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๑. เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
๑. ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้ขวนขวายในปฐวกีถา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ” เป็นต้น.
“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปฐวีกถาปสุเต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ควรปรารภแผ่นดินภายใน]

ดังได้สดับมา ภกิษุเหล่าน้ัน เที่ยวจารกิไปในชนบทกับพระผู้มีพระภาค มาถึงพระเชตวันแล้วน่ังในหอฉันในเวลาเย็น 
เล่าถึงเรื่องแผ่นดินในสถานที่ตนไปแล้วๆ ว่า “สถานเป็นที่ไปสู่บ้านโน้นจากบ้านโน้น เสมอ ไม่เสมอ มีเปือกตมมาก 
มีกรวดมาก มดีินดำามดีินแดง.”
เต กริ ภควตา สทธฺึ ชนปทจาริกำ จรติฺวา เชตวนำ อาคนฺตวฺา สายณฺหสมเย อุปฏฺฐานสาลายำ นิสินฺนา อตฺตโน๑ คตคตฏฺฐาเน 
“อสุกคามโต อสกุคามคมนฏฺฐาเน สมำ วิสมำ กทฺทมพหุลำ สกฺขรพหุลำ กาฬมตฺตกิำ ตมพฺมตตฺิกำ -อิติ ปฐวีกถำ กเถสุำ.

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งแผ่นดินในสถานทีพ่วกเข้าพระองค์เที่ยวไปแล้ว พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย น่ันชื่อว่าแผ่นดินภายนอก, การที่พวกเธอทำาบรกิรรมในแผ่นดินภายในจึงจะควร” ดังน้ี 
แล้วได้ทรงภาษิต ๒ พระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อมฺเหหิ วิจรติฏฺฐาเน ปฐวีกถาย -อติิ 
วตฺุเต, “ภิกฺขเว เอสา พาหิรปฐวี นาม, ตุมฺเหหิ อชฺฌตฺตกิปฐวิยำ ปริกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 

“ใคร จักรู้ชดัซ่ึงแผ่นดินน้ีและยมโลกกับมนุสสโลกน้ี พร้อมทั้งเทวโลก, 
ใครจกัเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
เลือกดอกไม้ ฉะน้ัน.

“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ
ยมโลกญฺจ อิมำ สเทวกำ?
โก ธมฺมปทำ สุเทสิตำ 
กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ? 

พระเสขะจักรู้ชดัแผ่นดินและยมโลกกับมนุสสโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก. 
พระเสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
เลือกดอกไม้ฉะน้ัน.”

เสโข ปฐวึ วิเชสฺสติ 
ยมโลกญฺจ อิมำ สเทวกำ
เสโข ธมฺมปทำ สุเทสิตำ 

๑ สี. ม. ยุ. อตฺตนา.
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กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โก อิมำ  ความว่า ใคร (จักรู้ชัด) ซ่ึงแผ่นดินน้ี กล่าวคืออตัตภาพ.
ตตฺถ โก อิมำ -อติิ โก อิมำ อตฺตภาวสงฺขาตำ ปฐวึ.

บทว่า วิเชสฺสติ  ความว่า จกัรู้แจ้ง คือแทงตลอด ได้แก่ ทำาให้แจ้ง ดว้ยญาณของตน.
วิเชสฺสติ -อิติ อตตฺโน ญาเณน วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า ยมโลกญฺจ  ได้แก่ อบายโลก ๔ อย่างด้วย.
ยมโลกญฺจ -อิติ จตพฺุพธิำ อปายโลกญฺจ.

สองบทว่า อิมำ สเทวกำ  ความว่า ใคร จักรู้ชดั คือจกัทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงมนุสสโลกน้ีกับเทวโลกดว้ย.
พระศาสดาย่อมตรัสถามดังน้ี.
อิมำ สเทวกำ -อติิ อิมำ มนุสฺสโลกญฺจ เทวโลเกน สทฺธึ โก วิเชสฺสติ วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ ปุจฺฉติ.

บาทพระคาถาว่า โก ธมฺมปทำ สุเทสิตำ  ความว่า ใคร จักเลือก คือคดั ได้แก่ พิจารณาเห็น แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงบทธรรม 
กล่าวคือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ๑ ที่ชื่อวา่อันเราแสดงดีแล้ว เพราะความเป็นธรรมอันเรากล่าวแล้วตามความเป็นจริง 
เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้อยู่ฉะน้ัน.
โก ธมฺมปทำ สุเทสิตำ -อิติ ยถาสภาวโต กถิตตฺตา สุเทสิตำ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาตำ ธมฺมปทำ กุสโล มาลากาโร 
ปุปฺผำ วิจินนฺโต วิย โก วิเจสฺสติ วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า เสโข เป็นต้น  ความว่า 
พระอริยบุคคล ๗ จำาพวก ต้ังต้นแต่ท่านผูต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรค ช่ือว่าพระเสขะ 
เพราะยังศึกษาสิกขา ๓ เหล่าน้ี คือ อธิสีลสกิขา อธจิิตตสกิขา อธิปัญญาสิกขา  คร่าออกอยู่ ซ่ึงฉันทราคะ๒ จากอัตตภาพน้ัน 
ดว้ยอรหัตมรรค  ชื่อว่าจกัรู้ชดั คือจักทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงแผ่นดินน้ี กลา่วคืออตัตภาพ.
เสโข -อิติ อธิสีลสิกฺขา อธิจติฺตสกิฺขา อธิปญฺญาสกิฺขา -อติิ อิมา ติสโฺส สิกฺขา สิกฺขนโต โสตาปตฺติมคฺคฏฐฺำ อาทึ กตฺวา 
ยาว อรหตฺตมคฺคฏฺฐา สตฺตวิโธ เสโข อิมำ อตฺตภาวสงฺขาตำ ปฐวึ อรหตฺตมคฺเคน ตโต ฉนฺทราคำ อปกฑฺฒนฺโต วิเชสฺสติ 
วิชานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ.

บทว่า ยมโลกญฺจ เป็นต้น  ความว่า พระเสขะน้ันน่ันแหละจักรู้ชัด คือจักทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงยมโลก 
มีประการอันกล่าวแล้วอย่างน้ัน และมนุสสโลกน้ี กับทั้งเทวโลกทั้งหลาย ช่ือวา่พร้อมทั้งเทวโลก.  
ยมโลกญฺจ -อิติ ตถา วุตตฺปฺปการำ ยมโลกญฺจ อิมำ มนุสฺสโลกญฺจ สห เทเวหิ สเทวกำ เสฺวว วิเชสฺสติ วชิานิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ 
สจฺฉิกริสฺสติ.

พระผู้ยังต้องศึกษา ๗ จำาพวกน้ันแหละ ชื่อว่า เสขะ.
เสโข -อิติ เสฺวว สตฺตวิโธ เสโข.

๑ คือ สติปฏัฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์ ๗  มรรคมีองค์ ๘.
๒ ฉันทราคะ แปลว่า ความกำาหนัดดว้ยอำานาจความพอใจ.
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อธิบายว่า นายมาลาการผู้ฉลาด เข้าไปสู่สวนดอกไม้แล้ว เว้นดอกไม้ท่ีอ่อนและตูม ท่ีสัตว์เจาะ ท่ีเห่ียว และท่ีเกิดเป็นปมเสียแล้ว 
เลือกเอาเฉพาะแต่ดอกไมท้ี่งาม ท่ีเกิดดีแล้ว ชื่อฉันใด   
พระเสขะ จักเลือก คือคัด ได้แกพ่ิจารณาเห็น แทงตลอด ทำาให้แจ้ง แม้ซ่ึงบทแห่งโพธิปักขิยธรรมน้ี ที่เรากล่าวดีแล้ว 
คือแสดงดีแล้ว ฉันน้ันน่ันแล.
ยถา นาม กุสโล มาลากาโร ปุปฺผารามำ ปวิสิตฺวา ตรุณมกุลานิ ปาณกวิทฺธานิ จ มิลาตานิ จ คณฺฐิกชาตานิ จ ปุปฺผานิ วชฺเชตฺวา
โสภณานิ สุชาตานิ ปุปฺผานิ วจิินาติ 
เอวเมว อิมำ สุกถิตำ สุนิทฺทิฏฺฐำ โพธิปกฺขิยธมฺมปทำปิ ปญฺญาย ปเจสฺสติ วิจินิสฺสติ อุปปริกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิสฺสติ สจฺฉิกริสฺสติ -อติิ.

พระศาสดาทรงเฉลยปัญหาทีเดียว.
สตฺถา สยเมว ปญฺหำ วิสฺสชฺเชสิ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตา ภกิฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา จบ.
ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
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๒. เรือ่งพระเถระผู้เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน
๒. มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“เผณูปมำ” เป็นต้น.
“เผณูปมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ มรีจิกมฺมฏฺฐานิกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน]

ดังได้สดับมา พระเถระน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดา แล้วคิดวา่ “เราจักทำาสมณธรรม” ดังน้ี 
แล้วเข้าไปสู่ป่า พากเพียรพยายามแล้ว ก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตได้ จึงกลับมายังสำานักพระศาสดา ดว้ยตั้งใจวา่ 
“จักทูลอาราธนาให้ตรัสบอกพระกัมมัฏฐานให้วิเศษ,” เห็นพยับแดดในระหว่างทาง เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน๑ ว่า 
“พยับแดดน้ี ต้ังข้ึนแล้วในฤดรู้อน ย่อมปรากฏแก่บุคคลทั้งหลาย ผู้ยืนอยู่ ณ ที่ไกล ดุจมรีูปร่าง,  
แต่ไม่ปรากฏเลย แก่บุคคลผู้มาสู่ท่ีใกล้ ฉันใด;  แม้อัตตภาพน้ี ก็มีรูปเหมือนอย่างน้ัน เพราะอรรถว่าเกิดข้ึนและเส่ือมไป ฉันน้ัน”
เดินมาแล้ว เมื่อยล้าในหนทาง  อาบนำ้าในแม่นำ้าอจิรวดี  น่ังทีร่่ม (ไม)้ ริมฝั่งแม่นำ้ามีกระแสอันเชี่ยวแห่งหน่ึง 
เห็นฟองนำ้าใหญ่ ตั้งข้ึนด้วยกำาลังแห่งนำ้ากระทบกันแล้วแตกไป ได้ถือเอาเป็นอารมณว์่า 
“แม้อัตตภาพน้ี ก็มีรูปอย่างน้ันเหมือนกัน  เพราะอรรถว่าเกิดข้ึนแล้วก็แตกไป.”
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา “สมณธมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ อรญฺญำ ปวิสิตฺวา ฆฏิตฺวา วายมิตฺวา อรหตฺตำ ปตฺตุำ อสกฺโกนฺโต
“วิเสเสตวฺา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปสฺสามิ -อติิ สตฺถุ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มรจีึ ทิสวฺา 
“ยถายำ คิมฺหสมเย อุฏฺฐิตา มรีจิ ทูเร ฐิตานำ รูปคตำ วิย ปญฺญายติ, สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตานำ เนว ปญฺญายติ, 
อยำ อตฺตภาโวปิ อุปฺปาทวยตฺเถน เอวรูโป -อิติ มรีจกิมฺมฏฺฐานำ ภาเวนฺโต อาคนฺตฺวา มคฺคกิลนฺโต อจริวติยำ นหายิตวฺา 
เอกสฺมึ จณฑฺโสตตีเร ฉายาย นิสินฺโน อุทกเวคาภิฆาเตน อุฏฺฐหิตฺวา มหนฺเต เผณปิณฺเฑ ภิชฺชมาเน ทิสวฺา 
“อยำ อตฺตภาโวปิ อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชชฺนตฺเถน เอวรูโปเยว -อิติ อารมฺมณำ อคฺคเหสิ.

[ทรงเปรียบกายด้วยฟองนำ้าและพยับแดด]

พระศาสดา ประดับอยู่ที่พระคันธกุฎีน่ันแล ทรงเห็นพระเถระน้ันแล้ว จึงตรัสวา่ “อยา่งน้ันน่ันแหละ ภิกษุ, 
อัตตภาพน้ีมีรูปอย่างน้ันแล มีการเกิดข้ึนและแตกไปเป็นสภาพแน่แท้ เหมือนฟองนำ้า (และ) พยับแดด” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ ฐิโต ว ตำ เถรำ ทิสวฺา 
“เอวเมว ภิกฺขุ, เอวรูโปวายำ อตฺตภาโว เผณปิณฺโฑ วิย มรีจิ วิย อุปฺปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอว -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห

“ภิกษุรู้แจ้งกายน้ี (ว่า) มฟีองนำ้าเป็นเครื่องเปรียบ, 
รู้ชัดกายน้ี (วา่) มีพยับแดดเป็นธรรม  ตัดพวงดอกไม้ของมารเสียแล้ว 
พึงถึงสถานที่มัจจุราชไม่เห็น.”

๑ กัมมัฏฐานมีการพิจารณาพยับแดดเป็นอารมณ์.
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“เผณูปมำ กายมิมำ วิทิตวฺา 
มรีจธิมฺมำ อภิสมพฺุธาโน
เฉตวฺาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ
อทสฺสนำ มจจฺุราชสฺส คจฺเฉ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ เผณูปมำ  ความว่า รู้แจ้งกายน้ี คือ อันนับว่าเป็นที่ประชุมแห่งส่วนต่างๆ มีผมเป็นต้น ว่า 
“เห็นสมดว้ยฟองนำ้า เพราะอรรถว่า ไม่มกีำาลัง มีกำาลังทราม ไม่ตั้งอยู่นานและเป็นไปชั่วกาล.”
ตตฺถ เผณูปมำ -อิติ๑ อิมำ เกสาทิสมุหสงฺขาตำ กายำ “อพลทพฺุพลอนทธฺนิยตาวกาลกิตฺเถน เผณปิณฺฑสริกฺขโก -อติิ วิทิตวฺา.

บทว่า มรีจิธมฺมำ เป็นต้น  ความว่า รู้ชดั คือรู้ ได้แก่ทราบ ว่า 
“แม้กายน้ี ชือ่ว่ามพียับแดดเป็นธรรม เพราะอรรถวา่ เป็นไปชั่วขณะและปรากฏนิดหน่อย 
เหมือนอย่างพยับแดด เป็นดุจมีรูปรา่ง (และ) เป็นดุจเข้าถึงความเป็นของที่ควรถือเอาได้ แก่บุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ ณ ที่ไกล, 
(แต่) เมื่อบุคคลเข้าไปใกล้ ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า เข้าถึงความเป็นของถือเอาไม่ได้ ฉะน้ัน.”
มรีจิธมฺมำ -อติิ ยถา มรีจิ ทูเร ฐติานำ รูปคตำ วิย คยฺหุปคา วิย โหติ สนฺติเก อุปคจฺฉนฺตานำ รติฺตา ตุจฺฉา อคยฺหุปคา สมฺปชฺชติ 
เอวำ ขณิกอิตตฺรปจฺจุปฏฺฐานตฺเถน อยำ กาโยปิ มรีจิธมฺโม -อติิ อภิสมพฺุธาโน พชฺุฌนฺโต ชานนฺโต -อิติ อตฺโถ.

สองบทว่า มารสฺส ปปุปฺผกานิ เป็นต้น  ความว่า ภิกษุผู้ขีณาสพ๒ ตัดวัฏฏะอันเป็นไปในไตรภูมิ๓ 
กล่าวคือพวงดอกไม้ของมารเสียได้ ด้วยอริยมรรคแล้ว  พึงถึงสถานที่ไม่เห็น คือที่อันไม่เป็นวิสัย ของมัจจรุาช 
ได้แกพ่ระอมตมหานิพพาน.
มารสฺส ปปุปฺผกานิ -อติิ มารสฺส ปปุปฺผกสงฺขาตานิ เตภูมิกานิ วฏฺฏานิ อริยมคฺเคน ฉินฺทิตฺวา ขีณาสโว ภิกฺขุ 
มจฺจรุาชสฺส อทสฺสนำ อวิสยำ อมตำ มหานิพพฺานำ คจฺเฉยฺย -อติิ.

ในกาลจบคาถา  พระเถระบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว 
ชมเชย สรรเสริญ ถวายบังคมพระสรีระของพระศาสดา ซ่ึงมีวรรณะดุจทองคำา มาแลว้ ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน เถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปตฺวา สตฺถุ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ โถเมนฺโต วณฺเณนฺโต วนฺทนฺโต อาคโต -อติิ.

เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน จบ.
มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. อิมำ -อิติ
๒ ผู้มีอาสวะส้ินแล้ว.
๓ ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ.
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๓. เรือ่งพระเจ้าวิฑูฑภะ
๓. วิฑูฑภวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระนครสาวัตถี ทรงปรารภพระเจ้าวิฑูฑภะพร้อมท้ังบริษัท ซ่ึงถูกห้วงนำ้าท่วมทับให้สวรรคตแล้ว 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ” เป็นต้น.
“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต สปริสำ โอเฆน อชฺโฌตฺถริตวฺา มาริตำ วิฑูฑภำ๑ 
อารพฺภ กเถสิ.

อนุปุพพีกถาในเรื่องน้ัน ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกีถา: 

[๓ พระกุมาร ไปศึกษาศิลปะในกรุงตกักสิลา]

พระกุมาร ๓ พระองค์เหล่าน้ี คือ 
“พระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศล ในพระนครสาวัตถี พระนามว่า ปเสนทิกุมาร, 
พระกุมารของเจ้าลิจฉวี ในพระนครเวสาลี พระนามว่า มหาลิ,   
โอรสของเจ้ามัลละ ในพระนครกุสินารา พระนามว่า พันธุละ” 
เสด็จไปนครตักกสิลา เพื่อเรียนศิลปะในสำานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์  มาพบกันที่ศาลานอกพระนคร 
ตา่งก็ถามถึงเหตุที่มา ตระกูล และพระนามของกันและกันแล้ว เป็นพระสหายกัน ร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์  
ต่อกาลไม่นานนัก (ก็) เรียนศิลปะสำาเรจ็ (จึง) กราบลาอาจารยพ์รอ้มกันเสด็จออก (จากกรุงตกักสิลา) ได้ไปสู่ที่อยู่ของตนๆ.
“สาวตฺถิยำ มหาโกสลรญฺโญ ปุตฺโต ปเสนทิกุมาโร นาม, เวสาลิยำ ลิจฺฉวิกุมาโร มหาลิ นาม, กุสินารายำ มลฺลราชปุตฺโต พนฺธุโล นาม
-อติิ อิเม ตโย ทิสาปาโมกฺขสฺสาจริยสฺส สนฺติเก สิปฺปุคฺคหณตฺถำ ตกกฺสิลำ คนฺตวฺา พหินคเร สาลายำ สมาคตา 
อญฺญมญฺญสฺส อาคตการณญฺจ กุลญฺจ นามญฺจ ปุจฺฉิตวฺา สหายกา หุตฺวา เอกโตว อาจริยำ อุปสงฺกมิตฺวา 
น จริสฺเสว อุคฺคหิตสิปฺปา อาจริยำ อาปุจฺฉิตวฺา เอกโตว นิกฺขมิตฺวา สกสกฏฺฐานานิ อคมำสุ. 

[๓ พระกมุารได้รับตำาแหน่งต่างกัน]

บรรดาพระกุมารทั้ง ๓ พระองค์น้ัน 
ปเสนทิกุมาร ทรงแสดงศิลปะถวายพระชนก อันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้ว (จึง) อภิเษกในราชสมบัติ.
เตสุ ปเสนทิกุมาโร ปิตุ สิปฺปํ ทสฺเสตฺวา ปสนฺเนน ปิตรา รชฺเช อภิสิตฺโต.

มหาลิกุมาร เมื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ก็ทรงแสดงดว้ยความอุตสาหะมาก.
มหาลิกุมาโร ลจิฺฉวีนำ สิปฺปํ ทสฺเสนฺโต มหนฺเตน อุสฺสาเหน ทสฺเสสิ.

พระเนตรของพระองค์ได้แตกไปแล้ว.
ตสฺส อกฺขีนิ ภิชฺชิตวฺา อคมำสุ.

๑ วิฏฏฺุภำ -อิติปิ ปทำ ทิสฺสติ.
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พวกเจ้าลจิฉวีปรึกษากันว่า 
“พุทโธ่เอ๋ย อาจารย์ของพวกเรา ถึงความเสียพระเนตรแล้ว, พวกเราจะไม่ทอดทิ้งทา่น, จกับำารุงทา่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงได้ถวายประตู๑ ด้านหน่ึง ซ่ึงเก็บส่วย๒ได้วันละแสน แก่มหาลิกุมารน้ัน.
ลิจฺฉวริาชาโน “อโห วต อมฺหากำ อาจริโย อกฺขิวินาสำ ปตฺโต, น ตำ ปริจฺจชิสฺสาม, อุปฏฺฐหิสฺสาม นำ -อติิ 
ตสฺส สตสหสฺสุฏฺฐานกำ เอกำ ทฺวารำ อทำสุ.

พระองค์ทรงอาศัยประตูน้ัน ให้โอรสของเจ้าลิจฉวี ๕๐๐ องค์ ทรงศึกษาศิลปะ อยู่แล้ว.
โส ตำ นิสฺสาย ปญฺจสเต ลิจฺฉวริาปุตฺเต สิปฺปํ สิกฺขาเปนฺโต วสิ.

(ฝา่ย) พันธุลกุมาร เมื่อพวกตระกูลมัลลราชกลา่ววา่ “ขอพันธุลกุมารจงฟันไม้ไผ่เหล่าน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ได้กระโดดข้ึนไปยังอากาศ (สูง) ถึง ๘๐ ศอก เอาดาบฟันมัด(ไม้ไผ)่ ๖๐ ลำา 
ที่พวกเจ้ามัลละเอาไม้ไผ่ ๖๐ ลำาใส่ซ่ีเหล็กในทา่มกลางแล้ว ให้ยกข้ึนตั้งไว้ (ขาดกระเด็น) ไปแล้ว.
พนฺธุลกุมาโร สฏฺฐี เวฬู คเหตวฺา มชฺเฌ อยสลากำ ปกฺขิปิตฺวา สฏฺฐิกลาเป อุสฺสาเปตวฺา ฐปิเต, มลฺลราชกุเลหิ “อิเม กปฺเปตุ -
อิติ วุตฺเต, อสีติหตฺถำ อากาสำ อุลฺลงฺฆิตฺวา อสินา กปฺเปนฺโต อคมาสิ.

พันธุลกุมารน้ันได้ยินเสียงดัง “กริก๊” ของซ่ีเหล็กในมัดสุดท้าย (จึง) ถามว่า “น่ีอะไร?” 
ได้ยินวา่เขาเอาซ่ีเหล็กใสใ่นไม้ไผ่ทุกมัดแล้ว จึงทิ้งดาบ ร้องไห้พลางพูดวา่ 
“บรรดาญาติและเพือ่นของเราประมาณเท่าน้ี แม้แต่คนเดียว ซ่ึงเป็นผู้มีความสิเนหา (ในเรา) มิได้บอกเหตุน้ี (แก่เรา);   
ก็หากว่า เราพึงรู้ไซร้, พึงฟันไม่ให้เสียงซ่ีเหล็กดังข้ึนเลย” 
แล้วทูลแก่พระชนนีและพระชนกว่า “หม่อมฉันจักฆ่าเจา้มัลละเหล่าน้ีแม้ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติ”.  
โส โอสานกลาเป อยสลากาย “กริิ -อิติ สทฺทำ สตฺุวา “กิเมตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา สพพฺกลาเปสุ อยสลากานำ ฐปิตภาวำ สตฺุวา 
อสึ ฉฑฺเฑตวฺา โรทมาโน “มยฺหำ เอตฺตเกสุ ญาติสุหชฺเชสุ เอโกปิ สสิเนโห หุตวฺา อิมำ การณำ นาจกิฺขิ, 
สเจ หิ อหำ ชาเนยฺยำ, อยสลากาย สททฺำ อนุฏฺฐาเปนฺโตว ฉินฺเทยฺยำ -อิติ วตวฺา 
“สพฺเพปิเม มาเรตวฺา รชชฺำ กาเรสฺสำ -อิติ มาตาปิตูนำ กเถสิ. 

พันธุลกุมาร อันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้ว โดยประการต่างๆ เป็นต้นว่า 
“ลูกเอ๋ย น้ี เป็นราชประเพณี, เจ้าไม่ได้เพื่อจะทำาอยา่งน้ัน” จึงทูลว่า 
“ถ้ากระน้ัน หม่อมฉันจักไปสู่สำานักเพื่อนของหม่อมฉัน” ดังน้ี ได้เสด็จไปเมืองสาวตัถีแล้ว.
“ปเวณริชฺชำ นาม ตาต, อิทำ น ลพฺภา เอวำ กาตุำ -อติิ นานปฺปกาเรน วารโิต 
“เตนหิ มม สหายสฺส สนฺติกำ คมิสฺสามิ -อิติ สาวตฺถึ อคมาสิ.

พระเจ้าปเสนทิทรงทราบการเสดจ็มาของพันธุละน้ัน ก็ทรงต้อนรับ เชิญให้เสดจ็เข้าพระนครด้วยสักการะใหญ่แล้ว 
ทรงตั้งไวใ้นตำาแหน่งเสนาบดี.
ปเสนทิราชา ตสฺสาคมนำ สุตวฺา ปจฺจคฺุคนฺตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน นครำ ปเวเสตวฺา เสนาปติฏฺฐาเน ฐเปสิ.

พันธุลเสนาบดีน้ัน ให้เชิญพระชนนีและพระชนกมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวตัถีน้ันน่ันแล.

๑ ประตู หมายถึง หมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ทางด้านหนึ่ง.
๒ ภาษี
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โส มาตาปิตโร ปกฺโกสาเปตวฺา ตตฺเถว วาสำ กปฺเปสิ.

[พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภกิษุเอง]

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาทรงยืนอยู่ปราสาทชั้นบน ทรงแลดูไปยังระหวา่งถนน 
เห็นภิกษุหลายพันรูป ซ่ึงไปเพื่อต้องการทำาภตักิจ ในคฤหาสน์ของท่านเหล่าน้ี คือ 
“อนาถบิณฑิกเศรษฐี จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา นางสุปปวาสา” จึงตรัสถามว่า “พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลายไปไหนกัน?” –
อเถกทวิสำ ราชา อุปริปาสาเท ฐิโต อนฺตรวีถึ โอโลกยมาโน “อนาถปิณฺฑิกสฺส จฬูอนาถปิณฺฑกิสฺส วิสาขาย สุปฺปวาสาย -อติิ 
เอเตสำ เคเห ภตตฺกิจฺจตฺถาย คจฺฉนฺเต อเนกสหสฺเส ภิกฺขู ทิสฺวา “กหำ อยฺยา คจฺฉนฺติ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, – 

เม่ือพวกราชบุรุษทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ภิกษุ ๒,๐๐๐ รูป ไปเพ่ือประโยชน์แก่ภัตท้ังหลายมีนิจภัตสลากภัตและคิลานภัต เป็นต้น
ในคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกๆ วัน, ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปคฤหาสน์ของจูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นนิตย์.  
ของนางวิสาขา (และ) นางสุปปวาสา ก็เช่นเดียวกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงพระประสงค์จะบำารุงภิกษุสงฆ์ ด้วยพระองค์เองบ้าง 
จึงเสด็จไปวิหาร ทรงนิมนต์พระศาสดา พรอ้มกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ถวายทานด้วยพระหัตถ์ (เอง) สิ้น ๗ วัน  
ในวันที่ ๗ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคจ์งทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ พร้อมดว้ยภิกษุ ๕๐๐ รูป เป็นนิตย์เถิด.”
“เทว อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห นิจฺจภตตฺสลากภตฺตคิลานภตฺตาทีนำ อตฺถาย เทวสิกำ เทฺว ภกิฺขุสหสฺสานิ คจฺฉนฺติ, 
จูฬอนาถปิณฺฑิกสฺส เคหำ ปญฺจสตา ภกิฺขู นิจฺจำ คจฺฉนฺติ, ตถา วิสาขาย, ตถา สุปฺปวาสาย -อติิ วุตฺเต, 
สยำปิ ภิกฺขุสงฺฆำ อุปฏฺฐหิตกุาโม วิหารำ คนฺตวฺา ภกิฺขุสหสฺเสน สทฺธึ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ สหตฺถา ทานำ ทตวฺา 
สตตฺเม ทิวเส สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ปญฺจหิ เม ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทธฺำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ อาห.

พระศาสดา. มหาบพติร  ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ย่อมไมร่ับภิกษาประจำาในที่แห่งเดียว, 
ประชาชนเป็นจำานวนมาก ย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

“มหาราช พุทฺธา นาม เอกฏฺฐาเน นิพทธฺำ ภิกฺขำ น คณฺหนฺติ, พหู พุทธฺานำ อาคมนำ ปจฺจาสึสนฺติ -อิติ.

พระราชา. ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ โปรดส่งภกิษุรูปหน่ึงไปประจำาเถิด.
“เตนหิ เอกำ ภิกฺขุำ นิพทธฺำ เปเสถ -อติิ.

พระศาสดาไดท้รงทำาให้เป็นภาระของพระอานนทเถระ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.

[พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภกิษุถึง ๓ วัน]

พระราชาไม่ทรงจัด (เจา้หน้าที่) ไวว้่า “เมื่อภิกษุสงฆ์มาแล้ว ชื่อวา่ชนเหล่าน้ี รับบาตรแล้ว จงอังคาส” 
ทรงอังคาสดว้ยพระองค์เองเทา่น้ันตลอด ๗ วัน  ในวันที่ ๘ ทรงลืมไป จึงได้ทรงทำาให้เน่ินช้าแล้ว.
ราชา “ภิกฺขุสงฺเฆ อาคเต, ปตฺตำ คเหตวฺา อิเม นาม ปริวิสนฺตุ -อิติ อวิจาเรตวฺา สตฺตาหำ สยเมว ปรวิิสิตฺวา 
อฏฺฐเม ทิวเส วิกฺขิตฺโต ปปญฺจำ อกาสิ.

ก็ธรรมดาในราชตระกูล  ชนทั้งหลาย อันพระราชามิได้ทรงสั่งแล้ว 
ย่อมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลาย นิมนต์พวกภิกษุให้น่ังแล้วอังคาส.
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ราชกุเล จ นาม อนาณตตฺา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ปรวิิสิตุำ น ลภนฺติ.

พวกภิกษุ (ก็) คิดกันว่า “เราไม่อาจเพื่อยับยั้ง๑อยู่ในที่น้ีได้” พากันหลีกไปเสียหลายรูป.
ภิกฺขู “น มยำ อธิ ฐาตุำ สกฺขิสฺสาม -อิติ พหู ปกฺกมึสุ.

แม้ในวันที่ ๒ พระราชา (ก็) ทรงลืมแล้ว.
ราชา ทุติยทวิเสปิ ปมชฺชิ.

แม้ในวันที่ ๒ ภิกษุเป็นอันมาก (ก็) พากันหลีกไป.
ทุติยทวิเสปิ พหู ปกฺกมึสุ.

ถึงในวันที่ ๓ พระราชากท็รงลืม.
ตติยทิวเสปิ ปมชฺชิ.

ในกาลน้ัน เว้นพระอานนทเถระองค์เดียวเท่าน้ัน พวกภิกษุที่เหลือ พากันหลีกไป (หมด).
ตทา อานนฺทตฺเถรำ เอกกเมว ฐเปตฺวา อวเสสา ปกฺกมึสุ.

[คนมีบุญย่อมหนักในเหตุ]

ธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำานาจแห่งเหตุ จึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้.
ปุญฺญวนฺตา นาม การณวสิกา โหนฺติ กุลานำ ปสาทำ รกฺขนฺติ.

ก็สาวกของพระตถาคตแม้ทั้งหมดที่ถึงฐานันดร ต้ังต้นแต่ชนทั้ง ๘ เหล่าน้ี คือ 
อัครสาวก ๒ รูป คือ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ, 
อัครสาวิกา ๒ รูป คือ นางเขมา นางอุบลวรรณา, 
บรรดาอุบาสกทั้งหลาย อุบาสกผู้เป็นอัครสาวก ๒ คน คือ จิตตคฤหบดี  หัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี, 
บรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย อุบาสกิาผู้เป็นอัครสาวกิา ๒ คน คอื มารดาของนันทมาณพ ชื่อเวฬกุัณฏกี  นางขุชชฺตรา, 
(ลว้น) มีบุญมาก สมบูรณ์ดว้ยอภินิหาร เพราะความเป็นผู้บำาเพ็ญบารมี๒ ๑๐ โดยเอกเทศ.
ตถาคตสฺส จ “‘สารีปุตฺตตฺเถโร มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร -อติิ เทฺว อคฺคสาวกา ‘เขมา อุปฺปลวณฺณา -อิติ เทฺว อคฺคสาวิกา 
อุปาสเกสุ ‘จิตฺโต คหปติ หตฺถโก อาฬวโก -อิติ เทฺว อคฺคสาวกา   
อุปาสิกาสุ ‘เวฬุกณฺฏกี นนฺทมาตา ขุชฺชตฺุตรา -อิติ เทฺว อคฺคสาวิกา อติิ 
อิเม อฏฺฐ ชเน อาทึ กตฺวา ฐานนฺตรปฺปตฺตา สพฺเพปิ สาวกา เอกเทเสน ทสนฺนำ ปารมีนำ ปูริตตฺตา มหาปุญฺญา อภินีหารสมฺปนฺนา.

[พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา]

แม้พระอานนทเถระ มีบารมีอันบำาเพ็ญแล้วตั้งแสนกัป สมบูรณ์ดว้ยอภินิหาร มีบุญมาก 
เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล จึงได้ยับยั้งอยู่ เพราะความที่ตนเป็นไปในอำานาจแห่งเหตุ.

๑ ฐาตุำ ดำารง, หยุดอยู่, หยดุคอยอยู่, พักอยู่
๒ บารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฏฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี.
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อานนฺทตฺเถโรปิ กปฺปสตสหสฺส ปูริตปารมี อภินีหารสมฺปนฺโน มหาปุญฺโญ 
อตตฺโน การณวสิกตาย กุลสฺส ปสาทำ รกฺขนฺโต อฏฺฐาสิ.

พวกราชบุรุษนิมนต์ทา่นรูปเดียวเท่าน้ัน ให้น่ังแล้วอังคาส.
ตำ เอกกเมว นิสีทาเปตฺวา ปริวิสึสุ.

พระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้ว ทรงเห็นขาทนียะและโภชนียะตั้งอยูอ่ย่างน้ันแหละ จึงตรัสถามว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือ?” ทรงสดับวา่ “พระอานนทเถระมารูปเดียวเท่าน้ัน พระเจา้ข้า” 
ทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่า “พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ได้ทำาการตัดขาดต่อเราเพียงเทา่น้ีเป็นแน่” 
จึงเสด็จไปสำานักพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้ เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป, ทราบวา่ พระอานนทเถระรูปเดียวเท่าน้ันมา, 
ภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้ว ตั้งอยู่อย่างน้ันน่ันเอง. ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไม่ทำาความสำาคัญในพระราชวังของหม่อมฉัน (เลย);  
จักมีเหตุอะไรหนอแล?”
ราชา ภิกฺขูนำ คตกาเล อาคนฺตฺวา ขาทนียโภชนียานิ ตเถว ฐิตานิ ทิสฺวา “กึ อยฺยา นาคมึสุ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“อานนฺทตฺเถโร เอกโกว อาคโต เทว -อิติ สุตฺวา “อทธฺา เอตฺตกมฺเม เฉทนมกำสุ -อิติ ภิกฺขูนำ กุทฺโธ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา  
“ภนฺเต มยา ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ภกิฺขา ปฏิยตฺตา, อานนฺทตฺเถโร กริ เอกโก ว อาคโต, ปฏิยตตฺภิกฺขา ตเถว ฐติา, 
ปญฺจสตา ภิกฺขู มม เคเห สญฺญำ น กรึสุ, กินฺนุ โข การณำ -อติิ อาห.

[ตระกูลท่ีภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป]

พระศาสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุ ตรัสว่า 
“มหาบพิตร สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์, เพราะเหตุน้ัน ภิกษุทั้งหลายจกัไม่ไปแล้ว” 
เมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไป และเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลาย 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสพระสูตร๑ น้ีว่า
สตฺถา ภกิฺขูนำ โทสำ อวตฺวา “มหาราช มม สาวกานำ ตุมฺเหหิ สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ, เตน น คตา ภวิสฺสนฺติ -อิติ วตวฺา 
กุลานำ อนุปคมนการณญจฺ อุปคมนการณญฺจ ปกาเสนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อิมำ สตฺุตมาห๒

“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไป, และครั้นเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรน่ังใกล้,   
(ตระกูลที่ประกอบ) ด้วยองค์ ๙ เป็นไฉน?   (ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ี; คือ 
“นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ๓ นาลำ อุปคนฺตุำ  อุปคนฺตฺวา จ๔ นาลำ อุปนิสีทิตุำ. กตเมหิ นวหิ.

(๑) เขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจ
(๒) ไม่อภิวาทดว้ยความพอใจ 
(๓) ไม่ให้อาสนะดว้ยความพอใจ 
(๔) ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้ 

(๕) เมื่อของมีอยู่มาก, กใ็ห้แต่น้อย  
(๖) เมื่อมีของประณีต, ก็ให้ของเศร้าหมอง 
(๗) ให้โดยไม่เคารพ ไม่ให้โดยความเคารพ 
(๘) ไม่น่ังใกล้เพื่อฟังธรรม 

๑ องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑.
๒ องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑. 
๓ ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ.
๔ ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ.
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(๙) เมื่อกล่าวธรรมอยู่, เขาก็ไม่ยินดี.
(๑) น มนาเปน ปจฺจุฏฺเฐนฺติ  (๒) น มนาเปน อภิวาเทนฺติ  (๓) น มนาเปน อาสนำ เทนฺติ (๔) สนฺตมสฺส ปริคุยฺหนฺติ 
(๕) พหุกมฺหิ๑, โถกำ เทนฺติ  (๖) ปณีตมฺหิ๒, ลูขำ เทนฺติ (๗) อสกฺกจฺจำ เทนฺติ, โน สกกฺจฺจำ  (๘) น อุปนิสีทนฺติ ธมฺมสฺสวนาย 
(๙) ภาสนฺตสฺส๓, น รญฺชิยนฺติ.๔ 

ภิกษุท้ังหลาย ตระกูลท่ีประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ีแล ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไป และคร้ันเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรน่ังใกล้.
อิเมหิ โข ภิกฺขเว นวหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ๕ นาลำ อุปคนฺตุำ อุปคนฺตฺวา จ๖ นาลำ อุปนิสีทิตุำ.

ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภิกษุยังไม่เข้าไป ก็ควรเข้าไป และเมื่อเข้าไปแล้ว ก็ควรน่ังใกล้.
(ตระกูลที่ประกอบ) ด้วยองค์ ๙ เป็นไฉน? (ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ี): คือ 
นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปคนฺตุำ  อุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปนิสีทิตุำ. กตเมหิ นวหิ.

(๑) เขาต้อนรับด้วยความพอใจ 
(๒) อภิวาทดว้ยความพอใจ 
(๓) ให้อาสนะดว้ยความพอใจ 
(๔) ไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้ 
(๕) เมื่อของมีมาก ก็ให้มาก 

(๖) เมื่อมีของประณีต ก็ให้ของประณตี 
(๗) ให้โดยเคารพ ไม่ให้โดยไม่เคารพ 
(๘) เข้าไปน่ังใกล้เพื่อฟังธรรม 
(๙) เมื่อกล่าวธรรมอยู่ เขาก็ยินดี

(๑) มนาเปน ปจฺจุฏฺเฐนฺติ  (๒) มนาเปน อภวิาเทนฺติ  (๓) มนาเปน อาสนำ เทนฺติ  (๔) สนฺตมสฺส น ปริคุยฺหนฺติ 
(๕) พหุกมฺหิ, พหุกำ เทนฺติ  (๖) ปณีตมฺหิ, ปณีตำ เทนฺติ  (๗) สกกฺจฺจำ เทนฺติ โน อสกฺกจฺจำ  (๘) อุปนิสีทนฺติ ธมฺมสฺสวนาย 
(๙) ภาสนฺตสฺส, รญฺชิยนฺติ.

ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ีแล ภิกษุยังไมเ่ข้าไป ก็ควรเข้าไป และครั้นเข้าไปแล้ว ก็ควรน่ังใกล้.” 
อิเมหิ โข ภิกฺขเว นวหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตำ กุลำ อนุปคนฺตฺวา จ อลำ อุปคนฺตุำ  อุปคนฺตวฺา จ อลำ อุปนิสีทติุำ -อติิ.

แล้วจึงตรัสวา่ “มหาบพติร สาวกของอาตมา เมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำานักของพระองค์ จึงจกัไม่ไป ด้วยประการฉะน้ีแล;
แท้จริง โบราณบัณฑติทั้งหลาย แม้เขาบำารุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ๆ ไม่คุ้นเคย ถึงเวทนาแทบปางตาย 
ก็ได้ไปสู่ท่ีของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกัน” อันพระราชาทูลถามว่า “ในกาลไร? พระเจ้าข้า” ทรงนำาอดีตนิทานมา (สาธกดังต่อไปน้ี)
“อิติ โข มหาราช มม สาวกา ตุมฺหากำ สนฺติกา วิสฺสาสำ อลภนฺตา น คตา ภวิสฺสนฺติ, 
โปราณกปณฺฑิตา หิ อวิสฺสาสนียฏฺฐาเน สกฺกจจฺำ อุปฏฺฐิยมานาปิ มรณนฺติกำ เวทนำ ปตวฺา วิสฺสาสกิฏฺฐานเมว คมึสุ -อติิ 
“กทา ภนฺเต -อิติ รญฺญา ปุฏฺโฐ อตีตำ อาหริ:

๑ พหุกมฺปิ.
๒ ปณีตมฺปิ.
๓ ภาสิตมสฺส.
๔ รมิสฺสนฺติ.
๕ ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ. สุกฺกปกฺเข ปน เอกสทิสเมว. ญ. ว.
๖ ปาลิยำ จสทฺทฏฺฐาเนสุ วาสทฺโท ทิสฺสติ. สุกฺกปกฺเข ปน เอกสทิสเมว. ญ. ว.
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[เรื่องเกสวดาบส]

ในอดตีกาล เมื่อพระเจา้พรหมทัต เสวยราชสมบัตใินพระนครพาราณสี 
พระราชาพระนามว่า เกสวะ ทรงสละราชสมบัติ ผนวชเป็นฤษี.
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, เกสโว นาม ราชา รชฺชำ ปหาย อิสิปพพฺชฺชำ ปพฺพชิ.

บุรุษ ๕๐๐ คน (ออก) บวชตามพระราชาน้ัน.
ตำ ปญฺจ ปุริสสตานิ อนุปพฺพชึสุ.

ท้าวเธอไดพ้ระนามว่า เกสวดาบส.
โส เกสวตาปโส นาม อโหสิ.

อน่ึง นายภูษามาลาของพระองค์ ก็ไดต้ามบวชเป็นอันเตวาสิก นามว่า กัปปกะ.
ปสาธนกปฺปโก ปนสฺส อนุปพฺพชติฺวา กปฺปโก นาม อนฺเตวาสิโก อโหสิ.

เกสวดาบสกับบริษัท อาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศสิ้น ๘ เดือน ในฤดูฝน เพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว 
ไปถึงกรุงพาราณสีแล้ว เข้าไปสู่พระนครเพื่อภิกษา.
เกสวตาปโส ปริสาย สทฺธึ อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสติฺวา วสฺสารตฺเต โลณมพฺิลเสวนตฺถาย พาราณสึ ปตวฺา ภิกฺขาย นครำ ปาวิสิ.

ลำาดับน้ัน พระราชาทรงเห็นดาบสน้ัน ทรงเลื่อมใส 
ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำานักของพระองค์ตลอด ๔ เดือน  
(นิมนต์) ให้พักอยู่ในพระราชอุทยาน ย่อมเสด็จไปสู่ที่บำารุงพระดาบสน้ัน ทั้งเย็นทั้งเช้า.
อถ นำ ราชา ทิสฺวา ปสีทิตวฺา จาตุมฺมาสำ อตฺตโน สนฺติเก วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คเหตฺวา อุยฺยาเน วสาเปนฺโต 
สายำ ปาตำ ตสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉติ.

พวกดาบสที่เหลือ พักอยู่ ๒-๓ วัน รำาคาญด้วยเสียงอึงคะนึงต่างๆ มีเสียงช้างเป็นต้น๑ จึงกล่าวว่า 
“ท่านอาจารย์ พวกกระผมรำาคาญใจ, จะไปละ”
อวเสสา ตาปสา กติปาหำ วสิตวฺา หตฺถิสทฺทาทีหิ อพฺุพาฬฺหา “อาจริย อุกฺกณฺฐิตมฺหา คจฺฉาม -อิติ อาหำสุ.

เกสวะ. จะไปไหนกัน? พ่อ.
“กหนฺตาต -อติิ.

อันเตวาสกิ. ไปสู่หิมวันตประเทศ ทา่นอาจารย์.
“หิมวนฺตำ อาจริย -อติิ.

เกสวะ. ในวันที่พวกเรามาทีเดียว  พระเจ้าแผ่นดินทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์แก่การอยูใ่นที่น้ีตลอด ๔ เดือน, 
พวกเธอจักไปเสียอย่างไรเล่า? พ่อ.

“ราชา อมฺหากำ อาคตทวิเสเยว จาตุมฺมาสำ อิธ วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คณฺหิ, กถำ คมิสฺสถ ตาต -อติิ.

อันเตวาสกิกล่าววา่ “ท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อน แล้วจึงถวายปฏิญญา,  พวกกระผมไม่สามารถจะอยู่ในที่น้ีได้, 
จักอยูใ่นที่ๆ (พอ) ฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ ซ่ึงไม่ไกลจากที่น้ี” ดังน้ี พากันไหวพ้ระอาจารย์แล้วหลีกไป.

๑ อันเสียงท้ังหลายมีเสียงช้างเป็นต้น เบียดเบียนแล้ว.
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“ตุมฺเหหิ อมฺหากำ อนาจิกฺขิตฺวาว ปฏิญฺญา ทินฺนา, มยำ อธิ น สกฺโกม วสิตุำ, อิโต อวิทูเร ตุมฺหากำ ปวตตฺิสฺสวนฏฺฐาเน วสิสฺสาม -
อิติ วนฺทิตวฺา ปกฺกมึสุ.

อาจารย์คงอยู่กับอันเตวาสิก ชื่อ กัปปกะ (เท่าน้ัน).
กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ อาจริโย โอหิยิ.

พระราชาเสด็จมาสู่ที่บำารุง ตรัสถามว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหน?”.
ราชา อุปฏฺฐานำ อาคโต “กุหึ อยฺยา -อติิ ปุจฺฉิ.

เกสวดาบสทูลว่า “มหาบพิตร พวกดาบสเหล่าน้ันบอกว่า ‘พวกกระผมรำาคาญใจ’ ดังน้ีแล้ว ก็ไปสู่หิมวันตประเทศ”
“อุกฺกณฺฐติมฺห -อติิ วตฺวา หิมวนฺตำ คตา มหาราช -อติิ.

กาลต่อมาไม่นานนัก แม้กัปปกดาบส (ก็) รำาคาญแล้ว แม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆ ก็กล่าววา่ “ไม่อาจ” แล้วก็หลีกไป.
กปฺปโกปิ น จิรสฺเสว อุกฺกณฺฐติฺวา อาจริเยน ปุนปฺปุนำ วาริยมาโนปิ “น สกโฺกมิ -อิติ วตวฺา ปกฺกามิ.

แต่กัปปกดาบสน้ัน ไม่ไปสำานักของพวกดาบสนอกน้ี คอยฟังข่าว๑ ของอาจารย์อยูใ่นที่ไม่ไกลนัก.
อิตเรสำ ปน สนฺติกำ อคนฺตฺวา อาจริยสฺส ปวตฺตึ สุณนฺโต อวิทูเร ฐาเน วสิ.

ในกาลต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกอันเตวาสกิ โรคในท้องก็เกดิข้ึน.
อปรภาเค อาจริยสฺส อนฺเตวาสิเก อนุสฺสรนฺตสฺส, กุจฺฉิโรโค อุปฺปชฺชิ.

พระราชารับสั่งให้แพทย์เยียวยา.
ราชา เวชฺเชหิ ติกิจฺฉาเปติ.

โรคก็ไม่สงบได้.
โรโค น วูปสมฺมติ.

พระดาบสจึงทูลว่า “มหาบพิตร พระองค์ทรงพระประสงค์จะให้โรคของอาตมภาพสงบหรือ?”
ตาปโส อาห “มหาราช อิจฺฉสิ เม โรคำ วูปสมิตุำ -อติิ.

พระราชา. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ หากวา่ข้าพเจา้อาจ, ก็พึงทำาความผาสกุแก่ท่าน เดี๋ยวน้ีแหละ.
“ภนฺเต สจาหำ สกฺกุเณยฺยำ, อิทาเนว โว ผาสุกำ กเรยฺยำ -อติิ.

ดาบส. มหาบพติร หากวา่ พระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อาตมภาพไซร้, 
โปรดส่งอาตมภาพไปสำานักพวกอันเตวาสกิเถิด.

“มหาราช สเจ เม ผาสุกำ อิจฺฉสิ, มำ อนฺเตวาสกิานำ สนฺตกิำ เปเสหิ -อติิ.

พระราชาทรงรับวา่ “ดีละ ครับ” แล้วให้ดาบสน้ันนอนบนเตียงน้อย ทรงส่งอมาตย์ (ไป) ๔ นาย 
มีนารทอมาตย์เป็นหัวหน้า ดว้ยรับสั่งว่า “พวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว พึงส่งข่าวถึงเรานะ.”
ราชา “สาธุ ภนฺเต -อติิ ตำ มญฺจเก นิปชฺชาเปตฺวา 
นารทามจจฺปฺปมุเข จตตฺาโร อมจฺเจ “มม อยฺยสฺส ปวตตฺึ ญตวฺา มยฺหำ สาสนำ ปหิเณยฺยาถ -อิติ อุยฺโยเชสิ.

๑ ปวตฺตึ.
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กัปปกอันเตวาสิก ทราบว่าอาจารย์มา ก็ทำาการต้อนรับ เมื่ออาจารยก์ล่าวว่า “พวกนอกน้ีไปอยู่ที่ไหนกัน?” 
จึงเรียนวา่ “ทราบว่าอยูท่ี่โน้น.”
กปฺปกนฺเตวาสิโก อาจริยสฺสาคมนำ สุตฺวา ปจฺจุคฺคมนำ กตวฺา “อิตเร กหำ -อติิ วุตฺเต “อสุกฏฐฺาเน กิร วสนฺติ -อติิ อาห.

อันเตวาสกิแม้เหล่าน้ัน ทราบว่าอาจารย์มาแลว้ (มา) ประชุมกัน ณ ที่น้ันน่ันแล ถวายนำ้ารอ้นแล้ว ได้ถวายผลาผลแก่อาจารย์.
เตปิ อาจริยสฺสาคตภาวำ สุตวฺา ตตฺเถว สโมสริตวฺา อาจริยสฺส อุณฺโหทกำ ทตฺวา ผลาผลำ อทำสุ.

โรคสงบแล้วในขณะน้ันเอง.
ตำขณญฺเญว โรโค วูปสมิ.

พระดาบสน้ัน มีวรรณะประดุจทองคำาโดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน.
โส กติปาเหเนว สวุณฺณวณฺโณ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน นารทอมาตย์ถามวา่๑

อถ นำ นารโท ปุจฺฉิ 

“ข้าแต่เกสีดาบสผู้มีโชค อย่างไรหนอ ท่านจึงละพระราชา 
ผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ ผู้บันดาลสมบัติน่าใคร่ทั้งสิ้นให้สำาเรจ็เสีย 
แล้วยินดีในอาศรมของกัปปกดาบส.”

“มนุสฺสินฺทำ ชหิตฺวาน สพพฺกามสมทิฺธินำ 
กถนฺนุ ภควา เกสิ กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเม -อิติ.

ท่านตอบว่า
“คำาไพเราะชวนให้รื่นรมย์มีอยู่, รุกขชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่,  
ดูก่อนนารทะ คำาที่กัปปกะกลา่วดีแล้ว ย่อมให้เรายินดีได้”

สาทูนิ รมณียานิ สนฺติ รุกฺขา มโนรมา 
สุภาสติานิ กปฺปสฺส นารท รมยนฺติ มนฺติ.

นารทอมาตย์ถามว่า
“ทา่นบรโิภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลี อันจืด ดว้ยเน้ือดีๆ  แล้ว, 
ข้าวฟ่างและลูกเดือย ซ่ึงหารสเค็มมิได้ จะทำาให้ทา่นยินดีได้อยา่งไร?”

สาลีนำ โอทนำ ภุตวฺา สุจิมำสูปเสจนำ 
กถำ สามากนิวารา อโลณา สาทยนฺติ ตนฺติ.

ท่านตอบว่า

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก ๒๗/๑๖๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๐๕.
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“ผู้คุ้นเคยกันบริโภค๑ อาหารไม่อร่อยหรืออร่อย น้อยหรือมากในที่ใด, (อาหาร
ที่บริโภคในที่น้ันก็ให้สำาเร็จประโยชน์ได้) 
เพราะวา่ รสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง.”

อสาทุำ ยทิวา สาทุำ อปฺปํ วา ยทิวา พหุำ
วิสฺสฏฺโฐ ยตฺถ ภุญฺเชยฺย วิสฺสาสปรมา รส -อิติ.

[พระศาสดาทรงย่อชาดก]

พระศาสดาครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประมวลชาดก ตรัสวา่ 
“พระราชา ในครั้งน้ัน ได้เป็นโมคคัลลานะ,  นารทอมาตย์ ได้เป็นสารีบุตร,  อันเตวาสกิชื่อกัปปกะ ได้เป็นอานนท์,  
เกสวดาบส เป็นเราเอง” ดังน้ีแล้ว  ตรัสวา่ 
“อย่างน้ัน มหาบพติร  บัณฑิตในปางก่อน ถึงเวทนาปางตาย ได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้ว,  
สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ชะรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำานักของพระองค์.”
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺา ชาตกำ๒ สโมธาเนนฺโต 
“ตทา ราชา โมคฺคลฺลาโน อโหสิ, นารโท สารีปุตฺโต, กปฺปกนฺเตวาสิโก อานนฺโท, เกสวตาปโส อหเมว -อติิ วตฺวา 
“เอวำ มหาราช ปุพฺเพ ปณฺฑิตา มรณนฺติกำ เวทนำ ปตวฺา วิสฺสาสกิฏฺฐานำ อคมำสุ, 
มม สาวกา ตุมฺหากำ สนฺติเก วิสฺสาสำ น ลภนฺติ มญฺเญ -อติิ อาห.

[พระราชาทรงส่งสาสน์ไปขอธิดาเจ้าศากยะ]

พระราชาทรงดำารวิ่า “เราควรจะทำาความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์, เราจกัทำาอยา่งไรหนอ?” ดังน้ีแล้ว  ทรงดำาริ (อีก) ว่า 
“ควรทำาพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ในพระราชมณเฑียร๓,  
เมื่อเป็นเช่นน้ี พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณร (ก็จะ) คุ้นเคย แล้วมายังสำานักของเราเป็นนิตย์ ด้วยคิดวา่ 
‘พระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้” ดังน้ี (จึง) ส่งพระราชสาสน์ไปสำานักเจา้ศากยะทั้งหลายวา่ 
“ขอเจ้าศากยะทั้งหลาย จงประทานพระธิดาคนหน่ึงแก่หม่อมฉัน”, แล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายวา่ 
“พวกท่านพึงถามวา่ ‘เป็นพระธิดาแห่งเจ้าศากยะองค์ไหน?’ แล้ว (จึง) มา.”
ราชา “ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ มยา วิสฺสาสำ กาตุำ วฏฺฏติ, กถนฺนุโข กริสฺสามิ -อติิ “สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส ญาติธตีรำ เคเห กาตุำ วฏฺฏติ, 
เอวำ สนฺเต, ทหรา จ สามเณรา จ ‘สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส ญาติ ราชาติ มม สนฺติกำ วิสฺสฏฺฐา นิพทธฺำ อาคมิสฺสนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“เอกำ เม ธตีรำ เทนฺตุ -อติิ สากฺยานำ สนฺติกำ สาสนำ เปเสสิ, 
“กตรสกฺกสฺส ธตีาติ ปุจฺฉิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาถ -อิติ วตวฺา ทูเต อาณาเปสิ.

[เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสี แก่พระเจ้าปเสนทิ]

พวกทูตไปแล้ว ทูลขอเจา้หญิง (คนหน่ึง) กะเจ้าศากยะทั้งหลาย.

๑ ภญฺุเชยฺย ในชาดกและบาลีเป็น ภญฺุเช.  อรรถกถาแก้เป็น ภุญฺชิ.
๒ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๖๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๐๕.
๓ พระราชมณเฑียร แปลมาจาก ฆร เคห.   แต่ในอรรถกถาธรรมบท ไม่ปรากฏคำานี้ คือ มณฺฑิร มนฺทิร.

มนเทียร มณเฑียร เรือนหลวง, พระราชมนเทียร, พระราชมณเฑียร, พระราชวัง (มณฑฺิโร มณฺฑิรำ มนฺทิโร มนฺทิรำ)
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ทูตา คนฺตวฺา สากิเย ทารกิำ ยาจึสุ.

เจ้าศากยะเหล่าน้ันประชุมกันแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“พระราชาเป็นฝักฝา่ยอื่น;  ผิวา่ พวกเราจักไม่ให้ไซร้, ทา้วเธอจกัทำาให้เราฉิบหาย;   
ก็ (เมื่อว่า) โดยสกุล ท้าวเธอไม่เสมอกับเราเลย;  พวกเราควรทำาอย่างไรกันดี?”
เต สนฺนิปติตฺวา “ปกฺขนฺตริโย ราชา, สเจ น ทสฺสาม, วินาเสสฺสติ โน, 
น โข ปน อมฺเหหิ กุเลน สทิโส, กินฺนุ โข กาตพพฺำ -อิติ จินฺตยึสุ.

ท้าวมหานามะ ตรัสว่า “ธิดาของหม่อมฉัน ชื่อวาสภขัตติยา เกิดในท้องของนางทาสี ถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่,  
พวกเราจักให้นางน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับสั่งกะพวกทตูวา่ “ดีละ พวกเราจกัถวายเจ้าหญิงแดพ่ระราชา.”
มหานาโม “มม ทาสิยา กจฺุฉิสฺมึ ชาตา วาสภขตตฺิยา นาม ธีตา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อตฺถิ, ตำ ทสฺสาม -อิติ วตวฺา 
ทูเต อาห “สาธุ รญโฺญ ทาริกำ ทสฺสาม -อติิ.

ทูต. เป็นพระธดิาของเจ้าศากยะองค์ไหน?
“กสฺส ธีตา -อติิ.

เจ้าศากยะ. เป็นพระธดิาของท้าวมหานามศากยราช ผู้เป็นพระโอรสของพระเจา้อาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ชื่อวาสภขัตติยา.

“สมฺมาสมฺพทฺุธสฺส จูฬปิตุ ปุตตฺสฺส มหานามสกฺกสฺส ธีตา วาสภขตฺติยา นาม -อติิ.

ทูตเหล่าน้ันไปกราบทูลแด่พระราชา (ของตน).
เต คนฺตวฺา รญฺโญ อาโรจยึสุ.

พระราชาตรัสวา่ “ถ้าอยา่งน้ันก็ดีละ, พวกเธอจงรีบนำามาเถิด;  
ก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมาก (จะ) พึงส่งแม้ลูกสาวของนางทาสีมา (กอ็าจเป็นได้),  
พวกท่านจงนำาธดิาผู้เสวยอยู่ในภาชนะเดียวกันกับพระบิดามา” ดังน้ีแล้ว ทรงส่งทตูทั้งหลายไป.
ราชา “ยทิ เอวำ, สาธุ, สีฆำ อาเนถ, ขตตฺิยา จ นาม พหุมายา ทาสีธตีรำปิ ปหิเณยฺยุำ, 
ปิตรา สทธฺึ เอกภาชเน ภุญฺชนฺตึ อาเนยฺยาถ -อิติ เปเสสิ.

พวกเขาไปแล้วกราบทูลว่า “ขอเดชะ พระราชาทรงปรารถนาพระธิดาผู้เสวยร่วมกับพระองค์.”
เต คนฺตวฺา “เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ เอกโต ภุญชฺนฺตึ ราชา อจิฺฉติ -อิติ อาหำสุ.

ท้าวมหานามะรับสั่งวา่ “ได้ซิ พ่อ” (จึง) ให้ตกแต่งนาง 
ในเวลาเสวยของพระองค์ รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการ (ประหน่ึง) ร่วมเสวยกับนางแล้ว  มอบแต่ทูตทั้งหลาย.
มหานาโม “สาธุ ตาต -อิติ ตำ อลงฺการาเปตฺวา อตตฺโน ภุญฺชนกาเล ตำ๑ ปกฺโกสาเปตฺวา 
ตาย สทธฺึ เอกโต ภุญฺชนาการำ ทสฺเสตฺวา ทตูานำ นิยฺยาเทสิ.

พวกเขาพานางไปยังเมืองสาวตัถีแล้ว กราบทูลเรือ่งราวน้ันแด่พระราชา. 
เต ตำ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา ตำ ปวตตฺึ รญฺโญ อาโรเจสุำ.

๑ สี. ม. ยุ. ตำ -อิติ นตถฺิ.
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พระราชาทรงพอพระหทัย ตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี ๕๐๐ คน อภิเษกไว้ในตำาแหน่งอัครมเหสี.
ราชา ตุฏฺฐมานโส ตำ ปญฺจนฺนำ อิตฺถีสตานำ เชฏฺฐกำ กตฺวา อคฺคมเหสิฏฺฐาเน อภิสิญฺจิ.

ต่อกาลไม่ช้านัก  นาง (ก็) ประสูตพิระโอรส มีวรรณะเหมือนทองคำา.
สา น จริสฺเสว สุวณฺณวณฺณำ ปุตตฺำ วิชายิ.

ต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสน้ัน พระราชาทรงส่งพระราชสาส์นไปสำานักพระอัยยิกาว่า 
“พระนางวาสภขัตติยา พระธดิาแห่งศากยราช ประสูติพระโอรสแล้ว, จะทรงขนานพระนามพระกุมารน้ันว่าอยา่งไร?”
อถสฺส นามคฺคหณทิวเส ราชา๑ อยฺยิกาย สนฺติกำ เปเสสิ “สากฺยราชธีตา วาสภขตฺติยา ปุตฺตำ วิชาตา, กิมสฺส นามำ กโรนฺตุ -อติิ.

ฝ่ายอมาตย์ผูร้ับพระราชสาส์นน้ันไป ค่อนข้างหูตึง.
ตำ ปน สาสนำ คเหตฺวา คโต อมจฺโจ โถกำ พธริธาตุโก.

เขาไปแล้ว ก็กราบทูลแก่พระอัยยิกาของพระราชา.
โส คนฺตฺวา รญฺโญ อยฺยิกาย อาโรเจสิ.

[พระกมุารได้พระนามว่าวิฑฑูภะ]

พระอัยยิกาน้ันทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“พระนางวาสภขัตติยา แม้ไม่ประสูติพระโอรส ก็ได้ครอบครองชนทั้งหมด, ก็บัดน้ี นางจักเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชา.”
สา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “วาสภขตฺติยา ปุตฺตำ อวิชายิตวฺาปิ สพฺพำ ธนำ อภิภวิ, อิทานิ ปน รญโฺญ อตวิิย วลฺลภา ภวิสฺสติ -อติิ อาห.

อมาตย์หูตึงฟังคำาวา่ “วัลลภา” ไม่ค่อยชดั เข้าใจวา่ “วิฑูฑภะ” เข้าเฝ้าพระราชาแล้ว กราบทูลว่า 
“ขอเดชะ๒ ขอพระองค์จงทรงขนานพระนามพระกุมารว่า ‘วิฑูฑภะ’ เถิด.”
พธิรามจฺโจ “วลฺลภา -อติิ วจนำ ทุสฺสตุำ สุตวฺา “วิฑูฑโภ -อติิ สลฺลกเฺขตฺวา ราชานำ อุปคนฺตฺวา 
“เทว กุมารสฺส ‘วิฑูฑโภติ นามำ กโรถ -อติิ อาห.

พระราชาทรงดำารวิ่า “คำาวา่ ‘วิฑูฑภะ’ จกัเป็นชื่อประจำาตระกูลเกา่แก่ของเรา” จึงไดท้รงขนานพระนามวา่ “วฑิูฑภะ.”
ราชา “โปราณกำ โน กุลสนฺตกำ นามำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา “วิฑูฑโภ -อติิ นามำ อกาสิ.

[วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล]

ต่อมา พระราชาได้พระราชทานตำาแหน่งเสนาบดีแก่วฑิูฑภกุมารน้ัน ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์น่ันแล ด้วยตั้งพระหทัยว่า 
“จะทำาให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดา.”
อถสฺส ทหรกาเลเยว ราชา “สตฺถุ ปิยำ กโรมิ -อติิ เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ.

วิฑฑูภกุมารน้ัน ทรงเจริญดว้ยเครื่องบำารุงสำาหรับกุมาร 
ในเวลามีพระชนม์ ๗ ขวบ ทรงเห็นของเล่นต่างๆ มีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้น ของกุมารเหล่าอ่ืน อันบุคคลนำามาจากตระกูลยาย 

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อตฺตโน -อิติ อตฺถิ.
๒ เทว
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จึงถามพระมารดาว่า “เจ้าแม่ ใครๆ เขาก็นำาบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่น,  
พระญาติไรๆ ย่อมไม่ส่งบรรณาการไรๆ มาเพื่อหม่อมฉัน (บ้างเลย),  เจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือ?”
โส กุมารปริหาเรน วฑฺฒนฺโต สตตฺวสฺสกิกาเล อญฺเญสำ กุมารานำ มาตามหกุลโต หตฺถิรูปกอสฺสรูปกาทีนิ อาหริยมานานิ ทิสฺวา 
มาตรำ ปุจฺฉิ “อมฺม อญฺเญสำ มาตามหกุลโต ปณฺณากาโร อาหริยติ, มยฺหำ โกจิ กิญฺจิ น เปเสติ, กึ ตฺวำ นิมฺมาตาปิติกา -อติิ.

ทีน้ัน พระมารดาจึงลวงโอรสน้ันว่า 
“พ่อ เจ้าศากยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่, แต่อยู่ไกล, เหตุน้ัน พวกท่าน (จึง) มิได้ส่งเครื่องบรรณาการไรๆ มาเพื่อเจ้า.”
อถ นำ สา “ตาต ตว สกฺยราชาโน มาตามหา ทูเร ปน วสนฺติ, เตน เต น กิญฺจิ เปเสนฺติ -อติิ วญฺเจสิ.

ในเวลามพีระชันษาครบ ๑๖ ปี พระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่า “เจ้าแม่ หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายาย” 
แม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่วา่ “อยา่เลย ลกูเอ๋ย, ลูกจักไปทำาอะไรในที่น้ัน” ก็ยังอ้อนวอนรำ่าไป.
ปุน โสฬสวสฺสกิกาเล “อมฺม มาตามหกุลำ ปสฺสิตุกาโมมฺหิ -อติิ วตฺวา “อลำ ตาต, กึ ตตฺถ คนฺตฺวา กริสฺสสิ -อิติ วาริยมาโนปิ 
ปุนปฺปุนำ ยาจิ.

ทีน้ัน พระมารดา ของพระกุมาร ก็ยอมว่า “ถ้าอย่างน้ันก็ไปเถิด.”
อถสฺส มาตา “เตนหิ คจฺฉ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

[พวกศากยะต้อนรับวิฑูฑภะ]

พระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้ว เสดจ็ออกไปพร้อมด้วยบรวิารเป็นอันมาก.
โส ปิตุ อาโรเจตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นิกฺขมิ.

พระนางวาสภขัตติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนวา่ 
“หม่อมฉันอยู่ในที่น้ีสบายดี,  พระญาติทั้งหลายอยา่แสดงโทษไรๆ ของพระสวามีแกพ่ระกุมารน้ันเลย.”
วาสภขตฺติยา ปุเรตรเมว ปณฺณำ เปเสสิ “อหำ อิธ สุขำ วสามิ, มาสฺส กิญฺจิ สามิโน อนฺตรำ ทสฺสยึสุ -อิติ.

เจ้าศากยะทรงทราบว่าวฑิูฑภกุมารเสด็จมา ทรงปรึกษากันว่า “พวกเราไม่อาจไหว้ (วิฑฑูภกุมาร) ได้” 
จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เดก็ๆ กว่าวิฑูฑภะน้ันไปยังชนบทเสีย,  
เมื่อวิฑูฑภกุมารน้ันเสด็จถึงกบิลพัสดุ์บุรี, ก็ประชุมกันในท้องพระโรง.
สากิยา วิฑูฑภสฺสาคมนำ ญตวฺา “วนฺทิตุำ น สกฺกา -อิติ ตสฺส ทหรทหเร กุมาเร ชนปทำ ปหิณิตฺวา, 
ตสฺมึ กปิลปุรำ สมฺปตฺเต, สณฺฐาคาเร สนฺนิปตึสุ.

วิฑฑูภกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ ณ ท่ีน้ัน.
กุมาโร ตตฺถ คนฺตวฺา อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พวกเจา้ศากยะกล่าวกะพระกุมารน้ันว่า “พ่อ ผู้น้ีเป็นพระเจ้าตาของพ่อ, ผู้น้ีเป็นพระเจา้ลุง.”
อถ นำ “อยนฺเต ตาต มาตามโห, อยำ มาตุโล -อิติ วทึสุ.

วิฑฑูภกุมารน้ัน เที่ยวไหว้เจ้าศากยะทั้งหมด มิได้เห็นเจา้ศากยะแม้องค์หน่ึงไหว้ตน (จึง) ทูลถามวา่ 
“ทำาไมหนอ จึงไม่มีเจ้าศากยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้าง?”
โส สพฺเพ วนฺทมาโน วิจรติฺวา เอกำปิ อตตฺานำ วนฺทนฺตำ อทิสฺวา “กินฺนุ โข มำ วนฺทนฺตา นตฺถิ -อิติ ปุจฺฉิ.
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พวกเจ้าศากยะตรัสวา่ “พอ่ กุมารที่เป็นน้องๆ ของพ่อเสด็จไปชนบท (เสียหมด)” แล้วทรงทำาสักการะใหญ่แกพ่ระกุมารน้ัน.
สากิยา “ตาต กนิฏฺฐกุมารา เต ชนปทำ คตา -อติิ วตฺวา ตสฺส มหนฺตำ สกฺการำ กรึสุ.

พระองค์ประทับอยู่สิ้น ๒-๓ วัน (ก็) เสด็จออกจากพระนคร ดว้ยบริวารเป็นอันมาก.
โส กติปาหำ วสติฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน นครา นิกฺขมิ.

[วิฑฑูภะกลับสู่เมืองของตน]

ลำาดับน้ัน นางทาสีคนหน่ึงแช่งดา่วา่ “น้ีเป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสชีื่อวาสภขัตติยาน่ัง” ดังน้ีแล้ว 
ล้างแผ่นกระดานทีพ่ระกุมารน้ันน่ังในท้องพระโรง ดว้ยนำ้าเจือด้วยนำ้านม.
อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ตสฺส นิสินฺนผลกำ๑ “อิทำ วาสภขตฺติยาย ทาสิยา ปุตฺตสฺส นิสินฺนผลกำ -อิติ อกฺโกสติฺวา อกฺโกสิตฺวา 
ขีโรทเกน โธวติ.

มหาดเล็กคนหน่ึง ลืมอาวุธของตนไว้ กลับไปเอาอาวธุน้ัน ได้ยินเสียงด่าวิฑูฑภกุมาร จึงถามโทษน้ัน ทราบวา่ 
“นางวาสภขัตติยา เกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามศากยะ” (จึง) บอกกลา่วแกพ่วกพล.
เอโก ปุริโส อตฺตโน อาวุธำ ปมฺมุสฺสิตฺวา นิวตฺโต ตำ คณฺหนฺโต วิฑฑูภกุมารสฺส อกฺโกสนสทฺทำ สตฺุวา ตำ อนฺตรำ ปุจฺฉิตฺวา 
“วาสภขตฺติยา ทาสิยา กจฺุฉิมฺหิ มหานามสกฺกสฺส ชาตา -อิติ ญตฺวา พลกายสฺส กเถสิ.

ได้มีการอื้อฉาวกันอยา่งขนานใหญ่วา่ “ได้ยินว่า พระนางวาสภขัตติยา เป็นธิดาของนางทาสี.”
“วาสภขตตฺิยา กิร ทาสธีีตา -อติิ มหาโกลาหลำ อโหสิ.

[วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ]

เจ้าวิฑูฑภะทรงสดับคำาน้ัน ต้ังพระหทัยไว้วา่ “เจ้าศากยะเหล่าน้ัน จงล้างแผ่นกระดานที่เราน่ังด้วยนำ้าเจือดว้ยนำ้านมก่อน, 
แต่ในกาลที่เราดำารงราชสมบัติแล้ว เราจักเอาเลือดในลำาคอของเจา้ศากยะเหล่าน้ัน ล้างแผ่นกระดานที่เราน่ัง”.
ตำ สุตฺวา วิฑูฑโภ “เอเต ตาว มม นิสินฺนผลกำ ขีโรทเกน โธวนฺตุ, 
อหำ ปน รชเฺช ปติฏฺฐติกาเล เอเตสำ คลโลหิตำ คเหตฺวา มม นิสินฺนผลกำ โธวิสฺสามิ -อิติ๒ จติฺตำ ฐเปสิ.

เมื่อพระองค์เสดจ็ยาตราถึงกรุงสาวตัถี, พวกอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดแดพ่ระราชา.
ตสฺมึ สาวตฺถึ คเต, อมจฺจา สพพฺำ ปวตตฺึ รญฺโญ อาโรจยึสุ.

พระราชาทรงพิโรธเจา้ศากยะว่า “ได้ให้ธดิานางทาสีแก่เรา” 
จึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแกพ่ระนางวาสภขัตติยาและพระโอรส, 
ให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสพีึงได้เท่าน้ัน.
ราชา “มยฺหำ ทาสธีีตรำ อทำสุ -อติิ สากิยานำ กุชฺฌิตวฺา วาสภขตตฺิยาย จ ปุตตฺสฺส จ ทินฺนปริหารำ อจฺฉินฺทิตฺวา 
ทาสทาสีหิ ลทธฺพพฺมตฺตเมว ทาเปสิ.

ต่อมา โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน พระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ ทรงน่ังแล้ว.

๑ โปราณโปฏฺฐเก เตน นิสินฺนำ ผลกำ -อิติ ทิสฺสติ.
๒ สี. ยุ. โธวาเปสฺสามิ -อิติ.
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ตโต กติปาหจฺจเยน สตฺถา ราชนิเวสนำ คนฺตฺวา นิสีทิ.

พระราชาเสด็จมา ถวายบังคม แลว้ทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข่าวลือว่า พวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉัน,  
เพราะฉะน้ัน หม่อมฉันจึงริบเครื่องบริหารของนางวาสภขัตติยาน้ันพร้อมทั้งบุตร  
ให้ๆ เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีควรได้เท่าน้ัน.”
ราชา อาคนฺตวฺา วนฺทติฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ กริ ญาตเกหิ ทาสธีีตา มยฺหำ ทินฺนา, 
เตนสฺสา อหำ สปุตตฺาย ปริหารำ อจฺฉินฺทิตฺวา ทาสทาสีหิ ลทฺธพฺพมตฺตเมว ทาเปสึ -อิติ อาห.

พระศาสดาตรัสวา่ “มหาบพิตร พวกเจ้าศากยะทำากรรมไม่สมควร,  ธรรมดา เมื่อจะให้ ก็ควรให้พระธดิาที่มชีาติเสมอกัน; 
มหาบพิตร  ก็อาตมภาพขอทูลพระองคว์่า 
‘พระนางวาสภขัตติยา เป็นพระธิดาของขัตติยราช ได้อภิเษกในพระราชมณเทียรของขัตติยราช,  
ฝ่ายวิฑูฑภกุมาร (ก็) ทรงอาศัยขัตติยราชน่ันแลประสตูิแล้ว,   
ธรรมดาวา่ โคตรฝา่ยมารดาจักทำาอะไร (ได้), โคตรฝา่ยบิดาเท่าน้ันเป็นสำาคัญ’” ดังน้ีแล้ว  ตรัสวา่ 
“โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ได้พระราชทานตำาแหน่งอัครมเหสี แก่หญิงผู้ยากจนชื่อกัฏฐหาริกา๑,  
และพระกุมารที่เกิดในท้องของนางน้ัน (ก็) ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพาราณสี 
(อันกว้างใหญ่ไพศาล) ถึง ๑๒ โยชน์ พระนามว่า กัฏฐวาหนราชา”  แล้วตรัสกัฏฐหาริยชาดก๒.
สตฺถา “อยตฺุตำ มหาราช สากิเยหิ กตำ, ททนฺเตหิ นาม สมชาติกา ทาตพพฺา อสฺส, 
ตำ ปน มหาราช วทามิ ‘วาสภขตฺติยา ขตฺติยราชธีตา ขตฺติยรญฺโญ เคเห อภิเสกำ ลภิ, วิฑูฑโภปิ ขตฺติยราชานเมว ปฏิจฺจ ชาโต, 
มาตุโคตตฺำ นาม กึ กริสฺสติ, ปิตุโคตตฺเมว ปมาณำ -อิติ “โปราณกปณฺฑติา ทลิทฺทิตฺถิยา กฏฺฐหาริกาย อคฺคมเหสิฏฺฐานำ อทำสุ, 
ตสฺสา จ กุจฺฉิมฺหิ ชาตกุมาโร ทฺวาทสโยชนิกาย พาราณสิยำ รชฺชำ ปตวฺา กฏฺฐวาหนราชา นาม ชาโต -อิติ 
กฏฺฐหาริยชาตกำ๓ กเถสิ.

พระราชาทรงสดับธรรมกถา ทรงยินดีว่า “ทราบว่า โคตรฝ่ายบิดาเท่าน้ันเป็นสำาคัญ” 
จึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเช่นเคยน่ันแล แก่มารดาและบุตร.
ราชา ธมฺมกถำ สตฺุวา “ปิตุโคตตฺเมว กริ ปมาณำ -อติิ ตุสิตฺวา มาตาปุตตฺานำ ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.

[พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบนำ้า]

ภรรยาแม้ของพันธุลเสนาบดีแล ชื่อมัลลิกา ซ่ึงเป็นพระธิดาของเจ้ามัลละ ในกุสินารานคร ไมค่ลอดบุตรสิ้นกาลนาน.
พนฺธุลเสนาปติสฺสปิ โข กุสินารายำ มลฺลราชธตีา มลฺลกิา นาม ภริยา ทีฆรตตฺำ น วิชายิ.

ต่อมา พันธุลเสนาบดีส่งนางไปว่า “เจา้จงไปสู่เรอืนแห่งตระกูลของตนเสียเถิด.”
อถ นำ พนฺธุโล “อตฺตโน กุลฆรเมว คจฺฉ -อติิ อุยฺโยเชสิ.

๑ หญิงหาบฟืน.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๐๔. แต่ในท่ีนั้น เป็นกัฏฐหาริชาดก.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๐๔.
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นางคิดว่า “เราจักเฝ้าพระศาสดาแล้ว (จึง) ไป”  (จึง) เข้าไปยังพระเชตวัน ยืนถวายบังคมพระตถาคต 
อันพระตถาคตตรัสถามว่า “เธอจะไป ณ ท่ีไหน?” กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สามีส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูล.”
สา “สตฺถารำ ทิสฺวาว คมิสฺสามิ -อิติ เชตวนำ ปวิสติฺวา ตถาคตำ วนฺทติฺวา ฐติา “กหำ คจฺฉสิ -อิติ วุตตฺา 
“สามิโก มำ ภนฺเต กุลฆรำ เปเสติ -อติิ อาห.

พระศาสดา. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อติิ.

นาง. นัยวา่ หม่อมฉันเป็นหมัน ไม่มีบุตร.
“วญฺฌา กริสฺมิ อปุตฺตกิา -อติิ.

พระศาสดา. ถ้าอยา่งน้ัน, กิจคือการไปไม่มี, จงกลับเสียเถิด.
“ยทิ เอวำ, คมนกิจฺจำ นตฺถิ, นิวตฺตสฺสุ -อติิ.

นางดใีจ ถวายบังคมพระศาสดา กลับไปสู่นิเวศน์ เมื่อสามีถามว่า “กลับมาทำาไม?” (ก็) ตอบวา่ “พระทศพลให้ฉันกลับ.” 
สา ตุฏฺฐมานสา หุตวฺา สตฺถารำ วนฺทติฺวา นิเวสนำ คนฺตวฺา “กสฺมา นิวตตฺาสิ -อิติ วุตฺเต๑ “ทสพเลน นิวตฺตติมฺหิ -อติิ อาห.

พันธุละคดิวา่ “พระทศพลผู้ทรงเห็นการณ์ไกล จกัเห็นเหตุ (น้ี)” จึงรับไว้.
พนฺธโุล “ทิฏฺฐำ ภวิสฺสติ ทีฆทสฺสินา การณำ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

ต่อมาไม่นานนัก นางก็ตั้งครรภ์ เกิดแพ้ท้อง บอกว่า “ความแพ้ท้องเกิดแก่ฉันแล้ว.”
สา น จริสฺเสว คพฺภำ ปฏิลภิตฺวา อุปฺปนฺนโทหฬา “โทหโฬ เม อุปฺปนฺโน -อติิ อาโรเจสิ.

พันธุละ. แพท้้องอะไร?
“กึ โทหโฬ -อติิ.

นาง. นาย ฉันใคร่จะลงอาบแล้วดื่มนำ้าควรดื่ม ในสระโบกขรณีอันเป็นมงคล 
ในงานอภิเษกแห่งคณะราชตระกูล ในนครไพศาลี.

“เวสาลีนคเร คณราชกุลานำ อภิเสกมงฺคลโปกฺขรณิยำ โอตริตวฺา นหาตฺวา ปานียำ ปาตุกามมฺหิ สามิ -อิติ.

พันธุละกล่าวว่า “ดีละ” แล้วถือธนูอันบุคคลพึงโก่งด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษพันหน่ึง อุ้มนางข้ึนรถ ออกจากเมื่อสาวตัถี 
ขับรถเข้าไปสู่เมืองไพศาลี โดยประตูที่เจา้ลิจฉวีให้แก่มหาลิลิจฉวี.
พนฺธโุล “สาธุ -อิติ วตวฺา สหสฺสตฺถามธนุำ คเหตฺวา ตำ รถำ อาโรเปตฺวา สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา รถำ ปาเชนฺโต 
มหาลิลิจฺฉวิโน ทินฺนทฺวาเรน เวสาลึ ปาวิสิ.

ก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลิ มีอยู่ ณ ที่ใกล้ประตูน่ันแล.
มหาลิลิจฺฉวิโน จ ทวฺารสมีเปเอว นิเวสนำ โหติ.

พอทา่นได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตู (ก็) รู้วา่ “เสียงรถของพันธุละ” จึงกลา่วว่า “วันน้ี ภัยจะเกิดแก่พวกเจา้ลิจฉวี.”
โส รถสฺส อุมฺมาเร ปฏิฆาตสทฺทำ สตฺุวาว “พนฺธุลสฺส รถสทฺโท -อิติ ญตฺวา “อชชฺ ลิจฺฉวีนำ ภยำ อุปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ อาห.

๑ สี. ยุ. วุตฺตา.
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การอารักขาสระโบกขรณี แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก,  เบ้ืองบนเขาขึงข่ายโลหะ, แม้นก ก็ไม่มีโอกาส.
โปกฺขรณิยา อนฺโต จ พหิ จ อารกฺโข๑ พลวา, อุปริ โลหชาลำ ปตฺถฏำ, สกณุานำปิ โอกาโส นตฺถิ.

ฝ่ายพันธุลเสนาบดี ลงจากรถ เฆ่ียนพวกมนุษย์ผู้รักษาด้วยหวาย ให้หลบหนีไป (แล้ว) ตัดข่ายโลหะ ให้ภริยาอาบแล้ว 
แม้ตนเองก็อาบในภายในสระโบกขรณีแล้ว  อุ้มนางข้ึนรถอีก ออกจากพระนคร ขับ (รถ) ไปโดยทางที่มาแล้วน่ันแล.
พนฺธุลเสนาปติ ปน รถา โอตรติฺวา อารกฺขเก มนุสฺเส เวตฺเตน ปหรนฺโต ปลาเปตฺวา โลหชาลำ ฉินฺทิตวฺา 
อนฺโตโปกฺขรณิยา ภริยำ นหาเปตวฺา สยำปิ นหาตฺวา ปุน ตำ รถำ อาโรเปตวฺา นครา นิกฺขมิตฺวา อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ.

[พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม]

พวกเจ้าหน้าที่ผูร้ักษา ทูลเรื่องแกพ่วกเจา้ลิจฉวี.
อารกฺขกา ลิจฺฉวีนำ อาโรเจสุำ.

พวกเจ้าลจิฉวีกริว้ เสด็จข้ึนรถ ๕๐๐ คัน (ขับ) ออกไปด้วยเจตนาว่า “จกัจับเจ้ามัลละชื่อพันธุละ.” 
ลิจฺฉวริาชาโน กุชฺฌติฺวา ปญฺจ รถสตานิ อารุยฺห “พนฺธุลมลฺลำ คณฺหิสฺสาม -อิติ นิกฺขมึสุ.

ได้แจ้งเรื่องน้ันแก่เจ้ามหาลิ.
ตำ ปวตฺตึ มหาลิสฺส อาโรเจสุำ.

เจ้ามหาลิ ตรัสว่า “พวกท่านอยา่เสด็จไป, เพราะเจ้าพันธุละน้ันจักฆ่าพวกทา่นทั้งหมด.”
มหาลิ “มา คมิตฺถ, โส หิ โว สพฺเพ ฆาเตสฺสติ -อติิ อาห.

แม้เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันก็ยังตรัสว่า “พวกข้าพเจา้จักไปให้ได้.”
เตปิ “มยำ คมิสฺสามเอว -อติิ วทึสุ.

เจ้ามหาลิ ตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน พวกท่านเห็นที่ๆ ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุมแล้ว (ก็) พึงเสด็จกลับ;
เมื่อไม่กลับจากที่น้ัน จกัได้ยินเสียงราวกับสายอสนีบาตข้างหน้า, พึงเสด็จกลับจากที่น้ัน;   
เมื่อไม่กลับจากที่น้ัน จกัเห็นช่องในแอกรถของพวกท่าน, พึงกลับแต่ที่น้ันทีเดียว, อย่า (ได้) เสด็จไปข้างหน้า (เป็นอันขาด).”
“เตนหิ รถจกฺกสฺส ยาว นาภิโต ปฐวึ ปวิฏฺฐฏฺฐานำ ทิสวฺา นิวตฺเตยฺยาถ, 
ตโต อนิวตฺตนฺตา ปุรโต อสนิสทฺทำ วิย สุณิสฺสถ, ตมฺหา ฐานา นิวตฺเตยฺยาถ, 
ตโต อนิวตฺตนฺตา ตุมฺหากำ รถธุเรสุ ฉิทฺทำ ปสฺสิสฺสถ, ตมฺหา ฐานา นิวตฺเตยฺยาเถว๒,  ปุรโต มา คมิตฺถ -อิติ อาห.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ไม่เสด็จกลับตามคำาของเจ้ามหาลิ พากันตดิตามพันธุละเรื่อยไป.
เต ตสฺส วจเนนานิวตฺตติฺวา ตำ อนุพนฺธึสุเยว.

นางมัลลิกาเห็นแล้ว (จึง) กล่าววา่ “นาย  รถทั้งหลายย่อมปรากฏ.”
มลฺลิกา ทิสฺวา “รถา สามิ ปญฺญายนฺติ -อิติ อาห.

พันธุละกล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน ในเวลารถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียว เจ้าพึงบอก.”

๑ สี. ม. ยุ. อารกฺขา.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ตโต อนิวตฺเตนฺตา -อิติ อตฺถิ.
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“เตนหิ เอกสฺเสว รถสฺส ปญฺญายนกาเล อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.

ในกาลเมื่อรถทั้งหมดปรากฏดจุเป็นคันเดียวกัน นางจึงบอกว่า “นาย งอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียว.”
สา ยทา สพฺเพ เอโก วิย หุตฺวา ปญฺญายึสุ ตทา “เอกเมว สามิ รถสีสำ ปญฺญายติ -อติิ อาห.

พันธุละกล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน เจา้จงจับเชือกเหล่าน้ี” แล้วให้เชือกแก่นาง ยืนตรงอยู่บนรถ โก่งธนูข้ึน.
พนฺธโุล “เตนหิ อิมา รสฺมิโย คณฺห -อติิ ตสฺสา รสฺมิโย ทตฺวา รเถ ฐิโตว ธนุำ อาโรเปสิ.

ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุม.
รถจกฺกำ ยาว นาภิโต ปฐวึ ปาวิสิ.

เจ้าลิจฉวทีรงเห็นที่น้ันแล้ว (ก็) ยังไม่เสด็จกลับ.
ลิจฺฉวิโน ตำ ฐานำ ทิสวฺา น นิวตตฺึสุ.

เจ้าพันธุละนอกน้ี ไปได้หน่อยหน่ึง ก็ดดีสาย (ธนู).
อิตโร โถกำ คนฺตฺวา ชิยำ โปเถสิ.

เสียงสายธนูน้ัน ได้เป็นประหน่ึงอสนีบาต.
อสนิสทฺโท วิย อโหสิ.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน (ก็) ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่น้ัน, ยัง (ขืน) เสด็จติดตามไปอยู่น่ันแล.
เต ตโตปิ น นิวตฺตึสุ อนุพนฺธนฺตา คจฺฉนฺเตว.๑

[อำานาจลกูศรของพันธุละ]

พันธุละยืนอยู่บนรถน่ันแล ยิงลกูศรไปลูกหน่ึง.
พนฺธโุล รเถ ฐิตโก ว เอกำ สรำ ขิปิ.

ลูกศรน้ัน ทำางอนรถ ๕๐๐ คันให้เป็นช่องแล้ว แทงทะลุพระราชา ๕๐๐ ในที่ผูกเกราะ แล้วจมลงไปในแผ่นดิน.
โส ปญฺจนฺนำ รถสตานำ รถสีเส ฉิทฺทำ กตวฺา ปญฺจ ราชสตานิ ปริกรพนฺธนฏฺฐาเน วินิวิชฺฌติฺวา ปฐวิยำ ปาวิสิ.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ไมรู่้ว่าตนถูกลูกศรแทงแล้วตรัสว่า “เฮ้ย หยุดก่อน, เฮ้ย หยุดก่อน” ยัง (ขืน) เสด็จตดิตามไปน่ันแล.
เต อตฺตโน วิทฺธภาวำ อชานิตวฺา “ติฏฺฐ เร, ติฏฺฐ เร -อิติ วทนฺตา อนุพนฺธึสุเยว.

พันธุลเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่า “พวกท่านเป็นคนตาย, ชื่อว่า การรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลาย ยอ่มไม่มี.”
พนฺธโุล รถำ ฐเปตฺวา “ตุมฺเห มตกา, มตเกหิ สทธฺึ มยฺหำ ยุทธฺำ นาม นตฺถิ -อติิ อาห.

เจ้าลิจฉวี. ชื่อว่าคนตาย ไม่เหมือนเรา.
“มตกา นาม อมฺหาสทิสา น๒ โหนฺติ -อิติ.

พันธุละ. ถ้ากระน้ัน พวกทา่นจงแก้เกราะของคนหลังทั้งหมดดู.

๑ คจฺฉึสุเยว -อิติ ยุตตฺตรำ ภเวยฺย.
๒ นสทฺโท นตฺถิ.
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“เตนหิ สพฺพปจฺฉิมสฺส ปริกรำ โมเจถ -อิติ.

พวกเจ้าลจิฉวีเหล่าน้ันให้แก้แล้ว.
เต โมจยึสุ.

เจ้าลิจฉวอีงค์น้ัน ล้มลงสิ้นชีพติักษัยในขณะแก้เกราะออกแล้วน่ันเอง.
โส มตฺุตมตฺเตเยว มรติฺวา ปติ.

ทีน้ัน พันธุละจึงกลา่วกะเจา้ลิจฉวีเหล่าน้ันว่า 
“พวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกัน, เสด็จไปเรือนของตนๆ แล้ว จงจดัสิ่งที่ควรจัด พรำ่าสอนลูกเมีย แล้ว (ค่อย) แก้เกราะออก.”
อถ เน “สพฺเพปิ ตุมฺเห เอวรูปา, อตตฺโน อตตฺโน ฆรานิ คนฺตวฺา สำวธิาตพฺพำ สำวิทหิตวฺา ปุตฺตทารำ อนุสาสิตวฺา สนฺนาหำ โมเจถ -
อิติ อาห.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ทำาอย่างน้ันทุกๆ องค์ ถึงชพีิตักษัยแล้ว.
เต ตถา กตวฺา สพฺเพปิ ชวีิตกฺขยำ ปตตฺา.

[พันธุละมีบุตร ๓๒ คน]

ฝ่ายพันธุละ (ก็) พานางมัลลิกามายังเมืองสาวตัถี.
พนฺธโุลปิ มลฺลกิำ สาวตฺถึ อาเนสิ.

นางคลอดบุตรเป็นคู่ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง.
สา โสฬสกฺขตตฺุำ ยมเก ยมเก ปุตฺเต วิชายิ.

แม้บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แกล้วกล้า ถึงพร้อมด้วยกำาลัง, ถึงความสำาเร็จศิลปะทั้งหมด.
สพฺเพปิ สรูา ถามสมฺปนฺนา อเหสุำ.  สพพฺสิปฺปานำ นิปฺผตตฺึ ปาปุณึสุ.

คนหน่ึงๆ ได้มีบุรุษพันคนเป็นบรวิาร.
เอเกกสฺส ปุริสสหสฺสำ ปริวาโร อโหสิ.

พระลานหลวงเต็มพรึบด้วยบุตรเหล่าน้ันแล ซ่ึงไปราชนิเวศน์กับบิดา.
ปิตรา สทธฺึ ราชนิเวสนำ คจฺฉนฺเตหิ เตเหว ราชงฺคณำ ปริปูริ.

[พันธุละเสนาบดีถกูฆ่าพร้อมท้ังบุตร]

อยู่มาวันหน่ึง พวกมนุษย์ แพ้ความดว้ยคดีโกงในการวินิจฉัย เห็นพันธุละกำาลังเดินมา รำ่าร้องกันใหญ่ 
แจ้งการทำาคดีโกงของพวกอมาตย์ผูว้ินิจฉัย แก่พันธุละน้ัน.
อเถกทวิสำ วินิจฺฉเย กุฏฏฺฏปราชิตา มนุสฺสา พนฺธุลำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺา มหาวริวำ วิรวนฺตา 
วินิจฺฉยมจฺจานำ กุฏฏฺฏกรณำ ตสฺส อาโรเจสุำ.

พันธุละไปสู่โรงวินิจฉัย พิจารณาคดีน้ันแล้ว ได้ทำาผู้เป็นเจ้าของน่ันแล ให้เป็นเจา้ของ.
โส วินิจฺฉยำ คนฺตวฺา ตำ อฏฺฏำ ตีเรตฺวา สามิกเมว สามิกำ อกาสิ.
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มหาชน ให้สาธุการเป็นไปด้วยเสียงอันดัง.
มหาชโน มหาสทฺเทน สาธกุารำ ปวตฺเตสิ.

พระราชาทรงสดับเสียงน้ัน ตรัสถามว่า “น่ีอะไรกัน?” เมื่อทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ทรงโสมนัส 
ให้ถอดพวกอมาตย์เหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุละเทา่น้ัน.
ตำ สุตฺวา๑ ราชา “กึ อิทำ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตวฺา ตุสิตวฺา สพฺเพปิ เต อมจฺเจ หราเปตวฺา พนฺธุลสฺเสว วินิจฺฉยำ นิยฺยาเทสิ.

ตั้งแต่น้ันมาพันธุละ (ก็) วินิจฉัยโดยถูกต้อง.
โส ตโต ปฏฺฐาย สมฺมา วินิจฺฉยิ.

จำาเดิมตั้งแต่วันน้ันมา พวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยรุ่นเก่า ไม่ได้สินบน มีรายได้น้อย ยุยงในราชตระกูลว่า 
“พันธุละปรารถนาเป็นพระราชา.”
ตโต โปราณกวินิจฺฉยิกา อมจจฺา ลญฺจำ อลภนฺตา อปฺปลาภา หุตฺวา “พนฺธุโล รชฺชำ ปตฺเถติ -อิติ ราชกุเล ปริภินฺทึสุ.

พระราชาทรงเชื่อคำาของอมาตย์เหล่าน้ัน มิไดอ้าจจะทรงข่มพระหทัยได้, ทรงดำาริอกีว่า 
“เมื่อพันธุละถูกฆ่าตายในที่น้ีน่ันแล, ความครหาก็จักเกิดแก่เรา”  ทรงรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้ โจมตีปัจจันตนคร 
แล้วรับสั่งให้หาพันธุละมา ทรงส่งไปด้วยพระดำารัสว่า 
“ทราบว่า จังหวัดปลายแดน โจรกำาเริบข้ึน, ท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมา,” 
แล้วทรงส่งนายทหารผูใ้หญ่ซ่ึงสามารถเหล่าอื่น ไปกับพันธุละเสนาบดีน้ัน ด้วยพระดำารัสว่า 
“พวกท่านจงตัดศรีษะพันธุลเสนาบดี พร้อมทั้งบุตร ๓๒ คน ในที่น้ันแล้วนำามา.”
ราชา เตสำ กถำ คเหตฺวา จติฺตำ นิคฺคเหตุำ นาสกฺขิ “อิมสฺมึ อิเธว ฆาติยมาเน, ครหา เม อุปฺปชฺชิสฺสติ -อติิ ปุน จินฺเตตวฺา 
ปยุตฺตปุริเสหิ ปจฺจนฺตำ ปหราเปตฺวา พนฺธุลำ ปกฺโกสาเปตวฺา “ปจฺจนฺโต กริ กุปิโต, ตวฺำ ปุตฺเตหิ สทฺธึ คนฺตวฺา โจเร คณฺห- อติิ 
ปหิณิตวฺา “เอตฺเถวสฺส ทวฺตตฺึสาย ปุตฺเตหิ สห สีสำ ฉินฺทิตฺวา อาหรถ -อติิ เตน สทธฺึ อญฺเญปิ สมตฺเถ มหาโยเธ เปเสสิ.

เมื่อพันธุละน้ันพอถึงจังหวัดปลายแดน, พวกโจรทีพ่ระราชาทรงแต่งไว้ กลา่วกันว่า “ทราบว่า ทา่นเสนาบดีมา” 
แล้วพากันหลบหนีไป.
ตสฺมึ ปจฺจนฺตำ คจฺฉนฺเตเยว, “เสนาปติ กิราคจฺฉติ -อิติ ปยุตฺตโจรา ปลายึสุ.

พันธุลเสนาบดีน้ัน ยังประเทศน้ันให้สงบราบเรียบแล้ว (ก็) กลับมา.
โส ตำ ปเทสำ อาวาสาเปตฺวา สณฺฐาเปตฺวา นิวตฺติ.

ลำาดับน้ัน ทหารเหล่าน้ันก็ตัดศรีษะพันธุเสนาบดพีร้อมกับบุตรทั้งหมด ในที่ใกล้พระนคร.
อถสฺส นครโต อวิทูเร ฐาเน เต โยธา สทธฺึ ปุตฺเตหิ สีสำ ฉินฺทึสุ.

[นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ]

วันน้ัน นางมัลลกิาเทวี นิมนต์พระอัครสาวกทั้ง ๒ พร้อมทั้งภิกษุ ๕๐๐ รูป.
ตำ ทิวสำ มลฺลิกาย เทวิยา ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ เทฺว อคฺคสาวกา นิมนฺติตา โหนฺติ.

๑ สี. ม. ยุ. ตำ สุตฺวา -อิติ นตฺถิ.
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ครั้นในเวลาเชา้ พวกคนได้นำาหนังสือมาให้นาง เน้ือความว่า “โจรตัดศรีษะสามพีร้อมทั้งบุตรของท่าน.”
อถสฺสา ปุพพฺณฺเหเยว “สามกิสฺส เต สทฺธึ ปุตฺเตหิ สีสำ ฉินฺทนฺติ -อิติ ปณฺณำ อาหรติฺวา อทำสุ.

นางรู้เรือ่งน้ันแล้ว ไม่บอกใครๆ พับหนังสือใส่ไวใ้นพกผา้ อังคาสภิกษุสงฆ์เรื่อยไป.
สา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา กสฺสจิ อวตฺวา ปณฺณำ อจฺุฉงฺเค กตฺวา ภกิฺขุสงฺฆเมว ปรวิิสิ.

ขณะน้ัน สาวใช้ของนางถวายภัตแก่ภิกษุแล้ว นำาถาดเนยใสมา ทำาถาดแตกตรงหน้าพระเถระ.
อถสฺสา ปริจารกิาโย ภกิฺขูนำ ภตฺตำ ทตวฺา สปฺปิจาฏึ อาหรนฺติโย เถรานำ ปุรโต จาฏึ ภินฺทึสุ.

พระธรรมเสนาบดีกล่าววา่ “สิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้ว, ใครๆ ไม่ควรคดิ.”
ธมฺมเสนาปติ “เภทนธมฺมำ ภินฺนำ น จินฺเตตพฺพำ -อติิ อาห.

นางมัลลิกาน้ัน นำาเอาหนังสือออกจากพกผ้า เรียนทา่นวา่ 
“เขานำาหนังสือน้ีมาให้แก่ดิฉัน เน้ือความว่า ‘พวกโจรตัดศรีษะบิดาพร้อมดว้ยบุตร ๓๒ คน,’ 
ดิฉันแม้สดับเรื่องน้ีแล้ว ก็ยังไม่คิด;  เมื่อ (เพียง) ถาดเนยใสแตก ดิฉันจักคิดอยา่งไรเล่า? เจา้ข้า.”
สา อุจฺฉงฺคโต ปณฺณำ นีหริตฺวา “ทวฺตตฺึสาย ปุตฺเตหิ สทธฺึ ปิตุ สีสำ ฉินฺทนฺตีติ เม อิมำ ปณฺณำ อาหรึสุ, 
อหำ อิทำ สุตฺวาปิ น จินฺเตสึ,  สปฺปิจาฏิยา ภินฺนาย, กึ จินฺเตสฺสามิ ภนฺเต -อิติ อาห.

พระธรรมเสนาบดีกล่าวคำาเป็นต้นว่า
“ชวีิตของสัตวท์ั้งหลาย ในโลกน้ี ไม่มีนิมิต  
ใครๆ ก็รู้ไม่ได้ ทั้งฝดืเคือง ทั้งน้อย, 
และชีวติน้ันซำ้าประกอบด้วยทุกข์.”

แสดงธรรมเสร็จแลว้ ลุกจากอาสนะ ได้ไปวิหารแล้ว.
ธมฺมเสนาปติ

“อนิมิตฺตมนญฺญาตำ มจฺจานำ อิธ ชีวติำ
กสิรญฺจ ปรติฺตญฺจ ตญฺจ ทุกเฺขน สำยตฺุตำ -อติิ๑ 

อาทีนิ วตวฺา ธมฺมำ เทเสตวฺา อุฏฐฺายาสนา วิหารำ อคมาสิ.

ฝ่ายนางมัลลกิาให้เรียกบุตรสะใภ้ทั้ง ๓๒ คนมาแลว้ สั่งสอนวา่ 
“สามีของพวกเธอไม่มีความผิด ไดร้ับผลกรรมในชาตกิ่อนของตน,  
เธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศก อย่าครำ่าครวญ, อย่าทำาการผูกใจแค้นเบ้ืองบนพระราชา.”
สาปิ ทวฺตฺตึสสณุิสาโย ปกฺโกสาเปตวฺา “ตุมฺหากำ สามิกา นิรปราธา อตฺตโน ปุริมกมฺมผลำ ลภึสุ, 
ตุมฺเห มา โสจิตฺถ มา ปริเทวติฺถ, รญฺโญ อุปริ มโนปโทสำ มา กริตฺถ -อิติ โอวทิ.

จารบุรุษของพระราชา ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว กราบทูลความที่ชนเหล่าน้ันไม่มีโทษแดพ่ระราชา. 
รญฺโญ จรปุริสา ตำ กถำ สตฺุวา เตสำ นิทฺโทสภาวำ รญโฺญ กถยึสุ.

๑ ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๗.
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พระราชาทรงถึงความสลดพระหทัย เสด็จไปนิเวศน์ของนางมัลลิกาน้ัน ให้นางมัลลิกาและหญิงสะใภ้ของนางอดโทษ 
แล้วไดพ้ระราชทานพรแก่นางมัลลิกา.
ราชา สำเวคปฺปตฺโต ตสฺสา นิเวสนำ คนฺตฺวา มลฺลกิญฺจ สุณิสาโย จสฺสา ขมาเปตฺวา มลฺลิกาย วรำ อทาสิ.

นางกราบทูลวา่ “พรจงเป็นพรอันหม่อมฉันรับไว้เถิด”, 
เมื่อพระราชาน้ันเสดจ็ไปแล้ว, ถวายภัตเพือ่ผู้ตาย อาบนำ้าแล้ว เข้าเฝ้าพระราชา  ทูลว่า 
“ขอเดชะ พระองค์พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแล้ว,   อน่ึง หม่อมฉันไม่มีความต้องการดว้ยของอื่น, 
ขอพระองคจ์งทรงอนุญาตให้ลูกสะใภ้ ๓๒ คนของหม่อมฉัน และตัวหม่อมฉัน กลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิด.”
สา “วโร คหิโต เม โหตุ -อติิ วตฺวา, ตสฺมึ คเต, มตกภตฺตำ ทตวฺา นหาตฺวา ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา “เทว ตุมฺเหหิ เม วโร ทินฺโน, 
มยฺหญฺจ อญฺเญน อตฺโถ นตฺถิ, ทฺวตฺตึสาย จ เม สุณิสานำ มมญจฺ กุลฆรคมนำ อนุชานาถ -อติิ อาห.

พระราชาทรงรับแล้ว. 
ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.

นางมัลลิกาส่งหญิงสะใภ้ ๓๒ คนไปสู่ตระกูลของตนๆ ด้วยตนเอง.
สยำปิ ทฺวตฺตึสสุณิสา ยถาสกานิ กุลานิ เปเสสิ.

(และฝ่าย) นางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุสินารานคร.
สา กุสินารายำ อตฺตโน กุลฆรำ อคมาสิ.

ฝ่ายพระราชา ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆการายนะผู้ซ่ึงเป็นหลานพันธุลเสนาบดี.
ราชาปิ พนฺธุลเสนาปติโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆการายนสฺส นาม เสนาปติฏฺฐานำ อทาสิ.

ก็ทีฆการายนะน้ัน เที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาดว้ยคิดอยูว่่า “ลุงของเรา ถูกพระราชาองค์น้ี ให้ตายแล้ว.”
โส ปน “มาตุโล เม อิมินา มาริโต -อติิ รญฺโญ โอตารำ คเวสนฺโต วิจรติ.

ข่าววา่ จำาเดิมแต่การทีพ่ันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้ว พระราชาทรงมีวิปปฏิสาร ไม่ได้รับความสบายพระหทัย 
ไม่ได้เสวยความสุขในราชสมบัติเลย.
ราชา กิร นิรปราธสฺส พนฺธุลสฺส มารติกาลโต ปฏฺฐาย วิปฺปฏิสารี หุตฺวา จติฺตสฺสาทำ น ลภติ รชฺชสุขำ นานุโภติ.

[พระราชาสวรรคต]

ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจ้าศากยะประทับอยู่.
ตทา สตฺถา สากิยานำ เมทฬุปํ นาม นิคมำ นิสฺสาย วิหรติ.

พระราชาเสด็จไปที่น้ันแล้ว ทรงให้ตั้งคา่ยในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้ว เสด็จไปวิหาร ดว้ยบริวารเป็นอันมาก 
ดว้ยทรงดำาริว่า “จักถวายบังคมพระศาสดา” พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑท์ั้ง ๕๑ แก่ทีฆการายนะแล้ว 
พระองค์เดียวเท่าน้ัน เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎี.

๑ เคร่ืองประดับพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินมี ๕ อย่าง คือ ๑. แส้จามรี  ๒. มงกุฏ ๓. พระขรรค์ ๔. ธารพระกร ๕. ฉลองพระบาท 
บางแห่งว่า ๑. พระขรรค์ ๒. เศวตฉตัร ๓. มงกฏุ ๔. ฉลองพระบาท ๕. พัดวาลวิชนี.
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ราชา ตตฺถ คนฺตฺวา อารามโต อวิทูเร ขนฺธาวารำ นิวาเสตฺวา มหนฺเตน ปริวาเรน “สตฺถารำ วนฺทิสฺสามิ -อิติ วิหารำ คนฺตวฺา 
ปญฺจ ราชกกุธภณฺฑานิ ทีฆการายนสฺส ทตวฺา เอกโกว คนฺธกุฏึ ปาวิสิ.

พึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทำานองแห่งธรรมเจติยสตูร.๑ 
สพพฺำ ธมฺมเจติยสุตตฺนิยาเมน๒ เวทติพพฺำ.

เมื่อพระองค์เสดจ็เข้าสู่พระคันธกุฎีแล้ว  ทีฆการายนะจึงถือเอาเครื่องราชกกุธภณัฑ์เหล่าน้ัน ทำาวฑิูฑภะให้เป็นพระราชา 
เหลือม้าไว้ตวัหน่ึงและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปัฏฐากคนหน่ึง แล้วได้กลับไปเมืองสาวัตถี.
ตสฺมึ คนฺธกุฏึ ปวิฏฺเฐ, ทีฆการายโน ตานิ ราชกกธุภณฺฑานิ คเหตวฺา วิฑูฑภำ ราชานำ กตวฺา รญฺโญ 
เอกำ อสฺสำ เอกญจฺ อุปฏฺฐานการิกำ มาตุคามำ ฐเปตฺวา นิวตฺเตตวฺา สาวตฺถึ อคมาสิ.

พระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้ว เสด็จออก ไม่ทรงเห็นเสนา จึงตรัสถามหญิงน้ัน ทรงสดับเรือ่งน้ันแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“เราจักพาหลาน๓ไปจับวฑิูฑภะ” ดังน้ีแล้ว เสด็จไปกรุงราชคฤห์ เสด็จถึงพระนคร  
เมื่อประตู (พระนคร) อันเขาปิดแล้วในเวลาวกิาล บรรทมแล้วในศาลาแห่งหน่ึง ทรงเหน็ดเหน่ือยเพราะลมและแดด 
ได้สวรรคตในที่น้ันน่ันเอง ในเวลากลางคืน.
ราชา สตฺถารา สทธฺึ ปิยกถำ กเถตฺวา นิกฺขนฺโต เสนำ อทิสวฺา ตำ มาตุคามำ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา 
“ภาคิเนยฺยำ อาทาย คนฺตฺวา วฑิูฑภำ คเหสฺสามิ -อิติ ราชคหนครำ คจฺฉนฺโต, วิกาเล ทวฺาเรสุ ปิทหิเตสุ, 
นครำ ปตฺวา เอกิสฺสา สาลาย นิปชฺชติฺวา วาตาตปกิลนฺโต รตตฺิภาเค ตตฺเถว กาลมกาสิ.

เมื่อราตรีสว่างแล้ว, ประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนน้ันครำ่าครวญอยูว่่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ ผู้จอมแห่งชาวโกศล พระองค์ไม่มีทีพ่ึ่งแล้ว” จึงกราบทูลแด่พระราชา๔. 
วิภาตาย รตฺติยา, “เทว โกสลนรินฺท อนาโถ ชาโตสิ -อติิ วิลปนฺติยา ตสฺสา อติฺถิยา สททฺำ สุตวฺา รญฺโญ อาโรเจสุำ.

ท้าวเธอ ทรงรับสั่งให้ทำาสรีรกิจของพระเจา้ลุง ด้วยสักการะใหญ่.
โส มาตุลสฺส มหนฺเตน สกกฺาเรน สรีรกิจฺจำ กาเรสิ.

[พระเจ้าวิฑฑูภะเสด็จไปพบพระศาสดา]

แม้พระเจา้วิฑฑูภะ ไดร้าชสมบัติแล้ว ทรงระลึกถึงเวรน้ัน ทรงดำารวิ่า “เราจักยังเจา้ศากยะแม้ทั้งหมดให้ตาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่.
วิฑฑูโภปิ รชฺชำ ลภิตวฺา ตำ เวรำ สริตวฺา “สพฺเพปิ สากิเย มาเรสฺสามิ -อติิ มหติยา เสนาย นิกฺขมิ.

ในวันน้ัน พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่ญาติแล้ว 
ทรงดำาริวา่ “เราควรทำาญาติสังคหะ”  
ในเวลาเช้า เสด็จเที่ยวไปเพือ่บิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงสำาเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี 
ในเวลาเย็น เสด็จไปทางอากาศ ทรงน่ังที่โคนไม้ มีเงาปรุโปร่ง ใกล้เมืองกบิลพัสดุ์.

๑ ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
๒ ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
๓ หมายถึง พระเจ้าอชาตศัตรู
๔ พระเจ้าอชาตศัตรู
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ตำ ทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โอโลเกนฺโต ญาตสงฺฆวินาสำ ทิสวฺา “ญาติสงฺคหำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ปุพฺพณฺหสมเย ปิณฺฑาย จรติฺวา ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต คนฺธกุฏิยำ สีหเสยฺยำ กปฺเปตฺวา สายณฺหสมเย อากาเสน คนฺตวฺา 
กปิลวตฺถุสามนฺเต กพรจฺฉาเย รกฺุขมูเล นิสีทิ.

แต่น้ันไป มตี้นไทรเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหน่ึง อยู่ในรัชสีมาของพระเจา้วิฑฑูภะ.
ตโต วฑิูฑภสฺส รชฺชสีมายำ มหนฺโต สณฺฑจฺฉาโย นิโคฺรธรุกฺโข อตฺถิ.

พระเจ้าวฑิูฑภะทรงเห็นพระศาสดา จึงเสดจ็เข้าไปเฝ้า ถวายบังคมแล้ว กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงน่ังแล้วที่โคนไม้เงาปรุโปร่งน้ี ในเวลาร้อนเห็นปานน้ี,  
ขอพระองค์โปรดทรงน่ังที่โคนไทร มีเงาอันสนิทน่ันเถิด พระเจ้าข้า”  
เมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่า “ช่างเถิด มหาบพิตร, ชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็น,” จึงทรงดำารวิ่า 
“พระศาสดาจักเสดจ็มาเพื่อทรงประสงค์รกัษาหมู่พระญาติ” จึงถวายบังคมพระศาสดา 
เสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีน่ันแล.
วิฑฑูโภ สตฺถารำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตวฺา “ภนฺเต กึการณา เอวรูปาย อุณฺหเวลาย อิมสฺมึ กพรจฺฉาเย รุกฺขมูเล นิสินฺนตฺถ,
เอตสฺมึ สณฺฑจฺฉาเย นิโคฺรธมูเล นิสีทถ ภนฺเต -อติิ วตฺวา, “โหตุ มหาราช, ญาตกานำ ฉายา นาม สีตลา -อติิ วุตฺเต, 
“ญาตกานำ รกฺขณตฺถาย สตฺถา อาคโต ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา นิวตตฺิตวฺา สาวตฺถิเมว ปจฺจาคมิ.

แม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกัน.
สตฺถาปิ อุปฺปติตฺวา เชตวนเมว คโต.

พระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าศากยะ เสด็จออกไปแม้คร้ังท่ี ๒ ทรงเห็นพระศาสดาในท่ีน่ันแล ก็เสด็จกลับอีก.
ราชา สากิยานำ โทสำ สรติฺวา ทุติยมฺปิ นิกฺขมิตวฺา ตตฺเถว สตฺถารำ ปสฺสิตวฺา ปุน นิวตฺติ.

เสด็จออกไปแม้ครั้งที่ ๓ ทรงเห็นพระศาสดาในที่น่ันแล ก็เสดจ็กลับ.
ตติยวาเรปิ นิกฺขมิตวฺา ตตฺเถว สตฺถารำ ปสฺสิตวฺา นิวตตฺิ.

แต่เมื่อพระเจา้วิฑฑูภะน้ัน เสด็จออกไปในครั้งที่ ๔,  พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจ้าศากยะทั้งหลาย 
ทรงทราบความที่กรรมอันลามก คือการโปรยยาพิษในแม่นำ้าของเจา้ศากยะเหล่าน้ัน เป็นกรรมอันใครๆ ห้ามไม่ได้ 
จึงมิได้เสดจ็ไปในครั้งที่ ๔.
จตตฺุถวาเร ปน ตสฺมึ นิกฺขนฺเต, สตฺถา สากิยานำ ปุพฺพกมฺมำ โอโลเกตวฺา 
เตสำ นทิยำ วิสปกฺขิปนปาปกมฺมสฺส อปฺปฏิพาหิยภาวำ ญตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมาสิ.

พระเจ้าวฑิูฑภะเสด็จออกไปแล้วดว้ยพลใหญ่ ดว้ยทรงดำาริว่า “เราจกัฆ่าพวกเจ้าศากยะ.”
วิฑฑูโภ “สากิเย ฆาเตสฺสามิ -อิติ มหนฺเตน พเลน นิกฺขมิ.

[พระจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ]

ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพทุธะ ชือ่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ แม้จะตายอยู่ ก็ไม่ปลงชีวติของเหล่าสัตว์อื่น.
สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส ปน ญาตกา อสตฺตฆาตกา นาม มรนฺตาปิ ปเรสำ ชีวติำ น โวโรเปนฺติ.
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เจ้าศากยะเหล่าน้ันคดิว่า “พวกเราฝึกหัดมือแล้ว มีเครื่องผกูสอดอันทำาแล้ว หัดปรือมาก,  
แต่พวกเราไม่อาจปลงสัตวอ์ื่นจากชวีิตได้เลย,  พวกเราจักแสดงกรรมของตนแล้วให้หนีไป.”
เต จินฺตยึสุ “มยำ สิกฺขิตหตฺถา กตุปาสนา มหิสฺสาสา, น โข ปน สกกฺา อมฺเหหิ ปรำ ชวีิตา โวโรเปตุำ, 
อตตฺโน กมฺมำ ทสฺเสตฺวา ปลาเปสฺสาม -อติิ.

เจ้าศากยะเหล่าน้ัน ทรงมีเครื่องผกูสอดอันทำาแล้ว จึงเสด็จออกเริ่มการยุทธ.
เต กตสนฺนาหา นิกฺขมิตวฺา ยุทฺธำ อารภึสุ.

ลูกศรที่เจ้าศากยะเหล่าน้ันยิงไปไปตามระหวา่งๆ พวกบุรุษของพระเจ้าวิฑูฑภะ, ออกไปโดยช่องโล่และช่องหูเป็นต้น.
เตหิ ขิตฺตา สรา วิฑูฑภสฺส ปุริสานำ อนฺตรนฺตเรน คจฺฉนฺติ, ผลกนฺตรกณฺณจฺฉิทฺทนฺตราทีหิ นิกฺขมนฺติ.

พระเจ้าวฑิูฑภะทรงเห็น จึงตรัสว่า “พนาย พวกเจ้าศากยะย่อมตรัสว่า ‘พวกเราเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์’ มิใช่หรือ? 
ก็เมื่อเช่นน้ี ไฉนพวกเจ้าศากยะจึงยิงบุรุษของเราให้ฉิบหายเล่า.”
วิฑฑูโภ ทิสวฺา “นนุ ภเณ สากิยา ‘อสตฺตฆาตกมฺหาติ วทนฺติ, อถ จ ปน เม ปุริเส นาเสนฺติ -อติิ.

ลำาดับน้ัน บุรุษคนหน่ึงกราบทูลพระเจา้วิฑฑูภะน้ันว่า “ข้าแต่เจา้ พระองค์เสด็จกลับไปตรวจสอบดูแล้วหรือ?
อถ นำ เอโก ปุริโส อาห “กึ สามิ นิวตตฺิตวฺา โอโลเกสิ -อติิ.

วิฑฑูภะ. พวกเจา้ศากยะ ยังบุรุษของเราให้ฉิบหาย.
“สากิยา เม ปุริเส นาเสนฺติ -อิติ.

บุรุษ. บุรุษไรๆ ของพระองค์ ชือ่ว่าตายแล้ว ย่อมไม่มี,  ขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับบุรุษเหล่าน้ันเถิด.
“ตุมฺหากำ โกจิ ปุริโส มโต นาม นตฺถิ, อิงฺฆ เน คณาเปถ -อติิ.

พระเจ้าวฑิูฑภะเมื่อรับสั่งให้นับดู ไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหน่ึง.
คณาเปนฺโต เอกสฺสปิ, ขยำ น ปสฺสิ.

ท้าวเธอเสด็จกลับจากที่น้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“พนาย คนเหล่าใดๆ บอกว่า ‘พวกเราเป็นเจ้าศากยะ’ ท่านทั้งหลาย จงฆ่าคนเหล่าน้ันทั้งหมด;  
แต่จงให้ชวีิต แก่คนที่ยืนอยูใ่นสำานักของเจ้าศากยะมหานามะ ผู้เป็นพระเจ้าตาของเรา.”
โส ตโต นิวตตฺิตฺวา “เย เย ภเณ ‘สากิยมฺหาติ ภณนฺติ, สพฺเพ มาเรถ, 
มาตามหสฺส ปน เม มหานามสกกฺสฺส สนฺติเก ฐติานำ ชีวติำ เทถ -อติิ อาห.

เจ้าศากยะทั้งหลาย เมื่อไม่เห็นเครื่องถือที่ตนพึงถือเอา บางพวกคาบหญ้า บางพวกถือไม้อ้อ ยืนอยู่, 
สากิยา คเหตพพฺคฺคหณำ อปสฺสนฺตา เอกจฺเจ ติณำ ฑำสิตฺวา เอกจฺเจ นลำ คเหตฺวา อฏฺฐำสุ.

เจ้าศากยะเหล่าน้ันถูกเขาถามวา่ “ทา่นเป็นเจ้าศากยะหรือไม่ใช่?  
เพราะเหตุที่เจา้ศากยะเหล่าน้ัน แม้จะตายก็ไม่พดูคำาเท็จ; 
พวกที่ยืนคาบหญ้าอยู่แล้ว จึงกล่าววา่ “ไม่ใช่เจา้ศากยะ, หญ้า.”
พวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กลา่ววา่ “ไม่ใช่เจา้ศากยะ, ไม้อ้อ.”
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“ตุมฺเห สากิยา โน -อิติ ปุจฺฉิตา,  ยสฺมา เต มรนฺตาปิ มุสาวาทำ น ภณนฺติ, 
ตสฺมา ติณำ ฑำสติฺวา ฐิตา “โน สาโก, ติณำ -อติิ วทนฺติ, 
นลำ คเหตฺวา ฐิตา “โน สาโก, นโฬ -อิติ วทนฺติ.

เจ้าศากยะเหล่าน้ันและเจ้าศากยะที่ยืนอยู่ในสำานักของทา้วมหานามะ ได้ชวีิตแล้ว.
เต จ มหานามสฺส สนฺติเก ฐิตา จ ชีวติำ ลภึสุ.

บรรดาเจ้าศากยะเหล่าน้ัน เจ้าศากยะที่ยืนคาบหญ้า ช่ือว่าเจา้ศากยะหญ้า,  พวกที่ยืนถือไม้อ้อ ชื่อว่า เจ้าศากยะไม้อ้อ.
เตสุ ตณิำ ฑำสติฺวา ฐิตา ติณสากิยา นาม,  นลำ คเหตวฺา ฐติา นฬสากิยา นาม ชาตา.

พระเจ้าวฑิูฑภะรับสั่งให้ฆ่าเจ้าศากยะอันเหลือทั้งหลาย ไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนม ยังแม่นำ้าคือโลหิต ให้ไหลไปแล้ว 
รับสั่งให้ล้างแผ่นกระดาน ด้วยโลหิตในลำาคอของเจ้าศากยะเหล่าน้ัน.
อวเสเส ขีรปเกปิ ทารเก อวิสฺสชฺเชตฺวา ฆาตาเปนฺโต โลหิตนทึ ปวตฺเตตฺวา เตสำ คลโลหิเตน ผลกำ โธวาเปสิ.

ศากยวงศ์ อันพระเจา้วิฑฑูภะเข้าไปตัดแล้ว ด้วยอาการอยา่งน้ี.
เอวำ สากิยวำโส วิฑฑูเภน อุปจฺฉินฺโน.

พระเจ้าวฑิูฑภะน้ัน รับสั่งให้จับเจ้าศากยะมหานามะ เสดจ็กลับแล้ว ในเวลาเสวยกระยาหารเช้า ทรงดำารวิ่า 
“เราจกัเสวยอาหารเชา้” ดังน้ีแล้ว ทรงแวะในที่แห่งหน่ึง,  เมื่อโภชนะอันบุคคลนำาเข้าไปแล้ว, 
รับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามา ดว้ยพระดำารัสวา่ “เราจักเสวยรว่มกัน.”
โส มหานามสกฺกำ คาหาเปตฺวา นิวตฺโต ปาตราสเวลาย “ปาตราสำ กริสฺสาม -อติิ เอกสฺมึ ฐาเน โอตริตวฺา, 
โภชเน อุปนีเต, “เอกโต ภญฺุชิสฺสาม -อติิ อยฺยกำ ปกฺโกสาเปสิ.

[มานะกษัตริย์]

แต่กษัตริย์ทั้งหลาย ถึงจะสละชีวิต ก็ไม่ยอมเสวยรว่มกับบุตรนางทาสี;  เพราะฉะน้ัน ทา้วมหานามะทรงเห็นสระๆ หน่ึง จึง
ตรัสว่า “เรามรี่างกายอันสกปรก, พ่อ เราจกัอาบนำ้า.”
ขตฺติยา ปน ชีวติำ จชนฺตาปิ ทาสีปุตฺเตน สทฺธึ น ภุญฺชนฺติ, ตสฺมา มหานาโม เอกำ สรำ โอโลเกตวฺา 
“กิลิฏฺฐคตฺโตมฺหิ นหายิสฺสามิ ตาต -อติิ อาห.

พระเจ้าวฑิูฑภะตรัสวา่ “ดีละ พระเจ้าตา เชิญพระเจ้าตาอาบเถิด.”
“สาธุ อยฺยก นหายถ -อิติ.

ท้าวมหานามะทรงดำาริวา่ “พระเจ้าวิฑูฑภะน้ี จักฆ่าเราผู้ไม่บริโภครว่ม,  การตายเองของเราเท่าน้ัน ประเสริฐกวา่” ดังน้ีแล้ว 
จึงทรงสยายผม สอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผม ขอดให้เป็นปมที่ปลาย ดำาลงไปในนำ้า.
โส “อยำ มำ เอกโต อภุญฺชนฺตำ ฆาเตสฺสติ, สยเมว เม มตำ เสยฺโย -อติิ เกเส มุญฺจติฺวา 
อคฺเค คณฺฐึ กตวฺา เกเสสุ ปาทงฺคุฏฺฐเก ปเวเสตวฺา อทุเก นิมุชฺชิ.

ดว้ยเดชแห่งคุณของท้าวมหานามะน้ัน  นาคภพ ก็แสดงอาการร้อน.
ตสฺส คุณเตเชน นาคภวนำ อณฺุหาการำ ทสฺเสสิ.
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พญานาค ใคร่ครวญว่า “เรื่องอะไรกันหนอ?” เห็นแล้ว จึงมาสู่สำานักของทา้วมหานามะน้ัน 
ให้ท้าวมหานามะประทับบนพังพานแล้วเชิญเสด็จเข้าไปสู่นาคภพ.
นาคราชา “กินฺนุ โข -อติิ อุปธาเรนฺโต ทิสวฺา ตสฺส สนฺติกำ อาคนฺตวฺา ผเณ นิสีทาเปตวฺา นาคภวนำ ปเวเสสิ.

ท้าวมหานามะน้ัน อยู่ในนาคภพน้ันน่ันแล สิ้น ๑๒ ปี.
โส ทวฺาทสวสฺสานิ ตตฺเถว วสิ.

ฝ่ายพระเจ้าวิฑูฑภะ ทรงน่ังคอยอยู่ ดว้ยทรงดำาริวา่ “พระเจ้าตาของเราจักมาในบัดน้ี;”  
เมื่อท้าวมหานามะน้ันชักช้าอยู่, จึงรับสั่งให้ค้นในสระ ตรวจดูแม้ระหว่างบุรุษด้วยแสงประทีป ไม่เห็นแล้ว 
ก็เสด็จหลีกไป ดว้ยทรงดำาริวา่ “พระเจ้าตาจกัเสด็จไปแล้ว.”
วิฑฑูโภปิ “มยฺหำ อยฺยโก อทิานิ อาคมิสฺสติ -อติิ อาคมยมาโนว นิสีทิ, 
ตสฺมึ อติจริายนฺเต, สเร วิจินาเปตฺวา ทีปาโลเกน ปุริสพฺภนฺตรานิปิ โอโลเกตวฺา อทิสฺวา “คโต ภวิสฺสติ -อิติ ปกฺกามิ.

[พระเจ้าวิฑฑูภะถูกนำ้าท่วมสวรรคต]

พระเจ้าวฑิูฑภะน้ัน เสด็จถึงแม่นำ้าอจิรวดีในเวลาราตรี รับสั่งให้ตั้งค่ายแล้ว.
โส รตตฺิภาเค อจริวตึ ปตฺวา ขนฺธาวารำ นิเวเสสิ.

คนบางพวก นอนแล้วที่หาดทรายภายในแม่นำ้า,  บางพวก นอนบนบกในภายนอก.
เอกจฺเจ อนฺโตนทิยำ วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึสุ, เอกจฺเจ พหิ ถเล.

แม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายใน พวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้ทำาแล้วในก่อน มีอยู่,  
แม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายนอก ผู้ที่มีบาปกรรมอันได้ทำาแล้วในก่อน มอียู่,  
มดแดงทั้งหลายตั้งข้ึนแล้ว ในที่ซ่ึงคนเหล่าน้ันนอนแล้ว.
อนฺโต นิปนฺเนสุปิ ปุพฺเพ อกตปาปกมฺมา อตฺถิ, พหิ นิปนฺเนสุปิ ปุพฺเพ กตปาปกมฺมา อตฺถิ, 
เตสำ นิปนฺนฏฺฐาเนสุ กิปิลฺลิกา อุฏฺฐหึสุ.

ชนเหล่าน้ัน กล่าวกันว่า “มดแดงตั้งข้ึนแล้ว ในที่เรานอนแล้ว, มดแดงตั้งข้ึนแล้ว ในที่เรานอนแล้ว” จึงลุกข้ึน,  
พวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้ทำาแล้ว ลุกข้ึนไปนอนบนบก, 
พวกมีบาปกรรมอันทำาแล้ว ลงไปนอนเหนือหาดทราย.
เต “มยฺหำ นิปนฺนฏฺฐาเน กิปิลฺลิกา, มยฺหำ นิปนฺนฏฺฐาเน กิปิลฺลิกา -อิติ อุฏฺฐหิตฺวา 
อกตปาปกมฺมา อุตตฺรติฺวา ถเล นิปชฺชึสุ,  กตปาปกมฺมา โอตรติฺวา วาลิกาปุลิเน นิปชฺชึสุ.

ขณะน้ัน มหาเมฆตั้งข้ึน ยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตวฺา ฆนกรกวสฺสำ วสฺสิ.

ห้วงนำ้าหลากมา ยังพระเจา้วิฑูฑภะพร้อมด้วยบริษัท ให้ถึงสมุทรน่ันแล.
นทิยา โอโฆ อาคนฺตฺวา วฑิูฑภำ สทฺธึ ปริสาย สมุททฺเมว ปาเปสิ.

ชนทั้งหมด ได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุทรน้ันแล้ว.
สพฺเพ ตตฺถ มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุำ.
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มหาชนยังกถาให้ตั้งข้ึนว่า “ความตายของเจ้าศากยะทั้งหลายไม่สมควรเลย,  
ความตายน่ี คือพวกเจ้าศากยะ อันพระเจา้วิฑฑูภะทุบแล้วๆ ชื่ออยา่งน้ี ให้ตาย จึงสมควร.”
มหาชโน กถำ สมุฏฐฺาเปสิ “สากิยานำ มรณำ อยุตฺตำ, เอวนฺนาม โกฏฺเฏตฺวา โกฏฺเฏตฺวา สากิยา มาเรตพพฺา -อิติ อนุจฺฉวิกเมตนติ.

[พวกเจ้าศากยะ ตายสมควรแก่บุรพกรรม]

พระศาสดาทรงสดับคำาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ความตายอยา่งน้ี ไม่สมควรแก่เจ้าศากยะทั้งหลายในอัตตภาพน้ีกจ็ริง 
ถึงอย่างน้ัน ความตายที่พวกเจ้าศากยะน่ันได้แล้ว ก็ควรโดยแท้  ดว้ยสามารถแห่งกรรมลามกที่เขาทำาไวใ้นปางก่อน.”
สตฺถา ตำ กถำ สตฺุวา “ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตตฺภาเว กิญฺจาปิ สากิยานำ เอวำ มรณำ อยตฺุตำ, 
ปุพฺเพ กตปาปกมฺมวเสน ปน ยตฺุตเมว เอเตหิ ลทธฺำ -อิติ อาห.

ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็เจา้ศากยะทั้งหลายน่ัน ได้ทำากรรมอะไรไว้ในปางกอ่น?
“กึ ปน ภนฺเต เอเต ปุพฺเพ อกำสุ -อิติ.

พระศาสดา. ในปางกอ่น พวกเจ้าศากยะน่ัน รวมเป็นพวกเดียวกัน โปรยยาพิษในแม่นำ้า.
“ปุพฺเพ เอกโต หุตฺวา นทิยำ วิสำ ปกฺขิปึสุ -อิติ.

ในวันรุ่งข้ึน ภกิษุทั้งหลายยังกถาให้ตั้งข้ึนในโรงธรรมว่า 
“พระเจ้าวฑิูฑภะ ยังเจา้ศากยะทั้งหลายประมาณเท่าน้ีให้ตายแล้ว เสด็จมาอยู่,  
เมื่อมโนรถของตนยังไม่ถึงที่สุดน่ันแล, พาชนมีประมาณเท่าน้ัน (ไป) เกิดเป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในสมุทรแล้ว.”
ปุเนกทิวสำ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “วิฑูฑโภ เอตฺตเก สากิเย มาเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต, 
อตตฺโน มโนรเถ มตฺถกำ อปฺปตฺเต เอว, เอตฺตกำ ชนำ อาทาย สมุทฺทมจฺฉกจฺฉปภกฺโข ชาโต -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนรถของสัตว์เหล่าน้ี ยังไม่ถึงที่สุดน่ันแล.  มัจจรุาชตัดชวีิตินทรีย์แล้ว ให้จมลงในสมุทรคืออบาย ๔ 
ประดุจห้วงนำ้าใหญ่ ทว่มทับชาวบ้านอันหลับ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว, อิเมสำ สตฺตานำ มโนรเถ มตฺถกำ อปฺปตฺเต เอว, มจจฺุราชา สุตฺตำ คามำ อชฺโฌตฺถรนฺโต มโหโฆ วิย ชวีิตินฺทรฺิยำ ฉินฺทิตวฺา 
จตรุาปายสมุทฺเท นิมุชชฺาเปติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“มัจจุ ย่อมพานระผู้มใีจข้องในอารมณ์ตา่งๆ ผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียว ไป 
เหมือนห้วงนำ้าใหญ่ พดัชาวบ้านอันหลับแล้วไป ฉะน้ัน.”

“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ 
สุตตฺำ คามำ มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อติิ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ พฺยาสตฺตมาสำ นรำ  ความว่า 
ผู้มีใจข้องแล้ว ในอารมณ์อันถึงพร้อมแล้ว หรืออันยังไม่ถึงพร้อมแลว้.
ตตฺถ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ -อติิ สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา ลคฺคมานสำ.

พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายน้ีไว้วา่:  
นายมาลาการเข้าไปสู่สวนดอกไม้ 
คิดว่า “จักเก็บดอกไม้ทั้งหลาย” แล้วไม่เก็บเอาดอกไมจ้ากในสวนน้ัน ปรารถนากออื่นๆ  ชื่อวา่ส่งใจไปในสวนดอกไม้ทั้งสิ้น  
หรือคิดว่า “เราจักเก็บดอกไมจ้ากกอน้ี” แล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากกอน้ัน ย่อมส่งใจไปในที่อื่น เลือกอยู่ซ่ึงกอไม้น้ันน่ันเอง 
ชื่อวา่ย่อมถึงความประมาท ฉันใด;  
อิทำ วุตตฺำ โหติ “ยถา มาลากาโร ปุปฺผารามำ ปวิสิตวฺา ‘ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามิ -อิติ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา 
อญฺญมญฺญำ วา คจฺฉำ ปฏฺเฐนฺโต สกเล ปุปฺผาราเม มนำ เปเสสิ,  
‘อิโต จ ปุปฺผานิ ปจินิสฺสามิ -อติิ ตโต ปุปฺผานิ อคฺคเหตฺวา อญฺญตฺถ มนำ เปเสติ ตเมว คจฺฉำ ปจินนฺโต ปมาทำ อาปชฺชติ.

นระบางคน ก็ฉันน้ัน เหมือนกัน หยั่งลงสู่ท่ามกลางกามคุณ ๕ เช่นกันกับสวนดอกไม้ 
ไดรู้ปอันชอบใจแล้ว ปรารถนา กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชอบใจอย่างใดอย่างหน่ึง, 
หรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นเหล่าน้ันอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ยังปรารถนาอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง (ต่อไป) 
หรือไดรู้ปน้ันแหละ แล้วยังปรารถนาอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์น้ันน่ันแล, 
หรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้น อย่างใดอย่างหน่ึง แล้วปรารถนาอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์อันตนได้แล้วน้ัน).
เอวเมว เอกจฺโจ ปุปฺผารามสทิสำ ปญฺจกามคุณมชฺฌำ โอตรติฺวา มโนรมำ รูปํ ลภติฺวา 
มโนรมานำ สทฺทคนฺธรสโผฏฺฐพฺพานำ อญฺญตรำ ปฏฺเฐติ, 
เตสุ วา อญฺญตรำ ลภิตวฺา อญฺญตรำ ปฏฺเฐติ, 
รูปเมว วา ลภติฺวา อญฺญตรำ๑ ปฏฺเฐนฺโต ตเมว อสฺสาเทติ,  สททฺาทีสุ วา อญฺญตรำ.

ในสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์ มีโค กระบือ ทาสี ทาส นา สวน บ้าน นิคมและชนบทเป็นต้น ก็นัยน้ันน่ันแล, 
ในบริเวณวิหารและปัจจัยมีบาตรและจวีร เป็นต้น แม้ของบรรพชิต ก็นัยน้ันเหมือนกัน;   
(มัจจุย่อมพา) นระผู้มีใจข้องในกามคุณอันถึงพร้อมแล้ว หรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้ว ซ่ึงกำาลังเลือกเก็บดอกไม้ 
กล่าวคือกามคุณ ๕ อยู่อย่างน้ีด้วยประการฉะน้ี (ไป).
เอเสว นโย โคมหิสทาสทีาสเขตตฺวตฺถุคามนิคมชนปทาทีสุ, 
ปพฺพชติานมฺปิ ปริเวณวิหารปตตฺจีวราทีสุ -อติิ เอวำ ปญฺจกามคุณสงฺขาตานิ ปุปฺผานิ เอว ปจินนฺตำ 
สมฺปตฺเต วา อสมฺปตฺเต วา กามคุเณ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ.

สองบทว่า สุตฺตำ คามำ  ความว่า 
ชื่อวา่การหลับ ด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้าน ย่อมไม่มี,  

๑ ม. ยุ. อญญฺำ.
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แต่บ้าน ชื่อว่าเป็นอันหลับแล้ว ก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังวา่หลับแล้ว; 
มัจจพุา (นระ) ไป ดุจห้วงนำ้าใหญ่อันกว้างและลึก ๒-๓ โยชน์ (พัดพา) ชาวบ้านที่หลับแล้วอยา่งน้ันไปอยู่ฉะน้ัน;  
คือวา่ ห้วงนำ้าใหญ่น้ัน ยังชาวบ้านน้ันทั้งหมด ไม่ให้สัตว์ไรๆ ในบรรดาสตรี บุรุษ โค กระบือ และไก่เป็นต้น เหลือไว้ 
ให้ถึงสมุทรแล้ว ทำาให้เป็นภักษาของปลาและเตา่ ฉันใด;   
มัจจุคือความตายพานระผู้มใีจข้องแล้วในอารมณ์ตา่งๆ คือตัดอินทรีย์คือชวีิตของนระน้ัน ให้จมลงในสมุทรคืออบายทั้ง ๔ 
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน.
สุตฺตำ คามำ -อติิ คามสฺส เคหภิตฺติอาทีนำ สุปนวเสน สุปนำ นาม นตฺถิ, สตฺตานำ ปน สตฺุตปฺปมตฺตตำ อุปาทาย สุตฺโต นาม โหติ, 
เอวำ สตฺุตำ คามำ เทฺว ตีณิ โยชนานิ อายตคมฺภโีร มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ, 
ยถา โส มโหโฆ อิตฺถีปุริสโคมหิสกุกฺกุฏาทีสุ กญจฺิ อนวเสเสตฺวา สพฺพนฺตำ คามำ สมุทฺทำ ปาเปตฺวา มจฺฉกจฺฉปภกฺขำ กโรติ 
เอวเมว พฺยาสตตฺมนสำ นรำ มรณมจฺจุ อาทาย ชีวติินฺทฺริยมสฺส ฉินฺทิตฺวา จตุราปายสมุทฺเท นิมุชฺชาเปติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อติิ.

เรื่องพระเจา้วิฑฑูภะ จบ.
วิฑูฑภวตฺถุ.
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๔. เรือ่งนางปติปูชิกา
๔. ปติปูชิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภหญิงชื่อปติปูชิกา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปุปฺผานิเหวำ” เป็นต้น.
“ปุปฺผานิ เหว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปติปูชิกำ นาม อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

เรื่องตั้งข้ึนในดาวดึงสเทวโลก.
วตฺถุ ตาวตึสเทวโลเก สมุฏฐฺิตำ.

[เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี]

ได้ยินวา่ เทพบุตรนามวา่มาลาภารี ในดาวดึงสเทวโลกน้ัน มีนางอัปสรพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว เข้าไปสู่สวน.
ตตฺถ กิร มาลาภารี นาม เทวปุตฺโต อจฺฉราสหสฺสปริวุโต อุยฺยานำ ปาวิสิ.

เทพธดิา ๕๐๐ ข้ึนสู่ต้นไม้ ยังดอกไม้ให้ตกอยู่.
ปญฺจสตา เทวธตีโร รุกฺขำ อารุยฺห ปุปฺผานิ ปาเตนฺติ.

เทพธดิา ๕๐๐ เก็บเอาดอกไมท้ี่เทพธดิาเหล่าน้ันให้ตกแล้ว ประดับเทพบุตร.
ปญฺจสตา ตาหิ ปาติตานิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา เทวปุตฺตำ อลงฺกโรนฺติ.

บรรดาเทพธิดาเหล่าน้ัน เทพธิดาองค์หน่ึง จุติบนกิ่งไม้น้ันน่ันแล.
ตาสุ เอกา เทวธตีา รุกฺขสาขายเมว จุตา.

สรรีะดับไป ดุจเปลวประทีป.
สรรีำ ทีปสิขา วิย นิพพฺายิ.

นางถือปฏิสนธใินเรือนแห่งตระกูลหน่ึง ในกรุงสาวตัถี  ในเวลาที่นางเกิดแล้ว เป็นหญิงระลึกชาติได้ ระลึกอยู่ว่า 
“เราเป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตร” ถึงความเจริญ ทำาการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น 
ปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำานักสามี.
สา สาวตฺถิยำ เอกสฺมึ กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตวฺา ชาตกาเล ชาติสฺสรา หุตวฺา “มาลาภาริเทวปุตตฺสฺส ภริยมฺหิ -อติิ อนุสฺสรนฺตี 
วุฑฺฒิมนฺวาย คนฺธมาลาทิปูชำ กตวฺา สามิกสฺส สนฺติเก อภินิพฺพตฺตึ ปฏฺเฐสิ.

นางแม้ไปสู่ตระกูลอื่น ในเวลามีอายุ ๑๖ ปี ถวายสลากภัต ปักขิกภตั และวัสสาวาสิกภตัเป็นต้นแล้ว ยอ่มกล่าวว่า 
“ส่วนแห่งบุญน้ี จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำานักสามีของเรา.”
สา โสฬสวสฺสกาเล ปรกุลำ คตาปิ สลากภตฺตปกฺขิกภตฺตวสฺสาวาสิกาทีนิ ทตฺวา 
“อยำ เม สามิกสฺส สนฺติเก นิพฺพตฺตนตฺถาย ปจฺจโย๑ โหตุ -อิติ วทติ.

๑ สจฺจกาโร -อิติปิ ปทำ.
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[จุติจากมนุษยโลกแลว้ ไปเกิดในสวรรค์]

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายทราบว่า “นางน้ี ลุกข้ึนเสรจ็สรรพแล้ว ย่อมปรารถนาผวัเท่าน้ัน” 
จึงขนานนามของนางว่า “ปติปูชิกา.”
อถสฺสา ภิกฺขู “อยำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย ปติเมว ปฏฺเฐติ -อติิ “ปติปูชิกา -อติิ นามำ กรึสุ.

แม้นางปติปูชิกาน้ัน ย่อมปฏิบัติโรงฉัน เข้าไปตั้งนำ้าฉัน ปูอาสนะเป็นนิตย์.
สาปิ นิพทฺธำ อาสนสาลำ ปฏิชคฺคติ ปานียำ อุปฏฺฐเปติ อาสนานิ ปญฺญาเปติ.

มนุษย์แม้พวกอื่น ใคร่เพือ่จะถวายสลากภัตเป็นต้น นำามามอบให้ดว้ยคำาว่า “แม่ ทา่นจงจดัแจงภัตแม้เหล่าน้ี แก่ภิกษุสงฆ์.”
อญฺเญปิ มนุสฺสา สลากภตฺตาทีนิ ทาตกุามา “อมฺม อิมานิปิ ภกิฺขุสงฺฆสฺส ปฏิปาเทยฺยาสิ -อิติ อาหรติฺวา เทนฺติ.

แม้นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทำานองน่ัน ได้กุศลธรรม ๕๖ ทุกย่างเท้า.
สาปิ เอเตน นิยาเมน อาคจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี เอกปทวาเร ฉปฺปญฺญาสกุสลธมฺเม ปฏิลภิ.

นางตั้งครรภ์แลว้.
ตสฺสา กุจฺฉิยำ คพฺโภ สมุฏฺฐหิ.

นางก็คลอดบุตร โดยกาลอันล่วงไป ๑๐ เดือน.
สา ทสมาสจจฺเยน ปุตตฺำ วิชายิ.

ในกาลที่บุตรน้ันเดินได้ นางได้บุตรแม้อื่นๆ รวม ๔ คน.
ตสฺส ปทสา คมนกาเล “อญฺญมฺปิ อญฺญมฺปิ -อติิ จตฺตาโร ปุตฺเต ลภิ.

ในวันหน่ึง นางถวายทาน ทำาการบูชา ฟังธรรม รกัษาสิกขาบท 
ในเวลาเป็นที่สุดแห่งวัน ก็ทำากาละด้วยโรคชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงบังเกิดข้ึนในขณะน้ัน แล้วบังเกิดในสำานักสามีเดิมของตน.
สา เอกทิวสำ ทานำ ทตฺวา ปูชำ กตฺวา ธมฺมำ สุตวฺา สิกฺขาปทานิ รกฺขิตฺวา 
ทิวสปริโยสาเน ตำขณำ นิพพฺตฺเตน เกนจิ โรเคน กาลำ กตฺวา อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก นิพพฺตฺติ.

[อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี]

ฝ่ายนางเทพธิดานอกน้ี กำาลังประดับเทพบุตรอยู่น่ันเอง ตลอดกาลเท่าน้ี.
อิตราปิ เอตฺตกำ กาลำ เทวปุตตฺำ อลงฺกโรนฺติ เอว.

เทพบุตรเห็นนางน้ัน กล่าววา่ “เธอหายหน้าไปตั้งแต่เชา้,  เธอไปไหนมา?”
เทวปุตฺโต ตำ ทิสฺวา “ตวฺำ ปาโต ปฏฺฐาย น ทิสฺสสิ, กุหึ คตาสิ -อติิ อาห.

เทพธดิา. ดิฉันจุติค่ะ นาย.
“จุตามฺหิ สามิ -อติิ.

เทพบุตร. เธอพูดอะไร?
“กึ วเทสิ -อติิ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๔๔ • ๔. เร่ืองนางปติปูชิกา • [อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี]

เทพธดิา. ข้อน้ันเป็นอย่างน้ี นาย.
“เอวเมตำ สามิ -อติิ.

เทพบุตร. เธอเกิดแล้วในที่ไหน?
“กุหึ นิพพฺตตฺาสิ -อิติ.

เทพธดิา. เกิดในเรอืนแห่งตระกูล ในกรุงสาวัตถี.
“สาวตฺถิยำ กุลเคเห -อิติ.

เทพบุตร. เธอดำารงอยู่ในกรงสาวตัถีน้ันสิ้นกาลเท่าไร?
“กิตตฺกำ กาลำ ตตฺถ ฐติาสิ -อิติ.

เทพธดิา. ข้าแต่นาย ดิฉันออกจากท้องมารดา โดยกาลอันล่วงไป ๑๐ เดือน  ในเวลาอายุ ๑๖ ปี ไปสู่ตระกูลผวั 
คลอดบุตร ๔ คน ทำาบุญมีทานเป็นต้น ปรารถนาถึงนาย มาบังเกิดแลว้ในสำานักของนายตามเดิม.

“ทสมาสจจฺเยน มาตุกจฺุฉิโต นิกฺขมิตวฺา โสฬสวสฺสกาเล ปติกุลำ คนฺตฺวา จตฺตาโร ปุตฺเต วิชายิตวฺา ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตฺวา 
ตุมฺเห ปฏฺเฐตวฺา อาคนฺตวฺา ตุมฺหากเมว สนฺติเก นิพพฺตตฺมฺหิ๑ สามิ -อติิ.

เทพบุตร. อายุของมนุษย์มีประมาณเทา่ไร?
“มนุสฺสานำ กติฺตกำ อายุำ -อติิ.

เทพธดิา. ประมาณ ๑๐๐ ปี.
“วสฺสสตมตฺตำ -อติิ.

เทพบุตร. เท่าน้ันเองหรือ?
“เอตฺตกเมว -อติิ.

เทพธดิา. ค่ะ นาย.
“อาม สามิ -อิติ.

เทพบุตร. พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่าน้ีเกิดแล้ว เป็นผู้ประมาทเหมือนหลับ ยังกาลให้ล่วงไปหรือ? 
หรือทำาบุญมีทานเป็นต้น?

“เอตฺตกำ อายุำ คเหตวฺา นิพฺพตฺตา มนุสฺสา กินฺนุ โข สุตตฺปฺปมตฺตา กาลำ อติกฺกาเมนฺติ? อุทาหุ ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺติ? -อิติ.

เทพธดิา. พูดอะไร นาย,  พวกมนุษย์ประมาทเป็นนิตย์ ประหน่ึงถือเอาอายุต้ังอสงไขยเกิดแล้ว  ประหน่ึงว่าไม่แก่ไม่ตาย.
“กึ วเทถ สามิ, อสงเฺขยฺยำ อายุำ คเหตวฺา นิพฺพตฺตา วิย อชรามรา วิย นิจฺจปฺปมตฺตา มนุสฺสา -อติิ.

ความสังเวชเป็นอันมาก ได้เกิดข้ึนแก่มาลาภารีเทพบุตรวา่ 
“ทราบว่า พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณ ๑๐๐ ปีเกิดแล้ว ประมาทนอนหลับอยู่,  เมื่อไรหนอ? จึงจักพ้นจากทกุข์ได้.”
มาลาภาริเทวปุตฺตสฺส มหาสำเวโค อุทปาทิ  

“วสฺสสตมตฺตำ อายุำ คเหตวฺา นิพฺพตฺตา มนุสฺสา กิร ปมตฺตา นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายนฺติ, กทา นุ โข ทุกฺขา มุจฺจิสฺสนฺติ -อติิ.

๑ นิพพฺตฺตามฺหิ -อิติ ภวิตพพฺำ.
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[๑๐๐ ปีของมนุษย์ เท่ากับ ๑ วันในสวรรค์]

(พระธรรมสังคาหกาจารย์ กลา่ววา่) 
ก็ ๑๐๐ ปีของพวกเรา เป็นคืนหน่ึงวันหน่ึงของพวกเทพเจา้ชั้นดาวดึงส์,  
๓๐ ราตรี โดยราตรีน้ัน เป็นเดือนหน่ึง,   
กำาหนดด้วย ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ัน เป็นปีหน่ึง,  
๑๐๐๐ ปีทิพย์ โดยปีน้ัน เป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์.
อมฺหากำ ปน วสฺสสตำ ตาวตึสานำ เทวานำ เอโก รตฺตินฺทโิว,  ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย มาโส, 
เตน มาเสน ทวฺาทสมาสิโก สำวจฺฉโร,  เตน สำวจฺฉเรน ทพิฺพำ วสฺสสหสฺสำ อายุปฺปมาณำ.

๑๐๐๐ ปีทิพย์น้ัน โดยการนับในมนุษย์เป็น ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี.
ตำ มนุสฺสคณนาย ติสฺโส วสฺสโกฏิโย สฏฺฐี จ วสฺสสตสหสฺสานิ, 

เพราะฉะน้ัน แม้วันเดียวของเทพบุตรน้ัน (ก็) ยังไม่ลว่งไป  ได้เป็นกาลเช่นครู่เดียวเท่าน้ัน.
ตสฺมา ตสฺส เทวปุตฺตสฺส เอกทิวโสปิ นาติกฺกนฺโต มุหุตฺตสทิโส ว กาโล อโหสิ.

ข้ึนชื่อว่าความประมาท ของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างน้ี ไม่ควรอย่างยิ่งแล.
เอวำ อปฺปายุกานำ ปมาโท นาม อตวิิย อยตฺุโต -อติิ.

ในวันรุ่งข้ึน พวกภกิษุเข้าไปสู่บ้าน เห็นโรงฉันอันไม่ได้จดั อาสนะยังไม่ได้ปู นำ้าฉันยังไม่ได้ตั้งไว้ จึงกล่าวว่า 
“นางปติปูชิกาไปไหน?”
ปุนทิวเส ภิกฺขู คามำ ปวิฏฺฐา อาสนสาลำ อปฺปฏิชคฺคิตำ  อาสนานิ อปฺปญฺญตฺตานิ  ปานียำ อนุปฏฺฐปิตำ ทิสฺวา 
“กหำ ปติปูชิกา -อติิ อาหำสุ.

ชาวบ้าน. ทา่นผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเห็นนาง ณ ที่ไหน?  
วันวานน้ี เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้ว (กลับ) ไป, นางตายในตอนเย็น.

“ภนฺเต กหำ ตุมฺเห ตำ ทกฺขิสฺสถ,  หีโย อยฺเยสุ ภุญชฺิตฺวา คเตสุ, สายณฺหสมเย มตา -อิติ.

ภิกษุปุถุชนฟังคำาน้ันแล้ว ระลกึถึงอุปการะของนางน่ัน ไม่อาจจะกลั้นนำ้าตาไว้ได้.
ตำ สุตฺวา ปุถุชฺชนภิกฺขู เอติสฺสา อุปการำ สรนฺตา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ.

ธรรมสังเวชได้เกิดแก่พระขีณาสพ.
ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุทปาทิ.

เต ภตตฺกิจจฺำ กตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปุจฺฉึสุ 
“ภนฺเต ปติปูชิกา นาม อุปาสิกา อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย นานปฺปการานิ ปุญฺญานิ กตฺวา สามิกเมว ปฏฺเฐสิ, 
สา อิทานิ มตา, กหำ นุ โข นิพพฺตตฺา -อติิ.

ภิกษุเหล่าน้ันทำาภัตกจิแล้ว ไปวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา ทูลถามวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสิกาชื่อปติปูชิกา ลกุข้ึนเสร็จสรรพแล้ว ทำาบุญมีประการต่างๆ ปรารถนาถึงสามีเท่าน้ัน,  
บัดน้ี นางตายแล้ว (ไป) เกิด ณ ที่ไหน?”
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พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย  นางเกิดในสำานักสามีของตนน่ันแหละ.
“อตฺตโน สามิกสฺเสว สนฺติเก ภิกฺขเว -อติิ.

ภิกษุ. ในสำานักสามี ไม่มี พระเจ้าข้า.
“นตฺถิ ภนฺเต สามกิสฺส สนฺติเก -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย นางปรารถนาถึงสามีน่ัน ก็หามิได้,  
มาลาภารีเทพบุตร ในดาวดึงสพิภพ เป็นสามีของนาง, 
นางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีน้ันแล้ว ไปบังเกิดในสำานักสามีน้ันน่ันแลอีก.

“น สา ภิกฺขเว เอตำ สามิกำ ปฏฺเฐสิ, ตาวตึสภวเน ตสฺสา มาลาภาริเทวปุตฺโต นาม สามิโก, 
สา ตสฺส ปุปฺผปิลนฺธนฏฺฐานโต จวิตวฺา ปุน คนฺตฺวา ตสฺเสว สนฺติเก นิพพฺตตฺา -อติิ.

ภิกษุ. ได้ยินว่า อย่างน้ันหรือ? พระเจา้ข้า.
“เอวำ กริ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.
“อาม ภกิฺขเว -อติิ.

ภิกษุ. น่าสังเวช!  ชวีิตของสัตว์ทั้งหลายน้อย (จริง) พระเจา้ข้า,  
เช้าตรู่ นางอังคาสพวกข้าพระองค์  ตอนเย็น ตายด้วยพยาธทิี่เกิดข้ึน.

“อโห ปริตตฺำ ภนฺเต สตฺตานำ ชีวติำ, ปาโตว อมฺเห ปรวิิสิตฺวา สายำ อุปฺปนฺนพฺยาธินา มตา -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย   ช่ือวา่ ชวีิตของสัตวท์ั้งหลายน้อย (จริง), 
เหตุน้ันแล มัจจุผู้ทำาซ่ึงที่สุด ยังสตัว์เหล่าน้ี ซ่ึงไม่อิ่มด้วยวัตถุกามและกิเลสกามน่ันแล 
ให้เป็นไปในอำานาจของตนแล้ว ย่อมพาเอาสัตว์ที่ครำ่าครวญ รำ่าไรไป”

สตฺถา “อาม ภิกฺขเว ปริตฺตำ สตตฺานำ ชวีิตำ นาม, เตเนวิเม สตฺเต วตฺถุกาเมหิ เจว กิเลสกาเมหิ จ อตติฺเต เอว อนฺตโก 
อตตฺโน วเส วตฺเตตวฺา กนฺทนฺเต ปริเทวนฺเต คเหตฺวา คจฺฉติ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห

ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
“มัจจุ ผู้ทำาซ่ึงที่สุด ทำานระผู้มีใจข้องในอารมณต์่างๆ 
เลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียว ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายน่ันแล สูอ่ำานาจ.”

“ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ
อตติฺตำเยว กาเมสุ อนฺตโก กรุุเต วสำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ  ความว่า 
ผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณทั้งหลาย อันเน่ืองดว้ยอัตตภาพ และเน่ืองดว้ยเครื่องอุปกรณอ์ยู่  
เหมือนนายมาลาการ เลือกเก็บดอกไมต้่างชนิดอยู่ในสวนดอกไม้ ฉะน้ัน.
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ตตฺถ ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ -อติิ ปุปฺผาราเม มาลากาโร นานาปุปฺผานิ วิย อตตฺภาวปฺปฏิพทธฺานิ เจว อุปกรณปฺปฏิพทธฺานิ จ 
กามคณุปุปฺผานิ โอจินนฺตเมว.

บาทพระคาถาว่า พฺยาสตฺตมนสำ นรำ  ความว่า ผู้มีจติซ่านไปโดยอาการต่างๆ 
ในอารมณ์อันยังไม่ถึงแล้ว ดว้ยสามารถแห่งความปรารถนา   ในอารมณ์ที่ถึงแล้ว ดว้ยสามารถแห่งความยินดี.
พฺยาสตตฺมนสำ นรำ -อิติ อสมฺปตฺเตสุ ปตฺถนาวเสน สมฺปตฺเตสุ เคธวเสน วิวิเธนากาเรน อาสตฺตจิตตฺำ.

บาทพระคาถาว่า อตติฺตำเยว กาเมสุ  ความว่า ผู้ไม่อิ่มในวตัถุกามและกิเลสกามทั้งหลายน่ันแล 
ดว้ยการแสวงหาบ้าง ด้วยการได้เฉพาะบ้าง ดว้ยการใช้สอยบ้าง ด้วยการเก็บไว้บ้าง.
อติตฺตำเยว กาเมสุ -อติิ วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ ปริเยสเนนปิ ปฏิลาเภนปิ ปริโภเคนปิ นิธาเนนปิ อติตตฺำ เอว สมานำ.

บาทพระคาถาว่า อนฺตโก กรุุเต วสำ  ความว่า มัจจุผู้ทำาซ่ึงที่สุด กลา่วคือมรณะ พานระผู้ครำ่าครวญ รำ่าไร ไปอยู่ 
ให้ถึงอำานาจของตน.
อนฺตโก กุรุเต วสำ -อิติ มรณสงฺขาโต อนฺตโก กนฺทนฺตำ ปริเทวนฺตำ คเหตฺวา คจฺฉนฺโต อตฺตโน วสำ ปาเปติ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนา มีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อติิ.

เรื่องนางปติปูชิกา จบ.
ปติปูชิกาวตฺถุ.
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๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่
๕. มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ.๑ 

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภเศรษฐีชื่อโกสิยะผู้มีความตระหน่ี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ” เป็นต้น.
ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

เรื่อง (น้ี) ตั้งข้ึนแล้วในกรุงราชคฤห์.
วตฺถุ ราชคเห สมุฏฺฐติำ.

[สมบัติของเศรษฐี ไม่อำานวยประโยชน์แก่ใครๆ]

ดังได้สดับมา ในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ ได้มีนิคม (หน่ึง) ชื่อสกักระ.
ราชคหนครสฺส กิร อวิทูเร สกฺกรำ นาม นิคโม อโหสิ.

เศรษฐีคนหน่ึง ชื่อโกสิยะ มีความตระหน่ี มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ  ประจำาอยู่ในนิคมน้ัน.
ตตฺเถโก มจฺฉรี โกสโิย นาม เสฏฺฐี อสีติโกฏวิิภโว ปฏิวสติ.

เขาไม่ให้แม้หยดนำ้ามัน (สักหยดเดียว) ด้วยปลายหญ้า แก่คนเหล่าอื่น.  (ทั้ง) ไม่บริโภคด้วยตนเอง.
โส ติณคฺเคน เตลพินฺทุมฺปิ ปเรสำ นำ เทติ.  น อตฺตนา ปริภุญฺชติ.

สมบัติของเขาน้ัน ไม่อำานวยประโยชน์แก่ปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้น  
ไม่อำานวยประโยชน์แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย,  
คงเป็นของไม่ได้ใช้สอย ต้ังอยู่ เหมือนสระโบกขรณี ที่ผีเสื้อนำ้าหวงแหน ดว้ยประการฉะน้ีแล.
อิติสฺส ตำ วิภวชาตำ เนว ปุตฺตทาราทีนำ น สมณพฺราหฺมณานำ อตฺถำ อนุโภติ, รกฺขสปริคฺคหิตา โปกฺขรณี วิย อปริโภคำ ติฏฺฐติ -อิติ.

[เศรษฐีอยากกินขนมเบ้ืองจนผอม]

วันหน่ึง  เวลาจวนสว่าง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ 
ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุท์ี่พอแนะนำาในการตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุ 
ได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของเศรษฐพีร้อมทั้งภรรยา ซ่ึงอยู่ในที่สดุแห่งที่ ๔๕ โยชน์.
สตฺถา เอกทวิสำ ปจฺจูสสมเย มหากรุณาสมาปตฺติโต วุฏฺฐาย สกลโลกธาตุยำ โพธเนยฺยพนฺธเว โอโลเกนฺโต 
ปญฺจจตตฺาฬีสโยชนมตฺถเก วสนฺตสฺส เสฏฺฐิโน สปชาปติกสฺส โสตาปตฺติผลสฺส อุปนิสฺสยำ อทฺทส.

ก็ในวันก่อนแต่วันน้ัน  เศรษฐีน้ันไปสู่พระราชมณเฑียรเพื่อบำารุงพระราชา ทำาการบำารุงพระราชาแล้วกลับมา 
เห็นคนบ้านนอกคนหน่ึง ถูกความหิวครอบงำา กำาลังกินขนมกุมมาส๒ ให้เกิดความกระหายในขนมน้ันข้ึน 
ไปสู่เรือนของตนแล้ว คิดวา่ – 

๑ สี. ม. มจฺฉริยโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ.
๒ ขนมเบื้อง
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ตโต ปุริมทวิเส ปน โส ราชานำ อุปฏฺฐาตุำ ราชเคหำ คนฺตฺวา ราชุปฏฺฐานำ กตฺวา อาคจฺฉนฺโต 
เอกำ ฉาตชฺฌตฺตำ ชนปทมนุสฺสำ กุมฺมาสปูวำ กปลฺลปูวำ ขาทนฺตำ ทิสฺวา ตตฺถ ปิปาสำ อุปฺปาเทตวฺา อตฺตโน ฆรำ คนฺตฺวา จินฺเตสิ – 

“ถ้าเราบอกวา่ ‘เราอยากกินขนมเบ้ือง’ ไซร้,  คนเป็นอันมากกจ็ัก (พากัน) อยากกินกับเรา,  
เมื่อเป็นอย่างน้ัน วตัถุเป็นอันมาก มีงา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อย เป็นต้น ของเรา กจ็ักถึงความหมดไป, 
เราจกัไม่บอกแก่ใครๆ” ดังน้ีแล้ว  อดกลั้นความอยากเที่ยวไป.
“สจาหำ ‘กปลฺลปูวำ ขาทิตกุาโมมฺหีติ วกฺขามิ, พหู มยา สทธฺึ ขาทติุกามา ภวิสฺสนฺติ, 
เอวำ เม พหูนิ ติลตณฑฺุลสปฺปิผาณติาทีนิ ปรกิฺขยำ คมิสฺสนฺติ, น กสฺสจิ กเถสฺสามิ -อิติ ตณฺหำ อธิวาเสนฺโต จรติ.

เมื่อเวลาล่วงไปๆ เขาผอมเหลืองลงทุกที มีตวัสะพรั่งดว้ยเส้นเอ็น, 
แต่น้ัน ไม่สามารถจะกลั้นความอยากไว้ได้ เข้าห้อง แลว้นอนกอดเตียง.
โส, คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล, อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต ชาโต, 
ตโต ตณฺหำ อธวิาเสตุำ อสกฺโกนฺโต คพฺภำ ปวิสิตฺวา มญจฺกำ อุปคุยฺหิตฺวา นิปชฺชิ.

เขาแม้ถึงความทุกข์อย่างน้ี ก็ยังไม่บอกอะไรๆ แก่ใครๆ เพราะกลวัเสียทรัพย์.
เอวำ คโตปิ ธนหานิภเยน กสฺสจิ กิญฺจิ น กเถสิ.

[ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบ้ือง]

ลำาดับน้ัน ภรรยาเข้าไปหาเขาแล้วลูบหลังถามวา่ “ท่านไม่สบายหรือ? นาย.”
อถ นำ ภริยา อุปสงฺกมติฺวา ปิฏฺฐึ ปริมชฺชติฺวา “กินฺเต สามิ อผาสกุำ -อิติ ปุจฺฉิ.

เศรษฐี. ความไม่สบายอะไรๆ ของฉันไม่มี.
“น เม กิญฺจิ อผาสุกำ อตฺถิ -อิติ.

ภรรยา. พระราชากริว้ท่านหรือ?
“กินฺนุ โข เต ราชา กุปิโต -อติิ.

เศรษฐี. ถึงพระราชาก็ไมก่ริว้ฉัน.
“ราชาปิ เม น กุปฺปติ -อิติ.

ภรรยา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน 
ความไมพ่อใจอะไรๆ ที่พวกลูกชายลูกหญิง หรือปริชนมีทาสกรรมกรเป็นต้น ทำาแก่ท่าน มีอยู่หรือ?

“อถ กินฺเต ปุตฺตธีตาหิ วา ทาสกมฺมกราทีหิ วา กิญฺจิ อมนาปํ กตำ อตฺถิ -อิติ.

เศรษฐี. แม้กรรมเห็นปานน้ันก็ไม่มี.
“เอวรูปํปิ นตฺถิ -อติิ.

ภรรยา. กท็่านมีความอยากในอะไรหรือ?
“กิสฺมึ ปน เต ตณฺหา อตฺถิ -อติิ.

แม้เมื่อภรรยากล่าวอย่างน้ัน เขาก็ไม่กล่าวอะไร คงนอนเงียบเสียง เพราะกลวัเสียทรัพย์.
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เอวำ วุตฺเตปิ, ธนหานิภเยน กิญฺจิ อวตฺวา นิสฺสทฺโทว นิปชฺชิ.

ลำาดับน้ัน ภรรยากล่าวกะเขาวา่ “บอกเถิด นาย, ท่านอยากอะไร?” 
อถ นำ ภริยา “กเถหิ สามิ, กิสฺมึ เต ตณฺหา -อิติ อาห.

เขาเป็นเหมือนกลืนคำาพูดไว้ ตอบว่า “ฉันมีความอยาก.”
โส วจนำ ปริคิลนฺโต วิย “อตฺถิ เม ตณฺหา -อติิ อาห.

ภรรยา. อยากอะไร? นาย.
“กึ ตณฺหา สามิ -อิติ.

เศรษฐี. ฉันอยากกินขนมเบ้ือง.
“กปลฺลปูวำ ขาทิตุกาโมมฺหิ -อติิ.

ภรรยา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทำาไม ทา่นไม่บอกแกด่ิฉัน, ท่านเป็นคนจนหรือ?, 
บัดน้ี ดิฉันจักทอดขนมเบ้ืองให้พอแก่คนที่อยูใ่นสักกรนิคมทั้งสิ้น.

“อถ กิมตฺถำ เม น กเถสิ,  กึ ตฺวำ ทลิทฺโทสิ, อิทานิ สกลสกฺกรนิคมวาสีนำ ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสฺสามิ -อติิ.

เศรษฐี. ประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกน้ัน,  พวกเขาทำางานของตน กจ็ักกิน (ของตน).
“กินฺเต เอเตหิ, อตตฺโน กมฺมำ กตวฺา ขาทิสฺสนฺติ -อิติ.

ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจักทอดขนมเบ้ืองให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกัน.
“เตนหิ เอกรจฺฉวาสีนำ ปโหนเก กปลฺลปูเว ปจิสฺสามิ -อิติ.

เศรษฐี. ฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์ละ.
“ชานามหำ ตว มหทฺธนภาวำ -อิติ.

ภรรยา. ดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมด (ที่อยู่) ในทีใ่กล้เรือนน้ี.
“อิมสฺมึ เคหสามนฺเต สพฺเพสำ ปโหนกำ กตวฺา ปจามิ -อิติ.

เศรษฐี. ฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางละ.
“ชานามหำ ตว มหชฺฌาสยภาวำ -อิติ.

ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนสักว่าลูกเมียท่านเท่าน้ันเอง.
“เตนหิ เต ปุตฺตทารมตฺตสฺเสว ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อติิ.

เศรษฐี. ประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกน้ัน.
“กินฺเต เอเตหิ -อติิ.

ภรรยา. กด็ิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันหรือ?
“กึ ปน ตุยฺหญฺจ มยฺหญฺจ ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิติ.

เศรษฐี. เธอจกัทำา ทำาไม?
“ตฺวำ กึ กริสฺสสิ -อติิ.
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ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจะทอดให้พอแก่ทา่นผู้เดียวเท่าน้ัน.
“เตนหิ เอกกสฺเสว เต ปโหนกำ กตฺวา ปจามิ -อิติ.

เศรษฐี. เมื่อเธอทอดขนมที่น้ี, คนเป็นจำานวนมากก็ย่อมหวัง (ที่จะกินด้วย), 
เธอจงเว้นข้าวสาร (ที่ดี) ทั้งสิ้น ถือเอาข้าวสารหัก และเตาและกระเบ้ือง 
และถือเอานำ้านม เนยใส นำ้าผึ้ง และนำ้าออ้ย หน่อยหน่ึง  แล้วข้ึนไปชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ช้ัน แล้วทอดเถิด, 
ฉันคนเดียวเท่าน้ัน จกัน่ังกิน ณ ท่ีน้ัน.

“อิมสฺมึ ฐาเน ปจฺจมาเน, พหู ปจฺจาสึสนฺติ,  สกลตณฑฺุเล ฐเปตวฺา ภินฺนตณฺฑุเล จ อทฺุธนกปลฺลานิ จ อาทาย 
โถกำ ขีรสปฺปิมธุผาณิตญจฺ คเหตฺวา สตตฺภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตลำ อารุยฺห ปจ, ตตฺถาหำ เอกโก ว นิสีทิตวฺา ขาทิสฺสามิ -อติิ.

นางรับคำาว่า “ดีละ” แล้วให้ทาสีถือสิ่งของที่ควรถือ เอาข้ึนไปสู่ปราสาท แล้วไลท่าสีไป ให้เรียกเศรษฐีมา.
สา “สาธุ -อติิ ปฏิสฺสุณิตวฺา คเหตพฺพำ คาหาเปตฺวา ปาสาทำ อารุยฺห ทาสิโย วิสฺสชเฺชตวฺา เสฏฺฐึ ปกฺโกสาเปสิ.

เศรษฐีน้ัน ปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทกุประตูตั้งแต่ประตูแรกมา แล้วข้ึนไปยังชั้นที่ ๗ ปิดประตูแล้วน่ัง ณ ชั้นแม้น้ัน.
โส อาทิโต ปฏฺฐาย ทวฺารานิ ปิทหนฺโต สพฺพทฺวาเรสุ สูจิฆฏิกานิ ทตวฺา สตฺตมำ ตลำ อภิรุหิตวฺา ตตฺถปิ ทฺวารำ ปิทหิตฺวา นิสีทิ .

ฝ่ายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เตา ยกกระเบ้ืองข้ึนตั้ง แล้วเริ่มทอดขนม.
ภริยาปิสฺส อุทฺธเน อคฺคึ ชาเลตวฺา กปลฺลำ อาโรเปตฺวา ปูเว ปจติุำ อารภิ.

[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี]

ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแต่เชา้ตรู่ ตรัสวา่ 
“โมคคัลลานะ ในสักกรนิคม (ซ่ึงตั้งอยู่) ไม่ไกลกรุงราชคฤห์ 
เศรษฐีผู้มีความตระหน่ีน่ันคิดว่า ‘เราจักกินขนมเบ้ือง’ จึงให้ภรรยาทอดขนมเบ้ืองบนปราสาท ๗ ช้ัน เพราะกลัวคนเหล่าอ่ืนเห็น,
เธอจงไป ณ ท่ีน้ันแล้วทรมานเศรษฐี ทำาให้สิ้นพยศ๑  ให้ผัวเมียแม้ทั้ง ๒ ถือขนม และนำ้านม เนยใส นำ้าผึ้งและนำ้าอ้อย 
แล้วนำามายังพระเชตวันด้วยกำาลังของตน; 
วันน้ีเรากับภิกษุ ๕๐๐ รูปจักน่ังในวิหารน่ันแหละ, จกัทำาภตักิจด้วยขนมเท่าน้ัน.”
อถ สตฺถา ปาโต ว มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อามนฺเตสิ “เอโส โมคฺคลฺลาน ราชคหสฺส อวิทูเร สกฺกรนิคเม มจฺฉริเสฏฺฐี 
‘กปลฺลปูเว ขาทิสฺสามีติ อญฺเญสำ ทสฺสนภเยน สตฺตภูมิเก ปาสาเท กปลฺลปูเว ปาจาเปติ, 
ตวฺำ ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ทเมตวฺา นิพฺพิเสวนำ กตวฺา อุโภปิ ชายปติเก ปูเว จ ขีรสปฺปิมธุผาณิตานิ จ คาหาเปตฺวา 
อตตฺโน พเลน เชตวนำ อาเนหิ,  อชชฺาหำ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ วิหาเรเยว นิสีทิสฺสามิ, ปูเวเหว ภตฺตกจิฺจำ กริสฺสามิ -อติิ อาห.

แม้พระเถระ กร็ับพระดำารัสของพระศาสดาว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” แล้วไปยังนิคมน้ันดว้ยกำาลังฤทธิ์ทันทีทีเดียว  
เป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อย ได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหบัญชร๒ แห่งปราสาทน้ัน เหมือนรูปแก้วมณี ลอยเด่นอยู่กลางอากาศเทียว.
เถโรปิ “สาธุ ภนฺเต -อิติ สตฺถุ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตาวเทว อิทฺธพิเลน ตำ นิคมำ คนฺตวฺา 
ตสฺส ปาสาทสฺส สีหปญฺชรทฺวาเร สุนิวตโฺถ สุปารุโต อากาเส เอว มณริูปกำ วิย อฏฺฐาสิ.

เพราะเห็นพระเถระน่ันแล  ดวงหทัยของมหาเศรษฐกี็สั่นสะท้าน.

๑ นิพพฺิเสวนำ แปลตามศัพท์ว่า มีความเสพผิดออกแล้ว.
๒ ศัพท์ว่า “สีหบัญชร” หมายความว่า หน้าต่างมีลูกกรง แปลตามศัพท์ว่า หน้าต่างมีสัณฐานประดุจกรงเล็บแห่งสีหะ.
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มหาเสฏฺฐิโน เถรำ ทิสฺวาว หทยมำสำ กมฺปิ.

เขาคิดว่า “เรามาที่น่ี เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้มรีูปอย่างน้ีน่ันแล,  แต่สมณะน้ียังมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้” 
เมื่อไม่เห็นเครื่องมอืที่ตนควรจะฉวยเอา เดือดดาลทำาเสียงตฏะๆ ประดุจก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟ จึงกลา่วอยา่งน้ีว่า 
“สมณะ ทา่นยืนอยู่ในอากาศ จกัได้อะไร?  แม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซ่ึงหารอยมิได้อยู่ ก็จักไม่ได้เหมือนกัน.”
โส “อหำ เอวรูปานำเยว ภเยน อิมำ ฐานำ อาคโต, อยญจฺ อาคนฺตฺวา วาตปานทวฺาเร ฐิโต -อติิ คเหตพพฺคฺคหณำ อปสฺสนฺโต 
อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา วิย โรเสนฺโต ตฏตฏายนฺโต เอวมาห 
“สมณ อากาเส ฐตฺวา กึ ลภิสฺสสิ, อากาเส อปเท ปทำ ทสฺเสตวฺา จงฺกมนฺโตปิ เนว ลภิสฺสสิ -อติิ.

พระเถระจงกรมกลับไปกลับมาในที่น้ันน่ันแล.
เถโร ตสฺมึเอว ฐาเน อปราปรำ จงฺกมิ.

เศรษฐีกล่าววา่ “ทา่นจงกรมอยูจ่ักได้อะไร? แม้น่ังด้วยบัลลังก์๑ ในอากาศ ก็จักไม่ได้เช่นกัน.”
เสฏฺฐี “จงฺกมนฺโต กึ ลภิสฺสสิ, อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทนฺโตปิ น ลภิสฺสสิเยว -อิติ อาห.

พระเถระจึงน่ังคู้บัลลังก์.
เถโร ปลฺลงฺกำ อาภชุิตฺวา นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีกลา่วกะท่านวา่ “ทา่นน่ังในอากาศ จักได้อะไร? แม้มายืนทีธ่รณีหน้าต่างกจ็ักไม่ได้.”
อถ นำ “อากาเส นิสินฺโน กึ ลภิสฺสสิ, อาคนฺตฺวา วาตปานอุมฺมาเร ฐิโตปิ น ลภิสฺสสิ -อิติ อาห.

พระเถระได้ยืนอยูท่ี่ธรณี (หน้าต่าง) แล้ว.
เถโร อุมฺมาเร อฏฺฐาสึ.

ลำาดับน้ัน เขากล่าวกะท่านวา่ “ทา่นยืนที่ธรณี (หน้าต่าง) จักได้อะไร?  แม้บังหวนควันแล้ว ก็จักไม่ได้เหมือนกัน”.
อถ นำ “อุมฺมาเร ฐิโต กึ ลภิสฺสสิ, ธูมายนฺโตปิ น ลภิสฺสสิเยว -อิติ อาห.

แม้พระเถระก็บังหวนควัน.
เถโรปิ ธูมายิ.

ปราสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกัน.
สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ.

อาการน้ัน ได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้ง ๒ ของเศรษฐีดว้ยเข็ม.
เสฏฺฐิโน อกฺขีนำ สูจิยา วิชฺฌนกาโล วิย อโหสิ.

เศรษฐีไม่กล่าวกะทา่นว่า “แม้ท่านให้ไฟโพลงอยู่ กจ็ักไม่ได้” เพราะกลัวไฟไหม้เรือน แล้วคิดว่า 
“สมณะน้ี จักเป็นผู้เกี่ยวข้องอยา่งสนิท ไม่ได้แล้วจักไม่ไป,  เราจักให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหน่ึง”  แล้วจึงกล่าวกะภรรยาว่า 
“นางผู้เจริญ เธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆ ชิ้นหน่ึง ให้แก่สมณะแล้ว จงส่งท่านไปเสียเถอะ.”

๑ นั่งขัดสมาธิ.
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เคหชฺฌายนภเยน ตำ “ปชฺชลนฺโตปิ น ลภิสฺสสิ -อติิ อวตฺวา “อยำ สมโณ สุฏฺฐุ ลคฺโค อลทฺธา น คมิสฺสติ, 
เอกมสฺส ปูวำ ทาเปสฺสามิ -อติิ ภริยำ อาห “ภทฺเท เอกำ ขุทฺทกปูวำ ปจติฺวา สมณสฺส ทตฺวา อุยฺโยเชหิ นำ -อิติ.

นางหยอดแป้งลงในถาดกระเบ้ืองนิดเดียว.
สา โถกำเอว ปิฏฺฐำ กปลฺลปาติยำ ปกฺขิปิ.

(แต่) ขนม (กลาย) เป็นขนมชิ้นใหญ่ ได้พองข้ึนเต็มทั่วทั้งถาด ตั้งอยู่แลว้.
มหาปูโว หุตวฺา สกลปาตึ ปูเรตฺวา อุทธฺุมาโต อฏฺฐาสิ.

เศรษฐีเห็นเหตุน้ัน กล่าวว่า “(ชะรอย) หล่อนจักหยิบแป้งมากไป” ดังน้ีแล้ว ตักแป้งหน่อยหน่ึงด้วยมุมทพัพีแล้ว 
หยอดเองทีเดียว.
เสฏฺฐี ตำ ทิสฺวา “พหุำ ตยา ปิฏฺฐำ คหิตำ ภวิสฺสติ -อิติ สยเมว ทพฺพิกณฺเณน โถกำ ปิฏฺฐำ คเหตวฺา ปกฺขิปิ.

ขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อน.
ปูโว ปุริมปูวโต มหนฺตตโร ชาโต.

เศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆ ดว้ยอาการอย่างน้ัน,  ขนมชิ้นน้ันๆ ก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียว.
เอวำ ยำ ยำ ปจติ, โส โส มหนฺตมหนฺโต ว โหติ.

เขาเบ่ือหน่าย จึงกล่าวกะภรรยาว่า “นางผู้เจริญ เธอจงให้ขนมแก่สมณะน้ีชิ้นหน่ึงเถอะ.”
โส นิพฺพินฺโน ภริยำ อาห “ภทฺเท อิมสฺส เอกำ ปูวำ เทหิ -อติิ.

เมื่อนางหยิบขนมชิ้นหน่ึงจากกระเช้า, ขนมทั้งหมดก็ติดเน่ืองเป็นอันเดียวกัน.
ตสฺสา ปจฺฉิโต เอกำ คณฺหนฺติยา, สพฺเพ เอกาพทฺธา อลฺลิยึสุ.

นางจึงกลา่วกะเศรษฐีว่า “นาย ขนมทั้งหมดตดิเน่ืองเป็นอันเดียวกันเสียแล้ว, ดิฉันไม่สามารถทำาให้แยกกันได้.”
สา เสฏฺฐึ อาห “สามิ สพฺเพ ปูวา เอกาพทธฺา, วิสุำ กาตุำ น สกฺโกมิ -อิติ.

แม้เขากล่าววา่ “ฉันจักทำาเอง,” แล้วก็ไม่อาจทำาได้.
“อหำ กริสฺสามิ -อิติ โสปิ กาตุำ นาสกฺขิ.

ถึงทั้ง ๒ คน จับที่ริม (แผ่นขนม) แม้ดึงออกอยู่ ก็ไมอ่าจให้แยกออกจากกันได้เลย.
อุโภปิ ชนา โกฏิยำ คเหตฺวา กฑฺฒนฺตาปิ วิโยเชตุำ นาสกฺขึสุเอว.

ครั้นเมื่อเศรษฐีน้ัน ปลำ้าอยู่กับขนม (เพื่อจะให้แยกกัน), เหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้ว, ความหิวกระหายก็หายไป.
อถสฺส ปูเวหิ สทฺธึ วายมนฺตสฺเสว, สรรีโต เสทา มุจจฺึสุ, ปิปาสา อุปจฺฉิชฺชิ.

ลำาดับน้ัน เขากล่าวกะภรรยาวา่ “นางผู้เจริญ ฉันไม่มีความต้องการขนมแล้ว, เธอจงให้แก่สมณะเกิด”
ตโต ภริยำ อาห “ภทฺเท น เม ปูเวหิ อตฺโถ, สมณสฺส เทหิ -อิติ.

นางฉวยกระเชา้แล้วเข้าไปหาพระเถระ.
สา ปจฺฉึ อาทาย เถรำ อุปสงฺกมิ.
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พระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้ง ๒, กลา่วคุณพระรัตนตรัย, แสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิ  
ให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่า “ทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล, ยัญที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผล.”
เถโร อุภินฺนำปิ ธมฺมำ เทเสสิ, ติณฺณำ รตนานำ คุณำ กเถสิ 
“อตฺถิ ทินฺนำ อตฺถิ ยิฏฺฐำ -อิติ ทินฺนทานาทีนำ ผลำ คคณตเล จนฺทำ วิย ทสฺเสสิ.

เศรษฐีฟังธรรมน้ันแล้ว มีจติเลื่อมใส กล่าววา่ “ทา่นผู้เจริญ ทา่นจงมาน่ังฉันบนบัลลังก์น้ีเถิด.”
ตำ สุตฺวา ปสนฺนจิตฺโต “เสฏฺฐี ภนฺเต อาคนฺตฺวา อิมสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสีทติฺวา ปริภุญฺชถ -อิติ อาห.

[พระเถระนำาเศรษฐีและภรรยา ไปเฝ้าพระศาสดา]

พระเถระกลา่วว่า 
“มหาเศรษฐี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน่ังในวิหารกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ด้วยตั้งพระหทัยว่า “จักเสวยขนม”, 
เมื่อท่านมีความชอบใจ, เศรษฐี ทา่นจงให้ภรรยาถือเอาขนมและวตัถุอื่นมีนำ้านมเป็นต้น, 
พวกเราจักไปสู่สำานักของพระศาสดา.”
เถโร “มหาเสฏฺฐิ สมฺมาสมพฺุทฺโธ ‘ปูเว ขาทิสฺสามีติ ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ วิหาเร นิสินฺโน, 
ตุมฺหากำ รจุิยา สติ, เสฏฺฐิ ภริยำ ปูเว จ ขีราทีนิ จ คณฺหาเปถ, สตฺถุ สนฺตกิำ คมิสฺสาม -อติิ อาห.

เศรษฐี. ก็บัดน้ี พระศาสดาประทับอยู่ ณ ท่ีไหนเล่า? ครับ.
“กหำ ปน ภนฺเต เอตรหิ สตฺถา -อิติ.

พระเถระ. ประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร ในที่สุดแห่งที่ ๔๕ โยชน์จากที่น้ี เศรษฐี.
“อิโต ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก เชตวนวิหาเร เสฏฺฐิ -อิติ.

เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ พวกเราจกัไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่าน้ี จะไม่ลว่งเลยเวลาอย่างไร?
“ภนฺเต กาลำ อนติกกฺมิตฺวา เอตตฺกำ อทฺธานำ กถำ คมิสฺสาม -อติิ.

พระเถระ. มหาเศรษฐี เมื่อท่านมีความชอบใจ, เราจกันำาท่านทั้ง ๒ ไปดว้ยกำาลังของตน;  
หัวบันไดปราสาทของท่าน จักมีในที่ของตนน่ีเอง,  แตเ่ชิงบันได จักมทีี่ซุ้มประตูพระเชตวัน,  
เราจักนำาไปสู่พระเชตวัน โดยกาลชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบน ไปยังชั้นล่าง.

“มหาเสฏฺฐิ ตุมฺหากำ รจุิยา สติ, อหำ โว อตฺตโน พเลน๑ เนสฺสามิ, ตุมฺหากำ ปาสาเท โสปาณสีสำ อตตฺโน ฐาเน เอว ภวิสฺสติ, 
โสปาณปริโยสานำ ปน เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก ภวิสฺสติ, อุปริปาสาทา เหฏฺฐาโอตรณกาลมตฺเตเนว๒ เชตวนำ เนสฺสามิ -อิติ.

เขารับวา่ “ดีละ ครับ.”
โส “สาธุ ภนฺเต -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

พระเถระทำาหัวบันไดไว้ในที่น้ันน่ันเองแล้ว อธิษฐานว่า “ขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวัน.”
เถโร โสปาณสีสำ ตตฺเถว กตฺวา “โสปาณปาทมูลำ เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก โหตุ -อิติ อธิฏฺฐาสิ.

บันไดก็ได้เป็นแล้วอยา่งน้ันน่ันแล.

๑ สี. ยุ. อิทฺธิพเลน.
๒ สี. ยุ. เหฏฺฐาปาสาทำ.
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ตเถว อโหสิ.

พระเถระให้เศรษฐีและภรรยาถึงพระเชตวัน เร็วกวา่กาลที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นล่าง.
เถโร เสฏฺฐิญฺจ ภริยญฺจ อุปริปาสาทา เหฏฺฐาโอตรณกาลโต ขิปฺปตรำ เชตวนำ สมฺปาเปสิ.

สามีภรรยาแม้ทั้ง ๒ คนน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลกาล.
เต อุโภปิ สตฺถารำ อุปสงฺกมติฺวา กาลำ อาโรเจสุำ.

พระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่โรงฉันแล้ว ทรงน่ังบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แล้ว พร้อมด้วยภกิษุสงฆ์.
สตฺถา ภตฺตคฺคำ ปวิสิตวฺา ปญฺญตตฺพทฺุธาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.

มหาเศรษฐีได้ถวายทักษิโณทกแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข.
มหาเสฏฺฐี พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทกฺขิโณทกำ อทาสิ.

ภรรยาใส่ขนมในบาตรของพระตถาคตเจ้าแล้ว.
ภริยา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปูวำ ปติฏฺฐาเปสิ.

แม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยา ก็บริโภคขนมพอแก่ความต้องการ.
มหาเสฏฺฐีปิ ภริยาย สทฺธึ ยาวทตฺถำ ปูวำ ขาทิ.

ความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลย.
ปูวานำ ปริโยสานเมว น ปญฺญายติ.

แม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและ (ให้) แก่คนกินเดนทั้งหลายแล้ว  
ความหมดสิ้นไป (แห่งขนม) ก็ไม่ปรากฏอยู่น่ันเอง.
สกลวิหาเร ภิกฺขูนญฺจ วิฆาสาทานญฺจ ทินฺเนสุปิ, ปริยนฺโต น ปญฺญายเตว.

เขาทั้ง ๒ จึงกราบทูลพระผู้มพีระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขนมหาถึงความหมดไปไม่.”
“ภนฺเต ปูวา ปรกิฺขยำ น คจฺฉนฺติ -อติิ ภควโต อาโรเจสุำ.

พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน ท่านทั้ง ๒ จงทิ้งเสียที่ซุ้มประตพูระเชตวัน.”
“เตนหิ เชตวนทฺวารโกฏฺฐเก ฉฑฺเฑถ -อิติ อาห.

เขาทั้ง ๒ กท็ิ้งแล้วที่เงื้อมซ่ึงไม่ไกลซุ้มประตู (พระเชตวัน).
เต ทวฺารโกฏฺฐกสฺส อวิทูเร ปพฺภารฏฺฐาเน ฉฑฺฑยึสุ.

แม้ทุกวันน้ี ที่น้ัน ก็ยังปรากฏชื่อวา่ “เงื้อมขนมเบ้ือง.”
อชฺชาปิ ตำ ฐานำ “กปลฺลปูวปพฺภารนฺเตวฺว ปญฺญายติ.

มหาเศรษฐีพร้อมดว้ยภรรยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหน่ึงแล้ว.
มหาเสฏฺฐี สห ภริยาย ภควนฺตำ อุปสงฺกมติฺวา เอกมนฺตำ อฏฐฺาสิ.

พระผู้มีพระภาคไดท้รงทำาอนุโมทนาแล้ว.
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ภควา อนุโมทนำ อกาสิ.

ในกาลจบอนุโมทนา สามีและภรรยาแม้ทั้ง ๒ ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
ข้ึนบันไดที่ซุ้มประตู (พระเชตวัน) แล้ว  (ปรากฏ) สถิตอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียว.
อนุโมทนาวสาเน อุโภปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สตฺถารำ วนฺทติฺวา 
ทฺวารโกฏฺฐเก โสปาณำ อารุยฺห อตฺตโน ปาสาเทเยว ปติฏฺฐหึสุ.

ตั้งแต่น้ันมา เศรษฐีได้เกลี่ยทรัพย์จำานวน ๘๐ โกฏิ ในพระพุทธศาสนาน่ันแหละ.
ตโต ปฏฺฐาย เสฏฺฐี อสีติโกฏธินำ พทฺุธสาสเนเยว วิกฺกริิ.

[พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ]

ในเวลาเย็นวันรุ่งข้ึน พวกภกิษุประชุมกันในโรงธรรม น่ังกลา่วคุณกถาของพระเถระว่า 
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย จงดูอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะ, 
ท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธา ไมก่ระทบกระทั่งโภคะ ทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหน่ีโดยครู่เดียว 
ทำาให้หมดพยศแล้ว ให้ถือเขาขนมนำามาสูพ่ระเชตวัน ทำาไว้ตรงพระพักตรพ์ระศาสดาแล้ว 
ให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล  น่าอัศจรรย์! พระเถระมีอานุภาพมาก (จริง).”
ปุนทิวเส สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ สนฺนิปติตา ภิกฺขู “ปสฺสถาวุโส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส อานุภาวำ, 
อนุปหจฺจ นาม สทฺธำ อนุปหจฺจ โภเค มจฺฉริเสฏฺฐึ มุหุตฺเตน ทมติฺวา นิพพฺิเสวนำ กตฺวา ปูเว คาหาเปตฺวา เชตวนำ อาเนตฺวา 
สตฺถุ สมฺมุขำ กตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาเปสิ อโห มหานุภาโว เถโร -อติิ เถรสฺส คุณกถำ กเถนฺตา นิสีทึสุ.

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำา ของพวกภิกษุด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์ เสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมด้วยเรื่องอะไรกันหนอ?”  
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี” จึงตรัสสรรเสริญพระเถระว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาอันภิกษุผู้ทรมานสกุล ไมก่ระทบกระทั่งศรัทธา ไม่กระทบกระทั่งโภคะ ไมใ่ห้สกุลชอกชำ้า 
ไม่เบียดเบียน (สกุล)  เป็นดุจแมลงภู่เคล้าเอาละอองจากดอกไม้  
เข้าไปหา (สกุล) แล้ว ควรให้รูพุ้ทธคุณ, โมคคัลลานะบุตรของเราก็เป็นเช่นน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ทิพพฺาย โสตธาตุยา ภิกฺขูนำ กถำ สตฺุวา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, 
“อิมาย นามา -อติิ วุตฺเต, “ภิกฺขเว กุลทมเกน นาม ภิกฺขุนา อนุปหจฺจ สทธฺำ อนุปหจฺจ โภเค กุลำ อกิลเมตฺวา อวิเหเฐตฺวา 
ปุปฺผโต เรณุำ คณฺหนฺเตน ภมเรน วิย อุปสงฺกมิตวฺา พุทธฺคุณำ ชานาเปตพฺพำ ตาทิโส มม ปุตฺโต โมคฺคลฺลาโน -อติิ เถรำ ปสำสิตฺวา 
อิมำ คาถมาห 

“มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน เหมือนแมลงภู่ไม่ยังดอก สี และกลิ่นให้ชอกชำ้า 
ถือเอา (แต่) รสแล้วบินไป ฉะน้ัน.”

“ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ วณฺณคนฺธำ อเหฐยำ
ปเลติ รสมาทาย เอวำ คาเม มุนี จเร -อิติ.
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ชาติแห่งสัตว์ผู้ทำานำ้าหวานชนิดใดชนิดหน่ึง ช่ือวา่ ภมร ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ ภมโร -อติิ ยากาจิ มธกุรชาติ.

บทว่า ปุปฺผำ เป็นต้น  ความว่า  ผึ้ง๑เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ ไม่ยังดอก สี และกลิ่นให้ชอกชำ้า คือว่า ไม่ให้เสียหาย บินไป.
ปุปฺผำ -อติิ ปุปฺผาราเม จรนฺโต ปุปฺผญฺจ วณฺณญจฺ คนฺธญจฺ อเหเฐนฺโต อวินาเสนฺโต จรติ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า ปเลติ  ความว่า  ครั้นบินไปอย่างน้ันแล้ว ดื่มรสจนพอความต้องการ 
คาบเอารสแม้อื่นไป เพื่อประโยชน์แก่การทำานำ้าหวานแล้ว บินไป.
ปเลติ -อิติ เอวำ จริตวฺา ยาวทตฺถำ รสำ ปิวิตฺวา อปรมฺปิ มธุกรณตฺถาย อาทาย ปเลติ.

ผึ้งน้ัน ร่อนลงสู่ป่าชัฏแห่งหน่ึงแล้ว เก็บรสซ่ึงเจือดว้ยธุลีน้ันไว้ในโพรงไม้แห่งหน่ึงแล้ว ทำารสนำ้าหวานให้เป็นนำ้าผึ้งโดยลำาดับ;  
ดอก หรือสี และกลิ่นของดอกไม้น้ัน หาชอกชำ้าไป เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งผึ้งน้ันเป็นปัจจัยไม่   
ที่แท้ สิ่งทั้งหมด คงเป็นปกติอยู่น่ันเอง.
โส เอกำ๒ วนคหนำ อชฺโฌคาเหตฺวา เอกสฺมึ รุกฺขสุสิเร ตำ รชมิสฺสกำ รสำ ฐเปตฺวา อนุปุพฺเพน มธรุสำ มธุำ กโรติ 
น ตสฺส ปุปฺผาราเม จริตปฺปจฺจยา ปุปฺผำ วณณฺคนฺธำ วาสฺส วิคจฺฉติ อถโข สพฺพำ ปากติกเมว โหติ.

บาทพระคาถาว่า เอวำ คาเม มุนี จเร  ความว่า พระอนาคาริยมุนี ต่างโดยเสขะและอเสขะ ก็ฉันน้ัน 
เที่ยวรับภิกษาในบ้านโดยลำาดับสกุล.
เอวำ คาเม มุนี จเร -อิติ เอวำ เสขาเสขเภโท อนาคาริยมุนิ กุลปฏิปาฏิยา คาเม ภิกฺขำ คณฺหนฺโต จรติ -อิติ อตฺโถ.

แท้จริง การเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะ หามีแก่สกุลทั้งหลาย เพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีน้ันเป็นปัจจัย ไม่,  
ศรัทธาก็ดี โภคะก็ดี คงเป็นปกติอยู่น่ันเอง;  
ก็แล พระเสขมุนีและอเสขมุนี ครั้นเที่ยวไปอย่างน้ัน ออกมาแล้ว,  
พระเสขมุนี ปูสังฆาฏิ น่ัง ณ ท่ีๆ สบายด้วยนำ้า ภายนอกบ้านก่อนแล้ว 
พิจารณา (อาหารบิณฑบาต) ด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยนำ้ามันหยอดเพลา ผ้าปิดแผล และเน้ือแห่งบุตร 
แล้วฉันบิณฑบาต หลบเข้าไปสู่ไพรสณฑ์เห็นปานน้ัน พจิารณากัมมัฏฐานเป็นไปภายใน 
ทำามรรค ๔ และผล ๔ ให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้,  
ส่วนพระอเสขมุนี ประกอบการอยู่สบายในทิฏฐธรรมเนืองๆ.
น หิ ตสฺส คาเม จรณปฺปจฺจยา กุลานำ สทฺธาหานิ วา โภคหานิ วา โหติ, สทธฺาปิ โภคาปิ ปากติกาว โหนฺติ, 
เอวำ จริตวฺา จ ปน นิกฺขมิตฺวา เสขมุนิ ตาว พหิคาเม อุทกผาสุกฏฺฐาเน สงฺฆาฏึ ปญฺญาเปตวฺา นิสินฺโน 
อกฺขภญฺชนวณปฏิจฺฉาทนปุตฺตมำสุปมาวเสน ปจฺจเวกฺขนฺโต ปิณฺฑปาตำ ปริภุญฺชิตวฺา ตถารูปํ วนสณฺฑำ อนุปวิสติฺวา 
อชฺฌตตฺิกกมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต จตตฺาโร มคฺเค จตฺตาริ จ ผลานิ หตฺถคตาเนว กโรติ อเสขมุนิ ปน ทิฏฺฐธมฺมสุขวิหารมนุยุญฺชติ.

บัณฑิตพึงทราบความที่มุนีน้ันควรเห็นสมกับผึ้ง โดยการทำานำ้าหวาน เช่นน้ี.
อยมสฺส ภมเรน สทฺธึ มธุกรณสริกฺขตา เวทิตพพฺา.

๑ ภมร ผ้ึง, แมลงภู่
๒ สี. ยุ. เอวำ.
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แต่ในที่น้ีทรงประสงค์เอาพระขีณาสพ.
อิธ ปน ขีณาสโว อธิปฺเปโต.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

พระศาสดา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนาน้ีแล้ว เพื่อจะประกาศคุณของพระเถระแม้ให้ยิ่ง จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหน่ีในบัดน้ีเท่าน้ันก็หาไม่,  
แม้ในกาลก่อน เธอก็ทรมานเขาแล้ว ให้รู้ความเกี่ยวเน่ืองกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ี ทรงนำาอดีตนิทาน (มาสาธก) ตรัสอิลลีสชาดก๑ น้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ วตวฺา อตฺุตรึปิ เถรสฺส คุณำ ปกาเสตุำ “น ภิกฺขเว อิทาเนว โมคฺคลฺลาเนน มจฺฉริเสฏฺฐี ทมิโต, 
ปุพฺเพปิ นำ ทเมตฺวา กมฺมผลสมพฺนฺธำ ชานาเปสิเอวา -อิติ อิมมตฺถำ ปกาเสนฺโต อตีตำ อาหรติฺวา

“คนทั้ง ๒ เป็นคนกระจอก  คนทั้ง ๒ เป็นคนค่อม
คนทั้ง ๒ เป็นคนมีตาเหล่  คนทั้ง ๒ มีต่อมบนศีรษะ,
เราไม่รู้จกัเศรษฐีชื่ออิลลีส (วา่) คนไหน?”  ดังน้ีแล.

“อุโภ ขญฺชา อุโภ กุณี อุโภ วิสมจกฺขุกา 
อุภินฺนำ ปีฬกา สีเส๒ นาหำ ชานามิ อิลฺลิสำ -อติิ

อิมำ อิลฺลีสชาตกำ๓ กเถสิ -อิติ.

เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหน่ี จบ.
มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏฺฐกถา ๒/๑๖๓.
๒ สี. ยุ. ชาตา.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๖๓.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๕๙ • ๖. เร่ืองปาฏิกาชีวก • ๖. เร่ืองปาฏิกาชีวก

๖. เรือ่งปาฏิกาชีวก
๖. ปาฏิกาชีวกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภอาชีวกชื่อปาฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น ปเรสำ วิโลมานิ” 
เป็นต้น.
“น ปเรสำ วิโลมานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ปาฏิกำ นาม อาชีวกำ อารพฺภ กเถสิ.

[ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า]

ดังได้สดับมา หญิงแม่เรือนคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี ปฏิบัติอาชีวกชื่อปาฏิกะ ต้ังไวใ้นฐานะดังลูก.
สาวตฺถิยำ กริ เอกา คหปตานี ปุตฺตฏฺฐาเน ฐเปตวฺา ปาฏกิำ นาม อาชวีกำ ปฏิชคฺคติ.

พวกมนุษย์ในเรือนใกล้เคียงของนาง ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว มาพรรณนาพระพุทธคุณ โดยประการต่างๆ เป็นต้น
วา่ “แหม! พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย น่าอัศจรรย์ (นัก).”
ตสฺสานนฺตรฆเรสุ มนุสฺสา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อาคนฺตวฺา “อโห อจฺฉริยา พุทธฺานำ ธมฺมเทสนา -อิติ นานปฺปกาเรหิ พุทธฺคุเณ
วณฺเณนฺติ.

[นางอยากไปฟังธรรม แต่ไม่สมประสงค์]

หญิงแม่เรือนน้ัน ฟังถ้อยคำาสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา้แล้ว ประสงค์จะไปสู่วิหารแล้วฟังธรรม 
จึงเล่าความน้ันแก่อาชีวก แล้วกลา่วว่า “พระผู้เป็นเจา้ ดิฉันจักไปสำานักของพระพทุธเจ้า.”
สา พุทธฺานำ คุณกถำ สุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ โสตุกามา ตมตฺถำ อาชีวกสฺส กเถตวฺา 
“คจฺฉิสฺสามหำ พุทฺธสฺส สนฺติกำ อยฺย -อิติ อาห.

อาชวีกน้ัน ห้ามว่า “อยา่ไปเลย” แล้วห้ามนางแม้ผู้อ้อนวอนอยู่แล้วๆ เล่าๆ น่ันแล.
โส “มา คจฺฉาหิ -อิติ นิวาเรตฺวา ตำ ปุนปฺปุนำ ยาจมานมฺปิ นิวาเรสิ เอว.

นางคิดว่า “พระผู้เป็นเจ้าน้ี ไม่ให้เราไปวิหารฟังธรรม,  เราจกันิมนต์พระศาสดามา แล้วฟังธรรมในที่น้ีแหละ” ดังน้ีแล้ว 
ในเวลาเย็น จึงเรียกบุตรชายมาแล้วส่งไปด้วยคำาวา่ “เจ้าจงไป, จงนิมนตพ์ระศาสดามาเพื่อเสวยภัตตาหารพรุ่งน้ี.”
สา “อยำ มม วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ โสตุำ น เทติ, สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา อิเธว ธมฺมำ สุณิสฺสามิ -อติิ 
สายณฺหสมเย ปุตฺตำ ปกฺโกสิตฺวา “คจฺฉ, สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตหิ -อติิ เปเสสิ.

บุตรชายน้ัน เมื่อจะไป ก็ไปที่อยู่ของอาชีวกก่อน ไหว้อาชีวก แล้วน่ัง.
โส คจฺฉนฺโต ปฐมตรำ อาชีวกสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ตำ วนฺทติฺวา นิสีทิ.

ทีน้ัน อาชีวกน้ันถามเขาว่า “เธอจะไปไหน?”
อถ นำ โส “กหำ คจฺฉสิ -อิติ อาห.

บุตร. ผมจะไปนิมนต์พระศาสดา ตามคำาสั่งของคุณแม่.
“มาตุ วจเนน สตฺถารำ นิมนฺเตตุำ คจฺฉามิ -อติิ.
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อาชวีก. อยา่ไปสำานักของพระองค์เลย.
“มา ตสฺส สนฺตกิำ คจฺฉาหิ -อติิ.

บุตร. ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า,  ผมจกัไป.
“อลำ อยฺย๑, คจฺฉิสฺสามหำ -อติิ.

อาชวีก. เราทั้ง ๒ คน จกักินเครื่องสักการะ ที่คุณแม่ของเธอทำาถวายพระศาสดาน่ัน, อย่าไปเลย.
“เอตสฺส กตสกฺการำ อุโภปิ ขาทิสฺสาม, มา คจฺฉ -อติิ.

บุตร. ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า,  คุณแม่จกัดุผม.
“อลำ อยฺย, มาตา เม ตชฺเชสฺสติ -อิติ.

อาชวีก. ถ้ากระน้ัน ก็ไปเถิด,   ก็แล ครั้นไปแล้ว จงนิมนต์ (แต่) อย่าบอกวา่ 
‘พระองค์พึงเสด็จไปเรือนของพวกข้าพระองค์ในที่โน้นในถนนโน้น หรือโดยหนทางโน้น’  
(ทำา) เป็นเหมือนยืนอยู่ในทีใ่กล้ เหมือนจะไปโดยหนทางอื่น จงหนีมาเสีย.

“เตนหิ คจฺฉ, คนฺตฺวา จ ปน นิมนฺเตตฺวา ‘อมฺหากำ เคหำ อสุกฏฺฐาเน วา อสุกวีถิยำ วา อสุกมคฺเคน วา คนฺตพพฺนฺติ มา อาจิกฺข 
สนฺติเก ฐิโต วิย อญฺเญน มคฺเคน คจฺฉนฺโต วิย ปลายติฺวา เอหิ -อติิ.

[บุตรชายทำาตามคำาของอาชีวก]

เขาฟังถ้อยคำาของอาชีวกแลว้ ไปสำานักของพระศาสดา นิมนต์แล้ว ทำากิจทุกสิ่งโดยทำานองอาชีวกกล่าวแล้วน่ันแล  
แล้วไปสำานักของอาชีวกน้ัน ถูกอาชวีกถามวา่ “เธอทำาอย่างไร?” จึงตอบว่า “ที่ท่านบอกทั้งหมด ผมทำาแล้ว ครับ.”
โส อาชีวกสฺส กถำ สตฺุวา สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา นิมนฺเตตฺวา อาชีวเกน วตฺุตนิยาเมเนว สพฺพำ กตวฺา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
“กินฺเต กตำ -อิติ ปุฏฺโฐ “สพพฺำ กตำ อยฺย -อติิ อาห.

อาชวีกกลา่วว่า “เธอทำาดีแล้ว,  เราทั้ง ๒ คน จกักินเครื่องสักการะที่คณุแม่ของเธอทำาไว้เพื่อพระศาสดาน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน อาชีวกได้ไปสู่เรือนน้ันแตเ่ช้าตรู่.
“ภทฺทกนฺเต กตำ,  ตสฺส กตสกกฺารำ อุโภปิ ขาทิสฺสาม -อิติ วตวฺา ปุนทิวเส อาชวีโก ปาโต ว ตำ เคหำ อคมาสิ.

พวกคนในบ้านพาอาชวีกน้ันให้ไปน่ังที่ห้องหลัง.
ตำ คเหตวฺา ปจฺฉาคพฺเภ นิสีทาเปสุำ.

พวกมนุษย์ผู้คุ้นเคยฉาบทาเรือนน้ันดว้ยโคมัยสด  โปรยดอกไม้ซ่ึงมีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ลง 
แล้วปูลาดอาสนะอันควรแก่คา่มาก เพื่อประโยชน์แก่การทรงน่ังของพระศาสดา.
ปฏิวิสฺสกมนุสฺสา ตำ เคหำ อลฺลโคมเยน อุปลิมฺปิตฺวา ลาชปญฺจมานิ ปุปฺผานิ วิกฺกริิตวฺา 
สตฺถุ นิสีทนตฺถาย มหารหำ อาสนำ ปญฺญาเปสุำ.

จริงอยู่ พวกมนุษย์ที่ไม่คุ้นเคยกันพระพุทธเจ้า ยอ่มไม่รู้จกัการปูลาดอาสนะ.
พุทฺเธหิ สทฺธึ อปรจิิตมนุสฺสา หิ อาสนปญฺญตตฺึ น ชานนฺติ.

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร มม มาตุ ภายามิ -อิติ อตฺถิ.
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[พระพุทธเจ้าเสด็จไปเรือนอุบาสกิา]

อน่ึง ชื่อว่ากจิ (เน่ือง) ด้วยผู้แสดงทาง ย่อมไม่มีแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย: 
พุทธฺานญฺจ มคฺคเทสเกน กิจฺจำ นาม นตฺถิ. 

เพราะหนทางทั้งหมด แจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าเหล่าน้ันแล้วว่า 
“ทางน้ีไปนรก, น้ีไปกำาเนิดดิรจัฉาน, น้ีไปเปตวิสัย, น้ีไปมนุษยโลก, น้ีไปเทวโลก, น้ีไปอมตนิพพาน” 
ในวันที่ทรงยังหมื่นแห่งโลกธาตใุห้หวั่นไหว แล้วบรรลุสัมโพธิที่โคนต้นโพธิน่ันแล.
โพธิมูเล ทสสหสฺสีโลกธาตุำ กมฺเปตวฺา สมฺโพธึ ปตฺตทวิเสเยว หิ เนสำ “อยำ มคฺโค นิรยำ คจฺฉติ, อยำ ตริจฺฉานโยนึ, อยำ เปตตฺิวิสยำ, 
อยำ มนุสฺสโลกำ, อยำ เทวโลกำ, อยำ อมตมหานิพฺพานำ -อติิ. สพฺเพ มคฺคา อาวิภูตา.

จึงไม่มีคำาที่ควรกล่าวในหนทางแห่งสถานทีต่่างๆ  มีคามและนิคมเป็นต้นเลย.
คามนิคมาทีนำ มคฺเค วตฺตพฺพเมว นตฺถิ.

เพราะฉะน้ัน พระศาสดา ทรงถือบาตรและจีวรแล้ว จึงเสดจ็ไปสู่ประตูเรอืนของมหาอุบาสิกาแต่เชา้ตรู่.
ตสฺมา สตฺถา ปาโต ว ปตตฺจีวรมาทาย มหาอุปาสกิาย เคหทฺวารำ คโต.

นางออกมาจากเรือน ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์  อัญเชิญให้เสดจ็เข้าไปภายในเรือน  
ให้ทรงน่ังเหนืออาสนะ แล้วถวายทกัษิโณทก อังคาสด้วยขาทนียะ (และ) โภชนียะอันประณตี.
สา เคหา นิกฺขมิตฺวา สตฺถารำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา อนฺโตฆเร ปเวเสตวฺา อาสเน นิสีทาเปตฺวา 
ทกฺขิโณทกำ ทตวฺา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน ปริวิสิ.

อุบาสิกาประสงคจ์ะให้พระศาสดาผู้ทรงภตักิจเสรจ็แล้ว ทรงทำาอนุโมทนา จึงรับบาตรแล้ว.
อุปาสิกา กตภตฺตกิจฺจสฺส สตฺถุโน อนุโมทนำ กาเรตุกามา ปตฺตำ คณฺหิ.

[อุบาสกิาฟังธรรม แล้วถกูอาชีวกด่า]

พระศาสดา ทรงเริ่มธรรมกถาสำาหรับอนุโมทนา ด้วยพระสรุเสียงอันไพเราะ.
สตฺถา มธุรสฺสเรน อนุโมทนธมฺมกถำ อารภิ.

อุบาสิกา ฟังธรรมพลางให้สาธกุารว่า “สาธุ สาธุ.”
อุปาสิกา “สาธุ สาธุ -อิติ สาธกุารำ ททมานา ธมฺมำ สุณิ.

อาชวีกน่ังอยู่ห้องหลังน่ันแล ได้ยินเสียงนางให้สาธุการแล้ว ฟังธรรมอยู่ ไม่อาจจะอดรนทนอยู่ได้, จึงออกไป ด้วยคดิว่า 
“ที่น้ีแหละ นางไม่เป็นของเราละ” ดังน้ีแล้ว ด่าอุบาสิกาและพระศาสดาโดยประการต่างๆ วา่ 
“อีกาฬกัณณี มึงเป็นคนฉิบหาย,  มึงจงทำาสักการะน้ีแก่สมณะน่ันเถิด” ดังน้ีเป็นต้น หนีไปแล้ว.
อาชวีโก ปจฺฉาคพฺเภ นิสินฺโนว ตสฺสา สาธกุารำ ทตฺวา ธมฺมำ สุณนฺติยา สทฺทำ สุตฺวา สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ, 
“น อิทาเนว สา มยฺหำ -อติิ นิกฺขมิตวฺา “นฏฺฐาสิ กาฬกณฺณิ, เอตสฺส เอตำ สกฺการำ กโรหิ -อิติ 
นานปฺปกาเรน อุปาสิกญฺจ สตฺถารญฺจ อกฺโกสนฺโต ปลายิ.
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[อุบาสกิามีจิตฟุ้งซ่าน]

อุบาสิกาละอาย เพราะถ้อยคำาของอาชวีกน้ัน ไม่อาจจะส่งจติซ่ึงถึงความฟุ้งซ่าน๑ ไปตามกระแสแห่งเทศนาได้.
อุปาสิกา ตสฺส กถาย ลชชฺิตา อญฺญถตฺตำ คตำ จิตตฺำ เทสนานุสาเรน เปเสตุำ นาสกฺขิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะนางว่า “อุบาสิกา เธอไม่อาจทำาจิตให้ไปตาม (แนว) เทศนาได้หรือ?”
อถ นำ สตฺถา “กึ อุปาสิเก จิตฺตำ เทสนานุคตำ๒ กาตุำ น สกฺโกสิ -อติิ.

อุบาสิกา. พระเจา้ค่ะ เพราะถ้อยคำาของอาชวีกน้ี  จิตของข้าพระองค์ เข้าถึงความฟุ้งซ่านเสียแล้ว.
“ภนฺเต เอตสฺส เม กถาย จิตตฺำ อญฺญถตตฺำ อุปคตำ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำาที่ชนผู้ไม่เสมอภาคกันเห็นปานน้ีกล่าว.  
การไม่คำานึงถึงถ้อยคำาเห็นปานน้ีแล้ว ตรวจดูกิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำาของตนเท่าน้ันจึงควร” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “เอวรูปสฺส วิสภาคชนสฺส กถิตำ กถำ นาม อาวชฺชิตุำ น วฏฺฏติ, 
เอวรูปํ อสมนฺนาหรติฺวา อตฺตโน กตากตเมว โอโลเกตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“บุคคลไม่ควรทำาคำาแสยงขนของคนเหล่าอื่น ไว้ในใจ,  
ไม่ควรแลดกูิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำา ของคนเหล่าอื่น,  
พึงพิจารณากิจที่ทำาแล้ว และยังมิได้ทำา ของตนเทา่น้ัน.”

“น ปเรสำ วิโลมานิ น ปเรสำ กตากตำ 
อตตฺโน ว อเวกเฺขยฺย กตานิ อกตานิ จ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ น ปเรสำ วิโลมานิ  ความว่า 
ไม่ควรทำาคำาแสยงขน คือคำาหยาบ ได้แก่ คำาตัดเสียซ่ึงความรกั ของคนเหล่าอื่น ไว้ในใจ.
ตตฺถ น ปเรสำ วิโลมานิ -อติิ ปเรสำ วโิลมานิ ผรุสานิ มมฺมจฺเฉทวจนานิ น มนสิกาตพฺพานิ.

บาทพระคาถาว่า น ปเรสำ กตากตำ  ความว่า ไม่ควรแลดกูรรมที่ทำาแล้วและยังไม่ไดท้ำา ของคนเหล่าอื่น อย่างน้ีว่า 
“อุบาสกโน้น ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส,  แม้วัตถุมีภิกษาทพัพีหน่ึงเป็นต้น ในเรือน เขาก็ไมใ่ห้,  สลากภัตเป็นต้นเขาก็ไม่ให้,  
การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ไม่มีแก่อุบาสกน้ัน;  
อุบาสิกาโน้นก็เหมือนกัน ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส, ภิกษาทัพพีหน่ึงเป็นต้น ในเรือนนางก็ไมใ่ห้, สลากภตัเป็นต้นก็ไม่ให้, 
การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ก็ไม่มีแก่อุบาสิกาน้ัน,   
ภิกษุโน้นก็เช่นกัน ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ทั้งไม่ทำาอุปัชฌายวตัร, ไม่ทำาอาจริยวัตร, ไม่ทำาอาคันตุกวตัร, 
ไม่ทำาวัตรเพื่อภิกษุผู้เตรียมจะไป, ไม่ทำาวตัรที่ลานพระเจดีย์, ไม่ทำาวตัรในโรงอุโบสถ, ไม่ทำาวตัรที่หอฉัน, 
ไม่ทำาวัตรมีวัตรในเรือนไฟเป็นอาทิ,  ทั้งธดุงค์ไรๆ ก็ไม่มีแก่เธอ, 
แม้เหตุสักว่าความอุตสาหะเพือ่ความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี ก็ไม่มี.”

๑ อญฺญตถฺตฺตำ แปลตามศัพท์ว่า ซึ่งความเป็นอย่างอ่ืน.
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ญาณำ -อิติ อตฺถิ.
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น ปเรสำ กตากตำ -อิติ 
“อสุโก อุปาสโก อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน, นาปิสฺส เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ, น สลากภตฺตาทีนิ, น จีวราทิปฺปจฺจยทานำ 
เอตสฺส อตฺถิ, 
ตถา อสุกา อุปาสิกา อสฺสทฺธา อปฺปสนฺนา, นาปิสฺสา เคเห กฏจฺฉุภิกฺขาทีนิ ทียนฺติ, น สลากภตฺตาทีนิ, น จวีราทิปฺปจฺจยทานำ 
เอติสฺสา อตฺถิ, 
ตถา อสุโก ภกิฺขุ อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน, นาปิ อุปชฺฌายวตฺตำ กโรติ, น อาจริยวตฺตำ, น อาคนฺตกุวตตฺำ, น คมิกวตฺตำ, 
น เจติยงฺคณวตตฺำ, น อุโปสถาคารวตฺตำ, น โภชนสาลาย วตตฺำ, น ชนฺตาฆรวตตฺาทีนิ นาปิสฺส กิญฺจิ ธตูงฺคำ อตฺถิ, 
น ภาวนารามตาย อุสฺสาหมตฺตมฺปิ -อิติ เอวำ ปเรสำ กตากตำ นาม น โอโลเกตพฺพำ.

บาทพระคาถาว่า อตตฺโน ว อเวกฺเขยฺย  ความว่า กุลบุตรผู้บวชดว้ยศรัทธา เมื่อระลึกถึงโอวาท๑ น้ีว่า 
“บรรพชิต พึงพิจารณาเนืองๆ ว่า ‘วันคืนล่วงไปๆ เราทำาอะไรอยู่” ดังน้ีแล้ว 
ก็พึงแลดูกิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำาของตนอยา่งน้ีว่า 
“เราไม่อาจจะยกตนข้ึนสู่ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วทำาให้เกษมจากโยคะหรือหนอ?”
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย -อิติ 
“‘กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺหำ ปจฺจเวกฺขิตพฺพำ -อิติ อิมำ โอวาทำ๒ อนุสฺสรนฺโต สทฺธาปพฺพชิโต กุลปุตฺโต 
“กินฺนุ โข อหำ ‘อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตาติ ติลกฺขณำ อาโรเปตฺวา โยคกฺเขมำ กาตุำ นาสกฺขึ -อิติ เอวำ อตฺตโน กตากตานิ โอโลเกยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสิกา ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้.
เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐติา.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อติิ.

เรื่องปาฏิกาชีวก จบ.
ปาฏิกาชวีกวตฺถุ.

๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒.
๒ องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒. 
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๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
๗. ฉตตฺปาณิอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภฉัตตปาณิอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยถาปิ รุจริำ ปุปฺผำ” เป็นต้น.
“ยถาปิ รุจริำ ปุปฺผำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต ฉตฺตปาณิอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารว่า ในกรุงสาวตัถี ยังมีอุบาสก(คนหน่ึง) ชื่อฉัตตปาณิ เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก เป็นอนาคามี.
สาวตฺถิยำ หิ ฉตฺตปาณิ นาม อุปาสโก๑ ติปิฏกธโร อนาคามี.

อุบาสกน้ัน เป็นผู้รกัษาอุโบสถ แต่เชา้ตรู่ ได้ไปยังที่บำารุงของพระศาสดา.
โส ปาโตว อุโปสถิโก หุตวฺา สตฺถุ อุปฏฺฐานำ อคมาสิ.

จริงอยู่ ชื่อว่า อุโบสถกรรม หามีแก่อริยสาวกผู้เป็นอนาคามีทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งการสมาทานไม่.
อนาคามิอริยสาวกานำ หิ สมาทานวเสน อุโปสถกมฺมำ นาม นตฺถิ.

พรหมจรรย์และการบริโภคภัตครั้งเดียว ของอริยสาวกผู้เป็นอนาคามีเหล่าน่ัน มาแล้วโดยมรรคน่ันแหละ.
มคฺเคเนว เตสำ พรฺหฺมจริยญจฺ เอกภตตฺิกญฺจ อาคตำ.

เพราะเหตุน้ันแล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
“มหาบพิตร๒ นายช่างหม้อชื่อฆฏิการแล เป็นผู้บริโภคภตัครั้งเดียว มีปรกติประพฤตพิรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม.”
เตเนวาห๓ “ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร เอกภตฺติโก พฺรหฺมจารี สีลวา กลฺยาณธมฺโม -อิติ.

โดยปรกติทีเดียว ท่านอนาคามีทั้งหลาย เป็นผู้บริโภคภัตครั้งเดียว และมีปรกติประพฤตพิรหมจรรย์อย่างน้ัน.
เอวำ อนาคามิโน ปกติยาว เอกภตฺตกิา จ พฺรหฺมจาริโน จ โหนฺติ.

อุบาสกแม้น้ัน ก็เป็นผู้รกัษาอุโบสถอย่างน้ันเหมือนกัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ังฟังธรรมกถา.
โสปิ ตเถว อุโปสถิโก หุตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติฺวา ธมฺมกถำ สุณนฺโต นิสีทิ.

[ฉัตตปาณิไม่ลกุรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล]

ในสมัยน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้เสดจ็ไปสู่ที่บำารุงของพระศาสดา.
ตสฺมึ สมเย ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถุ อุปฏฺฐานำ อคมาสิ.

อุบาสกเห็นพระองค์กำาลังเสด็จมา จึงคิดว่า “เราควรลุกข้ึนหรือไม่หนอ?” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ลุกข้ึน ด้วยสำาคัญว่า 
“เราน่ังในสำานักของพระราชาผู้เลิศ,  การที่เราน้ันเห็นเจ้าประเทศราช แล้วลกุข้ึนต้อนรับ ไม่ควร;   
ก็แล เมื่อเราไม่ลุกข้ึน พระราชาจักกริ้ว, เมื่อพระราชาน่ันแม้กริ้วอยู่ เรากจ็ักไม่ลุกข้ึนต้องรับละ;  

๑ อิโต ปรำ อโหสิ -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
๒ ฆฏิการสูตร ม. ม. ๑๓/๓๗๕
๓ ม. ม. ๑๓/๓๗๕.
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ดว้ยว่า เราเห็นพระราชาแล้ว ลุกข้ึน กช็ื่อว่า เป็นอันทำาความเคารพพระราชา, ไม่ทำาความเคารพพระศาสดา;  
เราจกัไม่ลุกข้ึนละ.”
อุปาสโก ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “อุฏฺฐาตพพฺำ นุ โข โน -อติิ จินฺเตตฺวา 
“อหำ อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน, ตสฺส เม ปเทสราชานำ ทิสฺวา อุฏฺฐาตุำ น ยุตตฺำ, 
ราชา โข ปน, เม อนุฏฺฐหนฺตสฺส, กุชฺฌิสฺสติ,  เอตสฺมึ กชฺุฌนฺเตปิ, เนว อุฏฐฺหิสฺสามิ, 
ราชานำ ทิสฺวา อุฏฺฐหนฺเตน หิ ราชา ครกุโต โหติ, โน สตฺถา,  เนว อุฏฺฐหิสฺสามิ -อติิ น อุฏฐฺหิ.

ก็ธรรมดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เห็นคนที่น่ังในสำานักของท่านที่ควรเคารพกว่า(ตน)  ไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ)  ย่อมไม่โกรธ.
ปณฺฑิตปุริสา จ นาม ครุตรานำ สนฺติเก นิสีทิตวฺา อนุฏฺฐหนฺตำ ทิสฺวา น กุชฺฌนฺติ.

แต่พระราชาเห็นอุบาสกน้ัน ไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ)  มีพระมนัสขุ่นเคือง ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทรงน่ัง ณ ท่ีสมควรข้างหน่ึง.
ราชา ปน ตำ อนุฏฺฐหนฺตำ ทิสฺวา กุปิตมานโส สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

พระศาสดาทรงทราบความทีพ่ระราชากริว้ จึงตรัสกถาพรรณนาคุณของอุบาสกว่า 
“มหาบพิตร ฉัตตปาณิอุบาสกน้ี เป็นบัณฑิต มีธรรมเห็นแล้ว ทรงพระไตรปิฎก ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์.”
สตฺถา๑ กุปิตภาวำ ญตฺวา “มหาราช อยำ ฉตตฺปาณิ อุปาสโก ปณฺฑิโต ทิฏฺฐธมฺโม ติปิฏกธโร อตฺถานตฺถกุสโล -อิติ 
อุปาสกสฺส คณุกถำ กเถสิ.

เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของอุบาสกอยู่น่ันแล พระหทัยก็อ่อน.
รญฺโญ ตสฺส คุณกถำ สุณนฺตสฺเสว, จิตตฺำ มุทกุำ ชาตำ.

[พระราชาตรัสถามเหตุท่ีไม่ลุกรับ กะฉตัตปาณิ]

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาทรงยืนบนปราสาทชั้นบน ทรงเห็นฉัตตปาณิอุบาสกผูท้ำาภัตกิจเสร็จแล้ว 
กั้นร่ม สวมรองเท้า เดินไปทางพระลานหลวง จึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมา.
อเถกทวิสำ ราชา อุปริปาสาเท ฐิโต ฉตฺตปาณิอุปาสกำ กตภตฺตกจิฺจำ ฉตตฺมาทาย อุปาหนำ อารุยฺห ราชงฺคเณน คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา 
ปกฺโกสาเปสิ.

อุบาสกน้ัน หุบร่มและถอดรองเท้าออกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระราชา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
โส ฉตตฺุปาหนา อปเนตวฺา ราชานำ อุปสงฺกมติฺวา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ อฏฐฺาสิ.

ลำาดับน้ัน พระราชาตรัสกะอุบาสกน้ันว่า “อุบาสกผู้เจริญ ทำาไมท่านจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่า?
อถ นำ ราชา อาห “โภ อุปาสก, กินฺเต ฉตตฺุปาหนำ อปนีตำ -อติิ.

อุบาสก. ข้าพระองค์ได้ฟังว่า ‘พระราชารับสั่งหา’ จึงมาแล้ว.
“‘ราชา ปกฺโกสตตีิ สตฺุวา อาคโตมฺหิ -อิติ.

พระราชา. ความที่เราเป็นพระราชา  (ชะรอย) ท่านจกัเพิ่งรู้ในวันน้ี(กระมัง?).
“อชฺช อมฺหากำ ราชภาโว ตุมฺเหหิ ญาโต ภวิสฺสติ -อิติ.

๑ อิโต ปรำ ตสฺสาติ ปเทน ภวติพพฺำ.
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อุบาสก. ข้าพระองค์ทราบความที่พระองค์เป็นพระราชา แม้ในกาลทุกเมื่อ.
“สทาปิ มยำ ตุมฺหากำ ราชภาวำ ชานาม -อิติ.

พระราชา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน,  ทำาไม ในวันก่อน ท่านน่ังในสำานักของพระศาสดา เห็นเราแล้ว จึงไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ).
“เอวำ กสฺมา ปุริมทวิเส สตฺถุ สนฺติเก นิสินฺโน มำ ทิสฺวา น อุฏฐฺหิ -อติิ.

อุบาสก. ข้าแต่มหาราช  ข้าพระองค์น่ังในสำานักของพระราชาผู้เลิศ 
เมื่อเห็นพระราชาประเทศราชแล้วลุกข้ึน (ต้อนรับ) พึงเป็นผู้ไม่เคารพในพระศาสดา; 
เพราะฉะน้ัน ข้าพระองค์จึงไม่ลุกข้ึน (ต้อนรับ).

“มหาราช อคฺคราชสฺส สนฺติเก นิสินฺโน ปเทสราชานำ ทิสวฺา อุฏฺฐหนฺโต สตฺถริ อคารโว ภเวยฺยำ, ตสฺมา น อุฏฺฐหึ -อิติ.

พระราชา. ชา่งเถอะ ผู้เจริญ, ข้อน้ีงดไว้ก่อน,  
เขาเลื่องลือกันว่า ท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ซ่ึงเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ 
ทรงพระไตรปิฎก  จงบอกธรรมแก่เราทั้งหลาย ในภายในวังเถิด.

“โหตุ โภ ติฏฺฐเตตำ, ตุมฺเห กริ ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกานำ อตฺถานตฺถานำ กุสลา ติปิฏกธรา, อมฺหากำ อนฺเตปุเร ธมฺมำ วาเจถ -อติิ.

อุบาสก. ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่สามารถ.
“น สกฺกา เทว -อติิ.

พระราชา. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อติิ.

อุบาสก. เพราะวา่ ข้ึนชื่อวา่พระราชมณเฑียร (แล้ว) ย่อมเป็นสถานที่มีโทษมาก,  
ข้าแต่สมมติเทพ ในพระราชมณเฑียรน้ี  กรรมที่บุคคลประกอบชัว่และดี ย่อมเป็นกรรมหนัก.

“ราชเคหำ นาม มหาสาวชฺชำ, ทุยุตตฺสุยุตตฺกานิ ครุกาเนตฺถ เทว -อติิ.

พระราชา. ทา่นอย่ากลา่วอยา่งน้ัน,  อยา่ทำาความรังเกียจวา่ ‘วันก่อนเห็นเราแล้วไม่ลกุข้ึน(ต้อนรับ).’
“มา เอวำ วเทถ, ‘ปุริมทวิเส มำ ทิสวฺา น อุฏฺฐิโตมฺหีติ มา กุกกฺุจฺจำ กโรถ -อิติ.

อุบาสก. ข้าแต่สมมติเทพ  ข้ึนชื่อว่า สถานเป็นที่เที่ยวของเหล่าคฤหัสถ์ เป็นสถานที่มีโทษ, 
ขอพระองค์จงรับสั่งให้นิมนต์บรรพชติรูปหน่ึงมาแล้ว จงให้บอกธรรมเถิด.

“เทว คิหีนำ วจิรณฏฺฐานำ นาม สาวชฺชำ, เอกำ ปพพฺชติำ ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมำ วาเจถ -อติิ.

[พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีท้ัง ๒]

พระราชาทรงส่งฉัตตปาณิอุบาสกน้ันไปดว้ยพระกระแสวา่ “ดีละ ผู้เจริญ, ขอท่านจงไปเถิด” ดังน้ีแล้ว  
เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระศาสดา ทูลขอกะพระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า พระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภขัตติยา พูดอยู่วา่ ‘จักเรียนธรรม’ 
ขอพระองคก์ับภิกษุ ๕๐๐ รูป จงเสด็จไปสู่เรือนของข้าพระองค์เนืองนิตย์ ทรงแสดงธรรมแก่หล่อนทั้ง ๒.”
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ราชา “สาธุ โภ, คจฺฉถ ตุมฺเห -อิติ ตำ อุยฺโยเชตฺวา สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา สตฺถารำ ยาจิ 
“ภนฺเต มลฺลิกา จ เทวี วาสภขตฺติยา จ ‘ธมฺมำ ปริยาปุณิสฺสามาติ วทนฺติ, 
ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิพทฺธำ มม เคหำ คนฺตวฺา ตาสำ ธมฺมำ อุทฺทิสถ -อติิ.

พระศาสดา. ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ไปในที่แห่งเดียวเนืองนิตย์ ไม่มี  มหาบพิตร.
“พุทธฺานำ นิพทฺธำ เอกฏฺฐานคมนำ นาม นตฺถิ มหาราช -อติิ.

พระราชา. ถ้าอยา่งน้ัน ขอจงประทานภิกษุรูปอื่น พระเจา้ข้า.
“เตนหิ ภนฺเต อญฺญำ ภิกฺขุำ เทถ -อติิ.

พระศาสดา ได้ทรงมอบให้เป็นภาระแก่พระอานนทเถระ.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.

พระเถระ ไปแสดงพระบาลี๑ แก่พระนางเหล่าน้ันเนืองนิตย์.
เถโร นิพทธฺำ คนฺตวฺา ตาสำ อุทฺเทสำ อุททฺิสติ.

ในพระนางเหล่าน้ัน พระนางมัลลิกาเทวีได้เรียน ได้ท่อง (และ) ให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพ.
ตาสุ มลฺลิกา สกกฺจฺจำ คเหตวฺา สชฺฌายิตวฺา อุทฺเทสำ๒ ปฏิจฺฉาเปสิ.

ส่วนพระนางวาสภขัตติยา ไม่เรียน ไมท่่อง โดยเคารพทีเดียว (และ) ไม่อาจให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพได้.
วาสภขตฺติยา ปน เนว สกฺกจจฺำ คณฺหาติ น สชฺฌายติ น อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ.

ภายหลังวันหน่ึง พระศาสดาตรัสถามพระเถระว่า “อานนท์ อุบาสิกา(ทั้ง ๒) ยังเรียนธรรมอยู่หรือ?”
อเถกทวิสำ สตฺถา เถรำ ปุจฺฉิ “กึ อานนฺท อุปาสิกา ธมฺมำ ปริยาปุณนฺติ -อิติ.

พระอานนท์. ยังเรียนธรรมอยู่ พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. อุบาสิกาคนไหน เรียนโดยเคารพ.
“กา สกฺกจจฺำ คณฺหาติ -อิติ.

พระอานนท์. พระนางมัลลิกาเทวี เรียนโดยเคารพ ท่องโดยเคารพ อาจให้ข้าพระองค์ รับรองพระบาลีโดยเคารพ พระเจ้าข้า; 
สว่นธิดาซ่ึงเป็นพระญาติของพระองค์๓ ไม่เรียนโดยเคารพ ไมท่่องโดยเคารพ 
ไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพได้เลยทีเดียว.

“มลฺลิกา ภนฺเต สกฺกจฺจำ คณฺหาติ, สกกฺจฺจำ สชฺฌายติ, สกกฺจฺจำ อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ, 
ตุมฺหากำ ปน ญาตธิีตา เนว สกฺกจฺจำ คณฺหาติ, น สชฺฌายติ, น อุทฺเทสำ ปฏิจฺฉาเปตุำ สกฺโกติ -อติิ.

๑ อุทฺเทสำ อุทฺทิสติ
๒ สี. ม. ยุ. อาจริยำ.
๓ พระนางวาสภขัตตยิา เป็นพระธิดาของท้าวมหานามะผู้อนุชาของพระศาสดา, 

นับตามลำาดับช้ัน พระนางวาสภขัตตยิาเป็นพระภาคิไนยของพระศาสดา.
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[วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระแล้ว ตรัสว่า 
“อานนท์ ธรรมดา ธรรมที่เรา(ผู้ตถาคต) กล่าวแล้ว ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไมฟ่ัง ไม่เรียน ไมท่่อง ไม่แสดง โดยเคารพ 
ดุจว่าดอกไม้สมบูรณ์ดว้ยสี  (แต่)ไม่มีกลิ่น(หอม) ฉะน้ัน,   
แต่ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก แก่ผู้ทำากิจทั้งหลายมีการฟังโดยเคารพเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ไดต้รัส ๒ พระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา เถรสฺส วจนำ สตฺุวา “อานนฺท มยา กถิตธมฺโม นาม สกกฺจฺจำ อสฺสุณนฺตสฺส อคฺคณฺหนฺตสฺส อสชฺฌายนฺตสฺส อเทเสนฺตสฺส 
วณฺณสมฺปนฺนำ อคนฺธกำ ปุปฺผำ วิย อผโล โหติ, สกกฺจฺจำ ปน สวนาทีนิ กโรนฺตสฺส มหปฺผโล โหติ มหานิสำโส -อติิ 
วตฺวา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 

“ดอกไม้อันงาม มีสี (แต่)ไม่มีกลิ่น(หอม) แม้ฉันใด,  
วาจาสุภาษิต ก็ฉันน้ัน ย่อมไม่มีผล แก่ผู้ไม่ทำาอยู่;   
(ส่วน)ดอกไม้อันงาม มีสีพร้อมดว้ยกลิ่น(หอม) แม้ฉันใด, 
วาจาสุภาษิตก็ฉันน้ัน ย่อมมีผลแก่ผู้ทำาดีอยู่.”

“ยถาปิ รุจริำ ปุปฺผำ วณฺณวนฺตำ อคนฺธกำ
เอวำ สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพพฺโต 
ยถาปิ รุจริำ ปุปฺผำ วณฺณวนฺตำ สคนฺธกำ
เอวำ สุภาสิตา วาจา สผลา โหติ สุกพฺุพโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ รุจิรำ คืองาม.
ตตฺถ รุจิรำ -อติิ โสภนำ.

บทว่า วณฺณวนฺตำ คือ บริบูรณ์ดว้ยสีและทรวดทรง.
วณฺณวนฺตำ -อิติ วณฺณสณฺฐานสมฺปนฺนำ.

บทว่า อคนฺธกำ คือ ไร้จากกลิ่น๑ มีดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์เป็นต้นเป็นประเภท.
อคนฺธกำ -อติิ คนฺธรหิตำ ปาลิภทฺทก คริิกณฺณกิ ชยกุสุมาทิเภทำ.

บาทพระคาถาว่า เอวำ สุภาสิตา วาจา  ความว่า พระพุทธพจน์ คือ ปิฎก ๓ ชื่อว่า วาจาสุภาษิต.
พระพุทธพจน์น้ัน๒ เหมือนดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีและทรวดทรง (แต่) ไม่มีกลิ่น (หอม).
เอวำ สุภาสิตา วาจา -อิติ สุภาสิตา วาจา นาม เตปิฏกำ พทฺุธวจนำ ตำ วณฺณสณฐฺานสมฺปนฺนอคนฺธกปุปฺผสทิสำ.

เหมือนอย่างว่า ดอกไม้ไม่มกีลิ่น, กลิ่น(หอม) ย่อมไม่แผ่ไป (คือไม่อบอวล) ในสรรีะของผู้ทัดทรงดอกไม้อันไม่มีกลิ่นน้ัน ฉันใด,
แม้พระพุทธพจน์น้ี ก็ฉันน้ัน  ย่อมไม่นำากลิ่นคือการฟัง กลิ่นคือการจำาทรง และกลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ 
ชื่อวา่ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ (ซ่ึง) ไมต่ั้งใจประพฤติพระพุทธพจน์น้ันโดยเอื้อเฟื้อ ด้วยกิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้น, 

๑ คนฺธรหิตำ สัมพันธ์สนามหลวง พ.ศ.๒๔๗๘ ไข.
๒ หมายถึง พระพุทธพจน์ท่ีคนไม่นำาไปปฏิบัติ
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ชื่อวา่ผู้ไม่ทำากิจที่ควรทำาในพระพุทธพจน์น้ัน;  
เพราะเหตุน้ัน พระศาสดาจึงไดต้รัสวา่ “วาจาสุภาษิต ก็ฉันน้ัน ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำาอยู่.”
ยถา ปน อคนฺธกำ ปุปฺผำ โย นำ ธาเรติ ตสฺส สรีเร คนฺโธ น ผรติ, เอวำ เอตำปิ โย นำ สกฺกจฺจำ สวนาทีหิ น สมาจรติ 
ตสฺส สกฺกจจฺำ อสมาจรนฺตสฺส ยำ ตตฺถ กตฺตพฺพำ ตำ อกุพพฺโต สุตคนฺธำ ธารณคนฺธำ ปฏิปตตฺิคนฺธญฺจ น อาวหติ อผลำ โหติ 
เตน วตฺุตำเอวำ สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพพฺโต -อติิ.

บทว่า สคนฺธกำ ได้แก่ ดอกจำาปาและบัวเขียวเป็นต้นเป็นประเภท.
สคนฺธกำ -อติิ จมฺปกนีลุปฺปลาทิเภทำ.

บทว่า เอวำ เป็นต้น  ความว่า กลิ่น(หอม) ย่อมแผ่ไป (คือฟุ้งไป) ในสรีระของผู้ทัดทรงดอกไม้น้ัน ฉันใด;  
แม้วาจาสุภาษิต กลา่วคือพระพุทธพจน์ปิฎก ๓ ก็ฉันน้ัน  ย่อมมีผล คือ ชื่อว่าย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
เพราะนำากลิ่นคือการฟัง กลิ่นคือ การจำาทรง กลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ แก่บุคคลผู้ทำาดีอยู่ 
คือบุคคลที่ตั้งใจทำากิจที่ควรทำาในพระพุทธพจน์น้ัน ด้วยกิจทั้งหลาย มกีารฟังเป็นต้น.
เอวำ -อิติ ยถา ตำ ปุปฺผำ ธาเรนฺตสฺส สรีเร คนฺโธ ผรติ 
เอวำ เตปิฏกพุทธฺวจนสงฺขาตา สุภาสิตา วาจาปิ สุกุพพฺโต โย สกฺกจฺจำ สวนาทีหิ ตตฺถ กตฺตพฺพำ กโรติ อสฺส ปุคฺคลสฺส สผลา โหติ
สุตคนฺธ ธารณคนฺธ ปฏิปตฺติคนฺธานำ อาวหนโต มหปฺผลา โหติ มหานิสำสา -อติิ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.

เทศนาได้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อติิ.

เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก จบ.
ฉตตฺปาณิอุปาสกวตฺถุ
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๘. เรือ่งนางวิสาขา
๘. วิสาขาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อทรงเข้าไปอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺมา” เป็นต้น.
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย ปุพพฺาราเม วิหรนฺโต วิสาขำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์]

ดังได้สดับมา นางวิสาขาอุบาสกิาน้ัน เกิดในทอ้งนางสุมนาเทวี ภริยาหลวงของธนญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบุตรเมณฑกเศรษฐี 
ในภัททิยนคร แคว้นอังคะ.
สา กิร องฺครฏฺเฐ ภทฺทิยนคเร เมณฺฑกเสฏฺฐิปุตฺตสฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน อคฺคมเหสิยา สุมนาเทวิยา กุจฺฉิสฺมึ นิพพฺตตฺิ.

ในเวลาที่นางมีอายุ ๗ ขวบ พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติ ของสัตว์ผู้มีเผ่าพันธุ์ทีพ่ึงแนะนำาเพื่อความตรัสรู้
มีเสลพราหมณ์เป็นต้น  มีภกิษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร เสดจ็จาริกไปถึงนครน้ัน.
ตสฺสา สตตฺวสฺสิกกาเล สตฺถา เสลพฺราหฺมณาทีนำ โพธเนยฺยพนฺธวานำ อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร 
จาริกำ จรมาโน ตำ นครำ ปาปุณิ.

[ผู้มีบุญท้ัง ๕ ในภัททิยนคร]

ก็ในสมัยน้ัน เมณฑกคฤหบดี เป็นหัวหน้าของผู้มีบุญมาก ๕ คน ครองตำาแหน่งเศรษฐอียู่ในเมืองน้ัน.
ตสฺมิญฺจ สมเย เมณฺฑโก คหปติ ตสฺมึ นคเร ปญฺจนฺนำ มหาปุญฺญานำ เชฏฺฐโก หุตวฺา เสฏฺฐิฏฺฐานำ กาเรติ.

ชื่อวา่คนที่มีบุญมาก ๕ คนคือ 
(๑) เมณฑกเศรษฐี
(๒) ภริยาหลวงของเศรษฐีน้ัน นามวา่ จันทปทุมา
(๓) บุตรชายคนโตของเศรษฐีน้ันเอง ช่ือ ธนญชัย
(๔) ภริยาของธนญชัยน้ัน ชื่อวา่ สุมนาเทวี
(๕) คนใช้ของเมณฑกเศรษฐี ชื่อ ปุณณะ.

ปญฺจ มหาปุญฺญา นาม “เมณฺฑโก เสฏฺฐี, จนฺทปทุมา นาม ตสฺเสว เชฏฺฐกภริยา, ตสฺเสว เชฏฐฺกปุตฺโต ธนญฺชโย นาม, 
ตสฺส ภริยา สุมนาเทวี นาม, เมณฺฑกเสฏฺฐิสฺส ทาโส ปุณฺโณ นาม -อิติ.

[คนมั่งมีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ คน]

ใช่จะมีแต่เมณฑกเศรษฐีแต่ผู้เดียวเท่าน้ันก็หาไม่.
ก็ในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ก็ได้มีคนผู้มีโภคะนับไม่ถ้วน ๕ คน คอื 

(๑) โชติยะ
(๒) ชฏิละ
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(๓) เมณฑกะ
(๔) ปุณณกะ
(๕) กากวัลลิยะ.

น เกวลญฺจ เมณฺฑกเสฏฺฐีเยว,  พิมฺพิสารรญฺโญ ปน วชิิเต ปญฺจ อมติโภคา นาม อเหสุำ 
“โชติโย ชฏิโล เมณฺฑโก ปุณฺณโก กากวลฺลิโย -อิติ.

[เมณฑกเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา]

ในท่านเหล่าน้ัน เมณฑกเศรษฐีน้ี ได้ทราบความทีพ่ระทศพลเสด็จถึงนครของตน 
จึงให้เรียกเด็กหญิงวิสาขาลูกสาวของธนญชัยเศรษฐีผู้บุตรมา บอกวา่ 
“แม่หนู, เป็นมงคล ทั้งแก่เจ้า, ทั้งแก่เรา;  
แม่หนูกับพวกเด็กหญิงบริวารของเจ้า ๕๐๐ จงข้ึนรถ ๕๐๐ คัน แวดล้อมด้วยทาสี ๕๐๐ คน (ไป) ทำาการต้อนรับพระทศพล.”
เตสุ อยำ เมณฺฑกเสฏฺฐี ทสพลสฺส อตตฺโน นครำ สมฺปตฺตภาวำ ญตฺวา 
ปุตฺตสฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน ธตีรำ วิสาขำ ทารกิำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห “อมฺม, ตุยฺหำปิ มงฺคลำ, อมฺหากำปิ มงฺคลำ,  
ตว ปริวาเรหิ ปญฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ ปญฺจ รถสตานิ อารุยฺห ปญฺจหิ ทาสีสเตหิ ปรวิุตา ทสพลสฺส ปจฺจุคฺคมนำ กโรหิ -อติิ.

นางรับวา่ “ดีละ” แล้วได้ทำาอย่างน้ัน.
สา “สาธุ -อติิ ปฏิสฺสุณิตวฺา ตถา อกาสิ.

แต่เพราะความที่นางเป็นเด็กฉลาดในเหตุอันควรและไม่ควร  นางจึงไปด้วยยาน เท่าที่ยาน(ไปได้) 
ลงจากยานแล้ว ก็เดินดิ่งไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืน ณ สว่นข้างหน่ึง.
การณาการเณสุ ปน กุสลตฺตา ยาวตกิา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตวฺา ปตตฺิกาว 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาทรงแสดงธรรม ด้วยสามารถแห่งบุรพจริยาของนาง.
อถสฺสา ปุพพฺจริยวเสน สตฺถา ธมฺมำ เทเสสิ.

[นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ ๗ ขวบ]

ในเวลาจบเทศนา นางพร้อมดว้ยเด็กหญิง ๕๐๐ ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
สา เทสนาวสาเน ปญฺจหิ ทาริกาสเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ฝ่ายเมณฑกเศรษฐีแล เข้าเฝ้าพระศาสดา ฟังธรรมกถา ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว จึงนิมนต์เพื่อเสวยอาหารเช้า ในวันรุ่งข้ึน 
อังคาสภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ด้วยขาทนียะโภชนียะอันประณีตที่เรอืนของตน 
ได้ถวายมหาทานโดยอุบายน้ีแลตลอดกึ่งเดือน.
เมณฺฑกเสฏฺฐีปิ โข สตฺถารำ อุปสงฺกมติฺวา ธมฺมกถำ สตฺุวา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย สวฺาตนาย นิมนฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสติฺวา 
เอเตเนว อุปาเยน อฑฺฒมาสำ มหาทานำ อทาสิ.

พระศาสดา ประทับอยู่ในภัททิยนคร ตามความพอพระหทัยแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
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สตฺถา ภทฺทิยนคเร ยถาภรินฺตำ วิหริตวฺา ปกฺกามิ.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ผู้มีบุญ]

ก็โดยสมัยน้ันแล พระเจา้พิมพิสารและพระเจ้าปเสนทิโกศลตา่งก็เป็นพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน.
เตน โข ปน สมเยน พิมฺพิสาโร จ ปเสนทิโกสโล จ อญฺญมญฺญำ ภคินีปตกิา โหนฺติ.

ต่อมาวันหน่ึง พระเจ้าโกศลทรงดำาริว่า 
“คนมีโภคะนับไม่ถ้วน มีบุญมากทั้ง ๕ ย่อมอยู่ในแคว้นพระเจ้าพิมพิสาร, ในแคว้นของเรา ผูเ้ช่นน้ัน แม้เพียงคนเดียวก็ไม่มี;  
อย่ากระน้ันเลย เราพึงไปสู่สำานักของพระเจ้าพิมพิสารขอผู้มีบุญมากสักคนหน่ึง.”
อเถกทวิสำ โกสลราชา จินฺเตสิ “พิมพฺิสารสฺส วิชิเต ปญฺจ อมติโภคา มหาปุญฺญา วสนฺติ, มยฺหำ วิชิเต เอโกปิ ตาทิโส นตฺถิ, 
ยนฺนูนาหำ พิมพฺิสารสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา เอกำ มหาปุญฺญำ ยาเจยฺยำ -อติิ.

พระองค์เสด็จไปในพระนครน้ันแล้ว อันพระราชาทรงทำาปฏิสันถารทูลถามว่า “พระองค์เสด็จมา เพราะเหตุไร?” 
จึงตรัสวา่ “หม่อมฉันมา ดว้ยประสงค์วา่ ‘คนมีโภคะนับไม่ถ้วน มีบุญมากตั้ง ๕ คน อยู่ในแคว้นของพระองค์, 
หม่อมฉันจักพาเอาคนหน่ึงจาก ๕ คนน้ันไป’, ขอพระองคจ์งประทานคนหน่ึงใน ๕ คนน้ัน แก่หม่อมฉันเถิด.”
โส ตตฺถ คนฺตวฺา รญฺญา กตปฏิสนฺถาโร “กึการณา อาคโตสิ -อติิ ปุฏฺโฐ “ตุมฺหากำ วิชิเต ปญฺจ อมติโภคา มหาปุญฺญา วสนฺติ, 
ตโต เอกำ คเหตฺวา คมิสฺสามีติ อาคโตมฺหิ, เตสุ เม เอกำ เทถ -อติิ อาห.

พิมพิสาร. หม่อมฉันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆ ย้ายได้.
“มหากุลานิ อมฺเหหิ จาเลตุำ น สกกฺา -อิติ.

ปเสนทิโกศล. หม่อมฉันไม่ได้ ก็จักไม่ไป.
“อหำ อลทฺธา น คมิสฺสามิ -อิติ.

[มอบธนญชัยเศรษฐี ให้พระเจ้าโกศล]

พระราชา๑ ทรงปรึกษากับพวกอมาตย์แล้ว ตรัสว่า “ชื่อวา่การย้ายตระกูลใหญ่ๆ มีโชติยสกุลเป็นต้น เช่นกับแผ่นดินไหว, 
บุตรของเมณฑกมหาเศรษฐี ช่ือธนญชัยเศรษฐีมีอยู่,  หม่อมฉันปรกึษากับเธอเสร็จแล้ว จักถวายคำาตอบแก่พระองค์” 
ดังน้ีแล้ว รับสั่งให้เรียกธนญชัยเศรษฐีมาแล้ว ตรัสวา่ 
“พ่อ พระเจ้าโกศลตรัสว่า ‘จกัพาเอาเศรษฐีมีทรพัย์คนหน่ึงไป’, เธอจงไปกับพระองค์เถิด.”
ราชา อมจฺเจหิ สทธฺึ มนฺเตตวฺา “โชติยาทีนำ มหากุลานำ จาลนำ นาม ปฐวิยา จาลนสทิสำ, 
เมณฺฑกมหาเสฏฺฐิสฺส ปุตฺโต ธนญฺชยเสฏฺฐี นาม อตฺถิ, เตน สทฺธึ มนฺเตตฺวา ว ปฏิวจนำ เต ทสฺสามิ -อิติ วตวฺา 
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ตาต โกสลราชา ‘เอกำ ธนเสฏฺฐึ คเหตวฺา คมิสฺสามีติ วทติ, ตฺวำ เตน สทฺธึ คจฺฉาหิ -อิติ.

ธนญชัย. เมื่อพระองค์ส่งไป, ข้าพระองค์ก็จักไป พระเจา้ข้า.
“ตุมฺเหสุ ปหิณนฺเตสุ, คมิสฺสามิ เทว -อติิ.

พิมพิสาร. ถ้าเช่นน้ัน เธอจงทำาการตระเตรียมไปเถิด พ่อ.
“เตนหิ ปรวิจฺฉำ กตฺวา คจฺฉ ตาต -อิติ.

๑ พระเจ้าพิมพิสาร
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เศรษฐีน้ัน ได้ทำากิจจำาเป็นที่ควรทำาของตนแล้ว.
โส อตฺตโน กตตฺพพฺยุตฺตกำ อกาสิ.

ฝ่ายพระราชาทรงทำาสักการะใหญ่แก่เขาแล้ว ทรงส่งพระเจา้ปเสนทิโกศลไป ดว้ยพระดำารัสว่า 
“ขอพระองคจ์งพาเศรษฐีน้ีไปเถิด.” 
ราชาปิสฺส มหนฺตำ สกฺการำ กตฺวา “อิมำ อาทาย คจฺฉถ -อติิ ปเสนทิโกสลราชานำ อุยฺโยเชสิ.

ท้าวเธอพาธนญชัยเศรษฐีน้ัน เสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหน่ึงในที่ทั้งปวง 
บรรลุถึงสถานอันผาสุกแห่งหน่ึงแล้ว ก็ทรงหยุดพัก.
โส ตำ อาทาย สพพฺตฺถ เอกรตฺติวาเสน คจฺฉนฺโต เอกำ ผาสุกฏฺฐานำ ปตฺวา นิวาสำ คณฺหิ.

[การสร้างเมืองสาเกต]

ครั้งน้ัน ธนญชัยเศรษฐี ทูลถามท้าวเธอว่า “ที่น้ีเป็นแคว้นของใคร?”
อถ นำ ธนญฺชยเสฏฺฐี ปุจฺฉิ “อิทำ กสฺส วิชิตำ -อติิ.

ปเสนทิโกศล. ของเรา เศรษฐี.
“มยฺหำ เสฏฺฐิ -อติิ.

ธนญชัย. เมื่อสาวัตถี แต่น้ีไป ไกลเท่าไร?
“กีวทูโร อโิต สาวตฺถี -อติิ.

ปเสนทิโกศล. ในที่สดุ ๗ โยชน์.
“สตฺตโยชนมตฺถเก -อติิ.

ธนญชัย. ภายในพระนครคับแคบ,  ชนบริวารของข้าพระองค์มาก, 
ถ้าพระองค์ทรงโปรดไซร้, ข้าพระองค์พึงอยู่ที่น้ีแหละ พระเจ้าข้า.

“อนฺโตนครำ สมฺพาธำ, อมฺหากำ ปริชโน มหนฺโต,  สเจ โรเจถ, อิเธว วเสยฺยาม เทว -อิติ.

พระราชาทรงรับวา่ “ดีละ” ดังน้ีแล้ว ให้สร้างเมืองในที่น้ัน ไดพ้ระราชทานแก่เศรษฐีน้ัน แล้วเสด็จไป.
ราชา “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตสฺมึ ฐาเน นครำ มาเปตฺวา ตสฺส ทตฺวา อคมาสิ.

เมืองได้นามวา่ “สาเกต” เพราะความที่แห่งสถานที่อยู่ ในประเทศน้ัน อันเศรษฐจีับจองแล้วในเวลาเย็น.
ตสฺมึ ปเทเส สายำ วสนฏฺฐานสฺส คหิตตฺตา นครสฺส “สาเกตนฺเตวฺว นามำ อโหสิ.

แม้ในกรุงสาวัตถีแล บุตรของมิคารเศรษฐี ชื่อวา่ปุณณวัฒนกุมาร เจริญวัย ได้มีแล้ว.
สาวตฺถิยมฺปิ โข มิคารเสฏฺฐิโน ปุตฺโต ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม วยปฺปตฺโต อโหสิ.

ครั้งน้ัน มารดาบิดากล่าวกะเขาวา่ “พ่อ เจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหน่ึง ในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้า.”
อถ นำ มาตาปิตโร วทึสุ “ตาต ตว รจฺุจนฏฺฐาเน เอกำ ทารกิำ อุปธาเรหิ -อิติ.

ปุณณวัฒนะ. กจิดว้ยภริยาเห็นปานน้ัน ของผมไม่มี
“มยฺหำ เอวรูปาย ภริยาย กิจจฺำ นตฺถิ -อิติ.
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มารดาบิดา. เจา้อย่าทำาอย่างน้ี ลกู,  ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตร ตั้งอยู่ไม่ได้
“ปุตฺต มา เอวำ กริ, กุลำ นาม อปุตฺตกำ น ติฏฺฐติ -อติิ.

[ลกัษณะเบญจกัลยาณี]

เขาถูกมารดาบิดาพดูรบเร้าอยู่ จึงกลา่ววา่ 
“ถ้ากระน้ัน ผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบพร้อมดว้ยความงาม ๕ อย่าง ก็จกัทำาตามคำาของคุณพ่อคุณแม่.”
โส ปุนปฺปุนำ วุจจฺมาโน “เตนหิ ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ ทาริกำ ลภมาโน ตุมฺหากำ วจนำ กริสฺสามิ -อติิ อาห.

มารดาบิดา. กช็ื่อวา่ความงาม ๕ อย่างน้ัน อะไรเล่า? พ่อ
“กานิ ปเนตานิ ปญฺจ กลฺยาณานิ นาม ตาต -อิติ.

ปุณณวัฒนะ. คือ ผมงาม, เน้ืองาม, กระดกูงาม, ผวิงาม, วัยงาม.
“เกสกลฺยาณำ มำสกลฺยาณำ อฏฺฐิกลฺยาณำ ฉวิกลฺยาณำ วยกลฺยาณำ -อติิ.

ก็ผมของหญิงผู้มีบุญมาก เป็นเช่นกับกำาหางนกยูง แก้ปล่อยระชายผา้นุ่งแล้ว กก็ลับมีปลายงอนข้ึนตั้งอยู่.  น้ี ชื่อว่าผมงาม.
มหาปุญฺญาย หิ อติฺถิยา เกสา โมรกลาปสทิสา หุตฺวา มุญฺจติฺวา วิสฺสฏฺฐา นิวาสนนฺตำ ปหริตวฺา นิวตตฺิตวฺา อทฺุธคฺคา ติฏฐฺนฺติ, 
อิทำ เกสกลฺยาณำ นาม.

ริมฝีปากเช่นกับผลตำาลึง(สุก) ถึงพร้อมด้วยสี เรียบชิดสนิทดี, น้ี ชื่อว่าเน้ืองาม, 
ทนฺตาวรณำ พิมพฺผลสทิสำ วณฺณสมฺปนฺนำ สมำ สุผุสฺสติำ โหติ, อิทำ มำสกลฺยาณำ นาม.

ฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชร ท่ีเขายกข้ึนต้ังไว้ และดุจระเบียบแห่งสังข์ท่ีเขาขัดสีแล้ว, น้ี ช่ือว่ากระดูกงาม,
ทนฺตา สุกฺกา สมา อวิวรา อุสฺสาเปตวฺา ฐปิตวชริปนฺตี วิย สมุจฺฉินฺนสงฺขปนฺตี วิย จ โสภนฺติ, อิทำ อฏฺฐิกลฺยาณำ นาม.

ผิวพรรณของหญิงดำา ไม่ลูบไล้ดว้ยเครื่องประเทืองผิวเป็นต้น๑เลย กด็ำาสนิทประหน่ึงพวงอุบลเขียว, 
ของหญิงขาว ประหน่ึงพวงดอกกรรณิการ์, น้ีชื่อวา่ผิวงาม.
กาฬิยา วณฺณกาทีหิ อวิลิตฺโตเอว ฉวิวณโฺณ สินิทฺโธ นีลุปฺปลทามสทิโส โหติ โอทาตาย กณฺณิการปุปฺผทามสทิโส โหติ, 
อิทำ ฉวกิลฺยาณำ นาม.

ก็แลหญิงแม้คลอดแล้วตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว ยังสาวพริ้งอยู่เทียว, น้ีชื่อวา่ วัยงาม ดังน้ีแล.
ทสกฺขตฺตุำ วิชาตาปิ โข ปน สกึ วิชาตา วิย อวคิตโยพฺพนา ว โหติ, อิทำ วยกลฺยาณำ นาม -อิติ.

[เศรษฐีส่งพราหมณ์ไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี]

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของนายปุณณวัฒนกุมารน้ัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาให้บริโภคแล้ว ถามว่า 
“ชื่อวา่หญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี มีอยู่หรือ?”
อถสฺส มาตาปิตโร อฏฺฐตฺุตรสตพรฺาหฺมเณ นิมนฺเตตฺวา โภเชตวฺา “ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตา อติฺถิโย นาม โหนฺติ -อติิ ปุจฺฉึสุ.

พราหมณ์เหล่าน้ัน ตอบว่า “จ้ะ มีอยู่.”
“อาม โหนฺติ -อติิ.

๑ บาลีควรจะเป็น วณฺณกาทีหิ.
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เศรษฐีกล่าววา่ “ถ้ากระน้ัน ชน๑ ๘ คนจงไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นปานน้ี” ดังน้ีแล้ว ให้ทรพัย์เป็นอันมาก สั่งว่า 
“ก็ในเวลาที่พวกทา่นกลับ  ข้าพเจา้ทั้งหลายจกัรู้สิ่งที่ควรทำาแก่พวกท่าน,  
ท่านทั้งหลายไปเถิด, แสวงหาเด็กหญิงแม้เห็นปานน้ัน,  และในเวลาทีพ่บแล้ว พึงประดับพวงมาลัยทองคำาน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ให้มาลัยทองคำา อันมรีาคาแสนหน่ึง ส่งไปแล้ว.
“เตนหิ เอวรูปํ ทาริกำ ปริเยสิตุำ อฏฺฐ ชนา คจฺฉนฺตุ -อติิ พหุธนำ ทตฺวา “อาคตกาเล จ โว กาตพฺพำ ชานิสฺสาม, คจฺฉถ, 
เอวรูปํปิ ทาริกำ ปริเยสถ, ทิฏฺฐกาเล จ อิมำ ปิลนฺเธยฺยาถ -อิติ สตสหสฺสคฺฆนิกำ สุวณฺณมาลำ ทตฺวา อุยฺโยเชสุำ.

พราหมณ์เหล่าน้ัน ไปยังนครใหญ่ๆ แสวงหาอยู่  ไมพ่บเด็กหญิงที่ตอ้งด้วยลกัษณะเบญจกัลยาณี 
กลับมาถึงเมืองสาเกตโดยลำาดับ ในวันมีงานนักขัตฤกษ์เปิด จึงคดิกันวา่ “การงานของพวกเรา คงสำาเรจ็ในวันน้ี.”
เต มหนฺตมหนฺตานิ นครานิ คนฺตฺวา ปริเยสมานา ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ ทารกิำ อทิสวฺา นิวตตฺิตวฺา อาคจฺฉนฺตา 
ววิฏนกฺขตฺตทวิเส สาเกตำ อนุปฺปตฺตา “อชฺช อมฺหากำ กมฺมำ นิปฺปชฺชิสฺสติ -อิติ จินฺตยึสุ.

[งานประจำาปีของนครสาเกต]

ก็ในนครน้ัน ชื่อวา่งานนักขัตฤกษ์เปิด๒ ย่อมมีประจำาปี.
ตสฺมึ ปน นคเร อนุสำวจฺฉรำ ววิฏนกฺขตฺตำ นาม โหติ.

ในกาลน้ัน แม้ตระกูลที่ไมอ่อกภายนอก ก็ออกจากเรอืนกับบรวิาร  มรี่างกายมิได้ปกปิด ไปสู่ฝั่งแม่นำ้า ด้วยเท้าเทียว.
ตทา พหิอนิกฺขมนกุลานิปิ ปรวิาเรน สทธฺึ เคหา นิกฺขมิตวฺา อปฺปฏิจฺฉนฺเนน สรีเรน ปทสาว นทีตรีำ คจฺฉนฺติ.

ในวันน้ัน ถึงบุตรทั้งหลายของขัตติยมหาศาลเป็นต้น ก็ยืนแอบหนทางน้ันๆ ดว้ยตั้งใจวา่ 
“พวกเรา พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจ มชีาติเสมอดว้ยตนแล้ว จักคล้องด้วยพวงมาลัย.”
ตสฺมึ ทิวเส ขตฺติยมหาสาลาทีนำ ปุตฺตาปิ “อตฺตโน สมานชาติกำ มนาปํ กุลทาริกำ ทิสฺวา มาลาคุเลน ปริกฺขิปิสฺสาม -อติิ 
ตำ ตำ มคคฺำ นิสฺสาย ติฏฺฐนฺติ.

[พราหมณ์พบนางวสิาขา]

พราหมณ์แม้เหล่าน้ัน เข้าไปยังศาลาแห่งหน่ึงริมฝั่งแม่นำ้าแล้ว ได้ยืนอยู่.
เตปิ พรฺาหฺมณา นทีตีเร เอกำ สาลำ ปวิสติฺวา อฏฺฐำสุ.

ขณะน้ัน นางวิสาขา มีอายุยา่งเข้า ๑๕-๑๖ ปี ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ครบทุกอยา่ง 
อันเหล่ากุมารี ๕๐๐ คนแวดล้อมแลว้ คิดว่า “เราจักไปยังแม่นำ้า แล้วอาบนำ้า” ถึงประเทศน้ันแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ วิสาขา ปณฺณรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิกา หุตวฺา สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา ปญฺจหิ กุมารีสเตหิ ปรวิุตา 
“นทึ คนฺตวฺา นหายิสฺสามิ -อิติ ตำ ปเทสำ ปตฺตา.

ครั้งน้ันแล เมฆตั้งข้ึนแล้ว ก็ยังฝนให้ตก.
อถโข เมโฆ อุฏฺฐหิตวฺา ปาวสฺสิ.

๑ หมายถึงพราหมณ์
๒ วิวฏนกฺขตฺต นักษัตรเปิดเผย เป็นงานประจำาปีของนครสาเกต 

ในงานนี้ชาวเมืองทุกคนเผยร่างโดยปราศจากผ้าคลุมปิดหน้า เดินเท้าไปยังแม่นำ้า.
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เด็กหญิง ๕๐๐ รีบเดินเข้าไปสู่ศาลา.
ปญฺจสตา กุมาริโย เวเคน คนฺตฺวา สาลำ ปวิสึสุ.

พวกพราหมณพ์ิจารณาอยู่ ก็ไม่เห็นเด็กหญิงเหล่าน้ันแม้สักคนเดียว ที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี.
พรฺาหฺมณา โอโลเกนฺตา ตาสุ เอกำปิ ปญฺจกลฺยาณสมนฺนาคตำ น ปสฺสึสุ.

นางวิสาขาเข้าไปยังศาลา ดว้ยการเดินตามปกติน่ันเอง.
วิสาขา ปกติคมเนเนว สาลำ ปาวิสิ.

ผ้าและอาภรณ์เปียกโชก.
วตฺถาภรณานิ เตมึสุ.

พวกพราหมณ์เห็นความงาม ๔ อยา่งของนางแล้ว ประสงค์จะเห็นฟัน จึงกล่าวกะกันและกันว่า 
“ธดิาของพวกเรา เป็นหญิงเฉ่ือยชา,  สามีของหญิงคนน้ี เห็นทีจักไม่ได้แม้เพียงข้าวปลายเกรียน” 
พรฺาหฺมณา ตสฺสา จตฺตาริ กลฺยาณานิ ทิสฺวา ทนฺเต ปสฺสิตุกามา 
“อลสชาติกา อมฺหากำ ธตีา, เอติสฺสา สามโิก กญฺชิกมตตฺมฺปิ น ลภิสฺสติ มญฺเญ -อติิ อญฺญมญฺญำ กถยึสุ.

ทีน้ัน นางวิสาขา พูดกะพราหมณ์เหล่าน้ันวา่ “พวกทา่นว่าใครกัน.”
อถ เน วิสาขา อาห “กำ วเทถ ตุมฺเห -อติิ.

พราหมณ์. ว่าเธอ แม่.
“ตำ กเถม อมฺม -อติิ.

ได้ยินวา่ เสียงอันไพเราะของนาง เปล่งออกประหน่ึงเสียงกังสดาล.
มธุโร กริ ตสฺสา สทฺโท กำสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ.

ลำาดับน้ัน นางจึงถามพราหมณ์เหล่าน้ันดว้ยเสียงอันไพเราะอีกว่า “เพราะเหตุไร? จึงว่าฉัน.”
อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน “กกึารณา กเถถ -อติิ ปุจฺฉิ.

พราหมณ์. หญิงบริวารของเธอ ไม่ให้ผา้และเครื่องประดับเปียก รีบเข้าสู่ศาลา,  
กจิแม้เพียงการรีบมาสู่ที่มีประมาณเท่าน้ีของเธอก็มิได้มี,  
เธอปล่อยให้ผ้าและเครื่องอาภรณ์เปียกมาแล้ว;  เพราะฉะน้ัน พวกเราจึงพากันวา่.

“ตว ปริวารติฺถิโย วตฺถาลงกฺาเร อเตเมตวฺา เวเคน สาลำ ปวิฏฺฐา, ตุยฺหำ เอตฺตกำ ฐานำ เวเคน อาคมนมตตฺมฺปิ นตฺถิ, 
วตฺถาภรณานิ เตเมตฺวา อาคตาสิ, ตสฺมา กเถม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย พวกท่านอยูพู่ดอยา่งน้ี,  ฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงเหล่าน้ัน, 
แต่ฉันกำาหนดเหตุการณ์แล้ว จึงไม่มาโดยเร็ว.

“ตาตา มา เอวำ วเทถ, อหำ เอตาหิ พลวตรา, การณำ ปน สลฺลกฺเขตวฺา ชเวน นาคตมฺหิ -อติิ.

พราหมณ์. เหตุอะไร? แม่.
“กึ อมฺม -อติิ.
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[ชน ๔ จำาพวกวิ่งไปไม่งาม]

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ชน ๔ จำาพวก เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม,  เหตุอันหน่ึง แม้อื่นอีก ยังมอียู่.
“ตาตา จตตฺาโร ชนา ชวมานา น โสภนฺติ, อปรมฺปิ เอกำ การณำ อตฺถิ -อิติ.

พราหมณ์. ชน ๔ จำาพวก เหล่าไหน? เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม แม่.
“กตเม จตฺตาโร ชวมานา น โสภนฺติ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย  (๑) พระราชาผู้อภิเษกแล้ว ทรงประดับประดาแล้วแล้วเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง
เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวง ย่อมไม่งาม, ย่อมได้ความครหาเป็นแน่นอนวา่ 
‘ทำาไม พระราชาองค์น้ีจึงวิ่งเหมือนคฤบหด’ี ค่อยๆ เสด็จไปน่ันแหละ จึงจะงาม;  
(๒) แม้ช้างมงคลของพระราชา ประดับแล้ว วิ่งไป ก็ไม่งาม, ต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้าง จึงจะงาม,  
(๓) บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม, ย่อมได้แต่ความครหาอยา่งเดียวเท่าน้ันวา่ 
‘ทำาไม สมณะรูปน้ี จึงวิ่งไปเหมือนคฤหัสถ์,’ แต่ย่อมงาม ดว้ยการเดินอย่างอาการของผู้สงบเสงี่ยม;  
(๔) สตรี เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม, ย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียววา่ ‘ทำาไม หญิงคนน้ี จึงวิ่ง เหมือนผู้ชาย,’ 
แต่ย่อมงามดว้ยการเดินอย่างธรรมดา;  
พ่อทั้งหลาย ชน ๔ จำาพวกเหล่าน้ี เมื่อวิ่งไป ย่อมไม่งาม.

“ตาตา (๑) อภิสติฺโต ราชา ตาว สพฺพาภรณปฺปฏิมณฺฑิโต กจฺฉำ พนฺธิตวฺา ราชงฺคเณ ชวมาโน น โสภติ, 
‘กึ อยำ ราชา คหปติโก วิย ธาวตตีิ อญฺญทตฺถุ ครหำ ลภติ, สณกิำ คจฺฉนฺโต ว โสภติ, 
(๒) รญฺโญ มงฺคลหตฺถีปิ อลงฺกโต ชวมาโน น โสภติ, วารณลีฬฺหาย คจฺฉนฺโต ว โสภติ, 
(๓) ปพพฺชิโต ชวมาโน น โสภติ ‘กึ อยำ สมโณ คิหี วิย ธาวตตีิ เกวลำ ครหเมว ลภติ, สมติคมเนน ปน โสภติ, 
(๔) อติฺถี ชวมานา น โสภติ ‘กึ เอสา อติฺถี ปุรโิส วิย ธาวตตีิ ครหิตพพฺา ว โหติ, ปกติคมเนน โสภติ๑, 
อิเม จตตฺาโร ชวมานา น โสภนฺติ ตาต -อติิ.

พราหมณ์. ก็เหตุอื่นอีกอยา่งหน่ึง เป็นไฉน? แม่.
“กตมำ ปเนกำ อปรำ การณำ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ธรรมดา มารดาบิดา ถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ เลี้ยงดูธดิา, 
เพราะวา่ พวกฉัน ช่ือว่าเป็นสิ่งของอันมารดาบิดาพึงขาย,  
มารดาบิดาเลี้ยงฉันมา ก็เพื่อต้องการจะส่งไปสู่ตระกูลอื่น,  
ถ้าว่า ในเวลาทีพ่วกฉันวิ่งไป เหยียบชายผา้นุ่งหรือลื่นล้มลงบนพื้นดิน มือหรือเทา้ก็จะพึงหัก,  
พวกฉันก็จะพึงเป็นภาระของตระกูลน่ันแล,  สว่นเครื่องแต่งตวั เปียกแล้วก็จักแห้ง; 
ดิฉันกำาหนดเหตุน้ี จึงไม่วิ่งไป พ่อ.

“ตาตา มาตาปิตโร นาม ธีตรำ องฺคปฺปจฺจงฺคานิ สณฺฐเปตวฺา โปเสนฺติ, มยำ หิ วิกกฺีณิยภณฺฑำ นาม, 
อมฺเห ปรกุลำ เปสนตฺถาย โปเสนฺติ, 
สเจ ชวมานานำ นิวตฺถทุสฺสกณฺเณ วา อกฺกมติฺวา ภูมิยำ วา ปกฺขลิตวฺา ปตติกาเล หตฺโถ วา ปาโท วา ภชิฺเชยฺย, 
กุลสฺเสว ภาโร ภเวยฺยาม, ปสาธนภณฺฑำ ปน เตเมตวฺา สกฺุขิสฺสติ, อิมำ การณำ สลฺลกฺเขตฺวา น ธาวิตมฺหิ ตาต -อติิ.

๑ สี. ม. ยุ. ปกติคมเนน โสภติ -อิติ นตถฺิ.
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[พราหมณ์สวมมาลัยทองให้]

พวกพราหมณ์เห็นความถึงพรอ้มแห่งฟัน ในเวลานางพูด จึงให้สาธุการแก่นางว่า “สมบัตเิช่นน้ี พวกเรายังไม่เคยเห็นเลย” 
แล้วกล่าววา่ “แม่ พวงมาลัยน้ี สมควรแก่เธอเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงได้คล้องพวกมาลัยทองน้ันให้.
พรฺาหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล ทนฺตสมฺปตฺตึ ทิสวฺา “เอวรูปา โน สมฺปตฺติ น ทิฏฺฐปุพฺพา -อิติ ตสฺสา สาธุการำ ทตฺวา 
“อมฺม ตุยฺเหเวสา อนุจฺฉวิกา -อิติ วตวฺา ตำ สุวณฺณมาลำ ปิลนฺธยึสุ.

ลำาดับน้ัน นางจึงถามพวกเขาวา่ “พ่อทั้งหลาย พวกท่านมาจากเมืองไหน?
อถ เน ปุจฺฉิ “กตรนครโต อาคตตฺถ ตาต -อติิ.

พราหมณ์. จากเมืองสาวัตถี แม่.
“สาวตฺถิโต อมฺม -อติิ.

วิสาขา. ตระกูลเศรษฐี ชื่อไร?
“เสฏฺฐิกุลำ กตรำ นาม -อิติ.

พราหมณ์. ชื่อมคิารเศรษฐี แม่.
“มิคารเสฏฺฐี นาม อมฺม -อติิ.

วิสาขา. บุตรของท่านเจ้าพระคุณ๑ ชื่อไร?
“อยฺยปุตฺโต โก นาม -อติิ.

พราหมณ์. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร แม่.
“ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม อมฺม -อิติ.

นางวิสาขาน้ัน รับรองว่า “ตระกูลของเรา เสมอกัน” ดังน้ีแล้ว จึงส่งข่าวไปแก่บิดาวา่ 
“ของคุณพ่อและคุณแม่ จงส่งรถไปให้พวกดิฉัน.”
สา “สมานชาติกำ โน กุลำ -อิติ อธวิาเสตฺวา ปิตุ สาสนำ ปหิณิ “อมฺหากำ รถำ เปเสนฺตุ -อิติ.

ก็ในเวลามา นางเดินมาก็จริง,  ถึงอย่างน้ัน จำาเดิมแตก่าลที่ประดับด้วยมาลัยทองคำาแล้ว ย่อมไม่ได้เพื่อจะไปเช่นน้ัน.
กิญฺจาปิ หิ สา อาคมนกาเล ปทสา อาคตา, สุวณฺณมาลาย ปน ปิลนฺธนกาลโต ปฏฺฐาย ตถา คนฺตุำ น ลภติ.

เด็กหญิงทั้งหลายผู้มีอิสระ ย่อมไปด้วยยานมีรถเป็นต้น. 
อิสฺสรทารกิา รถาทีหิ คจฺฉนฺติ, 

เด็กหญิงนอกน้ีข้ึนยานธรรมดา(ไป), กั้นฉัตรหรือใบตาลข้างบน, เมื่อฉัตรหรือใบตาลแม้น้ันไม่มี 
ก็ยกชายผ้านุ่งข้ึนมาพาดบนบ่าทีเดียว.
อิตรา ปกติยานกำ อภิรุหนฺติ, ฉตฺตำ วา ตาลปณฺณำ วา อุปริ กโรนฺติ,  
ตสฺมึปิ อสติ, นิวตฺถสาฏกสฺส ทสนฺตำ อกฺุขิปิตฺวา องฺเส ขิปนฺติเอว.

ส่วนบิดาของนางวิสาขาน้ัน ส่งรถไป ๕๐๐ คัน.

๑ อยยฺปุตฺโต
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ตสฺสา ปน ปิตา ปญฺจ รถสตานิ เปเสสิ.

นางวิสาขาน้ันกับบรวิารข้ึนรถไปแล้ว.
สา สปริวารา รถำ อารุยฺห คตา.

แม้พวกพราหมณ์ ก็ได้ไปด้วยกัน.
พรฺาหฺมณาปิ เอกโตว อคมำสุ.

ทีน้ัน ทา่นเศรษฐี ถามพราหมณ์เหล่าน้ันว่า “พวกท่านมาจากไหน?”
อถ เน เสฏฺฐี ปุจฺฉิ “กุโต อาคตตฺถ -อติิ.

พราหมณ์. มาจากเมืองสาวัตถี ทา่นมหาเศรษฐี.
“สาวตฺถิโต มหาเสฏฺฐิ -อิติ.

เศรษฐี. เศรษฐีชือ่ไร?
“เสฏฺฐี กตโร นาม -อติิ.

พราหมณ์. ชื่อมคิารเศรษฐี.
“มิคารเสฏฺฐี นาม -อิติ.

เศรษฐี. บุตรชื่อไร?
“ปุตฺโต โก นาม -อติิ.

พราหมณ์. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร.
“ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร นาม -อติิ.

เศรษฐี. ทรัพย์มีเท่าไร?
“ธนำ กติฺตกำ -อติิ.

พราหมณ์. ๔๐ โกฏิ ท่านมหาเศรษฐี.
“จตตฺาฬีส โกฏิโย มหาเสฏฺฐิ -อติิ.

เศรษฐี รับคำา ด้วยคิดว่า “ทรพัย์เท่าน้ัน เทียบทรัพย์ของเรา ก็เท่ากับกากณิกเดียว,  
แต่จะประโยชน์อะไรด้วยเหตุอื่น จำาเดิมแต่กาลที่นางทาริกาได้เหตุเพียงการรกัษา.”
“ธนำ ตาว อมฺหากำ ธนำ อุปาทาย กากณกิมตฺตำ, 
ทาริกาย ปน อารกฺขมตฺตาย ลทธฺกาลโต ปฏฺฐาย กึ อญฺเญน การเณน -อิติ อธวิาเสสิ.

เศรษฐีน้ัน ทำาสกัการะแก่พราหมณ์เหล่าน้ัน ให้พักอยูว่ัน ๒ วัน แล้วก็ส่งกลับ.
โส เตสำ สกฺการำ กตฺวา เอกาหำ ทฺวีหำ วสาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ.

[พราหมณ์กลับเมืองสาวัตถี]

พวกเขา ไปกรุงสาวัตถีแล้ว เรียน(ทา่นเศรษฐี) วา่ “พวกข้าพเจา้ได้นางทาริกาแล้ว.”
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เต สาวตฺถึ คนฺตฺวา๑ “ลทธฺา โน ทาริกา -อติิ อาโรจยึสุ.

เศรษฐี. ลูกสาวของใคร?
“กสฺส ธีตา -อติิ.

พราหมณ์. ของธนญชัยเศรษฐี.
“ธนญฺชยเสฏฺฐิโน -อติิ.

เศรษฐีน้ัน คิดว่า “นางทาริกาแห่งตระกูลใหญ่ อันเราได้แล้ว, ควรที่เราจะนำานางมาโดยเร็วทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
กราบทูลแด่พระราชา เพือ่ไปในเมืองน้ัน.
โส “มหากุลสฺส เม ทาริกา ลทฺธา, ขิปฺปเมว นำ อาเนตุำ วฏฺฏติ -อิติ ตตฺถ คมนตฺถำ รญฺโญ อาโรเจสิ.

พระราชา ทรงดำาริว่า “ตระกูลใหญ่น่ัน อันเรานำามาจากสำานักของพระเจ้าพิมพิสาร แล้วให้อยู่อาศัยในเมืองสาเกต, 
ควรจะทำาความยกย่องแก่ตระกูลน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับสั่งว่า “แม้เรา กจ็ักไป.”
ราชา “มหากุลำ เอตำ มยา พิมฺพิสารสฺส สนฺติกา อาเนตวฺา สาเกเต นิเวสติำ, ตสฺส สมฺมานำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
“อหำปิ คมิสฺสามิ -อิติ อาห.

เศรษฐี ทูลว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว ส่งข่าวไปบอกแก่ธนญชัยเศรษฐีว่า 
“เมื่อข้าพเจ้ามา, แม้พระราชาก็จักเสด็จมา, พลของพระราชามาก, 
ท่านจกัอาจเพื่อทำากจิที่ควรทำาแก่ชนประมาณเท่าน้ัน หรือจกัไม่อาจ?”
โส “สาธุ เทว -อติิ วตฺวา ธนญฺชยเสฏฺฐิโน สาสนำ เปเสสิ 
“มยิ อาคจฺฉนฺเต, ราชาปิ อาคมิสฺสติ, มหนฺตำ ราชพลำ, เอตตฺกสฺส ชนสฺส กาตพพฺยุตตฺกำ กาตุำ สกฺขิสฺสสิ น สกฺขิสฺสสิ -อิติ.

ฝ่ายเศรษฐีนอกน้ี ได้ส่งข่าวตอบไปวา่ “แม้ถ้าพระราชาจะเสด็จมาสัก ๑๐ พระองค์, ขอจงเสด็จมาเถิด.”
อิตโรปิ “สเจปิ ทส ราชาโน อาคจฺฉนฺติ, อาคจฺฉนฺตุ -อิติ ปฏิสาสนำ เปเสสิ.

มิคารเศรษฐี เว้นเพียงคนเฝ้าเรือน พาเอาคนที่เหลือในนครใหญ่ถึงเพียงน้ันไป หยุดพักในหนทางกึ่งโยชน์แล้ว 
ส่งข่าวไปว่า “พวกข้าพเจา้มาแล้ว.”
มิคารเสฏฺฐี ตาวมหนฺเต นคเร เคหโคปกมตฺตำ ฐเปตฺวา เสสชนำ อาทาย คนฺตฺวา อฑฺฒโยชนมคฺเค ฐตวฺา 
“อาคตมฺห -อติิ สาสนำ ปหิณิ.

[ธนญชัยเศรษฐกีับธิดา จัดสถานท่ีต้อนรับ]

ธนญชัยเศรษฐี ส่งเครื่องบรรณาการเป็นอันมากไป แล้วปรกึษากับธดิาวา่ “แม่ ได้ยินว่า พ่อผวัของเจา้ มากับพระเจา้โกศล, 
เราควรจดัเรือนหลังไหน สำาหรับพ่อผัวของเจ้าน้ัน,  หลังไหนสำาหรับพระราชา,  หลังไหน สำาหรับอิสรชนมีอุปราชเป็นต้น.”
ธนญฺชยเสฏฺฐี พหุปณฺณาการำ เปเสตฺวา ธีตรา สทฺธึ มนฺเตสิ 
“อมฺม สสุโร กริ เต โกสลรญฺญา สทฺธึ อาคโต, ตสฺส กตรำ เคหำ ปฏิชคฺคติพพฺำ รญฺโญ กตรำ, อุปราชาทีนำ กตรานิ -อิติ.

ธดิาเศรษฐีผู้ฉลาด มีญาณเฉียบแหลมดุจยอดเพชร ตั้งความปรารถนาไวต้ลอดแสนกัป สมบูรณ์แล้วดว้ยอภินิหาร จัดแจงว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงจดัแจงเรือนหลังโน้น เพือ่พ่อผวัของเรา, หลังโน้น เพื่อพระราชา, หลังโน้น เพื่ออุปราชเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว 

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มิคารเสฏฺฐิสฺสาติ อตฺถิ.
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ให้เรียกทาสและกรรมกรมา จดัการวา่ 
“พวกท่านเท่าน้ีคน จงทำากิจที่ควรทำาแก่พระราชา,  เท่าน้ีคน จงทำากิจทีค่วรทำาแก่อุปราชเป็นต้น, 
พวกท่านน่ันแล จงดูแลแม้สัตว์พาหนะมีช้างและม้าเป็นต้น,  แม้คนผูกม้าเป็นต้น มาถึงแล้วจักไดช้มมหรสพในงานมงคล.”
ปณฺฑิตา เสฏฺฐิธีตา วชิรคฺคติขิณญฺญาณา กปฺปสตสหสฺสำ ปตฺถิตปฺปตฺถนา อภินีหารสมฺปนฺนา “สสรุสฺส เม อสุกำ เคหำ ปฏิชคฺคถ,
รญฺโญ อสุกำ, อุปราชาทีนำ อสกุานิ -อิติ สำวิทหิตวฺา ทาสกมฺมกเร ปกฺโกสาเปตฺวา “เอตฺตกา รญฺโญ กตตฺพพฺกิจฺจำ กโรถ, 
เอตฺตกา อุปราชาทีนำ, หตฺถิอสฺสาทโยปิ ตุมฺเหเยว ปฏิชคฺคถ, อสฺสพนฺธาทโยปิ อาคนฺตฺวา มงฺคลจฺฉณำ อนุภวิสฺสนฺติ -อติิ สำวิทหิ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร (นางจึงจดัอย่างน้ัน)?.”
“กึการณา” 

ตอบวา่ “(เพราะ) คนบางพวก อย่าได้เพื่อพดูว่า 
‘เราไปสู่ที่มงคลแห่งนางวิสาขา ไม่ได้อะไรเลย, ทำาแต่กิจมกีารเฝ้าม้าเป็นต้น ไม่ได้เที่ยวตามสบาย.’”
“มยำ วิสาขาย มงฺคลฏฺฐานำ คนฺตวฺา น กิญฺจิ ลภิมฺห, อสฺสรกฺขณาทีนิ กโรนฺตา สุขำ น วจิริมฺหา -อติิ เกจิ วตตฺุำ มา ลภึสุ.

[เครื่องแต่งตัวนางวสิาขา ๔ เดือนจึงเสร็จ]

ในวันน้ันแล บิดาของนางวิสาขา ให้เรียกชา่งทองมา ๕๐๐ คนแล้ว กล่าวว่า 
“พวกท่านจงทำาเครื่องประดับ ชื่อมหาลดาปสาธน์ แกธ่ิดาของเรา” ดังน้ีแล้ว 
สั่งให้ให้ทองคำามีสีสกุพันลิ่ม และเงิน แก้วมณี แกว้มุกดา แกว้ประพาฬและเพชรเป็นต้น พอสมกับทองน้ัน.
ตำทวิสเมว วิสาขาย ปิตา ปญฺจสเต สวุณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา “ธตีุ เม มหาลตาปสาธนำ นาม กโรถ -อติิ 
รตฺตสุวณฺณสฺส นิกฺขสหสฺสำ ตทนุรูปานิ จ รชตมณิมุตฺตาปวาฬวชริาทีนิ ทาเปสิ.

พระราชา ประทับอยู่ ๒-๓ วันแล้ว ทรงส่งข่าวไปแก่ธนญชัยเศรษฐวี่า 
“เศรษฐีไม่สามารถทำาการเลี้ยงดพูวกเราได้, ขอเศรษฐจีงรู้กาลไปแห่งนางทาริกาเถิด.”
ราชา กติปาหำ วสิตวฺา ธนญฺชยเสฏฺฐิสฺส สาสนำ ปหิณิ 
“น สกฺกา เสฏฺฐินา อมฺหากำ ภรณโปสนำ กาตุำ, ทารกิาย คมนกาลำ ชานาตุ -อิติ.

ฝ่ายเศรษฐีน้ัน ส่งข่าวไปทูลพระราชาวา่ “บัดน้ี กาลฝนมาถึงแล้ว,  ใครๆ ไม่อาจเพื่อเที่ยวไปตลอด ๔ เดือนได้; 
การที่หมู่พลของพระองค์ ได้วตัถุใดๆ สมควร,  วัตถุน้ันๆ ทั้งหมด เป็นภาระของข้าพระองค์; 
พระองค์ผู้สมมติเทพ จักเสด็จไปไดใ้นเวลาที่ข้าพระองค์ส่งเสด็จ.”
โสปิ รญฺโญ สาสนำ เปเสสิ “อิทานิ วสฺสกาโล อาคโต, น สกฺกา จาตุมฺมาสำ วิจริตุำ, ตุมฺหากำ พลกายสฺส ยำ ยำ ลทธฺุำ วฏฺฏติ, 
สพพฺนฺตำ มม ภาโร, มยา เปสิตกาเล เทโว คมิสฺสติ -อติิ.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน นครสาเกต ได้เป็นนครราวกะมีนักษัตรเป็นนิตย์.
ตโต ปฏฺฐาย สาเกตนครำ นิจฺจนกฺขตตฺำ วิย อโหสิ.

วตัถุมีพวงดอกไม้ของหอมและผ้าเป็นต้น เป็นของอันเศรษฐีจดัแล้วแก่ชนทั้งหมด ต้ังต้นแตพ่ระราชาแล.
ราชานำ อาทึ กตวฺา สพฺเพสำ มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ ปฏิยตฺตาเนว โหนฺติ.

ชนเหล่าน้ันคิดกันว่า “เศรษฐีทำาสกัการะแก่พวกเราถ่ายเดียว.”
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เต เต ชนา จินฺตยึสุ “เสฏฺฐี อมฺหากเมว สกฺการำ กโรติ -อิติ.

๓ เดือนลว่งไปแล้ว โดยอาการอย่างน้ี.
เอวำ ตโย มาสา อติกฺกนฺตา.

ส่วนเครื่องประดับ ก็ยังไม่เสร็จก่อน.
ปสาธนำ ปน น ตาว นิฏฺฐาติ.

ผู้ควบคุมงาน๑ มาแจ้งแก่เศรษฐีวา่ “สิ่งอื่นที่ชื่อว่าไม่มี ก็หาไม่, แตฟ่ืนสำาหรับหุงต้มภัตเพื่อหมู่พล ไม่พอ.”
กมฺมาธิฏฺฐายกิา อาคนฺตวฺา เสฏฺฐิโน อาโรเจสุำ “อญฺญำ อสนฺตำ นาม นตฺถิ, พลกายสฺส ปน ภตตฺปจนทารูนิ นปฺปโหนฺติ -อิติ.

เศรษฐี กลา่วว่า “ไปเถิดพ่อทั้งหลาย, พวกท่านจง (ร้ือ) ขนเอาโรงช้างเก่าๆ เป็นต้นและเรือนเก่าในนครน้ี หุงต้มเถิด.”
“คจฺฉถ ตาตา, อิมสฺมึ นคเร ปริชิณฺณหตฺถิสาลาทโย เจว ชิณฺณกานิ จ เคหานิ คเหตวฺา ปจถ -อิติ.

แม้เมื่อหุงต้มอยู่อยา่งน้ัน, กึ่งเดือนล่วงไปแล้ว.
เอวำ ปจนฺตานำปิ, อฑฺฒมาโส อติกฺกนฺโต.

ลำาดับน้ัน ผู้ควบคุมงาน มาแจ้งแกท่่านเศรษฐีอีกครั้งวา่ “ฟืนไม่มี.”
ตโต ปุนปิ “ทารูนิ นตฺถิ -อติิ อาโรจยึสุ.

เศรษฐีกล่าววา่ “ใครๆ ไม่อาจได้ฟืนในเวลาน้ี, 
พวกท่าน จงเปิดเรือนคลังผา้ทั้งหลาย แลว้เอาผ้าเน้ือหยาบ ทำาเกลียวชุบลงในตุ่มนำ้ามันหุงภัตเถิด.”
“อิมสฺมึ กาเล น สกฺกา ทารูนิ ลทฺธุำ, 
ทุสฺสโกฏฺฐาคารานิ วิวริตวฺา ถูลสาฏเกหิ วฏฺฏิโย กตฺวา เตลจาฏีสุ เตเมตฺวา ภตตฺำ ปจถ -อติิ.

ชนเหล่าน้ัน ได้ทำาอยา่งน้ัน ตลอดกึ่งเดือน.
เต อฑฺฒมาสำ ตถา อกำสุ.

๔ เดือนลว่งไปแล้วโดยอาการอยา่งน้ี.
เอวำ จตฺตาโร มาสา อตกิฺกนฺตา.

แม้เครือ่งประดับก็เสร็จแล้ว.
ปสาธนมฺปิ นิฏฺฐิตำ.

[เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน์]

เพชร ๔ ทะนาน ได้ถึงการประกอบเข้าในเครื่องประดับน้ัน. 
แก้วมุกดา ๑๑ ทะนาน, แก้วประพาฬ ๒๐ ทะนาน, แกว้มณี ๓๓ ทะนาน (ก็เช่นกัน).
ตสฺมึ ปิลนฺธเน จตสฺโส วชิรนาฬิโย อุปโยคำ อคมำสุ, มตฺุตานำ เอกาทส นาฬิโย, ปวาฬสฺส พาวีสติ นาฬิโย, มณีนำ เตตฺตึส นาฬิโย.

เครื่องประดับน้ัน ได้ถึงความสำาเร็จ ดว้ยรัตนะเหล่าน้ีและเหล่าอื่น ด้วยประการฉะน้ี.

๑ กมฺมาธิฏฺฐายิกา ผู้ดูแลการงาน (superintendent of work, inspector.)
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อิติ เอเตหิ จ อญฺเญหิ จ รตเนหิ นิฏฺฐานำ อคมาสิ.๑ 

เครื่องประดับไม่สำาเร็จด้วยด้าย, การงานที่ทำาดว้ยดา้ย เขาทำาแล้วดว้ยเงิน.
อสุตตฺมยำ ปสาธนำ,  รชเตน สุตตฺกิจจฺำ กรึสุ.

เครื่องประดับน้ัน สวมที่ศรีษะแล้ว ย่อมจดหลังเท้า.
ตำ สีเส ปฏิมุกฺกำ ปาทปฺปิฏฺฐึ คจฺฉติ.

ลูกดุมที่เขาประกอบทำาเป็นแหวนในที่น้ันๆ ทำาด้วยทอง, ห่วงทำาดว้ยเงิน.
ตสฺมึ ตสฺมึ ฐาเน มุทฺทิกา โยเชตฺวา กตา สุวณฺณมยา คณฺฐกิา โหนฺติ, รชตมยา ปาสกา, 

แหวนวงหน่ึง มีที่ท่ามกลางกระหม่อม, หลังหูทั้งสอง ๒ วง, ที่หลุมคอ ๑ วง, ทีเ่ข่าทั้งสอง ๒ วง, ที่ข้อศอกทั้งสอง ๒ วง, 
ที่ข้างสะเอวทั้งสอง ๒ วง ดังน้ี.
มตฺถกมชฺเฌ เอกา มุทฺทิกา, ทวฺีสุ กณฺณปฺปิฏฺฐีสุ เทฺว, คลวาฏเก เอกา, ทฺวีสุ ชนฺนุเกสุ๒ เทฺว, ทฺวีสุ กปฺปเรสุ เทฺว, ทฺวีสุ กฏิปฺป
เทเสสุ เทฺว -อติิ.

ก็ในเครื่องประดับน้ันแล เขาทำานกยูงตวัหน่ึงไว้.
ตสฺมึ โข ปน ปสาธเน เอกำ โมรำ กรึสุ.

ขนปีกทำาด้วยทอง ๕๐๐ ขน ได้มีที่ปีกเบ้ืองขวาแห่งนกยูงน้ัน, ๕๐๐ ขน ได้มีที่ปีกเบ้ืองซ้าย, 
จะงอยปาก ทำาด้วยแก้วประพาฬ, นัยน์ตาทำาดว้ยแก้วมณี, คอและแววหางก็เหมือนกัน, 
ก้านขนทำาด้วยเงิน, ขาก็เหมือนกัน.
ตสฺส ทกฺขิณปสฺเส๓ สุวณฺณมยานิ ปญฺจ ปตฺตสตานิ อเหสุำ, วามปสฺเส๔ ปญฺจ ปตตฺสตานิ, ตุณฺฑำ ปวาฬมยำ, 
อกฺขีนิ มณิมยานิ, ตถา คีวา จ ปิญฺฉานิ จ, 
ปตฺตนาฬิโย รชตมยา, ตถา ชงฺฆา.

นกยูงน้ัน สถิตอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขา ปรากฏประหน่ึงนกยูงยืนรำาแพนอยู่บนยอดเขา.
โส วิสาขาย มตฺถกมชฺเฌ ปพฺพตกูเฏ ฐตวฺา นจฺจนมยูโร วิย ขายติ.

เสียงแห่งก้านขนปีกพันหน่ึง เป็นไปประหน่ึงทิพยสังคีตและประหน่ึงเสียงกึกก้องแห่งดนตรีประกอบดว้ยองค์ ๕.
ปตฺตนาฬิสหสฺสสฺส สทฺโท ทิพพฺสงฺคีตำ วิย ปญฺจงฺคกิตรุิยโฆโส วิย จ ปวตฺตติ.

ชนทั้งหลายผู้เข้าไปสู่ที่ใกล้เท่าน้ัน ย่อมทราบว่า นกยูงน้ันไม่ใช่นกยูง (จริง).
สนฺติกำ อุปคตาเยว ตสฺส อโมรภาวำ ชานนฺติ.

เครื่องประดับมีค่า ๙ โกฏิ.
ปสาธนำ นวโกฏิอคฺฆนกำ อโหสิ.

๑ สี. ยุ. ตสฺมึ ฯเปฯ อคมาสิ -อิติ นตฺถิ.
๒ ม. ชตฺตูสุ.
๓ สี. ม. ยุ. … ปกฺเข.
๔ สี. ม. ยุ. … ปกฺเข.
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ท่านเศรษฐีให้คา่หัตถกรรม๑ แสนหน่ึง.
สตสหสฺสำ หตฺถกมฺมมูลำ ทียิตฺถ.

[หญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาปสาธน์]

ถามว่า “ก็เครื่องประดับน่ัน อันนางวิสาขาน้ันได้แล้ว เพราะผลแห่งกรรมอะไร?”
“กิสฺส ปน นิสฺสนฺเทน ตาเยตำ ปสาธนำ ลทธฺำ -อิติ.

แก้ว่า “ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา้ นางถวายจวีรสาฎก แก่ภิกษุ ๒ หมื่นรูปแล้ว 
ได้ถวายด้ายบ้าง เข็มบ้าง เครื่องย้อมบ้าง ซ่ึงเป็นของตนน่ันเอง.”
“สา กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำ จีวรสาฏกำ ทตวฺา สตฺุตมฺปิ สูจิโยปิ รชนมฺปิ อตตฺโน สนฺตกเมว อทาสิ.

นางได้แล้วซ่ึงเครื่องประดับน้ี เพราะผลแห่งจีวรทานน้ัน.
ตสฺส จีวรทานสฺส นิสฺสนฺเทน อิมำ ปสาธนำ ลภิ.

ก็จวีรทานของหญิงทั้งหลาย ยอ่มถึงที่สุด ดว้ยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์,  
จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย ยอ่มถึงที่สุด ดว้ยบาตรและจีวรอันสำาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์.”
อิตฺถีนำ หิ จวีรทานำ มหาลตาปสาธเนน มตฺถกำ ปปฺโปติ, ปุริสานำ อทิฺธิมยปตฺตจีวเรน -อิติ.

[เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา]

มหาเศรษฐี ทำาการตระเตรียม เพื่อธดิาโดย ๔ เดือนอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะให้ไทยธรรมแกธ่ิดาน้ัน 
ได้ให้เกวียนเต็มดว้ยกหาปณะ ๕๐๐ เล่ม, ได้ให้เกวียนเต็มดว้ยภาชนะทองคำา ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยภาชนะเงิน ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยภาชนะทองแดง ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยภาชนะสำาริด ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยผา้ดา้ยผ้าไหม ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยเนยใส ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยนำ้ามัน ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยนำ้าอ้อย ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยข้าวสารแห่งข้าวสาลี ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยเครื่องอุปกรณ์ มีไถและผาลเป็นต้น ๕๐๐ เล่ม.
เอวำ มหาเสฏฺฐี จตูหิ มาเสหิ ธตีุ ปรวิจฺฉำ กตฺวา ตสฺสา เทยฺยธมฺมำ ททมาโน กหาปณปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ อทาสิ, 
สุวณฺณภาชนปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ, รชตภาชนปูรานิ ปญฺจ, ตมพฺภาชนปูรานิ ปญฺจ, กำสภาชนปูรานิ ปญฺจ, 
สุตตฺวตฺถโกเสยฺยวตฺถปูรานิ ปญฺจ, สปฺปิปูรานิ ปญฺจ, เตลปูรานิ ปญฺจ, ผาณิตปูรานิ ปญฺจ, สาลิตณฺฑุลปูรานิ ปญฺจ, 
นงฺคลผาลาทิอุปกรณปูรานิ ปญฺจ สกฏสตานิ อทาสิ.

ได้ยินวา่ ความคดิอย่างน้ีได้มีแก่มหาเศรษฐีน้ันว่า 
“ในที่แห่งธิดาของเราไปแล้ว นางอย่าได้ส่งคนไปสู่ประตูเรอืนของคนอื่นวา่ “เราต้องการดว้ยวตัถุชื่อโน้น;” 
เพราะฉะน้ัน มหาเศรษฐจีึงได้สั่งให้ให้เครื่องอุปกรณท์ุกสิ่ง (แก่ธิดาของตน).
เอวำ กริสฺส อโหสิ “มม ธตีาย คตฏฺฐาเน ‘อสุเกน นาม เม อตฺโถติ มา ปรสฺส เคหทฺวารำ ปหิณิ -อิติ 
ตสฺมา สพพฺุปกรณานิ ทาเปสิ.

๑ ค่ากำาเหน็จ



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๘๕ • ๘. เร่ืองนางวิสาขา • [เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา]

มหาเศรษฐีไดใ้ห้รถ ๕๐๐ คัน ตั้งนางสาวใช้รูปงามผู้ประดับดว้ยเครื่องอลังการพร้อมสรรพไว้บนรถคันละ ๓ คนๆ, 
ได้ให้นางปรจิารกิา ๑,๕๐๐ คน ดว้ยสั่งวา่ 
“พวกเจ้าเท่าน้ีคนจงให้ธิดาของเราอาบ, เท่าน้ีคนให้บริโภค, เท่าน้ีคน แต่งตวั เที่ยวไป.”
เอเกกสฺมึ รเถ สพพฺาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา ติสฺโส ติสฺโส วณฺณทาสิโย ฐเปตฺวา ปญฺจ รถสตานิ อทาสิ 
“เอตฺตกา นหาเปนฺติโย, โภเชนฺติโย, อลงกฺโรนฺติโย วจิรถ -อติิ ทิยฑฺฒสหสฺสปริจารกิาโย อทาสิ.

ครั้งน้ัน มหาเศรษฐีได้มีความคิดอยา่งน้ีวา่ “เราจดัให้โคแก่ธดิาของเรา.”
อถสฺส เอตทโหสิ “มม ธีตุ คาโว ทสฺสามิ -อิติ.

ท่านสั่งบุรุษวา่ “พนาย พวกท่านจงไป, จงเปิดประตูคอกน้อยแล้ว ยืนถือกลอง ๓ ใบ อยู่ในที่ ๓ คาวตุ, 
ยืนอยู่ที่ข้างทั้ง ๒ ในที่ประมาณอุสภะ ๑ โดยส่วนกว้าง,  
ถัดจากน้ันจงอย่าให้แม่โคทั้งหลายไปที่อื่น, พึงตีกลองสัญญาในเวลาแม่โคหยุดแล้วอย่างน้ี.”
โส ปุริเส อาณาเปสิ “คจฺฉถ ภเณ, จฬูวชสฺส ทฺวารำ ววิริตวฺา ตีสุ คาวุเตสุ ติสฺโส เภริโย คเหตฺวา ติฏฺฐถ, 
ปุถุลโต อุสภมตฺเต ฐาเน อุโภสุ ปสฺเสสุ ติฏฺฐถ, คาวีนำ ตโต ปรำ คนฺตุำ มา เทถ, เอวำ ฐิตกาเล เภริสญฺญำ กเรยฺยาถ -อติิ.

บุรุษเหล่าน้ัน ได้ทำาอยา่งน้ันแล้ว.
เต ตถา อกำสุ.

เวลาแม่โคออกจากคอกได้คาวตุ ๑ พวกเขาไดต้ีกลองสัญญาข้ึน,  ในเวลาแม่โคไปได้กึ่งโยชน์ ไดต้ึกลองสัญญาอีก, 
แต่ในเวลาแม่โคไปได้ ๓ คาวตุ พวกเขาได้ห้ามการไปโดยส่วนกว้างอกี.
เต คาวีนำ วชโต นิกฺขมิตฺวา คาวุตำ คตกาเล เภริสญฺญำ อกำสุ, ปุน อฑฺฒโยชนำ คตกาเล เภริสญฺญำ อกำสุ, 
ปุน ติคาวุตำ คตกาเล ปุถุลโต คมนญฺจ นิวาเรสุำ.

แม่โคทั้งหลายได้ยืนเบียดกันและกันในที่ยาวประมาณ ๓ คาวุต กวา้งประมาณอุสภะ ๑ ดว้ยประการอย่างน้ี.
เอวำ ทีฆโต ติคาวุเต ปุถุลโต อุสภมตฺเต ฐาเน คาวิโย อญฺญมญฺญำ นิฆำสนฺติโย อฏฺฐำสุ.

มหาเศรษฐีสั่งให้ปิดประตูคอก ดว้ยคำาว่า “โคเทา่น้ี พอแล้วแกธ่ิดาของข้าพเจ้า, พวกเจ้าจงปิดประตูเถิด.”
มหาเสฏฺฐี “มม ธตีุ เอตตฺกา คาโว อลำ, ทฺวารำ ปิทหถ -อติิ วชทฺวารำ ปิทหาเปสิ.

เมื่อเขาปิดประตูคอกแล้ว, เพราะผลบุญของนางวิสาขา โคตัวมีกำาลังและแม่โคนมทั้งหลาย ก็กระโดดออกไปแล้ว.
ตสฺมึ ปิทหิเต, วิสาขาย ปุญฺญผเลน พลวคาโว จ เธนุโย จ อุปฺปตติฺวา นิกฺขมึสุ.

เมื่อพวกมนุษย์ห้ามอยู่น่ันแล, โคตัวมีกำาลัง ๖ หมื่นตัว และแม่โคนม ๖ หมื่นตัว ออกแล้ว, 
(และ) ลูกโคตัวมีกำาลัง มีจำานวนเท่าน้ัน ก็ออกไปแล้ว, พวกโคอุสภะของแม่โคนมเหล่าน้ันก็ไดต้ิดตามไปแล้ว.
มนุสฺสานำ นิวาเรนฺตานเมว, สฏฺฐิสหสฺสา พลวคาโว จ สฏฐฺิสหสฺสา เธนุโย จ นิกฺขนฺตา, 
ตตฺตกา พลววจฺฉา, ตาสำ เธนูนำ อุสภา อนุพนฺธา๑ อเหสุำ.

ถามว่า “ก็โคทั้งหลายไปแล้วอย่างน้ัน เพราะผลแห่งกรรมอะไร?”
“กิสฺส ปน นิสฺสนฺเทน เอวำ คาโว คตา -อติิ.

๑ สี. ยุ. อนุพนฺธา -อิติ นตถฺิ.
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แก้ว่า “เพราะผลแห่งทานที่นางวิสาขาถวายแล้ว แก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ห้ามอยู่ๆ.”
นิวาเรนฺตานำ นิวาเรนฺตานำ ทินฺนทานสฺส ผเลน.

ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา้  นางเป็นน้องสุดท้องของธดิาทั้ง ๗ ของพระเจ้ากิกิ 
มีพระนามวา่สังฆทาสี เมื่อถวายเบญจโครสทานแก่ภิกษุ ๒ หมื่นรูป,
แม้เมื่อภิกษุหนุ่มและสามเณรปิดบาตรห้ามอยู่ว่า “พอ พอ”, ก็ยังรับสั่งวา่ “น่ีอรอ่ย, น่ีน่าฉัน” แล้วได้ถวาย(อกี).
สา กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล กิกิสฺส รญฺโญ สตฺตนฺนำ ธีตานำ กนิฏฺฐา สงฺฆทาสี นาม หุตวฺา 
วีสติยา ภกิฺขุสหสฺสานำ ปญฺจโครสทานำ ททมานา, ทหรานญฺจ สามเณรานญจฺ ปตฺตำ ปิทหิตฺวา “อลำ อลำ -อติิ นิวาเรนฺตานำปิ, 
“อิทำ มธุรำ, อิทำ มนาปํ -อติิ อทาสิ.

เพราะผลแห่งกรรมน้ัน โคเหล่าน้ัน แม้เขาห้ามอยู่ ก็ออกไปแล้วอย่างน้ัน.
เอวำ ตสฺส นิสฺสนฺเทน ตา วาริยมานาปิ คาโว นิกฺขมึสุ.

ในเวลาที่เศรษฐีให้ทรพัย์เท่าน้ี (แก่ธิดา) แล้ว  ภริยาของเศรษฐีได้พดูว่า 
“ทุกสิ่งอันทา่นจัดแจงแล้วแกธ่ิดาของเรา,  แต่คนใช้ชายหญิง ผู้ทำาการรับใช้ ทา่นมิได้จดัแจง, ข้อน้ันเพราะเหตุไร?”
เสฏฺฐินา เอตฺตกสฺส ธนสฺส ทินฺนกาเล เสฏฺฐิภริยา อาห 
“ตุมฺเหหิ มยฺหำ ธีตุ สพพฺำ สำวิทหิตำ, เวยฺยาวจจฺกรา ปน ทาสทาสิโย น สำวทิหิตา, กึการณา -อิติ.

เศรษฐี. (ที่เราไมจ่ัดแจง) เพื่อรู้คนผู้มีความรักและชังในธิดาของเรา,  
เพราะเราจะจับคอพวกที่ไม่ไปกับธิดาน้ันส่งไปไม่ได้,  
แตใ่นเวลาจะข้ึนยานไปน่ันแล เราจะพูดว่า 
‘ใครอยากไปกับนางวิสาขาน่ัน ก็จงไป, ผู้ไม่อยากไป ก็อยา่ไป.”

“มม ธตีริ สสิเนหนิสฺสิเนหานำ ชานนตฺถำ, อหำ หิ ตาย สทธฺึ อคจฺฉมานเก คีวายำ คเหตฺวา น ปหิณามิ, 
ยานำ อารุยฺห คมนกาเลเยว ปน ‘เอตาย สทธฺึ คนฺตกุามา คจฺฉนฺตุ, มา อคนฺตุกามาติ วกฺขามิ -อติิ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “ธดิาของเรา จักไปพรุ่งน้ี” น่ังในห้อง ให้ธิดาน่ังในที่ใกล้แล้วได้ให้โอวาทวา่ 
“แม่, ธรรมดา หญิงผู้อยู่ในสกุลผวั รักษามารยาทน้ีและน้ี จึงจะควร.” 
อถ “เสฺว มม ธีตา คมิสฺสติ -อติิ คพฺเภ นิสินฺโน ธีตรำ สมีเป นิสีทาเปตฺวา 
“อมฺม, ปติกุเล วสนฺติยา นาม อิมญฺจ อิมญจฺ อาจารำ รกฺขิตุำ วฏฺฏติ -อติิ โอวาทำ อทาสิ.

แม้มิคารเศรษฐีน้ีน่ังในห้องถัดไป ได้ยินโอวาทของธนญชัยเศรษฐีแล้ว.
อยมฺปิ มิคารเสฏฺฐี อนนฺตรคพฺเภ นิสินฺโน ธนญฺชยเสฏฺฐิโน โอวาทำ อสฺโสสิ.

[โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี]

ฝ่าย (ธนญชัย) เศรษฐีน้ัน สอนธดิาอยา่งน้ันแล้ว ให้โอวาท ๑๐ ข้อน้ีว่า 
“แม่ ธรรมดาหญิงที่อยู่ในสกุลพ่อผัวแม่ผัว 

๑) ไม่ควรนำาไฟภายในออกไปภายนอก
๒) ไม่ควรนำาไฟภายนอกเข้าไปภายใน
๓) พึงให้แก่คนที่ให้เท่าน้ัน

๔) ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้
๕) พึงให้แก่คนทั้งทีใ่ห้ทั้งที่ไม่ให้
๖) พึงน่ังให้เป็นสุข
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๗) พึงบริโภคให้เป็นสุข
๘) พึงนอนให้เป็นสุข

๙) พึงบำาเรอไฟ
๑๐) พึงนอบน้อมเทวดาภายใน” ดังน้ีแล้ว – 

โสปิ เสฏฺฐี ธตีรำ เอวำ โอวทิ “อมฺม สสรุกุเล วสนฺติยา นาม  อนฺโตอคฺคิ พหิ น นีหริตพโฺพ, พหิอคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ, 
ททนฺตสฺเสว ทาตพพฺำ, อททนฺตสฺส น ทาตพพฺำ, ททนฺตสฺสาปิ อททนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพำ, 
สุขำ นิสีทิตพฺพำ, สุขำ ภุญฺชิตพฺพำ, สุขำ นิปชฺชติพพฺำ, อคฺคิ ปริจริตพฺโพ, อนฺโตเทวตา นมสฺสติพพฺา -อติิ อิมำ ทสวธิำ โอวาทำ ทตวฺา – 

ในวันรุ่งข้ึน เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแล้ว จึงเอากุฎุมพี ๘ คนให้เป็นผู้คำ้าประกันในท่ามกลางราชเสนาแล้ว กลา่ววา่ 
“ถ้าโทษเกิดข้ึนแกธ่ิดาของเรา ในที่ๆ ไปแล้ว, พวกท่านพึงชำาระ” ดังน้ีแล้ว ประดับธิดาดว้ยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์ 
ซ่ึงมีค่าได้ ๙ โกฏิ ให้ทรัพย์ ๕๔ โกฏิ เป็นค่าจุณสำาหรับอาบ ให้ข้ึนสู่ยานแล้ว 
ให้คนเที่ยวตีกลองประกาศ ในบ้านส่วย ๑๔ ตำาบลอันเป็นของตน เท่าอนุราชบุรี รอบเมืองสาเกตวา่ 
“ชนผู้อยากไปกับธดิาของเรา ก็จงไป.”
ปุนทิวเส สพพฺา เสนิโย สนฺนิปาเตตวฺา ราชเสนาย มชฺเฌ อฏฺฐ กุฏุมฺพิเก ปาฏิโภเค คเหตฺวา 
“สเจ เม คตฏฺฐาเน ธตีุ โทโส อุปฺปชฺชติ, ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพ -อติิ วตฺวา นวโกฏิอคฺฆนเกน มหาลตาปสาธเนน ธีตรำ ปสาเธตวฺา 
นหานจุณฺณมูลกำ จตุปฺปณฺณาสโกฏธินำ ทตวฺา ยานำ อาโรเปตฺวา 
สาเกตสฺส สามนฺตา อตฺตโน สนฺตเกสุ อนุราธปุรมตฺเตสุ จุทฺทสสุ ภุตตฺคาเมสุ เภริญฺจาราเปสิ 
“มม ธีตรา สทธฺึ คนฺตุกามา คจฺฉนฺตุ -อติิ.

ชาวบ้าน ๑๔ ตำาบลพอได้ยินเสียง จึงออกไปไม่เหลือใครๆ เลย ด้วยคดิวา่ 
“จักมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราในที่น้ี ในเวลาที่แม่เจา้ของเราไปเสีย.”
สทฺทำ สตฺุวา ว “อมฺหากำ อยฺยาย คมนกาเล กึ อมฺหากำ อิธ -อิติ จุทฺทสคามา๑ กิญจฺิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.

ฝ่ายธนญชัยเศรษฐี ทำาสักการะแดพ่ระราชาและมิคารเศรษฐีแล้ว ก็ตามไปส่งธิดากับคนเหล่าน้ันหน่อยหน่ึง.
ธนญฺชยเสฏฺฐีปิ รญฺโญ จ มคิารเสฏฺฐิโน จ สกกฺารำ กตฺวา โถกำ อนุคนฺตวฺา เตหิ สทฺธึ ธีตรำ อุยฺโยเชสิ.

มิคารเศรษฐี น่ังในยานน้อยไปข้างหลังยานทั้งหมด เห็นหมู่พลแลว้ จึงถามว่า “น่ันพวกไหน?”
มิคารเสฏฺฐี สพพฺปจฺฉโต ยานเก นิสีทติฺวา คจฺฉนฺโต พลกายำ ทิสฺวา “เก นาเมเต -อติิ ปุจฺฉิ.

พวกคนใช้. ทาสหญิงทาสชาย ผูร้ับใช้ของหญิงสะใภ้ของท่าน.
“สุณิสาย โว เวยฺยาวจฺจกรา ทาสีทาสา -อติิ.

มิคารเศรษฐี. ใครจกัเลี้ยงดูคนจำานวนเท่าน้ันได้; 
พวกท่านจงโบยคนพวกน้ันแล้วไล่ให้หนีไป, จงฉุดพวกที่ไม่หนีออกจากที่น้ี.

“เอตฺตเก โก โปเสสฺสติ, โปเถตฺวา เต ปลาเปถ, อปลายนฺเต อโิต นิกกฺฑฺฒถ -อติิ.

แต่นางวิสาขากล่าววา่ “หลีกไป, อย่าห้าม, พลน่ันแล จักให้ภัตแก่พล.”
วิสาขา ปน “อเปถ, มา วาเรถ, พลเมว พลสฺส ภตตฺำ ทสฺสติ -อิติ อาห.

แม้เมื่อนางกลา่วอยา่งน้ัน, เศรษฐีก็ยังกลา่วว่า “แม่ เราไม่มีความต้องการด้วยชนเหล่าน้ัน, ใครจักเลี้ยงคนเหล่าน้ีได้” ดังน้ี
แล้ว จึงให้โบยดว้ยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น ไลใ่ห้หนีไปแล้วพาพวกที่เหลือไป ดว้ยคิดว่า “เราพอละ ด้วยคนจำานวนเท่าน้ี.”

๑ สพฺพตถฺ จุทฺทสคาเม -อิติ ทิสฺสติ.  อยญฺจ อุปจารโวหาโร นาม.
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เสฏฺฐี, เอวำ วุตฺเตปิ, “อมฺม, นตฺถิ อมฺหากำ เอเตหิ อตฺโถ, โก เอเต โปเสสฺสติ -อติิ 
เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ โปถาเปตฺวา ปลาเปตวฺา เสสเก “อลำ อมฺหากำ เอตตฺเกหิ -อติิ คเหตฺวา ปายาสิ.

[นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี]

ครั้นเวลาถึงประตูนครสาวัตถี นางวิสาขาคดิว่า “เราจกัน่ังในยานที่ปกปิดเข้าไปหรือหนอ? หรือจะยืนบนรถเข้าไป.”
อถ วิสาขา สาวตฺถีนครทวฺารำ สมฺปตฺตกาเล จินฺเตสิ “ปฏิจฺฉนฺนยานสฺมึ นุ โข นิสีทิตวฺา ปวิสิสฺสามิ, อุทาหุ รเถ ฐตวฺา -อติิ.

ทีน้ัน นางได้ตกลงใจอยา่งน้ีว่า 
“เมื่อเราเข้าไปด้วยยานที่ปกปิด, ความวิเศษแห่งเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์จกัไม่ปรากฏ.”
อถสฺสา เอตทโหสิ “ปฏิจฺฉนฺนยาเนน เม ปวิสนฺติยา, มหาลตาปสาธนสฺส วิเสโส น ปญฺญายิสฺสติ -อิติ.

นางยืนบนรถ แสดงตนแก่ชาวนครทั้งสิ้น เข้าไปสู่นครแล้ว.
สา สกลนครสฺส อตตฺานำ ทสฺเสนฺตี รเถ ฐตฺวา นครำ ปาวิสิ.

ชาวกรุงสาวตัถี เห็นสมบัติของนางวิสาขาแล้ว จึงพดูกันวา่ “นัยวา่ หญิงน่ันชื่อวิสาขา, สมบัติเห็นปานน้ีน้ีสมควรแก่นางแท้.”
สาวตฺถีวาสิโน วิสาขาย สมฺปตฺตึ ทิสฺวา “เอสา กริ วิสาขา นาม, เอวรูปา อยำ สมฺปตฺติ เอติสฺสาว อนุจฺฉวิกา -อติิ อาหำสุ.

นางวิสาขาน้ัน เข้าไปสู่เรือนของเศรษฐี ด้วยสมบัติมาก ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ สา มหาสมฺปตฺติยา เสฏฺฐิโน เคหำ ปาวิสิ.

ก็ในวันที่นางมาถึง ชาวนครทั้งสิ้น ได้ส่งบรรณาการไปตามกำาลัง ดว้ยคิดว่า 
“ธนญชัยเศรษฐี ได้ทำาสักการะมากมายแก่พวกเราผู้ถึงนครของตน.”
อาคตทิวเส๑ จสฺสา สกลนครวาสิโน “อมฺหากำ ธนญฺชยเสฏฺฐี อตตฺโน นครำ สมฺปตฺตานำ มหาสกฺการำ อกาสิ -อติิ 
ยถาพลำ ปณฺณาการำ ปหิณึสุ.

นางวิสาขาได้ให้บรรณาการทีเ่ขาส่งมาแล้วๆ (ทำา)ให้เป็นประโยชน์ทุกอยา่ง ในตระกูลอื่นๆ ในนครน้ันน่ันแหละ.
วิสาขา ปหิตปฺปหิตำ ปณฺณาการำ ตสฺมึเยว นคเร อญฺญมญฺเญสุ กุเลสุ สพฺพตฺถกเมว ทาเปสิ.

[นางวิสาขาเจรจาไพเราะ]

นางกลา่วถ้อยคำาเป็นทีร่ัก เหมาะแก่วัยของคนเหล่าน้ันๆ ว่า “ท่านจงให้สิ่งน้ีแก่คุณแม่ของฉัน, จงให้สิ่งน้ีแก่คุณพ่อของฉัน, 
จงให้สิ่งน้ีแก่พี่ชายน้องชายของฉัน, จงให้สิ่งน้ีแก่พี่สาวน้องสาวของฉัน” ดังน้ีแล้ว ส่งบรรณาการไป, 
ได้ทำาชาวนครทั้งหมดให้เป็นเหมือนพวกญาติ ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ สา “อทิำ มยฺหำ มาตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ปิตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ภาตุ เทถ, อิทำ มยฺหำ ภคินิยา เทถ -อติิ 
เตสำ เตสำ วยานุรูปํ ปิยวจนำ วตฺวา ปณฺณาการำ เปเสนฺตี สกลนครวาสิโน ญาตเก วิย อกาสิ.

ต่อมาในระหวา่งตอนกลางคืน นางลาตัวเป็นแม่ม้าอาชาไนยของนาง ได้ตกลูก.
อถสฺสา รตฺติภาคสมนนฺตเร อาชญฺญวฬวาย คพฺภวุฏฺฐานำ อโหสิ.

นางให้พวกทาสีถือประทีปดา้มไปในที่น้ันแล้ว ยกนางลาให้อาบด้วยนำ้าอุ่น ให้ทาด้วยนำ้ามัน แล้วได้ไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิม.

๑ สี. ม. ยุ. คตทิวเส.
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สา ทาสีหิ๑ ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา ตตฺถ คนฺตวฺา วฬวำ อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา เตเลน มกฺขาเปตฺวา 
อตตฺโน วสนฏฺฐานเมว อคมาสิ.

มิคารเศรษฐี เมื่อทำาอาวาหมงคลของบุตร หาได้คำานึงถึงพระตถาคต แม้ประทับอยู่ในวิหารใกล้ไม่  
อันความรักทีต่ั้งอยู่เฉพาะในพวกสมณะเปลือยสิ้นกาลนาน เตือนอยู่  คดิว่า “เราจกัทำาสักการะแม้แกพ่ระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
ดังน้ีแล้ว วันหน่ึงให้คนหุงข้าวปายาสแข้นบรรจุในภาชนะใหม่ หลายร้อยสำารับ ให้นิมนตพ์วกอเจลกะ๒ ๕๐๐ คน 
เชิญเข้าไปในเรือนแล้ว จึงส่งข่าวแก่นางวิสาขาวา่ “สะใภ้ของฉันจงมา, ไหวพ้ระอรหันต์ทั้งหลาย.”
มิคารเสฏฺฐี ปุตฺตสฺส อาวาหมงฺคลำ กโรนฺโต ธุรวิหาเร วสนฺตำปิ ตถาคตำ อมนสิกตฺวา 
ทีฆรตฺตำ นคฺคสมเณสุ ปติฏฺฐิเตน เปเมน โจทิยมาโน “มยฺหำ อยฺยานำปิ สกฺการำ กริสฺสามิ -อิติ 
เอกทิวสำ อเนกสเตสุ นวภาชเนสุ นิรทุกปายาสำ ปจาเปตวฺา ปญฺจสเต อเจลเก นิมนฺตาเปตฺวา อนฺโตเคหำ ปเวเสตฺวา 
“อาคจฺฉตุ เม สุณิสา, อรหนฺโต วนฺทตุ -อติิ วิสาขาย สาสนำ ปหิณิ.

[นางวิสาขาตำาหนิพ่อผัว]

นางเป็นอริยสาวิกาผู้โสดาบัน พอได้ยินคำาวา่ “อรหันต์” ก็เป็นผู้รา่เริงยินดี มาสู่ที่บริโภคแห่งอเจลกะเหล่าน้ัน  
แลดูอเจลกะเหล่าน้ันแล้ว คิดว่า “ผู้เว้นจากหิรโิอตตัปปะเห็นปานน้ี ย่อมชื่อวา่พระอรหันต์ไม่ได้, 
เหตุไร พ่อผัวจึงให้เรียกเรามา?”  ติเตียนเศรษฐีแล้ว ก็ไปที่อยู่ของตนตามเดิม.
สา “อรหนฺโต -อิติ วจนำ สุตฺวา โสตาปนฺนา อริยสาวิกา หฏฺฐตุฏฺฐา หุตฺวา เตสำ โภชนฏฺฐานำ อาคนฺตฺวา เต โอโลเกตฺวา 
“เอวรูปา หิโรตตฺปฺปวริหิตา อรหนฺโต นาม น โหนฺติ, กสฺมา มำ สสุโร ปกฺโกสาเปสิ -อิติ เสฏฺฐึ ครหิตวฺา 
อตตฺโน วสนฏฺฐานเมว คตา.

พวกอเจลกะเห็นอาการของนางวิสาขาน้ันแล้ว จึงติเตียนเศรษฐีโดยเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดว่า 
“คฤหบดี ทา่นไม่ได้หญิงอื่นแล้วหรือ? จึงให้สาวิกาของสมณโคดม ซ่ึงเป็นนางกาฬกณัณีตัวสำาคัญเข้ามาในที่น้ี?  
จงให้ขับไล่นางออกจากเรอืนน้ีโดยเร็ว.”
อเจลกา ตำ ทิสฺวา สพฺเพ เอกปฺปหาเรเนว เสฏฺฐึ ครหึสุ “กึ ตฺวำ คหปติ อญฺญำ นาลตฺถ, สมณสฺส โคตมสฺส สาวิกำ มหากาฬกณฺณึ 
อิธ ปเวเสสิ, เวเคน ตำ อิมสฺมา เคหา นิกฺกฑฺฒาเปหิ -อิติ.

เศรษฐีน้ันคิดวา่ “เราไมอ่าจให้ขับไล่ออก ดว้ยเหตุเพียงถ้อยคำาของทา่นเหล่าน้ีเท่าน้ัน, นางเป็นธิดาของสกุลใหญ่” ดังน้ีแล้ว 
จึงกลา่ววา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย  ธรรมดา เด็ก รู้บ้างไมรู่้บ้าง พึงทำา, ทา่นทั้งหลายน่ิงเสียเถอะ” 
ส่งอเจลกะเหล่าน้ันไปแล้ว น่ังบนอาสนะมีค่ามาก บริโภคข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยในถาดทองคำา.
โส “น สกฺกา มยา อิเมสำ วจนมตฺเตเนว นิกฺกฑฺฒาเปตุำ, มหากุลสฺส สา ธตีา -อิติ จินฺเตตฺวา 
“อยฺยา ทหรา นาม ชานิตวฺา วา อชานิตฺวา วา กเรยฺย, ตุมฺเห ตุณฺหี โหถ -อติิ เต อุยฺโยเชตฺวา มหารเห อาสเน นิสีทติฺวา 
สุวณฺณปาติยำ อปฺโปทกำ มธุปายาสำ ปริภุญฺชติ.

ในสมัยน้ัน พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง กำาลังเที่ยวบิณฑบาต ได้เข้าไปสู่เรือนหลังน้ันแล้ว.
ตสฺมึ สมเย เอโก ปิณฺฑจาริกตฺเถโร ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ นิเวสนำ ปาวิสิ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สทฺธึ -อิติ อตฺถิ.
๒ อเจลกะ คนผู้ถือลัทธิเปลือยกาย.
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นางวิสาขายืนพัดพ่อผัวอยู่ เห็นพระเถระรูปน้ันแล้ว คิดวา่ “การบอกพ่อผัวไม่ควร,” 
จึงได้เลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พอ่ผัวน้ันจะเห็นพระเถระได้.
วิสาขา สสุรำ วีชมานา ฐิตา ตำ ทิสฺวา “สสุรสฺส อาจิกฺขิตุำ อยตฺุตำ -อิติ ยถา โส เถรำ ปสฺสติ เอวำ อปคนฺตฺวา อฏฺฐาสิ.

แต่เศรษฐีน้ันเป็นพาล แม้เห็นพระเถระ ก็แกล้งทำาเป็นเหมือนไม่เห็น ก้มหน้าบริโภคอยู่น่ันเอง.
โส ปน พาโล เถรำ ทิสวฺาปิ อปสฺสนฺโต วิย หุตวฺา อโธมุโข ภุญฺชเตว.

[นางวิสาขาติพ่อผัววา่ บริโภคของเก่า]

นางวิสาขารูว้่า “พ่อผัวของเราแม้เห็นพระเถระ ก็ไม่เอาใจใส่๑” จึงกล่าววา่ 
“นิมนต์ไปข้างหน้าเถิด เจ้าข้า,  พ่อผัวของดิฉัน กำาลังบริโภคของเก่า.”
วิสาขา “เถรำ ทิสฺวาปิ เม สสโุร สญฺญำ น กโรติ -อติิ ญตฺวา “อติจฺฉถ ภนฺเต, มยฺหำ สสุโร ปุราณำ ขาทติ -อิติ อาห.

เศรษฐีน้ัน แม้อดกลั้นได้ในเวลาทีพ่วกนิครนถ์บอก (แต่)ในขณะที่นางวิสาขากล่าวว่า “บริโภคของเกา่” น่ันเอง 
ก็วางมือ กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนำาข้าวปายาสน้ีไปเสียจากที่น่ี,  จงขับไล่นางน่ันออกจากเรือนน้ี, 
นางคนน้ีทำาให้เราเป็นผู้ชื่อวา่ เคี้ยวกินของไม่สะอาด ในกาลมงคลเช่นน้ี.”
โส นิคฺคณฺเฐหิ กถิตกาเล อธวิาเสตฺวาปิ๒ “ปุราณำ ขาทติ -อติิ วุตฺตกฺขเณเยว หตฺถำ อปเนตวฺา 
“อิมำ ปายาสำ อิโต หรถ, เอตำ อิมสฺมา เคหา นิกฺกฑฺฒถ, อยำ มำ เอวรูเป มงฺคลกาเล อสุจิขาทกำ นาม กโรติ -อิติ อาห.

ก็แล ทาสและกรรมกรทั้งหมดในเรือนน้ัน ล้วนเป็นคนของนางวิสาขา จึงไม่อาจจะเข้าใกล้,  
ใครจักจับนางที่มือหรอืที่เท้า,  แม้ผู้สามารถกล่าวด้วยปากก็ไม่มี.
ตสฺมึ โข ปน นิเวสเน สพฺเพ ทาสกมฺมกรา วิสาขาย สนฺตกา ว อุปคนฺตุำ น วิสหนฺติ.๓ 

โก นำ หตฺเถ วา ปาเท วา คณฺหิสฺสติ, มเุขน กเถตุำ สมตฺโถปิ นตฺถิ.

นางวิสาขาฟังคำาของพ่อผัวแล้ว กล่าววา่ “คุณพ่อ ดิฉันจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี, 
คุณพ่อมิได้นำาดิฉันมา เหมือนนำานางกุมภทาสีมาจากท่านำ้า,  
ธรรมดา ธิดาของมารดาบิดาผู้ยังมีชวีิตอยู่ จะไม่ออกไปดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ี;  
เพราะเหตุน้ันแล ในเวลาจะมาที่น้ี คุณพ่อ๔ของดิฉัน จึงได้เรียกกุฎุมพี ๘ คนมา พูดวา่ 
‘ถ้าโทษเกิดข้ึนแก่ธดิาของเรา, พวกท่านพึงชำาระ’ ดังน้ีแล้ว ก็มอบดิฉันไวใ้นมือของกุฎุมพีเหล่าน้ัน. 
คุณพ่อ๕จงให้เรียกทา่นเหล่าน้ันมา แล้วให้ชำาระโทษของดิฉัน.”
วิสาขา สสุรสฺส กถำ สุตวฺา อาห “ตาต น เอตฺตเกเนว มยำ นิกฺขมาม, นาหำ ตุมฺเหหิ อุทกตติฺถโต กุมฺภทาสี วิย อานีตา, 
ธรมานกมาตาปิตูนำ ธีตโร นาม น เอตตฺเกเนว นิกฺขมนฺติ, 

๑ สญฺญำ น กโรติ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร นิสินฺโน -อิติ อตฺถิ. 
๓ สี. ยุ. อุปคนฺตุำ น วิสหนฺติ -อิติ นตถฺิ.
๔ ธนัญชัยเศรษฐี
๕ มิคารเศรษฐี
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เอเตเนว เม การเณน ปิตา อธิาคมนกาเล อฏฺฐ กุฏุมพฺิเก ปกฺโกสาเปตฺวา 
‘สเจ เม ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ โสเธยฺยาถาติ วตฺวา มำ เตสำ หตฺเถ ฐเปสิ, เต ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺหำ โทสำ โสธาเปถ -อติิ.

เศรษฐีคิดว่า “นางวิสาขาน้ี พดูดี” จึงให้เรียกกุฎุมพทีั้ง ๘ มาแล้วบอกวา่ 
“นางทาริกาน้ี วา่ฉันผู้น่ังรับประทานเข้าปายาสมีนำ้าแข้นในถาดทอง ในเวลามงคลวา่ ‘ผู้กินของไม่สะอาด,’  
พวกท่านยกโทษนางวิสาขาน้ีข้ึนแล้ว จงครา่นางน้ีออกจากเรือนน้ี.”
เสฏฺฐี “กลฺยาณำ เอสา กเถติ -อิติ อฏฺฐ กุฏุมพฺิเก ปกฺโกสาเปตฺวา “อยำ ทาริกา มงฺคลกาเล นิสีทติฺวา 
สุวณฺณปาติยำ นิรทุกปายาสำ ปริภุญฺชนฺตำ มำ ‘อสจุิขาทโกติ วทติ, อิมิสฺสา โทสำ อาโรเปตวฺา อิมำ อิโต นิกฺกฑฺฒถ -อิติ.

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
“เอวำ กริ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. ฉันไม่ไดพู้ดอยา่งน้ัน, 
แต่เมื่อพระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง ยืนอยู่ที่ประตูเรือน, 
พ่อผัวของฉัน กำาลังรับประทานข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อย ไมใ่ส่ใจถึงพระเถระน้ัน,  
ฉันคิดว่า ‘พอ่ผัวของเรา ไมท่ำาบุญในอัตตภาพน้ี, บริโภคแต่บุญเกา่เท่าน้ัน, 
จึงได้พดูวา่ ‘นิมนต์ไปข้างหน้าเถิด เจ้าข้า, พ่อผวัของดิฉัน กำาลังบริโภคของเก่า,’  
โทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุน้ีเล่า?

“นาหำ เอวำ วทามิ,  เอกสฺมึ ปน ปิณฺฑจาริกตฺเถเร ฆรทฺวาเร ฐิเต, สสุโร เม อปฺโปทกำ มธุปายาสำ ปริภุญชฺนฺโต ตำ น มนสิกโรติ, 
อหำ ‘มยฺหำ สสโุร อิมสฺมึ อตตฺภาเว ปุญฺญำ น กโรติ, ปุราณปุญฺญเมว ขาทตีติ จินฺเตตฺวา 
‘อติจฺฉถ ภนฺเต, มยฺหำ สสุโร ปุราณำ ขาทตตีิ อวจำ,  เอตฺถ เม โก โทโส -อิติ.

กุฎุมพี. ทา่น  โทษในเพราะเหตุน้ี มิได้มี,  ธดิาของข้าพเจ้ากล่าวชอบ, เหตุไร ทา่นจึงโกรธ?
“อยฺย อธิ โทโส นตฺถิ, อมฺหากำ ธีตา ยตฺุตำ กเถติ, ตวฺำ กสฺมา กุชฺฌสิ -อติิ.

เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย โทษอันน้ี เป็นอันพ้นไปก่อน, 
แตว่ันหน่ึง ในมัชฌิมยาม นางวิสาขาน้ีอันคนใช้ชายหญิงแวดลอ้มแล้วได้ไปหลังเรือน.

“อยฺยา เอส ตาว โทโส มา โหตุ, อยำ ปน เอกทวิสำ มชฺฌิมยาเม ทาสทาสีหิ ปริวตุา ปจฺฉาเคหำ อคมาสิ -อิติ.

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
“เอวำ กริ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ดิฉันไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่น, 
ก็เมื่อนางลาแม่ม้าอาชาไนยตกลกูแล้วใกล้เรือนน้ี 
ดิฉันคิดว่า ‘การที่น่ังเฉย ไม่เอาเป็นธรุะเสียเลย ไม่สมควร’ จึงให้คนถือประทีปด้ามไปกับพวกหญิงคนใช้ 
ให้ทำาการบริหารแก่แม่ลาที่ตกลกูแล้ว,  ในเพราะเหตุน้ี ดิฉันจะมีโทษอะไร?

“ตาตา นาหำ อญฺเญน การเณน คตา, อิมสฺมึ ปน เคเห อาชานียวฬวาย วิชาตาย ‘สญฺญำปิ อกตฺวา นิสีทติุำ อยตฺุตนฺติ 
ทณฺฑทีปเก คาหาเปตฺวา ทาสีหิ สทธฺึ คนฺตวฺา วฬวาย วิชาตาย ปริหารำ การาเปสึ, เอตฺถ เม โก โทโส -อิติ.
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กุฎุมพี. ทา่น  ธิดาของพวกข้าพเจ้า ทำากรรมแม้พวกหญิงคนใช้ ไม่พึงทำาในเรือนของท่าน, 
ทา่นยังเห็นโทษอะไร ในเพราะเหตุน้ี?

“อยฺย อมฺหากำ ธตีา ตว เคเห ทาสีหิปิ อกตฺตพฺพกมฺมำ กโรติ, ตวฺำ เอตฺถ กึ โทสำ ปสฺสสิ -อิติ.

เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย แม้ในเรื่องน้ี จะไม่มีโทษ กช็่างเถอะ,  
แตว่่า บิดาของนางวิสาขาน้ี เมื่อกล่าวสอนนางวิสาขาน้ี ในเวลาจะมาที่น้ี ได้ให้โอวาท ๑๐ ข้อซ่ึงลี้ลับปิดบัง,
เราไม่ทราบเน้ือความแห่งโอวาทน้ัน, นางจงบอกเน้ือความแห่งโอวาทน้ันแก่เรา;  
ก็บิดาของนางน้ี ได้บอกว่า ‘ไฟในไม่พึงนำาออกไปภายนอก’ 
พวกเราอาจหรือหนอ เพื่อจะไม่ให้ไฟแก่เรือนคุ้นเคยทั้ง ๒ ฝ่ายแล้วอยู่ได้?”

“อยฺยา อิธาปิ ตาว โทโส มา โหตุ, อิมิสฺสา ปน ปิตา อิธาคมนกาเล อิมำ โอวทนฺโต คุยฺหปฺปฏิจฺฉนฺเน ทส โอวาเท อทาสิ, 
เตสำ อตฺถำ น ชานามิ, เตสำ เม อตฺถำ กเถตุ,  อิมิสฺสา ปน ปิตา ‘อนฺโตอคฺคิ พหิ น นีหริตพโฺพติ อาห, 
สกฺกา นุ โข อมฺเหหิ อุภโต ปฏิวิสฺสกเคหานำ อคฺคึ อทตฺวา วสิตุำ -อิติ.

[นางวิสาขาชนะความพ่อผัว]

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
“เอวำ กริ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย คุณพ่อของดิฉันมิไดพู้ดหมายความดังน้ัน, แต่ไดพู้ดหมายความดังน้ีว่า 
“แม่ เจา้เห็นโทษของแม่ผัวพ่อผวัและสามีของเจา้แล้ว อยา่เฝ้ากล่าว ณ ภายนอกคือในเรือนน้ันๆ,  
เพราะวา่ ข้ึนชื่อวา่ไฟเช่นกับไฟชนิดน้ี ยอ่มไม่มี.”

“ตาตา, มยฺหำ ปิตา น เอตำ สนฺธาย กเถสิ, อิทำ ปน สนฺธาย กเถสิ ‘อมฺม ตว สสฺสุสสุรสามิกานำ อคุณำ ทิสวฺา พหิ ตสฺมึ ตสฺมึ เคเห
ฐตวฺา มา กเถสีติ  เอวรูเปน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ -อติิ.

เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย ข้อน้ันยกไวก้่อน, ก็บิดาของนางวิสาขาน้ีกลา่วว่า “ไฟแต่ภายนอก ไม่พึงให้เข้าไปภายใน”
พวกเราอาจเพื่อจะไม่ไปนำาไฟมาจากภายนอกหรือ? ในเมื่อไฟใน (เรือน) ดับ.

“อยฺยา เอตำ ตาว โหตุ, อิมิสฺสา ปน ปิตา ‘พาหิรโต อคฺคิ น อนฺโต ปเวเสตพฺโพติ อาห, 
กึ สกฺกา อมฺเหหิ อนฺโตอคฺคิมฺหิ นิพพฺุเต พาหิรโต อคฺคึ อนาหรติุำ -อติิ.

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
“เอวำ กริ อมฺม -อติิ.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย คุณพ่อของดิฉัน ไม่ได้พูดหมายความดังน้ัน.  แต่ไดพู้ดหมายความดังน้ีว่า 
“ถ้าหญิงหรือชายทั้งหลาย ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเจ้า พูดถึงโทษของแม่ผัวพ่อผวัและสามี, 
เจา้อย่านำาเอาคำาที่ชนพวกน้ันพดูแล้ว มาพดูอีกวา่ ‘คนชื่อโน้นพดูยกโทษอย่างน้ีของท่านทั้งหลาย’ 
เพราะข้ึนชื่อว่าไฟ เช่นกับไฟน่ัน ย่อมไม่มี.”

“ตาตา มยฺหำ ปิตา น เอตำ สนฺธาย กเถสิ, อิทำ ปน สนฺธาย กเถสิ 
‘สเจ เต ปฏิวิสฺสกเคเหสุ อติฺถิโย วา ปุริสา วา สสฺส ุ สสุรสามิกานำ อคุณำ กเถนฺติ, เตหิ กถิตำ อาหริตวฺา 
‘อสุโก นาม ตุมฺหากำ เอวำ อคณุำ กเถตีติ ปุน มา กเถยฺยาสีติ, เอเตน หิ อคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ -อติิ.
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นางวิสาขาไดพ้้นโทษ เพราะเหตุน้ีอย่างน้ี.
เอวำ อิมสฺมึ การเณ สา นิทฺโทสา อโหสิ.

ก็นางพ้นโทษในเพราะเหตุน้ี ฉันใด,  แม่ในคำาที่เหลือ นางก็ไดพ้้นโทษ ฉันน้ัน (เหมือนกัน).
ยถา จ เอตฺถ เอวำ เสเสสุปิ.

[อรรถาธิบายข้อโอวาทอื่น]

ก็ในโอวาทเหล่าน้ัน พึงทราบอธิบายดังน้ี
เตสุ ปน อยำ อธิปฺปาโย: 

• ก็คำาที่บิดาของนางสอนวา่ “แม่ เจ้าควรให้แก่ชนทั้งหลายที่ให้เทา่น้ัน” เศรษฐีกล่าวหมายเอา [เน้ือความน้ี] วา่ 
“ควรให้ แก่คนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ส่งคืนเท่าน้ัน.” 

ยำปิ หิ ตสฺสา ปิตรา “อมฺม เย ททนฺติ เตสำเยว ทาตพพฺำ -อิติ วุตตฺำ, 
ตำ ‘ยาจิตำ อุปกรณำ คเหตฺวา เย ปฏิเทนฺติ เตสำเยว ทาตพฺพำ -อติิ สนฺธาย วุตฺตำ.

• แม้คำาวา่ “ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้” น้ี เศรษฐกีล่าวหมายความว่า 
“ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ถือเอาเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ไม่ส่งคืน.” 

“เย น เทนฺติ เตสำ น ทาตพพฺำ -อิติ, อิทำปิ “เย ยาจติกำ คเหตฺวา น ปฏิเทนฺติ  เตสำ น ทาตพฺพำ -อติิ สนฺธาย วุตฺตำ.

• ก็แลคำาว่า “ควรให้แก่คนทั้งทีใ่ห้ที่ไม่ให้” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแล้ว, ชนเหล่าน้ัน อาจจะใช้คืน หรือไม่อาจกต็าม, 
ให้แก่ญาติและมิตรเหล่าน้ันน่ันแหละ ควร.” 

“ททนฺตสฺสาปิ อททนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพำ -อติิ, อิทำ ปน “ทลิทฺเทสุ ญาติมิตฺเตสุ สมฺปตฺเตสุ, เต ปฏิทาตุำ สกฺโกนฺตุ วา มา วา, 
เตสำ ทาตุเมว วฏฺฏติ -อติิ สนฺธาย วุตฺตำ.

• แม้คำาวา่ “พึงน่ังเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“การน่ังในที่ๆ เห็นแม่ผัวพ่อผวัและสามีแล้วต้องลุกข้ึน ไม่ควร.” 

“สุขำ นิสีทติพพฺำ -อิติ, อิทำปิ “สสฺสุสสุรสามิเก ทิสฺวา วุฏฺฐาตพพฺฏฺฐาเน นิสีทิตุำ น วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วตฺุตำ.

• ส่วนคำาว่า “พึงบริโภคเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“การไม่บริโภคก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามี เลี้ยงดูท่านเหล่าน้ัน รู้สิ่งทีท่่านเหล่าน้ัน 
ทุกๆ คนได้แล้วหรือยังไม่ได้ แล้วตนเองบริโภคทีหลัง จึงควร.” 

“สุขำ ภญฺุชิตพฺพำ -อติิ, อิทำ ปน “สสฺสุสสุรสามิเกหิ ปุเรตรำ อภุญฺชติฺวา เต ปรวิิสิตวฺา สพฺเพหิ ลทธฺาลทธฺำ ญตวฺา 
ปจฺฉา สยำ ภุญชฺิตุำ วฏฺฏติ -อติิ สนฺธาย วุตฺตำ.

• แม้คำาวา่ “พึงนอนเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความน้ีวา่ 
“ไม่พึงข้ึนที่นอน นอนก่อนแม่ผัวพ่อผวัและสามี, ควรทำาวตัรปฏิบัติที่ตนควรทำาแก่ท่านเหล่าน้ันแล้ว 
ตนเองนอนทีหลัง จึงควร.” 
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“สุขำ นิปชฺชติพพฺำ -อติิ, อิทำปิ สสฺสุสสรุสามิเกหิ ปุเรตรำ สยนำ อารุยฺห น นิปชฺชติพพฺำ, 
เตสำ กตฺตพฺพยตฺุตกำ วตตฺปฺปฏิวตฺตำ กตวฺา ปจฺฉา สยำ นิปชฺชิตุำ ยุตฺตำ -อติิ อิทำ สนฺธาย วตฺุตำ.

• และคำาวา่ “พึงบำาเรอไฟ” น้ี เศรษฐกีล่าวหมายความว่า 
“การเห็นทั้งแม่ผัวพ่อผัวทั้งสามี ให้เป็นเหมือนกองไฟและเหมือนพญานาค จึงควร.” 

“อคฺคิ ปริจริตพฺโพ -อิติ, อิทำ ปน “สสฺสุำปิ สสุรำปิ สามิกำปิ อคฺคิกฺขนฺธำ วิย อุรคราชานำ วิย จ กตฺวา ปสฺสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ สนฺธาย วุตฺตำ.

• แม้คำาวา่ “พึงนอบน้อมเทวดาภายใน” น้ี เศรษฐีกล่าวหมายความว่า 
“การเห็นผัวพ่อผัวและสามี ในเป็นเหมือนเทวดา จึงควร.”

“อนฺโตเทวตา นมสฺสติพพฺา -อิติ, อิทำปิ “สสฺสุญฺจ สสรุญฺจ สามิกญจฺ เทวตำ วิย กตฺวา ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อติิ สนฺธาย วุตฺตำ.

เศรษฐีไดฟ้ังเน้ือความแห่งโอวาท ๑๐ ข้อน้ี อย่างน้ันแล้ว ไม่เห็นคำาโต้เถียง ได้น่ังก้มหน้าแล้ว.

เอวำ เสฏฺฐี อิเมสำ ทสนฺนำ โอวาทานำ อตฺถำ สุตฺวา ปฏิวจนำ อปสฺสนฺโต อโธมุโข นิสีทิ.

ครั้งน้ัน กุฎุมพีทั้งหลาย ถามเศรษฐีน้ันว่า “ท่านเศรษฐี โทษแม้อย่างอื่นแห่งธิดาของพวกข้าพเจา้ ยังมีอยู่หรือ?”
อถ นำ กุฏุมพฺิกา “กึ เสฏฺฐิ อญโฺญปิ อมฺหากำ ธีตุ โทโส อตฺถิ? -อิติ ปุจฺฉึสุ.

เศรษฐี. ไม่มดีอก ท่าน.
“นตฺถิ อยฺยา -อติิ.

กุฎมพี. เมื่อเป็นเช่นน้ัน  เหตุไร ทา่นจึงให้ขับไล่ นางผู้ไม่มีความผดิ ออกจากเรือน โดยไม่มีเหตุเล่า?
“อถ กสฺมา นำ นิทฺโทสำ อการเณน เคหา นิกฺกฑฺฒาเปสิ -อิติ.

[มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]

เมื่อกุฎุมพีทั้งหลาย พดูอย่างน้ันแล้ว, 
นางวิสาขาไดพู้ดวา่ “พ่อทั้งหลาย การที่ดิฉันไปก่อนตามคำาของพ่อผัว ไม่สมควรเลยก็จริง,  
แต่ในเวลาจะมา คุณพ่อของดิฉัน ได้มอบดิฉันไว้ในมือของพวกท่าน เพื่อต้องการชำาระโทษของดิฉัน,  
ก็ความที่ดิฉันไม่มีโทษ ท่านทั้งหลายทราบแล้ว,  บัดน้ี ดิฉันควรไปได้” ดังน้ีแล้ว 
จึงสั่งคนใช้หญิงชายทั้งหลายว่า “พวกเจ้าจงให้ช่วยกันจดัแจงพาหนะ มียานเป็นต้น.”
เอวำ วุตฺเต, วิสาขา อาห “ตาตา กิญฺจาปิ มยฺหำ สสุรสฺส วจเนน ปฐมเมว คมนำ น ยุตฺตำ, 
ปิตา ปน เม อาคมนกาเล มม โทสโสธนตฺถาย๑ มำ ตุมฺหากำ หตฺเถ ฐเปสิ, ตุมฺเหหิ จ เม นิทฺโทสภาโว ญาโต, 
อิทานิ มยฺหำ คนฺตุำ ยตฺุตำ -อติิ ทาสีทาเส “ยานาทีนิ สชฺชาเปถ -อติิ อาณาเปสิ.

ทีน้ัน เศรษฐียึดกุฎุมพีเหล่าน้ันไว้ แลว้กล่าวกะนางวา่ “แม่ ฉันไม่รู้ พดูไปแล้ว, ยกโทษให้ฉันเถิด.”
อถ นำ เสฏฺฐี เต กุฏุมฺพิเก คเหตฺวา “อมฺม มยา อชานิตวฺา กถิตำ, ขมาหิ เม -อิติ อาห.

วิสาขา. คุณพ่อ ดิฉันยกโทษที่ควรยกให้แก่คุณพ่อได้โดยแท้, 
แตด่ิฉันเป็นธิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสอันไม่ง่อนแง่น ในพระพุทธศาสนา,  

๑ สี. ยุ. โทสาโทสโสธนตฺถาย.
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พวกดิฉันเว้นภิกษุสงฆ์แล้ว เป็นอยู่ไม่ได้,  
หากดิฉันได้เพื่อบำารุงภกิษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉัน, ดิฉันจึงจักอยู่.

“ตาต ตุมฺหากำ ขมิตพฺพำ ตาว ขมามิ, อหำ ปน พุทธฺสาสเน อเวจจฺปฺปสนฺนสฺส กุลสฺส ธีตา, น มยำ วินา ภิกฺขุสงฺเฆน วตฺตาม, 
สเจ มม รุจิยา ภิกฺขุสงฺฆำ ปฏิชคฺคิตุำ ลภามิ, วสิสฺสามิ -อติิ.

เศรษฐี. แม่, เจา้จงบำารุงพวกสมณะของเจ้า ตามความชอบใจเถิด.
“อมฺม, ตฺวำ ยถารุจิยา ตว สมเณ ปฏิชคฺคาหิ -อติิ อาห.

[มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า]

นางวิสาขา ให้คนไปทูลนิมนต์พระทศพล แล้วเชิญเสดจ็ให้เข้าไปสู่นิเวศน์ในวันรุ่งข้ึน.
วิสาขา ทสพลำ นิมนฺตาเปตฺวา ปุนทิวเส นิเวสนำ ปเวเสสิ.

ฝ่ายพวกสมณะเปลือย ได้ยินวา่ พระศาสดา เสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐี จึงไปน่ังล้อมเรือนไว้.
นคฺคสมณาปิ สตฺถุ มคิารเสฏฺฐิโน เคหคมนภาวำ สุตวฺา คนฺตฺวา เคหำ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.

นางวิสาขาถวายนำ้าทกัษิโณทกแล้ว ส่งข่าวไปว่า 
“ดิฉันตกแต่งเครือ่งสักการะทั้งปวงไว้แล้ว, เชิญพ่อผวัของดิฉัน มาอังคาสพระทศพลเถิด.” 
วิสาขา ทกฺขิโณทกำ ทตวฺา “สพฺโพ สกฺกาโร ปฏิยาทิโต, สสุโร เม อาคนฺตวฺา ทสพลำ ปริวิสตุ -อิติ สาสนำ เปเสสิ.

ครั้งน้ัน พวกอาชวีกห้ามมิคารเศรษฐีผู้อยากจะมาว่า “คฤหบดี ทา่นอย่าไปสู่สำานักของพระสมณโคดมเลย.” 
อถ นำ อาคนฺตุกามำ อาชีวกา “มา โข ตฺวำ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คจฺฉ -อติิ นิวาเรสุำ.

เศรษฐี ส่งข่าวไปว่า “สะใภ้ของฉัน จงอังคาสเองเถิด.” 
โส “สุณิสา เม สยเมว ปรวิิสตุ -อิติ ปหิณิ.

นางอังคาสภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
เมื่อเสรจ็ภัตกิจแลว้ ได้ส่งข่าวไปอีกว่า “เชิญพ่อผัวของดิฉัน มาฟังธรรมกถาเถิด.” 
สา พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปรวิิสิตวฺา นิฏฺฐิเต ภตตฺกิจฺเจ ปุน สาสนำ เปเสสิ “สสุโร เม อาคนฺตวฺา ธมฺมกถำ สุณาตุ -อติิ.

ทีน้ัน พวกอาชีวกน้ัน กล่าวกะเศรษฐีน้ันผู้คิดวา่ “ชื่อว่า การไม่ไปคราวน้ี ไม่สมควรอย่างยิ่ง” แล้วกำาลังไป 
เพราะความที่ตนอยากฟังธรรมอีกวา่ “ถ้ากระน้ัน ท่านเมื่อฟังธรรมของพระสมณโคดม จงน่ังฟังภายนอกมา่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงล่วงหน้าไปก่อนเศรษฐีน้ัน แล้วกก็ั้นม่านไว้.
อถ นำ “อิทานิ อคมนำ นาม อตวิิย อยตฺุตำ -อิติ ธมฺมำ โสตุกามตาย คจฺฉนฺตำ ปุน เต อาหำสุ 
“เตนหิ สมณสฺส โคตมสฺส ธมฺมำ สุณนฺโต พหิสาณิยำ นิสีทิตวฺา สณุาหิ -อิติ ปุเรตรเมวสฺส คนฺตฺวา สาณึ ปริกฺขิปึสุ.

เศรษฐีไปน่ังภายนอกม่าน.
โส คนฺตฺวา พหิสาณิยำ นิสีทิ.
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พระศาสดา ตรัสว่า “ท่านจงน่ังนอกม่านก็ตาม ที่ฝาเรือนคนอื่นกต็าม ฟากภูเขาหินโน้นก็ตาม ฟากจักรวาลโน้นก็ตาม, 
เราชื่อว่า เป็นพระพุทธเจา้ ย่อมอาจจะให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้” ดังน้ีแล้ว 
ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพื่อแสดงธรรม ดจุจับต้นหว้าใหญ่สั่น และดจุยังฝนคืออมตธรรมให้ตกอยู่.
สตฺถา “ตฺวำ พหิสาณิยำ วา นิสีท ปรกุฑฺเฑ วา ปรเสเล วา ปรจกฺกวาเฬ วา ปน นิสีท, 
อหำ พทฺุโธ นาม สกฺโกมิ ตำ มม สทฺทำ สาเวตุำ -อติิ มหาชมพฺุกฺขนฺเธ คเหตฺวา จาเลนฺโต วิย อมตวสฺสำ วสฺสนฺโต วิย จ 
ธมฺมำ เทเสตุำ อนุปุพพฺีกถำ อารภิ.

ก็เมื่อพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ทรงแสดงธรรมอยู่  ชนผู้ยืนอยู่ข้างหน้าก็ตาม ข้างหลังก็ตาม 
อยู่เลยร้อยจักรวาล พันจักรวาลก็ตาม อยู่ในภพอกนิฏฐ์ก็ตาม ย่อมกล่าวกันว่า 
“พระศาสดา ย่อมทรงแลดูเราคนเดียว, ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว.”
สมฺมาสมพฺุทฺเธ ปน ธมฺมำ เทเสนฺเต, ปุรโต ฐติาปิ ปจฺฉโต ฐติาปิ จกฺกวาฬสตำ จกกฺวาฬสหสฺสำ อตกิฺกมิตวฺา ฐิตาปิ 
อกนิฏฺฐภวเน ฐติาปิ “สตฺถา มญฺเญว โอโลเกติ, มยฺหเมว ธมฺมำ เทเสติ -อติิ วทนฺติ.

แท้จริง พระศาสดาเป็นดุจทรงแลดูชนน้ันๆ และเป็นดจุตรัสกับคนน้ันๆ.
สตฺถา หิ ตำ ตำ โอโลเกนฺโต วิย  เตน เตน สทฺธึ สลฺลปนฺโต วิย จ โหติ.

นัยว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย อุปมาดังพระจันทร์, ย่อมปรากฏเหมือนทรงยืนอยู่ตรงหน้าแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ยืนอยู่ในที่ใดที่หน่ึง   เหมือนพระจันทร์ลอยอยู่แล้วในกลางหาว ย่อมปรากฏแก่ปวงสัตว์ว่า 
“พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา, พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา” ฉะน้ัน.
จนฺทุปมา กิร พุทธฺา ยถา จนฺโท คคณมชฺเฌ ฐิโต มยฺหำ อุปริ จนฺโท “มยฺหำ อุปริ จนฺโท -อิติ สพพฺสตฺตานำ ขายติ 
เอวเมว ยตฺถ กตฺถจิ ฐติานำ อภิมเุข ฐิตา วิย ขายนฺติ.

ได้ยินวา่ น้ีเป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตัดพระเศียรที่ประดับแล้ว ทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแล้ว 
ทรงชำาแหละเน้ือหทัยแล้ว ทรงบริจาคโอรสเช่นกับพระชาลี  ธิดาเช่นกับนางกัณหาชินา ปชาบดเีช่นกับพระนางมัทรี 
ให้แล้ว เพื่อเป็นทาสของผู้อื่น.
อิทำ กิร เตสำ อลงฺกตสีสำ ฉินฺทิตวฺา สุอญฺชนอกฺขีนิ อุปฺปาเฏตฺวา หทยมำสำ อุพพฺตฺเตตวฺา 
ปรสฺส ทาสตฺถาย ชาลิสทิเส ปุตฺเต กณฺหาชินาสทิสา ธีตโร มทฺทีสทิสา ปชาปติโย ปริจฺจชิตฺวา ทินฺนทานสฺส ผลำ.

[นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา]

ฝ่ายมิคารเศรษฐี เมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักย้ายธรรมเทศนาอยู่ น่ังอยู่ภายนอกม่านน่ันเอง 
ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลอันประดับด้วยพันนัย ประกอบด้วยอจลศรัทธา เป็นผู้หมดสงสัยในรตันะ ๓ 
ยกชายม่านข้ึนแล้ว มาเอาปากอมถันหญิงสะใภ้ ตั้งนางไว้ในตำาแหน่งมารดาดว้ยคำาว่า 
“เจ้าจงเป็นมารดาของฉัน ต้ังแต่วันน้ีไป.”
มิคารเสฏฺฐีปิ ตถาคเต ธมฺมเทสนำ วินิวตฺเตนฺเต วินิวตฺเตนฺเต พหิสาณิยำ นิสินฺโน ว 
สหสฺสนยปฺปฏิมณฺฑิเต โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาย อจลสทธฺาย สมนฺนาคโต ตีสุ รตเนสุ นิกกฺงฺโข หุตวฺา 
สาณิกณฺณำ อุกฺขิปิตฺวา อาคนฺตฺวา สุณิสาย ถนำ มุเขน คเหตฺวา “ตฺวำ เม อชฺชโต ปฏฺฐาย มาตา -อิติ ตำ มาติฏฺฐาเน ฐเปสิ.

จำาเดิมแตว่ันน้ัน นางวิสาขาได้ชื่อว่ามิคารมารดาแล้ว.
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ตโต ปฏฺฐาย มคิารมาตา นาม ชาตา.

ภายหลังได้บุตรชาย จึงไดต้ั้งชื่อบุตรน้ันวา่ “มิคาระ.”
ปจฺฉาภาเค ปุตฺตำ ลภิตวฺา “มิคาโร -อติิสฺส นามำ อกาสิ.

มหาเศรษฐี ปล่อยถันของหญิงสะใภ้แล้ว ไปหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค นวดฟั้นพระบาทด้วยมือ 
และจุ๊บด้วยปาก และประกาศชื่อ ๓ คร้ังว่า “ข้าพระองค์ชื่อมิคาระ พระเจา้ข้า” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไมท่ราบตลอดกาลเพียงเท่าน้ีว่า ‘ทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนาน้ี มีผลมาก’,  
ข้าพระองค์ทราบผลแห่งทานในบัดน้ี ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์,  
ข้าพระองค์ เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทกุข์ทั้งปวง, 
หญิงสะใภ้ของข้าพระองค์ เมื่อมาสู่เรือนน้ี ก็มาแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์” ดังน้ีแล้ว 
ได้กลา่วคาถาน้ีว่า
มหาเสฏฺฐี สุณิสาย ถนำ วิสฺสชฺเชตฺวา คนฺตฺวา ภควโต ปาเทสุ ปตติฺวา ปาเท ปาณีหิ จ ปริสมฺพาหนฺโต มุเขน จ ปริจุมฺพนฺโต 
“มิคาโร อหำ ภนฺเต -อติิ ติกฺขตฺตุำ นามำ สาเวตวฺา “อหำ ภนฺเต เอตฺตกำ กาลำ ‘เอตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลนฺติ น ชานามิ, 
อิทานิ เม สุณิสำ นิสฺสาย ญาตำ, สพฺพา อปายทุกฺขา มุตฺโตมฺหิ, สุณิสา เม อิมำ เคหำ อาคจฺฉนฺตี มม อตฺถาย หิตาย สุขาย อาคตา 
-อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ข้าพระองค์น้ัน ย่อมรู้ทั่วถึงทาน ที่บุคคลให้แล้ว 
ในเขตที่บุคคลให้แล้วมีผลมาก ในวันน้ี,  
หญิงสะใภ้คนดีของข้าพระองค์ มาสู่เรือน เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์หนอ.”

“โสหำ อชฺช ปชานามิ ยตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลำ
อตฺถาย วต เม ภทฺทา สุณิสา ฆรมาคตา -อติิ.

นางวิสาขา ทูลนิมนตพ์ระศาสดา แม้เพื่อเสวยในวันรุ่งข้ึน.
วิสาขา ปุนทิวสตฺถายปิ สตฺถารำ นิมนฺเตสิ.

แม้ในวันรุ่งข้ึน แม่ผัวได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
ปุนทิวเสปิ สสฺสุ โสตาปตตฺิผลำ ปตฺตา.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน  เรือนหลังน้ัน ได้เปิดประตูแล้วเพือ่พระศาสนา.
ตโต ปฏฺฐาย ตำ เคหำ สาสนสฺส วิวฏทฺวารำ อโหสิ.
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[มิคารเศรษฐีทำาเครื่องประดับให้นางวิสาขา]

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “สะใภ้ของเรา มีอุปการะมาก, 
เราจกัทำาบรรณาการให้แก่นาง, เพราะเครื่องประดับของสะใภ้น้ันหนัก, ไม่อาจเพื่อประดับตลอดกาลเป็นนิตย์ได้, 
เราจกัให้ช่างทำาเครื่องประดับอย่างเบาๆ แก่นาง ควรแก่การประดับในทุกอริิยาบถ ทั้งในกลางวันและกลางคืน” ดังน้ีแล้ว 
จึงให้ช่างทำาเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ อันมีราคาแสนหน่ึง, 
เมื่อเครื่องประดับน้ันเสร็จแล้ว, นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉัน โดยความเคารพแล้ว 
ให้นางวิสาขาอาบนำ้าดว้ยหม้อนำ้าหอม ๑๖ หม้อ ให้ยืนถวายบังคมพระศาสดา ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดาแล้ว.
ตโต เสฏฺฐี จินฺเตสิ “พหูปการา เม สุณิสา, ปณฺณาการมสฺสา กริสฺสามิ, เอติสฺสา หิ ภาริยำ ปสาธนำ นิจฺจกาลำ ปสาธิตุำ น สกฺกา, 
สลฺลหุกมสฺสา ทิวา จ รตโฺต จ สพฺพริิยาปเถสุ ปสาธนโยคฺคำ ปสาธนำ กาเรสฺสามิ -อติิ 
สตสหสฺสคฺฆนิกำ ฆนมฏฺฐกำ นาม ปสาธนำ กาเรตฺวา, ตสฺมึ นิฏฺฐิเต, พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตวฺา สกฺกจฺจำ โภเชตฺวา 
วิสาขำ โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาเปตฺวา สตฺถุ สมฺมุเข ฐเปตฺวา สตฺถารำ วนฺทาเปสิ.

พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนาแล้ว เสด็จไปสู่วิหารตามเดิม.
สตฺถา อนุโมทนำ กตฺวา วิหารเมว คโต.

[นางวิสาขามกีำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก]

จำาเดิมแตก่าลน้ัน แม้นางวิสาขา ทำาบุญมีทานเป็นต้นอยู่ ได้พร ๘ ประการ จากสำานักพระศาสดา 
ปรากฏประหน่ึงจันทเลขา (วงจันทร์) ในกลางหาว ถึงความเจริญดว้ยบุตรและธิดาแล้ว.
วิสาขาปิ ตโต ปฏฺฐาย ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺตี สตฺถุ สนฺติกา อฏฺฐ วเร ลภติฺวา 
คคณตเล จนฺทเลขา วิย ปญฺญายมานา ปุตตฺธีตาหิ วฑฺุฒึ ปาปุณิ.

ได้ทราบมาว่า นางมีบุตร ๑๐ คน มีธิดา ๑๐ คน, 
บรรดาบุตร (ชายหญิง) เหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิาคนละ ๑๐ คน, 
บรรดาหลานเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิาคนละ ๑๐ คน, 
จำานวนคน ได้มตีั้ง ๘,๔๒๐ คน เป็นไปดว้ยสามารถแห่งความสืบเน่ืองแห่งบุตรหลานและเหลน ของนางวิสาขาน้ัน 
อย่างน้ี ด้วยประการฉะน้ี.
ตสฺสา กริ ทส ปุตฺตา ทส ธีตโร อเหสุำ.
เตสุ เอเกกสฺส ทส ทส ปุตตฺา จ ธตีโร จ อเหสุำ.
เตสุปิ เอเกกสฺส ทส ทส ปุตฺตา จ ธีตโร จ -อิติ 
เอวมสฺสา ปุตฺตนตตฺปนตตฺสนฺตานวเสน ปวตฺตานิ วีสาธิกานิ จตฺตาริ สตานิ อฏฺฐ จ ปาณสหสฺสานิ อเหสุำ.๑

นางวิสาขาเอง ก็ได้มีอายุ ๑๒๐ ปี.
สยำ วีสวสฺสสตำ อฏฺฐาสิ. 

ชื่อวา่ผมหงอกบนศีรษะแม้เส้นหน่ึง ก็ไม่มี.

๑ ม. ยุ. วิสาขา วีสติปุตฺตา นตฺตา จ จตุโร สตา
ปนตฺตา อฏฺฐสหสฺสา ชมฺพุทีเปสุ ปากฏา -อิติ.
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สีเส เอกำปิ ปลิตำ นาม นาโหสิ.

นางได้เป็นประหน่ึงเด็กหญิงรุ่นอายรุาว ๑๖ ปี เป็นนิตย์.
นิจฺจำ โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา วิย อโหสิ.

ชนทั้งหลาย เห็นนางมีบุตรและหลานเป็นบรวิาร เดินไปวิหาร ย่อมถามกันวา่ “ในหญิงเหล่าน้ี คนไหน นางวิสาขา?.
ตำ ปุตฺตนตตฺปริวารำ วิหารำ คจฺฉนฺตึ ทิสฺวา “กตมา เอตฺถ วิสาขา -อิติ ปฏิปุจฺฉิตาโร๑ โหนฺติ.

ชนผู้เห็นนางเดินไปอยู่ ย่อมคิดว่า ‘บัดน้ีขอจงเดินไปหน่อยเถิด, แม้เจ้าของเราเดินไปอยู่เทียว ย่อมงาม.”
เย นำ คจฺฉนฺตึ ปสฺสนฺติ “อิทานิ โถกำ คจฺฉตุ, คจฺฉมานา ว โน อยฺยา โสภติ -อติิ จินฺเตนฺติ.

ชนที่เห็นนางยืน น่ัง นอน ก็ย่อมคดิว่า “บัดน้ี จงนอนหน่อยเถิด, แม่เจ้าของเรานอนแล้วแล ย่อมงาม.”
เย นำ ฐิตำ นิสินฺนำ นิปนฺนำ ปสฺสนฺติ “อิทานิ โถกำ นิปชฺชตุ, นิปนฺนาว โน อยฺยา โสภติ -อิติ จินฺเตนฺติ.

นางได้เป็นผู้อันใครๆ พูดไม่ได้วา่ “ในอริิยาบถทั้ง ๔ นางยอ่มไม่งามในอริิยาบถชื่อโน้น” ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ สา “จตูสุ อริิยาปเถสุ  อสุกอริิยาปเถ นาม น โสภติ -อติิ น วตตฺพพฺา อโหสิ.

ก็นางวิสาขาน้ัน ย่อมทรงกำาลังเทา่ช้าง ๕ เชือก.
ปญฺจนฺนำ โข ปน หตฺถีนำ ถามำ ธาเรติ.

พระราชาทรงสดับวา่ “ได้ทราบวา่ นางวิสาขา ทรงกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก” 
ในเวลานางไปวิหารฟังธรรมแล้วกลับมา มีพระประสงค์จะทดลองกำาลัง จึงรับสั่งให้ปล่อยช้างไป.
ราชา “วิสาขา กิร ปญฺจนฺนำ หตฺถีนำ ถามำ ธาเรติ -อติิ สตฺุวา ตสฺสา วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุตวฺา 
อาคมนเวลาย ถามำ วีมำสิตกุาโม หตฺถึ วิสฺสชฺชาเปสิ.

ช้างน้ันชูงวง ไดว้ิ่งรีเ่ข้าใส่นางวิสาขาแล้ว.
โส โสณฑฺำ อุกฺขิปิตฺวา วิสาขาภิมุโข อคมาสิ.

หญิงบรวิารของนาง ๕๐๐ บางพวกวิ่งหนีไป, บางพวกไม่ละนาง, เมื่อนางวิสาขาถามวา่ “อะไรกันน่ี?” 
จึงบอกวา่ “แม่เจ้า ได้ทราบว่า พระราชาทรงประสงค์จะทดลองกำาลังแม่เจ้า จึงรับสั่งให้ปล่อยช้าง.”
ตสฺสา ปริวารติฺถิโย ปญฺจสตา, เอกจฺจา ปลายึสุ, เอกจจฺา นำ อปริจฺจชติฺวา, 
“กิมิทำ -อติิ วุตฺเต, “ราชา กริ เต อยฺเย ถามำ วีมำสติุกาโม หตฺถึ วิสฺสชฺชาเปสิ -อติิ วทึสุ.

นางวิสาขา คดิว่า “ประโยชน์อะไร ด้วยการเห็นช้างน้ีแล้ววิ่งหนีไป,  เราจกัจับช้างน้ันอย่างไรหนอแล?” 
จึงคิดว่า “ถ้าเราจับช้างน้ันอย่างมั่นคง, ช้างน้ันจะพึงฉิบหาย” ดังน้ีแล้ว จึงเอาน้ิว ๒ น้ิว จับงวงแล้วผลกัไป.
วิสาขา “อิมำ ทิสวฺา กึ ปลายิเตน, กถนฺนุ โข ตำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“สเจ ตำ ทฬฺหำ คณฺหิสฺสามิ, วินสฺเสยฺย -อิติ ทฺวีหิ องฺคุลีหิ โสณฺฑาย คเหตฺวา ปฏิปฺปณาเมสิ.

ช้างไม่อาจทรงตวัอยู่ได้, ได้ซวนล้มลงทีพ่ระลานหลวงแล้ว.
หตฺถี อตตฺานำ สณฺฐาตุำ นาสกฺขิ, ราชงฺคเณ อกฺุกุฏิโก หุตฺวา ปติ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร น -อิติ อตฺถิ.
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มหาชนได้ให้สาธุการ.
มหาชโน สาธุการำ อทาสิ.

นางพร้อมกับบริวาร ได้กลับเรือนโดยสวัสดีแล้ว.
สา สปริวารา โสตฺถินา เคหำ อคมาสิ.

[นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ท่ีวิหาร]

ก็โดยสมัยน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดา มีบุตรมาก มีหลานมาก มีบุตรหาโรคมิได้ มีหลานหาโรคมิได้ 
อันมหาชนรู้กันถ้วนหน้าวา่เป็นมงคลอย่างยิ่ง๑ ในกรุงสาวัตถี.
เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยำ วิสาขา มิคารมาตา พหุปุตตฺา โหติ พหุนตฺตา อโรคปุตฺตา อโรคนตฺตา อภิมงฺคลสมฺมตา.

บรรดาบุตรหลายตั้งพัน มีจำานวนเทา่น้ัน แม้คนหน่ึง ที่ชือ่ว่า ถึงความตายในระหว่าง มิได้มีแล้ว.
ตาวตเกสุ ปุตฺตนตตฺสหสฺเสสุ เอโกปิ อนฺตรา มรณปฺปตฺโต นาม นาโหสิ.

ในงานมหรสพที่เป็นมงคล ชาวกรุงสาวัตถี ย่อมอันเชิญนางวิสาขาให้บริโภคก่อน.
สาวตฺถีวาสิโน มงฺคเลสุ ฉเณสุ วิสาขำ ปฐมำ นิมนฺเตตฺวา โภเชนฺติ.

ต่อมา ในวันมหรสพวันหน่ึง เมื่อมหาชนแต่งตวัไปวิหารเพื่อฟังธรรม, 
แม้นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชิญแล้ว ก็แต่งเครื่องมหาลดาปสาธน์ ไปวิหารกับด้วยมหาชน 
ได้เปลื้องเครื่องอาภรณใ์ห้แก่หญิงคนใช้,  ผู้ทีพ่ระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวหมายเอาคำาน้ีว่า๒ – 
อเถกสฺมึ อุสฺสวทวิเส มหาชเน มณฺฑิตปฺปสาธิเต ธมฺมสฺสวนาย วิหารำ คจฺฉนฺเต วิสาขาปิ นิมนฺตติฏฺฐาเน ภุญฺชติฺวา มหาลตาป
สาธนำ ปสาเธตฺวา มหาชเนน สทธฺึ วิหารำ คนฺตฺวา อาภรณานิ มุญฺจติฺวา ทาสิยา อทาสิ ยำ สนฺธาย วตฺุตำ๓ – 

“ก็โดยสมัยน้ันแล ในกรุงสาวัตถี มีการมหรสพ, มนุษย์ทั้งหลายแต่งตวัแล้วไปวัด.  
แม้นางวิสาขามิคารมารดา ก็แต่งตวัไปวิหาร.  
ครั้งน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดา เปลื้องเครื่องประดับผูกให้เป็นห่อที่ผา้ห่ม
แล้วได้ (ส่ง) ให้หญิงคนใช้วา่ “น่ีแน่ะแม่ เจา้จงรับห่อน่ีไว้.’”
“เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิยำ อุสฺสโว โหติ มนุสฺสา อลงฺกตปฏิยตฺตา อารามำ คจฺฉนฺติ.
วิสาขาปิ มิคารมาตา อลงฺกตปฏิยตฺตา วิหารำ คจฺฉติ.
อถโข วิสาขา มิคารมาตา อาภรณานิ มุญฺจิตฺวา อุตฺตราสงฺเค ภณฺฑิกำ พนฺธิตฺวา ทาสิยา อทาสิ “หนฺท เช อิมำ ภณฺฑิกำ คณฺหาหิ -อิติ.

ได้ยินวา่ นางวิสาขาน้ัน เมื่อกำาลังเดินไปวิหาร คดิวา่ 
“การที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นปานน้ีไว้บนศีรษะ แล้วประดับเครื่องอลังการจนถึงหลังเท้า เข้าไปสู่วิหาร ไม่ควร” 
จึงเปล้ืองเคร่ืองประดับน้ันออกห่อไว้ แล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ ผู้ทรงกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก ผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกัน.

๑ อภิมงฺคลสมฺมตา
๒ มหา. วิภงฺค. ๒/๔๘๙.
๓ มหาวิภงฺค.  ๒/๔๘๙.
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สา กิร วิหารำ คจฺฉนฺตี “เอวรูปํ มหคฺฆำ ปสาธนำ สีเส ปฏิมุกฺกำ ยาวปาทปฺปิฏฺฐึ อลงกฺารำ อลงฺกริตวฺา วิหารำ ปวิสิตุำ อยุตตฺำ -อติิ 
ตำ มุญฺจิตวฺา ภณฺฑิกำ กตวฺา อตฺตโน ปุญฺเญเนว นิพพฺตตฺาย ปญฺจหตฺถิตฺถามธราย ทาสิยา หตฺเถ อทาสิ.

หญิงคนใช้น้ันคนเดียว ย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์น้ันได้,  
เพราะเหตุน้ัน นางวิสาขา จึงกลา่วกะหญิงคนใช้น้ันว่า 
“แม่ จงรับเครื่องประดับน้ีไว้, ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสำานักของพระศาสดา.” 
สา เอว ตำ คณฺหิตุำ สกฺโกติ, เตน ตำ อาห “อมฺม, อิมำ ปสาธนำ คณฺห, สตฺถุ สนฺติกา นิวตฺตนกาเล ปสาเธสฺสามิ นำ -อิติ.

ก็นางวิสาขา ครั้นให้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์น้ันแล้ว จึงสวมเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ 
ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา สดับธรรมแล้ว.
ตำ ปน ทตฺวา ฆนมฏฺฐกำ ปสาธนำ ปสาเธตวฺา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมำ อสฺโสสิ.

ในที่สุดการสดับธรรม นางถวายบังคมพระผู้มพีระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
ธมฺมสฺสวนาวสาเน ภควนฺตำ วนฺทิตวฺา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

ฝ่ายหญิงคนใช้น้ันของนาง ลืมเครื่องประดับน้ันแล้ว.
สาปิสฺสา ทาสี ตำ ปสาธนำ ปมฺมุฏฺฐา.

ก็เมื่อบริษัทฟังธรรมหลีกไปแล้ว, ถ้าใครลืมของอะไรไว้ พระอานนทเถระ ย่อมเก็บงำาของน้ัน.
ธมฺมำ สุตฺวา ปน ปกฺกนฺตาย ปริสาย, สเจ กิญจฺิ ปมฺมุฏฺฐำ โหติ, ตำ อานนฺทตฺเถโร ปฏิสาเมติ.

เพราะเหตดุังน้ี ในวันน้ัน ทา่นเห็นเครื่องมหาลดาปสาธน์แล้ว จึงทูลแด่พระศาสดาว่า 
“นางวิสาขา ลืมเครื่องประดับไว้ ไปแล้ว พระเจ้าข้า.”
อิติ โส ตำ ทวิสำ มหาลตาปสาธนำ ทิสฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ “ภนฺเต วิสาขา ปสาธนำ ปมฺมุสฺสิตวฺา คตา -อติิ.

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “จงเก็บไว้ในที่สุดข้างหน่ึงเถิด อานนท์.”
“เอกมนฺเต ฐเปหิ อานนฺท -อิติ.

พระเถระยกเครื่องประดับน้ัน เก็บคล้องไวท้ี่ข้างบันได.
เถโร ตำ อุกฺขิปิตวฺา โสปาณปสฺเส ลคฺเคตวฺา ฐเปสิ.

[นางวิสาขาตรวจบริเวณวดั]

ฝ่ายนางวิสาขา เที่ยวเดินไปภายในวิหาร กับนางสุปปิยา ด้วยตั้งใจว่า 
“จักรู้สิ่งที่ควรทำาแก่ภกิษุอาคันตกุะภิกษุเตรียมตัวจะไปและภิกษุไข้เป็นต้น.”
วิสาขาปิ สุปฺปิยาย สทธฺึ “อาคนฺตุกคมิกคิลานาทีนำ กตตฺพพฺยุตตฺกำ ชานิสฺสามิ -อิติ อนฺโตวิหาเร วจิริ.

ก็โดยปกติแล ภิกษุหนุ่มและสามเณรผูต้้องการด้วยเนยใสนำ้าผึ้งและนำ้ามันเป็นต้น 
เห็นอุบาสิกาเหล่าน้ัน ในภายในวิหารแล้ว ย่อมถือภาชนะมีถาดเป็นต้น เดินเข้าไปหา.
ตา ปน อุปาสิกาโย อนฺโตวิหาเร ทิสวฺา สปฺปิมธุเตลาทีหิ อตฺถิกา ปกติยาว ทหรา จ สามเณรา จ 
ถาลกาทีนิ คเหตวฺา อุปสงฺกมนฺติ.
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ถึงในวันน้ัน ก็ทำาแลว้อย่างน้ันเหมือนกัน.
ตสฺมึปิ ทวิเส ตเถว กรึสุ.

ครั้งน้ัน นางสุปปิยา เห็นภิกษุไข้รูปหน่ึง จึงถามวา่ “พระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไร?” 
เมื่อภิกษุไข้รูปน้ัน ตอบวา่ “ต้องการรสแห่งเน้ือ๑” จึงตอบวา่ “ได้ พระผู้เป็นเจ้า, ดิฉันจักส่งไป” 
ในวันที่ ๒ เมื่อไม่ได้เน้ือที่เป็นกัปปิยะ จึงทำากจิที่ควรทำา ดว้ยเน้ือขาอ่อนของตน 
ดว้ยความเลื่อมใสในพระศาสดา กก็ลับเป็นผู้มีสรรีะตั้งอยูต่ามปกติน่ันแล.
อเถกำ คิลานำ ทิสวฺา สุปฺปิยา “เกนตฺโถ อยฺยสฺส -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “ปฏิจฺฉาทนีเยน -อติิ วุตฺเต, “โหตุ อยฺย เปเสสฺสามิ -อติิ 
ทุติยทวิเส กปฺปิยมำสำ อลภนฺตี อตฺตโน อูรุมำเสน กตตฺพพฺกิจจฺำ กตฺวา ปุน สตฺถริ ปสาเทน ปากติกสรีราว อโหสิ.

ฝ่ายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้เป็นไข้แล้ว ก็ออกโดยประตูอื่น ยืนอยู่ที่อุปจารวิหารแล้วพูดว่า 
“แม่ จงเอาเครื่องประดับมา, ฉันจักแต่ง.”
วิสาขาปิ คิลาเน ทหเร จ สามเณเร จ โอโลเกตฺวา อญฺเญน ทวฺาเรน นิกฺขมิตฺวา วิหารุปจาเร ฐติา 
“อมฺม ปสาธนำ อาหร, ปสาเธสฺสามิ -อิติ อาห.

ในขณะน้ัน หญิงคนใช้น้ัน รู้วา่ตนลืมแล้วออกมา จึงตอบว่า “ดิฉันลืม แม่เจ้า.”
ตสฺมึ ขเณ สา ทาสี ปมฺมุสฺสิตฺวา นิกฺขนฺตภาวำ ญตฺวา “อยฺเย ปมฺมุฏฺฐมฺหิ -อิติ อาห.

นางวิสาขา กลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน จงไปเอามา, แต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอานนทเถระของเรา ยกเก็บเอาไว้ในที่อื่น, เจ้าอยา่เอามา, 
ฉันบริจาคเครื่องประดับน้ัน ถวายพระผู้เป็นเจา้น่ันแล.”
“เตนหิ คนฺตฺวา คณฺหิตวฺา เอหิ, สเจ ปน มยฺหำ อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน อกฺุขิปิตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน ฐปิตำ โหติ, 
มา อาหเรยฺยาสิ, อยฺยสฺเสว ตำ มยา ปริจฺจตฺตำ -อติิ.

นัยว่า นางวิสาขาน้ันย่อมรู้วา่ “พระเถระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์ลืมไว้,” เพราะฉะน้ัน จึงพูดอยา่งน้ัน.
ชานาติ กิร สา “มนุสฺสานำ ปมฺมุฏฺฐภณฺฑกำ เถโร ปฏิสาเมติ -อติิ, ตสฺมา เอวมาห.

[นางวิสาขาซื้อท่ีสร้างวิหารถวายสงฆ์]

ฝ่ายพระเถระ พอเห็นนางคนใช้น้ัน ก็ถามว่า “เจา้มาเพื่อประสงค์อะไร?” 
เมื่อหญิงคนใช้น้ันตอบวา่ “ดิฉันลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของดิฉัน จึงได้มา,” จึงกลา่ววา่ 
“ฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดน้ัน, เจ้าจงเอาไป.”
เถโรปิ ตำ ทาสึ ทิสวฺาว “กิมตฺถำ อาคตาสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อยฺยาย เม ปสาธนำ ปมฺมุสฺสิตฺวา อาคตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, 
“เอตสฺมึ เม โสปาณปสฺเส ฐปิตำ, คณฺหาหิ -อติิ อาห.

หญิงคนใช้น้ันตอบว่า “พระผู้เป็นเจ้า ห่อภัณฑะ ทีท่่านเอามือถูกแล้ว แม่เจ้าของดิฉัน สั่งมิให้นำาเอาไป” ดังน้ีแล้ว 
ก็มีมือเปล่ากลับไป ถูกนางวิสาขาถามวา่ “อะไร แม่?” จึงบอกเน้ือความน้ัน.
สา “อยฺย ตุมฺหากำ หตฺเถน อามฏฺฐภณฺฑกำ มยฺหำ อยฺยาย อนาหรณียำ กตำ -อิติ วตวฺา ตุจฺฉหตฺถาว คนฺตวฺา 
“กึ อมฺม -อติิ วิสาขาย ปุฏฺฐา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

๑ อรรถกถาแก้ว่า ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ มำสรเสน (นำ้าเนื้อต้ม).
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นางวิสาขา กลา่วว่า “แม่ ฉันจักไม่ประดับเครื่องที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถูกต้องแล้ว, ฉันบริจาคแล้ว, 
แต่พระผู้เป็นเจ้ารกัษาไว้ เป็นการลำาบาก,  ฉันจำาหน่ายเครื่องประดับน้ันแล้ว จักน้อมนำาสิ่งที่เป็นกัปปิยะไป, 
เจ้าจงไป เอาเครื่องประดับน้ันมา.”
“อมฺม นาหำ มม อยฺเยน อามฏฺฐภณฑฺกำ ปิลนฺธิสฺสามิ, ปริจฺจตฺตำ มยา, อยฺยานำ ปน ปฏิชคฺคิตุำ ทุกฺขำ, 
ตำ วิสฺสชฺเชตฺวา กปฺปิยภณฺฑำ อุปเนสฺสามิ, คจฺฉ ตำ อาหราหิ -อติิ.

หญิงคนใช้น้ันไปนำาเอามาแล้ว.
สา คนฺตฺวา อาหริ.

นางวิสาขา ไม่แต่งเครื่องประดับน้ัน สั่งให้เรียกพวกช่างทองมาแล้วให้ตรีาคา.
วิสาขา ตำ อปิลนฺธิตฺวา กมฺมาเร ปกฺโกสาเปตวฺา อคฺฆาเปสิ.

เมื่อพวกช่างทองเหล่าน้ันตอบว่า “มีราคาถึง ๙ โกฏิ,  แต่สำาหรับค่ากำาเหน็จต้องถึงแสน,” 
จึงวางเครื่องประดับไว้บนยานแล้วกลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน พวกทา่นจงขายเครื่องประดับน้ัน.”
เตหิ “นว โกฏิโย อคฺฆติ, การาปณิยำ ปน สตสหสฺสำ -อติิ วุตฺเต, ปสาธนำ ยาเน ฐเปตฺวา “เตนหิ ตำ วิกฺกีณถ -อิติ อาห.

ไม่มีใครจักอาจให้ทรพัย์จำานวนเท่าน้ันรับไว้ได้, เพราะหญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับน้ัน หาได้ยาก.
ตตฺตกำ ธนำ ทตฺวา คณฺหิตุำ น โกจิ สกฺขิสฺสติ, ตำ หิ ปสาธนำ ปสาเธตุำ อนุจฺฉวิกา อติฺถิโย ทุลฺลภา.

แท้จริง หญิง ๓ คนเท่าน้ัน ในปฐพีมณฑล ได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ คือ 
นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑,  นางมัลลกิา ภรรยาของพันธุลมัลลเสนาบดี ๑,  ลูกสาวของเศรษฐกีรุงพาราณสี ๑,   
ปฐวีมณฺฑลสฺมึ หิ ติสฺโสว อิตฺถิโย มหาลตาปสาธนำ ลภึสุ 
“วิสาขา มหาอุปาสิกา, พนฺธุลมลฺลเสนาปติสฺส ภริยา มลฺลกิา, พาราณสีเสฏฺฐิโน ธีตา -อิติ, 

เพราะฉะน้ัน นางวิสาขา จึงให้ค่าเครื่องประดับน้ันเสียเองทีเดียว แล้วให้ขนทรัพย์ ๙ โกฏิ ๑ แสนข้ึนใส่เกวียน 
นำาไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า พระอานนทเถระ ผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉัน เอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้ว, 
จำาเดิมแตก่าลที่ทา่นถูกต้องแล้ว หม่อมฉันไม่อาจประดับได้,  แต่หม่อมฉันให้ขายเครื่องประดับน้ัน ดว้ยคิดว่า 
“จักจำาหน่าย น้อมนำาเอาสิ่งอันเป็นกัปปิยะมา’ ไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไว้ได้ จึงให้รับค่าเครื่องประดับน้ันเสียเอง มาแล้ว,  
หม่อมฉันจะน้อมเข้าในปัจจัยไหน ในปัจจัย ๔ พระเจา้ข้า?” 
ตสฺมา วิสาขา สยเมว ตสฺส มูลำ ทตวฺา สตสหสฺสาธกิา นวโกฏิโย สกเฏ อาโรเปตวฺา วิหารำ เนตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
“ภนฺเต มยฺหำ อยฺเยน อานนฺทตฺเถเรน มม ปสาธนำ หตฺเถน อามฏฺฐำ, เตนามฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย น สกฺกา, 
มยา ปิลนฺธติุำ ตำ ปน ‘วิสฺสชฺเชตฺวา กปฺปิยำ อุปเนสฺสามีติ วิกกฺีณาเปนฺตี อญฺญำ คณฺหิตุำ สมตฺถำ อทิสฺวา 
อหเมวสฺส มูลำ คาหาเปตวฺา อาคตา, จตูสุ ปจฺจเยสุ กตรปฺปจฺจเย อุปเนมิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “เธอควรจะทำาที่อยู่เพื่อสงฆ์ ใกล้ประตดู้านปราจีนทิศเถิด วิสาขา.”
“ปาจีนทฺวาเร สงฺฆสฺส วสนฏฺฐานำ กาตุำ เต ยุตตฺำ วิสาเข -อิติ.

นางวิสาขา ทูลรับว่า “สมควร พระเจ้าข้า” มใีจเบิกบาน จึงเอาทรพัย์ ๙ โกฏิ ซ้ือเฉพาะทีด่ิน.
“ยุตฺตำ ภนฺเต -อติิ วิสาขา ตุฏฺฐมานสา นวโกฏีหิ ภูมิเมว คณฺหิ.
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นางเริ่มสรา้งวิหารดว้ยทรพัย์ ๙ โกฏิ นอกน้ี.
อปราหิ นวโกฏีหิ วิหารำ กาตุำ อารภิ.

[การสร้างวิหารของนางวสิาขา ๙ เดือนจึงเสร็จ]

ต่อมาวันหน่ึง พระศาสดา ทรงตรวจดูสตัว์โลกในเวลาใกลรุ้่ง ได้ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามว่า ภทัทิยะ 
ผู้จุตจิากเทวโลก แล้วเกิดในตระกูลเศรษฐีในภัททิยนคร  ทรงทำาภัตกิจในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้ว 
ก็เสด็จบ่ายพระพกัตร์ไปยังประตดู้านทิศอดุร.
อเถกทวิสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต เทวโลกา จวิตฺวา ภททฺิยนคเร เสฏฺฐิกุเล นิพพฺตฺตสฺส 
ภทฺทิยสฺส นาม เสฏฺฐิปุตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห ภตฺตกิจฺจำ กตวฺา อุตฺตรทฺวาราภิมุโข อโหสิ.

แม้ตามปกติ พระศาสดา ทรงรับภิกษาในเรือนของนางวิสาขาแล้ว ก็เสด็จออกทางประตูด้านทกัษิณ ประทับอยู่ในพระเชตวัน,
ทรงรับภิกษาในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้ว ก็เสด็จออกทางประตูดา้นปราจีน ประทับอยู่ในบุพพาราม.
ปกติยาปิ สตฺถา วิสาขาย เคเห ภกิฺขำ คณฺหิตฺวา ทกฺขิณทวฺาเรน นิกฺขมิตวฺา เชตวเน วสติ,
อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห ภิกฺขำ คณฺหิตฺวา ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตวฺา ปุพพฺาราเม วสติ.

ชนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาค เสด็จดำาเนินมุ่งตรงประตดู้านทิศอดุรแล้ว ย่อมรู้ได้ว่า “จักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริก.” 
อุตตฺรทวฺารำ สนฺธาย คจฺฉนฺตำเยว ภควนฺตำ ทิสฺวา “จารกิำ ปกฺกมิสฺสติ -อติิ ชานนฺติ.

ในวันน้ัน แม้นางวิสาขา พอทราบว่า “พระศาสดา เสด็จดำาเนินบ่ายพระพักตร์ไปทางประตดู้านทิศอดุร” 
จึงรีบไป ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า “ทรงประสงค์จะเสด็จดำาเนินไปสู่ที่จาริกหรอื พระเจ้าข้า?”
วิสาขาปิ ตำทิวสำ “สตฺถา อตฺุตรทฺวาราภิมุโข คโต -อติิ สตฺุวา ว เวเคน คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาห “จาริกำ คนฺตุกามตฺถ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน วิสาขา.
“อาม วิสาเข -อติิ.

วิสาขา. พระเจา้ข้า หม่อมฉันบริจาคทรัพย์จำานวนเท่าน้ี ให้สร้างวิหารถวายแดพ่ระองค์,  
โปรดเสด็จกลับเถิด พระเจา้ข้า.

“ภนฺเต เอตฺตกำ ธนำ ปรจิฺจชติฺวา ตุมฺหากำ วิหารำ กาเรมิ, นิวตตฺถ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. น้ี เป็นการไปยังไม่กลับ๑ วิสาขา.
“อนิวตตฺคมนำ อิทำ วิสาเข -อติิ.

นางวิสาขาน้ัน คิดว่า “พระผู้มพีระภาค จะทรงเห็นใครๆ ผู้สมบูรณด์้วยเหตุ เป็นแน่.” จึงกราบทูลว่า 
“ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ภิกษุรูปหน่ึง ผู้เข้าใจการงานที่หม่อมฉันทำาแล้วหรือยังไม่ได้ทำา กลับ 
แล้วเสด็จเถิด พระเจ้าข้า.”
สา “อทฺธา เหตุสมฺปนฺนำ กญจฺิ ปสฺสติ ภควา -อติิ จินฺเตตฺวา 
“เตนหิ ภนฺเต มยฺหำ กตากตวิชานนกำ เอกำ ภิกฺขุำ นิวตฺตาเปตวฺา คจฺฉถ -อิติ อาห.

พระศาสดา. เธอพอใจ ภิกษุรูปใด, จงรับบาตรของภิกษุรูปน้ันเถิด วิสาขา.

๑ อนิวตฺตคมนำ
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“ยำ โรเจสิ, ตสฺส ปตฺตำ คณฺห วิสาเข -อิติ.

แม้นางจะพึงใจพระอานนทเถระก็จริง,  แต่คิดว่า “พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นผู้มีฤทธิ์, 
การงานของเราจกัพลันสำาเรจ็ ก็เพราะอาศัยพระเถระน่ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับบาตรของพระเถระไว้.
สา กิญฺจาปิ อานนฺทตฺเถรำ ปิยายติ “มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อิทฺธิมา เอตำ เม นิสฺสาย กมฺมำ ลหุำ นิปฺปชฺชิสฺสติ -อติิ ปน 
จินฺเตตวฺา เถรสฺส ปตตฺำ คณฺหิ.

พระเถระแลดพูระศาสดา. 
เถโร สตฺถารำ โอโลเกสิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “โมคคัลลานะ เธอจงพาภกิษุบริวารของเธอ ๕๐๐ รูป กลับเถิด.” 
สตฺถา “ตว ปริวาเร ปญฺจสเต ภิกฺขู คเหตฺวา นิวตฺต โมคฺคลฺลาน -อิติ.

ท่านได้ทำาตามพระดำารัสน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

ดว้ยอานุภาพของท่าน พวกมนุษย์ผู้ไปเพื่อต้องการไม้และเพื่อตอ้งการหิน ระยะทางแม้ตั้ง ๕๐-๖๐ โยชน์ 
ก็ขนเอาไม้และหินมากมายมาทันในวันน้ันน่ันเอง,  แม้ยกไม้และหินใส่เกวียนก็ไม่ลำาบากเลย,  
เพลาเกวียนก็ไม่หัก,  ต่อกาลไม่นานนัก พวกเขาก็สรา้งปราสาท ๒ ชั้นเสร็จ.
ตสฺสานุภาเวน ปญฺญาสสฏฺฐิโยชนานิปิ รุกฺขตฺถาย จ ปาสาณตฺถาย จ คตา มนุสฺสา 
มหนฺเต มหนฺเต รุกฺเข จ ปาสาเณ จ คเหตฺวา ตำทิวสเมว อาคจฺฉนฺติ, เนว สกเฏ รุกฺขปาสาเณ อาโรเปนฺตา กิลมนฺติ, 
น อกฺโข ภญฺชติ, น จิรสฺเสว เทฺวภูมิกำ ปาสาทำ กรึสุ.

ปราสาทน้ันได้เป็นปราสาทประดับด้วยห้องพันห้อง คือ ชั้นลา่ง ๕๐๐ ห้อง, ชั้นบน ๕๐๐ ห้อง.
“เหฏฺฐาภูมิยำ ปญฺจ คพฺภสตานิ, อุปริภูมิยำ ปญฺจ คพฺภสตานิ -อิติ คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิโต ปาสาโท อโหสิ.

พระศาสดา เสดจ็ดำาเนินจาริกไปโดย ๙ เดือนแล้ว ได้เสด็จ (กลับ) ไปสู่กรุงสาวตัถีอีก.
สตฺถา นวหิ มาเสหิ จาริกำ จรติฺวา ปุน สาวตฺถึ อคมาสิ.

แม้การงานในปราสาทของนางวิสาขา ก็สำาเร็จโดย ๙ เดือนเหมือนกัน.
วิสาขายปิ ปาสาเท กมฺมำ นวหิ เอว มาเสหิ นิฏฺฐติำ.

นางให้สรา้งยอดปราสาท อันจุนำ้าได้ ๖๐ หม้อ ดว้ยทองคำาสีสกุที่บุเป็นแท่งน่ันแล.
ปาสาทกูฏำ ฆนโกฏิมรตฺตสวุณฺเณเนว สฏฺฐอิุทกฆฏคฺคณฺหนกำ กาเรสิ.

นางได้ยินว่า “พระศาสดา เสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร” จึงทำาการต้อนรับนำาพระศาสดาไปวิหารของตนแล้ว รับปฏิญญาวา่ 
“พระเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดพาภกิษุสงฆ์ประทับอยู่ในวิหารน้ีแหละ ตลอด ๔ เดือนน้ี, หม่อมฉันจักทำาการฉลองปราสาท.” 
“สตฺถา เชตวนมหาวิหารำ คจฺฉติ -อติิ สตฺุวา ปจฺจุคฺคมนำ กตฺวา สตฺถารำ อตฺตโน วิหารำ เนตฺวา ปฏิญฺญำ คณฺหิ 
“ภนฺเต อิมำ จาตุมฺมาสำ ภกิฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา อิเธว วสถ, ปาสาทมหำ กริสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดาทรงรับแล้ว.
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สตฺถา อธิวาเสสิ.

[นางวิสาขาทำาบุญฉลองวิหาร]

จำาเดิมแตก่าลน้ัน นางวิสาขาน้ัน ย่อมถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในวิหารน่ันแล.
สา ตโต ปฏฺฐาย พุทฺธปฺปมุขสฺส ภกิฺขุสงฺฆสฺส วิหาเรเยว ทานำ เทติ.

ครั้งน้ัน หญิงสหายคนหน่ึงของนาง ถือผ้าผืนหน่ึงราคา ๑,๐๐๐ มาแล้ว กลา่วว่า 
“สหาย ฉันอยากจะลาดผา้ผืนน้ี โดยสังเขปวา่เครื่องลาดพื้นในปราสาทของท่าน, ขอท่านช่วยบอกที่ลาดแก่ฉัน.”
อถสฺสา เอกา สหายิกา สหสฺสคฺฆนิกำ เอกำ วตฺถำ อาทาย อาคนฺตวฺา 
“สหายิเก อหำ อิมำ วตฺถำ ตว ปาสาเท ภุมฺมตฺถรณสงฺเขเปน อตฺถรติุกามา, อตฺถรณฏฺฐานำ เม อาจิกฺขถ -อติิ อาห.

นางวิสาขากล่าววา่ “สหาย ถ้าฉันจะบอกแก่ท่านว่า ‘โอกาสไม่มี,’  ทา่นก็จักสำาคัญวา่ ‘ไม่ปรารถนาจะให้โอกาสแก่เรา, 
ท่านจงตรวจดพูื้นแห่งปราสาท ๒ ชั้น และห้องพันห้องแล้ว รู้ที่ลาดเอาเองเถิด”. 
“สหายิเก สเจ ตฺยาหำ ‘โอกาโส นตฺถีติ วกฺขามิ, ตวฺำ ‘เม โอกาสำ อทาตุกามาติ มญฺญิสฺสสิ, 
สยเมว ปาสาทสฺส เทฺว ภูมโิย คพฺภสหสฺสญฺจ โอโลเกตวฺา อตฺถรณฏฺฐานำ ชานาหิ -อติิ.

หญิงสหายน้ัน ถือผ้าราคา ๑,๐๐๐ เที่ยว (เดินตรวจ) ในที่น้ันๆ ไม่เห็นผ้าที่มรีาคาน้อยกวา่ผ้าของตนน้ันแล้ว 
ก็ถึงความเสียใจว่า “เราไม่ได้ส่วนบุญในปราสาทน้ี” ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้วในที่แห่งหน่ึง.
สา สหสฺสคฺฆนิกำ วตฺถำ คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ วิจรนฺตี ตโต อปฺปตรมูลำ วตฺถำ อทิสวฺา “นาหำ อิมสฺมึ ปาสาเท ปุญฺญภาคำ ลภามิ -อติิ 
โทมนสฺสปฺปตตฺา เอกสฺมึ ฐาเน โรทนฺตี อฏฐฺาสิ.

ครั้งน้ัน พระอานนทเถระ เห็นหญิงน้ัน จึงถามว่า “ร้องไห้เพราะเหตุไร?” 
อถ นำ อานนฺทตฺเถโร ทิสฺวา “กสฺมา โรทสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

นางบอกเน้ือความน้ันแล้ว.
สา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

พระเถระกลา่วว่า “อยา่คิดเลย, เราจักบอกที่ลาดให้แก่ท่าน,” กล่าววา่ “ท่านจงลาดไว้ที่บันได ทำาเป็นผ้าเช็ดเท้า, 
ภิกษุทั้งหลาย ล้างเท้าแล้ว เช็ดเทา้ที่ผ้าน้ันก่อน จึงจักเข้าไปภายใน, เมื่อเป็นเช่นน้ัน ผลเป็นอันมากก็จกัมีแก่ท่าน.”
เถโร “มา จินฺตยิ, อหำ เต อตฺถรณฏฺฐานำ อาจิกฺขิสฺสามิ -อิติ วตวฺา ‘โสปาเณ ปาทปุญฺฉนกำ กตฺวา อตฺถราหิ, 
ภิกฺขู ปาเท โธวิตวฺา ปฐมำ ตตฺถ ปาทำ ปุญฺฉิตวฺา อนฺโต ปวิสิสฺสนฺติ, เอวนฺเต มหปฺผลำ ภวิสฺสติ -อิติ อาห.

ได้ยินวา่ ที่น่ันเป็นสถานอันนางวิสาขามิได้กำาหนดไว้.
วิสาขาย กิเรตำ อสลฺลกฺขิตฏฺฐานำ.

นางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประธาน ในภายในวิหาร ตลอด ๔ เดือน.
วิสาขา จตฺตาโร มาเส อนฺโตวิหาเร พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ อทาสิ.

ในวันสุดท้าย ได้ถวายผา้สาฎกเพื่อทำาจวีรแก่ภิกษุสงฆ์.
โอสานทวิเส ภิกฺขุสงฺฆสฺส จีวรสาฏเก อทาสิ.
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ผ้าสาฎกเพื่อทำาจีวร ที่ภิกษุใหม่ในสงฆ์ได้แล้ว ได้มรีาคาพันหน่ึง.
สงฺฆนวเกน ลทฺธจีวรสาฏกา สหสฺสำ อคฺฆึสุ.

นางได้ถวายเภสัชเต็มบาตรแก่ภิกษุทกุรูป.
สพฺเพสำ ปตฺตานิ๑ ปูเรตฺวา เภสชฺชำ อทาสิ.

ในเพราะการบริจาคทาน ทรพัย์ได้ (หมดไป) ถึง ๙ โกฏิ.
ทานปริจจฺาเค นว โกฏิโย อคมำสุ.

นางวิสาขาบริจาคทรพัย์ในพระพุทธศาสนา ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ คือ 
ในการซ้ือพื้นที่แห่งวิหาร ๙ โกฏิ, ในการสร้างวิหาร ๙ โกฏิ, ในการฉลองวิหาร ๙ โกฏิ  ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ “วิหารสฺส ภูมิคฺคหเณ นว โกฏิโย, วิหารการาปเน นว, วิหารมเห นว -อติิ สพฺพาปิ สตฺตวีสติ โกฏิโย พุทฺธสาสเน ปริจฺจชิ.

ชื่อวา่การบริจาคเห็นปานน้ี ย่อมไม่มีแก่หญิงอื่น ผู้ดำารงอยู่ในภาวะแห่งสตรี อยู่ในเรือนของคนผู้มิจฉาทิฏฐิ.
อิตฺถีภาเว ฐตวฺา มจิฺฉาทิฏฺฐิกสฺส เคเห วสมานาย เอวรูโป ปริจฺจาโค นาม อญฺญิสฺสา นตฺถิ.

[นางวิสาขาเปล่งอุทาน ในวันฉลองวิหารเสร็จ]

ในวันแห่งการฉลองวิหารเสรจ็ เวลาบ่าย นางวิสาขาน้ัน อันบุตรหลานแวดล้อมแล้ว คิดวา่ 
“ความปรารถนาใดๆ อันเราตั้งไว้แล้วในกาลก่อน, ความปรารถนาน้ันๆ ทั้งหมดเทียว ถึงที่สุดแล้ว.” 
เดินเวียนรอบปราสาท เปล่งอุทานน้ีด้วยเสียงอันไพเราะด้วย ๕ คาถาว่า
สา วิหารมหสฺส นิฏฺฐิตทวิเส วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปุตฺตนตตฺปริวตุา “ยำ ยำ มยา ปุพฺเพ ปตฺถิตำ, สพพฺเมว มตฺถกำ ปตฺตำ -อิติ 
ปาสาทำ อนุปริยายนฺตี ปญฺจหิ คาถาหิ มธรุสทฺเทน อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ 

“ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายปราสาทใหม่ ฉาบด้วยปูนขาวและดิน 
เป็นวิหารทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

“กทาหำ นวปฺปาสาทำ๒ สุธามตฺตกิเลปนำ
วิหารทานำ ทสฺสามิ สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.

ความดำาริของเราว่า ‘เมื่อไร เราจกัถวายเตียงตั่งฟูกและหมอน 
เป็นเสนาสนภัณฑ์’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

‘กทาหำ มญฺจปีฐญฺจ ภิสิพิมฺโพหนานิ จ
เสนาสนภณฺฑำ ทสฺสามิ สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.

ความดำาริของเราว่า ‘เมื่อไร เราจกัถวายสลากภัต ผสมด้วยเน้ืออันสะอาด 
เป็นโภชนทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

‘กทาหำ สลากภตตฺำ สุจิมำสูปเสจนำ 

๑ ปตฺเต (?)
๒ สี. ม. ยุ. ปาสาทำ รมฺมำ.
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โภชนทานำ ทสฺสามิ สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.

ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายผ้ากาสิกพัสตร์ ผ้าเปลือกไม้ และผ้าฝ้าย
เป็นจีวรทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

‘กทาหำ กาสิกวตฺถำ โขมกปฺปาสิกานิ จ 
จีวรทานำ ทสฺสามิ สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.

ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายเนยใส เนยข้น นำ้าผ้ึง นำ้ามัน และนำ้าอ้อย
เป็นเภสัชทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.”

‘กทาหำ สปฺปินวนีตำ มธุเตลญฺจ ผาณติำ
เภสชฺชทานำ ทสฺสามิ สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต -อิติ.

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินเสียงของนางแล้ว กราบทูลแด่พระศาสดาวา่ 
“พระเจ้าข้า ช่ือว่าการขับร้องของนางวิสาขา พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็น ในกาลนาน ประมาณเท่าน้ี,  
วันน้ี นางอันบุตรและหลานแวดล้อมแล้ว ขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาท,  
ดีของนางกำาเริบหรือหนอแล, หรือนางเสียจริตเสียแล้ว?” 
ภิกฺขู ตสฺสา สทฺทำ สุตวฺา สตฺถุ อาโรจยึสุ “ภนฺเต อมฺเหหิ เอตฺตเก อทฺธาเน วิสาขาย คายนำ นาม น ทิฏฺฐปุพพฺำ, 
สา อชฺช ปุตตฺนตฺตปรวิุตา คายมานา ปาสาทำ อนุปริยายติ,  กินฺนุ ขฺวสฺสา ปิตตฺำ กุปิตำ, อุทาหุ อุมฺมตฺตกิา ชาตา -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ธดิาของเราหาขับเพลงไม่, แต่อัชฌาสัยสว่นตวัของเธอเต็มเป่ียมแล้ว, 
เธอดใีจวา่ ‘ความปรารถนาที่เราตั้งไว้ ถึงที่สุดแล้ว’, จึงเดินเปล่งอุทาน,” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา่ “ก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไร พระเจ้าข้า,” จึงตรัสว่า “จักฟังหรือ ภิกษุทั้งหลาย.”
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “จกัฟัง พระเจา้ข้า,” จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอ่ไปน้ี):
สตฺถา “น ภิกฺขเว มยฺหำ ธตีา คายติ, อตฺตโน ปนสฺสา อชฺฌาสโย ปริปุณฺโณ, 
สา ‘ปตฺถิตปฺปตฺถนา เม มตฺถกำ ปตฺตาติ ตุฏฺฐมานสา อุทานำ อุทาเนนฺตี วิจรติ -อติิ วตฺวา, 
“กทา ปน ภนฺเต ตาย ปตฺถนา ปตฺถิตา -อติิ วุตฺเต, “สุณิสฺสถ ภิกฺขเว -อติิ, “สุณิสฺสาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, อตตีำ อาหริ: 

[บุรพประวตัิของนางวิสาขา]

ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแสนกัปแต่น้ีไป พระพุทธเจา้พระนามวา่ ปทุมุตตระ ทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
ภิกฺขเว อิโต กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก ปทุมตฺุตโร นาม พุทฺโธ โลเก นิพฺพตฺติ.

พระองค์ได้มพีระชนมายุแสนปี,  มีภิกษุขีณาสพแสนหน่ึงเป็นบรวิาร, นครชื่อหงสวดี, 
พระชนกเป็นพระราชา นามวา่ สุนันทะ,  พระชนนีเป็นพระเทวี นามวา่ สุชาดา.
ตสฺส วสฺสสตสหสฺสำ อายุ อโหสิ, ขีณาสวานำ สตสหสฺสำ, ปรวิาโร นครำ หำสวตี นาม, ปิตา สุนนฺโท นาม ราชา, 
มาตา สชุาตา นาม เทวี.

อุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปัฏฐายิกาของพระศาสดาพระองค์น้ัน ทูลขอพร ๘ ประการแล้ว ตั้งอยูใ่นฐานะดังมารดา 
บำารุงพระศาสดาด้วยปัจจัย ๔  ย่อมไปสู่ที่บำารุงทั้งเย็นและเชา้.
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ตสฺส สตฺถุ อคฺคุปฏฺฐายิกา อุปาสิกา อฏฺฐ วเร ยาจติฺวา มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา สตฺถารำ จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนฺตี 
สายำ ปาตำ อุปฏฺฐานำ คจฺฉติ.

หญิงสหายคนหน่ึงของอุบาสิกาน้ัน ย่อมไปวิหารกับอุบาสิกาน้ันเป็นนิตย์.
ตสฺสา เอกา สหายิกา ตาย สทธฺึ นิพทฺธำ วิหารำ คจฺฉติ.

หญิงน้ัน เห็นอุบาสิกาน้ัน พูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคย และเห็นความเป็นผู้สนิทสนมกับพระศาสดา คดิวา่ 
“เธอทำากรรมอะไรหนอแล จึงเป็นผู้สนิทสนมกับพระพุทธเจา้ทั้งหลายอยา่งน้ี?” ดังน้ีแล้ว จึงทูลถามพระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า หญิงน้ี เป็นอะไรแก่พระองค์?”
สา ตสฺสา สตฺถารา สทฺธึ วิสฺสาเสน กถนญฺจ วลฺลภภาวญฺจ ทิสฺวา “กินฺนุ โข กตวฺา เอวำ พุทฺธานำ วลฺลภา โหติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
สตฺถารำ ปุจฺฉิ “ภนฺเต เอสา อติฺถี ตุมฺหากำ กึ โหติ -อิติ.

พระศาสดา. เป็นยอดแห่งหญิงผู้อุปัฏฐายิกา.
“อุปฏฺฐายิกานำ อคฺคา -อติิ.

หญิง. พระเจา้ข้า นางทำากรรมอะไร จึงเป็นยอดแห่งหญิงผู้อุปัฏฐายิกา?
“ภนฺเต กึ กตฺวา อุปฏฺฐายกิานำ อคคฺา โหติ -อติิ.

พระศาสดา. เธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป.
“กปฺปสตสหสฺสำ ปตฺถนำ ปฏฺเฐตวฺา -อติิ.

หญิง. บัดน้ี หม่อมฉันปรารถนาแล้วอาจจะได้ไหม พระเจ้าข้า?
“อิทานิ ปฏฺเฐตฺวา ลทธฺุำ สกกฺา ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. จ้ะ อาจ.
“อาม สกฺกา -อติิ.

หญิงน้ันกราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์กับภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป โปรดรับภิกษาของหม่อมฉันตลอด ๗ วันเถิด.”
“เตนหิ ภนฺเต ภิกฺขุสตสหสฺเสน สทธฺึ สตฺตาหำ มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ อาห.

พระศาสดาทรงรับแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

หญิงน้ัน ถวายทานครบ ๗ วัน  ในวันที่สุด ได้ถวายผา้สาฎกเพื่อทำาจวีรแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
หมอบลงแทบบาทมูล ตั้งความปรารถนาวา่ 
“พระเจ้าข้า ด้วยผลแห่งทานน้ี หม่อมฉันปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึงก็หาไม่,  
หม่อมฉันพึงได้พร ๘ ประการ ในสำานักแห่งพระพุทธเจา้ผู้เช่นพระองค์แล้ว
ตั้งอยู่ในฐานะดังมารดา เป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถเพื่อบำารุงดว้ยปัจจัย ๔.” 
สา สตฺตาหำ ทานำ ทตวฺา โอสานทวิเส จีวรสาฏเก ทตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา ปาทมูเล นิปชฺชิตวฺา 
“ภนฺเต นาหำ อิมสฺส ทานสฺส ผเลน เทวิสฺสริยาทีนำ อญฺญตรำ ปฏฺเฐมิ, 
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ตุมฺหาทิสสฺส พุทธฺสฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร ลภติฺวา มาติฏฺฐาเน ฐตวฺา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคิตุำ สมตฺถานำ อคฺคา ภเวยฺยำ -อติิ 
ปตฺถนำ ปฏฺเฐสิ.

พระศาสดาทรงคำานึง “ความปรารถนาของหญิงน้ี จักสำาเร็จหรือหนอ?” ทรงคำานึงถึงอนาคตกาล ตรวจดูตลอดแสนกัปแล้ว 
จึงตรัสวา่ “ในที่สดุแห่งแสนกัป พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม จักทรงอุบัติข้ึน,  
ในกาลน้ัน เธอจักเป็นอุบาสิกา ชื่อว่าวิสาขา ได้พร ๘ ประการในสำานักของพระองค์แล้ว ต้ังอยู่ในฐานะดังมารดา 
จักเป็นยอดแห่งหญิงผู้เป็นอุปัฏฐายกิา ผู้บำารุงดว้ยปัจจัย ๔.” 
สตฺถา “สมิชฺฌิสฺสติ นุ โข อิมิสฺสา ปตฺถนา -อิติ อนาคตำ อาวชฺเชนฺโต กปฺปสตสหสฺสำ โอโลเกตวฺา 
“กปฺปสตสหสฺสปริโยสาเน โคตโม นาม พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ, ตทา ตฺวำ วิสาขา นาม อุปาสิกา หุตวฺา ตสฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร 
ลภิตวฺา มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนฺตีนำ อุปฏฺฐายิกานำ อคฺคา ภวิสฺสสิ -อติิ อาห.

สมบัติน้ัน ได้เป็นประหน่ึงว่าอันนางจะพึงไดใ้นวันพรุ่งน้ีทีเดียว.
ตสฺสา สา สมฺปตฺติ เสฺวว ลทธฺพพฺา วิย อโหสิ.

นางทำาบุญจนตลอดอายุแล้ว จตุิจากอัตตภาพน้ัน เกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ เป็นพระธิดาพระนามวา่สังฆทาสี 
ผู้พระกนิฏฐาของบรรดาธิดา ๗ พระองค์ ของพระเจา้กาสี พระนามวา่กิกิ  
ยังมิได้ไปสู่ตระกูลอื่น ทรงทำาบุญมีทานเป็นต้น กับด้วยเจา้พี่หญิงเหล่าน้ันตลอดกาลนาน, – 
สา ยาวตายุกำ ปุญฺญำ กตฺวา ตโต จตุา เทวโลเก นิพพฺตตฺิตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺตี 
กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล กิกิสฺส กาสรีญฺโญ สตฺตนฺนำ ธีตานำ กนิฏฺฐา สงฺฆทาสี นาม หุตวฺา ปรกุลำ อคนฺตวฺา 
ตาหิ ภคินีหิ สทฺธึ ทีฆรตตฺำ ทานาทีนิ ปุญฺญานิ กตวฺา – 

ได้ทำาความปรารถนาไว้ แม้แทบบาทมูลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะว่า 
“ในอนาคตกาล หม่อมฉัน พึงไดพ้ร ๘ ประการ ในสำานักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์แล้ว 
ตั้งอยู่ในฐานะดังมารดา เป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัย ๔.” 
กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธปาทมูเลปิ “อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก อฏฺฐ วเร ลภติฺวา มาติฏฺฐาเน ฐตฺวา 
จตุปฺปจฺจยทายกิานำ อคฺคา ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ ตโต ปฏฺฐาย ปน เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺตี 
อิมสฺมึ อตฺตภาเว เมณฺฑกเสฏฺฐิปุตฺตสฺส ธนญฺชยเสฏฺฐิโน ธตีา หุตฺวา นิพพฺตตฺิ มยฺหำ สาสเน พหูนิ ปุญฺญานิ อกาสิ.

ก็จำาเดิมแต่กาลน้ัน นางท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในอัตตภาพน้ี ได้เกิดเป็นธิดาของธนญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบุตรแห่งมณฑกเศรษฐี, ได้ทำาบุญเป็นอันมากในศาสนาของเรา.

[สัตว์เกิดแล้วควรทำากุศลให้มาก]

พระศาสดา (ครั้นทรงแสดงอดตีนิทานจบแล้ว) ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ธดิาของเราย่อมไม่ขับเพลง ด้วยประการฉะน้ีแล, แต่เธอเห็นความสำาเร็จ แห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้ จึงเปล่งอุทาน.” 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย 
นายมาลาการผู้ฉลาด ทำากองดอกไม้ต่างๆ ให้เป็นกองโตแล้ว ย่อมทำาพวงดอกไม้มีประการต่างๆ ได้ ฉันใด;  
จิตของนางวิสาขา ย่อมน้อมไปเพื่อทำากุศล มีประการต่างๆ ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
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“อิติ โข ภกิฺขเว น มยฺหำ ธตีา คายติ, ปตฺถิตปฺปตฺถนาย ปน นิปฺผตตฺึ ทิสวฺา อทุานำ อทุาเนติ -อิติ วตวฺา 
สตฺถา ธมฺมำ เทเสนฺโต “ภิกฺขเว ยถา นาม เฉโก มาลากาโร นานาปุปฺผานำ มหนฺตำ ราสึ กตวฺา นานปฺปกาเร มาลาคุเณ กโรติ 
เอวเมว วิสาขาย นานปฺปการานิ กุสลานิ กาตุำ จิตตฺำ นมติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“นายมาลาการ พึงทำาพวงดอกไมใ้ห้มาก จากกองดอกไม้ แม้ฉันใด; 
มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำากุศลไว้ให้มาก ฉันน้ัน”

“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเณ พหู
เอวำ ชาเตน มจฺเจน กตตฺพพฺำ กุสลำ พหุำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปุปฺผราสมิฺหา ได้แก่ จากกองแห่งดอกไม้มีประการต่างๆ.
ตตฺถ ปุปฺผราสมิฺหา -อิติ นานปฺปการานำ ปุปฺผานำ ราสิมฺหา.

บทว่า กยริา แปลว่า พึงทำา.
กยริา -อิติ กเรยฺย.

สองบทว่า มาลาคุเณ พหู  ความว่า ซ่ึงมาลาวิกตัิ หลายชนิด ตา่งโดยชนิด มดีอกไม้ทีร่้อยข้ัว ข้างเดียวเป็นต้น.
มาลาคุเณ พหู -อติิ เอกโต วณฺฏกิมาลาทิเภทา นานปฺปการา มาลาวกิติโย.

บทว่า มจฺเจน  ความว่า สัตว์ผู้ได้ชื่อว่า ‘มัจจะ’ เพราะความเป็นผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ 
ควรทำากุศลต่างด้วยกุศล มีการถวายจีวรเป็นต้นไวใ้ห้มาก.
มจฺเจน -อติิ มริตพฺพสภาวตาย ‘มจฺโจ -อติิ ลทธฺนาเมน สตฺเตน จีวรทานาทิเภทำ พหุำ กุสลำ กตตฺพพฺำ.

ศัพทค์ือ ปุปฺผราสิ ในพระคาถาน้ัน มีอันแสดงดอกไม้มาก เป็นอรรถ.
ตตฺถ ปุปฺผราสิคฺคหณำ พหุปุปฺผทสฺสนตฺถำ.

ก็ถ้าดอกไม้มีน้อย, และนายมาลาการฉลาด ก็ย่อมไม่อาจทำาพวงดอกไมใ้ห้มากได้เลย; 
ส่วนนายมาลาการผู้ไม่ฉลาด เมื่อดอกไมจ้ะมีน้อยก็ตาม มากก็ตาม ย่อมไม่อาจโดยแท้;  
แต่เมื่อดอกไม้มีมาก, นายมาลาการผู้ฉลาด ขยัน เฉียบแหลม ย่อมทำาพวงดอกไม้ให้มาก ฉันใด;  
ถ้าศรัทธาของคนบางคน มีน้อย, สว่นโภคะมีมาก, ผู้น้ันย่อมไม่อาจทำากุศลให้มากได้, 
ก็แล เมื่อศรัทธามีน้อย ทั้งโภคะก็น้อย, เขาก็ย่อมไม่อาจ;  
ก็แล เมื่อศรัทธาโอฬาร แต่โภคะน้อย, เขาก็ย่อมไม่อาจเหมือนกัน, 
ก็แต่เมื่อมีศรัทธาโอฬารและโภคะก็โอฬาร; เขายอ่มอาจทำากุศลให้มากได้ฉันน้ัน;  
นางวิสาขาอุบาสิกา เป็นผู้เช่นน้ันแล,  พระศาสดาทรงหมายนางวิสาขาน้ัน จึงตรัสคำาเป็นพระคาถาดังน้ีว่า
สเจ หิ อปฺปานิ ปุปฺผานิ โหนฺติ, มาลากาโร จ เฉโก เนว พหู มาลาคุเณ กาตุำ สกฺโกติ, 
อจฺเฉโก ปน อปฺเปสุปิ พหูสุปิ ปุปฺเผสุ วิชฺชมาเนสุ น สกฺโกติเยว, 
พหูสุ ปน ปุปฺเผสุ สติ, เฉโก มาลากาโร ทกฺโข กุสโล พหู มาลาคุเณ กโรติ, 
เอวเมว สเจ เอกจฺจสฺส สทธฺา มนฺทา โหติ โภคา จ พหู สำวิชฺชนฺติ เนว สกฺโกติ พหูนิ กุสลานิ กาตุำ 
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มนฺทาย จ ปน สทธฺาย มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติ, 
อุฬาราย จ ปน สทธฺาย มนฺเทสุ จ โภเคสุ น สกฺโกติเยว, 
อุฬาราย จ ปน สทธฺาย อุฬาเรสุ จ โภเคสุ สติ สกฺโกติ, 
ตถารูปาว วิสาขา อุปาสิกา ตำ สนฺธาเยตำ วุตตฺำ 

“นายมาลาการ พึงทำาพวงดอกไมใ้ห้มากจากกองดอกไม้ แม้ฉันใด; 
มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำากุศลไว้ให้มาก ฉันน้ัน.”

“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเณ พหู 
เอวำ ชาเตน มจฺเจน กตตฺพพฺำ กุสลำ พหุำ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล มีโสดาบันเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อติิ.

เรื่องนางวิสาขา จบ.
วิสาขาวตฺถุ.
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๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ
๙. อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี เมื่อจะทรงแก้ปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ”๑ เป็นต้น.
“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ วิสฺสชฺเชนฺโต กเถสิ.

[พระอานนทเถระทูลถามปัญหา]

ดังได้สดับมา พระเถระหลีกเร้นแล้วในเวลาเย็น คิดว่า 
“พระผู้มีพระภาค ตรัสกลิ่นสูงสุดไว้ ๓ อย่าง คอื ‘กลิ่นเกิดจากราก กลิ่นเกิดจากแก่น กลิ่นเกิดจากดอก’,   
กลิ่นของคันธชาติเหล่าน้ัน ฟุ้งไปได้ตามลมเท่าน้ัน ไปทวนลมไม่ได้;  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปได้แม้ทวนลม คันธชาติน้ัน มีอยู่หรือหนอแล?” 
เถโร กิร สายณฺหสมเย ปฏิสลฺลีโน จินฺเตสิ “ภควตา ‘มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ -อติิ ตโย อตฺุตมคนฺธา วุตฺตา 
เตสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ, โน ปฏิวาตำ,  อตฺถิ นุ โข ตำ คนฺธชาตำ, ยสฺส ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ? -อติิ.

คร้ังน้ัน ท่านได้มีความคิดน้ีว่า “ประโยชน์อะไรของเรา ด้วยปัญหาท่ีจะวินิจฉัยด้วยตนเอง, เราจักทูลถามพระศาสดาน่ันแหละ.”
อถสฺส เอตทโหสิ “กึ มยฺหำ อตตฺนา วินิจฺฉิเตน, สตฺถารำเยว ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ.

ท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถาม.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ.

เพราะเหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์จึงกล่าวไวว้่า 
“ครั้งน้ันแล ทา่นพระอานนท์ ออกจากที่หลีกเร้น ในเวลาเย็น, เข้าไปเฝ้าโดยทิสาภาคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่,  
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคว่า –
เตน วตฺุตำ๒ “อถโข อายสฺมา อานนฺโท สายณฺหสมยำ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต๓ 
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา๔ ภควนฺตำ เอตทโวจ – 

“พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาติเหล่าใด ฟุ้งไปตามลมอย่างเดียว ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้, 
คันธชาติเหล่าน้ีมี ๓ อย่าง. คันธชาติ ๓ อย่างเป็นไฉน? 
พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาติเหล่าใด ฟุ้งไปตามลมอย่างเดียว ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้,  
คันธชาติ ๓ อยา่งเหล่าน้ีแล คือ กลิ่นเกิดจากราก, กลิ่นเกิดจากแก่น, กลิ่นเกิดจากดอก.
พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาตใิด ฟุ้งไปตามลมก็ได้,  กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้,  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้,  คันธชาติน้ัน บางอย่าง มอียู่หรือหนอแล?””

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐.
๒ องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐.
๓ สายณฺหสมยำ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต -อิติ อิเม ปาลิยำ น ทิสฺสนฺติ. 
๔ เอตฺถนฺตเร จ ภควนฺตำ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ. เอกมนฺตำ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท -อิติ ทิสฺสติ.
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“ตีณิมานิ ภนฺเต คนฺธชาตานิ เยสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาตำ.
กตมานิ ตณีิ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ -อิติ.๑ 
อิมานิ โข ภนฺเต ตีณิ คนฺธชาตานิ เยสำ อนุวาตเมว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาตำ.
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต กิญฺจิ คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อติิ.

[พระศาสดาทรงเฉลยปัญหา]

ครั้งน้ัน พระผู้มพีระภาค เมื่อจะทรงเฉลยปัญหาแก่ทา่น จึงตรัสว่า 
“อานนท์ กลิ่นของคันธชาตใิด ฟุ้งไปตามลมก็ได้, กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้, 
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้, คันธชาติน้ัน มีอยู่.”
อถสฺส ภควา ปญฺหำ วิสฺสชเฺชนฺโต 
“อตฺถานนฺท คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อติิ.

พระอานนท์. พระเจา้ข้า ก็กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมก็ได้,  กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้,  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้,  คันธชาติน้ันเป็นไฉน?

“กตมำ ปน ตำ ภนฺเต คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสว่า 
“อานนท์ หญิงกต็าม ชายกต็าม ในบ้านหรือในนิคมใด ในโลกน้ี 
เป็นผู้ถึงพระพทุธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง, เป็นผู้ถึงพระธรรมวา่เป็นที่พึ่ง, เป็นผู้ถึงพระสงฆ์วา่เป็นที่พึ่ง;  
เป็นผู้งดเว้นจากการทำาสัตว์มชีีวิตให้ตกล่วง, 
เป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้,  
เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผดิในกาม,  
เป็นผู้งดเว้นจากการกลา่วเท็จ, 
เป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นทีต่ั้งแห่งความประมาท คือการดื่มนำ้าเมาได้แก่สุราและเมรัย;  
เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม;  มใีจมีความตระหน่ีเป็นมลทินไปปราศแล้ว  มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว 
มีฝ่ามืออันลา้งแล้ว ยินดใีนการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำาแนกทาน ย่อมอยู่ครอบครองเรือน,  
“อิธานนฺท ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา อติฺถี วา ปุริโส วา พุทธฺำ สรณำ คโต โหติ, ธมฺมำ สรณำ คโต โหติ, สงฺฆำ สรณำ คโต โหติ, 
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ, อทินฺนาทานา ปฏิวริโต โหติ, กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริโต โหติ, มุสาวาทา ปฏิวริโต โหติ, 
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา ปฏิวริโต โหติ, สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม; 
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคารำ อชฺฌาวสติ มุตตฺจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสำวิภาครโต,  

สมณะและพราหมณ์ในทิศทั้งหลาย ยอ่มกล่าว (สรรเสริญ) เกียรติคณุของหญิงและชายน้ันว่า 
‘หญิงหรือชายในบ้านหรือในนิคม ชื่อโน้น เป็นผู้ถึงพระพทุธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจำาแนกทาน.’ 
ตสฺส ทิสาสุ สมณพรฺาหฺมณา วณฺณำ ภาสนฺติ 
‘อสกุสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อติฺถี วา ปุริโส วา พุทธฺำ สรณำ คโต โหติ ฯเปฯ ทานสำวิภาครโต -อติิ.

๑ อิติสทฺโท นตฺถิ. ญ. ว.
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แม้เทวดาทั้งหลายย่อมกล่าว (สรรเสริญ) เกียรติคณุของหญิงและชายน้ันว่า 
‘หญิงหรือชายในบ้านหรือนิคมชื่อโน้น เป็นผู้ถึงพระพุทธเจา้วา่เป็นที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจำาแนกทาน.’   
เทวตาปิสฺส วณฺณำ ภาสนฺติ ‘อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธำ สรณำ คโต โหติ ฯเปฯ ทานสำวิภาครโต -อิติ.

อานนท์ น้ีแล เป็นคันธชาติมีกลิ่นฟุ้งไปตามลมก็ได้, มีกลิ่นฟุ้งไปทวนลมก็ได้, มีกลิ่นฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้” ดังน้ีแล้ว
อิทำ โข ตำ อานนฺท คนฺธชาตำ ยสฺส อนุวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, ปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ, อนุวาตปฺปฏิวาตำปิ คนฺโธ คจฺฉติ -อิติ วตวฺา

ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
“กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้,  
กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณาและกะลำาพักกฟ็ุ้งไปไม่ได้,  
แตก่ลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้, 
(เพราะ) สัตบุรุษย่อมฟุ้งขจรไปตลอดทกุทิศ,   

อิมา คาถา อภาสิ๑

“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ 
น จนฺทนำ ตครมลฺลกิา วา 
สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ.
สพพฺา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ.

กลิ่นจันทน์ก็ดี แม้กลิ่นกฤษณาก็ดี กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นดอกมะลิกด็ี,  
กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกวา่คันธชาตทั้งหลายน่ัน๒.”

จนฺทนำ ตครำ วาปิ อุปฺปลำ อถ วสฺสิกี 
เอเตสำ คนฺธชาตานำ สีลคนฺโธ อนุตฺตโร -อิติ.๓ 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น ปุปฺผคนฺโธ  ความว่า 
ต้นแคฝอยในภพชื่อดาวดึงส์ โดยด้านยาวและด้านกว้าง มีประมาณ (ดา้นละ) ๑๐๐ โยชน์,  
รัศมดีอกไม้ของต้นแคฝอยน้ันแผ่ออกไปตลอด ๕๐ โยชน์,  กลิ่นฟุ้งไปได้ ๑๐๐ โยชน์,  
แม้กลิ่นน้ัน ก็ฟุ้งไปไดต้ามลมเท่าน้ัน, แต่หาสามารถฟุ้งไปทวนลมได้แม้ (เพียง) ครึ่งองคุลีไม่.
กลิ่นดอกไม้แม้เห็นปานน้ี ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้.
ตตฺถ น ปุปฺผคนฺโธ -อิติ ตาวตึสภวเน ปาริจฺฉตตฺกรกฺุโข อายามโต จ วติฺถารโต จ โยชนสติโก, 
ตสฺส ปุปฺผานำ อาภา ปญฺญาสโยชนานิ คจฺฉติ, คนฺโธ โยชนสตำ โสปิ อนุวาตเมว คจฺฉติ, 
ปฏิวาตำ ปน อฑฺฒงฺคุลำปิ คนฺตุำ น สกฺโกติ, เอวรูโปปิ น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ.

บทว่า จนฺทนำ ได้แก่ กลิ่นจันทน์.

๑ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ -อิติ น ทิสฺสนฺติ.  ญ. ว.
๒ อีกนัยหนึ่ง เอเตสำ ฯเปฯ อนุตฺตโร แปลว่า บรรดาคันธชาติท้ังหลายนั่น กล่ินศีลเป็นยอดเยี่ยม.
๓ จนฺทนำ ฯเปฯ อนุตตฺโร -อิติ น ทิสฺสติ.  ญ. ว.
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“จนฺทนำ -อิติ จนฺทนคนฺโธ.

ดว้ยบทว่า ตครมลฺลิกา วา น้ี ทรงพระประสงค์กลิ่นของคันธชาติแม้เหล่าน้ีเหมือนกัน.
แท้จริง กลิ่นของจันทน์แดงก็ดี ของกฤษณาและกะลำาพักก็ดี ซ่ึงเป็นยอดแห่งกลิ่นที่เกิดจากแก่นทั้งหลาย 
ย่อมฟุ้งไปไดต้ามลมเท่าน้ัน ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้.
ตครมลฺลกิา วา -อติิ อิเมสำปิ คนฺโธ เอว อธิปฺเปโต. 
สารคนฺธานำ อคฺคสฺส หิ โลหิตจนฺทนสฺสาปิ ตครมลฺลิกายปิ อนุวาตเมว ยาติ โน ปฏิวาตำ.

สองบทว่า สตญฺจ คนฺโธ  ความว่า 
ส่วนกลิ่นศีลของสัตบุรุษ คือ ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพทุธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ย่อมฟุ้งไปทวนลมได้.
สตญฺจ คนฺโธ -อิติ สปฺปุริสานำ ปน พุทธฺปฺปจฺเจกพุทฺธสาวกานำ สีลคนฺโธ ปฏิวาตเมติ.

ถามว่า เพราะเหตุไร?
กึการณา?

แก้ว่า เพราะสัตบุรุษ ยอ่มฟุ้งขจรไปตลอดทุกทิศ.
อธิบายว่า เพราะสตับุรุษ ย่อมฟุ้งปกคลุมไป ตลอดทกุทิศดว้ยกลิ่นศีล; 
ฉะน้ัน สตับุรุษอันบัณฑิตควรกลา่วไดว้่า “กลิ่นของท่านฟุ้งไปทวนลมได้” 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “ปฏิวาตเมติ.”
“สพพฺา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ -อติิ ยสฺมา สปฺปุรโิส สีลคนฺเธน สพฺพา ทิสา อชฺโฌตฺถริตฺวา คจฺฉติ, 
ตสฺมา ‘ตสฺส คนฺโธ ปฏิวาตเมติ -อิติ วตตฺพฺโพ,  เตน วตฺุตำ ‘ปฏิวาตเมติ -อิติ.

บทว่า วสฺสกิี ได้แก่ ดอกมะลิ.
วสฺสกิี -อิติ ชาติสุมนา.

บทว่า เอเตสำ เป็นต้น  ความว่า กลิ่นศีลของสัตบุรุษ ผู้มีศีลน่ันแล 
เป็นกลิ่นยอดเยี่ยมกวา่กลิ่นแห่งคันธชาติ มีจันทน์ (แดง) เป็นต้นเหล่าน้ี 
คือ หากลิ่นที่เหมือนไม่มี ได้แก่ ไม่มีส่วนเปรียบเทียบได้.
เอเตสำ -อิติ อิเมสำ จนฺทนาทีนำ คนฺธชาตานำ คนฺธโต สีลวนฺตานำ สปฺปุริสานำ สีลคนฺโธ ว อนุตตฺโร อสทิโส อปฺปฏิภาโค -อติิ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตาติ.

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.
อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ.
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๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ
๑๐. มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ.๑

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภการถวายบิณบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ” เป็นต้น.
“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปิณฺฑปาตทานำ อารพฺภ กเถสิ.

[นางอัปสรอยากทำาบุญ แต่ไมส่มหวัง]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พระเถระออกจากนิโรธสมบัติ โดยลว่งไป ๗ วัน ออกไปแล้ว ด้วยคดิว่า 
“จักเที่ยวบิณฑบาต ตามลำาดับตรอก ในกรุงราชคฤห์.”
เอกสฺมึ หิ ทวิเส เถโร สตฺตาหจฺจเยน นิโรธา วุฏฺฐาย “ราชคเห สปทานำ ปิณฺฑาย จริสฺสามิ -อติิ นิกฺขมิ.

ในสมัยน้ัน นางอัปสร๒ ประมาณ ๕๐๐ นาง มีเท้าเหมือนเท้านกพริาบ เป็นบริจาริกาของท้าวสกักเทวราช 
เกิดความอุตสาหะว่า “จักถวายบิณฑบาตแกพ่ระเถระ” จึงตระเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐ ที่ แลว้ถือมายืนอยู่ในระหว่างทาง 
กล่าววา่ “นิมนต์รับบิณฑบาตน้ี เจา้ข้า,  โปรดทำาความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิด.”
ตสฺมึ สมเย สกฺกสฺส เทวรญฺโญ ปริจาริกา กกุฏปาทินิโย ปญฺจสตา อจฺฉราโย “เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทสฺสาม -อติิ อุสฺสาหชาตา 
ปญฺจ ปิณฺฑปาตสตานิ สชเฺชตวฺา อาทาย อนฺตรามคฺเค ฐตฺวา “ภนฺเต อิมำ ปิณฺฑปาตำ คณฺหถ, สงฺคหำ โน กโรถ -อิติ วทึสุ.

พระเถระ. พวกเจา้จงไปเสียเถิด, ฉันจักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ.
“คจฺฉถ ตุมฺเห, อหำ ทุคฺคตานำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อิติ.

นางอัปสร. ขอท่านอยา่ให้พวกดิฉันฉิบหายเสียเลย เจา้ข้า,  โปรดทำาความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิด.
“ภนฺเต มา โน นาเสถ, สงฺคหำ โน กโรถ -อติิ.

พระเถระ รู้แล้ว จึงห้ามเสียอีก แล้วดีดน้ิว (บอก) นางอัปสรทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปยังอ้อนวอนอยู่ ว่า 
“พวกเจ้าไมรู่้จักประมาณตวั, จงหลีกไป.”
เถโร ญตวฺา ปุน ปฏิกฺขิปิตวฺา อปคนฺตุำ อนิจฺฉมานา ยาจนฺติโย “อตฺตโน ปมาณำ น ชานาถ, อปคจฺฉถ -อิติ อจฺฉรำ ปหริ.

นางอัปสรเหล่าน้ัน ฟังเสียงน้ิวมือของพระเถระแล้ว ไมอ่าจเพื่อจะยืนขัดแข็งอยู่ได้ จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิม 
อันท้าวสักกะตรัสถามวา่ “พวกหล่อนไปไหนกันมา” จึงทูลวา่ 
“หม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่า ‘จกัถวายบิณฑบาตแกพ่ระมหากัสสปเถระ ผู้ออกจากสมาบัต’ิ พระเจา้ข้า.”
ตา เถรสฺส อจฺฉรสทฺทำ สตฺุวา สนฺถมฺภิตฺวา ฐาตุำ อสกโฺกนฺติโย ปลายิตฺวา เทวโลกเมว คนฺตวฺา สกฺเกน “กหำ คตตฺถ -อติิ ปุฏฺฐา 
“สมาปตฺตวิุฏฺฐิตสฺส มหากสฺสปตฺเถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทสฺสามาติ คตมฺหา เทว -อติิ.

สักกะ. กพ็วกหล่อน ถวายแล้วหรือ?
“ทินฺโน ปน โว -อติิ.

๑ มหากสฺสปตฺเถรปิณฑฺปาตทินฺนวตฺถุ -อิติ สพพฺตฺถ ทิสฺสติ.
๒ นางฟ้า (fairy)
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นางอัปสร. พระเถระ ไม่ปรารถนาจะรับ.
“คณฺหิตุำ น อิจฺฉติ -อิติ.

สักกะ. พระเถระ พดูอย่างไร?
“กึ กเถสิ -อติิ.

นางอัปสร. ทา่นพดูว่า ‘จักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ’ พระเจ้าข้า.
“'ทุคฺคตานำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อติิ อาห เทว -อิติ.

สักกะ. พวกหล่อน ไปกันดว้ยอาการอย่างไร?
“ตุมฺเห เกนากาเรน คตา -อติิ.

นางอัปสร. ไปดว้ยอาการน้ีแล พระเจ้าข้า.
“อิมินาว เทว -อิติ.

[ท้าวสกักะแปลงตัว ทำาบุญแก่พระเถระ]

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “หญิงเช่นพวกหล่อน จักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระได้อยา่งไร?”  ประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เอง 
จึงแปลงเป็นคนแก่ครำ่าครา่ดว้ยอำานาจชรา มฟีันหัก มีผมหงอก หลังโกง เป็นช่างหูกผู้เฒ่า 
ทรงทำาแม้นางสุชาดาผู้เทพธิดา ให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างน้ันน่ันแล แลว้ทรงนิรมิตถนนช่างหูกข้ึนสายหน่ึงประทับขึงหูกอยู่.
สกฺโก “ตุมฺหาทิสิโย เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ กึ ทสฺสนฺติ -อติิ สยำ ทาตุกาโม หุตฺวา ชราชิณฺโณ มหลฺลโก ขณฺฑทนฺโต ปลิตเกโส 
โอภคฺคสรีโร มหลฺลกตนฺตวาโย หุตฺวา สุชมฺปิ เทวธตีรำ ตถารูปเมว มหลฺลิกำ กตวฺา เอกำ เปสการวีถึ มาเปตวฺา 
ตนฺตำ ปสาเรนฺโต อจฺฉิ.

ฝ่ายพระเถระ เดินบ่ายหน้าเข้าเมือง ดว้ยหวังว่า “จักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ” เห็นถนนสายน้ัน นอกเมืองน้ันแล 
แลดูอยู่ ก็ได้เห็นคน ๒ คน.
เถโรปิ “ทุคฺคตานำ สงคฺหำ กริสฺสามิ -อิติ นคราภิมุโข คจฺฉนฺโต พหินคเร เอว ตำ วีถึ ทิสวฺา โอโลเกนฺโต เทฺว ชเน อทฺทส.

ในขณะน้ัน ท้าวสกักะกำาลังขึงหูก, นางสชุาดากรอหลอด.
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตนฺตำ ปสาเรติม สุชาตา ตสรำ วฏฺเฏติ.

พระเถระคดิว่า “๒ คนน้ี แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำางาน,  ในเมืองน้ี ผู้ที่จะเข็ญใจกวา่ ๒ คนน้ี เห็นจะไม่มี, 
เราจกัรับภัตแม้ประมาณกระบวย ๑  ที่ ๒ คนน้ีถวายแล้ว ทำาความสงเคราะห์แก่คน ๒ คนน้ี.”
เถโร จินฺเตสิ “อิเม มหลฺลกกาเลปิ กมฺมำ กโรนฺติ, อิมสฺมึ นคเร อิเมหิ ทุคฺคตตโร นตฺถิ มญฺเญ, 
อิเมหิ ทินฺนำ อุฬุงฺกมตฺตมฺปิ คเหตฺวา อิเมสำ สงฺคหำ กริสฺสามิ -อติิ.

พระเถระได้บ่ายหน้าไปตรงเรือนของตน ๒ คนน้ันแล.
โส เตสำ เคหาภิมุโขว อโหสิ.

ท้าวสักกะ ทรงเห็นพระเถระน้ันมาอยู่ จึงตรัสกะนางสุชาดาว่า “หล่อน พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดินมาทางน้ี,  
เธอจงน่ังทำาเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสีย,  ฉันจักลวงท่านสักครู่หน่ึง แล้วจึงถวายบิณฑบาต.”
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สกฺโก ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา สุชำ อาห “ภทฺเท มยฺหำ อยฺโย อิโต อาคจฺฉติ, ตำ อปสฺสนฺตี วิย หุตวฺา นิสีท, 
ขเณน นำ วญฺเจตวฺา ปิณฺฑปาตำ ทสฺสาม -อิติ.

พระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้ว.
เถโร อาคนฺตฺวา เคหทฺวาเร อฏฺฐาสิ.

แม้ ๒ ผวัเมียน้ัน ก็ทำาเป็นเหมือนไม่เห็น ทำาแต่การงานของตนฝ่ายเดียว คอยอยู่หน่อยหน่ึงแล้ว.
เตปิ อปสฺสนฺตา วิย อตฺตโน กมฺมเมว กโรนฺตา โถกำ อาคมึสุ.

ครั้งน้ัน ท้าวสกักะ ตรัสว่า “ที่ประตูเรือน ดูเหมือน (มี) พระเถระยืนอยู่รูปหน่ึง, เธอจงไปตรวจดูก่อน.”
อถ สกฺโก “เคหทฺวาเร เอโก เถโร วิย ฐโิต, อุปธาเรหิ ตาว -อิติ อาห.

นางสุขาดา ตอบว่า “ทา่นจงไปตรวจดูเถอะ นาย.”
“คนฺตฺวา อุปธาเรถ สามิ -อิติ.

ท้าวเธอเสด็จออกจากเรือนแล้ว ทรงไหวพ้ระเถระดว้ยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว 
เอาพระหัตถ์ทั้ง ๒ เท้าพระชานุแล้ว ถอนใจ เสด็จลุกข้ึน ย่อพระองค์ลงหน่อยหน่ึง ตรัสว่า 
“พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเถระรูปไหนหนอแล?” แล้วตรัสว่า “ตาของผมฝ้าฟาง” ดังน้ีแล้ว,  
ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือพระนลาฏ (ป้องหน้า) ทรงแหงนดูแล้ว, ตรัสว่า 
“โอ ตายจริง!, พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปเถระของเรา นานๆ จึงมายังประตูกระท่อมของเรา, มีอะไรอยูใ่นเรือนบ้างไหม?” 
โส เคหา นิกฺขมิตวฺา เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทติฺวา อุโภหิ หตฺเถหิ ชนฺนุกานิ โอลมพฺิตวฺา นิตฺถุนนฺโต อุฏฺฐาย 
“กตรตฺเถโร นุ โข อยโฺย -อติิ โถกำ โอสกฺกิตวฺา “อกฺขีนิ เม ธูมายนฺติ -อิติ วตวฺา นลาเฏ หตฺถำ ฐเปตวฺา อุทฺธำ โอโลเกตวฺา 
“อโห ทุกฺขำ, อยฺโย โน มหากสฺสปตฺเถโร จิรสฺสำ เม กุฏิทฺวารำ อาคโต, อตฺถิ นุ โข กิญฺจิ เคเห -อติิ อาห.

นางสุชาดาทำาเป็นกุลีกจุออยู่หน่อยหน่ึงแล้ว ได้ให้คำาตอบว่า “มี นาย”.
สุชาตา โถกำ อากุลา วิย หุตวฺา “อตฺถิ สามิ -อติิ ปฏิวจนำ อทาสิ.

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านเจ้าข้า พระคุณเจ้า อย่าคดิเลยว่า ‘ทานเศรา้หมอง หรือประณตี’ 
โปรดทำาความสงเคราะห์แก่กระผมทั้ง ๒ เถิด” ดังน้ีแล้ว ก็ทรงรับบาตรไว้.
สกฺโก “ภนฺเต ‘ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา สงฺคหำ โน กโรถ -อิติ ปตฺตำ คณฺหิ.

พระเถระ คิดวา่ “ทานที่ ๒ ผัวเมียน่ันถวายแล้ว จะเป็นนำ้าผกัดองหรือรำากำามือหน่ึงก็ตามที, 
เราจกัทำาความสงเคราะห์แก่ ๒ ผวัเมียน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงไดใ้ห้บาตรไป.
เถโร “เอเตหิ ทินฺนำ สากำ วา โหตุ กุณฺฑกมุฏฺฐิ วา, สงฺคหำ เนสำ กริสฺสามิ -อิติ ปตฺตำ อทาสิ.

ท้าวสักกะน้ัน เสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้ว ทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อ ใส่เต็มบาตรแล้ว มอบถวายในมือพระเถระ.
โส อนฺโตเคหำ ปวิสติฺวา ฆฏิโอทนำ นาม ฆฏิโต อุทฺธริตวฺา ปตตฺำ ปูเรตฺวา เถรสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.

บิณฑบาตน้ันได้มีสูปพยัญชนะมากมาย ได้หอมตลบทั่วกรุงราชคฤห์แล้ว.
โส อโหสิ ปิณฺฑปาโต อเนกสูปพฺยญฺชโน สกลราชคหนครำ คนฺเธน อชฺโฌตฺถริ.
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[ท้าวสกักะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระ]

ในกาลน้ัน พระเถระ คดิวา่ “ชายน้ี มีศักดิ์น้อย, บิณฑบาตมีศักดิ์มาก เช่นกับโภชนะของท้าวสกักะ, น่ัน ใครหนอ?”.
ตทา เถโร จินฺเตสิ “อยำ ปุริโส อปฺเปสกฺโข, ปิณฺฑปาโต มเหสกฺโข สกกฺสฺส โภชนสทิโส, โก นุ โข เอโส -อติิ.

ครั้งน้ัน พระเถระ ทราบชายน้ันวา่ “ทา้วสักกะ” จึงกลา่ววา่ 
“พระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็ญใจ  (จดัวา่) ทำากรรมหนักแล้ว,  
ใครๆ กต็าม ที่เป็นคนเข็ญใจ ถวายทานแก่อาตมภาพในวันน้ี พึงได้ตำาแหน่งเสนาบดี หรือตำาแหน่งเศรษฐี.”
อถ นำ “สกฺโก -อติิ ญตฺวา อาห “ภาริยำ เต กมฺมำ กตำ ทุคฺคตานำ สมฺปตฺตึ วิลุมฺปนฺเตน, 
อชฺช มยฺหำ ทานำ ทตฺวา โกจิเทว ทุคฺคโต เสนาปติฏฺฐานำ วา เสฏฺฐิฏฺฐานำ วา ลเภยฺย -อติิ.

สักกะ. ผู้ทีเ่ข็ญใจไปกวา่กระผม ไม่มีเลย ครับ.
“มยา ทุคฺคตตโร นตฺถิ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. พระองค์เสวยสริิราชสมบัติในเทวโลก จะจัดว่าเป็นคนเข็ญใจ เพราะเหตุไร?
“กึการณา ตวฺำ ทุคฺคโต เทวโลเก รชชฺสิรึ อนุภวนฺโต -อติิ.

สักกะ. อยา่งที่พระผู้เป็นเจ้าวา่ ก็ถูกละ ครับ.  
แต่เมื่อพระพุทธเจ้า ยังมิทรงอุบัติ, กระผมได้ทำากัลยาณกรรมไว้, 
เมื่อพุทธุปบาทกาล ยังเป็นไปอยู่, เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกัน ๓ องค์ เหล่าน้ี คือ 
“จฬูรถเทพบุตร, มหารถเทพบุตร, อเนกวัณณเทพบุตร” ทำากัลยาณกรรมแล้ว 
ได้เกิดในที่ใกล้ของกระผม มีเดชมากกว่ากระผม;   
กก็ระผม เมื่อเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน พาพวกบริจาริกาลงสู่ระหวา่งถนน ด้วยคดิวา่ ‘จักเล่นนักขัตฤกษ์’ 
ต้องหนีเข้าตำาหนัก, เพราะเดชจากสรรีะของเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน ท่วมทับสรีระของกระผม, 
เดชจากสรีระของกระผม ไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน, 
ใครจะเข็ญใจกวา่กระผมเล่า? ครับ.

“ภนฺเต เอวนฺนาเมตำ,  มยา ปน อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ, กลฺยาณกมฺมำ กตำ,  
พุทธฺุปฺปาเท วตตฺมาเน, กลฺยาณกมฺมำ กตฺวา ‘จูฬรถเทวปุตฺโต มหารถเทวปุตฺโต อเนกวณฺณเทวปุตฺโต -อิติ อิเม ตโย 
สมานเทวปุตฺตา มม อาสนฺนฏฺฐาเน นิพพฺตตฺา, มยา เตชวนฺตตรา, 
อหญฺหิ เตสุ เทวปุตฺเตสุ ‘นกฺขตฺตำ กีฬิสฺสามาติ ปริจฺจารกิาโย คเหตวฺา อนฺตรวีถึ โอติณฺเณสุ ปลายติฺวา เคหำ ปวิสามิ, 
เตสำ หิ สรีรโต เตโช มม สรรีำ โอตฺถรติ, มม สรีรโต เตโช เตสำ สรรีำ น โอตฺถรติ, โก มยา ทคฺุคตตโร ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. แม้เมื่อเป็นอย่างน้ัน  ต้ังแต่น้ีต่อไป พระองค์อยา่ได้ลวงถวายทานแก่อาตมภาพอย่างน้ี.
“เอวำ สนฺเตปิ, อิโต ปฏฺฐาย มยฺหำ มา เอวำ วญฺเจตวฺา ทานำ อทาสิ -อติิ.

สักกะ. เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่าน, กศุลจะมีแก่กระผมหรอืไม่มี?
“วญฺเจตวฺา ตุมฺหากำ ทาเน ทินฺเน, มยฺหำ กุสลำ อตฺถิ นตฺถิ -อติิ.

พระเถระ. มี พระองค์.
“อตฺถิ อาวุโส -อิติ.
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สักกะ. เมื่อเป็นอย่างน้ัน การทำากุศลกรรม ก็จดัเป็นหน้าที่ของกระผมซิ ครับ.
“เอวำ สนฺเต, กุสลกมฺมกรณำ นาม มยฺหำ ภาโร ภนฺเต -อิติ.

โส เอวำ วตวฺา เถรำ วนฺทิตวฺา สุชำ อาทาย เถรำ ปทกฺขิณำ กตวฺา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตวฺา

“อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ -อิติ 

อุทานำ อุทาเนสิ.

ท้าวเธอตรัสอย่างน้ันแล้ว ทรงไหวพ้ระเถระ พานางสุชาดาทรงทำาปทักษิณพระเถระแล้ว เหาะข้ึนสู่เวหาส ทรงเปล่งอุทานวา่
“แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.”

[มหากัสสปเถรทานสูตร๑]

เพราะเหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงกลา่วว่า
“สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์.
ก็โดยสมัยน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ อยู่ในปิปผลิคูหา, น่ังเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหน่ึง โดยบัลลังก์เดียว สิ้น ๗ วัน.
ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ โดยล่วง ๗ วันน้ัน จึงออกจากสมาธิน้ัน, 
ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ผู้ออกจากสมาธิน้ันแล้ว ได้มีความปรวิิตกอยา่งน้ีว่า 
‘ไฉนหนอ? เราพึงเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต.’ 
ก็โดยสมัยน้ันแล เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย เพื่อจะให้ทา่นพระมหากัสสปะได้บิณฑบาต.
เตน วตฺุตำ๒ “เอกำ สมยำ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป.

เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป ปิปฺผลิคุหายำ วิหรติ สตฺตาหำ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โหติ๓ อญฺญตรำ สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา.
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตสฺส สตฺตาหสฺส อจจฺเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐาสิ.
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฐฺิตสฺส เอตทโหสิ ‘ยนฺนูนาหำ ราชคหำ ปิณฺฑาย ปวิเสยฺยนฺติ.

เตน โข ปน สมเยน ปญฺจมตตฺานิ เทวตาสตานิ อุสฺสุกฺกำ อาปนฺนานิ โหนฺติ อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปิณฺฑปาตปฺปฏิลาภาย.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ห้ามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหล่าน้ันแล้ว 
ในเวลาเช้า นุ่ง (สบง) แล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต.
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป ตานิ ปญฺจมตตฺานิ เทวตาสตานิ ปฏิกฺขิปิตวฺา ปุพฺพณฺหสมยำ นิวาเสตฺวา 
ปตฺตจวีรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

ก็โดยสมัยน้ันแล ทา้วสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ทรงประสงคจ์ะถวายบิณฑบาตแก่ทา่นพระมหากัสสปะ 
ทรงนิรมิตเป็นชา่งหูก ทอหูกอยู่.   

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.
๒  ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔. 
๓ ปาลิยำ โหติสทฺโท นตฺถิ.
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เตน โข ปน สมเยน สกโฺก เทวานมินฺโท อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส ปิณฺฑปาตำ ทาตกุาโม โหติ, 
เปสการกวณฺณำ อภินิมฺมินิตวฺา ตนฺตำ วายมาโน๔ 

อสุรกัญญานามว่า สชุาดา กรอหลอด.
สุชาตา อสุรกญฺญา ตสรำ วฏฺเฏติ.๒ 

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ, ที่ประทับอยู่ของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า มีอยู่โดยทิศาภาคใด, 
เข้าไปหาแล้วโดยทิศภาคน้ัน;  
อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป๓ เยน สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส นิเวสนำ เตนุปสงฺกมิ 

ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ได้ทรงเห็นแล้วแล ซ่ึงท่านพระมหากัสสปะกำาลังเดินมาจากที่ไกลเทียว,  
ครั้นทรงเห็นแล้ว เสด็จออกจากเรือน ทรงต้อนรับ รับบาตรจากมือ เสด็จเข้าไปสู่เรือน 
คดข้าวสุกจากหม้อ ใส่เต็มบาตรแล้ว ได้ถวายแก่ทา่นพระมหากัสสปะ.
อทฺทสา โข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺตำ มหากสฺสปํ ทรูโต ว อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา๔ ฆรา นิกฺขมิตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตวฺา 
หตฺถโต ปตตฺำ คเหตฺวา ฆรำ ปวิสิตฺวา ฆฏิโอทนำ๕ อุทธฺรติฺวา ปตฺตำ ปูเรตฺวา อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส อทาสิ.

บิณฑบาตน้ัน ได้มกีับมากมาย มีแกงเหลือหลาย.
โส อโหสิ ปิณฺฑปาโต อเนกสูโป อเนกพฺยญฺชโน.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะได้มีความปรวิิตกอย่างน้ีวา่ “สัตว์ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพเห็นปานน้ีน่ี คือใครกันหนอ?.
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ “โก นุ โข อยำ สตฺโต ยสฺสายำ เอวรูโป อิทธฺานุภาโว -อิติ.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ได้มีความปริวติกอย่างน้ีว่า “น้ี คือท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าแล.”
อถโข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ “สกฺโก โข๖ อยำ เทวานมินฺโท -อิติ.

ครั้นทราบแล้ว ได้กล่าวคำาน้ี กะท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าว่า 
“ท้าวโกสิยะ กรรมน้ี อันพระองค์ทรงทำาแล้ว, พระองค์อย่าได้ทรงทำากรรมเห็นปานน้ีอีกเลย.”
วิทติฺวา๗ สกฺกำ เทวานมินฺทำ เอตทโวจ “กตำ โข เต อิทำ โกสิย, มา ปุนปิ เอวรูปมกาสิ -อิติ.

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านกัสสปะ ผู้เจริญ แม้พวกผมก็ตอ้งการบุญ, แม้พวกผมก็ควรทำาบุญ.”
“อมฺหากำปิ ภนฺเต กสฺสป ปุญฺเญนตฺโถ๘, อมฺหากำปิ ปุญฺเญน กรณียำ -อิติ.

๔ วินาติ -อิติ ทิสฺสติ.
๒ ปูเรติ -อิติ.
๓ เอตฺถนฺตเร จ ราชคเห สปทานำ ปิณฑฺาย จรมาโน -อิติ.
๔ ทิสฺวาน -อิติ.
๕ ฆฏยิา โอทนำ -อิติ ทิสฺสติ.
๖ สกฺโก นุ โข -อิติ.สกฺโก นุ โข -อิติ.
๗ อิติ วิทิตฺวา -อิติ.
๘ ปุญฺเญน อตฺโถ -อิติ.  ญ. ว.
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ครั้งน้ันแล ทา้วสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพเจ้า อภวิาทท่านพระมหากัสสปะแล้ว ทรงทำาปทักษิณ เหาะข้ึนสู่เวหาส 
ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาวว่า
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺตำ มหากสฺสปํ อภวิาเทตวฺา ปทกฺขิณำ กตวฺา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตวฺา 
อากาเส อนฺตลิกเฺข ติกฺขตตฺุำ อุทานำ อุทาเนสิ 

“แม้ทานเป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ, 
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.””

“อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ 
อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ 
อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ -อิติ.๑

พระผู้มีพระภาค ทรงยืนอยู่ในพระวิหารน่ันแล ได้ทรงสดับเสียงของท้าวสักกะน้ัน จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดทู้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ทรงเปล่งอุทาน เสดจ็ไปทางอากาศ.”
ภควา วิหาเร ฐิโต เอว ตสฺส สททฺำ สุตวฺา ภิกฺขู อามนฺเตตวฺา 
“ปสฺสถ ภิกฺขเว สกฺกำ เทวานมินฺทำ อุทานำ อุทาเนตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺตำ -อิติ อาห.

ภิกษุ. กท็้าวสกักะน้ัน ทำาอะไร? พระเจา้ข้า.
“กึ ปน เตน กตำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ทา้วเธอลวงถวายบิณฑบาตแก่กัสสปะผู้บุตรของเรา,  
ครั้นถวายบิณฑบาตน้ันแล้ว ดีพระหทัย พลางทรงเปล่งอุทานไป.

“วญฺเจตวฺา เตน มยฺหำ ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส ปิณฺฑปาโต ทินฺโน, ตำ ทตวฺา ตุฏฺฐมานโส อุทานำ อุทาเนนฺโต คจฺฉติ -อิติ.

ภิกษุ. ทา้วเธอทราบได้อยา่งไรว่า “ถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ ควร” พระเจ้าข้า?
“เถรสฺส ปิณฺฑปาตำ ทาตุำ วฏฺฏตตีิ กถนฺเตน ภนฺเต ญาตำ -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย  ทั้งเหล่าเทพเจ้า ทั้งเหล่ามนุษย์ ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ชื่อวา่เช่นบุตรของเรา” 
ดังน้ีแล้ว แมพ้ระองค์เองก็ทรงเปล่งอุทานแล้ว.
“ภิกฺขเว มม ปุตตฺสทิสนฺนาม ปิณฺฑปาตกิำ เทวาปิ มนุสฺสาปิ ปิหยนฺติ -อติิ วตฺวา สยำปิ อุทานำ อุทาเนสิ.

ก็ในพระสูตร คำามาแล้วเท่าน้ีน่ันเทียววา่ 
“พระผู้มีพระภาค ได้ทรงสดับแล้วแล ซ่ึงเสียงของท้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าผู้เหาะข้ึนสู่เวหาส 
ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาวว่า

“แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.”

๑ อิเม วิสมสมปาทา น ทิสฺสนฺติ. ญ. ว.
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ดว้ยพระโสตธาตุอันเป็นทพิย์ หมดจด ลว่งเสียซ่ึงโสตของมนุษย์.”
สุตฺเต ปน เอตตฺกเมว อาคตำ “อสฺโสสิ โข ภควา ทิพพฺาย โสตธาตุยา วิสทฺุธาย อตกิฺกนฺตมานุสิกาย สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส 
เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตวฺา อากาเส อนฺตลิกเฺข ติกฺขตตฺุำ อุทานำ อุทาเนนฺตสฺส

“อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ 
อโห ทานำ ปรมทานำ กสฺสเป สุปติฏฺฐติำ -อิติ.

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว ทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า
อถโข ภควา เอตมตฺถำ วิทติฺวา ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ 

“เทวดาและมนุษย์ ย่อมพอใจ แก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ผู้เลี้ยงตวัเอง มิใช่เลี้ยงผู้อื่น  ผู้มั่นคง ผูเ้ข้าไปสงบแล้ว มีสติทุกเมื่อ.”

“ปิณฺฑปาติกสฺส ภกิฺขุโน
อตตฺภรสฺส อนญฺญโปสิโน 
เทวา ปิหยนฺติ ตาทโิน 
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต -อิติ.

ก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานน้ีแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า 
ได้เสด็จมาถวายบิณฑบาต แก่บุตรของเรา เพราะกลิ่นศีล” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิมญฺจ อุทานำ อุทาเนตฺวา “ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท มม ปุตฺตสฺส สีลคนฺเธน อาคนฺตวฺา ปิณฺฑปาตำ อทาสิ -อิติ วตวฺา 
อิมำ คาถมาห 

“กลิ่นน้ี คอื กลิ่นกะลำาพัก และกลิ่นจันทน์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย,  
สว่นกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย เป็นกลิ่นชั้นสูง 
ย่อมหอมฟุ้งไป ในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์.”

“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ ยฺวายำ ตครจนฺทนี
โย จ สีลวตำ คนฺโธ วาติ เทเวสุ อุตตฺโม -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปมตฺโต คือ มีประมาณนิดหน่อย.
ตตฺถ อปฺปมตฺโต -อติิ ปรติฺตปฺปมาโณ.

สองบทว่า โย จ สีลวตำ  ความว่า 
ส่วนกลิ่นศีล ของผู้มีศีลทั้งหลายใด, กลิ่นศีลน้ัน หาเป็นกลิ่นเล็กน้อย เหมือนกลิ่นในกะลำาพกัและจันทน์แดงไม่ 
คือ เป็นกลิ่นอันโอฬาร แผ่ซ่านไปเหลือเกิน, 
ดว้ยเหตุน้ันแล กลิ่นศีล จึงเป็นกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐ เลิศ ฟุ้งไปในเหล่าเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ 
คือ ฟุ้งไปในเหล่าเทพเจา้ และเหล่ามนุษย์ ได้แก่หอมตลบทั่วไปทีเดียว.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๒๕ • ๑๐. เร่ืองถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ • [แก้อรรถ]

“โย จ สีลวตำ -อติิ โย ปน สีลวนฺตานำ สีลคนฺโธ โส ตคเร วิย โลหิตจนฺทเน วิย จ ปรติฺตโก น โหติ 
อตวิิย อุฬาโร วิปฺผาริโต  เตเนว การเณน วาติ เทเวสุ อตฺุตโม วโร เสฏฺโฐ หุตฺวา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สพพฺตฺถกเมว วาติ 
โอตฺถรนฺโต คจฺฉติ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.

เทศนาเกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อติิ.

เรื่องถวายบิณฑบาตแกพ่ระมหากัสสปเถระ จบ.
มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ.
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๑๑. เรื่องปรนิิพพานของพระโคธิกเถระ
๑๑. โคธิกตฺเถรปรินิพพฺานวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ” เป็นต้น.
“เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ราชคหำ อุปนิสฺสาย เวฬุวเน วิหรนฺโต โคธิกตฺเถรสฺส ปรินิพฺพานำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระคิดฆ่าตน เพราะเสื่อมจากฌาน]

ความพิสดารว่า ท่านผู้มีอายุน้ัน อยู่ใกล้ถำ้ากาลสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว 
ถูกต้องเจโตวิมุตติอันเกิดข้ึนในสมัย๑  เสื่อมจากเจโตวิมุตติน้ัน ดว้ยอำานาจแห่งโรคชนิดหน่ึงอันเรื้อรัง.
โส หิ อายสฺมา อิสิคิลิปสฺเส กาลสิลายำ วิหรนฺโต อปฺปมตฺโต อาตาปิ ปหิตตฺโต สามายกิำ เจโตวิมุตตฺึ ผุสติฺวา 
เอกสฺส อนุสายกิสฺส โรคสฺส วเสน ตโต ปริหายิ.

ท่านยังฌานที่ ๒ บ้าง ที่ ๓ บ้าง ให้เกิดข้ึนถึง ๖ ครั้ง แล้วก็เสื่อม  ในวาระที่ ๗ ให้เกดิข้ึนแล้ว คิดวา่ 
“เราเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้งแล้ว,  กค็ติของผู้มีฌานเสื่อมแล้วแล ไม่แน่นอน, คราวน้ีแล เราจักนำาศัสตรามา” ดังน้ีแล้ว 
จึงถือมีดสำาหรับปลงผม นอนบนเตียงน้อย เพื่อจะตัดก้านคอแล้ว.
โส ทตุิยมฺปิ ตติยมฺปิ ฉกฺขตตฺุำ ฌานำ นิพพฺตฺเตตวฺา ปริหีโน สตฺตเม วาเร อุปฺปาเทตวฺา จินฺเตสิ 
“อหำ ฉกฺขตฺตุำ ฌานา ปริหีโน, ปริหีนชฺฌานสฺส โข ปน อนิยตา คติ, อิทาเนว สตฺถำ อาหริสฺสามิ -อิติ 
เกโสโรปนสตฺถำ คเหตฺวา คลนาลึ ฉินฺทติุำ มญฺจเก นิปชฺชิ.

[มารทูลให้พระศาสดาทรงทราบ]

มาร รู้จิตของท่านแล้ว คิดว่า “ภกิษุน้ี ใคร่จะนำาศัสตรามา;  
ก็แลภิกษุทั้งหลายเมื่อนำาศัสตรามา ย่อมเป็นผู้หมดความอาลัยในชีวติ,  
ภิกษุเหล่าน้ันเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้ว ย่อมบรรลุพระอรหัตได้,  ถ้าเราจกัห้ามภิกษุน้ัน; เธอจักไม่ทำาตามคำาของเรา,  
เราจกัทูลให้พระศาสดาห้าม” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ด้วยเพศที่คนอื่นไม่รู้จกั กราบทูลอย่างน้ีว่า๒

มาโร ตสฺส จติฺตำ ญตฺวา “อยำ ภกิฺขุ สตฺถำ อาหริตุกาโม, สตฺถำ อาหรนฺตา โข ปน ชีวิเต นิรเปกฺขา โหนฺติ, 
เต วิปสฺสนำ ปฏฺฐเปตวฺา อรหตตฺำปิ ปาปุณนฺติ, สจาหำ เอตำ วาเรสฺสามิ, น เม วจนำ กริสฺสติ, สตฺถารำ วาราเปสฺสามิ -อิติ 
อญฺญาตกเวเสน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา เอวมาห 

“ข้าแตพ่ระมหาวรีะ ผู้มีบุญมาก รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ดว้ยยศ 
ลว่งเสียได้ซ่ึงเวรและภัยทั้งปวง ผู้มีจักษุ 
ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระบาททั้ง ๒.

“มหาวรี มหาปุญฺญ อิทฺธิยา ยสสา ชล 

๑ เกิดเป็นคร้ังคราว
๒ สำ. ส. ๑๕/๑๗๗.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๒๗ • ๑๑. เร่ืองปรินพิพานของพระโคธิกเถระ • [มารทูลใหพ้ระศาสดาทรงทราบ]

สพพฺเวรภยาตตี ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม.

ข้าแตพ่ระมหาวีระ สาวกของพระองค์ อันความตายครอบงำา 
ย่อมจำานง คดิถึงความตาย,  
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ทรงไว้ซ่ึงความรุ่งเรือง  ขอพระองค์จงทรงห้ามพระสาวกน้ัน,  

สาวโก เต มหาวรี มรณำ มรณาภิภู 
อากงฺขติ เจตยติ ตำ นิเสธ ชุตินฺธร.

ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค ผู้ปรากฏในหมู่ชน 
สาวกของพระองค์ยินดีแล้วในศาสนา  (แต่) มธีรรมมีในใจยังมิได้บรรลุ 
ยังเป็นผู้จะต้องศึกษา จะพึงทำากาละเสียอย่างไรเล่า?”

กถำ หิ ภควา ตุยฺหำ สาวโก สาสเน รโต 
อปฺปตตฺมานโส เสโข กาลำ กยริา ชเนสุตา -อิติ.๑ 

[มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ]

ในขณะน้ัน พระเถระนำาศัสตรามาแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ เถเรน สตฺถำ อาหรติำ โหติ.

พระศาสดาทรงทราบว่า “ผู้น้ี เป็นมาร” จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “มาโร อยำ -อิติ วิทติฺวา อิมำ คาถมาห

“ปราชญ์ทั้งหลายย่อมทำาอย่างน้ันแล ย่อมไม่จำานงชีวิต,  
โคธิกะ ถอนตัณหาข้ึนพร้อมทั้งราก ปรินิพพานแล้ว.”

“เอวำ หิ ธรีา กพฺุพนฺติ นาวกงฺขนฺติ ชีวติำ
สมูลำ ตณฺหำ อพพฺุยฺห โคธิโก ปรินิพพฺุโต -อติิ.

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ได้เสด็จไปสู่ทีพ่ระเถระนำาศัสตรามานอนอยู่แล้ว พร้อมดว้ยภิกษุเป็นอันมาก.
อถโข ภควา สมพฺหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทธฺึ เถรสฺส สตฺถำ อาหริตวฺา นิปนฺนฏฺฐานำ อคมาสิ.

ขณะน้ัน มารผู้ลามกคิดว่า “ปฏิสนธวิิญญาณของพระโคธิกะน้ี ตั้งอยู่แล้วในที่ไหนหนอแล?” ดังน้ีแล้ว 
เป็นดุจกลุ่มควันและก้อนเมฆ แสวงหาวิญญาณของพระเถระในทศิทั้งปวง.
ตสฺมึ ขเณ มาโร ปาปิมา “กตฺถ นุ โข อิมสฺส ปฏิสนฺธิวิญฺญาณำ ปติฏฺฐิตำ -อติิ ธูมราสิ วิย ติมริปุญฺโช วิย จ หุตวฺา 
สพพฺทิสาสุ เถรสฺส วิญฺญาณำ สมนฺเวสติ.๒

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงความที่มารน้ัน เป็นควันและก้อนเมฆน้ัน แก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย มารผู้ลามกน่ันแล แสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะอยู่ ดว้ยคิดวา่ 

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๗๗.
๒ สี. ยุ. สมนฺเนสติ.
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‘วิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะตั้งอยู่แล้ว ณ ที่ไหน?’ 
ภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรชื่อโคธกิะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่เลย ปรินิพพานแล้ว.”
ตำ ภควา ธูมติมิรภาวำ ภกิฺขูนำ ทสฺเสตฺวา “เอโส โข ภิกฺขเว มาโร ปาปิมา โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส วิญฺญาณำ สมนฺเวสติ 
‘กตฺถ โคธกิสฺส กุลปุตตฺสฺส วญิฺญาณำ ปติฏฺฐตินฺติ, อปฺปติฏฺฐิเตเนว ภกิฺขเว วิญฺญาเณน โคธิโก กุลปุตฺโต ปรินิพพฺุโต -อติิ อาห.

แม้มาร เมื่อไม่อาจเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะน้ันได้ จึงแปลงเพศเป็นกุมาร ถือพิณมีสีเหลืองดุจผลมะตูม 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า
มาโรปิ ตสฺส วิญฺญาณฏฐฺานำ ทฏฐฺุำ อสกฺโกนฺโต กุมารวณฺโณ๑ หุตวฺา เพลวุปณฺฑุวีณำ อาทาย สตฺถารำ อุปสงฺกมติฺวา ปุจฺฉิ 

“ข้าพระองค์เที่ยวแสวงหาอยู่ ในเบ้ืองบนเบ้ืองตำ่า เบ้ืองขวาง 
ทิศใหญ่ ทิศน้อย ก็มิได้ประสบ,  พระโคธิกะน้ันไปแล้ว ณ ที่ไหน?”

“อุทฺธำ อโธ จ ติริยำ ทิสาสุ จ วิทิสาสุ จ๒

อนฺเวสำ นาธิคจฺฉามิ โคธิโก โส กุหึ คโต -อติิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะมารน้ันว่า
อถ นำ สตฺถา อาห 

“ภิกษุชื่อโคธิกะ เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำา มีฌาน 
ยินดีแลว้ในฌาน ในกาลทุกเมื่อ  ประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน 
ไม่ไยดีชีวติ  ชนะเสนาแห่งมัจจุได้แล้ว ไม่มาสู่ภพอีก  ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก
ปรินิพพานแล้ว.”

“โย๓ ธีโร ธตีิสมฺปนฺโน ฌายี ฌานรโต สทา 
อโหรตตฺำ อนุยุญฺชำ ชีวติำ อนิกามยำ
ชิตวฺาน มจฺจุโน เสนำ อนาคนฺตวฺา ปุนพฺภวำ
สมูลำ ตณฺหำ อพพฺุยฺห โคธิโก ปรินิพพฺุโต -อติิ.

เอวำ วุตฺเต๔ 

เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างน้ันแล้ว.
“ตสฺส โสกปเรตสฺส วีณา กจฺฉา อภสฺสถ 
ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข ตตฺเถวนฺตรธายถ -อิติ.

พิณไดพ้ลัดตกจากรักแร้ของมารน้ัน ผู้อันความโศกครอบงำา.

ลำาดับน้ัน ยักษ์๕ น้ันเสียใจ ได้หายไปในที่น้ันน่ันเอง ด้วยประการฉะน้ี.

๑ สี. ยุ. กุมารวณฺณี. ม. กุมารวณฺณำ.
๒ สี. ม. ยุ. ทิสา อนุทิสาสฺวหำ.
๓ สี. ยุ. โส.
๔ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร มาโร ปาปิมา ภควนฺตำ  คาถาย อชฺฌภาสิ อิติ อตฺถิ.
๕ ยักษ์ในท่ีนี้ หมายถึงเทวบุตรมาร.
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แม้พระศาสดา ตรัสวา่ “มารผู้ลามก เจ้าต้องการอะไรด้วยสถานทีกุ่ลบุตรชื่อโคธิกะเกิดแล้ว,  
เพราะบุคคลอย่างเจ้า ตั้งรอ้ย ตั้งพันก็ไม่อาจจะเห็นที่ๆ โคธิกะน้ันเกิด” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถาปิ “กินฺเต ปาปิม โคธิกสฺส กุลปุตฺตสฺส นิพฺพตฺตฏฺฐาเนน ตสฺส หิ นิพพฺตตฺฏฺฐานำ, 
ตุมฺหาทิสานำ สตมฺปิ สหสฺสมฺปิ ทฏฺฐุำ น สกฺโกติ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

“มาร ย่อมไม่ประสบทางของทา่นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้ว  
มีปกติอยูด่้วยความไม่ประมาท พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ เหล่าน้ัน.”

“เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ อปฺปมาทวิหารินำ
สมฺมทญฺญา วิมตฺุตานำ มาโร มคฺคำ น วินฺทติ อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ เตสำ คือ 
แห่งท่านที่ปรินิพพาน เหมือนอย่างกุลบุตรชื่อโคธิกะ มีวิญญาณไม่ตั้งอยู่ ปรินิพพานแล้วฉะน้ัน.
ตตฺถ เตสำ -อติิ ยถา อปฺปติฏฺฐิเตน วิญฺญาเณน โคธิโก กุลปุตฺโต ปรินิพฺพุโต เย จ เอวำ ปรินิพพฺายนฺติ, เตสำ. 

บทว่า สมฺปนฺนสีลานำ คือ ผู้มีศีลบริบูรณ์แล้ว.
สมฺปนฺนสีลานำ -อิติ ปริปุณฺณสีลานำ. 

บทว่า อปฺปมาทวิหารินำ คือ ผู้อยู่ดว้ยความไม่ประมาท กล่าวคือ ความไม่อยู่ปราศจากสติ.
อปฺปมาทวิหารินำ -อติิ สติอวิปฺปวาสสงฺขาเตน อปฺปมาเทน วิหรนฺตานำ.

บาทพระคาถาว่า สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานำ  ความว่า ผูพ้้นวิเศษแล้ว ดว้ยวิมตุติ ๕ เหล่าน้ี คือ 
“ตทังวิมุตติ วกิขัมภนวิมตุติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธวิิมุตติ นิสสรณวิมุตติ” เพราะรู้โดยเหตุ คือ โดยนัย โดยการณ์.
สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานำ -อติิ เหตุนา นเยน การเณน ชานิตฺวา 
“ตทงฺควิมุตฺติยา วิกฺขมฺภนวิมุตฺติยา สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา นิสฺสรณวิมุตฺติยา -อิติ อิมาหิ ปญฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตฺตานำ.

บาทพระคาถาว่า มาโร มคฺคำ น วินฺทติ  ความว่า มารแม้แสวงหาอยู่ โดยเต็มกำาลัง ย่อมไม่ประสบ คือ ย่อมไม่ได้เฉพาะ 
ได้แก่ ยอ่มไม่เห็น ทางแห่งพระมหาขีณาสพทั้งหลาย ผู้เห็นปานน้ี ไปแล้ว.
มาโร มคฺคำ น วินฺทติ -อิติ เอวรูปานำ มหาขีณาสวานำ สพฺพตฺถาเมน มคฺคนฺโตปิ มาโร คตมคฺคำ น วินฺทติ น ปฏิลภติ น ปสฺสติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.  

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา ชาตา -อติิ.

เรื่องปรินิพพานของพระโคธกิเถระ จบ.
โคธิกตฺเถรปรินิพพฺานวตฺถุ.
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๑๒. เรือ่งครหทิน
๑๒. ครหทินฺนวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสาวกของนิครนถ์ ชื่อครหทิน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ยถา สงฺการธานสฺมึ” เป็นต้น.
“ยถา สงฺการธานสฺมึ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ครหทินฺนำ นาม นิคฺคณฺฐสาวกำ อารพฺภ กเถสิ.

[เป็นสหายกัน แต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน]

ความพิสดารว่า ในกรุงสาวตัถี ได้มีชนผู้เป็นสหายกัน ๒ คน คือ สริิคุต ๑  ครหทิน ๑.
สาวตฺถิยำ หิ สิรคิุตฺโต จ ครหทินฺโน จ เทฺว สหายกา อเหสุำ.

ใน ๒ คนน้ัน  สริิคุต เป็นอุบาสก,  ครหทิน เป็นสาวกของนิครนถ์.
เตสุ สริิคุตฺโต อุปาสโก.  ครหทินฺโน นิคฺคณฺฐสาวโก.

พวกนิครนถ์ ย่อมกลา่วกะครหทินน้ันเนืองๆ อยา่งน้ีว่า 
“การที่ทา่นพูดกะสิริคตุ ผู้สหายของท่านวา่ 
‘ทา่นเข้าไปหาพระสมณโคดมทำาไม?  ทา่นจักได้อะไรในสำานักของพระสมณโคดมน้ัน?’ ดังน้ีแล้ว 
กล่าวสอนโดยอาการที่สริิคุตเข้ามาหาพวกเราแล้ว จักให้ไทยธรรมแก่พวกเรา จะไม่ควรหรือ?” 
ตำ นิคฺคณฺฐา อภิกฺขณำ เอวำ วทนฺติ “ตว สหายกำ สริิคุตตฺำ ‘กึ ตฺวำ สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมสิ, ตสฺส สนฺติเก กึ ลภิสฺสสตีิ วตฺวา 
ยถา อมฺเห อุปสงฺกมิตฺวา อมฺหากำ เทยฺยธมฺมำ ทสฺสติ, กึ เอวำ โอวทิตุำ น วฏฺฏติ -อติิ.

ครหทินฟังคำาของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว ก็หมั่นไปพูดกะสริิคุตในที่ๆ เขายืนและน่ังแล้วเป็นต้น อยา่งน้ีว่า 
“สหาย ประโยชน์อะไรของท่านดว้ยพระสมณโคดมเล่า? ทา่นเข้าไปหาพระสมณโคดมน้ันจักได้อะไร? 
การที่ทา่นเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแลว้ ถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่าน้ัน จะไม่ควรหรือ?” 
ครหทินฺโน เตสำ วจนำ สุตฺวา อภกิฺขณำ คนฺตฺวา ฐตินิสินฺนฏฺฐานาทีสุ สริิคุตตฺำ เอวำ วเทสิ 
“สมฺม กินฺเต สมเณน โคตเมน ตำ อุปสงฺกมิตฺวา กึ ลภิสฺสสิ, กินฺเต มม อยฺเย อุปสงฺกมิตวฺา เตสำ ทานำ ทาตุำ น วฏฺฏติ -อติิ.

สิริคตุ แม้ฟังคำาของครหทินน้ัน ก็น่ิงเฉยเสียหลายวัน รำาคาญแล้ว วันหน่ึงจึงพูดวา่ 
“เพื่อน ทา่นหมั่นมาพูดกะเรา ในที่ๆ ยืนเป็นต้นอยา่งน้ีว่า 
‘ทา่นไปหาพระสมณโคดมแล้ว จักได้อะไร? ท่านจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเรา ถวายทานแก่พระผู้เป็นเจา้เหล่าน้ัน’ ดังน้ี, 
ท่านจงบอกแก่เราก่อน, พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่าน ย่อมรู้อะไร?”
สิริคตฺุโต ตสฺส กถำ สุตฺวาปิ พหุทวิเส ตุณฺหี หุตวฺา นิพฺพิชชฺิตฺวา เอกทวิสำ 
“สมฺม ตฺวำ อภกิฺขณำ อาคนฺตฺวา มำ ฐติฏฺฐานาทีสุ เอวำ วเทสิ ‘สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมิตวฺา กึ ลภิสฺสสิ, 
มม อยฺเย อุปสงฺกมิตวฺา เตสำ ทานำ เทหีติ, กเถหิ ตาว เม, ตว อยฺยา กึ ชานนฺติ -อิติ.
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ครหทิน. “โอ! นาย ท่านอยา่พดูอย่างน้ี,  ข้ึนชื่อวา่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหายของเรา จะไม่รู้ไม่มี, 
พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมด, 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท้ังหมด, ย่อมรู้เหตทุี่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่า ‘เหตุน้ี จักมี, เหตุน้ี จักไม่มี.’

“อโห สามิ, มา เอวำ วทิ, มม อยฺยานำ อญฺญาตนฺนาม นตฺถิ, สพฺพำ อตตีานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนำ, สพฺพำ กายวจีมโนกมฺมำ, 
‘อิทำ ภวิสฺสติ อิทำ น ภวิสฺสตีติ สพพฺำ ภพฺพาภพพฺำ ชานนฺติ -อิติ.

สิริคตุ. ทา่นพดูว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าของทา่น ย่อมรู’้ ดังน้ี มิใช่หรอื?’
“ชานนฺตตีิ วเทสิ -อติิ.

ครหทิน. ข้าพเจ้าพูดอย่างน้ัน.
“อาม วเทมิ -อติิ.

สิริคตุ. ถ้าเมื่อเป็นเช่นน้ัน, ทา่นไม่บอกเน้ือความน้ีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลประมาณเท่าน้ี นับว่าทำากรรมหนักแล้ว, 
วันน้ี ข้าพเจา้ทราบอานุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้ว, 
จงไปเถิดสหาย, จงนิมนตพ์ระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ตามคำาของข้าพเจา้.

“ยทิ เอวำ, ภาริยนฺเต กตำ เอตฺตกำ กาลำ มยฺหำ เอตมตฺถำ อนาจิกฺขนฺเตน, อชฺช มยา อยฺยานำ ญาณานุภาโว ญาโต, 
คจฺฉ สมฺม, อยฺเย มม วจเนน นิมนฺเตหิ -อิติ.

ครหทินน้ัน ไปสำานักของพวกนิครนถ์ ไหว้นิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า 
“สิริคตุสหายของข้าพเจ้า นิมนต์ท่านเพื่อฉันวันพรุ่งน้ี.”
โส นิคฺคณฺฐานำ สนฺตกิำ คนฺตวฺา เต วนฺทติฺวา “มยฺหำ สหายโก สิริคตฺุโต สฺวาตนาย ตุมฺเห นิมนฺเตติ -อติิ อาห.

นิครนถ์. สริิคุตพูดกะทา่นเองหรอื?
“สิริคตฺุเตน สามำ ตฺวำ วตฺุโต -อติิ.

ครหทิน. อยา่งน้ัน พระผู้เป็นเจ้า.
“อาม อยฺย -อติิ.

นิครนถ์เหล่าน้ัน ร่าเริงยินดีแล้ว กล่าวแล้ว “กจิของพวกเราสำาเรจ็แล้ว, 
จำาเดิมแตก่าลที่สริิคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้ว  สมบัติชื่ออะไร จักไม่มีแกพ่วกเรา?”.
เต หฏฺฐตุฏฺฐา หุตวฺา 
“นิปฺผนฺนำ โน กิจฺจำ, สิริคตฺุตสฺส อมฺเหสุ ปสนฺนกาลโต ปฏฺฐาย กา นาม สมฺปตฺติ อมฺหากำ น ภวิสฺสติ -อิติ วทึสุ.

ที่อยู่ แม้ของสิริคตุใหญ่.
สิริคตฺุตสฺสาปิ มหนฺตำ นิเวสนำ.

[สริิคุตเตรียมรับรองนิครนถ์]

สิริคตุน้ัน ให้คนขุดหลุมยาว ๒ ข้าง ในระหว่างเรือน ๒ หลัง น้ันแล้ว ก็ให้เอาคูถเหลวใส่จนเต็ม, 
ให้ตอกหลักไว้ในที่สดุ ๒ ข้าง ภายนอกหลุม,  ให้ผูกเชือกไว้ที่หลักเหล่าน้ัน, 
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ให้ตั้งเท้าหน้าของอาสนะทั้งหลายไว้บนเบ้ืองบนหลุม ให้ตั้งเท้าหลังไว้ทีเ่ชือก  
สำาคัญอยูว่่า “ในเวลาที่น่ังแล้วอยา่งน้ีแล พวกนิครนถ์จักมีหัวปักตกลง.” – 
โส ตสฺมึ ทวฺินฺนำ เคหานำ อนฺตเร อุภโต ทีฆำ อาวาฏำ ขนาเปตฺวา คูถกลลสฺส ปูราเปสิ, 
พหิอาวาเฏ ทวฺีสุ ปริยนฺเตสุ ขานุเก โกฏฺฏาเปตวฺา เตสุ รชฺชุโย พนฺธาเปตฺวา 
อาสนานำ อุปริมปาเท อาวาฏสฺส ปุริมปสฺเส ฐปาเปตวฺา ปจฺฉิมปาเท รชฺชุเกสุ ฐปาเปสิ 
“เอวำ นิสินฺนกาเลเยว อวำสิรา ปติสฺสนฺติ -อติิ มญฺญมาโน – 

ให้คนลาดเครือ่งลาดไว้เบ้ืองบนอาสนะทั้งหลาย โดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏ, 
ให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆ แล้ว  ให้ผูกปาก(ตุ่ม) ด้วยใบกล้วยและผ้าเกา่ 
ทำาตุ่มเปล่าเหล่าน้ันแล ให้เป้ือนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวย เนยใส นำ้าอ้อย และขนมในภายนอกแล้ว ให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือน.
ยถา อาวาโฏ น ปญฺญายติ เอวำ อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ ทาเปสิ, 
มหนฺตมหนฺตา จาฏิโย โธวาเปตวฺา กทลิปณฺเณหิ จ ปิโลติกาหิ จ มุขานิ พนฺธาเปตฺวา 
ตา ตจฺุฉา เอว เคหสฺส ปจฺฉาภาเค พหิยาคุภตฺตสิตฺถสปฺปิผาณติปูวจุณฺณ มกฺขิตา กตวฺา ฐปาเปสิ.

ครหทิน รีบไปเรือนของสิริคุตน้ันแต่เช้าตรู่แล้ว ถามว่า “ท่านจดัแจงสักการะ เพือ่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือ?”
ครหทินฺโน ปาโตว ตสฺส ฆรำ เวเคน คนฺตวฺา “อยฺยานำ สกกฺาโร สชฺชโิต -อิติ ปุจฺฉิ.

สิริคตุ. เออ สหาย  ข้าพเจ้าจดัแจงแล้ว.
“อาม สมฺม สชฺชิโต -อิติ.

ครหทิน. ก็สกัการะน่ันอยู่ไหน?
“กหำ ปเนโส -อิติ.

สิริคตุ. ข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายน่ันประมาณเท่าน้ี, ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่าน้ี, 
เนยใส นำ้าอ้อย ขนม เป็นต้น ในตุ่มประมาณเท่าน้ี อาสนะปูไว้แล้ว.

“เอตาสุ เอตตฺกาสุ จาฏีสุ ยาคุ, เอตฺตกาสุ ภตฺตำ, เอตฺตกาสุ สปฺปิผาณิตปูวาทีนิ, อาสนานิ ปญฺญตฺตานิ -อติิ.

ครหทินน้ัน กลา่วว่า “ดีละ” แล้วก็ไป.
โส “สาธุ -อิติ วตวฺา คโต.

ในเวลาที่ครหทินน้ันไปแล้ว พวกนิครนถ์ประมาณ ๕๐๐ ก็มา.
ตสฺส คตกาเล ปญฺจสตา นิคฺคณฺฐา อาคมึสุ.

สิริคตุออกจากเรือน ไหวพ้วกนิครนถ์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว ยืนประคองอัญชลีอยู่เบ้ืองหน้าของนิครนถ์เหล่าน้ัน คดิว่า 
“นัยว่า ท่านทั้งหลาย ย่อมรู้เหตุทุกอยา่ง ต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น,  
อุปัฏฐากของพวกท่าน บอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอยา่งน้ี;  
ถ้าพวกท่าน ย่อมรู้เหตุทั้งหมด, พวกท่านอยา่เข้าไปสู่เรือนของข้าพเจา้;  
เพราะเมื่อพวกทา่นเข้าไปสู่เรอืนของข้าพเจา้แล้ว ข้าวต้มไม่มีเลย ข้าวสวยเป็นต้นก็ไม่มี;  
ถ้าพวกท่านไมรู่้ จกัเข้าไป, เราให้พวกทา่นตกลงในหลุมคูถแล้ว จกัให้ตี,”
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สิริคตฺุโต เคหา นิกฺขมิตฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน นิคฺคณฺเฐ วนฺทิตวฺา เตสำ ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐโิต จินฺเตสิ 
“ตุมฺเห กิร อตตีาทิเภทำ สพฺพำ ชานาถ, เอวำ ตุมฺหากำ อุปฏฺฐาเกน มยฺหำ กถิตำ, 
สเจ สพฺพำ ตุมฺเห ชานาถ, มยฺหำ เคหำ มา ปวิสถ,  มม เคหำ ปวิฏฺฐานำ, หิ โว เนว ยาคุ อตฺถิ, น ภตตฺาทีนิ,  
สเจ อชานิตฺวา ปวิสิสฺสถ, คูถอาวาเฏ โว ปาเตตวฺา โปเถสฺสามิ -อิติ 

ครั้นคดิอย่างน้ันแล้ว จึงให้สัญญาแก่พวกบุรุษวา่ “พวกทา่นรู้ภาวะคือการน่ังของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว ยืนอยู่ข้างหลัง 
พึงนำาเครื่องลาดในเบ้ืองบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสีย, อาสนะเหล่าน้ันอย่าเป้ือนแล้วด้วยของไม่สะอาดเลย.”
เอวำ จินฺเตตฺวา ปุริสานำ สญฺญำ อทาสิ “เอเตสำ นิสีทนภาวำ ญตวฺา ปจฺฉิมปสฺเส ฐตฺวา อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ อปเนยฺยาถ, 
มา ตานิ อสุจินา มกฺขิยึสุ -อติิ.

ครั้งน้ัน สริิคุตพูดกะพวกนิครนถ์ว่า “นิมนต์มาข้างน้ีเถิด ครับ.”
อถ นิคฺคณฺเฐ “อิโต เอถ ภนฺเต -อิติ อาห.

พวกนิครนถ์เข้าไปแล้ว ก็ปรารภเพื่อจะน่ังบนอาสนะที่เขาปูไว้.
นิคฺคณฺฐา ปวิสิตฺวา ปตฺถรติาสเนสุ นิสีทิตุำ อารภึสุ.

ครั้งน้ัน มนุษย์ทั้งหลายกล่าวกะนิครนถ์เหล่าน้ันว่า “จงรอก่อน ครับ, จงอย่าน่ังก่อน.”
อถ เน มนุสฺสา วทึสุ “อาคเมถ ภนฺเต, มา ตาว นิสีทถ -อติิ.

นิครนถ์. เพราะอะไร?
“กึการณา -อติิ.

มนุษย์. การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย เข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจา้ รู้ธรรมเนียมแล้ว จึงน่ัง ย่อมสมควร.
“อมฺหากำ เคหำ ปวิฏฺฐานำ อยฺยานำ วตตฺำ ญตฺวา นิสีทิตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

นิครนถ์. ทำาอย่างไร จึงควรเล่า? ทา่น.
“กึ กาตุำ วฏฺฏติ อาวุโส -อิติ.

มนุษย์. การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด ยืนอยูใ่กล้อาสนะที่ถึงแก่ตนๆ แลว้ น่ังลงพร้อมกันทีเดียว จึงควร.
“อตฺตโน อตตฺโน ปตฺตาสนมูเลสุ ฐตฺวา สพฺเพหิ เอกปฺปหาเรเนว นิสีทิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ได้ยินวา่ สริิคุตน้ัน ในทำาพธิีน้ี กด็้วยคดิวา่ “เมื่อนิครนถ์คนหน่ึง ตกลงในหลุมแล้ว, นิครนถ์ที่เหลือ อยา่น่ังแล้ว.”
อิทำ กิร โส “เอกสฺมึ อาวาเฏ ปติเต, มา อวเสสา นิสีทึสุ -อติิ กาเรสิ.

นิครนถ์เหล่าน้ัน กลา่วว่า “ดี” แล้วคดิว่า “การที่พวกเราทำาตามถ้อยคำาที่คนพวกน้ีบอกแล้ว สมควร.”
เต “สาธุ -อิติ วตวฺา “อิเมหิ กถิตกถำ อมฺเหหิ กาตุำ วฏฺฏติ -อติิ จินฺตยึสุ.

[พวกนิครนถ์ตกหลมุคูถ]

ครั้งน้ัน นิครนถ์ทั้งหมด ได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนๆ โดยลำาดับ.
อถ สพฺเพ อตตฺโน อตตฺโน ปตฺตาสนมูเล ปฏิปาฏิยา อฏฺฐำสุ.
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ลำาดับน้ัน พวกมนุษย์ กล่าวกะนิครนถ์เหล่าน้ันวา่ “พวกทา่นจงรีบน่ังพรอ้มกันทีเดียว ครับ” 
รู้ภาวะคือการน่ังของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว จึงนำาเครื่องลาดเบ้ืองบนอาสนะทั้งหลายออก.
อถ เน “ภนฺเต ขิปฺปํ เอกปฺปหาเรเนว นิสีทถ -อิติ วตวฺา เตสำ นิสีทนภาวำ ญตฺวา อาสนานำ อุปริ ปจฺจตฺถรณานิ นีหรึสุ.

พวกนิครนถ์น่ังพรอ้มกันทีเดียว.
นิคฺคณฺฐา เอกปฺปหาเรเนว นิสินฺนา.

เท้าอาสนะทีต่ั้งไว้บนเชือก พลดัตกแล้ว.
รชชฺูนำ อุปริ ฐปิตา อาสนปาทา ภฏฺฐา.

พวกนิครนถ์หัวขะมำาตกลงในหลุม.
นิคฺคณฺฐา อวำสริา อาวาเฏ ปตึสุ.

สิริคตุ เมื่อพวกนิครนถ์น้ัน ตกลงแล้ว  จึงปิดประตู ให้เอาท่อนไมต้ีพวกนิครนถ์ที่ตะกายข้ึนแล้วๆ ดว้ยพูดว่า 
“พวกท่าน ไม่รู้เหตุที่เป็นอดตี อนาคต และปัจจุบัน เพราะเหตุไร?” แล้วบอกว่า 
“การทำาเทา่น้ี จักสมควรแกพ่วกนิครนถ์เหล่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงให้เปิดประตู.
สิริคตฺุโต, เตสุ ปติเตสุ, ทวฺารำ ปิทหิตฺวา อตฺุติณฺณตฺุติณฺเณ “อตตีานาคตปฺปจฺจุปฺปนฺนำ กสฺมา น ชานาถ -อติิ 
ทณฺเฑหิ โปถาเปตฺวา “เอตฺตกำ เอเตสำ วฏฺฏิสฺสติ -อติิ ทวฺารำ ววิราเปสิ.

พวกนิครนถ์เหล่าน้ันออกแล้ว ปรารภเพื่อจะหนีไป.
เต นิกฺขมิตฺวา ปลายติุำ อารภึสุ.

ก็ในทางไปแห่งพวกนิครนถ์น้ัน  สิริคตุให้คนทำาพื้นที่อันทำาบรกิรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่น.
คมนมคฺเค ปน เตสำ สุทฺธาปริกมฺมกตำ ภูมึ ปิจฺฉิลำ การาเปสิ.

สิริคตุให้คนโบยซำ้าพวกนิครนถ์น้ัน ผู้ยืนอยู่ไม่ไดใ้นที่น้ัน ล้มลงแล้วๆ จึงส่งไปด้วยคำาว่า “การทำาเท่าน้ี พอแก่ทา่นทั้งหลาย.”
เต ตตฺถ อสณฺฐหิตวฺา ปติเต ปติเต ปุน โปถาเปตฺวา “อลำ เอตตฺกำ ตุมฺหากำ -อิติ อุยฺโยเชสิ.

นิครนถ์เหล่าน้ันครำ่าครวญอยู่วา่ “พวกเรา อันท่านให้ฉิบหาย, พวกเรา อันท่านให้ฉิบหาย” 
ได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปัฏฐากแล้ว.
เต “นาสติมฺหา ตยา, นาสติมฺหา ตยา -อติิ กนฺทนฺตา อุปฏฺฐากสฺส เคหทฺวารำ อคมำสุ.

[ครหทินฟ้องสิริคุตแด่พระราชา]

ครหทินเห็นประการอันแปลกน้ันของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว โกรธ คิดว่า 
“เรา อันสิริคุตให้ฉิบหายแล้ว, มันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรา ผู้เป็นบุญเขต 
ผู้ได้นามว่าสามารถเพ่ือจะให้เทวโลกท้ัง ๖ แก่มนุษย์ท้ังหลายผู้เหยียดมือออกไหว้อยู่  ตามความพอใจ ให้ถึงความฉิบหายแล้ว” 
จึงไปยังราชตระกูล กราบทูลให้พระราชาทรงทำาสินไหม๑ แก่สิริคตุน้ัน ๑ พันกหาปณะ.

๑ เงินค่าปรับ
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ครหทินฺโน เตสำ ตำ วิปฺปการำ ทิสฺวา กุทฺโธ “นาสติมฺหิ สิริคตฺุเตน, 
หตฺถำ ปสาเรตฺวา วนฺทนฺตานำ ฉ เทวโลเก ยถารจุิยา ทาตุำ สมตฺเถ นาม ปุญฺญกเฺขตฺตภูเต มม อยฺเย โปถาเปตฺวา พฺยสนำ ปาเปสิ -
อิติ ราชกุลำ คนฺตฺวา ตสฺส กหาปณสหสฺสำ ทณฺฑำ กาเรสิ.

ครั้งน้ัน พระราชาทรงส่งพระราชสาส์นไปแก่สริิคุตน้ัน.
อถสฺส ราชา สาสนำ เปเสสิ.

สิริคตุน้ัน ไปถวายบังคมพระราชาแล้ว กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า พระองคท์รงสอบสวนแล้ว จักปรับสินไหมได้,  ยังมิได้ทรงสอบสวน อย่าปรับ.”
โส คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทิตวฺา “เทว อุปปริกฺขิตฺวา ทณฺฑำ คณฺหิสฺสถ, มา อนุปปริกฺขิตวฺา -อิติ อาห.

พระราชา. เราสอบสวนดูแล้ว จึงจักปรับ.
“อุปปริกฺขิตวฺา คณฺหิสฺสามิ -อิติ.

สิริคตุ. ดีละ พระเจ้าข้า  ถ้ากระน้ัน จงปรับเถิด.
“สาธุ เทว เตนหิ คณฺหาหิ -อิติ.

พระราชา. ถ้ากระน้ัน จงพูด.
“เตนหิ ภณาหิ -อติิ.

สิริคตุ กราบทูลความเป็นไปน้ันทั้งหมด ตั้งต้นแต่เรื่องน้ีว่า 
“พระเจ้าข้า สหายของข้าพระองค์ เป็นสาวกของนิครนถ์ เข้าไปหาข้าพระองค์แล้ว กล่าวอย่างน้ีเนืองๆ ในที่ยืนที่น่ังเป็นต้นวา่
‘สหาย ประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่า? ท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมน้ัน จักได้อะไร?” ดังน้ีแล้ว กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ถ้าการปรับสินไหม ในเพราะเหตุน้ี ควรแลว้ ขอจงปรับเถิด.” 
“เทว มยฺหำ สหายโก นิคฺคณฺฐสาวโก มำ อุปสงฺกมิตวฺา ฐิตนิสินฺนฏฺฐานาทีสุ อภิณฺหำ เอวำ วเทสิ 
‘สมฺม กินฺเต สมเณน โคตเมน ตำ อุปสงฺกมิตวฺา กึ ลภิสฺสตีติ อิทำ อาทึ กตฺวา สิริคุตฺโต สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา 
“เทว สเจ อิมสฺมึ การเณ ทณฺฑำ คเหตุำ ยตฺุตำ, คณฺหถ -อิติ.

พระราชา ทรงแลดูครหทินแล้ว ตรัสวา่ “นัยวา่ เจา้พูดอย่างน้ัน จริงหรือ?”
ราชา ครหทินฺนำ โอโลเกตฺวา “สจฺจำ กิร เต เอวำ วุตตฺำ -อิติ อาห.

ครหทิน. จริง พระเจา้ข้า.
“สจฺจำ เทว -อติิ.

พระราชา. เจา้คบพวกนิครนถ์ ผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่าน้ีเที่ยวไปอยู่ ด้วยคดิว่า ‘เป็นครู’ 
บอกแก่สาวกของพระตถาคตว่า ‘ย่อมรู้ทุกอยา่ง’ เพราะเหตุไร?  
สินไหมอันเจ้ายกข้ึนปรับ จงมีแก่เจ้าเองเถิด.

“ตฺวำ เอตฺตกมฺปิ อชานนฺเต ‘สตฺถาโรติ คเหตฺวา วิจรนฺโต ‘สพพฺำ ชานนฺตีติ กึการณา ตถาคตสาวกสฺส กเถสิ? 
ตยา อาโรปิตทณฺโฑ ตุยฺหเมว โหตุ -อติิ.

ครหทินน้ันแล อันพระราชาทรงปรับสินไหมแล้ว ด้วยอาการอย่างน้ี.
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เอวำ เสฺวว ทณฺฑำ ปาปิโต.

พวกนิครนถ์ ผู้เข้าถึงสกุลของครหทินน้ันน่ันแล อันสริิคุตโบยไล่ออกแล้ว.
ตสฺเสว กุลุปกา โปเถตวฺา นีหฏา.

[ครหทินเตรยีมแก้แค้นสิริคุต]

ครหทินน้ัน โกรธสริิคุตน้ันแล้ว จำาเดิมแต่น้ัน ไมพู่ดกับดว้ยสิริคตุ เป็นเวลาประมาณกึ่งเดือน คิดวา่ 
“การเที่ยวไปโดยอาการอย่างน้ี ไม่ควรแก่เรา,  การที่เราทำาความฉิบหาย แม้แกพ่วกภกิษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริคุตน้ัน ย่อมควร”
ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปหาสิริคตุ กลา่ววา่ “สหาย สิริคตุ.”
โส ตำ กุชฺฌติฺวา ตโต ปฏฺฐาย อฑฺฒมาสมตฺตำ สิริคตฺุเตน สทธฺึ อกเถตฺวา จินฺเตสิ “เอวำ วิจริตุำ มยฺหำ อยุตตฺำ๑, 
เอตสฺส กุลุปกานำปิ มยา พฺยสนำ กาตุำ วฏฺฏติ -อติิ สริิคุตตฺำ อุปสงฺกมิตวฺา อาห “สหาย สริิคุตตฺ -อิติ.

สิริคตุ. อะไร? สหาย.
“กึ สมฺม -อติิ.

ครหทิน. ธรรมดาญาติแลสหายทั้งหลาย ย่อมมีการทะเลาะกันบ้าง วิวาทกันบ้าง, 
ทา่นไม่พดูอะไรๆ, เพราะเหตุอะไร ทา่นจึงทำาอยา่งน้ัน?

“ญาติสุหชฺชานำ นาม กลโหปิ โหติ วิวาโทปิ, ตวฺำ กิญจฺิ น กเถสิ, กสฺมา เอวำ กโรสิ -อิติ.

สิริคตุ. สหาย ข้าพเจา้ไม่พูด ก็เพราะทา่นไม่พูดกับข้าพเจา้.  
กรรมใดอันข้าพเจา้ทำาแลว้, กรรมน้ันจงเป็นอันทำาแล้วเถิด;  เราทั้ง ๒ จักไม่ทำาลายไมตรีกัน.

“สมฺม ตว มยา สทธฺึ อกถนโต น กเถมิ; ยำ กตำ, กตเมว ตำ; น มยำ เมตฺตึ ภินฺทิสฺสาม -อิติ.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน สหายทั้ง ๒ ย่อมยืน ย่อมน่ัง ในที่แห่งเดียวกัน.
ตโต ปฏฺฐาย อุโภปิ เอกฏฺฐาเน ติฏฺฐนฺติ นิสีทนฺติ.

ต่อมาในกาลวันหน่ึง สิริคตุ กลา่วกะครหทินว่า 
“ประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิครนถ์เล่า? ท่านเข้าไปหานิครนถ์เหล่าน้ันจักได้อะไร? 
การเข้าไปหาพระศาสดาของเรากด็ี การถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็ดี จะไม่ควรแก่ท่านหรือ?” 
อเถกทวิสำ สริิคุตฺโต ครหทินฺนำ อาห “กินฺเต นิคฺคณฺเฐหิ? เต อุปสงฺกมิตวฺา กึ ลภิสฺสสิ? 
มม สตฺถารำ อุปสงฺกมติุำ วา อยฺยานำ ทานำ ทาตุำ วา กินฺเต น วฏฺฏติ? -อิติ.

แม้ครหทินน้ันย่อมหวังเหตุน้ีเหมือนกัน, เพราะฉะน้ัน คำาพดูของสิริคุตน้ัน จึงได้เป็นเหมือนเกาที่แผลฝีดว้ยเล็บ.
โสปิ เอตเมว ปจฺจาสึสติ, เตนสฺส กณฺฑุวณฏฐฺาเน นเขน วิเลขิตำ วิย อโหสิ.

แม้ครหทินน้ัน ถามสิริคตุว่า “พระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไร?”
โสปิ สิริคตฺุตำ “ตว สตฺถา กึ ชานาติ -อติิ ปุจฺฉิ.

๑ สี. ยุ. นาคฺฆติ.
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สิริคตุ. ทา่นผู้เจริญ ท่านอย่าพูดอยา่งน้ัน, ข้ึนชื่อวา่สิ่งอันพระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มี;  
พระศาสดาของเราน้ัน ย่อมรู้เหตุทั้งหมดตา่งโดยเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น, 
ย่อมกำาหนดจติของสัตว์ทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อย่างได้.

“อมฺโภ มา เอวำ วท, สตฺถุ เม อชานิตพฺพำ นาม นตฺถิ, อตตีาทิเภทำ สพฺพำ ชานาติ, โสฬสหากาเรหิ สตฺตานำ จติฺตำ ปรจิฺฉินฺทติ -อิติ.

ครหทิน. ข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างน้ัน, เพราะเหตุอะไร ท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจา้ ตลอดกาลประมาณเท่าน้ี? 
ถ้ากระน้ันท่านจงไป, จงทูลนิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุ่งน้ี ข้าพเจา้จักให้เสวย, 
ทา่นจงกราบทูล เพื่อทรงรับภิกษาของข้าพเจา้ พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป.

“เอวำ น ชานามิ, กสฺมา มยฺหำ เอตฺตกำ กาลำ น กเถสิ, เตนหิ คจฺฉ, สตฺถารำ สฺวาตนาย นิมนฺเตหิ โภเชสฺสามิ, 
ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มม ภิกฺขำ คณฺหิตุำ วเทหิ -อติิ.

สิริคตุเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอยา่งน้ีว่า 
“พระเจ้าข้า ครหทินสหายของข้าพระองค์ สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์, 
ทราบว่า ขอพระองค์ทรงรับภิกษาของครหทินน้ันพร้อมดว้ยภิกษุ ๕๐๐ รูปในวันพรุ่งน้ี; 
ก็ในวันก่อนแล กรรมชื่อน้ี อันข้าพระองค์ทำาแล้ว แกพ่วกนิครนถ์ ผู้เข้าถึงสกุลของครหทินน้ัน,   
ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบ แม้การทำาตอบ แก่กรรมอันข้าพระองค์ทำาแล้ว,  
ข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่ครหทินน้ัน ใคร่จะถวายภิกษุแก่พระองค์ดว้ยจิตอันบริสุทธิ์, 
พระองค์ทรงพิจารณาแล้ว, หากสมควร, จงทรงรับ; หากไม่สมควร, อย่าทรงรับ.” 
สิริคตฺุโต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา เอวมาห “ภนฺเต มม สหายโก ครหทินฺโน ตุมฺเห นิมนฺตาเปติ, 
ปญฺจหิ กิร ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ เสฺว ตสฺส ภิกฺขำ คณฺหถ, ปุริมทิวเส โข ปน ตสฺส กุลุปกานำ มยา อิทำ นาม กตำ, 
มยา กตสฺส ปฏิกฺกรณำปิ น ชานามิ, ตุมฺหากำ สุทฺธจิตฺเตน ภกิฺขำ ทาตกุามตำปิ น ชานามิ, 
อาวชฺเชตฺวา, ยตฺุตญฺเจ อธิวาเสถ; โน เจ, มา อธิวาสยติฺถ -อติิ.

พระศาสดาทรงพิจารณาวา่ “ครหทินน้ัน ใคร่จะถวายแก่เราหรือหนอแล?” ได้ทรงเห็นว่า 
“ครหทินน้ัน ให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือน ๒ หลังแล้ว ให้คนนำาไม้ตะเคียนมาประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน 
จุดไฟแล้ว ต้องการจะให้เราตกลงในหลุมถ่านเพลิง แล้วข่มข่ี”  
สตฺถา “กึ นุ โข โส อมฺหากำ ทาตกุาโม -อติิ อาวชเฺชตวฺา อทฺทส 
“ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ ขนาเปตวฺา อสีติสกฏมตฺตานิ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา ปูเรตฺวา อคฺคึ ทตวฺา 
อมฺเห องคฺารอาวาเฏ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิตกุาโม -อติิ 

ทรงพิจารณาอีกวา่ “เพราะเราไปในที่น้ันเป็นปัจจัย ประโยชน์จะมีหรือไม่มีหนอแล?” 
ลำาดับน้ัน ได้ทรงเห็นเหตุน้ีว่า “เราจกัเหยียดเท้าบนหลุมถ่านเพลิง, เสื่อลำาแพนที่วางปิดหลุมถ่านเพลิงน้ัน จกัหายไป, 
ดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อ จักผุดข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิง, เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราจักเหยียบกลีบบัว ไปน่ังบนอาสนะ, 
ภิกษุทั้ง ๕๐๐ จักไปน่ังอย่างน้ันเหมือนกัน;  
มหาชนจักประชุมกัน, เราจกัทำาอนุโมทนาด้วยคาถา ๒ คาถา ในสมาคมน้ัน, 
ในเวลาจบอนุโมทนา ความตรัสรูธ้รรม จกัมีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน, 
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สิริคตุและครหทิน จักเป็นโสดาบัน จักหว่านกองทรัพย์ของตนๆ ในศาสนา; การที่เราอาศัยกุลบุตรน้ีไป ย่อมสมควร” ดังน้ี
แล้ว จึงทรงรับภิกษา.
ปุน อาวชฺเชสิ “กินฺนุ โข ตตฺถ คตปฺปจฺจยา อตฺโถ อตฺถิ นตฺถิ -อิติ ตโต อิทำ อทฺทส “อหำ องฺคารอาวาเฏ ปาทำ ปสาเรสฺสามิ, 
ตำ ปฏิจฺฉาเทตวฺา ฐปิตกิลญฺชำ อนฺตรธายิสฺสติ, องฺคารกาสุำ ภินฺทติฺวา จกฺกมตตฺำ มหาปทุมำ อุฏฺฐหิสฺสติ, 
อถาหำ ปทุมกณฺณิกำ อกฺกมนฺโต คนฺตวฺา อาสเน นิสีทิสฺสามิ, ปญฺจสตาปิ ภกิฺขู ตเถว คนฺตฺวา นิสีทิสฺสนฺติ, 
มหาชโน สนฺนิปติสฺสติ, อหำ ตสฺมึ สมาคเม ทวฺีหิ คาถาหิ อนุโมทนำ กริสฺสามิ, 
อนุโมทนาปริโยสาเน จตรุาสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, สริิคุตฺโต จ ครหทินฺโน จ โสตาปนฺนา ภวิสฺสนฺติ, 
อตตฺโน ธนราสึ สาสเน วิกกฺิริสฺสนฺติ, อิมำ กุลปุตตฺำ นิสฺสาย มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ ภิกฺขำ อธิวาเสสิ.

สิริคตุทราบการรับของพระศาสดาแล้ว จึงบอกแก่ครหทิน แลว้บอกว่า “ท่านจงทำาสักการะแก่พระโลกเชฏฐ์.”
สิริคตฺุโต สตฺถุ อธวิาสนำ วิทติฺวา ครหทินฺนสฺส อาโรเจตฺวา “โลกเชฏฺฐสฺส สกกฺารำ กโรหิ -อติิ อาห.

[ครหทินเตรยีมรับพระศาสดา]

ครหทินคิดว่า “บัดน้ี เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแกพ่ระสมณโคคมน้ัน” จึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหวา่งเรือน ๒ หลัง 
ให้นำาไม้ตะเคียนมาประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน ให้จุดไฟสุมตลอดคืนยังรุ่งแล้ว ให้ทำากองถ่านเพลิงไม้ตะเคียนไว้ 
วางไม้เรียบบนปากหลุม ให้ปิดด้วยเสื่อลำาแพน  ให้ทาด้วยโคมัย ลาดท่อนไม้ผุไว้โดยข้างหน่ึงแล้ว ให้ทำาทางเป็นที่ไป 
ครหทินฺโน “อิทานิสฺส กตฺตพฺพยตฺุตกำ ชานิสฺสามิ -อติิ ทวฺินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ ขนาเปตฺวา 
อสีติสกฏานิ๑ ขทีรทารูนิ อาหราเปตฺวา๒ อคฺคึ ทตวฺา สพพฺรตฺตึ ธูมาเปตฺวา ขทีรงฺคารราสึ กาเรตวฺา 
อาวาฏมตฺถเก รุกฺขปทรานิ ฐเปตฺวา กิลญเฺชน ปฏิจฺฉาเทตฺวา โคมเยน ลิมฺปาเปตฺวา เอเกน ปสฺเสน ทุพพฺลทณฺฑเก อตฺถริตวฺา 
คมนมคฺคำ กาเรสิ 

สำาคัญอยู่ว่า “ในเวลาพวกสมณะเหยียบแล้วๆ อย่างน้ี  เม่ือท่อนไม้ท้ังหลายหักแล้ว พวกสมณะจักกล้ิงตกไปในหลุมถ่านเพลิง.” 
ให้ตั้งตุ่มไว้ในภาคแห่งหลังเรือน โดยวิธีที่สริิคุตตั้งแล้วเหมือนกัน, ให้ปูแม้อาสนะทั้งหลายไว้อย่างน้ันเหมือนกัน.
“เอวำ อกกฺนฺตกฺกนฺตกาเล ทณฑฺเกสุ ภคฺเคสุ, ปริวตฺติตวฺา องฺคารกาสุยำ ปติสฺสนฺติ -อิติ มญฺญมาโน เคหปจฺฉาภาเค สิรคิุตฺเตน 
ฐปิตนิยาเมเนว จาฏิโย ฐปาเปสิ อาสนานิปิ ตเถว ปญฺญาเปสิ.

สิริคตุไปเรือนของครหทินน้ันแต่เชา้ตรู่แล้ว กลา่วว่า “สหาย ท่านทำาสักการะแล้วหรือ?”
สิริคตฺุโต ปาโตว ตสฺส เคหำ คนฺตฺวา “กโต เต สมฺม สกฺกาโร -อติิ อาห.

ครหทิน. เออ สหาย
“อาม สมฺม -อติิ.

สิริคตุ. ก็ สักการะน่ัน อยูท่ี่ไหน?
“กหำ ปเนโส -อิติ.

ครหทิน ตอบว่า “จงมา, จะดกูัน” แล้วแสดงของทั้งหมด โดยวิธทีี่สิริคตุแสดงแล้วเหมือนกัน.

๑ สี. ยุ. อสีติสกฏมตฺตานิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปูเรตฺวา -อิติ อตฺถิ.
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“เอหิ ปสฺสาม -อติิ สพฺพำ สิริคตฺุเตน ทสฺสิตนิยาเมเนว ทสฺเสสิ.

สิริคตุกล่าววา่ “ดีละ สหาย.” 
สิริคตฺุโต “สาธุ สมฺม -อิติ อาห.

มหาชน ประชุมแล้ว.
มหาชโน สนฺนิปติ.

ก็เมื่อพระศาสดา อันคนผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้ว, การประชุมใหญ่ย่อมมี.
มิจฺฉาทิฏฺฐิเกน หิ นิมนฺติเต สตฺถริ มหนฺโต สนฺนิปาโต โหติ.

ฝ่ายพวกมจิฉาทิฏฐิย่อมประชุมกัน ด้วยคดิวา่ “พวกเราจักเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดม.”
มิจฺฉาทิฏฺฐกิาปิ “สมณสฺส โคตมสฺส วิปฺปการำ ปสฺสิสฺสาม -อติิ สนฺนิปตนฺติ.

ฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิ ย่อมประชุมกัน ดว้ยคิดว่า “วันน้ี พระศาสดาจกัทรงแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่, 
พวกเราจักกำาหนดพุทธวิสัย พุทธลีลา.”
สมฺมาทิฏฺฐกิาปิ “อชฺช สตฺถา มหาธมฺมเทสนำ เทเสสฺสติ พุทธฺวิสยำ พุทธฺลีฬฺหำ อุปธาเรสฺสาม -อิติ สนฺนิปตนฺติ.

ในวันรุ่งข้ึน พระศาสดา ได้เสดจ็ไปประตูเรือนของครหทิน กับภิกษุ ๕๐๐ รูป.
ปุนทิวเส สตฺถา ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทธฺึ ครหทินฺนสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ.

ครหทินน้ัน ออกจากเรือนแล้ว ถวายบังคมดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ยืนประคองอัญชลีอยู่เบ้ืองพระพักตร์ คดิวา่ 
“พระเจ้าข้า อุปัฏฐากของพระองค์ บอกแก่ข้าพระองค์อย่างน้ีวา่ 
‘ได้ยินว่า พระองค์ย่อมทรงทราบเหตุทุกอยา่ง ตา่งโดยเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น, 
ย่อมทรงกำาหนดจติของสัตว์ทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อยา่งได’้,  
ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่, ขอพระองค์อยา่เสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์, 
เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้ว ข้าวยาคูไม่มีเลย ภตัเป็นต้นก็ไม่มี, 
ก็แลข้าพระองค์จักยังทา่นทั้งหมด ให้ตกลงในหลุมถ่านเพลิงแล้วข่มข่ี;”  
โส เคหา นิกฺขมิตวฺา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺา ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต จินฺเตสิ 
“ภนฺเต ‘ตุมฺเห กิร อตีตาทิเภทำ สพฺพำ ชานาถ, สตฺตานำ โสฬสหากาเรหิ จิตฺตำ ปริจฺฉินฺทถาติ เอวำ ตุมฺหากำ อุปฏฺฐาเกน มยฺหำ กถิตำ, 
สเจ ชานาถ๑, มยฺหำ เคหำ มา ปวิสถ; ปวิฏฺฐานำ หิ โว, เนว ยาคุ อตฺถิ, น ภตฺตาทีนิ, 
สพฺเพ โข ปน ตุมฺเห องฺคารกาสุยำ ปาเตตฺวา นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ 

ครั้นคดิอย่างน้ันแล้ว จึงรับบาตรของพระศาสดา กราบทูลว่า “ขอพระผู้มพีระภาค จงเสด็จมาทางน้ี” 
แล้วกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์ รูธ้รรมเนียมแล้วมา จึงสมควร.”
เอวำ จินฺเตตฺวา สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา “อิโต เอตุ ภควา -อิติ วตวฺา 
“ภนฺเต อมฺหากำ เคหำ อาคตานำ วตฺตำ ญตวฺา อาคนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ อาห.

พระศาสดา. เราทำาอยา่งไร จึงควรเล่า? ท่าน.

๑ สี. ม. สเจ น ชานาถ.
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“กึ กาตุำ วฏฺฏติ อาวุโส -อิติ.

ครหทิน. ในเวลาที่ภิกษุรูปหน่ึงๆ เข้าไปข้างหน้า น่ังแล้ว ภิกษุอื่นมาในภายหลัง จึงควร.
“เอเกกสฺส ปวิสิตฺวา ปุรโต คนฺตวฺา นิสินฺนกาเล ปจฺฉา อญฺเญน อาคนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ได้ยินวา่ ครหทินน้ัน ได้มีความปริวติกอย่างน้ีว่า 
“ภิกษุที่เหลือ เห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้า ตกลงในหลุมถ่านเพลิงแล้ว จักไม่มา, เราจกัให้ภิกษุตกลงทีละรูปๆ เท่าน้ัน แล้วข่มข่ี.”
เอวำ กริสฺส อโหสิ “ปุรโต คจฺฉนฺตำ องฺคารกาสุยำ ปติตำ ทิสฺวา อวเสสา นาคจฺฉิสฺสนฺติ, เอเกกเมว ปาเตตวฺา นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ดีละ” แล้วเสด็จเข้าไปแตพ่ระองค์เดียว.
สตฺถา “สาธุ -อติิ วตฺวา เอกโก ว ปาวิสิ.

ครหทิน ถึงหลุมถ่านเพลิงแล้ว ถอยออกไปยืนอยู่ กราบทูลว่า “ขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิด พระเจา้ข้า.”
ครหทินฺโน องฺคารกาสุำ ปตวฺา อปสกฺกิตวฺา ฐโิต “ปุรโต ยาถ ภนฺเต -อติิ อาห.

[ครหทินเลื่อมใสพระพุทธเจ้า]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมถ่านเพลิง,  เสื่อลำาแพน หายไปแล้ว, 
ดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิง.
อถ สตฺถา องฺคารกาสุมตฺถเก ปาทำ ปสาเรสิ, กิลญฺชำ อนฺตรธายิ, องฺคารกาสุำ ภินฺทติฺวา จกฺกมตตฺานิ ปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ.

พระศาสดา ทรงเหยียบกลีบบัว เสด็จไปทรงน่ังลงบนพุทธอาสน์ ทีเ่ขาปูลาดไว้.
สตฺถา ปทุมกณณฺิกา อกฺกมนฺโต คนฺตวฺา ปญฺญตฺตพทฺุธาสเน นิสีทิ.

แม้ภิกษุทั้งหลาย ก็ไปน่ังบนอาสนะอย่างน้ันเหมือนกัน.
ภิกฺขูปิ ตเถว คนฺตฺวา อาสเน นิสีทึสุ.

ความเร่าร้อนตั้งข้ึนแตก่ายของครหทินแล้ว.
ครหทินฺนสฺส กายโต ฑาโห อุฏฺฐหิ.

เขาไปโดยเร็ว เข้าไปหาสิริคตุ บอกวา่ “นาย ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจา้.”
โส เวเคน คนฺตฺวา สิริคตฺุตำ อุปสงฺกมิตฺวา “สามิ ตาณำ เม โหหิ -อติิ อาห.

สิริคตุ. น่ี อะไรกัน?
“กิเมตำ -อิติ.

ครหทิน. ข้าวยาคูหรือภตัเป็นต้น เพื่อภกิษุ ๕๐๐ รูป ไม่มีในเรือน, ข้าพเจา้จะทำาอยา่งไรหนอแล?
“ปญฺจนฺนำ ภกิฺขุสตานำ เคเห ยาคุ วา ภตฺตาทีนิ วา นตฺถิ, กึ นุ โข กโรมิ -อติิ.

สิริคตุ. กท็่านทำาอะไรไว้?
“กึ ปน ตยา กตำ -อิติ.
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ครหทิน. ข้าพเจ้าให้คนทำาหลุมใหญ่ไว้ในระหวา่งเรือน ๒ หลัง เต็มด้วยถ่านเพลิง 
ด้วยหวังว่า ‘จักให้พวกภกิษุตกไปในหลุมถ่านเพลิงน้ันแล้วข่มข่ี.’  
ทีน้ัน ดอกบัวใหญ่ ผดุข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิงน้ัน, 
ภิกษุทั้งหมด เหยียบกลีบบัว เดินไปน่ังบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้, 
บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไร?

“อหำ ทฺวินฺนำ เคหานำ อนฺตเร มหนฺตำ อาวาฏำ องฺคารปูรำ กาเรสึ ‘ตตฺถ ปาเตตวฺา นิคฺคณฺหิสฺสามีติ, 
อถ นำ ภินฺทิตวฺา มหาปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ, สพฺเพ ปทุมกณฺณิกา อกฺกมิตวฺา คนฺตฺวา ปญฺญตตฺาสเน นิสินฺนา, อิทานิ กึ กโรมิ -อิติ.

สิริคตุ. ทา่นแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวน้ีเองว่า ‘ตุ่มข้าวยาคูเท่าน้ี, ตุ่มภตัเป็นต้นเท่าน้ี, มิใช่หรือ?.
“นนุ ตฺวำ อิทาเนว มยฺหำ ‘เอตตฺกา จาฏโิย ยาคุยา เอตตฺกา ภตตฺาทีนำ -อิติ ทสฺเสสิ -อติิ.

ครหทิน. น้ันเท็จ นาย, ตุ่มเปล่าทั้งน้ัน.
“มุสา ตำ สามิ, ตุจฺฉาว จาฏโิย -อติิ.

สิริคตุ. ชา่งเถิด, ท่านจงไป, จงตรวจดูข้าวยาคูเป็นต้น ในตุ่มเหล่าน้ัน.
“โหตุ, คจฺฉ, ตาสุ จาฏีสุ ยาคุอาทีนิ โอโลเกหิ -อติิ.

ในขณะน้ันน่ันเอง ข้าวยาคใูนตุ่มทั้งหลายใด อันครหทินน้ันบอกแล้ว, ตุ่มเหล่าน้ัน เต็มดว้ยข้าวยาคูแล้ว, 
ภัตเป็นต้น ในตุ่มเหล่าใด อันครหทินบอกแล้ว, ตุ่มเหล่าน้ัน ได้เต็มแล้วดว้ยภัตเป็นต้นเทียว.
ตำขณญฺเญว เตน ยาสุ จาฏีสุ ยาคุ วุตฺตา, ตา ยาคุยา ปูรึสุ,  ยาสุ ภตฺตาทีนิ วุตฺตานิ, ตา ภตฺตาทีนำ ปริปุณฺณาว อเหสุำ.

เพราะได้เห็นสมบัติน้ัน สรรีะของครหทิน เต็มดว้ยปีติและปราโมทย์แล้ว, จิตเลื่อมใสแล้ว.
ตำ สมฺปตฺตึ ทิสวฺา ครหทินฺนสฺส สรีรำ ปีติปาโมชฺเชน ปูรติำ, จติฺตำ ปสนฺนำ.

เขาอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข โดยความเคารพ 
ใคร่จะให้ทรงทำาอนุโมทนา จึงรับบาตรของพระศาสดา ผู้ทรงทำาภตักิจเสร็จแลว้.
โส สกกฺจฺจำ พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตวฺา กตภตฺตกจิฺจสฺส สตฺถุโน อนุโมทนำ กาเรตุกาโม ปตตฺำ คณฺหิ.

[สัตว์ไมรู่้คุณพระศาสนา เพราะไร้ปัญญา]

พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ตรัสว่า 
“สัตว์เหล่าน้ีไม่รูคุ้ณแห่งสาวกของเรา และแห่งพระพุทธศาสนา เพราะความไม่มีปัญญาจกัษุน่ันเอง, 
สัตว์ผู้เว้นปัญญาจักษุ ชือ่ว่าผู้มดื,  ผู้มีปัญญา ชื่อว่ามีจกัษุ” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า๑

สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “อิเม สตฺตา ปญฺญาจกฺขุโน อภาเวเนว มม สาวกานำ พุทฺธสาสนสฺส จ คุณำ น ชานนฺติ, 
ปญฺญาจกฺขุวริหิตา อนฺธา นาม, ปญฺญวนฺโต สจกฺขุกา นาม -อติิ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ 

“ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ๒ อันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่  
ดอกบัวน้ัน พึงเป็นที่ชอบใจ ฉันใด,  

๑ ท่ีแปลอย่างนั้น แปลตามนัยอรรถกถา. แต่บางท่านแปล ตตฺถ เป็นวิเสสนะ ของ สงฺการธานสฺมึ.
๒ เศษส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว, ขยะ, มูลฝอย
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สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้เมื่อปุถุชนเป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้ว 
ย่อมไพโรจน์ล่วงซ่ึงปุถุชนผู้มืดทั้งหลาย ด้วยปัญญา ฉันน้ัน.”

“ยถา สงฺการธานสฺมึ อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ 
ปทุมำ ตตฺถ ชาเยถ สุจิคนฺธำ มโนรมำ
เอวำ สงฺการภูเตสุ อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน
อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมพฺุทฺธสาวโก -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สงกฺารธานสมฺึ คือ ในที่ทิ้งหยากเยื่อ, อธิบายว่า ในกองหยากเยื่อ.
ตตฺถ สงกฺารธานสมฺึ -อิติ สงฺการฏฺฐานสฺมึ กจวรราสิมฺหิ -อติิ อตฺโถ.

สองบทว่า อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ คือ อันบุคคลทิ้งแล้ว ใกลท้างใหญ่.
อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ -อิติ มหามคฺเค ฉฑฺฑิตสฺมึ.

บทว่า สุจิคนฺธำ คือ มีกลิ่นหอม.
สุจิคนฺธำ -อติิ สรุภิคนฺธำ.

บทว่า มโนรมำ  มีวิเคราะห์วา่ ใจย่อมยินดใีนดอกบัวน้ี  เหตุน้ัน ดอกบัวน้ัน ชื่อว่า เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ.
มโนรมำ -อิติ มโน เอตฺถ รมติ -อิติ มโนรมำ.

บทว่า สงฺการภูเตสุ คือ เป็นดังหยากเยื่อ.
สงฺการภูเตสุ -อติิ สงฺการมวิภูเตสุ.

บทว่า ปุถุชฺชเน  ความว่า ซ่ึงโลกิยมหาชนทั้งหลาย ผู้มีชือ่อันได้แล้วอย่างน้ัน เพราะยังกิเลสหนาให้เกิด.
ปุถุชฺชเน -อิติ ปุถูนำ กิเลสานำ ชนนโต เอวำลทธฺนาเม โลกิยมหาชเน.

พระผู้มีพระภาคตรัสคำาน้ีไว้วา่ 
“ดอกบัวมกีลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อันบุคคลทิ้งแล้ว ใกลท้างใหญ่ แม้ไม่สะอาด น่าเกลียด ปฏิกูล, 
ดอกบัวน้ัน พึงเป็นที่ชอบใจ คือ พึงเป็นของน่าใคร่ พึงใจ 
ได้แก่ พึงเป็นของควรประดิษฐานไว้เหนือกระหม่อมแห่งอิสรชนทั้งหลาย มีพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้น 
ชื่อฉันใด;  
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ภิกษุผู้ขีณาสพ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน,  
เมื่อปุถุชน แม้เป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้ว, แม้เกดิในระหวา่งแห่งมหาชน ผู้ไม่มีปัญญา ไม่มีจักษุ 
ย่อมไพโรจน์ล่วงด้วยกำาลังแห่งปัญญาของตน เห็นโทษในกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในการออกบวช ออกบวชแล้ว 
ย่อมไพโรจน์ล่วง แม้ด้วยคุณสกัวา่การบรรพชา, 
แม้ยก (ตน) ข้ึนสู่ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมตุติญาณทัสสนะ ยิ่งกว่าคุณสักว่าการบรรพชาน้ัน 
ก็ย่อมไพโรจน์ คือ งามล่วง ซ่ึงปุถุชนผู้มืดทั้งหลาย.”
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อิทำ วุตตฺำ โหติ “ยถา นาม มหาปเถ ฉฑฑฺิเต สงฺการธานสฺมึ อสจุิเชคุจฺฉปฏิกฺกูเลปิ สจุิคนฺธำ ปทุมำ ชาเยถ 
ตำ ราชราชมหามตตฺาทีนำ มโนรมำ ปิยำ มนาปํ อุปริมตฺถเก ปติฏฺฐานารหเมว ภเวยฺย 
เอวเมว สงฺการภูเตสุปิ ปุถุชฺชเนสุ ชาเตสุ, นิปฺปญฺญสฺส มหาชนสฺส อจกฺขุกสฺส อนฺตเร นิพฺพตฺโตปิ 
อตตฺโน ปญฺญาพเลน กาเมสุ อาทีนวำ เนกฺขมฺเม จ อานิสำสำ ทิสฺวา นิกฺขมิตฺวา ปพพฺชิโต 
ปพฺพชชฺามตฺเตนปิ ตโต อตฺุตรึ สีลสมาธิปฺปญฺญา วิมตฺุตวิิมุตฺติญาณทสฺสนานิ อาโรเปตวฺาปิ 
สมฺมาสมพฺุทฺธสาวโก ขีณาสโว ภิกฺขุ อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน อตกิฺกมิตวฺา วิโรจติ โสภติ -อิติ.

[ครหทินกับสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผล]

ในเวลาจบเทศนา ความตรัสรู้ธรรม ได้มีแล้ว แก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ครหทินและสิริคตุบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
ครหทินฺโน จ สิรคิุตฺโต จ โสตาปตตฺิผลำ ปาปุณึสุ.

๒ คนน้ัน หวา่นทรพัย์ของตนทั้งหมดลงในพระพทุธศาสนาแล้ว.
เต สพฺพำ อตฺตโน ธนำ พุทฺธสาสเน วิปฺปกฺกิรึสุ.

พระศาสดาได้เสดจ็ลุกจากอาสนะ ไปสู่วิหาร.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา วิหารำ อคมาสิ.

ภิกษุทั้งหลาย ยังกถาให้ตั้งข้ึนในโรงธรรมเวลาเย็นว่า 
“น่าเลื่อมใส! ธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์,  ดอกบัวผุดข้ึนทำาลายกองถ่านตะเคียน ชื่อเห็นปานน้ันแล้ว.”
ภิกฺขู สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อโห อจฺฉริยา พุทฺธคณุา นาม, ตถารูปํ นาม ขทีรงฺคารราสึ ภินฺทติฺวา ปทุมานิ อุฏฺฐหึสุ -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” แล้ว จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ดอกบัวผุดข้ึนแต่กองถ่านเพลิง เพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้า ในกาลบัดน้ี ไม่น่าอัศจรรย์, 
ในกาลก่อน ดอกบัวเหล่าน้ัน ก็ผุดข้ึนแล้ว เพื่อเรา แม้ผู้เป็นโพธิสตัว์เป็นไปอยู่ในประเทศญาณ,” 
อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลอ้อนวอนวา่ “ในกาลไร พระเจ้าข้า, ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงทรงนำาอดตีนิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก๑ น้ี ให้พิสดารว่า

“เรามีเทา้ข้ึนเบ้ืองบน มีศีรษะลงเบ้ืองตำ่า จะตกสู่เหวโดยแท้  
เราจักไม่ทำากรรมอันมิใช่ของพระอริยะ;  เชิญท่านรับก้อนข้าวเถิด” 

ดังน้ีแล.
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“อนจฺฉริยำ ภกิฺขเว ยำ มม เอตรหิ พุทฺธภตูสฺส องฺคารราสิโต ปทุมานิ อุฏฐฺิตานิ, 

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓ ตทฏฺฐกถา. ๑/๓๓๘.
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ตานิ ปุพฺเพ ปเทสญาเณ วตฺตมานสฺส โพธิสตตฺภูตสฺสาปิ เม อุฏฺฐหึสุ -อิติ วตวฺา 
“กทา ภนฺเต, อาจิกฺขถ โน -อติิ เตหิ ยาจิโต อตตีำ อาหริตวฺา 

“กามำ ปตามิ นิรยำ อุทฺธำปาโท๑ อวำสิโร 
นานริยำ กริสฺสามิ หนฺท ปิณฺฑำ ปฏิคฺคห -อติิ

อิมำ ขทีรงฺคารชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ -อติิ.

เรื่องครหทิน จบ.
ครหทินฺนวตฺถุ.

ปุปผวรรค วรรณนา จบ.
ปุปฺผวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๔ จบ.
จตตฺุโถ วคฺโค.

๑ อุทฺธปาโท -อิติปิ อตฺถิ.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๓. ตทฏฺฐกถา ๑ - /๓๓๘.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๔๕ • ๕. พาลวรรค วรรณนา • ๕. พาลวรรค วรรณนา

๕. พาลวรรค วรรณนา
๕. พาลวคฺควณฺณนา 



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๔๖ • ๑. เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึง่ • ๑. เร่ืองบุรุษคนใดคนหน่ึง

๑. เรือ่งบุรุษคนใดคนหนึ่ง
๑. อญฺญตรปุริสวตฺถุ. 

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ทีฆา ชาครโต รตตฺิ” เป็นต้น.
“ทีฆา ชาครโต รตตฺิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปเสนทิโกสลญฺเจว อญฺญตรญฺจ ปุริสำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระราชาประทักษิณพระนคร]

ได้ยินวา่ ในวันมหรสพวันหน่ึง พระราชา พระนามว่าปเสนทิโกศล ทรงช้างเผือกลว้นเชือกหน่ึง ชื่อปุณฑรีกะ
ซ่ึงประดับประดาแล้ว ทรงทำาประทักษิณพระนครด้วยอานุภาพแห่งพระราชาอันใหญ่.
ราชา กิร ปเสนทิโกสโล เอกสฺมึ ฉณทิวเส อลงฺกตปฺปฏิยตตฺำ สพฺพเสตำ เอกำ ปุณฺฑรีกำ นาม หตฺถึ อารุยฺห 
มหนฺเตน ราชานุภาเวน นครำ ปทกฺขิณำ กโรติ.

เมื่ออาชญาเป็นเหตุให้บุคคลลุกไป เป็นไปอยู่,๑  มหาชนถูกราชบุรุษโบย ดว้ยวตัถุมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น 
หนีไป ก็ยังเอี้ยวคอกลับและดูอยู่น่ันแล.
อุสฺสารณาย วตตฺมานาย, เลฑฺฑุทณฑฺาทีหิ โปถิยมาโน มหาชโน ปลายนฺโต คีวำ ปรวิตฺเตตฺวาปิ โอโลเกติเยว.

ได้ยินวา่ ข้อน้ี เป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลาย ทรงถวายดีแล้ว.
ราชูนำ กริ สุทินฺนทานสฺเสตำ ผลำ.

[อำานาจความรกั]

ภรรยาของทุคคตบุรุษแม้คนใดคนหน่ึง ยืนอยูท่ี่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น เปิดบานหน้าตา่งบานหน่ึง 
พอแลดพูระราชาแล้วก็หลบไป.
อญฺญตรสฺสาปิ ทุคฺคตปุริสสฺส ภริยา สตฺตภูมกิสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล ฐิตา เอกำ วาตปานสฺส กวาฏำ ววิรติฺวา 
ราชานำ โอโลเกตฺวา ว อปคจฺฉิ.

การหลบไปของหญิงน้ัน ปรากฏแก่พระราชา ราวกับว่า พระจันทร์เพ็ญเข้าไปสู่กลีบเมฆ.
รญฺโญ ปุณฺณจนฺโท วลาหกนฺตรำ ปวิฏฺโฐ วิย อุปฏฺฐาสิ.

ท้าวเธอ ทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ในหญิงน้ัน เป็นประหน่ึงวา่ ถึงอาการพลัดตกจากคอช้าง 
ทรงรีบทำาประทักษิณพระนครแล้ว เสด็จเข้าสู่ภายในพระราชวัง 
ตรัสกะอมาตย์คนสนิทนายหน่ึงว่า “ปราสาทที่เราแลดูในที่โน้น เธอเห็นไหม?”
โส ตสฺสา ปฏิพทฺธจติฺโต หตฺถิกฺขนฺธโต ปตนาการปฺปตฺโต วิย หุตฺวา ขิปฺปํ นครำ ปทกฺขิณำ กตวฺา อนฺเตปุรำ ปวิสิตวฺา 
เอกำ วิสฺสาสิกำ อมจฺจำ อาห “อสุกฏฺฐาเน เต มยา โอโลกติปาสาโท ทิฏฺโฐ -อิติ.

อมาตย์. เห็น พระเจ้าข้า.

๑ หมายความว่า ตำารวจกำาลังทำาการขับไล่คนไม่ให้ยืนเกะกะทางเสด็จ.
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“อาม เทว -อติิ.

พระราชา. เธอได้เห็นหญิงคนหน่ึงในปราสาทน้ันไหม?
“ตตฺเถกำ อติฺถึ อทฺทส -อิติ.

อมาตย์. ได้เห็น พระเจ้าข้า.
“อทฺทสำ เทว -อติิ.

พระราชา. เธอจงไป, จงรู้ความที่หญิงน้ัน มีสามีหรือไม่มีสามี.
“คจฺฉ ตสฺสา สสฺสามิกอสฺสามกิภาวำ ชานาหิ -อติิ.

อมาตย์น้ันไปแล้ว ทราบความที่หญิงน้ันมีสามี จึงมากราบทูลแก่พระราชาวา่ “หญิงน้ันมีสามี.”
โส คนฺตฺวา ตสฺสา สสฺสามกิภาวำ ญตวฺา อาคนฺตวฺา “รญฺโญ สสฺสามิกา -อิติ อาโรเจสิ.

ทีน้ัน เมื่อพระราชา ตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงเรียกสามีของหญิงน้ันมา,” อมาตย์น้ัน ไปพูดว่า 
“มาน่ีแน่ะ นาย, พระราชารับสั่งหาทา่น.”
อถ รญฺญา “เตนหิ ตสฺสา สามกิำ ปกฺโกสาหิ -อติิ วุตฺเต, โส คนฺตฺวา “เอหิ โภ, ราชา ตำ ปกฺโกสติ -อติิ อาห.

บุรุษน้ันคิดวา่ “อันภัยพึงบังเกิดข้ึนแก่เรา เพราะอาศัยภรรยา” เมื่อไม่อาจจะขัดขืนพระราชอาญา 
จึงได้ไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยู่แล้ว.
โส “ภริยำ เม นิสฺสาย ภเยน อุปฺปนฺเนน ภวติพพฺำ -อิติ จินฺเตตฺวา รญฺโญ อาณำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺโต 
คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทติฺวา อฏฺฐาสิ.

ขณะน้ัน พระราชา ตรัสกะบุรุษน้ันวา่ “เธอจงบำารุงเรา.”
อถ นำ ราชา “มำ อุปฏฺฐาหิ -อิติ อาห.

บุรุษ. ข้าแต่สมมติเทพ อยา่เลย,  ข้าพระองค์ ทำาการงานของตน ถวายสว่ยแด่พระองค์อยู่, 
การเลี้ยงชพีน้ันแล จงมีแก่ข้าพระองค์เถิด.

“อลำ เทว, อหำ อตตฺโน กมฺมำ กตวฺา ตุมฺหากำ สุงฺกำ ททามิ, สา เอว เม ชีวกิา โหตุ -อิติ.

พระราชา ตรัสว่า “เราไม่มีความต้องการด้วยสว่ยของเธอ, จำาเดิมแตว่ันน้ีไป เธอจงบำารุงเรา” 
แล้วให้พระราชทานโล่และอาวุธแก่บุรุษน้ัน.
“ตว สุงฺเกน มยฺหำ อตฺโถ นตฺถิ, อชฺชโต ปฏฺฐาย มำ อุปฏฺฐาหิ -อิติ ตสฺส ผลกญฺจ อาวธุญฺจ ทาเปสิ.

ได้ยินวา่ พระราชา ไดท้รงดำารอิย่างน้ีวา่ “เราจักยกโทษบางอยา่งของเขาข้ึนแล้วฆ่าเสีย ริบเอาภรรยา.”
เอวำ กริสฺส อโหสิ “กญฺจิเทวสฺส โทสำ อาโรเปตฺวา ฆาเตตวฺา ภริยำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ.

ทีน้ัน เขากลวัแต่มรณภัย เป็นผู้ไม่ประมาท บำารุงพระราชาน้ันแล้ว.
อถ นำ โส มรณภยภีโต อปฺปมตฺโต หุตวฺา อุปฏฺฐาสิ.

พระราชาไม่ทรงเห็นช่อง (โทษ) แห่งบุรุษน้ัน เมื่อความเร่ารอ้นเพราะกามเจริญอยู่ ทรงดำาริวา่ 
“เราจะยกโทษของบุรุษน้ันข้ึนสักอย่างหน่ึง แล้วลงราชอาญา” จึงรับสั่งให้เรียกบุรุษน้ันมาแล้ว ตรัสอยา่งน้ีว่า 
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“ผู้เจริญ เธอจงไปจากที่น้ีสู่ทีช่ื่อโน้น แห่งแม่นำ้า ในที่สุดประมาณ ๕ โยชน์ 
นำาเอาดอกโกมุทดอกอุบลและดินสีอรุณมา (ให้ทัน) ในเวลาเราอาบนำ้าในเวลาเย็น, 
ถ้าเธอไม่พึงมาในขณะน้ัน, เราจักลงอาญาแก่เธอ.”
ราชา ตสฺส วิวรำ อปสฺสนฺโต, กามปรฬิาเห วฑฺฒนฺเต๑, “เอกมสฺส โทสำ อาโรเปตฺวา ราชาณำ กริสฺสามิ -อิติ 
ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา เอวมาห “อมฺโภ อิโต ปญฺจโยชนมตฺถเก นทิยา อสุกฏฺฐานำ นาม คนฺตฺวา 
สายำ มม นหานเวลาย กุมุทุปฺปลานิ เจว อรุณวตีมตฺติกญจฺ อาหร, สเจ ตสฺมึ ขเณ นาคจฺเฉยฺยาสิ, อาณำ เต กริสฺสามิ -อติิ.

[ความลำาบากในราชสำานัก]

ได้ยินวา่ เสวก๒ ลำาบากกวา่ทาสแม้ทั้ง ๔.
เสวโก กิร จตูหิปิ ทาเสหิ กิลิฏฺฐตโร.

จริงอยู่ ทาสทั้งหลาย มีทาสที่เขาไถ่มาด้วยทรัพย์เป็นต้น ยังได้เพื่อจะพูดว่า “ผมปวดศีรษะ, ผมปวดหลัง” แล้วพักผ่อน.
ธนกฺกตีาทโย หิ ทาสา “สีสำ เม รุชฺชติ, ปิฏฺฐิ เม รุชฺชติ -อติิ วตฺวา อจฺฉิตุำ ลภนฺติ.

คำาทีท่าสทั้งหลายกลา่วแล้วได้พกัผ่อนน้ัน ย่อมไม่มีแก่เสวก, เสวกควรทำาการงานตามรับสั่งเท่าน้ัน;  
เพราะเหตุน้ัน บุรุษน้ัน คดิอยู่วา่ “เราต้องไปเป็นแน่แท้,  
ชื่อวา่ดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล ย่อมเกิดในภพแห่งนาค, เราจักได้ที่ไหน?” 
กลัวแต่มรณภัย ไปเรือนแล้ว กล่าวว่า “หล่อน ภัตสำาหรับฉันสำาเร็จแล้วหรอื?” 
เสวกสฺเสตำ นตฺถิ, อาณตตฺกมฺมำ กาตุเมว วฏฺฏติ,  ตสฺมา โส “อวสฺสำ มยา คนฺตพฺพำ, 
กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกา นาม นาคภวเน อุปฺปชฺชติ, อหำ กุหึ ลภิสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต มรณภยภีโต เคหำ คนฺตฺวา 
“ภทฺเท นิฏฺฐิตำ เม ภตฺตำ -อติิ อาห.

ภรรยา กล่าวว่า “ยังตั้งอยู่บนเตา นาย.” 
“อุทฺธนมตฺถเก สามิ -อติิ.

เขาไม่อาจจะรออยู่ จนกว่าภรรยาจะปลงภัตลงได้ จึงให้ภรรยาเอากระบวยตักนำ้าข้าว เท (ปนกับ) ข้าวที่แฉะน้ันเอง 
ลงในกระเช้า พร้อมดว้ยกับตามแตจ่ะได้ ถือเอาแล้ว เดินดุ่มไปแล้วสิ้นทางโยชน์หน่ึง.
โส ยาว ภตฺตำ โอตรติ ตาว สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺโต อฬุุงฺเกน กญฺชิกำ หราเปตฺวา 
ยถาลทฺเธน พฺยญฺชเนน สทธฺึ อลฺลเมว ภตตฺำ ปจฺฉิยำ โอปีเฬตฺวา อาทาย โยชนิกำ มคฺคำ ปกฺขนฺโต.

เมื่อเขากำาลังเดินไปน่ันแหละ ภัตได้สุกแล้ว.
ตสฺส คจฺฉนฺตสฺเสว ภตฺตำ ปกฺกำ อโหสิ.

เขาแบ่งภัตไว้หน่อยหน่ึง ทำาไม่ให้เป็นเดนบริโภคอยู่ พบคนเดินทางคนหน่ึง จึงกล่าววา่ 
“ภัตหน่อยหน่ึงเท่าน้ัน ฉันแบ่งออกทำาไม่ให้เป็นเดนมีอยู่,  เธอจงรับไปบรโิภคเถิด นาย.”

๑ สี. ยุ. วฑฺฒนฺโต.
๒ เสวกะ, คนใช้, ข้าราชการในราชสำานัก
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โส อนุจฺฉิฏฺฐำ กตวฺาว โถกำ ภตฺตำ อปเนตฺวา ภุญฺชนฺโต เอกำ อทธฺิกำ ทิสฺวา 
“มยา อปนีตำ โถกำ อนุจฺฉิฏฺฐำ ภตฺตเมว อตฺถิ, คเหตฺวา ภุญฺช สามิ -อติิ.

เขารับไปบรโิภคแล้ว.
โส คณฺหิตวฺา ภุญฺชิ.

แม้บุรุษนอกน้ี บริโภคแล้ว ก็โปรยภัตลงในนำ้ากำามือหน่ึง บ้วนปากแล้ว ประกาศข้ึน ๓ ครั้งด้วยเสียงอันดังวา่ 
“ขอพวกนาค ครุฑและเทวดา ผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่นำ้าน้ี จงฟังคำาของข้าพเจ้า;  
พระราชาทรงปรารถนาจะลงอาชญาแก่ข้าพเจ้า ทรงบังคับข้าพเจ้าว่า 
“เธอจงนำาเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมา,”  
ก็ภัตที่ข้าพเจ้าให้แก่มนุษย์เดินทางแล้ว, ทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วน้ัน มีอานิสงส์ตั้งพัน,  
ภัตที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในนำ้า, ทานที่ข้าพเจ้าให้น้ันมีอานิสงส์ตั้งร้อย, 
ข้าพเจา้ให้ผลบุญประมาณเท่าน้ี ให้เป็นส่วนบุญแก่ทา่นทั้งหลาย;  
ท่านทั้งหลายจงนำาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมาให้แก่ข้าพเจา้เถิด.”
อิตโรปิ ภุญฺชิตวฺา เอกำ ภตตฺมุฏฺฐึ อุทเก ขิปิตฺวา มุขำ วิกฺขาเลตฺวา มหนฺเตน สทฺเทน 
“อิมสฺมึ นทีปเทเส อธิวตฺถา นาคา สุปณฺณา เทวตา จ วจนำ เม สณุนฺตุ, 
ราชา มยฺหำ อาณำ กตตฺุกาโม ‘กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตตฺิกำ อาหราติ มำ อาณาเปสิ, 
อทฺธกิมนุสฺสสฺส จ เม ภตฺตำ ทินฺนำ, ตำ สหสฺสานิสำสำ,  อุทเก มจฺฉานำ ทินฺนำ, ตำ สตานิสำสำ, 
เอตฺตกำ ปุญฺญผลำ ตุมฺหากำ ปตฺตึ กตวฺา เทมิ, มยฺหำ กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกำ อาหรถ -อิติ ติกฺขตตฺุำ อนุสฺสาเวสิ.

พญานาค ผู้อาศัยอยู่ในประเทศน้ัน ได้ยินเสียงน้ัน จึงไปสู่สำานักบุรุษน้ัน ดว้ยเพศแห่งคนแก่ กล่าวว่า 
“ท่านพูดอะไร?”
ตตฺถ อธิวตฺโถ นาคราชา ตำ สทฺทำ สุตฺวา มหลฺลกเวเสน ตสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺา “กึ วเทสิ -อิติ อาห.

บุรุษน้ัน จึงกลา่วซำ้าอยา่งน้ันน่ันแหละ,  เมื่อพญานาค กล่าวว่า “ท่านจงให้ส่วนบุญน้ันแก่เรา,” 
จึงกลา่ววา่ “เราให้ นาย”.
โส ปุนปิ ตเถว วตฺวา, “มยฺหำ ตำ ปตฺตึ เทหิ -อิติ วุตฺเต, “เทมิ สามิ -อติิ อาห.

เมื่อพญานาค กลา่วแม้อีกวา่ “ทา่นจงให้,” กก็ล่าว (ยืนคำา) วา่ “เราให้นาย.” 
ปุนปิ “เทหิ -อติิ วุตฺเต, “เทมิ สามิ -อิติ อาห.

พญานาคน้ัน ให้นำาสว่นบุญมาอยา่งน้ันสิ้น ๒-๓ คราวแล้ว จึงไดใ้ห้ดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล (แก่บุรุษน้ัน).
เอวำ โส เทฺว ตโย วาเร ปตตฺึ อาหราเปตฺวา กุมุทุปฺปเลหิ สทฺธึ อรุณวตีมตฺติกำ อทาสิ.

ฝ่ายพระราชา ทรงดำาริวา่ 
“ธรรมดามนุษย์ทั้งหลาย มีมนต์มาก,  ถ้าบุรุษน้ัน พึงได้ (ของน้ัน) ดว้ยอุบายบางอย่างไซร้,  กิจของเราก็ไมพ่ึงสำาเรจ็,” 
ราชา ปน จินฺเตสิ “มนุสฺสา นาม พหุมนฺตา, สเจ โส เกนจิ อุปาเยน ลเภยฺย, กจิฺจำ เม น นิปฺปชฺเชยฺย -อิติ.

ท้าวเธอรับสั่งให้ปิดประตู (เมือง) เสียแต่วันทีเดียว แล้วให้นำาลูกดาลไปยังสำานักของพระองค์.
โส สกาลสฺเสว ทวฺารำ ปิทหาเปตวฺา มุทฺทิกำ อตฺตโน สนฺติกำ อาหราเปสิ.
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บุรุษแม้นอกน้ี มาทันในเวลาพระราชาทรงสรงสนานเหมือนกัน เมื่อไม่ได้ประตู จึงเรียกคนยามประตู กล่าวว่า 
“ท่านจงเปิดประตู.” 
อิตโรปิ ปุริโส รญฺโญ นหานเวลายเมว อาคนฺตฺวา ทวฺารำ อลภนฺโต ทฺวารปาลำ ปกฺโกสิตวฺา “ทวฺารำ วิวร -อติิ อาห.

คนยามประตกูล่าวว่า “เราไม่อาจจะเปิดได้, พระราชารับสั่งให้นำาลูกดาลไปสู่พระราชมณเฑียรแต่กาลยังวันทีเดียว.” 
“น สกฺกา วิวรติุำ, ราชา สกาลสฺเสว มุทฺทกิำ ราชเคหำ หราเปสิ -อติิ.

บุรุษน้ัน แม้บอกว่า “เราเป็นราชทูต, ท่านจงเปิดประตู” เมื่อไม่ได้ประตู จึงคดิวา่ 
“บัดน้ี เราจะไม่มีชีวิต, เราจกัทำาอยา่งไรหนอแล?” 
แล้วโยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบน แขวนดอกไม้ไว้บนธรณีประตูน้ัน ตะโกนร้องข้ึน ๓ ครั้งว่า 
“ชาวพระนคร ผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย จงรู้ความที่กจิอันข้าพเจ้าทำาตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิด; 
พระราชาทรงใคร่จะยังเราให้พินาศ ด้วยเหตุไม่สมควร” แล้วคดิอยู่วา่ 
“เราจกัไปที่ไหนหนอแล?” ได้ทำาความตกลงใจว่า “ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย มีใจอ่อนโยน, เราจกัไปสู่วิหารแล้วนอน.” 
โส “ราชทูโต อหำ, ทวฺารำ วิวร -อติิ วตฺวาปิ ทฺวารำ อลภนฺโต “นตฺถิ เม อทิานิ ชวีิตำ, กินฺนุ โข กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ทฺวารสฺส อุปริอุมฺมาเร มตฺตกิาปิณฺฑำ ขิปิตฺวา ตสฺสุปริ ปุปฺผานิ ลคฺเคตฺวา มหาสทฺทำ กโรนฺโต 
“อมฺโภ นครวาสิโน, มยา รญฺโญ อาณตฺติยา กตภาวำ ชานาถ, ราชา มำ อการเณน วินาเสตุกาโม -อติิ ติกฺขตฺตุำ วิรวิตวฺา 
“กตฺถ นุ โข คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต “ภิกฺขู นาม มุทุหทยา, วิหารำ คนฺตวฺา นิปชฺชิสฺสามิ -อิติ สนฺนิฏฺฐานมกาสิ.

ธรรมดาสัตว์เหล่าน้ี ในเวลาได้รับสุข ไม่ทราบแม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ พอถูกทกุข์ครอบงำา จึงปรารถนาจะไปวิหาร;
อิเม นาม สตฺตา สุขิตกาเล ภิกฺขูนำ อตฺถิภาวำปิ อชานิตวฺา ทุกฺขาภิภูตาว วิหารำ คนฺตุกามา โหนฺติ, 

เพราะเหตุน้ัน แม้บุรุษน้ัน ก็คดิว่า “ที่พึ่งอยา่งอื่นของเราไม่มี” จึงไปยังวิหาร นอนอยู่ในที่สำาราญแห่งหน่ึง.
ตสฺมา โสปิ “อญฺญำ เม ตาณำ นตฺถิ -อติิ วิหารำ คนฺตฺวา เอกสฺมึ ผาสุกฏฺฐาเน นิปชฺชิ.

แม้เมื่อพระราชา ไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรี ทรงรำาพึงถึงหญิงอยู่, ความรุ่มร้อนเพราะกามเกิดข้ึนแล้ว.
รญฺโญปิ ตำ รตฺตึ นิทฺทำ อลภนฺตสฺส อติฺถึ อนุสฺสรนฺตสฺส, กามปรฬิาโห อุปฺปชฺชิ.

ท้าวเธอทรงคดิวา่ “ในขณะที่ราตรีสว่างแล้วน่ันแหละ เราจกัให้ฆ่าบุรุษน้ันเสีย แล้วให้นำาเอาหญิงน้ันมา.”
โส จินฺเตสิ “วิภาตกฺขเณเยว ตำ ปุริสำ ฆาเตตวฺา ตำ อติฺถึ อาเนสฺสามิ -อิติ.

[เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. ส. น. โส.]

ในขณะน้ันน่ันแล บุรุษ ๔ คน ที่เกิดในนรกชื่อโลหกุมภี ซ่ึงลึกได้ ๖๐ โยชน์ ถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่ 
ดุจข้าวสารในหม้อที่กำาลังเดือดพลา่น (จมลงไป) ถึงพื้นภายใต้ ๓ หมื่นปีแล้ว  (ลอดข้ึนมา) ถึงที่ขอบปากอีกโดย ๓ หมื่นปีอีก.
ตสฺมึ ขเณเยว สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพพฺตตฺา จตตฺาโร ปุริสา ปกฺกุฏฺฐิตาย อกฺุขลิยา ตณฑฺุลา วิย 
สมฺปริวตฺตกา ปจฺจมานา ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ เหฏฺฐิมตลำ ปตฺวา อปเรหิ ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ ปุน มุขวฏฺฏึ ปาปุณึสุ.

สัตว์นรกเหล่าน้ัน ยกศรีษะข้ึนและดูกันและกันแล้ว ปรารถนาเพื่อจะกลา่วคาถาตนละคาถา (แต่) ไม่อาจจะกล่าวได้ 
จึงกลา่วอักษรตนและอักษร แล้วหมุนกลับไปสู่โลหกุมภีอย่างเดิม.
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เต สีสำ อุกฺขิปิตวฺา อญฺญมญฺญำ โอโลเกตฺวา เอเกกำ คาถำ วตฺตกุามา วตฺตุำ อสกฺโกนฺตา เอเกกำ อกฺขรำ วตฺวา ปรวิตฺตติฺวา 
โลหกุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา.

พระราชา เมื่อไม่ทรงได้การหลับ ได้ยินเสียงน้ันในระหว่างแห่งมัชฌิมยาม ทรงหวาดหวั่น มีพระหทัยสะดุ้ง ทรงดำารวิ่า 
“อันตรายแห่งชีวิต จักมีแก่เราหรือหนอ? หรือจักมีแก่พระอัครมเหสี, หรือราชสมบัติของเราจักพินาศ?,” 
ไม่อาจหลับพระเนตรทั้ง ๒ ไดต้ลอดคืนยังรุ่ง.
ราชา นิทฺทำ อลภนฺโต มชฺฌิมยามสมนนฺตเร ตำ สทฺทำ สุตวฺา ภีโต อตฺุรสตฺมานโส 
“กินฺนุ โข มยฺหำ ชวีิตนฺตราโย ภวิสฺสติ, อุทาหุ อคฺคมเหสิยา, อุทาหุ เม รชฺชำ วินสฺสิสฺสติ -อติิ จินฺเตนฺโต 
สกลรตฺตึ อกฺขีนิ นิมฺมิลิตุำ นาสกฺขิ.

พอเวลาอรณุข้ึน ทา้วเธอรับสั่งให้หาปุโรหิตมาแล้ว ตรัสว่า 
“อาจารย์ เสียงที่น่ากลัวอยา่งใหญ่ เราได้ยินในระหวา่งแห่งมัชฌิมยาม, 
เราไม่ทราบวา่ ‘อันตรายจักมีแกร่าชสมบัติ หรือแก่พระมเหสี แก่เราหรือแก่ใคร?’ เพราะเหตุน้ัน เราจึงให้เชิญท่านมา.”
โส อรุณุคฺคมนกาเลเยว ปุโรหิตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อาจริย มชฺฌิมยามสมนนฺตเร มหนฺตา เภรวสทฺทา สุตา, 
‘รชฺชสฺส วา มเหสิยา วา มยฺหำ วา กสฺส อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ น ชานามิ, เตน เม ตวฺำ ปกฺโกสิโต -อิติ อาห.

[พราหมณ์โง่แนะนำาให้พระราชาบูชายัญ]

ปุโรหิต. ข้าแต่มหาราช เสียงที่พระองค์ทรงสดับอย่างไร?
“มหาราช กินฺเต สทฺทา สุตา -อติิ.

ราชา. อาจารย์ เราได้ยินเสียงเหล่าน้ีวา่ ‘ทุ. ส. น. โส.’ ทา่นจงใคร่ครวญผลสำาเร็จแห่งเสียงเหล่าน้ีดู.
“อาจริย  ‘ทุอติิ ‘สอิติ ‘นอิติ ‘โสอิติ อิเม สทฺเท อสฺโสสึ,  อิเมสำ นิปฺผตฺตึ อุปธาเรหิ -อติิ.

เหตุอะไรๆ ย่อมไม่ปรากฏแกพ่ราหมณ์ ราวกะเข้าไปสู่ที่มืดใหญ่.
“พรฺาหฺมณสฺส มหนฺธการำ ปวิฏฺฐสฺส วิย น กิญจฺิ ปญฺญายติ.

ปุโรหิตน้ันกลัวว่า “ก็เมื่อเราทูลวา่ ‘ข้าพระองค์ไมท่ราบ’ ดังน้ี ลาภสักการะของเราจักเสื่อม” จึงทูลว่า 
“ข้าแต่มหาราช เหตุน้ีหนัก.”
“น ชานามิ -อิติ วุตฺเต, ปน “ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสฺสติ -อิติ ภายิตวฺา “ภาริยำ มหาราช -อิติ อาห.

ราชา. เหตุอะไร? อาจารย์.
“กึ อาจริย -อติิ.

ปุโรหิต. อันตรายแห่งชีวติ จะปรากฏแก่พระองค์.
“ชีวตินฺตราโย เต ปญฺญายติ -อิติ.

พระราชาทรงหวาดหวั่นตั้ง ๒ เท่า ตรัสว่า “อาจารย์ เหตุเครื่องบำาบัดอะไรๆ มีอยู่หรือ?”
โส ทิคณุำ ภีโต “อาจริย อตฺถิ กิญฺจิ ปฏิฆาตการณำ -อติิ อาห.
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ปุโรหิต. มีอยู่มหาราช, พระองค์อย่าทรงหวาดหวั่นเลย, ข้าพระองค์รูพ้ระเวท ๓๑.
“อตฺถิ มหาราช, มา ภายิ, อหำ ตโย เวเท ชานามิ -อติิ.

ราชา. เราได้อะไรเล่า? จึงจะควร.
“กึ ปน ลทธฺุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ปุโรหิต. ขอเดชะ พระองค์ทรงบูชายัญ มีสตัว์อยา่งละ ๑๐๐ ทุกอย่างแล้ว จักไดช้ีวิต.
“สพพฺสตำ ยญฺญำ ยชิตวฺา ชีวติำ ลภิสฺสสิ เทว -อิติ.

ราชา. ได้อะไร? จึงควร
“กึ ลทธฺุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ปุโรหิตน้ัน เมื่อจะให้จับปาณชาตชินิดหน่ึงๆ ให้ได้ชนิดละ ๑๐๐ อย่างน้ี คอื ชา้ง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ โคอุสภะ ๑๐๐ 
แม่โคนม ๑๐๐ แพะ ๑๐๐ แกะ ๑๐๐ ไก่ ๑๐๐ สุกร ๑๐๐ เด็กชาย ๑๐๐ เด็กหญิง ๑๐๐, จึงคิดวา่ 
“ถ้าเราจักให้จับเอาแต่จำาพวกเน้ือเท่าน้ัน, ชนท้ังหลายก็จะพูดว่า ‘ปุโรหิต ให้จับเอาแต่สัตว์ท่ีเป็นของกินได้สำาหรับตนเท่าน้ัน;” 
เพราะเหตุน้ัน จึงให้จับทั้งพวก ช้าง ม้า และมนุษย์ (ดว้ย).
“หตฺถิสตำ อสฺสสตำ อุสภสตำ เธนุสตำ อชสตำ อุรพฺภสตำ กุกฺกุฏสตำ สูกรสตำ ทารกสตำ ทาริกาสตำ -อิติ 
เอวำ เอเกกำ ปาณชาตึ สตำ สตำ กตฺวา คณฺหาเปนฺโต 
“สเจ มิคชาติเมว คณฺหาเปสฺสามิ, ‘อตฺตโน ขาทนียเมว คณฺหาเปตตีิ วกฺขนฺติ -อิติ ตสฺมา หตฺถิ อสฺสมนุสฺเสปิ คณฺหาเปสิ.

พระราชาทรงดำารวิ่า “ความเป็นอยู่ของเราน่ันแหละเป็นลาภของเรา” จึงตรัสว่า “ท่านจงจับสัตว์ทุกชนิดเร็ว.”
ราชา “มม ชีวติเมว มยฺหำ ลาโภ -อิติ จินฺเตตฺวา “สพฺพปาเณ สีฆำ คณฺห -อิติ อาห.

พวกมนุษย์ผู้ที่ไดร้ับสั่ง ก็จับเอามากเกินประมาณ.
อาณตฺตมนุสฺสา อธกิตเร คณฺหึสุ.

[บาลีโกสลสังยุต]

จริงอยู่ พระธรรมสังคาหกาจารย์ กล่าวแม้คำาน้ีไวใ้นโกสลสังยุตว่า 
“ก็โดยสมัยน้ันแล ยัญใหญ่เป็นอาการปรากฏเฉพาะ แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแล้ว, 
โคอุสภะ ๕๐๐ ลูกโคผู้ ๕๐๐ ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนำาเข้าไปหาหลักแล้ว เพื่อประโยชน์แก่ยัญ, 
สัตว์เหล่าน้ันแม้ใด คือทาสก็ดี, ทาสีก็ดี, คนใช้กด็ี, กรรมกรกด็ี, ย่อมมีเพื่อยัญน้ัน, 
สัตว์แม้เหล่าน้ัน ถูกเขาคุกคามดว้ยอาชญา ถูกภัยคุกคามแล้ว มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ 
ทำาบรกิรรม (ครำ่าครวญ) อยู่.”๒

วตฺุตำปิ เจตำ โกสลสำยุตฺเต๓ “เตน โข ปน สมเยน รญฺโญ ปเสนทิโกสลสฺส มหายญโฺญ ปจฺจุปฏฺฐิโต โหติ, 
ปญฺจ จ อุสภสตานิ  ปญฺจ จ วจฺฉตรสตานิ  ปญฺจ จ วจฺฉตริสตานิ  ปญฺจ จ อชสตานิ  ปญฺจ จ อรุพฺภสตานิ ถุณูปนีตานิ โหนฺติ

๑ เวท ๓ คือ อิรุพเพท เป็นคัมภีร์มีคาถากล่าวถึงช่ือเทวดาและอ้อนวอนขอให้ช่วยกำาจัดภยัต่างๆ ๑   
ยชุพเพท เป็นคัมภีร์กล่าวถึงพิธีการบูชายัญ เช่น เซ่นสรวงต่างๆ ๑   สามเพท เป็นคัมภีร์กล่าวถึงอุบายชนะศึก ๑.

๒ สำ. ส. ๑๕/๑๐๙.
๓ สำ. ส. ๑๕/๑๐๙.
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ยญฺญตฺถาย, 
เยปิสฺส เต โหนฺติ ‘ทาสา -อติิ วา ‘ทาสี -อติิ วา๑ ‘เปสฺสา -อติิ วา ‘กมฺมกรา -อติิ วา, 
เตปิ ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา ปริกมฺมานิ กโรนฺติ -อติิ.

[พระนางมลัลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์]

มหาชน ครำ่าครวญอยู่เพื่อประโยชน์แก่หมู่ญาติของตนๆ ได้ร้องเสียงดังแล้ว; 
มหาชโน อตฺตโน อตฺตโน ญาตีนำ อตฺถาย ปริเทวมาโน มหาสทฺทมกาสิ.

เสียงน้ัน ได้เป็นราวกะวา่เสียงถล่มแห่งมหาปฐพี.
มหาปฐวีอุทรฺิยนสทฺโท วิย อโหสิ.

ครั้งน้ัน พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับเสียงน้ันแล้ว เสด็จไปสู่ราชสำานัก ทูลถามวา่ “ข้าแต่มหาราช เพราะเหตุไรหนอแล? 
พระอินทรีย์ของพระองค์ไม่เป็นปกติ, พระองค์ย่อมทรงปรากฏดุจมพีระรูปอิดโรย.”
อถ มลฺลิกา เทวี ตำ สตฺุวา รญฺโญ สนฺติกำ คนฺตวฺา 
“กึ นุ โข เต มหาราช อินฺทรฺิยานิ อปากตกิานิ, กิลนฺตรูปา วิย ปญฺญายถ -อิติ ปุจฺฉิ.

ราชา. ประโยชน์อะไรของเธอเล่า? มัลลิกา,  เธอไม่รู้อสรพิษเลื้อยอยู่ในที่ใกล้หูของเราหรอื?
“กึ ตุยฺหำ มลฺลิเก, ตวฺำ มม กณฺณมูเล อาสวีิสำ คจฺฉนฺตำ น ชานาสิ -อิติ.

มัลลิกา. น่ันเหตุอะไร? พระเจ้าข้า.
“กึ ปเนตำ เทว -อิติ.

ราชา. ในสว่นราตรี เราได้ยินเสียงชื่อเห็นปานน้ี, 
เราจึงถามปุโรหิต ได้สดับวา่ ‘อันตรายแห่งชีวิตย่อมปรากฏแก่พระองค์, 
พระองค์ทรงบูชายัญ มีสตัว์ชนิดละ ๑๐๐ ทุกชนิดแล้ว จักได้ชวีิต’.
จึงคิดวา่ ‘ความเป็นอยู่ของเราน่ันแหละ เป็นลาภของเรา’ จึงสั่งให้จับสัตว์เหล่าน้ีไว้แล้ว.

“รตตฺิภาเค เม เอวรูโป นาม สทฺโท สุโต, โสหำ ปุโรหิตำ ปุจฺฉิตฺวา 
‘ชวีิตนฺตราโย เต ปญฺญายติ, สพฺพสตำ ยญฺญำ ยชิตวฺา ชีวิตำ ลภิสฺสสีติ สุตฺวา 
‘มม ชีวติเมว มยฺหำ ลาโภติ อิเม ปาเณ คณฺหาเปสึ -อติิ.

พระนางมัลลิกาเทวี ทูลว่า “ข้าแต่มหาราช พระองค์เป็นคนบอดเขลา; 
ทรงมีภกัษามาก พระองค์ย่อมเสวยโภชนะอันหุงดว้ยข้าวตั้งทะนาน มีสูปะและพยัญชนะหลากๆ หลายอยา่ง, 
พระองค์ทรงราชย์ในแคว้นทั้ง ๒ ก็จริง, แตพ่ระปัญญาของพระองค์ยังเขลา.”
มลฺลิกา เทวี “อนฺธพาโลสิ มหาราช, กิญฺจาปิ มหาภกฺโขสิ, อเนกสูปพฺยญชฺนวิกตึ๒ โภชนโทณปากำ ภุญฺชสิ, 
ทฺวีสุ รฏฺเฐสุ รชฺชำ กาเรสิ, ปญฺญา ปน เต มนฺทา -อิติ อาห.

ราชา. เพราะเหตุไร? เธอจึงพูดอยา่งน้ัน.

๑ ปาลิยำ อยมฺปาโฐ น ทิสฺสติ ญ.ว.
๒ สี. ม. ยุ. … วิกติกำ.
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“กสฺมา เอวำ วเทสิ -อติิ.

มัลลิกา. การได้ชีวติของคนอื่นเพราะการตายของคนอื่น  พระองค์เคยเห็น ณ ที่ไหน? 
เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงเชื่อถ้อยคำาของพราหมณ์ผู้อันพาลแล้ว โยนทกุข์ไปในเบ้ืองบนของมหาชนเล่า? 
พระศาสดา ผู้เป็นอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลก มีพระญาณไม่ขัดข้องในกาลทั้งหลายมีอดตีกาลเป็นต้น 
ประทับอยู่ในพระวิหารใกล้เคียง,  พระองค์ทูลถามพระศาสดาน้ันแล้ว 
จงทรงทำาตามพระโอวาทของพระองค์เถิด.

“กหำ ตยา อญฺญสฺส มรเณน อญฺญสฺส ชีวติลาโภ ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
อนฺธพาลสฺส พฺราหฺมณสฺส กถำ คเหตฺวา กสฺมา มหาชนสฺส อุปริ ทกฺุขำ ขิปสิ, 
ธรูวิหาเร สเทวกสฺส โลกสฺส อคฺคปุคฺคโล อตีตาทีสุ อปฺปฏิหตญาโณ สตฺถา วสติ, ตำ ปุจฺฉิตวฺา ตสฺโสวาทำ กโรหิ -อิติ.

ครั้งน้ันแล พระราชา เสด็จไปวิหารกับพระนางมัลลกิา ด้วยยานเบา ถูกมรณภัยคุกคามแล้ว ไม่อาจจะทูลอะไรๆ ได้ 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทรงน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ ยาเนหิ มลฺลกิาย สทฺธึ วิหารำ คนฺตวฺา มรณภยตชฺชิโต กิญฺจิ วตฺตุำ อสกฺโกนฺโต 
สตฺถารำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทักทายพระราชาน้ันก่อนว่า “เชิญเถิด มหาบพิตร พระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันนักเล่า?”.
อถ นำ สตฺถา “หนฺท กุโต นุ ตวฺำ มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวา ทวิสฺส -อิติ ปฐมตรำ อาลปิ.

พระราชาแม้น้ัน ก็ทรงน่ังน่ิงเงียบเสีย.
โสปิ ตุณฺหีเยว นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระนางมัลลกิา กราบทูลแดพ่ระผู้มพีระภาคว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบวา่ พระราชาทรงสดับเสียง (ประหลาด) ในระหวา่งแห่งมัชฌิมยาม, 
เมื่อเช่นน้ัน ท้าวเธอจึงทรงบอกเหตุน้ันแก่ปุโรหิต,  
ปุโรหิต กราบทูลว่า ‘อันตรายแห่งชีวิต จักมีแกพ่ระองค์,  เมื่อพระองค์จับสัตวอ์ย่างละ ๑๐๐ ทกุชนิด 
บูชายัญดว้ยโลหิตในคอของสัตว์เหล่าน้ัน เพื่อประโยชน์แก่อันขจัดอันตรายน้ัน, พระองค์จักได้ชีวติ,’  
พระราชาให้จับสัตว์ไว้เป็นอันมาก;  เพราะเหตุน้ัน หม่อมฉันจึงนำาพระราชามา ณ ที่น้ี.”
ตโต มลฺลิกา ภควโต อาโรเจสิ “ภนฺเต รญฺญา กิร มชฺฌิมยามสมนนฺตเร สทฺโท สุโต, 
อถ นำ ปุโรหิตสฺส อาโรเจสิ, ปุโรหิโต ‘ชีวิตนฺตราโย เต ภวิสฺสติ, 
ตสฺส ปฏิฆาตนตฺถาย สพฺพสเต ปาเณ คเหตวฺา เตสำ คลโลหิเตน ยญฺเญ ยิฏฺเฐ, ชีวติำ ลภิสฺสสตีิ อาห, 
ราชา ปาเณ พหู คณฺหาเปสิ, เตนายำ มยา อธิานีโต -อติิ.

พระศาสดา. ได้ยินว่า อย่างน้ันหรือ? มหาบพติร.
“เอวำ กริ มหาราช -อติิ.

ราชา. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เสียง พระองค์ทรงสดับแล้ว อยา่งไร?
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“กินฺเต สทฺโท สุโต -อติิ.

พระราชาน้ัน ทูลโดยทำานองที่พระองค์สดับแล้ว.
โส อตฺตนา สุตนิยาเมน อาจิกฺขิ.

แสงสว่างเป็นอันเดียวได้ปรากฏแดพ่ระตถาคต เพราะทรงสดับเน้ือความน้ัน.
ตถาคตสฺส ตำ สุตวฺา ว เอโกภาโส อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระราชาน้ันวา่ “พระองค์อยา่ทรงหวาดหวั่นเลย มหาบพติร, อันตรายไม่มีแก่พระองค์, 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมลามก เมื่อทำาทกุข์ของตนๆ ให้แจ้ง จึงกล่าวอย่างน้ี.”
อถ นำ สตฺถา อาห “มา ภายิ มหาราช, ตว อนฺตราโย นตฺถิ, ปาปกมฺมิโน สตฺตา อตตฺโน ทกฺุขำ อาวกิโรนฺตา เอวมาหำสุ -อติิ.

พระราชา ทูลวา่ “ก็กรรมอะไร อันสตัว์เหล่าน้ันทำาไว้? พระเจา้ข้า.”
“กึ ปน เตหิ ภนฺเต กตำ -อิติ.

[พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม]

พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตว์นรกเหล่าน้ัน จึงตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน พระองค์จงทรงสดับ มหาบพติร” 
แล้วทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัส) ว่า
ภควา เตสำ กมฺมำ อาจิกฺขิตุำ “เตนหิ มหาราช สุณาหิ -อิติ วตวฺา อตตีำ อาหริ: 

“ในอดตีกาล เมื่อมนุษย์มีอายุ ๒ หมื่นปี, พระผู้มพีระภาคพระนามวา่ กัสสปะ อุบัติข้ึนในโลก 
เสด็จเที่ยวจาริกไปกับด้วยพระขีณาสพ ๒ หมื่น ได้เสด็จถึงกรุงพาราณสี.
“อตีเต, วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ มนุสฺเสสุ, กสฺสโป ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา วีสติยา ขีณาสวสหสฺเสหิ สทฺธึ จาริกำ จรมาโน 
พาราณสึ อคมาสิ.

ชาวกรุงพาราณสี ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง มากกว่าบ้าง รวมเป็นพวกเดียวกัน ยังอาคันตุกทานให้เป็นไปแล้ว.
พาราณสีวาสโิน เทฺวปิ ตโยปิ พหุตราปิ เอกโต หุตวฺา อาคนฺตุกทานำ ปวตฺตยึสุ.  

ในกาลน้ัน ในกรุงพาราณสีได้มีเศรษฐีบุตร ๔ คน มีสมบัติ ๔๐ โกฏิ เป็นสหายกัน.
ตทา พาราณสิยำ จตตฺาฬีสโกฏิวิภวา จตฺตาโร เสฏฺฐิปุตตฺา สหายกา อเหสุำ.

เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ปรึกษากันว่า “ในเรือนของพวกเรามีทรพัย์มาก, พวกเราจะทำาอะไรดว้ยทรัพย์น้ัน.”
เต มนฺตยึสุ “อมฺหากำ เคเห พหุธนำ, เตน กึ กโรม -อิติ.

เมื่อพระพุทธเจา้เห็นปานน้ัน เสด็จเที่ยวจาริกไปอยู่ เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน มิได้กล่าววา่ 
“พวกเราจักถวายทาน, จกัทำาบูชา, จักรักษาศีล” 
เอวรูเป พุทฺเธ จาริกญฺจรมาเน, “ทานำ ทสฺสาม, ปูชำ กริสฺสาม, สีลำ รกฺขิสฺสาม -อิติ อวตฺวา 

บรรดาเขาเหล่าน้ัน คนหน่ึงกล่าวอย่างน้ีก่อนวา่ 
“พวกเราดื่มสุราที่เข้ม เคี้ยวกินเน้ือที่มีรสอร่อย จักเที่ยวไป, ชีวติน้ีของพวกเราจักมีผล.”
เตสุ เอโก ตาว เอวมาห “ติขิณำ สุรำ ปิวนฺตา มธรุมำสำ ขาทนฺตา วิจริสฺสาม, อิทำ อมฺหากำ ชีวติำ สผลำ -อติิ.
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อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า 
“พวกเราจักบริโภคภัตแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้ ๓ ปี ด้วยรสเลิศต่างๆ เที่ยวไป.”
อปโร เอวมาห “ติวสฺสกิำ คนฺธสาลิตณฑฺุลภตฺตำ นานคฺครเสหิ ภุญฺชนฺตา วิจริสฺสาม -อติิ.

อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า “พวกเราจักให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆ มีประการตา่งๆ เคี้ยวกินเที่ยวไป.”
อปโร เอวมาห “นานปฺปการำ ขชฺชวิกตึ ปาจาเปตฺวา ขาทนฺตา วจิริสฺสาม -อิติ.

อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า “แน่ะเพื่อน พวกเราจักไม่ทำากิจอะไรๆ แม้อยา่งอื่น, 
หญิงทั้งหลาย เมื่อเรากลา่วว่า ‘จักให้ทรัพย์,’ ชื่อว่าไม่ปรารถนา ย่อมไม่มี;  
เพราะเหตุน้ัน พวกเรารวบรวมทรัพย์ไว้แล้ว จักล่อลวง (หญิง) ทำาปรทารกิกรรม๑.”
อปโร เอวมาห “สมฺม อญฺญำปิ กิญจฺิ น กริสฺสาม,  ‘ธนำ ทสฺสามาติ วตฺุเต, อนิจฺฉมานา นาม อติฺถิโย นตฺถิ, 
ตสฺมา ธนำ ปโยเชตวฺา ปโลเภตฺวา ปรทาริกกมฺมำ กริสฺสาม -อติิ.

เศรษฐีบุตรทั้งหมด รับคำาว่า “ดีละๆ” ได้ตั้งอยู่ในถ้อยคำาของคนที่ ๔ น้ัน.
“สาธุ สาธุ -อิติ สพฺเพ ตสฺส กถาย อฏฺฐำสุ.

จำาเดิมแต่น้ันมา เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ส่งทรัพย์ไปเพื่อ (บำาเรอ) หญิงที่มีรูปงาม ทำาปรทาริกกรรมตลอด ๒ หมื่นปี 
ทำากาละแล้ว บังเกิดในอเวจีมหานรก.
เต ตโต ปฏฺฐาย อภิรูปานำ อิตฺถีนำ ธนำ เปเสตวฺา วิสตวิสฺสสหสฺสานิ ปรทารกิกมฺมำ กตฺวา กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพฺพตตฺา.

เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ไหม้แล้วในนรกสิ้นพุทธันดรหน่ึง ทำากาละในนรกน้ัน ดว้ยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหกุมภีนรก 
(อันลึก) ๖๐ โยชน์  (จมลง)ถึงพื้นภายใต้ ๓ หมื่นปี  (ลอยข้ึนมา)ถึงปากหม้อโดย ๓ หมื่นปีอีก 
เป็นผู้ใครจ่ะกล่าวคาถาตนละคาถา  (แต่)ไม่อาจจะกลา่วได้  กล่าวตนละอักษร แล้วก็หมุนกลับเข้าไปสู่หม้ออย่างเดิมอกี,  
พระองค์จงบอก มหาบพติร, พระองค์ได้สดับเสียงชื่ออย่างไร? ทีแรก.”
เต เอกำ พุทฺธนฺตรำ นิรเย ปจิตฺวา ตตฺถ กาลำ กตฺวา ปกฺกาวเสเสน สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพพฺตตฺิตวฺา ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ 
เหฏฺฐิมตลำ ปตฺวา ปุน ตึสาย วสฺสสหสฺเสหิ กุมฺภิมุขำ ปตฺวา เอเกกำ คาถำ วตตฺุกามา หุตวฺา วตตฺุำ อสกโฺกนฺตา เอเกกำ อกฺขรำ วตวฺา 
ปุน ปรวิตตฺิตวฺา กุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา, วเทหิ มหาราช, ปฐมำ เต กึสทโฺท นาม สุโต -อติิ.

พระราชา. เสียงวา่ ทุ.  พระเจา้ข้า.
“ทุอิติ ภนฺเต สทฺโท -อติิ.

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สตัว์นรกน้ัน กลา่วไม่เต็ม ทำาให้เต็ม จึงตรัสอยา่งน้ีวา่
สตฺถา เตน อปริปุณฺณำ กตวฺา วตฺุตคาถำ ปริปุณฺณำ กตวฺา ทสฺเสนฺโต เอวมาห

“เราทั้งหลายเหล่าใด๒  เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู่ ไม่ได้ถวายทาน, 
ไม่ได้ทำาทีพ่ึ่งแก่ตน, พวกเราเหล่าน้ัน จดัว่ามชีีวิตอยู่ชั่วชา้แล้ว.”

“ทุชฺชีวติมชีวิมฺหา เยสนฺโน น ททามฺห เส

๑ การประพฤติผิดในภรรยาของชายอ่ืน
๒ ปาฐะว่า เยสนฺโน.  เยสำโน เป็น ฉฏฺฐีปจฺจตฺตตฺถ.   บางปาฐะว่า เย สนฺเต ก็มี.
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วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ ทีปํ นากมฺห อตฺตโน -อติิ.๑

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเน้ือความแห่งคาถาน้ีแก่พระราชาแล้ว จึงตรัสถามว่า 
“มหาบพิตร เสียงที่ ๒,  เสียงที่ ๓, เสียงที่ ๔, พระองค์ได้สดับอย่างไร?” เมื่อพระราชาทูลวา่ “ชื่ออยา่งน้ี พระเจ้าข้า”
เมื่อจะทรงยังอรรถที่เหลือให้บริบูรณ์ จึงตรัส (คาถา) ว่า
อถ รญฺโญ อิมิสฺสา คาถาย อตฺถำ ปกาเสตฺวา “กินฺเต มหาราช ทตุิยสทฺโท ตติยสทฺโท จตุตฺถสทฺโท สุโต -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, 
“เอวนฺนาม -อิติ วุตฺเต, อวเสสำ ปริปูเรนฺโต อาห 

“เมื่อเราทั้งหลาย ถูกไฟไหม้อยู่ในนรก ครบ ๖ หมื่นปี โดยประการทั้งปวง, 
เมื่อไร ที่สุดจักปรากฏ?  ผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย 
ที่สดุย่อมไม่มี, ที่สดุจักมีแตท่ี่ไหน? ที่สดุจะไม่ปรากฏ.

เพราะวา่ กรรมชั่ว อันเราและท่านได้ทำาไว้แลว้ ในกาลน้ัน.  
เราน้ันไปจากที่น่ีแล้ว ได้กำาเนิดเป็นมนุษย์ 
จกัเป็นผู้รู้ถ้อยคำาที่ยาจกกลา่ว  ถึงพร้อมดว้ยศีล ทำากุศลให้มากแน่.๒”

“สฏฺฐี วสฺสสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
นิรเย ปจฺจมานานำ กทา อนฺโต ภวิสฺสติ 
นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ
ตทา หิ ปกตำ ปาปํ มม ตุยฺหญฺจ มาริสา.
โสหำ นูน อิโต คนฺตวฺา โยนึ ลทธฺาน มานุสึ 
วทญฺญู สีลสมฺปนฺโน กาหามิ กุสลำ พหุำ -อิติ.

พระศาสดา ครั้นตรัสคาถาเหล่าน้ีโดยลำาดับ ประกาศเน้ือความแล้ว จึงตรัสว่า 
“มหาบพิตร ชนทั้ง ๔ น้ัน ปรารถนาจะกลา่วคาถาตนละคาถา เมื่อไม่อาจจะกลา่วได้ กลา่วตนละอักษรเท่าน้ัน 
แล้วเข้าไปสู่โลหกุมภีน้ันน่ันแลอีก ด้วยประการฉะน้ีแล.”
ปฏิปาฏิยา อิมา คาถา วตฺวา อตฺถำ ปกาเสตวฺา “อิติ โข มหาราช เต จตฺตาโร ชนา เอเกกำ คาถำ วตฺตุกามา วตตฺุำ อสกฺโกนฺตา 
เอเกกเมว อกฺขรำ วตวฺา ปุน ตำ โลหกุมฺภิเมว ปวิฏฺฐา -อิติ อาห.

ได้ยินวา่ จำาเดิมแต่กาลแห่งเสียงน้ัน อันพระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงสดับแล้ว  
ชนเหล่าน้ัน พลัดลงไป ณ ภายใต้อย่างเดิม แม้จนวันน้ี ก็ยังไม่ลว่งหน่ึงพันปี.
รญฺญา กริ ปเสนทิโกสเลน ตสฺส สททฺสฺส สุตกาลโต ปฏฺฐาย เต เหฏฺฐา ภสฺสนฺตา เอว อชฺชาปิ เอกำ วสฺสสหสฺสำ นาตกิฺกมนฺติ.

ความสังเวชใหญ่ ได้เกิดข้ึนแกพ่ระราชา เพราะทรงสดับเทศนาน้ัน.
รญฺโญ ตำ เทสนำ สุตฺวา มหาสำเวโค อุปฺปชฺชิ.

ท้าวเธอทรงดำาริวา่ “ชื่อวา่ปรทาริกรรมน้ีหนักหนอ,  
ได้ยินวา่ ชนทั้ง ๔ ไหม้แล้วในอเวจีนรก ตลอดพุทธันดรหน่ึง จุติจากอเวจีนรกน้ันแล้ว เกิดในโลหกุมภี อันลึก ๖๐ โยชน์ 

๑ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.
๒ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.
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ไหม้แล้วในโลหกุมภีน้ัน๑  ถึง ๖ หมื่นปี,  แม้อย่างน้ี กาลเป็นที่พ้นจากทุกข์ของชนเหล่าน้ัน ยังไม่ปรากฏ;  
แม้เราทำาความเยื่อใยในภรรยาของชายอื่น ไม่ได้หลับตลอดคืนยังรุ่ง, 
บัดน้ี จำาเดิมแต่น้ีไปเราจักไม่ผูกความพอใจในภรรยาของชายอื่นละ” 
จึงกราบทูลพระตถาคตว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทราบความที่แห่งราตรีนานในวันน้ี.”
โส “ภาริยำ วติทำ ปรทาริกกมฺมำ นาม, เอกำ กริ พุทฺธนฺตรำ อวีจินิรเย ปจติฺวา ตโต จตุา สฏฺฐิโยชนิกาย โลหกุมฺภิยา นิพพฺตฺตติฺวา 
อฏฺฐสฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ๒ ปจิตวฺา, เอวำปิ เตสำ ทุกฺขา มุจฺจนกาโล น ปญฺญายติ,  
อหมฺปิ ปรทาเร สิเนหำ กตวฺา สพพฺรตฺตึ นิททฺำ น ลภึ, อิทานิ อิโต ปฏฺฐาย ปรทาเร มานสำ น พนฺธิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา 
ตถาคตำ อาห “ภนฺเต อชฺช มยา รตตฺิยา ทีฆภาโว ญาโต -อิติ.

ฝ่ายบุรุษน้ัน น่ังอยู่ในที่น้ันน่ันแหละ ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว คดิว่า “ปัจจัยมีกำาลัง เราได้แล้ว” 
จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ  พระราชา ทรงทราบความที่แห่งราตรีนาน ในวันน้ีก่อน, 
ส่วนข้าพระองค์เองได้ทราบความที่แห่งโยชน์ไกลในวันวาน.”
โสปิ ปุริโส ตตฺเถว นิสินฺโน ตำ กถำ สุตวฺา “ลทฺโธ เม พลวปฺปจฺจโย -อิติ สตฺถารำ อาห 
“ภนฺเต รญฺญา ตาว อชฺช รตฺติยา ทีฆภาโว ญาโต, อหำ ปน หีโย สยเมว โยชนสฺส ทีฆภาวำ อญฺญาสึ -อติิ.

พระศาสดา ทรงเทียบเคียงถ้อยคำาของคนแม้ทั้ง ๒ แล้ว ตรัสว่า “ราตรีของคนบางคนย่อมเป็นเวลานาน, 
โยชน์ของคนบางคนเป็นของไกล,  ส่วนสงสารของคนพาลย่อมเป็นสภาพยาว” เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ทฺวินฺนมฺปิ กถำ สำสนฺเทตฺวา “เอกจฺจสฺส รตตฺิ ทีฆา โหติ, เอกจฺจสฺส โยชนำ ทีฆำ โหติ, พาลสฺส ปน สำสาโร ทีโฆ -อติิ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล,  
สงสารของคนพาลทั้งหลาย ผู้ไมรู่้อยู่ซ่ึงสัทธรรม ย่อมยาว.”

“ทีฆา ชาครโต รตตฺิ ทีฆำ สนฺตสฺส โยชนำ
ทีโฆ พาลาน สำสาโร สทฺธมฺมำ อวิชานตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทีฆา เป็นต้น  ความว่า 
ชื่อวา่ราตรีน้ี มีเพียง ๓ ยามเท่าน้ัน,  แต่สำาหรับผู้ตื่นอยู่ อยู่ข้างนาน คือวา่ ย่อมปรากฏเป็นราวกะว่า ๒ เท่า ๓ เท่า;  
บุคคลผู้เกียจคร้านมาก ทำาตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เรือด นอนกลิ้งเกือกอยูต่ลอดจนพระอาทิตย์ข้ึนก็ดี  
ผู้เสพกาม บริโภคโภชนะทีด่ีแล้ว นอนอยู่บนที่นอนอันเป็นสิรกิ็ดี ยอ่มไม่รู้ความทีร่าตรีน้ันนาน, 
ตตฺถ ทีฆา -อิติ รตฺติ นาเมสา ติยามมตตฺาว, ชาครนฺตสฺส ปน ทีฆา โหติ ทิคุณติคณุา วิย หุตวฺา ขายติ, 
ตสฺสา ทีฆภาวำ อตฺตานำ มงฺกุณสงฺฆสฺส ภตฺตำ กตวฺา ยาว สุริยุคฺคมนา สมฺปริวตฺตกำ เสมาโน มหากุสโีตปิ 
สุโภชนำ ภุญฺชติฺวา สริิสยเน สยมาโน กามโภคีปิ  น ชานาติ, 

๑ คำาว่า อฏฺฐ …   สี. ม. ยุ. เป็น ตตฺถ … 
๒ สี. ม. ยุ. ตตฺถ สฏฺฐิวสฺสสหสฺสานิ.
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ส่วนพระโยคาวจร ผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดคืนยังรุ่งกด็ี   
พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งก็ดี  
บุคคลผู้น่ังฟังธรรมอยู่ในทีใ่กล้อาสนะตลอดคืนยังรุ่งก็ดี  
ผู้ที่ถูกโรคทั้งหลาย มีโรคในศีรษะเป็นต้นถูกต้องแลว้ หรือผู้ถึงทุกข์ มีการตัดมือและเท้าเป็นต้น ถูกเวทนาครอบงำากด็ี  
คนเดินทางไกล เดินทางตลอดคืนก็ดี ย่อมรูค้วามที่ราตรีน้ันนาน.
สพพฺรตฺตึ ปน ปธานำ ปทหนฺโต โยคาวจโร จ 
ธมฺมกถำ กเถนฺโต ธมฺมกถิโก จ 
อาสนสมีเป นิสีทติฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต จ 
สีสโรคาทีหิ ผุฏฺโฐ วา หตฺถปาทจฺเฉทาทีนิ ปตฺโต วา เวทนาภิภูโต จ 
รตฺตึ มคฺคปฏิปนฺโน อทฺธโิก จ  ชานาติ.

บทว่า โยชนำ เป็นต้น  ความว่า แม้โยชน์ก็มีเพียง ๔ คาวุตเท่าน้ัน,  
แต่สำาหรับผู้ล้าแล้ว คือผู้บอบชำ้าแล้ว อยู่ข้างไกล คือวา่ ย่อมปรากฏเป็นราวกะว่า ๒ เท่า ๓ เท่า.
โยชนำ -อิติ โยชนมฺปิ จตุคฺคาวตุมตตฺเมว, สนฺตสฺส ปน กิลนฺตสฺส ทีฆำ โหติ ทวฺิคุณำ ติคุณำ วิย ขายติ.

จริงอยู่ คนเดินทางตลอดทั้งวัน ล้าแล้ว พบคนเดินสวนทางมา 
ถามว่า “บ้านข้างหน้าไกลเท่าไร?” เมื่อเขาบอกวา่ “โยชน์หน่ึง,” 
ไปได้หน่อยหน่ึง ก็ถามคนแม้อื่นอีก, แม้เมื่อคนอื่นน้ันบอกว่า “โยชน์หน่ึง,” 
ไปได้หน่อยหน่ึงอีก ก็ถามแม้คนอื่นอีก, แม้เขาก็กลา่ววา่ “โยชน์หน่ึง,” 
สกลทวิสำ หิ มคฺคำ คนฺตฺวา กิลนฺโต ปฏิปถำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺา “ปุรโต คาโม กีวทูโร -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “โยชนำ -อิติ วุตฺเต 
โถกำ คนฺตวฺา อปรมฺปิ ปุจฺฉิตวฺา เตนาปิ “โยชนำ -อิติ วุตฺเต 
ปุน โถกำ คนฺตฺวา อปรำปิ ปุจฺฉติ. โสปิ “โยชนำ -อิติ วทติ.

คนเหล่าน้ัน ถูกคน (ผู้ล้าแล้ว) น้ัน ถามแล้วๆ ก็บอกวา่ “โยชน์หน่ึง,” 
เต ปุจฺฉิตปุจฺฉิตา “โยชนำ -อติิ วทนฺติ 

เขาผู้ล้าแล้ว คิดว่า “โยชน์น้ี ไกลจริงหนอ” ย่อมสำาคัญโยชน์หน่ึงเป็นราวกับวา่ ๒-๓ โยชน์.
“ทีฆำ วติทำ โยชนำ -อติิ เอกำ โยชนำ เทฺว ตีณิ โยชนานิ วิย มญฺญติ.

บทว่า พาลานำ เป็นต้น  ความว่า  
ส่วนสงสารของชนพาลทั้งหลาย ผู้ไมรู่้ประโยชน์ในโลกน้ีและประโยชน์ในโลกหน้า คือผู้ไม่อาจเพื่อทำาที่สุดแห่งสังสารวัฏ,  
ผู้ไม่รู้แจ้งสทัธรรม อันต่างด้วยธรรม มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น ทีพ่ระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แล้วทำาที่สุดแห่งสงสารได้ 
ย่อมชื่อวา่ยาว.
พาลานำ -อติิ อธิโลกปรโลกตฺถำ ปน อชานนฺตานำ พาลานำ สำสารวฏฺฏสฺส ปริยนฺตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ 
ยำ สตฺตตตฺึสโพธิปกฺขิกาทิเภทำ สทธฺมฺมำ ญตวฺา สำสารสฺส อนฺตำ กโรนฺติ ตำ สทธฺมฺมำ อวิชานตำ สำสาโร ทีโฆ นาม โหติ.

แท้จริง สงสารน้ัน ชื่อวา่ยาว ตามธรรมดาของตนเอง.
โส หิ อตฺตโน ธมฺมตาย เอว ทีโฆ นาม.
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สมจริงดังพทุธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า๑ 
“ภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ีมีที่สดุอันใครๆ ไปตามไม่รู้แล้ว, เบ้ืองต้น เบ้ืองปลาย (แห่งสงสารน้ัน) ย่อมไม่ปรากฏ.”
แต่สำาหรับชนพาลทั้งหลาย ผู้ไม่สามารถจะทำาที่สดุได้ ยอ่มยาวแท้ทีเดียว.
วตฺุตมฺปิเจตำ๒ “อนมตคฺโคยำ ภกิฺขเว สำสาโร, ปุพพฺา โกฏิ น ปญฺญายติ -อิติ.
พาลานำ ปน ปริยนฺตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ อติทโีฆเอว -อติิ.

ในกาลจบเทศนา บุรุษน้ัน บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน โส ปุริโส โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปตฺตา.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา เทสนา ชาตา -อติิ.

พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กำาลังเสดจ็ไป รับสั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่าน้ัน จากเครื่องจองจำาแล้ว.
ราชา สตฺถารำ วนฺทติฺวา คจฺฉนฺโต ว เต สตฺเต พนฺธนา โมเจสิ.

บรรดามนุษย์และสัตว์เหล่าน้ัน หญิงและชายทั้งหลาย พ้นจากเครื่องผูก สนาน๓ศรีษะแล้ว ไปสู่เรือนของตนๆ 
กล่าวสรรเสริญพระคุณแห่งพระนางมัลลกิาวา่ “เราทั้งหลายได้ชวีิตเพราะอาศัยพระเทวีองค์ใด, 
ขอพระนางมัลลกิาเทวพีระองค์น้ัน ผู้เป็นพระแม่เจ้าของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนม์อยู่ตลอดกาลนานเทอญ.”
ตตฺถ อิตฺถีปุริสา พนฺธนา มุตตฺา สีสำ นหาตวฺา สกานิ เคหานิ คจฺฉนฺตา 
“จิรญฺชีวตุ โน อยฺยา มลฺลิกา เทวี, ยำ นิสฺสาย ชีวติำ ลภิมฺหา -อติิ มลฺลิกาย คุณำ กถยึสุ.

ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่ 
“น่าสรรเสริญ! พระนางมัลลิกาน้ีฉลาดหนอ ทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ให้ชวีิตทานแก่ชนมีประมาณเท่าน้ีแล้ว.”
สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อโห ปณฺฑิตา วตายำ มลฺลิกา อตตฺโน ปญฺญำ นิสฺสาย เอตฺตกสฺส ชนสฺส ชวีิตทานำ อทาสิ -อิติ.

[พระนางมลัลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน]

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลาย น่ังประชุมกันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยถ้อยคำาชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกา ทรงอาศัยพระปัญญาของตน ให้ชวีิตทานแก่มหาชนในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
ถึงในกาลก่อน พระนางก็ไดใ้ห้แล้วเหมือนกัน” เมื่อจะทรงประกาศความน้ัน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัส) วา่

๑ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
๒ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
๓ อาบ, สระ(ผม)



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๖๑ • ๑. เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึง่ • [พระนางมัลลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน]

สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว มลฺลกิา อทิาเนว อตฺตโน ปญฺญำ นิสฺสาย มหาชนสฺส ชีวติทานำ เทติ, ปุพฺเพปิ อทาสิเยว -อิติ วตวฺา 
ตมตฺถำ ปกาเสนฺโต อตตีำ อาหริ

“ในอดตีกาล โอรสของพระเจ้าพาราณสีเข้าไปสู่ต้นไทรต้นหน่ึงแล้ว ทรงอ้อนวอนเทวดาผู้เกิด ณ ต้นไทรน้ันว่า 
“ข้าแต่เทวราช ผู้เป็นเจา้  ในชมพูทวีปน้ี มพีระราชา ๑๐๑ พระอัครมเหสี ๑๐๑,  
ถ้าข้าพเจ้าจักไดร้าชสมบัติโดยกาลล่วงไปแห่งบิดาไซร้,  
ข้าพเจา้จักทำาพลดี้วยเลือดในลำาคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหล่าน้ัน.”
อตีเต พาราณสรีญฺโญ ปุตฺโต เอกำ นิโคฺรธรุกฺขำ อุปสงฺกมิตวฺา ตตฺถ นิพฺพตฺตาย เทวตาย อายาจิ 
“สามิ เทวราช อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป เอกสตราชาโน เอกสตอคฺคมเหสิโย, 
สจาหำ ปิตุ อจฺจเยน รชฺชำ ลภิสฺสามิ, เอเตสำ คลโลหิเตน พลึ กริสฺสามิ -อติิ.

พระกุมารน้ัน, เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว้, ได้รับราชสมบัติ (สมพระประสงค์)  ทรงคิดว่า 
“เราได้รับราชสมบัติด้วยอานุภาพของเทวดา เราจักทำาพลีแก่เทวดาน้ัน” จึงเสด็จออกไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่ 
ยังพระราชาพระองค์หน่ึง ให้เป็นไปในอำานาจของตนแล้ว 
ทำาพระราชาพระองค์อื่นและอื่นอีก กับดว้ยพระราชาพระองค์น้ัน ให้อยู่ในอำานาจของตน 
ทำาพระราชาทั้งหมดให้อยู่ในอำานาจของตน ด้วยประการฉะน้ีแล้ว 
ทรงพาไปพร้อมกับพระอัครมเหสีทั้งหลาย, 
ทรงละพระเทวพีระนามว่าธัมมทินนา ผูท้รงพระครรภ์แก่ ซ่ึงเป็นพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวา่อุคคเสน 
ซ่ึงเป็นพระราชาองค์เล็กกวา่พระราชาทั้งปวงไว้ เสด็จไป ทรงดำารวิ่า “เราจักให้ชนเหล่าน้ีดื่มนำ้าเจือยาพิษให้ตาย” 
จึงให้ชนทั้งหลายชำาระโคนไม้ให้สะอาดแล้ว.
โส, ปิตริ กาลกเต, รชฺชำ ปตวฺา “เทวตาย เม อานุภาเวน รชฺชำ ปตฺตำ, พลิมสฺสา กริสฺสามิ -อติิ มหติยา เสนาย นิกฺขมิตวฺา 
เอกำ ราชานำ อตตฺโน วเส วตฺเตตวฺา  เตน สทธฺึ อปรมฺปิ อปรมฺปิ -อิติ สพฺเพ ราชาโน อตฺตโน วเส กตฺวา 
สทฺธึ อคฺคมเหสีหิ อาทาย คจฺฉนฺโต 
อุคฺคเสนสฺส นาม สพฺพกนิฏฺฐสฺส รญฺโญ ธมฺมทินฺนา นาม อคฺคมเหสี ครุคพฺภา ตำ โอหาย คนฺตวฺา 
“เอตฺตกำ ชนำ วิสปานกำ ปาเยตฺวา มาเรสฺสามิ -อิติ รุกฺขมูลำ โสธาเปสิ.

เทวดาคิดว่า “พระราชาองค์น้ี เมื่อจับพระราชาประมาณเท่าน้ี ทรงอาศัยเราจึงจับ, 
ท้าวเธอทรงใคร่จะทำาพลกีรรมแก่เราดว้ยโลหิตในลำาพระศอ๑ ของพระราชาเหล่าน้ัน,  
ก็ถ้าพระราชาน้ี จักทรงสำาเร็จโทษพระราชาเหล่าน้ันไซร้,  พระราชวงศ์ในชมพทูวีปจักขาดสูญ, 
แม้โคนไม้ของเรา ก็จกัไม่สะอาด,  เราจักอาจห้ามพระราชาน้ันได้ไหมหนอแล?” 
เทวตา จินฺเตสิ “อยำ ราชา เอตฺตเก ราชาโน คณฺหนฺโต มำ นิสฺสาย คณฺหาติ, เตสำ คลโลหิเตน มยฺหำ พลิกมฺมำ กาตกุาโม, 
สเจ ปนายำ เอเต ฆาเตสฺสติ, ชมพฺุทีเป ราชวำโส อุจฺฉิชฺชิสฺสติ, รุกฺขมูลำปิ เม อสุจิ ภวิสฺสติ, สกฺขิสฺสามิ นุ โข ตำ นิวาเรตุำ -อติิ.

เทวดาน้ัน ใคร่ครวญอยู่ก็รูว้่า “เราจักไม่อาจ” จึงเข้าไปหาเทวดาองค์อื่น บอกเน้ือความน้ันแล้ว กลา่วว่า “ท่านจักอาจหรือ?”
สา อุปธาเรนฺตี “นาหำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ ญตฺวา อญฺญำ เทวตำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ตฺวำ สกฺขิสฺสสิ -อิติ อาห.

๑ คอ (คำาเขมร)
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เทวดาน้ัน แม้อันเทวดา (ที่ถูกถาม) น้ันห้ามแล้ว, จึงเข้าไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้น อยา่งน้ีคือ 
“เข้าไปหาเทวดาองค์อื่นและองค์อื่น” แม้ถูกเทวดาเหล่าน้ันห้ามแล้ว จึงไปสำานักของท้าวมหาราชทั้ง ๔ 
ในเวลาที่แม้ท้าวมหาราชทั้ง ๔ น้ัน ห้ามแล้วดว้ยคำาว่า “พวกเราไม่อาจ, แตว่่าพระราชาของเราทั้งหลาย 
เป็นผู้วิเศษกวา่พวกเราด้วยบุญและปัญญา, ทา่นจงทูลถามพระราชาน้ันเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสกักะ 
กราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว ทูลว่า “ขอเดชะ เมื่อพระองค์ถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยเสียแล้ว ขัตติยวงศ์จกัขาดสูญ, 
ขอพระองคจ์งทรงเป็นที่พำานักแห่งขัตติยวงศ์น้ันเถิด.”
ตายปิ ปฏิกฺขิตตฺา อญฺญำปิ อญฺญำปิ -อติิ เอวำ สกลจกกฺวาฬเทวตาโย อุปสงฺกมิตวฺา ตาหิปิ ปฏิกฺขิตฺตา 
จตุนฺนำ มหาราชานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “มยำ น สกฺโกม, อมฺหากำ ปน ราชา อมฺเหหิ ปุญฺเญน จ ปญฺญาย จ วิสิฏฺโฐ, ตำ ปุจฺฉ -อติิ 
เตหิปิ ปฏิกฺขิตฺตกาเล สกฺกำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา๑ 
“เทว ตุมฺเหสุ อปฺโปสฺสุกฺกตตฺำ อาปนฺเนสุ, ขตฺติยวำโส อุจฺฉิชฺชิสฺสติ, ตสฺส ปฏิสรณำ โหถ -อิติ อาห.

ท้าวสักกะตรัสวา่ “แม้เราก็ไมอ่าจเพื่อจะห้ามพระราชาน้ัน, แตจ่ักบอกอุบายแก่ท่าน” แล้วทรงบอกอุบายวา่ 
“ไปเถิดท่าน, เมื่อพระราชาทรงเห็นอยู่น้ันแหละ, ท่านจงนุ่งผา้แดง แสดงอาการดจุออกไปจากต้นไม้ของตน, 
เมื่อเช่นน้ัน พระราชาทรงดำารวิ่า ‘เทวดาของเราไปอยู่, เราจกัให้เทวดาน้ันกลับมา’ แล้วจักอ้อนวอนทา่นด้วยประการต่างๆ, 
เมื่อเช่นน้ัน ท่านพึงกล่าวกะพระราชาน้ันวา่ ‘ท่านบนต่อเราไว้วา่ จกันำาพระราชา ๑๐๑ กับพระอคัรมเหสีทั้งหลายมาทำาพลี
ดว้ยโลหิตในลำาพระศอของพระราชาเหล่าน้ัน’  (แต่) ทรงทิ้งพระเทวีของพระเจ้าอุคคเสนไว้แล้วเสด็จมา;  
เราจกัไม่รับพลีของคนผู้มักพดูเท็จ เช่นกับพระองค’์;  นัยว่า เมื่อท่านกล่าวอย่างน้ี พระราชาจกัให้นำาพระเทวีน้ันมา,  
พระเทวีน้ัน จักแสดงธรรมแก่พระราชา ให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่าน้ี.”
สกฺโก “อหำปิ ตำ ปฏิพาหิตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อุปายำ ปน เต วกฺขามิ -อิติ วตวฺา อุปายำ อาจิกฺขิ 
“คจฺฉ ตฺวำ, รญฺโญ ปสฺสนฺตสฺเสว, รตตฺวตฺถำ นิวาเสตฺวา อตฺตโน รุกฺขโต นิกฺขมิตฺวา คมนาการำ ทสฺเสหิ, 
อถ ตำ ราชา ‘เทวตา เม คจฺฉติ นิวตฺตาเปสฺสามิ นนฺติ นานปฺปกาเรน ยาจิสฺสติ,  
อถ นำ วเทยฺยาสิ ‘ตฺวำ ‘เอกสตราชาโน สทธฺึ อคฺคมเหสีหิ อาเนตฺวา เตสำ คลโลหิเตน พลึ กริสฺสามีติ มยฺหำ อายาจิตวฺา 
อุคฺคเสนสฺส รญฺโญ เทวึ โอหาย อาคโต, นาหำ ตาทิสสฺส มุสาวาทิสฺส พลึ สมฺปฏิจฺฉิสฺสามีติ 
เอวำ กริ วุตฺเต, ราชา ตำ อานาเปสฺสติ, สา รญฺโญ ธมฺมำ เทเสตฺวา เอตฺตกสฺส ชนสฺส ชวีิตทานำ ทสฺสติ -อิติ.

ท้าวสักกะ ตรัสบอกอุบายน้ีแก่เทวดาดว้ยเหตุน้ี.
อิมินา การเณน สกฺโก เทวตาย อิมำ อุปายำ อาจกิฺขิ.

เทวดาได้ทำาตามน้ันแล้ว.  
เทวตา ตถา อกาสิ.  

แม้พระราชา รับสั่งให้นำาพระเทวีน้ันมาแลว้.
ราชาปิ ตำ อานาเปสิ.

[เทวดาบูชาพระนางมัลลกิา]

พระเทวีน้ันมาถวายบังคมพระราชา (ผู้สามี) ของตนเท่าน้ัน แม้ทรงน่ัง ณ ที่สุดแห่งพระราชาเหล่าน้ัน.  

๑ สี. ยุ. ตำ ปุจฺฉ -อิติ วทึสุ.  สา คนฺตฺวา สกฺกสฺส ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา.
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สา อาคนฺตวฺา เตสำ ราชูนำ ปริยนฺเต นิสินฺนมฺปิ อตตฺโน ราชานเมว วนฺทิ.

พระราชากริ้วต่อพระเทวีน้ันว่า 
“เมื่อเราดำารงอยู่ในตำาแหน่งผู้ใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวง, นางยังไหว้สามีของตน ซ่ึงเป็นผู้น้อยกวา่พระราชาทั้งปวงได้.”
ราชา “มยิ สพพฺเสฏฺฐเก ฐิเต, สพฺพกนิฏฺฐำ อตตฺโน สามกิำ วนฺทติ -อิติ ตสฺสา กุชฺฌิ.

ลำาดับน้ัน พระเทวีทูลกับพระราชาน้ันว่า “เรื่องอะไรของหม่อมฉันต้องเกี่ยวข้องในพระองค์เล่า?
ก็พระราชาพระองค์น้ี เป็นสามีผู้ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉัน,  หม่อมฉันไม่ไหวพ้ระราชาพระองค์น้ีแล้ว จักไหวพ้ระองค์ 
เพราะเหตุไร?”
อถ นำ สา อาห “กึ มยฺหำ ตยิ ปฏิพทฺธำ, อยำ ปน เม สามิโก อิสฺสริยสฺส ทาตา, อิมำ อวนฺทิตวฺา กสฺมา ตำ วนฺทิสฺสามิ -อติิ.

เมื่อชนน้ันเห็นอยู่น้ันเทียว, รุกขเทวดากล่าวว่า “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อยา่งน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” 
แล้วบูชาพระเทวีน้ัน ดว้ยดอกไม้กำามือหน่ึง.
รุกฺขเทวตา, ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺส ชนสฺส, “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อติิ วตฺวา ตำ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.

พระราชา ตรัสอีกวา่ 
“ถ้าเธอไม่ไหว้เราไซร้,  เพราะเหตุไร จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้มีอานุภาพมากอยา่งน้ี ผู้ให้สิริแห่งความเป็นพระราชาเล่า?” 
ปุน ราชา อาห “สเจ มำ น วนฺทสิ, มยฺหำ รชชฺสิริทายิกำ เอวำ มหานุภาวำ เทวตำ กสฺมา น วนฺทสิ -อิติ.

พระเทวีทูลวา่ “ข้าแต่มหาราช พระราชาทั้งหลาย อันพระองค์ทรงตั้งอยู่ในบุญของพระองค์ จึงจับได้, ไม่ใช่เทวดาจับถวาย.”
“มหาราช ตยา อตฺตโน ปุญฺเญ ฐตฺวา ราชาโน คหิตา, น เทวตาย คเหตฺวา ทินฺนา -อติิ.

เทวดากล่าวกะพระเทวีอีกว่า “อยา่งน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาเหมือนอย่างน้ัน.
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตวฺา ตเถว ปูเชสิ.

พระเทวีน้ันทูลพระราชาอีกว่า “พระองคต์รัสว่า ‘พระราชาทั้งหลายมีประมาณเท่าน้ี เทวดาจับให้แก่เรา.’ 
บัดน้ี ต้นไม้ถูกไฟไหม้ ณ ข้างซ้ายในเบ้ืองบนแห่งเทวดาของพระองค์, 
เพราะเหตุไร เทวดาน้ันจึงไม่อาจเพื่อจะยังไฟน้ันให้ดับได้?  ถ้าเทวดาผู้มีอานุภาพมากอย่างน้ัน.”
ปุน สา ราชานำ อาห “ตฺวำ ‘เทวตาย เม เอตตฺกา ราชาโน คเหตฺวา ทินฺนาติ วเทสิ, 
อิทานิ เต เทวตาย อุปริ วามปสฺเส รุกฺโข อคฺคินา ทฑฺโฒ, สา ตำ อคฺคึ นิพฺพาเปตุำ กสฺมา นาสกฺขิ, ยทิ เอวำ มหานุภาวา -อติิ.

เทวดากล่าวกะพระเทวีแม้อีกวา่ “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาเหมือนอย่างน้ัน.
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตวฺา ตเถว ปูเชสิ.

พระเทวียืนตรัสอยู่ ทั้งทรงพระกันแสง ทั้งทรงพระสรวล.
สา กถยมานา ฐติา โรทิ เจว หสิ จ.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสกะพระเทวีน้ันวา่ “เธอเป็นบ้าหรือ?”
อถ นำ ราชา “กึ อุมฺมตฺตกิาสิ -อิติ อาห.

พระเทวี. ขอเดชะ เพราะเหตุไร? พระองคจ์ึงตรัสอย่างน้ัน,  หญิงทั้งหลายผู้เช่นกับหม่อมฉัน ไม่ใช่เป็นบ้า.
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“กสฺมา เทว เอวำ วเทสิ, น มาทิสิโย อุมฺมตฺตกิา โหนฺติ -อติิ.

พระราชา. เมื่อเช่นน้ัน เพราะเหตุไร เธอจึงร้องไห้และหัวเราะ?
“อถ กึการณา โรทสิ เจว หสิ จ -อติิ.

พระเทวี ทูลว่า “ขอพระองค์จงสดับเถิด มหาราช;  กใ็นอดีตกาล หม่อมฉันเป็นกุลธดิา เมื่ออยู่ในตระกูลสามี 
เห็นแขกผู้เป็นสหายของสามีมาแล้ว ใคร่เพื่อหุงข้าวเพื่อแขกน้ัน จึงให้กหาปณะแก่นางทาสี ด้วยสั่งว่า ‘เจ้าจงซ้ือเน้ือมา’ 
เมื่อนางทาสีน้ันไม่ได้เน้ือมาแล้ว กล่าววา่ ‘เน้ือไม่มี’ จึงตัดศรีษะแม่แพะที่นอนอยู่เบ้ืองหลังเรือน จดัแจงภัตเสรจ็;  
หม่อมฉันน้ัน ตดัศีรษะแม่แพะตวัเดียว ไหม้ในนรก ด้วยเศษผลแห่งกรรม จึงได้ถูกตดัศีรษะด้วยการนับขนแม่แพะน้ัน;  
หม่อมฉันระลกึถึงทุกข์อันใหญ่ของพระองค์อย่างน้ีวา่ ‘พระองค์สำาเร็จโทษชนมีประมาณเท่าน้ี เมื่อไรจักพ้นจากทกุข์’ ดังน้ี,  
จึงรอ้งไห้” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
“สุณาหิ มหาราช, อหญฺหิ อตีเต กุลธตีา หุตวฺา ปติกุเล วสนฺตี สามกิสฺส สหายกำ ปาหุนกำ อาคตำ ทิสวฺา 
ตสฺส ภตฺตำ ปจิตุกามา ‘มำสำ อาหราติ ทาสิยา กหาปณำ ทตฺวา 
ตาย มำสำ อลภติฺวา อาคตาย ‘นตฺถิ มำสนฺติ วุตฺเต, เคหสฺส ปจฺฉิมภาเค สยติาย เอฬกิาย สีสำ ฉินฺทิตฺวา ภตฺตำ สมฺปาเทสึ, 
สาหำ เอกิสฺสา เอฬิกาย สีสำ ฉินฺทิตวฺา นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉทำ ปาปุณึ, 
‘ตฺวำ เอตตฺกำ ชนำ วธิตวฺา กทา ทุกฺขา มจฺุจิสฺสสีติ เอวำ มหนฺตำ ตว ทุกฺขำ อนุสฺสรนฺตี โรทามิ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“หม่อมฉันตัดคอแม่แพะตวัเดียว ไหม้อยู่แล้ว(ในนรก) ด้วยการนับขน(แพะ), 
ข้าแตพ่ระองค์ผูก้ษัตริย์ พระองค์ตดัคอมนุษย์เป็นอันมาก จักทำาอย่างไร?”

“เอกิสฺสา กณฺฐำ ฉินฺทิตวฺา โลมคณนาย ปจฺจิสำ 
พหุนฺนำ กณฺเฐ เฉตฺวาน กถำ กาหสิ ขตฺติย -อิติ.

พระราชา. เมื่อเช่นน้ัน  เธอหัวเราะเพราะเหตุไร?
“อถ กสฺมา เต หสิตำ -อิติ.

พระเทวี. ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันยินดวี่า ‘เราพ้นจากทุกข์น้ันแล้ว’ จึงหัวเราะ.
“‘เอตสฺมา ทุกฺขา มุตฺตมฺหีติ ตุสติฺวา หสึ มหาราช -อติิ.

เทวดากล่าวกะพระเทวีน้ันอีกวา่ “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาด้วยดอกไม้กำามอืหน่ึง.
ปุนปิ ตำ เทวตา “เอวำ ภทฺเท, เอวำ ภทฺเท -อิติ วตวฺา ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.

พระราชา ทรงดำาริว่า “น่าสลด! กรรมของเราหนัก,  
ได้ยินวา่ พระเทวีน้ี ฆ่าแม่แพะตัวเดียว ไหม้ในนรกแล้ว ดว้ยเศษแห่งผลกรรม ถูกตดัศีรษะด้วยการนับขนแห่งแม่แพะน้ัน,  
เราฆ่าชนมีประมาณเท่าน้ี จกัถึงความสวัสดีเมื่อไร?” ดังน้ีแล้ว  
จึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมด ถวายบังคมพระราชาผู้แก่กวา่ตน ทรงประคองอัญชลีแกพ่ระราชาที่หนุ่มกว่า 
ยังพระราชาทั้งหมดให้ทรงอดโทษแล้ว ทรงส่งไปสู่ที่ของตนๆ อย่างเดิม.
ราชา “อโห ภาริยำ เม กมฺมำ, อยำ กริ เอกำ เอฬิกำ วธิตวฺา นิรเย ปจิตวฺา ปกฺกาวเสเสน ตสฺสา โลมคณนาย สีสจฺเฉทำ ปาปุณิ, 
อหำ เอตฺตกำ ชนำ วธติฺวา กทา โสตฺถึ ปาปุณิสฺสามิ -อติิ สพฺเพ ราชาโน โมเจตวฺา อตตฺนา มหลฺลกตเร วนฺทติฺวา 
ทหรตรานำ อญฺชลึ ปคฺคยฺห สพฺเพ ขมาเปตวฺา สกสกฏฺฐานเมว ปหิณิ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๖๕ • ๑. เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึง่ • [เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “อย่างน้ันภิกษุทั้งหลาย, 
พระนางมัลลิกาอาศัยปัญญาของตน ประทานชีวติทานแก่มหาชนในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
ถึงในกาลก่อน พระนางก็ได้ประทานแล้วเหมือนกัน” แล้วทรงประชุมเรื่องอดีตวา่ 
“พระเจ้าพาราณสี ในกาลน้ัน ได้เป็นพระเจา้ปเสนทิโกศล, พระนางธัมมทินนาเทวี เป็นพระนางมัลลิกา, 
รุกขเทวดาคือเราเอง.”
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺา “เอวำ ภิกฺขเว, น อิทาเนว มลฺลกิา อตฺตโน ปญฺญำ นิสฺสาย มหาชนสฺส ชีวติทานำ เทติ, 
ปุพฺเพปิ อทาสิเยว -อติิ วตฺวา อตีตำ สโมธาเนสิ 
“ตทา พาราณสรีาชา ปเสนทิโกสโล อโหสิ, ธมฺมทินฺนา เทวี มลฺลิกา, รุกฺขเทวตา อหเมว -อิติ.

ครั้นทรงประชุมเรื่องอดตีอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่ปาณาติบาต เป็นโทษไม่สมควรที่บุคคลจะพึงทำา, 
เพราะว่า บุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน” จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
เอวำ อตีตำ สโมธาเนตวฺา ปุน ธมฺมำ เทเสนฺโต “ภิกฺขเว ปาณาติปาโต นาม อกตตฺพพฺยุตฺตโก, 
ปาณาติปาติโน หิ ทีฆรตตฺำ โสจนฺติ -อติิ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อยา่งน้ีว่า ‘ความเกิดและความเจริญพร้อม๑น้ีเป็นทุกข์’, 
สตัว์ไมพ่ึงฆ่าสัตว์ เพราะวา่ ผู้ฆ่าสตัว์เป็นปกติ ยอ่มเศร้าโศก.”

“เอวญฺเจ สตตฺา ชาเนยฺยุำ ทุกฺขายำ ชาติสมฺภโว
น ปาโณ ปาณินำ หญฺเญ ปาณฆาตี หิ โสจติ -อติิ.๒

เรื่องบุรุษคนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรปุริสวตฺถุ.

๑ ชาติสมฺภโว
๒ ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๖. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๕๓.
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๒. เรือ่งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
๒. มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“จรญฺเจนาธิคจฺเฉยฺย” เป็นต้น.
“จรญฺเจ นาธคิจฺเฉยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรสฺส สทฺธวิิหารกิำ อารพฺภ กเถสิ.

[ผู้เกียจครา้นมักอ้างความดีของคนอื่น]

เทศนาตั้งข้ึนในกรุงราชคฤห์.
เทสนา ราชคเห สมุฏฺฐิตา.

ได้ยินวา่ สัทธิวิหาริก ๒ รูป อุปัฏฐากพระเถระผู้อาศัยกรุงราชคฤห์ อยูใ่นถำ้าปิปผลิ.
เถรำ กิร ราชคหำ นิสฺสาย ปิปฺผลิคุหายำ วสนฺตำ เทฺว สทฺธวิิหารกิา อุปฏฺฐหึสุ.

บรรดาภิกษุ ๒ รูปน้ัน รูปหน่ึงทำาวัตรโดยเคารพ, 
รูปหน่ึงแสดงวัตรที่ภิกษุน้ันทำาแล้วเป็นเหมือนตนทำา รู้ความที่นำ้าลา้งหน้าและไม้ชำาระฟันอันภิกษุน้ันจัดแจงแล้ว 
จึงเรียน (พระเถระ) ว่า “นำ้าล้างหน้าและไม้ชำาระฟัน กระผมจดัแจงแล้ว ครับ, ขอท่านจงล้างหน้าเถิด.”
เตสุ เอโก สกฺกจฺจำ วตฺตำ กโรติ, เอโก เตน กตำ วตฺตำ อตฺตนา กตำ วิย ทสฺเสนฺโต มุโขทกทนฺตกฏฺฐานำ ปฏิยาทิตภาวำ ญตฺวา 
“ภนฺเต มุโขทกทนฺตกฏฺฐานิ ปฏิยาทติานิ, มุขำ โธวถ -อติิ วทติ.

แม้ในกาลทำากิจมีการลา้งเท้าและสรงนำ้าเป็นต้น ก็ย่อมเรียนอย่างน้ันเหมือนกัน.
ปาทโธวนนหานาทิกาเลปิ เอวเมว วทติ.

ภิกษุนอกน้ี คดิวา่ “ภิกษุน้ีย่อมแสดงวตัรที่เราทำาแล้ว เป็นเหมือนวา่ตนทำาแล้วตลอดกาลเป็นนิตย์,  ชา่งเถิดข้อน้ัน, 
เราจกัทำาสิ่งที่ควรทำาแก่เธอ”  
เมื่อภิกษุน้ัน ฉันแล้ว หลับอยู่น่ันแล, ต้มนำ้าอาบแล้ว ตกัใส่ในหม้อใบหน่ึง ต้ังไว้หลังซุ้ม,  แต่ให้เหลือนำ้าไว้ในภาชนะต้มนำ้า
ประมาณกระบวยหน่ึง แล้วตั้งไว้ให้พ่นไออยู่.
อิตโร จินฺเตสิ “อยำ นิจฺจกาลำ มยา กตำ วตตฺำ อตตฺนา กตำ วิย ทสฺเสติ, โหตุ, กตตฺพพฺมสฺส๑ กริสฺสามิ -อิติ 
ตสฺส ภุญฺชิตวฺา สุปนฺตสฺเสว, นหาโนทกำ ตาเปตฺวา เอกสฺมึ กุเฏ กตฺวา ปิฏฺฐิโกฏฺฐเก ฐเปสิ, 
อุทกตาปนภาชเน ปน นาฬิมตตฺำ อทุกำ เสเสตฺวา อุสุมำ มุญจฺนฺตำ ฐเปสิ.

[กรรมตามทัน]

ในเวลาเย็น ภิกษุนอกน้ีตื่นข้ึน เห็นไอพลุ่งออกอยู่ จึงคดิว่า “นำ้าจักเป็นนำ้าอันภิกษุน้ันต้มแล้วตั้งไว้ในซุ้ม”  รีบไปไหว้พระเถระ
แล้วเรียนว่า “นำ้ากระผมตั้งไว้ในซุ้ม ครับ, นิมนต์ทา่นสรงเถิด” แล้วกเ็ข้าไปสู่ซุ้มกับด้วยพระเถระเหมือนกัน.

๑ สี. ยุ. กตฺตพฺพยุตฺตมสฺส.
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อิตโร สายณฺหสมเย ปพุชฺฌติฺวา อุสุมำ นิกฺขมนฺตำ ทิสฺวา “อุทกำ ตาเปตวฺา โกฏฺฐเก อุทกำ ฐปิตำ ภวิสฺสติ -อติิ เวเคน คนฺตวฺา 
เถรำ วนฺทิตวฺา “ภนฺเต โกฏฺฐเก อทุกำ ฐปิตำ, นหายถ -อติิ วตฺวา เถเรน สทฺธึเยว โกฏฺฐกำ ปาวิสิ.

พระเถระ เมื่อไม่เห็นนำ้า จึงกลา่ววา่ “นำ้าอยูท่ี่ไหน? คุณ”.
เถโร อุทกำ อปสฺสนฺโต “กหำ อุทกำ อาวุโส -อิติ อาห.

ภิกษุหนุ่มไปยังโรงไฟ จ้วงกระบวยลงในภาชนะ รู้ความที่ภาชนะเปล่า จึงโพนทะนาว่า “ขอท่านจงดูกรรมของภิกษุหัวดือ้, 
เธอยกภาชนะเปล่าข้ึนตั้งไว้บนเตา แล้วไปไหนเสีย?  กระผมเรียนดว้ยเข้าใจว่า “นำ้ามีอยู่ในซุ้ม” ดังน้ีแล้ว 
ก็ได้ถือเอาหม้อนำ้าไปยังท่านำ้า.
ทหโร อคฺคิสาลำ คนฺตฺวา ภาชเน อุฬุงฺกำ โอตาเรตฺวา ตุจฺฉภาวำ ญตวฺา “ปสฺสถ ทุพพฺินีตสฺส กมฺมำ, 
ตุจฺฉภาชนำ อุทธฺเน อาโรเปตฺวา กุหึ คโต, อหำ ‘โกฏฺฐเก อุทกนฺติ สญฺญาย อาโรเจสึ -อิติ อุชฺฌายนฺโต ฆฏำ อาทาย ตติฺถำ อคมาสิ.

ฝ่ายภิกษุนอกน้ี นำาเอานำ้ามาจากหลังซุ้ม แล้วตั้งไวใ้นซุ้ม.
อิตโรปิ ปิฏฺฐิโกฏฺฐกโต อุทกำ อาหรติฺวา โกฏฐฺเก ฐเปสิ.

แม้พระเถระ คดิว่า “ภิกษุหนุ่มรูปน้ี กล่าววา่ ‘นำ้ากระผมต้มตั้งไว้ในซุ้มแล้ว, นิมนต์ทา่นมา สรงเถิด ครับ’ 
บัดน้ี โพนทะนาอยู่ถือเอาหม้อไปสู่ท่านำ้า, น่ีเหตุอะไรหนอแล?” ใคร่ครวญดู ก็รูว้่า 
“ภิกษุหนุ่มรูปน้ัน ประกาศกจิวัตรที่ภิกษุน้ีทำาแล้วเป็นดังวา่ตนทำาแล้ว ตลอดกาลเท่าน้ี” 
ได้ให้โอวาทแก่เธอผู้มาน่ังในเวลาเย็นว่า “คุณ ชื่อว่าภิกษุ กล่าวกิจทีต่นทำาแล้วน่ันแหละว่า ‘ตนทำาแล้ว’ ย่อมควร,  
จะกลา่วกิจที่ตนมิได้ทำาวา่ ‘เป็นกิจทีต่นทำาแล้ว’ ย่อมไม่ควร;  
บัดน้ี เธอกลา่ววา่ ‘นำ้าผมตั้งไว้ในซุ้ม, นิมนต์ทา่นสรงเถิดครับ’ เมื่อเราเข้าไปยืนอยู่,  ถือหม้อนำ้าโพนทะนาไป, 
ชื่อวา่บรรพชิตทำาอย่างน้ัน ย่อมไม่ควร.”
เถโรปิ จินฺเตสิ “อยำ ทหโร ‘อทุกำ เม ตาเปตวฺา โกฏฺฐเก ฐปิตำ, เอถ ภนฺเต นหายถ -อิติ วตวฺา อิทานิ อุชฺฌายนฺโต 
ฆฏำ อาทาย ติตฺถำ คจฺฉติ, กินฺนุ โข เอตำ -อติิ อุปธาเรนฺโต “เอตตฺกำ กาลำ เอส ทหโร อิมินา กตำ วตฺตำ อตตฺนา กตำ วิย ปกาเสสิ -
อิติ ญตฺวา สายำ อาคนฺตฺวา นิสินฺนสฺส โอวาทำ อทาสิ “อาวุโส ภิกฺขุนา นาม อตฺตนา กตเมว ‘กตนฺติ วตตฺุำ วฏฺฏติ, โน อกตำ, 
ตวฺำ อิทานิ ‘โกฏฺฐเก อุทกำ ฐปิตำ, นหายถ ภนฺเตติ วตวฺา,  มยิ ปวิสิตฺวา ฐิเต, ฆฏำ อาทาย อชฺุฌายนฺโต คจฺฉสิ, 
ปพฺพชติสฺส นาม เอวำ กาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ.

ภิกษุน้ัน กลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงดูกรรมของพระเถระ,  พระเถระ อาศัยเหตุสักว่านำ้า จึงกลา่วกะเราอย่างน้ี” โกรธแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน ไมเ่ข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ.
โส “ปสฺสถ เถรสฺส กมฺมำ, อุทกมตตฺำ นิสฺสาย มำ เอวำ วเทสิ -อติิ กชฺุฌิตฺวา ปุนทิวเส เถเรน สทธฺึ ปิณฺฑาย น ปาวิสิ.

พระเถระได้ไปสู่ประเทศแห่งหน่ึงกับภิกษุนอกน้ี.
เถโร อิตเรน สทฺธึ เอกำ ปเทสำ อคมาสิ.

เมื่อพระเถระไปแล้ว, ภิกษุน้ัน ไปสู่ตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระ ถูกอุปัฏฐากถามว่า “พระเถระไปไหน? ครับ” 
จึงบอกวา่ “ความไม่ผาสุกเกดิแก่พระเถระ, ทา่นน่ังอยู่ในวิหารน่ันเอง.”
โส, ตสฺมึ คเต, เถรสฺส อุปฏฺฐากกุลำ คนฺตฺวา “เถโร กหำ ภนฺเต -อติิ ปุฏฺโฐ “เถรสฺส อผาสกุำ ชาตำ, วิหาเรเยว นิสินฺโน -อติิ อาห.

อุปัฏฐาก. ก็ได้อะไรเล่า จึงจะควร? ครับ.
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“กึ ปน ภนฺเต ลทธฺุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ภิกษุ. ได้ยินว่า ท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานน้ี.
“เอวรูปํ กริ นาม อาหารำ เทถ -อติิ.

อุปัฏฐากทั้งหลาย ได้จดัแจงตามทำานองที่ภกิษุน้ันกล่าวน่ันเอง ถวายแล้ว.
เตน วตฺุตนิยาเมเนว สมฺปาเทตฺวา อทำสุ.

ภิกษุน้ัน ฉันอาหารน้ันในระหว่างหนทางแล ไปสู่วิหารแล้ว.
โส อนฺตรามคฺเคว ตำ ภุญฺชิตวฺา วิหารำ คโต.

[พระเถระจับความเลวทรามของศิษย์ได้]

ฝ่ายพระเถระ ได้ผา้เน้ือละเอียดผืนใหญ่ในที่ๆ ไปแล้ว ก็ไดใ้ห้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ไปกับด้วยตน.
เถโรปิ คตฏฺฐาเน มหนฺตำ สุขุมวตฺถำ ลภิตฺวา อตฺตนา สทฺธึ คตทหรสฺส อทาสิ.

ภิกษุหนุ่มน้ัน ยอ้มผ้าน้ันแล้ว ได้ทำาให้เป็นผ้าสำาหรับนุ่งห่มแห่งตน.
โส ตำ รชิตวฺา อตฺตโน นิวาสนปารุปนำ อกาสิ.

ในวันรุ่งข้ึน พระเถระไปสู่ตระกูลอุปัฏฐากน้ัน, 
เมื่อพวกอุปัฏฐาก กลา่วว่า “ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจา้ทราบว่า ‘ได้ยินว่า ความไม่ผาสุกเกิดแก่ทา่น’ 
จึงจดัแจงอาหารส่งไป โดยทำานองที่ภิกษุหนุ่มกล่าวน่ันเอง  ความผาสุกเกดิแก่ท่านเพราะฉันแล้วหรอื?”, ก็น่ิงเสีย.
เถโร ปุนทิวเส ตำ อุปฏฺฐากกุลำ คนฺตฺวา, “ภนฺเต ‘ตุมฺหากำ กริ อผาสุกำ ชาตนฺติ 
อมฺเหหิ ทหเรน วุตฺตนิยาเมเนว ปฏิยาเทตวฺา อาหาโร เปสิโต ปริภุญฺชติฺวา โว ผาสกุำ ชาตำ -อติิ วุตฺเต, ตุณฺหี อโหสิ.

ก็พระเถระ ไปสู่วิหารแล้ว กล่าวกะภิกษุหนุ่มน้ันผู้ไหว้แล้ว น่ังอยู่ในเวลาเย็นอย่างน้ีว่า 
“คุณ  ได้ยินวา่ วานน้ี เธอทำากรรมชื่อน้ี,  กรรมน้ี ไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลาย, 
บรรพชิตทำาวิญญตัิ๑ แล้วฉัน ย่อมไม่สมควร.”
วิหารำ ปน คนฺตวฺา ตำ ทหรำ สายำ วนฺทติฺวา นิสินฺนำ เอวมาห “อาวุโส ตยา กริ หีโย เอวำ นาม กตำ, อิทำ ปพฺพชิตานำ อนนุจฺฉวิกำ, 
วิญฺญตฺตึ กตวฺา ภุญชฺิตุำ น วฏฺฏติ -อติิ.

[ประทุษรา้ยแก่ผู้มีคุณ ตายไปเกิดไปอเวจี]

ภิกษุน้ัน โกรธแล้ว ผูกอาฆาตในพระเถระว่า “ในวันก่อน พระเถระอาศัยเหตุสักว่านำ้า ทำาเราให้เป็นคนมักพดูเท็จ 
ในวันน้ี เพราะเหตุท่ีเราบริโภคภัตกำามือหน่ึงในสกุลอุปัฏฐากของตน จึงกล่าวกะเราว่า ‘บรรพชิตทำาวิญญัติบริโภค ย่อมไม่ควร’, 
แม้ผ้าท่านกใ็ห้แก่ภิกษุผู้บำารุงตนเท่าน้ัน;  โอ! กรรมของพระเถระหนัก,  เราจกัรู้สิ่งที่เราควรทำาแกพ่ระเถระน้ัน”  
โส กชฺุฌิตฺวา เถเร อาฆาตำ พนฺธิ “ปุริมทวิเส อุทกมตฺตำ นิสฺสาย มำ มุสาวาทึ กตฺวา 
อชฺช อตฺตโน อุปฏฺฐากกุเล ภตฺตมุฏฺฐิยา ภุตตฺการณา มำ ‘วิญฺญตฺตึ กตวฺา ภุญฺชิตุำ น วฏฺฏตีติ วเทสิ, 
วตฺถมฺปิ เตน อตฺตโน อุปฏฺฐากสฺเสว ทินฺนำ, อโห เถรสฺส ภาริยำ กมฺมำ, ชานิสฺสามิสฺส กตตฺพพฺยุตฺตกำ -อิติ 

๑ การออกปากขอของต่อคนไม่ควรขอ หมายถึงภิกษุขอส่ิงของต่อคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ ผู้ไม่ใช่คนปวารณา
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ในวันรุ่งข้ึน เมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้าน, สว่นตนพักอยู่ในวิหาร จับท่อนไม้ ทุบวตัถุทั้งหลายมีภาชนะสำาหรับใช้สอยเป็นต้น 
แล้วจุดไฟที่บรรณศาลา ของพระเถระ, สิ่งใดไฟไม่ไหม้, เอาพลองทุบทำาลายสิ่งน้ันแล้ว ออกหนีไป ทำากาละแล้ว 
เกิดในอเวจีมหานรก.
ปุนทิวเส, เถเร คามำ ปวิสนฺเต, สยำ วิหาเร โอหียิตฺวา ทณฑฺำ คเหตฺวา ปริโภคภาชนาทีนิ ภินฺทติฺวา เถรสฺส ปณฺณสาลาย อคฺคึ 
ทตวฺา, ยำ น ฌายติ, ตำ มุคฺคเรน ปหรนฺโต ภินฺทติฺวา นิกฺขมิตฺวา ปลาโต กาลำ กตฺวา อวีจิมหานิรเย นิพฺพตตฺิ.

มหาชนตั้งเรื่องสนทนากันว่า 
“ได้ยินวา่ สัทธิวิหาริกของพระเถระ ไม่อดทนเหตุสักวา่การกล่าวสอน โกรธเผาบรรณศาลา แล้วหนีไป.”
มหาชโน กถำ สมุฏฐฺาเปสิ “เถรสฺส กริ สทธฺิวิหาริโก โอวาทมตตฺำ อสหนฺโต กุชฺฌิตวฺา ปณฺณสาลำ ฌาเปตฺวา ปลาโต -อิติ.

ต่อมาภายหลัง ภิกษุรูปหน่ึง ออกจากรุงราชคฤห์ ใคร่จะเฝ้าพระศาสดา ไปถึงพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา 
อันพระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารแล้ว ตรัสถามว่า “เธอมาจากไหน? ทูลว่า “มาจากกรุงราชคฤห์ พระเจา้ข้า.”
อเถโก ภิกฺขุ อปรภาเค ราชคหา นิกฺขมิตฺวา สตฺถารำ ทฏฺฐุกาโม เชตวนำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา สตฺถารา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา 
“กุโต อาคโตสิ -อิติ ปุฏฺโฐ “ราชคหโต ภนฺเต -อิติ อาห.

พระศาสดา. มหากัสสปะบุตรเรา อยู่สบายหรือ?
“มม ปุตฺตสฺส มหากสฺสปสฺส ขมนียำ -อติิ.

ภิกษุ. สบาย พระเจา้ข้า.  
แตว่่า สัทธวิิหาริกของทา่นรูปหน่ึง โกรธด้วยเหตุสักว่าการกลา่วสอน เผาบรรณศาลาแล้วหนีไป.

“ขมนียำ ภนฺเต, เอโก ปนสฺส สทฺธวิิหาริโก โอวาทมตฺเตน กุชฺฌติฺวา ปณฺณสาลำ ฌาเปตวฺา ปลาโต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุน้ัน ฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดน้ีเทา่น้ันหามิได้,  แม้ในกาลก่อน ก็โกรธแล้วเหมือนกัน;  
และภิกษุน้ันประทุษร้ายกุฎใีนบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, แม้ในกาลก่อน ก็ประทุษรา้ยแล้วเหมือนกัน;” ดังน้ีแล้ว 
ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัส) ว่า:
สตฺถา “น โส อิทาเนว โอวาทำ สตฺุวา กชฺุฌติ, ปุพฺเพปิ กชฺุฌิเยว, 
น จ อิทาเนว กุฏึ ทูเสติ, ปุพฺเพปิ ทูเสสิเยว -อติิ วตฺวา อตีตำ อาหริ:

[เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน]

ในอดตีกาล เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี นกขมิ้นตัวหน่ึง ทำารังอยู่ในหิมวันตประเทศ.
อตีเต, พาราณสิยำ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชำ กาเรนฺเต, หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก สิงฺคิลสกุโณ กุลาวกำ กตวฺา วสิ.

ต่อมาวันหน่ึง เมื่อฝนกำาลังตก,  ลิงตวัหน่ึง สะท้านอยู่เพราะความหนาว ได้ไปยังประเทศน้ัน.
อเถกทวิสำ, เทเว วสฺสนฺเต, เอโก มกฺกโฏ สีเตน กมฺปมาโน ตำ ปเทสำ อคมาสิ.

นกขมิ้นเห็นลิงน้ัน จึงกล่าวคาถาวา่๑

สิงฺคิโล ตำ ทิสวฺา คาถมาห 

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
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“วานร ศีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์, 
เมื่อเช่นน้ัน เพราะโทษอะไรหนอ? เรือนของท่านจึงไม่มี.”

“มนุสฺสสฺเสว เต สีสำ หตฺถปาทา จ วานร 
อถ เกน นุ วณฺเณน อคารนฺเต น วิชฺชติ -อติิ.๑

ลิงคิดว่า “มือและเท้าของเรามีอยู่กจ็ริง, ถึงกระน้ัน เราพิจารณาแล้ว พึงทำาเรือนดว้ยปัญญาใด,  
ปัญญาน้ันของเราย่อมไม่มี.” ใคร่จะประกาศเน้ือความน้ัน จึงกลา่วคาถาน้ีว่า
มกฺกโฏ “กิญฺจาปิ เม หตฺถปาทา อตฺถิ, ยาย ปน ปญฺญาย วิจาเรตฺวา อคารำ กเรยฺยำ, สา เม ปญฺญา นตฺถิ -อติิ จินฺเตตฺวา 
ตมตฺถำ ปกาเสตุกาโม อิมำ คาถมาห 

“นกขมิ้น  ศรีษะและมือเท้าของเรา ย่อมมีเหมือนของมนุษย์,  
บัณฑิตทั้งหลายกล่าววา่ ‘ปัญญาใด ประเสรฐิในมนุษย์ทั้งหลาย’,
ปัญญาน้ัน ย่อมไม่มีแม้แก่เรา.๒”

“มนุสฺสสฺเสว เม สีสำ หตฺถปาทา จ สิงฺคิล 
ยาหุ เสฏฺฐา มนุสฺเสสุ สา เม ปญฺญา น วิชฺชติ -อติิ.๓

ลำาดับน้ัน เมื่อนกขมิ้นจะติเตียนลิงน้ันว่า “การอยูค่รองเรือน จักสำาเรจ็แก่ท่านผู้เห็นปานน้ีได้อย่างไร?” จึงกลา่ว ๒ คาถาน้ีว่า
อถ นำ “เอวรูปสฺส ตว กถำ ฆราวาโส อิชฺฌิสฺสติ -อติิ ครหนฺโต สิงฺคิโล อิมำ คาถาทฺวยมาห 

“ภาวะแห่งความสุข ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตเบา (กลับกลอก) 
มักประทุษร้ายมติร มีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิตย์.   
ทา่นน้ันจงทำาอานุภาพเถิด จงเป็นไปล่วงความเป็นปกติ (ของตน) เสีย, 
จงทำากระท่อมเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิด กบ่ี.”

“อนวฏฺฐิตจิตฺตสฺส ลหุจิตฺตสฺส ทพฺุภิโน 
นิจฺจำ อทฺธวุสีลสฺส สุขภาโว น วชิฺชติ.
โส กรสฺสานุภาวำ ตวฺำ วตีิวตฺตสฺสุ สีลิยำ 
สีตวาตปรติฺตาณำ กรสฺสุ กุฏิกำ กปิ -อติิ.๔

ลิงคิดว่า “นกขมิ้นตวัน้ี ย่อมทำาเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตเบา มักประทุษร้ายมติร มีปกติไม่ยั่งยืน,  
บัดน้ี เราจักแสดงความที่เรามกัเป็นผู้ประทุษร้ายมติร ต่อมัน” จึงขยี้รัง โปรยลงแล้ว.
มกฺกโฏ “อยำ มำ อนวฏฺฐิตจิตฺตำ ลหุจิตตฺำ มิตตฺทุพฺภึ อทธฺุวสีลำ กโรติ, อิทานิสฺส ทพฺุภิภาวำ ทสฺเสสฺสามิ -อติิ 
กุลาวกำ วิทฺธำเสตวฺา วิปฺปกฺกีริ.

นก เมื่อลิงน้ันจับเอารังอยู่น่ันแหละ หนีออกไปโดยข้างหน่ึงแล้ว.

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
๒ ถ้าตัดบท ยาหุ  เป็น ยา – อหุ  ก็แปลว่า แต่ข้าพเจ้าไม่มีปัญญา ท่ีเป็นส่ิงประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์.
๓ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
๔ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
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สกุโณ, ตสฺมึ กุลาวกำ คณฺหนฺเตเยว, เอเกน ปสฺเสน นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.

[ทรงประมวลชาดก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประมวลชาดกวา่ “ลิงในกาลน้ัน ได้เป็นภิกษุผู้ประทุษร้ายกุฎีในบัดน้ี, 
นกขมิ้น คือกัสสปะ.” 
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตวฺา ชาตกำ สโมธาเนสิ “ตทา มกกฺโฏ กุฏทิูสกภิกฺขุ อโหสิ, สิงฺคิลสกุโณ กสฺสโป -อิติ.

ครั้นประมวลชาดกมาแล้ว จึงตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย  ภิกษุน้ัน ประทุษรา้ยกุฎีในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
แม้ในกาลก่อน ภิกษุน้ันโกรธในเพราะโอวาทแล้ว ก็ประทุษรา้ยกุฎีแล้ว (เหมือนกัน);  
การอยู่ของกัสสปะบุตรเราคนเดียวเท่าน้ัน ดีกว่าการอยูร่่วมกับคนพาลผู้เห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
ชาตกำ สโมธาเนตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว น อิทาเนว ปุพฺเพปิ โส โอวาเท กุชฺฌิตวฺา กุฏึ ทูเสสิ, 
มม ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส เอวรูเปน พาเลน สทฺธึ วสนโต เอกกสฺเสว นิวาโส เสยฺโย -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห 

ถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพ่ึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่า 
ผูเ้ช่นกับ (ด้วยคุณ) ของตนไซร้, พึงทำาความเที่ยวไปคนเดียวให้มั่น, 
เพราะวา่ คุณเครื่องเป็นสหาย ย่อมไม่มีในเพราะคนพาล.”

“จรญฺเจ นาธคิจฺเฉยฺย เสยฺยำ สทิสมตตฺโน 
เอกจริยำ ทฬฺหำ กยิรา นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน ในบทว่า จรำ  บัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไปด้วยใจ  ไม่เกี่ยวการเที่ยวไปด้วยอริิยาบถ,  
อธิบายว่า เมื่อแสวงหากัลยาณมิตร.
ตตฺถ จรำ -อติิ อริิยาปถจารำ อคฺคเหตฺวา มนสา จาโร เวทติพฺโพ, กลฺยาณมิตตฺำ ปริเยสนฺโต -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า เสยยฺำ สทิสมตฺตโน  ความว่า ถ้าไม่พึงได้สหายผู้ยิ่งกวา่ หรือผู้แม้นกัน ด้วยคุณคือศีล สมาธิ ปัญญาของตน.
เสยฺยำ สทิสมตฺตโน -อติิ อตฺตโน สีลสมาธิปญฺญาคุเณหิ อธกิตรำ วา สทิสำ วา น ลเภยฺย เจ.

บทว่า เอกจริยำ  ความว่า กใ็นสหายเหล่าน้ัน บุคคลเมื่อได้สหายผู้ดกีว่า ย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น, 
เมื่อได้สหายผู้เช่นกัน ย่อมไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น,  
แต่เมื่ออยู่โดยรว่มกันกับสหายที่เลว ทำาการสมโภคและบริโภคโดยความเป็นพวกเดียวกัน 
ย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น.
เอกจริยำ -อติิ เอเตสุ หิ เสยฺยำ ลภมาโน สีลาทีหิ วฑฺฒติ,  สทิสำ ลภมาโน น ปริหายติ, 
หีเนน ปน สทฺธึ เอกโต วสนฺโต เอกโต สมฺโภคปริโภคำ กโรนฺโต สีลาทีหิ ปริหายติ.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสคำาน้ีว่า “บุคคลผู้เห็นปานน้ัน อันบัณฑิตไมพ่ึงเสพ ไมพ่ึงคบ ไม่พึงเข้าไปน่ังใกล้, 
เว้นไว้แต่ความเอ็นดู เว้นไว้แต่ความอนุเคราะห์.”
เตน วตฺุตำ “เอวรูโป ปุคฺคโล น เสวติพฺโพ น ภชิตพโฺพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ, อญฺญตรฺ อนุทฺทยาย อญฺญตฺร อนุกมฺปาย -อิติ.
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เพราะเหตุน้ัน หากบุคคลอาศัยความการุญ คดิวา่ “บุคคลน้ีอาศัยเรา จักเจริญดว้ยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น” 
ไม่หวังตอบแทนอยู่ซ่ึงวัตถุอะไรๆ จากบุคคลน้ัน ชื่อว่าย่อมอาจสงเคราะห์บุคคลน้ันได้,  
การอาศัยความการุญสงเคราะห์ดังน้ีน้ันเป็นการดี; 
ถ้าไม่อาจจะสงเคราะห์ (อย่างน้ัน) ได้,  พึงทำาความเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่น คือว่า ทำาความเป็นคนโดดเดี่ยวเท่าน้ันให้มั่น 
อยู่แต่ผู้เดียวในอริิยาบถทั้งปวง.
ตสฺมา สเจ การุญฺญำ ปฏิจฺจ “อยำ มำ นิสฺสาย สีลาทีหิ วฑฺฒิสฺสติ -อิติ 
ตมฺหา ปุคฺคลา กิญฺจิ อปฺปจฺจาสึสนฺโต ตำ สงฺคณฺหิตุำ สกฺโกติ, อิจฺเจตำ กุสลำ; 
โน เจ สกฺโกติ, เอกจริยำ ทฬฺหำ กยิรา, เอกีภาวเมว ถิรำ กตฺวา สพฺพริิยาปเถสุ เอกโกว วิหเรยฺย.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
“กึการณา”.

ตอบวา่ “เพราะคุณเครื่องเป็นสหาย ย่อมไม่มใีนเพราะชนพาล.”
อธิบายว่า จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธดุงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาคุณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ 
ชื่อวา่คุณเครื่องเป็นสหาย,  คุณเครือ่งเป็นสหายน้ี ย่อมไม่มีเพราะอาศัยคนพาล.
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ 
สหายตา นาม จูฬสีลำ มชฺฌิมสีลำ มหาสีลำ ทส กถาวตฺถูนิ เตรส ธตูงฺคคุณา วิปสฺสนาคุณา จตฺตาโร มคฺคา จตตฺาริ ผลานิ 
ติสฺโส วิชฺชา ฉ อภิญฺญา, อยำ สหายตาคุโณ พาลำ นิสฺสาย นตฺถิ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา อาคันตกุภิกษุ บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภกิฺขุ โสตาปตตฺิผลำ ปตฺโต.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.

เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ จบ.
มหากสฺสปตฺเถรสฺสสทธฺิวิหาริกวตฺถุ.
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๓. เรื่องอานนทเศรษฐี
๓. อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภอานนทเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปุตตฺามตฺถิ ธนมตฺถิ” เป็นต้น.
“ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อานนฺทเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหน่ี]

ได้ยินวา่ ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชือ่อานนท์มีสมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ (แต่) เป็นคนตระหน่ีมาก.
สาวตฺถิยำ กริ อานนฺทเสฏฺฐี นาม อสตีิโกฏิวิภโว มหามจฺฉรี อโหสิ.

อานนทเศรษฐีน้ัน ให้พวกญาติประชุมกันทกุกึ่งเดือนแล้ว กล่าวสอนบุตร ผู้ชื่อว่ามูลสริิ ใน ๓ เวลาอย่างน้ีว่า 
“เจ้าอยา่ได้ทำาความสำาคัญวา่ ‘ทรพัย์ ๔๐ โกฏิน้ีมาก,’ เจ้าไม่ควรให้ทรัพย์ที่มีอยู่,  ควรยังทรัพยใ์หม่ให้เกิดข้ึน, 
เพราะเมื่อบุคคลทำากหาปณะแม้หน่ึงๆ ให้เสื่อมไป ทรพัย์ย่อมสิ้นด้วยเหมือนกัน;  เพราะเหตุน้ัน
โส อนฺวฑฺฒมาสำ ญาตเก สนฺนิปาเตตวฺา ปุตฺตำ มูลสริึ นาม ตีสุ เวลาสุ เอวำ โอวทติ 
“อิทำ จตฺตาฬีสโกฏิธนำ พหูติ สญฺญำ มา อกริ, วิชฺชมานำ ธนำ น ทาตพฺพำ, นวำ ธนำ อุปฺปาเทตพพฺำ๑, 
เอเกกมฺปิ หิ กหาปณำ วยำ กโรนฺตสฺส, ธนำ ขิยเตว,  ตสฺมา

บุคคลผู้ฉลาด พึงเห็นความสิ้นแห่งยาสำาหรับหยอด (ตา)  
ความก่อข้ึนแห่งปลวกทั้งหลาย และการประมวลมาแห่งผึ้งทั้งหลาย 
พึงอยู่ครองเรอืน.

“อญฺชนานำ ขยำ ทิสวฺา อุปจิกานญฺจ อาจยำ 
มธูนญฺจ สมาหารำ ปณฺฑิโต ฆรมาวเส -อิติ. 

[อานนทเศรษฐีตายไป เกิดในตระกูลคนจัณฑาล]

โดยสมัยอื่นอีก อานนทเศรษฐีน้ันไม่บอกขุมทรัพยใ์หญ่ ๕ แห่ง ของตนแก่บุตร 
อาศัยทรัพย์ มีความเศร้าหมองเพราะมลทินคือความตระหน่ี ทำากาละแล้ว  ถือปฏิสนธิในท้องของหญิงจัณฑาลคนหน่ึง 
ในจำาพวกจัณฑาลพันตระกูล ท่ีอยู่อาศัยในบ้านใกล้ประตูแห่งหน่ึง แห่งพระนครน้ันน่ันเอง.
โส อปเรน สมเยน อตตฺโน ปญฺจมหานิธึ ปุตฺตสฺส อนาจิกฺขิตวฺา ธนนิสฺสิโต มจฺเฉรมลมลิโน กาลำ กตวฺา 
ตสฺเสว นครสฺส เอกสฺมึ ทฺวารคามเก จณฺฑาลานำ กุลสหสฺสำ ปฏิวสติ ตตฺเถกิสฺสา จณฺฑาลิยา กจฺุฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

พระราชา ทรงทราบการทำากาละของอานนทเศรษฐีแล้ว รับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้บุตรของเรามา ทรงตั้งไว้ในตำาแหน่งเศรษฐี.
ราชา ตสฺส กาลกริิยำ สตฺุวา ปุตฺตมสฺส มูลสิรึ ปกฺโกสาเปตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐาเน ฐเปสิ.

ตระกูลแห่งคนจัณฑาลตั้งพันแม้น้ัน ทำางานเพื่อค่าจา้ง โดยความเป็นพวกเดียวกันเทียว เป็นอยู่ 
จำาเดิมแตก่าลถือปฏิสนธิของทารกน้ัน ย่อมไม่ได้ค่าจ้างเลย ทั้งไม่ได้แม้ก้อนข้าวเกินไปกวา่อาหารพอยังอัตตภาพให้เป็นไป.

๑ สี. ยุ. นิปฺผาเทตพพฺำ.
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ตมฺปิ จณฑฺาลกุลสหสฺสำ เอกโตว ภติยา กมฺมำ กตวฺา ชีวมานำ ตสฺส ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏฺฐาย เนว ภตึ ลภติ, 
น ยาปนมตตฺโต ปรำ ภตตฺปิณฺฑมฺปิ.

พวกเขากลา่วว่า 
“บัดน้ี เราทั้งหลายแม้ทำาการงานอยู่ ย่อมไม่ได้อาหารสกัว่าก้อนข้าว, หญิงกาลกัณณีพึงมใีนระหว่างเราทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงแยกกันออกเป็น ๒ พวก จนมารดาบิดาของทารกน้ันอยู่แผนกหน่ึงตา่งหาก,  ไล่มารดาของทารกน้ันออก ด้วยคดิวา่ 
“หญิงกาฬกัณณีเกิดในตระกูลน้ี.” 
เต “มยำ เอตรหิ กมฺมำ กโรนฺตาปิ ปิณฺฑมตตฺำ น ลภาม, อมฺหากำ อนฺตเร กาลกณฺณิยา ภวติพพฺำ -อติิ เทฺว โกฏฺฐาสา หุตวฺา, 
ยาว ตสฺส มาตาปิตโร วิสุำ โหนฺติ, ตาว วิภชติฺวา “อิมสฺมึ กุเล กาลกณฺณี อุปฺปนฺนา -อติิ ตสฺส มาตรำ นีหรึสุ.

ทารกน้ันยังอยู่ในท้องของหญิงน้ันตราบใด, หญิงน้ันได้อาหารแม้สักวา่ยังอัตตภาพให้เป็นไปโดยฝดืเคืองตราบน้ัน  คลอดบุตร
แล้ว.
ยาวสฺสา โส กุจฺฉิคโต, ตาว ยาปนมตฺตมฺปิ กิจฺเฉน ลภติฺวา ปุตฺตำ วิชายิ.

ทารกน้ัน ได้มีมือและเท้า นัยน์ตา หู จมูก และปากไมต่ั้งอยู่ในทีต่ามปกติ.
ตสฺส หตฺถปาทา จ อกฺขีนิ จ กณฺณา จ นาสา จ มุขญฺจ น ยถาฏฺฐาเน อเหสุำ.

ทารกน้ัน ประกอบดว้ยความวิกลแห่งอวัยวะเห็นปานน้ัน ได้มีรูปน่าเกลียดเหลือเกิน ดุจปีศาจคลกุฝุ่น.
โส เอวรูเปน องฺคเวกลฺเลน สมนฺนาคโต ปํสุปิสาจโก วิย อตวิิย วริูโป อโหสิ.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ี มารดาก็ไม่ละบุตรน้ัน.
เอวำ สนฺเตปิ, นำ มาตา น ปริจฺจชิ.

จริงอยู่ มารดาย่อมมีความเยื่อใยเป็นกำาลังในบุตรที่อยู่ในท้อง.
มาตุ กุจฺฉิยำ วสิตปุตตฺสฺมึ หิ สิเนโห พลวา โหติ.

นางเลี้ยงทารกน้ันอยู่โดยฝืดเคือง  ในวันทีพ่าเขาไป ไม่ได้อะไรๆ เลย  ในวันที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วไปเองน่ันแล จึงไดค้่าจา้ง.
สา ตำ กิจฺเฉน โปสยมานา ตำ อาทาย คตทิวเส กิญฺจิ อลภติฺวา  เคเห กตวฺา สยเมว คตทิวเส ภตึ ลภติ.

[มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]

ต่อมา ในกาลที่ทารกน้ันสามารถเที่ยวไป เพื่อก้อนข้าวเลี้ยงตวัได้ นางวางกระเบ้ืองไว้ในมือแล้ว กล่าวกะบุตรน้ันวา่ 
“พ่อ  แม่อาศัยเจา้ถึงความลำาบากมาก, บัดน้ี แม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้,  
อาหารวตัถุทั้งหลายมีข้าวเป็นต้นที่เขาจดัไว้ เพื่อคนทั้งหลายมีคนกำาพร้าและคนเดินทางเป็นต้นมีอยู่ในนครน้ี,  
เจ้าจงเที่ยวไปเพื่อภิกษาในนครน้ันเลี้ยงชีพเถิด.” ดังน้ีแล้ว ปล่อยบุตรน้ันไป.
อถ นำ ปิณฺฑาย จรติฺวา ชวีิตุำ สมตฺถกาเล สา กปาลำ หตฺเถ ฐเปตวฺา “ตาต มยา ตำ นิสฺสาย มหาทุกฺขำ ปตฺตำ๑, 
อิทานิ น สกฺโกมิ ตำ โปเสตุำ, อิมสฺมึ นคเร กปณทฺธิกาทีนำ ปฏิยตฺตภตฺตาทีนิ อตฺถิ, ตตฺถ ภกิฺขาย จริตวฺา ชีวาหิ -อติิ ตำ วิสฺสชฺเชสิ.

ทารกน้ันเที่ยวไปตามลำาดับเรอืน ถึงที่แห่งตนเกิดในคราวเป็นอานนทเศรษฐีแล้ว เป็นผู้ระลึกชาติได้ เข้าไปสู่เรือนของตน.

๑ สี. ม. ยุ. ตาต มยำ ฯเปฯ มหาทุกฺขำ ปตฺตา.
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โส ฆรปฺปฏิปาฏิยา จรนฺโต อานนฺทเสฏฺฐิกาเล นิพฺพตตฺฏฺฐานำ คนฺตฺวา ชาติสฺสโร หุตวฺา อตฺตโน เคหำ ปาวิสิ.

ใครๆ ไม่ได้สังเกตเขา ในซุ้มประตทูั้ง ๓.
ตีสุ นำ ทฺวารโกฏฺฐเกสุ น โกจิ สลฺลกเฺขสิ.

ในซุ้มประตูที่ ๔ พวกบุตรของมูลสริิเศรษฐีเห็น (เขา) แล้วมีใจหวาดเสียวร้องไห้แล้ว.
จตตฺุถทฺวารโกฏฺฐเก มูลสริิเสฏฺฐิโน ปุตฺตกา ทิสวฺา อุพพฺิคฺคหทยา ปโรทึสุ.

ลำาดับน้ัน  พวกบุรุษของเศรษฐกีล่าวกะทารกน้ันว่า “เอ็งจงออกไป คนกาฬกัณณี” 
โบยพลางนำาออกไปโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ.
อถ นำ เสฏฺฐิปุริสา “นิกฺขม กาลกณฺณิ -อติิ โปเถนฺตา นีหริตวฺา สงกฺารฏฺฐาเน ขิปึสุ.

[พระศาสดาแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐี]

พระศาสดา มพีระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จบิณฑบาตถึงที่น้ันแล้ว ทรงแลดพูระเถระ 
อันพระเถระน้ันทูลถามแล้ว ตรัสบอกความเป็นไปน้ัน.
สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ ฐานำ ปตฺโต เถรำ โอโลเกตฺวา เตน ปุฏฺโฐ ตำ ปวตฺตึ อาจกิฺขิ.

พระเถระให้เชิญมูลสริิเศรษฐีมาแลว้.
เถโร มูลสิรึ ปกฺโกสาเปสิ.

หมู่มหาชนประชุมกันแล้ว.
มหาชนกาโย สนฺนิปติ.

พระศาสดา ตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ทา่นรู้จักทารกน่ันไหม?” เมื่อมูลสิริเศรษฐีน้ันทูลว่า “ไมรู่้จัก” 
จึงตรัสวา่ “ทารกน้ัน คอือานนทเศรษฐีผู้บิดาของท่าน”   แล้วยังทารกน้ันให้บอก (ขุมทรพัย์) ดว้ยพระดำารัสวา่ 
“อานนทเศรษฐี ท่านจงบอกขุมทรพัย์ใหญ่ ๕ แห่งแก่บุตรของท่าน” แล้วทรงยังมูลสริิเศรษฐีผู้ไม่เชื่ออยู่น้ันให้เชื่อแล้ว.
สตฺถา มูลสริึ อามนฺเตตฺวา “ชานาสิ เอตำ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานามิ -อติิ วุตฺเต, “ปิตา เต อานนฺทเสฏฺฐี -อติิ วตฺวา 
ตำ อสทฺทหนฺตำ “อานนฺทเสฏฺฐิ ปุตตฺสฺส เต ปญฺจมหานิธึ อาจิกฺขาหิ -อิติ อาจกิฺขาเปตฺวา สททฺหาเปสิ.

มูลสิริเศรษฐีน้ัน ได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะแล้ว.
โส สตฺถารำ สรณำ อคมาสิ.

พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“คนพาล ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่, ทรัพย์ (ของเรา) มีอยู่,’
ตนแล ย่อมไม่มีแก่ตน, บุตรทั้งหลายจักมีแตท่ี่ไหน? ทรัพยจ์ักมีแต่ที่ไหน?”

“ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ๑ อิติ พาโล วิหญฺญติ 
อตตฺา หิ อตฺตโน นตฺถิ กุโต ปุตฺตา กุโต ธนำ -อติิ.

๑ สี. ปตฺุตา มตฺถิ. ธนมฺมตฺถิ  ม. ปุตฺตมตฺถิ ธนมตฺถิ. ยุ. ปตฺุตา มตฺถิ ธนำ มตฺถิ.
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[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งคาถาน้ันว่า
ตสฺสตฺโถ 

“คนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยความอยากในบุตร และด้วยความอยากในทรัพย์ ว่า 
‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่, ทรัพย์ของเรามีอยู่,’ คือ ย่อมลำาบาก ย่อมถึงทุกข์; 
คือ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเราฉิบหายแล้ว,’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘ฉิบหายอยู่,’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘จักฉิบหาย.’
“ปุตฺตา เม อตฺถิ, ธนำ เม อตฺถิ อติิ พาโล ปุตฺตตณฺหาย เจว ธนตณฺหาย จ หญฺญติ  วิหญฺญติ ทุกฺขียติ, 
“ปุตฺตา เม นสฺสึสุ -อิติ วิหญฺญติ, “นสฺสนฺติ -อิติ วิหญฺญติ, “นสฺสิสฺสนฺติ -อิติ วิหญฺญติ.

แม้ในทรพัย์ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน.
ธเนปิ เอเสว นโย.

คนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ ๖ อย่าง ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ ฉหากาเรหิ วิหญฺญติ.”

คนพาล แม้พยายามอยู่ในที่ทั้งหลาย มีทางบกและทางนำ้าเป็นต้น ทั้งกลางคืนและกลางวัน โดยประการต่างๆ ดว้ยคิดว่า 
“เราจกัเลี้ยงบุตรทั้งหลาย” ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน,  
แม้ทำากรรมท้ังหลายมีการทำานาและการค้าขายเป็นต้น ด้วยคิดว่า “เราจักยังทรัพย์ให้เกิดข้ึน” ช่ือว่าย่อมเดือดร้อนเหมือนกัน; 
ก็เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างน้ี ตนแลชื่อว่ายอ่มไม่มีแก่ตน,  
“ปุตฺเต โปเสสฺสามิ -อติิ รตฺตญิฺจ ทวิา จ ถลปถชลปถาทีสุ นานปฺปการโต วายมนฺโตปิ วิหญฺญติ, 
“ธนำ อุปฺปาเทสฺสามิ -อิติ กสิวณชิฺชาทีนิ กโรนฺโตปิ วิหญฺญเตว, 
เอวำ วิหญฺญนฺตสฺส จ อตตฺา หิ อตฺตโน นตฺถิ, 

เมื่อเขาไม่อาจทำาตนที่ถึงทุกข์ดว้ยความคับแค้นน้ันให้ถึงสุขได้ แม้ในปัจจุบันกาล ตนของเขาแลชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตน,  
เมื่อเขานอนแล้วบนเตียงเป็นที่ตาย ถูกเวทนาทั้งหลายมคีวามตายเป็นที่สุดเผาอยู่ ราวกะว่าถูกเปลวเพลิงเผาอยู่  
เมื่อเครื่องต่อและเครื่องผูก (เส้นเอ็น) จะขาดไป 
เมื่อร่างกระดกูจะแตกไป   
แม้เมื่อเขาหลับตาเห็นโลกอื่น๑ ลืมตาเห็นโลกน้ีอยู่  ตนแลแม้อันเขาให้อาบนำ้าวันละ ๒ ครั้งให้บริโภควันละ ๓ คร้ัง  
ประดับด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น เลี้ยงแล้วตลอดชวีิต ก็ชื่อวา่ย่อมไม่มีแก่ตน 
เพราะความที่ตนเป็นผู้ไม่สามารถจะทำาเครื่องต้านทานทุกข์โดยความเป็นสหายได้;  บุตรจักมีแต่ที่ไหน? ทรพัย์จักมีแตท่ี่ไหน? 
คือวา่ในสมัยน้ัน; บุตรหรือทรพัย์จักทำาอะไรได้เล่า?  
เตน วิฆาเตน ทุกฺขิตำ อตฺตานำ สุขิตำ กาตุำ อสกฺโกนฺตสฺส ปวตตฺิยมฺปิสฺส, อตตฺา หิ อตฺตโน นตฺถิ, 
มรณมญฺเจ นิปนฺนสฺส มรณนฺติกาหิ เวทนาหิ อคฺคิชาลาหิ วิย ปริฑยฺหมานสฺส, ฉิชฺชมาเนสุ สนฺธิพนฺธเนสุ, 
ภิชฺชมาเนสุ อฏฺฐิสงฺฆาเตสุ, นิมฺมิเลตฺวา ปรโลกำ อุมฺมิเลตฺวา อิธโลกำ ปสฺสนฺตสฺสาปิ, 

๑ ปรโลก



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๗๗ • ๓. เร่ืองอานนทเศรษฐี • [แก้อรรถ]

ทิวเส ทวิเส ทฺวกิฺขตฺตุำ นหาเปตฺวา ตกิฺขตฺตุำ โภเชตวฺา คนฺธมาลาทีหิ อลงฺกริตวฺา ยาวชวีำ โปสิโตปิ๑ 
สหายภาเวน ทุกฺขปริตฺตาณำ กาตุำ อสมตฺถตาย อตฺตา หิ อตตฺโน นตฺถิ, กโุต ปุตตฺา, กุโต ธนำ, 
ปุตฺตา วา ธนำ วา ตสฺมึ สมเย กิเมว กริสฺสนฺติ, 

แม้เมื่ออานนทเศรษฐีไมใ่ห้อะไรๆ แกใ่ครๆ  รวบรวมทรพัย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตร นอนบนเตียงเป็นที่ตาย ในกาลก่อนกด็ี 
ถึงทุกข์น้ีในบัดน้ีก็ดี,  บุตรแต่ที่ไหน? ทรัพย์แตท่ี่ไหน? คือว่าบุตรหรือทรัพย์ นำาทุกข์อะไรไปได้? 
หรือให้สุขอะไรเกิดข้ึนได้เล่า?”
อานนฺทเสฏฺฐิโนปิ กสฺสจิ กิญฺจิ อทตฺวา ปุตตฺสฺสตฺถาย ธนำ สณฺฐเปตฺวา ปุพฺเพ วา มรณมญฺเจ นิปนฺนสฺส 
อิทานิ วา อิมำ ทุกฺขำ ปตฺตสฺส,  กโุต ปุตตฺา, กุโต ธนำ,  ปุตตฺา วา ธนำ วา กึ ทกฺุขำ หรึสุ, กึ วา สุขำ อุปฺปาทยึสุ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธ้รรมได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐. 
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถิกา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอานนทเศรษฐี จบ.
อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ปุฏฺโฐปิ. ม. อุปฏฺฐาย.
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๔. เรื่องโจรผู้ทำาลายปม
๔. คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกโจรผู้ทำาลายปม  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ” เป็นต้น.
“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต คณฺฐิเภทกโจเร อารพฺภ กเถสิ.

[โจรลักของท่ีขอดไว้ท่ีพกผ้า]

ได้ยินวา่ โจร ๒ คนน้ันเป็นสหายกัน ไปสู่พระเชตวันกับมหาชนผู้ไปอยู่เพื่อต้องการฟังธรรม, 
โจรคนหน่ึงได้ฟังธรรมกถาแล้ว, โจรคนหน่ึงมองดูของที่ตนควรถือเอา.
เต กริ เทฺว สหายกา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺเตน มหาชเนน สทธฺึ เชตวนำ คนฺตฺวา, เอโก ธมฺมกถำ อสฺโสสิ. 
เอโก อตฺตนา๑ คยฺหุปคำ โอโลเกสิ.

บรรดาโจรทั้ง ๒ น้ัน โจรผูฟ้ังธรรมอยู่ บรรลุโสดาปัตติผลแลว้.
เตสุ ธมฺมำ สุณนฺโต๒ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

โจรนอกน้ีได้ทรัพย์ประมาณ ๕ มาสกที่ขอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาสกคนหน่ึง.
อิตโร เอกสฺส ทุสฺสนฺเต พทธฺำ ปญฺจมาสกมตตฺำ ลภิ.

ทรพัย์น้ันเป็นค่าอาหารในเรือนของเขาแล้ว, ย่อมไม่สำาเร็จผลในเรือนของโจรผู้โสดาบันนอกน้ี.
ตสฺส ตำ เคเห ปากวตฺตำ ชาตำ อิตรสฺส เคเห น ปจฺจติ.

ครั้งน้ัน โจรผู้สหายกับภรรยาของตน เมื่อจะเย้ยหยันโจรผู้โสดาบันน้ัน จึงกลา่วว่า 
“ท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำาเร็จในเรือนของตน เพราะความทีต่นฉลาดเกินไป.” 
อถ นำ สหายกโจโร อตตฺโน ภริยาย สทฺธึ อุปฺผณฺฑิยมาโน 
“ตวฺำ อติปณฺฑติตาย อตตฺโน เคเห ปากวตตฺมูลมฺปิ น นิปฺผาเทสิ -อติิ อาห.

สหายผู้โสดาบันนอกน้ีคดิว่า “เจ้าคนน้ี ย่อมสำาคัญความที่ตนเป็นบัณฑิต ด้วยความเป็นพาลทีเดียวหนอ” 
เพื่อจะกราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระศาสดา จึงไปสู่พระเชตวันกับญาติทั้งหลาย กราบทูลแล้ว
อิตโร “พาลภาเวเนว วตายำ อตฺตโน ปณฺฑิตภาวำ มญฺญติ -อิติ ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตุำ ญาตีหิ สทฺธึ เชตวนำ คนฺตฺวา อาโรเจสิ.

[ผู้รู้สกึตัวว่าโง่ย่อมเป็นบัณฑิตได้]

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกเ่ขา จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

๑ สี. ม. ยุ.  อตฺตโน.
๒ ม. เตสุ เอโก ธมฺมำ สุณมาโน.
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“บุคคลใดโง่ ย่อมสำาคัญความที่แห่งตนเป็นคนโง่, 
บุคคลน้ันจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุน้ันได้บ้าง; 
สว่นบุคคลใดเป็นคนโง่ มีความสำาคัญว่าตนเป็นบัณฑติ 
บุคคลน้ันแล เราเรียกว่า ‘คนโง่”

“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โย พาโล  ความว่า บุคคลใดเป็นคนโง่ คือมิใช่เป็นบัณฑิต 
ย่อมสำาคัญ คือย่อมรูค้วามที่ตนเป็นคนโง่ คือความเป็นคนเขลาน้ัน ด้วยตนเอง ว่า “เราเป็นคนเขลา.”
ตตฺถ โย พาโล -อิติ โย อตฺตนา พาโล อปณฺฑิโต สมาโน “พาโล อหำ -อิติ ตำ อตฺตโน พาลฺยำ พาลภาวำ มญฺญติ ชานาติ.

สองบทว่า เตน โส  ความว่า ด้วยเหตุน้ัน บุคคลน้ันจะเป็นบัณฑิตได้บ้าง หรือจะเป็นเช่นกับบัณฑติได้บ้าง.
เตน โส -อติิ เตน การเณน โส ปุคฺคโล ปณฺฑิโต วาปิ โหติ ปณฺฑิตสทโิส วาปิ.

ก็เขารู้อยู่วา่ “ฉันเป็นคนโง่” เข้าไปหา เข้าไปน่ังใกล้คนอื่นซ่ึงเป็นบัณฑิต 
อันบัณฑิตน้ันกล่าวสอนอยู่ พรำ่าสอนอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบัณฑิต 
เรียนเอาโอวาทน้ันแล้ว ย่อมเป็นบัณฑิต หรือเป็นบัณฑิตกวา่ได้.
“โส หิ พาโล อหำ -อติิ ชานมาโน อญฺญำ ปณฺฑิตำ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสนฺโต 
เตน ปณฺฑิตภาวตฺถาย โอวทิยมาโน อนุสาสิยมาโน  ตำ โอวาทำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปณฺฑิโต วา โหติ ปณฺฑติตโร วา.

สองบทว่า ส เว พาโล  ความว่า 
ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่อยู่ เป็นผู้มีความสำาคัญวา่ตนเป็นบัณฑิตถ่ายเดียว อย่างน้ีวา่ 
“คนอื่นใครเล่า? จะเป็นพหุสูต เป็นธรรมกถึก ทรงวินัย มวีาทะกลา่วคุณเครือ่งขจัดกิเลส เช่นกับดว้ยเรา มีอยู่” 
บุคคลน้ันไม่เข้าไปหา ไมเ่ข้าไปน่ังใกล้บุคคลอื่นซ่ึงเป็นบัณฑติ ย่อมไม่เรียนปริยัติเลย, ย่อมไม่บำาเพ็ญข้อปฏิบัติ, 
ย่อมถึงความเป็นคนโง่โดยส่วนเดียวแท้, บุคคลน้ันย่อมเป็นเหมือนโจรทำาลายปมฉะน้ัน.
ส เว พาโล -อิติ โย จ พาโล สมาโน “โก อญฺโญ มยา สทิโส พหุสฺสุโต ธมฺมกถิโก วินยธโร ธูตวาโท อตฺถิ -อิติ 
เอวำ ปณฺฑิตมานี ว โหติ, โส อญฺญำ ปณฺฑิตำ อนุปสงฺกมนฺโต อปยิรุปาสนฺโต เนว ปริยตตฺึ อุคฺคณฺหาติ น ปฏิปตฺตึ ปูเรติ 
เอกนฺตำ พาลภาวเมว ปาปุณาติ โส คณฺฐิเภทกโจโร วิย.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสคำาน้ีวา่ “ส เว พาโลติ วุจฺจติ.”
เตน วตฺุตำ “ส เว พาโลติ วุจฺจติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา มหาชนพร้อมดว้ยญาตทิั้งหลายของโจรผู้โสดาบันนอกน้ี บรรลโุสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน อติรสฺส ญาตเกหิ สทธฺึ มหาชโน โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องโจรผู้ทำาลายปม จบ.
คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ.
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๕. เรื่องพระอุทายีเถระ
๕. อุทายติฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยาวชวีมฺปิ เจ พาโล” 
เป็นต้น.
“ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุทายิตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[คนไม่รู้มักถือตัว]

ได้ยินวา่ พระอุทายีเถระน้ัน เมื่อพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้ว ไปสู่โรงธรรมแล้ว น่ังบนธรรมาสน์.
โส กริ, มหาเถเรสุ ปกฺกนฺเตสุ, ธมฺมสภำ คนฺตฺวา ธมฺมาสเน นิสีทิ.

ต่อมาวันหน่ึง พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพระอุทายีเถระน้ันแล้วเข้าใจวา่ “ภิกษุน้ีจักเป็นพระมหาเถระผู้พหุสูต” 
จึงถามปัญหาปฏิสังยุตด้วยขันธ์เป็นต้นแล้ว ติเตียนพระเถระน้ััน ผู้ไมรู่้อยู่ซ่ึงพระพุทธวจนะอะไรๆ วา่ 
“น่ีพระเถระอะไร? อยูใ่นพระวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจา้ ยังไมรู่้ธรรมแม้สักว่าขันธ์ธาตุและอายตนะ” ดังน้ีแล้ว 
จึงกราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระตถาคต.
อถ นำ เอกทิวสำ อาคนฺตุกภิกฺขู ทิสวฺา “อยำ พหุสฺสุโต มหาเถโร ภวิสฺสติ -อิติ มญฺญมานา ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตฺวา 
กิญฺจิ อชานมานำ “โก เอโส, พุทฺเธหิ สทฺธึ เอกวิหาเร วสมาโน ขนฺธธาตุอายตนมตตฺมฺปิ น ชานาติ -อติิ ครหิตฺวา 
ตำ ปวตฺตึ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพ่วกภกิษุอาคันตกุะน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ สตฺถา เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ถ้าคนพาล เข้าไปน่ังใกล้บัณฑติอยู่ แม้จนตลอดชีวติ 
เขายอ่มไม่รู้ธรรม.  เหมือนทัพพีไมรู่้รสแกง ฉะน้ัน.”

“ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสติ
น โส ธมฺมำ วิชานาติ ทพพฺิ สูปรสำ ยถา -อิติ.

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า
ตสฺสตฺโถ 

“ชื่อวา่คนพาลน่ี เข้าไปหาอยู่ เข้าไปน่ังใกล้อยู่ ซ่ึงบัณฑิตแม้จนตลอดชวีิต 
ย่อมไม่รู้ปริยตัิธรรมอยา่งน้ีว่า ‘น่ีเป็นพทุธพจน์ พระพทุธพจน์มีประมาณเท่าน้ี’ 
หรือซ่ึงปฏิปัตตธิรรมและปฏิเวธธรรมอย่างน้ีว่า ‘ธรรมน้ีเป็นเครื่องอยู่, ธรรมน้ีเป็นมารยาท, น้ีเป็นโคจร,  
กรรมน้ีเป็นไปกับดว้ยโทษ, กรรมน้ีหาโทษมิได้,  กรรมน้ีควรเสพ; กรรมน้ีไม่ควรเสพ;  
สิ่งน้ีพึงแทงตลอด, สิ่งน้ีควรทำาให้แจ้ง.”
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พาโล นาเมส ยาวชวีมฺปิ ปณฺฑิตำ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสนฺโต “อิทำ พุทฺธวจนำ เอตฺตกำ พุทฺธวจนำ -อิติ เอวำ ปริยตตฺิธมฺมำ วา 
“อยำ วิหาโร, อยำ อาจาโร, อยำ โคจโร, อิทำ สาวชฺชำ, อิทำ อนวชฺชำ, อิทำ เสวติพพฺำ, อิทำ น เสวิตพฺพำ, อิทำ ปฏิวิชฺฌติพพฺำ, 
อิทำ สจฺฉิกาตพฺพำ -อติิ เอวำ ปฏิปตฺติปฺปฏิเวธธมฺมำ วา น ชานาติ.

ถามว่า “เหมือนอะไร?”
“ยถา กึ”

แก้ว่า “เหมือนทัพพีไม่รูร้สแกงฉะน้ัน.”
อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ทัพพี แม้คนแกงตา่งชนิด มีประการต่างๆ อยู่จนกร่อนไป ย่อมไม่รูร้สแกงวา่ 
‘น้ีรสเค็ม, น้ีรสจดื, น้ีรสขม, น้ีรสข่ืน, น้ีรสเผ็ด, น้ีรสเปรี้ยว, น้ีรสไม่เปรี้ยว, น้ีรสฝาด ฉันใด;
คนพาลเข้าไปน่ังใกล้บัณฑิตตลอดชีวติ ย่อมไมรู่้ธรรมมีประการดังกล่าวแล้ว ฉันน้ันเหมือนกัน.
ทพฺพิ สูปรสำ ยถา -อิติ ยถา หิ ทพฺพิ ยาว ปริกฺขยา นานปฺปการาย สูปวิกติยา สมฺปริวตฺตมานาปิ 
“อิทำ โลณิกำ, อิทำ อโลณิกำ, อิทำ ติตตฺกำ  อิทำ ขาริกำ, อิทำ กฏุกำ อทิำ อมพฺิลำ, อิทำ อนมฺพิลำ, อิทำ กสาวำ -อติิ สูปรสำ น ชานาติ, 
เอวเมว พาโล ยาวชวีำ ปณฺฑติำ ปยิรุปาสมาโน วุตตฺปฺปการำ ธมฺมำ น ชานาติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา จิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน อาคนฺตุกภกิฺขูนำ อาสเวหิ จติฺตานิ วิมุจจฺึสุ -อิติ.

เรื่องพระอุทายีเถระ จบ.
อุทายติฺเถรวตฺถุ.
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๖. เรื่องภกิษุชาวเมืองปาฐา
๖. ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู” เป็นต้น.
“มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตึสมตฺเต ปาเฐยฺยเก๑ ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุสมาทานธุดงค์]

ความพิสดารว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมคราวแรกในชัฏแห่งป่าไร่ฝ้ายแก่สหาย ๓๐ น้ัน ผู้แสวงหญิงอยู่.
เตสำ หิ ภควา อิตฺถึ ปริเยสนฺตานำ กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ปฐมำ ธมฺมำ เทเสสิ.

ในกาลน้ัน สหายทั้งหมดเทียว ถึงความเป็นเอหิภิกษุ เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรอันสำาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ 
สมาทานธุดงค์ ๑๓ ประพฤติอยู่ โดยล่วงไปแห่งกาลนาน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแม้อีก ฟังอนมตัคคธรรมเทศนา๒  
บรรลพุระอรหัตแล้ว ณ อาสนะน้ันน่ันเอง.
ตทา สพฺเพ ว เอหิภิกฺขุภาวำ ปตฺวา อทิฺธิมยปตฺตจีวรธรา หุตวฺา เตรส ธูตงฺคานิ สมาทาย วตตฺมานา 
ปุนปิ ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา อนมตคฺคธมฺมเทสนำ สตฺุวา ตสฺมึเยว อาสเน อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา่ “น่าอัศจรรย์หนอ! ภิกษุเหล่าน้ี รู้แจ้งธรรมพลันทีเดียว.”
ภิกฺขู “อโห วติเมหิ ภกิฺขูหิ ขิปฺปเมว ธมโฺม วิญฺญาโต -อติิ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

พระศาสดา ทรงสดับกถาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน ภิกษุเหล่าน้ี เป็นนักเลง เป็นสหายกันประมาณ ๓๐ คน 
ฟังธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ ในตุณฑิลชาดก๓ รู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันทีเดียว สมาทานศีล ๕ แล้ว,  
เพราะอุปนิสัยน้ันน่ันเอง เขาเหล่าน้ัน จึงบรรลุพระอรหัต ณ อาสนะที่ตนน่ังแล้วทีเดียวในกาลบัดน้ี” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
ตำ สุตฺวา สตฺถา “น ภิกฺขเว อทิาเนว, ปุพฺเพปิ อิเม ตึสมตฺตา สหายกา ธุตตฺา หุตฺวา 
ตุณฺฑิลชาตเก มหาตุณฺฑิลสฺส ธมฺมเทสนำ สตฺุวา ขิปฺปเมว ธมฺมำ วิญฺญาย ปญฺจ สีลานิ สมาทยึสุ, 
เต เตเนว อุปนิสฺสเยน เอตรหิ นิสินฺนาสเนเยว อรหตตฺำ ปตฺตา -อิติ วตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ถ้าวิญญชูน เข้าไปน่ังใกล้บัณฑิต แม้ครู่เดียว, 
เขายอ่มรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลัน, เหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะน้ัน.”

“มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสติ 
ขิปฺปํ ธมฺมำ วิชานาติ ชิวฺหา สูปรสำ ยถา -อติิ.

๑ ปาเวยฺยเก -อิติปิ ปทำ.
๒ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๐๒.
๓ ขุ. ชา. ฉกฺก ๒๗/๒๐๐ ตทฏฐกถา. ๕/๗๘.
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[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า
ตสฺสตฺโถ 

“ถ้าวิญญูชน คอืว่า บุรุษผู้บัณฑิต เข้าไปน่ังใกล้บัณฑติอื่น แม้ครู่เดียว, 
เขาเรียนอยู่ สอบสวนอยู่ ในสำานักบัณฑิตอื่นน้ัน ช่ือวา่ย่อมรู้แจ้งปริยตัิธรรมโดยพลันทีเดียว, 
แต่น้ัน เขาให้บัณฑิตบอกกัมมัฏฐานแล้ว เพียรพยายามอยู่ในข้อปฏิบัติ, เป็นบัณฑิต ย่อมรู้แจ้งแม้โลกุตรธรรมพลันทีเดียว, 
เหมือนบุรุษผู้มีชิวหาประสาทอันโรคไมก่ำาจดัแล้ว พอวางอาหารลงที่ปลายลิ้นเพื่อจะรูร้สย่อมรู้รส อันต่างด้วยรสเค็มเป็นต้น
ฉะน้ัน.”
วิญฺญู ปณฺฑิตปุริโส มุหุตฺตมฺปิ เจ อญฺญำ ปณฺฑิตำ ปยิรุปาสติ, 
โส ตสฺส สนฺติเก อุคฺคณฺหนฺโต ปริปุจฺฉนฺโต ขิปฺปเมว ปริยตฺติธมฺมำ วิชานาติ, 
ตโต กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา ปฏิปตตฺิยำ ฆเฏนฺโต วายมนฺโต, 
ยถา นาม อนุปหตชวิฺหาปสาโท ปุรโิส รสวิชานนตฺถำ ชิวฺหคฺเค ฐเปตวฺาเอว โลณิกาทิเภทำ รสำ วิชานาติ, 
เอวำ ปณฺฑิโต ขิปฺปเมว โลกุตตฺรธมฺมมฺปิ วิชานาติ -อติิ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมาก บรรลพุระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺตำ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุชาวเมืองปาฐา จบ.
ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ.
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๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ
๗. สุปฺปพุทธฺกุฏฺฐวิตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภบุรุษโรคเรื้อน ชือ่ว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา” เป็นต้น๑.
“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต สุปฺปพุทธฺกุฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแด่พระศาสดา]

เรื่องสุปปพุทธะน้ีมาแล้วในอุทานน่ันแล.
อิทำ สุปฺปพุทฺธวตฺถุ อุทาเน๒ อาคตเมว.

ก็ในกาลน้ัน สุปปพุทธกุฏฐิน่ังที่ทา้ยบริษัท ฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว บรรลุโสดาปัตติผล 
ปรารถนาจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้ว แด่พระศาสดา  (แต่) ไม่อาจเพือ่จะหยั่งลงในท่ามกลางบริษัท 
ได้ไปวิหาร ในเวลามหาชนถวายบังคมพระศาสดา กลับไปแล้ว.
ตทา หิ สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน ภควโต ธมฺมเทสนำ สุตวฺา โสตาปตฺติผลำ ปตวฺา 
อตตฺนา ปฏิลทฺธคณุำ สตฺถุ อาโรเจตุกาโม ปริสมชฺเฌ โอคาหิตุำ อวิสหนฺโต 
มหาชนสฺส สตฺถารำ วนฺทิตวฺา อนุคนฺตฺวา นิวตฺตกาเล วิหารำ อคมาสิ.

[คนมีอริยทรัพย์ ๗ เป็นผู้ไม่ขัดสน]

ขณะน้ัน ทา้วสกักเทวราช ทรงทราบว่า “สุปปพุทธกุฏฐิน้ี ใคร่เพื่อทำาคุณทีต่นได้ในศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏ” 
ทรงดำาริวา่ “เราจกัทดลองนายสุปปพุทธกุฏฐิน้ัน” เสด็จไปยืนในอากาศแล้ว ได้ตรัสคำาน้ีวา่ 
“สุปปพุทธะ เธอเป็นมนุษย์ขัดสน เป็นมนุษย์ยากไร้, เราจักให้ทรัพย์หาที่สิ้นสดุมิได้แก่เธอ,  
เธอจงกลา่ววา่ ‘พระพุทธไม่ใชพ่ระพทุธ, พระธรรมไม่ใชพ่ระธรรม, พระสงฆ์ไม่ใชพ่ระสงฆ์, อยา่เลยด้วยพระพทุธแก่เรา, 
อย่าเลยดว้ยพระธรรมแก่เรา อย่าเลยด้วยพระสงฆ์แก่เรา.”
ตสฺมึ ขเณ สกฺโก เทวราชา “อยำ สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิ อตฺตนา สตฺถุ สาสเน ปฏิลทฺธคณุำ ปากฏำ กาตุกาโม -อติิ ญตฺวา 
“วีมำสิสฺสามิ นำ -อิติ คนฺตฺวา อากาเส ฐิโต เอตทโวจ “สุปฺปพุทฺธ ตฺวำ มนุสฺส ทลิทฺโท มนุสฺสวราโก, อหนฺเต อปริยนฺตำ ธนำ ทสฺสามิ, 
‘พุทฺโธ น พุทฺโธ, ธมฺโม น ธมฺโม, สงฺโฆ น สงฺโฆ, อลำ เม พุทฺเธน, อลำ เม ธมฺเมน, อลำ เม สงฺเฆนาติ วเทหิ -อติิ.

ลำาดับน้ัน สุปปพุทธกุฏฐิน้ัน กล่าวกะท้าวสักกะน้ันวา่ “ทา่นเป็นใคร?”
อถ นำ โส อาห “โกสิ ตฺวำ -อติิ.

สักกะ. เราเป็นท้าวสกักะ.
“อหำ สกฺโก -อติิ.

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.
๒ ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๖.
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สุปปพุทธะ. ทา่นผู้บอดเขลา ผู้ไม่มียางอาย, ท่านเป็นผู้ไม่สมควรจะพูดกับเรา,  
ทา่นพดูกะเราว่า ‘เป็นคนเข็ญใจ เป็นคนขัดสน เป็นคนกำาพร้า,’ 
เราไม่ใช่คนเข็ญใจ ไม่ใช่คนขัดสนเลย, เราเป็นผู้ถึงความสุข มีทรัพย์มาก,

“อนฺธพาล อหิรกิ, ตฺวำ มยา สทธฺึ กเถตุำ น ยุตฺตรูโปสิ, ตฺวำ มำ ทุคฺคโต ทลิทโฺท กปโณติ วเทสิ, 
เนวาหำ ทุคฺคโต น ทลิทฺโท, สุขปฺปตฺโต อหมสฺมิ มหทฺธโน 

“ทรัพย์เหล่าน้ีคือ ทรัพย์คอืศรัทธา ๑, ทรัพย์คอืศีล ๑, 
ทรัพย์คอืหิริ ๑, ทรพัย์คือโอตตัปปะ ๑, ทรัพย์คอืสุตะ ๑, 
ทรัพย์คอืจาคะ ๑,  ปัญญาแล เป็นทรพัย์ที่ ๗, 
ย่อมมีแก่ผู้ใด จะเป็นหญิงกต็าม เป็นชายกต็าม, 
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลน้ันว่า ‘เป็นคนไม่ขัดสน,’ 
ชวีิตของบุคคลน้ันไม่ว่างเปล่า.๑  เพราะเหตุน้ัน

“สทฺธาธนำ สีลธนำ หิรี โอตตฺปฺปิยำ๒ ธนำ 
สุตธนญฺจ จาโค จ ปญฺญา เว สตตฺมำ ธนำ 
ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา 
‘อทลทิฺโทติ ตำ อาหุ อโมฆำ ตสฺส ชีวติำ -อิติ.๓

อริยทรัพย์มอีย่าง ๗ น้ี มีอยู่แก่ชนเหล่าใดแล, 
ชนเหล่าน้ัน อันพระพุทธเจา้ทั้งหลาย หรือพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย ย่อมไมก่ล่าวว่า ‘เป็นคนจน.’”
เยสำ หิ อิมานิ สตฺตวิธอริยธนานิ สนฺติ, น เต พุทฺเธหิ วา ปจฺเจกพุทฺเธหิ วา ‘ทลิททฺาติ วจฺุจนฺติ -อิติ.

ท้าวสักกะ ทรงสดับถ้อยคำาของสุปปพุทธะน้ันแล้ว ทรงละเขาไวใ้นระหว่างทาง เสดจ็ไปสู่สำานักของพระศาสดา 
กราบทูลการโตต้อบถ้อยคำาน้ันทั้งหมดแตพ่ระศาสดาแล้ว.
สกฺโก ตสฺส กถำ สุตวฺา ตำ อนฺตรามคฺเค โอหาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สพฺพำ ตำ วจนปฺปฏิวจนำ สตฺถุ๔ อาโรเจสิ.

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสกะท้าวสักกะน้ันว่า 
“ท้าวสักกะ ทั้งร้อยทั้งพันแห่งคนทั้งหลายผูเ้ช่นกับพระองค์ ไม่อาจเพื่อจะให้สุปปพุทธกุฏฐิ กล่าววา่ 
‘พระพุทธไม่ใชพ่ระพุทธ พระธรรมไม่ใชพ่ระธรรม หรือพระสงฆ์ไม่ใชพ่ระสงฆ์’ ได้เลย.”
อถ นำ ภควา อาห “น โข สกฺก สกฺกา ตาทิสานำ สเตนปิ สหสฺเสนปิ สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐึ 
‘พุทฺโธ น พุทฺโธติ วา ‘ธมฺโม น ธมฺโมติ วา ‘สงฺโฆ น สงฺโฆติ วา กถาเปตุำ -อิติ.

ฝ่ายสุปปพุทธะแล ไปสู่สำานักของพระศาสดา มคีวามบันเทิง อันพระศาสดาทรงทำาแล้ว 
กราบทูลคุณอันตนได้แล้วแดพ่ระศาสดา ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
สุปฺปพุทฺโธปิ โข สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺา สตฺถารา กตปฺปฏิสมฺโมทโน อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจตวฺา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.
๒ ม. ยุ. หิริ โอตฺตปฺปยิำ.
๓ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.
๔ สี. ม. ยุ. สตฺถุ -อิติ นตฺถิ.
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ขณะน้ัน แม่โคลูกออ่น ปลงสุปปพุทธะน้ันผู้หลีกไปแล้วไม่นานจากชีวิตแลว้.
อถ นำ อจริปกฺกนฺตำ คาวี ตรุณวจฺฉา ชวีิตา โวโรเปสิ.

[บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแม่โค]

ได้ยินวา่ โคแม่ลูกอ่อนน้ัน เป็นยักษิณีตนหน่ึง เป็นแม่โค ปลงชนทั้ง ๔ น้ี คือ 
“กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ พาหิยทารจุีริยะ นายโจรฆาตกะชื่อตัมพาทาฐิกะ สุปปพุทธกุฏฐิ” จากชีวติ คนละร้อยอัตตภาพ.
สา กิร เอกา ยกฺขินี “ปุกฺกุสาติกุลปุตตฺำ พาหิยทารุจีริยำ ตมพฺทาฐกิโจรฆาตกำ สุปฺปพทฺุธกุฏฺฐึ -อติิ อิเม จตฺตาโร ชเน 
สตำ สตำ อตฺตภาเว คาวี หุตฺวา ชวีิตา โวโรเปสิ.

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล  ชนเหล่าน้ัน เป็นบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คน นำาหญิงแพศยาผู้เป็นนครโสเภณีคนหน่ึงไปสู่สวนอุทยาน 
เสวยสมบัติตลอดวันแล้ว ในเวลาเย็น ปรึกษากันอยา่งน้ีว่า “ในที่น้ีไม่มีคนอื่น, 
เราทั้งหลาย จักถือเอากหาปณะพันหน่ึง และเครื่องประดับทั้งหมดที่พวกเราให้แก่หญิงน้ีแล้ว ฆ่าหญิงน้ีเสียไปกันเถิด.” 
เต กริ อตีเต จตฺตาโร เสฏฺฐิปุตฺตา หุตวฺา เอกำ นครโสภินึ คณิกำ อุยฺยานำ เนตฺวา ทวิสำ สมฺปตตฺึ อนุภวติฺวา 
สายณฺหสมเย เอวำ มนฺตยึสุ “อิมสฺมึ ฐาเน อญฺโญ นตฺถิ, 
อิมิสฺสา อมฺเหหิ ทินฺนำ กหาปณสหสฺสญฺจ สพพฺญฺจ ปสาธนภณฺฑำ คเหตฺวา อิมำ มาเรตวฺา คจฺฉาม -อติิ.

หญิงน้ันฟังถ้อยคำาของเศรษฐีบุตรเหล่าน้ันแล้ว คิดวา่ “ชนพวกน้ี ไม่มียางอาย อภิรมยก์ับเราแล้ว บัดน้ี ปรารถนาจะฆ่าเรา, 
เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแก่ชนเหล่าน้ัน” เมื่อถูกชนเหล่าน้ันฆ่าอยู่ ไดท้ำาความปรารถนาว่า 
“ขอเราพึงเป็นยักษิณี ผู้สามารถเพื่อฆ่าชนเหล่าน้ัน เหมือนอย่างพวกน้ีฆ่าเรา ฉะน้ันเหมือนกัน.”
สา เตสำ กถำ สุตวฺา “อิเม นิลฺลชฺชา, มยา สทฺธึ อภิรมติฺวา อิทานิ มำ มาเรตุกามา, ชานิสฺสามิ เตสำ กตฺตพฺพยตฺุตกำ -อติิ 
เตหิ มาริยมานา “อหำ ยกฺขินี หุตฺวา, ยถา มำ เอเต มาเรนฺติ, เอวเมว เต มาเรตุำ สมตฺถา ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ.๑

[คนโง่ทำากรรมลามก]

ภิกษุหลายรูป กราบทูลการทำากาละของสุปปพุทธะน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจา้ ทูลถามว่า 
“คติของสุปปพุทธะน้ัน เป็นอย่างไร?  เพราะเหตุไรเล่า เขาจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อน?”
สมฺพหุลา ภิกฺขู ตสฺส กาลกิริยำ ภควโต อาโรเจตวฺา “ตสฺส กา คติ, เกเนว การเณน กุฏฺฐิภาวำ ปตฺโต -อติิ ปุจฺฉึสุ.

พระศาสดา ทรงพยากรณ์ความที่สุปปพทุธะน้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว เกิดในดาวดึงสภพ 
และการเห็นพระตครสิขีปัจเจกพทุธะ  ถ่ม (นำ้าลาย) แล้ว หลีกไปทางซ้าย๒ ไหม้แล้วในนรกตลอดกาลนาน 
ดว้ยวิบากที่เหลือ ถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าน้ี เที่ยวทำากรรมมีผลเผ็ดร้อนแก่ตนเองแล” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมให้ยิ่งข้ึน จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา โสตาปตตฺิผลำ ปตฺวา ตสฺส ตาวตึสภวเน อุปฺปนฺนภาวญฺจ ตครสิขิปฺปจฺเจกพุทฺธำ ทิสฺวา นิฏฺฐุหิตวฺา อปพฺยามำ กตวฺา 
ทีฆรตฺตำ นิรเย ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน อิทานิ กุฏฺฐิภาวปฺปตตฺิญฺจ พฺยากริตวฺา 

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตสฺส นิสฺสนฺเทน อิเม มาเรสิ -อิติ อตฺถิ.
๒ อปพยฺามำ กตฺวา ถือเอาความว่า หลีกซ้าย. ธรรมดาบัณฑิต เห็นพุทธบุคคลแล้วย่อมหลีกทางขวา.  ดูใน ป. ที. อุทานวณฺณนา ๓๖๘.
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“ภิกฺขเว อิเม สตตฺา อตตฺนา ว อตฺตโน กฏุกวิปากำ กมฺมำ กโรนฺตา วิจรนฺติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา อตฺุตรึ ธมฺมำ เทเสนฺโต๑ คาถมาห 

“ชนพาลทั้งหลาย มีปัญญาทราม มีตนเป็นดังข้าศึก 
เที่ยวทำากรรมลามก ซ่ึงมีผลเผ็ดร้อนอยู่.”

“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา อมิตฺเตเนว อตฺตนา 
กโรนฺตา ปาปกำ กมฺมำ ยำ โหติ กฏุกปฺผลำ- อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ จรนฺติ  ความว่า เที่ยวทำาอกุศลถ่ายเดียว ดว้ยอิริยาบถ ๔ อยู่.
ตตฺถ จรนฺติ -อติิ จตูหิ อิริยาปเถหิ อกุสลเมว กโรนฺตา วจิรนฺติ.

ชนทั้งหลาย ผู้ไมรู่้ประโยชน์ในโลกน้ี และประโยชน์ในโลกหน้า ชื่อว่าพาล ในบทวา่ พาลา น้ี.
พาลา -อติิ อธิโลกตฺถญฺจ ปรโลกตฺถญฺจ อชานนฺตา อธิ พาลา นาม.

บทว่า ทุมฺเมธา คือมีปัญญาเขลา.
ทุมฺเมธา -อิติ ทุปฺปญฺญา.

บทว่า อมิตฺเตเนว  ความว่า เป็นราวกะว่าคนมีเวรผู้มิใช่มติร.
อมิตฺเตเนว -อิติ อมิตตฺภูเตน วิย เวรินา หุตฺวา.

บทว่า กฏกุปฺผลำ  ความว่า มีผลเข้มแข็ง คอืมีทุกข์เป็นผล.
กฏกุปฺผลำ -อติิ ติขิณผลำ ทุกฺขผลำ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ จบ.
สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิวตฺถุ 

๑ สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ อตฺถิ.
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๘. เรือ่งชาวนา
๘. กสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชาวนาคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ” เป็นต้น.
“น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ กสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่งค่ัง]

ได้ยินวา่ ชาวนาน้ัน ไถนาแห่งหน่ึงอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงสาวตัถี.
โส กริ สาวตฺถิโต อวิทูเร เอกำ เขตฺตำ กสติ.

พวกโจรเข้าไปสู่พระนครโดยท่อนำ้า ทำาลายอโุมงค์ในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหน่ึง เข้าไปถือเอาเงินและทองเป็นอันมาก
แล้วก็ออกไปโดยทางท่อนำ้าน่ันเอง.
โจรา อุทกนิทฺธมเนน นครำ ปวิสิตวฺา เอกสฺมึ อฑฺฒกุเล อุมฺมงฺคำ ภินฺทิตวฺา ปวิสติฺวา พหุำ หิรญฺญสุวณฺณำ คเหตฺวา 
อุทกนิทธฺมเนเนว นิกฺขมึสุ.

โจรคนหน่ึง ลวงโจรเหล่าน้ัน แบ่งภัณฑะกับโจรทั้งหลายเหล่าน้ันแล้ว ถือพาเดินไปอยู่ 
ไม่ได้กำาหนดถึงถุงบรรจทุรพัย์พันหน่ึงที่ตกลงจากเกลียวผา้.
เอโก โจโร เต วญฺเจตฺวา เอกำ สหสฺสตฺถวกิำ โอวฏฺฏิกายำ กตวฺา ตำ เขตฺตำ คนฺตฺวา เตหิ สทธฺึ ภณฺฑำ ภาเชตวฺา 
อาทาย คจฺฉนฺโต โอวฏฺฏิกโต ปตมานำ สหสฺสตฺถวกิำ น สลฺลกเฺขสิ.

[พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา]

ในวันน้ัน เวลาใกลรุ้่ง  พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นชาวนาน้ัน ผูเ้ข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ 
แล้วทรงใคร่ครวญอยูว่่า “เหตุอะไรหนอแล? จักมี”  ได้ทรงเห็นเหตุน้ีว่า 
“ชาวนาคนน้ี จกัไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่,  แม้พวกเจ้าของภัณฑะ ไปตามรอยเท้าของโจรทั้งหลายแล้ว 
เห็นถุงที่บรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงในนาของชาวนาน้ันแล้วกจ็ักจับชาวนาน่ัน,  
เว้นเราเสีย คนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนาน้ันจกัไม่มี;  
แม้อุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของชาวนาน้ันก็มีอยู่, เราไปในที่น้ัน ยอ่มควร.” 
ตำทวิสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โอโลเกนฺโต ตำ กสกำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสวฺา 
“กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต อิทำ อทฺทส “อยำ กสโก ปาโตว กสติุำ คมิสฺสติ, 
ภณฺฑสามกิาปิ โจรานำ อนุปทำ คนฺตฺวา สหสฺสตฺถวกิำ ตสฺส เขตฺเต ทิสฺวา เอตำ คณฺหิสฺสนฺติ, 
มำ ฐเปตฺวา ตสฺส อญฺโญ สกฺขิ นาม น ภวิสฺสติ, โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสโยปิสฺส อตฺถิ, ตตฺถ มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

ฝ่ายชาวนาน้ัน ไปเพื่อไถนาแต่เชา้ตรู่.
โสปิ กสโก ปาโต ว กสิตุำ คโต.

พระศาสดา มพีระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณะ ได้เสด็จไปในที่น้ันแล้ว.
สตฺถา อานนฺทตฺเถเรน ปจฺฉาสมเณน ตตฺถ อคมาสิ.
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ชาวนาเห็นพระศาสดาแล้ว ไปถวายบังคมพระผู้มพีระภาคเจา้แล้ว เริ่มไถนาอีก.
กสโก สตฺถารำ ทิสวฺา คนฺตฺวา ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา ปุน กสติุำ อารภิ.

พระศาสดา ไมต่รัสอะไรๆ กับเขา  เสด็จไปยังที่ๆ ถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงตก ทรงเห็นถุงน้ันแล้ว 
จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา่ “อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ.”
สตฺถา เตน สทฺธึ กิญฺจิ อวตฺวา สหสฺสตฺถวิกาย ปติตฏฺฐานำ คนฺตวฺา ตำ ทิสฺวา อานนฺทตฺเถรำ อาห “ปสฺส อานนฺท อาสีวโิส -อติิ.

พระอานนทเถระ ทูลวา่ ‘เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษรา้ย.’ 
“ปสฺสามิ ภนฺเต โฆรวิโส -อิติ.

ชาวนาได้ยินถ้อยคำาน้ัน คดิวา่ “ที่น้ีเป็นที่เที่ยวไปในเวลาหรือมใิช่เวลา แห่งเรา, ได้ยินวา่ อสรพิษมีอยูใ่นที่น่ัน” 
เมื่อพระศาสดาตรัสคำามีประมาณเท่าน้ันหลีกไปแล้ว, จึงถือเอาดา้มปฏักเดินไปดว้ยตั้งใจวา่ “จักฆ่าอสรพิษน้ัน” 
เห็นถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึง แล้วคิดวา่ “คำาน้ัน จักเป็นคำาอันพระศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงน้ี” 
จึงถือเอาถุงบรรจุทรพัย์พันหน่ึงน้ันกลับไป เพราะความที่ตนเป็นคนไม่ฉลาด จึงซ่อนมันไว้ในที่สมควรแห่งหน่ึง 
กลบด้วยฝุ่นแล้ว เริ่มจะไถนาอีก.
กสโก ตำ กถำ สุตวฺา “มม เวลาย วา อเวลาย วา จรณฏฺฐานเมตำ, อาสวีิโส กิเรตฺถ อตฺถิ -อิติ จินฺเตตฺวา, 
สตฺถริ เอตฺตกำ วตวฺา ปกฺกนฺเต, “มาเรสฺสามิ นำ -อิติ ปโตทยฏฺฐึ อาทาย คโต สหสฺสตฺถวิกำ ทิสฺวา 
“อิมำ สนฺธาย สตฺถารา กถิตำ ภวิสฺสติ -อติิ ตำ อาทาย นิวตฺโต อพฺยตฺตตาย ตำ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา ปํสุนา ปฏิจฺฉาเทตวฺา 
ปุน กสิตุำ อารภิ.

[ชาวนาถกูจับไปประหารชีวิต]

แม้พวกมนุษย์ เมื่อราตรีสว่างแล้ว เห็นกรรมอันพวกโจรทำาในเรอืน จึงเดินตามรอยเท้าไป ถึงนาน้ันแล้ว 
เห็นที่ๆ พวกโจรแบ่งภัณฑะกันในนาน้ัน ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาแลว้.
มนุสฺสาปิ, วิภาตาย รตฺติยา, เคเห โจเรหิ กตกมฺมำ ทิสวฺา ปทานุปทำ คจฺฉนฺตา ตำ เขตฺตำ คนฺตฺวา 
ตตฺถ โจเรหิ ภณฺฑสฺส ภาชติฏฺฐานำ ทิสฺวา กสกสฺส ปทวลญฺชำ อทฺทสำสุ.

มนุษย์เหล่าน้ัน ไปตามแนวรอยเท้าของชาวนาน้ัน เห็นที่แห่งถุงทรัพย์ที่ชาวนาเก็บเอาไว้ คุ้ยฝุ่นออกแล้ว 
ถือเอาถุงทรพัย์ คกุคามว่า “แกปล้นเรือนแล้ว เที่ยวไปราวกับไถนาอยู่” โบยด้วยท่อนไม้ นำาไปแสดงแก่พระราชาแล้ว.
เต ตสฺส ปทานุสาเรน คนฺตฺวา ถวิกาย ฐปิตฏฺฐานำ ทิสฺวา ปํสุำ วิยูหิตฺวา ถวิกำ อาทาย 
“ตวฺำ เคหำ วิลุมฺปิตฺวา เขตตฺำ กสมาโน วิย วิจรสิ -อติิ ตชฺเชตฺวา ทณฺเฑน โปเถตฺวา เนตฺวา รญฺโญ ทสฺสยึสุ.

พระราชา ทรงสดับความเป็นไปน้ันแล้ว จึงรับสั่งให้ประหารชวีิตชาวนาน้ัน.
ราชา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา ตสฺส วธำ อาณาเปสิ.

พวกราชบุรุษ มดัชาวนาน้ันให้มีแขนไพล่หลัง เฆ่ียนด้วยหวาย นำาไปสู่ตะแลงแกงแล้ว.
ราชปุริสา ตำ ปจฺฉาพาหุำ พนฺธิตวฺา กสาหิ ตาเลนฺตา อาฆาตนำ นยึสุ.

ชาวนาน้ันถูกราชบุรุษเฆ่ียนด้วยหวาย ไม่กลา่วคำาอะไรๆ อื่น กลา่วอยูว่่า 
“เห็นไหม อานนท์ อสรพิษ, ‘เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษรา้ย” เดินไปอยู่.
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โส กสาหิ ตาลิยมาโน อญฺญำ กิญจฺิ อวตฺวา “ปสฺส อานนฺท อาสวีิโสติ ปสฺสามิ, ภนฺเต โฆรวิโส -อติิ วทนฺโต คจฺฉติ.

ครั้งน้ัน พวกราชบุรุษ ถามเขาว่า “แกกลา่วถ้อยคำาของพระศาสดาและพระอานนทเถระเท่าน้ัน, น่ีชื่ออะไร?” 
เมื่อชาวนาตอบว่า “เราเมื่อได้เฝ้าพระราชาจึงจักบอก,” จึงนำาไปสู่สำานักของพระราชา 
กราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระราชาแล้ว.
อถ นำ ราชปุริสา “สตฺถุ เจว อานนฺทตฺเถรสฺส จ กถำ กเถสิ, กินฺนาเมตำ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ราชานำ ทฏฺฐุำ ลภมาโน กเถสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, รญฺโญ สนฺติกำ เนตฺวา รญฺโญ ตำ ปวตฺตึ กถยึสุ.

[ชาวนาพ้นโทษ เพราะอ้างพระศาสดาเป็นพยาน]

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสถามชาวนาน้ันวา่ “เพราะเหตุไร เจา้จึงกล่าวดังน้ัน?”.
อถ นำ ราชา “กสฺมา เอวำ กเถสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

แม้ชาวนาน้ัน กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่ใช่โจร” แล้วกก็ราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมด แด่พระราชา 
จำาเดิมแตก่าลทีต่นออกไปเพื่อต้องการจะไถนา.
โสปิ “นาหำ เทว โจโร -อติิ วตฺวา กสนตฺถาย นิกฺขนฺตกาลโต ปฏฺฐาย สพพฺำ ตำ ปวตตฺึ รญฺโญ อาจิกฺขิ.

พระราชา ทรงสดับถ้อยคำาของชาวนาน่ันแล้ว ตรัสว่า “พนาย ชาวนาน้ีอ้างเอาพระศาสดาผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกเป็นพยาน, 
เราจะยกโทษแก่ชาวนาน่ี ยังไม่สมควร,  เราจักรู้สิ่งที่ควรทำาในเรือ่งน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ทรงพาชาวนาน้ันไปยังสำานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ได้เสด็จไปสู่ที่ไถนาของชาวนาน้ัน กับพระอานนทเถระแลหรือ?”
ราชา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อยำ ภเณ โลเก อคฺคปุคฺคลำ สตฺถารำ สกฺขึ อปทิสติ, น ยตฺุตำ เอตสฺส โทสำ อาโรเปตุำ, 
อหเมตฺถ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิติ ตำ อาทาย สายณฺหสมเย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ ปุจฺฉิ 
“ภควา กจฺจิ ตุมฺเห อานนฺทตฺเถเรน สทธฺึ เอตสฺส กสกสฺส กสนฏฺฐานำ คตา -อติิ.

พระศาสดา. ขอถวายพระพร  มหาบพิตร.
“อาม มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระองค์ทรงเห็นอะไรในนาน้ัน?
“กึ โว ตตฺถ ทิฏฺฐำ -อติิ.

พระศาสดา. ถุงทรพัย์พันหน่ึง มหาบพติร.
“สหสฺสตฺถวิกา มหาราช -อิติ.

พระราชา. ทรงเห็นแล้ว ได้ตรัสคำาอะไร?
“ทิสฺวา กึ อโวจุตฺถ -อติิ.

พระศาสดา. คำาชื่อน้ี มหาบพติร.
“อิทำ นาม มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระเจา้ข้า ถ้าบุรุษน้ีจักไดท้ำาการอา้งบุคคลผู้เช่นกับด้วยพระองค์แล้วไซร้, เขาจักไม่ได้ชีวติ,  
แตเ่ขากล่าวคำาทีพ่ระองคต์รัสแล้ว จึงไดช้ีวิต.
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“ภนฺเต สจายำ ปุริโส ตุมฺหาทิสำ อปทิสำ นากริสฺส, น ชีวิตำ ลภิสฺส, ตุมฺเหหิ ปน กถิตกถำ กเถตฺวา เตน ชวีิตำ ลทฺธำ -อิติ.

[ไม่ควรทำากรรมท่ีให้ผลเดือดร้อนในภายหลัง]

พระศาสดา ทรงสดับพระราชดำารัสน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ขอถวายพระพร มหาบพิตร,  แม้อาตมภาพกลา่วคำามีประมาณเท่าน้ันน่ันเองแล้วก็ไป, 
ความตามเดือดร้อนในภายหลัง ย่อมมีเพราะทำากรรมใด กรรมน้ัน ชื่อผู้เป็นบัณฑิตไมพ่ึงทำา” ดังน้ี 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
ตำ สุตฺวา สตฺถา “อาม มหาราช, อหมฺปิ เอตฺตกเมว วตฺวา คโต, 
ปณฺฑิเตน นาม ยำ กมฺมำ กตวฺา ปจฺฉานุตปฺปํ โหติ, น ตำ กตตฺพพฺำ -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บุคคลทำากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง 
เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ เสวยผลของกรรมใดอยู่   
กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้ว ไมด่ีเลย.”

“น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ ยำ กตฺวา อนุตปฺปติ 
ยสฺส อสฺสุมุโข โรทำ วิปากำ ปฏิเสวติ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ กตฺวา  ความว่า 
บุคคลทำากรรมใด คืออันสามารถจะให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ได้แก่ มีทุกข์เป็นกำาไร  
เมื่อตามระลึกถึง ชื่อวา่ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง คือยอ่มเศร้าโศกในภายหลัง ในขณะที่ระลึกถึงแล้วๆ,  
กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้วไมด่ี คือไม่งาม ได้แก่ ไม่สละสลวย.
ตตฺถ ยำ กตฺวา -อติิ ยำ นิรยาทีสุ นิพพฺตตฺนสมตฺถำ ทุกฺขุทฺริยำ กมฺมำ กตฺวา อนุสฺสรนฺโต อนุสฺสริตานุสฺสริตกฺขเณ อนุตปฺปติ 
อนุโสจติ, ตำ กตำ น สาธุ น สุนฺทรำ น สิลิฏฺฐกำ.

สองบทว่า ยสฺส อสฺสมุุโข  ความว่า เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ ย่อมเสวยผลกรรมใด.
ยสฺส อสฺสมุุโข -อิติ ยสฺส อสฺสูหิ ตินฺตมุโข โรทนฺโต วิปากำ อนุโภติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา อุบาสกชาวนา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน กสกอุปาสโก โสตาปตตฺิผลำ ปตฺโต.

แม้ภิกษุผู้ประชุมกันเป็นอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตภิกฺขูปิ พหู โสตาปตตฺิผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องชาวนา จบ.
กสกวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๑๙๒ • ๙. เร่ืองนายสุมนมาลาการ • ๙. เร่ืองนายสุมนมาลาการ

๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ
๙. สุมนมาลาการวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนายมาลาการชื่อสุมนะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ี “ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ” 
เป็นต้น.
“ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต สุมนำ นาม มาลาการำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต]

ดังได้สดับมา นายมาลาการน้ัน บำารุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิ ๘ ทะนานแต่เช้าตรู่ทุกวัน 
ย่อมได้กหาปณะวันละ ๘ กหาปณะ.
โส กริ เทวสกิำ พิมฺพิสารราชานำ ปาโต ว อฏฺฐหิ สุมนปุปฺผนาฬีหิ อุปฏฺฐหนฺโต อฏฺฐฏฐฺกหาปเณ ลภติ.

ต่อมาวันหน่ึง, เมื่อนายมาลาการน้ันถือดอกไม้ พอเข้าไปสู่พระนคร, พระผู้มพีระภาค อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อม 
ทรงเปล่งพระรัศมีมีวรรณะ ๖ เสด็จเข้าไปสู่พระนคร เพื่อบิณฑบาต ด้วยพระพุทธานุภาพอันใหญ่ ดว้ยพระพุทธลีลาอันใหญ่.
อเถกทวิสำ, ตสฺมึ ปุปฺผานิ คเหตวฺา นครำ ปวิฏฺฐมตฺเต, ภควา มหาภิกฺขุสงฺฆปรวิุโต ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต 
มหตา พุทธฺานุภาเวน มหติยา พุทธฺลีฬฺหาย นครำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

แท้จริง ในกาลบางคราว พระผู้มพีระภาคทรงปิดพระรัศมีมีวรรณะ ๖ ดว้ยจวีรแล้ว เสด็จไป 
เหมือนภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปใดรูปหน่ึง เหมือนเสด็จไปต้อนรับพระอังคุลิมาล สิ้นทางตั้ง ๓๐ โยชน์,  
ภควา หิ เอกทา ฉพพฺณฺณรำสิโย จีวเรน ปฏิจฺฉาเทตฺวา อญฺญตโร ปิณฺฑปาติโก วิย วิจรติ, 
ตึสโยชนมคฺคำ องฺคุลิมาลสฺส ปจฺจุคฺคมนำ คจฺฉนฺโต วิย 

ในกาลบางคราว ทรงเปล่งพระรัศมีมวีรรณะ ๖ เหมือนทรงเปล่งในเวลาเสด็จเข้าไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นต้น.
เอกทา ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชนฺโต กปิลวตฺถุปฺปเวสนาทีสุ วิย.

แม้ในวันน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีมวีรรณะ ๖ จากพระสรรีะ 
เสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ ด้วยพระพทุธานุภาพอันใหญ่ ด้วยพระพุทธลีลาอันใหญ่.
ตสฺมึปิ ทวิเส สรรีโต ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชตฺวา มหตา พทฺุธานุภาเวน มหติยา พุทฺธลีฬฺหาย ราชคหำ ปาวิสิ.

[นายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้]

ครั้งน้ัน นายมาลาการเห็นอัตตภาพพระผู้มพีระภาค เช่นกับด้วยรัตนะอันมีค่าและทอง๑ อันมีคา่  
แลดูพระสรรีะ ซ่ึงประดับแล้วด้วยมหาปุริสลกัษณะ ๓๒  มีสว่นแห่งความงามด้วยพระสิริคอือนุพยัญชนะ ๘๐
มีจิตเลื่อมใสแล้ว คิดว่า “เราจักทำาการบูชาอันยิ่ง แดพ่ระศาสดาอย่างไรหนอแล?”  
เมื่อไม่เห็นสิ่งอื่น จึงคิดว่า “เราจักบูชาพระผู้มพีระภาคดว้ยดอกไม้เหล่าน้ี”  
คิดอกีว่า “ดอกไม้เหล่าน้ี เป็นดอกไม้สำาหรับบำารุงพระราชาประจำา,  

๑ เช่นกับด้วยพวงแก้วและพวงทอง ก็ว่า.  โบราณว่า เช่นกับดว้ยพนมแก้วและพนมทอง ก็มี.
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พระราชา เมื่อไม่ทรงไดด้อกไม้เหล่าน้ี พึงให้จองจำาเราบ้าง พึงให้ฆ่าเราบ้าง พึงขับไล่เสีย จากแว่นแคว้นบ้าง, 
เราจะทำาอย่างไรหนอแล?.
อถ มาลากาโร ภควโต รตนคฺฆิยกาญฺจนคฺฆิยสทิสำ อตฺตภาวำ ทิสฺวา ทวฺตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺปฏิมณฺฑิตำ 
อสีตฺยานุพฺยญฺชนสริิโสภคฺคำ โอโลเกตฺวา ปสนฺนจิตฺโต “กินฺนุ โข สตฺถุ อธกิารำ กโรมิ -อิติ จินฺเตตฺวา อญฺญำ อปสฺสนฺโต 
“อิเมหิ ปุปฺเผหิ ภควนฺตำ ปูเชสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา ปุน จินฺเตสิ “อิมานิ รญฺโญ นิพทธฺำ อุปฏฺฐานปุปฺผานิ, 
ราชา อิมานิ อลภนฺโต มำ พนฺธาเปยฺย วา ฆาตาเปยฺย วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชยฺย, กินฺนุ โข กโรมิ -อิติ.

ครั้งน้ัน ความคดิอย่างน้ีได้มีแก่นายมาลาการน้ันว่า 
“พระราชาจะทรงฆ่าเราเสียก็ตาม ขับไล่เสียจากแว่นแคว้นกต็าม,  
ก็พระราชาน้ัน แม้เมื่อพระราชทานแก่เรา พึงพระราชทานทรพัย์สักว่าเลี้ยงชีพในอตัตภาพน้ี;   
ส่วนการบูชาพระศาสดา อาจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่เราในโกฏิกัปเป็นอเนกทีเดียว” 
สละชีวติของตน แด่พระตถาคตแล้ว.
อถสฺส เอตทโหสิ “ราชา มำ ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพพฺาเชตุ, โส หิ มยฺหำ ททมาโนปิ อิมสฺมึ อตตฺภาเว ชีวติมตตฺำ๑ ธนำ ทเทยฺย, 
สตฺถุ ปูชา ปน เม อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ อลำ หิตาย เจว สุขาย จ -อติิ อตฺตโน ชีวิตำ ตถาคตสฺส ปริจจฺชิ.

นายมาลาการน้ัน คดิว่า “จิตเลื่อมใสของเราไม่กลับกลายเพียงใด;  เราจักทำาการบูชาเพียงน้ันทีเดียว” 
เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้ว มีจติเบิกบานและแช่มชื่น บูชาพระศาสดาแล้ว.
โส “ยาว เม ปสนฺนจิตฺตำ น ปฏิกุฏติ, ตาวเทว ปูชำ กริสฺสามิ -อิติ หฏฺฐปฺปหฏฺโฐ อุทคฺคุทคฺโค สตฺถารำ ปูเชสิ.

[ความอัศจรรย์ของดอกไม้ท่ีเป็นพุทธบูชา]

นายมาลาการน้ันบูชาอย่างไร? 
กถำ?  

ทีแรก นายมาลาการซัดดอกไม้ ๒ กำา ข้ึนไปในเบ้ืองบนแห่งพระตถาคตกอ่น. 
ดอกไม้ ๒ กำาน้ัน ได้ตั้งเป็นเพดานในเบ้ืองบนพระเศียร.
ปฐมำ ตาว เทฺว ปุปฺผมุฏฺฐิโย ตถาคตสฺส อุปริ ขิปิ. ตา อุปริมตฺถเก วิตานำ หุตฺวา อฏฺฐำสุ.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวา โดยอาการอันมาลาบังไว้.
อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ. ตา ทกฺขิณหตฺถปสฺเสน มาลาปฏิจฺฉนฺเนน๒ โอตริตวฺา อฏฐฺำสุ.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันได้ห้อยย้อยลงมาตั้งอยูท่างดา้นพระปฤษฎางค์ อย่างน้ันเหมือนกัน.
อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ.  ตา ปิฏฺฐิปสฺเสน โอตริตวฺา ตเถว อฏฺฐำสุ.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันห้อยย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ซ้าย อยา่งน้ันเหมือนกัน.
อปรา เทฺว มุฏฺฐิโย ขิปิ.  ตา วามหตฺถปสฺเสน โอตริตวฺา ตเถว อฏฺฐำสุ.

ดอกไม้ ๘ ทะนานเป็น ๘ กำา แวดล้อมพระตถาคตในฐานะทั้ง ๔ ด้วยประการฉะน้ี.

๑ ชีวนมตฺตำ -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
๒ มาลาปฏิจฺฉเทน. (?)
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เอวำ อฏฺฐ นาฬิโย อฏฺฐ มุฏฺฐโิย หุตฺวา จตูสุ ฐาเนสุ ตถาคตำ ปริกฺขิปึสุ.

ได้มีทางพอเป็นประตูเดินไปข้างหน้าเท่าน้ัน.
ปุรโต คมนทฺวารมตตฺเมว อโหสิ.

ข้ัวดอกไมท้ั้งหลายได้หันหน้าเข้าข้างใน, หันกลีบออกข้างนอก.
ปุปฺผานำ วณฺฏานิ อนฺโตมุขานิ อเหสุำ, ปตฺตานิ พหิมุขานิ.

พระผู้มีพระภาคเป็นราวกะว่าแวดล้อมแล้วด้วยแผ่นเงิน เสด็จไปแล้ว.
ภควา รชตปฏฺฏปริกฺขิตฺโต วิย หุตฺวา ปายาสิ.

ดอกไมท้ั้งหลาย แม้ไม่มีจิต อาศัยบุคคลผู้มีจติ ไม่แยกกัน ไม่ตกลง ย่อมไปกับพระศาสดาน่ันเทียว ยอ่มหยุดในที่ทรงยืน.
ปุปฺผานิ อจิตตฺกานิปิ สจติฺตกำ นิสฺสาย อภชิฺชิตวฺา อปตติฺวา สตฺถารา สทฺธึเยว คจฺฉนฺติ ฐติฏฺฐาเน ติฏฺฐนฺติ.

รัศมีเป็นราวกะว่าสายฟา้แลบตั้งแสนสาย ออกจากพระสรรีะของพระศาสดา. 
สตฺถุ สรีรโต สตสหสฺสวชิฺชุลตา วิย รำสิโย นิกฺขมึสุ.

พระรัศมีที่ออก (จากพระกายน้ัน) ออกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ทั้งข้างขวาทั้งข้างซ้าย ทั้งเบ้ืองบนพระเศียร.
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ ทกฺขิณโต จ วามโต จ สีสมตฺถกโต จ นิกฺขนฺตรำสิโย นิกฺขมึสุ.

พระรัศมีแม้แต่สายหน่ึง ไม่หายไปทางที่ตรงเบ้ืองพระพักตร์ๆ 
แม้ทั้งหมดทำาประทกัษิณพระศาสดา ๓ รอบแล้วรวมเป็นพระรัศมีมีประมาณเท่าลำาตาลหนุ่ม พุ่งตรงไปข้างหน้าทางเดียว.
เอกาปิ สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนน อปลายิตวฺา สพพฺาปิ สตฺถารำ ติกฺขตฺตุำ ปทกฺขิณำ กตวฺา ตรุณตาลกฺขนฺธปฺปมาณา หุตฺวา 
ปุรโตเยว ธาวนฺติ.

[นายมาลาการบอกแก่ภรรยา]

นครทั้งสิ้นเลื่องลือแล้ว.
สกลนครำ สงฺขุภิ.

บรรดาชน ๑๘ โกฏิ คือ “ในภายในนคร ๙ โกฎิ ภายนอกนคร ๙ โกฏิ”  
ชายหรอืหญิงแม้คนหน่ึง ชื่อวา่จะไม่ถือเอาภิกษาออกไปย่อมไม่มี.
“อนฺโตนคเร นว โกฏิโย พหินคเร นว โกฏิโย -อติิ อฏฺฐารสสุ โกฏีสุ 
เอโกปิ ปุริโส วา อติฺถี วา ภิกฺขำ คเหตฺวา น นิกฺขมนฺโต นาม นตฺถิ.

มหาชนบันลือสีหนาท ทำาการยกท่อนผ้าข้ึนตั้งพันอยู่ข้างหน้าของพระศาสดาเทียว.
มหาชโน สีหนาทำ นทนฺโต เจลุกฺเขปสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถุ ปุรโตว คจฺฉติ.

แม้พระศาสดา เพื่อจะทรงทำาคุณของนายมาลาการให้ปรากฏ 
ได้เสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณ ๓ คาวุต โดยหนทางเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองน้ันเอง.
สตฺถาปิ มาลาการสฺส คณุำ ปากฏำ กาตุำ ตคิาวุเต นคเร เภริจรณมคฺเคเนว อจริ.
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สรรีะทั้งสิ้น ของนายมาลาการเต็มเป่ียมดว้ยปีติมีวรรณะ ๕.
มาลาการสฺส สกลสรีรำ ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ปริปูริ.

นายมาลาการน้ัน เที่ยวไปกับพระตถาคตหน่อยหน่ึงเท่าน้ัน 
เข้าไปในภายในแห่งพระพุทธรัศมี เป็นราวกะวา่จมลงในรสแห่งมโนสิลา 
ชมเชยถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ถือเอากระเชา้เปล่าน่ันแลไปสู่เรือน.
โส โถกญฺเญว ตถาคเตน สทธฺึ จริตวฺา มโนสิลารเส นิมุคฺโค วิย พุทธฺรำสีนำ อนฺโต ปวิฏฺโฐ 
สตฺถารำ โถเมตฺวา วนฺทติฺวา ตุจฺฉปจฺฉิเมว คเหตฺวา เคหำ อคมาสิ.

ครั้งน้ัน ภรรยาถามเขาวา่ “ดอกไม้อยู่ที่ไหน?”
อถ นำ ภริยา ปุจฺฉิ “กหำ ปุปฺผานิ -อติิ.

มาลาการ. เราบูชาพระศาสดาแล้ว.
“สตฺถา เม ปูชิโต -อติิ.

ภรรยา. บัดน้ี ท่านจักทำาอะไรแดพ่ระราชาเล่า?
“รญฺโญ อิทานิ กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มาลาการ. พระราชาจะทรงฆ่าเรากต็าม ขับไล่จากแว่นแคว้นก็ตาม, เราสละชีวติบูชาพระศาสดาแล้ว,  
ดอกไม้ทั้งหมดมี ๘ กำา, บูชาชือ่เห็นปานน้ีเกิดแล้ว, 
มหาชนทำาการโห่ร้องตั้งพัน เที่ยวไปกับพระศาสดา,  น่ันเสียงโห่ร้องของมหาชนในที่น้ัน.

“ราชา มำ ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชตุ, อหำ ชีวิตำ ปริจฺจชติฺวา สตฺถารำ ปูเชสึ, สพพฺปุปฺผานิ อฏฐฺ มุฏฺฐิโย อเหสุำ, 
เอวรูปา นาม ปูชา ชาตา, มหาชโน อกฺุกุฏฺฐิสหสฺสานิ กโรนฺโต สตฺถารา สทฺธึ จรติ, 
โย เอส มหาชนสฺส อุกฺกุฏฺฐิสทฺโท, ตสฺมึ ฐาเน เอโส -อิติ.

[ภรรยาไม่เลื่อมใส ฟ้องพระราชา]

ลำาดับน้ัน ภรรยาของเขาเป็นหญิงบอดเขลา ไม่ยังความเลื่อมใสในพระปาฏิหาริย์เห็นปานน้ันให้เกิด ดา่เขาแล้ว กล่าวว่า 
“ธรรมดา พระราชาทั้งหลาย เป็นผู้ดุร้าย กร้ิวคราวเดียวก็ทำาความพินาศแม้มาก ด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้น,  
ความพินาศพึงมีแม้แก่เรา เพราะกรรมที่เธอทำา” พาพวกบุตรไปสู่ราชตระกูล 
ผู้อันพระราชาตรัสเรียกมาถามว่า “อะไรกันน่ี?” จึงกราบทูลว่า – 
อถสฺส ภริยา อนฺธพาลา เอวรูเป ปาฏิหาริเย ปสาทำ อชเนตฺวา ตำ อกฺโกสิตวฺา 
“ราชาโน นาม จณฺฑา สกึ กุทฺธา หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺปิ อนตฺถำ กโรนฺติ, ตยา กตกมฺเมน มยฺหมฺปิ อนตฺโถ สิยา -อติิ  
ปุตฺเต อาทาย ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา ปกฺโกสติฺวา “กึ เอตำ -อติิ ปุจฺฉิตา อาห – 

“สามีของหม่อมฉันเอาดอกไม้สำาหรับบำารุงพระองค์บูชาพระศาสดาแลว้ มีมือเปล่ามาสู่เรือน 
ถูกหม่อมฉันถามว่า ‘ดอกไม้อยู่ไหน?’ กก็ล่าวคำาชื่อน้ี,  หม่อมฉันด่าเขาแล้ว กลา่วว่า 
‘ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดรุ้าย กริว้คราวเดียวก็ทำาความพินาศแม้มาก ดว้ยการตดัมือและเทา้เป็นต้น, 
ความพินาศพึงมีแม้แก่เรา เพราะกรรมที่เธอทำา’ ดังน้ีแล้ว ก็ทิ้งเขามาในที่น้ี;  
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กรรมที่เขาทำา จงเป็นกรรมดีกต็าม จงเป็นกรรมชัว่ก็ตาม, กรรมน้ันจงเป็นของเขาผู้เดียว;  
ขอเดชะ พระองค์จงทรงทราบความทีเ่ขาอันหม่อมฉันทิ้งแล้ว.”
“มม สามิโก ตุมฺหากำ อุปฏฺฐานปุปฺเผหิ สตฺถารำ ปูเชตวฺา ตุจฺฉหตฺโถ ฆรำ อาคนฺตฺวา ‘กหำ ปุปฺผานีติ มยา ปุฏฺโฐ อิทนฺนาม วเทสิ, 
อหำ ตำ ปริภาสติฺวา ‘ราชาโน นาม จณฺฑา สกึ กุทธฺา หตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน พหุมฺปิ อนตฺถำ กโรนฺติ, ตยา กตกมฺเมน มยฺหมฺปิ 
อนตฺโถ สิยาติ ตำ ฉฑฺเฑตฺวา อธิาคตา, เตน กตกมฺมำ สุกตำ วา โหตุ ทกฺุกฏำ วา, ตสฺเสเวตำ, มยา ฉฑฺฑิตภาวำ ชานาหิ เทว -อติิ.

[พระราชาทรงทำาเป็นกริ้ว]

พระราชาทรงบรรลุโสดาปัตติผล ถึงพรอ้มด้วยศรัทธา เป็นอริยสาวก ด้วยการเห็นทีแรกน่ันแล ทรงดำาริว่า 
“โอ! หญิงน้ีเป็นบอดเขลา ไม่ยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานน้ีให้เกิดข้ึน.” 
ราชา ปฐมทสฺสเนเนว โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต สทฺธาสมฺปนฺโน อริยสาวโก จินฺเตสิ 
“อโห อยำ อิตฺถี อนฺธพาลา เอวรูเป คุเณ ปสาทำ น อุปฺปาเทสิ -อิติ.

ท้าวเธอทำาเป็นดังว่ากริว้ ตรัสวา่ “เจ้าพูดอะไร แม่? นายมาลาการน้ันทำาการบูชา ดว้ยดอกไม้สำาหรับบำารุงเราหรือ?” 
โส กทฺุโธ วิย หุตวฺา “กึ อมฺม วเทสิ, มยฺหำ อุปฏฺฐานปุปฺเผหิ เตน ปูชา กตา -อติิ.

หญิงน้ี ทูลวา่ “ขอเดชะ พระเจ้าข้า.” 
“อาม เทว -อติิ.

พระราชาตรัสวา่ “ความดอีันเจ้าทิ้งเขา ทำาแล้ว,  
เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแก่นายมาลาการผู้ทำาการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเรา,” ทรงส่งหญิงน้ันไปแล้ว 
รีบเสด็จไปในสำานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว เสด็จเที่ยวไปกับด้วยพระศาสดาน่ันเทียว.
“ภทฺทกนฺเต กตำ ตำ ฉฑฺเฑนฺติยา, มม ปุปฺเผหิ ปูชาการกสฺส อหำ กตตฺพพฺยุตตฺกำ ชานิสฺสามิ -อติิ ตำ อุยฺโยเชตฺวา 
เวเคน สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา วนฺทิตวฺา สตฺถารา สทธฺึเยว วิจริ.

พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระหฤทัยของพระราชาน้ัน 
เสด็จเที่ยวไปสู่พระนครตามถนนเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองแล้ว ได้เสดจ็ไปสู่พระทวารแห่งพระราชมณเฑียรของพระราชา.  
สตฺถา ตสฺส จิตฺตปฺปสาทำ ญตฺวา เภริจรณวีถิยา นครำ จรติฺวา รญโฺญ เคหทฺวารำ อคมาสิ.

พระราชาทรงรับบาตร ไดท้รงมพีระประสงค์จะเชิญเสด็จพระศาสดา เข้าไปสู่พระราชมณเฑียร.
ราชา ปตฺตำ คเหตฺวา สตฺถารำ เคหำ ปเวเสตุกาโม อโหสิ.

ส่วนพระศาสดา ได้ทรงแสดงพระอาการที่จะทรงน่ังในพระลานหลวงน่ันเอง.
สตฺถา ปน ราชงฺคเณเยว นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.

พระราชาทรงทราบพระอาการน้ันแล้ว รับสั่งให้ทำาปะรำาในขณะน้ันน่ันเอง ดว้ยพระดำารัสวา่ 
“ท่านทั้งหลายจงทำาปะรำาโดยเร็ว.”
ราชา ตำ ญตฺวา “สีฆำ มณฺฑปํ กโรถ -อิติ ตำขณญฺเญว มณฺฑปํ การาเปสิ.

พระศาสดาทรงน่ังกับหมู่ภิกษุแล้ว.
นิสีทิ สตฺถา สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.
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ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระศาสดาจึงไม่เสด็จเข้าสูพ่ระราชมณเฑียร?”
“กสฺมา ปน สตฺถา ราชเคหำ น ปาวิสิ” 

แก้ว่า “(เพราะ) ได้ยินว่า ความปริวิตกอย่างน้ีได้มีแกพ่ระองคว์่า 
‘ถ้าว่าเราพึงเข้าไปน่ังในภายในไซร้, มหาชนไมพ่ึงได้เพื่อจะเห็นเรา,  คุณของนายมาลาการจะไม่พึงปรากฏ,  
แต่วา่ มหาชนจกัได้เพื่อเห็นเราผู้น่ังอยู่ ณ พระลานหลวง, คุณของนายมาลาการจกัปรากฏ.’”
เอวำ กริสฺส อโหสิ “สจาหำ อนฺโต ปวิสิตวฺา นิสีเทยฺยำ, มหาชโน มำ ทฏฺฐุำ น ลเภยฺย, มาลาการสฺส คุโณ ปากโฏ น ภเวยฺย, 
ราชงฺคเณ ปน มำ นิสินฺนำ มหาชโน ทฏฺฐุำ ลภิสฺสติ, มาลาการสฺส คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสติ -อิติ.

[พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ ๘ อย่าง]

จริงอยู่ พระพทุธเจ้าทั้งหลายเท่าน้ัน ย่อมอาจเพื่อทำาคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายให้ปรากฏ,  
ชนที่เหลือเมื่อจะกลา่วคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลาย ย่อมประพฤติตระหน่ี (คือออมเสีย).
คุณวนฺตานำ หิ คุณำ พทฺุธาเยว ปากฏำ กาตุำ สกฺโกนฺติ อวเสสชโน คุณวนฺตานำ คุณำ กเถนฺโต มจฺฉรายติ.

แผ่นดอกไม้ ๔ แผ่นได้ตั้งอยูใ่นทิศทั้ง ๔ แล้ว.
จตตฺาโร ปุปฺผปฏฺฏา จตุททฺิสำ อฏฺฐำสุ.

มหาชนแวดล้อมพระศาสดาแล้ว.
มหาชโน สตฺถารำ ปริวาเรสิ.

พระราชาทรงอังคาสภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ดว้ยอาหารอันประณีต.
ราชา พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปณีเตน อาหาเรน ปรวิิสิ.

ในเวลาเสดจ็ภัตกิจ พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนาแล้ว อันแผ่นดอกไม้ ๔ แผ่น แวดล้อมโดยนัยก่อนน่ันแล 
อันมหาชนผู้บันลือสีหนาทแวดล้อม ได้เสด็จไปสู่วิหารแล้ว.
สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทนำ กตวฺา ปุริมนเยเนว จตูหิ ปุปฺผปฏฺเฏหิ ปริกฺขิตฺโต สีหนาทำ นทนฺเตน มหาชเนน ปรวิุโต 
วิหารำ อคมาสิ.

พระราชา ตามส่งเสดจ็พระศาสดา กลับแล้ว รับสั่งให้หานายมาลาการมาแล้ว ตรัสถามว่า 
“เจ้าว่าอย่างไร จึงบูชาพระศาสดาดว้ยดอกไม้อันตนพึงนำามาเพื่อเรา?”  
ราชา สตฺถารำ อนุคนฺตวฺา นิวตฺโต มาลาการำ ปกฺโกสาเปตวฺา “มม อาหรติพพฺปุปฺเผหิ ‘กินฺติ วตฺวา สตฺถารำ ปูเชสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

นายมาลาการกราบทูลวา่ “ขอเดชะ ข้าพระองค์คิดว่า ‘พระราชาจะฆ่าเราก็ตาม จะขับไล่เราเสียจากแว่นแคว้นกต็าม’ ดังน้ี
แล้ว จึงสละชีวิตบูชาพระศาสดา.”
มาลากาโร “ราชา ฆาเตตุ วา รฏฺฐโต วา ปพฺพาเชตูติ ชีวติำ ปริจฺจชิตฺวา สตฺถารำ ปูเชสึ เทว -อิติ อาห.

พระราชาตรัสวา่ “เจา้ชื่อวา่เป็นมหาบุรุษ” แล้วพระราชาทานของที่ควรให้ชื่อหมวด ๘ แห่งวัตถุทั้งปวงน้ี คือ 
“ช้าง ๘  ม้า ๘  ทาส ๘  ทาสี ๘  เครื่องประดับใหญ่ ๘  กหาปณะ ๘ พัน  
นารี ๘ นาง ที่นำามาจากราชตระกูล ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง และบ้านส่วย ๘ ตำาบล”.
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ราชา “ตฺวำ มหาปุริโส นาม -อติิ วตฺวา “อฏฺฐ หตฺถี จ อสฺเส จ ทาเส จ ทาสิโย จ มหาปสาธนานิ จ อฏฺฐ กหาปณสหสฺสานิ จ 
ราชกุลโต นีหริตวฺา สพพฺาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิตา อฏฺฐ นาริโย อฏฺฐ คามวเร จ -อิติ อิมำ สพฺพฏฺฐกำ นาม ทานำ อทาสิ.

[พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ]

พระอานนทเถระ คิดว่า “วันน้ี ตั้งแตเ่ช้าตรู่ เสียงสีหนาทตั้งพัน และการยกท่อนผ้าข้ึนตั้งพันย่อมเป็นไป,  
วิบากของนายมาลาการ เป็นอย่างไรหนอแล?” 
อานนฺทตฺเถโร จินฺเตสิ “อชฺช ปาโตว ปฏฺฐาย สีหนาทสหสฺสานิ เจว เจลกฺุเขปสหสฺสานิ จ ปวตตฺนฺติ, 
โก นุ โข มาลาการสฺส วิปาโก -อิติ.

พระเถระน้ัน ทูลถามพระศาสดาแลว้.
โส สตฺถารำ ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระเถระน้ันวา่ 
“อานนท์ เธออย่าไดก้ำาหนดวา่ ‘กรรมมีประมาณเล็กน้อย อันนายมาลาการน้ีทำาแล้ว’ 
ก็นายมาลาการน้ีได้สละชีวิตทำาการบูชาเราแล้ว, เขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างน้ี 
จักไม่ไปสู่ทุคติ ตลอดแสนกัป” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่

“นายมาลาการ จักดำารงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
จกัไม่ไปสู่คติ ตลอดแสนกัป,  น่ีเป็นผลแห่งกรรมน้ัน,  
ภายหลังเขาจักเป็นพระปัจเจกพุทธะ นามว่าสุมนะ.”

อถ นำ สตฺถา “อานนฺท ‘อิมินา มาลากาเรน อปฺปมตฺตกำ กมฺมำ กตนฺติ มา สลฺลกฺเขสิ, อยญฺหิ มยฺหำ ชีวติำ ปริจฺจชิตฺวา ปูชำ อกาสิ, 
โส เอวำ มยิ จติฺตำ ปสาเทตฺวา กปฺปานำ สตสหสฺสำ ทุคคฺตึ น คมิสฺสติ -อติิ

“กปฺปานำ สตสหสฺสำ ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ 
ฐตวฺา เทวมนุสฺเสสุ ผลำ เอตสฺส กมฺมุโน 
ปจฺฉา ปจฺเจกสมฺพทฺุโธ สุมโน นาม ภวิสฺสติ -อติิ

อาห.

ก็ในเวลาพระศาสดาเสด็จถึงวิหาร เข้าไปสู่พระคันธกุฎี ดอกไม้เหล่าน้ันตกลงที่ซุ้มพระทวารแลว้.
สตฺถุ ปน วิหารำ คนฺตฺวา คนฺธกุฏึ ปวิสนกาเล ตานิ ปุปฺผานิ ทฺวารโกฏฺฐเก ปตึสุ.

[ไม่ควรทำากรรมท่ีเดือดร้อนภายหลัง]

ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่ “แหม! กรรมของนายมาลาการ น่าอัศจรรย์, 
เธอสละชีวติเพื่อพระพุทธเจ้าผู้ยังดำารงพระชนม์อยู่ ทำาการบูชาดว้ยดอกไม้แล้ว
ได้ของพระราชทานชื่อว่าหมวด ๘ ล้วน ในขณะน้ันน่ันเอง.”
สายณฺหสมเย ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห อจฺฉริยำ มาลาการสฺส กมฺมำ, 
ธรมานกพุทฺธสฺส ชีวติำ ปริจจฺชิตวฺา ปุปฺผปูชำ กตวฺา ตำขณญฺเญว สพพฺฏฺฐกนฺนาม ลภิ -อิติ.
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พระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้ว ไปสู่โรงธรรมดว้ยการเสด็จไป ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง 
ทรงน่ังบนพระพุทธอาสน์แล้ว ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย บัดน้ี เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี,”  จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มี 
โสมนัสเท่าน้ัน ย่อมเกิดข้ึนในขณะทีร่ะลึกแล้วๆ เพราะบุคคลทำากรรมใด, 
กรรมเห็นปานน้ัน อันบุคคลควรทำาแท้” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา ติณฺณำ คมนานำ อญฺญตเรน คมเนน ธมฺมสภำ คนฺตวฺา พุทธฺาสเน นิสีทิตวฺา 
“กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อติิ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว ยสฺส กมฺมสฺส กตตตฺา ปจฺฉานุตปฺปํ น โหติ, อนุสฺสรติานุสฺสรติกฺขเณ โสมนสฺสเมว อุปฺปชฺชติ, 
เอวรูปํ กมฺมำ กตตฺพพฺเมว -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บุคคลทำากรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง 
เป็นผู้เอิบอิ่ม มีใจดี ย่อมเสวยผลของกรรมใด, 
กรรมน้ันแล อันบุคคลทำาแล้วเป็นกรรมดี.”

“ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ ยำ กตฺวา นานุตปฺปติ 
ยสฺส ปตีโต สุมโน วิปากำ ปฏิเสวติ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ กตฺวา  ความว่า 
บุคคลทำากรรมใด คือกรรมที่สามารถเพื่ออันยังสมบัติแห่งเทวดาและสมบัติแห่งมนุษย์ และนิพพานสมบัติให้เกดิ 
คือมีสุขเป็นกำาไร ย่อมไม่ตามเดือดร้อน,  
โดยที่แท้ บุคคลน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้เอิบอิ่มแล้วด้วยกำาลังแห่งปีติ และชื่อว่ามใีจดี ดว้ยกำาลังแห่งโสมนัส ในขณะที่ระลกึถึงๆ 
เป็นผู้เกิดปีติและโสมนัสในกาลต่อไป ย่อมเสวยผล ในทิฏฐธรรมน่ันเอง, 
กรรมน้ันอีกบุคคลทำาแล้ว เป็นกรรมดี คือเป็นกรรมงาม ได้แก่สละสลวย.
ตตฺถ ยำ กตฺวา -อติิ ยำ เทวมนุสฺสสมฺปตตฺีนญฺเจว นิพฺพานสมฺปตฺติยา จ นิพฺพตฺตนสมตฺถำ สุขุทฺริยำ กมฺมำ กตวฺา นานุตปฺปติ, 
อถโข ทิฏฺฐธมฺเมเยว อนุสฺสริตานุสฺสรติกฺขเณ ปีติเวเคน ปตีโต โสมนสฺสเวเคน จ สุมโน หุตวฺา 
อายตึ ปีติโสมนสฺสชาโต หุตวฺา วิปากำ ปฏิเสวติ, ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ สุนฺทรำ สิลิฏฺฐกำ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา การตรัสรูธ้รรมได้มีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พันแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อติิ.

เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ.
สุมนมาลาการวตฺถุ.
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๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี
๑๐. อุปฺปลวณฺณาเถรวีตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถรีนามว่าอุบลวรรณา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มธวุา มญฺญตี พาโล” เป็นต้น.
“มธุวา มญฺญตี พาโล -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุปฺปลวณฺณาเถรึ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถรีตั้งความปรารถนา]

ดังได้สดับมา พระเถรีน้ัน ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมุตระ 
ทำาบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัป ท่องเที่ยวอยู่ ในเทวดาและมนุษย์ 
จุตจิากเทวโลก ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ในพทุธุปบาทกาลน้ี.
สา กิร ปทุมุตฺตรพุทธฺสฺส ปาทมูเล ปตฺถนำ ปฏฺฐเปตฺวา กปฺปสตสหสฺสำ ปุญฺญานิ กรุุมานา เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สำสรนฺตี 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เทวโลกโต จวิตวฺา สาวตฺถิยำ เสฏฺฐิกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

ก็มารดาบิดาไดต้ั้งชื่อนางว่า อุบลวรรณา เพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบลเขียว.
นีลุปฺปลคพฺภสมานวณฺณตาย จสฺสา “อุปฺปลวณฺณาเตวฺว นามำ อกำสุ.

ต่อมา ในกาลที่แห่งนางเจริญวัยแลว้ 
พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในสกลชมพูทวีป ส่งบรรณาการไปสู่สำานักของเศรษฐวี่า “ขอเศรษฐี จงให้ธดิาแก่เรา.” 
อถสฺสา วยปฺปตฺตกาเล สกลชมพฺุทีเป ราชาโน จ เสฏฺฐิโน จ เสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ ปณฺณาการำ ปหิณึสุ “ธีตรำ อมฺหากำ เทตุ -อติิ.

ชื่อวา่คนผู้ไม่ส่งบรรณาการไป มิได้มี.
อปฺปหิณนฺโต นาม นาโหสิ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “เราจกัไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้, แต่เราจกัทำาอุบายสกัอย่างหน่ึง.”
ตโต เสฏฺฐี จินฺเตสิ “อหำ สพฺเพสำ มนำ คเหตุำ น สกฺขิสฺสามิ, อุปายำ ปเนกำ กริสฺสามิ -อิติ.

เศรษฐีน้ันเรียกธดิามาแล้ว กลา่ววา่ “แม่ เจา้จักอาจเพื่อบวชไหม?” 
โส ธีตรำ ปกฺโกสิตวฺา “อมฺม ปพพฺชิตุำ สกฺขิสฺสสิ -อติิ อาห.

คำาของบิดาได้เป็นเหมือนนำ้ามันที่หุงแล้วตั้ง ๑๐๐ ครั้ง อันเขารดลงบนศีรษะ เพราะความที่นางมีภพมีในที่สดุ;  
เพราะฉะน้ัน นางจึงกล่าวะบิดาวา่ “พ่อ ฉันจักบวช.” 
ตสฺสา ปจฺฉิมภวิกตตฺา ปิตุ วจนำ สีเส อาสติฺตสตปากเตลำ วิย อโหสิ, ตสฺมา “ปิตรำ ปพพฺชิสฺสามิ ตาต -อิติ อาห.

เศรษฐีน้ัน ทำาสกัการะเป็นอันมากแก่นางแล้ว นำานางไปสู่สำานักนางภิกษุณี ให้บวชแล้ว.
โส ตสฺสา มหนฺตำ สกฺการำ กตวฺา ตำ ภกิฺขุนูปสฺสยำ เนตฺวา ปพฺพาเชสิ.
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[พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต]

เมื่อนางบวชแล้วไม่นาน วาระรักษาลูกดาลในโรงอุโบสถ ถึงแล้ว.
ตสฺสา อจริปฺปพพฺชิตาย เอว, อุโปสถาคาเร ตาลวาโร ปาปุณิ.

นางตามประทีป กวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีป แลดูแล้วๆ เล่าๆ 
ยังฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว ทำาฌานน้ันแลให้เป็นบาท 
บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายแล้ว.
สา ทีปํ ชาเลตวฺา อโุปสถาคารำ สมฺมชฺชิตวฺา ทีปสิขาย นิมติฺตำ คณฺหิตฺวา ฐิตา ว ปุนปฺปุนำ โอโลกยมานา 
เตโชกสิณารมฺมณำ ฌานำ นิพพฺตฺเตตฺวา ตเมว ปาทกำ กตวฺา อรหตฺตำ ปาปุณิ สทฺธึ ปฏิสมฺภิทาหิ เจว อภิญฺญาหิ จ.

โดยสมัยอื่น พระเถรีน้ันเที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมาแล้ว เข้าไปสู่อันธวัน.
สา อปเรน สมเยน ชนปทจาริกำ จรติฺวา ปจฺจาคตา อนฺธวนำ ปาวิสิ.

ในกาลน้ัน พระศาสดา ยังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณี.
ตทา ภิกฺขุนีนำ อรญฺญวาโส อปฺปฏิกฺขิตฺโต โหติ.

ครั้งน้ัน พวกมนุษย์ ทำากระท่อมตั้งเตียงกั้นม่านไวใ้นป่าน้ัน แก่พระเถรีน้ัน.
อถสฺสา มนุสฺสา ตตฺถ กุฏิกำ กตวฺา มญจฺกำ ปญฺญาเปตฺวา สาณิยา ปรกิฺขิปึสุ.

พระเถรีน้ัน เข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ออกมาแล้ว.
สา สาวตฺถิยำ ปิณฺฑาย ปวิสติฺวา นิกฺขมิ.

[นันทมาณพข่มขืนพระเถรี]

ฝ่ายนันทมาณพ ผู้เป็นบุตรแห่งลุงของพระเถรีน้ัน มีจติปฏิพัทธต์ั้งแต่กาลแห่งพระเถรียังเป็นคฤหัสถ์ 
สดับความที่พระเถรีมา จึงไปสู่อันธวันก่อนแต่พระเถรีมาทีเดียว เข้าไปสู่กระท่อมน้ัน ซ่อนอยู่ภายใต้เตียง, 
พอเมื่อพระเถรีมาแล้ว เข้าไปสู่กระท่อม ปิดประตู น่ังลงบนเตียง, 
เมื่อความมดืในคลองจักษุยังไม่ทันหาย เพราะพระเถรีมาจาก (กลาง) แดด ในภายนอก, 
จึงออกมาจากภายใต้เตียง ข้ึนเตียงแล้ว 
ถูกพระเถรีห้ามอยู่วา่ “คนพาล เธออยา่ฉิบหายเลย, คนพาล เธออย่าฉิบหายเลย” 
ข่มขืนทำากรรมอันตนปรารถนาแล้ว ก็หนีไป.
มาตุลปุตฺโต ปนสฺสา นนฺทมาณโว คิหิกาลโต ปฏฺฐาย ปฏิพทฺธจิตฺโต ตสฺสา อาคตภาวำ สตฺุวา 
เถริยา อาคมนโต ปุเรตรเมว อนฺธวนำ คนฺตวฺา ตำ กุฏิกำ ปวิสติฺวา เหฏฺฐามญฺเจ นิลีโน, เถริยา อาคนฺตวฺา กุฏิกำ ปวิสิตฺวา ทวฺารำ 
ปิธาย มญฺจเก นิสินฺนมตฺตาย, พหิ อาตปโต อาคตตฺตา จกฺขุปเถ อนฺธกาเร อวิคเตเยว, 
เหฏฺฐามญจฺโต นิกฺขมิตฺวา มญฺจกำ อภิรุยฺห “มา นสฺสิ พาล, มา นสฺสิ พาล -อิติ เถริยา วาริยมาโน 
อภิภวติฺวา อตตฺโน ปฏฺฐิตกมฺมำ กตวฺา ปายาสิ.

ครั้งน้ัน แผ่นดินใหญ่ประดจุว่าไมอ่าจจะทรงโทษของเขาไว้ได้ แยกออกเป็น ๒ ส่วนแล้ว.
อถสฺส อคุณำ ธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี วิย มหาปฐวี เทฺวธา ภิชฺชิ.
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เขาเข้าไปสู่แผ่นดิน ไปเกดิในอเวจีมหานรกแล้ว.
โส ปฐวึ ปวิฏฺโฐ คนฺตวฺา มหาอวจีิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

ฝ่ายพระเถรี บอกเน้ือความน้ันแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้ว.
เถรีปิ ตมตฺถำ ภิกฺขุนีนำ อาโรเจสิ.

พวกภิกษุณี แจ้งเน้ือความน้ันแก่ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกฺขุนิโย ภิกฺขูนำ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

พวกภิกษุ กราบทูลแดพ่ระผู้มพีระภาค.
ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุำ.

[คนพาลประสบทุกข์เพราะบาปกรรม]

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสเรียกภกิษุทั้งหลาย มาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นพาล เมื่อทำากรรมลามก เป็นผู้ยินดีรา่เริง เป็นประดจุฟูข้ึนๆ ย่อมทำาได้ 
ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวาน มีจำาพวกนำ้าผึ้งและนำ้าตาลกรวดเป็นต้น บางชนิด” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีวา่
ตำ สุตฺวา สตฺถา ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุภิกฺขุนีอุปาสกอุปาสิกาสุ โย โกจิ พาโล ปาปกมฺมำ กโรนฺโต 
มธุสกฺขราทีสุ กญฺจิเทว มธุรรสำ ขาทมาโน ปุริโส วิย หฏฺฐปฺปหฏฺโฐ อุทคฺคุทคฺโค วิย กโรติ -อิติ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“คนพาล ย่อมสำาคัญบาปประดุจนำ้าผึ้ง ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล; 
ก็เมื่อใด บาปให้ผล;  เมื่อน้ัน คนพาล ย่อมประสบทุกข์.”

“มธุวา มญฺญตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ 
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ อถ (พาโล) ทกฺุขำ นิคจฺฉติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มธุวา เป็นต้น  ความว่า 
ก็เมื่อคนพาลทำาบาป คืออกุศลกรรมอยู่  กรรมน้ันย่อมปรากฏดุจนำ้าผึ้ง คือดุจนำ้าหวาน 
ได้แก่ ประดุจน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ,   คนพาลน้ัน ย่อมสำาคัญบาปน้ัน เหมือนนำ้าหวาน ด้วยประการฉะน้ี.
ตตฺถ มธุวา -อิติ พาลสฺส หิ ปาปํ อกุสลกมฺมำ กโรนฺตสฺส ตำ กมฺมำ มธุ วิย มธุรรสำ วิย อิฏฺฐำ กนฺตำ มนาปํ วิย อุปฏฺฐาติ, 
อิติ นำ โส มธธว มญฺญติ.

บทว่า ยาว คือ ตลอดกาลเพียงใด.
ยาว -อิติ ยตฺตกำ กาลำ.

สองบทว่า ปาปํ น ปจฺจติ  ความว่า 
คนพาล ย่อมสำาคัญบาปน้ันอย่างน้ัน ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในทิฏฐธรรม หรือในสัมปรายภพ.
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ปาปํ น ปจฺจติ -อติิ ทิฏฺฐธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปากำ น เทติ ตาว นำ เอวำ มญฺญติ.

บทว่า ยทา จ  ความว่า ก็ในกาลใด 
เมื่อคนพาลน้ัน ถูกทำากรรมกรณ์ต่างๆ ในทิฏฐธรรม หรือเสวยทุกข์ใหญ่ในอบายมีนรกเป็นต้นในสัมปรายภพ 
บาปน้ันชื่อวา่ย่อมให้ผล;  ในกาลน้ัน คนพาลน้ัน ยอ่มเข้าถึง คือประสบ ได้แก่กลับได้ทกุข์.
ยทา จ -อิติ ยทา ปนสฺส ทิฏฺฐธมฺเม วา วิวิธา กมฺมกรณา กริยมานสฺส สมฺปราเย วา นิรยาทีสุ มหาทุกฺขำ อนุภวนฺตสฺส 
ตำ ปาปํ ปจฺจติ, อถ โส พาโล ทกฺุขำ นิคจฺฉติ วินฺทติ ปฏิลภติ -อติิ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

[พระขีณาสพไม่ยินดีกามสุข]

โดยสมัยอื่น มหาชนสนทนากันในธรรมสภาวา่ 
“แม้พระขีณาสพทั้งหลาย ชะรอยจะยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม, ทำาไมจักไม่ส้องเสพ; 
เพราะพระขีณาสพเหล่าน้ัน ไม่ใช่ไม้ผุ, ไม่ใชจ่อมปลวก, มีเน้ือและสรีระยังสดเหมือนกัน; 
เพราะฉะน้ัน แม้พระขีณาสพเหล่าน้ัน ยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม.”
อปเรน สมเยน ธมฺมสภายำ มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ๑ “ขีณาสวาปิ มญฺเญ กามสุขำ สาทิยนฺติ, กามำ เสวนฺติ, กึ น เสวิสฺสนฺติ, 
น เหเต โกฬาปรุกฺขา, น วมฺมิกา, อลฺลมำสสรีราเยว, ตสฺมา เอเตปิ กามสุขำ สาทิยนฺติ กามำ เสวนฺติ -อิติ.

พระศาสดา เสดจ็มา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังสนทนาด้วยเรื่องอะไรกัน?” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดกีามสุข ไม่เสพกาม, 
เหมือนอย่างว่า หยาดนำ้าตกลงบนใบบัว ย่อมไมต่ิด ไม่ตั้งอยู่, ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียว;  
และเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาด ไม่ตดิ ไม่ตั้งอยู่ ที่ปลายเหล็กแหลม, ย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ ฉันใด;  
กามแม้ ๒ อยา่ง ย่อมไม่ซึมซาบ ไม่ตั้งอยู่ในจติของพระขีณาสพ ฉันน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ี ในพราหมณวรรค๒ ว่า
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว ขีณาสวา กามสุขำ สาทิยนฺติ น กามำ เสวนฺติ, 
ยถา หิ ปทุมปตฺเต ปติตำ อุทกพินฺทุ น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ, วินิวฏฺเฏตฺวา ปตเตว, 
ยถา จ อารคฺเค สาสโป น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ วินิวฏฺเฏตฺวา ปตเตว, 
เอวำ ขีณาสวสฺส จติฺเต ทวุิโธปิ กาโม น ลิปฺปติ น สณฺฐาติ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ พรฺาหฺมณวคฺเค คาถมาห

“เรากล่าวบุคคล ผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลาย เหมือนนำ้าไมต่ิดอยู่ในใบบัว 
เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไมต่ิดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลม; วา่เป็นพราหมณ์.”

“วาริ โปกฺขรปตฺเตว อารคฺเคริว สาสโป

๑ ปจฺฉา วุตฺเตน น สเมติ.  ตถาหิ วกฺขติ กาย นุตฺถ ภิกฺขเว -อิติอาทึ.
๒ ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.
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โย น ลิปฺปติ กาเมสุ ตมหำ พฺรูมิ พรฺาหฺมณำ -อิติ.

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ี จักแจ่มแจ้งในพราหมณวรรคน่ันแล.
อิมิสฺสา อตฺโถ พฺราหฺมณวคฺเคเยว อาวิภวิสฺสติ.

[ภกิษุณีควรอยู่ในพระนคร]

ก็พระศาสดา รับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศลมาแล้ว ตรัสว่า 
“มหาบพิตร แม้กุลธดิาทั้งหลาย ในพระศาสดาน้ี ละหมู่ญาติอันใหญ่ และกองแห่งโภคะมาก บวชแล้ว ย่อมอยูใ่นป่า 
เหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกัน, 
คนลามก ถูกราคะย้อมแลว้ ย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่าน้ัน ผู้อยูใ่นป่า ดว้ยสามารถแห่งการดูถูกดูหมิ่นบ้าง 
ให้ถึงอันตรายแห่งพรหมจรรย์บ้าง; 
เพราะฉะน้ัน พระองค์ ควรทำาทีอ่ยู่ภายในพระนครแก่ภกิษุณีสงฆ์.”
สตฺถา ปน ราชานำ ปเสนทิโกสลำ ปกฺโกสาเปตฺวา 
“มหาราช อิมสฺมึ สาสเน ยเถว กุลปุตฺตา เอวำ กุลธตีโรปิ มหนฺตำ ญาติคณญฺจ โภคกฺขนฺธญฺจ ปหาย ปพพฺชิตวฺา อรญฺเญ วิหรนฺติ
ตา อรญฺเญ วิหรมานา ราครตตฺา ปาปปุคฺคลา โอมานาติมานวเสน วิเหเฐนฺติปิ พฺรหฺมจริยนฺตรายำปิ ปาเปนฺติ 
ตสฺมา ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส อนฺโตนคเร วสนฏฺฐานำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

พระราชา ทรงรับว่า “ดีละ” ดังน้ีแล้ว รับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ ที่ข้างหน่ึงแห่งพระนคร.
ราชา “สาธุ -อติิ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา นครสฺส เอกปสฺเส ภกิฺขุนีสงฺฆสฺส วสนฏฺฐานำ กาเรสิ.

จำาเดิมแต่น้ันมา พวกภิกษุณี ย่อมอยู่ภายในบ้านเท่าน้ัน
ตโต ปฏฺฐาย ภกิฺขุนิโย อนฺโตคาเมเยว วสนฺติ.

เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี จบ.
อุปฺปลวณฺณาเถรวีตฺถุ.
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๑๑. เรือ่งชัมพุกาชีวก
๑๑. ชมพฺุกาชีวกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภชัมพุกาชีวก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มาเส มาเส กุสคฺเคน” เป็นต้น.
“มาเส มาเส กุสคฺเคน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ชมพฺุกาชีวกำ อารพฺภ กเถสิ.

[กุฎุมพีบำารุงพระเถระ]

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ กุฎุมพีชาวบ้านคนหน่ึง 
สรา้งวิหาร (ถวาย) แกพ่ระเถระรูปหน่ึงแล้ว บำารุงพระเถระผู้อยูใ่นวิหารน้ันดว้ยปัจจัย ๔.
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล คามวาสี เอโก กุฏุมฺพิโก เอกสฺส เถรสฺส วิหารำ กตวฺา 
ตตฺถ วิหรนฺตำ จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏฺฐหิ.

พระเถระ ฉันในเรือนของกุฎุมพีน้ันเป็นนิตย์.
เถโร ตสฺส เคเห นิพทธฺำ ภุญฺชติ.

ครั้งน้ัน ภกิษุขีณาสพรูปหน่ึง เที่ยวบิณฑบาตในกลางวัน ถึงประตูเรอืนของกุฎุมพีน้ัน.
อเถโก ขีณาสโว ภิกฺขุ ทิวา ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส เคหทฺวารำ ปาปุณิ.

กุฎุมพีเห็นพระขีณาสพน้ันแล้ว เลื่อมใสในอริิยาบถของท่าน นิมนตใ์ห้เข้าไปสู่เรือน 
อังคาสด้วยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ ถวายผ้าสาฎกผืนใหญ่ ดว้ยเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ ทา่นพึงย้อมผ้าสาฎกน้ีนุ่งเถิด” 
ดังน้ีแล้ว เรียนว่า “ท่านผู้เจริญ ผมของท่านยาว; กระผมจักนำาช่างกัลบกมา เพื่อประโยชน์แก่อันปลงผมของทา่น, 
จักให้จดัเตียงมาเพื่อประโยชน์แก่การนอน.” 
กุฏุมฺพโิก ตำ ทิสวฺา ตสฺส อริิยาปเถ ปสนฺโน เคหำ ปเวเสตวฺา สกฺกจฺจำ ปณีเตน โภชเนน ปรวิิสิตวฺา 
“ภนฺเต อิมำ สาฏกำ รชติฺวา นิวาเสยฺยาถ -อิติ มหนฺตำ สาฏกำ ทตฺวา 
“ภนฺเต เกสา โว ทีฆา, ตุมฺหากำ เกโสโรปนตฺถาย นหาปิตำ อาเนสฺสามิ, สยนตฺถาย๑ มญฺจกำ คาหาเปตฺวา อาคมิสฺสามิ -อิติ อาห.

ภิกษุกุลุปกะ ผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์ เห็นสักการะน้ัน ของพระขีณาสพน้ัน ไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้ คิดว่า 
“กุฎุมพีน้ี ทำาสกัการะน้ันเห็นปานน้ี แก่ภิกษุผูท้ี่ตนเห็นแล้วครู่เดียว, แต่ไม่ทำาแก่เราผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์” ดังน้ีแล้ว 
ได้ไปสู่วิหาร.
นิพทธฺำ เคเห ภุญฺชนฺโต กุลุปโก ภิกฺขุ ตสฺส ตำ สกฺการำ ทิสฺวา จิตตฺำ ปสาเทตุำ นาสกฺขิ 
“อยนฺตำ มุหุตฺตำ ทิฏฺฐกสฺส เอวรูปํ สกฺการำ กโรติ, นิพทฺธำ เคเห ภุญฺชนฺตสฺส ปน มยฺหำ น กโรติ -อิติ จินฺเตตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

แม้ภิกษุขีณาสพนอกน้ี ไปกับดว้ยภิกษุน้ันน่ันแล ย้อมผา้สาฎกทีกุ่ฎุมพีถวายนุ่งแล้ว.
อิตโรปิ เตเนว สทฺธึ คนฺตวฺา กุฏุมฺพิเกน ทินฺนำ สาฏกำ รชติฺวา นิวาเสสิ.

แม้กุฎุมพี พาช่างกัลบกไปให้ปลงผมของพระเถระ ให้คนลาดเตียงไว้แลว้ เรียนวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงนอนบนเตียงน้ีแหละ” นิมนต์พระเถระทั้ง ๒ รูป เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว ก็หลีกไป.

๑ พ. ยุ. เอตฺถนฺตเร จ โว -อิติ อตฺถิ. สี. โว -อิติ อตฺถิ.
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กุฏุมฺพโิกปิ นหาปิตำ อาทาย คนฺตฺวา เถรสฺส เกเส โอหาราเปตวฺา มญฺจกำ อตฺถราเปตฺวา 
“ภนฺเต อิมสฺมึเยว มญจฺเก สยถ -อติิ วตฺวา เทฺวปิ เถเร สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ.

ภิกษุเจ้าถ่ิน ไม่อาจอดกลั้นสักการะที่กุฎุมพีทำาแกพ่ระขีณาสพน้ันได้.
เนวาสิโก ตสฺส สกฺการำ กยิรมานำ อธวิาเสตุำ นาสกฺขิ.

[ดา่พระอรหันต์ด้วยอาการ ๔  มีโทษ]

ครั้งเวลาเย็น เธอไปสู่ที่ๆ พระเถระน้ันนอนแล้ว ด่าดว้ยอาการ ๔ อย่างวา่ “อาคันตุกะผู้มีอายุ 
ท่านเคี้ยวกินคูถ ประเสริฐกว่าการบรโิภคภัตในเรือนของกุฎุมพี,  
ท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตาล ประเสริฐกว่าการปลงผมดว้ยช่างกัลบกที่กุฎุมพีนำามา, 
ท่านเปลือยกายเที่ยวไป ประเสริฐกว่าการนุ่งผ้าสาฎก ท่ีกุฎุมพีถวาย,  
ท่านนอนเหนือแผ่นดิน ประเสริฐกว่าการนอนบนเตียง ที่กุฎุมพีนำามา.”
อถสฺส โส สายำ เถรสฺส นิปนฺนฏฺฐานำ คนฺตฺวา จตูหากาเรหิ๑ อกโฺกสิ 
“อาวุโส อาคนฺตุก กุฏุมฺพกิสฺส เคเห ภตฺตำ ภญฺุชนโต วรตรำ มีฬฺหำ ขาทติุำ, 
กุฏุมฺพิเกน อานีตนหาปิเตน เกโสโรปนโต วรตรำ ตาลฏฺฐิเกน เกเส ลุญจฺาเปตุำ, 
กุฏุมฺพิเกน ทินฺนสาฏกำ นิวาสนโต วรตรำ นคฺเคน จริตุำ, 
กุฏุมฺพิเกน อาภตมญจฺเก นิปชฺชนโต วรตรำ ภูมิยำ นิปชฺชิตุำ -อิติ.

ฝ่ายพระเถระ คิดว่า “คนพาลน้ี อย่าฉิบหายเพราะอาศัยเราเลย” ดังน้ีแล้ว ไม่เอื้อเฟื้อถึงการนิมนต์ 
ลุกข้ึนแตเ่ช้าตรู่ได้ไปตามสบายแล้ว.
เถโรปิ “มา เอส พาโล มำ นิสฺสาย นสฺสิ -อติิ นิมนฺตนำ อนาทยิตวฺา ปาโต ว อุฏฺฐาย ยถาสุขำ อคมาสิ.

ฝ่ายภิกษุเจา้ถ่ิน ทำาวตัรที่ควรทำาในวิหารแตเ่ช้าตรู่แล้ว เคาะระฆังดว้ยหลังเล็บเท่าน้ัน ด้วยความสำาคัญว่า 
“เวลาน้ี เป็นเวลาเที่ยวภิกษา, แม้บัดน้ี ภิกษุอาคันตุกะหลับอยู่, เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆัง” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.
เนวาสิโกปิ ปาโต ว วิหาเร กตตฺพพฺวตฺตำ กตวฺา “ภิกฺขาจารเวลายำ อิทานิปิ, อาคนฺตุโก นิทฺทายติ, คณฑฺิสทฺเทน ปพุชฺเฌยฺย -อติิ
สญฺญาย นขปิฏฺเฐเนว คณฑฺึ ปหริตวฺา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

แม้กุฎมพีน้ัน ทำาสักการะแล้ว แลดูทางมาของพระเถระทั้ง ๒ เห็นภิกษุเจ้าถ่ินแล้ว ถามว่า 
“ท่านผู้เจริญ พระเถระไปไหน?” 
กุฏุมฺพโิกปิ สกฺการำ กตวฺา เถรานำ อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต เนวาสิกำ ทิสวฺา “ภนฺเต เถโร กุหึ -อติิ ปุจฺฉิ.

ทีน้ัน ภิกษุเจา้ถ่ิน กล่าวกะกฎุมพีน้ันวา่ 
“ผู้มีอายุ อย่าได้พูดถึงเลย, ภิกษุกุลุปกะของท่าน เข้าสู่ห้องน้อย ในเวลาทีท่่านออกไปเมื่อวาน ก้าวลงสูค่วามหลับ 
เมื่อข้าพเจ้า ทำาเสียงกวาดวิหารกด็ี เสียงกรอกนำ้าในหม้อนำ้าฉันและหม้อนำ้าใชก้็ดี เสียงระฆังก็ดี ต้ังแต่เชา้ตรู่  ก็ยังไม่รู้สึก.” 

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร เถรำ -อิติ อตฺถิ.
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อถ นำ เนวาสิโก “มา อาวโุส อวจ๑, ตุยฺหำ กุลุปโก หีโย ตว นิกฺขนฺตเวลาย โอวรกำ ปวิสิตฺวา นิทฺทำ โอกกฺนฺโต, 
ปาโต ว ปฏฺฐาย มม วิหารสมฺมชชฺนสทฺทมฺปิ ปานียฆฏปริโภชนียฆเฏสุ อุทกาสิญฺจนสทฺทมฺปิ คณฑฺิสทฺทมฺปิ กโรนฺตสฺส, 
น ชานาติ -อติิ อาห.

กุฎุมพคีิดวา่ “ชื่อว่าการหลับจนถึงกาลน้ี ย่อมไม่มี แกพ่ระผู้เป็นเจา้ของเรา ผู้ประกอบดว้ยอิริยาบถสมบัติเช่นน้ัน, 
แต่ท่านผู้เจริญรูปน้ี จักกล่าวคำาอะไรๆ แน่นอน เพราะเห็นเราทำาสักการะแก่ท่าน.” 
กุฏุมฺพโิก จินฺเตสิ “ตาทิสาย อริิยาปถสมฺปตตฺิยา สมนฺนาคตสฺส เม อยฺยสฺส ยาว อิมมฺหา กาลา นิทฺทายนำ นาม นตฺถิ, 
มำ ปน ตสฺส สกฺการำ กโรนฺตำ ทิสวฺา อทฺธา อิมินา ภทนฺเตน กิญฺจิ วตฺุตำ ภวิสฺสติ -อติิ.

เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต กุฎุมพีน้ัน จึงนิมนต์ให้ภิกษุน้ันฉันโดยเคารพ 
ล้างบาตรของท่านให้ดีแล้ว ให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆ แล้วกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ถ้าทา่นพึงเห็นพระผู้เป็นเจ้าของกระผม, ท่านพึงถวายบิณฑบาตน้ี แกพ่ระผู้เป็นเจ้าน้ัน.” 
โส อตฺตโน ปณฺฑติภาเวน ตำ สกฺกจฺจำ โภเชตฺวา ตสฺส ปตฺตำ สาธกุำ โธวิตวฺา นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา 
“ภนฺเต สเจ เม อยฺยำ ปสฺเสยฺยาถ, อิมมสฺส ปิณฺฑปาตำ ทเทยฺยาถ -อิติ อาห.

ภิกษุนอกน้ี พอรับบิณฑบาตน้ันแล้ว กค็ิดวา่ “ถ้าภิกษุน้ัน จกับริโภคบิณฑบาตเห็นปานน้ีไซร้, เธอก็จักข้องอยู่ในที่น้ีเท่าน้ัน” 
ทิ้งบิณฑบาตน้ันในระหวา่งทาง ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระ แลดูพระเถระน้ันในที่น้ัน มิได้เห็นแล้ว.
อิตโร ตำ คเหตฺวา ว จินฺเตสิ “สเจ โส เอวรูปํ ปิณฺฑปาตำ ภุญฺชิสฺสติ, อิมสฺมึเยว ฐาเน ปลุทฺโธ ภวิสฺสติ -อติิ 
อนฺตรามคฺเค ตำ ปิณฺฑปาตำ ฉฑเฺฑตวฺา เถรสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ตำ ตตฺถ โอโลเกนฺโต นาทฺทส.

ทีน้ัน สมณธรรม แม้ที่เธอทำาไว้สิ้นสองหมื่นปีไม่อาจเพื่อรักษาเธอได้ เพราะเธอทำากรรมประมาณเท่าน้ี.
อถ นำ เอตฺตกสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา วีสติวสฺสสหสฺสานิ กโตปิ สมณธมฺโม รกฺขิตุำ นาสกฺขิ.

ก็ในกาลสิ้นอายุ เธอเกดิแล้วในอเวจี เสวยทุกข์เป็นอันมาก สิ้นพุทธันดรหน่ึง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี เกดิในเรือนแห่งตระกูล ซ่ึงมีข้าวและนำ้ามากแห่งหน่ึง ในพระนครราชคฤห์.
อายุหปริโยสาเน ปน อวจีิมฺหิ นิพพฺตฺตติฺวา เอกำ พุทฺธนฺตรำ มหาทุกฺขำ อนุภวติฺวา 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคหนคเร เอกสฺมึ พหุอนฺนปาเน กุลฆเร นิพฺพตตฺิ.

[โทษของการด่าพระอรหันต์]

จำาเดิมแตก่าลที่เดินไดด้้วยเท้า เขาไม่ปรารถนา เพื่อจะนอนบนที่นอนทีเดียว  ไม่ปรารถนาเพื่อจะบริโภคภัต, 
เคี้ยวกินแต่สรรีวลัญชะ๒ ของตนเท่าน้ัน.
โส ปทสา คมนกาลโต ปฏฺฐาย เนว สยเน สยิตุำ น ภตฺตำ ภุญฺชติุำ อิจฺฉติ, อตตฺโน สรรีวลญชฺเมว ขาทติ.

มารดาบิดา เลี้ยงทารกน้ันไว้ ดว้ยสำาคัญวา่ “เด็กไมรู่้เพราะยังอ่อน จึงทำา.” 
“พาลตาย อชานนฺโต กโรติ -อติิ นำ โปสึสุ.

๑ สี. ยุ. อาวุโส กึ วเทถ.
๒ อุจจาระ.
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แม้ในเวลาเป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ปรารถนาเพื่อจะนุ่งผา้, เป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไป, 
นอนบนแผ่นดิน, เคี้ยวกินแต่สรีรวลัญชะของตนเท่าน้ัน.
มหลฺลกกาเลปิ วตฺถำ นิวาเสตุำ น อิจฺฉติ, นคฺโค วิจรติ, ภูมิยำ สยติ, อตตฺโน สรรีวลญชฺเมว ขาทติ.

ลำาดับน้ัน มารดาและบิดาของเขา คดิว่า “เด็กน้ีไม่สมควรแก่เรือนแห่งสกุล; เด็กน้ีสมควรแก่พวกอาชวีก” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาไปสู่สำานักของอาชวีกเหล่าน้ัน ได้มอบให้วา่ “ขอท่านทั้งหลายจงยังเด็กน้ีให้บวชเถิด.” 
อถสฺส มาตาปิตโร “นายำ กุลฆรสฺส อนุจฺฉวิโก, อาชีวกานำ เอส อนุจฺฉวโิก -อิติ เตสำ สนฺติกำ เนตฺวา 
“อิมำ ทารกำ ปพฺพาเชถ -อิติ อทำสุ.

ลำาดับน้ัน อาชีวกเหล่าน้ัน ยังเขาให้บวชแล้ว, 
ก็แลครั้นให้บวชแล้ว พวกอาชวีกน้ัน ต้ังไว้ในหลุมประมาณเพียงคอ วางไม้เรียบไว้บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ 
น่ังบนไม้เรียบเหล่าน้ัน ถอนผมด้วยทอ่นแห่งแปรงตาล.
อถ นำ เต ปพพฺาเชสุำ, ปพพฺาเชตฺวา จ ปน คลปฺปมาเณ อาวาเฏ ฐเปตฺวา ทวฺินฺนำ องฺสกูฏานำ๑ อุปริ ปทรานิ ทตฺวา 
เตสำ อุปริ นิสีทิตฺวา ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกเส ลุญจฺึสุ.

ลำาดับน้ัน มารดาบิดาของเขา เชิญอาชีวกเหล่าน้ัน เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว หลีกไป.
อถ เน ตสฺส มาตาปิตโร สวฺาตนาย นิมนฺเตตวฺา ปกฺกมึสุ.

วันรุ่งข้ึน พวกอาชีวก กลา่วกะเขาว่า “ท่านจงมา, พวกเราจักเข้าไปสู่บ้าน.”
ปุนทิวเส อาชวีกา “เอหิ, คามำ ปวิสิสฺสาม -อติิ ตำ วทึสุ.

เขากลา่ววา่ “ขอเชิญพวกท่านไปเถิด, ข้าพเจ้าจกัอยู่ในที่น้ีแล” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ปรารถนา.
๒โส “คจฺฉถ ตุมฺเห, อหำ อิเธว ภวิสฺสามิ -อติิ น อจิฺฉิ.

ครั้งน้ัน อาชีวกทั้งหลาย ได้ละเขาผู้กลา่วแล้วๆ เล่าๆ ซ่ึงไม่ปรารถนาอยู่ ไปแล้ว.
อถ นำ ปุนปฺปุนำ วตวฺา อนิจฺฉมานำ โอหาย อคมำสุ.

ฝ่ายเขาทราบความที่อาชีวกเหล่าน้ันไปแล้ว เปิดประตวูัจจกุฎี ลงไปกินคูถ ป้ันให้เป็นคำา ด้วยมือทั้ง ๒.
โสปิ เตสำ คตภาวำ ญตวฺา วจฺจกุฏิยา ทฺวารำ วิวริตวฺา โอรุยฺห อุโภหิ หตฺเถหิ อาโลปการกำ คูถำ ขาทติ.๓

พวกอาชีวกส่งอาหารไปจากภายในบ้านเพื่อเขา.
อาชวีกา ตสฺส อนฺโตคามโต อาหารำ ปหิณึสุ.

เขาไม่ปรารถนาแม้อาหารน้ัน, แม้ถูกพวกอาชีวกกล่าวอยู่บ่อยๆ ก็กลา่วว่า 
“ข้าพเจา้ไม่ต้องการอาหารน้ี, อาหารอันข้าพเจา้ได้แล้ว.”
ตมฺปิ น อจิฺฉติ ปุนปฺปุนำ วุจจฺมาโนปิ “น เม อิมินา อตฺโถ, ลทฺโธ เม อาหาโร -อติิ.

พวกอาชีวกถามว่า “ทา่นได้อาหารที่ไหน?”.

๑ สี. ม. ยุ. ชตฺตูนำ.
๒ สี. ม. ยุ. ปทรำ.
๓ สี. ม. ยุ. ขาทิ.
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“กหำ ลทฺโธ -อติิ.

เขาตอบวา่ “ไดใ้นที่น้ีน้ันเอง.”
“อิเธว ลทฺโธ -อิติ.

แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เขาถูกพวกอาชีวกน้ัน กล่าวอยู่แม้มากอยา่งน้ัน ก็ยังกลา่วว่า “ข้าพเจ้าจกัอยู่ในที่น้ีแหละ” 
ไม่ปรารถนาเพื่อจะไปบ้าน.
เอวำ ทตุิเย ตติเย จตุตฺเถ ทิวเสปิ เตหิ พหุมฺปิ วจฺุจมาโน “อหำ อิเธว ภวิสฺสามิ -อติิ คามำ คนฺตุำ น อิจฺฉติ.

พวกอาชีวก คิดว่า “อาชีวกน้ี ไม่ปรารถนาจะเข้าบ้านทุกวันๆ ทีเดียว, ไม่ปรารถนาจะกลืนกินอาหารที่พวกเรานำามาให้, 
กล่าวอยู่วา่ ‘อาหารเราได้แล้วในที่น้ีเทียว; เขาทำาอะไรหนอแล? พวกเราจักจับผิดเขา’ ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะเข้าไปสู่บ้าน เว้นคนไว้คนหน่ึงสองคน เพื่อจับผิดแม้ซ่ึงอาชีวกน้ัน จึงไป.
อาชวีกา “อยำ ทวิเส ทิวเส เนว คามำ ปวิสติุำ, น อมฺเหหิ ปหิตำ อาหารำ อาหริตุำ อิจฺฉติ, 
‘อิเธว เม ลทฺโธติ วทติ, กินฺนุ โข กโรติ, ปริคฺคณฺหิสฺสาม นำ -อติิ คามำ ปวิสนฺตา 
เอกำ เทฺว ชเน ตสฺสปิ ปริคฺคณฺหนตฺถำ โอหาย คมึสุ.

อาชวีกเหล่าน้ัน เป็นราวกะไปข้างหลัง ซ่อนอยู่แล้ว.
เต ปจฺฉโต คจฺฉนฺตา วิย หุตวฺา นิลียึสุ.

แม้เขา รู้ความที่อาชวีกเหล่าน้ันไปแล้ว ลงสูว่ัจจกุฎี กินคูถโดยนัยก่อนน้ันแล.
โสปิ เตสำ คตภาวำ ญตวฺา ปุริมนเยเนว วจฺจกุฏึ โอรุยฺห คูถำ ขาทติ.

พวกอาชีวกนอกน้ี เห็นกิริยาของเขาแล้ว จึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลาย.
อิตเร ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา อาชีวกานำ อาโรจยึสุ.

พวกอาชีวก ฟังคำาน้ันแล้ว คิดว่า “โอ กรรมหนัก;  
ถ้าสาวกของพระสมณโคดม พึงรู้ไซร้, พึงประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราว่า ‘อาชีวกทั้งหลาย เที่ยวกินคูถ;’ 
อาชวีกน้ีไม่สมควรแก่พวกเรา” จึงขับไล่เขาออกจากสำานักของตนแล้ว.
ตำ สุตฺวา อาชีวกา “อโห ภาริยำ กมฺมำ,  สเจ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ชาเนยฺยุำ, 
‘อาชีวกา คูถำ ขาทมานา วิจรนฺตีติ อมฺหากำ อกิตตฺึ ปกาเสยฺยุำ, นายำ อมฺหากำ อนุจฺฉวิโก -อติิ ตำ อตตฺโน สนฺตกิา นีหรึสุ.

เขาถูกพวกอาชีวกเหล่าน้ันไล่ออกแล้ว.
โส เตหิ นีหริโต.

มีหินดาดก้อนหน่ึง ที่เขาลาดไวใ้นที่ถ่ายอุจจาระของมหาชน, 
มหาชนสฺส อจฺุจารกรณฏฺฐาเน ปตฺถโต เอโก ปิฏฺฐิปาสาโณ อตฺถิ.

มีกระพังใหญ่บนแผ่นหินน้ัน, 
ตสฺมึ มหนฺตำ โสณฺฑิ.

มหาชนอาศัยหินดาดเป็นที่ถ่ายอุจจาระ.
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ปิฏฺฐิปาสาณำ นิสฺสาย มหาชนสฺส อจฺุจารกรณฏฺฐานำ โหติ.

เขาไปในที่น้ัน กินคูถในกลางคืน ในกาลที่มหาชนมาเพื่อตอ้งการถ่ายอุจจาระ 
เหน่ียวก้อนหินข้างหน่ึง ด้วยมอืข้างหน่ึง ยกเท้าข้ึนข้างหน่ึงตั้งไว้บนเข่า ยืนเงยหน้าอ้าปากอยู่.
โส ตตฺถ คนฺตวฺา รตตฺึ คูถำ ขาทติฺวา มหาชนสฺส สรรีวลญฺชนตฺถาย อาคมนกาเล 
เอเกน หตฺเถน ปาสาณสฺส เอกำ ปสฺสำ โอลุพฺภ เอกำ ปาทำ อุกฺขิปิตวฺา ชนฺนุเก ฐเปตฺวา อุทธฺวาตาภิมุโข มุขำ วิวริตฺวา ติฏฺฐติ.

มหาชนเห็นเขาแล้ว เข้าไปหา ไหว้แล้ว ถามว่า “ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระผู้เป็นเจ้า จึงยืนอ้าปาก?”
มหาชโน ตำ ทิสวฺา อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติฺวา “ภนฺเต กสฺมา อยฺโย มุขำ ววิริตวฺา ฐิโต -อติิ ปุจฺฉติ.

อาชวีก. (เพราะ) เรามีลมเป็นภักษา, อาหารอยา่งอื่นของเรา ไม่มี.
“อหำ วาตภกฺโข, อญฺโญ เม อาหาโร นตฺถิ -อติิ.

มหาชน. เมื่อเช่นน้ัน เพราะเหตุไร ท่านจึงยกเทา้ข้างหน่ึงตั้งไว้บนเข่ายืนอยู่เล่า ครับ?
“อถ กสฺมา เอกำ ปาทำ อกฺุขิปิตวฺา ชนฺนุเก กตฺวา ฐิโตสิ ภนฺเต -อิติ.

อาชวีก. เรามีตบะสูง มีตบะกล้า,  แผ่นดินถูกเราเหยียบดว้ยเท้าทั้ง ๒ ย่อมหวั่นไหว; 
เพราะฉะน้ัน เราจึงยกเท้าข้ึนข้างหน่ึงไว้บนเข่ายืนอยู่, 
ก็เราแลยืนอย่างเดียว ยังกาลให้ล่วงไป ไม่น่ัง ไม่นอน.

“อหำ อุคฺคตตโป โฆรตโป, มยา ทฺวีหิ ปาเทหิ อกฺกนฺตา ปฐวี กมฺปติ, ตสฺมา เอกำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ชนฺนุเก กตวฺา ฐิโตมฺหิ, 
อหญฺหิ ฐิตโกว วีตินาเมมิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามิ -อิติ.

ข้ึนชื่อว่าพวกมนุษย์โดยมาก มักเชื่อเพียงถ้อยคำาเท่าน้ัน; 
มนุสฺสา นาม เยภุยฺเยน วจนมตตฺเมว สทฺทหนฺติ,

เพราะฉะน้ัน ชนชาวแคว้นอังคะและมคธโดยมาก จึงลือกระฉ่อนว่า 
“แหม! น่าอัศจรรย์จริง, ทา่นผู้มีตบะชื่อแม้เห็นปานน้ี มีอยู่,  ผูเ้ช่นน้ี พวกเรายังไม่เคยเห็น” ดังน้ีแล้ว 
ย่อมนำาสักการะเป็นอันมากไปทุกๆ เดือน.
ตสฺมา “อโห อจฺฉริยำ, เอวรูปาปิ นาม ตปสฺสิโน โหนฺติ, น โน เอวรูโป ทิฏฺฐปุพฺโพ -อิติ 
เยภุยฺเยน องฺคมคธวาสโิน สงฺขุภิตฺวา มาเส มาเส มหนฺตำ สกฺการำ อภิหรนฺติ.

อาชวีกน้ัน กลา่วว่า “เรากินลมอย่างเดียว, ไม่กินอาหารอยา่งอื่น, เพราะเมื่อเรากินอาหารอยา่งอื่น ตบะย่อมเสื่อมไป” ดังน้ี
แล้ว ไม่ปรารถนาของอะไรๆ ที่พวกมนุษย์เหล่าน้ันนำามา.
โส “อหำ วาตเมว ภกฺขามิ, น อญฺญำ อาหารำ อาหรามิ,  อญฺญำ หิ เม ขาทนฺตสฺส, ตโป นสฺสติ -อิติ เตหิ อภิหตำ น กิญฺจิ อิจฺฉติ.

พวกมนุษย์ อ้อนวอนบ่อยๆ ว่า “ท่านผู้เจริญ ทา่นอย่าให้พวกกระผมฉิบหายเลย, 
การบริโภค อันคนผู้มีตบะกล้าเช่นทา่นทำาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แกพ่วกกระผม สิ้นกาลนาน.”
มนุสฺสา “มา โน ภนฺเต นาเสถ, ตุมฺหาทิเสน โฆรตเปน ปริโภโค กโต อมฺหากำ ทีฆรตตฺำ หิตาย สุขาย สำวตฺตติ -อิติ 
ปุนปฺปุนำ ยาจนฺติ.
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อาชวีก กล่าวว่า “เราน้ันไม่ชอบใจอาหารอยา่งอื่น” แต่ถูกมหาชนรบกวนด้วยการออ้นวอน 
จึงวางเภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้น อันชนเหล่าน้ันนำามา ที่ปลายลิ้น ด้วยปลายหญ้าคา 
แล้วส่งไป ดว้ยคำาวา่ “พวกทา่นจงไปเถิด, เท่าน้ีพอละ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แกท่่านทั้งหลาย.”
“ตสฺส เม อญโฺญ อาหาโร น รจฺุจติ -อติิ มหาชนสฺส ปน ยาจนาย ปีฬิโต 
เตหิ อาภตานิ สปฺปิผาณิตาทีนิ กุสคฺเคน ชวิฺหคฺเค ฐเปตฺวา “คจฺฉถ, อลำ โว เอตฺตกำ หิตาย สุขาย -อิติ อุยฺโยเชสิ.

อาชวีกน้ัน เป็นคนเปลือย เคี้ยวกินคูถ ถอนผม นอนบนแผ่นดิน ให้กาลลว่งไป ๕๕ ปี ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ โส ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ นคฺโค คูถำ ขาทนฺโต เกเส ลุญฺจนฺโต ภูมิยำ สยมาโน วีตินาเมสิ.

[พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก]

การตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่ง๑ เป็นพทุธกจิ แม้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ทรงละโดยแท้; 
เพราะฉะน้ัน เมื่อพระผู้มีพระภาค ทางพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกลรุ้่งวันหน่ึง, 
ชัมพกุาชวีกน้ี ปรากฏภายในข่ายคือพระญาณแล้ว.
พุทธฺานำปิ โข ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลกนำ อวิชหิตเมว โหติ, 
ตสฺมา, เอกทวิสำ ภควโต ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺตสฺส, อยำ ชมฺพกุาชวีโก ญาณชาลสฺส อนฺโต ปญฺญายิ.

พระศาสดา ทรงใคร่ครวญวา่ “อะไรหนอแล จกัมี?” ทรงเห็นอุปนิสัย๒แห่งพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาของเขาแล้ว 
ทรงทราบวา่ “เราจักทำาชัมพุกาชีวกน้ันให้เป็นต้นแล้ว กลา่วคาถาๆ หน่ึง, 
ในกาลจบคาถา สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน จกัตรัสรู้ธรรม.  อาศัยกุลบุตรน้ี มหาชนจักถึงความสวัสดี” ดังน้ีแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ตรัสกะพระอานนทเถระว่า 
“อานนท์ เราจักไปสู่สำานักของชัมพุกชีวก.”
สตฺถา “กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อติิ อาวชฺชติฺวา ตสฺส สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา 
“อหำ เอตำ อาทึ กตฺวา เอกำ คาถำ ภาสิสฺสามิ, คาถาปริโยสาเน จตุราสตีิยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, 
อิมำ กุลปุตตฺำ นิสฺสาย มหาชโน โสตฺถิภาวำ ปาปุณิสฺสติ -อิติ ญตฺวา ปุนทิวเส ราชคเห ปิณฺฑาย จรติฺวา ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต 
อานนฺทตฺเถรำ อาห “อานนฺท ชมฺพุกาชีวกสฺส สนฺตกิำ คมิสฺสามิ -อติิ.

อานนท์. พระองค์เท่าน้ัน จักเสด็จไปหรือ พระเจา้ข้า?
“ภนฺเต กึ ตุมฺเหเยว คมิสฺสถ -อิติ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน เราผู้เดียวจักไป.
“อาม อหเมว -อติิ.

พระศาสดา ครั้นตรัสอย่างน้ันแล้ว ในเวลาบ่าย เสดจ็ไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกน้ัน.
เอวำ วตฺวา สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ตสฺส สนฺตกิำ ปายาสิ.

๑ ปจฺจูสกาเล ปฏิ-อุส-กาล กาลเป็นท่ีกำาจัดตอบซึ่งมดื.
๒ อุป–นิ–สี.
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เทวดาทั้งหลาย คดิวา่ “พระศาสดาจะเสด็จไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็น, 
ก็ชัมพุกาชวีกน้ัน อยู่บนหินดาด น่าเกลียด เป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เศร้าหมองดว้ยไม้ชำาระฟัน, พวกเราควรให้ฝนตก” 
ดังน้ีแล้ว จึงยังฝนให้ตก ครู่เดียวเทา่น้ัน ด้วยอานุภาพของตน.
เทวตา จินฺตยึสุ “สตฺถา สายำ๑ ชมฺพกุาชวีกสฺส สนฺตกิำ คจฺฉติ, 
โส จ เชคจฺุเฉ อจฺุจารปสฺสาวฏฺฐาเน ทนฺตกฏฺฐกกฺิลิฏฺเฐ ปิฏฺฐิปาสาเณ วสติ, 
เทวำ วสฺสาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ อตตฺโน อานุภาเวน ตำมุหุตฺตำเยว เทวำ วสฺสาเปสุำ.

หินดาด ได้สะอาดปราศจากมลทินแล้ว.
ปิฏฺฐิปาสาโณ สุจิ นิมฺมโล อโหสิ.

ลำาดับน้ัน เทวดาทั้งหลาย ยังฝนเป็นวิการแห่งดอกไม้ ๕ สี ให้ตกลงบนหินดาดน้ัน.
อถสฺส อุปริ ปญฺจวณฺณำ ปุปฺผวสฺสำ วสฺสาปยึสุ.

ในเวลาเย็น พระศาสดา เสด็จไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกแล้ว ได้ทรงเปล่งพระสรุเสียงว่า “ชัมพุกะ.” 
สตฺถา สายำ ชมพฺุกาชีวกสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺา “ชมพฺุก -อติิ สทฺทมกาสิ.

ชัมพกุะ คิดว่า “น่ันใครหนอแล รู้ยาก เรียกเราดว้ยวาทะวา่ชัมพุกะ” จึงกลา่ววา่ “น่ันใคร?”
ชมฺพุโก “โก นุ โข เอส ทุชฺชาโน มำ ชมฺพุกวาเทน วทติ -อติิ จินฺเตตฺวา “โก เอโส -อิติ อาห.

พระศาสดา. เรา ชัมพุกะ.
“อหำ ชมฺพกุา -อิติ.

ชัมพกุะ. ทำาไม มหาสมณะ?
“กึ มหาสมณ -อติิ.

พระศาสดา. วันน้ี เธอจงให้ที่อยู่ในที่น้ีแก่เรา สักคืนหน่ึง.
“อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ วสนฏฺฐานำ เทหิ -อติิ.

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ที่อยู่ในที่น้ี ไม่มี.
“นตฺถิ มหาสมณ อิมสฺมึ ฐาเน วสนฏฺฐานำ -อิติ.

พระศาสดา. ชัมพุกะ เธออย่าทำาอย่างน้ัน, เธอจงให้ที่อยู่แก่เรา สกัคืนหน่ึง; 
ชื่อว่าพวกบรรพชิต ยอ่มปรารถนาบรรพชติ, พวกมนุษย์ ย่อมปรารถนามนุษย์, 
พวกปศุสัตว์ ย่อมปรารถนาพวกปศุสัตว์.

“ชมฺพุก มา เอวำ กริ, เอกรตฺตึ เม วสนฏฺฐานำ เทหิ, ปพฺพชติา นาม ปพพฺชิตำ ปฏฺเฐนฺติ, มนุสฺสา มนุสฺสำ, ปสโว ปสุำ -อิติ.

ชัมพกุะ. กท็่านเป็นบรรพชิตหรอื?
“กึ ปน ตวฺำ ปพพฺชิโตสิ -อติิ.

พระศาสดา. เออ เราเป็นบรรพชิต.
“อาม ปพพฺชิโตมฺหิ -อติิ.

๑ สี. ม. ยุ. สายำ -อิติ นตฺถิ.
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ชัมพกุะ. ถ้าทา่นเป็นบรรพชิต, 
นำ้าเตา้ของท่านอยู่ที่ไหน?  ทพัพีสำาหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหน?  ดา้ยสำาหรับบูชายัญของท่านอยู่ที่ไหน?

“สเจ ตวฺำ ปพพฺชิโต, กหนฺเต ลาพุกำ, กหำ ธูมกฏจฺฉุโก, กหำ ยญฺญสตฺุตกำ -อติิ.

พระศาสดา. นำ้าเตา้เป็นต้นน่ัน ของเรามีอยู่, 
แตก่ารถือเอาเป็นแผนกๆ เที่ยวไปลำาบาก, เพราะฉะน้ัน เราจึงเก็บไว้ภายในเท่าน้ันเที่ยวไป.

“อตฺเถตำ มยฺหำ, วิสุำ วิสุำ ปน คเหตวฺา จรณำ ทุกฺขำ, -อิติ อพฺภนฺตเรเยว คเหตฺวา จรามิ -อิติ.

อาชวีกน้ันโกรธวา่ “ทา่นจักไม่ถือนำ้าเต้าเป็นต้นน่ันเที่ยวไปได้หรือ?” 
โส “จริสฺสสิ ตฺวำ เอตำ อคฺคณฺหิตวฺา -อติิ กชฺุฌิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะอาชีวกน้ันวา่ “ชา่งเถอะ ชัมพุกะ, เธออยา่โกรธเลย, เธอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิด.”
อถ นำ สตฺถา อาห “โหตุ ชมฺพกุ, มา กุชฺฌ, วสนฏฺฐานำ เม อาจกิฺขาหิ -อติิ.

เขากลา่ววา่ “มหาสมณะ ที่อยู่ในที่น้ี ไม่มี.”
“นตฺถิ มหาสมณ เอตฺถ วสนฏฺฐานำ -อิติ.

พระศาสดา เมื่อจะทรงชี้เงื้อมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของเขา จึงตรัสว่า “ที่เงื้อมน่ัน ใครอยู่?”
สตฺถา ตสฺส วสนฏฺฐานโต อวิทูเร เอกำ ปพฺภารำ อตฺถิ ตำ นิทฺทิสนฺโต “เอตสฺมึ ปพฺภาเร โก วสติ -อติิ อาห.

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ที่เงื้อมน้ัน ไม่มีใครอยู่.
“น โกจิ มหาสมณ -อิติ.

พระศาสดา. ถ้าเช่นน้ัน เธอจงให้เงื้อมน่ันแก่เรา.
“เตนหิ เอตำ มยฺหำ เทหิ -อติิ.

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ท่านจงรู้เองเถิด.
“ตฺวญฺเญว ชานาหิ มหาสมณ -อิติ.

พระศาสดา ทรงปูผ้าน่ัง ทรงน่ังที่เงื้อมแล้ว.
สตฺถา ปพฺภาเร นิสีทนำ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทิ.

[ชัมพุกาชีวกได้บรรลุพระอรหัต]

ครั้งน้ัน ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ทำาทศิทั้ง ๔ ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน มาสู่ที่บำารุงในปฐมยาม.
อถ ปฐมยาเม จตตฺาโร มหาราชาโน จตุทฺทิสา เอโกภาสำ กโรนฺตา อุปฏฺฐานำ อาคมึสุ.

ชัมพกุะเห็นแสงสว่างแล้ว คิดวา่ “น่ัน ชื่อแสงสว่างอะไรกัน?”. 
ชมฺพุโก โอภาสำ ทิสวฺา “กึโอภาโส นาเมโส -อติิ จินฺเตสิ.

ในมัชฌิมยาม ท้าวสักกเทวราชเสดจ็มาแล้ว.
มชฺฌิมยาเม สกโฺก เทวราชา อาคมิ.
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ชัมพกุะเห็นแม้ท้าวสักกเทวราชน้ัน คิดว่า “ชื่อวา่ใครน่ัน?”
ชมฺพุโก ตมฺปิ ทิสฺวา “โก นาเมโส -อติิ จินฺเตสิ.

ในปัจฉิมยาม ทา้วมหาพรหม ผู้สามารถยังจักรวาล ๑ ให้สวา่งด้วยน้ิวมือน้ิว ๑  ยังจักรวาล ๒ ให้สว่างดว้ยน้ิวมือ ๒ น้ิว ฯลฯ 
ยังจักรวาล ๑๐ ให้สว่างด้วยน้ิวมือ ๑๐ น้ิว ทำาป่าทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียว เสด็จมาแลว้.
ปจฺฉิมยาเม เอกาย องฺคุลิยา เอกำ ทฺวีหิ เทฺว ฯเปฯ ทสหิ ทส จกฺกวาฬานิ โอภาเสตุำ สมตฺโถ มหาพรฺหฺมา 
สกลอรญฺญำ เอโกภาสำ กโรนฺโต อาคมิ.

ชัมพกุะเห็นท้าวมหาพรหมแม้น้ัน คดิว่า “น่ันใครหนอแล?” ดังน้ีแล้ว จึงไปสู่สำานักพระศาสดาแต่เช้าตรู่ 
ทำาปฏิสันถารแล้ว ยืน ณ ทีค่วรสว่นข้างหน่ึง ทูลถามพระศาสดาวา่ 
“มหาสมณะ ใคร ยังทิศทั้ง ๔ ให้สวา่ง มาสู่สำานักของท่านในปฐมยาม?”
ชมฺพุโก ตมฺปิ ทิสฺวา “โก นุ โข เอโส -อติิ จินฺเตตฺวา ปาโตว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต สตฺถารำ ปุจฺฉิ 
“มหาสมณ ตุมฺหากำ สนฺติกำ จตสฺโส ทิสา โอภาเสนฺโต ปฐมยาเม โก อาคโต -อิติ.

พระศาสดา. ทา้วมหาราชทั้ง ๔.
“จตตฺาโร มหาราชาโน -อติิ.

ชัมพกุะ. มาเพราะเหตุไร?
“กึการณา -อติิ.

พระศาสดา. มาเพื่อบำารุงเรา.
“มำ อุปฏฺฐาตุำ -อติิ.

ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกวา่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ หรือ?
“กึ ปน ตวฺำ จตูหิ มหาราเชหิ อุตฺตริตโร -อิติ.

พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราแล เป็นพระราชาเยี่ยมกว่าพระราชาทั้งหลาย.
“อาม ชมฺพุก, อหญฺหิ ราชูนำ อตริาชา -อิติ.

ชัมพกุะ. กใ็นมัชฌิมยาม ใครมา?
“มชฺฌิมยาเม ปน โก อาคโต -อิติ.

พระศาสดา. ทา้วสักกเทวราช.
“สกฺโก เทวราชา -อติิ.

ชัมพกุะ. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อติิ.

พระศาสดา. เพื่อบำารุงเราเหมือนกัน.
“มำ อุปฏฺฐาตุเมว -อติิ.

ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกวา่ท้าวสักกเทวราชหรือ?
“กึ ปน ตวฺำ สกกฺเทวราชโตปิ อตฺุตริตโร -อิติ.
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พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กวา่ท้าวสักกะ, 
กท็้าวสกักะน่ัน เป็นคิลานุปัฏฐากของเรา เช่นเดียวกับสามเณรผู้เป็นกัปปิยการก.

“อาม ชมฺพุก, สกฺกโตปิ อุตตฺริตโรมฺหิ, เอโส ปน มยฺหำ คิลานุปฏฺฐาโก กปฺปิยการกสามเณรสทิโส -อิติ.

ชัมพกุะ. กใ็คร ยังป่าทั้งสิ้นให้สว่าง มาแล้วในปัจฉิมยาม?
“ปจฺฉิมยาเม สกลอรญฺญำ โอภาเสตวฺา โก อาคโต -อติิ.

พระศาสดา. ชนทั้งหลาย มีพราหมณ์เป็นต้น ในโลก จามแล้ว พลาดพลั้งแล้ว ย่อมกลา่ววา่ 
‘ขอความนอบน้อม จงมี แด่มหาพรหม’ อาศัยผู้ใด  ผู้น้ันแหละ เป็นท้าวมหาพรหม.

“ยำ นิสฺสาย โลเก พรฺาหฺมณาทโยปิ ขิปิตฺวา ปกฺขลิตฺวา ‘นโม มหาพฺรหฺมุโนติ วทนฺติ, โสเอว มหาพฺรหฺมา -อติิ.

ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าท้าวมหาพรหมหรือ?
“กึ ปน ตวฺำ มหาพฺรหฺมุนาปิ อตฺุตริตโร -อติิ.

พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราแลเป็นพรหมยิ่ง แม้กว่าพรหม.
“อาม ชมฺพุก, อหญฺหิ พรฺหฺมุนาปิ อติพรฺหฺมา -อิติ.

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ท่านเป็นผู้อัศจรรย์, 
ก็เมื่อเราอยู่ในที่น้ีสิ้น ๕๕ ปี บรรดาเทวดาเหล่าน่ัน แม้องค์หน่ึง ก็ไม่เคยมาเพือ่บำารุงเรา; 
ก็เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา ยืนอย่างเดียว ให้กาลนานประมาณเท่าน้ีล่วงไปแล้ว, 
เทวดาเหล่าน้ัน ไม่เคยมาสู่ที่บำารุงของเราเลย.

“อจฺฉริโยสิ ตฺวำ มหาสมณ, มยฺหำ ปน ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ อธิ วสนฺตสฺส เอเตสุ เอโกปิ มำ อุปฏฺฐาตุำ นาคตปุพฺโพ, 
อหญฺหิ เอตฺตกำ อทฺธานำ วาตภกฺโข หุตวฺา ฐิตโกว วีตินาเมสึ, น ตาว เต มยฺหำ อุปฏฺฐานำ อาคตปุพฺพา -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะชัมพุกะน้ันว่า “ชัมพุกะ เธอลวงมหาชนผู้บอดเขลาในโลก ยังปรารถนาจะลวงแม้ซ่ึงเรา; 
เธอเคี้ยวกินคูถเท่าน้ัน, นอนบนแผ่นดินอย่างเดียว, เป็นผู้เปลือยเที่ยวไป, ถอนผมด้วยท่อนแปรงตาลสิ้น ๕๕ ปี มใิช่หรือ? 
ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน เธอลวงโลก กลา่ววา่ ‘เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา, ยืนด้วยเท้าข้างเดียว, ไม่น่ังไม่นอน;’ 
ยังเป็นผู้ปรารถนาจะลวงแม้ซ่ึงเรา?   
แม้ในกาลก่อน เธออาศัยทิฏฐิอันชั่วชา้ลามก เป็นผู้มีคูถเป็นภักษา สิ้นกาลประมาณเท่าน้ี เป็นผู้นอนเหนือแผ่นดิน 
เปลือยกายเที่ยวไป ถึงการถอนผมด้วยท่อนแปรงตาล, แม้ในบัดน้ี เธอยังถือทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิม.”
อถ นำ สตฺถา อาห “ชมพฺุก ตฺวำ โลกสฺมึ อนฺธพาลำ มหาชนำ วญฺจยมาโน มำปิ วญฺเจตุกาโม ชาโต, 
นนุ ตวฺำ ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ คูถเมว ขาทสิ, ภูมิยำเยว นิปชฺชิ, นคฺโค หุตฺวา วจิริ, ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกเส ลุญฺจิ, 
อถ จ ปน โลกำ วญฺเจนฺโต ‘อหำ วาตภกฺโขมฺหิ เอกปาเทน ติฏฺฐามิ น นิสีทามิ น นิปชฺชามตีิ วเทสิ, มำปิ วญฺเจตุกาโมสิ, 
ปุพฺเพปิ ตฺวำ ปาปิกำ ลามกิำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย เอตตฺกำ กาลำ คูถภกฺโขสิ, ภูมิสโย นคฺโค, วิจรนฺโต ตาลฏฺฐิขณฺเฑน เกสลุญจฺนำ ปตฺโต, 
อิทานิปิ ปาปิกำ ลามิกำ ทิฏฐฺิเมว คณฺหาสิ -อติิ.

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ก็เราทำากรรมอะไรไว้.
“กึ ปน มยา กตำ มหาสมณ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสบอกกรรมที่เขาทำาแล้วในก่อนแก่ชัมพุกะน้ัน.
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อถสฺส สตฺถา ปุพฺเพ กตกมฺมำ อาจิกฺขิ.

เมื่อพระศาสดา ตรัสอยู่น่ันแหละ ความสังเวชเกิดข้ึนแก่เขาแล้ว, หิริโอตตัปปะปรากฏแลว้.
ตสฺส สตฺถริ กเถนฺเตเยว, สำเวโค อุปฺปนฺโน, หิโรตตฺปฺปํ อุปฏฺฐิตำ.

เขาน่ังกระโหย่งแล้ว.
โส อกฺุกุฏิโก นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ได้ทรงโยนผ้าสาฎกสำาหรับอาบนำ้าไปให้เขา.
อถสฺส สตฺถา อุทกสาฏกำ ขิปิตฺวา อทาสิ.

เขานุ่งผ้าน้ันแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา น่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง.
โส ตำ นิวาเสตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

ฝ่ายพระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแก่เขา.
สตฺถาปิสฺส อนุปุพฺพกีถำ กเถตวฺา ธมฺมำ เทเสสิ.

ในกาลจบเทศนา เขาบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้วลุกข้ึนจากที่น่ัง ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท.
โส เทสนาวสาเน สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตวฺา สตฺถารำ วนฺทติฺวา อุฏฺฐายาสนา ปพฺพชฺชญฺจ อุปสมฺปทญฺจ ยาจิ.

ดว้ยอาการเพียงเท่าน้ี กรรมในก่อนของชัมพกุะน้ันสิ้นแล้ว.
เอตฺตาวตาสฺส ปุริมกมฺมำ ปริกฺขีณำ.

ก็ชัมพุกะน้ี ดา่พระมหาเถระผู้ขีณาสพ ด้วยอักโกสวตัถุ ๔ อยา่ง 
ไหม้แล้วในอเวจี ตราบเท่ามหาปฐพีน้ีหนาข้ึน ๑ โยชน์ ยิ่งด้วย ๓ คาวุต 
ถึงอาการอันน่าเกลียดน้ีสิ้น ๕๕ ปี ดว้ยเศษแห่งผลกรรม ในเพราะการด่าน้ัน,
อยญฺหิ ขีณาสวมหาเถรำ จตูหิ อกโฺกเสหิ อกฺโกสิตวฺา, ยาวายำ มหาปฐวี ติคาวตุาธกิำ โยชนำ อุสฺสนฺนา, ตาว อวจีิมฺหิ ปจิตฺวา 
ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ อิมำ วิปฺปการำ ปตฺโต. 

กรรมน้ันของเธอสิ้นแล้ว เพราะบรรลุพระอรหัตน้ัน. 
เตนสฺส ตำ กมฺมำ ขีณำ. 

กรรมที่เธอทำาแล้วน้ัน ไม่อาจยังผลแห่งสมณธรรม ที่ชัมพุกาชีวกน้ีทำาแล้วสิ้น ๒ หมื่นปีให้ฉิบหายได้; 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ์เบ้ืองขวาออก ตรัสกะชัมพกุะน้ันว่า 
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด.” 
วีสติวสฺสสหสฺสานิ อิมินา กตสฺส สมณธมฺมสฺส ผลำ นาเสตุำ น สกฺกา, 
ตสฺมา ตำ สตฺถา ทกฺขิณหตฺถำ ปสาเรตฺวา “เอหิ ภิกฺขุ จร พรฺหฺมจริยำ -อติิ อาห.

ขณะน้ันเอง เพศคฤหัสถ์ของเธอ หายไปแล้ว, เธอเป็นผู้ทรงบริขาร ๘ ได้เป็นประดุจพระเถระมีพรรษา ๖๐ แล้ว.
ตาวเทวสฺส คิหิลิงฺคำ อนฺตรธายิ, อฏฺฐปริกฺขารธโร สฏฺฐิวสฺสตฺเถโร วิย อโหสิ.
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[ชัมพุกะบอกความจริงแก่มหาชน]

ได้ยินวา่ วันน้ัน เป็นวันแห่งชาวอังคะและมคธ ถือสักการะมาเพื่อชัมพุกะน้ัน; 
เพราะฉะน้ัน ชาวแว่นแคว้นทั้ง ๒ ถือสักการะมาแล้ว เห็นพระตถาคตแล้ว จึงคิดว่า 
“ชัมพกุะผู้เป็นเจ้าของพวกเรา เป็นใหญ่หรือหนอแล? หรือวา่พระสมณโคดมเป็นใหญ่” คดิวา่ 
“ถ้าพระสมณโคดม พึงเป็นใหญ่, ชัมพุกะน้ี พึงไปสู่สำานักของพระสมณโคดม, 
แต่เพราะความที่ชัมพกุาชวีกเป็นใหญ่ พระสมณโคดมจึงเสด็จมาสู่สำานักชัมพุกาชวีกน้ี.”
องฺคมคธวาสีนำ ตสฺส สกฺการำ คเหตฺวา อาคตทวิโส กิเรส,  ตสฺมา อุภยรฏฺฐวาสิโน สกฺการำ คเหตฺวา อาคตา ตถาคตำ ทิสวฺา 
“กินฺนุ โข อมฺหากำ อยฺโย ชมพฺุโก มหา, อุทาหุ สมโณ โคตโม -อติิ จินฺเตตฺวา 
“สเจ สมโณ โคตโม มหา ภเวยฺย, อยำ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คจฺเฉยฺย, 
ชมฺพกุาชวีกสฺส ปน มหนฺตตาย สมโณ โคตโม อิมสฺส สนฺติกำ อาคโต -อติิ จินฺตยึสุ.

พระศาสดา ทรงทราบความปริวิตกของมหาชน จึงตรัสวา่ “ชัมพุกะ เธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปัฏฐากของเธอเสีย.” 
สตฺถา มหาชนสฺส ปริวติกฺกำ ญตวฺา “ชมพฺุก ตว อุปฏฺฐากานำ กงฺขำ ฉินฺทาหิ -อิติ อาห.

เธอกราบทูลว่า “แม้ข้าพระองค์ ก็หวังพระพทุธดำารัสมีประมาณเท่าน้ีเหมือนกัน พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว  
เข้าฌานที่ ๔ ลกุข้ึน เหาะข้ึนสู่เวหาสประมาณชั่วลำาตาล กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า พระผู้มพีระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์, ข้าพระองค์เป็นสาวก” แล้วลงมาถวายบังคม 
เหาะข้ึนสู่เวหาสประมาณ ๗ ชัว่ลำาตาล ด้วยอาการอย่างน้ี คือ 
“ประมาณ ๒ ชัว่ลำาตาล ประมาณ ๓ ชั่วลำาตาล” แล้วลงมา ยังมหาชนให้ทราบความทีต่นเป็นสาวก.
โส “อหมฺปิ ภนฺเต เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามิ -อิติ วตวฺา จตตฺุถชฺฌานำ สมาปชฺชิตฺวา อุฏฺฐาย ตาลปฺปมาณำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตวฺา 
“สตฺถา เม ภนฺเต ภควา, สาวโกหมสฺมิ -อติิ วตฺวา โอรุยฺห วนฺทติฺวา 
ปุน “ทวฺิตาลมตตฺำ ตติาลมตฺตำ -อิติ เอวำ สตตฺตาลมตตฺำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา โอรุยฺห อตตฺโน สาวกภาวำ ชานาเปสิ.

มหาชนเห็นเหตุน้ันแล้ว คิดวา่ “โอ! ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย เป็นผู้น่าอัศจรรย์ มพีระคณุไม่ทรามเลย.”
ตำ ทิสฺวา มหาชโน “อโห พุทธฺา นาม อจฺฉริยา อโนมคุณา -อติิ จินฺเตสิ.

พระศาสดา เมื่อตรัสกับมหาชน ตรัสอยา่งน้ีว่า 
“ชัมพกุะน้ี วางสักการะทีพ่วกทา่นนำามาแล้ว ที่ปลายลิ้นดว้ยปลายหญ้าคา ตลอดกาลประมาณเท่าน้ี 
อยู่ในที่น้ี ด้วยหวังว่า ‘เราบำาเพ็ญการประพฤติตบะ; ถ้าเธอพึงบำาเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น ๑๐๐ ปีด้วยอุบายน้ีไซร้, 
ก็การบำาเพ็ญตบะน้ัน ยังไม่ถึงเสี้ยวแม้ที่ ๑๖ แห่งกุศลเจตนาเป็นเครื่องตดัภัตของเธอผู้รังเกียจสกุลหรอืภัต แล้วไม่บรโิภคใน
บัดน้ี” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา มหาชเนน สทธฺึ กเถนฺโต เอวมาห 
“อยำ เอตตฺกำ กาลำ ตุมฺเหหิ อาภตสกฺการำ กุสคฺเคน ชวิฺหคฺเค ฐเปตฺวา ‘ตปจรณำ ปูเรมตีิ อธิ นิวตฺุโถ, 
สเจ อิมินา อุปาเยน วสฺสสตำ ตปจรณำ ปูเรยฺย, 
ยา จ อสฺส อิทานิ กุลำ วา ภตฺตำ วา กกฺุกุจฺจายิตวฺา อภญฺุชนฺตสฺส ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา, 
ตสฺสา ตำ ตปจรณำ โสฬสึปิ กลำ นาคฺฆติ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห
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“คนพาล พึงบริโภคโภชนะดว้ยปลายหญ้าคา ทุกๆ เดือน, 
เขายอ่มไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว.”

“มาเส มาเส กุสคฺเคน พาโล ภุญเฺชถ โภชนำ 
น โส สงฺขาตธมฺมานำ กลำ อคฺฆติ โสฬสึ -อติิ.

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งคาถาน้ันว่า
ตสฺสตฺโถ 

“ถ้าคนพาล คือ ผู้มธีรรมยังไม่กำาหนดรู้ เหินห่างจากคุณมีศีลเป็นต้น บวชในลัทธิเดียรถีย์ บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ทุกๆ เดือนที่ถึงแล้ว ดว้ยหวังว่า “เราจกับำาเพ็ญการประพฤติตบะ” ชื่อว่าพึงบริโภคโภชนะตลอด ๑๐๐ ปี.
สเจ พาโล อปริญฺญาตธมฺโม สีลาทิคุณา ปรพิาหิโร ติตฺถายตเน ปพฺพชิโต ตปจรณำ ปูเรสฺสามิ -อติิ 
มาเส มาเส สมฺปตฺเต กุสคฺเคน โภชนำ ภุญชฺนฺโต วสฺสสตำ ภุญฺเชถ โภชนำ.

ในกึ่งพระคาถาว่า น โส สงฺขาตธมฺมานำ กลำ อคฺฆติ โสฬสึ แสดงเป็นบุคคลาธิษฐานวา่ 
“ท่านผู้มธีรรมอันรู้แล้ว คือ ผู้มีธรรมอันชั่งได้แล้ว เรียกวา่ผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว, 
บรรดาทา่นเหล่าน้ัน โดยที่สุดมี ณ เบ้ืองตำ่า พระโสดาบัน ชื่อว่าผู้มธีรรมอันนับได้แล้ว, 
โดยที่สดุมี ณ เบ้ืองสูง พระขีณาสพ ชื่อว่าผู้มธีรรมอันนับได้แล้ว; 
ชนพาลน้ัน ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว เหล่าน้ี.
น โส สงฺขาตธมฺมานำ กลำ อคฺฆติ โสฬสึ -อิติ สงฺขาตธมฺมา วุจฺจนฺติ ญาตธมฺมา ตูลติธมฺมา, 
เตสุ เหฏฺฐิมโกฏิยา โสตาปนฺโน สงฺขาตธมฺโม อุปริมโกฏิยา ขีณาสโว, 
อิเมสำ สงฺขาตธมฺมานำ, โส พาโล กลำ นาคฺฆติ โสฬสึ -อติิ ปุคฺคลาธิฏฺฐานา เทสนา.

ส่วนเน้ือความในกึ่งพระคาถาน้ี พึงทราบดังน้ี
อยำ ปเนตฺถ อตฺโถ 

ก็เจตนาของคนพาลน้ัน ผู้บำาเพ็ญการประพฤติตบะอย่างน้ัน ตลอด ๑๐๐ ปี เป็นไปสิ้นราตรีนานเพียงน้ัน ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 
๑๖ แห่งกุศลเจตนาเครื่องตดัภัตดวงหน่ึง ของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว รังเกียจสกุลหรอืภัตแล้วไม่บริโภค.
ยา จ ตสฺส ตถา ตปจรณำ ปูเรนฺตสฺส วสฺสสตำ เจตนา 
ยา จ สงฺขาตธมฺมานำ กุลำ วา ภตฺตำ วา กกฺุกุจฺจายิตวฺา อภญฺุชนฺตานำ เอกา ภตฺตจฺเฉทนกุสลเจตนา 
ตสฺสา เจตนาย สา ตาวทีฆรตฺตำ ปวตตฺเจตนา โสฬสึ กลำ นาคฺฆติ.

พระศาสดา ตรัสอธิบายไวด้ังน้ีว่า 
“ผลแห่งส่วนหน่ึงๆ จากสว่นที่ ๑๖ ซ่ึงทำาผลแห่งเจตนาของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วน้ัน ให้เป็น ๑๖ สว่น
แล้วทำาสว่นหน่ึงๆ จาก ๑๖ ส่วนน้ัน ให้เป็น ๑๖ ส่วน อีกน้ันแล  ยังมากกว่าการประพฤติตบะของชนพาลน้ัน.”
อิทำ วุตตฺำ โหติ “ยำ ตสฺสา สงฺขาตธมฺมานำ เจตนาย ผลำ ตำ โสฬสโกฏฺฐาเส กตฺวา  ตโต เอเกกำ ปุน โสฬสโกฏฺฐาเส กตวฺา 
ตโต เอกสฺส โกฏฺฐาสสฺส  ยำ ผลำ ตเทว ตสฺส พาลสฺส ตปจรณโต มหนฺตตรำ -อติิ.
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ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตัว์ ๘ หมื่น ๔ พัน แล้วดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อติิ.

เรื่องชัมพุกาชีวก จบ.
ชมพฺุกาชีวกวตฺถุ.
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๑๒. เรื่องอหิเปรต
๑๒. อหิเปตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภอหิเปรต ตนใดตนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ” 
เป็นต้น
“น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อหิเปตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานเถระทำาการยิ้ม]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง ทา่นพระลกัขณเถระ ภายในชฎิลพันหน่ึง และท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ดว้ยคิดว่า “เราจักเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์.” 
เอกสฺมึ หิ ทวิเส ชฏิลสหสฺสสฺส อพฺภนฺตโร อายสฺมา ลกฺขณตฺเถโร จ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ “ราชคเห ปิณฺฑาย จริสฺสาม -อิติ
คิชฺฌกูฏโต โอตรนฺติ.

บรรดาพระเถระ ๒ รูปน้ัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เห็นอหิเปรตตนหน่ึง จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.
เตสุ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอกำ อหิเปตำ ทิสวฺา สิตำ ปาตฺวากาสิ.

ลำาดับน้ัน พระลักขณเถระ ถามเหตุกะพระเถระน้ันว่า “ผู้มีอายุ เพราะเหตุไร ท่านจึงทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ?” 
อถ นำ ลกฺขณตฺเถโร “กสฺมา อาวุโส สิตำ ปาตุำ กโรสิ -อิติ การณำ ปุจฺฉิ.

พระเถระ ตอบว่า “ผู้มีอายุ น้ีไม่ใช่กาลแล เพื่อวิสัชนาปัญหาน้ี, ทา่นพึงถามผมในสำานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด.” 
“อกาโล โข อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส วิสชฺเชตุำ, ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อิติ.

เมื่อพระเถระทั้ง ๒ น้ัน เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค น่ังแล้ว, พระลักขณเถระถามวา่ 
“ท่านโมคคัลลานะผู้มีอายุ ท่านลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ 
ผมถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้ม ได้กล่าววา่ ‘ท่านพึงถามผมในสำานักพระผู้มีพระภาค.’ บัดน้ี ท่านจงบอกเหตุน้ันเถิด.”
เตสุ ราชคเห ปิณฺฑาย จรติฺวา ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา นิสินฺเนสุ, ลกฺขณตฺเถโร ปุจฺฉิ 
“อาวุโส โมคฺคลฺลาน, ตฺวำ คิชฺฌกูฏา โอตรนฺโต สิตำ ปาตุำ กริตวฺา มยา สติการณำ ปุฏฺโฐ 
‘ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสีติ อวจ, กเถหิ อิทานิ ตำ การณำ -อิติ.

[พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแห่งการยิ้ม]

พระเถระ กล่าวว่า “ผู้มีอายุ ผมเห็นอหิเปรตตนหน่ึง จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ,  
อัตตภาพของเปรตน้ันเห็นปานน้ี,  ศรีษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์, อัตตภาพที่เหลือของมัน เหมือนของงู, 
น่ันชื่ออหิเปรต โดยประมาณ ๒๕ โยชน์, 
เปลวไฟตั้งข้ึนจากศรีษะของมัน ลามไปจนถึงหาง, ตั้งข้ึนจากหางถึงศรีษะ, 
ตั้งข้ึนในท่ามกลาง ลามไปถึงข้างทั้ง ๒,  ต้ังข้ึนแต่ข้างทั้ง ๒ รวมลงในทา่มกลาง.” 
เถโร อาห “อหำ อาวุโส เอกำ อหิเปตำ ทิสฺวา สิตำ ปาตวฺากาสึ, ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาโว, มนุสฺสสีสำ วิย อสฺส สีสำ, 
อหิสฺส วิยสฺส เสโส อตตฺภาโว, อหิเปโต นาเมส ปมาณโต ปญฺจวีสติโยชนิโก, 
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ตสฺส สีสโต อุฏฺฐิตา อคฺคิชาลา ยาว นงฺคุฏฺฐา คจฺฉนฺติ, นงฺคุฏฺฐโต อุฏฺฐติา ยาว สีสา, มชฺเฌ อุฏฺฐิตา เทฺว ปสฺสานิ คจฺฉนฺติ, 
ทฺวีหิ ปสฺเสหิ อุฏฺฐิตา มชฺเฌ โอสรนฺติ -อิติ.

ได้ยินวา่ อตัตภาพของเปรตทั้ง ๒ น่ันแล ประมาณ ๒๕ โยชน์, ของเปรตที่เหลือ ประมาณ ๓ คาวตุ, 
ของอหิเปรตน้ีน่ันแล และของกากเปรต ประมาณ ๒๕ โยชน์. 
ทฺวินฺนเมว กิร เปตานำ อตฺตภาโว ปญฺจวีสติโยชนิโก, อวเสสานำ ติคาวุตปฺปมาโณ, 
อิมสฺส เจว อหิเปตสฺส กากเปตสฺส จ ปญฺจวีสติโยชนิโก. 

บรรดาเปรตทั้ง ๒ น้ัน อหิเปรต เป็นดังน้ีก่อน.
เตสุ อยนฺตาว อหิเปโต.

[บุรพกรรมของกากเปรต]

พระมหาโมคคัลลานะ เห็นแม้กากเปรต อันไฟไหม้อยู่ที่ยอดเขาคิชฌกูฏ เมื่อจะถามบุรพกรรมของเปรตน้ัน จึงกล่าวคาถาน้ีวา่
กากเปตมฺปิ มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูฏมตฺถเก ปจฺจมานำ ทิสวฺา ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห

“ลิ้นของเจ้าประมาณ ๕ โยชน์,  ศรีษะของเจา้ ประมาณ ๙ โยชน์, 
กายของเจ้าสูงประมาณ ๒๕ โยชน์,  เจ้าทำากรรมอะไรไว้จึงถึงทุกข์เช่นน้ี.”

“ปญฺจโยชนิกา ชิวฺหา สีสนฺเต นวโยชนำ 
กาโย อจฺจคฺุคโต ตุยฺหำ ปญฺจวีสติโยชนำ
กินฺนุ กมฺมำ กรติฺวาน ปตฺโตสิ ทุกฺขมีทิสำ -อิติ.

ครั้งน้ัน เปรตเมื่อจะบอกแก่พระเถระน้ัน จึงกล่าวคาถาน้ีวา่
“พระโมคคัลลานะผู้เจริญ ข้าพเจ้ากลืนกินภตัที่เขานำามาเพื่อสงฆ์ 
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ตามปรารถนา”

ดังน้ีแล้ว จึงกล่าววา่ – 
อถสฺส เปโต อาจกิฺขนฺโต

“อหำ ภนฺเต โมคฺคลฺลาน กสฺสปสฺส มเหสิโน 
สงฺฆสฺสาภิหฏำ ภตตฺำ อาหเรสึ ยถิจฺฉกำ -อิติ

คาถำ วตฺวา อาห – 

“ท่านผู้เจริญ ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ พวกภิกษุมากรูป เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต. –
“ภนฺเต กสฺสปพุทธฺกาเล สมพฺหุลา ภิกฺขู คามำ ปิณฺฑาย ปวิสึสุ. –

พวกมนุษย์ เห็นพระเถระทั้งหลายแล้ว รักใคร่ นิมนต์ให้น่ังที่โรงฉัน ล้างเท้า ทาด้วยนำ้ามัน ให้ดื่มข้าวยาคู 
ถวายของควรเคี้ยว รอคอยบิณฑบาตกาล น่ังฟังธรรมอยู่. –
มนุสฺสา เถเร ทิสฺวา สมฺปิยายมานา อาสนสาลายำ นิสีทาเปตฺวา ปาเท โธวิตวฺา เตเลน มกเฺขตฺวา ยาคุำ ปาเยตฺวา ขชฺชกำ ทตฺวา 
ปิณฺฑปาตกาลำ อาคมยมานา ธมฺมำ สณุนฺตา นิสีทึสุ. –
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ในกาลจบธรรมกถา พวกมนุษยร์ับบาตรของพระเถระทั้งหลายแล้ว ให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆ ในเรือนของตนๆ 
แล้วนำามา. – 
ธมฺมกถาวสาเน เถรานำ ปตฺเต อาทาย อตตฺโน อตฺตโน เคเห นานคฺครสโภชนสฺส ปูเรตฺวา อาหรึสุ. –

ในครั้งน้ัน ข้าพเจ้าเป็นกา จับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉัน เห็นโภชนะน้ันแล้ว ได้คาบเอาคำาข้าว ๓ คำา เต็มปาก ๓ ครั้ง 
จากบาตรอันมนุษย์ผู้หน่ึงถือไว้,  
แต่ภัตน้ัน หาเป็นของสงฆ์ไม่, มิใช่เป็นภัตที่เขากำาหนดถวายแก่สงฆ์, 
(ทั้ง)มิใช่เป็นภัตอันเหลือจากที่ภกิษุทั้งหลายฉัน อันพวกมนุษย์พึงนำาไปสู่เรือนของตนบริโภค, 
เป็นเพียงภัตที่เขานำามาเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวเท่าน้ัน’ – 
ตทาหำ กาโก หุตวฺา อาสนสาลาย ฉทนปิฏเฐ นิสินฺโน ตำ ทิสวฺา เอเกน คหิตปตตฺโต ติกฺขตตฺุำ มุขำ ปูเรนฺโต ตโย กพเฬ อคฺคเหสึ, 
ตำ ปน ภตฺตำ เนว สงฺฆสฺส สนฺตกำ, น สงฺฆสฺส นิยเมตฺวา ทินฺนำ, น ภกิฺขูหิ คหิตาวเสสกำ อตฺตโน เคหำ เนตวฺา มนุสฺเสหิ ภุญฺชิตพฺ
พกำ, เกวลำ สงฺฆำ อุทฺทิสฺส อภิหฏมตตฺเมว, – 

ข้าพเจา้คาบเอาคำาข้าว ๓ คำาจากบาตรน้ัน, กรรมเพียงเท่าน้ี เป็นบุรพกรรมของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจา้น้ัน ทำากาละแล้วไหม้ในอเวจี เพราะวิบากแห่งกรรมน้ัน 
ในบัดน้ี เกิดเป็นกากเปรต เสวยทกุข์น้ี ที่ภเูขาคิชฌกูฏ ด้วยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมน้ัน.”
ตโต มยา ตโย กพฬา คหิตา, เอตฺตกำ เม ปุพฺพกมฺมำ, สฺวาหำ กาลำ กตวฺา ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน อวีจิมฺหิ ปจิตวฺา 
ตตฺถ ปกฺกาวเสเสน อิทานิ คิชฺฌกูเฏ กากเปโต หุตฺวา นิพพฺตฺโต อิทำ ทุกฺขำ ปจฺจนุโภมิ -อติิ.

เรื่องกากเปรต มีเท่าน้ี.
อิทำ กากเปตวตฺถุ.

แต่ในเรื่องน้ี พระเถระกล่าวว่า “ผมเห็นอหิเปรต จึงไดท้ำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.”
อิธ ปน เถโร “อหิเปตำ ทิสฺวา สติำ ปาตวฺากาสึ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระน้ัน ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพดูจริง, 
ก็เราเห็นเปรตน่ัน ในวันบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกัน, 
แต่เราไม่กลา่ว เพราะเอ็นดูคนอื่นว่า ‘ชนเหล่าใด ไม่เชื่อคำาของเรา, 
ความไม่เชื่อน้ัน พึงเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่าน้ัน.’” 
อถสฺส สตฺถา สกฺขิ หุตฺวา “สจฺจำ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห, มยา ปเนส สมฺโพธิปฺปตตฺทิวเสเยว ทิฏฺโฐ, 
อปิจาหำ ‘เย เม วจนำ น สทฺทเหยฺยุำ เตสำ อหิตาย ภเวยฺยาติ ปรานุทยาย น กเถสึ -อิติ อาห.

ก็ในกาลที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นแล้วน่ันแล 
พระศาสดาทรงเป็นพยานของท่าน ตรัสเรื่อง ๒๐ เรื่อง แม้ในลักขณสังยุต๑ แล้ว.
ลกฺขณสำยุตฺเตปิ๒ หิ มหาโมคคฺลฺลาเนน ทิฏฺฐกาเลเยว สตฺถา ตสฺส สกฺขิ หุตวฺา วีสตวิตฺถูนิ กเถสิ.

๑ สำ. นิ. ๑๖/๒๙๘.
๒ สำ. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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แม้เรื่องน้ี พระเถระน้ันก็กลา่วไว้อย่างน้ันเหมือนกัน.
อิทมฺปิ เตน ตเถว กถิตำ.

ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องน้ันแล้ว จึงทูลถามบุรพกรรมของเปรตน้ัน.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู ตสฺส ปุพพฺกมฺมำ ปุจฺฉึสุ.

แม้พระศาสดา กต็รัสแก่ภิกษุเหล่าน้ันว่า:
สตฺถาปิ เตสำ กเถสิ:

[บุรพกรรมของอหิเปรต]

“ได้ยินวา่ ในอดีตกาล พวกชนอาศัยกรุงพาราณสี สรา้งบรรณศาลาไว้เพื่อพระปัจเจกพทุธเจ้า ใกล้ฝั่งแม่นำ้า.
อตีเต กิร พาราณสึ นิสฺสาย นทีตีเร ปจฺเจกพุทธฺสฺส ปณฺณสาลำ กรึสุ.

พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน อยูใ่นบรรณศาลาน้ัน ย่อมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเนืองนิตย์.
โส ตตฺถ วิหรนฺโต นิพทฺธำ นคเร ปิณฺฑาย จรติ.

แม้พวกชาวเมือง มีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น ไปสู่ที่บำารุงของพระปัจเจกพุทธเจา้ ทั้งเย็นทั้งเชา้.
นาคราปิ สายำ ปาตำ คนฺธปุปฺผาทิหตฺถา ปจฺเจกพุทธฺสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺติ.

บุรุษชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง อาศัยหนทางน้ันไถนา.
เอโก พาราณสีวาสี ปุริโส ตำ มคฺคำ นิสฺสาย เขตฺตำ กสิ.

มหาชน เมื่อไปสู่ที่บำารุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมเหยียบยำ่านาน้ันไป ทั้งเย็นทั้งเช้า.
มหาชโน สายำ ปาตำ ปจฺเจกพทฺุธสฺส อุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺโต ตำ เขตฺตำ มทฺทนฺโต คจฺฉติ.

ชาวนาแม้ห้ามอยู่วา่ “ขอพวกท่านอยา่เหยียบนาของข้าพเจา้” ก็ไม่สามารถจะห้ามได้.
กสโก “มา เม เขตฺตำ มทฺทถ -อติิ วาเรนฺโตปิ วาเรตุำ นาสกฺขิ.

ครั้งน้ัน ชาวนาน้ัน ได้มีความคดิอย่างน้ีวา่ 
“ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่พึงมีในที่น้ีไซร้.  ชนทั้งหลายก็ไมพ่ึงเหยียบยำ่านาของเรา.”
อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ อิมสฺมึ ฐาเน ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปณฺณสาลา น ภเวยฺย, น เม เขตฺตำ มทฺเทยฺยุำ -อติิ.

ในกาลที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาต  ชาวนาน้ัน ทุบภาชนะเครื่องใช้ แล้วเผาบรรณศาลาเสีย.
โส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐกาเล ปริโภคภาชนานิ ภินฺทติฺวา ปณฺณสาลำ ฌาเปสิ.

พระปัจเจกพุทธเจ้า เห็นบรรณศาลาน้ันถูกไฟไหม้ จึงหลีกไปตามสบาย.
ปจฺเจกพุทฺโธ ตำ ฌามำ ทิสวฺา ยถาสุขำ ปกฺกามิ.

มหาชน ถือของหอมและระเบียบดอกไม้มา เห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ จึงกล่าวว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ไป ณ ที่ไหนหนอแล?” 
มหาชโน คนฺธมาลำ อาทาย อาคโต ฌามำ ปณฺณสาลำ ทิสฺวา “กหำ นุ โข โน อยฺโย คโต -อิติ อาห.
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แม้ชาวนาน้ัน ก็มากับด้วยมหาชนเหมือนกัน ยืนอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาชน พดูอย่างน้ีวา่ 
“ข้าพเจา้เอง เผาบรรณศาลา ของพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ัน.” 
โสปิ มหาชเนเนว สทฺธึ อาคโต มหาชนมชฺเฌ ฐติโก เอวมาห “มยา ตสฺส ปณฺณสาลา ฌาปิตา -อิติ.

ครั้งน้ัน ชนทั้งหลายพดูว่า “พวกท่านจงจับ, พวกเราอาศัยบุรุษชั่วน้ี จึงไม่ได้เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” ดังน้ีแล้ว 
ก็โบยชาวนาน้ัน ดว้ยเครื่องประหาร มีท่อนไม้เป็นต้น ให้ถึงความสิ้นชีวติแล้ว.
อถ นำ “คณฺหถ, อิมำ ปาปํ นิสฺสาย มยำ ปจฺเจกพุทฺธำ ทฏฺฐุำ น ลภิมฺหา -อิติ ทณฺฑาทีหิ โปเถตฺวา ชวีิตกฺขยำ ปาเปสุำ.

ชาวนาน้ันเกิดในอเวจี, ไหม้ในนรกตราบเท่าแผ่นดินน้ี หนาข้ึนประมาณโยชน์หน่ึงแล้ว 
จึงเกิดเป็นอหิเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ดว้ยผลกรรมอันเหลือ.”
โส อวีจิมฺหิ นิพพฺตตฺิตวฺา, ยาวายำ ปฐวี โยชนมตฺตำ อุสฺสนฺนา, ตาว นิรเย ปจิตวฺา 
ปกฺกาวเสเสน คิชฺฌกูเฏ อหิเปโต หุตฺวา นิพฺพตตฺิ.

[พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ี ของอหิเปรตน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่บาปกรรมน่ัน เป็นเช่นกับนำ้านม,  นำ้านมอันบุคคลกำาลังรีดแล ย่อมไม่แปรไปฉันใด;  
กรรมอันบุคคลกำาลังทำาเทียว ก็ยังไม่ทันให้ผลฉันน้ัน, 
แต่ในกาลใด กรรมให้ผล; ในกาลน้ัน ผู้ทำา ย่อมประกอบดว้ยทุกข์เห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว  
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อิมำ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา “ภิกฺขเว ปาปกมฺมำ นาเมตำ ขีรสทิสำ, 
ยถา ขีรำ ทุยฺหมานเมว น ปริณมติ, ตถา กมฺมำ กริยมานเมว น วิปจฺจติ, 
ยทา ปน วิปจฺจติ, ตทา เอวรูเปน ทุกเฺขน โยเชติ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“กก็รรมชั่วอันบุคคลทำาแล้ว ยังไม่ให้ผล 
เหมือนนำ้านมที่รีดในขณะน้ัน ยังไม่แปรไป,  
บาปกรรม ย่อมตามเผาคนพาล [ภายหลัง] 
เหมือนไฟอันเถ้ากลบไว้ [รอให้ผล].”

“น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ สชฺชุขีรำว มุจฺจติ 
ฑหนฺตำ พาลมนฺเวติ ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สชฺชุขีรำ  ความว่า 
นำ้านมซ่ึงไหลออกจากนมของแม่โคนมในขณะน้ันน่ันแล  ยังอุ่น ย่อมไม่เปลี่ยนคือย่อมไม่แปรไป.
ตตฺถ สชฺชุขีรำ -อติิ ตำขณญฺเญว เธนุยา ถเนหิ นิกฺขนฺตำ อพฺภุณฺหำ ขีรำ น มุจฺจติ น ปริณมติ.

พระศาสดา ตรัสคำาอธิบายไว้ดังน้ีวา่ 
“นำ้านมที่เขารีดในขณะน้ัน ย่อมไม่เปลี่ยน คือไม่แปร ได้แก่ไม่ละปกติในขณะน้ันน่ันแล, 
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แต่ที่เขารีดใสไ่ว้ในภาชนะใด, ก็ย่อมไม่ละปกติ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ใส่ของเปรี้ยวมีเปรียงเป็นต้น ลงในภาชนะน้ัน 
คือ ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงภาชนะของเปรี้ยว มีภาชนะนมส้มเป็นต้น ย่อมละในภายหลัง ฉันใด; 
แม้บาปกรรมที่บุคคลกำาลังทำา ก็ย่อมไม่ให้ผล ฉันน้ันเหมือนกัน, 
ถ้าบาปกรรมพึงให้ผล (ในขณะทำา), ใครๆ ไมพ่ึงอาจเพื่อทำาบาปกรรมได้;  
ก็ขันธ์ทั้งหลายที่บังเกิดดว้ยกุศล ยังทรงอยู่เพียงใด; ขันธ์เหล่าน้ัน ย่อมรักษาบุคคลน้ันไว้ได้เพียงน้ัน, 
เมื่อขันธ์ทั้งหลายเกิดในอบาย เพราะความแตกแห่งขันธ์เหล่าน้ัน บาปกรรมยอ่มให้ผล, 
ก็เมื่อให้ผล ชื่อว่าย่อมตามเผาผลาญคนพาล.”
อิทำ วุตตฺำ โหติ “ยถา อิทำ สชฺชุขีรำ ตำขณญฺเญว น มุจฺจติ น ปรณิมติ ปกตึ น ชหติ, 
ยสฺมึ ปน ภาชเน ทูหิตวฺา๑ คหิตำ, ยาว ตตฺถ ตกกฺาทิอมพฺิลำ น ปกฺขิปติ, ยาว ทธิภาชนาทิกำ อมฺพิลภาชนำ น ปาปุณาติ, 
ตาว ปกตึ อวชิหิตฺวา ปจฺฉา ชหติ, 
เอวเมว ปาปกมฺมำปิ กริยมานเมว น ปจฺจติ, ยทิ วิปจฺเจยฺย, น โกจิ ปาปกมฺมำ กาตุำ วิสเหยฺย, 
ยาว ปน กุสลาภินิพฺพตฺตา ขนฺธา ธรนฺติ, ตาว เต นำ รกฺขนฺติ, 
เตสำ เภทา อปาเย นิพฺพตฺเตสุ ขนฺเธสุ, วิปจฺจติ, วิปจฺจมานญฺจ ฑหนฺตำ พาลมนฺเวติ.

ถามว่า “เหมือนอะไร?”
“กึ วิย -อิติ.

แก้ว่า “เหมือนไฟอันเถ้ากลบไว้.”
อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ถ่านไฟปราศจากเปลวไฟ อันเถ้ากลบไว้ แม้คนเหยียบแล้วก็ยังไม่ไหม้ก่อน เพราะเถ้ายังปิดไว้, 
แต่ยังเถ้าให้ร้อนแล้ว ย่อมไหม้ไปจนถึงมันสมอง ด้วยสามารถไหม้อวัยวะมีหนังเป็นต้นฉันใด; 
แม้บาปกรรมก็ฉันน้ันเหมือนกัน เป็นบาปกรรมอันผู้ใดทำาไว้, ย่อมตามเผาผู้น้ัน ซ่ึงเป็นพาล 
เกิดแล้วในอบายมีนรกเป็นต้น ในอตัตภาพที่ ๒ หรือที่ ๓.
ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก -อิติ 
ยถา หิ ฉาริกาย ปฏิจฺฉนฺโน วีตจฺฉิตงฺคาโร อกกฺนฺโตปิ ฉารกิาย ปฏิจฺฉนฺนตฺตา น ตาว ฑหติ 
ฉารกิำ ปน ตาเปตฺวา จมฺมาทีนำ ฑหนวเสน ยาว มตฺถลุงฺคา ฑหนฺโต คจฺฉติ 
เอวเมว ปาปกมฺมำปิ เยน กตำ โหติ, ตำ พาลำ ทุติเย วา ตติเย วา อตฺตภาเว นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตำ ฑหนฺตำ อนุคจฺฉติ -อติิ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องอหิเปรต จบ.
อหิเปตวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ทุยฺหติฺวา.
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๑๓. เรือ่งสัฏฐิกูฏเปรต
๑๓. สฏฺฐกิูฏเปตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภสัฏฐกิูฏเปรต๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยาวเทว อนตฺถาย” เป็นต้น.
“ยาวเทว อนตฺถาย -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต สฏฺฐิกูฏเปตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐกิูฏเปรต]

ความพิสดารว่า พระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พร้อมกับพระลักขณเถระ 
ทำาการยิ้มแย้มในประเทศแห่งใดแห่งหน่ึง โดยนัยมีในก่อนน่ันแล  
ถูกพระลกัขณเถระถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้ม จึงกล่าวว่า “ท่านพึงถามผมในสำานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า”  
ในกาลแห่งตนเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม น่ังแล้ว 
ถูกพระลกัขณเถระถามอีก จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึง มีอตัตภาพประมาณ ๓ คาวตุ,  
ค้อนเหล็ก ๖ หมื่นอันไฟตดิลุกโพลงแล้ว ตกไปเบ้ืองบนแห่งกระหม่อมของเปรตน้ันแล้ว ต้ังข้ึน ทำาลายศรีษะ,  
ศีรษะที่แตกแล้วๆ ย่อมตั้งข้ึนอีก, โดยอตัตภาพน้ี อตัตภาพเห็นปานน้ี ผมยังไม่เคยเห็น,  
ผมเห็นอัตตภาพน้ัน จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.” 
ปุริมนเยเนว หิ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา โอโรหนฺโต๒ อญฺญตรสฺมึ ปเทเส สติำ กตฺวา 
เถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ “ภควโต สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อติิ วตฺวา ปิณฺฑาย จริตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติฺวา 
นิสินฺนกาเล ปุน ปุฏฺโฐ “อหำ อาวุโส เอกำ เปตำ อททฺสำ, ติคาวุตปฺปมาเณน อตฺตภาเวน ตสฺส สฏฺฐี อยกูฏสหสฺสานิ อาทิตฺตานิ, 
สมฺปชฺชลิตานิ อุปริมตฺถเก ปติตวฺา อุฏฐฺหนฺติ สีสำ ภินฺทนฺติ, ภินฺนำ ภินฺนำ ปุน สมุฏฺฐหติ, 
อิมินา อตฺตภาเวน มยา เอวรูโป อตฺตภาโว น ทิฏฺฐปุพโฺพ, อหนฺตำ ทิสวฺา สิตำ ปาตฺวากาสึ -อติิ อาห.

จริงอยู่ ในเรื่องเปรต พระมหาโมคคัลลานเถระหมายเอาซ่ึงเปรตน้ีน่ันแหละ จึงกล่าวคำาเป็นต้นวา่
“ค้อนเหล็ก ๖ หม่ืน บริบูรณ์แล้วโดยประการท้ังปวง 
ย่อมตกไปบนศีรษะของเจ้า  ตอ่ยกระหม่อมอยู่เสมอ.”๓

เปตวตฺถุสฺมึ หิ

“สฏฺฐี กูฏสหสฺสานิ ปริปุณฺณานิ สพฺพโส 
สีเส ตุยฺหำ นิปตนฺติ โอภินฺทนฺเตว มตฺถกำ -อิติอาทิ๔ 

อิมเมว เปตำ สนฺธาย วตฺุตำ.

๑ เปรตผู้มีศีรษะอันไม้ค้อน ๖ หมื่น ต่อยแล้ว.
๒ สี. ยุ. โอตรนฺโต.
๓ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
๔ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
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[พระศาสดาทรงรับรองว่าเปรตมี]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์น้ี แม้เราน่ังอยู่ที่โพธิมัณฑประเทศ ก็เห็นแล้วเหมือนกัน, 
เราไม่บอก ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่คนเหล่าอื่นวา่ 
‘ก็แล คนเหล่าใด ไมพ่ึงเชื่อคำาของเรา; ความไม่เชื่อน้ัน พึงมีเพื่อกรรมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่าน้ัน,’ 
แต่วา่ บัดน้ี เราเป็นพยานของโมคคัลลานะ จึงบอกได้.” 
สตฺถา เถรสฺส กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว มยาเปส สตฺโต โพธิมณฺเฑ นิสินฺเนเนว ทิฏฺโฐ, 
‘เย จ ปน เม วจนำ น สทฺทเหยฺยุำ, เตสำ อหิตาย ภเวยฺยาติ ปเรสำ อนุกมฺปาย น กเถสึ, 
อิทานิ ปน โมคฺคลฺลานสฺส สกฺขิ หุตฺวา กเถมิ -อิติ อาห.

ภิกษุทั้งหลาย ฟังพระดำารัสน้ันแล้ว จึงทูลถามถึงบุรพกรรมของเปรตน้ัน.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู ตสฺส ปุพพฺกมฺมำ ปุจฺฉึสุ.

แม้พระศาสดา กต็รัสแก่ภิกษุเหล่าน้ันว่า
สตฺถาปิ เตสำ กเถสิ:

[บุรพกรรมของสัฎฐิกูฏเปรต]

“ดังได้ยินมา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ได้มีบุรุษเปลี้ยคนหน่ึง ถึงซ่ึงความสำาเร็จในศิลปะของบุคคลผู้ดดีก้อนกรวด.
อตีเต กิร พาราณสิยำ สาลติฺตกสิปฺเป นิปฺผตตฺึ ปตฺโต เอโก ปีฐสปฺปิ อโหสิ.

บุรุษน้ัน น่ัง ณ ภายใต้ต้นไทรยอ้ยต้นหน่ึง ใกล้ประตูพระนคร 
อันพวกเด็กชาวบ้านกล่าวอยู่วา่ “ทา่นจงดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไทรน้ัน แสดงรูปช้างแกพ่วกเรา; แสดงรูปม้าแก่พวกเรา”  
จึงแสดงรูปทั้งหลายอันพวกเดก็ปรารถนาแล้วๆ ไดว้ัตถุมีของเคี้ยวเป็นต้น จากสำานักพวกเด็กเหล่าน้ัน.
โส นครทฺวาเร เอกสฺส วฏฺฏรุกฺขสฺส เหฏฺฐา นิสินฺโน “สกฺขรานิ ขิปิตฺวา ตสฺส ปณฺณานิ ฉินฺทนฺโต หตฺถิรูปกำ โน ทสฺเสหิ, 
อสฺสรูปกำ โน ทสฺเสหิ -อติิ คามทารเกหิ วุจฺจมาโน อจิฺฉิติจฺฉิตานิ๑ รูปานิ ทสฺเสตฺวา เตสำ สนฺติกา ขาทนียาทีนิ ลภติ.

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาเสดจ็ไปสู่พระราชอุทยาน เสด็จถึงประเทศน้ัน.
อเถกทวิสำ ราชา อุยฺยานำ คจฺฉนฺโต ตำ ปเทสำ ปาปุณิ.

พวกเด็กซ่อนบุรุษเปลี้ยไว้ในระหว่างย่านไทร๒แล้ว ก็หนีไป.
ทารกา ปีฐสปฺปึ ปาโรหนฺตเร กตวฺา ปลายึสุ.

เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ ในเวลาเที่ยงตรง, เงาของช่องส่องตอ้งพระสรีระ.
รญฺโญ ฐิตมชฺฌนฺติเก รกฺุขมูลำ ปวิฏฺฐสฺส, ฉิทฺทจฺฉายา สรีรำ ผริ.

ท้าวเธอทรงดำาริวา่ “น้ีอะไรหนอแล?” ทรงตรวจดูในเบ้ืองบน ทรงเห็นรูปมีรูปช้างเป็นต้นทีใ่บไม้ทั้งหลาย 
จึงตรัสถามวา่ “น่ีกรรมของใคร?” ทรงสดับวา่ “ของบุรุษเปลี้ย” จึงรับสั่งให้หาบุรุษเปลี้ยน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 

๑ สี. ยุ. อิจฺฉิติจฺฉิตานำ. 
๒ รากไทรท่ีห้อยย้อยลงมา
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“ปุโรหิตของเรา ปากกล้านัก, เมื่อเราพดูแม้นิดหน่อย ก็พดูเสียมากมาย, ย่อมเบียดเบียนเรา, 
ท่านอาจ เพื่อดีดมูลแพะประมาณทะนานหน่ึง เข้าในปากของปุโรหิตน้ันได้หรือ?” 
โส “กินฺนุ โข เอตำ -อติิ อุทธฺำ โอโลเกนฺโต รกฺุขปณฺเณสุ หตฺถิรูปกาทีนิ ทิสฺวา “กสฺเสตำ กมฺมำ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา 
“ปีฐสปฺปิโน -อติิ สตฺุวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห “มยฺหำ ปุโรหิโต อติมุขโร, อปฺปมตฺตเกปิ วตฺุเต, พหุำ ภณนฺโต มำ อุปทฺทเวติ, 
สกฺขิสฺสสิ ตสฺส มุเข นาฬิมตฺตา อชลณฺฑิกา ขิปิตุำ -อติิ.

บุรุษเปลี้ยทูลวา่ “อาจ พระเจ้าข้า,  ขอพระองค์จงให้คนนำามูลแพะมา แล้วทรงน่ังภายในมา่นกับปุโรหิต, 
ข้าพระองค์ จกัรู้กรรมที่ควรทำาในเรื่องน้ี.” 
“สกฺขิสฺสามิ เทว, อชลณฺฑกิา อาหราเปตฺวา ปุโรหิเตน สทธฺึ ตุมฺเห อนฺโตสาณิยำ นิสีทถ, อหเมตฺถ กตตฺพพฺำ ชานิสฺสามิ -อติิ.

พระราชา ได้ทรงทำาเหมือนอย่างน้ัน.
ราชา ตถา อกาสิ.๑

บุรุษเปลี้ยนอกน้ี ให้ทำาช่องไวท้ี่ม่านดว้ยปลายแห่งกรรไกร, 
เมื่อปุโรหิตพูดกับด้วยพระราชา, พออา้ปาก, กด็ีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ.
อิตโร กตฺตริยคฺเคน สาณิยา ฉิทฺทำ กาเรตฺวา, ปุโรหิตสฺส รญฺญา สทฺธึ กเถนฺตสฺส, มุเข ววิฏมตฺเต, เอเกกำ อชลณฺฑกิำ ขิปิ.

ปุโรหิตกลืนมูลแพะทีเ่ข้าปากแล้วๆ.
ปุโรหิโต มุขำ ปวิฏฺฐำ ปวิฏฺฐำ คิลิ.

เมื่อมูลแพะหมด, บุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน.
ปีฐสปฺปิ, ขีณาสุ อชลณฑฺิกาสุ, สาณึ จาเลสิ.

พระราชา ทรงทราบความที่มูลแพะหมดดว้ยสัญญาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ท่านอาจารย์, เราพดูกับท่าน จกัไม่อาจจำาคำาไว้ได้, 
ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหน่ึงแล้ว ยังไม่ถึงความเป็นผู้น่ิง เพราะความที่ทา่นมีปากกล้านัก.” 
ราชา ตาย สญฺญาย อชลณฺฑกิานำ ขีณภาวำ ญตฺวา อาห 
“อาจริย, อหำ ตุมฺเหหิ สทธฺึ กเถนฺโต กถำ นิตฺถรติุำ น สกฺขิสฺสามิ, 
ตุมฺเห อติมุขรตาย นาฬิมตตฺา อชลณฺฑกิา คิลติฺวาปิ ตุณฺหีภาวำ นาปชฺชถ -อิติ.

พราหมณ์ถึงความเป็นผู้เก้อ จำาเดิมแต่น้ัน ไม่อาจเพื่ออ้าปากเจรจากับพระราชาได้.
พรฺาหฺมโณ มงกฺุภาวำ อาปชฺชติฺวา ตโต ปฏฺฐาย มุขำ วิวริตวฺา รญฺญา สทธฺึ สลฺลปิตุำ นาสกฺขิ.

พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้ว ตรัสวา่ “เราได้ความสุขเพราะอาศัยท่าน” 
ทรงพอพระหทัย จึงพระราชทานชื่อหมวด ๘ แห่งวตัถุทั้งสิ้น แก่เขา ได้พระราชทานบ้านส่วย ๔ ตำาบล ในทิศทั้ง ๔ แห่งเมือง.
ราชา ปีฐสปฺปึ ปกฺโกสาเปตฺวา “ตำ นิสฺสาย เม สุขำ ลทธฺำ -อติิ ตุฏฺโฐ ตสฺส สพพฺฏฺฐกำ นาม ทตฺวา 
นครสฺส จตูสุ ทิสาสุ จตตฺาโร คามวเร อทาสิ.

อมาตย์ผู้พรำ่าสอนอรรถและธรรมของพระราชา ทราบความน้ันแล้ว จึงกลา่วคาถาน้ีว่า

๑ สี. ยุ. กาเรสิ.
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ตมตฺถำ วิทิตวฺา รญฺโญ อตฺถธมฺมานุสาสโก อมจฺโจ อิมำ คาถมาห 

“สาธุ โข สิปฺปกนฺนาม อปิ ยาทิสกีทิสำ 
ปสฺส ขญฺชปฺปหาเรน ลทฺธา คามา จตุทฺทิสา -อิติ.๑

“ชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหน่ึง ก็ยังประโยชน์ให้สำาเร็จได้.  
ทา่นจงดูเถิด, ด้วยการดีดตามประสาคนเปลี้ย 
บุรุษเปลี้ยได้บ้านส่วย อันตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔.”

(กอ็มาตย์น้ัน โดยสมัยน้ัน ได้เป็นพระผู้มพีระภาค คือเราน่ีเอง).
(โส ปน อมจฺโจ เตน สมเยน อหเมว ภควา อโหสิ.) 

ครั้งน้ัน บุรุษคนหน่ึง เห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยได้แล้ว จึงคดิว่า 
“บุรุษชื่อน้ี เป็นคนเปลี้ย อาศัยศิลปะน้ี จึงถึงแล้วซ่ึงสมบัติใหญ่, แม้เราศกึษาศิลปะน้ีไว้ก็ควร.” 
อเถโก ปุริโส ปีฐสปฺปินา ลทธฺสมฺปตฺตึ ทิสฺวา จินฺเตสิ 
“อยนฺนาม ปีฐสปฺปิ หุตวฺา อิมำ สิปฺปํ นิสฺสาย มหาสมฺปตตฺึ ปตฺโต, มยาเปตำ สิกฺขิตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

เขาเข้าไปหาบุรุษเปลี้ย ไหว้แล้ว กล่าววา่ “ท่านอาจารย์ ขอทา่นจงให้ศิลปะน้ีแก่ข้าพเจา้เถิด.” 
โส ตำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา “อิมำ เม อาจริย สิปฺปํ เทหิ -อติิ อาห.

บุรุษเปลี้ย กลา่วว่า “พ่อ เราไม่อาจให้ได้.” 
“น สกฺกา ตาต ทาตุำ -อิติ.

เขาถูกบุรุษเปลี้ยน้ันห้ามแล้ว คิดว่า “ช่างเถอะ, เราจกัยังบุรุษเปลี้ยน้ันให้ยินดี” 
จึงทำากิจมีการนวดมือและเท้าเป็นต้น แก่บุรุษเปลี้ยน้ันอยู่  ให้บุรุษเปลี้ยน้ันยินดีแล้ว สิ้นกาลนาน วิงวอนบ่อยๆ แล้ว.
โส เตน ปฏิกฺขิตฺโต “โหตุ, อาราเธสฺสามิ นำ -อติิ ตสฺส หตฺถปาทปริกมฺมาทีนิ กโรนฺโต จิรสฺสำ ตำ อาราเธตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจิ.

บุรุษเปลี้ยคิดว่า “คนน้ีมีอุปการะแก่เราเหลือเกิน” จึงมิอาจเพื่อห้ามเขาได้ ให้เขาศึกษาศิลปะแล้ว กลา่วว่า 
“พ่อ ศิลปะของท่านสำาเร็จแล้ว,  บัดน้ี ท่านจักทำาอะไรเล่า?”
ปีฐสปฺปิ “อยำ เม อตวิิย อุปการโก -อติิ ตำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺโต สิปฺปํ สิกฺขาเปตวฺา 
“นิปฺผนฺนำ เต ตาต สิปฺปํ, อิทานิ กึ กริสฺสสิ -อิติ อาห.

บุรุษ. ข้าพเจ้าจกัไปทดลองศิลปะในภายนอก.
“พหิ คนฺตวฺา สิปฺปํ วีมำสิสฺสามิ -อิติ.

บุรุษเปลี้ย. ทา่นจักทำาอย่างไร?
“กึ กริสฺสสิ -อิติ.

บุรุษ. ข้าพเจ้าจกัดีดแม่โคหรือมนุษย์ให้ตาย.
“คาวึ วา มนุสฺสำ วา ปหรติฺวา มาเรสฺสามิ -อิติ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๕.  ตทฏฺฐกถา.  ๒/๒๗๖.
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บุรุษเปลี้ย กลา่วว่า “พ่อ เมื่อคนฆ่าแม่โค สินไหมมีอยู่ ๑๐๐,  เมื่อฆ่ามนุษย์ สินไหมมีอยู่ ๑ พัน, 
ท่านแม้ทั้งบุตรและภรรยา จักไม่อาจเพื่อจะปลดเปลื้องสินไหมน้ันได้, ทา่นจงอย่าฉิบหายเสียเลย;  
เมื่อท่านประหารบุคคลใด ไม่ต้องเสียสินไหม,  ทา่นจงตรวจดูใครๆ ผู้หามารดาบิดามิได้เช่นน้ัน.” 
“ตาต คาวึ มาเรนฺตสฺส สตำ ทณฺโฑ โหติ, มนุสฺสำ มาเรนฺตสฺส สหสฺสำ, ตฺวำ สปุตตฺทาโรปิ ตำ นิตฺถริตุำ น สกฺขิสฺสสิ, มา วินสฺส, 
ยมฺหิ ปหเฏ, ทณฺโฑ นตฺถิ, ตาทิสำ นิมฺมาตาปิติกำ กญฺจิ อุปธาเรหิ -อิติ.

บุรุษน้ัน รับวา่ “ดีละ” แล้วเอากรวดใสพ่ก เที่ยวเลือกดูบุคคลเช่นน้ันอยู่ 
เห็นแม่โคแล้ว ไม่อาจดดีได้ ด้วยคดิวา่ “แม่โคน้ีมีเจ้าของ,”  
เห็นมนุษย์แล้วไม่อาจดีดได้ ดว้ยคิดว่า “คนน้ีมีมารดาบิดา.”
โส “สาธุ -อิติ สกฺขเร อุจฺฉงฺเค กตวฺา ตาทิสำ อุปธารยมาโน วิจรนฺโต คาวึ ทิสวฺา “อยำ สสฺสามิกา -อิติ ปหรติุำ น วิสหิ, 
มนุสฺสำ ทิสวฺา “อยำ สมาตาปิติโก -อติิ ปหริตุำ น วิสหิ.

ก็โดยสมัยน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้า ช่ือว่าสุเนตตะ อาศัยพระนคร อยูใ่นบรรณศาลา.
เตน จ สมเยน สุเนตฺโต  นาม ปจฺเจกพุทฺโธ นครำ นิสฺสาย ปณฺณสาลายำ วิหรติ.

บุรุษน้ัน เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน ผูเ้ข้าไปเพื่อบิณฑบาต ยืนอยู่ที่ระหวา่งประตูพระนคร จึงคิดว่า 
“พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ี เป็นผู้ไม่มีมารดาบิดา, 
เมื่อเราดดีผู้น้ี ไม่ต้องมีสินไหม, เราจักดีดพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ี ทดลองศิลปะ” ดังน้ีแล้ว 
จึงดดีก้อนกรวดไป หมายช่องหูเบ้ืองขวาของพระปัจเจกพุทธเจา้.
โส ตำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺตำ นครทฺวารนฺตเร ฐิตำ ทิสฺวา “อยำ นิมฺมาตาปิติโก, อิมสฺมึ ปหเฏ, ทณฺโฑ นตฺถิ, 
อิมำ ปหริตวฺา สิปฺปํ วีมำสิสฺสามิ -อิติ ปจฺเจกพุทธฺสฺส ทกฺขิณกณฺณโสตำ สนฺธาย สกฺขรำ ขิปิ.๑ 

ก้อนกรวดเข้าไปโดยช่องหูเบ้ืองขวา ทะลุออกโดยช่องหูเบ้ืองซ้าย.
ทกฺขิเณน กณฺณโสเตน ปวิสิตวฺา วาเมน นิกฺขมิ.

ทุกขเวทนาเกิดข้ึนแล้ว.
ทุกฺขา เวทนา อุปฺปชฺชิ.

พระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่อาจจะเที่ยวไปเพื่อภิกษาได้, จึงไปสู่บรรณศาลาโดยอากาศ ปรินิพพานแล้ว.
ปจฺเจกพุทฺโธ ภกิฺขาย จริตุำ นาสกฺขิ, อากาเสน ปณฺณสาลำ คนฺตวฺา ปรินิพพฺายิ.

พวกมนุษย์เมื่อพระปัจเจกพุทธเจา้ไม่มา คิดวา่ “ความไม่ผาสกุอะไรๆ จักมี” จึงไปที่บรรณศาลาน้ัน 
เห็นท่านปรินิพพานแล้วร้องไห้ครำ่าครวญแล้ว.
มนุสฺสา ปจฺเจกพุทฺเธ อนาคจฺฉนฺเต “กิญฺจิ อผาสุกำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา ตตฺถ คนฺตวฺา ตำ ปรินิพฺพตุำ ทิสวฺา โรทึสุ ปริเทวึสุ.

แม้บุรุษน้ัน เห็นมหาชนไปอยู่ ไปที่บรรณศาลาน้ันแล้ว จำาพระปัจเจกพุทธเจา้ได้ จึงกลา่ววา่ 
“พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์น้ี เมื่อเข้าไปเพื่อบิณฑบาต พบเราทีร่ะหว่างประตู, 
เราเมื่อจะทดลองศิลปะของตน จึงประหารพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ี.” 

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สาติ อตฺถิ.  ม. โส.
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โสปิ มหาชนำ คจฺฉนฺตำ ทิสฺวา ตตฺถ คนฺตวฺา ปจฺเจกพุทธฺำ สญฺชานิตฺวา 
“อยำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต ทฺวารนฺตเร มม สมฺมุขีภูโต, อหำ อตตฺโน สิปฺปํ วีมำสนฺโต อิมำ ปหรึ -อิติ อาห.

พวกมนุษย์ กลา่วว่า “ได้ยินว่า คนชั่วน้ี ประหารพระปัจเจกพทุธเจ้า, พวกท่านจงจับๆ” 
โบยให้บุรุษน้ันถึงความสิ้นชวีิตในที่น้ันเอง.
มนุสฺสา “อิมินา กริ ปาเปน ปจฺเจกพุทฺโธ ปหโฏ, คณฺหถ, คณฺหถ -อิติ โปเถตฺวา ตตฺเถว นำ ชีวติกฺขยำ ปาเปสุำ.

บุรุษน้ัน เกิดในอเวจี ไหม้แล้ว จนแผ่นดินใหญ่น้ีหนาข้ึนโยชน์หน่ึง 
บังเกิดเป็นสัฏฐิกูฏเปรต ที่ยอดภูเขาคิชฌกูฏ ดว้ยผลกรรมที่เหลือ.
โส อวีจิมฺหิ นิพพฺตตฺิตวฺา, ยาวายำ มหาปฐวี โยชนำ อุสฺสนฺนา, ตาว ปจติฺวา 
วิปากาวเสเสน คชิฺฌกูฏมตฺถเก สฏฺฐิกูฏเปโต หุตวฺา นิพฺพตฺติ.

[พระศาสดาตรสัสอนพวกภกิษุ]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ีของเปรตน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ศิลปะหรือความเป็นอิสระ เมื่อเกิดข้ึนแก่ผู้ชื่อว่าคนพาล ย่อมเกดิข้ึนเพื่อความฉิบหาย,  
ดว้ยว่า คนพาลได้ศิลปะหรือความเป็นอิสระแล้ว ย่อมทำาความฉิบหายแกต่นถ่ายเดียว” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อิมมสฺส๑ ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา “ภิกฺขเว พาลสฺส นาม สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา อุปฺปชฺชมานำ อนตฺถาย อุปฺปชฺชติ, 
พาโล หิ สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา ลภติฺวา อตตฺโน อนตฺถเมว กโรติ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ความรู้ยอ่มเกิดแก่คนพาล เพียงเพื่อความฉิบหายเท่าน้ัน, 
ความรู้น้ัน ยังหัวคิดของเขาให้ตกไป ย่อมฆ่าส่วนสุกกธรรม๒ของคนพาลเสีย.”

“ยาวเทว อนตฺถาย ญตตฺำ พาลสฺส ชายติ
หนฺติ พาลสฺส สกฺุกำสำ มุทฺธมสฺส วิปาตยำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

ศัพทว์่า ยาวเทว ในคาถาน้ันเป็นนิบาต ในอรรถคือความกำาหนดซ่ึงแดน.
ตตฺถ ยาวเทว -อติิ อวธิปริจฺเฉทนตฺเถ นิปาโต.

ภาวะคือความรู้ ช่ือวา่ ญตฺตำ.
ญตฺตำ -อิติ ชานนภาโว.

บุคคลย่อมรู้ศิลปะแม้ใด, หรือบุคคลดำารงอยู่ในความเป็นใหญ่ใด หรือด้วยความถึงพร้อมดว้ยยศใด 
อันชนย่อมรู้จกั คือปรากฏ ได้แก่เป็นผู้โด่งดัง,  คำาวา่ ญตฺตำ น้ี เป็นชื่อแห่งความเป็นใหญ่ และความถึงพร้อมดว้ยยศน้ัน.
ยมฺปิ สิปฺปํ ชานาติ ยมฺหิ วา อิสฺสริเย ยาย วา ยสสมฺปตฺติยา๓ ฐิโต ชเนน ญายติ ปากโฏ ปญฺญาโต โหติ, ตสฺเสตำ นามำ.

๑ สี. อิมำ ตสฺส.  ม. ตสฺส อิมำ.  ยุ. อิมมสฺส.
๒ ธรรมขาว, กุศลธรรม
๓ สี. ยุ. … อิสฺสริเย ยเส สมฺปตฺติยญฺจ.
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แท้จริง ศิลปะหรือความเป็นใหญ่เป็นต้น ย่อมเกิดแก่คนพาล เพื่อความฉิบหายถ่ายเดียว 
คือคนพาลน้ัน อาศัยศิลปะเป็นต้นน้ัน ย่อมทำาความฉิบหายแก่ตนอยา่งเดียว.
สิปฺปํ วา หิ อิสฺสริยาทิภาโว วา พาลสฺส อนตฺถาเยว ชายติ ตำ นิสฺสาย โส อตตฺโน อนตฺถเมว กโรติ.

บทว่า หนฺติ ได้แก่ ให้พินาศ.
หนฺติ -อิติ วินาเสติ.

บทว่า สุกกฺำสำ คือ ส่วนแห่งกุศล. 
อธิบายว่า ก็ศิลปะหรือความเป็นใหญ่ เมื่อเกิดข้ึนแก่คนพาล ย่อมเกิดข้ึนฆ่าส่วนอันเป็นกุศลอย่างเดียว.
สุกกฺำสำ -อิติ กุสลโกฏฺฐาสำ.  พาลสฺส หิ สิปฺปํ วา อิสฺสริยำ วา อุปฺปชฺชมานำ กุสลโกฏฺฐาสำ ฆาเตนฺตเมว อุปฺปชฺชติ.

บทว่า มุทฺธำ น้ี เป็นชื่อของปัญญา.
มุทฺธำ -อิติ ปญฺญาเยตำ นามำ.

บทว่า วิปาตยำ คือ กำาจัดอยู่. 
อธิบายว่า ก็ความรู้น้ัน ฆ่าสว่นกุศลของคนพาลน้ัน ยังมทุธา กล่าวคือปัญญา ให้ตกไป คือขจัดอยู่น้ันแหละ ชื่อวา่ฆ่า.
วิปาตยำ -อิติ วิทธฺำสมานำ.  ตสฺส หิ ตำ สกฺุกำสำ หนนฺตำ ปญฺญาสงฺขาตำ มุทธฺำ วินิปาเตนฺตำ วทิฺธำเสนฺตเมว หนติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องสัฏฐกิูฏเปรต จบ.
สฏฺฐกิูฏเปตวตฺถุ.
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๑๔. เรือ่งพระสุธรรมเถระ
๑๔. สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุธรรมเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย” 
เป็นต้น.
“อสนฺตำ ภาวมจิฺเฉยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุธมฺมตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม]

ก็เทศนาตั้งข้ึนแล้ว ในมจัฉิกาสัณฑนคร จบแล้วในกรุงสาวัตถี.
เทสนา ปน มจฺฉิกาสณเฺฑ สมุฏฐฺาย สาวตฺถิยำ นิฏฺฐิตา.

ความพิสดารว่า จิตตคฤหบดี ในมจัฉิกาสัณฑนคร เห็นพระมหานามเถระ ภายในพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ 
เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระแล้ว จึงรับบาตร นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือน ให้ฉันแล้ว 
ในกาลเสรจ็ภัตกจิ สดับธรรมกถา บรรลโุสดาปัตติผลแล้ว 
เป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ใคร่เพื่อจะทำาอุทยานของตน อันชื่อว่าอัมพาฏกวันให้เป็นสังฆาราม 
จึงหลั่งนำ้าลงไปในมือของพระเถระ มอบถวายแล้ว.
มจฺฉิกาสณฑฺนครสฺมึ หิ จิตฺโต คหปติ ปญฺจวคฺคิยานำ อพฺภนฺตรำ มหานามตฺเถรำ นาม ปิณฺฑาย จรมานำ ทิสฺวา 
ตสฺส อิริยาปเถ ปสีทติฺวา ปตฺตมาทาย เคหำ ปเวเสตฺวา โภเชตฺวา ภตฺตกจิฺจาวสาเน ธมฺมกถำ สณุนฺโต โสตาปตตฺิผลำ ปตฺวา 
อจลสทฺโธ หุตวฺา อมฺพาฏกวนนฺนาม อตฺตโน อุยฺยานำ สงฺฆารามำ กตฺตุกาโม เถรสฺส หตฺเถ อุทกำ ปาเตตฺวา นิยฺยาเทสิ.

ในขณะน้ัน มหาปฐพี ทำานำ้าที่สุด ก็หวั่นไหว ด้วยบอกเหตุวา่ “พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้ว.”
ตสฺมึ ขเณ “ปติฏฺฐิตำ พุทธฺสาสนำ -อิติ อุทกปริยนฺตำ กตวฺา มหาปฐวี กมฺปิ.

มหาเศรษฐี ให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยาน ได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกภิกษุผู้มาจากทิศทั้งปวงแล้ว.
มหาเสฏฺฐี อุยฺยาเน มหาวิหารำ กาเรตฺวา สพพฺทิสาหิ อาคตภิกฺขูนำ วิวฏทฺวาโร อโหสิ.

พระสุธรรมเถระ ได้เป็นเจา้อาวาสอยู่ในมัจฉิกาสัณฑ์.
มจฺฉิกาสณเฺฑ สธุมฺมตฺเถโร นาม เนวาสิโก อโหสิ.

[คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล]

โดยสมัยอื่น พระอัครสาวกทั้ง ๒ สดับกถาพรรณนาคุณของจติตคฤหบดีแล้ว 
ใคร่จะทำาความสงเคราะห์แก่คฤหบดีน้ัน จึงได้ไปสู่มัจฉิกาสัณฑนคร.
อปเรน สมเยน จิตฺตสฺส คุณกถำ สตฺุวา เทฺว อคคฺสาวกา ตสฺส สงฺคหำ กตตฺุกามา มจฺฉิกาสณฺฑำ อคมำสุ.

จิตตคฤหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ัน จึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน์ 
พาพระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันมาแล้ว นิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตน ทำาอาคันตกุวตัรแล้ว 
อ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีวา่ “ทา่นผู้เจริญ กระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อย.” 
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จิตฺโต คหปติ เตสำ อาคมนำ สุตฺวา อฑฺฒโยชนมคฺคำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เต อาทาย อตตฺโน วิหารำ ปเวเสตฺวา อาคนฺตุกวตฺตำ กตฺวา 
“ภนฺเต โถกำ ธมฺมกถำ โสตุกาโมมฺหิ -อติิ ธมฺมเสนาปตึ ยาจิ.

ครั้งน้ัน พระเถระกล่าวกะเขาว่า “อุบาสก อาตมะทั้งหลายเหน็ดเหน่ือยแล้วโดยทางไกล,  อน่ึง ทา่นจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิด”
ดังน้ีแล้ว ก็กล่าวธรรมกถาแกเ่ขา.
อถ นำ เถโร “อุปาสก อทฺธาเนนมฺหา กิลนฺตรูปา, อปิจ โถกำ สุณาหิ -อติิ ตสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ.

คฤหบดีน้ันฟังธรรมกถาของพระเถระอยู่แล บรรลุอนาคามิผลแล้ว.
โส เถรสฺส ธมฺมกถำ สุณนฺโต ว อนาคามิผลำ ปาปุณิ.

เขาไหวพ้ระอัครสาวกทั้ง ๒ แล้ว นิมนตว์่า “ท่านผู้เจริญ พรุ่งน้ีของท่าน (ทั้ง ๒) กับภิกษุพันรูป รับภิกษาที่เรือนกระผม” 
แล้วนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลังว่า “ท่านครับ พรุ่งน้ีแม้ทา่นก็พึงมากับพระเถระทั้งหลาย.”
โส เทฺว อคฺคสาวเก วนฺทติฺวา “ภนฺเต เสฺว ภกิฺขุสหสฺเสน สทฺธึ มม เคเห ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ นิมนฺเตตฺวา 
ปจฺฉา เนวาสิกำ สุธมฺมตฺเถรำ “ตุมฺเหปิ ภนฺเต เสฺว เถเรหิ สทฺธึ อาคจฺเฉยฺยาถ -อติิ นิมนฺเตสิ.

[พระสุธรรมเถระด่าคฤหบดี]

พระสุธรรมเถระน้ัน โกรธวา่ “อุบาสกน้ี นิมนต์เราภายหลัง” จึงห้ามเสีย  แม้อันคฤหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ห้ามแล้วน่ันแล.
โส “อยำ มำ ปจฺฉา นิมนฺเตติ -อติิ๑ กุทฺโธ ปฏิกฺขิปิตวฺา ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโนปิ ปฏิกฺขิปิเอว.

อุบาสก กล่าวว่า “ท่านจักปรากฏ ครับ” แล้วหลีกไป ในวันรุ่งข้ึนจดัแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตน.
อุปาสโก “ปญฺญายิสฺสถ ภนฺเต -อิติ ปกฺกมิตฺวา ปุนทิวเส อตฺตโน นิเวสเน มหาทานำ สชเฺชสิ.

ในเวลาใกล้รุ่งแล แมพ้ระสุธรรมเถระ คดิวา่ 
“คฤหบดี จัดแจงสักการะเช่นไรหนอแล เพื่อพระอัครสาวกทั้ง ๒?,  พรุ่งน้ีเราจักไปดู” 
แล้วได้ถือบาตรและจีวรไปสู่เรือนของคฤหบดีน้ันแตเ่ช้าตรู่.
สุธมฺมตฺเถโรปิ ปจฺจูสกาเลเยว “กีทิโส นุ โข คหปตินา อคฺคสาวกานำ สกฺกาโร สชฺชิโต? เสฺว คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส เคหำ อคมาสิ.

พระสุธรรมเถระน้ัน แม้อันคฤหบดี กล่าววา่ “นิมนต์น่ังเถิด ครับ” ก็กลา่วว่า “เราไม่น่ัง, จกัเที่ยวบิณฑบาต” 
แล้วตรวจดูสักการะอันคฤหบดีเตรียมไว้เพื่อ ๒ พระอัครสาวก ใคร่จะเสียดสีคฤหบดีโดยชาติ จึงกล่าววา่ 
“คฤหบดี สกัการะของท่านล้นเหลือ, ก็แต่ในสักการะน้ี ไม่มีอยู่อยา่งเดียวเท่าน้ัน.”
โส คหปตินา “นิสีทถ ภนฺเต -อิติ วุจจฺมาโนปิ “นาหำ นิสีทามิ ปิณฺฑาย จริสฺสามิ -อิติ วตวฺา 
อคฺคสาวกานำ ปฏิยาทิตสกกฺารำ โอโลเกตวฺา คหปตึ ชาติยา ฆฏฺเฏตกุาโม 
“อุฬาโร เต คหปติ สกฺกาโร, อปิเจตฺถ เอกญฺเญว นตฺถิ -อิติ อาห.

คฤหบดี. อะไร ครับ?
“กึ ภนฺเต -อิติ.

๑ สี. ยุ. นิมนฺเตสิ -อิติ.
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พระเถระ ตอบว่า “ขนมแดกงา คฤหบดี” ถูกคฤหบดรีุกรานดว้ยวาจาอุปมาด้วยกา โกรธแล้ว กลา่ววา่ 
“คฤหบดี น่ัน อาวาสของท่าน,  เราจกัหลีกไป.” 
แม้อันคฤหบดีห้ามถึง ๓ ครั้ง ก็หลีกไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลคำาทีจ่ิตตคฤหบดี และตนกลา่วแล้ว.
“ติลสงฺคุลิกา คหปติ -อิติ วตวฺา คหปตินา กาโกปมาย อปสาทิโต กุชฺฌิตวฺา “เอโส เต คหปติ อาวาโส, ปกฺกมิสฺสามหำ -อิติ 
วตฺวา ยาวตติยำ วาริยมาโนปิ ปกฺกมติฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา จติฺเตน จ คหปตินา อตตฺนา จ วตฺุตวจนำ อาโรเจสิ.

[พระสุธรรมเถระถกูสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม]

พระศาสดา ตรัสว่า “อุบาสก เป็นคนมีศรทัธาเลื่อมใส อันเธอด่าด้วยคำาเลว” ดังน้ีแล้ว 
ทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระน้ันน่ันแล แล้วรับสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม๑  
แล้วส่งไปว่า “เธอจงไป, ให้จิตตคฤหบดีอดโทษเสีย.” 
สตฺถา “ตยา อุปาสโก สทโฺธ ปสนฺโน หีเนน ขุำสิโต -อติิ ตสฺเสว โทสำ อาโรเปตฺวา ปฏิสารณียกมฺมำ กาเรตฺวา 
“คจฺฉ, จติฺตคหปตึ ขมาเปหิ -อิติ เปเสสิ.

พระเถระไปในที่น้ันแล้ว แม้กล่าววา่ “คฤหบดี น่ันโทษของอาตมะเท่าน้ัน, ท่านจงอดโทษแก่อาตมะเถิด” 
อันคฤหบดีน้ัน ห้ามวา่ “ผมไม่อดโทษ” เป็นผู้เก้อ ไม่อาจให้คฤหบดีน้ันอดโทษได้, จึงกลับมาสู่สำานักพระศาสดาอกีเทียว.
โส ตตฺถ คนฺตวฺา “คหปติ มยฺเหเวโส โทโส, ขมาหิ เม -อิติ วตวฺาปิ “นาหำ ขมามิ -อติิ เตน ปฏิกฺขิตฺโต 
มงฺกุภูโต ตำ ขมาเปตุำ นาสกฺขิ, ปุนเทว สตฺถุ สนฺติกำ ปจฺจาคมาสิ.

พระศาสดา แม้ทรงทราบว่า “อุบาสก จกัไม่อดโทษแกพ่ระสุธรรมน้ัน” ทรงดำารวิ่า 
“ภิกษุน้ี กระดา้งเพราะมานะ จงไปสู่ทาง ๓๐ โยชน์แล้วกลับมา” จึงไมท่รงบอกอุบายให้อดโทษเลย ทรงส่งไปแล้ว.
สตฺถา “นาสฺส อุปาสโก ขมิสฺสติ -อิติ ชานนฺโตปิ “มานตฺถทฺโธ เอส ตึสโยชนมคฺคำ คนฺตฺวา ปจฺจาคจฺฉตุ -อิติ 
ขมาปนุปายำ อนาจิกฺขิตฺวาว อุยฺโยเชสิ.

[สมณะไม่ควรทำามานะและริษยา]

ครั้นในกาลทีพ่ระสุธรรมเถระน้ันกลับมา พระศาสดา ประทานภิกษุผู้อนุทตูแก่เธอผู้นำามานะออกแลว้ ตรัสวา่ 
“เธอจงไปเถิด, ไปกับภิกษุน้ี จงให้อุบาสกอดโทษ” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ธรรมดาสมณะ ไม่ควรทำามานะหรือริษยาว่า ‘วิหารของเรา, ที่อยู่ของเรา, อุบาสกของเรา, อุบาสิกาของเรา’,  
เพราะเมื่อสมณะทำาอย่างน้ัน, เหล่ากิเลส มีริษยาและมานะเป็นต้น ย่อมเจริญ” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถสฺส ปุน อาคตกาเล นีหตมานสฺส อนุทูตำ ทตวฺา “คจฺฉ, อิมินา สทฺธึ คนฺตฺวา อุปาสกำ ขมาเปหิ -อติิ วตฺวา 
“สมเณน นาม ‘มยฺหำ วิหาโร, มยฺหำ นิวาสนฏฺฐานำ, มยฺหำ อุปาสโก, มยฺหำ อุปาสิกาโยติ มานำ วา อิสฺสำ วา กาตุำ น วฏฺฏติ, 
เอวำ กโรนฺตสฺส, หิ อิสฺสามานาทโย กิเลสา วฑฺฒนฺติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

๑ กรรมอันให้ระลึกถึงความผิด.
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“ภิกษุผูพ้าลพึงปรารถนาความยกยอ่งอันไม่มีอยู่  
ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาส 
และการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่น. 

“อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย ปุเรกฺขารญฺจ ภิกฺขุสุ 
อาวาเสสุ จ อิสฺสริยำ ปูชา ปรกุเลสุ จ

ความดำาริยอ่มเกิดข้ึนแก่ภิกษุผูพ้าลวา่ 
‘คฤหัสถ์และบรรพชติทั้ง ๒ จงสำาคัญกรรม อันเขาทำาเสร็จแล้ว 
เพราะอาศัยเราผู้เดียว จงเป็นไปในอำานาจของเราเทา่น้ัน’ 
ในกิจน้อยใหญ่ กจิไรๆ, ริษยาและมานะย่อมเจริญ (แก่เธอ).”

มเมว กต มญฺญนฺตุ คิหิปพพฺชติา อโุภ
มเมว อติวสา อสฺสุ กิจฺจากิจฺเจสุ กิสฺมิญฺจิ 
อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป อิจฺฉา๑ มาโน จ วฑฺฒติ -อติิ. 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อสนฺตำ  ความว่า 
ภิกษุผู้พาล พึงปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่ คือภิกษุผูพ้าล ไม่มีศรัทธา เป็นผู้ทุศีล สดับน้อย ไม่สงดั เกียจคร้าน 
มีสติไมต่ั้งมั่น มีจิตไม่มั่นคง มีปัญญาทราม ไม่ใช่ขีณาสพ 
ย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่น้ีว่า “ไฉนหนอ ชนพึงรู้จกัเราวา่ ‘ภิกษุน้ี มีศรัทธา มีศีล เป็นพหุสูต เป็นผู้สงัด 
ปรารภความเพียร มีสติตั้งมั่น มีจิตมั่นคง มีปัญญา เป็นพระขีณาสพ’” โดยนัยทีท่่านกล่าวไวใ้นปาปิจฉตานิทเทศ๒ ว่า 
“ภิกษุ เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลย ย่อมปรารถนาว่า ‘ชนจงรู้จักเราวา่ ‘ผู้มีศรัทธา’” เป็นต้น.
ตตฺถ อสนฺตำ -อติิ 
พาโล ภิกฺขุ อวิชฺชมานำ สมฺภาวนำ อิจฺเฉยฺย, 
อสฺสทฺโธว สมาโน ‘สทฺโธติ มำ ชโน ชานาตตูิ อิจฺฉติ -อติิ ปาปิจฺฉตานิทฺเทเส๓ วุตฺตนเยเนว 
พาโล อสฺสทฺโธ ทุสฺสโีล อปฺปสฺสุโต อววิิตฺโต กุสโีต อนุปฏฺฐิตสฺสติ อสมาหิโต ทุปฺปญฺโญ อกฺขีณาสโว สมาโน อโห วต มำ ชโน 
‘อยำ สทฺโธ สีลวา พหุสฺสุโต ปวิวติฺโต อารทฺธวิริโย อุปฏฺฐิตสฺสติ สมาหิโต ปญฺญวา 
ขีณาสโวติ ชาเนยฺย -อติิ อิมำ อสนฺตำ สมฺภาวนำ อิจฺฉติ.

บทว่า ปุเรกฺขารำ คือ ซ่ึงบริวาร.
อธิบายว่า ภกิษุผู้พาล ตั้งอยูใ่นความประพฤติดว้ยอำานาจความอยากอยา่งน้ีว่า 
“ไฉนหนอ ภิกษุในวิหารทั้งสิ้น พึงแวดล้อมเราถามปัญหาอยู่” ช่ือวา่ ย่อมปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย.
ปุเรกฺขารำ -อติิ ปรวิารำ. 
อโห วต มำ สกลวิหาเร ภิกฺขู ปริวาเรตวฺา ปญฺหำ ปุจฺฉนฺตา วิหเรยฺยุำ -อิติ เอวำ อิจฺฉาจาเร ฐตฺวา ปุเรกฺขารญฺจ ภิกฺขูสุ อจิฺฉติ.

๑ ปาลิยำ อิสฺส -อิติ ทิสฺสติ.
๒ อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
๓ อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
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บทว่า อาวาเสสุ ได้แก่ ในอาวาสอันเป็นของสงฆ์.
อธิบายว่า 
ภิกษุผู้พาล จดัเสนาสนะประณตีในท่ามกลางวิหาร เพื่อภิกษุทั้งหลายมีภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตน 
ดว้ยบอกว่า “พวกท่าน จงอยู่ในเสนาสนะน้ี”  
ส่วนตนเกียดกันเสนาะสนะที่ดี จักเสนาสนะอันทรามและเสนาสนะอันอมนุษย์หวงแหนแล้ว ซ่ึงตั้งอยู่สุดทา้ย 
เพื่ออาคันตุกภิกษุที่เหลือทั้งหลาย ด้วยบอกวา่ “พวกทา่น จงอยู่ในเสนาสนะน้ี” 
ชื่อวา่ ย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาส.
อาวาเสสุ -อิติ สงฺฆิเกสุ จ อาวาเสสุ.

ยานิ วิหารมชฺเฌ ปณีตเสนาสนานิ ตานิ อตตฺโน สนฺทิฏฺฐสมฺภตฺตาทีนำ ภิกฺขูนำ ตุมฺเห อิธ วสถ -อิติ วิจาเรนฺโต 
สยมฺปิ วรเสนาสนำ ปลิพุทฺธนฺโต เสสานำ อาคนฺตุกภิกฺขูนำ ปจฺจนฺติมานิ ลามกเสนาสนานิ เจว อมนุสฺสปริคฺคหิตานิ จ 
“ตุมฺเห อิธ วสถ -อติิ วิจาเรนฺโต  อาวาเสสุ จ อิสฺสริยำ อจิฺฉติ.

บาทพระคาถาว่า ปูชา ปรกุเลสุ จ  ความว่า 
ภิกษุผู้พาลย่อมไม่ปรารถนาการบูชาดว้ยปัจจัย ๔ ในสกุลของมารดาและบิดาเลย และของพวกญาตกิ็ไม่ปรารถนา.  
(แต่) ย่อมปรารถนาในสกุลของชนเหล่าอื่นเท่าน้ัน อย่างน้ีวา่ 
“ไฉนหนอ ชนเหล่าน้ี พึงถวายแก่เราคนเดียว ไม่พึงถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่น.”
ปูชา ปรกุเลสุ จ -อติิ เนว มาตาปิตูนำ น ญาตกานำ ปเรสำเยว กุเลสุ “อโห วติเม มยฺหเมว ทเทยฺยุำ, น อญฺเญสำ -อิติ เอวำ 
จตุปฺปจฺจยปูชำ อิจฺฉติ.

บาทพระคาถาว่า มเมว กตมญฺญนฺตุ  ความว่า 
ก็ความดำาริ ย่อมเกิดข้ึนแก่ภิกษุผูพ้าลใดวา่ 
“พวกคฤหัสถ์และบรรพชติ แม้ทั้ง ๒ จงสำาคัญกิจอันตนทำาแล้ว คือที่สำาเรจ็แล้วเพราะอาศัยเราเทา่น้ัน” ด้วยความประสงค์ 
อย่างน้ีวา่ “นวกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่เขาทำาแล้วในวิหาร ด้วยสามารถการทำานวกรรมมีโรงอุโบสถเป็นต้น, 
นวกรรมน้ันทั้งหมด อันพระเถระของพวกเราทำาแล้ว.”
มเมว กต มญฺญนฺตุ -อิติ ยสฺส จ พาลสฺส “ยงฺกิญฺจิ วิหาเร อุโปสถาคาราทิกรณวเสน กตำ นวกมฺมำ ตำ สพพฺำ อมฺหากำ เถเรน กตำ -
อิติ เอวำ “คิหี จ ปพฺพชติา จ อุโภปิ มเมว นิสฺสาย กตำ ปรินิฏฺฐติำ มญฺญนฺตุ -อติิ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ.

บาทพระคาถาว่า มเมว อติวสา อสฺสุ  ความว่า ความดำาริย่อมเกิดข้ึน (แก่ภิกษุผูพ้าลน้ัน) วา่ 
“คฤหัสถ์และบรรพชติแม้ทั้งหมด จงเป็นไปในอำานาจของเราแต่ผู้เดียว  
คือ พาหนะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลาย เป็นต้นว่า เกวียน โค พร้า ขวาน 
หรือโดยที่สุดกจิทั้งหลายเป็นต้นวา่ อุ่นแม้เพียงข้าวยาคูแล้วดื่ม อันคฤหัสถ์และบรรพชิตจะพึงไดก้็ตามเถิด,  
แต่บรรดากจิน้อยและกิจใหญ่ คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่ เห็นปานน้ี 
คฤหัสถ์และบรรพชติทั้งหลาย จงเป็นไปในอำานาจของเราเท่าน้ัน ในกจิไรๆ คือ แม้ในกจิอย่างหน่ึง.  
อธิบายว่า จงถามเราเท่าน้ันแล้วจึงทำา.”
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มเมว อตวิสา อสฺสุ -อติิ คิหี จ ปพฺพชิตา จ สพฺเพปิ มเมว วเส วตตฺนฺตุ, 
สกฏโคณวาสีผรสุอาทีนิ วา ลทฺธพฺพานิ โหนฺตุ อนฺตมโส ยาคุมตตฺมฺปิ ตาเปตฺวา ปิวนาทีนิ วา เอวรูเปสุ กิจฺจากิจฺเจสุ 
ขุทฺทกมหนฺเตสุ กรณีเยสุ กิสฺมิญฺจิ เอกกจิฺเจปิ มเมว วเส วตตฺนฺตุ, มญฺเญว อาปุจฺฉิตฺวา กโรนฺตุ -อติิ สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ.

สองบทว่า อิติ พาลสฺส  ความว่า 
ความอยากน้ัน และความดำาริเห็นปานน้ี ย่อมเกดิข้ึนแก่ภิกษุผู้พาลใด, 
วิปัสสนามรรคและผล ย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่ภิกษุผูพ้าลน้ัน, 
แต่ตัณหาซ่ึงบังเกดิข้ึนในทวาร ๖ และมานะ ๙ อยา่ง๑ ย่อมเจริญแก่ภิกษุผูพ้าลน้ันอย่างเดียว 
เหมือนนำ้าเจริญแก่ทะเล ในเวลาพระจันทร์ข้ึน ฉะน้ัน๒.
อิติ พาลสฺส -อติิ ยสฺส พาลสฺส สา จ๓ อิจฺฉา อยญฺจ เอวรูโป สงฺกปฺโป อุปฺปชฺชติ, ตสฺส เนว วิปสฺสนา น มคฺคผลานิ วฑฺฒนฺติ, 
เกวลำ ปนสฺส ฉนฺทาทโย๔ สมุทฺทสฺส อุทกำ วิย ฉสุ ทฺวาเรสุ อุปฺปชฺชนกตณฺหา เจว นววธิมาโน จ วฑฺฒติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

[พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต]

แม้พระสธุรรมเถระ ฟังพระโอวาทน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา ลุกข้ึนจากอาสนะ ทำาประทักษิณแล้ว 
ไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตน้ัน ทำาคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสก ยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว.
สุธมฺมตฺเถโรปิ อิมำ โอวาทำ สตฺุวา สตฺถารำ วนฺทติฺวา อุฏฺฐายาสนา ปทกฺขิณำ กตวฺา เตน อนุทูเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ คนฺตฺวา 
อุปาสกสฺส จกฺขุปเถ อาปตฺตึ ปฏิกฺกริตวฺา อุปาสกำ ขมาเปสิ.

พระสุธรรมเถระน้ัน อันอุบาสกให้อดโทษด้วยคำาว่า “กระผมอดโทษครับ, ถ้าโทษของกระผมมี, ขอท่านจงอดโทษแก่กระผม”
ตั้งอยู่ในพระโอวาท ที่พระศาสดาประทานแล้ว โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็บรรลพุระอรหัต พรอ้มด้วยปฏิสัมภิทาแลว้.
โส อุปาสเกน “ขมามหำ ภนฺเต, สเจ มยฺหำ โทโส อตฺถิ, ขมถ เม -อิติ ปฏิกฺขมาปิโต สตฺถารา ทินฺเน โอวาเท ฐตฺวา 
กติปาเหเนว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[จิตตคฤหบดีไปเฝ้าพระศาสดา]

ฝ่ายอุบาสก คิดว่า “เรายังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลย บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว, 
ไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกัน ดำารงอยูใ่นอนาคามิผล, เราควรเฝ้าพระศาสดาโดยแท้.” 
อุปาสโกปิ จินฺเตสิ “มยา สตฺถารำ อทิสฺวาว โสตาปตฺติผลำ ปตฺตำ, อทิสฺวาเยว อนาคามิผเล ปติฏฺฐิโต, 
สตฺถารเมว ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อติิ.

๑ มานะ ๙ อย่าง ดพูิสดารในธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒.
๒ นี้แปลตามฉบับสีหลและยโุรป แต่ตามฉบับของเราท่ีใช้อยู่ เวลาแปลเติม นิสฺสาย เข้ามา.  

แปลว่า ตัณหาอันจะอาศัยฉนัทะเป็นต้น เกิดขึน้ในทวาร ๖ และมานะ ๙ อย่างย่อมเจริญแก่..., สี. ยุ. ฉนฺทาทโย เป็น จนฺโททเย.
๓ สี. ม. ยุ. ยา จ.
๔ สี. ยุ. จนฺโททเย. ตำ ยุตฺตตรำ.
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คฤหบดีน้ัน ให้เทียมเกวียน ๕๐๐ เล่ม เต็มดว้ยวัตถุมีงา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้ว 
ให้บอกแก่หมู่ภิกษุว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายใด ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา, พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายน้ันจงไป, 
จักไม่ลำาบากดว้ยบิณฑบาตเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณี ทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแกพ่วกอุบาสกิา.
โส ติลตณฺฑุลสปฺปิผาณิตวตฺถจฺฉาทนาทิปุณฺณานิ ปญฺจ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา 
“เย สตฺถารำ ทฏฺฐกุามา, คจฺฉนฺตุ, ปิณฺฑปาตาทีหิ น กิลมิสฺสนฺติ -อิติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาโรจาเปตฺวา 
ภิกฺขุนีสงฺฆสฺสปิ อุปาสกานมฺปิ อุปาสกิานมฺปิ อาโรจาเปสิ.

ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๕๐๐ อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ ออกไปกับคฤหบดีน้ัน.
เตน สทฺธึ ปญฺจสตา ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ อุปาสกา จ อุปาสกิาโย จ นิกฺขมึสุ.

เขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องน้อยหน่ึง ดว้ยข้าวยาคูและภัตเป็นต้น ในหนทาง ๓๐ โยชน์ 
เพื่อชน ๓ พันคน คือ เพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่าน้ันน่ันแล และเพื่อบริษัทของตน.
โส “เตสญฺเจว อตตฺโน จ ปริสาย -อติิ ติณฺณำ ชนสหสฺสานำ, ยถา ตึสโยชนมคฺเค ยาคุภตฺตาทีหิ กิญฺจิ เวกลฺลำ นาโหสิ, 
ตถา สำวิทหิ.

ฝ่ายพวกเทวดา ทราบความที่อุบาสกน้ันออกไปแล้ว ปลูกค่ายทีพ่ักไวทุ้กๆ โยชน์ 
บำารุงมหาชนน้ันดว้ยอาหารวตัถุ มีข้าวยาคู ของควรเคี้ยว ภัตและนำ้าดื่มเป็นต้น อันเป็นทิพย์.
ตสฺส ปน นิกฺขนฺตภาวำ ญตฺวา โยชเน โยชเน เทวตา ขนฺธาวารำ พนฺธิตวฺา 
ทิพฺเพหิ ยาคุขชฺชกภตตฺปานกาทีหิ ตำ มหาชนำ อุปฏฺฐหึสุ.

ความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรๆ มิได้มีแล้วแก่ใครๆ.
กสฺสจิ เกนจิ เวกลฺลำ นาโหสิ.

มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บำารุงอยู่อย่างน้ัน เดินทางไดว้ันละโยชน์ๆ โดยเดือนหน่ึงก็ถึงกรุงสาวตัถี.
เอวำ เทวตาหิ อุปฏฺฐิยมาโน เทวสิกำ โยชนำ คจฺฉนฺโต มาเสน สาวตฺถึ ปาปุณิ.

เกวียนทั้ง ๕๐๐ เล่ม ยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมน้ันแหละ.
ปญฺจ สกฏสตานิ ยถาปูราเนว อเหสุำ.

คฤหบดี ได้สละบรรณาการ อันพวกเทวดาน่ันแลและมนุษย์ทั้งหลายนำามา ไปแล้ว.
เทวตาหิ เจว มนุสฺเสหิ จ อภิหฏปณฺณาการำ วิสฺสชฺเชนฺโต อคมาสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์]

พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระว่า 
“อานนท์ ในเวลาบ่ายวันน้ี จิตตคฤหบดี อันอุบาสก ๕๐๐ ห้อมล้อมแล้ว จกัมาไหว้เรา.”
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาห๑ “อานนฺท อชฺช วฑฺฒมานกจฺฉายาย จิตโฺต คหปติ ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต อาคนฺตฺวา มำ วนฺทิสฺ
สติ -อติิ.

๑ สี. ยุ. อามนฺเตสิ.
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พระอานนท์. พระเจา้ข้า ก็ในกาลที่จติตคฤหบดีน้ัน ถวายบังคมพระองค์ ปาฏิหาริย์ไรๆ จักมีหรือ?
“กึ ปน ภนฺเต ตสฺส ตุมฺหากำ วนฺทนกาเล กิญจฺิ ปาฏิหาริยำ ภวิสฺสติ -อิติ.

พระศาสดา. จกัมี อานนท์. 
“ภวิสฺสติ อานนฺท -อติิ.

อานนท์. ปาฏิหาริย์อะไร? พระเจา้ข้า.
“กึ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ในกาลที่จติตคฤหบดีน้ัน มาไหว้เรา  
ฝนลูกเห็บแห่งดอกไม้ทพิย์ มีสี ๕ สี จักตกโดยถ่องแถว๑ประมาณเพียงเข่า 
ในประเทศประมาณ ๘ กรีส โดยวธิีนับอย่างของหลวง.

“ตสฺส อาคนฺตวฺา มำ วนฺทนกาเล ราชมาเนน อฏฺฐกรีสมตฺเต ปเทเส ชนฺนุมตฺเตน โอธินา ปญฺจวณฺณานำ ทพิฺพปุปฺผานำ ฆนวสฺสำ 
วสฺสิสฺสติ -อติิ.

ชาวเมือง ฟังข่าวน้ันแล้ว คิดว่า “ได้ยินว่า จิตตคฤหบดีผู้มีบุญมากอยา่งน้ัน จักมาถวายบังคมพระศาสดาวันน้ี, 
เขาวา่ปาฏิหาริย์เห็นปานน้ี จักมี, แม้พวกเรา จักได้เห็นผู้มีบุญมากน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่ ๒ ข้างทาง.
ตำ กถำ สุตวฺา นครวาสิโน “เอวำ มหาปุญฺโญ กิร จิตฺโต นาม คหปติ อาคนฺตฺวา อชฺช สตฺถารำ วนฺทิสฺสติ, 
เอวรูปํ กริ ปาฏิหาริยำ ภวิสฺสติ, มยมฺปิ ตำ มหาปุญฺญำ ทฏฺฐุำ ลภิสฺสาม -อิติ ปณฺณาการำ อาทาย มคฺคสฺส อโุภสุ ปสฺเสสุ อฏฐฺำสุ.

ในกาลที่จิตตคฤหบดีมาใกล้วิหาร ภิกษุ ๕๐๐ รูปมาถึงก่อน.
วิหารสมีปํ อาคตกาเล ปญฺจ ภกิฺขุสตานิ ปฐมำ อาคมึสุ.

จิตตคฤหบดี กล่าวกะพวกอุบาสิกาว่า “แม่ทั้งหลาย พวกทา่นจงมาข้างหลัง” แล้ว  
ส่วนตนอันอุบาสก ๕๐๐ แวดลอ้มแล้ว ได้ไปสู่สำานักของพระศาสดา. 
จิตฺโต คหปติ “อมฺมา ตุมฺเห ปจฺฉโต อาคจฺฉถ -อติิ อุปาสิกาโย วตวฺา สยำ ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

ก็ชนทั้งหลายผู้ยืนกด็ี น่ังกด็ี ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย มิได้มีข้างน้ีหรือข้างโน้น, 
ย่อมยืนอยู่แน่นขนัดเทียวใน ๒ ข้างแห่งพุทธวิถี.
พุทธฺานำ สมฺมุขฏฺฐาเน ปน ฐิตา วา นิสินฺนา วา น อโิต เอโต๒ วา โหนฺติ, พุทธฺวีถิยา ทฺวีสุ ปสฺเสสุ นิจฺจลาว ติฏฺฐนฺติ.

จิตตคฤหบดี ก้าวลงสูพุ่ทธวิถีใหญ่แล้ว.
จิตฺโต คหปติ มหนฺตำ พุทธฺวีถึ โอกฺกมิ.

ที่อันพระอริยสาวกผู้บรรลุผล ๓ แลดูๆ หวั่นไหวแล้ว.
ตีณิ ผลานิ ปตฺเตน อริยสาวเกน โอโลกิโตโลกติฏฺฐานำ กมฺปิ.

มหาชนแลดูแล้ว ด้วยคดิวา่ “เขาวา่ คนน่ันคือจติตคฤหบดี.” 

๑ แถวหรือแนวอันเป็นระเบยีบงดงาม
๒ สี. ม. ยุ. เอตฺโต.
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“เอโส กิร จิตโฺต คหปติ -อิติ มหาชโน โอโลเกสิ.

คฤหบดีน้ัน เข้าเฝ้าพระศาสดา เข้าไปภายในพระพทุธรัศมี มีวรรณะ ๖ 
จับพระบาทพระศาสดา ที่ข้อพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมแล้ว.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ฉพพฺณฺณานำ พุทธฺรำสีนำ อนฺโต ปวิสิตวฺา ทฺวีสุ โคปฺผเกสุ สตฺถุ ปาเท คเหตฺวา วนฺทิ.

ในขณะน้ันเอง ฝนดอกไม้มีประการดังกลา่วมา ตกแลว้.
ตำขณญฺเญว วุตฺตปฺปการำ ปุปฺผวสฺสำ วสฺสิ.

สาธุการพันหน่ึงเป็นไปแล้ว.
สาธุการสหสฺสานิ ปวตตฺึสุ.

[จิตตคฤหบดีถวายทาน]

คฤหบดีน้ัน อยู่ในสำานักพระศาสดาสิ้นเดือนหน่ึงแล ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพทุธเจ้าเป็นประธานทั้งสิ้น 
ให้น่ังในวิหารน่ันแหละ ถวายทานใหญ่แล้ว.
โส เอกมาสำ สตฺถุ สนฺติเก วสมาโนว สกลำ พทฺุธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ วิหาเรเยว นิสีทาเปตฺวา มหาทานำ อทาสิ.

ทำาภกิษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารน่ันแหละ บำารุงแล้ว.
อตตฺนา สทธฺึ อาคเตปิ อนฺโตวิหาเรเยว กตฺวา ปฏิชคฺคิ.

ไม่ต้องหยิบอะไรๆ ในเกวียนของตน แม้สักวันหน่ึง.
เอกทิวสำปิ อตฺตโน สกเฏสุ กิญฺจิ คเหตพฺพำ นาโหสิ.

ได้ทำากิจทกุอย่าง ด้วยบรรณาการ อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำามาเท่าน้ัน.
เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว สพฺพกจิฺจานิ อกาสิ.

จิตตคฤหบดีน้ัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ มาด้วยตั้งใจว่า ‘จักถวายทานแดพ่ระองค’์ ได้พักอยู่ในระหวา่งทางเดือนหน่ึง, 
เดือนหน่ึงของข้าพระองค์ล่วงไปแล้ว ในที่น้ี,  
ข้าพระองค์ ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรๆ ที่ข้าพระองค์นำามาเลย, ได้ถวายทาน สิ้นกาลเท่าน้ี 
ดว้ยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำามาเท่าน้ัน,  
แม้ถ้าข้าพระองค์น้ัน จักอยู่ในที่น้ีสิ้นปีหน่ึง, กจ็ักไม่ได้เพื่อจะถวายไทยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้, 
ข้าพระองค์ ปรารถนาจักถ่ายเกวียนแล้วไป, ขอพระองค์ จงโปรดให้บอกที่สำาหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิด.”
โส สตฺถารำ วนฺทิตวฺา อาห “ภนฺเต อหำ ‘ตุมฺหากำ ทานำ ทสฺสามตีิ อาคจฺฉนฺโต มาสำ อนฺตรามคฺเค อโหสึ, 
อิธ เม มาโส วีตวิตฺโต, มยา อาภตำ กิญฺจิ คเหตุำ น ลภามิ, เอตฺตกำ กาลำ เทวมนุสฺเสหิ อาภตปณฺณากาเรเนว ทานำ อทาสึ, 
โสหำ สเจปิ อิธ สำวจฺฉรำ วสิสฺสามิ, เนว มม เทยฺยธมฺมำ ทาตุำ ลภิสฺสามิ, สกฏานิ โอตาเรตฺวา คนฺตุำ อิจฺฉามิ, 
ปฏิสามนฏฺฐานำ เม อาโรจาเปถ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระว่า “อานนท์ เธอจงให้จดัที่แห่งหน่ึงให้วา่ง ให้แก่อุบาสก.” 
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อาห “อานนฺท อุปาสกสฺส เอกำ ปเทสำ ตุจฺฉำ กาเรตฺวา เทหิ -อติิ.
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พระเถระ ได้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
เถโร ตถา อกาสิ.

ได้ยินวา่ พระศาสดา ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ แก่จติตคฤหบดีแล้ว.
กปฺปิยภูมิ กิร จิตตฺสฺส คหปติโน อนุญฺญาตา.

[จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ]

ฝ่ายอุบาสกกับชน ๓ พัน ซ่ึงมาพร้อมกับตน เดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้ว.
อุปาสโกปิ อตตฺนา สทฺธึ อาคเตหิ ตีหิ ชนสหสฺเสหิ สทฺธึ ตจฺุฉสกเฏหิ ปุน มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

พวกเทวดาและมนุษย์ ลุกข้ึนแล้ว กล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้า ท่านทำากรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่า” ดังน้ีแล้ว 
ก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ.
เทวมนุสฺสา อุฏฺฐาย “อยฺย ตยา ตจฺุฉสกเฏหิ คมนกมฺมำ กตำ -อติิ สตฺตหิ รตเนหิ สกฏานิ ปูรยึสุ.

คฤหบดีน้ัน ได้บำารุงมหาชนดว้ยบรรณาการอันเขานำามาเพื่อตน ไปแล้ว.
โส อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรหิ มหาชนำ ปฏิชคฺคนฺโต อคมาสิ.

พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า จิตตคฤหบดี แม้เมื่อมาสู่สำานักของพระองค์ มาแล้วโดยเดือนหน่ึง; อยูใ่นที่น้ีเดือนหน่ึงเหมือนกัน, 
ได้ถวายทานดว้ยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำามาเท่าน้ัน สิ้นกาลเท่าน้ี; 
ได้ยินวา่ บัดน้ีคฤหบดีน้ัน ทำาเกวียน ๕๐๐ เล่ม ให้เปล่า จักไปโดยเดือนหน่ึงเหมือนกัน,  
ก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ลุกข้ึนแล้ว กลา่วแก่คหฤบดีน้ันวา่ ‘พระผู้เป็นเจ้า ทา่นทำากรรมคอืการเดินไปดว้ยเกวียนเปล่า’ 
ดังน้ีแล้ว ก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ,  
ได้ยินวา่ คฤหบดี บำารุงมหาชน ดว้ยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์ นำามาเพื่อตนน่ันแหละจักกลับไป;  
พระเจ้าข้า ก็สักการะน้ีเกิดข้ึนแก่คฤหบดีน่ันผู้มาสู่สำานักของพระองค์เท่าน้ันหรือ, หรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดข้ึนเหมือนกัน.”
อานนฺทตฺเถโร สตฺถารำ วนฺทติฺวา อาห “ภนฺเต ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺโตปิ มาเสน อาคโต, อิธาปิ มาสเมว วุตฺโถ, 
เอตฺตกำ กาลำ อาภตปณฺณากาเรเนว ทานำ อทาสิ, อิทานิ ปญฺจ สกฏสตานิ ตุจฺฉานิ กตฺวา มาเสเนว กริ คมิสฺสติ, 
เทวมนุสฺสา ปนสฺส อุฏฺฐาย “อยฺย ตยา ตุจฺฉสกเฏหิ คมนกมฺมำ กตนฺติ สกฏานิ สตตฺหิ รตเนหิ ปูรยึสุ, 
ปุน๑ อตฺตโน อาภตปณฺณากาเรเนว กริ มหาชนำ ปฏิชคฺคนฺโต คมิสฺสติ, 
กึ ปน ภนฺเต เอตสฺส ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺเสว อยำ สกฺกาโร อุปฺปชฺชติ, อุทาหุ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺชติ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ จติตคฤหบดีน้ันมาสู่สำานักของเรากด็ี ไป ณ ท่ีอื่นก็ดี สักการะย่อมเกิดข้ึนทั้งน้ัน, 
เพราะอุบาสกน้ี เป็นผู้มีศรทัธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ์, 
อุบาสกผู้เห็นปานน้ี ย่อมคบ (ไป) ประเทศใดๆ;  ลาภสักการะ ย่อมเกิดแก่เขาในประเทศน้ันๆ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคน้ีว่า
“อานนฺท มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺชเตว, อยญฺหิ อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน สมฺปนฺนสีโล, 
เอวรูโป, ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ, ตตฺถ ตตฺเถวสฺส ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺตติ -อติิ วตฺวา สตฺถา อิมำ ปกิณฺณกวคฺเค คาถมาห 

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร โส -อิติ อตฺถิ. ม. โส ปุน.
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“ผู้มีศรัทธา สมบูรณด์้วยศีล เพียบพร้อมดว้ยยศ และโภคะ 
คบประเทศใดๆ  ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศน้ันๆ; ทีเดียว.”

“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ยโสโภคสมปฺปิโต 
ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต -อติิ.

ก็เน้ือความแห่งพระคาถาน้ัน จกัแจ่มแจ้งในปกิณณกวรรคน้ันแล.
อตฺโถ ปนสฺสา ตตฺเถว อาวิภวิสฺสติ.

[บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี]

เมื่อพระศาสดา ตรัสอย่างน้ันแล้ว, พระอานนทเถระ จึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตคฤหบดี.
เอวำ วุตฺเต, อานนฺทตฺเถโร จติฺตสฺส ปุพพฺกมฺมำ ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสแกพ่ระอานนทเถระน้ัน จึงตรัสว่า
“อานนท์ จิตตคฤหบดีน้ี มีอภินิหารอันทำาไว้ แทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า ปทุมุตตระ 
ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกัป   
ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เกิดในสกุลของพรานเน้ือ ถึงความเจริญแล้ว 
วันหน่ึง เมื่อฝนตกอยู่ ถือหอกไปสู่ป่า เพื่อต้องการจะล่าเน้ือ ตรวจดูหมู่เน้ืออยู่ 
เห็นภิกษุรูปหน่ึง น่ังคลุมศีรษะ ที่เงื้อมเป็นเอง๑ แห่งหน่ึง จึงคดิว่า 
“พระผู้เป็นเจ้ารูปเดียว จักน่ังทำาสมณธรรม, เราจกันำาอาหารมา เพื่อพระผู้เป็นเจ้าน้ัน” ดังน้ีแล้ว รีบไปสู่เรือน 
ให้คนป้ิงเน้ือที่ตนนำามาเมื่อวาน ที่เตาแห่งหน่ึง ให้หุงข้าวที่เตาแห่งหน่ึง – 
อถสฺส สตฺถา กเถนฺโต อาห “อานนฺท อยำ ปทุมุตตฺรสฺส ภควโต ปาทมูเล กตาภินีหาโร กปฺปสตสหสฺสำ เทวมนุสฺเสสุ สำสริตวฺา 
กสฺสปพุทธฺกาเล มิคลุททฺกกุเล นิพพฺตฺโต วุฑฺฒิมนฺวาย 
เอกทิวสำ เทเว วสฺสนฺเต มิคมารณตฺถาย สตฺตึ อาทาย อรญฺญำ คนฺตวฺา มิเค โอโลเกนฺโต เอกสฺมึ อกตปพฺภาเร สีสำ ปารุปิตฺวา 
เอกำ ภิกฺขุำ นิสินฺนำ ทิสวฺา “เอโก อยฺโย สมณธมฺมำ กโรนฺโต นิสินฺโน ภวิสฺสติ, ภตฺตมสฺส อาหริสฺสามีติ 
เวเคน เคหำ คนฺตฺวา เอกสฺมึ อุทธฺเน หีโย อาภตมำสำ ปจาเปตฺวา เอกสฺมึ อุทธฺเน ภตฺตำ ปจาเปตฺวา – 

เห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวกอื่น รับบาตรของภิกษุแม้เหล่าน้ัน นิมนต์ให้น่ังเหนืออาสนะที่จดัแจงไว้ ตระเตรียมภิกษาแล้ว 
สั่งคนอื่นว่า “พวกท่านจงอังคาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” แล้ว ใส่ภตัน้ันลงในตระกรา้ถือเดินไป 
เลือกเก็บดอกไม้ต่างๆ ในระหว่างทาง ห่อดว้ยใบไม้ ไปสู่ที่พระเถระน่ังแล้ว กลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงทำาความสงเคราะห์แก่กระผมเถิด” ดังน้ีแล้ว รับบาตร ให้เต็มดว้ยภัต 
แล้ววางไว้ในมือของพระเถระทำาการบูชาด้วยดอกไม้เหล่าน้ัน ต้ังความปรารถนาว่า 
“บิณฑบาตอันมีรสน้ี พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชา ยังจติของข้าพเจ้าให้ยินดี ฉันใด;  
ขอบรรณาการพันหน่ึง จงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดี ในที่ๆ ข้าพเจา้เกิดแล้วๆ ฉันน้ัน, และขอฝนมีดอกไม้มีสี ๕ สจีงตก.”
อญฺเญ ปิณฺฑจาริเก ภิกฺขู ทิสวฺา เตสำปิ ปตฺเต อาทาย ปญฺญตตฺาสเน นิสีทาเปตฺวา ภิกฺขำ สมฺปาเทตฺวา 
“อยฺเย ปริวิสถาติ อญฺญำ อาณาเปตฺวา ตำ ภตตฺำ ปิฏเก ปกฺขิปิตฺวา อาทาย คจฺฉนฺโต 

๑ อกตปพภฺาร เง้ือมท่ีบุคคลไม่ได้ทำา หมายความว่า เกิดเป็นเองตามธรรมชาติ.
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อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผานิ โอจินิตฺวา ปตฺตปูเฏ กตฺวา เถรสฺส นิสินฺนฏฺฐานำ คนฺตวฺา 
“ภนฺเต มยฺหำ สงฺคหำ กโรถาติ วตฺวา ปตฺตมาทาย๑ ภตฺตสฺส ปูเรตวฺา เถรสฺส หตฺเถ ฐเปตฺวา เตหิ ปุปฺเผหิ ปูชำ กตฺวา 
“ยถา เม อยำ รสปิณฺฑปาโต ปุปฺผปูชาย สทธฺึ จติฺตำ โตเสสิ, 
เอวำ นิพพฺตตฺนิพพฺตฺตฏฐฺาเน ปณฺณาการสหสฺสานิ๒ อาคนฺตวฺา มยฺหำ จิตตฺำ โตเสนฺตุ, ปญฺจวณฺณกุสุมวสฺสญจฺ วสฺสตุ -อิติ 
ปตฺถนำ ฐเปสิ.

เขาบำาเพ็ญกุศลจนตลอดชพีแล้ว เกดิในเทวโลก.
โส ยาวชวีำ กุสลำ กตวฺา เทวโลเก นิพพฺตตฺิ.

ฝนดอกไม้ทพิย์ ตกแล้ว โดยถ่องแถว ประมาณเพียงเข่า ในที่ๆ เขาเกิดแล้ว.
นิพพฺตฺตฏฺฐาเน ชานุมตฺเตน โอธินา ทพิฺพปุปฺผวสฺสำ วสฺสิ.

แม้ในกาลน้ี ฝนดอกไม้ (ทิพย์) กต็กในวันที่เขาเกิดแล้ว และเมื่อเขามาในที่น้ี 
การนำาบรรณาการมา และการที่เกวียนเต็มดว้ยรตันะ ๗ ประการ เป็นผลแห่งกรรมน้ันแล.”
อิทานิปิสฺส ชาตทวิเส เจว อิธ จ อาคตสฺส  ปุปฺผวสฺสวสฺสนญฺจ ปณฺณาการาภิหาโร จ สตตฺหิ รตเนหิ สกฏปูรณญจฺ 
ตสฺเสว กมฺมสฺส นิสฺสนฺโท -อิติ.

เรื่องพระสธุรรมเถระ จบ.
สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. ปตฺตำ คเหตฺวา.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร อาทาย -อิติ อตฺถิ.
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๑๕. เรือ่งพระวนวาสีติสสเถระ
๑๕. วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ ผู้มีปกติอยู่ในป่า ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา” เป็นต้น.
“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วนวาสิติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้ยากจน]

เทศนาตั้งข้ึนแล้วในกรุงราชคฤห์.
เทสนา ราชคเห สมุฏฺฐิตา.

ได้ยินวา่ สหายของวังคันตพราหมณ์ ผู้บิดาของพระสารีบุตรเถระ ชื่อ มหาเสนพราหมณ์ อยู่ในกรุงราชคฤห์.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กิร ปิตุ วงฺคนฺตพรฺาหฺมณสฺส สหายโก มหาเสนพฺราหฺมโณ นาม๑ ราชคเห วสติ.

วันหน่ึง พระสารีบุตรเถระ เที่ยวบิณฑบาต ได้ไปยังประตูเรือนของพราหมณ์น้ัน เพื่ออนุเคราะห์ในเขา.
สารีปุตฺตตฺเถโร เอกทวิสำ ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺมึ อนุกมฺปาย ตสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ.

แต่พราหมณ์น้ัน มีสมบัติหมดเสียแล้ว กลับเป็นคนยากจน.
โส ปน ปริกฺขีณวิภโว ทลทิฺโท ชาโต.๒ 

เขาคิดว่า “บุตรของเราจักมาเพื่อเที่ยวบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเรา, แต่เราเป็นคนยากจน,  
บุตรของเราเห็นจะไม่ทราบความที่เราเป็นคนยากจน, ไทยธรรมอะไรๆ ของเราก็ไม่มี,” 
เมื่อไม่อาจจะเผชิญหน้าพระเถระน้ันได้ จึงหลบเสีย.
โส “มม ปุตฺโต มยฺหำ เคหทฺวาเร ปิณฺฑาย จรติุำ อาคโต ภวิสฺสติ, อหญฺจมฺหิ ทุคฺคโต, 
มม ปุตฺโต มยฺหำ ทุคฺคตภาวำ น ชานาติ มญฺเญ, นตฺถิ เม โกจิ เทยฺยธมฺโม -อติิ ตสฺส สมฺมุขา ภวิตุำ อสกฺโกนฺโต นิลียิ.

ถึงในวันอื่น แม้พระเถระได้ไป (อีก).
เถโรปิ อปรมฺปิ ทวิสำ อคมาสิ.

พราหมณ์ก็ได้หลบเสียอย่างน้ันเหมือนกัน.
พรฺาหฺมโณ ตเถว นิลียิ.

เขาคิดอยู่ว่า “เราไดอ้ะไรๆ แล้วน่ันแหละจักถวาย” ก็ไม่ได้ (อะไรๆ).
“กิญฺจิเทว ลภิตฺวา ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต นาลภิ.

ภายหลังวันหน่ึงเขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปายาสพร้อมกับผ้าสาฎกเน้ือหยาบ ในที่บอกลัทธิของพราหมณ์แห่งหน่ึง 
ถือไปพอถึงเรือน นึกถึงพระเถระข้ึนได้วา่ “การที่เราถวายบิณฑบาตน้ีแก่พระเถระ ควร.”

๑ สี. ยุ. นาม -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ม. ยุ.  ชาโต -อิติ นตฺถิ.
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อเถกทวิสำ เอกสฺมึ พฺราหฺมณวาจเก ถุลฺลสาฏเกน สทฺธึ ปายาสปาตึ ลภิตวฺา อาทาย เคหำ คนฺตฺวาว เถรำ อนุสฺสริ 
“อิมำ ปิณฺฑปาตำ มยา เถรสฺส ทาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ในขณะน้ันน่ันเอง แม้พระเถระ เข้าฌาน ออกจากสมาบัติแล้ว เห็นพราหมณ์น้ัน คดิวา่ 
“พราหมณ์ได้ไทยธรรมแล้ว หวังอยู่ซ่ึงการมาของเรา, การที่เราไปในที่น้ัน ควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงห่มผ้าสังฆาฏิ ถือบาตร แสดงตนยืนอยู่แล้วที่ประตูเรือนของพราหมณ์น้ันน่ันเอง.
เถโรปิ ตำขณญฺเญว ฌานำ สมาปชฺชิตฺวา สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย ตำ พฺราหฺมณำ ทิสฺวา 
“พรฺาหฺมโณ เทยฺยธมฺมำ ลภิตวฺา มม อาคมนำ ปจฺจาสึสติ, มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ สงฺฆาฏึ ปารุปิตฺวา ปตตฺมาทาย 
ตสฺส เคหทฺวาเร ฐติเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

เพราะเห็นพระเถระเท่าน้ัน จติของพราหมณ์เลื่อมใสแล้ว.
พรฺาหฺมณสฺส เถรำ ทิสวฺาว จติฺตำ ปสีทิ.

ลำาดับน้ัน เขาเขาไปหาพระเถระน้ัน ไหว้แล้ว ทำาปฏิสันถาร นิมนต์ให้น่ังภายในเรือน 
ถือถาดอันเต็มด้วยข้าวปายาส เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ.
อถ นำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา ปฏิสนฺถารำ กตวฺา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปายาสปาตึ คเหตฺวา เถรสฺส ปตฺเต อากริิ.

พระเถระรับกึ่งหน่ึงแล้วจึงเอามือปิดบาตร.
เถโร อุปฑฺฒำ ปฏิจฺฉิตฺวา หตฺเถน ปตตฺำ ปิทหิ.

ทีน้ัน พราหมณ์กลา่วกะพระเถระน้ันว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าวปายาสน้ีสกัว่า เป็นส่วนของคนๆ เดียวเท่าน้ัน, 
ขอท่านจงทำาความสงเคราะห์ในปรโลกแก่กระผมเถิด, อยา่ทำาความสงเคราะห์ในโลกน้ีเลย; 
กระผมปรารถนาถวายไมใ่ห้เหลือทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงเกลี่ยลงทั้งหมด.
อถ นำ พรฺาหฺมโณ “ภนฺเต เอกสฺส ปฏิวึสมตฺโตว อยำ ปายาโส, ปรโลกสงฺคหำ เม กโรถ, มา อิธโลกสงฺคหำ, 
นิรวเสสเมว ทาตกุาโมมฺหิ -อิติ สพพฺำ อากิริ.

พระเถระฉันในที่น้ันน่ันแล.
เถโร ตตฺเถว ปริภุญชฺิ.

ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ เขาถวายผ้าสาฎกแม้น้ัน แก่พระเถระน้ัน ไหว้แล้ว กล่าวอย่างน้ีว่า 
“ท่านผู้เจริญ แม้กระผมพึงบรรลธุรรมที่ทา่นเห็นแล้วเหมือนกัน.” 
อถสฺส ภตตฺกิจฺจปริโยสาเน ตมฺปิ สาฏกำ ทตฺวา วนฺทติฺวา เอวมาห “ภนฺเต อหมฺปิ ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมเมว ปาปุเณยฺยำ -อิติ.

พระเถระทำาอนุโมทนาแก่พราหมณ์น้ันวา่ “จงสำาเร็จอย่างน้ัน พราหมณ์” ลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป 
เที่ยวจาริกโดยลำาดับ ได้ถึงพระเชตวันแล้ว.
เถโร “เอวำ โหตุ พรฺาหฺมณ -อิติ ตสฺส อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมนฺโต อนุปุพฺเพน จาริกำ จรมาโน เชตวนำ อคมาสิ.

[พราหมณ์ยากจน ตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี]

ก็ทานที่บุคคลถวายแล้วในคราวทีต่นตกยาก ย่อมยังผู้ถวายให้รา่เริงอย่างยิ่ง 
เพราะฉะน้ัน แม้พราหมณ์ถวายทานน้ันแล้ว มีจติเลื่อมใส เกิดโสมนัสแล้ว ได้ทำาความสิเนหามีประมาณยิ่งในพระเถระ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๓ หนา้ ๒๔๗ • ๑๕. เร่ืองพระวนวาสีติสสเถระ • [พราหมณ์ยากจน ตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี]

ทุคฺคตกาเล ทินฺนทานำ ปน อติวิย หาเสติ -อิติ พรฺาหฺมโณปิ ตำ ทานำ ทตฺวา ปสนฺนจิตฺโต โสมนสฺสชาโต 
เถเร อธิมตฺตสิเนหมกาสิ.

ดว้ยความสิเนหาในพระเถระน่ันแล พราหมณ์น้ัน ทำากาละแล้ว ถือปฏิสนธใินสกุลอุปัฏฐากของพระเถระในกรุงสาวัตถี.
โส เถเร สิเนเหเนว กาลำ กตฺวา สาวตฺถิยำ เถรสฺส อุปฏฺฐากกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

ก็ในขณะน้ันแล มารดาของเขา บอกแก่สามวี่า “สัตว์เกดิในครรภ์ตั้งในท้องของฉัน.” 
ตำขณญฺเญว ปนสฺส มาตา “กุจฺฉิยำ เม คพโฺภ ปติฏฺฐิโต -อติิ สามิกสฺส อาโรเจสิ.

สามีน้ันได้ให้เครื่องบริหารครรภ์แก่มารดาของทารกน้ันแล้ว.
โส ตสฺสา คพฺภปริหารำ อทาสิ.

เมื่อนางเว้นการบริโภคอาหารวตัถุมีของร้อนจัด เย็นนักและเปรี้ยวนักเป็นต้น รกัษาครรภ์อยู่โดยสบาย 
ความแพ้ท้องเห็นปานน้ี เกิดข้ึนว่า “ไฉนหนอ เราพึงนิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระสารีบุตรเถระเป็นประธาน 
ให้น่ังในเรือน ถวายข้าวปายาสเจือดว้ยนำ้านมล้วน  แม้ตนเองนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ถือขันทองน่ังในที่สุดแห่งอาสนะ 
แล้วบริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดนของภิกษุประมาณเท่าน้ี.” 
ตสฺสา อจจฺุณฺหอติสีตอติอมฺพิลาทิปริโภคำ วชฺเชตฺวา สเุขน คพฺภำ ปริหรมานาย เอวรูโป โทหโฬ อุปฺปชฺชิ 
“อโห วตาหำ สารีปุตตฺตฺเถรปฺปมุขานิ ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ นิมนฺเตตฺวา เคเห นิสีทาเปตฺวา อสมฺภินฺนขีรปายาสำ ทตวฺา 
สยมฺปิ กาสาววตฺถานิ ปริทหิตวฺา สุวณฺณสรกำ อาทาย อาสนปริยนฺเต นิสีทติฺวา 
เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ อุจฺฉิฏฺฐปายาสำ ปริภุญฺเชยฺยำ -อติิ.

ได้ยินวา่ ความแพ้ทอ้งในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสาวะน้ันของนาง 
ได้เป็นบุรพนิมติแห่งการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้อง.
ตสฺสา กริ โส กาสายวตฺถปริทหนโทหโฬ กุจฺฉิยำ ปุตฺตสฺส พุทธฺสาสเน ปพพฺชฺชาย ปุพฺพนิมิตตฺำ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พวกญาติของนาง คดิวา่ “ความแพ้ท้องของธดิาพวกเรา ประกอบดว้ยธรรม” ดังน้ีแล้ว 
จึงถวายข้าวปายาสเจือดว้ยนำ้านมล้วน๑ แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ทำาพระสารีบุตรเถระให้เป็นพระสังฆเถระ. 
อถสฺสา ญาตกา “ธมฺมิโก โน ธีตาย โทหโฬ -อติิ 
สารีปุตฺตตฺเถรำ สงฺฆตฺเถรำ กตฺวา ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อสมฺภินฺนขีรปายาสำ อทำสุ.

แม้นางก็นุ่งผ้ากาสาวะผืนหน่ึง ห่มผืนหน่ึง ถือขันทองน่ังในที่สุดแห่งอาสนะ บริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดน (ของภิกษุ).
สาปิ เอกำ กาสาวำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตฺวา สุวณฺณสรกำ คเหตวฺา อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา อจฺุฉิฏฺฐปายาสำ ปริภุญฺชิ.

ความแพ้ท้องสงบแล้ว.
โทหโฬ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ.

ในมงคลอันเขาทำาแล้วในระหวา่งๆ แก่นางน้ัน ตลอดเวลาสัตว์เกิดในครรภ์คลอดก็ดี  
ในมงคลอันเขาทำาแล้วแก่นางผู้คลอดบุตรแล้ว โดยล่วงไป ๑๐ เดือนก็ดี  
พวกญาติก็ได้ถวายข้าวมธุปายาส มีนำ้าน้อย แก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มพีระสารีบุตรเถระเป็นประธาน เหมือนกัน.

๑ ข้าวชนิดหนึ่ง ท่ีหุงเจือด้วยนำ้านม นำ้าผ้ึง นำ้าตาล เป็นต้น หรือข้าวเปียกเจือนม.
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ตสฺสา ยาว คพฺภวุฏฺฐานา อนฺตรนฺตรา กตมงคฺเลสุปิ ทสมาสจฺจเยน ปุตฺตำ วิชาตาย กตมงคฺเลสุปิ 
สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ.

ได้ยินวา่ น่ีเป็นผลแห่งข้าวปายาสที่ทารกถวายแล้ว ในเวลาที่ตนเป็นพราหมณ์ในกาลก่อน.
ปุพฺเพ๑ กิเรส ทารเกน พฺราหฺมณกาเล ทินฺนปายาสสฺส นิสฺสนฺโท.

ก็ในวันมงคลที่พวกญาติทำาในวันที่ทารกเกิด พวกญาติให้ทารกน้ันอาบนำ้าแต่เชา้ตรู่ ประดับแล้ว 
ให้นอนเบ้ืองบนผ้ากัมพลมีค่าแสนหน่ึง บนที่นอนอันมีสิริ.
ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตำ ทารกำ ปาโต ว นหาเปตฺวา มณฺเฑตฺวา สริิสยเน สตสหสฺสคฺฆนิกสฺส กมพฺลสฺส อุปริ นิปชฺชาเปสุำ .

[ทารกบริจาคทาน]

ทารกน้ัน นอนอยู่บนผ้ากัมพลน้ันเอง แลดพูระเถระแล้ว คดิว่า 
“พระเถระน้ี เป็นบุรพาจารย์ของเรา, เราได้สมบัติน้ี เพราะอาศัยพระเถระน้ี, 
การที่เราทำาการบริจาคอย่างหน่ึงแก่ท่านผู้น้ี ควร” อันญาตินำาไปเพื่อประโยชน์แก่การรับสิกขาบท 
ได้เอาน้ิวก้อยเกี่ยวผ้ากัมพลน้ันยึดไว้.
โส ตตฺถ นิปนฺนโก ว เถรำ โอโลเกตฺวา “อยำ เม ปุพพฺาจริโย, มยา เอตำ นิสฺสาย อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา, 
มยา อิมสฺส เอกำ ปรจิฺจาคำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ สิกฺขาปทคฺคหณตฺถาย นียมาโน ตำ กมฺพลำ จูฬงฺคุลิยา เวเฐตวฺา อคฺคเหสิ.

ครั้งน้ัน ญาติทั้งหลายของทารกน้ัน คิดวา่ “ผ้ากัมพลคล้องที่น้ิวมือแล้ว” จึงปรารภจะนำาออก.
อถสฺส “องฺคุลิยา กมฺพโล ลคฺโค -อิติ หริตุำ อารภึสุ.

ทารกน้ัน ร้องไห้แล้ว.
โส ปโรทิ.

พวกญาติ กลา่วว่า “ขอพวกทา่นจงหลีกไปเถิด, ทา่นทั้งหลายอย่างยังทารกให้ร้องไห้เลย” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาไปพร้อมกับผ้ากัมพลน่ันแล.
ญาตกา “อเปถ, มา ทารกำ โรทาเปถ -อิติ กมฺพเลเนว สทธฺึ อานยึสุ.

ในเวลาไหวพ้ระเถระ ทารกน้ัน ชักน้ิวมือออกจากผ้ากัมพล ให้ผา้กัมพลตกลง ณ ที่ใกล้เท้าของพระเถระ.
โส เถรำ วนฺทนกาเล กมพฺลโต องฺคุลึ อปกฺกฑฺฒิตฺวา กมพฺลำ เถรสฺส ปาทมูเล ปาเตสิ.

ลำาดับน้ัน พวกญาติไม่กลา่วว่า “เด็กเล็กไมรู่้ทำาแล้ว” กล่าววา่ 
“ท่านเจา้ข้า ผ้าอันบุตรของพวกข้าพเจ้าถวายแล้ว จงเป็นอันบริจาคแล้วทีเดียว” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า 
“ท่านเจา้ข้า ขอพระผู้เป็นเจา้ จงให้สิกขาบทแก่ทาสของท่าน ผู้ทำาการบูชาดว้ยผ้ากัมพลน่ันแหละ อันมรีาคาแสนหน่ึง.”
อถ ญาตกา “ทหเรน กุมาเรน อชานิตวฺา กตำ -อติิ อวตฺวา “ปุตฺเตน โน ทินฺนำ ปริจฺจตฺตเมว โหตุ “ภนฺเต -อิติ วตวฺา 
“ภนฺเต สตสหสฺสคฺฆนิเกน กมฺพเลเนว ปูชาการกสฺส ตุมฺหากำ ทาสสฺส สิกฺขาปทานิ เทถ -อิติ อาหำสุ.

พระเถระ. เด็กน้ีชื่ออะไร?
“โก นามายำ ทารโก -อิติ.

๑ สี. ม. ยุ.  สพฺโพ.
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พวกญาติ. ชื่อเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้า ครับ.
“ภนฺเต อยฺเยน สมานนามโก -อติิ.

พระเถระ. น่ีจกัชื่อ ติสสะ.
“ติสฺโส นาเมส ภวิสฺสติ -อติิ.

ได้ยินวา่ พระเถระ ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ได้มีชื่อว่า อุปติสสมาณพ.

เถโร กิร คิหิกาเล อุปติสฺสมาณโว นาม อโหสิ.

แม้มารดาของเด็กน้ัน ก็คดิวา่ “เราไม่ควรทำาลายอธัยาศัยของบุตร.” 
มาตาปิสฺส จินฺเตสิ “น มยา ปุตตฺสฺส อชฺฌาสโย ภินฺทติพฺโพ -อิติ.

พวกญาติ ครั้นทำามงคลคือการขนานนามแห่งเด็กอย่างน้ันแล้ว 
ในมงคลคือบริโภคอาหารของเด็กน้ันก็ดี  ในมงคลคอืการเจาะหูของเด็กน้ันกด็ี  
ในมงคลคือการนุ่งผ้าของเด็กน้ันกด็ี  ในมงคลคือการโกนจกุของเด็กน้ันกด็ี  
ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อย แก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มพีระสารีบุตรเถระเป็นประธาน.
เอวำ ทารกสฺส นามกรณมงฺคลำ กตวฺา ปุน ตสฺส อาหารปริโภคมงฺคเลปิ ปุน ตสฺส กณฺณวิชฺฌนมงฺคเลปิ ทุสฺสคฺคหณมงฺคเลปิ 
จูฬากรณมงฺคเลปิ สารีปุตฺตตฺเถรปฺปมุขานำ ปญฺจนฺนำ ภกิฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ.

เด็กเจริญวัยแล้ว กล่าวกะมารดา ในเวลามีอายุ ๗ ขวบว่า “แม่ ฉันจักบวชในสำานักของพระเถระ.”
ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สตฺตวสฺสกิกาเล มาตรำ อาห “อมฺม เถรสฺส สนฺติเก ปพพฺชิสฺสามิ -อติิ.

มารดาน้ัน รับว่า “ดีละ ลกู, เมื่อก่อนแม่ก็ได้หมายใจไว้วา่ ‘เราไม่ควรทำาลายอัธยาศัยของลูก,’ เจ้าจงบวชเถิด ลกู” ดังน้ีแล้ว 
ให้คนนิมนต์พระเถระมา ถวายภิกษาแก่พระเถระน้ันผู้มาแล้ว กล่าวว่า 
“ท่านเจา้ข้า ทาสของทา่นกล่าวว่า ‘จักบวช,’  พวกดิฉันจักพาทาสของท่านน้ีไปสู่วิหารในเวลาเย็น” 
ส่งพระเถระไปแล้ว ในเวลาเย็นพาบุตรไปสู่วิหารดว้ยสักการะและสัมมานะเป็นอันมาก แล้วก็มอบถวายพระเถระ.
สา “สาธุ ตาต, ปุพฺเพวาหำ ‘น มยา ปุตฺตสฺส อชฺฌาสโย ภินฺทิตพฺโพติ มนำ อกาสึ, ปพพฺช ปุตตฺก -อิติ เถรำ นิมนฺตาเปตฺวา 
ตสฺส อาคตสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ทาโส ‘ปพฺพชิสฺสามีติ วทติ, อิมำ อาทาย สายำ วิหารำ คมิสฺสาม -อิติ 
เถรำ อุยฺโยเชตฺวา สายณฺหสมเย มหนฺเตน สกฺการสมฺมาเนน ปุตฺตมาทาย วิหารำ คนฺตฺวา เถรสฺส นิยฺยาเทสิ.

[การบวชทำาได้ยาก]

พระเถระกลา่วกับเด็กน้ันวา่ “ติสสะ ชื่อวา่การบวชเป็นของที่ทำาได้ยาก, 
เมื่อความต้องการดว้ยของร้อนมีอยู่ ย่อมได้ของเย็น,  เมื่อความต้องการดว้ยของเย็นมีอยู่ ย่อมได้ของร้อน, 
ชื่อวา่ นักบวชทั้งหลาย ย่อมเป็นอยู่โดยลำาบาก,  ก็เธอเสวยความสุขมาแล้ว.” 
เถโร เตน สทฺธึ กเถสิ “ติสฺส ปพพฺชฺชา นาม ทุกฺกรา, อพฺภุณฺเหน อตฺเถ สติ, สีตลำ ลภติ; สตีเลน อตฺเถ สติ, อพฺภุณฺหำ ลภติ, 
ปพฺพชติา นาม กิจฺเฉน ชวีนฺติ, ตวฺญฺจ สเุขธิโต -อิติ.

ติสสะ. ทา่นครับ กระผมจักสามารถทำาได้ทกุอย่าง ตามทำานองที่ทา่นบอกแล้ว.
“ภนฺเต อหำ ตุมฺเหหิ วุตตฺนิยาเมน สพพฺำ กาตุำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ.
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[กัมมัฏฐานท่ีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยทรงละ]

พระเถระ กล่าวว่า “ดีละ” แล้วบอกตจปัญจกกัมมัฏฐาน ดว้ยสามารถแห่งการทำาไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูล 
แก่เด็กน้ัน ให้เด็กบวชแล้ว.
เถโร “สาธุ -อติิ วตฺวา ตสฺส ปฏิกูลมนสิการวเสน ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ อาจกิฺขิตฺวา ตำ ปพฺพาเชสิ.

จริงอยู่ การที่ภกิษุบอกอาการ ๓๒ แม้ทั้งสิ้น ควรแท้,  เมื่อไม่อาจบอกได้ทั้งหมด พึงบอกตจปัญจกกัมมัฏฐานก็ได้,  
ดว้ยว่า กัมมัฏฐานน้ี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ไม่ทรงละแล้วโดยแท้.
สกลมฺปิ หิ ทวฺตฺตึสาการำ กเถตุำ วฏฺฏติเยว, สพพฺำ กเถตุำ อสกฺโกนฺเตน๑ ตจปญฺจกำ กเถตพพฺเมว, 
อิทำ หิ กมฺมฏฺฐานำ สพฺพพุทธฺานำ อวิชหิตเมว.

การกำาหนดภิกษุก็ดี ภิกษุณีกด็ี อุบาสกก็ดี อุบาสกิากด็ี ผู้บรรลุพระอรหัต ในเพราะบรรดาอาการทั้งหลายมีผมเป็นต้น 
ส่วนหน่ึงๆ ย่อมไม่มี.
เกสาทีสุ เอเกกโกฏฺฐาเส อรหตตฺปฺปตตฺานำ ภกิฺขูนมฺปิ ภิกฺขุนีนมฺปิ อุปาสกานมฺปิ อุปาสิกานมฺปิ ปริจฺเฉโท นตฺถิ.

ก็ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ฉลาด เมื่อยังกุลบุตรให้บวช ย่อมยังอุปนิสัยแห่งพระอรหัตให้ฉิบหายเสีย 
เพราะเหตุน้ัน พระเถระ พอบอกกัมมัฏฐานแล้ว จึงให้บวช ให้ตั้งอยู่ในศีล ๑๐.
อพฺยตฺตา ภิกฺขู ปน ปพฺพาเชนฺตา อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ นาเสนฺติ ตสฺมา เถโร กมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิตวฺาว ปพฺพาเชตฺวา 
ทสสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.

มารดาบิดา เมื่อทำาสกัการะแก่บุตรผู้บวชแล้ว  
ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเท่าน้ัน แก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประธาน ในวิหารน่ันเองสิ้น ๗ วัน.
มาตาปิตโร ปุตฺตสฺส ปพฺพชติสฺส สกกฺารำ กโรนฺตา สตตฺาหำ วิหาเรเยว พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย โพนทะนาวา่ “เราทั้งหลายไม่สามารถจะฉันข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเป็นนิตย์ได้.”
ภิกฺขูปิ “นิพทฺธำ อปฺโปทกมธุปายาสำ ปริภุญชฺิตุำ น สกฺโกม -อติิ อุชฺฌายึสุ.

มารดาบิดา แม้ของสามเณรน้ัน ได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็นในวันที่ ๗.
ตสฺสปิ มาตาปิตโร สตฺตเม ทวิเส สายำ เคหำ อคมำสุ.

ในวันที่ ๘ สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย.
สามเณโร อฏฺฐเม ทิวเส ภกิฺขูหิ สทธฺึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

[สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลก่อน]

ชาวเมืองสาวตัถี กล่าวว่า “ได้ยินวา่ สามเณรจักเข้าไปบิณฑบาตในวันน้ี,  พวกเราจักทำาสักการะแก่สามเณรน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงทำาเทริด๒ดว้ยผ้าสาฎกประมาณ ๕๐๐ ผืน จัดแจงบิณฑบาต ประมาณ ๕๐๐ ที่ ได้ถือไปยืนดักทางถวายแล้ว.

๑ สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร “ปน -อิติ อตฺถิ.
๒ เคร่ืองประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า
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สาวตฺถีวาสิโน “สามเณโร กิร อชฺช ปิณฺฑาย ปวิสิสฺสติ, สกฺการมสฺส กริสฺสาม -อิติ ปญฺจหิ สาฏกสเตหิ จุมพฺิฏกานิ๑ กตฺวา 
ปญฺจ ปิณฺฑปาตสตานิ สชเฺชตวฺา อาทาย ปฏิปเถ ฐตฺวา อทำสุ.

ในวันรุ่งข้ึน ได้มาสู่ป่าใกล้วิหาร ถวายแล้ว.
ปุนทิวเส วิหารสฺส อุปวนำ อาคนฺตฺวา อทำสุ.

สามเณรได้บิณฑบาตพันหน่ึง กับผ้าสาฎกพันหน่ึง โดย ๒ วันเท่าน้ัน ดว้ยอาการอย่างน้ี ให้คนถวายแก่ภกิษุสงฆ์แล้ว.
เอวำ สามเณโร ทวฺีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทธฺึ ปิณฺฑปาตสหสฺสำ ลภติฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ.

ได้ยินวา่ น่ันเป็นผลแห่งผ้าสาฎกเน้ือหยาบที่สามเณรถวายแล้วในคราวเป็นพราหมณ์.
พรฺาหฺมณกาเล ทินฺนสฺส ถุลฺลสาฏกสฺส กิเรส นิสฺสนฺโท.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ขนานนามสามเณรน้ันวา่ “ปิณฑปาตทายกติสสะ”.
อถสฺส ภิกฺขู “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส -อติิ นามำ กรึสุ.

รุ่งข้ึนวันหน่ึง ในฤดูหนาว สามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหาร เห็นภิกษุทั้งหลาย ผิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นในที่น้ันๆ จึงเรียนวา่ 
“ท่านครับ เหตุไร ทา่นทั้งหลายจึงน่ังผิงไฟ?”
ปุเนกทิวสำ สามเณโร สีตกาเล วิหารจาริกำ จรนฺโต ภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ อคฺคิสาลาทีสุ วิสิพฺเพนฺเต ทิสฺวา อาห 
“กึ ภนฺเต วิสิพฺเพนฺตา นิสินฺนตฺถ -อิติ.

พวกภิกษุ. ความหนาวเบียดเบียนพวกเรา สามเณร.
“สีตำ โน ปีเฬติ๒ สามเณร -อิติ.

สามเณร. ทา่นครับ ธรรมดาในฤดูหนาว ทา่นทั้งหลาย ควรห่มผ้ากัมพล, 
เพราะผ้ากัมพลน้ัน สามารถกันหนาวได้.

“ภนฺเต สีตกาเล นาม กมฺพลำ ปารุปิตุำ วฏฺฏติ, โส หิ สตีำ ปฏิพาหิตุำ สมตโฺถ -อิติ.

พวกภิกษุ. สามเณร เธอมีบุญมาก พึงได้ผ้ากัมพล, พวกเราจักได้ผ้ากัมพลแต่ที่ไหน?
“สามเณร ตฺวำ มหาปุญฺโญ กมพฺลำ ลเภยฺยาสิ, อมฺหากำ กุโต กมพฺโล -อิติ.

สามเณร กล่าววา่ “ท่านครับ ถ้ากระน้ัน พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการผ้ากัมพล จงมากับกระผมเถิด” 
แล้วให้บอกภิกษุในวิหารทั้งสิ้น.
“เตนหิ ภนฺเต กมฺพลตฺถิกา มยา สทธฺึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ สกลวิหาเร อาโรจาเปสิ.

ภิกษุทั้งหลาย คิดวา่ “พวกเราจักไปกับสามเณรแล้ว นำาผ้ากัมพลมา” อาศัยสามเณรผู้มีอายุ ๗ ปี ออกไปแล้วประมาณพันรูป.
ภิกฺขู “สามเณเรน สทธฺึ คนฺตวฺา กมฺพลำ อาหริสฺสาม -อิติ สตฺตวสฺสิกสามเณรำ นิสฺสาย สหสฺสมตฺตา ภิกฺขู นิกฺขมึสุ.

สามเณรน้ัน มใิห้แม้จติเกิดข้ึนว่า “เราจักได้ผา้กัมพล แต่ที่ไหน เพื่อภกิษุประมาณเท่าน้ี” 
พาภิกษุเหล่าน้ันบ่ายหน้าสู่พระนครไปแล้ว.
โส “เอตฺตกานำ ภกิฺขูนำ กุโต กมฺพเล ลภิสฺสามิ -อิติ จิตตฺมฺปิ อนุปฺปาเทตฺวา เต อาทาย นคราภิมุโข ปายาสิ.

๑ สี. ยุ. จุมฺพฏกานิ.
๒ สี. ม. ยุ.  ปิเฬติ -อิติ นตถฺิ.
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จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายดีแล้ว ยอ่มมีอานุภาพเช่นน้ี.
สุทินฺนสฺส หิ ทานสฺส เอวรูโป อานุภาโว โหติ.

สามเณรน้ัน เที่ยวไปตามลำาดับเรือนภายนอกพระนครเท่าน้ัน ได้ผา้กัมพลประมาณ ๕๐๐ ผืนแล้ว จึงเข้าไปภายในพระนคร.
โส พหินคเรเยว ฆรปฏิปาฏิยา จรนฺโต ปญฺจ กมพฺลสตานิ ลภิตวฺา อนฺโตนครำ ปาวิสิ.

พวกมนุษย์นำาผ้ากัมพลมาจากที่โน้นที่น้ี.
มนุสฺสา อโิต จิโต จ กมพฺเล อาหรนฺติ.

ส่วนบุรุษคนหน่ึงเดินไปโดยทางประตูรา้นตลาด เห็นชาวร้านตลาดคนหน่ึง ผู้น่ังคลี่ผา้กัมพล ๕๐๐ ผืน จึงพูดวา่ 
“ผู้เจริญ สามเณรรูปหน่ึงรวบรวมผ้ากัมพลมาอยู่, ทา่นจงซ่อนผ้ากัมพลของท่านเสียเถิด.
เอโก ปน ปุริโส อาปณทฺวาเรน คจฺฉนฺโต ปญฺจ กมฺพลสตานิ ปสาเรตฺวา นิสินฺนำ เอกำ อาปณิกำ ทิสวฺา อาห 
“อมฺโภ เอโก สามเณโร กมฺพเล สำหรนฺโต อาคจฺฉติ, ตว กมพฺเล ปฏิจฺฉาเทหิ -อิติ.

ชาวรา้นตลาด. ก็สามเณรน้ัน ถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้วหรือทีเ่ขายังไม่ให้.
“กึ ปน โส ทินฺนเก คณฺหาติ, อุทาหุ อทินฺนเก -อติิ.

บุรุษ. ถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้ว.
“ทินฺนเก คณฺหาติ -อติิ.

ชาวรา้นตลาดพดูว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ถ้าเราปรารถนา, เราจักให้;  หากเราไม่ปรารถนา, จกัไม่ให้;  ท่านจงไปเสียเถิด” ดังน้ี
แล้ว ก็ส่งเขาไป.
“เอวำ สนฺเต, สเจ อิจฺฉิสฺสามิ, ทสฺสามิ; โน เจ, น ทสฺสามิ, คจฺฉ ตฺวำ -อติิ อุยฺโยเชสิ.

[ลกัษณะคนตระหน่ี]

จริงอยู่ พวกคนตระหน่ีผู้เป็นบอดเขลา, เมื่อชนเหล่าอื่นให้ทานอยา่งน้ี, ก็ตระหน่ีแล้ว จึงเกิดในนรก 
เหมือนกาฬอมาตย์เห็นอสทิสทานแล้ว ตระหน่ีอยู่ฉะน้ัน.
มจฺฉริโน หิ อนฺธพาลา, เอวำ ปเรสุ ทานำ ททมาเนสุ, มจฺฉรายิตวฺา อสทิสทานำ ทิสฺวา มจฺฉรายนฺโต กาโล วิย นิรเย นิพพฺตตฺนฺติ.

ชาวรา้นตลาด คดิว่า “บุรุษน้ีมาโดยธรรมดาของตน กลา่วกะเราว่า ‘ทา่นจงซ่อนผ้ากัมพลของท่านเสีย,’ 
แม้เราก็ไดก้ล่าวว่า ‘ถ้าสามเณรน้ัน ถือเอาสิ่งที่เขาให้, ถ้าเราปรารถนา เราจกัให้ของๆ เรา; หากไม่ปรารถนา, เราก็จักไมใ่ห้’;  
ก็เมื่อเราไม่ให้ของที่สามเณรเห็นแล้ว ความละอายย่อมเกิดข้ึน, เมื่อเราซ่อนของๆ ตนไว้ ย่อมไม่มีโทษ;  
บรรดาผ้ากัมพล ๕๐๐ น้ี  ผา้กัมพล ๒ ผืนมรีาคาตั้งแสน; การซ่อนผ้า (๒ ผืน) เหล่าน้ีไว้ ควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงผูกผา้กัมพลทั้ง ๒ ผืน ทำาให้เป็นชายดว้ยชาย๑ วางซ่อนไว้ในระหว่างแห่งผ้าเหล่าน้ัน.
อาปณิโก จินฺเตสิ “อยำ ปุริโส อตตฺโน ธมฺมตาย อาคจฺฉมาโน ‘ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ มำ อาห, 
อหมฺปิ ‘สเจ โส ทินฺนกำ คณฺหาติ, อหำ มม สนฺตกำ สเจ อิจฺฉามิ, ทสฺสามิ; โน เจ, น ทสฺสามีติ อวจำ, 
ทิฏฺฐกำ ปน อเทนฺตสฺส, ลชฺชา อุปฺปชฺชติ,  อตตฺโน สนฺตกำ ปฏิจฺฉาเทนฺตสฺส, โทโส นตฺถิ,  

๑ เอาชายผ้า ๒ ผืนผูกติดกัน.
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อิเมสุ ปญฺจสุ กมพฺลสเตสุ เทฺว กมฺพลา สตสหสฺสคฺฆนิกา, อิเม ปฏิจฺฉาเทตุำ วฏฺฏติ -อติิ เทฺวปิ กมพฺเล ทสาย ทสำ สมพฺนฺธติฺวา 
เตสำ อนฺตเร ปกฺขิปิตฺวา ปฏิจฺฉาเทสิ.

ฝ่ายสามเณรถึงประเทศน้ัน พร้อมดว้ยภิกษุพันหน่ึง.
สามเณโรปิ ภิกฺขุสหสฺเสน สทฺธึ ตำ ปเทสำ ปาปุณิ.

เพราะเห็นสามเณรเท่าน้ัน ความรักเพียงดังบุตรก็เกิดข้ึนแก่ชาวร้านตลาด.
อาปณิกสฺส สามเณรำ ทิสฺวาว ปุตตฺสิเนโห อุปฺปชฺชิ.

สรรีะทั้งสิ้นได้เต็มเป่ียมแล้วดว้ยความรกั.
สกลสรรีำ สิเนเหน ปริปุณฺณำ อโหสิ.

เขาคิดว่า “ผ้ากัมพลทั้งหลายจงยกไว้, เราเห็นสามเณรน้ีแล้วจะให้แม้เน้ือคือหทัย ก็ควร.” 
โส จินฺเตสิ “ติฏฺฐนฺตุ กมฺพลานิ, อิมำ ทิสฺวา หทยมำสมฺปิ ทาตุำ ยตฺุตรูปํ -อติิ.

ชาวรา้นตลาดน้ันนำาผ้ากัมพลทั้ง ๒ ผืนน้ันออกมาวางไว้แทบเท้าของสามเณร ไหว้แล้วได้กลา่วว่า 
“ท่านเจา้ข้า ผมพึงมีสว่นแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว.” 
โส เต เทฺวปิ กมฺพเล นีหรติฺวา สามเณรสฺส ปาทมูเล ฐเปตวฺา วนฺทิตวฺา “ภนฺเต ตยา ทิฏฺฐธมฺมสฺส ภาคี อสฺสำ -อิติ อวจ.

สามเณรแม้น้ัน ไดท้ำาอนุโมทนาแกเ่ขาว่า “จงสำาเรจ็อย่างน้ันเถิด” 
โสปิสฺส “เอวำ โหตุ -อติิ อนุโมทนำ อกาสิ.

สามเณรได้ผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืนแม้ในภายในพระนคร.
สามเณโร อนฺโตนคเรปิ ปญฺจ กมพฺลสตานิ ลภิ.

ในวันเดียวเท่าน้ัน ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง ได้ถวายแก่ภิกษุพันหน่ึง ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ เอกทวิเสเยว กมฺพลสหสฺสำ ลภติฺวา ภิกฺขุสหสฺสสฺส อทาสิ.

ครั้งน้ัน ภกิษุทั้งหลายขนานนามของสามเณรน้ันว่า “กัมพลทายกติสสะ.”
อถสฺส “กมฺพลทายกติสฺโส -อิติ นามำ กรึสุ.

ผ้ากัมพลที่สามเณรให้ในวันตั้งชื่อ ถึงความเป็นผ้ากัมพลพันหน่ึง ในเวลาตนมีอายุ ๗ ปี ดว้ยประการฉะน้ี.
เอวำ นามกรณทวิเส ทินฺนกมฺพโล สตตฺวสฺสิกกาเล กมพฺลสหสฺสภาวำ ปาปุณิ.

[ให้ของน้อยแต่ได้ผลมาก]

ของน้อยอันบุคคลให้แล้วในฐานะใด ย่อมมีผลมาก, ของมาก ที่บุคคลให้แล้วในฐานะใด ย่อมมีผลมากกว่า, 
ฐานะอื่นน้ัน ยกพระพุทธศาสนาเสียมิได้มี.
พุทธฺสาสนำ หิ ฐเปตฺวา นตฺถญฺญำ ฐานำ ยตฺถ อปฺปํ ทินฺนำ พหุำ โหติ, พหุำ ทินฺนำ พหุตรำ. 

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ของน้อยที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใด มีผลมาก; 
ของมากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใด มีผลมากกวา่, หมู่ภิกษุน้ี ก็เป็นเช่นน้ัน.”
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เตนาห ภควา “ตถารูโปยำ ภิกฺขเว ภกิฺขุสงฺโฆ, ยถารูเป ภิกฺขุสงฺเฆ อปฺปํ ทินฺนำ พหุำ โหติ, พหุำ ทินฺนำ พหุตรำ -อติิ.

แม้สามเณรมีอายุ ๗ ปี ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง ด้วยผลแห่งผ้ากัมพลหน่ึง ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ สามเณโรปิ เอกสฺส กมพฺลสฺส นิสฺสนฺเทน สตฺตวสฺสิโก กมฺพลสหสฺสำ ลภิ.

เมื่อสามเณรน้ันอยู่ในเชตวัน พวกเดก็ที่เป็นญาติมาสู่สำานักพูดจาปราศรัยเนืองๆ.
ตสฺส เชตวเน วิหรนฺตสฺส, อภิกฺขณำ ญาติทารกา สนฺตกิำ อาคนฺตฺวา กถาสลฺลาปํ กโรนฺติ.

สามเณรน้ัน คดิวา่ “อันเราเมื่ออยู่ในที่น้ี เมื่อเด็กที่เป็นญาติมาพูดอยู่, ไม่อาจที่จะไม่พดูได้,  
ดว้ยการเน่ินช้าคือการสนทนากับเด็กเหล่าน้ี เราไม่อาจทำาที่พึ่งแกต่นได้,  
ไฉนหนอ เราเรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระศาสดาแลว้ พึงเข้าไปสู่ป่า.”
โส จินฺเตสิ “มยา อธิ วสนฺเตน ญาตทิารเกสุ อาคนฺตฺวา กเถนฺเตสุ, อกเถตุำปิ น สกกฺา, 
เอเตหิ สทธฺึ กถาปปญฺเจน อตตฺโน ปติฏฺฐำ กาตุำ น สกกฺา, ยนฺนูนาหำ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคเหตวฺา อรญฺญำ ปวิเสยฺยำ -อิติ.

[ติสสสามเณรออกป่าทำาสมณธรรม]

ติสสสามเณรน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต 
ไหว้พระอุปัชฌายะแล้ว ถือบาตรและจีวรออกไปจากวิหารแล้ว คิดว่า 
“ถ้าเราจกัอยู่ในที่ใกล้ไซร้, พวกญาติจะร้องเรียกเราไป” จึงได้ไปสิ้นทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทติฺวา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฐฺานำ กถาเปตฺวา อุปชฺฌายำ วนฺทิตวฺา ปตฺตจวีรมาทาย 
วิหารา นิกฺขมิตฺวา จินฺเตสิ “สเจ อาสนฺนฏฺฐาเน วสิสฺสามิ, ญาตกา มำ ปกฺโกสิสฺสนฺติ -อิติ วีสตโิยชนสตมคฺคำ อคมาสิ.

ครั้งน้ัน สามเณรเดินไปทางประตูบ้านแห่งหน่ึง เห็นชายแก่คนหน่ึงจึงถามว่า 
“อุบาสก วิหารในป่าของภิกษุทั้งหลายผู้อยูใ่นประเทศ๑น้ีมีไหม?”
อเถเกน คามทวฺาเรน คจฺฉนฺโต เอกำ มหลฺลกปุริสำ ทิสฺวา ปุจฺฉิ 
“กินฺนุ โข อุปาสก อิมสฺมึ ปเทเส วสนฺตานำ อารญฺญกวิหาโร อตฺถิ -อติิ.

อุบาสก. มีครับ.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

สามเณร. ถ้าอยา่งน้ัน ขอท่านช่วยบอกทางแก่ฉัน.
“เตนหิ เม มคฺคำ อาจิกฺข -อติิ.

ก็ความรกัเพียงดังบุตรเกดิข้ึนแล้วแก่อุบาสกแก่ เพราะเห็นสามเณรน้ัน.
มหลฺลกอุปาสกสฺส ปน ตำ ทิสฺวา ปุตตฺสิเนโห อุทปาทิ.

ลำาดับน้ัน อุบาสกยืนอยูใ่นที่น้ันน่ันแล ไม่บอกแก่สามเณรน้ัน กล่าวว่า “มาเถิด ครับ, ผมจกับอกแก่ท่าน” 
ไดพ้าสามเณรน้ันไปแล้ว.
อถสฺส ตตฺเถว ฐโิต อนาจิกฺขิตวฺา “เอหิ ภนฺเต อาจิกฺขิสฺสามิ เต -อติิ วตฺวา ตำ คเหตฺวา ว อคมาสิ.

๑ คำาว่าประเทศในท่ีนี้ หมายความเพยีงบ้านหนึ่งหรือตำาบลหนึ่งเท่านั้น.
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สามเณร เมื่อไปกับอุบาสกแก่น้ัน เห็นประเทศ ๕ แห่ง ๖ แห่ง อันประดับแล้วด้วยดอกไม้และผลไม้ต่างๆ ในระหวา่งทาง 
จึงถามวา่ “ประเทศน้ีชื่ออะไร? อุบาสก”.
สามเณโร เตน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นานาปุปฺผผลปฏิมณฺฑิเต ฉปฺปญฺจปฺปเทเส ทิสวฺา 
“อยำ อุปาสก กึ ปเทโส นาม -อติิ ปุจฺฉิ.

ฝ่ายอุบาสกน้ัน บอกชือ่ประเทศเหล่าน้ัน แก่สามเณรน้ัน  ถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้ว กลา่วว่า 
“ท่านครับ ที่น่ีเป็นที่สบาย, ขอท่านจงอยู่ในที่น้ีเถิด” แล้วถามชือ่ว่า “ท่านชื่ออะไร? ครับ”,
เมื่อสามเณรบอกว่า “ฉันชื่อวนวาสีติสสะ อุบาสก”, จึงกลา่ววา่ “พรุ่งน้ี ท่านควรไปเที่ยวบิณฑบาตในบ้านของพวกกระผม” 
แล้วกลับไปสู่บ้านของตนน่ันแหละ บอกแก่พวกมนุษย์ว่า 
“สามเณรชื่อวนวาสีติสสะมาสูว่ิหารแล้ว, ขอท่านจงจดัแจงอาหารวตัถุมียาคูและภัตเป็นต้น เพื่อสามเณรน้ัน.” 
โสปิสฺส เตสำ นามานิ อาจิกฺขนฺโต อารญฺญกวิหารำ ปตฺวา “อิทำ ภนฺเต ผาสุกฏฐฺานำ, อธิ วสาหิ -อิติ วตวฺา
“ภนฺเต โก นาม ตฺวำ -อติิ นามำ ปุจฺฉิตฺวา, “อหำ วนวาสิติสฺโส นาม อุปาสก -อิติ วุตฺเต, 
“เสฺว อมฺหากำ คาเม ปิณฺฑาย จริตุำ วฏฺฏติ -อติิ วตฺวา นิวตฺตติฺวา อตตฺโน คามเมว คโต 
“วนวาสิติสฺสตฺเถโร นาม วิหารำ อาคโต, ตสฺส ยาคุภตฺตาทีนิ ปฏิยาเทถ -อติิ มนุสฺสานำ อาโรเจสิ.

ครั้งแรกทีเดียว สามเณรเป็นผู้ชื่อว่า “ติสสะ” แต่น้ันได้ชื่อ ๓ ชือ่เหล่าน้ี คอื 
“ปิณฑปาตทายกติสสะ กัมพลทายกติสสะ วนวาสีติสสะ” ได้ชื่อ ๔ ชื่อภายในอายุ ๗ ปี.
สามเณโร ปฐมเมว ติสฺโส นาม หุตวฺา 
ตโต “ปิณฺฑปาตทายกติสฺโส กมพฺลทายกติสฺโส วนวาสติิสฺโส -อิติ อิมานิ ตีณิ นามานิ ลภติฺวา 
สตตฺวสฺสพฺภนฺตเร จตฺตาริ นามานิ ลภิ.

รุ่งข้ึน สามเณรน้ันเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านน้ันแต่เช้าตรู่.
โส ปุนทิวเส ปาโตว ตำ คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

พวกมนุษย์ถวายภิกษาไหว้แล้ว.
มนุสฺสา ภกิฺขำ ทตวฺา วนฺทึสุ.

สามเณร กล่าววา่ “ขอท่านทั้งหลายจงถึงซ่ึงความสุข, จงพ้นจากทุกข์เถิด.”
สามเณโร “สุขิตา โหถ, ทกฺุขา มุจฺจถ -อิติ อาห.

แม้มนุษย์คนหน่ึง ถวายภกิษาแก่สามเณรน้ันแล้วก็ไม่สามารถจะ (กลับ) ไปยังเรือนได้อีก.
เอกมนุสฺโสปิ ตสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา ปุน เคหำ คนฺตุำ นาสกฺขิ.

ทุกคนได้ยืนแลดูอยูท่ั้งน้ัน.
สพฺเพ โอโลเกนฺตา ว อฏฺฐำสุ.

แม้สามเณรน้ันก็รับภัตพอยังอัตตภาพให้เป็นไปเพื่อตน.
โสปิ อตตฺโน ยาปนมตตฺำ คณฺหิ.
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ชาวบ้านทั้งสิ้น หมอบลงด้วยอกแทบเท้าของสามเณรน้ันแล้ว กลา่ววา่ 
“ท่านเจา้ข้า เมื่อท่านอยู่ในที่น้ีตลอดไตรมาสน้ี พวกกระผมจักรับสรณะ ๓ ต้ังอยู่ในศีล ๕ จกัทำาอุโบสถกรรม ๘ ครั้งต่อเดือน,
ขอท่านจงให้ปฏิญญาแก่กระผมทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แห่งการอยู่ในที่น้ี.”
สกลคามวาสิโน ตสฺส ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหสุ อิมำ เตมาสำ อธิ วสนฺเตสุ, 
มยำ ตีณิ สรณานิ คเหตฺวา ปญฺจสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาย มาสสฺส อฏฺฐ อุโปสถกมฺมานิ กริสฺสาม, อธิ วสนตฺถาย โน ปฏิญฺญำ เทถ -อิติ.

สามเณรน้ันกำาหนดอุปการะ จึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่าน้ัน เที่ยวบิณฑบาตในบ้านน้ันน่ันแลเป็นประจำา.
โส อุปการำ สลฺลกฺเขตฺวา เตสำ ปฏิญฺญำ ทตฺวา นิพทฺธำ ตตฺเถว ปิณฺฑาย จริ.

ก็ในขณะที่เขาไหว้แล้วๆ กล่าวเฉพาะ ๒ บทว่า “ขอท่านทั้งหลายจึงถึงซ่ึงความสุข, จงพ้นจากทุกข์” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.
วนฺทติวนฺทิตกฺขเณ จ “สุขิตา โหถ, ทกฺุขา มุจฺจถ -อิติ ปททฺวยเมว กเถตฺวา ปกฺกามิ.

สามเณรน้ันให้เดือนที่ ๑ และเดือนที่ ๒ ลว่งไปแล้ว ณ ที่น้ัน  เมื่อเดือนที่ ๓ ล่วงไป, ก็บรรลพุระอรหัต พรอ้มด้วยปฏิสัมภิทา.
โส ตตฺถ ปฐมมาสญฺจ ทุติยมาสญฺจ วีตินาเมตฺวา ตติยมาเส คจฺฉนฺเต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[อุปัชฌายะไปเยี่ยมสามเณร]

ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแล้ว พระอุปัชฌายะของสามเณรน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะไปยังสำานักติสสสามเณร.”
อถสฺส ปวาเรตวฺา วตฺุถวสฺสกาเล อุปชฺฌาโย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา อาห “ภนฺเต ติสฺสสามเณรสฺส สนฺติกำ คจฺฉามิ -อิติ.

พระศาสดา. ไปเถิด สารีบุตร.
“คจฺฉ สารีปุตฺต -อติิ.

พระสารีบุตรเถระน้ัน เมื่อพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเป็นบริวารของตน หลีกไป กลา่วว่า 
“โมคคัลลานะผู้มีอายุ กระผมจะไปยังสำานักติสสสามเณร.”
โส อตฺตโน ปรวิาเร ปญฺจสเต ภิกฺขู อาทาย ปกฺกมนฺโต “อาวุโส โมคฺคลฺลาน, อหำ ติสฺสสามเณรสฺส สนฺตกิำ คจฺฉามิ -อติิ อาห.

พระโมคคัลลานเถระ กลา่ววา่”ท่านผู้มีอายุ แม้กระผมก็จักไปด้วย” ดังน้ีแล้ว ก็ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป.
โมคฺคลฺลานตฺเถโร “อหมฺปิ อาวุโส คจฺฉิสฺสามิ -อิติ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทธฺึ นิกฺขมิ.

พระมหาสาวกทั้งปวง คือ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ พระอุบาลีเถระ พระปุณณเถระเป็นต้น 
ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณองค์ละ ๕๐๐ รูป โดยอุบายน้ันแล.
เอเตเนวุปาเยน “มหากสฺสปตฺเถโร อนุรุทธฺตฺเถโร อุปาลติฺเถโร ปุณฺณตฺเถโร -อติิ สพฺเพ มหาสาวกา 
ปญฺจหิ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทธฺึ นิกฺขมึสุ.

บริวารของพระมหาสาวกแม้ทั้งหมด ได้เป็นภิกษุประมาณ ๔ หมื่น.
สพฺเพสมฺปิ๑ มหาสาวกานำ ปรวิารา๒ จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ อเหสุำ.

๑ สี. สพฺโพปิ.
๒ สี. ยุ. ปริวาโร.
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อุบาสกผู้บำารุงสามเณรเป็นประจำา เห็นภิกษุเหล่าน่ัน ผู้เดินทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์ 
ถึงโคจรคามแล้ว ณ ประตูบ้านน่ันเอง ต้อนรับไหว้แล้ว.
เต วีสติโยชนสตำ มคฺคำ คนฺตฺวา โคจรคามำ สมฺปตฺเต สามเณรสฺส นิพทธฺุปฏฺฐาโก อุปาสโก คามทฺวาเรเยว ทิสวฺา 
ปจฺจุคฺคนฺตวฺา วนฺทิ.

ลำาดับน้ัน พระสารีบุตรเถระ ถามอุบาสกน้ันวา่ “อุบาสก วิหารอันตั้งอยู่ในป่าในประเทศน้ีมีอยู่หรือ?”
อถ นำ สารีปุตฺตตฺเถโร ปุจฺฉิ “อตฺถิ นุ โข อุปาสก อิมสฺมึ ปเทเส อารญฺญกวิหาโร -อติิ.

อุบาสก. มีครับ.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. มีภิกษุไหม?
“สภิกฺขุโก -อิติ.

อุบาสก. มีครับ.
“สภิกฺขุโก ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ใคร อยู่ในที่น้ัน?
“โก นาม ตตฺถ วสติ -อติิ.

อุบาสก. วนวาสตีิสสามเณร ครับ.
“วนวาสิติสฺโส ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ถ้ากระน้ัน ท่านจงบอกทางแก่พวกฉัน.
“เตนหิ มคคฺำ โน อาจิกฺข -อิติ.

อุบาสก. ทา่นเป็นภิกษุพวกไหน? ครับ.
“เก ตุมฺเห ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. พวกเรามาสู่สำานักของสามเณร.
“มยำ สามเณรสฺส สนฺติกำ อาคตา -อติิ.

อุบาสกแลดูภิกษุเหล่าน้ัน จำาพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้ นับตั้งแตพ่ระธรรมเสนาบดีเป็นต้น.
อุปาสโก เต โอโลเกตวฺา ธมฺมเสนาปตึ อาทึ กตฺวา สพฺเพปิ มหาสาวเก สญฺชานิ.

เขามีสรรีะอันปีติถูกต้องแล้วหาระหว่างมิได้ กลา่ววา่ “ทา่นครับ ขอท่านจงหยุดก่อนเถิด” แล้วเข้าไปสู่บ้านโดยเรว็ 
ป่าวร้องว่า “พระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเจา้ทั้งหลายเหล่าน้ี นับแตพ่ระสารีบุตรเถระเป็นต้น 
มาสู่สำานักของสามเณร กับดว้ยบริวารของตนๆ,  
ท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้ มี เตียง ตั่ง เครื่องปูลาด ประทีปและนำ้ามันเป็นต้น ออกไปโดยเร็วเถิด.” 
โส นิรนฺตรำ ปีติยา ผุฏฐฺสรีโร หุตวฺา “ติฏฺฐถ ตาว ภนฺเต -อิติ เวเคน คามำ ปวิสิตฺวา 
“เอเต อยฺยา สารีปุตตฺตฺเถรำ อาทึ กตฺวา อสตีิมหาสาวกา อตตฺโน อตตฺโน ปรวิาเรหิ สทธฺึ สามเณรสฺส สนฺติกำ อาคตา, 
มญฺจปีฐปจฺจตฺถรณทีปเตลาทีนิ คเหตวฺา เวเคน นิกฺขมถ -อติิ อุคฺโฆเสสิ.
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ทันใดน่ันเอง พวกมนุษย์ขนเตียงเป็นต้นเดินตดิตามรอยพระเถระไป เข้าไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระน่ันแหละ.
มนุสฺสา ตาวเทว มญฺจาทีนิ คเหตฺวา เถรานำ ปทานุปทิกา หุตวฺา เถเรหิ สทฺธึเยว วิหารำ ปวิสึสุ.

สามเณรจำาหมู่ภิกษุได้ รับบาตรและจวีรพระมหาเถระ ๒-๓ องค์แลว้ ไดท้ำาวตัร.
สามเณโร ภิกฺขุสงฺฆำ สญฺชานิตฺวา กติปยานำ มหาเถรานำ ปตฺตจวีรานิ ปฏิคฺคเหตวฺา วตตฺมกาสิ.

เมื่อสามเณรน้ันจัดแจงทีอ่ยู่เพื่อพระเถระทั้งหลาย เก็บบาตรและจีวรอยู่น่ันแล, ก็มดืพอดี.
ตสฺส เถรานำ วสนฏฺฐานำ สำวิทหนฺตสฺส ปตฺตจวีเร ปฏิสาเมนฺตสฺเสว, สมนฺธกาโร ชาโต.

พระสารีบุตรเถระ กล่าวกะพวกอุบาสกว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกท่านไปเถิด, ความมดืเกิดแก่พวกท่าน.”
สารีปุตฺตตฺเถโร อุปาสเก อาห “คจฺฉถ อุปาสกา, ตุมฺหากำ อนฺธกาโร ชาโต -อติิ.

พวกอุบาสก. ทา่นผู้เจริญ วันน้ีเป็นวันฟังธรรม, พวกกระผมจกัยังไม่ไป, จักฟังธรรม, 
ในกาลก่อนแต่น้ี แม้การฟังธรรมมิได้มีแก่กระผมทั้งหลาย

“ภนฺเต อชฺช ธมฺมสฺสวนทวิโส, น มยำ คมิสฺสาม, ธมฺมำ สุณิสฺสาม, อิโต ปุพฺเพ ธมฺมสฺสวนมฺปิ โน นตฺถิ -อิติ.

พระเถระ. สามเณร  ถ้ากระน้ัน เธอจงตามประทีป ประกาศเวลาฟังธรรมเถิด.
“เตนหิ สามเณร ทีปํ ชาเลตฺวา ธมฺมสฺสวนกาลำ อุคฺโฆเสหิ -อิติ.

สามเณรน้ัน ได้ทำาแล้วอยา่งน้ัน.
โส ตถา อกาสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระกล่าวกะสามเณรน้ันวา่ 
“ติสสะ พวกอุปัฏฐากของเธอ กลา่วอยูว่่า ‘พวกเราใครจ่ะฟังธรรม, เธอจงกลา่วธรรมแก่อุปัฏฐากเหล่าน้ัน.” 
อถ นำ เถโร อาห “ติสฺส ตว อุปฏฺฐากา ‘ธมฺมำ โสตกุามมฺหาติ วทนฺติ, กเถหิ เตสำ ธมฺมำ -อติิ.

พวกอุบาสก ลุกข้ึนพร้อมกันทันที กลา่ววา่ 
“ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าของพวกกระผม ยกแต่บท ๒ บทเหล่าน้ีคือ 
‘ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข, จงพ้นจากทกุข์’, หารู้ธรรมกถาอยา่งอื่นไม่,  
ขอท่านทั้งหลาย จงให้พระธรรมกถึกรูปอื่นแก่พวกกระผมเถิด.”
ก็สามเณรถึงบรรลพุระอรหัตแล้ว ก็มิได้กลา่วธรรมกถาแก่อุปัฏฐากเหล่าน้ันเลย.
อุปาสกา เอกปฺปหาเรเนว อุฏฺฐาย 
“ภนฺเต อมฺหากำ อยฺโย ‘สุขิตา โหถ, ทกฺุขา มุจฺจถาติ อิมานิ เทฺว ปทานิ ฐเปตวฺา อญฺญำ ธมฺมกถำ น ชานาติ, 
อมฺหากำ อญฺญำ ธมฺมกถิกำ เทถ -อติิ วทึสุ.

สามเณโร ปน อรหตตฺำ ปตฺวาปิ เนว เตสำ ธมฺมกถำ กเถสิ.

[เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์]

ก็ในกาลน้ัน พระอุปัชฌายะ กลา่วกะสามเณรน้ันว่า “สามเณร 
คนทั้งหลายจะมีความสุขได้อย่างไร? และจะพ้นจากทุกข์ได้อยา่งไร?  เธอจงกลา่วเน้ือความแห่งบททั้ง ๒ น้ีแก่เราทั้งหลาย.”
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ตทา ปน นำ อุปชฺฌาโย “สามเณร กถำ ปน สุขิตา โหนฺติ ทุกฺขา มจฺุจนฺติ, อิเมสำ โน ทวฺินฺนำ ปทานำ อตฺถำ กเถหิ -อติิ อาห.

สามเณรน้ันรับวา่ “ดีละ ครับ” แล้วถือพดัอันวิจติร ข้ึนสู่ธรรมาสน์ 
ชักผลและเหตจุากนิกายทั้ง ๕  จำาแนกขันธ์ ธาตุ อายตนะ และโพธิปักขิยธรรม
ดุจมหาเมฆตั้งข้ึนใน ๔ ทวีป ยังฝนลูกเห็บให้ตกอยู่ กลา่วธรรมกถาด้วยยอดคือพระอรหัต แล้วกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอรหัตอยา่งน้ี, 
ผู้บรรลพุระอรหัตแล้วน่ันแล ย่อมพ้นจากทุกข์,  คนที่เหลือไมพ่้นจากชาติทกุข์เป็นต้น และจากทกุข์ในนรกเป็นต้นใด.” 
โส “สาธุ ภนฺเต -อิติ จิตตฺวีชนึ คเหตวฺา ธมฺมาสนำ อภิรุยฺห ปญฺจหิ นิกาเยหิ อตฺถญฺจ การณญจฺ อากฑฺฒิตวฺา 
ฆนวสฺสำ วสฺสนฺโต จาตทุีปกมหาเมโฆ วิย ขนฺธธาตุอายตนโพธิปกฺขิยธมฺเม วิภชนฺโต อรหตตฺนิกูเฏน ธมฺมกถำ กเถตฺวา 
“ภนฺเต เอวำ อรหตฺตปฺปตฺตสฺส สุขำ โหติ, อรหตฺตปฺปตฺโตเยว ทุกฺขา มจฺุจติ, 
เสสชนา ชาติทุกฺขาทีหิ เจว นิรยทุกฺขาทีหิ จ น ปริมจฺุจนฺติ -อิติ อาห.

พระเถระกลา่วว่า “ดีละ สามเณร การกลา่วโดยบท อันเธอกล่าวดีแล้ว, บัดน้ี จงกลา่วสรภัญญะเถิด.” 
“สาธุ สามเณร สุกถิโต เต ปทภาโณ, อิทานิ สรภาณำ ภณาหิ -อิติ.

สามเณรน้ัน กล่าวแม้สรภัญญะแล้ว.
โส สรภาณมฺปิ ภณิ.

เมื่ออรุณข้ึน, พวกมนุษย์ที่บำารุงสามเณร ได้เป็น ๒ พวก.
อรุเณ อุคคฺจฺฉนฺเต, สามเณรสฺส อุปฏฺฐากมนุสฺสา เทฺว ภาคา อเหสุำ.

บางพวกโกรธวา่ “ในกาลก่อนแต่น้ี พวกเราไม่เคยเห็นคนหยาบช้าเช่นน้ี,  
ทำาไม สามเณรรู้ธรรมกถาเห็นปานน้ี จึงไม่กล่าวบทแห่งธรรมแม้สักบทหน่ึง 
แก่พวกมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาบิดา อุปัฏฐากอยู่สิ้นกาลประมาณเท่าน้ี.”
เอกจฺเจ “น วต โน อิโต ปุพฺเพ เอวรูโป กกฺขโฬ ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
กถญฺหิ นาม เอวรูปํ ธมฺมกถำ ชานนฺโต เอตตฺกำ กาลำ มาตาปิตุฏฺฐาเน ฐตฺวา อุปฏฺฐหนฺตานำ มนุสฺสานำ เอกมฺปิ ธมฺมปทำ น กเถสิ -
อิติ กุชฺฌึสุ.

บางพวกยินดีวา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ ผู้แม้ไม่รู้คุณหรือโทษ บำารุงทา่นผู้เจริญเห็นปานน้ี,  
แต่บัดน้ี พวกเราได้เพื่อฟังธรรมในสำานักของท่านผู้เจริญน้ัน” 
เอกจฺเจ “ลาภา วต โน, เย มยำ เอวรูปํ ภทนฺตำ คุณำ วา อคุณำ วา อชานนฺตาปิ อุปฏฺฐหิมฺหา, 
อิทานิ ปนสฺส สนฺติเก ธมฺมำ โสตุำ ลภิมฺหา -อิติ ตุสฺสึสุ.

ในเวลาใกล้รุ่งวันน้ัน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรวจดูสตัว์โลก ทรงเห็นพวกอุปัฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร 
ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญอยูว่่า “เหตุอะไรหนอแล จักมี” ทรงใคร่ครวญเน้ือความน้ีว่า 
“พวกอุปัฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร บางพวกโกรธ, บางพวกยินดี,  ก็พวกที่โกรธสามเณรผู้เป็นบุตรของเราจักไปสู่นรก, 
เราควรไปที่น้ันเถิด,  เมื่อเราไป, คนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด จกัทำาเมตตาจติในสามเณรแล้วพ้นจากทุกข์.” 
สมฺมาสมพฺุทฺโธปิ ตำ ทวิสำ ปจฺจูสสมเย โลกำ โอโลเกนฺโต วนวาสิติสฺสสฺส อุปฏฺฐาเก อตตฺโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺเฐ ทิสวฺา 
“กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อติิ อาวชฺชนฺโต อิมมตฺถำ อุปธาเรสิ “วนวาสติิสฺสสฺส อุปฏฺฐากา, เอกจฺเจ กุทธฺา, เอกจฺเจ ตุฏฺฐา, 
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มยฺหำ ปุตฺตสฺส ปน สามเณรสฺส กทฺุธา นิรยคามิโน ภวิสฺสนฺติ, คนฺตพพฺเมว, ตตฺถ มยา มยิ คเต, 
สพฺเพปิ เต สามเณเร เมตฺตจติฺตำ กตวฺา ทุกฺขา มจฺุจิสฺสนฺติ -อติิ.

มนุษย์แม้เหล่าน้ัน นิมนต์ภิกษุสงฆ์แล้วก็ไปบ้าน ให้คนทำามณฑป จัดอาหารวัตถุมียาคูและภัตเป็นต้น ปูอาสนะไว้
แล้วน่ังดูการมาของพระสงฆ์.
เตปิ มนุสฺสา ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตวฺา คามำ คนฺตฺวา มณฺฑปํ กาเรตวฺา ยาคุภตตฺาทีนิ สมฺปาเทตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตวฺา 
สงฺฆสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺตา นิสีทึสุ.

แม้ภิกษุทั้งหลายทำาการชำาระสรรีะแล้ว เมื่อจะเข้าไปสู่บ้านในเวลาเที่ยวภิกษา จึงถามสามเณรว่า 
“ติสสะ เธอจักไปพรอ้มกับพวกเรา หรอืจักไปภายหลัง?”
ภิกฺขูปิ สรีรปฏิชคฺคนำ กตวฺา ภกิฺขาจารเวลาย คามำ ปวิสนฺตา สามเณรำ ปุจฺฉึสุ 
“กึ นุ ติสฺส อมฺเหหิ สทฺธึ คมิสฺสสิ อทุาหุ ปจฺฉา -อิติ.

สามเณร. กระผมจักไปในเวลาเป็นที่ไปของกระผมตามเคย, นิมนต์ทา่นทั้งหลายไปเถิด ครับ.
“มม คมนเวลายเมว คมิสฺสามิ, คจฺฉถ ตุมฺเห ภนฺเต -อติิ.

[พวกมนุษย์เลื่อมใสตสิสสามเณร]

ภิกษุทั้งหลาย ถือบาตรและจีวรเข้าไปแล้ว.
ภิกฺขู ปตฺตจวีรมาทาย ปาวิสึสุ.

พระศาสดา ทรงห่มจีวรในพระเชตวันน่ันแล แล้วทรงถือบาตร เสดจ็ไปโดยขณะจิตเดียวเท่าน้ัน 
ทรงแสดงพระองค์ทรงยืนข้างหน้าภิกษุทั้งหลายทีเดียว.
สตฺถา เชตวนสฺมึเยว จวีรำ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย เอกจิตตฺกฺขเณเนว คนฺตฺวา ภิกฺขูนำ ปุรโต ฐิตเมว อตตฺานำ ทสฺเสสิ.

ชาวบ้านทั้งสิ้นได้ตื่นเต้นเอิกเกริกเป็นอย่างเดียวกันวา่ “พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จมา.”
“สมฺมาสมฺพทฺุโธ อาคโต -อิติ สกลคาโม สงฺขุภิตฺวา เอกโกลาหโล อโหสิ.

พวกมนุษย์มีจิตร่าเริง นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข ให้น่ังแล้ว ถวายยาคูแล้ว ได้ถวายของควรเคี้ยว.
มนุสฺสา อทุคฺคจิตตฺา พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุำ ทตวฺา ขชฺชกำ อทำสุ.

เมื่อภัตยังไม่ทันเสร็จน่ันแล สามเณรเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้ว.
สามเณโร ภตฺเต อนิฏฺฐิเตเยว อนฺโตคามำ ปาวิสิ.

ชาวบ้าน ได้นำาออกไป ถวายภิกษาแก่สามเณรโดยเคารพ.
คามวาสิโน นีหรติฺวา ตสฺส สกฺกจฺจำ ภกิฺขำ อทำสุ.

สามเณรน้ัน รับภิกษาเพียงยังอัตตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่สำานักพระศาสดา น้อมบาตรเข้าไปแล้ว.
โส ยาปนมตตฺำ คเหตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปตฺตำ อุปนาเมสิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “นำามาเถิด ติสสะ” แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์รับบาตร ทรงแสดงแก่พระเถระว่า 
“สารีบุตร จงดูบาตรของสามเณรของเธอ.”
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สตฺถา “อาหร ติสฺส -อิติ หตฺถำ ปสาเรตฺวา ปตตฺำ คเหตฺวา “ปสฺส สารีปุตฺต ตว สามเณรสฺส ปตตฺำ -อิติ เถรสฺส ทสฺเสสิ.

พระเถระรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระศาสดา ให้แก่สามเณรแล้ว กล่าวว่า “เธอจงไป, น่ังทำาภตักิจในที่ๆ ถึงแก่ตน.”
เถโร สตฺถุ หตฺถโต ปตฺตำ คเหตฺวา สามเณรสฺส ทตฺวา “คจฺฉ, อตฺตโน ปตตฺฏฺฐาเน นิสีทิตวฺา ภตตฺกิจฺจำ กโรหิ -อติิ อาห.

ชาวบ้านอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพทุธเจ้าเป็นประธานแล้ว ทูลขออนุโมทนากะพระศาสดา. 
คามวาสิโน พุทฺธปฺปมุขำ ภกิฺขุสงฺฆำ ปรวิิสิตวฺา สตฺถารำ อนุโมทนำ ยาจึสุ.

พระศาสดาเมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา จึงตรัสอย่างน้ีว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย 
ลาภของท่านทั้งหลาย ซ่ึงได้เห็นอสีติมหาสาวก คือ ‘สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ’ เป็นต้น 
เพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลของตนๆ,  แม้เราก็มาแลว้ เพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลท่านทั้งหลายเหมือนกัน,  
แม้การเห็นพระพุทธเจ้า อันทา่นทั้งหลายได้แล้ว เพราะอาศัยสามเณรน้ีน่ันเอง,  
เป็นลาภของท่านทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายได้ดีแล้ว.”
สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต เอวมาห “ลาภา โว อุปาสกา เย ตุมฺเห อตฺตโน กุลุปกำ สามเณรำ นิสฺสาย 
‘สารีปุตฺตำ โมคฺคลฺลานำ กสฺสปนฺติ อสตีิมหาสาวเก ทสฺสนาย ลภถ, 
อหมฺปิ ตุมฺหากำ กุลุปกเมว นิสฺสาย อาคโต, พุทฺธทสฺสนมฺปิ โว อิมำ นิสฺสาเยว ลทฺธำ, ลาภา โว, สุลทฺธำ โว -อติิ.

มนุษย์ทั้งหลายคิดว่า “น่ายินดี! เป็นลาภของพวกเรา, พวกเราได้เห็นผู้เป็นเจ้า๑ของพวกเรา 
ผู้สามารถในอันยังพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้โปรดปราน, และย่อมได้ถวายไทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าน้ัน.”
มนุสฺสา จินฺตยึสุ “อโห อมฺหากำ ลาภา, พุทธฺานญฺเจว ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ อาราธนสมตฺถำ อมฺหากำ อยฺยำ ทสฺสนาย ลภาม, 
เทยฺยธมฺมญฺจสฺส ทาตุำ ลภาม -อติิ.

พวกมนุษย์ที่โกรธสามเณรกลับยินดีแล้ว.
สามเณรสฺส กุทฺธมนุสฺสา ตุสฺสึสุ.

พวกที่ยินดีแล้วเลื่อมใสโดยประมาณยิ่ง.
ตุฏฺฐมนุสฺสา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสีทึสุ.

ก็ในเวลาจบอนุโมทนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
อนุโมทนาวสาเน จ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

มนุษย์ทั้งหลายตามเสด็จพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกลับ.
มนุสฺสา สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิวตฺตึสุ.

พระศาสดา เสดจ็ไปด้วยพระธรุะอันเสมอกับสามเณร ตรัสถามประเทศที่อุบาสกแสดงแล้วแก่สามเณรน้ันในกาลก่อนวา่ 
“สามเณร ประเทศน้ีชื่ออะไร? ประเทศน้ีชื่ออะไร?” ดังน้ีแล้ว ได้เสด็จไป.

๑ หมายถึงสามเณร
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สตฺถา สามเณเรน สทฺธึ สมธุเรน คจฺฉนฺโต “สามเณร อยำ ปเทโส โก นาม, อยำ ปเทโส โก นาม -อิติ 
ปุพฺเพ ตสฺส อุปาสเกน ทสฺสติปฺปเทเส ปุจฺฉนฺโต อคมาสิ.

แม้สามเณรก็กราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ประเทศน้ีชื่อน้ี, ประเทศน้ีชื่อน้ี” ได้ไปแล้ว.
สามเณโรปิ “ภนฺเต อยำ อิตฺถนฺนาโม, อยำ อิตฺถนฺนาโม -อิติ อาจกิฺขมาโน ว อคมาสิ.

[นำ้าตาของมนุษยม์ากกว่านำ้าในมหาสมุทร]

พระศาสดา เสดจ็ถึงที่อยู่ของสามเณรน้ันแล้ว เสด็จข้ึนสู่ยอดภูเขา.
สตฺถา ตสฺส วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ปพฺพตมตฺถกำ อภริุหิ.

ก็มหาสมุทรย่อมปรากฏแก่ผูท้ี่ยืนอยู่บนยอดภเูขาน้ัน.
ตตฺถ ฐิตานำ ปน มหาสมทฺุโท ปญฺญายติ.

พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่า “ติสสะ เธอยืนอยู่บนยอดภูเขา แลดูข้างโน้นและข้างน้ี เห็นอะไร?”
สตฺถา สามเณรำ ปุจฺฉิ “ติสฺส ปพฺพตมตฺถเก ฐิโต อิโต จิโต จ โอโลเกตวฺา กึ ปสฺสสิ -อติิ.

สามเณร. เห็นมหาสมุทร พระเจา้ข้า.
“มหาสมุทฺทำ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. เห็นมหาสมุทรแล้วคดิอย่างไร?
“สมุทฺทำ ทิสวฺา กึ จินฺเตสิ -อติิ.

สามเณร. ข้าพระองค์คิดอย่างน้ีว่า ‘เม่ือเราร้องไห้ในคราวท่ีถึงทุกข์ นำ้าตาพึงมากกว่านำ้าในมหาสมุทรท้ัง ๔’ พระเจ้าข้า.
“มม ทุกฺขิตกาเล โรทนฺตสฺส จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตเรน อสฺสุนา ภวิตพฺพนฺติ อิทำ ภนฺเต จินฺเตสึ -อติิ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ดีละๆ ติสสะ, ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน, 
เพราะนำ้าตาอันไหลออก ในเวลาที่สัตว์ผู้หน่ึงๆ ถึงซ่ึงทุกข์ พึงเป็นของมากกวา่นำ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ โดยแท้.”
“สาธุ สาธุ ติสฺส, เอวเมตำ, เอเกกสฺส หิ สตฺตสฺส ทุกฺขิตกาเล ปคฺฆรติอสฺสุ จตูหิ มหาสมุทฺเทหิ อติเรกตรเมว -อติิ.

ก็แล ครั้นตรัสคำาน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ี วา่
อิทญฺจ ปน วตวฺา อิมำ คาถมาห

“นำ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ นิดหน่อย, 
นำ้าคือนำ้าตาของนระผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว เศรา้โศกอยู่ มีประมาณไม่น้อย 
มากกว่านำ้าในมหาสมทุรทั้ง ๔ น้ัน, 
สหาย เพราะเหตุไร ทา่นจึงยังประมาทอยู่?”

“จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลำ ปรติฺตกำ 
ตโต พหุำ อสฺสุชลำ อนปฺปกำ 
ทุกฺเขน ผุฏฺฐสฺส นรสฺส โสจโต 
กึการณา สมฺม ตุวำ ปมชฺชสิ -อติิ.
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[สถานท่ีสัตว์เคยตายและไม่เคยตาย]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามสามเณรน้ันอีกว่า “ติสสะ เธออยู่ที่ไหน?
อถ นำ ปุน ปุจฺฉิ “ติสฺส กหำ วสสิ -อิติ.

สามเณร. อยู่ที่เงื้อมน้ี พระเจา้ข้า.
“อิมสฺมึ ปพฺภาเร ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ก็เมื่ออยู่ในที่น้ัน คิดอย่างไร?
“ตตฺถ ปน วสนฺโต กึ จินฺเตสิ -อิติ.

สามเณร. ข้าพระองค์คดิวา่ ‘การกำาหนดทีท่ิ้งสรรีะ อันเราผูต้ายอยู่ ทำาแล้วในที่น้ี ไม่มี’ พระเจ้าข้า.
“มยา มรนฺเตน อิมสฺมึ ฐาเน กตสฺส สรรีนิกฺเขปสฺส ปริจฺเฉโท นตฺถีติ จินฺเตสึ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. ตรัสว่า “ดีละๆ ติสสะ, ข้อน้ี อย่างน้ัน, เพราะชื่อว่าสถานที่แห่งสัตว์เหล่าน้ี ผู้ที่ไม่นอนตายบนแผ่นดิน ไม่มี” 
ดังน้ีแล้ว จึงตรัสอุปสาฬหกชาดก๑ ในทกุนิบาตน้ีว่า
“สาธุ สาธุ ติสฺส, เอวเมตำ, อิเมสำ หิ สตฺตานำ ปฐวิยำ นิปชฺชิตวฺา อมตฏฺฐานำ นาม นตฺถิ -อติิ วตฺวา 
อิมำ ทกุนิปาเต อุปสาฬฺหกชาตกำ๒ กเถสิ.

“พราหมณ์นามว่าอุปสาฬหกะ หมื่นสี่พัน ถูกไฟไหม้แล้วในประเทศน้ี, 
สถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มใีนโลก.

ความสตัย์ ๑  ธรรม ๑  ความไม่เบียดเบียน ๑  ความสำารวม ๑  
ความฝึกฝน (ทรมาน) ๑  มีอยู่ทีใ่ด, 
พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นน้ัน, 
สถานที่น่ัน ชื่อว่าอันสตัว์ไม่เคยตายในโลก.”

“อุปสาฬฺหกนามานำ สหสฺสานิ จตุทฺทส 
อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ นตฺถิ โลเก อนามตำ.
ยมฺหิ สจฺจญจฺ ธมโฺม จ อหึสา สญฺญโม ทโม 
เอตทริยา เสวนฺติ เอตำ โลเก อนามตำ -อติิ

เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ทำาการทอดทิ้งสรีระไว้เหนือแผ่นดิน ตายอยู่,  
สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตาย ย่อมไม่มี ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ ปฐวิยำ สรีรนิกฺเขปํ กตฺวา มรนฺเตสุ, อมตปุพฺเพ ปเทเส มรนฺตา นาม นตฺถิ.

ส่วนพระเถระทั้งหลาย เช่นพระอานนทเถระ ย่อมปรินิพพานในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตาย.
อานนฺทตฺเถรสทิสา ปน อมตปุพฺเพ ปเทเส ปรินิพพฺายนฺติ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๕๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๗๐.
๒ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๗.  ตทฏฺฐกถา. ๓/๗๐.
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[การปรินิพพานของพระอานนท์]

ดังได้สดับมา พระอานนทเถระ พิจารณาดูอายุสังขารในกาลที่มีอายุได้ ๑๒๐ ปี ทราบความที่อายุน้ันสิ้นไปรอบ จึงบอกวา่ 
“เราจักปรินิพพานในวันที่ ๗ แตว่ันน้ี.”
อานนฺทตฺเถโร กิร วีสวสฺสสติกกาเล อายุสงฺขารำ โอโลเกนฺโต ปริกฺขีณภาวำ ญตวฺา “อิโต สตฺตเม ทวิเส ปรินิพฺพายิสฺสามิ -อติิ 
อาโรเจสิ.

บรรดามนุษย์ผู้อยู่ที่ฝั่งทั้ง ๒ แห่งแม่นำ้าโรหิณี ทราบข่าวน้ันแล้ว 
ผู้ที่อยู่ฝั่งน้ี กลา่วว่า “พวกเรา มีอุปการะมากแก่พระเถระ, พระเถระจักปรินิพพานในสำานักของพวกเรา.”
ผู้ที่อยู่ฝั่งโน้นก็กลา่ววา่ “พวกเรามีอุปการะมากแก่พระเถระ, พระเถระจกัปรินิพพานในสำานักของพวกเรา.”
ตำ ปวตฺตึ สุตวฺา โรหิณีนทิยา อุภยตรีวาสิเกสุ มนุสฺเสสุ 
โอริมตีรวาสิกา “มยำ เถรสฺส พหุปการา, อมฺหากำ สนฺติเก ปรินิพฺพายิสฺสติ -อติิ วทึสุ.
ปาริมตีรวาสิกา “มยำ เถรสฺส พหุปการา อมฺหากำ สนฺติเก ปรินิพพฺายิสฺสติ -อิติ.

พระเถระฟังคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว คดิวา่ 
“แม้พวกชนผู้ที่อยู่ฝั่งทั้ง ๒ ก็มีอุปการะแก่เราทั้งน้ัน,  เราไม่อาจกล่าวว่า ‘ชนเหล่าน้ีไม่มีอุปการะ’ ได้,  
ถ้าเราจกัปรินิพพานที่ฝั่งน้ี, ผู้อยู่ฝั่งโน้นจากทำาการทะเลาะกับพวกฝั่งน้ี เพื่อจะถือเอา (อัฏฐิ) ธาตุ;  
ถ้าเราจกัปรินิพพานที่ฝั่งโน้น, พวกที่อยู่ฝั่งน้ีก็จักทำาเหมือนอย่างน้ัน;  
ความทะเลาะแม้เมื่อจะเกิด ก็จักเกิดข้ึนอาศัยเราแน่แท้,  แม้เมื่อจะสงบ ก็จะสงบอาศัยเราเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว กล่าววา่ 
“ทั้งพวกที่อยู่ฝั่งน้ีย่อมมีอุปการะแก่เรา, ทั้งพวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็มีอุปการะแก่เรา,  ใครๆ ชื่อวา่ไม่มีอุปการะไม่มี; 
พวกที่อยู่ฝั่งน้ีจงประชุมกันที่ฝั่งน้ีแหละ,  พวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็จะประชุมกันที่ฝั่งโน้นแหละ.” 
เถโร เตสำ วจนำ สุตวฺา “อุภยตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกาว, ‘อิเม นาม อนุปการาติ น สกฺกา วตตฺุำ, 
สจาหำ โอริมตีเร ปรินิพพฺายิสฺสามิ, ปาริมตรีวาสิโน ธาตุคฺคหณตฺถำ เตหิ สทธฺึ กลหำ กริสฺสนฺติ, 
สเจ ปาริมตีเร ปรินิพฺพายิสฺสามิ โอริมตีรวาสิโน ตถา กริสฺสนฺติ, 
กลโห อุปฺปชฺชมาโนปิ มำ นิสฺสาเยว อุปฺปชฺชิสฺสติ, วูปสมมาโนปิ มำ นิสฺสาเยว วูปสมิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“โอริมตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกา, ปาริมตีรวาสิโนปิ มยฺหำ อุปการกา, อนุปการโก นาม นตฺถิ, 
โอริมตีรวาสิโน โอริมตีเรเยว สนฺนิปตนฺตุ, ปาริมตรีวาสิโน ปาริมตีเรเยว -อติิ อาห.

ในวันที่ ๗ แตว่ันน้ัน พระเถระน่ังโดยบัลลังก์ในอากาศ ประมาณ ๗ ชัว่ลำาตาล ในท่ามกลางแห่งแม่นำ้า กล่าวธรรมแก่มหาชน  
แล้วอธิษฐานว่า “ขอสรีระของเราแตกในท่ามกลาง, สว่นหน่ึงจงตกฝั่งน้ี, สว่นหน่ึงจงตกฝั่งโน้น” 
น่ังอยู่ตามปกติน่ันแหละ เข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์.
ตโต สตตฺเม ทิวเส มชฺเฌ นทิยา สตฺตตาลปฺปมาเณ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิตวฺา มหาชนสฺส ธมฺมำ กเถตฺวา 
“มม สรีรำ มชฺเฌ ภิชฺชิตวฺา เอโก ภาโค โอริมตีเร ปตตุ, เอโก ปาริมตีเร -อติิ อธิฏฺฐาย ยถานิสินฺโน ว เตโชธาตุำ สมาปชฺชิ.

เปลวไฟตั้งข้ึนแล้ว.
อคฺคิชาลา อุฏฐฺหึสุ.

สรรีะแตกแล้วในทา่มกลาง,  สว่นหน่ึงตกฝั่งน้ี; ส่วนหน่ึงตกที่ฝั่งโน้น.
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สรรีำ มชฺเฌ ภิชชฺิตฺวา เอโก ภาโค โอริมตีเร ปติ, เอโก ปาริมตีเร.

มหาชนครำ่าครวญแล้ว.
มหาชโน ปริเทวิ.

เสียงร้องไห้ ได้เป็นราวกะว่าเสียงแผ่นดินทรดุ น่าสงสาร๑ แม้กวา่เสียงร้องไห้ในวันปรินิพพานแห่งพระศาสดา. 
ปฐวีอุทฺริยนสทโฺท วิย อาโรทนสทฺโท อโหสิ  สตฺถุ ปรินิพพฺาเน อาโรทนสทฺทโตปิ การุญฺญตโร.

พวกมนุษย์ร้องไห้รำ่าไรอยูต่ลอด ๔ เดือน เที่ยวบ่นเพ้ออยูว่่า 
“เมื่อพระเถระผู้รับบาตรจีวรของพระศาสดายังดำารงอยู่, ได้ปรากฏแกพ่วกเรา เหมือนกาลทีพ่ระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่, 
บัดน้ี พระศาสดาของพวกเราปรินิพพานแล้ว.”
มนุสฺสา จตฺตาโร มาเส โรทนฺตา ปริเทวนฺตา 
“สตฺถุ ปตฺตจีวรคฺคาหเก ติฏฺฐนฺเต, สตฺถุ ฐติกาโล วิย โน อโหสิ, อิทานิ โน สตฺถา ปรินิพฺพุโต -อติิ วิปฺปลปนฺตา วิจรึสุ.

[พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร]

พระศาสดา ตรัสถามสามเณรอีกวา่ “ติสสะ เธอไม่กลวัในเพราะเสียงแห่งสัตว์ทั้งหลายมีเสือเหลืองเป็นต้น ในชัฏป่าน้ีหรือ?”
ปุน สตฺถา สามเณรำ ปุจฺฉิ “ติสฺส อิมสฺมึ วนสณเฺฑ ทีปิอาทีนำ สทฺเท น ภายสิ -อิติ.

สามเณรกราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค ข้าพระองค์ย่อมไม่กลวั,  
ก็แลอีกอย่างหน่ึง ช่ือว่าความยินดีในป่า ย่อมเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์ เพราะฟังเสียงแห่งสัตว์เหล่าน้ัน” 
แล้วกล่าวพรรณนาป่าด้วยคาถาประมาณ ๖๐.
“น ภายามิ ภควา, อปิจ โข ปน เอเตสำ สทฺทำ สุตฺวา วนรติ นาม อุปฺปชฺชติ -อิติ วตฺวา สฏฺฐิมตฺตาหิ คาถาหิ วนวณฺณำ นาม กเถสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสเรียกสามเณรน้ันวา่ “ติสสะ.”
อถ นำ สตฺถา “ติสฺส -อิติ อามนฺเตสิ.

สามเณร. อะไร? พระเจ้าข้า.
“กึ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. พวกเราจะไป, เธอจักไปหรือจักกลับ?
“มยำ คจฺฉาม, ตวฺำ คมิสฺสสิ นิวตตฺิสฺสสิ -อติิ.

สามเณร. เมื่ออุปัชฌายะของข้าพระองค์ พาข้าพระองค์ไป, ข้าพระองค์จักไป; 
เมื่อให้ข้าพระองค์กลับ, ข้าพระองค์ก็จักกลับพระเจา้ข้า.

“มยฺหำ อุปชฺฌาเย มำ อาทาย คจฺฉนฺเต, คมิสฺสามิ; นิวตฺเตนฺเต, นิวตตฺิสฺสามิ ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา เสดจ็หลีกไปกับภิกษุสงฆ์.
สตฺถา ภกิฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปกฺกามิ.

แต่อัธยาศัยของสามเณรใคร่จะกลับอย่างเดียว.

๑ การุญฺญตโร
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สามเณรสฺส ปน นิวตฺตติุเมว อชฺฌาสโย.

พระเถระทราบอัธยาศัยน้ัน จึงกลา่ววา่ “ติสสะ ถ้าเธอใคร่จะกลับ, กจ็งกลับเถิด.” 
เถโร ตำ ญตฺวา “ติสฺส สเจ นิวตฺตติุกาโม นิวตฺตาหิ -อติิ อาห.

สามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับ.
โส สตฺถารญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ วนฺทติฺวา นิวตฺติ.

พระศาสดา ได้เสด็จไปยังเชตวันแล้วเทียว.
สตฺถา เชตวนเมว อคมาสิ.

[พวกภกิษุสรรเสริญสามเณร]

การสนทนาของภิกษุทั้งหลาย เกิดข้ึนในโรงธรรมว่า 
“น่าอัศจรรย์หนอ ติสสสามเณร ทำากรรมที่บุคคลทำาได้ยาก; 
จำาเดิมแต่ถือปฏิสนธิ พวกญาติของเธอ ได้ถวายข้าวปายาสมีนำ้าน้อยแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ ในมงคล ๗ ครั้ง, 
ในเวลาบวชแลว้ ก็ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเหมือนกัน แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ภายในวิหารสิ้น ๗ วัน, 
ครั้นบวชแล้ว ในวันที่ ๘ เข้าไปสู่บ้าน ได้บิณฑบาตพันหน่ึงกับผ้าสาฎกพันหน่ึง โดย ๒ วันเท่าน้ัน,  
วันรุ่งข้ึน ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง, 
ในเวลาเธออยูใ่นที่น้ี ลาภและสักการะมากก็เกิดข้ึนแล้ว ด้วยประการฉะน้ี, 
บัดน้ี เธอทิ้งลาภและสักการะเห็นปานน้ีเสีย แล้วเข้าไปสู่ป่า ยังอตัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่เจือกัน; 
สามเณรทำากรรมที่ทำาได้โดยยากหนอ.”
ภิกฺขูนำ ธมฺมสภายำ กถา อุทปาทิ “อโห วต ติสฺสสามเณโร ทุกกฺรำ กโรติ, 
ปฏิสนฺธิคฺคหณโต ปฏฺฐายสฺส ญาตกา สตฺตสุ มงฺคเลสุ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ, 
ปพฺพชติกาเล อนฺโตวิหาเร พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺต ทิวสานิ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทำสุ, 
ปพฺพชติฺวา อฏฺฐเม ทวิเส คามำ ปวิสนฺโต ทวฺีเหว ทิวเสหิ สาฏกสหสฺเสน สทธฺึ ปิณฺฑปาตสหสฺสำ ลภิ, 
ปุเนกทิวสำ กมพฺลสหสฺสำ ลภิ, อติิสฺส อธิ วสนกาเล มหาลาภสกฺกาโร อุปฺปชฺชิ, 
อิทานิ เอวรูปํ ลาภสกฺการำ ฉฑเฺฑตวฺา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา มิสฺสกาหาเรน ยาเปติ, ทกฺุกรการโก วต สามเณโร -อติิ.

[ข้อปฏิบัติ ๒ อย่าง]

พระศาสดา เสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันดว้ยเรื่องอันใดหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภน้ันเป็นอย่างอื่น, 
ข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น;  
ก็อบาย ๔๑ มีประตูอันเปิดแล้วน้ันแล ต้ังอยู่ เพื่อภิกษุผูร้ักษาข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภ 
ดว้ยสามารถแห่งการสมาทานธดุงค์ มีการอยู่ป่าเป็นต้น ดว้ยหวังว่า ‘เราจักได้ลาภด้วยการปฏิบัติอย่างน้ี’ 

๑ นรก ติรัจฉาน เปรต อสุรกาย.
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ส่วนภิกษุผู้ละลาภและสักการะอันเกิดข้ึน ด้วยข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานแล้วเข้าไปสู่ป่า 
เพียรพยายามอยู่ ย่อมยดึเอาพระอรหัตไว้ได้” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว ลาภูปนิสา นาเมสา อญฺญา, นิพฺพานคามินี ปฏิปทา อญฺญา; 
‘เอวำ ลาภำ ลภิสฺสามีติ หิ อารญฺญกาทิธตูงฺคสมาทานวเสน ลาภูปนิสำ รกฺขนฺตสฺส ภิกฺขุโน จตตฺาโร อปายา วิวฏทวฺาราเยว 
ติฏฺฐนฺติ, 
นิพพฺานคามินิยา ปน ปฏิปทาย อุปฺปนฺนำ ลาภสกฺการำ ปหาย อรญฺญำ ปวิสติฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อรหตฺตำ คณฺหติ -อติิ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างอื่น, 
ข้อปฏิบัติอันยังสตัว์ให้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น (คนละอย่าง),  
ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทราบเน้ือความน้ันอย่างน้ีแล้ว 
ไมพ่ึงเพลิดเพลินสักการะ พึงตามเจริญวิเวก.”

“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา อญฺญา นิพพฺานคามินี
เอวเมตำ อภิญฺญาย ภิกฺขุ พทฺุธสฺส สาวโก
สกฺการำ นาภินนฺเทยฺย วิเวกมนุพฺรูหเย -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อญฺญา หิ ลาภูปนิสา  ความว่า 
ชื่อวา่ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภน้ีเป็นอย่างอื่นแล; ข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น (เป็นคนละอย่าง).
ตตฺถ อญฺญา หิ ลาภูปนิสา -อิติ ลาภูปนิสา นาเมสา อญฺญา เอว, อญฺญา นิพฺพานคามินี ปฏิปทา.

จริงอยู่ อันภิกษุผู้จะให้ลาภเกิดข้ึน ควรทำาอกุศลกรรมหน่อยหน่ึง.
การคดกายเป็นต้น น่าที่เธอจะพึงทำา.
ลาภุปฺปาทเกน หิ ภิกฺขุนา โถกำ อกุสลกมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ.  กายวงฺกาทีนิ กตฺตพพฺานิ โหนฺติ.

ดว้ยว่า ในกาลใดภิกษุทำาการคดบางอย่างบรรดาคดกายเป็นต้น, ในกาลน้ันลาภย่อมเกิดข้ึน.
ยสฺมึ หิ กาเล กายวงฺกาทีสุ กิญจฺิ กโรติ ตทา ลาโภ อุปฺปชฺชติ.

ก็เมื่อภิกษุ หย่อนมือลงตรงๆ ในถาดเข้าปายาสไม่ทำาให้งอแล้วยกข้ึน, มือเป็นแต่เพียงเป้ือนเท่าน้ัน, 
แต่เมื่อหย่อนลง ทำาให้งอแล้วยกข้ึน, มือย่อมช้อนก้อนข้าวปายาสออกมาได้แท้;  
ลาภและสักการะย่อมเกิดข้ึนในคราวทำาการคดกายเป็นต้นอยา่งน้ี.
น้ีจัดเป็นข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภที่ไม่ชอบธรรม.
ปายาสปาฏิยำ หิ วงฺกำ อกตวฺา อุชุกเมว หตฺถำ โอตาเรตฺวา อุกฺขิปนฺตสฺส, หตฺโถ มกฺขิตมตฺตโก ว โหติ, 
วงฺกำ กตวฺา โอตาเรตวฺา อกฺุขิปนฺตสฺส, ปน ปายาสปิณฺฑำ อุทฺธรนฺโตว นิกฺขมติ, 

เอวำ กายวงฺกาทีนิ กรณกาเลเยว ลาภสกกฺาโร อุปฺปชฺชติ, อยำ อธมฺมิกา ลาภูปนิสา.
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แต่ลาภที่เกดิข้ึนดว้ยเหตุเห็นปานน้ี คือ “การถึงพร้อมด้วยอุปธิ๑ การทรงไว้ซ่ึงจีวร (การครองจวีร) 
ความเป็นพหุสูต ความมีบรวิาร การอยู่ป่า” ชื่อวา่ประกอบด้วยธรรม.
“อุปธิสมฺปทา จวีรธารณำ พาหุสจฺจำ ปริวาโร อรญฺญวาโส -อิติ เอวรูเปหิ ปน การเณหิ อุปฺปนฺโน ลาโภ ธมฺมิโก นาม โหติ.

ก็ภิกษุผู้บำาเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน พึงละการคดกายเป็นต้นเสีย, 
อันภิกษุผู้บำาเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน ไม่ใช่คนบอดเป็นเหมือนคนบอด ไม่ใช่คนใบ้เป็นเหมือนคนใบ้ 
ไม่ใช่คนหนวกเป็นเหมือนคนหนวก จึงควร, การเป็นคนไม่โอ้อวด ไม่มีมายา จึงควร.
นิพพฺานคามินีปฏิปทำ ปูเรนฺเตน ปน ภิกฺขุนา กายวงกฺาทีนิ ปหาตพพฺานิ, 
อนนฺเธเนว อนฺเธน วิย อมูเคเนว มูเคน วิย อพธิเรเนว พธิเรน วิย ภวิตุำ วฏฺฏติ อสเฐน อมาเยน ภวติุำ วฏฺฏติ.

บทว่า เอวเมตำ เป็นต้น  ความว่า 
ภิกษุชื่อว่าเป็นสาวก เพราะอรรถวา่เกิดในที่สุดแห่งการฟัง หรือเพราะอรรถว่าฟังโอวาทและอนุสาสนี ของท่านผู้ชื่อว่า พุทธะ
เพราะอรรถว่าตรัสรู้สังขตธรรมแลอสังขตธรรมทั้งหมด ทราบข้อปฏิบัติเป็นเครื่องยังลาภให้เกดิข้ึน 
และข้อปฏิบัติยังสตัว์ให้ถึงพระนิพพานน้ัน อย่างน้ีแล้ว 
ไม่พึงเพลดิเพลินสักการะคือปัจจัย๒ ๔ อันไม่ชอบธรรม คือไม่พึงห้ามสกัการะอันชอบธรรมน้ันน่ันแล 
พึงเจริญวิเวก มีกายวิเวกเป็นต้น.
เอวเมตำ -อิติ เอวำ ลาภุปฺปาทนปฺปฏิปทญฺจ นิพฺพานคามินีปฏิปทญฺจ เอตำ ญตวฺา สพฺเพสำ สงฺขตาสงฺขตธมฺมานำ พชฺุฌนตฺเถน 
พุทธฺสฺส สวนนฺเต ชาตตฺเถน โอวาทานุสาสนึ วา สวนตฺเถน สาวโก ภิกฺขุ 
อธมฺมิกำ จตุปฺปจฺจยสกกฺารำ นาภินนฺเทยฺย  ตเมว ธมฺมกิำ น ปฏิกฺโกเสยฺย กายวิเวกาทกิำ วิเวกำ อนุพฺรูหเย 

บรรดาวิเวกเหล่าน้ัน ความเป็นผู้มีกายโดดเดี่ยว ชื่อวา่ กายวิเวก, 
สมาบัติ๓ ๘ ชื่อวา่จิตตวิเวก. พระนิพพาน ชื่อวา่อุปธิวิเวก๔.
ตตฺถ “กายวิเวโก -อิติ กายสฺส เอกีภาโว, “จติฺตวิเวโก -อติิ อฏฺฐ สมาปตฺตโิย “อุปธิวิเวโก -อิติ นิพฺพานำ, 

บรรดาวิเวกเหล่าน้ัน กายวิเวก ยอ่มบรรเทาความคลุกคลดี้วยหมู่,  
จิตตวิเวก ย่อมบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลส, 
อุปธิวิเวกย่อมบรรเทาซ่ึงความเกี่ยวข้องด้วยสังขาร;  
กายวิเวก ย่อมเป็นปัจจัยแห่งจติตวิเวก, จติตวิเวก ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวก,  
เตสุ กายวิเวโก คณสงฺคณกิำ วโินเทติ, จิตตฺวิเวโก กิเลสสงฺคณิกำ วิโนเทติ, อุปธิวิเวโก สงฺขารสงคฺณิกำ วิโนเทติ, 
กายวิเวโก จิตตฺวิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ, จติฺตวิเวโก อุปธิวิเวกสฺส ปจฺจโย โหติ. 

๑ อุปธิสมฺปทา ฉบับยุโรปเป็น อุปสมฺปทา.  คำาว่าอุปธิ เป็นช่ือของกิเลสก็มี ของร่างกายก็มี   
ในท่ีนี้เป็นช่ือของร่างกาย อุปธิสมฺปทา จึงหมายถึง รูปสมบัติ

๒ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช.
๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔    ความพิสดาร ดใูนธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒.
๔ อุปธิมี ๔ คือ ขันธูปธิ, กิเลสูปธิ, อภิสังขารูปธิ, กามคุณูปธิ.
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สมจริงดังคำาที่พระสารีบุตรเถระแม้กลา่วไว้ว่า 
“กายวิเวกของผู้มีกายสงบแล้ว ยินดียิ่งแล้วในการออกบวช, จติตวิเวกของผู้มีจิตบริสทุธิ์แล้ว ถึงความผ่องแผ้วอยา่งยิ่ง, 
และอุปธวิิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิ ถึงพระนิพพาน๑” 
วตฺุตมฺปิ๒ เจตำ กายวิเวโก จ วูปกฏฺฐกายานำ เนกฺขมฺมาภิรตานำ จิตฺตวิเวโก จ ปริสทฺุธจติฺตานำ ปรมโวทานปฺปตตฺานำ อุปธวิิเวโก จ 
นิรุปธีนำ ปุคฺคลานำ วิสงฺขารคตานำ -อติิ 

พึงเจริญ คือ พึงพอกพูน อธิบายว่า พึงเข้าไปสำาเร็จวิเวก ๓ น้ีอยู่.
อิมำ ติวิธำ วิเวกำ พฺรูเหยฺย วฑฺเฒยฺย อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย -อติิ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ จบ.
วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พาลวรรค วรรณนา จบ.
พาลวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๕ จบ.
ปญฺจโม วคฺโค.

๑ ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.
๒ ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.
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