทาย สตฺถุ สนฺตกิำ ปายาสิ.

ทัว่พระนคร กึกก้อง (แตกตื่น) วา่ 
“ได้ยินว่า พราหมณ์น้ีไม่ให้ (ลูกสาว) แก่ใครๆ ดว้ยอ้างว่า ‘ชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราไม่มี’ ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี.
กลา่วว่า ‘วันน้ี เราเห็นชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้ว,’ ชายผู้น้ันจะเป็นเช่นไรหนอ? พวกเราจักดูชายผู้น้ัน.”

๑ ภรรยา.
๒ ม. ยุ. รูปโสภคฺคปฺปตฺตำ.
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สกลนครำ สงฺขุภิ “อยำ เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ ธตีุ อนุจฺฉวิโก นตฺถีติ กสฺสจิ อทตวฺา ‘อชฺช เม ธตีุ อนุจฺฉวิโก ทิฏฺโฐติ กริ วทติ,  
กทีิโส นุ โข โส, ปสฺสิสฺสาม นำ -อิต.ิ

มหาชนจึงออกไป พร้อมกับพราหมณ์น้ันด้วย.
มหาชโน เตเนว สทฺธึ นิกฺขมิ.

เมื่อพราหมณ์น้ัน พาธดิามาอยู่  พระศาสดามิได้ทรงยืนในที่ทีพ่ราหมณ์น้ันพดูไว้ 
ทรงแสดงเจดีย์คอืรอยพระบาทไว้ในที่น้ันแล้ว ได้เสด็จไปทรงยืนในที่อื่น.
ตสฺมึ ธตีรำ คเหตฺวา อาคจฺฉนฺเต, สตฺถา เตน วุตฺตฏฺฐาเน อฐตวฺา ตตฺถ ปทเจติยำ ทสฺเสตฺวา คนฺตวฺา อญฺญสฺมึ ฐาเน อฏฺฐาสิ.

แท้จริง เจดีย์คือรอยพระบาทของพระพทุธเจ้าทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ทีพ่ระองค์ทรงอธิษฐานแล้วเหยียบไว้เท่าน้ัน, 
ย่อมไม่ปรากฏในที่อื่น; 
พุทฺธานำ หิ ปทเจติยำ อธิฏฺฐหิตวฺา อกฺกนฺตฏฺฐาเนเยว ปญฺญายติ, น อญฺญตฺถ.

อน่ึง เจดีย์ คอืรอยพระบาท เป็นสิ่งที่ทรงอธิษฐานไว้เพื่อประสงค์แก่บุคคลเหล่าใด, 
บุคคลเหล่าน้ันจำาพวกเดียว ย่อมแลเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทน้ัน; 
เยสญฺจ อตฺถาย อธิฏฺฐิตำ โหติ, เตว นำ ปสฺสนฺติ, 

ก็สตัว์มีชา้งเป็นต้น จงเหยียบก็ตาม, มหาเมฆ๑ จงตกกต็าม, ลมบ้าหมู จงพดักต็าม เพื่อจะให้บุคคลเหล่าน้ันแลไม่เห็น, 
ใครๆ ก็ไม่สามารถเพื่อจะลบเจดีย์คือรอยพระบาทน้ันได้.
เตสำ ปน อทสฺสนกรณตฺถำ  หตฺถิอาทโย วา อกกฺมนฺตุ, มหาเมโฆ วา วสฺสตุ, เวรมพฺวาตา วา ปหรนฺตุ, น นำ โกจิ มกเฺขตุำ สกฺโกติ.

ลำาดับน้ัน นางพราหมณี กล่าวกะพราหมณ์วา่ “ชายน้ันอยู่ที่ไหน?”
อถ พฺราหฺมณี พรฺาหฺมณำ อาห “กุหึ โส ปุริโส -อิต.ิ

พราหมณ์ คิดว่า “เราไดพู้ดกะเขาว่า ‘ทา่นจงยืนอยู่ในที่น้ี,’ เขาไปเสียในที่ไหนหนอ?” 
แลดูอยู่ ก็เห็นเจดียค์ือรอยพระบาท จึงกลา่ววา่ “น้ีเป็นรอยเท้าของผู้น้ัน.”
“อิมสฺมึ ฐาเน ติฏฺฐาหีติ นำ อวจำ, กุหึ นุ โข โส คโต -อติิ  โอโลเกนฺโต ปทเจติยำ ทิสฺวา “อยมสฺส ปทวลญฺโช -อิติ อาห.

นางพราหมณี ร่ายลักษณมนต์แลว้ตรวจตราดูลักษณะแห่งรอยพระบาท เพราะความเป็นผู้แคล่วคล่องในเวททั้ง ๓๒  
พร้อมทั้งมนต์สำาหรับทายลกัษณะ กลา่ววา่ “ทา่นพราหมณ์ น้ีมิใชร่อยเท้าของผู้มักเสพกามคณุ ๕” แล้วกล่าวคาถาน้ีวา่
พฺราหฺมณี สลกฺขณมนฺตานำ ติณฺณำ เวทานำ ปคุณตาย ลกฺขณมนฺเต ปรวิตฺเตตฺวา ปทลกฺขณำ อุปธาเรตฺวา 
“นยิทำ พรฺาหฺมณ ปญฺจกามคุณเสวิโน ปทำ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

“รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏกิำ ปทำ ภเว 
ทุฏฺฐสฺส โหติ สหสานุปีฬติำ
มฬฺูหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตำ ปทำ
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสำ ปทำ -อิต.ิ

๑ ห่าฝนใหญ่
๒ หักฉัฏฐี เป็นสัตตมี ในเมื่อเข้ากับธาตุเป็นไปในความฉลาด, สามารถ, แคล่วคล่อง  เช่น ธมฺมสฺส โกวิโท ฉลาดในธรรม.
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“ก็คนเจ้าราคะ พึงมีรอยเท้ากระหย่ง (เว้ากลาง),  
คนเจ้าโทสะ ย่อมมีรอยเท้าอันเส้นบีบ (หนักส้น),  
คนเจ้าโมหะ ย่อมมรีอยเท้าจิกลง (หนักทางปลายน้ิวเท้า),  
คนมีกิเลสเครือ่งมุงบังอันเปิดแล้ว มีรอยเช่นน้ี น้ี.”

ลำาดับน้ัน พราหมณ์กล่าว[ประชด] กะนางว่า 
“นาง หล่อนเป็นผู้มีปกติเห็นมนต์ เหมือนจระเข้ในตุ่มนำ้า เหมือนโจรอยู่ในทา่มกลางเรือน  จงน่ิงเสียเถิด.”
อถ นำ พฺราหฺมโณ อาห “โภติ ตฺวำ อุทกจาฏิยำ๑ กุมฺภิเล วิย เคหมชฺเฌ วสนโจเร วิย มนฺเต ปสฺสนสีลา ตุณฺหี โหหิ -อติิ.

นางพราหมณีกล่าววา่ 
“ทา่นพราหมณ์ ทา่นอยากจะพูดคำาใด กจ็งพูดคำาน้ัน;  รอยเท้าน้ี มิใช่รอยเทา้ของผู้มักเสพกามคุณ ๕.”
“พฺราหฺมณ ยำ อิจฺฉสิ, ตำ วเทหิ; นยิทำ ปญฺจกามคุณเสวิโน ปทำ -อิต.ิ

พราหมณ์ แลดูข้างโน้นข้างน้ี เห็นพระศาสดาแล้ว กล่าวว่า “น้ี คือชายผู้น้ัน” จึงไป
กลา่วว่า “ท่านสมณะ ข้าพเจ้าจะให้ธิดา เพื่อต้องการได้เลี้ยงดูกัน.”
อิโต จโิต จ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ ทิสวฺา “อยำ โส ปุริโส -อติิ วตฺวา พฺราหฺมโณ คนฺตวฺา 
“สมณ ธตีรำ เต โปสาวนตฺถาย ทมฺมิ -อิติ อาห.

พระศาสดา ไม่ตรัสเลยว่า “เรามีความต้องการด้วยธิดาของทา่น หรือไม่มี” ตรัสว่า 
“พราหมณ์ เราจะกล่าวเหตุอันหน่ึงแก่ท่าน,” เมื่อพราหมณ์กลา่ววา่ “จงกล่าวเถิด ทา่นสมณะ” 
จึงตรัสบอก (๑) การที่พระองค์ถูกมารติดตาม ต้ังแต่ออกผนวช จนถึงโคนต้นอชปาลนิโครธ 
และ (๒) การประเล้าประโลมอันธิดามารทั้งหลาย ผู้มาเพื่อระงับความโศกของมารน้ัน ผู้โศกาดรูอยู่ว่า 
“บัดน้ี พระสมณโคดมน้ี ลว่งวิสัยแห่งเราเสียแล้ว” ประกอบข้ึน ด้วยสามารถแห่งเพศนางกุมาริกาเป็นต้น 
ที่โคนต้นอชปาลนิโครธ แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ธตีรา เต มยฺหำ อตฺโถ อตฺถิ วา นตฺถิ วา -อติิ อวตฺวา ว “พรฺาหฺมณ เอกนฺเต การณำ กเถมิ -อติิ วตฺวา, 
“กเถหิ สมณ -อิติ วุตฺเต,  มหาภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อชปาลนิโคฺรธมูลา มาเรน อนุพนฺธภาวำ 
อชปาลนิโครฺธมูเล จ “อตีโตทานิ เม เอส วิสยนฺติ ตสฺส โสกาตุรสฺส โสกวูปสมนตฺถำ อาคตาหิ มารธีตาหิ กุมาริกวณฺณาทวิเสน 
ปโยชิตปโลภนำ  อาจกิฺขิตฺวา๒ อิมำ คาถมาห.

“เรามิได้มีแม้ความพอใจในเมถุน เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา, 
ไฉนเล่าจกัมีความพอใจ เพราะเห็นธิดาของทา่นน้ี ซ่ึงเต็มไปด้วยมตูรและกรีส?,
เราไม่ปรารถนา๓ จะถูกต้องธดิาของท่านน้ี แม้ด้วยเท้า.”

“ทิสวฺาน ตณฺหำ อรติญฺจ ราคำ 
นาโหสิ ฉนฺโท อปิ เมถุนสฺมึ 
กิเมวทิำ มุตตฺกรีสปุณฺณำ 

๑ สี. ม. ย.ุ  อุทกปาติยำ.
๒ สี. ม. ย.ุ  อาจิกฺขิตฺวา ตทาปิ มยหฺำ.
๓ อิจฺเฉ ลง เอ วัตตมานาวิภตัติ อัตตโนบท อุตตมบุรุษ, ไม่ใช่ เอยยฺ สัตตมีวิภตัติ.
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ปาทาปิมำ สมฺผุสิตุำ น อิจฺเฉ -อติิ๑.

ในที่สดุแห่งคาถา พราหมณ์และพราหมณี ก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผล.
คาถาปริโยสาเน พรฺาหฺมโณ จ พฺราหฺมณี จ อนาคามิผเล ปติฏฺฐหึสุ.

ฝา่ยนางมาคันทิยาผู้เป็นธิดาแล ผูกอาฆาตในพระศาสดา วา่ 
“ถ้าสมณะน้ัน ไม่มีความต้องการดว้ยเรา, ก็ควรกลา่วถึงความที่ตนไม่มีความต้องการ; 
แต่สมณะน้ี (กลับ) ทำาให้เราเป็นผู้เต็มไปดว้ยมูตรและกรีส; 
เอาเถอะ, เราอาศัยความถึงพร้อมด้วยชาติ ตระกูล ประเทศ โภคะ ยศ และวัย ได้ภัสดา๒เห็นปานน้ันแล้ว 
จกัรู้กรรมอันเราควรทำาแก่สมณโคดม.”
มาคนฺทิยาปิ โข ธตีา “สจสฺส สมณสฺส มยา อตฺโถ นตฺถิ, อนตฺถิกภาโว วตฺตพฺโพ,  อยำ ปน มำ มุตตฺกรีสปุณฺณำ กโรติ, 
โหตุ อตตฺโน ชาติกุลปปเทสโภคยสวยสมฺปตฺตึ อาคมฺม ตถารูปํ ภตตฺารำ ลภติฺวา สมณสฺส โคตมสฺส กตฺตพฺพยตฺุตกำ ชานิสฺสามิ -
อติิ สตฺถริ อาฆาตำ พนฺธิ.

ถามว่า “กพ็ระศาสดา ทรงทราบความเกิดข้ึนแห่งความอาฆาตในพระองค์ ของนาง หรือไม่ทรงทราบ?”
“กึ ปน สตฺถา ตสฺสา อตฺตนิ อาฆาตุปฺปตตฺึ ชานาติ น ชานาติ -อติิ.

ตอบว่า “ทรงทราบเหมือนกัน.”
“ชานาติเยว.

ถามว่า “เมื่อพระองค์ทรงทราบ เหตุไฉนจึงตรัสพระคาถา?”
“ชานนฺโต กสฺมา คาถมาห -อติิ.

ตอบว่า “พระองคต์รัสพระคาถา ดว้ยสามารถแห่งพราหมณ์และพราหมณีทั้ง ๒ นอกน้ี๓.”
“อติเรสำ ทวฺินฺนำ วเสน.

ธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ทรงคำานึงถึงความอาฆาต 
ย่อมทรงแสดงธรรม ดว้ยสามารถแห่งบุคคล ผู้ควรบรรลุมรรคผลเท่าน้ัน.
พุทฺธา นาม อาฆาตำ อคเณตวฺา มคฺคผลาธิคมารหานำ วเสน ธมฺมำ เทเสนฺติเยว.

มารดาบิดา พานางมาคันทิยาน้ัน ไปฝากนายจูฬมาคันทิยะ ผู้เป็นน้องชาย แลว้ไปสู่สำานักของพระศาสดา 
ทั้ง ๒ คนบวชแล้ว ก็ได้บรรลุอรหัตผล.
มาตาปิตโร ตำ เนตฺวา จฬูมาคนฺทิยำ กนิฏฺฐำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา อุโภปิ ปพฺพชติฺวา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

๑ อยำ ปรสฺสปทสฺส เอ - วตฺตมานาวิภตตฺิ อตตฺโนปทสฺส อุตฺตมปฺริเส วตตฺติ น สตตฺมิยำ เอยฺยำ. 
อยญฺจ กจฺจายนมูลสฺส อาขฺยาตกปฺปนเย โอโลเกตพพฺา.

๒ ภตฺตา [ภตฺตุ] ภัสดา ผู้เล้ียง, สามี
๓ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง (หรือหลายคน) ท่ีเหลือ
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ฝา่ยนายจูฬมาคันทิยะ๑ คิดว่า “ธิดา๒ของเราไม่ควรแก่ผู้ตำ่าช้า, ควรแก่พระราชาผู้เดียว” จึงพานางไปสู่เมืองโกสัมพี 
ตบแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้ว ได้ถวายแดพ่ระเจา้อุเทน ดว้ยคำาว่า “นางแกว้น้ีควรแก่สมมติเทพ.”
จฬูมาคนฺทิโยปิ จินฺเตสิ “มม ธตีา โอมกสตตฺสฺส นานุจฺฉวิกา, เอกสฺส รญฺโญว อนุจฺฉวิกา -อติิ ตำ อาทาย โกสมฺพึ คนฺตฺวา 
สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงกฺรติฺวา “อิมำ อติฺถีรตนำ เทวสฺส อนุจฺฉวิกำ -อติิ อุเทนสฺส รญฺโญ อทาสิ.

พระเจา้อุเทนน้ันพอทรงเห็นนาง ก็เกิดสิเนหาอย่างแรงกลา้ จึงประทานการอภิเษก 
ทำามาตุคาม ๕๐๐ ให้เป็นบรวิารของนาง ตั้งไว้ในตำาแหน่งแห่งอัครมเหสีแล้ว.
โส ตำ ทิสฺวาว อุปฺปนฺนพลวสิเนโห อภิเสกำ ทตวฺา ปญฺจสตมาตุคามมสฺสา ปริวารำ กตวฺา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ.

น้ีเป็นเรื่องของนางมาคันทิยา.
อิทำ มาคนฺทิยาย วตฺถุ.

พระเจา้อุเทนน้ัน ได้มีอัครมเหสี ๓ นาง ซ่ึงมีหญิงฟ้อน ๑,๕๐๐ คนเป็นบริวาร ด้วยประการดังน้ี.
เอวมสฺส ทิยฑฺฒสหสฺสนาฏกติฺถี ปรวิารา ติสฺโส อคฺคมเหสิโย อเหสุำ.

[สามเศรษฐีกับดาบส]

กใ็นสมัยน้ันแล เมืองโกสัมพี มีเศรษฐี ๓ คน คือ โฆสกเศรษฐี กุกกุฏเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี.
ตสฺมึ โข ปน สมเย “โฆสกเสฏฺฐี กุกฺกุฏเสฏฺฐี ปาวารกิเสฏฺฐี -อติิ โกสมพฺิยำ ตโย เสฏฺฐิโน โหนฺติ.

เศรษฐีเหล่าน้ัน เมื่อวัสสูปนายิกา๓ใกลเ้ข้ามาแล้ว, 
เห็นดาบส ๕๐๐ มาจากหิมวันตประเทศ กำาลังเที่ยวไปเพื่อภิกษาในพระนคร ก็เลื่อมใส จึงนิมนต์ให้น่ังให้ฉันแล้ว 
รับปฏิญญาให้อยู่ในสำานักของตนตลอด ๔ เดือนแล้ว 
ให้ปฏิญญาเพื่อต้องการแก่อันมาอีก ในสมัยที่ชุ่มด้วยฝน (ฤดูฝน) แล้วส่งไป.
เต, อุปกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย, ปญฺจสเต ตาปเส หิมวนฺตโต อาคนฺตวฺา นคเร ภิกฺขาย จรนฺเต ทิสวฺา ปสีทิตฺวา นิสีทาเปตฺวา 
โภเชตวฺา ปฏิญฺญำ คเหตวฺา จตฺตาโร มาเส อตฺตโน สนฺติเก วาสาเปตฺวา 
ปุน วสฺสารตฺเต อาคมนตฺถาย ปฏิชานาเปตฺวา อุยฺโยเชสุำ.

จำาเดิมแต่น้ัน แม้ดาบสทั้งหลาย อยู่ในหิมวันตประเทศตลอด ๘ เดือนแล้ว จึงอยูใ่นสำานักของเศรษฐีเหล่าน้ัน ตลอด ๔ เดือน.
ตาปสาปิ ตโต ปฏฺฐาย อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสติฺวา จตฺตาโร มาเส เตสำ สนฺติเก วสนฺติ.

ดาบสเหล่าน้ัน เมื่อมาจากหิมวันตประเทศในเวลาอื่น เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหน่ึง ในแดนอรัญ จึงน่ังที่โคนต้นไทรน้ัน.
เต อปรภาเค หิมวนฺตโต อาคจฺฉนฺตา อรญฺญายตเน เอกำ มหานิโครฺธำ ทิสฺวา ตสฺส มูเล นิสีทึสุ.

บรรดาดาบสเหล่าน้ัน ดาบสผู้เป็นหัวหน้า คดิว่า 
“เทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้น้ี จักมิใช่เทวดาผูต้ำ่าศกัดิ์, เทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่ทีเดียว พึงมีทีต่้นไทรน้ี; 
เป็นการดีหนอ, ถ้าหากเทวราชน้ี พึงให้นำ้าควรดื่มแด่หมู่ฤษี.”

๑ อาของนางมาคันทิยา
๒ เรียกหลาน (ลูกของพี่ชาย) ว่า ธดิา ลูกสาว
๓ ดถิีเป็นท่ีน้อมเข้าไปใกล้ซึ่งกาลฝน, วันใกล้วันเข้าพรรษา
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เตสุ เชฏฺฐกตาปโส จินฺเตสิ “อิมสฺมึ รกฺุเข อธวิตฺถา เทวตา น โอรมตกิา ภวิสฺสติ, มเหสกฺเขเนเวตฺถ เทวราเชน ภวิตพฺพำ, 
สาธุ วตสฺส สจายำ อิสิคณสฺส ปานียำ ทเทยฺย -อติิ.

เทวราชน้ันได้ถวายนำ้าดื่มแลว้.
โส ปานียำ อทาสิ.

ดาบสคิดถึงนำ้าอาบ.
ตาปโส นหาโนทกำ จินฺเตสิ.

เทวราชก็ได้ถวายนำ้าอาบแม้น้ัน.
ตมฺปิ อทาสิ.

ต่อจากน้ัน ดาบสผู้เป็นหัวหน้า ก็คิดถึงโภชนะ เทวราชก็ถวายโภชนะแม้น้ัน.
ตโต โภชนำ จินฺเตสิ. ตมฺปิ อทาสิ.

ลำาดับน้ัน ดาบสน้ัน ได้มคีวามปรวิิตกน้ีว่า “เทวราชน้ีให้ทุกสิ่งที่เราคดิแล้วและคิดแล้ว, เออหนอ เราพึงเห็นเทวราชน้ัน.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อยำ เทวราชา อมฺเหหิ จินฺติตจินฺติตำ สพฺพำ เทติ, อโห วต นำ ปสฺเสยฺยาม -อติิ.

เทวราชน้ัน ชำาแรกลำาต้นไม้ แสดงตนแล้ว.
โส รุกฺขกฺขนฺธำ ปทาเลตวฺา อตตฺานำ ทสฺเสสิ.

ขณะน้ัน ดาบสทั้งหลาย ถามเทวราชน้ันว่า “ท่านเทวราช ท่านมีสมบัติมาก สมบัติน้ีท่านได้แล้ว เพราะทำากรรมอะไรหนอ?”
อถ นำ “เทวราช มหตี เต สมฺปตฺติ, กินฺนุ โข กตฺวา อยำ ลทธฺา -อติิ ปุจฺฉึสุ.

เทวราช. ขออย่าซักถามเลย พระผู้เป็นเจา้.
“มา ปุจฺฉถ อยฺย -อติิ.

ดาบส. จงบอกมาเถิด ทา่นเทวราช.
“อาจิกฺข เทวราช -อติิ.

เทวราชน้ัน ละอายอยู่ เพราะกรรมที่ตนทำาไว้ เป็นกรรมเล็กน้อย จึงไม่กลา้จะบอก, 
แต่เมื่อถูกดาบสเหล่าน้ันเซ้าซ้ีบ่อยๆ เข้าก็กล่าววา่ “ถ้าเช่นน้ัน ขอท่านทั้งหลายจงฟัง” ดังน้ีแล้ว จึงเล่าไป.
โส อตตฺนา กตกมฺมสฺส ปริตฺตกตตฺา ลชฺชมาโน กเถตุำ น วิสหติ, 
เตหิ ปุนปฺปุนำ นิปฺปีฬิยมาโน ปน “เตนหิ สุณาถ -อติิ วตฺวา กเถสิ.

[ประวัติเทวดา]

ได้ยินว่า เทวราชน้ัน เป็นคนเข็ญใจคนหน่ึง แสวงหาการงานจ้างอยู่ 
ได้การงานจา้งในสำานักของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้ว ก็อาศัยการงานน้ันเลี้ยงชีวติ.
โส กิร เอโก ทุคคฺตมนุสฺโส หุตวฺา ภตึ ปริเยสนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส สนฺติเก ภติกมฺมำ ลภิตฺวา ตำ นิสฺสาย ชีวติำ กปฺเปสิ.

ต่อมา เมื่อถึงวันอุโบสถวันหน่ึง, อนาถบิณฑิกเศรษฐี มาจากวิหารแล้ว ถามว่า 
“ในวันน้ี ใครๆ ได้บอกความเป็นวันอุโบสถแก่ลูกจ้างคนน้ันแล้วหรือ?”.
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อเถกสฺมึ อุโปสถทิวเส สมฺปตฺเต, อนาถปิณฺฑิโก วิหารโต อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ  
“ตสฺส ภตกิสฺส อชชฺ อุโปสถทิวสภาโว เกนจิ กถิโต -อิต.ิ

คนในบ้านตอบวา่ “ข้าแต่นาย ยังไม่ได้บอก.”
“น กถิโต สามิ -อติิ.

อนาถปิณฑิกะ กล่าวว่า “ถ้าเช่นน้ัน พวกเจา้จงหุงอาหารเย็นไว้สำาหรับเขา.”
“เตนหิสฺส สายมาสำ ปจถ -อติิ.

คราวน้ัน คนเหล่าน้ันก็หุงข้าวสุกแห่งข้าวสารกอบหน่ึงไว้ เพื่อชายน้ัน.
อถสฺส ปตฺโถทนำ ปจึสุ.

ชายน้ัน ทำางานในป่าตลอดวันน้ัน มาในเวลาเย็น 
เมื่อเขาคดข้าวให้ ก็ยังไม่บรโิภคโดยพลันก่อน ดว้ยคิดว่า “เราเป็นผู้หิวแล้ว” คดิว่า 
“ในวันทั้งหลายอื่น ความโกลาหลใหญ่ ย่อมมีในเรือนน้ีวา่ ‘ขอทา่นจงให้ข้าว ขอทา่นจงให้แกง ขอท่านจงให้กับ,’
ในวันน้ี ทุกคนเป็นผู้เงียบเสียง นอนแล้ว. พากันคดอาหารไว้เพื่อเราคนเดียวเท่าน้ัน; น้ีเป็นอย่างไรหนอ?” จึงถามว่า 
“คนที่เหลือ บริโภคแล้วหรือ?” 
โส ตำทวิสำ อรญฺเญ กมฺมำ กตฺวา สายำ อาคนฺตฺวา, ภตฺเต วฑฺเฒตฺวา ทินฺเน, “ฉาโตสฺมิ -อติิ สหสา อภุญฺชิตวฺา ว 
“อญฺเญสุ ทวิเสสุ อิมสฺมึ เคเห ‘ภตตฺำ เทถ, สูปํ เทถ, พฺยญฺชนำ เทถาติ มหาโกลาหลำ โหติ, อชชฺ สพฺเพ นิสฺสทฺทา นิปชฺชึสุ, 
มยฺหเมเวกสฺส อาหารำ วฑฺฒยึสุ, กินฺนุ โข เอตำ -อิติ จินฺเตตฺวา ปุจฺฉิ “อวเสสา ภุญฺชึสุ -อิต.ิ

คนทั้งหลายตอบว่า “ไม่บรโิภค พ่อ.”
“น ภุญชฺึสุ ตาต -อติิ.

ผูร้ับจ้าง. เพราะเหตุไร?
“กึ การณา -อติิ.

คนทั้งหลาย. ในเรือนน้ี เขาไม่หุงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลาย, คนทุกคน ย่อมเป็นผู้รักษาอโุบสถ, 
โดยที่สดุ เด็กแม้ผู้ยังดื่มนม ท่านมหาเศรษฐี ก็ให้บ้วนปาก ให้ใส่ของมีรสหวาน ๔ ชนิด๑ ลงในปาก 
ทำาให้เป็นผู้รักษาอุโบสถแล้ว, 
เมื่อประทีปซ่ึงระคนดว้ยนำ้ามันหอม สวา่งอยู่ เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายไปสู่ที่นอนแล้ว ย่อมสาธยาย
อาการ ๓๒; 
แต่วา่ พวกเรามิได้ทำาสติไว้ เพื่อจะบอกความทีว่ันน้ีเป็นวันอุโบสถแก่ท่าน, 
เพราะเหตุน้ัน พวกเราจึงหุงข้าวไว้เพื่อท่านคนเดียว, ท่านจงรับประทานอาหารน้ันเถิด.

“อิมสฺมึ เคเห อุโปสถทิวเสสุ สายมาสำ น ปจนฺติ, สพฺเพ อุโปสถิกา โหนฺติ, 
อนฺตมโส ถนปายิโนปิ ทารเก มุขำ วิกฺขาเลตฺวา จตุมธรุำ มุเข ปกฺขิปาเปตฺวา มหาเสฏฺฐี อุโปสถิเก กาเรสิ. 
คนฺธเตลปฺปทีเป ชาลนฺเต, ขุทฺทกมหลฺลกทารกา สยนคตา ทวฺตฺตึสาการำ สชฺฌายนฺติ, 
ตุยฺหำ ปน อุโปสถทิวสภาวำ กเถตุำ สตึ น กริมฺหา, ตสฺมา ตเวว ภตฺตำ ปกฺกำ, ภุญฺชสฺสุ นำ -อิต.ิ

๑ คือ เนยใส เนยข้น นำ้าผ้ึง นำ้าอ้อย.
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ผูร้ับจ้าง. ถ้าการที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถในบัดน้ี ย่อมควรไซร้  แม้เราก็พึงเป็นผู้รักษาอุโบสถ.
“สเจ อิทานิ อโุปสถิเกน ภวิตุำ วฏฺฏติ, อหำปิ ภเวยฺยำ -อิติ อาห.

คนทั้งหลาย. เศรษฐีย่อมรู้เรื่องน้ี.
“อิทำ เสฏฺฐี ชานาติ -อิต.ิ

ผูร้ับจ้าง. ถ้าเช่นน้ัน ขอพวกท่านจงถามเศรษฐีน้ัน.
“เตนหิ นำ ปุจฺฉถ -อิต.ิ

คนเหล่าน้ัน ไปถามเศรษฐีแล้ว.
เต คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ปุจฺฉึสุ.

เศรษฐีน้ัน กล่าวอย่างน้ีวา่ 
“ชายน้ัน ไม่บริโภคในบัดน้ี บ้วนปากแล้ว อธิษฐานองค์อุโบสถทั้งหลาย จักได้อโุบสถกรรมกึ่งหน่ึง.”
โส เอวมาห “อิทานิ อภุญฺชติฺวา มุขำ วกิฺขาเลตวฺา อุโปสถงฺคานิ อธิฏฺฐหนฺโต อุปฑฺฒุโปสถกมฺมำ ลภิสฺสติ -อติิ.

ฝา่ยคนรับจ้าง ฟังคำาน้ัน ได้กระทำาตามน้ันแล้ว.
อติโร ตำ สุตฺวา ตถา อกาสิ.

เมื่อเขาหิวโหยแล้ว เพราะทำางานตลอดทั้งวัน ลมกำาเริบแล้วในสรีระ.
ตสฺส สกลทวิสำ กมฺมำ กตฺวา ฉาตสฺส สรีเร วาตา กุปฺปึสุ.

เขาเอาเชือกผกูท้อง จับที่ปลายเชือกแล้ว กลิ้งเกลือกอยู่.
โส โยตฺเตน๑ อุทรำ พนฺธิตฺวา โยตฺตโกฏิยำ คเหตฺวา ปริวตฺตติ.

เศรษฐีสดับความเป็นไปเช่นน้ัน มีคนถือคบเพลิง ให้คนถือเอาของมีรสหวาน ๔ ชนิด มาสู่สำานักของชายน้ัน 
ถามว่า “เป็นอย่างไร? พ่อ”
เสฏฺฐี ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา อุกฺกาหิ ธาริยมานาหิ จตุมธรุำ คาหาเปตฺวา ตสฺส สนฺตกิำ อาคนฺตฺวา “กึ ตาต -อิติ ปุจฺฉิ.

ผูร้ับจ้าง. นาย  ลมกำาเริบแก่ข้าพเจา้.
“สามิ วาตา เม กุปฺปิตา -อิต.ิ

เศรษฐี. ถ้าอย่างน้ัน เจา้จงลุกข้ึน เคี้ยวกินเภสัชน้ี.
“เตนหิ อุฏฺฐาย อิทำ เภสชฺชำ ขาทาหิ -อิต.ิ

ผูร้ับจ้าง. นาย แม้ทา่นทั้งหลายรับประทานแล้วหรือ?
“ตุมฺเหปิ ขาทิตฺถ สามิ -อติิ.

เศรษฐี. ความไม่สบาย ของพวกเราไม่มี, เจ้าเคี้ยวกินเถิด.
“อมฺหากำ อผาสกุำ นตฺถิ, ตฺวำ ขาทาหิ -อิต.ิ

๑ สี. ย.ุ โยตฺตำ.
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เขากล่าวว่า “นาย  ข้าพเจา้ เมื่อทำาอุโบสถกรรม ไม่ได้อาจเพื่อจะทำาอุโบสถกรรมทั้งสิ้นได้,
แม้ในอุโบสถกรรมกึ่งหน่ึงของข้าพเจา้ อย่าได้เป็นของบกพร่องเลย” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ปรารถนา (เพื่อจะเคี้ยวกิน).
“สามิ อุโปสถกมฺมำ กโรนฺโต สกลำ กาตุำ นาสกฺขึ, อุปฑฺฒุโปสถกมฺมำปิ เม วิกลำ มา อโหสิ -อติิ น อจิฺฉิ.

ชายน้ัน แม้อันเศรษฐี กลา่วอยูว่่า “อยา่ทำาอยา่งน้ีเลย พ่อ” ก็ไม่ปรารถนาแล้ว, 
เมื่ออรุณข้ึนอยู่ ทำากาละแล้ว เหมือนดอกไม้ที่เห่ียวแห้งฉะน้ัน เกิดเป็นเทวดา ที่ต้นไทรน้ัน.
“มา เอวำ กริ ตาต -อิติ วุจจฺมาโนปิ อนิจฺฉิตฺวา, อรุเณ อุฏฺฐหนฺเต, มิลาตมาลา วิย กาลำ กตวฺา 
ตสฺมึ นิโครฺธรกฺุเข เทวตา หุตวฺา นิพฺพตฺติ.

เพราะเหตุน้ัน เทวดาน้ัน ครั้นกลา่วเน้ือความน้ีแล้ว จึงกลา่วว่า 
“เศรษฐีน้ันเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา นับถือพระธรรมว่าเป็นของเรา นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเรา, 
สมบัติน้ัน ข้าพเจ้าได้แลว้ ดว้ยผลอันไหลออกแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหน่ึง ซ่ึงข้าพเจ้าอาศัยเศรษฐีน้ันกระทำาแล้ว.”
ตสฺมา อิมมตฺถำ กเถตฺวา “โส เสฏฺฐี พุทฺธมามโก ธมฺมมามโก สงฺฆมามโก, 
ตำ นิสฺสาย กตสฺส อุปฑฺฒุโปสถกมฺมสฺส นิสฺสนฺเทเนว สา สมฺปตฺติ มยา ลทธฺา -อติิ อาห.

[ดาบสเลื่อมใสออกบวช]

ดาบส ๕๐๐ พอฟังคำาว่า “พระพุทธเจ้า” ก็ลกุข้ึนประคองอัญชลตี่อเทวดา กลา่วว่า “ท่านพดูวา่ ‘พระพุทธเจา้” ดังน้ีแล้ว 
ให้เทวดาน้ันปฏิญญา ๓ ครั้งว่า “ข้าพเจ้าพูดวา่ ‘พระพุทธเจ้า,”  แล้วเปล่งอุทานว่า 
“แม้เสียงกึกก้องน้ีแล ก็หาได้ยากในโลก” แล้วกล่าวว่า 
“ทา่นเทวดา พวกเรา เป็นผู้อันท่านให้ไดฟ้ังเสียง ที่ยังมิได้เคยฟังแล้ว ในแสนกัปเป็นอเนก.”
“พุทฺโธ -อติิ วจนำ สุตวฺาว ปญฺจสตา ตาปสา อุฏฐฺาย เทวตาย อญฺชลึ ปคฺคยฺห ‘พุทฺโธติ วเทสิ -อิติ๑ 
“พุทฺโธติ วทามิ -อติิ ติกฺขตฺตุำ ปฏิชานาเปตวฺา “โฆโสปิ โข เอโส ทุลฺลโภ โลกสฺมึ -อติิ อุทานำ อุทาเนตฺวา  
“เทวเต อเนเกสุ กปฺปสตสหสฺเสสุ อสฺสุตปุพฺพำ สทฺทำ ตยา สุณาปิตมฺห -อิติ อาหำสุ.

ลำาดับน้ัน พวกดาบสที่เป็นอันเตวาสิก ได้กลา่วคำาน้ีกะอาจารยว์่า “ถ้าเช่นน้ัน พวกเราจงพากันไปสู่สำานักของพระศาสดา.”
อถนฺเตวาสกิา อาจริยำ เอตทโวจุำ “เตนหิ สตฺถุ สนฺติกำ คจฺฉาม -อิต.ิ

อาจารย์ กล่าวว่า “พ่อทั้งหลาย เศรษฐี ๓ ท่าน เป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเรา, 
พรุ่งน้ี พวกเรารับภิกษาในที่อยู่ของเศรษฐีเหล่าน้ัน บอกแม้แก่เศรษฐีเหล่าน้ันแล้ว จึงจักไป, 
พ่อทั้งหลาย พวกพ่อ จงยับยั้งอยู่ก่อน.”
“ตาตา ตโย เสฏฺฐิโน อมฺหากำ พหุปการา, เสฺว เตสำ นิเวสเน ภิกฺขำ คณฺหิตฺวา เตสมฺปิ อาจกิฺขิตฺวา คมิสฺสาม, อธวิาเสถ ตาต -อิต.ิ

ดาบสเหล่าน้ัน ยับยั้งอยู่แล้ว.
เต อธิวาสยึสุ.

ในวันรุ่งข้ึน พวกเศรษฐี เตรียมข้าวยาคูและภัตรแล้ว ปูอาสนะไว้ รู้วา่ “วันน้ี เป็นวันมาแห่งพระผู้เป็นเจา้ของเราทั้งหลาย,” 
ทำาการต้อนรับ พาดาบสเหล่าน้ันไปสู่ที่อยู่ เชิญให้น่ัง ได้ถวายภิกษาแล้ว.

๑ สี. ย.ุ วเทหิ -อิติ.
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ปุนทิวเส เสฏฺฐิโน ยาคุภตฺตำ สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตวฺา “อชฺช โน อยฺยานำ อาคมนทิวโส -อติิ ญตฺวา 
ปจฺจุคฺคมนำ กตวฺา เต อาทาย นิเวสนำ คนฺตฺวา นิสีทาเปตฺวา ภกิฺขำ อทำสุ.

ดาบสเหล่าน้ัน ทำาภัตกจิเสร็จแล้ว กล่าวว่า “ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลาย พวกเราจักไป.”
เต กตภตฺตกจิฺจา “มหาเสฏฺฐิโน มยำ คมิสฺสาม -อติิ วทึสุ.

เศรษฐี. ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายรับปฏิญญา ของพวกข้าพเจา้ ตลอด ๔ เดือน ซ่ึงมีในฤดูฝนแล้วมิใช่หรือ? 
บัดน้ี พวกทา่นจักไปไหน?

“นนุ ภนฺเต ตุมฺเหหิ จตฺตาโร วสฺสิเก มาเส อมฺหากำ คหิตา, ปฏิญฺญา, อิทานิ กุหึ คจฺฉถ -อติิ.

ดาบส. ได้ยินวา่ พระพุทธเจา้เกิดข้ึนแล้วในโลก, พระธรรมก็เกิดข้ึนแล้ว, พระสงฆ์ก็เกิดข้ึนแล้ว, 
เพราะฉะน้ัน เราทั้งหลายจักไปสู่สำานักของพระศาสดา. 

“โลเก กิร พุทฺโธ อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, สงฺโฆ อุปฺปนฺโน, ตสฺมา สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสาม -อิต.ิ

เศรษฐี. ก็การไปสู่สำานักของพระศาสดาพระองค์น้ัน ควรแก่ทา่นทั้งหลายเท่าน้ันหรือ?
“กึ ปน ตสฺส สตฺถุ สนฺติกำ ตุมฺหากญฺเญว คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ดาบส. แม้คนเหล่าอื่น กค็วร ไม่ห้าม ผู้มีอายุ.
“อญฺเญสมฺปิ อวาริตำ อาวุโส -อิต.ิ

เศรษฐี. ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นน้ัน ขอทา่นทั้งหลายจงรอก่อน แม้พวกข้าพเจา้ ทำาการตระเตรียมแล้ว ก็จะไป.
“เตนหิ ภนฺเต อาคเมถ, มยำปิ ปรวิจฺฉำ กตฺวา คจฺฉาม -อติิ.

ดาบสเหล่าน้ัน กลา่วว่า “เมื่อทา่นทั้งหลายทำาการตระเตรียมอยู่, ความเน่ินช้า ย่อมมีแกพ่วกเรา, 
พวกเราจะไปก่อน, ทา่นทั้งหลายพึงมาข้างหลัง” ดังน้ีแล้ว ก็ไปก่อน, เฝ้าพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ชมเชยแล้ว 
ถวายบังคม น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง.
“ตุมฺเหสุ ปริวจฺฉำ กโรนฺเตสุ, อมฺหากำ ปปญฺโจ โหติ, มยำ ปุรโต คจฺฉาม, ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺเฉยฺยาถ -อติิ วตฺวา 
เต ปุเรตรำ คนฺตฺวา สมฺมาสมพฺุทฺธำ ทิสฺวา อภติฺถวิตวฺา วนฺทิตวฺา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถา แสดงธรรมแก่ดาบสเหล่าน้ัน.
อถ เนสำ สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.

ในที่สดุแห่งเทศนา ดาบสทั้งปวง บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว ทูลขอบรรพชา 
ได้เป็นผู้ทรงบาตรและจีวร อันสำาเรจ็ดว้ยฤทธิ์ ดจุพระเถระมพีรรษาตั้ง ๑๐๐ 
ในลำาดับแห่งพระดำารัสว่า “ทา่นทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด.”
เทสนาปริโยสาเน สพฺเพ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปตฺวา ปพพฺชฺชำ ยาจติฺวา “เอถ ภิกฺขโว -อติิ๑ วจนสมนนฺตรเมว 
อิทธฺิมยปตฺตจวีรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ.

๑ สี. ม. ย.ุ  เอหิ ภิกฺขุ.
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[๓ เศรษฐสีร้างวิหาร]

เศรษฐีทั้ง ๓ แม้น้ันแล จดัเกวียนคนละ ๕๐๐ เล่ม บรรทกุเครื่องอุปกรณ์แก่ทาน มีผ้าเครื่องนุ่งห่ม เนยใส นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อย
เป็นต้น ไปถึงเมืองสาวตัถีแล้ว เข้าไปสู่พระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา สดับธรรมกถาแล้ว 
ในที่สดุแห่งกถา ก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ถวายทานอยู่ในสำานักของพระศาสดาประมาณกึ่งเดือนแล้ว 
ทูลเชิญพระศาสดา เพื่อประโยชน์เสด็จไปสู่เมืองโกสัมพี, 
เมื่อพระศาสดาจะประทานปฏิญญา จึงตรัสวา่ “คฤหบดีทั้งหลาย พระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดียิ่งในเรือนว่างแล” จึงทูลว่า 
“ข้อน้ัน พวกข้าพระองค์ทราบแล้ว พระเจ้าข้า การที่พระองค์เสด็จมาด้วยสาส์นที่พวกข้าพระองค์ส่งไป ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว 
ไปสู่เมืองโกสัมพี ให้สร้างมหาวิหาร ๓ คือ 
โฆสกเศรษฐี ให้สรา้งโฆสิตาราม,  กกุกุฎเศรษฐีให้สรา้งกุกกุฎาราม,  ปาวาริกเศรษฐี ให้สรา้งปาวาริการาม 
แล้วส่งสาส์นไปเพื่อประโยชน์แก่อันเสด็จมาแห่งพระศาสดา. 
เตปิ โข ตโย เสฏฺฐิโน ปญฺจหิ ปญฺจหิ สกฏสเตหิ วตฺถจฺฉาทนสปฺปิมธุผาณติาทีนิ ทานุปกรณานิ อาทาย สาวตฺถึ ปตฺวา 
เชตวนำ ปวิสิตวฺา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา ธมฺมกถำ สตฺุวา กถาปริโยสาเน โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐาย 
อฑฺฒมาสมตตฺำ ทานำ ททมานา สตฺถุ สนฺติเก วสิตฺวา โกสมฺพีคมนตฺถาย สตฺถารำ ยาจิตฺวา, 
สตฺถารา ปฏิญฺญำ ททนฺเตน “สุญฺญาคาเร โข คหปตโย ตถาคตา อภริมนฺติ -อิติ วุตฺเต,  
“อญฺญาตำ ภนฺเต, อมฺเหหิ ปหิตสาสเนนาคนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา โกสมฺพึ คนฺตฺวา 
“โฆสกเสฏฺฐี โฆสติารามำ, กกฺุกุฏเสฏฺฐี กุกกฺุฏารามำ, ปาวาริกเสฏฺฐี ปาวารกิารามำ -อิติ ตโย มหาวิหาเร กาเรตฺวา 
สตฺถุ อาคมนตฺถาย สาสนำ ปหิณึสุ.

พระศาสดา ทรงสดับสาส์นของเศรษฐีเหล่าน้ัน ก็ได้เสด็จไปในที่น้ันแล้ว.
สตฺถา เตสำ สาสนำ สุตวฺา ตตฺถ อคมาสิ.

เศรษฐีเหล่าน้ัน ต้อนรับเชิญให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปในวิหารแล้ว มอบถวาย ๓ ครั้งวา่ 
“ข้าพระองค์ ขอถวายวิหารน้ีแก่ภิกษุสงฆ์อันมาแต่ ๔ ทิศ ซ่ึงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข” ดังน้ีแล้วย่อมปฏิบัติตามวาระๆ๑.
เต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา สตฺถารำ วิหาเร ปเวเสตฺวา “อิมำ วิหารำ จาตุทฺทิสสฺส พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส เทมิ -อติิ 
ติกฺขตฺตุำ นิยฺยาเทตฺวา วาเรน วาเรน ปฏิชคฺคนฺติ.

พระศาสดา ย่อมประทับอยู่ในวิหารหน่ึงๆ ทุกๆ วัน, 
ประทับอยู่ในวิหารของเศรษฐีคนใด, ก็ย่อมเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนน้ันแล.
สตฺถา เทวสิกำ เอเกกสฺมึ วิหาเร วสติ,  ยสฺส วิหาเร วุตฺโถ โหติ, ตสฺเสว ฆรทวฺาเร ปิณฺฑาย จรติ.

[นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษสุงฆ์]

ก็เศรษฐีทั้ง ๓ คนน้ัน ได้มีนายช่างมาลา ชื่อสุมนะ เป็นผู้อุปัฏฐาก.
เตสำ ปน ติณฺณำ เสฏฺฐีนำ อุปฏฺฐาโก สุมโน นาม มาลากาโร อโหสิ.

๑ ผลัดเปล่ียนกันปฏิบัติ.
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นายสุมนมาลาการน้ัน กล่าวกะเศรษฐีเหล่าน้ัน อยา่งน้ีวา่ 
“ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำาการอุปัฏฐากท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน, เป็นผู้ใคร่เพื่อจะยังพระศาสดาให้เสวย: 
ขอท่านทั้งหลาย จงให้พระศาสดาแก่ข้าพเจ้าวันหน่ึง.”
โส เต เสฏฺฐิโน เอวมาห “อหำ ตุมฺหากำ ทีฆรตตฺำ อุปการโก, สตฺถารำ โภเชตุกาโมมฺหิ, มยฺหำ เอกทิวสำ สตฺถารำ เทถ -อิต.ิ

เศรษฐีทั้ง ๓ น้ัน กล่าวว่า “นาย ถ้าเช่นน้ัน ท่านจงนิมนตพ์ระศาสดาเสวยในวันพรุ่งน้ีเถิด.”
“เตนหิ ภเณ เสฺว โภเชหิ -อติิ.

นายสุมนมาลากาน้ัน รับคำาว่า “ดีแล้ว นาย” ดังน้ี จึงนิมนต์พระศาสดา ตระเตรียมเครื่องสักการะ.
“สาธุ สามิ -อิติ โส สตฺถารำ นิมนฺเตตวฺา สกฺการำ ปฏิยาเทสิ.

ในกาลน้ัน พระราชาพระราชทานกหาปณะ ๘ กหาปณะ ให้เป็นค่าดอกไม้แก่นางสามาวดีทุกๆ วัน.
ตทา ราชา สามาวติยา เทวสิกำ ปุปฺผมูเล อฏฺฐ กหาปเณ เทติ.

ทาสีของนางสามาวดีน้ัน ช่ือนางขุชชุตตรา ไปสู่สำานักของนายสุมนมาลาการ รับดอกไม้ทั้งหลายเนืองนิตย์.
ตสฺสา ขุชฺชตฺุตรา นาม ทาสี สุมนมาลาการสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา นิพทธฺำ ปุปฺผานิ คณฺหาติ.

ต่อมา นายมาลาการ กลา่วกะนางขุชชุตตราน้ันผู้มาในวันน้ัน วา่ 
“ข้าพเจ้านิมนตพ์ระศาสดาไว้แล้ว, วันน้ี ข้าพเจ้าจกับูชาพระศาสดาดว้ยดอกไมอ้ันเลิศ; 
นางจงรออยู่ เป็นผู้ช่วยเหลือในการเลี้ยงพระ ฟังธรรม (เสียก่อน) แล้ว จึงรับดอกไม้ที่เหลือ ไป.”
อถ นำ ตสฺมึ ทวิเส อาคตำ มาลากาโร อาห “มยา สตฺถา นิมนฺติโต, อชฺช อคฺคปุปฺเผหิ สตฺถารำ ปูเชสฺสามิ, 
ติฏฺฐ ตาว,  ตฺวำ ปริเวสนาย สหายกิา หุตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา อวเสสานิ ปุปฺผานิ คเหตวฺา คมิสฺสสิ -อิต.ิ

นางรับคำาวา่ “ได้.”
สา “สาธุ -อิติ อธวิาเสสิ.

นายสุมนะ เลี้ยงภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุขแล้ว ไดร้ับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การกระทำาอนุโมทนา.
สุมโน พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปรวิิสิตวฺา อนุโมทนกรณตฺถาย ปตฺตำ อคฺคเหสิ.

พระศาสดาทรงเริ่มธรรมเทศนาเป็นเครือ่งอนุโมทนาแล้ว.
สตฺถา อนุโมทนธมฺมเทสนำ อารภิ.

ฝา่ยนางขุชชุตตรา สดับธรรมกถาของพระศาสดาอยู่เทียว ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
ขุชฺชุตตฺราปิ สตฺถุ ธมฺมกถำ สุณนฺตีเยว โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐหิ.

ในวันทั้งหลายอื่น นางถือเอากหาปณะ ๔ ไว้สำาหรับตน รับดอกไม้ไปด้วยกหาปณะ ๔.
สา อญฺเญสุ ทวิเสสุ จตตฺาโร กหาปเณ อตตฺโน คเหตฺวา จตูหิ ปุปฺผานิ คเหตวฺา คจฺฉติ.

ในวันน้ัน นางรับดอกไม้ไปด้วยกหาปณะทั้ง ๘ กหาปณะ.
ตำทิวสำ อฏฺฐหิปิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา คตา.

ลำาดับน้ัน นางสามาวดี กลา่วกะนางขุชชตุตราน้ัน ว่า “แม่ พระราชา พระราชทานค่าดอกไม้แก่เราเพิ่มข้ึน ๒ เทา่หรือหนอ?”
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อถ นำ สามาวตี อาห “กินฺนุ โข อมฺม อมฺหากำ รญฺญา ทฺวคิุณำ ปุปฺผมูลำ ทินฺนำ -อติิ.

ขุชชุตตรา. หามิได้ พระแม่เจา้.
โน อยฺเย -อติิ.

สามาวดี. เมื่อเป็นเช่นน้ี  เพราะเหตุไร ดอกไม้จึงมากเล่า?
“อถ กสฺมา พหูนิ ปุปฺผานิ -อิต.ิ

ขุชชุตตรา. ในวันทั้งหลายอื่น หม่อมฉันถือเอากหาปณะ ๔ ไว้สำาหรับตน นำาดอกไม้มาดว้ยกหาปณะ ๔.
“อญฺเญสุ ทวิเสสุ อหำ จตตฺาโร กหาปเณ อตฺตโน คเหตฺวา จตูหิ ปุปฺผานิ อาหรามิ -อิต.ิ

สามาวดี. เพราะเหตุไร ในวันน้ี เจ้าจึงไม่ถือเอา?
“อชฺช กสฺมา น คณฺหสิ -อิต.ิ

ขุชชุตตรา. เพราะความที่หม่อมฉันฟังธรรมกถาของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า แล้วบรรลธุรรม.
“สมฺมาสมพฺุทธฺสฺส ธมฺมกถำ สุตฺวา ธมฺมสฺส อธิคตตตฺา -อติิ.

ลำาดับน้ัน นางสามาวดี มิได้คกุคามนางขุชชตุตราน้ันเลย ว่า 
“เหวย นางทาสีผู้ชัว่รา้ย เจ้าจงให้กหาปณะที่เจ้าถือเอาแล้วตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี แก่เรา” กลับกล่าวว่า 
“แม่ เจา้จงทำาแม้เราทั้งหลาย ให้ดื่มอมฤตรสที่เจา้ดื่มแล้ว,” 
เมื่อนางกลา่วว่า “ถ้าอยา่งน้ัน ขอพระแม่เจ้า จงยังหม่อมฉันให้อาบนำ้า” 
จึงให้นางอาบนำ้า ด้วยหม้อนำ้าหอม ๑๖ หม้อแล้ว รับสั่งให้ประทานผ้าสาฎกเน้ือเกลี้ยง ๒ ผืน.
อถ นำ “อเร ทุฏฺฐทาสิ เอตฺตกำ กาลำ ตยา คหิตกหาปเณ เม เทหิ -อิติ อตชเฺชตวฺา 
“อมฺม ตยา ปีตำ อมตำ อมฺเหปิ ปาเยหิ -อติิ วตฺวา, 
“เตนหิ มำ นหาเปหิ -อิติ วุตฺเต, โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา เทฺว มฏฐฺสาฏเก ทาเปสิ.

นางขุชชตุตราน้ัน นุ่งผืนหน่ึง ห่มผืนหน่ึง ให้ปูอาสนะแล้ว ให้นำาพัดมาอันหน่ึง น่ังบนอาสนะ จับพัดอันวจิิตร 
เรียกมาตุคาม ๕๐๐ มาแล้ว แสดงธรรมแก่หญิงเหล่าน้ัน โดยทำานองที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วน้ันแล.
สา เอกำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตวฺา เอกำ วีชนึ อาหราเปตฺวา อาสเน นิสีทติฺวา จติฺรวีชนึ๑ อาทาย 
ปญฺจ มาตุคามสตานิ อามนฺเตตฺวา ตาสำ สตฺถารา เทสิตนิยาเมเนว ธมฺมำ เทเสสิ.

หญิงแม้ทั้งปวงเหล่าน้ัน ฟังธรรมกถาของนางแล้ว ก็ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผล.
ตสฺสา ธมฺมกถำ สุตวฺา ตา สพพฺาปิ โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐหึสุ.

หญิงแม้ทั้งปวงเหล่าน้ันไหว้นางขุชชุตตราแล้ว กล่าวว่า 
“แม่ จำาเดิมแต่วันน้ี ท่านอย่าทำาการงานอันเศรา้หมอง๒, 
ทา่นจงต้องอยูใ่นฐานะแห่งมารดาและฐานะแห่งอาจารย์ของพวกข้าพเจ้า ไปสู่สำานักพระศาสดา 
ฟังธรรมทีพ่ระศาสดาทรงแสดงแล้ว จงกลา่วแกพ่วกข้าพเจ้า.”

๑ สี. วิจิตฺตวีชนึ.
๒ งานไพร่ๆ
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ตา สพฺพาปิ ขุชฺชุตฺตรำ วนฺทิตวฺา “อมฺม อชฺชโต ปฏฺฐาย ตฺวำ กิลิฏฺฐกมฺมำ มา กริ, 
อมฺหากำ มาตุฏฺฐาเน จ อาจริยฏฺฐาเน จ ฐตวฺา สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา สตฺถารา เทสิตำ ธมฺมำ สุณิตฺวา อมฺหากำ กเถหิ -อิติ วทึส.ุ

นางขุชชตุตรา กระทำาอยู่อย่างน้ัน  ในกาลอื่น ก็เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้ว.
สา ตถา กโรนฺตี อปรภาเค ติปิฏกธรา ชาตา.

[นางขุชชุตตราเลิศในทางแสดงธรรม]

ต่อมา พระศาสดา ทรงตั้งนางขุชชุตตราน้ันไวใ้นเอตทัคคะวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย นางขุชชตุตราน้ีน้ัน เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกา สาวิกา ของเรา ผู้เป็นธรรมกถิกา.๑ 
อถ นำ สตฺถา “เอตทคฺคำ ภิกฺขเว มม สาวกิานำ อุปาสกิานำ ธมฺมกถิกานำ๒ ยทิทำ ขุชฺชตฺุตรา -อิติ เอตทคฺเค๓ ฐเปสิ.

หญิง ๕๐๐ แม้เหล่าน้ันแล กลา่วกะนางขุชชุตตราน้ันอย่างน้ีว่า 
“แม่ พวกข้าพเจ้าใคร่เพื่อจะเฝ้าพระศาสดา, ขอท่านจงแสดงพระศาสดาน้ัน แก่ข้าพเจา้ทั้งหลาย, 
พวกข้าพเจ้าจะบูชาพระศาสดาน้ัน ดว้ยเครื่องสักการบูชา มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น.”
ตาปิ โข ปญฺจสตา อิตฺถิโย ตำ เอวมาหำสุ “อมฺม สตฺถารำ ปสฺสิตุกามมฺห, ตำ โน ทสฺเสหิ, คนฺธมาลาทีหิ นำ ปูเชสฺสาม -อติิ.

ขุชชุตตรา. แม่เจ้าทั้งหลาย ช่ือวา่ราชสกุล เป็นของหนัก.  ข้าพเจ้าไม่อาจเพื่อจะพาทา่นทั้งหลายไปภายนอกได้.
“อยฺเย ราชกุลำ นาม ภาริยำ, ตุมฺเห คเหตวฺา พหิ คนฺตุำ น สกกฺา -อติิ.

พวกหญิง. แม่ ท่านอยา่ให้พวกข้าพเจา้ฉิบหายเสียเลย,  ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแกพ่วกข้าพเจ้าเถิด.
“อมฺม มา โน นาเสหิ, ทสฺเสเหว อมฺหากำ สตฺถารำ -อิต.ิ

ขุชชุตตรา. ถ้าอย่างน้ัน การแลดู เป็นการที่ทา่นอาจ [ทำาได้] ด้วยช่องมีประมาณเท่าใด, 
จงเจาะชอ่งมีประมาณเท่าน้ัน ที่ฝาห้องเป็นที่อยู่ของพวกทา่น 
ให้นำาของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมาแล้ว ยืนอยูใ่นที่น้ันๆ จงแลดู 
จงเหยียดมือทั้ง ๒ ออกถวายบังคม และจงบูชาพระศาสดา ผู้เสด็จไปสู่เรือนของเศรษฐทีั้ง ๓.

“เตนหิ ตุมฺหากำ วสนคพฺภานำ ภิตฺตีสุ ยตตฺเกน โอโลเกตุำ สกฺกา โหติ, ตตฺตกำ ฉิทฺทำ กตวฺา คนฺธมาลาทีนิ อาหราเปตฺวา 
สตฺถารำ ติณฺณำ เสฏฺฐีนำ ฆรทฺวารำ คจฺฉนฺตำ ตุมฺเห เตสุ เตสุ ฐาเนสุ ฐตฺวา โอโลเกถ เจว หตฺเถ ปสาเรตวฺา วนฺทถ จ ปูเชถ จ -อิต.ิ

หญิงเหล่าน้ัน กระทำาอย่างน้ันแล้ว แลดูพระศาสดาผู้เสด็จไป และเสดจ็มาอยู่ ถวายบังคม และบูชาแล้ว.
ตา ตถา กตฺวา สตฺถารำ คจฺฉนฺตญฺเจว อาคจฺฉนฺตญจฺ โอโลเกตวฺา วนฺทึสุ เจว ปูเชสุำ จ.

[ประวัติหน้าต่าง]

ต่อมาวันหน่ึง พระนางมาคันทิยา เสด็จออกเดินจากพื้นปราสาทของตนไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่าน้ัน 
เห็นช่องในห้องทั้งหลายแล้ว จึงถามว่า “น้ีอะไรกัน?” 

๑ ผู้กล่าวธรรม. ชาย ธรรมกถิกะ, หญิง ธรรมกถิกา
หรือแปลว่า “ภิกษุท้ังหลาย บรรดาอุบาสิกา สาวิกา ของเรา ผู้กล่าวธรรมท้ังหลาย  นางขุชชุตตรานี้ เป็นผู้เลิศ”

๒ สี. ม. ย.ุ พหุสฺสุตานำ.
๓ องฺ. เอก. ๒๐/๓๔.
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เมื่อหญิงเหล่าน้ัน ผู้ไมรู่้ความอาฆาตที่พระนางน้ันผูกไวใ้นพระศาสดา จึงตอบว่า 
“พระศาสดาเสดจ็มาสู่นครน้ี, พวกหม่อมฉันยืนอยู่ในที่น้ี ย่อมถวายบังคมและบูชาพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว คิดวา่ 
“พระสมณโคดม ชื่อว่ามาแล้วสู่นครน้ี, บัดน้ีเราจักกระทำากรรมที่ควรทำาแก่พระสมณโคดมน้ัน 
แม้หญิงเหล่าน้ี ก็เป็นอุปัฏฐายิกา ของพระสมณโคดมน้ัน, เราจกัรู้กรรมที่พึงทำาแม้แก่หญิงเหล่าน้ี” 
จึงไปกราบทูลแด่พระราชา วา่ “ข้าแต่มหาราช หญิง ๕๐๐ รวมทั้งพระนางสามาวดี มีความปรารถนาในภายนอก, 
พระองคจ์ักไม่มีพระชนม์โดย ๒-๓ วันเป็นแน่.”
อเถกทิวสำ มาคนฺทิยา อตตฺโน ปาสาทตลโต นิกฺขมิตฺวา จงกฺมมานา 
ตาสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา คพฺเภสุ ฉิทฺทำ ทิสวฺา “อิทำ กินฺติ ปุจฺฉิตฺวา, 
ตาหิ ตสฺสา สตฺถริ พนฺธาฆาตำ อชานนฺตีหิ “สตฺถา อิมำ นครำ อาคโต, มยำ เอตฺถ ฐตฺวา สตฺถารำ วนฺทาม เจว ปูเชม จ -อิติ วุตฺเต, 
“อาคโต นาม อิมำ นครำ สมโณ โคตโม, อิทานิสฺส กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ, อิมาปิ ตสฺส อุปฏฺฐายิกา, อิมาสำปิ กตตฺพพฺำ ชานิสฺสามิ -
อติิ จินฺเตตฺวา คนฺตวฺา รญฺโญ อาโรเจสิ 
“มหาราช สามาวตีมิสฺสกานำ ปญฺจสตานำ อติฺถีนำ พหิทฺธา ปตฺถนา อตฺถิ,  กติปาเหเนว เต ชีวิตำ น ภวิสฺสติ -อิต.ิ

พระราชา ไม่ทรงเชื่อแล้ว ดว้ยทรงพระดำาริว่า “หญิงเหล่าน้ัน จักไมท่ำากรรมเห็นปานน้ี.”
ราชา “น ตา เอวรูปํ กริสฺสนฺติ -อิติ น สทฺทหิ,  

แม้เมื่อพระนางมาคันทิยากราบทูลอีก ก็ไมท่รงเชื่ออยู่น่ันเอง.
ปุน วตฺุเตปิ, น สทฺทหิเยว.

ลำาดับน้ัน พระนางคันทิยา จึงกราบทูลพระราชาน้ัน ผู้แม้เมื่อตนกราบทูลอย่างน้ีถึง ๓ ครั้ง ก็ไม่ทรงเชื่อ ว่า 
“ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อ (คำา) หม่อมฉันไซร้, 
ข้าแต่มหาราช ของพระองค์ จงเสด็จไปสู่ที่อยู่ของหญิงเหล่าน้ันแล้ว ทรงใคร่ครวญดูเถิด.”
อถ นำ, เอวำ ติกฺขตฺตุำ วุตฺเตปิ, อสททฺหนฺตำ “สเจ เม น สทฺทหสิ, ตาสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตวฺา อุปธาเรหิ มหาราช -อติิ อาห.

พระราชาเสด็จไป ทรงเห็นช่องในห้องทั้งหลาย จึงตรัสถามว่า “น่ีอะไรกัน?” 
เมื่อหญิงเหล่าน้ัน กราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว, ไม่ทรงพิโรธต่อหญิงเหล่าน้ัน มิไดต้รัสอะไรๆ เลย, 
รับสั่งให้ปิดช่องทั้งหลายเสีย แลว้ให้ทำาหน้าตา่งมีช่องน้อยไว้ในห้องทั้งปวง.
ราชา คนฺตวฺา คพฺเภสุ ฉิทฺทำ ทิสฺวา “อิทำ กึ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต, ตาสำ อกุชฺฌิตวฺา กิญฺจิ อวตฺวา ว 
ฉิทฺทานิ ปิทหาเปตฺวา สพฺพคพฺเภสุ ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ กาเรสิ.

ได้ยินว่า หน้าต่างมชี่องน้อยทั้งหลาย เกิดข้ึนแล้วในกาลน้ัน.
ขุทฺทจฺฉิทฺทกวาตปานานิ กริ ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ.

[พระศาสดาผจญกับการแก้แค้น]

พระนางมาคันทิยา ไม่อาจเพือ่จะทำาอะไรๆ แก่หญิงเหล่าน้ันได้ กด็ำาริว่า “เราจกัทำากรรมที่ควรทำาแกพ่ระสมณโคดมให้ได้” 
จึงให้ค่าจา้งแก่ชาวเมืองแล้วกลา่วว่า “พวกเจา้พร้อมดว้ยพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกร 
จงด่า ปริภาษ พระสมณโคดมผู้เข้าไปสู่ภายในพระนครเที่ยวอยู่ ให้หนีไป.”
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มาคนฺทิยา ตาสำ กิญฺจิ กาตุำ อสกฺกุณิตวฺา “สมณสฺส โคตมสฺเสว กตฺตพพฺำ กริสฺสามิ -อติิ นาครานำ ลญฺจำ ทตฺวา  
“สมณำ โคตมำ อนฺโตนครำ ปวิสิตวฺา จรนฺตำ ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สทธฺึ อกฺโกสิตวฺา ปริภาสิตวฺา ปลาเปถ -อิต.ิ

พวกมจิฉาทิฏฐิผู้ไม่เลื่อมใสในรตันะ ๓ ก็ตดิตามพระศาสดาผู้เสด็จไปสู่ภายในพระนคร ด่าอยู่ บริภาษอยู่ 
ด้วยวตัถุสำาหรับด่า ๑๐ อย่างวา่ “เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพาล เจา้เป็นบ้า เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นววั เจา้เป็นลา เจา้เป็นสัตว์นรก 
เจา้เป็นสัตวด์ิรัจฉาน สุคติของเจ้าไม่มี เจ้าหวังได้ทุคติอยา่งเดียว.”
มิจฺฉาทิฏฺฐิกา ตีสุ รตเนสุ อปฺปสนฺนา อนฺโตนครำ ปวิฏฺฐำ สตฺถารำ อนุพนฺธิตฺวา “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ โอฏฺโฐสิ โคโณสิ 
คทรฺโภสิ เนรยิโกสิ ตริจฺฉานคโตสิ, นตฺถิ ตุยฺหำ สุคติ, ทุคฺคติเยว ตุยฺหำ ปาฏิกงฺขาติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ.

ทา่นพระอานนท์ ฟังคำาน้ันแล้ว ได้ทราบทูลคำาน้ีกะพระศาสดาว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ชาวเมืองเหล่าน้ี ย่อมดา่ ย่อมบริภาษพวกเรา, พวกเราจะไปในที่อื่นจากที่น้ี.”
ตำ สุตวฺา อายสฺมา อานนฺโท สตฺถารำ เอตทโวจ “ภนฺเต อิเม นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ, อิโต อญฺญตฺถ คจฺฉาม -อติิ.

พระศาสดา. เราจะไปที่ไหน? อานนท์.
“กุหึ อานนฺท -อิต.ิ

พระอานนท์. ไปเมืองอื่น พระเจ้าข้า.
“อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. เมื่อพวกมนุษย์ในเมืองน้ันด่าอยู,่ เราจกัไปในที่ไหนกันอีกเล่า? อานนท์. 
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ, ปุน กตฺถ คมิสฺสาม อานนฺท -อิต.ิ

พระอานนท์. ไปสู่เมืองอื่น แม้จากเมืองน้ัน พระเจา้ข้า.
“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดา. เมื่อพวกมนุษย์ในเมืองน้ันด่าอยู,่ เราจกัไปในที่ไหนกันเล่า?
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ, กุหึ คมิสฺสาม -อิต.ิ

พระอานนท์. ไปเมืองอื่น จากเมืองน้ัน พระเจ้าข้า.
“ตโต อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. อานนท์ การทำาอยา่งน้ี ไม่ควร; 
อธิกรณ์เกิดข้ึนในที่ใด, เมื่ออธิกรณ์น้ันสงบระงับแล้วในที่น้ันแล จึงควรไปในที่อื่น; 
อานนท์ ก็พวกเหล่าน้ัน ใครเล่า? ด่า.

“อานนฺท น เอวำ กาตุำ วฏฺฏติ,  ยตฺถ อธิกรณำ อุปฺปนฺนำ, ตตฺเถว ตสฺมึ วูปสนฺเต, อญฺญตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ, 
เก ปน เต อานนฺท อกฺโกสนฺติ -อติิ.

พระอานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเหล่าน้ัน ทุกคนจนกระทั่งพวกทาสและกรรมกร ด่า.
“ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ อกฺโกสนฺติ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “อานนท์ เราเป็นเช่นกับชา้งตัวก้าวลงสู่สงคราม, 
กก็ารอดทนลูกศรอันมาจาก ๔ ทิศ ย่อมเป็นภาระของช้างซ่ึงก้าวลงสู่สงคราม ฉันใด  
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ชื่อว่าการอดทนต่อถ้อยคำาอันคนทุศีลเป็นอันมากกลา่วแล้ว  ก็เป็นภาระของเรา ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อทรงปรารภพระองค์แสดงธรรม ได้ภาษิตคาถา ๓ เหล่าน้ีในนาควรรค๑ ว่า
“อหำ อานนฺท สงฺคามำ โอตณิฺณหตฺถิสทิโส, สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิโน หิ จตูหิ ทิสาหิ อาคเต สเร สหิตุำ ภาโร, 
ตเถว พหูหิ ทุสฺสีเลหิ กถิตกถานำ สหนำ นาม มยฺหำ ภาโร -อิติ วตวฺา อตตฺานำ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมา นาควคฺเค ติสฺโส คาถา อภาสิ 

“เราจักอดกลั้นถ้อยคำาลว่งเกิน ดังชา้งอดทนลูกศร 
ซ่ึงตกไปจากแล่ง ในสงคราม, เพราะคนเป็นอันมาก เป็นผู้ทุศีล, 

“อหำ นาโคว สงคฺาเม จาปาโต ปติตำ สรำ 
อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน.

ราชบุรุษทั้งหลาย ย่อมนำาพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม, 
พระราชาย่อมเสด็จข้ึนพาหนะที่ฝึกแล้ว; 
ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอดกลั้นถ้อยคำาล่วงเกินได้, 
ผู้น้ันชื่อว่าฝกึ (ตน) แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด.

ทนฺตำ นยนฺติ สมิตึ ทนฺตำ ราชาภิรูหติ
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ โยติวากฺยำ ติติกฺขติ.

ม้าอัสดรที่ฝกึแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ. 
ม้าอาชาไนย มา้สินธพที่ฝึกแล้ว เป็นสัตว์ประเสริฐ, 
พญาช้างชาติกุญชรที่ฝกึแล้ว ก็เป็นสัตว์ประเสริฐ, 
(แต่) ผู้ฝึกตนเองได้แล้ว ประเสริฐกว่าน้ัน.”

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กญฺุชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรำ -อติิ.

ธรรมกถาได้มีประโยชน์แก่มหาชนผู้ถึงพร้อมแล้ว.
ธมฺมกถา สมฺปตตฺมหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ.

พระศาสดา ครั้นทรงแสดงธรรมอย่างน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“อานนท์ เธออย่าคิดแล้ว, พวกเหล่าน้ัน จักดา่ได้เพียง ๗ วันเท่าน้ัน ในวันที่ ๘ จกัเป็นผู้น่ิง; 
เพราะวา่ อธิกรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่เกิน ๗ วันไป.”
เอวำ ธมฺมำ เทเสตฺวา “มา จินฺตยติฺถ อานนฺท, เอเต สตฺตาหมตฺตเมว อกฺโกสิสฺสนฺติ, อฏฺฐเม ทวิเส ตุณฺหี ภวิสฺสนฺติ, 
พุทฺธานำ หิ อุปฺปนฺนำ อธิกรณำ สตตฺาหโต อุตตฺรึ น คจฺฉติ -อติิ.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๗๕.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๗๖ • ๑. เร่ืองพระนางสามาวดี • [พระนางมาคันทิยาหาความด้วยเร่ืองไก่]

[พระนางมาคันทิยาหาความดว้ยเรื่องไก่]

พระนางมาคันทิยา ให้คนด่าพระศาสดาแล้ว (แต่) ไม่อาจให้หนีไปได้ จึงคิดวา่ “เราจักทำาอย่างไรหนอ?” ดังน้ีแล้ว 
คดิวา่ “หญิงเหล่าน้ี เป็นผู้อุปถัมภ์พระสมณโคดมน้ัน, เราจกัทำาความฉิบหายให้แก่หญิงเหล่าน้ัน” 
วันหน่ึง เมื่อทำาการรับใช้อยู่ในที่เป็นที่เสวยนำ้าจัณฑ์แห่งพระราชา ส่งข่าวไปแก่อาว่า 
“โปรดทราบว่า ฉันมีความต้องการด้วยไก่ทั้งหลาย, ขออาจงนำาเอาไก่ตาย ๘ ตวั ไก่เป็น ๘ ตัวมา, 
ก็แล ครั้นมาแล้ว จงยืนอยู่ที่สดุบันได บอกความที่ตนมาแล้ว แม้เมื่อพระราชาทรงรับสั่งว่า ‘จงเข้ามา,’ ก็อย่าเข้าไป 
จงส่งไก่เป็น ๘ ตัวไปก่อน ส่งไก่ตายนอกน้ีไปภายหลัง,” และนางได้ประทานสินจา้งแก่คนใช้ดว้ยสั่งวา่ 
“เจา้พึงกระทำาตามคำาของเรา.”
มาคนฺทิยา สตฺถารำ อกฺโกสาเปตวฺา ปลาเปตุำ อสกฺโกนฺตี “กินฺนุ โข กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา  
“อิมา เอตสฺส อุปตฺถมฺภภูตา, เอตาสำ พฺยสนำ กริสฺสามิ -อิติ เอกทิวสำ รญฺโญ สุราปานฏฺฐาเน อุปฏฺฐานำ กโรนฺตี 
จฬูปิตุ สาสนำ ปหิณิ “อตฺโถ เม กิร กุกกฺุเฏหิ, อฏฺฐ มตกกฺุกุเฏ อฏฺฐ สชีวกกฺุกุเฏ คเหตวฺา อาคจฺฉตุ, 
อาคนฺตฺวา จ ปน โสปาณมตฺถเก ฐตวฺา อาคตภาวำ นิเวเทตฺวา, ‘ปวิสตูติ วตฺุเตปิ, อปวิสิตวฺา 
ปฐมำ อฏฺฐ สชีวกุกฺกุเฏ ปหิณตุ, ปจฺฉา อิตเร -อิติ  จฬูุปฏฺฐากสฺส จ “มม วจนำ กเรยฺยาสิ -อิติ ลญฺจำ อทาสิ.

นายมาคันทิยะมาแล้ว ให้ทูลแด่พระราชาให้ทรงทราบ, เมื่อรับสั่งวา่ “จงเข้ามา” กก็ล่าวว่า 
“เราจักไม่เข้าไปสู่ที่เป็นที่เสวยนำ้าดื่มของพระราชา.”
มาคนฺทิโย อาคนฺตฺวา รญฺโญ นิเวทาเปตวฺา, “ปวิสตุ -อิติ วุตฺเต, “รญฺโญ อาปานภูมึ น ปวิสิสฺสามิ -อิติ อาห.

ฝา่ยพระนางมาคันทิยา ส่งคนใช้ไปดว้ยคำาว่า “พ่อ เจา้จงไปสู่สำานักแห่งอาของเรา.”
อติรา จฬูุปฏฺฐากำ ปหิณิ “คจฺฉ ตาต มม จูฬปิตุ สนฺตกิำ -อิต.ิ

เขาไปแล้ว นำาไก่เป็น ๘ ตวั ซ่ึงนายมาคันทิยะน้ันให้แล้วมา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ ทา่นปุโรหิต ส่งเครื่องบรรณาการมาแล้ว.”
โส คนฺตฺวา เตน ทินฺเน อฏฺฐ สชีวกุกฺกุเฏ อาเนตวฺา “เทว ปุโรหิเตน ปณฺณากาโร ปหิโต -อติิ อาห.

พระราชา ตรัสวา่ “ดีแท้ แกงอ่อมเกิดข้ึนแกพ่วกเราแล้ว, ใครหนอแล? ควรแกง.”
ราชา “ภทฺทโก วต โน อุตตฺริภงฺโค อุปฺปนฺโน, โก นุ โข ปเจยฺย -อิติ อาห.

พระนางมาคันทิยา กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช หญิง ๕๐๐ มพีระนางสามาวดีเป็นประมุข เป็นผู้ไม่มีการงานเที่ยวเตรอ่ยู่ , 
ขอพระองค์จงส่งไปให้แก่หญิงเหล่าน้ัน; หญิงเหล่าน้ันแกงและจักนำามา (ถวาย).”
มาคนฺทิยา “มหาราช สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อิตฺถิโย นิกฺกมฺมา วิจรนฺติ, ตาสำ เปเสหิ, ตา ปจติฺวา อาหริสฺสนฺติ -อิติ อาห.

พระราชาทรงส่งไปดว้ยพระดำารัสวา่ 
“เจา้จงไปให้แก่หญิงเหล่าน้ัน, ได้ยินวา่ หญิงเหล่าน้ัน จงอย่าให้ในมือคนอื่น จงฆ่าแกงทีเดียว.”
ราชา “คจฺฉ ตาสำ ทตวฺา, อญฺญสฺส กิร หตฺเถ อทตฺวา สยเมว มาเรตฺวา ปจนฺตุ -อติิ เปเสสิ.

คนใชร้ับพระดำารัสว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” แล้วไปบอกอย่างน้ัน 
เป็นผู้อันหญิงเหล่าน้ัน คดัค้านแล้วว่า “พวกฉันไม่ทำาปาณาติบาต” จึงมาทูลความน้ันแด่พระราชา. 
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จฬูุปฏฺฐาโก “สาธุ เทว -อิติ คนฺตฺวา ตถา วตฺวา  ตาหิ “มยำ ปาณาติปาตำ น กโรม -อติิ ปฏิกฺขิตฺโต 
อาคนฺตฺวา ตมตฺถำ รญฺโญ อาโรเจสิ.

พระนางมาคันทิยา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่มหาราช พระองค์เห็นไหม? บัดน้ี พระองค์จักทรงทราบการทำาหรือไม่ทำาปาณาติบาตแห่งหญิงเหล่าน้ัน, 
ขอพระองค์จงรับสั่งว่า ‘หญิงเหล่าน้ันจงแกงส่งไปถวายแก่พระสมณโคดม’ ดังน้ีเถิด พระเจา้ข้า.”
มาคนฺทิยา “ทิฏฺฐำ เต มหาราช, อิทานิ ตาสำ ปาณาติปาตสฺส กรณำ วา อกรณำ วา ชานิสฺสสิ, 
‘สมณสฺส โคตมสฺส ปจิตวฺา เปเสนฺตตูิ วเทหิ เทว -อติิ อาห.

พระราชาตรัสอย่างน้ันแล้วส่งไป.
ราชา ตถา วตฺวา เปเสสิ.

คนใช้นอกน้ี ถือทำาเป็นเดินไปอยู่ ไปแล้ว ให้ไก่เหล่าน้ันแก่ปุโรหิต รับไก่ตายไปสู่สำานักของหญิงเหล่าน้ัน กล่าวว่า 
“ได้ยินว่า พวกท่านแกงไก่เหล่าน้ีแล้วจงส่งไปสู่สำานักพระศาสดา.”
อติโร คเหตวฺา คจฺฉนฺโต วิย หุตวฺา คนฺตฺวา เต กุกฺกุเฏ ปุโรหิตสฺส ทตวฺา มตกุกกฺุเฏ คเหตวฺา ตาสำ สนฺติกำ เนตฺวา 
“อิเม กริ กุกฺกุเฏ ปจิตวฺา สตฺถุ สนฺติกำ ปหิณถ -อติิ อาห.

หญิงเหล่าน้ันกล่าวรับรองวา่ “นำามาเถิด นาย ชื่อว่าการแกงไกต่ายน้ีเป็นกิจของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว ก็รับไว้.
“อาหร สามิ, อิทนฺนาม อมฺหากำ กิจจฺำ -อติิ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คณฺหึสุ.

คนใช้น้ันมาสู่สำานักของพระราชา อันพระราชา ตรัสถามวา่ “เป็นอย่างไร? พ่อ” จึงกราบทูลว่า 
“เมื่อข้าพระองค์เพียงกล่าววา่ ‘พวกท่าน จงแกงส่งไปถวายพระสมณโคดม’ เท่าน้ัน, หญิงเหล่าน้ัน ก็สวนทางมารับเอาแล้ว.”
โส รญฺโญ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา “กึ ตาต -อติิ ปุฏฺโฐ, “สมณสฺส โคตมสฺส ปจิตฺวา เปเสถาติ วุตตฺมตฺเตเยว, 
ปฏิมคฺคำ อาคนฺตวฺา คณฺหึสุ -อติิ อาจิกฺขิ.

พระนางมาคันทิยากราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช จงดูเถิด, หญิงเหล่าน้ัน หาทำาให้แก่บุคคลเช่นพระองค์ไม่; 
เมื่อหม่อมฉันทูลว่า ‘หญิงเหล่าน้ันมีความปรารถนาในภายนอก,’ พระองคก์็ไม่ทรงเชื่อ.”
มาคนฺทิยา “ปสฺส มหาราช, น ตา ตุมฺหาทิสานำ กโรนฺติ, ‘พหิทฺธา ปตฺถนา ตาสำ อตฺถีติ วุตฺเต น สทฺทหสิ -อิติ อาห.

พระราชาแม้ทรงสดับคำาน้ัน ก็ได้ทรงอดกลั้นน่ิงไว้เช่นเดิม.
ราชา ตำ สุตวฺาปิ อธิวาเสตวฺา ตุณฺหีเยว อโหสิ.

พระนางมาคันทิยาคดิวา่ “เราจะทำาอยา่งไรหนอแล?”
มาคนฺทิยา “กินฺนุ โข กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตสิ.

[พระนางมาคันทิยาหาความดว้ยเรื่องงู]

กใ็นกาลน้ัน พระราชาย่อมทรงยับยั้งอยู่ตลอด ๗ วัน ตามวาระกัน ณ พื้นปราสาทแห่งหญิงทั้ง ๓ น้ัน คือ 
“พระนางสามาวดี พระนางวาสุลทัตตา และพระนางมาคันทิยา.”
ตทา ปน ราชา 
“สามาวติยา จ วาสุลทตฺตาย จ มาคนฺทิยาย จ -อติิ ติสฺสนฺนำปิ เอตาสำ ปาสาทตเล วาเรน วาเรน สตตฺาหำ วีตินาเมติ.
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ลำาดับน้ัน พระนางมาคันทิยารูว้่า “พรุ่งน้ี หรือมะรืนน้ี พระราชาจักเสด็จไปสู่พื้นปราสาทของพระนางสามาวดี” 
จึงส่งข่าวไปแก่อาวา่ “โปรดทราบวา่ ฉันมีความต้องการด้วยงู, ขออาถอนเข้ียวงูทั้งหลาย แล้วส่งงูไปตวัหน่ึง.”
อถ “เสฺว วา ปรเสฺว๑ วา สามาวติยา ปาสาทตลำ คมิสฺสติ -อติิ ญตฺวา มาคนฺทิยา จฬูปิตุ สาสนำ ปหิณิ 
“อลคทฺเทน กิร เม อตฺโถ, ทาฐา อุทฺธริตวฺา เอกำ สปฺปํ เปเสตุ -อติิ.

นายมาคันทิยะ กระทำาอย่างน้ันแล้ว ส่งไป.
โส ตถา กตวฺา เปเสสิ.

พระราชาทรงถือเอาพิณหัสดีกันต์เทียว เสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสดจ็ไปของพระองค์.
ราชา อตฺตโน คมนฏฺฐานำ หตฺถิกนฺตวีณำ อาทายเยว คจฺฉติ.

ในรางพิณน้ันมีช่องๆ หน่ึง.
ตสฺสา โปกฺขเร เอกำ ฉิทฺทำ อตฺถิ.

พระนางมาคันทิยา ปล่อยงูเข้าไปทางช่องน้ัน แล้วปิดช่องเสียดว้ยกลุ่มดอกไม้.
มาคนฺทิยา เตน ฉิทฺเทน สปฺปํ ปเวเสตฺวา ฉิทฺทำ มาลาคุเลน ถเกสิ.

งูได้อยู่ในภายในพิณน้ันเองตลอด ๒-๓ วัน.
สปฺโป ทฺวีหตีหำ อนฺโตวีณายเมว อโหสิ.

ในวันเสด็จไปแห่งพระราชา พระนางมาคันทิยา ทูลถามวา่ 
“ข้าแต่สมมติเทพ วันน้ี พระองค์จักเสด็จไปสู่ปราสาทของมเหสีคนไหน?” เมื่อตรัสตอบวา่ “ของนางสามาวดี,” 
จึงกราบทูลว่า 
“ข้าแต่มหาราช วันน้ี หม่อมฉันเห็นสุบินไม่เป็นที่พอใจ, ข้าแต่สมมติเทพ พระองค์ไม่อาจเสด็จไปในที่น้ันได้ พระเจ้าข้า.”
มาคนฺทิยา รญฺโญ คมนทิวเส “อชฺช  กตริสฺสา๒ ปาสาทำ คมิสฺสสิ เทว -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “สามาวติยา -อติิ วุตฺเต, 
“อชชฺ มยา มหาราช อมนาโป สุปิโน ทิฏฺโฐ, น สกฺกา ตตฺถ คนฺตุำ เทว -อติิ.

พระราชา ตรัสวา่ “เราจักไปให้ได้.”
“คจฺฉาเมว -อติิ.

พระนางห้ามไว้ถึง ๓ ครั้งแล้ว ทูลวา่ “เมื่อเป็นเช่นน้ี แม้หม่อมฉันจักไปกับพระองค์ด้วย,”  แม้พระราชาให้กลับอยู่ก็ไม่กลับ 
กราบทูลวา่ “หม่อมฉันไม่ทราบวา่ ‘จักมีเหตุอะไร?’ พระเจ้าข้า” ดังน้ันแล้ว ก็ได้ไปกับพระราชาจนได้.
สา ยาวตติยำ วาเรตวฺา “เอวำ สนฺเต, อหำปิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ คมิสฺสามิ -อิติ วตวฺา นิวตตฺิยมานาปิ อนิวตตฺิตฺวา 
“น ชานามิ ‘กึ ภวิสฺสติ เทว -อติิ รญฺญา สทฺธิญฺเญว อคมาสิ.

พระราชาทรงผา้ ดอกไม้ ของหอม และเครื่องอาภรณ์ อันหมู่หญิง รวมทั้งพระนางสามาวดีถวาย เสวยโภชนะอันดี 
วางพิณไว้เบ้ืองบนพระเศียร แล้วบรรทมบนที่บรรทม.
ราชา สามาวตีมิสฺสกาหิ ทินฺนานิ วตฺถปุปฺผคนฺธาภรณานิ ธาเรตฺวา สุโภชนำ ภุญชฺิตฺวา วีณำ อุสฺสีสเก ฐเปตฺวา สยเน นิปชฺชิ.

๑ ยุ. ปเร วา.
๒ สี. ย.ุ กตรสฺสา.
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พระนางมาคันทิยาทำาเป็นเดินไปมา ได้นำากลุ่มดอกไมอ้อกจากช่องพิณ.
มาคนฺทิยา อปราปรำ วิจรนฺตี วิย หุตวฺา วีณาฉิทฺทโต ปุปฺผคุลำ อปเนสิ.

งู อดอาหารถึง ๒-๓ วัน เลื้อยออกมาจากชอ่งน้ัน พ่น (พิษ) แผ่พังพาน นอนบนพระแท่นที่บรรทมแล้ว.
สปฺโป ทฺวีหตีหำ นิราหาโร เตน ฉิทฺเทน นิกฺขมิตวฺา อสฺสสนฺโต๑ ผณำ กตฺวา สยนปิฏฺเฐ นิปชฺชิ.

พระนางมาคันทิยา เห็นงูน้ัน กร็้องแหวข้ึนวา่ “งู พระเจา้ข้า” 
เมื่อจะดา่พระราชาและหญิงเหล่าน้ัน จึงกล่าวว่า 
“พระเจา้แผ่นดินโง่องค์น้ี ไม่มีวาสนา ไมฟ่ังคำาพูดของเรา, 
แม้อีหญิงเหล่าน้ี ก็เป็นคนไม่มีสิริ หัวดื้อ, ไม่ได้อะไรจากสำานักของพระเจ้าแผ่นดินหรือ? 
พวกเจา้, เมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ี พอสวรรคตแล้ว, จกัเป็นอยู่สบายหรือหนอ? 
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระชนม์อยู่, พวกเจา้เป็นอยู่ลำาบากหรอื? วันน้ี เราเห็นฝันร้ายแล้ว, 
พระองค์เอ๋ย พระองค์ไมท่รงฟังเสียงของหม่อมฉันแม้ผู้วิงวอนอยูว่่า ‘ไม่ควรเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดี.”
มาคนฺทิยา ตำ ทิสฺวา “เทว สปฺโป -อติิ๒ มหาสทฺทำ กตวฺา  ราชานญฺจ ตา จ อกฺโกสนฺตี 
“อยำ ทนฺธราชา อลกฺขิโก มยฺหำ วจนำ น สุณาติ, อิมาปิ นิสฺสิริกา ทพฺุพินีตา, กินฺนาม รญฺโญ สนฺตกิา น ลภนฺติ, 
กึ นุ ตุมฺเห, อิมสฺมึ มเตเยว, สุขำ ชวีิสฺสถ, ชีวนฺเต, ทุกฺขำ ชวีถ, 
อชชฺ มยา ปาปสุปิโน ทิฏฺโฐ, ‘สามาวติยา ปาสาทำ คนฺตุำ น วฏฺฏตตีิ วิรวนฺติยาปิ เม ตยา สทฺโท น สโุต เทว -อติิ อาห.

[พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี]

พระราชา ทรงเห็นงูแล้ว กท็รงสะดุ้งพระหทัยกลวัแต่มรณะ ได้เป็นประดจุลุกโพลงด้วยความพิโรธวา่ 
“หญิงเหล่าน้ี มาทำากรรมแม้เห็นปานน้ี,  
ชิ ชิ เราก็ชัว่ช้า ไม่เชื่อคำาของนางมาคันทิยาน้ี แม้ผู้บอกความที่หญิงเหล่าน้ีเป็นคนลามก, 
ครั้งแรก มันเจาะช่องไว้ในห้องทั้งหลายของตนน่ังอยู่แล้ว, เมื่อเราส่งไก่ไปให้ ก็ส่งคืนมาอีก, วันน้ีปล่อยงูไว้บนที่นอน.”
ราชา สปฺปํ ทิสฺวา มรณภยตชฺชิโต “เอวรูปํปิ นาม อิมำ กริสฺสนฺติ, อโห ปาปาหำ อิมาสำ ปาปภาวำ อาจิกฺขนฺติยาปิ อิมิสฺสา วจนำ น
สททฺหึ, ปฐมำ อตตฺโน คพฺเภสุ ฉิทฺทานิ กตฺวา นิสินฺนา,  ปุน มยา เปสิเต กุกฺกุเฏ, ปฏิปหิณึสุ, อชชฺ สยเน สปฺปํ วิสฺสชฺชึสุ -อิติ 
โกเธน สมฺปชฺชลิโต วิย อโหสิ.

ฝา่ยพระนางสามาวดี ก็ได้ให้โอวาทแก่หญิง ๕๐๐ ว่า “แม่ทั้งหลาย ทีพ่ึ่งอื่นของพวกเราหามีไม่, 
ทา่นทั้งหลายจงยังเมตตาจติอันสมำ่าเสมอน่ันแล ให้เป็นไปในพระราชาผู้เป็นจอมแห่งนรชน ในพระราชเทวีและในตน, 
ทา่นทั้งหลายอย่าทำาความโกรธต่อใครๆ.”
สามาวตีปิ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ โอวาทำ อทาสิ “อมฺมา อมฺหากำ อญฺญำ ปฏิสรณำ นตฺถิ, 
นรินฺเท จ เทวิยา จ อตตฺนิ จ สมเมว เมตฺตจติฺตำ ปวตฺเตถ, มา กสฺสจิ โกปํ กรติฺถ -อติิ.

๑ สี. ม. ย.ุ  ปสฺสนฺโต.
๒ ม. ตำ ทิสฺวา ธีธี เทว สปฺโป -อิติ.
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พระราชา ทรงถือธนูมีสัณฐานดังงาช้าง๑ ซ่ึงมีกำาลัง (แห่งการโก่ง) ของคนพันหน่ึง ทรงข้ึนสายแล้ว 
พาดลูกศรอันกำาซาบด้วยยาพิษ ทำาพระนางสามาวดีไว้ ณ เบ้ืองหน้า ให้หญิงเหล่าน้ันทุกคน ยืนตามลำาดับกันแล้ว 
จึงปล่อยลูกศรไปที่พระอุระของพระนางสามาวดี.
ราชา สหสฺสถามำ สิงฺคธนุำ อาทาย ชิยำ โปเถตฺวา วิสปีตำ สรำ สนฺนยฺหิตฺวา สามาวตึ ปุเร กตฺวา สพพฺา ตา ปฏิปาฏิยา ฐปาเปตฺวา 
สามาวติยา อุเร สรำ วิสฺสชฺเชสิ.

ลูกศรน้ัน หวนกลับบ่ายหน้าสู่ทางทีต่นมาเทียว ประดุจจะเข้าไปสู่พระหทัยของพระราชา 
ได้ตั้งอยู่แล้วด้วยเมตตานุภาพ ของพระนางสามาวดีน้ัน.
โส ตสฺสา เมตฺตานุภาเวน ปฏินิวตฺติตวฺา อาคตมคฺคาภิมุโข ว หุตฺวา รญฺโญ หทยำ ปวิสนฺโต วิย อฏฺฐาสิ.

พระราชา ทรงพระดำาริวา่ 
“ลูกศรที่เรายิงไป ย่อมแทงทะลุไปได้แม้ซ่ึงศิลา, แม้ฐานะที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มี, 
ก็เมื่อเป็นเช่นน้ี ลกูศรน้ี กลับมุ่งหน้ามาสู่หัวใจของเรา (ทำาไม?); 
แท้จริง แม้ศรลกูน้ี ไม่มีจติ ไม่ใช่สตัว์ ไม่ใช่ของมีชีวิต ยังรูจ้ักคุณของนางสามาวดี, 
ตัวเรา แม้เป็นมนุษย์ก็หารู้ (คุณ) ไม.่”
ราชา จินฺเตสิ 
“มยา ขิตฺโต สโร สิลำปิ วิชฺฌติฺวา คจฺฉติ, อากาเส ปฏิหนนฏฺฐานำปิ นตฺถิ, อถ ปเนส นิวตตฺิตฺวา มม หทยาภิมุโข ชาโต, 
อยำ หิ นิจฺจติฺโต นิสฺสตฺโต นิชฺชีโว สโรปิ เอติสฺสา คุณำ ชานาติ, อหำ มนุสฺสภูโตปิ น ชานามิ -อติิ.

[พระเจ้าอุเทนประทานพรแก่พระนางสามาวดี]

ทา้วเธอทิ้งธนูเสีย ทรงประคองอัญชลี น่ังกระหย่งแทบบาทมูลของพระนางสามาวดี ตรัสคาถาน้ีว่า
โส ธนุำ ฉฑเฺฑตวฺา อญฺชลึ ปคฺคยฺห สามาวติยา ปาทมูเล อุกฺกุฏิกำ นิสีทิตวฺา อิมำ คาถมาห

“เราฟั่นเฟือน เลือนหลง, ทิศทั้งปวง ย่อมมืดตื้อแก่เรา, 
สามาวดีเอ๋ย เจา้จงตา้นทานเราไว้, และเจ้าจงเป็นที่พึ่งของเรา.”

“สมฺมุยฺหามิ ปมุยฺหามิ สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
สามาวติ มำ ตายสฺสุ ตฺวญฺจ เม สรณำ ภว -อติิ.

พระนางสามาวดี สดับพระดำารัสของท้าวเธอแล้วก็มิได้กราบทูลวา่ “ดีแล้ว สมมติเทพ พระองค์จงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเถิด,”
(แต่) กราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่ง, แม้พระองค์ก็จะถึงผู้น้ันแล ว่าเป็นที่พึ่งเถิด.”
สา ตสฺส วจนำ สุตวฺา “สาธุ เทว มำ สรณำ คจฺฉ -อติิ อวตฺวา “ยมหำ มหาราช สรณำ คตา, ตเมว ตวฺมฺปิ สรณำ คจฺฉ -อิต.ิ

พระนางสามาวดี ผู้เป็นสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ครั้นกลา่วคำาน้ีแล้ว กก็ล่าวว่า  

“พระองค์ อยา่ทรงถึงหม่อมฉันเป็นที่พึ่งเลย, 
หม่อมฉันถึงผู้ใดว่าเป็นที่พึ่ง, ข้าแต่มหาราช 

๑ สิงฺคธนุ ธนูมีสัณฐานเพียงดังเขาสัตว์
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ผู้น่ันคือพระพุทธเจ้า, พระพุทธเจา้น่ันเป็นผู้เยี่ยมยอด, 
ขอพระองคท์รงถึงพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันเป็นที่พึ่งด้วย, 
ทรงเป็นที่พึ่งของหม่อมฉันดว้ย.”

อิทำ วตฺวา สามาวตี สมฺมาสมฺพุทธฺสาวิกา
“มา มำ ตฺวำ สรณำ คจฺฉ ยมหำ สรณำ คตา
เอส พุทฺโธ มหาราช เอส พุทฺโธ อนุตตฺโร 
สรณำ คจฺฉ ตำ พุทธฺำ ตฺวญฺจ เม สรณำ ภว -อติิ อาห.

พระราชา ทรงสดับคำาของพระนางสามาวดีน้ันแล้ว จึงตรัสวา่ “บัดน้ี เรายิ่งกลัวมากข้ึน” แลว้ตรัสคาถาน้ีวา่
ราชา ตสฺสา วจนำ สตฺุวา “อิทานาหำ อติเรกตรำ ภายามิ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

เราน้ีเลือนหลงยิ่งข้ึน, ทิศทั้งปวงย่อมมือตื้อแก่เรา,  
สามาวดีเอ๋ย เจา้จงตา้นทานเราไว้ และเจา้จงเป็นที่พึ่งของเรา.”

“เอส ภิยฺโย ปมุยฺหามิ สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา 
สามาวติ มำ ตายสฺสุ ตฺวญฺจ เม สรณำ ภว -อติิ.

ลำาดับน้ัน พระนางสามาวดีน้ัน ก็ทูลห้ามทา้วเธออีก โดยนัยก่อนน้ันแล, 
เมื่อท้าวเธอตรัสวา่ “ถ้าเช่นน้ัน เราขอถึงเจ้าและพระศาสดาวา่เป็นที่พึ่ง และเราจะให้พรแก่เจ้า” ดังน้ีแล้ว 
จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช พรจงเป็นสิ่งอันหม่อมฉันได้รับเถิด.”
อถ นำ สา ปุริมนเยเนว ปุน ปฏิกฺขิปิตฺวา, “เตนหิ ตญฺจ สรณำ คจฺฉามิ สตฺถารญฺจ, วรญฺจ เต ทมฺมิ -อิติ วุตฺเต, 
“วโร คหิโต โหตุ มหาราช -อิติ อาห.

ทา้วเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทรงถึง (พระองค์) เป็นสรณะแล้ว ทรงนิมนต์ ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์สิ้น ๗ วันแล้ว 
ทรงเรียกพระนางสามาวดีมา ตรัสวา่ “เจ้าจงลกุข้ึนรับพร.”
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา สรณำ คนฺตฺวา นิมนฺเตตฺวา ภกิฺขุสงฺฆสฺส สตฺตาหำ ทานำ๑ ทตวฺา สามาวตึ อามนฺเตตวฺา 
“อุฏฺเฐหิ, วรำ คณฺหาหิ -อติิ อาห.

พระนางสามาวดี กราบทูลว่า 
“ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันไม่มีความต้องการด้วยสิ่งทั้งหลายมีเงินเป็นต้น, 
แต่ขอพระองค์จะพระราชทานพรน้ีแก่หม่อมฉัน: (คือ) 
พระศาสดาพรอ้มทั้งภิกษุ ๕๐๐ รูป จะเสด็จมา ณ ที่น้ีเนืองนิตย์ได้ โดยประการใด, 
ขอพระองค์ทรงกระทำาโดยประการน้ันเถิด, หม่อมฉัน จักฟังธรรม.”
“มหาราช มยฺหำ หิรญฺญาทีหิ อตฺโถ นตฺถิ, อิทำ ปน เม วรำ เทหิ,  
ตถา กโรหิ, ยถา สตฺถา นิพทธฺำ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ อิธาคจฺฉติ, ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อิต.ิ

๑ สี. ย.ุ มหาทานำ.
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พระราชา ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงเสด็จมาในที่น้ีเนืองนิตย์พรอ้มด้วยภกิษุ ๕๐๐ รูป. 
เหล่าหญิง ซ่ึงรวมทั้งพระนางสามาวดเีข้าด้วย กลา่ววา่ ‘หม่อมฉันจักฟังธรรม.”
ราชา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา “ภนฺเต ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ นิพทฺธำ อิธาคจฺฉถ, สามาวตีมิสฺสกา๑ ‘ธมฺมำ สุณิสฺสามาติ วทนฺติ -อติิ 
อาห.

พระศาสดา. มหาบพิตร ธรรมดาการไปในที่เดียวเนืองนิตย์ ย่อมไม่ควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย. 
เพราะมหาชนหวังเฉพาะ (พระพุทธเจ้า) อยู่.

“มหาราช พุทธฺานำ นาม เอกสฺมึ ฐาเน นิพทฺธำ คนฺตุำ น วฏฺฏติ,  มหาชโน ปจฺจาสึสติ -อติิ.

พระราชา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าอย่างน้ัน ขอพระองค์ทรงสั่งภิกษุไวรู้ปหน่ึงเถิด.
“เตนหิ ภนฺเต เอกำ ภกิฺขุำ อาณาเปถ -อิต.ิ

พระศาสดา ทรงสั่งพระอานนทเถระแล้ว.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาณาเปสิ.

จำาเดิมแต่น้ัน พระอานนทเถระน้ัน ก็พาภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปสู่ราชสกุลเนืองนิตย์; 
โส ตโต ปฏฺฐาย ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย นิพทฺธำ ราชกุลำ คจฺฉติ.

พระราชเทวีแม้เหล่าน้ัน เลี้ยงพระเถระพรอ้มทั้งบริวาร ฟังธรรมอยู่เนืองนิตย์.
ตาปิ เทวิโย นิพทฺธำ เถรำ สปริวารำ โภเชนฺติ ธมฺมำ สุณนฺติ.

[พระราชาทรงถวายจีวรแก่พระอานนท์]

วันหน่ึง หญิงเหล่าน้ัน ฟังธรรมกถาของพระเถระแล้ว เลื่อมใสไดก้ระทำาการบูชาธรรมด้วยผา้อุตตราสงค์ ๕๐๐ ผืน.
ตา เอกทวิสำ เถรสฺส ธมฺมกถำ สุตวฺา ปสีทติฺวา ปญฺจหิ อุตตฺราสงฺคสเตหิ ธมฺมปูชำ อกำสุ.

อตุตราสงค์ผืนหน่ึงๆ ย่อมมีคา่ถึง ๕๐๐.
เอเกโก อตฺุตราสงฺโค ปญฺจสตานิ อคฺฆติ.

พระราชาไม่ทรงเห็นผ้าสักผืนหน่ึงของหญิงเหล่าน้ัน จึงตรัสถามว่า “ผ้าอุตตราสงค์อยู่ที่ไหน?”
ตาสำ เอกำ วตฺถำปิ อทิสวฺา ราชา ปุจฺฉิ “กุหึ อตฺุตราสงฺคา -อิต.ิ

พวกหญิง. พวกหม่อมฉันถวายแลว้แด่พระผู้เป็นเจ้า.
“อยฺยสฺส โน ทินฺนา -อติิ.

พระราชา. พระผู้เป็นเจ้าน้ัน รับทั้งหมดหรือ?
“เตน สพฺเพ คหิตา -อิต.ิ

พวกหญิง. เพคะ รับ (ทั้งหมด).
“อาม คหิตา -อติิ.

๑ สี. ย.ุ สามาวตีมิสฺสิกา.
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พระราชา เสด็จเข้าไปหาพระเถระแล้ว ตรัสถามความที่หญิงเหล่าน้ัน ถวายผา้อุตตราสงค์ 
ทรงสดับความที่ผ้าอันหญิงเหล่าน้ันถวายแลว้ และความที่พระเถระรับไว้แล้ว จึงตรัสถามว่า 
“ทา่นผู้เจริญ ผ้าทั้งหลายมากเกินไปมิใช่หรือ? ทา่นจักทำาอะไรด้วยผ้ามีประมาณเท่าน้ี?”
ราชา เถรำ อุปสงฺกมิตวฺา ตาหิ อุตฺตราสงฺคานำ ทินฺนภาวำ ปุจฺฉิตฺวา ตาหิ ทินฺนภาวญฺจ เถเรน คหิตภาวญฺจ สุตฺวา 
“นนุ ภนฺเต อติพหูนิ วตฺถานิ, เอตตฺเกหิ กึ กริสฺสถ -อติิ ปุจฺฉิ.

พระเถระ. มหาบพิตร อาตมภาพ รับผ้าไวพ้อแก่อาตมภาพแล้ว จกัถวายผ้าที่เหลือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีจวีรเกา่.
“อมฺหากำ ปโหนกานิ คณฺหิตวฺา เสสานิ ชิณฺณจวีรกานำ ทสฺสามิ มหาราช -อติิ.

พระราชา. ภิกษุทั้งหลาย จักทำาจีวรเก่าของตนให้เป็นอะไร?
“เต อตฺตโน ปุราณจวีรานิ กึ กริสฺสนฺติ -อิต.ิ

พระเถระ. เธอจักให้แก่ภิกษุผู้มีจวีรเกา่กวา่ทั้งหลาย.
“ชิณฺณตรจีวรกานำ ทสฺสนฺติ -อิต.ิ

พระราชา. ภิกษุเหล่าน้ันจักทำาจวีรเกา่ของตนให้เป็นอะไร?
“เต อตฺตโน ชิณฺณจวีรานิ กึ กริสฺสนฺติ -อติิ.

พระเถระ. เธอจักทำาให้เป็นผ้าปูนอน.
“ปจฺจตฺถรณานิ กริสฺสนฺติ -อติิ.

พระราชา. เธอจักทำาผ้าปูนอนเกา่ให้เป็นอะไร?
“ปุราณปจฺจตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺติ -อติิ.

พระเถระ. เธอจักทำาให้เป็นผ้าปูพื้น.
“ภุมฺมตฺถรณานิ กริสฺสนฺติ -อติิ.

พระราชา. เธอจักทำาผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นอะไร?
“ปุราณภุมฺมตฺถรณานิ กึ กริสฺสนฺติ -อติิ.

พระเถระ. ขอถวายพระพร เธอจักทำาให้เป็นผ้าเช็ดเท้า.
“ปาทปุญฺฉนานิ กริสฺสนฺติ มหาราช -อติิ.

พระราชา. เธอจักทำาผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไร?
“ปุราณปาทปุญฺฉนานิ กึ กริสฺสนฺติ -อิต.ิ

พระเถระ. เธอจักโขลกให้ละเอียด๑ แล้ว ผสมด้วยดินเหนียวฉาบฝา.
“ขณฺฑาขณฺฑิกำ โกฏฺเฏตฺวา มตฺติกาย มททฺิตฺวา ภติฺตึ วิลิมฺปิสฺสนฺติ -อิต.ิ

พระราชา. ท่านผู้เจริญ ผ้าทั้งหลายที่ถวายแดพ่วกพระผู้เป็นเจา้ จกัไม่เสียหาย 
แม้เพราะทำากรรมมีประมาณเทา่น้ันหรือ?

“ภนฺเต เอตตฺกำ กตฺวาปิ อยฺยานำ ทินฺนานิ น นสฺสนฺติ -อติิ.

๑ ขณฑฺาขณฺฑิกำ แปลว่า ให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้.
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พระเถระ. อย่างน้ัน มหาบพติร.
“อาม มหาราช -อติิ.

พระราชา. ทรงเลื่อมใสแล้ว รับสั่งให้นำาผ้า ๕๐๐ อื่นอีกมากให้ตั้งไว้แทบบาทมูลของพระเถระแล้ว.
ราชา ปสนฺโน อปรานิ ปญฺจ วตฺถสตานิ อาหราเปตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล ฐปาเปสิ.

ได้ยินว่า พระเถระได้ผา้มีค่าถึง ๕๐๐ ซ่ึงพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วน ๕๐๐ ถึง ๕๐๐ คร้ัง, 
ได้ผ้ามีคา่ถึงพันหน่ึง ซ่ึงพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วนพันหน่ึง ถึงพันครั้ง, 
ได้ผ้ามีคา่ถึงแสนหน่ึง ซ่ึงพระราชาทรงวางไว้แทบบาทมูลถวายโดยส่วนแสนหน่ึง ถึงแสนครั้ง.
เถโร กริ ปญฺจสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ ปญฺจสตภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ ปญฺจสตกฺขตฺตุำ ลภิ, 
สหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สหสฺสภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ สหสฺสกฺขตฺตุำ ลภิ, 
สตสหสฺสคฺฆนิกานิ วตฺถานิ สตสหสฺสภาเคน ปาทมูเล ฐเปตฺวา ทินฺนานิ สตสหสฺสกฺขตฺตุำ ลภิ.

กช็ื่อวา่การนับผ้าที่พระเถระได้แล้วโดยนัยเป็นต้นวา่ “๑-๒-๓-๔-๕-๑๐ ดังน้ี ย่อมไม่ม.ี
“เอกำ เทฺว ตีณิ จตตฺาริ ปญฺจ ทสาติอาทินา นเยน ลทธฺานำ ปน คณนา นาม นตฺถิ.

ได้ยินว่า เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว, 
พระเถระเที่ยวไปทั่วชมพทูวีป ได้ถวายบาตรและจวีรทั้งหลาย ซ่ึงเป็นของๆ ตนน่ันแล แก่ภกิษุทั้งหลาย ในวิหารทั้งปวงแล้ว.
ตถาคเต กริ ปรินิพพฺุเต, เถโร สกลชมฺพุทีปํ วิจรติฺวา สพฺพวิหาเรสุ ภิกฺขูนำ อตตฺโน สนฺตกาเนว ปตตฺจีวรานิ อทาสิ.

พระนางมาคันทิยา คิดว่า “เราทำาสิ่งใด, สิ่งน้ันมิได้เป็นอย่างน้ัน กลับเป็นอย่างอื่นไป; เราจกัทำาอยา่งไรหนอแล?” ดังน้ีแล้ว 
คดิวา่ “อุบายน้ี ใช้ได้”  เมื่อพระราชาเสดจ็ไปสู่ที่ทรงกีฬาในพระราชอุทยาน  จึงส่งข่าวไปแก่อาวา่ 
“ขออาจงไปปราสาทของนางสามาวดี ให้เปิดเรือนคลังผา้และเรือนคลังนำ้ามันแล้ว ชุบผ้าในตุ่มนำ้ามันและพันเสา 
ทำาหญิงทั้งหมดเหล่าน้ันไว้โดยความเป็นอันเดียวกัน ปิดประตู ลั่นยนตใ์นภายนอก เอาคบไฟมดี้าม จุดไฟตำาหนักลงไปเสีย.”
มาคนฺทิยา “ยมหำ กโรมิ, ตำ ตถา อหุตวฺา อญฺญถาว โหติ, กินฺนุ โข กริสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา “อตฺเถโส อุปาโย -อิต,ิ 
รญฺเญ อุยฺยานกฬีำ คจฺฉนฺเต๑, จูฬปิตุ สาสนำ ปหิณิ 
“สามาวติยา ปาสาทำ คนฺตฺวา ทุสฺสโกฏฺฐาคารเตลโกฏฐฺาคารานิ วิวราเปตฺวา ทุสฺสานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเฐตฺวา 
ตา สพฺพา เอกโต กตฺวา ทวฺารำ ปิทหิตฺวา พหิ ยนฺตกำ ทตฺวา ทณฑฺทีปกาหิ เคเห อคคฺึ ททมาโน โอตรติฺวา คจฺฉตุ -อติิ.

[พระนางสามาดีถกูไฟคลอก]

นายมาคันทิยะน้ัน ข้ึนสู่ปราสาท ให้เปิดเรือนคลังทั้งหลาย ซุบผ้าในตุ่มนำ้ามันแล้วเริ่มพันเสา.
โส ปาสาทำ อภิรุยฺห โกฏฺฐาคารานิ ววิราเปตฺวา วตฺถานิ เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ถมฺเภ เวเฐตุมารภิ.

ลำาดับน้ัน หญิงทั้งหลาย มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข กล่าวกะนายมาคันทิยะอยูว่่า “น่ีอะไรกัน? อา” เข้าไปหาแล้ว.
อถ นำ สามาวตีปมุขา อิตฺถิโย “กึ เอตำ จูฬปิตา -อติิ วทนฺติโย อุปสงฺกมึสุ.

นายมาคันทิยะ กล่าวอยา่งน้ีวา่ 
“แม่ทั้งหลาย พระราชารับสั่งให้พันเสาเหล่าน้ีด้วยผา้ชุบนำ้ามัน เพื่อประโยชน์แก่การทำาให้มั่นคง, 

๑ สี. ย.ุ อตฺเถโส อุปาโย -อิติ อุยยฺานกีฬำ คจฺฉนฺตี … 
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ธรรมดา ในพระราชวัง กรรมที่ประกอบดีและชัว่ เป็นของรู้ได้ยาก, อยา่อยู่ในที่ใกล้เราเลย แม่ทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
ให้หญิงเหล่าน้ันผู้มาแลว้เข้าไปห้อง ปิดประตูแล้ว ลั่นยนตใ์นภายนอก จุดไฟ จำาเดิมแต่ต้น ลงมาแล้ว.
“อมฺมา ราชา ทฬฺหีกมฺมตฺถาย อิเม ถมฺเภ เตลปิโลตกิาหิ เวฐาเปติ, ราชเคเห นาม สุยุตฺตทุยุตฺตำ ทุชฺชานำ, 
มา เม สนฺติเก โหถ อมฺม -อติิ เอวำ วตวฺา ตา อาคตา คพฺเภ ปเวเสตฺวา ทวฺารานิ ปิทหิตฺวา พหิ ยนฺตกำ ทตวฺา 
อาทิโต ปฏฺฐาย อคฺคึ ททนฺโต โอตริ.

พระนางสามาวดี ได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่าน้ันวา่ 
“การกำาหนดอัตตภาพ ซ่ึงถูกไฟเผาอย่างน้ีของพวกเราผูท้่องเที่ยวอยู่ในสงสาร อันมีสว่นสุดไม่ปรากฏแล้ว 
แม้พทุธญาณก็ไม่ทำาได้โดยงา่ย, ทา่นทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด.”
สามาวตี ตาสำ โอวาทำ อทาสิ 
“อมฺหากำ อนมตคฺเค สำสาเร วิจรนฺตีนำ เอวำ อคฺคินา ฌายมานานำ อตตฺภาวานำ พุทฺธญาเณนปิ ปริจฺเฉโท น สุกโร, 
อปฺปมตฺตา โหถ -อติิ.

หญิงเหล่าน้ัน เมื่อตำาหนักถูกไฟไหม้อยู่, มนสิการซ่ึงเวทนาปริคคหกัมมัฏฐาน๑, 
บางพวกบรรลุผลที่ ๒, บางพวกบรรลุผลที่ ๓.
ตา เคเห ฌายนฺเต เวทนาปริคฺคหกมฺมฏฺฐานำ มนสิกโรนฺติโย, กาจิ ทุติยผลำ, กาจิ ตติยผลำ ปาปุณึสุ. 

เพราะฉะน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงกล่าววา่ 
“ครั้งน้ันแล๒ ภิกษุเป็นอันมาก กลับจากบิณฑบาตในภายหลังแห่งภัตร๓, 
พระผู้มพีระภาค ประทับอยู่โดยทีใ่ด เข้าไปเฝ้าโดยที่น้ัน; 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภวิาทพระผู้มพีระภาค น่ังแล้ว ณ ส่วนข้างหน่ึง; 
เตน วุตตฺำ “อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปจฺฉาภตฺตำ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมึสุ, 

อุปสงฺกมิตวฺา ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ, 

ภิกษุเหล่าน้ัน ผู้น่ังแล้ว ณ ส่วนข้างหน่ึงแล ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มพีระภาควา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส 
ภายในบุรีของพระเจา้อุเทน ผู้เสด็จไปสู่พระราชอทุยาน ถูกไฟไหม้แล้ว, 
หญิง ๕๐๐ มพีระนางสามาวดีเป็นประมุข ทำากาละแล้ว, 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ คติของอุบาสกิาเหล่าน้ันเป็นอย่างไร? สัมปรายภพเฉพาะหน้าเป็นอย่างไร?”
เอกมนฺตำ นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺตำ เอตทโวจุำ  
“อธิ ภนฺเต รญฺโญ อุเทนสฺส อุยฺยานคตสฺส อนฺเตปุรำ ทฑฺฒำ, ปญฺจ อิตฺถีสตานิ กาลกตานิ สามาวตีปมุขานิ, 
ตาสำ ภนฺเต อุปาสิกานำ กา คติ, โก อภิสมฺปราโย -อิต.ิ

พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในอุบาสิกาเหล่าน้ี อุบาสิกาที่เป็นโสดาบันก็มี, เป็นสกทาคามินีก็มี, 
เป็นอนาคามินีก็มี, อุบาสิกาทั้งหมดน้ัน ไม่เป็นผู้ไร้ผลทำากาละหรอก ภิกษุทั้งหลาย.”

๑ กัมมฏัฐาน มีอันกำาหนดเวทนาเป็นอารมณ์.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๕.
๓ หลังจากฉันข้าว
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‘สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว อุปาสิกาโย โสตาปนฺนา, สนฺติ สกทาคามินิโย, สนฺติ อนาคามินิโย, 
สพฺพา ตา ภกิฺขเว อุปาสิกาโย อนิปฺผลา กาลกตา -อิต.ิ

ลำาดับน้ันแล พระผู้มพีระภาค ทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว ทรงเปล่งพระอทุานน้ี ในเวลาน้ันว่า
อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทิตวฺา ตายำ เวลายำ อิมำ อทุานำ อุทาเนสิ

“โลกมีโมหะเป็นเครือ่งผูกพัน ย่อมปรากฏดุจรูปอันสมควร,  
คนพาลมีอุปธิกิเลสเป็นเครื่องผกูไว้ ถูกความมดืแวดล้อมแลว้  
จึงปรากฏดุจมีความเที่ยง, ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นอยู่.”๑

“โมหสมฺพนฺธโน โลโก ภพฺพรูโปว ทิสฺสติ
อุปธพินฺธโน พาโล ตมสา ปรวิาริโต
สสฺสตี วิย ขายติ ปสฺสโต นตฺถิ กิญฺจนนฺติ.๒

ก็แลครั้นตรัสอย่างน้ันแล้ว ทรงแสดงธรรมว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาสตัว์ทั้งหลาย เที่ยวไปในวัฏฏะ 
เป็นผู้ไม่ประมาทตลอดกาลเป็นนิตย์ กระทำาบุญกรรมก็มี, เป็นผู้มีความประมาท กระทำาบาปกรรมก็มี,  
เหตุน้ัน สัตว์ผู้เที่ยวไปในวัฏฏะ จึงเสวยสุขบ้างทุกข์บ้าง.”
เอวญจฺ ปน วตฺวา “ภิกฺขเว สตตฺา นาม วฏฺเฏ วิจรนฺตา นิจฺจกาลำ อปฺปมตฺตา หุตวฺา ปุญฺญกมฺมเมว กโรนฺติ, 
ปมาทิโน หุตฺวา ปาปกมฺมำปิ กโรนฺติ,  ตสฺมา วฏฺเฏ วิจรนฺตา สุขำปิ ทุกฺขำปิ อนุภวนฺติ -อติิ ธมฺมำ เทเสสิ.

[พระเจ้าอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก]

พระราชา ทรงสดับว่า “ข่าววา่ ตำาหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้,” 
แม้เสด็จมาโดยเร็ว ก็ไม่ไดอ้าจเพื่อจะทันถึงตำาหนักอันไฟยังไม่ไหม้ได้, 
ราชา “สามาวติยา เคหำ กริ ฌายติ -อติิ สตฺุวา เวเคนาคจฺฉนฺโตปิ อทฑฺฒำ๓ สมฺปาปุณิตุำ นาสกฺขิ,  

ก็แลครั้นเสด็จมาแล้ว ทรงยังตำาหนักให้ดับแล้ว ทรงเกิดโทมนัสมีกำาลัง แวดล้อมดว้ยหมู่อมาตย์ 
ทรงน่ังตามระลึกถึงพระคุณของพระนางสามาวดี ทรงพระดำาริว่า “น้ีเป็นการกระทำาของใครหนอ?” ดังน้ีแล้ว ทรงทราบวา่ 
“กรรมน้ี จักเป็นกรรมอันนางมาคันทิยาให้ทำาแล้ว,” ทรงพระดำารวิ่า 
“นางมาคันทิยาน้ันอันเราทำาให้หวาดกลัวแลว้ถาม ก็จกัไม่บอก, เราจกัค่อยๆ ถามโดยอุบาย.” จึงตรัสกะอมาตยท์ั้งหลายวา่ 
“ผู้เจริญทั้งหลาย ในกาล ก่อนแต่กาลน้ี เราลุกข้ึนเสร็จสรรพแล้ว ก็เป็นผู้ระแวงสงสัยอยู่รอบข้างทีเดียว, 
นางสามาวดี แสวงหาแต่โทษเราเป็นนิตย์, นางกต็ายไปแล้ว; ก็บัดน้ี เราจกัเย็นใจได้ละ, เราจักได้อยู่โดยความสุข.”
อาคนฺตฺวา จ ปน เคหำ นิพฺพาเปตฺวา อุปฺปนฺนพลวโทมนสฺโส อมจฺจคณปรวิุโต นิสีทิตฺวา สามาวติยา คุเณ อนุสฺสรนฺโต 
“กสฺส นุ โข อิทำ กมฺมำ -อิติ จินฺเตตฺวา “มาคนฺทิยาย การิตำ ภวิสฺสติ -อติิ ญตฺวา 
“ตาเสตฺวา ปุจฺฉิยมานา น กเถสฺสติ, สณกิำ อุปาเยน ปุจฺฉิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา อมจฺเจ อาห 

๑ ขุ. อุ ๒๕/๒๐๕.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๕.
๓ สี. ย.ุ อทฑฺเฒ.
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“อมฺโภ อหำ อิโต ปุพฺเพ อุฏฐฺาย สมุฏฺฐาย อาสงฺกิตปริสงกฺิโต ว โหมิ, สามาวตี เม นิจฺจำ โอตารเมว คเวสติ, 
สา กาลกตา, อิทานิ ปน เม จิตตฺำ นิพฺพตุำ ภวิสฺสติ, สเุขน วสิตุำ ลภิสฺสามิ -อิต.ิ

พวกอมาตย์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ กรรมน้ีอันใครหนอแล ทำาแล้ว?” 
“เกน นุ โข เทว อิทำ กมฺมำ กตำ -อิต.ิ

พระราชา ตรัสตอบวา่ “จกัเป็นกรรม อันใครๆ ทำาแล้วดว้ยความรกัในเรา.”
“มยิ สิเนเหน เกนจิ กตำ ภวิสฺสติ -อติิ.

พระนางมาคันทิยา ทรงยืนเฝ้าอยู่ในทีใ่กล้ ฟังพระดำารัสน้ันแล้ว จึงกราบทูลว่า 
“ใครๆ คนอื่นจักไม่อาจทำาได้, พระเจา้ข้า กรรมน้ี อันหม่อมฉันทำาแล้ว, หม่อมฉันสั่งอาให้ทำา.”
มาคนฺทิยา สมีเป ฐิตา ตำ สตฺุวา “อญฺโญ โกจิ กาตุำ น สกฺขิสฺสติ, มยา กตำ เทว, อหำ จูฬปิตรำ อาณาเปตวฺา กาเรสึ -อติิ อาห.

พระราชา ตรัสวา่ “ชื่อว่าสตัว์ผู้มีความรกัในเราอื่น ยกไว้เสียแต่เจ้า ย่อมไม่มี, เราพอใจ, 
พระเทวี เราจะให้พรแก่เจ้า, เจ้าจงให้เรียกหมู่ญาติของตนมา.”
ราชา “ตำ ฐเปตวฺา อญฺโญ มยิ สิเนหสตฺโต นาม นตฺถิ, ปสนฺโนสฺมิ, วรำ เต ทมฺมิ เทวิ, ตฺวำ อตฺตโน ญาติคณำ ปกฺโกสาเปหิ -อติิ.

นางส่งข่าวไปแกพ่วกญาตวิ่า “พระราชาทรงพอพระหทัย จะพระราชทานพรแก่เรา, จงมาเรว็.”
สา ญาตกานำ สาสนำ ปหิณิ “ราชา มม ปสนฺโน วรำ เทติ สีฆำ อาคจฺฉตุ -อิต.ิ

พระราชา รับสั่งให้ทำาสักการะใหญ่แก่ญาติทั้งหลายของพระนางมาคันทิยา ซ่ึงมาแล้วๆ.
ราชา อาคตาคตานำ มหนฺตำ สกกฺารำ กาเรสิ.

แม้พวกคนผู้มิใช่ญาติของพระนางมาคันทิยา เห็นสักการะน้ันแล้ว ก็ให้สินจ้าง กล่าววา่ 
“พวกเราเป็นญาติของพระนางมาคันทิยา” พากันมาแล้ว.
ตำ ทิสวฺา๑ ตสฺสา อญฺญาตกาปิ ลญฺจำ ทตวฺา “มยำ มาคนฺทิยาย ญาตกา -อิติ อาคจฺฉึส.ุ

พระราชา รับสั่งให้จับคนเหล่าน้ันทั้งหมดไว้ แล้วให้ขุดหลุมทั้งหลายประมาณแค่สะดอื ทีพ่ระลานหลวงแล้ว 
ให้คนเหล่าน้ันน่ังลงในหลุมเหล่าน้ัน เอาดินรว่นกลบ ให้เกลี่ยฟางไว้เบ้ืองบน แล้วจุดไฟ, 
ในเวลาที่หนังถูกไฟไหม้แล้ว, รับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทั้งหลาย ให้ทำาให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้ (หรือ) เป็นชิ้นและหาชิ้นมิได้.
ราชา เต สพฺเพ คาหาเปตวฺา ราชงฺคเณ นาภิปฺปมาเณ อาวาเฏ ขนาเปตฺวา เต ตตฺถ นิสีทาเปตฺวา 
ปํสุำ ปูเรตฺวา อุปริ ปลาลำ วิกีราเปตวฺา อคฺคึ ทาเปสิ,  จมฺมสฺส ทฑฺฒกาเล, อยนงฺคเลหิ กสาเปตฺวา ขณฺฑาขณฺฑำ หีราหีรำ กาเรสิ.

พระราชารับสั่งให้เชือดเน้ือ แม้จากสรรีะของพระนางมาคันทิยา ตรงที่มีเน้ือลำ่าๆ ด้วยมดีอันคมกริบแล้ว 
ให้ยกข้ึนสู่เตาไฟอันเดือดดว้ยนำ้ามัน ให้ทอดดุจขนมแล้ว ให้เคี้ยวกินเน้ือน้ันแล.
มาคนฺทิยาย สรรีโตปิ ติขิเณเนว สตฺเถน ฆนฆนฏฺฐาเนสุ มำสำ อุปฺปาเฏตฺวา เตเลน ปกฺกำ อุทธฺนำ อาโรเปตวฺา 
ปูเว วิย ปจาเปตฺวา ตเมว ขาทาเปสิ.

๑ ยุ. สุตฺวา.
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[ความตายของพระนางสามาวดี ควรแก่กรรมในปางก่อน]

ต่อมาวันหน่ึง ภกิษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรม๑ ว่า 
“ความตายเช่นน้ี ของอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเห็นปานน้ี ไม่สมควรเลยหนอ ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย.”
อเถกทิวสำ ธมฺมสภายำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อนนุจฺฉวิกำ วต อาวุโส เอวรูปาย สทธฺาสมฺปนฺนาย อุปาสิกาย เอวรูปํ มรณำ -อติิ.

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อพวกภิกษุน้ันกราบทูลว่า “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลายความตายน่ันของหญิงทั้งหลาย มีพระนางสามาวดีเป็นประมุข ไมค่วรแลว้ในอัตตภาพน้ี 
แตว่่า ความตายอันหญิงเหล่าน้ันได้แล้วสมควรแท้แก่กรรมซ่ึงเขาทำาไว้ในกาลก่อน,” 
อันภิกษุเหล่าน้ันทูลอาราธนาวา่ “กรรมอะไร อันหญิงเหล่าน้ันทำาไว้ในกาลก่อน พระเจา้ข้า?
ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (เล่าว่า)
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อติิ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว สามาวตีปมุขานำ อติฺถีนำ เอตำ อยุตตฺำ, ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน ยุตตฺเมว เอตาหิ ลทฺธำ -อิติ วตวฺา 
“กึ ภนฺเต เอตาหิ ปุพฺเพ กตำ, อาจิกฺขถ โน -อติิ เตหิ ยาจิโต อตตีำ อาหริ 

[บุรพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร]

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี 
พระปัจเจกพุทธเจา้ ๘ องค์ ฉันอยู่ในพระราชวังเนืองนิตย์.
อตีเต, พาราณสิยำ พรฺหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, ราชเคเห นิพทฺธำ อฏฺฐ ปจฺเจกพุทฺธา ภุญชฺนฺติ.

หญิง ๕๐๐ คน ย่อมบำารุงพระปัจเจกพทุธเจ้าเหล่าน้ัน.
ปญฺจสตา อติฺถิโย เต อุปฏฺฐหนฺติ.

ในทา่นเหล่าน้ัน พระปัจเจกพุทธเจา้ ๗ องค์ ไปสู่หิมวันตประเทศ 
อกีองค์หน่ึง น่ังเข้าฌานอยู่ในทีร่กดว้ยหญ้าแห่งหน่ึง ริมแม่นำ้า.
เตสุ สตฺต ปจฺเจกพุทธฺา หิมวนฺตำ คจฺฉนฺติ, เอโก นทีตีเร, เอกำ ติณคหนำ อตฺถิ, ฌานำ สมาปชฺชติฺวา นิสีทิ.

ต่อมาวันหน่ึง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปแล้ว,  พระราชา ทรงพาหญิงเหล่าน้ันไปเพื่อทรงเล่นนำ้าในแม่นำ้า.
อเถกทิวสำ ราชา ปจฺเจกพุทฺเธสุ คเตสุ, ตา อิตฺถิโย อาทาย นทิยำ อทุกกีลำ กีฬติุำ คโต.

ณ สถานที่น้ัน หญิงเหล่าน้ัน เล่นนำ้าตลอดส่วนแห่งวัน ข้ึนแล้ว ถูกความหนาวบีบคั้นเทียว ใคร่จะผิงไฟ กลา่วกันว่า 
“ทา่นทั้งหลาย พึงหาดูทีก่่อไฟของพวกเรา,”  เที่ยวไปๆ มาๆ อยู่ เห็นที่รกด้วยหญ้า (ชัฏหญ้า) น้ัน 
จึงยืนล้อมก่อไฟแล้ว ดว้ยสำาคัญวา่ “กองหญา้” 
ตตฺถ ตา อิตฺถิโย ทิวสภาคำ อุทกำ กีฬิตฺวา อุตฺตริตฺวา สีตปีฬิตาว อคฺคึ วิสิพฺเพตุกามา “อมฺหากำ อคฺคิกรณฏฺฐานำ โอโลเกยฺยาถ -อิติ 
อปราปรำ วิจรนฺติโย ตำ ติณคหนำ ทิสฺวา “ติณราสิ -อิติ สญฺญาย ปริวาเรตฺวา ฐติา อคฺคึ อทำสุ. 

๑ ยังกถาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรม.
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เมื่อหญ้าทั้งหลายไหม้แล้วก็ยุบลง, หญิงเหล่าน้ัน แลเห็นพระปัจเจกพุทธเจา้ จึงกล่าวกันว่า 
“พวกเรา ฉิบหายแล้ว! พวกเรา ฉิบหายแล้ว! พระปัจเจกพุทธเจา้ของพระราชาถูกไฟคลอก, 
พระราชาทรงทราบ จักทำาพวกเราให้ฉิบหาย, เราจกัทำาทา่นให้ไหม้ให้หมด,” 
ทกุคน นำาฟืนมาจากที่โน้นที่น้ี ทำาให้เป็นกองในเบ้ืองบนแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน.
ติเณสุ ฌายิตวฺา ปตนฺเตสุ, ปจฺเจกพุทธฺำ ทิสวฺา “นฏฺฐมฺห นฏฺฐมฺห รญฺโญ ปจฺเจกพุทฺโธ ฌายติ, 
ราชา ญตฺวา อมฺเห นาเสสฺสติ, สุทฑฺฒำ นำ กริสฺสาม -อติิ สพฺพา อิโต จิโต จ ทารูนิ อาหริตวฺา ตสฺส อุปริ ราสึ กรึสุ.

กองฟืนใหญ่ได้มีแล้ว.
มหา ทารุราสิ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน หญิงเหล่าน้ัน สุมฟืนน้ันแล้วหลีกไป ดว้ยสำาคัญว่า “บัดน้ี จักไหม้ละ.”
อถ นำ อาลิมฺเปตวฺา “อิทานิ ฌายิสฺสติ -อติิ สญฺญาย ปกฺกมึสุ.

ครั้งก่อน พวกเขาเป็นผู้ไม่มีความจงใจ ก็ถูกกรรมติดตามแล้วในบัดน้ี.
ตา ปฐมำ อสญฺเจตนิกา หุตฺวา อทิานิ กมฺมุนา พชฺฌึสุ.

กค็นทั้งหลายแม้นำาฟืน ๑,๐๐๐ เล่มเกวียนมาสุมอยู่ 
ก็ไมอ่าจเพื่อจะทำาพระปัจเจกพทุธเจ้าภายในสมาบัติ แม้ให้มีอาการสักว่าอุ่นได้.
ปจฺเจกพุทฺธำ ปน อนฺโตสมาปตตฺิยำ สกฏสหสฺสทารูนิ อาหริตวฺา อาลิมเปนฺตาปิ อุสุมาการมตฺตำปิ กาตุำ๑ น สกฺโกนฺต.ิ

เพราะฉะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน ในวันที่ ๗ จึงได้ลกุข้ึนไปตามสบายแล้ว.
ตสฺมา โส สตตฺเม ทิวเส อุฏฺฐาย ยถาสุขำ อคมาสิ.

หญิงเหล่าน้ัน ไหม้ในนรกสิ้นหลายพันปี เพราะความที่กรรมน้ันอันทำาไว้แล้ว 
ไหม้แล้วในเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่ โดยทำานองน้ีแล สิ้น ๑๐๐ อัตตภาพ ดว้ยวิบากอันเหลือลงแห่งกรรมน้ันแล.
ตา ตสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา 
ตสฺเสว กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต อิมินา ว นิยาเมน เคเห ฌายมาเน ฌายึสุ.

น้ีเป็นบุรพกรรมของหญิงเหล่าน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
อิทำ เอตาสำ ปุพฺพกมฺมำ -อติิ.

[บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา]

เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างน้ันแล้ว ภิกษุทั้งหลาย จึงทูลถามพระศาสดาวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็นางขุชชุตตราเล่า 
เพราะกรรมอะไร? จึงเป็นหญิงค่อม,  เพราะกรรมอะไร? จึงเป็นผู้มีปัญญามาก, 
เพราะกรรมอะไร? จึงบรรลโุสดาปัตติผล,  เพราะกรรมอะไร? จึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่น.”
เอวำ วุตฺเต ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ขุชฺชุตตฺรา ปน ภนฺเต เกน กมฺเมน ขุชฺชา ชาตา, เกน มหาปญฺญา, 
เกน โสตาปตฺติผลำ อธิคตา, เกน ปเรสำ เปสนการิกา ชาตา -อติิ.

๑ ยุ. คเหตุำ.
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พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่พระราชาองค์น้ันแล ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี 
พระปัจเจกพุทธเจา้องค์น้ันเหมือนกัน ได้เป็นผู้มีธาตุแห่งคนค่อมหน่อยหน่ึง.
“ภิกฺขเว ตสฺเสว รญฺโญ พาราณสิยำ รชฺชำ กรณกาเล เสฺวว ปจฺเจกพทฺุโธ โถกำ ขุชฺชธาตุโก อโหสิ. 

ลำาดับน้ัน หญิงผู้อุปัฏฐายกิาคนหน่ึง 
ห่มผ้ากัมพลถือขันทองคำาทำาเป็นคนค่อม แสดงอาการเที่ยวไปแห่งพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน 
ด้วยพูดวา่ “พระปัจเจกพทุธเจ้าของพวกเรา ย่อมเที่ยวไปอย่างน้ีและอย่างน้ี.” 
อเถกา อุปฏฺฐายกิา อิตฺถี กมพฺลำ ปารุปิตฺวา สุวณฺณสรกำ คเหตวฺา  
“อมฺหากำ ปจฺเจกพุทฺโธ เอวญฺจ เอวญจฺ วิจรติ -อิติ ขุชฺชา หุตวฺา ตสฺส วิจรณาการำ ทสฺเสสิ.

เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมน้ัน นางจึงเป็นหญิงค่อม.
ตสฺส นิสฺสนฺเทน ขุชฺชา ชาตา.

อน่ึง ในวันแรก พระราชา ทรงนิมนตพ์ระปัจเจกพุทธเจา้เหล่าน้ัน ให้น่ังในพระราชมณเฑียร๑

แล้วให้ราชบุรุษรับบาตร บรรจุบาตรให้เต็มดว้ยข้าวปายาส แล้วรับสั่งให้ถวาย.
เต ปน ปจฺเจกพุทฺเธ ปฐมทิวเส ราชา เคเห นิสีทาเปตวฺา ปตฺเต คาหาเปตฺวา ปายาสสฺส ปูเรตฺวา ทาเปสิ.

พระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลาย ถือบาตรอันเต็มด้วยข้าวปายาสร้อน ต้องผลดัเปลี่ยน (มือ) บ่อยๆ.
อุณฺหปายาสสฺส ปูเร ปตฺเต ปจฺเจกพทฺุธา ปริวตฺเตตฺวา ปรวิตฺเตตวฺา คณฺหนฺติ.

หญิงน้ัน เห็นทา่นทำาอยู่อยา่งน้ัน ก็ถวายกำาไลงา ๘ อัน ซ่ึงเป็นของๆ ตน กลา่ววา่ “ทา่นจงวางไว้บนกำาไลน้ีแล้วถือเอา.”
สา อติฺถี เต ตถา กโรนฺเต ทิสฺวา อตตฺโน สนฺตกานิ อฏฐฺ ทนฺตวลยานิ๒ ทตฺวา ‘อิธ ฐเปตฺวา คณฺหถ -อติิ อาห.

พระปัจเจกพุทธเจา้เหล่าน้ัน ทำาอย่างน้ันแล้ว, แลดูหญิงน้ัน.
เต ตถา กตฺวา ตำ โอโลเกสุำ.

นางทราบความประสงค์ของท่านทั้งหลาย จึงกลา่ววา่ “ทา่นเจ้าข้า ดิฉันหามีความต้องการกำาไลเหล่าน้ีไม่, 
ดิฉันบริจาคกำาไลเหล่าน้ันแล้วแก่ท่านทั้งหลายน่ันแล, ขอท่านจงรับไป.”
สา เตสำ อธิปฺปายำ ญตวฺา “นตฺถิ ภนฺเต อมฺหากำ เอเตหิ อตโฺถ, ตุมฺหากญฺเญว ตานิ ปริจฺจตฺตานิ, คเหตฺวา คจฺฉถ -อิติ อาห.

พระปัจเจกพุทธเจา้เหล่าน้ันรับแล้ว ได้ไปยังเงื้อมชื่อนันทมูลกะ.
เต คเหตวฺา นนฺทมูลกปพฺภารำ อคมำสุ.

แม้ทุกวันน้ี กำาไลเหล่าน้ัน ก็ยังดีๆ อยู่น่ันเอง.
อชชฺปิ ตานิ วลยานิ อโรคาเนว.

เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมน้ัน ในบัดน้ี นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก มีปัญญามาก.
สา ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อิทานิ ติปิฏกธรา มหาปญฺญา ชาตา.

๑ พระราชมณเฑยีร แปลมาจาก ฆร เคห.   แต่ในอรรถกถาธรรมบท ไม่ปรากฏคำานี้ คือ มณฑฺิร มนฺทิร.
มนเทียร มณเฑยีร เรือนหลวง, พระราชมนเทียร, พระราชมณเฑยีร, พระราชวัง (มณฺฑโิร มณฑฺิรำ มนฺทิโร มนฺทิรำ)

๒ วลยำ กำาไลมือ, ทองกร, วงกลม
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เพราะผลอันไหลออกแห่งการอุปัฏฐาก ซ่ึงนางทำาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย นางจึงได้บรรลุโสดาปัตติผล.
ปจฺเจกพุทฺธานำ กตอุปฏฺฐานนิสฺสนฺเทน โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา.

น้ีเป็นบุรพกรรมในสมัยพุทธันดรของนาง.
อิทมสฺสา พุทฺธนฺตเร ปุพพฺกมฺมำ.

ส่วนในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ธิดาของเศรษฐีในกรุงพาราณสี คนหน่ึง ถือกระจก น่ังแต่งตัวอยู่ในเวลามีเงาเจริญ๑.
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กาเล ปน เอกา พาราณสีเสฏฺฐิโน ธีตา วฑฺฒมานกจฺฉายาย อาทาสำ๒ คเหตฺวา อตฺตานำ อลงฺกโรนฺตี นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน นางภิกษุณีขีณาสพรูปหน่ึง ซ่ึงเป็นผู้คุ้นเคยของนางได้ไปเพื่อเยี่ยมนาง.
อถสฺสา วิสฺสาสกิา เอกา ขีณาสวา ภกิฺขุนี ตำ ทฏฐฺุำ อคมาสิ.

จริงอยู่ นางภิกษุณี แม้เป็นพระขีณาสพก็เป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปัฏฐากในเวลาเย็น.
ภิกฺขุนิโย หิ ขีณาสวาปิ สายณฺหสมเย อุปฏฺฐากกุลานิ ทฏฺฐุกามา โหนฺติ.

กใ็นขณะน้ัน หญิงรับใช้ไรๆ ในสำานักของธิดาเศรษฐีไม่มีเลย.
ตสฺมึ ปน ขเณ เสฏฺฐิธตีาย สนฺติเก กาจิ เปสนการกิา นตฺถิ.

นางจึงกล่าววา่ “ดิฉันไหว้ เจา้ข้า โปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับน่ัน ให้แกด่ิฉันก่อน.”
สา “วนฺทามิ อยฺเย, เอตำ ตาว เม ปสาธนเปฬิกำ คเหตฺวา เทถ -อติิ อาห.

พระเถรี คดิว่า 
“ถ้าเรา จักไม่หยิบกระเช้าเครื่องประดับน้ีให้แก่นางไซร้, นางจักทำาความอาฆาตในเราแล้ว บังเกิดในนรก, 
แตว่่า ถ้าเราจัก (หยิบ) ให้, นางจักเกดิเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่น; 
แตว่่า เพียงความเป็นผู้รับใช้ของคนอื่น ย่อมดีกว่าความเร่าร้อนในนรกแล.”
เถรี จินฺเตสิ “สจสฺสา อิมำ คณฺหิตวฺา น ทสฺสามิ, มยิ อาฆาตำ กตวฺา นิรเย นิพพฺตฺติสฺสติ, 
สเจ ปน ทสฺสามิ, ปรสฺส เปสนการิกา หุตฺวา นิพพฺตตฺิสฺสติ, นิรยสนฺตาปโต โข ปน ปรสฺส เปสนภาโว ว เสยฺโย -อิต.ิ

พระเถรีน้ัน อาศัยความเอ็นดู จึงได้หยิบกระเชา้เครื่องประดับน้ันให้แก่นาง.
สา อนุทยำ ปฏิจฺจ ตำ คเหตฺวา ตสฺสา อทาสิ.

เพราะผลอันไหลออกแห่งกรรมน้ัน นางจึงเป็นคนรับใช้ของคนเหล่าอื่น.
ตสฺส กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน ปเรสำ เปสนการิกา ชาตา -อิต.ิ

[พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมท่ีธรรมสภา]

รุ่งข้ึนวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า 
“หญิง ๕๐๐ มพีระนางสามาวดีเป็นประมุข ถูกไฟไหม้แล้วในตำาหนัก, 
พวกญาติของพระนางมาคันทิยา ถูกจดุไฟอันมฟีางเป็นเชื้อไว้เบ้ืองบน แล้วทำาลายดว้ยไถเหล็ก, 

๑ เวลาบ่าย
๒ อาทาโส แว่น, กระจก, กระจกเงา, กระจกส่องหน้า.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๙๒ • ๑. เร่ืองพระนางสามาวดี • [พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมท่ีธรรมสภา]

พระนางมาคันทิยา ถูกทอดด้วยนำ้ามันอันเดือดพล่าน, 
ในคนเหล่าน้ัน ใครหนอแล ช่ือว่าเป็นอยู่?  ใคร ชื่อว่าตายแล้ว?”
ปุเนกทิวสำ ภกิฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อติฺถิโย เคเห อคฺคินา ฌายึสุ, 
มาคนฺทิยาย ญาตกา อุปริ ปลาลคฺคึ ทตฺวา อยนงฺคเลหิ ภินฺนา, มาคนฺทิยา ปกฺกุฏฺฐิตเตเลน๑ ปกฺกา, 
เก นุ โข เอตฺถ ชีวนฺติ นาม, เก มตา นาม -อิต.ิ

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยเรือ่งอะไรหนอ?” 
เมื่อพวกภิกษุน้ันกราบทูลว่า “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลายคนเหล่าใดเหล่าหน่ึง ประมาทแล้ว, คนเหล่าน้ัน แม้เป็นอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ก็ชือ่ว่าตายแล้วแท้;  
คนเหล่าใด ไม่ประมาทแล้ว, คนเหล่าน้ัน แม้ตายแล้ว ก็ชื่อวา่ยังคงเป็นอยู่;   
เพราะฉะน้ัน พระนางมาคันทิยา จะเป็นอยู่ก็ตาม ตายแล้วก็ตาม กช็ื่อวา่ตายแล้วทีเดียว  
หญิง ๕๐๐ มพีระนางสามาวดีเป็นประมุข แม้ตายแล้ว ก็ชื่อว่า เป็นอยู่น่ันเทียว;  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะวา่ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อวา่ ย่อมไมต่าย; ดังน้ีแล้ว ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อติิ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว เยเกจิ ปมตตฺา, เต วสฺสสตำ ชวีนฺตาปิ มตาเยว นาม,  เย อปฺปมตตฺา, เต มตาปิ ชวีนฺติเยว, 
ตสฺมา มาคนฺทิยา ชีวนฺตีปิ มตาปิ มตาเยว นาม,  สามาวตีปมุขา ปญฺจสตา อติฺถิโย มตาปิ ชีวนฺติเยว นาม, 
น หิ ภิกฺขเว อปฺปมตตฺา มรนฺติ นาม -อิติ วตวฺา อิมา คาถา อภาสิ 

“ความไม่ประมาทเป็นเครื่องถึงอมตะ๒ 
ความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุ 
ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อวา่ย่อมไม่ตาย;  
ผู้ใดประมาทแล้ว ผู้น้ันย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว; 

“อปฺปมาโท อมตำปทำ ปมาโท มจฺจุโน ปทำ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา 

บัณฑิตรูค้วามน่ัน โดยแปลกกันแล้ว (ต้ังอยู่) ในความไม่ประมาท 
บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาท; 
ยินดีในธรรมเป็นที่โคจรของพระอริยะทั้งหลาย, 

เอตำ วิเสสโต ญตฺวา อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา 
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ อริยานำ โคจเร รตา

บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่าน้ัน มีความเพ่ง 
มีความเพียรเป็นไปติดต่อ, บากบ่ันมั่นเป็นนิตย์ เป็นนักปราชญ์ 
ย่อมถูกต้องพระนิพพาน อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.”

เต ฌายิโน สาตติกา นิจจฺำ ทฬฺหปรกกฺมา 

๑ สี. ย.ุ ปกฺกฏฺุฐิตเตเล.
๒ อมตำ ปทำ แปลว่า เป็นทางแห่งอมตะ ก็ได้  เป็นทางไม่ตาย ก็ได้.
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ผุสนฺติ ธรีา นิพฺพานำ โยคกฺเขมำ อนุตตฺรำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อปฺปมาโท ย่อมแสดงเน้ือความกว้าง คือ ถือเอาเน้ือความกว้างตั้งอยู่.
ตตฺถ อปฺปมาโท -อติิ ปทำ  มหนฺตำ อตฺถำ ทีเปติ  มหนฺตำ อตฺถำ คเหตวฺา ติฏฺฐติ.

จริงอยู่ พระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้น ซ่ึงอาจารย์ทั้งหลายนำามากลา่วอยู่ ยอ่มหยั่งลงสู่ความไม่ประมาทน่ันเอง, 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสไวว้่า 
“ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหน่ึง ของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน, 
รอยเท้าทั้งปวงน้ัน ย่อมถึงความประชุมลงในรอยเท้าช้าง, 
รอยเท้าช้าง อันชาวโลกย่อมเรียกว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าเหล่าน้ัน. เพราะรอยเท้าช้างน้ีเป็นของใหญ่ แม้ฉันใด,
ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง, กุศลธรรมเหล่าน้ันทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นรากเง่า 
มีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลง,  ความไม่ประมาท อันเรากลา่ววา่ เป็นยอดแห่งธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน เหมือนกันแล๑”
สกลำปิ หิ เตปิฏกำ พุทธฺวจนำ อาหรติฺวา กถิยมานำ อปฺปมาทเมว โอตรติ, เตน วุตตฺำ 
“เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ชงฺคลานำ ปาณานำ ปทชาตานิ, สพพฺานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธานำ คจฺฉนฺติ, 
หตฺถิปทำ เตสำ อคฺคมกฺขายติ ยทิทำ มหนฺตตฺเตน 
เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพเต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา, อปฺปมาโท เตสำ ธมฺมานำ๒ อคฺคมกฺขายติ -อิติ.๓

กค็วามไม่ประมาทน้ันน่ัน โดยอรรถ ชื่อว่า ความไม่อยู่ปราศจากสติ, 
เพราะคำาว่า “ความไม่ประมาท” น่ัน เป็นชื่อของสตอิันตั้งมั่นเป็นนิตย์.
โส ปเนส อตฺถโต สติยา อวิปฺปวาโส นาม.  นิจจฺำ อุปฏฺฐิตาย สติยา เจตำ นามำ.

พึงทราบวินิจฉัยในคำาวา่ อมตำ ปทำ, 
พระนิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า อมตะ, เพราะพระนิพพานน้ัน ช่ือว่าไม่แก่ ไม่ตาย เพราะความเป็นธรรมชาติไม่เกิด, 
เหตุน้ัน พระองค์จึงตรัสเรียกพระนิพพานว่า อมตะ, 
สตัว์ทั้งหลายย่อมถึง อธิบายวา่ ‘ยอ่มบรรลุอมตะ’ ด้วยความไม่ประมาทน้ี 
เหตุน้ัน ความไม่ประมาทน้ี จึงชื่อวา่ เป็นเครื่องถึง; 
(ความไม่ประมาท) เป็นเครื่องถึงซ่ึงอมตะ ทา่นกล่าวอธิบายไว้ว่า ‘เป็นอุบายเครื่องบรรลุซ่ึงอมตะ’ จึงชื่อว่า อมตำ ปทำ.
อมตำปทำ -อติิ  อมตำ วุจฺจติ นิพฺพานำ,  ตญฺหิ อชาตตตฺา น ชียติ น มียติ, ตสฺมา ‘อมตำ -อิติ วุจจฺติ, 
ปชฺชนฺติ อิมินา -อิติ ปทำ,  ‘อมตำ ปาปุณนฺติ -อติิ อตฺโถ. 
อมตสฺส ปทำ อมตำปทำ,  ‘อมตสฺส อธิคมุปาโย -อติิ วุตฺตำ โหติ.

ภาวะ คอืความมวัเมา ชื่อว่า ความประมาท.
ปมาโท -อติิ ปมชฺชนภาโว.

๑ สำ. มหาวาร. ๑๙/๖๕.
๒ อติเรกำ มญฺเญ.
๓ มหาวาร. ๑๙/๖๕.
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คำาวา่ ความประมาทน่ัน เป็นชื่อของการปล่อยสติ กล่าวคือ ความมีสติหลงลืม.
มุฏฺฐสจฺจสงฺขาตสฺส สติยา โวสฺสคฺคสฺเสตำ นามำ.

บทวา่ มจฺจุโน แปลวา่ แห่งความตาย.
มจฺจุโน -อติิ มรณสฺส.

บทวา่ ปทำ คือ เป็นอุบาย ได้แก่เป็นหนทาง.
ปทำ -อิติ อุปาโย มคฺโค.

จริงอยู่ ชนผู้ประมาทแล้ว ยอ่มไม่เป็นไปล่วงซ่ึงชาติได้, แม้เกดิแล้ว ก็ย่อมแกด่้วย ย่อมตายด้วย
เหตุน้ัน ความประมาท จึงชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุ คือย่อมนำาเข้าหาความตาย.
ปมตฺโต หิ ชาตึ นาตวิตฺตติ, ชาโตปิ ชียติ เจว มียติ จ -อติิ ปมาโท มจฺจุโน ปทนฺนาม โหติ  มรณำ อุปเนติ.

บาทพระคาถาว่า อปฺปมตฺตา น มียนฺต ิ ความวา่ ก็ผู้ประกอบด้วยสติ ชื่อว่า ผู้ไม่ประมาทแล้ว.
ใครๆ ไม่พึงกำาหนดวา่ “ผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมไมต่าย คือเป็นผู้ไม่แก่และไม่ตาย” ดังน้ี, 
เพราะวา่สัตว์ไรๆ ชื่อวา่ไม่แก่และไม่ตาย ย่อมไม่มี, 
แต่ชือ่ว่า วัฏฏะของสัตว์ผู้ประมาทแล้ว กำาหนดไม่ได้; (วัฏฏะ) ของผู้ไม่ประมาทกำาหนดได้; 
เหตุน้ัน สัตว์ผู้ประมาทแล้ว แม้เป็นอยู่ ก็ชื่อว่าตายแล้วแท้ เพราะความเป็นผู้ไม่พ้นไปจากทุกข์ มีชาติเป็นต้นได้, 
สว่นผู้ไม่ประมาท เจริญอัปปมาทลักษณะแล้ว ทำาให้แจ้งซ่ึงมรรคและผลโดยฉับพลัน ย่อมไม่เกิดในอัตตภาพที่ ๒ และที่ ๓; 
เหตุน้ัน สัตว์ผู้ไม่ประมาทเหล่าน้ัน เป็นอยู่ก็ตาม ตายแล้วกต็าม ชื่อวา่ย่อมไม่ตายโดยแท้.
อปฺปมตฺตา น มยีนฺติ -อิติ สติยา สมนฺนาคตา หิ อปฺปมตฺตา, 
“น มรนฺติ อชรามรา โหนฺติ -อติิ น สลฺลกฺเขตพพฺา,  น หิ โกจิ สตฺโต อชรามโร นาม อตฺถิ
ปมตตฺสฺส ปน วฏฺฏนฺนาม น ปริจฺฉินฺนำ,  อปฺปมตฺตสฺส ปริจฺฉินฺนำ, 
ตสฺมา ปมตตฺา ชาติอาทีหิ อปริมตฺุตตฺตา ชวีนฺตาปิ มตาเยว นาม, 
อปฺปมตฺตา ปน อปฺปมาทลกฺขณำ วฑฺเฒตวฺา ขิปฺปํ มคฺคผลานิ สจฺฉิกตฺวา ทตุิยตติยอตฺตภาเวสุ น นิพฺพตฺตนฺติ 
ตสฺมา เต ชีวนฺตาปิ มตาปิ น มียนฺติเยว นาม.

บาทพระคาถาว่า เย ปมตฺตา ยถา มตา  ความวา่ 
สว่นสัตว์เหล่าใดประมาทแล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน ย่อมเป็นเหมือนสัตว์ทีต่ายแล้ว ด้วยการขาดชีวติินทรีย์ มีวิญญาณไปปราศแล้ว
เช่นกับท่อนฟืนฉะน้ันเทียว เพราะความทีต่นตายแลว้ด้วยความตาย คือ ความประมาท; 
จริงอยู่ แม้จติดวงหน่ึงว่า “เราจักถวายทาน, เราจักรักษาศีล เราจกัทำาอุโบสถกรรม” ดังน้ี ย่อมไม่เกิดข้ึน 
แม้แก่เขาทั้งหลายผู้เป็นคฤหัสถ์ก่อน, 
จติดวงหน่ึงว่า “เราจัดบำาเพ็ญวัตรทั้งหลาย มีอาจริยวัตรและอุปัชฌายวัตรเป็นต้น, เราจกัสมาทานธุดงค,์ 
เราจักเจริญภาวนา” ดังน้ี ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่สตัว์เหล่าน้ัน แม้ผู้เป็นบรรพชติ 
ดังจิตดวงหน่ึงไม่เกิดข้ึนแก่สัตว์ที่ตายแล้วฉะน้ัน, 
สตัว์ผู้ประมาทแล้วน้ัน จะเป็นผู้มีอะไรเป็นเครื่องกระทำาให้ต่างจากสตัว์ผู้ตายแล้วเล่า? 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า “ชนเหล่าใด ประมาทแล้ว, ชนเหล่าน้ัน ย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้ว.”
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เย ปมตฺตา ยถา มตา -อิติ  เย ปน สตตฺา ปมตตฺา เต ปมาทมรเณน มตตตฺา ยถา ชีวติินฺทฺริยุปจฺเฉเทน มตา 
ทารกฺุขนฺธสทิสา อปคตวิญฺญาณา ตเถว โหนฺติ, 
เตสำปิ หิ มตานำ วิย คหฏฺฐานำ ตาว “ทานำ ทสฺสาม, สีลำ รกฺขิสฺสาม, อุโปสถกมฺมำ กริสฺสาม -อติิ เอกจติฺตำปิ น อุปฺปชฺชติ, 
ปพพฺชิตานำปิ “อาจริยุปชฺฌายวตตฺาทีนิ ปูเรสฺสาม, ธูตงฺคานิ สมาทยิสฺสาม, ภาวนำ วฑฺเฒสฺสาม -อิติ เอกจิตตฺำปิ น อุปฺปชฺชติ, 
มเตน เต กึนานากรณา ว โหนฺติ, เตน วุตตฺำ เย ปมตฺตา ยถา มตา -อติิ.

บาทพระคาถาว่า เอตำ วิเสสโต ญตฺวา  ความว่า 
รู้ความน้ันโดยแปลกกันว่า “การแล่นออกจากวัฏฏะของผู้ประมาทแล้วย่อมไม่มี, ของผู้ไม่ประมาทแล้ว มีอยู่.”
มีปุจฉาวา่ “กใ็ครเล่า ย่อมรู้ความแปลกกันน่ัน?”
เอตำ วิเสสโต ญตฺวา -อติิ ปมตฺตสฺส วฏฺฏโต นิสฺสรณำ นตฺถิ อปฺปมตฺตสฺส อตฺถิ -อติิ เอตำ วิเสสโต ชานิตวฺา.

เก ปน เอตำ วิเสสำ ชานนฺติ -อติิ.

มวีิสัชนาวา่ “บัณฑิตทั้งหลาย ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ยอ่มรู้.”
อธิบายว่า บัณฑิต คือผู้มีเมธา ได้แก่ ผู้มีปัญญาเหล่าใด ตั้งอยูใ่นความไม่ประมาทของตนแล้ว เจริญความไม่ประมาทอยู่ 
บัณฑิตเหล่าน้ัน ย่อมรู้เหตุอันแปลกกันน่ัน.
อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา -อิติ เย ปณฺฑิตา เมธาวิโน สปฺปญฺญา อตตฺโน อปฺปมาเท ฐตฺวา อปฺปมาทำ วฑฺเฒนฺติ, 
เต เอตำ วิเสสการณำ ชานนฺติ.

บาทพระคาถาว่า อปฺปมาเท ปโมทนฺติ  ความว่า 
บัณฑิตเหล่าน้ัน ครั้นรู้อยา่งน้ีแล้ว ย่อมบันเทิง คอื เป็นผู้มีหน้ายิ้มแย้ม ได้แก่ ยินดี ร่าเริง ในความไม่ประมาทของตนน้ัน.
อปฺปมาเท ปโมทนฺติ -อติิ เต เอวำ ญตวฺา ตสฺมึ อตฺตโน อปฺปมาเท ปโมทนฺติ ปหำสิตมุขา ตุฏฺฐปหฏฺฐา โหนฺติ.

บาทพระคาถาว่า อริยานำ โคจเร รตา  ความว่า บัณฑิตเหล่าน้ัน บันเทิงอยู่ในความไม่ประมาทอยา่งน้ัน 
เจริญความไม่ประมาทน้ันแล้ว ย่อมเป็นผู้ยินดี คือ ยินดียิ่งในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ แยกออกเป็นสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น และใน
โลกุตตรธรรม ๙ ประการ อันนับว่าเป็นธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะทั้งหลาย คือ 
พระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
อริยานำ โคจเร รตา -อติิ เต เอวำ อปฺปมาเท ปโมทนฺตา ตำ อปฺปมาทำ วฑฺฒิตวฺา 
อริยานำ พุทธฺปจฺเจกพุทธฺ สาวกานำ โคจรสงฺขาเต จตุสติปฏฺฐานาทิเภเท สตตฺตตฺึสโพธิปกฺขิยธมฺเม นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม จ 
รตา อภริตา โหนฺติ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ เต ฌายิโน  ความว่า บัณฑิตผู้ไม่ประมาทเหล่าน้ันเป็นผู้มีความเพ่งด้วยฌานทั้ง ๒ อย่าง คือ 
ด้วยอารัมมณูปนิชฌานกลา่วคือ สมาบัติ ๘๑, และดว้ยลักขณูปนิชฌาน กล่าวคือ วิปัสสนา มรรคและผล.
เต ฌายิโน -อติิ เต อปฺปมตฺตา ปณฺฑิตา อฏฺฐสมาปตฺติสงฺขาเตน อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน 
วิปสฺสนามคคฺผลสงฺขาเตน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน จ -อติิ ทพฺุพิเธนปิ ฌาเนน ฌายิโน.

๑ สมาบัติ ๘ คือปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน รวมเรียกว่า รูปสมาบัติ ๔, 
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรียกว่า อรูปสมาบัติ ๔.
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บทวา่ สาตติกา  ความว่า เป็นผู้มีความเพียร ซ่ึงเป็นไปทางกายและทางจิต เป็นไปแล้วติดตอ่ 
จำาเดิมแต่กาลเป็นที่ออกบวชจนถึงการบรรลพุระอรหัต.
สาตติกา -อิติ อภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตตฺปฺปตตฺา สตตำ ปวตฺตกายิกเจตสิกวริิยา 

บาทพระคาถาว่า นิจฺจำ ทฬฺหปรกฺกมา๑  ความว่า ผู้ประกอบด้วยความเพียรเห็นปานน้ีว่า 
“ผลน้ันใด อันบุคคลพึงบรรลุได้ดว้ยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบ่ันของบุรุษ 
ยังไม่บรรลุผลน้ัน แล้วหยุดความเพียรเสีย จักไม่มี๒” 
(เช่นน้ี) ชื่อวา่ บากบ่ันมั่น ชื่อว่า เป็นไปแล้วเป็นนิตย์ เหตุไม่ท้อถอยในระหวา่ง.
นิจฺจำ ทฬฺหปรกกฺมา -อติิ ยนฺตำ ปุริสตฺถาเมน ปุริสวริิเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพำ, น ตำ อปาปุณิตฺวา วริิยสฺส สณฐฺานำ ภวิสฺสติ 
-อิติ เอวรูเปน วิริเยน อนฺตรา อโนสกฺกติฺวา นิจฺจำ ปวตฺเตน ทฬฺเหน ปรกกฺเมน สมนฺนาคตา.

ในคำาวา่ ผุสนฺติ น้ี พึงทราบวินิจฉัย ดังต่อไปน้ี
การถูกต้องมี ๒ คือ ญาณผุสนา (การถูกต้อง คือ ญาณ), วิปากผุสนา (การถูกต้อง คือวิบาก). 
ในผุสนา ๒ อย่างน้ัน มรรค ๔ ชื่อว่า ญาณผุสนา.  ผล ๔ ชื่อว่า วิปากผุสนา. 
ในผุสนา ๒ อย่างน้ัน วิปากผุสนา พระผู้มพีระภาค ทรงประสงค์เอาในบทว่า ผุสนฺติ น้ี.  
บัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ เมื่อทำานิพพานให้แจ้งดว้ยอริยผล ชื่อวา่ ย่อมทำานิพพานให้แจ้งดว้ยวิปากผุสนา.
ผุสนฺติ -อติิ เอตฺถ เทฺว ผุสนา ญาณผุสนา วิปากผุสนา.   ตตฺถ จตตฺาโร มคฺคา ญาณผุสนา นาม.

จตฺตาริ ผลานิ วิปากผุสนา นาม.

เตสุ อิธ วิปากผุสนา อธิปฺเปตา.

อริยผเลน นิพฺพานำ สจฺฉิกโรนฺตา ธรีา ปณฺฑิตา วิปากผุสนาย นิพพฺานำ สจฺฉิกโรนฺติ.

บาทพระคาถาว่า โยคกฺเขมำ อนุตฺตรำ  ความว่า 
(ซ่ึงนิพพาน) อันเป็นแดนเกษม คือ ไม่มีภัย จากโยคะ๓ ๔ อันยังมหาชนให้จมลงในวัฏฏะ 
ชื่อว่า ยอดเยี่ยม เพราะความเป็นสิ่งประเสริฐกวา่โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมทั้งปวง.
โยคกฺเขมำ อนุตฺตรำ -อิติ เย จตตฺาโร โยคา มหาชนำ วฏฺเฏ โอสีทาเปนฺติ เตหิ เขมำ นิพฺภยำ สพฺเพหิ โลกิยโลตุตตฺรธมฺเมหิ เสฏฺฐตฺ
ตา อนุตฺตรำ -อิต.ิ

ในที่สดุแห่งเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นพระอริยบุคคล มีโสดาบันเป็นต้น. 
เทสนาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนา เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.

๑ เฉพาะข้อนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลอย่างนั้น. 
บางมติแปลว่า “ผู้ประกอบด้วยความเพยีรเห็นปานนี้ว่า … อันไม่หย่อนในระหว่าง เป็นไปแล้วเนืองนิตย์ ช่ือว่าบากบั่นมั่น.”
อีกมตหินึ่งแปลว่า “ผู้ประกอบด้วยความบากบั่นมั่น อันไม่หย่อนในระหว่าง เป็นไปแล้วเนืองนิตย์ ด้วยความเพียรเห็นปานนี้ว่า …”

๒ สำ. นิ. ๑๖/๓๔.
๓ โยคะ ๔ กามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ อวิชชาโยคะ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๙๗ • ๑. เร่ืองพระนางสามาวดี • [แก้อรรถ]

เรื่องพระนางสามาวดี จบ.
สามาวตีวตฺถุ.
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๒. เรือ่งกุมภโฆสกะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อกุมภโฆสกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อุฏฐานวโต” เป็นต้น.

๒. กุมฺภโฆสกวตฺถุ.

“อุฏฺฐานวโต -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต กุมฺภโฆสกเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[กุมภโฆสกะกลัวตายหนีไปอยู่ภูเขา]

ความพิสดารวา่ ในนครราชคฤห์ อหิวาตกโรคเกดิข้ึนในเรือนของราชคหเศรษฐี.
ราชคหนครสฺมึ หิ ราชคหเสฏฺฐิโน เคเห อหิวาตกโรโค อุปฺปชฺชติ.

เมื่ออหิวาตกโรคน้ันเกดิข้ึนแล้ว, สตัว์ดริัจฉาน ตั้งต้นแต่แมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อน, ถัดน้ันมา กท็าสและกรรมกร, 
ภายหลังเขาทั้งหมดก็คือเจา้ของเรือน, เพราะฉะน้ัน โรคน้ันจึงจับเศรษฐีและภริยาภายหลังเขาทั้งหมด.
ตสฺมึ อุปฺปนฺเน, มกฺขิกำ อาทึ กตฺวา ยาว คาโว ปฐมำ ตริจฺฉานคตา มรนฺติ, ตโต ทาสกมฺมกรา, สพพฺปจฺฉา เคหสามิกา, 
ตสฺมา โส โรโค สพฺพปจฺฉา เสฏฺฐิญฺจ ภริยญจฺ คณฺหิ.

สองสามีภริยาน้ันโรคถูกต้องแล้ว แลดูบุตรซ่ึงยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ มีนัยน์ตาทั้ง ๒ นองด้วยนำ้าตา พดูกะบุตรว่า 
“พ่อเอ๋ย เขาวา่ เมื่อโรคชนิดน้ีเกิดข้ึน, ชนทั้งหลาย พังฝาเรือนหนีไปย่อมได้ชีวติ, 
ตัวเจ้าไมต่้องห่วงใยเราทั้ง ๒ พึงหนีไป (เสียโดยด่วน) มีชีวติอยู่ จึงกลับมาอีก 
พึงขุดเอาทรพัย์ ๔๐ โกฏิ ที่เราทั้ง ๒ ฝังเก็บไวใ้นที่โน้นข้ึนเลี้ยงชีวิต.”
เต โรคผุฏฺฐา ปุตฺตำ สนฺติเก ฐติำ โอโลเกตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ ตำ อาหำสุ “ตาต อิมสฺมึ กิร โรเค อุปฺปนฺเน, 
ภติฺตึ ภินฺทติฺวา ปลาตา ชวีิตำ ลภนฺติ, ตฺวำ อมฺเห อโนโลเกตวฺา ยถา ตถา ปลายิตฺวา ชวีนฺโต ปุนาคนฺตฺวา, 
อมฺหากำ อสุกฏฺฐาเน จตตฺาฬีส ธนโกฏโิย นิทหิตฺวา ฐปิตา, ตา อุทฺธริตฺวา ชวีิตำ กปฺเปยฺยาสิ -อิต.ิ

เขาฟังคำาของมารดาและบิดาน้ันแล้ว ร้องไห้ ไหว้มารดาบิดา กลวัต่อภัยคือความตาย 
ทำาลายฝาเรือนหนีไปสู่ชัฏแห่งภูเขา อยู่ในที่น้ันสิ้น ๑๒ ปีแล้ว จึงกลับมายังที่อยู่ของมารดาบิดา.
โส เตสำ วจนำ สุตวฺา โรทมาโน มาตาปิตโร วนฺทิตวฺา มรณภยภีโต ภิตตฺึ ภินฺทติฺวา ปลายิตวฺา ปพพฺตคหนำ คนฺตฺวา 
ทวฺาทส วสฺสานิ ตตฺถ วสิตวฺา มาตาปิตุวสนฏฺฐานำ๑ ปจฺจาคจฺฉิ.๒ 

[เขากลับมาบ้านเดิม ไม่มีใครจำาได้]

ครั้งน้ัน ใครๆ จำาเขาไม่ได้ เพราะความที่เขาไปในกาลยังเป็นเด็ก กลับมาในกาลมีผมและหนวดข้ึนรุงรัง.
อถ นำ ทหรกาเล คนฺตฺวา ปรุฬฺหเกสมสฺสุกาเล อาคตตฺตา น โกจิ สญฺชานิ.

เขาไปสู่ที่ฝังทรัพย์ ดว้ยสามารถแห่งเครื่องหมายอันมารดาและบิดาให้ไว้ ทราบความที่ทรัพย์ไม่เสียหาย จึงคิดวา่ 
“ใครๆ ย่อมจำาเราไม่ได้. ถ้าเราจกัขุดขุมทรัพย์ข้ึนใช้สอยไซร้, 
ชนทั้งหลายพึงคิดว่า ‘คนเข็ญใจผู้หน่ึงขุดทรัพย์ข้ึนแล้ว’ พึงจับเราแล้ว เบียดเบียน.  ถ้ากระไร เราพึงทำาการรับจ้างเป็นอยู่”

๑ สี. ย.ุ มาตาปิตุวสนฏฺฐานำ -อิติ นตฺถ.ิ
๒ สี. ย.ุ ปจฺฉาคจฺฉิ.
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โส มาตาปิตูหิ ทินฺนสญฺญาวเสน ธนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ธนสฺส อโรคภาวำ ญตวฺา จินฺเตสิ “มำ น โกจิ สญชฺานาติ, 
สจาหำ ธนำ อุทฺธริตวฺา วลญฺชิสฺสามิ, “เอเกน ทุคฺคเตน นิธิ อุทธฺริโตติ มำ คเหตฺวา วิเหเฐยฺยุำ. ยนฺนูนาหำ ภตึ กตฺวา ชีเวยฺยำ -อติิ

ทีน้ัน เขานุ่งผ้าเก่าผืนหน่ึง (เที่ยว) ถามว่า “ใครๆ มีความต้องการด้วยคนรับจา้ง มีอยู่หรือ?” 
(ไป) ถึงถนนอันเป็นที่อยู่ของคนผู้จ้างแล้ว.
อเถกำ ปิโลติกำ นิวาเสตวฺา “อตฺถิ โกจิ ภติเกน อตฺถิโก -อติิ ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ ปาปุณิ.

[กุมภโฆสกะรับจ้างทำางาน]

ขณะน้ัน พวกผู้จา้งเห็นเขาแล้ว กล่าวว่า 
“ถ้าเจา้จักทำาการงานของพวกข้าพเจา้ได้สักอยา่งหน่ึงไซร้, พวกข้าพเจา้จักให้คา่จ้างสำาหรับซ้ือภัตร.”
อถ นำ ภตกา ทิสวฺา “สเจ อมฺหากำ เอกำ กมฺมำ กริสฺสสิ, ภตตฺเวตนำ ทสฺสาม -อิติ อาหำสุ.

เขาถามว่า “ชื่อวา่การงานอะไร?”
“กึ กมฺมำ นาม -อิต.ิ

พวกผูจ้้างตอบว่า “การงานคือการปลุกและการตักเตือน, 
ถ้าเจา้อาจ (ทำา) ได้ไซร้, เจา้จงลุกข้ึนแต่เช้าตรู่ เที่ยวบอกวา่ ‘พ่อทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงลุกข้ึน 
จงตระเตรียมเกวียนทั้งหลาย จงเทียมโคผู้ ในเวลาที่สัตว์พาหนะตา่งๆ มีชา้งและม้าเป็นต้น ไปเพื่อต้องการกินหญ้า,  
แม่ทั้งหลาย แม้พวกท่านจงลุกข้ึนต้มยาคู หุงภัตร’” 
“ปโพธนโจทนกมฺมำ,  สเจ อุสฺสหสิ,  ปาโต ว อุฏฺฐาย 
‘ตาตา อุฏฺฐหถ  สกฏานิ สนฺนยฺหถ  โคเณ โยเชถ หตฺถิอสฺสาทีนำ ติณตฺถาย คมนเวลายำ,  
อมฺมา ตุมฺเหปิ อุฏฺฐหถ  ยาคุำ ปจถ  ภตตฺำ ปจถาติ  วจิรติฺวา อาโรเจหิ -อติิ.

เขารับว่า “ได้จ้ะ.”
โส “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พวกผู้จ้างได้ให้เรือนหลังหน่ึงแก่เขา เพือ่ประโยชน์แก่การอยู่ ณ ที่ใกล้.
อถสฺส สนฺติเก วสนตฺถาย เอกำ ฆรำ อทำสุ.

เขาได้ทำาการงานน้ันทุกวัน.
โส เทวสิกำ ตำ กมฺมำ อกาสิ.

[พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบฐานะของกมุภโฆสกะ]

อยู่มาวันหน่ึง พระราชาพระนามว่า พิมพิสาร ไดท้รงสดับเสียงของเขาแล้ว.
อถสฺส เอกทวิสำ ราชา พิมพฺิสาโร สทฺทมสฺโสสิ.

กท็้าวเธอได้เป็นผู้ทรงทราบเสียงร้องของสัตวท์ั้งปวง, เพราะฉะน้ัน จึงตรัสวา่ “น่ันเป็นเสียงของคนผู้มีทรพัย์มาก.”
โส ปน สพฺพรวญญฺู๑ อโหสิ, ตสฺมา “มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโท -อิติ อาห.

๑ ม. สพพฺรุทญฺญู.
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ขณะน้ัน นางสนมของท้าวเธอคนหน่ึง ยืนเฝ้าอยู่ ณ ที่ใกล้ คดิว่า “พระราชาจกัไม่ตรัสเหลวๆ ไหลๆ, เราควรรู้จกัชายน้ี.” 
จึงส่งชายผู้หน่ึงไป (สืบ) ด้วยคำาว่า “ไปเถิด พอ่, ทา่นจงทราบบุรุษน่ัน (แล้วกลับมา).”
อถสฺส สนฺติเก ฐิตา เอกา ปริจาริกา “ราชา ยำ วา ตำ วา น กเถสฺสติ, อิมำ มยา ญาตุำ วฏฺฏติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
“คจฺฉ ตาต, เอตำ๑ ชานาหิ -อิติ เอกำ ปุริสำ ปหิณิ.

เขารีบไป พบกุมภโฆสกะน้ันแล้ว กลับมาบอกวา่ “น้ันเป็นมนุษย์กำาพร้าคนหน่ึง ซ่ึงทำาการรับจ้างของชนผู้จ้างทั้งหลาย.”
โส เวเคน คนฺตฺวา ตำ ทิสวฺา อาคนฺตวฺา “เอโก ภตกานำ ภติการโก กปณมนุสฺโส เอโส -อติิ อาโรเจสิ.

พระราชา ทรงสดับถ้อยคำาของบุรุษน้ันแล้ว ก็ทรงน่ิงเฉย  
ในวันที่ ๒ ก็ดี ในวันที่ ๓ ก็ดี ครั้นทรงสดับเสียงของกุมภโฆสกะน้ันแล้ว กต็รัสอยา่งน้ันเหมือนกัน.
ราชา ตสฺส วจนำ สุตวฺา ตุณฺหี หุตวฺา ทุติยทวิเสปิ ตติยทิวเสปิ ตสฺส สทฺทำ สตฺุวา ตเถวาห.

[นางสนมรับอาสาพระเจ้าพิมพิสาร]

นางสนมแม้น้ัน ก็คดิอย่างน้ันเหมือนกัน ส่ง (บุรุษ) ไปหลายครั้ง เมื่อเขาบอกว่า “เป็นมนุษย์กำาพร้า” จึงคิดว่า 
“พระราชา แม้ทรงสดับคำาวา่ ‘น่ัน มนุษย์กำาพร้า’ ก็ไม่ทรงเชื่อ ตรัสยำ้าอยู่วา่ ‘น่ันเสียงบุรุษผู้มีทรพัย์มาก’ 
ในข้อน้ีต้องมีเหตุ; ควรที่เราจะรูจ้ักชายน่ันตามความจริง.”
สาปิ ปริจาริกา ตเถว จินฺเตตวฺา ปุนปฺปุนำ เปเสตวฺา, “กปณมนุสฺโส -อติิ วุตฺเต, จินฺเตสิ 
“ราชา ‘กปณมนุสฺโส เอโสติ วจนำ สตฺุวาปิ น สทฺทหติ, ปุนปฺปุนำ ‘มหาธนสฺส ปุริสสฺเสโส สทฺโทติ วทติ, 
ภวิตพฺพเมตฺถ การเณน, ยถาสภาวโต เอตำ ญาตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ

นางสนมน้ัน จึงกราบทูลพระราชาวา่ 
“ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เมื่อได้ทรัพยพ์ันหน่ึง จักพาธดิาไป (ออกอุบาย) ให้ทรัพย์น่ันเข้าสูร่าชสกุลจงได้.”
สา ราชานำ อาห “เทว อหำ สหสฺสำ ลภมานา ธตีรำ อาทาย คนฺตฺวา เอตำ ธนำ ราชกุลำ ปเวเสสฺสามิ -อติิ.

พระราชา รับสั่งให้พระราชทานทรพัย์พันหน่ึงแก่นางแล้ว.
ราชา ตสฺสา สหสฺสำ ทาเปสิ.

นางรับพระราชทานทรัพย์น้ันแล้ว ให้ธิดานุ่งผา้ค่อนข้างเก่าผืนหน่ึง ออกจากพระราชมณเฑียรพร้อมกับธดิาน้ัน 
เป็นดุจคนเดินทาง ไปสู่ถนนอันเป็นที่อยู่คนรับจา้ง เข้าไปสู่เรือนหลังหน่ึง พูดว่า 
“แม่จา๋ ฉันทั้ง ๒ เดินทางมา (เหน็ดเหน่ือย)  จกัขอพักในเรือนน้ีสักวัน ๒ วันแล้วจักไป.”
สา ตำ คเหตฺวา ธตีรำ เอกำ มลีนธาตุกำ วตฺถำ นิวาเสตฺวา ตาย สทฺธึ ราชเคหโต นิกฺขมิตฺวา มคฺคปฏิปนฺนา๒ วิย 
ภตกวีถึ คนฺตฺวา เอกำ ฆรำ ปวิสิตฺวา “อมฺม มยำ มคฺคปฏิปนฺนา เอกาหทฺวีหำ อธิ วิสฺสมิตฺวา คมิสฺสาม -อิติ อาห.

[นางสนมกับธิดาพักอยู่ในเรือนกมุภโฆสกะ]

หญิงเจ้าของเรือน พูดว่า “แม่ ผู้คนในเรือนมีมาก, แม่ไม่อาจพักในเรอืนน้ีได้, 
เรือนของนายกุมภโฆสกะน้ันแน่ะว่าง  เชิญแม่ไป (ขอพัก) ในเรือนน้ันเถิด.”

๑ สี. ม. ตาว เอตำ. ยุ. ตาว เอวำ.
๒ โปราณโปตฺถเก มคฺคา ปฏปินฺนา -อิติ ทิสฺสติ.
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“อมฺม พหูนิ ฆรมานุสกานิ, น สกฺกา อิธ วสติุำ, เอตำ กุมฺภโฆสกสฺส เคหำ ตจฺุฉำ, ตตฺถ คจฺฉถ -อิต.ิ

นางไปที่เรือนของกุมภโฆสกะน้ันแล้ว กลา่วว่า “นายจ๋า ฉันทั้ง ๒ เป็นคนเดินทาง จัก (ขอพกั) อยู่ในเรือนน้ีสักวัน ๒ วัน,” 
แม้ถูกเขาห้ามแล้วตั้งหลายครั้ง ก็พดูอ้อนวอนวา่ “นายจ๋า ฉันทั้ง ๒ จกั (ขอพัก) อยู่ชัว่วันน้ีวันเดียว พอเช้าตรูก่็จักไปหรอก,” 
ไม่ปรารถนาจะออกไปแล้ว.
สา ตตฺถ คนฺตวฺา “สามิ มยำ มคฺคิกา เอกาหทฺวีหำ อธิ วสิสฺสาม -อิติ วตวฺา เตน ปุนปฺปุนำ ปฏิกฺขิตตฺาปิ 
“สามิ อชเฺชกทวิสมตฺตำ วสติฺวา ปาโต ว คมิสฺสาม -อติิ นิกฺขมิตุำ น อิจฺฉิ.

นางพักอยูใ่นเรือนของกุมภโฆสกะน้ันน่ันแล วันรุ่งข้ึน ในเวลาเขาจะไปป่า จึงพูดว่า 
“นายจ๋า ขอนายจงมอบค่าอาหารสำาหรับนายไว้แล้วจึงค่อยไป, ฉันจัก (จดัแจง) หุงต้มไว้เพื่อนาย.” 
เมื่อเขากลา่วว่า “อยา่เลย ฉันจักหุงต้มกินเองก็ได้,” 
จึงรบเรา้บ่อยๆ เข้า (จนสำาเร็จ) ทำาทรัพยท์ี่เขาให้ ให้เป็นสักว่าอันตนได้รับไว้แล้วทีเดียว 
ให้นำาโภชนะและสิ่งตา่งๆ มีข้าวสารที่บริสุทธิ์เป็นต้น มาแตร่้านตลาด หุงข้าวสุกให้ละมุนละไมดี 
และปรุงแกงกับ ๒-๓ อยา่ง ซ่ึงมีรสอร่อยโดยเยี่ยงอย่างหุงต้มในราชสกุล  ได้ให้แก่กุมภโฆสกะผู้มาจากป่า.
สา ตตฺเถว วสติฺวา ปุนทิวเส ตสฺส อรญฺญคมนเวลาย “สามิ ตว นิวาปํ ทตวฺา ยาหิ,  อหนฺเต๑ ปจิสฺสามิ -อิติ วตวฺา 
“อลำ, อหเมว ปจิตฺวา ภุญฺชิสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, ปุนปฺปุนำ นิพนฺธิตวฺา เตน ทินฺเน คหิตมตฺตเกเยว๒ กตฺวา 
อนฺตราปณโต โภชนานิ เจว ปริสุทฺธตณฺฑุลาทีนิ จ อาหราเปตฺวา 
ราชกุเล ปจนนิยาเมน สุปริสุทธฺำ โอทนำ สาธรุสานิ จ เทฺว ตีณิ สูปพฺยญฺชนานิ ปจติฺวา  ตสฺส อรญฺญโต อาคตสฺส อทาสิ.

ครั้นทราบ (ว่า) เขา บริโภคแล้ว ถึงความเป็นผู้มีจิตเบิกบาน จึงพูดวา่ 
“นายจ๋า ฉันทั้ง ๒ เป็นผู้เมื่อยล้า ขอพักอยู่ในเรือนน้ีแล สักวัน ๒ วันเถอะ.”
เขารับรองวา่ “ได้จ้ะ.”
อถ นำ ภญฺุชิตวฺา มทุุจิตตฺตำ อาปนฺนำ ญตฺวา “สามิ กิลนฺตมฺห, เอกาหทฺวีหำ อิเธว โหม -อิติ อาห.

โส “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิ.

[กุมภโฆสกะเสียรู้นางชาววัง]

ทีน้ัน นางก็ปรุงภัตรอย่างเอรด็อรอ่ย ทั้งเวลาเย็น ท้ังวันรุ่งข้ึน แล้วได้ให้แก่เขา.
อถสฺส สายมฺปิ ปุนทิวเสปิ มธรุภตตฺำ ปจิตวฺา อทาสิ.

และคร้ันทราบความท่ีเขาเป็นผู้มีจิตเบิกบานแล้วก็วิงวอน (อีก) ว่า “นายจ๋า ฉันท้ัง ๒ จักอยู่ในเรือนน้ีแล สัก ๒-๓ วัน” ดังน้ีแล้ว
อยูใ่นเรือนน้ัน เอาศัสตราอันคมตดัฐานเตียงของเขาภายใต้แม่แคร่ในที่น้ันๆ.
มุทจุิตฺตญฺจสฺส ญตฺวา “สามิ กติปาหำ อิเธว วสิสฺสาม -อิติ 
ตตฺถ วสมานา ติขิเณน สตฺเถน ตสฺส มญฺจฏฺฐานำ๓ เหฏฺฐาอฏนิยำ ตหำ ตหำ ฉินฺทิ.

๑ สี. ม. อาหารำ เต.
๒ เตน ทินฺนำ คหิตมตฺตกำเยว -อิติ ยุตฺตตรำ.
๓ ม. มญฺจวาณำ.
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เมื่อเขามา พอน่ังลงเท่าน้ัน เตียงก็ยอบ๔ลงเบ้ืองล่าง.
มญโฺจ ตสฺมึ อาคนฺตฺวา นิสินฺนมตฺเตเยว เหฏฺฐา โอลมฺพิ.

เขากล่าวว่า “ทำาไม เตียงน้ี จึงขาดไปอย่างน้ี?”
โส “กสฺมา อยำ มญฺโจ เอวำ ฉิชฺชิตฺวา คโต -อิติ อาห.

นางสนม. นายจา๋ ฉันไม่อาจห้ามพวกเด็กหนุ่มๆ ได้, พวกเขามาประชุมกัน (เล่น) ที่น้ีละซิ.
“สามิ ทหรทารเก นิวาเรตุำ น สกโฺกมิ, อาคนฺตฺวา เอตฺเถว สนฺนิปตนฺติ -อิต.ิ

กุมภโฆสกะ. แม่ เพราะอาศัยแก ๒ คน ทุกข์น้ี จึงเกิดแก่ฉัน, 
เพราะในกาลก่อน ฉันจะไปในที่ไหนๆ ก็ปิดประตูแล้วจึงไป.

“อมฺม อิทำ เม ทกฺุขำ ตุมฺเห นิสฺสาย ชาตำ, อหญฺหิ ปุพฺเพ กตฺถจิ คจฺฉนฺโต ทฺวารำ ปิทหิตวฺา คจฺฉามิ -อิต.ิ

นางสนม. จะทำาอย่างไรได้ละ? พ่อ ฉันไม่อาจห้ามได.้
“กึ กโรมิ ตาต, วาเรตุำ น สกฺโกมิ -อติิ.

นางตัด (ฐานเตียง) โดยทำานองน้ีแล สิ้น ๒-๓ วัน  แม้ถูกเขาตำาหนิติเตียนวา่กลา่วอยู่ ก็คงกล่าว (แก้ตัว) อยา่งน้ันแล้ว
ตัดเชือกที่เหลือ เว้นเชือกเส้นเล็กๆ ไว้ เส้น ๒ เส้น.
สา อิมินาว นิยาเมน เทฺว ตโย ทิวเส ฉินฺทิตวฺา  เตน อุชฺฌายิตวฺา ขียิตวฺา วุจฺจมานาปิ  ตเถว วตฺวา 
ปุน เอกเทฺวรชฺชุเก ฐเปตวฺา เสเส ฉินฺทิ.

วันน้ัน เมื่อเขาพอน่ังลงเท่าน้ัน,  ฐาน (เตียง) ทั้งหมดตกลงไปที่พื้นดิน.
ตำทิวสำ, ตสฺมึ นิสินฺนมตฺเตเยว, สพพฺำ ฐานำ ภูมิยำ ปติ.

ศรีษะ (ของเขา) ได้ (ฟุบลง) รวมเข้ากับเข่าทั้ง ๒.
สีสำ ชนฺนุเกหิ สทธฺึ เอกโต อโหสิ.

เขาลกุข้ึนได้ กพ็ูดวา่ 
“ฉันจะทำาอะไรได้? บัดน้ี จักไปไหนได้?  ฉันเป็นผู้ถูกพวกแกทำาไมใ่ห้เป็นเจา้ของแห่งเตียงเป็นที่นอนเสียแล้ว.”
โส อุฏฺฐาย “กึ กโรมิ, อิทานิ กุหึ คมิสฺสาม,ิ นิปชฺชนมญฺจสฺสาปิ ตุมฺเหหิ อสฺสามิโก กโตมฺหิ -อติิ อาห.

นางสนม ปลอบวา่ “จักทำาอย่างไรได้เล่า? พ่อ  ฉันไม่อาจห้ามเด็กๆ ที่คุ้นเคยได้, 
ชา่งเถอะ, อยา่คิดเลย, นายจักไปไหนในเวลาน้ี?” ดังน้ีแล้ว เรียกธิดามา บอกว่า 
“แม่หนู เจ้าจงทำาโอกาสสำาหรับเป็นที่นอนแห่งพี่ชายของเจ้า.”
“ตาต กึ กโรมิ, ปฏิวิสฺสกทารเก วาเรตุำ น สกฺโกมิ, โหตุ, มา จินฺตย,ิ อิมาย เวลาย กุหึ คมิสฺสสิ -อิติ 
ธีตรำ อามนฺเตตฺวา “อมฺม ตว ภาตกิสฺส นิปชฺชโนกาสำ กโรหิ -อติิ อาห.

[กุมภโฆสกะได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยา]

ธิดาน้ัน นอนที่ข้างหน่ึงแล้ว พูดว่า “นายคะ เชิญนายมา (นอน) ที่น้ี.”

๔ ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ
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สา เอกปสฺเส สยติฺวา “อิธาคจฺฉ สามิ -อติิ อาห.

แม้นางสนมก็กลา่วกะกุมภโฆสกะน้ันว่า “เชิญพอ่ไปนอนกับน้องสาวเถิด พ่อ.”
อติราปิ นำ “คจฺฉ ตาต ภคินิยา สทฺธึ นิปชฺช -อติิ วเทติ.๑ 

เขานอนบนเตียงเดียวกับธิดานางสนมน้ัน ไดท้ำาความเชยชิดกันในวันน้ันเอง.
โส ตาย สทธฺึ เอกมญฺเจ นิปชฺชิตวฺา ตำทวิสญฺเญว สนฺถวมกาสิ.

นางกุมาริกา ร้องไห้แล้ว.
กุมารกิา ปโรทิ.

ทีน้ัน มารดาจึงถามเขาว่า “เจ้าร้องไห้ทำาไมเล่า? แม่หนู.”
อถ นำ มาตา ปุจฺฉิ “กึ อมฺม โรทสิ -อิต.ิ

ธิดา. กรรมชื่อน้ีเกิดแล้ว แม่.
“อมฺม อิทนฺนาม ชาตำ -อติิ.

มารดาพดูวา่ “ชา่งเถอะ แม่หนู, เราอาจทำาอะไรได้, 
เจา้ได้ผัวคนหน่ึงกด็ี กุมภโฆสกะน้ี ได้หญิงผู้บำาเรอเท้าคนหน่ึง๒ กด็ี ย่อมสมควร” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทำากุมภโฆสกะน้ัน ให้เป็นบุตรเขยแล้ว.
“โหตุ อมฺม, กึ สกฺกา กาตุำ, ตยาปิ เอกำ ภตตฺารำ  อิมินาปิ เอกำ ปาทปริจาริกำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ ตำ ชามาตรำ อกาสิ.

เขาทั้ง ๒ อยู่สมัครสังวาสกันแล้ว.
เต สมคฺคสำวาสำ วสึสุ.

[กุมภโฆสกะต้องจ่ายทรัพย์เพราะอุบายของนางสนม]

โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน นางสนมน้ัน ก็ส่งข่าว (กราบทูล) แดพ่ระราชาวา่ 
“ข้าแต่สมมติเทพ ขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำาการโฆษณาวา่ ‘ขอชนทั้งหลาย จงทำามหรสพใน (ย่าน) ถนนแห่งคนรับจ้าง,  
กค็นใด ไมจ่ัดทำามหรสพในเรอืน,  สินไหม๓ชื่อประมาณเท่าน้ี ย่อมมีแก่คนน้ัน.’”
สา กติปาหจฺจเยน รญฺโญ สาสนำ เปเสสิ “ภตกวีถิยำ ฉณำ กโรนฺตุ, ยสฺส ปน ฆเร ฉโณ น กรียติ, ตสฺส เอตฺตโก นาม ทณฺโฑติ 
โฆสนำ กาเรตุ เทว -อิต.ิ

พระราชา รับสั่งให้ทำาอย่างน้ัน.
ราชา ตถา กาเรสิ.

คราวน้ัน แม่ยายพดูกะเขาว่า “พ่อเอ๋ย เราจำาต้องจัดทำามหรสพในถนนแห่งคนรับจ้างตามพระราชาณัติ,๔ เราจะทำาอยา่งไร?”

๑ สี. ย.ุ วเทสิ.
๒ ภรรยา.
๓ เงินค่าปรับ. ทณฺโฑ ไม้เท้า, อาชญา, สินไหม, ค่าปรับ, โทษท่ีเนื่องด้วยความผิด(กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น).
๔ การบังคับของพระราชา.
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อถ นำ สสฺสุ อาห “ตาต ภตกวีถิยำ ราชาณาย ฉโณ กตตฺพฺโพ ว ชาโต, กึ กโรม -อติิ.

กุมภโฆสกะ. แม่ ฉันแม้ทำาการรับจ้างอยู่ ก็แทบจะไม่สามารถเป็นอยู่ได้, จกัจัดทำามหรสพอย่างไรได้เล่า?
“อมฺม อหำ ภตึ กโรนฺโตปิ ชีวติุำ น สกฺโกมิ, กึ กริสฺสามิ -อิต.ิ

แม่ยาย. พ่อเอ๋ย ธรรมดาบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลาย ย่อมรับเอา๑ แม้หน้ีไว้, 
พระราชาทรงบังคับ จะไมท่ำา (ตาม) ไม่ได,้ 
อันเราอาจพ้นจากหน้ีได้ดว้ยอุบายอย่างใดอย่างหน่ึง, 
ไปเถิดพ่อ, จงนำากหาปณะ ๑ หรือ ๒ กหาปณะ จากที่ไหนๆ ก็ได้มา.

“ตาต ฆราวาสำ วสนฺตา นาม อิณำปิ คณฺหนฺติ, รญฺโญ อาณา อกาตุำ น ลพฺภา, 
อิณโต นาม เยน เกนจิ อุปาเยน มุจฺจติุำ สกกฺา, คจฺฉ ตาต, กโุตจิ เอกำ วา เทฺว กหาปเณ อาหร -อติิ.

[นางสนมส่งทรัพย์ของกุมภโฆสกะ ไปถวายพระราชา]

เขาตำาหนิติเตียนพลาง ไปนำากหาปณะมาเพียงกหาปณะ ๑ จากที่ฝังทรัพย์ ๔๐ โกฏิ.
โส อุชฺฌายนฺโต ขียนฺโต คนฺตฺวา จตฺตาฬีสโกฏธินฏฺฐานโต เอกเมว กหาปณำ อาหรติ.๒

นางก็ส่งกหาปณะไป (ถวาย) แดพ่ระราชาแล้ว (จัด) ทำามหรสพด้วยกหาปณะของตน, 
โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน ก็ส่งข่าวไป (ถวาย) อย่างน้ันน่ันแลอีก.
สา ตำ กหาปณำ รญฺโญ เปเสตวฺา อตฺตโน กหาปเณน ฉณำ กตวฺา ปุน กติปาหจฺจเยน ตเถว สาสนำ ปหิณิ.

พระราชาก็ทรงบังคับอีกวา่ “ชนทั้งหลาย จงจดัทำามหรสพ เมื่อใครไม่ทำา มีสินไหมประมาณเท่าน้ี”.
ปุน ราชา “ฉณำ กโรนฺตุ, อกโรนฺตานำ เอตฺตโก ทณฺโฑ -อิติ อาณาเปสิ.

กุมภโฆสกะน้ัน ถูกแม่ยายกล่าวรบเรา้อยู่เหมือนครั้งก่อนน่ันแล จึงไปนำากหาปณะมา ๑ กหาปณะแม้อีก.
ปุนปิ โส ตาย ตเถว วตวฺา นิปฺปีฬิยมาโน คนฺตฺวา ตโย กหาปเณ อาหริ.๓

นางก็ส่งกหาปณะแม้เหล่าน้ันไป (ถวาย) แดพ่ระราชา, โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน ก็ส่งข่าวไป (ถวาย) อีกวา่ 
“บัดน้ีขอพระองค์ ทรงส่งบุรุษมา รับสั่งให้เรียกกุมภโฆสกะน้ีไป (เฝ้า).”
สา เตปิ กหาปเณ รญฺโญ เปเสตฺวา  ปุน กติปาหจฺจเยน สาสนำ ปหิณิ “อิทานิ ปุริเส เปเสตฺวา อิมำ ปกฺโกสาเปตุ -อติิ.

พระราชาทรงส่งบุรุษไปแล้ว.
ราชา เปเสสิ.

[กุมภโฆสกะถูกฉุดตัวไปเฝ้าพระราชา]

พวกบุรุษไปถนนที่คนรับจ้างอยู่น้ันแล้ว ถามหาวา่ “คนไหนชื่อกุมภโฆสกะ” เที่ยวตามหาพบเขาแล้ว บอกวา่ 
“มาเถิด พ่อมหาจำาเริญ พระราชารับสั่งให้หาพ่อ (ไปเฝ้า).”

๑ ต้องเป็นหนีพ้ระราชา.
๒ สี. ม. ย.ุ  อาหริ.
๓ ยุ. อาหริตฺวา อทาสิ.
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ปุริสา ตตฺถ คนฺตวฺา “กุมฺภโฆสโก นาม กตโร -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปริเยสนฺตา ตำ ทิสวฺา “เอหิ อมฺโภ, ราชา ตำ ปกฺโกสติ -อิติ อาหำสุ.

เขากลัวแล้ว พดูคำา(แก้ตัว)เป็นต้นวา่ “พระราชาไม่ทรงรูจ้ักตวัฉัน” แล้วไม่ปรารถนาจะไป.
โส ภีโต “น มำ ราชา ชานาตตีิอาทีนิ วตวฺา คนฺตุำ น อิจฺฉิ.

ทีน้ัน พวกบุรุษ จึงจับเขาที่อวัยวะทั้งหลาย มีมือเป็นต้น ฉุดมาดว้ยพลการ๑.
อถ นำ พลกฺกาเรน หตฺถาทีสุ คเหตวฺา อากฑฺฒึสุ.

หญิงน้ัน เห็นบุรุษเหล่าน้ันแล้ว จึง (ทำาท)ี ขู่ตะคอกว่า 
“เฮ้ย เจ้าพวกหัวดื้อ, พวกเจา้ไม่สมควรจับลูกเขยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้น” แล้วปลอบวา่ 
“มาเถิด พ่อ, อย่ากลวัเลย, ฉันเฝ้าพระราชาแล้ว จกัทูลให้ตัดมอืของพวกทีจ่ับอวัยวะมีมือเป็นต้นของเจ้าทีเดียว” 
แล้วพาธิดาไปก่อน ถึงพระราชวังแลว้เปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมสรรพ ได้ยืนเฝ้าอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง.
สา อติฺถี เต ทิสฺวา “อเร ทุพพฺินีตา, ตุมฺเห มม ชามาตรำ หตฺถาทีสุ คเหตุำ อนนุจฺฉวิกา -อิติ ตชเฺชตวฺา 
“เอหิ ตาต, มา ภายิ, ราชานำ ทิสวฺา ตว หตฺถาทิคาหกานำ หตฺเถเยว ฉินฺทาเปสฺสามิ -อิติ ธีตรำ อาทาย ปุรโต คนฺตวฺา 
ราชเคหำ ปตฺวา เวสำ ปริวตฺเตตฺวา สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ฝา่ย๒ กุมภโฆสกะ ถูกเขาฉุดคร่านำามา (ถวาย) จนได้.
อติรมฺปิ ปริกฑฺฒิตฺวา อานยึสุเยว.

[พระราชาทรงซกัถามกุมภโฆสกะ]

ขณะน้ัน พระราชา ตรัสกะเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่วา่ “เจ้าหรอื? ชื่อกุมภโฆสกะ.”
อถ นำ วนฺทิตวฺา ฐิตำ ราชา อาห “ตวฺำ กุมฺภโฆสโก นาม -อติิ.

กุมภโฆสกะ. ข้าแต่สมมติเทพ พระเจ้าข้า.
“อาม เทว -อิต.ิ

พระราชา. เพราะเหตุไร  เจา้จึงปกปิดทรพัย์เป็นอันมากไว้ใช้สอย?
“กกึารณา มหาธนำ วญฺเจตวฺา ขาทสิ -อติิ.

กุมภโฆสกะ. ทรพัย์ของข้าพระองคจ์ักมีแต่ไหน? พระเจ้าข้า,  (เพราะ) ข้าพระองค์ทำาการรับจา้งเลี้ยงชีวิต.
“กุโต เม เทว ธนำ, ภตึ กตฺวา ชวีามิ -อิต.ิ

พระราชา. เจ้าอยา่ทำาอยา่งน้ัน;  เจา้ลวงข้าทำาไม?
“มา เอวำ กริ,  กึ อมฺเห วญฺเจสิ -อิต.ิ

กุมภโฆสกะ. ข้าพระองค์มิได้ลวง พระเจ้าข้า, ทรพัย์ของข้าพระองค์ไม่มี (จริง).
“น วญฺเจมิ เทว, นตฺถิ เม ธนำ -อิต.ิ

ทีน้ัน พระราชาทรงแสดงกหาปณะเหล่าน้ันแก่เขาแล้ว ตรัสว่า “กหาปณะเหล่าน้ี ของใครกัน?”

๑ ทำาด้วยกำาลัง คือทำาตามชอบใจ.
๒ ประโยคนี้รูปศัพท์เป็นกัตตุวาจก แต่แปลเป็นกัมมวาจกได้ความดีกว่า.
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อถสฺส ราชา เต กหาปเณ ทสฺเสตวฺา “อิเม กหาปณา กสฺส -อติิ อาห.

[กุมภโฆสกะเผยจำานวนทรัพย์]

เขาจำา (กหาปณะ) ได้ คิดว่า “ตายจริง! เราฉิบหายแล้ว;  อย่างไรหนอ กหาปณะเหล่าน้ี จึงตกมาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้?” 
แลไปข้างโน้นข้างน้ี ก็เห็นหญิงทั้ง ๒ คนน้ัน ประดับประดา ยืนเฝ้าอยูร่ิมพระทวารห้อง จึงคิดวา่ 
“กรรมน้ีสำาคัญนัก, ซะรอย พระราชา พึงแต่งหญิงเหล่าน้ี (ไปล่อลวงแน่นอน).”
โส สญฺชานิตฺวา “อโห นฏฺโฐมฺหิ๑, กถำ นุ โข อิเม รญฺโญ หตฺถำ ปตฺตา -อิติ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต 
ตา เทวฺปิ มณฺฑิตปสาธิตา คพฺภทฺวารมูเล ฐิตา ทิสวฺา “ภาริยำ วติทำ กมฺมำ, อิมาหิ รญฺญา ปโยชิตาหิ ภวิตพฺพำ -อติิ จินฺเตสิ.

ขณะน้ัน พระราชา ตรัสกะเขาวา่ “พูดไปเถิด ผู้เจริญ,  ทำาไม เจ้าจึงทำาอย่างน้ัน?”
อถ นำ ราชา “วเทหิ โภ, กสฺมา เอวำ กโรสิ -อิติ อาห.

กุมภโฆสกะ. เพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มี พระเจา้ข้า.
“นิสฺสโย เม นตฺถิ เทว -อติิ.

พระราชา. คนเช่นเรา ไม่ควรเป็นที่พึ่ง (ของเจ้า) หรือ?
“มาทิโส นิสฺสโย น วฏฺฏติ -อติิ.

กุมภโฆสกะ. ข้าแต่สมมติเทพ  ถ้าสมมติเทพ ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์, ก็เป็นการเหมาะดี.
“กลฺยาณำ เทว, สเจ เม เทโว นิสฺสโย โหติ -อติิ. 

พระราชา. เป็นได้ซิ ผู้เจริญ, ทรพัย์ของเจ้ามีเท่าไรล่ะ?
“โหมิ โภ, กิตตฺกำ เต ธนำ -อิต.ิ

กุมภโฆสกะ. มี ๔๐ โกฏิ พระเจ้าข้า.
“จตฺตาฬีส โกฏิโย เทว -อติิ.

พระราชา. ได้อะไร (ไปขน) จึงจะควร?
“กึ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ.

กุมภโฆสกะ. เกวียนหลายๆ เล่มพระเจ้าข้า.
“สกฏานิ เทว -อิต.ิ

[กุมภโฆสกะได้รับตำาแหน่งเศรษฐี]

พระราชา รับสั่งให้จดัเกวียนหลายร้อยเล่มส่งไป ให้ขนทรัพย์น้ันมา ให้ทำาเป็นกองไว้ที่หน้าพระลานหลวงแล้ว 
รับสั่งให้ชาวกรุงราชคฤห์ (มา) ประชุมกันแล้ว ตรัสถามว่า “ในพระนครน้ี ใครมีทรพัย์ประมาณเท่าน้ีบ้าง?”, 
เมื่อชนทั้งหลายกราบทูลวา่ “ไม่มี พระเจา้ข้า”, ตรัสถามว่า “ก็เราทำาอะไร แก่เขาจึงควร?”, – 

๑ สี. ย.ุ อโห หโตมฺหิ.  ม. อโห พาโลมฺหิ.
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ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ โยชาเปตฺวา ปหิณิตฺวา ตำ ธนำ อาหราเปตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ กาเรตฺวา 
ราชคหวาสิโน สนฺนิปาตาเปตฺวา “อตฺถิ กสฺสจิ อิมสฺมึ นคเร เอตตฺกำ ธนำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “นตฺถิ เทว -อิติ 
“กึ ปนสฺส กาตุำ วฏฺฏติ -อิต,ิ – 

เมื่อพวกน้ันกราบทูลว่า “ทรงทำาความยกย่องแก่เขา สมควร พระเจ้าข้า”, 
จึงทรงตั้งกุมภโฆสกะน้ัน ในตำาแหน่งเศรษฐี ด้วยสกัการะเป็นอันมาก พระราชทานธดิาของหญิงน้ันแก่เขาแล้ว 
เสด็จไปสู่สำานักพระศาสดา พร้อมกับเขา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลวา่ – 
“สกกฺารำ ตสฺส เทว -อิติ วุตฺเต, มหนฺเตน สกฺกาเรน ตำ เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปตฺวา 
ตสฺสา ธีตรำ ตสฺส ทตฺวา เตน สทธฺึ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติฺวา – 

“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงแลดูบุรุษน้ี ชื่อว่า ผู้มีปัญญาเห็นปานน้ี ไม่มี, 
เขา แม้มีสมบัติถึง ๔๐ โกฏิ ก็ไม่ทำาอาการเย่อหยิ่ง หรืออาการสักว่าความทนงตวั, 
(ทำา) เป็นเหมือนคนกำาพร้า นุ่งผ้าเก่าๆ ทำาการรับจ้าง ท่ีถนนอันเป็นที่อยู่ของคนรับจ้าง เลี้ยงชีพอยู่ 
หม่อมฉันรู้ไดด้้วยอุบายชื่อน้ี, – 
“ภนฺเต ปสฺสถิมำ ปุริสำ, เอวรูโป ธตีิมา นาม นตฺถิ, จตฺตาฬีสโกฏวิิภโว โหนฺโตปิ อุพพฺิลฺลาวิตาการำ วา อสฺมิมานมตตฺำ วา น กโรติ 
กปโณ วิย ปิโลตกิำ นิวาเสตฺวา ภตกวีถิยำ ภตึ กตวฺา ชีวนฺโต มยา อิมินา นาม อุปาเยน ญาโต, – 

ก็แลครั้นรู้แล้ว สั่งให้เรียกมา ไล่เลียงให้รับวา่มีทรพัย์แล้ว ให้ขนทรพัย์น้ันมา ต้ังไวใ้นตำาแหน่งเศรษฐี, 
(ใช่แต่เท่าน้ัน) หม่อมฉันยังให้ธดิาแก่เขาด้วย, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนมีปัญญาเห็นปานน้ี หม่อมฉันไม่เคยเห็น.”
ชานิตฺวา จ ปน ปกฺโกสาเปตฺวา สธนภาวำ สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา ตำ ธนำ อาหราเปตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐปิโต, 
ธีตาปิสฺส๑ มยา ทินฺนา, ภนฺเต มยา เอวรูโป ธตีิมา น ทิฏฺฐปุพฺโพ -อติิ อาห.

[คุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศ]

พระศาสดา ทรงสดับเรือ่งน้ันแล้ว ตรัสว่า “มหาบพิตร ชวีิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างน้ัน ชื่อว่า เป็นอยู่ประกอบด้วยธรรม; 
กก็รรม มีกรรมของโจรเป็นต้น ยอ่มเบียดเบียนบีบคั้น (ผู้ทำา) ในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า 
ชื่อว่าความสุข อันมีกรรมน้ันเป็นเหตกุ็ไม่มี, 
ก็บุรุษทำาการรับจ้างก็ดี ทำานาก็ดี เลี้ยงชีวิตในกาลเสื่อมทรพัย์น่ันแล ชื่อวา่ชีวติประกอบด้วยธรรม, – 
ตำ สุตวฺา สตฺถา “เอวำ ชีวนฺตสฺส ชวีิตำ ธมฺมิกชวีิตำ นาม มหาราช, โจริกาทิกมฺมำ ปน อิธ โลเก เจว ปีเฬติ หึเสติ ปรโลเก จ, 
ตโตนิทานำ สุขำ นาม นตฺถิ, ปุริสสฺส หิ ธนปาริชุญฺญกาเล ภตึ วา กสึ วา กตวฺา ชีวติเมว ธมฺมกิชีวตินฺนาม, – 

อันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญข้ึนอย่างเดียว แก่คนผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียร บริบูรณด์้วยสติ 
มีการงานบริสุทธิ์ทางทวารทั้งหลาย มีกายและวาจาเป็นต้น มีปกตใิคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วจึงทำา 
ผู้สำารวมไตรทวาร มกีาย (ทวาร) เป็นต้น เลี้ยงชีวิตอยู่โดยธรรม ตั้งอยู่ในอันไม่เหินห่างสติเห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีว่า

๑ สี. ม. ย.ุ  ธตีา จสฺส.
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เอวรูปสฺส หิ วริิยสมฺปนฺนสฺส สติสมฺปนฺนสฺส กายวาจาทีหิ ปริสุทฺธกมฺมสฺส ปญฺญาย นิสมฺมการิโน 
กายาทีหิ สญฺญตสฺส ธมฺมชีวติำ ชวีนฺตสฺส สติอวิปฺปวาเส ฐติสฺส อิสฺสริยา วฑฺฒนฺติเยว -อติิ๒ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

“ยศย่อมเจริญโดยยิ่ง แก่คนผู้มีความขยัน มีสติ มกีารงานสะอาด 
มีปกติใคร่ครวญแล้วจึงทำา สำารวมแล้ว เลี้ยงชีพโดยธรรม และไม่ประมาท.”

“อุฏฺฐานวโต สตีมโต
สุจกิมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชวีิโน 
อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อุฏฺฐานวโต คือ ผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกข้ึน.
ตตฺถ อุฏฺฐานวโต -อติิ อุฏฺฐานวิริยวนฺตสฺส.

บทวา่ สติมโต คือ สมบูรณ์ดว้ยสติ.
สตีมโต -อิติ สติสมฺปนฺนสฺส.

บทวา่ สุจิกมฺมสฺส คือ ประกอบด้วยการงานทั้งหลาย มกีารงานทางกายเป็นต้น อันหาโทษมิได้ คือหาความผิดมิได้.
สุจิกมฺมสฺส -อติิ นิทฺโทเสหิ นิรปราเธหิ กายกมฺมาทีหิ สมนฺนาคตสฺส.

บทวา่ นิสมมฺการิโน ได้แก่ ใคร่ครวญ คือไตร่ตรองอย่างน้ีวา่ 
“ถ้าผลอยา่งน้ีจักมี เราจักทำาอย่างน้ี.” หรือวา่ “เมื่อการงานน้ีอันเราทำาแล้วอย่างน้ี ผลชื่อน้ีจักมี” ดังน้ีแล้ว 
ทำาการงานทั้งปวง เหมือนแพทยต์รวจดตู้นเหตุ (ของโรค) แล้วจึงแก้โรคฉะน้ัน.
นิสมมฺการิโน -อติิ เอวญฺเจ ภวิสฺสติ เอวำ กริสฺสามิ -อติิ วา อิมสฺมึ กมฺเม เอวำ กเต อิทนฺนาม ภวิสฺสติ -อิติ วา 
เอวำ นิทานำ สลฺลกฺเขตฺวา โรคติกจิฺฉนำ วิย สพฺพกมฺมานิ นิสาเมตฺวา อุปธาเรตฺวา กโรนฺตสฺส.

บทวา่ สญฺญตสฺส ได้แก่ สำารวมแล้ว คือ ไม่มีช่อง ด้วยทวารทั้งหลายมีกายเป็นต้น.
สญฺญตสฺส -อติิ กายาทีหิ สญฺญตสฺส นิจฺฉิทฺทสฺส.

บทวา่ ธมฺมชีวิโน คือ ผู้เป็นคฤหัสถ์ เว้นความโกงตา่งๆ มีโกงดว้ยตราชั่งเป็นต้น เลี้ยงชีวิตดว้ยการงานอันชอบทั้งหลาย 
มีทำานาและเลี้ยงโคเป็นต้น, 
เป็นบรรพชติ เว้นอเนสนากรรม๒ ทั้งหลาย มีเวชกรรม๓ และทูตกรรม๔ เป็นต้น เลี้ยงชีวิตด้วยภิกขาจาร๕  
โดยธรรม คือโดยชอบ.

๒ สี. ม. ย.ุ  อิสฺสริยำ วฑฺฒติเยว -อิติ.
๒ กรรมคือการแสวงหา (ปัจจัย) อันไม่ควร.
๓ กรรมของหมอหรือกรรมคือความเป็นหมอ.
๔ กรรมของคนรับใช้ หรือกรรมคือความเป็นผู้รับใช้.
๕ การเท่ียวเพื่อภิกษา.
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ธมฺมชีวิโน -อติิ  อาคาริกสฺส ตุลากุฏาทีนิ วชเฺชตวฺา กสิโครกฺขาทีหิ 
อนาคาริกสฺส เวชฺชกมฺมทตูกมฺมาทีนิ วชเฺชตวฺา ธมฺเมน สเมน ภกิฺขาจริยา๑ ชีวติำ๒ กปฺเปนฺตสฺส.

บทวา่ อปฺปมตฺตสฺส คือ มีสติไม่ห่างเหิน.
อปฺปมตฺตสฺส -อิติ อวิปฺปวุตฺถสติโน.

บทวา่ ยโสภวิฑฺฒติ  ความว่า ยศ ที่ได้แก่ความเป็นใหญ่ ความมีโภคสมบัติและความนับถือ 
และที่ได้แก่ความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญ  ย่อมเจริญ.
ยโสภวิฑฺฒติ -อิติ อิสฺสริยโภคสมฺมานสงฺขาโต เจว กิตฺตวิณฺณภณนสงฺขาโต จ ยโส วฑฺฒติ -อิต.ิ

ในกาลจบพระคาถา กุมภโฆสกะ ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.
คาถาปริโยสาเน กุมฺภโฆสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมา ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว. 
อญฺเญปิ พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนา สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชนอยา่งน้ีแล.
เอวำ มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อติิ.

เรื่องกุมภโฆสกะจบ.
กุมฺภโฆสกวตฺถุ.

๑ สี. ม. ภิกฺขาจริยาย.
๒ สี. ชีวิกำ.
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๓. เรือ่งพระจฬูปันถกเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อว่าจูฬปันถก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน” เป็นต้น.

๓. จฬูปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.

อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต จฬูปนฺถกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ธิดาเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี]

ดังได้สดับมา ธดิาแห่งสกุลของธนเศรษฐีในพระนครราชคฤห์ ในเวลาเขาเจริญวัย 
มารดาบิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น 
(แต่นาง) เป็นสตรีโลเลในบุรุษ เพราะความเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาว จึงทำาสันถวะกับทาสของตนเอง 
กลวัวา่ “คนอื่นๆ จะพึงรู้กรรมน้ีของเราบ้าง” จึงพูดอย่างน้ีว่า 
“เราทั้ง ๒ ไม่อาจอยู่ในที่น้ีได้,  ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายน้ีไซร้ จัดหำ้าห่ันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่; 
เราจะไปสู่ที่ต่างถ่ินแล้วอยู่.” 
ราชคเห กริ ธนเสฏฺฐิกุลสฺส ธีตา วยปฺปตตฺกาเล มาตาปิตูหิ สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริตเล อติวิย รกฺขิยมานา 
โยพฺพนมทมตฺตตาย ปุริสโลลา หุตวฺา อตตฺโน ทาเสเนว สทธฺึ สนฺถวำ กตฺวา “อญฺเญปิ เม๑ อิทำ กมฺมำ ชาเนยฺยุำ -อติิ ภตีา 
เอวมาห “อมฺเหหิ อิมสฺมึ ฐาเน น สกฺกา วสิตุำ, สเจ มม มาตาปิตโร อิมำ โทสำ ชานิสฺสนฺติ, ขณฺฑาขณฺฑกิำ มำ๒ กริสฺสนฺติ, 
วิเทสำ คนฺตฺวา วสิสฺสาม -อติิ.

ทั้ง ๒ คนน้ัน ถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนำาไปได้ดว้ยมือในเรือน ออกไปทางประตูดา้นเหนือแล้ว ชกัชวนกันวา่ 
“เราทั้ง ๒ จักต้องไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงที่ชนเหล่าอื่นไม่รูจ้ัก” ดังน้ีแล้ว ทั้ง ๒ คนได้เดินไปแล้ว.
เต เคเห หตฺถสารำ คเหตวฺา อุตฺตเรน ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา 
“ยตฺถ วา ตตฺถ วา อญฺเญหิ อชานนฏฺฐานำ คนฺตฺวา วสิสฺสาม -อิติ อุโภปิ อคมำสุ.

[มีบุตรดว้ยกัน ๒ คน]

เมื่อเขาทั้ง ๒ อยูใ่นที่แห่งหน่ึง นางตั้งครรภ์แล้ว เพราะอาศัยการอยู่รว่มกัน.
เตสำ เอกสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ, สำวาสมนฺวาย ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.

นางอาศัยความที่ครรภ์แก่เต็มที่ จึงปรึกษากับสามีน้ันว่า “ครรภ์ของฉันถึงความแก่เต็มที่แล้ว, 
ธรรมดาการคลอดบุตรในที่ซ่ึงเหินห่างจากญาตพิวกพ้อง ยอ่มเป็นเหตุนำาความทกุข์มาให้แก่เราทั้ง ๒, 
เราทั้ง ๒ ไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมเถิด,”.
สา คพฺภปริปากมาคมฺม เตน สทฺธึ มนฺเตสิ “คพโฺภ เม ปริปากำ คโต, 
ญาตพินฺธุวริหิเต ฐาเน คพฺภวุฏฺฐานำ นาม อุภินฺนำปิ อมฺหากำ ทุกฺขาวหำ, กุลเคหเมว คจฺฉาม -อิต.ิ

๑ สี. โน.
๒ ขณฑฺาขณฺฑิเก โน [?].



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๑๑๑ • ๓. เร่ืองพระจูฬปันถกเถระ • [มีบุตรด้วยกัน ๒ คน]

เขาพูดผดัเพี้ยนว่า “วันน้ี จะไป, พรุ่งน้ี จึงค่อยไปเถิด,” ยังวันทั้งหลายให้ล่วงเลยไปเสีย เพราะกลัวว่า 
“ถ้าเราไปที่น้ัน, ชวีิตของเราย่อมไม่มี.”
โส “สจาหำ ตตฺถ คมิสฺสามิ, ชวีิตำ เม นตฺถิ -อติิ ภเยน “อชฺช คจฺฉาม, เสฺว คจฺฉาม -อิติ ทิวเส อติกฺกาเมสิ.

นางคิดวา่ “เจ้าน่ี เขลา ไม่อาจไป เพราะความที่ตนมีโทษมาก, ธรรมดา มารดาบิดา มีความเกื้อกูลโดยสว่นเดียวเท่าน้ัน, 
เจา้น่ี จะไปหรือไม่ไปก็ตาม, เราจกัไปละ.”
สา จินฺเตสิ “อยำ พาโล อตฺตโน โทสมหนฺตตาย คนฺตุำ น อุสฺสหติ, มาตาปิตโร นาม เอกนฺตหิตา ว, 
อยำ คจฺฉตุ วา มา วา, อหำ คมิสฺสามิ -อติิ.

ครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแล้ว, นางเก็บงำาเครื่องเรือน 
บอกความทีต่นจะไปสู่เรือนแห่งสกุล แก่ชาวบ้านที่อยู่ถัดกันแล้ว เดินทางไป.
สา, ตสฺมึ เคหา นิกฺขนฺเต, เคหปริกฺขารำ ปฏิสาเมตฺวา อตฺตโน กุลฆรคมนภาวำ อนนฺตรเคหวาสีนำ อาโรเจตฺวา มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

ฝา่ยสามี (กลับ) มาเรือน ไม่เห็นภริยา ถามผู้คุ้นเคย ทราบวา่ “ไปเรือนแห่งสกุล” จึงรีบติดตามไปทันในระหว่างทาง.
โสปิ ฆรำ อาคนฺตฺวา ตำ อทิสฺวา ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตวฺา “กุลฆรำ คตา -อติิ สตฺุวา เวเคน อนุพนฺธติฺวา อนฺตรามคฺเค สมฺปาปุณิ.

แม้ภริยาของเขาน้ัน ก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางน้ันเอง.
ตสฺสาปิ ตตฺเถว คพฺภวุฏฺฐานำ อโหสิ.

เขาถามว่า “น่ีอะไรกัน? น้อง.”
โส “กึ อิทำ ภทฺเท -อิติ ปุจฺฉิ.

ภริยา. พี่ ลูกชายคนที่หน่ึงคลอดแล้ว.
“สามิ เอโก ปุตฺโต ชาโต -อติิ.

สามี. บัดน้ี เราจักทำาอยา่งไร?
“อิทานิ กึ กริสฺสาม -อิต.ิ

ทั้ง ๒ คนคดิเห็นรว่มกันวา่ “เราทั้ง ๒ ไปสู่เรือนแห่งสกุล เพื่อประโยชน์แก่กรรมใด, กรรมน้ัน สำาเร็จแล้วในระหว่างทางเทียว,
เราจักไปที่น้ันทำาอะไร? กลับกันเถิด” ดังน้ีแล้ว กพ็ากันกลับ.
“ยสฺสตฺถาย มยำ กุลฆรำ คจฺเฉยฺยาม, ตำ กมฺมำ อนฺตรามคฺเคว นิปฺผนฺนำ, ตตฺถ คนฺตวฺา กึ กริสฺสาม, นิวตตฺาม -อติิ 
เทฺว เอกจิตตฺา หุตฺวา นิวตตฺึสุ.

เขาทั้ง ๒ ได้ตั้งชื่อเด็กน้ันแล ว่า “ปันถกะ” เพราะเกิดในหนทาง.
ตสฺเสว ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา “ปนฺถโก -อติิ นามำ กรึสุ.

ต่อกาลไม่นานนัก นางตั้งครรภ์แม้อีก.
ตสฺสา นจิรสฺเสว อปโรปิ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

เรื่องทั้งปวงพึงให้พิสดาร โดยนัยอันมีในก่อนน่ันแล.
สพฺพำ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพำ.
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[ตั้งช่ือเด็กท้ัง ๒]

เพราะเด็กแม้น้ันก็เกิดในหนทาง  มารดาบิดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกดิก่อนวา่ “มหาปันถกะ.”
ต้ังชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่า “จูฬปันถกะ.”
ตสฺสาปิ ทารกสฺส ปนฺเถ ชาตตฺตา ปฐมำ ชาตสฺส “มหาปนฺถโก -อิติ นามำ กตฺวา  ปจฺฉา ชาตสฺส “จฬูปนฺถโก -อิติ นามำ กรึส.ุ

แม้ ๒ สามีภริยาน้ัน ก็พาเดก็ทั้ง ๒ ไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิม.
เต เทฺวปิ ทารเก คเหตฺวา อตตฺโน วสนฏฺฐานเมว คตา.

[มหาปันถกะแปลกใจในเรื่องญาติของตน]

เมื่อ ๒ สามีภริยาอยู่ในที่น้ัน เด็กชายมหาปันถกะ ได้ยินเด็กชายอื่นๆ เรียก (ผู้น้ันผู้น้ี) วา่ “อา ลุง” 
และวา่ “ปู่ (ตา) ยา่ (ยาย)”  จึงถามมารดาว่า 
“แม่ เด็กอื่นๆ เรียก (ผู้น้ัน) วา่ ปู่ (ตา), เรียก (ผู้น้ี) ว่า ‘ย่า (ยาย),’  พวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือ?”
เตสำ ตตฺถ วสนฺตานำ, มหาปนฺถกทารโก อญฺเญ ทารเก “จูฬปิตา มหาปิตา -อิติ “อยฺยโก อยฺยกิา -อิติ จ วทนฺเต สุตวฺา 
มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม อญฺเญ ทารกา ‘อยฺยโกติ วทนฺติ ‘อยฺยิกาติ วทนฺติ, กจฺจิ อมฺหากำ ญาตกา นตฺถิ -อติิ.

มารดา. เออ พ่อ พวกญาติของเรา ในที่น้ี ไม่มี, แตต่าของพวกเจ้า ชื่อ ธนเศรษฐี มีอยู่ในพระนครราชคฤห์, 
พวกญาติของเราเป็นอันมาก มีอยู่ในพระนครน้ัน.

“อาม ตาต, อมฺหากำ เอตฺถ ญาตกา นตฺถิ, ราชคหนคเร ปน โว ธนเสฏฺฐี นาม อยฺยโก, ตตฺถ อมฺหากำ พหู ญาตกา -อติิ.

มหาปันถกะ. ทำาไม พวกเราจึงไม่ไปที่น้ันเล่า? แม่.
“กสมา ตตฺถ น คจฺฉาม อมฺม -อิต.ิ

นางไม่บอกเหตุที่ตนมากะบุตร,  เมื่อบุตรทั้ง ๒ พูดรบเรา้หนักเข้า, จึงบอกแก่สามีว่า 
“เด็กเหล่าน้ีรบกวนฉันเหลือเกิน, มารดาบิดาเห็นพวกเราแล้ว จักกินเน้ือ (เทียว) หรือ?  
มาเถิด บัดน้ีเราทั้ง ๒ จักแสดงตระกูลแห่งตา ยาย แก่พวกเด็ก.”
สา อตฺตโน อาคมนการณำ ปุตตฺสฺส อกเถตฺวา, ปุตฺเตสุ ปุนปฺปุนำ กเถนฺเตสุ, สามิกำ อาห 
“อิเม มำ ทารกา อตวิิย กิลเมนฺติ, กึ โน มาตาปิตโร ทิสฺวา มำสำ ขาทิสฺสนฺติ, เอหิทานิ ทารกานำ อยฺยกกุลำ ทสฺเสสฺสาม -อิต.ิ

สามี. ฉัน ไม่อาจจะเข้าหน้าได,้  แตจ่ักพาเจ้าพวกน้ันไปได้.
“อหำ สมฺมุขา ภวิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, เต ปน นยิสฺสามิ -อิต.ิ

ภริยา. ดีละ, ควรที่เด็กทั้ง ๒ จะพบเห็นตระกูลของตาดว้ยอุบายอย่างใดอย่างหน่ึงแท้.
“สาธุ, เยน เกนจิ อุปาเยน ทารกานำ อยฺยกกุลเมว ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อติิ.

[พาบุตรท้ัง ๒ ไปหาตา]

ชนทั้ง ๒ พาเด็กๆ ไปถึงพระนครราชคฤห์โดยลำาดับ พกัอยู่ในศาลาหลังหน่ึงริมประตูพระนคร.
เทฺวปิ ชนา ทารเก อาทาย อนุปุพฺเพน ราชคหำ ปตวฺา นครทฺวาเร เอกิสฺสา สาลาย วสึสุ.

มารดาของเด็ก พาเด็ก ๒ คนไป แล้วสั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดา.
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ทารกมาตา เทฺว ทารเก คเหตฺวา อาคตภาวำ มาตาปิตูนำ อาโรจาเปสิ.

มารดาบิดาทั้ง ๒ น้ัน ได้ยินข่าวน้ันแล้ว กล่าวว่า 
“บรรดาชนทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ชื่อวา่ ผู้ไม่เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นธดิากัน ย่อมไม่มี,  
คนเหล่าน้ันมีความผดิต่อเราเป็นข้อใหญ่ พวกเขาไม่สามารถจะตั้งอยูใ่นคลองจักษุของเราได้, 
ชนทั้ง ๒ จงเอาทรพัย์ประมาณเท่าน้ี ไปสู่สถานที่ผาสกุเลี้ยงชีพเถิด, แต่จงส่งเด็กทั้ง ๒ มาในที่น้ี.”
เต ตำ สาสนำ สุตวฺา “สำสาเร วิจรนฺตานำ น ปุตฺโต น ธตีา ภตูปุพฺพา นาม นตฺถิ, 
เต อมฺหากำ มหาปราธกิา น สกฺกา เตหิ อมฺหากำ จกฺขุปเถ ฐาตุำ, 
เอตตฺกนฺนาม ธนำ คเหตฺวา เทฺวปิ ชนา ผาสุกฏฐฺานำ คนฺตฺวา ชีวนฺตุ, ทารเก ปน อธิ เปเสนฺตุ -อิต.ิ

สองสามีภรรยาน้ัน รับทรัพยท์ี่ท่านทั้ง ๒ น้ันส่งมาแล้ว มอบเด็กทั้ง ๒ ในมือของพวกคนใช้ที่มาน่ันแล ส่งไปแล้ว. 
เต เตหิ เปสิตำ ธนำ คเหตฺวา ทารเก อาคตทตูานญฺเญว หตฺเถ๑ ทตวฺา ปหิณึสุ.

เด็กทั้งสองเจริญ (วัย) อยู่ในตระกูลของตา ยาย.
ทารกา อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ.

[มหาปันถกะออกบวช]

ในเด็ก ๒ คนน้ัน จูฬปันถกะยังเล็กนัก,  ส่วนมหาปันถกะ ไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตา.
เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร, มหาปนฺถโก ปน อยฺยเกน สทฺธึ ทสพลสฺส ธมฺมกถำ โสตุำ คจฺฉติ.

เมื่อเขาไปสำานักของพระศาสดาเป็นนิตย์, จติก็น้อมไปแล้วในบรรพชา.
ตสฺส นิจฺจำ สตฺถุ สนฺตกิำ คจฺฉนฺตสฺส, ปพฺพชชฺาย จิตฺตำ นมิ.

เขาพูดกะตาว่า “ถ้าคณุตาอนุญาตให้กระผมไซร้, กระผมพึงบวช.”
โส อยฺยกำ อาห “สเจ มำ อนุชาเนยฺยาถ, อหำ ปพฺพเชยฺยำ -อิต.ิ

ทา่นเศรษฐีกล่าววา่ “พดูอะไร พ่อ การบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตา กว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลก;  
ถ้าเจา้อาจไซร้, ก็บวชเถิด” ดังน้ีแล้ว นำาเขาไปสู่สำานักพระศาสดา, 
เมื่อพระองค์ตรัส (ถาม) วา่ “คฤหบดี ท่านได้เด็กมาหรือ?”, 
กราบทูลวา่ “พระเจ้าข้า, เด็กคนน้ีเป็นหลานของข้าพระองค์ ประสงคจ์ะบวชในสำานักของพระองค์.”
“กึ วเทสิ ตาต, สกลโลกสฺสาปิ เม ปพฺพชติโต ตว ปพฺพชชฺา ภทฺทกา, สเจ สกฺโกสิ, ปพพฺชาหิ -อิติ ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา, 
“กึ คหปติ ทารโก เต ลทฺโธ -อิติ วุตฺเต, “อาม ภนฺเต, อยำ เม นตตฺา ตุมฺหากำ สนฺติเก ปพพฺชิตกุาโม -อิติ อาห.

พระศาสดา ตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวตัรรูปใดรูปหน่ึงว่า “เธอจงให้เด็กคนน้ีบวช.”
สตฺถา อญฺญตรำ ปิณฺฑจารกิำ ภิกฺขุำ “อิมำ ทารกำ ปพพฺาเชหิ -อติิ อาณาเปสิ.

พระเถระบอกตจปัญจกกัมมัฏฐานแก่เธอแล้ว ให้บรรพชา.
เถโร ตสฺส ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตฺวา ปพฺพาเชสิ.

๑ หตฺเถสุ. [?].
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[มหาปันถกะบรรลุอรหัต]

เธอเรียนพระพทุธพจน์ได้มาก มีอายุครบ ได้อุปสมบท ทำากรรม๑ ในโยนิโสมนสิการ บรรลพุระอรหัตแล้ว.
โส พหุำ พุทฺธวจนำ อุคคฺณฺหิตฺวา ปริปุณฺณวสฺโส อุปสมฺปทำ ลภติฺวา โยนิโสมนสิกาเร กมฺมำ กโรนฺโต อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[มหาปันถกะปรารภถึงน้องชาย]

ทา่นให้เวลาลว่งไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผล คดิวา่ “เราอาจให้ความสุขน้ีแก่จฬูปันถกะหรือหนอ?” 
ภายหลังได้ไปสู่สำานักของเศรษฐีผู้เป็นตาแล้ว กล่าวอย่างน้ีวา่ 
“ทา่นมหาเศรษฐี ถ้าทา่นอนุญาตไซร้, รูปพึงให้จฬูปันถกะออกบวช.”
โส ฌานสุเขน ผลสุเขน วีตินาเมนฺโต จินฺเตสิ “สกฺกา นุ โข อิมำ สุขำ จูฬปนฺถกสฺส ทาตุำ -อิติ 
ตโต อยฺยกเสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺา เอวมาห “มหาเสฏฺฐิ สเจ อนุชาเนยฺยาถ, อหำ จูฬปนฺถกำ ปพพฺาเชยฺยำ -อิต.ิ

เศรษฐี กล่าววา่ “นิมนต์ทา่นให้เขาบวชเถิด ครับ.”
“ปพพฺาเชถ นำ ภนฺเต -อติิ.

ได้ยินว่า เศรษฐีเลื่อมใสดีแล้วในพระศาสนา แต่เมื่อถูกถามว่า “เด็กเหล่าน้ีเป็นบุตรของธิดาคนไหนของท่าน” 
จะบอกว่า “ของลูกสาวที่หนีไป” ก็ละอาย;  เพราะฉะน้ัน ท่านจึงอนุญาตการบวชแก่หลานทั้ง ๒ น้ันโดยง่ายดาย.
เสฏฺฐี กริ สาสเน สุปฺปสนฺโน “กตรธตีาย โว เอเต ปุตตฺา -อติิ ปุจฺฉิยมาโน จ “ปลาตธีตาย -อติิ วตฺตุำ ลชฺชติ, 
ตสฺมา สเุขเนว เตสำ ปพฺพชชฺำ อนุชานาติ.

[จูฬปันถกะบวชแล้วกลายเป็นคนโง่]

พระเถระให้จูฬปันถกะบวชแล้ว ให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลาย. 
เถโร จฬูปนฺถกำ ปพพฺาเชตวฺา สีเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.

แม้จูฬปันถกะน้ันพอบวชแล้ว ได้เป็นคนโง่เขลา.
โสปิ ปพพฺชิตวฺา ว ทนฺโธ อโหสิ.

พระเถระเมื่อพรำ่าสอนเธอ กลา่วคาถาน้ี
เถโร ตำ อนุสิกฺขนฺโต อิมำ คาถมาห

“ดอกบัวโกกนุท มีกลิ่นหอม บานแตเ่ช้า พึงมีกลิ่นไม่ไปปราศฉันใด, 
เธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาว ฉันน้ัน”

“ปทฺมำ ยถา โกกนุทำ สคุนฺธำ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวตีคนฺธำ
องฺครีสำ ปสฺส วิโรจมานำ 
ตปนฺตมาทิจฺจมวินฺตลิกเฺข -อติิ.

คาถาเดียวเท่าน้ัน โดย ๔ เดือน เธอก็ไม่สามารถจะเรียนได้.

๑ เจริญกัมมฏัฐาน.
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อิมำ เอกำ คาถำ จตูหิ มาเสหิ อุคฺคณฺหิตุำ นาสกฺขิ.

[บุรพกรรมของพระจูฬปันถกะ]

ถามว่า “เพราะอะไร?”
“กสฺมา -อิต.ิ

แกว้่า “ได้ยินว่า เธอบวชในกาลพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นผู้มีปัญญา (แต่)ได้ทำาการหัวเราะเยาะ ในกาลที่ภิกษุเขลารูปใดรูปหน่ึงเรียนอุเทส.
ภิกษุน้ัน ละอายเพราะการหัวเราะน้ัน จึงเลิกเรียนอุเทส ไมท่ำาการสาธยาย.”
โส กิร กสฺสปสมฺมาสมพฺุทฺธกาเล ปพฺพชติฺวา ปญฺญวา หุตฺวา อญฺญตรสฺส ทนฺธภิกฺขุโน อุทฺเทสคหณกาเล ปริหาสเกฬึ อกาสิ.

โส ภิกฺขุ เตน ปริหาเสน ลชฺชิโต เนว อทฺุเทสำ คณฺหิ น สชฺฌายมกาสิ.

เพราะกรรมน้ัน จูฬปันถกะน้ี พอบวชแล้ว จึงเป็นคนโง่.
เตน กมฺเมน อยำ ปพฺพชิตฺวาว ทนฺโธ ชาโต.

บทที่เรียนแล้วๆ, เมื่อเธอเรียนบทต่อๆ ไป, ก็เลือนหายไป.
คหิตคหิตปทำ, อุปรุปริปทำ อุคฺคณฺหนฺตสฺส, นสฺสติ.

เมื่อเธอพยายามเพื่อเรียนคาถาน้ีแล,  ๔ เดือนลว่งไปแล้ว.
ตสฺส อิมเมว คาถำ อุคฺคเหตุำ วายมนฺตสฺส, จตตฺาโร มาสา อติกฺกนฺตา.

[จูฬปันถกะถกูพระพ่ีชายประณาม]

ทีน้ัน พระมหาปันถกะ ไดก้ล่าวกะเธอว่า “จูฬปันถกะ เธอเป็นคนอาภัพในศาสนาน้ี, 
โดย ๔ เดือน แม้คาถาเดียวก็ไม่อาจเรียนได้,  ก็เธอจักยังกิจแห่งบรรพชติให้ถึงที่สุดได้อยา่งไร? จงออกไปจากที่น้ีเสียเถิด.” 
ดังน้ีแล้ว ก็ขับออกจากวิหาร.
อถ นำ มหาปนฺถโก “จฬูปนฺถก ตวฺำ อิมสฺมึ สาสเน อภพฺโพ, จตูหิ มาเสหิ เอกำ คาถำปิ คเหตุำ น สกฺโกสิ, 
ปพพฺชิตกิจฺจำ ปน กถำ มตฺถกำ ปาเปสฺสสิ, นิกฺขม อิโต -อิติ วิหารา นิกฺกฑฺฒิ.

พระจฬูปันถกะ ไม่ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ เพราะความเยื่อใยในพระพุทธศาสนา.
จฬูปนฺถโก พุทฺธสาสเน สิเนเหน คิหิภาวำ น ปตฺเถติ.

กใ็นกาลน้ัน พระมหาปันถกะเป็นภัตตุทเทสก์.
ตสฺมิญฺจ กาเล มหาปนฺถโก ภตฺตทฺุเทสโก โหติ.

หมอชวีกโกมารภัจ ถือระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้เป็นอันมาก ไปสู่อัมพวัน บูชาพระศาสดา สดับธรรม 
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระทศพลแล้ว เข้าไปหาพระมหาปันถกะ ถามว่า 
“ภิกษุในสำานักของพระศาสดา มีจำานวนเท่าไร ครับ?”
ชวีโก โกมารภจฺโจ พหุำ มาลา คนฺธวิเลปนมาทาย อมฺพวนำ คนฺตวฺา สตฺถารำ ปูเชตวฺา ธมฺมำ สตฺุวา อุฏฺฐายาสนา ทสพลำ วนฺทติฺวา 
มหาปนฺถกำ อุปสงฺกมิตฺวา “กติฺตกา ภนฺเต สตฺถุ สนฺติเก ภิกฺขุ -อิติ ปุจฺฉิ.
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พระมหาปันถกะ. ภิกษุมีประมาณ ๕๐๐ รูป.

“ปญฺจมตตฺานิ ภกิฺขุสตานิ -อิต.ิ

หมอชวีก. ท่านผู้เจริญ พรุ่งน้ี ขอท่านได้พาภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข รับภิกษาในเรือนของกระผม.

“เสฺว ภนฺเต พุทธฺปฺปมุขานิ ปญฺจภิกฺขุสตานิ อาทาย อมฺหากำ นิเวสเน ภิกฺขำ คณฺหถ -อิต.ิ

พระมหาปันถกะ. อุบาสก  ภิกษุโง่ ช่ือจูฬปันถกะ มีธรรมไม่งอกงาม, 
รูปจะเว้นเธอเสีย แล้วรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือ.

“อุปาสก จูฬปนฺถโก นาม ทนฺโธ ภกิฺขุ อวริุฬฺหิธมฺโม, ตำ ฐเปตฺวา เสสานำ นิมนฺตนำ สมฺปฏิจฺฉามิ -อิติ เถโร อาห.

[พระจูฬปันถกะหนีไปสึกแต่สกึไม่ได]

พระจฬูปันถกะฟังคำาน้ันแล้ว คิดว่า 
“พระเถระ เมื่อรับนิมนต์ เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าน้ัน ก็คดัเราไว้ภายนอกแลว้จึงรับ, 
จติของพี่ชายเรา จักแยก (หมดเยื่อใย) ในเราแล้วอยา่งไม่ต้องสงสัย; 
บัดน้ี เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนาน้ี, เราจักเป็นคฤหัสถ์ทำาบุญตา่งๆ มีทานเป็นต้น เลี้ยงชีพละ.”
ตำ สุตวฺา จูฬปนฺถโก จินฺเตสิ “เถโร เอตตฺกานำ ภกิฺขูนำ นิมนฺตนำ สมฺปฏิจฺฉนฺโต มำ พาหิรำ กตฺวา สมฺปฏิจฺฉติ, 
นิสฺสำสยำ มยฺหำ ภาตกิสฺส มยิ จิตตฺำ ภินฺนำ ภวิสฺสติ, กึ อิทานิ มยฺหำ อิมินา สาสเนน, 
คิหี หุตวฺา ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺโต ชีวิสฺสามิ -อิต.ิ

วันรุ่งข้ึน เธอไปเพื่อจะสึกแต่เชา้ตรู่.
โส ปุนทิวเส ปาโต ว วิพฺภมติุำ ปายาสิ.

พระศาสดา ทรงตรวจดูโลก (คือหมู่สัตว)์ เฉพาะในเวลาใกลรุ้่ง ทรงเห็นเหตุน้ีแล้ว จึงเสด็จลว่งหน้าไปก่อน 
ได้ทรงหยุดจงกรมอยูท่ี่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจูฬปันถกะไป.
สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว โลกำ โวโลเกนฺโต อิมำ การณำ ทิสฺวา ปฐมตรำ คนฺตวฺา 
จฬูปนฺถกสฺส คมนมคฺเค ทวฺารโกฏฺฐเก จงฺกมนฺโต อฏฺฐาสิ.

พระจฬูปันถกะ เมื่อเดินไปพบพระศาสดา จึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคม.
จฬูปนฺถโก คจฺฉนฺโต สตฺถารำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิ.

[พระศาสดาทรงรับรองให้อยู่ต่อไป]

ขณะน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเธอว่า “จูฬปันถกะ น่ีเธอจะไปไหน? ในเวลาน้ี.”
อถ นำ สตฺถา “กหำ ปน ตฺวำ จูฬปนฺถก อิมาย เวลาย คจฺฉสิ -อติิ อาห.

จฬูปันถกะ ทูลว่า “พระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์ พระเจ้าข้า  ข้าพระองค์ไปเพือ่จะสึก เพราะเหตุน้ัน.”
“ภาตา มำ ภนฺเต นิกกฺฑฺฒติ, เตนาหำ วพิฺภมิตุำ คจฺฉามิ -อติิ.
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พระศาสดา ตรัสวา่ “จูฬปันถกะ เธอชื่อว่าบรรพชาในสำานักของเรา,  แม้ถูกพี่ชายขับไล่ ทำาไม จึงไม่มาสู่สำานักของเรา? 
มาเถิด,  เธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์  เธอต้องอยู่ (ต่อไป) ในสำานักของเรา” ดังน้ีแล้ว 
ทรงเอาฝ่าพระหัตถ์อันมีพื้นวจิิตรไปด้วยจักร ลูบเธอที่ศรีษะแล้ว พาไปให้น่ังที่หน้ามุขพระคันธกุฎี – 
“จฬูปนฺถก ตว ปพพฺชฺชา นาม มม สนฺติเก, ภาตรา นิกฺกฑฺฒิโตปิ กสฺมา มม สนฺติกำ นาคจฺฉิ, เอหิ, กินฺเต คิหิภาเวน, 
มม สนฺติเก ภวิสฺสสิ -อติิ จกฺกงฺกติตเลน ปาณินา ตำ สริสิ ปรามสิตฺวา อาทาย คนฺตฺวา คนฺธกุฏิปมุเข นิสีทาเปตฺวา – 

ประทานท่อนผ้าที่สะอาด ซ่ึงทรงบันดาลข้ึนด้วยฤทธิ์ ด้วยตรัสสั่งว่า 
“จฬูปันถกะ เธอจงผินหน้าไปทางทศิตะวันออก ลูบผ้าท่อนน้ี ด้วยบริกรรมว่า ‘รโชหรณำ รโชหรณำ๑’ อยู่ที่น้ีแหละ”, 
ครั้นเมื่อเขากราบทูลเวลาแล้ว, มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม เสดจ็ไปเรือนของหมอชีวก ทรงน่ังบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้.
“จฬูปนฺถก ปุรตฺถาภิมุโข หุตวฺา อิมำ ปิโลติกำ ‘รโชหรณำ รโชหรณนฺติ ปริมชฺชนฺโต อิเธว โหหิ -อติิ 
อิทธฺิยา อภิสงฺขตำ ปริสุทธฺำ ปิโลติกำ ทตวฺา, กาเล อาโรจิเต, ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ชวีกสฺส เคหำ คนฺตวฺา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

[พระจูฬปันถกะเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต]

ฝา่ยพระจูฬปันถกะ น่ังแลดูพระอาทิตย์ พลางลูบผ้าท่อนน้ัน บริกรรมว่า “รโชหรณำ รโชหรณำ.”
จฬูปนฺถโกปิ สุริยำ โอโลเกนฺโต ตำ ปิโลตกิำ “รโชหรณำ รโชหรณำ -อิติ ปริมชฺชนฺโต นิสีทิ.

เมื่อท่านลูบท่อนผ้าน้ันอยู่, ท่อนผา้ได้เศรา้หมองแล้ว. 
ตสฺส ตำ ปิโลติกขณฺฑำ ปริมชฺชนฺตสฺส, กิลิฏฐฺำ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน จึงคิดว่า “ท่อนผ้าน้ีสะอาดแท้ๆ แต่อาศัยอัตตภาพน้ี จึงละปกติเดิมเสีย กลายเป็นของเศรา้หมองอย่างน้ีไปได้, 
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ? (ครั้นแล้ว) เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อม เจริญวิปัสสนา.
ตโต จินฺเตสิ “อิทำ ปิโลตกิขณฺฑำ อตวิิย ปริสุทธฺำ อิมำ ปน อตฺตภาวำ นิสฺสาย ปุริมปกตึ ชหิตวฺา เอวำ กิลิฏฺฐำ ชาตำ, 
อนิจจฺา วต สงฺขารา -อติิ ขยวยำ ปฏฺฐเปนฺโต วิปสฺสนำ วฑฺเฒสิ.

พระศาสดา ทรงทราบว่า “จติของพระจูฬปันถกะข้ึนสู่วิปัสสนาแล้ว” จึงตรัสวา่ 
“จฬูปันถกะ เธออยา่ทำาความหมายเฉพาะทอ่นผ้าน้ันว่า ‘เศรา้หมองแล้ว ตดิธุลี;’ 
กธ็ุลีทั้งหลายมธีุลีคือราคะเป็นต้น มีอยู่ในภายในของเธอ, เธอจงนำา (คือกำาจดั) มันออกเสีย” ดังน้ีแล้ว 
ทรงเปล่งพระรัศมี เป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจทรงน่ังตรงหน้า ได้ทรงภาษิตคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “จูฬปนฺถกสฺส จติฺตำ วิปสฺสนำ อารุฬฺหำ -อติิ ญตฺวา 
“จฬูปนฺถก ตฺวำ เอตำ ปิโลติกขณฺฑเมว ‘สงฺกิลิฏฺฐำ รชรญฺชิตนฺติ มา สญฺญำ กริ, อพฺภนฺตเร ปน เต ราครชาทโย อตฺถิ, เต หราหิ -
อติิ วตฺวา โอภาสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ปุรโต นิสินฺโน วิย ปญฺญายมานรโูป หุตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 

“ราคะ ชื่อว่าธุลี, แต่เรณู (ละออง) ท่านหาเรียกว่า (ธุลี) ไม:่ 
คำาว่า “ธุลี” น่ันเป็นชื่อของราคะ; 
ภิกษุเหล่าน้ัน ละธุลีน่ันได้ขาดแล้ว 
อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจา้ผู้ปราศจากธุลี.

๑ ผ้าเช็ดธุลีๆ
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“ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจจฺติ 
ราคสฺเสตำ อธิวจนำ ‘รโชติ 
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.

โทสะ ชือ่ว่าธุลี, แต่เรณู (ละออง) ทา่นหาเรียกวา่ (ธุล)ี ไม;่ 
คำาว่า “ธุลี” น่ันเป็นชื่อของโทสะ; 
ภิกษุเหล่าน้ัน ละธุลีน่ันได้ขาดแล้ว 
อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจา้ผู้ปราศจากธุลี

โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ 
โทสสฺเสตำ อธวิจนำ ‘รโชติ 
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว 
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน.

โมหะ ชื่อวา่ธุล,ี แต่เรณู (ละออง) ท่านหาเรียกว่า (ธุลี) ไม;่ 
คำาว่า “ธุลี” น่ันเป็นชื่อของโมหะ; 
ภิกษุเหล่าน้ัน ละธุลีน่ันได้ขาดแล้ว 
อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจา้ผู้ปราศจากธุลี.”

โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจจฺติ 
โมหสฺเสตำ อธิวจนำ ‘รโชติ 
เอตำ รชำ วิปฺปชหิตวฺ ภิกฺขโว 
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส สาสเน -อติิ.

ในกาลจบคาถา พระจูฬปันถกะบรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว. 
คาถาปริโยสาเน จูฬปนฺถโก สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ปิฎก ๓ มาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมภิทาทีเดียว.
สห ปฏิสมฺภิทาหิเยวสฺส ตีณิ ปิฏกานิ อาคมึสุ.

[บุรพกรรมของพระจูฬปันถกะ]

ได้ยินว่า ในกาลก่อน ทา่นเป็นพระเจา้แผ่นดิน ทรงทำาประทักษิณพระนคร, 
เมื่อพระเสโท๑ ไหลออกจากพระนลาฏ๒, ทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดที่สดุพระนลาฏ. 
โส กิร ปุพฺเพ ราชา หุตวฺา นครปทกฺขิณำ กโรนฺโต, นลาฏโต เสเท มญฺุจนฺเต๓, ปริสุทฺเธน สาฏเกน นลาฏนฺตำ ปุญฺฉิ.

ผา้ได้เศรา้หมองแล้ว. 

๑ เหง่ือ
๒ หน้าผาก
๓ สี. ม. ย.ุ มุจฺจนฺเต.
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สาฏโก กิลิฏฺโฐ อโหสิ.

ทา้วเธอกลับได้อนิจจสัญญา๑ ว่า “ผา้สะอาดเห็นปานน้ี อาศัยสรีระน้ี ละปกติแปรเป็นเศร้าหมองไปได้, 
สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงหนอ”.
โส “อิมำ สรีรำ นิสฺสาย เอวรูโป ปริสุทฺโธ สาฏโก ปกตึ ชหิตฺวา กิลิฏฺโฐ ชาโต, อนิจจฺา วต สงฺขารา -อติิ อนิจจฺสญฺญำ ปฏิลภิ 

เพราะเหตุน้ัน ผ้าสำาหรับเช็ดธุลีน่ันแล จึงเป็นปัจจัยของทา่นแล้ว.
เตน การเณนสฺส รโชหรณเมว ปจฺจโย ชาโต.

ฝา่ยหมอชีวกโกมารภจั ได้น้อมนำ้าทักษิโณทกเข้าไปถวายพระทศพล.
ชวีโกปิ โข โกมารภจโฺจ ทสพลสฺส ทกฺขิโณทกำ อุปนาเมสิ.

พระศาสดาทรงปิดบาตรดว้ยพระหัตถ์ ตรัสว่า “ชีวก, ภิกษุในวิหาร ยังมีอยู่มใิช่หรือ?”
สตฺถา “นนุ ชีวก วิหาเร ภิกฺขุ อตฺถิ -อติิ หตฺเถน ปตตฺำ ปิทหิ.

พระมหาปันถกะ กราบทูลว่า “ในวิหาร  ภกิษุไม่มี มิใช่หรอื? พระเจ้าข้า.” 
มหาปนฺถโก “นนุ ภนฺเต วิหาเร นตฺถิ ภิกฺขุ -อิติ อาห.

พระศาสดา ตรัสวา่ “มี ชวีก.” 
สตฺถา “อตฺถิ ชวีก -อิติ อาห.

หมอชวีก ส่งบุรุษไปด้วยสั่งว่า “พนาย ถ้ากระน้ัน เธอจงไป จงรูว้่าภิกษุในวิหารมี หรือไม่มี.”
ชวีโก “เตนหิ ภเณ คจฺฉ, วิหาเร ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวำ วา นตฺถิภาวำ วา ชานาหิ -อิติ ปุริสำ เปเสสิ.

[พระจูฬปันถกะนิรมิตตนเป็นภิกษุพันรูป]

ในขณะน้ัน พระจูฬปันถกะ คิดว่า “พี่ชายของเราพูดว่า ‘ภิกษุในวิหารไม่มี,’ เราจักประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่ทา่น๒” 
ดังน้ีแล้ว จึง (นิรมิต) ให้อัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งน้ัน.
ตสฺมึ ขเณ จูฬปนฺถโก “มยฺหำ ภาตโิก ‘วิหาเร ภิกฺขู นตฺถีติ ภณติ, วิหาเร ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวมสฺส ปกาเสสฺสามิ -อติิ 
สกลำ อมฺพวนำ ภิกฺขูนญฺเญว ปูเรสิ.

ภิกษุบางพวกเย็บจีวร, บางพวกย้อมจีวร, บางพวกทำาการสาธยาย. 
เอกจฺเจ ภิกฺขู จวีรกมฺมำ กโรนฺติ, เอกจฺเจ รชนกมฺมำ กโรนฺติ, เอกจฺเจ สชฺฌายำ กโรนฺติ.

พระจฬูปันถกะนิรมิตภกิษุพันรูป ไม่เหมือนกันและกัน อย่างน้ี.
เอวำ อญฺญมญฺญำ อสทิสำ ภิกฺขุสหสฺสำ มาเปสิ.

บุรุษน้ัน เห็นภิกษุเป็นอันมากในวิหาร จึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกวา่ “คุณหมอครับ อัมพวันทั้งสิ้น เต็มดว้ยภิกษุทั้งหลาย.”
โส ปุริโส วิหาเร พหู ภิกฺขู ทิสฺวา นิวตฺตติฺวา “อยฺย สกลอมฺพวนำ ภิกฺขูหิ ปริปุณฺณำ -อติิ ชวีกสฺส อาโรเจสิ.

๑ ความหมายว่าไม่เท่ียง.
๒ พ่ีชาย
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(พระธรรมสังคาหกาจารย์ กล่าวว่า)
“ฝ่ายพระเถระ 

ชื่อวา่จูฬปันถกะ นิรมติตนพันครั้ง (เป็นภิกษุพันรูป) 
ในอัมพวันน้ันแล  แล้วน่ังในอัมพวันอันน่ารื่นรมย์ จนกว่าเขาจะบอกเวลา.”

เถโรปิ โข ตตฺเถว 

“สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตานำ นิมฺมินิตวฺาน ปนฺถโก 
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม ยาว กาลปฺปเวทนา -อิต.ิ

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะบุรุษน้ันวา่ “เธอจงไปวิหาร บอกวา่ ‘พระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจูฬปันถกะ.”
อถ สตฺถา ตำ ปุริสำ อาห “วิหารำ คนฺตวฺา ‘สตฺถา จูฬปนฺถกำ นาม ปกฺโกสตตีิ วเทหิ -อิต.ิ

เมื่อบุรุษน้ันไปบอกตามรับสั่งแล้ว,  (ทั้ง) พันปากก็ขานวา่ “ข้าพเจา้ชื่อจูฬปันถกะ, ข้าพเจา้ชื่อจูฬปันถกะ.”
เตน คนฺตฺวา ตถา วตฺุเต, “อหำ จูฬปนฺถโก อหำ จฬูปนฺถโก -อิติ มุขสหสฺสำ อุฏฺฐหิ.

บุรุษน้ัน กลับไปกราบทูลอีกว่า “พระเจ้าข้า ได้ยินว่า ภิกษุแม้ทุกรูป ชื่อจูฬปันถกะทั้งน้ัน.”
โส ปุริโส ปุน คนฺตวฺา “สพฺเพปิ กริ ภนฺเต จฬูปนฺถกาเยว นาม -อิติ อาห.

พระศาสดา ตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน เธอจงไป, รูปใดเอ่ยก่อนว่า ‘ข้าพเจา้ ชื่อจูฬปันถกะ,’ 
จงจับมือรูปน้ัน๑ ไว้, รูปที่เหลือจักหายไป.”
“เตนหิ คนฺตวฺา, โย ปฐมำ ‘อหำ จูฬปนฺถโกติ วทติ, ตำ หตฺเถ คณฺห, อวเสสา อนฺตรธายิสฺสนฺติ -อิต.ิ

เขาได้ทำาตามรับสั่ง. 
โส ตถา อกาสิ.

ภิกษุประมาณพันรูป หายไปแล้วทันททีีเดียว. 
ตาวเทว สหสฺสมตฺตา ภกิฺขู อนฺตรธายึสุ.

พระเถระ ได้ไปกับบุรุษน้ัน.
เถโร เตน ปุริเสน สทธฺึ อคมาสิ.

[พระศาสดารับสั่งให้จูฬปันถกะอนุโมทนา]

ในเวลาเสร็จภตักิจ พระศาสดา ตรัสเรียกหมอชวีกมารับสั่งว่า 
“ชวีก เธอจงรับบาตรของจูฬปันถกะเถิด, จูฬปันถกะน้ีจักทำาอนุโมทนาแก่เธอ.”
สตฺถา ภตตฺกิจจฺปริโยสาเน ชีวกำ อามนฺเตสิ “ชีวก จูฬปนฺถกสฺส ปตฺตำ คณฺห, อยนฺเต อนุโมทนำ กริสฺสติ -อติิ.

หมอชวีกได้ทำาอย่างน้ันแล้ว. 
ชวีโก ตถา อกาสิ.

๑ ตำ หตฺเถ คณฺห จับรูปนั้นไว้ท่ีมือ.
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พระเถระบันลือสีหนาท ดุจสีหะที่ข้ึนรุ่น (กำาลังคะนอง) ได้ทำาอนุโมทนา ยังพระไตรปิฎกให้กระฉ่อนแล้ว.
เถโร สีหนาทำ นทนฺโต ตรุณสโีห วิย ตีณิ ปิฏกานิ สงฺโขเภตวฺา อนุโมทนำ อกาสิ.

พระศาสดา เสด็จลุกจากอาสนะ มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่วิหาร, 
เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแล้ว, เสด็จลกุจากอาสนะ ทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎี 
ประทานสุคโตวาท ตรัสบอกกัมมัฏฐานแก่ภิกษุสงฆ์ ทรงส่งภิกษุสงฆ์ไปแล้ว 
เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีที่อบดว้ยกลิ่นหอมฟุ้ง ทรงบรรทมสีหไสยาโดยพระปรัศ๑ เบ้ืองขวา.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปรวิุโต วิหารำ คนฺตวฺา, ภิกฺขูหิ วตฺเต ทสฺสิเต, อุฏฺฐายาสนา คนฺธกุฏิปมุเข ฐตฺวา 
ภิกฺขุสงฺฆสฺส สุคโตวาทำ ทตฺวา กมฺมฏฺฐานำ กเถตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ อุยฺโยเชตฺวา สรุภิคนฺธวาสิตำ คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา 
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺยำ อุปคโต.

[พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา]

ครั้นในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันข้างน้ีและข้างโน้น ดจุแวดวงดว้ยม่านรตัตกัมพล๒ 
ปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่า 
“ทา่นผู้มีอายุ พระมหาปันถกะ ไม่ทราบอัธยาศัยของพระจฬูปันถกะ จึงไม่สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวโดย ๔ เดือนได้, 
ไล่ออกจากวิหาร ดว้ยเข้าใจวา่ ‘พระรูปน้ี โง่;’  
แตพ่ระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานพระอรหัตกับทั้งปฏิสัมภิทา ในระหว่างฉัน (อาหาร) มื้อเดียวเท่าน้ัน 
เพราะพระองค์เป็นธรรมราชาชั้นเยี่ยม (หาผู้ทดัเทียมมิได้);  พระไตรปิฎกก็มาพรอ้มกับปฏิสัมภิทาน่ันเทียว, 
น่าชม! ชื่อวา่ กำาลังของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย มีมาก.”
อถ สายณฺหสมเย ภกิฺขู อิโต จิโต จ สโมสริตวฺา รตตฺกมพฺลสาณิยา ปริกฺขิตตฺา วิย นิสีทติฺวา สตฺถุ คุณกถำ อารภึสุ 
“อาวุโส มหาปนฺถโก จูฬปนฺถกสฺส อชฺฌาสยำ อชานนฺโต จตูหิ มาเสหิ เอกำ คาถำ อุคฺคณฺหาเปตุำ น สกฺโกติ 
‘ทนฺโธ อยนฺติ วิหารา นิกกฺฑฺฒิ, สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปน อตตฺโน อนุตฺตรธมฺมราชตาย เอกสฺมิญฺเญว อนฺตราภตฺเต 
สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ อทาสิ, ตีณิ ปิฏกานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิเยว อาคตานิ, อโห พุทธฺานำ พลนฺนาม มหนฺตำ -อติิ.

[พระศาสดาเสด็จไปท่ีประชุมภิกษุสงฆ์]

ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเรื่องราว๓ น้ีในโรงธรรมแล้ว ทรงดำาริว่า “วันน้ี เราไป ควรอยู่” 
เสด็จลกุจากพุทธไสยา ทรงนุ่งผ้า ๒ ช้ันที่ย้อมดีแล้ว ทรงรัดประคดเอวดุจสายฟา้ 
ทรงห่มจีวรมหาบังสุกุล ได้ขนาดสุคตประมาณ ปานผ้ารัตตกัมพล 
เสด็จออกจากพระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบ ไปยังโรงธรรม ด้วยความงามแห่งพระอากัปปกิริยาที่ทรงยา่งไปแล้ว 
ดุจพญาคชสารตวัซับมันและดุจสีหะ (และ) ดว้ยพระพุทธลีลาอันหาที่สดุมิได้ – 

๑ นอนตะแคงข้างขวา.
๒ ผ้าทอด้วยขนสัตว์มีสีแดง.
๓ กถาปวตตฺิ แปลว่า ความเป็นไปแห่งถ้อยคำา.
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อถ ภควา ธมฺมสภายำ อิมำ กถาปวตฺตึ ญตฺวา “อชชฺ มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ พุทฺธเสยฺยาย อุฏฺฐาย สุรตตฺทุปฏฺฏำ นิวาเสตฺวา 
วิชฺชุลตำ วิย กายพนฺธนำ พนฺธิตวฺา รตฺตกมพฺลสทิสำ สุคตมหาปํสุกูลจีวรำ ปารุปิตฺวา สุรภิคนฺธกุฏิโต นิกฺขมฺม 
มตฺตวรวารณสีหวกิฺกนฺตวิลาเสน อนนฺตาย พุทธฺลีฬฺหาย ธมฺมสภำ คนฺตฺวา – 

เสด็จข้ึนบวรพุทธอาสน์ที่บรรจงจัดไว้ในท่ามกลางแห่งโรงกลมซ่ึงประดับแล้ว 
ทรงน่ังที่กลางอาสนะ ทรงเปล่งพระพุทธรังสีมวีรรณะ ๖ ประการ 
เปรียบปานเทพดาผู้วิเศษบันดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพ่ือมอยู่ (และ) ประดุจสุริโยทัยทอแสงอ่อนๆ เหนือยอดเขายุคันธรฉะน้ัน. 
อลงกฺตมณฺฑลมาลมชฺเฌ สุปญฺญตฺตปวรพุทธฺาสนำ อารุยฺห ฉพฺพณฺณา พุทฺธรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต 
อณฺณวกุจฺฉึ โขภยมาโน วิย  ยุคนฺธรมตฺถเก พาลสุริโย วิย อาสนมชฺเฌ นิสีทิ.

แลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเสด็จมาถึง, ภิกษุสงฆ์ก็หยุดสนทนา๑ น่ิงเงียบ.
สมฺมาสมฺพุทฺเธ ปน อาคตมตฺเต, ภิกฺขุสงฺโฆ กถำ ปจฺฉินฺทิตวฺา ตุณฺหี อโหสิ.

[ทรงรำาพึงถึงอาการของภิกษุบริษัท]

พระศาสดา ทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยน ทรงรำาพึงว่า 
“บริษัทน้ี งามยิ่งนัก, การคะนองมือกด็ี คะนองเท้ากด็ี เสียงไอก็ดี เสียงจามกด็ี แม้ของภิกษุรูปหน่ึง ย่อมไม่มี, 
ภิกษุเหล่าน้ีแม้ทั้งหมด มีความเคารพดว้ยพทุธคารวะ อันเดชแห่งพระพทุธเจ้าคุกคามแล้ว.
เมื่อเราน่ัง, (เฉยเสีย) ไม่พดูแม้ตลอดชัว่อายุ ก็รูปไหนๆ จกัหายกเรื่องข้ึนพูดกอ่นไม่, 
ชื่อว่าธรรมเนียมของการยกเรื่องข้ึน  เราควรรู้, เราเองจักพูดข้ึนก่อน” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสเรียกภกิษุทั้งหลาย ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหม ตรัสถามวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่า? ก็แลเรื่องอะไรทีพ่วกเธอหยุดค้างไว้ในระหวา่ง?”, 
เมื่อพวกภิกษุน้ัน กราบทูลวา่ “ด้วยเรื่องชื่อน้ี,” – 
สตฺถา มุทุเกน จติฺเตน ปริสำ โอโลเกตฺวา 
“อยำ ปริสา อติวิย โสภติ, เอกสฺสาปิ หตฺถกุกฺกุจจฺำ วา ปาทกุกฺกุจจฺำ วา อกฺุกาสติสทฺโท วา ขิปิตสทโฺท วา นตฺถิ, 
สพฺเพปิเม พุทฺธคารเวน สคารวา พทฺุธเตเชน ตชฺชติา, 
มยิ อายุกปฺปมฺปิ อกเถตฺวา นิสินฺเน, เกจิ ปฐมำ กถำ สมุฏฺฐาเปตวฺา น กเถสฺสนฺติ, กถาสมุฏฺฐาปนวตฺตนฺนาม มยา ชานิตพฺพำ, 
อหเมว ปฐมำ กเถสฺสามิ -อิติ มธุเรน พฺรหฺมสเรน ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา 
“กาย นุตฺถ ภกิฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา, กา จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อติิ วุตฺเต, – 

จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย จูฬปันถกะ หาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ันไม่, แม้ในกาลก่อน ก็เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกัน;  
อน่ึง เราเป็นที่พำานักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดน้ีอย่างเดียวหามิได้, ถึงในกาลก่อน ก็ได้เป็นที่พำานักอาศัยแล้วเหมือนกัน;  
และในกาลก่อน เราได้ทำาจูฬปันถกะน้ีให้เป็นเจ้าของแห่งโลกิยทรพัย์แล้ว, 
บัดน้ี ได้ทำาให้เป็นเจา้ของแห่งโลกุตตรทรัพย์,” อันภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่จะสดับเน้ือความน้ันโดยพิสดาร 
ทูลอัญเชิญแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา (เล่าว่า):

๑ กถำ ปจฺฉินฺทิตฺวา ตัดขาดซึ่งถ้อยคำา.
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“น ภิกฺขเว จูฬปนฺถโก อิทาเนว ทนฺโธ, ปุพฺเพปิ ทนฺโธว, น เกวลญฺจสฺสาหำ อิทาเนว อวสฺสโย ชาโต, ปุพฺเพปิ อวสฺสโย อโหสึเยว,  
ปุพฺเพ ปนาหำ อิมำ โลกิยกุฏุมฺพสฺส สามิกำ อกาสึ, อิทานิ โลกุตตฺรกุฏุมฺพสฺส -อิติ วตวฺา 
ตมตฺถำ วติฺถารโต โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต  อตตีำ อาหริ:

[เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา]

“ในอดีตกาล มาณพชาวพระนครพาราณสีคนหน่ึง ไปยังกรุงตักกสิลาแล้ว เป็นธัมมันเตวาสกิของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 
เพื่อประสงค์เรียนศิลปะ  ได้เป็นผู้อุปการะอาจารย์อยา่งยิ่ง ในระหว่างมาณพ ๕๐๐, 
ทำากิจทกุอย่าง มีนวดเท้าเป็นต้น, แต่เพราะเป็นคนโง่ จึงไม่สามารถจะเรียนอะไรๆ ได้.
“อตีเต พาราณสีนครวาสี เอโก มาณโว ตกฺกสิลำ คนฺตวฺา สิปฺปุคฺคหณตฺถาย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส ธมฺมนฺเตวาสิโก หุตฺวา 
ปญฺจนฺนำ มาณวกสตานำ อนฺตเร อติวิย อาจริยสฺส อุปการโก อโหสิ, ปาทปริกมฺมาทีนิ สพพฺกิจจฺานิ กโรติ, 
ทนฺธตาย ปน กิญฺจิ อุคฺคณฺหิตุำ น สกฺโกติ.

อาจารย์แม้พยายาม ด้วยคดิเห็นว่า “ศิษย์คนน้ี มีอุปการะแก่เรามาก, จกัให้เขาศึกษาให้ได้” ก็ไม่สามารถให้ศึกษาอะไรๆ ได้.
อาจรโิย “อยำ มม พหุปกาโร, สิกฺขาเปสฺสามิ นำ -อิติ วายมนฺโตปิ กิญฺจิ สิกฺขาเปตุำ น สกฺโกติ.

เขาอยู่สิ้นกาลนาน แม้คาถาเดียวก็ไม่สามารถจะเรียน (ให้จำา) ได้  นึกระอา จึงลาอาจารยว์่า “จักไปละ.”
โส จิรำ วสติฺวา เอกำ คาถำปิ อุคฺคณฺหิตุำ อสกฺโกนฺโต อกฺุกณฺฐติฺวา “คมิสฺสามิ -อติิ อาจริยำ อาปุจฺฉิ.

อาจารย์คิดว่า “ศิษย์คนน้ี อุปการะเรา, เราก็หวังความเป็นบัณฑิตแก่เขาอยู่, แต่ไม่สามารถจะทำาความเป็นบัณฑิตน้ันได้, 
จำาเป็นที่เราจะต้องทำาอุปการะตอบแก่ศิษย์คนน้ีให้ได้, จักผูกมนต์ให้เขาสักบทหน่ึง.”
อาจรโิย จินฺเตสิ “อยำ มยฺหำ อุปการโก, ปณฺฑิตภาวมสฺส ปจฺจาสึสามิ, น จ นำ กาตุำ สกฺโกมิ, 
อวสฺสำ มยา อิมสฺส ปจฺจุปกาโร กาตพฺโพ, เอกมสฺส มนฺตำ พนฺธิตวฺา ทสฺสามิ -อติิ.

ทา่นนำาเขาไปสู่ป่า ผูกมนต์น้ีว่า “ท่านเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด, เพราะเหตุไร ทา่นจึงเพียร, แม้เรากร็ู้เหตุน้ันอยู่ รู้อยู่” ดังน้ี
แล้ว ให้เขาเรียนบททวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้ง แล้วถามวา่ “เธอจำาได้หรือ๑?”, เมื่อเขาตอบว่า “ผมจำาได้ ครับ”, 
ชี้แจงว่า “ธรรมดาศิลปะที่คนโง่ทำาความพยายามทำาให้คล่องแคล่วแล้ว ย่อมไม่เลือน” แลว้ให้เสบียงทาง 
สั่งว่า “เธอ จงไป, อาศัยมนต์น้ีเลี้ยงชพีเถิด,  แต่เพื่อประโยชน์จะไม่ให้มนต์เลือนไป เธอพึงทำาการสาธยายมนต์น้ันเป็นนิตย์” 
ดังน้ีแล้ว ก็ส่งเขาไป.
โส ตำ อรญฺญำ เนตวฺา “ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กึการณา ฆเฏสิ, อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามิ -อติิ อิมำ มนฺตำ พนฺธิตวฺา อุคฺคณฺหาเปนฺโต 
อเนกสตกฺขตฺตุำ ปรวิตตฺาเปตวฺา “ปญฺญายติ เต -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ปญฺญายติ -อติิ วุตฺเต, 
“ทนฺเธน นาม วายามำ กตวฺา ปคุณำ กตำ สิปฺปํ น ปลายติ -อิติ อาจกิฺขิตฺวา มคฺคปริพพฺยำ ทตฺวา 
“คจฺฉ, อิมำ มนฺตำ นิสฺสาย ชีวิสฺสสิ, อปลายนตฺถาย ปนสฺส นิจฺจำ สชฺฌายำ กเรยฺยาสิ -อติิ วตฺวา ตำ อุยฺโยเชสิ.

ครั้นในเวลาเขาถึงพระนครพาราณสี มารดาได้ทำาสกัการะสัมมานะใหญ่ ด้วยดีใจว่า “บุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแล้ว.”
อถสฺส พาราณสีสมฺปตฺตกาเล “ปุตฺโต เม สิปฺปํ สิกฺขิตวฺา อาคโต -อติิ มาตา มหาสกฺการสมฺมานมกาสิ.

๑ ปญฺญายติ เต แปลว่า มนต์นั้นย่อมปรากฏแก่เธอ?
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[พระเจ้าแผ่นดินตรวจความเป็นไปของราษฎร]

ในกาลน้ัน พระเจ้าพาราณสี ทรงพิจารณาว่า 
“โทษบางประการในเพราะกรรมทั้งหลาย มีกายกรรมเป็นต้นของเรา มีอยู่หรือหนอ?” 
ไม่ทรงเห็นกรรมอะไรๆ อันไม่เป็นทีพ่อพระหทัยของพระองค์ ก็ทรงดำาริวา่ 
“ธรรมดาโทษของตน หาปรากฏแก่ตนไม่, ย่อมปรากฏแก่คนเหล่าอื่น;  เราจักกำาหนด (ความเป็นไป) ของพวกชาวเมือง” 
ดังน้ีแล้ว จึงทรงปลอมเพศ เสด็จออกไปในเวลาเย็น – 
ตทา พาราณสีราชา “อตฺถิ นุ โข เม กายกมฺมาทีสุ โกจิ โทโส -อิติ ปจฺจเวกฺขนฺโต อตฺตโน อรุจจฺนกำ กิญจฺิ กมฺมำ อทิสฺวา 
“อตฺตโน วชฺชนฺนาม อตตฺโน น ปญฺญายติ, ปเรสำ ปญฺญายติ, นาครานำ ปริคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
สายำ อญฺญาตกเวเสน นิกฺขมิตวฺา – 

ทรงดำารวิ่า “ธรรมดาการสนทนาปราศรัยของพวกมนุษย์ผู้น่ังบริโภคอาหารในเวลาเย็น ย่อมมีประการต่างๆ กัน; 
ถ้าเราครองราชย์โดยอธรรม, ชนทั้งหลายคงจะพูดกันว่า ‘พวกเรา ถูกพระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ตั้งอยู่โดยธรรม ผู้ชั่วชา้ 
เบียดเบียนด้วยสินไหม๑ และพลีเป็นต้น’ 
ถ้าเราครองราชย์โดยธรรม, ชนทั้งหลายก็จกักล่าวคำาเป็นต้นว่า ‘ขอพระราชาของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนมายุยืนเถิด’ 
แล้วก็สรรเสริญคุณของเรา” ดังน้ีแล้ว จึงเสด็จเที่ยวไปตามลำาดับฝาเรือนน้ันๆ.
“สายมาสำ ภุญชฺิตฺวา นิสินฺนมนุสฺสานำ กถาสลฺลาโป นาม นานปฺปการโก โหติ, 
สจาหำ อธมฺเมน รชฺชำ กาเรมิ ‘ปาเปน อธมฺมิกรญฺญา ทณฺฑพลิอาทีหิ หตมฺหาติ วกฺขนฺติ, 
สเจ ธมฺเมน กาเรมิ ‘ทีฆายุโก โน โหตุ ราชาติอาทีนิ วตฺวา มม คุณำ กเถสฺสนฺติ -อิติ เตสำ เตสำ เคหานำ ภติฺติอนุสาเรน วิจริ.

ในขณะน้ัน พวกโจรผู้หากินทางขุดอุโมงค์ กำาลังขุดอุโมงค์ในระหว่างเรือน ๒ หลัง 
เพื่อต้องการเข้าเรือนทั้ง ๒ โดยอุโมงค์เดียวกัน.
ตสฺมึ ขเณ อุมฺมงฺคโจรา ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร อุมฺมงฺคำ ภินฺทนฺติ เอกอุมฺมงฺเคเนว เทฺว เคหานิ ปวิสนตฺถาย.

พระราชาทรงเห็นพวกมันแล้ว ได้ทรงแอบซุ่มอยู่ในเงาเรือน.
ราชา เต ทิสฺวา เคหจฺฉายาย อฏฺฐาสิ.

ในเวลาทีพ่วกมันขุดอุโมงคเ์ข้าเรอืนได้แล้ว ตรวจดูสิ่งของ  มาณพตื่นข้ึนแล้ว ก็สาธยายมนต์น้ัน กล่าววา่ 
“ทา่นเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด, เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียร, แม้เราก็รู้เหตุน้ันอยู่ รู้อยู่.”
เตสำ อุมฺมงฺคำ ภินฺทติฺวา เคหำ ปวิสติฺวา ภณฺฑานำ โอโลกนกาเล  มาณโว ปพุชฺฌติฺวา ตำ มนฺตำ สชฺฌายนฺโต 
“ฆเฏสิ ฆเฏสิ,  กกึารณา ฆเฏสิ,  อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามิ -อติิ อาห.

โจรเหล่าน้ัน ไดฟ้ังคำาน้ันแล้ว ก็ตกใจกลวั ทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่งเสีย หนีไปโดยซ่ึงๆ หน้าทีเดียว ด้วยบอกกันวา่ 
“นัยวา่ เจา้คนน้ีรู้จักพวกเรา,  มันจกัให้พวกเราฉิบหายเสียบัดน้ี.”
เต ตำ สตฺุวา “อิมินา กิรมฺห ญาตา, อิทานิ โน นาเสสฺสติ -อิติ นิวตฺถวตฺถานิปิ ฉฑเฺฑตวฺา ภตีา สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนเนว ปลายึสุ.

๑ เงินค่าปรับ. ทณฺโฑ ไม้เท้า, อาชญา, สินไหม, ค่าปรับ, โทษท่ีเนื่องด้วยความผิด(กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น).



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๑๒๕ • ๓. เร่ืองพระจูฬปันถกเถระ • [ทรงเหน็โจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ]

[ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนต์ของมาณพ]

พระราชาทรงเห็นโจรเหล่าน้ันกำาลังหนีไป และได้ทรงสดับเสียงมาณพนอกน้ีสาธยายมนต์อยู่ 
ทรงกำาหนด (ความเป็นไป) ของพวกชาวเมืองได้แล้ว จึงเสด็จเข้าพระราชนิเวศน์; 
ราชา เต ปลายนฺเต ทิสฺวา อิตรสฺส จ มนฺตำ สชฺฌายนฺตสฺส สทฺทำ สุตวฺา นาครานำ ปริคฺคณฺหิตวฺา นิเวสนำ ปาวิสิ, 

แลเมื่อราตรีสว่างแล้ว, พอเช้าตรู่ ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหน่ึง (มาเฝ้า) ตรัสว่า 
“พนาย เธอจงไป, พวกโจรขุดอุโมงค์ในเรือนชื่อโน้น ในถนนโน้น, 
ในเรือนหลังน้ัน มีมาณพเรียนศิลปะมาจากเมืองตักกสิลา (คนหน่ึง),  เธอจงนำาเขามา.”
วิภาตาย ปน รตฺติยา, ปาโตว เอกำ ปุริสำ ปกฺโกสติฺวา อาห “คจฺฉ ภเณ, อสุกวีถิยำ อสกุสฺมึ๑ นาม เคเห อุมฺมงฺโค ภินฺโน, 
ตตฺถ ตกฺกสิลโต สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคตมาณโว อตฺถิ, ตำ อาเนหิ -อิต.ิ

เขาไปบอกวา่ “พระราชา รับสั่งหาท่าน” แลว้นำามาณพมา.
โส คนฺตฺวา “ราชา ตำ ปกฺโกสติ -อติิ วตฺวา มาณวำ อาเนสิ.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสกะเขาวา่ “พ่อ เธอเป็นมาณพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตกักสิลาหรอื?”
อถ นำ ราชา อาห “ตวฺำ ตาต ตกกฺสิลโต สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตวฺา อาคตมาณโว -อิต.ิ

มาณพ. พระเจ้าข้า ข้าแตพ่ระองค์ผู้สมมติเทพ.
“อาม เทว -อิต.ิ

พระราชา. ให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิด.
“อมฺหากำปิ ตำ สิปฺปํ เทหิ -อิต.ิ

มาณพ. ดีละ พระเจา้ข้า, ขอพระองค์ทรงน่ังบนอาสนะที่เสมอกันแล้วเรียนเถิด.
“สาธุ เทว, สมาสเน นิสีทิตวฺา คณฺห -อติิ.

ลำาดับน้ัน พระราชาทรงทำาอยา่งน้ัน ทรงเรียนมนต์น้ันกะเขาแล้ว ได้พระราชทานทรัพยพ์ันหน่ึง ด้วยพระดำารัสว่า 
“น้ี เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่าน.”
อถ นำ ราชา ตถา กตฺวา ตำ มนฺตำ คเหตวฺา “อยนฺเต อาจริยภาโค -อติิ สหสฺสำ อทาสิ.

ในกาลน้ัน เสนาบดี พูดกับภูษามาลาของพระเจ้าแผ่นดินว่า “แกจักแต่งพระมัสสุของในหลวงเมื่อไร?”
ตทา เสนาปติ รญฺโญ กปฺปกำ อาห “กทา รญฺโญ มสฺสุำ กริสฺสสิ -อิต.ิ

ภูษามาลา. พรุ่งน้ี หรือมะรืนน้ีแหละ.
“เสฺว วา ปรเสฺว วา -อิต.ิ

เสนาบดีน้ัน ให้ทรัพยพ์ันหน่ึงแก่เขาแล้ว พูดว่า “ข้ามีกิจอยู่ (อย่างหน่ึง)”, เมื่อเขาถามว่า “กิจอะไร นาย?”, 
บอกวา่ “แกตอ้งทำาเป็นเหมือนจะทำาการแต่งพระมัสสุของพระราชา สะบัดมดีโกนให้คมกริบ, 
ตัดกา้นพระศอเสีย จัก (ได)้ เป็นเสนาบดี,  ข้าจักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน.

๑ สี. ม. ย.ุ ยสฺมึ.
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โส ตสฺส สหสฺสำ ทตวฺา “กิจฺจำ โน อตฺถิ -อิติ วตวฺา, “กึ สามิ -อิติ วุตฺเต, 
“รญฺโญ มสฺสกุมฺมำ กโรนฺโต วิย หุตวฺา ขุรำ อติวิย ปหำสิตฺวา คลนาฬึ ฉินฺทิตวฺา เสนาปติ ภวิสฺสสิ, อหำ ราชา -อติิ.

เขารับว่า “ได้” ในวันแต่งพระมัสสุถวายพระราชา เอานำ้าหอมสระสรงพระมัสสุให้เปียก สะบัดมีดโกน จับที่ชายพระนลาฏ 
คดิวา่ “มีดโกนมีคมร่อยไปเสียหน่อย, เราควรตัดก้านพระศอโดยฉับเดียวเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงยืนสว่นข้างหน่ึง สะบัดมดีโกนอีก.
โส “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา รญฺโญ มสฺสกุรณทวิเส คนฺโธทเกน มสฺสุำ เตเมตฺวา ขุรำ ปหำสิตฺวา นลาฏนฺเต คเหตฺวา 
“ขุโร โถกำ กุณฺฐธาโร เอกปฺปหาเรเนว คลนาฬึ ฉินฺทิตุำ วฏฺฏติ -อิติ ปุน เอกมนฺตำ ฐตวฺา ขุรำ ปหำสิ.

ในขณะน้ัน พระราชา ทรงระลึกถึงมนต์ของพระองค์ได้ เมื่อจะทรงทำาการสาธยาย ตรัสวา่ 
“ทา่นเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด, เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียร, แม้เราก็รู้เหตุน้ันอยู่ รู้อยู่.”
ตสฺมึ ขเณ ราชา อตฺตโน มนฺตำ สริตวฺา สชฺฌายำ กโรนฺโต “ฆเฏสิ ฆเฏสิ, กกึารณา ฆเฏสิ, อหำปิ ตำ ชานามิ ชานามิ -อิติ อาห.

เหงื่อไหลโซมจากหน้าผากของนายภูษามาลาแล้ว.
นหาปิตสฺส นลาฏโต เสทา มุจจฺึสุ.

เขาเข้าใจว่า “พระราชา ทรงทราบเรา” กลัวแล้ว จึงโยนมีดโกนเสียที่แผ่นดินแล้ว หมอบกราบลงแทบพระบาท.
โส “ชานาติ มำ ราชา- อติิ ภีโต ขุรำ ภูมิยำ ขิปิตวฺา ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิ.

[กุสโลบายของพระราชา]

ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้ฉลาด, เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงตรัสกะเขาอยา่งน้ีวา่ 
“เฮ้ย! อา้ยภูษามาลาใจรา้ย มึงเข้าใจวา่ ‘พระเจ้าแผ่นดินไม่รู้มึงหรอื?”
ราชาโน นาม เฉกา โหนฺติ เตน นำ เอวมาห “อเร ทุฏฺฐนหาปิต ‘น มำ ราชา ชานาตตีิ สญฺญำ กโรสิ -อิต.ิ

ภูษามาลา. ขอพระองค์ โปรดพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์เถิด พระเจา้ข้า.
“อภยำ เม เทหิ เทว -อติิ.

พระราชา. ช่างเถอะ, อย่ากลวัเลย, บอกมาเถิด.
“โหตุ, มา ภายิ, กเถหิ -อติิ.

ภูษามาลา. พระเจ้าข้า เสนาบดีให้ทรัพยพ์ันหน่ึงแก่ข้าพระองค์ บอกว่า 
“แกจงทำาทีเป็นแต่งพระมัสสุของพระราชา ตดัก้านพระศอเสีย, 
เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว, ข้าจักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้ังแกให้เป็นเสนาบดี.”

“เสนาปติ เม เทว สหสฺสำ ทตวฺา ‘รญฺโญ มสฺสุำ กโรนฺโต วิย คลนาฬึ ฉินฺท, ตสฺมึ มเต, อหำ ราชา หุตวฺา ตำ เสนาปตึ กริสฺสามีติ 
อาห -อติิ.

พระราชา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ทรงดำารวิ่า “เราได้ชวีิตเพราะอาศัยอาจารย’์ ดังน้ีแล้ว จึงดำารัสสั่งให้หาเสนาบดีมา (เฝ้า) 
ตรัสว่า “เสนาบดีผู้เจริญ ชื่อวา่อะไรที่เธอไม่ได้แล้วจากสำานักของฉัน,  บัดน้ี ฉันไม่อาจจะดูเธอได้, 
เธอจงออกไปจากแคว้นของฉัน” รับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้นแล้ว ก็รับสั่งให้มาณพผู้อาจารย์มาเฝ้า ตรัสวา่ 
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“ทา่นอาจารย์ ข้าพเจา้ได้ชวีิตเพราะอาศัยท่าน” ดังน้ีแล้ว 
ทรงทำาสกัการะใหญ่ ได้พระราชทานตำาแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์น้ันแล้ว.
ราชา ตำ สุตวฺา “อาจริยำ เม นิสฺสาย ชีวติำ ลทธฺำ -อิติ เสนาปตึ ปกฺโกสาเปตฺวา 
“อมฺโภ เสนาปติ กึ นาม ตยา มม สนฺติกา น ลทฺธำ, อิทานิ ตำ ทฏฺฐุำ น สกฺโกมิ, มม รฏฺฐา นิกฺขม -อติิ ตำ รฏฐฺา ปพพฺาเชตวฺา 
อาจริยำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อาจริย ตำ นิสฺสาย มยา ชีวติำ ลทธฺำ -อิติ วตวฺา มหนฺตำ สกกฺารำ กริตฺวา ตสฺส เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ.

มาณพในครั้งน้ัน ได้เป็นจูฬปันถกะ, พระศาสดาเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์.”
โส ตทา จฬูปนฺถโก อโหสิ๑, สตฺถา ทิสาปาโมกฺขาจรโิย -อติิ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดีตนิทานน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย แม้ในกาลก่อน จฬูปันถกะก็โง่อย่างน้ีเหมือนกัน, 
แม้ในกาลน้ัน เราก็ได้เป็นที่พึ่งพำานักของเธอ ยังเธอให้ตั้งอยู่ในโลกิยทรัพย์แล้ว, 
ในวันรุ่งข้ึน, เมื่อกถา (สนทนากัน) ตั้งข้ึนว่า “น่าสรรเสริญ พระศาสดาทรงเป็นทีพ่ึ่งพำานักของพระจฬูปันถกะแล้ว” 
ตรัสเล่าเรื่องอดีตในจฬูเสฏฐิชาดก๒ แล้ว ตรัสคาถาว่า
สตฺถา อิมำ๓ อตีตำ อาหรติฺวา “เอวำ ภิกฺขเว ปุพฺเพปิ จูฬปนฺถโก ทนฺโธ ว อโหสิ, 
ตทาปิสฺส อหำ อวสฺสโย หุตวฺา ตำ โลกิยกุฏุมฺเพ ปติฏฺฐาเปสึ -อิติ วตวฺา 
ปุเนกทิวสำ, “อโห สตฺถา จฬูปนฺถกสฺส อวสฺสโย ชาโต -อติิ กถาย สมุฏฺฐิตาย,  จูฬกเสฏฺฐิชาตเก อตีตวตฺถุำ กเถตฺวา คาถำ วตวฺา 

“ผู้มีปรีชาเห็นประจกัษ์ ย่อมตั้งตนด้วยทุนทรพัย์แม้น้อย  
เหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะน้ัน.”

“อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเตน วิจกฺขโณ 
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานำ อณุำ อคฺคึว สนฺธมำ -อติิ.๔

แล้วตรัสว่า “ภกิษุทั้งหลาย เราเป็นที่พึ่งพำานักของจูฬปันถกะน้ี เฉพาะแต่ในบัดน้ีหามิได้, 
ถึงในกาลก่อน ก็ได้เป็นที่พึ่งพำานักแล้วเหมือนกัน; 
แตว่่า ในกาลก่อน เราได้ทำาจูฬปันถกะน้ีให้เป็นเจ้าของโลกิยทรพัย์, 
บัดน้ี ทำาให้เป็นเจ้าของโลกุตตรทรพัย์” ดังน้ีแล้ว ทรงประชุมชาดกกวา่ 
“จฬูกันเตวาสิก แม้ในครั้งน้ัน ได้เป็นจฬูปันถกะ (ในบัดน้ี), 
สว่นจูฬเศรษฐี ผู้ฉลาดเฉียบแหลม เข้าใจพยากรณ์นักษัตร (ในครั้งน้ัน) คือเราน่ันเอง.”
“น ภกิฺขเว อิทาเนวาหำ อิมสฺส อวสฺสโย ชาโต, ปุพฺเพปิ อวสฺสโย อโหสิเมว, 
ปุพฺเพ ปนาหำ อิมำ โลกิยกุฏุมฺพสฺส สามิกำ อกาสึ, อิทานิ โลกุตตฺรกุฏุมฺพสฺส -อิติ วตวฺา 
“ตทาปิ จฬูกนฺเตวาสิโก จูฬปนฺถโก อโหสิ, จูฬกเสฏฺฐี ปน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต นกฺขตฺตโกวิโท อหเมว -อติิ ชาตกำ สโมธาเนสิ.

๑ ตทา จูฬปนฺถโก มาณโว อโหสิ -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒ ตทฏฺฐกถา. ๑/๑๗๕. ตตฺถ ปน จุลฺลกเสฏฺฐิชาตกนฺติ ขายติ.
๓ สี. ม. ย.ุ ตสฺมา อิมำ.
๔ ขุ. ชา. เอก. ๒.
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[พวกภกิษุชมพระจูฬปันถกะ]

อกีวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา่ 
“ผู้มีอายุ พระจฬูปันถกะ แม้ไม่สามารถจะเรียกคาถา ๔ บทโดย ๔ เดือนได้ ก็ไม่สละความเพียร ต้ังอยู่ในอรหัตแลว้, 
บัดน้ี (ได)้ เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตตรธรรมแลว้.”
ปุเนกทิวสำ ธมฺมสภายำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อาวุโส จูฬปนฺถโก จตูหิ มาเสหิ จตุปฺปทำ คาถำ คเหตุำ อสกฺโกนฺโตปิ วิริยำ อโนสฺสชฺชิตวฺา อรหตฺเต ปติฏฺฐิโต, 
อิทานิ โลกตฺุตรธมฺมกุฏุมพฺสฺส สามิโก ชาโต -อิต.ิ

[พระศาสดาสอนให้ทำาท่ีพ่ึงด้วยธรรม ๔ ประการ]

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ?”, 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “ด้วยเรื่องชื่อน้ี (พระเจา้ข้า)”, จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาของเรา ปรารภความเพียรแล้ว ย่อมเป็นเจา้ของแห่งโลกุตตรธรรมได้เทียว” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสคาถาน้ีว่า
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อติิ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว มม สาสเน อารทธฺวริิโย ภิกฺขุ โลกุตฺตรธมฺมสฺส สามิโก โหติเยว -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

“ผู้มีปัญญา พึงทำาเกาะ (ที่พึ่ง) ที่ห้วงนำ้าท่วมทับไม่ได้  
ดว้ยความหมั่น ด้วยความไม่ประมาท  ด้วยความระวัง และดว้ยความฝึก.”

“อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน สญฺญเมน ทเมน จ 
ทีปํ กยิราถ เมธาวี ยำ โอโฆ นาภกิีรติ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ทีปํ กยิราถ  ความว่า ผู้มีปัญญา ประกอบพร้อมแล้วดว้ยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม 
พึงทำา คือ พึงกระทำา ได้แก่อาจทำา เกาะ คืออรหัตผล อันเป็นที่พึ่งพำานักของตน ในสาครคือสงสารอันลึกยิ่ง 
โดยความเป็นที่พึ่งอันได้ยากยิ่งน้ี ด้วยธรรมอันเป็นเหตุ ๔ ประการเหล่าน้ี คือ: 
ด้วยความหมั่น กลา่วคือ ความเพียร ๑ ดว้ยความไม่ประมาท กล่าวคือ การไมอ่ยู่ปราศจากสติ ๑ 
ด้วยความระวัง กลา่วคือปาริสุทธศิีลสี่ ๑  ดว้ยความฝึกอินทรีย์ ๑.
ตตฺถ ทีปํ กยิราถ -อิติ “วิริยสงฺขาเตน อุฏฺฐาเนน สติยา อวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาเตน 
สญฺญเมน อินฺทรฺิยทมเนน จ -อิติ อิเมหิ การณภูเตหิ จตูหิ ธมฺเมหิ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต เมธาวี 
อิมสฺมึ อติทุลฺลภปติฏฺฐตาย อติคมฺภีเร สำสารสาคเร อตฺตโน ปติฏฺฐานภูตำ อรหตตฺผลทีปํ กยริาถ กเรยฺย กาตุำ สกกฺุเณยฺย -อติิ 
อตฺโถ.

ถามว่า “พึงทำาเกาะเช่นไร?”
กทีิสำ? 

แกว้่า “พึงทำาเกาะที่ห้วงนำ้าท่วมทับไม่ได้.”
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ยำ โอโฆ นาภิกรีติ -อิติ 

อธิบายว่า พึงทำาเกาะที่ห้วงนำ้า คือ กิเลสทั้ง ๔ อย่าง ไม่สามารถจะท่วมทับคือกำาจัดได้;
แท้จริง พระอรหัต อันโอฆะไม่สามารถจะทว่มทับได้เลย.
ยำ จตพฺุพิโธปิ กิเลโสโฆ อภิกรีิตุำ วิทฺธำเสตุำ น สกฺโกติ, น หิ สกกฺา อรหตฺตำ โอเฆน วิกรีิตุำ -อติิ.

ในเวลาจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล มพีระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
เอวำ เทสนา สมฺปตฺตปริสาย สาตฺถิกา ชาตาติ.

เรื่องพระจูฬปันถกเถระ จบ.
จฬูปนฺถกตฺเถรวตฺถุ.
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๔. เรือ่งพาลนักษัตร
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนักษัตรของคนพาล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปมาทมนุยุญฺชนฺติ” 
เป็นต้น.

๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ.

ปมาทมนุยุญฺชนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พาลนกฺขตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเล่นนักษตัร]

ความพิสดารวา่ ดังได้สดับมา ในสมัยหน่ึง เขาป่าวประกาศ ช่ือพาลนักษัตร๑ ในพระนครสาวัตถี.
เอกสฺมึ หิ กิร สมเย สาวตฺถิยำ พาลนกฺขตฺตำ นาม สงฺฆุฏฺฐำ.

ในนักษัตรน้ัน พวกชนพาลผู้มีปัญญาทราม เอาเถ้าและโคมัย๒ ทาร่างกาย เท่ียวกล่าววาจาของอสัตบุรุษไปตลอด ๗ วัน, 
ตสฺมึ นกฺขตฺเต พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา ฉาริกาย เจว โคมเยน จ สรีรำ มกฺเขตวฺา สตฺตาหำ อสพฺภิวาจำ ภณนฺตา วิจรนฺติ, 

เห็นใครๆ เป็นญาตกิ็ตาม เป็นสหายก็ตาม เป็นบรรพชติก็ตาม ชื่อว่าละอายอยู่ ไม่มี, 
ยืนกลา่ววาจาของอสัตบุรุษอยู่ที่ประตูทกุๆ ประตู.
กญฺจิ ญาตึ วา สุหชฺชำ วา ปพพฺชิตำ วา ทิสวฺา ลชฺชนฺตา นาม นตฺถิ, ทฺวาเร ทวฺาเร ฐตฺวา อสพฺภำ ภณนฺติ.

มนุษย์ทั้งหลาย ไม่อาจฟังอสัปปุริสวาทของพวกเขาได้ จึงส่งทรพัย์ให้กึ่งบาทบ้าง บาทหน่ึงบ้าง กหาปณะหน่ึงบ้างตามกำาลัง.
มนุสฺสา เตสำ อสพฺภำ โสตุำ อสกโฺกนฺตา ยถาพลำ อฑฺฒำ วา ปาทำ วา กหาปณำ วา เปเสนฺติ. 

พวกเขาถือเอาทรัพยท์ี่ได้แล้วๆ ที่ประตูเรือนของมนุษย์เหล่าน้ันๆ แล้วก็หลีกไป.
เตสำ เตสำ ฆรทวฺาเร ลทฺธำ ลทฺธำ คเหตวฺา ปกฺกมนฺติ.

กใ็นกาลน้ัน พระนครสาวตัถี มีอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ.
ตทา ปน สาวตฺถิยำ ปญฺจโกฏิมตตฺา อริยสาวกา โหนฺติ.

ทา่นเหล่าน้ัน ส่งข่าวไปถวายพระศาสดาวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ขอพระผู้มีพระภาคเจา้กับภิกษุสงฆ์ อย่าเสด็จเข้าไปสู่พระนคร จงประทับอยู่แต่ในพระวิหารสิ้น ๗ วัน,”
เต สตฺถุ สาสนำ เปสยึสุ “ภควา ภนฺเต สตฺตาหำ ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ นครำ อปวิสิตวฺา วิหาเรเยว โหตุ -อติิ.

ก็แลตลอด ๗ วันน้ัน (ท่านเหล่าน้ัน) จดัข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น (ส่งไป) ในพระวิหารน่ันแล เพือ่ภิกษุสงฆ์ 
แม้ตนเองก็ไม่ออกจากเรือน.
ตญฺจ ปน สตฺตาหำ ภกิฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว ยาคุภตตฺาทีนิ สมฺปาเทตวฺา สยมฺปิ เคหา น นิกฺขมึสุ.

กค็รั้นเมื่อนักษัตรสดุสิ้นลงแล้ว, ในวันที่ ๘ อริยสาวกเหล่าน้ัน นิมนต์ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข 
ให้เสด็จเข้าไปยังพระนคร ถวายทานใหญ่ น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึงแล้ว กราบทูลว่า 

๑ การร่ืนเริงของคนพาล.
๒ มูลโค



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๑๓๑ • ๔. เร่ืองพาลนักษัตร • [คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเล่นนักษัตร]

“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ๗ วันของพวกข้าพระองค์ล่วงไปได้โดยยากอยา่งยิ่ง, 
เมื่อพวกข้าพระองค์ได้ยินวาจามิใช่ของสัตบุรุษของพวกพาล, หูทั้ง ๒ เป็นประหน่ึงว่าถึงอาการแตกทำาลาย, 
ใครๆ ก็ไม่ละอายแก่ใครๆ, เพราะเหตุน้ัน พวกข้าพระองค์ จึงไม่ให้พระองค์เสด็จเข้าภายในพระนคร, 
ถึงพวกข้าพระองค์ก็ไม่อาจออกจากเรือน.”
นกฺขตฺเต ปน ปริโยสิเต, อฏฺฐเม ทิวเส พุทฺธปฺปมุขำ ภกิฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตวฺา นครำ ปเวเสตฺวา มหาทานำ ทตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา 
“ภนฺเต อติทุกฺเขน โน สตฺต ทิวสา อติกฺกนฺตา, พาลานำ อสพฺภำ สุณนฺตานำ กณฺณา ภิชฺชนาการปฺปตตฺา วิย โหนฺติ, 
โกจิ กสฺสจิ น ลชฺชติ, เตน มยำ ตุมฺหากำ อนฺโตนครำ ปวิสิตุำ น ทมฺหา, มยำปิ เคหโต น นิกฺขมิมฺหา -อติิ อาหำสุ.

[คนพาลกับคนฉลาดมีอาการต่างกัน]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของอริยสาวกเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“กริิยาของพวกพาลผู้มีปัญญาทราม ยอ่มเป็นเช่นน้ี, 
สว่นผู้มีปัญญาทั้งหลาย รักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรพัย์อันเป็นสาระ ย่อมบรรลุสมบัติ คือ อมตมหานิพพาน” 
ดังน้ีแล้ว ไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตสำ กถำ สตฺุวา “พาลานำ ทุมฺเมธานำ กิริยา เอวรูปา โหติ, 
เมธาวิโน ปน ธนสารำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขิตวฺา อมตมหานิพพฺานสมฺปตฺตึ ปาปุณนฺติ -อิติ วตวฺา อิมา คาถา อภาสิ 

“พวกชนพาลผู้มีปัญญาทราม ย่อมประกอบเนืองๆ ซ่ึงความประมาท,  
ส่วนผู้มีปัญญา ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรพัย์อันประเสริฐ,   
ท่านทั้งหลายอยา่ตามประกอบความประมาท, 
อย่าตามประกอบความเชยชดิดว้ยความยินดีในกาม; 
เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งพินิจอยู่ ยอ่มบรรลุสุขอันไพบูลย์.”

“ปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา
อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนำ เสฏฺฐำว รกฺขติ.
มา ปมาทมนุยุญฺเชถ มา กามรติสนฺถวำ 
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลำ สุขำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาเหล่าน้ัน บทวา่ พาลา ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยความเป็นชนพาล คือผู้ที่ไมรู่้จักประโยชน์ในโลกน้ีและโลกหน้า.
ตตฺถ พาลา -อติิ พาเลฺยน สมนฺนาคตา อธิโลกปรโลกตฺถำ อชานนฺตา.

บทวา่ ทุมฺเมธิโน คือไร้ปัญญา. 
ทุมฺเมธิโน -อิติ นิปฺปญฺญา.

พวกชนพาลน้ัน เมื่อไม่เห็นโทษในความประมาท ชื่อว่าย่อมประกอบเนืองๆ ซ่ึงความประมาท 
คือว่า ย่อมให้กาลลว่งไปด้วยความประมาท.
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เต ปมาเท อาทีนวำ อปสฺสนฺตา ปมาทำ อนุยุญฺชนฺติ๑ ปมาเทน กาลำ วตีินาเมนฺติ.

บทวา่ เมธาวี เป็นต้น  ความวา่ สว่นบัณฑติผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม 
ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรพัย์ คือ รตันะ ๗ ประการ อันประเสริฐคือสูงสุด ซ่ึงสืบเน่ืองมาแต่วงศต์ระกูล.
“เมธาวี -อิติ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต ปน ปณฺฑิโต กุลวำสานุคตำ เสฏฺฐำ อตฺุตมำ สตฺตรตนธนำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขติ.

อธิบายว่า เหมือนอย่างว่า 
ชนทั้งหลายเมื่อเห็นอานิสงส์ในทรพัย์ว่า “เราทั้งหลาย อาศัยทรพัย์อันสูงสุด จักถึงสมบัติคือกามคุณ 
จกัทำาทางเป็นที่ไปสู่ปรโลกให้หมดจดได้,” ย่อมรักษาทรพัย์น้ันไว้ฉันใด; 
แม้บัณฑิตก็ฉันน้ัน เมื่อเห็นอานิสงส์ในความไม่ประมาทว่า “ชนผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมได้เฉพาะซ่ึงฌานทั้งหลาย 
มีปฐมฌานเป็นต้น ย่อมบรรลุโลกตุตรธรรมมีมรรคและผลเป็นต้น ย่อมยังวิชชา ๓ (และ) อภิญญา ๖๒  ให้ถึงพรอ้มได้,” 
ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรพัย์อันประเสรฐิ.
ยถา หิ ‘อตฺุตมำ ธนำ นิสฺสาย กามคุณสมฺปตฺตึ ปาปุณิสฺสาม๓ ปรโลกคมนมคฺคำ โสเธสฺสาม -อติิ ธเน อานิสำสำ ปสฺสนฺตา ตำ รกฺขนฺติ 
เอวำ ปณฺฑิโตปิ ‘อปฺปมตฺโต ปฐมชฺฌานาทีนิ ปฏิลภติ มคฺคผลาทีนิ ปาปุณาติ ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิญฺญา สมฺปาเทติ -อติิ 
อปฺปมาเท อานิสำสำ ปสฺสนฺโต ธนำ เสฏฺฐำ วิย อปฺปมาทำ รกฺขติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ มา ปมาทำ  ความว่า 
เพราะฉะน้ัน ท่านทั้งหลายอยา่ตามประกอบความประมาท คืออย่าให้กาลล่วงไปด้วยความประมาท.
“มา ปมาทำ -อติิ ตสฺมา ตุมฺเห มา ปมาทมนุยุญเฺชถ มา ปมาเทน กาลำ วีตินามยติฺถ.

บาทคาถาวา่ มา กามรตสินฺถวำ  ความวา่ อยา่ตามประกอบ คืออย่าคดิ ได้แก่ อยา่ได้เฉพาะ 
แม้ซ่ึงความเชยชิดด้วยอำานาจแห่งตัณหา กล่าวคือ ความยินดใีนวัตถุกามและกิเลสกาม.
“มา กามรติสนฺถวำ -อติิ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ รติสงฺขาตำ ตณฺหาสนฺถวำปิ มา อนุยุญเฺชถ มา จินฺตยิตฺถ มา ปฏิลภิตฺถ.

บทวา่ อปฺปมตฺโต หิ เป็นต้น  ความวา่ เพราะวา่บุคคลผู้ไม่ประมาทแล้ว โดยความเป็นผู้มีสตติั้งมั่น เพ่งอยู่ 
ย่อมบรรลุนิพพานสุขอันไพบูลย์ คือโอฬาร.
“อปฺปมตฺโต หิ -อติิ อุปฏฺฐิตสติตาย หิ อปฺปมตฺโต ฌายนฺโต ปุคฺคโล วิปุลำ โอฬารำ นิพพฺานสุขำ ปาปุณาติ -อติิ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น. 
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตาติ.

เรื่องพาลนักษัตร จบ.
พาลนกฺขตตฺวตฺถุ.

๑ สี. ม. ย.ุ ปวตฺเตนฺติ.
๒ อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้,  ทิพพโสต หูทิพย์, เจโตปริยญาณ รู้จักกำาหนดใจผู้อ่ืน,  ปพุเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้,  ทิพพจักขุ ตาทิพย์,  

อาสวักขยญาณ รู้จักทำาอาสวะให้ส้ิน, รวมเป็นอภิญญา ๖.  ๓ ข้อเบื้องปลาย เรียกว่า วิชชา ๓ ก็ได้.
๓ สี. ม. ย.ุ  ปตฺุตทารำ โปสิสฺสาม.
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๕. เรือ่งพระมหากัสสปเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปมาทำ อปฺปมาเทน” 
เป็นต้น.

๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

“ปมาทำ อปฺปมาเทน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระตรวจดูสัตวโลกด้วยทิพพจักษุ]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พระเถระอยู่ในปิปผลิคูหา๑ เที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตร 
น่ังเจริญอาโลกกสิณ๒ ตรวจดูสัตวท์ั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้ว ซ่ึงจุติและเกิดในที่ทั้งหลาย 
มีนำ้าแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นอยู่ ด้วยทิพพจักษุ.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส เถโร ปิปฺผลิคุหายำ วิหรนฺโต ราชคเห ปิณฺฑาย จรติฺวา ปจฺฉาภตฺตำ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อาโลกำ วฑฺเฒตฺวา 
ปมตฺเต จ อปฺปมตฺเต จ อุทกปฐวิปพพฺตาทีสุ จวนเก อุปปชฺชนเก๓ สตฺเต ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺโต นิสีทิ.

พระศาสดา ทรงน่ังในพระเชตวันน่ันแล ทรงตรวจดูดว้ยทิพพจักษุว่า 
“วันน้ี กัสสปผู้บุตรของเราอยู่ดว้ยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรหนอ?” ทรงทราบว่า 
“ตรวจดูการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่,” – 
สตฺถา เชตวเน นิสินฺนโก ว “เกน นุ โข วิหาเรน อชฺช มม ปุตฺโต กสฺสโป วิหรติ -อติิ ทพิฺเพน จกฺขุนา อุปธาเรนฺโต 
“สตฺตานำ จุตูปปาตำ โอโลเกนฺโต วิหรติ -อติิ ญตฺวา – 

จึงตรัสว่า “ชื่อวา่การจุติและการเกิดแห่งสัตวท์ั้งหลาย แม้อันพุทธญาณไม่ทรงกำาหนด,  
ใครๆ ไม่สามารถจะทำาการกำาหนดสัตว์ทั้งหลาย ผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดา ไม่ทันให้มารดาและบิดารู้และจุติได้, 
การรู้สัตว์เหล่าน้ัน ไม่ใช่วิสัยของเธอ, (เพราะ) วิสัยของเธอมีประมาณน้อย, 
สว่นการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลาย ผู้จุติและเกิดอยู่โดยประการทั้งปวง เป็นวิสัยของพระพุทธเจา้ทั้งหลายเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นประหน่ึงวา่ ทรงน่ังอยู่ในที่เฉพาะหน้า ตรัสพระคาถาน้ีว่า
“สตตฺานำ จุตูปปาโต นาม พุทฺธญาเณนาปิ อปริจฺฉินฺโน, 
มาตุกจฺุฉิยำ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา มาตาปิตโร อชานาเปตวฺา จวนกสตฺตานำ ปริจฺเฉทำ กาตุำ น สกฺกา, 
เต ชานิตุำ ตว อวิสโย, อปฺปมตฺตโก ตว วิสโย,  สพพฺโส ปน จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ ชานิตุำ ปสฺสิตุำ พุทฺธานเมว วิสโย -อติิ 
วตฺวา โอภาสำ ผริตวฺา สมฺมเุข นิสินฺโน วิย หุตฺวา อิมำ คาถมาห 

๑ ปิปฺผลิ แปลว่า ไม้เลียบ หรือ ดปีลี รวมกับคูหาศัพท์ แปลว่า ถำ้าอันประกอบด้วยไม้เลียบหรือดีปลี 
อีกนยัหนึ่ง ถำ้านี้ พระมหากัสสปเถระอาศัยอยู่มากกว่าท่ีอ่ืน 
นามเดิมของพระเถระช่ือว่า ปิปฺผลิ ถ้าแปลมุ่งเอาช่ือพระเถระเป็นท่ีตั้งแล้ว ก็แปลว่า ถำ้าเป็นท่ีอยูข่องพระปิปผลิ.

๒ อาโลกกสิณ กสิณกำาหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์.
๓ ยุ. อุปฺปชฺชนเก.
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“เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดว้ยความไม่ประมาท 
เมื่อน้ันบัณฑิตน้ัน ข้ึนสู่ปัญญาเพียงดังปราสาท  
ไม่เศร้าโศก ย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ ผู้มีความเศรา้โศก 
ปราชญ์ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได้ 
เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขา มองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะน้ัน.”

“ปมาทำ อปฺปมาเทน ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
ปญฺญาปาสาทมารุยฺห อโสโก โสกินึ ปชำ
ปพพฺตฏฺโฐว ภุมฺมฏฺเฐ ธีโร พาเล อเวกฺขติ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า นุทติ เป็นต้น  ความวา่ 
เมื่อใด บัณฑิต พอกพูนธรรมมีความไม่ประมาทเป็นลักษณะ ไม่ให้โอกาสแก่ความประมาท ช่ือวา่ ย่อมบรรเทา 
คือย่อมขับไล่ซ่ึงความประมาทน้ัน ด้วยกำาลังแห่งความไม่ประมาท; 
เหมือนนำ้าใหม่ ไหลเข้าสู่สระโบกขรณี ยังนำ้าเก่าให้กระเพื่อมแล้ว ไม่ให้โอกาสแก่นำ้าเก่าน้ัน 
ย่อมรุน คือ ย่อมระบายนำ้าเก่าน้ันให้ไหลหนีไป โดยที่สุดของตน ฉะน้ันน่ันแล, 
เมื่อน้ัน บัณฑิตน้ัน มีความประมาทอันบรรเทาแล้ว บำาเพ็ญปฏิปทาอันสมควรแก่ความไม่ประมาทน้ันอยู่, 
ข้ึนสู่ปัญญา เพียงดังปราสาท กล่าวคือ ทิพพจักษุอันบริสุทธิ์ โดยอรรถวา่สูงเยี่ยม ดว้ยปฏิปทาน้ัน
ดุจบุคคลข้ึนสู่ปราสาททางบันไดฉะน้ัน 
ชื่อว่า ผู้ไม่เศร้าโศก เพราะความเป็นผู้ละลูกศร คือความโศกเสียได้แล้ว, 
ย่อมพิจารณาเห็น คือย่อมมองเห็นประชา คือหมู่สัตว์ 
ผู้ชื่อว่า มีความเศร้าโศก เพราะความเป็นผู้ละลูกศรคือความโศกยังไม่ได้ ซ่ึงจุติอยู่ และเกิดอยู่ ด้วยทิพพจักษุ.
ตตฺถ นุทติ -อิติ 
ยถา นาม โปกฺขรณึ ปวิสนฺตำ นโวทกำ ปุราโณทกำ สงฺโขเภตวฺา ตสฺโสกาสำ อทตฺวา อตตฺโน มตฺถเกน ปลายนฺตำ นุทติ นีหรติ 
เอวเมว ปณฺฑิโต อปฺปมาทลกฺขณำ พฺรูหนฺโต ปมาทสฺโสกาสำ อทตฺวา ยทา อปฺปมาทเวเคน ตำ นุทติ นีหรติ 
อถ โส ปนุนฺนปมาโท อจฺจุคฺคตตฺเถน ปริสุทธฺำ ทพิฺพจกฺขุสงฺขาตำ ปญฺญาปาสาทำ ตสฺส อนุจฺฉวิกำ ปฏิปทำ ปูเรนฺโต 
ตาย ปฏิปทาย นิสฺเสณิยา ปาสาทำ วิย อารุยฺห ปหีนโสกสลฺลตาย อโสโก 
อปฺปหีนโสกสลฺลตาย โสกินึ ปชำ สตตฺนิกายำ จวมานญฺจ อุปปชฺชมานญฺจ ทพิฺพจกฺขุนา อเวกฺขติ ปสฺสติ.

ถามว่า เหมือนอะไร?
ยถา กึ? 

แกว้่า เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขา ย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่พื้นดินได้ฉะน้ัน; 
อธิบายว่า บุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดเขา ย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ทีพ่ื้นดินได้ หรือผู้ยืนอยู่บนปราสาทชั้นบน 
ย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่ในบริเวณแห่งปราสาทได้โดยไม่ยากฉันใด: 
ปราชญ์คือ บัณฑติ ได้แก่ พระมหาขีณาสพแม้น้ัน ก็ย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลาย ผู้ยังถอนพืชคือวัฏฏะไม่ได้ 
จตุิอยู่และเกิดอยู่โดยไม่ยาก ฉันน้ัน.
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ปพฺพตฏฺโฐว ภมฺุมฏฺเฐ -อติิ ปพพฺตมุทธฺนิฏฺฐิโต ภูมิยำ ฐิเต อุปริปาสาเท วา ฐิโต ปาสาทปริเวเณ ฐิเต อกจิฺเฉน อเวกฺขติ 
ตถา โสปิ ธีโร ปณฺฑิโต มหาขีณาสโว อสมจฺุฉินฺน วฏฺฏพเีช พาเล จวนฺเต จ อุปปชฺชนฺเต จ อกิจฺเฉน อเวกฺขติ -อติิ.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก กระทำาให้แจ้งแล้วซ่ึงอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ สจฺฉิกรึสุ -อติิ.

เรื่องพระมหากัสสปเถระ จบ.
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.
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๖. เรื่องภกิษุ ๒ สหาย
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุ ๒ สหาย ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ” 
เป็นต้น.

๖. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.

“อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุ ๒ รูปมีปฏิปทาตา่งกัน]

ได้ยินว่า ภิกษุ ๒ รูปน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว เข้าไปยังวิหารอันตั้งอยู่ในป่า.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตวฺา อรญฺญกวิหารำ ปวิสึสุ.

ในภกิษุ ๒ รูปน้ัน รูปหน่ึง เก็บฟืนมาต่อเวลายังวันแล้ว จัดเตาไฟแล้ว น่ังผิงไฟ 
สนทนากับพวกภกิษุหนุ่มและสามเณรอยูต่ลอดปฐมยาม.
เตสุ เอโก สกาลสฺเสว ทารูนิ อาหริตฺวา องฺคารกปลฺลำ สชฺเชตฺวา วิสิพฺเพตฺวา๑ ทหรสามเณเรหิ สทฺธึ สลฺลปนฺโต ปฐมยามำ นิสีทติ.

รูปหน่ึงไม่ประมาท ทำาสมณธรรมอยู่ ตักเตือนรูปนอกน้ีวา่ 
“ผู้มีอายุ ทา่นอย่าทำาอย่างน้ัน, เพราะอบาย๒ ๔ เป็นเช่นเรือนเป็นที่นอนแห่งชนผู้ประมาทแล้ว, 
ธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันบุคคลผู้โอ้อวด ไม่อาจให้ทรงโปรดปรานได้.”
เอโก อปฺปมตฺโต สมณธมฺมำ กโรนฺโต อิตรำ โอวทติ “อาวุโส มาเอวำ กริ, ปมตฺตสฺส หิ จตตฺาโร อปายา สยนฆรสทิสา, 
พุทฺธา นาม สาเถยฺเยน อาราเธตุำ น สกฺกา -อติิ.

ทา่นไม่ฟังคำาตักเตือนของภิกษุน้ัน.
โส ตสฺโสวาทำ น สุณาติ.

ภิกษุนอกน้ี คิดว่า “ภิกษุน้ีไม่เชื่อถ้อยคำา๓” จึงไม่ปรารถนา (ตักเตือน) ทา่น ไม่ประมาทแล้ว ไดท้ำาสมณธรรม.
อติโร “นายำ วจนกฺขโม -อติิ ตำ อปตฺเถตวฺา อปฺปมตฺโต สมณธมฺมำ อกาสิ.

ฝา่ยพระเถระผู้เกียจคร้าน ผิงไฟในปฐมยามแล้ว ในเวลาที่ภิกษุนอกน้ีเดินจงกรมแล้วเข้าไปสู่ห้อง จึงเข้าไป พูดว่า
“ทา่นผู้เกียจครา้นมาก ท่านเข้าไปสู่ป่า เพื่อต้องการหลับนอน (หรือ): 
อันบุคคลเรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระพุทธเจ้า แล้วลุกข้ึนทำาสมณธรรม ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน ไม่ควรหรือ?” 
ดังน้ีแล้ว กเ็ข้าไปยังที่อยู่ของตนแล้วนอนหลับ.
อลสตฺเถโรปิ ปฐมยาเม วิสิพฺเพตวฺา อิตรสฺส จงกฺมิตฺวา คพฺภำ ปวิฏฺฐกาเล ปวิสิตวฺา 
“มหากุสิต นิปชฺชิตวฺา สยนตฺถาย อรญฺญำ ปวิฏฺโฐสิ, 

๑ สี. ม. ย.ุ วิสิพฺเพตฺว -อิติ นตฺถ.ิ
๒ อบาย ๔ คือ นิรย นรก ๑.  ดิรัจฉานโยนิ กำาเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ๑.  ปติติวิสัย ภูมแิห่งเปรต ๑.  อสุรกาย พวกอสุรกาย ๑.
๓ น วจนกฺขโม ไม่อดทนต่อถ้อยคำา.
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กึ พทฺุธานำ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อุฏฺฐาย รตฺตินฺทวิำ สมณธมฺมำ กาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตวฺา 
อตฺตโน วสนฏฺฐานำ ปวิสติฺวา นิปชฺชิตวฺา สุปติ.

ฝา่ยภิกษุนอกน้ี พักผ่อนในมัชฌิมยามแล้ว กลับลุกข้ึนทำาสมณธรรมในปัจฉิมยาม.
อติโรปิ มชฺฌิมยาเม วิสฺสมติฺวา ปจฺฉิมยาเม ปจฺจุฏฺฐาย สมณธมฺมำ กโรติ.

ทา่นไม่ประมาทอยู่อยา่งน้ัน ต่อกาลไม่นานนัก ก็บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
โส เอวำ อปฺปมตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ภิกษุรูปเกียจคร้านนอกน้ี ให้เวลาลว่งไปด้วยความประมาทอยา่งเดียว. 
อติโร ปมาเทเนว วีตินาเมสิ.

ภิกษุ ๒ รูปน้ัน ออกพรรษาแล้ว ไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรข้างหน่ึง.
เต วุตฺถวสฺสา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

[พระศาสดาตรสัถามภกิษุท้ัง ๒]

พระศาสดา ทรงกระทำาปฏิสันถารกับภิกษุ ๒ รูปน้ันแล้ว ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ประมาททำาสมณธรรมกันแลหรือ?  กจิแห่งบรรพชติของพวกเธอถึงที่สุดแลว้ แลหรือ?” 
สตฺถา เตหิ สทธฺึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา “กจจฺิ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กริตฺถ? กจฺจิ โว ปพฺพชิตกจิฺจำ มตฺถกำ ปตฺตำ? -อิติ ปุจฺฉิ.

ภิกษุผู้ประมาท กราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ความไม่ประมาทของภิกษุน่ัน จักมีจากที่ไหน?  ต้ังแต่เวลาไป เธอนอนหลับให้เวลาล่วงไปแล้ว.”
ปมตฺโต ภิกฺขุ อาห “กุโต ภนฺเต เอตสฺส อปฺปมาโท, คตกาลโต ปฏฺฐาย นิปชฺชิตวฺา นิทฺทายนฺโต วตีินาเมสิ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสถามวา่ “ก็เธอเล่า? ภิกษุ.”
“ตวฺำ ปน๑ ภิกฺขุ -อติิ.

ภิกษุรูปเกียจคร้าน ทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์เก็บฟืนมาต่อเวลายังวัน จดัเตาไฟแลว้ น่ังผิงไฟอยูต่ลอดปฐมยาม ไม่หลับนอน ให้เวลาล่วงไปแล้ว.”
“อหำ ภนฺเต สกาลสฺเสว ทารูนิ อาหรติฺวา องฺคารกปลฺลำ สชเฺชตวฺา ปฐมยามำ วิสพิฺพนฺโต นิสีทติฺวา อนิทฺทายนฺโต วีตินาเมสึ -อิต.ิ

[ผู้มีปัญญาดีย่อมละท้ิงผู้มีปัญญาทราม]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท่านวา่ 
“เธอประมาทแล้ว ปล่อยเวลาลว่งไป (เปล่า) ยังมาพูดวา่ ‘ตวัไม่ประมาท’ และทำาผู้ไม่ประมาทให้เป็นผู้ประมาท, 
เธอเป็นเหมือนม้าตัวทุรพล ขาดเชาว์๒ แล้วในสำานักแห่งบุตรของเรา,  
สว่นบุตรของเราน่ี เป็นเหมือนม้าที่มีเชาว์เร็วในสำานักของเธอ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

๑ ม. ยุ. ก.ึ ตฺวำ ปน.
๒ หมายความว่า ฝีเท้า.
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อถ นำ สตฺถา “ตวฺำ ปมตฺโต กาลำ วีตินาเมตวฺา ‘อปฺปมตฺโตมฺหีติ วทสิ  อปฺปมตตฺำ ปน ปมตฺตำ กโรสิ, 
ตฺวำ มม ปุตฺตสฺส สนฺติเก ชวจฺฉินฺโน ทุพพฺลสฺโส วิย, เอส ปน ตว สนฺติเก สีฆชวสฺโส วิย -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห

“ผู้มีปัญญาดี เมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้ว ไม่ประมาท, 
เมื่อชนทั้งหลายหลับแล้ว ต่ืนอยู่โดยมาก ย่อมละบุคคลผู้มีปัญญาทรามไปเสีย 
ดุจมา้ตวัมีฝีเท้าเร็ว ละทิ้งม้าตวัหากำาลังมิได้ไป ฉะน้ัน.”

“อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ สตฺุเตสุ พหุชาคโร 
อพลสฺสำว สีฆสฺโส หิตวฺา ยาติ สุเมธโส -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อปฺปมตฺโต  ความว่า ชื่อวา่ ผู้ถึงพร้อมดว้ยความไม่ประมาท 
เพราะความเป็นผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติ ได้แก่พระขีณาสพ.
ตตฺถ อปฺปมตฺโต -อิติ สติเวปุลฺลปตฺตตาย อปฺปมาทสมฺปนฺโน ขีณาสโว.

บทวา่ ปมตฺเตสุ  ความว่า เมื่อสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่แล้วในการปล่อยสติ.
ปมตฺเตสุ -อิติ สติโวสฺสคฺเค ฐิเตสุ สตฺเตสุ.

บทวา่ สตฺุเตสุ คือ (เมื่อสัตว์ทั้งหลาย) ชื่อวา่ ประพฤติหลับอยู่ทุกอริิยาบถทีเดียว เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่น คือ สติ.
สตฺุเตสุ -อิติ สติชาคริยาภาเวน สพฺพริิยาปเถสุ นิทฺทายนฺเตสุเยว.

บทวา่ พหุชาคโร ได้แก่ ผูด้ำารงอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่น คือความไพบูลย์แห่งสติเป็นอันมาก.
พหุชาคโร -อติิ มหนฺเต สติเวปุลฺลชาคริเย ฐิโต.

บทวา่ อพลสสฺำว  ความว่า ดุจมา้สินธพอาชาไนยตัวมเีชาว์เร็ว ว่ิงทิ้งม้าตัวมกีำาลังทราม มเีชาว์ขาดแล้ว 
โดยความเป็นม้ามีเท้าดา้นไป ฉะน้ัน.
อพลสสฺำว -อิติ กุณฺฐปาทฉินฺนชวำ ทุพพฺลสฺสำ สีฆชโว สินฺธวาชานิโย วิย.

บทวา่ สุเมธโส เป็นต้น  ความวา่ 
บุคคลผู้มีปัญญายอดเยี่ยม ย่อมละบุคคลผู้เห็นปานน้ันไป ด้วยนิกายเป็นที่มาบ้าง ด้วยมรรคผลเป็นที่บรรลุบ้าง:  
สุเมธโส -อิติ อุตตฺมปญฺโญ ตถารูปํ ปุคฺคลำ อาคเมนปิ อธิคเมนปิ หิตวฺา ยาติ 

อธิบายว่า 
เมื่อคนมีปัญญาทึบ พยายามเรียนสูตรหน่ึงอยู่น้ันแล, 
ผู้มีปัญญาดี ย่อมเรียนไดว้รรคหน่ึง, ย่อมละไปด้วยนิกายเป็นที่มา อยา่งน้ีก่อน: 
อน่ึง เมื่อคนมีปัญญาทึบ กำาลังพยายามทำาที่พกักลางคืนและที่พกักลางวันอยู่น่ันแล และเรียนกัมมัฏฐานสาธยายอยู่น่ันแล, 
แม้ในกาลเป็นส่วนเบ้ืองต้น บุคคลผู้มีปัญญาดี เข้าไปสู่ที่พกักลางคืนหรือที่พักกลางวันที่ผู้อื่นทำาไว้ 
พิจารณากัมมัฏฐานอยู่ ยังสรรพกิเลสให้สิ้นไป ทำาโลกตุตรธรรม ๙ ประการ ให้อยู่ในเงื้อมมือได้, 
ผู้มีปัญญาดี ย่อมละไปได้ดว้ยมรรคผลเป็นที่บรรลุอยา่งน้ี.
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มนฺทปญฺญสฺมึ หิ เอกำ สุตฺตำ คเหตุำ วายมนฺเตเยว, สุเมธโส เอกำ วคฺคำ คณฺหาติ เอวำ ตาว อาคเมน หิตฺวา ยาติ. 
มนฺทปญฺเญ ปน รตตฺิฏฺฐานทวิาฏฺฐานานิ กาตุำ วายมนฺเตเยว, กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคเหตฺวา สชฺฌายนฺเตเยว จ, 
สุเมธโส ปุพฺพภาเคปิ ปเรน กตำ รตฺติฏฺฐานำ วา ทวิาฏฺฐานำ วา ปวิสติฺวา กมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต 
สพฺพกิเลเส เขเปตวฺา นว โลกตฺุตรธมฺเม หตฺถคเต กโรติ.   เอวำ อธิคเมน หิตฺวา ยาติ 

วฏฺเฏ ปน ตำ มนฺทปญฺญำ หิตวฺา ฉฑเฺฑตวฺา วฏฺฏโต นิสฺสรนฺโต ยาติเยวาติ.

อน่ึง ผู้มีปัญญาดี ละคือทิ้งคนมีปัญญาทึบน้ันไวใ้นวัฏฏะ ร้ือ (ตน) ออกจากวัฏฏะไปโดยแท้แล.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิต.ิ

เรื่องภิกษุ ๒ สหาย จบ.
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ.
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๗. เรื่องท้าวสักกะ
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยู่ในกูฏาคารศาลา๑ ทรงปรารภทา้วสักกเทวราช ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อปฺปมาเทน มฆวา” เป็นต้น.

๗. สกกฺวตฺถุ.

“อปฺปมาเทน มฆวา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลึ นิสฺสาย๒ กูฏาคารสาลายำ วิหรนฺโต สกฺกำ เทวราชานำ อารพฺภ กเถสิ.

[เหตุท่ีท้าวสักกะได้พระนามต่างๆ]

ความพิสดารวา่ เจา้ลิจฉวีนามว่า มหาลิ อยู่ในเมืองเวสาลี.
เวสาลิยำ หิ มหาลิ นาม ลจิฺฉวี วสติ.

พระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกปัญหสูตร๓ ของพระตถาคตแล้ว ทรงดำารวิ่า 
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยอ่มตรัสสมบัติของทา้วสักกะไว้มากมาย; 
พระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัส หรือไม่ทรงเห็นแล้วตรัสหนอแล?
ทรงรูจ้ักท้าวสักกะหรอืไม่หนอ? เราจักทูลถามพระองค์.”
โส ตถาคตสฺส สกฺกปญฺหสุตตฺนฺตเทสนำ สุตวฺา “สมฺมาสมฺพุทฺโธ สกกฺสฺส สมฺปตฺตึ มหตึ กตฺวา กเถติ, 
ทิสวฺา นุ โข กเถติ อุทาหุ อทิสฺวา, ชานาติ นุ โข สกฺกำ อุทาหุ โน, ปุจฺฉิสฺสามิ นำ -อติิ จินฺเตสิ.

ครั้งน้ันแล เจ้าลิจฉวีนามว่า มหาลิ เข้าไปเฝ้าถึงที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่; 
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคน่ัง ณ ที่สมควรข้างหน่ึง.
อถโข มหาลิ ลิจฺฉวี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺา ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ, 

เจา้มหาลิลิจฉวี ครั้นน่ัง ณ ที่สมควรข้างหน้าแล้วแล ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ทา้วสักกะผู้จอมแห่งเทพทั้งหลาย พระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือ?”
เอกมนฺตำ นิสินฺโน โข มหาลิ ลิจฺฉวี ภควนฺตำ เอตทโวจ “ทิฏโฺฐ โข ภนฺเต ภควตา สกฺโก เทวานมินฺโท -อติิ.

พระศาสดา. มหาลิ ทา้วสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย อาตมภาพ เห็นแล้วแล.
“ทิฏฺโฐ โข เม มหาลิ สกฺโก เทวานมินฺโท -อติิ.

มหาลิ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ทา้วสักกะน้ัน จักเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่, 
เพราะว่า ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย บุคคลเห็นได้โดยยาก พระเจา้ข้า.

“โส หิ นูน ภนฺเต สกฺกปฏิรูปโก ภวิสฺสติ, ทุทฺทโส หิ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท -อติิ.

๑ ศาลาดุจเรือนยอด.
๒ สี. ม. ย.ุ เวสาลิยำ อุปนิสฺสาย.
๓ ที. มหา. ๑๐/๒๙๘.
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พระศาสดา. มหาลิ อาตมภาพ รู้จักทั้งตัวท้าวสกักะ ทั้งธรรมที่ทำาให้เป็นท้าวสกักะ; 
ก็ทา้วสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะ เพราะสมาทานธรรมเหล่าใด,  
อาตมภาพ กร็ู้จักธรรมเหล่าน้ันแล;

“สกกฺญฺจาหำ มหาลิ ปชานามิ สกฺกกรเณ จ ธมฺเม, เยสญฺจ ธมฺมานำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺตำ อชฺฌคา, เต๑ จ ปชานามิ,

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ในกาลก่อนเป็นมนุษย์ ได้เป็นมาณพชื่อ มฆะ, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘ท้าวมฆวา’

สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน มโฆ นาม มาณโว อโหสิ, ตสฺมา ‘มฆวาติ วุจฺจติ

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ในกาลก่อน เป็นมนุษย์ ได้ให้ทานก่อน (เขา), 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘ท้าวปุรินททะ’

“สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน ปุเร ทานำ อทาสิ, ตสฺมา ‘ปุรินฺทโทติ วจฺุจติ

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ในกาลก่อน เป็นมนุษย์ ได้ให้ทานโดยเคารพ, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘ท้าวสักกะ’

สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน สกฺกจฺจำ ทานำ อทาสิ, ตสฺมา ‘สกฺโกติ วจฺุจติ

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ในกาลก่อน เป็นมนุษย์ ได้ให้ทีพ่ักอาศัย, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘ท้าววาสวะ’

สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน อาวสถำ อทาสิ, ตสฺมา ‘วาสโวติ วุจฺจติ

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย ทรงดำาริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียว, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘สหัสสักขะ๒’

สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท สหสฺสำ อตฺถำ มุหุตฺเตน จินฺเตสิ, ตสฺมา ‘สหสฺสกฺโขติ วุจจฺติ

มหาลิ  นางอสุรกัญญาชื่อ สุชาดา เป็นพระปชาบดีของทา้วสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘ท้าวสุชัมบดี’

สกกฺสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส สชุาตา นาม อสุรกญฺญา ปชาปติ, ตสฺมา ‘สุชมฺปตีติ วจฺุจติ

มหาลิ  ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพท้ังหลาย เสวยราชสมบัติเป็นอิสริยาธิปัตย์แห่งเทพท้ังหลายช้ันดาวดึงส์, 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ ‘เทวานมินทะ’

สกโฺก มหาลิ เทวานมินฺโท เทวานำ ตาวตึสานำ อิสฺสริยาธิปจฺจำ รชฺชำ กาเรสิ, ตสฺมา ‘เทวานมินฺโทติ วุจจฺติ.

มหาลิ  ท้าวสักกะถึงความเป็นท้าวสกักะแล้ว เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ใด, 
วตัตบท ๗ น้ัน ได้เป็นอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
(ครั้ง) เป็นมนุษย์ในกาลก่อน สมาทานให้บริบูรณ์แลว้; 

สกกฺสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส สตฺต วตตฺปทานิ สมตตฺานิ สมาทินฺนานิ อเหสุำ, 
เยสำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกกฺตฺตำ อชฺฌคา.

๑ ตญฺจ -อิติ ปาลิ.
๒ สหสฺสกฺโข แปลว่า ผู้เห็นอรรถตั้งพัน.
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วตัตบท ๗ ประการเป็นไฉน? คือ 
กตมานิ สตฺต

(๑) เราพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต; 
ยาวชวีำ มาตาเปติภโร อสฺสำ

(๒) พึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ ในตระกูลตลอดชีวติ; 
ยาวชวีำ กุเล เชฏฺฐาปจายี อสฺสำ

(๓) พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวติ; 
ยาวชวีำ สณฺหวาโจ อสฺสำ

(๔) พึงเป็นผู้ไม่พูดสอ่เสียดตลอดชีวิต; 
ยาวชวีำ อปิสุณวาโจ อสฺสำ

(๕) พึงมีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว 
มีฝ่ามืออันลา้งแล้ว๑ ยินดีแล้วในอันสละ ควรแก่การขอ ยินดีในอันจำาแนกทาน 
พึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชวีิต; 

ยาวชวีำ วคิตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคารำ อชฺฌาวเสยฺยำ มตฺุตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสำวิภาครโต

(๖) พึงเป็นผู้กล่าวคำาสตัย์ตลอดชีวิต; 
ยาวชวีำ สจจฺวาโจ อสฺสำ

(๗) พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวติ; ถ้าความโกรธพึงเกิดแก่เราไซร้, เราพึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียว ดังน้ี, 
ยาวชวีำ อกฺโกธโน อสฺสำ, สเจ เม โกโธ อุปฺปชฺเชยฺย, ขิปฺปเมว นำ ปฏิวิเนยฺยำ -อติิ 

มหาลิ ทา้วสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะ เพราะได้สมาทานวตัตบท ๗ ใด, 
วตัตบท ๗ น้ัน ได้เป็นของอันท้าวสกักะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย 
(ครั้ง) เกิดเป็นมนุษย์ในกาลกอ่น สมาทานให้บริบูรณ์แล้ว ฉะน้ีแล.

สกกฺสฺส มหาลิ เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส สมานสฺส อิมานิ สตตฺ วตฺตปทานิ สมตตฺานิ สมาทินฺนานิ อเหสุำ, 
เยสำ สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกกฺตฺตำ อชฺฌคา -อติิ.

(พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสคำาไวยากรณ์น้ีแล้ว, พระสุคตศาสดา ครั้นตรัสคำาไวยากรณ์น้ีแล้ว, ไดต้รัสพระพทุธพจน์ภายหลังวา่)
“ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ เรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดา 
มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล  
กล่าวถ้อยคำาไพเราะอ่อนหวาน  ละวาจาส่อเสียด 
ประกอบในอันกำาจดัความตระหน่ี มวีาจาสัตย์ ข่มความโกรธได้ 
น้ันแล ว่า “สัตบุรุษ๒.”

๑ หมายความว่า เตรียมหยิบส่ิงของให้ทาน.
๒ สำ. ส. ๑๕/๒๒๗.
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“มาตาเปติภรำ ชนฺตุำ กุเล เชฏฺฐาปจายินำ
สณฺหำ สขิลสมฺภาสำ เปสุเณยฺยปฺปหายินำ
มจฺเฉรวินเย ยตฺุตำ สจจฺำ โกธาภิภุำ นรำ
ตำ เว เทวา ตาวตึสา อาหุ ‘สปฺปุริโส อติิ -อิต.ิ๑

[ท้าวสกักะบำาเพ็ญกุศลเมื่อเป็นมฆมาณพ]

พระผู้มพีระภาค ตรัสวา่ “มหาลิ กรรมน้ี ทา้วสักกะทำาไว้ในคราวเป็นมฆมาณพ” ดังน้ีแล้ว 
อันมหาลิลิจฉวี ใคร่จะทรงสดับข้อปฏิบัติของท้าวสักกะน้ันโดยพิสดาร  จึงทูลถามอีกว่า “มฆมาณพปฏิบัติอย่างไร? พระเจ้าข้า”
จึงตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน จงฟังเถิด มหาลิ” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัสว่า)
“อิทำ มหาลิ สกฺเกน มฆมาณวกาเล กตำ กมฺมำ -อิติ วตวฺา ปุน เตน “กถำ ภนฺเต มฆมาณโว ปฏิปชฺชติ -อิติ 
ตสฺส ปฏิปตฺตึ วิตฺถารโต โสตุกาเมน ปุฏฺโฐ “เตนหิ มหาลิ สุณาหิ -อิติ วตวฺา อตตีำ อาหริ

[เรื่องมฆมาณพ]

ในอดีตกาล มาณพชือ่ว่ามฆะ ในอจลคามในแคว้นมคธ ไปสู่สถานที่ทำางานในหมู่บ้าน 
คุ้ยฝุ่นด้วยปลายเท้าในที่แห่งตนยืนแล้ว ได้ทำาให้เป็นรมณียสถาน๒ แล้วพักอยู.่
อตีเต มคธรฏฺเฐ อจลคาเม มโฆ นาม มาณโว คามกมฺมกรณฏฺฐานำ คนฺตฺวา 
อตฺตโน ฐิตฏฺฐาเน ปาทนฺเตน ปํสุำ วิยูหิตฺวา รมณียำ กตฺวา อฏฺฐาสิ.

อกีคนหน่ึงเอาแขนผลักเขา นำาออกจากที่น้ันแล้ว ไดพ้ักอยู่ในที่น้ันเสียเอง.
อปโร ตำ พาหุนา ปหริตฺวา ตโต อปเนตฺวา สยำ ตตฺถ อฏฺฐาสิ.

เขาไมโ่กรธต่อคนน้ัน ได้กระทำาที่อื่นให้เป็นรมณียสถานแล้วพักอยู่.
โส ตสฺส อกุชฺฌิตวฺา อญฺญำ ฐานำ รมณียำ กตฺวา อฏฺฐาสิ.

คนอื่นก็เอาแขนผลักเขา นำาออกแม้จากที่น้ันแล้ว ไดพ้ักอยู่ในที่น้ันเสียเอง.
ตโตปิ นำ อญโฺญ พาหุนา ปหริตวฺา อปเนตฺวา สยำ ตตฺถ อฏฺฐาสิ.

เขาไมโ่กรธแม้ต่อคนน้ัน ไดก้ระทำาที่อื่นให้เป็นรมณียสถานแล้วกพ็ักอยู่.
โส ตสฺสปิ อกชฺุฌิตฺวา อญฺญำ ฐานำ รมณียำ กตวฺา ฐิโต.

บุรุษทั้งหลายที่ออกไปแล้วๆ จากเรือน ก็เอาแขนผลักเขา นำาออกจากสถานที่เขาชำาระแล้วๆ ดว้ยประการฉะน้ี.
อติิ ตำ เคหโต นิกฺขนฺตา นิกฺขนฺตา ปุริสา พาหุนา ปหรติฺวา โสธติโสธติฏฺฐานโต อปเนสุำ.

เขาคิดเสียว่า “ชนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด เป็นผู้ไดร้ับสุขแล้ว, กรรมน้ีพึงเป็นกรรม ให้ความสุขแก่เรา” ดังน้ีแล้ว 
วันรุ่งข้ึน ได้ถือเอาจอบไปทำาที่เท่ามณฑลแห่งลานให้เป็นรมณียสถานแล้ว.

๑ สำ. ส. ๑๕/๓๓๗-๙.
๒ ท่ีน่ายนิดี
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โส “สพฺเพปิ เต สุขิตา ชาตา, อิมินา กมฺเมน มยฺหำ สุขทายเกน ปุญฺญกมฺเมน ภวิตพฺพำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส กุททฺาลมาทาย ขลมณฺฑลมตฺตำ ฐานำ รมณียำ อกาสิ.

ปวงชนได้ไปพักอยู่ในที่น้ันน่ันแล.
สพฺเพ คนฺตวฺา ตตฺเถว อฏฐฺำสุ.

ครั้นในฤดูหนาว เขาได้ก่อไฟให้คนเหล่าน้ัน, ในฤดรู้อน ไดใ้ห้นำ้า.
อถ เนสำ สีตสมเย อคคฺึ กตฺวา อทาสิ, คิมฺหกาเล อุทกำ.๑ 

ต่อมา เขาคิดว่า “ชื่อรมณียสถาน เป็นที่รักของคนทั้งปวง, ชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใครๆ ไม่มี, 
จำาเดิมแต่น้ีไป เราควรเที่ยวทำาหนทางให้ราบเรียบ” ดังน้ีแล้ว จึงออกไป (จากบ้าน) แตเ่ช้าตรู่ 
ทำาหนทางให้ราบเรียบ เที่ยวรานกิ่งไม้ที่ควรตัดรานเสีย.
ตโต “รมณียำ ฐานำ นาม สพฺเพสำ ปิยำ, กสฺสจิ อปฺปิยำ นาม นตฺถิ๒, อิโต ปฏฺฐาย มยา มคฺคำ สมำ กโรนฺเตน วิจริตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
จินฺเตตฺวา ปาโตว นิกฺขมิตวฺา มคคฺำ สมำ กโรนฺโต ฉินฺทิตฺวา หรติพพฺยุตตฺกา รกฺุขสาขา หรนฺโต วิจรติ.

[มฆมาณพได้สหาย ๓๓ คน]

ภายหลัง บุรุษอีกคนหน่ึงเห็นเขาแล้ว กลา่วว่า “ทำาอะไรเล่า? เพื่อน.”
อถ นำ อปโร ทิสวฺา อาห “สมฺม กึ กโรสิ -อิต.ิ

มฆะ. ฉันทำาหนทางเป็นที่ไปสวรรค์ของฉันละซิ, เพื่อน.
“มยฺหำ สคฺคคามินำ มคฺคำ กโรมิ สมฺม -อิต.ิ

บุรุษ. ถ้ากระน้ัน แม้ฉันก็จะเป็นเพื่อนของท่าน.
“เตนหิ อหำปิ เต สหาโย โหมิ -อติิ.

มฆะ. จงเป็นเถอะ เพื่อน, ธรรมดา สวรรค์ ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก.
“โหหิ สมฺม, สคฺโค นาม พหูนำ ปิโย มนาโป -อิต.ิ

ต้ังแต่น้ันมา ก็ได้เป็น ๒ คนด้วยกัน.
ตโต ปฏฺฐาย เทฺว ชนา อเหสุำ.

แม้ชายอื่นอีก เห็นเขาทั้ง ๒ แล้ว ถามเหมือนอย่างน้ันน่ันแล พอทราบแล้ว ก็เป็นสหายของคนทั้ง ๒.
เต ทิสฺวา ตเถว ปุจฺฉิตฺวา สตฺุวา ว อปโรปิ เตสำ สหาโย ชาโต. 

แม้คนอื่นๆ อกี ก็ได้ทำาอยา่งน้ัน รวมคนทั้งหมดจึงเป็น ๓๓ คน ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ อปโรปิ อปโรปิ -อติิ สพฺเพปิ เตตฺตึส ชนา ชาตา.

๑ สี. ม. ย.ุ คิมฺหกาเล อุทกำ -อิติ นตถฺิ.
๒ สี. ย.ุ กสฺสจิ อปฺปิยำ นาม นตฺถิ -อิติ นตฺถ.ิ
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[สหาย ๓๓ คน ถูกหาว่าเป็นโจร]

ชนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด มีมือถือวัตถุมีจอบเป็นต้น กระทำาหนทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณ ๑ โยชน์ และ ๒ โยชน์.
เต สพฺเพปิ กุททฺาลาทิหตฺถา มคฺคำ สมำ กโรนฺตา เอกโยชนทฺวิโยชนมตฺตำ ฐานำ คจฺฉนฺติ.

นายบ้าน เห็นชายเหล่าน้ันแล้ว คิดว่า “มนุษย์เหล่าน้ีประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบ, 
แม้ถ้าชนเหล่าน้ี พึงนำาวัตถุทั้งหลาย มีปลาและเน้ือเป็นต้นมาจากป่า, หรือทำาสรุาแล้วดื่ม, หรือทำากรรมเช่นน้ันอย่างอื่น, 
เราพึงได้ส่วนอะไรๆ บ้าง.”
เต ทิสฺวา คามโภชโก จินฺเตสิ “อิเม มนุสฺสา อโยเค ยุตฺตา,  สเจปิ อิเม อรญฺญโต มจฺฉมำสาทีนิ วา อาหเรยฺยุำ, 
สรุำ วา กตฺวา ปิเวยฺยุำ,  อญฺญำ วา ตาทิสำ กมฺมำ กเรยฺยุำ,  อหำปิ กิญฺจิ ลเภยฺยำ -อิต.ิ

ลำาดับน้ัน นายบ้านจึงให้เรียกพวกน้ันมา ถามว่า “พวกแกเที่ยวทำาอะไรกัน?”
อถ เน ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “กึ กโรนฺตา วิจรถ -อิต.ิ

ชนเหล่าน้ัน. ทำาทางสวรรค์ ครับ.
“สคฺคมคฺคำ สามิ -อติิ.

นายบ้าน. ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลาย จะทำาอยา่งน้ันไม่ควร, 
ควรนำาวตัถุทั้งหลายมีปลาและเน้ือเป็นต้นมาจากป่า, ควรทำาสุราแล้วดื่ม, 
และควรทำาการงานทั้งหลายมีประการต่างๆ.

“ฆราวาสำ วสนฺเตหิ นาม เอวำ กาตุำ น วฏฺฏติ, 
อรญฺญโต มจฺฉมำสาทีนิ อาหรติุำ, สรุำ กตฺวา ปาตุำ, นานปฺปกาเร จ กมฺมนฺเต กาตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ชนเหล่าน้ัน คัดคา้นคำาของนายบ้านน้ันเสีย.
เต ตสฺส วจนำ ปฏิกฺขิปึสุ.

พวกเขา แม้ถูกเขาวา่กล่าวซำ้าๆ อยู่  ก็คงคัดค้านรำ่าไป.
ปุนปฺปุนำ วุจจฺมานาปิ ปฏิกฺขิปึสุเยว.

เขาโกรธแล้ว คดิวา่ “เราจกัให้พวกมันฉิบหาย,” จึงไปยังสำานักของพระราชา กราบทูลวา่ 
“ข้าพระองค์เห็นพวกโจรเที่ยวไป ด้วยการคุมกันเป็นพวก พระเจ้าข้า”, 
เมื่อพระราชา ตรัสว่า “เธอจงไป, จงจับพวกมันแล้วนำามา”, ได้ทำาตามรับสั่งแล้ว แสดงแกพ่ระราชา. 
โส กุชฺฌติฺวา “นาเสสฺสามิ เน -อติิ รญฺโญ สนฺตกิำ คนฺตวฺา “โจเร เทว วคคฺพนฺเธน วจิรนฺเต ปสฺสามิ -อติิ วตฺวา, 
“คจฺฉ เต คเหตฺวา อาเนหิ -อติิ วุตฺเต, ตถา กตฺวา รญโฺญ ทสฺเสสิ.

พระราชา มิทันไดท้รงพิจารณา ทรงบังคับว่า “พวกท่านจงให้ช้างเหยียบ (พวกมันให้ตาย).”
ราชา อวีมำสิตฺวาว “หตฺถินา มทฺทาเปถ -อิติ อาณาเปสิ.
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[ช้างไม่เหยียบ เพราะอานุภาพแห่งเมตตา]

มฆมาณพ ได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่า “สหายทั้งหลายเอ๋ย, เว้นเมตตาเสีย ท่ีพึ่งอยา่งอื่นของพวกเรา ไม่มี, 
ทา่นทั้งหลายไม่ทำาความโกรธในใครๆ จงเป็นผู้มีจิตเสมอเทียว ดว้ยเมตตาจิต 
ในพระราชา ในนายบ้าน ในช้างทีจ่ะเหยียบ และในตน”
มโฆ เสสานำ โอวาทำ อทาสิ “สมฺมา, ฐเปตฺวา เมตฺตำ อญฺโญ อมฺหากำ อวสฺสโย นตฺถิ, 
ตุมฺเห กตฺถจิ โกปํ อกตฺวา  รญฺเญ จ คามโภชเก จ มทฺทนหตฺถิมฺหิ จ อตตฺนิ จ เมตฺตจติฺเตน สมจติฺตา ว โหถ -อิต.ิ

ชนเหล่าน้ันก็ได้ทำาอย่างน้ัน.
เต ตถา กรึสุ.

ลำาดับน้ัน ช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ได้ เพราะอานุภาพแห่งเมตตาของชนเหล่าน้ัน.
อถ เนสำ เมตฺตานุภาเวน หตฺถี อุปสงฺกมติุำ น วิสหิ.

พระราชา ทรงสดับความน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ชา้งมันเห็นคนมาก จึงไม่อาจเหยียบได้, ทา่นทั้งหลายจงไป, เอาเสื่อลำาแพนคลุมเสียแล้วจึงให้มันเหยียบ.”
ราชา ตมตฺถำ สุตวฺา “พหู มนุสฺเส ทิสฺวา มทฺทติุำ น วิสหิสฺสติ, คจฺฉถ, กฏสาเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา มทฺทาเปถ -อิติ อาห.

ชา้ง อันเขาเอาเสื่อลำาแพนคลุมชนเหล่าน้ัน ไสเข้าไปเหยียบ ก็ถอยกลับไปเสียแต่ไกลเทียว.
เต กฏสาเรน ปฏิจฺฉาเทตวฺา มทฺทิตุำ เปสิยมาโน หตฺถี ทูรโต ว ปฏิกฺกมิ.

พระราชา ทรงสดับประพฤติการณ์น้ันแล้ว ทรงดำารวิ่า “ในเรื่องน้ี ต้องมีเหตุ,” 
แล้วรับสั่งให้เรียกชนเหล่าน้ันมาเฝ้า ตรัสถามว่า “พ่อทั้งหลาย พวกเจ้าอาศัยเรา ไม่ได้อะไรหรือ?”
ราชา ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา “การเณเนตฺถ ภวติพพฺำ -อิติ เต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “ตาตา มำ นิสฺสาย ตุมฺเห กึ น ลภถ -อติิ.

พวกมฆะ. น่ีอะไร? พระเจา้ข้า.
“กิเมตำ เทว -อิต.ิ

พระราชา. ข่าววา่ พวกเจา้เป็นโจร เที่ยวไปในป่า ด้วยการคุมกันเป็นพวก.
“ตุมฺเห กริ วคฺคพนฺเธน โจรา หุตวฺา อรญฺเญ วจิรถ -อิต.ิ

พวกมฆะ. ใคร กราบทูลอย่างน้ัน พระเจา้ข้า?
“โก เอวมาห เทว -อติิ.

พระราชา. นายบ้าน, พ่อ.
“คามโภชโก ตาต -อิต.ิ

พวกมฆะ. ขอเดชะ๑ พวกข้าพระองค์ไม่ได้เป็นโจร, 
แต่พวกข้าพระองค์ ชำาระหนทางไปสวรรค์ของตนๆ จึงทำากรรมน้ีและกรรมน้ี, 
นายบ้านชักนำาพวกข้าพระองค์ในการทำาอกุศล 
ประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ทำาตามถ้อยคำาของตนให้ฉิบหาย โกรธแล้ว จึงกราบทูลอย่างน้ัน.

๑ เทว
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“น มยำ เทว โจรา, มยำ ปน อตฺตโน สคฺคมคฺคำ โสเธนฺตา อิทญฺจิทญจฺ กโรม, 
คามโภชโก อมฺเห อกุสลกิริยาย นิโยเชตวฺา อตฺตโน วจนำ อกโรนฺเต นาเสตุกาโม กุชฺฌติฺวา เอวมาห -อติิ.

[ชน ๓๓ คนได้รับพระราชทาน]

ทีน้ัน พระราชา ทรงสดับถ้อยคำาของชนเหล่าน้ัน เป็นผู้ถึงความโสมนัส ตรัสวา่ 
“พ่อทั้งหลาย สตัวด์ิรัจฉานน้ี ยังรู้จกัคุณของพวกเจ้า, เราเป็นมนุษย์ ก็ไม่อาจรู้จกั, จงอดโทษแก่เราเถิด,”  
อถ ราชา เตสำ กถำ สุตฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา 
“ตาตา อยำ ตริจฺฉาโน ตุมฺหากำ คุเณ ชานาติ, อหำ มนุสฺสภูโต ชานิตุำ นาสกฺขึ, ขมถ เม -อิต.ิ 

ก็แล ครั้นตรัสอย่างน้ันแล้ว ได้พระราชทานนายบ้านพร้อมทั้งบุตรและภริยาให้เป็นทาส 
ชา้งตวัน้ันให้เป็นพาหนะสำาหรับข่ี  และบ้านน้ัน ให้เป็นเครื่องใช้สอยตามสบาย แก่ชนเหล่าน้ัน.
เอวญจฺ ปน วตฺวา สปุตฺตทารำ คามโภชกำ เตสำ ทาสำ  ตำ หตฺถึ อาโรหณียำ  ตญฺจ คามำ ยถาสุขำ ปริโภคำ กตวฺา อทาสิ.

[มฆมาณพกับพวกสร้างศาลา]

พวกเขา พูดกันวา่ “พวกเราเห็นอานิสงส์แห่งบุญในปัจจุบันน้ีทีเดียว,” ต่างมใีจผ่องใสโดยประมาณยิ่ง 
ผลดัวาระกันข้ึนช้างน้ันไป ปรกึษากันว่า “บัดน้ี พวกเราควรทำาบุญให้ยิ่งข้ึนไป,” 
เต “อิเธว โน ปุญฺญสฺสานิสำโส ทิฏฺโฐ -อติิ ภิยฺโยโส มตตฺาย ปสนฺนมนสา หุตวฺา ตำ หตฺถึ วาเรน อารุยฺห คจฺฉนฺตา มนฺตยึสุ 
“อิทานิ อมฺเหหิ อติเรกตรำ ปุญฺญำ กาตพพฺำ -อิต.ิ

ต่างไต่ถามกันว่า “พวกเราจะทำาอะไรกัน?” 
“กึ กโรม -อติิ.

ตกลงกันวา่ “จกัสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชน ให้ถาวร ในหนทางใหญ่ ๔ แยก.”
“จาตุมฺมหาปเถ ถาวรำ กตฺวา มหาชนสฺส วิสฺสมนสาลำ กริสฺสาม -อิต.ิ

พวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วเริ่มสรา้งศาลา, 
แต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุคาม จึงไม่ไดใ้ห้ส่วนบุญในศาลาน้ัน แก่มาตุคามทั้งหลาย.
เต วฑฺฒกึ ปกฺโกสาเปตฺวา สาลำ ปฏฺฐเปสุำ,  มาตุคาเมสุ ปน วิคตจฺฉนฺทตาย ตสฺสา สาลาย มาตุคามานำ ปตฺตึ นาทำสุ.

[มฆมาณพมีภริยา ๔ คน]

กใ็นเรือนของมฆมาณพ มีหญิง ๔ คน คือ นางสุนันทา สุจิตรา สุธรรมา สุชาดา.
มฆสฺส ปน เคเห “สุนนฺทา สุจิตตฺา สุธมฺมา สุชาตา -อติิ จตสฺโส อติฺถิโย โหนฺติ.

บรรดาหญิง ๔ คนน้ัน นางสธุรรมมาคบคิดกับนายช่างไม้ กล่าวว่า “พี่ ขอพี่จงทำาฉันให้เป็นใหญ่ในศาลาน้ีเถิดค่ะ” ดังน้ีแล้ว 
ได้ให้ค่าจา้ง (แก่เขา).
ตาสุ สธุมฺมา วฑฺฒกินา สทธฺึ เอกโต หุตฺวา “ภาติก อิมิสฺสา สาลาย มำ เชฏฺฐกำ กโรหิ -อิติ วตวฺา ลญฺจำ อทาสิ.
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นายช่างไม้น้ันรับคำาว่า “ได้” แล้วตากไม้สำาหรับทำาช่อฟ้าให้แห้งเสียก่อนสิ่งอื่น แล้วถาก สลักทำาไม้ช่อฟา้ให้สำาเร็จ 
แล้วสลกัอักษรว่า “ศาลาน้ีชื่อสธุรรมา” ดังน้ีแล้ว เอาผา้พันเก็บไว้.
โส “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฐมเมว กณณฺิกรกฺุขำ สกฺุขาเปตฺวา ตจฺเฉตฺวา วิชฺฌติฺวา กณฺณกิำ นิฏฺฐาเปตฺวา 
“สธุมฺมา นาม อยำ สาลา -อติิ อกฺขรานิ ฉินฺทิตวฺา วตฺเถน ปลิเวเฐตวฺา ฐเปสิ.

[นางสุธรรมาได้ร่วมกุศลสร้างศาลาด้วย]

ครั้นช่างไม้สร้างศาลาเสร็จแล้ว ในวันยกช่อฟา้ จึงกลา่วกะชน ๓๓ คนน้ันว่า 
“นาย ตายจริง! ข้าพเจ้านึกกจิที่ควรทำาอยา่งหน่ึงไม่ได้.”
อถ เน วฑฺฒกี สาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา กณฺณกิาโรปนทิวเส “อโห อยฺยา, เอกำ กรณียำ น สริมฺหา -อิติ อาห.

พวกมฆะ. ผู้เจริญ กิจชื่ออะไร?
“กึ นาม โภ -อติิ.

ชา่ง. ช่อฟา้.
“กณฺณกิำ -อิต.ิ

พวกมฆะ. ช่างเถิด, พวกเราจักนำาช่อฟา้น้ันมาเอง.
“โหตุ, ตำ อาหริสฺสาม -อิต.ิ

ชา่ง. ข้าพเจา้ไม่อาจทำาดว้ยไม้ที่ตดัเดี๋ยวน้ีได้, 
ต้องได้ไม้ช่อฟา้ที่เขาตัดถากสลักแลว้เก็บไวใ้นก่อนน่ันแล จึงจะใช้ได้.

“อิทานิ ฉินฺนรุกฺเขน กาตุำ น สกฺกา, ปุพฺเพเยว ฉินฺทิตฺวา ตจฺเฉตวฺา วิชฺฌิตวฺา ฐปิตกณฺณิกำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ.

พวกมฆะ. เดี๋ยวน้ี พวกเราควรทำาอย่างไร?
“อิทานิ กึ กาตพพฺำ -อิต.ิ

ชา่ง. ถ้าในเรือนของใครๆ มีช่อฟา้ที่ทำาไว้ขาย ซ่ึงเขาทำาเสร็จ แล้วเก็บไว้ไซร้, ควรแสวงหาช่อฟ้าน้ัน.
“สเจ กสฺสจิ เคเห นิฏฺฐาเปตวฺา ฐปิตา วิกฺกายิกกณฺณกิา อตฺถิ, สา ปริเยสิตพฺพา -อิต.ิ

พวกเขาแสวงหาอยู่ เห็นในเรือนของนางสธุรรมา แล้วให้ทรพัย์พันหน่ึง ก็ไม่ไดด้้วยทรัพยท์ี่เป็นราคา. 
เต ปริเยสนฺตา สธุมฺมาย เคเห ทิสฺวา สหสฺสำ ทตฺวา มูเลน น ลภึสุ.

เมื่อนางสุธรรมา พูดว่า “ถ้าพวกท่านทำาฉันให้มีส่วนบุญในศาลาด้วยไซร้, ฉันจักให้.” ตอบว่า 
“พวกข้าพเจ้าไม่ให้สว่นบุญแก่พวกมาตุคาม.”
“สเจ มำ สาลาย ปตฺตกิำ กโรถ, ทสฺสามิ -อติิ วุตฺเต, “มยำ มาตคุามานำ ปตฺตึ น ทมฺหา -อิติ อาหำสุ.

ลำาดับน้ัน ช่างไม้กลา่วกะคนเหล่าน้ันว่า 
“นาย พวกทา่นพูดอะไร? เว้นพรหมโลกเสีย สถานที่อื่น ชื่อว่า เป็นที่เว้นมาตุคาม ย่อมไม่มี, 
พวกท่านจงรับเอาช่อฟ้าเถิด,  เมื่อเป็นเช่นน้ัน การงานของพวกเรากจ็ักถึงความสำาเร็จ.”
อถ เน วฑฺฒกี อาห “อยฺยา ตุมฺเห กึ กเถถ, ฐเปตฺวา พรฺหฺมโลกำ อญฺญำ มาตุคามรหิตฏฺฐานนฺนาม นตฺถิ, คณฺหาถ กณฺณกิำ, 
เอวำ สนฺเต, อมฺหากำ กมฺมำ นิฏฺฐำ คมิสฺสติ -อิต.ิ
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พวกเขา รับว่า “ดีละ” แล้ว รับเอาช่อฟ้าสร้างศาลาให้เสร็จแล้ว แบ่งเป็น ๓ ส่วน (คือ) 
ในสว่นหน่ึง สร้างเป็นที่สำาหรับอยู่ของพวกอิสรชน,  ส่วนหน่ึง สำาหรับคนเข็ญใจ,  สว่นหน่ึง สำาหรับคนไข้.
เต “สาธุ -อติิ กณณฺิกำ คเหตฺวา สาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา ตธิา วิภชึสุ, 
เอกสฺมึ โกฏฺฐาเส อิสฺสรานำ วสนฏฺฐานำ กรึสุ, เอกสฺมึ ทุคฺคตานำ, เอกสฺมึ คิลานานำ.

[เรื่องช้างเอราวัณ]

ชน ๓๓ คน ให้ปูกระดาน ๓๓ แผ่น แล้วให้สัญญาแก่ช้างว่า 
“ผู้เป็นแขก มาน่ังบนแผ่นกระดานอันผู้ใดปูไว้, 
เจา้จงพาแขกน้ันไป ให้พักอยูท่ี่เรือนของผู้น้ัน ซ่ึงเป็นเจ้าของแผ่นกระดานน่ันแหละ, 
การนวดเท้า การนวดหลัง ของควรเคี้ยวควรบริโภค ที่นอน ทุกอยา่ง 
จกัเป็นหน้าที่ของผู้น้ัน ซ่ึงเป็นเจ้าของแผ่นกระดานน่ันแหละ.”
เตตฺตึส ชนา เตตฺตึส ผลกานิ ปญฺญาเปตฺวา หตฺถิสฺส สญฺญำ อทำสุ 
“อาคนฺตุโก อาคนฺตฺวา ยสฺส อตฺถตผลเก นิสีทติ, ตำ คเหตวฺา ผลกสามิกสฺเสว เคเห ปติฏฺฐาเปหิ, 
ตสฺส ปาทปริกมฺมำ ปิฏฺฐิปรกิมฺมำ ขาทนียโภชนียสยนานิ สพพฺานิ ผลกสามิกสฺเสว ภาโร ภวิสฺสติ -อิต.ิ

ชา้งรับผู้ที่มาแล้วๆ นำาไปสู่เรือนของเจ้าของกระดานน่ันเทียว.
หตฺถี อาคตาคตำ คเหตวฺา ผลกสามิกสฺเสว ฆรำ เนติ.

ในวันน้ัน เจ้าของกระดานน้ัน ย่อมทำากิจที่ควรทำาแก่ผู้ที่ชา้งนำาไปน้ัน.
โส ตสฺส ตำทวิสำ กตฺตพฺพำ กโรติ.

นายมฆะ ปลูกต้นทองหลางต้นหน่ึงไว้ ไม่ไกลจากศาลา แล้วปูแผ่นศิลาไว้ทีโ่คนต้นทองหลางน้ัน.
มโฆ สาลาย อวิทูเร เอกำ โกวิลารรุกฺขำ โรเปตวฺา ตสฺส มูเล ปาสาณผลกำ อตฺถริ.

พวกที่เข้าไปแล้วๆ สู่ศาลา แลดชู่อฟา้ อ่านหนังสือแล้ว ย่อมพูดกันว่า “ศาลาชื่อสุธรรมา”. 
สาลำ ปวิฏฺฐปวิฏฺฐา กณฺณกิำ โอโลเกตวฺา อกฺขรานิ วาเจตฺวา “สุธมฺมา นาม สาลาติ วทนฺติ. 

ชื่อของชน ๓๓ คนไม่ปรากฏ.
เตตฺตึสชนานำ นามำ น ปญฺญายติ.

นางสุนันทา คดิว่า “พวกน้ี เมื่อทำาศาลา ทำาพวกเราไม่ให้มีส่วนบุญด้วย.  
แต่นางสุธรรมา ก็ทำาช่อฟา้เข้าร่วมส่วนจนได้ เพราะความที่ตนเป็นคนฉลาด,
เราก็ควรจะทำาอะไรๆ บ้าง, จกัทำาอะไรหนอ?”  
สุนนฺทา จินฺเตสิ “อิเม สาลำ กโรนฺตา อมฺเหหิ อปตตฺิกำ๑ กรึสุ,  สธุมฺมา ปน อตฺตโน พฺยตตฺตาย กณฺณกิำ กตฺวา ปตฺตกิา ชาตา, 
มยาปิ กิญฺจิ กาตุำ วฏฺฏติ, กึ นุ โข กริสฺสามิ -อติิ.

ในทันใดน้ัน นางก็ได้มีความคิดดังน้ีว่า “พวกที่มาสูศ่าลา ควรจะได้นำ้ากินและนำ้าอาบ, เราจะให้เขาขุดสระโบกขรณี.” 
อถสฺสา เอตทโหสิ “สาลำ อาคตานำ ปานียญฺเจว นหาโนทกญจฺ ลทธฺุำ วฏฺฏติ, โปกฺขรณึ ขนาเปสฺสามิ -อิต.ิ

๑ ยุ. อมฺเห หิ อปตตฺิยา.
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นางให้เขาสรา้งสระโบกขรณีแล้ว.
สา โปกฺขรณึ กาเรสิ.

นางสจุิตรา คิดวา่ “นางสธุรรมา ได้ให้ช่อฟ้า, นางสุนันทาได้สรา้งสระโบกขรณี, 
เราก็ควรสรา้งอะไรๆ บ้าง, เราจักทำาอะไรหนอแล?”.
สุจติฺตา จินฺเตสิ “สุธมฺมาย กณฺณิกา ทินฺนา, สุนนฺทาย โปกฺขรณี การิตา, มยาปิ กิญฺจิ กาตุำ วฏฺฏติ, กึ นุ โข กริสฺสามิ -อติิ.

ทีน้ัน นางได้มีความคดิดังน้ีวา่ “ในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลา ดื่มนำ้าอาบนำ้าแล้วไป ควรจะประดับระเบียบดอกไม้แล้วจึงไป, 
เราจักสร้างสวนดอกไม้.”
อถสฺสา เอตทโหสิ “สาลำ อาคเตหิ ปานียำ ปิวติฺวา นหาตวฺา คมนกาเล มาลำ ปิลนฺธิตฺวา คนฺตุำ วฏฺฏติ, 
ปุปฺผารามำ กาเรสฺสามิ -อิต.ิ

นางได้ให้เขาสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์แล้ว.
สา รมณียำ ปุปฺผารามำ กาเรสิ.

ผู้ทีจ่ะออกปากว่า “โดยมากในสวนน้ัน ไม่มีต้นไม้ที่เผล็ดดอกออกผล ชื่อโน้น” ดังน้ี มิได้มี.
“เยภุยฺเยน ตสฺมึ อาราเม อสุโก นาม ปุปฺผุปคผลุปครุกฺโข นาม นตฺถิ -อติิ นาโหสิ.

ฝา่ยนางสุชาดา คิดเสียวา่ “เราเป็นทั้งลูกลุงของนายมฆะ เป็นทั้งปาทบรจิาริกา๑, 
กรรมที่นายมฆะน่ันทำาแล้ว ก็เป็นของเราเหมือนกัน,  
กรรมที่เราทำาแล้ว ก็เป็นของนายมฆะน่ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ไม่ทำาอะไรๆ มัวแต่งแตต่ัวของตนเท่าน้ัน ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแล้ว.
สุชาตา ปน “อหำ มฆสฺส มาตุลธตีา เจว ปาทปรจิาริกา จ, เอเตน กตำ กมฺมำ มยฺหเมว, มยา กตำ กมฺมำ เอตสฺเสวาติ จินฺเตตฺวา 
กญิฺจิ อกตฺวา อตฺตภาวเมว มณฑฺยมานา วตีินาเมสิ.

[มฆมาณพบำาเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ]

ฝา่ยนายมฆะ บำาเพ็ญวตัตบท ๗ เหล่าน้ี คือ บำารุงมารดาบิดา ๑  ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล ๑ 
พูดคำาสัตย์ ๑  ไมพู่ดคำาหยาบ ๑  ไม่พดูส่อเสียด ๑  กำาจดัความตระหน่ี ๑  ไม่โกรธ ๑  
ถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างน้ีวา่

“ทวยเทพชั้นดาวดึงส์ เรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดา 
มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล กลา่วถ้อยคำาไพเราะอ่อนหวาน 
ละวาจาส่อเสียด ประกอบในอันกำาจดัความตระหน่ี มวีาจาสัตย์ 
ข่มความโกรธได้ น่ันแลว่า “สัตบุรุษ.”

ในเวลาสิ้นชีวติ ได้เกิดเป็นท้าวสักกเทวราช ในภพดาวดึงส์.
มโฆปิ “มาตุปิตุอุปฏฺฐานำ กุเล เชฏฺฐาปจายิกกมฺมำ สจจฺวาจำ อผรุสวาจำ อปิสุณวาจำ มจฺเฉรวินยำ อกฺโกธนำ -อิติ 
อิมานิ สตตฺ วตฺตปทานิ ปูเรตฺวา

๑ ภริยา
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“มาตาเปติภรำ ชนฺตุำ กุเล เชฏฺฐาปจายินำ
สณฺหำ สขิลสมฺภาสำ เปสุเณยฺยปฺปหายินำ
มจฺเฉรวินเย ยตฺุตำ สจจฺำ โกธาภิภุำ นรำ
ตำ เว เทวา ตาวตึสา อาหุ ‘สปฺปุริโส อติิ -อิติ

เอวำ ปสำสิยภาวำ อาปชฺชิตวฺา ชีวิตปริโยสาเน ตาวตึสภวเน สกฺโก เทวราชา หุตฺวา นิพพฺตฺติ.

สหายของเขาแม้เหล่าน้ัน ก็เกิดในที่น้ันเหมือนกัน.
เตปิสฺส สหายกา ตตฺเถว นิพพฺตตฺึสุ.

ชา่งไม้ เกิดเป็นวิศวกรรมเทพบุตร.
วฑฺฒกี วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺโต หุตวฺา นิพฺพตฺติ.

[เทวดากับอสูรทำาสงครามกัน]

ในกาลน้ัน พวกอสรูอยู่ในภพดาวดึงส์.
ตทา ตาวตึสภวเน อสุรา วสนฺติ.

อสรูเหล่าน้ัน คิดวา่ “เทพบุตรใหม่ๆ เกิดแล้ว” จึงเตรียม (เลี้ยง) นำ้าทพิย์.
เต “อภินวา เทวปุตฺตา นิพพฺตฺตา -อิติ ทิพพฺปานำ สชฺชยึสุ.

ทา้วสักกะ ไดท้รงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์ เพื่อประสงค์มิให้ใครๆ ดื่ม.
สกโฺก อตฺตโน ปริสาย กสฺสจิ อปิวนตฺถาย สญฺญำ อทาสิ.

พวกอสรูดื่มนำ้าทิพย์ เมาทั่วกันแล้ว.
อสรุา ทิพพฺปานำ ปิวิตวฺา ปมชฺชึสุ.๑ 

ทา้วสักกะทรงดำาริว่า “เราจะต้องการอะไร ดว้ยความเป็นราชาอันทั่วไปดว้ยเจ้าพวกน้ี?” 
ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์แล้ว ให้ชว่ยกันจับอสูรเหล่าน้ันที่เท้าทั้ง ๒  ให้เหวี่ยงลงไปในมหาสมุทร.
สกโฺก “กึ เม อิเมหิ สาธารเณน รชฺเชน -อิติ อตตฺโน ปริสาย สญฺญำ ทตฺวา เต ปาเทสุ คาหาเปตวฺา มหาสมุทฺเท ขิปาเปสิ.

อสรูเหล่าน้ัน มศีีรษะปักดิ่งตกลงไปในสมุทรแล้ว.
เต อวำสริา สมทฺุเท ปตึสุ.

ขณะน้ัน อสูรวิมานได้เกดิที่พื้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุ ดว้ยอานุภาพแห่งบุญของพวกเขา.
อถ เนสำ ปุญฺญานุภาเวน สิเนรโุน เหฏฺฐิมตเล อสรุวิมานนฺนาม นิพพฺตตฺิ.

ต้นไม้ชื่อจิตตปาลิ๒ ก็เกิดแล้ว.
จติฺตปาตลิ นาม นิพพฺตฺติ.

กใ็นสงครามระหว่างเทวดาและอสรู, ครั้นเมื่อพวกอสรูปราชัยแล้ว, ชื่อเทพนครในชั้นดาวดึงส์ประมาณหมื่นโยชน์เกิดข้ึนแล้ว.

๑ มชฺชึสุ.  [?] 
๒ ไม้แคฝอย
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เทวาสุรสงฺคาเม ปน, อสุเรสุ ปราชิเตสุ, ทสโยชนสหสฺสำ ตาวตึสเทวนครำ นาม นิพฺพตฺติ.

และในระหวา่งประตดู้านปราจีนทศิและปัจฉิมทิศแห่งพระนครน้ัน มีเน้ือที่ประมาณหมื่นโยชน์, 
ระหว่างประตดู้านทกัษิณทิศและอุตตรทิศก็เท่าน้ัน.
ตสฺส ปน นครสฺส ปาจีนปจฺฉิมทฺวารานำ อนฺตรา ทสโยชนสหสฺสำ โหติ, ตถา ทกฺขิณุตฺตรทฺวารานำ.

อน่ึง พระนครน้ันประกอบด้วยประตพูันหน่ึง ประดับด้วยอทุยานและสระโบกขรณี.
ตำ ปน นครำ ทฺวารสหสฺสยุตตฺำ อโหสิ, อารามโปกฺขรณีปฏิมณฺฑิตำ. 

ปราสาทนามว่า เวชยันต์ สูง ๗๐๐ โยชน์ สำาเร็จด้วยแก้ว ๗ ประการ๑ ประดับดว้ยธงทั้งหลายสูง ๓๐๐ โยชน์ 
ผดุข้ึนดว้ยผลแห่งศาลา ในท่ามกลางพระนครน้ัน.
ตสฺส มชฺเฌ สาลาย นิสฺสนฺเทน ติโยชนสตุพฺเพเธหิ ธเชหิ ปฏิมณฺฑิโต 
สตฺตรตนมโย สตฺตโยชนสตุพฺเพโธ เวชยนฺโต นาม ปาสาโท อุคฺคจฺฉิ.

ที่คันเป็นทอง ได้มธีงเป็นแก้วมณี,  ที่คันเป็นแก้วมณี ได้มีธงเป็นทอง, 
ที่คันเป็นแก้วประพาฬ ได้มธีงเป็นแก้วมุกดา,  ที่คันเป็นแก้วมกุดา ได้มธีงเป็นแก้วประพาฬ, 
ที่คันเป็นแก้ว ๗ ประการ ได้มธีงเป็นแก้ว ๗ ประการ.
สวุณฺณยฏฺฐีสุ มณธิชา อเหสุำ, มณิยฏฺฐีสุ สวุณฺณธชา, 
ปวาลยฏฺฐีสุ มุตตฺาธชา มุตตฺายฏฺฐีสุ ปวาลธชา, 
สตฺตรตนยฏฺฐีสุ สตฺตรตนธชา.

ธงที่ตั้งอยูก่ลาง ได้มีส่วนสูง ๓๐๐ โยชน์.
มชฺเฌ ฐิโต ธโช ติโยชนสตพฺุเพโธ อโหสิ.๒ 

ปราสาทสูงพันโยชน์ ล้วนแล้วด้วยแกว้ ๗ ประการ เกิดแล้วด้วยผลแห่งศาลา ดว้ยประการฉะน้ี.
อติิ สาลาย นิสฺสนฺเทน โยชนสหสฺสุพฺเพโธ ปาสาโท สตฺตรตนมโย ว หุตวฺา นิพฺพตฺติ.

ต้นปาริฉัตตกะ มีปริมณฑล (แผ่ไป) ๓๐๐ โยชน์โดยรอบ เกิดข้ึนดว้ยผลแห่งต้นทองหลาง.
โกวิลารรกฺุขสฺส นิสฺสนฺเทน สมนฺตา ติโยชนสตปริมณฺฑโล ปารจิฺฉตฺตโก นิพพฺตตฺิ.

บัณฑุกัมพลสิลา มีสีดังดอกชัยพฤกษ์๓สีครั่งและสีบัวโรย๔ โดยยาว ๖๐ โยชน์ โดยกวา้ง ๕๐ โยชน์ หนา ๑๕ โยชน์ 
ทีก่ึ่งแห่งพระวรกายยุบลงในเวลาทรงน่ัง ฟูข้ึนเต็มทีอ่ีกในเวลาเสดจ็ลุกข้ึน 
เกิดข้ึนแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตตกะ ด้วยผลแห่งแผ่นศิลา.

๑ แกว้ ๗ ประการ คือ แกว้มณี แก้วไพฑูรย์ แก้วประพาฬ แกว้มุกดา แก้ววิเชียร แก้วผลึก แก้วหุง.
๒ สี ยุ.  มชฺเฌ ฐิโต ธโช ติโยชนสตุพฺเพโธ อโหสิ -อิติ นตฺถ.ิ
๓ ชยสุมนะ ช่ือต้นไม้มีดอกแดง เช่น ต้นเซ่ง และ หงอนไก่ เป็นต้น.
๔ ปาฏลา สีแดงเจือขาว.  เสตรตฺตมิสฺโส ปาฏโล นาม. อภ.ิ หน้า ๑๖๗.
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ปาสาณผลกสฺส นิสฺสนฺเทน ปารจิฺฉตฺตกมูเล 
ทีฆโต สฏฺฐิโยชนา  วิตฺถารโต ปญฺญาสโยชนา  พหลโต ปณฺณรสโยชนา ชยสุมนาลตฺตกปาฏลิวณฺณา ปณฺฑุกมฺพลสิลา นิพฺพตฺติ, 
ยตฺถ นิสินฺนกาเล อุปฑฺฒกาโย ปวิสติ, อุฏฺฐติกาเล อุนฺนเมติ ปุน ปริปูเรติ.๕

[เทพบุตร ๓๓ องค์น่ังบนกระพองช้างเอราวัณ]

สว่นช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณ.
หตฺถี ปน เอราวโณ นาม เทวปุตฺโต หุตวฺา นิพฺพตฺติ.

แท้จริง สตัว์ดริัจฉานทั้งหลาย ย่อมไม่มีในเทวโลก; 
เพราะฉะน้ัน ในเวลาท้าวสกักะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยาน 
เทพบุตรน้ัน จึงจำาแลงตัวเป็นช้าง ชื่อเอราวัณ สูงประมาณ ๑๕๐ โยชน์.
เทวโลกสฺมึ หิ ติรจฺฉานคตา น โหนฺติ, 
ตสฺมา โส อุยฺยานกีฬาย นิกฺขมนกาเล อตตฺภาวำ วิชหิตฺวา ทิยฑฺฒโยชนสติโก เอราวโณ นาม หตฺถี อโหสิ.

ชา้งเทพบุตรน้ัน นิรมิตกระพอง๒ ๓๓ กระพอง เพื่อประโยชน์แก่ชน ๓๓ คน.
โส เตตฺตึสชนานำ อตฺถาย เตตตฺึสกุมฺเภ มาเปสิ.

(ในกระพองเหล่าน้ัน) กระพองหน่ึงๆ โดยกลมประมาณ ๓ คาวุต โดยยาวประมาณกึ่งโยชน์.
อาวฏฺเฏน ติคาวตุปฺปมาโณ อายามโต อฑฺฒโยชนปฺปมาโณ.

ชา้งเทพบุตรน้ัน นิรมิตกระพองชื่อสุทัศนะ ประมาณ ๓๐ โยชน์ ในทา่มกลางกระพองทั้งหมด เพือ่ประโยชน์แก่ท้าวสกักะ.
สพฺเพสำ มชฺเฌ สกกฺสฺส อตฺถาย สุทสฺสนำ นาม ตึสโยชนิกำ กุมฺภำ มาเปสิ.

เบ้ืองบนแห่งกระพองน้ัน มีมณฑปแก้วประมาณ ๑๒ โยชน์.
ตสฺส อุปริ ทฺวาทสโยชนิโก รตนมณฑฺโป โหติ.

ธงขลิบด้วยแกว้ ๗ ประการ สูงโยชน์หน่ึง ต้ังข้ึนในระหว่างๆ (เป็นระยะๆ) ในมณฑปแก้วน้ัน.
ตตฺถ อนฺตรนฺตรา สตฺตรตนมยา โยชนุพฺเพธา ธชา อุฏฺฐหนฺติ.

ข่ายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมอ่อนๆ พัดแล้ว เปล่งเสียงกังวานปานเสียงทิพยสังคีต ประสานดว้ยเสียงดนตรีอันมีองค์ ๕ 
ห้อยอยู่(ที่ริม)โดยรอบ.
ปริยนฺเต กึกิณิกชาลำ โอลมฺเพติ, ยสฺส มนฺทวาเตริตสฺส ปญฺจงฺคิกตรุิยสทฺทสมฺมิสฺโส ทิพพฺคีตสทโฺท วิย สโร นิจฺฉรติ.

บัลลังก์แก้วมณี ประมาณโยชน์หน่ึง เป็นพระแท่นที่เขาจดัไว้เรียบร้อยแล้วเพือ่ท้าวสักกะ ในท่ามกลางมณฑป, 
ทา้วสักกะย่อมทรงน่ังเหนือบัลลังก์น้ัน.
มณฑฺปมชฺเฌ สกกฺสฺส โยชนิโก มณิปลฺลงฺโก สุปญฺญตฺโต โหต,ิ ตตฺถ สกฺโก นิสีทติ.

เทพบุตร ๓๓ องค์น่ังบนรัตนบัลลังก์ ในกระพองของตน.

๕ สี. ย.ุ อูนำ ปริปูเรติ.
๒ กุมภฺ หม้อ, ขวด, ตุ่ม. ในท่ีนีห้มายถึง ท่ีนั่งบนหลังช้าง? มิได้หมายถึงอวยัวะส่วนท่ีนูนเป็นปุ่ม ๒ ข้างศีรษะช้าง?
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เตตฺตึสเทวปุตฺตา อตฺตโน กุมฺเภ รตนปลฺลงฺเก นิสีทึสุ.

บรรดากระพอง ๓๓ กระพอง ในกระพองหน่ึงๆ ชา้งเทพบุตรน้ัน นิรมิตงากระพองละ ๗ งา.
เตตฺตึสาย กุมฺภานำ เอเกกสฺมึ กุมฺเภ สตตฺ สตฺต ทนฺเต มาเปสิ, 

ในงาเหล่าน้ัน งาหน่ึงๆ ยาวประมาณ ๕๐ โยชน์, 
ในงาหน่ึงๆ มีสระโบกขรณี (งาละ) ๗ สระ, 
ในสระโบกขรณีแต่ละสระ มกีอบัวสระละ ๗ กอ, 
ในกอหน่ึงๆ มีดอกบัวกอละ ๗ ดอก, 
ในดอกหน่ึงๆ มีกลีบดอกละ ๗ กลีบ, 
ในกลีบหน่ึงๆ (มี) เทพธดิาฟ้อนอยู่ ๗ องค์.
เตสุ เอเกโก ปณฺณาสโยชนายาโม, 
เอเกกสฺมึ ทนฺเต สตฺต สตตฺ โปกฺขรณิโย โหนฺติ, 
เอเกกาย โปกฺขรณิยา สตฺต สตฺต ปทุมินิคจฺฉานิ โหนฺติ, 
เอเกกสฺมึ คจฺเฉ สตฺต สตฺต ปุปฺผานิ โหนฺติ, 
เอเกกสฺมึ ปุปฺเผ สตฺต สตฺต ปตฺตานิ โหนฺติ, 
เอเกกสฺมึ ปตฺเต สตฺต สตตฺ เทวธตีโร นจฺจนฺติ.

มหรสพฟ้อน ย่อมมีบนงาช้าง ในที่ ๕๐ โยชน์โดยรอบ อยา่งน้ีแล.
เอวำ สมนฺตา ปญฺญาสโยชนฏฺฐาเนสุ หตฺถิทนฺเตสุเยว นจฺจสมชชฺา โหนฺติ.

ทา้วสักกเทวราช เสวยยศใหญ่เสด็จเที่ยวไป ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ มหนฺตำ ยสำ อนุภวนฺโต สกฺโก เทวราชา วิจรติ.

[ภริยาของมฆมาณพ ๓ คนก็เกิดในภพดาวดงึส์]

แม้นางสธุรรมา ถึงแก่กรรม๑ แล้ว ก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์น้ันเหมือนกัน.
สธุมฺมาปิ กาลำ กตฺวา คนฺตวฺา ตตฺเถว นิพฺพตตฺิ.

เทวสภาชื่อสุธรรมา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ได้เกิดแล้วแก่นาง.
ตสฺสา สธุมฺมา นาม ปญฺจโยชนสติกา เทวสภา นิพพฺตฺติ.

ได้ยินว่าชือ่ว่าสถานที่อื่น อันน่าปลื้มใจกว่าน้ัน ย่อมไม่มี.
ตโต รมณียตรำ กิร อญฺญำ ฐานำ นาม นตฺถิ.

ในวันอัฏฐมี๒ แห่งเดือน มีการฟังธรรม ในที่น้ันน่ันเอง.
มาสสฺส อฏฺฐมีทวิเส ธมฺมสฺสวนำ ตตฺเถว โหติ.

จนกระทั่งทกุวันน้ี ชนทั้งหลาย เห็นสถานที่อันปลื้มใจแห่งใดแห่งหน่ึงเข้า ก็ยังกล่าวกันอยู่วา่ “เหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมา.”

๑ กาลำ กตฺวา ทำากาละแล้ว.
๒ ดถิีท่ี ๘
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ยาวชฺชตฺตนา อญฺญตรำ รมณียำ ฐานำ ทิสวฺา “สุธมฺมา เทวสภา วิย -อิติ วทนฺต.ิ

แม้นางสุนันทา ถึงแก่กรรมแลว้ ก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์น้ันเหมือนกัน.
สุนฺนทาปิ กาลำ กตวฺา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพฺพตฺติ.

สระโบกขรณีชื่อสุนันทา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ เกิดแล้วแก่นาง.
ตสฺสา ปญฺจโยชนสติกา นนฺทา นาม โปกฺขรณี นิพฺพตฺติ.

แม้นางสุจติรา ถึงแก่กรรมแล้ว ก็ได้ไปเกดิในภพดาวดึงส์น้ันเหมือนกัน.
สุจติฺตาปิ กาลำ กตวฺา คนฺตฺวา ตตฺเถว นิพพฺตตฺิ.

สวนชื่อจิตตลดา มีประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ทีพ่วกเทพดาพาเหล่าเทพบุตรผู้มีบุรพนิมิตเกดิแล้ว ให้หลงเที่ยวไปอยู่ 
เกิดแล้วแม้แก่นาง.
ตสฺสาปิ ปญฺจโยชนสตกิำ จติฺตลตาวนำ นาม นิพฺพตตฺิ, ยตฺถ อุปฺปนฺนปุพพฺนิมิตฺเต เทวปุตฺเต เนตฺวา โมหยมานา วิจรนฺติ.

[ท้าวสักกะโอวาทนางสุชาดาผู้เป็นนางนกยาง]

สว่นนางสุชาดา ถึงแก่กรรมแล้ว เกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหน่ึง.
สุชาตา ปน กาลำ กตฺวา เอกิสฺสา คิริกนฺทราย พกสกุณิกา หุตฺวา นิพพฺตตฺิ.

ทา้วสักกะทรงตรวจดูบรจิารกิาของพระองค์ ทรงทราบว่า 
“นางสธุรรมาเกิดแลว้ในที่น้ีเหมือนกัน. นางสุนันทาและนางสุจิตรา ก็อย่างน้ัน,” พลางทรงดำาริ (ต่อไป) ว่า 
“นางสชุาดาเกิดที่ไหนหนอ?” เห็นนางเกดิในซอกเขาน้ันแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“นางสชุาดาน้ีเขลา ไมท่ำาบุญอะไรๆ บัดน้ีเกิดในกำาเนิดดริัจฉาน, แม้บัดน้ี ควรที่เราจะให้นางทำาบุญแล้วนำามาไว้เสียที่น้ี”  
จึงทรงจำาแลงอัตตภาพ เสด็จไปยังสำานักของนางดว้ยเพศที่เขาไมรู่้จัก ตรัสถามว่า “เจ้าเที่ยวทำาอะไรอยู่ที่น้ี?”
สกโฺก อตฺตโน ปรจิาริกาโย โอโลเกนฺโต “สุธมฺมา อิเธว นิพฺพตฺตา, ตถา สุนนฺทา จ สจุิตฺตา จ -อติิ ญตฺวา 
“สุชาตา นุ โข กุหึ นิพฺพตฺตา -อติิ จินฺเตนฺโต ตำ ตตฺถ นิพฺพตฺตำ ทิสฺวา 
“อยำ พาลา กิญฺจิ ปุญฺญำ อกตวฺา อิทานิ ติรจฺฉานโยนิยำ นิพพฺตฺตา, อิทานิปิ นำ ปุญฺญำ การาเปตฺวา อธิาเนตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
อตฺตภาวำ วิชหิตฺวา อญฺญาตกเวเสน ตสฺสา สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ กโรนฺตี อธิ วิจรสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

นางนกยาง. นาย ก็ท่านคือใคร?
“โก ปน ตฺวำ สามิ -อติิ.

ทา้วสักกะ. เรา คือมฆะ สามีของเจ้า.
“อหำ เต สามิโก มโฆ -อติิ.

นางนกยาง. ท่านเกิดที่ไหน? นาย.
“กุหึ นิพฺพตฺโตสิ สามิ -อิต.ิ

ทา้วสักกะ. เราเกิดในดาวดึงสเทวโลก.  ก็เจา้รู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสหายของเจา้แล้วหรือ?
“อหำ ตาวตึสเทวโลเก นิพฺพตโฺตมฺหิ, ตว สหายิกานำ ปน นิพฺพตตฺฏฺฐานำ ชานาสิ -อติิ.
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นางนกยาง. ยังไม่ทราบ นาย.
“น ชานามิ สามิ -อิต.ิ

ทา้วสักกะ. หญิงแม้เหล่าน้ัน ก็เกิดในสำานักของเราเหมือนกัน, เจา้จักเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าไหมเล่า?
“ตาปิ มเมว สนฺติเก นิพฺพตฺตา, ปสฺสิสฺสสิ เต สหายิกาติ.

นางนกยาง. หม่อมฉันจักไปในที่น้ันได้อยา่ง?
“กถาหำ ตตฺถ คมิสฺสามิ -อติิ.

ทา้วสักกะ ตรัสวา่ “เราจักนำาเจา้ไปในที่น้ัน” ดังน้ีแล้ว นำาไปสู่เทวโลก ปล่อยไว้ริมฝั่งสระโบกขรณีที่ชื่อนันทา 
ตรัสบอกแก่พระมเหสีทั้ง ๓ นอกน้ีว่า “พวกหล่อนจะเห็นนางสชุาดาสหายของพวกหล่อนบ้างไหม?”
สกโฺก “อหำ ตำ ตตฺถ เนสฺสามิ -อติิ วตฺวา เทวโลกำ เนตฺวา นนฺทาย โปกฺขรณิยา ตีเร วิสฺสชฺเชตฺวา อติราสำ ติสฺสนฺนำ อาโรเจสิ 
“ตุมฺหากำ สหายกิำ สุชาตำ ปสฺสิสฺสถ -อติิ.

มเหสี. นางอยู่ที่ไหนเล่า? พระเจ้าข้า.
“กุหึ สา เทว -อติิ.

ทา้วสักกะ. อยู่ริมฝั่งโบกขรณีชื่อนันทา.
“นนฺทาย โปกฺขรณิยา ตีเร ฐติา -อติิ อาห.

พระมเหสีทั้ง ๓ น้ัน เสด็จไปในที่น้ัน ทำาการเยาะเย้ยว่า 
“โอ! รูปของแม้เจ้า, โอ! ผลของกรรมแต่งตัว; 
คราวน้ี ท่านทั้งหลาย จงดูจะงอยปาก, ดแูข้ง ดูเท้า ของแม่เจ้า, อัตตภาพของแม่เจ้าชา่งงามแท้” ดังน้ีแล้ว ก็หลีกไป.
ตา ติสฺโสปิ ตตฺถ คนฺตฺวา “อโห อยฺยาย รูปํ, อโห อตตฺภาวมณฺฑนสฺส ผลำ, 
อิทานิสฺสา ตุณฺฑำ ปสฺสถ, ชงฺฆา ปสฺสถ, ปาเท ปสฺสถ, โสภติ วตสฺสา อตฺตภาโว -อติิ เกฬึ กตวฺา ปกฺกมึสุ.

ทา้วสักกะ เสด็จไปสำานักของนางอีก ตรัส (ถาม) วา่ “เจ้าพบหญิงสหายแล้วหรือ?”, 
เมื่อนางทูลว่า “พระมเหสีทั้ง ๓ น้ัน หม่อมฉันไดพ้บแล้ว (เขาพากัน) เยาะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไป, 
ขอพระองค์โปรดนำาหม่อมฉันไปที่ซอกเขาน้ันตามเดิมเถิด” ดังน้ีแล้ว 
กท็รงนำานางน้ันไปที่ซอกเขาตามเดิม ปล่อยไวใ้นนำ้าแล้ว ตรัสถามว่า “เจา้เห็นสมบัติของหญิงทั้ง ๓ น้ันแล้วหรือ?”
ปุน สกฺโก ตสฺสา สนฺตกิำ คนฺตวฺา “ทิฏฺฐา เต สหายิกา -อิติ วตวฺา, “ทิฏฺฐา มำ อุปฺผณฺเฑตฺวา คตา, ตตฺเถว มำ เนหิ -อิติ วุตฺเต, 
ตำ ตตฺเถว เนตฺวา อุทเก วิสฺสชฺเชตฺวา “ทิฏฺฐา เต ตาสำ สมฺปตตฺิ -อิติ ปุจฺฉิ.

นางนกยาง. หม่อมฉันเห็นแล้ว พระเจา้ข้า.
“ทิฏฺฐา เม เทว -อติิ.

ทา้วสักกะ. แม้เจ้าก็ควรทำาอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่น้ัน.
“ตยาปิ ตตฺถ นิพฺพตฺตนุปายำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ

นางนกยาง. จักทำาอย่างไรเล่า? พระเจ้าข้า.
“กึ กโรมิ เทว -อิต.ิ
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ทา้วสักกะ. เจ้าจกัรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้ไหม?
“มยา ทินฺนำ โอวาทำ รกฺขิสฺสสิ -อิต.ิ

นางนกยาง. รักษาได้ พระเจ้าข้า.
“รกฺขิสฺสามิ เทว -อติิ.

ลำาดับน้ัน ท้าวสักกะ ก็ประทานศีล ๕ แก่นาง แล้วตรัสวา่ “เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาท รักษาเถิด” ดังน้ีแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
อถสฺสา ปญฺจ สีลานิ ทตวฺา “อปฺปมตฺตา รกฺขาหิ -อติิ วตฺวา ปกฺกามิ.

จำาเดิมแต่น้ันมา นาง (เที่ยว) หากินแต่ปลาที่ตายเองเทา่น้ัน.
สา ตโต ปฏฺฐาย สยำ มตมจฺฉเกเยว ปริเยสิตฺวา ขาทติ.

โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน ท้าวสกักะ เสด็จไปเพื่อทรงประสงค์จะลองใจนาง 
จึงทรงจำาแลงเป็นปลาตายนอนหงายอยู่หลังหาดทราย.
สกโฺก กติปาหจฺจเยน ตสฺสา วีมำสนตฺถาย คนฺตวฺา วาลกุาปิฏฺเฐ มตมจฺฉโก วิย หุตฺวา อุตตฺาโน นิปชฺชิ.

นางเห็นปลาน้ันแล้ว ได้คาบเอา ด้วยสำาคัญวา่ “ปลาตาย”.
สา ตำ ทิสฺวา “มตมจฺฉโก -อิติ สญฺญาย อคฺคเหสิ.

ในเวลาจะกลืน ปลากระดิกหางแล้ว.
มจโฺฉ คิลนกาเล นงฺคุฏฺฐำ จาเลสิ.

นางรู้วา่ “ปลาเป็น” จึงปล่อยเสียในนำ้า.
สา “ชีวมจฺฉโก -อิติ อุทเก วิสฺสชฺเชสิ.

ทา้วสักกะ ทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปหน่อยหน่ึงแล้ว จึงทรงทำาเป็นนอนหงายข้างหน้านางอีก.
โส โถกำ วตีินาเมตฺวา ปุน ตสฺสา ปุรโต อตฺุตาโน หุตฺวา นิปชฺชิ.

นางก็คาบอีก ด้วยสำาคัญวา่ “ปลาตาย” ในเวลาจะกลืน เห็นปลาหางยังกระดกิอยู่ จึงปล่อยเสีย ดว้ยรูว้่า “ปลาเป็น.”
ปุน สา “มตมจฺฉโก -อติิ สญฺญาย คเหตฺวา คิลนกาเล อคฺคนงฺคุฏฺฐำ จาเลนฺตำ ทิสวฺา “ชวีมจฺโฉ -อิติ วิสฺสชเฺชสิ.

ทา้วสักกะทรงทดลองอย่างน้ี (ครบ) ๓ ครั้งแล้ว ตรัสวา่ “เจ้ารักษาศีลได้ดี” ให้นางทราบพระองค์แล้ว ตรัสวา่ 
“เรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจา้, เจา้รักษาศีลไดด้ี,  
เมื่อรกัษาได้อยา่งน้ัน ไม่นานเท่าไร ก็จกัเกิดในสำานักของเราเป็นแน่, จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด” ดังน้ีแล้ว เสด็จหลีกไป.
เอวำ ติกฺขตตฺุำ วีมำสติฺวา “สาธุกำ สีลำ รกฺขสิ -อติิ อตฺตานำ ชานาเปตฺวา “อหำ ตว วีมำสนตฺถาย อาคโต, สาธุกำ สีลำ รกฺขสิ, 
เอวำ รกฺขมานา นจริสฺเสว มม สนฺติเก นิพพฺตฺติสฺสสิ, อปฺปมตตฺา โหหิ -อิติ วตวฺา ปกฺกามิ.

[นางสุชาดาท่องเท่ียวอยู่ในภพต่างๆ]

จำาเดิมแต่น้ันมา นางได้ปลาทีต่ายเองไปบ้าง ไม่ได้บ้าง.
สา ตโต ปฏฺฐาย สยำ มตมจฺฉำ ลภติ วา โน วา.
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เมื่อไม่ได้ โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็ซูบผอม ทำากาละแล้ว 
เกิดเป็นธิดาของนายชา่งหม้อในเมืองพาราณสี ด้วยผลแห่งศีลน้ัน.
อลภมานา กติปาหจฺจเยเนว สุสฺสิตวฺา กาลำ กตวฺา  ตสฺส สีลสฺส ผเลน พาราณสิยำ กุมฺภการสฺส ธตีา หุตฺวา นิพพฺตตฺิ.

ต่อมา ในเวลาที่นางมีอายรุาว ๑๕-๑๖ ปี ท้าวสกักะทรงคำานึงถึงว่า “นางเกิดที่ไหนหนอ?” (ได)้ เห็นแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“บัดน้ี ควรที่เราจะไปที่น้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงทรงเอาแกว้ ๗ ประการ ซ่ึงปรากฏโดยพรรณคล้ายฟักเหลือง 
บรรทุกยานน้อย ขับเข้าไปในเมืองพาราณสี เสดจ็ไปยังถนนป่าวร้องว่า “ทา่นทั้งหลาย (มา) เอาฟักเหลืองกันเถิด,” – 
อถสฺสา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล สกฺโก “กุหึ นุ โข สา นิพฺพตฺตา -อติิ อาวชเฺชนฺโต ทิสฺวา 
“อิทานิ มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ เอลาฬกุวณฺเณน ปญฺญายมาเนหิ สตตฺหิ รตเนหิ ยานกำ ปูเรตฺวา ปาเชนฺโต 
พาราณสิยำ ปวิสิตฺวา “เอลาฬกุานิ คณฺหถ -อติิ อุคฺโฆเสนฺโต วีถึ ปฏิปชฺชิ. 

แตต่รัสกะผู้เอาถ่ัวเขียวและถ่ัวราชมาสเป็นต้นมาวา่ “ข้าพเจ้าไม่ให้ดว้ยราคา,” 
เมื่อเขาทูลถามว่า “ทา่นจะให้อย่างไร?” ตรัสว่า “ข้าพเจา้จะให้แก่สตรีผูร้ักษาศีล.”
มุคฺคมาสาทีนิ คเหตวฺา อาคเต ปน “มูเลน น เทมิ -อิติ วตวฺา, “กถำ เทสิ -อติิ วุตฺเต, “อหำ สีลรกฺขิกาย อิตฺถิยา ทมฺมิ -อิติ อาห.

ชาวบ้าน. นาย ช่ือว่าศีลเป็นเช่นไร?  สีดำาหรือสีเขียวเป็นต้น.
“สีลำ นาม สามิ กีทิสำ,  กึ กาลำ อุทาหุ นีลาทวิณฺณำ -อิต.ิ

ทา้วสักกะ. พวกท่านไมรู่้จักศีลว่า ‘เป็นเช่นไร’, จักรักษาศีลน้ันอยา่งไรได้เล่า? แต่เราจักให้แก่สตรีผู้รกัษาศีล.
“ตุมฺเห สีลำ ‘กีทิส นฺติ น ชานาถ, กิเมว นำ รกฺขิสฺสถ,  สีลรกฺขิกาย ปน ทสฺสามิ -อิต.ิ

ชาวบ้าน. นาย  ธดิาของช่างหม้อน่ัน เที่ยวพูดอยูว่่า ‘ข้าพเจา้รักษาศีล,’ จงให้แก่สตรีน่ันเถิด.
“สามิ เอสา กุมฺภการสฺส ธีตา ‘สีลำ รกฺขามตีิ วิจรติ, เอติสฺสา เทหิ -อติิ.

แม้ธดิาของช่างหม้อน้ัน กท็ูลพระองค์ว่า “ถ้ากระน้ัน ก็ให้แก่ฉันเถิด นาย.”
สาปิ ตำ “เตนหิ มยฺหำ เทหิ สามิ -อติิ อาห.

ทา้วสักกะ. เธอ คือใคร?
“กาสิ ตฺวำ -อิต.ิ

ธิดาช่างหม้อ. ฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีล ๕.
“อหำ อวิชหิตปญฺจสีลา -อติิ อาห.

ทา้วสักกะ. ฟักเหล่าน้ัน ฉันก็นำามาให้จำาเพาะเธอ.
“ตุยฺหเมว ตานิ มยา อานีตานิ -อติิ.

ทา้วสักกะ ทรงขับยานน้อยไปเรือนของนางแล้ว ประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยพรรณอย่างฟักเหลือง 
ทำามิให้คนพวกอื่น ลักเอาไปได้ ให้รู้จกัพระองค์แล้ว ตรัสว่า 
“น้ีทรัพย์สำาหรับเลี้ยงชีวติของเธอ, เธอจงรกัษาศีล ๕ อยา่ให้ขาด” แล้วเสด็จหลีกไป.
สกโฺก ยานกำ ปาเชนฺโต ตสฺสา ฆรำ คนฺตฺวา  อญฺเญหิ อนาหริยำ กตฺวา เอลาฬุกวณฺเณน เทวทตตฺิยธนำ ทตฺวา 
อตฺตานำ ชานาเปตฺวา “อิทำ เต ชวีิตวุตฺติยา ธนำ, ปญฺจ สีลานิ อขณฺฑานิ กตฺวา รกฺขาหิ -อติิ วตฺวา ปกฺกามิ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๑๕๙ • ๗. เร่ืองท้าวสักกะ • [นางสุชาดา ธิดาของอสูร]

[นางสุชาดา ธิดาของอสูร]

ฝา่ยธิดาของช่างหม้อน้ัน จตุิจากอัตตภาพน้ันแล้ว เกดิในเรือนของผู้มีเวรต่อท้าวสกักะ  เป็นธิดาของอสูรผู้หัวหน้าในภพอสูร. 
สาปิ ตโต จวิตฺวา อสรุภวเน อสรุเชฏฺฐกสฺส ธตีา หุตฺวา สกฺกสฺส เวริฆเร นิพฺพตฺติ.

แลเพราะความที่นางรักษาศีลดีแล้วใน ๒ อัตตภาพ นางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวย มีพรรณดุจทองคำา 
ประกอบดว้ยรูปสิริอันไม่สาธารณ์๑.
ทวฺีสุ ปน อตตฺภาเวสุ สีลสฺส สรุกฺขิตตตฺา อภิรูปา อโหสิ สุวณฺณวณฺณา อสาธารณาย รูปสิริยา สมนฺนาคตา.

จอมอสูรนามว่าเวปจติติ พูดแก่ผู้มาแล้วๆ ว่า “พวกท่านไม่สมควรแก่ธดิาของข้าพเจา้” แล้วก็ไม่ให้ธดิาน้ันแก่ใครๆ 
คดิวา่ “ธดิาของเรา จักเลือกสามีที่สมควรแกต่นด้วยตนเอง” ดังน้ี แล้ว จึงให้หมู่อสูรประชุมกัน 
แล้วได้ให้พวงดอกไมใ้นมือของธดิาน้ัน ด้วยสั่งการว่า “เจ้าจงรับสามีผู้สมควรแก่เจ้า.”
เวปจติฺติ อสรุินฺโท อาคตาคตานำ “ตุมฺเห มม ธีตุ อนุจฺฉวิกา น โหถ -อติิ ตำ กสฺสจิ อทตฺวา 
“มม ธีตา อตฺตนา ว อตตฺโน อนุจฺฉวิกำ สามกิำ อุปธาเรสฺสติ -อิติ อสุรพลำ สนฺนิปาตาเปตฺวา 
“ตุยฺหำ อนุจฺฉวิกำ สามิกำ คณฺหาหิ -อิติ ตสฺสา หตฺเถ ปุปฺผทามำ อทาสิ.

[ท้าวสกักะปลอมเป็นอสูร ชิงนางสุชาดา]

ในขณะน้ัน ท้าวสักกะ ทรงตรวจดูสถานที่นางเกิด  ทราบความเป็นไปน้ันแล้ว ทรงดำาริว่า 
“บัดน้ี สมควรที่เราจะไปนำาเอานางมา” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงนิรมิตเพศเป็นอสูรแก่ ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัท.
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตสฺสา นิพพฺตฺตฏฐฺานำ โอโลเกนฺโต ตำ ปวตตฺึ ญตวฺา “อิทานิ มยา คนฺตฺวา ตำ อาเนตุำ วฏฺฏติ -อติิ 
มหลฺลกอสรุวณฺณำ นิมฺมินิตฺวา คนฺตวฺา ปริสปริยนฺเต อฏฺฐาสิ.

แม้นางอสรุกัญญาน้ัน เมื่อตรวจดูข้างโน้นและข้างน้ี พอพบทา้วสักกะน้ัน 
ก็เป็นผู้มีหทัยอันความรกัซ่ึงเกิดข้ึนดว้ยอำานาจปุพเพสันนิวาสทว่มทับแล้ว ดจุห้วงนำ้าใหญ่ ก็ปลงใจวา่ 
“น่ัน สามีของเรา” จึงโยนพวกดอกไม้ไปเบ้ืองบนทา้วสักกะน้ัน.
สาปิ อิโต จิโต จ โอโลเกนฺตี ตำ ทิฏฺฐมตฺตา ว ปุพฺพสนฺนิวาสวเสน อุปฺปนฺเนน เปเมน มโหเฆเนว อชโฺฌตฺถตหทยา หุตฺวา 
“เอโส เม สามิโก -อิติ ตสฺส อุปริ ปุปฺผทามำ ขิปิ.

พวกอสรูนึกละอายว่า “พระราชาของพวกเรา ไม่ได้ผู้ที่สมควรแกพ่ระธดิาตลอดกาลประมาณเท่าน้ี บัดน้ีได้แล้ว,  
ผู้ที่แกก่ว่าปู่น้ีแล สมควรแก่พระธิดาของท้าวเธอ” ดังน้ีแล้ว จึงหลีกไป.
อสรุา “อมฺหากำ ราชา เอตตฺกำ กาลำ ธีตุ อนุจฺฉวิกำ อลภิตฺวา อทิานิ ลภิ, อยเมวสฺส ธีตุ ปิตามหโต มหลฺลโก อนุจฺฉวิโก -อติิ 
ลชชฺมานา ปกฺกมึสุ.

ฝา่ยท้าวสักกะ ทรงจับอสุรกัญญาน้ันที่มือแล้ว ทรงประกาศวา่ “เรา คือทา้วสักกะ” แล้วทรงเหาะไปในอากาศ.
สกโฺกปิ ตำ หตฺเถ คเหตฺวา “สกฺโกหมสฺมิ -อิติ นทิตฺวา อากาเส ปกฺขนฺทิ.

พวกอสรูรูว้่า “พวกเราถูกสักกะแก่ลวงเสียแล้ว” จึงพากันตดิตามท้าวสกักะน้ันไป.

๑ ไม่ท่ัวไป ไม่ธรรมดา
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อสรุา “วญฺจติมฺหา๒ ชรสกฺเกน -อติิ ตำ อนุพนฺธึสุ.

เทพบุตรผู้เป็นสารถีนามว่ามาตลี นำาเวชยันตรถมาพักไว้ในระหว่างทาง.
มาตลิ สงคฺาหโก เวชยนฺตรถำ อาหริตวฺา อนฺตรามคฺเค ฐเปสิ.

ทา้วสักกะทรงอุ้มนางข้ึนในรถน้ันแล้ว บ่ายพระพักตร์สู่เทพนคร เสด็จไปแล้ว.
สกโฺก ตำ ตตฺถ อาโรเปตวฺา เทวนคราภิมุโข ปายาสิ.

ครั้นในเวลาทีท่้าวสกักะน้ัน เสด็จถึงสิมพลวิัน๒  ลูกนกครฑุได้ยินเสียงรถ (ตกใจ) กลัวร้องแล้ว.
อถสฺส สิมพฺลิวนำ สมฺปตตฺกาเล รถสททฺำ สุตวฺา ภีตา ครุฬโปตกา วริวึสุ.

ทา้วสักกะได้ทรงสดับเสียงลูกนกครุฑเหล่าน้ันแล้ว ตรัสถามมาตลีวา่ “น่ันนกอะไรร้อง?”
เตสำ สทฺทำ สตฺุวา สกฺโก มาตลึ ปุจฺฉิ “เก เอเต วริวนฺติ -อติิ.

มาตลี. ลูกนกครุฑ พระเจา้ข้า.
“ครุฬโปตกา เทว -อติิ.

ทา้วสักกะ. เพราะเหตุไร มันจึงร้อง?
“กกึารณา -อิต.ิ

มาตลี. เพราะได้ยินเสียงรถแล้ว กลัวตาย.
“รถสทฺทำ สุตวฺา มรณภเยน -อติิ.

ทา้วสักกะ ตรัสวา่ “อาศัยเราผู้เดียว นกประมาณเท่าน้ี ถูกความเรว็ของรถให้ย่อยยับไปแล้ว, มันอย่าฉิบหายเสียเลย, 
เธอจงกลับรถเสียเถิด.”
“มำ เอกำ นิสฺสาย เอตตฺโก ทิโช รถเวเคน วิจุณฺณิโต, มา นสฺสิ, นิวตฺเตหิ รถำ -อิต.ิ

มาตลีเทพบุตรน้ัน ให้สัญญาแก่ม้าสินธพพันหน่ึงดว้ยแส้ กลับรถแล้ว.
โส สินฺธวสหสฺสสฺส ทณฺฑเกน สญฺญำ ทตฺวา รถำ นิวตฺเตสิ.

พวกอสรูเห็นกริิยาน้ัน คดิวา่ “ท้าวสักกะแก่ หนีไปตั้งแต่อสรุบุรี บัดน้ี กลับรถแล้ว, เธอจักได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่” 
จึงกลับเข้าไปสู่อสรุบุรีตามทางที่มาแล้วน่ันแล  ไม่ยกศรีษะข้ึนอีก.
ตำ ทิสวฺา อสุรา “ชรสกฺโก อสรุปุรโต ปฏฺฐาย ปลายนฺโต อิทานิ รถำ นิวตฺเตสิ, อทธฺาเนน๓ อุปตฺถมฺโภ ลทฺโธ ภวิสฺสติ -อิติ 
นิวตฺตติฺวา อาคตมคฺเคเนว อสุรปุรำ ปวิสิตวฺา ปุน สีสำ น อุกฺขิปึสุ.

ฝา่ยท้าวสักกะ ทรงนำานางสาวอสูรชื่อสุชาดาไปเทพนครแล้ว ทรงสถาปนาไว้ในตำาแหน่งหัวหน้านางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง.
สกโฺกปิ สุชำ อสรุกญฺญำ เทวนครำ เนตวฺา อฑฺฒเตยฺยานำ อจฺฉราโกฏีนำ เชฏฺฐกฏฺฐาเน ฐเปสิ.

๒ สี. วณฺจิตมห.
๒ ป่าไม้ง้ิว.
๓ ม. อทฺธา เตน.
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นางทูลขอพรกะท้าวสกักะวา่ “ขอเดชะพระมหาราชเจ้า มารดาบิดาหรือพี่ชายพี่หญิงของหม่อมฉัน ในเทวโลกน้ี ไม่มี; 
พระองคจ์ะเสดจ็ไปในที่ใดๆ พึง ทรงพาหม่อมฉันไปในที่น้ันๆ (ดว้ย). 
สา สกกฺำ วรำ ยาจิ “มหาราช มม อิมสฺมึ เทวโลเก มาตาปิตโร วา ภาตกิภคินิโย วา นตฺถิ, 
ยตฺถ ยตฺถ คจฺฉสิ ตตฺถ ตตฺถ มำ คเหตฺวา คจฺเฉยฺยาสิ -อิต.ิ

ทา้วเธอได้ประทานปฏิญญาแก่นางวา่ “ได้.”
โส “สาธุ -อติิ ตสฺสา ปฏิญฺญำ อทาสิ.

[พวกอสูรกลัวท้าวสักกะ]

กจ็ำาเดิมแต่น้ันมา, เมื่อดอกจติตปาตลิบาน, พวกอสูรประสงคจ์ะรบกะท้าวสักกะ ข้ึนมาเพื่อหมายจะต่อยุทธ์ ด้วยสำาคัญว่า 
“เป็นเวลาที่ดอกปาริฉัตตกทิพย์ของพวกเราบาน”.
ตโต ปฏฺฐาย จ, จิตตฺปาตลิยา ปุปฺผิตาย, 
อสรุา “อมฺหากำ ทพิฺพปาริจฺฉตตฺกสฺส ปุปฺผนกาโล -อิติ สญฺญาย ยุทฺธตฺถาย สกฺกำ อภิยุชฺฌิตกุามา อภริูหึสุ.

ทา้วสักกะได้ประทานอารกัขาแก่พวกนาคในภายใต้สมุทร.
สกโฺก เหฏฺฐาสมุทฺเท นาคานำ อารกฺขำ อทาสิ.

ถัดน้ัน พวกครุฑ, ถัดน้ันพวกกุมภัณฑ,์ ถัดน้ัน พวกยักษ์, ถัดน้ัน ท้าวจตุมหาราช.
ตโต สุปณฺณานำ, ตโต กุมฺภณฑฺานำ, ตโต ยกฺขานำ, ตโต จตุนฺนำ มหาราชานำ, 

สว่นชั้นบนกวา่ทุกๆ ชั้น ประดิษฐานรูปจำาลองพระอินทร์ ซ่ึงมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ทวารแห่งเทพนคร.
สพฺพูปริ ปน เทวนครทฺวาเรสุ วชิรหตฺถา อินฺทปฏิมา ฐเปสิ.

พวกอสรูแม้ชนะพวกนาคเป็นต้นมาแล้ว เห็นรูปจำาลองพระอินทร์มาแต่ไกล ก็ย่อมหนีไป ด้วยเข้าใจวา่ 
“ทา้วสักกะเสด็จออกมาแล้ว.”
อสรุา นาคาทโย ชินิตวฺา อาคตาปิ อินฺทปฏิมา ทูรโต ทิสวฺา “สกฺโก นิกฺขนฺโต -อติิ ปลายนฺติ.

[อานิสงส์ความไม่ประมาท]

พระศาสดา ตรัสวา่ “มหาลิ มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาทปฏิปทาอย่างน้ี;  
ก็แล มฆมาณพน่ัน ไม่ประมาทอย่างน้ี จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานน้ี ทรงเสวยราชย์ในเทวโลกทั้ง ๒,  
ชื่อว่าความไม่ประมาทน่ัน บัณฑิตทั้งหลายมพีระพุทธเจา้เป็นต้น สรรเสริญแล้ว, 
เพราะวา่ การบรรลุคุณวิเศษซ่ึงเป็นโลกิยะและโลกุตตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้ เพราะอาศัยความไม่ประมาท” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีว่า
“เอวำ มหาลิ มโฆ มาณโว อปฺปมาทปฏิปทำ ปฏิปชฺชิ, 
เอวำ อปฺปมตฺโต จ ปเนส เอวรูปํ อิสฺสริยำ ปตวฺา ทฺวีสุ เทวโลเกสุ รชฺชำ กาเรสิ, อปฺปมาโท นาเมส พุทธฺาทีหิ ปสตฺโถ, 
อปฺปมาทำ หิ นิสฺสาย สพฺเพสำปิ โลกิยโลกตฺุตรานำ วิเสสานำ อธิคโม โหติ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห
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“ท้าวมฆวะ ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพดาทั้งหลาย 
เพราะความไม่ประมาท;  
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท, 
ความประมาท อันท่านติเตียนทุกเมื่อ.”

“อปฺปมาเทน มฆวา เทวานำ เสฏฺฐตำ คโต
อปฺปมาทำ ปสำสนฺติ ปมาโท ครหิโต สทา -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อปฺปมาเทน คือ เพราะความไม่ประมาทที่ทำาไว้ ต้ังต้นแต่แผ้วถางภูมิประเทศในอจลคาม.
ตตฺถ อปฺปมาเทน -อติิ อจลคาเม ภูมิปฺปเทเส โสธนำ อาทึ กตฺวา กเตน อปฺปมาเทน.

บทวา่ มฆวา เป็นต้น  ความวา่ มฆมาณพ ซ่ึงปรากฏว่า “มฆวะ” ในบัดน้ี 
ชื่อว่า ถึงความเป็นผู้เสริฐกว่าเทพดาทั้งหลาย เพราะความเป็นราชาแห่งเทวโลกทั้ง ๒.
มฆวา -อิติ อิทานิ มฆวา -อติิ ปญฺญาโต มโฆ มาณโว ทฺวินฺนำ เทวโลกานำ ราชภาเวน เทวานำ เสฏฺฐตำ คโต.

บทวา่ ปสำสนฺติ  ความวา่ บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมชมเชย สรรเสริญความไม่ประมาทอยา่งเดียว.
ปสำสนฺติ -อติิ พุทฺธาทโย ปณฺฑติา อปฺปมาทเมว โถเมนฺติ วณฺณยนฺติ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
กกึารณา?

วิสัชนาวา่ “เพราะความไม่ประมาท เป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระทั้งหมด.”
สพฺเพสำ โลกิยโลกุตตฺรานำ วิเสสานำ ปฏิลาภการณตฺตา.

บาทพระคาถาว่า ปมาโท ครหิโต สทา  ความวา่  ส่วนความประมาท อันพระอริยะเหล่าน้ันติเตียน คือนินทาแล้ว เป็นนิตย์.
ปมาโท ครหิโต สทา -อิติ ปมาโท ปน เตหิ อริเยหิ นิจฺจำ ครหิโต นินฺทิโต.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
กกึารณา? 

วิสัชนาวา่ “เพราะความประมาทเป็นต้นเค้าของความวิบัติทกุอย่าง.”
“สพฺพวิปตฺตีนำ มูลภาวโต.”

จริงอยู่ ความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์ก็ดี การเข้าถึงอบายกด็ี ลว้นมีความประมาทเป็นมูลทั้งน้ัน ดังน้ี.
มนุสฺสโทภคฺยำ วา หิ อปายุปปตฺติ วา สพพฺา ปมาทมูลิกาเยว -อติิ.

ในเวลาจบคาถา เจา้ลิจฉวีนามว่ามหาลิ ทรงดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
คาถาปริโยสาเน มหาลิ ลจิฺฉวี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

แม้บริษัทผู้ประชุมกันเป็นอันมาก ก็ได้เป็นพระอริยบุคคล มพีระโสดาบันเป็นต้น ดังน้ีแล.
สมฺปตตฺปริสาปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตา -อิต.ิ
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เรื่องท้าวสักกะ จบ.
สกกฺวตฺถุ.
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๘. เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุรูปใดรูปน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ” 
เป็นต้น.

๘. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.

“อปฺปมาทรโต ภกิฺขุ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุน่ังพิจารณาไฟไหม้ป่าเป็นอารมณ์]

ดังได้สดับมา ภิกษุรู้น้ันเรียนกัมมัฏฐาน ตราบเท่าถึงพระอรหัต ในสำานักพระศาสดาแล้ว 
เข้าป่าเพียรพยายามอยู่ ก็ไม่อาจบรรลพุระอรหัตได้.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตวฺา๑ อรญฺญำ ปวิสติฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺตำ ปตฺตุำ นาสกฺขิ.

ทา่นนึกวา่ “เราจกัไปทูลพระศาสดาให้ตรัสบอกกัมมัฏฐานให้วิเศษ (ข้ึนไป)” ดังน้ีแล้ว ออกจากป่าน้ัน 
กำาลังเดินมายังสำานักพระศาสดา เห็นไฟป่าตั้งข้ึน (ลุกลาม) มากมาย ในระหว่างหนทาง 
รีบข้ึนยอดเขาโล้นลูกหน่ึง น่ังดูไฟซ่ึงกำาลังไหม้ป่า ยดึเอาเป็นอารมณ์วา่ 
“ไฟน้ี เผาเชื้อทั้งหลายมากและน้อยไป ฉันใด; 
แม้ไฟคอือริยมรรคญาณ กจ็ักพึงเผาสังโยชน์ทั้งหลายมากและน้อยไป ฉันน้ัน.”
โส “วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปสฺสามิ -อิติ ตโต นิกฺขมิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มหนฺตำ ทาวคฺคึ อุฏฺฐิตำ ทิสฺวา 
เวเคน เอกำ มณฺุฑปพฺพตมตฺถกำ อภริุยฺห นิสินฺโน อรญฺญำ ฑยฺหมานำ อคฺคึ ทิสวฺา อารมฺมณำ คณฺหิ 
“ยถา อยำ อคฺคิ มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ อุปาทานานิ ฑหนฺโตว คจฺฉติ, 
เอวำ อริยมคฺคญาณคฺคินาปิ มหนฺตานิ จ ขุทฺทกานิ จ สญฺโญชานิ ฑหนฺเตน คนฺตพฺพำ ภวิสฺสติ -อติิ.

[ปฏิปทาตัดสังโยชน์]

พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันแล ทรงทราบวาระจติของเธอแลว้ ตรัสวา่ 
“อยา่งน้ันแล ภกิษุ,  สังโยชน์ทั้งหลาย ละเอียดและหยาบ ซ่ึงเกิดอยู่ในภายในของสัตว์เหล่าน้ี ดุจเชื้อมากบ้าง น้อยบ้างฉะน้ัน;
ควรเผาสังโยชน์เหล่าน้ันด้วยไฟคือญาณเสียแล้ว ทำาให้เป็นของไม่ควรเกดิข้ึนอีก” ดังน้ีแล้ว 
ทรงเปล่งพระรัศมีปรากฏประหน่ึงว่า ทรงน่ัง ณ ทีจ่ำาเพาะหน้าของภิกษุน้ัน ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ตสฺส จติฺตวารำ ญตวฺา “เอวเมว ภิกฺขุ, 
มหนฺตานิปิ ขุทฺทกานิปิ อุปาทานานิ วิย อิเมสำ สตฺตานำ อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชมานานิ, 
อณุำถูลานิ สญฺโญชนานิ ตานิ ญาณคฺคินา ฌาเปตฺวา อภพพฺุปฺปตตฺิกานิ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตวฺา โอภาสำ วิสฺสชเฺชตวฺา 
ตสฺส ภิกฺขุโน อภิมเุข นิสินฺโน วิย ปญฺญายมาโน อิมำ คาถมาห 

๑ อุคฺคเหตฺวา. [?]
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“ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท หรือมีปกติเห็นภัยในความประมาท 
ย่อมเผาสังโยชน์ ทั้งละเอียดและหยาบไป 
ดุจไฟเผาเชื้อมากและน้อยไป ฉะน้ัน.”

“อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา 
สญฺโญชนำ อณุำถูลำ ฑหำ อคฺคีว คจฺฉติ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อปฺปมาทรโต  ความว่า ยินดี คอือภิรมย์แล้ว ในความไม่ประมาท 
ได้แก่ ยังกาลให้ล่วงไปด้วยความไม่ประมาท
ตตฺถ อปฺปมาทรโต -อิติ อปฺปมาเท รโต อภิรโต อปฺปมาเทน วีตินาเมนฺโต -อติิ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ปมาเท ภยทสฺสิ วา  ความวา่ ผู้เห็นภัยในความประมาท มีการเข้าถึงนรกเป็นต้น, 
อกีประการหน่ึง ชื่อวา่ ผู้เห็นความประมาทโดยความเป็นภัย เพราะความประมาทน้ันเป็นรากเง่าแห่งความอุบัติเหล่าน้ัน.
ปมาเท ภยทสสฺิ วา -อิติ นิรยุปปตตฺิอาทกิำ ปมาเท ภยำ ปสฺสนฺโต ตาสำ วา อุปปตฺตีนำ มูลตฺตา ปมาทำ ภยโต ปสฺสนฺโต.

บทวา่ สญฺโญชนำ  ความว่า สังโยชน์ ๑๐ อย่าง๑ เป็นเครื่องประกอบ เครื่องผกู (หมู่สัตว)์ ไว้กับทุกข์ในวัฏฏะ 
สามารถยังสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะได้.
สญฺโญชนำ -อิติ วฏฺฏทุกเฺขน สทฺธึ โยชนำ พนฺธนำ วฏฺเฏ โอสีทาปนสมตฺถำ ทสวธิำ สญฺโญชนำ.

บทวา่ อณุำ ถูลำ คือมากและน้อย.
อณุำถลูำ -อิติ มหนฺตญฺจ ขุทฺทกญจฺ.

บาทพระคาถาว่า ฑหำ อคฺคีว คจฺฉติ  ความวา่ ภิกษุน้ัน ยินดีแล้วในความไม่ประมาท ย่อมเผาสังโยชน์น่ันด้วยไฟคือญาณ 
ซ่ึงตนบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท คือทำาให้เป็นของไม่ควรเกดิข้ึนอีกไป ดุจไฟเผาเชื้อมากและน้อยน้ันแลไปฉะน้ัน.
ฑหำ อคฺคีว คจฺฉติ -อิติ ยถา อยำ อคฺคิ ตำ มหนฺตญฺจ ขุทฺทกญฺจ อุปาทานำ ฑหนฺโต ว คจฺฉติ 
เอวเมว โส อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ อปฺปมาทาธิคเตน ญาณคฺคินา เอตำ สญฺโญชนำ ฑหนฺโต อภพฺพุปฺปตฺติกำ กโรนฺโต คจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบคาถา ภิกษุน้ัน น่ังอย่างเดิมเทียว เผาสังโยชน์ทั้งหมดแล้ว บรรลุพระอรหัต พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 
มาทางอากาศ (เหาะมา) ชมเชยสรรเสริญพระสรรีะของพระตถาคต ซ่ึงมีวรรณะดุจทองคำาแล้ว ถวายบังคม หลีกไป ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน โส ภกิฺขุ ยถานิสินฺโน ว สพฺพสญฺโญชนานิ ฌาเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปตฺวา อากาเสนาคนฺตวฺา 
ตถาคตสฺส สวุณฺณวณฺณำ สรีรำ โถเมตฺวา วณฺเณตฺวา วนฺทมาโน ปกฺกามิ -อติิ.

เรื่องภกิษุรูปใดรูปหน่ึง จบ.
อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตน.  วิจิกิจฉา ความลังเล ไม่แน่ใจ  สีลัพพตปรามาส ความลูบคลำาศีลและพรต.  
กามราคะ ความกำาหนดัด้วยอำานาจกิเลสกาม  ปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังแห่งจิต.  รูปราคะ ความติดในในรูปธรรม. 
อรูปราคะ ความติดในอรูป.  มานะ ความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่.  อุทธัจจะ ความคิดพล่าน.  อวิชชา ความหลงเป็นเหตุไม่รู้จริง.
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๙. เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยูใ่นนคิม
๙. นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระผู้มีปกติอยูใ่นนิคม ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อปฺปมาทรโต” เป็นต้น.
“อปฺปมาทรโต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต นิคมติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระเท่ียวรับบิณฑบาตแต่ในบ้านญาติ]

ความพิสดารวา่ กุลบุตรคนหน่ึง เกิดเติบโตในบ้านที่ตั้งอยูใ่นนิคมแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไกลแต่กรุงสาวัตถี 
บรรพชาแล้วได้อุปสมบทในศาสนาของพระศาสดาแล้ว ปรากฏว่า 
“ชื่อว่า พระนิคมติสสเถระ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ สงัด ปรารภความเพียร.”
เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต อวิทูเร นิคมคาเม ชาตสำวฑฺโฒ เอโก กุลปุตฺโต สตฺถุ สาสเน ปพฺพชติฺวา ลทธฺูปสมฺปโท 
“นิคมติสฺสตฺเถโร นาม อปฺปิจฺโฉ สนฺตุฏฺโฐ ปวิวติฺโต อารทฺธวิริโย -อติิ ปญฺญายิ.

ทา่นเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในบ้านของญาติเป็นนิตย์.
โส นิพทธฺำ ญาติคาเมเยว ปิณฺฑาย จรติ.

เมื่อคนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น ทำามหาทานอยู่ก็ดี, 
เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงบำาเพ็ญอสทิสทาน๑ อยู่กด็ี, ทา่นก็ไม่มากรุงสาวัตถี.
อนาถปิณฺฑิกาทีสุ มหาทานานิ กโรนฺเตสุปิ, ปเสนทิโกสเล อสทิสทานำ กโรนฺเตปิ, สาวตฺถึ นาคจฺฉติ.

พวกภกิษุจึงสนทนากันว่า “พระนิคมติสสะน้ี ลุกข้ึนเสด็จสรรพแล้ว ก็คลุกคลีดว้ยญาติอยู่ 
เมื่อชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น ทำามหาทานอยู่ก็ดี, 
เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงบำาเพ็ญอสทิสทานอยู่กด็ี, เธอไม่มาเลย” ดังน้ีแล้ว จึงกราบทูลแดพ่ระศาสดา.
ภิกฺขู “อยำ นิคมติสฺโส อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ญาติสำสฏฺโฐ วิหรติ, อนาถปิณฺฑิกาทีสุ มหาทานานิ กโรนฺเตสุปิ, 
ปเสนทิโกสเล อสทิสทานำ กโรนฺเตปิ, เนว อาคจฺฉติ -อติิ กถำ สมุฏฺฐาเปตวฺา สตฺถุ อาโรจยึสุ.

[พระเถระได้รับสาธุการจากพระศาสดา]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกทา่นมาแล้ว ตรัสถามว่า “ภกิษุ ข่าวว่า เธอทำาอยา่งน้ัน จริงหรือ?” 
เมื่อท่านกราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่มีความคลุกคลดี้วยญาติ, 
ข้าพระองค์อาศัยพวกมนุษย์ที่เป็นญาติเหล่าน้ัน ย่อมได้อาหารที่พอจะกลืนกินได้, 
ข้าพระองค์คดิวา่ ‘เมื่อเราได้อาหารที่เลวกต็าม ประณีตกต็าม ซ่ึงพอยังอัตตภาพให้เป็นไปได้แล้ว, 
ประโยชน์อะไรดว้ยการแสวงหาอาหารอีกเล่า?’ ดังน้ีแล้ว จึงไม่มา, 
กช็ื่อวา่ ความคลุกคลดี้วยหมู่ญาติไม่มีแก่ข้าพระองค์ พระเจ้าข้า”. – 

๑ ทานอันมีทานอ่ืนเช่นกับไม่มี.
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สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตวฺำ ภิกฺขุ เอวำ กโรสิ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, 
“นตฺถิ ภนฺเต มยฺหำ ญาติสำสคฺโค, อหำ เอเต มนุสฺเส นิสฺสาย อชฺโฌหรณียมตฺตำ ลภามิ, 
‘ลูเข วา ปณีเต วา ยาปนมตฺเต ลทฺเธ ปุน กึ อาหารปริเยสเนนาติ นาคจฺฉามิ, 
ญาตีหิ ปน เม สำสคฺโค นาม นตฺถิ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, – 

แม้ตามปกติ (พระองค์) ก็ทรงทราบอัธยาศัยของท่านอยู่ จึงประทานสาธุการว่า “ดีละๆ ภกิษุ” ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุ ก็ข้อที่เธอได้อาจารย์ผู้เช่นเราแล้ว ได้เป็นผู้มักน้อย ไม่อัศจรรย์นัก, 
เพราะวา่ ชือ่ว่า ความเป็นผู้มักน้อยน้ีเป็นแบบแผนของเรา เป็นประเพณีของเรา” ดังน้ีแล้ว 
อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมาวา่:
ปกติยาปิ ตสฺส อชฺฌาสยำ ชานนฺโต “สาธุ สาธุ ภิกฺขุ -อิติ สาธกุารำ ทตฺวา “อนจฺฉริยำ โข ปเนตำ ภิกฺขุ, 
ยำ ตฺวำ มาทิสำ อาจริยำ ลภิตฺวา อปฺปิจฺโฉ อโหสิ, อยญฺหิ อปฺปิจฺฉตา นาม มม ตนฺติ มม ปเวณิ -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริ:

[เรื่องนกแขกเต้า]

ในอดีตกาล นกแขกเต้าหลายพันตัว อยู่ในป่าไม้มะเดื่อแห่งหน่ึงใกล้ฝั่งแม่นำ้าคงคาในป่าหิมพานต์.
อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร เอกสฺมึ อุทุมพฺรวเน อเนกสหสฺสา สุวกา วสึสุ.

บรรดานกแขกเต้าเหล่าน้ัน พญานกแขกเต้าตัวหน่ึง, เมื่อผลแห่งต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่สิ้นแล้ว, 
จกิกินหน่อใบหรือเปลือกซ่ึงยังเหลืออยู่ ดื่มนำ้าในแม่นำ้าคงคา เป็นสัตวท์ี่มีความปรารถนาน้อยอยา่งยิ่ง สันโดษ ไม่ไปในที่อื่น.
ตตฺถ เอโก สวุราชา, อตตฺโน นิวาสนรุกฺขสฺส ผเลสุ ขีเณสุ,  ยเทว อวสิฏฺฐำ โหติ, องกฺุโร วา ปตฺตำ วา ตโจ วา ตำ ขาทติฺวา 
คงฺคายำ ปานียำ ปิวติฺวา ปรมปฺปิจฺโฉ สนฺตุฏฺโฐ หุตวฺา อญฺญตฺถ น คจฺฉติ.

ด้วยคุณคือความปรารถนาน้อยและสันโดษของพญานกแขกเต้าน้ัน ภพของทา้วสักกะไหวแล้ว.
ตสฺส อปฺปิจฺฉสนฺตุฏฺฐภาวคุเณน สกกฺสฺส ภวนำ กมฺปิ.

[ท้าวสักกะทรงทดลองพญานกแขกเต้า]

ทา้วสักกะทรงรำาพึงอยู่ ทรงเห็นเหตุน้ันแล้ว ทรง (บันดาล) ให้ต้นไม้น้ันเห่ียวแห้งดว้ยอานุภาพของตน 
เพื่อจะทดลองพญานกแขกเตา้น้ัน.
สกโฺก อาวชฺชมาโน ตำ ทิสวฺา ตสฺส วีมำสนตฺถำ อตตฺโน อานุภาเวน ตำ รุกฺขำ สุกฺขาเปสิ.

ต้นไม้หักแล้ว เหลืออยู่สักว่าตอเท่าน้ัน เป็นช่องน้อยและช่องใหญ่๑, 
เมื่อลมโกรกมา (กระทบ), ได้เปล่งเสียงดุจถูกบุคคลเคาะ ตั้งอยู่แล้ว.
รุกฺโข โอภคฺคา ขาณุมตฺโตว หุตฺวา ฉิทฺทาวฉิทฺโท วาเต ปหรนฺเต อาโกฏิโต วิย สทฺทำ นิจฺฉาเรนฺโต อฏฺฐาสิ.

ขุยทั้งหลายปลิวออกจากช่องของต้นไม้น้ัน.
ตสฺส ฉิทฺเทหิ จุณฺณานิ นิกฺขมนฺติ.

พญานกแขกเตา้จิกกินขุยเหล่าน้ัน แล้วดื่มนำ้าในแม่นำ้าคงคา ไม่ไปในที่อื่น ไมพ่รั่นพรึงลมและแดด จับอยู่ที่ปลายตอมะเดื่อ.

๑ ปรุหมด
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สวุราชา ตานิ ขาทิตวฺา คงคฺายำ ปานียำ ปิวิตฺวา อญฺญตฺถ อคนฺตฺวา วาตาตปํ อคเณตวฺา อุทุมฺพรขาณุมตฺถเก นิสีทิ.

ทา้วสักกะทรงทราบความที่พญานกแขกเตา้น้ัน มีความปรารถนาน้อยอยา่งยิ่ง ทรงดำาริวา่ 
“เราจักให้พญานกแขกเตา้น้ัน กล่าวคุณแห่งมิตรธรรม แล้วให้พรแก่นกน้ัน ทำา (บันดาล) ต้นมะเดื่อให้มีผลไม่วายแล้ว” 
ดังน้ีแล้ว (นิรมิตพระองค์) เป็นพญาหงส์ตัวหน่ึง ทำานางอสรุกัญญานามวา่สุชาดาไว้ข้างหน้า เสด็จไปป่ามะเดื่อน้ัน 
จับที่กิ่งแห่งต้นไม้ต้นหน่ึงในที่ไม่ไกล  เมื่อจะตรัสสนทนากับพญานกแขกเต้าน้ัน ตรัสคาถาน้ีว่า
สกโฺก ตสฺส ปรมปฺปิจฺฉภาวำ ญตฺวา “มิตตฺธมฺมคุณำ กถาเปตวฺา วรมสฺส ทตวฺา อุทุมฺพรำ อมตผลำ กริตวฺา อาคมิสฺสามิ -อติิ 
เอโก หำสราชา หุตวฺา สชุำ อสรุกญฺญำ ปุรโต กตฺวา ตำ อุทุมพฺรวนำ คนฺตวฺา อวิทูเร เอกสฺส รกฺุขสฺส สาขาย นิสีทติฺวา 
เตน สทฺธึ กเถนฺโต อิมำ คาถมาห 

“พฤกษามีใบสดเขียวที่อยู่, หมู่ไม้มีผลหลากหลาย ก็มีมาก, 
เหตุไรหนอ ใจของนกแขกเตา้จึงยินดีแล้วในไม้แห้งที่ผุ?”

“สนฺติ รุกฺขา หริตปตตฺา ทุมาเนกผลา พหู
กสฺมา นุ สุกฺเข โกลาเป สวุสฺส นิรโต มโน -อติิ.

สวุชาดกทั้งหมด บัณฑิตพึงให้พิสดาร ตามนัยที่มาแล้วในนวกนิบาต๑ น่ันแล; 
แต่ความเกิดข้ึนแห่งเรื่องเท่าน้ัน ในนวกนิบาตและในที่น้ีตา่งกัน, ที่เหลือเหมือนกันทั้งน้ัน.
สพฺพำ สุวชาตกำ นวกนิปาเต๒ อาคตนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพำ, อตฺถุปฺปตตฺิเยว หิ ตตฺถ จ อธิ จ นานา, เสสำ ตาทิสเมว.

[ภิกษุควรปรารถนาน้อยและมีสันโดษ]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสว่า 
“ทา้วสักกะ ในกาลน้ัน ได้เป็นอานนท์, พญานกแขกเต้าได้เป็นเราเอง” ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า 
“อยา่งน้ี ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่ ความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยน่ี เป็นแบบแผน เป็นประเพณีของเรา 
ข้อที่ติสสะผู้มีปกตอิยู่ในนิคม บุตรของเรา ได้อาจารย์เช่นเราแล้วเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่น่าอัศจรรย์; 
ธรรมดาภกิษุ พึงเป็นผู้มีความมกัน้อยเหมือนติสสะผู้มีปกติอยู่ในนิคม; 
เพราะวา่ ภกิษุเห็นปานน้ัน เป็นผู้ไม่ควรเสื่อมเสียจากมรรคและผล, 
ย่อมอยูใ่นที่ใกล้แห่งพระนิพพานโดยแท้ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหรติฺวา “ตทา สกฺโก อานนฺโท อโหสิ, สุวราชา อหเมว -อิติ วตวฺา 
“เอวำ ภิกฺขเว อปฺปิจฺฉตา นาเมสา มม ตนฺติ มม ปเวณิ, อนจฺฉริยำ มม ปุตฺตสฺส นิคมวาสิติสฺสสฺส มาทิสำ อาจริยำ ลภิตฺวา อปฺปิจฺฉตา,
ภิกฺขุนา นาม นิคมวาสิติสฺเสน วิย อปฺปิจฺเฉน ภวติพพฺำ, 
เอวรูโป หิ ภิกฺขุ อภพฺโพ มคฺคผเลหิ ปริหานาย  อญฺญทตฺถุ นิพพฺานสฺเสว สนฺติเก โหติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท มีปกติเห็นภัยในความประมาท ไม่ควรเพื่อ
อันเสื่อม (จากมรรคและผล) ตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งพระนิพพานทีเดียว.”

“อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ ปมาเท ภยทสฺสิ วา 

๑ ขุ. ชา. นวก. ๒๗/๒๕๗. ตทฏฺฐกถา. ๕/๓๕๕.
๒ สพฺเพสุ โปตฺถเกสุ ทสนิปาเต -อิติ ทิสฺสติ ตตฺถ ปน อิทำ ชาตกำ นตถฺิ นวกนิปาเตเยว  วิชฺชติ.  ขุ. ชา. นวก. ๒๕๗.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๑๖๙ • ๙. เร่ืองพระติสสเถระผู้มปีกติอยู่ในนิคม • [ภิกษุควรปรารถนานอ้ยและมสัีนโดษ]

อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า อภพฺโพ ปริหานาย  ความว่า ภิกษุผู้เป็นปานน้ันๆ ไม่ควรเพื่ออันเสื่อมจากธรรมคือ
สมถะและวิปัสสนา หรือจากมรรคและผล คือจะเสื่อมเสียจากคณุธรรมทีต่นบรรลุแล้ว แม้หามิได้ 
จะไม่บรรลุคุณธรรมที่ตนยังไม่ได้บรรลุก็หามิได้.
ตตฺถ อภพฺโพ ปริหานาย -อิติ โส เอวรูโป ภิกฺขุ สมถวิปสฺสนาธมฺเมหิ วา มคฺคผเลหิ วา ปริหานาย อภพฺโพ 
นาปิ ปตฺเตหิ ปริหายติ  น อปฺปตตฺานิ น ปาปุณาติ.

บาทพระคาถาว่า นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก  ความว่า 
ต้ังอยู่ในที่ใกลท้ีเดียวแห่งกิเลสปรินิพพาน (การดับกิเลส) บ้าง  อนุปาทาปรินิพพาน (การดับด้วยหาเชื้อมิได้) บ้าง.
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก -อติิ กิเลสปรินิพพฺานสฺสาปิ อนุปาทาปรินิพพฺานสฺสาปิ สนฺติเกเยว -อิต.ิ

ในกาลจบพระคาถา พระติสสเถระผู้มีปกติอยูใ่นนิคม บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.
คาถาปริโยสาเน นิคมติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล มพีระโสดาบันเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีผลมากแก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส มหปฺผลา เทสนา ชาตา -อติิ.

เรื่องพระติสสเถระผู้มีปกติอยูใ่นนิคม จบ.
นิคมวาสติิสฺสตฺเถรวตฺถุ.

อัปปมาทวรรค วรรณนา จบ.
อปฺปมาทวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๒ จบ.
ทุติโย วคฺโค
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๓. จิตตวรรค วัณณนา
๓. จิตตฺวคฺควณฺณนา
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๑. เรื่องพระเมฆิยเถระ
๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาลกิา ทรงปรารภทา่นพระเมฆิยะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ผนฺทนำ จปลำ จิตตฺำ” 
เป็นต้น.
“ผนฺทนำ จปลำ จิตตฺำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา จาลิกาย ปพฺพเต วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ เมฆิยำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเมฆิยะถกูวิตกครอบงำา]

เมฆิยสูตร๑ ทั้งหมด บัณฑิตพึง (แสดง) ให้พิสดาร เพื่อให้เรื่องแห่งพระเมฆิยเถระน้ันแจ่มแจ้ง.
ตสฺส วตฺถุำ อาวิภวนตฺถำ สพฺพำ เมฆิยสุตตฺำ๒ วิตฺถาเรตพพฺำ.

กพ็ระศาสดาตรัสเรียกพระเมฆิยเถระ 
ผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวัน๓ น้ันได้ เพราะความที่ท่านถูกวติก ๓๔ อยา่งครอบงำา มาแล้ว ตรัสว่า 
“เมฆิยะ เธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่วา่ 
‘เมฆิยะ เราเป็นผู้ๆ เดียว, เธอจงรอคอย จนกว่าภกิษุบางรูปแม้อื่นจะปรากฏ’ ดังน้ี (ไวใ้ห้อยู่แต)่ ผู้เดียว ไปอยู่ 
(ชื่อวา่) ทำากรรมอันหนักยิ่ง, 
ข้ึนชื่อวา่ภิกษุ ไม่ควรเป็นผู้เป็นไปในอำานาจแห่งจิตอย่างน้ี;  (เพราะ) ธรรมดาจิตน้ีเป็นธรรมชาติ (แล่นไป) เรว็, 
การยังจิตน้ันให้เป็นไปในอำานาจของตน ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว จึงได้ทรงภาษิตพระคาถา ๒ พระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ อนฺวาสตตฺตาย ตสฺมึ อมฺพวเน ปธานมนุยุญฺชิตุำ อสกฺกุณติฺวา อาคตำ เมฆิยตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา 
“อติภาริยำ เต เมฆิย กตำ ‘อาคเมหิ ตาว เมฆิย, เอกโกมฺหิ๕, ยาว อญฺโญปิ โกจิ ภิกฺขุ ทิสฺสตตีิ๖ มำ ยาจนฺตำ เอกกำ ปหาย คจฺฉนฺ
เตน ภกิฺขุนา นาม เอวำ จติฺตวสิเกน ภวิตุำ น วฏฺฏติ, จติฺตำ นาเมตำ ลหุกำ, ตำ อตฺตโน วเส วตฺเตตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา อิมา เทฺว 
คาถา อภาสิ

“ชนผู้มีปัญญา ย่อมทำาจิตทีด่ิ้นรน กลับกลอก 
อันบุคคลรักษาได้ยาก ห้ามได้ยาก ให้ตรง 
ดุจช่างศรดัดลกูศรให้ตรง ฉะน้ัน 
จิตน้ี (อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาลัย คือกามคุณ ๕ แล้ว 
ซัดไปในวปิัสสนากัมมัฏฐาน) เพื่อละบ่วงมาร  ย่อมดิ้นรน 
ดุจปลา อันพรานเบ็ด ยกข้ึนจาก (ที่อยู่) คือนำ้า 
แล้วโยนไปบนบก ดิ้นรนอยู่ ฉะน้ัน.”

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๓.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๓.
๓ อัมพวัน สวนมะม่วง ท่ีถวายเป็นวิหารแห่งสงฆ์
๔ วติก ๓ อย่าง คือ กามวติก ความตริในทางกาม  พยาบาทวิตก ความตริ ในทางพยาบาท  วิหิงสาวิตก ความตรีในทางเบียดเบียน
๕ เอตฺถนฺตเร ปาลิยำ ตาว -อิติ ทิสฺสติ.
๖ อาคจฺฉติ -อิติ ปาลิ.
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“ผนฺทนำ จปลำ จิตตฺำ ทรุกฺขำ ทุนฺนิวารยำ 
อุชุำ กโรติ เมธาวี อุสกุาโร ว เตชนำ 
วาริโชว ถเล ขิตฺโต โอกโมกตอพฺุภโต 
ปริผนฺทติทำ จติฺตำ มารเธยฺยำ ปหาตเว -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ผนฺทนำ คือ ดิ้นรนอยูใ่นอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น.
ตตฺถ ผนฺทนำ -อิติ รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ วิปฺผนฺทมานำ.

บทวา่ จปลำ  ความว่า 
ไมด่ำารงอยู่ในอารมณ์เดียวได้ เหมือนทารกในบ้านผู้ไม่น่ิงอยูด่้วยอริิยาบถหน่ึงฉะน้ัน จึงชื่อว่า กลับกลอก.
จปลำ -อิติ เอกอิริยาปเถน อสณฺฐหนฺโต คามทารโก วิย เอกสฺมึ อารมฺมเณ อสณฐฺหนฺตำ๑ จปลำ.

บทวา่ จิตฺตำ ได้แก่ วิญญาณ.
จิตฺตำ -อติิ วิญฺญาณำ.  ภูมวิตฺถุอารมฺมณกิริยาทิวจิิตฺตตาย ปเนตำ ‘จติฺตำ -อิติ วุตตฺำ.

กว็ิญญาณน้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสเรียกวา่ “จติ” 
เพราะเป็นธรรมชาตวิิจิตรดว้ยภูมิ วัตถุ อารมณ์ และวิถีจติมีกิริยาจิตเป็นต้น.
บทวา่ ทุรกฺขำ  ความวา่ ชื่อว่า อันบุคคลรักษาได้ยาก เพราะตั้งไว้ได้ยากในอารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์หน่ึงน่ันแล 
เหมือนโคที่คอยเคี้ยวกินข้าวกลา้ในนา อันคับคั่งไปดว้ยข้าวกลา้ฉะน้ัน.
ทุรกฺขำ -อติิ กิฏฺฐสมพฺาเธ กิฏฺฐขาทกโคณำ วิย เอกสฺมึ สปฺปายารมฺมเณเยว ทุฏฺฐปนโต ทรุกฺขำ.

บทวา่ ทุนฺนิวารยำ  ความว่า 
ชื่อว่า อันบุคคลห้ามได้ยาก เพราะเป็นธรรมชาติทีร่ักษาได้ยาก เพื่อจะห้าม (กัน) จิตอันไปอยู่ สูว่ิสภาคารมณ์.
ทุนฺนิวารยำ -อิต.ิ วิสภาคารมฺมณำ คจฺฉนฺตำ ปฏิเสเธตุำ ทุรกฺขตตฺา ทุนฺนิวารยำ.

สองบทวา่ อุสกุาโรว เตชนำ  ความวา่ นายช่างศร นำาเอาทอ่นไม้ท่อนหน่ึงมาจากป่าแล้ว ทำาไมใ่ห้มีเปลือก (ปอกเปลือกออก) 
แล้วทาดว้ยนำ้าข้าวและนำ้ามัน ลนทีก่ระเบ้ืองถ่านเพลิง ดัดที่งา่มไม้ทำาให้หายคดคือให้ตรง ให้เป็นของควรที่จะยิงขนทรายได้, 
ก็แล ครั้นทำาแล้วจึงแสดงศิลปะแด่พระราชาและราชมหาอมาตย์ ย่อมได้สักการะและความนับถือเป็นอันมาก ชื่อฉันใด, 
บุรุษผู้มีปัญญา คือผู้ฉลาด ได้แก่ผู้รู้แจ้ง ก็ฉันน้ันเหมือนกัน (คือ) ทำาจิตน้ี อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือก 
คือให้ปราศจากกิเลสที่หยาบด้วยอำานาจธดุงค์ และการอยู่ในป่า แล้วชโลมดว้ยยางคือศรัทธา ลนด้วยความเพียรอันเป็นไป
ทางกายและเป็นไปทางจติ ดดัที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนา ทำาให้ตรงคือมิให้คด ได้แก่ให้สิ้นพยศ, 

๑ สี. ม. ย.ุ อสณฺฐหนฺโต.
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ก็แล ครั้นทำาแล้ว พิจารณาสังขารทั้งหลาย ทำาลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้ว ทำาคุณวิเศษน้ี คือ วิชชา๑ ๓ อภิญญา๒ ๖ 
โลกุตตรธรรม๓ ๙ ให้อยู่ในเงื้อมมือทีเดียว ย่อมได้ความเป็นทักขิไณยบุคคลผู้เลิศ.
สกุาโรว เตชนำ -อติิ ยถา นาม อุสุกาโร อรญฺญโต เอกำ ทณฺฑำ อาหรติฺวา นิตตฺจำ กตฺวา กญฺชิยเตเลน มกฺขิตฺวา 
องฺคารกปลฺเล ตาเปตวฺา รุกฺขาฬเก อุปฺปีเฬตฺวา นีวงกฺำ อุชุำ วาลวิชฺฌนโยคฺคำ กโรติ 
กตฺวา จ ปน ราชราชมหามตตฺานำ สิปฺปํ ทสฺเสตฺวา มหนฺตำ สกฺการสมฺมานำ ลภติ 
เอวเมว เมธาวี ปณฺฑิโต วิญฺญู ปุรโิส ผนฺทนาทิสภาวเมตำ จิตตฺำ ธตุงฺคารญฺญวาสวเสน นิตตฺจำ อปคตโอฬาริกกิเลสำ กตฺวา 
สทธฺาสิเนเหน เตเมตฺวา กายิกเจตสกิวริิเยน ตาเปตฺวา สมถวิปสฺสนาฬเก อุปฺปีเฬตวฺา อุชุำ อกุฏิลำ นิพพฺิเสวนำ กโรติ 
กตฺวา จ ปน สงฺขาเร สมฺมสิตวฺา มหนฺตำ อวชิฺชากฺขนฺธำ ปทาเลตฺวา ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภญิฺญา นว โลกตฺุตรธมฺเม -อิติ 
อิมำ วิเสสำ หตฺถคตเมว กตวฺา อคฺคทกฺขิเณยฺยภาวำ ลภติ.

บทวา่ วารโิชว แปลว่า ดุจปลา.
วารโิชว -อิติ มจฺโฉ วิย.

สองบทวา่ ถเล ขิตฺโต ได้แก่ อันพรานเบ็ดซัดไปบนบก ดว้ยมือ เท้า หรือดว้ยเครื่องดกั มตีาข่ายเป็นต้น อยา่งใดอย่างหน่ึง.
ถเล ขิตฺโต -อิติ หตฺเถน วา ปาเทน วา ชาลาทีนำ วา อญฺญตเรน ถเล ฉฑฺฑิโต.

พึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาวา่ โอกโมกตอุพฺภโต (ดังต่อไปน้ี)
โอกโมกตอุพฺภโต -อิติ 

“โอกปุณฺเณหิ จีวเรหิ -อิติ๔ เอตฺถ อุทกำ โอกำ 

“โอกำ ปหาย อนิเกตสารี -อิติ๕ เอตฺถ อาลโย อธิ อุภยำปิ ลพฺภติ.

นำ้า ชื่อว่า โอกะ  (ได)้ ในคำาน้ีว่า “ภิกษุชาวเมืองปาฐา มจีีวรชุ่มด้วยนำ้า ได้มาสู่เมืองสาวตัถี เพื่อประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา๖.”
อาลัย ชื่อว่า โอกะ (ได้) ในคำาน้ีว่า “มุนีละอาลัยแลว้ ไม่ตดิที่อยู่๗.”
แม้คำาทั้ง ๒ ก็ย่อมไดใ้นบาทพระคาถาน้ี.
ในบทวา่ โอกโมกโต  น้ี มีเน้ือความ (อย่าง) น้ีวา่ “จากที่อยู่คือนำ้า คือจากอาลัยกล่าวคือนำ้า.”
“โอกโมกโต -อติิ เอตฺถ โอกโมกโต อุทกสงฺขาตา อาลยา -อติิ อยมตฺโถ.

บทวา่ อุพฺภโต แปลว่า อันพรานเบ็ดยกข้ึนแล้ว.
อุพฺภโต -อิติ อุทฺธโต.

๑ วิชชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้จักระลึกชาติได้ ๑  จุตูปปาตญาณ รู้จักกำาหนดจุติและเกิดของสัตว์ท้ังหลาย ๑  
อาสวักขยญาณ รู้จักทำาอาสวะให้ส้ินไป ๑.

๒ อภิญญา ๖ คือ อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ ๑  ทิพพโสต หูทิพย์ ๑  เจโตปริยญาณ รู้จักกำาหนดใจผู้อ่ืนได้ ๑  
ปพุเพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติได้ ๑ ทิพพจักขุ ตาทิพย์ ๑  อาสวักขยญาณ รู้จักทำาอาสวะให้ส้ินไป ๑.

๓ โลกุตตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑.
๔ มหาวคฺค [วินย] ทุติย. ๑๓๕.
๕ สำ. ขนฺธ ๑-๗/๑๒.
๖ วิ. มหาวคฺค. ทุตยิ. ๕/๑๓๕-๖.
๗ สำ. ขนฺธ. ๑๗/๑๒.
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บาทพระคาถาว่า ปริผนฺทติทำ จิตฺตำ  ความวา่ 
จติน้ี คือ ที่ยินดีแล้วในอาลัยคือกามคุณ ๕ อันพระโยคาวจรยกข้ึนแล้วจากอาลัยคือกามคุณ ๕ น้ัน 
ซัดไปในวิปัสสนากัมมัฏฐาน เผาดว้ยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจติ เพื่อละวัฏฏะ กลา่วคือบ่วงมาร 
ย่อมดิ้นรน คือยอ่มไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากัมมัฏฐานน้ันได้, 
เหมือนอย่าง ปลาน้ันอันพรานเบ็ดยกข้ึนจากอาลัยคอืนำ้าแล้วโยนไปบนบก เมื่อไม่ได้นำ้า ยอ่มดิ้นรนฉะน้ัน.
แม้เมื่อเป็นอย่างน้ี บุคคลผู้มีปัญญา ไม่ทอดธรุะ ย่อมทำาจิตน้ันให้ตรง คือให้ควรแก่การงาน โดยนัยที่กล่าวแล้ว น่ันแล.
ปริผนฺทติทำ จิตฺตำ -อิติ ยถา โส อุทกาลยโต อพฺุภโต ถเล ขิตฺโต มจฺโฉ อุทกำ อลภนฺโต ปริผนฺทติ 
เอวมิทำ ปญฺจกามคุณาลยาภริตำ จิตตฺำ ตโต อุทฺธริตฺวา มารเธยฺยสงฺขาตำ วฏฺฏำ ปหาตุำ วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาเน ขิตฺตำ 
กายิกเจตสิกวริิเยน สนฺตาปิยมานำ ปริผนฺทติ ตตฺถ สณฺฐาตุำ น สกฺโกติ, 
เอวำ สนฺเตปิ, ธุรำ อนิกฺขิปิตวฺา เมธาวี ปุคฺคโล ตำ วุตตฺนเยเนว อชุุำ กมฺมนียำ กโรติ -อิติ อตฺโถ.

อกีนัยหน่ึง.  จิตน้ี คือที่ยังละบ่วงมารคือกิเลสวัฏไม่ได้ ตั้งอยู่ย่อมดิ้นรน ดุจปลาน้ันฉะน้ัน, 
เพราะฉะน้ัน โยคาวจร ควรละบ่วงมารเสีย คือควรละบ่วงมารกล่าวคือกิเลสวัฏอันเป็นเหตดุิ้นรนแห่งจิตน้ัน ดังน้ีแล.
อปโร นโย.  อิทำ มารเธยฺยำ กิเลสวฏฺฏำ อวิชหิตฺวา ฐติำ จติฺตำ โส วาริโช วิย ปริผนฺทติ 
ตสฺมา มารเธยฺยำ ปหาตเว เยน กิเลสวฏฺฏสงฺขาเตน มารเธยฺเยเนตำ ปริผนฺทติ ตำ ปหาตพฺพำ -อติิ.

ในกาลจบคาถา พระเมฆิยเถระ ได้ตั้งอยูใ่นพระโสดาปัตติผล.
คาถาปริโยสาเน เมฆิยตฺเถโร โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐิโต.

ชนแม้พวกอื่นเป็นอันมาก ก็ได้เป็นอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตา -อิต.ิ

เรื่องพระเมฆิยเถระ จบ.
เมฆิยตฺเถรวตฺถุ.
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๒. เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน” 
เป็นต้น.
“ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสิกาจัดท่ีอยู่ถวายภิกษุ ๖๐ รูป]

ได้ยินว่า ได้มีบ้านตำาบลหน่ึง ชื่อมาติกคาม ใกล้เชิงเขา ในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศล.
โกสลรญฺโญ กิร วิชิเต ปพฺพตปาเท มาตกิคาโม นาเมโก ฆนวาโส คาโม อโหสิ.

ภายหลังวันหน่ึง ภกิษุประมาณ ๖๐ รูป ทูลอาราธนาให้ตรัสบอกพระกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต ในสำานักของพระศาสดาแล้ว
ไปสู่บ้านน้ัน เข้าไปเพื่อบิณฑบาต.
อเถกทิวสำ สฏฺฐิมตฺตา ภกิฺขู สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตตฺา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา๑ ตำ คามำ คนฺตฺวา ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.

ลำาดับน้ัน เจ้าของบ้านน้ันชื่อมาติกะใด มารดาของเจ้าของบ้านน้ัน เห็นภิกษุ เหล่าน้ันแล้ว นิมนต์ให้น่ังในเรือน 
จึงอังคาสดว้ยข้าวยาคูและภัตร อันมีรสเลิศต่างๆ ถามวา่ “พวกทา่นประสงค์จะไป ณ ที่ไหน? เจ้าข้า.”
อถ เน, โย ตสฺส คามสฺส สามิโก มาตโิก นาม, ตสฺส มาตา ทิสวฺา เคเห นิสีทาเปตฺวา นานคฺครเสน ยาคุภตฺเตน ปรวิิสิตวฺา 
“ภนฺเต กตฺถ คนฺตกุามตฺถ -อิติ ปุจฺฉิ.

ภิกษุเหล่าน้ันบอกว่า “พวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุก มหาอุบาสิกา.”
“ยถาผาสกุฏฺฐานำ มหาอุปาสิเก -อติิ.

นางทราบว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ชะรอยจะแสวงหาสถานที่สำาหรับจำาพรรษา (เป็นแน่),” จึงหมอบลงทีใกล้เท้า
แล้วกล่าวว่า “ถ้าพระผู้เป็นเจา้ทั้งหลายจักอยูใ่นที่น้ีตลอด ๓ เดือนน้ีไซร้, ดิฉันจักรับสรณะ ๓ ศีล ๕ (และ) ทำาอุโบสถกรรม.”
สา “วสฺสาวาสฏฺฐานำ อยฺยา ปริเยสนฺติ มญฺเญ -อิติ ญตฺวา ปาทมูเล นิปชฺชิตวฺา 
“สเจ อยฺยา อิมำ เตมาสำ อิธ วสิสฺสนฺติ, อหำ ตีณิ สรณานิ ปญฺจ สีลานิ คเหตฺวา อุโปสถกมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.

ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่า 
“เราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกาน้ี ไม่มีความลำาบากด้วยภกิษา จักสามารถทำาการสลดัออกจากภพได้” ดังน้ี แล้วจึงรับคำา.
ภิกฺขู “มยำ อิมำ นิสฺสาย ภิกฺขาย อกิลมนฺตา ภวนิสฺสรณำ กาตุำ สกฺขิสฺสาม -อิติ อธวิาสยึสุ.

นางได้ชำาระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่าน้ัน.
สา เตสำ วสนฏฺฐานำ วิหารำ ปฏิชคฺคิตฺวา อทาสิ.

๑ อุคฺคเหตฺวา [?].
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[ภิกษุ ๖๐ รูปทำากติกากัน]

ภิกษุเหล่าน้ันเมื่ออยู่ในที่น้ัน วันหน่ึงได้ประชุมกันแล้วตกัเตือนกันและกันว่า 
“ผู้มีอายุ พวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาท 
เพราะวา่มหานรก๑ ๘ ขุม มีประตูเปิดรา่๒ (คอยท่า) พวกเราเหมือน อย่างเรือนของตนทีเดียว.
ก็แล พวกเราได้เรียนพระกัมมัฏฐานในสำานักของพระพทุธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ แล้วจึงมา.
เต ตตฺถ วสนฺตา เอกทิวสำ สนฺนิปตติฺวา อญฺญมญฺญำ โอวทึสุ 
“อาวุโส อมฺเหหิ ปมาทจารำ จรติุำ น วฏฺฏติ, อมฺหากำ หิ สกเคหำ วิย อฏฐฺ มหานิรยา วิวฏทวฺาราเยว, 
ธรมานกพุทธฺสฺส โข ปน สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา มยำ อาคตา, – 

กธ็รรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันใครๆ ผู้โอ้อวด แม้เที่ยวไปตามรอยพระบาท ก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้.
(แต่) บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติ๓เท่าน้ัน สามารถให้ทรงโปรดปรานได้, ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด.
พวกเราไม่ควรยืนไม่ควรน่ัง ในที่ที่แห่งเดียวกัน ๒ รูป 
แตว่่าในกาลเป็นที่บำารุงพระเถระในเวลาเย็นแล และในกาลเป็นที่ภิกษุจารในเวลาเข้าเท่าน้ัน พวกเราจกัรวมกัน, 
(แต่) ในกาลที่เหลือ จักไม่อยู่รวมกัน ๒ รูป. – 
พุทฺธา จ นาม ปทานุปทิกำ วิจรนฺเตนปิ สเฐน อาราเธตุำ น สกฺกา, ยถาชฺฌาสเยเนว อาราเธตุำ สกฺกา, อปฺปมตตฺา โหถ, 
ทวฺีหิ เอกฏฺฐาเน น ฐาตพฺพำ น นิสีทิตพฺพำ, สายำ โข ปน เถรุปฏฺฐานกาเล ปาโตว ภกิฺขาจารกาเล เอกโต ภวิสฺสาม, 
เสสกาเล เทฺว เอกโต น ภวิสฺสาม, – 

กอ็ีกอย่างหน่ึงแล เมื่อภิกษุผู้ไม่มีความผาสุก มาตรีะฆังในท่ามกลางวิหารข้ึนแล้ว 
พวกเราจึงจกัมาตามสัญญาแห่งระฆังแล้ว ทำายาให้แก่ภิกษุน้ัน.”
อปิจ โข ปน, อผาสุเกน ภิกฺขุนา อาคนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ คณฺฑิยา ปหตาย, คณฺฑิสญฺญาย อาคนฺตฺวา ตสฺส เภสชฺชำ กริสฺสาม -อิติ.

[ภิกษมุาประชุมกันด้วยเสยีงระฆัง]

เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทำากตกิากันอยา่งน้ีอยู่,  
วันหน่ึง อุบาสกิาน้ัน ให้บุคคลถือเภสัชทั้งหลาย มีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้น 
อันชนทั้งหลายมทีาสและกรรมกรเป็นต้น แวดล้อม เดินไปสู่วิหารน้ันในเวลาเย็น  ไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางวิหารแล้ว 
จึงถามพวกบุรุษว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ไปเสีย ณ ที่ไหนหนอแล?” –
เตสุ เอวำ กติกำ กตฺวา วิหรนฺเตสุ, เอกทวิสำ สา อุปาสิกา สปฺปิผาณติาทีนิ คาหาเปตฺวา ทาสกมฺมกราทีหิ ปรวิุตา 
สายณฺหสมเย ตำ วิหารำ คนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู อทิสฺวา “กหำ นุ โข อยฺยา คตา -อิติ ปุริเส ปุจฺฉิตวฺา, –

เมื่อพวกเขาบอกวา่ “แม่คุณ พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย จกัเป็นผู้น่ังอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พกักลางวันของตนๆ (เท่าน้ัน)” 
จึงกล่าว (ต่อไป) ว่า “ฉันทำาอยา่งไรเล่าหนอ จึงจักสามารถพบ (พวกพระผู้เป็นเจ้า) ได้.”
“อตฺตโน รตตฺิฏฺฐานทวิาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา ภวิสฺสนฺติ อยฺเย -อติิ วุตฺเต, “กึ นุ โข กตฺวา ทฏฺฐุำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ อาห.

๑ มหานรก ๘ ขุม คือ ๑. สัญชีพ. ๒. กาลสุต. ๓. สังฆาฏ. ๔. โรรุว. ๕. มหาโรรุว. ๖. ตาป. ๗. มหาตาป. ๘. อเวจี.
๒ เปิดเต็มท่ี
๓ ยถาชฺฌาสเยเนว
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ลำาดับน้ัน มนุษย์ทั้งหลายที่รูก้ติกวัตรของภิกษุสงฆ์ จึงบอกกะอุบาสิกาน้ันวา่ 
“แม่คุณ พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลายจักประชุมกัน ในเมื่อบุคคลมาตรีะฆัง.”
อถ นำ ภกิฺขุสงฺฆสฺส กติกวตตฺชานนมนุสฺสา อาหำสุ “คณฺฑิยา ปหตาย, สนฺนิปติสฺสนฺติ อยฺเย -อติิ.

นางจึงให้ตรีะฆัง.
สา คณฺฑึ ปหราเปสิ.

ภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วออกจากที่ของตนๆ ด้วยสำาคัญวา่ “ภิกษุบางรูปจักไม่มีความผาสุก,” 
จึงประชุมกันในท่ามกลางวิหาร.
ภิกฺขู คณฺฑิสทฺทำ สุตฺวา “กสฺสจิ อผาสกุำ ภวิสฺสติ -อิติ สกสกฏฺฐาเนหิ นิกฺขมิตฺวา วิหารมชฺเฌ สนฺนิปตึสุ.

ภิกษุชื่อว่า เดินมาโดยทางเดียวกันแม้ ๒ รูป ย่อมไม่มี.
เทฺวปิ ชนา เอกมคฺเคนาคตา นาม นตฺถิ.

[อุบาสกิาเจริญสมณธรรมตามท่ีภิกษุบอก]

อุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหน่ึงๆ เท่าน้ัน เดินมาจากที่แห่งหน่ึงๆ  จึงคิดว่า 
“(ชะรอย) พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจักทำาความทะเลาะวิวาทแก่กันและกัน” ดังน้ีแล้ว ไหว้ภิกษุสงฆ์กล่าววา่ 
“ทา่นผู้เจริญ ท่านทั้งหลายได้ทำาความทะเลาะกันหรือ?”
อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต เอกเมกเมว อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺา “มม ปุตฺเตหิ อญฺญมญฺญำ กลโห กโต ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ภิกฺขุสงฺฆำ วนฺทิตฺวา ปุจฺฉิ “กลหำ นุ โข ภนฺเต กรติฺถ -อติิ.

ภิกษุทั้งหลายกล่าววา่ “พวกฉันหาได้ทำาความทะเลาะวิวาทกันไม่ มหาอุบาสกิา.”
“น กโรม มหาอุปาสิเก -อติิ.

อุบาสิกา. ท่านผู้เจริญ ถ้าพวกทา่นไม่มีความทะเลาะวิวาทกัน ไซร้, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เหตุไรพวกท่านจึงไม่มา เหมือนเมื่อมาสู่เรือนของดิฉัน มาโดยรวมกันทั้งหมด, 
(น่ีกลับ) มาทีละองค์ๆ  จากที่แห่งหน่ึงๆ.

“สเจ โว ภนฺเต กลโห นตฺถิ, 
อถ กสฺมา, ยถา อมฺหากำ เคหำ อาคจฺฉนฺตา สพฺเพ เอกโต อาคจฺฉถ, เอวำ อนาคนฺตฺวา เอเกกฏฺฐานโต เอเกกา ว อาคตา -อิต.ิ

ภิกษุ. มหาอุบาสิกา พวกฉันน่ังทำาสมณธรรมในที่แห่งหน่ึงๆ.
“มหาอุปาสิเก เอเกกสฺมึ ฐาเน นิสีทิตฺวา สมณธมฺมำ กริมฺหา -อิต.ิ

อุบาสิกา. พ่อคุณทั้งหลาย ชื่อว่าสมณธรรมน้ันคืออะไร?
“โก เอส ตาตา สมณธมฺโม นาม -อติิ.

ภิกษุ. มหาอุบาสิกา พวกฉันทำาการสาธยายอาการ ๓๒  เริ่มตั้งซ่ึงความสิ้นและความเสื่อมในอัตตภาพอยู่.
“ทวฺตฺตึสาการสชฺฌายำ กโรม, อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปม มหาอุปาสิเก -อติิ.
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อุบาสิกา. ท่านเจา้ข้า การทำาการสาธยายอาการ ๓๒๑ และการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตตภาพ 
ย่อมสมควรแก่พวกท่านเท่าน้ัน หรือย่อมสมควรแก่พวกดิฉันดว้ยเล่า?

“กึ ปน ภนฺเต ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายำ กาตุำ อตฺตภาเว จ ขยวยำ ปฏฺฐเปตุำ ตุมฺหากเมว วฏฺฏติ, อุทาหุ อมฺหากำปิ -อติิ.

ภิกษุ. มหาอุบาสิกา  ธรรมน้ี อันพระผู้มีพระภาคเจา้มิได้ทรงห้ามแก่ใครๆ.
“กสฺสจิ ภควตา อวาริโต เอส ธมโฺม มหาอุปาสิเก -อิต.ิ

อุบาสิกา. ถ้าอย่างน้ัน ขอพวกทา่นจงให้อาการ ๓๒ 
และขอจงบอกการเริ่มตั้งซ่ึงความสิ้นและความเสื่อมในอตัตภาพ แกด่ิฉันบ้าง.

“เตนหิ มยฺหำปิ ทฺวตตฺึสาการำ เทถ, อตตฺภาเว จ ขยวยำ ปฏฺฐปนำ อาจิกฺขถ -อิต.ิ

ภิกษุ กล่าววา่ “มหาอุบาสิกา  ถ้าอย่างน้ัน ทา่นจงเรียนเอา” แล้วให้เรียนเอาทั้งหมด.
“เตนหิ อุคฺคณฺห มหาอุปาสิเก -อติิ สพฺพำ อุคฺคณฺหาเปสุำ.

[อุบาสกิาบรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ก่อนภิกษุ]

จำาเดิมแต่น้ัน อุบาสิกาน้ันก็ได้ทำาการสาธยายซ่ึงอาการ ๓๒ (และ) เริ่มตั้งไว้ซ่ึงความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตน 
ได้บรรลุมรรค ๓ ผล ๓ กอ่นกว่าภกิษุเหล่าน้ันทีเดียว.
สา ตโต ปฏฺฐาย ทฺวตฺตึสากาเร สชฺฌายำ กตวฺา อตตฺนิ ขยวยำ ปฏฺฐเปตวฺา 
เตหิ ภิกฺขูหิ ปุเรตรเมว ตโย มคฺเค ตีณิ จ ผลานิ ปาปุณิ.

ปฏิสัมภิทา ๔ และโลกิยอภิญญา ได้มาถึงแก่อุบาสกิาน้ันโดยมรรคน่ันแล.
มคฺเคเนว จสฺสา จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ.

นางออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้ว ตรวจดูด้วยทิพพจักษุใคร่ครวญอยู่วา่ 
“เมื่อไรหนอแล? พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจึงจักบรรลธุรรมน้ี” แล้วรำาพึง (ต่อไป) ว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าเหล่าน้ีแม้ทั้งหมด ยังมรีาคะยังมีโทสะ ยังมีโมหะ, 
พระผู้เป็นเจ้าเหล่าน้ันมิได้มีคุณธรรมแม้สักว่า ฌานและวิปัสสนาเลย, 
อุปนิสัยแห่งพระอรหัตของพระผู้เป็นเจ้าผู้บุตรของเรา มีอยู่หรือไม่มีหนอ?” เห็นว่า “มี” ดังน้ีแล้ว – 
สา มคฺคผลสุขโต อุฏฺฐาย ทิพพฺจกฺขุนา โอโลเกตฺวา “กทา นุ โข มม ปุตฺเตหิ อยำ ธมฺโม อธิคโต -อติิ อุปธาเรนฺตี 
“สพฺเพปิเม สราคา สโทสา สโมหา, ฌานวิปสฺสนามตฺตำ เตสำ นตฺถิ, 
กินฺนุ โข มยฺหำ ปุตตฺานำ อรหตตฺสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ นตฺถิ -อิติ อาวชฺเชตฺวา “อตฺถิ -อิติ ทิสฺวา – 

จึงรำาพึง (ต่อไป) วา่ “เสนาสนะเป็นที่สบาย จะมีหรือไม่มีหนอ?” เห็นแม้เสนาสนะเป็นที่สบายแล้ว 
จึงรำาพึง (ต่อไปอีก) ว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรายังไม่ได้บุคคลเป็นที่สบายหรือหนอ?” เห็นแม้บุคคลเป็นที่สบายแล้ว 
จึงใคร่ครวญอยูว่่า “พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลายยังไม่ได้อาหารเป็นที่สบายหรอืหนอ?” 
ก็ได้เห็นวา่ “อาหารเป็นที่สบายยังไม่มีแก่พวกเธอ.” – 

๑ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า 
ดี เสมหะ/เศลษม์ (เสลด) หนอง เลือด เหง่ือ มันข้น นำ้าตา นำ้ามันเหลว นำ้าลาย นำ้ามูก ไขข้อ มูตร 
ถ้าเติม มัตถลุงคัง (มันสมอง) เข้าด้วย เป็น ๓๒ ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค.
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“เสนาสนสปฺปายำ นุ โข อตฺถิ นตฺถิ -อิติ อาวชฺเชตฺวา เสนาสนสปฺปายำปิ ทิสฺวา 
“ปุคฺคลสปฺปายำ นุ โข น ลภนฺติ -อติิ อาวชเฺชตวฺา ปุคฺคลสปฺปายำปิ ทิสฺวา 
“อาหารสปฺปายำ นุ โข น ลภนฺติ -อิติ อุปธาเรนฺตี “อาหารสปฺปายำ เนสำ นตฺถิ -อิติ ทิสฺวา – 

จำาเดิมแต่น้ันมา ก็จัดแจงข้าวยาคู๑ อันมีอยา่งต่างๆ และของขบเคี้ยวเป็นอเนกประการ และโภชนะมีรสต่างๆ อันเลิศแล้ว 
นิมนต์ภกิษุทั้งหลายให้น่ังแล้ว จึงถวายนำ้าทักษิโณทก๒ แล้ว มอบถวายดว้ยคำาว่า 
“ทา่นผู้เจริญ พวกท่านชอบใจสิ่งใดๆ ขอจงถือเอาสิ่งน้ันๆ ฉันเถิด.”
ตโต ปฏฺฐาย นานาวิธำ ยาคุำ อเนกปฺปการำ ขชฺชกำ นานคฺครสญฺจ โภชนำ สมฺปาเทตวฺา ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ทกฺขิโณทกำ ทตวฺา 
“ภนฺเต ตุมฺหากำ ยำ ยำ รุจฺจติ, ตำ ตำ คเหตฺวา ปริภุญฺชถ -อติิ นิยฺยาเทสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน รับเอาวตัถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้นแล้ว บริโภคตามความชอบใจ.
เต ยถารุจิยา ยาคุอาทีนิ คเหตวฺา ปริภุญชฺนฺติ.

[ภิกษุ ๖๐ รูปบรรลุพระอรหัต]

เมื่อภิกษุเหล่าน้ันได้อาหารอันเป็นที่สบาย จติก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียว (แน่แน่ว).
เตสำ สปฺปายาหารำ ลภนฺตานำ จิตฺตำ เอกคฺคำ อโหสิ.

พวกเธอมจีิตแน่แน่วเจริญวิปัสสนา ต่อกาลไม่นานนัก ก็ได้บรรลพุระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย แล้วคิดว่า 
“น่าขอบคุณ! มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของพวกเรา;  
ถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วไซร้, การแทงตลอดมรรคและผล คงจักไม่ได้มีแกพ่วกเรา (เป็นแน่); 
บัดน้ี พวกเราอยู่จำาพรรษาปวารณาแล้ว จักไปสู่สำานักของพระศาสดา.”
เต เอกคฺเคน จิตฺเตน วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา นจริสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา จินฺตยึสุ 
“อโห มหาอุปาสิกา อมฺหากำ ปติฏฺฐา ชาตา,  สเจ มยำ สปฺปายาหารำ น ลภิมฺหา,  น โน มคฺคผลปฏิเวโธ อภวิสฺส, 
อิทานิ วุตฺถวสฺสา ปวาเรตวฺา สตฺถุ สนฺตกิำ คมิสฺสาม -อติิ.

พวกเธออำาลามหาอุบาสกิาวา่ “พวกฉันใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.”
เต “สตฺถารำ ทฏฺฐุกามมฺห -อติิ มหาอุปาสิกำ อาปุจฺฉึสุ.

มหาอุบาสกิากลา่ววา่ “ดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” แล้วตามไปส่งภิกษุเหล่าน้ัน, 
กลา่วคำาอันเป็นที่รักเป็นอันมากวา่ “ขอท่านทั้งหลาย พึง (มา) เยี่ยมดิฉันแม้อีก” ดังน้ีเป็นต้น แล้วจึงกลับ.
มหาอุปาสกิา “สาธุ อยฺยา -อิติ เต อนุคนฺตวฺา “ปุนปิ ภนฺเต อมฺเห โอโลเกยฺยาถ -อติิ พหูนิ ปิยวจนานิ วตฺวา ปฏินิวตตฺิ.

[พระศาสดาตรสัถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่าน้ัน]

ฝา่ยภิกษุเหล่าน้ันแล ถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่ควรข้างหน่ึง  อันพระศาสดาตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย (สรรียนต์ มจีักร ๔ มทีวาร ๙) พวกเธอพออดทนได้หรอกหรือ?  
พวกเธอพอยังอัตตภาพให้เป็นไปได้หรอกหรือ? อน่ึง พวกเธอไม่ลำาบากด้วยบิณฑบาตหรอื?” – 

๑ แปลตามพยัญชนะว่า … ยังข้าวยาคูมีอย่างต่างๆ ด้วย ยังของเค้ียวมีประการมิใช่น้อยด้วย ยังโภชนะมีรสอันเลิศต่างๆ ด้วย ให้ถึงพร้อมแล้ว.
๒ นำ้าเพื่อทักษิณา.
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เตปิ โข ภิกฺขู สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา 
“กจฺจิ ภกิฺขเว ขมนียำ กจฺจิ ยาปนียำ, น จ ปิณฺฑเกน กิลมิตฺถ -อิติ วุตตฺา –

จึงกราบทูลว่า 
“พออดทนได้ พระเจ้าข้า  พอยังอัตตภาพให้เป็นไปได้ พระเจ้าข้า, อน่ึง ข้าพระองค์ทั้งหลาย มิได้ลำาบากด้วยบิณฑบาตเลย, 
เพราะวา่อุบาสิกาคนหน่ึง ช่ือมาตกิมาตา ทราบวาระจติของพวกข้าพระองค์,
เมื่อพวกข้าพระองค์คิดว่า “ไฉนหนอ มหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นปานน้ีเพื่อพวกเรา.’, 
(นาง) ก็ไดจ้ัดแจงอาหารถวายตามที่พวกข้าพระองค์คิดแล้ว” ดังน้ีแล้ว  ก็กลา่วสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกาน้ัน.
“ขมนียำ ภนฺเต ยาปนียำ ภนฺเต, ปิณฺฑเกน ปน๑ เนว กิลมิมฺหา, 
อมฺหากำ หิ มาติกมาตา นาเมกา อุปาสิกา จิตตฺวารำ ญตฺวา, ‘อโห วต โน เอวรูปนฺนาม อาหารำ ปฏิยาเทยฺยาติ จินฺติเต, 
ยถาจินติตำ อาหารำ ปฏิยาเทตฺวา อทาสิ -อิติ ตสฺสา คุณกถำ กถยึสุ.

[อุบาสิกาจักของถวายตามท่ีภกิษุต้องการ]

ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง สดับถ้อยคำาสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกาน้ันแล้ว เป็นผู้ใครจ่ะไปในที่น้ัน 
เรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระศาสดาแล้ว ทูลลาพระศาสดาว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกัไปยังบ้านน้ัน” แล้วออกจากพระเชตวัน ถึงบ้านน้ันโดยลำาดับ – 
อญฺญตโร ภิกฺขุ ตสฺสา คุณกถำ สุตฺวา ตตฺถ คนฺตกุาโม หุตฺวา สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตวฺา “ภนฺเต ตำ คามำ คมิสฺสามิ -อิติ 
สตฺถารำ อาปุจฺฉิตฺวา เชตวนา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ตำ คามำ ปตวฺา – 

ในวันที่ตนเข้าไปสู่วิหาร คดิว่า “เขาเล่าลือวา่ อุบาสิกาน้ีย่อมรู้ถึงเหตุอันบุคคลอื่นคิดแล้วๆ. 
ก็เราเหน็ดเหน่ือยแล้วในหนทาง จกัไม่สามารถกวาดวิหารได้,  ไฉนหนอ อุบาสิกาน้ีจะพึงส่งคนผู้ชำาระวิหารมาเพื่อเรา.”
วิหารำ ปวิฏฺฐทิวเส จินฺเตสิ “อยำ กริ อุปาสิกา จินฺติตจินฺติตำ ชานาติ, อหญฺจ มคฺเค กิลนฺโต วิหารำ สมฺมชชฺิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, 
อโห วต เม วิหารปฏิชคฺคกำ มนุสฺสำ เปเสยฺย -อิต.ิ

อุบาสิกาน่ังในเรือนน่ันเอง รำาพึงอยู่ ทราบความน้ันแล้ว จึงส่งคนไป ดว้ยคำาว่า “เจ้าจงไป, ชำาระวิหารแล้วจึงมา.”
อุปาสิกา เคเห นิสินฺนาว อาวชเฺชนฺตี ตมตฺถำ ญตฺวา “คจฺฉ, วิหารำ ปฏิชคฺคิตฺวา เอหิ -อติิ มนุสฺสำ เปเสสิ.

ฝา่ยภิกษุนอกน้ีอยากดื่มนำ้า จึงคิดว่า “ไฉนหนอ อุบาสิกาน้ี จะพึงทำานำ้าดื่มละลายนำ้าตาลกรวด ส่งมาให้แก่เรา.”
อติโรปิ ปานียำ ปิวติุกาโม “อโห วต เม สกฺขรปานกำ กตวฺา เปเสยฺย -อติิ จินฺเตสิ.

อุบาสิกาก็ได้ส่งนำ้าน้ันไปให้.
อุปาสิกา ตำ เปเสสิ.

เธอคดิ (อีก) ว่า “ขออุบาสิกา จงส่งข้าวยาคูมรีสสนิทและแกงอ่อมมาเพื่อเรา ในวันพรุ่งน้ีแต่เชา้ตรู่เถิด.”
“ปุนทิวเส ปาโต ว สินิทฺธยาคุำ เม อุตตฺริภงฺคำ เปเสตุ -อิติ จินฺเตสิ.

อุบาสิกาก็ได้ทำาอยา่งน้ัน.
อุปาสิกา ตถา อกาสิ.

๑ จ. [?].
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ภิกษุน้ันดื่มข้าวยาคูแล้ว คิดว่า “ไฉนหนอ อุบาสิกา พึงส่งของขบเคี้ยวเห็นปานน้ีมาเพื่อเรา.”
โส ยาคุำ ปิวิตฺวา “อโห วต เม เอวรูปํ ขชฺชกำ เปเสยฺย -อิติ จินฺเตสิ.

อุบาสิกาก็ได้ส่งของเคี้ยวแม้น้ันไปแล้ว.
อุปาสิกา ตำปิ เปเสสิ.

เธอคดิวา่ “อุบาสิกาน้ีส่งวัตถุที่เราคดิแล้วๆ ทุกๆ สิ่งมา; 
เราอยากจะพบอุบาสิกาน่ัน,  ไฉนหนอ นางพึงให้คนถือโภชนะมีรสเลิศต่างๆ เพื่อเรา มาด้วยตนเองทีเดียว.”
โส จินฺเตสิ “อยำ อุปาสิกา มยา สพฺพำ จินฺตติจินฺตติำ เปเสสิ, อหำ เอตำ ทฏฺฐุกาโม, 
อโห วต เม นานคฺครสโภชนำ คาหาเปตฺวา สยเมว อาคจฺเฉยฺย -อติิ.

อุบาสิกาคิดว่า “ภิกษุผู้บุตรของเรา ประสงคจ์ะเห็นเรา หวังการไปของเราอยู่” ดังน้ีแล้ว จึงให้คนถือโภชนะไปสู่วิหารแลว้ 
ได้ถวายแก่ภิกษุน้ัน.
อุปาสิกา “มม ปุตฺโต มำ ทฏฺฐุกาโม คมนำ๑ เม ปจฺจาสึสติ -อิติ โภชนำ คาหาเปตวฺา วิหารำ คนฺตวฺา ตสฺส อทาสิ.

ภิกษุน้ันทำาภัตกจิแล้ว ถามวา่ “มหาอุบาสิกา ทา่นหรือชื่อว่า มาติกมาตา.”
โส กตภตฺตกจิฺโจ “มาตกิมาตา นาม ตวฺำ มหาอุปาสิเก -อิติ ปุจฺฉิ.

อุบาสิกา. ถูกแล้ว พอ่.
“อาม ตาต -อติิ.

ภิกษุ. อุบาสิกา ท่านทราบจิตของคนอื่นหรือ?
“อุปาสิเก ตฺวำ ปรจิตตฺำ ชานาสิ -อิต.ิ

อุบาสิกา. ถามดิฉันทำาไม? พ่อ.
“กึ มำ ปุจฺฉสิ ตาต -อติิ.

ภิกษุ. ท่านได้ทำาวัตถุทุกๆ สิ่งที่ฉันคิดแล้วๆ, เพราะฉะน้ัน ฉันจึงถามท่าน.
“มยา จินฺตติจินฺตติำ สพฺพมกาสิ, เตน ตำ ปุจฺฉามิ -อิต.ิ

อุบาสิกา. พ่อ ภิกษุทีรู่้จิตของคนอื่น ก็มีมาก.
“ปรจติฺตชานนภิกฺขู พหู ตาต -อติิ.

ภิกษุ. ฉันไม่ได้ถามถึงคนอื่น, ถาม (เฉพาะตัว) ทา่นอุบาสิกา.
“นาหำ อญฺเญ ปุจฺฉามิ, ตวุำ ปุจฺฉามิ อุปาสิเก -อิต.ิ

แม้เป็นอย่างน้ัน, อุบาสิกาก็มิได้บอก (ตรงๆ) ว่า “ดิฉันรู้จิตของคนอื่น” (กลับ) กลา่วว่า 
“ลูกเอ๋ย ธรรมดาคนทั้งหลาย ผูรู้้จิตของคนอื่น ย่อมทำาอย่างน้ันได้.”
เอวำ สนฺเตปิ, อุปาสิกา “ปรจติฺตำ ชานามิ -อติิ อวตฺวา “ปรจติฺตำ ชานนฺตา นาม เอวำ กโรนฺติ ปุตฺต -อิติ อาห.

๑ สี. ม. ย.ุ อาคมนำ.
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[ภิกษลุาอุบาสิกา กลับไปเฝ้าพระศาสดา]

ภิกษุน้ันคดิว่า “กรรมน้ีหนักหนอ.  ธรรมดาปุถุชน ย่อมคิดถึงอารมณ์อันงามบ้าง ไม่งามบ้าง; 
ถ้าเราจักคดิสิ่งอันไม่สมควรแลว้ไซร้, 
อุบาสิกาน้ี กพ็ึงยังเราให้พึงซ่ึงประการอันแปลก เหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมด้วยของกลางฉะน้ัน; 
เราควรหนีไปเสียจากที่น้ี” แล้วกล่าวว่า “อุบาสิกา ฉันจักลาไปละ.”
โส “ภาริยำ วติทำ กมฺมำ, ปุถุชฺชนา นาม โสภนำปิ อโสภนำปิ จินฺเตนฺติ, 
สจาหำ อยุตตฺำ จินฺตยิสฺสามิ, สห ภณฺฑเกน โจรำ จูฬาย คณฺหนฺตี วิย มำ วิปฺปการำ ปาเปยฺย, มยา อิโต ปลายิตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
จินฺเตตฺวา “อุปาสิเก อหำ คมิสฺสามิ -อติิ อาห.

อุบาสิกา. ท่านจกัไปที่ไหน? พระผู้เป็นเจ้า.
“กหำ อยฺย -อติิ.

ภิกษุ. ฉันจักไปสู่สำานักพระศาสดา อุบาสกิา.
“สตฺถุ สนฺติกำ อุปาสิเก -อิต.ิ

อุบาสิกา. ขอท่านจงอยู่ในที่น้ีก่อนเถิด เจา้ข้า.
“วสถ ตาว ภนฺเต อธิ -อิต.ิ

ภิกษุน้ันกลา่วว่า “ฉันจักไม่อยู่ อุบาสิกา จักต้องไปอย่างแน่นอน” แล้วได้เดินออก (จากที่น้ัน) ไปสู่สำานักของพระศาสดา.
“น วสิสฺสามิ อุปาสิเก, คมิสฺสาเมว -อติิ นิกฺขมิตวฺา สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

[พระศาสดาแนะให้รักษาจิตอย่างเดียว]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสถามเธอวา่ “ภิกษุ เธออยูใ่นที่น้ันไม่ได้หรือ?”
อถ นำ สตฺถา “กึ ภิกฺขุ น ตฺวำ ตตฺถ วสสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

ภิกษุ. เป็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ในที่น้ันได้.
“อาม ภนฺเต, น สกฺกา ตตฺถ วสิตุำ -อติิ.

พระศาสดา. เพราะเหตุไร? ภิกษุ.
“กกึารณา ภกิฺขุ -อติิ.

ภิกษุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (เพราะวา่) อุบาสิกาน้ัน ยอ่มรู้ถึงเรื่องอันคนอื่นคิดแล้วๆ ทุกประการ, 
ข้าพระองค์คิดว่า “ก็ธรรมดาปุถุชน ย่อมคดิอารมณ์อันงามบ้าง ไม่งามบ้าง; 
ถ้าเราจกัคิดสิ่งบางอย่างอันไม่สมควรแล้วไซร้, 
อุบาสิกาน้ัน ก็จักยังเราให้ถึงซ่ึงประการอันแปลก เหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมทั้งของกลาง ฉะน้ัน” ดังน้ี
แล้วจึงได้มา.

“ภนฺเต สา อุปาสิกา จินฺติตจินฺติตำ สพฺพำ ชานาติ, 
‘ปุถุชฺชนา จ นาม โสภนำปิ อโสภนำปิ จินฺเตนฺติ, สจาหำ กิญฺจิ อยุตฺตำ จินฺเตสฺสามิ, 
สห ภณฑฺเกน โจรำ จฬูาย คณฺหนฺตี วิย มำ วิปฺปการำ ปาเปสฺสตีติ จินฺเตตฺวา อาคโตมฺหิ -อิต.ิ
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พระศาสดา. ภิกษุ เธอควรอยูใ่นที่น้ันแหละ.
“ภิกฺขุ ตตฺเถว ตยา วสิตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ภิกษุ. ข้าพระองค์ไม่สามารถ พระเจ้าข้า  ข้าพระองค์จกัอยู่ในที่น้ันไม่ได้.
“น สกฺโกมิ ภนฺเต, นาหำ ตตฺถ วสิสฺสามิ -อิต.ิ

พระศาสดา. ภิกษุ ถ้าอยา่งน้ัน เธอจักอาจรักษาสิ่งหน่ึงเท่าน้ันได้ไหม?
“เตนหิ ตวฺำ ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสิ -อติิ.

ภิกษุ. รักษาอะไร? พระเจา้ข้า.
“กึ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “เธอจงรักษาจติของเธอน่ันแหละ,  
ธรรมดา จติน้ีบุคคลรักษาได้ยาก, เธอจงข่มจิตของเธอไวใ้ห้ได้, อยา่คิดถึงอารมณ์อะไรๆ อย่างอื่น, 
ธรรมดา จติอันบุคคลข่มได้ยาก” ดังน้ีแล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
“ตว จิตฺตเมว รกฺข, จติฺตำ นาเมตำ ทรุกฺขำ, อตฺตโน จิตตฺเมว นิคฺคณฺห, 
มา อญฺญำ กิญฺจิ จินฺตยิ, จิตตฺำ นาเมตำ ทุนฺนิคฺคหำ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“การฝึกจติอันข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติเร็ว มักตกไปในอารมณต์ามความใคร่ 
เป็นการด,ี (เพราะวา่) จิตที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นเหตุนำาสุขมาให้.”

“ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถ กามนิปาติโน
จติฺตสฺส ทมโถ สาธุ จติฺตำ ทนฺตำ สุขาวหำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ในพระคาถาน้ัน (ดังต่อไปน้ี) 
ตตฺถ 

ธรรมดา จติน้ี อันบุคคลย่อมข่มได้โดยยาก เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อวา่ ทุนฺนิคฺคหำ.
จติฺตำ นาเมตำ ทกฺุเขน นิคฺคยฺหติ -อิติ ทุนฺนิคฺคหำ 

จติน้ี ย่อมเกิดและดับเร็ว เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อวา่ ลหุ,  ซ่ึงจิตอันข่มได้ยาก อันเกิดและดับเรว็น้ัน.
ลหุำ อุปฺปชฺชติ จ นิรุชฺฌติ จ -อิติ ลหุ,  ตสฺส ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน.

บาทพระคาถาว่า ยตถฺ กามนิปาติโน  ความว่า มักตกไปในอารมณใ์ดอารมณ์หน่ึงน่ันแล.
ยตฺถ กามนิปาติโน -อติิ ยตฺถ กตฺถจิเทว นิปาตนสีลสฺส.

จริงอยู่ จิตน้ี ย่อมไมรู่้จักฐานะอันตนควรได้ หรือฐานะอันไม่ควรได้, ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไม่สมควร 
ย่อมไมพ่ิจารณาดูชาติ ไมพ่ิจารณาดูโคตร ไมพ่ิจารณาดูวัย; ย่อมตกไปในอารมณ์ทีต่นปรารถนาอยา่งเดียว. 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “มกัตกไปในอารมณ์ตามความใคร่.”
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เอตำ หิ ลภิตพฺพฏฺฐานำ วา อลภติพพฺฏฺฐานำ วา ยุตฺตฏฐฺานำ วา อยุตฺตฏฺฐานำ วา น ชานาติ, เนว ชาตึ โอโลเกติ, น โคตฺตำ, น วยำ, 
ยตฺถ ยตฺเถว อิจฺฉติ ตตฺถ ตตฺเถว นิปตติ -อติิ “ยตฺถ กามนิปาติ -อติิ วุจฺจติ 

การฝกึจิตเห็นปานน้ีน้ัน เป็นการดี คือความที่จติอันบุคคลฝึกฝน ดว้ยอริยมรรค ๔ ๑

ได้แก่ ความที่จติอันบุคคลทำาแล้วโดยประการที่จิตสิ้นพยศได้ เป็นการดี.
ตสฺส เอวรูปสฺส จิตตฺสฺส ทมโถ สาธุ  จตูหิ อริยมคฺเคหิ ทนฺตภาโว ยถา นิพพฺิเสวนำ โหติ ตถา กตภาโว สาธุ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
กกึารณา? 

แกว้่า “เพราะวา่ จิตน้ีอันบุคคลฝึกแล้ว ย่อมเป็นเหตุนำาสุขมาให้  คือวา่ จติที่บุคคลฝึกแล้ว ได้แก่ทำาให้สิ้นพยศ 
ย่อมนำามาซ่ึงความสุขอันเกิดแต่มรรคผล และสุขคือพระนิพพานอันเป็นปรมัตถ์.”
อิทำ หิ จติฺตำ ทนฺตำ สุขาวหำ  ทนฺตำ นิพพฺิเสวนำ กตำ มคฺคผลสุขำ ปรมตฺถนิพพฺานสุขญฺจ อาวหติ -อติิ.

ในกาลจบเทศนา บริษัทที่มาประชุมกันเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
เทสนาปริโยสาเน สมฺปตตฺปริสา๒ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนาสำาเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว,
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา.

[ภกิษุน้ันกลับไปสู่มาตกิคามอีก]

พระศาสดาครั้นประทานโอวาทน้ีแก่ภิกษุน้ันแล้ว จึงทรงส่งไปดว้ยพระดำารัสวา่ 
“ไปเถิด ภิกษุ เธออยา่งคิดอะไรๆ อยา่งอื่น  จงอยู่ในที่น้ันน่ันแหละ.”
สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน อิมำ โอวาทำ ทตฺวา “คจฺฉ ภิกฺขุ, อญฺญำ กิญฺจิ อจินฺตยติฺวา ตตฺเถว วสาหิ -อติิ ปหิณิ.

ภิกษุน้ัน ได้พระโอวาทจากสำานักของพระศาสดาแล้ว จึงได้ไป (อยู่) ในที่น้ัน, ไม่ได้คิดอะไรๆ ทีช่วนให้คิดภายนอกเลย.
โส ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺตกิา โอวาทำ ลภติฺวา ตตฺถ อคมาสิ.  กญิฺจิ พหิทฺธา จินฺตนำ นาม น จินเตสิ.

ฝา่ยมหาอุบาสิกา เมื่อตรวจดว้ยทิพพจักษุ ก็เห็นพระเถระ แล้วกำาหนด (รู้) ดว้ยญาณของตนน่ันแลว่า 
“บัดน้ี ภกิษุผู้บุตรของเรา ได้อาจารยใ์ห้โอวาทแล้ว จึงกลับมาอีก” แล้วได้จัดแจงอาหารอันเป็นที่สบายถวายแก่พระเถระน้ัน.
มหาอุปาสกิาปิ ทพิฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺตี เถรำ ทิสวฺา “อทิานิ โอวาททายกำ อาจริยำ ลภติฺวา ปุนาคโต มม ปุตฺโต -อติิ 
อตฺตโน ญาเณเนว ปริจฺฉินฺทิตฺวา ตสฺส สปฺปายาหารำ ปฏิยาเทตฺวา อทาสิ.

[พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได้]

พระเถระน้ันได้โภชนะอันเป็นที่สบายแล้ว โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็ได้บรรลุพระอรหัต 
ยับยั้งอยู่ดว้ยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผล  คิดว่า 
“น่าขอบใจ มหาอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราแล้ว, เราอาศัยมหาอุบาสิกาน้ี จึงถึงซ่ึงการแล่นออกจากภพได้,” 

๑ อริยมรรค ๔ คือ โสดาปัตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัตมรรค ๑.
๒ อติเรกำ มญฺเญ.
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แล้วใคร่ครวญอยูว่่า “มหาอุบาสกิาน้ีได้เป็นที่พึ่งของเราในอัตตภาพน้ีก่อน, 
ก็เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร มหาอุบาสกิาน้ีเคยเป็นที่พึ่งในอตัตภาพแม้อื่นๆ หรือไม่?” 
แล้วจึงตามระลึกไปตลอด ๙๙ อัตตภาพ.
โส สปฺปายโภชนำ ลภิตฺวา กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปตฺวา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต 
“อโห มหาอุปาสิกา มยฺหำ ปติฏฺฐา ชาตา, อหำ อิมำ นิสฺสาย ภวนิสฺสรณำ ปตฺโตมฺหิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“อิมสฺมึ ตาว เม อตฺตภาเว ปติฏฺฐา ชาตา,  สำสาเร ปน เม สำสรนฺตสฺส, อญฺเญสุปิ อตฺตภาเวสุ อยำ ปติฏฺฐา ภูตปุพฺพา โน วา -อติิ
อุปธาเรนฺโต เอกูนอตฺตภาวสตำ อนุสฺสริ.

แม้มหาอุบาสิกาน้ัน ก็เป็นนางปาทบริจารกิา๑ ของพระเถระน้ันใน ๙๙ อัตตภาพ เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในชายเหล่าอื่น 
จึงให้ปลงพระเถระน้ันเสียจากชวีิต.
สาปิ เอกูนอตฺตภาวสเต ตสฺส ปาทปริจารกิา หุตฺวา อญฺเญสุ ปฏิพทฺธจิตตฺา หุตวฺา ตำ ชีวติา โวโรปาเปสิ.

พระเถระครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกาน้ันเพียงเท่าน้ีแล้ว จึงคิดว่า “น่าสังเวช! มหาอุบาสิกาน้ีได้ทำากรรมมาหนักแล้ว.”
เถโร ตสฺสา เอตตฺกำ อคุณำ ทิสวฺา “อโห อยำ มหาอุปาสกิา ภาริยำ กมฺมำ อกาสิ -อติิ จินฺเตสิ.

[อุบาสกิาใคร่ครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระ] 

ฝา่ยมหาอุบาสิกาน่ังในเรือนน่ันเอง พลางใคร่ครวญว่า “กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุผู้บุตรของเรา ถึงที่สุดแล้ว หรอืยังหนอ?’ 
ทราบวา่พระเถระน้ันบรรลพุระอรหัตแล้ว จึงใคร่ครวญยิ่งข้ึนไป ก็ทราบว่า 
“ภิกษุผู้บุตรของเราบรรลพุระอรหัตแล้ว คดิวา่ ‘น่าปลื้มใจจริง อุบาสกิาน้ีได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างสำาคัญ’ ดังน้ีแล้ว 
ใคร่ครวญ (ต่อไปอีก) ว่า “แม้ในกาลล่วงแล้ว อุบาสิกาน้ีได้เคยเป็นทีพ่ึ่งของเราหรือเปล่าหนอ?’ 
ตามระลึกไปตลอด ๙๙ อตัตภาพ; แต่เราแลได้คบคิด๒ กับชายเหล่าอื่น ปลงพระเถระน้ันเสียจากชวีิตใน ๙๙ อัตตภาพ, 
พระเถระน้ีแลเห็นโทษมีประมาณเท่าน้ีของเราแล้ว  คิดวา่ ‘น่าสังเวช อุบาสิกาได้ทำากรรมหนักแล้ว’”.
มหาอุปาสกิาปิ เคเห นิสินฺนา ว “กินฺนุ โข มยฺหำ ปุตตฺสฺส ปพพฺชิตกจิฺจำ มตฺถกำ ปตฺตำ โน -อติิ อุปธารยมานา 
ตสฺส อรหตฺตปฺปตฺตึ ญตฺวา อตฺุตรึ อุปธารยมานา 
“มม ปุตฺโต อรหตตฺำ ปตฺวา ‘อโห วต เม อยำ อุปาสิกา มหตี ปติฏฺฐา ชาตาติ จินฺเตตฺวา 
‘อตีเตปิ นุ โข เม อยำ ปติฏฺฐา ภตูปุพฺพา โน -อิติ อุปธาเรนฺโต เอกูนอตฺตภาวสตำ อนุสฺสริ, 
อหำ โข ปน เอกูนอตตฺภาวสเต อญฺเญหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺา เอตำ ชวีิตา โวโรเปสึ, 
อยำ เม เอตฺตกำ อคุณำ ทิสฺวา ‘อโห ภาริยำ กมฺมำ กตำ อุปาสิกายาติ จินฺเตสิ -อติิ อญฺญาสิ. 

นางใคร่ครวญ (ต่อไป) ว่า “เราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เรามิได้เคยทำาอุปการะแก่ภิกษุผู้เป็นบุตรเลยหรือหนอ?” 
ได้ระลึกถึงอัตตภาพที่ครบ ๑๐๐ อันยิ่งกว่า ๙๙ อตัตภาพน้ัน ก็ทราบว่า 
“ในอตัตภาพที่ครบ ๑๐๐ เราเป็นปาทบริจาริกาแห่งพระเถระน้ัน ได้ให้ชวีิตทานในสถานเป็นที่ปลงจากชีวติแห่งหน่ึง.
น่าดีใจ! เรากระทำาอุปการะมากแก่ภิกษุผู้บุตรของเรา” น่ังอยูใ่นเรอืนน่ันเองกล่าววา่ “ขอท่านจงใคร่ครวญดใูห้วิเศษยิ่งข้ึน.”

๑ ภริยา
๒ อญฺเญหิ สทฺธึ เอกโต หุตฺวา แปลตามพยัญชนะว่า เป็นโดยความเป็นอันเดียวกันกบับุรษท้ังหลายเหล่าอ่ืน.
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“นตฺถิเอว นุ โข, สำสาเร สำสรนฺติยา, มม ปุตฺตสฺส อุปกาโร กตปุพฺโพ -อติิ อุปธารยมานา ตโต อุตฺตรึ สติมำ อตฺตภาวำ อนุสฺสริตวฺา
“สติเม อตฺตภาเว มยา เอตสฺส ปาทปริจาริกาย หุตฺวา เอกสฺมึ ชีวิตา โวโรปนฏฺฐาเน ชวีิตทานำ ทินฺนำ, 
อโห มยา มม ปุตฺตสฺส มหาอุปกาโร กโต -อติิ ญตฺวา เคเห นิสินฺนา ว “อุตตฺรึ วิเสเสตฺวา อุปธาเรถ -อิติ อาห.

[พระเถระนิพพาน]

พระเถระน้ัน ได้สดับเสียง (ของอุบาสิกาน้ัน) ด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้ว ระลึกถึงอัตตภาพที่ครบ ๑๐๐ ให้วิเศษข้ึน 
แล้วเห็นความที่อุบาสกิาน้ันได้ให้ชวีิตแก่ตนในอตัตภาพน้ัน จึงคิดวา่ “น่าดีใจ! อุบาสิกาน้ีได้เคยทำาอุปการะแก่เรา” ดังน้ีแล้ว 
มใีจเบิกบาน กล่าวปัญหาในมรรค ๔ ผล ๔ แก่อุบาสิกาน้ันในที่น้ันน่ันเอง 
ได้ปรินิพพานแล้วดว้ยนิพพานธาตุอันเป็นอนุปาทิเสส๑.
โส ทิพพฺาย โสตธาตุยา สททฺำ สุตวฺา วิเสเสตฺวา สติมำ อตตฺภาวำ อนุสฺสรติฺวา ตตฺถ ตาย อตตฺโน ชวีิตสฺส ทินฺนภาวำ ทิสฺวา 
“อโห มม อิมาย มหาอุปาสิกาย อุปกาโร กตปุพฺโพ -อติิ จินฺเตตฺวา อตตฺมโน หุตวฺา 
ตสฺสา ตตฺเถว จตูสุ มคฺคผเลสุ ปญฺหำ กเถตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.

เรื่องภกิษุรูปใดรูปหน่ึง จบ.
อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.

๑ มีกัมมชรูปและวิบากขันธ์อันกิเลสเข้าไปยึดถือเหลืออยู่ไม่มี
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๓. เรือ่งอุกกัณฐิตภิกษุ
๓. อกฺุกณฺฐิตภกิฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้กระสัน (จะสกึ) รูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สุททฺุทสำ” เป็นต้น.
“สุททฺุทสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ อกฺุกณฺฐิตภกิฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตร]

ดังได้สดับมา เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี  บุตรเศรษฐีผู้หน่ึง เข้าไปหาเถระผูเ้ข้าถึงตระกูล๑ ของตน 
เรียนวา่ “ทา่นผู้เจริญ กระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์,  ขอท่านโปรดบอกอาการสำาหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอยา่งหน่ึง.”
สตฺถริ กริ สาวตฺถิยำ วิหรนฺเต, เอโก เสฏฺฐิปุตฺโต อตตฺโน กุลุปกเถรำ อุปสงฺกมิตวฺา 
“ภนฺเต อหำ ทุกฺขา มจฺุจิตุกาโม, เอกำ เม ทุกฺขโต มุจจฺนาการำ กเถถ -อติิ อาห.

พระเถระ กลา่ววา่ “ดีละ ผู้มีอายุ ถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกข์ไซร้, เธอจงถวายสลากภตัร๒  ถวายปักขิกภัตร๓ 
ถวายวัสสาวาสิกภตัร๔ ถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น, 
แบ่งทรพัย์สมบัติของตนให้เป็น ๓ ส่วน ประกอบการงานดว้ยทรพัย์ส่วน ๑  เลี้ยงบุตรและภริยาดว้ยทรพัย์ส่วน ๑  
ถวายทรพัย์ส่วน ๑ ไว้ในพระพุทธศาสนา.”
“สาธาวุโส สเจสิ ทุกฺขา มจฺุจิตกุาโม, สลากภตฺตำ เทหิ, ปกฺขิกภตตฺำ เทหิ, วสฺสาวาสกิำ เทหิ, จีวราทโย ปจฺจเย เทหิ, 
อตฺตโน สาปเตยฺยำ ตโย โกฏฺฐาเส กตฺวา เอเกน กมฺมนฺตำ ปโยเชหิ, เอเกน ปุตฺตทารำ โปเสหิ, เอกำ พทฺุธสาสเน เทหิ -อติิ อาห.

เขารับว่า “ดีละ ครับ” แล้วทำากิจทุกอยา่ง ตามลำาดับแห่งกิจทีพ่ระเถระบอก แล้วเรียนถามพระเถระอีกว่า 
“กระผมจะทำาบุญอะไรอย่างอื่น ท่ียิ่งข้ึนไปกวา่น้ีอีกเล่า? ครับ.”
โส “สาธุ ภนฺเต -อติิ วุตฺตปฏิปาฏิยา สพพฺำ กตฺวา ปุน เถรำ ปุจฺฉิ “อิโต อตฺุตรึ อญฺญำ กึ กโรมิ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ ตอบวา่ “ผู้มีอายุ เธอจงรับไตรสรณะ (และ) ศีล ๕.”
“อาวุโส ตีณิ สรณานิ ปญฺจ สีลานิ คณฺหาหิ -อติิ.

เขารับไตรสรณะและศีล ๕ แม้เหล่าน้ันแล้ว จึงเรียนถามบุญกรรมที่ยิ่งข้ึนไปกวา่น้ัน.
ตานิปิ คเหตฺวา ตโต อตฺุตรึ ปุจฺฉิ.

พระเถระก็แนะว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงรับศีล ๑๐.”
“เตนหิ ทส สีลานิ คณฺหาหิ -อิต.ิ

เขากล่าวว่า “ดีละ ครับ” แล้วกร็ับ (ศีล ๑๐).

๑ กุลุปก ผู้เข้าไปสู่ตระกูล, ชีต้น
๒ ภัตรท่ีทายกถวายตามสลาก.
๓ ภัตรท่ีทายกถวายในวันปักษ์.
๔ ภัตรท่ีทายกถวายแกภ่ิกษุผู้จำาพรรษา.
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โส “สาธุ ภนฺเต -อติิ คณฺหิ.

เพราะเหตุที่เขาทำาบุญกรรมอยา่งน้ันโดยลำาดับ เขาจึงมีนามว่า อนุปุพพเศรษฐีบุตร.
โส เอว อนุปุพฺเพน ปุญฺญกมฺมสฺส กตตฺตา อนุปุพฺพเสฏฺฐิปุตฺโต นาม ชาโต.

เขาเรียนถามอกีว่า “บุญอันกระผมพึงทำา แม้ยิ่งข้ึนไปกวา่น้ี ยังมีอยู่หรือ? ครับ”, 
เมื่อพระเถระกลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงบวช,” จึงออกบวชแลว้.
“อิโต อตฺุตรึปิ กาตพฺพำ ปุญฺญำ อตฺถิ ภนฺเต -อิติ ปุน ปุจฺฉิตวฺา, “เตนหิ ปพฺพชาหิ -อติิ วุตฺเต, นิกฺขมิตวฺา ปพพฺชิ.

ภิกษุผูท้รงพระอภิธรรมรูปหน่ึง ได้เป็นอาจารย์ของเธอ. 
ตสฺเสโก อาภธิมฺมิโก ภิกฺขุ อาจริโย อโหสิ.

ภิกษุผูท้รงพระวินัยรูปหน่ึง เป็นพระอุปัชฌาย์.
เอโก วินยธโร อุปชฺฌาโย.

ในเวลาที่ภิกษุน้ันได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำานักของตน อาจารยก์ล่าวปัญหาในพระอภธิรรมว่า 
“ชื่อว่า ในพระพุทธศาสนา ภิกษุทำากิจน้ีจึงควร, ทำากิจน้ีไม่ควร.”
ตสฺส ลทธฺูปสมฺปทสฺส อาจรโิย อตตฺโน สนฺตกิำ อาคตกาเล อภิธมฺเม ปญฺหำ กเถสิ 
“พุทฺธสาสเน นาม อิทำ กาตุำ วฏฺฏติ, อิทำ กาตุำ น วฏฺฏติ -อิต.ิ

ฝา่ยพระอุปัชฌาย์ กก็ล่าวปัญหาในพระวินัย ในเวลาที่ภิกษุน้ันมาสู่สำานักของตนว่า 
“ชื่อว่า ในพระพุทธศาสนา ภิกษุทำาสิ่งน้ี จึงควร, ทำาสิ่งน้ีจึงไม่ควร;  สิ่งน้ีควร สิ่งน้ีไม่ควร.”
อุปชฺฌาโยปิสฺส อตฺตโน สนฺติกำ อาคตกาเล วินเย ปญฺหำ กเถสิ 
“พุทฺธสาสเน นาม อิทำ กาตุำ วฏฺฏติ, อิทำ กาตุำ น วฏฺฏติ, อิทำ กปฺปติ, อิทำ น กปฺปติ -อิต.ิ

[อยากสึกจนซูบผอม]

ทา่นคิดว่า “โอ! กรรมน้ีหนัก; เราใคร่จะพ้นจากทุกข์ จึงบวช, 
แตใ่นพระพุทธศาสนาน้ี สถานเป็นที่เหยียดมือของเรา ไม่ปรากฏ, 
เราดำารงอยู่ในเรือน ก็อาจพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้  เราควรเป็นคฤหัสถ์ (ดีกวา่).”
โส จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ อิทำ กมฺมำ, อหำ ทุกฺขา มุจฺจติุกาโม ปพฺพชิโต, อธิ จ เม หตฺถปฺปสารณฏฺฐานเมว น ปญฺญายติ, 
เคเห ฐตฺวา วฏฺฏทุกฺขา มจฺุจิตุำ สกฺกา, มยา คิหินา ภวิตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ต้ังแต่น้ัน ท่านกระสัน (จะสึก) หมดยินดี (ในพรหมจรรย์) ไม่ทำาการสาธยายในอาการ ๓๒  ไม่เรียนอุทเทส 
ผอม ซูบซีด มตีัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น ถูกความเกียจคร้านครอบงำา เกลื่อนกล่นแล้วดว้ยหิดเป่ือย.
โส ตโต ปฏฺฐาย อุกฺกณฺฐิโต อนภริโต ทฺวตตฺึสากาเร สชฺฌายำ น กโรติ, อุทฺเทสำ น คณฺหาติ, 
กโิส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต อาลสิยาภิภูโต กจฺฉุปริกณิฺโณ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พวกภิกษุหนุ่มและสามเณร ถามท่านว่า 
“ผู้มีอายุ ทำาไม? ท่านจึงยืนแฉะอยู่ในที่ยืนแล้ว น่ังแฉะในที่น่ัง และถูกโรคผอมเหลืองครอบงำา 
ผอม ซูบซีด มตีัวสะพรั่งดว้ยเส้นเอ็น ถูกความเกียจครา้นครอบงำา เกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดเป่ือย, ท่านทำากรรมอะไรเล่า?”
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อถ นำ ทหรสามเณรา “อาวุโส กึ ตวฺำ ฐติฏฺฐาเน ฐิโตว, นิสินฺนฏฺฐาเน นิสินฺโนว อโหสิ,  
ปณฺฑุโรคาภิภูโต กิโส ลูโข ธมนิสนฺถตคตฺโต อาลสิยาภิภูโต กจฺฉุปริกิณฺโณ, กินฺเต กตำ -อติิ ปุจฺฉึสุ.

ภิกษุน้ัน. ผู้มีอายุ ผมเป็นผู้กระสัน.

“อุกกฺณฺฐิโตมฺหิ อาวุโส -อติิ.

ภิกษุสามเณร. เพราะเหตุไร?

“กกึารณา -อิต.ิ

ภิกษุน้ัน บอกพฤติการณ์น้ันแล้ว.
โส ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

ภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่าน้ัน บอกแก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ของท่านแล้ว.
เต ตสฺส อาจริยุปชฺฌายานำ อาจิกฺขึสุ.

พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ ไดพ้าทา่นไปยังสำานักพระศาสดา. 
อาจริยุปชฺฌายา ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺตกิำ อคมำสุ.

[รักษาจิตอย่างเดียว อาจพ้นทุกข์ได้]

พระศาสดา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมาทำาไมกัน?”
สตฺถา “กึ ภกิฺขเว อาคตตฺถ -อิติ อาห.

อาจารย์และอุปัชฌาย์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปน้ีกระสันในศาสนาของพระองค์.
“ภนฺเต อยำ ภิกฺขุ ตุมฺหากำ สาสเน อกฺุกณฺฐิโต -อติิ.

พระศาสดา. ได้ยินวา่ อยา่งน้ันหรือ? ภิกษุ.
“เอวำ กิร ภิกฺขุ -อติิ.

ภิกษุ. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดา. เพราะเหตุไร?
“กกึารณา -อิต.ิ

ภิกษุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (เพราะ) ข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์ จึงได้บวช, 
พระอาจารย์ของข้าพระองค์น้ัน กลา่วอภธิรรมกถา,  พระอุปัชฌาย์กล่าววินัยกถา.
ข้าพระองค์น้ันได้ทำาความตกลงใจวา่ “ในพระพุทธศาสนาน้ี สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลย, 
เราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจพ้นจากทุกข์ได้, เราจกัเป็นคฤหัสถ์’ ดังน้ี พระเจ้าข้า.

“อหำ ภนฺเต ทุกฺขา มุจจฺิตุกาโม ปพพฺชิโต, ตสฺส เม อาจริโย อภธิมฺมกถำ กเถสิ, อุปชฺฌาโย วินยกถำ, 
สวฺาหำ ‘อิธ เม หตฺถปฺปสารณฏฺฐานเมว นตฺถิ,  คิหินา หุตฺวา สกฺกา ทกฺุขา มุจจฺิตุำ, คิหี ภวิสฺสามตีิ สนฺนิฏฺฐานมกาสึ ภนฺเต -อิต.ิ
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พระศาสดา. ภิกษุ ถ้าเธอจกัสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่าน้ัน, กิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือ ย่อมไม่มี.
“สเจ ตฺวำ ภิกฺขุ เอกเมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสิ, อวเสสานำ รกฺขนกิจจฺำ นตฺถิ -อิต.ิ

ภิกษุ. อะไร? พระเจา้ข้า.
“กึ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. เธอจักอาจรกัษาเฉพาะจติของเธอ ได้ไหม?
“ตว จิตฺตเมว รกฺขิตุำ สกฺขิสฺสสิ -อติิ.

ภิกษุ. อาจรักษาได้ พระเจา้ข้า.
“สกฺขิสฺสามิ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา ประทานพระโอวาทน้ีว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงรักษาเฉพาะจติของตนไว้, เธออาจพ้นจากทุกข์ได้” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
“เตนหิ อตตฺโน จติฺตเมว รกฺขาหิ, สกกฺา ทุกฺขา มจฺุจิตุำ -อติิ อิมำ โอวาทำ ทตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต ที่เห็นได้แสนยาก ละเอียดยิ่งนัก 
มักตกไปในอารมณต์ามความใคร่,  
(เพราะวา่) จิตที่คุ้มครองไว้ได้ เป็นเหตุนำาสุขมาให้.”

“สุทุททฺสำ สุนิปุณำ ยตฺถกามนิปาตินำ 
จติฺตำ รกเฺขถ เมธาวี จติฺตำ คุตตฺำ สุขาวหำ -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สุทุทฺทสำ ได้แก่ ยากที่จะเห็นไดด้้วยดี.
ตตฺถ สุทุทฺทสำ -อิติ สุฏฺฐุ ททฺุทสำ.

บทวา่ สุนิปุณำ (ละเอียดที่สดุ) ได้แก่ ละเอียดอยา่งยิ่ง.
สุนิปุณำ -อิติ สุฏฺฐุ นิปุณำ ปรมสณฺหำ.

บาทพระคาถาว่า ยตถฺ กามนิปาตินำ  ความวา่ มักไมพ่ิจารณาดูฐานะทั้งหลายมีชาติเป็นต้น ตกไปในอารมณ์อยา่งใดอย่างหน่ึง
ในฐานที่ควรได้หรือไมค่วรได้ สมควรหรอืไม่สมควร.
ยตฺถ กามนิปาตินำ -อิติ ชาติอาทีนิ อโนโลเกตฺวา ลภิตพฺพาลภิตพฺพยตฺุตายุตฺตฏฺฐาเนสุ ยตฺถ กตฺถจิ นิปตนสีลำ.

บาทพระคาถาว่า จิตฺตำ รกฺเขถ เมธาวี  ความว่า 
คนอันธพาล มีปัญญาทราม ชื่อว่า สามารถรักษาจิตของตนไว้ได้ ย่อมไม่มี. 
เขาเป็นผู้เป็นไปในอำานาจจิต ย่อมถึงความพินาศฉิบหาย: ส่วนผู้มีปัญญา คือเป็นบัณฑติเทียว ย่อมอาจรกัษาจติไว้ได้.  
เพราะเหตุน้ัน แม้เธอจงคุ้มครองจิตไว้ให้ได้; 
เพราะวา่ จิตที่คุ้มครองไว้ได้ เป็นเหตุนำาสุขมาให้ คือย่อมนำามาซ่ึงสุขอันเกิดแต่มรรคผลและนิพพาน ดังน้ี.
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จิตฺตำ รกฺเขถ เมธาวี -อติิ อนฺธพาโล ทุมฺเมโธ อตฺตโน จิตตฺำ รกฺขิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ, จิตตฺวสิโก หุตฺวา อนยพฺยสนำ ปาปุณาติ. 
เมธาวี ปน ปณฺฑิโตว จิตฺตำ รกฺขิตุำ สกฺโกติ, ตสฺมา ตฺวำปิ จติฺตเมว โคเปหิ. 
อิทำ หิ จติฺตำ คุตฺตำ สุขาวหำ มคฺคผลนิพฺพานสุขานิ อาวหติ -อิต.ิ

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ัน บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาปริโยสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล มพีระโสดาบันเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อติิ.

เรื่องอกุกัณฐิตภกิษุ จบ.
อกฺุกณฺฐิตภกิฺขุวตฺถุ.
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๔. เรือ่งพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ
๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุชื่อวา่ สังฆรักขิต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ทูรงฺคมำ เอกจรำ” 
เป็นต้น.
“ทรูงฺคมำ เอกจรำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สงฺฆรกฺขิตำ นาม ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระไม่รับผ้าสาฎกท่ีพระหลานชายถวาย]

ดังได้สดับมา กุลบุตรผู้หน่ึงในกรุงสาวัตถี ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วออกบวช ได้อุปสมบทแล้ว 
มีนามว่า สังฆรักขิตเถระ  โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็บรรลพุระอรหัตผล.
สาวตฺถิยำ กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สตฺุวา นิกฺขมิตฺวา ปพพฺชิโต ลทฺธูปสมฺปโท สงฺฆรกฺขิตตฺเถโร นาม หุตวฺา 
กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

น้องชายของท่าน ได้บุตรแล้ว ก็ไดต้ั้งชื่อของพระเถระ (แก่บุตรน้ัน).
ตสฺส กนิฏฺโฐ ปุตฺตำ ลภติฺวา เถรสฺส นามำ อกาสิ.

เขามีนามวา่ ภาคิไนยสังฆรักขิต เจริญวัยแล้ว ได้บรรพชาอุปสมบทในสำานักของพระเถระ 
เข้าไปจำาพรรษาในวัดใกล้บ้านแห่งใดแห่งหน่ึง  ได้ผ้าวัสสาวาสิกสาฎก ๒ ผืน คือยาว ๗ ศอกผืนหน่ึง ยาว ๘ ศอกผืนหน่ึง 
กำาหนดไวว้่า “ผ้าผืนยาว ๘ ศอกจักเป็นของพระอุปัชฌาย์ของเรา” คดิวา่ “ผ้าผืนยาว ๗ ศอกจักเป็นของเรา” – 
โส ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิโต นาม หุตวฺา วยปฺปตฺโต เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชติฺวา ลทฺธูปสมฺปโท 
อญฺญตรสฺมึ คามการาเม วสฺสำ อุปคนฺตฺวา “เอกำ สตตฺหตฺถำ เอกำ อฏฺฐหตฺถำ -อิติ เทฺว วสฺสาวาสิกสาฏเก ลภิตฺวา 
“อฏฺฐหตฺถำ อุปชฺฌายสฺส เม ภวิสฺสติ -อิติ สลฺลกฺเขตวฺา “สตฺตหตฺถำ มยฺหำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา – 

ออกพรรษาแลว้ ประสงค์วา่ “จกัเยี่ยมพระอุปัชฌาย์” เดินมาพลางเที่ยวบิณฑบาตในระหวา่งทาง 
ครั้นมา (ถึง) แล้ว, เมื่อพระเถระยังไม่กลับมาสู่วิหารน่ันแล, เข้าไปสู่วิหารแลว้ ปัดกวาดที่สำาหรับพักกลางวันของพระเถระ 
จดัตั้งนำ้าล้างเท้าไว้ ปูอาสนะแล้วน่ังแลดูหนทางเป็นที่มา (แห่งพระเถระ) อยู่.
วุตฺถวสฺโส “อุปชฺฌายำ ปสฺสิสฺสามิ -อิติ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปิณฺฑาย จรนฺโต อาคนฺตวฺา, เถเร วิหารำ อนาคเตเยว, วิหารำ ป
วิสิตฺวา เถรสฺส ทวิาฏฺฐานำ สมฺมชฺชติฺวา ปาโททกำ อุปฏฺฐาเปตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต นิสีทิ.

ครั้นทราบความทีพ่ระเถระมาถึงแล้ว กระทำาการต้อนรับ รับบาตรจวีร อาราธนาพระเถระให้น่ัง ด้วยคำาว่า 
“ขอท่านน่ังเถิด ครับ” ถือพดัก้านตาล พัดแล้ว  ถวายนำ้าดื่ม ล้างเท้าทั้ง ๒ แล้ว  นำาผ้าสาฎกน้ันมาวางไว้ ณ ที่ใกล้เท้า 
เรียนวา่ “ทา่นครับ ขอท่านจงใช้สอยผ้าสาฎกผืนน้ี” ดังน้ีแล้ว ได้ยืนพดัอยู่.
อถสฺส อาคมนภาวำ ญตวฺา๑ ปจฺจุคฺคมนำ กตวฺา ปตตฺจีวรำ ปฏิคฺคเหตฺวา “นิสีทถ ภนฺเต -อติิ เถรำ นิสีทาเปตฺวา ตาลวณฺฏำ อาทาย 
วีชิตวฺา ปานียำ ทตวฺา ปาเท โธวติฺวา ตำ สาฏกำ อาเนตวฺา ปาทมูเล ฐเปตฺวา “ภนฺเต อิมำ ปริภุญฺชถ -อติิ วตฺวา วีชยมาโน อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระกลา่วกะเธอว่า “สังฆรักขิต จวีรของฉันบริบูรณ์,  เธอน่ันแล จงใช้สอย.”

๑ สี. ย.ุ อถ นำ อาคจฺฉนตฺำ ทิสฺวา.
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อถ นำ เถโร อาห “สงฺฆรกฺขิต มยฺหำ จีวรำ ปริปุณฺณำ, ตวฺเมว ปริภุญฺช -อติิ.

พระสังฆรกัขิต. ท่านครับ ผ้าสาฎกน้ี กระผมกำาหนดไว้เพื่อท่านทีเดียว จำาเดิมแต่เวลาที่กระผมได้แล้ว, 
ขอท่านจงทำาการใช้สอยเถิด.

“ภนฺเต มยา ลทธฺกาลโต ปฏฺฐาย อยำ ตุมฺหากเมว สลฺลกฺขิโต, ปริโภคำ กโรถ -อิต.ิ

พระเถระ. ช่างเถอะ สังฆรักขิต, จีวรของฉันบริบูรณ,์  เธอน่ันแล จงใช้สอยเถิด.
“โหตุ สงฺฆรกฺขิต,  ปริปุณฺณำ เม จวีรำ,  ตฺวเมว ปริภุญชฺ -อิต.ิ

พระสังฆรกัขิต. ท่านครับ ขอท่านอย่าทำาอย่างน้ันเลย,  (เพราะ) เมื่อท่านใช้สอยผ้าสาฎกน้ี, ผลมากจักมีแกก่ระผม.
“ภนฺเต มา เอวำ กโรถ,  ตุมฺเหหิ ปริภตฺุเต, มยฺหำ มหปฺผลำ ภวิสฺสติ -อิต.ิ

[พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย]

ลำาดับน้ัน เมื่อพระสังฆรกัขิตน้ัน แม้กล่าว (วิงวอน) อยู่แล้วๆ เล่าๆ,  พระเถระก็ไม่ปรารถนาผ้าสาฎกผืนน้ัน.
อถ นำ ตสฺส ปุนปฺปุนำ กเถนฺตสฺสาปิ, เถโร น อิจฺฉิ.

เธอยืนพัดอยูพ่ลางคิดอย่างน้ีวา่ 
“ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ เราเป็นหลานของพระเถระ;  ในเวลาบวชแลว้ เราก็เป็นสัทธิวิหาริก (ของท่าน), 
แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระอุปัชฌาย์ ก็ไม่ประสงคท์ำาการใช้สอยร่วมกับเรา, 
เมื่อพระอุปัชฌาย์น้ี ไม่ทำาการใช้สอยร่วมกับเรา, เราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะ,  เราจักเป็นคฤหัสถ์ (ดีกว่า).”
เอวำ โส วีชยมาโน ฐิโต ว จินฺเตสิ “อหำ เถรสฺส คิหิกาเล ภาคิเนยฺโย, ปพพฺชิตกาเล สทฺธวิิหารโิก, 
เอวำปิ มยา สทธฺึ อุปชฺฌาโย ปริโภคำ น กาตุกาโม,  อิมสฺมึ มยา สทฺธึ ปริโภคำ อกโรนฺเต, กึ เม สมณภาเวน, คิหี ภวิสฺสามิ -อิต.ิ

ขณะน้ัน เธอได้มีความคดิเห็นว่า “การครองเรือน ตั้งตัวได้ยาก, ๑เราผู้เป็นคฤหัสถ์ จักทำาการงานอะไรหนอ เลี้ยงชีวิต?”
อถสฺส เอตทโหสิ “ทุสฺสณฺฐาปิโย ฆราวาโส, กินฺนุ โข กตฺวา คิหิภูโต ชวีิสฺสามิ -อิต.ิ

ลำาดับน้ัน เธอคิดว่า “เราจักขายผ้าสาฎกผืนยาว ๘ ศอกแล้ว ซ้ือแม่แพะตัวหน่ึง, 
ธรรมดาแม่แพะย่อมตกลูกเรว็ เราน้ันจะขายลูกแพะที่ตกแล้วๆ ทำาให้เป็นต้นทุน, 
ครั้นรวมต้นทุนได้มากแล้ว จักนำาหญิงคนหน่ึงมาเป็นภริยา, นางจักคลอดบุตรคนหน่ึง. –  
ตโต จินฺเตสิ “อฏฺฐหตฺถสาฏกำ วิกกฺีณิตฺวา เอกำ เอฬิกำ คณฺหิสฺสามิ, เอฬิกา นาม ขิปฺปํ วิชายนฺติ, 
สวฺาหำ วิชาตำ วชิาตำ วิกกฺีณิตวฺา มูลำ กริสฺสามิ, มูเล พหู กตฺวา เอกำ ปชาปตึ อาเนสฺสามิ, สา เอกำ ปุตฺตำ วิชายิสฺสติ, – 

เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราจักตั้งชื่อหลวงลุงของเราแก่บุตรน้ัน แล้วให้น่ังในยานน้อย พาบุตรและภริยาของเรามาไหว้หลวงลุง, 
เมื่อเดินมา จักพดูกะภริยาของเราในระหวา่งทางว่า ‘หล่อนจงนำาบุตรมาแก่เราก่อน, เราจักนำา (อุ้ม) เขาไป.’ 
หล่อนจักพูดว่า ‘เธอจะต้องการอะไรด้วยบุตร, เธอจงมา, จงขับยานน้อยน้ีไป,’ แล้วรับเอาบุตรไป คดิว่า ‘ฉันจักนำาเขาไป,’ 
เมื่อไม่อาจอุ้มไปได้ จักทิ้งไว้ทีร่อยล้อ. – 

๑ เราผู้เป็นคฤหัสถ์ จักทำาการงานอะไรหนอ เล้ียงชีวิต?” ลำาดับนั้น เธอคิดว่า “ – ข้อความนี้หายไป
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อถสฺส มม มาตุลสฺส นามำ กตวฺา จูฬยานเก นิสีทาเปตวฺา มม ปุตฺตญจฺ ภริยญฺจ อาทาย มาตุลำ วนฺทติุำ อาคมิสฺสามิ, 
อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มม ภริยำ วกฺขามิ ‘อาเนหิ ตาว เม, ปุตตฺำ วหิสฺสามิ นนฺติ, 
สา ‘กินฺเต ปุตฺเตน, เอหิ, ยานกำ ปาเชหีติ วตฺวา ปุตฺตำ คเหตฺวา ‘อหำ เนสฺสามิ นนฺติ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี จกฺกปาเท ฉฑฺเฑสฺสติ, – 

เมื่อเป็นเช่นน้ัน ล้อจกัทับสรีระของเขาไป, ลำาดับน้ัน เราจะพูดกะหล่อนวา่ 
‘หล่อนไม่ได้ให้บุตรของฉัน แก่ฉันเอง, หล่อนไม่สามารถอุ้มบุตรน้ันไปได้, บุตรน้ันย่อมเป็นผู้อันเจา้ให้ฉิบหายเสียแล้ว’, 
จกัเอาดา้มปฏักตีหลัง (ของภริยา).”
อถสฺส สรีรำ อภิรุหิตวฺา จกฺกำ คมิสฺสติ, อถ นำ ‘ตฺวำ มม ปุตฺตำ เนว มยฺหำ อทาสิ นำ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ๑, นาสิโตสิ ตยาติ วตวฺา 
ปโตทยฏฺฐิยา ปิฏฺฐึ ปหริสฺสามิ -อติิ.

[พระเถระถูกพระหลานชายตี]

พระหลานชายน้ัน คิดอยู่อยา่งน้ัน พลางยืนพดัอยู่เทียว เอาพัดกา้นตาลตีศีรษะพระเถระแล้ว.
โส เอวำ จินฺเตนฺโต ฐตวฺา วีชยมาโนว เถรสฺส สีสำ ตาลวณฺเฏน ปหริ.

พระเถระใคร่ครวญอยูว่่า “เพราะเหตุไรหนอแล เราจึงถูกสังฆรักขิตตีศรีษะ?” 
ทราบเรื่องทีพ่ระหลานชายน้ันคดิแล้วๆ ทั้งหมด, จึงพูดว่า 
“สังฆรกัขิต เธอไม่ไดอ้าจจะให้ประหารมาตุคาม, ในเรื่องน้ี พระเถระผู้แก่มีโทษอะไรเล่า?”
เถโร “กินฺนุ โข อหำ สงฺฆรกฺขิเตน สีเส ปหโต -อติิ อุปธาเรนฺโต เตน จินฺติตจินฺติตำ สพพฺำ ญตฺวา 
“สงฺฆรกฺขิต มาตุคามสฺส ปหารำ ทาตุำ นาสกฺขิ, เอตฺถ มหลฺลกตฺเถรสฺส โก โทโส -อติิ อาห.

เธอคดิวา่ “ตายจริง เราฉิบหายแล้ว, นัยวา่พระอุปัชฌายะรู้เรื่องที่เราคดิแล้วๆ, เราจะต้องการอะไรดว้ยความเป็นสมณะ” 
ดังน้ีแล้ว จึงทิ้งพัดก้านตาล ปรารภเพื่อจะหนีไป.
โส “อโห นฏฺโฐมฺหิ, ญาตำ กริ เม อุปชฺฌาเยน จินฺตติจินฺตติำ, กึ เม สมณภาเวน -อติิ ตาลวณฺฏำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายิตุำ อารทฺโธ.

[พระศาสดาตรสัถามเหตุท่ีเกดิข้ึน]

ลำาดับน้ัน ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย ไล่ตามจับภิกษุน้ัน พามายังสำานักพระศาสดา. 
อถ นำ ทหรสามเณรา อนุพนฺธิตวฺา อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ อาคมึสุ.

พระศาสดาทรงเห็นภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสถามวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมาทำาไมกัน?  พวกเธอได้ภกิษุรูปหน่ึงหรือ?”
สตฺถา เต ภกิฺขู ทิสฺวา “กึ ภกิฺขเว อาคตตฺถ, เอโก โว ภิกฺขุ ลทฺโธ -อติิ ปุจฺฉิ.

พวกภกิษุ. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า, พวกข้าพระองคพ์าภกิษุ หนุ่มรูปน้ัน ซ่ึงกระสัน๒ แล้วหลบหนี มายังสำานักพระองค์.
“อาม ภนฺเต อิมำ ทหรำ อกฺุกณฺฐติฺวา ปลายนฺตำ คเหตฺวา ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคตมฺห -อิต.ิ

พระศาสดา. ได้ยินวา่ อยา่งน้ันหรือ?  ภิกษุ.
“เอวำ กิร ภิกฺขุ -อติิ.

๑ สี. ย.ุ น สนฺธาเรตุำ อสกฺขิ.
๒ เบื่อหน่าย อยากสึก
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พระสังฆรกัขิต. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดา. ภิกษุ เธอทำากรรมหนักอย่างน้ัน เพือ่อะไร? 
เธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ปรารภความเพียร พระองค์หน่ึงมิใช่หรือ? 
เธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจา้ผู้เช่นเราแล้ว ไม่ได้อาจให้เขาเรียกตนวา่ ‘พระโสดาบัน’ ‘พระสกทาคาม’ี
‘พระอนาคามี’ หรือ ‘พระอรหันต์’,  ได้ทำากรรมหนักอย่างน้ันเพื่ออะไร?

“กิมตฺถำ เต ภิกฺขุ เอวำ ภาริยำ กมฺมำ กตำ?  นนุ ตวฺำ อารทธฺวริิยสฺส เอกสฺส พุทฺธสฺส ปุตฺโต, 
มาทิสสฺส นาม พทฺุธสฺส สาสเน ปพฺพชติฺวา อตตฺานำ ‘โสตาปนฺโนติ วา 
‘สกทาคามีติ วา ‘อนาคามตีิ วา ‘อรหาติ วา วทาเปตุำ นาสกฺขิ,  กิมตฺถำ เอวำ ภาริยำ กมฺมมกาสิ -อิต.ิ

พระสังฆรกัขิต. ข้าพระองค์กระสัน พระเจ้าข้า.
“อุกกฺณฺฐิโตสฺมิ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. เพราะเหตุไร? เธอจึงกระสัน.
“กกึารณา อกฺุกณฺฐิโตสิ -อิต.ิ

พระสังฆรกัขิตน้ัน กราบทูลเรือ่งน้ันทั้งหมดแด่พระศาสดา 
จำาเดิมแต่วันทีต่นได้ผ้าวัสสาวาสิกสาฎก จนถึงเอาพันก้านตาลตพีระเถระแล้ว กราบทูลวา่ 
“เพราะเหตุน้ี ข้าพระองค์จึงหนีไป พระเจา้ข้า.”
โส วสฺสาวาสกิสาฏกานำ ลทธฺทิวสโต ปฏฺฐาย ยาว เถรสฺส ตาลวณฺเฏน ปหารา สพพฺำ ตำ ปวตตฺึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา 
“อิมินา การเณน ปลาโตสฺมิ ภนฺเต -อติิ อาห.

[สำารวมจิตเป็นเหตุให้พ้นเครื่องผูกของมาร]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอวา่ “มาเถิด ภกิษุ, เธออย่าคดิไปเลย, ธรรมดาจิตน่ีมีหน้าทีร่ับอารมณ์ แม้มีอยู่ในที่ไกล, 
ควรที่ภกิษุจักพยายามเพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากเครื่องผูกคือราคะ โทสะ โมหะ” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “เอหิ ภิกฺขุ, มา จินฺตย,ิ จิตตฺำ นาเมตำ ทูเร โหนฺตำปิ อารมฺมณำ สมฺปฏิจฺฉกชาตกิำ, 
ราคโทสโมหพนฺธนา มุจฺจนตฺถาย วายมิตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ชนเหล่าใด จกัสำารวมจติ อันไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียว 
ไม่มีสรรีะ มีถำ้าเป็นที่อาศัย 
ชนเหล่าน้ัน จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร.”

“ทรูงฺคมำ เอกจรำ อสรีรำ คุหาสยำ 
เย จติฺตำ สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทูรงฺคมำ เป็นต้น (พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปน้ี) 
ตตฺถ ทูรงฺคมำ -อิต.ิ 
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กช็ื่อวา่การไปและการมาของจติ โดยส่วนแห่งทิศมีทิศบูรพาเป็นต้น แม้ประมาณเท่าใยแมลงมุม ย่อมไม่มี,   
จติน้ันย่อมรับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกล เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อว่า ทูรงฺคมำ.
จติฺตสฺส หิ มกฺกฏสตฺุตมตฺตกำปิ ปุรตฺถิมาทิทิสาภาเคน คมนาคมนำ นาม นตฺถิ, ทูเร สนฺตำปิ อารมฺมณำ สมฺปฏิจฺฉติ -อติิ 
ทูรงฺคมำ นาม ชาตำ.

อน่ึง จิต ๗-๘ ดวง ชื่อว่าสามารถเกิดข้ึนเน่ืองเป็นช่อโดยความรวมกันในขณะเดียว ย่อมไม่มี, 
ในกาลเป็นที่เกิดข้ึน จติย่อมเกิดข้ึนทีละดวงๆ, เมื่อจิตดวงน้ันดับแล้ว, จิตดวงใหม่ก็เกดิข้ึนทีละดวงอีก 
เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อว่า เอกจรำ.
สตฺตฏฺฐจติฺตานิ ปน เอกโต กณฺณิกพทฺธานิ เอกกฺขเณ อุปฺปชฺชิตุำ สมตฺถานิ นาม นตฺถิ, อุปฺปตฺติกาเล เอเกกเมว จิตตฺำ อุปฺปชฺชติ,
ตสฺมึ นิรทฺุเธ, ปุน เอเกกเมว อุปฺปชฺชติ -อติิ เอกจรำ นาม ชาตำ.

สรีรสัณฐานก็ดี ประเภทแห่งสีมีสีเขียวเป็นต้นเป็นประการกด็ี ของจิต ย่อมไม่มี เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อว่า อสรีรำ.
จติฺตสฺส สรรีสณฺฐานำ วา นีลาทิปกาโร วณฺณเภโท วา นตฺถิ -อติิ อสรีรำ นาม ชาตำ.

ถำ้าคือมหาภตู ๔๑ ชื่อว่า คูหา,  ก็จติน้ีอาศัยหทัยรูปเป็นไปอยู่๒ เพราะเหตุน้ัน จึงชื่อว่า คุหาสยำ.
คุหา นาม จตุมหาภตูคุหา,  อิทญฺจ หทยรูปํ นิสฺสาย ปวตฺตติ -อิติ คุหาสยำ นาม ชาตำ.

สองบทวา่ เย จิตฺตำ  ความว่า ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึง คือเป็นบุรุษหรือสตรี เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต 
เมื่อไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน ละกิเลสที่เกดิข้ึนแล้ว เพราะความฟั่นเฟือนแห่งสติ 
ชื่อว่าจักสำารวมจติ คือจักทำาจิตให้สงบ ได้แก่ไมใ่ห้ฟุ้งซ่าน.
เย จิตฺตำ -อิติ เย เกจิ ปุริสา วา อติฺถี วา คหฏฺฐา วา ปพฺพชติา วา อนุปฺปชฺชนกกิเลสสฺส อุปฺปชฺชิตุำ อเทนฺตา 
สติสมฺโมเสน อุปฺปนฺนกิเลสำ ปชหนฺตา จิตตฺำ สญฺญเมสฺสนฺติ สญฺญตำ อวิกฺขิตตฺำ กริสฺสนฺติ.

บาทพระคาถาว่า โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา  ความว่า 
ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ชื่อว่าจกัพ้นจากวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓ อันนับวา่เป็นเครื่องผูกแห่งมาร เพราะไม่มีเครื่องผูกคือกิเลส.
โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา -อติิ สพฺเพ เต กิเลสพนฺธนาภาเวน มารพนฺธนสงฺขาตา เตภูมิกวฏฺฏา มุจจฺิสฺสนฺติ -อิต.ิ

ในกาลจบเทศนา พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาปริโยสาเน ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถโร โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย ชาตา.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อติิ.

เรื่องพระภาคิไนยสังฆรกัขิตเถระ จบ.
ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ.

๑ มหาภูต ๔ คือ ดนิ นำ้า ไฟ ลม.
๒ อีกนยัหนึ่ง แปลว่า จิตอาศัยมหาภูตนี้ คือหทัยรูป.
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๕. เรือ่งพระจิตตหัตถเถระ
๕. จติฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อจติหัตถ์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส”
“อนวฏฺฐิตจติฺตสฺส -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จติฺตหตฺถตฺเถรำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[เขาเท่ียวตามโค จนอ่อนเพลีย]

ได้ยินว่า กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง แสวงหาโคผู้ที่หายไปอยู่ จึงเข้าป่า พบโคผู้ในเวลาเที่ยง ปล่อยเข้าฝูง แล้วคดิวา่ 
“เราจักได้วัตถุสักว่าอาหาร ในสำานักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้” ถูกความหิวกระหายรบกวนแล้ว 
จึงเข้าไปสู่วิหารถึงสำานักของภิกษุทั้งหลาย ไหว้แล้วได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต นฏฺฐโคณำ ปริเยสนฺโต อรญฺญำ ปวิสิตฺวา มชฺฌนฺติกกาเล โคณำ ทิสวฺา ยูเถ วิสฺสชฺเชตฺวา 
“อวสฺสำ อยฺยานำ สนฺติเก อาหารมตฺตำ ลภิสฺสามิ -อิติ ขุปฺปิปาสาปีฬิโต วิหารำ ปวิสิตฺวา ภิกฺขูนำ สนฺตกิำ คนฺตวฺา วนฺทติฺวา 
เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

กใ็นสมัยน้ันแล ภตัรอันเหลือจากภกิษุทั้งหลายฉัน ยังมีอยู่ในถาดสำาหรับใส่ภัตรอันเป็นเดน.
ตสฺมึ โข ปน สมเย ภิกฺขูนำ อวกกฺารปาติยำ ภตฺุตาวเสสกำ ภตตฺำ โหติ.

ภิกษุเหล่าน้ันเห็นเขาถูกความหิวรบกวนแล้ว จึงกลา่ววา่ “เชิญท่านถือเอาภัตรกินเถิด.”
เต ตำ ฉาตกปีฬิตำ ทิสฺวา “อิงฺฆ ภตฺตำ คเหตวฺา ภญฺุช -อิติ วทึส.ุ

กช็ื่อวา่ในครั้งพุทธกาล แกงและกับมากมายย่อมเกิดข้ึน.
พุทฺธกาเล จ นาม อเนกสูปพฺยญฺชนำ อุปฺปชฺชติ.

เขารับภัตรพอเยียวยาอตัตภาพจากถาดน้ันบริโภคแล้ว ดื่มนำ้า ล้างมือ ไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้ว ถามว่า 
“ทา่นครับ วันน้ี พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ไปสู่ที่นิมนต์แล้วหรอื?” 
โส ตโต ยาปนมตตฺำ คเหตฺวา ภุญฺชติฺวา ปานียำ ปิวิตวฺา หตฺเถ โธวิตวฺา ภิกฺขู วนฺทติฺวา 
“กึ ภนฺเต อชฺช อยฺยา นิมนฺตนฏฺฐานำ อคมำสุ -อิต.ิ

ภิกษุทั้งหลายตอบว่า “อุบาสก วันน้ี ไม่มี,  ภิกษุทั้งหลายย่อมได้ (ภัตตาหาร) เนืองๆ โดยทำานองน้ีเทียว.”
“นตฺถิ อุปาสก, ภิกฺขู อิมินา ว นีหาเรน นิพทธฺำ ลภนฺติ -อติิ.

[เขาบวชเป็นภิกษุ]

เขาคิดวา่ “พวกเรา ลุกข้ึนแล้วลุกข้ึนเล่า แม้ทำาการงานเนืองๆ ตลอดคืนและวัน ก็ยังไม่ได้ภัตรมีกับอันอร่อยอยา่งน้ี, 
ได้ยินว่า ภิกษุเหล่าน้ีย่อมฉันเนืองๆ, เราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์, เราจักเป็นภิกษุ” ดังน้ีแล้ว 
จึงเข้าไปหาภกิษุทั้งหลาย ขอบรรพชาแล้ว.
โส “มยำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย รตฺตินฺทวิำ นิพทฺธำ กมฺมำ กโรนฺตาปิ เอวำ มธรุพฺยญชฺนภตฺตำ น ลภาม, 
อิเม กริ นิพทฺธำ ภุญฺชนฺติ, กึ เม คิหิภาเวน, ภิกฺขุ ภวิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา ภกิฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.
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ลำาดับน้ัน พวกภิกษุพดูกะเขาว่า “เป็นการดี อุบาสก” ให้เขาบรรพชาแลว้.
อถ นำ ภกิฺขู “สาธุ อุปาสก -อิติ ปพฺพาเชสุำ.

เขาได้อุปสมบทแล้ว ทำาวัตรและปฏิวัตร ซ่ึงเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวง.
โส ลทฺธูปสมฺปโท สพพฺุปการำ วตฺตปฏิวตฺตำ อกาสิ.

เธอได้มีสรรีะอ้วนท้วนโดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน เพราะลาภและสักการะที่เกิดข้ึนแกพ่ระพุทธะ๑ ทั้งหลาย.
โส พุทธฺานำ อุปฺปนฺเนน ลาภสกฺกาเรน กติปาหจฺจเยน ถูลสรีโร อโหสิ.

[เขาบวชๆ สกึๆ ถึง ๖ ครั้ง]

แต่น้ัน เธอคดิวา่ “เราจักต้องการอะไรดว้ยการเที่ยวไปเพื่อภิกษุเลี้ยงชีพ, เราจกัเป็นคฤหัสถ์.”
ตโต จินฺเตสิ “กึ เม ภกิฺขาย จริตวฺา ชีวิเตน, คิหี ภวิสฺสามิ -อติิ.

เธอสึกเข้าเรือนแล้ว.
โส วพิฺภมิตฺวา เคหำ ปาวิสิ.

เมื่อกุลบุตร [ทดิสึกใหม่] น้ัน ทำาการงานอยู่ในเรือน โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน สรรีะก็ซูบผอม.
ตสฺส เคเห กมฺมำ กโรนฺตสฺส กติปาเหเนว สรีรำ มิลายิ.

แต่น้ันเธอคิดว่า “ประโยชน์อะไรของเรา ด้วยทกุข์น้ี,  เราจักเป็นสมณะ” ดังน้ีแล้ว ก็กลับมาบวชใหม่.
ตโต “กึ เม อิมินา ทุกฺเขน, สมโณ ภวิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา ปุนาคนฺตวฺา ปพฺพชิ.

เธอยับยั้งอยู่ไม่ได้กีว่ัน กระสันข้ึนแล้วสึกอกี แต่เธอได้มีอุปการะแกพ่วกภกิษุในเวลาบวช.
โส กติปาหำ วีตินาเมตวฺา ปุน อกฺุกณฺฐติฺวา วพิฺภมิ.  ปพฺพชติกาเล ปน ภิกฺขูนำ อุปการโก อโหสิ.

โดย ๒-๓ วัน เท่าน้ัน เธอกร็ะอาใจแม้อีก คิดวา่ “ประโยชน์อะไรของเราด้วยความเป็นคฤหัสถ์, เราจักบวช” 
จึงไปไหว้ภิกษุทั้งหลาย ขอบรรพชาแล้ว.
โส ปุนปิ กติปาเหเนว อุกฺกณฺฐิตฺวา “กึ เม คิหิภาเวน, ปพพฺชิสฺสามิ -อติิ คนฺตวฺา ภิกฺขู วนฺทติฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ให้เขาบรรพชาอกีแล้ว ดว้ยอำานาจแห่งอุปการะ, เขาบวชแล้วก็สึก อยู่อย่างน้ีถึง ๖ ครั้ง.
อถ นำ ภกิฺขู อุปการวเสน ปุน ปพพฺาชยึสุ,  เอวำ โส ฉกฺขตฺตุำ ปพฺพชติฺวา อุปฺปพฺพชิโต.

ภิกษุทั้งหลายคิดว่า “ภิกษุน่ี เป็นไปในอำานาจแห่งจิตเที่ยวไปอยู่” จึงขนานนามแก่เธอวา่ “จติตหัตถเถระ.”
ตสฺส ภิกฺขู “เอส จติฺตวสิโก หุตวฺา วิจรติ -อติิ “จติฺตหตฺถตฺเถโร -อิติ นามำ กรึส.ุ

[ครั้งท่ี ๗ เขาเกิดธรรมสังเวช จึงบวชไม่สึก]

เมื่อนายจติตหัตถ์น้ันเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่อย่างน้ีเทียว  ภริยาได้มีครรภ์แล้ว.
ตสฺเสวำ อปราปรำ วจิรนฺตสฺเสว, ภริยา คพฺภินี อโหสิ.

ในวาระที่ ๗ เขาแบกเครือ่งไถจากป่าไปเรือน วางเครื่องใช้ไว้แล้ว เข้าห้องดว้ยประสงค์วา่ “จักหยิบผ้ากาสาวะของตน.”

๑ ใช้ศพัท์ว่า พุทฺธานำ ในท่ีนี้ น่าจะหมายถึง พระสัมพุทธะ และอนุพุทธะหรือพระสาวกพุทธะ.
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โส สตตฺเม วาเร อรญฺญโต กสิภณฺฑำ อาทาย เคหำ คนฺตฺวา ภณฺฑกำ ฐเปตฺวา “อตตฺโน กาสาวำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ คพฺภำ ปาวิสิ.

ในขณะน้ัน ภริยาของเขากำาลังนอนหลับ.
ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ภริยา นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายติ.

ผา้ที่หล่อนนุ่ง หลุดลุ่ย,  นำ้าลายไหลออกจากปาก, จมกูก็กรนดังครืดๆ, ปากอ้า, กัดฟัน.
ตสฺสา นิวตฺถสาฏโก อปคโต.  มุขโต ลาลา ปคฺฆรติ,  นาสา ฆุรุฆุรายต,ิ  มุขำ วิวฏำ,  ทนฺตำ ฆำสติ.๑ 

หล่อนปรากฏแกเ่ขาประดุจสรีระทีพ่องข้ึน.
สา ตสฺส อุทธฺุมาตกสรรีำ วิย อุปฏฺฐาสิ.

เขาคิดวา่ “สรีระน้ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์.  
เราบวชตลอดกาลประมาณเท่าน้ีแล้ว อาศัยสรรีะน้ีจึงไม่สามารถดำารงอยู่ในภิกษุภาวะได้” ดังน้ีแล้ว 
ก็ฉวยผ้ากาสาวะพันท้อง พลางออกจากเรือน.
โส “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อิทำ, อหำ เอตตฺกำ กาลำ ปพฺพชติฺวา อิมำ นิสฺสาย ภิกฺขุภาเว สณฺฐาตุำ นาสกฺขึ -อติิ 
กาสาวโกฏิยำ คเหตวฺา อทุเร พนฺธนฺโต ว เคหา นิกฺขมิ.

ขณะน้ัน แม่ยายของเขายืนอยู่ที่เรือนตดิต่อกัน เห็นเขากำาลังเดินไปดว้ยอาการอยา่งน้ัน คิดว่า 
“เจา้น่ีกลับไปอีกแล้ว เขามาจากป่าเดี๋ยวน้ีเอง  พันผ้ากาสาวะที่ท้องออกเดินบ่ายหน้าตรงไปวิหาร; เกิดเหตุอะไรกันหนอ?” 
จึงเข้าเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู่ รู้วา่ “เขาเห็นลูกสาวของเราน้ี มีความรำาคาญ๒ ไปเสียแล้ว” จึงตีลูกสาว กลา่วว่า 
“นางชั่วชาติ จงลุกข้ึน,  ผวัของเอ็ง เห็นเอ็งกำาลังหลับ มีความรำาคาญไปเสียแล้ว, ตั้งแต่น้ีเอ็งจะไม่มีเขาละ”.
อถสฺส อนนฺตรเคเห ฐติา สสฺสุ ตำ ตถา คจฺฉมานำ ทิสวฺา 
“อยำ ปฏิกฺกนฺโต อิทาเนว อรญฺญโต อาคจฺฉนฺโต ว กาสาวำ อุทเร พนฺธติฺวา นิกฺขนฺโต วิหาราภิมุโข คจฺฉติ, กินฺนุ โข -อิติ 
เคหำ ปวิสิตวฺา นิททฺายมานำ ธตีรำ ปสฺสิตวฺา “โส อิมำ ทิสฺวา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คโต -อติิ ญตฺวา ธตีรำ ปหรติฺวา 
“อุฏฺเฐหิ กาฬกณฺณิ, สามิโก เต ตำ นิทฺทายมานำ ทิสวฺา วิปฺปฏิสารี หุตฺวา คโต, นตฺถิ โส อโิต ปฏฺฐาย ตุยฺหำ -อิติ อาห.

ลูกสาวกล่าวว่า “หลีกไป หลีกไปเถิด แม่, เขาจะไปข้างไหน, อีก ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็มาอีก.”
“อเปหิ อเปหิ อมฺม, กุโต ตสฺส คมนำ, กติปาเหเนว ปุน อาคมิสฺสติ -อิต.ิ

แม้นายจติตหัตถ์น้ัน บ่นไปวา่ “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์” กำาลังเดินไปๆ บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
โสปิ “อนิจฺจำ ทุกฺขำ -อิติ วตวฺา คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺโต ว โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

เขาไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแลว้ ก็ขอบรรพชา.
โส คนฺตฺวา ภกิฺขู วนฺทิตวฺา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

ภิกษุทั้งหลายกล่าววา่ 
“พวกเราจักไม่อาจให้ทา่นบรรพชาได้,  ความเป็นสมณะของท่านจักมีมาจากที่ไหน?  ศีรษะของท่านเช่นกันหินลับมีด.”
“น สกฺขิสฺสาม มยำ ตำ ปพพฺาเชตุำ, กโุต ตุยฺหำ สมณภาโว, สตฺถก นิสาทนปาสาณสทิสำ ตว สีสำ -อติิ.

๑ สี. ม. ย.ุ ทนฺตำ ฆำสติ -อิติ. นตฺถิ.
๒ วิปฺปฏิสารี เดือดร้อน, ร้อนใจ, มีการระลึกอาศัยซึ่งกรรมอันบัณฑิตพึงเกลียด
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เขากล่าวว่า “ท่านครับ พวกท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กระผมบวชในคราวน้ีอีกคราวหน่ึงเถิด.”
“ภนฺเต อิทานิ มำ อนุกมฺปาย เอกวารำ ปพฺพาเชถ -อติิ.

ภิกษุเหล่าน้ันจึงให้เขาบวชแล้ว ด้วยอำานาจแห่งอุปการะ.
เต ตำ อุปการวเสน ปพพฺาชยึสุ.

[บรรลุพระอรหัตแล้วถูกหาว่าพูดไม่จริง]

ได้ ๒-๓ วันเท่าน้ัน เธอก็บรรลพุระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา.
โส กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ภิกษุแม้เหล่าน้ัน พดูกับเธอว่า “คุณจิตตหัตถ์ คุณควรรู้สมัยที่คุณจะไปโดยแท้.  ทำาไม ในครั้งน้ี คุณจึงชักช้าอยู่เล่า?”. 
เตปิ ตำ อาหำสุ “อาวุโส จิตตฺหตฺถ, ตว คมนสมยำ ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ, อิมสฺมึ เต วาเร จิรายติำ -อิต.ิ

เธอกลา่วว่า “พวกผมไปแล้วในเวลาที่มีความเกี่ยวข้อง๑หรอกครับ, ความเกี่ยวข้องน้ัน ผมตดัได้แล้ว, 
ต่อไปน้ี พวกผมมีความไม่ไปเป็นธรรมดา.”
“ภนฺเต สำสคฺคสฺส อตฺถิภาวกาเล คตมฺห, โส โน สำสคฺโค ฉินฺโน, อิทานิ อคมนธมฺมา ชาตมฺห -อิต.ิ

พวกภกิษุ พากันไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้ี ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างน้ี, กลา่วชือ่อย่างน้ี, เธอพยากรณ์พระอรหัต, เธอพูดคำาไม่จริง.”
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา “ภนฺเต อยำ ภิกฺขุ อมฺเหหิ เอวำ วุตโฺต เอวำ นาม กเถติ, อญฺญำ พฺยากโรต,ิ อภูตำ วทติ -อิติ อาหำสุ.

พระศาสดา ตรัสวา่ 
“อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรา ได้ทำาการไปและการมา ในเวลาไมรู่้พระสัทธรรม ในเวลาที่ตนยังมีจติไม่มั่นคง, 
บัดน้ี บุตรของเราน้ัน ละบุญและบาปได้แล้ว” ไดต้รัส ๒ พระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “อาม ภิกฺขเว, มม ปุตฺโต อตฺตโน อนวฏฺฐติ จติฺต กาเล สทธฺมฺมำ อชานนกาเล คมนาคมนำ อกาสิ, 
อิทานิสฺส ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ ปหีนำ -อิติ วตวฺา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 

“ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์ แก่ผู้มีจติไม่มั่นคง ไม่รู้แจ้งซ่ึงพระสัทธรรม 
มีความเลื่อมใสอันเลื่อมลอย, 
ภัย (ความกลัว) ย่อมไม่มีแก่ผู้มีจติอันราคะไม่ซึมซาบ 
มีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบ ละบุญและบาปได้  ตื่นอยู่.”

“อนวฏฺฐติจติฺตสฺส สทธฺมฺมำ อวิชานโต 
ปริปฺลวปสาทสฺส ปญฺญา น ปริปูรติ
อนวสฺสุตจติฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส
ปุญฺญปาปปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภยำ -อติิ.

๑ หมายถึง กิเลสเป็นเคร่ืองเกี่ยวข้อง.
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บรรดาบทเหล่าน้ัน ดว้ยบทว่า อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส  พระศาสดาทรงแสดงเน้ือความวา่ 
“ชื่อว่าจิตน้ี ของใครๆ ไม่มีแน่นอนหรือมั่นคง; 
ก็บุคคลใด ไมด่ำารงอยู่ในภาวะไหนๆ เหมือนกับฟักเขียวที่ตั้งไว้บนหลังม้า เหมือนกับหลักที่ปักไว้ในกองแกลบ 
เหมือนกับดอกกระทุ่มบนศรีษะล้าน,  บางคราวเป็นเสวก บางครั้งเป็นอาชวีก บางคาบเป็นนิครนถ์ บางเวลาเป็นดาบส, 
บุคคลเห็นปานน้ี ชื่อว่ามีจติไม่มั่นคง, 
ปัญญาอันเป็นกามาวจรกด็ี อันต่างดว้ยปัญญามีรูปาวจรเป็นอาทิก็ดี ย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลน้ัน ผู้มีจิตไม่มั่นคง 
ไมรู่้พระสัทธรรมน้ี อันต่างโดยโพธิปักขิยธรรม ๓๗๑ ชื่อว่ามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย เพราะความเป็นผู้มีศรัทธาน้อยหรือ
เพราะความเป็นผู้มีศรทัธาคลอนแคลน, 
เมื่อปัญญาแม้เป็นกามาวจรไม่บริบูรณ์ ปัญญาที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตระ จักบริบูรณ์ได้แก่ที่ไหนเล่า?
ตตฺถ อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส -อิติ “จิตตฺำ นาเมตำ กสฺสจิ นิพทฺธำ วา ถาวรำ วา นตฺถิ, 
โย ปน ปุคฺคโล อสฺสปิฏฺเฐ ฐปิตกุมฺภณฺฑำ วิย ถุสราสิมฺหิ โกฏิตขาณุโก วิย ขลฺลาตสีเส กทมฺพปุปฺผำ วิย กตฺถจิ น สณฐฺาติ 
กทาจิ เสวโก โหติ กทาจิ อาชวีโก กทาจิ นิคณฺโฐ กทาจิ ตาปโส 
เอวรูโป ปุคฺคโล อนวฏฺฐติจิตฺโต นาม 

ตสฺส อนวฏฺฐติจติฺตสฺส สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมเภทำ อิมำ สทธฺมฺมำ อชานนฺตสฺส ปรติฺตสทธฺตาย วา อุลฺลวนสทฺธตาย วา 
ปริปฺลวปสาทสฺส กามาวจราปิ รูปาวจราทิเภทาปิ ปญฺญา น ปริปูรติ, 
กามาวจรายปิ อปริปูรยมานาย, กโุต ว รูปาวจรารูปาวจรโลกตฺุตรปญฺญาปริปูริสฺสติ -อิติ ทีเปต.ิ  

บทวา่ อนวสสฺุตจิตฺตสฺส ได้แก่ ผู้มจีิตอันราคะไม่ชุ่มแล้ว.
อนวสสฺุตจิตฺตสฺส -อติิ ราเคน อตินฺตจิตตฺสฺส.

ในบทวา่ อนนฺวเหตเจตโส พระผู้มีพระภาคตรัสความที่จติถูกโทสะกระทบแล้วไว้ในอาคตสถาน๒ ว่า 
“มีจติถูกโทสะกระทบ เกิดเป็นดังเสาเข่ือน.”
แตใ่นบทวา่ อนนฺวาหตเจตโส น้ี บัณฑติพึงทราบเน้ือความวา่ “ผู้มีจติอันโทสะไม่กระทบ.”
อนนฺวาหตเจตโส -อิติ “อาหตจติฺโต ขีลชาโต -อติิ๓ อาคตฏฺฐาเน โทเสน จติฺตสฺส ปหตภาโว วุตฺโต, 
อธิ ปน “โทเสน อปฺปฏิหตจติฺตสฺส -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ ปุญฺญปาปปหีนสฺส  ความว่า ผู้ละบุญและบาปได้ด้วยมรรคที่ ๔ คือผู้สิ้นอาสวะแล้ว.
ปุญฺญปาปปหีนสฺส -อิติ จตตฺุถมคฺเคน ปหีนปุญฺญสฺส เจว ปหีนปาปสฺส จ ขีณาสวสฺส.

บาทพระคาถาว่า นตฺถิ ชาครโต ภยำ  ความวา่ 
ความไม่มีภัย ดูเหมือนพระผู้มีพระภาคตรัสไว้สำาหรับทา่นผู้สิ้นอาสวะ ต่ืนอยู่แล, 
กท็่านผู้สิ้นอาสวะน้ัน ชื่อวา่ ต่ืนแล้ว เพราะประกอบด้วยธรรมเป็นเหตตุื่นทั้งหลาย มีศรัทธาเป็นอาทิ, 
เพราะฉะน้ัน ท่านตื่นอยู่ (ต่ืนนอน) กต็าม ยังไม่ตื่น (ยังนอนหลับ) ก็ตาม 

๑ มีธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ๓๗ เป็นประเภท.
๒ ท่ีแห่งบาลีประเทศอันมาแล้ว. อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๐. ม. มู. ๑๒/๒๐๖.
๓ อภิ. วิ. ๓๕/๕๑๐. ม. ม.ู ๑๒/๒๐๖.
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ภัยคือกิเลส ชื่อวา่ย่อมไม่มี เพราะกิเลสทั้งหลายไม่มีการหวนกลับมา, 
จริงอยู่ กิเลสท้ังหลาย ช่ือว่าย่อมไม่ติดตามท่าน เพราะกิเลสท้ังหลายท่ีท่านละได้แล้วด้วยมรรคน้ันๆ ไม่มีการเข้าไปหา (ท่าน) อีก
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
“กิเลสเหล่าใด อันอริยบุคคลละได้แล้วด้วยโสดาปัตติมรรค, เธอย่อมไม่มาหา คือไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่าน้ันอีก; 
กิเลสเหล่าใด อันอริยบุคคลละได้แล้วด้วยสกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตมรรค, 
เธอย่อมไม่มาหา คือไมก่ลับมาสู่กิเลสเหล่าน้ันอีก” ดังน้ี.
นตถฺิ ชาครโต ภยำ -อิติ ขีณาสวสฺส ชาครนฺตสฺเสว ภยาภาโว กถิโต วิย, 
โส ปน สทฺธาทีหิ ชาครธมฺเมหิ สมนฺนาคตตฺตา ชาคโร นาม, ตสฺมา ชาครนฺตสฺสาปิ อชาครนฺตสฺสาปิ กิเลสภยำ นตฺถิ, กิเลสานำ 
อปจฺจาวตฺตนโต.

น หิ ตำ กิเลสา อนุพนฺธนฺติ, เตน เตน มคฺเคน ปหีนานำ ปุน อนุปคมนโต, 
เตนาห “โสตาปตตฺิมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา, เต กิเลเส น ปุเนต,ิ น ปจฺจาคจฺฉติ, 
สกทาคามิอนาคามิอรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา, เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺจาคจฺฉติ -อิต.ิ

เทศนาได้มีประโยชน์ มีผล แก่มหาชนแล้ว.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา สผลา อโหสิ.

[กิเลสทำาผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ให้เศร้าหมองได้]

ต่อมาวันหน่ึง ภกิษุทั้งหลาย สนทนากันว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ึนชื่อว่ากิเลสเหล่าน้ี หยาบนัก, 
กุลบุตรผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตเห็นปานน้ี ยังถูกกิเลสให้มัวหมองได้  (ต้อง) เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้ง บวช ๗ ครั้ง.”
อเถกทิวสำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ภาริยา วติเม อาวุโส กิเลสา นาม, 
เอวรูโป อรหตตฺุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุลปุตฺโต กิเลเสหิ อาลุลิโต สตฺต วาเร คิหี หุตวฺา สตฺต วาเร ปพพฺชิโต -อติิ.

พระศาสดาทรงสดับปวัตติกถาของภิกษุเหล่าน้ัน จึงเสด็จไปสู่ธรรมสภา ด้วยการไปอันสมควรแก่ขณะน้ัน 
ทรงน่ังบนพุทธอาสน์แล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอน่ังประชุมกัน ด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา่ “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” แล้ว จึงตรัสวา่ 
“อยา่งน้ันน่ันแล ภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวา่กิเลสทั้งหลาย ย่อมเป็นสภาพหยาบ, 
ถ้ากิเลสเหล่าน้ี มีรูปรา่ง อันใครๆ พึงสามารถจะเก็บไว้ได้ในที่บางแห่งได้,  จกัรวาฬ แคบเกินไป, พรหมโลกก็ตำ่าเกินไป, 
โอกาส๑ของกิเลสเหล่าน้ันไม่พึงมี เลย, 
อันกิเลสเหล่าน้ี ย่อมทำาบุรุษอาชาไนยที่ถึงพร้อมดว้ยปัญญา แม้เช่นกับเราให้มัวหมองได้, จะกล่าวอะไรในเหล่าชนที่เหลือ; 
จริงอยู่ เราเคยอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงครึ่งทะนาน และจอบเห้ียน บวชสึกแลว้ ๖ ครั้ง.”
สตฺถา เตสำ กถาปวตฺตึ สุตฺวา ตำขณานุรูเปน คมเนน ธมฺมสภำ คนฺตวฺา พุทฺธาสเน นิสินฺโน 
“กาย นุตฺถ ภกิฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“เอวเมว ภิกฺขเว กิเลสา นาม ภาริยา, สเจ เอเต รูปิโน หุตวฺา กตฺถจิ ปกฺขิปิตุำ สกกฺา ภเวยฺยุำ, 
จกฺกวาลำ อติสมฺพาธำ, พรฺหฺมโลโก อตินีจโก, โอกาโส เนสำ น ภเวยฺย, 

๑ ท่ีว่างๆ
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มาทิสำปิ นาเมเต ปญฺญาสมฺปนฺนำ ปุริสาชาเนยฺยำ อาโลเลนฺติ, 
อวเสเสสุ กา กถา, อหญฺหิ อฑฺฒนาฬิมตฺตำ วรกโจรกำ๑ กุณฐฺกุทฺทาลญฺจ นิสฺสาย ฉ วาเร ปพพฺชิตวฺา อุปฺปพพฺชิตปุพฺโพ -อิต.ิ

ภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลถามวา่ “ในกาลไร? พระเจา้ข้า.”
“กทา ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดาตรัสว่า “จักฟังหรือ? ภิกษุทั้งหลาย.”
“สุณิสฺสถ ภิกฺขเว -อิต.ิ

ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า.”
“อาม ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดาตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน พวกเธอจงฟัง” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัสว่า)
“เตนหิ สุณาถ -อิติ อตตีำ อาหริ 

[เรื่องบัณฑิตจอบเห้ียน]

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูใ่นกรุงพาราณสี 
บุรุษผู้หน่ึง ชื่อกุททาลบัณฑติ บวชเป็นนักบวชภายนอก อยู่ในป่าหิมวันต์ ๘ เดือน 
เมื่อภูมิภาคชุ่มชื้น ในสมัยที่ฝนตกชุก๒ คดิว่า 
“ในเรือนของเรา ยังมีข้าวฟา่งและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน และจอบเห้ียน (อีกอันหน่ึง), 
พืชคือข้าวฟ่างและลูกเดือย อย่าเสียไป” จึงสึก เอาจอบเห้ียนฟื้นที่แห่งหน่ึง หว่านพืชน้ัน ทำารั้วไว้ 
ในเวลาที่เมล็ดพชืแก่ ก็เกี่ยว  เก็บพืชไว้ประมาณทะนานหน่ึง เคี้ยวกินพืชที่เหลือ.
อตีเต, พาราณสิยำ พรฺหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, กทฺุทาลปณฺฑิโต นาม พาหิรกปพฺพชฺชำ ปพพฺชิตวฺา อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสติฺวา,
วสฺสารตฺตสมเย จ ภูมิยา ตินฺตาย, “เคเห เม อฑฺฒนาฬิมตฺโต วรกโจรโก จ กุณฺฐกุทฺทาลโก จ อตฺถิ, วรกโจรกพีชำ มา นสฺสิ -อติิ
อุปฺปพฺพชติฺวา เอกฏฺฐานำ กุทฺทาเลน กสิตวฺา ตำ พีชำ วปิตฺวา วตึ กตฺวา ปกฺกกาเล อุทฺธริตวฺา นาฬิมตตฺำ พีชำ ฐเปตฺวา เสสำ ขาทิ.

ทา่นคิดว่า “บัดน้ี ประโยชน์อะไรดว้ยเรือนของเรา, เราจักบวชอกี ๘ เดือน” จึงออกบวชแล้ว.
โส “กึ เมทานิ เคเหน, ปุน อฏฺฐมาเส ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ.

ทา่นอาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงหน่ึงทะนานและจอบเห้ียน เป็นคฤหัสถ์ ๗ ครั้ง บวช ๗ ครั้ง โดยทำานองน้ีแล 
แตใ่นครั้งที่ ๗ คดิว่า “เราอาศัยจอบเห้ียนอันน้ี เป็นคฤหัสถ์แล้วบวชถึง ๗ คร้ัง, เราจักทิ้งมันในที่ไหนๆ สกัแห่งหน่ึง.”
อิมินา ว นีหาเรน นาฬิมตฺตำ วรกโจรกญจฺ กุณฺฐกุทฺทาลญจฺ นิสฺสาย สตตฺ วาเร คิหี หุตฺวา สตตฺ วาเร ปพพฺชิตวฺา 
สตฺตเม ปน วาเร จินฺเตสิ “อหำ สตฺต วาเร อิมำ กุณฺฐกุทฺทาลำ นิสฺสาย คิหี หุตวฺา ปพพฺชิโต, กตฺถจิเทว นำ ฉฑเฺฑสฺสามิ -อติิ.

ทา่นไปยังฝั่งแม่นำ้าคงคา คดิว่า “เราเมื่อเห็นที่ตก คงต้องลงงมเอา;  เราจักทิ้งมัน โดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซ่ึงมันตก” 
จึงเอาผา้เก่าห่อพืชประมาณทะนานหน่ึง แล้วผูกผา้เก่าที่แผ่นจอบ จับจอบที่ปลายด้าม ยืนที่ฝั่งแห่งแม่นำ้า 

๑ วรกโปรกำ -อิติปิ ปาโฐ.  ญ. ว.
๒ วสฺสารตฺตสมเย.
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หลับตาแกว่งเวียนเหนือศีรษะ ๓ ครั้ง ขว้างไปในแม่นำ้าคงคา  หันไปดู ไม่เห็นที่ตก 
ได้เปล่งเสียงว่า “เราชนะแล้ว, เราชนะแล้ว” ดังน้ี ๒ ครั้ง.
โส คงฺคาตีรำ คนฺตฺวา “ปติตฏฺฐานำ ปสฺสนฺโต โอตรติฺวา คณฺเหยฺยำ, ยถาสฺส ปติตฏฺฐานำ น ปสฺสามิ ตถา นำ ฉฑฺเฑสฺสามิ -อิติ 
จินฺเตตฺวา นาฬิมตฺตำ พีชำ ปิโลติกาย พนฺธิตฺวา ปิโลตกิำ กุททฺาลผเล พนฺธิตฺวา กุทฺทาลำ อคฺคทณฺฑเก คเหตวฺา คงฺคาตีเร ฐิโต 
อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อุปริสีเส ติกฺขตฺตุำ อาวชฺชิตวฺา คงฺคาย ขิปิตฺวา นิวตฺตติฺวา โอโลเกตวฺา ปติตฏฺฐานำ อทิสฺวา 
“ชติำ เม, ชติำ เม -อิติ ติกฺขตตฺุำ สทฺทมกาสิ.

ในขณะน้ัน พระเจ้ากรุงพาราณสี ทรงปราบปัจจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมา โปรดให้ตั้งค่ายพัก๑ ใกล้ฝั่งแม่นำ้า 
เสด็จลงสู่แม่นำ้า เพื่อทรงประสงคจ์ะสรงสนาน  ไดท้รงสดับเสียงน้ัน.
ตสฺมึ ขเณ พาราณสี ราชา ปจฺจนฺตำ วูปสเมตวฺา อาคนฺตวฺา นทีตีเร ขนฺธาวารำ นิวาเสตฺวา 
นหานตฺถาย นทึ โอติณฺโณ ตำ สททฺำ อสฺโสสิ.

กธ็รรมดาวา่ เสียงที่ว่า “เราชนะแล้ว, เราชนะแล้ว” ย่อมไมพ่อพระหทัยของพระราชาทั้งหลาย.
ราชูนญฺจ นาม “ชิตำ เม, ชติำ เม -อิติ สทฺโท อมนาโป โหติ.

พระองคจ์ึงเสด็จไปยังสำานักของกุททาลบัณฑติน้ัน ตรัสถามว่า 
“เราทำาการยำ่ายีอมิตรมาเดี๋ยวน้ี ก็ดว้ยคิดว่า ‘เราชนะ’  ส่วนเธอร้องว่า ‘เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว,’ น้ีชื่อเป็นอย่างไร?” 
โส ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “อหำ อิทานิ อมิตฺตมทฺทนำ กตฺวา ‘ชิตำ เมติ อาคโต, ตฺวำ ปน ‘ชิตำ เม ชิตำ เมติ วิรวสิ, กึ นาเมตำ -อิติ ปุจฺฉิ.

กทุทาลบัณฑิต จึงทูลว่า 
“พระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอก, ความชนะทีพ่ระองค์ทรงชนะแล้ว ย่อมกลับเป็นไม่ชนะอีกได้แท้; 
สว่นโจรคือความโลภ ซ่ึงมีในภายใน อันข้าพระองค์ชนะแล้ว,  โจรคือความโลภน้ัน จักไมก่ลับชนะข้าพระองค์อีก 
ชนะโจรคือความโลภน้ันอย่างเดียว เป็นดี” ดังน้ีแล้วจึงกล่าวคาถาน้ีว่า
กทฺุทาลปณฺฑิโต “ตวฺำ พาหิรเก โจเร ชินิ, ตยา ชติำ ปุน อชิตเมว โหติ, 
มยา ปน อชฺฌตตฺิโก โลภโจโร ชิโต, โส ปุน มำ น ชินิสฺสติ, ตสฺเสว ชโย สาธุ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ความชนะใด กลับแพ้ได้ ความชนะน้ันมิใช่ความชนะที่ดี, 
(สว่น) ความชนะใด ไม่กลับแพ้ ความชนะน้ัน เป็นความชนะทีด่ี.๒ “

“น ตำ ชติำ สาธุ ชิตำ ยำ ชิตำ อวชียติ
ตำ โข ชิตำ สาธุ ชติำ ยำ ชิตำ นาวชียติ -อิต.ิ๓

ในขณะน้ันเอง ท่านแลดูแม่นำ้าคงคา ยังกสิณมีนำ้าเป็นอารมณใ์ห้บังเกิด บรรลุคุณพิเศษแล้ว น่ังในอากาศโดยบัลลังก์.
ตำขณำเยว คงฺคำ โอโลเกนฺโต อาโปกสิณำ นิพพฺตฺเตตวฺา อธิคตวิเสโส อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ.

พระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษ ไหว้แล้ว ทรงขอบวช ทรงผนวชพร้อมกับหมู่พล.
ราชา มหาปุริสสฺส ธมฺมกถำ สตฺุวา วนฺทติฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิตวฺา สทฺธึ พลกาเยน ปพพฺชิ.

๑ ขนธฺาวารำ ประเทศเป็นท่ีกั้นด้วยท่อนไม้. 
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๑๓.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๒.
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ได้มีบริษัทประมาณโยชน์หน่ึงแล้ว.
โยชนมตฺตา ปริสา อโหสิ.

แม้กษัตริย์สามันตราช๑ อื่น ทรงสดับความที่พระเจ้ากรุงพาราณสีน้ันผนวชแล้ว เสด็จมาดว้ยประสงค์ว่า 
“เราจักยดึเอาพระราชสมบัติของพระเจ้ากรุงพาราณสีน้ัน” ทรงเห็นพระนครที่มั่งคั่งอยา่งน้ัน วา่งเปล่า จึงทรงดำาริวา่ 
“พระราชาเมื่อทรงทิ้งพระนครเห็นปานน้ีผนวช จักไม่ทรงผนวชในฐานะอันตำ่าช้า, ถึงเราผนวชก็ควร” ดังน้ีแล้ว 
เสด็จไปในที่น้ัน เข้าไปหาพระมหาบุรุษ ทรงขอบวช ทรงผนวชพร้อมกับบริษัทแล้ว.
อปโรปิ สามนฺตราชา ตสฺส ปพฺพชติภาวำ สุตวฺา “ตสฺส รชฺชำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ อาคนฺตวฺา ตถา สมทิฺธำ นครำ สุญฺญำ ทิสฺวา 
“เอวรูปํ นครำ ฉฑเฺฑตวฺา ปพฺพชนฺโต ราชา น โอรเก ฐาเน ปพพฺชิสฺสติ, มยาปิ ปพพฺชิตุำ วฏฺฏติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
ตตฺถ คนฺตวฺา มหาปุริสำ อุปสงฺกมิตวฺา ปพฺพชฺชำ ยาจติฺวา สปริโส ปพฺพชิ.

พระราชา ๗ พระองค์ ทรงผนวชโดยทำานองเดียวกันน้ี.
เอเตเนว นีหาเรน สตตฺ ราชาโน ปพพฺชึสุ.

ได้มีอาศรมตั้งแผ่ไปถึง ๗ โยชน์.
สตฺตโยชนิโก อสฺสโม อโหสิ.

พระราชา ๗ พระองค์ กท็รงทิ้งโภคะทั้งหลาย พาชนมีประมาณเท่าน้ีบวชแล้ว.
สตฺต ราชาโน โภเค ฉฑเฺฑตวฺา เอตฺตกำ ชนำ คเหตฺวา ปพฺพชึสุ.

พระมหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์๒ เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้ว.
มหาปุริโส พรฺหฺมจริยวาสำ วสิตวฺา พรฺหฺมโลกุปโค อโหสิ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย กทุทาลบัณฑิตในกาลน้ัน ได้เป็น๓เรา, 
ข้ึนชื่อวา่กิเลสเหล่าน้ี เป็นสภาพหยาบอย่างน้ัน.”
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหรติฺวา “อหำ ภิกฺขเว ตทา กุทฺทาลปณฺฑิโต อโหสิ.๔ กิเลสา นาเมเต เอวำ ภาริยา -อิติ อาห.

เรื่องพระจิตตหัตถเถระ จบ.
จติฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ.

๑ สามนฺตราชา พระราชาผู้อยู่ในเมืองใกล้เคียงกัน พระราชโดยรอบ พระราชาใกล้เคียง
๒ ความอยู่ในพรหมจรรย์ ความอยู่เพื่อพรหมจรรย์
๓ สี. ม. ย.ุ อโหสึ.
๔ สี. ม. ย.ุ อโหสึ.
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๖. เรือ่งภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา
๖. อารทธฺวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพวกภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กุมฺภูปมำ” 
เป็นต้น.
“กุมฺภูปมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อารทฺธวิปสฺสเก ภกิฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยู่ในไพรสณฑ์]

ได้ยินว่า ภิกษุ ๕๐๐ รูป ในกรุงสาวตัถี เรียนกัมมัฏฐานตราบเท่าพระอรหัตในสำานักพระศาสดาแล้ว คิดว่า 
“เราจักทำาสมณธรรม” ไปสิ้นทางประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ได้ถึงบ้านตำาบลใหญ่ตำาบลหน่ึง.
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจสตา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก ยาว อรหตตฺา กมฺมฏฺฐานำ คเหตวฺา “สมณธมฺมำ กริสฺสาม -อติิ 
โยชนสตมคฺคำ คนฺตฺวา เอกำ มหาคามำ อคมำสุ.

ลำาดับน้ัน พวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่าน้ัน จึงนิมนต์ให้น่ังบนอาสนะที่จดัไว้ 
อังคาสดว้ยภัตตาหารทั้งหลาย มีข้าวยาคูเป็นต้น อันประณตีแล้ว เรียนถามวา่ “พวกทา่นจะไปทางไหน ครับ,” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กล่าววา่ “พวกเราจักไปสถานตามผาสกุ” จึงวิงวอนวา่ 
“นิมนต์ พวกท่านอยูใ่นที่น้ี ตลอด ๓ เดือนน้ีเถิด ครับ, แม้พวกกระผมกจ็ักตั้งอยูใ่นสรณะ รักษาศีล ในสำานักของพวกท่าน.”
ทราบการรับนิมนต์ของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว จึงเรียนว่า 
“ในที่ไม่ไกล มีไพรสณฑใ์หญ่มาก, นิมนต์พวกทา่นพักอยู่ที่ไพรสณฑ์น้ันเถิดครับ” ดังน้ีแล้ว ส่งไป.
อถ เน มนุสฺสา ทิสฺวา ปญฺญตฺตาสเนสุ นิสีทาเปตฺวา ปณีเตหิ ยาคุอาทีหิ ปริวิสิตวฺา “กตฺถ ภนฺเต คจฺฉถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ยถาผาสุกฏฺฐานำ -อติิ วุตฺเต, “ภนฺเต อิมำ เตมาสำ อิเธว วสถ, มยำปิ ตุมฺหากำ สนฺติเก สรเณสุ ปติฏฺฐาย สีลานิ รกฺขิสฺสาม -อิติ 
ยาจิตวฺา เตสำ อธวิาสนำ วิทิตวฺา “อวิทูเร ฐาเน มหนฺโต ว วนสณฺโฑ อตฺถิ, เอตฺถ วสถ ภนฺเต -อิติ วตวฺา อุยฺโยเชสุำ.

ภิกษุเหล่าน้ัน เข้าไปสู่ไพรสณฑ์น้ันแล้ว.
เต ภิกฺขู ตำ วนสณฺฑำ ปวิสึสุ.

[เทวดาทำาอุบายหลอนภิกษุ]

พวกเทวดาผู้สิงอยูใ่นไพรสณฑ์น้ัน คิดว่า “พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย มีศีล ถึงไพรสณฑ์น้ีโดยลำาดับแล้ว; 
ก็เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พำานักอยู่ในที่น้ี, การทีพ่วกเราพาบุตรและพี่น้องชายข้ึนต้นไม้ ไม่ควรเลย” จึงน่ังลงบนพื้นดิน 
คดิวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย อยู่ในที่น้ีคืนเดียวในวันน้ี พรุ่งน้ีจักไปเป็นแน่.”
ตสฺมึ วนสณเฺฑ อธิวตฺถา เทวตา “สีลวนฺโต อยฺยา อิมำ วนสณฺฑำ อนุปฺปตตฺา, 
อยตฺุตำ โข ปน อมฺหากำ, อยฺเยสุ อธิ วสนฺเตสุ, ปุตฺตภาติกำ๑ คเหตฺวา รุกฺเข อภริุยฺห วสติุำ -อติิ โอตรติฺวา ภูมิยำ นิสีทติฺวา จินฺตยึสุ 
“อยฺยา อิมสฺมึ ฐาเน อชฺเชกรตฺตึ วสิตวฺา อทฺธา เสฺว คมิสฺสนฺติ -อิต.ิ

ฝา่ยพวกภิกษุ เที่ยวไปบิณฑบาตในบ้าน ในวันรุ่งข้ึน แล้วกก็ลับมายังไพรสณฑ์น้ันน่ันแล

๑ สี. ย.ุ ปตฺุตภาติเก.
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ภิกฺขูปิ ปุนทิวเส อนฺโตคาเม ปิณฺฑาย จริตวฺา ปุน ตเมว วนสณฑฺำ อาคมึสุ.

พวกเทวดาคดิวา่ “ใครๆ จักนิมนต์ภิกษุสงฆ์ไว้ฉันในวันพรุ่งน้ี เพราะฉะน้ัน จึงกลับมา, วันน้ีจักไม่ไป, พรุ่งน้ีเห็นจักไปแน่” 
ดังน้ีแล้ว กพ็ากันพักอยู่ ท่ีพื้นดินน่ันเอง ประมาณครึ่งเดือน โดยอุบายน้ี.
เทวตา “ภิกฺขุสงฺโฆ สวฺาตนาย เกนจิ นิมนฺติโต ภวิสฺสติ ตสฺมา ปุน อาคจฺฉติ, อชชฺ คมนำ น ภวิสฺสติ, เสฺว คมิสฺสนฺติ มญฺเญ -อติิ 
อิมินา อุปาเยน อฑฺฒมาสมตฺตำ ภูมิยเมว อจฺฉึสุ.

แต่น้ันมา พวกเทวดาคิดว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลายเห็นจักอยู่ในที่น้ีน่ันแล ตลอด ๓ เดือนน้ี, 
ก็เมื่อทา่นทั้งหลาย อยู่ในที่น้ีทีเดียวแล พวกเราแม้จะข้ึนน่ังบนต้นไม้ ก็ไม่ควร 
ถึงสถานที่จะพาเอาพวกบุตรและพี่น้องชายน่ังบนพื้นดินทั้ง ๓ เดิน ก็เป็นทุกข์ของพวกเรา; 
พวกเราทำาอะไรๆ ให้ภกิษุเหล่าน้ีหนีไปได้ จะเหมาะ”
ตโต จินฺตยึสุ “ภทนฺตา อิมำ เตมาสำ อิเธว มญฺเญ วสิสฺสนฺติ, อิเธว โข ปน วสนฺเตสุ อมฺหากำ รุกเฺข อภิรุหิตวฺา นิสีทติุำปิ อยุตตฺำ, 
เตมาสำ ปุตฺตภาติเก คเหตฺวา ภูมิยำ นิสีทนฏฺฐานานิปิ อมฺหากำ ทุกฺขานิ, กญิฺจิ กตฺวา อิเม ภิกฺขู ปลาเปตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ

เทวดาเหล่าน้ัน เริ่มแสดงรา่งผีหัวขาด และให้ได้ยินเสียงอมนุษย์ ในทีพ่ักกลางคืนที่พกักลางวัน และในที่สุดของที่จงกรมน้ันๆ
ตา เตสุ เตสุ รตฺติฏฐฺานทิวาฏฺฐาเนสุ เจว จงฺกมนโกฏีสุ จ ฉินฺนสีสานิ กพนฺธานิ ทสฺเสตุำ อมนุสฺสสทฺทญฺจ สาเวตุำ อารภึสุ.

โรคทั้งหลายมีจามไอเป็นต้น เกดิแก่พวกภิกษุแล้ว.
ภิกฺขูนำ ขิปิตกาสาทโย โรคา ปวตตฺึสุ.

ภิกษุเหล่าน้ันถามกันและกันว่า “ผู้มีอายุ โรคอะไรเสียดแทงคุณ? โรคอะไรเสียดแทนคุณ?” กลา่วว่า 
“โรคจามเสียดแทงผม, โรคไอเสียดแทงผม” ดังน้ีแล้ว กลา่วว่า “ผู้มีอายุ วันน้ี ผมได้เห็นร่างผีหัวขาดในที่สุดทีจ่งกรม, 
ผมได้เห็นรา่งผีในที่พกักลางคืน,  ผมได้ยินเสียงอมนุษย์ในทีพ่ักกลางวัน, 
ที่น้ีเป็นที่ควรเว้น, ในที่น้ี ความไม่ผาสุกมีแก่พวกเรา, พวกเราจักไปที่สำานักของพระศาสดา.”
เต อญฺญมญฺญำ “ตุยฺหำ อาวโุส กึ รุชฺชติ, ตุยฺหำ กึ รุชฺชติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “มยฺหำ ขิปิตโรโค, มยฺหำ กาโส -อิติ วตวฺา 
“อาวุโส อหำ อชฺช จงฺกมนโกฏิยำ ฉินฺนสีสำ อทฺทสำ, อหำ รตตฺิฏฺฐาเน กพนฺธำ อทฺทสำ, อหำ ทิวาฏฺฐาเน อมนุสฺสสทฺทำ อสฺโสสึ, 
ปรวิชฺเชตพพฺยุตตฺกมิทำ ฐานำ, อมฺหากำ อธิ อผาสกุำ โหติ, สตฺถุ สนฺตกิำ คมิสฺสาม -อติิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ออกไปสู่สำานักของพระศาสดาโดยลำาดับ ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

[พระศาสดาประทานอาวุธ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจักไม่อาจเพื่ออยู่ในที่น้ันหรือ?”
อถ เน สตฺถา อาห “กึ ภิกฺขเว ตสฺมึ ฐาเน วสิตุำ น สกฺขิสฺสถ -อิต.ิ

ภิกษุ. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า อารมณ์อันน่ากลวัเห็นปานน้ี ปรากฏแก่ข้าพระองคท์ั้งหลาย ผูพ้ำานักอยู่ในที่น้ัน, 
เพราะเหตุน้ัน จึงมคีวามไม่ผาสุกเห็นปานน้ี, 
ดว้ยเหตุน้ัน ข้าพระองค์ทั้งหลาย จึงคดิว่า “ที่น้ี เป็นที่ควรเว้น.” ทิ้งที่น้ันมาสู่สำานักของพระองค์แล้ว.
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“อาม ภนฺเต, อมฺหากำ ตสฺมึ ฐาเน วสนฺตานำ เอวรูปานิ เภรวารมฺมณานิ อุปฏฺฐหนฺติ, เตน เอวรูปํ อผาสกุำ โหติ, 
เตน มยำ ‘วชฺเชตพพฺยุตตฺกมิทำ ฐานนฺติ ตำ ฉฑเฺฑตวฺา ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคตา -อิต.ิ

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไปในที่น้ันน่ันแล สมควร.
“ภิกฺขเว ตตฺเถว ตุมฺหากำ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิต.ิ

ภิกษุ. ไม่อาจ พระเจ้าข้า.
“น สกฺกา ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่เอาอาวุธไป, บัดน้ีพวกเธอจงเอาอาวธุไปเถิด.
“ภิกฺขเว ตุมฺเห อาวธุำ อคเหตฺวา คตา, อิทานิ อาวุธำ คเหตฺวา คจฺฉถ -อิต.ิ

ภิกษุ. ถือเอาอาวธุชนิดไหนไป? พระเจา้ข้า.
“กตราวุธำ ภนฺเต -อิต.ิ

พระศาสดาตรัสว่า “เราจักให้อาวธุแก่พวกเธอ, พวกเธอจงถือเอาอาวธุที่เราให้ไป” ดังน้ีแล้ว ตรัสเมตตสูตรทั้งสิ้นวา่
“ผู้รู้สันตบท๑ พึงทำาสิกขา ๓ หมวดใด๒,  
ผู้ฉลาดในประโยชน์ ควรกระทำาสิกขา ๓ หมวดน้ัน๒  
ผู้ฉลาดในประโยชน์ พึงเป็นผู้องอาจ เป็นผู้ตรง 
เป็นผู้ซ่ือตรง เป็นผู้อ่อนโยน เป็นผู้ไม่ทะนงตัว.”

เป็นอาทิ ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงสาธยายเมตตสตูรน้ี จำาเดิมแต่ไพรสณฑ์ภายนอกวิหาร เข้าไปสู่ภายในวิหาร” ดังน้ี ทรงส่งไปแล้ว.
สตฺถา “อหำ โว อาวุธำ ทสฺสามิ, มยา ทินฺนาวธุำ คเหตฺวา คจฺฉถ -อติิ วตฺวา

“กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺตำ สนฺตำ ปทำ อภิสเมจฺจ 
สกโฺก อุชู จ สุหุชู จ สวุโจ จสฺส มุทุ อนติมานิ -อติิ

สกลำ เมตฺตสตฺุตำ๓ กเถตฺวา “ภิกฺขเว อิมำ ตุมฺเห พหิ วิหารสฺส วนสณฺฑโต ปฏฺฐาย สชฺฌายนฺตา อนฺโตวิหารำ ปวิเสยฺยาถ -อติิ 
อุยฺโยเชสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ถวายบังคมพระศาสดา ออกไปถึงไพรสณฑ์น้ันโดยลำาดับ พากัน๔ สาธยายเป็นหมู่ในภายนอกวิหาร 
เข้าไปสู่ไพรสณฑ์แล้ว.
เต สตฺถารำ วนฺทติฺวา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน ตำ วนสณฑฺำ ปตฺวา พหิวิหาเร คณสชฺฌายำ สชฺฌายมานาว วนสณฺฑำ ปวิสึสุ.

๑ บทอันสงบ
๒ แปลเป็นประโยคกตัตุวาจก.
๓ ขุ. ขุ. ๒๕/๑๓.
๔ ว ศัพท์.
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[เทวดากลับได้เมตตาจิต]

พวกเทวดาในไพรสณฑ์ทั้งสิ้น กลับได้เมตตาจติ ทำาการต้อนรับภิกษุเหล่าน้ัน, 
ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจวีร, ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการนวดฟั้นกาย, 
ทำาการอารักขาให้อยา่งเรียบร้อยในที่น้ัน แก่พวกเธอ,  (เทวดา) ได้เป็นผู้น่ังสงบ ดังพนมจักร๑.
สกลวนสณฺเฑ เทวตา เมตฺตจิตตฺำ ปฏิลภิตฺวา เตสำ ปจฺจคฺุคมนำ กตฺวา ปตฺตจวีรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉึสุ, คตตฺสมฺพาหนำ อาปุจฺฉึสุ, 
เตสำ ตตฺถ ตตฺถ อารกฺขำ สุสำวิหิตำ กรึสุ, จกฺกธุปนำ๒ วิย สนฺนิสินฺนา อเหสุำ.

ข้ึนชื่อวา่เสียงแห่งอมนุษย์มิได้มีแล้วในที่ไหนๆ.
กตฺถจิ อมนุสฺสสทฺโท นาม นาโหสิ.

จติของภิกษุเหล่าน้ัน มีอารมณ์เป็นหน่ึง.
เตสำ ภิกฺขูนำ จิตตฺำ เอกคฺคำ โหติ.๓ 

พวกเธอน่ังในทีพ่ักกลางคืนและที่พักกลางวัน ยังจิตให้หยั่งลงในวิปัสสนา เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในตนคิดวา่ 
“ข้ึนชื่อวา่อัตตภาพน้ีเช่นกับภาชนะดิน เพราะอรรถวา่ต้องแตก ไม่มั่นคง” ดังน้ี เจริญวิปัสสนาแล้ว.
เต รตตฺิฏฺฐานทวิาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา วิปสฺสนาย จิตฺตำ โอตาเรตวฺา อตฺตนิ ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา 
“อยำ อตตฺภาโว นาม ภิชฺชนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทโิส -อติิ วิปสฺสนำ วฑฺฒยึสุ.

[พระสัมมาสัมพุทธตรัสคาถากำาชับ]

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงทราบว่าภกิษุเหล่าน้ัน เริ่มวิปัสสนาแล้ว 
จึงทรงเรียกภกิษุเหล่าน้ัน ตรัสว่า “อยา่งน้ันน่ันแล ภิกษุทั้งหลาย 
ข้ึนชื่อวา่อัตตภาพน้ี ย่อมเป็นเช่นกับดว้ยภาชนะดินโดยแท้ เพราะอรรถว่าต้องแตก ไม่มั่นคง” ดังน้ีแล้ว
ทรงฉายพระโอภาสไป แม้ประทับอยู่ในที่ ๑๐๐ โยชน์ ก็เป็นประหน่ึงทรงน่ังในที่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่าน้ัน 
ทรงฉายพระฉัพพัณณรัสมี มีพระรูปปรากฏอยู่ ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สมฺมาสมฺพุทฺโธ คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เตสำ วิปสฺสนาย อารทฺธภาวำ ญตฺวา เต ภกิฺขู อามนฺเตตวฺา๔ 
“เอวเมว ภิกฺขเว, อยำ อตฺตภาโว นาม ภิชชฺนตฺเถน อถาวรตฺเถน กุลาลภาชนสทิโส เอว -อติิ วตฺวา 
โอภาสำ ผริตวฺา โยชนสเต ฐิโตปิ  เตสำ อภิมุเข นิสินฺโน วิย ฉพพฺณฺณรสฺมิโย วิสฺสชฺเชตฺวา ทิสฺสมาเนน รูเปน อิมำ คาถมาห

“บัณฑิต รู้จักกายน้ี อันเปรียบด้วยหม้อ, กั้นจิตอันเปรียบดว้ยนคร, 
พึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา พึงรักษาความชนะทีช่นะแล้ว 
และพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่.”

“กุมฺภูปมำ กายมิมำ วิทิตวฺา 

๑ จกฺกธุปนำ
๒ สี. ปกฺกธุปนำ.
๓ ยุ. อโหสิ.
๔ สี. ม. ย.ุ อามนฺเตสิ.
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นครูปมำ จิตตฺมิทำ ถเกตฺวา๕ 
โยเธถ มารำ ปญฺญาวุเธน 
ชติญฺจ รกเฺข อนิเวสโน สิยา -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กุมฺภูปมำ  ความวา่ 
รู้จักกายน้ีคือ ที่นับวา่ประชุมแห่งอาการมีผมเป็นอาทิ ซ่ึงชื่อว่าเปรียบด้วยหม้อ คือ เช่นกับภาชนะดิน 
เพราะอรรถว่าไม่มกีำาลังและทรามกำาลัง เพราะอรรถว่าเป็นไปชั่วกาล ด้วยความเป็นกายไม่ยั่งยืน.
ตตฺถ กุมฺภูปมำ -อติิ อพลทุพพฺลตฺเถน อนทฺธนิยตาย ตาวกาลิกตฺเถน อิมำ เกสาทิสมุหสงฺขาตำ กายำ กุมฺภูปมำ 
กุลาลภาชนสทิสำ วิทติฺวา.

บาทพระคาถาว่า นครูปมำ จิตฺตมิทำ ถเกตฺวา เป็นต้น  ความว่า 
ธรรมดานคร มีคูลกึ แวดล้อมดว้ยกำาแพง ประกอบดว้ยประตูและป้อม ยอ่มชื่อวา่มั่นคงภายนอก, 
ถึงพร้อมดว้ยถนน ๔ แพ่ง มรี้านตลาดในระหว่าง ชื่อวา่จดัแจงดีภายใน, 
พวกโจรภายนอกมาสู่นครน้ัน ดว้ยคิดว่า “เราจักปล้น” ก็ไม่อาจเข้าไปได้ ย่อมเป็นดังวา่กระทบภูเขา กระท้อนกลับไป ฉันใด,
กุลบุตรผู้บัณฑิตก็ฉันน้ันเหมือนกัน ก้ันวิปัสสนาจิตของตน ทำาให้มั่นคง คือให้เป็นเช่นกับนคร 
ห้ามกิเลสที่มรรคน้ันๆ พึงฆ่า ด้วยอาวธุคือปัญญา อันสำาเร็จแล้วดว้ยวิปัสสนา และสำาเรจ็แล้วดว้ยอริยมรรค 
ชื่อว่า พึงรบ คือพึงประหารกิเลสมารน้ัน ดุจนักรบยืนอยู่ในนคร รบหมู่โจรดว้ยอาวุธมีประการตา่งๆ 
มีอาวธุมีคมข้างเดียวเป็นต้น ฉันน้ัน.”
นครูปมำ จิตฺตมิทำ ถเกตวฺา -อิติ นครำ นาม  พหิทฺธา ถิรำ โหติ คมฺภรีปริขำ ปาการปริกฺขิตฺตำ ทฺวารฏฺฏาลกยุตตฺำ 
อนฺโต สุวิภตฺตำ วีถิจตกฺุกสิงฺฆาฏกสมฺปนฺนำ อนฺตราปณำ 
“ตำ วิลุมฺปิสฺสาม -อติิ พหิทธฺา โจรา อาคนฺตวฺา ปวิสิตุำ อสกฺโกนฺตา ปพพฺตำ อาสชฺช ปฏิหตา วิย คจฺฉนฺติ 
เอวเมว ปณฺฑิโต กุลปุตฺโต อตฺตโน วิปสฺสนาจิตตฺำ ถิรำ นครสทิสำ กตวฺา ถเกตวฺา นคเร ฐิโต 
เอกโตธาราทินา นานปฺปกาเรน อาวุเธน โจรคณำ วิย วิปสฺสนามเยน จ อริยมคฺคมเยน จ ปญฺญาวุเธน 
ตำ ตำ มคฺควชฺฌำ กิเลสำ ปฏิพาหนฺโต ตำ กิเลสมารำ โยเธถ ปหเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ ชิตญฺจ รกฺเข  ความว่า 
กุลบุตร เมื่อส้องเสพอาวาสเป็นที่สบาย ฤดูเป็นที่สบาย โภชนะเป็นเครื่องสบาย บุคคลเป็นที่สบาย 
และการฟังธรรมเป็นเหตุสบายเป็นต้น เข้าสมาบัตใินระหว่างๆ ออกจากสมาบัติน้ัน 
พิจารณาสังขารทั้งหลายดว้ยจติหมดจด ชื่อวา่พึงรักษาธรรมที่ชนะแล้ว คอืวิปัสสนาอ่อน ทีต่นให้เกดิข้ึนแล้ว.
ชิตญฺจ รกฺเข -อิติ  ชติำ อุปฺปาทิตำ ตรณุวิปสฺสนำ อาวาสสปฺปายอุตุสปฺปายโภชนสปฺปายปุคฺคลสปฺปาย ธมฺมสฺสวนสปฺปายาทีนิ 
อาเสวนฺโต อนฺตรนฺตรา สมาปตตฺึ สมาปชฺชติฺวา ตโต วุฏฺฐาย สุทฺธจติฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺเขยฺย.

สองบทวา่ อนิเวสโน สิยา ได้แก่ พึงเป็นผู้ไม่มีอาลัย.
อนิเวสโน สิยา -อติิ อนาลโย ภเวยฺย.

๕ สี. ม. ย.ุ ฐเปตฺวา.
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อธิบายว่า เหมือนอย่างว่า นักรบ ทำาซุ้มเป็นที่พักพลในภูมิประเทศเป็นที่ประชดิแห่งสงคราม๑ รบอยู่กับพวกอมติร 
เป็นผู้หิวหรือกระหายแล้ว เมื่อเกราะหย่อนหรือเมื่ออาวธุพลัดตก ก็เข้าไปยังซุ้มเป็นทีพ่ักพล พกัผ่อน กิน ด่ืม ผูกสอด (เกราะ)
จับอาวุธแล้วออกรบอีก ยำ่ายีเสนาของฝ่ายอื่น ชนะปรปักษ์ที่ยังมิได้ชนะ รักษาชัยที่ชนะแล้ว, 
ก็ถ้าว่านักรบน้ัน เมื่อพกัผ่อนอย่างน้ันในซุ้มเป็นที่พักพล ยินดีซุ้มเป็นที่พกัพลน้ัน พึงพกัอยู่ 
กพ็ึงทำาราชสมบัติให้เป็นไปในเงื้อมมือของปรปักษ์ ฉันใด, 
ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน หมั่นเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติน้ัน พิจารณาสังขารทั้งหลาย ดว้ยจิตอันหมดจด
ย่อมสามารถรักษาวิปัสสนาอยา่งอ่อน ที่ได้เฉพาะแล้ว ย่อมชนะกิเลสมาร ด้วยความได้เฉพาะซ่ึงมรรคอันยิ่ง, 
ก็ถ้าว่า ภิกษุน้ัน ย่อมพอใจสมาบัติอย่างเดียว ไม่หมั่นพิจารณาสังขารทั้งหลาย ด้วยจิตอันหมดจด ย่อมไม่สามารถทำาความ
แทงตลอดมรรคและผลได้.
เพราะเหตุน้ัน ภิกษุเมื่อรักษาธรรมที่ควรรักษา พึงเป็นผู้ไม่ตดิอยู่ คือพึงทำาสมาบัติให้เป็นที่เข้าพักแล้วไม่ตดิอยู่ 
ได้แก่ไม่พึงทำาอาลัยในสมาบัติน้ัน.
ยถา นาม โยโธ สงฺคามสีเส พลโกฏฐฺกำ กตฺวา อมติฺเตหิ สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต ฉาโต วา ปิปาสิโต วา หุตวฺา 
สนฺนาเห สิถิเล อาวุเธ วา ปติเต พลโกฏฺฐกำ ปวิสิตฺวา วิสฺสมิตฺวา ภุญชฺิตฺวา ปิวติฺวา สนฺนยฺหิตฺวา อาวุธำ คเหตวฺา ปุน นิกฺขมิตวฺา 
ยุชฺฌนฺโต ปรเสนำ มทฺทติ อชติำ ชินาติ ชิตำ รกฺขติ 
โส หิ สเจ พลโกฏฺฐเก เอวำ วิสฺสมนฺโต ตำ อสฺสาเทนฺโต อจฺเฉยฺย รชฺชำ ปรหตฺถคตำ กเรยฺย 
เอวเมว ภิกฺขุ ปฏิลทฺธำ ตรุณวิปสฺสนำ ปุนปฺปุนำ สมาปตตฺึ สมาปชฺชิตฺวา ตโต วุฏฺฐาย 
สุทธฺจิตฺเตน สงฺขาเร สมฺมสนฺโต รกฺขิตุำ สกฺโกติ อตฺุตริมคฺคปฏิลาเภน กิเลสมารำ ชินาติ 
สเจ ปน โส สมาปตตฺิเมว อสฺสาเทติ สุทธฺจิตฺเตน ปุนปฺปุนำ สงฺขาเร น สมฺมสติ.

มคฺคผลปฏิเวธำ กาตุำ น สกฺโกติ ตสฺมา รกฺขิตพพฺยุตตฺกำ รกฺขนฺโต อนิเวสโน สิยา สมาปตฺตึ นิเวสนำ กตฺวา ตตฺถ น นิเวเสยฺย 
อาลยำ น กเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

พระศาสดาตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงทำาอย่างน้ัน.”
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
“ตุมฺเห เอวำ กโรถ -อิติ เอวำ สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ ธมฺมำ เทเสสิ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูปน่ังในที่น่ังเทียว บรรลพุระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 
สรรเสริญชมเชย ทั้งถวายบังคมพระสรีระอันมวีรรณะเพียงดังทองของพระตถาคต พลางมาแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตา ภิกฺขู นิสินฺนฏฺฐาเน นิสินฺนา ว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา 
ตถาคตสฺส สวุณฺณวณฺณำ สรีรำ วณฺเณนฺตา โถเมนฺตา วนฺทนฺตา ว อาคจฺฉึสุ -อิต.ิ

เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา จบ.
อารทธฺวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สงฺคามสีเส ในสีสประเทศแห่งสงคราม  ในท่ีเป็นท่ีผูกแห่งสงคราม คือในสมรภูมิ หรือสนามรบ.
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๗. เรือ่งพระปูติคัตตติสสเถระ
๗. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพระเถระชื่อว่า ปูติคัตตติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อจิรำ วตยำ กาโย” เป็นต้น.
“อจิรำ วตยำ กาโย -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระกายเน่า]

ได้ยินว่า กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีผู้หน่ึง ฟังธรรมกถาในสำานักของพระศาสดา ถวายชวีิตในพระศาสนา 
ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ไดช้ื่อว่า พระติสสเถระ.
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมกถำ สตฺุวา สาสเน อรุำ ทตฺวา ปพฺพชโิต ลทฺธูปสมฺปโท ติสฺสตฺเถโร นาม อโหสิ.

เมื่อกาลลว่งไปๆ  โรคเกิดข้ึนในสรรีะของท่าน.
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล, ตสฺส สรีเร โรโค อุทปาทิ.

ต่อมทั้งหลาย ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดผดุข้ึน. 
สาสปมตฺติโย ปิฬกา อุฏฐฺหึสุ.

มัน (โตข้ึน) โดยลำาดับ ประมาณเท่าเมล็ดถ่ัวเขียว ประมาณเท่าเมล็ดถ่ัวดำา ประมาณเท่าเมล็ดกระเบา 
ประมาณเท่าผลมะขามป้อม ประมาณเท่าผลมะตูม แตกแล้ว.
ตา อนุปุพฺเพน มุคฺคมตตฺา กาฬายมตตฺา โกลฏฺฐิมตตฺา อามลกมตฺตา เพลุวมตฺตา หุตวฺา ปภิชฺชึสุ.

สรีระทั้งสิ้น ได้เป็นช่องเล็กช่องน้อย.
สกลสรีรำ ฉิทฺทาวฉิทฺทำ อโหสิ.

ชื่อของทา่นเกดิข้ึนแล้ววา่ พระปูติคตัตติสสเถระ (พระติสสเถระผู้มีกายเน่า).
“ปูติคตฺต ติสฺสตฺเถโรเตฺววสฺส นามำ อุทปาทิ.

ต่อมา ในกาลเป็นส่วนอื่น กระดูกของท่าน แตกแล้ว.
อถสฺส อปรภาเค อฏฺฐีนิ ภิชฺชึสุ.

ทา่นได้เป็นผู้ที่ใครๆ ปฏิบัติไม่ได้.
โส อปฺปฏิชคฺคิโย อโหสิ.

ผา้นุ่งและผ้าห่มเป้ือนด้วยหนองและเลือด ได้เป็นเช่นกับขนมร่างแห.
นิวาสนปารุปนำ ปุพฺพโลหิตมกฺขิตำ ชาลปุวสทิสำ อโหสิ.

พวกภกิษุมีสัทธวิิหาริกเป็นต้น ไม่อาจจะปฏิบัติได้ (จึงพากัน) ทอดทิ้งแล้ว.
สทธฺิวิหาริกาทโย ปฏิชคฺคิตุำ อสกฺโกนฺตา ฉฑฺฑยึสุ.
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ทา่นเป็นผู้ไม่มีที่พึ่ง นอน (แซ่ว) แล้ว.
โส อนาโถ หุตวฺา นิปชฺชิ.

[พระพุทธเจ้าทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม]

กธ็รรมดาวา่ พระพทุธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ทรงละการตรวจดูโลกสิ้น ๒ วาระ (คือ) 
ในกาลใกลรุ้่ง เมื่อทรงตรวจดูโลก  ทรงตรวจดจูำาเดิมแต่ขอบปากแห่งจักรวาฬ ทำาพระญาณให้มุ่งต่อพระคันธกุฎี, 
เมื่อทรงตรวจดูเวลาเย็น ทรงตรวจดจูำาเดิมแตพ่ระคันธกุฎี ทำาพระญาณให้มุ่งต่อที่ (ออกไป) ภายนอก.
พุทฺธานญฺจ นาม เทฺว วาเร โลกโวโลกนำ อวิชหิตำ โหติ 
ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺตา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิโต ปฏฺฐาย คนฺธกุฏิอภิมุขำ ญาณำ กตวฺา โอโลเกนฺติ 
สายำ โอโลเกนฺตา คนฺธกุฏิโต ปฏฺฐาย พาหิราภิมุขำ ญาณำ กตฺวา โอโลเกนฺติ.

กใ็นสมัยน้ัน พระปูติคัตตติสสเถระ ปรากฏแล้ว ภายในข่ายคือพระญาณของพระผู้มพีระภาค.
ตสฺมึ ปน สมเย ภควโต ญาณชาลสฺส อนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร ปญฺญายิ.

พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของติสสภกิษุ ทรงดำาริวา่ 
“ภิกษุน้ี ถูกพวกสัทธวิิหาริกเป็นต้น ทอดทิ้งแล้ว,  บัดน้ี เธอยกเว้นเราเสีย ก็ไม่มีที่พึ่งอื่น” ดังน้ี แล้ว 
จึงเสดจ็ออกจากพระคันธกุฎี เหมือนเสด็จเที่ยวจารกิในวิหาร เสด็จไปสู่โรงไฟ ทรงล้างหม้อ ใส่นำ้า ยกตั้งบนเตา 
เมื่อทรงรอให้นำ้าร้อน ไดท้รงยืนในโรงไฟน่ันเอง: ทรงรู้ความที่นำ้าร้อนแล้ว เสด็จไปจับปลายเตียงที่ติสสภิกษุนอน.
สตฺถา ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา “อยำ สทฺธิวิหาริกาทีหิ ฉฑฺฑิโต, อิทานิสฺส มำ ฐเปตฺวา อญฺญำ ปฏิสรณำ นตฺถิ -อิติ 
คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา วิหารจาริกำ จรมาโน วิย อคฺคิสาลำ คนฺตฺวา อุกฺขลึ โธวิตวฺา อุทกำ ทตวฺา อทฺุธนำ อาโรเปตฺวา 
อุทกสฺส ตตฺตภาวำ อาคมยมาโน อคฺคิสาลายเมว อฏฐฺาสิ, ตตฺตภาวำ ชานิตฺวา คนฺตวฺา ติสฺสภิกฺขุโน นิปนฺนมญฺจกโกฏิยำ คณฺหิ.

ในกาลน้ัน พวกภิกษุ กราบทูลว่า 
“ขอพระองค์ จงเสด็จหลีกไป พระเจา้ข้า,  พวกข้าพระองค์จักยก๑ (เอง) แล้ว” (ช่วยกัน) ยกเตียง นำาไปสู่โรงไฟ.
ตทา ภิกฺขู “อเปถ ภนฺเต, มยำ คณฺหิสฺสาม -อติิ มญฺจกำ คเหตฺวา อคฺคิสาลำ อานยึสุ.

พระศาสดาทรงให้นำารางมา ทรงเทนำ้าร้อน (ใส่) แล้ว  ทรงสั่งภกิษุเหล่าน้ันให้ (เปลื้อง) เอาผ้าห่มของเธอ 
ให้ขยำาดว้ยนำ้าร้อน แล้วให้ผึ่งแดด.
สตฺถา อมพฺณกำ อาหราเปตฺวา อุณฺโหทกำ อาสิญจฺิตฺวา เตหิ ภกิฺขูหิ ตสฺส ปารุปนำ คาหาเปตวฺา 
อุณฺโหทเกน มททฺาเปตฺวา อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงยืนอยู่ในที่ใกล้ของเธอ ทรงรดสรีระน้ันให้ชุ่มดว้ยนำ้าอุ่น ทรงถูสรีระของเธอ ให้เธออาบแล้ว.
อถสฺส สนฺติเก ฐตวฺา ตำ สรีรำ อุณฺโหทเกน เตเมตฺวา ตสฺส สรรีำ๒ ฆำสิตฺวา นหาเปสิ.

ในที่สดุแห่งการอาบของเธอ ผา้ห่มน้ันแห้งแล้ว.
ตสฺส นหานปริโยสาเน ปารุปนำ สุกฺขิ.

๑ สำานวนภาษามคธ ใช้ คหธาตุ.
๒ สี. ม. ย.ุ ตสฺส สรีรำ -อิติ. นตฺถิ.
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ทีน้ันพระศาสดา ทรงช่วยเธอให้นุ่งผ้าห่มน้ัน ทรงให้ขยำาผา้กาสาวะที่เธอนุ่งด้วยนำ้า แล้วให้ผึ่งแดด.
อถ นำ ตำ นิวาสาเปตฺวา นิวตฺถกาสาวำ อุทเกน มทฺทาเปตฺวา อาตเป วิสฺสชฺชาเปสิ.

ทีน้ัน เมื่อนำ้าทีก่ายของเธอพอขาด (คือแห้ง) ผา้นุ่งน้ันก็แห้ง.
อถสฺส คตฺเต อุทเก ฉินฺนมตฺเต, ตำ สุกฺขิ.

เธอนุ่งผ้ากาสาวะผืนหน่ึง ห่มผ้ากาสาวะผืนหน่ึง เป็นผู้มีสรรีะเบา มจีิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง นอนบนเตียงแล้ว.
โส เอกำ กาสาวำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตวฺา สลฺลหุกสรีโร เอกคฺคจติฺโต หุตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

พระศาสดาทรงยืน ณ ที่เหนือศีรษะของเธอ ตรัสว่า
“ภิกษุ กายของเธอน้ี มีวิญญาณไปปราศแล้ว หาอุปการะมิได้ จักนอนบนแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส อุสฺสีสเก ฐตฺวา “ภิกฺขุ อยำ ตว กาโย อเปตวิญฺญาโณ นิรุปกาโร หุตวฺา กลิงฺครำ วิย ปฐวิยำ สยิสฺสติ -อติิ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห 

ไม่นานหนอ กายน้ีจักนอนทับแผ่นดิน. 
กายน้ีมวีิญญาณไปปราศ อันบุคคลทิ้งแล้ว, 
ราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ ฉะน้ัน.”

“อจริำ วตยำ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ 
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรตฺถำว กลิงฺครำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อจิรำ วต เป็นต้น  ความวา่ 
ภิกษุ ต่อกาลไม่นานเลย กายน้ีจักนอนทับแผ่นดิน คือจักนอนเบ้ืองบนแห่งแผ่นดิน ที่สัตว์นอนแล้วดว้ยการนอนปกติน้ี.
ตตฺถ อจิรำ วต -อิติ ภิกฺขุ น จริสฺเสวายำ กาโย ปฐวึ อธิเสสฺสติ, อิมิสฺสา ปกติสยเนน สยิตาย ปฐวิยา อุปริ สยิสฺสติ.

ด้วยบทวา่ ฉุฑโฺฑ พระศาสดา ทรงแสดงเน้ือความวา่ 
“กายน้ี จกัเป็นของชื่อว่า เปล่า เพราะความมวีิญญาณไปปราศ ถูกทอดทิ้งแล้วนอน.”
ฉฑฺุโฑ -อติิ อปวิทฺโธ อปคตวิญฺญาณตาย ตุจฺโฉ หุตวฺา เสสฺสติ -อิติ ทสฺเสติ.

เหมือนอะไร? เหมือนท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์.
อธิบายว่า เหมือนท่อนไม้อันไรอุ้ปการะ ไม่มีประโยชน์.
ยถากึ?  นิรตฺถำว กลิงฺครำ -อติิ  นิรุปการำ นิรตฺถกำ กฏฺฐขณฺฑำ วิย.

จริงอยู่ พวกมนุษย์ผู้มีความต้องการดว้ยทัพพสัมภาระ เข้าไปสู่ป่าแล้ว ตัดไมต้รงโดยสัณฐานแห่งไม้ตรง 
ไม้คดโดยสัณฐานแห่งไม้คด ถือเอา (เป็น) ทพัพสัมภาระ, 
แตต่ัดไม้เป็นโพรง ไม้ผุไม้ไม่มีแก่น ไม้เกิดเป็นตะปุ่มตะป่ําที่เหลือ ทิ้งไวใ้นป่าน้ันน่ันเอง 
มนุษย์พวกอื่น ผู้มคีวามต้องการดว้ยทพัพสัมภาระมาแล้ว ชื่อวา่ หวังถือเอาชิ้นไม้ที่ถูกทิ้งไว้น้ัน ย่อมไม่มี, 
มนุษย์เหล่าน้ัน แลดูไม้น้ันแล้ว ย่อมถือเอาไม้ ที่เป็นอุปการะแก่ตนเท่าน้ัน; ไม้นอกน้ี ย่อมเป็นไม้ถมแผ่นดิน๑ อย่างเดียว, 

๑ ปฐวีคตำ.
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ก็ไม้น้ัน พึงเป็นไม้แม้ที่ใครๆ อาจจะทำาเชิงรองเตียงหรือเขียงเท้า หรือว่าตั่งแผ่นกระดาน ดว้ยอุบายน้ันๆ ได้; 
สว่นว่า บรรดาส่วน ๓๒ ในอัตตภาพน้ี แม้ส่วนหน่ึง ช่ือวา่ เข้าถึงความเป็นของที่จะพึงถือเอาได้ 
ด้วยสามารถแห่งอุปกรณวัตถุ มเีชิงรองเตียงเป็นต้น หรือด้วยมุขเป็นอุปการะอย่างอื่น ย่อมไม่มี, 
กายน้ีมีวิญญาณไปปราศแล้ว ต่อวันเล็กน้อยเท่าน้ัน ก็จักต้องนอนเหนือแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ ไม่มีประโยชน์ฉะน้ัน ดังน้ีแล.
ทพฺพสมฺภารตฺถิกา หิ มนุสฺสา อรญฺญำ ปวิสิตวฺา อุชุกำ อุชุกสณฺฐาเนน วงฺกำ วงฺกสณฺฐาเนน ฉินฺทิตวฺา ทพพฺสมฺภารำ คณฺหนฺติ, 
อวเสสำ ปน สุสริญฺจ ปูติกญฺจ อสารกญฺจ คณฺฐิกชาตญฺจ ฉินฺทิตฺวา ตตฺเถว ฉฑฺเฑนฺติ, 
อญฺเญ ทพฺพสมฺภารตฺถิกา อาคนฺตวฺา ตำ คเหตฺวา อากงฺขนฺตา นาม นตฺถิ, 
ตำ โอโลเกตวฺา อตตฺโน อุปการกเมว คณฺหนฺติ, อิตรำ ปฐวีคตเมว โหติ, 
ตำ ปน เตน เตน อุปาเยน มญฺจปฏิปาทกำ วา ปาทกฐลิกำ วา ผลกปีฐกำ วา กาตุำ สกฺกาปิ ภเวยฺย 
อิมสฺมึ ปน อตฺตภาเว ทฺวตตฺึสาย โกฏฺฐาเสสุ เอกโกฏฺฐาโสปิ มญฺจปฏิปาทกาทิวเสน วา อญฺเญน วา อุปการมุเขน 
คยฺหุปโค นาม นตฺถิ, เกวลำ นิรตฺถำว กลิงฺครำ, อยำ กาโย อปคตวิญฺญาโณ กติปาหสฺเสว ปฐวิยำ เสสฺสติ -อิต.ิ

[พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน]

ในเวลาจบเทศนา พระปูติคัตตติสสเถระ บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้ว.
เทสนาวสาเน ปูติคตตฺติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณิ.

แม้ชนอื่นเป็นอันมาก ก็ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

ฝา่ยพระเถระบรรลพุระอรหัตแล้วก็ปรินิพพาน.
เถโรปิ อรหตตฺำ ปตวฺา ปรินิพฺพายิ.

พระศาสดา โปรดให้ทำาสรรีกิจของทา่น ทรงเก็บ (อัฏฐิ) ธาตุแล้วโปรดให้ทำาเจดียไ์ว้.
สตฺถา ตสฺส สรรีกิจจฺำ การาเปตฺวา ธาตโุย คเหตฺวา เจติยำ การาเปสิ.

พวกภกิษุ กราบทูลถามพระศาสดาวา่ “พระเจ้าข้า พระปูติคัตตติสสเถระ บังเกิดในที่ไหน?”
ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร กุหึ นิพฺพตฺโต -อติิ.

พระศาสดา. เธอปรินิพพานแล้ว ภกิษุทั้งหลาย.
“ปรินิพพฺุโต ภิกฺขเว -อิต.ิ

พวกภกิษุ. พระเจ้าข้า กายของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตเป็นปานน้ัน เกิดเป็นกายเน่า เพราะเหตุไร? 
กระดูกทั้งหลายแตกแล้ว เพราะเหตุไร? 
อะไรเป็นเหตุถึงความเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของท่านเล่า?

“ภนฺเต เอวรูปสฺส อรหตตฺุปนิสฺสยสมฺปนฺนสฺส ภิกฺขุโน กึการณา คตฺตำ ปูตกิำ ชาตำ, กกึารณา อฏฺฐีนิ ภินฺนานิ, 
กิมสฺส การณำ อรหตตฺสฺส อุปนิสฺสยภาวำ ปตฺตำ -อิต.ิ

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย  ผลน้ีทั้งหมด เกดิแล้วแก่ติสสะน่ัน ก็เพราะกรรมที่ตัวทำาไว้.
“ภิกฺขเว สพฺพเมตำ เอตสฺส อตฺตนา กตกมฺเมน นิพฺพตฺตำ -อิต.ิ
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พวกภกิษุ. ก็กรรมอะไร? ที่ท่านทำาไว้ พระเจ้าข้า.
“กึ ปน เตน ภนฺเต กตำ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระน้ัน พวกเธอจงฟัง” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอ่ไปน้ี)
“เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ -อติิ อตีตำ อาหริ

[บุพพกรรมของพระติสสะ]

ติสสะน้ีเป็นพรานนก ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ ฆ่านกเป็นอันมากบำารุงอิสรชน, 
ขายนกที่เหลือจากนกที่ให้แก่อิสรชนเหล่าน้ัน,  คดิวา่ “นกที่เหลือจากขาย อันเราฆ่าเก็บไว้ จักเน่าเสีย” 
จึงหักกระดกูแข้งและกระดกูปีกของนกเหล่าน้ัน ทำาอยา่งที่มันไม่อาจบินหนีไปได้ แล้วเก็บกองไว้.
อยำ กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล สากุณิโก หุตวฺา พหู สกุเณ วธิตวฺา อิสฺสรชนำ อุปฏฺฐหิ, เตสำ ทินฺนาวเสเส วิกฺกีณาติ 
“วิกฺกีณาวเสสา มาเรตวฺา ฐปิตา ปูติกา ภวิสฺสนฺติ -อิติ 
ยถา อุปฺปติตุำ น สกฺโกนฺติ, ตถา เตสำ ชงฺฆฏฺฐีนิ จ ปกฺขฏฺฐีนิ จ ภินฺทติฺวา ราสึ กตวฺา ฐเปสิ.

เขาขายนกเหล่าน้ันในวันรุ่งข้ึน.
เต ปุนทิวเส วิกฺกีณาติ. 

ในเวลาที่ได้นกมามากมาย ก็ให้ป้ิงไว้ เพื่อประโยชน์แห่งตน.
อติพหูนำ ลทธฺกาเล อตฺตโน อตฺถาย ปจาเปสิ.

วันหน่ึง เมื่อโภชนะมีรสของเขาสกุแล้ว พระขีณาสพองค์หน่ึง เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขา 
ตสฺส เอกทิวสำ รสโภชเน ปกฺเก, เอโก ขีณาสโว ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวาเร อฏฺฐาสิ.

เขาเห็นพระเถระแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส คดิว่า “สัตว์มีชีวติมากมาย ถูกเราฆ่าตาย, ก็พระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเรา 
และโภชนะอันมีรสก็มอียู่พร้อมภายในเรือน, เราจะถวายบิณฑบาตแก่ท่าน” ดังน้ีแล้ว จึงรับบาตรของพระขีณาสพน้ัน 
ใสโ่ภชนะอันมีรสน้ันให้เต็มบาตรแล้ว ถวายบิณฑบาตอันมรีส แล้วไหวพ้ระเถระ ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ กล่าวว่า 
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านเห็นเถิด.”
โส เถรำ ทิสฺวา จติฺตำ ปสาเทตฺวา “มยา พหู ปาณา มาริตา๑, อยฺโย จ เม เคหทฺวาเร ฐิโต, อนฺโตเคเห จ รสโภชนำ สำวชิฺชติ, 
ปิณฺฑปาตมสฺส ทสฺสามิ -อติิ ตสฺส ปตฺตำ อาทาย ปูเรตวฺา รสปิณฺฑปาตำ ทตฺวา เถรำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา 
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺส มตฺถกำ ปาปุเณยฺยำ -อิติ อาห.

พระเถระได้ทำาอนุโมทนาวา่ “จงเป็นอย่างน้ัน.”
เถโร “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.

[ประมวลผลกรรม]

ภิกษุทั้งหลาย  ผล (ทั้งหมด) น่ัน สำาเร็จแล้วแก่ติสสะ ดว้ยอำานาจแห่งกรรมทีต่ิสสะทำาแล้วในกาลน้ันน่ันเอง: 
กายของติสสะเกิดเน่าเป่ือย, และกระดูกทั้งหลายแตก กด็้วยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลาย;

๑ สี. ม. ย.ุ มาเรตฺวา ขาทิตา.
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ภิกฺขเว ตทา ติสฺสสฺส กตกมฺมวเสเนว เอตำ ติสฺสสฺส นิปฺผนฺนำ, 
สกณุานำ อฏฺฐิเภทนิสฺสนฺเทน ติสฺสสฺส คตฺตำ ปูติกำ ชาตำ อฏฺฐีนิ จ ภินฺนานิ, 

ติสสะบรรลพุระอรหัต กด็้วยผลของการถวายบิณฑบาต อันมีรสแกพ่ระขีณาสพ ดังน้ีแล.
ขีณาสวสฺส รสปิณฺฑปาตทานนิสฺสนฺเทน อรหตตฺำ ปตฺโต -อิต.ิ

เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ จบ.
ปูติคตตฺติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
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๘. เรือ่งนนัทโคปาลกะ
๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในโกศลชนบท ทรงปรารภนายโคบาลก์ชื่อนันทะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ทิโส ทิสำ” เป็นต้น.
“ทิโส ทิสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสลชนปเท วิหรนฺโต นนฺทโคปาลกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายนันทะหลบหลีกราชภัย]

ดังได้สดับมา นายโคบาลกช์ื่อนันทะ ในกรุงสาวตัถี เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก 
รักษาฝูงโคของคฤหบดีชื่ออนาถบิณฑิกะอยู่.
สาวตฺถิยำ กิร อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติโน นนฺโท นาม โคปาลโก โคยูถำ รกฺขติ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค.

นัยวา่ นายนันทโคบาลก์น้ัน หลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชา ดว้ยความเป็นคนเลี้ยงโค 
อยา่งชฏิลชื่อเกณิยะ หลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาดว้ยเพศบรรพชิต รกัษาขุมทรพัย์ของตนอยู่.
โส กิร, ยถา เกณิโย ชฏิโล ปพพฺชิตเวเสน, เอวำ โคปาลกตฺเตน ราชปีลำ ปริหรนฺโต อตฺตโน กุฏุมฺพำ รกฺขติ.

เขาถือเอาปัญจโครสตลอดกาลสมควรแก่กาล๑ มาสู่สำานักของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
พบพระศาสดา ฟังธรรม ทูลวิงวอนพระศาสดา เพื่อต้องการให้เสดจ็มาสู่ที่อยู่ของตน.
โส กาลานุกาลำ ปญฺจโครเส อาทาย อนาถปิณฺฑกิสฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ ปสฺสติ ธมฺมำ สุณาติ 
อตฺตโน วสนฏฺฐานำ อาคมนตฺถาย สตฺถารำ ยาจติ.

[พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ]

พระศาสดา ทรงรอความแก่กลา้แห่งญาณของเขาอยู่ ไม่เสด็จไปแล้ว 
(ครั้น) ทรงทราบความที่เขาเป็นผู้มีญาณแก่กลา้แล้ว  วันหน่ึง อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว เสด็จจาริกไปอยู่ 
ทรงแวะจากหนทาง ทรงน่ังแล้ว ที่โคนต้นไม้แห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงใกล้สถานที่อยู่ของเขา.
สตฺถา ตสฺส ญาณปริปากำ อาคมยมาโน อาคนฺตฺวา๒ ตสฺส ปริปกฺกภาวำ ญตวฺา เอกทวิสำ มหาภกิฺขุสงฺฆปริวุโต 
จารกิำ จรนฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม ตสฺส วสนฏฺฐานาสนฺเน อญฺญตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ.

นายนันทะ ไปสู่สำานักของพระศาสดา ถวายบังคมกระทำาปฏิสันถาร นิมนตพ์ระศาสดาแล้ว 
ได้ถวายปัญจโครสทานอันประณีต แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประธาน สิ้น ๗ วัน.
นนฺโท สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺา๓ วนฺทิตวฺา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา 
สตฺตาหำ พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปณีตำ ปญฺจโครสทานำ อทาสิ.

ในวันที่ ๗ พระศาสดาทรงกระทำาอนุโมทนาเสรจ็แล้ว ตรัสอนุปุพพกีถาต่างโดยทานกถาเป็นต้น
สตฺตเม ทวิเส สตฺถา อนุโมทนำ กตวฺา ทานกถาทิเภทำ อนุปุพพฺีกถำ กเถสิ.

๑ ตามกำาหนดเวลา
๒ ม. อคนฺตวฺา.
๓ สี. ย.ุ อาคนฺตฺวา.
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ในเวลาจบกถา นายโคบาลก์ชื่อนันทะ ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล รับบาตรของพระศาสดา ตามส่งเสดจ็พระศาสดาไปไกล 
เมื่อพระศาสดารับสั่งให้กลับดว้ยพระดำารัสวา่ “อุบาสก จงหยุดเถิด” ถวายบังคมพระศาสดากลับแล้ว.
กถาปริโยสาเน นนฺทโคปาลโก โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐาย สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา สตฺถารำ อนุคจฺฉนฺโต ทรูำ คนฺตฺวา 
“ติฏฺฐ อุปาสก -อติิ นิวตฺติยมาโน วนฺทติฺวา นิวตฺติ.

ลำาดับน้ัน นายพรานคนหน่ึงได้แทงเขาให้ตายแล้ว.
อถ นำ เอโก ลุทฺธโก วิชฺฌิตวฺา มาเรสิ.

[พวกภิกษุโทษพระศาสดาว่า ทำาให้นายนันทะถูกฆ่า]

พวกภกิษุผู้มาข้างหลัง เห็นแล้ว จึงไปกราบทูลพระศาสดาว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ นายโคบาลก์ชื่อนันทะ ถวายมหาทาน ตามส่งเสด็จแลว้กลับไป 
ถูกนายพรานฆ่าตายเสียแล้ว ก็เพราะความที่พระองค์เสด็จมาแล้วในที่น้ี.
ถ้าว่าพระองค์จกัมิได้เสด็จมาแล้วไซร้, ความตายจักไม่ได้มีแกเ่ขาเลย.”
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขู ทิสวฺา คนฺตฺวา สตฺถารำ อาหำสุ 
“นนฺโท ภนฺเต โคปาลโก ตุมฺหากำ อิธาคตตฺตา มหาทานำ ทตวฺา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตนฺโต มาริโต, 
สเจ ตุมฺเห นาคจฺฉิสฺสถ, นาสฺส มรณำ อภวิสฺส -อิต.ิ

[จิตท่ีตั้งไว้ผิด ทำาความฉิบหายให้ยิ่งกว่าเหตุใดๆ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรามากต็าม มิได้มาก็ตาม, 
ชื่อว่า อุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายของนายนันทะน้ัน แม้ผู้ไปอยู่สู่ทิศใหญ่ ๔ สู่ทิศน้อย ๔ ย่อมไม่มี; 
ด้วยวา่ จิตเท่าน้ัน ซ่ึงตั้งไว้ผิดแล้ว อันเป็นไปในภายในของสัตว์เหล่าน้ี ย่อมทำาความพินาศฉิบหาย 
ทีพ่วกโจร (หรือ) พวกคนจองเวรจะทำา (ให้) ไม่ได้” ดังน้ี ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว มยิ อาคเตปิ อนาคเตปิ, ตสฺส จตสฺโส ทิสา จตสฺโส อนุทิสา คจฺฉนฺตสฺสาปิ มรณโต มจฺุจนุปาโย นาม นตฺถิ, 
ยำ หิ เนว โจรา น เวริโน กโรนฺติ, ตำ อิเมสำ สตฺตานำ อนฺโต ปวตตฺำ มิจฺฉาปณิหิตำ จิตตฺเมว กโรติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“จิตซ่ึงตั้งไว้ผิดแล้ว พึงทำาเขา๑ น้ัน ให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศฉิบหาย 
ที่โจรเห็นโจร หรอืคนของเวรเห็นคนจองเวร ทำา (แก่กัน) น้ัน (เสียอีก).”

“ทิโส ทิสำ ยนฺตำ กยริา เวรี วา ปน เวรินำ 
มิจฺฉาปณิหิตำ จิตตฺำ ปาปิโย นำ ตโต กเร -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ทิโส ทิสำ แปลวา่ โจรเห็นโจร.
ตตฺถ ทิโส ทิสำ -อติิ โจโร โจรำ.

ศพัท์วา่ ทิสวฺา เป็นพระบาลีที่เหลือ (บัณฑิตพึงเพิ่มเข้า).

๑ บุคคล



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๒ หน้า ๒๒๐ • ๘. เร่ืองนันทโคปาลกะ • [แก้อรรถ]

ทิสวฺา -อิติ ปาฐเสโส.

สองบทวา่ ยนฺตำ กยิรา  ความวา่ พึงทำาซ่ึงความพินาศฉิบหายน้ันใดแก่โจรหรือคนจองเวรน้ัน.
ถึงในบทที่ ๒ ก็มีนัยเช่นเดียวกัน.
ยนฺตำ กยิรา -อติิ ยนฺตำ ตสฺส อนยพฺยสนำ กเรยฺย.  ทุติยปเทปิ เอเสว นโย.

พระผู้มพีระภาค ตรัสเป็นคำาอธิบายไวด้ังน้ีว่า 
“โจรผู้มักประทุษร้ายต่อมิตรผู้หน่ึง เมื่อผิดในบุตร ภริยา นา ไร่ วัวและควายเป็นต้นของโจรผู้หน่ึง โจรผดิต่อโจรใด, 
เห็นโจรแม้น้ัน ซ่ึงผิดอยู่ในตนอย่างน้ันน่ันแหละ, 
ก็หรือวา่ คนจองเวรเห็นชนผู้ผูกเวรกันไว้ ดว้ยเหตุบางอยา่งน่ันแหละ ซ่ึงชื่อวา่ ผู้จองเวร, 
ชื่อว่าพึงทำาความพินาศฉิบหายอันใดแก่โจรหรือคนผู้จองเวรน้ัน 
คือ พึงเบียดเบียนบุตรและภริยาของโจรหรือคนจองเวรน้ัน 
พึงทำาสิ่งของตา่งๆ มีนาเป็นต้น ของโจรหรือคนจองเวรน้ันให้ฉิบหาย 
หรือพึงปลงซ่ึงโจร หรือคนจองเวรน้ันจากชวีิต เพราะความที่ตนเป็นคนโหดรา้ย คือเพราะความทีต่นเป็นคนทารุณ, 
จติชื่อว่าตั้งไว้ผิด เพราะความเป็นจิตตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบถ ๑๐ พึงทำาให้เขาเลวทรามยิ่งกวา่ความพินาศฉิบหายน้ัน 
คือทำาบุรุษน้ันให้เป็นผู้ลามกกว่าเหตุน้ัน; 
จริงอยู่ โจรก็ดี คนจองเวรก็ดี มีประการดังกลา่วแล้ว พึงยังทกุข์ให้เกิด หรือพึงทำาซ่ึงความสิ้นไปแห่งชีวิต 
แก่โจรหรือแก่คนจองเวร (ได้) ในอัตตภาพน้ีเทา่น้ัน, 
สว่นจิตน้ี ซ่ึงตั้งไว้ผิดในอกุศลกรรมบถทั้งหลาย ย่อมยังบุคคลให้ถึงความพินาศฉิบหายในทิฏฐธรรมบ้าง 
ซัดไปในอบาย ๔  ย่อมไมใ่ห้ยกศีรษะข้ึนได้ ในพันอัตตภาพบ้าง.”
อิทำ วตฺุตำ โหติ 
“เอโก เอกสฺส มิตฺตทุพฺภิโจโร ปุตฺตทารเขตฺตวตฺถุโคมหิสาทีสุ อปรชฺฌนฺโต ยสฺส อปรชฺฌติ ตำปิ ตเถว อตฺตนิ อปรชฺฌนฺตำ โจรำ ทิสฺวา 
เวรี วา ปน เกนจิเทว การเณน พนฺธเวรำ เวรึ ทิสฺวา 
อตฺตโน กกฺขฬตาย ทารุณตาย ยำ ตสฺส อนยพฺยสนำ กเรยฺย, ปุตตฺทารำ วา ตสฺส ปีเฬยฺย เขตตฺาทีนิ วา นาเสยฺย, 
ชวีิตา วา ปน นำ โวโรเปยฺย 
ทสสุ อกุสลกมฺมปเถสุ มจิฺฉาฐปิตตฺตา มจิฺฉาปณิหิตำ จิตตฺำ ปาปิโย นำ ตโต กเร ตำ ปุริสำ ตโต การณโต ปาปตรำ กเรยฺย 
วุตฺตปฺปกาโร หิ ทิโส วา เวรี วา ทิสสฺส วา เวริโน วา อิมสฺมึเยว อตตฺภาเว ทุกฺขำ วา อุปฺปาเทยฺย ชวีิตกฺขยำ วา กเรยฺย 
อิทำ ปน อกุสลกมฺมปเถสุ มิจฺฉาฐปิตำ จติฺตำ ทิฏฺเฐปิ ธมฺเม อนยพฺยสนำ ปาเปติ อตตฺภาวสหสฺเสสุปิ จตูสุ อปาเยสุ ขิปิตฺวา 
สีสำ อุกฺขิปิตุำ น เทติ -อติิ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ ปตตฺา.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา.

กก็รรมที่อุบาสกได้ทำาไว้ในระหวา่งภพ พวกภิกษุมิไดทู้ลถาม, เพราะฉะน้ัน (กรรมน้ัน) พระศาสดาจึงมิได้ตรัสบอก ดังน้ีแล.
อุปาสเกน ปน ภวนฺตเร กตำ กมฺมำ ภิกฺขูหิ น ปุจฺฉิตำ, ตสฺมา สตฺถารา น กถิตำ -อติิ.
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เรื่องนันทโคปาลกะ จบ.
นนฺทโคปาลกวตฺถุ.
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๙. เรื่องพระโสไรยเถระ
๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดายังธรรมเทศนาน้ีวา่ “น ตำ มาตา ปิตา กยิรา” เป็นต้น ซ่ึงตั้งข้ึนในโสไรยนคร ให้จบลงในพระนครสาวัตถี.
“น ตำ มาตา ปิตา กยิร -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โสเรยฺยนคเร สมุฏฺฐติำ สาวตฺถิยำ นิฏฺฐาเปสิ.

[เศรษฐีบุตรกลับเพศเป็นหญิงแล้วหลบหนี]

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี, 
ลูกชายของโสไรยเศรษฐี ในโสไรยนคร น่ังบนยานน้อยอันมีความสุข กับสหายผู้หน่ึงออกไปจากนคร 
เพื่อประโยชน์จะอาบนำ้าดว้ยบริวารเป็นอันมาก.
สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยำ วิหรนฺเต,  โสเรยฺยนคเร โสเรยฺยเสฏฺฐิปุตฺโต เอเกน สหายเกน สทฺธึ สุขยานเก นิสีทิตวฺา 
มหนฺเตน ปริวาเรน นหานตฺถาย นครา นิกฺขมิ.

ขณะน้ัน พระมหากัจจายนเถระ มีความประสงค์จะเข้าไปสู่โสไรยนคร เพื่อบิณฑบาต ห่มผ้าสังฆาฏิภายนอกพระนคร.
ตสฺมึ ขเณ มหากจฺจายนตฺเถโร โสเรยฺยนครำ ปิณฺฑาย ปวิสิตุกาโม พหินคเร สงฺฆาฏึ ปารุปติ.

ก็สรีระของพระเถระมีสีเหมือนทองคำา.
เถรสฺส จ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ.

ลูกชายของโสไรยเศรษฐี เห็นท่านแล้ว จึงคิดว่า 
“สวยจริงหนอ พระเถระรูปน้ี ควรเป็นภริยาของเรา, 
หรือ สีแห่งสรีระของภริยาของเรา พึงเป็นเหมือนสีแห่งสรรีะของพระเถระน้ัน.”
โสเรยฺยเสฏฺฐิปุตฺโต ตำ ทิสฺวา จินฺเตสิ 
“อโห วต, อยำ เถโร มม ภริยา ภเวยฺย, มม วา ภริยาย สรรีวณฺโณ เอตสฺส สรีรวณฺโณ วิย ภเวยฺย -อติิ.

ในขณะสักวา่เขาคดิแล้วเท่าน้ัน เพศชายของเศรษฐีบุตรน้ัน ก็หายไป, เพศหญิงได้ปรากฏแล้ว.
ตสฺส จินฺติตมตฺเตเยว ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อติฺถีลิงฺคำ ปาตรุโหสิ.

เขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไป.
โส ลชฺชมาโน ยานกา โอรุยฺห ปลายิ.

ชนใกล้เคียงจำาลูกชายเศรษฐีน้ันไม่ได้ จึงกล่าววา่ “อะไรน่ันๆ?”
ปริชโน ตำ อสญฺชานนฺโต “กิเมตำ, กิเมตำ -อติิ อาห.

แม้นางก็เดินไปสู่หนทางอันไปยังเมืองตักกสิลา.
สาปิ ตกฺกสิลมคฺคำ ปฏิปชฺชิ.
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[พวกเพ่ือนและพ่อแม่ออกติดตามแต่ไม่พบ]

ฝา่ยสหายของนาง แม้เที่ยวค้นหาข้างโน้นและข้างน้ี ก็ไม่ได้พบ.
สหายโกปิสฺสา อิโต จิโต จ วิจริตวฺาปิ นาทฺทส.

ชนทั้งปวงอาบเสรจ็แล้วได้กลับไปสู่เรือน;
สพฺเพ นหายิตวฺา เคหำ อคมำสุ 

เมื่อชนทั้งหลายกลา่วกันว่า “เศรษฐีบุตรไปไหน?”, ชนที่ไปด้วยจึงตอบว่า “พวกผมเข้าใจวา่ “เขาจกัอาบนำ้ากลับมาแล้ว.”
“กหำ เสฏฺฐิปุตฺโต -อติิ วุตฺเต, “นหาตฺวา อาคโต ภวิสฺสตตีิ มญฺญิมฺหา -อติิ วทึสุ.

ขณะน้ัน มารดาและบิดา ของเขาค้นดูในที่น้ันๆ เมื่อไม่เห็น จึงร้องไห้ รำาพัน 
ได้ถวายภัตรเพื่อผู้ตาย ด้วยความสำาคัญว่า “ลูกชายของเรา จักตายแล้ว.”
อถสฺส มาตาปิตโร ตตฺถ ตตฺถ ปริเยสิตฺวา อปสฺสนฺตา โรทติฺวา ปริเทวติฺวา “มโต ภวิสฺสติ -อติิ มตกภตตฺำ อทำสุ.

[นางเดินตามพวกเกวยีนไปเมืองตักกสิลา]

นางเห็นพวกเกวียนไปสู่เมืองตักกสิลาหมู่หน่ึง จึงเดินติดตามยานน้อยไปข้างหลังๆ.
สา เอกำ ตกฺกสิลคามิสตฺถวาหำ ทิสฺวา ยานกำ ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ.

ขณะน้ัน พวกมนุษย์เห็นนางแล้ว กล่าวว่า 
“หล่อนเดินตามข้างหลังๆ แห่งยานน้อยของพวกเรา (ทำาไม?)  พวกเราไมรู่้จักหล่อนวา่ ‘นางน่ีเป็นลูกสาวของใคร?’” 
อถ นำ มนุสฺสา ทิสวฺา “อมฺหากำ ยานกสฺส ปจฺฉโต ปจฺฉโต อาคจฺฉสิ, มยำ ‘กสฺเสสา ทารกิาติ ตำ น ชานาม -อิติ วทึส.ุ

นางกล่าวว่า “นาย พวกท่านจงขับยานน้อยของตนไปเถิด,  ดิฉันจักเดินไป” 
เมื่อเดินไปๆ  (พอเหน่ือยเข้า ก)็ ได้ถอดแหวนสำาหรับสวมน้ิวมือให้แล้ว ให้ทำาโอกาสในยานน้อยแห่งหน่ึง (เพื่อตน).
“สามิ ตุมฺเห อตตฺโน ยานกำ ปาเชถ, อหำ ปทสา คมิสฺสามิ -อติิ คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี องฺคุลิมุทฺทิกำ ทตวฺา 
เอกสฺมึ ยานเก โอกาสำ กาเรสิ.

[ได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองน้ัน]

พวกมนุษย์ คิดวา่ “ภริยาของลูกชายเศรษฐีของพวกเรา ในกรุงตกักสิลา ยังไม่มี, 
เราทั้งหลายจักบอกแก่ทา่น, บรรณาการใหญ่๑ จกัมีแก่พวกเรา.”
มนุสฺสา จินฺตยึสุ “ตกกฺสิลนคเร อมฺหากำ เสฏฺฐิปุตตฺสฺส ภริยา นตฺถิ, มยำ ตสฺส อาจิกฺขิสฺสาม, มหาปณฺณากาโร โน ภวิสฺสติ -อติิ.

พวกเขาไปแล้ว เรียนว่า “นางแก้วคือหญิง พวกผมได้นำามาแล้ว เพื่อทา่น.”
เต คนฺตฺวา “สามิ อมฺเหหิ ตุมฺหากำ อติฺถีรตนำ อานีตำ -อติิ.

ลูกชายเศรษฐีน้ันไดฟ้ังแล้ว ให้เรียกนางมา เห็นนางเหมาะกับวัยของตน มีรูปงามน่าพึงใจ มีความรกัเกิดข้ึน 
จึงได้กระทำาไว้ (ให้เป็นภริยา) ในเรือนของตน.

๑ รางวัลใหญ่
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โส สุตวฺา ตำ ปกฺโกสาเปตวฺา อตฺตโน วยานุรูปํ อภิรูปํ ปาสาทิกำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห อตฺตโน เคเห อกาสิ.

[ชายอาจกลับเป็นหญิง และหญิงอาจกลับเป็นชายได้]

จริงอยู่ พวกผู้ชาย ชื่อวา่ไม่เคยกลับเป็นผู้หญิง หรือพวกผู้หญิงไม่เคยกลับเป็นผู้ชาย ย่อมไม่มี.
ปุริสา หิ อติฺถิโย อิตฺถิโย วา ปุริสา อภตูปุพฺพา นาม นตฺถิ.

เพราะวา่ พวกผูช้ายประพฤติลว่งในภริยาทั้งหลายของชนอื่น ทำากาละแล้ว ไหม้ในนรกสิ้นแสนปี เป็นอันมาก 
เมื่อกลับมาสู่ชาติมนุษย์ ย่อมถึงภาวะเป็นหญิง สิ้น ๑๐๐ อัตตภาพ.
ปุริสา หิ ปรสฺส ทาเรสุ อติจริตวฺา กาลำ กตวฺา พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตวฺา 
มนุสฺสชาตึ อาคจฺฉนฺตา อตฺตภาวสเต อติฺถีภาวำ อาปชฺชนฺติ.

ถึงพระอานนทเถระ ผู้เป็นอริยสาวก มีบารมีบำาเพ็ญมาแลว้ตั้งแสนกัป ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร 
ในอตัตภาพหน่ึง ได้บังเกิดในตระกูลชา่งทอง ทำาปรทากรรมไหม้ในนรกแล้ว, 
ด้วยผลกรรมที่ยังเหลือ ได้กลับมาเป็นหญิงบำาเรอเท้าแห่งชายใน ๑๔ อัตตภาพ, ถึงการถอนพืช๑ ใน ๗ อตัตภาพ.
อานนฺทตฺเถโรปิ กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี อริยสาวโก สำสาเร สำสรนฺโต เอกสฺมึ อตฺตภาเว กมฺมารกุเล นิพพฺตฺโต 
ปรทารกมฺมำ กตฺวา นิรเย ปจิตวฺา ปกฺกาวเสเสน จุทฺทสสุ อตตฺภาเวสุ ปุริสสฺส ปาทปริจาริกา อติฺถี อโหสิ, 
สตฺตสุ อตฺตภาเวสุ วีชุทธฺรณำ ปาปุณิ.

สว่นหญิงทั้งหลาย ทำาบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น คลายความพอใจในความเป็นหญิง ก็ตั้งจิตวา่ 
“บุญของข้าพเจ้าทั้งหลายน้ี ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อตัตภาพเป็นชาย” ทำากาละแล้ว ย่อมกลับได้อัตตภาพเป็นชาย.
อติฺถิโย ปน ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตฺวา อิตฺถีภาเว ฉนฺทำ วริาเชตวฺา “อทิำ โน ปุญฺญำ ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลาภาย สำวตฺตตุ -อิติ 
จติฺตำ อธิฏฺฐหิตวฺา กาลำ กตวฺา ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลภนฺติ.

พวกหญิง ท่ีมีผัวดังเทวดา ย่อมกลับได้อตัตภาพเป็นชาย แม้ด้วยอำานาจแห่งการปรนนิบัตดิีในสามีเหมือนกัน.
ปติเทวตา หุตฺวา สามิสมฺมาปฏิปตฺตวิเสนาปิ ปุริสตฺตภาวำ ปฏิลภนฺเตว.

สว่นลูกชายเศรษฐีน้ี ยังจิตให้เกิดข้ึนในพระเถระโดยไม่แยบคาย จึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตตภาพน้ีทันที.
อยญจฺ เสฏฺฐิปุตฺโต เถเร อโยนิโส จิตฺตำ อุปฺปาเทตวฺา อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อติฺถีภาวำ ปฏิลภิ.

[นางคลอดบุตร]

กค็รรภ์ได้ตั้งในท้องของนาง เพราะอาศัยการอยู่รว่มกับลูกชายเศรษฐีในตักกสิลา.
ตกฺกสิลายำ เสฏฺฐิปุตฺเตน สทฺธึ สำวาสมนฺวาย ปนสฺสา กุจฺฉิยำ คพฺโภ ปติฏฺฐาสิ.

โดยกาลลว่งไป ๑๐ เดือน นางได้บุตร (คนหน่ึง)  ในเวลาที่บุตรของนางเดินได้ ก็ได้บุตรแม้อีกคนหน่ึง.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตฺตำ ลภิตฺวา ตสฺส ปทสา คมนกาเล อปรำปิ ปุตฺตำ ปฏิลภิ.

โดยอาการอยา่งน้ี บุตรของนางจึงมี ๔ คน,  คือ 
บุตรผู้อยู่ในท้อง ๒ คน (ในเมืองตักกสิลา),  บุตร ๒ คน (แรก) ผู้เกิดเพราะอาศัยเธอ ในโสไรยนคร.

๑ เป็นหมัน
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เอวมสฺสา “กุจฺฉิยำ วุตฺถา เทฺว ปุตฺตา อเหสุำ, โสเรยฺยนคเร ตำ ปฏิจฺจ นิพพฺตตฺา เทฺวติ จตฺตาโร ปุตฺตา อเหสุำ.

[นางได้พบกับเพ่ือนเก่า แล้วเล่าเรื่องให้ฟัง]

ในกาลน้ัน ลูกชายเศรษฐีผู้เป็นสหายของนาง ไปสู่กรุงตักกสิลาดว้ยเกวียน ๕๐๐ เล่ม จากโสไรยนคร 
น่ังบนยานน้อยอันมีความสุข เข้าไปสู่พระนคร.
ตสฺมึ กาเล โสเรยฺยนครโต โย ตสฺสา สหายโก เสฏฺฐิปุตฺโต โส ปญฺจหิ สกฏสเตหิ ตกกฺสิลำ คนฺตวฺา สุขยานเก นิสินฺโน 
นครำ ปาวิสิ.

ขณะน้ัน นางเปิดหน้าต่างบนพื้นปราสาทชั้นบน ยืนดูระหวา่งถนนอยู่ เห็นสหายน้ัน จำาเขาได้แม่นยำา 
จึงส่งสาวใช้ให้ไปเชิญเขามาแล้ว ให้น่ังบนพื้นมีคา่มาก ได้ทำาสักการะและสัมมานะอย่างใหญ่โต.
อถ นำ สา อุปริปาสาทตเล วาตปานำ วิวริตวฺา อนฺตรวีถึ โอโลกยมานา ฐติา ทิสฺวา ตำ สญฺชานิตฺวา 
ทาสึ เปเสตวฺา ตำ ปกฺโกสาเปตวฺา มหาตเล นิสีทาเปตฺวา มหนฺตำ สกกฺารสมฺมานำ อกาสิ.

ขณะน้ัน สหายน้ันกล่าวกะนางวา่ 
“แม่มหาจำาเริญ ในกาลก่อนแต่น้ี ฉันไม่เคยเห็นนาง,  ก็เมื่อเป็นเช่นน้ี ไฉนนางจึงทำาสักการะแก่ฉันใหญ่โต, นางรู้จักฉันหรือ?”
อถ นำ โส อาห “ภทฺเท ตฺวำ อิโต ปุพฺเพ อมฺเหหิ น ทิฏฺฐปุพพฺา, อถ จ ปน โน มหนฺตำ สกฺการำ กโรสิ, ชานาสิ ตวฺำ อมฺเห -อติิ.

นาง. นาย จ้ะ ฉันรู้จัก,  ทา่นเป็นชาวโสไรยนคร มิใช่หรือ?
“อาม สามิ, ชานามิ, นนุ ตุมฺเห โสเรยฺยนครวาสิโน -อติิ.

สหาย. ถูกละ แม่มหาจำาเริญ.
“อาม ภทฺเท -อิต.ิ

นางได้ถามถึงความสุขสบาย๑ ของมารดาบิดา ของภริยา ทั้งของลูกชายทั้ง ๒.
สา มาตาปิตูนญฺจ ภริยาย จ ปุตฺตานญฺจ อโรคภาวำ ปุจฺฉิ.

สหายนอกน้ีตอบว่า “จ้ะ แม่มหาจำาเริญ ชนเหล่าน้ัน สบายดี” แล้วถามวา่ “แม่มหาจำาเริญ นางรู้จักชนเหล่าน้ันหรือ?”
อติโร “อาม ภทฺเท, อโรคา -อิติ วตวฺา “อมฺม ชานาสิ ตฺวำ เอเต -อิติ อาห.

นาง. จ้ะ นาย ฉันรู้จัก,  ลูกชายของท่านเหล่าน้ัน มีคนหน่ึง, เขาไปไหนเล่า?
“อาม สามิ, ชานามิ, เตสำ เอโก ปุตฺโต อตฺถิ, โส กหำ -อิต.ิ

สหาย. แม่มหาจำาเริญ อย่าไดพู้ดถึงเขาเลย; 
ฉันกับเขาวันหน่ึง ได้น่ังในยานน้อยอันมีความสุข ออกไปเพื่ออาบนำ้า ไม่ทราบที่ไปของเขาเลย, 
เที่ยวค้นดูข้างโน้นและข้างน้ี (ก็) ไมพ่บเขา จึงได้บอกแก่มารดาและบิดา (ของเขา), 
แม้มารดาและบิดาทั้ง ๒ น้ันของเขา ได้ร้องไห้ครำ่าครวญ ทำากิจอันควรทำาแก่คนผู้ล่วงลับไปแล้ว.

“ภทฺเท เอตำ มา กเถสิ, มยำ เตน สทฺธึ เอกทิวสำ สุขยานเก นิสีทิตฺวา นหายติุำ นิกฺขนฺตา, เนวสฺส คตึ ชานาม, 
อิโต จโิต จ วจิรติฺวา ตำ อทิสฺวา มาตาปิตูนำ อาโรจยิมฺหา, เตปิสฺส โรทติฺวา กนฺทติฺวา เปตกิจฺจำ กรึสุ -อติิ.

๑ อโรค
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นาง. ฉัน คือเขานะ  นาย.
“อหำ โส สามิ -อติิ.

สหาย. แม่มหาจำาเริญ จงหลีกไป,  นางพูดอะไร?  
สหายของฉัน ย่อมงามเหมือนลูกเทวดา, (ทั้ง) เขาเป็นผู้ชาย (ดว้ย).

“อเปหิ ภทฺเท, กึ กเถสิ, มยฺหำ สหายโก เทวกุมาโร วิย โสภติ, เอโส ปุริโส -อิต.ิ

นาง. ช่างเถอะ นาย,  ฉัน คือเขา.
“โหตุ สามิ, อหำ โส -อิต.ิ

ขณะน้ัน สหายจึงถามนางว่า “อันเรื่องน้ีเป็นอย่างไร?”
อถ นำ “อทิำ กึ นาม -อิต.ิ

นาง. วันน้ัน เธอเห็นพระมหากจัจายนเถระผู้เป็นเจ้าไหม?
“ตำทิวสนฺเต อยฺโย มหากจจฺายนตฺเถโร ทิฏโฺฐ -อิต.ิ

สหาย. เห็นจ้ะ.
“อาม ทิฏฺโฐ -อติิ.

นาง. ฉันเห็นพระมหากจัจายนะผู้เป็นเจ้าแล้ว ได้คดิวา่ “สวยจริงหนอ พระเถระรูปน้ีควรเป็นภริยาของเรา, 
หรือวา่สีแห่งสรีระของภริยาของเรา พึงเป็นเหมือนแห่งสรรีะของพระเถระน่ัน,” 
ในขณะที่ฉันคิดแลว้น่ันเอง เพศชายได้หายไป, เพศหญิงปรากฏข้ึน, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ฉันไม่อาจบอกแก่ใครได้ ด้วยความละอาย จึงหนีไปจากที่น้ันมา ณ ที่น้ี นาย.

“อหำ อยฺยำ มหากจจฺายนตฺเถรำ โอโลเกตฺวา 
‘อโห วต อยำ วา เถโร มม ภริยา ภเวยฺย, เอตสฺส วา สรรีวณฺโณ วิย มม ภริยาย สรรีวณฺโณ ภเวยฺยาติ จินฺเตสึ, 
จินฺติตกฺขเณเยว ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อติฺถีลิงฺคำ ปาตุภวิ, 
อถาหำ ลชชฺาย กสฺสจิ วตตฺุำ อสกกฺุณิตวฺา ตโต ปลายิตฺวา อธิาคตา สามิ -อิต.ิ

สหาย. ตายจริง เธอทำากรรมหนักแล้ว,  เหตุไร เธอจึงไม่บอกแก่ฉันเล่า? 
เออ ก็เธอให้พระเถระอดโทษแล้วหรือ?

“อโห เต ภาริยำ กมฺมำ กตำ, กสฺมา มยฺหำ นาจกิฺขิ, อปิจ ปน เต เถโร ขมาปิโต -อิต.ิ

นาง. ยังไม่ให้ท่านอดโทษเลย นาย,  ก็เธอรู้หรือ (วา่) พระเถระอยู่ ณ ที่ไหน?
“น ขมาปิโต สามิ, ชานาสิ ปน ตวฺำ ‘กหำ เถโร -อติิ.

สหาย. ท่านอาศัยนครน้ีแหละอยู่.
“อิมเมว นครำ อุปนิสฺสาย วิหรติ -อติิ.

นาง. หากวา่ ทา่นเที่ยวบิณฑบาต พึงมาในที่น้ีไซร้, ฉันพึงถวายภิกษาหารแกพ่ระผู้เป็นเจ้าของฉัน.
“สเจ ปิณฺฑาย จรนฺโต อิธาคจฺเฉยฺย, อหำ มม อยฺยสฺส ภิกฺขาหารำ ทเทยฺยามิ -อติิ.

สหาย. ถ้ากระน้ัน ขอเธอจงรีบทำาสักการะไว้,  ฉันจักยังพระผู้เป็นเจ้าของเราให้อดโทษ.
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“เตนหิ สีฆำ สกกฺารำ กโรหิ, อมฺหากำ อยฺยำ ขมาเปสฺสาม -อติิ.

[นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ]

เธอไปสู่ที่อยู่ของพระเถระ ไหว้แล้ว น่ัง ณ ที่ควรส่วนหน่ึงแล้ว เรียนวา่ “ทา่นครับ พรุ่งน้ี นิมนต์ทา่นรับภิกษาของกระผม.”
โส เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ อาห.

พระเถระ. เศรษฐีบุตร  ทา่นเป็นแขกมิใช่หรือ?
“นนุ ตฺวำ เสฏฺฐิปุตฺต อาคนฺตุโกสิ -อิต.ิ

เศรษฐีบุตร. ท่านครับ ขอท่านอย่าได้ถามความที่กระผมเป็นแขกเลย, พรุ่งน้ี ขอนิมนต์ทา่นรับภิกษาของกระผมเถิด.
“ภนฺเต มา อมฺหากำ อาคนฺตุกภาวำ ปุจฺฉถ, เสฺว เม ภิกฺขำ คณฺหถ -อติิ.

พระเถระ รับนิมนต์แล้ว.
เถโร อธิวาเสสิ.

สักการะเป็นอันมาก เขาได้ตระเตรียมไว้แม้ในเรือนเพื่อพระเถระ.
เคเหปิ เถรสฺส มหาสกฺกาโร ปฏิยตฺโต.

วันรุ่งข้ึน พระเถระได้ไปสู่ประตูเรือน.
เถโร ปุนทิวเส ตำ เคหทฺวารำ อคมาสิ.

ขณะน้ัน เศรษฐีบุตร นิมนต์ท่านให้น่ังแล้วอังคาสด้วยอาหารประณีต พาหญิงน้ันมาแล้ว 
ให้หมอบลงที่ใกล้เท้าของพระเถระ เรียนว่า “ท่านครับ ขอท่านจงอดโทษแก่หญิงผู้สหายของกระผม”
อถ นำ นิสีทาเปตวฺา ปณีเตน อาหาเรน ปรวิิสิตฺวา เสฏฺฐิปุตฺโต ตำ อิตฺถึ คเหตฺวา เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชาเปตวฺา 
“ภนฺเต มยฺหำ สหายิกาย ขมถ -อิติ อาห.

พระเถระ. อะไรกันน่ี?
“กิเมตำ -อติิ 

เศรษฐีบุตร. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ในกาลก่อน คนผู้น้ีได้เป็นสหายที่รักของกระผม พบทา่นแล้ว ได้คดิชื่ออยา่งน้ัน; 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เพศชายของเขาได้หายไป, เพศหญิงได้ปรากฏแล้ว: 
ขอท่านจงอดโทษเถิด ท่านผู้เจริญ.

“อยำ ภนฺเต ปุพฺเพ มยฺหำ ปิยสหายโก หุตฺวา ตุมฺเห โอโลเกตวฺา เอวำ นาม จินฺเตสิ, 
อถสฺส ปุริสลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อิตฺถีลิงฺคำ ปาตุภวิ, ขมถ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ถ้ากระน้ัน เธอจงลุกข้ึน,  ฉันอดโทษให้แก่เธอ.
“เตนหิ อุฏฺฐหถ, ขมามิ โว อหำ -อิต.ิ

[เขากลับเพศเป็นชาย แลว้บวชได้บรรลุอรหัตผล]

พอพระเถระ เอ่ยปากว่า “ฉันอดโทษให้” เท่าน้ัน  เพศหญิงได้หายไป, เพศชายได้ปรากฏแลว้.
เถเรน “ขมามิ -อติิ วุตฺตมตฺเตเยว, อติฺถีลิงฺคำ อนฺตรธายิ.  ปุริสลิงฺคำ ปาตุภวิ.
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เมื่อเพศชายพอกลับปรากฏข้ึนเท่าน้ัน  เศรษฐีบุตรในกรุงตักกสิลา ได้กลา่วกะเธอว่า 
“สหายผู้ร่วมทุกข์ เด็กชาย ๒ คนน้ี เป็นลูกของเราแม้ท้ัง ๒ แท้ เพราะเป็นผู้อยู่ในท้องของเธอ (และ) เพราะเป็นผู้อาศัยฉันเกิด, 
เราทั้งสองจักอยูใ่นนครน้ีแหละ, เธออย่าวุ่นวายไปเลย.”
ปุริสลิงฺเค ปาตุภูตมตฺเตเยว, ตำ ตกฺกสิลาย เสฏฺฐิปุตฺโต อาห 
“สมฺม สหายก อิเม เทฺว ทารกา ตว กุจฺฉิยำ วตฺุถตฺตา มำ ปฏิจฺจ นิพพฺตฺตตฺตา อุภินฺนำปิ โน ปุตฺตาเอว, 
อิเธว วสิสฺสาม, มา อุกกฺณฺฐิ -อิต.ิ

โสไรยเศรษฐีบุตร พดูว่า “ผู้รว่มทุกข์  ฉันถึงอาการอันแปลก คือ 
‘เดิมเป็นผู้ชาย แลว้ถึงความเป็นผู้หญิงอีก แล้วยังกลับเป็นผู้ชายได้อีก โดยอตัตภาพเดียว (เท่าน้ัน); 
ครั้งก่อน บุตร ๒ คนอาศัยฉันเกิดข้ึน, เดี๋ยวน้ี บุตร ๒ คนคลอดจากท้องฉัน; – 
“สมฺม อหำ ‘เอเกน อตตฺภาเวน ปฐมำ ปุรโิส หุตฺวา ปุน อติฺถีภาวำ ปตวฺา ปุน ปุริโส ชาโตติ วิปฺปการปฺปตฺโต 
ปฐมำ มำ ปฏิจฺจ เทฺว ปุตฺตา นิพพฺตฺตา, อิทานิ เม กจฺุฉิโต เทฺว นิกฺขนฺตา – 

เธออยา่ทำาความสำาคัญวา่ ‘ฉันน้ันถึงอาการอันแปลก โดยอัตตภาพเดียว จกัอยู่ในเรือนต่อไปอีก,’ 
ฉันจักบวชในสำานักแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเรา.  เด็ก ๒ คนน้ี จงเป็นภาระของเธอ, เธออย่าเลินเล่อในเด็ก ๒ คนน้ี” ดังน้ีแล้ว 
จูบบุตรทั้ง ๒  ลูบแล้ว มอบให้แก่บิดา ออกไปบวชในสำานักพระเถระ.
‘สฺวาหำ เอเกนตตฺภาเวน วิปฺปการำ ปตวฺา ปุน เคเห วสิสฺสามตีิ สญฺญำ มา กริ, อหำ มม อยฺยสฺส สนฺติเก ปพพฺชิสฺสามิ, 
อิเม เทฺว ทารกา ตว ภารา โหนฺตุ, อิเมสุ มา ปมชฺชิ -อิติ วตวฺา ปุตฺเต ปริจุมพฺิตวฺา ปริมชฺชิตวฺา ปิตุ นิยฺยาเทตฺวา 
นิกฺขมิตวฺา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ.

ฝา่ยพระเถระ ให้เธอบรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้ว พาเที่ยวจาริกไป ได้ไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลำาดับ.
เถโรปิ ตำ ปพฺพาเชตวฺา อุปสมฺปาเทตวฺา คณฺหิตฺวาว จาริกญฺจรมาโน อนุกฺกเมน สาวตฺถึ อคมาสิ.

นามของทา่นได้มีวา่ “โสไรยเถระ.”
ตสฺส “โสเรยฺยตฺเถโร -อิติ นามำ อโหส.ิ

ชาวชนบท รู้เรื่องน้ันแล้ว พากันแตกตื่นอลหม่านเข้าไปถามว่า “ได้ยินว่า เรื่องเป็นจริงอย่างน้ันหรือ? พระผู้เป็นเจ้า.”
ชนปทวาสิโน ตำ ปวตตฺึ ญตวฺา สงฺขุภิตฺวา โกตุหลชาตา อุปสงฺกมิตวฺา ปุจฺฉึสุ “เอวำ กิร ภนฺเต -อิต.ิ

พระโสไรยะ. เป็นจริง ผู้มีอาย.ุ
“อามาวุโส -อติิ.

ชาวชนบท. ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าเหตุแม้เช่นน้ีมีได้ (เทียวหรือ?); 
เขาลือกันว่า “บุตร ๒ คนเกิดในท้องของท่าน, บุตร ๒ คน อาศัยทา่นเกดิ” 
บรรดาบุตร ๒ จำาพวกน้ัน ท่านมีความสิเนหามาก ในจำาพวกไหน?

“ภนฺเต เอวรูปํปิ การณำ นาม โหติ, ตุมฺหากำ กิร กุจฺฉิยำ เทฺว ปุตฺตา นิพพฺตฺตา, ตุมฺเห ปฏิจฺจ เทฺว ชาตา, 
เตสำ โว กตเรสุ พลวสิเนโห โหติ -อติิ.

พระโสไรยะ. ในจำาพวกบุตรผู้อยู่ในท้อง ผู้มีอายุ.
“กจฺุฉิยำ วุตฺถเกสุ อาวุโส -อติิ.
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ชนผู้มาแล้วๆ ก็ถามอยู่อย่างน้ันน่ันแหละเสมอไป.
อาคตาคตา นิพทธฺำ ตเถว ปุจฺฉนฺติ.

พระเถระบอกแล้วบอกเล่าว่า “มีความสิเนหาในจำาพวกบุตรผู้อยู่ในท้องน้ันแหละมาก,” 
เมื่อรำาคาญใจ จึงน่ังแต่คนเดียว ยืนแต่คนเดียว.   
เถโร “กจฺุฉิยำ วุตฺถเกสุเยว สิเนโห พลวา -อิติ ปุนปฺปุนำ กเถนโต หรายมาโน เอโกว นิสีทติ เอโก ว ติฏฺฐติ.

ทา่นเข้าถึงความเป็นคนเดียวอยา่งน้ี เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตตภาพ 
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.
โส เอวำ เอกตตฺุปคโต อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ต่อมา พวกชนผู้มาแล้วๆ ถามท่านว่า “ทา่นผู้เจริญ ได้ยินวา่ เหตุชื่ออย่างน้ีได้มีแล้ว จริงหรือ?”
อถ นำ อาคตาคตา ปุจฺฉนฺติ “ภนฺเต เอวำ กิร นามาโหสิ -อติิ.

พระโสไรยะ. จริง ผู้มีอาย.ุ
“อาม อาวุโส -อิต.ิ

พวกชน. ท่านมีความสิเนหามากในบุตรจำาพวกไหน?
“กตเรสุ โว สิเนโห พลวา -อิต.ิ

พระโสไรยะ. ข้ึนชื่อว่าความสิเนหาในบุตรคนไหนๆ ของเรา ย่อมไม่มี.
“มยฺหำ กตฺถจิ สิเนโห นาม นตฺถิ -อิต.ิ

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลพระศาสดาว่า 
“ภิกษุรูปน้ีพูดไม่จริง ในวันก่อนๆ พูดว่า ‘มีความสิเนหาในบุตรผู้อยู่ในท้องมาก’ 
เดี๋ยวน้ีพูดว่า ‘ความสิเนหาในบุตรคนไหนๆ ของเราไม่มี,’ ย่อมพยากรณ์พระอรหัตผล พระเจา้ข้า.”
ภิกฺขู “อยำ อภูตำ กเถติ, ปุริมทิวเสสุ ‘กุจฺฉิยำ วุตฺถปุตฺเตสุ สิเนโห พลวาติ วตวฺา อิทานิ ‘มยฺหำ กตฺถจิ สิเนโห นตฺถีติ วทติ, 
อญฺญำ พฺยากโรติ ภนฺเต -อติิ สตฺถารำ อาหำสุ.

[จิตท่ีตั้งไว้ชอบดียิ่งกว่าเหตุใดๆ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราพยากรณ์อรหัตผลหามิได้, 
(เพราะว่า) ต้ังแต่เวลาที่บุตรของเรา เห็นมรรคทัสนะ๑ ด้วยจติที่ตั้งไว้ชอบแล้ว ความสิเนหาในบุตรไหนๆ ไม่เกิดเลย,  
จติเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปในภายในของสัตว์เหล่าน้ี ย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดาไม่อาจทำาให้ได้” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “น ภิกฺขเว มยฺหำ ปุตฺโต อญฺญำ พฺยากโรติ, 
มม ปุตฺตสฺส สมฺมาปณิหิเตน จติฺเตน มคฺคทสฺสนำ๒ ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย น กตฺถจิ สิเนโห ชาโต, 
ยำ สมฺปตฺตึ เนว มาตา น ปิตา กาตุำ สกฺโกติ, ตำ อิเมสำ สตตฺานำ อพฺภนฺตเร ปวตตฺำ จติฺตเมว เทติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ อีกนยัหนึ่ง มม ปุตฺตสฺส สัมพันธ์เข้ากับ สิเนโห แปลว่า บุตรของเรา ไม่มีความสิเนหาในบุตรไหนๆ จำาเดิมแต่เวลาท่ีเธอเห็นมรรคทัสนะด้วย
จิตท่ีตั้งไว้ชอบแล้ว   มคฺคทสฺสนำ เป็นภาวาทิสัมพันธ์ ในทิฏฺฐกาลโต.

๒ ม. มคฺคสฺส.
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“มารดาบิดา ก็หรอืว่าญาติเหล่าอื่น ไมพ่ึงทำาเหตุน้ัน (ให้ได้),
(แต่) จติอันตั้งไว้ชอบแล้ว พึงทำาเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุน้ัน.”

“น ตำ มาตา ปิตา กยิรา อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตำ จิตตฺำ เสยฺยโส นำ ตโต กเร -อิต.ิ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า น ตำ  ความวา่ มารดาบิดา (และ) ญาติเหล่าอื่น ไมพ่ึงทำาเหตุน้ันได้เลย.
ตตฺถ น ตำ -อติิ ตำ การณำ เนว มาตา กเรยฺย น ปิตา น อญฺเญ ญาตกา.

บทวา่ สมฺมาปณิหิตำ คือ ชื่อวา่ ต้ังไว้ชอบแล้ว เพราะความเป็นธรรมชาตติั้งไวช้อบในกุศลกรรมบถ ๑๐.
“สมฺมาปณิหิตำ -อติิ ทสสุ กุสลกมฺมปเถสุ สมฺมาฐปิตตฺตา สมฺมาปณิหิตำ.

บาทพระคาถาว่า เสยฺยโส นำ ตโต กเร  ความว่า พึงทำา คือย่อมทำาเขาให้ประเสริฐกว่า คือเลิศกวา่ ได้แกใ่ห้ยิ่งกว่าเหตุน้ัน.
เสยยฺโส นำ ตโต กเร -อติิ. ตโต การณโต เสยฺยโส นำ วรตรำ อตฺุตริตรำ กเรยฺย กโรติ -อิติ อตฺโถ.

จริงอยู่ มารดาบิดา เมื่อจะให้ทรพัย์แก่บุตรทั้งหลาย ย่อมอาจให้ทรพัย์สำาหรับไม่ต้องทำาการงานแล้วเลี้ยงชพีโดยสบาย 
ในอตัตภาพเดียวเทา่น้ัน, 
ถึงมารดาบิดาของนางวิสาขา ผู้มีทรพัย์มากมายถึงขนาด มีโภคะมากมาย ได้ให้ทรัพย์สำาหรับเลี้ยงชีพโดยสบาย 
แก่นางในอัตตภาพเดียวเท่าน้ัน, 
กอ็ันธรรมดา มารดาบิดา ที่จะสามารถให้สิริคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดใินทวีปทั้ง ๔ ย่อมไม่มีแก่บุตรทั้งหลาย.
มาตาปิตโร หิ ปุตตฺานำ ธนำ ททมานา เอกสฺมึเยว อตตฺภาเว กมฺมำ อกตฺวา สเุขน ชีวิตปวตฺตนกำ ธนำ ทาตุำ สกฺโกนฺติ, 
วิสาขาย มาตาปิตโรปิ ตาวมหทธฺนา มหาโภคา ตสฺสา เอกสฺมึเยว อตตฺภาเว สุเขน ชีวติกปฺปนำ ธนำ อทำสุ, 
จตูสุ ปน ทีเปสุ จกฺกวตตฺิสิรึ ทาตุำ สมตฺถา มาตาปิตโร นาม ปุตฺตานำ นตฺถิ, 

จะป่วยกล่าวไปไย (ถึงมารดาบิดาผู้ที่สามารถให้) ทพิยสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้น (จักมีเล่า), 
ในการให้โลกุตตรสมบัติ ไมต่้องกลา่วถึงเลย.
ปเคว ทพิฺพสมฺปตตฺึ วา ปฐมชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ วา,  โลกุตฺตรสมฺปตฺติทาเน กถาว นตฺถิ.

แตว่่าจติที่ตั้งไว้ชอบแล้วย่อมอาจให้สมบัติน่ีแม้ทั้งหมดได้, 
เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “เสยยฺโส นำ ตโต กเร.”
สมฺมาปณิหิตำ ปน จิตตฺำ สพพฺมฺเปตำ สมฺปตฺตึ ทาตุำ สกฺโกติ, เตน วุตตฺำ “เสยฺยโส นำ ตโต กเร -อิต.ิ

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ ปตตฺา.

เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.

เรื่องพระโสไรยเถระ จบ.
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โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ.

จติตวรรค วรรณนา จบ
จติฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๓ จบ.
ตติโย วคฺโค.
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