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๑. เรื่องพระราธเถระ
๑. ราธตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภท่านพระราธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “นิธีนำว ปวตฺตารำ” เป็นต้น.
“นิธีนำว ปวตฺตารำ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ ราธำ อารพฺภ กเถสิ.

[ราธพราหมณ์ซูบผอมเพราะไม่ได้บวช]

ได้ยินวา่ พระราธะน้ัน ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ได้เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ในกรุงสาวัตถี. 
โส กริ คิหิกาเล สาวตฺถิยำ ทุคฺคตพรฺาหฺมโณ อโหสิ.

เขาคิดว่า “เราจักเลี้ยงชพีอยู่ในสำานักของภิกษุทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว ไปสู่วิหาร ดายหญ้า กวาดบริเวณ ถวายวตัถุมีนำ้าล้างหน้า
เป็นต้น อยูใ่นวิหารแล้ว.
โส “ภิกฺขูนำ สนฺติเก ชีวิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา อปหริตำ กโรนฺโต ปริเวณำ สมฺมชฺชนฺโต มุขโธวนาทีนิ ททนฺโต 
วิหาเร วสิ.

ภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์เธอแล้วก็ตาม, แตก่็ไม่ปรารถนาจะให้บวช.
ภิกฺขูปิ นำ สงฺคณฺหึสุ,  ปพพฺาเชตุำ ปน น อิจฺฉนฺติ.

เขาเมื่อไม่ได้บวช จึงซูบผอมแล้ว.
โส ปพพฺชฺชำ อลภมาโน กิโส อโหสิ.

[ราธพราหมณ์มีอุปนิสัยพระอรหัต]

ภายหลังวันหน่ึง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกลรุ้่ง ทรงเห็นพราหมณ์น้ันแล้ว ทรงใคร่ครวญอยู่วา่ 
“เหตุอะไรหนอ?” ดังน้ีแล้ว ทรงทราบว่า “ราธพราหมณ์จักเป็นพระอรหันต์” 
ในเวลาเย็น เป็นเหมือนเสด็จเที่ยวจารกิไปในวิหาร เสด็จไปสู่สำานักของพราหมณ์แล้วตรัสถามว่า 
“พราหมณ์ เธอเที่ยวทำาอะไรอยู่?” 
อเถกทวิสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตำ พฺราหฺมณำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข -อิติ อุปธาเรนฺโต “อรหา ภวิสฺสติ -อติิ ญตฺวา 
สายณฺหสมเย วิหารจาริกำ จรนฺโต วิย พรฺาหฺมณสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “พรฺาหฺมณ กึ กโรนฺโต วิจรสิ -อิติ อาห.

เขากราบทูลวา่ “ข้าพระองค์ทำาวัตตปฏิวัตรแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ พระเจา้ข้า.”
“ภิกฺขูนำ วตตฺปฺปฏิวตฺตำ กโรมิ๑ ภนฺเต -อิติ อาห.

พระศาสดา. เธอได้การสงเคราะห์จากสำานักของภิกษุเหล่าน้ันหรอื?
“ลภสิ เตสำ สนฺติกา สงฺคหำ -อติิ.

พราหมณ์. ได้พระเจ้าข้า, ข้าพระองค์ได้แต่เพียงอาหาร, แต่ทา่นไม่ให้ข้าพระองค์บวช.
“อาม ภนฺเต, อาหารมตตฺำ ลภามิ,  น ปน มำ ปพฺพาเชนฺติ -อติิ.

๑ สี. ม. ยุ. กโรนฺโต.
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[พระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวที]

พระศาสดารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเรื่องน้ันแล้ว ตรัสถามความน้ันแล้ว ตรัสถามวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ใครๆ ระลกึถึงคุณของพราหมณ์น้ีได้ มีอยู่บ้างหรือ?”.
สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน ภิกฺขุสงฺฆำ สนฺนิปาตาเปตฺวา ตมตฺถำ ปุจฺฉิตฺวา 
“ภิกฺขเว อตฺถิ โกจิ อิมสฺส พรฺาหฺมณสฺส อธิการำ สรนฺโต -อติิ ปุจฺฉิ.

พระสารีบุตรเถระกราบทูลว่า “พระเจา้ข้า ข้าพระองค์ระลกึได้, 
เมื่อข้าพระองค์เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ พราหมณ์น้ีให้คนถวายภกิษาทพัพีหน่ึง ทีเ่ขานำามาเพื่อตน, 
ข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของพราหมณ์น้ีได้.”
สารีปุตฺตตฺเถโร “อหำ ภนฺเต สรามิ, อยำ เม ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตสฺส อตตฺโน อภิหฏำ กฏจฺฉุภิกฺขำ ทาเปสิ, 
อิมสฺสาหำ อธิการำ สรามิ -อติิ อาห.

เมื่อพระศาสดาตรัสว่า “สารีบุตร ก็การที่เธอเปลื้องพราหมณ์ผู้มีอุปการะอันทำาแล้วอยา่งน้ี จากทุกข์ ไม่ควรหรือ?”, 
กราบทูลว่า “ดีละ พระเจา้ข้า, ข้าพระองค์จกัให้เขาบวช” จึงให้พราหมณ์น้ัน บวชแล้ว.
โส, สตฺถารา “กึ ปน เต สารีปุตตฺ เอวำ กโตปการำ ทุกฺขโต โมเจตุำ น วฏฺฏติ -อติิ วุตฺเต, 
“สาธุ ภนฺเต ปพพฺาเชสฺสามิ -อิติ ตำ พฺราหฺมณำ ปพพฺาเชสิ.

[พราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่าง่าย]

อาสนะที่สดุแห่งอาสนะในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่าน.
ตสฺส ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต อาสนำ ปาปุณาติ.

ท่านลำาบากอยู่ ด้วยอาหารวัตถุมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น.
ยาคุภตฺตาทีหิ กิลมติ.

พระเถระพาทา่นหลีกไปสู่ที่จาริกแล้ว กลา่วสอน พรำ่าสอนท่านเนืองๆ วา่ “สิ่งน้ี คณุควรทำา, สิ่งน้ี คุณไม่ควรทำา” เป็นต้น.
เถโร ตำ อาทาย จาริกำ ปกฺกามิ อภิกฺขณำ นำ “อิทนฺเต กตตฺพพฺำ, อิทนฺเต น กตฺตพพฺำ -อิติ โอวทิ อนุสาสิ.

ท่านได้เป็นผู้ว่างา่ย มีปกตริับเอาโอวาทโดยเบ้ืองขวาแล้ว.
เพราะฉะน้ัน เมื่อท่านปฏิบัติตามคำาทีพ่ระเถระพรำ่าสอนอยู่ โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็ได้บรรลุพระอรหัตแลว้.
โส  สุวโจ อโหสิ ปทกฺขิณคฺคาหี, ตสฺมา ยถานุสิฏฺฐำ ปฏิปชฺชมาโน กติปาเหเนว อรหตตฺำ ปาปุณิ.

พระเถระพาทา่นไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมน่ังแล้ว.
เถโร ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทติฺวา นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกะท่านแล้ว ตรัสว่า “สารีบุตร อันเตวาสิกของเธอเป็นผู้ว่างา่ยแลหรือ?”
อถ นำ สตฺถา ปฏิสนฺถารำ กตฺวา อาห “สวุโจ นุ โข เต สารีปุตฺต อนฺเตวาสิโก -อิติ 

พระเถระ. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า, เธอเป็นผู้ว่างา่ยเหลือเกิน, เมื่อโทษไรๆ ที่ข้าพระองค์แม้กลา่วสอนอยู่, ไม่เคยโกรธเลย.
“อาม ภนฺเต อตวิิย สุวโจ,  กิสฺมิญฺจิ โทเส วจฺุจมาเนปิ, น กุทธฺปุพฺโพ -อติิ.
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พระศาสดา. สารีบุตร เธอเมื่อได้สัทธิวิหาริกเห็นปานน้ี จะพึงรับได้ประมาณเท่าไร?
“สารีปุตตฺ เอวรูเป สทธฺิวิหาริเก ลภมาโน กิตตฺเก คณฺเหยฺยาสิ -อิติ.

พระเถระ. ข้าพระองคพ์ึงไดร้ับแม้มากทีเดียว พระเจา้ข้า.
“ภนฺเต พหุเกปิ คณฺเหยฺยาเมว -อติิ.

[พวกภกิษุสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะ]

ภายหลังวันหน่ึง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา่ 
“ได้ยินวา่ พระสารีบุตรเถระเป็นผู้กตัญญกูตเวที ระลกึถึงอุปการะสักวา่ภิกษาทัพพีหน่ึง ให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้ว; 
แม้พระราธเถระก็เป็นผู้อดทนต่อโอวาท ได้ทา่นผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันแล้ว.”
อเถกทวิสำ ธมฺมสภายำ ภกิฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สารีปุตตฺตฺเถโร กริ กตญฺญู กตเวที, 
กฏจฺฉุภิกฺขามตตฺำ อุปการำ สริตวฺา ทุคฺคตพฺราหฺมณำ ปพฺพาเชสิ, ราธตฺเถโรปิ โอวาทกฺขโม โอวาทกฺขมเมว๑ ลภิ -อติิ.

[พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก]

พระศาสดาทรงสดับกถาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน,  ถึงในกาลก่อน สารีบุตรเป็นผู้กตัญญูกตเวทีเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เพื่อจะประกาศความน้ัน จึงตรัสอลีนจิตตชาดก๒ ในทกุนิบาตน้ี ให้พิสดารวา่

“เสนาหมู่ใหญ่อาศัยเจ้าอลีนจิตตกุมาร รา่เริงทั่วกันแล้ว 
ได้ให้ช้างจับพระเจ้าโกศลทั้งเป็น ผู้ไมพ่อพระหทัยด้วยราชสมบัติ,  
ภิกษุผู้ถึงพร้อมดว้ยนิสัยอย่างน้ี เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแลว้ 
เจริญกุศลธรรมอยู่, เพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 
พึงบรรลธุรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำาดับ.”

สตฺถา เตสำ กถำ สุตวฺา “น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพปิ สารีปุตฺโต กตญฺญู กตเวทีเยว -อิติ วตวฺา ตมตฺถำ ปกาเสตุำ 

อลีนจิตตฺำ นิสฺสาย ปหฏฺฐา มหตี จมู 
โกสลำ เสนาสนฺตุฏฐฺำ ชีวคฺคาหำ อคาหยิ
เอวำ นิสฺสยสมฺปนฺโน ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
ภาวยำ กุสลำ ธมฺมำ โยคกฺเขมสฺส ปตตฺิยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน สพพฺสำโยชนกฺขยำ -อติิ

อิมำ ทกุนิปาเต อลีนจิตตฺชาตกำ๓ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.

ได้ยินวา่ ชา้งตวัหน่ึงเที่ยวไปตวัเดียว รู้อุปการะที่พวกช่างไมท้ำาแล้วแก่ตน โดยภาวะคือทำาเท้าให้หายโรค 
แล้วให้ลูกชา้งตัวขาวปลอด ในครั้งน้ัน ได้เป็นพระสารีบุตรเถระแล้ว.

๑ โอวาทกเมว. [?]
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๕๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๓.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๕๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๓.
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ตทา กริ วฑฺฒกีหิ ปาทสฺส อโรคกรณภาเวน กตำ อตฺตโน อุปการำ ญตฺวา สพฺพเสตสฺส หตฺถิโปตกสฺส ทายโก เอกจาริโก หตฺถี 
สารีปุตฺตตฺเถโร อโหสิ.

[ภกิษุควรเป็นผู้ว่าง่าย อยา่งพระราธเถระ]

พระศาสดาครั้นตรัสชาดกปรารภพระเถระอย่างน้ันแล้ว ทรงปรารภพระราธเถระ ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้วา่ง่ายเหมือนราธะ, แม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ ก็ไม่ควรโกรธ, 
อน่ึง ควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาท เหมือนบุคคลผู้บอกขุมทรัพยใ์ห้ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า
เอวำ เถรำ อารพฺภ ชาตกำ กเถตวฺา ราธตฺเถรำ อารพฺภ “ภิกฺขเว ภกิฺขุนา นาม ราเธน วิย สวุเจน ภวติพพฺำ, 
โทสำ ทสฺเสตฺวา โอวทิยมาเนนปิ น กชฺุฌิตพฺพำ, โอวาททายโก ปน นิธิอาจิกฺขนโก วิย ทฏฺฐพฺโพ -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใด ซ่ึงเป็นผู้กล่าวนิคคหะ ชี้โทษ 
ว่าเป็นเหมือนผู้บอกขุมทรัพยใ์ห้,  พึงคบผู้มีปัญญาเช่นน้ัน ซ่ึงเป็นบัณฑิต, 
(เพราะว่า) เมื่อคบท่านผู้เช่นน้ัน มีแต่คุณอย่างประเสริฐ ไม่มีโทษที่ลามก.”

“นิธีนำว ปวตฺตารำ ยำ ปสฺเส วชฺชทสฺสินำ 
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสำ ปณฺฑิตำ ภเช 
ตาทิสำ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปิโย -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นิธีนํ ได้แก่ หม้อแห่งขุมทรัพย์อันเต็มดว้ยเงินทองเป็นต้น ซ่ึงเขาฝังเก็บไว้ในที่น้ันๆ.
ตตฺถ นิธีนํ -อติิ ตตฺถ ตตฺถ นิทหิตฺวา ฐปิตานำ หิรญฺญสุวณฺณาทิปูรานำ นิธิกุมฺภีนำ.

บทว่า ปวตฺตารํ คือ เหมือนอย่าง ผู้ทำาความอนุเคราะห์คนเข็ญใจ ซ่ึงเป็นอยู่โดยฝืดเคือง แล้วชกัชวนว่า 
“ท่านจงมา, เราจักชี้อุบายเลี้ยงชีพโดยสะดวกแก่ท่าน” ดังน้ีแล้ว นำาไปยังที่ขุมทรพัย์ แล้วเหยียดมือออก บอกวา่ 
“ท่านจงถือเอาทรัพย์น้ีเลี้ยงชีพตามสบายเถิด.”
ปวตฺตารํ -อิติ กิจฺฉชีวิเก ทุคฺคตมนุสฺเส อนุกมฺปํ กตฺวา “เอหิ, สุเขน เต ชวีิตุปายำ ทสฺเสสฺสามิ -อติิ 
นิธิฏฺฐานำ เนตฺวา หตฺถำ ปสาเรตฺวา “อิมำ คเหตวฺา สุขำ ชีว -อิติ อาจกิฺขนฺตารำ๑ วิย.

วินิจฉัยในบทว่า วชฺชทสฺสินํ: ภิกษุผู้ชี้โทษมี ๒ จำาพวก คือ 
ภิกษุคอยแส่หาโทษ ด้วยคดิวา่ “เราจกัข่มภิกษุน้ันด้วยมารยาทอันไม่สมควร 
หรือดว้ยความพลั้งพลาดอันน้ีในท่ามกลางสงฆ์” ดังน้ี จำาพวก ๑.
ภิกษุผู้ดำารงอยู่แล้วตามสภาพ ด้วยสามารถแห่งการอุ้มชูดว้ยการแลดูโทษน้ันๆ 
เพื่อประโยชน์จะให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้ เพือ่ต้องการจะได้ถือตามเอาสิ่งทีรู่้แล้ว 

๑ สี. อาจิกฺขาตารำ. ม. ยุ. อาจิกฺขิตารำ.
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เพราะความเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแห่งคุณมีศีลเป็นต้นแก่ผู้น้ัน จำาพวก ๑;  
ภิกษุจำาพวกหลังน้ี พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ ในบทวา่ วชฺชทสฺสนํ น้ี.
วชฺชทสฺสินํ -อติิ เทฺว วชฺชทสฺสิโน 
“อิมินา นำ อสารุปฺเปน วา ขลิเตน วา สงฺฆมชฺเฌ นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ รนฺธคเวสโก จ 
อญฺญาตญฺญาปนตฺถาย ญาตำ อนุคฺคณฺหนตฺถาย สีลาทีนมสฺส วุฑฺฒิกามตาย ตำ ตำ วชฺชำ โอโลกเนน อุลฺลุมฺปนวเสน สภาวสณฺฐิโต จ,
อยมิธาธิปฺเปโต. 

คนเข็ญใจถูกผู้อื่นคุกคามก็ดี ตีกด็ี ชี้ขุมทรัพย์ให้วา่ “แกจงถือเอาทรัพย์น้ี” ย่อมไม่ทำาความโกรธ, มีแต่ปราโมทย์อย่างเดียว 
ฉันใด; 
เมื่อบุคคลเห็นปานดังน้ัน เห็นมารยาทมิบังควรกด็ี ความพลาดพลั้งกด็ี แล้วบอกอยู่, 
ผู้รับบอกไม่ควรทำาความโกรธ ควรเป็นผู้ยินดีอย่างเดียว ฉันน้ัน ควรปวารณาทีเดียววา่ “ทา่นเจ้าข้า กรรมอันใหญ่ อันท่านผู้
ตั้งอยู่ในฐานเป็นอาจารย์ เป็นอุปัชฌาย์ ของกระผมแล้ว  สั่งสอนอยู่ ทำาแล้ว,  แม้ต่อไป ทา่นพึงโอวาทกระผม” ดังน้ี.
ยถา ทุคฺคตมนุสฺโส “อิมำ คณฺหาหิ -อติิ ตชฺเชตฺวาปิ โปเถตวฺาปิ นิธึ ทสฺสิโต โกปํ น กโรติ ปมุทิโตว โหติ, 
เอวเมว เอวรูเป ปุคฺคเล อสารุปฺปํ วา ขลิตำ วา ทิสฺวา อาจิกฺขนฺเต, โกโป น กาตพฺโพ, ตุฏฺเฐเนว ภวติพพฺำ, 
“ภนฺเต มหนฺตำ โว กมฺมำ กตำ มยฺหำ อาจริยุปชฺฌายฏฐฺาเน ฐตวฺา โอวทนฺเตหิ, ปุนปิ มำ โอวเทยฺยาถ -อิติ ปวาเรตพฺพเมว.

บทว่า นิคฺคยฺหวาทึ  ความวา่ 
ก็อาจารย์บางท่าน เห็นมารยาทอันมิบังควรก็ดี ความพลั้งพลาดกด็ี ของพวกศิษย์มีสัทธิวิหาริกเป็นอาทิแล้ว 
ไม่อาจเพือ่จะพดู ดว้ยเกรงว่า “ศิษย์ผู้น้ีอุปัฏฐากเราอยู่ ด้วยกจิวัตรมีให้นำ้าบ้วนปากเป็นต้น แก่เรา โดยเคารพ; 
ถ้าเราจกัว่าเธอไซร้, เธอจักไม่อุปัฏฐากเรา,  ความเสื่อมจักมีแก่เรา ด้วยอาการอย่างน้ี” ดังน้ี 
ย่อมหาชื่อว่าเป็นผู้กล่าวนิคคหะไม่,  เธอผู้น้ัน ชือ่ว่า เรี่ยรายหยากเยื่อลงในศาสนาน้ี.
นิคฺคยฺหวาทึ -อติิ เอกจฺโจ หิ สทธฺิวิหาริกาทีนำ อสารุปฺปํ วา ขลิตำ วา ทิสวฺา 
“อยำ เม มุโขทกทานาทีหิ สกกฺจฺจำ อุปฏฺฐหติ, สเจ ตำ วกฺขามิ, น มำ อุปฏฺฐหิสฺสติ, เอวำ เม ปริหานิ ภวิสฺสติ -อิติ วตตฺุำ อวิสหนฺโต 
น นิคฺคยฺหวาที นาม โหติ, โส อิมสฺมึ สาสเน กจวรำ อากิรติ.

ส่วนอาจารย์ใด เมื่อเห็นโทษปานน้ันแล้ว คกุคาม ประณาม ลงทัณฑกรรม ไล่ออกจากวิหาร ตามสมควรแก่โทษ ให้ศึกษาอยู่ .
อาจารย์น้ี ชื่อวา่ผู้กล่าวนิคคหะ; แม้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้.
โย ปน ตถารูปํ วชฺชำ ทิสฺวา วชฺชานุรูปํ ตชเฺชนฺโต ปณาเมนฺโต ทณฺฑกมฺมำ กโรนฺโต วิหารา นีหรนฺโต สิกฺขาเปติ.
อยำ นิคฺคยฺหวาที นาม, เสยฺยถาปิ สมฺมาสมฺพทฺุโธ.

สมจริงอย่างน้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสคำาน้ีไวว้่า 
“ดูก่อนอานนท์ เราจักกลา่วข่มๆ, ดูก่อนอานนท์ เราจักกล่าวยกย่องๆ, ผู้ใดเป็นสาระ, ผู้น้ันจักดำารงอยู่ได้.”
วตฺุตญฺเหตำ๑ “นิคฺคยฺห นิคฺคยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ, ปคฺคยฺห ปคฺคยฺหาหำ อานนฺท วกฺขามิ,  โย สาโร, โส ฐสฺสติ -อิติ.

บทว่า เมธาวึ คือ ผู้ประกอบด้วยปัญญามีโอชะเกิดแตธ่รรม.
เมธาวึ -อติิ ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคตำ.

๑ ม. อุ. ๑๔/๒๔๕. ตตฺถ ปน … ปวยหฺ ปวยฺหาหนตฺิ ทิสฺสติ.
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บทว่า ตาทิสํ เป็นต้น  ความวา่ บุคคลพึงคบ คอืพึงเข้าไปน่ังใกล้ บัณฑิตเห็นปานน้ัน, 
เพราะเมื่ออันเตวาสิกคบอาจารยเ์ช่นน้ันอยู่, คุณอย่างประเสริฐย่อมมี โทษที่ลามกย่อมไม่มี 
คือมีแต่ความเจริญอยา่งเดียว ไม่มีความเสื่อมเสีย.
ตาทิสํ -อติิ เอวรูปํ ปณฺฑิตำ ภเชยฺย ปยิรุปาเสยฺย,  ตาทิสำ หิ อาจริยำ ภชมานสฺส อนฺเตวาสกิสฺส, เสยฺโย โหติ น ปาปิโย, 
วุฑฺฒิเยว โหติ, น ปริหานิ -อติิ.

ในที่สุดเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระราธเถระ จบ.
ราธตฺเถรวตฺถุ.
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๒. เรื่องภกิษุอัสสชิและปุนพัพสุกะ
๒. อสฺสชิปุนพฺพสกุวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“โอวเทยฺยานุสาเสยฺย” เป็นต้น. 
“โอวเทยฺยานุสาเสยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อสฺสชิปุนพฺพสุเก อารพฺภ กเถสิ.

ก็เทศนาตั้งข้ึนแล้วที่กิฏาคีรี.
เทสนา ปน กิฏาคิริสฺมึ สมุฏฐฺิตา.

[ภิกษลุามกต้องถกูปัพพาชนียกรรม]

ดังได้สดับมา ภกิษุ ๒ รูปน้ัน แม้เป็นสัทธิวิหาริกของพระอคัรสาวกกจ็ริง,  ถึงอย่างน้ัน เธอก็กลายเป็นอลัชชี เป็นภิกษุชั่ว.
เต กริ๑ กิญฺจาปิ อคฺคสาวกานำ สทฺธวิิหาริกา.  อลชฺชิโน ปน อเหสุำ ปาปภิกฺขู.

ภิกษุ ๒ รูปน้ัน เมื่ออยู่ที่กิฏาคีรี กับภิกษุ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเป็นบริวารของตน  (ลว้น) เป็นผู้ชั่วช้า 
ทำาอนาจารหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่า “ปลูกต้นไม้กระถางเองบ้าง ใชใ้ห้เขาปลูกบ้าง” 
ทำากรรมแห่งภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล เลี้ยงชพีด้วยปัจจัยอันเกดิแต่กรรมน้ัน 
ได้ทำาอาวาสน้ันมิให้เป็นที่อยู่แห่งพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก.
เต ปาปเกหิ อตฺตโน ปริวาเรหิ ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ กิฏาคิริสฺมึ วิหรนฺตา “มาลาวจฺฉำ โรเปนฺติปิ โรปาเปนฺติปีติอาทิกำ๒ 
นานปฺปการำ อนาจารำ กโรนฺตา กุลทูสกกมฺมำ กตวฺา  ตโต อุปฺปนฺเนหิ ปจฺจเยหิ ชวีิตำ กปฺเปนฺตา 
ตำ อาวาสำ เปสลานำ ภิกฺขูนำ อนาวาสำ อกำสุ.

พระศาสดาทรงสดับข่าวน้ันแล้ว ตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้ง ๒ พร้อมด้วยบริวารมา  
เพื่อทรงประสงคท์ำาปัพพาชนียกรรมแกพ่วกภกิษุพวกน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“สารีบุตรและโมคคัลลานะ เธอพากันไปเถิด, 
ในภิกษุเหล่าน้ัน เหล่าใดไม่เชื่อฟังคำาของเธอ, จงทำาปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ัน; 
ส่วนเหล่าใดเชื่อฟังคำา, จงว่ากล่าวพรำ่าสอนเหล่าน้ัน, 
ธรรมดาผู้วา่กล่าวสั่งสอน ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่มิใช่บัณฑิตเท่าน้ัน, แต่เป็นที่รกัที่ชอบใจของบัณฑิตทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ สตฺุวา เตสำ ปพพฺาชนียกมฺมกรณตฺถาย สปรวิาเร เทวฺ อคฺคสาวเก อามนฺเตตฺวา 
“คจฺฉถ สารีปุตฺตา, เตสุ เย ตุมฺหากำ วจนำ น กโรนฺติ, เตสำ ปพพฺาชนียกมฺมำ กโรถ; เย ปน กโรนฺติ, เต โอวทถ อนุสาสถ, 
โอวทนฺโต หิ อนุสาสนฺโต อปณฺฑติานำเยว อปฺปิโย โหติ๓, ปณฺฑิตานำ ปน ปิโย โหติ มนาโป -อติิ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

๑ ม. เอตฺถนฺตเร เทฺว ภิกฺขู -อิติ อตฺถิ.
๒ วินยปิฏก มหาวิภงฺค. ๑/๔๑๕.
๓ ม. เอตฺถนฺตเร อมนาโป -อิติ อตฺถิ.
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“ผู้ใดพึงว่ากลา่ว พึงสอน และพึงห้ามจากธรรมของอสัตบุรุษ, 
ผู้น้ันแล ย่อมเป็นทีร่ักของสัตบุรุษทั้งหลาย,  ไม่เป็นที่รักของพวกอสตับุรุษ.”

“โอวเทยฺยานุสาเสยฺย อสพฺภา จ นิวารเย
สตำ หิ โส ปิโย โหติ อสตำ โหติ อปฺปิโย -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ โอวเทยฺย  ความวา่
เมื่อเกิดเรือ่งข้ึนแล้ว จึงกล่าว ชื่อว่าย่อมโอวาท,  เมื่อยังไม่เกิดเรื่อง ช้ีโทษอันยังไม่มาถึง ดว้ยสามารถเป็นต้นวา่ 
“แม้โทษจะพึงมีแก่ทา่น” ดังน้ี ช่ือวา่ย่อมอนุศาสน์;  
กล่าวต่อหน้า ชื่อวา่ย่อมโอวาท,  ส่งทูตหรอืข่าวสาส์นไปในที่ลับหลัง ช่ือวา่ย่อมอนุศาสน์.  
แม้กล่าวคราวเดียว ชื่อวา่ย่อมโอวาท, กลา่วบ่อยๆ ช่ือวา่ย่อมอนุศาสน์.  
อีกอยา่งหน่ึง กำาลังโอวาทน่ันแล ชื่อว่าอนุศาสน์  พึงกล่าวสั่งสอนอย่างน้ี ด้วยประการฉะน้ี.
ตตฺถ โอวเทยฺย -อติิ อุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ, วทนฺโต โอวทติ นาม, 
อนุปฺปนฺเน วตฺถุสฺมึ, “อยโสปิ เต สิยาตอิาทวิเสน อนาคตำ วชฺชำ ทสฺเสนฺโต อนุสาสติ นาม, 
สมฺมุขา วทนฺโต โอวทติ นาม, ปรมฺมุขา ทตูำ วา สาสนำ วา เปเสนฺโต อนุสาสติ นาม, 
สกึ วทนฺโตปิ โอวทติ นาม,  ปุนปฺปุนำ วทนฺโต อนุสาสติ นาม, 
โอวทนฺโตเอว วา อนุสาสติ นาม -อิติ  เอวำ โอวเทยฺย อนุสาเสยฺย.

บทว่า อสฺพภา  ความวา่ พึงห้ามจากอกุศลธรรม พึงให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม.
อสพฺภา -อติิ อกุสลธมฺมา นิวาเรยฺย กุสลธมฺเม ปติฏฺฐาเปยฺย -อิติ อตฺโถ.

บทว่า สตํ  ความวา่ บุคคลเห็นปานน้ีน้ัน ย่อมเป็นที่รักแห่งสัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น; 
แต่ผู้วา่กล่าวผู้สั่งสอนน้ัน ย่อมไม่เป็นที่รกัแห่งพวกที่ไม่เห็นธรรม มีปรโลกอันข้ามลว่งแล้ว ผู้เห็นแก่อามิส 
บวชเพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยงชีพเหล่าน้ัน ชื่อวา่อสัตบุรุษ ผู้ทิ่มแทงดว้ยหอกคือปากอย่างน้ีว่า 
“ท่านไม่ใชพ่วกอุปัชฌาย์อาจารย์ของพวกเรา, ว่ากลา่วพวกเราทำาไม?”
สตํ -อติิ โส เอวรูโป ปุคฺคโล พุทฺธาทีนำ สปฺปุริสานำ ปิโย โหติ, 
เย ปน อทิฏฺฐธมฺมา วติิณฺณปรโลกา อามิสจกฺขุกา ชีวติตฺถาย ปพพฺชติา เตสำ อสตำ โส โอวาทโก อนุสาสโก 
“น ตวฺำ อมฺหากำ อุปชฺฌาโย น อาจริโย, กสฺมา อมฺเห โอวทสิ -อติิ เอวำ มุขสตฺตีหิ วชิฺฌนฺตานำ อปฺปิโย โหติ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

ฝ่ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปที่กิฏาครีีน้ัน วา่กล่าวสั่งสอนภิกษุเหล่าน้ันแล้ว.
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาปิ ตตฺถ คนฺตฺวา เต ภกิฺขู โอวทึสุ อนุสาสึสุ.

ในภิกษุเหล่าน้ัน บางพวกก็รับโอวาท ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ, บางพวกก็สึกไป, บางพวกต้องปัพพาชนียกรรม ดังน้ีแล.
เตสุ เอกจฺเจ โอวาทำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สมฺมา วตฺตึสุ, เอกจฺเจ วิพฺภมึสุ, เอกจฺเจ ปพพฺาชนียกมฺมำ ปาปุณึสุ -อติิ.
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เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ จบ.
อสฺสชิปุนพฺพสกุวตฺถุ.
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๓. เรือ่งพระฉันนเถระ
๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระฉันนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น ภเช ปาปเก มติฺเต” เป็นต้น.
“น ภเช ปาปเก มติฺเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉนฺนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระฉันนเถระด่าพระอัครสาวก]

ดังได้สดับมา ทา่นพระฉันนะน้ันด่าพระอัครสาวกทั้งหลายว่า 
“เราเมื่อตามเสด็จออกมหาภิเนษกรมน์๑กับพระลกูเจ้าของเราทั้งหลาย ในเวลาน้ัน มิได้เห็นผู้อื่นแม้สักคนเดียว, 
แต่บัดน้ี ทา่นพวกน้ีเที่ยวกล่าวว่า ‘เราชื่อสารีบุตร, เราชื่อโมคคัลลานะ, พวกเราเป็นอัครสาวก.”
โส กริายสฺมา “อมฺหากำ อยฺยปุตฺเตน สทธฺึ มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมนฺโต ตทา อญฺญำ เอกมฺปิ น ปสฺสามิ, 
อิทานิ ปน ‘อหำ สารีปุตฺโต นาม, อหำ โมคฺคลฺลาโน นาม, มยำ อคฺคสาวกมฺหาติ วตฺวา อิเม วิจรนฺติ -อิติ เทฺว อคฺคสาวเก อกฺโกสติ.

พระศาสดาทรงสดับข่าวน้ัน จากสำานักภกิษุทั้งหลายแล้ว รับสั่งให้หาพระฉันนเถระมา ตรัสสอนแล้ว.
สตฺถา ภกิฺขูนำ สนฺติกา ตำ ปวตฺตึ สุตวฺา ฉนฺนตฺเถรำ ปกฺโกสาเปตฺวา โอวทิ.

ท่านน่ิงในชัว่ขณะน้ันเท่าน้ัน ยังกลับไปด่าพระเถระทั้งหลายเหมือนอย่างน้ันอีก.
โส ตำขณญฺเญว ตุณฺหี หุตวฺา ปุน คนฺตฺวา เถเร อกฺโกสติเยว.

พระศาสดารับสั่งให้หาทา่นซ่ึงกำาลังด่ามาแล้ว ตรัสสอนอยา่งน้ันถึง ๓ ครั้งแลว้ ตรัสเตือนวา่ 
“ฉันนะ ช่ือว่าอัครสาวกทั้ง ๒ เป็นกัลยาณมิตร เป็นบุรุษชั้นสูง ของเธอ, 
เธอจงเสพ จงคบกัลยาณมิตรเห็นปานน้ี” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
เอวำ ยาวตติยำ อกฺโกสนฺตำ ปกฺโกสาเปตฺวา สตฺถา โอวทติฺวา “ฉนฺน เทวฺ อคฺคสาวกา นาม ตุยฺหำ กลฺยาณมิตตฺา อุตตฺมปุริสา. 
เอวรูเป กลฺยาณมติฺเต เสวสฺสุ ภชสฺสุ -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บุคคลไม่ควรคบปาปมิตร, ไม่ควรคบบุรุษตำ่าช้า, 
ควรคบกัลยาณมิตร, ควรคบบุรุษสูงสดุ.”

“น ภเช ปาปเก มติฺเต น ภเช ปุริสาธเม 
ภเชถ มติฺเต กลฺยาเณ ภเชถ ปุริสตฺุตเม -อติิ.

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
ตสฺสตฺโถ 

๑ มหาภินิกฺขมนำ การออกไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่
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“คนผู้ยินดีในอกุศลกรรม มีกายทุจรติเป็นต้น ช่ือว่าปาปมิตร, 
คนผู้ชักนำาในเหตุอันไม่สมควร มกีารตัดชอ่งเป็นต้นก็ดี อันต่างโดยการแสวงหาไม่ควร ๒๑ อย่าง๒ ก็ดี ชื่อวา่บุรุษตำ่าช้า.
กายทุจฺจริตาทิอกุสลกมฺมาภิรตา ปาปมิตตฺา นาม, 
สนฺธิจฺเฉทนาทิเก วา เอกวีสติอเนสนาปเภเท๒ วา อฏฐฺาเน นิโยชกา ปุริสาธมา นาม, 

อน่ึง ชน ๒ จำาพวกน้ัน ชื่อว่าเป็นทั้งปาปมิตร ทั้งบุรุษตำ่าช้า; บุคคลไม่ควรคบ คอืไม่ควรน่ังใกล้เขาเหล่าน้ัน;
ฝ่ายชนผู้ผดิตรงกันข้าม ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร ทั้งสัตบุรุษ, บุคคลควรคบ คอืควรน่ังใกล้ท่านเหล่าน้ัน.
อุโภปิ เอเต ปาปมิตฺตา เจว ปุริสาธมา จ, เต น ภเชยฺย น ปยิรุปาเสยฺย, 
วิปรติา ปน กลฺยาณมิตตฺา เจว สปฺปุริสา จ, เต ภเชถ ปยิรุปาเสถ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

[พระศาสดาตรสัสั่งให้ลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ]

ฝ่ายพระฉันนเถระ แม้ไดฟ้ังพระโอวาทแล้ว ก็ยังด่าขู่พวกภิกษุอยู่อกีเหมือนนัยก่อนน่ันเอง.
ฉนฺนตฺเถโร ปน โอวาทำ สุตวฺาปิ ปุริมนเยเนว ปุน ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ.

แม้พวกภิกษุก็กราบทูลแด่พระศาสดาอีก.
ปุนปิ สตฺถุ ภกิฺขู อาโรจยึสุ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย, เมื่อเรายังมีชีวติอยู่, พวกเธอจักไม่อาจเพื่อให้ฉันนะสำาเหนียกได้.
แต่เมื่อเราปรินิพพานแล้ว, จึงจักอาจ” ดังน้ีแล้ว, 
เมื่อพระอานนท์ทูลถาม ในเวลาจวนจะเสดจ็ปรินิพพานว่า 
“พระเจ้าข้า อันพวกข้าพระองค์ จะพึงปฏิบัติในพระฉันนเถระอย่างไร?, จึงตรัสบังคับวา่ 
“อานนท์ พวกเธอพึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนภิกษุเถิด.”
สตฺถา “ภกิฺขเว มยิ ธรนฺเต, ฉนฺนำ สิกฺขาเปตุำ น สกฺขิสฺสถ,  มยิ ปน ปรินิพฺพุเต, สกฺขิสฺสถ -อิติ วตวฺา, 
ปรินิพพฺานกาเล อายสฺมตา อานนฺเทน “ภนฺเต กถำ ฉนฺนตฺเถเร อมฺเหหิ ปฏิปชฺชติพพฺำ -อิติ วุตฺเต, 
“อานนฺท ฉนฺนสฺส ภิกฺขุโน พฺรหฺมทณฺโฑ ทาตพฺโพ -อิติ อาณาเปสิ.

พระฉันนะน้ัน, เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้ว, ไดฟ้ังพรหมทัณฑ์ ทีพ่ระอานนทเถระยกข้ึนแล้ว 
มีทุกข์ เสียใจ ล้มสลบ ถึง ๓ ครั้ง แล้ววิงวอนวา่ 
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านอยา่ให้กระผมฉิบหายเลย” ดังน้ีแล้ว บำาเพ็ญวตัรอยู่โดยชอบ 
ต่อกาลไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัต พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว ดังน้ีแล.

๒ ปรมัตถโชติก หน้า ๒๖๕.
๒ เวฬุทานำ ปตตฺทานำ ปุปฺผทานำ ผลทานำ ทนตฺกฏฺฐทานำ มุโขทกทานำ สินานทานำ จุณฺณทานำ  มตตฺิกาทานำ ปาตุกมฺยตา มุคฺคสุปฺปตา 

ปาริภฏยฺตา ชงฺฆเปสนิกำ เวชฺชกมฺมำ ทูตกมฺมำ ปหิณคมนำ  ปิณฑฺปฏปิิณฺฑทานานุปฺปทานำ วตฺถุวิชฺชา เขตฺตวิชฺชา นกฺขตฺตวิชฺชา องฺควิชฺชา -อิติ 
เมตฺตสุตฺตวณฺณนานโย.
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โส, สตฺถริ ปรินิพพฺุเต, อานนฺทตฺเถเรน อาโรปิตำ พรฺหฺมทณฺฑำ สตฺุวา ทุกฺขี ทุมฺมโน ติกฺขตตฺุำ มุจฺฉิโต ปปตติฺวา 
“มา มำ ภนฺเต นาสยติฺถ -อติิ ยาจิตวฺา สมฺมา วตตฺำ ปูเรนฺโต น จิรสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องพระฉันนเถระ จบ.
ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ.
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๔. เรือ่งพระมหากัปปินเถระ
๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหากัปปินเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ธมฺมปีติ สุขำ เสติ” 
เป็นต้น. 
“ธมฺมปีติ สุขำ เสติ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหากปฺปินตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

ในเรื่องน้ัน มีอนุบุพพกีถา ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ อนุปุพฺพกีถา.

[พระปัจเจกพุทธะทูลขอหัตถกรรม ทําเสนาสนะ]

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล ทา่นพระมหากัปปินะ มีอภินิหารได้ทำาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ 
ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เกิดเป็นนายช่างหูกผู้เป็นหัวหน้า ในบ้านช่างหูกแห่งหน่ึง ในที่ไม่ไกลแต่กรุงพาราณสี.
อตีเต กิรายสฺมา มหากปฺปิโน ปทุมุตตฺรพุทฺธสฺส ปาทมูเล กตาภินีหาโร สำสาเร สำสรนฺโต 
พาราณสิโต อวิทูเร เอกสฺมึ เปสการคาเม เชฏฺฐกเปสกาโร หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ครั้งน้ัน พระปัจเจกพุทธะประมาณพันองค์ อยู่ในหิมวันตประเทศ ๘ เดือน อยู่ในชนบท ๔ เดือนอันเป็นฤดูฝน.
ตทา สหสฺสมตตฺา ปจฺเจกพุทธฺา อฏฐฺ มาเส หิมวนฺเต วสิตวฺา วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ชนปเท วสนฺติ.

คราวหน่ึง พระปัจเจกพทุธะเหล่าน้ัน พักอยูใ่นที่ไม่ไกลแต่กรุงพาราณสี ส่งพระปัจเจกพุทธะ ๒ รูปไปยังสำานักพระราชา 
ดว้ยคำาวา่ “ทา่นทั้งหลาย จงทูลขอหัตถกรรม เพือ่ประโยชน์แก่การทำาเสนาสนะ.”
เต เอกวารำ พาราณสิยา อวิทูเร โอตริตฺวา “เสนาสนกรณตฺถาย หตฺถกมฺมำ ยาจถ -อิติ รญฺโญ สนฺติกำ อฏฺฐ ปจฺเจกพุทฺเธ ปหิณึสุ.

ก็ในกาลน้ัน เป็นคราววัปปมงคลแรกนาขวัญของพระราชา. 
ตทา ปน รญโฺญ วปฺปมงฺคลกาโล โหติ.

ท้าวเธอทรงสดับว่า “ได้ยินว่า พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายมา” จึงเสด็จออกไป ตรัสถามถึงเหตทุี่มา แล้วตรัสว่า 
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ วันน้ียังไม่มีโอกาส, (เพราะ) พรุ่งน้ี ข้าพเจา้ทั้งหลายจะมีการมงคลแรกนาขวัญ, ข้าพเจา้จักทำาในวันที่ ๓” 
ไม่ทรงอาราธนาพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายไว้เลย เสด็จเข้าไปแล้ว.
โส “ปจฺเจกพุทฺธา กริาคตา -อิติ สุตฺวา นิกฺขมิตวฺา อาคตการณำ ปุจฺฉิตฺวา “อชชฺ ภนฺเต โอกาโส นตฺถิ, เสฺว อมฺหากำ วปฺปมงฺคลำ, 
ตติยทิวเส กริสฺสามิ -อติิ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ อนิมนฺเตตวฺาว ปาวิสิ.

พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายคิดว่า “เราทั้งหลายจกัเข้าไปสู่บ้านอื่น” หลีกไปแล้ว.
ปจฺเจกพุทธฺา “อญฺญำ คามำ ปวิสิสฺสาม -อติิ ปกฺกมึสุ.
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[พวกบ้านช่างหูกทําบุญ]

ในขณะน้ัน ภรรยาของนายช่างหูกผู้หัวหน้า ไปสู่กรุงพาราณสี ด้วยกิจบางอยา่ง  เห็นพระปัจเจกพุทธะเหล่าน้ัน นมัสการแล้ว
ถามว่า “ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้ามาในกาลมิใช่เวลา เพราะเหตุไร?” ได้ทราบความเป็นไปน้ันตั้งแตต่้น 
เป็นหญิงมีศรัทธา ถึงพร้อมดว้ยปัญญา นิมนต์วา่ “ทา่นผู้เจริญ ขอทา่นทั้งหลายจงรับภิกษาของดิฉัน ท้ังหลายในวันพรุ่งน้ี.”
ตสฺมึ ขเณ เชฏฺฐกเปสการสฺส ภริยา เกนจิเทว กรณีเยน พาราณสึ คจฺฉนฺตี เต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสวฺา วนฺทิตวฺา 
“กึ ภนฺเต อเวลาย อยฺยา อาคตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ สุตวฺา สทฺธา ปญฺญาสมฺปนฺนา อิตฺถี 
“เสฺว ภนฺเต อมฺหากำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อติิ นิมนฺเตสิ.

พระปัจเจก. น้องหญิง พวกเรามีมาก.
“พหุกา มยำ ภคินิ -อติิ.

หญิง. มีประมาณเท่าไร? เจา้ข้า.
“กิตตฺกา ภนฺเต -อติิ.

พระปัจเจก. มีประมาณพันรูป น้องหญิง.
“สหสฺสมตฺตา ภคินิ -อิติ 

หญิงน้ันกล่าวว่า “ทา่นผู้เจริญ พวกดิฉันมีประมาณพันคน อยู่ในบ้านน้ี,  คนหน่ึงๆ จกัถวายภิกษาแด่พระผู้เป็นเจ้ารูปหน่ึงๆ, 
ขอท่านทั้งหลาย จงรับภิกษาเถิด, ดิฉันคนเดียวจักให้ทำาแม้ที่อยู่แก่ทา่นทั้งหลาย.”
“ภนฺเต อิมสฺมึ คาเม สหสฺสมตฺตา วสิมฺหา, เอเกโก เอเกกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสติ, ภิกฺขำ อธิวาเสถ, 
อหเมว ตุมฺหากำ วสนฏฺฐานำปิ การาเปสฺสามิ -อติิ อาห.

พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายรับ (อาราธนา) แล้ว.
ปจฺเจกพุทธฺา อธวิาสยึสุ.

นางเข้าไปสู่บ้าน ป่าวร้องวา่ 
“เราเห็นพระปัจเจกพุทธะประมาณพันองค์ นิมนตไ์ว้แล้ว, ท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่เป็นที่น่ังแด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย, 
จงจดัอาหารวตัถุทั้งหลายมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น แด่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเถิด” แล้วให้สร้างปะรำาในท่ามกลางบ้าน 
ลาดอาสนะไวใ้นวันรุ่งข้ึน จึงให้นิมนตพ์ระปัจเจกพุทธะทั้งหลายน่ัง อังคาสด้วยโภชนะอันประณีต 
ในเวลาเสรจ็ภัตกจิ จึงพาหญิงทั้งหมดในบ้านน้ัน พร้อมกับหญิงเหล่าน้ัน นมัสการพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายแล้ว 
รับเอาปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ตลอดไตรมาส แล้วป่าวรอ้งชาวบ้านอีกว่า 
“แม่และพอ่ทั้งหลาย บุรุษคนหน่ึงๆ จากตระกูลหน่ึงๆ จงถือเอาเครื่องมือมีมดีเป็นต้นเข้าไปสู่ป่า 
นำาเอาทพัพสัมภาระมาสร้างที่เป็นที่อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย.”
สา คามำ ปวิสติฺวา อุคฺโฆเสสิ “อหำ สหสฺสมตฺเต ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา นิมนฺเตสึ, อยฺยานำ นิสีทนฏฺฐานำ สำวทิหถ, 
ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทถ -อิติ คามมชฺเฌ มณฑฺปํ การาเปตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปตวฺา ปุนทิวเส ปจฺเจกพุทฺเธ นิสีทาเปตฺวา 
ปณีเตน๑ โภชเนน ปริวิสติฺวา ภตตฺกิจจฺาวสาเน ตสฺมึ คาเม สพพฺา อิตฺถิโย อาทาย ตาหิ สทฺธึ ปจฺเจกพุทฺเธ วนฺทิตวฺา 

๑ ม. เอตฺถนฺตเร ขาทนีเยน -อิติ อตฺถิ.
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เตมาสำ วสนตฺถาย ปฏิญฺญำ คเหตวฺา ปุน คาเม อุคฺโฆเสสิ “อมฺมตาตา เอเกกกุลโต เอเกโก ปุริโส วาสีอาทีนิ คเหตวฺา 
อรญฺญำ ปวิสิตวฺา ทพพฺสมฺภาเร อาหริตวฺา อยฺยานำ วสนฏฺฐานำ กโรตุ -อิติ.

พวกชาวบ้านตั้งอยู่ในถ้อยคำาของนางแล้ว คนหน่ึงๆ ทำาที่แห่งหน่ึงๆ แล้วให้สรา้งศาลามุงด้วยใบไม้พันหลัง 
พร้อมกับที่พักกลางคืนและกลางวัน แล้วอุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธะผูเ้ข้าจำาพรรษาในบรรณศาลาของตนๆ ดว้ยตั้งใจวา่ 
“เราจกัอุปัฏฐากโดยเคารพ, เราจกัอุปัฏฐากโดยเคารพ.”
คามวาสิโน ตสฺสา วจเน ฐตฺวา เอเกโก เอเกกำ กตฺวา สทฺธึ รตฺติฏฺฐานทิวาฏฐฺาเนหิ ปณฺณสาลาสหสฺสำ กาเรตฺวา 
อตตฺโน อตตฺโน ปณฺณสาลายำ วสฺสูปคเต ปจฺเจกพุทฺเธ “อหำ สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหิสฺสามิ, อหำ สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหิสฺสามิ -อติิ อุปฏฺฐหึสุ.

ในเวลาออกพรรษาแล้ว นางชักชวนว่า 
“ท่านทั้งหลายจงตระเตรียมผ้าเพื่อจีวร (ถวาย) แด่พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายผู้อยู่จำาพรรษาในบรรณศาลาของตนๆ เถิด.” 
แล้วให้ถวายจวีรมีคา่พันหน่ึง แดพ่ระปัจเจกพทุธะองค์หน่ึงๆ.
วสฺสำ วุตฺถกาเล “อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลาย วสฺสำ วุตฺถานำ ปจฺเจกพุทธฺานำ จีวรสาฏเก สชเฺชถ -อติิ สมาทเปตวฺา 
เอเกกสฺส สหสฺสมูลำ จีวรำ๑ ทาเปสิ.

พระปัจเจกพุทธะทั้งหลายออกพรรษาแล้ว ทำาอนุโมทนาแล้วก็หลีกไป.
ปจฺเจกพุทธฺา วุตฺถวสฺสา อนุโมทนำ กตวฺา ปกฺกมึสุ.

[อานิสงส์ทานนําให้เกิดในดาวดงึส์]

แม้พวกชาวบ้าน ครั้นทำาบุญน้ีแล้ว จุติจากอตัภาพน้ันแล้ว เกิดในภพดาวดึงส์ ได้มีนามว่า คณเทวบุตรแล้ว.
คามวาสิโนปิ อิมำ ปุญฺญำ กตฺวา ตโต๒ จตุา ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺตติฺวา คณเทวปุตฺตา นาม อเหสุำ.

เทวบุตรเหล่าน้ันเสวยทิพยสมบัติในภพดาวดึงส์น้ัน 
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ (มา)เกิดในเรอืนของกุฎุมพี ในกรุงพาราณสี.
เต ตตฺถ ทิพพฺสมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺา กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุธกาเล พาราณสิยำ กุฏุมพฺิกเคเหสุ นิพพฺตตฺึสุ.

หัวหน้าช่างหูกได้เป็นบุตรของกุฎุมพีผู้ใหญ่.
เชฏฺฐกเปสกาโร เชฏฺฐกกุฏุมพฺิกสฺส ปุตฺโต อโหสิ.

ฝ่ายภรรยาของเขา ก็ได้เป็นธิดาของกุฎุมพีผู้ใหญ่เหมือนกัน.
ภริยาปิสฺส เชฏฺฐกกุฏุมฺพิกสฺเสว ธตีา อโหสิ.

หญิงเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ถึงความเจริญวัยแล้ว เมื่อจะไปสู่ตระกูลผวั ก็ได้ไปสู่เรือนของบุรุษเหล่าน้ันน่ันแล.
ตา สพพฺาปิ วยปฺปตตฺา ปรกุลำ คจฺฉนฺติโย เตสำเยว เคหานิ อคมำสุ.

[กุฎุมพีถวายมหาทาน]

ต่อมาวันหน่ึง เขาป่าวร้องการฟังธรรมในวิหาร.

๑ สี. ยุ. ติจีวรำ.
๒ ม. อิโต.
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อเถกทวิสำ วิหาเร ธมฺมสฺสวนำ สงฺฆุฏฺฐำ.

กุฎุมพีเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ได้ยินว่า “พระศาสดาจะทรงแสดงธรรม” ปรึกษากันวา่ “เราทั้งหลายจักฟังธรรม” 
แล้วได้ไปสู่วิหารกับภรรยา.
“สตฺถา ธมฺมำ เทเสติ -อิติ สุตฺวา สพฺเพปิ เต กุฏุมพฺิกา “ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อิติ ภริยาย สทธฺึ วิหารำ อคมำสุ.

ในขณะที่ชนเหล่าน้ัน เข้าไปสู่ท่ามกลางวิหาร ฝนได้ตั้งเค้าแล้ว.
เตสำ วิหารมชฺฌำ ปวิฏฺฐกฺขเณ วสฺสำ อุฏฺฐหิ.

บรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้น ผู้เป็นกุลุปกะหรอืเป็นญาติของชนเหล่าใดมีอยู่, 
ชนเหล่าน้ันกเ็ข้าไปสู่บริเวณของบรรพชิตเหล่าน้ัน.
เยสำ กุลุปกา วา ญาตี วา สามเณราทโย อตฺถิ, เต เตสำ ปริเวณานิ ปวิสึสุ.

แต่กุฎุมพีเหล่าน้ันไม่อาจจะเข้าไปในที่ไหนๆ ได้ เพราะความที่กุลุปกะหรือญาติเห็นปานน้ันไม่มี 
ได้ยืนอยู่ทา่มกลางวิหารน่ันเอง.
เต ปน ตถารูปานำ นตฺถิตาย กตฺถจิ ปวิสิตุำ อวิสหนฺตา วิหารมชฺเฌเยว อฏฺฐำสุ.

ลำาดับน้ัน กุฎุมพีผู้เป็นหัวหน้า จึงกล่าวกะกุฎุมพีผู้บรวิารเหล่าน้ันวา่ 
“ท่านทั้งหลาย จงดอูาการอันน่าเกลียดของพวกเรา,  ธรรมดากุลบุตรทั้งหลาย ละอายดว้ยเหตุมีประมาณเท่าน้ี สมควรแล้ว.”
อถ เน เชฏฺฐกกุฏุมฺพิโก อาห “ปสฺสถ อมฺหากำ วิปฺปการำ, กุลปุตฺเตหิ นาม เอตฺตเกน ลชฺชติุำ ยตฺุตำ -อิติ.

บริวาร. นาย พวกเราจะทำาอยา่งไรเล่า?
“อยฺย กึ กโรม -อติิ.

กุฎุมพี. พวกเราถึงอาการน่าเกลียดน้ี เพราะไม่มีสถานที่ซ่ึงมีคนคุ้นเคยกัน, 
เราทั้งหมดรวมทรพัย์กัน สร้างบริเวณเถอะ.

“มยำ วิสฺสาสิกฏฺฐานสฺส อภาเวน อิมำ วิปฺปการำ ปตตฺา, สพฺเพ ธนำ สำหริตวฺา ปริเวณำ กโรม -อติิ.

บริวาร. ดีละ นาย.
“สาธุ อยฺย -อิติ.

คนผู้หัวหน้า ไดใ้ห้ทรพัย์พันหน่ึง, ชนที่เหลือให้คนละ ๕๐๐, พวกหญิงให้คนละ ๒๕๐.
เชฏฺฐโก สหสฺสำ อทาสิ, เสสา ปญฺจ ปญฺจ สตานิ, อติฺถิโย อฑฺฒเตยฺยานิ อฑฺฒเตยฺยานิ สตานิ.

ชนเหล่าน้ันรวบรวมทรัพย์น้ันแล้วเริ่ม (สร้าง) ชื่อบริเวณใหญ่ เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของพระศาสดา 
ซ่ึงมีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวาร.
เต ตำ ธนำ สำหริตวฺา สหสฺสกูฏาคารปริวารำ สตฺถุ วสนตฺถาย มหาปริเวณำ นาม อารภึสุ.

เมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอ เพราะความที่นวกรรมเป็นงานใหญ่, จึงได้ออกอกีคนละกึ่ง จากทรัพย์ทีต่นให้แล้วในก่อน.
นวกมฺมสฺส มหนฺตตาย ธเน อปฺปโหนฺเต, ปุพฺเพ ทินฺนธนโต ปุน อุปฑฺฒุปฑฺฒำ อทำสุ.
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เมื่อบริเวณเสร็จแล้ว, ชนเหล่าน้ันเมื่อจะทำาการฉลองวิหาร จึงถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข 
ตลอด ๗ วัน แล้วจัดจวีรเพื่อภกิษุสองหมื่นรูป.
นิฏฺฐิเต ปริเวเณ, วิหารมหำ กโรนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำ จีวรานิ สชฺชยึสุ.

[ภรรยาของกุฎมุพีถวายดอกองักาบ]

ฝ่ายภรรยาของกุฎุมพีผู้เป็นหัวหน้า ไม่ทำาให้มีส่วนเสมอด้วยชนทั้งหมด ตั้งอยูด่้วยปัญญาของตน คิดวา่ 
“เราจกับูชาพระศาสดา ทำาให้ยิ่ง (กวา่เขา)” จึงถือเอาผอบดอกอังกาบ กับผ้าสาฎกมีสีดังดอกอังกาบราคาพันหน่ึง 
ในเวลาอนุโมทนา บูชาพระศาสดาด้วยดอกอังกาบแล้ว วางผ้าสาฎกน้ันไว้แทบบาทมูลของพระศาสดา 
ตั้งความปรารถนาไวว้่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอสรรีะของหม่อมฉัน จงมีสดีุจดอกอังกาบน่ีแหละ ในที่หม่อมฉันเกิดแล้วๆ, 
และขอหม่อมฉันจงมีนามว่า อโนชาน่ันแล.”
เชฏฺฐกกุฏุมฺพกิสฺส ปน ภริยา สพฺเพหิ สมภาคิกำ อกตฺวา อตตฺโน ปญฺญาย ฐิตา “อติเรกตรำ กตวฺา สตฺถารำ ปูเชสฺสามิ -อติิ 
อโนชปุปฺผวณฺเณน สหสฺสมูเลน สาฏเกน สทธฺึ อโนชปุปฺผจงฺโคฏกำ คเหตฺวา อนุโมทนกาเล สตฺถารำ อโนชปุปฺเผหิ ปูเชตวฺา 
ตำ สาฏกำ สตฺถุ ปาทมูเล ฐเปตฺวา “ภนฺเต นิพพฺตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน อโนชปุปฺผวณฺณำเยว เม สรีรำ โหตุ, 
อโนชาเอว จ เม นามำ โหตุ -อติิ ปตฺถนำ ฐเปสิ.

พระศาสดาไดท้รงทำาอนุโมทนาวา่ “จงสำาเร็จอยา่งน้ันเถิด.”
สตฺถา “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.

[กุฎุมพีภรรยาและบริวารเกิดในราชตระกลู]

ชนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ดำารงอยู่จนตลอดอายุแล้ว จุตจิากอตัภาพน้ันแล้วก็เกิดในเทวโลก 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี จุติจากเทวโลกแล้ว – 
เต สพฺเพปิ ยาวตายุกำ ฐตวฺา ตโต จตุา เทวโลเก นิพพฺตฺตติฺวา อิมสฺมึ พุทธฺุปฺปาเท เทวโลกา จวิตวฺา – 

กุฎุมพีผู้เป็นหัวหน้า เกิดในราชตระกูล ในกุกกุฏวดีนคร ถึงความเจริญวัยแล้ว 
ได้เป็นพระราชาพระนามว่า พระเจ้ามหากัปปินะ.
เชฏฺฐกกุฏุมฺพิโก กกฺุกุฏวตีนคเร ราชกุเล นิพฺพตตฺิตวฺา วยปฺปตฺโต มหากปฺปินราชา นาม อโหสิ.

ชนที่เหลือได้เกิดในตระกูลมหาอมาตย์.
เสสา อมจจฺกุเลสุ นิพพฺตฺตึสุ.

ภรรยาของกุฎุมพีผู้เป็นหัวหน้า เกิดในราชตระกูล ในสาคลนคร ในมัททรัฐ.
เชฏฺฐกกุฏุมฺพกิสฺส ภริยา มททฺรฏฺเฐ สาคลนคเร๑ ราชกุเล นิพพฺตตฺิ.

พระนางได้มพีระสรีระเช่นกับสีดอกอังกาบน่ันเทียว.
อโนชปุปฺผวณฺณเมวสฺสา สรีรำ อโหสิ.

พระญาติขนานพระนามแกพ่ระนางว่า “อโนชา” น่ันแล.

๑ สากลนคเร -อิติปิ อตฺถิ.
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“อโนชาเตฺววสฺสา นามำ กรึสุ.

พระนางทรงถึงความเจริญวัยแล้ว ก็ไปสู่พระราชมณเฑียรของพระเจ้ากัปปินะ ได้เป็นพระเทวีมีพระนามวา่ อโนชาแล้ว.
สา วยปฺปตตฺา กปฺปินรญฺโญ เคหำ คนฺตฺวา อโนชาเทวี นาม อโหสิ.

แม้หญิงทั้งหลายที่เหลือ เกิดในตระกูลอมาตยท์ั้งหลาย ถึงความเจริญวัยแล้ว 
ก็ได้ไปสู่เรือนแห่งบุตรอมาตย์เหล่าน้ันเหมือนกัน.
เสสิตฺถิโยปิ อมจจฺกุเลสุ นิพพฺตตฺิตฺวา วยปฺปตฺตา เตสำเยว อมจฺจปุตฺตานำ เคหานิ อคมำสุ.

ชนเหล่าน้ันแม้ทุกคน ได้เสวยสมบัติเช่นกับสมบัติของพระราชา. 
เต สพฺเพปิ รญฺโญ สมฺปตฺติสทิสำ สมฺปตตฺึ อนุภวึสุ.

ในกาลใด พระราชาทรงประดับเครื่องอลังการทั้งปวง ทรงชา้งเที่ยวไป; 
ในกาลน้ัน แม้ชนเหล่าน้ันก็เที่ยวไปเหมือนอย่างน้ัน.
ยทา ราชา สพพฺาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต หตฺถึ อภิรุหิตวฺา วิจรติ, ตทา เตปิ ตเถว วิจรนฺติ.

เมื่อพระราชาเสด็จเที่ยวไปด้วยมา้หรือดว้ยรถ, แม้ชนเหล่าน้ัน ก็เที่ยวไปเหมือนอย่างน้ัน.
ตสฺมึ อสฺเสน วา รเถน วา วิจรนฺเต, เตปิ ตเถว วิจรนฺติ.

ชนเหล่าน้ันเสวยสมบัติรว่มกัน ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ทำารว่มกัน ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ เต เอกโต หุตวฺา กตานำ ปุญฺญานำ อานุภาเวน เอกโตว สมฺปตตฺึ อนุภวึสุ.

ก็ม้าของพระราชามีอยู่ ๕ ตัว คือ “มา้ชื่อพละ พลวาหนะ ปุปผะ ปุปผวาหนะ สุปัตตะ”.
รญฺโญ ปน “พโล พลวาหโน ปุปฺโผ ปุปฺผวาหโน สุปตฺโต -อติิ ปญฺจ อสฺสา โหนฺติ.

บรรดาม้าเหล่าน้ัน มา้ชื่อสุปัตตะ พระราชาทรงเอง.
ราชา เตสุ สุปตฺตำ สยำ อาโรหติ.

ม้า ๔ ตัวนอกน้ี ได้พระราชทานแกพ่วกมา้ใช้๑ เพื่อประโยชน์นำาข่าวสาสน์มา.
อิตเร จตตฺาโร อสฺสาโรหานำ สาสนาหรณตฺถาย อทาสิ.

[พระราชาให้สืบข่าวพระรัตนตรัย]

พระราชาให้ม้าใช้เหล่าน้ัน บริโภคแต่เชา้ตรู่แลว้ ทรงส่งไปด้วยพระดำารัสว่า 
“พวกท่านไปเถิด, เที่ยวไป ๒ หรอื ๓ โยชน์แล้ว ทราบวา่พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์อุบัติแล้ว 
จงนำาข่าวที่ให้เกิดสุขมาแก่เรา.”
ราชา เต ปาโตว โภเชตวฺา “คจฺฉถ, เทฺว วา ตีณิ วา โยชนานิ อาหิณฺฑติฺวา 
พุทธฺสฺส วา ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา อุปฺปนฺนภาวำ ญตวฺา มยฺหำ สุขสาสนำ อาหรถ -อิติ เปเสสิ.

ม้าใช้เหล่าน้ัน ออกโดยประตูทั้ง ๔  เที่ยวไปได้ ๒-๓ โยชน์ ไม่ได้ข่าวแล้วก็กลับ.
เต จตูหิ ทฺวาเรหิ นิกฺขมิตฺวา เทฺว ตีณิ โยชนานิ อาหิณฺฑิตวฺา สาสนำ อลภติฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺติ.

๑ ม้าใช้ คนเร็วสำาหรับส่งข่าวสาร, คนรับใช้ติดต่อ.
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[พระราชาได้ข่าวพระรัตนตรัยจากพ่อค้าม้า]

ต่อมาวันหน่ึง พระราชาทรงม้าชือ่สุปัตตะ อันอมาตยพ์ันหน่ึงแวดล้อม เสด็จไปพระราชอุทยาน 
ทรงเห็นพวกพ่อคา้ประมาณ ๕๐๐ ผู้มรี่างกายอ่อนเพลีย๑กำาลังเข้าสูพ่ระนคร แล้วทรงดำาริวา่ 
“ชนเหล่าน้ีลำาบากในการเดินทางไกล, เราจักฟังข่าวดีอยา่งหน่ึง จากสำานักแห่งชนเหล่าน้ีเป็นแน่” 
จึงรับสั่งให้เรียกพ่อค้าเหล่าน้ันมาแล้วตรัสถามวา่ “ท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหน?”
อเถกทวิสำ ราชา สุปตฺตำ นาม อสฺสมารุยฺห อมจฺจสหสฺสปริวุโต อุยฺยานำ คจฺฉนฺโต 
กิลนฺตรูเป ปญฺจสตมตฺเต วาณิชเก นครำ ปวิสนฺเต ทิสวฺา 
“อิเม อทฺธานกิลนฺตา, อทธฺา อิเมสำ สนฺติกา เอกำ ภททฺกำ สาสนำ โสสฺสามิ -อติิ เต ปกฺโกสาเปตวฺา “กุโต อาคจฺฉถ -อิติ ปุจฺฉิ.

พ่อคา้. พระเจา้ข้า พวกข้าพระองค์มาจากนครชื่อสาวัตถี ซ่ึงมีอยู่ในที่สดุประมาณ ๑๒๐ โยชน์ จากพระนครน้ี.
“อตฺถิ เทว อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก สาวตฺถี นาม นครำ, ตโต อาคจฺฉาม -อิติ.

พระราชา. ก็ข่าวอะไรๆ อุบัติข้ึนในประเทศของพวกท่าน มีอยู่หรือ?
“อตฺถิ ปน โว เทเส กิญฺจิ สาสนำ อุปฺปนฺนำ -อิติ.

พ่อคา้. พระเจา้ข้า ข่าวอะไรๆ อยา่งอื่นไม่มี, แตพ่ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึนแล้ว.
“เทว อญฺญำ กิญฺจิ นตฺถิ, สมฺมาสมพฺุทฺโธ ปน อุปฺปนฺโน -อติิ.

พระราชาทรงมีสรรีะอันปีติมีวรรณะ ๕ ถูกต้องแล้ว ในทันใดน้ันน่ันเอง  
ไม่อาจเพือ่กำาหนดอะไรๆ ได้ ทรงยับยั้งอยู่ครู่หน่ึง  แล้วตรัสถามว่า “พวกท่านกล่าวอะไร? พ่อ.”
ราชา ตาวเทว ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ผุฏฺฐสรีโร กิญจฺิ สลฺลกเฺขตุำ อสกฺโกนฺโต มุหุตตฺำ วีตินาเมตวฺา “ตาตา กึ วเทถ -อิติ ปุจฺฉิ.

พวกพ่อค้ากราบทูลวา่ “พระเจ้าข้า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึนแล้ว.”
“พุทฺโธ เทว อุปฺปนฺโน -อติิ.

แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓ พระราชาก็ทรงยับยั้งอยู่เหมือนอย่างน้ัน ในวาระที่ ๔ ตรัสถามว่า “พวกท่านกลา่วอะไร? พ่อ”, 
เมื่อพ่อค้าเหล่าน้ันกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า พระพุทธเจา้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว”, จึงตรัสว่า 
“พ่อทั้งหลาย เราให้ทรัพย์แกพ่วกท่านแสนหน่ึง” แล้วตรัสถามว่า “ข่าวอะไรๆ แม้อื่นอีก มีอยู่หรือ? พ่อ.”
ราชา ทุติยำปิ ตติยำปิ ตเถว วีตินาเมตวฺา “กึ วเทถ ตาต -อติิ ปุจฺฉิตฺวา จตุตฺถวาเร, “พุทฺโธ เทว อุปฺปนฺโน -อติิ วุตฺเต, 
“ตาตา สตสหสฺสำ โว ทมฺมิ -อติิ วตฺวา “อปรำปิ กิญจฺิ สาสนำ อตฺถิ ตาต -อติิ ปุจฺฉิ.

พวกพ่อค้ากราบทูลวา่ “มีอยู่ พระเจา้ข้า, พระธรรมอุบัติข้ึนแล้ว.”
“อตฺถิ เทว, ธมฺโม อุปฺปนฺโน -อติิ.

พระราชาทรงสดับแม้คำาน้ันแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ตลอด ๓ วาระโดยนัยก่อนน่ันแล, 
ในวาระที่ ๔ เมื่อพวกพอ่ค้ากราบทูลบทว่า “ธมฺโม” จึงตรัสว่า “แม้ในเพราะบทน้ี เราให้ทรพัย์พวกท่านแสนหน่ึง” 
แล้วตรัสถามว่า “ข่าวแม้อื่นอีก มีอยู่หรือ? พ่อ.”

๑ กิลนฺตรูเป
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ราชา ตำปิ สุตวฺา ปุริมนเยเนว ตโย วาเร วีตินาเมตวฺา, จตตฺุถวาเร “ธมฺโม -อิติ ปเท วุตฺเต, 
“อิธาปิ โว สตสหสฺสำ ทมฺมิ -อติิ วตฺวา “อปรำปิ สาสนำ อตฺถิ ตาต -อติิ ปุจฺฉิ.

พวกพ่อค้ากราบทูลวา่ “พระเจ้าข้า มีอยู่, พระสังฆรตันะอุบัติข้ึนแล้ว.”
“อตฺถิ เทว สงฺฆรตนำ อุปฺปนฺนำ -อติิ.

พระราชาทรงสดับแม้คำาน้ันแล้ว ทรงยับยั้งอยู่ตลอด ๓ วาระอย่างน้ันเหมือนกัน, 
ในวาระที่ ๔ เมื่อพวกพอ่ค้ากราบทูลบทว่า “สงฺโฆ” จึงตรัสวา่ “แม้ในเพราะบทน้ี เราให้ทรพัย์แก่พวกทา่นแสนหน่ึง” 
แล้วทรงแลดูอมาตยพ์ันหน่ึง ตรัสถามว่า “พ่อทั้งหลาย พวกทา่นจักทำาอย่างไร?”
ราชา ตำปิ สุตวฺา ตเถว ตโย วาเร วตีินาเมตฺวา, จตุตฺถวาเร “สงฺโฆ -อิติ ปเท วุตฺเต, “อธิาปิ โว สตสหสฺสำ ทมฺมิ -อิติ วตวฺา 
อมจฺจสหสฺสำ โอโลเกตฺวา “ตาตา กึ กริสฺสถ -อิติ ปุจฺฉิ.

อมาตย์. พระเจา้ข้า พระองค์จักทรงทำาอย่างไรเล่า?
“เทว กึ กริสฺสถ -อิติ.

พระราชา. พ่อทั้งหลาย 
เราได้สดับวา่ ‘พระพุทธเจ้าทรงอุบัติข้ึนแล้ว, พระธรรมอุบัติข้ึนแล้ว, พระสงฆ์อุบัติข้ึนแล้ว’ จักไม่กลับอีก, 
เราจักอุทิศต่อพระศาสดา ไปบวชในสำานักของพระองค์.

“อหำ ตาตา ‘พุทฺโธ อุปฺปนฺโน, ธมฺโม อุปฺปนฺโน, สงฺโฆ อุปฺปนฺโน -อติิ สตฺุวา น ปุน นิวตตฺิสฺสามิ, 
สตฺถารำ อุทฺทิสฺส คนฺตวฺา ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

อมาตย์. แม้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ก็จักบวชพร้อมด้วยพระองค์ พระเจ้าข้า.
“มยำปิ เทว ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปพฺพชิสฺสาม -อิติ.

[พระราชาออกผนวชพร้อมกับอมาตย์]

พระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกอักษรลงในแผ่นทองแล้ว ตรัสกะพวกพ่อคา้ม้าว่า 
“พระเทวีพระนามวา่อโนชา จักพระราชทานทรพัย์ ๓ แสนแกพ่วกท่าน; 
ก็แลพวกท่านพึงทูลอย่างน้ีว่า ‘ได้ยินว่า พระราชทรงสละความเป็นใหญ่ถวายพระองค์แล้ว, 
พระองค์จงเสวยสมบัติตามสบายเถิด’; 
ก็ถ้าพระเทวีจักตรัสถามพวกท่านวา่ ‘พระราชาเสด็จไปที่ไหน?’ 
พวกท่านพึงทูลวา่ ‘พระราชาตรัสวา่ ‘จักบวชอทุิศพระศาสดา’ แล้วก็เสด็จไป.’”
ราชา สุวณฺณปฏฺเฏ อกฺขรานิ ลิขาเปตฺวา วาณิชเก อาห “อโนชา นาม เทวี ตุมฺหากำ ตีณิ สตสหสฺสานิ ทสฺสติ, 
เอวญฺจ ปน วเทยฺยาถ ‘รญฺญา กิร เต อิสฺสริยำ วิสฺสฏฐฺำ, ยถาสุขำ สมฺปตฺตึ ภุญฺชาหีติ, 
สเจ ปน โว ‘ราชา กหนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ, ‘สตฺถารำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิสฺสามีติ วตฺวา คโตติ อาโรเจยฺยาถ -อติิ.

แม้อมาตย์ทั้งหลายก็ส่งข่าวไปแก่ภรรยาของตนๆ อยา่งน้ันเหมือนกัน.
อมจฺจาปิ อตตฺโน อตตฺโน ภริยานำ ตเถว สาสนานิ ปหิณึสุ.

พระราชา ทรงส่งพวกพ่อค้าไปแล้ว  อันอมาตย์พันหน่ึง แวดล้อม เสด็จออกไปในขณะน้ันน่ันแล.
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ราชา วาณิชเก อุยฺโยเชตฺวา๑ อมจฺจสหสฺสปริวุโต ตำขณญฺเญว นิกฺขมิ.

ในวันน้ัน แม้พระศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสตัว์โลกในกาลใกล้รุ่ง ได้ทรงเห็นพระเจ้ามหากัปปินะพร้อมบรวิาร ทรงดำาริวา่ 
“พระเจ้ามหากัปปินะน้ี ได้ทรงสดับความทีร่ัตนะ ๓ อุบัติข้ึนจากสำานักของพวกพ่อคา้แล้ว 
ทรงบูชาคำาของพ่อคา้เหล่าน้ันดว้ยทรพัย์ ๓ แสน ทรงสละราชสมบัติ อันอมาตย์พันหน่ึงแวดล้อม 
ทรงประสงค์เพื่อจะผนวช อุทิศเรา จักเสด็จออกไปในวันพรุ่งน้ี, 
ท้าวเธอพร้อมทั้งบริวาร จักบรรลุพระอรหัต พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย,  เราจกัทำาการต้อนรับท้าวเธอ” ดังน้ีแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน ทรงบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองทีเดียว เสด็จต้อนรับสิ้นทาง ๑๒๐ โยชน์ 
ดุจพระเจา้จักรพรรดิ์ทรงต้อนรับกำานัน ฉะน้ัน 
ทรงน่ังเปล่งพระรัศมี มวีรรณะ ๖ ณ ภายใต้โคนต้นนิโครธ ริมฝั่งแม่นำ้าจันทภาคานที.
สตฺถาปิ ตำทิวสำ ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต มหากปฺปินราชานำ สปริวารำ ทิสฺวา 
“อยำ มหากปฺปิโน วาณิชกานำ สนฺติกา ติณฺณำ รตนานำ อุปฺปนฺนภาวำ สุตฺวา เตสำ วจนำ ตีหิ สตสหสฺเสหิ ปูเชตวฺา 
รชชฺำ ปหาย อมจจฺสหสฺสปรวิุโต มำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชติุกาโม เสฺว นิกฺขมิสฺสติ, โส สปรวิาโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสติ,
ปจฺจุคฺคมนมสฺส กริสฺสามิ -อติิ ปุนทิวเส จกกฺวตฺติ วิย ขุทฺทกคามโภชกำ ปจฺจุคฺคจฺฉนฺโต สยเมว ปตฺตจวีรำ คเหตฺวา 
วีสติโยชนสตมคฺคำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา๒ จนฺทภาคาย นทิยา ตีเร นิโคฺรธรกฺุขมูเล ฉพพฺณฺณรสฺมิโย วิสฺสชเฺชนฺโต นิสีทิ.

ฝ่ายพระราชา เสด็จมาถึงแม่นำ้าแห่งหน่ึงแล้ว ตรัสถามว่า “น่ีชื่อแม่นำ้าอะไร?”
ราชาปิ อาคจฺฉนฺโต เอกำ นทึ ปตฺวา “กา นาเมสา -อติิ ปุจฺฉิ.

อมาตย์. ชื่ออารวปัจฉานที พระเจ้าข้า.
“อารวปจฺฉา๓ นาม เทว -อติิ.

พระราชา. พ่อทั้งหลาย แม่นำ้าน้ีมีประมาณเท่าไร?
“กิมสฺสา ปริมาณำ ตาต -อิติ.

อมาตย์. โดยลึก คาวตุหน่ึง, โดยกว้าง ๒ คาวตุ พระเจ้าข้า.
“คมฺภีรโต คาวุตำ ปุถุลโต เทฺว คาวตุานิ เทว -อติิ.

พระราชา. กใ็นแม่นำ้าน้ี เรือหรือแพมีไหม?
“อตฺถิ ปเนตฺถ นาวา วา อุฬุมฺโป วา -อติิ.

อมาตย์. ไม่มี พระเจ้าข้า.
“นตฺถิ เทว -อิติ.

พระราชาตรัสวา่ “เมื่อเราทั้งหลายมวัหายานมีเรือเป็นต้น, ชาติย่อมนำาไปสู่ชรา, ชราย่อมไปสู่มรณะ. 
เราไม่มีความสงสัย ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย, 
ดว้ยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยน้ัน นำ้าน้ี อยา่ได้เป็นเหมือนนำ้าเลย” ดังน้ีแล้ว 

๑ ม. เอตฺถนฺตเร อสฺสำ อภิรุยหฺ -อิติ อตฺถิ.
๒ คนฺตฺวา [?]
๓ อปรจฺฉาติปิ อตฺถิ.
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ทรงระลึกถึงคุณพระรตันตรัย ระลึกถึงพทุธานุสติว่า 
“แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้” เป็นต้น 
พร้อมทั้งบริวาร เสด็จไปบนหลังนำ้า ดว้ยม้าพันหน่ึง.
“นาวาทีนิ โอโลเกนฺตานำ, อมฺหากำ ชาติ, ชรำ อุปเนติ, ชรา มรณำ.  อหำ นิพฺเพมติโก หุตวฺา ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโต, 
เตสำ อานุภาเวน อิทำ อุทกำ วิย มา อโหสิ -อติิ ติณฺณำ รตนานำ คุณำ อาวชเฺชตวฺา 
“อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมพฺุทฺโธ -อติิ พุทฺธานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต สปรวิาโร อสฺสสหสฺเสน อุทกปิฏฺเฐ ปกฺขนฺทิ.

ม้าสินธพทั้งหลายกว็ิ่งไป ดุจวิ่งไปบนหลังแผ่นหิน.
สินฺธวา ปิฏฺฐิปาสาเณ วิย ปกฺขนฺทึสุ.

ปลายกีบก็ไม่เปียก.๑

ขุรานำ อคฺคา เนว๒ เตมึสุ.

พระราชาเสด็จข้ามแม่นำ้าน้ันแล้ว เสด็จไปข้างหน้า ทรงเห็นแม่นำ้าอื่นอีก จึงตรัสถามว่า “แม่นำ้าน้ีชื่ออะไร?”
โส ตำ อตฺุตรติฺวา ปุรโต คจฺฉนฺโต อปรำปิ นทึ ทิสวฺา “อยำ กา นาม -อติิ ปุจฺฉิ.

อมาตย์. ชื่อนีลวาหนานที พระเจา้ข้า.
“นีลวาหนา นาม เทว -อติิ.

พระราชา. แม่นำ้าน้ีประมาณเท่าไร?
“กิมสฺสา ปริมาณำ -อติิ.

อมาตย์. ทั้งสว่นลึก ทั้งสว่นกวา้ง ประมาณกึ่งโยชน์พระเจ้าข้า.
“คมฺภีรโตปิ ปุถุลโตปิ อฑฺฒโยชนำ เทว -อิติ.

คำาที่เหลือก็เช่นกับคำาก่อนน่ันแหละ.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.

ก็พระราชา ทรงเห็นแม่นำ้าน้ันแล้ว ทรงระลึกถึงธรรมานุสตวิ่า “พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแลว้” เป็นต้น 
เสด็จไปแล้ว.
ตำ ปน นทึ ทิสฺวา “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม -อติิ ธมฺมานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ.

ครั้นเสด็จข้ามแม่นำ้าแม้น้ันไปได้แล้ว ทรงเห็นแม่นำ้าอื่นอีก จึงตรัสถามว่า “แม่นำ้าน้ีชื่ออะไร?”
ตำปิ นทึ อติกฺกมติฺวา๓ อปรำปิ นทึ ทิสวฺา “อยำ กา นาม -อติิ ปุจฺฉิ.

อมาตย์. แม่นำ้าน้ีชื่อว่าจันทภาคานที พระเจ้าข้า.
“จนฺทภาคา นาม เทว -อิติ.

พระราชา. แม่นำ้าน้ีประมาณเท่าไร?

๑ ถ้าบาลีเป็น อคฺคาเนว เตมึสุ ก็แปลว่า ปลายกีบเท่านั้น เปียกนำ้า.
๒ กตฺถจิ อคฺคาเนว -อิติ ทิสฺสติ.
๓ ม. เอตฺถนฺตเร คจฺฉนฺโต -อิติ อตฺถิ.
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“กิมสฺสา ปริมาณำ -อติิ.

อมาตย์. ทั้งสว่นลึก ทั้งสว่นกวา้ง ประมาณโยชน์หน่ึง พระเจ้าข้า.
“คมฺภีรโตปิ ปุถุลโตปิ โยชนำ เทว -อติิ.

คำาที่เหลือก็เหมือนกับคำากอ่นน่ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.

ก็พระราชาทรงเห็นแม่นำ้าน้ีแล้ว ทรงระลกึถึงสังฆานุสติว่า “พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว” เป็นต้น 
เสด็จไปแล้ว.
อิมำ ปน นทึ ทิสฺวา “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ -อติิ สงฺฆานุสฺสตึ อนุสฺสรนฺโต ปกฺขนฺทิ.

ก็เมื่อเสด็จข้ามแม่นำ้าน้ันไป ได้ทรงเห็นพระรัศมีมีวรรณะ ๖ จากพระสรรีะของพระศาสดา. 
ตำ ปน นทึ อติกกฺมิตวฺา คจฺฉนฺโต สตฺถุ สรีรโต ฉพฺพณฺณรสฺมิโย อททฺส.

กิ่งค่าคบ และใบ แห่งต้นนิโครธ ได้เป็นราวกะวา่สำาเร็จด้วยทองคำา.
นิโคฺรธรุกฺขสฺส สาขาวิฏปปลาสานิ โสวณฺณมยานิ วิย อเหสุำ.

[พระราชาและอมาตย์ได้บรรลุคุณวิเศษ]

พระราชาทรงดำารวิ่า 
“แสงสว่างน้ี ไมใ่ช่แสงจันทร์, ไม่ใช่แสงอาทติย์, ไม่ใช่แสงสว่างแห่งเทวดา มาร พรหม นาค ครฑุเป็นต้น ผู้ใดผู้หน่ึง, 
เราอุทิศพระศาสดามาอยู่ จักเป็นผู้อันพระมหาโคดมพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโดยแน่แท้.”
ราชา จินฺเตสิ “อยำ โอภาโส เนว จนฺทสฺส, น สรุิยสฺส, น เทวมารพฺรหฺมนาคสุปณฺณาทีนำ, อญฺญตรสฺส, 
อทฺธา สตฺถารำ อุทฺทิสฺส อาคจฺฉนฺโต มหาโคตมพุทฺเธน ทิฏฺโฐ ภวิสฺสามิ -อิติ.

ในทันใดน้ันน่ันแล ท้าวเธอเสด็จลงจากหลังม้า ทรงน้อมพระสรรีะ เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ตามสายพระรัศมี 
เสด็จเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัศมี ราวกะวา่ดำาลงไปในมโนสิลารส 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทรงน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง พร้อมกับอมาตย์พันหน่ึง.
โส ตาวเทว อสฺสปิฏฺฐิโต โอตริตฺวา โอนตสรีโร รสฺมีนำ อนุสาเรน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
มโนสิลารเส นิมุชชฺนฺโต วิย พุทฺธรสฺมีนำ อนฺโต ปวิสิตวฺา สตฺถารำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ สทฺธึ อมจฺจสหสฺเสน.

พระศาสดาทรงแสดงอนุปุพพีกถาแล้ว.
สตฺถา อนุปุพพฺีกถำ กเถสิ.

ในเวลาจบเทศนา พระราชาพร้อมดว้ยบริวาร ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน ราชา สปรวิาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ลำาดับน้ัน ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ลุกข้ึนทูลขอบรรพชาแล้ว.
อถ สพฺเพว อุฏฺฐหิตวฺา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
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พระศาสดาทรงใครค่รวญว่า “บาตรจีวรสำาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่าน้ี จักมาหรือหนอแล?” ทรงทราบวา่ 
“กุลบุตรเหล่าน้ี ได้ถวายจวีรพันผืน แด่พระปัจเจกพุทธะพันองค์, 
ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ได้ถวายจวีรสองหมื่น แม้แก่ภิกษุสองหมื่นรูป.
ความมาแห่งบาตรและจีวรอันสำาเรจ็แล้วด้วยฤทธิ์ของกุลบุตรเหล่าน้ี ไม่น่าอัศจรรย์” ดังน้ีแล้ว ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวา 
ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด, ท่านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำาที่สดุทุกข์โดยชอบเถิด.”
สตฺถา “อาคมิสฺสติ นุ โข อิเมสำ กุลปุตฺตานำ อิทธฺิมยปตฺตจวีรำ -อติิ อุปธาเรนฺโต 
“อิเม กุลปุตฺตา ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสสฺส จีวรสหสฺสำ อทำสุ, กสฺสปพทฺุธกาเล วีสติยา ภกิฺขุสหสฺสานำปิ วีสติ จวีรสหสฺสานิ อทำสุ, 
อนจฺฉริยำ อิเมสำ อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนำ -อิติ ญตฺวา ทกฺขิณหตฺถำ ปสาเรตฺวา 
“เอถ ภิกฺขโว, จรถ พรฺหฺมจริยำ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกริิยาย -อติิ อาห.

ทันใดน้ันน่ันเอง กุลบุตรเหล่าน้ันเป็นราวกะพระเถระมพีรรษาตั้ง ๑๐๐ ทรงบริขาร ๘ เหาะข้ึนสู่เวหาส 
กลับลงมา ถวายบังคมพระศาสดา น่ังอยู่แล้ว.
เต ตาวเทว อฏฺฐปริกฺขารธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย หุตวฺา เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปจฺโจโรหิตวฺา [?] สตฺถารำ วนฺทติฺวา นิสีทึสุ.

[พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช]

ฝ่ายพ่อค้าเหล่าน้ันไปสู่ราชตระกูลแล้ว ให้เจ้าหน้าที่กราบทูลข่าวทีพ่ระราชาทรงส่งไป, 
เมื่อพระเทวรีับสั่งว่า “จงมาเถิด” เข้าไปถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง,
เตปิ วาณชิกา ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา ปหิตสาสนำ อาโรจาเปตฺวา, เทวิยา “อาคจฺฉนฺตุ -อิติ วุตฺเต, 
ปวิสิตฺวา วนฺทิตวฺา เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.

ลำาดับน้ัน พระเทวตีรัสถามพอ่ค้าเหล่าน้ันว่า “พ่อทั้งหลาย พวกท่านมาเพราะเหตุอะไร?”
อถ เน เทวี ปุจฺฉิ “ตาตา กึการณา อาคตตฺถ -อิติ.

พ่อคา้. พระราชาทรงส่งพวกข้าพระองค์มายังสำานักของพระองค์.  
นัยวา่ ขอพระองค์จงพระราชทานทรพัย์ ๓ แสนแกพ่วกข้าพระองค์.

“มยำ รญฺญา ตุมฺหากำ สนฺติกำ ปหิตา, ตีณิ กิร โน สตสหสฺสานิ เทถ -อิติ.๑ 

พระเทวี. พ่อทั้งหลาย พวกท่านพูดมากเกินไป, พวกท่านทำาอะไร แกพ่ระราชา? 
พระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกท่าน จึงรับสั่งให้พระราชทานทรัพย์มีประมาณเทา่น้ี?

“ตาตา อตพิหุำ ภณถ, กึ ตุมฺเหหิ รญฺโญ กตำ, กิสฺมึ โว ราชา ปสนฺโน เอตฺตกำ ธนำ ทาเปสิ -อิติ.

พ่อคา้. พระเจา้ข้า อะไรๆ อย่างอื่น พวกข้าพระองค์มิไดท้ำา,  แต่พวกข้าพระองค์ไดก้ราบทูลข่าวแด่พระราชา. 
“เทวิ น อญฺญำ กิญฺจิ กตำ, รญฺโญ ปน สาสนำ อาโรจยิมฺหา -อติิ.

พระเทวี. พ่อค้าทั้งหลาย กพ็วกท่านสามารถบอกแก่เราบ้างได้ไหม?
“สกฺกา ปน ตาตา มยฺหำปิ อาโรเจตุำ -อิติ.

พ่อคา้. ได้ พระเจ้าข้า.

๑ สี. ยุ. อทาสิ เทวิ -อิติ.
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“สกฺกา เทวิ -อิติ.

พระเทวี. พ่อทั้งหลาย ถ้ากระน้ัน พวกทา่นจงบอก.
“เตนหิ ตาตา วเทถ -อิติ.

พ่อคา้. พระเจา้ข้า  พระพุทธเจา้ทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
“เทวิ พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน -อิติ.

แม้พระเทวทีรงสดับคำาน้ันแล้ว มีพระสรรีะอันปีติถูกตอ้งแล้ว โดยนัยก่อนน่ันแล ทรงกำาหนดอะไรๆ ไม่ได้ถึง ๓ ครั้ง, 
ในวาระที่ ๔ ทรงสดับบทว่า “พุทฺโธ” แล้วจึงตรัสว่า “พ่อทั้งหลาย ในเพราะบทน้ี พระราชาพระราชทานอะไร?”
สาปิ ตำ สุตวฺา ปุริมนเยเนว ปีติยา ผุฏฺฐสรรีา ติกฺขตตฺุำ กิญจฺิ อสลฺลกเฺขตฺวา, จตุตฺถวาเร “พทฺุโธ -อิติ ปทำ สุตวฺา 
“ตาตา อิมสฺมึ ปเท รญฺญา กึ ทินฺนำ -อิติ.

พ่อคา้. ทรัพย์แสนหน่ึง พระเจ้าข้า.
“สตสหสสำ เทวิ -อติิ.

พระเทวี. พ่อทั้งหลาย พระราชาทรงสดับข่าวเห็นปานน้ีแล้ว 
พระราชทานทรพัย์แสนหน่ึงแก่ท่านทั้งหลาย (ชื่อว่า) ทรงทำาไม่สมกันเลย.
แต่เราจะให้แก่พวกท่าน ๓ แสน ในเพราะของกำานัลอันขัดสนของเรา, 
ข่าวอะไรอีก ที่ทา่นทั้งหลายกราบทูลแล้ว?

“ตาตา นานุจฺฉวิกำ รญฺญา กตำ เอวรูปํ สาสนำ สตฺุวา ตุมฺหากำ สตสหสฺสำ ททมาเนน, 
อหำ หิ โว มม ทุคฺคตปณฺณากาเร ตีณิ สตสหสฺสานิ ทมฺมิ, อปรำ ตุมฺเหหิ กึ อาโรจิตำ -อติิ.

พ่อคา้เหล่าน้ันกราบทูลข่าว ๒ อยา่ง แม้อื่นอีกวา่ “ข่าวอย่างน้ี แลอย่างน้ี.”
“อิทญฺจิทญจฺ -อิติ อปรานิปิ เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุำ.

พระเทวีมีพระสรรีะอันถูกต้องแล้ว โดยนัยก่อนน่ันแล ทรงกำาหนดอะไรๆ ไม่ได้ถึง ๓ ครั้ง 
ในครั้งที่ ๔ ทรงสดับอย่างน้ันเหมือนกันแล้ว รับสั่งให้พระราชทานทรัพยค์รั้งละ ๓ แสน.
เทวี ปุริมนเยเนว ปีติยา ผุฏฐฺสรรีา ติกฺขตฺตุำ กิญฺจิ อสลฺลกฺเขตวฺา จตตฺุถวาเร ตเถว สุตวฺา ตีณิ ตีณิ สตสหสฺสานิ ทาเปสิ.

พ่อคา้เหล่าน้ัน ได้ทรัพย์ทั้งหมดเป็น ๑๒ แสน ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ เต สพฺพานิ ทวฺาทส สตสหสฺสานิ ลภึสุ.

ลำาดับน้ัน พระเทวตีรัสถามพอ่ค้าเหล่าน้ันว่า “พ่อทั้งหลาย พระราชาเสด็จไปไหน?”
อถ เน เทวี ปุจฺฉิ “ราชา กหำ ตาตา -อติิ.

พ่อคา้. พระเจา้ข้า พระราชารับสั่งว่า “เราจักบวชอทุิศพระศาสดา” แล้วก็เสด็จไป.
“เทวิ ‘สตฺถารำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิสฺสามีติ คโต -อติิ.

พระเทวี. ข่าวอะไร? ทีพ่ระองคพ์ระราชทานแก่เรา.
“มยฺหำ เตน กึ สาสนำ ทินฺนำ -อิติ.
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พ่อคา้. นัยวา่ พระองคท์รงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมด ถวายพระองค์.  
นัยวา่ พระองคจ์งเสวยสมบัติตามพระประสงค์เถิด.

“สพพฺำ กริ เตน ตุมฺหากำ อิสฺสริยำ วิสฺสฏฺฐำ, ตุมฺเห กริ ยถารุจิยา สมฺปตฺตึ อนุภวถ -อติิ.

พระเทวี. กพ็วกอมาตย์ไปไหน? พ่อ.
“อมจฺจา ปน กหำ ตาตา -อิติ.

พ่อคา้. แม้อมาตย์เหล่าน้ันกลา่วว่า “เราจักบวชกับพระราชาเหมือนกัน” แล้วก็ไป พระเจ้าข้า.
“เตปิ ‘รญฺญา สทธฺึเยว ปพพฺชิสฺสามาติ คตา เทวิ -อิติ.

พระนาง รับสั่งให้เรียกภรรยาของอมาตย์เหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 
“แม่ทั้งหลาย สามีของพวกเจา้ กลา่วว่า ‘เราจักบวช กับพระราชา’ แล้วก็ไป, พวกเจ้าจักทำาอยา่งไร?”
สา เตสำ ภริยาโย ปกฺโกสาเปตวฺา “อมฺมา ตุมฺหากำ สามิกา ‘รญฺญา สทฺธึ ปพฺพชิสฺสามาติ คตา, ตุมฺเห กึ กริสฺสถ -อิติ.

หญิง. พระเจา้ข้า ก็ข่าวอะไร? ที่พวกเขาส่งมาเพื่อพวกหม่อมฉัน.
“กึ ปน เตหิ อมฺหากำ สาสนำ ปหิตำ เทวิ -อติิ.

พระเทวี. ได้ยินว่า อมาตย์เหล่าน้ัน สละสมบัติของตนๆ แก่พวกเจ้าแล้ว, 
ได้ยินว่า พวกเจ้าจงบริโภคสมบัติน้ันตามชอบใจเถิด.

“เตหิ กิร อตตฺโน สมฺปตฺติ ตุมฺหากำ วิสฺสฏฺฐา, ตุมฺเห กริ ตำ ยถารุจิยา ปริภุญฺชถ -อติิ.

หญิง. กพ็ระองค์จักทรงทำาอยา่งไรเล่า? พระเจา้ข้า.
“ตุมฺเห ปน เทวิ กึ กริสฺสถ -อิติ.

พระเทวี. แม่ทั้งหลาย ทีแรก พระราชาน้ันทรงสดับข่าวแล้ว ประทับยืนในหนทางเทียว ทรงบูชาพระรตันตรัย
ด้วยทรัพย์ ๓ แสน ทรงสละสมบัติดุจก้อนนำ้าลาย ตรัสว่า “เราจักบวช แล้วเสด็จออกไป”; 
สว่นเราไดฟ้ังข่าวพระรัตนตรัยแล้ว บูชาพระรัตนตรัยดว้ยทรพัย์ ๙ แสน; 
ก็แล ชื่อวา่สมบัติน้ี มิได้นำาทุกข์มาแด่พระราชาเท่าน้ัน, ย่อมเป็นเหตุนำาทุกข์มาแม้แก่เราเหมือนกัน, 
ใครจกัคุกเข่ารับเอาก้อนนำ้าลายทีพ่ระราชาทรงบ้วนทิ้งด้วยปากเล่า? 
เราไม่ต้องการด้วยสมบัติ, แม้เราก็จกัไปบวชอุทิศพระศาสดา. 

“อมฺมา โส ตาว ราชา สาสนำ สตฺุวา มคฺเค ฐิตโกว ตีหิ สตสหสฺเสหิ ตีณิ รตนานิ ปูเชตฺวา 
เขฬปิณฺฑำ วิย สมฺปตฺตึ ปหาย ‘ปพพฺชิสฺสามตีิ นิกฺขนฺโต, 
มยา ปน ติณฺณำ รตนานำ สาสนำ สตฺุวา ตณีิ รตนานิ นวหิ สตสหสฺเสหิ ปูชิตานิ, 
น โข ปเนสา สมฺปตตฺิ นาม รญโฺญเยว ทุกฺขา, มยฺหำปิ ทกฺุขาเยว, 
โก รญฺโญ ฉฑฺฑิตำ เขฬปิณฺฑำ ชนฺนุเกหิ ปติฏฺฐหิตฺวา มุเขน คณฺหิสฺสติ, 
น มยฺหำ สมฺปตฺติยา อตฺโถ, อหำปิ สตฺถารำ อุทฺทิสฺส คนฺตฺวา ปพพฺชิสฺสามิ -อติิ.

หญิง. พระเจา้ข้า แม้พวกหม่อมฉันก็จกับวชกับพระองค์เหมือนกัน.
“เทวิ มยำปิ ตุมฺเหหิเยว สทฺธึ ปพฺพชิสฺสาม -อิติ.

พระเทวี. ถ้าพวกเจา้อาจ, ก็ดีละแม่.
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“สเจ สกฺโกถ, สาธุ อมฺม -อิติ.

หญิง. อาจ พระเจา้ข้า.
“สกฺโกม เทวิ -อิติ.

พระเทวี ตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน พวกเจ้าจงมา” ดังน้ีแล้ว รับสั่งให้เทียมรถพันคัน เสด็จออกไปกับหญิงเหล่าน้ัน 
ทรงเห็นแม่นำ้าสายที่หน่ึงในระหว่างทาง ตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสถามแล้วเหมือนกัน 
ทรงสดับความเป็นไปทั้งหมดแล้ว ตรัสว่า “พวกเจา้จงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชา” 
เมื่อหญิงเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “พวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้ามา้สินธพ พระเจ้าข้า” ทรงดำารวิ่า 
“พระราชาจกัทรงทำาสัจจกิริยาว่า ‘เราออกบวชอุทศิพระรัตนตรัย’ แล้วเสด็จไป, 
ถึงเราก็ออกบวชอทุิศพระรตันตรัย, ดว้ยอานุภาพแห่งพระรัตนะเหล่าน้ันน่ันแล ขอนำ้าน้ีอย่าได้เป็นเหมือนนำ้าเลย” ดังน้ีแล้ว 
ทรงระลึกถึงคุณพระรตันตรัย ทรงส่งรถพันคันไป.
“เตนหิ เอถ -อติิ รถสหสฺสำ โยชาเปตวฺา รถำ อารุยฺห ตาหิ สทธฺึ นิกฺขมิตฺวา อนฺตรามคฺเค ปฐมนทึ ทิสฺวา 
ยถา รญฺญา ปุฏฺฐำ ตเถว ปุจฺฉิตฺวา สพพฺำ ปวตฺตึ สตฺุวา “รญโฺญ คมนมคฺคำ๑ โอโลเกถ -อิติ วตวฺา, 
“สินฺธวานำ ปทวลญฺชำ น ปสฺสาม เทวิ -อติิ วุตฺเต, “ราชา ‘ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺโตสฺมีติ สจฺจกริิยำ กตฺวา คโต ภวิสฺสติ, 
อหำปิ ตีณิ รตนานิ อุทฺทิสฺส นิกฺขนฺตา, เตสเมว อานุภาเวน อิทำ อทุกำ อุทกำ วิย มา อโหสิ -อิติ 
ติณฺณำ รตนานำ คุณำ อนุสฺสรติฺวา รถสหสฺสำ เปเสสิ.

นำ้าได้เป็นเช่นกับหลังแผ่นหิน.
อุทกำ ปิฏฺฐิปาสาณสทิสำ อโหสิ.

ปลายเพลาและเกลียวกงแห่งล้อก็ไม่เปียกเลย.
จกฺกานำ อกฺขคฺคเนมิวฏฺฏิโย เนว เตมึสุ.

พระเทวีเสด็จข้ามแม่นำ้าทั้ง ๒ แม้นอกน้ีไปได้ โดยอุบายน้ันเหมือนกัน.
เอเตเนว อุปาเยน อติราปิ เทวฺ นทิโย อุตฺตริ.

พระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวี ได้ทรงทำาโดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย ผู้น่ังอยู่ในสำานักของพระองค์ 
ไม่ปรากฏได้.
สตฺถา ตสฺสา อาคมนภาวำ ญตฺวา, ยถา อตฺตโน สนฺติเก นิสินฺนา ภิกฺขู น ปญฺญายนฺติ, เอวมกาสิ.

แม้พระเทวีเสดจ็ไปอยู่ๆ ทรงเห็นพระรัศมีพุ่งออกจากพระสรรีะของพระศาสดา ทรงดำาริอย่างน้ันเหมือนกัน 
แล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ประทับยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง ทูลถามวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้ามหากัปปินะ เสด็จออกผนวชอุทิศพระองค์, ทา้วเธอชะรอยจะเสด็จมาในที่น้ีแล้ว.
ท้าวเธอประทับอยู่ไหน? พระองค์ไม่แสดงแม้แก่พวกหม่อมฉันบ้าง.”
สาปิ คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺตี สตฺถุ สรรีโต นิกฺขนฺตรสฺมิโย ทิสฺวา ตเถว จินฺเตตฺวา สตฺถารำๆ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ ฐติา ปุจฺฉิ
“ภนฺเต มหากปฺปิโน ตุมฺเห อทฺุทิสฺส นิกฺขนฺโต อาคเตตฺถ มญฺเญ, กหำ โส, อมฺหากำปิ นำ ทสฺเสถ -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ทา่นทั้งหลายจงน่ังก่อน, จกัเห็นพระราชาในที่น้ีเอง.”

๑ สี. ม. ยุ. คตมคฺคำ.
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“นิสีทถ ตาว, อิเธว ตำ ปสฺสิสฺสถ -อิติ.

หญิงเหล่าน้ันแม้ทุกคน มีจติยินดี น่ังแล้ว ดว้ยคิดวา่ “นัยวา่ พวกเราน่ังในที่น้ีแหละ จักเห็นพวกสามี.”
ตา สพพฺาปิ ตุฏฺฐจิตตฺา “อิเธว กิร นิสินฺนา สามิเก ปสฺสิสฺสาม -อติิ นิสีทึสุ.

พระศาสดาตรัสอนุปุพพกีถาแล้ว.
สตฺถา อนุปุพพฺีกถำ กเถสิ.

ในเวลาจบเทศนา พระนางอโนชาเทวี พร้อมทั้งบริวาร บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
อโนชา เทวี เทสนาวสาเน สปริวารา โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

พระมหากัปปินะพร้อมทั้งบริวาร สดับพระธรรมเทศนาทีพ่ระศาสดาทรงขยายแก่หญิงเหล่าน้ันแล้ว ก็ได้บรรลพุระอรหัต 
พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
มหากปฺปินตฺเถโร ตาสำ วฑฺฒิตำ ธมฺมเทสนำ สุณนฺโต สปรวิาโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ในขณะน้ัน พระศาสดา ทรงแสดงภิกษุเหล่าน้ัน ผู้บรรลพุระอรหัตแล้ว แก่หญิงเหล่าน้ัน.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา ตาสำ เต ภกิฺขู อรหตตฺำ ปตฺเต ทสฺเสสิ.

ได้ยินวา่ ในขณะที่หญิงเหล่าน้ันมาน่ันเทียว  จติ (ของหญิงเหล่าน้ัน) ไม่พึงมีอารมณ์เป็นหน่ึง 
เพราะเห็นสามีของตนๆ ทรงผ้ายอ้มนำ้าฝาด มีศรีษะโล้น,  เพราะเหตุน้ัน หญิงเหล่าน้ัน จึงไมพ่ึงอาจเพื่อบรรลุมรรคผลได้; 
เพราะฉะน้ัน ในเวลาหญิงเหล่าน้ัน ต้ังมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวแล้ว 
พระศาสดาจึงทรงแสดงภิกษุเหล่าน้ัน ผู้บรรลพุระอรหัตแล้ว แก่หญิงเหล่าน้ัน.
ตาสำ กริ อาคตกฺขเณเยว อตตฺโน สามิเก กาสาวธเร มุณฺฑสิเร ทิสฺวา จติฺตำ เอกคฺคำ น ภเวยฺย, 
เตน มคฺคผลานิ ปตฺตุำ น สกฺกุเณยฺยุำ, ตสฺมา อจลสฺสทฺธาย ปติฏฺฐติกาเล ตาสำ เต ภิกฺขู อรหตฺตำ ปตฺเต ทสฺเสสิ.

แม้หญิงเหล่าน้ัน เห็นภิกษุเหล่าน้ันแล้ว นมัสการด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว กลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ กจิบรรพชิตของท่านทั้งหลาย ถึงที่สุดก่อน” ดังน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง แล้วทูลขอบรรพชา.
ตาปิ เต ทิสฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทติฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากำ ตาว ปพฺพชติกิจฺจำ มตฺถกำ ปตตฺำ -อิติ วตวฺา 
สตฺถารำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ ฐิตา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.

อาจารย์บางพวก กลา่ววา่ “ได้ยินว่า เมื่อหญิงเหล่าน้ันกราบทูลอย่างน้ันแล้ว, 
พระศาสดาทรงดำาริการมาของพระอุบลวรรณาเถรี.”
“เอวำ กริ วุตฺเต, สตฺถา อุปฺปลวณฺณาย อาคมนำ จินฺเตสิ -อติิ เอกจฺเจ วทนฺติ.

แต่พระศาสดาตรัสกะอุบาสิกาเหล่าน้ันวา่ “ทา่นทั้งหลายพึงไปสู่กรุงสาวตัถี บรรพชาในสำานักแห่งภิกษุณีเถิด.”
สตฺถา ปน ตา อุปาสิกาโย อาห “สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภิกฺขุนูปสฺสเย ปพฺพชถ -อิติ.

อุบาสิกาเหล่าน้ัน เที่ยวจารกิไปโดยลำาดับ มีสกัการะและสัมมานะอันมหาชนนำามาในระหว่างทาง 
เดินทางไปด้วยเท้า สิ้นหนทาง ๑๒๐ โยชน์ บวชในสำานักแห่งนางภิกษุณี ได้บรรลพุระอรหัตแล้ว.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๓๔ • ๔. เร่ืองพระมหากัปปินเถระ • [พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช]

ตา อนุปุพฺเพน จารกิญฺจรมานา อนฺตรามคฺเค มหาชเนน อภิหฏสกฺการสมฺมานา ปทสาว วีสติโยชนสติกำ มคฺคำ คนฺตฺวา 
ภิกฺขุนูปสฺสเย ปพฺพชติฺวา อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

แม้พระศาสดาก็ได้ทรงพาภิกษุพันรูป เสด็จไปสู่พระเชตวัน ทางอากาศน่ันแล.
สตฺถาปิ ภิกฺขุสหสฺสำ อาทาย อากาเสเนว เชตวนำ อคมาสิ.

ได้ยินวา่ ในภกิษุเหล่าน้ัน ทา่นพระมหากัปปินะ เที่ยวเปล่งอุทานในที่ทั้งหลาย มทีี่พักกลางคืนและที่พักกลางวันว่า 
“สุขหนอ สุขหนอ.”
ตตฺร สทุำ อายสฺมา มหากปฺปิโน รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานาทีสุ “อโห สุขำ, อโห สุขำ -อิติ อุทานำ อุทาเนนฺโต วิจรติ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพ่ระผู้มีพระภาคว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระมหากัปปินะ เที่ยวเปล่งอุทานวา่ ‘สุขหนอ สุขหนอ,’ 
ท่านเห็นจะกล่าวปรารภความสุขในราชสมบัติของตน.”
ภิกฺขู ภควโต อาโรเจสุำ “ภนฺเต มหากปฺปิโน ‘อโห สุขำ, อโห สุขนฺติ อุทานำ อุทาเนนฺโต วิจรติ 
อตตฺโน๑ รชฺชสุขำ อารพฺภ กเถติ มญฺเญ -อิติ.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระมหากัปปินะน้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า 
“กัปปินะ ได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภ สุขในกาม สุขในราชสมบัติ จริงหรือ?”
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตวฺา “สจฺจำ กริ ตฺวำ กปฺปิน กามสุขำ รชชฺสุขำ อารพฺภ อทุานำ อทุาเนสิ -อติิ.

พระมหากัปปินะทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค ยอ่มทรงทราบ การเปล่งหรือไม่เปล่งปรารภกามสุขและรัชสุขน้ันของข้าพระองค์.”
“ภควา เม ภนฺเต ตำ อารพฺภ อุทานภาวำ วา อนุทานภาวำ วา ชานาติ -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราย่อมเปล่งอุทานปรารภสุขในกาม สุขในราชสมบัติ หามิได้, 
ก็แต่วา่ ความเอิบอิ่มในธรรม ย่อมเกดิข้ึนแก่บุตรของเรา, 
บุตรของเราน้ันย่อมเปล่งอุทานอย่างน้ัน เพราะปรารภอมตมหานิพพาน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่ : -
สตฺถา “น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต กามสุขำ รชชฺสุขำ อารพฺภ อทุานำ อทุาเนติ, ปุตตฺสฺส ปน เม ธมฺมปีติ๒ อุปฺปชฺชติ, 
โส อมตมหานิพพฺานำ อารพฺภ เอวำ อุทานำ อุทาเนติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บุคคลผู้เอิบอิ่มในธรรม มีใจผ่องใส ย่อมอยู่เป็นสุข, 
บัณฑิตยอ่มยินดีในธรรมทีพ่ระอริยเจ้าประกาศแล้วทกุเมื่อ.”

“ธมฺมปีติ สุขำ เสติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม สทา รมติ ปณฺฑิโต -อติิ.

๑ ม. เอตฺถนฺตเร กามสุขำ -อิติ อตฺถิ.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร นาม ธมฺมรติ นาม -อิติ อตฺถิ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ธมฺมปีติ  ความวา่ ผู้เอิบอิ่มในธรรม อธิบายวา่ ผู้ดื่มธรรม.
ตตฺถ ธมฺมปีติ -อติิ ธมฺมปายโก,  ธมฺมำ ปิวนฺโต -อิติ อตฺโถ.

ก็ชื่อพระธรรมน่ี อันใครๆ ไม่อาจเพื่อจะดื่มได้ เหมือนดื่มข้าวยาคูเป็นต้น ด้วยภาชนะฉะน้ัน.
ก็บุคคลถูกต้องโลกตุรธรรม ๙ อย่าง ด้วยนามกาย ทำาให้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์ แทงตลอดอริยสจัมีทุกข์เป็นต้น 
ดว้ยกิจมีการบรรลุธรรม ด้วยความกำาหนดรู้เป็นต้น ชื่อว่าย่อมดื่มธรรม.
ธมฺโม จ นาเมส น สกฺกา ภาชเนน ยาคุอาทีนิ วิย ปาตุำ, 
นววธิำ ปน โลกตฺุตรธมฺมำ นามกาเยน ผุสนฺโต อารมฺมณโต สจฺฉิกโรนฺโต ปริญฺญาภิสมยาทีหิ ทุกฺขาทีนิ อริยสจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโต
ธมฺมำ ปิวติ นาม.

คำาว่า สุขํ เสติ น้ี สกัว่าเป็นหัวข้อเทศนา.  อธิบายว่า ย่อมอยู่เป็นสุข แม้ดว้ยอิริยาบถ ๔.
สุขํ เสติ -อติิ เทสนาสีสมตตฺเมตำ.  จตูหิปิ อริิยาปเถหิ สุขำ วิหรติ -อติิ อตฺโถ.

บทว่า วิปฺปสนฺเนน คือ ไม่ขุ่นมัว ได้แก่ ไม่มีอุปกิเลส.
วิปฺปสนฺเนน -อิติ อนาวิเลน นิรุปกฺกิเลเสน.

บทว่า อริยปฺปเวทิเต  ความวา่ 
ในโพธิปักขิยธรรม อันตา่งด้วยสติปัฏฐานเป็นต้น อันพระอริยเจ้าทั้งหลายมพีระพุทธเจา้เป็นต้น ประกาศแล้ว.
อริยปฺปเวทิเต -อติิ พุทฺธาทีหิ อริเยหิ ปเวทิเต สติปฏฺฐานาทิเภเท โพธิปกฺขิยธมฺเม.

สองบทว่า สทา รมติ  ความว่า 
บัณฑิตผู้เอิบอิ่มในธรรมเห็นปานน้ัน มใีจผ่องใสอยู่ มาตามพร้อมแล้วด้วยความเป็นบัณฑิต ย่อมยินดี คือย่อมชื่นชมทุกเมื่อ.
สทา รมติ -อิติ เอวรูโป ธมฺมปีติ วิปฺปสนฺเนน เจตสา วิหรนฺโต ปณฺฑิจฺเจน สมนฺนาคโต สทา รมติ อภริมติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุำ -อติิ.

เรื่องพระมหากัปปินเถระ จบ.
มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ.
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๕. เรื่องบัณฑิตสามเณร
๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบัณฑติสามเณร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุทกำ หิ นยนฺติ” เป็นต้น.
“อุทกำ หิ นยนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปณฺฑิตสามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา]

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระขีณาสพ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวาร 
ได้เสด็จไปสู่กรุงพาราณสี.
อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพทฺุโธ วีสติขีณาสวสหสฺสปรวิาโร พาราณสึ อคมาสิ.

มนุษย์ทั้งหลายกำาหนดกำาลังของตนๆ แล้ว รวมกัน ๘ คนบ้าง ๑๐ คนบ้าง ได้ถวายอาคันตุกทานแล้ว.
มนุสฺสา อตฺตโน พลำ สลฺลกฺเขตฺวา อฏฺฐปิ ทสปิ เอกโต หุตวฺา อาคนฺตกุทานานิ อทำสุ.

ต่อมาวันหน่ึง ในกาลเป็นที่เสร็จภัตกจิ พระศาสดาได้ทรงทำาอนุโมทนากถาอย่างน้ีวา่ “อุบาสกอุบาสกิาทั้งหลาย 
อเถกทวิสำ สตฺถา ภตตฺกิจฺจาวสาเน เอวำ อนุโมทนำ อกาสิ  “อุปาสกา 

• คนบางคนในโลกน้ี คดิว่า ‘เราให้ของๆ ตนเท่าน้ันควร, ประโยชน์อะไรดว้ยการชักชวนคนอื่น’ ดังน้ีแล้ว 
จึงให้ทานด้วยตนเท่าน้ัน ไม่ชักชวนผู้อื่น,  เขายอ่มได้โภคสมบัติ ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว,   

• อิเธกจฺโจ ‘อตตฺโน สนฺตกเมว ทาตุำ วฏฺฏติ, กึ ปเรน สมาทปิเตนาติ อตตฺนา ว ทานำ เทติ, ปรำ น สมาทเปติ, 
โส นิพฺพตตฺฏฺฐาเน๑ โภคสมฺปทำ ลภติ, โน ปริวารสมฺปทำ.

• บางคนชักชวนผู้อื่น ไม่ให้ด้วยตน, เขายอ่มได้บริวารสมบัติ ไม่ได้โภคสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว,   
• เอกจฺโจ ปรำ สมาทเปติ, อตตฺนา น เทติ, โส นิพพฺตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทำ ลภติ, โน โภคสมฺปทำ.

• บางคนทั้งไม่ให้ด้วยตน ทั้งไม่ชกัชวนผู้อื่น, เขาย่อมไม่ไดโ้ภคสมบัติ ไม่ได้บรวิารสมบัติ 
เป็นคนกินเดน เป็นอยู่ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว;   

• เอกจฺโจ อตตฺนาปิ น เทติ, ปรมฺปิ น สมาทเปติ, 
โส นิพฺพตตฺฏฺฐาเน เนว โภคสมฺปทำ ลภติ, โน ปริวารสมฺปทำ, วิฆาสาโท หุตฺวา ชวีติ. 

• บางคนทั้งให้ด้วยตน ทั้งชกัชวนผู้อื่น, เขาย่อมไดท้ั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติ ในที่ๆ ตนเกิดแล้ว.”
• เอกจฺโจ อตตฺนา จ เทติ, ปรญฺจ สมาทเปติ, โส นิพฺพตตฺฏฺฐาเน โภคสมฺปทมฺปิ ลภติ, ปริวารสมฺปทมฺปิ -อติิ.

[ผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากถา]

ชายบัณฑติผู้หน่ึงยืนอยู่ในที่ใกล้ ได้ฟังอนุโมทนากถาน้ันแล้ว คิดว่า “บัดน้ี เราจักทำาอยา่งที่สมบัติทั้ง ๒ จักมีแก่เรา.”
ตำ สุตฺวา สมีเป ฐิโต เอโก ปณฺฑิตปุริโส จินฺเตสิ “อหนฺทานิ, ตถา กริสฺสามิ, ยถา เม เทฺว สมฺปตตฺิโย ภวิสฺสนฺติ -อิติ.

เขาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า “พรุ่งน้ี ขอพระองคจ์งทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า “

๑ สี. ม. นพิฺพตนิพฺพตตฺตฏฺฐาเน.
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โส สตฺถารำ วนฺทิตวฺา อาห “ภนฺเต เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ.

พระศาสดา. ต้องการภิกษุเท่าไร?
“กิตตฺเกหิ ภกิฺขูหิ อตฺโถ -อติิ.

บัณฑิต. ก็บรวิารของพระองค์ มีเท่าไร? พระเจา้ข้า.
“กิตตฺโก ปน โว ภนฺเต ปรวิาโร -อิติ.

พระศาสดา. มีภิกษุ ๒ หมื่นรูป.
“วีสติ ภิกฺขุสหสฺสานิ -อติิ.

บัณฑิต. พระเจา้ข้า พรุ่งน้ี ขอพระองค์กับภิกษุทั้งหมด จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์.
“ภนฺเต สพฺเพหิ สทธฺึ เสฺว มยฺหำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อติิ.

พระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

เขาเข้าไปบ้านแล้ว เดินบอกบุญว่า “แม่และพ่อทั้งหลาย พรุ่งน้ี ข้าพเจา้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้, 
ท่านทั้งหลายจงถวายแก่ภิกษุเท่าจำานวนที่สามารถ (ถวายได้).”, 
เมื่อชนทั้งหลายกำาหนดกำาลังของตนๆ แล้วกล่าวว่า “พวกเรา จักถวาย ๑๐ รูป, พวกเราจักถวาย ๒๐ รูป, พวกเรา ๑๐๐ รูป, 
พวกเรา ๕๐๐ รูป” ดังน้ีแล้ว, จึงจดคำาของคนทั้งหมดลงไวใ้นบัญชีตั้งแต่ต้นมา.
โส คามำ ปวิสิตฺวา “อมฺมตาตา เสฺว มยา พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต, ตุมฺเห ยตฺตกานำ ภิกฺขูนำ๑ สกฺโกถ ตตฺตกานำ๒ เทถ -อิติ 
อาโรเจตวฺา วิจรนฺโต, อตฺตโน พลำ สลฺลกฺเขตฺวา “มยำ ทสนฺนำ ทสฺสาม, มยำ วีสติยา, มยำ สตสฺส, มยำ ปญฺจนฺนำ สตานำ -อติิ วุตฺเต, 
สพฺเพสำ วจนำ อาทิโต ปฏฺฐาย ปณฺเณ อาโรเปสิ.

[ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภกิษุ]

ก็ในสมัยน้ัน ในกรุง มชีายคนหน่ึงปรากฏชื่อว่า “มหาทุคคตะ” เพราะความเป็นผู้ยากจนยิ่งนัก.
เตน จ สมเยน ตสฺมึ นคเร อติทุคฺคตภาเวเนว “มหาทุคฺคโต -อติิ ปญฺญาโต เอโก ปุริโส อตฺถิ.

ชายบัณฑติเห็นชายเข็ญใจแม้น้ันมาเฉพาะหน้า จึงบอกวา่ 
“เพื่อนมหาทุคคตะ ข้าพเจา้ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประธานไว้ เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ี.  
พรุ่งน้ี ชาวเมืองจักถวายทานกัน,  แกจักเลี้ยงภิกษุสักกีรู่ป?”
โส ตำปิ สมฺมุขาคตำ ทิสฺวา “สมฺม มหาทุคฺคต มยา สวฺาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต, 
เสฺว นครวาสิโน ทานำ ทสฺสนฺติ, ตฺวำ กตี ภิกฺขู โภเชสฺสสิ -อติิ.

มหาทุคคตะ. คุณ ผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุเล่า? ชื่อว่าความต้องการภิกษุ เป็นของคนมีทรพัย์, 
สว่นผมแม้สักว่าข้าวสารทะนานหน่ึง เพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้มพรุ่งน้ี ก็ไม่มี, 
ผมทำางานรับจ้างเลี้ยงชีพ,  ผมจะต้องการอะไรดว้ยภิกษุ?

๑ ม. เอตฺถนฺตเร ทาตุำ -อิติ อตฺถิ.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ทานำ -อิติ อตฺถิ.
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“สามิ มยฺหำ กึ ภิกฺขูหิ, ภิกฺขูหิ นาม สธนานำ อตฺโถ, มยฺหำ ปน เสฺว ยาคุอตฺถาย ตณฺฑุลนาฬีมตตฺำปิ นตฺถิ, 
อหำ ภตึ กตวฺา ชีวามิ, กึ เม ภิกฺขูหิ -อติิ.

ธรรมดาผู้ชักชวนพึงเป็นผู้ฉลาด, เพราะฉะน้ัน ชายบัณฑติน้ัน แม้เมื่อมหาทุคคตะพดูว่า “ไม่มี” ก็ไม่น่ิงเฉย ยังกล่าวอย่างน้ีวา่
“เพื่อนมหาทุคคตะ คนเป็นอันมาก ในเมืองน้ี บริโภคโภชนะอย่างดี นุ่งผ้าเน้ือละเอียด แต่งตวัดว้ยเครื่องอาภรณ์ตา่งๆ 
นอนบนที่นอนอันสง่างาม ย่อมเสวยสมบัติกัน,  ส่วนแกทำางานรับจ้างตลอดวัน ยังไม่ได้อาหารแมพ้อเต็มท้อง; 
เมื่อเป็นเช่นน้ี แกยังไม่รู้สึกว่า ‘เราไม่ได้อะไรๆ เพราะไม่ได้ทำาบุญอะไรๆ ไว้แม้ในกาลก่อน.’”
สมาทปเกน นาม พฺยตฺเตน ภวิตพฺพำ, ตสฺมา โส, เตน “นตฺถิ -อติิ วุตฺเตปิ, ตุณฺหีภูโต อหุตฺวา เอวมาห 
“สมฺม มหาทุคคฺต อิมสฺมึ นคเร สุโภชนำ ภุญฺชิตวฺา สุขุมวตฺถนิวตฺถา นานาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สริิสยเน สยมานา พหู ชนา 
สมฺปตฺตึ อนุภวนฺติ, ตวฺำ ปน ทิวสำ ภตึ กตวฺา กุจฺฉิปูรมตฺตำปิ น ลภสิ, 
เอวำ สนฺเตปิ, ‘อหำ ปุพฺเพปิ กิญฺจิ๑ อกตตฺตา กิญจฺิ น ลภามีติ น ชานาสิ -อิติ.

มหาทุคคตะ. ผมทราบ คุณ.
“ชานามิ สามิ -อติิ.

บัณฑิต. เมื่อเช่นน้ัน ทำาไมบัดน้ีแกจึงไม่ทำาบุญเล่า? 
แกยังเป็นหนุ่ม มีเรี่ยวแรงสมบูรณ์.  แกแม้ทำางานจา้งแล้ว ให้ทานตามกำาลัง จะไม่ควรหรือ?

อถ “กสฺมา อิทานิ ปุญฺญำ น กโรสิ, ตฺวำ ยวุา พลสมฺปนฺโน, กึ ตยา ภตึ กตวฺาปิ ยถาพลำ ทานำ ทาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ.

มหาทุคคตะน้ัน, เมื่อชายบัณฑิตกลา่วอยู่, ถึงความสลดใจ จึงพดูวา่ 
“คุณจงลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหน่ึง, ผมจกัทำางานจ้างอะไรสักอย่างแลว้ จักถวายภิกษาแก่ภกิษุรูปหน่ึง”.
โส, ตสฺมึ กเถนฺเต, สำเวคปฺปตฺโต หุตวฺา “มยฺหำปิ เอกำ ภกิฺขุำ ปณฺเณ อาโรเปหิ, กญฺจิเทว ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภกิฺขำ ทสฺสามิ -อิติ 
อาห.

ชายบัณฑตินอกน้ี คิดว่า “ภิกษุรูปเดียว จะจดลงในบัญชีทำาไม?” ดังน้ีแล้ว จึงไม่จดไว้.
อิตโร “กึ เอเกน ภกิฺขุนา ปณฺเณ อาโรปิเตน -อิติ น อาโรเปสิ.

ฝ่ายมหาทุคคตะ ไปเรือนแล้ว พูดกะภรรยาวา่ 
“หล่อน พรุ่งน้ี ชาวเมืองเขาจัดภตัรเพื่อพระสงฆ์, แม้ฉันก็ถูกผู้ชักชวนบอกว่า ‘จงถวายภิกษาแก่ภกิษุรูปหน่ึง’. 
พวกเราจักถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหน่ึง พรุ่งน้ี.”
มหาทุคฺคโตปิ เคหำ คนฺตฺวา ภริยำ อาห “ภทฺเท นครวาสิโน เสฺว สงฺฆสฺส ภตฺตำ กโรนฺติ, 
อหำปิ สมาทปเกน ‘เอกสฺส ภิกฺขำ เทหีติ วุตฺโต, มยำ เสฺว เอกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสาม -อิติ.

ลำาดับน้ัน ภรรยาของเขาไมพู่ดเลยวา่ “พวกเราเป็นคนจน, แกรับคำาเขาทำาไม?” กล่าววา่ 
“นาย แกทำาดีแล้ว, เมื่อก่อนเราไม่ให้อะไรๆ  ชาติน้ีจึงเกดิเป็นคนยากจน,  
เราทั้ง ๒ คน ทำางานจ้างแล้ว จักถวายภกิษาแก่ภิกษุรูปหน่ึง” 
แม้ทั้ง ๒ คน ได้ออกไปสู่ที่ทำางานจา้ง.

๑ ม. เอตฺถนฺตเร ปุญฺญำ -อิติ อตฺถิ.
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อถสฺส ภริยา “มยำ ทลทิฺทา, กสฺมา ตยา ปฏิสฺสุตำ -อิติ อวตฺวาว 
“สามิ ภทฺทกำ เต กตำ, มยำ ปุพฺเพปิ กิญฺจิ อทตวฺา อิทานิ ทุคฺคตา ชาตา, มยำ อุโภปิ ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภิกฺขำ ทสฺสาม -อิติ วตฺวา 
อุโภปิ นิกฺขมิตฺวา ภติฏฐฺานำ อคมำสุ.

มหาเศรษฐี เห็นมหาทุคคตะ จึงถามว่า “เพื่อนมหาทุคคตะ เธอจักทำางานจา้งหรือ?”
มหาเสฏฺฐี มหาทุคฺคตำ ทิสวฺา “กึ สมฺม มหาทุคฺคต ภตึ กริสฺสสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

มหาทุคคตะ. ครับ กระผม.
“อาม อยฺย -อติิ.

มหาเศรษฐี. จกัทำาอะไร?
“กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มหาทุคคตะ. แล้วแตท่่านจักให้ทำา.
“ยำ ตุมฺเห กาเรสฺสถ -อติิ.

มหาเศรษฐีกลา่ววา่ “ถ้าอย่างน้ัน พรุ่งน้ี เราจกัเลี้ยงภิกษุ ๒-๓ ร้อย, จงมา ผ่าฟืนเถิด” แล้วก็ให้หยิบมีดและขวานมาให้.
“เตนหิ มยำ เสฺว เทฺว ตีณิ ภิกฺขุสตานิ โภเชสฺสาม, เอหิ ทารูนิ ผาเลหิ -อติิ วาสีผรสุำ นีหริตวฺา ทาเปสิ.

มหาทุคคตะถกเขมร๑อยา่งแข็งแรง ถึงความอุตสาหะ วางมดี คว้าขวาน  ทิ้งขวาน ฉวยมีด ผ่าฟืนไป.
มหาทุคฺคโต พาฬฺหำ กจฺฉำ พนฺธิตวฺา อุสฺสาหปฺปตฺโต วาสึ ปหาย ผรสุำ คณฺหนฺโต  ผรสุำ หิตฺวา วาสึ คณฺหนฺโต ทารูนิ ผาเลติ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐพีูดกะเขาว่า “เพื่อน วันน้ี เธอขยันทำางานเหลือเกิน, มีเหตุอะไรหรือ?
อถ นำ เสฏฺฐี อาห “สมฺม ตวฺำ อชฺช อตวิิย อุสฺสาหปฺปตฺโต กมฺมำ กโรสิ, กึ นุ โข การณำ -อิติ.

มหาทุคคตะ. นาย ผมจักเลี้ยงภิกษุสักรูปหน่ึง.
“สามิ เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามิ -อิติ.

เศรษฐีฟังคำาน้ันแล้ว มีใจเลื่อมใส คิดว่า “น่าเลื่อมใสจริง มหาทุคคตะน้ี ทำากรรมที่ทำาได้ยาก, 
เขาไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่า ‘เราจน’ พูดว่า ‘จกัทำางานจ้างแล้วเลี้ยงภิกษุสักรูปหน่ึง.”
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี ปสนฺนมานโส จินฺเตสิ 
“อโห อิมินา ทุกฺกรำ กตำ, ‘อหำ ทุคฺคโตติ ตุณฺหีภาวำ อนาปชฺชติฺวา ‘ภตึ กตฺวา เอกำ ภกิฺขุำ โภเชสฺสามตีิ วทติ -อติิ.

ฝ่ายภรรยาของเศรษฐี เห็นภรรยาของมหาทุคคตะน้ันแล้ว ก็ถามวา่ “แม่ เจ้าจักทำางานอะไร?” 
เมื่อนางตอบว่า “แล้วแต่จะใชด้ิฉันให้ทำา” จึงให้เข้าไปสู่โรงกระเดื่องแล้ว ให้มอบเครื่องมือมกีระด้งและสากเป็นต้นให้แล้ว.
เสฏฺฐิภริยาปิ ตสฺส ภริยำ ทิสฺวา “อมฺม กึ กมฺมำ กริสฺสสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ยำ ตุมฺเห กาเรถ -อติิ วุตฺเต, 
อุทุกฺขลสาลำ ปเวเสตวฺา สุปฺปมุสลาทีนิ ทาเปสิ.

นางยินดรี่าเริง ทั้งตำาข้าวและฝัดข้าวเหมือนจะรำาละคร.
สา นจฺจนฺตี วิย ตุฏฺฐหฏฺฐา วีหี โกฏฺเฏติ เจว โอผุนาติ จ.

๑ ถกเขมร นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
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ลำาดับน้ัน ภรรยาเศรษฐีถามนางวา่ “แม่ เจ้ายินดีรา่เริงทำางานเหลือเกิน, มีเหตุอะไรหรือ?”
อถ นำ เสฏฺฐิภริยา ปุจฺฉิ “อมฺม อติวิย ตุฏฺฐหฏฺฐา กมฺมำ กโรสิ, กินฺนุ โข การณำ -อิติ.

นาง. คุณนาย พวกดิฉันทำางานจา้งน้ีแล้ว จักเลี้ยงภิกษุสักรูปหน่ึง.
“อยฺเย อิมำ ภตึ กตฺวา มยำปิ เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสาม -อติิ.

ฝ่ายภรรยาเศรษฐี ฟังคำาน้ันแล้ว เลื่อมใสในนางว่า “น่าเลื่อมใส! นางน้ีทำากรรมที่ทำาได้ยาก.”
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐิภริยาปิ ตสฺสำ “อโห อยำ ทุกกฺรการกิา -อิติ ปสีทิ.

ในเวลาที่มหาทุคคตะผา่ฟืนเสร็จ เศรษฐีสั่งให้ๆ ข้าวสาลี ๔ ทะนาน ด้วยพูดว่า “น้ีค่าจ้างของเธอ” 
แล้วสั่งให้ๆ แม้อีก ๔ ทะนาน ดว้ยพดูว่า “น้ีเป็นส่วนที่เพิ่มให้ เพราะความยินดีแก่เธอ.”
เสฏฺฐี มหาทุคฺคตสฺส ทารูนำ ผาลิตกาเล “อยนฺเต ภติ -อติิ สาลีนำ จตสโฺส นาฬิโย ทาเปตฺวา 
“อยนฺเต ตุฏฺฐทิาโย -อติิ อปราปิ จตสฺโส นาฬิโย ทาเปสิ.

เขาไปสู่เรอืน บอกกะภรรยาว่า “ฉันรับจ้างได้ข้าวสาลีมา, ส่วนน้ี จกัเป็นกับ, 
เจ้าจงถือเอาของ คือ นมส้ม นำ้ามัน และเครื่องเทศ ด้วยคา่จ้าง ที่เจ้าได้แล้ว.”
โส เคหำ คนฺตวฺา ภริยำ อาห 
“มยา ภตึ กตฺวา สาลิ ลทฺโธ, อยำ นิวาโป ภวิสฺสติ, ตยา ลทธฺาย ภติยา ทธิเตลกฏกุภณฺฑานิ คณฺหาหิ -อติิ.

ฝ่ายภรรยาเศรษฐี สั่งให้จา่ยเนยใสขวดหน่ึง ๑ นมส้มกระปุก ๑ เครื่องเทศ ๑  และข้าวสาลีอย่างเป็นตัว ทะนานหน่ึง แก่นาง.
เสฏฺฐิภริยา ปน ตสฺสา เอกำ สปฺปิกรณฺฑกญฺเจว ทธิภาชนญฺจ กฏุกภณฑฺญฺจ สทฺุธสาลติณฺฑุลนาฬิญฺจ ทาเปสิ.

เขาทั้ง ๒ ได้มีข้าวสารรวม ๕ ทะนาน ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ อุภินฺนำปิ นว ตณฑฺุลนาฬิโย อเหสุำ.

ทั้ง ๒ ผัวเมียน้ัน ยินดรี่าเริงวา่ “เราได้ไทยธรรมแล้ว”  ลกุข้ึนแต่เชา้ตรู่.
เต “เทยฺยธมฺโม โน ลทฺโธ -อติิ ตุฏฺฐหฏฺฐา ปาโตว อุฏฺฐหึสุ.

ภรรยาพูดกะมหาทคุคตะวา่ “ไปหาผักมาซิ นาย”.
ภริยา มหาทุคฺคตำ อาห “คจฺฉ สามิ, ปณฺณำ ปริเยสิตวฺา อาหร -อติิ.

เขาไม่เห็นผักในร้านตลาด จึงไปฝั่งแม่นำ้า มีใจร่าเริงว่า “จักได้ถวายโภชนะแก่พระผู้เป็นเจ้า” 
ร้องเพลงพลาง เลือกเก็บผักพลาง.
โส อนฺตราปเณ ปณฺณำ อทิสวฺา นทีตีรำ คนฺตวฺา๑ “อยฺยานำ โภชนำ ทาตุำ ลภิสฺสามิ -อิติ ปหฏฺฐมานโส คายนฺโต ปณฺณำ อุจจฺินาติ.

ชาวประมงยืนทอดแหใหญ่อยู่ รูว้่า “เป็นเสียงของมหาทุคคตะ” จึงเรียกเขามา 
ถามว่า “แกมีจิตยินดีเหลือเกิน ร้องเพลงอยู่, มีเหตุอะไรหรือ?”
มหาชาลำ ขิปิตวฺา ฐิตเกวฏฺโฏ “มหาทุคฺคตสฺส สทฺเทน ภวติพพฺำ -อิติ ตำ ปกฺโกสิตฺวา ปุจฺฉิ 
“อตวิิย ตุฏฐฺจิตฺโต คายสิ, กินฺนุ โข การณำ -อิติ.

๑ สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร อชฺชาติ อตฺถิ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๔๑ • ๕. เร่ืองบัณฑิตสามเณร • [ชายเข็ญใจยินดีรับเล้ียงภิกษุ]

มหาทุคคตะ. เก็บผัก เพื่อน.
“ปณฺณำ อุจฺจินามิ สมฺม -อิติ.

ชาวประมง. จกัทำาอะไรกัน?
“กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มหาทุคคตะ. จกัเลี้ยงภิกษุสักรูปหน่ึง.
“เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามิ -อิติ.

ชาวประมง. โอ! อิ่มละ ภิกษุที่ฉันผักของแก.
“อโห สุหิโต ภกิฺขุ, โย ตว ปณฺณำ ขาทิสฺสติ -อิติ.๑ 

มหาทุคคตะ. จะทำาอย่างไรได้? เพื่อน, กันต้องเลี้ยงภิกษุดว้ยผักที่กันได้.
“กึ กโรมิ สมฺม, อตตฺนา ลทธฺปณฺเณน โภเชสฺสามิ -อติิ.

ชาวประมง. ถ้าอยา่งน้ัน มาน่ีเถิด.
“เตนหิ เอหิ -อิติ.

มหาทุคคตะ. จะทำาอย่างไร? เพื่อน.
“กึ กโรมิ สมฺม -อติิ.

ชาวประมง. จงถือเอาปลาเหล่าน้ี ร้อยให้เป็นพวง มรีาคาบาทหน่ึงบ้าง กึ่งบาทบ้าง กหาปณะหน่ึงบ้าง. 
“อิเม มจฺเฉ คเหตฺวา ปาทคฺฆนกานิ อฑฺฒคฺฆนกานิ กหาปณคฺฆนกานิ จ อุทฺทานานิ กโรหิ -อิติ.

เขาไดท้ำาอย่างน้ัน.

โส ตถา อกาสิ.

ชาวเมืองซ้ือปลาที่มหาทุคคตะร้อยไว้ๆ ไป เพือ่ประโยชน์แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์แล้วๆ.
พทธฺพทฺเธ มจฺเฉ นครวาสิโน นิมนฺตตินิมนฺติตภิกฺขูนำ อตฺถาย หรึสุ.

เมื่อเขากำาลังร้อยปลาอยู่น้ันแล, ก็ถึงเวลาภิกขาจารแล้ว.
ตสฺส มจฺฉุทฺทานานิ กโรนฺตสฺเสว, ภิกฺขาจารเวลา สมฺปาปุณิ.

เขากำาหนดเวลาแล้ว กล่าววา่ “จักต้องไป เพื่อน, น้ีเป็นเวลาที่ภิกษุมา.”
โส เวลำ สลฺลกฺเขตวฺา “คมิสฺสามิ สมฺม, ภิกฺขูนำ อาคมนเวลา -อิติ อาห.

ชาวประมง. กพ็วงปลายังมีอยู่ไหม?
“อตฺถิ ปน กิญฺจิ มจฺฉุทฺทานำ -อติิ.

มหาทุคคตะ. ไม่มี เพื่อน, หมดสิ้นแล้ว.
“นตฺถิ สมฺม, สพฺพานิ ขีณานิ -อิติ.

๑ สี. ม. ยุ.  อโห สุขิโต ภิกขฺุ โส ตว กึ ปณฺณำ ขาทิสฺสติ -อิติ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๔๒ • ๕. เร่ืองบัณฑิตสามเณร • [ชายเข็ญใจยินดีรับเล้ียงภิกษุ]

ชาวประมง กลา่วว่า “ถ้าอยา่งน้ัน ปลาตะเพียน ๔ ตวั ข้าหมกทรายไว้เพื่อประโยชน์แก่ตน, 
แม้ถ้าแกต้องการจะเลี้ยงภิกษุ, จงเอาปลาเหล่าน้ีไปเถิด” ดังน้ีแล้ว ก็ไดใ้ห้ปลาตะเพียนเหล่าน้ันแก่เขาไป.
“เตนหิ มยา อตฺตโน อตฺถาย วาลิกาย นิกฺขนิตฺวา จตฺตาโร โรหิตมจฺฉา ฐปิตา, 
สเจปิ ภิกฺขุำ โภเชตุกาโม, อิเม คเหตฺวา คจฺฉ -อติิ เต ตสฺส อทาสิ.

[มหาทุคคตะได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]

ก็วันน้ัน พระศาสดาทรงตรวจดูสตัว์โลก ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นมหาทุคคตะเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ 
ทรงรำาพึงวา่ “จักมีเหตุอะไรหนอ?” ทรงดำารวิ่า 
“มหาทุคคตะ คิดว่า ‘จกัเลี้ยงภิกษุรูปหน่ึง, จึงได้ทำางานจ้างกับภรรยาแล้ว ในวันวาน,  เขาจักได้ภกิษุรูปไหนหนอ?” 
จึงทรงใครค่รวญว่า “คนทั้งหลาย จกัพาภิกษุไปตามชื่อทีจ่ดไว้ในบัญชีแล้ว ให้น่ังในเรือนของตนๆ.
มหาทุคคตะเว้นเราเสียแล้ว จักไม่ได้ภิกษุอื่น.”
ตำ ทิวสำ ปน สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต มหาทุคฺคตำ อตตฺโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อติิ 
อาวชฺเชนฺโต “มหาทุคฺคโต ‘เอกำ ภิกฺขุำ โภเชสฺสามตีิ ภริยาย สทธฺึ หิยฺโย ภตึ อกาสิ, กตรนฺนุ โข ภิกฺขุำ ลภิสฺสติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
“มนุสฺสา ปณฺเณ อาโรปิตสญฺญาย ภิกฺขุำ คเหตฺวา อตตฺโน อตฺตโน เคเหสุ นิสีทาเปสฺสนฺติ, 
มหาทุคฺคโต มำ ฐเปตฺวา อญฺญำ ภิกฺขุำ น ลภิสฺสติ -อิติ อุปธาเรสิ.

ได้ยินวา่ พระพุทธเจา้ทั้งหลาย ย่อมทรงทำาความอนุเคราะห์ในพวกเข็ญใจ.
พุทธฺา กิร ทุคฺคเตสุ อนุกมฺปํ กโรนฺติ.

เพราะฉะน้ัน พระศาสดาทรงทำาสรรีกิจแตเ่ช้าตรู่แล้ว เสด็จเข้าสูพ่ระคันธกุฎี ทรงน่ัง ดว้ยทรงดำาริวา่ 
“จักสงเคราะห์มหาทุคคตะ.”
ตสฺมา สตฺถา ปาโตว สรรีกิจจฺำ “กตฺวา มหาทุคฺคตำ สงฺคณฺหิสฺสามิ -อติิ คนฺธกุฏึ ปวิสิตวฺา นิสีทิ.

แม้เมื่อมหาทุคคตะ กำาลังถือปลาเข้าไปสู่เรือน,  บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์ของท้าวสักกะ แสดงอาการร้อน.
มหาทุคฺคเตปิ มจฺเฉ คเหตฺวา เคหำ ปวิสนฺเต, สกฺกสฺส ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

ท้าวเธอทรงพิจารณาว่า “เหตุอะไรกันหนอ?” ทรงดำารวิ่า 
“วานน้ี มหาทุคคตะได้ทำางานจ้างกับภรรยาของตน ดว้ยตั้งใจวา่ ‘จักถวายภกิษาแก่ภิกษุสัก ๑ รูป’ 
เขาจักได้ภิกษุรูปไหนหนอ?” ทรงทราบว่า 
“ภิกษุอื่นไม่มีสำาหรับเขา, แต่พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ด้วยตั้งพระหทัยว่า ‘จักสงเคราะห์มหาทุคคตะ,’ มหา
ทุคคตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวย แม้มีผักเป็นกับ อยา่งที่ตวับริโภคเองแดพ่ระตถาคต, 
ถ้ากระไร เราควรไปยังเรือนของมหาทุคคตะ ทำาหน้าที่เป็นพ่อครวั” ดังน้ีแล้ว จึงทรงจำาแลงเพศมิให้ใครรูจ้ัก 
เสด็จไปใกล้เรือนของมหาทุคคตะน้ันแล้ว ตรัสถามว่า “ใครๆ มีงานจา้งอะไรบ้างหรือ?”.
โส “กินฺนุ โข การณำ -อติิ โอโลเกนฺโต 
“หิยฺโย มหาทุคฺคโต ‘เอกสฺส ภิกฺขุโน ภิกฺขำ ทสฺสามีติ อตตฺโน ภริยาย สทธฺึ ภตึ อกาสิ. กตรำ นุ โข ภิกฺขุำ ลภิสฺสติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
“นตฺเถตสฺส อญฺโญ ภกิฺขุ, สตฺถา ปน ‘มหาทุคฺคตสฺส สงฺคหำ กริสฺสามตีิ คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว, 
มหาทุคฺคโต อตฺตโน อุปกปฺปนกำ ยาคุภตฺตำ ปณฺณสูเปยฺยำปิ ตถาคตสฺส ทเทยฺย, 
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ยนฺนูนาหำ มหาทุคฺคตสฺส เคหำ คนฺตฺวา ภตฺตการกกมฺมำ กเรยฺยำ -อติิ อญฺญาตกเวเสน ตสฺส เคหสมีปํ คนฺตฺวา 
“อตฺถิ นุ โข กสฺสจิ กิญจฺิ ภติยา กตฺตพฺพำ -อติิ ปุจฺฉิ.

มหาทุคคตะเห็นท้าวสกักะแล้ว จึงกล่าววา่ “จักทำางานอะไร? เพื่อน.”
มหาทุคฺคโต ตำ ทิสฺวา อาห “สมฺม กึ กมฺมำ กริสฺสสิ -อติิ.

ชายแปลง. ข้าพเจ้ารู้วิชาการทุกอยา่ง นาย, 
ชื่อว่าวิชาการสิ่งไร ท่ีข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจ ไม่มีเลย, รู้จนการปรุง ข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้น.

“อหำ สามิ สพพฺสิปฺปิโก, มยฺหำ อชานนสิปฺปํ นาม นตฺถิ, ยาคุภตฺตาทีนิปิ สมฺปาเทตุำ ชานามิ -อิติ.

มหาทุคคตะ. เพื่อน พวกข้าพเจา้มีความต้องการด้วยการงานของทา่น,  แต่ยังไม่เห็นค่าจ้างที่ควรจะให้แก่ท่าน.
“สมฺม มยำ ตว กมฺเมน อตฺถิกา, ตุยฺหำ ปน ทาตพพฺำ ภตึ น ปสฺสาม -อติิ.

ชายแปลง. กท็่านต้องการทำาอะไร?
“กึ ปน เต กตฺตพฺพำ -อติิ.

มหาทุคคตะ. ข้าพเจ้าประสงค์จะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหน่ึง, ประสงค์จดัแจงข้าวต้มข้าวสวยถวายภิกษุน้ัน.
“เอกสฺส ภิกฺขุสฺส ภิกฺขำ ทาตุกาโมมฺหิ, ตสฺส ยาคุภตฺตสำวิธานำ อิจฺฉามิ -อติิ.

ชายแปลง. ถ้าทา่นจะถวายภิกษาแก่ภิกษุ, ข้าพเจ้าไม่ตอ้งการค่าจา้ง. ทา่นให้บุญแก่ข้าพเจา้ ไม่ควรหรือ?
“สเจ ภิกฺขุสฺส ภิกฺขำ ทสฺสสิ, น เม ภติยา อตฺโถ, กึ มม ปุญฺญำ ทาตุำ น วฏฺฏติ -อติิ.

มหาทุคคตะ. เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ก็เป็นการดีละ เพื่อน, เชิญเข้าไปเถิด.
“เอวำ สนฺเต, สาธุ สมฺม ปวิส -อิติ.

ท้าวสักกะน้ัน เสด็จเข้าไปในเรือนของมหาทุคคตะน้ันแล้ว ให้นำาข้าวสารเป็นต้นมาแล้ว ทรงส่งมหาทุคคตะน้ันไปด้วยคำาวา่ 
“ไปเถิดท่าน, จงนำาภิกษุที่ถึงแก่ตนมา.”
โส ตสฺส เคหำ ปวิสิตฺวา ตณฺฑุลาทีนิ อาหราเปตวฺา “ตฺวำ คจฺฉ, อตฺตโน ปตตฺภิกฺขุำ อาเนหิ -อติิ ตำ อุยฺโยเชสิ.

ฝ่ายผู้จดัการทาน ได้จา่ยภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่าน้ันๆ ตามรายการที่จดไวใ้นบัญชีน่ันแล.
ทานเวยฺยาวฏิโกปิ ปณฺเณ อาโรปิตนิยาเมเนว เตสำ เตสำ เคหานิ ภกิฺขู ปหิณิ.

มหาทุคคตะไปยังสำานักของเขาแล้ว พดูวา่ “จงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิด”. 
มหาทุคฺคโต ตสฺส สนฺติกำ คนฺตวฺา “มยฺหำ ปตตฺภิกฺขุำ เทหิ -อติิ อาห.

เขาได้สติข้ึนในขณะน้ัน จึงพูดวา่ “ฉันลืมภิกษุสำาหรับแกเสียแล้ว”.
โส ตสฺมึ ขเณ สตึ ลภติฺวา “อหำ ตว ภกิฺขุำ ปมฺมุฏฺโฐ -อติิ อาห.

มหาทุคคตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องดว้ยหอกอันคม ประคองแขนรำ่าไรว่า “เหตุไรจึงให้ผมฉิบหายเสียเล่า? สหาย,  
แม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวาน กพ็ร้อมด้วยภรรยา ทำางานจ้างตลอดวัน 
วันน้ี แตเ่ช้าตรู่ เที่ยวไปที่ฝั่งแม่นำ้า เพื่อต้องการผกั แล้วจึงมา, 
ขอท่านจงให้ภิกษุแก่ผมสักรูปหน่ึงเถิด.”
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มหาทุคฺคโต ติขิณาย สตตฺิยา กุจฺฉิยำ ปหโฏ วิย “สมฺม กสฺมา มำ นาเสสิ, อหำปิ ตยา หิยฺโย สมาทปิโต, 
ภริยาย สทธฺึ ทวิสำ ภตึ กตฺวา อชฺช ปาโตว ปณฺณตฺถาย นทตีีเร อาหิณฺฑิตฺวา อาคโต, เทหิ เม เอกำ ภิกฺขุำ -อติิ 
พาหา ปคฺคยฺห ปริเทวิ.

[มหาทุคคตะไปนิมนต์พระศาสดา]

คนทั้งหลายประชุมกันแล้ว ถามว่า “มหาทุคคตะ น่ันอะไรกัน?” 
มนุสฺสา สนฺนิปติตวฺา “กิเมตำ มหาทุคฺคต -อิติ ปุจฺฉึสุ.

เขาบอกเน้ือความน้ัน.
โส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

คนเหล่าน้ัน ถามผู้จดัการวา่ “จริงไหม? เพื่อน, 
ได้ยินวา่ มหาทคุคตะน้ี ทา่นชักชวนว่า ‘จงทำางานจ้างแล้วถวายภกิษาแก่ภิกษุสักรูปหน่ึง.’”
เต เวยฺยาวฏิกำ ปุจฺฉึสุ “สจฺจำ กิร สมฺม, ตยา เอส ‘ภตึ กตฺวา เอกสฺส ภกิฺขุสฺส ภิกฺขำ เทหีติ สมาทปิโต -อติิ.

ผู้จัดการ. ครับ นาย.
“อาม อยฺยา -อิติ.

คนเหล่าน้ัน. ทา่นจัดการภกิษุมีประมาณถึงเท่าน้ี  ไม่ได้ให้ภิกษุแก่มหาทุคคตะน้ีสักรูปหน่ึง  ทำากรรมหนักเสียแล้ว.
“ภาริยำ เต กมฺมำ กตำ, โย เอตฺตเก ภกิฺขู สำวิทหนฺโต เอตสฺส เอกำ ภิกฺขุำ นาทาสิ -อติิ.

เขาละอายใจ ด้วยคำาพดูของคนเหล่าน้ัน จึงพูดกะมหาทุคคตะน้ันวา่ 
“เพื่อนมหาทุคคตะ อย่าให้ฉันฉิบหายเลย, ฉันถึงความลำาบากใหญ่ เพราะเหตุแห่งท่าน, 
คนทั้งหลาย นำาภิกษุที่ถึงแก่ตนๆ ไปตามรายการที่จดไว้ในบัญชี, 
ชื่อวา่คนผู้ซ่ึงจะถอนภิกษุผู้ซ่ึงน่ังในเรือนของตนให้ ไม่มี, – 
โส เตสำ วจเนน มงฺกุภูโต ตำ อาห “สมฺม มหาทุคฺคต มา มำ นาสยิ, อหำ ตว การณา มหาวิเหสำ ปตฺโต,
มนุสฺสา ปณฺเณ อาโรปิตนิยาเมน อตตฺโน อตฺตโน ปตตฺภิกฺขู นยึสุ,  
อตตฺโน เคเห นิสินฺนภิกฺขุำ นีหริตวฺา เทนฺโต นาม นตฺถิ, – 

ส่วนพระศาสดาสรงพระพักตร์แล้ว ทรงน่ังอยูใ่นพระคันธกุฎีน่ันเอง, 
พระเจ้าแผ่นดิน ยพุราช และคนโตๆ มีเสนาบดีเป็นต้น น่ังแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแห่งพระศาสดา คดิว่า 
‘จกัรับบาตรของพระศาสดาไป,’   
ธรรมดา พระพุทธเจา้ทั้งหลาย ยอ่มทรงทำาอนุเคราะห์ในคนยากจน,  
ท่านจงไปวิหาร กราบทูลพระศาสดาว่า ‘ข้าพระองค์เป็นคนยากจน พระเจ้าข้า, 
ขอพระองค์ จงทรงทำาความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด; ถ้าทา่นมีบุญ, ท่านจกัได้แน่”.
สตฺถา ปน มุขำ โธวิตวฺา คนฺธกุฏิยเมว นิสินฺโน,  
ราชยุวราชเสนาปติอาทโย สตฺถุ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมนำ โอโลเกตวฺา นิสินฺนา ‘สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา คมิสฺสามาติ, 
พุทธฺา นาม ทคฺุคเต อนุกมฺปํ กโรนฺติ, 
ตวฺำ วิหารำ คนฺตฺวา ‘ทุคฺคโตมฺหิ ภนฺเต  มม สงฺคหำ กโรถาติ สตฺถารำ วท,  สเจ เต ปุญฺญำ อตฺถิ, อทฺธา ลจฺฉสิ -อติิ. 
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เขาได้ไปสู่วิหารแล้ว.
โส วิหารำ อคมาสิ. 

[พระศาสดาประทานบาตรแก่มหาทุคคตะ]

ลำาดับน้ัน พระเจ้าแผ่นดินและยุพราชเป็นต้น ตรัสกะเขาว่า “มหาทุคคตะ ไมใ่ช่เวลาภตัรกอ่น, เจ้ามาทำาไม?”  
เพราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดน๑ในวิหาร ในวันอื่นๆ.
อถ นำ อญฺเญสุ ทวิเสสุ วิหาเร วิฆาสาทภาเวน ทิฏฺฐตตฺา ราชยวุราชาทโย 
“มหาทุคฺคต (อยำ) น ตาว ภตฺตกาโล, กสฺมา อาคจฺฉสิ -อิติ อาหำสุ.  

มหาทุคคตะกราบทูลว่า “ข้าพระองคท์ราบอยู่วา่ ‘ยังไม่ใช่เวลาภัตรก่อน’, แต่ข้าพระองค์มาก็เพือ่ถวายบังคมพระศาสดา” 
ดังน้ีแล้ว จึงซบศีรษะลงทีพ่ระคันธกุฎี ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กราบทูลว่า 
“ผู้ที่ยากจนกวา่ข้าพระองค์ในพระนครน้ีไม่มี พระเจา้ข้า, 
ขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิด, ขอทรงทำาความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิด.”
โส “ชานามิ สามิ ‘น ตาว ภตฺตกาโลติ, สตฺถารำ ปน วนฺทิตุำ อาคจฺฉามิ -อติิ วทนฺโต คนฺธกุฏิยา อุมฺมาเร สีสำ ฐเปตฺวา 
ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อิมสฺมึ นคเร มยา ทุคฺคตตโร นตฺถิ, อวสฺสโย เม โหถ, กโรถ เม สงฺคหำ -อติิ อาห. 

พระศาสดาทรงเปิดพระทวารพระคันธกุฎี ทรงนำาบาตรมาประทานในมือของเขา.
สตฺถา คนฺธกุฏิทวฺารำ ววิรติฺวา ปตฺตำ นีหริตวฺา ตสฺส หตฺเถ ฐเปสิ. 

เขาได้เป็นเหมือนบรรลุจักรพรรดิสิริ.
โส จกฺกวตฺติสริึ ปตฺโต วิย อโหสิ. 

พระเจ้าแผ่นดินและยุพราชเป็นต้น ต่างทรงแลดพูระพกัตร์กันและกัน.
ราชยุวราชาทโย (อิสฺสรา) อญฺญมญฺญสฺส มุขานิ โอโลกยึสุ. 

แท้จริง ใครๆ ชื่อว่าสามารถเพื่อจะรับบาตรทีพ่ระศาสดาประทานแก่มหาทุคคตะ ดว้ยอำานาจความเป็นใหญ่ หามีไม่, 
มหาทุคฺคตสฺส สตฺถารา ทินฺนปตตฺำ หิ โกจิ อิสฺสริยวเสน คเหตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

เป็นแต่กล่าวอย่างน้ี “เพื่อนมหาทคุคตะ ท่านจงให้บาตรของพระศาสดาแก่พวกเรา, 
พวกเราจักให้ทรพัย์มีประมาณเท่าน้ี คือ พันหน่ึงหรือแสนหน่ึง แก่ท่าน, 
ท่านเป็นคนเข็ญใจ จงเอาทรัพย์เถิด, ประโยชน์อะไรของท่านดว้ยบาตรเล่า?” 
เอวำ ปน วทึสุ “สมฺม มหาทุคคฺต สตฺถุ ปตฺตำ อมฺหากำ เทหิ,  เอตฺตกนฺนาม สหสฺสำ วา สตสหสฺสำ วา เต ธนำ ทสฺสาม, 
ตวฺำ ทุคฺคโต ธนำ คณฺห, กินฺเต ปตฺเตน -อติิ.

มหาทุคคตะ ตอบวา่ “ข้าพเจา้จักไมใ่ห้ใคร, ข้าพเจา้ไม่มีความต้องการด้วยทรัพย์, จักให้พระศาสดาเท่าน้ันเสวย.”
มหาทุคฺคโต “น กสฺสจิ ทสฺสามิ, น เม ธเนน อตฺโถ, สตฺถารำเยว โภเชสฺสามิ -อิติ อาห.

ชนทั้งหลายที่เหลือ อ้อนวอนเขา ไม่ได้บาตรแล้ว จึงกลับไป.

๑ เดน ของเหลือท่ีไม่ต้องการแล้ว, ของท่ีเหลือเลือกแล้วท้ิงแล้ว
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อวเสสา ตำ ยาจิตวฺา ปตฺตำ อลภิตฺวา นิวตฺตึสุ.

ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดิน ทรงดำาริว่า “มหาทุคคตะ แม้ถูกเขาหลอกล่อด้วยทรพัย์ ก็ไมใ่ห้บาตรของพระศาสดา, 
ก็ใครๆ ไม่อาจจะรับบาตรทีพ่ระศาสดาประทานแล้วดว้ยพระองค์เองได้, 
อันไทยธรรมของมหาทุคคตะน้ี จักมีประมาณเท่าไร? 
ในเวลามหาทุคคตะน้ีถวายไทยธรรมเสร็จแล้ว เราจกันำาพระศาสดาไปยังเรือน ถวายอาหารทีเ่ขาจัดไว้สำาหรับเรา” ดังน้ีแล้ว 
จึงไดต้ามเสด็จไปพร้อมดว้ยพระศาสดาทีเดียว.
ราชา ปน “มหาทคฺุคโต ธเนน ปโลภิยมาโนปิ สตฺถุ ปตฺตำ น เทติ, สตฺถารา จ สยำ ทินฺนำ โกจิ คเหตุำ น สกฺโกติ, 
อิมสฺส เทยฺยธมฺโม นาม กิตตฺโก ภวิสฺสติ, 
อิมินา เทยฺยธมฺมสฺส ทินฺนกาเล สตฺถารำ อาทาย เคหำ เนตฺวา มยฺหำ สมฺปาทิตำ อาหารำ ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
สตฺถารา สทฺธึเยว อคมาสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุคคตะ]

ฝ่ายทา้วสักกเทวราช จดัอาหารภัตรมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้น พร้อมมูลแล้ว 
ปูอาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดา แล้วทรงน่ัง.
สกฺโกปิ เทวราชา ยาคุภตตฺปณฺณาทีนิ สมฺปาเทตฺวา สตฺถุ นิสีทนารหำ อาสนำ ปญฺญาเปตฺวา นิสีทิ.

มหาทุคคตะนำาพระศาสดาออกไปแล้ว กราบทูลว่า “จงเสด็จเข้าไปเถิด พระเจา้ข้า.”
มหาทุคฺคโต สตฺถารำ เนตฺวา “ปวิสถ ภนฺเต -อิติ อาห.

ก็เรือนที่อยู่ของเขา ตำ่า, ผู้ที่ไม่ก้ม ไม่อาจเขาไปได้.
วสนเคหญฺจสฺส นีจำ โหติ, อโนนเตน ปวิสติุำ น สกกฺา.

ก็แต่ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย เมื่อเสด็จเข้าสู่เรือน ไม่ต้องก้มเสดจ็ไป.
พุทธฺา จ นาม เคหำ ปวิสนฺตา น โอนมิตวฺา ปวิสนฺติ.

เพราะว่า ในเวลาเสดจ็เข้าสู่เรือน แผ่นดินใหญ่ ย่อมยุบลงภายใต้, หรือเรอืนสูงข้ึน.
เคหำ หิ ปวิสนกาเล มหาปฐวี วา เหฏฺฐา โอคจฺฉติ, เคหำ วา อุทฺธำ คจฺฉติ.๑ 

น่ีเป็นผลแห่งทานทีพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลายน้ันถวายไว้ดีแล้ว.
อิทำ เตสำ สุทินฺนสฺส ทานสฺส ผลำ.

ในเวลาที่พระองค์เสด็จออกไปแล้ว ทกุสิ่งเป็นปกติเหมือนเดิมอีก.
ปุน นิกฺขมิตฺวา คตกาเล สพพฺำ ปากติกเมว โหติ.

เพราะฉะน้ัน พระศาสดา ทั้งประทับยืนอยู่น่ันเอง เสด็จเข้าสู่เรือนแล้ว ทรงน่ังบนอาสนะที่ทา้วสกักะปูไว้แล้ว.
ตสฺมา สตฺถา ฐิตโกว เคหำ ปวิสิตวฺา สกฺเกน ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

๑ อุคฺคจฺฉติ -อิติปิ ทิสฺสติ.
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เมื่อพระศาสดาทรงน่ังแล้ว, พระราชารับสั่งว่า 
“เพื่อนมหาทุคคตะ ท่านไม่ให้บาตรของพระศาสดา แกพ่วกเรา แม้ผู้อ้อนวอนอยู่, 
พวกเราจะดูก่อน, สักการะที่ทา่นจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไร?”.
สตฺถริ นิสินฺเน, ราชา อาห “สมฺม มหาทุคฺคต ตยา อมฺหากำ ยาจนฺตานำปิ สตฺถุ ปตฺโต น ทินฺโน, ปสฺสาม ตาว, 
กีทิโส เต สตฺถุ สกฺกาโร กโต -อิติ.

ลำาดับน้ัน ทา้วสักกะเปิดข้าวยาคูและภัตรออกอวด. 
อถ สกฺโก ยาคุภตฺตาทีนิ ววิรติฺวา ทสฺเสสิ.

กลิ่นเครื่องอบอาหารภัตรเหล่าน้ัน ได้กลบทั่วพระนครตั้งอยู่.
เตสำ วาสคนฺโธ สกลนครำ ฉาเทตฺวา อฏฺฐาสิ.

พระราชาทรงตรวจดูข้าวยาคูเป็นต้นแล้ว กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
หม่อมฉัน คดิวา่ ‘ไทยธรรมของมหาทุคคตะ จักมีสกัเท่าไร? เมื่อมหาทุคคตะน้ีถวายไทยธรรมแล้ว จักนำาเสด็จพระศาสดาไป
ยังเรือน ถวายอาหารที่เขาจดัไว้สำาหรับตน’ ดังน้ี จึงมาแล้ว, 
อาหารเห็นปานน้ี หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลย, 
เมื่อหม่อมฉันอยู่ในที่น้ี มหาทุคคตะต้องลำาบากเหลือเกิน หม่อมฉันจะกลับ” ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว เสด็จหลีกไป.
ราชา ยาคุอาทีนิ โอโลเกตวฺา ภควนฺตำ อาห “ภนฺเต อหำ ‘มหาทุคคฺตสฺส เทยฺยธมโฺม กติฺตโก ภวิสฺสติ, 
อิมินา เทยฺยธมฺเม ทินฺเน, สตฺถารำ เคหำ เนตฺวา อตฺตโน สมฺปาทติำ อาหารำ ทสฺสามตีิ จินฺเตตฺวา อาคโต, 
มยา เอวรูโป อาหาโร น ทิฏฺฐปุพฺโพ,  มยิ อธิ ฐิเต, มหาทุคฺคโต อติกิลเมยฺย, คจฺฉามหำ -อิติ สตฺถารำ วนฺทติฺวา ปกฺกามิ.

[บ้านของมหาทุคคตะ เต็มดว้ยแกว้ ๗ อย่าง]

ฝ่ายทา้วสักกะ ถวายยาคูเป็นต้น ทรงอังคาสพระศาสดาโดยเคารพ.
สกฺโกปิ สตฺถารำ ยาคุอาทีนิ ทตวฺา สกฺกจจฺำ ปรวิิสิ.

แม้พระศาสดา ทรงทำาภตัรกจิแล้ว ทรงทำาอนุโมทนา เสด็จลกุจากอาสนะหลีกไป.
สตฺถาปิ กตภตฺตกิจฺโจ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

ท้าวสักกะได้ให้สัญญาแก่มหาทุคคตะ.
สกฺโก มหาทุคฺคตสฺส สญฺญำ อทาสิ.

เขารับบาตร ตามเสด็จพระศาสดา. 
โส ปตตฺำ คเหตฺวา สตฺถารำ อนุคจฺฉิ.

ท้าวสักกะเสด็จกลับ ประทับยืนอยู่ที่ประตูเรอืนของมหาทุคคตะ ทรงแลดูอากาศแล้ว.
สกฺโก นิวตตฺิตวฺา มหาทุคฺคตสฺส เคหทวฺาเร ฐโิต อากาสำ โอโลเกสิ.

ฝนแก้ว ๗ ประการ ตกลงจากอากาศ เต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแล้ว ยังล้นไปทั่วเรือน.
อากาสโต สตตฺรตนวสฺสำ วสฺสิตฺวา ตสฺส เคเห สพฺพภาชนานิ ปูเรตวฺา สกลำ เคหำ ปูเรสิ.
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ในเรือนของเขาไม่มีที่วา่ง.
ตสฺส เคเห โอกาโส นาโหสิ.

ภรรยาของเขาไดจู้งมือพวกเด็ก นำาออกไปยืนอยู่ภายนอก.
ตสฺส ภริยา ทารเก หตฺเถสุ คเหตวฺา นีหริตฺวา พหิ อฏฺฐาสิ.

เขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมา เห็นเด็กข้างถนน จึงถามวา่ “น่ีอะไร?”.
โส สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺโต ทารเก พหิ ทิสฺวา “กึ อทิำ -อติิ ปุจฺฉิ.

ภรรยาของเขาตอบวา่ “นาย เรือนของเราเต็มไปด้วยแก้ว ๗ ประการทัว่ทั้งหลัง, ไม่มีช่องจะเข้าไปได้.”
“สามิ สกลำ โน เคหำ สตตฺหิ รตเนหิ ปริปุณฺณำ, ปวิสติุำ โอกาโส นตฺถิ -อิติ.

เขาคิดว่า “ทานของเราให้ผลวันน้ีเอง” ดังน้ีแล้ว จึงไปสู่พระราชาสำานัก ถวายบังคมพระราชาแล้ว.
เมื่อพระราชารับสั่งถามว่า “มาทำาไม?” จึงกราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า เรือนของข้าพระองค์ เต็มไปดว้ยแก้ว ๗ ประการ, ขอพระองค์จงทรงถือเอาทรพัย์น้ันเถิด.”
โส “อชเฺชว เม ทาเนน วิปาโก ทินฺโน -อิติ จินฺเตตฺวา รญฺโญ สนฺติกำ คนฺตฺวา ราชานำ วนฺทิตวฺา, “กสฺมา อาคโตสิ -อิติ วุตฺเต, 
อาห “เทว เม เคหำ สตฺตหิ รตเนหิ ปุณฺณำ, ตำ ธนำ คณฺหถ -อติิ.

พระราชาทรงดำารวิ่า “น่าอัศจรรย์ ทานที่เขาถวายแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย ถึงที่สดุวันน้ีเอง” ดังน้ีแล้ว 
จึงรับสั่งกะเขาว่า “เธอควรจะได้อะไร?”
ราชา “อโห พุทธฺานำ ทินฺนทานำ อชเฺชว มตฺถกำ ปตตฺำ -อิติ จินฺเตตฺวา ตำ อาห “กึ เต ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ.

มหาทุคคตะ. ขอจงพระราชทานเกวียนพันเล่ม เพื่อต้องการนำาทรพัย์มา.
“ธนาหรณตฺถาย สกฏสหสฺสำ เทถ -อิติ.

พระราชาทรงส่งเกวียนพันเล่มไป ให้นำาทรพัย์มา เกลี่ยไว้ทีพ่ระลานหลวง.
ราชา สกฏสหสฺสำ เปเสตฺวา ธนำ อาหราเปตวฺา ราชงฺคเณ โอกริาเปสิ.

กองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาล.
ตาลปฺปมาโณ ราสิ อโหสิ.

พระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้ว ตรัสถามว่า “ในกรุงน้ี ใครมีทรัพย์ถึงเท่าน้ีไหม?”
ราชา นาคเร สนฺนิปาตาเปตวฺา “อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ กสฺสจิ เอตตฺกำ ธนำ -อิติ ปุจฺฉิ.

ชาวเมือง. ไม่มี พระเจ้าข้า.
“นตฺถิ เทว -อิติ.

พระราชา. จะควรทำาอย่างไร แก่คนมีทรัพย์มากอยา่งน้ี?
“เอวำ มหาธนสฺส กึ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ชาวเมือง. ควรตั้งเป็นเศรษฐี พระเจ้าข้า.
“เสฏฺฐิฏฺฐานำ เทว -อิติ.
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พระราชาทรงทำาสกัการะเป็นอันมากแก่เขาแล้ว รับสั่งให้พระราชทานตำาแหน่งเศรษฐี.
ราชา ตสฺส มหาสกฺการำ กตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐานำ ทาเปสิ.

ลำาดับน้ัน ทา้วเธอตรัสบอกที่บ้านของเศรษฐคีนหน่ึงในกาลก่อนแก่เขาแล้ว ตรัสว่า 
“เธอจงให้ถางพุ่มไม้ที่เกดิในที่น้ีแล้ว ปลูกเรือนอยู่เถิด.”
อถสฺส ปุพฺเพ เอกสฺส เสฏฺฐิโน เคหฏฺฐานำ อาจิกฺขิตวฺา “เอตฺถ ชาตคจฺเฉ หาเรตฺวา เคหำ อุฏฺฐาเปตฺวา วสาหิ -อติิ อาห.

เมื่อเขาแผ้วถางที่น้ัน ขุดพื้นที่ทำาให้เรียบอยู่, หม้อทรพัย์ได้ผุดข้ึนยัดเยียดกันและกัน.
ตสฺส ตณฺฐานำ โสเธตวฺา๑ สมำ กตวฺา ภูมิยา ขนิยมานาย, อญฺญมญฺญำ อาหจฺจ นิธิกุมฺภิโย อุฏฺฐหึสุ.

เมื่อเขากราบทูลแก่พระราชา, ทา้วเธอจึงรับสั่งว่า “หม้อทรัพย์เกดิเพราะบุญของเธอน่ันเอง, เธอน่ันแหละจงถือเอาเถิด.”
รญฺโญ อาโรจิเต, “ตว ปุญฺเญเนว นิพฺพตตฺา, ตวฺเมว คณฺหาหิ -อิติ อาห.

[มหาทุคคตะตายแล้ว เกิดในกรุงสาวัตถี]

เขาได้ปลูกเรือนแล้ว ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด ๗ วัน.
โส เคหำ กาเรตฺวา สตฺตาหำ พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ อทาสิ.

แม้เบ้ืองหน้าแต่น้ัน เขาดำารงอยู่ บำาเพ็ญบุญจนตลอดอายุ ในที่สดุอายุ ได้บังเกดิในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติสิ้นพทุธันดรหน่ึง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี จุติจากน้ันแล้วถือปฏิสนธิในท้องธิดาคนโต ในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในกรุงสาวตัถี.
ตโต ปรำปิ ยาวตายุกำ ติฏฺฐนฺโต ปุญฺญานิ กริตฺวา อายุหปริโยสาเน เทวโลเก นิพพฺตฺโต เอกำ พุทฺธนฺตรำ ทิพพฺสมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺา 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตโต จุโต สาวตฺถิยำ สารีปุตตฺตฺเถรสฺส อุปฏฺฐากกุเล เชฏฺฐธีตุ กุจฺฉิยำ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของนาง ทราบความที่นางตั้งครรภ์ จึงได้ให้เครื่องบริหารครรภ์.
อถสฺสา มาตาปิตโร คพฺภสฺส ปติฏฺฐติภาวำ ญตวฺา๒ คพฺภปริหารำ อทำสุ.

โดยสมัยอื่น นางเกิดแพ้ท้องเห็นปานน้ีวา่ 
“โอ! เราพึงถวายทานแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ต้ังแต่ต้นพระธรรมเสนาบดีดว้ยรสปลาตะเพียนแล้ว 
นุ่งผ้าย้อมนำ้าฝาด น่ังในที่สุดอาสนะ บริโภคภัตรที่เป็นเดน๓ของภิกษุเหล่าน้ัน.”
ตสฺสาปเรน สมเยน เอวรูโป โทหโฬ อุปฺปชฺชิ “อโห วตาหำ ธมฺมเสนาปตึ อาทึ กตฺวา 
ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ โรหิตมจฺฉรเสน ทานำ ทตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ นิวาเสตวฺา อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา 
เตสำ ภิกฺขูนำ อุจฺฉิฏฺฐภตฺตำ ภุญเฺชยฺยำ -อิติ.

นางบอกแก่มารดาบิดา แล้วก็ได้ทำาตามประสงค์.
สา มาตาปิตูนำ อาจิกฺขิตฺวา ตถา อกาสิ.

ความแพ้ท้องระงับไปแล้ว.
โทหโฬ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ.

๑ สี. ยุ. โสเธตุำ.
๒ สี. ยุ. สุตฺวา.
๓ เดน ของเหลือท่ีไม่ต้องการแล้ว, ของท่ีเหลือเลือกแล้วท้ิงแล้ว
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ต่อมาในงานมงคล  ๗ ครั้งแม้อื่นจากน้ัน มารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระธรรมเสนาบดีเถระเป็นประมุข 
ดว้ยรสปลาตะเพียนเหมือนกัน.
อถสฺสา ตโต ปเรสุปิ สตตฺสุ มงฺคเลสุ โรหิตมจฺฉรเสเนว ธมฺมเสนาปติตฺเถรปฺปมุขานิ ปญฺจ ภกิฺขุสตานิ โภเชสุำ.

พึงทราบเรื่องทั้งหมด โดยนัยที่กลา่วแล้ว ในเรื่องติสสกุมารน้ันแล.
สพพฺำ ติสฺสกุมารสฺส วตฺถุมฺหิ๑ วุตฺตนเยเนว เวทติพพฺำ.

ก็แต่วา่ น้ีเป็นผลแห่งการถวายรสแห่งปลาตะเพียน ที่ถวายในกาลที่เด็กน้ีเป็นมหาทุคคตะน่ันเอง.
อิมสฺส ปน มหาทุคฺคตกาเล ทินฺนสฺส โรหิตมจฺฉรสทานสฺเสว นิสฺสนฺโท.

[ทารกออกบวชเป็นสามเณร]

ก็ในวันตั้งชื่อ เมื่อมารดาของเด็กน้ัน กล่าวว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้สิกขาบททั้งหลายแก่ทาสของท่านเถิด” 
พระเถระจึงกล่าวว่า “เดก็น้ีชื่ออะไร?”
นามคฺคหณทิวเส, ปนสฺส “ภนฺเต ทาสสฺส โว สิกฺขาปทานิ เทถ -อิติ มาตรา วตฺุเต, เถโร อาห “โก นาโม๒ อยำ ทารโก -อติิ.

มารดาของเด็ก ตอบว่า 
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คนเงอะงะในเรอืนน้ี แม้พวกพูดไม่ได้เรื่อง ก็กลับเป็นผู้ฉลาด ตั้งแต่กาลที่เดก็น้ีถือปฏิสนธิในท้อง; 
เพราะฉะน้ัน บุตรของดิฉัน จักมีชื่อว่า “หนูบัณฑิต” เถิด.
“ภนฺเต อิมสฺส กจฺุฉิยำ ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต ปฏฺฐาย อิมสฺมึ เคเห ชฬา เอฬมูคาปิ ปณฺฑิตา ชาตา, 
ตสฺมา เม ปุตฺตสฺส ‘ปณฺฑิตทารโกเตฺวว นามำ ภวิสฺสติ -อติิ.

พระเถระไดใ้ห้สิกขาบททั้งหลายแล้ว.
เถโร สิกฺขาปทานิ อทาสิ.

ก็ตั้งแตว่ันที่หนูบัณฑติเกิดมา ความคิดเกิดข้ึนแก่มารดาของเขาวา่ “เราจักไม่ทำาลายอธัยาศัยของบุตรเรา.”
ชาตทิวสโต ปฏฺฐาย ปนสฺส “นาหำ มม ปุตฺตสฺส อชฺฌาสยำ ภินฺทิสฺสามิ -อติิ มาตุ จิตฺตำ อุปฺปชฺชิ.

ในเวลาที่เขามีอายุได้ ๗ ขวบ เขากล่าวกะมารดาวา่ “ผมจักบวชในสำานักพระเถระ.”
โส สตฺตวสฺสกิกาเล มาตรำ อาห “อหำ เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

นางกลา่ววา่ “ได้ พอ่คุณ, แม่นึกไว้แล้วอย่างน้ีวา่ ‘จักไม่ทำาลายอธัยาศัยของเจ้า” ดังน้ีแล้ว จึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้ว 
กล่าววา่ “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ทาสของท่าน อยากจะบวช, ดิฉันจักนำาเดก็น้ีไปวิหารในเวลาเย็น” 
ส่งพระเถระไปแล้ว ให้หมู่ญาติประชุมกัน กลา่วว่า 
“พวกข้าพเจา้ จกัทำาสักการะที่ควรทำาแก่บุตรของข้าพเจ้า ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ในวันน้ีทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
ก็ให้ทำาสกัการะมากมาย พาหนูบัณฑิตน้ันไปสู่วิหาร ได้มอบถวายแก่พระเถระว่า “ขอท่านจงให้เดก็น้ีบวชเถิด เจา้ข้า.”
สา “สาธุ ตาต ‘อหำ ตว อชฺฌาสยำ น ภินฺทิสฺสามิจฺเจวำ มนำ อุปฺปาเทสึ -อติิ วตฺวา เถรำ นิมนฺเตตวฺา โภเชตวฺา 
“ภนฺเต ทาโส โว ปพพฺชิตุกาโม, อหำ อิมำ สายณฺหสมเย วิหารำ เนสฺสามิ -อติิ เถรำ อุยฺโยเชตวฺา ญาตเก สนฺนิปาเตตวฺา 

๑ พาลวคฺควณฺณนายำ วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุนาเมน อาคตมิทำ.
๒ โก นาม -อิติ ภวิตพพฺำ.  ญ. ว.  โกนาโม -อิติ วา ภวิตพฺพำ โกนาโม เต อุปชฺฌาโย -อิติอาทีสุ วยิ.
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“มม ปุตฺตสฺส คิหิกาเล กตฺตพฺพำ สกฺการำ อชฺเชว กริสฺสาม -อติิ มหนฺตำ สกฺการำ กาเรตวฺา ตำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา 
“อิมำ ภนฺเต ปพพฺาเชถ -อติิ เถรสฺส อทาสิ.

พระเถระบอกความที่การบวชเป็นกิจทำาได้ยากแล้ว, เมื่อเด็กรับรองวา่ “ผมจกัทำาตามโอวาทของท่านครับ” จึงกล่าววา่ 
“ถ้าอย่างน้ัน จงมาเถิด” ชุบผมให้เปียกแล้ว บอกตจปัญจกัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว.
เถโร ปพฺพชชฺาย ทุกฺกรภาวำ อาจิกฺขิตฺวา, “กริสฺสามหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ โอวาทำ -อิติ วุตฺเต, “เตนหิ เอหิ -อิติ 
เกเส เตเมตวฺา ตจปญฺจกกมฺมฏฐฺานำ อาจิกฺขิตวฺา ปพพฺาเชสิ.

แม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรน้ัน อยู่ในวิหารน่ันเองสิ้น ๗ วัน ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ดว้ยรสปลาตะเพียนอยา่งเดียวในวันที่เจด็ เวลาเย็น จึงได้ไปเรือน.
มาตาปิตโรปิสฺส สตฺตาหำ วิหาเรเยว วสนฺตา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส โรหิตมจฺฉรเสเนว ทานำ ทตวฺา 
สตตฺเม ทิวเส สายำ เคหำ อคมำสุ.

ในวันที่แปด พระเถระเมื่อจะไปภายในบ้าน พาสามเณรน้ันไป ไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุ.
เถโร อฏฺฐเม ทิวเส อนฺโตคามำ คจฺฉนฺโต ตำ อาทาย ภิกฺขุสงฺเฆน สทธฺึ น อคมาสิ.

เพราะเหตุไร? 
“กึการณา?

เพราะว่า การห่มจีวรและถือบาตร หรืออิริยาบถของเธอ ยังไม่น่าเลื่อมใสก่อน; 
อีกอยา่งหน่ึง วัตรที่พึงทำาในวิหารของพระเถระ ยังมอียู่; 
อน่ึง พระเถระ, เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในบ้านแล้ว,  เที่ยวไปทั่ววิหาร กวาดที่ๆ  ยังไม่กวาด 
ตั้งนำ้าฉันนำ้าใชไ้ว้ในภาชนะที่ว่างเปล่า เก็บเตียงตั่งเป็นต้น ที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้ว จึงเข้าไปบ้านภายหลัง; – 
“น ตาวสฺส จีวรปตฺตคฺคหณานิ วา อิริยาปโถ วา ปาสาทิโก โหติ, อปิจ วิหาเร เถรสฺส กตฺตพฺพวตตฺำ อตฺถิ, 
เถโรปิจ, ภิกฺขุสงฺเฆ อนฺโตคามำ ปวิฏฺเฐ, สกลวิหารำ วจิรนฺโต อสมฺมฏฺฐฏฺฐานำ สมฺมชฺชิตวฺา 
ตุจฺฉภาชเนสุ ปานียปริโภชนียานิ อุปฏฺฐเปตฺวา ทุนฺนิกฺขิตตฺานิ มญจฺปีฐาทีนิ ปฏิสาเมตฺวา ปจฺฉา คามำ ปวิสติ, – 

อีกอยา่งหน่ึง ท่านคิดเห็นว่า “พวกเดียรถีย์เข้าไปยังวิหารว่างแล้ว อย่าได้เพื่อจะพดูวา่ 
‘ดูเถิด ท่ีน่ังของพวกสาวกพระสมณโคดม’ ดังน้ีแล้ว จึงได้จดัแจงวิหารทั้งสิ้น เข้าไปบ้านภายหลัง; 
เพราะฉะน้ันแม้ในวันน้ัน พระเถระให้สามเณรน่ันเอง ถือบาตรจีวร เข้าไปบ้านสายหน่อย.
อปิจ “ตติฺถิยา ตจฺุฉวิหารำ ปวิสิตฺวา ‘ปสฺสถ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกานำ นิสินฺนฏฺฐานานีติ วตตฺุำ มา ลภึสุ -อิติ 
สกลวิหารำ ปฏิชคฺคติฺวา ปจฺฉา คามำ ปวิสติ, ตสฺมา ตำ ทิวสำปิ สามเณเรเนว ปตตฺจีวรำ คาหาเปตวฺา ทิวาตรำ คามำ๑ ปาวิสิ.

[สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ]

สามเณรเมื่อเดินไปกับพระอุปัชฌาย์ เห็นเหมืองในระหวา่งทางจึงเรียนถามว่า “น้ีชื่ออะไร? ครับ “
สามเณโร อุปชฺฌาเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มาติกำ ทิสวฺา “ภนฺเต อิทำ กินฺนาม -อิติ ปุจฺฉิ.

พระเถระ. ชื่อว่าเหมือง สามเณร. 

๑ สี. ม. ยุ.  คามำ -อิติ นตฺถิ.
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“มาตกิา นาม สามเณร -อิติ.

สามเณร. เขาทำาอะไร? ดว้ยเหมืองน้ี.
“อิมาย กึ กโรนฺติ -อติิ.

พระเถระ. เขาไขนำ้าจากที่น้ีๆ แลว้ ทำาการงานเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตน.
“อิโต จิโต จ อทุกำ หรติฺวา อตฺตโน สสฺสกมฺมำ กโรนฺติ -อติิ.

สามเณร. ก็นำ้ามีจิตไหม? ครับ.
“กึ ปน ภนฺเต อุทกสฺส จติฺตำ อตฺถิ -อติิ.

พระเถระ. ไม่มี เธอ.
“นตฺถาวุโส -อติิ.

สามเณร. ชนทั้งหลายยอ่มไขนำ้าที่ไม่มีจติเห็นปานน้ีสู่ที่ๆ ตนปรารถนาแล้วๆ ได้หรือ? ครับ.
“เอวรูปํ อจติฺตกำ อตตฺโน อิจฺฉิตจิฺฉิตฏฺฐานำ หรนฺติ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ได้ เธอ.
“อามาวุโส -อิติ.

สามเณรน้ัน คดิวา่ “ถ้าคนทั้งหลายไขนำ้าซ่ึงไม่มีจิตแม้เห็นปานน้ี สูท่ี่ๆ ตนปรารถนาแล้วๆ ทำาการงานได้; 
เหตุไฉน? คนมีจิตแท้ๆ จักไม่อาจเพื่อทำาจิตของตนให้เป็นไปในอำานาจแลว้ บำาเพ็ญสมณธรรม.”
โส จินฺเตสิ “สเจ เอวรูปมฺปิ อจติฺตกำ อตตฺโน อิจฺฉิตจิฺฉิตฏฺฐานำ หริตฺวา กมฺมำ กโรนฺติ, 
กสฺมา สจิตตฺกาปิ จิตตฺำ อตตฺโน วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ -อิติ.

เธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างศรกำาลังเอาลกูศรลนไฟแล้ว เล็งด้วยหางตา ดดัให้ตรง 
จึงเรียนถามวา่ “พวกน้ี ชื่อพวกอะไรกัน? ครับ.”
โส ปุรโต คจฺฉนฺโต อุสุกาเร สรทณฺฑกำ อคฺคิมฺหิ ตาเปตวฺา อกฺขิโกฏิยา โอโลเกตฺวา อุชุำ กโรนฺเต ทิสฺวา 
“ภนฺเต อิเม เก นาม -อติิ ปุจฺฉิ.

พระเถระ. ชื่อช่างศร เธอ.
“อุสุการา นามาวุโส -อิติ.

สามเณร. กพ็วกเขา ทำาอะไรกัน?
“กึ ปน เต กโรนฺติ -อติิ.

พระเถระ. เขาลนที่ไฟ แล้วดัดลกูศรให้ตรง.
“อคฺคิมฺหิ ตาเปตวฺา สรทณฺฑกำ อุชุำ กโรนฺติ -อิติ.

สามเณร. ลูกศรน่ัน มีจติไหม? ครับ.
“สจิตตฺโก ภนฺเต เอโส -อติิ.

พระเถระ. ไม่มีจติ เธอ.
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“อจิตตฺโก อาวุโส -อติิ.

เธอคิดว่า “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟแล้ว ดัดให้ตรงได้; 
เพราะเหตุไร? แม้คนมีจิต จึงจักไม่อาจเพื่อทำาจิตของตนให้เป็นไปในอำานาจ แล้วบำาเพ็ญสมณธรรมเล่า?”
โส จินฺเตสิ “สเจ อจติฺตกำ คเหตวฺา อคฺคิมฺหิ ตาเปตวฺา อุชุำ กโรนฺติ, 
กสฺมา สจิตตฺกาปิ อตฺตโน จิตตฺำ วเส วตฺเตตฺวา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ -อิติ.

ครั้นสามเณรเดินต่อไป เห็นชนถากไม้ทำาเครื่องทัพพสัมภาระมีกำากงและดุมเป็นต้น 
จึงเรียนถามวา่ “พวกน้ี ชื่อพวกอะไร? ครับ”
อถ ปุรโต คนฺตฺวา อรเนมินาภิอาทีนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา “ภนฺเต อิเม เก นาม -อิติ ปุจฺฉิ.

พระเถระ. ชื่อช่างถาก เธอ.
“ตจฺฉกา นามาวุโส -อติิ.

สามเณร. กพ็วกเขา ทำาอะไรกัน?
“กึ ปน เต กโรนฺติ -อติิ.

พระเถระ. เขาถือเอาไม้แล้วทำาล้อแห่งยานน้อยเป็นต้น เธอ.
“ทารูนิ คเหตฺวา ยานกาทีนำ จกฺกานิ กโรนฺติ อาวุโส -อิติ.

สามเณร. ก็ไม้เหล่าน่ัน มีจติไหม? ครับ.
“เอตานิ ปน สจติฺตกานิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ไม่มีจติ เธอ.
“อจิตตฺกานิ อาวุโส -อิติ.

[สามเณรลากลับไปทําสมณธรรม]

ทีน้ัน เธอได้มีความตรติรองอยา่งน้ีว่า “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาทอ่นไม้ที่ไม่มีจิต ทำาเป็นล้อเป็นต้นได้; 
เพราะเหตุไร คนผู้มีจติ จึงจักไม่อาจทำาจติของตนให้เป็นไปในอำานาจแล้วบำาเพ็ญสมณธรรมเล่า?
อถสฺส เอตทโหสิ “สเจ อจิตฺตกานิ กฏฺฐกลิงฺครานิ คเหตฺวา จกฺกาทีนิ กโรนฺติ, 
สจิตตฺกา กสฺมา อตตฺโน จติฺตำ วเส วตฺเตตวฺา สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ -อติิ.

เธอเห็นเหตุเหล่าน้ีแล้ว จึงเรียนว่า “ท่านครับ ถ้าทา่นควรถือบาตรและจีวรของท่านได้; กระผมพึงกลับ” 
โส อิมานิ การณานิ ทิสฺวา “ภนฺเต สเจ ตุมฺหากำ ปตฺตจวีรำ ตุมฺเห คณฺเหยฺยาถ, อหำ นิวตฺเตยฺยำ -อติิ.

พระเถระมิได้เกดิความคิดเลยว่า “เจ้าสามเณรเล็กน้ีบวชได้หยกๆ ตามเรา มากลา่วอยา่งน้ีได้” กลับกล่าวว่า 
“จงเอามา สามเณร” แล้วไดร้ับบาตรและจีวรของตนไว้.
เถโร “อยำ อธุนา ปพพฺชิโต ทหรสามเณโร มำ อนุพนฺธมาโน เอวำ วทติ -อติิ จติฺตำ อนุปฺปาเทตฺวาว “อาหร สามเณร -อติิ วตฺวา 
อตตฺโน ปตฺตจีวรำ อคฺคเหสิ.
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ฝ่ายสามเณรไหว้พระอุปัชฌาย์แล้ว เมื่อจะกลับ จึงเรียนว่า 
“ท่านเมื่อจะนำาอาหารมาเพื่อกระผม พึงนำามาดว้ยรสปลาตะเพียนเถอะ ครับ.”
สามเณโรปิ อุปชฺฌายำ วนฺทติฺวา นิวตฺตนฺโต “ภนฺเต มยฺหำ อาหารำ อาหรนฺตา โรหิตมจฺฉรเสเนว อาหเรยฺยาถ -อิติ อาห.

พระเถระ. เราจักได้ ในที่ไหนเล่า? เธอ.
“กหำ ลภิสฺสามิ อาวุโส -อิติ.

สามเณรเรียนวา่ “ถ้าไม่ไดด้้วยบุญของท่าน กจ็ักไดด้้วยบุญของกระผม ครับ.”
“ภนฺเต สเจ อตฺตโน ปุญฺเญน อลภนฺตา, มม ปุญฺเญน ลภิสฺสถ -อิติ อาห.

พระเถระวติกว่า “แม้อันตรายจะพึงมีแก่สามเณรเล็กผู้น่ังข้างนอก” จึงให้ลูกดาลไป แล้วบอกว่า 
“ควรเปิดประตูห้องอยู่ของฉันแล้ว เข้าไปน่ังเสียภายใน.”
เถโร “ทหรสามเณรสฺส พหิ นิสินฺนกสฺส ปริปนฺโถปิ ภเวยฺย -อติิ กุญจฺิกำ ทตฺวา มยฺหำ วสนคพฺภสฺส ทฺวารำ วิวริตวฺา 
อนฺโต ปวิสิตฺวา นิสีเทยฺยาสิ -อิติ อาห.

เธอได้ทำาอย่างน้ันแล้ว น่ังลงหยั่งความรู้ลงในกรัชกายของตน พิจารณาอตัภาพอยู่.
โส ตถา กตฺวา อตตฺโน กรชกาเย ญาณำ โอตาเรตฺวา อตฺตภาวำ สมฺมสนฺโต นิสีทิ.

[อาสนะท้าวสักกะร้อน เพราะคุณของสามเณร]

ครั้งน้ัน ท่ีทรงน่ังของท้าวสักกะ แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณ ของสามเณรน้ัน.
อถสฺส คุณเตเชน สกฺกสฺส อาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

ท้าวเธอใคร่ครวญว่า “จักมีเหตุอะไรกันหนอ?” ทรงดำาริไดว้่า 
“บัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วกลับ ด้วยต้ังใจว่า ‘จักทำาสมณธรรม’.  แม้เราก็ควรไปในท่ีน้ัน” ดังน้ี, 
ตรัสเรียกท้าวมหาราชท้ัง ๔ มา ตรัสว่า “พวกท่านจงไปไล่นกท่ีบินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไป แล้วยึดอารักขาไว้โดยรอบ.”
ตรัสกะจันทเทพบุตรว่า “ท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระจันทร์ไว้,”  ตรัสกะสรุิยเทพบุตรว่า “ท่านจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตย์ไว้” 
ดังน้ีแล้ว พระองค์เอง ได้เสด็จไปประทับยืนยึดอารกัขาอยู่ที่สายยู.
โส “กินฺนุ โข การณำ -อติิ อุปธาเรนฺโต “ปณฺฑิตสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวรำ ทตวฺา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามตีิ นิวตฺโต, 
มยาปิ ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อติิ จินฺเตตฺวา 
จตตฺาโร มหาราเช อามนฺเตตฺวา “วิหารสฺส อุปวเน วจิรนฺเต สกุเณ ปลาเปตฺวา สมนฺตา อารกฺขำ คณฺหถ -อิติ วตวฺา 
จนฺทเทวปุตฺตำ “จนฺทมณฺฑลำ อากฑฺฒิตฺวา คณฺหาหิ -อติิ 
สุริยเทวปุตตฺำ “สุริยมณฑฺลำ อากฑฺฒิตวฺา คณฺหาหิ -อิติ วตวฺา 
สยำ คนฺตวฺา อาวิญฺชนรชชฺุฏฺฐาเน อารกฺขำ คเหตฺวา อฏฺฐาสิ.

ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็มิได้มี.
วิหาเร ปุราณปณฺณสฺสาปิ สทฺโท นาโหสิ.

จิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหน่ึงแล้ว.
สามเณรสฺส จิตตฺำ เอกคฺคำ อโหสิ.
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เธอพิจารณาอัตภาพแล้ว บรรลุผล ๓ อยา่งในระหวา่งภัตรน้ันเอง.
โส อนฺตราภตฺเตเยว อตฺตภาวำ สมฺมสติฺวา ตีณิ ผลานิ ปาปุณิ.

ฝ่ายพระเถระ คิดว่า “สามเณรน่ังแล้วในวิหาร, เราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอ ในสกุลชื่อโน้น” ดังน้ีแล้ว 
จึงได้ไปสู่ตระกูลอุปัฏฐาก ซ่ึงประกอบด้วยความรกัและเคารพ ตระกูลหน่ึง.
เถโรปิ “สามเณโร วิหาเร นิสินฺโน, ตสฺส อุปกปฺปนกำ โภชนำ อสุกกุเล นาม สกกฺา ลทฺธุำ -อิติ 
เอกำ เปมคารวยตฺุตำ อุปฏฺฐากกุลำ อคมาสิ.

ก็ในวันน้ัน มนุษย์ทั้งหลายในตระกูลน้ัน ได้ปลาตะเพียนหลายตัว น่ังดูการมาแห่งพระเถระอยู่เทียว.
ตตฺถ จ มนุสฺสา ตำ ทิวสำ โรหิตมจฺเฉ ลภติฺวา เถรสฺเสว อาคมนำ โอโลเกนฺตา นิสีทึสุ.

พวกเขาเห็นพระเถระกำาลังมา จึงกลา่วว่า “ท่านครับ ทา่นมาที่น้ี ทำากรรมเจริญแล้ว” แล้วนิมนตใ์ห้เข้าไปข้างใน 
ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นแล้ว ได้ถวายบิณฑบาตด้วยรสปลาตะเพียน.
เต เถรำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสวฺา “ภนฺเต ภทฺทกำ โว กตำ อิธาคจฺฉนฺเตหิ -อิติ อนฺโต ปเวเสตฺวา ยาคุขชฺชกาทีนิ ทตวฺา 
โรหิตมจฺฉรเสน ปิณฺฑปาตำ อทำสุ.

พระเถระแสดงอาการจะนำาไป.
เถโร หรณาการำ๑ ทสฺเสสิ.

พวกมนุษย์เรียนว่า “นิมนต์ฉันเถิดครับ ทา่นจักได้แม้ภัตรสำาหรับนำาไป” 
ในเวลาเสรจ็ภัตกจิของพระเถระ ได้เอาโภชนะประกอบด้วยรสปลาตะเพียน ใส่เต็มบาตรถวายแล้ว.
มนุสฺสา “ปริภุญฺชถ ภนฺเต, หรณกภตฺตำปิ ลภิสฺสถ -อติิ วตฺวา 
เถรสฺส ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปตตฺำ โรหิตมจฺฉรสโภชนสฺส ปูเรตวฺา อทำสุ.

พระเถระคดิว่า “สามเณรของเราหิวแล้ว” จึงไดร้ีบไป.
เถโร “สามเณโร เม ฉาโต -อิติ สีฆำ อคมาสิ.

[พระศาสดาทรงทําอารักขาสามเณร]

แม้พระศาสดา ในวันน้ัน เสวยแตเ่ช้าทีเดียว เสด็จไปวิหารทรงใครค่รวญว่า 
“บัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌาย์แล้ว กลับไป ด้วยตั้งใจว่า ‘จักทำาสมณธรรม;’ 
กิจแห่งบรรพชิตของเธอ จกัสำาเร็จหรอืไม่?” ทรงทราบวา่ สามเณรบรรลุผล ๓ อยา่งแล้ว  จึงทรงพิจารณาวา่ 
“อุปนิสัยแห่งพระอรหัตจะมีหรือไม่มี?” ทรงเห็นวา่ “มี” แล้วทรงใคร่ครวญวา่ 
“เธอจักอาจเพื่อบรรลุพระอรหัตก่อนภตัรทีเดียว หรือจักไม่อาจ?” ได้ทรงทราบว่า “จักอาจ.”
สตฺถาปิ ตำ ทิวสำ สกาลสฺเสว ภุญฺชิตวฺา วิหารำ คนฺตวฺา 
“ปณฺฑิตสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจวีรำ ทตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต, นิปฺปชฺชิสฺสติ นุ โข อสฺส ปพฺพชติกิจจฺำ -อิติ 
อุปธาเรนฺโต ติณฺณำ ผลานำ ปตฺตภาวำ ญตฺวา “อรหตตฺสฺส อุปนิสฺสโย อตฺถิ นตฺถิ -อติิ อาวชเฺชนฺโต “อตฺถิ -อติิ ทิสวฺา 
“ปุเรภตฺตเมว อรหตฺตำ ปตฺตุำ สกฺขิสฺสติ น สกฺขิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต “สกฺขิสฺสติ -อิติ อญฺญาสิ.

๑ สี. ยุ. คมนาการำ.
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ลำาดับน้ัน พระองค์ได้มีความปริวิตกอย่างน้ีวา่ “สารีบุตร ถือภัตรเพื่อสามเณรรีบมา, เธอจะพึงทำาอันตรายแก่สามเณรน้ันก็ได้,
เราจกัน่ังถือเอาอารักขาที่ซุ้มประตู, ทีน้ันจักถามปัญหา ๔ ข้อกะเธอ, 
เมื่อเธอแก้อยู่, สามเณรจกับรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา” ดังน้ี แล้ว จึงเสดจ็ไปจากวิหารน้ัน 
ประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตู ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกะพระเถระผู้มาถึงแล้ว.
อถสฺส เอตทโหสิ “สารีปุตฺโต สามเณรสฺส ภตฺตมาทาย สีฆมาคจฺฉติ, อนฺตรายำปิสฺส กเรยฺย, 
ทฺวารโกฏฺฐเก อารกฺขำ คเหตฺวา นิสีทิสฺสามิ, อถ นำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิสฺสามิ, 
ตสฺมึ วิสฺสชฺชมาเน, สามเณโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสติ -อติิ 
ตโต คนฺตวฺา ทฺวารโกฏฐฺเก ฐตวฺา สมฺปตตฺำ เถรำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิ.

พระเถระแก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้ว.
ปุฏฺฐปญฺเห เถโร วิสฺสชฺเชสิ.

ในปัญหาน้ัน มีปุจฉาวิสัชนาดังต่อไปน้ี
ตตฺริทำ ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนำ. 

ได้ยินวา่ พระศาสดาตรัสกะพระเถระน้ันว่า “สารีบุตร เธอได้อะไรมา?”
สตฺถา กิร นำ อาห “สารีปุตตฺ กินฺเต ลทฺธำ -อิติ.

พระเถระ. อาหาร พระเจ้าข้า.
“อาหาโร ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ชื่อว่าอาหาร ย่อมนำาอะไรมา? สารีบุตร.
“อาหาโร นาม กิมาหรติ สารีปุตตฺ -อิติ.

พระเถระ. เวทนา พระเจา้ข้า.
“เวทนำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เวทนา ย่อมนำาอะไรมา? สารีบุตร.
“เวทนา กิมาหรติ สารีปุตฺต -อติิ.

พระเถระ. รูป พระเจ้าข้า.
“รูปํ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. กร็ูป ย่อมนำาอะไรมา? สารีบุตร.
“รูปํ ปน กิมาหรติ สารีปุตตฺ -อิติ.

พระเถระ. ผัสสะ พระเจา้ข้า.
“ผสฺสำ ภนฺเต -อิติ.

[คําอธิบายในปัญหา]

ในปัญหาน้ัน มอีธิบายดังน้ี.
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ตตฺรายำ อธิปฺปาโย. 

จริงอยู่ อาหารอันคนหิวบริโภคแล้ว กำาจัดความหิวของเขาแล้ว นำาสุขเวทนามาให้, 
ชิฆจฺฉิเตน หิ ปริภุตฺโต อาหาโร ตสฺส ขุทำ ปฏิหนิตฺวา สุขำ เวทนำ อาหรติ.

เมื่อสุขเวทนาเกดิข้ึนแก่ผู้มีความสุข เพราะการบริโภคอาหาร วรรณสมบัติย่อมมีในสรรีะ.
อาหารปริโภเคน สุขิตสฺส สุขาย เวทนาย อุปฺปชฺชมานาย, สรีเร วณฺณสมฺปตตฺิ โหติ. 

เวทนาชือ่ว่าย่อมนำารูปมา ด้วยอาการอยา่งน้ี. 
เอวำ เวทนา รูปํ อาหรติ.

ก็ผู้มีสุขเกดิสุขโสมนัส ด้วยอำานาจรูปที่เกดิจากอาหาร นอนอยู่กต็าม น่ังอยูก่็ตาม ดว้ยคิดว่า “บัดน้ี อัสสาทะ เกดิแก่เราแล้ว”
ย่อมได้สุขสัมผัส.
สุขิโต ปน อาหารชรูปวเสน อุปฺปนฺนสุขโสมนสฺโส “อิทานิ เม อสฺสาโท ชาโต -อิติ นิปฺปชฺชนฺโต วา นิสีทนฺโต วา 
สุขสมฺผสฺสำ ปฏิลภติ.

[สามเณรบรรลุพระอรหัตผล]

เมื่อพระเถระแก้ปัญหาทั้ง ๔ ข้อเหล่าน้ี อย่างน้ันแล้ว, สามเณรก็ได้บรรลุพระอรหัตพรอ้มด้วยปฏิสัมภิทา.
เอวำ อิเมสุ จตูสุ ปญฺเหสุ วิสฺสชฺชิเตสุ, สามเณโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺโต.

ฝ่ายพระศาสดา ตรัสกะพระเถระว่า “ไปเถิด สารีบุตร, จงให้ภัตรแก่สามเณรของเธอ.”
สตฺถาปิ เถรำ อาห “คจฺฉ สารีปุตฺต, ตว สามเณรสฺส ภตฺตำ เทหิ -อิติ.

พระเถระไปเคาะประตูแล้ว.
เถโร คนฺตฺวา ทวฺารำ อาโกเฏสิ.

สามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระ วางไว้ ณ ส่วนข้างหน่ึงแล้ว จึงเอาพัดก้านตาลพดัพระเถระ.
สามเณโร นิกฺขมิตฺวา เถรสฺส หตฺถโต ปตตฺำ คเหตฺวา เอกมนฺตำ ฐเปตฺวา ตาลวณฺเฏน เถรำ วีชิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระ กลา่วกะเธอว่า “สามเณร จงทำาภัตกิจเสียเถิด.”
อถ นำ เถโร อาห “สามเณร ภตฺตกจิฺจำ กโรหิ -อิติ.

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

พระเถระ. เราทำาภตักิจเสร็จแล้ว, เธอจงทำาเถิด.
“กตำ มยา ภตฺตกิจฺจำ, ตวฺำ กโรหิ -อติิ.

เด็กอายุ ๗ ขวบ บวชแล้ว ในวันที่ ๘ บรรลุพระอรหัต เป็นเหมือนดอกประทุมที่แย้มแล้วในขณะน้ัน 
ได้น่ังพจิารณาที่เป็นที่ใส่ภัตร ทำาภตักิจแล้ว.
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สตตฺวสฺสิโก ทารโก ปพฺพชติฺวา อฏฺฐเม ทวิเส ตำขณำ วกิสิตปทุมสทิโส อรหตฺตำ ปตฺโต๑, 
ภตตฺปกฺขิปนฏฺฐานำ๒ ปจฺจเวกฺขนฺโต นิสีทิตวฺา ภตฺตกิจฺจมกาสิ.

ในขณะที่เธอลา้งบาตรเก็บไว้ จันทเทพบุตรปล่อยมณฑลพระจันทร์, สุริยเทพบุตรปล่อยมณฑลพระอาทติย์, 
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ปล่อยอารักขาทั้ง ๔ ทิศ, ท้าวสักกเทวราช เลิกอารักขาที่สายยู, 
พระอาทติย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ทา่มกลาง.
เตน ปตฺตำ โธวิตฺวา ปฏิสามติกาเล จนฺทเทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑลำ วิสฺสชฺเชสิ, สุริยเทวปุตฺโต สรุิยมณฺฑลำ วิสฺสชฺเชสิ, 
จตตฺาโร มหาราชา จตุทฺทิสำ อารกฺขำ วิสฺสชเฺชสุำ, สกโฺก เทวราชา อาวิญฺชนเก อารกฺขำ วิสฺสชฺเชสิ, 
สุริโย มชฺฌฏฺฐานโต คลติฺวา คโต.

[ธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตน]

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา่ “เงา บ่ายเกินประมาณแล้ว,  พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปจากทีท่่ามกลาง,  
ก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวน้ีเอง, น่ีเรื่องอะไรกันหนอ?”.
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ฉายา อธิกปฺปมาณา ชาตา, สุริโย มชฺฌฏฺฐานโต คลติฺวา คโต, 
สามเณเรน จ อิทาเนว ภตฺุตำ, กินฺนุ โข เอตำ -อิติ.

พระศาสดาทรงทราบความเป็นไปน้ันแล้ว เสด็จมาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดเรื่องอะไรกัน?”
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา อาคนฺตฺวา ปุจฺฉิ “ภิกฺขเว กึ กเถถ -อิติ.

พวกภิกษุ. เรื่องชื่อน้ี พระเจา้ข้า.
“อิทนฺนาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย, 
ในเวลาผู้มีบุญทำาสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดมณฑลพระจันทรร์ั้งไว้, สุริยเทพบุตร ฉุดมณฑลพระอาทติย์รั้งไว้.
ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถืออารักขาทั้ง ๔ ทิศในป่าใกล้วิหาร, ทา้วสักกเทวราชเสด็จมายดึอารักขาที่สายยู, 
ถึงเราผู้มีความขวนขวายน้อยด้วยนึกเสียวา่ ‘เป็นพระพุทธเจ้า’ ก็ไม่ได้เพื่อจะน่ังอยู่ได้ 
ยังได้ไปยึดอารักขาเพื่อบุตรของเรา ที่ซุ้มประตู, 
พวกบัณฑิตเห็นคนไขนำ้ากำาลังไขนำ้าไปจากเหมือง ช่างศรกำาลังดัดลกูศรให้ตรง และช่างถากกำาลังถากไม้แล้ว 
ถือเอาเหตุเท่าน้ัน ให้เป็นอารมณ์ ทรมานตนแล้ว ย่อมยึดเอาพระอรหัตไว้ได้ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีวา่
“อาม ภกิฺขเว, ปุญฺญวโต สมณธมฺมำ กรณกาเล จนฺโท เทวปุตฺโต จนฺทมณฺฑลำ, สุริโย เทวปุตฺโต สุริยมณฺฑลำ อากฑฺฒิตวฺาว 
คณฺหิ, จตฺตาโร มหาราชา วิหารุปวเน จตุทฺทิสำ อารกฺขำ คณฺหึสุ, สกโฺก เทวราชา อาคนฺตฺวา อาวิญฺชนเก อารกฺขำ คณฺหิ, 
อหำปิ ‘พทฺุโธมฺหีติ อปฺโปสฺสุกฺโก นิสีทิตุำ นาลตฺถำ, คนฺตฺวา ทฺวารโกฏฺฐเก มม ปุตตฺสฺส อารกฺขำ อคฺคเหสึ, 
เนตฺติเก จ มาติกาย อุทกำ หรนฺเต  อุสกุาเร จ อุสุำ อุชุำ กโรนฺเต  ตจฺฉเก จ ทารูนิ ตจฺฉนฺเต ทิสฺวา เอตตฺกำ อารมฺมณำ คเหตวฺา 
ปณฺฑิตา อตตฺานำ ทเมตวฺา อรหตตฺำ คณฺหนฺติเยว -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

๑ สี. ยุ. อรหตฺตำ ปตฺโต -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. ปจฺจเวกขฺณฏฺฐานำ.
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“อันคนไขนำ้าทั้งหลายย่อมไขนำ้า,  ชา่งศรทั้งหลาย ย่อมดัดศร,  
ชา่งถากทั้งหลายย่อมถากไม้,  บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน.”

“อุทกำ หิ นยนฺติ เนตฺติกา 
อุสุการา นมยนฺติ เตชนำ 
ทารุำ นมยนฺติ ตจฺฉกา 
อตตฺานำ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อุทกํ เป็นต้น  ความวา่  ชนทั้งหลายขุดที่ดอนบนแผ่นดิน ถมที่เป็นบ่อแล้วทำาเหมือง 
หรือวางรางไม้ไว้ ย่อมไขนำ้าไปสู่ที่ตนต้องการๆ เพราะฉะน้ัน จึงชื่อว่าผู้ไขนำ้า.
ตตฺถ อุทกํ -อิติ ปฐวิยา ถลฏฺฐานำ ขนิตฺวา อาวาฏฏฺฐานำ ปูเรตฺวา มาติกำ วา กตวฺา รุกฺขโทณึ วา ฐเปตวฺา 
อตตฺนา อจิฺฉิติจฺฉิตฏฺฐานำ อุทกำ เนนฺติ -อติิ เนตฺตกิา.

บทว่า เตชนํ ได้แก่ ลูกศร.
เตชนํ -อติิ กณฑฺำ.

มีพระพุทธาธิบาย ตรัสไวด้ังน้ีว่า “พวกคนไขนำ้าย่อมไขนำ้าไปตามชอบใจของตนได้,  แม้ช่างศรก็ย่อมลนดดัลูกศร คือทำาให้ตรง,
ถึงช่างถาก เมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทพัพสัมภาระมีกงเป็นต้น ย่อมดดัไม้ คือทำาให้ตรงหรือคด ตามชอบใจของตน. 
บัณฑิตทั้งหลายทำาเหตุมีประมาณเท่าน้ี ให้เป็นอารมณ์อย่างน้ันแล้ว ยังมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นให้เกิดข้ึนอยู่ 
ย่อมชื่อวา่ทรมานตน,  แต่เมื่อบรรลพุระอรหัตแล้ว ยอ่มจัดว่าทรมานโดยสว่นเดียว.”
อิทำ วุตตฺำ โหติ “เนตตฺิกา อตตฺโน รจุิยา อุทกำ นยนฺติ, อุสกุาราปิ ตาเปตฺวา เตชนำ นมยนฺติ อุชุำ กโรนฺติ, 
ตจฺฉกาปิ เนมิอาทีนำ อตฺถาย ตจฺฉนฺตา ทารูนิ นมยนฺติ, อตฺตโน รุจิยา อุชุำ วา วงกฺำ วา กโรนฺติ, 
เอวำ เอตตฺกำ อารมฺมณำ กตวฺา ปณฺฑิตา โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ อุปฺปาเทนฺตา อตฺตานำ ทเมนฺติ, 
อรหตฺเต ปน ปตฺเต เอกนฺตทนฺตา นาม โหนฺติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องบัณฑิตสามเณร จบ.
ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ.
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๖. เรื่องพระลกุณฏกภัททยิเถระ
๖. ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ. 

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “เสโล ยถา” เป็นต้น.
“เสโล ยถา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็ก]

ได้ยินวา่ สหธรรมกิมีสามเณรเป็นต้น ซ่ึงเป็นปุถุชน เห็นพระเถระแล้ว จับต้องที่ศีรษะบ้าง ท่ีหูบ้าง ที่จมูกบ้าง พลางกล่าวว่า 
“อาจ๊ะ อาจา๋ อาไม่กระสัน๑  ยังยินดีแน่นแฟ้น ในพระศาสนาหรอื?” 
ปุถุชฺชนา กิร สามเณราทโย เถรำ ทิสฺวา สีเสปิ กณฺเณสุปิ นาสายปิ คเหตวฺา 
“กึ จูฬปิตา สาสนสฺมึ น อุกฺกณฺฐสิ อภิรมสิ -อติิ วทนฺติ.

พระเถระไม่โกรธ ไม่ประทุษรา้ยในสหธรรมิกเหล่าน้ันเลย.
เถโร เตสุ เนว กชฺุฌติ น ทุสฺสติ.

ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกทา่นจงดูเถิด 
สหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้น เห็นพระลกุณฏกภัททิยเถระแล้ว ย่อมรังแกอยา่งน้ันอย่างน้ี, 
ท่านไม่โกรธ ไม่ประทุษรา้ยในสหธรรมิกเหล่าน้ันเลย.”
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ ปสฺสถาวุโส, ลกณฺุฏกภทฺทิยตฺเถรำ ทิสฺวา สามเณราทโย เอวญฺเจวญฺจ วิเหเฐนฺติ, 
โส เตสุ เนว กุปฺปติ น ทุสฺสติ -อิติ.

[พระขีณาสพเป็นดังศิลา]

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพดูอะไรกัน?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี พระเจ้าข้า” จึงตรัสว่า “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย  
ธรรมดาพระขีณาสพ ย่อมไม่โกรธ ไม่ประทุษร้ายเลย,  เพราะท่านเหล่าน้ันไม่หวั่นไหว ไม่สะเทือน เช่นกับศิลาแท่งทึบ” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กึ กเถถ ภิกฺขเว -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม เนว กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ, ฆนเสลสทิสา เหเต อจลา อกมฺปิยา -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ภูเขาศิลาล้วน เป็นแท่งเดียว ย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด,  
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่เอนเอียง ในเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันน้ัน.”

“เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ 
เอวำ นินฺทาปสำสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา -อติิ.

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน ในบทว่า นินฺทาปสำสาสุ น้ี พระผู้มพีระภาคตรัสโลกธรรมไว้ ๒ ก็จริง.
ถึงอย่างน้ัน พึงทราบเน้ือความด้วยสามารถแห่งโลกธรรมแม้ทั้ง ๘.
ตตฺถ นินฺทาปสํสาสุ -อิติ กิญฺจาปิ อิธ เทวฺ โลกธมฺมา วุตตฺา, อตฺโถ ปน อฏฺฐนฺนมฺปิ วเสน เวทติพฺโพ.

อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ภูเขาศิลาล้วน เป็นแท่งเดียว คือ ไม่มีโพรง ย่อมไม่สะเทือน คือ ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหว 
ดว้ยลม ตา่งดว้ยลมพดัมาจากทิศตะวันออกเป็นต้น ฉันใด; 
เมื่อโลกธรรมแม้ทั้ง ๘ ครอบงำาอยู่, บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอนเอียง คือ ไม่หวั่นไหว ไม่สะเทือน 
ดว้ยอำานาจความยินร้ายหรือยินดี ฉันน้ัน.”
ยถา หิ เอกฆโน อสุสิโร เสโล ปุรตฺถิมาทิเภเทน วาเตน น สมรีติ น อิญฺชติ น จลติ, 
เอวำ อฏฺฐสุปิ โลกธมฺเมสุ อชฺโฌตฺถรนฺเตสุ, ปณฺฑิตา น สมิญฺชนฺติ ปฏิฆวเสน วา อนุนยวเสน วา น จลนฺติ น กมฺปนฺติ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุพระอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระลกณุฏกภัททิยเถระ จบ.
ลกุณฺฏกภททฺิยตฺเถรวตฺถุ.
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๗. เรื่องมารดาของนางกาณา
๗. กาณมาตาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภมารดาของนางกาณา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยถาปิ รหโท คมฺภีโร” 
เป็นต้น.
ยถาปิ รหโท คมฺภโีร -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาณมาตรำ อารพฺภ กเถสิ.

เรื่องมาแล้วในวินัย๑ แล.
วตฺถุำ วินเย อาคตเมว.๒

[นางกาณาด่าภิกษุ]

ก็ครั้งน้ัน ในกาล, เมื่อมารดาของนางกาณาทอดขนม เพือ่ส่งธิดาให้เป็นผู้ไม่มีมือเปล่า ไปสู่ตระกูลผัวแลว้, 
ถวายแก่ภิกษุ ๔ รูป เสีย ถึง ๔ คร้ัง, 
เมื่อพระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทในเพราะเรื่องน้ัน,  
เมื่อสามีของนางกาณา นำาภรรยาใหม่มาแล้ว. 
นางกาณาได้ฟังเรื่องน้ัน จึงด่าบริภาษพวกภิกษุซ่ึงตนได้เห็นแล้วและเห็นแล้ววา่ 
“การครองเรือนของเรา อันภิกษุเหล่าน้ี ให้ฉิบหายแล้ว.”
ตทา ปน, กาณมาตรา อตุจฺฉหตฺถำ ธตีรำ ปติกุลำ เปเสตุำ ปกฺเกสุ ปูเวสุ, จตกฺุขตฺตุำ จตุนฺนำ ภิกฺขูนำ ทินฺนกาเล 
สตฺถารา ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สิกฺขาปเท ปญฺญตฺเต, กาณาย สามิเกน อญฺญาย ปชาปติยา อานีตาย, 
กาณา ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา “อิเมหิ เม ฆราวาโส นาสิโต -อติิ ทิฏฺฐทิฏฺเฐ ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ.

ภิกษุทั้งหลายไม่อาจเดินไปสู่ถนนน้ันได้.
ภิกฺขู ตำ วีถึ ปฏิปชฺชิตุำ น วิสหึสุ.

[นางกาณาบรรลุโสดาปัตติผล]

พระศาสดาทรงทราบเรื่องน้ันแล้ว จึงได้เสด็จไปในที่น้ัน.
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา ตตฺถ อคมาสิ.

มารดาของนางกาณา ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นิมนต์ให้ทรงน่ังบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ 
ได้ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแลว้;
กาณมาตา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา ปญฺญตตฺาสเน นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ อทาสิ.

พระศาสดาเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว ตรัสถามวา่ “กาณาไปไหน?”
สตฺถา กตปาตราโส “กหำ กาณา -อติิ ปุจฺฉิ.

๑ มหาวิภงฺค ๒/๓๒๒. แต่ในคัมภีร์นั้น กล่าวถึงจำานวนภิกษุมารับขนมเพยีง ๓ องค์  
และมารดานางกาณาก็ทอดขนมถวายภิกษุเพยีง ๓ คร้ังเท่านั้น.

๒ มหาวิภงฺค. ๒/๓๒๒.
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กาณมารดา. พระเจา้ข้า นางเห็นพระองค์แล้ว เป็นผู้เก้อยืนร้องไห้อยู่.
“เอสา ภนฺเต ตุมฺเห ทิสวฺา มงฺกุภูตา โรทนฺตี ฐิตา -อติิ.

พระศาสดา. เพราะเหตุอะไรเล่า?
“กึการณา -อติิ.

กาณมารดา. นางด่าบริภาษพวกภิกษุ; เพราะฉะน้ัน นางเห็นพระองค์แล้ว จึงเป็นผู้เก้อ ยืนร้องไห้อยู่ พระเจา้ข้า.
“เอสา ภนฺเต ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ, ตสฺมา ตุมฺเห ทิสฺวา มงฺกุ หุตฺวา โรทมานา ฐิตา -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงรับสั่งให้เรียกนางกาณามาแล้ว ตรัสถามว่า “กาณา เจ้าเห็นเราแล้ว จึงเก้อเขิน แอบร้องไห้ทำาไม?” 
อถ นำ สตฺถา ปกฺโกสาเปตฺวา “กาเณ กสฺมา มำ ทิสฺวา มงกฺุภูตา นิลียิตฺวา โรทสิ -อิติ.

ครั้งน้ัน มารดาของนางกราบทูลกริิยาที่นางทำาแล้ว (ให้ทรงทราบ).
อถสฺสา มาตา ตาย กตกิริยำ อาโรเจสิ.

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะมารดาของนางกาณาวา่ 
“กาณมารดา ก็สาวกทั้งหลายของเรา ถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้วหรือว่าที่ยังมิได้ให้เล่า?”
อถ นำ สตฺถา อาห “กึ ปน กาณมาเต มม สาวกา ตยา ทินฺนกำ คณฺหึสุ อทินฺนกำ -อติิ.

กาณมารดา. ถือเอาสิ่งที่หม่อมฉันถวายแล้ว พระเจ้าข้า.
“ทินฺนกำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ถ้าสาวกของเราเที่ยวบิณฑบาต ถึงประตูเรือนของเธอแล้ว ถือเอาสิ่งของที่เธอให้แล้ว, 
จะมีโทษอะไรแก่สาวกเหล่าน้ันเล่า?

“สเจ มม สาวกา ปิณฺฑาย จรนฺตา ตว เคหทฺวารำ ปตตฺา ตยา ทินฺนกำ คณฺหึสุ, โก เตสำ โทโส -อิติ.

กาณมารดา. โทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มี พระเจา้ข้า, โทษของนางน่ีเท่าน้ัน มีอยู่.
“นตฺถิ ภนฺเต อยฺยานำ โทโส, เอติสฺสา เอว โทโส -อิติ.

พระศาสดา ตรัสถามกะนางกาณาวา่ “กาณา ได้ยินวา่ สาวกของเรา เที่ยวบิณฑบาต มาถึงประตูเรือนน้ีแล้ว, 
เมื่อเป็นเช่นน้ี มารดาของเจ้า ได้ถวายขนมแก่สาวกเหล่าน้ัน, 
ในเรื่องน้ี ชื่อว่าโทษอะไรจักมีแกพ่วกสาวกทั้งหลายของเราเล่า?”
สตฺถา กาณมาห “กาเณ มยฺหำ กิร สาวกา ปิณฺฑาย จรมานา อิมำ เคหทฺวารำ อาคตา, อถ เนสำ ตว มาตรา ปูวา ทินฺนา, 
โก นาเมตฺถ มม สาวกานำ โทโส -อิติ.

นางกาณา. โทษของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มี พระเจ้าข้า, หม่อมฉันเท่าน้ัน มีโทษ.
“นตฺถิ ภนฺเต อยฺยานำ โทโส, มยฺหเมว โทโส -อติิ.

นางถวายบังคมพระศาสดา ให้ทรงอดโทษแล้ว.
สา สตฺถารำ วนฺทติฺวา ขมาเปสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาได้ตรัสอนุปุพพกีถาแก่นาง.
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อถสฺสา สตฺถา อนุปุพฺพกีถำ กเถสิ.

นางบรรลโุสดาปัตติผลแล้ว.
สา โสตาปตตฺิผลำ ปาปุณิ.

[พระราชาทรงตัง้นางกาณาในตําแหน่งเชษฐธิดา]

พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแล้ว เมื่อจะเสด็จไปสู่วิหาร ได้เสด็จไปทางพระลานหลวง.
สตฺถา อุฏฺฐายาสนา วิหารำ คจฺฉนฺโต ราชงฺคเณน ปายาสิ.

พระราชาทรงเห็นแล้ว ตรัสถามว่า “พนาย น่ันดูเหมือนพระศาสดา.”
เมื่อราชบุรุษกราบทูลว่า “ถูกแล้ว พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว  จึงส่งไปดว้ยพระดำารัสวา่ 
“จงไป จงกราบทูลความที่เราจะมาถวายบังคม” แล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ซ่ึงประทับยืนอยู่ ณ พระลานหลวง 
ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว ทูลถามว่า “พระองค์เสด็จไปไหน? พระเจา้ข้า.”
ราชา ทิสฺวา “สตฺถา วิย ภเณ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม เทว -อิติ วุตฺเต, “คจฺฉถ, มม อาคนฺตฺวา วนฺทนภาวำ อาโรเจถ -อติิ 
เปเสตฺวา ราชงฺคเณ ฐติำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทติฺวา “ภนฺเต กหำ คจฺฉถ -อิติ ปุจฺฉิ.

พระศาสดา. มหาบพติร อาตมภาพจะไปสู่เรือนมารดาของนางกาณา.
“กาณมาตาย เคหำ มหาราช -อิติ.

พระราชา. เพราะเหตุอะไร พระองค์จึงเสด็จไป? พระเจ้าข้า.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ได้ข่าววา่ นางกาณาด่าบริภาษภิกษุ, อาตมภาพไปเพราะเหตุน้ัน.
“กาณา กริ ภกิฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ, ตำการณา คโตมฺหิ -อิติ.

พระราชา. กพ็ระองค์ทรงทำาความที่นางไมด่่าแล้วหรือ? พระเจา้ข้า.
“กึ ปน โว ภนฺเต ตสฺสา อนกฺโกสนภาโว กโต -อิติ.

พระศาสดา. ถวายพระพร มหาบพิตร๑ 
อาตมภาพทำานางมิให้เป็นผู้ด่าภกิษุแล้ว และให้เป็นเจ้าของทรพัย์อันเป็นโลกุตตระแล้ว.

“อาม มหาราช ภิกฺขูนญฺจ เม อนกโฺกสิกา กตา โลกุตตฺรกุฏุมพฺสามินี จ -อิติ.

พระราชา กราบทูลว่า “พระองค์ทรงทำานางให้เป็นเจ้าของทรพัย์ที่เป็นโลกตุระแล้วกช็่างเถิด พระเจ้าข้า,  
ส่วนหม่อมฉัน จักทำาให้นางเป็นเจ้าของทรพัย์ที่เป็นโลกิยะ” ดังน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับแล้ว 
ทรงส่งยานใหญ่ที่ปกปิดไป รับสั่งให้เรียกนางกาณามาแล้ว ประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอยา่ง 
ทรงตั้งไวใ้นตำาแหน่งพระธิดาผู้ใหญ่แล้ว ตรัสวา่ “ผู้ใดสามารถเลี้ยงดูธิดาของเราได้;  ผู้น้ันจงรับเอานางไป.”
“โหตุ ภนฺเต ตุมฺเหหิ สา โลกตฺุตกุฏุมพฺสามินี กตา, อหำ ปน ตำ โลกิยกุฏุมพฺสามินึ กริสฺสามิ -อติิ วตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา 
ปฏินิวตฺโต ปฏิจฺฉนฺนมหาโยคฺคำ ปหิณิตวฺา กาณำ ปกฺโกสาเปตฺวา สพพฺาภรเณหิ อลงฺกรติฺวา เชฏฐฺธีตุฏฺฐาเน ฐเปตวฺา 
“โย มม ธีตรำ โปเสตุำ สมตฺโถ, โส นำ คณฺหาตุ -อติิ อาห.

๑ อาม มหาราช
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[มหาอมาตย์รับเลี้ยงนางกาณา]

ครั้งน้ัน มหาอมาตย์ผู้สำาเร็จราชกจิทุกอยา่งคนหน่ึง กราบทูลว่า “ข้าพระองคจ์ักเลี้ยงดูพระธิดาของพระองค์” ดังน้ีแล้ว 
นำานางไปยังเรือนของตน มอบความเป็นใหญ่ทุกอย่างให้แล้ว กล่าวว่า “เจ้าจงทำาบุญตามชอบใจเถิด.”
อเถโก สพพฺตฺถกมหามตฺโต “อหำ เทวสฺส ธีตรำ โปเสสฺสามิ -อิติ ตำ อตฺตโน เคหำ เนตวฺา สพฺพำ อิสฺสริยำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา 
“ยถารุจึ ปุญฺญานิ กโรหิ -อติิ อาห.

จำาเดิมแตว่ันน้ันมา นางกาณา [แม้]ต้ังบุรุษไว้ที่ประตูทั้ง ๔  ก็ยังไม่ได้ภิกษุและภิกษุณีที่ตนพึงบำารุง.
ตโต ปฏฺฐาย กาณา จตูสุ ทวฺาเรสุ ปุริเส ฐเปตฺวา อตฺตนา อุปฏฺฐาตพฺเพ ภิกฺขู จ ภิกฺขุนิโย จ น ลภติ.

ของควรเคี้ยวและของควรบรโิภคที่นางกาณาตระเตรียมตั้งไวท้ี่ประตูเรือน ย่อมเป็นเหมือนห้วงนำ้าใหญ่.
กาณาย เคหทฺวาเร ปฏิยาเทตฺวา ฐปิตำ ขาทนียโภชนียำ มโหโฆ วิย ปวตตฺติ.

พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุ ในกาลกอ่น พระเถระแก่ ๔ รูป ทำาความเดือดร้อนให้แก่นางกาณา, 
นางแม้เป็นผู้เดือดร้อนอยา่งน้ัน อาศัยพระศาสดา ได้ความถึงพร้อมดว้ยศรทัธาแลว้, 
พระศาสดาไดท้รงทำาประตูเรือนของนาง ให้เป็นสถานที่ควรเข้าไปของภิกษุอีก, 
บัดน้ี นางแม้แสวงหาภิกษุหรือภกิษุณีทั้งหลาย ทีต่นจะพึงบำารุง ก็ยังไม่ได้,  
โอ! ธรรมดาพระพทุธเจ้าทั้งหลาย มีคุณน่าอัศจรรย์จริง.”
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปุพฺเพ อาวุโส จตตฺาโร มหลฺลกตฺเถรา กาณาย วิปฺปฏิสารำ กรึสุ, 
สา เอวำ วิปฺปฏิสารินี หุตฺวาปิ สตฺถารำ อาคมฺม สทฺธาสมฺปทำ ลภิ, สตฺถารา ปุน ตสฺสา เคหทฺวารำ ภิกฺขูนำ อุปสงฺกมนารหำ กตำ, 
อิทานิ อุปฏฺฐาตพฺเพ ภิกฺขู วา ภกิฺขุนิโย วา ปริเยสมานาปิ น ลภติ, อโห พุทธฺา นาม อจฺฉริยคุณา -อติิ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี.” จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุแก่เหล่าน้ัน ทำาความเดือดร้อนแก่นางกาณา มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน พวกเธอก็ทำาแล้วเหมือนกัน;   
อน่ึง เราได้ทำาให้นางกาณาทำาตามถ้อยคำาของเรา มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, ถึงในกาลก่อน เราก็ทำาแล้วเหมือนกัน” 
อันพวกภิกษุผู้ใคร่จะฟังเน้ือความน้ัน ทูลวิงวอนแล้วจึงตรัสพัพพุชาดก๑ โดยพิสดารวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อทิาเนว, เตหิ มหลฺลกภิกฺขูหิ กาณาย วิปฺปฏิสาโร กโต, ปุพฺเพปิ กรึสุเยว, 
น จ อิทาเนว มยา กาณา มม วจนการิกา กตา, ปุพฺเพปิ กตาเยว -อิติ วตวฺา ตมตฺถำ โสตุกาเมหิ ภิกฺขูหิ ยาจิโต 

“แมวตัวที่หน่ึง ได้ หนูและเน้ือ ในที่ใด, แมวตัวที่ ๒ ก็ย่อมเกิดในที่น้ัน, 
ตัวที่ ๓ และตวัที่ ๔ ก็ย่อมเกิดในที่น้ัน,  
แมวเหล่าน้ัน ทำาลายปล่องน้ีแล้ว (ถึงแก่ความตาย).” 

“ยตฺเถโก ลภตี พพฺพุ ทุติโย ตตฺถ ชายติ
ตติโย จ จตตฺุโถ จ อิทนฺเต พพพฺุกา พิลำ -อติิ

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๔. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๖๔.
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ทรงประชุมชาดกวา่ “ภิกษุแก่ ๔ รูป (ในบัดน้ี) ได้เป็นแมว ๔ ตวัในครั้งน้ัน, หนูได้เป็นนางกาณา, นายช่างแก้ว คือเราน่ันเอง”
ดังน้ีแล้ว  ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย แม้ในอดีตกาล นางกาณาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมอง มีจิตขุ่นมัวอย่างน้ี   
(แต่) ได้เป็นผู้มีจิตผ่องใส เหมือนห้วงนำ้ามีนำ้าใส เพราะคำาของเรา” เมื่อทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีวา่
อิมำ พพพฺุชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถตวฺา “ตทา จตตฺาโร มหลฺลกภิกฺขู จตฺตาโร พฬิารา อเหสุำ, มูสิกา กาณา, มณิกาโร อหเมว -อติิ 
ชาตกำ สโมธาเนตฺวา “เอวำ ภิกฺขเว อตีเตปิ กาณา ทุมฺมนา อาวิลจิตตฺา หุตฺวา มม วจเนน ปสนฺนอุทกรหโท วิย 
วิปฺปสนฺนจิตตฺา อโหสิ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บัณฑิตทั้งหลาย ฟังธรรมแล้ว ย่อมผอ่งใส 
เหมือนห้วงนำ้าลึก ใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว ฉะน้ัน.”

“ยถาปิ รหโท คมฺภีโร วิปฺปสนฺโน อนาวิโล
เอวำ ธมฺมานิ สตฺุวาน วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ห้วงนำ้าใด, แม้เมื่อเสนาทั้ง ๔ เหล่า๒ ข้ามอยู่, ย่อมไมก่ระเพื่อม ห้วงนำ้าเห็นปานน้ี ชื่อวา่ รหโท ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ รหโท -อติิ โย จตรุงฺคินิยาปิ เสนาย โอคาหนฺติยา, น ขุภติ, เอวรูโป อุทกณฺณโว. 

ก็นีลมหาสมุทรซ่ึงลึกถึง ๘ หมื่น ๔ พันโยชน์ โดยอาการทั้งปวง ชื่อว่า ห้วงนำ้า, 
แท้จริง นำ้าในที่มีประมาณ ๔ หมื่นโยชน์ ภายใต้นีลมหาสมุทรน้ัน ย่อมหวั่นไหวเพราะฝูงปลา, 
นำ้าในที่มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน ในเบ้ืองบน ย่อมหวั่นไหวเพราะลม, 
(สว่น) นำ้าในที่มีประมาณ ๔ พันโยชน์ในท่ามกลาง (นีลมหาสมุทรน้ัน) ไม่หวั่นไหวตั้งอยู่; น้ีชื่อวา่ห้วงนำ้าลึก. 
สพพฺากาเรน ปน จตรุาสตีิโยชนสหสฺสคมฺภีโร นีลมหาสมุทฺโท รหโท นาม, 
ตสฺส หิ เหฏฺฐา จตตฺาฬีสโยชนสหสฺสมตฺเต ฐาเน อทุกำ มจฺเฉหิ จลติ, 
อุปริ ตาวตฺตเกเยว ฐาเน อุทกำ วาเตน จลติ, 
มชฺเฌ จตโุยชนสหสฺสมตฺเต ฐาเน อุทกำ นิจฺจลำ ติฏฺฐติ, อยำ คมฺภีรรหโท นาม.

บทว่า ธมฺมานิ ได้แก่ เทศนาธรรมทั้งหลาย. 
ธมฺมานิ -อติิ เทสนาธมฺมานิ.

พระผู้มีพระภาคตรัสคำาอธิบายน้ีไวว้่า 
“ห้วงนำ้าน้ัน ชื่อว่า ใสแจ๋ว เพราะเป็นนำ้าไม่อากูล, ชื่อว่า ไม่ขุ่นมัว เพราะเป็นนำ้าไม่หวั่นไหว ฉันใด; 
บัณฑิตทั้งหลาย ฟังเทศนาธรรมของเราแล้ว ถึงความเป็นผู้มีจิตปราศจากอุปกิเลส 
ดว้ยสามารถแห่งมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ชื่อวา่ย่อมผ่องใส ฉันน้ัน, 
ส่วนทา่นผู้บรรลุพระอรหัตแลว้ ย่อมเป็นผู้ผ่องใสโดยส่วนเดียวแล.”

๑ ขุ. ชา. เอก.  ๒๗/๔๔.  ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๖๔.
๒ ได้แก่ จตุรงคเสนา คือ พลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้า บาลีว่า หตฺถิอสฺสรถปตฺติกำ.
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อิทำ วุตตฺำ โหติ “ยถา โส รหโท อนากุลตาย วิปฺปสนฺโน, อจลตาย อนาวิโล, 
เอวำ มม เทสนาธมฺมำ สตฺุวา โสตาปตฺติมคฺคาทิวเสน นิรุปกฺกิเลสจติฺตตำ อาปชฺชนฺตา วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา, 
อรหตตฺปฺปตตฺา ปน เอกนฺตวิปฺปสนฺนาว โหนฺติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องมารดาของนางกาณา จบ.
กาณมาตาวตฺถุ.
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๘. เรือ่งภิกษุ ๕๐๐ รูป
๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุ ๕๐๐ รูปตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ” 
เป็นต้น.
“สพพฺตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

พระธรรมเทศนาตั้งข้ึนที่เมืองเวรัญชา.
เทสนา เวรญฺชายำ สมุฏฺฐิตา.

[พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา]

ความพิสดารว่า ครั้งปฐมโพธิกาล พระผู้มีพระภาคเสด็จไปเมืองเวรัญชา 
อันพราหมณ์ชื่อเวรัญชะทูลนิมนต์แล้ว จึงเสด็จจำาพรรษาพรอ้มด้วยภกิษุ ๕๐๐ รูป. 
ปฐมโพธิยำ หิ ภควา เวรญฺชำ คนฺตฺวา เวรญฺเชน พรฺาหฺมเณน นิมนฺติโต ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ วสฺสำ อุปคจฺฉิ.

เวรัญชพราหมณ์ถูกมารดลใจ๑ มิให้เกิดสติปรารภถึงพระศาสดาแม้สักวันหน่ึง.
เวรญฺโช พรฺาหฺมโณ มาราวฏฺฏเนน อาวฏฺโฏ เอกทวิสำปิ สตฺถารำ อารพฺภ สตึ น อุปฺปาเทสิ.

แม้เมืองเวรัญชาได้เป็นเมืองข้าวแพงแล้ว.
เวรญชฺาปิ ทพฺุภิกฺขา อโหสิ.

พวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตตลอดเมืองเวรัญชา ทั้งภายในภายนอก เมื่อไม่ได้บิณฑบาต จึงลำาบากมาก.
ภิกฺขู สนฺตรพาหิรำ เวรญฺชำ ปิณฺฑาย จริตวฺา ปิณฺฑปาตำ อลภนฺตา กิลมึสุ.

พวกพ่อค้าม้าจัดแจงภิกษามีข้าวแดงราวแล่งหน่ึงๆ เพื่อภกิษุเหล่าน้ัน.
เตสำ อสฺสวาณิชกา ปตฺถปตฺถปูลกำ ภกิฺขำ ปญฺญาเปสุำ.

พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นภิกษุเหล่าน้ันลำาบาก ได้มคีวามประสงคจ์ะให้ภิกษุฉันง้วนดิน 
และประสงคจ์ะให้พวกภิกษุเข้าไปสู่อุตตรกรุุทวีป เพื่อบิณฑบาต.
เต กิลมนฺเต ทิสฺวา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปฐโวชำ โภเชตุกาโม  อตฺุตรกุรุำ จ ปิณฺฑาย ปเวเสตุกาโม อโหสิ.

พระศาสดาไดท้รงห้ามทา่นเสีย.
สตฺถา ตำ ปฏิกฺขิปิ.

แม้ในวันหน่ึง พวกภิกษุมิได้มีความสะดุ้งเพราะปรารภบิณฑบาต.
ภิกฺขูนำ เอกทิวสำปิ ปิณฺฑปาตำ อารพฺภ ปริตฺตาโส นาโหสิ.

ภิกษุทั้งหลายเว้นความประพฤตดิ้วยอำานาจความอยากแลอยู่แล้ว.

๑ มาราวฏฺฏฺเนน อาวฏฺโฏ อันเคร่ืองหมุนไปท่ัวแห่งมารให้หมุนท่ัวแล้ว.
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อิจฺฉาจารำ วชเฺชตวฺาว วิหรึสุ.

[พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี]

พระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาน้ัน สิ้นไตรมาสแล้ว ทรงอำาลาเวรัญชพราหมณ์ 
มีสักการะสัมมานะอันพราหมณ์น้ันทำาแล้ว ทรงให้เขาตั้งอยูใ่นสรณะแล้ว 
เสด็จออกจากเมืองเวรัญชาน้ันเสด็จจาริกไปโดยลำาดับ สมัยหน่ึง เสด็จถึงกรุงสาวตัถี ประทับอยู่ในพระเชตวัน. 
สตฺถา ตตฺถ เตมาสำ วสติฺวา เวรญฺชำ พฺราหฺมณำ อปโลเกตฺวา เตน กตสกฺการสมฺมาโน ตำ สรเณสุ ปติฏฺฐาเปตวฺา 
ตโต นิกฺขนฺโต อนุปุพฺเพน จาริกญฺจรมาโน เอกสฺมึ สมเย สาวตฺถึ ปตฺวา เชตวเน วิหาสิ.

ชาวกรุงสาวตัถี ทำาอาคันตุกภตัรแดพ่ระศาสดาแล้ว.
สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ อาคนฺตุกภตตฺานิ กรึสุ.

ก็ในกาลน้ัน พวกกินเดนประมาณ ๕๐๐ คน อาศัยพวกภิกษุอยู่ภายในวิหารน่ันเอง.
ตทา ปน ปญฺจสตมตฺตา วิฆาสาทา ภิกฺขู นิสฺสาย อนฺโตวิหาเรเยว วสนฺติ.

พวกเขากินโภชนะอันประณตี ที่เหลือจากภกิษุทั้งหลายฉันแล้ว ก็นอนหลับ ลกุข้ึนแล้ว ไปสู่ฝั่งแม่นำ้า แผดเสียงโห่ร้อง 
กระโดดโลดเต้น ซ้อมมวยปลำ้า เล่นกันอยู่ ประพฤติแต่อนาจารเท่าน้ัน ท้ังภายในวิหาร ท้ังภายนอกวิหาร.
เต ภิกฺขูนำ ภุตตฺาวเสสานิ ปณีตโภชนานิ ภุญฺชิตวฺา นิทฺทายติฺวา อุฏฺฐาย นทีตรีำ คนฺตวฺา นทนฺตา วคฺคนฺตา 
มลฺลมุฏฺฐิยุทฺธำ ยุชฺฌนฺตา กฬีนฺตา อนฺโตวิหาเรปิ พหิวิหาเรปิ อนาจารเมว จรนฺติ.

พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า “ดูเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย, 
ในเวลาเกดิทุพภิกขภัย พวกกินเดนเหล่าน้ี มิได้แสดงวิการอะไรๆ ในเมืองเวรัญชา, 
แต่บัดน้ี กินโภชนะอันประณีตเห็นปานน้ีแล้ว เที่ยวแสดงอาการแปลกๆ เป็นอเนกประการ;  
ส่วนภิกษุ สงบอยู่ แม้ในเมืองเวรัญชา ถึงในบัดน้ี ก็พากันอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเหมือนกัน.
ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปสฺสถาวุโส, อิเม วิฆาสาทา ทพฺุภิกฺขกาเล เวรญฺชายำ กญจฺิ วกิารำ น ทสฺเสสุำ, 
อิทานิ ปน เอวรูปานิ ปณีตโภชนานิ ภุญฺชิตวฺา อเนกปฺปการำ วกิารำ ทสฺเสนฺตา วิจรนฺติ, 
ภิกฺขู ปน เวรญชฺายำปิ อุปสนฺตรูปา วิหรติฺวา  อิทานิปิ อุปสนฺตา ว วิหรนฺติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงตรัสวาโลทกชาดก]

พระศาสดาเสด็จไปสู่โรงธรรมแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “เรื่องชื่อน้ี” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า 
“แม้ในกาลก่อน คนกินเดนเหล่าน้ี เกิดในกำาเนิดลา เป็นลา ๕๐๐ ได้ดื่มนำ้ามรีสน้อยอันเลว ซ่ึงถึงการนับวา่ ‘นำ้าหาง’ 
เพราะความที่เขาเอานำ้าขยำากากอันเป็นเดนซ่ึงเหลือจากนำ้าลกูจันทน์มีรสชุ่ม ที่ม้าสินธพชาติอาชาไนย ๕๐๐ ด่ืมแล้ว 
จึงกรองดว้ยผ้าเปลือกปอเก่าๆ เป็นเหมือนเมานำ้าหวาน เที่ยวร้องเอ็ดอึงอยู่”  
เมื่อจะทรงแสดงกริิยาของลาเหล่าน้ัน อันพระโพธิสัตว์ผู้อันพระราชาทรงสดับเสียงของลาเหล่าน้ันตรัสถามแล้ว 
ได้กราบทูลแดพ่ระราชา ตรัสวาโลทกชาดก๑ น้ีโดยพิสดารว่า

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๓/๑๒๖.
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“ความเมาย่อมบังเกดิแก่พวกลา เพราะดื่มกินนำ้าหางมรีสน้อยอันเลว, 
แต่ความเมาย่อมไม่เกิดแก้มา้สินธพ เพราะดื่มรสที่ประณีตน้ี.

ข้าแตพ่ระราชาผู้เป็นจอมนรชน 
ลาน้ันเป็นสัตว์มีชาติเลว ด่ืมนำ้ามีรสน้อย อันรสน้ันถูกต้องแล้ว ย่อมเมา,  
สว่นม้าอาชาไนย ผู้เอาธุระเสมอ เกิดในตระกูล(ดี) ด่ืมรสที่เลิศ แล้วหาเมาไม่” 

สตฺถา ธมฺมสภำ คนฺตฺวา “ภิกฺขเว กึ กเถถ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนาม -อติิ วุตฺเต, “ปุพฺเพเปเต คทฺรภโยนิยำ นิพฺพตฺตา 
ปญฺจสตา คทรฺภา หุตวฺา ปญฺจสตานำ อาชานียสินฺธวานำ อลฺลรสมทฺุทิกปานกปีตาวเสสำ อุจฺฉิฏฺฐกสฏำ อุทเกน มทฺทิตวฺา 
มกจิปิโลติกาหิ ปริสฺสาวิตตฺตา ‘วาโลทกนฺติ สงฺขฺยำ คตำ อปฺปรสำ นิหีนำ ปิวิตวฺา มธุมตตฺา วิย นทนฺตา วิจรึสุ -อิติ วตวฺา 
รญฺญา เตสำ สทฺทำ สตฺุวา ปุจฺฉิเตน โพธิสตฺเตน รญฺโญ กถิตำ เตสำ กริิยำ ทสฺเสนฺโต

“วาโลทกำ อปฺปรสำ นิหีนำ
ปิตฺวา มโท ชายติ คทรฺภานำ
อิมญฺจ ปิตฺวาน รสำ ปณีตำ
มโท น สญฺชายติ สินฺธวานำ.
อปฺปมฺปิวิตวฺาน นิหีนชจฺโจ
โส มชชฺตี เตน ชนินฺท ผุฏฺโฐ 
โธรยฺหสีโล จ กุลมฺหิ ชาโต 
น มชฺชตี อคฺครสำ ปิวติฺวา -อติิ"

อิมำ วาโลทกชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถตวฺา “เอวำ ภิกฺขเว สปฺปุริสา โลภธมฺมำ๒ วิวชฺเชตฺวา สุขิตกาเลปิ ทุกฺขิตกาเลปิ นิพฺพิการาว 
โหนฺติ -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

ตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย สัตบุรุษเว้นธรรมคือความโลภแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่มีวิการเลย  ท้ังในเวลาถึงสุข ท้ังในเวลาถึงทุกข์ อย่างน้ี” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า

“สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงแล,  
สตับุรุษทั้งหลาย หาใช่ผู้ปรารถนากามบ่นไม่๓,  
บัณฑิตทั้งหลาย อันสุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว ยอ่มไม่แสดงอาการข้ึนลง.”

“สพพฺตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ 
น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต 
สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขน 
น อุจจฺาวจำ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ -อติิ.

๑ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๖๕.  ตทฏฺฐกถา. ๓/๑๒๖.
๒ ม. โลกธมฺมำ.
๓ อีกนัยหนึ่ง แปลว่า สัตบุรุษท้ังหลาย ย่อมไมพ่รำ่าเพ้อ เพราะความใคร่ในกาม. 
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สพฺพตฺถ ได้แก่ ในธรรมทั้งหมด ต่างโดยธรรมมีขันธ์๑ ๕ เป็นต้น.
ตตฺถ สพฺพตถฺ -อติิ ปญฺจกฺขนฺธาทิเภเทสุ สพฺพธมฺเมสุ.

บุรุษดี ช่ือวา่ สปฺปุริสา.
สปฺปุริสา -อิติ สุปุริสา.

บทว่า วชนฺติ  ความว่า สัตบุรุษเมื่อครา่ฉันทราคะออกด้วยอรหัตมรรคญาณ ชื่อว่าย่อมเว้นฉันทราคะ.
วชนฺติ -อิติ อรหตตฺมคฺคญาเณน อปกฑฺฒนฺตา ฉนฺทราคำ วิชหนฺติ.

บทว่า น กามกามา ได้แก่ผู้ใคร่กาม,  (อีกอยา่งหน่ึง) ได้แก่ เพราะเหตุแห่งกาม คือเพราะกามเป็นเหตุ.
น กามกามา -อิติ กาเม กามยนฺตา กามเหตุ กามการณา.

สองบทว่า ลปยนฺติ สนฺโต  ความวา่ 
สัตบุรุษทั้งหลายมพีระพุทธเจา้เป็นต้น ย่อมไม่บ่นเพ้อดว้ยตนเองเลย (ทั้ง) ไม่ยังผู้อื่นให้บ่นเพ้อ เพราะเหตุแห่งกาม.
ลปยนฺติ สนฺโต -อติิ พุทฺธาทโย สนฺโต กามเหตุ เนว อตตฺนา ลปนฺติ น ปรำ ลปาเปนฺติ.

จริงอยู่ ภิกษุเหล่าใดเข้าไปเพื่อภิกษา ต้ังอยู่ในอิจฉาจาร กล่าวคำาเป็นต้นว่า 
“อุบาสก บุตรภรรยาของท่านยังสุขสบายดีหรือ? 
อุปัทวะไรๆ ดว้ยสามารถแห่งราชภัยและโจรภัยเป็นต้น มิได้มใีนสัตว์ ๒ เท้าและสัตว์ ๔ เท้าดอกหรือ?,” 
ภิกษุเหล่าน้ันชื่อว่า ย่อมบ่นเพ้อเอง.
เย หิ ภิกฺขาย ปวิฏฺฐา อิจฺฉาจาเร ฐิตา 
“กึ อุปาสก สุขำ เต ปุตตฺทารสฺส, ราชโจราทีนำ วเสน ทวฺิปทจตุปฺปเทสุ นตฺถิ โกจิ อุปทฺทโวตอิาทีนิ วทนฺติ เต ลปยนฺติ นาม.

ก็ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว  (พูด) ให้เขานิมนตต์นวา่ “อย่างน้ัน ครับ พวกผมทุกคนมีความสุขดี, อุปัทวะไรๆ มิได้มี, 
บัดน้ี เรือนของพวกผมมีข้าวนำ้าเหลือเฟือ, นิมนต์ท่านอยูใ่นที่น้ีแหละ” ดังน้ี ชื่อวา่ให้บุคคลอื่นบ่นเพอ้.
ตถา ปน วตฺวา “อาม ภนฺเต, สพฺเพสำ โน สุขำ, นตฺถิ โกจิ อุปทฺทโว, อิทานิ โน เคหำ ปหูตนฺนปานำ, อิเธว วสถ -อติิ 
อตตฺานำ นิมนฺตาเปตวฺา๒ ลปาเปนฺติ นาม.

ส่วนสัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมไม่ทำาการบ่นเพ้อแม้ทั้ง ๒ อยา่งน้ี.
สนฺโต ปน อิทำ อุภยำปิ น กโรนฺติ.

คำาว่า สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขน น้ี สักว่าเป็นเทศนา.
สุเขน ผุฏฺฐา อถวา ทุกฺเขน -อิติ เทสนามตฺตเมตำ.

อธิบายว่า “บัณฑิตทั้งหลายผู้อันโลกธรรม๓ ๘ ถูกต้องแล้ว ยอ่มไม่แสดงอาการข้ึนลง 
ดว้ยสามารถแห่งความเป็นผู้ยินดีและความเป็นผู้เก้อเขิน หรือด้วยสามารถแห่งการกล่าวคุณและกล่าวโทษ.”

๑ ขันธ์ ๕ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์.
๒ นิมนฺตาเปนฺตา [?]
๓ ลาภ เส่ือมลาภ ยศ เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์.
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อฏฺฐหิ ปน โลกธมฺเมหิ ผุฏฺฐา ตุฏฺฐิภาวมงกฺุภาววเสน วา วณฺณภณนอวณฺณภณนวเสน วา อจฺุจาวจำ อาการำ ปณฺฑติา 
น ทสฺสยนฺติ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูป จบ.
ปญฺจสตภกิฺขุวตฺถุ.
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๙. เรื่องพระเถระผู้ต้ังอยู่ในธรรม
๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระธรรมิกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น อตฺตเหตุ” เป็นต้น.
“น อตตฺเหตุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมิกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสกหนีไปบวช ได้บรรลุพระอรหัต]

ได้ยินวา่ อุบาสกคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี อยู่ครองเรือนโดยชอบธรรม.
สาวตฺถิยำ กริ เอโก อุปาสโก ธมฺเมน อคารำ อชฺฌาวสติ.

อุบาสกน้ันเป็นผู้ใครจ่ะบวช วันหน่ึงเมื่อน่ังสนทนาถึงถ้อยคำาปรารภความสุขกับภรรยา จึงพูดวา่ 
“นางผู้เจริญ ฉันปรารถนาจะบวช.”
โส ปพพฺชิตกุาโม หุตฺวา เอกทิวสำ ภริยาย สทธฺึ นิสีทิตวฺา สุขกถำ กเถนฺโต อาห “ภทฺเท อิจฺฉามหำ ปพพฺชติุำ -อติิ.

ภรรยาอ้อนวอนว่า “นาย ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงคอย จนกวา่ดิฉันจะคลอดบุตรซ่ึงอยู่ในท้องก่อนเถิด.”
“เตนหิ สามิ อาคเมหิ ตาว, ยาวาหำ กุจฺฉิคตำ ทารกำ วิชายามิ -อิติ.

เขาคอยแล้ว ในเวลาที่เดก็เดินได้ จึงอำาลานางอีก เมื่อนางวิงวอนวา่ “นาย ขอท่านจงคอยจนกว่าเด็กน้ีเจริญวัยเถิด.”
จึงมาคดิวา่ “ประโยชน์อะไรของเราด้วยหญิงน้ี ที่เราลาแล้วหรอืไม่ลา, เราจักทำาการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนละ” ดังน้ีแล้ว 
ออกไปบวชแล้ว.
โส อาคเมตฺวา ทารกสฺส ปทสา คมนกาเล ปุน ตำ อาปุจฺฉิตฺวา, “อาคเมหิ ตาว สามิ, ยาว อยำ วยปฺปตฺโต โหติ -อิติ วุตฺเต, 
“กึ มม อิมาย อปโลกิตาย วา อนปโลกิตาย วา, อตฺตโน ทุกฺขนิสฺสรณำ กริสฺสามิ -อติิ นิกฺขมิตวฺา ปพพฺชิ.

ท่านเรียนกัมมัฏฐาน พากเพียรพยายามอยู่ ยังกิจแห่งบรรพชติของตนให้สำาเร็จแล้ว
จึง (กลับ) ไปเมืองสาวตัถีอีก เพื่อประโยชน์แก่การเยี่ยมบุตรและภรรยาเหล่าน้ัน แล้วได้แสดงธรรมกถาแก่บุตร.
โส กมฺมฏฐฺานำ คเหตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต อตตฺโน ปพฺพชิตกจิฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา เตสำ ทสฺสนตฺถาย ปุน สาวตฺถึ คนฺตฺวา 
ปุตฺตสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ.

[บุตรและภรรยาออกบวชได้บรรลุพระอรหัต]

แม้บุตรน้ันออกบวชแล้ว.
โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ.

ก็แลครั้นบวชแล้ว ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัต.
ปพฺพชติฺวา จ ปน นจิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ฝ่ายภรรยาเก่าของภิกษุ (ผู้เป็นบิดา) น้ันคิดว่า 
“เราอยู่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใด, ชนเหล่าน้ันแม้ทั้งสองก็บวชแล้ว;  
บัดน้ี ประโยชน์อะไรของเราด้วยการครองเรือนเล่า? เราจกับวชละ” แล้วจึงออกบวชในสำานักนางภิกษุณี.
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ปุราณทตุิยิกาปิสฺส “เยสำ อตฺถาย อหำ ฆราวาสำ วเสยฺยำ, เต อุโภปิ ปพฺพชติา, อิทานิ เม กึ ฆราวาเสน, ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ 
นิกฺขมิตฺวา ภิกฺขุนีนำ สนฺติเก ปพพฺชิ.

ก็แล ครั้นบวชแล้วไม่นานเลยก็ได้บรรลพุระอรหัต.
ปพฺพชติฺวา จ ปน นจิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[พวกภกิษุสรรเสริญพระธรรมกิะ]

ภายหลังวันหน่ึง พวกภิกษุน่ังสนทนากันข้ึนในธรรมสภาวา่ “ผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมกิอุบาสก ออกบวช บรรลุพระอรหัตแล้ว 
ทั้งได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรและภรรยา ก็เพราะความที่ตนตั้งอยูใ่นธรรม.”
อเถกทวิสำ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฐฺาเปสุำ “อาวุโส ธมฺมิกอุปาสโก อตฺตโน ธมฺเม ปติฏฺฐิตตตฺา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตฺวา 
อรหตตฺำ ปตฺโต ปุตฺตทารสฺสาปิ ปติฏฺฐา ชาโต -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอ น่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ?”, 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี” แล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาวา่บัณฑิตไมพ่ึงปรารถนาความสำาเร็จเพราะเหตุแห่งตน (และ) ไมพ่ึงปรารถนาความสำาเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่น. 
แต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีธรรมเป็นที่พึงโดยแท้” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ปณฺฑิเตน นาม เนว อตตฺเหตุ น ปรสฺส เหตุ สมทิฺธิ อิจฺฉิตพพฺา, 
ธมฺมิเกเนว ปน ธมฺมปฺปฏิสรเณน ภวิตพฺพำ -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“บัณฑิตย่อมไมท่ำาบาป เพราะเหตุแห่งตน, 
ย่อมไม่ทำาบาป เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น, 
บัณฑิตไมพ่ึงปรารถนาบุตร, ไม่พึงปรารถนาทรัพย์ ไมพ่ึงปรารถนาแว่นแคว้น, 
(และ) ไมพ่ึงปรารถนาความสำาเร็จเพื่อตน โดยไม่เป็นธรรม, 
บัณฑิตน้ันพึงเป็นผู้มีศีล มีปัญญา ต้ังอยู่ในธรรม.”

“น อตตฺเหตุ น ปรสฺส เหตุ 
น ปุตฺตมจิฺเฉ น ธนำ น รฏฺฐำ
น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทธฺิมตตฺโน
ส สีลวา ปญฺญวา ธมฺมิโก สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น อตฺตเหตุ  ความว่า 
ธรรมดา บัณฑติ ย่อมไม่ทำาบาป เพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น.
ตตฺถ น อตฺตเหตุ -อติิ ปณฺฑิโต นาม อตฺตเหตุ วา ปรสฺส เหตุ วา ปาปํ น กโรติ.

บทว่า น ปุตฺตมิจฺเฉ  ความวา่ บัณฑิตไมพ่ึงปรารถนาบุตรหรือทรัพย์ หรือแว่นแคว้น ดว้ยกรรมอันลามก, 
บัณฑิตเมื่อปรารถนาแม้สิ่งเหล่าน้ัน ย่อมไม่ทำากรรมลามกเลย.
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น ปุตฺตมิจฺเฉ -อิติ ปุตฺตำ วา ธนำ วา รฏฺฐำ วา ปาปกมฺเมน น อิจฺเฉยฺย, เอตานิปิ อจิฺฉนฺโต ปาปกมฺมำ น กโรติเอว -อิติ อตฺโถ.

บทว่า สมิทฺธิมตฺตโน  ความว่า บัณฑิตไม่พึงปรารถนา แม้ความสำาเร็จเพื่อตน โดยไม่เป็นธรรม.
อธิบายว่า บัณฑติย่อมไม่ทำาบาป แม้เพราะเหตุแห่งความสำาเร็จ.
สมิทฺธิมตฺตโน -อติิ ยา อตตฺโน สมิทธฺิ ตำปิ อธมฺเมน น อิจฺเฉยฺย.  สมิทฺธกิารณาปิ ปาปํ น กโรติ -อติิ อตฺโถ.

บทว่า ส สีลวา  ความว่า บุคคลผู้เห็นปานน้ีน่ันแล พึงเป็นผู้มีศีล มีปัญญา และตั้งอยู่ในธรรม.  
อธิบายว่า ไมพ่ึงเป็นอย่างอื่น.
ส สีลวา -อิติ โย เอวรูโป ปุคฺคโล โส เอว สีลวา จ ปญฺญวา จ ธมฺมิโก จ สิยา.  น อญฺโญ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม จบ.
ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ.
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๑๐. เรื่องการฟังธรรม
๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการฟังธรรม ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ” เป็นต้น.
“อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมสฺสวนำ อารพฺภ กเถสิ.

[คนอาศัยภพแล้วติดภพมีมาก]

ดังได้สดับมา พวกมนุษย์ผู้อยู่ถนนสายเดียวกัน ในกรุงสาวตัถี เป็นผู้พร้อมเพรียงกัน 
ถวายทานโดยรวมกันเป็นคณะแล้ว ก็ให้ทำาการฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่ง, แต่ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนยันรุ่งได้; 
สาวตฺถิยำ กริ เอกวีถิวาสิโน มนุสฺสา สมคฺคา หุตฺวา คณพนฺเธน ทานำ ทตฺวา สพฺพรตตฺึ ธมฺมสฺสวนำ กาเรสุำ, 
สพพฺรตฺตึ ปน ธมฺมำ โสตุำ นาสกฺขึสุ, 

บางพวกเป็นผู้อาศัยความยินดใีนกามกก็ลับไปเรือนเสียก่อน,   
บางพวกเป็นผู้อาศัยโทสะไปแล้ว,  
แต่บางพวกง่วงงุนเต็มที น่ังสัปหงกอยู่ในที่น้ันน่ันเอง ไม่อาจจะฟังได้.
เอกจฺเจ กามรตินิสฺสิตา หุตฺวา ปุน เคหเมว คตา, 
เอกจฺเจ โทสนิสฺสติา หุตฺวา คตา, 
เอกจฺเจ ปน ถีนมิทฺธสมงฺคิโน หุตวฺา ตตฺเถว นิสีทติฺวา จปลายนฺตา โสตุำ นาสกฺขึสุ.

ในวันรุ่งข้ึน พวกภกิษุยังถ้อยคำาให้ตั้งข้ึนในโรงธรรมเจาะจงถึงเรื่องน้ัน.
ปุนทิวเส ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ อุทฺทิสฺส๑ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี” จึงตรัสวา่  
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาสัตว์เหล่าน้ี อาศัยภพ จึงข้องอยู่ในภพน่ันเอง โดยมาก,  (ส่วน) ผู้ถึงฝั่งมีจำานวนน้อย,” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว อิเม สตตฺา นาม เยภุยฺเยน ภวนิสฺสิตา ภเวสุเยว ลคฺคา วิหรนฺติ, ปารคามิโน นาม อปฺปกา -อติิ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

“บรรดามนุษย์ ชนผู้ถึงฝั่งมีจำานวนน้อย, 
ฝา่ยประชาชนนอกน้ีเลาะไปตามตลิ่งอย่างเดียว,   
กช็นเหล่าใดแล ประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่เรากล่าวชอบแล้ว,  
ชนเหล่าน้ันล่วงบ่วงมารที่ข้ามได้ยากนักแล้ว จักถึงฝั่ง.”

“อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน

๑ ม. ญตฺวา.
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อถายำ อติรา ปชา ตรีเมวานุธาวติ.
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺยำ สุทุตตฺรำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปกา คือ นิดหน่อย ได้แก่ ไม่มาก.
ตตฺถ อปฺปกา -อิติ โถกา น พหู.

บทว่า ปารคามิโน คือบรรลุพระนิพพาน.
ปารคามิโน -อิติ นิพฺพานคามิโน.

บาทพระคาถาว่า อถายํ อิตรา ปชา  ความว่า ฝ่ายประชาท่ีเหลือน้ีใด ย่อมเลาะไปตามริมตล่ิง คือ สักกายทิฏฐิ, น้ีแล มากนัก.
อถายํ อติรา ปชา -อติิ ยา ปนายำ อวเสสา ปชา สกฺกายทิฏฺฐิตรีเมวานุธาวติ, อยเมว พหุตรา -อิติ อตฺโถ.

บทว่า สมฺมทกฺขาเต คือตรัสโดยชอบ ได้แก่ตรัสถูกต้อง.
สมฺมทกฺขาเต -อติิ สมฺมา อกฺขาเต สุกถิเต.

บทว่า ธมฺเม คือ ในเทศนาธรรม.
ธมฺเม -อติิ เทสนาธมฺเม.

บทว่า ธมฺมานุวตตฺิโน  ความวา่ ประพฤติสมควรแก่ธรรม ด้วยสามารถแห่งการฟังธรรมน้ันแล้ว 
บำาเพ็ญปฏิปทาเหมาะแก่ธรรมน้ันแล้ว ทำามรรคผลให้แจ้ง.
ธมฺมานุวตตฺิโน -อติิ ตำ ธมฺมำ สุตวฺา ตทนุจฺฉวิกำ ปฏิปทำ ปูเรตวฺา มคฺคผลสจฺฉิกรณวเสน ธมฺมานุวตตฺิโน.

บทว่า ปารเมสฺสนฺติ  ความว่า ชนเหล่าน้ัน คอืเห็นปานน้ัน จักถึงฝั่งคือนิพพาน.
ปารเมสฺสนฺติ -อติิ เต เอวรูปา ชนา นิพพฺานปารำ คมิสฺสนฺติ.

บทว่า มจฺจุเธยฺยํ ได้แก่ วัฏฏะอันเป็นไปใน ๓ ภูมิ อันเป็นสถานที่อยู่อาศัยของมัจจุ กล่าวคือกิเลสมาร.
มจฺจุเธยฺยํ -อติิ กิเลสมารสงฺขาตสฺส มจฺจุสฺส นิวาสนฏฺฐานภตูำ เตภูมิกวฏฺฏำ.

บทว่า สุทุตฺตรํ  ความวา่ ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรม.
สุทุตฺตรํ -อิติ เย ชนา ธมฺมานุวตฺติโน เต เอตำ สุทุตฺตรำ ทุรติกฺกมำ มารเธยฺยำ ตริตฺวา อติกฺกมิตฺวา นิพฺพานปารำ คมิสฺสนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ชนเหล่าน้ันล่วงคอืเลยบ่วงมาร ที่ข้ามได้ยากนัก คือกา้วลว่งได้ยากนักแล้วน้ัน จักถึงฝั่งคือพระนิพพาน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องการฟังธรรม จบ.
ธมฺมสฺสวนวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๗๘ • ๑๑. เร่ืองภิกษุอาคันตุกะ • ๑๑. เร่ืองภิกษุอาคันตุกะ

๑๑. เรื่องภกิษุอาคันตุกะ
๑๑. อาคนฺตุกภกิฺขุวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุอาคันตุกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กณฺหำ ธมฺมำ วิปฺปหาย” 
เป็นต้น.
“กณฺหำ ธมฺมำ วิปฺปหาย -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อาคนฺตุกภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาตรสัเหมาะแก่ความประพฤติ]

ดังได้ทราบมาว่า ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป จำาพรรษาอยู่ในแคว้นโกศล ออกพรรษาแล้ว ปรกึษากันวา่ “จกัเฝ้าพระศาสดา” 
จึงไปยังพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ังอยู่ ณ ท่ีสุดแห่งหน่ึง. 
โกสลรฏฺเฐ กิร ปญฺจสตา ภิกฺขู วสฺสำ วสติฺวา วตฺุถวสฺสา “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสาม -อติิ เชตวนำ คนฺตฺวา 
สตฺถารำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

พระศาสดาทรงพิจารณาธรรมอันเป็นปฏิปักษ์แก่จริยาของพวกเธอ เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา เตสำ จริยปฏิปกฺขำ นิสาเมตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“บัณฑิตละธรรมดำา ออกจากอาลัย อาศัยธรรมอันหาอาลัยมิได้แล้ว 
ควรเจริญธรรมขาว, 
ละกามทั้งหลายแล้ว หมดความกังวล พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก 
อันเป็นที่ซ่ึงประชาชนยินดีได้ยาก, 
บัณฑิตควรทำาตนให้ผ่องแผ้ว จากเครื่องเศร้าหมอง.

“กณฺหำ ธมฺมำ วิปฺปหาย สุกฺกำ ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม วิเวเก ยตฺถ ทูรมำ
ตตฺราภริติมจิฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิญฺจโน 
ปริโยทเปยฺย อตฺตานำ จิตตฺเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต.

ชนเหล่าใด อบรมจติดีแล้วโดยชอบ ในองค์ธรรมแห่งความตรัสรู้,  (และ) 
ชนเหล่าใด ไม่ถือมั่น ยินดีในการละเลิกความถือมั่น,  
ชนเหล่าน้ันๆ เป็นพระขีณาสพ รุ่งเรือง ดับสนิทแล้วในโลก.”

เยสำ สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตตฺำ สุภาวิตำ 
อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา 
ขีณาสวา ชตุิมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพตุา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า กณฺหํ ธมฺมํ  ความวา่ ละ คือสละอกุศลธรรม ตา่งโดยเป็นกายทุจริตเป็นต้น.
ตตฺถ กณฺหํ ธมฺมํ -อติิ กายทุจฺจริตาทิเภทำ อกุสลธมฺมำ วิปฺปหาย ชหิตวฺา.
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สองบทว่า สุกกฺํ ภาเวถ  ความวา่ 
ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ควรเจริญธรรมขาว ตา่งโดยเป็นกายสุจริตเป็นต้น ตั้งแต่ออกบวช จนถึงอรหัตตมรรค.
สุกกฺํ ภาเวถ -อติิ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ อภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กายสุจริตาทิเภทำ สุกฺกำ ธมฺมำ ภาเวยฺย.

เจริญอยา่งไร?  คือ ออกจากอาลัย ปรารภธรรมอันหาอาลัยมิได้.
อธิบายว่า ธรรมเป็นเหตุให้อาลัย ตรัสเรียกว่าโอกะ.  ธรรมเป็นเหตุให้ไม่มีอาลัย ตรัสเรียกวา่ อโนกะ.
บัณฑิตออกจากธรรมเป็นเหตุให้อาลัยแล้ว เจาะจง คือปรารภพระนิพพาน กล่าวคือธรรมเป็นเหตุไม่มีอาลัย 
เมื่อปรารถนาพระนิพพานน้ัน ควรเจริญธรรมขาว.
กถำ?  โอกา อโนกมาคมฺม -อติิ  
“โอกำ วุจฺจติ อาลโย, อโนกำ วจฺุจติ อนาลโย, 
อาลยโต นิกฺขมิตวฺา อนาลยสงฺขาตำ นิพฺพานำ ปฏิจฺจ อารพฺภ ตำ ปตฺถยมาโน ภาเวยฺย -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ตตฺราภริติมิจฺเฉยฺย  ความวา่ 
พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก ท่ีนับวา่เป็นธรรมอันไม่มีอาลัย คือ พระนิพพาน ซ่ึงสัตว์เหล่าน้ันอภิรมย์ไดโ้ดยยาก.
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย -อติิ ยสฺมึ อนาลยสงฺขาเต วิเวเก นิพพฺาเน อิเมหิ สตฺเตหิ ทรูภิรมำ ตตรฺ อภริติมจิฺเฉยฺย.

สองบทว่า หิตฺวา กาเม  ความวา่ ละวัตถุกามและกิเลสกามแล้วเป็นผู้หมดความกังวล พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก.
หิตฺวา กาเม -อติิ วตฺถุกามกกฺิเลสกาเม หิตฺวา อกิญจฺโน หุตวฺา วิเวเก อภริติมิจฺเฉยฺย -อติิ อตฺโถ.

บทว่า จิตฺตเกลฺเสหิ  ความวา่ พึงทำาตนให้ขาวผ่อง คือให้บริสทุธิ์ จากนิวรณ์ ๕.
จิตฺตเกฺลเสหิ -อติิ ปญฺจนีวรเณหิ อตฺตานำ โวทาเปยฺย ปริโสเธยฺย -อิติ อตฺโถ.

บทว่า สมฺโพธิยงฺเคสุ ได้แก่ในธรรมเป็นองค์เครื่องตรัสรู้.
สมฺโพธิยงฺเคสุ -อิติ โพชฺฌงฺเคสุ.

บาทพระคาถาว่า สมฺมา จิตฺตํ สุภาวติํ  ความว่า (ชนเหล่าใด) อบรม คือเจริญจิตดว้ยดีแล้ว ตามเหตุ คือตามนัย.
สมฺมา จิตฺตํ สุภาวิตํ -อติิ เหตุนา นเยน จติฺตำ สุฏฐฺุ ภาวิตำ วฑฺฒิตำ.

บาทพระคาถาว่า อาทานปฏินิสฺสคฺเค  ความวา่ ความยดึถือ ตรัสเรียกวา่ ความถือมั่น, 
ชนเหล่าใด ไม่ถืออะไรๆ ดว้ยอุปาทาน ๔ ยินดีแล้วในการไม่ถือมั่น กล่าวคือการเลิกละความยึดถือน้ัน.
อาทานปฏินิสฺสคฺเค -อิติ อาทานำ วจฺุจติ คหณำ, 
ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคสงฺขาเต อคคฺหเณ จตูหิ อุปาทาเนหิ กิญจฺิ อนุปาทยิตวฺา เย รตา -อิติ อตฺโถ.

บทว่า ชุติมนฺโต  ความว่า 
ผู้มีอานุภาพ คอืผู้ยังธรรมตา่งขันธ์เป็นต้นให้รุ่งเรือง แล้วดำารงมั่นอยู่ ด้วยความรุ่งเรืองคือ ญาณอันกำากับด้วยอรหัตมรรค.
ชุติมนฺโต -อิติ อานุภาววนฺโต อรหตฺตมคฺคญาณชุติยา ขนฺธาทิเภเท ธมฺเม โชเตตฺวา ฐติา -อิติ อตฺโถ.

สองบทว่า เต โลเก เป็นต้น  ความวา่ 
ชนเหล่าชั้นชือ่ว่า ดับสนิทแล้ว ในขันธาทิโลกน้ี คือปรินิพพานแล้ว ดว้ยปรินิพพาน ๒ อย่าง คือ
“ดว้ยปรินิพพาน ที่ชื่อว่าสอุปาทิเสส เพราะกิเลสวัฏอันตนให้สิ้นไปแล้ว ต้ังแต่เวลาที่บรรลพุระอรหัต  และ
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ดว้ยปรินิพพาน ที่ชื่อว่าอนุปาทิเสส เพราะขันธวัฏอันตนให้สิ้นไปแล้ว ด้วยดับจริมจิต” 
คือถึงความบัญญัติไม่ได้ ดังประทีปหาเชื้อมิได้ ฉะน้ัน.
เต โลเก -อติิ  เต อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ปรินิพพฺุตา นาม 
อรหตตฺปฺปตตฺิโต ปฏฺฐาย กิเลสวฏฺฏสฺส เขปิตตฺตา สอุปาทิเสเสน 
จริมจิตตฺนิโรเธน ขนฺธวฏฺฏสฺส เขปิตตฺตา อนุปาทิเสเสน จ -อิติ ทฺวีหิ ปรินิพฺพาเนหิ ปรินิพพฺุตา 
อนุปาทาโน วิย ปทีโป อปณฺณตตฺิกภาวำ คตา -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ

เรื่องภิกษุอาคันตุกะ จบ.
อาคนฺตุกภกิฺขุวตฺถุ.

บัณฑิตวรรค วรรณา จบ.
ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐติา.

วรรคที่ ๖ จบ.
ฉฏฺโฐ วคโฺค.
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๗. อรหนัตวรรค วรรณนา
๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา 
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๑. เรื่องหมอชีวก
๑. ชีวกวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในสวนมะม่วงของหมอชีวก ทรงปรารภปัญหาอันหมอชีวกทูลถามแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“คตทธฺิโน” เป็นต้น.
“คตทธฺิโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ชวีกมพฺวเน วิหรนฺโต ชวีเกน ปุฏฺฐปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเทวทัตทําโลหิตุปบาทกรรม]

เรื่องหมอชีวก ท่านให้พิสดารในขันธกะแล้วแล.
ชีวกวตฺถุ ขนฺธเก๑ วิตฺถาริตเมว.

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พระเทวทัตเป็นผู้ร่วมคดิกับพระเจา้อชาตศัตรูข้ึนสู่เขาคชิฌกูฏ มีจติคิดร้าย คิดว่า 
“เราจกัปลงพระชนมพ์ระศาสดา” จึงกลิ้งหินลง.
เอกสฺมึ หิ สมเย เทวทตฺโต อชาตสตฺตุนา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา คิชฺฌกูฏำ อภิรุหิตฺวา ปทุฏฺฐจิตฺโต “สตฺถารำ วธิสฺสามิ -อิติ สิลำ ปวิชฺฌิ.

ยอดเขา ๒ ยอดรับหินน้ันไว้.
ตำ เทฺว ปพพฺตกูฏานิ สมฺปฏิจฺฉึสุ.

สะเก็ดซ่ึงแตกออกจากหินน้ัน กระเด็นไป กระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค ยังพระโลหิตให้ห้อแล้ว.
ตโต ภิชฺชติฺวา คตา ปปฺปฏิกา ภควโต ปาทำ อภิหนิตฺวา โลหิตำ อุปฺปาเทสิ.

เวทนากล้าเป็นไปแล้ว.
ภุสา เวทนา ปวตฺตึสุ.

[หมอชีวกทําการพยาบาลแผล]

ภิกษุทั้งหลายนำาพระศาสดาไปยังสวนมัททกุจฉิ.
ภิกฺขู สตฺถารำ มทฺทกุจฺฉึ นยึสุ.

พระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จ แม้จากสวนมัททกุจฉิน้ันไปยังสวนมะม่วงของหมอชวีก จึงตรัสว่า 
“เธอทั้งหลาย จงนำาเราไปในสวนมะม่วงของหมอชีวกน้ัน.”
สตฺถา ตโตปิ ชวีกมพฺวนำ คนฺตุกาโม “ตตฺถ มำ เนถ -อิติ อาห.

พวกภิกษุไดพ้าพระผู้มพีระภาคเจ้าไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกแล้ว.
ภิกฺขู ภควนฺตำ อาทาย ชีวกมพฺวนำ อคมำสุ.

หมอชีวกทราบเรื่องน้ัน ไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายเภสัชขนานที่ชะงัด เพื่อประโยชน์กำาชับแผล 
พันแผลเสร็จแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระศาสดาว่า 

๑ มหาวคฺค. ๕/๑๗๑.
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“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ประกอบเภสัชแก่มนุษย์ผู้หน่ึงภายในพระนคร,  
ข้าพระองค์จักไปยังสำานักของมนุษย์น้ันแล้ว จัก (กลับ) มาเฝ้า, 
เภสัชน้ีจงตั้งอยู่โดยนิยามที่ข้าพระองค์พันไว้น่ันแหละ จนกว่าข้าพระองคก์ลับมาเฝ้า.”
ชีวโก ตำ ปวตตฺึ ญตวฺา สตฺถุ สนฺตกิำ คนฺตวฺา วณปฏิกมฺมตฺถาย ติขิณเภสชฺชำ ทตวฺา วณำ พนฺธติฺวา สตฺถารำ เอตทโวจ 
“ภนฺเต มยา อนฺโตนคเร เอกสฺส มนุสฺสสฺส เภสชฺชำ กตำ, ตสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา อาคมิสฺสามิ, 
อิทำ เภสชฺชำ ยาว มมาคมนา พทฺธนิยาเมเนว ติฏฐฺตุ -อิติ.

เขาไปทำากจิที่ควรทำาแก่บุรุษน้ันแล้ว กลับมาในเวลาปิดประตู จึงไม่ทันประตู.
โส คนฺตฺวา ตสฺส ปุริสสฺส กตฺตพฺพกจิฺจำ กตฺวา ทวฺารำ ปิทหนเวลาย อาคจฺฉนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ.

ทีน้ัน เขาได้มีความวิตกอย่างน้ีวา่ “แย่จริง เราทำากรรมหนักเสียแล้ว, 
ที่เราถวายเภสัชอย่างชะงัด พันแผลที่พระบาทของพระตถาคตเจา้ ดจุคนสามัญ๑; เวลาน้ีเป็นเวลาแก้แผลน้ัน, 
เมื่อแผลน้ันอันเรายังไม่แก้, ความเรา่ร้อนในพระสรรีะของพระผู้มพีระภาคเจ้าจกัเกิดตลอดคืนยังรุ่ง.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อโห มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ, ยวฺาหำ อญฺญตรสฺส ปุริสสฺส วิย ตถาคตสฺส ปาเท ติขิณเภสชฺชำ ทตฺวา วณำ พนฺธึ, 
อยนฺตสฺส โมจนเวลา,  ตสฺมึ อมุจจฺมาเน, สพพฺรตฺตึ ภควโต สรีเร ปริฬาโห อุปฺปชฺชิสฺสติ -อติิ.

[แผลของพระศาสดาหายสนิท]

ขณะน้ัน พระศาสดาตรัสเรียกพระอานนทเถระมาเฝ้า รับสั่งว่า 
“อานนท์ หมอชวีกมาในวลาเย็นไม่ทันประตู, ก็เขาคดิวา่ ‘เวลาน้ีเป็นเวลาแก้แผล,’  เธอจงแก้แผลน้ัน.”
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตสิ 
“อานนฺท ชีวโก สายำ อาคจฺฉนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ,  ‘อยำ วณสฺส โมจนเวลาติ ปน จินฺเตสิ โมเจหิ นำ -อติิ.

พระเถระแก้แล้ว.
เถโร โมเจสิ.

แผลหายสนิท ดจุสะเกด็ไม้หลุดออกจากต้นไม้.
วโณ รุกฺขโต ฉลฺลิ วิย อปคโต.

[พระอรหันต์ไม่มีความเรา่ร้อนใจ]

หมอชีวกมายังสำานักพระศาสดาโดยเร็ว ภายในอรุณน่ันแล ทูลถามวา่ 
“พระเจ้าข้า ความเรา่ร้อนเกิดข้ึนในพระสรรีะของพระองค์หรือไม่?”.
ชีวโก อนฺโตอรุเณเยว สตฺถุ สนฺติกำ เวเคน อาคนฺตฺวา “กินฺนุ โข ภนฺเต สรีเร โว ปรฬิาโห อุปฺปนฺโน -อติิ ปุจฺฉิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ชวีก ความเรา่ร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบแล้ว ที่ควงไม้โพธิพฤกษ์น่ันแล” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “ตถาคตสฺส โข ชีวก โพธิมณฺเฑเยว สพพฺปริฬาหา วูปสนฺตา -อติิ อนุสนฺธึ ฆเฏตวฺา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

๑ อญฺญตรสฺส แปลว่า คนใดคนหนึ่ง.
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“ความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่ทา่นผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว หาความเศรา้โศกมิได้ 
หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ผู้ละกิเลสเครือ่งร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว.”

“คตทธฺิโน วิโสกสฺส วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
สพพฺคนฺถปฺปหีนสฺส ปริฬาโห น วิชชฺติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ คตทฺธิโน ได้แก่ ผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว.
ชื่อวา่ทางไกลมี ๒ อย่าง คือ ทางไกลคือกันดาร ทางไกลคือวัฏฏะ. 
ตตฺถ คตทฺธิโน -อิติ คตมคฺคสฺส.   “กนฺตารทฺธา วฏฺฏทฺธา -อติิ เทฺว อทฺธา นาม, 

บรรดาทางไกล ๒ อย่างน้ัน 
ผู้เดินทางกันดาร, ยังไม่ถึงที่ๆ ตนปรารถนาเพียงใด; กช็ื่อวา่ผู้เดินทางไกล (เรื่อยไป) เพียงน้ัน,  
แต่เมื่อทางไกลน้ันอันเขาถึงแล้ว ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้ว.
ฝ่ายสตัว์ทั้งหลายแม้ผู้อาศัยวัฏฏะ, ตนยังอยู่ในวัฏฏะเพียงใด; กช็ื่อวา่ ผู้เดินทางไกล (เรื่อยไป) เพียงน้ัน.
เตสุ กนฺตารำ ปฏิปนฺโน, ยาว อิจฺฉิตฏฺฐานำ น ปาปุณาติ, ตาว อทฺธิโก เอว,  ตสฺมึ ปน ปตฺเต คตทธฺา๑ นาม โหติ.
วฏฺฏสนฺนิสฺสิตาปิ สตฺตา, ยาว วฏฺเฏ วสนฺติ, ตาว อทฺธิกาเอว.

มีคำาถามสอดเข้ามาว่า เพราะเหตุไร?   แกว้่า เพราะความทีว่ัฏฏะอันตนยังให้สิ้นไปไม่ได้.
กสฺมา? วฏฺฏสฺส อเขปิตตตฺา.

แม้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ก็ชื่อวา่ผู้เดินทางไกลเหมือนกัน, 
ส่วนพระขีณาสพยังวัฏฏะให้สิ้นไปได้แล้วดำารงอยู่ ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้ว.
แก่พระขีณาสพน้ันผู้มีทางไกลอันถึงแล้ว.
โสตาปนฺนาทโยปิ อทฺธิกาเอว.  วฏฺฏำ ปน เขเปตฺวา ฐิโต ขีณาสโว คตทฺธา๒ นาม โหติ.   
ตสฺส คตทธฺิโน.

บทว่า วิโสกสสฺ คือ ชื่อวา่ผู้หาความเศร้าโศกมิได้ เพราะความทีค่วามเศรา้โศกมวีัฏฏะเป็นมูลปราศจากไปแล้ว.
วิโสกสสฺ -อิติ วฏฺฏมูลกสฺส โสกสฺส วิคตตฺตา วโิสกสฺส.

บาทพระคาถาว่า วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ คือผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมมีขันธ์เป็นต้นทั้งปวง.
วิปฺปมุตฺตสสฺ สพฺพธิ -อติิ สพฺเพสุ ขนฺธาทธิมฺเมสุ วิปฺปมุตฺตสฺส.

บาทพระคาถาว่า สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส คือ 
ชื่อวา่ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้ เพราะความที่กิเลสเครื่องร้อยรัด ๔ อยา่งอันตนละได้แล้ว.
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส -อติิ จตุนฺนำ คนฺถานำ ปหีนตตฺา สพพฺคนฺถปฺปหีนสฺส.

๑ ม. คตทฺธิ.
๒ ม. คตทฺธิ.
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บาทพระคาถาว่า ปริฬาโห น วิชฺชติ  ความวา่ ความเรา่ร้อนมี ๒ อย่าง คือ 
ความเร่าร้อนเป็นไปทางกายอยา่ง ๑   ความเรา่ร้อนเป็นไปทางจติอย่าง ๑.
ปริฬาโห น วิชฺชติ -อิติ ทุวิโธ ปริฬาโห กายิโก จ เจตสิโก จ. 

บรรดาความเร่าร้อน ๒ อย่างน้ัน 
ความเร่าร้อนเป็นไปทางกาย ซ่ึงเกิดข้ึนแก่พระขีณาสพ ด้วยสามารถแห่งผัสสะมีหนาวและร้อนเป็นต้น ยังไม่ดับเลย,  
หมอชีวกทูลถามหมายถึงความเร่าร้อนอันเป็นไปทางกายน้ัน. 
แต่พระศาสดาทรงพลิกแพลงพระเทศนา ดว้ยสามารถแห่งความเร่าร้อนอันเป็นไปทางจิต 
เพราะความที่พระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาวิธี เพราะความทีพ่ระองค์เป็นพระธรรมราชา จึงตรัสว่า 
“ชีวกผู้มีอายุ, ก็โดยปรมตัถ์ ความเร่าร้อน ย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพผู้เห็นปานน้ัน.”
เตสุ ขีณาสวสฺส สีตุณฺหาทิวเสน อุปฺปชฺชนฺโต กายิกปริฬาโห อนิพพฺุโตว.  ตำ สนฺธาย ชีวโก ปุจฺฉิ.

สตฺถา ปน ธมฺมราชตาย เทสนาวธิิกุสลตาย เจตสิกปริฬาหวเสน เทสนำ วินิวฏฺเฏนฺโต 
“อาวุโส ชวีก ปรมตฺเถน หิ เอวรูปสฺส ขีณาสวสฺส ปรฬิาโห น วิชฺชติ -อิติ อาห.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องหมอชีวก จบ.
ชีวกวตฺถุ.
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๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ
๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุยฺยุญฺชนฺติ” เป็นต้น.
“อุยฺยุญฺชนฺติ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า ผู้จะเสด็จจาริก]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึงพระศาสดาทรงจำาพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ 
“โดยกาลล่วงไปกึ่งเดือน เราจักหลีกไปสู่ที่จาริก.”
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ราชคเห วุตฺถวสฺโส “อฑฺฒมาสจจฺเยน จาริกำ ปกฺกมิสฺสามิ -อิติ ภิกฺขูนำ อาโรจาเปสิ.

ได้ยินวา่ การรับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ “บัดน้ีเราจกัหลีกไปสู่ที่จารกิโดยกาลล่วงไปกึ่งเดือน” ดังน้ี ด้วยประสงคว์่า 
“ภิกษุทั้งหลายจักทำากจิต่างๆ มีระบมบาตรและย้อมจีวรเป็นต้นของตนแล้ว จักไปตามสบาย ด้วยอาการอย่างน้ี”  
น้ีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุ.  
วตฺตำ กิเรตำ พุทธฺานำ ภิกฺขูหิ สทธฺึ จาริกำ จริตุกามานำ “เอวำ ภิกฺขู อตตฺโน ปตฺตปจนจวีรรชนาทีนิ กตวฺา สุขำ คมิสฺสนฺติ -อิติ 
“อิทานิ อฑฺฒมาสจฺจเยน จาริกำ ปกฺกมิสฺสามิ -อิติ ภิกฺขูนำ อาโรจาปนำ.

ก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกำาลังทำากจิตา่งๆ มรีะบมบาตรเป็นต้นของตนอยู่, แม้พระมหากัสสปเถระ ก็ซักจีวรทั้งหลายแล้ว.
ภิกฺขูสุ ปน อตตฺโน ปตฺตปจนาทีนิ กโรนฺเตสุ, มหากสฺสปตฺเถโรปิ จีวรานิ โธวิ.

[พวกภกิษุวา่ พระเถระละญาติและอุปัฏฐากไปไม่ได้]

พวกภิกษุยกโทษว่า “เพราะเหตุไร พระเถระจึงซักจีวร?” 
ในพระนครน้ี ท้ังภายใน และภายนอก มีมนุษย์อาศัยอยู่ ๑๘ โกฏิ:
บรรดามนุษย์เหล่าน้ัน พวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระ, พวกน้ันเป็นอุปัฏฐาก,  พวกใดไม่เป็นอุปัฏฐาก, พวกน้ันเป็นญาติ;  
ชนเหล่าน้ัน ย่อมทำาความนับถือ (และ) สักการะแก่พระเถระดว้ยปัจจัย ๔;  
พระเถระน้ัน จกัละอุปการะมีประมาณเท่าน้ัน ไป ณ ที่ไหนได้;  แม้หากพึงไปได้, กจ็ักไม่ไปเลยจากซอกชื่อมาปมาทะ.
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “เถโร กสฺมา จวีรานิ โธวติ,  อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏฺฐารส มนุสฺสโกฏโิย วสนฺติ,  
ตตฺถ เย เถรสฺส น ญาตกา เต อุปฏฺฐากา, เย น อุปฏฺฐากา เต ญาตกา,  เถรสฺส จตูหิ ปจฺจเยหิ สมฺมานำ สกกฺารำ กโรนฺติ,  
เอตฺตกำ อุปการำ ปหาย เอส กหำ คมิสฺสติ, สเจปิ คจฺเฉยฺย, มาปมาทกนฺทรโต ปรำ น คจฺฉิสฺสติ -อติิ.

ดังได้สดับมา พระศาสดาเสด็จถึงซอกใดแล้ว ย่อมตรัสบอกภิกษุทั้งหลายผู้ควรที่พระองค์ให้พึงกลับอีกว่า 
“เธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ที่น้ี, อยา่ประมาท.”  ซอกน้ันชาวโลกเรียกวา่ “ซอกมาปมาทะ” 
คำาน้ัน ภกิษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกมาปมาทะน้ัน.
สตฺถา กิร ยำ กนฺทรำ ปตวฺา ปุน นิวตฺเตตพฺพยตฺุตเก ภิกฺขู “ตุมฺเห อิโต ปฏินิวตตฺถ, มา ปมชฺชิตฺถ -อติิ วเทติ, 
สา๑ “มาปมาทกนฺทรา -อิติ วุจจฺติ ตำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

๑ สี. ตสฺมา.
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[รับสั่งให้พระมหากัสสปะกลับ]

แม้พระศาสดาเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกพลางทรงดำาริวา่ 
“ในนครน้ี ท้ังภายใน ทั้งภายนอก มีมนุษย์อยู่ ๑๘ โกฏิ, 
การที่ภิกษุจะต้องไปในที่ทำาการมงคลและอวมงคลของมนุษย์ทั้งหลาย มีอยู่, เราไม่อาจทำาวิหารให้เปล่าได้,
เราจกัให้ใครหนอแลกลับ.”
สตฺถาปิ จาริกำ ปกฺกมนฺโต จินฺเตสิ “อิมสฺมึ นคเร อนฺโต จ พหิ จ อฏฐฺารส มนุสฺสโกฏิโย วสนฺติ, 
มนุสฺสานำ มงฺคลามงฺคลฏฺฐาเนสุ ภิกฺขูหิ คนฺตพฺพำ โหติ, น สกฺกา วิหารำ ตุจฺฉำ กาตุำ, กนฺนุ โข นิวตฺตาเปสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระองค์ได้ทรงมพีระปรวิิตกอยา่งน้ีว่า 
“ก็พวกมนุษย์เหล่าน้ัน เป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปัฏฐากของกัสสปะ, เราควรให้กัสสปะกลับ.”
อถสฺส เอตทโหสิ “กสฺสปสฺส เจเต มนุสฺสา ญาตกา จ อุปฏฺฐากา จ, กสฺสปํ นิวตฺเตตุำ วฏฺฏติ -อติิ.

พระองค์ตรัสกะพระเถระว่า 
“กัสสปะ เราไม่อาจทำาวิหารให้เปล่าได้, ความต้องการด้วยภิกษุ ในที่ทำามงคลและอวมงคลทั้งหลาย ของพวกมนุษย์ มีอยู่, 
เธอกับบริษัทของตน จงกลับเถิด.”
โส เถรำ อาห “กสฺสป น สกฺกา วิหารำ ตุจฺฉำ กาตุำ, มนุสฺสานำ มงฺคลามงฺคลฏฺฐาเนสุ ภิกฺขูหิ อตฺโถ โหติ, 
ตวฺำ อตตฺโน ปริสาย สทธฺึ นิวตฺตสฺสุ -อติิ.

พระเถระทูลรับว่า “ดีละ พระเจ้าข้า” แล้วพาบริษัทกลับ.
“สาธุ ภนฺเต -อติิ เถโร ปริสำ อาทาย นิวตฺติ.

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา่ “ผู้มีอายทุั้งหลาย พวกทา่นเห็นไหมละ, พวกเราพูดประเดี๋ยวน้ีเองมิใช่หรือ? 
คำาทีพ่วกเราพดูวา่ ‘เพราะเหตุไร พระมหากัสสปะจึงซักจีวร? ท่านจกัไม่ไปกับพระศาสดา.’ ดังน้ีน่ันแล เกิด (เป็นจริง) แล้ว.”
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ทิฏฺฐำ โว อาวโุส, นนุ อทิาเนว อมฺเหหิ วุตตฺำ, 
‘มหากสฺสโป กสฺมา จีวรานิ โธวติ, น โส สตฺถารา สทฺธึ คมิสฺสตตีิ ยำ อมฺเหหิ วตฺุตำ, ตเทว ชาตำ -อติิ.

[ทรงช้ีแจงเหตุท่ีพระมหากัสสปะกลับ]
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พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของพวกภกิษุแล้วเสด็จกลับประทับยืน ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวชื่ออะไรกันน่ัน?”.
สตฺถา ภกิฺขูนำ กถำ สุตฺวา นิวตฺตติฺวา ฐิโต อาห “ภิกฺขเว กินฺนาเมตำ กเถถ -อติิ.

ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “พวกข้าพระองค์ กล่าวปรารภพระมหากัสสปเถระ พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว 
กราบทูลเรื่องราวทั้งหมด ตามแนวความทีต่นกล่าวแล้วน่ันแล.
“มหากสฺสปตฺเถรำ อารพฺภ กเถม ภนฺเต -อิติ อตตฺนา กถิตนิยาเมเนว สพฺพำ อาโรเจสุำ.

พระศาสดาทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าว (หา) กัสสปะว่า ‘ข้องในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลาย,’ 
(แต่ความจริง) เธอกลับแล้ว ดว้ยทำาในใจว่า ‘เราจักทำาตามคำาของเรา (ตถาคต)’.
ก็กัสสปะน่ัน แม้ในกาลก่อน เมื่อจะทำาความปรารถนาน่ันแล ก็ได้ทำาความปรารถนาว่า 
‘เราพึงเป็นผู้ไม่ข้องในปัจจัย ๔ มีอุปมาดั่งพระจันทร์ สามารถเข้าสูต่ระกูลทั้งหลายได้,’ 
กัสสปะน่ัน ไม่มคีวามข้องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลาย; 
เราเมื่อจะกลา่วข้อปฏิบัติอันเปรียบดว้ยพระจันทร์ และข้อปฏิบัติแห่งวงศ์ของพระอริยะ ก็กลา่วอ้างกัสสปะให้เป็นต้น.”
ตำ สุตฺวา สตฺถา๑ “ภิกฺขเว ตุมฺเห กสฺสปํ ‘กุเลสุ เจว ปจฺจเยสุ จ ลคฺโคติ วเทถ, โส ‘มม วจนำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต, 
เอโส หิ ปุพฺเพปิ ปตฺถนำ กโรนฺโตเยว ‘จตูสุ ปจฺจเยสุ อลคฺโค  จนฺโทปโม หุตฺวา กุลานิ อุปสงฺกมิตุำ สมตฺโถ ภเวยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ, 
นตฺเถตสฺส กุเลสุ วา ปจฺจเยสุ วา สงฺโค, อหำ จนฺโทปมปฺปฏิปทญฺเจว อริยวำสปฺปฏิปทญฺจ กเถนฺโต กสฺสปํ อาทึ กตฺวา กเถสึ -อิติ.

[พระศาสดาตรสับุรพจริตของพระเถระ]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่า “ก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไร? พระเจ้าข้า “
ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต กทา ปน เถเรน ปตฺถนา ฐปิตา -อิติ.

พระศาสดา. พวกเธอประสงคจ์ะฟังหรือ? ภิกษุทั้งหลาย.
“โสตุกามตฺถ ภิกฺขเว -อิติ.

พวกภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา ตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแห่งแสนกัปแต่กัปน้ี พระพุทธเจา้ พระนามว่าปทุมุตตระ 
ทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก” ดังน้ีแล้ว ตรัสความประพฤตใินกาลก่อนของพระเถระทั้งหมด 
ตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไวใ้นกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ.
สตฺถา เตสำ “ภิกฺขเว อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปทุมุตตฺโร นาม พุทฺโธ โลเก อทุปาทิ -อิติ วตวฺา 
ปทุมุตฺตรพุทธฺกาเล เตน ฐปิตำ ปตฺถนำ อาทึ กตวฺา สพพฺำ เถรสฺส ปุพฺพจรติำ กเถสิ.

บุรพจติน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารยใ์ห้พิสดารแล้ว ในพระบาลีอันแสดงประวัติของพระเถระน้ันแล.
ตำ เถรปาลิยำ วิตฺถาริตเมว.

๑ ม. น -อิติ อตฺถิ.
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[ตรัสเปรียบพระเถระด้วยพญาหงษ์]

ก็พระศาสดาครั้นตรัสบุรพจติของพระเถระน้ีให้พิสดารแล้วจึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะอยา่งน้ีแล เราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์ และข้อปฏิบัติแห่งวงศ์ของพระอริยะ 
อ้างเอากัสสปะบุตรของเราให้เป็นต้น,  ชื่อว่าความข้องในปัจจัยกด็ี ตระกูลกด็ี วิหารกด็ี บริเวณก็ดี ย่อมไม่มีแก่บุตรของเรา,  
บุตรของเราไม่ข้องในอะไรๆ เลย  เหมือนพญาหงษ์ ร่อนลงในเปือกตม เที่ยวไปในเปือกตมน้ันแล้ว ก็บินไปฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ปน อิมำ เถรสฺส ปุพฺพจริตำ วติฺถาเรตฺวา 
“อิติ โข ภกิฺขเว อหำ จนฺโทปมปฺปฏิปทญฺเจว อริยวำสปฺปฏิปทญฺจ มม ปุตตฺำ กสฺสปํ อาทึ กตฺวา กเถสึ, 
มม ปุตฺตสฺส ปจฺจเยสุ วา กุเลสุ วา วิหาเรสุ วา ปริเวเณสุ วา สงฺโค นาม นตฺถิ, 
ปลฺลเล โอตรติฺวา ตตฺถ จรติฺวา คจฺฉนฺโต ราชหำโส วิย กตฺถจิ อลคฺโคเยว มม ปุตฺโต -อติิ 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ทา่นผู้มีสติ ย่อมออก๑, ท่านย่อมไม่ยินดใีนที่อยู่; ทา่นละความห่วงใยเสีย๒ 
เหมือนฝูงหงษ์ละเปือกตมไปฉะน้ี “

“อุยฺยุญฺชนฺติ สตีมนฺโต  น นิเกเต รมนฺติ เต 
หำสาว ปลฺลลำ หิตฺวา โอกโมกำ ชหนฺติ เต -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อุยยฺุญฺชนฺติ สตีมนฺโต  ความว่า 
ท่านผู้ถึงความไพบูลย์แห่งสติ คือวา่ท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ย่อมขวนขวาย๓ 
คือ รำ่าอยูใ่นคุณอันตนแทงตลอดแลว้ มีฌานและวิปัสสนาเป็นต้น 
ดว้ยนึกถึง ด้วยเข้าสมาบัติ ด้วยออกจากสมาบัติ ด้วยตั้งใจอยูใ่นสมาบัติ และดว้ยพิจารณาถึง.
ตตฺถ อุยยฺุญฺชนฺติ สตีมนฺโต -อิติ สติเวปุลฺลปฺปตตฺา ขีณาสวา 
อตตฺนา ปฏิวิทธฺคุเณสุ ฌานวิปสฺสนาทีสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏฐฺานาธิฏฺฐานปฺปจฺจเวกฺขณาหิ อุยฺยุญฺชนฺติ ฆเฏนฺติ.

บาทพระคาถาว่า น นิเกเต รมนฺติ เต คือชือ่ว่าความยินดีในที่ห่วงของท่าน ย่อมไม่มี.
น นิเกเต รมนฺติ เต -อติิ เตสำ อาลเย รติ นาม นตฺถิ.

๑ ยุชธาตุ มีอุเป็นบทหน้า แปลว่าออก คือไม่ได้อยู่กับท่ี เช่นคำาว่า “อุยฺยตฺุตำ เสนำ ทสฺสนาย คจฺเฉยยฺ พึงเป็นไปเพื่อดูกองทัพอันยกไปแล้ว และ
คำาว่า อุยฺโยคมุเข ปติฏฺฐสิ” ท่านตั้งอยู่ในทางแห่งการออก (จากโลก) หรือ ในปากแห่งมรณะ  
“อุยยฺุญฺชนฺติ” ในคาถานี้ หมายความอย่างนี้เหมือนกัน   ในบทต่อๆ ไป จึงกล่าวว่า ไม่ยินดีในท่ีอยู่ ละความห่วงใยในท่ีอยู่เสียได้   อธิบาย
ว่า พวกพระก่อนๆ ไม่ได้อยู่เป็นท่ี ไม่ใช่ผู้ติดถิ่น เป็นผู้เท่ียวจาริกโดยปกติ.   แต่พระอรรถกถาจารย์เข้าใจบท อุยยฺุตโต ท่ีแปลว่า ออก กับ
บท อุยฺยุตโต ท่ีแปลว่าเพียรหรือขวนขวายเป็นอย่างเดียวกัน จึงแก้อรรถแห่งบทนี้ไปข้างเพียร.  
บทหลังท่ีแปลว่าเพยีรนั้น ยมธาตุ มีอุเป็นบทหน้า ลบท่ีสุดธาตุแล้วไม่ซ้อน “ต” เช่น นิยโต ท่ีแปลว่าแน่หรือเท่ียง กล่าวคือกำาหนดได้  ส่วน 
ยุชธาตุ ลบท่ีสุดแล้วซ้อน “ต” เช่น “ภุตฺตำ” ท่ีแปลว่ากินแล้ว.

๒ บทว่า “โอกโมกำ” ท่ีแปลว่า อาลัยดังนำ้านั้น ไม่ได้แกภ่าษา ใช้ ๒ คำาซำ้านัน้ เพื่อให้ความแรง เช่นในภาษาไทยว่า ห่วงใย พัวพนั เสียดม
เสียดาย เสียดายตายอยาก.

๓ แปลผิด ตามความเข้าใจของพระอรรถกถาจารย์ ไม่เช่นนั้น บทไขจะเถียงกัน.
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บทว่า หํสาว น้ี เป็นแง่แห่งเทศนา. 
หํสาว -อติิ เทสนาสีสเมตำ.

ก็น้ีความอธิบายในคำาน้ีว่า: 
ฝูงนกถือเอาเหยื่อของตน ในเปือกตมอันบริบูรณ์ดว้ยเหยื่อแล้ว 
ในเวลาไป ไม่ทำาความห่วงสักหน่อยในที่น้ันว่า 
“นำ้าของเรา, ดอกประทุมของเรา, ดอกอุบลของเรา, ดอกบุณฑริกของเรา, หญ้าของเรา” 
หาความเสียดายมิได้เทียว ละประเทศน้ัน บินเล่นไปในอากาศ ฉันใด: 
พระขีณาสพทั้งหลายน่ัน ก็ฉันน้ันแล แม้อยู่ในทีใ่ดที่หน่ึง ไม่ข้องแล้วในสกุลเป็นต้นเทียวอยู่แล้ว 
แม้ในคราวไป ละที่น้ันไปอยู่ หาความห่วงหาความเสียดายวา่ 
“วิหารของเรา, บริเวณของเรา, อุปัฏฐากของเรา” มิได้เทียว ไปอยู่.
อยมฺปเนตฺถ อตโฺถ:
ยถา โคจรสมฺปนฺเน ปลฺลเล สกุณา อตตฺโน โคจรำ คเหตฺวา คมนกาเล “มม อุทกำ, มม ปทุมำ, มม อุปฺปลำ, มม ปุณฺฑรีกำ, มม ติณำ 
-อติิ ตสฺมึ ฐาเน กญฺจิ๑ อาลยำ อกตวฺา อนเปกฺขาว ตำ ปเทสำ ปหาย อุปฺปตติฺวา อากาเส กฬีมานา คจฺฉนฺติ, 
เอวเมเต ขีณาสวา ยตฺถ กตฺถจิ วิหรนฺตาปิ กุลาทีสุ อลคฺคาเอว วิหริตวฺา คมนสมเยปิ ตำ ฐานำ ปหาย คจฺฉนฺตา 
“มม วิหาโร, มม ปริเวณำ, มม อุปฏฺฐากา -อิติ อนาลยา อนเปกฺขาว คจฺฉนฺติ.

บทว่า โอกโมกํ คือ อาลัย,  ความว่า ละความห่วงทั้งปวงเสีย.
โอกโมกํ -อติิ อาลยำ สพฺพาลยำ ปริจฺจชนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระมหากัสสปเถระ จบ.
มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. กิสฺมึจิ.
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๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภท่านเพฬัฏฐสีสะ๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เยสำ สนฺนีจโย นตฺถิ” เป็นต้น.
“เยสำ สนฺนิจโย นตฺถิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตำ เพฬฏฺฐสีสำ อารพฺภ กเถสิ.

[ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท]

ดังได้สดับมา ทา่นน้ันเที่ยวบิณฑบาตถนนหน่ึง ภายในบ้าน ทำาภัตกิจแล้ว เที่ยวถนนอื่นอีก ถือเอาข้าวตาก นำาไปวิหารเก็บไว้ 
คิดเห็นว่า “ข้ึนชื่อวา่การเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตรำ่าไป เป็นทุกข์๒” ยังวันเล็กน้อยให้ล่วงไป ด้วยสุขในฌานแล้ว, 
เมื่อต้องการดว้ยอาหารมีข้ึน, ย่อมฉันข้าวตากน้ัน.
โส กริายสฺมา อนฺโตคาเม เอกำ วีถึ ปิณฺฑาย จริตวฺา ภตตฺกิจฺจำ กตวฺา ปุน อปรำ วีถึ จริตวฺา สุกฺขำ กรูำ อาทาย วิหารำ หริตวฺา 
ปฏิสาเมตฺวา “นิพทธฺำ ปิณฺฑปาตปริเยสนนฺนาม ทุกฺขำ -อิติ กติปาหำ ฌานสุเขน วีตินาเมตฺวา, อาหาเรน อตฺเถ สติ, ตำ ปริภุญฺชติ.

พวกภิกษุรู้เข้า ติเตียนแล้ว ทูลความน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.
ภิกฺขู ญตวฺา อุชฺฌายติฺวา ตมตฺถำ ภควโต อาโรเจสุำ.

พระศาสดาแม้ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เว้นการสั่งสมตอ่ไปในเพราะเหตุน้ันแล้ว 
ก็ต่อเมื่อจะทรงประกาศความหาโทษมิได้แห่งพระเถระ เพราะการเก็บอาหารน้ัน 
อันพระเถระอาศัยความมกัน้อย ทำาเมื่อยังมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบท 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา เอตสฺมึ นิทาเน อายตึ สนฺนิธกิารำ ปริวชฺชนตฺถาย ภกิฺขูนำ สกิฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวาปิ, เถเรน ปน อปฺปญฺญตฺเต สิกฺขาปเท, 
อปฺปิจฺฉตำ นิสฺสาย กตตตฺา ตสฺส โทสาภาวำ ปกาเสนฺโต อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“คติของชนทั้งหลายผู้หาสั่งสมมิได้, ผู้กำาหนดรู้โภชนะ, 
มีสุญญตวิโมกข์ และอนิมิตตวิโมกข์เป็นอารมณ์, ไปตามยาก 
เหมือนทางไปของฝูงนกในอากาศฉะน้ัน.”

“เยสำ สนฺนิจโย นตฺถิ เย ปริญฺญาตโภชนา
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ วิโมกฺโข เยส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตานำ คติ เตสำ ทรุนฺวยา -อติิ.

๑ บทว่า อายสฺมา แปลตามพยญัชนะว่า ผู้มีอายุ แตต่ามอรรถไม่ได้หมายว่า สูงอายุ เป็นท่ีพวกภิกษุใช้เรียกกนัเองโดยโวหารเคารพ 
จึงแปลว่า “ท่าน”

๒ บทว่าเป็นทุกข์นี้ ในภาษาไทยใช้เหมือนภาษามคธ คือกล่าวเหตุอย่างหนึ่ง กล่าวผลอย่างหนึ่ง.  ในท่ีนี้กล่าวเหตุ เคยแปลว่า 
นำามาซึ่งทุกข์ หรือยังทุกข์ให้เกิด   แปลไว้เท่าศัพท์เพื่อจะให้ได้แกภ่าษา.
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บรรดาบทเหล่าน้ัน ในบทว่า สนฺนิจโย๑ สั่งสมมี ๒ อย่าง คือ สั่งสมกรรม ๑ สั่งสมปัจจัย ๑; 
ในการสั่งสม ๒ อย่างน้ัน กรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ชื่อวา่สั่งสมกรรม, ปัจจัย ๔ ชื่อว่าสั่งสมปัจจัย.
ตตฺถ สนฺนิจโย -อติิ  เทฺว สนฺนิจยา กมฺมสนฺนิจโย จ ปจฺจยสนฺนิจโย จ.
เตสุ กุสลากุสลกมฺมำ กมฺมสนฺนิจโย นาม, จตฺตาโร ปจฺจยา ปจฺจยสนฺนิจโย นาม.

ในการสั่งสม ๒ อย่างน้ัน 
สั่งสมปัจจัยย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้อยู่ในวิหาร เก็บนำ้าอ้อยก้อนหน่ึง เนยใสสักเท่าเสี้ยวที่ ๔ และข้าวสารทะนาน๒ หน่ึงไว้, 
[แต่] ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เก็บไว้ยิ่งกว่าน้ัน;   
สั่งสม ๒ อย่างน้ี ของชนเหล่าใดไม่มี.
ตตฺถ  วิหาเร วสนฺตสฺส ภิกฺขุโน เอกำ คฬุปิณฺฑกำ จตุพฺภาคมตตฺำ สปฺปึ เอกญจฺ ตณฺฑุลนาฬึ ฐเปนฺตสฺส ปจฺจยสนฺนิจโย นตฺถิ, 
ตโต อตฺุตรึ โหติ, 
เยสำ อยำ ทวุิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ.

บทว่า ปริญฺญาตโภชนา คือ กำาหนดรู้โภชนะดว้ยปริญญา ๓.
ปริญฺญาตโภชนา -อิติ ตีหิ ปริญฺญาหิ ปริญฺญาตโภชนา.

ก็การรู้โภชนะมีข้าวต้มเป็นต้น โดยความเป็นข้าวต้มเป็นต้น ช่ือว่า ญาตปริญญา (กำาหนดรูด้้วยการรู้อยู่แล้ว), 
ส่วนการกำาหนดรู้โภชนะ ด้วยอำานาจสำาคัญเห็นในอาหารปฏิกูล ชือ่ว่า ตรีณปริญญา (กำาหนดรูด้้วยการไตรต่รอง).
ญาณเป็นเหตุถอนความกำาหนัดด้วยอำานาจความพอใจในโภชนาหาร๓ออกเสีย ช่ือว่า ปหานปริญญา (กำาหนดรู้ด้วยการละเสีย);
ชนเหล่าใด กำาหนดรูโ้ภชนะด้วยปริญญา ๓ น้ี.
ยาคุอาทีนำ หิ ยาคุภาวาทิชานนำ ญาตปริญฺญา, 
อาหาเร ปฏิกูลสญฺญาวเสน ปน โภชนสฺส ปรชิานนำ ตรีณปริญฺญา 
กวฬิงฺการาหาเร ฉนฺทราคาปกฑฺฒนญาณำ ปหานปริญฺญา. 
อิมาหิ ตีหิ ปริญฺญาหิ เย ปริญฺญาตโภชนา.

ในบาทพระคาถาว่า สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ น้ี 
แม้อัปปณิหิตวิโมกข์ ก็ทรงถือเอาดว้ยแท้. เหตวุ่า บทเหล่าน้ันทั้ง ๓ เป็นชื่อแห่งพระนิพพานน่ันแล. 
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ -อติิ เอตฺถ อปฺปณิหิตวิโมกฺโขปิ คหิโตเยว.  ตีณิปิ เหตานิ นิพฺพานสฺเสว นามานิ.

๑ บทว่า “สนฺนิจโย” ในคาถา ควรเป็นภาววาจก ท่ีแปลว่า กิริยาส่ังสม การส่ังสม พระอรรถกถาจารย์แก้สันนิจยะ ๒ เอาตัวกรรมและปัจจัย 
คือ อามิสเองเป็นสันนิจยะ  เช่นนี้ สันนิจยะเป็นกรรมวาจกไป ท่ีแปลว่า ส่ิงอันจะพึงส่ังสม.  ในท่ีนี้ แปลตามความ ถึงคราวแก้ ก็ปล่อยไป
ตามอรรถกถา.

๒ บทว่า “เอกญฺจ ตณฺฑุลนาฬึ” แปลว่าทะนานแห่งข้าวสารอันหนึ่งนั้น ไม่ได้หมายเอาทะนานสำาหรับตวงข้าว   ศพัท์ว่า “นาฬี” บอก
ประมาณแห่งข้าวสาร จึงแปลว่าข้าวสารทะนานหนึ่ง เพื่อให้ถูกแห่งภาษาไทย

๓ อย่างอ่ืนนอกจากของกิน ก็จัดเป็นอาหารมีอยู่ ในท่ีนี้จะให้รู้ชัดว่า อาหารนั้นของกิน พระอรรถกถาจารย์จึงใช้ศัพท์ว่า กวฬิงการาหาร   ถ้า
จะใช้โภชนะก็เท่ากัน ศัพท์นีแ้ปลตามพยญัชนะว่า อาหารท่ีทำาให้เป็นคำาได้ เป็นปฏิปักษ์ต่ออาหารอย่างอ่ืนมีผัสสะเป็นต้น ท่ีทำาให้เป็นคำาไม่
ได้ ตามอรรถหมายประเภทของอาหารเท่านั้น จึงแปลไว้ว่าโภชนาหาร ตามนยิมในภาษาไทย.
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จริงอยู่ พระนิพพาน ท่านกล่าววา่สุญญตวิโมกข์ เหตวุ่า ว่าง เพราะไม่มีแห่งราคะโทสะโมหะ และพ้นจากราคะโทสะโมหะน้ัน,
พระนิพพานน้ัน ท่านกลา่วว่า อนิมิตตวิโมกข์ เหตุว่า หานิมิตมิได้ เพราะไม่มีแห่งนิมิตมรีาคะเป็นต้น และพ้นแล้วจากนิมิต
เหล่าน้ัน, 
อน่ึง ทา่นกล่าวว่า อัปปณิหิตวโิมกข์ เหตวุ่า มิได้ตั้งอยู่ เพราะไม่มี แห่งปณิธคิือกิเลสเป็นเหตุตั้งอยู่มรีาคะเป็นต้น 
และพ้นแล้วจากปณิธิเหล่าน้ัน. 
นิพพฺานำ หิ ราคโทสโมหานำ อภาเวน สุญฺญำ๑  เตหิ จ วิมตฺุตำ -อิติ สุญฺญโต วิโมกฺโข, 
ตำ ราคาทินิมิตตฺานำ อภาเวน อนิมติฺตำ  เตหิ จ วิมุตตฺำ -อิติ อนิมิตฺโต วิโมกฺโข, 
ราคาทิปฺปณิธีนำ ปน อภาเวน อปฺปณิหิตำ  เตหิ จ วิมุตตฺำ -อิติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโข -อติิ วุจฺจติ.

วิโมกข์ ๓ อย่างน้ี เป็นอารมณ์ของชนเหล่าใด ผู้ทำาพระนิพพานน้ันให้เป็นอารมณ์ 
ดว้ยอำานาจเข้าสมาบัติสัมปยุตตด้วยผลจิตอยู่.
ผลสมาปตฺตวิเสน ตำ อารมฺมณำ กตฺวา วิหรนฺตานำ อยำ ตวิิโธ วิโมกฺโข เยสำ โคจโร.

บาทพระคาถาว่า คติ เตสํ ทุรนฺวยา  ความวา่ 
เหมือนอย่างว่า ทางไปของฝูงนกผู้ไปแล้วโดยอากาศไปตามยาก คือไม่อาจจะรู้ เพราะไม่เห็นรอยเทา้ ฉันใด; 
คติของชนทั้งหลาย ผู้มิได้สั่งสม ๒ อย่างน้ี ผู้กำาหนดรู้โภชนะดว้ยปริญญา ๓ น้ี 
และผู้มีวิโมกข์มีประการอันกล่าวแล้วน้ีเป็นอารมณ์ ก็ไปตามยาก  คือไม่อาจบัญญัติ เพราะไม่ปรากฏแห่งการไปวา่ 
“ไปแล้ว ในส่วน ๕ น้ีคือ ‘ภพ ๓ กำาเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐติิ ๗ สัตตาวาส ๙’ โดยส่วนชื่อน้ีๆ” ฉันน้ันแล.
คติ เตสํ ทุรนฺวยา -อิติ ยถา นาม อากาเสน คตานำ สกุณานำ ปทนิกฺเขปสฺส อทสฺสเนน คติ ทรุนฺวยา น สกฺกา ญาตุำ 
เอวเมว เยสำ อยำ ทุวิโธ สนฺนิจโย นตฺถิ, อิมาหิ จ ตีหิ ปรญิฺญาหิ ปริญฺญาตโภชนา, เยสญฺจ อยำ วุตตฺปฺปกาโร วิโมกฺโข โคจโร, 
เตสำ ‘ตโย ภวา, จตสฺโส โยนิโย, ปญฺจ คติโย, สตตฺ วิญฺญาณฏฺฐิตโิย, นว สตตฺาวาสา -อติิ อิเมสุ ปญฺจสุ โกฏฺฐาเสสุ 
อิมินา นาม คตา -อิติ คมนสฺส อปฺปญฺญายนโต คติ ทรุนฺวยา น สกกฺา ปญฺญาเปตุำ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ จบ.
เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ม. ยุ.  สุญฺญโต.
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๔. เรือ่งพระอนุรุทธเถระ
๔. อนุรุทธฺตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา.” 
เป็นต้น.
“ยสฺสาสวา ปรกิฺขีณา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อนุรุทฺธตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระเถระมจีีวรเกา่แล้ว แสวงหาจีวรในที่ทั้งหลายมีกองหยากเยื่อเป็นต้น.
เอกสฺมึ หิ ทวิเส เถโร ชิณฺณจวีโร สงฺการกูฏาทีสุ จวีรำ ปริเยสติ.

หญิงภรรยาเก่าของพระเถระน้ัน ในอตัภาพที่ ๓ แต่อัตภาพน้ี ได้เกิดเป็นเทพธดิา ชื่อชาลินี ในดาวดึงสภพ.
ตสฺส อิโต ตติเย อตฺตภาเว ปุราณทุติยกิา ตาวตึสภวเน นิพฺพตตฺิตวฺา ชาลินี นาม เทวธีตา อโหสิ.

นางชาลินีเทพธิดาน้ัน เห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่ ถือผ้าทิพย์ ๓ ผืน ยาว ๑๓ ศอก กว้าง ๔ ศอก แล้วคดิวา่ 
“ถ้าเราจกัถวายโดยทำานองน้ี, พระเถระจักไมร่ับ” จึงวางผา้ไว้บนกองหยากเยื่อแห่งหน่ึง ข้างหน้าของพระเถระน้ัน 
ผู้แสวงหาท่อนผ้าทั้งหลายอยู่ โดยอาการที่เพียงชายผ้าเทา่น้ันจะปรากฏได้.
สา เถรำ โจลกานิ ปริเยสมานำ ทิสวฺา เตรสหตฺถายามานิ จตุหตฺถวิตฺถารานิ ตีณิ ทพิฺพทุสฺสานิ คเหตฺวา 
“สจาหำ อิมินา นีหาเรน ทสฺสามิ, เถโร น คณฺหิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ตสฺส โจลกานิ ปริเยสมานสฺส ปุรโต เอกสฺมึ สงกฺารกูเฏ ยถา เนสำ ทสนฺตมตฺตเมว ปญฺญายติ ตถา ฐเปสิ.

พระเถระเที่ยวแสวงหาทอ่นผ้าอยู่โดยทางน้ัน เห็นชายผ้าของท่อนผ้าเหล่าน้ันแล้ว จึงจับที่ชายผ้าน้ันน่ันแลฉุดมาอยู่ 
เห็นผ้าทพิย์มีประมาณดังกล่าวแล้ว ถือเอาดว้ยคิดว่า “ผา้น้ีเป็นผ้าบังสุกุลอย่างอุกฤษฏ์หนอ” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.
เถโร เตน มคฺเคน โจลกปริเยสนำ จรนฺโต เตสำ ทสนฺตำ ทิสวฺา ตตฺเถว คเหตฺวา อากฑฺฒมาโน 
วตฺุตปฺปมาณานิ ทพิฺพทุสฺสานิ ทิสวฺา “อุกฺกฏฺฐปํสุกูลำ วต อิทำ -อิติ อาทาย ปกฺกามิ.

[พระศาสดาทรงช่วยทําจีวร]

ครั้นในวันทำาจวีรของพระเถระน้ัน พระศาสดามีภกิษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร เสด็จไปวิหาร ทรงน่ังแล้ว.
อถสฺส จีวรการทวิเส สตฺถา ปญฺจสตภิกฺขุปรวิาโร วิหารำ คนฺตฺวา นิสีทิ.

แม้พระเถระผู้ใหญ่ ๘๐ รูปก็น่ังแล้วอย่างน้ันเหมือนกัน.
อสีติมหาเถราปิ ตเถว นิสีทึสุ.

พระมหากัสสปะน่ังแล้วตอนต้น เพื่อเย็บจีวร, พระสารีบุตรเถระน่ังในท่ามกลาง, พระอานนทเถระน่ังในที่สดุ.
จีวรำ สพิฺเพตุำ มหากสฺสปตฺเถโร มูเล นิสีทิ, สารีปุตฺตตฺเถโร มชฺเฌ, อานนฺทตฺเถโร อคฺเค.

ภิกษุสงฆ์กรอด้าย.
ภิกฺขุสงฺโฆ สุตตฺำ วฏฺเฏสิ.
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พระศาสดาทรงร้อยด้ายน้ันในบ่วงเข็ม.
ตำ สตฺถา สจูิปาสเก อาวุณิ.

พระมหาโมคคัลลานเถระ, ความต้องการดว้ยวัตถุใดๆ มีอยู่, เที่ยวน้อมนำาวตัถุน้ันๆ มาแล้ว.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, เยน เยนตฺโถ. ตำ ตำ อุปเนนฺโต วิจริ.

แม้เทพธิดาเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้ว ชกัชวนให้รับภิกษาว่า 
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พระศาสดาทรงทำาจีวรแก่พระอนุรุทธเถระ ผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายวันน้ี 
อันพระอสีติมหาสาวกแวดล้อม ทรงน่ังอยู่ในวิหาร กับภิกษุ ๕๐๐ รูป.  พวกท่านจงถือข้าวยาคูเป็นต้นไปวิหาร.”
เทวธตีาปิ อนฺโตคามำ ปวิสติฺวา 
“โภนฺโต อยฺยสฺส โน อนุรุทฺธตฺเถรสฺส จีวรำ กโรนฺโต สตฺถา อชฺช อสีติมหาสาวกปรวิุโต ปญฺจหิ ภกิฺขุสเตหิ สทธฺึ วิหาเร นิสีทิ, 
ยาคุอาทีนิ อาทาย วิหารำ คจฺฉถ -อติิ ภิกฺขำ สมาทเปสิ.

แม้พระมหาโมคคัลลานเถระ นำาชิ้นชมพู่ใหญ่มาแล้วในระหว่างภัตร.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรปิ อนฺตราภตฺเต มหาชมพฺุเปสึ อาหริ.

ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่อาจเพื่อขบฉันให้หมดได้.
ปญฺจสตา ภิกฺขู ปริกฺขีณำ ขาทติุำ นาสกฺขึสุ.

ท้าวสักกะได้ทรงทำาการประพรมในที่เป็นที่ทำาจีวร.
สกฺโก จีวรกรณฏฺฐาเน ปริภณฺฑมกาสิ.

พื้นแผ่นดิน ได้เป็นราวกะวา่ย้อมดว้ยนำ้าครั่ง.
ภูมิ อลตฺตกรสรญชฺิตา วิย อโหสิ.

กองใหญ่แห่งข้าวยาคูของควรเคี้ยวและภัตร อันภิกษุทั้งหลายฉันเหลือ ได้มีแล้ว.
ภิกฺขูหิ ปริภุตฺตาวเสสานำ ยาคุขชฺชกภตตฺานำ มหาราสิ อโหสิ.

[พระขีณาสพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัย]

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา่ “ประโยชน์อะไร ของภิกษุมีประมาณเท่าน้ี ด้วยข้าวยาคูเป็นต้นอันมากอย่างน้ี?, 
ญาติและอุปัฏฐาก อันภิกษุทั้งหลายกำาหนดประมาณแล้ว พึงพูดว่า ‘พวกทา่น จงนำาวัตถุชื่อมีประมาณเท่าน้ีมา’ มิใช่หรือ? 
พระอนุรุทธเถระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ความที่แห่งญาติและอุปัฏฐากของตนมีมาก.”
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “เอตฺตกานำ ภิกฺขูนำ กึ เอวำพหุเกหิ ยาคุอาทีหิ, 
นนุ นาม ปมาณำ สลฺลกฺเขตวฺา ‘เอตตฺกนฺนาม อาหรถาติ ญาตกา จ อุปฏฺฐากา จ วตฺตพฺพา สิยุำ, 
อนุรุทธฺตฺเถโร อตฺตโน ญาติอุปฏฺฐากานำ พหุภาวำ ญาเปตุกาโม มญฺเญ -อติิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่าน้ันว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพดูอะไรกัน?”, 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “พดูเรื่องชื่อน้ี พระเจ้าข้า”, จึงตรัสถามวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอสำาคัญว่า “ของน้ีอันอนุรุทธะให้นำามาแล้วหรือ?” 
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อถ เน สตฺถา “กึ ภิกฺขเว กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อิทนฺนาม -อติิ วุตฺเต, 
“กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว ‘อิทำ อนุรุทฺเธน อาหราปิตนฺติ มญฺญถ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่ “อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า” 
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย อนุรุทธะผู้บุตรของเรา ไม่กล่าวถ้อยคำาเห็นปานน้ัน, 
แท้จริง พระขีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่กลา่วกถาปฏิสังยุตดว้ยปัจจัย, 
ก็บิณฑบาตน้ี เกดิแล้วด้วยอานุภาพของเทวดา” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า
“น ภิกฺขเว มม ปุตฺโต อนุรุทฺโธ เอวรูปํ วเทติ, น หิ ขีณาสวา ปจฺจยปฏิสำยุตฺตำ กถำ กเถนฺติ, 
อยำ ปน ปิณฺฑปาโต เทวตานุภาเวน นิพฺพตโฺต -อิติ อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“อาสวะทั้งหลาย ของบุคคลใด สิ้นแล้ว,  บุคคลใด ไมอ่าศัยแล้ว ในอาหาร, 
และสุญญตวิโมกข์ อนิมิตตวิโมกข์ เป็นโคจรของบุคคลใด, 
ร่องรอยของบุคคลน้ันๆ รู้ได้ยาก เหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศ 
ฉะน้ัน.”

“ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา อาหาเร จ อนิสฺสิโต
สุญฺญโต อนิมิตฺโต จ วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตานำ ปทนฺตสฺส ทรุนฺวยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ยสฺสาสวา  ความว่า อาสวะ ๔ ของบุคคลใด สิ้นแล้ว.
ตตฺถ ยสฺสาสวา -อิติ ยสฺส จตฺตาโร อาสวา ปรกิฺขีณา.

บาทพระคาถาว่า อาหาเร จ อนิสฺสิโต  ความว่า อันตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย ไม่อาศัยแล้ว ในอาหาร.
อาหาเร จ อนิสสฺิโต -อติิ อาหารสฺมิญจฺ ตณฺหาทิฏฺฐินิสฺสเยหิ อนิสฺสิโต.

บาทพระคาถาว่า ปทนฺตสฺส ทุรสวฺยํ  ความวา่ 
อันบุคคลไม่อาจเพื่อจะรู้รอยของนกทั้งหลายซ่ึงไปในอากาศวา่ 
“นกทั้งหลายเหยียบดว้ยเท้าในที่น้ีบินไปแล้ว, กระแทกที่น้ีดว้ยอก บินไปแล้ว, ที่น้ี ด้วยศรีษะ,  ที่น้ีด้วยปีกทั้ง ๒ ฉันใด, 
อันใครๆ ก็ไม่อาจเพื่อบัญญัติซ่ึงรอยของภิกษุผู้เห็นปานน้ี โดยนัยเป็นต้นว่า 
“ภิกษุน้ี ไปแล้วโดยทางนรก หรือไปแล้วโดยทางดริัจฉานกำาเนิด” ฉันน้ันเหมือนกัน.
ปทนฺตสฺส ทุรนฺวยํ -อติิ ยถา อากาเส คจฺฉนฺตานำ สกุณานำ “อิมสฺมึ ฐาเน ปาเทหิ อกฺกมติฺวา คตา, อิทำ ฐานำ อุเรน ปหริตฺวา 
คตา, อิทำ สีเสน, อิทำ ปกฺเขหิ -อิติ น สกฺกา ญาตุำ, 
เอวเมว เอวรูปสฺส ภกิฺขุโน “นิรยปเทน วา คโต, ติรจฺฉานโยนิปเทน วาติอาทินา นเยน ปทำ ปญฺญาเปตุำ นาม น สกฺกา -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.
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เรื่องพระอนุรุทธเถระ จบ.
อนุรุทธฺตฺเถรวตฺถุ.
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๕. เรือ่งพระมหากจัจายนเถระ
๕. มหากจจฺายนตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภพระมหากัจจายนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยสฺสินฺทฺริยานิ” 
เป็นต้น.
“ยสฺสินฺทฺริยานิ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต มหากจจฺายนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระยกย่องการฟังธรรม]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พระศาสดาอันพระสาวกหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว 
ทรงน่ัง ณ ภายใต้ปราสาทของมิคารมารดา ในวันมหาปวารณา.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา มหาปวารณาย มิคารมาตุ ปาสาทสฺส เหฏฺฐา มหาสาวกปริวุโต นิสีทิ.

ในสมัยน้ัน พระมหากัจจายนเถระอยูใ่นอวันตีชนบท.
ตสฺมึ สมเย มหากจฺจายนตฺเถโร อวนฺตีสุ วิหรติ.

ก็ทา่นน้ันมาแล้วแม้แต่ที่ไกล ย่อมยกยอ่งการฟังธรรมน่ันเทียว, 
เพราะฉะน้ัน พระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายเมื่อจะน่ัง จึงน่ังเว้นอาสนะไว้เพื่อพระมหากัจจายนเถระ. 
โส ปนายสฺมา ทูรโตปิ อาคนฺตฺวา ธมฺมสฺสวนำ ปคฺคณฺหาติเยว, 
ตสฺมา มหาเถรา นิสีทนฺตา มหากจฺจายนตฺเถรสฺส อาสนำ ฐเปตวฺา นิสีทึสุ.

ท้าวสักกเทวราชเสดจ็มาจากเทวโลกทั้ง ๒ พรอ้มด้วยเทพบริษัท ทรงบูชาพระศาสดา 
ดว้ยของหอมและระเบียบดอกไม้อันเป็นทพิย์เป็นต้นแล้ว ประทับยืนอยู่ มิได้เห็นพระมหากัจจายนเถระ จึงทรงรำาพึงว่า 
“เพราะเหตุอะไรหนอแล? พระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏ,  ก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้าพึงมา, การมาของท่านน้ัน เป็นการดีแล.”
สกฺโก เทวราชา ทฺวีหิ เทวโลเกหิ เทวปริสาย สทธฺึ อาคนฺตวฺา ทิพพฺคนฺธมาลาทีหิ สตฺถารำ ปูเชตฺวา ฐิโต 
มหากจจฺายนตฺเถรำ อทิสวฺา “กินฺนุ โข มม อยฺโย น ทิสฺสติ,  สาธุ โข ปนสฺส, สเจ อาคจฺเฉยฺย -อิติ.

พระเถระมาแลว้ในขณะน้ันน่ันเอง แสดงตนซ่ึงน่ังแล้วบนอาสนะของตนน่ันแล.
เถโร ตำขณญฺเญว อาคนฺตฺวา อตฺตโน อาสเน นิสินฺนเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

ท้าวสักกะทรงเห็นพระเถระแล้ว ทรงจับข้อเท้าทั้ง ๒ อย่างมั่นแล้ว  ตรัสวา่ 
“พระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอ, เราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
ก็ทรงนวดเท้าทั้ง ๒ ของพระเถระ ดว้ยพระหัตถ์ทั้ง ๒  บูชาดว้ยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ไหว้แล้ว ได้ประทับยืนอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง.
สกฺโก เถรำ ทิสฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตวฺา “อาคโต วต เม อยฺโย, อหำ อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามิ -อิติ วตวฺา 
เถรสฺส อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมพฺาหิตฺวา๑ คนฺธมาลาทีหิ ปูเชตวฺา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

๑ สี. ยุ. อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมฺพาหิตฺวา -อิติ นตถฺิ.
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[เทพธิดารักใคร่ภิกษุผู้สํารวมอินทรีย์]

ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา่ 
“ท้าวสักกะทรงเห็นแก่หน้า จึงทำาสักการะ, ไม่ทรงทำาสักการะเห็นปานน้ี แกพ่ระสาวกผู้ใหญ่ที่เหลือ 
เห็นพระมหากัจจายนเถระแล้ว จับข้อเท้าทั้ง ๒ โดยเร็ว ตรัสว่า 
‘พระผู้เป็นเจ้าของเรามา ดีหนอ,  เราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียว’ ดังน้ีแล้ว
ทรงนวดเท้าทั้ง ๒ ด้วยพระหัตถ์ทั้ง ๒ บูชาแล้ว ไหว้แลว้ ประทับยืนอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง.”
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “สกฺโก มุขำ โอโลเกตวฺา สกฺการำ กโรติ, อวเสสมหาสาวกานำ เอวรูปํ สกฺการำ อกริตฺวา 
มหากจจฺายนำ ทิสวฺา เวเคน โคปฺผเกสุ คเหตวฺา ‘สาธุ วต เม อยฺโย อาคโต, อหำ อยฺยสฺส อาคมนเมว ปจฺจาสึสามตีิ วตวฺา 
อุโภหิ หตฺเถหิ ปาเท สมพฺาหิตวฺา ปูเชตฺวา วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต -อติิ.

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุทั้งหลายน้ันแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผู้มีทวารอันตนคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ท้ังหลาย เช่นกับด้วยมหากัจจายนะบุตรของเรา ย่อมเป็นท่ีรักของเหล่าเทพน่ันเทียว”
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่ : -
สตฺถา เตสำ กถำ สุตวฺา “ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน มหากจฺจายเนน สทิสา อินฺทรฺิเยสุ คุตตฺทฺวารา ภิกฺขู เทวานำ๑ ปิยาเอว -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“อินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุใด ถึงความสงบแล้ว 
เหมือนม้าอันนายสารถีฝึกดีแล้ว ฉะน้ัน.   
แม้เหล่าเทพ ย่อมกระหยิ่มต่อภิกษุน้ัน 
ผู้มีมานะอันละแล้ว ผู้หาอาสวะมิได้ ผูค้งที่.”

“ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ 
อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา 
ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส
เทวาปิ ตสฺส ปิหยนฺติ ตาทิโน -อิติ. 

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ัน ดังน้ี
ตสฺสตฺโถ.

อินทรีย์ ๖ ของภิกษุใดถึงความสงบ คือความเป็นอินทรีย์อันตนทรมานแล้ว 
ได้แก่ความเป็นอินทรีย์หมดพยศร้าย เหมือนม้าอันนายสารถีผู้ฉลาดฝึกดีแล้ว ฉะน้ัน, 
ต่อภิกษุน้ัน ผูช้ื่อวา่มีมานะอันละแล้ว เพราะละมานะมีอย่าง ๙ ดำารงอยู่ 
ผู้ชื่อวา่หาอาสวะมิได้ เพราะไม่มีอาสวะ ๔.
ยสฺส ภิกฺขุโน เฉเกน สารถินา สทุนฺตา อสฺสา วิย ฉ อินฺทฺริยานิ สมถำ ทนฺตภาวำ นิพฺพิเสวนภาวำ คตานิ, 
ตสฺส นววธิำ มานำ ปหาย ฐิตตฺตา ปหีนมานสฺส, จตุนฺนำ อาสวานำ อภาเวน อนาสวสฺส.

๑ สี. ม. ยุ. เทวานมฺปิ  มนุสฺสานมฺปิ.
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บทว่า ตาทิโน  ความวา่ ทั้งเหล่าเทพ ทั้งเหล่ามนุษย์ ยอ่มกระหยิ่ม 
คือย่อมปรารถนาการเห็น และการมา ของภิกษุผู้เห็นปานน้ัน ผูด้ำารงอยู่โดยภาวะแห่งผู้คงที่.
ตาทิโน -อติิ ตาทิภาวสณฺฐติสฺส ตถารูปสฺส เทวาปิ ปิหยนฺติ มนุสฺสาปิ ทสฺสนญฺจ อาคมนญจฺ ปตฺเถนฺติเยว -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระมหากัจจายนเถระ จบ.
มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ.
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๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปฐวีสโม” เป็นต้น.
“ปฐวีสโม -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหน่ึงฟ้อง]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตร ออกพรรษาแล้ว ใครจ่ะหลีกไปสู่ที่จารกิ จึงทูลลาพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมแล้ว ออกไปกับดว้ยบริวารของตน.
เอกสฺมึ หิ สมเย อายสฺมา สารีปุตฺโต วตฺุถวสฺโส จารกิำ ปกฺกมติุกาโม ภควนฺตำ อาปุจฺฉิตวฺา วนฺทิตวฺา 
อตตฺโน ปริวาเรน สทธฺึ นิกฺขมิ.

ภิกษุทั้งหลายมากแม้อื่นตามส่งพระเถระแล้ว.
อญฺเญปิ พหู ภิกฺขู เถรำ อนุคจฺฉึสุ.

ก็พระเถระปราศัยกะภิกษุทั้งหลาย ผู้ปรากฏอยู่ ดว้ยสามารถชื่อและโคตร  โดยสามารถชื่อและโคตร แล้วจึงบอกให้กลับ.
เถโร จ นามโคตตฺวเสน ปญฺญายมาเน ภิกฺขู นามโคตฺตวเสน กเถตวฺา นิวตฺเตติ.

ภิกษุผู้ไม่ปรากฏด้วยสามารถชื่อและโคตรรูปใดรูปหน่ึง คิดว่า 
“โอหนอ พระเถระยกยอ่งปราศรัยกะเราบ้าง ด้วยสามารถชื่อและโคตร แลว้พึงให้กลับ.”
อญฺญตโร นามโคตตฺวเสน อปากโฏ ภกิฺขุ “อโห วต มำปิ นามโคตฺตวเสน ปคฺคณฺหนฺโต กเถตวฺา นิวตฺเตยฺย -อิติ.

พระเถระไม่ทันกำาหนดถึงท่าน ในระหว่างแห่งภิกษุสงฆ์เป็นอันมาก.
เถโร มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส อนฺตเร ตำ น สลฺลกฺเขสิ.

แม้ภิกษุน้ันผูกอาฆาตในพระเถระวา่ “พระเถระไม่ยกย่องเรา เหมือนภิกษุทั้งหลายอื่น.”
โสปิ “อญฺเญ วิย ภกิฺขู มำ น ปคฺคณฺหาติ -อติิ เถเร อาฆาตำ พนฺธิ.

มุมสังฆาฏิแม้ของพระเถระถูกสรีระของภิกษุน้ันแล้ว.
เถรสฺสปิ สงฺฆาฏกิณฺโณ ตสฺส ภิกฺขุโน สรีรำ ผุสิ.

แม้ด้วยเหตุน้ัน ภิกษุน้ันก็ผูกอาฆาตแล้วเหมือนกัน.
เตนาปิ อาฆาตำ พนฺธิเยว.

ภิกษุน้ันรู้วา่ “บัดน้ีพระเถระจกัล่วงอุปจารวิหาร” จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ท่านพระสารีบุตรประหารข้าพระองค์ เหมือนทำาลายหมวกหู  ไม่ยังข้าพระองค์ให้อดโทษแล้ว หลีกไปสู่ที่จาริก 
ดว้ยสำาคัญวา่ ‘เป็นอัครสาวกของพระองค์.’”
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โส “อิทานิ เถโร วิหารุปจารำ อติกฺกนฺโต ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“อายสฺมา มำ ภนฺเต สารีปุตฺโต ‘ตุมฺหากำ อคฺคสาวโกมฺหีติ กณฺณสงฺขลึ ภินฺทนฺโต วิย ปหริตฺวา 
อกฺขมาเปตวฺา ว จาริกำ ปกฺกนฺโต -อิติ อาห.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระเถระมาแล้ว.
สตฺถา เถรำ ปกฺโกสาเปสิ.

[พระเถระเปรียบตนดว้ยอุปมา ๙ อย่าง]

ในขณะน้ัน พระมหาโมคคัลลานเถระและพระอานนทเถระคิดแล้วว่า 
“พระศาสดาไม่ทรงทราบความที่แห่งภิกษุน้ี อันพีช่ายของพวกเราไม่ประหารแล้วก็หาไม่, 
แต่พระองค์จักทรงประสงค์ให้ทา่นบันลือสีหนาท,  เราจกัให้บริษัทประชุมกัน.”
ตสฺมึ ขเณ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร จ อานนฺทตฺเถโร จ จินฺเตสุำ 
“อมฺหากำ เชฏฺฐภาตรา อิมสฺส ภิกฺขุโน อปฺปหฏภาวำ สตฺถา โน น ชานาติ, 
สีหนาทำ ปน นทาเปตุกาโม ภวิสฺสติ, ปริสำ สนฺนิปาเตสฺสาม -อติิ.

พระเถระทั้ง ๒ น้ันมีลูกดาลอยู่ในมือ เปิดประตูบริเวณแล้วกล่าววา่ 
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออก, ทา่นผู้มีอายุทั้งหลายจงออก, 
บัดน้ีท่านพระสารีบุตรจกับันลือสีหนาท ณ เบ้ืองพระพักตร์แห่งพระผู้มีพระภาค” 
ให้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประชุมกันแล้ว.
เต กุญจฺิกหตฺถา ปริเวณทฺวารานิ ววิริตวฺา อภิกฺขมถายสฺมนฺโต 
“อภิกฺขมถายสฺมนฺโต, อิทานิ อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต สมฺมุขา สีหนาทำ นทิสฺสติ -อิติ มหาภิกฺขุสงฺฆำ สนฺนิปาเตสุำ.

ฝ่ายพระเถระมาถวายบังคมพระศาสดาน่ังแล้ว.
เถโรปิ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตวฺา นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสถามเน้ือความน้ันกะพระเถระน้ันแล้ว.
อถ นำ สตฺถา ตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

พระเถระไม่กราบทูลทันทีวา่ “ภิกษุน้ีอันข้าพระองค์ไม่ประหารแล้ว” 
เมื่อจะกล่าวคุณกถาของตน จึงกราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า สติเป็นไปในกาย อันภิกษุใดไมพ่ึงเข้าไปตั้งไว้แล้วในกาย,  
ภิกษุน้ันกระทบกระทั่งสพรหมจารีรูปใดรูปหน่ึงในศาสนาน้ี ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกไปสู่ที่จาริกแน่” ดังน้ีแล้ว 
ประกาศความที่แห่งตนมีจติเสมอด้วยแผ่นดิน เสมอดว้ย นำ้า ไฟ ลม ผา้เช็ดธุลี เด็กจัณฑาล โคอุสภะมีเขาขาด 
ความอึดอดัด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นต้น และการบริหารกายของตนดุจภาชนะมันข้น โดยนัยเป็นต้นว่า 
“พระเจ้าข้า บุคคลย่อมทิ้งของสะอาดบ้าง ย่อมทิ้งของอันไม่สะอาดบ้าง ลงในแผ่นดิน แม้ฉันใด.”
เถโร “นายำ ภิกฺขุ มยา ปหโฏ -อติิ อวตฺวา ว อตฺตโน คณุกถำ กเถนฺโต 
“ยสฺส นูน ภนฺเต กาเย กายคตา สติ อนุปฏฺฐิตา อสฺส, 
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โส อธิ อญฺญตรำ สพรฺหฺมจารึ อาสชฺช อปฺปฏินิสฺสชฺช จาริกำ ปกฺกเมยฺย -อติิ๑ วตวฺา 
“เสยฺยถาปิ ภนฺเต ปฐวิยำ สุจึปิ นิกฺขิปนฺติ, อสุจึปิ นิกฺขิปนฺตตีิอาทินา๒ นเยน อตฺตโน ปฐวีสมจิตตฺตญฺจ 
อาโปเตโชวาโยรโชหรณจณฺฑาลกุมารกอุสภจฺฉินฺนวิสาณสมจิตตฺตญฺจ  อหิกุณปาทีหิ วิย อตฺตโน กาเยน อฏฺฏิยนญฺจ 
เมทกถาลิกา วิย อตฺตโน กายสฺส ปริหรณญฺจ ปกาเสสิ.

ก็แลเมื่อพระเถระกล่าวคุณของตน ดว้ยอุปมา ๘ อย่างน้ีอยู่, แผ่นดินใหญ่ไหวจนที่สุดนำ้า ในวาระทั้ง ๙ แล้ว.
อิมาหิ จ ปน นวหิ อุปมาหิ เถเร อตฺตโน คุณำ กเถนฺเต, นวสุปิ วาเรสุ อุทกปริยนฺตำ กตฺวา มหาปฐวี กมฺปิ.

ก็ในเวลานำาอุปมาดว้ยผ้าเช็ดธุลี เด็กจัณฑาล และภาชนะมันข้นมา ภกิษุผู้ปุถุชนไม่อาจเพื่ออดกลั้นนำ้าตาไว้ได้, 
ธรรมสังเวชเกดิแก่ภิกษุผู้ขีณาสพทั้งหลายแลว้.
รโชหรณจณฺฑาลกุมารกเมทกถาลิโกปมานมฺปน อาหรณกาเล ปุถุชฺชนภิกฺขู อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ, 
ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุทปาทิ.

เมื่อพระเถระกล่าวคุณของตนอยู่น่ันแล, ความเร่าร้อนเกดิข้ึนในสรีระทั้งสิ้นของภิกษุผู้กล่าวตู่แล้ว.
เถเร อตฺตโน คณุำ กเถนฺเตเยว, อพฺภาจกิฺขนกภิกฺขุโน สกลสรีเร ฑาโห อุปฺปชฺชิ.

ทันใดน้ันแล ภิกษุน้ันหมอบลงใกล้พระบาททั้ง ๒ ของพระผู้มพีระภาค 
ประกาศโทษในเพราะความกล่าวตู่ ด้วยคำาอันไม่จริงแสดงโทษล่วงเกินแล้ว.
โส ตาวเทว ภควโต ปาเทสุ นิปตติฺวา อภูตพฺภกฺขานโทสำ ปกาเสตฺวา อจฺจยำ เทเสสิ.

[จิตของพระสารีบุตร เหมือนแผ่นดิน]

พระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแล้ว ตรัสว่า 
“สารีบุตร เธอจงอดโทษต่อโมฆบุรุษน้ีเสีย, ตลอดเวลาที่ศีรษะของเขา จักไม่แตกโดย ๗ เสี่ยง.”
สตฺถา เถรำ อามนฺเตตฺวา “สารีปุตฺต ขมาหิ อิมสฺส โมฆปุริสสฺส โทสำ, ยาวสฺส สตฺตธา มุทฺธา น ผลิสฺสติ -อิติ อาห.

พระเถระน่ังกระโหย่งประคองอัญชลี กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ยอมอดโทษต่อผู้มีอายุน้ัน, 
และขอผู้มีอายุน้ันจงอดโทษต่อข้าพระองค์, ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่.”
เถโร อุกฺกุฏิกำ นิสีทิตฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห “ขมามหำ ภนฺเต ตสฺส อายสฺมโต, ขมตุ จ เม โส อายสฺมา, สเจ มยฺหำ โทโส อตฺถิ -อิติ อาห.

ภิกษุทั้งหลายกลา่วว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไมต่ำ่าทราม, 
พระเถระไม่ทำาความโกรธหรือความประทุษรา้ยแม้มีประมาณน้อย ในเบ้ืองบนของภิกษุผู้กล่าวตู่ดว้ยมุสาวาทชือ่เห็นปานน้ี 
ตวัเองเทียว น่ังกระโหย่งประคองอัญชลี ให้ภิกษุน้ันอดโทษ.”
ภิกฺขู กถยึสุ “ปสฺสถิทานิ อาวุโส เถรสฺส อโนมคุณตฺตำ, 
เอวรูปสฺส นาม มุสาวาเทน อพฺภาจิกฺขนกสฺส ภกิฺขุโน อุปริ อปฺปมตฺตกมฺปิ โกปํ วา โทสำ วา อกตวฺา 
สยเมว อุกกฺุฏิกำ นิสีทติฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห ขมาเปติ -อิติ.

๑ อังคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ๒๓/๓๘๘.
๒ อังคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ๒๓/๓๘๘.
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พระศาสดาทรงสดับกถาน้ันแล้วตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “กถาชื่อน้ี พระเจา้ข้า” ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ใครๆ ไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษรา้ย เกิดข้ึนแก่ภิกษุผู้เช่นสารีบุตรได้,  
ภิกษุทั้งหลาย จิตของพระสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่ เช่นกับเสาเข่ือน และเช่นกับห้วงนำ้าใส” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตำ กถำ สตฺุวา “ภิกฺขเว กึ กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทนฺนาม ภนฺเต -อติิ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว สกฺกา สารีปุตฺตสทิสานำ โกปํ วา โทสำ วา อุปฺปาเทตุำ, 
มหาปฐวีสทิสำ ภกิฺขเว อินฺทขีลสทิสำ ปสนฺนอุทกรหทสทิสญฺจ สารีปุตฺตสฺส จิตตฺำ -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ภิกษุใด เสมอดว้ยแผ่นดิน เปรียบดว้ยเสาเข่ือน คงที่  มีวตัรดี  
มีกิเลสดังเปือกตมไปปราศแล้ว เหมือนห้วงนำ้าปราศจากเปือกตม 
ย่อมไม่ (ยินดี) ยินร้าย,  สังสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุน้ัน ผู้คงที่.”

“ปฐวีสโม โน วิรุชฺฌติ 
อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพพฺโต 
รหโทว อเปตกทฺทโม 
สำสารา น ภวนฺติ ตาทิโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ัน ดังน้ี
ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นบ้าง 
ย่อมทิ้งของไม่สะอาดมีมตูรและกรีสเป็นต้นบ้าง ลงบนแผ่นดิน.
อน่ึง เด็กเป็นต้น ย่อมถ่ายปัสสาวะบ้าง ย่อมถ่ายอจุจาระบ้าง รดเสาเข่ือน อันเขาฝังไว้ใกล้ประตูเมือง, 
แต่ชนทั้งหลายพวกอื่น ย่อมสักการะเสาเข่ือนน้ัน ดว้ยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น, 
ในเพราะการทำาน้ัน ความยินดีหรือความยินรา้ย ย่อมไม่เกิดแก่แผ่นดิน หรอืเสาเข่ือนน่ันแลฉันใด; 
ภิกษุผู้ขีณาสพน้ีใด ชือ่ว่าผู้คงที่ เพราะความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ดว้ยโลกธรรมทั้งหลาย ๘, 
ชื่อวา่ผู้มีวตัรดี เพราะความที่แห่งวัตรทั้งหลายงาม, 
ภิกษุน้ันก็ฉันน้ันเหมือนกัน เมื่อชนทั้งหลายทำาสักการะและอสักการะอยู่ ย่อมไม่ยินดีย่อมไม่ยินร้ายทีเดียววา่ 
“ชนเหล่าน้ีย่อมสักการะเราดว้ยปัจจัย ๔, แต่ชนเหล่าน้ีย่อมไม่สกัการะ”; 
โดยที่แท้ ภิกษุผู้ขีณาสพน้ันย่อมเป็นผู้เสมอด้วยแผ่นดินและเป็นผู้เปรียบด้วยเสาเข่ือนน่ันเอง.
ตสฺสตฺโถ.

ภิกฺขเว ยถา ปฐวิยำ สุจีนิ คนฺธมาลาทีนิปิ นิกฺขิปนฺติ, อสจุีนิ มุตตฺกรีสาทีนิปิ นิกฺขิปนฺติ, 
ตถา นครทฺวาเร นิขาตำ อินฺทขีลำ ทารกาทโย อุมฺมิหนฺติปิ๑ อูหทนฺติปิ๒.

๑ สี. ม. ยุ. โอมุตฺเตนฺติปิ.
๒ ยุ. อูหทยนฺติปิ.
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อปเร ปน ตำ คนฺธมาลาทีหิ สกฺกโรนฺติ, 
ตตฺถ ปฐวิยา วา อินฺทขีลสฺส วา เนว อนุโรโธ อุปฺปชฺชติ น วิโรโธ, 

เอวเมว ยฺวายำ ขีณาสโว ภกิฺขุ อฏฺฐหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปิยภาเวน ตาทิ  วตตฺานำ สุนฺทรตาย สพฺุพโต, 
โส “อิเม มำ จตูหิ ปจฺจเยหิ สกฺกโรนฺติ, อิเม ปน น สกฺกโรนฺติ -อิติ สกฺการญฺจ อสกฺการญฺจ กโรนฺเตสุ, เนว อนุรุชฺฌติ น วิรุชฺฌติ. 
อถโข ปฐวีสโม จ อินฺทขีลูปโม เอว จ โหติ.

ก็ห้วงนำ้าที่มีเปือกตมไปปราศแล้ว เป็นห้วงนำ้าใส ฉันใด; 
ภิกษุผู้ขีณาสพน้ันชื่อว่ามีเปือกตมไปปราศแล้ว ด้วยเปือกตมทั้งหลายมีเปือกตมคือราคะเป็นต้น 
เพราะความเป็นผู้มีกิเลสไปปราศแล้ว ย่อมเป็นผู้ผ่องใสเทียว ฉันน้ัน.
ยถา จ อปคตกทฺทโม รหโท ปสนฺโนทโก โหติ, เอวำ อปคตกกฺิเลสตาย ราคกทฺทมาทีหิ อปคตกทฺทโม วิปฺปสนฺโนว โหติ.

บทว่า ตาทิโน  ความวา่ 
ก็ชื่อว่าสงสารทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งการท่องเที่ยวไปในสุคติและทุคตทิั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่ภิกษุน้ันคือผู้เห็นปานน้ัน.
ตาทิโน -อติิ ตสฺส ปน เอวรูปสฺส สุคติทุคฺคตีสุ สำสรณวเสน สำสารา นาม น โหนฺติ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๙ พันรูปบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน นว ภิกฺขุสหสฺสานิ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.
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๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี
๗. โกสมพฺีวาสติิสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณรของพระติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“สนฺตนฺตสฺส มนำ โหติ” เป็นต้น.
“สนฺตนฺตสฺส มนำ โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรสฺส สามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ศิษย์บรรลุพระอรหัตก่อนพระอาจารย์]

ดังได้สดับมา กุลบุตรชาวกรุงโกสัมพีผู้หน่ึง บวชในพระศาสนาได้อุปสมบทแล้วปรากฏวา่ “พระโกสัมพีวาสติิสสเถระ.”
เอโก กริ โกสมฺพีวาสี กุลปุตฺโต สาสเน ปพฺพชติฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “โกสมพฺีวาสิติสฺสตฺเถโร -อิติ ปญฺญายิ.

เมื่อพระเถระน้ันจำาพรรษาอยู่ในกรุงโกสัมพี, อุปัฏฐากนำาไตรจีวร เนยใส และนำ้าอ้อย มาวางไว้ใกล้เท้า.
ตสฺส โกสมฺพิยำ วตฺุถวสฺสสฺส, อุปฏฺฐาโก ตจิีวรญฺเจว สปฺปิผาณิตญฺจ อาหริตวฺา ปาทมูเล ฐเปสิ.

ครั้งน้ันพระเถระกล่าวกะอุปัฏฐากน้ันว่า “น้ีอะไร? อุบาสก.”
อถ นำ เถโร อาห “กิมิทำ อุปาสก -อติิ.

อุปัฏฐาก. กระผมนิมนต์ทา่นให้อยู่จำาพรรษามิใช่หรือ? ครับ. 
กพ็วกภิกษุผู้จำาพรรษาอยูใ่นวิหารของพวกกระผม ย่อมได้ลาภน้ี,  นิมนตร์ับเถิด ครับ.

“นนุ มยา ภนฺเต ตุมฺเห วสฺสำ วาสติา, อมฺหากญฺจ วิหาเร วตฺุถวสฺสา อิมำ ลาภำ ลภนฺติ, คณฺหถ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ชา่งเถิด อุบาสก, ความต้องการดว้ยวัตถุน้ี ของเราไม่มี.
“โหตุ อุปาสก, น มยฺหำ อิมินา อตฺโถ -อิติ.

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

พระเถระ. แม้สามเณรผู้เป็นกัปปิยการกในสำานักของเราก็ไม่มี  ผู้มีอายุ.
“มม สนฺติเก กปฺปิยการโก สามเณโรปิ นตฺถิ อาวุโส -อติิ.

อุปัฏฐาก. ทา่นผู้เจริญ ถ้ากัปปิยการกไม่มี.  บุตรของกระผมจักเป็นสามเณรในสำานักของพระผู้เป็นเจ้า.
“สเจ ภนฺเต กปฺปิยการโก นตฺถิ, มม ปุตฺโต อยฺยสฺส สนฺติเก สามเณโร ภวิสฺสติ -อิติ.

พระเถระรับ(คำา)แล้ว๑. 
เถโร อธวิาเสสิ.

อุบาสกนำาบุตรของตนผู้มีอายุ ๗ ขวบไปสู่สำานักของพระเถระแล้ว ได้ถวายว่า “ขอท่านจงให้เด็กน้ีบวชเถิด.”
อุปาสโก สตฺตวสฺสิกำ อตฺตโน ปุตฺตำ เถรสฺส สนฺติกำ เนตฺวา “อิมำ ปพฺพาเชถ -อติิ อทาสิ.

๑ อธิวาเสสิ
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ครั้งน้ัน พระเถระชุบผมของเด็กน้ันให้ชุ่มแล้ว ให้ตจปัญจกกัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว.
อถสฺส เถโร เกเส เตเมตวฺา ตจปญฺจกกมฺมฏฐฺานำ ทตฺวา ปพพฺาเชสิ.

ในเวลาปลงผมเสร็จน่ันเอง๑ กุมารน้ันก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา.
โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณิ.

พระเถระครั้นให้กุมารน้ันบวชแล้ว อยู่ในที่น้ันสิ้นกึ่งเดือน แล้วคดิวา่ “จักเฝ้าพระศาสดา” 
จึงให้สามเณรถือห่อภัณฑะเดินไป เข้าไปสู่วิหารแห่งหน่ึงในระหว่างทาง.
เถโร ตำ ปพฺพาเชตวฺา อฑฺฒมาสำ ตตฺถ วสิตวฺา “สตฺถารำ ปสฺสิสฺสามิ -อติิ สามเณรำ ภณฺฑกำ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค เอกำ วิหารำ ปาวิสิ.

สามเณรถือเสนาสนะ จัดแจงเพื่อพระอุปัชฌาย์แล้ว.
สามเณโร อุปชฺฌายสฺส เสนาสนำ คเหตฺวา ปฏิชคฺคิ.

เมื่อสามเณรน้ันจัดแจงเสนาสนะอยู่เทียว, ก็หมดเวลาแล้ว.
ตสฺส ตำ ปฏิชคฺคนฺตสฺเสว, วิกาโล ชาโต.

เพราะเหตุน้ัน สามเณรจึงไม่อาจจัดแจงเสนาสนะเพื่อตนได้.
เตน อตตฺโน เสนาสนำ ปฏิชคฺคิตุำ นาสกฺขิ.

ครั้งน้ัน พระเถระถามสามเณรน้ันผู้มาในเวลาบำารุงน่ังอยู่แล้วว่า “สามเณร เจา้จัดแจงที่อยู่ของตนแล้วหรือ.”
อถ นำ อุปฏฺฐานเวลายำ อาคนฺตฺวา นิสินฺนำ เถโร ปุจฺฉิ “สามเณร อตฺตโน วสนฏฺฐานำ ปฏิชคฺคิตำ -อิติ.

สามเณร. กระผมไม่ได้โอกาสเพื่อจดัแจง ครับ.
“ภนฺเต ปฏิชคฺคิตุำ โอกาสำ นาลตฺถำ -อิติ.

[ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย์]

พระเถระกลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน จงอยู่ในทีอ่ยู่ของฉันเถิด, การอยู่ในที่อาคันตุกะลำาบาก” 
พาสามเณรน้ันแล เข้าไปสู่เสนาสนะแล้ว.
“เตนหิ มม วสนฏฺฐาเนเยว วส, ทกฺุขำ อาคนฺตกุฏฺฐาเน วสติุำ -อิติ ตำ คเหตวฺาว เสนาสนำ ปาวิสิ.

ก็พระเถระน้ันเป็นปุถุชน พอนอนเท่าน้ัน ก็หยั่งลงสู่ความหลับ.
เถโร ปน ปุถุชฺชโน นิปนฺนมตฺโตเยว นิททฺำ โอกกฺมิ.

สามเณรคดิวา่ “วันน้ีเป็นวันที่ ๓ ของเราผู้อยู่ในเสนาสนะเดียวกันกับพระอุปัชฌาย์; 
ถ้าเราจกันอนหลับ, พระเถระพึงต้องสหไสยาบัติ, เราจะน่ังอยา่งเดียว ยังกาลให้น้อมล่วงไป.”
สามเณโร จินฺเตสิ “อชฺช เม อุปชฺฌาเยน สทฺธึ ตตโิย ทวิโส เอกเสนาสเน วสนฺตสฺส, 
สเจ นิปชฺชิตวฺา นิททฺายิสฺสามิ, เถโร สหเสยฺยำ อาปชฺเชยฺย, นิสินฺนโกว วตีินาเมสฺสามิ -อิติ.

สามเณรน่ังคู้บัลลังก์ใกล้เตียงของพระอุปัชฌาย์เทียว ยังราตรใีห้น้อมล่วงไปแล้ว.

๑ ขุรคฺเค แปลโดยพยัญชนะว่า ในกาลเป็นท่ีสุดแห่งกรรมอันบุคคลกระทำาด้วยมีดโกน ท่านแก้อรรถ ขุรคฺเค ว่า ขุรกมฺมปริโยสาเน.
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อุปชฺฌายสฺส มญจฺกสมีเป ปลฺลงฺกำ อาภุชติฺวา นิสินฺนโกว รตตฺึ วีตินาเมสิ.

พระเถระลุกข้ึนในเวลาใกล้รุ่ง คิดว่า “ควรให้สามเณรออก” จึงจับพัดทีว่างอยู่ข้างเตียง 
เอาปลายใบพัดตีเสื่อลำาแพนของสามเณรแล้ว ยกพัดข้ึนเบ้ืองบน กล่าววา่ “สามเณรจงออกไปข้างนอก”.
เถโร ปจฺจูสกาเล ปจฺจุฏฺฐาย “สามเณรำ นิกฺขมาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ มญฺจกปสฺเส ฐิตำ วีชนึ คเหตฺวา 
วีชนีปตฺตกสฺส อคฺเคน สามเณรสฺส กฏสารกำ ปหริตฺวา วีชนึ อุทธฺำ อุกฺขิปนฺโต “สามเณร พหิ นิกฺขม -อติิ อาห.

ใบพัดกระทบตา. 
วีชนีปตฺตโก อกฺขิมฺหิ ปฏิหญฺญิ.

ตาแตกแล้ว ทันใดน้ันน่ันเอง.
ตาวเทว อกฺขิ ภิชฺชิ.

สามเณรน้ัน กล่าวว่า “อะไร? ครับ”, เมื่อพระเถระกลา่วว่า “เจา้จงลุกข้ึน ออกไปข้างนอก”, 
ก็ไม่กลา่ววา่ “ตาของผมแตกแล้ว ครับ” ปิด (ตา) ดว้ยมือข้างหน่ึงออกไปแล้ว.
โส “กึ ภนฺเต -อติิ วตฺวา, “อุฏฺฐาย พหิ นิกฺขม -อติิ วุตฺเต, “อกฺขิ เม ภนฺเต ภินฺนำ -อติิ อวตฺวา 
เอเกน หตฺเถน ปฏิจฺฉาเทตฺวา นิกฺขมิ.

ก็แล ในการทำาวตัร สามเณรไม่น่ัง ด้วยคดิวา่ “ตา ของเราแตกแล้ว.” กุมตาดว้ยมือข้างหน่ึง ถือกำาไม้กวาดด้วยมือข้างหน่ึง 
กวาดเวจ็กุฎีและที่ล้างหน้า และตั้งนำ้าล้างหน้าไว้ แล้วกวาดบริเวณ.
วตฺตกรณกาเล จ ปน “อกฺขิ เม ภินฺนำ -อิติ ตุณฺหี อนิสีทิตฺวา เอเกน หตฺเถน อกฺขึ คเหตฺวา เอเกน หตฺเถน มุฏฺฐิสมฺมชฺชนึ อาทาย 
วจจฺกุฏิญฺจ มุขโธวนฏฺฐานญจฺ สมฺมชฺชติฺวา มุขโธวโนทกญฺจ ฐเปตฺวา ปริเวณำ สมฺมชฺชิ.

สามเณรน้ัน เมื่อถวายไม้ชำาระฟันแก่พระอุปัชฌาย์ ได้ถวายดว้ยมือเดียว.
โส อุปชฺฌายสฺส ทนฺตกฏฐฺำ ททมาโน เอเกน หตฺเถน อทาสิ.

[อาจารย์ขอโทษศิษย์]

ครั้งน้ัน พระอุปัชฌายก์ล่าวกะสามเณรน้ันวา่ 
“สามเณรน้ีไม่ได้สำาเหนียกหนอ จึงได้เพื่อถวายไม้ชำาระฟันแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ดว้ยมือเดียว.”
อถ นำ อุปชฺฌาโย อาห “อสิกฺขิโต วตายำ สามเณโร อาจริยุปชฺฌายานำ เอเกน หตฺเถน ทนฺตกฏฺฐำ ทาตุำ ลภติ -อติิ.๑

สามเณร. ผมทราบ ครับ วา่ ‘น่ันไม่เป็นวตัร,’ แต่มือข้างหน่ึงของผม ไม่วา่ง.
“ชานามหำ ภนฺเต ‘น เอตำ วตฺตนฺติ, เอโก ปน เม หตฺโถ น ตจฺุโฉ -อติิ.

พระเถระ. อะไร? สามเณร. 
“กึ สามเณร -อิติ.

สามเณรน้ันบอกความเป็นไปน้ันแล้วจำาเดิมแตต่้น.
โส อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตตฺึ อาโรเจสิ.

๑ ม. น วฏฏฺติ -อิติ.
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พระเถระพอฟังแล้วมใีจสลด กล่าววา่ “โอ! กรรมหนักอันเราทำาแล้ว” กล่าวว่า 
“จงอดโทษแก่ฉัน สตับุรุษ, ฉันไม่รู้ข้อน้ัน, ขอจงเป็นที่พึ่ง” ดังน้ีแล้ว ประคองอัญชลี น่ังกระโหย่งใกล้เท้าของเด็กอายุ ๗ ขวบ.
เถโร สุตวฺาว สำวิคฺคมานโส “อโห มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ -อิติ วตวฺา “ขมาหิ เม สปฺปุริส, นาหเมตำ ชานามิ, อวสฺสโย โหหิ -อติิ 
อญฺชลึ ปคฺคยฺห สตฺตวสฺสกิทารกสฺส ปาทมูเล อุกฺกุฏิกำ นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน สามเณรบอกกะพระเถระน้ันว่า 
“กระผมมิได้พดูเพื่อต้องการเหตุน้ี ครับ, กระผมตามรักษาจิตของท่าน จึงไดพู้ดแล้วอยา่งน้ี, 
ในข้อน้ี โทษของท่านไม่มี, โทษของผมก็ไม่มี,  น่ันเป็นโทษของวัฏฏะเท่าน้ัน, ขอท่านอยา่คิดแล้ว.
อันผมรักษาความเดือดร้อนของทา่นอยู่น่ันเทียว จึงไม่บอก(เรื่องน้ัน)แล้ว.
อถ นำ สามเณโร อาห “นาหำ ภนฺเต เอตทตฺถาย กเถสึ, ตุมฺหากำ จติฺตำ อนุรกฺขนฺเตน มยา เอวำ วตฺุตำ, 
น เอตฺถ ตุมฺหากำ โทโส อตฺถิ, น มยฺหำ, วฏฺฏสฺเสเวโส โทโส, มา จินฺตยิตฺถ, มยา ตุมฺหากำ วิปฺปฏิสารำ รกฺขนฺเตเนว นาโรจิตำ -อติิ.

พระเถระแม้อันสามเณรให้เบาใจอยู่ (ก็)ไม่เบาใจ มีความสลดใจเกดิข้ึนแล้ว ถือภัณฑะของสามเณรไปสู่สำานักของพระศาสดา.
เถโร สามเณเรน อสฺสาสิยมาโนปิ อนสฺสาสิตวฺา อุปฺปนฺนสำเวโค สามเณรสฺส ภณฺฑำ คเหตฺวา สตฺถุ สนฺตกิำ ปายาสิ.

แม้พระศาสดาทรงน่ัง ทรงเห็นการมาของพระเถระน้ันเหมือนกัน.
สตฺถาปิสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺโตว นิสีทิ.

พระเถระน้ันไปถวายบังคมพระศาสดา ทำาความบันเทิงกับพระศาสดาแล้ว 
อันพระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอพออดทนหรือ? ภิกษุ  ความไม่ผาสุกที่รุนแรงอะไรๆ ไม่มีหรือ?” จึงกราบทูลวา่ 
“พออดพอทน พระเจ้าข้า, ความไม่ผาสุกทีรุ่นแรงอะไรๆ ของข้าพระองค์ไม่มี, 
ก็อีกอยา่งหน่ึงแล คนอื่นผู้มีคุณอยา่งล้นเหลือเหมือนสามเณรเด็ก๑น้ี อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็น” 
โส คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทติฺวา สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสมฺโมทนำ กตวฺา “ขมนียำ เต ภิกฺขุ, น กิญจฺิ อติเรกำ อผาสุกำ อตฺถิ -อติิ ปุจฺฉิโต 
อาห “ขมนียำ ภนฺเต, นตฺถิ เม กิญฺจิ อติเรกำ อผาสุกำ, อปิจ โข ปน เม อยำ ทหรสามเณโร วิย อญฺโญ อติเรกคุโณ น ทิฏฺฐปุพฺโพ -
อิติ.

พระศาสดาตรัสถามวา่ “กรรมอะไร? อันสามเณรน้ีทำาแล้ว ภิกษุ.”
“กึ ปน อิมินา กตำ ภิกฺขุ -อติิ.

พระเถระน้ันกราบทูลความเป็นไปน้ันทั้งหมดตั้งแตต่้นแด่พระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า สามเณรน้ี อันข้าพระองค์ให้อดโทษอยู่อย่างน้ี กล่าวกะข้าพระองค์อย่างน้ีวา่ 
‘ในข้อน้ี โทษของท่านไม่มีเลย. โทษของผมก็ไม่มี, น่ันเป็นโทษของวัฏฏะเท่าน้ัน, ขอท่านอย่าคดิแล้ว’, 
สามเณรยังข้าพระองค์ให้เบาใจแล้วน่ันเทียว ด้วยประการฉะน้ี, 
เธอไม่ทำาความโกรธ ไม่ทำาความประทุษร้าย ในข้าพระองค์เลย; 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้สมบูรณ์ดว้ยคุณเห็นปานน้ี อันข้าพระองค์ไม่เคยเห็น.”

๑ ทหรสามเณโร สามเณรเด็ก,  ถ้าเป็น ทหร[ภิกฺขุ]สามเณรา หมายถึง พวกภิกษุหนุ่มและสามเณร
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โส อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพนฺตำ ปวตตฺึ๑ ภควโต อาโรเจตฺวา อาห 
“เอวำ ภนฺเต มยา ขมาปิยมาโน มำ เอวำ วเทสิ ‘เนเวตฺถ ตุมฺหากำ โทโส อตฺถิ, น มยฺหำ, วฏฺฏสฺเสเวโส โทโส, ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถาติ, 
อิติ มำ อสฺสาเสสิเยว, มยิ เนว โกปํ น โทสมกาสิ, น เม ภนฺเต เอวรูโป คุณสมฺปนฺโน ทิฏฺฐปุพฺโพ -อติิ.

[พระขีณาสพ ไม่โกรธไม่ประทุษรา้ยใคร]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “ภิกษุ ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย ไมโ่กรธ ไม่ประทุษร้าย ต่อใครๆ, 
เป็นผู้มีอินทรีย์สงบแล้ว เป็นผู้มีใจสงบแล้วเทียว” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ใจของท่านผู้พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ ผู้สงบระงับ คงที่ เป็นใจสงบแล้ว 
วาจาก็สงบแล้ว การงานก็สงบ.”

อถ นำ สตฺถา “ภิกฺขุ ขีณาสวา นาม น กสฺสจิ กุปฺปนฺติ น ทุสฺสนฺติ, สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสาว โหนฺติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“สนฺตนฺตสฺส มนำ โหติ สนฺตา วาจา จ กมฺม จ 
สมฺมทญฺญา วิมตฺุตสฺส อุปสนฺตสฺส ตาทิโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สนฺตํ  ความวา่ ใจของสมณะผู้ขีณาสพน้ัน ชื่อว่า สงบแล้วแท้ คือ ระงับ ได้แก่ ดับ 
เพราะความไม่มโีทษแห่งวจีทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้น, 
อน่ึง วาจา ชื่อว่า สงบแล้ว เพราะความไม่มีแห่งวจีทจุรติทั้งหลายมีมุสาวาทเป็นต้น, 
และกายกรรม ชื่อวา่ สงบแล้วน่ันเทียว เพราะความไม่มีแห่งกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น.
ตตฺถ สนฺตํ -อติิ ตสฺส ขีณาสวสมณสฺส อภิชฺฌาทีนำ อภาเวน มนำ สนฺตเมว โหติ อุปสนฺตำ นิพฺพตุำ, 
ตถา มุสาวาทาทีนำ อภาเวน วาจา จ 
ปาณาติปาตาทีนำ อภาเวน กายกมฺมญฺจ สนฺตเมว โหติ.

บาทพระคาถาว่า สมฺมทญฺญา วมิุตฺตสฺสา  ความว่า ผู้พ้นวิเศษแล้ว ด้วยวิมุติ ๕ เพราะรูโ้ดยนัยเหตุ.
สมฺมทญฺญา วิมุตฺตสฺส -อิติ นเยน เหตุนา๒ ชานิตฺวา ปญฺจหิ วิมุตฺตีหิ วิมุตตฺสฺส.

บทว่า อุปสนฺตสฺส  ความว่า ชื่อวา่ผู้สงบระงับแล้ว เพราะความระงับแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้น ณ ภายใน.
อุปสนฺตสฺส -อิติ อพฺภนฺตเร ราคาทีนำ อุปสเมน อุปสนฺตสฺส.

บทว่า ตาทิโน คือ ผู้สมบูรณด์้วยคุณเห็นปานน้ัน.
ตาทิโน -อติิ ตถารูปสฺส คุณสมฺปนฺนสฺส -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพีบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เทสนาวสาเน โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถโร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

๑ ปวุตฺตึ -อิติปิ ทิสฺสติ.
๒ อญฺญตถฺ เหตนุา นเยน -อิติ อาคตำ.
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ธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์ แม้แก่มหาชนที่เหลือ ดังน้ีแล.
เสสมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี จบ.
โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๒ • ๘. เร่ืองพระสารีบุตรเถระ • ๘. เร่ืองพระสารีบุตรเถระ

๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อสฺสทฺโธ” เป็นต้น.
“อสฺสทฺโธ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[สัทธินทรีย์เป็นต้น มีอมตะเป็นท่ีสุด]

ความพิสดารว่า ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวตัร ประมาณ ๓๐ รูป วันหน่ึงไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมน่ังแล้ว.
เอกทิวสำ หิ ตึสมตตฺา อารญฺญกา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา๑ วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

พระศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหัต พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว 
ตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมา ตรัสถามปัญหาปรารภอินทรีย์ ๕ อยา่งน้ีว่า 
“สารีบุตร เธอเชื่อหรือ?, อินทรีย์คือศรัทธา อันบุคคลเจริญแล้ว ทำาให้มากแล้ว ย่อมหยั่งถึงอมตะ มีอมตะเป็นที่สุด.”
สตฺถา เตสำ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ วิทิตวฺา สารีปุตฺตตฺเถรำ อามนฺเตตฺวา “สทฺทหสิ ตฺวำ สารีปุตฺต, 
สทฺธินฺทรฺิยำ ภาวิตำ พหุลีกตำ อมโตคธำ โหติ อมตปริโยสานำ -อิติ๒ เอวำ ปญฺจินฺทฺริยานิ อารพฺภ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.

พระเถระทูลแก้ปัญหาน้ันอย่างน้ีวา่ “พระเจ้าข้า 
ข้าพระองค์ย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อพระผู้มพีระภาคในอินทรีย์ ๕ น้ีแล; (วา่) อินทรีย์ คือ ศรัทธา ฯลฯ มีอมตะเป็นที่สุด, 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อินทรีย์ คือ ศรัทธาน่ัน อันชนเหล่าใดไมรู่้แล้ว ไม่สดับแล้ว ไม่เห็นแล้ว ไม่ทราบแล้ว ไม่ทำาให้แจ้งแล้ว 
ไม่ถูกต้องแล้ว ด้วยปัญญา, 
ชนเหล่าน้ัน พึงถึงด้วยความเชื่อต่อชนเหล่าอื่น ในอินทรีย์ ๕ น้ัน (ว่า) อินทรีย์ คือ ศรทัธา ฯลฯ มีอมตะเป็นที่สุด.”
เถโร “น ขฺวาหำ ภนฺเต เอตฺถ ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ, สทธฺินฺทฺริยำ ฯเปฯ อมตปรโิยสานำ, 
เยสำ นูเนตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อสฺสตุำ อทิฏฺฐำ อวทิิตำ อสจฺฉิกตำ อผุสิตำ ปญฺญาย, 
เต ตตฺถ ปเรสำ สทฺธาย คจฺเฉยฺยุำ สทธฺินฺทฺริยำ ฯเปฯ อมตปริโยสานำ -อิติ๓ เอวนฺตำ ปญฺหำ พฺยากาสิ.

ภิกษุทั้งหลายฟังคำาน้ันแล้ว ยังกถาให้ตั้งข้ึนว่า 
“พระสารีบุตรเถระแก้แล้ว ดว้ยการถือผิดทีเดียว,  แม้ในวันน้ี พระเถระไม่เชื่อแล้วต่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ันเทียว.”
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “สารีปุตตฺตฺเถโร มิจฺฉาคหเณเนว วิสฺสชเฺชสิ, อชชฺาปิ สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส น สทฺทหิเยว -อิติ.

[พระสารีบุตรอันใครๆ ไม่ควรติเตยีน]

พระศาสดาทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวคำาชื่ออะไรน่ัน? 
เราแล ถามว่า ‘สารีบุตร เธอเชื่อหรือว่า ‘ชื่อว่าบุคคลผู้ไม่อบรมอินทรีย์ ๕ ไม่เจริญสมถะและวิปัสสนา 
สามารถเพื่อทำามรรคและผลให้แจ้งมีอยู่?’  

๑ สี. ม. ยุ.  อาคนฺตฺวา.
๒ สำยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค ๑-๙/๒๙๒. ตตฺถ ปน … เยสญหฺิ ตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อทิฏฺฐำ  อวิทิตำ … ปญญฺายาติ ทิสฺสติ.
๓ สำยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค ๑-๙/๒๙๒. ตตฺถ ปน … เยสญหฺิ ตำ ภนฺเต อญฺญาตำ อทิฏฺฐำ  อวิทิตำ … ปญญฺายาติ ทิสฺสติ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๓ • ๘. เร่ืองพระสารีบุตรเถระ • [พระสารีบุตรอนัใครๆ ไม่ควรติเตียน]

สารีบุตรน้ัน กลา่วว่า ‘พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เชื่อว่า ‘ผู้ทำาให้แจ้งอย่างน้ัน ชื่อว่ามีอยู’่ ดังน้ี
สารีบุตรไม่เชื่อผลวิบาก แห่งทานอันบุคคลถวายแล้ว หรือแห่งกรรมอันบุคคลทำาแล้วก็หาไม่,   
อน่ึง สารีบุตร ไม่เชื่อคณุของพระรัตนตรัย ๓ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็หาไม่;  
แต่สารีบุตรน้ัน ไม่ถึงความเชื่อต่อบุคคลอื่นในธรรม คือ ฌาน วิปัสสนา มรรค และผล อันตนได้เฉพาะแล้ว;  
เพราะฉะน้ัน สารีบุตรจึงเป็นผู้อันใครๆ ไม่ควรติเตียน,” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีวา่
ตำ สุตฺวา สตฺถา “กินฺนาเมตำ ภกิฺขเว วเทถ, 
อหำ หิ ‘‘ปญฺจินฺทฺริยานิ อภาเวตฺวา สมถวิปสฺสนำ อวฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ สจฺฉิกาตุำ สมตฺโถ นาม อตฺถีติ สทฺทหสิ สารีปุตฺตาติ ปุจฺฉึ,
โส ‘‘เอวำ สจฺฉิกโรนฺโต อตฺถิ นามาติ น สททฺหามิ ภนฺเตติ กเถสิ, 
น ทินฺนสฺส วา กตสฺส วา ผลวิปากำ น สทฺทหิ, นาปิ พทฺุธาทีนำ คุณำ น สทฺทหิ, 
โส ปน อตตฺนา ปฏิลทฺเธสุ ฌานวิปสฺสนามคฺคผลธมฺเมสุ ปเรสำ สทฺธาย น คจฺฉติ, ตสฺมา อนุปวชฺโช -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“นระใด ไมเ่ชื่อง่าย มีปกติรูพ้ระนิพพานอันปัจจัยทำาไม่ได้ ตดัที่ต่อ 
มีโอกาสอันกำาจัดแล้ว มีความหวังอันคายแล้ว,  นระน้ันแล เป็นบุรุษสูงสุด.”

“อสฺสทฺโธ อกตญฺญู จ สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
หตาวกาโส วนฺตาโส ส เว อุตตฺมโปริโส -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อสสฺทฺโธ เป็นต้น พึงทราบวิเคราะห์ดังน้ี
ตตฺถ อสสฺทฺโธ -อิติ 

นระ ช่ือว่า อสฺสทฺโธ เพราะอรรถว่า ไมเ่ชื่อคุณอันตนแทงตลอดแล้ว ด้วยคำาของชนเหล่าอื่น, 
ชื่อวา่ อกตญฺญู เพราะอรรถว่า รูพ้ระนิพพานอันปัจจัยทำาไม่ได้แล้ว, อธิบายว่า “มพีระนิพพานอันตนทำาให้แจ้งแล้ว.”
ชื่อวา่ สนฺธิจฺเฉโท เพราะอรรถว่า ตดัที่ต่อคือวัฏฏะ ทีต่่อคือสงสาร ดำารงอยู่.
ชื่อวา่ หตาวกาโส เพราะอรรถว่า โอกาสแห่งการบังเกิด ชื่อวา่อันนระกำาจัดแล้ว 
เพราะความที่พืชคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมสิ้นแล้ว.
ชื่อวา่ วนฺตาโส เพราะอรรถว่า ความหวังทั้งปวง ชือ่ว่าอันนระน้ีคายแล้ว เพราะความทีก่ิจอันตนควรทำาด้วยมรรค ๔ 
ตนทำาแล้ว.
อตตฺนา ปฏิวิทธฺคุณำ ปเรสำ กถาย น สทฺทหติ -อติิ อสสฺทฺโธ, 
อกตำ นิพพฺานำ ชานาติ -อิติ อกตญฺญู,  “สจฺฉิกตนิพฺพาโน -อติิ อตฺโถ.
วฏฺฏสนฺธึ สำสารสนฺธึ ฉินฺทิตวฺา ฐิโต -อติิ สนฺธิจฺเฉโท.
กุสลากุสลกมฺมวีชสฺส ขีณตฺตา นิพพฺตตฺนาวกาโส หโต อสฺส -อติิ หตาวกาโส.
จตูหิ มคฺเคหิ กตฺตพฺพกิจฺจสฺส กตตฺตา สพพฺาสา อิมินา วนฺตา -อิติ วนฺตาโส.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๔ • ๘. เร่ืองพระสารีบุตรเถระ • [แก้อรรถ]

ก็นระเห็นปานน้ีใด, นระน้ันแล ชื่อวา่ อุตตฺมโปริโส (ผู้สูงสดุในบุรุษ) 
เพราะอรรถว่า ถึงความเป็นผู้สูงสุดในบุรุษทั้งหลาย ดว้ยความที่แห่งโลกตุรธรรม อันตนแทงตลอดแล้ว.
โย ปน เอวรโูป นโร,  ส เว ปฏิวิทฺธโลกุตฺตรธมฺมตาย ปุริเสสุ อุตฺตมภาวมฺปตฺโต -อิติ ปุริสุตฺตโม -อติิ.

ในเวลาจบพระคาถา ภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ผู้อยู่ป่าเหล่าน้ัน บรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.
คาถาวสาเน เต อารญฺญกา ตึสมตฺตา ภกิฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณึสุ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังน้ีแล.
เสสมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๑๕ • ๙. เร่ืองพระขทิรวนิยเรวตเถระ • ๙. เร่ืองพระขทิรวนิยเรวตเถระ

๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ
๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนาพระเรวตเถระ ผู้อยู่ป่าไม้สะแก๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“คาเม วา” เป็นต้น.
“คาเม วา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ขทิรวนิยเรวตตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระสารีบุตรชวนพ่ีน้องบวช]

ความพิสดารว่า ท่านพระสารีบุตร ละทรพัย์ ๘๗ โกฏิบวช  แล้วให้น้องสาว ๓ คน คอื จาลา, อุปจาลา, สีสุปจาลา,  
น้องชาย ๒ คนน้ี คอื จุนทะ, อุปเสนะ, ให้บวชแล้ว.
อายสฺมา หิ สารีปุตฺโต สตตฺาสตีิโกฏิธนำ ปหาย ปพฺพชติฺวา “จาลา อุปจาลา สีสุปจาลา -อิติ ติสฺโส ภคินิโย 
“จุนฺโท อุปเสโน -อติิ อิเม เทฺว ภาตโร ปพพฺาเชสิ.

เรวตกุมารผู้เดียวเท่าน้ัน ยังเหลืออยู่แล้วในบ้าน.
เรวตกุมาโร เอโก ว เคเห อวสิฏฺโฐ.

ลำาดับน้ัน มารดาของท่านคิดว่า 
“อุปติสสะบุตรของเรา ละทรพัย์ประมาณเท่าน้ีบวชแล้ว (ยัง)ให้ น้องสาว ๓ คน น้องชาย ๒ คน บวชด้วย, 
เรวตะผู้เดียวเท่าน้ันยังเหลืออยู่; 
ถ้าเธอจักให้เรวตะแม้น้ีบวชไซร้, ทรพัย์ของเราประมาณเท่าน้ีจกัฉิบหาย, วงศ์สกุลจักขาดศูนย์; 
เราจกัผูกเรวตะน้ันไว้ ด้วยการอยู่ครองเรือน แตใ่นกาลทีเ่ขายังเป็นเดก็เถิด.
อถสฺส มาตา จินฺเตสิ “มม ปุตฺโต อุปติสฺโส เอตตฺกำ ธนำ ปหาย ปพพฺชิตวฺา ติสฺโส ภคินิโย เทฺว จ ภาตโร ปพฺพาเชสิ, 
เรวโต เอโกว อวสิฏฺโฐ, สเจ อิมำปิ ปพพฺาเชสฺสติ, เอตตฺกำ โน ธนำ นสฺสิสฺสติ, กุลวำโส ปจฺฉิชฺชิสฺสติ, 
ทหรกาเลเยว นำ ฆราวาเสน พนฺธิสฺสามิ -อติิ.

ฝ่ายพระสารีบุตรเถระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่า 
“ผู้มีอายุ ถ้าเรวตะประสงคจ์ะมาบวชไซร้, พวกท่านพึงให้เขาผู้สักวา่มาถึงเทา่น้ันบวช; 
(เพราะ) มารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฏฐกิ์, ประโยชน์อะไรดว้ยท่านทั้ง ๒ น้ัน อันเรวตะบอกลาเล่า?  
ผมเองเป็นมารดาและบิดาของเรวตะน้ัน.”
สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปฏิกจฺเจว ภิกฺขู อาณาเปสิ “สเจ อาวโุส เรวโต ปพพฺชิตกุาโม อาคจฺฉติ, อาคตมตตฺเมว นำ ปพพฺาเชยฺยาถ, 
มม มาตาปิตโร มจิฺฉาทิฏฺฐิกา, กินฺเตหิ อาปุจฺฉิเตหิ, อหเมว ตสฺส มาตา จ ปิตา จ -อติิ.

๑ ขทิร แปลว่าไม้ตะเคียนก็มี.
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[มารดาบิดาให้เรวตะแต่งงาน]

แม้มารดาของพระสารีบุตรเถระน้ัน ประสงคจ์ะผูกเรวตกุมารผู้มีอายุ ๗ ขวบเท่าน้ัน ดว้ยเครื่องผูกคือเรือน 
จึงหมั้นเดก็หญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกัน กำาหนดวันแล้ว ประดับตกแต่งกุมารแล้ว 
ไดพ้าไปสู่เรือนของญาติเด็กหญิง พร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก.
มาตาปิสฺส เรวตกุมารำ สตฺตวสฺสิกเมว ฆรพนฺธเนน พนฺธติุกามา สมชาติเก กุเล กุมาริกำ วาเรตฺวา ทวิสำ ววตฺถเปตวฺา 
กุมารำ มณเฺฑตวฺา ปสาเธตฺวา มหตา ปริวาเรน สทธฺึ อาทาย กุมาริกาย ญาติฆรำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน เมื่อพวกญาติของเขาทั้ง ๒ ผู้ทำาการมงคล ประชุมกันแล้ว, 
พวกญาติให้เขาทั้ง ๒ จุ่มมือลงในถาดนำ้าแล้ว กล่าวมงคลทั้งหลาย หวังความเจริญแก่เด็กหญิง  จึงกล่าววา่ 
“ขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้ว, เจา้จงเป็นอยู่สิ้นกาลนาน เหมือนยาย นะ แม่”.
อถ เนสำ กตมงฺคลานำ ทฺวินฺนำปิ ญาตเกสุ สนฺนิปติเตสุ, อุทกปาติยำ หตฺเถ โอตาเรตวฺา มงฺคลานิ วตวฺา 
กุมาริกาย วฑฺุฒึ อากงฺขมานา ญาตกา “ตว อยฺยกิาย ทิฏฺฐธมฺมำ ปสฺส, อยฺยิกา วิย จิรำ ชีว อมฺม -อิติ อาหำสุ.

เรวตกุมาร คดิว่า “อะไรหนอแล? ชื่อว่าธรรมอันยายน้ีเห็นแล้ว” จึงถามว่า “คนไหน? เป็นยายของเด็กหญิงน้ี.”
เรวตกุมาโร “โก นุ โข อิมิสฺสา อยฺยิกาย ทิฏฺฐธมฺโม -อิติ จินฺเตตฺวา “กตรา อิมิสฺสา อยฺยิกา -อิติ ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พวกญาติบอกกะเขาว่า “พ่อ, คนน้ี มีอายุ ๑๒๐ ปี มีฟันหลุด ผมหงอก หนังหดเห่ียว ตัวตกกระ 
หลังโกงดุจกลอนเรือน เจ้าไม่เห็นหรอื? น่ันเป็นยายของเด็กหญิงน้ัน.”
อถ นำ อาหำสุ “ตาต กึ น ปสฺสสิ, อิมำ วีสวสฺสสตกิำ ขณฺฑทนฺตำ ปลิตเกสำ วลติตจำ ติลกาหตคตตฺำ โคปานสวิงฺกำ, 
เอสา เอติสฺสา อยฺยิกา -อิติ.

เรวตะ. ก็แม้หญิงน้ี จกัเป็นอย่างน้ันหรือ?
“กึ ปน อยำปิ เอวรูปา ภวิสฺสติ -อิติ.

พวกญาติ. ถ้าเขาจักเป็นอยู่ไซร้,  ก็จักเป็นอย่างน้ัน พ่อ.
“สเจ ชวีิสฺสติ, ภวิสฺสติ ตาต -อิติ.

[เรวตะคิดหาอุบายออกบวช]

เรวตะน้ัน คิดวา่ “ชื่อว่าสรีระ แม้เห็นปานน้ี จกัถึงประการอันแปลกน้ี เพราะชรา, อุปติสสะพี่ชายของเรา จักเห็นเหตุน้ีแล้ว, 
ควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันน้ีแหละ.”
โส จินฺเตสิ “เอวรูปํปิ นาม สรีรำ ชราย อิมำ วิปฺปการำ ปาปุณิสฺสติ, อิทำ เม ภาตรา อุปติสฺเสน ทิฏฺฐำ ภวิสฺสติ, 
อชฺเชว มยา ปลายิตวฺา ปพฺพชติุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ทีน้ัน พวกญาติอุ้มเขาข้ึนสู่ยานอันเดียวกันกับเด็กหญิง พาหลีกไปแล้ว.
อถ นำ ญาตกา กุมาริกาย สทธฺึ เอกยานำ อาโรเปตวฺา อาทาย ปกฺกมึสุ.

เขาไปได้หน่อยหน่ึง อา้งการถ่ายอุจจาระ พดูวา่ “ท่านทั้งหลาย จงหยุดยานก่อน, ฉันลงไปแล้วจักมา” ดังน้ีแล้ว 
ลงจากยาน ทำาให้ชักชา้หน่อยหน่ึง ทีพุ่่มไม้พุ่มหน่ึง แล้วจึงได้ไป.
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โส โถกำ คนฺตฺวา สรีรกจิฺจำ อปทิสิตวฺา “ฐเปถ ตาว, ยานำ โอตริตวฺา อาคมิสฺสามิ -อิติ ยานา โอตริตวฺา 
เอกสฺมึ คุมฺเพ โถกำ ปปญฺจำ กตวฺา อคมาสิ.

เขาไปได้หน่อยหน่ึง แล้วลงไปดว้ยการอ้างน้ันน่ันแลแม้อีก ข้ึนแล้ว ก็ไดท้ำาอย่างน้ันเหมือนกันอีก.
ปุนปิ โถกำ คนฺตฺวา เตเนว อปเทเสน โอตริตวฺา อภิรุหิตวฺา ปุนปิ ตเถว อกาสิ.

ลำาดับน้ัน พวกญาติของเขากำาหนดว่า “เรวตะน้ี หมั่นไปแท้ๆ” จึงมิได้ทำาการรักษาอยา่งเข้มแข็ง.
อถสฺส ญาตกา “อทฺธา อิมสฺส อุฏฺฐานานิ วตตฺนฺติ -อิติ สลฺลกฺเขตวฺา นาติทฬฺหำ อารกฺขำ กรึสุ.

เขาไปได้หน่อยหน่ึง ก็ลงไปด้วยการอา้งน้ันน่ันแลแม้อีก แล้วพูดวา่ “พวกทา่นจงขับไปข้างหน้า, ฉันจักค่อยๆ เดินมาข้างหลัง”
จึงลงไปแล้ว ได้บ่ายหน้าตรงไปยังพุ่มไม้.
โส ปุนปิ โถกำ คนฺตฺวา เตเนว อปเทเสน โอตรติฺวา “ตุมฺเห ปาเชนฺตา ปุรโต คจฺฉถ, มยำ ปจฺฉโต สณิกำ อาคมิสฺสาม -อิติ วตวฺา 
โอตริตวฺา คุมฺพาภิมุโข อโหสิ.

[เรวตะได้บรรพชา]

แม้พวกญาติของเขาได้ขับยานไปด้วยสำาคัญวา่ “เรวตะจักมาข้างหลัง.”
ญาตกาปิสฺส “ปจฺฉโต อาคมิสฺสติ -อติิ สญฺญาย ยานำ ปาเชนฺตา อคมำสุ.

ฝ่ายเรวตะน้ันหนีไปจากที่น้ันแล้ว, ไปยังสำานักของภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ซ่ึงอยู่ในประเทศแห่งหน่ึง ไหว้แล้ว เรียนว่า 
“ท่านครับ ขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวช.”
โสปิ ตโต ปลายิตวฺา เอกสฺมึ ปเทเส ตึสมตฺตา ภิกฺขู วสนฺติ เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อาห “ปพฺพาเชถ มำ ภนฺเต -อติิ.

พวกภิกษุ. ผู้มีอายุ เธอประดับดว้ยเครื่องอลังการพร้อมสรรพ, 
พวกเรา ไม่ทราบวา่เธอเป็นพระราชโอรสหรือเป็นบุตรของอมาตย์, จักให้เธอบวชอยา่งไรได้.”

“อาวโุส ตวฺำ สพฺพาลงฺการปฺปฏิมณฺฑิโต, มยำ เต ราชปุตฺตภาวำ วา อมจฺจปุตตฺภาวำ วา น ชานาม, กถำ ตำ ปพฺพาเชสฺสาม -อติิ.

เรวตะ. พวกท่านไม่รูจ้ักกระผมหรือ? ครับ.
“ตุมฺเห มำ ภนฺเต น ชานาถ -อิติ.

พวกภิกษุ. ไมรู่้ ผู้มีอายุ.
“น ชานามาวโุส -อติิ.

เรวตะ. กระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะ.
“อหำ อุปติสฺสสฺส กนิฏฺฐภาติโก -อติิ.

พวกภิกษุ. ชื่อว่าอุปติสสะน่ัน คือใคร?
“โก เอส อุปติสฺโส นาม -อิติ.

เรวตะ. ทา่นผู้เจริญทั้งหลาย เรียกพี่ชายของกระผมว่า ‘สารีบุตร’. 
เพราะฉะน้ัน เมื่อกระผมเรียนวา่ ‘อุปติสสะ’ ท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่ทราบ.

“ภนฺเต ภทนฺตา มม ภาตรำ ‘สารีปุตฺโตติ วทนฺติ ตสฺมา ‘อุปติสฺโสติ วตฺุเต น ชานนฺติ -อิติ.
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พวกภิกษุ. ก็เธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระหรือ?
“กึ ปน สารีปุตฺตตฺเถรสฺส กนิฏฺฐภาติโก -อิติ.

เรวตะ. อยา่งน้ัน ครับ.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน กล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน มาเถิด, พี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ก็ให้เปลื้องเครื่องอาภรณ์ของเขาออก ให้วางไว้ ณ ที่สดุแห่งหน่ึง ให้เขาบวชแล้ว จึงส่งข่าวไปแก่พระเถระ.
“เตนหิ เอหิ, ภาตรา เต อนุญฺญาตเมว -อติิ วตฺวา ตสฺส อาภรณานิ โอมุญฺจาเปตวฺา เอกมนฺเต ฐปาเปตฺวา 
ตำ ปพฺพาเชตวฺา เถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ.

พระเถระ ฟังข่าวน้ันแล้ว จึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาควา่ 
“พระเจ้าข้า ภกิษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่า ‘ได้ยินว่า พวกภิกษุที่อยู่ป่าให้เรวตะบวช’ ข้าพระองค์ไปเยี่ยมเธอแล้วจึงจักกลับมา.”
เถโร ตำ สุตฺวา ภควโต อาโรเจสิ “ภนฺเต ‘อารญฺญกภิกฺขูหิ กริ เรวโต ปพพฺาชิโตติ สาสนำ ปหิณึสุ, 
คนฺตฺวา ตำ ปสฺสิตฺวา อาคมิสฺสามิ -อติิ.

พระศาสดา มิได้ทรงยอมให้ไป ด้วยพระดำารัสว่า “สารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อน.”
สตฺถา “อธิวาเสหิ ตาว สารีปุตฺต -อติิ คนฺตุำ นาทาสิ.

โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน พระเถระก็ทูลลาพระศาสดาอกี.
เถโร ปุน กติปาหจฺจเยน สตฺถารำ อาปุจฺฉิ.

พระศาสดามิไดท้รงยอมให้ไป ดว้ยพระดำารัสวา่ “สารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อน, แม้เราก็จกัไป.”
สตฺถา “อธิวาเสหิ ตาว สารีปุตฺต, มยำปิ คมิสฺสาม -อติิ เนว คนฺตุำ อทาสิ.

[เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต]

ฝ่ายสามเณรคิดว่า “ถ้าเราจักอยู่ในที่น้ีไซร้, พวกญาติจักให้คนตดิตามเรียกเรา (กลับ)” 
จึงเรียนกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัตแต่สำานักของภิกษุเหล่าน้ัน 
ถือบาตรแลจีวร เที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้สะแก ในที่ประมาณ ๓๐ โยชน์จากที่น้ัน 
ในระหวา่ง ๓ เดือนภายในพรรษาน่ันแล บรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
สามเณโรปิ “สจาหำ อิธ วสิสฺสามิ, ญาตกา มำ อนุพนฺธติฺวา ปกฺโกสาเปสฺสนฺติ -อิติ 
เตสำ ภิกฺขูนำ สนฺตกิา ยาว อรหตตฺา กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปตตฺจีวรมาทาย จารกิญฺจรมาโน 
ตโต ตึสโยชนิกฏฺฐาเน ขทิรวนำ คนฺตวฺา อนฺโตวสฺเสเยว เตมาสพฺภนฺตเร สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

แม้พระเถระปวารณาแล้ว ทูลลาพระศาสดาเพื่อต้องการไปในที่น้ันอีก.
เถโรปิ ปวาเรตฺวา สตฺถารำ ปุน ตตฺถ คมนตฺถาย อาปุจฺฉิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “สารีบุตร แม้เราก็จกัไป” เสด็จออกไปพร้อมด้วยภกิษุ ๕๐๐ รูป.
สตฺถา “มยำปิ คมิสฺสาม สารีปุตฺต -อติิ ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิกฺขมิ.
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ในเวลาเสดจ็ไปได้หน่อยหน่ึง พระอานนทเถระยืนอยู่ที่ทาง ๒ แพร่ง กราบทูลพระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า บรรดาทางที่ไปสู่สำานักพระเรวตะ 
ทางน้ี เป็นทางอ้อมประมาณ ๖๐ โยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมนุษย์, 
ทางน้ีเป็นทางตรงประมาณ ๓๐ โยชน์ อันอมนุษย์คุ้มครอง, 
พวกเราจะไปโดยทางไหน?”
โถกำ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร เทฺวธาปเถ ฐตวฺา สตฺถารำ อาห 
“ภนฺเต เรวตสฺส สนฺตกิำ คมนมคฺเคสุ  อยำ ปริหารปโถ สฏฺฐิโยชนิโก มนุสฺสาวาโส, 
อยำ อุชุมคฺโค ตึสโยชนิโก อมนุสฺสปริคฺคหิโต, กตเรน คจฺฉาม -อติิ.

พระศาสดา. อานนท์  ก็สีวลี มากับพวกเรา (มิใช่หรือ?)
“สีวลี ปน อานนฺท อมฺเหหิ สทธฺึ อาคโต -อติิ.

อานนท์. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระศาสดา. ถ้าสวีลีมา,  เธอจงถือเอาทางตรงน่ันแหละ.
“สเจ สีวลี อาคโต, อุชุมคฺคเมว คณฺหาหิ -อิติ.

[พวกภกิษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ]

ได้ยินวา่ พระศาสดามิได้ตรัสวา่ “เราจักยังข้าวต้มและข้าวสวยให้เกิดข้ึนแกพ่วกเธอ, พวกเธอจงถือเอาทางตรง” 
ทรงทราบข่าวว่า “ที่น่ันเป็นที่ให้ผลบุญแก่ชนเหล่าน้ันๆ” จึงตรัสว่า “ถ้าสวีลีมา, เธอจงถือเอาทางตรง.”
สตฺถา กิร “อหำ ตุมฺหากำ ยาคุภตฺตำ อุปฺปาเทสฺสามิ, อุชุมคฺคำ คณฺหถ -อิติ อวตฺวา 
“เตสำ เตสำ ชนานำ ปุญฺญสฺส วิปากทานฏฺฐานำ เอตำ -อิติ ญตฺวา “สเจ สีวลี อาคโต, อุชุมคฺคำ คณฺหาหิ -อติิ อาห.

ก็เมื่อพระศาสดาทรงดำาเนินไปทางน้ัน, พวกเทวดาคิดว่า “พวกเราจักทำาสักการะแกพ่ระสวีลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
ให้สรา้งวิหารในที่โยชน์หน่ึงๆ ไม่ให้ไปเกินกว่าโยชน์หน่ึง 
ลุกข้ึนแตเ่ช้าเทียว ถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์ แล้วเที่ยวไป ด้วยตั้งใจว่า 
“พระสีวลีเถระผู้เป็นเจ้าของเรา น่ังอยู่ที่ไหน?”
สตฺถริ ปน ตำ มคฺคำ ปฏิปนฺเน, เทวตา “อมฺหากำ อยฺยสฺส สีวลติฺเถรสฺส สกฺการำ กริสฺสาม -อติิ จินฺเตตฺวา 
เอเกกโยชเน วิหาเร๑ กาเรตฺวา เอกโยชนโต อุทฺธำ คนฺตุำ อทตวฺา ปาโตว อุฏฺฐาย ทิพพฺานิ ยาคุอาทีนิ คเหตฺวา 
“อมฺหากำ อยฺโย สวีลิตฺเถโร กหำ นิสินฺโน -อิติ วิจรนฺติ.

พระเถระให้เทวดาถวายภตัรที่นำามาเพื่อตน แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข.
เถโร อตตฺโน อภิหฏำ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทาเปสิ.

พระศาสดาพร้อมทั้งบรวิาร เสวยบุญของพระสีวลีเถระผู้เดียว ได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ ๓๐ โยชน์.
เอวำ สตฺถา สปริวาโร ตึสโยชนิกำ กนฺตารำ สีวลติฺเถรสฺเสว ปุญฺญำ อนุภวมาโน อคมาสิ.

๑ สี. ยุ. วิหารำ.
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ฝ่ายพระเรวตะเถระ๑ ทราบการมาของพระศาสดา จึงนิรมติพระคันธกุฎีเพื่อพระผู้มพีระภาค 
นิรมิตเรอืนยอด ๕๐๐  ที่จงกรม ๕๐๐  และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน ๕๐๐.
เรวตตฺเถโรปิ สตฺถุ อาคมนำ ญตฺวา ภควโต คนฺธกุฏึ มาเปตฺวา ปญฺจ กูฏาคารสตานิ ปญฺจ จงกฺมนสตานิ 
ปญฺจ รตฺติฏฺฐานทิวาฏฺฐานสตานิ จ มาเปสิ.

พระศาสดาประทับอยู่ในสำานักของพระเรวตะน้ันสิ้นกาลประมาณเดือนหน่ึงแล.
สตฺถา ตสฺส สนฺติเก มาสมตฺตเมว วสิ.

แม้ประทับอยู่ในที่น้ัน ก็ทรงเสวยบุญของพระสวีลีเถระน่ันเอง.
ตสฺมึ วสมาโนปิ สวีลิตฺเถรสฺเสว ปุญฺญำ อนุภวิ.

ก็บรรดาภกิษุเหล่าน้ัน ภิกษุแก่ ๒ รูป ในเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ป่าไม้สะแก คิดแล้วอยา่งน้ีว่า 
“ภิกษุน้ีทำานวกรรม๒ ประมาณอยู่เท่าน้ีอยู่ จักอาจทำาสมณธรรมได้อยา่งไร?” 
พระศาสดาทรงทำากจิคือการเห็นแก่หน้า ด้วยทรงดำารวิ่า ‘เป็นน้องชายของพระสารีบุตร’ 
จึงเสด็จมาสู่สำานักของเธอผู้ประกอบนวกรรมเห็นปานน้ี.”
ตตฺถ ปน เทฺว มหลฺลกภิกฺขู สตฺถุ ขทิรวนำ ปวิสนกาเล เอวำ จินฺตยึสุ 
“อยำ ภิกฺขุ เอตตฺกำ นวกมฺมำ กโรนฺโต กึ สกฺขิสฺสติ สมณธมฺมำ กาตุำ, 
สตฺถา ‘สารีปุตฺตสฺส กนิฏฺโฐติ มุโขโลกนกิจฺจำ กโรนฺโต เอวรูปสฺส นวกมฺมิกสฺส สนฺติกำ อาคโต -อิติ.

[พระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภกิษุลืมบริขาร]

ในวันน้ัน แม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรุ้่ง ทรงเห็นภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ไดท้รงทราบวาระจติของภิกษุเหล่าน้ัน;
เพราะเหตุน้ัน ประทับอยู่ในที่น้ันสิ้นกาลนานประมาณเดือนหน่ึงแล้ว 
ในวันเสด็จออกไป ทรงอธิษฐานโดยประการท่ีภิกษุเหล่าน้ันลืมหลอดนำ้ามัน ลักกะจ่ันนำ้า และรองเท้าของตนไว้ 
เสด็จออกไปอยู่ ในเวลาเสด็จออกไปภายนอก จากอุปจารวิหาร จึงทรงคลายพระฤทธิ์.
สตฺถาปิ ตำ ทิวสำ ปจฺจูสกาเล โลกำ โอโลเกนฺโต เต ภิกฺขู ทิสฺวา เตสำ จิตฺตวารำ อญฺญาสิ, ตสฺมา ตตฺถ มาสมตฺตำ วสิตฺวา นิกฺขมนทิวเส, 
ยถา เต ภกิฺขู อตฺตโน เตลนาฬิญจฺ อุทกตุมฺพญฺจ อุปาหนา จ ปมฺมุสฺสนฺติ, ตถา อธิฏฐฺหิตฺวา 
นิกฺขมนฺโต วิหารุปจารโต พหิ นิกฺขนฺตกาเล อิทฺธึ วิสฺสชเฺชสิ.

ครั้งน้ัน ภกิษุเหล่าน้ันกล่าวกันวา่ “ผมลืมสิ่งน้ีและสิ่งน้ี, แม้ผมก็ลืม” ดังน้ีแล้ว ทั้ง ๒ รูปจึงกลับไป 
ไม่กำาหนดถึงที่น้ัน ถูกหนามไม้สะแกแทง เที่ยวไป พบห่อสิ่งของๆ ตนซ่ึงห้อยอยู่ที่ต้นสะแกต้นหน่ึง ถือเอาแล้วก็หลีกไป.
อถ เต ภิกฺขู “มยา อิทญฺจทิญฺจ ปมฺมุฏฺฐำ, มยาปิ ปมฺมุฏฺฐำ -อติิ อุโภปิ นิวตฺตติฺวา ตำ ฐานำ อสลฺลกฺเขตวฺา 
ขทิรรกฺุขกณฺฏเกหิ วิชฺฌิยมานา วจิรติฺวา เอกสฺมึ ขทิรรุกฺเข โอลมพฺนฺตำ อตฺตโน ภณฺฑกำ ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.

แม้พระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์ไป เสวยบุญของสีวลีเถระ ตลอดกาลประมาณเดือนหน่ึงน่ันแลอีก เสด็จเข้าไปสู่ปุพพาราม.
สตฺถาปิ ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย ปุน มาสมตฺตเมว สีวลติฺเถรสฺส ปุญฺญำ อนุภวมาโน คนฺตฺวา ปุพพฺารามำ ปาวิสิ.

๑ เรวตะ เป็นสามเณร แต่เรียกว่าพระเถระ เป็นเพราะท่านบรรลุพระอรหัตตผลแล้ว.
๒ การก่อสร้าง
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ลำาดับน้ัน ภิกษุแก่เหล่าน้ันล้างหน้าแต่เชา้ตรู่ เดินไปด้วยตั้งใจว่า 
“พวกเราจักดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขา ผู้ถวายอาคันตุกภตัร” ดื่มข้าวต้ม แล้วฉันของเคี้ยวแล้วน่ังอยู่.
อถ เต มหลฺลกภิกฺขู ปาโตว มุขำ โธวติฺวา “อาคนฺตุกภตตฺทายิกาย วิสาขาย ฆเร ยาคุำ ปิวิสฺสาม -อิติ คนฺตฺวา 
ยาคุำ ปิวิตฺวา ขชฺชกำ ขาทิตวฺา นิสีทึสุ.

[นางวิสาขาถามถึงท่ีอยู่ของเรวตะ]

ลำาดับน้ัน นางวิสาขาถามภิกษุแก่เหล่าน้ันว่า “ท่านผู้เจริญ ก็ทา่นทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของเรวตะกับพระศาสดาหรือ?”
อถ เน วิสาขา ปุจฺฉิ “ตุมฺเห หิ ภนฺเต สตฺถารา สทธฺึ เรวตตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ อคมิตฺถ -อติิ.

ภิกษุแก่. อยา่งน้ัน อุบาสิกา.
“อาม อุปาสิเก -อติิ.

วิสาขา. ทา่นผู้เจริญ ที่อยู่ของเถระน่ารื่นรมย์หรือ?
“รมณียำ ภนฺเต เถรสฺส วสนฏฺฐานำ -อติิ.

ภิกษุแก่. ที่อยู่ของพระเถระน้ันเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ จักมีแต่ที่ไหน? 
อุบาสิกา ที่น้ันรกดว้ยไม้สะแกมีหนามขาว เป็นเช่นกับสถานที่อยู่ของพวกเปรต.

“กุโต ตสฺส รมณียตา, เสตกณฺฏกขทิรรกฺุขคหนำ เปตานำ๑ นิวาสนฏฺฐานสทิสำ อุปาสิเก -อิติ.

ครั้งน้ัน ภกิษุหนุ่ม ๒ รูปพวกอื่นมาแล้ว.
อถญฺเญ เทฺว ทหรภิกฺขู อาคมึสุ.

อุบาสิกาถวายข้าวต้มและของควรเคี้ยวทั้งหลายแม้แก่ภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ถามอยา่งน้ันเหมือนกัน.
อุปาสิกา เตสำปิ ยาคุขชฺชกานิ ทตวฺา ตเถว ปุจฺฉิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน กล่าวว่า 
“อุบาสิกา พวกฉันไม่อาจพรรณนาได้, ที่อยู่ของพระเถระ เป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมา ดุจตกแต่งข้ึนดว้ยฤทธิ์.”
เต อาหำสุ “น สกฺกา อุปาสิเก วณฺเณตุำ, สธุมฺมาเทวสภาสทิสำ อิทธฺิยา อภิสงฺขตำ วิย เถรสฺส วสนฏฺฐานำ -อติิ.

อุบาสิกาคดิวา่ “ภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกลา่วอย่างอื่น, ภิกษุพวกน้ีกลา่วอย่างอื่น, 
ภิกษุพวกที่มาครั้งแรก ลืมอะไรไว้เป็นแน่ จักกลับไปในเวลาทีค่ลายฤทธิ์แล้ว, 
ส่วนภิกษุพวกน้ีจกัไปในเวลาที่พระเถระตกแต่งนิรมติสถานที่ดว้ยฤทธิ์” 
เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตจึงทราบเน้ือความน้ัน ได้ยืนอยู่แล้วด้วยหวังว่า “จักทูลถามในกาลทีพ่ระศาสดาเสดจ็มา.”
อุปาสิกา จินฺเตสิ “ปฐมำ อาคตภิกฺขู อญฺญถา วทึสุ, อิเม อญฺญถา วทนฺติ, 
ปฐมำ อาคตภิกฺขู กิญฺจิเทว ปมฺมุสฺสิตฺวา อิทธฺิยา วิสฺสฏฺฐกาเล ปฏินิวตฺตติฺวา คตา ภวิสฺสนฺติ, 
อิเม ปน อิทฺธิยา อภิสงฺขริตวฺา นิมฺมิตกาเล คตา ภวิสฺสนฺติ -อติิ อตฺตโน ปณฺฑติภาเวน เอตมตฺถำ ญตวฺา 
“สตฺถุ อาคมนกาเล ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ อฏฺฐาสิ.

๑ ยุ. ตาปสานำ.
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ต่อกาลเพียงครู่เดียวแต่กาลน้ัน พระศาสดาอันภิกษุสงฆ์แวดลอ้ม เสด็จไปสู่เรือนของนางวิสาขา 
ทรงน่ังเหนืออาสนะอันเขาตกแต่งไว้แล้ว.
ตโต มุหุตตฺสฺเสว สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปรวิุโต วิสาขาย เคหำ คนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

นางอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุขโดยเคารพ ในเวลาเสร็จภัตกิจ ถวายบังคมพระศาสดาแลว้ ทูลถามเฉพาะวา่ 
“พระเจ้าข้า บรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์ บางพวกกล่าววา่ ‘ที่อยู่ของพระเรวตะ เป็นป่ารกดว้ยไม้สะแก’ 
บางพวกกล่าววา่ ‘เป็นสถานทีร่ื่นรมย’์; ที่อยู่ของพระเถระน่ันเป็นอย่างไรหนอแล?”
สา พุทธฺปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ สกฺกจฺจำ ปริวิสติฺวา ภตตฺกิจจฺาวสาเน สตฺถารำ วนฺทติฺวา ปฏิปุจฺฉิ 
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ สทฺธึ คตภิกฺขูสุ  เอกจฺเจ ‘เรวตตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานำ ขทิรคหนำ อรญฺญนฺติ วทนฺติ, 
เอกจฺเจ ‘รมณียนฺติ วทนฺติ, กินฺนุ โข เอตำ -อติิ.

พระศาสดาทรงสดับคำาน้ันแล้วตรัสวา่ 
“อุบาสิกา จะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตาม, พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในทีใ่ด, ที่น้ันน่ารื่นรมย์แท้” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
ตำ สุตฺวา สตฺถา “อุปาสิเก คาโม วา โหตุ อรญฺญำ วา, ยสฺมึ ฐาเน อรหนฺโต วิหรนฺติ, ตำ รมณียเมว -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในทีใ่ด เป็นบ้านกต็าม เป็นป่าก็ตาม 
ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม,  ที่น้ัน เป็นภูมิสถานน่ารื่นรมย์.”

“คาเม วา ยทวิารญฺเญ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล 
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตำ ภูมิรามเณยฺยกำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

ในพระคาถาน้ัน มีความว่า 
“พระอรหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ไดก้ายวิเวกภายในบ้านกจ็ริง, ถึงดังน้ัน ย่อมได้จติตวิเวกอยา่งแน่นอน, 
เพราะอารมณ์ทั้งหลายแม้เปรียบดังของทิพย์ ย่อมไม่อาจทำาจติของพระอรหันต์เหล่าน้ันให้หวั่นไหวได้, 
เพราะเหตุน้ัน จะเป็นบ้านหรือจะเป็นที่ใดที่หน่ึงมีป่าเป็นต้น, พระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในทีใ่ด.”
ตตฺถ “กิญฺจาปิ อรหนฺโต คามนฺเต กายวิเวกำ น ลภนฺติ, จิตตฺวิเวกำ ปน ลภนฺเตว, 
เตสำ หิ ทพิฺพปฺปฏิภาคานิปิ อารมฺมณานิ จิตตฺำ จาเลตุำ น สกฺโกนฺติ, 
ตสฺมา คาโม วา โหตุ อรญฺญาทีนำ วา อญฺญตรำ, ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ.

บาทพระคาถาว่า ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ  ความวา่ ภูมิประเทศน้ัน เป็นที่น่ารื่นรมย์แท้.”
ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ -อติิ โส ภูมิปฺปเทโส รมณีโยเอว -อติิ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.
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[พวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสีวลี]

โดยสมัยอื่น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย เพราะเหตุอะไรหนอแล ท่านพระสีวลีเถระ จึงอยูใ่นท้องของมารดา ตลอด ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน? 
เพราะกรรมอะไร จึงไหม้แล้วในนรก? เพราะกรรมอะไร จึงถึงความเป็นผู้มีลาภเลิศ และมียศเลิศอย่างน้ัน?”
อปเรน สมเยน ภกิฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อาวุโส เกน นุ โข การเณน อายสฺมา สีวลิตฺเถโร สตฺตทวิสสตตฺมาสาธิกานิ สตตฺ วสฺสานิ๑ มาตุ กุจฺฉิยำ วสิ, 
เกน นิรเย ปจิ, เกน เอวำ ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ชาโต -อิติ.

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาน้ันแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกัน?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ 
“กถาชื่อน้ีพระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะตรัสบุรพกรรมของท่านพระสีวลีเถระน้ันจึงตรัสว่า
สตฺถา ตำ กถำ สตฺุวา “ภิกฺขเว กึ กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต อิทนฺนาม -อติิ วุตฺเต, ตสฺสายสฺมโต ปุพฺพกมฺมำ กเถนฺโต อาห

[บุรพกรรมของพระสีวลี]

“ภิกษุทั้งหลาย 
ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปน้ี พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ทรงอุบัตใินโลกแล้ว 
สมัยหน่ึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมาสู่นครของพระบิดา.
“ภิกฺขเว อิโต เอกนวตุิกปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก อุปฺปชฺชิตวฺา เอกสฺมึ สมเย ชนปทจาริกำ จรติฺวา ปิตุ นครำ ปจฺจาคมาสิ.

พระราชาทรงตระเตรียมอาคันตุกทาน เพื่อภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข 
ทรงส่งข่าวแก่ชาวเมืองว่า “ชนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเรา.”
ราชา พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาคนฺตกุทานำ สชฺเชตฺวา 
นาครานำ สาสนำ เปเสสิ “อาคนฺตวฺา มยฺหำ ทาเน สหายกา โหนฺตุ -อติิ.

ชนเหล่าน้ันทำาอย่างน้ันแล้ว คดิวา่ “พวกเราจักถวายทานให้ยิ่งกวา่ทานทีพ่ระราชาทรงถวายแล้ว” ก็ทูลนิมนตพ์ระศาสดา  
ในวันรุ่งข้ึน ตกแต่งทานแล้ว ก็ส่งข่าวไปทูลแดพ่ระราชา.
เต ตถา กตวฺา “รญฺญา ทินฺนทานโต อติเรกตรำ ทสฺสาม -อิติ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส ทานำ ปฏิยาเทตวฺา รญฺโญ สาสนำ ปหิณึสุ.

พระราชาเสด็จมา ทรงเห็นทานของชนเหล่าน้ันแล้วทรงดำารวิ่า “เราจักถวายทานให้ยิ่งกวา่ทานน้ี” 
ในวันรุ่งข้ึนทรงนิมนต์พระศาสดาแล้ว.
ราชา อาคนฺตวฺา เตสำ ทานำ ทิสฺวา “อิโต อธิกตรำ ทสฺสามิ -อิติ ปุนทวิเส สตฺถารำ นิมนฺเตสิ.

พระราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เลย.
เนว ราชา นาคเร ปราเชตุำ สกฺขิ.

(ถึง) ชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาแพ้ได้.
น นาครา ราชานำ.

๑ ขุทฺทกนิกายสฺส อุทาเน ปน สุปฺปวาสา โกลิยธีตา สตฺต วสฺสานิ คพฺภำ ธาเรติ สตฺตาหำ มูฬหฺคพภฺา -อิติ ทิสฺสติ.
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ในครั้งที่ ๖ ชาวเมืองคิดว่า “บัดน้ีพวกเราจกัถวายทานในวันพรุ่งน้ี โดยประการที่ใครๆ ไม่อาจพดูไดว้่า 
“วตัถุชื่อน้ีไม่มีในทานของชนเหล่าน้ี” ดังน้ีแล้ว  ในวันรุ่งข้ึนจัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดวู่า 
“อะไรหนอแล? ยังไม่มีในทานน้ี”  ไม่ได้เห็นนำ้าผึ้งดิบ๑ เลย.
นาครา ฉฏฺเฐ วาเร “เสฺวทานิ, ยถา ‘อิเมสำ ทาเน อิทนฺนาม นตฺถีติ น สกฺกา๒ วตฺตุำ, เอวำ ทานำ ทสฺสาม -อติิ จินฺเตตฺวา 
ปุนทิวเส ทานำ ปฏิยาเทตวฺา “กินฺนุ โข เอตฺถ นตฺถิ -อติิ โอโลเกนฺตา อลฺลมธุเมว นาททฺสำสุ.

ส่วนนำ้าผึ้งสุกมีมาก.
ปกฺกมธุ ปน พหุ อตฺถิ.

ชนเหล่าน้ันให้คนถือเอาทรพัย์ ๔ พันแล้ว ส่งไปในประตูแห่งพระนครทั้ง ๔ เพื่อต้องการนำ้าผึ้งดิบ.
เต อลฺลมธุสฺสตฺถาย จตูสุ นครทฺวาเรสุ จตฺตาริ สหสฺสานิ คาหาเปตฺวา ปหิณึสุ.

ครั้งน้ัน คนบ้านนอกคนหน่ึงมาเพื่อจะเยี่ยมนายบ้าน เห็นรวงผึ้งในระหว่างทาง ไลต่ัวผึ้งให้หนีไปแล้ว 
ตดักิ่งไม้ถือรวงผึ้งพร้อมทั้งคอนน่ันแล เข้าไปสู่พระนครด้วยตั้งใจว่า “เราจักให้แก่นายบ้าน”.
อเถโก ชนปทมนุสฺโส คามโภชกำ ปสฺสิตุำ อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค มธุปฏลำ ทิสวฺา มกฺขิกา ปลาเปตฺวา สาขำ ฉินฺทิตวฺา 
สาขาทณฑฺเกเนว สทฺธึ มธุปฏลำ อาทาย “คามโภชกสฺส ทสฺสามิ -อติิ นครำ ปาวิสิ.

บุรุษผู้ไปเพื่อต้องการนำ้าผึ้งพบคนบ้านนอกน้ันแล้ว จึงถามว่า “ท่านผู้เจริญ นำ้าผึ้งทา่นขายไหม?”
มธุอตฺถาย คโต ตำ ทิสฺวา “อมฺโภ วิกกฺีณิยำ มธุำ -อติิ ปุจฺฉิ.

คนบ้านนอก. ไม่ขาย นาย.
“น วิกกฺีณิยำ สามิ -อิติ.

บุรุษ. เชิญท่านรับเอากหาปณะน้ีแล้ว จงให้ (รวงผึ้งแก่ฉัน) เถิด.
“หนฺท อิมำ กหาปณำ คเหตวฺา เทหิ -อิติ.

คนบ้านนอกน้ันคิดวา่ “รวงผึ้งน้ีย่อมไม่ถึงค่าแม้สักว่าบาทหน่ึง; แต่บุรุษน้ีให้ทรัพย์กหาปณะหน่ึง,  
เห็นจะเป็นผู้มีกหาปณะมาก, เราควรข้ึนราคา.”
โส จินฺเตสิ “อิทำ มธุปฏลำ ปาทมตฺตำปิ นาคฺฆติ, อยำ ปน กหาปณำ เทติ, พหุกหาปณโก มญฺเญ, มยา วฑฺเฒตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน เขาจึงตอบกับบุรุษน้ันวา่ “ฉันให้ไม่ได้.”
อถ นำ “น เทมิ -อิติ อาห.

บุรุษ. ถ้ากระน้ัน ท่านจงรับเอาทรพัย์ ๒ กหาปณะ.
“เตนหิ เทฺว กหาปเณ คณฺหาหิ -อิติ.

คนบ้านนอก. แม้ดว้ยทรพัย์ ๒ กหาปณะฉันก็ให้ไม่ได้.
“ทฺวีหิปิ น เทมิ -อิติ.

๑ อลฺลมธุ ตามศัพท์แปลว่า นำ้าผ้ึงสด. 
ได้แก่นำ้าผ้ึงท่ีได้จากรังใหม่ๆ ยังไม่ได้ต้มหรือเคี่ยว, เพื่อให้ความเข้ากันกับนำ้าผ้ึงสุก ศัพท์นี้จึงควรแปลว่า นำ้าผ้ึงดิบ.

๒ สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร โหติ -อิติ อตฺถิ.
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เขาข้ึนราคาดว้ยอาการอยา่งน้ัน จนถึงบุรุษน้ันกลา่ววา่ “ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงรับเอาทรัพยพ์ันกหาปณะน้ี” ดังน้ีแล้ว 
น้อมห่อภัณฑะเข้าไป.
เอวำ ตาว วฑฺเฒสิ, ยาว โส “เตนหิ อิมำ สหสฺสำ คณฺหาหิ -อติิ ภณฺฑกิำ อุปเนสิ.

ทีน้ัน คนบ้านนอกกล่าวกะบุรุษน้ันว่า “ท่านบ้าหรือหนอแล? หรือไม่ได้โอกาสเป็นที่เก็บกหาปณะ; 
นำ้าผึ้งไม่ถึงค่าแม้บาทหน่ึง ท่านยังกลา่วว่า ‘ท่านรับเอากหาปณะพันหน่ึงแล้ว จงให้ (รวงผึ้งแก่ฉัน), ชื่อว่าเหตุอะไรกันน่ี?”
อถ นำ โส อาห “กินฺนุ โข ตวฺำ อุมฺมตฺตโก, อุทาหุ กหาปณานำ ฐปโนกาสำ น ลภสิ, 
ปาทำปิ อนคฺฆนฺตำ๑ มธุำ ‘สหสฺสำ คเหตฺวา เทหีติ วเทสิ, กินฺนาเมตำ -อิติ.

บุรุษ. ผู้เจริญ ข้าพเจ้ารู้, ก็กรรมของข้าพเจา้ด้วยนำ้าผึ้งน้ีมีอยู่, เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจา้จึงพดูอย่างน้ัน.
“ชานามหำ โภ, อิมินา ปน เม กมฺมำ อตฺถิ, เตเนวำ วทามิ -อิติ.

คนบ้านนอก. กรรมอะไร? นาย.
“กึ กมฺมำ สามิ -อติิ.

บุรุษ. พวกข้าพเจ้าตระเตรียมมหาทาน เพื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีสมณะ ๖ ล้าน ๘ แสนเป็นบรวิาร, 
ในมหาทานน้ัน ยังไม่มีนำ้าผึ้งดิบอย่างเดียวเท่าน้ัน,  
เพราะฉะน้ัน ข้าพเจา้จึงขอซ้ือ (รวงผึ้ง) ดว้ยอาการอยา่งน้ัน.

“อมฺเหหิ วิปสฺสิสฺส สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส อฏฺฐสฏฺฐิสมณสตสหสฺสปริวารสฺส มหาทานำ สชชฺิตำ, 
ตเตรฺกำ อลฺลมธุเมว นตฺถิ, ตสฺมา เอวำ คณฺหามิ -อติิ.

คนบ้านนอก. เมื่อเป็นอย่างน้ัน ข้าพเจ้าจกัไม่ให้ด้วยราคา, ถ้าแม้ข้าพเจา้ได้ส่วนบุญในทานบ้างไซร้, ข้าพเจา้จักให้.
“เอวำ สนฺเต, นาหำ มูเลน ทสฺสามิ, สเจ อหำปิ ทาเน ปตฺตึ ลภามิ, ทสฺสามิ -อิติ.

บุรุษน้ันไปบอกเน้ือความน้ันแก่ชาวเมืองแล้ว.
โส คนฺตฺวา นาครานำ เอตมตฺถำ อาโรเจสิ.

ชาวเมืองทราบความที่ศรัทธาของเขามกีำาลัง จึงรับสั่งวา่ “สาธุ ขอเขาจงเป็นผู้ได้สว่นบุญ.
นาครา ตสฺส สทธฺาย พลวภาวำ ญตวฺา “สาธุ ปตฺติโก โหตุ -อิติ ปฏิชานึสุ.

พวกชาวเมืองน้ันนิมนต์ภิกษุสงฆ์มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข ให้น่ังแล้ว ถวายข้าวต้มและของเคี้ยว 
ให้คนนำาถาดทองคำาอย่างใหญ่มา ให้บีบรวงผึ้งแล้ว.
เต พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ ทตฺวา มหตึ สวุณฺณปาตึ อาหราเปตวฺา มธุปฏลำ ปีฬาเปสุำ .

แม้กระบอกนมส้ม อันมนุษย์น้ันแลนำามาเพื่อต้องการเป็นของกำานัล มีอยู่.
เตเนว มนุสฺเสน ปณฺณาการตฺถาย ทธิวารโกปิ อาหโฏ อตฺถิ.

เขาเทนมส้มแม้น้ันลงในถาด แล้วเคล้ากับนำ้าผึ้งน้ัน ได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข จำาเดิมแตต่้น.
โส ตำปิ ทธึ ปาติยำ อากริิตฺวา เตน มธุนา สนฺเทตวฺา พุทธฺปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส อาทิโต ปฏฺฐาย อทาสิ.

นำ้าผึ้งน้ันทั่วถึงแก่ภิกษุทุกรูป ผู้รับเอาจนพอความต้องการ.

๑ ม. น อคฺฆนกำ.
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ตำ ยาวทตฺถำ คณฺหนฺตานำ สพฺเพสำ สมฺปาปุณิ.

ได้เหลือเกินไปด้วยซำ้า.
อุตตฺรึปิ อวสิฏฺฐำ อโหสิเยว.

ใครๆ ไม่ควรคดิว่า “นำ้าผึ้งน้อยอย่างน้ัน ถึงแก่ภิกษุมากอย่างน้ันได้อยา่งไร?”
“เอวำ โถกำ กถำ ตาว พหุนฺนำ ปาปุณิ -อิติ น จินฺเตตพฺพำ.

จริงอยู่ นำ้าผึ้งน้ัน ถึงไดด้้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.
ตำ หิ พุทธฺานุภาเวน ปาปุณิ.

พุทธวิสัยใครๆ ไม่ควรคิด.
พุทธฺวิสโย น จินฺเตตพฺโพ.

จริงอยู่ เหตุ ๔ อย่าง๑ อันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เป็นเรื่องที่ไมค่วรคิด.”
จตตฺาริ๒ หิ “อจินฺเตยฺยานิ -อิติ วุตตฺานิ.

ใครๆ เมื่อไปคิดเหตุเหล่าน้ันเข้า ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้าทีเดียว ด้วยประการฉะน้ี.
ตานิ๓ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺเสว ภาคี โหติ -อิติ.

บุรุษน้ันทำากรรมประมาณเท่าน้ันแล้ว ในกาลเป็นที่สิ้นสุดแห่งอายุ บังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่สิ้นกาลประมาณเท่าน้ัน 
ในสมัยหน่ึงจุติจากเทวโลกแล้ว บังเกิดในราชตระกูลในกรุงพาราณสี 
โดยกาลทีพ่ระชนกสวรรคต ถึงความเป็นพระราชาแล้ว.
โส ปุริโส เอตฺตกำ กมฺมำ กตวฺา อายุหปริโยสาเน เทวโลเก นิพพฺตตฺิตวฺา เอตตฺกำ กาลำ สำสรนฺโต 
เอกสฺมึ สมเย เทวโลกา จวิตวฺา พาราณสิยำ ราชกุเล นิพพฺตฺโต ปิตุ อจฺจเยน รชฺชำ ปาปุณิ.

ท้าวเธอทรงดำาริวา่ “จักยดึเอาพระนครหน่ึง” จึงเสด็จไปล้อม (นครน้ันไว้), และทรงสาส์นไปแก่ชาวเมืองวา่ 
“จงให้ราชสมบัติหรือการยุทธ์”.
โส “เอกำ นครำ คณฺหิสฺสามิ -อติิ คนฺตวฺา ปริวาเรสิ นาครานญฺจ สาสนำ ปหิณิ “รชฺชำ วา เทนฺตุ ยุทฺธำ วา -อิติ.

ชาวเมืองเหล่าน้ันตอบว่า “จักไม่ให้ราชสมบัติน่ันแหละ, จกัไม่ให้การยุทธ์” ดังน้ีแล้ว ก็ออกไป 
นำาฟืนและนำ้าเป็นต้น มาทางประตูเล็กๆ, ทำากิจทกุอย่าง.
เต “เนว รชฺชำ ทสฺสาม, น ยทฺุธำ -อิติ วตวฺา จูฬทวฺาเรหิ นิกฺขมิตวฺา ทารูทกาทีนิ อาหรนฺติ สพฺพกิจฺจานิ กโรนฺติ.

ฝ่ายพระราชานอกน้ี รกัษาประตใูหญ่ ๔ ประตู ล้อมพระนครไว้ สิ้น ๗ ปี ยิ่งด้วย ๗ เดือน ๗ วัน.
อิตโรปิ จตตฺาริ มหาทวฺารานิ รกฺขนฺโต สตฺตทวิสสตตฺมาสาธิกานิ๔ สตฺต วสฺสานิ นครำ อุปรุนฺธิ.

๑ อจินไตย ๔ อย่าง คือ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิสัย โลกจินตะ.
๒ องฺ. จตุกฺก.  ๒๑/๑๐๔. 
๓ ยานิ [?].
๔ สตฺตมาสาธิกานิ -อิติ ยุตฺตตรำ.
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ในกาลต่อมา พระชนนีของพระราชาน้ันตรัสถามวา่ “บุตรของเราทำาอะไร?” 
ทรงสดับเรื่องน้ันวา่ “ทรงทำากรรมชื่อน้ี พระเจ้าข้า” ตรัสว่า 
“บุตรของเราโง่, พวกเธอจงไป จงทูลแก่บุตรของเราน้ันว่า ‘จงปิดประตูเล็กๆ ล้อมพระนคร.”
อถสฺส มาตา “กึ เม ปุตฺโต กโรติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “อิทนฺนาม เทวิ -อติิ ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา 
“พาโล มม ปุตฺโต, คจฺฉถ ตสฺส ‘จูฬทวฺารานิ ปิธาย นครำ อุปรุนฺธตูติ วเทถ -อิติ.

ท้าวเธอทรงสดับคำาสอนของพระชนนีแล้ว ก็ได้ทรงทำาอย่างน้ัน.
โส มาตุ สาสนำ สตฺุวา ตถา อกาสิ.

ฝ่ายชาวเมือง เมื่อไม่ได้เพื่อออกไปภายนอก ในวันที่ ๗ จึงปลงพระชนมพ์ระราชาของตนเสีย 
ได้ถวายราชสมบัติแด่พระราชาน้ัน.
นาคราปิ พหิ นิกฺขมิตุำ อลภนฺตา สตตฺเม ทิวเส อตฺตโน ราชานำ มาเรตวฺา ตสฺส รชฺชำ อทำสุ.

ท้าวเธอทรงทำากรรมน้ีแล้ว ในกาลเป็นที่สิ้นสุดแห่งอายุบังเกิดในอเวจี, 
ไหม้แล้วในนรก ตราบเท่ามหาปฐพีน้ีหนาข้ึนได้ประมาณโยชน์หน่ึง, 
จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว ถือปฏิสนธิในทอ้งมารดาน้ันน่ันแหละ
อยู่ภายในทอ้งสิ้น ๗ ปียิ่งดว้ย ๗ เดือน นอนขวางอยู่ที่ปากกำาเนิดสิ้น ๗ วัน เพราะความทีต่นปิดประตูเล็กๆ ทั้ง ๔.
โส อิมำ กมฺมำ กตฺวา อายุหปรโิยสาเน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺตติฺวา, ยาวายำ มหาปฐวี โยชนมตตฺำ อุสฺสนฺนา, 
ตาว นิรเย ปจิตฺวา จตุนฺนำ จูฬทฺวารานำ ปิหิตตฺตา ตโต จุโต เอติสฺสาเอว มาตุ กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา 
สตตฺมาสาธิกานิ สตตฺ วสฺสานิ อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ วสิ,  สตฺต ทิวสานิ โยนิมุเข ตริิยำ นิปชฺชิ.

ภิกษุทั้งหลาย สีวลีไหม้แล้วในนรกสิ้นกาลประมาณเท่าน้ัน เพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครแล้วยดึเอาในกาลน้ัน 
ถือปฏิสนธิในท้องของมารดาน้ันน่ันแหละ อยู่ในท้องสิ้นกาลประมาณเท่าน้ัน เพราะความที่เธอปิดประตูเล็กๆ ทั้ง ๔,  
เป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาภเลิศ มียศเลิศ เพราะความที่เธอถวายนำ้าผึ้งใหม่ ด้วยประการอยา่งน้ี.”
เอวำ ภิกฺขเว สวีลี ตทา นครำ อุปรุนฺธิตวฺา คหิตกมฺเมน เอตฺตกำ กาลำ นิรเย ปจิตวฺา 
จตุนฺนำ จูฬทวฺารานำ ปิหิตตตฺา ตสฺสาเยว มาตุ กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา เอตตฺกำ กาลำ กุจฺฉิมฺหิ วสิ, 
นวมธุโน ทินฺนตฺตา ลาภคฺค ยสคฺคปฺปตฺโต ชาโต -อิติ.

[พวกภกิษุชมเชยบุญของเรวตะ]

ในวันรุ่งข้ึน ภกิษุทั้งหลายสนทนากันวา่ “แม้สามเณรผู้เดียวทำาเรือนยอด ๕๐๐ หลัง เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป 
มีลาภ, มีบุญ, น่าชมจริง.”
ปุเนกทิวสำ ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห สามเณรสฺส ลาโภ, อโห ปุญฺญำ, 
เยน เอเกน ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ปญฺจ กูฏาคารสตานิ กตานิ -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยถ้อยคำาชื่อน้ี,” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไม่มีบุญ, ไม่มีบาป; (เพราะ) บุญและบาปทั้ง ๒ เธอละเสียแล้ว” 
ไดต้รัสพระคาถาน้ี ในพราหมณวรรค วา่
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สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว มยฺหำ ปุตฺตสฺส เนว ปุญฺญำ อตฺถิ, น ปาปํ, อุภยมสฺส ปหีนำ -อติิ วตฺวา พฺราหฺมณวคฺเค อิมำ คาถมาห 

“บุคคลใดในโลกน้ี ล่วงเครื่องข้อง ๒ อยา่ง คือบุญและบาป,  
เราเรียกบุคคลน้ัน ผู้ไม่โศก ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี ผู้หมดจด
ว่า เป็นพราหมณ์.”

เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ จบ.
“โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ อุโภ สงฺคำ อุปจฺจคา
อโสกำ วิรชำ สุทธฺำ ตมหำ พรฺูมิ พฺราหฺมณำ -อติิ.

ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ.
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๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง
๑๐. อญฺญตริติถีวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “รมณียานิ” เป็นต้น.
“รมณียานิ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[หญิงนครโสภินียัว่จิตพระเถระให้หลง]

ดังได้สดับมา ภกิษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง เรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระศาสดาแล้ว 
เข้าไปสู่สวนรา้งสวนหน่ึง ทำาสมณธรรมอยู่.
เอโก กริ ปิณฺฑปาติโก ภิกฺขุ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา เอกำ ชิณณฺุยฺยานำ ปวิสติฺวา สมณธมฺมำ กโรติ.

ครั้งน้ันหญิงนครโสภินีคนหน่ึง ทำาการนัดแนะกับบุรุษวา่ “ฉันจักไปสู่ที่ชื่อโน้น, เธอพึงมาในที่น้ัน” ได้ไปแล้ว.
อถ เอกา นครโสภินี อติฺถี ปุริเสน สทธฺึ “อหำ อสกุฏฺฐานฺนาม คมิสฺสามิ, ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ สงฺเกตำ กตฺวา อคมาสิ.

บุรุษน้ันไม่มาแล้ว.
โส ปุริโส นาคจฺฉิ.

นางแลดูทางมาของบุรุษน้ันอยู่ไม่เห็นเขา กระสันข้ึนแล้ว๑ จึงเที่ยวไปข้างโน้นข้างน้ี 
เข้าไปสู่สวนน้ัน พบพระเถระน่ังคู้บัลลังก์ แลไปข้างโน้นข้างน้ีไม่เห็นใครๆ อื่น คิดวา่ 
“ผู้น้ีเป็นชายเหมือนกัน, เราจกัยังจิตของผู้น้ีให้ลุ่มหลง” ยืนอยู่ข้างหน้าของพระเถระน้ัน 
เปลื้องผ้านุ่งแล้ว (กลับ) นุ่งบ่อยๆ, สยายผมแล้วเกล้า, ปรบมือแล้วหัวเราะ.
สา ตสฺส อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺตี ตำ อทิสวฺา อกฺุกณฺฐติา อโิต จิโต จ วิจรมานา ตำ อุยฺยานำ ปวิสิตวฺา 
เถรำ ปลฺลงฺกำ อาภุชติฺวา นิสินฺนำ ทิสวฺา อิโต จิโต จ โอโลกยมานา อญฺญำ กญฺจิ อทิสฺวา 
“อยำ ปุริโสเอว อิมสฺส จติฺตำ โมเหสฺสามิ -อติิ ตสฺส ปุรโต ฐตวฺา ปุนปฺปุนำ นิวตฺถสาฏกำ โมเจตฺวา นิวาเสติ, 
เกเส มุญจฺิตวฺา พนฺธติ, ปาณึ ปหรติฺวา หสติ.

ความสังเวชเกิดข้ึนแก่พระเถระ แผ่สรา้นไปทั่วสรรีะ.
เถรสฺส สำเวโค อุปฺปชฺชิตวฺา สกลสรรีำ ผริ.

ท่านคดิว่า “น้ีเป็นอย่างไรหนอแล?”
โส “กินฺนุ โข อิทำ -อติิ จินฺเตสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระเถระ]

ฝ่ายพระศาสดาทรงใคร่ครวญวา่ 
“ความเป็นไปของภิกษุผู้เรียนกัมมัฏฐานจากสำานักของเราไปแล้วด้วยตั้งใจว่า ‘จักทำาสมณธรรม’ เป็นอย่างไรหนอแล?” 
ทรงเห็นหญิงน้ันแล้ว ทรงทราบกิริยาอนาจารของหญิงน้ัน และความเกิดข้ึนแห่งความสังเวชของพระเถระ 

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
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ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันแหละ ตรัสกับพระเถระน้ันวา่ 
“ภิกษุ,  ที่ๆ ไมร่ื่นรมย์ของพวกคนผู้แสวงหากามน่ันแหละ เป็นทีร่ื่นรมย์ของผู้มีราคะปราศจากแล้วทั้งหลาย.”
สตฺถาปิ “มม สนฺตกิา กมฺมฏฺฐานำ คเหตวฺา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ คตสฺส ภิกฺขุโน กา นุ โข ปวตตฺิ -อิติ อุปธาเรนฺโต 
ตำ อิตฺถึ ทิสวฺา ตสฺสา อนาจารกริิยำ เถรสฺส จ สำเวคุปฺปตฺตึ ญตฺวา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เตน สทฺธึ กเถสิ 
“ภิกฺขุ, กามคเวสกานำ อรมณฏฺฐานเมว วตีราคานำ รมณฏฺฐานำ โหติ -อิติ 

ก็แลครั้นตรัสอย่างน้ันแล้ว ทรงแผ่พระโอภาสไป เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุน้ัน ตรัสพระคาถาน้ีว่า
เอวญฺจ ปน วตฺวา โอภาสำ ผริตวฺา ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ป่าทั้งหลาย เป็นที่น่ารื่นรมย์,  
ทา่นผู้มีราคะไปปราศแล้วทั้งหลาย จักยินดีในป่าอันไม่เป็นที่ยินดีของชน,  
(เพราะ) ท่านผู้มรีาคะไปปราศแล้วเหล่าน้ัน เป็นผู้มีปกติไม่แสวงหากาม.”

“รมณียานิ อรญฺญานิ ยตฺถ น รมตี ชโน
วตีราคา รเมสฺสนฺติ น เต กามคเวสิโน -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อรญฺญานิ  ความว่า 
ธรรมดาป่าทั้งหลาย อันประดับด้วยไพรสณฑ์มตี้นไม้รุ่นๆ มีดอกบานแล้ว สมบูรณ์ดว้ยนำ้าใสสะอาด เป็นที่น่ารื่นรมย์.
ตตฺถ อรญฺญานิ -อิติ สุปุปฺผิตตรุณวนสณฑฺมณฺฑิตานิ วิมลสลิลสมฺปนฺนานิ อรญฺญานิ นาม รมณียานิ.

บทว่า ยตถฺ เป็นต้น  ความวา่ ชนผู้แสวงหากาม ยอ่มไม่ยินดีในป่าทั้งหลายใด 
เหมือนแมลงวันบ้าน ไม่ยินดีในป่าบัวหลวง ซ่ึงมีดอกอันแย้มแล้วฉะน้ัน.
ยตถฺ -อิติ เยสุ อรญฺเญสุ วิกสิเตสุ วิย ปทุมวเนสุ คามมกฺขิกา กามคเวสโก ชโน น รมติ.

บทว่า วีตราคา เป็นต้น  ความวา่ กท็่านผู้มีราคะไปปราศแล้วทั้งหลาย คือพระขีณาสพ จักยินดใีนป่าทั้งหลายเห็นปานน้ัน 
เหมือนแมลงภู่และแมลงผึ้ง ยินดใีนป่าบัวหลวง ฉะน้ัน.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
แก้ว่า “เพราะท่านผู้มีราคะไปปราศแล้วเหล่าน้ัน เป็นผู้มีปกติไม่แสวงหากาม.”
อธิบายว่า เพราะทา่นเหล่าน้ันย่อมไม่เป็นผู้มีปกติแสวงหากาม (จึงยินดีในป่าทั้งหลาย).
วีตราคา -อิติ วีตราคา ปน ขีณาสวา ภมรมธุกรา วิย ปทุมวเนสุ ตถารูเปสุ อรญฺเญสุ รมิสฺสนฺติ.

กึการณา? น เต กามคเวสิโน -อติิ ยสฺมา เต กามคเวสิโน น โหนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา พระเถระน้ันน่ังแล้วตามปกติน่ันแล บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย มาโดยอากาศ 
ทำาความชมเชย ถวายบังคมพระบาททั้ง ๒ ของพระตถาคต ได้ไปแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน โส เถโร ยถานิสินฺโน ว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปตวฺา อากาเสนาคนฺตฺวา ถุตึ กโรนฺโต 
ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทติฺวา อคมาสิ -อิติ.

เรื่องหญิงคนใดคนหน่ึง จบ.
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อญฺญตริตฺถีวตฺถุ.

อรหันตวรรค วรรณนา จบ.
อรหนฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๗ จบ.
สตฺตโม วคฺโค.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๓๒ • ๘. สหสัสวรรค วรรณนา • ๘. สหัสสวรรค วรรณนา

๘. สหัสสวรรค วรรณนา
๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา
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๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง
๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สหสฺสมปิ เจ วาจา” 
เป็นต้น.
“สหสฺสมปิ เจ วาจา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต ตมพฺทาฐกิโจรฆาตกำ อารพฺภ กเถสิ.

[เพชฌฆาตเคราแดง]

ดังได้สดับมา โจร ๔๙๙ คน ทำากรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้น สำาเร็จความเป็นอยู่แล้ว.
เอกูนปญฺจสตา กิร โจรา คามฆาตกาทีนิ กโรนฺตา ชีวติำ กปฺเปสุำ.

ครั้งน้ัน บุรุษผู้หน่ึงมีตาเหลือกเหลือง มีเคราแดง๑ ไปยังสำานักของโจรเหล่าน้ัน กล่าวว่า “แม้เราจักเป็นอยู่กับพวกทา่น.”
อเถโก ปุริโส นิพพฺิทฺธปิงฺคโล ตมฺพทาฐิโก เตสำ สนฺตกิำ คนฺตวฺา “อหำปิ ตุมฺเหหิ สทฺธึ ชีวิสฺสามิ -อิติ อาห.

ทีน้ันพวกโจรแสดงบุรุษน้ันแก่หัวหน้าโจร แล้วกล่าววา่ “ชายแม้น้ี ปรารถนาจะอยูใ่นสำานักของพวกเรา.”
อถ นำ โจรเชฏฐฺกสฺส ทสฺเสตวฺา “อยำปิ อมฺหากำ สนฺติเก วสิตุำ อิจฺฉติ -อติิ อาหำสุ.

ครั้งน้ัน หัวหน้าโจรแลดูบุรุษน้ันแล้วคดิว่า 
“บุรุษผู้น้ี กักขฬะนัก สามารถในการที่จะตดันมของแม่ หรือนำาเลือดในลำาคอของพ่อออกแล้ว กินได้” จึงห้ามวา่ 
“กิจคือการอยู่ ในสำานักของพวกเราสำาหรับบุรุษน้ีไม่มี.”
อถ นำ โจรเชฏฐฺโก โอโลเกตฺวา “อยำ มาตุ ถนำ ฉินฺทิตวฺา ปิตุ วา คลโลหิตำ นีหริตวฺา ขาทนสมตฺโถ อตกิกฺขโฬ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“นตฺเถตสฺส อมฺหากำ สนฺติเก วสนกจิฺจำ -อิติ ปฏิกฺขิปิ.

บุรุษน้ันแม้ถูกหัวหน้าโจรห้ามแล้วอย่างน้ันก็ไม่ไป บำารุงศิษย์คนหน่ึงของหัวหน้าโจรน้ันน่ันแลให้พอใจแล้ว.
โส เอวำ ปฏิกฺขิตฺโตปิ อคนฺตวฺา เอกนฺตสฺเสว อนฺเตวาสกิำ อุปฏฺฐหนฺโต อาราเธสิ.

โจรน้ันพาบุรุษน้ันเข้าไปหาหัวหน้าโจรแล้ว อ้อนวอนว่า 
“นาย ผู้น้ีเป็นคนดี มีอุปการะแก่พวกเรา, ขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิด” ให้หัวหน้าโจรรับไว้แล้ว.
โส ตำ อาทาย โจรเชฏฺฐกำ อุปสงฺกมิตฺวา “สามิ ภทฺทโก เอส, อมฺหากำ อุปการโก สงฺคณฺหถ นำ -อติิ ยาจิตวฺา 
โจรเชฏฺฐกำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

ภายหลังวันหน่ึง พวกชาวเมืองรว่มกันกับพวกราชบุรุษจับโจรเหล่าน้ันได้ 
จึงได้นำาไปสู่สำานักของพวกอมาตย์ผูว้ินิจฉัยทั้งหลาย.
อเถกทวิสำ นาครา ราชปุริเสหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺา เต โจเร คเหตวฺา วินิจฺฉยามจจฺานำ สนฺติกำ นยึสุ.

พวกอมาตย์สั่งบังคับการตดัศีรษะของโจรเหล่าน้ันด้วยขวาน.
อมจฺจา เตสำ ผรสุนา สีสจฺเฉทำ อาณาเปสุำ.

๑ นายเคราแดง
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ลำาดับน้ัน พวกชาวเมืองปรึกษากันว่า “ใครหนอแล? จักฆ่าโจรเหล่าน้ี” 
แสวงหาอยู่ ไม่เห็นใครๆ ผู้ปรารถนาเพือ่จะฆ่าโจรเหล่าน้ัน จึงพดูกะหัวหน้าโจรวา่ 
“ท่านฆ่าโจรเหล่าน้ีแล้ว จกัได้ทั้งชวีิต ทั้งความนับถือทีเดียว, ท่านจงฆ่าโจรเหล่าน้ัน.”
ตโต “โก นุ โข อิเม มาเรสฺสติ -อติิ ปริเยสนฺตา เต มาเรตุำ อจิฺฉนฺตำ กญจฺิ อทิสวฺา โจรเชฏฺฐกำ อาหำสุ 
“ตวฺำ อิเม มาเรตฺวา ชวีิตญฺเจว ลภิสฺสสิ สมฺมานญฺจ, มาเรหิ เน -อิติ.

แม้หัวหน้าโจรน้ัน ก็ไม่ปรารถนาจะฆ่า เพราะความทีพ่วกโจรน้ันอาศัยตนอยู่แล้ว.
โสปิ อตตฺานำ นิสฺสาย วสติตตฺา มาเรตุำ น อิจฺฉิ.

พวกชาวเมืองถามโจร ๔๙๙ คนโดยอุบายน้ัน.
เอเตนุปาเยน เอกูนปญฺจสเต ปุจฺฉึสุ.

แม้โจรทั้งหมดก็ไม่ปรารถนาแล้ว.
สพฺเพปิ น อจิฺฉึสุ.

พวกชาวเมือง ถามนายตัมพทาฐิกะ ผู้มตีาเหลือกเหลืองน้ัน ภายหลังโจรทั้งหมด.
สพพฺปจฺฉา ตำ นิพพฺิทฺธปิงฺคลำ ตมฺพทาฐิกำ ปุจฺฉึสุ.

นายตัมพทาฐิกะน้ันรับคำาวา่ “ดีละ” แล้ว ฆ่าโจรทั้งหมดน้ัน ได้ทั้งชวีิตทั้งความนับถือแล้ว.
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เต สพฺเพปิ มาเรตวฺา ชีวติญฺเจว สมฺมานญฺจ ลภิ.

[เพชฌฆาตออกจากตําแหน่งเวลาแก่]

พวกชาวเมืองนำาโจร ๕๐๐ คนมาแม้แต่ทิศทักษิณแห่งเมืองแล้ว แสดงแกพ่วกอมาตย์โดยอุบายน้ัน, 
เมื่อพวกอมาตย์น้ันสั่งบังคับให้ตัดศีรษะโจรเหล่าน้ัน, จึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไป ไม่เห็นใครผู้ปรารถนาจะฆ่า จึงถามว่า
“ในวันก่อน บุรุษหน่ึงฆ่าโจร ๕๐๐ คนแล้ว.  บุรุษน่ันอยู่ที่ไหนหนอแล?” 
เมื่อชนทั้งหลายตอบว่า “พวกข้าพเจา้เห็นเขาแล้วในที่ชื่อโน้น” จึงเรียกเขามา แล้วสั่งบังคับว่า 
“ท่านจงฆ่าโจรเหล่าน้ี, ทา่นจะได้ความนับถือ.”
เอเตนุปาเยน นครสฺส ทกฺขิณทิสโตปิ ปญฺจ โจรสตานิ อาเนตฺวา อมจจฺานำ ทสฺเสตวฺา, 
เตหิ เตสำ สีสจฺเฉเท อาณตฺเต, โจรเชฏฺฐกำ อาทึ กตฺวา ปุจฺฉนฺตา กญฺจิ มาเรตุำ อิจฺฉนฺตำ อทิสฺวา 
“ปุริมทิวเส เอโก ปุริโส ปญฺจสเต โจเร มาเรสิ, กหนฺนุ โข เอโส -อิติ, 
“อสุกฏฺฐาเน อมฺเหหิ ทิฏฺโฐ -อิติ วุตฺเต, ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “อิเม มาเรหิ, สมฺมานำ ลจฺฉสิ -อิติ อาณาเปสุำ.

นายตัมพทาฐิกะน้ันรับว่า “ดีละ” แล้วฆ่าโจรเหล่าน้ัน ได้ความนับถือแล้ว.
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตปิ มาเรตวฺา สมฺมานำ ลภิ.

ครั้งน้ันชาวเมืองเหล่าน้ันปรึกษากันว่า “บุรุษคนน้ีดี, พวกเราจักทำาเขาให้เป็นคนฆ่าโจรประจำาทีเดียว” ดังน้ีแล้ว
จึงให้ตำาแหน่งน้ันแก่เขา ทำาความนับถือแล้ว.
อถ เต “ภทฺทโก อยำ ปุรโิส, นิพทฺธำ โจรฆาตกเมเวตำ กริสฺสาม -อิติ มนฺเตตฺวา ตสฺส ตำ ฐานนฺตรำ ทตฺวา สมฺมานำ กรึสุ.

นายตัมพทาฐิกะน้ันฆ่าโจร (คราวละ) ๕๐๐ๆ ซ่ึงเขานำามาจากทิศปัศจิมบ้าง ทิศอุดรบ้าง.
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โส ปจฺฉิมทิสโตปิ อตฺุตรทิสโตปิ อานีเต ปญฺจสเต ปญฺจสเต โจเร ฆาเตสิเยว.

เขาฆ่าโจร (สิ้น) ๒ พันคน ซ่ึงนำามาจากทิศทั้ง ๔ ดว้ยอุบายอย่างน้ัน 
จำาเดิมแต่น้ัน เมื่อฆ่ามนุษย์ที่เขานำามาๆ คือ “คนหน่ึง สองคน” ทกุวันๆ ได้ทำาโจรฆาตกกรรมสิ้น ๕๕ ปี.
เอวำ จตูหิ ทิสาหิ อานีตานิ เทฺว สหสฺสานิ มาเรตฺวา 
ตโต ปฏฺฐาย เทวสิกำ “เอกำ เทฺว -อติิ อานีตานีเต มนุสฺเส มาเรนฺโต ปญฺจปณฺณาส สำวจฺฉรานิ โจรฆาตกกมฺมำ อกาสิ.

ในเวลาเป็นคนแก่ เขาไม่อาจจะตัดศีรษะดว้ยการฟันทีเดียวได้, ต้องฟัน ๒-๓ ที ทำาให้มนุษย์ทั้งหลายลำาบาก.
โส มหลฺลกกาเล เอกปฺปหาเรน สีสำ ฉินฺทิตุำ น สกฺโกติ, เทฺว ตโย วาเร ปหรนฺโต มนุสฺเส กิลเมติ.

พวกชาวเมืองคิดกันวา่ “คนฆ่าโจรแม้อื่นจักเกิดข้ึน, ผู้น้ีทำามนุษย์ทั้งหลายให้ลำาบากเหลือเกิน, จะต้องการอะไรด้วยผู้น้ี” 
จึงถอนตำาแหน่งน้ันของเขาเสีย.
นาครา จินฺตยึสุ “อญฺโญปิ โจรฆาตโก อุปฺปชฺชิสฺสติ, อยำ อติวิย มนุสฺเส กิลเมติ, กึ อิมินา -อิติ ตสฺส ตำ ฐานนฺตรำ หรึสุ.

นายตัมพทาฐิกะน้ัน ทำาโจรฆาตกรรมอยูใ่นกาลก่อน จึงไม่ไดก้ิจ ๔ อย่างน้ี คือ 
“การนุ่งผ้าใหม่ การดื่มยาคูเจือนำ้านมที่ปรุงดว้ยเนยใสใหม่ การประดับดอกมะลิ การทาด้วยของหอม.”
โส ปุพฺเพ โจรฆาตกกมฺมำ กโรนฺโต 
“อหตสาฏเก นิวาเสตุำ, นวสปฺปินา สงฺขตำ ขีรยาคุำ ปาตุำ, สุมนปุปฺผานิ ปิลนฺธิตุำ, คนฺเธหิ๑ วิลิมฺปิตุำ -อติิ อิมานิ จตฺตาริ น ลภิ.

ในวันที่ถูกออกจากตำาแหน่ง เขากลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงต้มยาคูเจือนำ้านมแก่เรา” 
แล้วให้คนถือผ้าใหม่ ระเบียบดอกมะลิ และเครื่องทา ไปยังแม่นำ้า อาบแล้ว นุ่งผ้าใหม่ ประดับดอกไม้ 
มีตวัทาด้วยของหอม มาสู่เรือน น่ังแล้ว.
โส ฐานา จาวติทิวเส “ขีรยาคุำ เม ปจถ -อติิ วตฺวา อหตวตฺถสุมนมาลาวิเลปนานิ คาหาเปตวฺา นทึ คนฺตวฺา นหาตฺวา 
อหตวตฺถานิ นิวาเสตฺวา มาลา ปิลนฺธิตวฺา คนฺเธหิ อนุลติฺตคตฺโต เคหำ อาคนฺตฺวา นิสีทิ.

ทีน้ัน ชนทั้งหลายวางยาคูเจือนำ้านมที่ปรุงดว้ยเนยใสใหม่ ข้างหน้าเขาแล้ว นำานำ้าสำาหรับล้างมือมา.
อถสฺส นวสปฺปิสงฺขต ขีรยาคุำ ปุรโต ฐเปตฺวา หตฺถโธวโนทกำ อาหรึสุ.

[นายตัมพทาฐกิะทําบุญแก่พระสารีบุตร]

ในขณะน้ัน พระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติ พิจารณาทางเที่ยวภิกษาของตนว่า “วันน้ี เราควรไปที่ไหนหนอแล?” 
เห็นยาคูเจือนำ้านมในเรอืนของนายตัมพทาฐิกะน้ัน จึงใคร่ครวญว่า “บุรุษน้ัน จกัทำาการสงเคราะห์เราหรือหนอแล?” 
รูว้่า “เขาเห็นเราแล้ว จักทำาการสงเคราะห์แก่เรา, ก็แล กุลบุตรน้ี คร้ันทำาแล้ว จักได้สมบัตใิหญ่” 
จึงห่มจีวร ถือบาตร แสดงตนยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายตัมพทาฐิกะน้ันน่ันแล.
ตสฺมึ ขเณ สารีปุตฺตตฺเถโร สมาปตฺตโิต วุฏฺฐาย “กตฺถ นุ โข อชชฺ มยา คนฺตพฺพำ -อติิ อตฺตโน ภกิฺขาจารำ โอโลเกนฺโต 
ตสฺส เคเห ขีรยาคุำ ทิสฺวา “กริสฺสติ นุ โข เม โส ปุริโส สงคฺหำ -อติิ อุปธาเรนฺโต 
“มำ ทิสวฺา มม สงฺคหำ กริสฺสติ, กรติฺวา จ ปน มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ อยำ กุลปุตฺโต -อติิ ญตฺวา 
จีวรำ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย ตสฺส เคหทฺวาเร ฐติเมว อตตฺานำ ทสฺเสสิ.

๑ ม. คนฺเธ.
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นายตัมพทาฐิกะน้ัน พอแลเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส คิดวา่ “เราทำาโจรฆาตกรรมมานาน, เราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมาก; 
บัดน้ี ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเจือนำ้านมไว้, แลพระเถระก็มายืนอยู่ที่ประตูเรือนของเรา; 
เราถวายไทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลาน้ีก็ควร” ดังน้ีแล้ว จึงนำายาคทูี่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้ว 
เข้าไปหาพระเถระ ไหว้แล้วนิมนต์ให้น่ังภายในเรือน เกลี่ยยาคูเจือนำ้านมลงในบาตร ราดเนยใสใหม่แล้ว ได้ยืนพัดพระเถระอยู่.
โส เถรำ ทิสวฺาว ปสนฺนจิตฺโต จินฺเตสิ “มยา จริำ โจรฆาตกกมฺมำ กตำ พหู มนุสฺสา มาริตา, อิทานิ เม เคเห ขีรยาคุ ปฏิยตฺตา, 
เถโร จ อาคนฺตวฺา มม เคหทฺวาเร ฐิโต, อิทานิ มยา อยฺยสฺส เทยฺยธมฺมำ ทาตุำ วฏฺฏติ -อิติ ปุรโต ฐปิตำ ยาคุำ อปเนตวฺา 
เถรำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปตฺวา ปตฺเต ขีรยาคุำ อากิรติฺวา นวสปฺปี อาสิญฺจติฺวา เถรำ วชีมาโน อฏฐฺาสิ.

ทีน้ัน อัธยาศัยเพื่อดื่มยาคูเจือนำ้านมได้มีกำาลัง เพราะเขาไม่เคยได้แล้วสิ้นเวลานาน.
อถสฺส ทีฆรตฺตำ อลทฺธปุพพฺตาย ขีรยาคุำ ปาตุำ พลวา อชฺฌาสโย อโหสิ.

พระเถระรู้อัธยาศัยของนายตัมพทาฐิกะน้ัน จึงพูดกะเขาวา่ “อุบาสก ท่านจงดื่มยาคูของตนเถิด.”
เถโร ตสฺสชฺฌาสยำ ญตฺวา ตำ “อุปาสก อตฺตโน ยาคุำ ปิว -อติิ อาห.

เขาให้พดัในมือแก่ผู้อื่น แล้วดื่มยาคูเอง.
โส อญฺญสฺส หตฺเถ วีชนึ ทตฺวา สยำ ยาคุำ ปิวิ.

พระเถระพูดกะบุรุษผูพ้ัดวา่ “ทา่นจงไป จงพดัอุบาสกเถิด.”
เถโร วีชมานำ ปุริสำ “คจฺฉ, อุปาสกเมว วีชาหิ -อิติ อาห.

เขาอันบุรุษน้ันพัดอยู่ ดื่มยาคูเต็มท้องแล้ว มายืนพดัพระเถระ ได้รับบาตรของพระเถระ ผู้ทำาภัตกิจให้เสรจ็แล้ว.
โส วีชิยมาโน กุจฺฉิปูรำ ยาคุำ ปิวิตวฺา อาคนฺตวฺา เถรำ วีชมาโน ฐตวฺา กตภตฺตกจิฺจสฺส เถรสฺส ปตตฺำ อคฺคเหสิ.

พระเถระเริ่มอนุโมทนาแกเ่ขาแล้ว.
เถโร ตสฺส อนุโมทนำ อารภิ.

เขาไม่อาจทำาจิตของตนให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได้.
โส อตฺตโน จิตตฺำ เถรสฺส ธมฺมเทสนานุคตำ กาตุำ นาสกฺขิ.

พระเถระสังเกตได้จึงถามวา่ “อุบาสก เหตุไร ทา่นจึงไม่อาจทำาจติให้ไปตามเทศนาได้?”
เถโร สลฺลกฺเขตวฺา “อุปาสก กสฺมา จติฺตำ เทสนานุคตำ กาตุำ น สกฺโกสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

ตัมพทาฐกิะ. “ทา่นผู้เจริญ ข้าพเจ้าทำากรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนาน,  มนุษย์เป็นอันมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตาย, 
ข้าพเจ้ามัวระลึกถึงกรรมของตนน้ันอยู่ จึงไม่อาจทำาจิตให้ไปตามเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้.

“ภนฺเต มยา ทีฆรตตฺำ กกฺขฬกมฺมำ กตำ, พหู มนุสฺสา มารติา, 
ตมหำ อตฺตโน กมฺมำ สรนฺโต จิตฺตำ อยฺยสฺส เทสนานุคตำ กาตุำ นาสกฺขึ -อติิ.

พระเถระคดิว่า “เราจกัลวงบุรุษน้ัน” จึงพูดวา่ “ก็ทา่นได้ทำาตามชอบใจตน, หรือถูกคนอื่นให้ทำาเล่า?”
เถโร “วญฺเจสฺสามิ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา “กึ ปน ตฺวำ อตตฺโน รุจิยา อกาสิ, อญฺเญหิ การิโตสิ -อติิ.

ตัมพทาฐกิะ.  ท่านผู้เจริญ พระราชาให้ข้าพเจ้าทำา “
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“ราชา มำ การาเปสิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ.  อุบาสก เมื่อเป็นเช่นน้ัน อกุศลจะมีแก่ท่านอยา่งไรหนอ?”
“กึ นุ โข เต อุปาสก เอวำ สนฺเต, อกุสลำ โหติ -อิติ.

[นายตัมพทาฐกิะตายไปเกิดในดุสิตบุรี]

อุบาสกเป็นคนธาตุทึบ ถูกพระเถระกลา่วอยา่งน้ันมีความสำาคัญวา่ “อกุศลไม่มีแก่เรา” จึงกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงกลา่วธรรมเถิด.”
มนฺทธาตุโก อุปาสโก เถเรเนวำ วุตโฺต “นตฺถิ มยฺหำ อกุสลำ -อิติ สญฺญี หุตวฺา “เตนหิ ภนฺเต ธมฺมำ กเถถ -อิติ.

อุบาสกน้ัน เมื่อพระเถระทำาอนุโมทนาอยู่, มีจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง ฟังธรรมอยู่ 
ยังขันติเป็นไปโดยอนุโลม (แก่อริยสัจ) ภายในแห่งโสดาปัตติมรรค ให้บังเกิดแล้ว.
โส เถเร อนุโมทนำ กโรนฺเต เอกคฺคจติฺโต หุตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต โสตาปตฺติมคฺคสฺส โอรโต อนุโลมิกำ ขนฺตึ นิพพฺตฺเตสิ.

แม้พระเถระ ทำาอนุโมทนาแล้วก็หลีกไป.
เถโรปิ อนุโมทนำ กตวฺา ปกฺกามิ.

นางยักษิณตีนหน่ึงมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคนม ขวิดที่อกอุบาสกผู้ตามส่งพระเถระหน่อยหน่ึงแล้วกลับอยู่ ให้ตายแล้ว.
อุปาสกำ โถกำ เถรำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺตมานำ เอกา ยกฺขินี เธนุเวเสน อาคนฺตฺวา อุเร ปหรติฺวา มาเรสิ.

อุบาสกน้ันทำากาละแล้ว ก็บังเกิดในดุสิตบุรี.
โส กาลำ กตฺวา ตุสิตปุเร นิพพฺตตฺิ.

[กัลยาณมติรเป็นเหตุให้เกิดในดุสติ]

ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า “บุรุษฆ่าโจร ทำากรรมหยาบช้าสิ้น ๕๕ ปี พ้นจากกรรมน้ันในวันน้ีแล, 
ถวายภิกษาแก่พระเถระก็ในวันน้ีเหมือนกัน ทำากาละกใ็นวันน้ีน่ันแล, เขาบังเกิดในที่ไหนหนอแล?”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “โจรฆาตโก ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ กกฺขฬกมฺมำ กตวฺา อชฺเชว ตโต มุตฺโต, 
อชฺเชว เถรสฺส ภิกฺขำ ทตฺวา อชเฺชว กาลกโต, กหำ นุ โข นิพพฺตฺโต -อิติ.

พระศาสดา เสดจ็มาแล้วตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังสนทนากันดว้ยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยถ้อยคำาชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บุรุษน้ันบังเกิดในดุสิตบุรี.”
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ตุสติปุเร โส นิพฺพตฺโต -อิติ อาห.

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “พระเจา้ข้า พระองค์ตรัสอะไร? บุรุษน้ันฆ่ามนุษย์เท่าน้ีสิ้นเวลาเท่าน้ี แล้วบังเกิดในวิมานดุสติ.”
“กึ ภนฺเต วเทถ, เอตตฺกำ กาลำ เอตตฺเก มนุสฺเส ฆาเตตวฺา ตุสิตวิมาเน นิพพฺตฺโต -อิติ.

พระศาสดาตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย, บุรุษน้ันได้กัลยาณมิตรผู้ใหญ่, 
เขาฟังธรรมเทศนาของสารีบุตร ยังอนุโลมญาณให้บังเกิดแล้ว เคลื่อนจากโลกน้ีแล้ว บังเกดิในวิมานดุสิต” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่
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“อาม ภกิฺขเว มหนฺโต เตน กลฺยาณมติฺโต ลทฺโธ, โส สารีปุตฺตสฺส ธมฺมเทสนำ สตฺุวา อนุโลมญาณำ นิพพฺตฺเตตวฺา อิโต จุโต 
ตุสติวิมาเน นิพพฺตฺโต -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห

“บุรุษผู้ฆ่าโจรในเมือง ฟังคำาเป็นสุภาษิตแล้ว ได้อนุโลมขันติ 
ไปสู่เทวโลกชั้นไตรทพิย์ ย่อมบันเทิงใจ.”

“สุภาสิตำ สุณิตวฺาน นคเร โจรฆาตโก
อนุโลมขนฺตึ ลทฺธาน โมทติ ติทวิงฺคโต -อติิ.

ภิกษุ. พระเจา้ข้า ธรรมดา อนุโมทนากถาไม่มีกำาลัง(มาก), 
บุรุษน้ันทำาอกุศลกรรมไว้มาก, เขายังคุณวิเศษให้บังเกดิ ดว้ยเหตุเทา่น้ันอย่างไรได้?”

“ภนฺเต อนุโมทนากถา นาม น พลวา๑, เตน กตำ อกุสลกมฺมำ มหนฺตำ, กถำ ตตตฺเกน วิเสสำ นิพพฺตฺเตสิ -อติิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยา่ถือประมาณแห่งธรรมที่เราแสดงแล้วว่า ‘น้อยหรือมาก’ 
เพราะว่า แม้วาจาคำาเดียวที่อาศัยประโยชน์ ประเสริฐโดยแท้” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “ภกิฺขเว มยา เทสติธมฺมสฺส ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา ปมาณำ คณฺหถ, เอกวาจาปิ หิ อตฺถนิสฺสิตา เสยฺโยเอว -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“หากวาจาแม้ตั้งพัน ไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซร้,  
บทที่เป็นประโยชน์ บทเดียว ซ่ึงบุคคลฟังแลว้สงบระงับได้ ประเสริฐกวา่.”

“สหสฺสมปิ เจ วาจา อนตฺถปทสญฺหิตา 
เอกำ อตฺถปทำ เสยฺโย ยำ สตฺุวา อุปสมฺมติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สหสสฺมปิ เป็นคำาสำาหรับกำาหนด.
ตตฺถ สหสสฺมปิ -อิติ ปริจฺเฉทวจนำ.

อธิบายว่า “แม้หากว่าวาจาที่เขากำาหนดด้วยตั้งพันอยา่งน้ี คือ ๑ พัน ๒ พันไซร้, 
ก็วาจาเหล่าน้ันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ คอื ประกอบดว้ยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์ 
อันประกาศแต่เรื่องพรรณนาอากาศ พรรณนาภูเขา และพรรณนาป่าเป็นต้น ไม่แสดงนิพพาน มีมากเพียงใด; 
ก็เป็นวาจาชัว่น่ันแหละ เพียงน้ัน.”
เอกำ สหสฺสำ เทฺว สหสฺสานิ -อติิ เอวำ สหสฺเสน เจปิ ปริจฺฉินฺนา วาจา โหนฺติ, 
ตา จ อนตฺถปทสญฺหิตา อากาสวณฺณปพฺพตวณฺณวนวณฺณาทีนิ๒ ปกาสเกหิ อนิพพฺานทีปเกหิ อนตฺถเกหิ ปเทหิ สญฺหิตา, 
ยาว พหุกา โหนฺติ, ตาว ปาปิกาเอว -อติิ อตฺโถ.

สองบทว่า เอกํ อตฺถปทํ  ความวา่ 
ส่วนบุคคลฟังบทใด ที่เป็นประโยชน์แม้บทเดียวเห็นปานน้ีว่า “น้ีกาย, น้ีสติไปในกาย, วิชา ๓ เราตามบรรลุแล้ว, 

๑ พลวติ -อิติ ยุตฺตตรำ. ญ.ว.
๒ อากาสวณฺณน … วณฺณนานิ -อิติปิ ทิสฺสติ. สี. ม. ย.ุ อากาสวณฺณนาปพฺพตวณฺณนาวนวณฺณนาทีนิ.
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คำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เราทำาแล้ว.” ย่อมสงบระงับ ด้วยการสงบระงับ กิเลสมีราคะเป็นต้นได้, 
บทน้ัน สำาเร็จประโยชน์ ประกอบด้วยนิพพาน คือแสดงขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ และสติปัฏฐาน 
แม้บทเดียว ยังประเสริฐกวา่โดยแท้.
เอกํ อตฺถปทํ -อติิ ยำ ปน “อยำ กาโย, อยำ กายคตา สติ, ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา๑, กตำ พุทธฺานำ สาสนำ -อิติ 
เอวรูปํ เอกำปิ อตฺถปทำ สุตวฺา ราคาทีนำ วูปสเมน วูปสมฺมติ, 
ตำ อตฺถสาธกำ นิพพฺานปฺปฏิสำยุตฺตำ ขนฺธธาตุอายตนอินฺทรฺิยพลโพชฺฌงฺคสติปฏฺฐานปริทีปกำ เอกำปิ ปทำ เสยฺโยเยว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง จบ.
ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ.

๑ ม. อนุปฺปตฺโต.
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๒. เรื่องพระทารุจรีิยเถระ
๒. ทารุจรีิยตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระทารจุีริยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สหสฺสมปิ เจ คาถา” 
เป็นต้น.
“สหสฺสมปิ เจ คาถา -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ทารุจรีิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ทารุจีริยะสําคัญว่าตนเป็นอรหันต์]

ความพิสดารว่า ในกาลครั้งหน่ึง มนุษย์เป็นอันมากแล่นเรือไปสู่มหาสมุทร, เมื่อเรืออัปปางในภายในมหาสมุทร, 
ได้เป็นภักษาของเต่าและปลาแล้ว.
เอกสฺมึ หิ กาเล พหู มนุสฺสา นาวาย มหาสมทฺุทำ ปกฺขนฺทิตฺวา, อนฺโตมหาสมุทฺเท ภินฺนาย นาวาย, มจฺฉกจฺฉปภกฺขา อเหสุำ.

บรรดามนุษย์เหล่าน้ัน บุรุษคนหน่ึงแลจับกระดานไว้ได้แผ่นหน่ึง พยายามกระเสือกไป สู่ฝั่งแห่งท่าเรือชื่อสุปปารกะ.
เอโกเวตฺถ เอกำ ผลกำ คเหตฺวา วายมนฺโต สุปฺปารกปฏฺฏนตีรำ โอกฺกมิ.

ผ้านุ่งห่มของเขาไม่มี.
ตสฺส นิวาสนปารุปนำ นตฺถิ.

บุรุษน้ันไม่เห็นอะไรอื่น จึงเอาปอพันทอ่นไม้แห้งทำาเป็นผ้านุ่งห่ม ถือกระเบ้ืองจากเทวสถาน ได้ไปสู่ท่าเรอืสุปปารกะ.
โส อญฺญำ กิญฺจิ อปสฺสนฺโต สุกฺขกฏฺฐทณฑฺกำ๑ วาเกหิ ปลิเวเฐตฺวา นิวาสนปารุปนำ กตฺวา 
เทวกุลโต กปาลำ คเหตวฺา สุปฺปารกปฏฺฏนำ อคมาสิ.

มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วให้ยาคูและภัตรเป็นต้นแล้วยกย่องว่า “ผู้น้ีเป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง.”
มนุสฺสา ตำ ทิสวฺา ยาคุภตฺตาทีนิ ทตวฺา “อยำ เอโก อรหา -อิติ สมฺภาเวสุำ.

บุรุษน้ัน เมื่อมนุษย์ทั้งหลายนำาผ้าเข้าไปให้ คดิว่า “ถ้าเราจักนุ่งหรอืจักห่ม, ลาภสักการะของเราจักเสื่อม” 
จึงห้ามผ้าที่เขานำามาเสีย นุ่งห่มแต่เปลือกไม้เท่าน้ัน.
โส, วตฺเถสุ อุปนีเตสุ, “สจาหำ นิวาเสสฺสามิ วา ปารุปิสฺสามิ วา, ลาภสกฺกาโร เม ปริหายิสฺสติ -อิติ 
อานีตานิ๒ ปกฺขิปิตฺวา ทารุจรีาเนว ปรทิหิ.

ครั้งน้ัน เมื่อเขาถูกมนุษย์เป็นอันมากกลา่วอยูว่่า “เป็นพระอรหันต์”,  ความปรวิิตกแห่งใจจึงเกิดข้ึนอย่างน้ีว่า 
“พระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตมรรคเหล่าใดเหล่าหน่ึงแล ในโลก, 
บรรดาพระอรหันต์เหล่าน้ัน เราก็เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หน่ึง.”
อถสฺส พหูหิ “อรหา -อติิ วุจฺจมานสฺส, 
เอวำ เจตโส ปริวติกฺโก อุทปาทิ “เย โข เกจิ โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺคำ วา สมาปนฺนา, อหำ เตสำ อญฺญตโร -อติิ.

๑ สี. ม. ยุ. สุกฺขกฏฺฐทณฺฑเก.
๒ สี. ม. ยุ. ตานิ.
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ทีน้ัน เทวดาผู้เป็นสาโลหิต๑กันในกาลก่อนแห่งบุรุษน้ัน ก็คดิแล้ว อยา่งน้ัน.
อถสฺส ปุราณสาโลหิตา เทวตา เอวำ จินฺเตสิ.

ข้อว่า ปุราณสาโลหิตา (ผู้เป็นสาโลหิตกันในกาลก่อน) คือผูท้ำาสมณธรรมร่วมกันในครั้งก่อน.
ปุราณสาโลหิตา -อิติ ปุพฺเพ เอกโต กตสมณธมฺมา.

[ประวัติเดิมของทารุจีริยะ]

ได้ยินวา่ ในกาลก่อน เมื่อศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสสปะเสื่อมลงอยู่,  
ภิกษุ ๗ รูปเห็นประการอันแปลกแห่งบรรพชิตทั้งหลายมีสามเณรเป็นต้นแล้ว ถึงความสลดใจคดิว่า 
“ความอันตรธานแห่งพระศาสนายังไม่มีเพียงใด; พวกเราจักทำาทีพ่ึ่งแก่ตนเพียงน้ัน” ไหว้พระเจดีย์ทองคำาแล้ว 
เข้าไปสู่เห็นภูเขาลูกหน่ึง จึงกลา่วว่า “ผู้มีอาลัยในชีวติจงกลับไป, ผู้ไม่มีอาลัยจงข้ึนภูเขาลูกน้ี” พาดบันไดแลว้ 
แม้ทั้งหมดข้ึนสู่ภูเขาลูกน้ัน ผลักบันไดแล้วทำาสมณธรรม.
ปุพฺเพ กริ กสฺสปทสพลสฺส สาสเน โอสกฺกมาเน สามเณราทีนำ วิปฺปการำ ทิสฺวา สตตฺ ภิกฺขู สำเวคปฺปตฺตา 
“ยาว สาสนสฺส อนฺตรธานำ น โหติ, ตาว อตตฺโน ปติฏฺฐำ กริสฺสาม -อิติ สุวณฺณเจติยำ วนฺทติฺวา อรญฺญำ ปวิฏฺฐา 
เอกำ ปพฺพตำ ทิสวฺา “ชีวิเต สาลยา นิวตตฺนฺตุ, นิราลยา อิมำ ปพฺพตมภิรุหนฺตุ -อติิ วตฺวา นิสฺเสณึ พนฺธิตวฺา 
สพฺเพปิ ตำ ปพฺพตำ อภริุยฺห นิสฺเสณึ ปาเตตฺวา สมณธมฺมำ กรึสุ.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน พระสังฆเถระบรรลพุระอรหัตโดยล่วงไปราตรีเดียวเท่าน้ัน.
เตสุ สงฺฆตฺเถโร เอกรตฺตาติกกฺเมเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

พระเถระน้ันเคี้ยวไม้ชำาระฟันชื่อนาคลดาในสระอโนดาต นำาบิณฑบาตมาจากอตุตรกรุุทวีป แล้วกลา่วกะภกิษุเหล่าน้ันวา่ 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกทา่นเคี้ยวไมช้ำาระฟันน้ี บ้วนปากแล้ว จงฉันบิณฑบาตน้ี.”
โส อโนตตฺตทเห นาคลตาทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตฺวา อตฺุตรกุรโุต ปิณฺฑปาตำ อาหริตฺวา เต ภิกฺขู อาห 
“อาวุโส อิมำ ทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตวฺา มุขำ โธวติฺวา อิมำ ปิณฺฑปาตำ ภุญฺชถ -อิติ.

ภิกษุ. ทา่นผู้เจริญ ก็พวกเราทำากติกากันไว้อย่างน้ีว่า 
“ภิกษุใดบรรลุพระอรหัตก่อน, ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ จักฉันบิณฑบาตที่ภกิษุน้ันนำามา หรือ?”

“กิมฺปน ภนฺเต อมฺเหหิ เอวำ กติกา กตา ‘โย ปฐมำ อรหตตฺำ ปาปุณาติ, เตนาภตำ ปิณฺฑปาตำ อวเสสา ภุญฺชิสฺสนฺติ -อติิ.

พระเถระ. ผู้มีอายุ ข้อน้ันไม่มีเลย.
“โน เหตำ อาวุโส -อิติ.

ภิกษุทั้งหลายกลา่วว่า “ถ้าเช่นน้ัน แม้พวกเราพึงยังคณุวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่าน, พวกเราจักนำามาบริโภคเอง” ดังน้ีแล้ว 
ก็ไม่ปรารถนา.
“เตนหิ สเจ มยำปิ ตุมฺเห วิย วิเสสำ นิพพฺตฺเตยฺยาม, สยำ อาหริตวฺา ภญฺุชิสฺสาม -อติิ น อจิฺฉึสุ.

ในวันที่ ๒ พระเถระองค์ที่ ๒ บรรลุอนาคามิผลแล้ว.

๑ ผู้เกี่ยวข้อง(เป็นญาติ)กันทางเลือด วิ. โลหิเตน สมฺพนฺโธ สาโลหิโต. สมฺพนธฺ ลบเหลือ ส แล้ว ทีฆะ, สลับไว้บทหน้า
แต่มักใช้ในภาษาไทยว่า สายโลหิต
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ทุติยทวิเส ทุติยตฺเถโร อนาคามิผลำ ปาปุณิ.

แม้พระเถระน้ันนำาบิณฑบาตมาแล้ว ก็นิมนต์ภิกษุนอกน้ีอยา่งน้ันเหมือนกัน.
โสปิ ตเถว ปิณฺฑปาตำ อาหรติฺวา อิตเร นิมนฺเตสิ.

ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวอยา่งน้ีว่า “ท่านผู้เจริญ กพ็วกเราทำากติกากันไว้อยา่งน้ีวา่ 
‘พวกเราจักบริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระนำามา บริโภคบิณฑบาตที่พระอนุรุทธเถระนำามา, หรือ?”
เต เอวมาหำสุ “กึ ปน ภนฺเต อมฺเหหิ เอวำ กตกิา กตา 
‘มหาเถเรน อาภตำ ปิณฺฑปาตำ อภุญฺชิตวฺา อนุตฺเถเรน อาภตำ ภุญชฺิสฺสาม -อิติ.

พระเถระองค์ที่ ๒. ผู้มีอายุ ข้อน้ันไม่มีเลย.
“โน เหตำ อาวุโส -อิติ.

ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, แม้พวกเรายังคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านแล้ว 
อาจเพือ่บริโภคดว้ยความเพียรแห่งบุรุษของตนได้ จึงจกับริโภค” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ปรารถนา.
“เอวำ สนฺเต, ตุมฺเห วิย มยำปิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตฺวา อตฺตโน ปุริสกาเรน ภุญชฺิตุำ สกฺโกนฺตา ภุญฺชิสฺสาม -อิติ น อิจฺฉึสุ.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุผู้บรรลุพระอรหัต ปรินิพพานแล้ว, ภิกษุผู้เป็นอนาคามี บังเกิดในพรหมโลก.
เตสำ๑ อรหตตฺปฺปตฺโต ภิกฺขุ ปรินิพฺพายิ, อนาคามี พรฺหฺมโลเก นิพพฺตตฺิ. 

ภิกษุ ๕ รูปนอกน้ีไม่อาจยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้ ผา่ยผอม แล้วทำากาละในวันที่ ๗ บังเกิดในเทวโลก 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี จุติจากเทวโลกน้ันแล้ว บังเกิดในเรือนแห่งตระกูลน้ันๆ.
อิตเร ปญฺจ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺตา สุสฺสิตวฺา๒ สตฺตเม ทิวเส กาลำ กตวฺา เทวโลเก นิพพฺตฺตา 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ตโต จวิตวฺา ตตฺถ ตตฺถ กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตึสุ.

บรรดาคนเหล่าน้ัน คนหน่ึงได้เป็นพระราชา พระนามว่า ปุกกุสาติ, คนหน่ึงได้เป็นพระกุมารกัสสปะ, 
คนหน่ึงได้เป็นพระทารจุีริยะ, คนหน่ึงได้เป็นพระทพัพมัลลบุตร, คนหน่ึงได้เป็นปริพาชกชื่อสภิยะ แล. 
เตสุ เอโก ปุกฺกุสาติ ราชา อโหสิ, เอโก กุมารกสฺสโป, เอโก ทารุจรีิโย, เอโก ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต, เอโก สภิโย ปรพิฺพาชโก -อิติ.

คำาว่า เทวดาผู้เป็นสาโลหิตกันในกาลก่อน น้ี ท่านกลา่วหมายเอา ภกิษุผู้ที่บังเกิดในพรหมโลกน้ัน.
ตตฺถ โย โส พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตภิกฺขุ ตำ สนฺธาเยตำ วตฺุตำ “ปุราณสาโลหิตา เทวตา -อติิ.

[พรหมบอกความจริงแก่ทารุจีรยิะ]

พรหมน้ัน ได้มีความปริวติกอย่างน้ีว่า 
“บุรุษน้ีพาดบันไดแล้วข้ึนสู่ภูเขา ทำาสมณธรรมกับเรา, เดี๋ยวน้ีเขาถือลัทธิน้ีเที่ยวไป พึงฉิบหาย, เราจกัยังเขาให้สลดใจ.”
ตสฺส พรฺหฺมุโน เอตทโหสิ “อยำ มยา สทธฺึ นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา ปพพฺตำ อภิรุหิตวฺา สมณธมฺมำ อกาสิ, 
อิทานิ อิมำ ลทธฺึ คเหตฺวา จรนฺโต วินสฺเสยฺย, สำเวเชสฺสามิ นำ -อิติ.

๑ สี. ม. ยุ. เตสุ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปริสุสฺสิตฺวา -อิติ อตฺถิ.
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ทีน้ัน พรหมน้ันเข้าไปหาบุรุษน้ัน แล้วกลา่วอยา่งน้ีว่า 
“พาหิยะทา่นไม่ใช่เป็นพระอรหันตด์อก, ทา่นยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตมรรคเลย;  
ถึงปฏิปทาของท่านเป็นเหตุเป็นพระอรหันต์ หรือเป็นผู้บรรลพุระอรหัตมรรค ก็ยังไม่มี” 
อถ นำ อุปสงฺกมิตวฺา เอวมาห “เนว โข ตวฺำ พาหิย อรหา, นาปิ อรหตฺตมคฺคำ สมาปนฺโน, 
สาปิ เต ปฏิปทา นตฺถิ, ยาย ตฺวำ อรหา วา อสิ อรหตตฺมคฺคำ วา สมาปนฺโน -อติิ.

พาหิยะแลดูมหาพรหมผู้ยืนพดูอยู่ในอากาศจึงคิดวา่ “โอ! เราทำากรรมหนัก, เราคดิว่า ‘เราเป็นพระอรหันต์,’ 
ก็มหาพรหมน้ีพูดกะเราวา่ ‘ท่านไม่ใชพ่ระอรหันต์, ทา่นยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตมรรคเลย,’ 
พระอรหันต์อื่นมีอยู่ในโลกหรือหนอแล?” 
พาหิโย อากาเส ฐตวฺา กเถนฺตำ มหาพรฺหฺมานำ โอโลเกตวฺา จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ กมฺมำ กตำ, อหำ ‘อรหามฺหีติ จินฺเตสึ, 
อยญฺจ มำ ‘น ตวฺำ อรหา, นาปิ อรหตฺตมคฺคำ สมาปนฺโนติ วทติ, อตฺถิ นุ โข โลเก อญฺโญ อรหา -อติิ.

ทีน้ัน เขาถามมหาพรหมน้ันว่า “ท่านผู้เป็นเทวดา เดี๋ยวน้ีพระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตมรรค มีอยู่ในโลกหรือหนอแล?”
อถ นำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ นุ โข เอตรหิ เทวเต โลเก อรหา วา อรหตตฺมคฺคำ วา สมาปนฺโน -อติิ.

ครั้งน้ัน เทวดาบอกแกพ่าหิยะน้ันว่า “พาหิยะ นครชื่อสาวัตถี มีอยู่ในชนบทแถบอุดร, 
เดี๋ยวน้ี พระผู้มพีระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะน้ัน ประทับอยู่ในพระนครน้ัน,  
พาหิยะ ก็พระผู้มีพระภาคน้ัน เป็นพระอรหันต์ด้วย ทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันตด์้วย”
อถสฺส เทวตา อาจิกฺขิ “อตฺถิ พาหิย อตฺุตเรสุ ชนปเทสุ สาวตฺถี นาม นครำ, ตตฺถ โส ภควา เอตรหิ วิหรติ อรหำ สมฺมาสมพฺุทฺโธ, 
โส หิ พาหิย ภควา อรหา เจว อรหตตฺาย จ ธมฺมำ เทเสติ -อติิ.

[ทารุจีริยะไปเฝ้าพระศาสดา]

พาหิยะฟังคำาของเทวดาในส่วนแห่งราตรีแล้ว มีใจสลด 
ในทันใดน้ันน่ันเอง ออกจากทา่เรือสุปปารกะได้ไปถึงกรุงสาวัตถี ด้วยการพักโดยราตรีเดียว.
พาหิโย รตฺติภาเค เทวตาย กถำ สุตวฺา สำวิคฺคมานโส ตำขณญฺเญว สุปฺปารกา นิกฺขมิตฺวา เอกรตตฺิวาเสน สาวตฺถึ อคมาสิ.

เขาได้เดินทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์ ทั้งหมด โดยการพักราตรีเดียวเท่าน้ัน.
สพพฺำ วีสโยชนสติกำ มคฺคำ เอกรตฺตวิาเสเนว อคมาสิ.

ก็แล เมื่อไป ไปแล้วด้วยอานุภาพของเทวดา.
คจฺฉนฺโต จ ปน เทวตานุภาเวน คโต.

อาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ไปด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้าบ้าง” ทีเดียว.
“พุทธฺานุภาเวน -อติิปิ วทนฺติเยว.

ก็ในขณะน้ัน พระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวตัถีเพื่อบิณฑบาต.
ตสฺมึ ปน ขเณ สตฺถา สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ โหติ.

พาหิยะน้ัน ถามภิกษุทั้งหลายผู้ฉันอาหารเช้าแล้ว เดินจงกรมอยูใ่นที่แจ้ง เพื่อต้องการเปลื้องความคร้านทางกาย ว่า 
“เดี๋ยวน้ี พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน?”.
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โส ภตฺุตปาตราเส๑ กายาลสิยำ วิโมจนตฺถาย อพฺโภกาเส จงฺกมนฺเต สมพฺหุเล ภกิฺขู “กหำ เอตรหิ สตฺถา -อิติ ปุจฺฉิ.

ภิกษุทั้งหลายตอบว่า “เสด็จเข้าไปกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต” แล้วถามบุรุษน้ันว่า “กท็่านแลมาจากที่ไหนเล่า?”
ภิกฺขู “สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิฏฺโฐ -อิติ วตวฺา ตำ ปุจฺฉึสุ “ตฺวำ ปน กโุต อาคโตสิ -อติิ.

ทารุจรีิยะ. ข้าพเจ้ามาจากท่าเรือสุปปารกะ.
“สุปฺปารกโต อาคโตมฺหิ -อติิ.

ภิกษุ. ทา่นออกในกาลไร?
“กทา นิกฺขนฺโตสิ -อิติ.

ทารุจรีิยะ. ข้าพเจ้าออกในเวลาเย็นวานน้ี.
“หิยฺโย สายำ นิกฺขนฺโตมฺหิ -อติิ.

ภิกษุ. ทา่นมาจากที่ไกล, จงน่ังก่อน, ลา้งเท้าแล้วทาด้วยนำ้ามันแล้ว จงพักเหน่ือยเสียหน่อย, 
ทา่นจักเห็นพระศาสดา ในเวลาที่เสด็จมา.

“ทูรโตสิ อาคโต, นิสีท ตาว, ปาเท โธวิตฺวา เตเลน มกเฺขตฺวา โถกำ วิสฺสมาหิ, อาคตกาเล สตฺถารำ ทกฺขิสฺสสิ -อติิ.

ทารุจรีิยะ. ทา่นผู้เจริญ ข้าพเจ้าไมรู่้อันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรอืของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าไม่ได้หยดุ ไม่ได้น่ังในที่ไหนๆ เดินทางมาสิ้น ๑๒๐ โยชน์โดยคืนเดียวเท่าน้ัน, 
ข้าพเจ้าพอเห็นพระศาสดาแล้ว จึงจักพักเหน่ือย.

“อหำ ภนฺเต สตฺถุ วา อตฺตโน วา ชวีิตนฺตรายำ น ชานามิ, 
เอกรตฺเตเนวมฺหิ กตฺถจิ อฏฺฐตฺวา อนิสีทิตวฺา วีสโยชนสติกำ มคฺคำ อาคโต, สตฺถารำ ปสฺสิตวฺา ว วิสฺสมิสฺสามิ -อติิ.

พาหิยะน้ัน กล่าวอยา่งน้ันแล้ว มีทา่ทีเร่งร้อน๒ เข้าไปยังกรุงสาวตัถี 
เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตดว้ยพุทธสิริอันหาที่เปรียบมิได้ คดิวา่ 
“นานหนอ เราเห็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธะ” ดังน้ีแล้ว ก็น้อมตัวเดินไปที่ๆ ตนเห็น 
ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ในระหวา่งถนน จับที่ข้อพระบาททั้ง ๒ แน่น แล้วกราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“พระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์, 
ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรม อันจะพึงเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุข แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเถิด.”
โส เอวำ วตวฺา ตรมานรูโป สาวตฺถึ ปวิสิตฺวา ภควนฺตำ อโนปมาย พุทธฺสิริยา ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสวฺา 
“จิรสฺสำ วต เม โคตโม สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทิฏฺโฐ -อติิ ทิฏฺฐฏฺฐานโต ปฏฺฐาย โอนตสรีโร คนฺตวฺา 
อนฺตรวีถิยำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺา โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตฺวา เอวมาห 
“เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺมำ เทเสตุ, สุคโต ธมฺมำ ยำ มมสฺส ทีฆรตฺตำ หิตาย สุขาย -อติิ.

[ทารุจีริยะบรรลุพระอรหัต แต่ยังเป็นคฤหัสถ์]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสห้ามกะเขาวา่ “พาหิยะ ไม่ใช่กาลก่อน, เราเป็นผู้เข้าไปสู่ระหว่างถนนเพื่อบิณฑบาต.”

๑ สี. ยุ. ภุตตฺปาตราโส.
๒ ตรมานรูโป มีรูปแห่งบุคคลผู้ด่วน แปลตรงศัพท์ ไม่ได้ความแกภ่าษา, เพื่อให้ได้ความแก่ภาษาและเหมาะแก่เร่ือง จึงได้แปลอย่างนั้น.
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อถ นำ สตฺถา “อกาโล ตาว พาหิย, อนฺตรวีถึ๑ ปวิฏฺโฐมฺหิ ปิณฺฑาย -อติิ ปฏิกฺขิปิ.

พาหิยะ ฟังพระพุทธดำารัสน้ันแล้วกราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ผูท้่องเที่ยวไปในสงสาร ไม่เคยได้อาหารคือคำาข้าวเลยหรือ? 
ข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายแห่งชีวติของพระองค์ หรือของข้าพระองค์, 
ขอพระองคจ์งทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิด.”
ตำ สุตฺวา พาหิโย “ภนฺเต สำสาเร สำสรนฺเตน กวฬิงฺการาหาโร น อลทฺธปุพฺโพ, ตุมฺหากำ วา มยฺหำ วา ชวีิตนฺตรายำ น ชานามิ, 
เทเสเถว เม ธมฺมำ -อิติ.

แม้ครั้งที่ ๒ พระศาสดาก็ตรัสห้ามแล้วเหมือนกัน.
สตฺถา ทุติยำปิ ปฏิกฺขิปิเยว.

ได้ยินวา่ พระศาสดาน้ันได้ทรงปรวิิตกอยา่งน้ีว่า 
“จำาเดิมแตก่าลทีพ่าหิยะน้ีเห็นเราแล้ว สรีระทั้งสิ้น (ของเขา) อันปีติทว่มทับไม่มีระหว่าง, 
บุคคลผู้มีปีติมกีำาลัง แมฟ้ังธรรมแล้วจกัไม่อาจแทงตลอดได้,  
เขาจงตั้งอยู่ในอุเบกขาคือความมีในทา่มกลางเสียก่อน, 
แม้ความกระวนกระวายของเขาก็ยังมีกำาลัง เพราะเป็นผู้เดินมาสิ้นทาง ๑๒๐ โยชน์โดยคืนเดียวเท่าน้ัน, 
แม้ความกระวนกระวายน้ันจงระงับเสียก่อน,”.
เอวำ กริสฺส อโหสิ “อิมสฺส มำ ทิฏฐฺกาลโต ปฏฺฐาย สกลสรรีำ นิรนฺตรำ ปีติยา อชฺโฌตฺถตำ โหติ, 
พลวปฺปีติเวโค ธมฺมำ สุตฺวาปิ น สกฺขิสฺสติ ปฏิวิชฺฌิตุำ, มชฺฌตตฺุเปกฺขาย ตาว ติฏฺฐตุ, 
เอกรตฺเตเนว วีสโยชนสตกิำ มคฺคำ อาคตตตฺา ทรโถปิสฺส พลวา, โสปิ ตาว ปฏิปฺปสฺสมฺภตุ -อิติ.

เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงตรัสห้าม ๒ ครั้ง ถูกเขาอ้อนวอนแม้ครั้งที่ ๓ 
ประทับยืนในระหว่างถนนน่ันเอง ทรงแสดงธรรมโดยนัยเป็นต้นว่า 
“พาหิยะ เพราะเหตุน้ัน เธอพึงศึกษาในศาสนาน้ีอย่างน้ีว่า ‘เมื่อรูปเราได้เห็นแล้ว รูปจักเป็นเพียงเราเห็น.’”
ตสฺมา ทวฺิกฺขตฺตุำ ปฏิกฺขิปิตฺวา ตติยำปิ ยาจิโต อนฺตรวีถิยำ ฐิโต ว 
“ตสฺมาติห เต พาหิย เอวำ สิกฺขิตพพฺำ ‘ทิฏฺเฐ ทิฏฺฐมตฺตำ ภวิสฺสตตีิอาทินา๒ นเยน ธมฺมำ เทเสสิ.

พาหิยะน้ันกำาลังฟังธรรมของพระศาสดาน่ันแล ยังอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไป บรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ แล้ว,
โส สตฺถุ ธมฺมำ สุณนฺโตเยว สพฺพาสเว เขเปตวฺา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ก็แล ขณะน้ันน่ันเอง เขาทูลขอบรรพชากะพระผู้มีพระภาค, ถูกตรัสถามวา่ “บาตรจีวรของเธอครบแล้วหรือ?” 
ทูลตอบวา่ “ยังไม่ครบ.”
ตาวเทว จ ปน ภควนฺตำ ปพพฺชฺชำ ยาจิ “ปริปุณฺณนฺเต ปตฺตจีวรำ -อติิ ปุฏฺโฐ “น ปริปุณฺณำ -อิติ อาห.

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะเขาว่า “ถ้าอย่างน้ัน เธอจงแสวงหาบาตรจีวร” แล้วก็เสด็จหลีกไป.
อถ นำ สตฺถา “เตนหิ ปตตฺจีวรำ ปริเยสาหิ -อิติ วตวฺา ปกฺกามิ.

๑ สี. ม. ยุ. อนฺตรฆรำ.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๘๑.
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ได้ยินวา่ พาหิยะน้ันทำาสมณธรรมสิ้น ๒ หมื่นปี คิดว่า 
“ธรรมดาภิกษุได้ปัจจัยด้วยตนแล้ว ไม่เหลียวแลผู้อื่น บริโภคเองเทา่น้ัน จึงควร” ดังน้ีแล้ว 
ไม่ได้ทำาการสงเคราะห์ดว้ยบาตรหรือจวีร แม้แก่ภิกษุรูปหน่ึง.
โส กริ วีสตวิสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺมำ กโรนฺโต 
“ภิกฺขุนา นาม อตตฺนา ปจฺจเย ลภติฺวา อญฺญำ อโนโลเกตฺวา สยเมว ปริภุญชฺิตุำ วฏฺฏติ -อติิ 
เอกภิกฺขุสฺสปิ ปตฺเตน วา จีวเรน วา สงฺคหำ นากาสิ.

เพราะฉะน้ัน พระศาสดาทรงทราบวา่ “บาตรและจีวรอันสำาเร็จดว้ยฤทธิ์ จักไม่เกิดข้ึน” 
จึงไม่ได้ประทานบรรพชาด้วยความเป็นเอหิภิกขุแก่เขา.
เตนสฺส “อิทฺธิมยปตตฺจีวรำ น อุปฺปชฺชิสฺสติ -อติิ ญตฺวา เอหิภิกฺขุภาเวน ปพฺพชฺชำ นาทาสิ.

แม้พาหิยะน้ันแสวงหาบาตรจีวรอยู่น่ันแล ยักษิณีตนหน่ึงมาดว้ยรูปแม่โคนม ขวิดถูกตรงขาอ่อนข้างซ้าย ให้ถึงความสิ้นชวีิต.
ตมฺปิ ปตฺตจีวรำ ปริเยสมานเมว เอกา ยกฺขินี เธนุรูเปน อาคนฺตฺวา วามอรูุมฺหิ ปหรติฺวา ชวีิตกฺขยำ ปาเปสิ.

พระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ทรงทำาภัตกิจเสร็จแล้ว เสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุเป็นอันมาก 
ทรงเห็นสรีระของพาหิยะถูกทิ้งในที่กองขยะ จึงทรงบัญชาภิกษุทั้งหลายว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยืนใกล้ประตูเรือนแห่งหน่ึง ให้นำาเตียงมาแล้ว นำาสรีระน้ีออกจากเมือง เผาแล้วทำาสถูปไว้.”
สตฺถา ปิณฺฑาย จริตวฺา กตภตฺตกจิฺโจ สมพฺหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทธฺึ นิกฺขมนฺโต พาหิยสฺส สรีรำ สงฺการฏฺฐาเน ปตติำ ทิสวฺา 
ภิกฺขู อาณาเปสิ “ภิกฺขเว เอกสฺมึ เคหทวฺาเร ฐตฺวา มญฺจกำ อาหราเปตฺวา อิมำ สรีรำ นครโต นีหรติฺวา ฌาเปตฺวา ถูปํ กโรถ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลายทำาดังน้ันแล้ว.
ภิกฺขู ตถา กรึสุ.

ก็แล ครั้นทำาแล้ว ไปยังวิหารเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลบอกกิจที่ตนทำาแล้ว ทูลถามอภิสัมปรายภพของพาหิยะน้ัน.
กตวฺา จ ปน วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมติฺวา อตตฺนา กตกจิฺจำ อาโรเจตฺวา ตสฺส อภิสมฺปรายำ ปุจฺฉึสุ.

[ทารุจีริยะเลิศในทางขิปปาภิญญา]

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสบอกความทีพ่าหิยะน้ันปรินิพพานแล้วแก่ภิกษุเหล่าน้ัน, ทรงตั้งไว้ในเอตทัคคะ๑ ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พาหิยะ ทารุจีริยะ๒ เป็นเลิศกวา่ภิกษุ ผู้สาวกของเราผูต้รัสรู้เร็ว.”
อถ เนสำ ภควา ตสฺส ปรินิพฺพตุภาวำ อาจิกฺขิตฺวา 
“เอตทคฺคำ ภกิฺขเว มม สาวกานำ ภิกฺขูนำ ขิปฺปาภิญฺญานำ, ยทิทำ พาหิโย ทารุจีริโย -อติิ เอตทคฺเค๓ ฐเปสิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาวา่ 
“พระเจ้าข้า พระองคต์รัสว่า ‘พาหิยะ ทารุจรีิยะ บรรลุพระอรหัต’,  เขาบรรลพุระอรหัตเมื่อไร?”
อถ นำ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต ตุมฺเห ‘พาหิโย ทารุจีริโย อรหตฺตำ ปตฺโตติ วเทถ, กทา โส อรหตตฺำ ปตฺโต -อติิ.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
๒ ผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้
๓ องฺ. เอก. ๒๐/๓๒.
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พระศาสดา. ในกาลที่เขาฟังธรรมของเรา ภิกษุทั้งหลาย.
“มม ธมฺมำ สุตกาเล ภิกฺขเว -อิติ.

ภิกษุ. กพ็ระองค์ตรัสธรรมแก่เขาเมื่อไรเล่า?
“กทา ปนสฺส ตุมฺเหหิ ธมฺโม กถิโต -อติิ.

พระศาสดา. เรากำาลังเที่ยวบิณฑบาต ยืนในระหวา่งถนนกลา่วธรรมแกเ่ขา.
“ปิณฺฑาย จรนฺเตน อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวา -อติิ.

ภิกษุ. พระเจา้ข้า กธ็รรมที่พระองค์ประทับยืนในระหว่างถนนตรัสแล้ว มีประมาณเล็กน้อย, 
เขายังคุณวิเศษให้บังเกิด ด้วยธรรมมีประมาณเพียงน้ันอย่างไร?

“อปฺปมตฺตโก หิ ภนฺเต ตุมฺเหหิ อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวา กถิตธมฺโม, กถำ โส ตาวตเกน วิเสสำ นิพพฺตฺเตสิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่านับธรรมของเราวา่ ‘น้อยหรือมาก,’ 
ดว้ยว่าคาถาพันหน่ึงแม้เป็นอเนกที่ไม่อาศัยประโยชน์ ไม่ประเสริฐ, 
ส่วนบทแห่งคาถาแม้บทเดียวอาศัยประโยชน์ ประเสริฐกว่า “ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ เน สตฺถา “ภิกฺขเว มม ธมฺมำ ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา มินาถ๑, อเนกานิปิ หิ คาถาสหสฺสานิ อนตฺถนิสฺสิตานิ น เสยฺโย, 
อตฺถนิสฺสิตำ ปน เอกมฺปิ คาถาปทำ เสยฺโย -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“หากว่า คาถาแม้พันหน่ึง ไม่ประกอบดว้ยบทเป็นประโยชน์;  
บทแห่งคาถาบทเดียว ซ่ึงบุคคลฟังแล้ว สงบระงับได้ ประเสรฐิกวา่.”

“สหสฺสมปิ เจ คาถา อนตฺถปทสญฺหิตา
เอกำ คาถาปทำ เสยฺโย ยำ สตฺุวา อุปสมฺมติ -อิติ. 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เอกํ คาถาปทํ  ความวา่ 
แม้คาถาๆ เดียวเห็นปานน้ีว่า “ความไม่ประมาท เป็นทางอมตะ ฯลฯ เหมือนคนตายแล้ว” ประเสริฐกว่า.
ตตฺถ เอกํ คาถาปทํ -อติิ อปฺปมาโท อมตำ ปทำ ฯเปฯ ยถา มตา -อิติ เอวรูปา เอกา คาถาปิ เสยฺโย -อิติ อตฺโถ.

บทที่เหลือพึงทราบตามนัยก่อนน่ันแล.
เสสำ ปุริมนเยเนว เวทติพพฺำ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระทารจุีริยเถระ จบ.
ทารุจรีิยตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. มา จินฺตยิตถฺ. ม. มา ปมาณำ คณฺหถ. 
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๓. เรือ่งพระกุณฑลเกสีเถรี
๓. กณฺุฑลเกสีเถรีวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกุณฑลเกสี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ คาถา สตำ ภาเส” 
เป็นต้น.
“โย จ คาถา สตำ ภาเสติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กุณฺฑลเกสึ อารพฺภ กเถสิ.

[ธิดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามี]

ดังได้สดับมา ธิดาเศรษฐีคนหน่ึงในกรุงราชคฤห์ มีอายุ ๑๖ ปีย่าง มีรูปสวย น่าดู.
ราชคเห กิร เอกา เสฏฺฐิธตีา โสฬสวสฺสทฺุเทสิกา อภริูปา อโหสิ ทสฺสนียา.

ก็นารีทั้งหลายผู้ตั้งอยูใ่นวัยน้ัน ย่อมมีความฝักใฝ่ในบุรุษ โลเลในบุรุษ.
ตสฺมิญฺจ วเย ฐติา นาริโย ปุริสชฺฌาสยา โหนฺติ ปุริสโลลา.

ครั้งน้ัน มารดาบิดา ให้ธดิาน้ันอยู่ในห้องอันมีสิริ บนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น  
ได้ทำาทาสีคนเดียวเท่าน้ัน ให้เป็นผู้บำารุงบำาเรอนาง.
อถ นำ มาตาปิตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล สิรคิพฺเภ วาเสสุำ เอกเมวสฺสา ทาสึ ปรจิารกิำ อกำสุ.๑

ครั้งน้ัน พวกราชบุรุษจับกุลบุตรคนหน่ึง ผู้ทำาโจรกรรม ได้มดัมือไพล่หลัง โบยด้วยหวายครั้งละ ๔ เส้นๆ 
แล้วนำาไปสู่ที่สำาหรับฆ่า.
อเถกำ กุลปุตฺตำ โจรกมฺมำ กโรนฺตำ คเหตวฺา ปจฺฉาพาหุำ๒ พนฺธติฺวา จตุกฺเก จตุกฺเก กสาหิ ปหริตฺวา อาฆาตนำ นยึสุ.

ธดิาเศรษฐีได้ยินเสียงของมหาชน คิดว่า “น่ีอะไรกันหนอแล?” ยืนแลดูอยู่บนพื้นปราสาท 
เห็นโจรน้ันแล้ว มีจติปฏิพัทธ์ ปรารถนาอยู่ ห้ามอาหารแล้ว นอนบนเตียง.
เสฏฺฐิธีตา มหาชนสฺส สทฺทำ สตฺุวา “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ ปาสาทตเล ฐตฺวา โอโลเกนฺตี ตำ ทิสฺวา ปฏิพทธฺจิตตฺา หุตฺวา 
ปตฺถยมานา อาหารำ ปฏิกฺขิปิตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

ลำาดับน้ัน มารดาถามนางวา่ “แม่ น้ีอยา่งไรกัน?”
อถ นำ มาตา ปุจฺฉิ “กึ อิทำ อมฺม -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. ถ้าดิฉันจักได้บุรุษคนที่เขาถูกจับนำาไปว่า “เป็นโจร” น่ันไซร้, ดิฉันจักเป็นอยู่;  
ถ้าไม่ได้, ชวีิตดิฉันก็จะไม่มี, ดิฉันจักตายในที่น้ีน่ีแหละ.

“สเจ เอตำ ‘โจโรติ คเหตฺวา นียมานำ ปุริสำ ลภิสฺสามิ, ชีวิสฺสามิ; โน เจ, ชวีิตำ เม นตฺถิ, อิเธว มริสฺสามิ -อติิ.

มารดา. แม่ เจา้อย่าทำาอย่างน้ีเลย, เจา้จักได้สามีอื่นซ่ึงเสมอกันโดยชาติและโภคะของเรา.
“อมฺม มา เอวำ กริ, อมฺหากำ ชาติยา จ โภเคน จ สทิสำ อญฺญำ สามิกำ ลภิสฺสสิ -อิติ.

๑ ม. ทาสิปริจาริกำ อทำสุ.
๒ สี. ม. ยุ.  ปจฺฉาพาหำ.
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ธดิาเศรษฐี. กจิดว้ยบุรุษอื่นสำาหรับดิฉันไม่มี, ดิฉันเมื่อไม่ได้บุรุษคนน้ี จักตาย.
“มยฺหำ อญฺเญน กิจฺจำ นตฺถิ, อิมำ อลภมานา มริสฺสามิ -อติิ.

มารดา เมื่อไม่อาจยังธิดาให้ยินยอมได้จึงบอกแก่บิดา.
มาตา ธีตรำ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺตี ปิตุโน อาโรเจสิ.

ถึงบิดาน้ันก็ยังไม่อาจยังธิดาน้ันให้ยินยอมได้ คิดว่า “เราอาจจะทำาอยา่งไรได้?” 
ส่งห่อภัณฑะพันหน่ึงแก่ราชบุรุษผู้ให้จับโจรน้ันแล้วเดินไปอยู่ ด้วยคำาวา่ “ทา่นจงรับภัณฑะน้ีไว้แล้ว ให้บุรุษคนน้ันแก่ฉัน.”
โสปิ นำ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺโต “กึ สกกฺา กาตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ตำ โจรำ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺตสฺส ราชปุริสสฺส สหสฺสภณฺฑกิำ เปเสสิ “อิมำ คเหตฺวา เอตำ ปุริสำ มยฺหำ เทหิ -อติิ.

ราชบุรุษน้ันรับคำาวา่ “ดีละ” แล้วรับกหาปณะ ปล่อยโจรน้ันไป ฆ่าบุรุษอื่นแล้ว กราบทูลแด่พระราชาวา่ 
“ขอเดชะ ข้าพระองค์ฆ่าโจรแล้ว.”
โส “สาธุ -อิติ กหาปเณ คเหตวฺา ตำ มุญจฺิตฺวา อญฺญำ มาเรตฺวา “มาริโต เทว โจโร -อติิ รญฺโญ อาโรเจสิ.

แม้เศรษฐี ไดใ้ห้ธิดาแกโ่จรน้ันแล้ว.
เสฏฺฐีปิ ตสฺส ธตีรำ อทาสิ.

นางคิดว่า “จักยังสามใีห้ยินดี” จึงตกแต่งดว้ยเครื่องประดับทั้งปวง จดัแจงยาคูเป็นต้นแก่โจรน้ันเองทีเดียว.
สา๑ “สามกิำ อาราเธสฺสามิ -อิติ สพพฺาภรณปฺปฏิมณฺฑิตา สยเมว ตสฺส ยาคุอาทีนิ สำวิทหติ.

[โจรคิดอุบายพาภรรยาไปฆ่า]

โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน โจรคิดว่า 
“ในกาลไรหนอแล? เราจักได้เพื่อฆ่าหญิงน้ี ถือเอาเครื่องประดับของหญิงน้ี ขายกินในโรงสรุาแห่งหน่ึง.”
โจโร กติปาหจฺจเยน จินฺเตสิ 
“กทา นุ โข อิมำ มาเรตวฺา เอติสฺสา อาภรณานิ คเหตฺวา เอกสฺมึ สรุาเคเห วิกฺกีณติฺวา ขาทติุำ ลภิสฺสามิ -อติิ.

โจรน้ันคิดวา่ “อุบายน้ีมีอยู่” จึงห้ามอาหารเสียนอนบนเตียง.
โส “อตฺเถโส อุปาโย -อติิ จินฺเตตฺวา อาหารำ ปฏิกฺขิปิตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

ทีน้ัน นางเข้าไปหาโจรน้ันแล้วถามวา่ “นาย อะไรเสียดแทงท่าน?”
อถ นำ สา อุปสงฺกมิตฺวา “กินฺเต สามิ รุชฺชติ -อิติ ปุจฺฉิ.

โจร. อะไรๆ ไม่ได้เสียดแทงดอก นางผู้เจริญ.
“น กิญฺจิ ภทฺเท -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. ก็มารดาบิดาของฉัน โกรธทา่นแลหรือ?
“กจฺจิ ปน เม มาตาปิตโร ตุยฺหำ กุทธฺา -อติิ.

โจร. ไม่โกรธ นางผู้เจริญ.

๑ สี. ม.ยุ.  เอตฺถนฺตเร ตโต ปฏฺฐาย -อิติ อตฺถิ.
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“น กุชฺฌนฺติ ภทฺเท -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. เมื่อเป็นเช่นน้ัน น่ีชื่ออะไร?
“อถ กินฺนาเมตำ -อิติ.

โจร. นางผู้เจริญ  ฉันถูกจับ นำาไป ในวันน้ัน บนบาน๑ ไวต้่อเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจร (จึง)ได้ชวีิตแล้ว, 
แม้หล่อนก็ได้ฉัน ดว้ยอานุภาพแห่งเทวดาน้ันเหมือนกัน,  
นางผู้เจริญ ฉันคิดว่า “ฉันตั้งพลีกรรมน้ันไวต้่อเทพดา.”

“ภทฺเท อหำ ตำ ทิวสำ พนฺธิตฺวา นียมาโน โจรปปาเต อธิวตฺถาย เทวตาย พลิกมฺมำ ปฏิสฺสุณิตฺวา ชวีิตำ ลภึ, 
ตวฺำปิ มยา ตสฺสาเอว อานุภาเวน ลทฺธา, ‘ตำ เม เทวตาย พลกิมฺมำ ฐปิตนฺติ จินฺเตมิ ภทฺเท -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. นาย อย่าคดิเลย, ดิฉันจักทำาพลีกรรม,  ทา่นจงบอก, ต้องการอะไร?
“สามิ มา จินฺตยิ, กริสฺสาม พลกิมฺมำ, วเทหิ เกน อตฺโถ -อติิ.

โจร. ต้องการข้าวมธุปายาสชนิดมีนำ้าน้อย และดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ ๕.
“อปฺโปทกมธุปายาเสน จ ลาชปญฺจมกปุปฺเผหิ จ -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. ดีละ นาย.  ดิฉันจักจัดแจง.
“สาธุ สามิ, อหำ ปฏิยาเทสฺสามิ -อิติ.

ธดิาเศรษฐีน้ันจัดแจงพลีกรรมทกุอย่างแล้ว จึงกลา่ววา่ “มาเถิด นาย, เราไปกัน.”
สา สพพฺำ พลกิมฺมำ ปฏิยาเทตวฺา “เอหิ สามิ, คจฺฉาม -อติิ อาห.

โจร. นางผู้เจริญ ถ้าอยา่งน้ัน หล่อนให้พวกญาติของหล่อนกลับเสีย ถือเอาผ้าและเครื่องประดับที่มีค่ามาก
แล้วจงตกแต่งตัว,  เราจักหัวเราะเล่นพลางเดินไปอย่างสบาย.

“เตนหิ ภทฺเท ตว ญาตเก นิวตฺเตตฺวา มหคฺฆานิ วตฺถาภรณานิ คเหตฺวา อตฺตานำ อลงฺกโรหิ, 
หสนฺตา กีฬนฺตา สุขำ คมิสฺสาม -อติิ.

นางไดท้ำาอย่างน้ันแล้ว.
สา ตถา อกาสิ.

ทีน้ัน ในเวลาถึงเชิงเขา โจรน้ันกลา่วกะนางว่า 
“นางผู้เจริญ เบ้ืองหน้าแต่น้ี เราจักไปกัน ๒ คน, หล่อนจงให้คนที่เหลือกลับพร้อมกับยาน ยกภาชนะพลีกรรมถือไปเอง.”
อถ นำ โส ปพพฺตปาทำ คตกาเล อาห 
“ภทฺเท อิโต ปรำ อโุภ ชนา คมิสฺสาม, เสสชนำ ยานเกน สทฺธึ นิวตฺเตตฺวา พลิกมฺมภาชนำ สยำ อุกฺขิปิตฺวา คณฺหาหิ -อิติ.

นางไดท้ำาอย่างน้ัน. 
สา ตถา อกาสิ.

โจรพานางข้ึนสู่ภูเขาทิ้งโจร.
โจโร ตำ คเหตฺวา โจรปปาตปพฺพตำ อภริุหิ.

๑ พลิกมฺมำ ปฏิสฺสุณิตฺวา รับซึ่งพลีกรรม คือ การบวงสรวง.
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ก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมข้ึนไปโดยข้างๆ หน่ึงแห่งภูเขาน้ัน.
ตสฺส หิ เอเกน ปสฺเสน มนุสฺสา อภริุหนฺติ.

ข้างๆ หน่ึงเป็นโกรกชัน, มนุษย์ทั้งหลายยืนอยู่บนยอดเขาแล้ว ย่อมทิ้งโจรทั้งหลายโดยทางข้างน้ัน, 
โจรเหล่าน้ันเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตกลงไปที่พื้น; เพราะฉะน้ัน เขาจึงเรียกวา่ “เขาทิ้งโจร.”
เอกำ ปสฺสำ ฉินฺนตฏำ ปพพฺตมตฺถเก ฐติา เตน ปสฺเสน โจเร ปาเตนฺติ,
เต ขณฺฑาขณฺฑำ หุตฺวา ภูมิยำ ปตนฺติ, ตสฺมา “โจรปปาโต -อิติ วุจจฺติ.

นางยืนอยู่บนยอดเขาน้ัน กลา่วว่า “นาย จงทำาพลีกรรมของทา่น.”
สา ตสฺส ปพพฺตสฺส มตฺถเก ฐตวฺา “พลิกมฺมนฺเต สามิ กโรหิ -อิติ อาห.

โจรน้ันได้น่ิงแล้ว.
โส ตุณฺหี อโหสิ.

เมื่อนางกล่าวอีกวา่ “นาย เหตุไรท่านจึงน่ิงเสียเล่า?”,  
โจรจึงบอกกะนางว่า “ฉันไม่ต้องการพลีกรรมดอก, แต่ฉันล่อลวงพาหล่อนมา.”
ปุน ตาย “กสฺมา สามิ ตุณฺหีภูโตสิ -อติิ วุตฺเต, ตำ อาห “น มยฺหำ พลกิมฺเมน อตฺโถ, วญฺเจตฺวา ปน ตำ อาทาย อาคโตมฺหิ -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. เพราะเหตุไร? นาย.
“กึการณา สามิ -อติิ.

โจร. เพื่อต้องการฆ่าหล่อนเสีย แล้วถือเอาเครื่องประดับของหล่อนหนีไป.
“ตำ มาเรตวฺา ตว อาภรณานิ คเหตวฺา ปลายนตฺถาย -อติิ.

นางถูกมรณภัยคกุคามแล้วกลา่วว่า 
“นายจา๋ ดิฉันและเครื่องประดับของดิฉันก็เป็นของๆ ทา่นทั้งน้ัน, เหตุไร ท่านจึงพูดอยา่งน้ี?.”
สา มรณภยตชฺชิตา อาห “สามิ อหญฺจ อาภรณานิ จ เม ตว สนฺตกาเนว, กสฺมา เอวำ วเทสิ -อติิ.

โจรน้ัน แม้ถูกอ้อนวอนบ่อยๆ วา่ “ท่านจงอย่าทำาอย่างน้ี” กก็ล่าวว่า “ฉันจะฆ่าให้ได้.”
โส “มา เอวำ กโรหิ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโนปิ “มาเรมิเอว -อติิ อาห.

นางกลา่ววา่ “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ทา่นจะต้องการอะไร? ดว้ยความตายของดิฉัน, 
ท่านถือเอาเครื่องประดับเหล่าน้ีแล้วให้ชวีิตแก่ดิฉันเถิด, 
จำาเดิมแต่น้ีทา่นจงจำาดิฉันว่า ‘ตายแล้ว,’ หรือว่า ดิฉันเป็นทาสีของท่านทำาหัตถกรรม” ดังน้ีแล้ว กล่าวคาถาน้ีวา่
“เอวำ สนฺเต, กินฺเต มม มรเณน, อิมานิ อาภรณานิ คเหตวฺา มยฺหำ ชีวติำ เทหิ, 
อิโต ปฏฺฐาย มำ ‘มตาติ ธาเรหิ, ทาสี วา เต หุตวฺา หตฺถกมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ วตวฺา อิมำ คาถมาห

“สายสร้อยทองคำาเหล่าน้ี ล้วนสำาเรจ็ด้วยแกว้ไพฑรูย์,  
ทา่นผู้เจริญ ท่านจงถือเอาทั้งหมด และจงประกาศวา่ดิฉันเป็นทาสี.”

“อิเม สุวณฺณเกยูรา สพฺเพ เวฬรุิยามยา
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สพพฺญฺจ คณฺห ภทฺทนฺเต มมำ ทาสิญฺจ สาวยา -อิติ.๑

โจรฟังคำาน้ันแล้ว กลา่ววา่ 
“เมื่อฉันทำาอยา่งน้ัน, หล่อนไปแล้ว ก็จกับอกแก่มารดาบิดา,  ฉันจักฆ่าให้ได้, หล่อนอย่าครำ่าครวญไปนักเลย” ดังน้ีแล้ว กล่าว
คาถาน้ีวา่
ตำ สุตฺวา โจโร “เอวำ กเต, ตวฺำ คนฺตวฺา๒ มาตาปิตูนำ อาจกิฺขิสฺสสิ, มาเรสฺสามิเยว, ตวฺำ “มา พาฬฺหำ ปริเทวิ -อิติ วตวฺา 
อิมำ คาถมาห

“หล่อนอย่าครำ่าครวญนักเลย, จงรีบห่อสิ่งของเข้าเถิด,  
ชวีิตของหล่อนไม่มีหรอก,  ฉันจะถือเอาสิ่งของทั้งหมด.”

มา พาฬฺหำ ปริเทเวสิ ขิปฺปํ พนฺธาหิ ภณฺฑกำ 
น ตุยฺหำ ชีวิตำ อตฺถิ สพพฺำ คณฺหามิ ภณฺฑกำ -อติิ.

[ธิดาเศรษฐีผลกัโจรตกเขาตาย]

นางคิดว่า “โอ! กรรมน้ีหนัก, ชื่อว่าปัญญา ธรรมดามิได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แกงกิน, 
ที่แท้ สร้างมาเพือ่ประโยชน์พิจารณา, เราจักรู้สิ่งที่ควรทำาแกเ่ขา.”
สา จินฺเตสิ “อโห อิทำ กมฺมำ ภาริยำ, ปญฺญา นาม น ปจิตวฺา ขาทนตฺถาย กตา, อถ โข วิจารณตฺถาย กตา, 
ชานิสฺสามิสฺส กตฺตพฺพำ -อิติ.

ลำาดับน้ัน นางกล่าวกะโจรน้ันว่า 
“นาย ท่านถูกจับนำาไปว่า ‘เป็นโจร’ ในกาลใด; ในกาลน้ัน ดิฉันบอกแก่มารดาบิดา, 
ท่านทั้ง ๒ น้ันสละทรัพยพ์ันหน่ึง ให้นำาท่านมาทำาไวใ้นเรือน, 
จำาเดิมแต่น้ัน ดิฉันก็อุปการะทา่น, วันน้ีท่านจงให้ดิฉันทำาตัว (ทา่น) ให้เห็นถนัดแล้วไหว้.”
อถ นำ สา อาห “สามิ ยทา ตวฺำ ‘โจโรติ คเหตวฺา นียสิ, ตทา อหำ มาตาปิตูนำ อาจกิฺขึ, 
เต สหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ตำ อานาเปตฺวา เคเห กรึสุ, ตโต ปฏฺฐาย อหำ ตุยฺหำ อุปการิกา, 
อชฺช เม สทุิฏฺฐำ กตฺวา อตฺตานำ วนฺทิตุำ เทหิ -อติิ.

โจรน้ันกล่าวว่า “ดีละ นางผู้เจริญ, หล่อนจงทำาตัว (ฉัน) ให้เห็นถนัด แล้วไหว้เถิด” ดังน้ีแล้ว ก็ได้ยืนอยู่บนยอดเขา.
โส “สาธุ ภทฺเท, สุทิฏฺฐำ กตฺวา วนฺทาหิ -อิติ วตวฺา ปพฺพตนฺเต อฏฺฐาสิ.

ทีน้ัน นางทำาประทักษิณ ๓ ครั้ง ไหว้โจรน้ันในที่ ๔ สถานแล้ว กล่าวว่า 
“นาย น้ีเป็นการเห็นครั้งสุดทา้ยของดิฉัน, บัดน้ีการที่ท่านเห็นดิฉัน หรือการทีด่ิฉันเห็นท่านไม่มีละ” 
แล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลัง ยืนที่ข้างหลัง เอามือข้างหน่ึงจับโจรผู้ประมาท ยืนอยู่บนยอดเขาตรงคอ 
เอามือข้างหน่ึงจับตรงรกัแร้ข้างหลัง ผลักลงไปในเหวแห่งภูเขา.

๑ ม. อิทำ สุวณฺณเกยูรำ มุตตฺา เวฬุริยา พหู
สพพฺำ หรสฺสุ ภทฺทนฺเต มำ จ ทาสีติ สาวยา -อิติ.

๒ ยุ. เอวำ กเถตฺวา คนฺตฺวา.
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อถ นำ สา ติกฺขตตฺุำ ปทกฺขิณำ กตฺวา จตูสุ ฐาเนสุ วนฺทิตวฺา 
“สามิ อิทำ เม ปจฺฉิมทสฺสนำ, อิทานิ ตุยฺหำ วา มม ทสฺสนำ, มยฺหำ วา ตว ทสฺสนำ นตฺถิ -อติิ 
ปุรโต จ ปจฺฉโต จ อาลิงฺคิตวฺา ปมตฺตำ หุตวฺา ปพฺพตนฺเต ฐิตำ ปิฏฺฐิปสฺเส ฐตวฺา 
เอเกน หตฺเถน ขนฺเธ คเหตฺวา เอเกน ปิฏฺฐิกจฺฉาย คเหตฺวา ปพพฺตปปาเต ขิปิ.

โจรน้ันกระทบถูกที่ท้องแห่งเขา เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตกลงไปแล้วทีพ่ื้น.
โส ปพพฺตกจฺุฉิยำ ปฏิหโต ขณฺฑาขณฺฑำ หุตวฺา ภูมิยำ ปติ.

[หญิงผู้มีปัญญาก็เป็นบัณฑิตได้]

เทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจร เห็นกิริยาแม้ของชนทั้ง ๒ น้ัน จึงให้สาธุการแก่หญิงน้ัน แล้วกลา่วคาถาน้ีว่า
โจรปปาตมตฺถเก อธวิตฺถา เทวตา เตสำ ทวฺินฺนำปิ กริิยำ ทิสวฺา ตสฺสา อิตฺถิยา สาธุการำ ทตฺวา อิมำ คาถมาห 

“บุรุษน้ัน เป็นบัณฑิตในทีทุ่กสถาน ก็หาไม่,  
แม้สตรีน้ัน ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ ก็เป็นบัณฑิตได้ ในที่น้ันๆ.”

“น โส สพฺเพสุ ฐาเนสุ ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา -อติิ.

ธดิาเศรษฐีแม้น้ัน ครั้นผลักโจรลงไปในเหวแล้ว (คิดว่า) 
“หากวา่ เราจักไปบ้าน,  มารดาบิดาจักถามวา่ ‘สามีของเจ้าไปไหน?’ 
หากเราถูกถามอยา่งน้ัน จะตอบวา่ ‘ดิฉันฆ่าเสียแล้ว’ 
ท่านจกัทิ่มแทงเราดว้ยหอกคือปากว่า ‘นางคนหัวดื้อ เจา้ให้ทรพัย์พันหน่ึงให้นำาผัวมา บัดน้ี ก็ฆ่าเขาเสียแล้ว;’  
แม้เมื่อเราบอกว่า ‘เขาปรารถนาจะฆ่าดิฉัน เพื่อต้องการเครื่องประดับ,’ ทา่นก็จักไมเ่ชื่อ; 
อย่าเลยดว้ยบ้านของเรา” ดังน้ีแล้ว ทิ้งเครื่องประดับไว้ในที่น้ันน่ันเอง เข้าไปสู่ป่าเที่ยวไปโดยลำาดับ 
ถึงอาศรมของพวกปรพิาชกแห่งหน่ึง ไหว้แล้ว กลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงให้การบรรพชา ในสำานักของท่านแกด่ิฉันเถิด.”
สาปิ โจรำ ปปาเต ขิปิตฺวา [จินฺเตสิ] “สจาหำ เคหำ คมิสฺสามิ, ‘สามิโก เต กหนฺติ ปุจฺฉิสฺสนฺติ, 
สจาหำ เอวำ ปุฏฺฐา, ‘มาริโต เมติ วกฺขามิ, ‘ทุพฺพินีเต สหสฺสำ ทตฺวา สามิกำ อานาเปตฺวา อิทานิ นำ มาเรสีติ มำ มุขสตฺตีหิ วิชฺฌิสฺสนฺติ, 
‘อาภรณตฺถาย มำ โส มาเรตุกาโม อโหสีติ วุตฺเตปิ, น สทฺทหิสฺสนฺติ, อลำ เม เคเหน -อติิ ตตฺเถว อาภรณานิ ฉฑฺเฑตวฺา 
อรญฺญำ ปวิสิตวฺา อนุปุพฺเพน วิจรนฺตี เอกำ ปริพพฺาชกานำ อสฺสมำ ปตฺวา วนฺทติฺวา 
“มยฺหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ สนฺติเก ปพฺพชฺชำ เทถ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน ปรพิาชกทั้งหลายให้นางบรรพชาแลว้.
อถ นำ ปพฺพาเชสุำ.

[ธิดาเศรษฐีบวชเป็นปริพาชก]

ธดิาเศรษฐีน้ันพอบวชแล้ว ถามวา่ “ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นสูงสุดแห่งบรรพชาของท่าน.”
สา ปพฺพชติฺวาว ปุจฺฉิ “ภนฺเต ตุมฺหากำ ปพพฺชฺชาย กึ อุตตฺมำ -อติิ.
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ปริพาชก. นางผู้เจริญ บุคคลทำาบริกรรมในกสิณ ๑๐ แลว้ พึงยังฌานให้บังเกิดบ้าง, 
พึงเรียนวาทะพันหน่ึงบ้าง, น้ีเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของพวกเรา.

“ภทฺเท ทสสุ วา กสิเณสุ ปริกมฺมำ กตวฺา ฌานำ นิพพฺตฺเตตพพฺำ วาทสหสฺสำ วา อุคฺคณฺหิตพพฺำ, 
อยำ อมฺหากำ ปพพฺชฺชาย อุตตฺมตฺโถ -อิติ.

ธดิาเศรษฐี. ดิฉันไม่อาจจะยังฌานให้เกิดได้ก่อน, แตจ่ักเรียนวาทะพันหน่ึง พระผู้เป็นเจ้า.
“ฌานนฺตาว นิพฺพตฺเตตุำ อหำ น สกฺขิสฺสามิ, วาทสหสฺสำ ปน อุคฺคณฺหิสฺสามิ อยฺยา -อติิ.

ลำาดับน้ัน ปรพิาชกเหล่าน้ัน ยังนางให้เรียนวาทะพันหน่ึงแล้ว กล่าวว่า 
“ศิลปะ ท่านก็เรียนแล้ว, บัดน้ี ท่านจงเที่ยวไปบนพื้นชมพทูวีป ตรวจดูผู้สามารถจะกลา่วปัญหากะตน” 
แล้วให้กิ่งหว้าในมือแก่นาง  ส่งไปด้วยสั่งวา่ 
“ไปเถิด นางผู้เจริญ;  หากใครๆ เป็นคฤหัสถ์อาจกล่าวปัญหากับท่านได้, ท่านจงเป็นบาทปรจิารกิา ของผู้น้ันเทียว; 
หากเป็นบรรพชิต, ท่านจงบรรพชาในสำานักผู้น้ันเถิด.”
อถ นำ เต วาทสหสฺสำ อคฺุคณฺหาเปตวฺา 
“อุคฺคหิตำ เต สิปฺปํ, อิทานิ ตฺวำ ชมฺพุทีปตเล วจิรติฺวา อตตฺนา สทฺธึ ปญฺหำ กเถตุำ สมตฺถำ โอโลเกหิ -อติิ 
ตสฺสา หตฺเถ ชมฺพุสาขำ ทตฺวา อุยฺโยเชสุำ “คจฺฉ ภทฺเท, สเจ โกจิ คิหิภูโต ตยา สทฺธึ ปญฺหำ กเถตุำ สกฺโกติ, ตสฺเสว ปาทปริจาริกา ภว; 
สเจ ปพพฺชิโต สกฺโกติ, ตสฺส สนฺติเก ปพพฺชาหิ -อติิ.

นางมีชื่อว่า ชัมพุปรพิาชิกา ตามนาม๑ ออกจากที่น้ันเที่ยวถามปัญหากะผู้ทีต่นเห็นแล้วๆ.
สา นาเมน ชมฺพุปรพิฺพาชิกา นาม หุตฺวา ตโต นิกฺขมิตวฺา ทิฏฺฐทิฏฺเฐ ปญฺหำ ปุจฺฉนฺตี วิจรติ.

คนชื่อวา่ผู้สามารถจะกล่าวกับนางไม่ได้มีแล้ว.
ตาย สทธฺึ กเถตุำ สมตโฺถ นาม นาโหสิ.

มนุษย์ทั้งหลายพอฟังวา่ “นางชัมพุปริพาชิกามาข้างน้ี” ย่อมหนีไป.
“อิโต ชมฺพุปรพิฺพาชิกา อาคจฺฉติ -อิติ สุตฺวาว มนุสฺสา ปลายนฺติ.

นางเข้าไปสู่บ้านหรือตำาบลเพื่อภิกษา ก่อกองทรายไวใ้กล้ประตูบ้าน ปักกิ่งหว้าบนกองทรายน้ัน กล่าววา่ 
“ผู้สามารถจะกล่าวกับเรา จงเหยียบกิ่งหว้า” แล้วก็เข้าไปสู่บ้าน.
สา คามำ วา นิคมำ วา ภกิฺขาย ปวิสนฺตี คามทวฺาเร วาลิการาสึ กตฺวา ตตฺถ ชมพฺุสาขำ ฐเปตวฺา 
“มยา สทฺธึ กเถตุำ สมตฺโถ ชมพฺุสาขำ มทฺทตุ -อิติ วตวฺา คามำ ปาวิสิ.

ใครๆ ชื่อว่าสามารถจะเข้าไปยังที่น้ัน มิได้มี.
ตำ ฐานำ โกจิ อุปสงฺกมติุำ สมตฺโถ นาม นาโหสิ.

แม้นางย่อมถือกิ่งอื่น เมื่อกิ่งหว้า (เก่า) เห่ียวแห้ง.
สาปิ, มิลาตาย ชมพฺุสาขาย, อญฺญำ สาขำ คณฺหาติ.

นางเที่ยวไปโดยทำานองน้ี  ถึงกรุงสาวตัถี  ปักกิ่ง (หว้า) ใกล้ประตูบ้าน โดยนัยที่กล่าวมาแล้วน่ันแล เข้าไปเพื่อภิกษา. 

๑ ตามช่ือไม้หว้า (ชมฺพุ)
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อิมินา นีหาเรน วิจรนฺตี สาวตฺถึ ปตฺวา คามทวฺาเร สาขำ ฐเปตฺวา วตฺุตนเยเนว วตวฺา ภิกฺขาย ปาวิสิ.

เด็กเป็นอันมากได้ยืนล้อมกิ่งไม้ไว้แลว้.
สมฺพหุลา ทารกา สาขำ ปรวิาเรตวฺา อฏฺฐำสุ.

[ธิดาเศรษฐีมีช่ือว่ากุณฑลเกสีเถรี]

ในกาลน้ัน พระสารีบุตรเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ทำาภัตกิจแล้วออกไปจากเมือง เห็นเด็กเหล่าน้ันยืนล้อมกิ่งไม้ 
จึงถามวา่ “น้ีอะไร?.”
ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร ปิณฺฑาย จรติฺวา กตภตฺตกิจฺโจ นครา นิกฺขมนฺโต เต ทารเก สาขำ ปรวิาเรตฺวา ฐิเต ทิสวฺา 
“กึ อทิำ -อิติ ปุจฺฉิ.

เด็กทั้งหลายบอกเรื่องน้ันแก่พระเถระแล้ว.
ทารกา เถรสฺส ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขึสุ.

พระเถระกลา่วว่า “เด็กทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน พวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้น้ี.”
“เตนหิ ทารกา อิมำ สาขำ มทฺทถ -อติิ.

พวกเด็ก. พวกกระผมกลวั ครับ.
“ภายาม ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. เราจักกลา่วปัญหา, พวกเจา้เหยียบเถิด.
“อหำ ปญฺหำ กเถสฺสามิ, มทฺทถ ตุมฺเห -อติิ.

เด็กเหล่าน้ัน เกิดความอุตสาหะด้วยคำาของพระเถระ ทำาอยา่งน้ัน โห่ร้องอยู่ โปรยธุลีข้ึนแล้ว.
เต เถรสฺส วจเนน ชาตุสฺสาหา ตถา กตฺวา นทนฺตา รชำ อุกฺขิปึสุ.

นางปริพาชิกามาแล้วดุเด็กเหล่าน้ัน กล่าวว่า 
“กิจด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้าไม่มี; เหตุไร พวกเจ้าจึงพากันเหยียบกิ่งไม้ของเรา?” 
ปริพพฺาชกิา อาคนฺตวฺา เต ปริภาสติฺวา “ตุมฺเหหิ สทฺธึ มม ปญฺเหน กิจจฺำ นตฺถิ, กสฺมา เม สาขำ มทฺทิตฺถ -อิติ อาห.

พวกเด็กกลา่วว่า “พวกเรา อันพระผู้เป็นเจ้าใช้ให้เหยียบ.”
“อยฺเยนมฺห มทฺทาปิตา -อติิ อาหำสุ.

นางปริพาชิกา. ทา่นผู้เจริญ ท่านใช้ให้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดิฉันหรือ?
“ภนฺเต ตุมฺเหหิ เม สาขา มทฺทาปิตา -อติิ.

พระเถระ. เออ น้องหญิง.
“อาม ภคินิ -อติิ.

นางปริพาชิกา. ถ้าอยา่งน้ัน ท่านจงกล่าวปัญหากับดิฉัน.
“เตนหิ มยา สทธฺึ ปญฺหำ กเถถ -อิติ.
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พระเถระ. ดีละ, เราจักกลา่ว.
“สาธุ กเถสฺสามิ -อติิ.

นางปริพาชิกาน้ัน ได้ไปสู่สำานักของพระเถระ เพื่อถามปัญหาในเวลาเงาไม้เจริญ๑.
สา วฑฺฒมานกจฺฉายาย ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ เถรสฺส สนฺติกำ อคมาสิ.

ทั่วทั้งเมือง ลอืกระฉ่อนกันวา่ “พวกเราจักฟังถ้อยคำาของ ๒ บัณฑิต.”
สกลนครำ สงฺขุภิ “ทฺวินฺนำ ปณฺฑิตานำ กถำ โสสฺสาม -อิติ.

พวกชาวเมืองไปกับนางปริพาชิกาน้ันเหมือนกัน ไหวพ้ระเถระแล้วน่ัง ณ ที่สดุข้างหน่ึง.
นาครา ตาย สทฺธึเยว คนฺตฺวา เถรำ วนฺทติฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

นางปริพาชิกา กลา่วกะพระเถระวา่ “ท่านผู้เจริญ ดิฉันจักถามปัญหากะทา่น.”
ปริพพฺาชกิา เถรำ อาห “ภนฺเต ปุจฺฉามิ เต ปญฺหำ -อิติ.

พระเถระ. ถามเถิด น้องหญิง.

“ปุจฺฉ ภคินิ -อติิ.

นางถามวาทะพันหน่ึงแล้ว. 
สา วาทสหสฺสำ ปุจฺฉิ.

พระเถระแก้ปัญหาที่นางถามแล้วๆ.
ปุจฺฉิตำ ปุจฺฉิตำ เถโร วิสฺสชฺเชสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระกล่าวกะนางวา่ “ปัญหาของท่านมีเท่าน้ี,  ปัญหาแม้อื่นมีอยู่หรือ?”
อถ นำ เถโร อาห เอตฺตกา เอว เต ปญฺหา, อญฺเญปิ อตฺถิ -อติิ.

นางปริพาชิกา. มีเท่าน้ีแหละ ท่านผู้เจริญ.
“เอตฺตกา เอว ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ทา่นถามปัญหาเป็นอันมาก, แม้เราจักถามสักปัญหาหน่ึง, ท่านจกัแก้ได้หรือไม่?
“ตยา พหู ปญฺหา ปุฏฺฐา, มยำปิ เอกำ ปุจฺฉาม, วิสฺสชฺเชสฺสสิ โน -อิติ.

นางปริพาชิกา. ดิฉันรู้ก็จักแก้, จงถามเถิด ท่านผู้เจริญ.
“ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามิ๒, ปุจฺฉถ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระถามปัญหาว่า “อะไร? ชื่อว่าหน่ึง.”
เถโร “เอกำ นาม กึ -อิติ ปญฺหำ ปุจฺฉิ.

นางปริพาชิกาน้ัน ไม่รูว้่า “ปัญหาน้ี ควรแก้อยา่งน้ี” จึงถามวา่ “น่ันชื่อวา่อะไร? ทา่นผู้เจริญ”
สา “เอวเมส วิสฺสชฺชิตพฺโพ -อติิ อชานนฺตี “กึ นาเมตำ ภนฺเต -อติิ ปุจฺฉิ.

๑ เวลาบ่าย
๒ สี. ยุ. ชานมานา วิสฺสชฺเชสฺสามิ -อิติ.  นตฺถิ.
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พระเถระ. ชื่อพุทธมนต์ น้องหญิง.
“พุทธฺมนฺโต๑ นาม ภคินิ -อติิ.

นางปริพาชิกา. ทา่นจงให้พุทธมนต์น้ันแก่ดิฉันบ้าง ทา่นผู้เจริญ.
“มยฺหำปิ ตำ เทถ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. หากว่า ท่านจกัเป็นเช่นเรา, เราจกัให้.
“สเจ มาทิสา ภวิสฺสสิ, ทสฺสามิ -อิติ.

นางปริพาชิกา. ถ้าเช่นน้ัน ขอท่านยังดิฉันให้บรรพชาเถิด.
“เตนหิ มำ ปพฺพาเชถ -อิติ.

พระเถระบอกแก่นางภิกษุณีทั้งหลายให้บรรพชาแล้ว.
เถโร ภิกฺขุนีนำ อาจกิฺขิตฺวา ปพฺพชาเปสิ.

นางครั้นได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว มีชื่อว่ากณุฑลเกสีเถรี  บรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลายโดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน.
สา ปพฺพชติฺวา ลทฺธูปสมฺปทา กุณฺฑลเกสีเถรี นาม หุตวฺา กติปาหสฺเสว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณิ.

[ชนะกิเลสประเสรฐิ]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา่ “การฟังธรรมของนางกุณฑลเกสีเถรีไม่มีมาก, กิจแห่งบรรพชิตของนางถึงที่สุดแล้ว, 
ได้ยินวา่ นางทำามหาสงครามกับโจรคนหน่ึงชนะแล้วมา.”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “กุณฑฺลเกสีเถริยา ธมฺมสฺสวนำ พหุำ นตฺถิ, ปพฺพชติกิจจฺมสฺสา มตฺถกำ ปตฺตำ, 
เอเกน กิร โจเรน สทธฺึ มหาสงฺคามำ กตฺวา ชินิตฺวา อาคตา -อติิ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังสนทนากันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายน้ันกราบทูลว่า “ถ้อยคำาชื่อน้ี.”  จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่านับธรรมที่เราแสดงแล้ววา่ ‘น้อยหรือมาก’   
บทที่ไม่เป็นประโยชน์ แม้ ๑๐๐ บท ไม่ประเสริฐ,  
ส่วนบทแห่งธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเทียว;  
อน่ึง เมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือ หาชื่อว่าชนะไม่.   
ส่วนบุคคลชนะโจรคือกิเลสอันเป็นไปภายในน่ันแหละ จึงชื่อวา่ชนะ”  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว มยา เทสิตธมฺมำ ‘อปฺปํ วา พหุำ วาติ มา มินาถ, อนตฺถกำ ปทำ สตำปิ เสยฺโย น โหติ, ธมฺมปทำ ปน เอกมฺปิ เสยฺโยว, 
อวเสสโจเร ชินนฺตสฺส จ ชโย นาม น โหติ, อชฺฌตฺติเก กิเลสโจเร ชินนฺตสฺเสว ปน ชโย นาม โหติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

๑ สี. ยุ. พุทฺธปญหฺำ. ม. พุทฺธปญฺโห.
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“ก็ผูใ้ด พึงกลา่วกถาตั้ง ๑๐๐ ซ่ึงไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์;  
บทแห่งธรรมบทเดียว ที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกวา่ 
(กวา่การกลา่วกถาตั้ง ๑๐๐ ของผู้น้ัน).

ผู้ใด พึงชนะมนุษย์พันหน่ึงคูณด้วยพันหน่ึง (คือ ๑ ลา้น) ในสงคราม 
ผู้น้ัน หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่, 
สว่นผู้ใดชนะตนคนเดียวได้,  ผู้น้ันแล เป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงคราม.”

“โย จ คาถา สตำ ภาเส อนตฺถปทสญฺหิตา 
เอกำ ธมฺมปทำ เสยฺโย ยำ สตฺุวา อุปสมฺมติ.
โย สหสฺสำ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน 
เอกญฺจ เชยฺยมตตฺานำ ส เว สงฺคามชตฺุตโม -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า คาถา สตํ  ความว่า ก็บุคคลใด พึงกลา่วคาถากำาหนดด้วย ๑๐๐ คือเป็นอันมาก.
ตตฺถ  คาถา สตํ -อติิ  โย จ ปุคฺคโล สตปรจิฺเฉทา พหู คาถา ภาเสยฺย -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า อนตถฺปทสญฺหิตา  ความว่า 
ประกอบด้วยบททั้งหลายอันไม่มีประโยชน์ ด้วยอำานาจพรรณนาอากาศเป็นต้น.
อนตฺถปทสญฺหิตา -อิติ อากาสวณฺณนาทิวเสน อนตฺถเกหิ ปเทหิ สญฺหิตา.

บทที่ปฏิสังยุตด้วยธรรมมีขันธ์เป็นต้น สำาเรจ็ประโยชน์ ชื่อว่า บทธรรม.
ธมฺมปทํ -อิติ อตฺถสาธกำ ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ.

บรรดาธรรม ๔ ท่ีพระศาสดาตรัสไว้อยา่งน้ีวา่ “ปริพาชกทั้งหลาย  บทธรรม ๔ เหล่าน้ี; ๔ คืออะไรบ้าง?  ปริพาชกทั้งหลาย 
คือ บทธรรมคอืความไม่เพ่งเล็ง,  บทธรรมคือความไม่ปองร้าย,  บทธรรมคือความระลึกชอบ, บทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบ, 
บทธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกวา่.”
“จตตฺารีมานิ ปรพิฺพาชกา ธมฺมปทานิ, กตมานิ จตฺตาริ, 
อนภิชฺฌา ปริพพฺาชกา ธมฺมปทำ, อพฺยาปาโท ปรพิฺพาชกา ธมฺมปทำ, สมฺมาสติ ปริพพฺาชกา ธมฺมปทำ, 
สมฺมาสมาธิ ปรพิฺพาชกา ธมฺมปทำ -อติิ๑ เอวำ วตฺุเตสุ จตูสุ ธมฺมปเทสุ เอกมฺปิ ธมฺมปทำ เสยฺโย.

บาทพระคาถาว่า โย สหสฺสํ สหสฺเสน  ความวา่ 
ผู้ใดคอืนักรบในสงคราม พึงชนะมนุษย์พันหน่ึงซ่ึงคูณดว้ยพัน ในสงครามครั้งหน่ึง  
ได้แก่ชนะมนุษย์ ๑๐ แสนแล้ว พึงนำาชัยมา,  แม้ผู้น้ี ก็หาชื่อวา่ เป็นยอดแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะในสงครามไม่.
โย สหสฺสํ สหสฺเสน -อิติ โย เอโก สงคฺามโยโธ สหสฺเสน คณุิตำ สหสฺสำ มนุสฺเส เอกสฺมึ สงคฺาเม ชิเนยฺย ทส มนุสฺสสตสหสฺสานิ 
ชินิตวฺา ชยำ อาหเรยฺย อยำปิ สงฺคามชินตำ อุตตฺโม นาม น โหติ.

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๘.
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บาทพระคาถาว่า เอกญฺจ เชยฺยมตตฺานํ  ความว่า 
ส่วนผู้ใดพิจารณากัมมัฏฐานอันเป็นไปในภายใน ในที่พกักลางคืนและที่พกักลางวัน พึงชนะตน 
ดว้ยการชนะกิเลสมีโลภเป็นต้น ของตนได้.
เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ -อติิ โย ปน รตตฺิฏฺฐานทวิาฏฺฐาเนสุ อชฺฌตฺตกิกมฺมฏฺฐานำ สมฺมสนฺโต 
อตตฺโน โลภาทิกฺกิเลสชเยน อตฺตานำ ชิเนยฺย.

บาทพระคาถาว่า ส เว สงฺคามชุตฺตโม  ความวา่ 
ผู้น้ันชื่อว่าเป็นยอด คือประเสริฐ แห่งชนทั้งหลายผูช้นะในสงคราม ได้แก่เป็นนักรบเยี่ยมในสงคราม.
ส เว สงฺคามชุตฺตโม -อิติ โส สงฺคามชินตำ อุตฺตโม ปวโร สงฺคามสีสโยโธ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระกณุฑลเกสีเถรี จบ.
กณฺุฑลเกสีเถรีวตฺถุ.
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๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์
๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอนัตถปุจฉกพราหมณ์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตตฺา หเว” เป็นต้น.
“อตตฺา หเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนตฺถปุจฺฉกพรฺาหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[ความฉิบหายย่อมมีแก่ผู้เสพกรรม ๖ อยา่ง]

ได้ยินวา่ พราหมณ์น้ันคดิว่า 
“พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวหรือหนอแล?  หรือทรงทราบแม้สิ่งมิใช่ประโยชน์;  
เราจกัทูลถามพระองค์” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า 
“พระเจ้าข้า พระองค์เห็นจะทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียว, ไม่ทรงทราบสิ่งที่มิใช่ประโยชน์.”
โส กริ พฺราหฺมโณ “กึ นุ โข สมฺมาสมพฺุทฺโธ อตฺถเมว ชานาติ, อุทาหุ อนตฺถมฺปิ, ปุจฺฉิสฺสามิ นำ -อติิ สตฺถารำ อุปสงฺกมติฺวา ปุจฺฉิ 
“ภนฺเต ตุมฺเห อตฺถเมว ชานาถ มญฺเญ, โน อนตฺถำ -อิติ.

พระศาสดา. พราหมณ์ เรารู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิ่งที่มิใช่ประโยชน์
“อตฺถญฺจาหำ พฺราหฺมณ ชานามิ อนตฺถญฺจ -อติิ.

พราหมณ์. ถ้าเช่นน้ัน ขอพระองค์จงตรัสบอกสิ่งที่มิใช่ประโยชน์แก่ข้าพระองค์เถิด.
“เตนหิ เม อนตฺถำ กเถถ -อติิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสพระคาถาน้ี แก่พราหมณ์น้ันว่า
อถสฺส สตฺถา อิมำ คาถมาห

“การนอนจนตะวันข้ึน๑ ความเกียจคร้าน  ความดุร้าย การผลัดวันประกันพรุ่ง๒  
การเดินทางแห่งคนเดียว  การเข้าไปเสพภรรยาของผู้อื่น   
พราหมณ์ ท่านจงเสพกรรม ๖ อย่างน้ีเถิด,  
สิ่งมิใช่ประโยชน์ [ความฉิบหาย] จกัมีแก่ท่าน.”

“อุสฺสูรเสยฺยำ อาลสฺยำ จณฺฑกิฺกำ ทีฆโสตฺติยำ๓ 
เอกสฺสทฺธานคมนำ ปรทารูปเสวนำ 
เอตำ พฺราหฺมณ เสวสฺสุ อนตฺถำ เต ภวิสฺสติ -อติิ.

พราหมณ์ฟังพระพุทธดำารัสน้ันแล้ว ไดใ้ห้สาธุการว่า 
“ดีละ ดีละ ทา่นผู้เป็นอาจารย์ของคณะ ทา่นผู้เป็นใหญ่ในคณะ, 
พระองค์เทียว ย่อมทรงทราบทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งสิ่งที่มิใช่ประโยชน์.”

๑ นอนตื่นสาย
๒ ทีฆโสตฺตยิำ หมายความว่า การผัดเพีย้นกาลเวลา, การผลัดวันประกันพรุ่ง.
๓ ม. ทีฆโสณฺฑยิำ.
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ตำ สุตฺวา พฺราหฺมโณ สาธุการมทาสิ “สาธุ สาธุ คณาจริย คณเชฏฺฐก, ตุมฺเหว อตฺถญฺจ ชานาถ อนตฺถญฺจ -อติิ.

พระศาสดา. อยา่งน้ัน พราหมณ์,  ข้ึนชื่อว่าผูรู้้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งมิใช่ประโยชน์ เช่นกับดว้ยเราไม่มี.
“เอวำ พรฺาหฺมณ, อตฺถานตฺถชานนโก นาม มยา สทิโส นตฺถิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงตรวจดูอธัยาศัยของพราหมณ์น้ันแล้ว จึงตรัสถามวา่ 
“พราหมณ์ ทา่นเป็นอยู่๑ ด้วยการงานอะไร?”
อถสฺส สตฺถา อชฺฌาสยำ อุปธาเรตวฺา “พฺราหฺมณ เกน กมฺเมน ชวีสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

พราหมณ์. ด้วยการงานคือการเล่นสะกา๒ พระโคดมผู้เจริญ.
“ชูตกมฺเมน โภ โคตม -อติิ.

พระศาสดา. กท็่านชนะหรือแพ้เล่า?
“กึ ปน เต ชโย โหติ ปราชโยติ.

[ชนะตนเป็นการประเสริฐ]

เมื่อพราหมณ์น้ันทูลว่า “ชนะบ้าง แพ้บ้าง” ดังน้ีแล้ว  พระศาสดาจึงตรัสว่า 
“พราหมณ์ น่ันยังมีประมาณน้อย, ข้ึนชื่อว่าความชนะของบุคคลผู้ชนะผู้อื่น ไม่ประเสริฐ; 
ส่วนผู้ใดชนะตนได้ ด้วยชนะกิเลส,  ความชนะของผู้น้ันประเสริฐ; 
เพราะว่าใครๆ ไม่อาจทำาความชนะน้ันให้กลับพ่ายแพ้ได้”  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
“ชโยปิ ปราชโยปิ -อิติ วุตฺเต, “พรฺาหฺมณ อปฺปมตฺตโก เอส ปรำ ชินนฺตสฺส ชโย นาม น เสยฺโย, 
โย ปน กิเลสชเยน อตตฺานำ ชินาติ, ตสฺส ชโย เสยฺโย, น หิ ตำ ชยำ โกจิ ปราชยำ กาตุำ สกฺโกติ -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

“ตนน่ันแล บุคคลชนะแล้ว ประเสริฐ,  
สว่นหมู่สัตว์นอกน้ี บุคคลชนะแล้ว ไม่ประเสริฐเลย,  
(เพราะ) เมื่อบุรุษฝึกตนแล้ว ประพฤติสำารวมเป็นนิตย์,  
เทวดา คนธรรพ์ มาร พร้อมทั้งพรหม 
พึงทำาความชนะของสัตว์เห็นปานน้ัน ให้กลับแพ้ไม่ได้เลย.”

“อตฺตา หเว ชิตำ เสยฺโย ยา จายำ อิตรา ปชา
อตตฺทนฺตสฺส โปสสฺส นิจฺจำ สญฺญตจาริโน
เนว เทโว น คนฺธพฺโพ น มาโร สห พฺรหฺมุนา 
ชิตำ อปชิตำ กยิรา ตถารูปสฺส ชนฺตุโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

ในพระคาถาน้ัน ศพัท์วา่ หเว เป็นนิบาต.

๑ เล้ียงชีพ
๒ การพนัน
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ตตฺถ หเว -อติิ นิปาโต.

ศัพทว์่า ชิตํ เป็นลิงควิปัลลาส.  ความว่า ตนอันบุคคลชนะแล้วด้วยความชนะกิเลสของตน ประเสริฐ.
ชิตํ -อิติ ลิงฺควิปลฺลาโส.  อตฺตโน กิเลสชเยน อตฺตา ชิโต เสยฺโย -อติิ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ยา จายํ อติรา ปชา  ความว่า ส่วนหมู่สัตว์น้ีใด คอื ที่เหลือ พึงเป็นผู้อันเขาชนะ 
ดว้ยการเล่นสกาก็ดี ดว้ยการฉ้อทรพัย์ก็ดี ดว้ยการครอบงำาพลในสงครามกด็ี, 
ความชนะที่บุคคลผู้ชนะหมู่สัตว์น้ันชนะแล้ว ไม่ประเสริฐ.
ยา จายํ อิตรา ปชา -อติิ ยา ปนายำ อวเสสา ปชา ชูเตน วา ธนหรเณน วา สงฺคาเม พลาภิภเวน วา ชิตา ภเวยฺย, 
ตำ ชินนฺเตน ยำ ชติำ,  น ตำ เสยฺโย -อติิ อตฺโถ.

ถามว่า “ก็เหตุไร? ความชนะน้ันเท่าน้ันประเสริฐ, ความชนะน้ีไม่ประเสริฐ.”
กสฺมา ปน ตเทว ชิตำ เสยฺโย, อิทำ น เสยฺโย -อติิ

แก้ว่า “เพราะเมื่อบุรุษฝึกตนแล้ว ฯลฯ ของสัตว์เห็นปานน้ัน ให้กลับแพ้ไม่ได้.”
ยสฺมา อตฺตทนฺตสฺส ฯเปฯ ตถารูปสฺส ชนฺตุโน -อิติ.

พระศาสดาตรัสคำาน้ีไว้วา่ 
“เพราะว่า เมื่อบุรุษผู้ชื่อว่าฝึกตนแล้ว เพราะเป็นผู้ไร้กิเลส ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน 
มีปกติประพฤติสำารวมทางกายเป็นต้นเป็นนิตย์,  
เทวดาก็ดี คนธรรพ์ก็ดี ก็หรือมารพร้อมทั้งพรหม แมพ้ากเพียรพยายามอยูว่่า 
‘เราจักทำาความชนะของผู้น้ันให้กลับแพ้, จกัทำากิเลสทั้งหลายทีเ่ขาละได้ดว้ยมรรคภาวนาให้เกิดอีก’  
ก็ไม่พึงอาจเลย เพื่อจะทำา (ความชนะ) ของสัตว์เห็นปานน้ัน คือ ผู้สำารวมแล้ว ด้วยการสำารวมทางกายเป็นต้นเหล่าน้ี 
ให้กลับแพ้ เหมือนผู้แพด้้วยทรัพย์เป็นต้นแล้วเป็นปรปักษ์ ชนะผู้คนนอกน้ีชนะแล้ว พึงทำาให้กลับแพอ้ีก ฉะน้ัน.
อิทำ วุตตฺิ โหติ “ยสฺมา หิ ยวฺายำ นิกฺกิเลสตาย อตตฺทนฺโต โปโส ตสฺส อนงฺคณสฺส๑ กายาทีหิ นิจฺจำ สญฺญตจาริโน, 
เอวรูปสฺส อิเมหิ กายสญฺญมาทีหิ สญฺญตสฺส ชนฺตุโน เทโว วา คนฺธพฺโพ วา มาโร วา ปน พฺรหฺมุนา สห อุฏฺฐหิตฺวา 
‘อหมสฺส ชิตำ อปชติำ กริสฺสามิ, มคฺคภาวนาย ปหีเน กิเลเส ปุน อุปฺปาเทสฺสามตีิ ฆเฏนฺโตปิ 
ยถา ธนาทีหิ ปราชิโต ปกฺขนฺตโร หุตฺวา อติเรน ชติำ ปุน ชินนฺโต อปชิตำ กเรยฺย เอวำ อปชิตำ กาตุำ เนว สกฺกุเณยฺย -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ จบ.

เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ.

๑ ม. ยุ. อตตฺทนฺตสฺส.
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๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ
๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพรฺาหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“มาเส มาเส” เป็นต้น.
“มาเส มาเส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพรฺาหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระพาลุงไปเฝ้าพระศาสดา]

ได้ยินวา่ พระเถระ ไปสู่สำานักของพราหมณ์น้ันแล้ว ถามวา่ “พราหมณ์ ท่านทำากุศลอะไรๆ บ้างหรือหนอแล?”
เถโร กิร ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา อาห “กินฺนุ โข พรฺาหฺมณ กิญฺจิเทว กุสลำ กโรสิ -อิติ.

พราหมณ์. ทำา ครับ.
“กโรมิ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ทำากุศลอะไร?
“กึ กโรสิ -อิติ.

พราหมณ์. ผมให้ทานด้วยบรจิาคทรัพยพ์ันหน่ึง ทุกๆ เดือน.
“มาเส มาเส สหสฺสปริจฺจาเคน ทานำ ทมฺมิ -อิติ.

พระเถระ. ให้แก่ใคร.
“กสฺส เทสิ -อิติ.

พราหมณ์. ให้แกพ่วกนิครนถ์ ครับ.
“นิคฺคณฺฐานำ ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ปรารถนาอะไร?
“กึ ปตฺถยนฺโต -อิติ.

พราหมณ์. พรหมโลก ครับ.
“พรฺหฺมโลกำ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ก็น้ีเป็นทางแห่งพรหมโลกหรือ?
“กึ ปน พรฺหฺมโลกสฺส อยำ มคฺโค -อติิ.

พราหมณ์. อยา่งน้ัน ครับ.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ใครกลา่วอยา่งน้ี?
“โก เอวมาห -อติิ.

พราหมณ์. พวกอาจารย์ผมกลา่ว ครับ.
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“อาจริเยหิ เม กถิตำ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระกลา่วว่า “ทา่นไม่รู้ทางแห่งพรหมโลกทีเดียว, แม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้.  พระศาสดาพระองค์เดียวเท่าน้ันทรงรู้
มาเถิด พราหมณ์,  ฉันจะทูลอาราธนาให้พระองคต์รัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่ท่าน” ดังน้ีแล้ว 
พาพราหมณ์น้ัน นำาไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลเรื่องน้ันวา่ “พราหมณ์ผู้น้ี กล่าวอย่างน้ี พระเจา้ข้า” แล้วกราบทูลวา่ 
“ดีละหนอ ขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแกพ่ราหมณ์น้ัน.”
“เนว ตวฺำ พรฺหฺมโลกสฺส มคคฺำ ชานาสิ, นปิ เต อาจริยา, สตฺถา เอว เอโก ชานาติ, 
เอหิ พฺราหฺมณ, พฺรหฺมโลกสฺส เต มคฺคำ กถาเปสฺสามิ -อติิ ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา 
“ภนฺเต อยำ พฺราหฺมโณ เอวมาห -อติิ ตำ ปวตตฺึ อาโรเจตฺวา “สาธุ วตสฺส พฺรหฺมโลกมคฺคำ กเถถ -อติิ อาห.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]

พระศาสดาตรัสถามวา่ “ได้ยินว่า อยา่งน้ันหรือ? พราหมณ์” เมื่อพราหมณ์น้ันทูลวา่ “อย่างน้ัน พระโคดมผู้เจริญ” จึงตรัสวา่ 
“พราหมณ์ การแลดูสาวกของเราด้วยจิตอันเลื่อมใสเพียงครู่เดียว หรือการถวายอาหารวตัถุเพียงภิกษาทัพพีเดียว 
มีผลมากแม้กว่าทานที่ท่านเมื่อให้อย่างน้ัน ให้แล้วตั้ง ๑๐๐ ปี” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “เอวำ กิร พรฺาหฺมณ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม โภ โคตม -อิติ วุตฺเต, 
“พรฺาหฺมณ ตยา เอวำ ททมาเนน วสฺสสตำ ทินฺนทานโตปิ มุหุตตฺมตตฺำ ปสนฺนจิตฺเตน มยฺหำ สาวกสฺส โอโลกนำ วา 
กฏจฺฉุภิกฺขามตตฺทานำ วา มหปฺผลตรำ -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ผู้ใด พึงบูชาดว้ยทรพัย์พันหน่ึงทุกๆ เดือน สิ้น ๑๐๐ ปี,  
สว่นการบูชาน่ันแล ของผู้ทีพ่ึงบูชาท่านผู้มตีนอบรมแล้วคนเดียว แม้ครู่หน่ึง
ประเสริฐกว่าการบูชาของผู้น้ัน,  การบูชาสิ้น ๑๐๐ ปี จะประเสริฐอะไรเล่า?”

“มาเส มาเส สหสฺเสน โย ยเชถ สตำ สมำ
เอกญฺจ ภาวติตฺตานำ มุหุตฺตมปิ ปูชเย 
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตำ หุตำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สหสฺเสน  ความวา่ ด้วยการบริจาคทรัพยพ์ันหน่ึง.
ตตฺถ สหสฺเสน -อติิ สหสฺสปริจฺจาเคน.

บาทพระคาถาว่า โย ยเช สตํ สมํ  ความว่า ผู้ใดเมื่อบริจาคทรพัย์พันหน่ึงทุกๆ เดือน พึงให้ทานแก่โลกิยมหาชน สิ้น ๑๐๐ ปี.
โย ยเชถ สตํ สมํ -อิติ โย วสฺสสตำ มาเส มาเส สหสฺสำ ปริจจฺชนฺโต โลกิยมหาชนสฺส ทานำ ทเทยฺย.

บาทพระคาถาว่า เอกญฺจ ภาวิตตาฺนํ  ความวา่ 
ส่วนผู้ใด พึงบูชาท่านผู้มีตนบ่มแล้ว ด้วยอำานาจแห่งคุณผู้เดียว 
โดยที่สดุเบ้ืองตำ่า เป็นพระโสดาบัน  โดยที่สุดเบ้ืองสูงเป็นพระขีณาสพ ผู้มาถึงแทบประตูเรือน 
ดว้ยอำานาจถวายภิกษาทัพพีหน่ึง ด้วยอำานาจการถวายอาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ หรือด้วยเพียงถวายผา้เน้ือหยาบ, 
บูชาของผู้น้ันน่ันแล ประเสริฐ คือลำ้าเลิศ ได้แก่สูงสดุ กว่าความบูชาอันบุคคลนอกน้ีบูชาแล้วสิ้น ๑๐๐ ปี.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๖๕ • ๕. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ • [แก้อรรถ]

เอกญฺจ ภาวิตตฺตานํ -อิติ โย จ เอกำ คุณวเสน วฑฺฒิตอตฺตานำ เหฏฺฐิมโกฏิยา โสตาปนฺนำ อุปริมโกฏิยา ขีณาสวำ ฆรทฺวาเร สมฺปตฺตำ
กฏจฺฉุภิกฺขาทานวเสน วา ยาปนมตฺตาหารทานวเสน วา ถูลสาฏกทานมตฺเตน วา ปูเชยฺย ยำ อิตเรน วสฺสสตำ หุตำ, 
ตโต สาเยว ปูชนา เสยฺโย เสฏฺฐา อุตฺตมา -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา พราหมณ์น้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน โส พรฺาหฺมโณ โสตาปตตฺิผลำ ปตฺโต.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพรฺาหฺมณวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๖๖ • ๖. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ • ๖. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร
เถระ

๖. เรือ่งพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ
๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภหลานของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ วสฺสสตำ 
ชนฺตุ”
“โย จ วสฺสสตำ ชนฺตุ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระพาหลานไปเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารว่า พระเถระเข้าไปหาหลานแม้น้ันแล้ว ถามว่า “พราหมณ์ เธอทำากุศลหรือ?”
ตำปิ หิ เถโร อุปสงฺกมิตวฺา อาห “กึ พรฺาหฺมณ กุสลำ กโรสิ -อิติ.

พราหมณ์. อยา่งน้ัน ครับ.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ทำากุศลอะไร?
“กึ กโรสิ -อิติ.

พราหมณ์. ฆ่าสตัว์เลี้ยงตวัหน่ึงแล้วบำาเรอไฟทุกๆ เดือน.
“มาเส มาเส เอกำ ปสุำ วธติฺวา อคฺคึ ปริจรามิ -อิติ.

พระเถระ. ทำาอย่างน้ัน เพื่ออะไร?
“กิมตฺถำ เอวำ กโรสิ -อติิ.

พราหมณ์. เขาว่า น่ันเป็นทางแห่งพรหมโลก.
“พรฺหฺมโลกมคฺโค กิเรโส -อติิ.

พระเถระ. ใครวา่อย่างน้ัน?
“เกเนวำ กถิตำ -อิติ.

พราหมณ์. พวกอาจารย์ของกระผม ครับ.
“อาจริเยหิ เม ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ กล่าวว่า “เธอไม่รู้ทางแห่งพรหมโลกเลย, แม้พวกอาจารย์ของเธอก็ไม่รู้,  
มาเถิด, เราจักไปสำานักของพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว นำาหลานน้ันไปสู่สำานักของพระศาสดา ทูลเรื่องน้ันแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลกแก่พราหมณ์น้ี.”
“เนว ตวฺำ พรฺหฺมโลกมคฺคำ ชานาสิ, นปิ เต อาจริยา, เอหิ, สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสาม -อิติ ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา 
ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตวฺา “อิมสฺส ภนฺเต พรฺหฺมโลกมคฺคำ กเถถ -อติิ อาห.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๖๗ • ๖. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ • [พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]

พระศาสดาตรัสถามวา่ “ได้ยินว่า อยา่งน้ันหรือ?” เมื่อพราหมณ์น้ันทูลว่า “อย่างน้ัน พระโคดมผู้เจริญ” จึงตรัสว่า 
“พราหมณ์ การบำาเรอไฟของท่านผู้บำาเรอไฟอยา่งน้ัน ตั้ง ๑๐๐ ปี ย่อมไม่ถึงแม้การบูชาสาวกของเรา เพียงขณะเดียว” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “เอวำ กิร -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “เอวำ โภ โคตม -อิติ วุตฺเต, 
“พรฺาหฺมณ วสฺสสตำปิ เอวำ อคฺคึ ปริจรนฺตสฺส ตว อคฺคิปารจิริยา มม สาวกสฺส ขณมตฺตำ ปูชำปิ น ปาปุณาติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ก็สตัว์ใด พึงบำาเรอไฟในป่า ตั้ง ๑๐๐ ปี,  
สว่นเขา พึงบูชาท่านผู้มตีนอบรมแลว้ผู้เดียว แม้ครู่หน่ึง,   
การบูชาน้ันน่ันแลประเสริฐกวา่ (กว่าการบูชาตั้ง ๑๐๐ ปีของสัตว์น้ัน)  
การบูชา ๑๐๐ ปี จะประเสริฐอะไรเล่า?”

“โย จ วสฺสสตำ ชนฺตุ อคฺคึ ปรจิเร วเน 
เอกญฺจ ภาวติตฺตานำ มุหุตฺตมปิ ปูชเย
สาเยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสตำ หุตำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ชนฺตุ น้ี เป็นชื่อของสัตว์.
ตตฺถ ชนฺตุ -อิติ สตฺตาธวิจนเมตำ.

บาทพระคาถาว่า อคฺคึ ปริจเร วเน  ความว่า 
แม้เข้าไปสู่ป่า ด้วยปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีธรรมเครื่องเน่ินช้า พึงบำาเรอไฟในป่าน้ัน.
อคฺคึ ปริจเร วเน -อติิ นิปฺปปญฺจภาวปฺปตฺถนาย วนำ ปวิสิตวฺาปิ ตตฺถ อคฺคึ ปรจิเรยฺย.

คำาที่เหลือ เช่นเดียวกับคำาที่มีในกอ่นน่ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา พราหมณ์บรรลุโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

แม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺราหฺมณวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๖๘ • ๗. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ • ๗. เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตร
เถระ

๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ
๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสหายพรฺาหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐญฺจ” เป็นต้น.
“ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐญฺจ -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬวุเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระพาสหายไปเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารว่าพระเถระเข้าไปหาพราหมณ์แม้น้ันแล้ว ถามว่า “พราหมณ์ ทา่นทำากุศลบางอยา่งหรือ?”
ตมฺปิ หิ เถโร อุปสงฺกมิตวฺา “กึ พฺราหฺมณ กิญฺจิ กุสลำ กโรสิ -อติิ ปุจฺฉิ.

พราหมณ์. อยา่งน้ัน ครับ.
“อาม ภนฺเต -อติิ.

พระเถระ. ทำากุศลอะไร?
“กึ กโรสิ -อิติ.

พราหมณ์. บูชายัญอยา่งที่เขาบูชากัน.
“ยิฏฺฐยาคำ ยชามิ -อติิ.

ทราบว่า ครั้งน้ัน ชนทั้งหลายยอ่มบูชายัญน้ัน ดว้ยการบริจาคอย่างมาก.
ตทา กริ ตำ ยาคำ มหาปริจจฺาเคน ยชนฺติ.

ต่อแต่น้ี พระเถระถามโดยนัยก่อนน่ันแล แล้วนำาพราหมณ์น้ันไปยังสำานักของพระศาสดา ทูลเรื่องน้ันแล้ว กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสบอกทางแห่งพรหมโลก แก่พราหมณ์น้ี.”
อิโต ปรำ เถโร ปุริมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตวฺา 
“อิมสฺส ภนฺเต พฺรหฺมโลกมคคฺำ กเถถ -อิติ อาห.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ์]

พระศาสดาตรัสถามวา่ “ได้ยินว่าอย่างน้ันหรือ? พราหมณ์” เมื่อพราหมณ์ทูลรับรองว่า “อยา่งน้ัน” แล้ว จึงตรัสว่า 
“พราหมณ์ ทานที่ท่านบูชายัญอยา่งที่เขาบูชากัน ให้แก่โลกิยมหาชนตั้งปี 
ย่อมไม่ถึงแม้เพียงส่วน ๔ แห่งกุศลเจตนาที่เกิดข้ึนแก่คนทั้งหลาย ผู้ไหว้สาวกของเราดว้ยจิตที่เลื่อมใส” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “พฺราหฺมณ เอวำ กิร -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม -อิติ วุตฺเต, “พฺราหฺมณ ตยา สำวจฺฉรำ ยิฏฺฐยาคำ ยชนฺเตน โลกิยมหาชนสฺส ทินฺนทานำ 
ปสนฺเนน จิตฺเตน มม สาวกานำ วนฺทนฺตานำ อุปฺปนฺนกุสลเจตนาย จตุพฺภาคมตตฺำปิ น อคฺฆติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 
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“ผู้มุ่งบุญ พึงบูชายัญและทำาบำาบวง๑ อย่างใดอย่างหน่ึงในโลก ตลอดปี,  
ทานน้ันแม้ทั้งหมด ไม่ถึงส่วน ๔,   
การอภวิาทในท่านผู้ดำาเนินตรง ประเสริฐสดุ.”

“ยงฺกิญฺจิ ยิฏฺฐญฺจ หุตญฺจ โลเก 
สำวจฺฉรำ ยเชถ ปุญฺญเปกฺโข
สพพฺมฺปิ ตำ น จตุภาคเมติ 
อภิวาทนา อุชฺชุคเตสุ เสยฺโย -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ยงกิญฺจิ น้ี เป็นคำารวบถือไม่มีส่วนเหลือ.
ตตฺถ ยงฺกิญฺจิ -อติิ อนวเสสปริยาทานวจนเมตำ.

บทว่า ยิฏฺฐํ  ได้แก่ ทานทีเ่ขาให้ด้วยอำานาจการทำามงคลเป็นต้น โดยมาก.
ยิฏฺฐํ -อติิ เยภุยฺเยน มงฺคลกิริยาทิวเสน ทินฺนทานำ.

บทว่า หุตํ  ได้แก่ ทานเพื่อแขกที่เขาจดัแจงทำาและทานที่เขาเชื่อกรรมและผลของกรรมทำา.
หุตํ -อิติ อภิสงฺขริตวฺา กตำ ปาหุนทานญฺเจว กมฺมผลำ สทฺทหิตวฺา กตทานญฺจ.

สองบทว่า สํวจฺฉรํ ยเชถ  ความว่า 
พึงให้ทานมีประการดังกลา่วแล้ว แก่โลกิยมหาชน แม้ในจกัรวาลทั้งสิ้น ตลอดปีหน่ึงไม่มีระหว่างเลย.
สํวจฺฉรํ ยเชถ -อิติ เอกสำวจฺฉรำ นิรนฺตรเมว วุตฺตปฺปการำ ทานำ สกลจกฺกวาเฬปิ โลกิยมหาชนสฺส ทเทยฺย.

บทว่า ปุญฺญเปกโฺข  ได้แก่ ผู้ปรารถนาบุญ.
ปุญฺญเปกฺโข -อิติ ปุญฺญำ อิจฺฉนฺโต.

บทว่า อุชฺชุคเตสุ  ความว่า ในพระโสดาบัน โดยที่สุดอย่างตำ่า   ในพระขีณาสพ โดยที่สุดอยา่งสูง.
อุชฺชุคเตสุ -อิติ เหฏฺฐิมโกฏิยา โสตาปนฺเนสุ อุปริมโกฏิยา ขีณาสเวสุ.

คำาน้ี เป็นคำาที่พระศาสดาตรัสว่าไว้ว่า 
“ทานน้ันทั้งหมด ไม่ถึงแม้ส่วนที่ ๔ จากผลแห่งกุศลเจตนา ของผู้น้อมสรีระไหว้ ด้วยจิตที่เลื่อมใส เห็นปานน้ัน;  
เพราะฉะน้ัน การอภวิาทในท่านผู้ดำาเนินตรงเท่าน้ัน ประเสริฐสุด.”
อิทำ วุตตฺำ โหติ 
“เอวรูเปน๒ ปสนฺเนน จติฺเตน สรรีำ โอนาเมตฺวา วนฺทนฺตสฺส กุสลเจตนาย ยำ ผลำ ตโต จตตฺุถภาคำปิ สพฺพำ ตำ ทานำ น อคฺฆติ, 
ตสฺมา อุชฺชุคเตสุ อภิวาทนเมว เสยฺโย -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา พราหมณ์บรรลุโสดาปัตติผลแลว้.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต.

๑ บนบาน, เซ่นสรวง, บูชา.
๒ ม. เอวรูเปสุ.
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ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพรฺาหฺมณวตฺถุ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๗๑ • ๘. เร่ืองอายุวัฒนกุมาร • ๘. เร่ืองอายุวัฒนกมุาร

๘. เรือ่งอายุวัฒนกุมาร
๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยทีฆลัมพิกนคร ประทับอยู่ ณ กุฎีในป่า๑ ทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อภิวาทนสีลิสฺส” เป็นต้น.
“อภิวาทนสีลิสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ทีฆลมพฺิกำ นิสฺสาย อรญฺญกุฏิกายำ วิหรนฺโต ทีฆายุกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์ ๒ สหายออกบวช]

ได้ยินวา่ พราหมณ์ ๒ คนชาวทีฆลัมพิกนคร บวชในลัทธิภายนอก บำาเพ็ญตบะสิ้นกาลนาน ๔๘ ปี.
ทีฆลมฺพิกวาสิโน กิร เทฺว พฺราหฺมณา พาหิรกปพฺพชฺชำ ปพฺพชติฺวา อฏฺฐจตฺตาฬีส วสฺสานิ ตปจรณำ จรึสุ.

บรรดาพราหมณ์ ๒ คนน้ัน คนหน่ึงคิดว่า “ประเพณีของเราจกัเสื่อมเสีย, เราจักสึก” ดังน้ีแล้ว 
จึงขายบริขารตบะที่ตนทำาไว้แก่คนเหล่าอื่น ได้ภรรยาพร้อมด้วยโค ๑๐๐ ตวั และทรพัย์ ๑๐๐ กหาปณะ ให้ตั้งไว้เป็นกองทุน.
เตสุ เอโก “ปเวณิ เม นสฺสิสฺสติ, วิพฺภมิสฺสามิ -อติิ จินฺเตตฺวา อตตฺนา กตำ ตปปรกิฺขารำ ปเรสำ วิกฺกีณติฺวา 
โคสเตน เจว กหาปณสเตน จ สทฺธึ ภริยำ ลภิตฺวา กุฏุมพฺำ สณฐฺาเปสิ.

ครั้งน้ัน ภรรยาของเขาคลอดเด็ก.
อถสฺส ภริยา ทารกำ วิชายิ.

ส่วนสหายของเขานอกจากน้ี ไปสู่ตา่งถ่ินแล้ว ก็กลับมาสู่นครน้ันอีกน่ันแล.
อิตโร ปนสฺส สหายโก ปวาสำ คนฺตฺวา ปุนเทว ตำ นครำ ปจฺจาคมิ.

เขาได้ยินความที่สหายน้ันมา จึงได้พาบุตรและภรรยาไปเพื่อต้องการเยี่ยมสหาย.
โส ตสฺส อาคตภาวำ สตฺุวา ปุตฺตทารำ อาทาย สหายกสฺส ทสฺสนตฺถาย อคมาสิ.

ครั้นถึงแล้วให้บุตรในมือของมารดาแล้ว ก็ไหว้เองก่อน.
คนฺตฺวา ปุตตฺำ มาตุ หตฺเถ ทตวฺา สยำ ตาว วนฺทิ.

แม้มารดาให้บุตรในมือของบิดาแล้วก็ไหว้.
มาตาปิ ปุตฺตำ ปิตุ หตฺเถ ทตฺวา วนฺทิ.

สหายน้ันกล่าวว่า “ขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืน”.
โส “ทีฆายกุา โหถ -อิติ อาห.

แต่เมื่อมารดาบิดาให้บุตรไหว้แล้ว, สหายน้ันได้น่ิงเสีย.
ปุตฺเต ปน วนฺทาปิเต, ตุณฺหี อโหสิ.

๑ กุฏิกศพัท์ แปลว่า กระท่อม ก็มี   คำาว่า อรญฺญกฏุิกายำ คงเป็นกระท่อมท่ีเขาสร้างไว้ในป่า ไม่ใช่สถานท่ีประทับยั่งยืน เป็นท่ีประทับช่ัวคราว.
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[พราหมณ์ถามเหตุท่ีสหายไม่ให้พรแก่บุตร]

ลำาดับน้ัน เขากล่าวกะสหายน้ันว่า “ผู้เจริญ ก็เพราะเหตุไร? เมื่อผมไหว้ ท่านจึงกล่าวว่า ‘ขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืน.’ 
ในเวลาที่เด็กน้ีไหว้  ไมก่ล่าวคำาอะไรๆ?”
อถ นำ “กสฺมา ปน ภนฺเต อมฺเห วนฺทิเต๑, ‘ทีฆายุกา โหถาติ วตฺวา “อิมสฺส วนฺทนกาเล กิญฺจิ น วเทถ -อติิ อาห.

สหาย. พราหมณ์ อันตรายอยา่งหน่ึงของเด็กน้ีมีอยู่.
“อิมสฺส เอโก อนฺตราโย อตฺถิ พรฺาหฺมณ -อิติ.

พราหมณ์. เด็กจักเป็นอยู่ตลอดกาลเท่าไร? ครับ.
“กิตตฺกำ ชวีิสฺสติ ภนฺเต -อติิ.

สหาย. ๗ วัน พราหมณ์.
“สตฺตาหำ พรฺาหฺมณ -อิติ.

พราหมณ์. เหตุเป็นเครื่องป้องกัน มีไหม? ครับ.
“ปฏิพาหนการณำ อตฺถิ ภนฺเต -อติิ.

สหาย. เราไม่รู้เหตุเป็นเครื่องป้องกัน.
“นาหำ ปฏิพาหนการณำ ชานามิ -อติิ.

พราหมณ์. กใ็ครพึงรู้เล่า? ครับ.
“โก ปน ชาเนยฺย ภนฺเต -อติิ.

สหาย. พระสมณโคดม, ทา่นจงไปสำานักของพระสมณโคดมน้ัน แล้วถามเถิด.
“สมโณ โคตโม, ตสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา ปุจฺฉาหิ -อิติ.

พราหมณ์. ผมไปในที่น้ัน กลวัแต่การเสื่อมแห่งตบะ.
“ตตฺถ คจฺฉนฺโต ตปปริหานิโต ภายามิ -อิติ.

สหาย. ถ้าความรักในบุตรของท่านมีอยู่, ท่านอย่าคิดถึงการเส่ือมแห่งตบะ จงไปสำานักของพระสมณโคดมน้ัน ถามเถิด.
“สเจ เต ปุตตฺสิเนโห อตฺถิ, ตปปริหานึ อจินฺตยิตฺวา ตสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา ปุจฺฉาหิ -อิติ.

[พราหมณ์ไปเฝ้าพระศาสดา]

พราหมณ์น้ันไปสู่สำานักของพระศาสดา ไหว้เองก่อน.
โส สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สยำ ตาว วนฺทิ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ทา่นจงมีอายุยืน.”
สตฺถา “ทีฆายุโก โหหิ -อิติ อาห.

แม้ในเวลาที่ปชาบดีไหว้ ก็ตรัสแก่นางอยา่งน้ันเหมือนกัน  ในเวลาที่เขาให้บุตรไหว้ ได้ทรงน่ิงเสีย.
ปชาปติยา วนฺทนกาเลปิ ตสฺสา ตเถว วตวฺา ปุตตฺสฺส วนฺทาปนกาเล ตุณฺหี อโหสิ.

๑ วนฺทนฺเต (?) สี. อมฺเหหิ วนฺทิโต. ม. ยุ. อมฺเหหิ วนฺทิเต.
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เขาทูลถามพระศาสดาโดยนัยก่อนน่ันแล.
โส ปุริมนเยเนว สตฺถารำ ปุจฺฉิ.

แม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์แกเ่ขาอย่างน้ันเหมือนกัน.
สตฺถาปิสฺส ตเถว พฺยากาสิ.

ได้ยินวา่ พราหมณ์น้ันไม่แทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ จึงเทียบเคียงมนต์ของตนกับพระสัพพัญญุตญาณ, 
แต่ไม่รู้อุบายเครื่องป้องกัน.
โส กริ พฺราหฺมโณ สพฺพญฺญตุญาณำ๑ อปฺปฏิวิชฺฌิตวฺา อตฺตโน มนฺตำ สพฺพญญฺุตญาเณน สำสนฺเทสิ, ปฏิพาหนุปายำ ปน น ชานาติ.

[พระศาสดาตรัสบอกอุบายเครื่องป้องกัน]

พราหมณ์ทูลถามพระศาสดาว่า “ก็อุบายเครื่องป้องกันมีอยู่หรือ? พระเจ้าข้า.”
พรฺาหฺมโณ สตฺถารำ ปุจฺฉิ “อตฺถิ ปน ภนฺเต ปฏิพาหนุปาโย -อติิ.

พระศาสดา. พึงมี พราหมณ์.
“ภเวยฺย พฺราหฺมณ -อติิ.

พราหมณ์. พึงมีอย่างไร?
“กึ ภเวยฺย -อติิ.

พระศาสดา. ถ้าทา่นพึงอาจเพื่อทำามณฑปใกล้ประตูเรือนของตน ให้ทำาตั่งไว้ตรงกลางมณฑปน้ัน 
แล้วปูอาสนะไว้ ๘ หรือ ๑๖ ที่ล้อมรอบตั่งน้ัน  
ให้สาวกของเราน่ังบนอาสนะเหล่าน้ัน ให้ทำาพระปริตร ๗ วันไม่มีระหวา่ง, 
อันตรายของเด็กน้ันพึงเสื่อมไป ดว้ยอุบายอย่างน้ี.

“สเจ ตฺวำ อตฺตโน เคหทฺวาเร มณฺฑปํ กตฺวา ตสฺส มชฺเฌ ปีฐกำ กาเรตฺวา ตำ ปริกฺขิปนฺโต อฏฺฐ วา โสฬส วา อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา
เตสุ มม สาวเก นิสีทาเปตวฺา สตฺตาหำ นิรนฺตรำ ปรติฺตำ กาเรตุำ สกกฺุเณยฺยาสิ, เอวมสฺส อนฺตราโย วินสฺเสยฺย -อติิ.

พราหมณ์. พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์อาจทำามณฑปเป็นต้นได้, แต่จักได้สาวกของพระองคอ์ย่างไร?
“โภ โคตม มยา มณฺฑปาทีนิ สกฺกา กาตุำ, ตุมฺหากำ ปน สาวเก กถำ ลจฺฉามิ -อิติ.

พระศาสดา. เมื่อท่านทำากิจเท่าน้ีแล้ว เราจกัส่งสาวกของเราไป.
“ตยา เอตฺตเก กเต, อหำ มม สาวเก ปหิณิสฺสามิ -อติิ.

พราหมณ์ทูลรับว่า “ดีละ พระโคดมผู้เจริญ” แล้วทำากิจน้ันทั้งหมดใกล้ประตูเรือนของตนแล้ว ได้ไปยังสำานักของพระศาสดา.
“สาธุ โภ โคตม -อิติ โส อตฺตโน เคหทฺวาเร สพฺพนฺตำ กิจฺจำ นิฏฺฐาเปตฺวา สตฺถุ สนฺตกิำ อคมาสิ.

[พวกภกิษุไปสวดพระปริตร]

พระศาสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไป.
สตฺถา ภกิฺขู ปหิณิ.

๑ สพฺพญฺญุตา เอว ญาณำ สพฺพญฺญุตญาณำ. อาการสฺส รสฺสตฺตำ. ญสฺส ทฺวิตฺตำ นตฺถิ.
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ภิกษุเหล่าน้ันไปน่ังในมณฑปน้ัน.
เต คนฺตวฺา ตตฺถ นิสีทึสุ.

พราหมณ์สามีภรรยาให้เด็กนอนบนตั่งแล้ว.
ทารกมฺปิ ปีฐกาย นิปชฺชาเปสุำ.

ภิกษุทั้งหลายสวดพระปริตร ๗ คืน ๗ วัน ไม่มรีะหว่าง.
ภิกฺขู สตตฺ รตฺตินฺทวิา๑ นิรนฺตรำ ปริตฺตำ ภณึสุ.

ในวันที่ ๗ พระศาสดาเสดจ็มาเอง.
สตตฺเม ทิวเส สยำ สตฺถา อาคจฺฉิ.

เมื่อพระศาสดาน้ันเสด็จไปแล้ว, พวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกันแล้ว.
ตสฺมึ คเต๒, สพพฺจกฺกวาเฬ เทวตา สนฺนิปตึสุ.

ก็อวรุทธกยักษ์ตนหน่ึงบำารุงทา้วเวสสวัณ ๑๒ ปี เมื่อจะไดพ้รจากสำานักท้าวเวสสวัณน้ัน ได้ว่า 
“ในวันที่ ๗ จากวันน้ี ท่านพึงจับเอาเด็กน้ี;” เพราะฉะน้ัน ยักษ์ตนน้ันจึงได้มายืนอยู่.
เอโก ปน อวรุทฺธโก ยกฺโข ทวฺาทส สำวจฺฉรานิ เวสฺสวณำ อุปฏฺฐหิตวฺา ตสฺส สนฺตกิา วรำ ลภนฺโต 
“อิโต สตตฺเม ทิวเส อิมำ ทารกำ คณฺเหยฺยาสิ -อิติ ลภิ, ตสฺมา โสปิ อาคนฺตวฺา อฏฺฐาสิ.

ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จไปในมณฑปน้ัน, เมื่อพวกเทวดาผู้มีศกัดิ์ใหญ่ประชุมกัน, 
พวกเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยลดถอยไป ไม่ได้โอกาส หลีกไปตลอด ๑๒ โยชน์. 
สตฺถริ ปน ตตฺถ คเต, มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ สนฺนิปตติาสุ, อปฺเปสกฺขา เทวตา โอสกฺกิตวฺา โอกาสำ อลภมานา 
ทฺวาทส โยชนานิ ปฏิกฺกมึสุ.

ถึงอวุทธกยักษ์ก็ได้หลีกไปยืนอย่างน้ันเหมือนกัน.
อวรุทฺธโกปิ ตเถว ปฏิกฺกนฺโต อฏฺฐาสิ.

[เดก็พ้นอันตรายกลับมีอายุยืน]

แม้พระศาสดาได้ทรงทำาพระปรติรตลอดคืนยังรุ่ง.
สตฺถาปิ สพพฺรตฺตึ ปริตตฺมกาสิ.

เมื่อ ๗ วัน ล่วงแล้ว, อวรุทธกยักษ์ไม่ได้เด็ก.
สตตฺาเห วีตวิตฺเต, อวรุทฺธโก ทารกำ น ลภิ.

ก็ในวันที่ ๘ เมื่ออรุณพอข้ึนเท่าน้ัน, สองสามีภรรยานำาเด็กมาให้ถวายบังคมพระศาสดา.
อฏฺฐเม ปน ทิวเส, อรุเณ อุคฺคตมตฺเตเยว, ทารกำ อาเนตวฺา สตฺถารำ วนฺทาเปสุำ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิด.”

๑ ม. สตฺตรตฺตินฺทิวำ.
๒ ม. อาคเต.
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สตฺถา “ทีฆายุโก โหหิ -อิติ อาห.

พราหมณ์. พระโคดมผู้เจริญ ก็เด็กจะดำารงอยู่นานเท่าไร?
“กีวจริำ ปน โภ โคตม ทารโก ฐสฺสติ -อิติ.

พระศาสดา. ๑๒๐ ปี พราหมณ์.
“วีสวสฺสสตำ พฺราหฺมณ -อติิ.

ลำาดับน้ัน ๒ สามีภรรยาขนานนามเดก็น้ันว่า “อายุวัฒนกุมาร.”
อถสฺส “อายุวฑฺฒนกุมาโร -อิติ นามำ กรึสุ.

อายวุัฒนกุมารน้ัน เติบโตแล้ว อันอุบาสก ๕๐๐ คนแวดล้อมเที่ยวไป.
โส วุฑฺฒิมนฺวาย ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวโุต วิจริ.

[การกราบไหว้ท่านผู้มีคุณทําให้อายุยืน]

ภายหลังวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่ “ผู้มีอายทุั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจงดู, 
ได้ยินวา่ อายุวัฒนกุมารพึงตายในวันที่ ๗,  บัดน้ีอายวุัฒนกุมารน้ัน (ดำารงอยู่ ๑๒๐ ปี) อันอุบาสก ๕๐๐ คนแวดล้อมเที่ยวไป;
เหตุเครื่องเจริญอายุของสัตว์เหล่าน้ี เห็นจะมี.”
อเถกทวิสำ ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ปสฺสถาวุโส, อายวุฑฺฒนกุมาเรน กิร สตตฺเม ทิวเส มรติพพฺำ อภวิสฺส, 
โส อิทานิ [วีสวสฺสสตฏฺฐายี หุตฺวา] ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ ปริวุโต วิจรติ, อตฺถิ มญฺเญ อิเมสำ สตฺตานำ อายุวฑฺฒนการณำ -อติิ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมกัน ดว้ยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี,”  จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อายุเจริญอย่างเดียวเท่าน้ันก็หาไม่,  
ก็สัตว์เหล่าน้ีไหว้ทา่นผู้มีพระคุณ ย่อมเจริญ ด้วยเหตุ ๔ ประการ พ้นจากอันตราย, ดำารงอยู่จนตลอดอายุทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตวฺา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว น เกวลำ อายวุฑฺฒนเมว, อิเม ปน สตตฺา คุณวนฺโต วนฺทนฺตา จตูหิ การเณหิ วฑฺฒนฺติ, ปริสฺสยโต มุจจฺนฺติ, 
ยาวตายกุเมว ติฏฺฐนฺติ -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
เจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติ ผูอ้่อนน้อมท่านผู้เจริญเป็นนิตย์.”

“อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจำ วุฑฺฒาปจายิโน 
จตตฺาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขำ พลำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อภวิาทนสีลิสฺส คือ ผู้ไหว้เป็นปกติ ได้แก่ ผู้ขวนขวายกิจคือการไหว้เนืองๆ.
ตตฺถ อภวิาทนสีลิสฺส -อติิ วนฺทนสีลิสฺส อภิณฺหำ วนฺทนกิจฺจำ ปสุตสฺส -อติิ อตฺโถ.
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บทว่า วุฑฺฒาปจายิโน  ความว่า 
แก่คฤหัสถ์ผู้อ่อนน้อมหรอืผู้บูชาเป็นนิตย์ ด้วยการกราบไหว้ แม้ในภิกษุหนุ่มและสามเณรบวชในวันน้ัน,  
ก็หรือแก่บรรพชติผู้อ่อนน้อมหรือผู้บูชาเป็นนิตย์  ดว้ยการกราบไหว้ในท่านผู้แก่กว่าโดยบรรพชา หรือโดยอุปสมบท 
(หรือ) ในทา่นผู้เจริญด้วยคุณ.
วุฑฺฒาปจายิโน -อิติ คิหิสฺส ตทหุปฺปพฺพชิเต ทหรสามเณเรปิ, 
ปพฺพชติสฺส วา ปน ปพพฺชฺชาย วา อุปสมฺปทาย วา วุฑฺฒตเร คุณวฑฺุเฒ 
อปจายมานสฺส อภิวาทเนน วา นิจฺจำ ปูเชนฺตสฺส -อติิ อตฺโถ.

สองบทว่า จตฺตาโร ธมฺมา  ความวา่ 
เมื่ออายุเจริญอยู่, อายุน้ัน ย่อมเจริญสิ้นกาลเท่าใด,  ธรรมทั้งหลายแม้นอกน้ี ก็เจริญสิ้นกาลเท่าน้ันเหมือนกัน, 
จตฺตาโร ธมฺมา -อติิ อายุมฺหิ วฑฺฒมาเน, ยตตฺกำ กาลำ ตำ วฑฺฒติ, อิตเรปิ ตตฺตกำ วฑฺฒนฺติเยว.

ดว้ยว่าผูใ้ดทำากุศลที่ยังอายุ ๕๐ ปี ให้เป็นไป,  อันตรายแห่งชีวิตของผู้น้ันพึงบังเกิดข้ึนแม้ในกาลมอีายุ ๒๕ ปี;  
อันตรายน้ันย่อมระงับเสียได้ ดว้ยความเป็นผู้กราบไหว้เป็นปกติ.
เยน หิ ปญฺญาส วสฺสายุ สำวตฺตนิกำ กุสลำ กตำ, ปญฺจวีสตวิสฺสกาเลปิสฺส ชีวตินฺตราโย อุปฺปชฺเชยฺย, 
โส อภวิาทนสีลตาย ปฏิปฺปสฺสมฺภติ.

ผู้น้ันย่อมดำารงอยู่ไดจ้นตลอดอายุทีเดียว.  แม้วรรณะเป็นต้นของผู้น้ัน ย่อมเจริญพร้อมกับอายุแล.
โส ยาวตายุกเมว ติฏฺฐติ.  วณฺณาทโยปิสฺส อายุนาว สทธฺึ วฑฺฒนฺติ.

นัยแม้ยิ่งกว่าน้ี ก็อย่างน้ีแล.
อิโต อุตตฺรึปิ เอเสว นโย.

ก็ชื่อว่าการเจริญแห่งอายุ ที่เป็นไปโดยไม่มีอันตราย หามีไม่.
อนนฺตราเยน ปวตฺตสฺส ปน อายุโน วฑฺฒนำ นาม นตฺถิ -อติิ.

ในเวลาจบเทศนา อายุวัฒนกุมาร ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลพร้อมกับอุบาสก ๕๐๐ แล้ว.
เทสนาวสาเน อายุวฑฺฒนกุมาโร ปญฺจหิ อุปาสกสเตหิ สทธฺึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

แม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องอายวุัฒนกุมาร จบ.
อายวุฑฺฒนกุมารวตฺถุ.
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๙. เรือ่งสังกิจจสามเณร
๙. สงฺกจิฺจสามเณรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสังกิจจสามเณร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ สฺสสตำ ชีเว” เป็นต้น.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สงฺกจิฺจสามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[กุลบุตร ๓๐ คนออกบวช]

ได้ยินวา่ กุลบุตรประมาณ ๓๐ คนในกรุงสาวัตถี ฟังธรรมกถาแล้ว บวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดา.
สาวตฺถิยำ กริ ตึสมตฺตา กุลปุตตฺา ธมฺมกถำ สตฺุวา สตฺถุ สาสเน อรุำ ทตฺวา ปพพฺชึสุ.

ภิกษุเหล่าน้ันอุปสมบท๑ ได้ ๕ พรรษา เข้าไปเฝ้าพระศาสดา สดับธุระ ๒ ประการ คอื “คันถธุระ วิปัสสนาธรุะ” 
ไม่ทำาอตุสาหะในคันถธุระ เพราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่ มีความประสงค์จะบำาเพ็ญวิปัสสนาธุระ 
ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัตแล้ว จึงทูลอำาลาพระศาสดาว่า 
“ข้าพระองค์จักไปสู่แดนป่าแห่งหน่ึง พระเจ้าข้า.”
เต อุปสมฺปทาย ปญฺจวสฺสา หุตวฺา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “คนฺถธุรำ วิปสฺสนาธรุำ -อิติ เทฺว ธุรานิ สุตวฺา 
มหลฺลกกาเล ปพพฺชิตตฺตา คนฺถธุเร อุสฺสาหำ อกตฺวา วิปสฺสนาธรุำ ปูเรตุกามา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานำ กถาเปตฺวา 
“ภนฺเต เอกำ อรญฺญายตนำ คมิสฺสาม -อติิ สตฺถารำ อาปุจฺฉึสุ.

พระศาสดาตรัสถามวา่ “พวกเธอจกัไปยังที่ไหน?”, เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “สถานที่ชื่อโน้น,” ได้ทรงทราบวา่ 
“ภัยจักเกิดข้ึนในที่น้ันแก่ภิกษุเหล่าน้ัน เพราะอาศัยคนกินเดนคนหน่ึง,  
ก็แต่วา่เมื่อสังกิจจสามเณรไปแล้ว ภัยน้ันจักระงับ.  เมื่อเป็นเช่นน้ัน กิจบรรพชติของภิกษุเหล่าน้ัน จกัถึงความบริบูรณ์.”
สตฺถา “กตรณฺฐานำ คมิสฺสถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อสุกำ นาม -อิติ วุตฺเต, “ตตฺถ เตสำ เอกำ วิฆาสาทำ นิสฺสาย ภยำ อุปฺปชฺชิสฺสติ, 
ตญฺจ ปน, สงฺกิจฺจสามเณเร คเต, วูปสมิสฺสติ.  อถ เนสำ ปพพฺชติกิจฺจำ ปาริปูรึ คมิสฺสติ -อิติ อญฺญาสิ.

[ประวัติของสังกิจจสามเณร]

สามเณรของพระสารีบุตรเถระชื่อสังกิจจสามเณร มีอายุ ๗ ปีโดยกำาเนิด.
สงฺกิจฺจสามเณโร นาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สามเณโร สตตฺวสฺสิโก ชาติยา.

ได้ยินวา่ มารดาของสังกิจจสามเณรน้ัน เป็นธดิาของตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวตัถี.
ตสฺส กิร มาตา สาวตฺถิยำ อฑฺฒกุลสฺส ธีตา.

เมื่อสามเณรน้ันยังอยู่ในท้อง, มารดาน้ันได้ทำากาละในขณะน้ันน่ันเอง ด้วยความเจ็บไข้อย่างหน่ึง.
สา, ตสฺมึ กุจฺฉิคเต, เอเกน พฺยาธินา ตำขณญฺเญว กาลมกาสิ.

เมื่อมารดาน้ันถูกเผาอยู่, เน้ือส่วนที่เหลือไหม้ไป เว้นแต่เน้ือท้อง.
ตสฺสา ฌาปิยมานาย, ฐเปตฺวา คพฺภมำสำ เสสมำสำ ฌายิ.

๑ อุปสมฺปทาย ปญฺจวสฺสา หตฺุวา เป็นผู้มีพรรษา ๕ โดยการอุปสมบท.
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ลำาดับน้ัน พวกสัปเหรอ่ยกเน้ือท้องของนางลงจากเชิงตะกอน แทงด้วยหลาวเหล็กในที่ ๒-๓ แห่ง.
อถสฺสา คพฺภมำสำ จติกา โอตาเรตวฺา ทฺวีสุ ตีสุ ฐาเนสุ สูเลหิ วิชฺฌึสุ.

ปลายหลาวเหล็กกระทบหางตาของทารก.
สูลโกฏิ ทารกสฺส อกฺขิโกฏึ ปหริ.

พวกสัปเหร่อแทงเน้ือท้องอย่างน้ันแล้ว จึงโยนไปบนกองถ่าน ปกปิดด้วยถ่านน่ันแลแล้วหลีกไป.
เอวำ คพฺภมำสำ วิชฺฌิตวฺา องคฺารราสิมฺหิ ขิปิตฺวา องฺคาเรเหว ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปกฺกมึสุ.

ส่วนเน้ือท้องไหม้แล้ว.
คพฺภมำสำ ฌายิ.

ส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคำาบนกองถ่าน เหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัว.
องฺคารมตฺถเก ปน สุวณฺณพิมฺพสทิโส ทารโก ปทุมคพฺภนิปนฺโน วิย อโหสิ.

แท้จริง สัตว์ผู้มีในภพเป็นที่สดุ แม้ถูกภูเขาสิเนรทุับอยู่ ชื่อวา่ยังไม่บรรลพุระอรหัตแล้วสิ้นชีวติไม่มี.
ปจฺฉิมภวิกสตตฺสฺส หิ สิเนรุนา โอตฺถริยมานสฺสาปิ อรหตตฺำ อปฺปตฺวา ชวีิตกฺขโย นาม นตฺถิ.

ในวันรุ่งข้ึน พวกสัปเหร่อมาด้วยคิดว่า “จักดับเชิงตะกอน” เห็นทารกนอนอยู่อย่างน้ัน เกิดอัศจรรย์และแปลกใจ คิดว่า 
“ชื่ออย่างไรกัน?  เมื่อสรีระทั้งสิ้นถูกเผาอยู่บนฟืนเท่าน้ี ทารกไม่ไหม้แล้ว, จักมีเหตุอะไรกันหนอ?” 
จึงอุ้มเด็กน้ัน นำาไปภายในบ้านแล้ว ถามพวกหมอทายนิมิต.
ปุนทิวเส “จิตกำ นิพพฺาเปสฺสาม -อติิ อาคตา ตถานิปนฺนำ ทารกำ ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา 
“กถญฺหิ นาม, เอตตฺเกสุ ทารูสุ สกลสรีเร ฌาปิยมาเน, ทารโก น ฌายิ, กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ ทารกำ อาทาย 
อนฺโตคามำ เนตฺวา๑ เนมิตตฺเก ปุจฺฉึสุ.

พวกหมอทายนิมิตพูดว่า “ถ้าทารกน้ี จักอยู่ครองเรือน, พวกญาติตลอด ๗ เครือสกุล จักไม่ยากจน;  
ถ้าจักบวช, จักเป็นผู้อันสมณะ ๕๐๐ รูปแวดล้อมเที่ยวไป.”
เนมิตฺตกา “สเจ อยำ ทารโก อคารำ อชฺฌาวสิสฺสติ, ยาว สตฺตมา กุลปรวิฏฺฏา ญาตกา ทุคฺคตา น ภวิสฺสนฺติ; 
สเจ ปพพฺชิสฺสติ, ปญฺจหิ สมณสเตหิ ปริวุโต วจิริสฺสติ -อิติ อาหำสุ.

พวกญาติขนานชื่อว่า “สังกิจจะ” เพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็ก.
ตสฺส สงฺกุนา อกฺขิโกฏิยา ภินฺนตฺตา “สงฺกิจฺโจ -อิติ๒ นามำ กรึสุ.

สมัยอื่น เด็กน้ันปรากฏว่า “สังกิจจะ.”
โส อปเรน สมเยน “สงฺกิจฺโจ -อิติ ปญฺญายิ.

ครั้งน้ัน พวกญาติเลี้ยงเขาไว้ ด้วยปรึกษากันว่า 
“ช่างเถิด, ในเวลาที่เขาเติบโตแล้ว พวกเราจะให้เขาบวชในสำานักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเรา.”
อถ นำ ญาตกา “โหตุ, วุฑฺฒิตกาเล นำ อมฺหากำ อยฺยสฺส สารีปุตตฺสฺส สนฺติเก ปพพฺาเชสฺสาม -อติิ โปสยึสุ.

๑ สี. ม. ยุ. คนฺตฺวา.
๒ อญฺเญน ปาเฐน ภวิตพพฺำ. ลทฺธโปตฺถเกสุ ปน น ทิสฺสติ.
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ในเวลาที่ตนมีอายุได้ ๗ ขวบ สังกิจจะน้ันได้ยินคำาพดูของพวกเด็กๆ วา่ 
“ในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้อง มารดาของเจา้ได้ทำากาละแล้ว,  เมื่อสรรีะมารดาของเจ้าน้ันแม้ถูกเผาอยู่, เจา้ก็ไม่ไหม้” 
จึงบอกแก่พวกญาติวา่ “เขาวา่ฉันพ้นภัยเห็นปานน้ัน, ประโยชน์อะไรของฉันด้วยเรือน. ฉันจักบวช.”
โส สตฺตวสฺสกิกาเล “ตว กุจฺฉิยำ วสนกาเล มาตา เต กาลมกาสิ, ตสฺสา สรีเร ฌาปิยมาเนปิ, ตวฺำ น ฌายิ -อิติ 
กุมารกานำ กถำ สุตวฺา “อหำ กิร เอวรูปา ภยา มตฺุโต, กึ เม ฆเรน, ปพพฺชิสฺสามิ -อติิ ญาตกานำ อาโรเจสิ.

ญาติเหล่าน้ันรับรองว่า “ดีละพ่อ” แล้วนำาไปยังสำานักพระสารีบุตรเถระ
ได้ถวายด้วยกล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า ขอท่านจงให้เด็กน้ีบวช.”
เต “สาธุ ตาต -อติิ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติกำ เนตวฺา “ภนฺเต อิมำ ปพพฺาเชถ -อิติ อทำสุ.

พระเถระให้ตจปัญจกกัมมัฏฐานแล้วก็ให้บวช.
เถโร ตจปญฺจกกมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา ปพพฺาเชสิ.

สามเณรน้ันบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ในเวลาปลงผมเสร็จน่ันเอง. 
โส ขุรคฺเคเยว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณิ.

ชื่อวา่สังกิจจสามเณรเพียงเท่าน้ี.
อยำ สงฺกจิฺจสามเณโร นาม.

[ทรงรับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตร]

พระศาสดาทรงทราบว่า “เมื่อสามเณรน้ีไปแล้ว ภัยน้ันจักระงับ,  
เมื่อเป็นเช่นน้ัน กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่าน้ัน จักถึงความบริบูรณ์” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอำาลาสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไป.”
สตฺถา “เอตสฺมึ คเต, ตำ ภยำ วูปสมิสฺสติ, อถ เตสำ ปพฺพชติกิจฺจำ ปาริปูรึ คมิสฺสติ -อติิ ญตฺวา 
“ภิกฺขเว ตุมฺหากำ เชฏฺฐภาติกำ สารีปุตตฺำ โอโลเกตวฺา คจฺฉถ -อติิ อาห.

ภิกษุเหล่าน้ัน รับว่า “ดีละ” แล้วไปยังสำานักของพระเถระ, เมื่อพระเถระถามว่า “อะไร? ผู้มีอายุ”, จึงกล่าวว่า 
“พวกกระผมเรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว มีประสงคจ์ะเข้าไปป่า จึงทูลอำาลา, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระศาสดาจึงตรัสอย่างน้ีแกพ่วกกระผมวา่ ‘พวกเธออำาลาพีช่ายของพวกเธอแล้วจึงไป,’ 
ดว้ยเหตุน้ัน พวกกระผมจึงมาในที่น้ี.”
เต “สาธุ -อิติ วตวฺา เถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กิมาวุโส -อติิ วุตฺเต, 
“มยำ สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตุกามา หุตฺวา อาปุจฺฉิมฺหา, 
อถ โน สตฺถา เอวมาห ‘ตุมฺหากำ เชฏฐฺภาตกิำ โอโลเกตวฺา คจฺฉถาติ, เตนมฺห อิธาคตา -อติิ.

พระเถระ คิดวา่ “ภิกษุเหล่าน้ี จกัเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอยา่งหน่ึงแล้วส่งมาที่น่ี,  น่ีอะไรกันหนอแล?”  
รู้เรื่องน้ันแล้ว จึงกล่าววา่ “ผู้มีอายุ ก็สามเณรของพวกทา่นมีหรือ?”
“สตฺถารา อิเม เอกำ การณำ ทิสวฺา อิธ ปหิตา ภวิสฺสนฺติ, กินฺนุ โข เอตำ -อติิ อาวชเฺชนฺโต ตมตฺถำ ญตฺวา อาห 
“อตฺถิ ปน โว อาวุโส สามเณโร -อิติ.
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พวกภิกษุ. ไม่มี ท่านผู้มีอายุ.
“นตฺถิ อาวุโส -อิติ.

พระเถระ. ถ้าไม่มี, พวกท่านจงพาสังกิจจสามเณรน้ีไป.
“สเจ นตฺถิ, อิมำ สงฺกิจฺจสามเณรำ คเหตฺวา คจฺฉถ -อิติ.

พวกภิกษุ. อยา่เลย ท่านผู้มีอายุ,  เพราะอาศัยสามเณร ความกังวลจักมีแกพ่วกกระผม, 
ประโยชน์อะไรดว้ยสามเณร สำาหรับพวกภิกษุผู้ที่อยู่ในป่า.

“อลำ อาวุโส, สามเณรำ นิสฺสาย โน ปลิโพโธ ภวิสฺสติ, กึ อรญฺเญ วสนฺตานำ สามเณเรน -อติิ.

พระเถระ. ทา่นผู้มีอายุ เพราะอาศัยสามเณรน้ี ความกังวลจักไม่มีแก่พวกท่าน,  
ก็แต่ว่าเพราะอาศัยพวกทา่น ความกังวลจักมีแก่สามเณรน้ี,   
ถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมายังสำานักเรา ทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่าน จึงทรงส่งมา,  
พวกท่านจงพาสามเณรน้ีไปเถิด.

“น อาวุโส อิมำ นิสฺสาย ตุมฺหากำ ปลิโพโธ ภวิสฺสติ, อปิจ โข ปน ตุมฺเห นิสฺสาย อิมสฺส ปลิโพโธ ภวิสฺสติ, 
สตฺถาปิ ตุมฺเห มม สนฺติกำ ปหิณนฺโต ตุมฺเหหิ สทธฺึ สามเณรสฺส ปหิณนำ ปจฺจาสึสนฺโต ปหิณิ, อิมำ คเหตวฺา คจฺฉถ -อติิ.

[ภกิษุ ๓๐ รูปไปทําสมณธรรม]

ภิกษุเหล่าน้ันรับว่า “ดีละ” รวมเป็น ๓๑ คนพร้อมทั้งสามเณร อำาลาพระเถระ ออกจากวิหารเที่ยวจาริกไป 
บรรลุถึงบ้านหน่ึง ซ่ึงมีพันสกุลในที่สุด ๑๒๐ โยชน์.
เต “สาธุ -อิติ อธวิาเสตฺวา สามเณเรน สทฺธึ เอกตฺตึสชนา เถรำ อปโลเกตฺวา วิหารา นิกฺขมฺม จาริกำ จรนฺตา 
วีสโยชนสตมตฺถเก เอกำ สหสฺสกุลิกำ คามำ ปาปุณึสุ.

พวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่าน้ัน มจีิตเลื่อมใส อังคาสโดยเคารพแลว้ ถามวา่ “ทา่นเจ้าข้า พวกทา่นจะไปไหน?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันตอบวา่ “จะไปตามสถานที่ผาสุก ผู้มีอายุ”  จึงหมอบลงแทบเท้าออ้นวอนวา่ 
“ท่านเจา้ข้า เมื่อพวกพระผู้เป็นเจ้าอาศัยบ้านน้ี อยูต่ลอดภายในพรรษา, พวกกระผมจะสมาทานศีลห้าทำาอุโบสถกรรม.”
มนุสฺสา เต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺตา สกกฺจฺจำ ปริวิสิตวฺา “ภนฺเต กตฺถ คมิสฺสถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ยถาผาสุกฏฺฐานำ อาวุโส -อิติ วุตฺเต, 
ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “มยำ ภนฺเต อยฺเยสุ อิมำ นิสฺสาย อนฺโตวสฺสำ วสนฺเตสุ, ปญฺจ สีลานิ สมาทาย อุโปสถกมฺมำ กริสฺสาม -อิติ ยา
จึสุ.

พระเถระทั้งหลายรับแล้ว.
เถรา อธิวาเสสุำ.

ครั้งน้ัน พวกมนุษย์จัดแจงทีพ่ักกลางคืน ทีพ่ักกลางวัน ทีจ่งกรมและบรรณศาลา ถึงความอตุสาหะวา่ 
“วันน้ี พวกเรา, พรุ่งน้ี พวกเรา” ได้ทำาการบำารุงภิกษุเหล่าน้ัน.
อถ เนสำ มนุสฺสา รตฺติฏฐฺานทิวาฏฺฐานจงกฺมนปณฺณสาลำ สำวทิหิตฺวา “อชฺช มยำ, เสฺว มยำ -อติิ อุสฺสาหปฺปตฺตา อุปฏฺฐานมกำสุ.
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[พวกภกิษุตั้งกติกากันอยู่จําพรรษา]

ในวันเข้าจำาพรรษา พระเถระทั้งหลายทำากติกาวตัรกันว่า 
“ผู้มีอายุ พวกเราเรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่,  
แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติ พวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้,  
อน่ึง ประตูอบายก็เปิดแล้วสำาหรับพวกเราทีเดียว,  
เพราะฉะน้ัน เว้นเวลาภิกษาจารในตอนเชา้ และเวลาบำารุงพระเถระตอนเย็น 
ในกาลที่เหลือ พวกเราจักไม่อยูใ่นที่แห่งเดียวกัน ๒ รูป;   
ความไม่ผาสุกจักมีแก่ท่านผู้ใด, เมื่อท่านผู้น้ันตรีะฆัง, พวกเราจักไปสำานักท่านผู้น้ันทำายา;   
ในส่วนกลางคืนหรือส่วนกลางวันอื่นจากน้ี พวกเราจักไม่ประมาทประกอบกัมมัฏฐานเนืองๆ.”
เถรา วสฺสูปนายิกาทิวเส กติกวตตฺำ กรึสุ “อาวุโส อมฺเหหิ ธรมานกพุทฺธสฺส สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คหิตำ, 
น โข ปน สกฺกา อญฺญตรฺ ปฏิปตฺติสมฺปทาย พุทฺเธ อาราเธตุำ, อมฺหากญฺจ อปายทฺวารานิ ววิฏาเนว, 
ตสฺมา อญฺญตฺร ปาโต ภกิฺขาจารเวลาย สายำ เถรุปฏฺฐานเวลาย จ เสสกาเล เทฺว เอกฏฺฐาเน น ภวิสฺสาม, 
ยสฺส อผาสุกำ ภวิสฺสติ, เตน คณฺฑิยา ปหฏาย, ตสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา เภสชฺชำ กริสฺสาม, 
อิโต อญฺญสฺมึ รตตฺิภาเค วา ทวิสภาเค วา อปฺปมตฺตา กมฺมฏฺฐานำ อนุยุญฺชิสฺสาม -อิติ.

[ทุคคตบุรุษมาอาศัยอยูก่ับพวกภกิษุ]

เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ครั้นทำากติกาอย่างน้ันอยู่,  บุรุษเข็ญใจคนหน่ึง อาศัยธิดาเป็นอยู่,  
เมื่อทุพภิกขภัยเกิดข้ึนในที่น้ัน, ประสงค์จะอาศัยธิดาอื่น๑เป็นอยู่ จึงเดินทางไป.  
เตสุ เอวำ กติกำ กตวฺา วิหรนฺเตสุ, เอโก ทุคฺคตปุริโส ธีตรำ อุปนิสฺสาย ชวีนฺโต, ตสฺมึ ฐาเน ทุพฺภกิฺเข อุปฺปนฺเน, 
อปรำ ธีตรำ นิสฺสาย ชีวติุกาโม มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

แม้พระเถระทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้าน มาถึงที่อยู่ อาบนำ้า ในแม่นำ้าแห่งหน่ึงในระหว่างทาง 
น่ังบนหาดทราย ทำาภตักิจ.
เถราปิ คาเม ปิณฺฑาย จรติฺวา วสนฏฺฐานำ อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค เอกิสฺสา นทิยา นหาตฺวา 
วาลิกาปุลิเน นิสีทติฺวา ภตฺตกิจจฺำ กรึสุ.

ในขณะน้ัน บุรุษน้ันถึงที่น้ันแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่สดุส่วนข้างหน่ึง.
ตสฺมึ ขเณ โส ตำ ฐานำ ปตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระทั้งหลายถามเขาวา่ “จะไปไหน?”.
อถ นำ เถรา “กหำ คจฺฉสิ -อติิ ปุจฺฉึสุ.

บุรุษน้ันบอกเน้ือความน้ันแล้ว.
โส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

๑ อปร
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พระเถระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุรุษน้ัน จึงกลา่ววา่ 
“อุบาสก ท่านหิวจดั,  จงไปนำาใบไม้มาแล้ว,  พวกเราจักให้ก้อนภัตรแก่ท่านรูปละก้อน”  
เมื่อเขานำาใบไม้มาแล้ว; จึงคลุกด้วยแกงและกับ โดยทำานองที่จะฉันด้วยตนๆ ได้ให้ก้อนภัตรรูปละก้อน.
เถรา ตสฺมึ การุญฺญำ อุปฺปาเทตวฺา “อุปาสก อตวิิย ฉาโตสิ, คจฺฉ ปณฺณำ อาหร, เอกเมกำ เต ภตตฺปิณฑำ ทสฺสาม -อิติ วตวฺา 
เตน ปณฺเณ อาหเฏ, อตตฺนา อตฺตนา ภุญฺชนนิยาเมเนว สูปพฺยญฺชเนหิ สนฺเนหิตฺวา๑ เอกเมว ปิณฺฑมทำสุ.

ทราบว่า ธรรมเนียมมีดังน้ี:  
เอตเทว กริ วตตฺำ๒: 

ภิกษุผู้จะให้ภัตรแก่ผู้มาถึงในเวลาฉัน ไมใ่ห้ภัตรตอนยอด๓  พึงให้น้อยบ้าง มากบ้าง โดยทำานองที่จะฉันด้วยตนน่ันแล;   
เพราะฉะน้ัน ภิกษุแม้เหล่าน้ันจึงได้ให้อย่างน้ัน. 
โภชนกาเล อาคตสฺส ภตตฺำ ททมาเนน ภกิฺขุนา อคฺคภตตฺำ อทตฺวา อตฺตนา ภุญฺชนนิยาเมเนว โถกำ วา พหุำ วา ทาตพฺพำ, 
ตสฺมา เตปิ ตถา อทำสุ.

บุรุษน้ันทำาภัตกิจแล้วไหว้พระเถระทั้งหลาย ถามวา่ “ทา่นครับ พวกพระผู้เป็นเจ้า ใครๆ นิมนต์ไว้หรือ?”
โส กตภตตฺกิจฺโจ เถเร วนฺทิตวฺา ปุจฺฉิ “กึ ภนฺเต อยฺยา เกนจิ นิมนฺตติา -อติิ.

พวกภิกษุ. ไม่มีการนิมนตด์อก อุบาสก, พวกมนุษย์ถวายอาหารเช่นน้ีแหละทุกๆ วัน.
“นตฺถิ อุปาสก นิมนฺตนำ, มนุสฺสา เทวสกิำ เอวรูปเมว อาหารำ เทนฺติ -อิติ.

ทุคคตบุรุษคดิวา่ “เราแม้ขยันขันแข็งทำางานตลอดกาลเป็นนิตย์ ก็ไม่อาจได้อาหารเช่นน้ี,  
ประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปที่อื่น,  เราจกัเป็นอยู่ในสำานักของภิกษุเหล่าน้ีน่ีแหละ.”
โส จินฺเตสิ “มยำ นิจฺจกาลำ อุฏฺฐาย สมุฏฺฐาย กมฺมำ กโรนฺตาปิ เอวรูปํ อาหารำ ลทธฺุำ น สกฺโกม, 
กึ เม อญฺญตฺถ คเตน, อิเมสญฺเญว สนฺติเก ชีวิสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน จึงกล่าวกะภิกษุเหล่าน้ีว่า “กระผมปรารถนาจะทำาวัตรปฏิบัติอยู่ในสำานักของพวกพระผู้เป็นเจ้า.”
อถ เน อาห “อหำ วตฺตปฺปฏิวตตฺำ กตฺวา อยฺยานำ สนฺติเก วสติุำ อจิฺฉามิ -อิติ.

พวกภิกษุ. ดีละ อุบาสก.
“สาธุ อุปาสก -อิติ.

[ทุคคตบุรุษหนีพวกภิกษุไปเยี่ยมธิดา]

เขาไปที่อยู่ของภิกษุเหล่าน้ันกับภิกษุเหล่าน้ัน ทำาวตัรปฏิบัติเป็นอันดี ยังพวกภกิษุให้รักใคร่อยา่งยิ่ง 
โดยลว่งไป ๒ เดือน ปรารถนาจะไปเย่ียมธิดา  คิดว่า 
“ถ้าเราจักอำาลาพวกพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าท้ังหลาย จักไม่ปล่อยเรา,  เราจักไม่อำาลาละ” ดังน้ีแล้ว 
ก็ไม่บอกแก่ภิกษุเหล่าน้ันเลย ออกไปแล้ว.

๑ สี. ยุ. สนฺเนตฺวา. ม. สนฺนหติฺวา. 
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ยำ -อิติ อตฺถิ.
๓ อนามัฏฐบิณฑบาต ภิกษุละเมิดธรรมเนียมนี้ ท่านปรับอาบัติทุกกฏ.
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โส เตหิ สทธฺึ เตสำ วสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา สาธุกำ วตตฺปฺปฏิวตฺตำ กโรนฺโต ภิกฺขู อติวิย อาราเธตวฺา 
เทฺวมาสจจฺเยน ธีตรำ ทฏฐฺุกาโม หุตฺวา “สเจ อยฺเย อาปุจฺฉิสฺสามิ, น มำ วิสฺสชเฺชสฺสนฺติ, อนาปุจฺฉาว คมิสฺสามิ -อติิ 
เตสำ อนาจิกฺขิตฺวา ว นิกฺขมิ.

ทราบว่า ข้อที่เขาไม่บอกพวกภิกษุหลีกไปเท่าน้ัน ได้เป็นความพลาดพลั้งอยา่งขนาดใหญ่.
เอตฺตกเมว กิรสฺส โอฬารกิำ ขลิตำ อโหสิ, ยำ ภิกฺขูนำ อนาโรเจตวฺา ปกฺกามิ.

ก็ในหนทางไปของบุรุษน้ัน มดีงอยู่แห่งหน่ึง.
ตสฺส ปน คมนมคฺเค เอกา อฏวี อตฺถิ.

ในวันที่ ๗ เป็นวันของโจร ๕๐๐ คน ผู้ทำาการบนบานเทวดาว่า 
“ผู้ใดจักเข้าสูด่งน้ี, พวกเราจักฆ่าผู้น้ันแล้ว ทำาพลีกรรมแด่ท่าน ด้วยเน้ือและเลือดของผู้น้ันแหละ” แล้วอยู่ในดงน้ัน.
ตตฺถ ปญฺจสตานำ โจรานำ “โย อิมำ อฏวึ ปวิสิสฺสติ, ตำ มาเรตวฺา ตสฺเสว มำสโลหิเตน ตุยฺหำ พลกิมฺมำ กริสฺสาม -อติิ 
เทวตาย อายาจนำ กตวฺา วสนฺตานำ สตตฺโม ทวิโส โหติ. 

[เขาถกูโจรจับในกลางดง]

เพราะฉะน้ัน ในวันที่ ๗ หัวหน้าโจรข้ึนต้นไม้ตรวจดพูวกมนุษย์ เห็นบุรุษน้ันเดินมา จึงไดใ้ห้สัญญาแก่พวกโจร.
ตสฺมา สตตฺเม ทิวเส โจรเชฏฺฐโก รุกฺขำ อารุยฺห มนุสฺเส โอโลเกนฺโต ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา โจรานำ สญฺญมทาสิ.

โจรเหล่าน้ันรูค้วามที่บุรุษน้ันเข้าสูก่ลางดง จึงล้อมจับเขา ทำาการผกูอย่างมั่นคง สีไฟดว้ยไม้สีไฟ 
ขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่ เสี้ยมหลาวไว้.
เต ตสฺส อฏวีมชฺฌำ ปวิฏฺฐภาวำ ญตฺวา ปริกฺขิปิตฺวา ตำ คณฺหิตฺวา คาฬฺหำ พนฺธนำ กตฺวา อรณีสหิเตน อคฺคึ นิมฺมเถตวฺา 
ทารูนิ สงฺกฑฺฒิตฺวา มหนฺตำ อคฺคิกฺขนฺธำ กตฺวา สูลานิ ตจฺฉึสุ.

บุรุษน้ันเห็นกิริยาโจรเหล่าน้ัน จึงถามว่า “นาย ในที่น้ี ข้าพเจ้าไม่เห็นหมูและเน้ือเป็นต้นเลย, เหตุไร พวกท่านจึงทำาหลาวน้ี?”
โส เตสำ ตำ กิริยำ ทิสฺวา “สามิ อิมสฺมึ ฐาเน เนว สูกรมิคาทโย ทิสฺสนฺติ, กกึารณา อิมำ กโรถ -อติิ ปุจฺฉิ.

พวกโจร. พวกเราจักฆ่าเจา้ ทำาพลกีรรมแก่เทวดา ดว้ยเน้ือและเลือดของเจ้า.
“ตำ มาเรตวฺา ตว มำสโลหิเตน เทวตาย พลกิมฺมำ กริสฺสาม -อติิ.

บุรุษน้ันถูกมรณภัยคุกคาม มิได้คดิถึงอุปการะน้ันของพวกภกิษุ เมื่อจะรักษาชีวติของตนอย่างเดียวเทา่น้ัน จึงกลา่วอย่างน้ีว่า 
“นายข้าพเจา้เป็นคนกินเดน กินภัตรที่เป็นเดนเติบโต, ข้ึนชื่อว่าคนกินเดน เป็นคนกาฬกัณณี;   
ก็พวกพระผู้เป็นเจ้า แม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหน่ึง เป็นกษัตริย์ทีเดียว;   
ภิกษุ ๓๑ รูปอยู่ในที่โน้น พวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่าน้ันแล้วทำากรรม, เทวดาของพวกท่านจักยินดีเป็นอย่างยิ่ง.”
โส มรณภยตชชฺิโต ภกิฺขูนำ ตำ อุปการำ อจินฺเตตฺวา เกวลำ อตตฺโน ชวีิตเมว รกฺขมาโน เอวมาห 
“สามิ อหำ วิฆาสาโท อจฺุฉิฏฺฐภตฺตำ ภุญฺชิตวฺา วฑฺฒิโต, วิฆาสาโท นาม กาลกณฺณิโก, 
อยฺยา ปน ยโต ตโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตาปิ ขตตฺิยาว, อสุกสฺมึ ฐาเน เอกตฺตึส ภิกฺขู วสนฺติ, 
เต มาเรตฺวา กมฺมำ กโรถ, อตวิิย โว เทวตา ตุสฺสิสฺสติ -อติิ.
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[พวกโจรไปจับภิกษุเพ่ือทําพลีกรรม]

พวกโจรฟังคำาน้ันแล้วคิดว่า “คนน้ีพดูดี, ประโยชน์อะไรด้วยคนกาฬกัณณีน้ี,  พวกเราจักฆ่าพวกกษัตริย์ทำาพลีกรรม” ดังน้ี
จึงกลา่ววา่ “มาเถิด, จงแสดงที่อยู่ของภิกษุเหล่าน้ัน” แล้วให้เขาน่ันแลเป็นผู้นำาทาง 
ถึงที่น้ันแล้ว ไม่เห็นภิกษุในท่ามกลางวิหาร จึงถามเขาวา่ “พวกภิกษุไปไหน?.”
ตำ สุตฺวา โจรา “ภทฺทกำ เอส วทติ, กึ อิมินา กาลกณฺณินา, ขตตฺิเย มาเรตวฺา พลิกมฺมำ กริสฺสาม -อิติ จินฺเตตฺวา 
“เอหิ, เนสำ วสนฏฺฐานำ ทสฺเสหิ -อติิ ตเมว มคฺคเทสกำ กตฺวา ตำ ฐานำ คนฺตวฺา วิหารมชฺเฌ ภิกฺขู อทิสฺวา 
“กหำ ภิกฺขู -อิติ ตำ ปุจฺฉึสุ.

เขารูก้ติกาวตัรของภิกษุเหล่าน้ัน เพราะอยู่ถึง ๒ เดือน จึงกล่าวอย่างน้ีวา่ 
“พวกภิกษุน่ังอยู่ในทีพ่ักกลางคืนและที่พักกลางวันของตน, จงตีระฆังน่ัน, จกัประชุมกันดว้ยเสียงระฆัง.”
โส เทฺว มาเส วสติตตฺา เตสำ กติกวตฺตำ ชานนฺโต เอวมาห “อตตฺโน รตตฺิฏฺฐานทิวาฏฺฐาเนสุ นิสินฺนา, เอตำ คณฑฺึ ปหรถ, 
คณฺฑิสทฺเทน สนฺนิปติสฺสนฺติ -อิติ.

หัวหน้าโจรตรีะฆังแล้ว.
โจรเชฏฺฐโก คณฺฑึ ปหริ. 

พวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่า “ใครตีระฆังผิดเวลา, ความไม่ผาสุกจักมีแก่ใคร” ดังน้ีแล้ว 
จึงมา น่ังบนแผ่นหินที่เขาแต่งตั้งไวโ้ดยลำาดับ ตรงกลางวิหาร.
ภิกฺขู คณฺฑิสททฺำ สุตวฺา “อกาเล คณฑฺิ ปหฏา, กสฺสจิ อผาสุกำ ภวิสฺสติ -อติิ อาคนฺตฺวา 
วิหารมชฺเฌ ปฏิปาฏิยา ปญฺญตฺเตสุ ปาสาณผลเกสุ นิสีทึสุ. 

พระสังฆเถระแลดูพวกโจรแล้ว ถามว่า “อุบาสก ใครตรีะฆังน้ี.”
สงฺฆตฺเถโร โจเร โอโลเกตวฺา ปุจฺฉิ “อุปาสกา เกนายำ คณฺฑิ ปหฏา -อิติ. 

หัวหน้าโจรตอบวา่ “ข้าพเจา้เองครับ.”
โจรเชฏฺฐโก อาห “มยา ภนฺเต -อิติ. 

พระสังฆเถระ. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อติิ. 

หัวหน้าโจร. พวกข้าพเจ้าบนบานเทพดาประจำาดงไว้,  จักจับภิกษุรูป ๑ ไป เพื่อต้องการทำาพลีกรรมแก่เทวดาน้ัน.
“อมฺเหหิ อฏวีเทวตาย อายาจิตำ อตฺถิ, ตสฺสา พลิกมฺมกรณตฺถาย เอกำ ภิกฺขุำ คเหตฺวา คมิสฺสาม -อิติ. 

[พวกภกิษุยอมตัวให้โจรจับ]

พระมหาเถระฟังคำาน้ันแล้ว จึงกล่าวกะพวกภิกษุว่า 
“ผู้มีอายุ ธรรมดากิจเกดิแก่พวกน้องๆ ผู้เป็นพีช่ายตอ้งช่วยเหลือ,  
ผมจักสละชวีิตของตนเพื่อพวกทา่น ไปกับโจรเหล่าน้ี,  ขออันตรายจงอย่ามีแก่ทกุๆ ทา่น,  
พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท ทำาสมณธรรมเถิด.”



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๘๕ • ๙. เร่ืองสังกิจจสามเณร • [พวกภิกษุยอมตัวให้โจรจับ]

ตำ สุตฺวา มหาเถโร ภกิฺขู อาห “อาวุโส ภาติกานำ อุปฺปนฺนกิจจฺำ นาม, เชฏฺฐภาติเกน นิตฺถรติพพฺำ, 
อหำ อตตฺโน ชวีิตำ ตุมฺหากำ ปริจฺจชติฺวา อิเมหิ สทฺธึ คมิสฺสามิ, มา สพฺเพสำ อนฺตราโย โหตุ, อปฺปมตตฺา สมณธมฺมำ กโรถ -อิติ. 

พระอนุเถระกลา่ววา่ “ทา่นครับ ธรรมดากิจของพี่ชาย ย่อมเป็นภาระของน้องชาย,  
กระผมจักไป, ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด.”
อนุตฺเถโร อาห “ภนฺเต เชฏฺฐภาตุ กิจฺจนฺนาม กนิฏฺฐสฺส ภาโร, อหำ คมิสฺสามิ, ตุมฺเห อปฺปมตตฺา โหถ -อิติ. 

โดยอุบายน้ี ชนแม้ทั้ง ๓๐ ลกุข้ึนพูดเป็นลำาดับว่า “ผมเอง ผมเอง.”
อิมินา อุปาเยน “อหเมว, อหเมว -อิติ วตวฺา ปฏิปาฏิยา ตึสปิ ชนา อุฏฺฐหึสุ. 

ดว้ยประการฉะน้ี  ภิกษุทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลย, ไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกัน, ทั้งยังไม่สิ้นราคะ, 
แต่กระน้ันก็ยอมเสียสละชีวติตามลำาดับ เพือ่ประโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือ;  
บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน แม้ภิกษุรูปหน่ึง ชื่อวา่สามารถกล่าวว่า “ท่านไปเถิด” มิได้มีเลย.
เอวำ สพฺเพ เนว เอกิสฺสา มาตุ ปุตฺตา, น เอกสฺส ปิตุ, นาปิ วีตราคา, อถ จ ปน อวเสสานำ อตฺถาย ปฏิปาฏิยา ชีวิตำ ปริจฺจชึสุ; 
เตสุ เอโกปิ “ตวฺำ ยาหิ -อิติ วตตฺุำ สมตฺโถ นาม นาโหสิ. 

[สังกิจจสามเณร ยอมมอบตวัให้แก่โจร]

สังกิจจสามเณรไดฟ้ังคำาของภิกษุเหล่าน้ัน จึงกลา่วว่า “หยุดเถิด ทา่นครับ, กระผมจักสละชวีิตเพื่อพวกท่านไปเอง.”
สงฺกิจฺจสามเณโร เตสำ กถำ สุตวฺา “ภนฺเต ติฏฺฐถ, อหำ ตุมฺหากำ ชีวติำ ปริจฺจชิตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ อาห. 

พวกภิกษุ. ผู้มีอายุ เราทั้งหมดแม้จักถูกฆ่ารวมกัน ก็จักไม่ยอมสละเธอผู้เดียว.
“อาวโุส มยำ สพฺเพ เอกโต มาริยมานาปิ ตำ เอกำ น วิสฺสชเฺชสฺสาม -อติิ. 

สามเณร. เพราะเหตุไร? ครับ.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ. 

พวกภิกษุ. ผู้มีอายุ เธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ,  
ถ้าเราจักสละเธอ, พระเถระจักตวิ่า ‘พวกภกิษุพาสามเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจร,’  
เราไม่อาจจะสลัดคำาติเตียนน้ันได้,  ดว้ยเหตุน้ัน เราจักไม่สละเธอ.

“อาวโุส ตวฺำ ธมฺมเสนาปติสารีปุตตฺตฺเถรสฺส สามเณโร, 
สเจ ตำ วิสฺสชฺเชสฺสาม, ‘สามเณรำ เม อาทาย คนฺตฺวา โจรานำ นิยฺยาทยึสุ -อติิ เถโร ครหิสฺสติ, 
ตำ นินฺทำ นิตฺถริตุำ น สกฺขิสฺสาม, เตน ตำ น วิสฺสชฺเชสฺสาม -อติิ.

สามเณร. ทา่นครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำานักพระอุปัชฌายะของกระผมก็ดี, 
พระอุปัชฌายะของกระผมส่งกระผมมากับพวกท่านกด็ี, ได้ทรงเห็นเหตุอันน้ีแล้วทั้งน้ัน จึงส่งมา,  
หยุดเถิด ครับ, กระผมน่ีแหละจักไปเอง.

“ภนฺเต สมฺมาสมพฺุทฺโธ ตุมฺเห มม อุปชฺฌายสฺส สนฺติกำ ปหิณนฺโตปิ  มม อุปชฺฌาโย มำ ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปหิณนฺโตปิ  
อิทเมว การณำ ทิสวฺา ปหิณิ, ติฏฺฐถ ภนฺเต, อหเมว คมิสฺสามิ -อติิ.

สามเณรน้ันไหว้ภิกษุท้ัง ๓๐ รูปแล้ว กล่าวว่า “ท่านครับ ถ้าโทษของกระผมมีอยู่, ขอท่านจงอดโทษ” ดังน้ี แล้วก็เดินออกไป.
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โส ตึสปิ ภิกฺขู วนฺทติฺวา “สเจ เม ภนฺเต โทโส อตฺถิ, ขมถ -อติิ วตฺวา นิกฺขมิ.

ความสลดใจอย่างใหญ่เกิดข้ึนแก่พวกภิกษุแล้ว, ตาเต็มไปดว้ยนำ้าตา, เน้ือหัวใจสั่นแล้ว.
ภิกฺขูนำ มหาสำเวโค อุปฺปชฺชิ, อกฺขีนิ อสฺสูหิ ปุณฺณานิ, หทยมำสำ ปเวธิ.

พระมหาเถระพูดกะโจรว่า “อุบาสก เด็กน้ีเห็นพวกทา่นก่อไฟ เสี้ยมหลาว ลาดใบไม้ จกักลัว,  
ท่านทั้งหลายพักสามเณรน้ีไว้ในที่สว่นหน่ึง พึงทำากิจเหล่าน้ัน.”
มหาเถโร โจเร อาห “อุปาสกา อยำ ทารโก ตุมฺเห อคฺคึ กโรนฺเต สูลานิ ตจฺฉนฺเต ปณฺณานิ อตฺถรนฺเต ทิสฺวา ภายิสฺสติ, 
อิมำ เอกมนฺเต ฐเปตฺวา ตานิ กจิฺจานิ กเรยฺยาถ -อิติ.

พวกโจรพาสามเณรไปพกัไว้ในที่สว่นหน่ึง แล้วทำากจิทั้งปวง.
โจรา สามเณรำ อาทาย คนฺตวฺา เอกมนฺเต ฐเปตฺวา สพฺพกิจฺจานิ กรึสุ.

[นายโจรลงมือฆ่าสามเณร]

ในเวลาเสรจ็กิจ หัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณร. 
กิจฺจปรโิยสาเน โจรเชฏฺฐโก อสึ อุพพฺาเหตฺวา สามเณรำ อุปสงฺกมิ.

สามเณร เมื่อน่ัง ก็น่ังเข้าฌานเลยทีเดียว.
สามเณโร นิสีทมาโน ฌานำ สมาปชฺชิตฺวาว นิสีทิ.

หัวหน้าโจรแกว่งดาบฟันลงที่คอสามเณร. 
โจรเชฏฺฐโก อสึ ปริวตฺเตตฺวา สามเณรสฺส ขนฺเธ ปาเตสิ.

ดาบงอเอาคมกระทบคม.
อสิ นมิตวฺา ธาราย ธารำ ปหริ.

หัวหน้าโจรน้ันสำาคัญวา่ “เราประหารไม่ดี”  จึงดัดดาบน้ันให้ตรงแล้วประหารอีก.
โส “น สมฺมา ปหรึ -อิติ มญฺญมาโน ปุน ตำ อุชุำ กตวฺา ปหริ.

ดาบเป็นดังใบตาลที่ม้วน ไดร้่นถึงโคนดาบ.
อสิ ตาลปตฺตำ วิย เวฐยมาโน ถรุมูลำ อคมาสิ.

แท้จริง บุคคลแม้จะเอาภเูขาสิเนรุทับสามเณรในเวลาน้ัน ชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลย, 
จะป่วยกล่าวไปไยถึงวา่จะเอาดาบฟันให้ตาย.
สามเณรำ หิ ตสฺมึ กาเล สิเนรุนา อวตฺถรนฺโตปิ มาเรตุำ สมตโฺถ นาม นตฺถิ, ปเคว อสินา.

หัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์น้ันแล้วคิดว่า 
“เมื่อก่อนดาบของเรา ย่อมตัดเสาหินหรือตอไมต้ะเคียนเหมือนหยวกกล้วย, 
บัดน้ี ดาบของเรางอคราวหน่ึง  อีกคราวหน่ึงเกิดเป็นดังใบตาลมว้น;  
ดาบชื่อน้ี แม้ไม่มีในเจตนา ยังรู้คุณของสามเณรน้ี.  เรามีเจตนายังไม่รู้.”
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ตำ ปาฏิหาริยำ ทิสฺวา โจรเชฏฺฐโก จินฺเตสิ “ปุพฺเพ เม อสิ สิลาถมฺภำ วา ขทิรขานุำ วา กลีรำ วิย ฉินฺทติ, 
อิทานิ เอกวารำ นมิโต เอกวารำ ตาลปตตฺเวฐโก วิย ชาโต, 
อยำ นาม อสิ อเจตโน หุตวฺาปิ อิมสฺส คุณำ ชานาติ, อหำ สเจตโน น ชานามิ -อิติ.

[นายโจรเลื่อมใสในปาฏิหารยิ์ของสามเณร]

นายโจรทิ้งดาบลงที่พื้นดิน เอาอกหมอบแทบใกล้เท้าของสามเณร 
เมื่อจะถามว่า “ท่านเจ้าข้า พวกผมเข้ามาในดงน้ี เพราะเหตุต้องการทรัพย์,  
บุรุษแม้มีประมาณพันคน เห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวยังสั่น, ไม่อาจพูด ๒-๓ คำาได้,  
ส่วนสำาหรับท่านแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มี,  
หน้าของท่านผ่องใสดังทองคำาในเบ้าปาก และดังดอกกัณณกิาร์ที่บานดี;  เหตุอะไรกันหนอ?” จึงกล่าวคาถาน้ีวา่
โส อสึ ภูมิยำ ขิปิตฺวา ตสฺส ปาทมูเล อุเรน นิปชฺชิตฺวา “ภนฺเต มยำ ธนการณา อธิ อฏวิยำ ปวิฏฺฐมฺหา, 
อมฺเห ทูรโตว ทิสฺวา สหสฺสมตฺตาปิ ปุริสา ปเวเธนฺติ, เทฺว ติสฺโส กถา กเถตุำ น สกฺโกนฺติ, ตว ปน จติฺตตฺุราสมตฺตำปิ นตฺถิ, 
อุกฺกามุเข สุวณณฺำ วิย สุปุปฺผิตกณฺณิการำ วิย จ เต มุขำ วิโรจติ, กินฺนุ โข การณำ -อิติ ปุจฺฉนฺโต อิมำ คาถมาห

“ความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่าน, ความกลัวก็ไม่มี,  วรรณะผ่องใสยิ่งนัก, 
เหตุไร ท่านจึงไม่ครำ่าครวญ ในเพราะภัยใหญ่หลวงเห็นปานน้ีเล่า?”

“ตาโส เต นตฺถิ น ภยำ๑ ภิยฺโย วณฺโณ ปสีทติ 
กสฺมา น ปริเทเวสิ เอวรูเป มหพฺภเย -อติิ.

สามเณรออกจากฌาน เมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรน้ัน จึงกล่าววา่ 
“ท่านผู้เป็นนายบ้าน ข้ึนชื่อวา่อัตภาพของพระขีณาสพย่อมเป็นเหมือนภาระ (ของหนัก) ซ่ึงวางไว้บนศีรษะ,  
พระขีณาสพน้ัน เมื่ออัตภาพน้ันแตกไป ย่อมยินดทีีเดียว ย่อมไมก่ลัวเลย” ดังน้ีแล้ว ได้กลา่วคาถาเหล่าน้ีวา่
สามเณโร ฌานา วุฏฺฐาย ตสฺส ธมฺมำ เทเสนฺโต “อาวโุส คามณิ ขีณาสวสฺส อตตฺภาโว นาม สีเส ฐปิตภาโร วิย โหติ, 
โส, ตสฺมึ ภิชฺชนฺเต, ตุสเตว น ภายติ -อิติ วตวฺา อิมา คาถา อภาสิ 

“ทา่นผู้เป็นนายบ้าน  ทกุข์ทางใจย่อมไม่มีแกท่่านผู้ไม่มีความห่วงใย,  
ทา่นผู้แสวงหาคุณ สิ้นสัญโญชน์แล้ว ก้าวล่วงภัยทกุอย่างได้,  
ตัณหาอันนำาไปสู่ภพของพระขีณาสพน้ันสิ้นแล้ว,  
ทา่นเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริง หรือโดยถ่องแท้,  
ความตาย [ของท่าน] (เป็นความตายที่)หมดความกลวั๒ 
ดังปลงภาระลง ฉะน้ัน.”

“นตฺถิ เจตสิกำ ทุกฺขำ อนเปกฺขสฺส คามณิ
อติกกฺนฺโต ภยำ สพพฺำ ขีณสำโยชโน อิสิ 

๑ ม. ตสฺส เต นตฺถิ ภตีตฺตำ.
๒ นิพภฺย
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ขีณา อสฺส ภวเนตฺติ ทิฏฺฐา ธมฺมา ยถา ตถา๓

นิพฺภยำ มรณำ โหติ ภารโวโรปนำ ยถา -อติิ.

[นายโจรขอบรรพชากะสามเณร]

หัวหน้าโจรน้ันฟังคำาสามเณรน้ันแล้ว แลดูโจร ๕๐๐ คนพูดว่า “พวกท่านจักทำาอยา่งไร?”
โส ตสฺส กถำ สตฺุวา ปญฺจ โจรสตานิ โอโลเกตฺวา อาห “ตุมฺเห กึ กริสฺสถ -อติิ.

พวกโจร. กท็่านเล่า? นาย.
“ตุมฺเห ปน สามิ -อิติ.

นายโจร. กจิในท่ามกลางเรือนของฉันไม่มี เพราะเห็นปาฏิหาริย์ เห็นปานน้ีก่อน, 
ฉันจักบวชในสำานักพระผู้เป็นเจ้า.

“มม ตาว เอวรูปํ ปาฏิหาริยำ ทิสวฺา อคารมชฺเฌ กิจฺจำ นตฺถิ, อยฺยสฺส สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

พวกโจร. แม้เราจักทำาอยา่งน้ัันเหมือนกัน.
“มยำปิ ตเถว กริสฺสาม -อิติ.

นายโจร. ดีละ พอ่.
“สาธุ ตาต -อิติ.

ลำาดับน้ัน โจรทั้ง ๕๐๐ คนไหว้สามเณรแล้วจึงขอบรรพชา.
ตโต ปญฺจสตาปิ โจรา สามเณรำ วนฺทิตวฺา ปพพฺชฺชำ ยาจึสุ.

สามเณรน้ันตดัผมและชายผ้าด้วยคมดาบของโจรเหล่าน้ันเอง ย้อมด้วยดินแดง ให้ครองผ้ากาสายะเหล่าน้ัน 
ให้ตั้งอยู่ในศีล ๑๐  เมื่อพาสามเณรเหล่าน้ันไป คดิว่า 
“ถ้าเราจกัไม่เยี่ยมพระเถระทั้งหลาย ไปเสีย,  พระเถระเหล่าน้ันจักไม่อาจทำาสมณธรรมได้, 
จำาเดิมแตก่าลทีพ่วกโจรจับเราออกไป บรรดาพระเถระเหล่าน้ัน แม้รูปหน่ึงก็มิอาจอดกลั้นนำ้าตาไว้ได้, 
เมื่อพระเถระเหล่าน้ัน คดิอยู่วา่ ‘สามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังหนอ’ กัมมัฏฐานจักไม่มุ่งหน้าได้;๒  
เพราะฉะน้ัน เราเยี่ยมท่านแหละ จึงจักไป.”
โส เตสำ อสิธาราหิ เอว เกเส จ วตฺถทสา จ ฉินฺทิตวฺา ตมฺพมตฺตกิาย รชิตวฺา ตานิ กาสายานิ อจฺฉาเทตฺวา 
ทสสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปตฺวา เต อาทาย คจฺฉนฺโต จินฺเตสิ “สจาหำ เถเร อทิสฺวา ว คมิสฺสามิ, เต สมณธมฺมำ กาตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ, 
โจรานำ มำ คเหตฺวา นิกฺขนฺตกาลโต ปภูติ เตสำ เอโกปิ อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ, 
‘มาริโต นุ โข สามเณโร โนติ จินฺเตนฺตานำ, กมฺมฏฺฐานำ อภิมุขำ น ภวิสฺสติ, ตสฺมา ทิสฺวา ว เต คมิสฺสามิ -อติิ.

[สามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุ]

สังกิจจสามเณรน้ัน มีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบรวิาร ไปในที่น้ัน,  
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกลับได้ความเบาใจเพราะเห็นตนแล้ว กล่าวว่า “สังกิจจะ ผู้สัตบุรุษ เธอได้ชวีิตแล้วหรือ?” จึงตอบว่า 

๓ ม. ยุ. ขีณาย ภวเนตฺตยิา ทิฏฺฐธมฺเม ยถาตถำ.
๒ ถือเอาความว่า ไม่เป็นอันตั้งหน้าทำากัมมัฏฐานได้.
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“อย่างน้ันครับ, โจรเหล่าน้ีใครจ่ะฆ่ากระผมให้ตาย ก็ไม่อาจฆ่าได้ เลื่อมใสในคุณธรรมของกระผม ฟังธรรมแล้วบวช;  
กระผมมาดว้ยหวังวา่ ‘เยี่ยมทา่นแล้วจักไป.’  ขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำาสมณธรรมเถิด, กระผมจักไปสำานักพระศาสดา” 
แล้วไหว้ภิกษุเหล่าน้ัน พาสามเณรนอกน้ีไปยังสำานักพระอุปัชฌายะ,  
เมื่อท่านถามว่า “สังกิจจะ เธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือ?” จึงตอบว่า “ถูกแล้ว ครับ” ดังน้ีแล้วเล่าเรื่องน้ัน.
โส ปญฺจสตภกิฺขุปรวิาโร ตตฺถ คนฺตวฺา, อตฺตโน ทสฺสเนน ปฏิลทฺธสฺสาเสหิ เตหิ “กึ สปฺปุริส สงฺกิจฺจ ลทฺธนฺเต ชีวติำ -อิติ วุตฺเต, 
“อาม ภนฺเต, อิเม มำ มาเรตุกามา หุตฺวา มาเรตุำ อสกฺโกนฺตา มม คุเณ ปสีทิตวฺา ธมฺมำ สตฺุวา ปพพฺชิตา, 
อหำ ‘ตุมฺเห ทิสฺวา คมิสฺสามตีิ อาคโต, อปฺปมตตฺา สมณธมฺมำ กโรถ, อหำ สตฺถุ สนฺติกำ คมิสฺสามิ -อติิ เต ภกิฺขู วนฺทิตวฺา 
อิตเร อาทาย อุปชฺฌายสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กึ สงฺกิจจฺ อนฺเตวาสิกา เต ลทธฺา -อติิ วุตฺเต, 
“อาม ภนฺเต -อติิ ตำ ปวตตฺึ อาโรเจสิ.

ก็เมื่อพระเถระกลา่ววา่ ‘สังกิจจะ เธอจงไป, เยี่ยมพระศาสดา’,  เธอรับว่า “ดีละ” แล้วไหวพ้ระเถระ 
พาสามเณรเหล่าน้ันไปยังสำานักพระศาสดา,  
แม้เมื่อพระศาสดาตรัสถามวา่ “สังกจิจะ เธอได้อันเตวาสกิแล้วหรือ?” จึงกราบทูลเรื่องน้ัน.
เถเรน จ “คจฺฉ สงฺกิจจฺ สตฺถารำ ปสฺสาหิ -อิติ วุตฺเต, “สาธุ -อติิ เถรำ วนฺทติฺวา เต อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา, 
สตฺถาราปิ “สงฺกิจฺจ อนฺเตวาสิกา เต ลทธฺา -อิติ วุตฺเต, ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[ผู้มีศีลประเสรฐิกว่าผู้ทุศีล]

พระศาสดาตรัสถามวา่ “ได้ยินว่าอย่างน้ันหรือ? ภิกษุทั้งหลาย”, เมื่อพวกภกิษุทูลรับวา่ “อย่างน้ัน พระเจา้ข้า”, จึงตรัสว่า 
“ความตั้งอยู่ในศีลแล้วเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดน้ี ประเสริฐกวา่การที่ทา่นทำาโจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ก็ผูใ้ดทุศีล มีใจไมต่ั้งมั่น พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌาน ประเสริฐกว่า 
(กวา่ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน).”

สตฺถา “เอวำ กิร ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเต -อติิ วุตฺเต, 
“ตุมฺหากำ โจรกมฺมำ กตวฺา ทุสฺสีเล ปติฏฺฐาย วสฺสสตำ ชีวติโต อิทานิ สีเล ปติฏฺฐาย เอกทวิสมฺปิ ชีวติำ เสยฺโย -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทุสฺสีโล คือ ไม่มีศีล.
ตตฺถ ทุสฺสีโล -อติิ นิสฺสีโล.

บทว่า สีลวนฺตสสฺ  ความว่า ความเป็นอยู่แม้วันเดียว คือ แม้สักครู่เดียวของผู้มีศีล มีฌาน ด้วยฌาน ๒ ประการ 
ประเสริฐ คือ สูงสุด กวา่ความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปีของผู้ทุศีล.
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สีลวนฺตสสฺ -อิติ ทุสฺสีลสฺส วสฺสสตำ ชีวิตโต สีลวนฺตสฺส ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน เอกทิวสำปิ เอกมุหุตฺตมฺปิ ชวีิตำ เสยฺโย อุตตฺมำ -อิติ 
อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุแม้ ๕๐๐ น้ันบรรลุพระอรหัตพรอ้มด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เทสนาวสาเน เต ปญฺจสตาปิ ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปาปุณึสุ.

ธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกัน.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ.

[ประวัติอธิมตุตกสามเณร]

โดยสมัยอื่นอีก สังกิจจะได้อุปสมบทแล้ว มีพรรษา ๑๐ จึงรับสามเณรไว้.
อปเรน สมเยน สงกฺิจฺโจ อุปสมฺปทำ ลภติฺวา ทสวสฺโส หุตวฺา สามเณรำ คณฺหิ.

ก็สามเณรน้ันเป็นหลานของท่านเอง ชื่ออธิมุตตกสามเณร. 
โส ปน ตสฺเสว ภาคิเนยฺโย อธิมุตฺตกสามเณโร นาม.

ครั้งน้ัน พระเถระเรียกสามเณรน้ันมาในเวลามีอายุครบ ส่งไปดว้ยคำาวา่ 
“เราจกัทำาการอุปสมบทเธอ, จงไป, ถามจำานวนอายใุนสำานักพวกญาติแล้วจงมา.”
อถ นำ เถโร ปริปุณฺณวสฺสกาเล อามนฺเตตวฺา “อุปสมฺปทำ เต กริสฺสามิ, คจฺฉ, ญาตกานำ สนฺติเก วสฺสปริมาณำ ปุจฺฉิตฺวา เอหิ -อติิ 
อุยฺโยเชสิ.

อธิมตุตกสามเณรน้ัน เมื่อไปสำานักของมารดาบิดา ถูกพวกโจร ๕๐๐ คนจะฆ่าให้ตายเพื่อต้องการทำาพลีกรรมในระหวา่งทาง 
แสดงธรรมแก่โจรเหล่าน้ัน เป็นผู้อันพวกโจรมีจิตเลื่อมใส ปล่อยไปดว้ยคำาวา่ 
“ท่านไมพ่ึงบอกความที่พวกผมมีอยู่ในที่น้ีแก่ใครๆ” เห็นมารดาบิดาเดินสวนทางมา 
ก็รกัษาสัจจะไม่บอกแก่มารดาบิดาเหล่าน้ัน แม้เดินไปทางน้ันน่ันแหละ.
โส มาตาปิตูนำ สนฺติกำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค ปญฺจสเตหิ โจราหิ พลกิมฺมตฺถาย มาริยมาโน เตสำ ธมฺมำ เทเสตฺวา 
ปสนฺนจติฺเตหิ “น เต อิมสฺมึ ฐาเน อมฺหากำ อตฺถิภาโว กสฺสจิ อาโรเจตพฺโพ -อติิ วิสฺสฏฺโฐ 
ปฏิปเถ มาตาปิตโร อาคจฺฉนฺเต ทิสวฺา ตเมว มคฺคำ ปฏิปชฺชนฺตานำปิ เตสำ สจฺจมนุรกฺขนฺโต นาโรเจสิ.

เม่ือมารดาบิดาน้ันถูกพวกโจรเบียดเบียน ครำ่าครวญพูดว่า “ชะรอยว่า แม้ท่านก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกโจร จึงไม่บอกแก่เรา”, 
โจรเหล่าน้ันได้ยินเสียงแล้ว รู้ความที่สามเณรไม่บอกแก่มารดาบิดา ก็มีจิตเลื่อมใสขอบรรพชา.
เตสำ โจเรหิ วิเหฐิยมานานำ “ตวฺำปิ โจเรหิ สทฺธึ เอกโต หุตวฺา มญฺเญ อมฺหากำ นาโรเจสิ -อติิ วตฺวา ปริเทวนฺตานำ, 
สทฺทำ สตฺุวา เต มาตาปิตูนำปิ อนาโรจิตภาวำ ญตฺวา ปสนฺนจิตฺตา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.

แม้อธิมุตตกสามเณรน้ันก็ยังโจรเหล่าน้ันทั้งหมดให้บวชแล้ว เหมือนสังกิจจสามเณร นำามายังสำานักพระอุปัชฌาย์ 
ผู้อันพระอุปัชฌาย์น้ันส่งไปยังสำานักพระศาสดา พาภิกษุเหล่าน้ันไปกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระศาสดาแล้ว.
โสปิ สงฺกิจฺจสามเณโร วิย เต สพฺเพ ปพฺพาเชตวฺา อุปชฺฌายสฺส สนฺตกิำ อาเนตวฺา เตน สตฺถุ สนฺตกิำ เปสิโต 
เต อาทาย คนฺตฺวา ตำ ปวตตฺึ สตฺถุ อาโรเจสิ.
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พระศาสดาตรัสถามวา่ “เขาว่าอย่างน้ันหรือ? ภิกษุทั้งหลาย” เมื่อพวกภิกษุทูลวา่ “ถูกแล้ว พระเจา้ข้า” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมโดยนัยก่อนน้ันแล จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “เอวำ กิร ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเต -อติิ วุตฺเต, ปุริมนเยเนว อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมเมว คาถมาห

“ก็ผูใ้ดทุศีล มีใจไมต่ั้งมั่น พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้มีศีล มีฌาน ประเสริฐกวา่ 
(กวา่ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน).”

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต 
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน -อติิ.

(ชื่อเรือ่งอธิมุตตกสามเณร) แม้น้ี ข้าพเจ้าก็กล่าวไว้แล้วด้วยพระคาถาน้ีเหมือนกัน.
อิทำปิ อิมิสฺสา คาถาย [อธิมุตตฺกสามเณรวตฺถุ นาม] วุตฺตเมว -อติิ.

เรื่องสังกิจจสามเณร จบ.
สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ.
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๑๐. เรือ่งพระขานุโกณฑัญญเถระ
๑๐. ขานุโกณฑฺญฺญตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขานุโกณฑัญญะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ วสฺสสตำ ชีเว” 
เป็นต้น.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ขานุโกณฑฺญฺญตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระน่ังเข้าฌาน โจรเอาห่อของทับไม่รู้สึก]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ันเรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดา อยู่ในป่า บรรลุพระอรหัตแลว้ คิดว่า “จักทูลพระศาสดา” 
เมื่อมาจากที่น้ัน เหน็ดเหน่ือยในระหว่างทาง แวะจากทาง น่ังเข้าฌานบนศิลาดาด๑ แห่งหน่ึง.
โส กริ เถโร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺเญ วิหรนฺโต อรหตฺตำ ปตวฺา “สตฺถุ อาโรเจสฺสามิ -อติิ ตโต อาคจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค กิลนฺโต มคฺคา โอกกฺมฺม เอกสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ นิสินฺโน ฌานำ สมาปชฺชิ.

ครั้งน้ัน โจร ๕๐๐ คนปล้นบ้านแห่งหน่ึงแล้ว ผูกห่อสิ่งของตามสมควรแกก่ำาลังของตน เอาศรีษะเทินเดินไป  
ครั้นเดินไปไกลก็เหน็ดเหน่ือย คิดว่า “เรามาไกลแลว้, จกัพักเหน่ือยบนศิลาดาดน้ี” แวะจากทาง ไปยังที่ใกล้ศิลาดาด 
แม้เห็นพระเถระแล้ว ก็มคีวามสำาคัญวา่ “น่ีเป็นตอไม้.”
อเถกำ คามำ วิลุมฺปิตฺวา ปญฺจสตา โจรา อตตฺโน พลานุรูเปน ภณฺฑิกำ พนฺธติฺวา สีเสนาทาย คจฺฉนฺตา ทรูำ คนฺตวฺา กิลนฺตรูปา 
“ทูรำ อาคตมฺห, อิมสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ วิสฺสมิสฺสาม -อิติ มคฺคา โอกฺกมฺม ปิฏฺฐิปาสาณสฺส สนฺตกิำ คนฺตวฺา 
เถรำ ทิสฺวาปิ “ขานุโก อยำ -อิติ สญฺญิโน อเหสุำ.

ลำาดับน้ัน โจรคนหน่ึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะพระเถระ.
อเถโก โจโร เถรสฺส สีเส ภณฺฑิกำ ฐเปสิ.

โจรคนอื่นๆ กว็างห่อสิ่งของพิงพระเถระน้ัน.
อปโร ตำ นิสฺสาย ภณฺฑิกำ ฐเปสิ.

ดว้ยประการฉะน้ี โจรแม้ทั้ง ๕๐๐ คน เอาห่อสิ่งของ ๕๐๐ ห่อล้อมรอบพระเถระ แม้ตนเองก็นอนหลับ 
ตื่นในเวลาอรุณข้ึน คว้าห่อของตนๆ ได้เห็นพระเถระ ก็เริ่มจะหนีไป ด้วยสำาคัญว่า “เป็นอมนุษย์.”
เอวำ ปญฺจสตาปิ โจรา ปญฺจหิ ภณฺฑิกสเตหิ เถรำ ปริกฺขิปิตฺวา สยำปิ นิปนฺนา นิทฺทายติฺวา 
อรุณุคคฺมนกาเล ปพุชฺฌติฺวา อตตฺโน อตฺตโน ภณฑฺิกำ คณฺหนฺตา เถรำ ทิสวฺา “อมนุสฺโส -อติิ สญฺญาย ปลายิตุำ อารภึสุ.

ทันใดน้ัน พระเถระกล่าวกะพวกโจรน้ันวา่ “อย่ากลัวเลย อุบาสก, ฉันเป็นบรรพชติ.”
อถ เน เถโร อาห “มา ภายถ อุปาสกา, ปพพฺชิโต อหำ -อติิ.

โจรเหล่าน้ันหมอบลงท่ีใกล้เท้าพระเถระให้พระเถระอดโทษด้วยคำาว่า “โปรดอดโทษเถิด ครับ, พวกกระผมได้สำาคัญว่าตอไม้”, 
เมื่อหัวหน้าโจรบอกว่า “เราจักบวชในสำานักพระผู้เป็นเจ้า,” พวกโจรที่เหลือก็กลา่วว่า “แม้พวกเราก็จักบวช” 
มีฉันทะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเทียว ขอบรรพชากะพระเถระ.

๑ ปิฏฺฐิปาสาเณ บนแผ่นหนิมีหลัง.
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เต เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “ขมถ ภนฺเต, มยำ ขานุกสญฺญิโน อหุมฺหา -อติิ เถรำ ขมาเปตวฺา, 
โจรเชฏฺฐเกน “อหำ อยฺยสฺส สนฺติเก ปพพฺชิสฺสามิ -อติิ วุตฺเต, เสสา “มยำปิ ปพพฺชิสฺสาม -อติิ วตฺวา 
สพฺเพว เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา เถรำ ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.

พระเถระให้โจรเหล่าน้ันทั้งหมดบวช ดจุสังกิจจสามเณร. 
เถโร สงฺกิจฺจสามเณโร วิย สพฺเพปิ เต ปพพฺาเชสิ.

จำาเดิมแต่น้ัน พระเถระปรากฏชื่อวา่ “ขานุโกณฑัญญะ.”
ตโต ปฏฺฐาย “ขานุโกณฑฺญฺโญ -อิติ ปญฺญายิ.

ท่านไปสำานักพระศาสดาพร้อมด้วยภกิษุเหล่าน้ัน,  เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่า “โกณฑัญญะ เธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือ?”, 
จึงกราบทูลเรื่องน้ัน.
โส เตหิ ภิกฺขูหิ๑ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตวฺา, สตฺถารา “กึ โกณฑฺญฺญ อนฺเตวาสิกา เต ลทธฺา -อติิ วุตฺเต, ตำ ปวตตฺึ อาโรเจสิ.

[คนมีปัญญาดีกวา่คนทรามปัญญา]

พระศาสดาตรัสถามวา่ “เขาว่าอย่างน้ันหรือ? ภิกษุทั้งหลาย” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลรับวา่ “ถูกแล้ว พระเจา้ข้า, พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นอานุภาพเห็นปานน้ันของผู้อื่นเลย, 
ดว้ยเหตุน้ัน พวกข้าพระองคจ์ึงบวช.” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอยู่แม้วันเดียวของพวกเธอ ผู้ประพฤติในปัญญาสัมปทาในบัดน้ี 
ประเสริฐกวา่ความตั้งอยู่ในกรรมของผู้มีปัญญาทรามเห็นปานน้ัน เป็นอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “เอวำ กิร ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเต, น อญฺญสฺส เอวรูโป อานุภาโว ทิฏฺฐปุพฺโพ, เตนมฺห ปพพฺชิตา -อติิ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว เอวรูเป ทุปฺปญฺญกมฺเม ปติฏฺฐาย วสฺสสตำ ชีวิตโต อทิานิ โว ปญฺญาสมฺปทาย วตฺตมานานำ เอกาหำปิ ชีวติำ เสยฺโย -อิติ 
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ก็ผูใ้ดมีปัญญาทราม มใีจไมต่ั้งมั่น พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,   
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีปัญญามีฌาน ประเสริฐกวา่ 
(กวา่ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน).”

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต 
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย ปญฺญวนฺตสฺส ฌายิโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทุปฺปญฺโญ  ความว่า ผู้ไร้ปัญญา.
ตตฺถ ทุปฺปญฺโญ -อิติ นิปฺปญฺโญ.

บทว่า ปญฺญวนฺตสฺส  ความว่า ผู้เป็นไปกับดว้ยปัญญา.
ปญฺญวนฺตสฺส -อติิ สปฺปญฺญสฺส.

๑ สี. ม. ยุ.  เอตฺถนฺตเร สทฺธึ -อิติ อตฺถิ.
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คำาที่เหลือเช่นเดียวกับคำามีในก่อนน่ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุแม้ ๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัต พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาแล้ว.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อติิ.

เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ จบ.
ขานุโกณฑฺญฺญตฺเถรวตฺถุ.
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๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ
๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัปปทาสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “โย จ วสฺสสตำ ชีเว” 
เป็นต้น.
“โย จ วสฺสตำ ชีเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สปฺปทาสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระให้งูกัดตัว]

ดังได้สดับมา กุลบุตรผู้หน่ึงในกรุงสาวตัถี ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว บรรพชาได้อุปสมบทแล้ว  
โดยสมัยอื่นอีก กระสันข้ึน จึงคดิวา่ “ชื่อว่าภาวะแห่งคฤหัสถ์ ไม่ควรแก่กุลบุตรเช่นเรา.  
แม้การดำารงอยู่ในบรรพชาแล้วตายไป เป็นความดีของเรา” ดังน้ีแล้ว ก็เที่ยวคำานึงหาอุบายเพื่อมรณะของตนอยู่.
สาวตฺถิยำ กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา ปพพฺชิตวฺา ลทฺธูปสมฺปโท อปเรน สมเยน อุกฺกณฺฐติฺวา 
“มาทิสสฺส กุลปุตฺตสฺส คิหิภาโว นาม น ยุตฺโต, ปพพฺชฺชาย ฐตวฺา มรณำปิ เม เสยฺโย -อิติ จินฺเตตฺวา 
อตตฺโน มรณุปายำ จินฺเตนฺโต วิจรติ.

ภายหลังวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายสรงนำ้าแตเ่ช้าตรู่ ทำาภัตกิจเสร็จแล้ว ไปสู่วิหาร เห็นงูที่โรงไฟ จึงใส่งูน้ันไว้ในหม้อใบหน่ึง 
ปิดหม้อ แล้วถือออกจากวิหาร.
อเถกทวิสำ ปาโต ว นหาตฺวา กตภตตฺกิจจฺา ภกิฺขู วิหารำ คนฺตวฺา อคฺคิสาลาย สปฺปํ ทิสฺวา 
ตำ เอกสฺมึ กุเฏ ปกฺขิปิตวฺา กุฏำ ปิทหิตฺวา อาทาย วิหารา นิกฺขมึสุ.

ฝ่ายภิกษุผูก้ระสัน ทำาภัตกจิแล้ว เดินมาเห็นภิกษุเหล่าน้ัน จึงถามว่า “น่ีอะไร? ผู้มีอายุ” 
เมื่อพวกภกิษุตอบว่า “งู ผู้มีอายุ” จึงถามวา่ “จกัทำาอะไรดว้ยงูน้ี?” ฟังคำาของภิกษุเหล่าน้ันว่า “เราจักทิ้งมัน” คิดวา่ 
“เราจกัให้งูน้ีกัดตวัตายเสีย” จึงกล่าววา่ “นำามาเถิด, กระผมจักทิ้งมันเอง” รับหม้อจากมือของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว 
น่ังอยู่ในที่แห่งหน่ึงแล้ว กใ็ห้งูน้ันกัดตน.
อุกฺกณฺฐติภิกฺขุปิ ภตฺตกิจฺจำ กตวฺา อาคจฺฉนฺโต เต ภิกฺขู ทิสวฺา “กิมิทำ อาวุโส -อติิ ปุจฺฉิตฺวา, “สปฺโป อาวุโส -อิติ วุตฺเต, 
“อิมินา กึ กริสฺสถ -อติิ “ฉฑฺเฑสฺสาม นำ -อติิ เตสำ วจนำ สตฺุวา “อิมินา อตตฺานำ ฑำสาเปตวฺา มริสฺสามิ -อติิ 
“อาหรถ, อหำ นำ ฉฑฺเฑสฺสามิ -อติิ เตสำ หตฺถโต กุฏำ คเหตวฺา เอกสฺมึ ฐาเน นิสินฺโน เตน สปฺเปน อตตฺานำ ฑำสาเปติ.

งูไม่ปรารถนาจะกัด.
สปฺโป ฑำสติุำ น อิจฺฉติ.

ภิกษุน้ันเอามือล้วงลงในหม้อแล้ว ก็คนข้างโน้นข้างน้ี, เปิดปากงูแล้วสอดน้ิวมือเข้าไป.
โส กุเฏ หตฺถำ โอตาเรตฺวา อิโต จิโต จ อาโลเลติ, สปฺปสฺส มุขำ ววิรติฺวา องฺคุลึ ปกฺขิปติ.

งูก็ไม่กดัเธอเลย.
เนว นำ สปฺโป ฑำสิ.

เธอคิดว่า “งูน้ีมิใช่งูมพีิษ, เป็นงูเรือน” จึงทิ้งงูน้ันแล้วได้ไปยังวิหาร.
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โส “นายำ อาสวีิโส, ฆรสปฺโป -อติิ ตำ ปหาย วิหารำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายกล่าวกะเธอวา่ “ผู้มีอายุ ท่านทิ้งงูแล้วหรือ?”
อถ นำ ภิกฺขู “ฉฑฺฑิโต เต อาวุโส สปฺโป -อิติ อาหำสุ.

ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ น้ันไม่ใช่งู (พิษ),  น่ันเป็นงูเรือน.
“น โส อาวุโส สปฺโป, ฆรสปฺโป เอโส -อิติ.

ภิกษุ. ผู้มีอายุ  งู (พิษ) ทีเดียว แผ่แม่เบ้ียใหญ่ ขู่ฟูฟู่่ พวกผมจับได้โดยยาก, เพราะเหตุไร ท่านจึงว่าอยา่งน้ี?
“สปฺโปเอว อาวุโส มหนฺตำ ผณำ กตฺวา สูสูยนฺโต ทุกเฺขน อมฺเหหิ คหิโต, กึการณา ตวฺำ เอวำ วเทสิ -อิติ.

ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ ผมให้มันกดัอวัยวะบ้าง สอดน้ิวมอืเข้าไปในปากบ้าง ก็ไม่อาจให้มันกัดได้.
“อหำ อาวุโส เตน องฺคำ ฑำสาเปนฺโตปิ มุเข องฺคุลึ ปกฺขิปนฺโตปิ ตำ ฑำสาเปตุำ นาสกฺขึ -อิติ.

พวกภิกษุฟังคำาน้ันแล้ว ได้น่ิงเสีย.
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุำ.

[พระเถระบรรลุพระอรหัตแล้วมีช่ือว่าสัปปทาสะ]

ภายหลังวันหน่ึง ชา่งกัลบกถือมีดโกน ๒-๓ เล่ม ไปวิหาร วางมีดโกนเล่มหน่ึงไว้ทีพ่ื้น เอาเล่มหน่ึงปลงผมของภิกษุทั้งหลาย.
อเถกทวิสำ นหาปิโต เทฺว ตโย ขุเร อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา  เอกำ ภูมิยำ ฐเปตฺวา เอเกน ภิกฺขูนำ เกเส โอหาเรติ.

ภิกษุกระสันน้ัน จับมีดโกนเล่มที่เขาวางไว้ทีพ่ื้นแล้ว คดิว่า “จักตัดคอด้วยมีดโกนน้ีตาย” จึงยืนพาดคอไว้ที่ต้นไมต้้นหน่ึง
แล้วจ่อคมมดีโกนที่กา้นคอ ใคร่ครวญถึงศีลของตน จำาเดิมแตก่าลอุปสมบท 
ได้เห็นศีลหมดมลทิน ดังดวงจันทร์ปราศจากมลทิน และดังดวงมณทีี่ขัดดี.
โส ภูมิยำ ฐปิตำ ขุรำ คเหตวฺา “อิมินา คีวำ ฉินฺทิตฺวา มริสฺสามิ -อติิ เอกสฺมึ รุกฺเข ควีำ อุปนิธาย ขุรธารำ คลนาฬิยำ กตวฺา ฐิโต 
อุปสมฺปทกาลโต ปฏฺฐาย อตตฺโน สีลำ อาวชฺเชนฺโต วิมลจนฺทมณฺฑลมิว สุโธตมณิขณฺฑมิว จ นิมฺมลำ สีลำ อทฺทส.

เมื่อเธอตรวจดูศีลน้ันอยู่, ปีติเกิดแผ่ซ่านทั่วทั้งสรีระ.
ตสฺส ตำ โอโลเกนฺตสฺส, สกลสรีรำ ผรนฺตา ปีติ อุปฺปชฺชิ.

เธอข่มปีติได้แล้ว เจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จึงถือมีดโกนเข้าไปท่ามกลางวิหาร.
โส ปีตึ วิกฺขมฺภิตวฺา วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตตฺำ ปตฺวา ขุรำ อาทาย วิหารมชฺเฌ ปาวิสิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ถามเธอวา่ “ผู้มีอายุ ท่านไปไหน?”
อถ นำ ภิกฺขู “กหำ คโตสิ อาวุโส -อติิ ปุจฺฉึสุ.

ภิกษุกระสัน. ผู้มีอายุ  ผมไปด้วยคิดว่า ‘จกัเอามีดโกนน้ีตดักา้นคอตาย.’
“อิมินา ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิตวฺา มริสฺสามตีิ คโตมฺหิ อาวุโส -อิติ.

ภิกษุ. เมื่อเป็นเช่นน้ัน เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่ตาย?
“อถ กสฺมา น มโตสิ -อติิ.
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ภิกษุกระสัน. บัดน้ี ผมเป็นผู้ไม่ควรนำาศัสตรา๑ มา,  
ด้วยวา่ ผมคดิไดว้่า ‘จักตัดก้านคอดว้ยมีดโกนน้ี’ แตต่ัดกิเลสเสียสิ้นด้วยมีดโกนคือญาณ.

“อิทานิมฺหิ สตฺถำ อาหรติุำ อภพฺโพ ชาโต, อหำ หิ ‘อิมินา ขุเรน คลนาฬึ ฉินฺทิสฺสามิ -อิติ ญาณขุเรน สพพฺกฺกิเลเส ฉินฺทึ -อติิ.

พวกภิกษุกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า “ภิกษุน้ี พยากรณ์พระอรหัตด้วยคำาที่ไม่เป็นจริง.”
ภิกฺขู “อยำ อภูเตน อญฺญำ พฺยากโรติ -อติิ ภควโต อาโรเจสุำ.

พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำาของภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่ปลงตนจากชวีิตดว้ยมือตนเอง.
ภควา เตสำ วจนำ สตฺุวา อาห “น ภิกฺขเว ขีณาสวา นาม สหตฺถา อตฺตานำ ชีวติา โวโรเปนฺติ -อติิ.

ภิกษุ. พระเจา้ข้า  พระองคต์รัสภกิษุน้ีว่า ‘เป็นพระขีณาสพ,’  
ก็ภกิษุน้ี สมบูรณ์ดว้ยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตอยา่งน้ี เหตุไรจึงกระสัน? 
อะไรเป็นเหตุแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุน้ัน;  เหตุไรงูน้ันจึงไม่กดัภิกษุน้ัน.

“ภนฺเต ตุมฺเห อิมำ “ขีณาสโวติ วเทถ, เอวำ อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺโน ปนายำ กสฺมา อุกฺกณฺฐิโต, 
กิมสฺส อรหตฺตุปนิสฺสยการณำ, กสฺมา โส สปฺโป เอตำ น ฑำสิ -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย  งูน้ันได้เป็นทาสของภิกษุน้ีในอัตภาพที่ ๓ จากอตัภาพน้ีก่อน,  
มันไม่อาจจะกดัสรรีะของผู้เป็นนายของตนได้.”

“ภิกฺขเว โส ตาว สปฺโป อิมสฺส อิโต ตติเย อตตฺภาเว ทาโส อโหสิ, โส อตตฺโน สามกิสฺส สรีรำ ฑำสิตุำ น อุสฺสหิ -อติิ.

พระศาสดาทรงบอกเหตุอยา่งหน่ึงแก่ภิกษุเหล่าน้ัน ดว้ยประการฉะน้ีก่อน.
เอวำ ตาว เนสำ สตฺถา เอกำ การณำ อาจิกฺขิ.

ก็ตั้งแต่น้ันมา ภิกษุน้ันได้ชื่อว่าสัปปทาสะ.
ตโต ปฏฺฐาย จ โส ภิกฺขุ สปฺปทาโส นาม ชาโต.

[บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ]

ดังได้สดับมา ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจา้  บุตรแห่งคฤหบดีผู้หน่ึงฟังธรรมของพระศาสดาแล้ว เกิดความสลดใจ 
จึงบรรพชา ได้อุปสมบทแล้ว,   โดยสมัยอื่นอีก เมื่อความเบ่ือหน่ายเกิดข้ึน, จึงบอกแก่ภิกษุผู้สหายรูปหน่ึง. 
กสฺสปพุทธฺกาเล กิเรโก คหปติปุตฺโต๒ สตฺถุ ธมฺมำ สตฺุวา อุปฺปนฺนสำเวโค ปพพฺชติฺวา ลทฺธูปสมฺปโท 
อปเรน สมเยน อนภริติยา อุปฺปนฺนาย เอกสฺส สหายกสฺส ภิกฺขุโน อาโรเจสิ.

สหายน้ันกล่าวโทษในภาวะแห่งคฤหัสถ์แก่เธอเนืองๆ.
โส ตสฺส อภิณฺหำ คิหิภาเว อาทีนวำ กเถสิ.

ภิกษุนอกน้ีฟังคำาน้ันแล้ว ก็ยินดียิ่งในพระศาสนา จึงน่ังขัดสมณบริขารทั้งหลายซ่ึงมลทินจับในเวลาที่หน่ายก่อน ให้หมดมลทิน
ใกล้ขอบสระแห่งหน่ึง.

๑ นี้เป็นสำานวน หมายความว่า ฆ่าตัวตาย.
๒ สี. ม. ยุ. กุลปุตฺโต.
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ตำ สุตฺวา อติโร สาสเน อภิรมติฺวา ปุพฺเพ อนภิรตกาเล มลคฺคหิเต สมณปริกฺขาเร เอกสฺมึ โสณฺฑติีเร นิมฺมเล กโรนฺโต นิสีทิ.

ฝ่ายสหายของภิกษุน้ันน่ังในที่ใกล้น้ันเอง.
สหายโกปิสฺส สนฺติเกเยว นิสินฺโน.

ลำาดับน้ัน ภิกษุน้ันกลา่วกะสหายน้ันอย่างน้ีว่า “ผู้มีอายุ ผมเมื่อสึก ได้ปรารถนาจะถวายบริขารเหล่าน้ีแก่ท่าน.”
อถ นำ โส เอวมาห “อหำ อาวุโส อุปฺปพฺพชนฺโต อิเม ปรกิฺขาเร ตุยฺหำ ทาตกุาโม อโหสึ -อติิ.

สหายน้ันเกดิโลภข้ึนคิดว่า “เราจะต้องการอะไรด้วยภิกษุน้ีผู้ยังบวชหรอืสึกเสีย,  บัดน้ี เราจักยังบริขารทั้งหลายให้ฉิบหาย.”
โส โลภำ อุปฺปาเทตวฺา จินฺเตสิ “อิมินา มยฺหำ ปพฺพชิเตน วา อุปฺปพพฺชิเตน วา โก อตฺโถ, อิทานิ ปริกฺขาเร นาเสสฺสามิ -อติิ.

ตั้งแต่น้ันมา สหายน้ันพูดเป็นต้นว่า “ผู้มีอายุ บัดน้ีจะประโยชน์อะไรดว้ยชีวติของพวกเรา ผู้ซ่ึงมีมือถือกระเบ้ือง 
เที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวในสกุลผู้อื่น? (ทั้ง) ไม่ทำาการสนทนาปราศรัยกะบุตรและภรรยา” ดังน้ีแล้ว 
ก็กลา่วคุณแห่งภาวะของคฤหัสถ์.
โส ตโต ปฏฺฐาย “กินฺทานิ อาวุโส อมฺหากำ ชวีิเตน, เย มยำ กปาลหตฺถา ปรกุเลสุ ปิณฺฑาย จราม, 
ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ อลฺลาปสลฺลาปํ น กโรมาติอาทีนิ วทนฺโต คิหิภาวสฺส คุณำ กเถสิ.

ภิกษุน้ันฟังคำาของสหายน้ันแล้ว ก็กระสันข้ึนอีก คดิวา่ 
“สหายน้ีเมื่อเรากล่าววา่ ‘ผมกระสัน’, ก็กลา่วโทษในภาวะแห่งคฤหัสถ์ก่อน บัดน้ี กลา่วถึงคุณเนืองๆ,  
เหตุอะไรหนอแล?  รูว้่า “เพราะความโลภในสมณบริขารเหล่าน้ี” จึงกลับจิตของตนเสียด้วยตนเองทีเดียว.
โส ตสฺส กถำ สตฺุวา ปุน อุกฺกณฺฐิโต หุตวฺา [จินฺเตสิ] 
“อยำ, มยา ‘อุกฺกณฺฐิโตมฺหีติ วุตฺเต, ปฐมำ คิหิภาเว อาทีนวำ กเถตฺวา อิทานิ อภิณฺหำ คุณำ กเถสิ, กินฺนุ โข การณำ -อิติ จินฺเตนฺโต 
“อิเมสุ สมณปริกฺขาเรสุ โลเภน -อิติ ญตฺวา สยเมว อตตฺโน จติฺตำ นิวตฺเตสิ.

เพราะความที่ภิกษุรูปหน่ึงถูกตนทำาให้กระสันแล้ว ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจ้า 
บัดน้ีความเบ่ือหน่ายจึงเกิดข้ึนแก่ภิกษุน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
เอวมสฺส กสฺสปพทฺุธกาเล เอกสฺส ภิกฺขุโน อุกฺกณฺฐาปิตตตฺา อิทานิ อนภิรติ อุปฺปนฺนา.

ก็สมณธรรมใดอันภิกษุน้ันบำาเพ็ญมา ๒ หมื่นปีครั้งน้ัน,  
สมณธรรมน้ันเกิดเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุน้ัน ในกาลบัดน้ีแล.
โย ปน เตน ตทา วีสตวิสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺโม กโต, สวฺสฺส เอตรหิ อรหตตฺสฺส อุปนิสฺสโย ชาโต -อติิ.

[ชีวิตของผู้ปรารภความเพียรวันเดียว ประเสรฐิ]

ภิกษุเหล่าน้ันฟังเน้ือความน้ีจากสำานักพระผู้มพีระภาคแล้ว จึงทูลถามยิ่งข้ึนวา่ 
“พระเจ้าข้า ได้ยินว่า ภิกษุน้ียืนจดคมมดีโกนที่กา้นคออยู่เทียวบรรลุพระอรหัต,  
พระอรหัตมรรคเกดิข้ึนได้โดยขณะเพียงเท่าน้ันหรือหนอแล?”
อิมมตฺถำ เต ภกิฺขู ภควโต สนฺตกิา สตฺุวา อตฺุตรึ ปุจฺฉึสุ “ภนฺเต อยำ กริ ภกิฺขุ ขุรธารำ คลนาฬิยำ กตฺวา ฐติโก ว อรหตฺตำ ปาปุณิ, 
อุปฺปชฺชติ นุ โข เอตฺตเกน ขเณน อรหตตฺมคฺโค -อติิ.



ธอ. แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๔ หน้า ๑๙๙ • ๑๑. เร่ืองพระสัปปทาสเถระ • [ชีวิตของผู้ปรารภความเพียรวันเดียว ประเสริฐ]

พระศาสดาตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย, 
เมื่อภิกษุผู้ปรารภความเพียร ยกเทา้ข้ึนวางบนพื้น, เมื่อเท้ายังไมท่ันถึงพื้นเลย, พระอรหัตมรรคก็ได้เกิดข้ึน;   
แท้จริง ความเป็นอยู่แม้เพียงชัว่ขณะของท่านผู้ปรารภความเพียร ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี 
ของบุคคลผู้เกียจคร้าน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
“อาม ภกิฺขเว อารทฺธวิริยสฺส ภิกฺขุโน ปาทำ อกฺุขิปิตฺวา, ภูมิยำ ฐเปนฺตสฺส ปาเท ภูมิยำ อปฺปตฺเตเยว, อรหตตฺมคฺโค อุปฺปชฺชติ, 
กุสีตปุคฺคลสฺส หิ วสฺสสตำ ชีวติโต อารทฺธวิริยสฺส ขณมตฺตมฺปิ ชวีิตำ เสยฺโย -อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมำ คาถมาห 

“ก็ผูใ้ดเกียจคร้าน มีความพยายามอันทราม พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียวของท่านผู้ปรารภความเพียรมั่น 
ประเสริฐกว่าชวีิตของผู้น้ัน.”

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย 
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย วริิยำ อารภโต ทฬฺหำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กุสีโต ได้แก่บุคคลผู้ยังเวลาให้ล่วงไปด้วยวติก ๓ มีกามวติกเป็นต้น.
ตตฺถ กุสีโต -อิติ กามวิตกกฺาทีหิ ตีหิ วติกฺเกหิ วตีินามกปุคฺคโล.

บทว่า หีนวีริโย คือไร้ความเพียร.
หีนวีริโย -อิติ นิพฺพริิโย. 

บาทพระคาถาว่า วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ  ความว่า ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง ซ่ึงสามารถยังฌาน ๒ ประการให้เกิด.
วิรยิํ อารภโต ทฬฺหํ -อิติ ทุวธิำ ฌานำ นิพพฺตฺตนสมตฺถำ ถิรำ วริิยำ อารภนฺตสฺส.

คำาที่เหลือ เช่นเดียวกับคำามีในก่อนน่ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

เรื่องพระสัปปทาสเถระ จบ.
สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ.
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๑๒. เรื่องนางปฏาจารา
๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปฏาจาราเถรี ตรัสพระคาถาน้ีวา่ “โย จ วสฺสสตำ ชีเว” เป็นต้น.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปฏาจารำ เถรึ อารพฺภ กเถสิ.

[ความรกัไม่เลือกช้ันช้ันวรรณะ]

ดังได้สดับมา นางปฏาจาราน้ันได้เป็นธดิาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ ๔๐ โกฏใินกรุงสาวัตถี มรีูปงาม.
สา กิร สาวตฺถิยำ จตฺตาฬีสโกฏิวิภวสฺส เสฏฺฐิโน ธีตา อโหสิ อภริูปา.

ในเวลานางมีอายุ ๑๖ ปี มารดาบิดาเมื่อจะรักษา จึงให้นางอยู่บนชั้นปราสาท ๗ ช้ัน.
ตำ โสฬสวสฺสทฺุเทสิกกาเล สตตฺภูมิกปฺปาสาทสฺส อุปริตเล รกฺขนฺตา วาเสสุำ.

ถึงเมื่อเป็นเช่นน้ัน, นางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหน่ึงของตน.
เอวำ สนฺเตปิ, สา เอเกน อตฺตโน จูฬุปฏฺฐาเกน สทธฺึ วิปฺปฏิปชฺชิ.

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของนาง ยกให้แก่ชายหนุ่มคนหน่ึง ในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้ว กำาหนดวันวิวาหะ.
อถสฺสา มาตาปิตโร สมชาตกิกุเล เอกสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุณิตฺวา ววิาหทิวสำ ฐเปสุำ.

เมื่อวันวิวาหะน้ันใกล้เข้ามา, นางจึงพูดกะคนรับใช้ผู้น้ันว่า 
“ได้ยินวา่ มารดาบิดาจักยกฉันให้แก่สกุลโน้น, 
ในกาลที่ฉันไปสู่สกุลผัว  ทา่นแม้ถือบรรณาการเพื่อฉันมาแล้ว ก็จักไม่ได้เข้าไปในที่น้ัน,  
ถ้าท่านมีความรกัในฉัน, ก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหน่ึงในบัดน้ีน่ีแล.”
ตสฺมึ อุปกฺกฏฺเฐ, สา ตำ จูฬุปฏฺฐากำ อาห “มำ กิร อสุกกุลสฺส นาม ทสฺสนฺติ, 
มม ปติกุลำ คตกาเล มม ปณฺณาการำ คเหตฺวา อาคโตปิ ตตฺถ ปเวสนำ น ลภิสฺสสิ, 
สเจ เต มยิ สิเนโห อตฺถิ, อิทาเนว มำ คเหตฺวา เยน วา เตน วา ปลายสฺสุ -อติิ.

คนรับใช้น้ันรับว่า “ดีละ นางผู้เจริญ” แล้วกล่าวว่า 
“ถ้าอย่างน้ัน ฉันจักยืนอยู่ในทีช่ื่อโน้น แห่งประตูเมือง แต่เวลาเช้าตรู่ พรุ่งน้ี, 
หล่อนพึงออกไปดว้ยอุบายอย่างหน่ึงแล้ว มาในที่น้ัน”  ในวันที่ ๒ ก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้.
โส “สาธุ ภทฺเท -อติิ “เตนหิ อหำ เสฺว ปาโตว นครทวฺารสฺส อสุกฏฺฐาเน นาม ฐสฺสามิ, 
ตวฺำ เอเกน อุปาเยน นิกฺขมิตวฺา ตตฺถ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ วตวฺา ทุติยทวิเส สงฺเกตฏฺฐาเน อฏฺฐาสิ.

[นางปฏาจาราหนีไปกับคนรับใช้]

ฝ่ายธิดาเศรษฐีน้ันนุ่งผ้าปอนๆ สยายผม เอารำาทาสรรีะ 
ถือหม้อนำ้า ออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสี ได้ไปยังที่น้ัน แตเ่ช้าตรู่.
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สาปิ ปาโตว กิลิฏฺฐวตฺถำ นิวาเสตฺวา เกเส วกิฺกีรติฺวา กุณฑฺเกน สรรีำ มกเฺขตฺวา กุฏำ อาทาย ทาสีหิ สทฺธึ คจฺฉนฺตี วิย 
ฆรา นิกฺขมิตฺวา ตำ ฐานำ อคมาสิ.

ชายคนรับใช้น้ัน พานางไปไกลแล้ว สำาเรจ็การอาศัยอยูใ่นบ้านแห่งหน่ึง ไถนาในป่าแล้ว ได้นำาฟืนและผักเป็นต้นมา.
โส ตำ อาทาย ทูรำ คนฺตฺวา เอกสฺมึ คาเม นิวาสำ กปฺเปตวฺา อรญฺเญ เขตตฺำ กสติฺวา ทารุปณฺณาทีนิ อาหรติ.

ธดิาเศรษฐีนอกน้ีเอาหม้อนำ้ามาแลว้ ทำากิจมีการตำาข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือตนเอง เสวยผลแห่งความชั่วของตน.
อิตรา กุเฏน อุทกำ อาหรติฺวา สหตฺถา โกฏฺฏนปจนาทีนิ กโรนฺตี อตฺตโน ปาปสฺส ผลำ อนุโภสิ.

ครั้งน้ัน สตัว์เกิดในครรภ์ตั้งข้ึนในท้องของนางแล้ว.
อถสฺสา กจฺุฉิยำ คพฺโภ สณฺฐาสิ.

นางมีครรภ์แก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีวา่ “ใครๆ ผู้อุปการะของเราไม่มีในที่น้ี,  
ธรรมดา มารดาบิดา เป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลาย,  ทา่นจงนำาฉันไปยังสำานักของท่านเถิด, ฉันจักคลอดบุตรในที่น้ัน.”
สา ปริปุณฺณคพฺภา “อิธ เม โกจิ อุปการโก นตฺถิ, มาตาปิตโร นาม ปุตฺเตสุ มุทุหทยา โหนฺติ, 
เตสำ มำ สนฺติกำ เนหิ, ตตฺถ เม คพฺภวุฏฺฐานำ ภวิสฺสติ -อิติ สามิกำ ยาจิ.

สามีน้ันคัดคา้นว่า “นางผู้เจริญ เจ้าพูดอะไร?  มารดาบิดาเจา้เห็นฉันแล้ว พึงทำากรรมกรณ์มีอย่างต่างๆ,  
ฉันไม่อาจไปในที่น้ันได้.”
โส “กึ ภทฺเท กเถสิ, มำ ทิสวฺา ตว มาตาปิตโร ววิิธานิ กมฺมกรณานิ กาเรยฺยุำ, น สกฺกา มยา ตตฺถ คนฺตุำ -อติิ ปฏิกฺขิปิ.

นางแม้อ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ เมื่อไม่ได้ความยินยอม  ในเวลาที่สามีไปป่า จึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาสั่งว่า 
“ถ้าเขามาไม่เห็น จักถามว่า ‘ฉันไปไหน?’  พวกท่านพึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตน” ดังน้ีแล้ว 
ก็ปิดประตูเรือนหลีกไป.
สา ปุนปฺปุนำ ยาจิตวฺาปิ ยาจนำ อลภมานา ตสฺส อรญฺญำ คตกาเล ปฏิวิสฺสเก อามนฺเตตฺวา 
“สเจ โส อาคนฺตวฺา มำ อปสฺสนฺโต ‘กหำ คตาติ ปุจฺฉิสฺสติ มม อตตฺโน กุลฆรำ คตภาวำ อาจกิฺเขยฺยาถ -อติิ วตฺวา 
เคหทวฺารำ ปิทหิตฺวา ปกฺกามิ.

ฝ่ายสามีน้ันมาแล้ว ไม่เห็นภรรยาน้ัน จึงถามคนคุ้นเคย ฟังเรื่องน้ันแล้ว ก็ติดตามไปดว้ยคิดว่า “จกัให้นางกลับ” 
พบนางแล้ว แม้จะอ้อนวอนมีประการตา่งๆ ก็มิอาจให้นางกลับได้.
โสปิ อาคนฺตฺวา ตำ อปสฺสนฺโต ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา “นิวตฺเตสฺสามิ นำ -อิติ อนุพนฺธติฺวา 
ตำ ทิสฺวา นานปฺปการำ ยาจมาโนปิ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขิ.

ทีน้ัน ลมกัมมัชวาตของนางป่ันป่วนแล้วในที่แห่งหน่ึง.
อถสฺสา เอกสฺมึ ฐาเน กมฺมชวาตา จลึสุ.

นางเข้าไปในระหวา่งพุ่มไมพุ้่มหน่ึง พดูว่า “นาย ลมกัมมัชวาตของฉันป่ันป่วนแล้ว”  นอนเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นดิน 
คลอดเด็กโดยยากแล้ว คดิว่า “เราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพือ่ประโยชน์ใด, ประโยชน์น้ันสำาเร็จแล้ว” 
จึงมาสู่เรือนกับด้วยสามี สำาเร็จการอยู่กันอีกเทียว.
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สา เอกำ คจฺฉนฺตรำ ปวิสิตวฺา “สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตา -อิติ วตวฺา ภูมิยำ นิปชฺชิตวฺา สมฺปรวิตตฺมานา กิจฺเฉน ทารกำ วิชายติฺวา
“ยสฺสตฺถายาหำ กุลฆรำ คจฺเฉยฺยำ, โส อตฺโถ นิปฺผนฺโน -อติิ ปุนเทว เตน สทธฺึ เคหำ อาคนฺตฺวา วาสำ กปฺเปสิ.

สมัยอื่น ครรภ์ของนางตั้งข้ึนอีก.
ตสฺสา อปเรน สมเยน ปุน คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

นางเป็นผู้มีครรภ์แก่แล้ว จึงอ้อนวอนสามีโดยนัยก่อนน่ันแล เมื่อไม่ได้ความยินยอม  
จึงอุ้มบุตรด้วยสะเอวหลีกไปอย่างน้ันน่ันแล แม้ถูกสามีน้ันตดิตามพบแล้ว ก็ไม่ปรารถนาจะกลับ.
สา ปริปุณฺณคพฺภา หุตฺวา ปุริมนเยเนว สามิกำ ยาจติฺวา ยาจนำ อลภมานา ปุตฺตำ องฺเกนาทาย ตเถว ปกฺกมิตวฺา 
เตน อนุพนฺธิตฺวา ทิฏฺฐาปิ นิวตตฺิตุำ น อิจฺฉิ.

ครั้งน้ัน, เมื่อชนเหล่าน้ันเดินไปอยู่,  มหาเมฆอันมิใช่ฤดูกาลเกิดข้ึน.
อถ, เตสำ คจฺฉนฺตานำ, มหาอกาลเมโฆ อุทปาทิ.

ท้องฟา้ได้มีทอ่ธารตกลงไม่มีระหว่าง ดังสายฟา้ฟาดแผดเผาอยู่โดยรอบ ดังจะทำาลายลงด้วยเสียงแผดแห่งเมฆ.
สมนฺตา วิชชฺุลตาหิ อาทติฺตำ วิย เมฆตฺถนิเตหิ ภิชชฺมานำ วิย ธาราปาตนิรนฺตรำ นภำ อโหสิ.

ในขณะน้ัน ลมกัมมัชวาตของนางป่ันป่วนแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ ตสฺสา กมฺมชวาตา จลึสุ.

นางเรียกสามีมากลา่วว่า “นายลมกัมมัชวาตของฉันป่ันป่วนแล้ว, ฉันไม่อาจจะทนได้, ทา่นจงรู้สถานที่ฝนไมร่ดฉันเถิด.”
สา สามิกำ อามนเตตวฺา “สามิ กมฺมชวาตา เม จลิตา, น สกฺโกมิ สนฺธาเรตุำ, อโนวสฺสกฏฺฐานำ เม ชานาหิ -อิติ อาห.

สามีน้ันมีมีดอยูใ่นมือ ตรวจดูข้างโน้นข้างน้ี เห็นพุ่มไม้ซ่ึงเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหน่ึง เริ่มจะตัด.
โส หตฺถคตาย วาสิยา อิโต จิโต จ อุปธาเรนฺโต เอกสฺมึ วมฺมกิมตฺถเก ชาตคุมฺพำ ทิสฺวา ฉินฺทิตุำ อารภิ.

ลำาดับน้ัน อสรพิษมพีิษร้ายกาจเลื้อยออกจากจอมปลวก กดัเขา.
อถ นำ วมฺมกิโต นิกฺขมิตฺวา โฆรวิโส อาสีวิโส ฑำสิ.

ในขณะน้ันน่ันแล สรรีะของเขามีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งข้ึนในภายในไหม้อยู่ ล้มลงในที่น้ันน่ันเอง.
ตสฺมึ ขเณเยวสฺส สรรีำ อนฺโต สมุฏฺฐติาหิ อคฺคชิาลาหิ ฑยฺหมานำ วิย นีลวณฺณำ หุตฺวา ตตฺเถว ปติ.

ฝ่ายภรรยานอกน้ีเสวยทุกข์อย่างมหันต์ แม้มองดทูางมาของเขาอยู่ ก็มิได้เห็นเขาเลย จึงคลอดบุตรคนอื่นอีก.
อิตราปิ มหาทกฺุขำ อนฺภวมานา ตสฺส อาคมนำ โอโลเกนฺตีปิ ตำ อทิสฺวาว อปรำปิ ปุตตฺำ วิชายิ.

ทารกทั้ง ๒ ทนกำาลังแห่งลมและฝนไม่ได้ ก็ร้องไห้ลั่น.
เทฺว ทารกา วาตวุฏฺฐิเวคำ อสหมานา มหาวริวำ วิรวนฺติ.

นางเอาทารกแม้ทั้ง ๒ คนน้ันไว้ทีร่ะหว่างอทุร ยืนเท้าแผ่นดิน ด้วยเข่าและมือทั้ง ๒ ให้ราตรีลว่งไปแล้ว.
สา อุโภปิ เต อุทรนฺตเร กตฺวา ทวฺีหิ ชนฺนุเกหิ เจว หตฺเถหิ จ ภูมิยำ อุปฺปีเฬตฺวา ฐติาว รตฺตึ วตีินาเมสิ.

สรรีะทั้งสิ้นได้เป็นดังสใีบไม้เหลือง เหมือนไม่มีโลหิต.
สกลสรรีำ นิลฺโลหิตำ วิย ปณฺฑุปลาสวณฺณำ อโหสิ.
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เม่ืออรุณข้ึน, นางอุ้มบุตรคนหน่ึงซ่ึงมีสีดังช้ินเน้ือด้วยสะเอว  จูงบุตรนอกน้ีด้วยน้ิวมือกล่าวว่า “มาเถิด พ่อ, บิดาเจ้าไปโดยทางน้ี” 
ดังน้ีแล้ว  ก็เดินไปตามทางที่สามีไป  เห็นสามีน้ันล้มตายบนจอมปลวก มีสีเขียว ตัวกระดา้ง ร้องไห้รำาพันวา่  
“เพราะอาศัยเรา สามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยว” ดังน้ีแล้วก็เดินไป.
สา, อุฏฺฐิเต อรุเณ, มำสเปสิวณฺณำ เอกำ ปุตฺตำ องฺเกนาทาย อิตรำ๑ องฺคุลิยา คเหตวฺา “เอหิ ตาต, ปิตา เต อิโต คโต -อติิ วตฺวา 
สามิกสฺส คตมคฺเคน คจฺฉนฺตี ตำ วมฺมิกมตฺถเก กาลำ กตวฺา ปตติำ นีลวณฺณำ ถทฺธสรีรำ ทิสฺวา 
“มำ นิสฺสาย มม สามิโก ปนฺเถ มโต -อิติ โรทนฺตี ปริเทวนฺตี ปายาสิ.

นางเห็นแม่นำ้าอจริวดี เต็มเป่ียมดว้ยนำ้ามีประมาณเพียงหัวเข่า๒ มีประมาณเพียงนม เพราะฝนตกตลอดคืนยันรุ่ง 
ไม่อาจลงนำ้าพร้อมดว้ยทารก ๒ คนได้ เพราะตนมีความรู้อ่อน จึงพกับุตรคนใหญ่ไวท้ี่ฝั่งน้ี อุ้มบุตรคนเล็กนอกน้ีไปฝั่งโน้น 
ลาดกิ่งไม้ไวใ้ห้บุตรนอนแล้ว คิดว่า “จักไปที่อยู่ของบุตรนอกน้ี” ไม่อาจละบุตรอ่อนได้ กลับแลดูแล้วๆ เล่าๆ เดินไป.
สา สกลรตฺตึ เทเวน วุฏฺฐตฺตา อจริวตึ นทึ ชานุปฺปมาณถนปฺปมาเณน อุทเกน สมฺปริปุณฺณำ ทิสวฺา 
อตตฺโน มนฺทพทฺุธิตาย ทวฺีหิ ทารเกหิ สทฺธึ อุทกำ โอตริตุำ อวิสหนฺตี เชฏฺฐปุตฺตำ โอริมตีเร ฐเปตฺวา อติรำ อาทาย ปรตรีำ คนฺตฺวา 
สาขาภงฺคำ อตฺถริตวฺา นิปชฺชาเปตวฺา “อติรสฺส สนฺติกำ คมิสฺสามิ -อติิ พาลปุตฺตกำ ปหาตุำ อสกฺโกนฺตี 
ปุนปฺปุนำ นิวตฺตติฺวา โอโลกยมานา ปายาสิ. 

ครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่นำ้า เหยี่ยวตัวหน่ึงเห็นเด็กน้ัน จึงโฉบลงมาจากอากาศ ด้วยสำาคัญวา่ “เป็นชิ้นเน้ือ.”
อถสฺสา นทีมชฺฌำ คตกาเล เอโก เสโน ตำ กุมารำ ทิสฺวา “มำสเปสิ -อิติ สญฺญาย อากาสโต ภสฺสิ.  

นางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุตร จึงยกมือทั้ง ๒ ข้ึนร้องเสียงดัง ๓ ครั้งวา่ “สู สู”.
สา ตำ ปุตตฺสฺสตฺถาย ภสฺสนฺตำ ทิสวฺา อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตวฺา “สูสู -อติิ ติกฺขตฺตุำ มหาสทฺทำ นิจฺฉาเรสิ.  

เหยี่ยวไม่ได้ยินเสียงน้ันเลย เพราะไกลกัน จึงเฉ่ียวเด็กบินข้ึนสู่เวหาสไปแล้ว.
เสโน ทูรภาเวน ตำ อสฺสุตวฺาว กุมารำ คเหตวฺา เวหาสำ อุปฺปติตวฺา คโต.  

แม้บุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งน้ี เห็นมารดายกมือทั้ง ๒ ข้ึน ร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่นำ้า จึงกระโดดลงในแม่นำ้าโดยเร็วด้วยสำาคัญว่า 
“มารดาเรียกเรา.”
โอริมตีเร ฐติปุตฺโตปิ มาตรำ นทีมชฺเฌ อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตฺวา มหาสทฺทำ นิจฺฉารยมานำ ทิสวฺา “มำ ปกฺโกสติ -อติิ 
เวเคน อุทเก ปติ.  

เหยี่ยวเฉ่ียวบุตรอ่อนของนางไป.  บุตรคนโตถูกนำ้าพัดไป ด้วยประการฉะน้ี.
อิติสฺสา พาลปุตฺตกำ เสโน หริ.   เชฏฺฐปุตฺโต อุทเกน วฬฺุโห.

[นางทราบข่าวว่ามารดาบิดาตายอีก]

นางเดินร้องไห้รำาพันว่า “บุตรของเราคนหน่ึงถูกเหยี่ยวเฉ่ียวไป, ตนหน่ึงถูกนำ้าพดัไป,  สามีก็ตายในเสียในที่เปลี่ยว,” 
พบบุรุษผู้หน่ึงเดินมาจากกรุงสาวัตถี จึงถามว่า “พ่อ ท่านอยู่ที่ไหน?”

๑ สี. ยุ. เอกำ.
๒ ฉบับสีหล ชานุปฺปมาณ ไม่มี.
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สา “เอโก เม ปุตฺโต เสเนน คหิโต, เอโก อุทเกน วฬฺุโห, ปนฺเถ ปติ มโต -อติิ โรทนฺตี ปริเทวนฺตี คจฺฉมานา 
สาวตฺถิโต อาคจฺฉนฺตำ เอกำ ปุริสำ ทิสวฺา ปุจฺฉิ “กตฺถ วาสิโกสิ ตาต -อิติ.

บุรุษ. ฉันอยู่ในกรุงสาวตัถี แม่.
“สาวตฺถีวาสิโกมฺหิ อมฺม -อิติ.  

ธดิาเศรษฐี. ตระกูลชือ่โน้นเห็นปานน้ี ใกล้ถนนโน้น ในกรุงสาวัตถี มีอยู่,  ทราบไหม? พ่อ.
“สาวตฺถีนคเร อสุกวีถียำ เอวรูปํ อสุกำ นาม กุลำ อตฺถิ, ชานาสิ ตาต -อิติ.

บุรุษ. ฉันทราบ แม่, แต่อย่าถามถึงตระกูลน้ันเลย; ถ้าทา่นรู้จกัตระกูลอื่น, กจ็งถามเถิด.
“ชานามิ อมฺม, ตำ ปน มา ปุจฺฉิ,  สเจ อญฺญำ ชานาสิ, ปุจฺฉ -อติิ.

ธดิาเศรษฐี. กรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มี, ฉันถามถึงตระกูลน้ันเท่าน้ันแหละ พ่อ.
“อญฺเญน เม กมฺมำ นตฺถิ, ตเทว ปุจฺฉามิ ตาต -อิติ 

บุรุษ. แม่ ฉันบอกก็ไม่ควร.
“อมฺม อาจิกฺขิตุำ น ยุตฺตำ -อติิ.

ธดิาเศรษฐี. บอกฉันเถิด พ่อ.
“วเทหิ เม ตาต -อิติ

บุรุษ. วันน้ี แม่เห็นฝนตกคืนยันรุ่งไหม?
“อชฺช เต สพพฺรตฺตึ เทโว วสฺสนฺโต ทิฏฺโฐ -อิติ. *

ธดิาเศรษฐี. ฉันเห็น พ่อ, ฝนน้ันตกคืนยังรุ่งเพื่อฉันเท่าน้ัน ไม่ตกเพื่อคนอื่น,  
แต่ฉันจักบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแก่ท่านภายหลัง,  โปรดบอกความเป็นไปในเรือนเศรษฐีน้ันแก่ฉันก่อน.

“ทิฏฺโฐ เม ตาต, มยฺหเมว โส สพฺพรตตฺึ วุฏฺโฐ, น อญฺญสฺส, มยฺหำ วุฏฺฐการณำ ปน เต ปจฺฉา กเถสฺสามิ, 
เอตสฺมึ ตาว เม เสฏฺฐิเคเห ปวตฺตึ กเถหิ -อติิ.

บุรุษ. แม่ วันน้ี ในกลางคืน เรือนล้มทับคนแม้ทั้ง ๓ คือ “เศรษฐี ภรรยาเศรษฐี และบุตรเศรษฐี”,  
คนทั้ง ๓ น้ันถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกัน, 
แม่เอ๋ย ควันน่ันยังปรากฏอยู่.

“อมฺม อชฺช รตฺตึ ‘เสฏฺฐิญฺจ เสฏฺฐิภริยญฺจ เสฏฺฐิปุตฺตญจฺ -อติิ ตโยปิ ชเน อวตฺถรมานำ เคหำ ปติ, 
เต เอกจติกาย ฌายนฺติ, เอส ธูโม ปญฺญายติ อมฺม -อติิ.

ในขณะน้ัน นางไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซ่ึงได้หลุดลง ถึงความเป็นคนวกิลจรติยืนตะลึงอยู่ ร้องไห้รำาพันบ่นเพ้อเซซวนไปว่า
“บุตร ๒ คน ตายเสียแล้ว,  สามีของเรา กต็ายเสียที่ทางเปลี่ยว, 
มารดาบิดาและพีช่าย ก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกัน.”

สา ตสฺมึ ขเณ นิวตฺถวตฺถำ ปตมานำ น สญฺชานนฺตี อุมฺมตตฺิกภาวำ ปตวฺา ยถาฐติา ว โรทนฺตี ปริเทวนฺตี 

“อุโภ ปุตฺตา กาลกตา ปนฺเถ มยฺหำ ปตี มโต
มาตา ปิตา จ ภาตา จ เอกจิตกมฺหิ ฑยฺหเร -อติิ
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วิลปนฺตี ปรพิฺภมิ.

คนทั้งหลายเห็นนางแล้ว เข้าใจว่า “หญิงบ้าๆ” จึงถือเอาหยากเยื่อ กอบฝุ่น โปรยลงบนศีรษะ ขวา้งด้วยก้อนดิน.
มนุสฺสา ตำ ทิสวฺา “อุมฺมตฺตกิา อุมฺมตฺตกิา -อิติ กจวรำ คเหตวฺา ปํสุำ คเหตฺวา มตฺถเก โอกิรนฺตา เลฑฺฑูหิ ปหรนฺติ.

พระศาสดาทรงน่ังแสดงธรรมอยู่ในทา่มกลางบริษัท ๔ ในพระเชตวันมหาวิหาร 
ได้ทรงเห็นนางผู้บำาเพ็ญบารมีมาแสนกัป สมบูรณ์ด้วยอภินิหาร เดินมาอยู่.
สตฺถา เชตวนมหาวิหาเร จตุปริสมชฺเฌ นิสีทติฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต ตำ อาคจฺฉมานำ อทฺทส 
กปฺปสตสหสฺสำ ปูรติปารมึ อภินีหารสมฺปนฺนำ.

[นางได้ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อน]

ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมุตตระ  นางปฏาจาราน้ัน เห็นพระเถรีผู้ทรงวินัยรูปหน่ึง 
อันพระปทุมุตตรศาสดาทรงตั้งไว้ในตำาแหน่งเอตทัคคะ ดังท้าวสักกะจับทีแ่ขน ต้ังไวใ้นสวนนันทวัน  
จึงทำาคุณความดีแล้ว ตั้งความปรารถนาไวว้่า 
“แม้หม่อมฉัน พึงได้ตำาแหน่งเลิศกวา่พระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายในสำานักพระพุทธเจ้าเช่นกับด้วยพระองค์”.  
สา กิร ปทุมุตฺตรพุทธฺกาเล ปทุมุตตฺรสตฺถารา เอกำ วินยธรตฺเถรึ พาหาย คเหตฺวา นนฺทนวเน วิย เอตทคฺเค ฐปิยมานำ ทิสวฺา 
“อหำปิ ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สนฺติเก วินยธรตฺเถรีนำ อคฺคฏฺฐานำ ลเภยฺยำ -อิติ อธิการำ กตวฺา ปตฺถนำ ฐเปสิ.

พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นอนาคตังสญาณไป ก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสำาเร็จ จึงทรงพยากรณว์่า 
“ในอนาคตกาล หญิงผู้น้ีจักเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลาย โดยนามปฏาจารา ในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้า.”
ปทุมุตฺตรพุทฺโธ อนาคตำสญาณำ ปตฺถริตวฺา ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาวำ ญตวฺา 
“อนาคเต โคตมพุทฺธสฺส นาม สาสเน อยำ ปฏาจารานาเมน วินยธรตฺเถรีนำ อคฺคา ภวิสฺสติ -อิติ พฺยากาสิ.

พระศาสดา ทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างน้ัน ผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหาร กำาลังเดินมาจากที่ไกลเทียว ทรงดำาริวา่
“เว้นเราเสีย ผู้อื่นชื่อวา่สามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้น้ีได้ ไม่มี”  จึงได้ทรงทำานางโดยประการที่นางจะบ่ายหน้ามาสู่วิหาร
เดินมา.
ตำ เอวำ ปตฺถิตปฺปตฺถนำ อภินีหารสมฺปนฺนำ สตฺถา ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา 
“อิมิสฺสา มำ ฐเปตฺวา อญฺโญ อวสฺสโย ภวิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ -อติิ จินฺเตตฺวา ตำ ยถา วิหาราภิมุขี๑ อาคจฺฉติ เอวมกาสิ.

บริษัทเห็นนางแล้ว จึงกล่าววา่ “ทา่นทั้งหลาย อยา่ให้หญิงบ้าน้ีมาที่น้ีเลย.”
ปริสา ตำ ทิสฺวา “อิมิสฺสาว อุมฺมตตฺิกาย อิโต อาคนฺตุำ มา ททติฺถ -อติิ อาห.

พระศาสดาตรัสวา่ “พวกทา่นจงหลีกไป, อย่าห้ามเธอ” ในเวลานางมาใกล้ จึงตรัสวา่ “จงกลับได้สติเถิด น้องหญิง.”
สตฺถา “อเปถ, มา นำ นิวารยติฺถ -อติิ วตฺวา อวิทูรฏฺฐานำ อาคตกาเล “สตึ ปฏิลภ ภคินิ -อติิ อาห.

นางกลับได้สติด้วยพุทธานุภาพในขณะน้ันเอง.
สา ตำขณญฺเญว พทฺุธานุภาเวน สตึ ปฏิลภิ.

ในเวลาน้ัน นางกำาหนดความที่ผา้นุ่งหลุดได้แล้ว ให้เกิดหิริโอตตัปปะข้ึน จึงน่ังกระโหย่ง.

๑ วิหาราภิมุขินี -อิติ ภวิตพพฺำ.  ญ. ว.
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ตสฺมึ กาเล นิวตฺถวตฺถสฺส ปติตภาวำ สลฺลกฺเขตวฺา หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาเปตวฺา อุกฺกุฏิกำ นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน บุรุษผู้หน่ึงจึงโยนผ้าห่มไปให้นาง.
อถสฺสา เอโก ปุรโิส อุตตฺรสาฏกำ ขิปิ.

นางนุ่งผ้าน้ันแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แทบพระบาททั้ง ๒ ซ่ึงมีวรรณะดังทองคำาแล้ว 
ทูลวา่ “ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า,  เพราะวา่เหยี่ยวเฉ่ียวบุตรคนหน่ึงของหม่อมฉัน,  
คนหน่ึงถูกนำ้าพัดไป,  สามตีายที่ทางเปลี่ยว,  มารดาบิดาและพีช่ายถูกเรือนทับ  เขาเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกัน.”
สา ตำ นิวาเสตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา สุวณณฺวณฺเณสุ ปาเทสุ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตวฺา 
“ภนฺเต อวสฺสโย เม โหถ, เอกำ หิ เม ปุตฺตำ เสโน คณฺหิ, เอโก อุทเกน วุฬฺโห, ปนฺเถ ปติ มโต, 
มาตาปิตโร เจว ภาตา จ เคเหน อวตฺถฏา เอกจติกาย ฌายนฺติ -อติิ.

พระศาสดาทรงสดับคำาของนาง จึงตรัสว่า 
“อย่าคดิเลย ปฏาจารา, เธอมาสู่สำานักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพำานักอาศัยของเธอได้แล้ว;  
เหมือนอย่างว่า บัดน้ี บุตรคนหน่ึงของเธอถูกเหยี่ยวเฉ่ียวไป, คนหน่ึงถูกนำ้าพดัไป, สามตีายแล้วที่ทางเปลี่ยว, 
มารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับ ฉันใด:  
นำ้าตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารน้ี ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตาย ยังมากกว่านำ้าแห่งมหาสมุทรทั้ง ๔ ฉันน้ัน
เหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา “ปฏาจาเร มา จินฺตยิ, ตว ตาณำ สรณำ อวสฺสโย ภวิตุำ สมตฺถสฺเสว สนฺติกำ อาคตาสิ, 
ยถา หิ ตว อทิานิ เอโก ปุตฺโต เสเนน คหิโต, เอโก อุทเกน วฬฺุโห, ปนฺเถ ปติ มโต, มาตาปิตโร เจว ภาตา จ เคเหน อวตฺถฏา, 
เอวเมว อิมสฺมึ สำสาเร ปุตตฺาทีนำ มตกาเลเยว ตว โรทนฺติยา ปคฺฆรติอสฺสุ จตุนฺนำ มหาสมุทฺทานำ อุทกโต พหุตรำ -อิติ วตวฺา 
อิมำ คาถมาห

“นำ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ มีประมาณน้อย,  
นำ้าตาคนผู้อันทกุข์ถูกต้องแล้ว เศร้าโศก ไม่ใช่น้อย มากกว่านำ้าในมหาสมุทรน้ัน;
เหตุไร เธอจึงประมาทอยู่เล่า? แม่”

“จตูสุ สมุทฺเทสุ ชลำ ปรติฺตกำ 
ตโต พหุำ อสฺสุชลำ อนปฺปกำ 
ทุกฺเขน ผุฏฺฐสฺส นรสฺส โสจโต 
กึการณา อมฺม ตุวำ ปมชฺชสิ -อิติ.

เมื่อพระศาสดาตรัสอนมตัคคปริยายอยูอ่ย่างน้ัน, ความโศกในสรรีะของนาง ได้ถึงความเบาบางแล้ว.
เอวำ สตฺถริ อนมตคฺคปริยายำ กเถนฺเต, ตสฺสา สรีเร โสโก ตนุตตฺมคมาสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทราบนามผู้มีความโศกเบาบางแล้ว ทรงเตือนอีก แล้วตรัสว่า 
“ปฏาจารา ข้ึนชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไมอ่าจเพื่อเป็นที่ต้านทาน เป็นที่พึ่ง หรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้;  
เพราะฉะน้ัน บุตรเป็นต้นเหล่าน้ันถึงมีอยู่ ก็ชื่อว่าย่อมไม่มทีีเดียว,  
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ส่วนบัณฑิตชำาระศีลแล้ว ควรชำาระทางที่ยังสัตวใ์ห้ถึงนิพพานของตนเท่าน้ัน” 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ นำ ตนุภตูโสกำ ญตฺวา ปุน สตฺถา อามนฺเตตวฺา 
“ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตาณำ วา สรณำ วา เลนำ วา ภวติุำ น สกฺโกนฺติ, 
ตสฺมา วชิฺชมานาปิ เต น สนฺติเยว, ปณฺฑิเตน ปน สีลำ วิโสเธตฺวา อตตฺโน นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตวฺา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ 

“บุตรทั้งหลาย ไม่มีเพื่อต้านทาน, บิดาก็ไม่มี ถึงพวกพ้องก็ไม่มี,  
เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำาแล้ว ความตา้นทานในญาติทั้งหลาย ย่อมไม่มี; 
บัณฑิตทราบอำานาจประโยชน์น้ันแล้ว สำารวมในศีล 
พึงชำาระทางไปพระนิพพาน โดยเร็วทีเดียว.”

“น สนฺติ ปุตตฺา ตาณาย น ปิตา นปิ พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา 
เอตมตฺถวสำ ญตฺวา ปณฺฑิโต สีลสำวุโต 
นิพพฺานคมนำ มคฺคำ ขิปฺปเมว วิโสธเย -อิติ. 

ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราเผากิเลสมีประมาณเทา่ฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้ว ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน ปฏาจารา มหาปฐวิยำ ปํสุปริมาเณ กิเลเส ฌาเปตฺวา โสตาปตตฺิผเล ปติฏฺฐหิ.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

[นางปฏาจาราทูลขอบวช]

ฝ่ายนางปฏาจาราน้ันเป็นพระโสดาบันแล้ว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา. 
สา ปน โสตาปนฺนา หุตวฺา สตฺถารำ ปพฺพชชฺำ ยาจิ.

พระศาสดาทรงส่งนางไปยังสำานักของพวกภิกษุณี ให้บรรพชาแล้ว.
สตฺถา ตำ ภกิฺขุนีนำ สนฺตกิำ ปหิณิตฺวา ปพฺพชาเปสิ.

นางได้อุปสมบทแล้ว ปรากฏชื่อวา่ “ปฏาจารา” เพราะนางกลับความประพฤติได้.๑ 
สา ลทฺธูปสมฺปทา ปฏิตาจารตฺตา๒ “ปฏาจาราเตฺวว ปญฺญายิ.

วันหน่ึง นางกำาลังเอาหม้อตักนำ้าลา้งเท้า เทนำ้าลง.
สา เอกทิวสำ กุเฏน อทุกำ อาทาย ปาเท โธวนฺตี อทุกำ อาสิญฺจิ.

นำ้าน้ันไหลไปหน่อยหน่ึงแล้วก็ขาด.
ตำ โถกำ คนฺตวฺา ปจฺฉิชฺชิ.

๑ บาลีว่า เพราะมีความประพฤติเว้นจากผืนผ้า ดังนี้ก็มี.
๒ ปฏิวิรหิตาจารตฺตา -อิติปิ ปาโฐ.  ญ. ว.
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ครั้งที่ ๒ นำ้าที่นางเทลง ได้ไหลไปกวา่น้ัน.
ทุติยวาเร อาสิตตฺำ ตโต ทูรตรำ อคมาสิ.

ครั้งที่ ๓ นำ้าที่เทลง ได้ไหลไปไกลแม้กวา่น้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
ตติยวาเร อาสติฺตำ ตโตปิ ทูรตรำ -อิติ.

นางถือเอานำ้าน้ันน่ันแลเป็นอารมณ์ กำาหนดวัยท้ัง ๓ แล้ว คิดว่า 
“สัตว์เหล่าน้ี ตายเสียในปฐมวัยก็มี เหมือนนำ้าท่ีเราเทลงคร้ังแรก,  
ตายเสียในมัชฌิมวัยก็มี เหมือนนำ้าที่เราเทลงครั้งที่ ๒ ไหลไปกว่าน้ัน,  
ตายเสียในปัจฉิมวัยก็มี เหมือนนำ้าที่เราเทลงครั้งที่ ๓ ไหลไปไกลแม้กว่าน้ัน.”
สา ตเทว อารมฺมณำ คเหตฺวา ตโย วเย ปริจฺฉินฺทิตวฺา 
“มยา ปฐมำ อาสิตตฺำ อทุกำ วิย อิเม สตตฺา ปฐมวเยปิ มรนฺติ, 
ตโต ทรูตรำ คตำ ทตุิยวาเร อาสติฺตำ อุทกำ วิย มชฺฌิมวเยปิ มรนฺติ, 
ตโตปิ ทูรตรำ คตำ ตติยวาเร อาสิตตฺำ อทุกำ วิย ปจฺฉิมวเยปิ มรนฺติเยว -อิติ จินฺเตสิ.

พระศาสดาประทับในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไป เป็นดังประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนาง ตรัสว่า 
“ปฏาจารา ข้อน่ันอย่างน้ัน,  
ดว้ยว่า ความเป็นอยู่วันเดียวกด็ี ขณะเดียวกด็ี ของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์เหล่าน้ัน 
ประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่เห็นความเกดิข้ึนและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ก็ผูใ้ด ไม่เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมอยู่ พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อม ประเสริฐกว่า
ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโน ว โอภาสำ ผริตวฺา ตสฺสา สมฺมุเข ฐตวฺา กเถนฺโต วิย 
“เอวเมตำ ปฏาจาเร, ปญฺจนฺนำ หิ ขนฺธานำ อุทยพพฺยำ อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสตำ ชีวติโต 
เตสำ อุทยพฺพยำ ปสฺสนฺตสฺส เอกาหำปิ เอกกฺขณำปิ ชวีิตำ เสยฺโย -อติิ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อุทยพพฺยำ
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพยำ -อติิ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อปสฺสํ อุทยพฺพยํ  ความวา่ 
ไม่เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมอยู่ ดว้ยลักษณะ ๒๕ แห่งปัญจขันธ์.
ตตฺถ อปสฺสํ อุทยพฺพยํ -อติิ ปญฺจนฺนำ ขนฺธานำ ปญฺจวีสติยา ลกฺขเณหิ อทุยญฺจ วยญฺจ อปสฺสนฺโต.

บาทพระคาถาว่า ปสฺสโต อุทยพฺพยํ  ความวา่ 
ความเป็นอยู่แม้วันเดียว ของผู้เห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมแห่งปัญจขันธ์เหล่าน้ัน 
ประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ของบุคคลนอกน้ี.
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ปสฺสโต อุทยพฺพยํ -อิติ เตสำ อุทยญจฺ วยญจฺ ปสฺสนฺตสฺส อติรสฺส ชีวติโต เอกาหำปิ ชีวิตำ เสยฺโย -อติิ.

ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราบรรลุพระอรหัตพรอ้มด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปฏาจารา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณิ -อติิ.

เรื่องนางปฏาจารา จบ.
ปฏาจาราวตฺถุ.
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๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี
๑๓. กิสาโคตมวีตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ วสฺสสตำ ชีเว” เป็นต้น.
“โย จ วสฺสสตำ ชีเว -อติิ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.

[ทรัพย์ของเศรษฐกีลายเป็นถ่าน]

ได้ยินวา่ทรพัย์ ๔๐ โกฏิ ในเรือนของเศรษฐีคนหน่ึง ในกรุงสาวัตถี ได้กลายเป็นถ่านหมดตั้งอยู่.
สาวตฺถิยำ กิเรกสฺส เสฏฺฐิสฺส เคเห จตฺตาฬีสโกฏธินำ องฺคารา เอว หุตวฺา อฏฺฐาสิ.

เศรษฐีเห็นเหตุน้ัน เกดิความเศร้าโศก จึงห้ามอาหารเสีย นอนอยู่บนเตียงน้อย.
เสฏฺฐี ตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนโสโก อาหารำ ปฏิกฺขิปิตวฺา มญฺจเก นิปชฺชิ.

สหายผู้หน่ึงของเศรษฐีน้ันไปเรือนถามว่า “เหตุไร จึงเศร้าโศกเล่า? เพ่ือน” ฟังความเป็นไปน้ันแล้ว กล่าวว่า 
“อย่าเศร้าโศกเลย เพื่อน,  ฉันทราบอุบายอยา่งหน่ึง, จงทำาอุบายน้ันเถิด.”
ตสฺเสโก สหายโก เคหำ คนฺตวฺา “สมฺม กสฺมา โสจสิ -อติิ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตตฺึ สตฺุวา 
“สมฺม มา โสจิ, อหำ เอกำ อุปายำ ชานามิ, ตำ กโรหิ -อิติ.

เศรษฐี. ทำาอย่างไรเล่า? เพื่อน.
“กึ กโรมิ สมฺม -อติิ.

สหาย. เพื่อนทา่นจงปูเสื่อลำาแพนทีต่ลาดของตน ทำาถ่านให้เป็นกองไว้ จงน่ังเหมือนจะขาย,  
บรรดามนุษย์ที่มาแล้วๆ  
คนเหล่าใดพูดอยา่งน้ีว่า ‘ชนที่เหลือ ขายผา้ นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น ส่วนท่านน่ังขายถ่าน,’ 
ทา่นพึงพูดกับคนเหล่าน้ันวา่ ‘เราไม่ขายของๆ ตน จักทำาอะไร?’  
สว่นผู้ใดพูดกับท่านอยา่งน้ีว่า ‘ชนที่เหลือ ขายผ้า นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น,  
สว่นท่านน่ังขายเงินและทอง,’ ท่านพึงพดูกะผู้น้ันว่า ‘เงินและทองที่ไหน?’  
ก็เมื่อเขาพูดว่า ‘น้ี,’ ท่านพึงพดูว่า ‘จงนำาเงินทองน้ันมาก่อน’ แล้วรับด้วยมอืทั้ง ๒,  
ของที่เขาให้ในมือของท่านอยา่งน้ัน จักกลายเป็นเงินและทอง; 
ก็ผู้น้ัน ถ้าเป็นหญิงรุ่นสาว, ท่านจงนำานางมาเพื่อบุตรในเรือนของท่าน มอบทรพัย์ ๔๐ โกฏใิห้นาง 
พึงใช้สอยเงินทองที่นางให้,   
ถ้าเป็นเด็กชาย, ทา่นพึงให้ธดิาผู้เจริญวัยแล้วในเรือนของท่านแกเ่ขา แล้วมอบทรพัย์ ๔๐ โกฏิให้แก่เขา 
ใช้สอยทรพัย์ที่เขาให้.

“สมฺม อตตฺโน อาปเณ กิลญฺชำ ปตฺถริตวฺา องฺคาเร ราสึ กตฺวา วกิฺกีณนฺโต วิย นิสีท, 
อาคตาคเตสุ มนุสฺเสสุ  เย เอวำ วทนฺติ ‘เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณติาทีนิ วิกฺกณีนฺติ, ตฺวำ ปน องฺคาเร วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ 
เต วเทยฺยาสิ ‘อตฺตโน สนฺตกำ อวิกกฺีณนฺโต กึ กริสฺสามตีิ, 
โย ปน ตำ เอวำ วเทติ ‘เสสชนา วตฺถ เตลมธุผาณิตาทีนิ วิกกฺีณนฺติ, ตวฺำ ปน หิรญฺญสุวณณฺำ วกิฺกีณนฺโต นิสินฺโนสีติ 
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ตำ วเทยฺยาสิ ‘กหำ หิรญฺญสุวณฺณนฺติ, ‘อิทนฺติ จ วตฺุเต, ‘อาหร ตาว นนฺติ หตฺเถหิ ปฏิจฺเฉยฺยาสิ, 
เอวำ ทินฺนำ ตว หตฺเถ หิรญฺญสวุณฺณำ ภวิสฺสติ, 
สา ปน สเจ กุมาริกา โหติ, ตว เคเห ปุตฺตสฺส นำ อาหริตวฺา๑ จตฺตาฬีสโกฏธินำ ตสฺสา นิยฺยาเทตฺวา ตาย ทินฺนกำ วลญฺเชยฺยาสิ, 
สเจ กุมาโร โหติ ตว เคเห วยปฺปตฺตำ ธีตรำ ตสฺส ทตฺวา จตฺตาฬีสโกฏิธนำ ตสฺส นิยฺยาเทตฺวา เตน ทินฺนกำ วลญเฺชยฺยาสิ -อติิ.

เศรษฐีน้ันกล่าวว่า “อุบายดี” จึงทำาถ่านให้เป็นกองไว้ในรา้นค้าตลาดของตน น่ังทำาเหมือนจะขาย.
โส “ภทฺทโก อุปาโย -อติิ อตฺตโน อาปเณ องคฺาเร ราสึ กตวฺา วิกกฺีณนฺโต วิย นิสีทิ.

คนเหล่าใดพดูกะเศรษฐีน้ันอย่างน้ีวา่ “ชนที่เหลือทั้งหลาย ขายผา้ นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น, ท่านน่ังขายถ่าน” 
ก็ให้คำาตอบแก่คนเหล่าน้ันว่า “ฉันไม่ขายของๆ ตน จักทำาอย่างไร?”
เย นำ เอวมาหำสุ “เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ วกิฺกีณนฺติ, ตวฺำ องฺคาเร วกิฺกีณนฺโต นิสินฺโนสิ -อติิ 
เตสำ “อตตฺโน สนฺตกำ อวิกฺกีณนฺโต กึ กริสฺสามิ -อิติ ปฏิวจนำ อทาสิ.

[ถ่านกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิม]

ครั้งน้ัน หญิงรุ่นสาวคนหน่ึงชื่อโคตมี ปรากฏชื่อวา่ “กิสาโคตมี” เพราะนางมีสรีระแบบบาง เป็นธิดาของตระกูลเก่าแก่ 
ไปยังประตูตลาด ด้วยกจิอย่างหน่ึงของตน เห็นเศรษฐีน้ัน จึงกลา่วอยา่งน้ีว่า 
“พ่อ ชนที่เหลือ ขายผ้า นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น, ทำาไมท่านจึงน่ังขายเงินและทอง?”
อเถกา โคตมี นาม กุมาริกา กิสสรีรตาย “กิสาโคตมี -อติิ ปญฺญายมานา ปริชิณณฺกุลสฺส ธีตา 
อตตฺโน เอเกน กิจฺเจน อาปณทฺวารำ คตา ตำ เสฏฺฐึ ทิสฺวา เอวมาห 
“กึ ตาต เสสชนา วตฺถเตลมธุผาณิตาทีนิ วีกกฺีณนฺติ, ตวฺำ หิรญฺญสวุณฺณำ วิกฺกีณนฺโต นิสินฺโนสิ -อติิ.

เศรษฐี. เงินทองที่ไหน? แม่.
“กหำ อมฺม หิรญฺญสุวณฺณำ -อติิ.

นางโคตมี. ทา่นน่ังจับเงินทองน้ันเอง มใิช่หรือ?
“นนุ ตฺวำ ตเทว คเหตฺวา นิสินฺโนสิ -อติิ.

เศรษฐี. จงนำาเงินทองน้ันมาก่อน แม่.
“อาหร ตาว ตำ อมฺม -อติิ.

นางกอบเต็มมือแล้ว วางไว้ในมือของเศรษฐีน้ัน.
สา หตฺถปูรำ คเหตวฺา ตสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.

ถ่านน้ันได้กลายเป็นเงินและทองทั้งน้ัน.
ตำ หิรญฺญสุวณฺณเมว อโหสิ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีถามนางว่า “แม่ เรือนเจ้าอยู่ไหน”, เมื่อนางตอบว่า “ชื่อโน้นจ้ะ”, รู้ความที่นางยังไม่มีสามีแลว้ 
จึงเก็บทรัพย์ นำานางมาเพื่อบุตรของตน ให้รับทรพัย์ ๔๐ โกฏิไว้.

๑ อาเนตฺวา -อิติ ภวิตพพฺำ.
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อถ นำ เสฏฺฐี “กตรนฺเต อมฺม เคหำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อสุกนฺนาม -อติิ วุตฺเต, ตสฺสา อสฺสามิกภาวำ ญตฺวา 
ธนำ ปฏิสาเมตวฺา ตำ อตฺตโน ปุตฺตสฺส อาเนตฺวา จตตฺาฬีสโกฏิธนำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

ทรพัย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิม.
สพพฺำ หิรญฺญสวุณฺณเมว อโหสิ.

สมัยอื่นอีกนางตั้งครรภ์.
ตสฺสา อปเรน สมเยน คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

โดยกาลล่วงไป ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรแลว้.
สา ทสมาสจจฺเยน ปุตตฺำ วิชายิ.

บุตรน้ันได้ทำากาละแล้วในเวลาเดินได้.
โส ปทสา คมนกาเล กาลมกาสิ.

นางห้ามพวกชนทีจ่ะนำาบุตรน้ันไปเผา เพราะนางไม่เคยเห็นความตาย อุ้มรา่งบุตรผู้ตายแล้ว ด้วยสะเอว ด้วยหวังว่า 
“จักถามถึงยา เพือ่บุตรเรา” เที่ยวถามไปตามลำาดับเรือนว่า “ทา่นทั้งหลายรูจ้ักยาเพื่อบุตรของฉันบ้างไหมหนอ?”
สา อทิฏฺฐปุพฺพมรณตาย ตำ ฌาเปตุำ นีหรนฺเต นิวาเรตฺวา “ปุตฺตสฺส เม เภสชฺชำ ปุจฺฉิสฺสามิ -อติิ มตกเลวรำ องฺเกนาทาย 
“อปิ นุ เม ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ชานาถ -อติิ ปุจฺฉนฺตี ฆรปฺปฏิปาฏิยา วิจรติ.

ทีน้ัน คนทั้งหลายพูดกับนางวา่ “แม่ เจา้เป็นบ้าแล้วหรือ? เจ้าเที่ยวถามถึงยาเพื่อบุตรที่ตายแล้ว.”
อถ นำ มนุสฺสา “อมฺม อุมฺมตตฺิกาสิ ชาตา, มตปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ปุจฺฉนฺตี วิจรสิ -อติิ วทนฺติ.

นางสำาคัญว่า “จักไดค้นผู้รู้จักยาเพื่อบุตรของเราแน่แท้” จึงเที่ยวไป.
สา “อวสฺสำ มม ปุตฺตสฺส เภสชฺชชานนกำ ลภิสฺสามิ -อิติ มญฺญมานา วิจรติ.

ทีน้ัน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหน่ึง เห็นนางแล้วคดิว่า 
“ธดิาของเราน้ีจักคลอดบุตรคนแรก ไม่เคยเห็นความตาย,  เราเป็นที่พึ่งของหญิงน้ีย่อมควร” จึงกล่าววา่ 
“แม่ ฉันไม่รู้จักยา, แต่ฉันรูจ้ักคนผู้รู้ยา.”
อถ นำ เอโก ปณฺฑติปุริโส ทิสวฺา “อยำ มม ธีตา ปฐมปุตตฺกำ วิชาตา ภวิสฺสติ, อทิฏฐฺปุพฺพมรณา, 
มยา อิมิสฺสา อวสฺสเยน ภวติุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา อาห “อมฺม อหำ เภสชฺชำ น ชานามิ, เภสชฺชชานนกำ ปน ชานามิ -อติิ. 

นางโคตมี. ใครรู้? พ่อ.
“โก ชานาติ ตาต -อติิ. 

บัณฑิต. แม่ พระศาสดาทรงทราบ, จงไปทูลถามพระองค์เถิด.
“สตฺถา อมฺม ชานาติ, คจฺฉ ตำ ปุจฺฉ -อติิ. 

นางกลา่ววา่ “พ่อ ฉันจักไป, จกัทูลถาม พ่อ” ดังน้ันแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม แล้วยืนอยู่ ณ ที่สดุข้างหน่ึง 
ทูลถามวา่ “ทราบว่า พระองค์ทรงทราบยาเพือ่บุตรของหม่อมฉันหรือ? พระเจา้ข้า.”
สา “คมิสฺสามิ ตาต, ปุจฺฉิสฺสามิ ตาต -อิติ วตวฺา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตวฺา วนฺทิตวฺา เอกมนฺตำ ฐติา ปุจฺฉิ 
“ตุมฺเห กิร เม ปุตฺตสฺส เภสชฺชำ ชานาถ ภนฺเตติ. 
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พระศาสดา. เออ เรารู้.
“อาม ชานามิ -อติิ. 

นางโคตมี. ได้อะไร? จึงควร.
“กึ ลทธฺุำ วฏฺฏติ -อิติ.

พระศาสดา. ได้เมล็ดพรรณผักกาดสกัหยิบมือหน่ึง ควร.
“อจฺฉรคฺคหณมตตฺำ สิทธฺตฺถกำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อติิ.

นางโคตมี. จกัได้ พระเจา้ข้า,  แต่ในเรือนใคร? จึงควร.
“ลภิสฺสามิ ภนฺเต, กสฺส ปน เคเห ลทธฺุำ วฏฺฏติ -อติิ.

พระศาสดา. บุตรหรือธดิาไรๆ ในเรือนของผู้ใด ไม่เคยตาย, ได้ในเรือนของผู้น้ัน จึงควร.
“ยสฺส เคเห ปุตฺโต วา ธีตา วา น โกจิ มตปุพฺโพติ.

นางทูลรับว่า “ดีละ พระเจ้าข้า” แลว้ถวายบังคมพระศาสดา อุ้มบุตรผู้ตายแลว้ด้วยสะเอวเข้าไปภายในบ้าน 
ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหลังแรก กล่าวว่า “เมล็ดพรรณผักกาดในเรือนน้ี มีบ้างไหม? ทราบวา่น่ันเป็นยาเพื่อบุตรของฉัน.” 
เมื่อเขาตอบว่า “มี,” จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน จงให้เถิด,” เมื่อคนเหล่าน้ันนำาเมล็ดพรรณผักกาดมาให้, จึงถามวา่ 
“ในเรือนน้ี บุตรหรือธิดาเคยตายไม่มีบ้างหรือ? แม่”  
เมื่อเขาตอบว่า “พดูอะไร? แม่, เพราะคนเป็น มีเล็กน้อย, คนตาย น้ันแหละมีมาก.” จึงกล่าวว่า 
“ถ้าอย่างน้ัน จงรับเมล็ดพรรณผักกาดของท่านไปเถิด, น่ันไม่เป็นยา เพื่อบุตรของฉัน” แล้วไดใ้ห้คืนไป; 
เที่ยวถามโดยทำานองน้ี ตั้งแต่เรอืนหลังต้น.
สา “สาธุ ภนฺเตติ สตฺถารำ วนฺทิตวฺา มตปุตฺตกำ องฺเกนาทาย อนฺโตคามำ ปวิสติฺวา 
ปฐมเคหสฺส ทวฺาเร ฐตฺวา “อตฺถิ นุ โข อิมสฺมึ เคเห สิทธฺตฺถโก, ปุตตฺสฺส กริ เม เภสชฺชเมตนฺติ วตวฺา, “อตฺถิ -อิติ วุตฺเต, 
“เตนหิ เทถ -อิติ, เตหิ อาหรติฺวา สิทธฺตฺถเกสุ ทียมาเนสุ, “อิมสฺมึ เคเห ปุตฺโต วา ธตีา วา มตปุพฺโพ กจฺจิ นตฺถิ อมฺม -อิติ 
ปุจฺฉิตฺวา, “กึ วเทสิ อมฺม, ชวีมานา หิ กติปยา, มตกา เอว พหุกา -อิติ วุตฺเต, 
“เตนหิ คณฺหถ โว สทิฺธตฺถเก, เนตำ มม ปุตฺตสฺส เภสชฺชนฺติ ปฏิอทาสิ; อิมินา นิยาเมน อาทิโต ปฏฺฐาย ปุจฺฉนฺตี วิจริ.

นางไม่รับเมล็ดพรรณผกักาดแม้ในเรือนหลังหน่ึง ในเวลาเย็นคิดว่า 
“โอ! กรรมหนัก, เราได้ทำาความสำาคัญวา่ ‘บุตรของเราเท่าน้ันตาย,’  กใ็นบ้านทั้งสิ้น คนที่ตายเท่าน้ันมากกว่าคนเป็น.”
สา เอกเคเหปิ สิทธฺตฺถเก อคฺคเหตฺวา สายณฺหสมเย จินฺเตสิ “อโห ภาริยำ กมฺมำ, อหำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สญฺญมกาสึ, 
สกลคาเม ปน ชวีนฺเตหิ มตกาเอว พหุตรา -อติิ.

เมื่อนางคิดอยู่อยา่งน้ี, หัวใจที่อ่อนดว้ยความรักบุตร ได้ถึงความแข็งแล้ว.
ตสฺสา เอวำ จินฺตฺยมานาย, ปุตตฺสิเนเหน มุทกุำ หทยำ ถทฺธภาวำ อคมาสิ, 

นางทิ้งบุตรไว้ในป่า ไปยังสำานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืน ณ ที่สุดข้างหน่ึง.
สา ปุตฺตกำ อรญฺเญ ฉฑฺเฑตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงตรัสกะนางว่า “เธอได้เมล็ดพรรณผกักาดประมาณหยิบมือหน่ึงแล้วหรือ?”
อถ นำ สตฺถา “ลทฺธา เต เอกจฺฉรมตฺตา สิทธฺตฺถกา -อติิ อาห.
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นางโคตมี. ไม่ได้ พระเจ้าข้า, เพราะในบ้านทั้งสิ้น คนตายน้ันแหละมากกว่าคนเป็น.
“น ลทฺธา ภนฺเต, สกลคาเม หิ ชวีนฺเตหิ มตกาเอว พหุตรา -อติิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะนางวา่ 
“เธอเข้าใจวา่ ‘บุตรของเราเท่าน้ันตาย,’  ความตายน่ันเป็นธรรมยั่งยืนสำาหรับสัตว์ทั้งหลาย,  
ดว้ยว่า มัจจรุาชฉุดคร่าสตัว์ทั้งหมด ผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเป่ียมน่ันแล ลงในสมุทรคอือบาย ดจุห้วงนำ้าใหญ่ฉะน้ัน” 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สลฺลกฺเขสิ, ธุวธมโฺม เอส สตตฺานำ, 
มจฺจรุาชา หิ สพฺเพ สตฺเต อปริปุณฺณชฺฌาสเย เอว มโหโฆ วิย ปรกิสฺสมาโนเยว๑ อปายสมุทฺเท ปกฺขิปติ -อิติ วตวฺา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“มฤตยู ย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยง 
ผู้มใีจซ่านไปในอารมณต์่างๆ ไป   
ดุจห้วงนำ้าใหญพ่ัดชาวบ้านผู้หลับไหลไป ฉะน้ัน.”

“ตำ ปุตตฺปสุสมฺมตฺตำ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ
สุตตฺำ คามำ มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อติิ.

ในกาลจบคาถา นางกิสาโคตมีดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล,  
คาถาปริโยสาเน กิสาโคตมี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

แม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อติิ.

[นางบวชในพุทธศาสนา]

ฝ่ายนางกิสาโคตมีน้ันทูลขอบรรพชากะพระศาสดาแล้ว.
สา ปน สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

พระศาสดาทรงส่งไปยังสำานักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้ว.
สตฺถา ภกิฺขุนีนำ สนฺติกำ เปเสตวฺา ปพพฺชาเปสิ.

นางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่า “กิสาโคตมีเถรี.”
สา ลทฺธูปสมฺปทา “กิสาโคตมี เถรี -อติิ ปญฺญายิ.

วันหน่ึง นางถึงวาระในโรงอุโบสถ น่ังตามประทีป เห็นเปลวประทีปลุกโพลงข้ึนและหรี่ลง๒ ได้ถือเป็นอารมณ์ว่า 
“สัตว์เหล่าน้ีก็อยา่งน้ันเหมือนกัน เกิดข้ึนและดับไปดังเปลวประทีป,  ผู้ถึงพระนิพพาน ไม่ปรากฏอยา่งน้ัน.”
สา เอกทิวสำ อโุปสถาคาเร วารำ ปตฺวา ทีปํ ชาเลตวฺา นิสินฺนา ทีปชาลา อุชฺชลนฺติโย จ ภิชฺชนฺตโิย จ ทิสฺวา 
“เอวเมว อิเม สตตฺา ทีปชาลา วิย อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรุชฺฌนฺติ จ, นิพฺพานำ ปตฺตา เอวำ น ปญฺญายนฺติ -อิติ อารมฺมณำ อคฺคเหสิ.

๑ ม. ปริกฑฺฒมาโน.
๒ ภิชฺชนฺติโย
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พระศาสดาทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันแล ทรงแผพ่ระรัศมีไป ดังน่ังตรัสตรงหน้านาง ตรัสว่า 
“อย่างน่ันแหละ โคตมี,  สตัว์เหล่าน้ัน ย่อมเกิดและดับไปเหมือนเปลวประทีป, ถึงพระนิพพานแล้ว ย่อมไม่ปรากฏอย่างน้ัน;  
ความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียว ของผู้เห็นพระนิพพาน ประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่เห็นพระนิพพาน
อย่างน้ัน” ดังน้ีแล้ว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโน ว โอภาสำ ผริตวฺา ตสฺสา สมฺมุเข นิสีทิตวฺา กเถนฺโต วิย 
“เอวเมว โคตมิ, อิเม สตฺตา ทีปชาลา วิย อุปฺปชฺชนฺติ เจว นิรุชฺฌนฺติ จ, นิพพฺานำ ปตวฺา เอวำ น ปญฺญายนฺติ, 
เอวำ นิพพฺานำ อปสฺสนฺตานำ วสฺสสตำ ชีวิตโต นิพฺพานำ ปสฺสนฺตสฺส ขณมตฺตำปิ ชวีิตำ เสยฺโย -อติิ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห 

“ก็ผูใ้ด ไม่เห็นบทอันไม่ตาย พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้เห็นบทอันไม่ตาย  
ประเสริฐกว่า ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อมตำ ปทำ
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อมตำ ปทำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อมตํ ปทํ  ความวา่ อมตมหานิพพาน อันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณะ.
ตตฺถ อมตํ ปทํ -อติิ มรณรหิตโกฏฺฐาสำ อมตมหานิพพฺานำ -อติิ อตฺโถ.

คำาที่เหลือ เช่นเดียวกับคำามีในก่อนน้ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสำ เอว.

ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมีน่ังอยู่ตามเดิมน่ันแล ดำารงอยู่ในพระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน กิสาโคตมี ยถานิสินฺนาว สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อติิ.

เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
กิสาโคตมวีตฺถุ.
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๑๔. เรือ่งพระพหุปุตติกาเถรี
๑๔. พหุปุตฺติกาเถรวีตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระพหุปุตติกาเถรี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ วสฺสสตำ ชีเว” 
เป็นต้น.
“โย จ วสฺสสตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พหุปุตฺติกำ เถรึ อารพฺภ กเถสิ.

[นางมีลูกมาก]

ได้ยินวา่ ในตระกูลหน่ึง ณ กรุงสาวตัถี ได้มีบุตร ๗ คนและธิดา ๗ คน.
สาวตฺถิยำ กิเรกสฺมึ กุเล สตตฺ ปุตตฺา สตฺต จ ธีตโร อเหสุำ.

บุตรและธดิาแม้ทั้งหมดน้ันเจริญวัยแลว้ ดำารงอยูใ่นเรอืน ได้ถึงความสุขตามธรรมดาของตน.
เต สพฺเพปิ วยปฺปตตฺา เคเห ปติฏฺฐหิตฺวา อตฺตโน ธมฺมตาย สุขปฺปตฺตา อเหสุำ.

สมัยอื่น บิดาของชนเหล่าน้ันได้ทำากาละแล้ว.
เตสำ อปเรน สมเยน ปิตา กาลมกาสิ.

มหาอุบาสิกา ถึงเมื่อสามีลว่งลับไปแล้ว ก็ยังไม่แบ่งกองทรัพย์ให้แก่บุตรทั้งหลายก่อน.
มหาอุปาสิกา, สามิเก นฏฺเฐปิ, น ตาว ปุตฺตานำ กุฏุมฺพำ วิภชติ.

ครั้งน้ัน บุตรทั้งหลายกลา่วกะมารดาน้ันวา่ 
“เมื่อบิดาของฉันล่วงลับไปแล้ว, ประโยชน์อะไรของแม่ด้วยกองทรพัย์,  พวกฉันไม่อาจบำารุงแม่ได้หรือ?”
อถ นำ ปุตฺตา อาหำสุ “อมฺหากำ ปิตริ นฏฺเฐ, ตุยฺหำ โก อตฺโถ กุฏุมฺเพน, กึ มยำ ตำ อุปฏฺฐาตุำ น สกฺโกม -อติิ.

นางฟังคำาของบุตรเหล่าน้ันแล้วก็น่ิงเสีย ถูกบุตรเหล่าน้ันพดูถึงบ่อยๆ จึงคิดวา่ 
“พวกลูกๆ จักบำารุงเรา, ประโยชน์อะไรของเราด้วยกองทรพัย์ส่วนหน่ึง” ได้แบ่งสมบัติทั้งหมดครึ่งหน่ึงให้ไป.
สา เตสำ กถำ สุตวฺา ตุณฺหี หุตวฺา ปุนปฺปุนำ เตหิ วุจฺจมานา “ปุตฺตา มำ ปฏิชคฺคิสฺสนฺติ, กึ เม วิสุำ กุฏุมฺเพน -อิติ 
สพพฺำ สาปเตยฺยำ มชฺเฌ ภินฺทติฺวา อทาสิ.

ครั้งน้ัน โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน ภรรยาของบุตรคนใหญ่กล่าวกะแม่ผัวน้ันว่า 
“โอ!  คุณแม่ของพวกเรามาเรือนน้ีเท่าน้ัน เหมือนกะให้ไว้ ๒ สว่นว่า ‘บุตรชายคนใหญ่ของเรา.’
อถ นำ กติปาหจฺจเยน เชฏฺฐปุตฺตสฺส ภริยา 
“อโห อมฺหากำ อยฺยา ‘เชฏฺฐปุตฺโต เมติ เทฺว โกฏฺฐาเส ทตฺวา วิย อิมเมว เคหำ อาคจฺฉติ -อิติ อาห.

แม้ภรรยาของบุตรที่เหลือ ก็กลา่วอย่างน้ันเหมือนกัน.
เสสปุตตฺานำ ภริยาปิ เอวเมว วทึสุ.

ตั้งแตต่้นธิดาคนใหญ่ก็กล่าวกะนางดุจเดียวกัน แม้ในเวลาที่นางไปเรือนของธิดาเหล่าน้ัน.
เชฏฺฐธีตรำ อาทึ กตฺวา ตาสำ เคหำ คตกาเลปิ นำ เอวเมว วทึสุ.
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นางถูกดูหมิ่น คดิว่า “ประโยชน์อะไร ด้วยการอยู่ในสำานักของคนเหล่าน้ี, เราจกัเป็นนางภิกษุณี เป็นอยู่”  
แล้วไปสู่สำานักของนางภิกษุณี ขอบรรพชาแลว้.
สา อวมานปฺปตฺตา หุตฺวา “กึ อิเมสำ สนฺติเก วุตฺเถน, ภิกฺขุนี หุตวฺา ชีวิสฺสามิ -อติิ ภิกฺขุนูปสฺสยำ คนฺตฺวา ปพพฺชฺชำ ยาจิ.

นางภิกษุณีเหล่าน้ันให้นางบรรพชาแล้ว.
ตา นำ ปพพฺาเชสุำ.

นางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่า “พหุปุตติกาเถรี.”
สา ลทฺธูปสมฺปทา พหุปุตตฺิกาเถรี นาม ปญฺญายิ.

นางคิดว่า “เราบวชในเวลาแก่, เราไม่ควรเป็นคนประมาท” จึงทำาวตัรปฏิบัติแก่นางภิกษุณีทั้งหลาย, คิดว่า 
“จักทำาสมณธรรมตลอดคืนยันรุ่ง” จึงเอามือจับเสาต้นหน่ึงที่ภายใต้ปราสาท เดินวนเวียนเสาน้ันทำาสมณธรรม.
สา “อหำ มหลฺลกกาเล ปพพฺชิตา, อปฺปมตฺตาย เม ภวติพพฺำ -อิติ ภิกฺขุนีนำ วตตฺปฺปฏิวตฺตำ กโรติ๑ 
“สพพฺรตฺตึ สมณธมฺมำ กริสฺสามิ -อติิ เหฏฺฐาปาสาเท เอกำ ถมฺภำ หตฺเถน คเหตวฺา ตำ อาวชิฺชมานา๒ สมณธมฺมำ กโรติ.

แม้เมื่อเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้ดว้ยคิดว่า “ศีรษะของเราพึงกระทบต้นไม้หรือที่ไหนๆ ในที่มืด” ดังน้ีแล้ว 
เดินวนเวียนต้นไม้น้ัน ทำาสมณธรรม,  
นึกถึงธรรมดว้ยคิดวา่ “จกัทำาตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดง” ตามระลึกถึงธรรมอยู่เทียวทำาสมณธรรม.
จงฺกมมานาปิ “อนฺธการฏฺฐาเน มม รกฺุเข วา กตฺถจิ วา สีสำ ปฏิหญฺเญยฺย -อติิ 
รุกฺขำ หตฺเถน คเหตวฺา ตำ อาวชิฺชมานา๓ สมณธมฺมำ กโรติ, 
“สตฺถารา เทสิตำ ธมฺมเมว กริสฺสามิ -อิติ ธมฺมำ อาวชฺเชตวฺา  ธมฺมำ อนุสฺสรมานา ว สมณธมฺมำ กโรติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงน่ังในพระคันธกุฎีเทียว ทรงแผ่พระรัศมีไปดังทรงน่ังตรงหน้า เมื่อตรัสกับนาง ตรัสว่า 
“พหุปุตติกา ความเป็นอยู่แม้ครู่เดียว ของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่นึกถึง 
ไม่เห็นธรรมที่เราแสดง” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อถ สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว โอภาสำ ผรติฺวา สมฺมุเข นิสินฺโน วิย ตาย สทฺธึ กเถนฺโต 
“พหุปุตฺติเก มยา เทสิตธมฺมำ อนาวชฺชนฺตสฺส อปสฺสนฺตสฺส วสฺสสตำ ชีวิตโต มยา เทสิตธมฺมำ ปสฺสนฺตสฺส มุหุตตฺมฺปิ ชีวติำ เสยฺโย -
อิติ วตวฺา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ก็ผูใ้ด ไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียว ของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม 
ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ ธมฺมมตฺุตมำ 
เอกาหำ ชวีิตำ เสยฺโย ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมำ -อติิ.

๑ ม. กโรนฺตี.
๒ โปราณโปตฺถเก ปน อาวิชฺฌมานา -อิติ ทิสฺสติ. อาวิญฺชมานา -อิติปิ ทิสฺสติ. ม. อาวิญฺฉมานา ว.
๓ โปราณโปตฺถเก ปน อาวิชฺฌมานา -อิติ ทิสฺสติ. อาวิญฺชมานา -อิติปิ ทิสฺสติ. ม. อาวิญฺฉมานา ว.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ธมฺมมุตฺตมํ ได้แก่ โลกตุรธรรม ๙ อย่าง.  
ก็โลกตุตรธรรมน้ัน ชื่อว่า ธรรมอันยอดเยี่ยม.
ตตฺถ ธมฺมมุตฺตมํ -อติิ นววิธำ โลกุตตฺรธมฺมำ.  โส หิ อตฺุตมธมฺโม นาม.

ก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมน้ัน. ความเป็นอยู่แม้วันเดียว คือแม้ขณะเดียว ของผู้เห็น คือแทงตลอดธรรมน้ัน 
ประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้น้ัน.
โย หิ ตำ น ปสฺสติ, ตสฺส วสฺสสตำ ชีวติโต ตำ ธมฺมำ ปสฺสนฺตสฺส ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส เอกาหำปิ เอกกฺขณมฺปิ ชีวติำ เสยฺโย -อิติ.

ในกาลจบคาถา พระพหุปุตตกิาเถรีดำารงอยู่ในพระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน พหุปุตฺติกา เถรี สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี จบ.
พหุปุตฺติกาเถรวีตฺถุ.

สหัสวรรค วรรณนา จบ.
สหสฺสวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๘ จบ
อฏฺฐโม วคฺโค.
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