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๑.  เรือ่งพราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก
๑. จูเฬกสาฏกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ” เป็นต้น.
“อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จูเฬกสาฏกพฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์และพราหมณีผลัดกันไปฟังธรรม]

ความพิสดารว่า ในกาลแห่งพระวิปัสสีทศพล ได้มพีราหมณ์คนหน่ึงชื่อมหาเอกสาฎก.
วิปสฺสิทสพลสฺส กาลสฺมึ หิ มหาเอกสาฏกพฺราหฺมโณ นาม อโหสิ.

แต่ในกาลน้ี พราหมณ์น้ีได้เป็นพราหมณ์ ชื่อจูเฬกสาฎก ในเมืองสาวัตถี.
อยมฺปน เอตรหิ สาวตฺถิยำ จูเฬกสาฏโก นาม.

ก็ผ้าสาฎกสำาหรับนุ่งของพราหมณ์น้ัน ได้มีผืน ๑,  แม้ของพราหมณีก็ได้มีผืน ๑,  ทั้ง ๒ คนมีผา้ห่มผืนเดียวเท่าน้ัน.
ตสฺส หิ เอโก นิวาสนสาฏโก อโหสิ,  พฺราหฺมณิยาปิ เอโก,  อุภินฺนำปิ เอกเมว ปารุปนำ.

ในเวลาไปภายนอก พราหมณ์หรือพราหมณีย่อมห่มผ้าผืนน้ัน.
พหิคมนกาเล พฺราหฺมโณ วา พฺราหฺมณี วา ตำ ปารุปติ.

ภายหลังวันหน่ึง, เมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหาร, พราหมณก์ล่าวว่า “นาง เขาประกาศการฟังธรรม.  
เจ้าจกัไปสู่สถานทีฟ่ังธรรมในกลางวันหรือกลางคืน? เพราะเราทั้ง ๒ ไม่อาจไปพร้อมกันได้ เพราะไม่มีผา้ห่ม.”
อเถกทิวสำ, วิหาเร ธมฺมสฺสวเน โฆสิเต, พฺราหฺมโณ อาห “โภติ ธมฺมสฺสวนำ โฆสิตำ.  กึ ทิวา ธมฺมสฺสวนำ๑ คมิสฺสสิ,  อุทาหุ รตฺตึ? 
ปารุปนสฺส หิ อภาเวน น สกฺกา อมฺเหหิ เอกโต คนฺตุำ -อิติ.

พราหมณีตอบวา่ “นาย ฉันจักไปในกลางวัน” แล้วได้ห่มผ้าสาฎกไป.
พฺราหฺมณี “สามิ อหำ ทิวา คมิสฺสามิ -อิติ สาฏกำ ปารุปิตฺวา อคมาสิ.

[พราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาฎกท่ีห่มอยู่]

พราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวัน ตอ่กลางคืนจึงได้ไปน่ังฟังธรรมทางด้านพระพักตร์พระศาสดา.
พฺราหฺมโณ ทิวสภาคำ เคเห วีตินาเมตฺวา รตฺตึ คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต นิสินฺโน ธมฺมำ อสฺโสสิ.

ครั้งน้ัน ปีติ ๕ อยา่ง๒ ซาบซ่านไปทั่วสรีระของพราหมณ์น้ันเกดิข้ึนแล้ว.
อถสฺส สรีรำ ผรมานา ปญฺจวณฺณา ปีติ อุปฺปชฺชิ.

๑ สี.  ธมฺมสฺสวนาย.
๒ ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย ๑ ขณิกาปีติ ปตีิช่ัวขณะ ๑ โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ ๑ อุเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน ๑ 

ผรณาปีติ ปีตซิาบซ่าน ๑.
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เขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดา คิดวา่ “ถ้าเราจะถวายผ้าสาฎกน้ีไซร้,  ผ้าห่มของนางพราหมณีจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี.”
โส สตฺถารำ ปูชิตุกาโม๑ หุตฺวา “สเจ อิมำ สาฏกำ ทสฺสามิ,  เนว พฺราหฺมณิยา,  น มยฺหำ ปารุปนำ ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

ขณะน้ันจติประกอบด้วยความตระหน่ีพันดวงเกิดข้ึนแล้วแก่เขา,  จติประกอบด้วยสทัธาดวงหน่ึงเกิดข้ึนอีก,  
จิตประกอบด้วยความตระหน่ีพันดวงเกดิข้ึนครอบงำาสัทธาจิตแม้น้ันอีก.
อถสฺส มจฺเฉรจิตฺตานำ สหสฺสำ อุปฺปชฺชิ,  ปุเนกำ สทฺธาจิตฺตำ อุปฺปชฺชิ,  ตมฺปิ อภิภวนฺตำ ปุน มจฺเฉรสหสฺสำ อุปฺปชฺชิ.

ความตระหน่ีอันมีกำาลังของเขาคอยกีดกันสัทธาจิตไว้ ดจุจับมัดไว้อยู่เทียว ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติสฺส พลวมจฺเฉรำ  พนฺธิตฺวา คณฺหนฺตำ วิย สทฺธาจิตฺตำ ปฏิพาหติเยว.

[ชนะมัจเฉรจิตด้วยสัทธาจิต]

เมื่อเขากำาลังคดิวา่ “จักถวาย จกัไม่ถวาย” ดังน้ีน่ันแหละ ปฐมยามล่วงไปแล้ว.  
ตสฺส “ทสฺสามิ,  น ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺตสฺเสว,  ปฐมยาโม วีติวตฺโต.

แต่ครั้นถึงมัชฌิมยาม,  เขาไมอ่าจถวายในมัชฌิมยามแม้น้ันได้.  
ตโต มชฺฌิมยาเม สมฺปตฺเต,  ตสฺมึปิ ทาตุำ นาสกฺขิ.

เมื่อถึงปัจฉิมยาม, เขาคิดวา่ “เมื่อเรารบกับสัทธาจิตและมัจเฉรจติอยู่น่ันแล, ๒ ยามล่วงไปแล้ว.  
มัจเฉรจิตน้ีของเรามีประมาณเท่าน้ี เจริญอยู่ จักไมใ่ห้ยกศีรษะข้ึนจากอบาย ๔.  เราจกัถวายผ้าสาฎกละ.”
ปจฺฉิมยาเม สมฺปตฺเต, โส จินฺเตสิ “มม สทฺธาจิตฺเตน มจฺเฉรจิตฺเตน จ สทฺธึ ยุชฺฌนฺตสฺเสว, เทฺว ยามา วีติวตฺตา.  
อิทำ มม เอตฺตกำ มจฺเฉรจิตฺตำ วฑฺฒมานำ จตูหิ อปาเยหิ สีสำ อุกฺขิปิตุำ น ทสฺสติ.  ทสฺสามิ สาฏกำ -อิติ.

เขาข่มความตระหน่ีตั้งพันดวงได้แล้วทำาสทัธาจิตให้เป็นปุเรจารกิ ถือผ้าสาฎกไปวางแทบบาทมูลของพระศาสดา 
ได้เปล่งเสียงดังข้ึน ๓ ครั้งวา่ “ข้าพเจา้ชนะแล้ว ข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นต้น.”
โส มจฺเฉรสหสฺสำ อภิภวิตฺวา สทฺธาจิตฺตำ ปุเรจาริกำ กตฺวา สาฏกำ อาทาย สตฺถุ ปาทมูเล ฐเปตฺวา 
“ชิตำ เม,  ชิตำ เม -อิติ ติกฺขตฺตุำ มหาสทฺทมกาสิ.

[ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็น]

พระเจ้าปเสนทิโกศล กำาลังทรงฟังธรรม ได้สดับเสียงน้ันแล้วตรัสว่า “พวกท่านจงถามพราหมณ์น้ันดู,  ได้ยินว่าเขาชนะอะไร?” 
ราชา ปเสนทิโกสโล ธมฺมำ สุณนฺโต ตำ สทฺทำ สุตฺวา “ปุจฺฉถ นำ,  กึ กิร เตน ชิตำ -อิติ อาห.

พราหมณ์น้ันถูกพวกราชบุรุษถาม ได้แจ้งความน้ัน.  
โส ราชปุริเสหิ ปุจฺฉิโต ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

พระราชาได้สดับความน้ันแล้ว ทรงดำาริว่า “พราหมณ์ทำาสิ่งที่บุคคลทำาได้ยาก.  เราจกัทำาการสงเคราะห์เขา” จึงรับสั่งให้
พระราชทานผา้สาฎกคู่ ๑.  
ตำ สุตฺวา ราชา “ทุกฺกรำ กตำ พฺราหฺมเณน,  สงฺคหมสฺส กริสฺสามิ -อิติ เอกำ สาฏกยุคำ ทาเปสิ.

๑ ปูเชตุกาโม -อิติปิ.
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เขาได้ถวายผ้าแม้น้ันแด่พระตถาคตเหมือนกัน.  
โส ตมฺปิ ตถาคตสฺเสว อทาสิ.

พระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานทำาให้เป็นทวีคูณอีก คือ ๒ คู่ ๔ คู่ ๘ คู่ ๑๖ คู่.  
ปุน ราชา “เทฺว จตฺตาริ อฏฺฐ โสฬส -อิติ ทฺวิคุณำ กตฺวา ทาเปสิ.

เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่าน้ันแดพ่ระตถาคตน่ันเทียว.  
โส ตานิปิ ตถาคตสฺเสว อทาสิ.

ต่อมา พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๓๒ คู่แก่เขา.
อถสฺส ราชา ทฺวตฺตึสยุคานิ ทาเปสิ.

พราหมณ์ เพื่อจะป้องกันวาทะว่า “พราหมณ์ไม่ถือเอาเพื่อตน สละผ้าที่ได้แล้วๆ เสียสิ้น” 
จึงถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่จากผ้า ๓๒ คู่น้ัน คือ “เพ่ือตนคู่ ๑ เพ่ือนางพราหมณีคู่ ๑” ได้ถวายผ้าสาฎก ๓๐ คู่แด่พระตถาคตทีเดียว.
พฺราหฺมโณ “อตฺตโน อคฺคเหตฺวา ลทฺธำ ลทฺธำ วิสฺสชฺเชสิเยว -อิติ วาทวิโมจนตฺถำ 
ตโต “เอกำ ยุคำ อตฺตโน  เอกำ พฺราหฺมณิยา -อิติ เทฺว ยุคานิ คเหตฺวา  ตึส ยุคานิ ตถาคตสฺเสว อทาสิ.

ฝ่ายพระราชา, เมื่อพราหมณ์น้ันถวายถึง ๗ ครั้ง, ทรงประสงคจ์ะถวายอีก.  
ราชา ปน,  ตสฺมึ สตฺตกฺขตฺตุมฺปิ ททนฺเต,  ปุน ทาตุกาโมว อโหสิ.

พราหมณ์ชื่อมหาเอกสาฎก ในกาลก่อน ได้ถือเอาผา้สาฎก ๒ คู่ในจำานวนผ้าสาฎก ๖๔ คู่.  
ปุพฺเพ มหาเอกสาฏโก จตุสฏฺฐิยา สาฏกยุเคสุ เทฺว อคฺคเหสิ.

ส่วนพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎกน้ี ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่ ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาฎก ๓๒ คู่.  
อยมฺปน ทฺวตฺตึสยุคลทฺธกาเล เทฺว อคฺคเหสิ.

พระราชา ทรงบังคับพวกราชบุรุษว่า “พนาย พราหมณ์ทำาสิ่งที่ทำาได้ยาก,  
ท่านทั้งหลายพึงให้นำาเอาผ้ากัมพล ๒ ผืนภายในวังของเรามา.”
ราชา ราชปุริเส อาณาเปสิ “ทุกฺกรำ ภเณ พฺราหฺมเณน กตำ,  อนฺเตปุเร มม เทฺว กมฺพเล อาหราเปยฺยาถ -อิติ.๑

พวกราชบุรุษได้ทำาอย่างน้ัน.  
เต ตถา กรึสุ.

พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากัมพล ๒ ผืนมีค่าแสนหน่ึงแก่เขา.
ราชา สตสหสฺสคฺฆนเก เทฺว กมฺพเล ตสฺส ทาเปสิ.

๑ อาหเรยยฺาถ -อิติ ยุตตฺตรำ.
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พราหมณ์คิดว่า “ผ้ากัมพลเหล่าน้ีไม่สมควรแตะตอ้งที่สรรีะของเรา,  ผ้าเหล่าน้ันสมควรแกพ่ระพุทธศาสนาเท่าน้ัน” 
จึงได้ขึงผ้ากัมพลผืนหน่ึงทำาให้เป็นเพดานไว้เบ้ืองบนที่บรรทมของพระศาสดา ภายในพระคันธกุฎี,  
ขึงผ้าผืนหน่ึงทำาให้เป็นเพดาน ในที่ทำาภตักิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิตย์ในเรือนของตน.
พฺราหฺมโณ “น อิเม มม สรีเร อุปโยคำ อรหนฺติ,  พุทฺธสาสนสฺเสว เต อนุจฺฉวิกา -อิติ 
เอกำ กมฺพลำ อนฺโตคนฺธกุฏิยำ สตฺถุ สยนสฺส อุปริ วิตานำ กตฺวา พนฺธิ,  
เอกำ อตฺตโน ฆเร นิพทฺธำ ภุญฺชนฺตสฺส ภิกฺขุโน ภตฺตกิจฺจฏฺฐาเน วิตานำ กตฺวา พนฺธิ.

ในเวลาเย็น พระราชาเสด็จสู่สำานักของพระศาสดา ทรงจำาผ้ากัมพลได้แล้ว ทูลถามวา่ “ใครทำาการบูชา พระเจ้าข้า?” 
เม่ือพระศาสดาตรัสตอบว่า “พราหมณ์ช่ือเอกสาฎก” ดังน้ีแล้ว ทรงดำาริว่า “พราหมณ์เล่ือมใสในฐานะท่ีเราเล่ือมใสเหมือนกัน” 
รับสั่งให้พระราชทานหมวด ๔ แห่งวตัถุทุกอย่าง จนถึงร้อยแห่งวัตถุทั้งหมด ทำาให้เป็นอย่างละ ๔ แก่พราหมณ์น้ัน อย่างน้ี คือ
“ช้าง ๔ มา้ ๔ กหาปณะ๑ ๔,๐๐๐ สตรี ๔ ทาสี ๔ บุรุษ ๔ บ้านส่วย๒ ๔ ตำาบล”.
ราชา สายณฺหสมเย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา กมฺพลำ สญฺชานิตฺวา “ภนฺเต เกน ปูชา กตา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “เอกสาฏเกน -อิติ วุตฺเต,  
“พฺราหฺมโณ มม ปสาทฏฺฐาเนเยว ปสีทติ -อิติ  “จตฺตาโร หตฺถี  จตฺตาโร อสฺเส  จตฺตาริ กหาปณสหสฺสานิ  จตสฺโส อิตฺถิโย 
จตสฺโส ทาสิโย  จตฺตาโร ปุริเส  จตฺตาโร คามวเร -อิติ เอวำ ยาว สพฺพสตา จตฺตาริ จตฺตาริ กตฺวา สพฺพจตุกฺกำ นามสฺส ทาเปสิ.

[รีบทำากุศลมีผลดีกว่าทำาช้า]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา่ “โอ! กรรมของพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก น่าอัศจรรย์,  
ช่ัวครู่เดียวเท่าน้ัน เขาได้หมวด ๔ แห่งวัตถุทุกอย่าง.  กรรมงามอันเขาทำาในท่ีอันเป็นเน้ือนาในบัดน้ีน่ันแล ให้ผลในวันน้ีทีเดียว.”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห อจฺฉริยำ จูเฬกสาฏกสฺส กมฺมำ,  มุหุตฺตเมว สพฺพจตุกฺกำ ลภิ,  
อิทาเนว เขตฺตฏฺฐาเน กเตน กลฺยาณกมฺเมน อชฺเชว วิปาโก ทินฺโน -อิติ.

| พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังสนทนากันดว้ยเรื่องอะไรเล่า?” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี พระเจ้าข้า” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ถ้าเอกสาฎกน้ีจักได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซร้,  เขาจักได้สรรพวตัถุอย่างละ ๑๖. 
ถ้าจักได้อาจถวายในมัชฌิมยามไซร้, เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๘. 
แต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่ง เขาจึงได้สรรพวตัถุอย่างละ ๔; – 
| สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,  
“ภิกฺขเว สจายำ เอกสาฏโก ปฐมยาเม มยฺหำ ทาตุำ อสกฺขิสฺส,  สพฺพโสฬสกำ อลภิสฺส.  
สเจ มชฺฌิมยาเม ทาตุำ อสกฺขิสฺส,  สพฺพฏฺฐกำ อลภิสฺส.  
พลวปจฺจูเส ทินฺนตฺตา ปเนส สพฺพจตุกฺกำ ลภิ. – 

๑ เป็นช่ือเงินตราชนิดหนึ่ง ซึ่งในอินเดยีโบราณ มีค่าเท่ากับ ๔ บาท.
๒ หมู่บ้านท่ีถูกเรียกเก็บภาษีอากร
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แท้จริง กรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อทำา ไม่ให้จิตที่เกิดข้ึนเสื่อมเสีย ควรทำาในที่น้ันเอง, 
ดว้ยว่า กุศลที่บุคคลทำาช้า เมื่อให้สมบัติ ย่อมให้ช้าเหมือนกัน; 
เพราะฉะน้ัน พึงทำากรรมงามในลำาดับแห่งจิตตุปบาททีเดียว” เมื่อทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
กลฺยาณกมฺมำ กโรนฺเตน หิ อุปฺปนฺนจิตฺตำ อหาเปตฺวา ตำขณญฺเญว กาตพฺพำ,  
ทนฺธำ กตำ กุสลำ หิ สมฺปตฺตึ ททมานำ ทนฺธเมว ททาติ,  ตสฺมา จิตฺตุปฺปาทสมนนฺตรเมว กลฺยาณกมฺมำ กาตพฺพำ -อิติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี,  พึงห้ามจิตเสียจากความชั่ว,  
เพราะว่า เมื่อบุคคลทำาความดีชา้อยู่ ใจจะยินดีในความชัว่.” |

“อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ, ปาปา จิตฺตำ นิวารเย, 
ทนฺธำ หิ กรโต ปุญฺญำ, ปาปสฺมึ รมตี มโน -อิติ. |

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อภติฺถเรถ ความวา่ พึงทำาด่วนๆ คือ เรว็ๆ.
ตตฺถ “อภิตฺถเรถ -อิติ: “ตุริตตุริตำ สีฆสีฆำ กเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

จริงอยู่ คฤหัสถ์เมื่อจิตเกิดข้ึนว่า “เราจักทำากุศลบางอยา่ง ในกุศลทานทั้งหลายมีถวายสลากภตัเป็นต้น” ควรทำาไวๆ ทีเดียว 
ดว้ยคิดวา่ “เราจะทำาก่อน เราจะทำาก่อน” โดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะน้ัน.
คิหินา หิ,  “สลากภตฺตทานาทีสุ กิญฺจิเทว กุสลำ กริสฺสามิ -อิติ จิตฺเต อุปฺปนฺเน,  
ยถา อญฺเญ โอกาสำ น ลภนฺติ,  เอวำ “อหำ ปุเร อหำ ปุเร -อิติ ตุริตตุริตเมว กาตพฺพำ.

หรือบรรพชติ เมื่อทำาวัตรทั้งหลายมีอุปัชฌายวตัรเป็นต้น ไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่น ควรทำาเรว็ๆ ทีเดียว ด้วยคดิว่า 
“เราจะทำาก่อน เราจะทำาก่อน.”
ปพฺพชิเตน วา อุปชฺฌายวตฺตาทีนิ กโรนฺเตน อญฺญสฺส โอกาสำ อทตฺวา “อหำ ปุเร อหำ ปุเร -อิติ ตุริตตุริตเมว กาตพฺพำ.

สองบทว่า ปาปา จติฺตำ ความว่า 
ก็บุคคลพึงห้ามจติจากบาปกรรมมกีายทจุริตเป็นต้น หรือจากอกศุลจิตตุปบาท ในที่ทุกสถาน.
“ปาปา จิตฺตำ -อิติ: กายทุจฺจริตาทิโต ปน ปาปกมฺมโต อกุสลจิตฺตุปฺปาทโต วา สพฺพฏฺฐาเน จิตฺตำ นิวารเย.

สองบทว่า ทนฺธำ หิ กรโต ความวา่ ก็ผู้ใดคดิอยู่อย่างน้ีว่า “เราจักให้,  จกัทำา,  ผลน้ีจกัสำาเร็จแก่เราหรือไม่” 
ชื่อวา่ทำาบุญช้าอยู่ เหมือนบุคคลเดินทางลื่น,  
ความชั่วของผู้น้ันย่อมได้โอกาส เหมือนมัจเฉรจติพันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาฎกฉะน้ัน.
“ทนฺธำ หิ กรโต -อิติ: โย ปน “ทสฺสามิ,  กริสฺสามิ,  สมฺปชฺชิสฺสติ นุ โข เม โน -อิติ เอวำ จิกฺขลมคฺเคน คจฺฉนฺโต วิย ทนฺธำ ปุญฺญำ กโรติ, 
ตสฺส เอกสาฏกสฺส วิย มจฺเฉรสหสฺสำ ปาปํ โอกาสำ ลภติ.

เมื่อเช่นน้ัน ใจของเขาย่อมยินดีในความชั่ว,  เพราะวา่ในเวลาที่ทำากุศลกรรมเท่าน้ันจิตย่อมยินดีในกุศลกรรม,  
พ้นจากน้ันแล้ว ย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้.  
อถสฺส ปาปสฺมึ รมติ มโน.  กุสลกมฺมกรณกาเลเยว หิ จิตฺตำ กุสลกมฺเม รมติ,  ตโต มุจฺจิตฺวา ปาปนินฺนเมว โหติ -อิติ.
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ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก จบ.
จูเฬกสาฏกวตฺถุ.
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๒.  เรือ่งพระเสยยสกเถระ
๒.  เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเสยยสกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปาปญฺจ ปุริโส กยิรา” เป็นต้น.
“ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เสยฺยสกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระทำาปฐมสังฆาทิเสส]

ดังได้สดับมา พระเสยยสกเถระน้ัน เป็นสัทธิวิหาริกของพระโลฬุทายีเถระ บอกความไม่ยินดี๑ ของตนแก่พระโลฬุทายีน้ัน 
ถูกท่านชักชวนในการทำาปฐมสังฆาทิเสส,  เมื่อความยินดีเกดิทวีข้ึน,  ได้ทำากรรมน้ันแล้ว.
โส กิร โลฬุทายิตฺเถรสฺส๒ สทฺธิวิหาริโก  อตฺตโน อนภิรตึ ตสฺส อาโรเจตฺวา เตน ปฐมสงฺฆาทิเสสกมฺเม สมาทปิโต,  
อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาย อนภิรติยา,  ตำ กมฺมมกาสิ.

[กรรมช่ัวให้ทุกข์ในภพท้ัง ๒]

พระศาสดา ได้สดับกิริยาของเธอ รับสั่งให้เรียกเธอมาแลว้ตรัสถามว่า “ได้ยินวา่ เธอทำาอย่างน้ันจริงหรือ?” 
เมื่อเธอทูลว่า “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า” จึงตรัสวา่ “แน่ะโมฆบุรุษ เหตุไร เธอจึงได้ทำากรรมอันหนักอันไม่สมควรเล่า?” 
ทรงติเตียนโดยประการต่างๆ ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว ตรัสว่า 
“ก็กรรมเห็นปานน้ี เป็นกรรมยังสตัว์ให้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียว ทั้งในภพน้ีทั้งในภพหน้า” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตสฺส กิริยำ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “เอวำ กิร ตฺวำ กโรสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต,  
“กสฺมา ภาริยำ กมฺมำ อกาสิ,  อนนุจฺฉวิกำ โมฆปุริส -อิติ นานปฺปการโต ครหิตฺวา สิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวา 
“เอวรูปํ หิ กมฺมำ ทิฏฺฐธมฺเมปิ สมฺปราเยปิ ทุกฺขสำวตฺตนิกเมว โหติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ถ้าบุรุษพึงทำาบาปไซร้,  ไม่ควรทำาบาปน้ันบ่อยๆ,  ไม่ควรทำาความพอใจในบาปน้ัน.  
เพราะวา่ ความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทกุข์.”

“ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา, น นำ กยิรา ปุนปฺปุนำ, 
น ตมฺหิ ฉนฺทำ กยิราถ, ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย -อิติ.

๑ อนภิรตี บางแห่งแปลว่า ความกระสัน.
๒ ลาฬุทายิ -อิติปิ เถรสฺส นามำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๔  • ๒.  เร่ืองพระเสยยสกเถระ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า “ถ้าบุรุษพึงทำากรรมลามกคราวเดียว,  
ควรพิจารณาในขณะน้ันแหละ สำาเหนียกว่า “กรรมน้ีไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ” ไม่ควรทำากรรมน้ันบ่อยๆ,  
พึงบรรเทาเสีย ไม่ควรทำาแม้ซ่ึงความพอใจ หรือความชอบใจ ในบาปกรรมน้ัน ซ่ึงจะพึงเกดิข้ึนเลย.๑

ตสฺสตฺโถ “สเจ ปุริโส สกึ ปาปกมฺมำ กเรยฺย,  ตำขณญฺเญว ปจฺจเวกฺขิตฺวา “อิทำ อปฺปฏิรูปํ โอฬาริกำ -อิติ น นำ กยิรา ปุนปฺปุนำ,  
โยปิ ตมฺหิ ฉนฺโท วา รุจิ วา อุปฺปชฺเชยฺย,  ตำปิ วิโนเทตฺวา น กยิราเถว.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
แก้ว่า “เพราะว่า ความสั่งสม คือความพอกพูนบาป เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือย่อมนำาแต่ทุกข์มาให้ ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า.”
กึการณา?  ปาปสฺส หิ อุจฺจโย วุฑฺฒิ อิธโลเกปิ ปรโลเกปิ ทุกฺโข ทุกฺขเมว อาวหติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระเสยยสกเถระ จบ.
เสยฺยสกตฺเถรวตฺถุ.

๑ อีกนัยหนึ่ง แปลอย่างนี้คือ “ถ้าบุรุษพึงทำากรรมลามกคราวเดยีวไซร้ ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ [คือ] ไม่ควรทำากรรมลามกนั้นบ่อยๆ
ด้วยสำาเหนียกว่า ‘กรรมนี้ไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ,’ แล้วพึงบรรเทาเสีย 
ไม่ควรทำาแม้ซึ่งความพอใจ หรือความชอบใจในกรรมลามกนั้น ซ่ึงจะพึงบังเกิดขึ้นเลย.
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๓.  เรือ่งนางลาชเทวธิดา
๓. ลาชเทวธีตาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางลาชเทวธดิา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา” 
เป็นต้น.
“ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลาชเทวธีตรำ อารพฺภ กเถสิ.

เรื่องเกิดข้ึนแล้วในเมืองราชคฤห์.
วตฺถุ ราชคเห สมุฏฺฐิตำ.

[หญิงถวายข้าวตอกแก่พระกัสสปะ]

ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสปะ อยูใ่นปิปผลิคูหา เข้าฌานแล้ว ออกในวันที่ ๗ ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วยทพิยจักษุ
เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลคีนหน่ึง เดด็รวงข้าวสาลีทำาข้าวตอกอยู่ 
พิจารณาวา่ “หญิงน้ีมีศรัทธาหรือไม่หนอ?” รูว้่า “มีศรัทธา” 
ใคร่ครวญว่า “เธอจักอาจ เพ่ือทำาการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอ?” รู้ว่า “กุลธิดาน้ีเป็นหญิงแกล้วกล้า จักทำาการสงเคราะห์เรา,  
ก็แล ครั้นทำาแล้ว จักได้สมบัติเป็นอันมาก” จึงครองจวีรถือบาตร ได้ยืนอยู่ทีใ่กล้นาข้าวสาลี.
อายสฺมา หิ มหากสฺสโป ปิปฺผลิคุหายำ วิหรนฺโต ฌานำ สมาปชฺชิตฺวา สตฺตเม ทิวเส วุฏฺฐาย 
ทิพฺเพน จกฺขุนา ภิกฺขาจารฏฺฐานำ โอโลเกนฺโต  เอกำ สาลิกฺเขตฺตปาลิกำ อิตฺถึ สาลิสีสานิ คเหตฺวา ลาเช กุรุมานำ ทิสฺวา 
“สทฺธา นุ โข อสฺสทฺธา -อิติ วีมำสิตฺวา “สทฺธา -อิติ ญตฺวา “สกฺขิสฺสติ นุ โข เม สงฺคหำ กาตุำ โน -อิติ อุปธาเรนฺโต 
“วิสารทา กุลธีตา มม สงฺคหำ กริสฺสติ,  กตฺวา จ ปน มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ -อิติ ญตฺวา จีวรำ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย 
สาลิกฺเขตฺตสฺส สมีเป อฏฺฐาสิ.

กุลธดิา พอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส มีสรรีะอันปีติ ๕ อย่างถูกต้องแล้ว กล่าววา่ “นิมนต์หยุดก่อนเจา้ข้า” 
ถือข้าวตอกไปโดยเรว็ เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระแล้ว ไหวด้้วยเบญจางคประดิษฐ์๑ ได้ทำาความปรารถนาวา่ 
“ท่านเจา้ข้า ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว.”
กุลธีตา เถรำ ทิสฺวาว ปสนฺนจิตฺตา ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ผุฏฺฐสรีรา “ติฏฺฐถ ภนฺเต -อิติ วตฺวา ลาเช อาทาย เวเคน คนฺตฺวา 
เถรสฺส ปตฺเต อากีริตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺส ภาคินี อสฺสำ -อิติ ปตฺถนมกาสิ.

[จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์]

พระเถระไดท้ำาการอนุโมทนาว่า “ความปรารถนาอยา่งน้ัน จงสำาเร็จ.”
เถโร “เอวำ โหตุ -อิติ อนุโมทนำ อกาสิ.

ฝ่ายนางไหวพ้ระเถระแล้ว พลางนึกถึงทานทีต่นถวายแล้วกลับไป.
สาปิ เถรำ วนฺทิตฺวา อตฺตนา ทินฺนทานำ อาวชฺชมานา นิวตฺติ.

๑ คำาว่า เบญจางคประดิษฐ์ แปลว่า ต้ังไว้เฉพาะซึ่งองค์ ๕  หมายความว่า 
ไหว้ได้องค์ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือท้ัง ๒ และเข่าท้ัง ๒ จดลงท่ีพื้น จึงรวมเป็น ๕.
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ก็ในหนทางที่นางเดินไป บนคันนา มีงพูิษร้ายนอนอยูใ่นรูแห่งหน่ึง.
ตาย จ ปน เกทารมริยาทาย คมนมคฺเค เอกสฺมึ พิเล โฆรวิโส สปฺโป นิปชฺชิ.

งูไม่อาจขบกัดแข้งพระเถระอันปกปิดดว้ยผ้ากาสายะได้.
โส เถรสฺส กาสาย ปฏิจฺฉนฺนำ ชงฺฆำ ฑำสิตุำ นาสกฺขิ.

นางพลางระลกึถึงทานกลับไปถึงที่น้ัน.
อิตรา ทานำ อาวชฺชมานา นิวตฺตนฺตี นำ ปเทสำ ปาปุณิ.

งูเลื้อยออกจากรู กัดนางให้ล้มลง ณ ที่น้ันเอง.
สปฺโป พิลา นิกฺขมิตฺวา ตำ ฑำสิตฺวา ตตฺเถว ปาเตสิ.

นางมีจติเลื่อมใส ทำากาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทอง ประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ 
มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวตุ๑ ประดับเครื่องอลังการทุกอยา่ง เหมือนหลับแล้วตื่นข้ึน.
สา ปสนฺเนน จิตฺเตน กาลำ กตฺวา ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน สุตฺตปฺปพุทฺธา วิย 
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตน ติคาวุเตน อตฺตภาเวน นิพฺพตฺติ.

[วิธีทำาทิพยสมบัติให้ถาวร]

นางนุ่งผ้าทพิย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหน่ึง ห่มผืนหน่ึง แวดล้อมดว้ยนางอัปสรตั้งพัน 
เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ที่ประตวูิมานอันประดับดว้ยขันทองคำา เต็มดว้ยข้าวตอกทองคำาห้อยระย้าอยู่ 
ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญดว้ยทิพยจกัษุว่า “เราทำากรรมสิ่งไรหนอ จึงได้สมบัติน้ี” ได้รู้วา่ 
“สมบัติน้ีเราได้แล้ว เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปเถระ.”
สา ทฺวาทสหตฺถำ เอกำ ทิพฺพวตฺถำ นิวาเสตฺวา เอกำ ปารุปิตฺวา อจฺฉราสหสฺสปริวุตา 
ปุพฺพกมฺมำ ปกาสนตฺถำ สุวณฺณลาชภริเตน โอลมฺพนฺเตน สุวณฺณสรเกน ปฏิมณฺฑิเต วิมานทฺวาเร ฐิตา 
อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา “กินฺนุ โข เม กตฺวา อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา -อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา อุปธาเรนฺตี 
“อยฺยสฺส เม มหากสฺสปตฺเถรสฺส ทินฺนลาชนิสฺสนฺเทน ลทฺธา -อิติ อญฺญาสิ.

นางคิดว่า “เราได้สมบัติเห็นปานน้ี เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างน้ี บัดน้ีเราไม่ควรประมาท,  
เราจกัทำาวัตรปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำาสมบัติน้ีให้ถาวร” 
จึงถือไม้กวาดและกระเช้าสำาหรับเทมูลฝอยสำาเรจ็ดว้ยทอง ไปกวาดบริเวณของพระเถระ แล้วตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ไว้แตเ่ช้าตรู่.
สา “เอวำ ปริตฺตเกน กมฺเมน เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ลภิตฺวา นทานิ มยา ปมชฺชิตุำ วฏฺฏติ,  
อยฺยสฺส วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา อิมำ สมฺปตฺตึ ถาวรำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ปาโตว กนกมยำ สมฺมชฺชนิญฺเจว กจวรฉฑฺฑนิกญฺจ ปจฺฉึ อาทาย คนฺตฺวา เถรสฺส ปริเวณำ สมฺมชฺชิตฺวา 
ปานียำ ปริโภชนียำ อุปฏฺฐาเปสิ.

พระเถระเห็นเช่นน้ัน สำาคัญวา่ “จกัเป็นวัตรที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทำา.”
เถโร ตำ ทิสฺวา “เกนจิ ทหเรน วา สามเณเรน วา วตฺตำ กตำ ภวิสฺสติ -อิติ สลฺลกฺเขสิ.

๑ คาวุต ๑ ยาวเท่ากับ ๑๐๐ เส้น.
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แม้ในวันที่ ๒ นางก็ได้ทำาอยา่งน้ัน.
สา ทุติยทิวเสปิ ตถา อกาสิ.

ฝ่ายพระเถระก็สำาคัญเช่นน้ันเหมือนกัน.
เถโรปิ ตเถว สลฺลกฺเขสิ.

แต่ในวันที่ ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง และเห็นแสงสว่างแห่งสรรีะฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล 
จึงเปิดประตู (ออกมา) ถามว่า “ใครน่ัน กวาดอยู่?”
ตติยทิวเส ปน เถโร ตสฺสา สมฺมชฺชนีสทฺทำ สุตฺวา  ตาลจฺฉิทฺเทหิ จ ปวิฏฺฐำ สรีโรภาสำ ทิสฺวา 
ทฺวารำ วิวริตฺวา “โก เอส สมฺมชฺชติ -อิติ ปุจฺฉิ.

นาง. ทา่นเจ้าข้า ดิฉันเอง เป็นผู้อุปัฏฐายิกาของท่าน ชือ่ลาชเทวธิดา.
“อหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ อุปฏฺฐายิกา ลาชเทวธีตา -อิติ.

พระเถระ. อันอุปัฏฐายิกาของเรา ผู้มีชือ่อย่างน้ี ดูเหมือนจะไม่มี.
“นนุ มยฺหำ เอวำนามิกา อุปฏฺฐายิกา นาม นตฺถิ -อิติ.

นาง. ทา่นเจ้าข้า ดิฉันผู้รักษานาข้าวสาลี ถวายข้าวตอกแล้ว มีจิตเลื่อมใส กำาลังกลับไป ถูกงูกัด ทำากาละแล้ว 
บังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์,  ทา่นเจ้าข้า ดิฉันคิดวา่ “สมบัติน้ีเราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้า,  
แม้ในบัดน้ี เราจักทำาวัตรปฏิบัติแก่ทา่น ทำาสมบัติให้มั่นคง,  จึงได้มา.”

“อหำ ภนฺเต สาลิกฺเขตฺตำ รกฺขมานา ลาเช ทตฺวา ปสนฺนจิตฺตา นิวตฺตนฺตี สปฺเปน ฑฏฺฐา กาลำ กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก อุปฺปนฺนา,  
‘มยา อยฺยำ นิสฺสาย อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา,  อิทานิปิ ตุมฺหากำ วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา สมฺปตฺตึ ถาวรำ๑ กริสฺสามีติ อาคตมฺหิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ทั้งวานน้ีทั้งวานซืนน้ี เจา้คนเดียวกวาดที่น่ี,  เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ไว้หรือ?
“หีโยปิ ปเรปิ ตยาเวตำ ฐานำ สมฺมชฺชิตำ,  ตยาว ปานียำ ปริโภชนียำ อุปฏฺฐาปิตำ -อิติ.

นาง. อยา่งน้ัน เจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. จงหลีกไปเสีย นางเทวธิดา,  วัตรที่เจ้าทำาแล้ว จงเป็นอันทำาแล้ว,  ตั้งแต่น้ีไป เจ้าอยา่มาที่น่ี (อกี).
“อเปหิ เทวธีเต,  ตยา กตำ วตฺตำ กตำ โหตุ,  อิโต ปฏฺฐาย อิมำ ฐานำ มา อาคมิ -อิติ.

นาง. อยา่ให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย เจา้ข้า,  
ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำาวัตรแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำาสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิด.

“ภนฺเต มา มำ นาเสถ,  ตุมฺหากำ วตฺตำ กตฺวา สมฺปตฺตึ เม ถิรำ กาตุำ เทถ -อิติ.

๑ ถิรำ -อิติปิ.
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พระเถระ. จงหลีกไป นางเทวธิดา,  เจ้า๑อย่าทำาให้เราถูกพระธรรมกถิกะทั้งหลาย น่ังจับพัดอันวิจิตร 
พึงกล่าวในอนาคตวา่ ‘ได้ยินวา่ นางเทวธิดาผู้หน่ึง มาทำาวัตรปฏิบัติ เข้าไปตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ 
เพื่อพระมหากัสสปเถระ.’ แต่น้ีไป เจ้าอย่ามา ณ ที่น้ี,  จงกลับไปเสีย.

“อเปหิ เทวธีเต,  มา เม อนาคเต จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา นิสินฺเนหิ ธมฺมกถิเกหิ 
‘มหากสฺสปตฺเถรสฺส กิร เอกา เทวธีตา อาคนฺตฺวา วตฺตปฏิวตฺตำ กตฺวา ปานียำ ปริโภชนียำ อุปฏฺฐาเปตีติ๒ วตฺตพฺพตำ กริ,  
อิโต ปฏฺฐาย อิธ มาคมิ,  ปฏิกฺกม -อิติ.

นางจึงอ้อนวอนซำ้าๆ อีกว่า “ขอท่านอย่าทำาให้ดิฉันฉิบหายเลยเจา้ข้า.”
สา “มา มำ ภนฺเต นาเสถ -อิติ ปุนปฺปุนำ ยาจิเทว.

พระเถระคดิว่า “นางเทวธดิาน้ีไม่เชื่อฟังถ้อยคำาของเรา” จึงปรบมือด้วยกลา่วว่า “เจา้ไม่รู้จกัประมาณของเจ้า.”
เถโร “นายำ มม วจนำ สุณาติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ตว ปมาณำ น ชานาสิ -อิติ อจฺฉรำ ปหริ.

นางไม่อาจดำารงอยู่ในที่น้ันได้ เหาะข้ึนในอากาศ ประคองอัญชลี ได้ยืนร้องไห้ (ครำ่าครวญอยู่) ในอากาศวา่ 
“ท่านเจา้ข้า อย่าให้สมบัติทีด่ิฉันได้แล้วฉิบหายเสียเลย,  จงให้เพื่อทำาให้มั่นคงเถิด.”
สา ตตฺถ สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺตี อากาเส อุปฺปติตฺวา อญฺชลึ ปคฺคยฺห 
“ภนฺเต มยา ลทฺธสมฺปตฺตึ มา นาเสถ,  ถาวรำ กาตุำ เทถ -อิติ โรทนฺตี๓ อากาเส อฏฺฐาสิ.

[บุญให้เกิดสุขในภพท้ัง ๒]

พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงสดับเสียงนางเทวธิดาน้ันร้องไห้ ทรงแผ่พระรัศมีดจุทรงน่ังตรัสอยู่ 
ในที่เฉพาะหน้านางเทวธิดา ตรัสวา่ “เทวธดิา การทำาความสังวรน่ันเทียว เป็นภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา, 
แต่การกำาหนดว่า ‘น้ีเป็นประโยชน์ของเรา’ แล้วมุ่งทำาแต่บุญ ย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญ, 
ดว้ยว่า การทำาบุญเป็นเหตุให้เกดิสุขอย่างเดียว ทั้งในภพน้ี ทั้งในภพหน้า” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ตสฺสา โรทิตสทฺทำ สุตฺวา  โอภาสำ ผริตฺวา  เทวธีตาย สมฺมุเข นิสีทิตฺวา กเถนฺโต วิย 
“เทวธีเต มม ปุตฺตสฺส กสฺสปสฺส สำวรกรณเมว ภาโร,  ปุญฺญตฺถิกานมฺปน ‘อยำ โน อตฺโถติ สลฺลกเขตฺวา ปุญฺญกรณเมว ภาโร,  
ปุญฺญกรณำ หิ อิธ เจว สมฺปราเย จ สุขเมว -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ถ้าบุรุษพึงทำาบุญไซร้,  พึงทำาบุญน้ันบ่อยๆ 
พึงทำาความพอใจในบุญน้ัน,  เพราะวา่ ความสั่งสมบุญทำาให้เกิดสุข.”

“ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา, กยิราเถนำ ปุนปฺปุนำ,
ตมฺหิ ฉนฺทำ กยิราถ, สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย -อิติ.

๑ เม อนาคเต ฯเปฯ วตฺตพพฺตำ แปลว่า ซ่ึงความท่ีแห่งเรา เป็นผู้อันพระธรรมกถึกท้ังหลาย ผู้นั่งจับซึ่งพัดอันวิจิตร พึงกล่าวในอนาคตว่า ฯลฯ.
๒ อุปฏฺฐาเปสิ -อิติ ยุตฺตตรำ.
๓ ยุ.  เอตฺถนฺตเร “ปริเทวนฺติ -อิติ อตฺถิ.
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[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“ถ้าบุรุษพึงทำาบุญไซร้,  ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจวา่ ‘เราทำาบุญครั้งเดียวแล้ว,  พอละดว้ยบุญเพียงเท่าน้ี” พึงทำาบ่อยๆ, 
แม้ในขณะทำาบุญน้ัน พึงทำาความพอใจคือความชอบใจ ได้แก่ความอุตสาหะในบุญน่ันแหละ.
ตสฺสตฺโถ “สเจ ปุริโส ปุญฺญำ กเรยฺย,  ‘เอกวารำ เม ปุญฺญำ กตำ,  อลำ เอตฺตาวตาติ อโนรมิตฺวา ปุนปฺปุนำ กโรถ๑,  
ตสฺส กรณกฺขเณปิ ตมฺหิ ปุญฺเญ ฉนฺทำ รุจึ อุสฺสาหำ กโรเถว.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
วิสัชนาว่า “เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข” 
อธิบายว่า เพราะความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ ชือ่ว่าให้เกิดสุข เพราะเป็นเหตุนำาความสุขมาให้ในโลกน้ีและโลกหน้า.
กึการณา?  สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย -อิติ: ปุญฺญสฺส หิ อุจฺจโย วุฑฺฒิ อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต สุโข -อิติ.

ในกาลจบเทศนา นางเทวธดิาน้ัน ยืนอยู่ในที่สดุทาง ๔๕ โยชน์ น่ันแล ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สา เทวธีตา ปญฺจจตฺตาฬีสโยชนมตฺถเก ฐิตาว โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องนางลาชเทวธิดา จบ.
ลาชเทวธีตาวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. กโรเถว.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๒๐  • ๔.  เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี • ๔.  เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี

๔.  เรือ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐี
๔.  อนาถปิณฺฑิกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรำ” เป็นต้น.
“ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[ท่านเศรษฐีบำารุงภิกษุสามเณรเป็นนิตย์]

| ความพิสดารว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี จา่ยทรพัย์ตั้ง ๕๔ โกฏิ ในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่าน้ัน,  
เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน,  ไปสู่ที่บำารุงใหญ่ ๓ แห่งทุกวัน,  
ก็เมื่อจะไป คิดว่า “สามเณรก็ดี ภิกษุหนุ่มก็ดี พึงแลดูแม้มือของเรา ด้วยการนึกว่า ‘เศรษฐีน้ันถืออะไรมาบ้าง’ ดังน้ี 
ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลย,  – 
| อนาถปิณฺฑิโก หิ วิหารเมว อุทฺทิสฺส จตุปญฺญาสโกฏิธนำ พุทฺธสาสเน วิกีริตฺวา,  
สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเต,  เทวสิกำ ตีณิ มหาอุปฏฺฐานานิ คจฺฉติ,  
คจฺฉนฺโต จ “กึ นุ โข อาทาย อาคโตติ สามเณรา วา ทหรา วา หตฺถำปิ เม โอโลเกยฺยุำ -อิติ ตุจฺฉหตฺโถ นาม น คตปุพฺโพ,  – 

เมื่อไปเวลาเช้า ให้คนถือข้าวต้มไป,  บริโภคอาหารเช้าแล้ว ให้คนถือเภสัชทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไป,  
ในเวลาเย็น ให้ถือวัตถุตา่งๆ มรีะเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้และผ้าเป็นต้น ไปสู่วิหาร,  
ถวายทาน รกัษาศีล อย่างน้ีทุกๆ วันตลอดกาลเป็นนิตย์ทีเดียว. |
ปาโต คจฺฉนฺโต ยาคุำ คาหาเปตฺวาว คจฺฉติ,  กตปาตราโส สปฺปินวนีตาทีนิ เภสชฺชานิ คาหาเปตฺวา คจฺฉติ,  
สายณฺหสมเย มาลาคนฺธวิเลปนวตฺถาทีนิ คาหาเปตฺวา วิหารำ คจฺฉติ,  เอวำ นิจฺจกาลเมว ทิวเส ทิวเส ทานำ ทตฺวา สีลำ รกฺขติ. |

[การหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของท่านเศรษฐี]

ในกาลต่อมา เศรษฐี ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรพัย์.
อปรภาเค โส ธนกฺขยำ คจฺฉติ.

ทั้งพวกพาณิชย์กก็ู้หน้ีเป็นทรัพย์ ๑๘ โกฏิจากมือเศรษฐีน้ัน.
โวหารุปชีวิโนปิสฺส หตฺถโต อฏฺฐารสโกฏิธนำ อิณำ คณฺหึสุ.

เงิน ๑๘ โกฏิ แม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐี ที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่นำ้า เมื่อฝั่งพังลงเพราะนำ้า (เซาะ) ก็จมลงยังมหาสมุทร.
กุลสนฺตกาปิสฺส อฏฺฐารส หิรญฺญโกฏิโย นทีตีเร นิทหิตฺวา ฐปิตา,  อุทเกน กูเล ภินฺเน,  มหาสมุทฺทำ ปวิสึสุ.

ทรพัย์ของเศรษฐีน้ัน ได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำาดับ ด้วยประการอยา่งน้ี.
เอวมสฺส อนุปุพฺเพน ธนำ ปริกฺขยำ อคมาสิ.
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เศรษฐีแม้เป็นผู้อย่างน้ันแล้ว ก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไป,  แต่ไม่อาจถวายทำาให้ประณีตได้.
โส เอวำภูโตปิ สงฺฆสฺส ทานำ เทติเยว,  ปณีตำ ปน กตฺวา ทาตุำ น สกฺโกติ.

ในวันหน่ึง เศรษฐี เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า “คฤหบดี ก็ทานในตระกูล ทา่นยังให้อยู่หรือ?” กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่,  ก็แล ทานน้ัน (ใช้) ข้าวปลายเกรียน มีนำ้าส้มพะอูม๑เป็นที่ ๒.”
โส เอกทิวสำ,  สตฺถารา “ทียติ ปน เต คหปติ กุเล ทานำ -อิติ วุตฺเต,  
“ทียติ เม ภนฺเต กุเล ทานำ,  ตญฺจ โข กณาชกำ พิลงฺคทุติยำ -อิติ อาห.

[เมื่อมีจิตผ่องใส ทานท่ีถวายไม่เป็นของเลว]

| ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีวา่ “คฤหบดี ท่านอย่าคดิวา่ ‘เราถวายทานเศร้าหมอง.’ 
ดว้ยว่าเมื่อจติประณีตแล้ว,  ทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ช่ือวา่เศร้าหมองย่อมไม่มี, 
คฤหบดี อกีประการหน่ึง ท่านได้ถวายทานแดพ่ระอริยบุคคล ๘ แลว้,  – 
| อถ นำ สตฺถา “คหปติ ‘ลูขำ ทานำ เทมีติ มา จินฺตยิ.  จิตฺตสฺมึ หิ ปณีเต, พุทฺธาทีนำ ทินฺนทานำ ลูขำ นาม นตฺถิ,  
อปิจ ตฺวำ คหปติ อฏฺฐนฺนำ อริยปุคฺคลานำ ทานำ เทสิ,  – 

ส่วนเราในกาลเป็นเวลามพราหมณ์ ทำาชาวชมพทูวีปทั้งสิ้น ให้พกัไถนา 
ยังมหาทานให้เป็นไปอยู่ ไม่ไดท้ักขิไณยบุคคลไรๆ  แม้ผู้ถึงซ่ึงไตรสรณะ,  
ชื่อวา่ทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ยากที่บุคคลจะไดด้้วยประการฉะน้ี, 
เพราะเหตุน้ัน ทา่นอย่าคดิเลยว่า ‘ทานของเราเศรา้หมอง’ ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสเวลามสตูร๒ แก่เศรษฐีน้ัน. |
อหมฺปน เวลามกาเล สกลชมฺพุทีปํ อุนฺนงฺคลำ กตฺวา มหาทานำ ปวตฺตยมาโน ติสรณคตมฺปิ กญฺจิ นาลตฺถำ,  
ทกฺขิเณยฺยา นาม เอวำ ทุลฺลภา,  ตสฺมา ‘ลูขำ เม ทานนฺติ มา จินฺตยิ -อิติ วตฺวา เวลามสุตฺตมสฺส๓ กเถสิ. |

[เทวดาห้ามเศรษฐีให้เลิกการบริจาค]

| ครั้งน้ัน เทวดาซ่ึงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐี เมื่อพระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรอืน,  
ไม่อาจจะดำารงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่าน้ัน คดิวา่ 
“พระศาสดาและพระสาวกเหล่าน้ีจะไม่เข้าไปสู่เรือนน้ีได้ดว้ยประการใด,  เราจะยุยงคหบดีดว้ยประการน้ัน,  
แม้ใคร่จะพูดกะเศรษฐีน้ัน ก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรๆ ในกาลที่เศรษฐีเป็นอิสระ” – 
| อถสฺส ทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺถา เทวตา,  สตฺถริ เจว สาวเกสุ จ เคหำ ปวิสนฺเตสุ,  เตสำ เตเชน สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺตี 
“ยถา อิเม อิมำ เคหำ น ปวิสนฺติ,  ตถา คหปตึ ปริภินฺทิสฺสามิ -อิติ  ตำ วตฺตุกามาปิ อิสฺสรกาเล กิญฺจิ วตฺตุำ นาสกฺขิ,  – 

๑ พิลงฺโค นำ้าผักดอง,  นำ้าส้ม,  นำ้าส้มพะอูม (เคร่ืองกินกับข้าวของแขก),  นำ้าพริก.
๒ องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๐๖.
๓ องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๐๖.
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คิดว่า “ก็บัดน้ี เศรษฐีน้ีเป็นผู้ยากจนแล้ว,  คงจักเชื่อฟังคำาของเรา” 
ในเวลาราตรี เข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐี ได้ยืนอยู่ในอากาศ. |
“อิทานิ ปนายำ ทุคฺคโต,  คณฺหิสฺสติ เม วจนำ -อิติ รตฺติภาเค เสฏฺฐสฺส สิริคพฺภำ ปวิสิตฺวา อากาเส อฏฺฐาสิ. |

ขณะน้ัน เศรษฐีเห็นเทวดาน้ันแล้วถามวา่ “น่ันใคร?”
อถ นำ เสฏฺฐี ทิสฺวา “โก เอโส -อิติ ปุจฺฉิ.

เทวดา. มหาเศรษฐี ข้าพเจา้เป็นเทวดาสถิตอยูท่ี่ซุ้มประตทูี่ ๔ ของท่าน มาเพือ่ต้องการเตือนทา่น.
“อหนฺเต มหาเสฏฺฐิ จตุตฺถทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺถา เทวตา  ตุยฺหำ โอวาทตฺถาย อาคตา -อิติ.

เศรษฐี. เทวดา ถ้าเช่นน้ัน เชิญท่านพดูเถิด.
“เตนหิ วเทหิ เทวเต -อิติ.

เทวดา. มหาเศรษฐี ท่านไม่เหลียวแลถึงกาลภายหลังเลย จ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดม,
บัดน้ี ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้ว ก็ยังไม่ละการจา่ยทรพัย์อีก,  
เมื่อท่านประพฤติอย่างน้ี จักไม่ได้แม้วตัถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่ม โดย ๒-๓ วัน แน่แท้,  
ทา่นจักต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดม,  
ทา่นจงเลิกจากการบริจาคเกิน (กำาลัง) แล้วประกอบการงานทั้งหลาย รวบรวมสมบัตไิว้เถิด.

“มหาเสฏฺฐิ ตยา ปจฺฉิมกาลำ อโนโลเกตฺวาว สมณสฺส โคตมสฺส สาสเน พหุธนำ วิปฺปกิณฺณำ,  
อิทานิ ทุคฺคโต หุตฺวาปิ ตำ น มุญฺจสิเยว,  เอวำ วตฺตมาโน กติปาเหเนว ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺปิ๑ น ลภิสฺสสิ,  
กินฺเต สมเณน โคตเมน,  อติปริจฺจาคโต โอรมิตฺวา กมฺมนฺเต ปโยเชนฺโต กุฏุมฺพำ สณฺฐเปหิ -อิติ.

เศรษฐี. น้ีเป็นโอวาทที่ทา่นให้แก่ข้าพเจ้าหรอื?
“อยำ เม ตยา ทินฺโน โอวาโท -อิติ.

เทวดา. จ้ะ มหาเศรษฐี.
“อาม มหาเสฏฺฐิ -อิติ.

เศรษฐี. ไปเถิดทา่น,  ข้าพเจา้ อันบุคคลผู้เช่นท่าน แม้ตั้งร้อยตั้งพัน ตั้งแสนคน ก็ไม่อาจให้หวั่นไหวได้,  
ทา่นกล่าวคำาไม่สมควร,  จะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้า,  
ทา่นจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆ.

“คจฺฉ,  นาหำ ตาทิสีนำ สเตนปิ สหสฺเสนปิ สตสหสฺเสนปิ สกฺกา กมฺเปตุำ,๒ อยุตฺตนฺเต วุตฺตำ,  
กึ ตยา มม เคเห วสมานาย,  สีฆสีฆำ เม ฆรา นิกฺขมาหิ -อิติ.

๑ สี. ยุ. ฆาสจฺฉาทนมฺปิ.
๒ สี. ยุ. หราเปตุำ.
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[เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ ไมม่ีท่ีอาศัย]

| เทวดาน้ัน ฟังคำาของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสาวกแล้ว ไม่อาจดำารงอยู่ได้ จึงพาทารกทั้งหลายออกไป,  
ก็แล ครั้นออกไปแล้ว ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น จึงคิดว่า “เราจักให้ทา่นเศรษฐีอดโทษแล้วอยูใ่นที่เดิมน้ัน” – 
| สา โสตาปนฺนสฺส อริยสาวกสฺส วจนำ สุตฺวา ฐาตุำ อสกฺโกนฺตี ทารเก อาทาย นิกฺขมิ,  
นิกฺขมิตฺวา จ ปน อญฺญตฺถ วสนฏฺฐานำ อลภมานา “เสฏฺฐึ ขมาเปตฺวา ตตฺเถว วสิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา – 

เข้าไปหาเทพบุตรผูร้ักษาพระนคร แจ้งความผิดที่ตนทำาแลว้ กลา่ววา่ 
“เชิญมาเถิดทา่น,  ขอท่านจงนำาข้าพเจา้ไปยังสำานักของท่านเศรษฐี ให้ทา่นเศรษฐอีดโทษแล้วให้ที่อยู่ (แก่ข้าพเจ้า).” |
นครปริคฺคาหกำ เทวปุตฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตนา กตาปราธำ อาจิกฺขิตฺวา 
“เอหิ,  มำ เสฏฺฐิสฺส สนฺติกำ เนตฺวา ขมาเปตฺวา วสนฏฺฐานำ ทาเปหิ -อิติ อาห. |

เทพบุตรห้ามเทวดาน้ันวา่ “ทา่นกล่าวคำาไม่สมควร,  ข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสำานักของเศรษฐีน้ันได้.”
โส “อยุตฺตำ ตยา วุตฺตำ,  นาหำ ตสฺส สนฺติกำ คนฺตุำ อุสฺสหามิ -อิติ ตำ ปฏิกฺขิปิ.

เทวดาน้ันจึงไปสู่สำานักของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ก็ถูกท่านเหล่าน้ันห้ามแล้ว 
จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช กราบทูลเรื่องน้ัน (ให้ทรงทราบ) แล้ว ทูลวิงวอนอย่างน่าสงสาร๑ ว่า 
“ข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหิน หาที่พึ่งมิได้,  
ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด.”
สา จตุนฺนำ มหาราชานำ สนฺติกำ คนฺตฺวา เตหิ๒ ปฏิกฺขิตฺตา  สกฺกำ เทวราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา 
“อหำ เทว วสนฏฺฐานำ อลภมานา ทารเก หตฺเถน คเหตฺวา อนาถา วิจรามิ,  วสนฏฺฐานำ เม ทาเปหิ -อิติ สุฏฺฐุตรำ ยาจิ.

[ท้าวสกักะทรงแนะนำาอุบายให้เทวดา]

คราวน้ัน ทา้วสักกะ ตรัสกะเทวดาน้ันวา่ “ถึงเราก็จักไมอ่าจกลา่วกะเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้ (เช่นเดียวกัน),  
แต่จักบอกอุบายให้แก่ทา่นสักอย่างหน่ึง.”
อถ นำ โส อาห “อหมฺปิ ตว การณา เสฏฺฐึ วตฺตุำ น สกฺขิสฺสามิ,  เอกมฺปน เต อุปายำ กเถสฺสามิ -อิติ.

เทวดา: ดีละ เทพเจา้ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกเถิด.
[สา] “สาธุ เทว กเถหิ -อิติ.  

| ท้าวสักกะ. ไปเถิดทา่น,  จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐี 
ให้ใครนำาหนังสือ (สัญญากู้เงิน) จากมือเศรษฐีมาแล้ว (นำาไป) ให้เขาชำาระทรพัย์ ๑๘ โกฏิ 
ทีพ่วกค้าขายถือเอาไป ด้วยอานุภาพของตนแล้ว บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่า,  – 

| “คจฺฉ,  เสฏฺฐิโน อายุตฺตกเวสำ คเหตฺวา เสฏฺฐิสฺส หตฺถโต ปณฺณำ อาหราเปตฺวา 
โวหารุปชีวีหิ คหิตำ อฏฺฐารสโกฏิธนำ อตฺตโน อานุภาเวน โสเธตฺวา  ตุจฺฉคพฺเภ ปูเรตฺวา,  – 

๑ สุฏฺฐุตรำ.
๒ สี. ยุ. เตเหปิ.
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ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ ทีจ่มลงยังมหาสมุทรมอียู่ก็ดี,  ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ สว่นอื่น ซ่ึงหาเจ้าของมิได้ มีอยูใ่นที่โน้นก็ดี, 
จงรวบรวมทรพัย์ทั้งหมดน้ัน บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐี 
ครั้นทำากรรมชื่อน้ีให้เป็นทัณฑกรรมแล้ว จึงขอขมาโทษเศรษฐี. |

มหาสมุทฺทำ ปวิฏฺฐำ อฏฺฐารสโกฏิธนำ อตฺถิ,  อญฺญมฺปิ อสุกฏฺฐาเน นาม อสฺสามิกำ อฏฺฐารสโกฏิธนำ อตฺถิ,  
ตำ สพฺพำ สำหริตฺวา๑ ตสฺส ตุจฺฉคพฺเภ ปูเรตฺวา อิทนฺนาม ทณฺฑกมฺมำ กตฺวา ขมาเปหิ -อิติ. |

[เศรษฐีกลับรวยอย่างเดิม]

เทวดาน้ัน รับวา่ “ดีละ เทพเจ้า” แล้วทำากรรมทกุๆ อยา่ง ตามนัยที่ทา้วสักกะตรัสบอกแล้วน่ันแล 
ยังห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สวา่งไสว ดำารงอยู่ในอากาศ เมื่อท่านเศรษฐีกล่าววา่ “น่ัน ใคร” จึงตอบว่า 
“ข้าพเจา้เป็นเทวดาบอดเขลา ซ่ึงสิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔ ของท่าน,  
คำาใด อันข้าพเจ้ากลา่วแล้วในสำานักของท่านดว้ยความเป็นผู้บอดเขลา,  ขอท่านจงอดโทษคำาน้ันแก่ข้าพเจา้เถิด,  
เพราะข้าพเจ้าได้ทำาทัณฑกรรมด้วยการรวบรวมทรพัย์ ๕๔ โกฏิ มาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่า ตามบัญชาของท้าวสกักะ.  
ข้าพเจา้เมื่อไม่ได้ที่อยู่ ย่อมลำาบาก.”
สา “สาธุ เทว -อิติ วุตฺตนเยเนว สพฺพำ๒ กตฺวา ปุน ตสฺส สิริคพฺภำ โอภาสยมานา อากาเส ฐตฺวา,  “โก เอโส -อิติ วุตฺเต,  
“อหนฺเต จตุตฺถทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺถา อนฺธพาลเทวตา,  มยา อนฺธพาลตาย ยำ ตุมฺหากำ สนฺติเก กถิตำ,  ตำ เม ขมถ,  
สกฺกสฺส หิ เม วจเนน จตุปญฺญาสโกฏิธนำ สำหริตฺวา ตุจฺฉคพฺภปูรเณน๓ ทณฺฑกมฺมำ กตำ. วสนฏฺฐานำ อลภมานา กิลมามิ -อิติ อาห.

[เศรษฐีอดโทษแก่เทวดา]

อนาถบิณฑิกเศรษฐี คดิว่า “เทวดาน้ี กลา่ววา่ ‘ทัณฑกรรม อันข้าพเจา้ทำาแล้ว’ ดังน้ี,  
และรู้สึกโทษ (ความผิด) ของตน,  เราจักแสดงเทวดาน้ันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้.”
อนาถปิณฺฑิโก จินฺเตสิ “อยำ เทวตา ‘ทณฺฑกมฺมำ เม กตนฺติ วทติ,  อตฺตโน จ โทสำ ปฏิชานาติ,  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นำ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ.

ท่านเศรษฐี นำาเทวดาน้ันไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลกรรมอันเทวดาน้ันทำาแล้วทั้งหมด.
โส ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา ตาย กตกมฺมำ สพฺพำ อาโรเจสิ.

เทวดาหมอบลงดว้ยเศียรเกล้า แทบบาทพระยุคลแห่งพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบทั้งพระคณุทั้งหลายของพระองค์ ไดก้ล่าวคำาอันใดชั่วชา้ เพราะความบอดเขลา,  
ขอพระองคท์รงอดโทษคำาน้ันแก่ข้าพระองค์” ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้ว จึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ (ในภายหลัง).
เทวตา สตฺถุ ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา “ภนฺเต ยำ มยา อนฺธพาลตาย ตุมฺหากำ คุเณ อชานิตฺวา ปาปกำ วจนำ วุตฺตำ,  ตำ เม ขมถ -อิติ 
สตฺถารำ ขมาเปตฺวา มหาเสฏฺฐึ ขมาเปสิ.

๑ สี. ยุ. อาหริตฺวา.
๒ สี.  ม.  ยุ.  ตำ สพฺพำ.
๓ สี.  ม.  ยุ.  ตุจฺฉคพภฺปูรณำ.
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[เมื่อกรรมให้ผล คนโง่จึงเห็นถูกต้อง]

พระศาสดา เมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดา ดว้ยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและชั่วน่ันแล จึงตรัสว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี แม้บุคคลผู้ทำาบาปในโลกน้ี ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด บาปของเขาเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นบาปว่าชัว่แท้ๆ,  
ฝ่ายบุคคลผู้ทำากรรม๑ ดี ยอ่มเห็นกรรมชั่วว่าดี ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล,  แต่เมื่อใด กรรมดีของเขาเผล็ดผล,  
เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดวี่า ดีจริงๆ” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา กลฺยาณปาปกานำ กมฺมานำ วิปากวเสเนว เสฏฺฐิญฺเจว เทวตญฺจ โอวทนฺโต 
“อิธ คหปติ ปาปปุคฺคโลปิ,  ยาว ปาปํ น ปจฺจติ,  ตาว ภทฺรานิ ปสฺสติ,  ยทา ปนสฺส ปาปํ ปจฺจติ,  ตทา ปาปเมว ปสฺสติ,  
ภทฺรปุคฺคโลปิ,  ยาว ภทฺรำ น ปจฺจติ,  ตาว ปาปานิ ปสฺสติ,  ยทา ปนสฺส ภทฺรำ ปจฺจติ,  ตทา ภทฺรเมว ปสฺสติ -อิติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“แม้คนผู้ทำาบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด บาปเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดวี่าชัว่,
ฝ่ายคนทำากรรมดี ย่อมเห็นกรรมดวี่าชัว่ ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด กรรมดีเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดีวา่ดี.

“ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรำ, ยาว ปาปํ น ปจฺจติ;
ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ, อถ [ปาโป] ปาปานิ ปสฺสติ;
ภทฺโรปิ ปสฺสตี ปาปํ, ยาว ภทฺรำ น ปจฺจติ;
ยทา จ ปจฺจตี ภทฺรำ, อถ [ภทฺโร] ภทฺรานิ ปสฺสติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อว่าคนผู้บาป ในพระคาถาน้ัน. 
ก็บุคคลแม้น้ัน เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดข้ึน ด้วยอานุภาพแห่งสุจรติกรรมในปางก่อนอยู่ ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดี. 
ตตฺถ “ปาโป -อิติ: กายทุจฺจริตาทินา ปาปกมฺเมน ยุตฺตปุคฺคโล. 
โสปิ หิ ปุริมสุจริตานุภาเวน นิพฺพตฺตำ สุขำ อนุภวมาโน ภทฺรำปิ ปสฺสติ.  

๑ ภทฺรปุคฺคโล.  ตามรูปศัพท์น่าจะแปลว่า บุคคลดี 
แต่ไม่แปลอย่างนั้น เพราะยังเห็นผิดอยู่ จึงต้องแปลว่า บุคคลผู้ทำากรรมดี ตามนัยอรรถกถา.
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บาทพระคาถาว่า ยาว ปาปํ น ปจฺจติ เป็นต้น ความว่า 
บาปกรรมของเขาน้ัน ยังไมใ่ห้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ เพียงใด (ผู้ทำาบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี เพียงน้ัน). 
แต่เมื่อใด บาปกรรมของเขาน้ันให้ผล ในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ, 
เม่ือน้ัน ผู้ทำาบาปน้ัน เม่ือเสวย๑ กรรมกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันภพ และทุกข์ในอบายในสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นบาปว่าช่ัวถ่ายเดียว.
ยาว ปาปํ น ปจฺจติ -อิติ: ยาว ตสฺส ตำ ปาปกมฺมำ ทิฏฺฐธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปากำ น เทติ.  
ยทา ปนสฺส ตำ ทิฏฺฐธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปากำ เทติ,  
อถ ทิฏฺฐธมฺเม วิวิธา กมฺมกรณา สมฺปราเย จ อปายทุกฺขำ อนุโภนฺโต โส ปาโป ปาปานิเยว ปสฺสติ.

ในพระคาถาที่ ๒ (พึงทราบเน้ือความดังต่อไปน้ี).
ทุติยคาถาย.๒

บุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อวา่คนทำากรรมดี, 
คนทำากรรมดีแม้น้ัน เมื่อเสวยทกุข์อันเกิดข้ึนด้วยอานุภาพแห่งทุจริตในปางกอ่น ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว.
กายสุจริตาทินา ภทฺรกมฺเมน ยุตฺโต ภทฺโร.   โสปิ ปุริมทุจฺจริตานุภาเวน นิพฺพตฺตำ ทุกฺขำ อนุภวมาโน ปาปํ ปสฺสติ.

บาทพระคาถาว่า ยาว ภทฺรำ น ปจฺจติ เป็นต้น ความวา่ 
กรรมดีของเขาน้ันยังไม่ให้ผล ในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพเพียงใด.  (คนทำากรรมดี ย่อมเห็นกรรมดี ชัว่อยู่ เพียงน้ัน), 
แต่เมื่อใด กรรมดีน้ันให้ผล,  เมื่อน้ัน คนทำากรรมดีน้ัน เมื่อเสวยสุขที่อิงอามิสมีลาภและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันภพ 
และสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพยใ์นสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นกรรมดีว่า ดจีริงๆ ดังน้ี.
“ยาว ภทฺรำ น ปจฺจติ -อิติ: ยาว ตสฺส ตำ ภทฺรกมฺมำ ทิฏฺฐธมฺเม วา สมฺปราเย วา วิปากำ น เทติ.  
ยทา ปน ตำ วิปากำ เทติ,  อถ ทิฏฺฐธมฺเม ลาภสกฺการาทิสุขำ สมฺปราเย จ ทิพฺพสมฺปตฺติสุขำ อนุภวมาโน โส ภทฺโร ภทฺรานิเยว ปสฺสติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา เทวดาน้ัน ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.  
เทสนาวสาเน สา เทวตา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.  

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.
อนาถปิณฺฑิกวตฺถุ.

๑ วิวิธา กมฺมกรณา ตามรูปเป็นปัญจมีวิภตัติ แปลตามรูปนั้นไม่ได้ความ 
จึงหักแปลเป็นทุตยิาวิภัตติ ถ้าเป็นรูป วิวิธานิ กมฺมกรณานิ จะควรกว่า.

๒ สี.  ม.  ยุ.  ทุติยคาถายปิ.
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๕.  เรื่องภกิษุไม่ถนอมบริขาร
๕.  อสญฺญตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง ผู้ไม่ถนอมบริขาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มาวมญฺเญถ ปาปสฺส” เป็นต้น.
“มาวมญฺเญถ ปาปสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อสญฺญตปริกฺขารำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ของสงฆ์ใช้แล้วควรรีบเก็บ]

ได้ยินวา่ ภิกษุน้ัน ใช้สอยบริขารอันต่างดว้ยเตียงและตั่งเป็นต้น อยา่งใดอยา่งหน่ึง ในภายนอกแลว้ ทิ้งไว้ในที่น้ันเอง.
โส กิร ยงฺกิญฺจิ มญฺจปีฐาทิเภทำ ปริกฺขารำ พหิ ปริภุญฺชิตฺวา ตตฺเถว ฉฑฺเฑติ.

บริขารย่อมเสียหายไป เพราะฝนบ้าง แดดบ้าง พวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้าง.
ปริกฺขาโร วสฺเสนปิ อาตเปนปิ อุปจิกาทีหิปิ วินสฺสติ.

ภิกษุน้ัน เมื่อพวกภิกษุกลา่วเตือนวา่ “ผู้มีอายุ ธรรมดาบริขาร ภิกษุควรเก็บงำามิใช่หรือ?” กลับกลา่ววา่ 
“กรรมที่ผมทำาน่ันนิดหน่อย ผู้มีอายุ,  บริขารน่ันไม่มีจิต,  ความวิจติรก็ไม่มี” ดังน้ีแล้ว (ยังขืน) ทำาอยู่อย่างน้ันน่ันแลอีก.
โส,  ภิกฺขูหิ “นนุ อาวุโส ปริกฺขาโร นาม ปฏิสาเมตพฺโพ -อิติ วุตฺเต,  
“อปฺปกำ มยา กตำ อาวุโส เอตำ,  น เอตสฺส จิตฺตำ อตฺถิ,  นตฺถิ จิตฺตำ -อิติ วตฺวา ปุน ตเถว กโรติ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลกริิยาของเธอแด่พระศาสดา.
ภิกฺขู ตสฺส กิริยำ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุน้ันมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุข่าวว่า เธอทำาอยา่งน้ันจริงหรือ?”
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ ภิกฺขุ เอวำ กโรสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

เธอแม้ถูกพระศาสดาตรัสถามแล้ว ก็กราบทูลอย่างดูหมิ่นอย่างน้ันน่ันแหละว่า 
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อน้ันจะเป็นอะไร,  ข้าพระองค์ทำากรรมเล็กน้อย,  บริขารน้ัน ไม่มีจติ,  ความวิจติรก็ไม่มี.”
โส สตฺถารา ปุจฺฉิโตปิ  “กิเมตำ ภควา,  อปฺปกำ มยา กตำ,  นาสฺส จิตฺตำ อตฺถิ,  นตฺถิ จิตฺตำ -อิติ ตเถว อวมญฺญนฺโต อาห.
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[อยา่ดูหมิ่นกรรมช่ัววา่นิดหน่อย]

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “อันภิกษุท้ังหลายทำาอย่างน้ัน ย่อมไม่ควร,  ข้ึนช่ือว่าบาปกรรม ใครๆ ไม่ควรดูหม่ินว่า นิดหน่อย; 
เหมือนอย่างว่า ภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้ง เมื่อฝนตกอยู่ ไม่เต็มได้ดว้ยนำ้าหยาดเดียวโดยแท้, 
ถึงกระน้ัน เมื่อฝนตกอยู่บ่อยๆ ภาชนะน้ันย่อมเต็มได้แน่ๆ ฉันใด, 
บุคคลผู้ทำาบาปกรรมอยู่ ย่อมทำากองบาปให้ใหญ่โตข้ึนโดยลำาดับได้อย่างแน่ๆ ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “ภิกฺขูหิ เอวำ กาตุำ น วฏฺฏติ,  ปาปกมฺมำ นาม ‘อปฺปกนฺติ น อวมญฺญิตพฺพำ,  
อชฺโฌกาเส ฐปิตำ หิ วิวฏมุขภาชนำ เทเว วสฺสนฺเต กิญฺจาปิ เอกพินฺทุนา น ปูรติ,  ปุนปฺปุนำ วสฺสนฺเต ปน ปูรเตว,  
เอวเมว ปาปกมฺมำ กโรนฺโต ปุคฺคโล อนุปุพฺเพน มหนฺตำ ปาปราสึ กโรติเยว -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า ‘บาปมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง’ 
แม้หม้อนำ้ายังเต็มด้วยหยาดนำ้าที่ตกลง (ทีละหยาด) ได้ฉันใด,  
ชนพาลเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มดว้ยบาปได้ ฉันน้ัน.”

“มาวมญฺเญถ ปาปสฺส ‘น มตฺตำ อาคมิสฺสติ.’
อุทพินฺทุนิปเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ;
ปูรติ พาโล ปาปสฺส โถกำ โถกำปิ๑ อาจินำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มาวมญฺเญถ ความว่า บุคคลไม่ควรดูหมิ่น.
ตตฺถ มาวมญฺเญถ -อิติ  น อวชาเนยฺย.

บทว่า ปาปสฺส แปลวา่ ซ่ึงบาป.
ปาปสฺส -อิติ  ปาปํ.

บาทพระคาถาว่า น มตฺตำ อาคมิสฺสติ ความวา่ 
บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปอย่างน้ีวา่ “เราทำาบาปมีประมาณน้อย,  เมื่อไรบาปน่ันจักเผล็ดผล?”
น มตฺตำ อาคมิสฺสติ -อิติ  “อปฺปมตฺตกำ เม ปาปํ กตำ,  กทา เอตำ วิปจฺจิสฺสติ -อิติ เอวำ ปาปํ นาวชาเนยฺย -อิติ อตฺโถ.

บทว่า อุทกุมฺโภปิ ความวา่ 
ภาชนะดินชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเขาเปิดปากท้ิงไว้ในเม่ือฝนตกอยู่ ย่อมเต็มด้วยหยาดนำ้าท่ีตกลงแม้ทีละหยาดๆ โดยลำาดับได้ ฉันใด, 
บุคคลเขลา เมื่อสั่งสม คือเมื่อพอกพูนบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันน้ันเหมือนกัน.
อุทกุมฺโภปิ -อิติ: เทเว วสฺสนฺเต มุขำ วิวริตฺวา ฐปิตำ ยงฺกิญฺจิ กุลาลภาชนำ ยถา เอเกกสฺสาปิ อุทกพินฺทุโน นิปาเตน อนุปุพฺเพน ปูรติ,  
เอวำ พาลปุคฺคโล โถกำ โถกมฺปิ ปาปํ อาจินนฺโต๒ วฑฺเฒนฺโต ปาปสฺส ปูรติเยว -อิติ อตฺโถ.

๑ สี. ยุ. โถกโถกมฺปิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ‘กโรนฺโต -อิติ อตฺถิ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

แม้พระศาสดา ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า “ภิกษุลาดท่ีนอน(ของสงฆ์) ไว้ในท่ีแจ้งแล้ว ไม่เก็บไว้ตามเดิม ต้องอาบัติช่ือน้ี” ดังน้ีแล.
สตฺถาปิ “อชฺโฌกาเส เสยฺยำ สนฺถริตฺวา ปฏิปากติกำ อกโรนฺโต อิทนฺนาม อาปชฺชติ -อิติ สิกฺขาปทำ ปญฺญาเปสิ -อิติ.

เรื่องภกิษุไม่ถนอมบริขาร จบ.
อสญฺญตปริกฺขารภิกฺขุวตฺถุ.
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๖.  เรือ่งเศรษฐีช่ือพิฬาลปทกะ
๖.  พิฬาลปทกเสฏฺฐิวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว) ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“มาวมญฺญเญถ ปุญฺญสฺส” เป็นต้น.
“มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พิฬาลปทกเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[ให้ทานเองและชวนคนอื่น ได้สมบัติ ๒ อย่าง]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน โดยเน่ืองเป็นพวกเดียวกัน.
เอกสฺมึ หิ สมเย สาวตฺถีวาสิโน วคฺคพนฺเธน๑ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ เทนฺติ.

อยู่มาวันหน่ึง พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ตรัสอย่างน้ีว่า “อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
• บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานด้วยตน, (แต่) ไม่ชักชวนผู้อ่ืน,  

เขาย่อมได้โภคสมบัติ, (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ ในท่ีแห่งตนเกิดแล้วๆ;
• บางคน ไม่ให้ทานด้วยตน,  ชกัชวนแต่คนอื่น, เขายอ่มได้บริวารสมบัติ (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ;
• บางคน ไม่ให้ทานด้วยตนด้วย ไม่ชักชวนคนอื่นด้วย, 

เขาย่อมไม่ไดโ้ภคสมบัติ ไม่ได้บรวิารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ,  เป็นคนเที่ยวกินเดน,
• บางคน ให้ทานด้วยตนด้วยชกัชวนคนอื่นดว้ย, เขายอ่มได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแลว้ๆ.”

อเถกทิวสำ สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต เอวมาห “อุปาสกา 
อิเธกจฺโจ อตฺตนา ทานำ เทติ,  ปรำ น สมาทเปติ,  โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทำ ลภติ,  โน ปริวารสมฺปทำ,  
เอกจฺโจ อตฺตนา ทานำ น เทติ,  ปรำ สมาทเปติ,  โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทำ ลภติ,  โน โภคสมฺปทำ,  
เอกจฺโจ อตฺตนา จ ทานำ น เทติ ปรญฺจ น สมาทเปติ,  โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน โน๒ โภคสมฺปทำ ลภติ,  โน ปริวารสมฺปทำ,  
วิฆาสาโท หุตฺวา วิจรติ,  
เอกจฺโจ อตฺตนา จ ทานำ เทติ ปรญฺจ สมาทเปติ,  โส นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทญฺจ ลภติ ปริวารสมฺปทญฺจ -อิติ.

[บัณฑิตเรีย่ไรของทำาบุญ]

คร้ังน้ัน บัณฑิตบุรุษผู้หน่ึง ฟังธรรมเทศนาน้ันแล้ว คิดว่า “โอ! เหตุน้ีน่าอัศจรรย์,  บัดน้ี เราจักทำากรรมท่ีเป็นไปเพ่ือสมบัติท้ัง ๒.”  
จึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรุ่งน้ี ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์.”
อเถโก ปณฺฑิตปุริโส ตำ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา “อโห อจฺฉริยมิทำ การณำ,  อหนฺทานิ อุภยสมฺปตฺติสำวตฺตนิกำ กมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
สตฺถารำ อุฏฺฐาย คมนกาเล อาห “ภนฺเต เสฺว อมฺหากำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ.

พระศาสดา. กท็่านมีความต้องการด้วยภกิษุสักเท่าไร?
“กิตฺตเกหิ ปน เต ภิกฺขูหิ อตฺโถ -อิติ.

๑ สี. ยุ.  วคฺคพนฺธเนน.
๒ สี. ยุ.  น.
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บุรุษ. ภิกษุทั้งหมด พระเจ้าข้า.
“สพฺเพหิ ภิกฺขูหิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดาทรงรับคำาแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.

แม้เขาก็เข้าไปยังบ้าน เที่ยวป่าวร้องวา่ “ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย 
ข้าพเจา้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งน้ี.  
ผู้ใดอาจถวายแก่ภกิษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใด,   
ผู้น้ันจงให้วัตถุตา่งๆ มีข้าวสารเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคูเป็นต้น เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าน้ัน,  
พวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทาน”
โสปิ คามำ ปวิสิตฺวา “อมฺมตาตา มยา สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุโข ภิกฺขุสงฺโฆ นิมนฺติโต,  
โย ยตฺตกานำ ภิกฺขูนำ สกฺโกติ,  โส ตตฺตกานำ ยาคุอาทีนำ อตฺถาย ตณฺฑุลาทีนิ เทตุ,  
เอกสฺมึ ฐาเน ปจาเปตฺวา ทานำ ทสฺสาม -อิติ อุคฺโฆเสนฺโต วิจริ.

[เหตุท่ีเศรษฐีมีช่ือว่าพิฬาลปทกะ]

ทีน้ัน เศรษฐีคนหน่ึง เห็นบุรุษน้ันมาถึงประตูรา้นค้าตลาดของตน ก็โกรธวา่ 
“เจ้าคนน้ี ไม่นิมนต์ภกิษุแต่พอ (กำาลัง) ของตน ต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมด (อกี)” จึงบอกวา่ 
“แกจงนำาเอาภาชนะท่ีแกถือมา” ดังน้ีแล้ว เอาน้ิวมือ ๓ น้ิวหยิบ ได้ให้ข้าวสารหน่อยหน่ึง,  ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส ก็เหมือนกันแล.
อถ นำ เอโก เสฏฺฐี อตฺตโน อาปณทฺวารำ สมฺปตฺตำ ทิสฺวา “อยำ อตฺตโน ปโหนเก ภิกฺขู อนิมนฺเตตฺวา สกลคามำ สมาทเปนฺโต วิจรติ -อิติ 
กุชฺฌิตฺวา “ตยา คหิตภาชนำ อาหร -อิติ ตีหิ องฺคุลีหิ คเหตฺวา โถเก ตณฺฑุเล อทาสิ,  ตถา มุคฺเค ตถา มาเส -อิติ.

ตั้งแต่น้ัน เศรษฐีน้ันจึงมีชือ่ว่าพิฬาลปทกเศรษฐี.
โส ตโต ปฏฺฐาย พิฬาลปทกเสฏฺฐี นาม ชาโต.

แม้เมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้น ก็เอียงปากขวด๑ เข้าที่หม้อ ทำาให้ปากขวดน้ันติดเป็นอันเดียวกัน 
ให้เภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดๆ ให้ได้หน่อยหน่ึงเท่าน้ัน.
สปฺปิผาณิตาทีนิ เทนฺโตปิ กรณฺฑกกณฺณิกำ กุเฏ ปกฺขิปิตฺวา เอกโต นำ๒ กตฺวา พินฺทุำ พินฺทุำ ปคฺฆราเปนฺโต โถกเมว อทาสิ.

อุบาสกทำาวัตถุที่คนอื่นให้โดยรวมกัน (แต่) ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีน้ีให้ไว้แผนกหน่ึงต่างหาก.
อุปาสโก อวเสเสหิ ทินฺนำ เอกโต กตฺวา อิมินา ทินฺนำ วิสสเยว อคฺคเหสิ.

๑ กรณฺฑกกณฺณิกำ
๒ สี. ยุ. โกณำ.
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[เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำาของบุรุษผู้เรีย่ไร]

เศรษฐีน้ัน เห็นกริิยาของอุบาสกน้ันแล้ว คดิว่า “ทำาไมหนอ เจา้คนน้ีจึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหน่ึง?” 
จึงส่งจฬูุปัฏฐาก๑ คนหน่ึงไปข้างหลังเขา ดว้ยสั่งว่า “เจ้าจงไป,  จงรูก้รรมที่เจ้าน่ันทำา.”
โส เสฏฺฐี ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา “กึ นุ โข เอส มยา ทินฺนำ วิสุำ คณฺหาติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ตสฺส ปจฺฉโต เอกำ จูฬุปฏฺฐากำ ปหิณิ “คจฺฉ,  ยำ เอส กโรติ,  ตำ ชานาหิ -อิติ.

อุบาสกน้ันไปแล้ว กล่าววา่ “ขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐี” ดังน้ีแล้ว ใส่ข้าวสาร ๑-๒ เมล็ด เพื่อประโยชน์ แก่ยาคูภัตและขนม, 
ใส่ถ่ัวเขียวถ่ัวราชมาสบ้าง หยาดนำ้ามันและหยาดนำ้าอ้อยเป็นต้นบ้าง ลงในภาชนะทุกๆ ภาชนะ.
โส คนฺตฺวา “เสฏฺฐิสฺส มหปฺผลำ โหตุ -อิติ ยาคุภตฺตปูวานำ อตฺถาย เอกำ เทฺว ตณฺฑุเล ปกฺขิปิตฺวา 
มุคฺคมาเสปิ เตลผาณิตาทิพินฺทูนิปิ สพฺพภาชเนสุ ปกฺขิปิ.

จูฬุปัฏฐากไปบอกแก่เศรษฐีแล้ว.
จูฬุปฏฺฐาโก คนฺตฺวา เสฏฺฐิสฺส อาโรเจสิ.

เศรษฐีฟังคำาน้ันแล้ว จึงคดิวา่ 
“หากเจ้าคนน้ันจักกล่าวโทษเราในทา่มกลางบริษัทไซร้,  พอมันเอ่ยชื่อของเราข้ึนเท่าน้ัน เราจักประหารมันให้ตาย.” 
ในวันรุ่งข้ึน จึงเหน็บกริชไว้ในระหวา่งผ้านุ่งแล้ว ได้ไปยืนอยู่ที่โรงครวั.
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี จินฺเตสิ “สเจ เม โส ปริสมชฺเฌ อวณฺณำ ภาสิสฺสติ,  มม นาเม คหิตมตฺเตเยว นำ ปหริตฺวา มาเรสฺสามิ -อิติ 
นิวาสนนฺตเร ฉุริกำ พนฺธิตฺวา ปุนทิวเส คนฺตฺวา ภตฺตคฺเค อฏฺฐาสิ.

[ฉลาดพูดทำาให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อม]

บุรุษน้ัน เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาควา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานน้ี, 
พวกมนุษย์ที่ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่น้ัน ไดใ้ห้ข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้าง ตามกำาลังของตน, 
ขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่าน้ันทั้งหมด.”
โส ปุริโส พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา ภควนฺตำ อาห “ภนฺเต มยา มหาชนำ สมาทเปตฺวา อิทำ ทานำ ทินฺนำ,  
ตตฺถ สมาทปิตา มนุสฺสา อตฺตโน พเลน พหูนิปิ โถกานิปิ ตณฺฑุลาทีนิ อทำสุ,  เตสำ สพฺเพสำ มหปฺผลำ โหตุ -อิติ.

๑ จูฬุปัฏฐาก คือคนใช้ท่ีสนิทหรือคนใช้ท่ีวางใจได้.
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เศรษฐีได้ยินคำาน้ันแล้ว คิดว่า 
“เรามาด้วยต้ังใจว่า ‘พอมันเอ่ยช่ือของเราข้ึนว่า ‘เศรษฐีช่ือโน้นถือเอาข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้,’ เราก็จักฆ่าบุรุษน้ีให้ตาย, 
แต่บุรุษน้ี ทำาทานให้รวมกันทั้งหมด แล้วกล่าววา่ ‘ทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทะนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดี,  
ทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดี, ขอผลอันไพศาล จงมีแก่ชนเหล่าน้ันทั้งหมด.’ 
ถ้าเราจกัไม่ให้บุรุษเห็นปานน้ีอดโทษไซร้,  อาชญาของเทพเจ้าจักตกลงบนศรีษะของเรา.”
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี จินฺเตสิ 
“อหำ ‘อสุเกน นาม อจฺฉราย คณฺหิตฺวา ตณฺฑุลาทีนิ ทินฺนานีติ มม นาเม คหิตมตฺเต อิมำ มาเรสฺสามีติ อาคโต,  
อยมฺปน สพฺพสงฺคาหิกำ กตฺวา ‘เยหิปิ นาฬิกาทีหิ มินิตฺวา ทินฺนำ,  เยหิปิ อจฺฉราย คเหตฺวา ทินฺนำ,  สพฺเพสำ มหปฺผลำ โหตูติ วทติ,  
สจาหำ เอวรูปํ น ขมาเปสฺสามิ,  เทวทณฺโฑ เม มตฺถเก ปติสฺสติ -อิติ.

เศรษฐีน้ันหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกน้ันแล้วกล่าววา่ “นาย ขอนายจงอดโทษให้ผมด้วย,” 
และถูกอุบาสกน้ันถามวา่ “น้ีอะไรกัน?” จึงบอกเรื่องน้ันทั้งหมด.
โส ตสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “ขมาหิ เม สามิ -อิติ อาห,  “กิมิทำ -อิติ จ เตน ปุฏฺโฐ สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

พระศาสดาทรงเห็นกิริยาน้ันแล้ว ตรัสถามผู้ขวนขวายในทานว่า “น่ีอะไรกัน?”
ตำ กิริยำ ทิสฺวา สตฺถา “กิมิทำ -อิติ ทานเวยฺยาวฏิกำ ปุจฺฉิ.

เขากราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมดตั้งแตว่ันที่แล้วๆ มา.
โส อตีตทิวสโต ปฏฺฐาย สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[อยา่ดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อย]

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีน้ันวา่ “นัยวา่ เป็นอย่างน้ันหรือ? เศรษฐี.” เมื่อเขากราบทูลว่า “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า,” 
ตรัสว่า “อุบาสก ข้ึนชื่อวา่บุญ อันใครๆ ไม่ควรดูหมิ่นวา่ ‘นิดหน่อย,’  
อันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เช่นเราเป็นประธานแล้ว ไม่ควรดูหมิ่นว่า ‘เป็นของนิดหน่อย,’ 
ดว้ยว่า บุรุษผู้บัณฑิต ทำาบุญอยู่ ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำาดับแน่แท้ เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปาก เต็มไปด้วยนำ้า ฉะน้ัน.” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “เอวำ กิร เสฏฺฐิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต,  “อุปาสก ปุญฺญำ นาม ‘อปฺปกนฺติ น อวมญฺญิตพฺพำ,  
มาทิสพุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา ‘อปฺปกนฺติ น อวมญฺญิตพฺพำ,  
ปณฺฑิตปุริสา หิ ปุญฺญำ กโรนฺตา วิวฏมุขภาชนำ วิย อุทเกน อนุกฺกเมน ปุญฺเญน ปูรนฺติเยว -อิติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า ‘นิดหน่อย จักไม่มาถึง’ 
แม้หม้อนำ้ายังเต็มด้วยหยาดนำ้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด, 
ธรีชน (ชนผู้มปัีญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มดว้ยบุญได้ ฉันน้ัน.”

“มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส ‘น มตฺตำ อาคมิสฺสติ.’
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ,
ปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกำ โถกำปิ อาจินำ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“มนุษย์ผู้บัณฑติ ทำาบุญแล้ว อย่าดูหมิ่น คือไม่ควรดูถูกบุญ อย่างน้ีว่า 
‘เราทำาบุญมีประมาณน้อย บุญมีประมาณน้อยจักมาถึง ด้วยอำานาจแห่งวิบากก็หาไม่, 
เมื่อเป็นเช่นน้ี กรรมนิดหน่อยจักเห็นเราที่ไหน? หรือว่าเราจักเห็นกรรมน้ันที่ไหน? เมื่อไรบุญกรรมน่ันจักเผล็ดผล?’ 
เหมือนอย่างว่า ภาชนะดินทีเ่ขาเปิดฝาตั้งไว้ ย่อมเต็มดว้ยหยาดนำ้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ไม่ขาดสายได้ ฉันใด, 
ธรีชน คือบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยๆ ชือ่ว่าเต็มด้วยบุญได้ ฉันน้ัน.”
ตสฺสตฺโถ “ปณฺฑิตมนุสฺโส ปุญฺญำ กตฺวา ‘อปฺปมตฺตกำ มยา ปุญฺญำ กตำ,  น มตฺตำ วิปากวเสน อาคมิสฺสติ,  
เอวำ ปริตฺตกำ กมฺมำ กหำ มำ ทกฺขิสฺสติ,  อหำ วา ตำ กหำ ทกฺขิสฺสามิ,  กทา เอตำ วิปจฺจิสฺสติ -อิติ เอวำ ปุญฺญำ มาวมญฺเญถ น อวชาเนยฺย. 
ยถา หิ นิรนฺตรำ อุทกพินฺทุนิปาเตน วิวริตฺวา ฐปิตำ กุลาลภาชนำ ปูรติ,  
เอวำ ธีโร ปณฺฑิตปุริโส โถกำ โถกมฺปิ ปุญฺญำ อาจินนฺโต ปุญฺญสฺส ปูรติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา เศรษฐีน้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.  
เทสนาวสาเน โส เสฏฺฐี โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.   

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่มาประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องเศรษฐชีื่อพิฬาลปทกะ จบ.
พิฬาลปทกเสฏฺฐิวตฺถุ.
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๗.  เรื่องมหาธนวาณิช
๗.  มหาธนวาณิชวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพ่อค้ามีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “วาณิโชว ภยำ มคฺคำ” เป็นต้น.
“วาณิโชว ภยำ มคฺคำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหาธนวาณิชำ อารพฺภ กเถสิ.

[พ่อค้านิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ เดินทางร่วม]

ดังได้สดับมา พวกโจร ๕๐๐ คน แสวงหาชอ่งในเรือนของพ่อค้าน้ัน ไม่ได้ (ช่อง) แล้ว. 
ตสฺส กิร วาณิชสฺส เคเห ปญฺจสตา โจรา โอตารำ คเวสมานา [โอตารำ] น ลภึสุ.

โดยสมัยอื่น พ่อคา้น้ันบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เล่มให้เต็มไปด้วยสิ่งของแล้ว ให้เผดียง๑แก่ภิกษุทั้งหลายวา่ 
“เราจะไปสู่ที่ชื่อโน้นเพื่อคา้ขาย.  พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปสู่ที่น้ัน, 
ขอนิมนตพ์ระผู้เป็นเจา้เหล่าน้ันจงออกไป,  จักไม่ลำาบากดว้ยภิกษาในหนทาง.”
อปเรน สมเยน โส วาณิโช ปญฺจสกฏสตานิ ภณฺฑสฺส ปูเรตฺวา ภิกฺขูนำ อาโรจาเปสิ 
“อหำ อสุกฏฺฐานนฺนาม วณิชฺชาย คจฺฉามิ.  เย อยฺยา ตำ ฐานำ คนฺตุกามา,  เต นิกฺขมนฺตุ,  มคฺเค ภิกฺขาย น กิลมิสฺสนฺติ -อิติ.

ภิกษุ ๕๐๐ รูปฟังคำาน้ันแล้ว ได้เดินทางไปกับพ่อค้าน้ัน.
ตำ สุตฺวา ปญฺจสตา ภิกฺขู เตน สทฺธึ มคฺคำ ปฏิปชฺชึสุ.

โจรแม้เหล่าน้ันได้ข่าวว่า “ได้ยินวา่ พอ่ค้าน้ันออกไปแล้ว” ได้ไปซุ่มอยู่ในดง.
เตปิ โจรา “โส กิร วาณิโช  ๒   นิกฺขนฺโต -อิติ คนฺตฺวา อฏวิยำ อฏฺฐำสุ.

ฝ่ายพ่อค้าไปแล้ว ยดึเอาที่พกัใกล้บ้านแห่งหน่ึงที่ปากดง จัดแจงโคและเกวียนเป็นต้น สิ้น ๒-๓ วัน 
และถวายภิกษาแก่ภิกษุเหล่าน้ันเป็นนิตย์เทียว.
วาณิโชปิ คนฺตฺวา อฏวีมุเข เอกสฺมึ คาเม นิวาสำ คเหตฺวา เทฺว ตโย ทิวเส โคณสกฏาทีนิ สำวิทหติ๓,  
เตสมฺปน ภิกฺขูนำ นิพทฺธำ ภิกฺขำ เทติเยว.

[พวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้า]

พวกโจร เมื่อพ่อค้าน้ันล่าชา้อยู่ จึงส่งบุรุษคนหน่ึงไปด้วยสั่งวา่ “เจา้จงไป,  จงรู้วันออก (เดินทาง) ของพ่อค้าน้ันแล้วจงมา.”
โจรา,  ตสฺมึ อติจิรายนฺเต,  “คจฺฉ,  ตสฺส นิกฺขมนทิวสำ ญตฺวา เอหิ -อิติ เอกำ ปุริสำ ปหิณึสุ.

บุรุษน้ันไปถึงบ้านน้ันแล้ว ถามสหายคนหน่ึงว่า “พ่อคา้จักออกไปเมื่อไร?”.
โส ตำ คามำ คนฺตฺวา เอกำ สหายกำ ปุจฺฉิ “กทา วาณิโช นิกฺขมิสฺสติ -อิติ.

๑ เผดยีง [ผะ-เดียง] บอกให้รู้,  บอกนิมนต์
๒ สี. ยุ. วณิชฺชาย.
๓ สำวิทหิ.
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สหายน้ันตอบว่า “โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “ก็ทา่นถามเพื่ออะไร?”
โส “ทฺวีหตีหจฺจเยน -อิติ วตฺวา “กิมตฺถมฺปน ปุจฺฉสิ -อิติ อาห.

ทีน้ัน บุรุษน้ันบอกแก่เขาว่า “พวกข้าพเจา้เป็นโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดงเพื่อตอ้งการพ่อคา้น่ัน.”
อถสฺส โส “มยำ ปญฺจสตา โจรา เอตสฺส อตฺถาย อฏวิยำ ฐิตา -อิติ อาจิกฺขิ.

ฝ่ายสหาย กล่าววา่ “ถ้าเช่นน้ัน ทา่นจงไป,  พ่อค้าจักออกไปโดยเรว็” ส่งบุรุษน้ันไปแล้ว 
คิดว่า “เราจักห้ามพวกโจรหรือพ่อคา้ดีหนอ?” 
ตกลงใจว่า “ประโยชน์อะไรของเราดว้ยพวกโจร,  ภิกษุ ๕๐๐ รูปอาศัยพ่อคา้เป็นอยู่,  เราจกัให้สัญญาแก่พ่อค้า” 
แล้วได้ไปสู่สำานักของพ่อคา้น้ัน ถามวา่ “ทา่นจักไปเมื่อไร” พ่อคา้ตอบวา่ “ในวันที่ ๓” กลา่วว่า 
“ท่านจงทำาตามคำาของข้าพเจา้,  ได้ยินวา่พวกโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดงเพือ่ต้องการตัวทา่น,  ทา่นอย่าเพิ่งไปก่อน.”
อิตโร “เตนหิ คจฺฉ,  สีฆำ นิกฺขมิสฺสติ -อิติ ตำ อุยฺโยเชตฺวา “กินฺนุ โข โจเร วาเรมิ อุทาหุ วาณิชำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“กึ เม โจเรหิ,  วาณิชำ นิสฺสาย ปญฺจสตา ภิกฺขู ชีวนฺติ,  วาณิชสฺส สญฺญำ ทสฺสามิ -อิติ ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “กทา คมิสฺสถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,
“ตติยทิวเส -อิติ วุตฺเต,  “มยฺหำ วจนำ กโรถ,  อฏวิยำ กิร ตุมฺหากำ อตฺถาย ปญฺจสตา โจรา ฐิตา,  มา ตาว คมิตฺถ -อิติ.

[พ่อค้าถกูโจรสกัด ต้องพักอยู่ในระหว่างทาง]

พ่อคา้. ทา่นรู้อยา่งไร?
“ตฺวำ กถำ ชานาสิ -อิติ.

บุรุษสหาย. เพื่อนรักของข้าพเจ้ามีอยูใ่นระหว่างพวกโจรเหล่าน้ัน,  ข้าพเจา้รู้เพราะคำาบอกเล่าของเขา.
“เตสำ อนฺตเร มม สหาโย อตฺถิ,  ตสฺส เม กถาย ญาตำ -อิติ.

พ่อคา้. ถ้าเช่นน้ัน ประโยชน์อะไรของเราดว้ยการจากไปที่น้ี,  เราจักกลับไปเรือนละ.
“เตนหิ กึ เม เอตฺโต คเตน,  นิวตฺติตฺวา เคหเมว คมิสฺสามิ -อิติ.

เมื่อพ่อค้าน้ันชักช้า, บุรุษที่พวกโจรเหล่าน้ันส่งมาอีก มาถึงแล้ว ถามสหายน้ัน 
ไดฟ้ังความเป็นไปน้ันแล้ว ไปบอกแก่พวกโจรว่า “ได้ยินวา่ พ่อค้าจกักลับคืนไปเรือนทีเดียว.”
ตสฺมึ จิรายนฺเต, ปุน เตหิ โจเรหิ ปหิโต ปุริโส อาคนฺตฺวา ตำ สหายกำ ปุจฺฉิตฺวา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา 
“นิวตฺติตฺวา กิร เคหเมว คมิสฺสติ -อิติ คนฺตฺวา โจรานำ อาโรเจสิ.

พวกโจรฟังคำาน้ันแล้ว ไดอ้อกจากดงน้ันไปซุ่มอยูร่ิมหนทางนอกน้ี.
ตำ สุตฺวา โจรา ตโต นิกฺขมิตฺวา อิตรสฺมึ มคฺเค อฏฺฐำสุ.

เมื่อพ่อค้าน้ันชักช้าอยู่, โจรเหล่าน้ันก็ส่งบุรุษไปในสำานักของสหายแม้อีก.
ตสฺมึ จิรายนฺเต, ปุนปิ เต โจรา สหายกสฺส สนฺติเก ปุริสำ เปเสสุำ.

สหายน้ันรู้ความทีพ่วกโจรซุ่มอยู่ในที่น้ันแล้ว ก็แจ้งแก่พ่อคา้อีก.
โส เตสำ ตตฺถ ฐิตภาวำ ญตฺวา ปุน วาณิชสฺส อาโรเจสิ.
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พ่อคา้คิดว่า “แม้ในที่น้ี ความขาดแคลน (ด้วยอะไรๆ) ของเราก็ไม่มี,  เมื่อเป็นเช่นน้ี เราจกัไม่ไปข้างโน้น ไม่ไปข้างน้ี, 
จักอยู่ที่น่ีแหละ” ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของภิกษุทั้งหลาย เรียนวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า พวกโจรประสงค์จะปล้นผม ซุ่มอยู่ริมหนทางนอกน้ี. 
ผมจักไม่ไปทั้งข้างโน้นทั้งข้างน้ี จักพักอยู่ที่น่ีแหละชั่วคราว; 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ประสงคจ์ะอยู่ที่น่ีก็จงอยู่,  ประสงค์จะไปก็จงไป ตามความพอใจของตน.”
วาณิโช “อิธาปิ เม เวกลฺลำ นตฺถิ,  เอวำ สนฺเต เนว เอตฺโต คมิสฺสามิ,  น อิโต,  อิเธว ภวิสฺสามิ -อิติ ภิกฺขูนำ สนฺติกำ คนฺตฺวา อาห 
“ภนฺเต โจรา กิร มำ วิลุมฺปิตุกามา มคฺเค ฐตฺวา ‘อิทานิ ปุน นิวตฺติสฺสติ -อิติ สุตฺวา อิตรสฺมึ มคฺเค ฐิตา,  
อหำ เอตฺโต วา อิโต วา อคนฺตฺวา โถกำ อิเธว ภวิสฺสามิ,  ภทนฺตา อิธ วสิตุกามา วสนฺตุ,  คนฺตุกามา อตฺตโน รุจิยา คจฺฉนฺตุ -อิติ.

[ภิกษลุาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถี]

พวกภิกษุกลา่วว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกฉันจักกลับ,” อำาลาพ่อค้าแล้ว ในวันรุ่งข้ึน ไปสู่เมืองสาวตัถี 
ถวายบังคมพระศาสดา น่ังอยู่แล้ว.
ภิกฺขู “เอวำ สนฺเต มยำ นิวตฺติสฺสาม -อิติ วาณิชำ อาปุจฺฉิตฺวา ปุนทิวเส สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

[สิ่งท่ีควรเว้น]

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปกับพ่อคา้มีทรพัย์มากหรือ?” 
เมื่อพวกภกิษุน้ันกราบทูลว่า “อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า พวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้ง ๒ ข้างเพือ่ต้องการปล้นพ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก, 
เพราะเหตุน้ัน เขาจึงพักอยู่ในที่น้ันแล, ส่วนพวกข้าพระองค์ ลาเขากลับมา” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก ย่อมเว้นทาง (ที่มีภัย) เพราะความทีพ่วกโจรมีอยู่, 
บุรุษแม้ใคร่จะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง, 
แม้ภิกษุทราบว่า ‘ภพ ๓ เป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่.’ แล้วเว้นกรรมชั่วเสียควร.” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “กึ ภิกฺขเว มหาธนวาณิเชน สทฺธึ น คมิตฺถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  
“อาม ภนฺเต,  มหาธนวาณิชสฺส วิลุมฺปนตฺถาย ทฺวีสุปิ มคฺเคสุ โจรา ปริยุฏฺฐึสุ,  เตน โส ตตฺเถว ฐิโต,  มยมฺปน ตำ อาปุจฺฉิตฺวา อาคตา
-อิติ วุตฺเต,  “ภิกฺขเว มหาธนวาณิโช โจรานำ อตฺถิตาย มคฺคำ ปริวชฺเชติ,  ชีวิตุกาโมปิ ปุริโส หลาหลำ วิสำ ปริวชฺเชติ,  
ภิกฺขุนาปิ ‘ตโย ภวา โจเรหิ ปริยุฏฺฐิตมคคฺสทิสาติ ญตวฺา ปาปํ ปรวิชฺเชตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตวฺา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลพึงเว้นกรรมชัว่ทั้งหลายเสีย, 
เหมือนพ่อคา้มีทรัพย์มาก มพีวกน้อย เว้นทางอันพึงกลัว, 
(และ) เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่ เว้นยาพิษเสียฉะน้ัน.”

“วาณิโชว ภยำ มคฺคำ อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน
วิสำ ชีวิตุกาโมว ปาปานิ ปริวชฺชเย -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ภยำ ได้แก่ อันน่ากลัว.  อธิบายว่า ชื่อว่ามีภัยเฉพาะหน้า เพราะเป็นหนทางทีพ่วกโจรซุ่มอยู่.
ตตฺถ ภยำ -อิติ: ภายิตพฺพำ,  โจเรหิ ปริยุฏฺฐิตตฺตา สปฺปฏิภยำ -อิติ อตฺโถ.

ท่านกลา่วอธิบายคำาน้ีไว้ว่า “พ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก มีพวกน้อย เว้นทางที่มีภัยเฉพาะหน้า ฉันใด, 
ผู้ต้องการจะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง ฉันใด,  ภิกษุผู้บัณฑิต ควรเว้นกรรมช่ัวท้ังหลายแม้มีประมาณน้อยเสีย ฉันน้ัน.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา มหทฺธโน วาณิโช อปฺปสตฺโถ สปฺปฏิภยำ มคฺคำ,  
ยถา๑ ชีวิตุกาโม หลาหลำ วิสำ ปริวชฺเชติ,  เอวำ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ อปฺปมตฺตกานิปิ ปาปานิ ปริวชฺเชยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้มาประชุม ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องมหาธนวานิช จบ.
มหาธนวาณิชวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “จ -อิติ อตฺถิ.
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๘.  เรือ่งนายพรานกุกกุฏมิตร
๘.  กุกฺกุฏมิตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนายพรานชื่อกกุกุฎมิตร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส” เป็นต้น.
“ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต กุกฺกุฏมิตฺตนฺนาม เนสาทำ อารพฺภ กเถสิ.

[ธิดาเศรษฐีรักพรานกกุกุฎมิตร]

ได้ยินวา่ ธิดาเศรษฐีคนหน่ึงในกรุงราชคฤห์ เจริญวัยแลว้ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา มารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหน่ึง 
ให้อยู่ในห้องบนปราสาท ๗ ชั้น  ในเวลาเย็นวันหน่ึง แลไปในระหว่างถนน ทางหน้าต่าง 
เห็นนายพรานคนหน่ึงชื่อกุกกุฎมิตร ผู้ถือบ่วง ๕๐๐ และหลาว ๕๐๐ ฆ่าเน้ือทั้งหลายเลี้ยงชีพ ฆ่าเน้ือ ๕๐๐ ตัวแล้ว บรรทุก
เกวียนใหญ่ให้เต็มไปดว้ยเน้ือสัตว์เหล่าน้ัน น่ังบนแอกเกวียน เข้าไปสู่พระนครเพื่อต้องการจะขายเน้ือ  
เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานน้ัน ให้บรรณาการในมือหญิงคนใช้ ส่งไปว่า 
“เจ้าจงไป,  จงให้บรรณาการแก่บุรุษน้ัน รู้เวลาไป (ของเขา) แล้วจงมา.”
ราชคเห กิเรกา เสฏฺฐิธีตา วยปฺปตฺตา สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริคพฺเภ อารกฺขณตฺถาย เอกำ ปริจาริกำ ทตฺวา มาตาปิตูหิ วาสิยมานา 
เอกทิวสำ สายณฺหสมเย วาตปาเนน อนฺตรวีถึ โอโลเกนฺตี 
ปญฺจ ปาสสตานิ ปญฺจ จ สูลสตานิ อาทาย มิเค วธิตฺวา ชีวมานำ เอกำ กุกฺกุฏมิตฺตำ นาม เนสาทำ ปญฺจ มิคสตานิ วธิตฺวา 
เตสำ มำเสน มหาสกฏำ ปูเรตฺวา สกฏธูเร นิสีทิตฺวา มำสำ วิกฺกีณนตฺถาย นครำ ปวิสนฺตำ ทิสฺวา  ตสฺมึ ปฏิพทฺธจิตฺตา หุตฺวา 
ปริจาริกาย หตฺเถ ปณฺณาการำ ทตฺวา “คจฺฉ,  เอตสฺส ปณฺณาการำ ทตฺวา คมนกาลำ ญตฺวา เอหิ -อิติ เปเสสิ.

หญิงคนใช้ไปแล้ว ให้บรรณาการแก่นายพรานน้ันแล้ว ถามว่า “ทา่นจักไปเมื่อไร?”.
สา คนฺตฺวา ตสฺส ปณฺณาการำ ทตฺวา ปุจฺฉิ “กทา คมิสฺสสิ -อิติ.

นายพรานตอบว่า “วันน้ีเราขายเน้ือแล้ว จักออกไปโดยประตูชื่อโน้นแต่เชา้เทียว.”
“อชฺช มำสำ วิกฺกีณิตฺวา ปาโตว อสุกทฺวาเรน นาม นิกฺขมิตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ.

หญิงคนใช้ฟังคำาที่นายพรานน้ัน บอกแล้ว กลับมาบอกแก่นาง.
สา เตน กถิตำ กถำ สุตฺวา อาคนฺตฺวา ตสฺสา อาโรเจสิ.

[ธิดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน]

ธดิาเศรษฐรีวบรวมผา้และอาภรณอ์ันควรแก่ความที่เป็นของตนควรถือเอา นุ่งผ้าเก่า ถือหม้อออกไปแตเ่ช้าตรู่ 
เหมือนไปสู่ท่านำ้ากับพวกนางทาสี ถึงที่น้ันแล้ว ได้ยืนคอยการมาของนายพรานอยู่.
เสฏฺฐิธีตา อตฺตนา คเหตพฺพยุตฺตกำ วตฺถาภรณชาตำ สำวิทหิตฺวา ปาโตว มลินวตฺถำ นิวาเสตฺวา กุฏำ อาทาย 
ทาสีหิ สทฺธึ อุทกติตฺถำ คจฺฉนฺตี วิย นิกฺขมิตฺวา ตำ ฐานำ คนฺตฺวา ตสฺสาคมนำ โอโลเกนฺตี อฏฺฐาสิ.

แม้นายพรานก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่.
โสปิ ปาโตว สกฏำ ปาเชนฺโต นิกฺขมิ.
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ฝ่ายนางก็เดินตามหลังนายพรานน้ันไป.
สาปิ ตสฺส ปจฺฉโต ปายาสิ.

เขาเห็นนางจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าไมรู่้จักเจา้วา่ ‘เป็นธิดาของผู้ชื่อโน้น,’ แน่ะแม่ เจ้าอยา่ตามฉันไปเลย.”
โส ตำ ทิสฺวา “อหำ ตำ ‘อสุกสฺส นาม ธีตาติ น ชานามิ,  มา มำ อนุพนฺธิ อมฺม -อิติ อาห.

นางตอบวา่ “ทา่นไม่ได้เรียกฉันมา,  ฉันมาตามธรรมดาของตน,  ทา่นจงน่ิง ขับเกวียนของตนไปเถิด.”
“น มำ ตฺวำ ปกฺโกสสิ,  อหำ อตฺตโน ธมฺมตาย อาคจฺฉามิ,  ตฺวำ ตุณฺหี หุตฺวา อตฺตโน สกฏำ ปาเชหิ -อิติ.

เขาห้ามนางแล้วๆ เล่าๆ ทีเดียว.
โส ปุนปฺปุนำ ตำ นิวาเรสิเยว.

ครั้นนางพูดกับเขาว่า “อันการห้ามสิริอันมาสู่สำานักของตนย่อมไม่ควร”
อถ นำ สา อาห “สิรึ นาม อตฺตโน สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตึ นิวาเรตุำ น วฏฏติ -อิติ.

นายพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดยไม่สงสัยแล้ว ได้อุ้มนางข้ึนเกวียนไป.
โส ตสฺสา นิสฺสำสเยน อตฺตโน อาคมนำ ญตฺวา ตำ สกฏำ อาโรเปตฺวา อคมาสิ.

มารดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างน้ีก็ไมพ่บ สำาคัญว่า “นางจักตายเสียแล้ว” จึงทำาภตัเพื่อผู้ตาย๑.
ตสฺสา๒ มาตาปิตโร อิโตจิโต จ ปริเยสาเปตฺวา อปสฺสนฺตา “มตา ภวิสฺสติ -อิติ มตกภตฺตำ กรึสุ.

แม้นางอาศัยการอยูร่่วมกับนายพรานน้ัน คลอดบุตร ๗ คนโดยลำาดับ 
ผูกบุตรเหล่าน้ันผู้เจริญวัยเติบโตแลว้ ดว้ยเครื่องผูกคือเรือน๓.
สาปิ เตน สทฺธึ สำวาสมนฺวาย ปฏิปาฏิยา สตฺต ปุตฺเต วิชายิตฺวา เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธิ.

[กกุกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจ้า]

ภายหลังวันหน่ึง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุ้่ง ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้ 
เข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญว่า “น่ันเหตุอะไรหนอแล?” 
ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชนเหล่าน้ันแล้ว 
ทรงถือบาตรและจีวร ได้เสดจ็ไปที่บ่วงดักของนายพรานน้ันแต่เชา้ตรู่.
เอกทิวสำ๔ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต กุกฺกุฏมิตฺตำ สปุตฺตำ สสุณิสำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา 
“กินฺนุ โข เอตำ -อิติ อุปธาเรนฺโต เตสำ๕ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส ปาสฏฺฐานำ อคมาสิ.

วันน้ันแม้เน้ือสักตวัหน่ึงก็มิได้ตดิบ่วง.
ตำทิวสำ ปาเส พนฺโธ เอกมิโคปิ นาโหสิ.

๑ ทำาบุญเล้ียงพระแล้วอุทิศผลบุญไปให้ผู้ตาย.
๒ สี. ยุ. ตสฺสาปิ.
๓ จัดแจงแต่งงานให้มีเหย้าเรือน 
๔ สี. ยุ. อเถกทิวสำ.
๕ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “ปณฺณรสนฺนมฺปิ -อิติ อตฺถิ.
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พระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาท ที่ใกล้บ่วงของเขาแล้ว ทรงน่ังในใต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหน่ึงข้างหน้า.
สตฺถา ตสฺส ปาสมูเล ปทวลญฺชำ ทสฺเสตฺวา ปุรโต เอกสฺส คุมฺพสฺส เหฏฺฐาฉายาย นิสีทิ.

นายพรานกกุกุฎมิตรถือธนูไปสู่ที่ดักบ่วงแต่เช้าตรู่ ตรวจดูบ่วงจำาเดิมแต่ต้น ไม่พบเน้ือแม้ตัวเดียวซ่ึงติดบ่วง 
ได้เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแล้ว.
กุกฺกุฏมิตฺโต ปาโตว ธนุำ อาทาย ปาสฏฺฐานำ คนฺตฺวา 
อาทิโต ปฏฺฐาย ปาเส โอโลกยมาโน ปาเส พทฺธำ เอกมฺปิ มิคำ อทิสฺวา สตฺถุ ปทวลญฺชำ อทฺทส.

ทีน้ัน เขาได้ดำาริฉะน้ีว่า “ใครเที่ยวปล่อยเน้ือตัวติด (บ่วง) ของเรา.”
อถสฺส เอตทโหสิ “โก มยฺหำ พทฺธมิเค โมเจนฺโต วิจรติ -อิติ.

เขาผูกอาฆาตในพระศาสดา เมื่อเดินไปกพ็บพระศาสดาทรงน่ังที่โคนพุ่มไม้ คิดว่า 
“สมณะองค์น้ีปล่อยเน้ือของเรา,  เราจกัฆ่าสมณะน้ันเสีย.” ดังน้ีแล้ว ได้โก่งธนู.
โส สตฺถริ อาฆาตำ พนฺธิตฺวา คจฺฉนฺโต คุมฺพมูเล นิสินฺนำ สตฺถารำ ทิสฺวา “อิมินา มม มิคา โมจิตา,  มาเรสฺสามิ นำ -อิติ ธนุำ อากฑฺฒิ.

พระศาสดาให้โก่งธนูได้ (แต่) ไม่ให้ยิง (ธนู) ไปได้.
สตฺถา ธนุำ อากฑฺฒิตุำ ทตฺวา วิสฺสชฺเชตุำ นาทาสิ.

เขาไม่อาจทั้งเพื่อปล่อยลูกศรไป ทั้งลดลง มีสีข้างทั้ง ๒ ปานดังจะแตก มีนำ้าลายไหลออกจากปาก 
เป็นผู้อ่อนเพลีย ได้ยืน(ซ่ือ) อยู่แล้ว.
โส สรำ วิสฺสชฺเชตุมฺปิ โอโรเปตุมฺปิ อสกฺโกนฺโต ผาสุกาหิ ภิชฺชนฺตีหิ วิย มุขโต เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน กิลนฺตรูโป อฏฺฐาสิ.

ครั้งน้ัน พวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันว่า “บิดาของเราล่าชา้อยู่,  จักมีเหตุอะไรหนอ?” 
อันมารดาส่งไปวา่ “พอ่ทั้งหลาย พวกเจา้จงไปสู่สำานักของบิดา.” 
ตา่งก็ถือธนูไป เห็นบิดายืนอยู่เช่นน้ัน คดิวา่ “ผู้น้ีจักเป็นปัจจามติรของบิดาพวกเรา,” 
ทั้ง ๗ คนโก่งธนูแล้ว ได้ยืนอยู่ เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนแล้ว เพราะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.
อถสฺส ปุตฺตา เคหำ คนฺตฺวา “ปิตา โน จิรายติ. กึ นุโข -อิติ วตฺวา  “คจฺฉถ ตาตา ปิตุ สนฺติกำ -อิติ มาตรา เปสิตา 
ธนูนิ อาทาย คนฺตฺวา ปิตรำ ตถาฐิตำ ทิสฺวา “อยำ โน ปิตุ ปจฺจามิตฺโต ภวิสฺสติ -อิติ 
สตฺตปิ ชนา ธนูนิ อากฑฺฒิตฺวา  พุทฺธานุภาเวน,  ยถา เนสำ ปิตา ฐิโต,  ตเถว อฏฺฐำสุ.

[กกุกุฎมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า]

ลำาดับน้ัน มารดาของพวกเขาคิดว่า “ทำาไมหนอแล บิดา (และ) บุตรจึงล่าชา้อยู่?” ไปกับลูกสะใภ้ ๗ คน 
เห็นชนเหล่าน้ันยืนอยู่อย่างน้ัน คิดวา่ “ชนเหล่าน้ียืนโก่งธนูต่อใครหนอแล?” แลไป ก็เห็นพระศาสดา 
จึงประคองแขนทั้ง ๒ ร้องลั่นข้ึนวา่ “พวกทา่นอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ,  พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ.”
อถ เนสำ มาตา “กึ นุ โข ปิตา ปุตฺตา จิรายนฺติ -อิติ สตฺตหิ สุณิสาหิ สทฺธึ คนฺตฺวา  
เต ตถาฐิเต ทิสฺวา “กสฺส นุ โข อิเม ธนูนิ อากฑฺฒิตฺวา ฐิตา -อิติ   โอโลเกนฺตี สตฺถารำ ทิสฺวา 
พาหา ปคฺคยฺห “มา เม ปิตรำ นาเสถ,  มา เม ปิตรำ นาเสถ -อิติ มหาสทฺทมกาสิ.
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นายพรานกกุกุฎมิตรได้ยินเสียงน้ันแล้ว คิดว่า 
“เราฉิบหายแล้วหนอ,  นัยวา่ ผู้น้ันเป็นพ่อตาของเรา,  ตายจริง เราทำากรรมหนัก.”
กุกฺกุฏมิตฺโต ตำ สทฺทำ สุตฺวา จินฺเตสิ “นฏฺโฐ วตมฺหิ,  สสุโร กิร เม เอส,  อโห มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ -อิติ.

แม้พวกบุตรของเขาก็คดิว่า “นัยว่า ผู้น้ันเป็นตาของเรา,  ตายจริง เราทำากรรมหนัก.”
ปุตฺตาปิสฺส “อยฺยโก กิร โน เอส,  อโห ภาริยำ กมฺมำ -อิติ จินฺตยึสุ.

นายพรานกกุกุฎมิตร เข้าไปตั้งเมตตาจติไวว้่า “คนน้ีเป็นพ่อตาของเรา.”
กุกฺกุฏมิตฺโต “อยำ สสุโร เม -อิติ เมตฺตจิตฺตำ อุปฏฺฐเปสิ.

แม้พวกบุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาจติว่า “คนน้ีเป็นตาของพวกเรา.”
ปุตฺตาปิสฺส “อยฺยโก โน -อิติ เมตฺตจิตฺตำ อุปฏฺฐเปสุำ.

ขณะน้ัน ธิดาเศรษฐีผู้มารดาของพวกเขาพูดว่า “พวกเจ้าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วแล้วให้บิดาฉันอดโทษ.”
อถ เนสำ มาตา เสฏฺฐิธีตา “ขิปฺปํ ธนูนิ ฉฑฺเฑตฺวา ปิตรำ เม ขมาเปถ -อิติ อาห.

[เขาท้ังหมดสำาเร็จโสดาปัตติผล]

พระศาสดา ทรงทราบจิตของเขาเหล่าน้ันอ่อนแล้ว จึงให้ลดธนูลงได้.
สตฺถา เตสำ มุทุจิตฺตำ๑ ญตฺวา ธนุำ โอตาเรตุำ อทาสิ.

ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ให้พระองค์อดโทษวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคท์รงอดโทษแก่ข้าพระองค์” ดังน้ีแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง.
เต สพฺเพ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ขมถ โน ภนฺเต -อิติ ขมาเปตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถาแกพ่วกเขา.
อถ เนสำ สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.

ในเวลาจบเทศนา นายพรานกกุกุฎมิตรพร้อมทั้งบุตรสะใภ้ มีตนเป็นที่ ๑๕ ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน กุกฺกุฏมิตฺโต สทฺธึ ปุตฺเตหิ เจว สุณิสาหิ จ อตฺตปญฺจทสโม โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต ได้เสด็จไปสู่วิหารภายหลังภัต.
สตฺถา ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตำ วิหารำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน พระอานนทเถระทูลถามพระองค์วา่ “วันน้ี พระองค์เสด็จไปไหน? พระเจ้าข้า.”
อถ นำ อานนฺทตฺเถโร ปุจฺฉิ “อชฺช ภนฺเต กหำ คมิตฺถ -อิติ.

พระศาสดา. ไปสำานักของกุกกุฎมิตร อานนท์.
“กุกฺกุฏมิตฺตสฺส สนฺติกำ อานนฺท -อิติ.

๑ มุทุจิตฺตตำ -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
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พระอานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ นายพรานกุกกุฎมติร พระองค์ทำาให้เป็นผู้ไม่ทำากรรมคือปาณาติบาตแล้วหรือ? 
พระเจา้ข้า.

“ปาณาติปาตกมฺมสฺส โว ภนฺเต อการโก กโต -อิติ.

พระศาสดา. เออ อานนท์ นายพรานกุกกุฎมติรน้ันมีตนเป็นที่ ๑๕ ต้ังอยู่ในศรทัธาอันไม่คลอนแคลน 
เป็นผู้หมดสงสัยในรัตนะ ๓ เป็นผู้ไม่ทำากรรมคือปาณาติบาตแล้ว.

“อาม อานนฺท,  โส อตฺตปญฺจทสโม อจลสทฺธาย ปติฏฺฐาย ตีสุ รตเนสุ นิกฺกงฺโข หุตฺวา ปาณาติปาตกมฺมสฺส อการโก ชาโต -อิติ.

พวกภิกษุกราบทูลวา่ “แม้ภริยาของเขามีมิใช่หรือ? พระเจ้าข้า “
ภิกฺขู อาหำสุ “นนุ ภนฺเต ภริยาปิสฺส อตฺถิ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย,  นางเป็นกุมารกิาในเรือนของผู้มีตระกูลเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.”
“อาม ภิกฺขเว,  สา กุลเคเห กุมาริกาว หุตฺวา โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา -อิติ.

[พระโสดาบันไม่ทำาบาป]

พวกภิกษุสนทนากันว่า “ได้ยินวา่ ภริยาของนายพรานกุกกุฎมิตร บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิงน่ันแล 
แล้วไปสู่เรือนของนายพรานน้ัน ได้บุตร ๗ คน, 
นางอันสามีสั่งตลอดกาลเท่าน้ีวา่ ‘หล่อนจงนำาธนูมา นำาลูกศรมา นำาหอกมา นำาหลาวมา นำาข่ายมา,’ ได้ให้สิ่งเหล่าน้ันแล้ว, 
นายพรานน้ัน ถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำาปาณาติบาต,  แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำาปาณาติบาตอยู่หรือหนอ?”
ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “กุกฺกุฏมิตฺตสฺส กิร ภริยา กุมาริกกาเลเยว โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา ตสฺส เคหำ คนฺตฺวา สตฺต ปุตฺเต ลภิ,  
สา เอตฺตกำ กาลำ สามิเกน ‘ธนุำ อาหร  สเร อาหร  สตฺตึ อาหร  สูลำ อาหร  ชาลำ อาหร -อิติ วุจฺจมานา ตานิ อทาสิ,  
โส ตาย ทินฺนานิ อาทาย คนฺตฺวา ปาณาติปาตำ กโรติ๑,  กึ นุ โข โสตาปนฺนาปิ ปาณาติปาตำ กโรนฺติ -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดว้ยเรื่องอะไร?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี.” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พระโสดาบันย่อมไม่ทำาปาณาติบาต,  แต่นางไดท้ำาอยา่งน้ัน ด้วยคิดวา่ ‘เราจกัทำาตามคำาสามี,’ 
จิตของนางไม่มีเลยวา่ ‘สามีน้ันจงถือเอาเครือ่งประหารน้ีไปทำาปาณาติบาต. 
จริงอยู่ เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มี, ยาพิษน้ันก็ไม่อาจจะให้โทษ๒ แก่ผู้ถือยาพิษได้ ฉันใด, 
ช่ือว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาบาป แม้นำาเคร่ืองประหารท้ังหลายมีธนูเป็นต้นออกให้ เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉันน้ันเหมือนกัน,” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,  
“น ภิกฺขเว โสตาปนฺนา ปาณาติปาตำ กโรนฺติ,  สา ปน “สามิกสฺส วจนำ กโรมีติ ตถา อกาสิ,  
‘อิทำ คเหตฺวา เอส คนฺตฺวา ปาณาติปาตำ กโรตูติ ตสฺสา จิตฺตำ นตฺถิ.   ปาณิตลสฺมึ หิ วเณ อสติ, วิสำ คณฺหนฺตสฺส ตำ วิสำ อนุฑหิตุำ น สกฺโกติ,
เอวเมว อกุสลเจตนาย อภาเวน ปาปํ อกโรนฺตสฺส ธนุอาทีนิ นีหริตฺวา ททโตปิ ปาปํ นาม น โหติ -อิติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ อกาสิ -อิติ ยุตฺตตรำ.
๒ อนุฑหติุำ แปลว่า ตามไหม้.
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“ถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซร้,  บุคคลพึงนำายาพิษไปดว้ยฝ่ามือได้, 
เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใด, 
บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาอยู่ ฉันน้ัน.”

“ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส, หเรยฺย ปาณินา วิสำ,
นาพฺพณำ วิสมนฺเวติ นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นาสฺส แปลวา่ ไมพ่ึงมี.
ตตฺถ นาสฺส -อิติ: น ภเวยฺย.

บทว่า หเรยฺย แปลวา่ พึงอาจนำาไปได้.
หเรยฺย -อิติ: หริตุำ สกฺกุเณยฺย.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล”
กึการณา? ยสฺมา นาพฺพณำ วิสมนฺเวติ.

จริงอยู่ ยาพิษย่อมไม่อาจซึมซาบเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใด; 
ช่ือว่าบาป ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาบาป แม้นำาเคร่ืองประหารท้ังหลายมีธนูเป็นต้นออกให้ เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉันน้ันเหมือนกัน, 
แท้จริง บาปย่อมไม่ติดตามจติของบุคคลน้ัน เหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉะน้ัน ดังน้ีแล.
อพฺพณำ หิ ปาณึ วิสำ อนฺเวตุำ น สกฺโกติ,  เอวเมว ธนุอาทีนิ นีหริตฺวา เทนฺตสฺสาปิ อกุสลเจตนาย อภาเวน ปาปํ อกุพฺพโต ปาปํ นาม นตฺถิ,  
อพฺพณำ หิ ปาณึ วิสำ วิย นาสฺส จิตฺตำ ปาปํ อนุคจฺฉติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

[บุรพกรรมของกกุกุฎมิตรพร้อมดว้ยบุตรและลกูสะใภ้]

โดยสมัยอื่น พวกภิกษุสนทนากันว่า 
“อะไรหนอแล เป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของนายพรานกุกกุฎมิตร ท้ังบุตร และลูกสะใภ้? 
นายพรานกกุกุฎมิตรน่ี เกิดในตระกูลของนายพรานเน้ือ เพราะเหตุอะไร?”
อปเรน สมเยน ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“โก นุ โข กุกฺกุฏมิตฺตสฺส สปุตฺตสฺส สสุณิสสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสโย,  เกน การเณน เอส เนสาทกุเล นิพฺพตฺโต -อิติ.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี” ตรัสวา่: 
“ภิกษุทั้งหลาย ในอดตีกาล หมู่ชนจัดสรา้งเจดีย์บรรจพุระธาตุของพระกัสสปทสพล กล่าวกันอย่างน้ีวา่ 
“อะไรหนอ จกัเป็นดินเหนียว?,  อะไรหนอ จกัเป็นนำ้าเชื้อ แห่งเจดีย์น้ี?”
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,  
“ภิกฺขเว อตีเต กสฺสปทสพลสฺส ธาตุเจติยำ สำวิทหนฺตา เอวมาหำสุ ‘กึ นุ โข อิมสฺส เจติยสฺส มตฺติกา ภวิสฺสติ,  กึ อุทกำ -อิติ.
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[การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน]

ทีน้ัน พวกเขาได้มีปริวติกน้ีวา่ “หรดาล๑ และมโนสิลา๒ จักเป็นดินเหนียว,  นำ้ามันงาจกัเป็นนำ้าเชื้อ.” 
อถ เนสำ เอตทโหสิ ‘หริตาลมโนสิลา มตฺติกา ภวิสฺสติ,  ติลเตลำ อุทกำ -อิติ. 

พวกเขาตำาหรดาลและมโนสิลาแล้ว ผสมกับนำ้ามันงา ก่อด้วยอิฐ ปิดดว้ยทองคำา แล้วเขียนลวดลายข้างใน. 
เต หริตาลมโนสิลา โกฏฺเฏตฺวา ติลเตเลน สำสนฺทิตฺวา อิฏฺฐกาย ฆเฏตฺวา สุวณฺเณน ขจิตฺวา อนฺโต จินึสุ. 

แต่ที่มุขภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งเทียว.  อิฐแผ่นหน่ึงๆ ได้มีคา่แสนหน่ึง.
พหิมุเข ปน เอกฆนสุวณฺณิฏฺฐกาว อเหสุำ.   เอเกกา สตสหสฺสคฺฆนิกา อโหสิ.

พวกเขา, เมื่อเจดีย์สำาเร็จแล้ว จนถึงกาลจะบรรจพุระธาตุ, คิดกันว่า 
“ในกาลบรรจพุระธาตุ ต้องการทรพัย์มาก,  พวกเราจักทำาใครหนอแล ให้เป็นหัวหน้า?”
เต,  ยาว ธาตุนิธานา เจติเย นิฏฺฐิเต,  จินฺตยึสุ ‘ธาตุนิธานกาเล พหุนา ธเนน อตฺโถ,  กนฺนุ โข เชฏฺฐกำ กโรม -อิติ.

[แย่งกันเป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุ]

ขณะน้ัน เศรษฐีบ้านนอกคนหน่ึง กลา่วว่า “ข้าพเจ้า จักเป็นหัวหน้า” ได้ใส่เงินโกฏิ ๑ ในที่บรรจพุระธาตุ.
อเถโก คามวาสี เสฏฺฐี ‘อหำ เชฏฺฐโก ภวิสฺสามิ -อิติ ธาตุนิธานฏฺฐาเน เอกำ หิรญฺญโกฏึ ปกฺขิปิ.

ชาวแว่นแคว้นเห็นกิริยาน้ัน ติเตียนว่า “เศรษฐีในกรุงน้ี ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้ถ่ายเดียว, ไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีย์เห็นปานน้ีได้,
ส่วนเศรษฐีบ้านนอก ใส่ทรพัย์โกฏิ ๑ เป็นหัวหน้าทีเดียว.”
ตำ ทิสฺวา รฏฺฐวาสิโน ‘อยำ นครเสฏฺฐี ธนเมว สำหรติ  เอวรูเป เจติเย เชฏฺฐโก ภวิตุำ น สกฺโกติ,  
คามวาสี ปน โกฏิธนำ ปกฺขิปิตฺวา เชฏฺฐโกว ชาโต -อิติ อุชฺฌายึสุ.

เศรษฐีในกรุงน้ัน ได้ยินถ้อยคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า “เราจักให้ทรพัย์ ๒ โกฏิแล้วเป็นหัวหน้า” 
ได้ให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้ว.
โส เตสำ กถำ สุตฺวา ‘อหำ เทฺว โกฏิโย ทตฺวา เชฏฺฐโก ภวิสฺสามิ -อิติ เทฺว โกฏิโย อทาสิ.

เศรษฐีบ้านนอก จึงคดิวา่ “เราเองจักเป็นหัวหน้า” ได้ให้ทรัพย์ ๓ โกฏิ.
อิตโร ‘อหเมว เชฏฺฐโก ภวิสฺสามิ -อิติ ติสฺโส โกฏิโย อทาสิ.

ครั้นเศรษฐีทั้ง ๒ ได้เพิ่มทรพัย์กันดว้ยอาการอย่างน้ัน๓,  เศรษฐใีนกรุง ได้ให้ทรัพย์ ๘ โกฏิแล้ว.
เอวำ วฑฺเฒตฺวา,  นครวาสี อฏฺฐ โกฏิโย อทาสิ.

ส่วนเศรษฐีบ้านนอก มทีรพัย์ ๙ โกฏิเท่าน้ันในเรือน.   เศรษฐใีนกรุงมีทรัพย์ ๔๐ โกฏิ.
คามวาสิโน ปน เคเห นวโกฏิธนเมว อตฺถิ,   นครวาสิโน จตฺตาฬีสโกฏิธนำ. 

๑ หรดาล ของอย่างหนึ่ง เป็นก้อนสีเหลือง ใช้ฝนทำารงเขียนหนังสือ และทำาสีเหลือง.
๒ มโนสิลา สิลาอ่อนท่ีย่อยให้ละเอียดผสมเป็นสีอ่ืนได้.
๓ เอวำ วฑฺเฒตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย.
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เพราะฉะน้ัน เศรษฐีบ้านนอก จึงคิดว่า “ถ้าเราให้ทรพัย์ ๙ โกฏิไซร้,  เศรษฐีน้ีจกักล่าววา่ “เราจกัให้ ๑๐ โกฏิ,” 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ความหมดทรพัย์ของเราจักปรากฏ”
ตสฺมา คามวาสี จินฺเตสิ ‘สจาหำ นว โกฏิโย ทสฺสามิ,  อยำ ‘ทส โกฏิโย ทสฺสามีติ วกฺขติ,  อถ เม นิทฺธนภาโว ปญฺญายิสฺสติ -อิติ.

เธอจึงกลา่วอยา่งน้ีว่า “เราจักให้ทรัพย์ประมาณเท่าน้ี.  และเราทั้งลูกและเมียจักเป็นทาสของเจดีย์” ดังน้ีแล้ว 
พาบุตรทั้ง ๗ คน ลูกสะใภ้ ๗ คน และภริยา มอบแก่เจดียพ์ร้อมกับตน.
โส เอวมาห ‘อหำ เอตฺตกำ ธนำ ทสฺสามิ,  สปุตฺตทาโร จ เจติยสฺส ทาโส ภวิสฺสามิ -อิติ 
สตฺต ปุตฺเต สตฺต สุณิสาโย ภริยญฺจ คเหตฺวา อตฺตนา สทฺธึ เจติยสฺส นิยฺยาเทสิ.

[เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า]

ชาวแว่นแคว้นทำาเศรษฐีบ้านนอกน้ันให้เป็นหัวหน้า ด้วยอา้งว่า 
“ชื่อวา่ทรพัย์ ใครๆ ก็อาจให้เกิดข้ึนได้,  แต่เศรษฐีบ้านนอกน้ี พร้อมทั้งบุตรและภริยา มอบตัว(เฉพาะเจดีย์), 
เศรษฐีน้ีแหละจงเป็นหัวหน้า.”
รฏฺฐวาสิโน ‘ธนำ นาม สกฺกา อุปฺปาเทตุำ,  อยมฺปน สปุตฺตทาโร อตฺตานำ นิยฺยาเทสิ,  อยเมว เชฏฺฐโก โหตุ -อิติ ตำ เชฏฺฐกำ กรึสุ.

ชนทั้ง ๑๖ คนน้ัน ได้เป็นทาสของเจดีย์ดว้ยประการฉะน้ี.
อิติ เต โสฬสปิ ชนา เจติยสฺส ทาสา อเหสุำ.

แต่ชาวแว่นแคว้นไดท้ำาพวกเขาให้เป็นไท.
รฏฺฐวาสิโน ปน เต ภุชิสฺเส กรึสุ.๑

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์น่ันแล ดำารงอยู่ตลอดอายุ จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว บังเกดิในเทวโลก.
เอวำ สนฺเตปิ  เจติยเมว ปฏิชคฺคิตฺวา ยาวตายุกำ ฐตฺวา ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ.

เมื่อชนเหล่าน้ัน อยู่ในเทวโลกตลอดพุทธันดร ๑, 
ในพุทธุปบาทน้ี  ภริยาจตุิจากเทวโลกน้ัน บังเกิดเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์.
เตสุ เอกำ พุทฺธนฺตรำ เทวโลเก วสนฺเตสุ,  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ภริยา ตโต จวิตฺวา ราชคเห เสฏฺฐิโน ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

[คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน]

นางยังเป็นเด็กหญิงเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
สา กุมาริกาว หุตฺวา โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

ก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ เป็นคตธิรรมหยาบ เพราะฉะน้ัน สามีของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเน้ือ.
อทิฏฺฐสจฺจสฺส ปน ปฏิสนฺธิ นาม ภาริยา -อิติ ตสฺสา สามิโก สมฺปริวตฺตมาโน คนฺตฺวา เนสาทกุเล นิพฺพตฺติ.

ความสิเน่หาในก่อน ได้ครอบงำาธดิาของเศรษฐี พร้อมกับการเห็นนายพรานกุกกุฎมติรน้ันแล.
ตสฺส สห ทสฺสเนเนว เสฏฺฐิธีตรำ ปุพฺพสิเนโห อชฺโฌตฺถริ.

๑ สี. ยุ. อกำสุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๔๗  • ๘.  เร่ืองนายพรานกุกกุฏมิตร • [คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน]

จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสคำาน้ีไวว้่า
“ความรักน้ัน ย่อมเกดิ เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ อย่างน้ี คือ 
เพราะการอยู่รว่มกันในกาลก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑ 
ดุจดอกบัวเกิดในนำ้า (เพราะอาศัยเปือกตมและนำ้า) ฉะน้ัน.”

วุตฺตมฺปิ เจตำ

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

ธดิาของเศรษฐีน้ัน ได้ไปสู่ตระกูลของนายพรานเน้ือเพราะความสิเน่หาในปางก่อน, 
สา ปุพฺพสิเนเหน เนสาทกุลำ อคมาสิ.

แม้พวกบุตรของนางก็จตุิจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในท้องของนางน่ันแล.
ปุตฺตาปิสฺสา เทวโลกา จวิตฺวา ตสฺสาเอว กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ คณฺหึสุ.

แม้เหล่าลูกสะใภ้ของนาง บังเกิดในที่น้ันๆ เจริญวัยแล้ว ได้ไปสู่เรือนของชนเหล่าน้ันน้ันแหละ.
สุณิสาโยปิสฺสา ตตฺถ ตตฺถ นิพพฺตตฺิตวฺา วยปฺปตตฺา เตสำเยว เคหำ อคมำสุ.

ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ปฏิบัติเจดียใ์นกาลน้ัน ด้วยประการฉะน้ีแล้ว จึงได้บรรลุโสดาปัตติผล ดว้ยอานุภาพแห่งกรรมน้ัน ดังน้ีแล.
เอวำ เต สพฺเพปิ ตทา เจติยำ ปฏิชคฺคิตฺวา ตสฺส กมฺมสฺสานุภาเวน โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา -อิติ.

เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร จบ.
กุกฺกุฏมิตฺตวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๔๘  • ๙.  เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ • ๙.  เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ

๙.  เรื่องนายพรานสุนัขช่ือโกกะ
๙.  โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนายพรานสุนัขชื่อโกกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ” เป็นต้น.
“โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกกนฺนาม สุนขลุทฺทกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายพรานพบพระเถระเท่ียวบิณฑบาต]

ได้ยินวา่ เวลาเชา้วันหน่ึง นายพรานน้ันถือธนู มีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่า พบภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง 
กำาลังเที่ยวบิณฑบาตในระหวา่งทาง โกรธแล้ว พลางคดิวา่ “เราพบคนกาฬกณัณี,  วันน้ีจักไม่ได้สิ่งอะไรเลย” ดังน้ี จึงหลีกไป.
โส กิร เอกทิวสำ ปุพฺพณฺหสมเย ธนุำ อาทาย สุนขปริวุโต อรญฺญำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค เอกำ ปิณฺฑจาริกำ ภิกฺขุำ ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสฺวา 
กุชฺฌิตฺวา “กาฬกณฺณิ เม ทิฏฺโฐ,  อชฺช กิญฺจิ น ลภิสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺโต ปกฺกามิ.

ฝ่ายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้าน ทำาภตักิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีก.
เถโรปิ คาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ ปุน วิหารำ ปายาสิ.๑

[นายพรานให้สุนัขกัดพระเถระ]

ฝ่ายนายพรานนอกน้ี เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไรๆ เมื่อกลับมากพ็บพระเถระอีก จึงคิดวา่ 
“วันน้ี เราพบคนกาฬกัณณีน้ีแล้ว ไปป่าจึงไม่ได้อะไรๆ,  บัดน้ีเธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม้อีก, 
เราจกัให้สุนัขทั้งหลายกดัพระรูปน้ันเสีย” ดังน้ีแล้ว จึงให้สัญญาปล่อยสุนัขไป.
อิตโรปิ อรญฺเญ วิจริตฺวา กิญฺจิ อลภิตฺวา ปจฺจาคจฺฉนฺโต ปุน เถรำ ทิสฺวา “อชฺชาหำ อิมำ กาฬกณฺณึ ทิสฺวา อรญฺญำ คโต กิญฺจิ น ลภึ,  
อิทานิ เม ปุนปิ อภิมุโข ชาโต,  สุนเขหิ นำ ขาทาเปสฺสามิ -อิติ สญฺญำ ทตฺวา สุนเข วิสฺสชฺเชสิ.

พระเถระอ้อนวอนว่า “อุบาสก ทา่นอย่าทำาอย่างน้ัน.”
เถโร “มา เอวำ กริ อุปาสก -อิติ ยาจิ.

เขารอ้งบอกว่า “วันน้ี ข้าพเจา้ไม่ได้อะไร เพราะประสบท่าน,  ท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีก,  ข้าพเจ้าจกัให้สุนัขกัดท่าน” 
ดังน้ีแล้ว จึงยุสุนัข (ให้กัด).
โส “อชฺชาหำ ตว สมฺมุขีภูตตฺตา กิญฺจิ นาลตฺถำ,  ปุนปิ เม สมฺมุขีภาวำ อาคโตสิ,  ขาทาเปสฺสามิ ตำ -อิติ วตฺวา สุนเข อุยฺโยเชสิ.

พระเถระรีบข้ึนต้นไม้ต้นหน่ึงโดยเร็ว น่ังในที่สูงชั่วบุรุษหน่ึง.
เถโร เวเคน เอกำ รุกฺขำ อภิรุหิตฺวา ปุริสปฺปมาเณ ฐาเน นิสีทิ.

สุนัขทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้.
สุนขา รุกฺขำ ปริวารยึสุ.

๑ สี. ยุ. ปาวิสิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๔๙  • ๙.  เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ • [นายพรานแทงพระเถระ]

[นายพรานแทงพระเถระ]

นายโกกะไปแล้ว ร้องบอกวา่ “ทา่นแม้ข้ึนต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้” ดังน้ีแล้ว จึงแทงพื้นเทา้ของพระเถระด้วยปลายลูกศร.
โกโก คนฺตฺวา “รุกฺขำ อภิรุหโตปิ เต โมกฺโข นตฺถิ -อิติ สรตุณฺเฑน เถรสฺส ปาทตเล วิชฺฌิ.

พระเถระได้แต่อ้อนวอนวา่ “ขอท่านอย่าทำาเช่นน้ัน.”
เถโร “มา เอวำ กโรหิ -อิติ ยาจิเยว.

นายโกกะนอกน้ีไม่คำานึงถึงคำาอ้อนวอนของท่าน กลับแทงกระหนำ่าใหญ่.
อิตโร ตสฺส ยาจนำ อนาทยิตฺวา ปุนปฺปุนำ วิชฺฌิเยว.

พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหน่ึงถูกแทงอยู่ จึงยกเท้าน้ันข้ึน หย่อนเท้าที่ ๒ ลง.
เถโร,  เอกสฺมึ ปาทตเล วิชฺฌิยมาเน,  ตำ อุกฺขิปิตฺวา ทุติยำ โอลมฺเพติ.

แม้เมื่อเท้าที่ ๒ น้ันถูกแทงอยู่ จึงยกเทา้น้ันข้ึนเสีย.
ตสฺมึปิ วิชฺฌิยมาเน ตำ อุกฺขิปติ.

นายโกกะไม่คำานึงถึงคำาอ้อนวอนของพระเถระ แทงพื้นเท้าทั้ง ๒ แล้วดว้ยอาการอย่างน้ีเทียว.
เอวมสฺส โส ยาจนำ อนาทยิตฺวา เทฺวปิ ปาทตลานิ วิชฺฌิเยว.

สรรีะของพระเถระได้เป็นประดุจถูกรมด้วยคบเพลิง.
เถรสฺส สรีรำ อุกฺกาหิ อาทิตฺตำ วิย อโหสิ.

ท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้.  
โส เวทนานุวตฺตี หุตฺวา สตึ ปจฺจุปฏฺฐาเปตุำ นาสกฺขิ.  

จีวรที่ทา่นห่มแม้หลุดลงก็กำาหนดไม่ได้.
ปารุตจีวรำ ภสฺสนฺตำปิ น สลฺลกฺเขสิ.

จีวรน้ัน เมื่อตกลง ก็ตกลงมาคลุมนายโกกะ (น่ันแหละ) ตั้งแต่ศรีษะทีเดียว.
ตำ ปตมานำ โกกำ สีสโต ปฏฺฐาย ปริกฺขิปนฺตเมว ปติ.

[ฝูงสุนัขรุมกัดนายพราน]

เหล่าสุนัขกรู๑กันเข้าไปในระหวา่งจีวร ด้วยสำาคัญว่า “พระเถระตกลงมา” ดังน้ีแล้ว 
ก็รุมกันกัดกินเจา้ของๆ ตน ทำาให้เหลืออยู่เพียงกระดกู.
สุนขา “เถโร ปติโต -อิติ สญฺญาย จีวรนฺตรำ ปวิสิตฺวา อตฺตโน สามิกำ ลุญฺจิตฺวา ขาทนฺตา อฏฺฐิมตฺตาวเสสำ กรึสุ.

สุนัขทั้งหลายออกมาระหว่างจวีรแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ภายนอก.
สุนขา จีวรนฺตรโต นิกฺขมิตฺวา พหิ อฏฺฐำสุ.

๑ อาการท่ีไปพร้อมๆ กันโดยเร็ว เช่น วิ่งกรูกันไป.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๕๐  • ๙.  เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ • [ฝูงสุนัขรุมกัดนายพราน]

ทีน้ัน พระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหน่ึงขว้างสุนัขเหล่าน้ัน.
อถ เนสำ เถโร เอกำ สุกฺขทณฺฑกำ ภญฺชิตฺวา ขิปิ.

เหล่าสุนัขเห็นพระเถระแล้ว รู้วา่ “พวกตัวกดักินเจ้าของเอง” จึงหนีเข้าป่า.
สุนขา เถรำ ทิสฺวา “สามิโกว อมฺเหหิ ขาทิโต -อิติ ญตฺวา อรญฺญำ ปวิสึสุ.

[พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน]

พระเถระเกิดความสงสัยข้ึนว่า “บุรุษน่ันเข้าสูร่ะหว่างจีวรของเราฉิบหายแล้ว,  ศีลของเราไม่ดา่งพร้อยหรือหนอ?”
เถโร กุกฺกุจฺจำ อุปฺปาเทสิ “มม จีวรนฺตรำ ปวิสิตฺวา เอส นฏฺโฐ,  อโรคำ นุ โข เม สีลำ -อิติ.

ท่านลงจากต้นไม้แล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวน้ันตั้งแตต่้นแล้ว ทูลถามว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกน้ัน อาศัยจีวรของข้าพระองค์ฉิบหายแล้ว, 
ศีลของข้าพระองค์ไมด่่างพร้อยแลหรือ?  สมณภาพของข้าพระองค์ยังมีอยู่แลหรือ?”
โส รุกฺขา โอตริตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา 
“ภนฺเต มม จีวรำ นิสฺสาย โส อุปาสโก นฏฺโฐ,  กจฺจิ เม อโรคำ สีลำ,  กจฺจิ เม อตฺถิ สมณภาโว -อิติ ปุจฺฉิ.

[พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ]

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุ ศีลของเธอไม่ดา่งพร้อย,  สมณภาพของเธอยังมีอยู่, 
เขาประทุษรา้ยต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้าย จึงถึงความพินาศ,  ทั้งน้ี มิใช่แต่ในบัดน้ีอย่างเดียวเท่าน้ัน,  
แม้ในอดีตกาล เขาก็ประทุษรา้ยต่อผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน ทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)
สตฺถา ตสฺส วจนำ สุตฺวา “ภิกฺขุ อโรคำ ตว สีลำ,  อตฺถิ เต สมณภาโว. โส อปฺปทุฏฺฐสฺส ปทุสฺสิตฺวา วินาสำ ปตฺโต,  
น เกวลญฺจ อิทาเนว,  อตีเตปิ อปฺปทุฏฺฐานำ ปทุสฺสิตฺวา วินาสำ ปตฺโตเยว -อิติ วตฺวา ตมตฺถำ ปกาเสนฺโต อตีตำ อาหริ:

[บุรพกรรมของนายพราน]

“ดังได้สดับมา ในอดีตกาล หมอผู้หน่ึงเที่ยวไปถึงหมู่บ้าน เพื่อต้องการประกอบเวชกรรม ไม่ไดก้รรมอะไรๆ 
อันความหิวรบกวนแล้ว ออกไปพบเด็กๆ เป็นอันมาก กำาลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้าน จึงคดิว่า 
“เราจกัให้งูกัดเด็กเหล่าน้ีแล้วรกัษา ก็จักได้อาหาร” ดังน้ีแล้ว จึงแสดงงูนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหน่ึง บอกว่า 
“แน่เจา้เด็กผู้เจริญทั้งหลาย น่ันลูกนกสาลกิา.  พวกเจา้จงจับมัน.”
“อตีเต กิร เอโก เวชฺโช เวชฺชกมฺมตฺถาย คามำ วิจริตฺวา กิญฺจิ กมฺมำ อลภิตฺวา ฉาตชฺฌตฺโต นิกฺขมิตฺวา 
คามทฺวาเร สมฺพหุเล กุมารเก กีฬนฺเต ทิสฺวา ‘อิเม สปฺเปน ฑำสาเปตฺวา ติกิจฺฉิตฺวา อาหารำ ลภิสฺสามิ -อิติ 
เอกสฺมึ รุกฺขพิเล สีสำ นีหริตฺวา นิปนฺนำ สปฺปํ ทสฺเสตฺวา ‘อมฺโภ กุมารกา เอส สาลิกโปตโก,  คณฺหถ นำ -อิติ อาห.

ทันใดน้ัน เดก็น้อยคนหน่ึง จับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมา รู้วา่มันเป็นงู จึงร้องข้ึน สลดัไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกล.
อเถโก กุมารโก สปฺปํ คีวายำ ทฬฺหำ คเหตฺวา นีหริตฺวา ตสฺส สปฺปภาวำ ญตฺวา วิรวนฺโต อวิทูเร ฐิตสฺส เวชฺชสฺส มตฺถเก ขิปิ.
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งูรดัก้านคอหมอกดัอย่างถนัด ให้ถึงความสิ้นชีวติในที่น้ันเอง.
สปฺโป เวชฺชสฺส ขนฺธฏฺฐิกำ ปริกฺขิปิตฺวา ทฬฺหำ ฑำสิตฺวา ตตฺเถว ชีวิตกฺขยำ ปาเปสิ.

นายโกกะพรานสุนัขน้ี แม้ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายตอ่คนผู้ไม่ประทุษร้าย ถึงความพินาศแล้วอยา่งน้ีเหมือนกัน.”
เอวเมส [โกโก สุนขลุทฺทโก] ปุพฺเพปิ อปฺปทุฏฺฐสฺส ปทุสฺสิตฺวา วินาสำ ปตฺโตเยว -อิติ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดตีนิทานน้ีมาแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อิมำ อตีตำ อาหริตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ผู้ใด ประทุษรา้ยต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดุจเนิน, 
บาปย่อมกลับถึงผู้น้ันซ่ึงเป็นคนพาลน่ันเอง 
เหมือนธุลีอันละเอียด ท่ีเขาซัดทวนลมไปฉะน้ัน.”

“โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส,
ตเมว พาลำ ปจฺเจติ ปาปํ  
สุขุโม รโช ปฏิวาตำว ขิตฺโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปทุฏฺฐสฺส คือผู้ไม่ประทุษร้ายต่อตนหรือต่อสรรพสตัว์.
ตตฺถ อปฺปทุฏฺฐสฺส -อิติ อตฺตโน วา สพฺพสตฺตานำ วา อปฺปทุฏฺฐสฺส.

บทว่า นรสฺส ได้แก่ สตัว์.
นรสฺส -อิติ: สตฺตสฺส.

บทว่า ทุสฺสติ แปลวา่ ย่อมประพฤติผิด.
ทุสฺสติ -อิติ: อปรชฺฌติ.

บทว่า สุทฺธสฺส คือ ผู้ไม่มีความผดิเลย.
สุทฺธสฺส -อิติ: นิรปราธสฺเสว.

แม้คำาวา่ โปสสฺส น้ี ก็เป็นชื่อของสัตว์น่ันเอง โดยอาการอื่น.
โปสสฺส -อิติ อิทมฺปิ อปเรนากาเรน สตฺตาธิวจนเมว.

บทว่า อนงฺคณสฺส คือผู้ไม่มกีิเลส.
อนงฺคณสฺส -อิติ: นิกฺกิเลสสฺส.

คำาว่า ปจฺเจติ ตัดบทเป็น ปฏิ-เอติ (แปลว่า ย่อมกลับถึง).
ปจฺเจติ -อิติ: ปฏิเอติ.
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บทว่า ปฏิวาตำ เป็นต้น ความวา่ ธุลีที่ละเอียด อันบุรุษผู้หน่ึงซัดไป ด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลม 
ย่อมกลับถึงบุรุษน้ันเอง คือตกลงที่เบ้ืองบนของผู้ซัดไปน้ันเอง ฉันใด, 
บุคคลใด เมื่อให้การประหารด้วยฝา่มือเป็นต้น ช่ือวา่ย่อมประทุษรา้ยต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษรา้ย, 
บาปน้ันเมื่อให้ผลในปัจจุบันน้ี หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ในภพหน้า ชื่อวา่ย่อมกลับถึงบุคคลน้ันแหละ 
ผู้เป็นพาล ดว้ยสามารถวิบากทกุข์ ฉันน้ันเหมือนกัน.
ปฏิวาตำ -อิติ: ยถา เอเกน ปุริเสน ปฏิวาเต ฐิตำ ปหริตุกามตาย ขิตฺโต สุขุโม รโช ตเมว ปุริสำ ปจฺเจติ ตสฺเสว อุปริ ปตติ,  
เอวเมว โย ปุคฺคโล อปฺปทุฏฺฐสฺส ปุริสสฺส ปาณิปฺปหาราทีนิ ททนฺโต ปทุสฺสติ 
ตเมว พาลำ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สมฺปราเย วา นิรยาทีสุ วิปจฺจมานำ ตำ ปาปํ วิปากทุกฺขวเสน ปจฺเจติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ัน ดำารงอยูใ่นพระอรหัตผล.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ จบ.
โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ.
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๑๐.  เรือ่งพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว
๑๐  .   มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ  .

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อติสสะผู้เข้าถึงสกุล๑นายช่างแก้ว ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ” เป็นต้น.
“คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มณิการกุลุปกำ ติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแกว้ให้นายช่างเจียรไน]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ันฉัน (ภัต) อยูใ่นสกุลของนายมณีการผู้หน่ึงสิ้น ๑๒ ปี.
โส กิร เถโร เอกสฺส มณิการสฺส กุเล ทฺวาทส วสฺสานิ ภุญฺชิ.

ภรรยาและสามีในสกุลน้ันตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดา ปฏิบัติพระเถระแล้ว.
ตสฺมึ กุเล ชายปติกา มาตาปิตุฏฺฐาเน ฐตฺวา เถรำ ปฏิชคฺคึสุ.

อยู่มาวันหน่ึง นายมณีการกำาลังน่ังห่ันเน้ือข้างหน้าพระเถระ.
อเถกทิวสำ [โส] มณิกาโร เถรสฺส ปุรโต มำสำ ฉินฺทนฺโต นิสินฺโน โหติ.

ในขณะน้ัน พระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงส่งแกว้มณีดวงหน่ึงไป ดว้ยรับสั่งวา่ “นายชา่งจงขัดและเจียรไนแก้วมณีน้ีแล้วส่งมา.”
ตสฺมึ ขเณ ราชา ปเสนทิโกสโล เอกำ มณิรตนำ “อิมำ โธวิตฺวา วิชฺฌิตฺวา ปหิณตุ -อิติ เปเสสิ.

นายมณีการรับแกว้น้ันด้วยมือทั้งเป้ือนโลหิต วางไว้บนเขียงแล้ว ก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือ.
มณิกาโร สโลหิเตเนว หตฺเถน ตำ ปฏิคฺคเหตฺวา เปฬาย อุปริ ฐเปตฺวา หตฺถโธวนตฺถำ อนฺโต ปาวิสิ.

[แก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไป]

ก็ในเรือนน้ัน นกกะเรียนทีเ่ขาเลี้ยงไว้มีอยู่.
ตสฺมึ ปน เคเห โปสาวนิยโกญฺจสกุโณ อตฺถิ.

นกน้ันกลืนกินแก้วมณีน้ัน ด้วยสำาคัญว่าเน้ือ เพราะกลิ่นโลหิต เมื่อพระเถระกำาลังเห็นอยู่เทียว.
โส โลหิตคนฺเธน มำสสญฺญาย ตำ มณึ,  เถรสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว, คิลิ.

นายมณีการมาแล้ว เมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยา ธิดาและบุตรโดยลำาดับวา่ “พวกเจ้าเอาแกว้มณีไปหรอื?” 
เมื่อชนเหล่าน้ันกล่าวว่า “มิได้เอาไป” จึงคดิว่า “(ชะรอย) พระเถระจกัเอาไป” 
จึงปรึกษากับภริยาว่า “แกว้มณี (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป”
มณิกาโร อาคนฺตฺวา มณึ อปสฺสนฺโต “มณิ โว คหิโต -อิติ ภริยญฺจ ธีตรญฺจ ปุตฺตญฺจ ปฏิปาฏิยา ปุจฺฉิตฺวา,  
เตหิ “น คณฺหาม -อิติ วุตฺเต,  “เถเรน คหิโต ภวิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา ภริยาย สทฺธึ มนฺเตสิ “เถเรน คหิโต ภวิสฺสติ -อิติ.

๑ ผู้สนิทสนมกับสกุล ได้รับอุปการะจากสกุลนั้น.
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ภริยาบอกว่า “แน่ะนาย นายอย่ากล่าวอย่างน้ัน.  ดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรๆ ของพระเถระเลยตลอดกาลประมาณเท่าน้ี, 
ท่านย่อมไม่ถือเอาแก้วมณี (แน่นอน).”
“สามิ มา เอวำ อวจ,  เอตฺตกำ กาลำ มยา เถรสฺส กิญฺจิ วชฺชำ น ทิฏฺฐปุพฺพำ,  น โส มณึ คณฺหาติ -อิติ.

นายมณีการถามพระเถระว่า “ท่านครับ ท่านเอาแก้วมณใีนที่น้ีไปหรือ?”
มณิกาโร เถรำ ปุจฺฉิ “ภนฺเต อิมสฺมึ ฐาเน มณิรตนำ ตุมฺเหหิ คหิตำ -อิติ.

พระเถระ. เราไม่ได้ถือเอาดอก อุบาสก.
“น คณฺหามิ อุปาสก -อิติ.

นายมณีการ. ทา่นครับ ในที่น้ีไม่มีคนอื่น,  ทา่นต้องเอาไปเป็นแน่,  ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิด.
“ภนฺเต อิธ อญฺโญ นตฺถิ,  ตุมฺเหหิเยว คหิโต ภวิสฺสติ,  เทถ เม มณิรตนำ -อิติ.

เมื่อพระเถระน้ันไม่รับ,  เขาจึงพดูกับภริยาว่า “พระเถระเอาแก้วมณีไปแน่,  เราจักบีบคั้นถามทา่น.”
โส,  ตสฺมึ อสมฺปฏิจฺฉนฺเต,  ปุน ภริยำ อาห “เถเรเนว มณิ คหิโต,  ปีเฬตฺวา นำ ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ.

ภริยาตอบว่า “แน่ะนาย นายอยา่ให้พวกเราฉิบหายเลย,  พวกเราเข้าถึงความเป็นทาสเสียยังประเสริฐกว่า, 
ก็การว่ากลา่วพระเถระผู้เห็นปานน้ีไม่ประเสริฐเลย.”
“สามิ มา โน นาเสหิ,  วรำ อมฺเหหิ ทาสพฺยำ๑ อุปคนฺตุำ,  น จ เอวรูปํ เถรำ วตฺตุำ -อิติ.

[ช่างแก้วทำาโทษพระติสสเถระเพราะเข้าใจผิด]

นายชา่งแก้วน้ันกล่าวว่า “พวกเราทั้งหมดด้วยกัน เข้าถึงความเป็นทาส ยังไม่เท่าค่าแก้วมณี” ดังน้ีแล้ว 
จึงถือเอาเชือก พันศรีษะพระเถระขันด้วยท่อนไม้.
โส “สพฺเพว มยำ ทาสพฺยำ อุปคจฺฉนฺตา มณึ น อคฺฆาม -อิติ รชฺชุำ คเหตฺวา เถรสฺส สีสำ เวเฐตฺวา ทณฺฑเกน ฆฏฺเฏสิ.

โลหิตออกจากศรีษะ หู และจมูก ของพระเถระ.
เถรสฺส สีสโต จ กณฺณนาสาหิ จ โลหิตำ ปคฺฆริ.

ตาทั้ง ๒ ได้ถึงอาการทะเล้น๒ออก.
อกฺขีนิ นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ อเหสุำ.

ท่านเจ็บปวดมาก๓ ก็ล้มลง ณ ภาคพื้น.
โส เวทนาปฺปตฺโต ภูมิยำ ปติ.

นกกะเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิต ดื่มกินโลหิต.
โกญฺโจ โลหิตคนฺเธน อาคนฺตฺวา โลหิตำ ปิวติ.๔

๑ สี. ยุ. ทาสตฺตำ.
๒ ตาโปนออก
๓ เวทนาปฺปตฺโต ถึงซึ่งเวทนา.
๔ สี. ยุ. ปิวิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๕๕  • ๑๐.  เร่ืองพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว • [ช่างแก้วเตะนกกะเรียนตายแล้วจึง
ทราบความจริง]

[ช่างแก้วเตะนกกะเรียนตายแล้วจึงทราบความจริง]

ขณะน้ัน นายมณีการจึงเตะมันดว้ยเท้าแล้วเข่ียไปพลางกลา่ววา่ “มึงจะทำาอะไรหรือ?” 
ดว้ยกำาลังความโกรธที่เกิดข้ึนในพระเถระ.
อถ นำ มณิกาโร เถเร อุปฺปนฺนโกธเวเคน “ตฺวำ กึ กโรสิ -อิติ ปาเทน ปหริตฺวา ขิปิ.

นกกะเรียนน้ันล้มกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่าน้ัน.
โส เอกปฺปหาเรเนว มริตฺวา ปริวตฺตมาโน ปติ.

พระเถระเห็นนกน้ัน จึงกล่าวว่า “อุบาสก ทา่นจงผ่อนเชือกพันศรีษะของเราให้หย่อนก่อนแล้ว 
จงพจิารณาดูนกกะเรียนน้ี (ว่า) ‘มันตายแล้วหรือยัง?”.
เถโร ตำ ทิสฺวา “อุปาสก สีสเวฐนำ ตาว เม สิถิลำ กตฺวา อิมำ โกญฺจำ โอโลเกหิ,  มโต วา โน วา -อิติ.

ลำาดับน้ัน นายช่างแก้วจึงกล่าวกะท่านว่า “แม้ทา่นก็จักตายเช่นนกน้ัน.”
อถ นำ โส อาห “เอโส วิย ตฺวำปิ มริสฺสสิ -อิติ.๑

พระเถระตอบว่า “อุบาสก แก้วมณีน้ัน อันนกน้ีกลืนกินแล้ว, 
หากนกน้ีจักไมต่ายไซร้,  ข้าพเจ้าแม้จะตาย กจ็ักไม่บอกแก้วมณีแก่ทา่น.”
“อุปาสก อิมินา [โส] มณิ คิลิโต,  สเจ อยำ น มริสฺสติ,  น เต อหำ มรนฺโตปิ มณึ อาจิกฺขิสฺสำ -อิติ.

[ช่างแกว้ได้แก้วมณีคืนแล้วขอขมาพระติสสเถระ]

เขาแหวะท้องนกน้ันพบแก้วมณีแล้ว งกงันอยู่ มใีจสลด หมอบลงใกล้เทา้ของพระเถระ กลา่ววา่ 
“ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผม,  ผมไมรู่้อยู่ ทำาไปแล้ว.”
โส ตสฺส อุทรำ ผาเลตฺวา มณึ ทิสฺวา ปเวธนฺโต สำวิคฺคมานโส เถรสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา 
“ขมถ เม ภนฺเต,  อชานนฺเตน มยา กตำ -อิติ อาห.

พระเถระ. อุบาสก โทษของท่านไม่มี,  ของเราก็ไม่มี,  มีแต่โทษของวัฏฏะเท่าน้ัน.  เราอดโทษแก่ทา่น.
“อุปาสก เนว ตุยฺหำ โทโส อตฺถิ,  น มยฺหำ,  วฏฺฏสฺเสว๒ โทโส,  ขมามิ เต -อิติ.

นายมณีการ. ทา่นครับ หากท่านอดโทษแก่ผมไซร้,  ทา่นจงน่ังรับภิกษาในเรือนของผมตามทำานองเถิด.
“ภนฺเต สเจ เม ขมถ,  ปกตินิยาเมเนว เม เคเห นิสีทิตฺวา ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ.

๑ สี. ยุ. มราหิ -อิติ.
๒ สี. ยุ. วฏฏฺสฺเสเวส.
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เรือน]

[พระเถระเห็นโทษของการเข้าชายคาเรือน]

พระเถระกลา่วว่า “อุบาสก ตั้งแตว่ันน้ีเป็นต้นไป เราจักไมเ่ข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่น 
เพราะว่าน้ีเป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรง, 
ตั้งแต่น้ีไป เมื่อเท้าทั้งสองยังเดินไปได้ เราจักยืนที่ประตูเรือนเท่าน้ัน รับภิกษา” ดังน้ีแล้ว สมาทานธดุงค์กล่าวคาถาน้ีวา่
“อุปาสก นทานาหำ อิโต ปฏฺฐาย ปเรสำ เคหสฺส อนฺโตฉทนำ ปวิสิสฺสามิ,  อนฺโตเคหปฺปเวสนสฺเสว หิ อยำ โทโส,  
อิโต ปฏฺฐาย ปาเทสุ วหนฺเตสุ เคหทฺวาเร ฐิโตว ภิกฺขำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ วตฺวา ธูตงฺคำ สมาทาย อิมำ คาถมาห

“ภัตในทุกสกุลๆ ละนิดหน่อย อันเขาหุงไว้เพื่อมุนี 
เราจกัเที่ยวไปด้วยปลีแข้ง,  กำาลังแข้งของเรายังมีอยู่.”

“ปจฺจติ มุนิโน ภตฺตำ โถกำ โถกำ กุเล กุเล,
ปิณฺฑิกาย จริสฺสามิ, อตฺถิ ชงฺฆพลำ มม -อิติ.๑

ก็แล พระเถระ ครั้นกลา่วคาถาน้ีแล้ว ตอ่กาลไม่นานนักก็ปรินิพพานดว้ยพยาธิ๒น้ันน่ันเอง.
อิมญฺจ ปน วตฺวา เถโร เตเนว พฺยาธินา นจิรสฺเสว ปรินิพฺพายิ.

[คนทำาบาปกับคนทำาบุญมีคติต่างกัน]

นกกะเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายชา่งแก้ว.
โกญฺโจ มณิการสฺส ภริยาย กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

นายชา่งแก้วทำากาละแล้ว ก็บังเกิดในนรก.
มณิกาโร กาลำ กตฺวา นิรเย นิพฺพตฺติ.

ภริยาของนายช่างแก้วทำากาละแล้ว เกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้มีจิตออ่นโยนในพระเถระ.
มณิการสฺส ภริยา เถเร มุทุจิตฺตตาย กาลำ กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺติ.

ภิกษุทั้งหลายทูลถามอภิสัมปรายภพของชนเหล่าน้ัน กะพระศาสดา.
ภิกฺขู สตฺถารำ เตสำ อภิสมฺปรายำ ปุจฺฉึสุ.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางจำาพวกในโลกน้ี ย่อมเกิดในครรภ์,  บางจำาพวกทำากรรมลามก ย่อมเกิดในนรก, 
บางจำาพวกทำากรรมดีแล้ว ย่อมเกิดในเทวโลก,  ส่วนผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “ภิกฺขเว อิเธกจฺเจ คพฺเภ นิพฺพตฺตนฺติ,  เอกจฺเจ ปาปการิโน นิรเย นิพฺพตฺตนฺติ,  เอกจฺเจ กตกลฺยาณา เทวโลเก นิพฺพตฺตนฺติ,  
อนาสวา ปน ปรินิพฺพายนฺติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๐๗.
๒ ความเจ็บไข้
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“ชนทั้งหลายบางพวก ย่อมเข้าถึงครรภ์.  ผู้มีกรรมลามก ย่อมเข้าถึงนรก, 
ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์.  ผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน.”

“คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ, นิรยำ ปาปกมฺมิโน,
สคฺคำ สุคติโน ยนฺติ, ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา -อิติ.

[แก้อรรถ]

ในบทเหล่าน้ัน ครรภ์มนุษย์เทียว พระศาสดาทรงประสงค์เอาในบทว่า คพฺภำ น้ี.
ตตฺถ คพฺภำ -อิติ: อิธ มนุสฺสคพฺโภว อธิปฺเปโต.

คำาที่เหลือในคาถาน้ีมีเน้ือความตื้นทั้งน้ัน ฉะน้ีแล.
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมว -อิติ.

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

เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายชา่งแก้ว จบ.
มณิการกุลุปกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
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๑๑.  เรือ่งชน ๓ คน
๑๑  .   ตโยชนวตฺถุ  .

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชน ๓ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ” 
เป็นต้น.
“น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตโย ชเน อารพฺภ กเถสิ.

[กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ]

ได้ยินวา่ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน ภกิษุหลายรูป มาเพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา 
เข้าไปสู่บ้านตำาบลหน่ึง เพือ่บิณฑบาต.
สตฺถริ กิร เชตวเน วิหรนฺเต สมฺพหุลา ภิกฺขู สตฺถุ ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉนฺตา เอกำ คามำ ปิณฺฑาย ปวิสึสุ.

ชนชาวบ้านรับบาตรของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว นิมนต์ให้น่ังในโรงฉัน ถวายข้าวยาคูและของเคี้ยว 
เมื่อรอเวลาบิณฑบาต น่ังฟังธรรมแล้ว.
คามวาสิโน เตสำ ปตฺเต อาทาย อาสนสาลายำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ ทตฺวา ปิณฺฑปาตเวลำ อาคมยมานา ธมฺมำ สุณนฺตา นิสีทึสุ.

ในขณะน้ัน เปลวไฟลกุข้ึนจากเตาของหญิงสาวคนหน่ึง ผู้หุงข้าวแล้วปรุงสูปะและพยัญชนะอยู่ ตดิชายคา.
ตสฺมึ ขเณ ภตฺตำ ปจิตฺวา สูปพฺยญฺชเน ปจมานาย๑ เอกิสฺสา อิตฺถิยา อุทฺธนโต อคฺคิชาลา อุฏฺฐหิตฺวา ฉทนำ คณฺหิ.

เสวียนหญ้าอันหน่ึงปลิวข้ึนจากชายคาน้ัน อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อากาศ.
ตโต เอกำ ติณกรฬำ อุฏฺฐหิตฺวา ฌายมานำ อากาสำ ปกฺขนฺทิ.

ในขณะน้ัน กาตวัหน่ึงบินมาทางอากาศ สอดคอเข้าไปในเสวียนหญ้าน้ัน อันเกลียวหญ้าพ้นแล้ว ไหม้ตกลงทีก่ลางบ้าน.
ตสฺมึ ขเณ เอโก กาโก อากาเสน คจฺฉนฺโต ตตฺถ คีวำ ปเวเสตฺวา ติณวลฺลิปลิเวฐิโต ฌายิตฺวา คามมชฺเฌ ปติ.

พวกภิกษุเห็นเหตุน้ัน คิดว่า “โอ กรรมหนัก,  ผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายจงดูอาการแปลกที่กาถึงแล้ว, 
เว้นพระศาสดาเสีย ใครจักรู้กรรมที่กาน้ีทำาแล้ว,  พวกเราจักทูลถามกรรมของกาน้ันกะพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว กพ็ากันหลีกไป.
ภิกฺขู ตำ ทิสฺวา “อโห ภาริยำ กมฺมำ,  ปสฺสถาวุโส กาเกน ปตฺตำ วิปฺปการำ,  อิมินา กตกมฺมำ อญฺญตฺร สตฺถารา โก ชานิสฺสติ,  
สตฺถารมสฺส กมฺมำ ปุจฺฉิสฺสาม -อิติ จินฺเตตฺวา ปกฺกมึสุ.

[ภรรยานายเรือถูกถว่งนำ้า]

เมื่อภิกษุอีกพวกหน่ึง โดยสารเรือไป เพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา,  เรือได้หยุดน่ิงเฉยในกลางมหาสมุทร.
อปเรสำ๒ ภิกฺขูนำ สตฺถุ ทสฺสนตฺถาย นาวำ อภิรุยฺห คจฺฉนฺตานำ,  นาวา สมุทฺทมชฺเฌ นิจฺจลา ว อฏฺฐาสิ.

พวกมนุษย์พากันคิดว่า “คนกาฬกัณณีพึงมีในเรือน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงแจกสลาก (ให้จับ).
มนุสฺสา “กาฬกณฺณินา เอตฺถ ภวิตพฺพนฺติ สลากำ วิจาเรสุำ.

๑ สี. ยุ. สูปพฺยญฺชนำ ธูปยมานาย.
๒ สี. ยุ. อปเรสมฺปิ.
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ก็ภรรยาของนายเรือ ตั้งอยู่ในปฐมวัย (กำาลัง) น่าดู.  สลากถึงแก่นางน้ัน.
นาวิกสฺส จ ภริยา ปฐมวเย ฐิตา ทสฺสนียา.   สลากา ตสฺสา ปาปุณิ.

พวกมนุษย์พากันกล่าววา่ “จงแจกสลากอีก” แล้วให้แจกถึง ๓ ครั้ง.
“สลากำ ปุน วิจาเรถ -อิติ วตฺวา ยาวตติยำ วิจารยึสุ.

สลากถึงแก่นางน้ันคนเดียวถึง ๓ ครั้ง.
ติกฺขตฺตุมฺปิ ตสฺสาเยว ปาปุณิ.

พวกมนุษย์แลดูหน้านายเรือ (เป็นทีจะพดูวา่) “อย่างไรกัน? นายครับ”
มนุสฺสา “กึ สามิ -อิติ นาวิกสฺส มุขำ โอโลเกสุำ.

นายเรือกลา่วว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจให้มหาชนฉิบหาย เพือ่ประโยชน์แก่นางน้ี,  พวกท่านจงทิ้งเธอในนำ้าเถิด.”
นาวิโก “น สกฺกา เอติสฺสา อตฺถาย มหาชนำ นาเสตุำ,  อุทเก นำ ขิปถ -อิติ อาห.

นางน้ัน เมื่อพวกมนุษย์จับจะทิ้งนำ้า กลัวต่อมรณภัย ได้ร้องใหญ่แล้ว.
สา คเหตฺวา อุทเก ขิปิยมานา มรณภยตชฺชิตา มหาวิรวมกาสิ.

นายเรือได้ยินเสียงร้องน้ัน จึงกล่าววา่ “ประโยชน์อะไร ดว้ยอาภรณ์ของนางน้ี (จะ) ฉิบหายเสีย (เปล่าๆ), 
พวกท่านจงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ทั้งหมด ให้นางนุ่งผ้าเก่าผืนหน่ึงแล้วจงทิ้งนางน้ัน. 
ก็ข้าพเจา้ไม่อาจดูนางน้ัน ผู้ลอยอยู่เหนือนำ้าได้,  เพราะฉะน้ัน พวกท่านจงเอากระออม๑ที่เต็มดว้ยทรายผูกไว้ที่คอแล้ว 
โยนลงไปเสียในสมุทรเถิด (ทำา) โดยประการที่ข้าพเจา้จะไม่เห็นเขาได้.”
ตำ สุตฺวา นาวิโก “โก อตฺโถ อิมิสฺสา อาภรเณหิ นฏฺเฐหิ,  สพฺพาภรณานิ โอมุญฺจิตฺวา เอกำ ปิโลติกำ นิวาสาเปตฺวา ฉฑฺเฑถ นำ, 
อหมฺปเนตำ อุทกปิฏฺเฐ ปลฺวมานำ๒ ทฏฺฐุำ น สกฺขิสฺสามิ,  ตสฺมา ยถา นำ อหำ น ปสฺสามิ, เอวำ วาลุกกุฏำ คีวายำ พนฺธิตฺวา สมุทฺเท ขิปถ -อิติ.

พวกมนุษย์เหล่าน้ัน ได้ทำาตามน้ันแล้ว.
เต ตถา กรึสุ.

ปลาและเตา่รุมกินนางแม้น้ันในที่ตกน่ันเอง.
ตมฺปิ ปติตฏฺฐาเนเยว มจฺฉกจฺฉปา วิลุมฺปึสุ.

พวกภิกษุฟังเรื่องน้ันแล้ว ก็คดิว่า “ใครคนอื่น เว้นพระศาสดาเสีย จักรู้กรรมของหญิงน่ันได้, 
พวกเราจะทูลถามกรรมของหญิงน้ันกะพระศาสดา” ถึงถ่ินที่ประสงค์แล้ว จึงพากันลงจากเรือหลีกไป.
ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “สตฺถารำ ฐเปตฺวา โก อญฺโญ เอติสฺสา อิตฺถิยา กมฺมำ ชานิสฺสติ,  สตฺถารมสฺสา กมฺมำ ปุจฺฉิสฺสาม -อิติ 
อิจฺฉิตฏฺฐานำ ปตฺวา นาวาโต โอรุยฺห ปกฺกมึสุ.

๑ กุฏำ ไห, กระออมนำ้า, หม้อ.
๒ ยุ.  มรมานำ.
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[ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถำ้า]

ภิกษุ ๗ รูปอีกพวกหน่ึง ไปจากปัจจันตชนบท เพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา เวลาเย็น เข้าไปสู่วัดแห่งหน่ึง แล้วถามถึงที่พัก.
อปเรปิ สตฺต ภิกฺขู ปจฺจนฺตโต สตฺถารำ ทสฺสนตฺถาย คจฺฉนฺตา สายำ เอกำ วิหารำ ปวิสิตฺวา วสนฏฺฐานำ ปุจฺฉึสุ.

ก็ในถำ้าแห่งหน่ึง มีเตียงอยู่ ๗ เตียง.  
เอกสฺมิญฺจ เลเณ สตฺต มญฺจา โหนฺติ.  

เมื่อภิกษุเหล่าน้ันได้ถำ้าน้ันแล นอนบนเตียงน้ันแล้ว,  ตอนกลางคืน แผ่นหินเท่าเรือนยอดกลิ้งลงมาปิดประตูถำ้าไว้
เตสำ ตเทว ลภิตฺวา ตตฺถ นิปนฺนานำ,  รตฺติภาเค กูฏาคารมตฺโต ปาสาโณ ปวฏฺฏมาโน อาคนฺตฺวา เลณทฺวารำ ปิทหิ.

พวกภิกษุเจ้าของถ่ินกล่าวว่า 
“พวกเราให้ถำ้าน้ีถึงแก่ภิกษุอาคันตกุะ,  ก็แผ่นหินใหญ่น้ี ได้ตั้งปิดประตูถำ้าเสียแล้ว.  พวกเราจักนำาแผ่นหินน้ันออก” 
แล้วให้ประชุมพวกมนุษย์จากบ้าน ๗ ตำาบลโดยรอบ แม้พยายามอยู่ ก็ไมอ่าจยังแผ่นหินน้ันให้เขยื้อนจากที่ได้.
เนวาสิกา ภิกฺขู “มยำ อิมำ เลณำ อาคนฺตุกภิกฺขูนำ ปาปยิมฺหา,  อยญฺจ มหาปาสาโณ เลณทฺวารำ ปิทหนฺโต อฏฺฐาสิ,  อปเนสฺสาม นำ -อิติ 
สมนฺตา สตฺตหิ คาเมหิ มนุสฺเส สนฺนิปาเตตฺวา ตำ วายมนฺตาปิ ฐานา จาเลตุำ นาสกฺขึสุ.

แม้พวกภิกษุผู้เข้าไป (อยู่) ในภายใน กพ็ยายามเหมือนกัน.
อนฺโต ปวิฏฺฐภิกฺขูปิ วายมึสุเยว.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน ก็ยังไมอ่าจให้แผ่นหินน้ันเขยื้อนได้ตลอด ๗ วัน.
เอวำ สนฺเตปิ สตฺตาหำ ปาสาณำ จาเลตุำ นาสกฺขึสุ.  

พวกภิกษุอาคันตุกะ อันความหิวแผดเผาแล้วคลอด ๗ วัน ได้เสวยทุกข์ใหญ่แล้ว.
อาคนฺตุกา ภิกฺขู สตฺตาหำ ฉาตชฺฌตฺตา มหาทุกฺขำ อนุภวึสุ.

ในวันที่ ๗ แผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเอง.
สตฺตเม ทิวเส ปาสาโณ สยเมว ปวฏฺฏิตฺวา อปคโต.

พวกภิกษุออกไปแล้ว คิดวา่ “บาปของพวกเราน้ี เว้นพระศาสดาเสียแล้ว ใครเล่าจักรู้ได้,  พวกเราจักทูลถามพระศาสดา” 
ดังน้ีแล้ว ก็พากันหลีกไป.
ภิกฺขู นิกฺขมิตฺวา “อมฺหากำ อิมำ ปาปํ อญฺญตฺร สตฺถารา โก ชานิสฺสติ,  สตฺถารำ ปุจฺฉิสฺสาม -อิติ จินฺเตตฺวา ปกฺกมึสุ.

[พวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและผู้อื่น]

ภิกษุเหล่าน้ัน มาบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนในระหวา่งทาง รวมเป็นพวกเดียวกันเข้าเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว 
น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทำาแล้ว (จึง) ทูลถามถึงเหตุที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแล้วโดยลำาดับ. 
เต ปุริเมหิ สทฺธึ อนฺตรามคฺเค สมาคนฺตฺวา สพฺเพ เอกโตว สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา 
สตฺถารา กตปฏิสนฺถารา อตฺตนา ทิฏฺฐานุภูตานิ การณานิ ปฏิปาฏิยา ปุจฺฉึสุ.
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แม้พระศาสดาก็ตรัสพยากรณ์แก่ภิกษุเหล่าน้ัน โดยลำาดับอย่างน้ี.
สตฺถาปิ เตสำ ปฏิปาฏิยา เอวำ พฺยากาสิ:

[บุรพกรรมของกา]

| “ภิกษุทั้งหลาย กาน้ันได้เสวยกรรมทีต่นทำาแล้วน่ันแหละโดยแท้.
| “ภิกฺขเว โส ตาว กาโก อตฺตนา กตกมฺมเมว อนุโภสิ.

ก็ในอดีตกาล ชาวนาผู้หน่ึงในกรุงพาราณสี ฝึกโคของตนอยู่ (แต่) ไม่อาจฝึกได้.
อตีเต หิ พาราณสิยำ เอโก กสโก อตฺตนา โคณำ ทเมนฺโต ทเมตุำ นาสกฺขิ.

ดว้ยว่าโคของเขาน้ันเดินไปได้หน่อยหน่ึงแล้วก็นอนเสีย, 
แม้เขาตีให้ลุกข้ึนแล้ว เดินไปได้หน่อยหน่ึง กก็ลับนอนเสียเหมือนอย่างเดิมน่ันแล.
โส หิสฺส โคโณ โถกำ คนฺตฺวา นิปชฺชิ,  โปเถตฺวา อุฏฺฐาปิโตปิ โถกำ คนฺตฺวา ปุนปิ ตเถว นิปชฺชิ.

ชาวนาน้ัน แม้พยายามแล้วก็ไม่อาจฝึกโคน้ันได้ เป็นผู้อันความโกรธครอบงำาแล้ว จึงกล่าวว่า 
‘บัดน้ีเจ้าจักนอนสบายตั้งแต่บัดน้ีไป’ ดังน้ีแล้ว ทำาโคน้ันให้เป็นดุจฟ่อนฟาง พันคอโคน้ันดว้ยฟางแล้วก็จดุไฟ.
โส วายมิตฺวาปิ ตำ ทเมตุำ อสกฺโกนฺโต โกธาภิภูโต หุตฺวา ‘อิโตทานิ ปฏฺฐาย สุขำ นิปชฺชิสฺสสิ -อิติ 
ตำ ปลาลปิณฺฑำ วิย กโรนฺโต ปลาเลน ตสฺส คีวำ ปลิเวเฐตฺวา อคฺคึ อทาสิ.

โคถูกไฟคลอกตายในที่น้ันเอง.
โคโณ ตตฺเถว ฌายิตฺวา มโต.

ภิกษุทั้งหลาย กรรมอันเป็นบาปน้ัน อันกาทำาแล้วในครั้งน้ัน.
ตทา ภิกฺขเว เตน กาเกน ตำ ปาปกมฺมำ กตำ.

เขาไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมอันเป็นบาปน้ัน เกิดแล้วในกำาเนิดกา ๗ ครั้ง 
(ถูกไฟ) ไหม้ตายในอากาศอยา่งน้ีแหละด้วยวิบากที่เหลือ.” |
โส ตสฺส วิปาเกน ทีฆรตฺตำ นิรเย ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน สตฺตกฺขตฺตุำ กากโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา เอวเมว อากาเส ฌายิตฺวา มโต -อิติ. |

[บุรพกรรมของภรรยานายเรือ]

| “ภิกษุทั้งหลาย หญิงแม้น้ัน เสวยกรรมที่ตนทำาแล้วเหมือนกัน.
| “สาปิ ภิกฺขเว อิตฺถี อตฺตนา กตกมฺมเมว อนุโภสิ.

ก็ในอดีตกาล หญิงน้ันเป็นภรรยาแห่งคฤหบดีคนหน่ึงในกรุงพาราณสี 
ได้ทำากิจทกุอย่างมตีักนำ้า ซ้อมข้าว ปรุงอาหาร เป็นต้น ดว้ยมือนางเอง.
สา หิ อตีเต พาราณสิยำ เอกสฺส คหปติกสฺส ภริยา อุทกาหรณโกฏฺฏนปจนาทีนิ สพฺพกิจฺจานิ สหตฺเถเนว อกาสิ.

สุนัขตัวหน่ึงของนางน่ังแลดูนางน้ัน ผูท้ำากจิทุกอย่างอยู่ในเรือน.
ตสฺสา เอโก สุนโข ตำ เคเห สพฺพกิจฺจานิ กุรุมานำ โอโลเกนฺโต นิสีทิ.
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เมื่อนางนำาภัตไปนากด็ี ไปป่าเพือ่ต้องการวัตถุต่างๆ มีฟืนและผักเป็นต้นกด็ี,  สุนัขน้ันย่อมไปกับนางเสมอ.
เขตฺเต ภตฺตำ หรนฺติยา ทารุปณฺณาทีนำ วา อตฺถาย อรญฺญำ คจฺฉนฺติยา,  โส ตาย สทฺธึเยว คจฺฉติ.

พวกคนหนุ่มเห็นดังน้ัน ย่อมเยาะเย้ยว่า ‘แน่ะพ่อเว้ย พรานสุนัขออกแล้ว,  วันน้ีพวกเราจักกิน (ข้าว) กับเน้ือ’
ตำ ทิสฺวา ทหรมนุสฺสา ‘อมฺโภ นิกฺขนฺโต สุนขลุทฺทโก,  อชฺช มยำ มำเสน ภุญฺชิสฺสาม -อิติ อุปฺผณฺเฑนฺติ.

นางขวยเขินเพราะคำาพดูของพวกคนเหล่าน้ัน จึงประหารสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไป.
สา เตสำ กถาย มงฺกุ หุตฺวา สุนขำ เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ ปหริตฺวา ปลาเปสิ.

สุนัขกลับแล้วกต็ามไปอีก.
สุนโข นิวตฺติตฺวา ปุน อนุพนฺธิ.

ได้ยินวา่ สุนัขน้ันได้เป็นสามีของนางในอัตภาพที่ ๓,  เหตุน้ัน มันจึงไมอ่าจตัดความรกัได้.
โส กิร ตสฺสา ตติเย อตฺตภาเว สามิโก อโหสิ,  ตสฺมา สิเนหำ ฉินฺทิตุำ น สกฺโกติ.

จริงอยู่ ใครๆ ช่ือว่าไม่เคยเป็นเมียหรือเป็นผัวกัน ในสงสารมทีี่สุดอันบุคคลไปตามไม่รู้แล้ว ไม่มีโดยแท้; 
ถึงกระน้ัน ความรกัมีประมาณยิ่ง ยอ่มมีในผู้ที่เป็นญาตกิันในอัตภาพไม่ไกล,  เหตุน้ัน สุนัขน้ันจึงไม่อาจละนางน้ันได้.
กิญฺจาปิ หิ อนมตคฺเค สำสาเร ชายา วา ปติ วา อภูตปุพฺโพ นาม นตฺถิ,  อวิทูเร ปน อตฺตภาเว ญาตเกสุ อธิมตฺโต สิเนโห โหติ; 
ตสฺมา โส ตำ วิชหิตุำ น สกฺโกติ.

นางโกรธสุนัขน้ัน เมื่อนำาข้าวยาคูไปเพื่อสามีที่นา (จึง) ได้เอาเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วไป.
สา ตสฺส กุชฺฌิตฺวา เขตฺเต สามิกสฺส ยาคุำ หรมานา รชฺชุำ อุจฺฉงฺเค ฐเปตฺวา อคมาสิ.

สุนัขไปกับนางเหมือนกัน.
สุนโข ตาเยว สทฺธึ คโต.

นางให้ข้าวยาคูแก่สามีแล้ว ถือกระออม๑เปล่าไปสู่ที่นำ้าแห่งหน่ึง บรรจุกระออมให้เต็มด้วยทรายแล้ว 
ได้ทำาเสียง (สัญญา) แก่สุนัขซ่ึงยืนแลดูอยู่ในที่ใกล้.
สา สามิกสฺส ยาคุำ ทตฺวา ตุจฺฉกุฏำ อาทาย เอกำ อุทกฏฺฐานำ คนฺตฺวา กุฏำ วาลุกาย ปูเรตฺวา สมีเป โอโลเกตฺวา ฐิตสฺส สุนขสฺส สทฺทมกาสิ.

สุนัขดีใจว่า นานแล้วหนอ เราได้ถ้อยคำาที่ไพเราะในวันน้ี,  จึงกระดิกหางเข้าหานาง.
สุนโข ‘จิรสฺสำ วต เม อชฺช มธุรกถา ลทฺธา -อิติ นงฺคุฏฺฐำ จาเลนฺโต ตำ อุปสงฺกมิ.

นางจับสุนัขน้ันอย่างมั่นที่คอแล้ว จึงเอาปลายเชือกข้างหน่ึงผูกกระออมไว้ เอาปลายเชือกอีกข้างหน่ึงผูกที่คอสุนัข 
ผลักกระออมให้กลิ้งลงนำ้า.
สา ตำ คีวายำ ทฬฺหำ คเหตฺวา  เอกาย รชฺชุโกฏิยา กุฏำ พนฺธิตฺวา  เอกำ รชฺชโกฏึ สุนขสฺส คีวายำ พนฺธิตฺวา  กุฏำ อุทกาภิมุขำ ปวฏฺเฏสิ.

สุนัขตามกระออมไปตกลงนำ้า ก็ได้ทำากาละในนำ้าน้ันเอง.
สุนโข กุฏำ อนุพนฺธนฺโต อุทเก ปติตฺวา ตตฺเถว กาลมกาสิ.

๑ กระออม กะละออม ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไม่มีคอ ใช้ใส่นำ้า
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นางน้ันไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมน้ัน 
ดว้ยวิบากที่เหลือ จึงถูกเขาเอากระออมเต็มดว้ยทรายผูกคอถ่วงลงในนำ้า ไดท้ำากาละแล้วตลอด ๑๐๐ อัตภาพ.” |
สา ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน ทีฆรตฺตำ นิรเย ปจิตฺวา 
วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต วาลุกาย กุฏำ คีวายำ พนฺธิตฺวา อุทเก ปกฺขิตฺตา กาลมกาสิ -อิติ. |

[บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป]

| “ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนทำาแล้วเหมือนกัน.
| “ตุมฺเหหิปิ ภิกฺขเว อตฺตนา กตกมฺมเมว อนุภูตำ.

ก็ในอดีตกาล เด็กเลี้ยงโค ๗ คนชาวกรุงพาราณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละ ๗ วัน ในประเทศใกล้ดงแห่งหน่ึง 
วันหน่ึงเที่ยวเลี้ยงโคแล้วกลับมา พบเห้ียใหญ่ตวัหน่ึง จึงไล่ตาม.
อตีตสฺมึ หิ พาราณสีวาสิโน สตฺต โคปาลทารกา เอกสฺมึ อฏวิปฺปเทเส สตฺตาหวาเรน คาวิโย วิจาเรนฺตา 
เอกทิวสำ คาวิโย วิจาเรตฺวา อาคจฺฉนฺตา เอกำ มหาโคธำ ทิสฺวา อนุพนฺธึสุ.

เห้ียหนีเข้าไปสู่จอมปลวกแห่งหน่ึง.
โคธา ปลายิตฺวา เอกำ วมฺมิกำ ปาวิสิ.

ก็ช่องแห่งจอมปลวกน้ันมี ๗ ช่อง.
ตสฺส ปน วมฺมิกสฺส สตฺต ฉิทฺทานิ.

พวกเด็กปรึกษากันวา่ ‘บัดน้ี พวกเราไม่อาจจับได้ พรุ่งน้ีจึงจักมาจับ’ ดังน้ีแล้ว 
จึงตา่งคนตา่งก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกำาๆ แม้ทั้ง ๗ คน พากันปิดชอ่งทั้ง ๗ ช่องแล้วหลีกไป.
ทารกา “มยำ อิทานิ คเหตุำ น สกฺขิสฺสาม,  เสฺว อาคนฺตฺวา คณฺหิสฺสาม -อิติ 
เอเกโก เอเกกำ สาขาภงฺคมุฏฺฐิมาทาย สตฺตปิ ชนา สตฺต ฉิทฺทานิ ปิทหิตฺวา ปกฺกมึสุ.

ในวันรุ่งข้ึน เด็กเหล่าน้ันมิได้คำานึงถึงเห้ียน้ัน ต้อนโคไปประเทศอื่น 
ครั้นในวันที่ ๗ พาโคกลับมา พบจอมปลวกน้ัน กลับได้สติ คิดกันว่า ‘เห้ียน้ันเป็นอย่างไรหนอ’ จึงเปิดช่องทีต่นๆ ปิดไว้แล้ว.
เต ปุนทิวเส ตำ โคธำ อมนสิกริตฺวา อญฺญสฺมึ ปเทเส คาวิโย วิจาเรตฺวา  สตฺตเม ทิวเส คาวิโย อาทาย คจฺฉนฺตา ตำ วมฺมิกำ ทิสฺวา 
สตึ ปฏิลภิตฺวา “กา นุ โข ตสฺสา โคธาย ปวตฺติ -อิติ อตฺตนา อตฺตนา ปิทหิตานิ ฉิทฺทานิ วิวรึสุ.

เห้ียหมดอาลัยในชีวติ เหลือแตก่ระดกูและหนัง สั่นคลานออกมา.
โคธา ชีวิเต นิราลยา หุตฺวา อฏฺฐิจมฺมาวเสสา ปเวธมานา นิกฺขมิ.

เด็กเหล่าน้ันเห็นดังน้ันแล้ว จึงทำาความเอ็นดพููดกันว่า 
‘พวกเราอย่าฆ่ามันเลย,  มันอดเหยื่อตลอด ๗ วัน’ จึงลูบหลังเห้ียน้ันแล้วปล่อยไป ด้วยกลา่วว่า ‘จงไปตามสบายเถิด.’
เต ตำ ทิสฺวา อนุกมฺปํ กตฺวา ‘มา นำ มาเรถ,  สตฺตาหำ ฉินฺนภตฺตา ชาตา -อิติ ตสฺสา ปิฏฺฐึ ปริมชฺชิตฺวา ‘สุเขน คจฺฉาหิ -อิติ วิสฺสชฺเชสุำ.

เด็กเหล่าน้ันไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน เพราะไม่ได้ฆ่าเห้ีย.
เต โคธาย อมาริตตฺตา นิรเย ตาว น ปจฺจึสุ.
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แต่ชนทั้ง ๗ น้ัน ได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันตลอด ๗ วันๆ ใน ๑๔ อตัภาพ
เต ปน สตฺต ชนา เอกโต หุตฺวา จุทฺทสสุ อตฺตภาเวสุ สตฺต สตฺต ทิวสานิ ฉินฺนภตฺตา อเหสุำ ช.

ภิกษุทั้งหลาย กรรมน้ัน พวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโค ๗ คนทำาไว้แล้วในกาลน้ัน.” |
ตทา ภิกฺขเว ตุมฺเหหิ สตฺตหิ โคปาลเกหิ หุตฺวา ตำ กมฺมำ กตำ -อิติ. |

พระศาสดา ทรงพยากรณ์ปัญหาอันภกิษุเหล่าน้ันทูลถามแล้วๆ ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ สตฺถา เตหิ ปุฏฺฐปุฏฺฐำ ปญฺหำ พฺยากาสิ.๑

[คนจะอยู่ท่ีไหนๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมช่ัว]

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึง ทูลพระศาสดาวา่ “ความพ้นย่อมไม่มีแก่สตัว์ที่ทำากรรมเป็นบาปแล้ว ผู้ซ่ึงเหาะไปในอากาศก็ดี 
แล่นไปสู่สมุทรก็ดี เข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ดี หรือ? พระเจา้ข้า.”
อเถโก ภิกฺขุ สตฺถารำ อาห 
“กึ ปน ภนฺเต ปาปกมฺมำ กตฺวา อากาเส อุปฺปติตสฺสาปิ สมุทฺทำ ปกฺขนฺตสฺสาปิ ปพฺพตนฺตรำ ปวิฏฺฐสฺสาปิ๒ โมกฺโข นตฺถิ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสบอกว่า “อยา่งน้ันแหละ ภิกษุทั้งหลาย แม้ในที่ทั้งหลาย มอีากาศเป็นต้น 
ประเทศแม้สักส่วนหน่ึงที่บุคคลอยู่แล้ว พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ ไม่มี” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “เอวเมว ภิกฺขเว,  อากาสาทีสุปิ เอกปเทโสปิ นตฺถิ,  ยตฺร ฐิโต ปาปกมฺมโต มุจฺเจยฺย -อิติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“คนที่ทำากรรมชั่วไว้ หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไมพ่ึงพ้นจากความชั่วได้, 
หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทร ก็ไมพ่ึงพ้นจากกรรมชั่วได้, 
หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขา ก็ไมพ่ึงพ้นจากกรรมชัว่ได้, 
[เพราะ] เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใด พึงพ้นจากกรรมชั่วได้, 
ประเทศแห่งแผ่นดินน้ัน หามีอยู่ไม่.”

“น อนฺตลิกฺเข,  น สมุทฺทมชฺเฌ,
น ปพฺพตานำ วิวรำ ปวิสฺส,
น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส,
ยตฺรฏฺฐิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมา -อิติ.

๑ สี. ยุ. เอวำ วตฺวา เตหิ ปุฏฺฐปญฺเห พฺยากาสิ.
๒ สี. ยุ. ปวิสนฺตสฺสาปิ.
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[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันวา่ “ก็หากว่า คนบางคนคิดว่า ‘เราจักพ้นจากกรรมชัว่ดว้ยอุบายน้ี’ พึงน่ังในอากาศกด็ี, 
พึงเข้าไปสู่มหาสมุทรอันลึกแปดหมื่นสี่พันโยชน์ก็ดี พึงน่ังในซอกแห่งภูเขาก็ดี,  เขาไมพ่ึงพ้นจากกรรมชั่วได้เลย. 
ดว้ยว่า ในส่วนแห่งแผ่นดินคือภาคแห่งปฐพีมีปุรตัถิมทิศเป็นต้น โอกาสแม้ประมาณเท่าปลายขนทรายที่บุคคลอยู่แล้ว 
พึงอาจพ้นจากกรรมชั่วได้ หามีไม่.”
ตสฺสตฺโถ “สเจ หิ โกจิ ‘อิมินา อุปาเยน ปาปกมฺมโต มุจฺจิสฺสามิ -อิติ อนฺตลิกฺเข วา นิสีเทยฺย,  
จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีรำ มหาสมุทฺทำ วา ปวิเสยฺย,  ปพฺพตนฺตเร วา นิสีเทยฺย,  เนว ปากกมฺมโต มุจฺเจยฺย. 
ปุรตฺถิมาทีสุ หิ ชคติปฺปเทเสสุ ปฐวีภาเคสุ  น โส วาลคฺคมตฺโตปิ โอกาโส อตฺถิ,  ยตฺถ ฐิโต ปาปกมฺมโต มุจฺจิตุำ สกฺกุเณยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

พระธรรมเทศนาเป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตมหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องชน ๓ คน จบ.
ตโยชนวตฺถุ.
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๑๒.  เรื่องสุปปพุทธศากยะ
๑๒  .   สุปฺปพุทฺธสกฺกวตฺถุ  .

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภเจ้าศากยะพระนามว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น อนฺตลกิฺเข น มุทฺทมชฺเฌ” เป็นต้น.
“น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต สุปฺปพุทฺธำ สกฺกำ อารพฺภ กเถสิ.

[เจ้าสุปปพุทธะแกล้งน่ังปิดทางเสด็จพระศาสดา]

ดังได้สดับมา เจา้สุปปพุทธะพระองค์น้ัน ผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุ ๒ ประการน้ี คือ 
พระสมณโคดมน้ีท้ิงลูกสาวของเราออกบวชประการ ๑ ให้ลูกชายของเราบวชแล้วต้ังอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายประการ ๑,
วันหน่ึง ทรงดำาริวา่ “บัดน้ี เราจักไม่ให้พระสมณโคดมน้ันไปฉันยังสถานที่นิมนต์” ดังน้ี จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไป 
น่ังเสวยนำ้าจัณฑใ์นระหว่างทาง.
โส กิร “อยำ มม ธีตรำ ฉฑฺเฑตฺวา นิกฺขนฺโต  มม ปุตฺตำ ปพฺพาเชตฺวา ตสฺส เวริฏฺฐาเน ฐิโต จ -อิติ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ สตฺถริ อาฆาตำ 
พนฺธิตฺวา  เอกทิวสำ “นทานิสฺส นิมนฺตนฏฺฐานำ คนฺตฺวา ภุญฺชิตุำ ทสฺสามิ -อิติ คมนมคฺคำ ปิทหิตฺวา อนฺตรวีถิยำ สุรำ ปิวนฺโต นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน, เมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาที่น้ัน, พวกมหาดเล็กทูลทา้วเธอว่า “พระศาสดาเสด็จมาแล้ว.”
อถสฺส,  สตฺถริ ภิกฺขุสงฺฆปริวุเต ตำ ฐานำ อาคเต,  “สตฺถา อาคโต -อิติ อาโรเจสุำ.

ท้าวเธอตรัสว่า “พวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อน,  จงบอกสมณะน้ันว่า ‘พระสมณโคดมองค์น้ีไม่เป็นใหญ่กวา่เรา,’ 
เราจกัไม่ให้ทางแก่สมณโคดมน้ัน” แม้พวกมหาดเล็กทูลเตือนแล้วๆ เล่าๆ ก็คงทรงน่ังรับสั่งอย่างน้ันแล.
โส อาห “ปุรโต คจฺฉถ,  ตสฺส วเทถ ‘นายำ มยา มหลฺลกตโรติ,  นาสฺส มคฺคำ ทสฺสามิ -อิติ,  ปุนปฺปุนำ วุจฺจมาโนปิ ตเถว วตฺวา นิสีทิ.

พระศาสดาไม่ได้หนทางจากสำานักของพระมาตุละ (ลุง) แล้ว จึงเสด็จกลับจากที่น้ัน.
สตฺถา มาตุลสฺส สนฺติกา มคฺคำ อลภิตฺวา ตโต นิวตฺติ.

แม้ท้าวเธอก็ส่งจารบุรุษ (คนสอดแนม) ไปคนหน่ึง ดว้ยกำาชับว่า “เจา้จงไป ฟังคำาของพระสมณโคดมน้ัน แล้วกลับมา.”
โสปิ เอกำ จารปุริสำ เปเสสิ “คจฺฉ,  ตสฺส กถำ สุตฺวา เอหิ -อิติ.

[เจ้าสุปปพุทธะทำากรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูบ]

แม้พระศาสดา เสด็จกลับมาทรงทำาการแย้มพระโอฐ พระอานนทเถระทูลถามวา่ 
“อะไรหนอแล เป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอฐให้ปรากฏ พระเจา้ข้า” จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอเห็นสุปปพทุธะไหม?”
สตฺถาปิ นิวตฺตนฺโต สิตำ กตฺวา อานนฺทตฺเถเรน “โก นุ โข ภนฺเต สิตปาตุกมฺมสฺส๑ ปจฺจโย -อิติ ปุฏฺโฐ อาห 
“ปสฺสสิ อานนฺท สุปฺปพุทฺธำ -อิติ.

พระอานนทเถระ ทูลวา่ “เห็น พระเจา้ข้า.”
“ปสฺสามิ ภนฺเต -อิติ.

๑ สี. ยุ. กมฺเม.
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พระศาสดา ตรัสว่า “เจ้าสุปปพุทธะไม่ให้ทางแกพ่ระพุทธเจา้ผู้เช่นเรา ทำากรรมหนักแล้ว, 
ในวันที่ ๗ แตว่ันน้ี ท้าวเธอจักเข้าไปสู่แผ่นดิน (ธรณีสูบ) ณ ที่ใกลเ้ชิงบันได ในภายใต้ปราสาท.”
“ภาริยำ เตน กมฺมำ กตำ มาทิสสฺส พุทฺธสฺส มคฺคำ อเทนฺเตน,  อิโต สตฺตเม ทิวเส เหฏฺฐาปาสาเท โสปาณปาทมูเล ปฐวึ ปวิสิสฺสติ -อิติ.

[เจ้าสุปปพุทธะมุ่งจับผิดพระศาสดาด้วยคำาเท็จ]

จารบุรุษไดฟ้ังพระดำารัสน้ันแล้ว ไปสู่สำานักของเจ้าสุปปพุทธะๆ ตรัสถามว่า “หลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้าง?” 
จึงกราบทูลตามที่ตนได้ยินแล้ว.
จารปุริโส ตำ กถำ สุตฺวา สุปฺปพุทฺธสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ เม ภาคิเนยฺเยน นิวตฺตนฺเตน วุตฺตำ -อิติ ปุฏฺโฐ ยถาสุตำ อาโรเจสิ.

ท้าวเธอได้สดับคำาของจารบุรุษน้ันแล้ว ตรัสว่า “บัดน้ี โทษในการพดู (พดูผิด) แห่งหลานของเรายอ่มไม่มี, 
เธอตรัสคำาใด คำาน้ันต้องเป็นอย่างน้ันจริงๆ ทีเดียว,  แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน คราวน้ี เราจักจับผิดเธอดว้ยการพดูเท็จ, 
เพราะเธอไม่ตรัสกะเราโดยไม่เจาะจงว่า ‘ท่านสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่ ๗’ ตรัสวา่ 
‘ทา่นสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบใกล้ที่เชิงบันได ในภายใต้ปราสาท’ 
ตั้งแตว่ันน้ีไป เราจักไม่ไปสู่ที่น้ัน.  เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราไม่ถูกธรณีสูบในที่น้ันแล้ว จกัข่มข่ีเธอด้วยการพดูเท็จ.”
โส ตสฺส วจนำ สุตฺวา “นทานิ มม ภาคิเนยฺยสฺส กถาโทโส อตฺถิ,  อทฺธา ยำ โส วทติ  ตำ ตเถว โหติ,  
เอวำ สนฺเตปิ นำ อิทานิ มุสาวาเทน นิคฺคณฺหิสฺสามิ,  
โส หิ มำ ‘สตฺตเม ทิวเส ปฐวึ ปวิสิสฺสตีติ อนิยเมน อวตฺวา ‘เหฏฺฐาปาสาเท โสปาณปาทมูเล ปฐวึ ปวิสิสฺสติ -อิติ อาห.  
อิโตทานิ ปฏฺฐายาหำ ตำ ฐานำ น คมิสฺสามิ,  อถ นำ ตสฺมึ ฐาเน ปฐวึ อปวิสิตฺวา มุสาวาเทน นิคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ.

[เจ้าสุปปพุทธะทรงทำาการรกัษาพระองค์อย่างแข็งแรง]

ท้าวเธอรับสั่งให้พวกมหาดเล็กขนเครือ่งใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมดไว้บนปราสาท ๗ ชั้น ให้ชักบันได ปิดประตู 
ตั้งคนแข็งแรงประจำาไวท้ี่ประตู ประตูละ ๒ คน ตรัสวา่ 
“ถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทไซร้,  พวกเจ้าต้องห้ามเราเสีย” ดังน้ีแล้ว 
ทรงน่ังในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่ ๗.
โส อตฺตโน อุปโภคชาตำ สพฺพำ สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริ อาโรเปตฺวา โสปาณำ หราเปตฺวา ทฺวารำ ปิทหาเปตฺวา 
เอเกกสฺมึ ทฺวาเร เทฺว เทฺว มลฺเล ฐเปตฺวา “สจาหำ ปมาเทน เหฏฺฐา โอโรหิตุกาโม โหมิ,  นิวาเรยฺยาถ มำ -อิติ วตฺวา 
สตฺตเม ปาสาทตเล สิริคพฺเภ นิสีทิ.
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[จะหนีผลแห่งกรรมช่ัว ย่อมไม่พ้น]

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เจ้าสุปปพุทธะมิใช่จะน่ังบนพื้นปราสาทอยา่งเดียว, 
ต่อให้เหาะข้ึนไปสู่เวหาส น่ังในอากาศก็ตาม,  ไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตาม,  เข้าซอกเขาก็ตาม, 
ธรรมดาพระดำารัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็น ๒ ไม่มี,  ทา้วเธอจกัถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้น่ันแหละ” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “ภิกฺขเว สุปฺปพุทฺโธ น เกวลำ ปาสาทตเล๑,  เวหาสำ อุปฺปติตฺวา อากาเส วา นิสีทตุ,  
นาวาย วา สมุทฺทำ ปกฺขนฺทตุ,  ปพฺพตนฺตรำ วา ปวิสตุ,  พุทฺธานำ กถาย ทฺวิธาภาโว นาม นตฺถิ,  
มยา วุตฺตฏฺฐาเนเยว โส ปฐวึ ปวิสิสฺสติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลจงน่ังอยู่ในกลางหาว เข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทร เข้าไปสู่ซอกเขา 
ก็ไม่พ้น,  ประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงำาผู้สถิตอยู่ ย่อมไม่มี.”

“น อนฺตลิกฺเข,  น สมุทฺทมชฺเฌ,
น ปพฺพตานำ วิวรำ ปวิสฺส,
น วิชฺชเต โส ชคติปฺปเทโส,
ยตฺรฏฺฐิตำ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ความว่า 
ประเทศคือแผ่นดิน แม้เพียงเท่าปลายผม ที่มรณะไม่พึงยำ่ายี คือ ไมพ่ึงครอบงำา ผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มี.
ตตฺถ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ -อิติ: ยสฺมึ ปเทเส ฐิตำ มรณำ นปฺปสเหยฺย นาภิภเวยฺย,  เกสคฺคมตฺโตปิ โส ปฐวิปฺปเทโส นตฺถิ.

คำาที่เหลือ กเ็ช่นกับคำาก่อนน่ันเทียว ดังน้ีแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

[ม้ามงคลเป็นเหตุให้ท้าวเธอเสด็จลงจากปราสาท]

ในวันที่ ๗ ในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปปพุทธะปิดหนทางภกิษาจารของพระศาสดา 
ม้ามงคลของเจ้าสุปปพุทธะในภายใต้ปราสาท คึกคะนอง กระแทกแล้วซ่ึงฝาน้ันๆ.
สตฺตเม ทิวเส สตฺถุ ภิกฺขาจารมคฺคสฺส นิรุทฺธเวลาย เหฏฺฐาปาสาเท สุปฺปพุทฺธสฺส มงฺคลสฺโส อุทฺทาโม หุตฺวา ตำ ตำ ภิตฺตึ ปหริ.

ท้าวเธอทรงน่ังอยูใ่นชั้นบนน่ันเอง ได้สดับเสียงของม้าน้ัน จึงตรัสถามว่า “น่ันอะไรกัน?”
โส อุปริ นิสินฺโนวสฺส สทฺทำ สุตฺวา “กึ เอตำ -อิติ ปุจฺฉิ.

๑ สี. ยุ. ปาสาทตลำ.
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พวกมหาดเล็กทูลว่า “ม้ามงคลคะนอง.”
“มงฺคลสฺโส อุทฺทาโม -อิติ.

ส่วนม้าน้ัน พอเห็นเจ้าสุปปพุทธะ ก็หยุดน่ิง.
โส ปนสฺโส สุปฺปพุทฺธำ ทิสฺวาว สนฺนิสีทติ.

[เกดิเหตุน่าประหลาดเพราะกรรมช่ัว]

ขณะน้ัน ทา้วเธอมพีระประสงค์จะจับม้าน้ัน ได้เสด็จลุกจากที่ประทับบ่ายพระพกัตร์มาทางประตู.
อถ นำ โส คณฺหิตุกาโม หุตฺวา นิสินฺนฏฺฐานา อุฏฺฐาย ทฺวาราภิมุโข อโหสิ.

ประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียว,  บันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิม.
ทฺวารานิ สยเมว วิวฏานิ,  โสปาณำ สกฏฺฐาเนเยว ฐิตำ.

คนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับทา้วเธอทีพ่ระศอ ผลักให้มีพระพักตร์ขะมำาลงไป.
ทฺวาเร ฐิตา มลฺลา ตำ คีวายำ คเหตฺวา เหฏฺฐาภิมุขำ ขิปึสุ.

โดยอุบายน้ัน ประตูที่พื้นทั้ง ๗ ก็เปิดเองทีเดียว,  บันไดทั้งหลายกต็ั้งอยู่ในที่เดิม.
เอเตนุปาเยน สตฺตสุปิ ตเลสุ ทฺวารานิ สยเมว วิวฏานิ,  โสปาณานิ ยถาฐาเนสุ ฐิตานิ.

พวกคนที่แข็งแรง (ประจำาอยู่) ที่ชั้นน้ันๆ จับท้าวเธอทีพ่ระศอเทียวแล้วผลกัให้มีพระพักตร์ขะมำาลงไป.
ตตฺถ ตตฺถ มลฺลา ตำ คีวายเมว คเหตฺวา เหฏฺฐาภิมุขำ ขิปึสุ.

[ท้าวเธอถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีนรก]

ขณะน้ัน มหาปฐพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธะน้ันผู้ถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทน่ันเอง,
อถ นำ เหฏฺฐาปาสาเท โสปาณปาทมูลำ สมฺปตฺตเมว มหาปฐวี วิวรมานา ภิชฺชิตฺวา สมฺปฏิจฺฉิ.

ท้าวเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกแล้วแล.
โส คนฺตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ -อิติ.

เรื่องสุปปพุทธศากยะ จบ.
สุปฺปพุทฺธสกฺกวตฺถุ.

บาปวรรค วรรณนา จบ
ปาปวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๙ จบ.
นวโม วคฺโค  
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๑๐.  ทัณฑวรรค วรรณนา
๑๐.  ทณฺฑวคฺควณฺณนา  
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๑.  เรือ่งภิกษุฉัพพคัคีย์
๑  .   ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ  .

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สพฺเพ ตสนฺติ” เป็นต้น.
“สพฺเพ ตสนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[เหตุทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง เมื่อเสนาสนะอันภิกษุสัตตรสวัคคีย์๒ ซ่อมแซมแล้ว 
ภิกษุฉัพพัคคีย์กล่าววา่ “พวกทา่นจงออกไป.  พวกผมแก่กวา่,  เสนาสนะน่ันถึงแก่พวกผม,” 
เมื่อภิกษุพวกสัตตรสวัคคีย์เหล่าน้ันพดูวา่ “พวกผมจักไม่ยอมให้.  (เพราะ) พวกผมซ่อมแซมไว้กอ่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงประหารภกิษุเหล่าน้ัน.
เอกสฺมึ หิ สมเย,  สตฺตรสวคฺคิเยหิ เสนาสเน ปฏิชคฺคิเต,  ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู “นิกฺขมถ,  มยำ มหลฺลกตรา, อมฺหากำ เอตำ ปาปุณาติ -อิติ
วตฺวา,  เตหิ “น มยำ ทสฺสาม,  อมฺเหหิ ปฐมำ ปฏิชคฺคิตำ -อิติ วุตฺเต,  เต ภิกฺขู ปหรึสุ.

ภิกษุสัตตรสพัคคีย์ถูกมรณภัยคกุคามแล้ว จึงร้องเสียงลั่น.
สตฺตรสวคฺคิยา มรณภยตชฺชิตา มหาวิรวำ วิรวึสุ.

พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสถามวา่ “อะไรกันน่ี?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว
ตรัสว่า “ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย จำาเดิมแต่น้ี ธรรมดาภกิษุไม่ควรทำาอยา่งน้ัน,  ภิกษุใดทำา,  ภิกษุน้ันย่อมต้องอาบัติชื่อน้ี” ดังน้ี
แล้ว ทรงบัญญัติปหารทานสกิขาบท ตรัสว่า 
“ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ธรรมดาภกิษุรู้วา่ ‘เราย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลวัต่อความตายฉันใด, 
แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลวัต่อความตายฉันน้ันเหมือนกัน’ ไม่ควรประหารเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา เตสำ สทฺทำ สุตฺวา “กึ อิทำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิทนฺนาม -อิติ อาโรจิเต,  “น ภิกฺขเว อิโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุนา นาม เอวำ กตฺตพฺพำ, 
โย กโรติ,  อิทนฺนาม อาปชฺชติ -อิติ ปหารทานสิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวา 
“ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ‘ยถา อหำ, ตเถว อญฺเญปิ ทณฺฑสฺส ตสนฺติ มจฺจุโน ภายนฺตีติ ญตฺวา ปโร น ปหริตพฺโพ น ฆาเตตพฺโพ -อิติ 
วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“สัตว์ท้ังหมด ย่อมหวาดหว่ันต่ออาชญา,  สัตว์ท้ังหมด ย่อมกลัวต่อความตาย, 
บุคคลทำาตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไมค่วรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่า (ผู้อื่น).”

“สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส, สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน,
อตฺตานำ อุปมำ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย -อิติ.

๑ ภิกษุมีพวก ๖.
๒ ภิกษุมีพวก ๑๗.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า สพฺเพ ตสนฺติ ความวา่ 
สัตว์แม้ทั้งหมด เมื่ออาชญาจะตกที่ตน ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญาน้ัน.
ตตฺถ สพฺเพ ตสนฺติ -อิติ: สพฺเพปิ สตฺตา,  อตฺตนิ ทณฺเฑ ปตนฺเต,  ตสฺส ทณฺฑสฺส ตสนฺติ.

บทว่า มจฺจุโน ได้แก่ ย่อมกลัวแม้ต่อความตายแท้.
มจฺจุโน -อิติ: มรณสฺสาปิ ภายนฺติเยว.

ก็ พยัญชนะ๑ แห่งเทศนาน้ีไม่มีเหลือ.  สว่นเน้ือความยังมีเหลือ.
อิมิสฺสา จ เทสนาย พฺยญฺชนำ นิรวเสสำ,  อตฺโถ ปน สาวเสโส.

เหมือนอย่างว่า เมื่อพระราชารับสั่งให้พวกราชบุรุษตีกลองเที่ยวป่าวร้องว่า “ชนทั้งหมดจงประชุมกัน” 
ชนทั้งหลายที่เหลือ เว้นพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเสีย ย่อมประชุมกันฉันใด, 
แม้เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “สัตวท์ั้งปวง ย่อมหวาดหวั่น” ดังน้ี, 
สัตว์ทั้งหลายที่เหลือเว้นสตัว์วิเศษ ๔ จำาพวกเหล่าน้ี คือ ‘ช้างอาชาไนย ม้าอาชาไนย โคสอุสภอาชาไนย และพระขีณาสพ’ 
บัณฑิตพึงทราบว่า ย่อมหวาดหวั่นฉันน้ันเหมือนกัน.
ยถา หิ รญฺญา “สพฺเพ สนฺนิปตนฺตุ -อิติ เภริยา จาราปิตาย ราชมหามตฺเต ฐเปตฺวา เสสา สนฺนิปตนฺติ,  
เอวเมว “สพฺเพ ตสนฺติ -อิติ วุตฺเตปิ, “หตฺถาชาเนยฺโย อสฺสาชาเนยฺโย อุสภาชาเนยฺโย ขีณาสโว -อิติ อิเม จตฺตาโร ฐเปตฺวา 
อวเสสา ตสนฺติ -อิติ เวทิตพฺพา.

จริงอยู่ บรรดาสตัวว์ิเศษเหล่าน้ี พระขีณาสพ ไม่เห็นสัตว์ที่จะตาย เพราะความที่ทา่นละสักกายทิฏฐิเสียได้แล้ว จึงไม่กลวั, 
สัตว์วิเศษ ๓ พวกนอกน้ี ไม่เห็นสัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ตอ่ตน เพราะความที่สักกายทิฏฐิ มีกำาลังจึงไม่กลัว.
อิเมสุ หิ ขีณาสโว สกฺกายทิฏฺฐิยา ปหีนตฺตา มรณกสตฺตำ๒ อปสฺสนฺโต น ภายติ,  
อิตเร ตโย สกฺกายทิฏฺฐิยา พลวตฺตา อตฺตโน ปฏิปกฺขภูตำ สตฺตำ อปสฺสนฺตา น ภายนฺติ.

พระคาถาวา่ น หเนยฺย น ฆาตเย ความว่า 
บุคคลรู้วา่ “เราฉันใด,  แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ฉันน้ัน” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ควรฆ่าเอง (และ) ไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น.
น หเนยฺย น ฆาตเย -อิติ:  ยถา อหำ,  เอวำ อญฺเญปิ สตฺตา -อิติ น ปรำ หเนยฺย น หนาเปยฺย -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องภกิษุฉัพพัคคีย์ จบ.
ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.

๑ อธิบายว่า เพ่งตามพยญัชนะ แสดงว่า สัตว์ท้ังหลายกลัวต่อความตาย ไม่มีเว้นใครเลย  
แต่ตามอรรถ มีเว้นสัตว์บางพวก จึงกล่าวว่า ยังมีเหลือ.

๒ โปราณโปตฺถเก อมรณกสตฺตำ -อิติ ทิสฺสติ.  ตมปฺน วิรุทฺธำ.  สีหลิกยโุรปิยโปตฺถเกสุปิ อีทิสเมว โหติ.
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๒.  เรือ่งภิกษุฉัพพคัคีย์
๒. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สพฺเพ ตสนฺติ” เป็นต้น.
“สพฺเพ ตสนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[เหตุให้ทรงบัญญัติตลสตัติกสกิขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ เงือดเงื้อหอกคือฝ่ามอืแก่พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์เหล่าน้ัน 
ดว้ยเหตุทีต่นประหารพวกสตัตรสวัคคีย์ ในสิกขาบทก่อนน้ันน่ันแล.
เอกสฺมึ หิ สมเย เตเนว๑ การเณน ปุริมสิกฺขาปเท สตฺตรสวคฺคิเย ปหรึสุ. 
เตเนว การเณน เตสำ ตลสตฺติกำ อุคฺคิรึสุ.

แม้ในเรือ่งน้ี พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว กต็รัสถามว่า “น่ีอะไรกัน?” เมื่อภิกษุกราบทูลว่า “เรื่องชื่อน้ี” 
แล้วตรัสวา่ “ดูกอ่นภิกษุทั้งหลาย จำาเดิมแต่น้ีไป ธรรมดา ภกิษุไม่ควรทำาอยา่งน้ี,  ภิกษุใดทำา,  ภิกษุน้ันย่อมต้องอาบัติชื่อน้ี” 
ดังน้ีแล้ว ทรงบัญญัติตลสตัตกิสิกขาบท ตรัสวา่ 
“ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ธรรมดาภกิษุทราบว่า แม้สัตว์เหล่าอื่นย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา อยา่งเดียวกับเราเหมือนกัน, 
อน่ึง ชวีิตก็ย่อมเป็นที่รักของสัตว์เหล่าน้ัน เหมือนของเราโดยแท้” ไม่ควรประหารเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อิธาปิ สตฺถา เตสำ สทฺทำ สุตฺวา “กึ อิทำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิทนฺนาม -อิติ อาโรจิเต,  
“น ภิกฺขเว อิโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุนา นาม เอวำ กตฺตพฺพำ,  โย กโรติ,  อิทนฺนาม อาปชฺชติ -อิติ ตลสตฺติกสิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวา 
“ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ‘ยถา อหำ,  ตเถว อญฺเญปิ ทณฺฑสฺส ตสนฺติ,  ยถา จ มยฺหำ,  ตเถว เนสำ ชีวิตำ ปิยนฺติ ญตฺวา 
ปโร น ปหริตพฺโพ น ฆาเตตพฺโพ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“สัตวท์ั้งหมด ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา. 
ชีวติย่อมเป็นที่รกัของสัตว์น้ันทั้งหมด,  
บุคคลควรทำาตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไมค่วรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่า.”

“สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส, สพฺเพสำ ชีวิตำ ปิยำ,
อตฺตานำ อุปมำ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ สพฺเพสำ ชวีิตำ ปิยำ ความว่า 
ชีวิตย่อมเป็นท่ีรักย่ิงของเหล่าสัตว์ท่ีเหลือ เว้นพระขีณาสพเสีย.  ส่วนพระขีณาสพ ย่อมเป็นผู้วางเฉยในชีวิตหรือในมรณะโดยแท้.
ตตฺถ สพฺเพสำ ชีวิตำ ปิยำ -อิติ: ขีณาสวำ ฐเปตฺวา เสสสตฺตานำ ชีวิตำ ปิยตรำ.  ขีณาสโว ปน ชีวิเต วา มรเณ วา อุเปกฺขโกว โหติ.

๑ สี.  เยเนว.
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คำาที่เหลือ เช่นกับคำาอันมีในก่อนน่ันแล.
เสสำ ปุริมทิสเมว -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุฉัพพัคคีย์ จบ.
ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.
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๓.  เรื่องเด็กหลายคน
๓.  สมฺพหุลกุมารกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเด็กเป็นอันมาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สุขกามานิ ภูตานิ” เป็นต้น.
“สุขกามานิ ภูตานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล กุมารเก อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาทรงพบพวกเด็กตีงู]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระศาสดาเสด็จทรงบาตรเข้าไปในกรุงสาวตัถี 
ทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมาก เอาไม้ตีงูเรือน๑ตัวหน่ึงในระหวา่งทาง ตรัสถามว่า “แน่ะเจ้าเด็กทั้งหลาย พวกเจา้ทำาอะไรกัน?” 
เมื่อเด็กเหล่าน้ันกราบทูลว่า “พวกข้าพระองค์เอาไม้ตีงู พระเจ้าข้า” ตรัสถามอีกว่า “เพราะเหตุไร?” 
เมื่อพวกเขากราบทูลว่า “เพราะกลัวมันกดั พระเจ้าข้า” จึงตรัสวา่ 
“พวกเจ้าตีงูน้ีด้วยคดิวา่ ‘จักทำาความสุขแก่ตน’ จกัไม่เป็นผู้ได้รับความสุขในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ, 
แท้จริง บุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตน (แต่) ประหารสัตว์อื่น ย่อมไม่ควร” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา สาวตฺถิยำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺพหุเล กุมารเก เอกำ ฆรสปฺปชาติกำ อหึ ทณฺฑเกน ปหรนฺเต ทิสฺวา 
“กุมารกา กึ กโรถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อหึ ภนฺเต ทณฺเฑน ปหราม -อิติ วุตฺเต,  “กึ การณา -อิติ ปุน ปุจฺฉิตฺวา,  
“ฑำสนภเยน๒ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต,  “ตุมฺเห ‘อตฺตโน สุขำ กริสฺสามาติ อิมำ ปหรนฺตา นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน สุขลาภิโน น ภวิสฺสถ,  
อตฺตโน สุขำ ปตฺเถนฺเตน หิ ปรำ ปหริตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“สัตว์ผู้เกดิแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน, 
แต่เบียดเบียนสัตว์อื่นดว้ยท่อนไม้,  บุคคลน้ันละไปแล้วย่อมไม่ได้สุข. 
สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข,  บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน, 
ไม่เบียดเบียน (ผู้อื่น) ดว้ยท่อนไม้,  บุคคลน้ันละไปแล้ว ย่อมได้สุข.”

“สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน, เปจฺจ โส น ลภเต สุขำ.
สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน น หึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน, เปจฺจ โส ลภเต สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โย ทณฺเฑน ความว่า 
บุคคลใดย่อมเบียดเบียน (ผู้อื่น) ด้วยท่อนไม้หรือด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินเป็นต้น.
ตตฺถ โย ทณฺเฑน -อิติ: โย ปุคฺคโล ทณฺเฑน วา เลฑฺฑุอาทีหิ วา วิเหเฐติ.

๑ คือท่ีงูอาศัยอยู่ตามเรือน เช่น งูเขียว งูลายสอ เป็นต้น.
๒ สี. ยุ. ฑสนภเยน.
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บาทพระคาถาว่า เปจฺจ โส น ลภเต สุขำ ความวา่ 
บุคคลน้ัน ยอ่มไม่ได้สุขสำาหรับมนุษย์ สุขอันเป็นทพิย์ หรือสุขคือพระนิพพานอันเป็นปรมัตถ์ (สุข) ในโลกหน้า.
เปจฺจ โส น ลภเต สุขำ -อิติ: โส ปุคฺคโล ปรโลเก มนุสฺสสุขำ วา ทิพฺพสุขำ วา ปรมตฺถภูตำ นิพฺพานสุขำ วา น ลภติ.

ในพระคาถาที่ ๒ (มีความว่า) หลายบทวา่ เปจฺจ โส ลภเต สุขำ ความว่า 
บุคคลน้ัน ยอ่มได้สุขทั้ง ๓ อย่าง มีประการดังกลา่วแล้วในปรโลก.
ทุติยคาถาย.๑  เปจฺจ โส ลภเต -อิติ: โส ปุคฺคโล ปรโลเก วุตฺตปฺปการำ ติวิธำปิ สุขำ ลภติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่าน้ันทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต กุมารกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องเด็กหลายคน จบ.
สมฺพหุลกุมารกวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. “ทุติยคาถาย -อิติ นตฺถิ.
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๔.  เรือ่งพระโกณฑธานเถระ
๔.  โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อโกณฑธานะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มาโวจ ผรุสำ กญฺจิ” 
เป็นต้น.
“มาโวจ ผรุสำ กญฺจิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกณฺฑธานตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[รูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่ง]

ดังได้สดับมา จำาเดิมแต่วันทีพ่ระเถระน้ันบวชแลว้  รูปสตรรีูปหน่ึง เที่ยวไปกับพระเถระ.
ตสฺส กิร ปพฺพชิตทิวสโต ปฏฺฐาย เอกำ อิตฺถีรูปํ เถเรน สทฺธึ วิจรติ.

(แต่) พระเถระไม่เห็นรูปสตรีน้ัน,  สว่นมหาชนเห็น.
ตำ เถโร น ปสฺสติ,  มหาชโน ปน ปสฺสติ.

เมื่อท่านแม้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ภายในบ้าน,  พวกมนุษย์ถวายภิกษาทัพพี ๑ แล้ว พูดว่า 
“ท่านครับ ส่วนน้ีจงเป็นของสำาหรับท่าน,  แต่ส่วนน้ีสำาหรับสตรีผู้สหายของท่าน” ดังน้ีแล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพพีที่ ๒.
อนฺโตคามำ ปิณฺฑาย จรโตปิสฺส มนุสฺสา เอกำ ภิกฺขำ ทตฺวา 
“ภนฺเต อยำ ตุมฺหากำ โหตุ,  อยำ ปน ตุมฺหากำ สหายิกาย -อิติ วตฺวา ทุติยมฺปิ เทนฺติ.

[บุรพกรรมของพระเถระ]

ถามว่า “บุรพกรรมของทา่นเป็นอย่างไร?”
“กึ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

ตอบวา่: 
“ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ 
ภิกษุ ๒ รูปเป็นสหายกัน ได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอยา่งยิ่ง ดจุคลอดจากครรภ์มารดาเดียวกัน.”
กสฺสปพุทฺธกาเล กิร เทฺว สหายกา ภิกฺขู เอกมาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตสทิสา อติวิย สมคฺคา อเหสุำ.

ก็ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าผูท้รงพระชนมายุยืน 
ภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกัน เพื่อประโยชน์แก่การทำาอุโบสถทุกๆ ๑ ปี หรือทุกๆ ๖ เดือน (ครั้งหน่ึง); 
เพราะฉะน้ัน แม้ท่านทั้ง ๒ รูปน้ัน ก็ออกไปจากที่อยู่ดว้ยคิดว่า “จักไปสู่โรงอุโบสถ.”
ทีฆายุกพุทฺธกาเล จ อนุสำวจฺฉรำ วา อนุจฺฉมาสำ วา ภิกฺขู อุโปสถตฺถาย สนฺนิปตนฺติ,  
ตสฺมา เตปิ “อุโปสถคฺคำ คมิสฺสาม -อิติ วสนฏฺฐานา นิกฺขมึสุ.
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[เทวดาแกล้งทำาพระเถระให้แตกกัน]

เทวดาผู้เกิดในชนชั้นดาวดึงส์ผู้หน่ึง เห็นท่านทั้ง ๒ แล้ว คิดวา่ 
“ภิกษุเหล่าน้ีช่างกลมเกลียวกันเหลือเกิน,  เราอาจทำาลายภกิษุเหล่าน้ีได้หรือหนอ?” ดังน้ีแล้ว 
ได้มาในลำาดับเวลาที่ตนคิดแลว้น่ันแล เพราะความทีต่นเป็นผู้เกเร, 
ในภิกษุ ๒ รูปน้ัน เมื่อรูปหน่ึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ ขอท่านจงรออยู่สักครู่หน่ึง,  ผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระ๑.” 
จึงนิรมติเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหน่ึง, 
ในกาลที่พระเถระเข้าไปในระหวา่งพุ่มไม้แล้วออกมา เอามือข้างหน่ึงเกล้ามวยผม ข้างหน่ึงจัดผา้นุ่ง 
(เดินตาม) ออกมาข้างหลังพระเถระน้ัน.
เต เอกา ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺตเทวตา ทิสฺวา “อิเม ภิกฺขู อติวิย สมคฺคา,  สกฺกา นุโข อิเม ภินฺทิตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อตฺตโน พาลตาย จินฺติตสมนนฺตรเมว อาคนฺตฺวา,  เตสุ เอเกน “อาวุโส มุหุตฺตำ อาคเมหิ,  สรีรกิจฺเจนมฺหิ อตฺถิโก -อิติ วุตฺเต,  
[สา เทวตา] เอกำ มนุสฺสิตฺถีวณฺณำ มาเปตฺวา เถรสฺส คจฺฉนฺตรำ ปวิสิตฺวา นิกฺขมนกาเล 
เอเกน หตฺเถน เกสกลาปํ เอเกน นิวาสนำ สณฺฐาปยมานา ตสฺส ปิฏฺฐิโต นิกฺขมิ.

ท่านไม่เห็นหญิงน้ัน.
โส ตำ น ปสฺสติ.

แต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซ่ึงคอยท่านอยู่ เหลียวมาแลดู เห็นหญิงน้ันทำาอย่างน้ัน (เดินตาม) ออกมา.
ตำ อาคมยมาโน ปน ปุรโต ฐิตภิกฺขุ นิวตฺติตฺวา โอโลกยมาโน ตำ ตถา กตฺวา นิกฺขมนฺตำ ปสฺสิ.

[รังเกียจกันด้วยสีลเภท]

เทวดาน้ัน รู้ภาวะแห่งตนอันภิกษุน้ันเห็นแล้ว ก็อันตรธานไป.
สา เตน ทิฏฺฐภาวำ ญตฺวา อนฺตรธายิ.

ภิกษุรูปนอกน้ี (ที่คอยอยู่) พูดกะภกิษุน้ัน ในเวลาที่มาสู่ที่ใกลต้นวา่ “ผู้มีอายุ ศีลของท่านทำาลายเสียแล้ว.”
อิตโร ตำ ภิกฺขุำ อตฺตโน สนฺติกำ อาคตกาเล อาห “อาวุโส สีลำ เต ภินฺนำ -อิติ.

ภิกษุน้ัน กลา่ววา่ “ผู้มีอายุ กรรมเห็นปานน้ันของผมไม่มี.”
“นตฺถาวุโส มยฺหำ เอวรูปํ -อิติ.

ภิกษุนอกน้ี กล่าวว่า “เดี๋ยวน้ีเอง หญิงรุ่นสาว (เดินตาม) ออกมาข้างหลังท่าน ทำากรรมชื่อน้ีผมเห็นแล้ว, 
ท่านยังพูด (ปฏิเสธ) ได้ว่า ‘กรรมเห็นปานน้ีของผมไม่มี.”
“อิทาเนว เต มยา ปจฺฉโต นิกฺขมมานา ตรุณิตฺถี อิทนฺนาม กโรนฺตี ทิฏฺฐา,  ตฺวำ ‘นตฺถิ มยฺหำ เอวรูปํ -อิติ วเทสิ -อิติ.

ภิกษุน้ัน ปานประหน่ึงถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อม กล่าววิงวอนว่า 
“ผู้มีอายุ ขอท่านจงอย่าให้ผมฉิบหายเลย,  กรรมเห็นปานน้ันของผมไม่มีจริงๆ.”
โส อสนิยา มตฺถเก อวตฺถโฏ๒ วิย “มา มำ อาวุโส นาเสหิ,  นตฺเถว มยฺหำ เอวรูปํ -อิติ.

๑ สรีรกิจฺเจน ด้วยกิจแห่งสรีระ.
๒ ยุ.  ปฏฺฐโต.
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ภิกษุนอกน้ี ก็พูดว่า “ผมเห็นด้วยนัยน์ตาทั้ง ๒ เอง,  จักเชื่อท่านได้อย่างไร” ดังน้ีแล้ว ก็แตกกันดุจท่อนไม้แล้วหลีกไป.
อิตโร “มยา สามำ อกฺขีหิ ทิฏฺฐำ,  กึ ตว สทฺทหิสฺสามิ -อิติ ทณฺฑโก วิย ภิชฺชิตฺวา ปกฺกามิ.

แม้ในโรงอุโบสถก็น่ังด้วยตั้งใจว่า “เราจักไม่ทำาอุโบสถร่วมกับภิกษุน้ี.”
อุโปสถคฺเคปิ “นาหำ อิมินา สทฺธึ อุโปสถำ กริสฺสามิ -อิติ นิสีทิ.

ภิกษุนอกน้ี (ผู้ถูกกล่าวหา) แจ้งแก่ภกิษุทั้งหลายวา่ “ท่านครับ จุดดำา แม้เท่าเมล็ดงา ย่อมไม่มีในศีลของผม.”
อิตโร “มยฺหำ ภนฺเต สีเล ติลมตฺตำปิ กาฬกำ นตฺถิ -อิติ ภิกฺขูนำ กเถสิ.

แม้ภิกษุน้ัน ก็กลา่วยันวา่ “กรรมลามกน้ันผมเห็นเอง.”
โสปิ “มยา สามำ ทิฏฺฐำ -อิติ อาห.

[เทวดาขยายความจริง]

เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยน้ัน ไม่ปรารถนาจะทำาอุโบสถรว่มกับภิกษุ (รูปที่ตนแกล้ง) น้ัน หวนคดิวา่ “เราทำากรรมหนักแล้ว” 
ดังน้ี จึงชี้แจงวา่ “ความทำาลายแห่งศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจา้ย่อมไม่มี, 
แต่ข้าพเจา้ทำากรรมอันลามกน่ัน กด็้วยสามารถจะทดลองดู,  ขอท่านจงทำาอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าน้ันเถิด.”
เทวตา ตำ เตน สทฺธึ อุโปสถำ กาตุำ อนิจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “ภาริยำ เม กมฺมำ กตำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภนฺเต มยฺหำ อยฺยสฺส สีลเภโท นตฺถิ,  มยา ปน วีมำสนวเสเนตำ กตำ,  กโรถ เตน สทฺธึ อุโปสถำ -อิติ อาห.

ภิกษุรูปที่คอยน้ัน เมื่อเทวดาน้ันดำารงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่ จึงเชื่อ แล้วได้ทำาอโุบสถ (ร่วมกัน) 
แต่หาได้เป็นผู้มีจิตชิดเชื้อในพระเถระเหมือนในกาลกอ่นไม่.
โส ตสฺสา อากาเส ฐตฺวา กเถนฺติยา สทฺทหิตฺวา อุโปสถำ อกาสิ,  น ปน เถเร ปุพฺเพ วิย มุทุจิตฺโต อโหสิ.

บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่าน้ี.
เอตฺตกำ เทวตาย ปุพฺพกมฺมำ.

ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระเถระเหล่าน้ัน ได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบาย.
อายุหปริโยสาเน ปน เต๑ เถรา ยถาสุขำ เทวโลเก นิพฺพตฺตึสุ.

[เทวดามาเกิดเป็นพระโกณฑธานะ]

ฝ่ายเทวดาบังเกิดในอเวจีแล้ว หมกไหม้อยู่ในอเวจีน้ัน สิ้นพทุธันดร๒ ๑ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี ได้บังเกิดในกรุงสาวตัถี ถึงความเจริญวัยแล้ว ได้บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา.
เทวตา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา เอกำ พุทฺธนฺตรำ ตตฺถ ปจิตฺวา 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิยำ นิพฺพตฺติตฺวา วุฑฺฒิมนฺวาย สาสเน ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปทำ ลภิ.

ตั้งแตว่ันที่ท่านบวชแล้ว รูปสตรีน้ันก็ได้ปรากฏอย่างน้ันน่ันแล.
ตสฺส ปพฺพชิตทิวสโต ปฏฺฐาย ตำ อิตฺถีรูปํ ตเถว ปญฺญายิ.

๑ สี. ยุ. “เต -อิติ นตฺถิ.
๒ ระหว่างกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งปรินพิพานแล้ว องค์ใหม่อุบัติขึ้น.
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เพราะเหตุน้ันแล ภิกษุทั้งหลายจึงได้ขนานนามท่านว่า “โกณฑธาน.”
เตเนวสฺส “โกณฺฑธาโน -อิติ นามำ กรึสุ.

[พวกภิกษุบอกคฤหัสถ์ให้ขับไล่]

ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างน้ัน จึงบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา่ 
“ท่านเศรษฐี ท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทุศีลรูปน้ีออกจากวิหารของท่านเสีย,  เพราะวา่ ความเสียหายจะเกิดข้ึนแก่ภิกษุที่เหลือ.”
ตำ ตถา วิจรนฺตำ ทิสฺวา ภิกฺขู อนาถปิณฺฑิกำ อาหำสุ 
“เสฏฺฐิ อิมำ ทุสฺสีลำ ตว วิหารา นีหร,  อิมำ หิ นิสฺสาย เสสภิกฺขูนำ อยโส อุปฺปชฺชติ -อิติ.

เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ก็พระศาสดาไม่มีในวิหารหรือ?
“กึ ปน ภนฺเต สตฺถา วิหาเร นตฺถิ -อิติ.

ภิกษุ. มีอยู่ ท่านเศรษฐี.
“อตฺถิ เสฏฺฐิ -อิติ.

เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน พระศาสดาจักทรงทราบ.
“เตนหิ ภนฺเต สตฺถาว ชานิสฺสติ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม้แก่นางวิสาขาอย่างน้ันเหมือนกัน.
ภิกฺขู คนฺตฺวา วิสาขายปิ ตเถว กเถสุำ.

ถึงนางวิสาขา ก็ไดใ้ห้คำาตอบแก่ภิกษุเหล่าน้ันอยา่งน้ันเหมือนกัน.
สาปิ เตสำ ตเถว ปฏิวจนำ อทาสิ.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย อันท่านเหล่าน้ันไม่รับถ้อยคำา (ของตน) จึงไดทู้ลแด่พระราชาวา่ 
“มหาบพิตร ภิกษุชือ่โกณฑธาน พาหญิงคนหน่ึงเที่ยวไป จะยังความเสียหายให้เกิดแก่ภิกษุทกุรูป, 
ขอมหาบพติร ทรงขับไล่ภิกษุน้ันออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสีย.”
ภิกฺขูปิ เตหิ อสมฺปฏิจฺฉิตวจนา รญฺโญ อาโรจยึสุ 
“มหาราช โกณฺฑธาโน ภิกฺขุ เอกำ อิตฺถึ คเหตฺวา วิจรนฺโต สพฺเพสำ อยสำ อุปฺปาเทติ,  ตำ ตุมฺหากำ วิชิตา นีหรถ -อิติ.

พระราชา. ก็ภกิษุน้ันอยู่ที่ไหนเล่า?
“กหำ ปน โส ภนฺเต -อิติ.

พวกภิกษุ. อยูใ่นวิหาร มหาบพิตร.
“วิหาเร มหาราช -อิติ.

พระราชา. อยูใ่นเสนาสนะหลังไหน?
“กตรสฺมึ เสนาสเน วิหรติ -อิติ.

พวกภิกษุ. ในเสนาสนะชื่อโน้น.
“อสุกสฺมึ นาม -อิติ.
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พระราชา. ถ้าเช่นน้ัน ขออาราธนาพระคุณเจา้ไปเถิด.  ข้าพเจา้จักสั่งให้จับภิกษุรูปน้ัน.
“เตนหิ คจฺฉถ,  อหนฺตำ คณฺหาเปสฺสามิ -อิติ.

[พระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกณฑธาน]

ในเวลาเย็น ทา้วเธอเสด็จไปวิหาร รับสั่งให้พวกบุรุษล้อมเสนาสนะน้ันไว้แล้ว ได้เสด็จผินพระพกัตร์ตรงที่อยู่ของพระเถระ.
โส สายณฺหสมเย วิหารำ คนฺตฺวา ตำ เสนาสนำ ปุริเสหิ ปริกฺขิปาเปตฺวา เถรสฺส วสนฏฺฐานาภิมุโข อคมาสิ.๑

พระเถระได้ยินเสียงเอะอะ จึงได้ออกจากวิหาร (ที่อยู่) ยืนอยู่ที่หน้ามุข.
เถโร มหาสทฺทำ สุตฺวา วิหารา นิกฺขมิตฺวา ปมุเข อฏฺฐาสิ.

พระราชาได้ทรงเห็นรูปสตรีแม้น้ัน ยืนอยู่ข้างหลังพระเถระน้ัน.
ตำปิสฺส อิตฺถีรูปํ ปิฏฺฐิปสฺเส ฐิตำ ราชา อทฺทส.

พระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมา จึงข้ึนไปยังวิหารน่ังอยู่แล้ว.
เถโร รญฺโญ อาคมนำ ญตฺวา วิหารำ อภิรุหิตฺวา นิสีทิ.

พระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระ,  ไม่ได้ทรงเห็นแม้สตรีน้ัน.
ราชา เถรำ น วนฺทิ,  ตมฺปิ อิตฺถึ นาทฺทส.

ท้าวเธอตรวจดูที่ซอกประตูบ้าง ท่ีใต้เตียงบ้าง ก็มิได้ทรงประสบเลย จึงตรัสกะพระเถระวา่ 
“ท่านครับ ผมได้เห็นสตรีคนหน่ึงในที่น้ี,  เขาไปเสียไหน?”
โส ทฺวารนฺตเรปิ เหฏฺฐามญฺเจปิ โอโลเกนฺโต อทิสฺวาว เถรำ อาห “ภนฺเต อิมสฺมึ ฐาเน เอกำ อิตฺถึ อทฺทสำ,  กหำ สา -อิติ.

พระเถระทูลว่า “อาตมภาพไม่เห็น มหาบพิตร.
“น ปสฺสามิ มหาราช -อิติ.

แม้เมื่อพระราชาตรัสว่า “เมื่อกี้น้ี ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่าน.” ก็ทูลยืนกรานวา่ “อาตมภาพไม่เห็น มหาบพติร.”
“อิทานิ มยา ตุมฺหากำ ปิฏฺฐิปสฺเส ฐิตา ทิฏฺฐา -อิติ วุตฺเตปิ,  “อหำ น ปสฺสามิ มหาราช -อิติ.

พระราชาทรงดำารวิ่า “น่ีมันเรื่องอะไรหนอ?” แล้วตรัสว่า “ขอนิมนต์ทา่นออกไปจากที่น่ีกอ่น ครับ” 
เมื่อพระเถระออกไปจากที่น้ัน ยืนอยู่ที่หน้ามุข,  สตรีน้ัน ก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอกี.
ราชา “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ จินฺเตตฺวา “ภนฺเต อิโต ตาว นิกฺขมถ -อิติ วตฺวา,๒ 
เถเร ตโต นิกฺขมิตฺวา ปมุเข ฐิเต  ปุน สา เถรสฺส ปิฏฺฐิปสฺเส อฏฺฐาสิ.

พระราชาทรงเห็นสตรีน้ันแล้ว จึงเสด็จข้ึนไปชั้นบนอีก.
ราชา ตำ ทิสฺวา ปุน อุปริตลำ อภิรุหิ.

พระเถระทราบความที่พระราชาน้ันเสด็จมาแล้ว จึงน่ังอยู่.
ตสฺส อาคตภาวำ ญตฺวา เถโร นิสีทิ.

๑ สี. ยุ. อโหสิ.
๒ “อาห -อิติ อาขฺยาตปเทน ภวิตพพฺำ.  ม.  ยุ.  อาห.
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พระราชา แม้ทรงตรวจดูสตรีน้ันในที่ทุกแห่งอีก ก็มิได้ทรงประสบ 
จึงตรัสถามพระเถระน้ันซำ้าอีกว่า “สตรีน้ันมีอยู่ ณ ที่ไหน? ครับ.”
ปุน ราชา ตำ สพฺพฏฺฐาเนสุ โอโลเกนฺโตปิ อทิสฺวา " ภนฺเต กหำ สา อิตฺถี -อิติ ปุนปิ เถรำ ปุจฺฉิ.

พระเถระ. อาตมภาพไม่เห็น (สตรีน้ัน) มหาบพติร.
“นาหำ ปสฺสามิ  มหาราช -อิติ.

พระราชา. ขอท่านโปรดบอกเถิด ครับ เมื่อกี้น้ีเอง ผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่าน.
“กเถถ ภนฺเต,  มยา อิทาเนว อิตฺถี ตุมฺหากำ ปิฏฺฐิปสฺเส ทิฏฺฐา -อิติ.

พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร แม้มหาชนก็พดูวา่ ‘สตรีเที่ยวไปข้างหลังอาตมภาพ.’ 
สว่นอาตมภาพไม่เห็น (สตรีน้ันเลย).

“อาม มหาราช,  มหาชโนปิ ‘เม ปจฺฉโต อิตฺถี วิจรตีติ วทติ,  อหำ ปน น ปสฺสามิ -อิติ.

[พระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียม]

พระราชาทรงกำาหนดว่า “น่ันพึงเป็นรูปเทียม” แล้วรับสั่งกะพระเถระอีกว่า “ท่านครับ ขอท่านจงลงไปจากที่น้ีดทูี.” 
เมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุข,  ก็ไดท้รงเห็นสตรีน้ันยืนอยู่ข้างหลังพระเถระน้ันอีก 
ครั้นเสด็จข้ึนไปข้างบน ก็กลับมิได้ทรงเห็น.
ราชา “ปฏิรูปเกน ภวิตพฺพำ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา ปุน เถรำ “ภนฺเต อิโต ตาว โอตรถ -อิติ วตฺวา,  
เถเร โอตริตฺวา ปมุเข ฐิเต,  ปุน ตำ ตสฺส ปิฏฺฐิปสฺเส ฐิตำ ทิสฺวา อุปริตลำ อภิรุหิตฺวา ปุน นาทฺทส.

ท้าวเธอทรงซักถามพระเถระอีก,  เมื่อท่านทูล (ยืนกรานคำาเดียว) ว่า “อาตมภาพไม่เห็น” ก็ทรงสันนิษฐาน๑ไดว้่า 
“น่ันเป็นรูปเทียมแน่” จึงตรัสกะพระเถระว่า 
“ท่านครับ เมื่อสังกิเลส๒เห็นปานน้ัน เที่ยวติดตามไปข้างหลังท่านอยู่,  คนอื่นใครๆ จักไม่ถวายภกิษาแก่ท่าน. 
ท่านจงเข้าไปพระราชวังของข้าพเจ้าเนืองนิตย์,  ข้าพเจา้จักบำารุง ดว้ยปัจจัย ๔,” ทรงนิมนตพ์ระเถระแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
โส ปุน เถรำ ปุจฺฉิตฺวา,  เตน “น ปสฺสามิ -อิติ วุตฺเต,  “ปฏิรูปกเมเวตำ -อิติ นิฏฺฐำ คนฺตฺวา เถรำ อาห 
“ภนฺเต เอวรูเป สงฺกิเลเส ตุมฺหากำ ปิฏฺฐิโต วิจรนฺเต,  อญฺโญ โกจิ ตุมฺหากำ ภิกฺขำ น ทสฺสติ,  
นิพทฺธำ มม เคหำ ปวิสถ,  อหเมว จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏฺฐหิสฺสามิ -อิติ เถรำ นิมนฺเตตฺวา ปกฺกามิ.

[พวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระ]

ภิกษุทั้งหลาย ยกโทษวา่ “ผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาผู้ลามก, 
เม่ือพวกเราทูลว่า ‘ขอพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุน้ันออกจากวิหารเสีย,’ ก็เสด็จมา นิมนต์ (ภิกษุน้ัน) ด้วยปัจจัย ๔ แล้วเสด็จกลับ.”
ภิกฺขู “ปสฺสถาวุโส ปาปรญฺโญ กิริยำ,  ‘เอตำ วิหารโต นีหราติ วุตฺเต,  อาคนฺตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ นิมนฺเตตฺวา คโต -อิติ อุชฺฌายึสุ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็กล่าวกะพระเถระน้ันวา่ “เฮ้ย คนทุศีล บัดน้ี พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้ว.”
ตมฺปิ เถรำ อาหำสุ “อมฺโภ ทุสฺสีล อิทานิ ราชา โกณฺโฑ ชาโต -อิติ.

๑ นิฏฺฐำ คนตฺฺวา แปลตามศพัท์ว่า ถึงความตกลง หรือถึงซึ่งความสำาเร็จ.
๒ เคร่ืองเศร้าหมอง
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แม้พระเถระน้ัน ในกาลก่อนไม่อาจกล่าวอะไรๆ กะภิกษุทั้งหลายได้, 
บัดน้ี กลา่วตอบทันทวี่า “พวกท่านเป็นผู้ทุศีล,  พวกท่านเป็นคนชั่ว,  พวกท่านพาหญิงเที่ยวไป.”
โสปิ ปุพฺเพ ภิกฺขู กิญฺจิ วตฺตุำ อสกฺโกนฺโต อิทานิ “ตุมฺเห ทุสฺสีลา,  ตุมฺเห โกณฺฑา,  ตุมฺเห อิตฺถึ คเหตฺวา วิจรถ -อิติ อาห.

ภิกษุเหล่าน้ัน ไปกราบทูลแด่พระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
พระโกณฑธานะ อันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้ว กลับกล่าวดา่ต่างๆ เป็นต้นวา่ ‘แมพ้วกท่านก็เป็นผู้ทุศีล.’”
เต คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ “ภนฺเต โกณฺฑธาโน อมฺเหหิ วุตฺโต ‘ตุมฺเหปิ ทุสฺสีลาติอาทีนิ วตฺวา อกฺโกสติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงไต่สวนท้ัง ๒ ฝ่าย]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระโกณฑธานน้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า “ภกิษุ ข่าวว่า เธอกล่าวอย่างน้ันจริงหรือ?”
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “สจฺจำ กิร ตฺวำ ภิกฺขุ เอวำ วเทสิ -อิติ.

พระเถระ กราบทูลว่า “จริง พระเจา้ข้า.”
“สจฺจำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เพราะเหตุไร? เธอจึงกล่าวอย่างน้ัน.
“กึการณา -อิติ.

พระศาสดา. เพราะเหตุที่ภิกษุทั้งหลายกลา่วกับข้าพระองค์.
“มยา สทฺธึ กถิตการณา -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร แมพ้วกทา่นจึงกลา่วกะภิกษุน้ี (อยา่งน้ัน)?.
“ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว อิมินา สทฺธึ กสฺมา กเถถ -อิติ.

พวกภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุน้ี จึงกลา่วอย่างน้ัน.
“อิมสฺส ปจฺฉโต อิตฺถึ วิจรนฺตึ ทิสฺวา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. นัยวา่ ภกิษุเหล่าน้ีเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอ จึงกล่าว (ข้ึนอย่างน้ัน) 
สว่นตัวเธอไม่ได้เห็นเลย เหตุไฉนจึงกลา่วกะภิกษุเหล่าน้ี (อย่างน้ันเล่า?), 
ผลน้ี เกดิข้ึนเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในกาลก่อนมิใช่หรือ? 
เหตุไรในบัดน้ี เธอจึงถือทิฏฐิลามกอกีเล่า?

“อิเม กิร ตยา สทฺธึ อิตฺถึ วิจรนฺตึ ทิสฺวา วทนฺติ,๑  ตฺวำ๒ อทิสฺวาว อิเมหิ สทฺธึ กสฺมา กเถสิ?   
นนุ ปุพฺเพ ตว ปาปิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย อิทำ ชาตำ,  อิทานิ กสฺมา ปุน ปาปิกำ ทิฏฺฐึ คณฺหาสิ -อิติ.

พวกภิกษุทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็ภกิษุน้ีได้ทำากรรมอะไรในปางกอ่น?”
ภิกฺขู “กิมฺปน ภนฺเต อิมินา ปุพฺเพ กตำ -อิติ ปุจฺฉึสุ.

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุ เธออาศัยกรรมลามกน้ี จึงถึงประการอันแปลกน้ีแล้ว,  บัดน้ี การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นปานน้ันอีก ไม่สมควร, 

๑ สี. ยุ. กเถนฺติ,  เอตฺถนฺตเร จ “ตฺวำ กสฺมา กเถสิ.  เอเต ตาว ทิสฺวา กเถนฺติ -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ยุ. ตำ.
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เธออย่ากลา่วอะไรๆ กับภิกษุทั้งหลายอีก,  จงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดาล๑อันเขาตัดขอบปากแลว้, 
เม่ือทำาอย่างน้ัน จักเป็นผู้ช่ือว่าบรรลุพระนิพพาน” ดังน้ีแล้ว เม่ือจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ เนสำ สตฺถา ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา๒ “ภิกฺขุ อิทำ ปาปกมฺมำ นิสฺสาย ตฺวำ อิมำ วิปฺปการำ ปตฺโต,  
อิทานิ เต ปุน ตถารูปํ ปาปิกำ ทิฏฺฐึ คเหตุำ อยุตฺตำ,  มา ปุน ภิกฺขูหิ สทฺธึ กิญฺจิ กเถสิ,  นิสฺสทฺโท มุขวฏฺฏิยำ ฉินฺนกำสตาลสทิโส โหหิ,  
เอวำ กโรนฺโต นิพฺพานำ ปตฺโต นาม ภวิสฺสสิ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“เธออย่าไดก้ล่าวคำาหยาบกะใครๆ,  ชนเหล่าอื่นถูกเธอวา่แล้ว จะพึงวา่
ตอบเธอ,  เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ, 
ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ ดังกังสดาลที่ถูกกำาจัดแล้วไซร้ 
เธอน่ันย่อมเป็นผู้บรรลุพระนิพพาน.  การกล่าวแข่งขันกัน ย่อมไม่มีแก่เธอ.”

“มาโวจ ผรุสำ กญฺจิ, วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ตำ,
ทุกฺขา หิ สารมฺภกถา, ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ตำ,
สเจ เนเรสิ อตฺตานำ กำโส อุปหโต ยถา,
เอส ปตฺโตสิ นิพฺพานำ, สารมฺโภ เต น วิชฺชติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กญฺจิ ความวา่ อยา่ได้กลา่วคำาหยาบกะใครๆ คือแม้กะบุคคลผู้หน่ึง.
ตตฺถ กญฺจิ -อิติ: กญฺจิ เอกปุคฺคลมฺปิ ผรุสำ มา อโวจ.

บทว่า วตฺุตา ความว่า คนเหล่าอื่นถูกเธอกลา่ววา่ “เจา้พวกทุศีล.” พึงกล่าวตอบกะเธอบ้าง อยา่งน้ันเหมือนกัน.
วุตฺตา -อิติ: ตยา ปเร “ทุสฺสีลา -อิติ วุตฺตา ตมฺปิ ตเถว ปฏิวเทยฺยุำ.  

บทว่า สารมฺภกถา ความวา่  ข้ึนชื่อว่าการกล่าวแข่งขันกันเกินกว่าเหตุน้ัน ให้เกิดทกุข์.
สารมฺภกถา -อิติ: เอสา การณุตฺตรยุคคฺคาหกถา นาม ทุกฺขา.

บทว่า ปฏิทณฺฑา ความว่า เมื่อเธอประหารผู้อื่น ด้วยอาชญาทั้งหลาย มีอาชญาทางกายเป็นต้น, 
อาชญาตอบ เช่นน้ันแหละ พึงตกลงเหนือกระหม่อมของเธอ.
ปฏิทณฺฑา -อิติ: กายทณฺฑาทีหิ ปรำ ปหรนฺตสฺส ตาทิสาว ปฏิทณฺฑา ตว มตฺถเก ปเตยฺยุำ.

บทว่า สเจ เนเรสิ ความว่า ถ้าเธอจักอาจทำาตนไม่ให้หวั่นไหวได้ไซร้.
สเจ เนเรสิ -อิติ: สเจ อตฺตานำ นิจฺจลำ กาตุำ สกฺขิสฺสสิ.

๑ ระฆังวงเดือน.
๒ ยุ.  ตำ โอวทนฺโต.
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บาทพระคาถาว่า กำโส อุปหโต ยถา ความว่า เหมือนกังสดาล ท่ีเขาตดัขอบปากทำาให้เหลือแต่พื้นวางไว้. 
จริงอยู่ กังสดาลเช่นน้ัน แม้บุคคลตีแล้วด้วยมือ เท้า หรือด้วยท่อนไม้ ก็ย่อมไม่ดัง.
กำโส อุปหโต ยถา -อิติ: มุขวฏฺฏิยำ ฉินฺทิตฺวา ตลมตฺตำ กตฺวา ฐปิตกำสตาลำ วิย. 
ตาทิสญฺหิ หตฺถปาเทหิ วา ทณฺเฑน วา ปหตำปิ สทฺทำ น กโรติ.

สองบทว่า เอส ปตฺโตสิ ความว่า ถ้าเธอจักอาจเป็นผู้เห็นปานน้ันได้ไซร้, 
เธอน่ัน บำาเพ็ญปฏิปทาน้ีอยู่ เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว ในบัดน้ี ชื่อวา่บรรลพุระนิพพาน.
เอส ปตฺโตสิ -อิติ: สเจ เอวรูโป ภวิตุำ สกฺขิสฺสสิ,  อิมำ ปฏิปทำ ปูรยมาโน อิทานิ อปฺปมตฺโตสิ เอโส นิพฺพานมฺปตฺโต นาม.

บาทพระคาถาว่า สารมฺโภ เต น วิชฺชติ ความว่า 
ก็เมื่อเป็นอย่างน้ัน แม้ความแข่งขันกัน มกีารกล่าวทำาให้ยิ่งกว่ากันเป็นลักษณะเป็นต้นอย่างน้ี ว่า 
“เจ้าเป็นผู้ทุศีล” ว่า “พวกเจ้าเป็นผู้ทุศีล” ดังน้ีย่อมไม่มี คือจักไม่มีแก่เธอเลย.
สารมฺโภ เต น วิชฺชติ -อิติ: เอวำ สนฺเต ปน เต “ตฺวำ ทุสฺสีโล -อิติ “ตุมฺเห ทุสฺสีลา -อิติ เอวมาทิโก อุตฺตริกรณวาจาลกฺขโณ สารมฺโภปิ 
น วิชฺชติ,  น ภวิสฺสติเยว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

แม้พระโกณฑธานเถระ ต้ังอยู่ในพระโอวาททีพ่ระศาสดาประทานแล้ว ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล,
โกณฺฑธานตฺเถโรปิ สตฺถารา ทินฺเน โอวาเท ฐตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ต่อกาลไม่นานนัก ท่านได้เหาะข้ึนไปในอากาศ จับสลากเป็นครั้งแรก๑ ดังน้ีแล.
นจิรสฺเสว อากาเส อุปฺปติตฺวา ปฐมำ สลากำ คณฺหิ -อิติ.

เรื่องพระโกณฑธานเถระ จบ.
โกณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ.

๑ ได้ยินว่า ท่านได้จับสลากได้ท่ี ๑ สามคร้ัง คือ เมื่อพระศาสดาจะเสด็จไปสู่อุคคนคร ในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัททา ๑ 
เมื่อเสด็จสู่เมืองสาเกต ในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัททา ๑  เมื่อเสด็จไปสู่สุนาปรันตชนบท ๑  
ในกิจนิมนต์เหล่านั้น ต้องการแต่พระขีณาสพล้วนๆ ๕๐๐ องค์.  นัย.  มโน.  ปู.  ๑/๒๘๓.
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๕.  เรื่องอุโบสถกรรม
๕. อุโปสถกมฺมวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภอุโบสถกรรมของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้น 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยถา ทณเฺฑน โคปาโล” เป็นต้น.
“ยถา ทณฺเฑน โคปาโล -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปุพฺพาราเม วิหรนฺโต วิสาขาทีนำ อุปาสิกานำ อุโปสถกมฺมำ อารพฺภ กเถสิ.

[หญิงรักษาอุโบสถมุ่งผลต่างๆ กัน]

ดังได้สดับมา ในวันอุโบสถวันหน่ึง หญิงประมาณ ๕๐๐ คนในนครสาวัตถี เป็นผู้รกัษาอุโบสถ ได้ไปสู่วิหาร.
สาวตฺถิยำ กิเรกสฺมึ อุโปสถทิวเส ปญฺจสตมตฺตา อิตฺถิโย อุโปสถิกา หุตฺวา วิหารำ อคมำสุ.

นางวิสาขา เข้าไปหาหญิงแก่ๆ ในจำานวน ๕๐๐ น้ันแล้ว ถามว่า “แน่ะแม่ทั้งหลาย พวกท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถ เพื่ออะไร?” 
เมื่อหญิงแก่เหล่าน้ันบอกวา่ “พวกฉันปรารถนาทิพยสมบัติ จึงรักษาอุโบสถ,” ก็ถามพวกหญิงกลางคน, 
เมื่อหญิงเหล่าน้ันบอกวา่ “พวกฉันรกัษาอุโบสถ ก็เพื่อต้องการพ้นจากการอยู่กับหญิงร่วมสามี,” ก็ถามพวกหญิงสาวๆ, 
เมื่อพวกเขาบอกว่า “พวกฉันรักษาอโุบสถ เพื่อตอ้งการได้บุตรชายในการมีครรภค์ราวแรก.” ก็ถามพวกหญิงสาวน้อย, 
เมื่อพวกเขาบอกว่า “พวกฉันรักษาอโุบสถ เพื่อตอ้งการไปสู่สกุลผัวแต่ในวัยสาวๆ.” (นาง) ได้ฟังถ้อยคำาแม้ทั้งหมดของหญิง 
เหล่าน้ันแล้ว ก็พาพวกเขาไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูล (ความประสงค์ของหญิงเหล่าน้ัน) ตามลำาดับ.
วิสาขา ตาสุ มหลฺลกิตฺถิโย อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “อมฺมา กิมตฺถำ อุโปสถิกา ชาตตฺถ -อิติ,  
ตาหิ “ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปตฺเถตฺวา -อิติ วุตฺเต,  มชฺฌิมิตฺถิโย ปุจฺฉิ,  
ตาหิ “สปตฺติวาสา มุจฺจนตฺถาย -อิติ วุตฺเต,  ตรุณิตฺถิโย ปุจฺฉิ,  
ตาหิ “ปฐมคพฺเภ ปุตฺตปฏิลาภตฺถาย -อิติ วุตฺเต,  กุมาริกาโย ปุจฺฉิ,  
ตาหิ “ตรุณภาเวเยว ปติกุลำ คมนตฺถาย -อิติ วุตฺเต,  
ตำ สพฺพมฺปิ ตาสำ กถำ สุตฺวา ตา อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปฏิปาฏิยา อาโรเจสิ.

[สรรพสัตวถ์ูกส่งไปเป็นทอดๆ]

พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“วิสาขา ธรรมดา สภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่าน้ี เป็นเช่นกับนายโคบาลที่มีท่อนไม้มือ,  
ชาติส่งสรรพสตัว์ไปสู่สำานักชรา, ชราส่งไปสู่สำานักพยาธิ, พยาธิส่งไปสู่สำานักมรณะ, 
มรณะย่อมตัดชวีิต ดุจบุคคลตดัต้นไม้ดว้ยขวาน,  แม้เมื่อเป็นอย่างน้ัน ปวงสตัว์ชื่อว่าปรารถนาววิัฏฏะ (พระนิพพาน) ย่อมไม่มี,
มัวแต่ปรารถนาวัฏฏะเท่าน้ัน.” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
ตำ สุตฺวา สตฺถา “วิสาเข อิเมสำ สตฺตานำ ชาติอาทโย นาม ทณฺฑหตฺถโคปาลกสทิสา,  ชาติ ชราย สนฺติกำ เปเสตฺวา๑,  
ชรา พฺยาธิโน สนฺติกำ,  พยาธิ มรณสฺส สนฺติกำ,  มรณำ๒ กุธาริยา ฉินฺทนฺตา วิย ชีวิตำ ฉินฺทติ,  
เอวำ สนฺเตปิ วิวฏฺฏำ ปตฺเถนฺตา นาม นตฺถิ,  วฏฺฏเมว ปน ปตฺเถนฺติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ สี. ยุ. “เปเสตฺวา -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. พยฺาธิ มรณสฺส สนฺติกำ เปเสตฺวา กุธาริยา …
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“นายโคบาล ย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินดว้ยท่อนไม้ ฉันใด, 
ชราและมัจจุ ย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันน้ัน.”

“ยถา ทณฺเฑน โคปาโล คาโว ปาเชติ โคจรำ,
เอวำ ชรา จ มจฺจุ จ อายุำ ปาเชนฺติ ปาณินำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปาเชติ ความว่า นายโคบาลผู้ฉลาด กันโคทั้งหลาย ตวัเข้าไปสู่ระหว่างคันนาด้วยท่อนไม้ 
ตดี้วยท่อนไม้น้ันน่ันแหละ นำาไปอยู่ ชือ่ว่า ย่อมต้อน (โคทั้งหลาย) ไปสู่ที่หากิน ซ่ึงมีหญ้าและนำ้าหาได้ง่าย. 
ตตฺถ ปาเชติ -อิติ: เฉโก โคปาลโก เกทารนฺตรำ ปวิสนฺติโย คาโว ทณฺเฑน นิวาเรตฺวา เตเนว โปเถนฺโต สุลภติโณทกำ โคจรำ เนติ ปาเชติ.

สองบทว่า อายุำ ปาเชนฺติ ความว่า ย่อมตดัอินทรีย์คือชีวิต คือย่อมยังชวีิตอินทรีย์ให้สิ้นไป.
อายุำ ปาเชนฺติ -อิติ: ชีวิตินฺทฺริยำ ฉินฺทนฺติ เขเปนฺติ.

ในพระคาถาน้ี มีคำาอุปมาอุปไมย ฉะน้ีว่า 
“ก็ชราและมัจจุ เปรียบเหมือนนายโคบาล,  อินทรีย์คือชีวิต เปรียบเหมือนฝูงโค,  มรณะ เปรียบเหมือนสถานที่หากิน. 
บรรดาสภาวธรรมเหล่าน้ัน ชาติ ส่งอินทรีย์คือชวีิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่สำานักชรา. ชราส่งไปสู่สำานักพยาธิ.  
พยาธิส่งไปสู่สำานักมรณะ,  มรณะน้ันแลตัด (ชวีิตินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย) ไป เหมือนบุคคลตดัต้นไม้ดว้ยขวานฉะน้ัน.
โคปาลโก วิย หิ ชรา จ มจฺจุ จ,  โคคโณ วิย ชีวิตินฺทฺริยำ,  โคจรภูมิ วิย มรณำ. 
ตตฺถ ชาติ ตาว สตฺตานำ ชีวิตินฺทฺริยำ ชราย สนฺติกำ เปเสสิ,  ชรา พฺยาธิโน สนฺติกำ,  พฺยาธิ มรณสฺส สนฺติกำ. 
ตเมว มรณำ กุธาริยา เฉทำ วิย ฉินฺทิตฺวา คจฺฉติ -อิติ อิทเมตฺถ โอปมฺมปฏิปาทนำ.๑

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

เรื่องอุโบสถกรรม จบ.
อุโปสถกมฺมวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. โอปมฺมสมฺปฏิปาทนำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๘๘  • ๖.  เร่ืองอชครเปรต • ๖.  เร่ืองอชครเปรต

๖.  เรื่องอชครเปรต
๖.  อชครเปตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภอชครเปรต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อถ ปาปานิ กมฺมานิ” เป็นต้น.
“อถ ปาปานิ กมฺมานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อชครเปตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถกูไฟไหม้]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระ กับพระลักขณเถระ ลงจากเขาคิชฌกูฏ 
ได้เห็นสัตว์ชื่ออชครเปรต ประมาณ ๒๕ โยชน์ ด้วยจักษุทิพย์.
เอกสฺมึ หิ สมเย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏปพฺพตา โอตรนฺโต 
ทิพฺเพน จกฺขุนา ปญฺจวีสติโยชนิกำ อชครเปตำ นาม อทฺทส.

เปลวไฟตั้งข้ึนแต่ศีรษะของเปรตน้ัน ลามถึงหาง,  ต้ังแต่หางลามถึงศีรษะ.  ต้ังข้ึนแต่ข้างทั้ง ๒ ไปรวมอยู่ที่กลางตัว.
ตสฺส สีสโต อคฺคิชาลา อุฏฺฐหิตฺวา ปริยนฺตำ คจฺฉนฺติ,  ปริยนฺตโต อุฏฺฐหิตฺวา สีสำ คจฺฉนฺติ,  อุภยโต อุฏฺฐหิตฺวา มชฺเฌ โอสรนฺติ.

[เล่าการเห็นเปรตให้พระลักขณเถระฟัง]

พระเถระครั้นเห็นเปรตน้ันแล้ว จึงยิ้ม อันพระลักขณเถระถามเหตุแห่งการยิ้มแล้ว ก็ตอบว่า “ผู้มีอายุ กาลน้ี 
ไม่ใช่กาลพยากรณ์ปัญหาน้ี,  ท่านค่อยถามผมในสำานักพระศาสดาเถิด” เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์,  
ในกาลไปยังสำานักพระศาสดา พระลักขณเถระถามแล้ว จึงตอบวา่ “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึงในที่น้ัน.  
อัตภาพของมันชื่อวา่มีรูปอย่างน้ี; ผมครั้นเห็นมันแล้ว ไดท้ำาการยิ้มให้ปรากฏ กด็้วยความคดิเห็นว่า 
‘อตัภาพเห็นปานน้ี เราไม่เคยเห็นเลย.’
เถโร ตำ ทิสฺวา สิตำ กตฺวา ลกฺขณตฺเถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ “อกาโล อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส พฺยากรณาย,  สตฺถุ สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ 
-อิติ วตฺวา ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คตกาเล ลกฺขณตฺเถเรน ปุฏฺโฐ อาห “ตตฺราหำ อาวุโส เอกำ เปตำ อทฺทสำ, 
ตสฺส เอวรูโป นาม อตฺตภาโว,  อหนฺตำ ทิสฺวา ‘น วต เม เอวรูโป อตฺตภาโว ทิฏฺฐปุพฺโพติ สิตำ ปาตฺวากาสึ -อิติ.

[พระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตน้ัน]

พระศาสดา เมื่อจะตรัสคำาเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย สาวกของเรา เป็นผู้มีจักษุอยู่หนอ” ทรงรับรองถ้อยคำาของพระเถระแล้ว
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เปรตน่ัน แม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมัณฑสถานเหมือนกัน,  แต่เราไม่พดู เพราะคิดเห็นว่า 
‘ก็แลชนเหล่าใด ไม่พึงเชื่อคำาของเรา ความไม่เชื่อน้ันของคนเหล่าน้ัน พึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้’ 
บัดน้ี เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานแล้ว จึงได้พดู,” อันภิกษุทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตน้ันแล้ว จึงทรงพยากรณ์ 
(ดังต่อไปน้ี) ว่า
สตฺถา “จกฺขุภูตา วต เม ภิกฺขเว สาวกา วิหรนฺตีติอาทีนิ วทนฺโต เถรสฺส กถำ ปติฏฺฐาเปตฺวา 
“มยาเปส ภิกฺขเว เปโต โพธิมณฺเฑเยว ทิฏฺโฐ,  ‘เย จ ปน เม วจนำ น สทฺทเหยฺยุำ,  เตสนฺตำ อหิตาย อสฺสาติ น กเถสึ,  
อิทานิ โมคฺคลฺลานำ สกฺขึ ลภิตฺวา กเถมิ -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ปุฏฺโฐ พฺยากาสิ:
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[บุรพกรรมของอชครเปรต]

“ดังได้ยินมา ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ เศรษฐีชื่อวา่สุมงคล ปูที่พื้นด้วยแผ่นอิฐทองคำา 
ให้สรา้งวิหารในที่ประมาณ ๒๐ อุสภ๑ ด้วยทรัพย์ประมาณเท่าน้ันแล้ว ก็ให้ทำาการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน.
“กสฺสปพุทฺธกาเล กิร สุมงฺคลเสฏฺฐี นาม สุวณฺณิฏฺฐกาหิ ภูมิยำ ปตฺถริตฺวา วีสติอุสภฏฺฐาเน ตตฺตเกเนว ธเนน วิหารำ กาเรตฺวา 
ตาวตเกเนว วิหารมหำ กาเรสิ.

วันหน่ึง ท่านเศรษฐีไปสู่สำานักพระศาสดาแต่เชา้ตรู่ เห็นโจรคนหน่ึงนอนเอาผา้กาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ 
ทั้งมีเท้าเป้ือนโคลน อยูใ่นศาลาหลังหน่ึง ใกล้ประตูพระนคร จึงกล่าววา่ 
“เจ้าคนน้ี มีเท้าเป้ือนโคลน คงจักเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้ว (มา) นอน.”
โส เอกทิวสำ ปาโตว สตฺถุ สนฺติกำ คจฺฉนฺโต 
นครทฺวาเร เอกิสฺสา สาลาย กาสาเวน๒ สสีสำ ปารุปิตฺวา กลลมกฺขิเตหิ ปาเทหิ นิปนฺนำ เอกำ โจรำ ทิสฺวา 
“อยำ กลลมกฺขิตปาโท รตฺตึ วิจริตฺวา นิปนฺนมนุสฺโส ภวิสฺสติ -อิติ อาห.

[กรรมช่ัวให้ผลช่ัว]

โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้ว คิดในใจวา่ “เอาเถอะน่ะ,  เราจกัรู้กรรมที่ควรทำาแก่มัน” ดังน้ีแล้ว ก็ผูกอาฆาตไว้ 
ได้เผานา (ของเศรษฐี) ๗ ครั้ง.
โจโร มุขำ วิวริตฺวา เสฏฺฐึ ทิสฺวา “โหตุ,  ชานิสฺสามิ เต กตฺตพฺพำ -อิติ อาฆาตำ พนฺธิตฺวา สตฺตกฺขตฺตุำ เขตฺตำ ฌาเปสิ.

ตดัเท้าโคทั้งหลายในคอก ๗ ครั้ง เผาเรอืน ๗ ครั้ง
สตฺตกฺขตฺตุำ วเช คุนฺนำ ปาเท ฉินฺทิ,  สตฺตกฺขตฺตุำ เคหำ ฌาเปสิ.

เขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้ แม้ด้วยทารุณกรรมมีประมาณเท่าน้ัน จึงทำาการสนิทชดิเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีน้ันแล้ว 
ถามว่า “อะไร เป็นที่รักของเศรษฐี (นาย) ของท่าน?” ไดฟ้ังว่า “วตัถุเป็นทีร่ักยิ่งของเศรษฐอีื่นจากพระคันธกุฎีย่อมไม่มี” 
คิดว่า “เอาละ,  เราจักเผาคันธกุฎี ยังความแค้นเคืองให้ดับ,” 
เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาต,  จึงทุบหม้อนำ้าสำาหรับดื่มและนำ้าสำาหรับใช้ ได้จดุไฟทีพ่ระคันธกุฎีแล้ว.
โส เอตฺตเกนาปิ โกปํ นิพฺพาเปตุำ อสกฺโกนฺโต  ตสฺส จูฬุปฏฺฐาเกน สทฺธึ มิตฺตสนฺถวำ กตฺวา “กินฺเต เสฏฺฐิโน ปิยำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“คนฺธกุฏิโต อญฺญำ ตสฺส ปิยตรำ นตฺถิ -อิติ สุตฺวา “โหตุ,  คนฺธกุฏึ ฌาเปตฺวา โกปํ นิพฺพาเปสฺสามิ -อิติ,  
สตฺถริ ปิณฺฑาย ปวิฏฺเฐ, ปานียปริโภชนียฆเฏ ภินฺทิตฺวา คนฺธกุฏิยำ อคฺคึ อทาสิ.

เศรษฐี ได้ทราบว่า “ข่าวว่า พระคันธกุฎีถูกไฟไหม้” เดินมาอยู่ ในเวลาทีพ่ระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้ว จึงมาถึง 
แลดูพระคันธกุฎีที่ไฟไหม้ ก็มิได้ทำาความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนทราย คูแ้ขนข้างซ้ายเข้ามา ปรบด้วยมอืข้างขวาขนานใหญ่.
เสฏฺฐี “คนฺธกุฏี กิร ฌายติ -อิติ สุตฺวา อาคจฺฉนฺโต ฌามกาเล อาคนฺตฺวา คนฺธกุฏึ ฌามำ โอโลเกนฺโต 
วาลคฺคมตฺตมฺปิ โทมนสฺสำ อกตฺวา วามพาหุำ สมฺมิญฺชิตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน มหาอปฺโปฐิกำ อปฺโปเฐสิ.

๑ อุสภหนึ่งยาว ๒๕ วา.  ดูวินยัมุขเล่ม ๑ หน้า ๒๒๔ ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๔๗๔.
๒ สี. ยุ. กาสาวำ.
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ขณะน้ัน ประชาชนยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ ถามท่านเศรษฐวี่า 
“นายครับ เพราะเหตุไร ท่านจึงปรบมือ ในเวลาทีพ่ระคันธกุฎีซ่ึงท่านสละทรพัย์ประมาณเท่าน้ีสร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่า?”
อถ นำ สมีเป ฐิตา ปุจฺฉึสุ “กสฺมา สามิ เอตฺตกำ ธนำ วิสฺสชฺเชตฺวา กตาย คนฺธกุฏิยา ฌามกาเล อปฺโปเฐสิ -อิติ.

เศรษฐีตอบวา่ “พ่อแม่ทั้งหลาย ข้าพเจา้ทำากรรมประมาณเท่าน้ี 
(ชื่อว่า) ได้ฝังทรพัย์ไวใ้นพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้น, 
ข้าพเจา้จึงมีใจยินดี ปรบมือดว้ยคิดว่า ‘เราจักได้สละทรัพย์ประมาณเท่าน้ี สร้างพระคันธกุฎี (ถวาย) พระศาสดาแม้อีก.”
โส อาห “เอตฺตกำ เม กมฺมำ กตฺวา ตาตา อคฺคิอาทีนำ๑ อสาธารเณ พุทฺธสาสเน ธนำ นิทหิตุำ ลทฺธำ,  
‘ปุนปิ เอตฺตกำ วิสฺสชฺเชตฺวา สตฺถุ คนฺธกุฏึ กาตุำ ลภิสฺสามีติ ตุฏฺฐมานโส อปฺโปเฐสึ -อิติ.

ท่านเศรษฐี สละทรพัย์ประมาณเท่าน้ัน สร้างพระคันธกุฎีอีกได้ถวายแด่พระศาสดา ซ่ึงมีภิกษุ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวาร.
โส ปุน ตตฺตกำ ธนำ วิสฺสชฺเชตฺวา คนฺธกุฏึ กาเรตฺวา วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส สตฺถุโน ทานำ อทาสิ.

โจรเห็นกิริยาน้ันแล้ว คดิว่า “เราไม่ฆ่าเศรษฐีน้ีเสีย จกัไม่อาจทำาให้เก้อเขินได้,  เอาเถอะ,  เราจกัฆ่ามันเสีย.” ดังน้ีแล้ว 
จึงซ่อนกฤชไว้ในระหว่างผ้านุ่ง แม้เดินเตรอ่ยู่ในวิหารสิ้น ๗ วัน ก็ไม่ได้โอกาส.
ตำ ทิสฺวา โจโร จินฺเตสิ “อหำ อิมำ อมาเรตฺวา มงฺกุกาตุำ น สกฺขิสฺสามิ,  โหตุ,  มาเรสฺสามิ นำ -อิติ 
นิวาสนนฺตเร ฉุริกำ พนฺธิตฺวา สตฺตาหำ วิหาเร วิจรนฺโตปิ โอกาสำ น ลภิ.

ฝ่ายมหาเศรษฐี ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข สิ้น ๗ วัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษผู้หน่ึงเผานาของข้าพระองค์ ๗ ครั้ง,  ตัดเท้าโคในคอก ๗ ครั้ง,  เผาเรือน ๗ ครั้ง, 
บัดน้ี แม้พระคันธกุฎี ก็จักเป็นเจ้าคนน้ันแหละเผา,  ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานน้ีแก่เขาก่อน.”
มหาเสฏฺฐีปิ สตฺต ทิวสานิ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห 
“ภนฺเต มม เอเกน ปุริเสน สตฺตกฺขตฺตุำ เขตฺตำ ฌาปิตำ,  สตฺตกฺขตฺตุำ วเช คุนฺนำ ปาทา ฉินฺนา,  สตฺตกฺขตฺตุำ เคหำ ฌาปิตำ,  
อิทานิ คนฺธกุฏีปิ เตเนว ฌาปิตา ภวิสฺสติ,  อหำ อิมสฺมึ ทาเน ปฐมำ ปตฺตึ ตสฺส ทมฺมิ -อิติ.

[ผู้ทำากรรมดีย่อมชนะผู้ทำากรรมช่ัว]

โจรได้ยินคำาน้ัน ระทมทกุข์ว่า “เราทำากรรมอันหนักหนอ เมื่อเป็นอย่างน้ัน 
บุรุษน้ีก็มิได้มีแม้สักวา่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำาผดิ,  (ยังกลับ) ให้ส่วนบุญในทานน้ีแก่เราก่อนเสียดว้ย; 
เราคดิประทุษรา้ยในบุรุษน้ี (ไม่สมควรเลย) แม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานน้ีอดโทษให้.” ดังน้ี
แล้ว จึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐี กลา่วว่า “นายครับ ขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิด,” 
เมื่อเศรษฐกีล่าวว่า “อะไรกันน่ี?” จึงเรียนวา่ “นายครับ ผมได้ทำากรรมประมาณเท่าน้ีๆ,  ขอท่านจงอดโทษน้ันแก่ผมเถิด,”
ตำ สุตฺวา โจโร “ภาริยำ วต เม กมฺมำ กตำ,  เอวำ อปราธการเก มยิ อิมสฺส โกปมตฺตมฺปิ นตฺถิ,  อิมสฺมึ ทาเน มยฺหเมว ปฐมำ ปตฺตึ เทติ,  
อหำ อิมสฺมึ ทุพฺภามิ,  เอวรูปํ เม ปุริสำ อกฺขมาเปนฺตสฺส เทวทณฺโฑปิ มตฺถเก ปเตยฺย -อิติ คนฺตฺวา เสฏฺฐิสฺส ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา 
“ขมาหิ เม สามิ -อิติ วตฺวา,  “กึ อิทำ -อิติ วุตฺเต,  “สามิ เอตำ เอตฺตกำ กมฺมำ มยา กตำ,  ตสฺส เม ขมาหิ -อิติ อาห.

๑ สี. ยุ. อคฺคิอาทีหิ.
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ที่น้ัน เศรษฐีถามกรรมทกุๆ อยา่งกะเขาว่า “เจา้ทำากรรมน้ีด้วย น้ีด้วย ประมาณเท่าน้ีแก่เราหรอื?” 
เมื่อเขารับสารภาพว่า “ครับ ผมทำา” (ต่อไป) ว่า “เราไม่เคยเห็นเจ้าเลย,  เหตุไรเจา้จึงโกรธ ได้ทำาอย่างน้ันแก่เรา?” 
อถ นำ เสฏฺฐี “ตยา เม อิทญฺจิทญฺจ เอตฺตกำ กตำ -อิติ สพฺพำ ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม มยา กตำ -อิติ วุตฺเต,  
“ตฺวำ มยา น ทิฏฺฐปุพฺโพ,  กสฺมา เม กุชฺฌิตฺวา เอวมกาสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

เขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำาที่ตนผู้ออกจากพระนคร ในวันหน่ึง พูดแล้ว ได้บอกวา่ “ผมเกิดความแค้นเคืองข้ึนเพราะเหตุน้ี.”
โส เอกทิวสำ นครา นิกฺขนฺเตน เตน วุตฺตำ วจนำ สาเรตฺวา “อิมินา เม การเณน โกโป อุปฺปาทิโต -อิติ อาห.

เศรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำาทีต่นพูดได้แล้ว ให้โจรอดโทษให้ดว้ยถ้อยคำาวา่ 
“เออพ่อ เราพดูจริง,  เจา้จงอดโทษข้อน้ันแก่เราเถิด” แล้วกลา่ววา่ “ลุกข้ึนเถิด เราอดโทษให้แก่เจ้าละ,  เจ้าจงไปเถิด.”
เสฏฺฐี อตฺตนา วุตฺตภาวำ สริตฺวา “อาม ตาต มยา วุตฺตำ,  ตำ เม ขมาหิ -อิติ โจรำ ขมาเปตฺวา “อุฏฺเฐหิ ตาต,  ขมามิ เต คจฺฉ -อิติ อาห.

โจร. นายครับ ถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซร้,  
ขอจงทำาผมพร้อมทั้งบุตรและภริยา ให้เป็นทาส (ผู้รับใช้) ในเรือนของท่านเถิด.

“สเจ เม สามิ ขมสิ,  สปุตฺตทารำ มำ ตว เคเห ทาสำ กโรหิ -อิติ.

เศรษฐี. แน่ะพ่อ เมื่อเรากล่าวคำามีประมาณเท่าน้ี,  เจ้าก็ได้ทำาการตัดเห็นปานน้ี,  
เราไม่อาจกล่าวอะไรๆ กับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลย.  เราไม่มีกจิเกี่ยวดว้ยเจ้าผู้จะอยูใ่นเรือน,  
เราอดโทษให้แก่เจา้,  ไปเถิด พ่อ.

“ตาต ตฺวำ, มยา เอตฺตเก กถิเต, เอวรูปํ เฉทนมกาสิ,  เคเห วสนฺเตน ปน สทฺธึ น สกฺกา กิญฺจิ กเถตุำ,  
น เม ตยา เคเห วสนฺเตน กิจฺจำ อตฺถิ,  ขมามิ เต,  คจฺฉ ตาต -อิติ.

โจรครั้นทำากรรมน้ันแล้ว ในกาลสิ้นอายุ บังเกิดแล้วในอเวจี ไหม้ในอเวจีสิ้นกาลนาน ในกาลบัดน้ี เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟ
ไหม้อยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ดว้ยวิบาก (แห่งกรรม) ที่ยังเหลือ.
โจโร ตำ กมฺมำ กตฺวา อายุปริโยสาเน อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโต ทีฆรตฺตำ ตตฺถ ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน 
อิทานิ คิชฺฌกูฏปพฺพเต อชครเปโต หุตฺวา ปจฺจติ -อิติ.

พระศาสดา คร้ันตรัสบุรพกรรมของเปรตน้ันอย่างน้ันแล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมดาคนพาล ทำากรรมอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้,  
แต่ภายหลัง เรา่ร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำาแล้ว ย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่า ดว้ยตนของตนเอง” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า
เอวำ สตฺถา ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา “ภิกฺขเว พาลา นาม ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺตา น พุชฺฌนฺติ,  
ปจฺฉา ปน อตฺตนา กตกมฺเมหิ ฑยฺหนฺตา อตฺตนาว อตฺตโน ทาวคฺคิสทิสา โหนฺติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“อันคนพาล ทำากรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้(สึก) 
บุคคลมีปัญญาทราม ย่อมเดือดร้อน ดุจถูกไฟไหม้ เพราะกรรมของตนเอง.”

“อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรำ พาโล น พุชฺฌติ;
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๙๒  • ๖.  เร่ืองอชครเปรต • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อถ ปาปานิ ความวา่ 
คนพาล หาใช่ทำาบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่, แม้ทำาอยู่ก็ไม่รู้สกึ.  
ตตฺถ อถ ปาปานิ -อิติ: น เกวลำ พาโล โกธวเสน ปาปานิ กโรติ,  กโรนฺโตปิ น พุชฺฌติ -อิติ อตฺโถ.

แต่เมื่อทำาบาปอยู่ จะชื่อว่า ไม่รู้วา่ “เราทำาบาป” ย่อมไม่มี.  
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ย่อมไม่รู้” เพราะความไมรู่้ว่า “ผลของกรรมน้ี มีชื่อเห็นปานน้ี.”
ปาปํ กโรนฺโต จ “ปาปํ กโรมิ -อิติ อพุชฺฌนโก นาม นตฺถิ,  
“อิมสฺส กมฺมสฺส เอวรูโป นาม วิปาโก -อิติ อชานนตาย “น พุชฺฌติ -อิติ วุตฺตำ.

บทว่า เสหิ ความวา่ เพราะกรรมอันเป็นของตนเหล่าน้ัน.
เสหิ -อิติ: เตหิ อตฺตโน สนฺตเกหิ กมฺเมหิ.

บทว่า ทุมฺเมโธ ความวา่ บุคคลผู้มีปัญญาทราม เกดิในนรก ย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้.
ทุมฺเมโธ -อิติ: ทุปฺปญฺโญ ปุคฺคโล นิรเย นิพฺพตฺติตฺวา อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องอชครเปรต จบ.
อชครเปตวตฺถุ.
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๗.  เรื่องพระมหาโมคคลัลานเถระ
๗.  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โย ทณเฺฑน อทณฺเฑสุ” เป็นต้น.
“โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ -อิติ อิมำ ธมฺมำเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเดียรถีย์คิดหาอุบายฆ่าท่าน]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พวกเดียร์ถีย์ประชุมกัน คดิวา่ 
“ท่านผู้มีอายุ ทา่นทั้งหลายทราบหรอื? ดว้ยเหตุไร ลาภสกัการะ จึงเกดิข้ึนเป็นอันมากแกพ่ระสมณโคดม?”
เอกสฺมึ หิ สมเย ติตฺถิยา สนฺนิปติตฺวา จินฺเตสุำ “ชานาถาวุโส เกน การเณน สมณสฺส โคตมสฺส ลาภสกฺกาโร มหา หุตฺวา นิพฺพตฺโต -อิติ.

เดียรถีย์พวกหน่ึงกล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าไมท่ราบ,  สว่นพวกท่านทราบหรือ?”
“มยำ น ชานาม,  ตุมฺเห ปน ชานาถ -อิติ.

เดียรถีย์ท่ีรู้เร่ืองพากันตอบว่า “ครับ พวกข้าพเจ้าทราบ ลาภและสักการะเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระเถระรูปหน่ึง ช่ือมหาโมคคัลลานะ
เพราะพระเถระน้ัน ไปเทวโลก ถามกรรมที่เทวดาทำาแล้ว ก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่า 
‘ทวยเทพทำากรรมชื่อน้ี ย่อมได้สมบัติเห็นปานน้ี,’ 
แม้ไปนรก ก็ถามกรรมของหมู่สัตว์ผู้เกดิในนรกแล้ว กลับมาบอกพวกมนุษย์ว่า 
‘พวกเนรยิกสตัว์ทำากรรมชื่อน้ี ย่อมเสวยทุกข์เห็นปานน้ี.’   
พวกมนุษย์ไดฟ้ังถ้อยคำาของพระเถระน้ันแล้ว ย่อมนำาลาภสกัการะเป็นอันมากไป (ถวาย), 
ถ้าพวกเราจกัสามารถฆ่าพระเถระน้ันได้ไซร้,  ลาภและสักการะน้ัน กจ็ักเกิดแก่พวกเรา.”
“อาม ชานาม,  มหาโมคฺคลฺลานนฺนาม เอกำ นิสฺสาย อุปฺปนฺโน,  
โส หิ เทวโลกำ คนฺตฺวา เทวตาหิ กตกมฺมำ ปุจฺฉิตฺวา อาคนฺตฺวา มนุสฺสานำ กเถสิ “อิทำ นาม กตฺวา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ลภนฺตีติ,  
นิรยำปิ คนฺตฺวา นิรเย นิพฺพตฺตานมฺปิ กมฺมำ ปุจฺฉิตฺวา อาคนฺตฺวา มนุสฺสานำ กเถสิ “อิทำ นาม กตฺวา เอวรูปํ ทุกฺขำ อนุภวนฺตีติ,  
มนุสฺสา ตสฺส กถำ สุตฺวา มหนฺตำ ลาภสกฺการำ อภิหรนฺติ,  สเจ ตำ มาเรตุำ สกฺขิสฺสาม,  โส ลาภสกฺกาโร อมฺหากำ นิพฺพตฺติสฺสติ -อิติ.
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[เดียรถีย์จ้างพวกโจรฆ่าพระเถระ]

เดียรถีย์เหล่าน้ัน ต่างรับรองวา่ “อุบายน้ีใช้ได้” ทุกคนเป็นผู้มีฉันทะอันเดียวกัน ตกลงกันวา่ 
“พวกเราจักทำากรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ฆ่าพระเถระน้ันเสีย” ดังน้ีแล้ว ชักชวนพวกอุปัฏฐากของตน ได้ทรัพยพ์ันกหาปณะ 
ให้เรียกหมู่โจรผู้เที่ยวทำากรรมคือฆ่าบุรุษมาแล้ว สั่งว่า 
“พระเถระช่ือมหาโมคคัลลานะอยู่ท่ีกาฬสิลา,  พวกเจ้าไปในท่ีน้ันแล้ว จงฆ่าพระเถระน้ัน” ดังน้ีแล้ว ก็ได้กหาปณะ (แก่พวกโจร).
เต “อตฺเถโส อุปาโย -อิติ สพฺเพ เอกจฺฉนฺทา หุตฺวา “ยงฺกิญฺจิ กตฺวา ตำ มาราเปสฺสาม -อิติ อตฺตโน อุปฏฺฐาเก สมาทเปตฺวา 
สหสฺสำ ลภิตฺวา ปุริสฆาตกกมฺมำ กตฺวา จรนฺเต โจเร ปกฺโกสาเปตฺวา 
“มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร นาม กาฬสิลายำ วสติ,  ตตฺถ คนฺตฺวา ตำ มาเรถ -อิติ๑ กหาปเณ อทำสุ.

พวกโจร รับคำาเพราะความโลภในทรพัย์ ต้ังใจว่า “พวกเราจกัฆ่าพระเถระ” ดังน้ีแล้ว 
ไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมคคัลลานเถระน้ันไว้.
โจรา ธนโลเภน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา “เถรำ มาเรสฺสาม -อิติ คนฺตฺวา ตสฺส วสนฏฺฐานำ ปริวาเรสุำ.

[พระเถระถูกพวกโจรทุบ]

พระเถระ ทราบความทีต่นถูกพวกโจรเหล่าน้ันล้อมแล้ว จึงออกไปทางช่องลูกกุญแจหลีกไปเสีย.
เถโร เตหิ ปริกฺขิตฺตภาวำ ญตฺวา กุญฺจิกจฺฉิทฺเทน นิกฺขมิตฺวา ปกฺกามิ.

ในวันน้ัน พวกโจรน้ัน มิได้เห็นพระเถระ,  ในวันรุ่งข้ึน จึงไปล้อม (อีก).
เต ตำทิวสำ เถรำ อทิสฺวา ปุเนกทิวสำ คนฺตฺวา ปริกฺขิปึสุ.

พระเถระทราบแล้ว กท็ำาลายมณฑลช่อฟา้เหาะไปสู่อากาศ.
เถโร ญตฺวา กณฺณิกามณฺฑลำ ภินฺทิตฺวา อากาสำ ปกฺขนฺทิ.

เมื่อเป็นเช่นน้ี ในเดือนแรกกด็ี ในเดือนทา่มกลางก็ดี พวกเดียร์ถีย์น้ัน ก็มิได้อาจจับพระเถระได้,  
เอวำ เต ปฐมมาเสปิ มชฺฌิมมาเสปิ เถรำ คเหตุำ นาสกฺขึสุ.

แต่เมื่อมาถึงเดือนสดุท้าย, พระเถระทราบภาวะคอืการชักมาแห่งกรรมอันตนทำาไว้แลว้ จึงมิได้หลบเลี่ยง.
ปจฺฉิมมาเส ปน สมฺปตฺเต เถโร อตฺตนา กตกมฺมสฺส อากฑฺฒนภาวำ ญตฺวา น อปคจฺฉิ.

พวกโจรไปจับพระเถระได้แล้ว ทุบกระดูกทั้งหลายของท่านให้ (แตกยับเป็นชิ้นน้อย) ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก.
โจรา คนฺตฺวา เถรำ คเหตฺวา ตณฺฑุลกณมตฺตานิสฺส อฏฺฐีนิ กโรนฺตา ภินฺทึสุ.

ทีน้ัน พวกโจรเหวี่ยงท่านไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหน่ึง ด้วยสำาคัญว่า ‘ตายแล้ว.’ ก็หลีกไป.
อถ นำ “มโต -อิติ สญฺญาย เอกสฺมึ คุมฺพปิฏฺเฐ ขิปิตฺวา ปกฺกมึสุ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “เตสำ -อิติ อตฺถิ.
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[พระเถระประสานกระดูกแลว้ไปเฝ้าพระศาสดา]

พระเถระคดิว่า “เราเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วจักปรินิพพาน” ดังน้ีแล้ว 
จึงประสานอตัภาพด้วยเครือ่งประสานคือฌาน ทำาให้มั่นคงแล้ว ไปสู่สำานักพระศาสดา โดยอากาศ 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าพระองคจ์ักปรินิพพาน พระเจา้ข้า.”
เถโร “สตฺถารำ ปสฺสิตฺวาว ปรินิพฺพายิสฺสามิ -อิติ อตฺตภาวำ ฌานเวฐเนน เวเฐตฺวา ถิรำ กตฺวา 
อากาเสน สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ปรินิพฺพายิสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดา. เธอจกัปรินิพพานหรือ? โมคคัลลานะ.
“ปรินิพฺพายิสฺสสิ โมคฺคลฺลาน -อิติ.

พระเถระ. จกัปรินิพพาน พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอจกัปรินิพพาน ณ ที่ไหน?
“กตฺถ คนฺตฺวา -อิติ.

พระเถระ. ข้าพระองค์จกัไปสู่ประเทศชื่อกาฬสิลาแล้วปรินิพพาน พระเจ้าข้า.
“กาฬสิลาปเทสำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ถ้ากระน้ัน เธอกล่าวธรรมแก่เรา แล้วจึงค่อยไป,  เพราะบัดน้ี เราไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธอ (อีก).
“เตนหิ โมคฺคลฺลาน มยฺหำ ธมฺมำ กเถตฺวา ยาหิ,  ตาทิสสฺส หิ เม สาวกสฺส อิทานิ ทสฺสนำ นตฺถิ -อิติ.

[พระเถระแสดงฤทธ์ิแล้วปรินิพพาน]

พระเถระกราบทูลวา่ “ข้าพระองค์จักทำาอยา่งน้ัน พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
เหาะข้ึนไปในอากาศ แสดงฤทธิ์มีประการตา่งๆ อย่างพระสารีบุตรแสดงในวันปรินิพพาน 
แล้วกล่าวธรรม ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปสู่ดงใกล้กาฬสิลาประเทศ ปรินิพพานแล้ว.
โส “เอวำ กริสฺสามิ ภนฺเต -อิติ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อากาเส อุปฺปติตฺวา ปรินิพฺพานทิวเส สารีปุตฺตตฺเถโร วิย นานปฺปการา อิทฺธิโย กตฺวา
ธมฺมำ กเถตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา กาฬสิลายำ อฏวึ คนฺตฺวา ปรินิพฺพายิ.

ถ้อยคำา (เล่าลือ) แม้น้ีว่า “ข่าวว่า พวกโจรฆ่าพระเถระเสียแล้ว” ดังน้ี ไดก้ระฉ่อนไปทั่วชมพทูวีป.
“เถรำ กิร โจรา มาเรสุำ -อิติ อยำปิ กถา สกลชมฺพุทีปํ ปตฺถริ.

[พวกโจรถูกจารบุรษุจับได้]

พระเจ้าอชาตศตัรู ทรงแต่งจารบุรุษ๑ ไปเพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจร.
ราชา อชาตสตฺตุ โจเร ปริเยสนตฺถาย จารปุริเส ปโยเชสิ.

เมื่อโจรแม้เหล่าน้ัน ซ่ึงกำาลังดื่มสรุาอยูใ่นโรงดื่มสรุา,  โจรคนหน่ึง ก็ถองหลังโจรคนหน่ึงให้ล้มลง.
เตสุปิ โจเรสุ สุราปาเน สุรำ ปิวนฺเตสุ เอโก เอกสฺส ปิฏฺฐึ ปหริตฺวา ปาเตสิ.

๑ บุรุษสอดแนม น่าจะได้แกพ่วกตำารวจลับ.
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โจรที่ถูกถองน้ัน ขู่ตะคอกโจรน้ันแล้ว พดูว่า “เฮ้ย อา้ยหัวดื้อ ทำาไมจึงถองหลังกูเล่า.”
โส ตำ สนฺตชฺเชตฺวา “อมฺโภ ทุพฺพินีต ตฺวำ กสฺมา เม ปิฏฺฐึ โปเถสิ -อิติ อาห.

โจรผู้หน่ึง. เฮ้ย อ้ายโจรชัว่รา้ย กพ็ระมหาโมคคัลลานะ มึง (ลงมือ) ตีก่อนหรือ?
“กิมฺปน หเร ทุฏฺฐโจร ตยา มหาโมคฺคลฺลาโน ปฐมำ ปหโต -อิติ.

โจรอีกผู้หน่ึง. ก็มึงไมรู่้วา่พระโมคคัลลานะถูกกตูีดอกหรอื?
“กิมฺปน มยา ปหตภาวำ ตฺวำ น ชานาสิ -อิติ.

เมื่อพวกโจรเหล่าน้ัน พากันกลา่ว (อวดอา้ง) อยู่วา่ “พระโมคคัลลานะ กูเองตีแล้วๆ.” 
จารบุรุษเหล่าน้ัน ได้ยินแล้ว จึงจับโจรเหล่าน้ันไว้ทั้งหมดแล้ว กราบทูลแด่พระราชา.
อิติ เนสำ “มยา ปหโต มยา ปหโต -อิติ วทนฺตานำ สุตฺวา เต จารปุริสา เต สพฺเพ โจเร คเหตฺวา รญฺโญ อาโรเจสุำ.

พระราชา ทรงรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้ว ตรัสถามว่า “พวกเจ้าฆ่าพระเถระหรือ?”
ราชา โจเร ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ “ตุมฺเหหิ เถโร มาริโต -อิติ.

พวกโจร. เป็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า.
“อาม เทว -อิติ.

พระราชา. ใครใชพ้วกเจา้เล่า?
“เกน ตุมฺเห อุยฺโยชิตา -อิติ.

พวกโจร. พวกสมณะเปลือย พระเจ้าข้า.
“นคฺคสมณเกหิ เทว -อิติ.

[พวกเดยีรถยี์และพวกโจรถูกลงโทษ]

พระราชา ทรงรับสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณ ๕๐๐ แล้ว 
ให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พระลานหลวง รวมกับโจรทั้ง ๕๐๐ คน ให้กลบดว้ยฟางแล้ว ก่อไฟ (เผา).
ราชา ปญฺจสเต นคฺคสมณเก คาหาเปตฺวา ปญฺจสเตหิ โจเรหิ สทฺธึ ราชงฺคเณ นาภิปฺปมาเณสุ อาวาเฏสุ นิกฺขนาเปตฺวา 
ปลาเลหิ ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา อคฺคึ ทาเปสิ.  

ครั้นทรงทราบว่า พวกเหล่าน้ันถูกไฟไหม้แล้ว จึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็ก ทำาพวกน้ันทั้งหมดให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้, 
รับสั่งให้ทำาการเสียบหลาวไวใ้นโจร ๔ คน.
อถ เนสำ ฌามภาวำ ญตฺวา อยนงฺคเลหิ กสาเปตฺวา สพฺเพ ขณฺฑาขณฺฑำ การาเปสิ,  จตูสุ โจเรสุ สูลาโรปนำ การาเปสิ.๑

๑ สี. ยุ. จตูสุ ฯเปฯ การาเปสิ -อิติ นตฺถิ.
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[พระเถระถึงมรณะสมควรแกก่รรมของตน]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากัน๑ ในโรงธรรมวา่ “น่าสังเวชจริง พระมหาโมคคัลลานะมรณภาพ๒ ไม่สมควรแก่ตน.” 
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร อตฺตโน อนนุรูปํ มรณำ ปตฺโต -อิติ.

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูล ว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี พระเจ้าข้า” ดังน้ี แล้วตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควร[เฉพาะ]แก่อตัภาพน้ี เท่าน้ัน[แหละ],  
แต่เธอถึงมรณภาพสมควรแท้ แก่กรรมที่เธอทำาไว้ในกาลก่อน” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็บุรพกรรมของ ทา่นเป็นอย่างไร? ได้ตรัส (อดีตนิทาน) อยา่งพิสดาร (ดังต่อไปน้ี)
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต,  
“ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาเนน อิมสฺเสว อตฺตภาวสฺส อนนุรูปํ มรณำ ปตฺตำ,  ปุพฺเพ ปน เตน กตสฺส กมฺมสฺส อนุรูปเมว มรณำ ปตฺตำ -อิติ วตฺวา
“กิมฺปนสฺส ภนฺเต ปุพฺพกมฺมำ -อิติ ปุฏฺโฐ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ:

[บุรพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ]

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล กุลบุตรผู้หน่ึง เป็นชาวเมืองพาราณสี ทำากิจตา่งๆ มตีำาข้าวและหุงต้มเป็นต้นเองทั้งน้ัน ปรนนิบัติ
มารดาบิดา. 
“อตีเต กิร พาราณสีวาสี เอโก กุลปุตฺโต สยเมว โกฏฺฏนปจนาทีนิ กโรนฺโต มาตาปิตโร ปฏิชคฺคิ.

ต่อมา มารดาบิดาของเธอ พูดกะเขาว่า “พ่อ เจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน ทำางานทั้งในเรือน ทั้งในป่า ยอ่มลำาบาก,  
มารดาบิดาจักนำาหญิงสาวคนหน่ึงมาให้เจ้า” ถูกเขาห้ามว่า “คุณแม่และคุณพ่อ ผมไมต่้องการดว้ยหญิงสาว เห็นปานน้ัน,  
ผมจักบำารุงท่านท้ัง ๒ ด้วยมือของผมเอง ตราบเท่าท่านท้ัง ๒ ยังมีชีวิตอยู่” ก็อ้อนวอนเขาแล้วๆ เล่าๆ แล้วนำาหญิงสาวมา (ให้เขา).
อถสฺส มาตาปิตโร นำ “ตาต ตฺวำ เอกโกว เคเห จ อรญฺเญ จ กมฺมำ กโรนฺโต กิลมสิ,  เอกำ เต กุมาริกำ อาเนสฺสาม -อิติ วตฺวา 
“อมฺมตาต๓ น มยฺหำ เอวรูปาย อตฺโถ,  อหำ, ยาว ตุมฺเห ชีวถ, ตาว โว สหตฺถาว อุปฏฺฐหิสฺสามิ -อิติ เตน ปฏิกฺขิตฺตา 
ปุนปฺปุนำ ยาจิตฺวา กุมาริกำ อานยึสุ.

๑ กถำ สมุฏฐาเปสุำ แปลว่า ยังกถาให้ตั้งขึ้นพร้อม.
๒ มรณำ ปตฺโต ถึงแล้วซึ่งมรณะ.
๓ อมฺมตาตา อิติ ยุตฺตตรำ.  ญ.  ว.
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[หญิงช่ัวยุยงผัวฆ่ามารดาบิดา]

หญิงน้ัน บำารุงแม่ผัวและพ่อผวัได้เพียง ๒-๓ วันเท่าน้ัน ภายหลัง ก็ไม่อยากเห็นท่านทั้ง ๒ น้ันเลย 
จึงบอกสามวี่า “ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับมารดาบิดาของเธอได้” ดังน้ีแล้ว ติเตียน (ต่างๆ นานา) 
เมื่อสามีน้ันไม่เชื่อถือถ้อยคำาของตน,  ในเวลาสามีไปภายนอก ถือเอาปอ ก้านปอ และฟองข้าวยาคู ไปเรี่ยรายไวใ้นที่น้ันๆ 
(ให้รกรุงรังเลอะเทอะ)  สามีมาแล้ว ก็ถามว่า “น้ีอะไรกัน” ก็บอกวา่ “น่ี เป็นกรรมของคนแก่ผู้บอดเหล่าน้ี,  
แกทั้ง ๒ เที่ยวทำาเรอืนทั่วทุกแห่งให้สกปรก,  ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับแกทั้ง ๒ น่ันได้.
สา กติปาเหเนว เต อุปฏฺฐหิตฺวา ปจฺฉา เตสำ ทสฺสนมฺปิ อนิจฺฉนฺตี “น สกฺกา ตว มาตาปิตูหิ สทฺธึ เอกฏฺฐาเน วสิตุำ -อิติ อุชฺฌายิตฺวา,  
ตสฺมึ อตฺตโน กถำ อคฺคณฺหนฺเต,  ตสฺส พหิคตกาเล มกจิวากขณฺฑานิ จ ยาคุเผณญฺจ คเหตฺวา ตตฺถ ตตฺถ อากิริตฺวา 
เตนาคนฺตฺวา “กิมิทำ -อิติ ปุฏฺฐา “อิเมสำ อนฺธมหลฺลกานำ เอตำ กมฺมำ,  สพฺพำ เคหำ กิลิฏฺฐำ กโรนฺตา วิจรนฺติ,  
น สกฺกา เอเตหิ สทฺธึ เอกฏฺฐาเน วสิตุำ -อิติ อาห.

[เช่ือเมียต้องเสียพ่อแม่]

เมื่อหญิงน้ัน บ่นพรำ่าอยู่อย่างน้ัน,  สตัว์ผู้มีบารมีบำาเพ็ญไว้แล้วแม้เห็นปานน้ัน ก็แตกกับมารดาบิดาได้.
เอวำ ตาย๑ ปุนปฺปุนำ กถยมานาย, เอวรูโปปิ ปูริตปารมี สตฺโต มาตาปิตูหิ สทฺธึ ภิชฺชิ.

เขาพดูวา่ “เอาเถอะ,  ฉันจักรู้กรรมที่ควรทำาแก่ทา่นทั้ง ๒” ดังน้ีแล้ว เชิญมารดาบิดาให้บริโภคแล้ว ก็ชักชวนว่า 
“ข้าแต่พ่อและแม่ พวกญาติในที่ชื่อโน้น หวังการมาของท่านทั้ง ๒ อยู่,  ผมจัก (พา) ไปในที่น้ัน.” ดังน้ีแล้ว 
ให้ท่านทั้ง ๒ ข้ึนสู่ยานน้อยแล้วพาไป 
ในเวลาถึงกลางดง ลวงวา่ “คุณพ่อครับ ขอพ่อจงถือเชือกไว้,  โคทั้ง ๒ จกัไปด้วยสัญญาแห่งปฏัก,  ในที่น้ีมพีวกโจรซุ่มอยู่, 
ผมจะลงไป” ดังน้ีแล้ว มอบเชอืกไวใ้นมือของบิดา ลงไปแล้ว ได้เปลี่ยนเสียงทำาให้เป็นเสียงพวกโจรซุ่มอยู่.
โส “โหตุ,  ชานิสฺสามิ เตสำ กตฺตพฺพำ -อิติ เต โภเชตฺวา “อมฺมตาต๒ อสุกฏฺฐาเน นาม ตุมฺหากำ ญาตกา อาคมนำ ปจฺจาสึสนฺติ,  
มยำ ตตฺถ คมิสฺสาม -อิติ เต ยานกำ อาโรเปตฺวา อาทาย คจฺฉนฺโต 
อฏวีมชฺฌำ ปตฺตกาเล “ตาต รสฺมิโย คณฺหาถ,  โคณา ปโตทสญฺญาย คมิสฺสนฺติ,  อิมสฺมึ ฐาเน โจรา วสนฺติ,  อหำ โอตรามิ -อิติ 
ปิตุ หตฺเถ รสฺมิโย ทตฺวา โอตริตฺวา คจฺฉนฺโต สทฺทำ ปริวตฺเตตฺวา โจรานำ อุฏฺฐิตสทฺทมกาสิ.

[มารดาบิดาสิเนหาในบุตรยิ่งกว่าตน]

มารดาบิดาได้ยินเสียงน้ัน ด้วยสำาคัญวา่ “พวกโจรซุ่มอยู่” จึงกล่าวว่า 
“ลูกเอ๋ย แม่และพ่อแก่แล้ว,  เจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจา้ (ให้พ้นภัย) เถิด.”
มาตาปิตโร ตำ สทฺทำ สุตฺวา “โจรา อุฏฺฐิตา -อิติ สญฺญาย “ตาต มยำ มหลฺลกา,  ตฺวำ อตฺตานเมว รกฺขาหิ -อิติ อาหำสุ.

เขาทำาเสียงดุจโจร ทุบตีมารดาบิดา แม้ผู้ร้องอยู่อยา่งน้ันให้ตายแล้ว ท้ิงไว้ในดง แล้วกลับไป.
โส มาตาปิตโร ตถา วิรวนฺเตปิ โจรสทฺทำ กโรนฺโต โกฏฺเฏตฺวา มาเรตฺวา อฏวิยำ ขิปิตฺวา ปจฺจาคมิ.

๑ ตสฺสา -อิติ ยุตฺตตรำ.
๒ อมฺมตาตา อิติ ยุตฺตตรำ.  ญ.  ว.
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[ผลของกรรมช่ัวตามสนอง]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ีของพระมหาโมคคัลลานะน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ ทำากรรมประมาณเท่าน้ีไหม้ในนรกหลายแสนปี,  
ดว้ยวิบากที่ยังเหลือ จึงถูกทุบตีอยา่งน้ันน่ันแล ละเอียดหมด ถึงมรณะ สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ, 
โมคคัลลานะได้มรณะอยา่งน้ี กพ็อสมแก่กรรมของตนเองแท้,  
พวกเดียรถีย์ ๕๐๐ กับโจร ๕๐๐ ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้าย ก็ได้มรณะที่เหมาะ (แก่กรรมของเขา) เหมือน
กัน,  ดว้ยว่า บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการเป็นแท้” ดังน้ี
แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา อิมำ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา  “ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน เอตฺตกำ กมฺมำ กตฺวา อเนกานิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา 
วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต เอวเมว โกฏฺเฏตฺวา สญฺจุณฺณิโต มรณำ ปตฺโต,  เอวำ โมคฺคลฺลาเนน อตฺตโน กมฺมานุรูปเมว มรณำ ลทฺธำ,   
ปญฺจหิ โจรสเตหิ สทฺธึ ปญฺจ ติตฺถิยสตานิ มม ปุตฺตสฺส อปฺปทุฏฺฐสฺส ปทุสฺสิตฺวา อนุรูปเมว มรณำ ลภึสุ,  
อปฺปทุฏฺฐสฺส หิ ปทุสฺสนฺโต ทสหิ การเณหิ อนยพฺยสนำ ปาปุณาติเยว -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“ผู้ใด ประทุษรา้ยในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญา ดว้ยอาชญา
ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึงพลันทีเดียว คือ 
ถึงเวทนากล้า ๑  ความเสื่อมทรพัย์ ๑  ความสลายแห่งสรรีะ ๑ 
อาพาธหนัก ๑  ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑  ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ 
การถูกกล่าวตู่อยา่งรา้ยแรง ๑  ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ๑ 
ความเสียหายแห่งโภคะ ๑  อีกอยา่งหน่ึง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขา, 
ผู้น้ัน มีปัญญาทราม เพราะกายแตก ยอ่มเข้าถึงนรก.”

“โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ อปฺปทุฏฺเฐสุ ทุสฺสติ,
ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ:
เวทนำ ผรุสำ ชานึ สรีรสฺส ว เภทนำ
ครุกำ วาปิ อาพาธำ จิตฺตกฺเขปํ ว ปาปุเณ,
ราชโต วา อุปสคฺคำ อพฺภกฺขานำ ว ทารุณำ
ปริกฺขยำ ว ญาตีนำ โภคานำ ว ปภงฺคุณำ,
อถวาสฺส อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ นิรยำ โส อุปปชฺชติ -อิติ:

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อทณฺเฑสุ ความว่า ในพระขีณาสพทั้งหลาย ผู้เว้นจากอาชญามีอาชญาทางกายเป็นอาทิ.
ตตฺถ อทณฺเฑสุ -อิติ: กายทณฺฑาทิวิรหิเตสุ ขีณาสเวสุ.

บทว่า อปฺปทุฏฺเฐสุ ความวา่ ผู้ไม่มีความผดิในชนเหล่าอื่นหรือในตน.
อปฺปทุฏฺเฐสุ -อิติ: ปเรสุ วา อตฺตนิ วา นิรปราเธสุ.
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บาทพระคาถาว่า ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ ความวา่ ในเหตุแห่งทุกข์ ๑๐ อยา่ง ซ่ึงเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง.
ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ -อิติ: ทสสุ ทุกฺขการเณสุ อญฺญตรำ การณำ.

บทว่า เวทนำ ได้แก่ เวทนากล้า อันต่างด้วยโรคมีโรคในศีรษะเป็นต้น.
เวทนำ -อิติ: สีสโรคาทิเภทำ ผรุสำ เวทนำ.

บทว่า ชานึ ได้แก่ ความเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยาก.
ชานึ -อิติ: กิจฺฉาธิคตสฺส ธนสฺส ชานึ.

บทว่า เภทนำ ได้แก่ ความสลายแห่งสรีระมีการตัดมือเป็นต้น.
เภทนำ -อิติ: หตฺถจฺเฉทาทิกำ สรรเภทนำ.

บทว่า ครกุำ ได้แก่ (หรือ) อาพาธหนักตา่งโดยโรคมีโรคอัมพาต๑ มีจักษุข้างเดียว เปลี้ยง่อย และโรคเรือ้นเป็นต้น.
ครุกำ -อิติ: ปกฺขหตเอกจกฺขุปีฐสปฺปิกุณิภาวกุฏฺฐโรคาทิเภทำ ครุกาพาธำ วา.

บทว่า จิตตฺกเขปํ ได้แก่ ความเป็นบ้า.
จิตฺตกฺเขปํ -อิติ: อุมฺมาทำ.

บทว่า อุปสคฺคำ ได้แก่ (หรือ) ความขัดข้องแตพ่ระราชา เป็นต้นว่า ถอดยศลดตำาแหน่งเสนาบดีเป็นต้น.
อุปสคฺคำ -อิติ: ยสวิโลปเสนาปติฏฺฐานาทิอจฺฉินฺทนาทิกำ ราชโต อุปสคฺคำ วา.

บทว่า อพฺภกฺขานำ ความว่า การถูกกล่าวตู่อยา่งรา้ยแรงเห็นปานน้ีว่า ‘กรรมมกีารตัดที่ต่อเป็นต้นน้ีกด็ี,  กรรมคือการประพฤติ
ผิดในพระราชาน้ีก็ดี เจ้าทำาแล้ว’ ซ่ึงตนไม่เคยห็น ไม่เคยได้ยิน และไม่เคยคิดเลย.
อพฺภกฺขานำ -อิติ: อทิฏฺฐอสฺสุตอจินฺติตปุพฺพำ “อิทำ สนฺธิจฺเฉทาทิกมฺมำ อิทำ วา ราชปราธกมฺมำ ตยา กตำ -อิติ เอวรูปํ ทารุณำ อพฺภกฺขานำ วา.

บาทพระคาถาว่า ปริกฺขยำ ว ญาตีนำ ได้แก่ ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ผู้สามารถเป็นที่พำานักของตน.
ปริกฺขยำ ว ญาตีนำ -อิติ: อตฺตโน อวสฺสโย ภวิตุำ สมตฺถานำ ญาตีนำ ปริกฺขยำ วา.

บทว่า ปภงฺคุณำ คือ ความเสียหาย ได้แก่ ความผุพังไป. 
ก็ข้าวเปลือกในเรือนของเขา ย่อมถึงความผุ,  ทองคำาถึงความเป็นถ่านเพลิง,  แก้วมุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝา้ย, 
กหาปณะถึงความเป็นชิ้นกระเบ้ือง เป็นต้น.  สตัว์ ๒ เท้า ๔ เท้า ถึงความเป็นสัตว์บอด เป็นอาทิ.
ปภงฺคุณำ -อิติ: ปภงฺคุภาวำ ปูติภาวำ วา. 
ยญฺหิสฺส เคเห ธญฺญำ,  ตำ ปูติภาวำ อาปชฺชติ,  สุวณฺณำ องฺคารภาวำ,  มุตฺตา กปฺปาสฏฺฐิภาวำ,  
กหาปณา กปาลขณฺฑาทิภาวำ,  ทฺวิปทจตุปฺปทา กาณาทิภาวำ -อิติ อตฺโถ.

สองบทว่า อคฺคิ ฑหติ ความวา่ ในปีหน่ึง เมื่อไฟผลาญอยา่งอื่นแม้ไม่มี 
ไฟคืออสนิบาต ย่อมตกลงเผาผลาญ ๒-๓ ครั้ง,  หรือไฟป่าตั้งข้ึนตามธรรมดาของมัน ย่อมไหม้เทียว.
อคฺคิ ฑหติ -อิติ: เอกสำวจฺฉเร ทฺวิตฺติกฺขตฺตุำ, อญฺญสฺมึ ฑาหเก อวิชฺชมาเนปิ, 
อสนิอคฺคิ วา ปติตฺวา ฑหติ,  อตฺตโน ธมฺมตาย อุฏฺฐิโต ปาวโก วา ฑหติเยว.

๑ Paralysis โรคเส้นประสาทพิการทำาให้เนื้อตัวตาย.
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บทว่า นิรยำ เป็นต้น ความวา่ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “ผู้น้ันย่อมเข้าถึงนรก” 
ก็เพื่อแสดงฐานะ อันการกบุคคล แม้ถึงฐานะ ๑๐ อย่างเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงในปัจจุบันน้ีแล้ว 
ก็พึงถึงในสัมปรายภพ โดยอย่างเดียวกัน.
นิรยำ -อิติ: ทิฏฺเฐว ธมฺเม อิเมสำ ทสนฺนำ ฐานานำ อญฺญตรำ ปตฺวาปิ เอกำเสน สมฺปราเย ปตฺตพฺพำ ทสฺเสตุำ “นิรยำ โส อุปปชฺชติ -อิติ วุตฺตำ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุ.
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๘.  เรือ่งภิกษุมีภัณฑะมาก
๘.  พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้มีภัณฑะมาก๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น นคฺคจริยา” เป็นต้น.
“น นคฺคจริยา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต พหุภณฺฑิกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[กุฎุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวช]

ได้ยินวา่ กุฎุมพีชาวเมืองสาวตัถีผู้หน่ึง เมื่ิอภรรยาทำากาละแล้ว จึงบวช.
สาวตฺถีวาสี กิเรโก กุฏุมฺพิโก,  ภริยาย กาลกตาย, ปพฺพชิ.

เขาเมื่อจะบวช ให้สร้างบริเวณ เรือนไฟและห้องเก็บภัณฑะเพื่อตน 
บรรจุห้องเก็บภัณฑะแม้ทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและนำ้ามันเป็นต้นแล้ว จึงบวช.
โส ปพฺพชนฺโต อตฺตโน ปริเวณญฺจ อคฺคิสาลญฺจ ภณฺฑคพฺภญฺจ กาเรตฺวา สพฺพำปิ ภณฺฑคพฺภำ สปฺปิเตลาทีหิ ปูเรตฺวา ปพฺพชิ.

ก็แล ครั้นบวชแล้ว ให้เรียกพวกทาสของตน มาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจ แล้วบริโภค.
ปพฺพชิตฺวา จ ปน อตฺตโน ทาเส ปกฺโกสาเปตฺวา ยถารุจิตำ อาหารำ ปจาเปตฺวา ภุญฺชิ.

ได้เป็นผู้มีภัณฑะมาก และมีบริขารมาก.
พหุภณฺโฑ จ พหุปริกฺขาโร จ อโหสิ. 

ผ้านุ่งผ้าห่ม กลางคืนมีชดุหน่ึง,  กลางวันมีอีกชุดหน่ึง.
รตฺตึ อญฺญำ นิวาสนปารุปนำ โหติ,  ทิวา อญฺญำ.  

อยู่ในวิหารหลังสุดทา้ย.
วิหารปจฺจนฺเต วสติ.

๑ ส่ังสมส่ิงของ.
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[ถูกพวกภิกษตุ่อว่าแล้วนำาตัวไปเฝ้าพระศาสดา]

วันหน่ึง เมื่อภิกษุน้ัน ตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่, 
ภิกษุทั้งหลาย เดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ๑ เห็นแล้ว จึงถามว่า “ผู้มีอายุ จีวรและผ้าปูที่นอนเหล่าน้ีของใคร?” 
เมื่อเขาตอบว่า “ของผมครับ” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตจีวร (เพียง) ๓ ผืน, 
ก็ทา่นบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถน้อย๒ อย่างน้ี  (ทำาไม) จึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ได้นำาภกิษุน้ันไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปน้ี เป็นผู้มีภัณฑะมากเหลือเกิน.”
ตสฺเสกทิวสำ จีวรปจฺจตฺถรณานิ สุกฺขาเปนฺตสฺส, เสนาสนจาริกำ อาหิณฺฑนฺตา ภิกฺขู ปสฺสิตฺวา “กสฺสิมานิ อาวุโส -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“มยฺหำ -อิติ วุตฺเต “อาวุโส ภควตา ตีณิ จีวรานิ อนุญฺญาตานิ,  ตฺวำ จ เอวำ อปฺปิจฺฉสฺส พุทฺธสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา เอวำ พหุปริกฺขาโร ชาโต -
อิติ ตำ สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา “ภนฺเต อยำ ภิกฺขุ อติพหุภณฺโฑ -อิติ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ได้ยินว่า เป็นอย่างน้ัน จริงหรือ? ภิกษุ” เมื่อภิกษุน้ันกราบทูลวา่ “จริง พระเจ้าข้า” 
จึงตรัสว่า “ภิกษุ ก็เหตุไร เธอ เม่ือเราแสดงธรรมเพ่ือความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแล้ว จึงกลับเป็นผู้มีภัณฑะมากอย่างน้ีเล่า?”
สตฺถา “สจฺจำ กิร [ตฺวำ] ภิกฺขุ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “สจฺจำ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต,  
“กสฺมา ปน ตฺวำ ภิกฺขุ,  มยา อปฺปิจฺฉตาย ธมฺเม เทสิเต,  เอวำ พหุภณฺโฑ ชาโต -อิติ อาห.

ภิกษุน้ัน โกรธแล้ว ดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ันแล คิดว่า “บัดน้ี เราจกัเที่ยวไป โดยทำานองน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ทิ้ง (เปลื้อง) ผ้าห่ม มีจวีรตัวเดียว๓ ได้ยืนอยู่ในทา่มกลางบริษัท.
โส ตาวตฺตเกเนว กุปิโต “อิมินาทานิ นีหาเรน จริสฺสามิ -อิติ ปารุปนำ ฉฑฺเฑตฺวา ปริสมชฺเฌ เอกจีวโร อฏฺฐาสิ.

[พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตัปปะ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงอุปถัมภ์ภิกษุรูปน้ัน จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาหิริและโอตตัปปะ แม้ในกาลเป็นรากษสนำ้า๔ก็แสวงหาหิริโอตตัปปะอยู่ (ถึง) ๑๒ ปี มิใช่หรือ? (
แต่) บัดน้ี เธอบวชในพระพทุธศาสนาที่เคารพอย่างน้ี แล้วเปลื้องผ้าห่มละหิริและโอตตัปปะ ยืนอยู่ในทา่มกลางบริษัท ๔ 
เพราะเหตุไร?”
อถ นำ สตฺถา อุปตฺถมฺภยมาโน “นนุ ตฺวำ ภิกฺขุ ปุพฺเพ หิโรตฺตปฺปํ คเวสโก ทกรกฺขสกาเลปิ หิโรตฺตปฺปํ คเวสมาโน ทฺวาทส วสฺสานิ วิหาสิ, 
กสฺมา อิทานิ เอวำ ครุเก พุทฺธสาสเน ปพฺพชิตฺวา จตุปฺปริสมชฺเฌ ปารุปนำ ฉฑฺเฑตฺวา หิโรตฺตปฺปํ ปหาย ฐิโต -อิติ.

ภิกษุน้ัน ฟังพระดำารัสของพระศาสดาแล้ว กลับตั้งหิริและโอตตัปปะข้ึนได้ ห่มจีวรน้ัน 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรข้างหน่ึง.
โส สตฺถุ วจนำ สุตฺวา หิโรตฺตปฺปํ ปจฺจุปฏฺฐาเปตฺวา ตำ จีวรำ ปารุปิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

๑ เสนาสนจาริกำ อาหิณฺฑนฺตา.
๒ มงฺคลตฺถทีปนี ทุตยิภาค หน้า ๒๗๑ แก้ศพัท์นี้ว่า ไม่มีความปรารถนา.
๓ คือ เหลือสบงตัวเดียว เพราะ ติจีวรำ ย่อมหมายผ้า ๓ ผืน.
๔ รกฺขส รากษส [รากสด] ยักษ์ร้าย, ผีเส้ือนำ้า, ช่ือพวกอสูรช้ันตำ่า มีนิสัยดุร้าย ในคัมภีร์โลกทีปกสารว่า เป็นบริวารของพญายม,  ในคัมภีร์โลก

บัญญตัิว่า เป็นบริวารของพระวรุณ
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ภิกษุทั้งหลาย ทูลขอพระผู้มพีระภาค เพื่อให้ทรงประกาศเน้ือความน้ัน.
ภิกฺขู ตสฺส อตฺถสฺส อาวิภาวนตฺถำ ภควนฺตำ ยาจึสุ.

ทีน้ัน พระผู้มีพระภาค ทรงนำาอดตีนิทานมาตรัสว่า
อถ ภควา อตีตำ อาหริตฺวา กเถสิ:

[บุรพกรรมของภิกษุน้ัน]

“ได้ยินวา่ ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี.
“อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ อคฺคมเหสิยา กุจฺฉิมฺหิ โพธิสตฺโต ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

ในวันขนานพระนามของพระโพธิสตัว์น้ัน มหาชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระองคว์่า “มหิสสาสกุมาร๑”
ตสฺส นามคหณทิวเส๒ “มหิสฺสาสกุมาโร -อิติสฺส๓ นามำ กรึสุ.

พระกนิฏฐภาดา (น้องชาย) ของพระองค์ ได้มพีระนามว่าจันทกุมาร.
ตสฺส กนิฏฺฐภาตา จนฺทกุมาโร นาม อโหสิ.

เมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้ง ๒ น้ัน สิ้นพระชนม์แล้ว, พระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำาแหน่งพระอัครมเหสี.
เตสำ มาตริ กาลกตาย, ราชา อญฺญำ อคฺคมเหสิฏฺฐาเน ฐเปสิ.

นางแม้น้ัน ประสูตพิระราชโอรส (พระองค์หน่ึง).
สาปิ ปุตฺตำ วิชายิ.

ชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระโอรสน้ันวา่ “สรุิยกุมาร.”
“สุริยกุมาโร -อิติสฺส นามำ กรึสุ.

พระราชาทรงเห็นสุริยกุมารน้ันแล้ว ก็ทรงพอพระหทัย ตรัส (พระราชทานพร) วา่ “เราให้พรแก่บุตรของเธอ.”
ตำ ทิสฺวา ราชา ตุฏฺโฐ “ปุตฺตสฺส เต วรำ ทมฺมิ -อิติ อาห.

ฝ่ายพระเทวีน้ันแล กราบทูลวา่ “หม่อมฉันจักรับเอา ในเวลาที่ต้องการ” ดังน้ีแล้ว 
ในกาลที่พระราชโอรสเจริญวัยแล้ว จึงทูลพระราชาว่า “ขอเดชะสมมติเทพ พระองค์ได้พระราชทานพรไว้แล้ว ในเวลาที่บุตร
ของหม่อมฉันประสูติ,  ขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิด.”
สาปิ โข เทวี “อิจฺฉิตกาเล คณฺหิสฺสามิ -อิติ วตฺวา ปุตฺตสฺส วยปฺปตฺตกาเล ราชานำ อาห 
“เทว มยฺหำ ปุตฺตสฺส ชาตกาเล วโร ทินฺโน,  ปุตฺตสฺส เม รชฺชำ เทหิ -อิติ.

๑ แปลว่า กุมารผู้ซัดไปซึ่งลูกศรใหญ่ ฉบบัยุโรปและสิงหฬว่า มหิงสกกุมาโร.
๒ สี. ยุ. นามกรณทิวเส.
๓ สี. ยุ. มหึสกกุมาโร.
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[พระโพธิสัตว์ต้องเดินไพร]

พระราชาแม้ทรงห้ามว่า “บุตรทั้ง ๒ ของเรากำาลังรุ่งเรืองดุจกองไฟ เที่ยวไป,  เราไม่อาจให้สมบัติแก่สุริยกุมารน้ันได้” 
(แต่) ทรงเห็นนางยังขืนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ จึงทรงดำารวิ่า “นางน้ีจะพึงทำาแม้ความฉิบหายแก่บุตรของเรา” ดังน้ีแล้ว 
จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้ง ๒ มา ตรัสวา่ “พ่อทั้งสอง พ่อได้ให้พรไว้ในเวลาสรุิยกุมารประสูติ,  
บัดน้ี มารดาของเขา ทูลขอราชสมบัติ, พ่อไม่อยากจะให้แก่เขาเลย,  มารดาของเขา จะพึงทำาแม้ความฉิบหายแก่เจา้ทั้ง ๒,  
เจ้าจงไป อยูใ่นป่าแล้ว ค่อยกลับมารับราชสมบัติโดยกาลที่พ่อลว่งไป” ดังน้ีแล้ว ก็ส่งไป.
ราชา “มม เทฺว ปุตฺตา อคฺคิกฺขนฺธา วิย ชลนฺตา วิจรนฺติ,  น สกฺกา ตสฺส รชฺชำ ทาตุำ -อิติ ปฏิกฺขิปิตฺวาปิ 
ตำ ปุนปฺปุนำ ยาจมานเมว ทิสฺวา “อยำ เม ปุตฺตานำ อนตฺถมฺปิ กเรยฺย -อิติ  ปุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา 
“ตาตา อหำ สุริยกุมารสฺส ชาตกาเล วรำ อทาสึ,  อิทานิ ตสฺส มาตา รชฺชำ ยาจติ,  อหนฺตสฺส น ทาตุกาโม,  
ตสฺส มาตา ตุมฺหากำ อนตฺถมฺปิ กเรยฺย,  คจฺฉถ ตุมฺเห อรญฺเญ วสิตฺวา มมจฺจเยนาคนฺตฺวา รชฺชำ คณฺเหยฺยาถ -อิติ อุยฺโยเชสิ.

สุริยกุมาร เล่นอยู่ที่พระลานหลวง เห็นพระราชกุมารทั้ง ๒ น้ัน ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราสาท 
ทราบเหตุน้ันแล้ว จึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่าน้ันด้วย.
เต ปิตรำ วนฺทิตฺวา ปาสาทา โอตรนฺเต ราชงฺคเณ กีฬมาโน สุริยกุมาโร ทิสฺวา ตำ การณำ ญตฺวา เตหิ สทฺธึเยว นิกฺขมิ.

[พระราชกุมารท้ัง ๒ ถูกรากษสจับไว้]

ในกาลที่พระราชกุมารเหล่าน้ัน เข้าไปสู่หิมวันตประเทศ พระโพธิสัตว์เสดจ็แยกออกจากทาง น่ังอยู่ที่โคนต้นไมต้้นใดต้นหน่ึง
แล้ว ตรัสกะสรุิยกุมารวา่ “แน่ะพ่อ เจา้จงไปสู่สระน่ัน อาบนำ้าและดื่มนำ้าแล้ว จงเอาใบบัวนำานำ้ามาเพื่อพี่ทั้ง ๒ บ้าง.”
เตสำ หิมวนฺตำ ปวิฏฺฐกาเล โพธิสตฺโต มคฺคา โอกฺกมฺม อญฺญตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิตฺวา สุริยกุมารำ อาห 
“ตาต เอตำ สรำ คนฺตฺวา นหาตฺวา จ ปิวิตฺวา จ อมฺหากำปิ ปทุมินิปตฺเตหิ อุทกำ อาหร -อิติ.

ก็สระน้ัน เป็นสระที่รากษสนำ้า๑ตนหน่ึง ไดจ้ากสำานักแห่งท้าวเวสวัณ.
โส ปน สโร เวสฺสวณสฺส สนฺติกา เอเกน ทกรกฺขเสน๒ ลทฺโธ โหติ.

ก็ท้าวเวสวัณ รับส่ังกะรากษสนำ้าน้ันว่า “เว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่าน้ัน ชนเหล่าอ่ืนลงสู่สระน้ี,  เจ้าย่อมได้เพ่ือเค้ียวกินชนเหล่าน้ัน.”
เวสฺสวโณ จ ตำ อาห “ฐเปตฺวา เทวธมฺมชานนเกเยว อญฺเญ อิมำ สรำ โอตรนฺติ,  เต ขาทิตุำ ลภสิ -อิติ.

ตั้งแต่น้ันมา รากษสนำ้าน้ัน ถามเทวธรรมกะคนผู้ลงแล้วๆ สู่สระน้ัน ย่อมเคี้ยวกินคนผู้ไม่รู้อยู่.
ตโต ปฏฺฐาย โส ตำ สรำ โอติณฺโณติณฺเณ เทวธมฺเม ปุจฺฉิตฺวา อชานนฺเต ขาทติ.

ฝ่ายสรุิยกุมาร มิทันพิจารณาสระน้ัน ลงไป,  และถูกรากษสน้ันถามว่า “ทา่นรู้เทวธรรมหรือ?” 
ก็ตอบวา่ “พระจันทร์และพระอาทิตย์ ชื่อวา่เทวธรรม.”
สุริยกุมาโรปิ ตำ สรำ อวีมำสิตฺวาว โอตริ,  เตน จ “เทวธมฺเม ชานาสิ -อิติ ปุจฺฉิโต “เทวธมฺมา นาม จนฺทิมสุริยา -อิติ อาห.

๑ ปทานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๗๐ ว่า รากษส (ราก-สด) ยักษ์ ผีเส้ือนำ้า เป็นช่ือพวกอสูรอย่างเลว มีนิสัยดุร้าย ชอบเท่ียวตามป่า 
ทำาลายพิธีและกินคน.

๒ ยุ.  อุทกรกฺขเสน.
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ลำาดับน้ัน รากษสกลา่วกะสุริยกุมารน้ันวา่ “ท่านไมรู่้เทวธรรม” แล้วก็ฉุดลงนำ้าไปพักไว้ในภพของตน.
อถ นำ “ตฺวำ เทวธมฺเม น ชานาสิ -อิติ อุทกำ ปเวเสตฺวา อตฺตโน ภวเน ฐเปสิ.

ส่วนพระโพธิสัตว์ เห็นสุริยกุมารช้าอยู่ จึงส่งจันทกุมารไป.
โพธิสตฺโตปิ ตำ จิรายนฺตำ ทิสฺวา จนฺทกุมารำ เปเสสิ.

แม้จันทกุมารน้ัน ถูกรากษสน้ันถามว่า “ท่านรู้เทวธรรมหรือ?” กต็อบว่า “ทิศ ๔ ชื่อวา่ เทวธรรม,” 
โสปิ เตน “เทวธมฺเม ชานาสิ -อิติ ปุจฺฉิโต “เทวธมฺมา นาม จตสฺโส ทิสา -อิติ อาห.

รากษสนำ้าก็ฉุดแม้จันทกุมารน้ันลงนำ้าไปในพกัไว้อยา่งน้ันเหมือนกัน.
ทกรกฺขโส ตมฺปิ อุทกำ ปเวเสตฺวา ตเถว ฐเปสิ.

[พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากษส]

พระโพธิสัตว์ แม้เมื่อจันทกุมารน้ัน ช้าอยู่ จึงคิดว่า “อันตรายจะพึงมี” ดังน้ีแล้ว จึงไปเอง เห็นรอย (เท้า) ลงแห่งกุมารแม้ทั้ง 
๒ แล้ว ก็ทราบว่า “สระน้ีมีรากษสรักษา” จึงสอดพระขรรค์ไว้ ถือธนูได้ยืนแล้ว.
โพธิสตฺโต,  ตสฺมึปิ จิรายนฺเต,  “อนฺตราเยน ภวิตพฺพำ -อิติ สยำ คนฺตฺวา ทฺวินฺนำปิ โอตรณปทำ ทิสฺวา 
“อยำ สโร รกฺขสปริคฺคหิโต -อิติ ญตฺวา ขคฺคำ สนฺนยฺหิตฺวา ธนุำ คเหตฺวา อฏฺฐาสิ.

รากษส เห็นพระโพธิสตัว์ไม่ลง (สู่สระ) จึงแปลงเป็นเพศชายชาวป่า มากลา่วปราศรัยวา่ “ดกู่อนบุรุษผู้เจริญ 
ท่านเดินทางอ่อนเพลีย ทำาไม จึงไม่ลงสู่สระน้ี อาบนำ้า,  ด่ืมนำ้า,  เคี้ยวกินเง่าบัว ประดับดอกไม้แล้ว จึงไปเล่า?”
รกฺขโส ตำ อโนตรนฺตำ ทิสฺวา วนกมฺมิกปุริสเวเสนาคนฺตฺวา อาห 
“โภ ปุริส ตฺวำ มคฺคกิลนฺโต กสฺมา อิมำ สรำ โอตริตฺวา นหาตฺวา จ ปิวิตฺวา จ ภิสมุฬาเล ขาทิตฺวา ปุปฺผานิ ปิลนฺธิตฺวา น คจฺฉสิ -อิติ.

พระโพธิสัตว์ พอเห็นบุรุษน้ัน ก็ทราบได้วา่ “ผู้น้ีเป็นยักษ์” จึงกลา่วว่า “ทา่นจับเอาน้องชายทั้ง ๒ ของข้าพเจา้ไว้หรือ?”
โพธิสตฺโต ตำ ทิสฺวาว “เอโส ยกฺโข -อิติ ญตฺวา “ตยา เม ภาตโร คหิตา -อิติ อาห.

ยักษ์. เออ ข้าพเจ้าจับไว้.
“อาม มยา คหิตา -อิติ.

โพธิสัตว์. จับไว้ทำาไม?
“กึการณา -อิติ.

ยักษ์. ข้าพเจ้า ยอ่มได้ (เพื่อกิน) ผู้ลงสู่สระน้ี.
“อหำ อิมำ สรำ โอติณฺเณ ลภามิ -อิติ.

โพธิสัตว์. กท็่านย่อมไดทุ้กคนเทียวหรือ?
“กึ ปน สพฺเพว ลภสิ -อิติ.

ยักษ์. ยกเว้นผู้รู้เทวธรรม คนที่เหลือ ข้าพเจ้ายอ่มได้.
“เทวธมฺเม ชานนเก ฐเปตฺวา อวเสเส ลภามิ -อิติ.

โพธิสัตว์. กท็่านมีความต้องการด้วยเทวธรรมหรือ?
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“อตฺถิ ปน เต เทวธมฺเมหิ อตฺโถ -อิติ.

ยักษ์. ข้าพเจ้ามีความต้องการ.
“อาม อตฺถิ -อิติ.

โพธิสัตว์. ข้าพเจ้าจกักล่าว (ให้ท่านฟัง).
“อหำ กเถสฺสามิ -อิติ.

ยักษ์. ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงกลา่วเถิด.
“เตนหิ กเถหิ -อิติ.

โพธิสัตว์. ข้าพเจ้ามีตวัสกปรก ไม่อาจกล่าวได้.
“น สกฺกา กิลิฏฺฐคตฺเตน กเถตุำ -อิติ.

ยักษ์ให้พระโพธิสัตว์อาบนำ้า ให้ดื่มนำ้าอันควร ตบแต่งแล้ว เชิญข้ึนสู่บัลลังก์ ในท่ามกลางมณฑปอันแต่งไว้ 
ตวัเองหมอบอยู่แทบบาทมูลของพระโพธิสตัว์น้ัน.
ยกฺโข โพธิสตฺตำ นหาเปตฺวา ปานียำ ปาเยตฺวา อลงฺกริตฺวา อลงฺกตมณฺฑปมชฺเฌ ปลฺลงฺกำ อาโรเปตฺวา สยมสฺส ปาทมูเล นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระโพธิสัตว์บอกกะยักษ์น้ันวา่ “ท่านจงฟังโดยเคารพ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ โพธิสตฺโต “สกฺกจฺจำ สุณาหิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“นักปราชญ์ เรียกคนผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ต้ังม่ันดีแล้วในธรรมขาว
เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ ในโลก วา่ ‘ผู้ทรงเทวธรรม’.”

“หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก ‘เทวธมฺมาติ วุจฺจเร -อิติ.๑

ยักษ์ฟังธรรมเทศนาน้ีแล้ว เลื่อมใส กล่าวกะพระโพธิสัตวว์่า 
“ท่านบัณฑิต ข้าพเจา้เลื่อมใสต่อทา่นแล้ว จะให้น้องชายคนหน่ึง,  จะนำาคนไหนมา?”
ยกฺโข อิมำ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา ปสนฺโน โพธิสตฺตำ อาห “ปณฺฑิต อหนฺเต ปสนฺโน เอกำ ภาตรำ ทมฺมิ,  กตรำ อาเนมิ -อิติ.

โพธิสัตว์. จงนำาน้องชายคนเล็กมา.
“กนิฏฺฐำ อาเนหิ -อิติ.

ยักษ์. ทา่นบัณฑิต ทา่นรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่าน้ัน,  แต่ทา่นไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่าน้ัน.
“ปณฺฑิต ตฺวำ เกวลำ เทวธมฺเม ชานาสิเยว,  น ปน เตสุ วตฺตสิ -อิติ.

โพธิสัตว์. เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อิติ.

๑ ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๓.
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ยักษ์. เพราะทา่นให้นำาน้องชายคนเล็กมา เว้นคนโตเสีย ย่อมไม่ชื่อว่าอปจายกิกรรม๑ต่อผู้เจริญ.
“ยสฺมา เชฏฺฐำ ฐเปตฺวา กนิฏฺฐำ อาหราเปตฺวา๒ เชฏฺฐาปจายิกกมฺมำ น กโรสิ -อิติ.

[พระโพธิสัตว์รู้ท้ังประพฤติเทวธรรม]

พระโพธิสัตวต์รัสว่า “ยักษ์ เรารู้ทั้งเทวธรรม,  ทั้งประพฤติในเทวธรรมน้ัน,  
เพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กน่ัน พวกเราจึงต้องเข้าป่าน้ี,  
เหตวุ่า มารดาของน้องชายน่ัน ทูลขอราชสมบัติกะพระราชบิดาของเราทั้งสอง เพื่อประโยชน์แก่น้องชายน้ัน, 
ก็พระบิดาของเราไมพ่ระราชทานพรน้ัน ทรงอนุญาตการอยู่ป่า เพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสอง,  
กุมารน้ันไม่กลับ มากับพวกเรา,  แม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่า ‘ยกัษ์ตนหน่ึงในป่าเคี้ยวกินน้องชายคนเล็กน้ัน’ ดังน้ี 
ใครๆ กจ็ักไม่เชื่อ,  เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจา้ผู้กลัวต่อภัยคือการครหา จึงให้นำาน้องชายคนเล็กน้ันผู้เดียวมาให้.
“เทวธมฺเม อหำ ยกฺข ชานามิ,  เตสุ จ วตฺตามิ,  มยำ หิ เอตำ นิสฺสาย อิมำ อรญฺญำ ปวิฏฺฐา,  
เอตสฺส หิ อตฺถาย อมฺหากำ ปิตรำ เอตสฺส มาตา รชฺชำ ยาจิ,  อมฺหากมฺปน ปิตา ตำ วรำ อทตฺวา อมฺหากำ อนุรกฺขณตฺถาย อรญฺญวาสำ อนุชานิ,  
โส กุมาโร อนิวตฺติตฺวา อมฺเหหิ สทฺธึ อาคโต,  ‘ตำ อรญฺเญ เอโก ยกฺโข ขาทตีติ๓ วุตฺเตปิ,  น โกจิ สทฺทหิสฺสติ,  
เตนาหำ ครหภยภีโต ตเมว อาหราเปมิ -อิติ.

ยักษ์เลื่อมใสต่อพระโพธิสตัว์ สรรเสริญว่า “สาธุ ท่านบัณฑิต ท่านผู้เดียวทั้งรู้เทวธรรม ทั้งประพฤติในเทวธรรม” ดังน้ีแล้ว 
จึงได้นำาน้องชายแม้ทั้งสองคนมาให้.
ยกฺโข โพธิสตฺตสฺส ปสีทิตฺวา “สาธุ ปณฺฑิต ตฺวเมว เทวธมฺเม ชานาสิ,  เทวธมฺเมสุ๔ จ วตฺตสิ -อิติ เทฺวปิ ภาตโร อาเนตฺวา อทาสิ.

[พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติ]

ลำาดับน้ัน พระโพธิสัตว์ตรัสพรรณนาโทษในความเป็นยักษ์แล้ว ให้ยักษ์น้ันดำารงอยูใ่นศีล ๕.
อถ นำ โพธิสตฺโต ยกฺขภาเว อาทีนวำ กเถตฺวา ปญฺจสุ สีเลสุ ปติฏฺฐาเปสิ.

พระโพธิสัตว์น้ัน เป็นผู้มีความรักษาอันยกัษ์น้ันจัดทำาด้วยดีแล้ว๕ อยู่ในป่าน้ัน,  ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว้,  
พายักษ์ไปกรุงพาราณสี ครอบครองราชสมบัติแล้ว พระราชทานตำาแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร พระราชทานตำาแหน่งเสนาบดี
แก่สุริยกุมาร โปรดให้สร้างที่อยูใ่นรมณียสถานแก่ยักษ์.  (และ) ได้ทรงทำาโดยประการที่ยักษ์น้ันจะถึงความเป็นผู้เลิศดว้ยลาภ.
โส เตน สุสำวิหิตารกฺโข ตสฺมึ อรญฺเญ วสิตฺวา,  ปิตริ กาลกเต,  ยกฺขำ อาทาย พาราณสึ คนฺตฺวา รชฺชำ คเหตฺวา 
จนฺทกุมารสฺส อุปรชฺชำ ทตฺวา สุริยกุมารสฺส เสนาปติฏฺฐานำ ทตฺวา ยกฺขสฺส รมณีเย ฐาเน อายตนำ กาเรตฺวา,  
ยถา โส ลาภคฺคปฺปตฺโต โหติ,  ตถา อกาสิ.

๑ กรรมคือการทำาความอ่อนน้อม.
๒ สี. ยุ. อานาเปนฺโต.
๓ สี. ยุ. ขาทิ -อิติ.
๔ เตสุ -อิติ ยุตฺตตรำ.
๕ ปลอดภยั.
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[พระศาสดาทรงย่อชาดก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประชุมชาดกวา่ “รากษสนำ้าน้ัน ในกาลน้ัน ได้เป็นภิกษุผู้มีภัณฑะมาก, 
สุริยกุมาร เป็นพระอานนท์,  จันทกุมาร เป็นพระสารีบุตร,  มหิสสาสกุมาร ได้เป็นเราน่ีเอง.”
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา ชาตกำ สโมธาเนสิ 
“ตทา โส ทกรกฺขโส พหุภณฺฑิกภิกฺขุ อโหสิ,  สุริยกุมาโร อานนฺโท, จนฺทกุมาโร สารีปุตฺโต,  มหิสฺสาสกุมาโร อหเมว -อิติ.

พระศาสดา ครั้นตรัสชาดกอย่างน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาเทวธรรม ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ เที่ยวไปอย่างน้ัน.  
บัดน้ี เธอยืนอยู่โดยทำานองน้ี ในทา่มกลางแห่งบริษัท ๔ กล่าวอยู่ต่อหน้าเราวา่ “ฉันมีความปรารถนาน้อย” ดังน้ี 
ชื่อวา่ได้ทำากรรมอันไม่สมควรแล้ว,  เพราะวา่ บุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะ ด้วยเหตุสักว่าห้ามผ้าสาฎกเป็นต้นก็หามิได้” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
เอวำ สตฺถา ชาตกำ กเถตฺวา “เอวำ ตฺวำ ภิกฺขุ ปุพฺเพ เทวธมฺเม คเวสมาโน หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน วิจริตฺวา 
อิทานิ จตุปฺปริสมชฺเฌ อิมินา นีหาเรน ฐตฺวา มม ปุรโต ‘อปฺปิจฺโฉมฺหีติ วทนฺโต อยุตฺตำ อกาสิ,  
น หิ สาฏกปฏิกฺเขปาทิมตฺเตน สมโณ นาม โหติ -อิติ วตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“การประพฤติเป็นคนเปลือย ก็ทำาให้สัตว์บริสุทธ์ิไม่ได้,  การเกล้าชฎาก็ไม่ได้,
การนอนเหนือเปือกตมก็ไม่ได้,  การไมก่ินข้าวก็ดี การนอนบนแผ่นดินกด็ี 
ความเป็นผู้มีกายหมักหมมดว้ยธุลีกด็ี ความเพียรด้วยการน่ังกระหย่งก็ดี 
(แต่ละอย่าง) หาทำาสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้”

“น นคฺคจริยา,  น ชฏา,  น ปงฺกา,
นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา
รโชชลฺลำ อุกฺกุฏิกปฺปธานำ  
โสเธนฺติ มจฺจำ อวิติณฺณกงฺขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นานาสกา ตัดบทเป็น น อนาสกา.  ความว่า การห้ามภตั.
ตตฺถ นานาสกา -อิติ: น อนาสกา,  “ภตฺตปฏิกฺเขโป -อิติ อตฺโถ.

การนอนบนแผ่นดิน ชื่อว่า ตณฺฑิลสายิกา
ตณฺฑิลสายิกา -อิติ: ภูมิสยนำ.

ธุลีที่หมักหมมอยู่ในสรีระ โดยอาการคือดังฉาบทาด้วยเปือกตมชื่อว่า รโชชลฺลำ.
รโชชลฺลำ -อิติ: กทฺทมเลปนากาเรน๑ สรีเร สนฺนิจิตรโช.

ความเพียรที่ปรารภแล้ว ดว้ยความที่เป็นผู้น่ังกระหย่ง ชื่อว่า อุกฺกุฏกิปฺปธานำ.
อุกฺกุฏิกปฺปธานำ -อิติ: อุกฺกุฏิกภาเวน อารทฺธวิริยำ.

๑ สี. ยุ. …ลิมฺปนา.
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พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายคำาน้ีไวว้่า “ก็สัตวใ์ด เข้าใจว่า ‘เราจักบรรลุความบริสุทธิ์ กล่าวคือการออกจากโลก ด้วยการ
ปฏิบัติอยา่งน้ี’ ดังน้ีแล้ว พึงสมาทานประพฤติวตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในวตัรมีการประพฤติเป็นคนเปลือยเป็นต้น เหล่าน้ี. 
สัตว์น้ัน พึงชื่อว่าเจริญความเห็นผิด และพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำาบากโดยส่วนเดียว. 
ดว้ยว่า วตัรเหล่าน้ัน ที่สัตว์สมาทานดีแล้ว ย่อมยังสัตวท์ี่ชื่อวา่ผู้ยังไม่ล่วงความสงสัย เพราะความสงสัยอันมวีัตถุ ๘ อันตนยัง
ไม่ก้าวล่วงแล้ว ให้หมดจดไม่ได้.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “โย หิ มจฺโจ ‘เอวำ อหำ โลกนิสฺสรณสงฺขาตำ สุทฺธึ ปาปุณิสฺสามิ -อิติ อิเมสุ นคฺคจริยาทีสุ ยงฺกิญฺจิ สมาทาย วตฺเตยฺย,  
โส เกวลำ มิจฺฉาทสฺสนญฺเจว วฑฺเฒยฺย กิลมถสฺส จ ภาคี อสฺส,  
น หิ เอตานิ สุสมาทินฺนานิ อฏฺฐวตฺถุกาย กงฺขาย อวิติณฺณภาเวน อวิติณฺณกงฺขำ มจฺจำ โสเธนฺติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุผู้มีภัณฑะมาก จบ.
พหุภณฺฑิกภิกฺขุวตฺถุ.
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๙.  เรื่องสนัตติมหาอมาตย์
๙.  สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสันตติมหาอมาตย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อลงฺกโต เจปิ สมญฺจเรยฺย” เป็นต้น.
“อลงฺกโต เจปิ สมญฺจเรยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สนฺตติมหามตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[สันตติมหาอมาตย์ ได้ครองราชสมบัติ ๗ วัน]

ความพิสดารว่า ในกาลครั้งหน่ึง สันตติมหาอมาตย์น้ัน 
ปราบปรามปัจจันตชนบท ของพระเจ้าปเสนทิโกศล อันกำาเริบ ให้สงบ แลว้กลับมา.
โส หิ เอกสฺมึ กาเล รญฺโญ ปเสนทิโกสลสฺส ปจฺจนฺตำ กุปิตำ วูปสเมตฺวา อาคโต.

ต่อมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ ๗ วัน ได้ประทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหน่ึงแก่เขา.
อถสฺส ราชา ตุฏฺโฐ สตฺต ทิวสานิ รชฺชำ ทตฺวา เอกำ นจฺจคีตกุสลำ อิตฺถึ อทาสิ.

เขาเป็นผู้มึนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗ ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแลว้ ข้ึนสู่คอช้างตวัประเสริฐ ไปสู่ท่าอาบนำ้า 
เห็นพระศาสดากำาลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ระหวา่งประตู อยู่บนคอชา้งประเสริฐน่ันเอง ผงกศีรษะถวายบังคมแล้ว.
โส สตฺต ทิวสานิ สุรามทมตฺโต หุตฺวา สตฺตเม ทิวเส สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิโต หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นหานติตฺถำ คจฺฉนฺโต 
สตฺถารำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺตำ ทฺวารนฺตเร ทิสฺวา หตฺถิกฺขนฺธวรคโตว สีสำ จาเลตฺวา วนฺทิ.๑

พระศาสดาทรงทำาการแย้ม พระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุให้ทรงทำาการแย้มให้ปรากฏ?”
เมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการแย้ม จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอจงดูสันตติมหาอมาตย์,  
ในวันน้ีเอง เขาท้ังประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างเทียว มาสู่สำานักของเรา จักบรรลุพระอรหัตในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบท ๔ 
แล้วน่ังบนอากาศชัว่ ๗ ลำาตาล จักปรินิพพาน.”
สตฺถา สิตำ กตฺวา,  “โก นุ โข ภนฺเต สิตปาตุกรณเหตุ -อิติ อานนฺทตฺเถเรน ปุฏฺโฐ  สิตการณำ อาจิกฺขนฺโต๒ อาห 
“ปสฺส อานนฺท สนฺตติมหามตฺตำ,  อชฺเชว สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว มม สนฺติกำ อาคนฺตฺวา จตุปฺปทิกคาถาวสาเน อรหตฺตำ ปตฺวา 
สตฺตตาลมตฺเต อากาเส นิสีทิตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสติ -อิติ.

มหาชน ได้ฟังพระดำารัสของพระศาสดา ผู้กำาลังตรัสกับพระเถระอยู่.
มหาชโน เถเรน สทฺธึ กเถนฺตสฺส สตฺถุ วจนำ อสฺโสสิ.

๑ ยุ.  วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ.
๒ สี. ยุ. อาวิกโรนฺโต.
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[คน ๒ พวกมีความคิดต่างกัน]

บรรดามหาชนเหล่าน้ัน พวกมิจฉาทิฏฐิ คิดว่า “ท่านทั้งหลาย จงดกูิริยาของพระสมณโคดม,  
พระสมณโคดมน้ัน ย่อมพูดสักแต่ปากเท่าน้ัน,  ได้ยินว่า ในวันน้ี สันตติมหาอมาตย์น่ัน มึนเมาสุราอย่างน้ัน แต่งตัวอยู่ตามปกติ 
ฟังธรรมในสำานักของพระสมณโคดมน้ันแล้ว จักปรินิพพาน,  ในวันน้ี พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมน้ันด้วยมุสาวาท.”
ตตฺถ มิจฺฉาทิฏฺฐิกา จินฺตยึสุ “ปสฺสถ สมณสฺส โคตมสฺส กิริยำ,  มุขมตฺตเมว ภาสติ,  
อชฺช กิเรส เอวำ สุรามทมตฺโต ยถาอลงฺกโตว ตสฺส สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา ปรินิพฺพายิสฺสติ,  อชฺช นำ มุสาวาเทน นิคฺคณฺหิสฺสาม -อิติ.

พวกสัมมาทิฏฐิ คิดกันว่า “น่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพมาก,  
ในวันน้ี เราทั้งหลาย จักไดดู้การเยื้องกรายของพระพุทธเจา้ และการเยื้องกรายของสันตติมหาอมาตย์.”
สมฺมาทิฏฺฐิกา จินฺตยึสุ “อโห พุทฺธานำ มหานุภาโว,  อชฺช พุทฺธลีฬฺหญฺเจว สนฺตติมหามตฺตลีฬฺหญฺจ ทฏฺฐุำ ลภิสฺสาม -อิติ.

ส่วนสันตติมหาอมาตย์ เล่นนำ้าตลอดวันที่ทา่อาบนำ้าแล้ว ไปสู่อุทยาน น่ังที่พื้นโรงดื่ม.
สนฺตติมหามตฺโตปิ นหานติตฺเถ ทิวสภาคำ อุทกกีฬำ กีฬิตฺวา อุยฺยานำ คนฺตฺวา อาปานภูมิยำ นิสีทิ.

[หญิงนักฟ้อนเป็นลมตาย]

ฝ่ายหญิงน้ัน ลงไปในท่ามกลางที่เต้นรำา เริ่มจะแสดงการฟ้อนและการขับ,  
เมื่อนางแสดงการฟ้อนการขับอยู่ในวันน้ัน ลมมีพิษเพียงดังศาสตราเกิดข้ึนแล้วในภายในท้อง ได้ตดัเน้ือหทัยแล้ว 
เพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึง ๗ วัน เพื่อแสดงความอ้อนแอ้นแห่งสรรีะ.
สาปิ อิตฺถี รงฺคมชฺเฌ โอตริตฺวา นจฺจคีตำ ทสฺเสตุำ อารภิ,  ตสฺสา สรีรลีฬฺหาย ทสฺสนตฺถำ สตฺตาหำ อปฺปาหารตาย 
ตำทิวสำ นจฺจคีตำ ทสฺสยมานาย อนฺโตกุจฺฉิยำ สตฺถกวาตา สมุฏฺฐาย หทยมำสำ กนฺติตฺวา๑ อคมำสุ.

ในทันทีทันใดน้ันเอง นางมีปากอ้าและตาเหลือก ได้ทำากาละแล้ว.
สา ตำขณญฺเญว มุเขน เจว อกฺขีหิ จ วิวเฏหิ กาลมกาสิ.

[โศกเพราะภรรยาตาย]

สันตติมหาอมาตย์ กล่าววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงตรวจดูนางน้ัน” 
ในขณะสักว่าคำาอันชนทั้งหลายกลา่วว่า “หญิงน้ัน ดับแล้ว นาย” ดังน้ี ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำาแล้ว.
สนฺตติมหามตฺโต “อุปธาเรถ นนฺติ วตฺวา,  “นิรุทฺธา สามีติ วุตฺตมตฺเตเยว พลวโสเกน อภิภูโต.

ในขณะน้ันเอง สุราที่เธอดื่มตลอด ๗ วัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้ว ประหน่ึงหยาดนำ้าบนกระเบ้ืองที่ร้อน ฉะน้ัน.
ตำขณญฺเญวสฺส สตฺตาหำ ปีตสุรา ตตฺตกปาเล๒ อุทกพินฺทุ วิย ปริกฺขยำ อคมาสิ.

๑ ม.  คเหตฺวา.
๒ สี.  ตตฺตกาเล.
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เธอคิดว่า “คนอื่น เว้นพระตถาคตเสีย จกัไม่อาจเพือ่จะยังความโศกของเราน้ีให้ดับได้” 
มีพลกายแวดล้อมแล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความโศกเห็นปานน้ีเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์, ข้าพระองค์มาแล้ว ก็ดว้ยหมายวา่ 
‘พระองค์ จักอาจเพื่อจะดับความโศกของข้าพระองค์น้ันได้,’ ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด.”
โส “น เม อิมำ โสกำ อญฺโญ นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสติ อญฺญตฺร ตถาคเตน -อิติ พลกายปริวุโต สายณฺหสมเย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา
เอวมาห “ภนฺเต เอวรูโป เม โสโก อุปฺปนฺโน,  ‘ตำ เม ตุมฺเห นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสถาติ อาคโตมฺหิ,  ปฏิสรณำ เม โหถาติ.

[พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “ท่านมาสู่สำานักของผู้สามารถ เพื่อดับความโศกได้แน่นอน,  
อันที่จริง นำ้าตาที่ไหลออก ของท่านผู้ร้องไห้ ในเวลาที่หญิงน้ีตาย ดว้ยเหตุน้ีน่ันแล มากกวา่นำ้าของมหาสมุทรทั้ง ๔” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “โสกำ นิพฺพาเปตุำ สมตฺถสฺเสว สนฺติกำ อาคโตสิ,  
อิมิสฺสา หิ อิตฺถิยา อิมินาว การเณน มตกาเล ตว โรทนฺตสฺส ปคฺฆริตอสฺสูนิ จตุนฺนำ มหาสมุทฺทานำ อุทกโต อติเรกตรานิ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยูใ่นกาลก่อน เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลน้ัน 
ให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวล จงอยา่มีแก่เธอในภายหลัง, 
ถ้าเธอจักไม่ยดึถือขันธ์ ในท่ามกลาง จกัเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป.”

“ยำ ปุพฺเพ,  ตำ วิโสเสหิ, ปจฺฉา เต มาหุ กิญฺจนำ,
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ, อุปสนฺโต จริสฺสสิ -อิติ.

ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอมาตย์ บรรลุพระอรหัตแล้ว พิจารณาดูอายุสังขารของตน 
ทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังขารน้ันแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคจ์งทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิด.”
คาถาปริโยสาเน สนฺตติมหามตฺโต อรหตฺตำ ปตฺวา อตฺตโน อายุสงฺขารำ โอโลเกนฺโต ตสฺส อปฺปวตฺตนภาวำ ญตฺวา 
สตฺถารำ อาห “ภนฺเต ปรินิพฺพานำ เม อนุชานาถาติ.

พระศาสดา แม้ทรงทราบกรรมที่เธอทำาแล้ว ก็ทรงกำาหนดว่า 
“พวกมิจฉาทิฏฐิ ประชุมกัน เพือ่ข่มข่ี (เรา) ดว้ยมุสาวาท จักไม่ได้โอกาส.  
พวกสัมมาทิฏฐิ ประชุมกัน ด้วยหมายว่า ‘พวกเราจักดูการเย้ืองกรายของพระพุทธเจ้า และการเย้ืองกรายของสันตติมหาอมาตย์
ฟังกรรมที่สันตติมหาอมาตย์น้ีทำาแล้ว จกัทำาความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ถ้ากระน้ัน เธอจงบอกกรรมท่ีเธอทำาแล้วแก่เรา,  ก็เม่ือจะบอก จงอย่ายืนบนภาคพ้ืนบอก จงยืนบนอากาศช่ัว ๗ ลำาตาลแล้วจึงบอก”
สตฺถา เตน กตกมฺมำ ชานนฺโตปิ  “มุสาวาเทน นิคฺคณฺหนตฺถำ สนฺนิปติตา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา โอกาสำ น ลภิสฺสนฺติ,  
‘พุทฺธลีฬฺหญฺเจว สนฺตติมหามตฺตลีฬฺหญฺจ ปสฺสิสฺสามาติ สนฺติปติตา สมฺมาทิฏฺฐิกา อิมินา กตกมฺมำ สุตฺวา ปุญฺเญสุ อาทรำ กริสฺสนฺตีติ 
สลฺลกฺเขตฺวา “เตนหิ ตยา กตกมฺมำ มยฺหำ กเถหิ,  กเถนฺโต จ ภูมิยำ ฐิโต อกเถตฺวา สตฺตตาลมตฺเต อากาเส ฐิโต กเถหีติ อาห.
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[แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในอากาศ]

สันตติมหาอมาตย์น้ัน ทูลรับว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว จึงถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ข้ึนไปสู่อากาศชั่วลำาตาลหน่ึง 
ลงมาถวายบังคมพระศาสดาอกี ข้ึนไปน่ังโดยบัลลังก์บนอากาศ ๗ ชั่วลำาตาลตามลำาดับแล้ว ทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคท์รงสดับบุรพกรรมของข้าพระองค์” (ดังต่อไปน้ี) : -
โส “สาธุ ภนฺเตติ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกตาลปฺปมาณำ อุคฺคมฺม  โอโรหิตฺวา ปุน สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
อุคฺคจฺฉนฺโต ปฏิปาฏิยา สตฺตตาลปฺปมาเณ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา “สุณาถ เม ภนฺเต ปุพฺพกมฺมำ -อิติ อาห:

[บุรพกรรมของสันตติมหาอมาตย์]

| ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปน้ี คร้ังพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ข้าพระองค์บังเกิดในตระกูลๆ หน่ึง ในพันธุมดีนคร คิดแล้วว่า 
“อะไรหนอแล เป็นกรรมที่ไม่ทำาการตดัรอนหรือบีบคั้น ซ่ึงชนเหล่าอื่น?” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อใคร่ครวญอยู่ จึงเห็นกรรมคือการป่าวร้องในบุญทั้งหลาย 
จำาเดิมแตก่าลน้ัน ทำากรรมน้ันอยู่ ชกัชวนมหาชนเที่ยวป่าวร้องอยูว่่า 
“พวกท่าน จงทำาบุญทั้งหลาย,  จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถทั้งหลาย,  จงถวายทาน,  จงฟังธรรม, 
ชื่อวา่รตันะอย่างอื่นเช่นกับพทุธรัตนะเป็นต้นไม่มี,  พวกท่าน จงทำาสักการะรตันะทั้ง ๓ เถิด.”
| อิโต เอกนวุเต กปฺเป วิปสฺสิพุทฺธกาเล พนฺธุมตีนคเร เอกสฺมึ กุเล นิพฺพตฺติตฺวา จินฺเตสึ 
“กินฺนุ โข ปเรสำ เฉทนำ วา ปีฬนำ วา อกรณกมฺมนฺติ อุปธาเรนฺโต ปุญฺเญสุ โฆสนกมฺมำ ทิสฺวา 
ตโต ปฏฺฐาย ตำ กมฺมำ กโรนฺโต มหาชนำ สมาทเปตฺวา 
“ปุญฺญานิ กโรถ,  อุโปสถทิวเสสุ อุโปสถำ สมาทิยถ,  ทานำ เทถ,  ธมฺมำ สุณาถ,  พุทฺธรตนาทีหิ สทิสำ อญฺญำ นาม นตฺถิ, 
ติณฺณำ รตนานำ สกฺการำ กโรถาติ อุคฺโฆเสนฺโต วิจรามิ;

[ผลของการชักชวนมหาชนบำาเพ็ญการกุศล]

พระราชาผู้ใหญ่ พระนามว่า พันธุมะ เป็นพระพุทธบิดา ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์น้ัน รับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้า 
แล้วตรัสถามว่า “พ่อ เจ้าเที่ยวทำาอะไร?” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้ง ๓ ชกัชวนมหาชนในการทำาบุญทั้งหลาย.” 
จึงตรัสถามวา่ “เจ้าน่ังบนอะไรเที่ยวไป?” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เดินไป” 
จึงตรัสวา่ “พอ่ เจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างน้ัน,  จงประดับพวงดอกไม้น้ีแล้ว น่ังบนหลังม้าเที่ยวไปเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ก็พระราชทานพวงดอกไม้เช่นกับพวกแกว้มุกดา ทั้งได้พระราชทานมา้ที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์.
ตสฺส มยฺหำ สทฺทำ สุตฺวา พุทฺธปิตา พนฺธุโม มหาราชา มำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ตาต กึ กโรนฺโต วิจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“เทว ติณฺณำ รตนานำ คุณำ ปกาเสตฺวา มหาชนำ ปุญฺญกมฺเมสุ สมาทเปนฺโต วิจรามีติ วุตฺเต, 
“กตฺถ นิสินฺโน วิจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ปทสาว เทวาติ วุตฺเต,  “ตาต น ตฺวำ เอวำ วิจริตุำ อรหสิ,  อิมำ ปุปฺผทามำ ปิลนฺธิตฺวา อสฺสปิฏฺเฐ นิสินฺโน วิจราติ 
มยฺหำ มุตฺตาทามสทิสำ ปุปฺผทามำ ทตฺวา ทนฺตำ อสฺสำ อทาสิ:
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ต่อมาพระราชา รับสั่งให้ข้าพระองค์ผูก้ำาลังเที่ยวประกาศอยู่อย่างน้ันน่ันแล ดว้ยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชทานมาเฝ้า 
แล้วตรัสถามอีกวา่ “พ่อ เจ้าเที่ยวทำาอะไร?” เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำากรรมอยา่งน้ันน่ันแล” 
จึงตรัสวา่ “พอ่ แม้ม้าก็ไม่สมควรแก่เจา้,  เจ้าจงน่ังบนรถน้ีเที่ยวไปเถิด” แล้วไดพ้ระราชทานรถที่เทียมด้วยมา้สินธพ ๔.
อถ มำ รญฺญา ทินฺนปริหาเรน ตเถว อุคฺโฆเสตฺวา วิจรนฺตำ ปุนปิ ราชา ปกฺโกสาเปตฺวา “ตาต กึ กโรนฺโต วิจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ตเทว เทวาติ วุตฺเต,  “ตาต อสฺโสปิ เต นานุจฺฉวิโก,  อิธ นิสีทิตฺวา วิจราติ จตุสินฺธวยุตฺตำ รถำ อทาสิ:

แม้ในครั้งที่ ๓ พระราชาทรงสดับเสียงของข้าพระองค์แล้ว รับสั่งให้หา ตรัสถามวา่ “พ่อ เจา้เที่ยวทำาอะไร” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำากรรมน้ันแล” จึงตรัสว่า “แน่ะพ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้า” 
แล้วพระราชทานโภคะเป็นอันมาก และเครื่องประดับใหญ่ ทั้งได้พระราชทานชา้งเชือกหน่ึงแก่ข้าพระองค์.
ตติยวาเรปิ เม ราชา สทฺทำ สุตฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา `ตาต กึ กโรนฺโต วิจรสีติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ตเทว เทวาติ วุตฺเต,  “ตาต รโถปิ เต นานุจฺฉวิโกติ มยฺหำ มหนฺตำ โภคำ มหาปสาธนญฺจ ทตฺวา เอกำ หตฺถึ อทาสิ:

ข้าพระองค์น้ัน ประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง น่ังบนคอช้าง ได้ทำากรรมของผู้ป่าวร้องธรรมสิ้นแปดหมื่นปี
สฺวาหำ สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโต หตฺถิกฺขนฺเธ นิสีทิตฺวา อสีติวสฺสสหสฺสานิ ธมฺมโฆสกกมฺมำ อกาสึ;

กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์น้ัน. กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปาก ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี;
ตสฺส เม เอตฺตกำ กาลำ กายโต จนฺทนคนฺโธ วายติ. มุขโต อุปฺปลคนฺโธ วายติ.

น้ีเป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทำาแล้ว. |
อิทำ มยา กตกมฺมำ -อิติ. |

[การปรินิพพานของมหาสันตตมิหาอมาตย์]

สันตติมหาอมาตย์น้ัน ครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างน้ันแล้ว น่ังบนอากาศเทียว เข้าเตโชธาตุ ปรินิพพานแล้ว.
เอวำ โส อตฺตโน ปุพฺพกมฺมำ กเถตฺวา อากาเส นิสินฺโนว เตโชธาตุำ สมาปชฺชิตฺวา ปรินิพฺพายิ.

เปลวไฟที่เกิดข้ึนในสรีระไหม้เน้ือและโลหิตแล้ว.
สรีเร ชาลา๑ อุฏฺฐหิตฺวา มำสโลหิตำ ฌาเปสิ.

ธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิ เหลืออยู่แล้ว.
สุมนปุปฺผานิ วิย ธาตุโย อวสิสึสุ.

พระศาสดา ทรงคลี่ผา้ขาว.
สตฺถา สุทฺธวตฺถำ ปสาเรสิ.

ธาตุทั้งหลายกต็กลงบนผ้าขาวน้ัน.
ธาตุโย ตตฺถ ปตึสุ.

๑ สี.  อคฺคิชาลา.
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พระศาสดา ทรงบรรจุธาตุเหล่าน้ันแล้ว รับสั่งให้สรา้งสถูปไว้ทีท่างใหญ่ ๔ แพร่ง ดว้ยทรงพระประสงคว์่า 
“มหาชนไหว้แล้ว จักเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ.”
ตา ปกฺขิปิตฺวา จาตุมฺมหาปเถ ถูปํ กาเรสิ “มหาชโน วนฺทิตฺวา ปุญฺญภาคี ภวิสฺสตีติ.

[สันตตมิหาอมาตย์ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์]

พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุ สันตติมหาอมาตย์บรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถาๆ เดียว 
ยังประดับประดาอยู่น่ันแหละ น่ังบนอากาศปรินิพพานแล้ว,  
การเรียกเธอว่า ‘สมณะ’ ควรหรือหนอแล? หรือเรียกเธอวา่ ‘พราหมณ์’ จึงจะควร.”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส สนฺตติมหามตฺโต เอกคาถาวสาเน อรหตฺตำ ปตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺโตว 
อากาเส นิสีทิตฺวา ปรินิพฺพุโต: กินฺนุ โข เอตำ ‘สมโณ -อิติ วตฺตุำ วฏฺฏติ  อุทาหุ ‘พฺราหฺมโณ -อิติ.

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ? 
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “พวกข้าพระองค์ น่ังประชุมด้วยกถาชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย การเรียกบุตรของเราแม้วา่ ‘สมณะ’ ก็ควร,  เรียกวา่ ‘พราหมณ์’ ก็ควรเหมือนกัน” ดังน้ี 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว มม ปุตฺตำ ‘สมโณติปิ วตฺตุำ วฏฺฏติ,  ‘พฺราหฺมโณติปิ วตฺตุำ วฏฺฏติเยวาติ วตฺวา 
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“แม้ถ้าบุคคลประดับแล้ว พึงประพฤติสมำ่าเสมอ เป็นผู้สงบ ฝึกแล้ว 
เที่ยงธรรม มีปกติประพฤติประเสริฐ วางเสียซ่ึงอาชญาในสตัว์ทุกจำาพวก, 
บุคคลน้ัน เป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ เป็นภิกษุ.”

“อลงฺกโต เจปิ สมญฺจเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑำ,
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขุ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อลงกฺโต ได้แก่ ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์.
ตตฺถ อลงฺกโตติ: วตฺถาภรณปฏิมณฺฑิโต.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๑๗  • ๙.  เร่ืองสันตติมหาอมาตย์ • [แก้อรรถ]

บัณฑิตพึงทราบความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“แม้หากวา่บุคคลประดับด้วยเครื่องอลังการมีผา้เป็นต้น พึงประพฤติสมำ่าเสมอดว้ยกายเป็นต้น  
ชื่อวา่เป็นผู้สงบ เพราะความสงบระงับแห่งราคะเป็นต้น,  ชื่อว่าเป็นผู้ฝึก เพราะฝึกอินทรีย์,  
ชื่อวา่เป็นผู้เที่ยง เพราะเที่ยงในมรรคทั้ง ๔,  ชื่อว่าพรหมจารี เพราะประพฤติประเสริฐ,  
ชื่อวา่วางอาชญาในสัตว์ทุกจำาพวก เพราะความเป็นผู้วางเสียซ่ึงอาชญาทางกายเป็นต้นแล้ว,  
ผู้น้ัน คือผู้เห็นปานน้ัน อันบุคคลเรียกว่า ‘พราหมณ์’ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้ว ก็ได้,  
วา่ ‘สมณะ’ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้ว ก็ได้,  วา่ ‘ภกิษุ’ เพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำาลายแล้ว ก็ได้โดยแท้.”
ตสฺสตฺโถ “วตฺถาลงฺการาทีหิ อลงฺกโต เจปิ ปุคฺคโล กายาทีหิ สมญฺจเรยฺย ราคาทิวูปสเมน สนฺโต อินฺทฺริยทมเนน ทนฺโต 
จตุมฺมคฺคนิยาเมน นิยโต  เสฏฺฐจริยาย พฺรหฺมจารี  กายทณฺฑาทีนำ โอโรปิตตาย สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑำ,  
โส เอวรูโป พาหิตปาปตฺตา “พฺราหฺมโณ -อิติปิ สมิตปาปตฺตา “สมโณ -อิติปิ ภินฺนกิเลสตฺตา “ภิกฺขุ -อิติปิ วตฺตพฺโพเยว -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.

เรื่องสันตติมหาอมาตย์ จบ.
สนฺตติมหามตฺตวตฺถุ.
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๑๐.  เรือ่งพระปิโลติกเถระ
๑๐.  ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปิโลติกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “หิรินิเสโธ ปุริโส” เป็นต้น.
“หิรินิเสโธ ปุริโส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปิโลติกตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระอานนท์จัดการให้ปิโลติกะบวช]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระอานนทเถระเห็นทารกคนหน่ึง นุ่งผ้าท่อนผืนเก่า ถือกระเบ้ืองเที่ยวขอทานอยู่ จึงพดูว่า 
“เจ้าบวชเสียจะไม่ดียิ่งกว่าการเที่ยวไปอย่างน้ีเป็นอยู่หรือ?” เมื่อเขาตอบว่า “ใครจักบวชให้ผมเล่า? ครับ” จึงกล่าวรับรองวา่ 
“ฉันจะให้บวช” แล้วพาเขาไปยังวิหาร ให้อาบนำ้าดว้ยมือของตน ให้กรรมฐานแล้ว กใ็ห้บวช.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส อานนฺทตฺเถโร เอกำ ปิโลติกขณฺฑนิวตฺถำ กปาลำ อาทาย ภิกฺขาย จรนฺตำ ทารกำ ทิสฺวา 
“กินฺเต เอวำ วิจริตฺวา ชีวิตโต ปพฺพชฺชา น อุตฺตรา -อิติ วตฺวา,  “ภนฺเต โก มำ ปพฺพาเชสฺสติ -อิติ วุตฺเต,  
“อหำ ปพฺพาเชสฺสามิ -อิติ ตำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา สหตฺถา นหาเปตฺวา กมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา ปพฺพาเชสิ.

ก็พระอานนทเถระน้ัน คลี่ท่อนผ้าผืนเก่าทีท่ารกน้ันนุ่งแล้ว ตรวจดู 
ไม่เห็นส่วนไรๆ พอใช้สอยได้ แม้สักวา่ทำาเป็นผ้าสำาหรับกรองนำ้า จึงเอาพาดไว้ทีก่ิ่งไม้กิ่งหน่ึงกับกระเบ้ือง.
เตน ปน นิวตฺถปิโลติกขณฺฑำ ปสาเรตฺวา โอโลเกนฺโต ปริสฺสาวนกรณมตฺตมฺปิ คยฺหุปคำ กญฺจิ ปเทสำ อทิสฺวา 
กปาเลน สทฺธึ เอกิสฺสา รุกฺขสาขาย ฐเปสิ.

[พระปิโลติกะอยากสกึ]

เขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว บริโภคลาภและสักการะอันเกิดข้ึนเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเที่ยวไปอยู่ 
เป็นผู้มีสรรีะอ้วน กระสันข้ึนแล้ว๑ คดิว่า “ประโยชน์อะไรของเราด้วยการนุ่ง (ห่ม) จวีรอันชนให้ด้วยศรัทธาเที่ยวไป, 
เราจะนุ่งผา้เก่าของตัวน่ีแหละ” ดังน้ีแล้ว ก็ไปสู่ที่น้ันแล้วจับผ้าเก่า ทำาผา้น้ันให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็โอวาทตนด้วยตนเองวา่ 
“เจ้าผู้ไม่มีหิริ หมดยางอาย เจา้ยังปรารถนาเพื่อจะละที่นุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นปานน้ัน (กลับไป) นุ่งผ้าท่อนเก่าน้ี 
มีมือถือกระเบ้ืองเที่ยวขอทาน (อกีหรือ).”
โส ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท พุทฺธานำ อุปฺปนฺนลาภสกฺการำ ปริภุญฺชมาโน มหคฺฆานิ จีวรานิ อจฺฉาเทตฺวา วิจรนฺโต ถูลสรีโร หุตฺวา 
อุกฺกณฺฐิตฺวา “กึ เม ชนสฺส สทฺธาเทยฺยำ นิวาเสตฺวา วิจรเณน,  อตฺตโน ปิโลติกเมว นิวาเสสฺสามิ -อิติ ตำ ฐานำ คนฺตฺวา ปิโลติกำ คเหตฺวา
“อหิริก นิลฺลชฺช เอวรูปานำ วตฺถานำ อจฺฉาทนฏฺฐานำ ปหาย อิมำ ปิโลติกขณฺฑำ นิวาเสตฺวา กปาลหตฺโถ ภิกฺขาย จริตุำ อิจฺฉสิ -อิติ 
ตำ อารมฺมณำ กตฺวา อตฺตนาว อตฺตานำ โอวทิ.

ก็เมื่อท่านโอวาท๒ (ตน) อยู่น่ันแหละ, จติผ่องใสแล้ว.
โอวทนฺตสฺเสว ปนสฺส, จิตฺตำ ปสีทิ.

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๒ อีกนัยหนึ่ง แปลว่า “ก็จิตของท่านผู้โอวาท (ตน) อยู่นั่นแล ผ่องใสแล้ว” ก็ได้.
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ท่านเก็บผ้าเก่าผืนน้ันไว้ที่เดิมน้ันแล้ว กลับไปยังวิหารตามเดิม.
โส ตำ ปิโลติกำ ตตฺเถว ปฏิสาเมตฺวา นิวตฺติตฺวา วิหารเมว คโต.

โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน ทา่นกระสันข้ึนอีก ไปกล่าวอย่างน้ันแหละ แล้วก็กลับ. 
ถึงกระสันข้ึนอีก ก็ไปกล่าวอย่างน้ันเหมือนกัน แล้วก็กลับ ดว้ยประการฉะน้ี.
โส กติปาหจฺจเยน ปุน อุกฺกณฺฐิตฺวา ตเถว วตฺวา นิวตฺติ,  ปุนปิ ตเถว -อิติ.

[พระปิโลติกเถระบรรลุพระอรหัต]

ภิกษุทั้งหลาย เห็นท่านเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่อยา่งน้ัน จึงถามวา่ “ผู้มีอายุ ทา่นจะไปไหน?”
ตำ เอวำ อปราปรำ วิจรนฺตำ ทิสวา ภิกฺขู “กหำ อาวุโส คจฺฉสิ -อิติ ปุจฺฉนฺติ.

ท่านบอกวา่ “ผู้มีอายุ ผมจะไปสำานักอาจารย์” ดังน้ีแล้ว 
ก็ทำาผ้าท่อนเก่าของตนน่ันแหละให้เป็นอารมณ์ โดยทำานองน้ันน่ันเอง ห้ามตนได้,  โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็บรรลุพระอรหัตตผล.
โส “อาจริยสฺส สนฺติกำ คจฺฉามาวุโส -อิติ วตฺวา เอเตเนว นีหาเรน อตฺตโน ปิโลติกขณฺฑเมว อารมฺมณำ กตฺวา 
อตฺตานำ นิเสเธตฺวา กติปาเหเนว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ภิกษุทั้งหลาย กล่าวว่า “ผู้มีอายุ บัดน้ี ท่านไม่ไปสำานักอาจารย์หรือ? ทางน้ีเป็นทางเที่ยวไปของท่านมิใช่หรือ?”
ภิกฺขู อาหำสุ “กึ อาวุโส น อิทานิ อาจริยสฺส สนฺติกำ คจฺฉสิ,  นนุ อยำ ตว วิจรณมคฺโค -อิติ.

[คนหมดเครื่องข้องไม่ต้องไปๆ มาๆ]

ท่านตอบว่า “ผู้มีอายุ เมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่, ผมจึงไป.  แต่บัดน้ี ผมตดัความเกี่ยวข้องได้แล้ว,  
เพราะฉะน้ัน ผมจึงไม่ไปสำานักอาจารย์.”
“อาวุโส อาจริเยน สทฺธึ สำสคฺเค สติ, คโตมฺหิ.  อิทานิ ปน เม ฉินฺโน๑ สำสคฺโค  .    เตนสฺส สนฺติกำ น คจฺฉามิ -อิติ.

พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแดพ่ระตถาคตว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระปิโลติกเถระอวดอ้างพระอรหัตผล.”
ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ “ภนฺเต ปิโลติกตฺเถโร อญฺญำ พฺยากโรติ -อิติ.

พระศาสดา. เธอกลา่วอยา่งไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย.
“กิมาห ภิกฺขเว -อิติ.

พวกภิกษุ. เธอกลา่วคำาชื่อน้ี พระเจา้ข้า.
“อิทนฺนาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า “ถูกละ ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรา เมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่ จึงไปสำานักอาจารย์, 
แต่บัดน้ี ความเกี่ยวข้องเธอได้ตดัแล้ว,  เธอห้ามดว้ยตนเอง บรรลพุระอรหัตแล้ว” ดังน้ีแล้ว ไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
ตำ สุตฺวา สตฺถา “อาม ภิกฺขเว,  มม ปุตฺโต, สำสคฺเค สติ, อาจริยสฺส สนฺติกำ คโต.  อิทานิ ปนสฺส สำสคฺโค ฉินฺโน,  
อตฺตนาว อตฺตานำ นิเสเธตฺวา อรหตฺตำ ปตฺโต -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ สี. ยุ. ปจฺฉินฺโน.
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“บุรุษผู้ห้ามอกุศลวติกดว้ยหิริได้ น้อยคนจะมีในโลก,  
บุคคลใด กำาจดัความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดดีหลบแส้ไม่ให้ถูกตน,  
บุคคลน้ัน หาได้ยาก.  

“หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชติ,
โย นิทฺทำ อปโพเธติ อสฺโส ภทฺโร กสามิว;

ท่านทั้งหลายจงมีความเพียร มคีวามสลดใจ เหมือนม้าดีถูกเขาตดี้วยแส้แล้ว
(มีความบากบ่ัน) ฉะน้ัน.

อสฺโส ยถา ภทฺโร กสานิวิฏฺโฐ
อาตาปิโน สำเวคิโน ภวาถ;

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบดว้ยศรทัธา ศีล วิริยะ สมาธิ และด้วยคุณเครือ่ง
วินิจฉัยธรรม มีวิชชาและจรณะ ถึงพร้อม มีสติมั่นคง จักละทุกข์อันมี
ประมาณไม่น้อยน้ีได้.”

สทฺธาย สีเลน จ วีริเยน จ
สมาธินา ธมฺมวินิจฺฉเยน จ
สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา ปฏิสฺสตา
ปหสฺสถ ทุกฺขมิทำ อนปฺปกำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

คนผู้ชื่อวา่ หิรินิเสธบุคคล ในพระคาถาน้ัน ก็เพราะอรรถว่า ห้ามอกุศลวติกอันเกิดในภายในดว้ยความละอายได้.
ตตฺถ “อนฺโต๑ อุปฺปนฺนำ อกุสลวิตกฺกำ หิริยา นิเสเธติ -อิติ หิรินิเสโธ.

สองบทว่า โกจิ โลกสฺมึ ความว่า บุคคลเห็นปานน้ัน หาได้ยาก จึงชื่อว่า น้อยคนนักจะมีในโลก.
โกจิ โลกสฺมึ -อิติ: เอวรูโป ปุคฺคโล๒ ทุลฺลโภ โกจิเทว โลกสฺมึ วิชฺชติ.

สองบทว่า โย นิทฺทำ ความว่า บุคคลใด ไม่ประมาทแล้ว ทำาสมณธรรมอยู่ คอยขับไล่ความหลับที่เกิดแล้วแก่ตนตื่นอยู่ 
เพราะฉะน้ัน บุคคลน้ัน จึงชื่อว่า กำาจัดความหลับตื่นอยู่.
โย นิทฺทำ -อิติ: โย อปฺปมตฺโต สมณธมฺมำ กโรนฺโต อตฺตโน อุปฺปนฺนำ นิทฺทำ อปหรนฺโต พุชฺฌติ -อิติ อปโพเธติ.

บทว่า กสามวิ เป็นต้น ความว่า 
บุคคลใด กำาจัดความหลับ ต่ืนอยู่ เหมือนม้าดีคอยหลบแส้อันจะตกลงท่ีตน คือไม่ให้ตกลงท่ีตนได้ฉะน้ัน,  บุคคลน้ัน หาได้ยาก.
กสามิว -อิติ: ยถา ภทฺโร อสฺโส อตฺตนิ ปตมานำ กสำ อปหรติ อตฺตนิ ปติตุำ น เทติ,  โย เอวำ นิทฺทำ อปโพเธติ,  โส ทุลฺลโภ -อิติ อตฺโถ.

ในคาถาที่ ๒ มีเน้ือความสังเขปดังต่อไปน้ี : -
ทุติยคาถาย อยำ สงฺเขปตฺโถ 

๑ สี. ยุ. อตฺตโน.
๒ สี. ยุ. “ปุคฺคโล -อิติ นตฺถิ.
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“ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความเพียร มีความสลดใจ เหมือนม้าดีอาศัยความประมาท ถูกเขาฟาดดว้ยแส้แล้ว 
รู้สึกตัวว่า ‘ชื่อแม้ตวัเรา ถูกเขาหวดด้วยแส้แล้ว’ ในกาลต่อมา ย่อมทำาความเพียรฉะน้ัน. 
เธอทั้งหลายเป็นผู้อย่างน้ันแล้ว ประกอบด้วยศรัทธา ๒ อย่าง ที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ด้วยปาริสุทธิศีล ๔ 
ดว้ยความเพียรเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจติ ด้วยสมาธิสัมปยุตดว้ยสมาบัติ ๘ 
และด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรม มอีันรู้เหตุและมิใช่เหตุเป็นลักษณะ,  
ชื่อวา่มีวิชชาและจรณะถึงพร้อม เพราะความถึงพร้อมแห่งวชิชา ๓ หรือวิชชา ๘ และจรณะ ๑๕,  
ชื่อวา่เป็นผู้มีสติมั่นคง เพราะความเป็นผู้มีสตติั้งมั่นแล้ว จกัละทุกข์ในวัฏฏะอันมีประมาณน้อยน้ีได้.”
“ภิกฺขเว ยถา ภทฺโร อสฺโส ปมาทมาคมฺม กสาย นิวิฏฺโฐ ‘อหมฺปิ นาม กสาย ปหโต -อิติ อปรภาเค อาตปฺปํ กโรติ,  
เอวำ ตุมฺเหปิ อาตาปิโน สำเวคิโน ภวถ,  
เอวำภูตา โลกิยโลกุตฺตราย ทุวิธาย สทฺธาย จ จตุปาริสุทฺธิสีเลน จ กายิกเจตสิกวิริเยน จ อฏฺฐสมาปตฺติสมาธินา จ 
การณาการณชานนลกฺขเณน จ ธมฺมวินิจฺฉเยน สมนฺนาคตา หุตฺวา 
ติสฺสนฺนำ วา อฏฺฐนฺนำ วา วิชฺชานำ ปญฺจทสนฺนญฺจ จรณานำ สมฺปตฺติยา สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา อุปฏฺฐิตสฺสติตาย ปฏิสฺสตา หุตฺวา 
อิทำ อนปฺปกำ วฏฺฏทุกฺขำ ปชหิสฺสถ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระปิโลติกเถระ จบ.
ปิโลติกตฺเถรวตฺถุ.
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๑๑.  เรือ่งสุขสามเณร
๑๑. สุขสามเณรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสุขสามเณร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุทกำ หิ นยนฺติ เนตฺติกา” 
เป็นต้น.
“อุทกำ หิ นยำ -อิติ เนตฺติกา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุขสามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[เรื่องคันธเศรษฐี]

ความพิสดารว่า ในอดตีกาล มีบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหน่ึง ชื่อว่า คันธกุมาร.
อตีตสฺมึ หิ พาราณสีเสฏฺฐิโน คนฺธกุมาโร นาม ปุตฺโต อโหสิ.

เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรมแล้ว พระราชารับสั่งให้หาเธอมาเฝ้า ปลอบโยนแล้ว 
ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเศรษฐีแก่เธอน้ันแล ด้วยสักการะเป็นอันมาก.
ราชา,  ตสฺส ปิตริ กาลกเต,  ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา สมสฺสาเสตฺวา มหนฺเตน สกฺกาเรน ตสฺเสว เสฏฺฐิฏฺฐานำ อทาสิ. 

จำาเดิมแตก่าลน้ันมา คันธกุมารน้ัน ก็ได้ปรากฏนามวา่ “คันธเศรษฐี.”
โส ตโต ปฏฺฐาย “คนฺธเสฏฺฐี -อิติ ปญฺญายิ.

ครั้งน้ัน ผูร้ักษาเรอืนคลังของเศรษฐีน้ัน ได้เปิดประตูห้องสำาหรับเก็บทรพัย์ ขนออกมาแล้ว ชี้แจงวา่ 
“นาย ทรพัย์น้ีของบิดาทา่น มีประมาณเท่าน้ี,  ของบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้น มีจำานวนเทา่น้ี.”
อถสฺส ภณฺฑาคาริโก ธนคพฺภทฺวารำ วิวริตฺวา “สามิ อิทนฺเต เอตฺตกำ ปิตุ ธนำ,  เอตฺตกำ ปิตามหาทีนำ -อิติ นีหริตฺวา ทสฺเสสิ.

เศรษฐีน้ันแลดูกองทรัพย์แล้ว พูดว่า “ก็ทำาไม บรรพบุรุษเหล่าน้ัน จึงมิได้ถือเอาทรพัย์น้ีไปด้วย?” 
โส ธนราสึ โอโลเกตฺวา อาห “กิมฺปน เต อิมำ ธนำ คเหตฺวา น คมึสุ -อิติ.

ผู้รักษาเรือนคลังตอบวา่  “นาย ชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มี,  
แท้จริง สัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่กุศลอกศุลที่ตนไดท้ำาไว้เท่าน้ันไป.”
“สามิ ธนำ คเหตฺวา คตา นาม นตฺถิ,  อตฺตนา กตำ กุสลากุสลเมว หิ อาทาย สตฺตา คจฺฉนฺติ -อิติ.

[เศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆ]

เศรษฐีน้ัน คิดว่า 
“บรรพบุรุษเหล่าน้ัน พากันสั่งสมทรัพยไ์ว้แล้วก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่ตนเป็นคนโง่,  ส่วนเราจักถือเอาทรพัย์น่ันไปดว้ย,”
โส จินฺเตสิ “เต พาลตาย ธนำ สณฺฐาเปตฺวา ปหาย คตา,  อหมฺปเนตำ คเหตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ.

ก็คันธเศรษฐีเม่ือคิดอยู่อย่างน้ัน มิได้คิดว่า “เราจักให้ทาน หรือจักทำาการบูชา” คิดแต่ว่า “เราจักบริโภคทรัพย์น้ีให้หมดแล้วจึงไป.”
เอวำ ปน จินฺเตนฺโต ‘ทานำ วา ทสฺสามิ ปูชำ วา กริสฺสามิ -อิติ อจินฺเตตฺวา “อิทำ สพฺพำ ขาทิตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตสิ.
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เศรษฐีน้ัน ได้สละทรัพย์แสนหน่ึง ให้ทำาซุ้มที่อาบนำ้าอันแล้วด้วยแก้วผลกึ,  
จ่ายทรพัย์แสนหน่ึง ให้ทำากระดานสำาหรับอาบนำ้า อันแล้วด้วยแกว้ผลึกเหมือนกัน,  
จ่ายทรพัย์แสนหน่ึงให้ทำาบัลลังก์สำาหรับน่ัง,  จ่ายทรพัย์แสนหน่ึง ให้ทำาถาดสำาหรับใส่โภชนะ, 
จ่ายทรพัย์อีกแสนหน่ึง ให้ทำามณฑปในที่บริโภค,  จา่ยทรัพย์แสนหน่ึง ให้ทำาเตียงรองถาดโภชนะ,  
ให้สรา้งสีหบัญชรไว้ในเรือน ด้วยทรัพย์แสนหน่ึงเหมือนกัน,  ได้จา่ยทรพัย์พันหน่ึง แม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็น,  
แต่ในวันเพ็ญ ได้สั่งจา่ยทรพัย์แสนหน่ึง เพื่อประโยชน์แก่โภชนะ,  
ในวันบริโภคภตัรน้ัน ทา่นเศรษฐีได้สละทรัพย์แสนหน่ึง ตกแต่งพระนคร ใชใ้ห้คนเที่ยวตีกลองประกาศวา่ 
“ได้ยินวา่ มหาชนจงดูทา่ทางแห่งการบริโภคภัตรของคันธเศรษฐี.”
โส สตสหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา ผลิกมยำ นหานโกฏฺฐกำ กาเรสิ,  สตสหสฺสำ ทตฺวา ผลิกมยเมว นหานผลกำ,  สตสหสฺสำ ทตฺวา นิสีทนปลฺลงฺกำ,
สตสหสฺสำ ทตฺวา โภชนปาตึ,  สตสหสฺสเมว ทตฺวา โภชนฏฺฐาเน มณฺฑปํ กาเรสิ๑,  สตสหสฺสำ ทตฺวา โภชนปาติยา อาสิตฺตกุปธานำ กาเรสิ,
สตสหสฺเสเนว เคเห สีหปญฺชรำ สณฺฐาเปสิ,  อตฺตโน ปาตราสตฺถาย สหสฺสำ อทาสิ,  สายมาสตฺถายปิ สหสฺสเมว, 
ปุณฺณมีทิวเส ปน โภชนตฺถาย สตสหสฺสำ ทาเปสิ,  ตำ ภตฺตำ ภุญฺชนทิวเส สตสหสฺสำ วิสฺสชฺเชตฺวา นครำ อลงฺกริตฺวา เภริญฺจาราเปสิ 
“คนฺธเสฏฺฐิสฺส กิร ภตฺตภุญฺชนลีฬฺหำ โอโลเกตุ -อิติ.

มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกัน.
มหาชโน มญฺจาติมญฺจำ พนฺธิตฺวา สนฺนิปติ.

ฝ่ายคันธเศรษฐีน้ัน น่ังบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหน่ึง ในซุ้มอาบนำ้าอันมีคา่แสนหน่ึง 
อาบนำ้าดว้ยหม้อนำ้าหอม ๑๖ หม้อ เปิดสีหบัญชรน้ันแล้ว น่ังบนบัลลังก์น้ัน 
โสปิ สตสหสฺสคฺฆนเก นหานโกฏฺฐเก สตสหสฺสคฺฆนเก ผลเก นิสีทิตฺวา 
โสฬสหิ คนฺโธทกฆเฏหิ นหาตฺวา ตำ สีหปญฺชรำ วิวริตฺวา ตสฺมึ ปลฺลงฺเก นิสีทิ.

กาลน้ัน พวกคนใช้วางถาดน้ันไว้บนเตียงรองน้ันแล้ว คดโภชนะอันมีค่าแสนหน่ึง เพื่อเศรษฐีน้ัน.
อถสฺส ตสฺมึ อาสิตฺตกุปธาเน ตำ ปาตึ ฐเปตฺวา สตสหสฺสคฺฆนกำ โภชนำ วฑฺเฒสุำ.

ท่านเศรษฐีอันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้ว บริโภคโภชนะน้ันอยู่ด้วยสมบัติเห็นปานน้ี.
โส นาฏกิตฺถีปริวุโต เอวรูปาย สมฺปตฺติยา ตำ โภชนำ ภุญฺชติ.

[คนบ้านนอกกระหายในภัตรของเศรษฐี]

โดยสมัยอื่น คนบ้านนอกผู้หน่ึง บรรทุกฟืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมๆ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสำาหรับตน 
ไปถึงพระนครแล้ว ก็พกัอยู่ในเรือนของสหาย.
อปเรน สมเยน เอโก คามิกมนุสฺโส อตฺตโน ปริพฺพยาหรณตฺถำ ทารุอาทีนิ ยานเก ปกฺขิปิตฺวา 
นครำ คนฺตฺวา สหายกสฺส เคเห นิวาสำ คณฺหิ.

ก็กาลน้ันเป็นวันเพ็ญ.
ตทา ปน ปุณฺณมีทิวโส โหติ.

๑ สี. ยุ. การาเปสิ.
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ชนทั้งหลายเที่ยวตกีลองประกาศในพระนคร “มหาชนจงดูท่าทางบริโภคของท่านคันธเศรษฐี.”
“คนฺธเสฏฺฐิโน ภุญฺชนลีฬฺหำ โอโลเกตุ -อิติ นคเร เภริญฺจาราเปสุำ.

ครั้งน้ัน สหายจึงกล่าวกะชาวบ้านนอกน้ันว่า “เพื่อนเอ๋ย ท่าทางบริโภคภัตรของคันธเศรษฐี เพื่อนเคยเห็นหรือ?”
อถ นำ สหายโก อาห “สมฺม๑ คนฺธเสฏฺฐิโน เต ภุญฺชนลีฬฺหา ทิฏฺฐปุพฺพา -อิติ.

ชาวบ้านนอก. ไม่เคยเห็นเลย เพื่อน.
“น ทิฏฺฐปุพฺพา สมฺม -อิติ.

สหายชาวเมือง.  ถ้ากระน้ันมาเถิด เพื่อน เราจักไปด้วยกัน,  กลองน้ีเที่ยวไปทัว่พระนคร เราจักดูสมบัติใหญ่.
“เตนหิ สมฺม เอหิ,  คจฺฉาม,  อยำ นครำ๒ เภรี จรติ,  มหาสมฺปตฺตึ ปสฺสิสฺสาม -อิติ.

สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้ว.
นครวาสี ชนปทำ๓ คเหตฺวา อคมาสิ.

แม้มหาชนก็ไดพ้ากันข้ึนเตียงซ้อนเตียงดูอยู่.
มหาชโนปิ มญฺจาติมญฺจำ๔ อภิรุหิตฺวา ปสฺสติ.

สหายชาวบ้านนอก พอได้สดูกลิ่นภัตร กพ็ูดกับสหายชาวเมืองว่า “ข้าเกิดกระหายในก้อนภัตรในถาดน่ันแล้วละ.”
คามวาสี ภตฺตคนฺธำ ฆายิตฺวาว นครวาสึ อาห “มยฺหำ เอตาย๕ ปาติยา ภตฺตปิณฺเฑ ปิปาสา ชาตา -อิติ.

สหายชาวเมือง. อยา่ปรารภก้อนภัตรน้ันเลย เพื่อน เราไม่อาจจะไดด้อก.
“สมฺม มา เอตำ ปตฺถยิ,  น สกฺกา ลทฺธุำ -อิติ.

ชาวบ้านนอก. เพื่อนเอ๋ย เมื่อไม่ได้ ก็จักไม่เป็นอยู่ (ต่อไปละ).
“สมฺม อลภนฺโต น ชีวิสฺสามิ -อิติ.
โส ตำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺโต ปริสปริยนฺเต ฐตฺวา “นมามิ เต สามิ -อิติ ติกฺขตฺตุำ มหาสทฺทำ นิจฺฉาเรตฺวา,  
“โก เอโส -อิติ วุตฺเต, “อหำ สามิ -อิติ.

สหายชาวเมืองน้ัน เมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกน้ันไว้ได้ ยืนอยู่ท้ายบริษัท เปล่งเสียงดัง ๓ ครั้งว่า “นาย ฉันไหว้ท่าน” 
เมื่อคันธเศรษฐีถามว่า “น่ันใคร?” จึงตอบว่า “ผมครับ นาย.”
เศรษฐี. น่ีเหตุอะไรกัน?
“กึ เอตำ -อิติ.

สหายชาวเมือง. คนบ้านนอกผู้หน่ึงน้ี เกิดกระหายในก้อนภัตรในถาดของท่าน,  ขอท่านกรุณาให้ก้อนภัตรก้อนหน่ึงเถิด.
“อยำ เอโก คามวาสี ตุมฺหากำ ปาติยำ ภตฺตปิณฺเฑ ปิปาสำ อุปฺปาเทสิ,  เอกำ ภตฺตปิณฺฑำ ทาเปถ -อิติ.

๑ สี. ยุ. “สมฺม -อิติ นตฺถิ.
๒ สี. ยุ. นคเร.
๓ สี. ยุ. ชนปทวาสึ.
๔ สี. ยุ. มญฺจาติมญฺเจ.
๕ เอติสฺสำ -อิติ ยุตตฺตรำ.
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เศรษฐี. ไม่อาจจะได้ดอก.
“น สกฺกา ลทฺธุำ -อิติ.

สหายชาวเมือง. คำาของเศรษฐี เพื่อนได้ยินไหม? เพื่อน.
“กึ สมฺม สุตนฺเต -อิติ.

ชาวบ้านนอก. ข้าได้ยินแล้ว เพื่อน เออก็ ข้าเมื่อได้ จักเป็นอยู่,  เมื่อข้าไม่ได้ ความตายจักมี.
“สมฺม สุตมฺเม,  อปิจ ลภนฺโต ชีวิสฺสามิ,  อลภนฺตสฺส เม มรณำ ภวิสฺสติ -อิติ.

สหายชาวเมืองร้องอีกว่า “นาย ได้ยินว่า ชายคนน้ี เมื่อไม่ไดก้็จักตาย,  ขอท่านจงให้ชีวติแก่เขาเถิด.”
โส ปุน วิรวิ “อยำ กิร สามิ อลภนฺโต มริสฺสติ,  ชีวิตมสฺส เทถ -อิติ.

คันธเศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ชื่อวา่ก้อนภัตรน้ี ย่อมคา่ถึงร้อยหน่ึงก็มี สองร้อยก็มี,  
ผู้ใดๆ ยอ่มขอ,  เมื่อให้แก่ผู้น้ันๆ ฉันจักบริโภคอะไรเล่า?

“อมฺโภ ภตฺตปิณฺโฑ นาม สตมฺปิ อคฺฆติ สตทฺวยมฺปิ อคฺฆติ,  โย โย ยาจติ,  ตสฺส ตสฺส ททมาโน กิมหำ ภุญฺชิสฺสามิ -อิติ.

สหายชาวเมือง. นาย ชายคนน้ี เมื่อไม่ได้จักตาย,  ขอท่านจงให้ชีวติแก่เขาเถิด.
“สามิ อยำ อลภนฺโต มริสฺสติ,  ชีวิตมสฺส เทถ -อิติ.

คันธเศรษฐี. เขาไมอ่าจได้เปล่าๆ,  ก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จักไม่เป็นอยู่ไซร้ ชายน้ันจงทำาการรับจ้างในเรือนของฉัน ๓ ปี,  
ฉันจักให้ถาดภตัรแกเ่ขาถาดหน่ึง.

“น สกฺกา มุธา ลทฺธุำ,  ยทิ ปน อลภนฺโต น ชีวิสฺสติ,  ตีณิ สำวจฺฉรานิ มม เคเห ภตึ กโรตุ,  เอกมสฺส ภตฺตปาตึ ทาเปสฺสามิ -อิติ.

[ชาวชนบทยอมทำาการจ้างในบ้านเศรษฐี]

ชาวบ้านนอก ฟังคำาน้ันแล้ว จึงพูดกะสหายว่า “อย่างน้ัน เอาละ เพื่อน” ดังน้ีแล้ว ได้ละบุตรและภรรยา 
เข้าไปสู่เรอืนของเศรษฐีดว้ยหมายใจวา่ “จักทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปี เพื่อประโยชน์แก่ถาดภัตรถาดหน่ึง.”
คามวาสี ตำ สุตฺวา “เอวำ โหตุ สมฺม -อิติ สหายกำ วตฺวา ปุตฺตทารำ ปหาย 
“ภตฺตปาติอตฺถาย ตีณิ สำวจฺฉรานิ ภตึ กริสฺสามิ -อิติ เสฏฺฐิสฺส เคหำ ปาวิสิ.

เขาเมื่อทำาการรับจ้างไดท้ำากิจทุกอย่างโดยเรียบร้อย,  
การงานที่ควรทำาในบ้านในป่า กลางวันกลางคืน ได้ปรากฏว่า เขาทำาเสร็จเรียบรอ้ย.
โส ภตึ กโรนฺโต สพฺพกิจฺจานิ สกฺกจฺจำ อกาสิ,  เคเห วา อรญฺเญ วา ทิวา วา รตฺตึ วา๑ กตฺตพฺพกมฺมานิ กตาเนว ปญฺญายึสุ.

เมื่อมหาชนเรียกเขาวา่ “นายภตัติภตกิะ” คำาน้ันได้ปรากฏไปทั่วพระนคร.
“ภตฺตภติโก -อิติ วุตฺเต,  สกลนคเร ปญฺญายิ.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “สพฺพานิ -อิติ อตฺถิ.
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กาลต่อมา เมื่อวัน (รับจ้าง) ของนายภัตตภติกะครบบริบูรณ์แล้ว,  
ผู้จัดการภัตรเรียนว่า “นาย วัน (รับจ้าง) ของนายภัตตภติกะ บริบูรณ์แลว้. 
เขาทำาการรับจ้างอยูต่ลอด ๓ ปี ทำากรรมยากที่คนอื่นจะทำาได้แล้ว,  การงานแม้สักอย่างหน่ึง ก็ไม่เคยเสียหาย,”
อถสฺส ทิวเสสุ ปริปุณฺเณสุ, ภตฺตเวยฺยาวฏิโก “ภตฺตภติกสฺส สามิ ทิวโส ปริปุณฺโณ,  
ทุกฺกรำ เตน กตำ ตีณิ สำวจฺฉรานิ ภตึ กโรนฺเตน,  เอกมฺปิ กมฺมำ น สงฺโกปิตปุพฺพำ -อิติ อาห.

ครั้งน้ัน ท่านเศรษฐี ได้สั่งจ่ายทรพัย์ ๓ พัน แก่ผู้จดัการภัตรน้ัน คือ 
“สองพันเพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน, พันหน่ึง เพือ่ประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายภตัตภติกะน้ัน” 
แล้วสั่งคนใช้วา่ “วันน้ี พวกเจ้าจงทำาการบริหารที่พึงทำาแก่เรา แก่นายภัตตภติกะน้ันเถิด,” 
ก็แลครั้นสั่งแล้ว จึงสั่งแม้กะชนที่เหลือ เว้นภรรยาผู้เป็นที่รกันามวา่จินดามณีคนเดียว ว่า 
“วันน้ี พวกเจา้จงแวดล้อมนายภตัตภตกิะน้ันเถิด” ดังน้ีแล้ว ก็มอบสมบัตทิั้งหมดให้แก่นายภัตตภติกะน้ัน.
อถสฺส เสฏฺฐี “อตฺตโน สายมาสปาตราสตฺถาย เทฺว สหสฺสานิ, ตสฺส ปาตราสตฺถาย สหสฺสำ -อิติ ตีณิ สหสฺสานิ ทาเปตฺวา 
อาห “อชฺช มยฺหำ กตฺตพฺพปริหารำ ตสฺเสว กโรถ -อิติ,  
วตฺวา จ ปน ฐเปตฺวา เอกำ จินฺตามณึ นาม ปิยภริยำ อวเสสชนมฺปิ “อชฺช ตเมว ปริวาเรถ -อิติ วตฺวา สพฺพำ สมฺปตฺตึ ตสฺส นิยฺยาเทสิ.

[นายภตัตภติกะเตรียมบริโภคภัตร]

นายภัตตภติกะน้ัน น่ังบนแผ่นกระดานน้ันในซุ้มน้ันน่ันแล อาบนำ้าด้วยนำ้าสำาหรับอาบของเศรษฐี 
นุ่งผ้าสาฎกสำาหรับนุ่งของเศรษฐีน่ันแหละ แล้วน่ังบนบัลลังก์ของเศรษฐีน้ันเหมือนกัน.
โส เสฏฺฐิโน นหาโนทเกน ตตฺเถว๑ โกฏฺฐเก ตสฺมึ ผลเก นิสินฺโน นหาตฺวา ตสฺเสว นิวาสนสาฏเก นิวาเสตฺวา ตสฺเสว ปลฺลงฺเก นิสีทิ.

แม้ท่านเศรษฐีก็ใชใ้ห้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระนครว่า 
“นายภัตตภติกะทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปีในเรือนของคันธเศรษฐี ได้ถาดภตัรถาดหน่ึง,  
ขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขา.
เสฏฺฐีปิ นคเร เภริญฺจาราเปสิ 
“ภตฺตภติโก คนฺธเสฏฺฐิสฺส เคเห ตีณิ สำวจฺฉรานิ ภตึ กตฺวา ภตฺตปาตึ ลภิ,  ตสฺส ภุญฺชนสมฺปตฺตึ โอโลเกนฺตุ -อิติ.

มหาชนได้ข้ึนเตียงซ้อนเตียงดูอยู่.
มหาชโน มญฺจาติมญฺจำ อภิรุหิตฺวา ปสฺสติ.

ที่ๆ ชายชาวบ้านนอกแลดูแล้วๆ ก็ได้ถึงอาการหวั่นไหว.
คามวาสิสฺส โอโลกิโตโลกิตฏฺฐานำ กมฺปนาการปฺปตฺตำ อโหสิ.

พวกนักฟอ้นได้ยืนล้อมนายภัตตภติกะน้ัน.
นาฏกา ตำ ปริวาเรตฺวา อฏฺฐำสุ.

พวกคนใช้ ยกถาดภัตรถาดหน่ึง ต้ังไว้ข้างหน้าของนายภัตตภติกะน้ันแล้ว.
ตสฺส ปุรโต ภตฺตปาตึ วฑฺเฒตฺวา ฐปยึสุ.

๑ สี. ยุ. ตสฺเสว.
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ครั้งน้ัน ในเวลาที่นายภตัตภติกะน้ันล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจา้องค์หน่ึงที่ภูเขาคันธมาทน์ ออกจากสมาบัติในวันที่ ๗ แล้ว 
ใคร่ครวญอยู่ว่า “วันน้ี เราจักไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารในที่ไหนหนอแล?” ก็ได้เห็นนายภัตตภติกะแล้ว.
อถสฺส หตฺถโธวนเวลาย คนฺธมาทเน เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ สตฺตเม ทิวเส สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย 
“กตฺถ นุ โข อชฺช ภิกฺขาจารตฺถาย คจฺฉามิ -อิติ อุปธาเรนฺโต ภตฺตภติกำ อทฺทส.

ครั้งน้ัน ท่านพจิารณาต่อไปอีกว่า “นายภัตตภติกะน้ี ทำาการรับจ้างถึง ๓ ปี จึงได้ถาดภตัร. ศรัทธาของเขามีหรือไม่มีหนอ?” 
ใคร่ครวญไปก็ทราบวา่ “ศรัทธาของเขามีอยู่” คิดไปอีกวา่ “คนบางพวก ถึงมีศรัทธา ก็ไม่อาจจะทำาการสงเคราะห์ได้, 
นายภัตตภติกะน้ี จักอาจหรือไม่หนอ เพื่อจะทำาการสงเคราะห์เรา?” 
ก็รูว้่า “นายภัตตภติกะ จักอาจทีเดียว ทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วย” ดังน้ีแล้ว 
จึงห่มจีวรถือบาตร เหาะข้ึนสู่เวหาสไปโดยระหวา่งบริษัท แสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายภัตภติกะน้ันน่ันแล.
อถ โส๑ “อยำ ตีณิ สำวจฺฉรานิ ภตึ กตฺวา ภตฺตปาตึ ลภิ,  อตฺถิ นุ โข เอตสฺส สทฺธา นตฺถิ -อิติ อุปธาเรนฺโต “อตฺถิ -อิติ ญตฺวา 
“สทฺธาปิ เอกจฺเจ สงฺคหำ กาตุำ น สกฺโกนฺติ,  สกฺขิสฺสติ นุ โข เม สงฺคหำ กาตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
[อถ นำ] “สกฺขิสฺสติ เจว มม จ สงฺคหการณำ นิสฺสาย มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ -อิติ ญตฺวา จีวรำ ปารุปิตฺวา ปตฺตมาทาย 
เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปริสนฺตเรน คนฺตฺวา ตสฺส ปุรโต ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

[นายภตัตภติกะถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธะ]

นายภัตตภติกะน้ัน เห็นพระปัจเจกพุทธเจา้แล้ว คดิวา่ 
“เราได้ทำาการรับจ้างในเรือนของคนอ่ืนถึง ๓ ปี ก็เพ่ือประโยชน์แก่ถาดภัตรถาดเดียว เพราะความท่ีเราไม่ได้ให้ทานในกาลก่อน, 
บัดน้ี ภัตรน้ีของเราพึงรักษาเราเพียงวันหน่ึงคืนหน่ึง, 
ก็ถ้าเราจักถวายภตัรน้ันแก่พระผู้เป็นเจ้า,  ภัตรจักรักษาเราไว้มิใชพ่ันโกฏิกัปทีเดียว เราจกัถวายภัตรน้ัน แก่พระผู้เป็นเจ้าละ.”
โส ปจฺเจกพุทฺธำ ทิสฺวา จินฺเตสิ “อหำ ปุพฺเพ อทินฺนภาเวน เอกิสฺสา ภตฺตปาติยา อตฺถาย ตีณิ สำวจฺฉรานิ ปรเคเห ภตึ อกาสึ,  
อิทานิ เม อิทำ ภตฺตำ เอกรตตฺินฺทิวำ รกเฺขยฺย,  สเจ ปน ตำ อยฺยสฺส ทสฺสามิ,  อเนกานิ๒ กปฺปโกฏิสหสฺสานิ รกฺขิสฺสติ,  
อยฺยสฺเสว นำ ทสฺสามิ -อิติ.

นายภัตตภติกะน้ัน ทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปี ได้ถาดภตัรแล้ว ไม่ทันวางภัตรแม้ก้อนเดียวในปาก 
บรรเทาความอยากแล้ว ยกถาดภัตรข้ึนเองทีเดียว ไปสู่สำานักของพระปัจเจกพุทธเจา้ ให้ถาดในมือของคนอื่นแล้ว 
ไหว้ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว เอามือซ้ายจับถาดภตัร เอามือขวาเกลี่ยลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน.
โส ตีณิ สำวจฺฉรานิ ภตึ กตฺวา ลทฺธภตฺตปาติโต เอกปิณฺฑมฺปิ มุเข อฏฺฐเปตฺวาว 
ตณฺหำ วิโนเทตฺวา สยเมว ปาตึ อุกฺขิปิตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ปาตึ อญฺญสฺส หตฺเถ ทตฺวา 
ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา ปาตึ วามหตฺเถน คเหตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน ตสฺส ปตฺเต ภตฺตำ อากิริ.

พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาตรเสีย ในเวลาที่ภตัรยังเหลืออยู่กึ่งหน่ึง.
ปจฺเจกพุทฺโธ ภตฺตสฺส อุปฑฺฒเสสกาเล ปตฺตำ หตฺเถน ปิทหิ.

๑ สี. ยุ. อถสฺส เอตทโหสิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร “มำ -อิติ อตฺถิ.
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ครั้งน้ัน นายภัตตภติกะน้ัน เรียนทา่นว่า “ท่านครับ ภตัรสว่นเดียวเท่าน้ัน ผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนได้,  
ท่านอยา่สงเคราะห์ผมในโลกน้ีเลย,  ขอจงทำาการสงเคราะห์ในปรโลกเถิด,  ผมจักถวายหมดทีเดียว ไม่ให้เหลือ.”
อถ นำ โส อาห “ภนฺเต เอโกว ปฏิวึโส น สกฺกา ทฺวิธา กาตุำ,  มา มำ อิธ โลเก สงฺคณฺหาถ๑,  ปรโลเก สงฺคหเมว กโรถ,  
สาวเสสำ อกตฺวา นิรวเสสเมว ทสฺสามิ -อิติ.

[ทานท่ีถวายไม่เหลือมีผลมาก]

จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหน่ึง ชือ่ว่าทานไม่มีส่วนเหลือ,  ทานน้ันย่อมมีผลมาก.
อตฺตโน หิ โถกมฺปิ อนวเสเสตฺวา ทินฺนำ นิรวเสสนฺนาม,  ตำ มหปฺผลำ โหติ.

นายภัตตภติกะน้ัน เมื่อทำาอย่างน้ัน จึงได้ถวายหมด ไหว้อีกแล้ว เรียนว่า 
“ท่านครับ ผมอาศัยถาดภัตรถาดเดียว ต้องทำาการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง ๓ ปี ได้เสวยทุกข์แล้ว,  
บัดน้ี ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่บังเกิดแล้วเถิด,  ขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ทา่นเห็นแล้วเถิด.”
โส ตถา กโรนฺโต สพฺพำ ทตฺวา ปุน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต เอกำ ภตฺตปาตึ นิสฺสาย ตีณิ สำวจฺฉรานิ เม ปรเคเห ภตึ กโรนฺเตน ทุกฺขำ อนุภูตำ,  
อิทานิ เม นิพฺพตฺตฏฺฐาเน สุขเมว โหตุ,  ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺเสว ภาคี ภเวยฺยำ -อิติ อาห.

พระปัจเจกพุทธเจ้ากลา่วว่า “ขอจงสมคดิ เหมือนแก้วสารพัดนึก ความดำาริอันให้ความใคร่ทุกอยา่ง จงบริบูรณ์แก่ทา่น 
เหมือนพระจันทรใ์นวันเพ็ญฉะน้ัน” เมื่อจะทำาอนุโมทนา จึงกล่าววา่

“สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำาเรจ็พลันทีเดียว, 
ความดำาริทั้งปวง จงเต็มเหมือนพระจันทรใ์นวันเพ็ญ. 
สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำาเร็จพลันทีเดียว, 
ความดำาริทั้งปวง จงเต็มเหมือนมณีโชตริส ฉะน้ัน.”

ดังน้ีแล้ว 
ปจฺเจกพุทฺโธ “เอวำ โหตุ,  จินฺตามณิ วิย เต สพฺพกาเม ททมานา สงฺกปฺปา ปุณฺณจนฺโท วิย ปริปูเรนฺตุ -อิติ อนุโมทนำ กโรนฺโต

“อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ,
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส๒ ยถา,
อิจฺฉิตำ ปตฺถิตำ ตุยฺหำ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ,
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา มณิ โชติรโส ยถา -อิติ

วตฺวา 

อธิษฐานว่า “ขอมหาชนน้ี จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาทน์เถิด,” ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาทน์โดยอากาศแล้ว.
“อยำ มหาชโน๓ ยาว คนฺธมาทนปพฺพตคมนา มำ ปสฺสนฺโตว ติฏฺฐตุ -อิติ อธิฏฺฐาย อากาเสน คนฺธมาทนำ อคมาสิ.

๑ สงฺคณฺหถ -อิติ ภวิตพฺพำ.
๒ ยุ.  ปณฺณรสี.
๓ สี. ยุ. ชโน.
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ถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่น่ันแหละ.
มหาชโนปิ นำ ปสฺสนฺโตว อฏฺฐาสิ.

พระปัจเจกพุทธเจ้า ไปภูเขาคันธมาทน์แล้ว ได้แบ่งบิณฑบาตน้ันถวายแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้ ๕๐๐ รูป.
โส ตตฺถ คนฺตฺวา ตำ ปิณฺฑปาตำ ปญฺจสตานำ ปจฺเจกพุทฺธานำ วิภชิตฺวา อทาสิ.

พระปัจเจกพุทธเจ้าทกุๆ รูป ได้รับเอาภัตรอย่างพอเพียงแก่ตนๆ แล้ว.
สพฺเพ อตฺตโน ปโหนกำ คณฺหึสุ.

ใครๆ ไมพ่ึงคิดว่า “บิณฑบาตเล็กน้อยจะเพียงพอแก่อย่างไร?” 
“อปฺโป ปิณฺฑปาโต กถำ ปโหติ -อิติ น จินฺเตตพฺพำ.

ดว้ยว่าอจินไตย ๔ อย่าง พระผู้มีพระภาคเจา้ตรัสไว้แล้ว,  ในอจินไตย ๔ เหล่าน้ัน (บิณฑบาต) น้ี ก็เป็นปัจเจกพุทธวิสัยแล.
จตฺตาริ หิ อจินฺเตยฺยานิ วุตฺตานิ,  ตตฺรายำ ปจฺเจกพุทฺธวิสโย -อิติ.

[คันธเศรษฐีแบ่งทรัพย์ให้ภัตตภตกิะ]

มหาชน เห็นบิณฑบาตที่พระปัจเจกพุทธเจ้าแบ่งถวายแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลายอยู่ 
ก็ไดพ้ากันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้ว.  
มหาชโน ปจฺเจกพุทฺธานำ ปิณฺฑปาตำ วิภชิตฺวา ทียมานำ ทิสฺวา สาธุการสหสฺสานิ ปวตฺเตสิ.

เสียงสาธุการได้เป็นประหน่ึงเสียงอสนีบาต.
อสนิปาตสทฺโท วิย อโหสิ.

คันธเศรษฐีได้ยินเสียงน้ันแล้ว จึงคดิวา่ 
“นายภัตตภติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติท่ีเราให้แล้วได้,  เพราะเหตุน้ัน มหาชนน้ีเม่ือทำาการหัวเราะเยาะจึงได้อ้ือฉาวข้ึน.”
ตำ สุตฺวา คนฺธเสฏฺฐี จินฺเตสิ “ภตฺตภติโก มยา ทินฺนสมฺปตฺตึ ธาเรตุำ นาสกฺขิ มญฺเญ,  เตนายำ มหาชโน ปริหาสำ กโรนฺโต อุนฺนทติ -อิติ.

ท่านเศรษฐีน้ัน ส่งคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้ว.
โส ปวตฺติชานนตฺถำ มนุสฺเส เปเสสิ.

คนเหล่าน้ัน มาแล้ว บอกวา่ “นายครับ ธรรมดา ผู้ทรงสมบัติ ย่อมเป็นเห็นปานน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วน้ัน.
เต อาคนฺตฺวา “สมฺปตฺติธารณโก นาม สามิ เอวรูโป โหติ -อิติ วตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.
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เศรษฐี ฟังเรื่องน้ันแล้ว เป็นผู้มีสรรีะอันปีติมีวรรณะ ๕ ถูกต้องแล้ว จึงกลา่ววา่ 
“น่าอัศจรรย์ นายภัตตภตกิะน้ัน ทำาสิ่งที่บุคคลทำาได้โดยยากแล้ว,  
เราดำารงอยู่ในสมบัติเห็นปานน้ี ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งไรได้” ดังน้ีแล้ว 
จึงให้เรียกนายภตัตภติกะน้ันมาแล้ว ถามว่า “ได้ยินว่า เธอทำากรรมชื่อน้ีจริงหรือ?” เมื่อเขาตอบว่า “ครับ นาย” 
จึงกลา่ววา่ “เอาเถิด เธอจงถือเอาทรพัย์พันหน่ึงแล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้าง.”
เสฏฺฐี ตำ สุตฺวา ปญฺจวณฺณาย ปีติยา ผุฏฺฐสรีโร หุตฺวา 
“อโห ทุกฺกรำ เตน กตำ,  อหำ เอตฺตกำ กาลำ เอวรูปาย สมฺปตฺติยา ฐิโต กิญฺจิ ทาตุำ นาสกฺขึ -อิติ ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา 
“สจฺจำ กิร ตยา อิทนฺนาม กตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “อาม สามิ -อิติ วุตฺเต, “หนฺท สหสฺสำ คเหตฺวา ตว ทาเน มยฺหมฺปิ ปตฺตึ เทหิ -อิติ อาห.

นายภัตตภติกะน้ัน ได้ทำาตามน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

แม้เศรษฐกี็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นของๆ ตนทั้งหมด ให้แก่นายภตัตภติกะน้ัน.
เสฏฺฐีปิสฺส สพฺพำ อตฺตโน สนฺตกำ มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา อทาสิ.

[สัมปทา ๔ อย่าง]

จริงอยู่ ชื่อว่าสัมปทามี ๔ อยา่ง คือ วัตถุสัมปทา ปัจจัยสัมปทา เจตนาสัมปทา คุณาติเรกสัมปทา.
จตสฺโส หิ สมฺปทา นาม “วตฺถุสมฺปทา ปจฺจยสมฺปทา เจตนาสมฺปทา คุณาติเรกสมฺปทา -อิติ.

ในสัมปทา ๔ อย่างน้ัน 
• พระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ควรแก่นิโรธสมาบัติ ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล ช่ือวัตถุสัมปทา, 
• การบังเกดิข้ึนแก่ปัจจัยทั้งหลาย โดยธรรมสมำ่าเสมอ ชื่อปัจจัยสัมปทา,  
• ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ ในกาลก่อนแต่ให้, ในกาลกำาลังให้,  ในกาลภายหลัง 

สัมปยุตด้วยญาณ อันกำากับโดยโสมนัส ชื่อเจตนาสัมปทา,  
• ส่วนความทีพ่ระทักขิไณยบุคคลออกจากสมาบัติ ชื่อวา่คุณาติเรกสัมปทา.

ตตฺถ นิโรธสมาปตฺติรโห อรหา วา อนาคามี วา ทกฺขิเณยฺโย วตฺถุสมฺปทา นาม,  
ปจฺจยานำ ธมฺเมน สเมน อุปฺปตฺติ ปจฺจยสมฺปทา นาม,  
“ทานโต ปุพฺเพ ทานกาเล ปจฺฉาภาเค -อิติ ตีสุ กาเลสุ เจตนาย โสมนสฺสสหคตญาณสมฺปยุตฺตภาโว เจตนาสมฺปทา นาม, 
ทกฺขิเณยฺยสฺส ปน สมาปตฺติโต วุฏฺฐิตภาโว คุณาติเรกสมฺปทา นาม -อิติ.

ก็สัมปทาทั้ง ๔ อยา่ง คือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ขีณาสพเป็นทักขิไณยบุคคล,  
ปัจจัยที่เกิดแล้ว โดยธรรม โดยความทีท่ำาการจา้งได้แล้ว,  เจตนาบริสุทธ์ใิน ๓ กาล,  
พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้พอออกจากสมาบัติ เป็นผู้ยิ่งโดยคุณ สำาเร็จแล้วแก่นายภัตตภตกิะน้ี.
อิมสฺส จ “ขีณาสโว ปจฺเจกพุทฺโธ ทกฺขิเณยฺโย,  ภตึ กตฺวา ลทฺธภาเวน ปจฺจโย ธมฺมโต อุปฺปนฺโน,  ตีสุ กาเลสุ เจตนา ปริสุทฺธา, 
สมาปตฺติโต วุฏฺฐตมตฺโต ปจฺเจกพุทฺโธ คุณาติเรโก -อิติ จตสฺโสปิ สมฺปทา นิปฺผนฺนา. 
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ดว้ยอานุภาพแห่งสัมปทา ๔ น้ี นายภัตตภติกะ จึงบรรลุมหาสมบัตใินทันตาเห็นทีเดียว 
เพราะฉะน้ัน นายภตัตภติกะน้ัน จึงได้สมบัติจากสำานักของเศรษฐี.
เอตาสำ อานุภาเวน ทิฏฺเฐว ธมฺเม มหา สมฺปตฺตึ ปาปุณาติ,  ตสฺมา โส เสฏฺฐิโน สนฺติกา สมฺปตฺตึ ลภติ.

[นายภัตตภตกิะได้เป็นเศรษฐี]

ก็ในกาลต่อมา แม้พระราชา ทรงสดับกรรมท่ีนายภัตตภติกะน้ีทำาแล้ว จึงได้รับส่ังให้เรียกเข้ามาเฝ้า แล้วพระราชทานทรัพย์ให้พันหน่ึง 
ทรงรับส่วนบุญ ทรงพอพระหทัย พระราชทานโภคะเป็นอันมาก แล้วก็ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเศรษฐีให้.
อปรภาเค จ ราชาปิ อิมินา กตกมฺมำ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา สหสฺสำ ทตฺวา ปตฺตึ คเหตฺวา 
ตุฏฺฐมานโส มหนฺตำ โภคำ ทตฺวา เสฏฺฐิฏฺฐานำ อทาสิ.

เขาได้มชีื่อว่า “ภัตตภติกเศรษฐี”
“ภตฺตภติกเสฏฺฐี -อิติสฺส นามำ อโหสิ.

ภัตตภติกเศรษฐีน้ัน เป็นสหายกับคันธเศรษฐี กินดื่มร่วมกัน ดำารงอยูต่ลอดอายุแล้ว 
จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว ได้บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอันเป็นทิพยพ์ุทธันดร ๑ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในเมืองสาวัตถี.
โส คนฺธเสฏฺฐินา สทฺธึ สหาโย หุตฺวา เอกโต ขาทนฺโต ปิวนฺโต๑ ยาวตายุกำ ฐตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา 
เอกำ พุทฺธนฺตรำ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิยำ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส อุปฏฺฐากกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.

[นายภัตตภตกิะไปเกิดในเมืองสาวัตถี]

ครั้งน้ัน มารดาของทารกน้ัน ได้ครรภบริหารแล้ว โดยลว่งไป ๒-๓ วัน ก็เกิดแพ้ท้องว่า 
“โอหนอ เราถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่พระสารีบุตรเถระพรอ้มด้วยภกิษุ ๕๐๐ รูป 
นุ่งผ้าย้อมฝาดแล้ว ถือขันทองน่ังอยู่ ณ ท้ายอาสนะ พึงบริโภคภตัรที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ทำาตามความคดิน่ันแล บรรเทาความแพ้ท้องแล้ว.
อถสฺส มาตา ลทฺธคพฺภปริหารา กติปาหจฺจเยน 
“อโห วตาหำ ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สตรสโภชนำ ทตฺวา กาสายวตฺถนิวตฺถา 
สุวณฺณสรกำ อาทาย อาสนปริยนฺเต นิสินฺนา เตสำ ภิกฺขูนำ อุจฺฉิฏฺฐเสสกำ ภุญฺเชยฺยำ -อิติ โทหฬินี หุตฺวา ตเถว กตฺวา โทหฬำ ปฏิวิโนเทสิ.

นาง แม้ในมงคลอื่นๆ ถวายทานอย่างน้ันเหมือนกัน คลอดบุตรแล้ว 
ในวันตั้งชื่อ จึงเรียนพระเถระว่า “จงให้สิกขาบทแก่ลูกชายฉันเถิด ท่านผู้เจริญ.”
สา เสสมงฺคเลสุปิ ตถารูปเมว ทานำ ทตฺวา ปุตฺตำ วิชายิตฺวา นามคหณทิวเส “ปุตฺตสฺส เม ภนฺเต สิกฺขาปทานิ เทถ -อิติ เถรำ อาห.

๑ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร สยนฺโต -อิติ อตฺถิ.
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พระเถระถามวา่ “เด็กน้ันชื่อไร?” เมื่อมารดาของเด็กเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ จำาเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ 
ข้ึนชื่อว่าทกุข์ไม่เคยมีแก่ใครในเรอืนน้ี,  เพราะฉะน้ันแล คำาวา่ ‘สุขกุมาร’ น่ันแล จักเป็นชื่อของเด็กน้ัน,” 
จึงถือเอาคำาน้ันแล เป็นชื่อของเดก็น้ัน ได้ให้สิกขาบทแล้ว.
เถโร “กิมสฺส นามำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “ภนฺเต ปุตฺตสฺส เม ปฏิสนฺธิคหณโต ปฏฺฐาย อิมสฺมึ เคเห กสฺสจิ ทุกฺขนฺนาม น ภูตปุพฺพำ,  
เตเนวสฺส ‘สุขกุมาโรเตฺวว นามำ ภวิสฺสติ -อิติ วุตฺเต,  ตเทวสฺส นามำ คเหตฺวา สิกฺขาปทานิ อทาสิ.

ในกาลน้ัน ความคิดได้เกดิแก่มารดาของเด็กน้ัน อยา่งน้ีว่า “เราจักไมท่ำาลายอธัยาศัยของลูกชายของเรา.”
ตทา เอวมสฺส๑ มาตุ “นาหำ มม ปุตฺตสฺส อชฺฌาสยำ ภินฺทิสฺสามิ -อิติ จิตฺตำ อุปฺปชฺชิ.

แม้ในกาลมงคลทั้งหลายมีมงคลเจาะหูเด็กน้ันเป็นต้น นางก็ได้ถวายทานอย่างน้ันเหมือนกัน.
สา ตสฺส กณฺณวิชฺฌนมงฺคลาทีสุปิ ตเถว ทานำ อทาสิ.

[สุขกมุารบรรพชา]

ฝ่ายกุมาร ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ ก็พดูวา่ “คุณแม่ ผมอยากบวชในสำานักของพระเถระ.”
กุมาโรปิ สตฺตวสฺสิกกาเล “อิจฺฉามหำ อมฺม เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตุำ -อิติ อาห.

นางตอบวา่ “ดีละ พ่อ แม่จักไม่ทำาลายอัธยาศัยของเจ้า” ดังน้ีแล้ว จึงนิมนตพ์ระเถระ ให้ทา่นฉันแล้ว ก็เรียนว่า 
“ท่านผู้เจริญ ลูกชายของดิฉันอยากบวช,  ในเวลาเย็น จักนำาเดก็น้ีไปสู่วิหาร,” ส่งพระเถระไปแล้ว ให้ประชุมพวกญาติ 
กล่าววา่ “ในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์ พวกเราจกัทำากิจที่ควรทำาในวันน้ีแหละ” ดังน้ีแล้ว 
จึงแต่งตวัลูกชายนำาไปวิหาร ดว้ยสิริโสภาคอันใหญ่ แล้วมอบถวายแก่พระเถระ.
สา “สาธุ ตาต,  นาหำ ตว อชฺฌาสยำ ภินฺทิสฺสามิ -อิติ เถรำ นิมนฺเตตฺวา โภเชตฺวา 
“ภนฺเต ปุตฺโต เม ปพฺพชิตุำ อิจฺฉติ,  อิมาหำ สายณฺหสมเย วิหารำ อาเนสฺสามิ -อิติ เถรำ อุยฺโยเชตฺวา ญาตเก สนฺนิปาเตตฺวา 
“ปุตฺตสฺส เม คิหิกาเล กตฺตพฺพกิจฺจำ อชฺเชว กริสฺสาม -อิติ วตฺวา ปุตฺตำ อลงฺกริตฺวา มหนฺเตน สิริโสภคฺเคน วิหารำ เนตฺวา เถรสฺส นิยฺยาเทสิ.

ฝ่ายพระเถระ กลา่วกะสุขกุมารน้ันว่า “พ่อ ธรรมดาบรรพชา ทำาได้โดยยาก,  เจ้าจกัอาจเพื่อยินดีหรือ?” 
เมื่อตอบว่า “ผมจักทำาตามโอวาทของทา่น ครับ” จึงให้กัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว.
เถโรปิ ตำ “ตาต ปพฺพชฺชา นาม ทุกฺกรา,  สกฺขิสฺสสิ อภิรมิตุำ -อิติ วตฺวา,  
“กริสฺสามิ โว ภนฺเต โอวาทำ -อิติ วุตฺเต,  กมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา ปพฺพาเชสิ.

แม้มารดาของสุขกุมารน้ัน เมื่อทำาสักการะในการบรรพชา ก็ถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่ภกิษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในภายในวิหารน่ันเอง ตลอด ๗ วัน ในเวลาเย็น จึงได้ไปสู่เรือนของตน.
มาตาปิตโรปิสฺส ปพฺพชฺชาสกฺการำ กโรนฺตา 
อนฺโตวิหาเรเยว สตฺตาหำ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สตรสโภชนำ ทตฺวา สายำ อตฺตโน เคหำ อคมำสุ.

๑ จสฺส -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
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ในวันที่ ๘ พระสารีบุตรเถระ เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต,  
ทำากิจที่ควรทำาในวิหารแล้ว จึงให้สามเณรถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.
อฏฺฐเม ทิวเส สารีปุตฺตตฺเถโร,  ภิกฺขุสงฺเฆ คามำ ปิณฺฑาย ปวิฏฺเฐ,  วิหาเร กตฺตพฺพกิจฺจำ กตฺวา 
สามเณรำ ปตฺตจีวรำ คาหาเปตฺวา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

[สุขสามเณรฝึกตน]

สามเณร เห็นเหมืองนำ้าเป็นต้นในระหว่างทาง จึงถามพระเถระ ดุจสามเณรบัณฑติ.
สามเณโร อนฺตรามคฺเค มาติกาทีนิ ทิสฺวา ปณฺฑิตสามเณโร วิย เถรำ ปุจฺฉิ.

แม้พระเถระก็พยากรณ์ แก่สามเณรน้ันอย่างน้ันเหมือนกัน.
เถโรปิ ตสฺส ตเถว พฺยากาสิ.

สามเณรฟังเหตุน้ันแล้ว จึงเรียนถามพระเถระวา่ “ถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไซร้,  กระผมพึงกลับ.” 
เมื่อพระเถระไม่ทำาลายอัธยาศัยของสามเณรน้ัน กล่าววา่ “จงเอาบาตรและจีวรของฉันมา” รับบาตรและจวีรไปแล้ว,  
ก็ไหวพ้ระเถระ เมื่อจะกลับ จึงเรียนสั่งวา่ “ท่านครับ ท่านเมื่อนำาอาหารมาเพื่อผม พึงนำาเอาโภชนะที่มีรส ๑๐๐ ชนิดมา.”
สามเณโร ตานิ ตานิ การณานิ สุตฺวา “สเจ ตุมฺเห อตฺตโน ปตฺตจีวรำ คณฺเหยฺยาถ,  อหำ นิวตฺเตยฺยำ -อิติ วตฺวา,  
เถเรน ตสฺส อชฺฌาสยำ อภินฺทิตฺวา “อาหร เม ปตฺตจีวรำ -อิติ ปตฺตจีวเร คหิเต,  เถรำ วนฺทิตฺวา 
นิวตฺตมาโน “ภนฺเต มยฺหำ อาหารำ อาหรมานา สตรสโภชนำ อาหเรยฺยาถ -อิติ อาห.

พระเถระ. จกัได้โภชนะน้ัน จากไหน?
“กุโต ตำ ลภิสฺสามิ -อิติ.

สามเณร. เมื่อไม่ไดด้้วยบุญของท่าน ก็จกัไดด้้วยบุญของผม ครับ.
“อตฺตโน ปุญฺเญน อลภนฺตา มม ปุญฺเญน ลภิสฺสถ ภนฺเต -อิติ.

ครั้งน้ัน พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรน้ันแล้ว ก็เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต.
อถสฺส เถโร กุญฺจิกำ ทตฺวา คามำ ปิณฺฑาย ปาวิสิ.

สามเณรน้ัน ไปวิหารแล้ว เปิดห้องของพระเถระ เข้าไปแล้ว ปิดประตู น่ังหยั่งญาณลงในกายของตนแล้ว.
โส วิหารำ คนฺตฺวา เถรสฺส คพฺภำ วิวริตฺวา ปวิสิตฺวา ทฺวารำ ปิธาย อตฺตโน กาเย ญาณำ โอตาเรตฺวา นิสีทิ.

ดว้ยเดชแห่งคุณของสามเณรน้ัน อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนแล้ว.
ตสฺส คุณเตเชน สกฺกสฺส อาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.
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ท้าวสักกะพิจารณาดูวา่ “น้ีเหตุอะไรหนอ?” เห็นสามเณรแล้ว ทรงดำารวิ่า 
“สุขสามเณรถวายบาตรจวีรแก่อุปัชฌาย์แล้ว กลับ (วิหาร) ด้วยคดิว่า ‘จักทำาสมณธรรม ควรที่เราจะไปในที่น้ัน” 
จึงรับสั่งให้เรียกทา้วมหาราชทั้ง ๔ แลว้ทรงส่งไปดว้ยดำารัสสั่งวา่
“พ่อทั้งหลาย พวกทา่นจงไป,  จงไล่นกกาที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไป.”
สกฺโก “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ โอโลเกนฺโต สามเณรำ ทิสฺวา 
“สุขสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวรำ ทตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามีติ นิวตฺโต,  มยา ตตฺถ คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
จตฺตาโร มหาราเช ปกฺโกสาเปตฺวา “คจฺฉถ ตาตา,  วิหารสฺส อุปวเน ทุสฺสทฺเท สกุเณ ปลาเปถ -อิติ อุยฺโยเชสิ.

ท้าวมหาราชทั้งหลายน้ัน ทำาตามน้ันแล้ว ก็ (พากัน) รักษาอยู่โดยรอบ.
เต ตถา กตฺวา สมนฺตา อารกฺขำ คณฺหึสุ.

ท้าวสักกะ ทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทติย์ว่า “พวกท่านจงยดึวิมานของตนหยุดก่อน.”
จนฺทิมสุริเย “อตฺตโน วิมานานิ คณฺหิตฺวา ติฏฺฐถ -อิติ อาณาเปสิ.

แม้พระจันทร์และพระอาทติย์ก็ทำาตามน้ันแล้ว.
เตปิ ตถา กรึสุ.

แม้ท้าวสกักะเอง ก็ทรงรักษาอยู่ที่สายยู.๑ 
สยมฺปิ อาวิญฺชนฏฺฐาเน อารกฺขำ คณฺหิ.

วิหารสงบเงียบปราศจากเสียง.
วิหาโร๒ สนฺนิสินฺโน นีรโว อโหสิ.

สามเณรเจริญวิปัสสนาดว้ยจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง บรรลุมรรคและผล ๓ แล้ว.
สามเณโร เอกคฺเคน จิตฺเตน วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา ตีณิ มคฺคผลานิ ปาปุณิ.

พระเถระ อันสามเณรกลา่ววา่ “ทา่นพึงนำาโภชนะมรีส ๑๐๐ ชนิดมา” ดังน้ีแล้ว ก็คดิว่า 
“อันเราอาจเพื่อไดใ้นตระกูลของใครหนอแล?” พิจารณาดูอยู่ ก็เห็นตระกูลอุปัฏฐากผู้สมบูรณ์ดว้ยอัธยาศัยตระกูลหน่ึง 
จึงไปในตระกูลน้ัน   อันชนเหล่าน้ันมีใจยินดีวา่ “ท่านผู้เจริญ ความดอีันท่านผู้มาในที่น้ี ในวันน้ี ทำาแล้ว” 
รับบาตรนิมนต์ให้น่ัง ถวายยาคูและของขบฉัน อันเขาเชิญกล่าวธรรมชั่วเวลาภัตร 
จึงกลา่วสาราณียธรรมถา แก่ชนเหล่าน้ัน กำาหนดกาลยังเทศนา ให้จบแล้ว.
เถโร สามเณเรน “สตรสโภชนำ อาหเรยฺยาถ -อิติ วุตฺโต “กสฺส นุ โข ฆเร สกฺกา ลทฺธุำ -อิติ โอโลเกนฺโต 
เอกำ อชฺฌาสยสมฺปนฺนำ อุปฏฺฐากกุลำ ทิสฺวา ตตฺถ คนฺตฺวา 
“ภนฺเต สาธุ โว กตำ อชฺช อิธาคจฺฉนฺเตหิ -อิติ เตหิ ตุฏฺฐมานเสหิ ปตฺตำ คเหตฺวา นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชกำ ทตฺวา 
ยาว ภตฺตกาลา ธมฺมกถำ ยาจิโต  เตสำ สาราณียำ ธมฺมกถำ กเถตฺวา กาลำ สลฺลกฺเขตฺวา เทสนำ นิฏฺฐาเปสิ.

๑ อาวิญฺชน เชือกเป็นเคร่ืองชัก,  สายยู เหล็กยาวประมาณ ๑ คืบ ๒ ท่อนเกี่ยวกันเป็นสายด้านหนึ่งใช้ติดกับบานประตูขนาดใหญ่ เพื่อล่าม
บานประตูใหต้ิดกับห่วงเหล็กท่ีธรณีประตู สำาหรับล่ันกุญแจ เช่น สายยูโบสถ์วิหาร

๒ สี. ยุ. วิหาเร.
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[สุขสามเณรบรรลุอรหัต]

ทีน้ัน ชนทั้งหลาย จึงถวายโภชนะมรีส ๑๐๐ ชนิด แก่พระเถระน้ัน เห็นพระเถระรับโภชนะน้ันแล้วประสงคจ์ะกลับ 
จึงเรียนวา่ “ฉันเถิด ครับ พวกผมจักถวายโภชนะแม้อื่นอีก” ให้พระเถระฉันแล้ว ก็ถวายจนเต็มบาตรอีก.
อถสฺส สตรสโภชนำ ทตฺวา ตำ อาทาย คนฺตุกามำ เถรำ ทิสฺวา “ภุญฺชถ ภนฺเต,  อปรมฺปิ ทสฺสาม -อิติ เถรำ โภเชตฺวา ปุน ปตฺตปูรำ อทำสุ.

พระเถระรับโภชนะน้ันแล้ว กร็ีบไปวิหาร ด้วยคดิวา่ “สามเณรของเราจักหิว.”
เถโร ตำ อาทาย “สามเณโร เม ฉาโต -อิติ ตุริตตุริโต วิหารำ ปายาสิ.

วันน้ัน พระศาสดา เสด็จออกแตเ่ช้าตรู่ ทรงน่ังในพระคันธกุฎี  ทรงรำาพึงว่า “วันน้ี สุขสามเณรรับบาตรและจีวรของอุปัชฌาย์
แล้ว กลับไปแล้วตั้งใจวา่ ‘จักทำาสมณธรรม,  กจิของเธอสำาเร็จแล้วหรือ?”
ตำทิวสำ สตฺถา ปาโตว นิกฺขมิตฺวา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโน อาวชฺเชสิ “อชฺช สุขสามเณโร อุปชฺฌายสฺส ปตฺตจีวรำ ทตฺวา ‘สมณธมฺมำ กริสฺสามี
ติ นิวตฺโต,  นิปฺผนฺนำ นุ โข ตสฺส กิจฺจำ -อิติ.

พระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้ง ๓ เทียว อันสามเณรบรรลุแล้ว จึงทรงพิจารณาแม้ยิ่งข้ึนไปว่า 
“สุขสามเณรน้ี จักอาจไหมหนอ เพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันน้ี? 
ส่วนพระสารีบุตรรับภัตรแล้ว ก็รีบออกด้วยคดิว่า ‘สามเณรของเราจักหิว’.  
ถ้า, เมื่อสามเณรน้ี ยังไม่บรรลพุระอรหัต, พระสารีบุตรจักนำาภตัรมาก่อน,  อันตรายก็จกัมีแก่สามเณรน้ี.  
ควรที่เราจะไปยึดอารกัขาอยู่ที่ซุ้มประตู”  ครั้นทรงดำาริแล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงยืนยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตู.
โส ติณฺณำเยว มคฺคผลานำ ปตฺตภาวำ ทิสฺวา อุตฺตรึปิ อุปธาเรนฺโต 
“สกฺขิสฺสตายำ อชฺช อรหตฺตำ ปาปุณิตุำ,  สารีปุตฺโต ปน ‘สามเณโร เม ฉาโตติ เวเคน ภตฺตำ อาทาย นิกฺขมติ.  
สเจ, อิมสฺมึ อรหตฺตำ อปฺปตฺเต, ภตฺตำ อาหริสฺสติ,  อิมสฺส อนฺตราโย ภวิสฺสติ.  มยา คนฺตฺวา ทฺวารโกฏฺฐเก อารกฺขำ คณฺหิตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
จินฺเตตฺวา คนฺธกุฏิโต นิกฺขมฺม ทฺวารโกฏฺฐเก ฐตฺวา อารกฺขำ คณฺหิ.

ฝ่ายพระเถระก็นำาภัตรมา.
เถโรปิ ภตฺตำ อาหริ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อ กะพระเถระน้ัน โดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังแล.
อถ นำ เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิ.

ในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สามเณรก็บรรลุพระอรหัตแล้ว.
ปญฺหวิสชฺชนาวสาเน สามเณโร อรหตฺตำ ปาปุณิ.

พระศาสดา ตรัสเรียกพระเถระมาแล้ว ตรัสวา่ “สารีบุตร จงไปเถิด,  จงให้ภัตแก่สามเณรของเธอ.”
สตฺถา เถรำ อามนฺเตตฺวา “คจฺฉ สารีปุตฺต,  สามเณรสฺส เต ภตฺตำ เทหิ -อิติ อาห.

พระเถระไปถึงแล้ว จึงเคาะประตู.
เถโร คนฺตฺวา ทฺวารำ อาโกเฏสิ.
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สามเณรออกมาทำาวัตรแก่อุปัชฌาย์แล้ว,  เมื่อพระเถระบอกวา่ “จงทำาภัตกิจ,” กร็ู้วา่พระเถระไม่มีความตอ้งการดว้ยภัต 
เป็นเด็กมีอายุ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตในขณะน้ันน่ันเอง ตรวจตราดทูี่น่ังอันตำ่า ทำาภตักิจแล้วลา้งบาตร.
สามเณโร นิกฺขมิตฺวา อุปชฺฌายสฺส วตฺตำ กตฺวา,  “ภตฺตกิจฺจำ กโรหิ -อิติ วุตฺเต,  เถรสฺส ภตฺเตน อนตฺถิกภาวำ ญตฺวา 
สตฺตวสฺสิโก กุมาโร ตำขณญฺเญว อรหตฺตำ ปตฺโต นีจาสนฏฺฐานำ๑ ปจฺจเวกฺขนฺโต ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา ปตฺตำ โธวิ.

ในกาลน้ัน ท้าวมหาราช ๔ องค์ ก็พากันเลิกการรักษา.
ตสฺมึ กาเล จตฺตาโร มหาราชาโน อารกฺขำ วิสฺสชฺเชสุำ.

ถึงพระจันทร์พระอาทติย์ ก็ปล่อยวิมาน.
จนฺทิมสุริยาปิ วิมานานิ มุญฺจึสุ.

แม้ท้าวสกักะ กท็รงเลิกอารักขาที่สายยู.
สกฺโกปิ อาวิญฺชนฏฺฐาเน อารกฺขำ วิสฺสชฺเชสิ.

พระอาทติย์ปรากฏคลอ้ยเลยท่ามกลางฟ้าไปแล้วเทียว.
สุริโย นภมชฺฌำ อติกฺกนฺโตเยว ปญฺญายิ.

[บัณฑิตย่อมฝึกตน]

ภิกษุทั้งหลาย พากันพูดว่า 
“กาลเย็นปรากฏ,  สามเณรเพิ่งทำาภตักิจเสร็จเดี๋ยวน้ีเอง,  ทำาไมหนอ วันน้ีเวลาเช้าจึงมาก, เวลาเย็นจึงน้อย?”
ภิกฺขู “สายณฺโห ปญฺญายติ,  สามเณเรน อิทาเนว ภตฺตกิจฺจำ กตำ,  กึ นุ โข อชฺช ปุพฺพณฺโห พลวา ชาโต,  สายณฺโห มนฺโท -อิติ วทึสุ.

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยกลา่วเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “พระเจ้าข้า วันน้ี เวลาเชา้มาก เวลาเย็นน้อย สามเณรเพิ่งฉันภัตรเสร็จเดี๋ยวน้ีเอง,  
ก็แลเป็นไฉน พระอาทิตยจ์ึงปรากฏคล้อยเคลื่อนทา่มกลางฟ้าไป,” 
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทำาสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นเช่นน้ันน่ันแล. 
ก็ในวันน้ี ท้าวมหาราช ๔ องค์ยึดอารกัขาไว้โดยรอบ,  พระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยดึวิมานหยุดอยู่,  
ท้าวสักกะทรงยึดอารักขาท่ีสายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ท่ีซุ้มประตู,  วันน้ี สุขสามเณรเห็นคนไขนำ้าเข้าเหมือง ช่างศรดัดศรให้ตรง
ช่างถากถากทัพสัมภาระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้ว ฝึกตน บรรลพุระอรหัตแล้ว” ดังน้ีแล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “ภนฺเต อชฺช ปุพฺพณฺโห พลวา ชาโต,  
สายณฺโห มนฺโท,  สามเณเรน อิทาเนว ภตฺตำ ภุตฺตำ,  อถ จ ปน สุริโย นภมชฺฌำ อติกฺกนฺโต ปญฺญายติ -อิติ วุตฺเต,  
“ภิกฺขเว เอวเมว โหติ ปุญฺญวนฺตานำ สมณธมฺมำ กรณกาเล,  อชฺช หิ จตฺตาโร มหาราชาโน สมนฺตา อารกฺขำ คณฺหึสุ,  
จนฺทิมสุริยา วิมานานิ คเหตฺวา อฏฺฐำสุ,  สกฺโก อาวิญฺชนเก อารกฺขำ คณฺหิ,  อหมฺปิ ทฺวารโกฏฺฐเก อารกฺขำ คณฺหึ,  
อชฺช สุขสามเณโร มาติกาย อุทกำ หรนฺเต  อุสุกาเร อุสุำ อุชุำ กโรนฺเต  ตจฺฉเก จกฺกาทีนิ กโรนฺเต ทิสฺวา 
อตฺตานำ ทเมตฺวา อรหตฺตำ ปตฺโต -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ นิพพฺานฏฺฐานำ -อิติปิ ทิสฺสติ.
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“คนไขนำ้าทั้งหลาย ย่อมไขนำ้า,  ชา่งศรทั้งหลาย ย่อมดัดศร, 
ช่างถากทั้งหลาย ย่อมถากไม้,  ผู้สอนงา่ยทั้งหลาย ย่อมฝกึตน.”

“อุทกำ หิ นยนฺติ เนตฺติกา,
อุสุการา นมยนฺติ เตชนำ,
ทารุำ นมยนฺติ ตจฺฉกา,
อตฺตานำ ทมยนฺติ สุพฺพตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สพฺุพตา ความว่า วา่ง่าย คือ พึงโอวาท พึงอนุศาสน์ โดยสะดวก.
ตตฺถ “สุพฺพตา -อิติ: สุวทา สุเขน โอวทิตพฺพา อนุสาสิตพฺพา -อิติ อตฺโถ.

คำาที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังแล.
เสสำ เหฏฺฐา วุตฺตนยเมว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องสุขสามเณร จบ.
สุขสามเณรวตฺถุ.

ทัณฑวรรค วรรณนา จบ.
ทณฺฑวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๐ จบ.
ทสโม วคฺโค.
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๑.  เรือ่งหญิงสหายของนางวิสาขา
๑.  วิสาขายสหายิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกหญิงสหายของนางวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โก นุ หาโส กิมานนฺโท” เป็นต้น.
“โก นุ หาโส กิมานนฺโท -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วิสาขาย สหายิกา อารพฺภ กเถสิ.

[สามมีอบภรรยาของตนแก่นางวิสาขา]

ดังได้สดับมา กุลบุตร ๕๐๐ คน ในพระนครสาวัตถี ได้มอบภริยาของตนๆ กะนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
ดว้ยมุ่งหมายว่า “ดว้ยอุบายอย่างน้ี ภริยาเหล่าน้ีจักเป็นผู้อยู่ดว้ยความไม่ประมาท.”
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจสตา กุลปุตฺตา “เอวำ อิมา อปฺปมาทวิหารินิโย ภวิสฺสนฺติ -อิติ อตฺตโน อตฺตโน ภริยาโย วิสาขำ มหาอุปาสิกำ ปฏิจฺฉาเปสุำ.

หญิงเหล่าน้ัน เมื่อไปสวนก็ดี ไปวิหารกด็ี ย่อมไปกับนางวิสาขาน่ันแล.
ตา อุยฺยานำ วา วิหารำ วา คจฺฉนฺติโย ตาย สทฺธึเยว คจฺฉนฺติ.

[มหรสพเกีย่วกับสรุา]

ในคราวหน่ึง เมื่อเขาโฆษณาการมหรสพวา่ “จกัมีการมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วัน” 
หญิงเหล่าน้ันก็จดัเตรียมสุราเพื่อสามีของตนๆ.
ตา เอกสฺมึ กาเล “สตฺตาหำ สุราฉโณ ภวิสฺสติ -อิติ ฉเณ สงฺฆุฏฺเฐ,  อตฺตโน อตฺตโน สามิกานำ สุรำ ปฏิยาเทสุำ.

สามีเหล่าน้ัน เล่นมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วันแล้ว ในวันที่ ๘ ได้ออกไปเพื่อทำาการงาน.
เต สตฺตาหำ สุราฉณำ กีฬิตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส กมฺมนฺตกิริยาย นิกฺขนฺตา อคมำสุ.

[หญิงเหล่าน้ันคิดหาอุบายดื่มสุรา]

หญิงแม้เหล่าน้ันหารือกันวา่ “พวกเราไม่ไดด้ื่มสุราต่อหน้าสามี,  ก็สรุาที่เหลือยังมีอยู่.  
เราทั้งหลายจักดื่มสรุาน้ีดว้ยวธิีที่สามีเหล่าน้ันจะไม่รู้” ดังน้ีแล้ว 
จึงไปสำานักของนางวิสาขา กลา่ววา่ “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายปรารถนาจะชมสวน” 
เมื่อนางวิสาขาตอบว่า “ดีละ แม่ทั้งหลาย ถ้าเช่นน้ัน จงทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว จึงออกไป.” 
ได้ไปพร้อมนางวิสาขาน้ัน ซ่อนสุราไปโดยอาการอันมิดชดิ ด่ืมเสีย (จน) เมาแล้ว เที่ยวไปในสวน.
ตาปิ อิตฺถิโย “มยำ สามิกานำ สมฺมุขา สุรำ ปาตุำ น ลภิมฺหา,  อวเสสสุรา จ อตฺถิ.  อิมำ, ยถา เต น ชานนฺติ, ตถา ปิวิสฺสาม -อิติ 
วิสาขาย สนฺติกำ คนฺตฺวา “อิจฺฉาม อยฺเย อุยฺยานำ ทฏฺฐุำ -อิติ วตฺวา,  “สาธุ อมฺมา,  เตนหิ กตฺตพฺพกิจฺจานิ กตฺวา นิกฺขมถ -อิติ วุตฺเต,  
ตาย สทฺธึ คนฺตฺวา ปฏิจฺฉนฺนากาเรน สุรำ นีหราเปตฺวา อุยฺยาเน ปิวิตฺวา มตฺตา วิจรึสุ.
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นางวิสาขา คดิว่า “หญิงเหล่าน้ีทำากรรมไม่สมควร,  
คราวน้ี ถึงพวกเดียรถีย์ก็จกัติเตียนไดว้่า ‘สาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคดม ด่ืมสุรา ย่อมเที่ยวไป” 
จึงกลา่วกะหญิงเหล่าน้ันว่า “น่ีแน่ะ แม่ เธอทั้งหลายทำากรรมไม่สมควร,  พลอยให้เกิดอัปยศแก่ฉันดว้ย,  
ถึงสามีก็จะโกรธพวกเธอ,  บัดน้ี พวกเธอจักทำาอย่างไรกัน?”
วิสาขา “อยุตฺตำ อิมาหิ กตำ,  อิทานิ ‘สมณสฺส โคตมสฺส สาวิกา สุรำ ปิวิตฺวา วิจรนฺตีติ ติตฺถิยาปิ ครหิสฺสนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ตา อิตฺถิโย อาห “อมฺมา อยุตฺตำ โว กตำ,  มมปิ อยโส อุปฺปาทิโต,  สามิกาปิ โว กุชฺฌิสฺสนฺติ,  อิทานิ กึ กริสฺสถ -อิติ.

หญิงเหล่าน้ัน ตอบว่า “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายจักแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้”
“คิลานาลยำ ทสฺสยิสฺสาม อยฺเย -อิติ.

นางวิสาขาจึงกลา่ววา่ “ถ้าเช่นน้ัน พวกเธอจักปรากฏดว้ยกรรมของตน.”
“เตนหิ ปญฺญายิสฺสถ สเกน กมฺเมน -อิติ.

หญิงเหล่าน้ันไปถึงเรือนแล้ว ทำาท่าลวงว่าเป็นไข้.
ตา เคหำ คนฺตฺวา คิลานาลยำ กรึสุ.

ทีน้ัน สามีของหญิงเหล่าน้ันถามวา่ “หญิงชื่อน้ีและชื่อน้ีไปไหน?” ได้ยินว่า “เป็นไข้” 
ก็กำาหนดจับได้วา่ “พวกน้ีจักดื่มสุราที่เหลือเป็นแน่” จึงได้ทุบตีหญิงเหล่าน้ันให้ถึงความเสื่อมเสีย.
อถ ตาสำ สามิกา “อิตฺถนฺนามา จ อิตฺถนฺนามา จ กหำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “คิลานา -อิติ สุตฺวา 
“อทฺธา เอตาหิ อวเสสสุรา ปีตา ภวิสฺสติ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา ตา โปเถตฺวา อนยพฺยสนำ ปาเปสุำ.

ในคราวมหรสพแม้อื่นอีก หญิงเหล่าน้ันอยากดื่มสรุาเหมือนอย่างน้ัน 
จึงเข้าไปหานางวิสาขา กลา่วว่า “แม่เจ้า โปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิด” 
ถูกนางห้ามวา่ “แม้ในคราวก่อน เธอทั้งหลายทำาให้อัปยศแก่ฉัน,  ไปเองเถอะ,  ฉันจะไม่พาเธอทั้งหลายไปละ” 
ไดพู้ดเอาใจวา่ “ทีน้ี พวกดิฉันจักไม่ทำาอย่างน้ัน” 
แล้วเข้าไปหานางวิสาขาน้ัน พดูใหม่ว่า “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายประสงคจ์ะทำาพุทธบูชา,  ขอจงพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิด.”
ตา อปรสฺมึปิ ฉณวาเร ตเถว สุรำ ปาตุกามา วิสาขำ อุปสงฺกมิตฺวา “อยฺเย อุยฺยานำ โน เนหิ -อิติ วตฺวา 
“ปุพฺเพปิ เม ตุมฺเหหิ อยโส อุปฺปาทิโต,  คจฺฉถ,  น โว อหำ เนสฺสามิ -อิติ ตาย ปฏิกฺขิตฺตา 
“อิทานิ เอวำ น กริสฺสาม -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ปุน ตำ อุปสงฺกมิตฺวา อาหำสุ “อยฺเย พุทฺธปูชำ กาตุกามมฺห,  วิหารำ โน เนหิ -อิติ.

นางจึงพูดว่า “แน่ะแม่ บัดน้ี สมควร (แท้),  เธอทั้งหลายจงไปจัดแจงเตรียมตัวเถอะ”
“อิทานิ อมฺมา ยุชฺชติ,  คจฺฉถ,  ปริวจฺฉำ กโรถ -อิติ.
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หญิงเหล่าน้ันให้คนถือของหอมมีระเบียบดอกไม้เป็นต้นด้วยผอบ๑ ห้ิวขวดมีสัณฐานดุจกำามือ ซ่ึงเต็มดว้ยสุรา ดว้ยมือทั้ง ๒ 
คลุมผ้าผืนใหญ่เข้าไปหานางวิสาขาแล้ว เข้าไปวิหารพร้อมกับนางวิสาขาน้ัน น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง 
ดื่มสรุาดว้ยขวดอันมีสัณฐานดุจกำามือน่ันเองแล้ว ทิ้งขวดเสีย น่ังตรงพระพกัตรพ์ระศาสดาในโรงธรรม.
ตา จงฺโกฏเกหิ คนฺธมาลาทีนิ๒ คาหาเปตฺวา สุราปุณฺเณ มุฏฺฐิวารเก หตฺเถหิ โอลมฺเพตฺวา มหาปเฏ ปารุปิตฺวา วิสาขำ อุปสงฺกมิตฺวา 
ตาย สทฺธึ วิหารำ ปวิสมานา เอกมนฺตำ นิสีทิตฺวา มุฏฺฐิวารเกเหว สุรำ ปิวิตฺวา วารเก ฉฑฺเฑตฺวา ธมฺมสภายำ สตฺถุ ปุรโต นิสีทึสุ.

นางวิสาขากราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่าน้ี.”
วิสาขา “อิมาสำ ภนฺเต ธมฺมำ กเถถ -อิติ อาห.

ฝ่ายหญิงเหล่าน้ัน มตีัวสั่นเทิ้มอยู่ดว้ยฤทธิ์เมา เกิดความคดิข้ึนว่า “เราทั้งหลายจักฟ้อน จกัขับ.”
ตาปิ มทเวเคน กมฺปมานสรีรา “นจฺจิสฺสาม คายิสฺสาม -อิติ จิตฺตำ อุปฺปาเทสุำ.

[เทวบุตรมารบันดาลให้แสดงกายวิการแต่ไม่สำาเร็จ]

ลำาดับน้ัน เทวดาองค์หน่ึง ซ่ึงนับเน่ืองในหมู่มาร คิดวา่ “บัดน้ี เราจักสิงในสรีระของหญิงเหล่าน้ีแล้ว จักแสดงประการอัน
แปลกตรงพระพกัตร์พระสมณโคดม” แลว้เข้าสิงในสรรีะของหญิงเหล่าน้ัน
อเถกา มารกายิกา เทวตา “อิทานิ อิมาสำ สรีเรสุ อธิมุจฺจิตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส ปุรโต วิปฺปการำ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
ตาสำ สรีเรสุ อธิมุจฺจิ.

บรรดาหญิงเหล่าน้ัน บางพวกจะเริ่มปรบมือหัวเราะ,  บางพวกเริ่มจะฟอ้น ตรงพระพักตร์ของพระศาสดา.
ตาสุ เอกจฺจา สตฺถุ ปุรโต ปาณึ ปหริตฺวา หสิตุำ,  เอกจฺจา นจฺจิตุำ อารภึสุ.

พระศาสดา ทรงรำาพึงว่า “น้ีอย่างไรกัน?” ทรงทราบเหตุน้ันแล้วดำารวิ่า “บัดน้ี เราจักไมใ่ห้เทวดาผู้นับเน่ืองในหมู่มารได้ช่อง. 
เพราะเราเมื่อบำาเพ็ญบารมีตลอดกาลเทา่น้ี ก็หาได้บำาเพ็ญเพือ่มุ่งจะให้เทวดาผู้นับเน่ืองในหมู่มารไดช้่องไม่” 
เพื่อจะให้หญิงเหล่าน้ันสังเวช จึงทรงเปล่งพระรัศมีจากพระโลมาระหว่างพระขนง๓.
สตฺถา “กิมิทำ -อิติ อาวชฺเชนฺโต ตำ การณำ ญตฺวา “น อิทานิ มารกายิกานำ โอตารำ ลภิตุำ ทสฺสามิ,  
น หิ มยา เอตฺตกำ กาลำ ปารมิโย ปูเรนฺเตน มารกายิกานำ โอตารำ ลาภตฺถาย ปูริตา -อิติ ตา สำเวเชตุำ ภมุกโลมโต รำสึ๔ วิสฺสชฺเชสิ.

ทันใดน้ันเอง ความมืดมนอนธการได้มีแล้ว.
ตาวเทว อนฺธการติมิสา อโหสิ.

หญิงเหล่าน้ัน ได้หวาดหวั่น อันมรณภัยคกุคามแล้ว.
ตา ภีตา อเหสุำ มรณภยตชฺชิตา.

ดว้ยเหตุน้ัน สรุาในท้องของหญิงเหล่าน้ันจึงสร่างคลายไป.
เตน ตาสำ กุจฺฉิยำ สุรา ชีริ.

๑ (ผะ-อบ) ภาชนะสำาหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำาด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น.
๒ สี. ยุ. คนฺธมาลา.
๓ ภมุกโลมโตติ.  ภมุกนฺตเร โลมโต.
๔ สี. ยุ. รสฺมึ.
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พระศาสดาทรงหายไป ณ บัลลังก์ที่ทรงน่ัง ทรงยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ทรงเปล่งพระรัศมีจากพระอุณณาโลม.
สตฺถา นิสินฺนปลฺลงฺเก อนฺตรหิโต สิเนรุมุทฺธนิ ฐตฺวา อุณฺณาโลมโต รำสึ วิสฺสชฺเชสิ.

ขณะน้ัน เป็นเหมือนมีพระจันทร์ข้ึนตั้งพันดวง.
ตำขณญฺเญว จนฺทสหสฺสุคฺคมนำ วิย อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสเรียกหญิงเหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสว่า “พวกเธอ เมื่อมาสำานักของเรา ประมาทแล้วมา หาควรไม่, 
เพราะความประมาทของพวกเธอน่ันเอง เทวดาซ่ึงนับเน่ืองในหมู่มารจึงได้ช่อง ให้พวกเธอทำากายวกิารมีหัวเราะเป็นต้น 
ในท่ีซ่ึงไม่สมควรทำากายวิการมีหัวเราะเป็นต้น,  บัดน้ี พวกเธอทำาการอุตสาหะ เพ่ือมุ่งให้ไฟมีราคะเป็นต้นดับไปจึงควร” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ สตฺถา ตา อิตฺถิโย อามนฺเตตฺวา “ตุมฺเหหิ มม สนฺติกำ อาคจฺฉมานาหิ ปมตฺตาหิ อาคนฺตุำ น วฏฺฏติ,  
ตุมฺหากำ หิ ปมาเทเนว มารกายิกา เทวตา โอตารำ ลภิตฺวา ตุมฺเห หสาทีนำ อกรณฏฺฐาเน หสาทีนิ การาเปสิ,  
อิทานิ ตุมฺเหหิ ราคาทีนำ อคฺคีนำ นิพฺพาปนตฺถาย อุสฺสาหำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เมื่อโลกสันนิวาสอันไฟลกุโพลงอยู่เป็นนิตย์, 
พวกเธอจะยังร่าเริง บันเทิงอะไรกันหนอ? 
เธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้ว ทำาไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่า?”

“โก นุ หาโส,  กิมานนฺโท, นิจฺจำ ปชฺชลิเต สติ;
อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีปํ น คเวสถ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ความยินดี ชือ่ว่า อานนฺโท ในพระคาถาน้ัน.  
ตตฺถ “อานนฺโท -อิติ: ตุฏฺฐิ.

พระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำาอธิบายไวด้ังน้ีว่า “เมื่อโลกสันนิวาสน้ี อันไฟ ๑๑ อย่างมรีาคะเป็นต้นลุกโพลงแล้วเป็นนิตย์,  
เธอทั้งหลายจะมวัร่าเริงหรือเพลิดเพลินอะไรกันหนอ? น่ันไม่สมควรทำาเลยมิใช่หรือ? 
ก็เธอทั้งหลาย อันความมดืคืออวิชชาซ่ึงมีวตัถุ ๘ ปกคลุมไว้ เหตุไรจึงไม่แสวงหา คือไม่ทำาประทีปคือญาณ เพื่อประโยชน์แก่
การกำาจัดความมดืน้ันเสีย?”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “อิมสฺมึ โลกสนฺนิวาเส ราคาทีหิ เอกาทสหิ อคฺคีหิ นิจฺจำ ปชฺชลิเต สติ,  โก นุ ตุมฺหากำ หาโส วา ตุฏฺฐิ วา? 
นนุ เอส อกตฺตพฺพรูโปเยว. 
อฏฺฐวตฺถุเกน หิ อวิชฺชนฺธกาเรน โอนทฺธา ตุมฺเห ตสฺส อนฺธการสฺส วิธมนตฺถาย กึการณา ญาณปทีปํ น คเวสถ,  น กโรถ -อิติ.

[ผู้รับคำาเตือนย่อมได้ผล]

ในเวลาจบพระธรรมเทศนา หญิง ๕๐๐ ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตา อิตฺถิโย โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

พระศาสดา ทรงทราบความที่หญิงเหล่าน้ันเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในอจลศรัทธาแล้ว เสด็จลงจากยอดเขาสิเนรุ ทรงน่ังบนพุทธอาสน์.
สตฺถา ตาสำ อจลสทฺธาย ปติฏฺฐิตภาวำ ญตฺวา สิเนรุมตฺถกา โอตริตฺวา พุทฺธาสเน นิสีทิ.
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[นางวิสาขาช้ีโทษของสุราโดยบุคคลาธิษฐาน]

ลำาดับน้ัน นางวิสาขาได้กราบทูลพระองคว์่า “พระเจ้าข้า ข้ึนชื่อวา่สุราน้ี เลวทราม,  เพราะว่า หญิงเหล่าน้ี ชือ่เห็นปานน้ี 
น่ังตรงพระพักตรพ์ระพทุธเจ้าเช่นพระองค์ ยังไม่สามารถจะยังแม้เพียงอริิยาบถให้เรียบร้อยได้ เริ่มจะลุกข้ึนปรบมือ ทำาการ
หัวเราะขับ และฟ้อนเป็นต้นแล้ว.”
อถ นำ วิสาขา อาห “ภนฺเต สุรา นาเมสา ปาปิกา,  เอวรูปา หิ นาม อิมา อิตฺถิโย ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส ปุรโต นิสีทิตฺวา 
อิริยาปถมตฺตำปิ สณฺฐาเปตุำ อสกฺโกนฺติโย อุฏฺฐาย ปาณึ ปหริตฺวา หสิตคีตนจฺจาทีนิ กาตุำ อารภึสุ -อิติ.  

พระศาสดาตรัสวา่ “น่ันแหละ วิสาขา ข้ึนชื่อวา่สุราน้ี เลวทรามแท้,  เพราะประชาชนอาศัยสุราน้ี ถึงความพินาศแล้วตั้งหลาย
ร้อย.” 
เมื่อนางวิสาขากราบทูลว่า “ก็สรุาน้ีเกิดข้ึนเมื่อไร? พระเจ้าข้า,” เพื่อจะตรัสอุปัตติเหตุแห่งสุราน้ัน (แก่นางวิสาขา) โดย
พิสดาร จึงทรงนำาอดีตนิทานมาแล้ว ตรัสกุมภชาดก๑ ดังน้ีแล.
สตฺถา “อาม วิสาเข ปาปิกาเอว เอสา สุรา นาม,  เอตญฺหิ นิสฺสาย อเนกสตา๒ อนยพฺยสนำ ปตฺตา -อิติ วตฺวา, 
“กทา ปเนสา ภนฺเต อุปฺปนฺนา -อิติ วุตฺเต,  ตสฺสา อุปฺปตฺตึ วิตฺถาเรน กเถตุำ อตีตำ อาหริตฺวา กุมฺภชาตกำ๓ กเถสีติ.

เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา จบ.
วิสาขายสหายิกาวตฺถุ.

๑ ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๔๗๗.  ตทฏฺฐกถา.  ๗/๑๙๑.
๒ สี. ยุ. อเนเก สตฺตา.
๓ ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๗๗.  ตทฏฺฐกถา.  ๗/๑๙๑.
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๒.  เรือ่งนางสิริมา
๒.  สิริมาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนางสิริมา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปสฺส จติฺตกตำ พิมฺพำ” เป็นต้น.
“ปสฺส จิตฺตกตำ พิมฺพำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สิริมำ อารพฺภ กเถสิ.

[นางสิรมิาบรรลุโสดาปัตติผล]

ดังได้สดับมา นางสิริมาน้ัน มีรูปร่างงดงาม เป็นหญิงแพศยาในกรุงราชคฤห์  
ภายในพรรษาหน่ึง ได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามวา่อุตตรา ซ่ึงเป็นธิดาของปุณณกเศรษฐี ผู้เป็นภริยาของสุมนเศรษฐีบุตร 
ประสงค์จะให้นางอุตตราน้ันเล่ือมใส จึงทูลขอขมาพระศาสดา ผู้ทรงทำาภัตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว ในเรือนของนางอุตตราน้ัน, 
ในวันน้ัน ได้ฟังภัตตานุโมทนาของพระทศพล บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ในเวลาจบพระคาถาว่า
สา กิร ราชคเห อภิรูปา คณิกา  เอกสฺมึ อนฺโตวสฺเส สุมนเสฏฺฐิปุตฺตสฺส ภริยาย ปุณฺณกเสฏฺฐิธีตาย อุตตฺราย นาม 
อุปาสิกาย อปรชฺฌิตวฺา  ตำ ปสาเทตุกามา ตสฺส เคเห ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ กตภตฺตกิจฺจำ สตฺถารำ ขมาเปตฺวา 
ตำทิวสำ ทสพลสฺส ภตฺตานุโมทนำ สุตฺวา  คาถาปริโยสาเน โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

“พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ,  พึงชนะคนไม่ดี ดว้ยความดี,  
พึงชนะคนตระหน่ี ดว้ยการให้ปัน,  พึงชนะคนพูดพล่อยๆ ด้วยคำาจริง.”

“อกฺโกเธน ชิเน โกธำ, อสาธุำ สาธุนา ชิเน,
ชิเน กทริยำ ทาเนน, สจฺเจนาลิกวาทินำ -อิติ

น้ีเป็นความย่อในเรือ่งน้ี.
อยเมตฺถ สงฺเขโป.

ส่วนเน้ือเรื่องพิสดาร จักมีแจ้งในวรรณนาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกธวรรคน่ันแล.
วิตฺถารกถา ปน โกธวคฺเค อนุโมทนคาถาวณฺณนายเมว อาวิภวิสฺสติ.

นางสิริมาน้ัน คร้ันบรรลุโสดาปัตติผลอยา่งน้ีแล้ว นิมนตพ์ระทศพล 
รุ่งข้ึนถวายทานเป็นอันมากแล้วไดต้ั้งอัฏฐกภัตเพือ่พระสงฆ์ไว้เป็นประจำา.
เอวำ โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา ทสพลำ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทานำ ทตฺวา สงฺฆสฺส อฏฺฐกภตฺตำ นิพทฺธำ ฐเปสิ.

ตั้งแต่น้ันมา ภิกษุ ๘ รูปไปเรือนเสมอ.
อาทิโต ปฏฺฐาย นิพทฺธำ อฏฺฐ ภิกฺขู เคหำ คจฺฉนฺติ.

นางเอ่ยปากวา่ “นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลาย รับเนยใส,  รับนมสด” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว (บรรจุภัต) ให้เต็มบาตรของภิกษุเหล่าน้ัน.
“สปฺปึ คณฺหาถ,  ขีรำ คณฺหาถาติอาทีนิ วตฺวา เตสำ ปตฺเต ปูเรติ.

อาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหน่ึงได้แล้ว ย่อมเพียงพอแก่ภกิษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง.
เอเกน ลทฺธำ ติณฺณำปิ จตุนฺนำปิ ปโหติ.
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นางถวายบิณฑบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์ ๑๖ กหาปณะทุกวัน.
เทวสิกำ โสฬสกหาปณปริพฺพเยน ปิณฺฑปาโต ทียติ.

ต่อมาวันหน่ึง ภิกษุรูปหน่ึงฉันอัฏฐกภตัในเรือนของนางแล้ว ได้ไปวิหารแห่งหน่ึง ณ ที่ไกล ๓ โยชน์.
อเถกทิวสำ เอโก ภิกฺขุ ตสฺสา เคเห อฏฺฐกภตฺตำ ภุญฺชิตฺวา ติโยชนมตฺถเก เอกำ วิหารำ อคมาสิ.

ครั้งน้ัน พวกภิกษุถามเธอซ่ึงน่ังอยู่ในที่บำารุงพระเถระในเวลาเย็นว่า “ผู้มีอายุ (ไป) รับภิกษาที่ไหนมา?”
อถ นำ สายำ เถรุปฏฺฐาเน นิสินฺนำ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ “อาวุโส กหำ ภิกฺขำ คเหตฺวา อาคโตสิ -อิติ.

เธอตอบวา่ “ผม (ไป) ฉันอัฏฐกภตัของนางสริิมา (มา).”
“สิริมาย อฏฺฐกภตฺตำ เม ภุตฺตำ -อิติ.

พวกภิกษุถามอีกว่า “นางทำาของอันน่าพึงใจถวายไหม? ผู้มีอายุ.”
“มนาปํ กตฺวา เทติ อาวุโส -อิติ.

[ภกิษุพรรณนาความดีของนางสิริมา]

เธอจึงกลา่วคุณของนางวา่ “ผมไม่สามารถจะพรรณนาภัตของนางได้,  นางทำาถวายแสนจะประณีต,  
ภัตที่ภกิษุรูปหน่ึงได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง,  
แต่การได้เห็นนางน้ันแล ดีเสียยิ่งกว่าไทยธรรมของนางอีก,  เพราะนางสวยงามเช่นน้ีๆ.”
“น สกฺกา ตสฺสา ภตฺตำ วณฺเณตุำ,  อติวิย ปณีตำ กตฺวา เทติ,  เอเกน ลทฺธำ ติณฺณำปิ จตุนฺนำปิ ปโหติ,  
ตสฺสา ปน เทยฺยธมฺมโตปิ ทสฺสนเมว อุตฺตริตรำ,  สา หิ เอวรูปา จ เอวรูปา จ -อิติ ตสฺสา คุเณ กเถสิ.

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึงได้ฟังถ้อยคำาทีพ่รรณนาคุณของนาง เกดิความรักข้ึนแล้ว โดยมิได้เห็นตัวเลย คิดว่า 
“ควรที่เราจะไปดูนาง” แล้วบอกจำานวนพรรษาของตนแล้ว ถามลำาดับกะภิกษุน้ันแล้ว 
ได้ยินวา่ “ผู้มีอายุ พรุ่งน้ี ทา่นเป็นพระสังฆเถระ จักได้อัฏฐกภตัในเรือนน้ัน” จึงควา้บาตรและจีวรหลีกไปในขณะน้ันเอง,  
เมื่ออรุณข้ึนแตเ่ช้าเทียว เข้าไปสู่โรงภตั ยืน (คอย) อยู่แล้ว เป็นพระสังฆเถระ ได้อัฏฐกภตั ในเรือนของนาง.
อเถโก ภิกฺขุ ตสฺสา คุณกถำ สุตฺวา อทสฺสเนเนว สิเนหำ อุปฺปาเทตฺวา 
“มยา คนฺตฺวา ตำ ทฏฺฐุำ วฏฺฏติ -อิติ อตฺตโน วสฺสคฺคำ กเถตฺวา ตำ ภิกฺขุำ ฐิติกำ ปุจฺฉิตฺวา 
“เสฺว อาวุโส ตสฺมึ เคเห ตฺวำ๑ สงฺฆตฺเถโร หุตฺวา อฏฺฐกภตฺตำ ลภิสฺสสิ -อิติ สุตฺวา ตำขณญฺเญว ปตฺตจีวรมาทาย ปกฺกนฺโต,  
ปาโตว อรุเณ อุคฺคเต,  สลากคฺคำ ปวิสิตฺวา ฐิโต สงฺฆตฺเถโร หุตฺวา ตสฺสา เคเห อฏฺฐกภตฺตำ ลภิ.

[นางสิรมิาเจ็บ]

ก็ในเวลาที่ภิกษุน่ันฉันแล้ว หลีกไปในวันวานน่ันเอง โรคได้เกิดข้ึนในสรีระของนาง,  ฉะน้ัน นางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วนอน.
โย ปเนโส ภิกฺขุ หีโย ภุญฺชิตฺวา ปกฺกามิ,  ตสฺส คตเวลายเมวสฺสา สรีเร โรโค อุปฺปชฺชิ,  ตสฺมา สา อาภรณานิ โอมุญฺจิตฺวา นิปชฺชิ.

ขณะน้ัน พวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ได้อัฏฐกภตัมาแล้ว จึงบอกแก่นาง.
อถสฺสา ทาสิโย อฏฺฐกภตฺตำ ลภิตฺวา อาคเต ภิกฺขู ทิสฺวา อาโรเจสุำ.

๑ ยุ.  ฐตวฺา.
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นางไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้น่ัง หรืออังคาสดว้ยมือของตนได้ จึงสั่งพวกทาสีว่า 
“แน่ะแม่ทั้งหลาย พวกเธอรับบาตรแลว้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้น่ัง ให้ดื่มยาคู ถวายของเคี้ยว 
ในเวลาฉันภัต จง (บรรจุภตั) ให้เต็มบาตรแล้วถวายเถิด.”
สา สหตฺถา ปตฺเต คเหตฺวา นิสีทาเปตุำ วา ปริวิสิตุำ วา อสกฺโกนฺตี ทาสิโย อาณาเปสิ 
“อมฺมา ปตฺเต คเหตฺวา อยฺเย นิสีทาเปตฺวา ยาคุำ ปาเยตฺวา ขชฺชกำ ทตฺวา ภตฺตเวลาย ภตฺตสฺส ปตฺเต ปูเรตฺวา เทถ -อิติ.

ทาสีเหล่าน้ันรับว่า “ดีละ คณุแม่” แลว้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามา ให้ดื่มข้าวยาคู ถวายของเคี้ยวแล้ว 
ในเวลาฉันภัต (บรรจุภัต) ให้เต็มบาตรแล้ว บอกแก่นาง.
ตา “สาธุ อยฺเย -อิติ ภิกฺขู ปเวเสตฺวา ยาคุำ ปาเยตฺวา ขชฺชกำ ทตฺวา ภตฺตเวลาย ภตฺตสฺส ปตฺเต ปูเรตฺวา ตสฺสา อาโรเจสุำ.

นางกลา่ววา่ “จงช่วยพยุงฉันไปที,  ฉันจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” อันทาสีเหล่าน้ันพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้ว 
ได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยสรีระอันสั่นเทิ้มอยู่.
สา “มำ ปริคฺคเหตฺวา เนถ,  อยฺเย วนฺทิสฺสามิ -อิติ วตฺวา  ตาหิ ปริคฺคเหตฺวา ภิกฺขูนำ สนฺติกำ นีตา ปเวธมาเนน สรีเรน ภิกฺขู วนฺทิ.

ภิกษุน้ันแลดูนางแล้ว คดิวา่ “ความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้น้ี (ยังสวยงาม) ถึงเพียงน้ี,  ก็ในเวลาไม่มีโรค รูปสมบัติ
ของนางคนน้ี ที่ตกแต่งแล้วดว้ยอาภรณ์ทุกอยา่ง จะสวยงามสักเพียงไร.”
โส ภิกฺขุ ตำ โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ 
“คิลานาย ตาว อยำ เอติสฺสา รูปโสภา,  อโรคกาเล ปน สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตาย อิมิสฺสา กีทิสี รูปสมฺปตฺติ -อิติ.

ครั้งน้ัน กิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกฏิปีกำาเริบข้ึนแล้ว.
อถสฺส อเนกวสฺสโกฏิสนฺนิจิโต กิเลโส สมุทาจริ.

ภิกษุน้ันมิได้มีใจจดจ่อที่อื่น (มีใจจดจ่อแต่เฉพาะนางเท่านัน้) ไม่สามารถจะฉันอาหารได้ 
จึงถือบาตร กลับวิหาร ปิดบาตรวางไว้ ณ ส่วนข้างหน่ึง ปูจีวรนอนแล้ว.
โส อนญฺญมโน๑ หุตฺวา ภตฺตำ ภุญฺชิตุำ อสกฺโกนฺโต ปตฺตมาทาย วิหารำ คนฺตฺวา ปตฺตำ ปิธาย เอกมนฺเต ฐเปตฺวา จีวรำ อตฺถริตฺวา นิปชฺชิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุสหาย (ของเธอ) รูปหน่ึง แม้อ้อนวอนอยู่ ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันได้.
อถ นำ เอโก สหายโก ภิกฺขุ ยาจนฺโตปิ โภเชตุำ นาสกฺขิ.

ภิกษุน้ันได้อดอาหารแล้ว.
โส ฉินฺนภตฺโต อโหสิ.

[นางสิรมิาถึงแก่กรรม]

ในเวลาเย็นวันน้ันเอง นางสิริมาได้ทำากาลกิริยาแล้ว.
ตำทิวสเมว สายณฺหสมเย สิริมา กาลมกาสิ.

พระราชาทรงส่งพระราชสาสน์ไปถวายพระศาสดาว่า “พระเจา้ข้า นางสริิมาน้องสาวหมอชีวก ได้ทำากาลกิริยาเสียแล้ว.”
ราชา สตฺถุ สาสนำ เปเสสิ “ภนฺเต ชีวกสฺส กนิฏฺฐภคินี สิริมา กาลมกาสิ -อิติ.

๑ สี. ยุ. อญฺญาณี.
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พระศาสดาทรงสดับเรื่องน้ัน จึงทรงส่งข่าวไปแด่พระราชาวา่ “กจิคือการเผา (ศพ) นางสริิมา ยังไม่มี,  
พระองค์จงทรงรับสั่งให้เอาศพนางสริิมาน้ันนอนในป่าช้าผดีิบแล้ว ให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิด.”
สตฺถา ตำ สุตฺวา รญฺโญ สาสนำ ปหิณิ “สิริมาย ฌาปนกิจฺจำ นตฺถิ,  
อามกสุสาเน ตำ,  ยถา กากสุนขา๑ น ขาทนฺติ,  ตถา นิปชฺชาเปตฺวา รกฺขาเปถ -อิติ.

พระราชาได้ทรงทำาตามรับสั่งแล้ว.
ราชา ตถา อกาสิ.

สามวันล่วงไปแล้วตามลำาดับ,  ในวันที่ ๔ สรีระข้ึนพองแล้ว.
ปฏิปาฏิยา ตโย ทิวสา อติกฺกนฺตา,  จตุตฺเถ ทิวเส สรีรำ อุทฺธุมายิ.

หมู่หนอนไต่ออกจากปากแผลทั้ง ๙.
นวหิ วณมุเขหิ ปุฬวา ปคฺฆรึสุ.

สรรีะทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะน้ัน.
สกลสรีรำ ภินฺนำ สาลิภตฺตจาฏี วิย อโหสิ.

พระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่า “เว้นเด็กๆ ท่ีเฝ้าเรือนเสีย ใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ ๘ กหาปณะ” 
และได้ส่ง (พระราชสาสน์) ไปสำานักพระศาสดาวา่ “นัยวา่ ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประธาน ขอจงมาดูนางสริิมา.
ราชา นคเร เภริญฺจาราเปสิ “ฐเปตฺวา เคหรกฺขทารเก สิริมาย ทสฺสนตฺถำ อนาคจฺฉนฺตานำ อฏฺฐกหาปณทณฺโฑ -อิติ,  
สตฺถุ สนฺติกำ จ เปเสสิ “พุทฺธปฺปมุโข กิร ภิกฺขุสงฺโฆ สิริมาย ทสฺสนตฺถำ อาคจฺฉตุ -อิติ.

พระศาสดารับสั่งให้เผดียง๒แก่ภิกษุทั้งหลายว่า “เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมา.”
สตฺถา ภิกฺขูนำ อาโรจาเปสิ “สิริมาย ทสฺสนตฺถำ คมิสฺสาม -อิติ.

ภิกษุหนุ่มแม้รูปน้ัน ไม่เชื่อฟังคำาของใครๆ เลย ตลอด ๔ วัน อดอาหารนอนแซ่วอยู่แล้ว.
โสปิ ทหรภิกฺขุ จตฺตาโร ทิวเส กสฺสจิ วจนำ อคฺคเหตฺวา ฉินฺนภตฺโตว นิปชฺชิ.

ข้าวสวยในบาตรบูด,  สนิมกต็ั้งข้ึนในบาตร.
ปตฺเต ภตฺตำ ปูติกำ ชาตำ,  ปตฺเต มลำ อุฏฺฐหิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุสหายน้ัน จึงเข้าไปหาเธอแล้ว บอกวา่ “ผู้มีอายุ พระศาสดาเสด็จไปแลดูนางสริิมา.”
อถ นำ โส สหายกภิกฺขุ๓ อุปสงฺกมิตฺวา “อาวุโส สตฺถา สิริมาย ทสฺสนตฺถำ คจฺฉติ -อิติ อาห.

๑ สี.  กากสุนขาทโย.  ยุ.  กากาทโย.
๒ เผดยีง [ผะ-เดียง] บอกให้รู้,  บอกนิมนต์
๓ สี. ยุ. เสสสหายกา ภิกฺขู … อาหำสุ.
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เธอแม้ถูกความหิวแผดเผาอย่างน้ัน ก็ลุกข้ึนได้โดยรวดเร็ว ในเพราะบทท่ีกล่าวว่า “สิริมา” น่ันเอง กล่าวถามว่า “ท่านว่าอะไรนะ” 
เมื่อภิกษุสหายตอบว่า “พระศาสดาจะเสด็จไปแลดูนางสริิมา,  ท่านจะไปดว้ยไหม?” รีบรับว่า “ไปครับ” 
แล้วเทข้าวล้างบาตรใสใ่นถลก ได้ไปกับหมู่ภิกษุ.
โส ตถา ฉาตชฺฌตฺโตปิ “สิริมา -อิติ วุตฺตปเทเยว สหสา อุฏฺฐหิตฺวา “กึ ภณสิ -อิติ อาห,  
“สตฺถา สิริมำ ทฏฺฐุำ คจฺฉติ,  ตฺวำปิ คมิสฺสสิ -อิติ วุตฺเต,  “อาม คมิสฺสามิ -อิติ 
ภตฺตำ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตำ โธวิตฺวา ถวิกาย ปกฺขิปิตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อคมาสิ.

พระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้ว ได้ประทับอยู่ ณ ข้างหน่ึง.
สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต เอกปสฺเส อฏฺฐาสิ.

ภิกษุณีสงฆ์ก็ดี ราชบริษัทกด็ี อุบาสกบริษัทก็ดี อุบาสิกาบริษัทกด็ี ได้ยืนอยู่พวกละข้าง.
ภิกฺขุนีสงฺโฆปิ ราชปริสาปิ๑ อุปาสกปริสาปิ อุปาสิกาปริสาปิ เอเกกปสฺเส อฏฺฐำสุ.

[ศพนางสริิมาผู้เลอโฉมหาค่ามิได้]

พระศาสดาตรัสถามพระราชาว่า “น่ีใคร? มหาบพิตร.”
สตฺถา ราชานำ ปุจฺฉิ “กา เอสา มหาราช -อิติ.

พระราชา. น้องสาวหมอชีวก ชื่อสริิมา พระเจา้ข้า.
“ภนฺเต ชีวกสฺส ภคินี สิริมา นาม -อิติ.

พระศาสดา. นางสริิมาหรือน่ี?
“สิริมา เอสา -อิติ.

พระราชา. นางสริิมา พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่า 
‘ใครให้ทรพัย์พันหน่ึง จงเอานางสริิมาไป’.

“เตนหิ นคเร เภริญฺจาราเปหิ ‘สหสฺสำ ทตฺวา สิริมำ คณฺหาตุ -อิติ.

พระราชาได้ทรงทำาอย่างน้ันแล้ว.
ราชา ตถา อกาสิ.

ผู้ที่จะออกปากว่า “ข้าพเจา้หรือวา่เรา” แม้คนหน่ึงก็ไม่มี.
เอโกปิ “อหำ -อิติ วา “อหำ -อิติ วา วทนฺโต นาม นาโหสิ.

พระราชาทูลแกพ่ระศาสดาว่า “ชนทั้งหลายไม่รับ พระเจา้ข้า.”
ราชา สตฺถุ อาโรเจสิ “น คณฺหนฺติ ภนฺเต -อิติ.

๑ สี.  ราชปุริสาปิ.
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พระศาสดาตรัสวา่ “มหาบพิตร ถ้ากระน้ัน จงลดราคาลง (อกี).
“เตนหิ มหาราช อคฺฆำ โอหาเรหิ -อิติ.

พระราชารับสั่งให้ตีกลองโฆษณาวา่ “ใครให้ทรัพย์ ๕๐๐ จงเอาไป” ไมท่รงเห็นใครๆ จะรับเอา จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า 
“ใครให้ทรพัย์ ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐-๕๐-๒๕ กหาปณะ,  ๑๐ กหาปณะ,  ๕ กหาปณะ,  ๑ กหาปณะ,  ครึ่งกหาปณะ,  บาท ๑, 
มาสก ๑,  กากณิก ๑ แล้วเอานางสริิมาไป” (ก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไป) จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า “จงเอาไปเปล่าๆ ก็ได้.”
ราชา “ปญฺจสตานิ ทตฺวา คณฺหาตุ -อิติ เภริญฺจาราเปสิ๑,  กญฺจิ คณฺหนกำ อทิสฺวา 
“อฑฺฒเตยฺยานิ สตานิ,  เทฺว สตานิ,  สตำ, ปญฺญาสำ,  ปญฺจวีสติกหาปเณ,  ทสกหาปเณ,  ปญฺจกหาปเณ,  กหาปณำ,  อฑฺฒำ,  ปาทำ,  
มาสกำ,  กากณิกำ ทตฺวา สิริมำ คณฺหาตุ -อิติ เภริญฺจาราเปตฺวา “มุธาปิ คณฺหาตุ -อิติ เภริญฺจาราเปสิ.

ผู้ที่จะออกปากว่า “ข้าพเจา้,  หรือวา่เรา” (แม้คนหน่ึง) ก็ไม่มี.
“อหำ -อิติ วา “อหำ -อิติ วา วทนฺโต นาม นาโหสิ.

พระราชาทูลว่า “พระเจา้ข้า ชื่อว่าผู้ทีจ่ะรับเอาไปแม้เปล่าๆ ก็ไม่มี.”
ราชา “มุธาปิ ภนฺเต คณฺหนฺโต นาม นตฺถิ -อิติ อาห.

พระศาสดา จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาดูมาตุคามซ่ึงเป็นที่รักของมหาชน,  
ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในพระนครน้ีแล ให้ทรพัย์พันหน่ึงแล้ว ได้ (อภิรม) วันหน่ึง,  บัดน้ีแม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆ ก็ไม่มี,  
รูปเห็นปานน้ี ถึงความส้ินและความเส่ือมแล้ว,  ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงดูอัตภาพอันอาดูร๒” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ปสฺสถ ภิกฺขเว มหาชนสฺส ปิยำ มาตุคามำ,  อิมสฺมึเยว นคเร สหสฺสำ ทตฺวา ปุพฺเพ เอกทิวสำ ลภึสุ,  
อิทานิ มุธา คณฺหนฺโตปิ นตฺถิ,  เอวรูปํ นาม รูปํ ขยวยปฺปตฺตำ,  ปสฺสถ ภิกฺขเว อาตุรำ อตฺตภาวำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เธอจงดูอตัภาพ ที่ไม่มีความยั่งยืน (และ) ความมั่นคง 
(อันกรรม) ทำาให้วิจติรแล้ว มีกายเป็นแผล อันกระดกู ๓๐๐ ท่อนยกข้ึนแล้ว
อันอาดูร ท่ีมหาชนครุ่นคดิแล้วโดยมาก.”

“ปสฺส จิตฺตกตำ พิมฺพำ อรุกายำ สมุสฺสิตำ
อาตุรำ พหุสงฺกปฺปํ, ยสฺส นตฺถิ ธุวำ ฐิติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ จติฺตกตำ ความวา่ มีความวิจิตรอันกรรมทำาแล้ว 
คือ (อันกรรม) ทำาให้วิจิตรดว้ยวัตถุตา่งๆ มีอาภรณค์ือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้น.
ตตฺถ จิตฺตกตำ -อิติ: กตจิตฺตกำ วตฺถาภรณมาลาลงฺการาทีหิ จิตฺตกตำ -อิติ๓ อตฺโถ.

๑ สี. ยุ. เภริญฺจาราเปตฺวา.
๒ อาตุร เดือดร้อน กระสับกระส่าย มีโรค
๓ สี. ยุ. วิจิตฺตำ -อิติ.
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บทว่า พิมพำ ได้แก่ ซ่ึงอัตภาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่น้อย มีสว่นยาวเป็นต้น 
ในฐานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะยาวเป็นต้น.
พิมฺพำ -อิติ: ทีฆาทิยุตฺตฏฺฐาเนสุ ทีฆาทีหิ องฺคปจฺจงฺเคหิ สณฺฐิตำ อตฺตภาวำ.

บทว่า อรกุายำ คือ มีกายเป็นแผล ด้วยสามารถปากแผลทั้ง ๙.
อรุกายำ -อิติ: นวนฺนำ วณมุขานำ วเสน อรุภูตกายำ.

บทว่า สมุสฺสิตำ คือ อันกระดูก ๓๐๐ ท่อนยกข้ึนแล้ว.
สมุสฺสิตำ -อิติ: ตีหิ อฏฺฐิสเตหิ สมุสฺสิตำ.

บทว่า อาตุรำ ความว่า ชื่อวา่เป็นไข้ประจำา เพราะความเป็นสถานที่ต้องบริหารด้วยอริิยาบถเป็นต้นทุกเวลา.
อาตุรำ -อิติ: สพฺพกาลำ อิริยาปถาทีหิ ปริหริตพฺพตาย นิจฺจคิลานำ.

บทว่า พหุสงฺกปฺปํ ได้แก่ อันมหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมาก.
พหุสงฺกปฺปํ -อิติ: มหาชเนน พหุธา สงฺกปฺปิตำ.

บาทพระคาถาว่า ยสฺส นตฺถิ ธวุำ ฐติิ ความวา่ เธอทั้งหลายจงดูอตัภาพน้ี ที่ไม่มีความยั่งยืน หรือความมั่นคง มีความแตกเรี่ย
รายและกระจดักระจายไปเป็นธรรมดา โดยสว่นเดียวเท่าน้ัน.
ยสฺส นตฺถิ ธุวำ ฐิติ -อิติ: ยสฺส ธุวภาโว วา ฐิติภาโว วา นตฺถิ,  เอกนฺเตน เภทนวิกฺกีรณวิทฺธำสนธมฺมเมว ตำ อิทำ ปสฺสถ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัย๑ได้มีแล้วแก่สตัว์ ๘ หมื่น ๔ พัน.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ภิกษุแม้รูปน้ัน ก็ไดต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
โสปิ ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องนางสริิมา จบ.
สิริมาวตฺถุ.

๑ ธรรมาภิสมัย (ทัม-มา-) การตรัสรู้ธรรม, การสำาเร็จมรรคผล
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๓.  เรื่องพระอุตตราเถรี
๓.  อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุตตรเถรี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปริชิณณฺมิทำ รูปํ” เป็นต้น.
“ปริชิณฺณมิทำ รูปํ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุตฺตรตฺเถรึ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถรีอดอาหารเพราะนำ้าใจกรุณา]

ดังได้สดับมา พระเถรีมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำาเนิด เที่ยวบิณฑบาต ได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหน่ึงในระหว่างถนน ได้ถาม
โดยเอื้อเฟื้อดว้ยบิณฑบาต เมื่อภิกษุน้ันไม่ห้ามรับเอา ก็ถวายทั้งหมด  (ส่วนตน) ได้อดอาหารแล้ว.
เถรี กิร วีสวสฺสสติกา ชาติยา ปิณฺฑาย จริตฺวา ลทฺธปิณฺฑปาตา อนฺตรวีถิยำ เอกำ ภิกฺขุำ ปสฺสิตฺวา ปิณฺฑปาเตน อาปุจฺฉิตฺวา 
ตสฺส อปฏิกฺขิปิตฺวา คณฺหนฺตสฺส สพฺพำ ทตฺวา นิราหารา อโหสิ.

แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็ได้ถวายภัตแก่ภกิษุน้ันแหละในที่น้ันเหมือนกัน ได้อดอาหารแล้วอยา่งน้ัน.
เอวำ ทุติเยปิ ตติเยปิ ทิวเส ตสฺเสว ภิกฺขุโน ตสฺมึเยว ฐาเน ภตฺตำ ทตฺวา นิราหารา อโหสิ;

[ได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผล]

แต่ในวันที่ ๔ พระเถรีเที่ยวบิณฑบาต พบพระศาสดาในที่แคบแห่งหน่ึง 
เมื่อถอยหลัง ได้เหยียบมุมชายจีวรของตนซ่ึงห้อยอยู่ ไม่สามารถจะตั้งตวัได้ จึงซวนล้มแล้ว.
จตุตฺเถ ทิวเส ปน ปิณฺฑาย จรนฺตี เอกสฺมึ สมฺพาธฏฺฐาเน สตฺถารำ ทิสฺวา 
ปฏิกฺกมนฺตี โอลมฺพนฺตำ อตฺตโน จีวรกณฺณำ อกฺกมิตฺวา สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺตี ปริวตฺติตฺวา ปติ.

พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้ว ตรัสวา่ “น้องหญิง อัตภาพของเธอแก่หง่อมแล้ว ต่อกาลไม่ชา้นัก กจ็ะแตกสลายไป” 
ดังน้ี แล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตสฺสา สนฺติกำ คนฺตฺวา “ภคินิ ปริชิณฺโณ เต อตฺตภาโว น จิรสฺเสว ภิชฺชิสฺสติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“รูปน้ีแก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค เป่ือยพัง,  
กายของตนเป็นของเน่า จักแตก, เพราะชวีิตมีความตายเป็นที่สุด”

“ปริชิณฺณมิทำ รูปํ โรคนิทฺธำ ปภงฺคุณำ,
ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห, มรณนฺตำ หิ ชีวิตำ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า “น้องหญิง รูปน้ี คือที่นับว่าสรีระของเธอ ชื่อว่าแก่หง่อมแล้ว เพราะความเป็นคนแก่,  
ก็รูปน้ันแล ชื่อวา่เป็นรังของโรค เพราะอรรถว่า เป็นสถานที่อยู่อาศัยของโรคทกุชนิด,  
เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอก แม้หนุ่ม เขาเรียกว่า “สุนัขจิ้งจอกแก่.” เถาหัวดว้น แม้อ่อน เขาเรียกว่า “เถาเน่า” ฉันใด,  
รูปน้ี ก็ฉันน้ัน เกิดในวันน้ัน แม้เป็นรูปมีสีเหมือนทองคำา กช็ื่อว่ากายเน่า เป่ือยพัง เพราะอรรถวา่ ไหลออกเป็นนิตย์.
ตสฺสตฺโถ “ภคินิ อิทำ ตว สรีรสงฺขาตำ รูปํ มหลฺลกภาเวน ปริชิณฺณำ,  ตญฺจ โข สพฺพโรคานำ นิวาสนฏฺฐานตฺเถน โรคนิทฺธำ,  
ยถา โข ปน ตรุโณปิ สิคาโล “ชรสิคาโล -อิติ วุจฺจติ,  ตรุณาปิ คโฬจีลตา “ปูติลตา -อิติ วุจฺจติ,  
เอวำ ตทหุชาตำ สุวณฺณวณฺณมฺปิ สมานำ นิจฺจำ ปคฺฆรณตฺเถน ปูติกายำ ปภงฺคุณำ.

กายของเธอน้ีน้ันเป็นของเน่า พึงทราบเถิดว่า “จะแตก คือจักทำาลาย ต่อกาลไม่นานนัก.”
โส เอโส ปูติโก สมาโน ตว เทโห ‘ภิชฺชติ น จิรสฺเสว ภิชฺชิสฺสติ -อิติ เวทิตพฺโพ.

เพราะเหตุไร? เพราะชีวติมีความตายเป็นที่สุด. 
พระผู้มีพระภาคตรัสคำาอธิบายไวว้่า “เพราะชีวิตของสรรพสตัว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งน้ัน.”
กึการณา? มรณนฺตำ หิ ชีวิตำ:  ยสฺมา สพฺพสตฺตานำ ชีวิตำ มรณปริโยสานเมว -อิติ วุตฺตำ โหติ.

ในเวลาจบเทศนา พระเถรีบรรลโุสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน เถรี โสตาปตฺติผลำ ปตฺตา.

เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระอุตตราเถรี จบ.
อุตฺตรตฺเถรีวตฺถุ.
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๔.  เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ
๔.  อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุผู้มีความสำาคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูป 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยานีมานิ” เป็นต้น.
“ยานีมานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล อธิมานิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุสำาคัญผิด]

ดังได้สดับมา ภกิษุ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานในสำานักพระศาสดาแลว้ เข้าไปสู่ป่า พากเพียรพยายามอยู่ ยังฌานให้เกิดข้ึนแล้ว
สำาคัญว่า “กิจบรรพชิตของพวกเราสำาเร็จแล้ว” เพราะกิเลสทั้งหลายไมฟุ่้งข้ึน 
จึง (กลับ) มาด้วยหวังว่า “จักกราบทูลคุณทีต่นได้แล้วแดพ่ระศาสดา.”
ปญฺจสตา กิร ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา ฆเฏนฺตา วายมนฺตา ฌานำ นิพฺพตฺเตตฺวา 
กิเลสานำ อสมุทาจาเรน “ปพฺพชิตกิจฺจำ โน นิปฺผนฺนำ -อิติ มญฺญมานา “อตฺตนา ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจสฺสาม -อิติ อาคจฺฉึสุ.

[พระศาสดาแก้คำาสำาคัญผิดน้ัน]

ในเวลาที่พวกเธอถึงซุ้มประตูชั้นนอกเท่าน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา่ 
“อานนท์ การงาน (เกี่ยว) ดว้ยเราผู้อันภิกษุเหล่าน้ีเข้าเฝ้า ยังไม่มี,  
ภิกษุเหล่าน้ีจงไปป่าชา้ผีดิบ๑ (เสียก่อน) กลับมาจากที่น้ันแล้วจึงค่อยเฝ้าเรา.”
สตฺถา เตสำ พหิทฺวารโกฏฺฐกำ ปตฺตกาเลเยว อานนฺทตฺเถรำ อาห 
“อานนฺท เอเตสำ ภิกฺขูนำ ปวิสิตฺวา มยา ทิฏฺเฐน กมฺมำ นตฺถิ,  อามกสุสานำ คนฺตฺวา ตโต ปจฺจาคนฺตฺวา มำ ปสฺสนฺตุ -อิติ.

พระเถระไปแจ้งความน้ันแกพ่วกเธอแล้ว.
เถโร คนฺตฺวา เตสำ ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

พวกเธอไม่พูดเลยว่า “ประโยชน์อะไรของพวกเราด้วยป่าช้าผีดิบ” คิดว่า “พระพุทธเจ้าทรงเห็นกาลไกล จักทรงเห็น (เหตุ) การณ์”
ดังน้ีแล้ว ไปสู่ป่าช้าผดีิบแล้ว เมื่อเห็นศพในที่น้ัน กลับได้ความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้ ๑ วัน ๒ วัน 
ยังความกำาหนัดให้เกิดในสรีระอันสดซ่ึงเขาทิ้งไว้ในขณะน้ัน. 
เต “กึ อมฺหากำ อามกสุสาเนน -อิติ อวตฺวาว “ทีฆทสฺสินา พุทฺเธน การณำ ทิฏฺฐำ ภวิสฺสติ -อิติ อามกสุสานำ คนฺตฺวา 
ตตฺถ กุณปานิ ปสฺสนฺตา เอกาหำ ทฺวีหำ ปติเตสุ กุณเปสุ อาฆาตำ ปฏิลภิตฺวา ตำขณำ ปติเตสุ อลฺลสรีเรสุ ราคำ อุปฺปาทยึสุ.

ในขณะน้ันกร็ู้วา่ตนยังมีกิเลส.
ตสฺมึ ขเณ อตฺตโน สกิเลสภาวำ ชานึสุ.

๑ อามกสุสานำ ป่าช้าท่ีฝังศพดิบ คือไม่เผา
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พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงฉายรัศมีไปดจุตรัสอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่าน้ัน 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นน้ัน ยังความยินดีดว้ยอำานาจราคะให้เกิดข้ึน ควรละหรือ?” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว โอภาสำ ผริตฺวา เตสำ สมฺมุเข กเถนฺโต วิย 
“ปฏิรูปํ นุ โข ภิกฺขเว ตุมฺหากำ เอวรูปํ อฏฺฐิสงฺฆาตำ ทิสฺวา ราครตึ อุปฺปาเทตุำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“กระดูกเหล่าน้ีใด อันเขาทิ้งเกลื่อนกลาด ดจุนำ้าเต้าในสารทกาล๑ 
มีสีเหมือนนกพิราบ ความยินดีอะไรเล่า? (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่าน้ัน.”

“ยานีมานิ อปตฺถานิ อลาพูเนว สารเท
กาโปตกานิ อฏฺฐีนิ, ตานิ ทิสฺวาน กา รติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปตฺถานิ ได้แก่ อันเขาทิ้งแล้ว.
ตตฺถ อปตฺถานิ -อิติ: ฉฑฺฑิตานิ.

บทว่า สารเท ความว่า เหมือนนำ้าเต้าที่ถูกลมและแดดกระทบ หล่นเกลื่อนกลาดในที่น้ันๆ ในสารทกาล.
สารเท -อิติ: สรทกาเล วาตาตปปหตานิ ตตฺถ ตตฺถ วิปฺปกิณฺณานิ อลาพูนิ วิย.

บทว่า กาโปตกานิ แปลว่า มีสีเหมือนนกพริาบ.
กาโปตกานิ -อิติ: กโปตกวณฺณานิ.

สองบทว่า ตานิ ทิสฺวาน ความวา่ ความยินดดี้วยอะไรเล่าของพวกเธอ (จกัมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่าน้ัน คือเห็นปานน้ัน 
การทำาความยินดีในกามแม้เพียงนิดหน่อย ย่อมไม่ควรเลย มิใช่หรือ?
ตานิ ทิสฺวาน -อิติ: ตานิ เอวรูปานิ อฏฺฐีนิ ทิสฺวา ตุมฺหากำ กา รติ,  นนุ อปฺปมตฺตกมฺปิ กามรตึ กาตุำ น วฏฺฏติเยว -อิติ อตฺโถ

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันได้บรรลุอรหัตผลแล้ว ตามที่ยืนอยู่เทียว ชมเชยพระผู้มพีระภาค มาถวายบังคมแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู ยถาฐิตาว อรหตฺตำ ปตฺวา ภควนฺตำ อภิตฺถวมานา อาคนฺตฺวา วนฺทึสุ -อิติ.

เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ จบ.
อธิมานิกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว คือฤดูใบไม้ร่วง.
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๕.  เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี
๕.  รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางรูปนันทาเถรี ซ่ึงเป็นนางงามในชนบท ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า
“อฏฺฐีนำ นครำ กตำ” เป็นต้น.
“อฏฺฐีนำ นครำ กตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ชนปทกลฺยาณึ รูปนนฺทตฺเถรึ อารพฺภ กเถสิ.

[พระนางรูปนันทาทรงผนวช]

ได้ยินว่า วันหน่ึง พระนางรูปนันทาน้ันทรงดำาริว่า “เจ้าพ่ีใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติ 
(ออก) ผนวชเป็นพระพุทธเจ้า ผู้อัครบุคคลในโลก,  แม้โอรสของพระองค์พระนามวา่ราหุลกุมาร ก็ผนวชแล้ว,  
แม้เจ้าพี่ของเรา (คือพระนันทะ) ก็ผนวชแล้ว, แม้พระมารดาของเรา ก็ทรงผนวชแล้ว,  เมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่าน้ี 
ทรงผนวชแล้ว,  แม้เราจักทำาอะไรในเรอืน, จักผนวช (บ้าง).”
สา กิเรกทิวสำ จินฺเตสิ “มยฺหำ เชฏฺฐภาติโก รชฺชสิรึ ปหาย ปพฺพชิตฺวา โลเก อคฺคปุคฺคโล พุทฺโธ ชาโต,  ปุตฺโตปิสฺส ราหุลกุมาโร ปพฺพชิโต,
ภาตาปิ เม ปพฺพชิโต,  มาตาปิ เม ปพฺพชิตา,  อหำปิ,  เอตฺตเก ญาติคเณ ปพฺพชิเต,  เคเห กึ กริสฺสามิ,  ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำานักภกิษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช เพราะสิเนหาในพระญาติเทา่น้ัน หาใช่เพราะศรทัธาไม่.
สา ภิกฺขุนูปสฺสยำ อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชิ  ญาติสิเนเหเนว,  โน สทฺธาย.

ก็เพราะพระนางเป็นผู้มีพระโฉมอันงาม จึงปรากฏพระนามว่า “รูปนันทา.”
อภิรูปตาย ปน “รูปนนฺทา -อิติ ปญฺญายิ.

[พระนางไม่เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงถกูตำาหนิ]

พระนางได้ทรงสดับวา่ “ได้ยินว่า พระศาสดาตรัสว่า ‘รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา. 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” จึงไม่เสดจ็ไปเผชิญพระพักตรพ์ระศาสดา 
ดว้ยทรงเกรงว่า “พระศาสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซ่ึงน่าดู น่าเลื่อมใสอยา่งน้ี.”
สา “สตฺถา กิร ‘รูปํ อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา,  เวทนา,  สญฺญา,  สงฺขารา,  วิญฺญาณำ อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตาติ วทติ -อิติ สุตฺวา 
“เอวำ ทสฺสนีเย ปาสาทิเก มมาปิ รูเป โทสำ กเถยฺย -อิติ สตฺถุ สมฺมุขีภาวำ น คจฺฉติ.

[ชาวนครนิยมฟังธรรม]

ชาวนครสาวัตถี ถวายทานแต่เช้าตรู่ สมาทานอุโบสถแล้ว ห่มผ้าสะอาด มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ในเวลาเย็น ประชุมกันฟังธรรมในพระเชตวัน. 
สาวตฺถีวาสิโน ปาโตว ทานำ ทตฺวา สมาทินฺนุโปสถา สุทฺธุตฺตราสงฺคา คนฺธมาลาทิหตฺถา 
สายณฺหสมเย เชตวเน สนฺนิปติตฺวา ธมฺมำ สุณนฺติ.

แม้ภิกษุณีสงฆ์ผู้เกดิฉันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ก็ย่อมไปฟังวิหารธรรม.
ภิกฺขุนีสงฺโฆปิ สตฺถุ ธมฺมเทสนาย อุปฺปนฺนจฺฉนฺโท วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุณาติ.
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ชาวพระนครสาวัตถีเหล่าน้ัน ครั้นฟังธรรมแล้ว เมื่อเข้าไปสู่พระนคร ก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่าน้ันเข้าไป.
ธมฺมำ สุตฺวา นครำ ปวิสนฺตา สตฺถุ คุณกถำ กเถนฺตาว ปวิสนฺติ.

[ความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำาพวก]

จริงอยู่ จำาพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซ่ึงมีประมาณ ๔ จำาพวก ที่เห็นพระตถาคตอยู่ ไม่เกิดความเลื่อมใส มีจำานวนน้อยนัก.
จตุปฺปมาณิเก หิ โลกสนฺนิวาเส อปฺปกาว เต สตฺตา,  เยสำ ตถาคตำ ปสฺสนฺตานำ ปสาโท น อุปฺปชฺชติ.

[๑. รูปัปปมาณิกา]

ดว้ยว่าจำาพวกสตัว์ที่เป็นรูปัปปมาณิกา (ถือรูปเป็นประมาณ) เห็นพระสรีระของพระตถาคต 
อันประดับแล้วด้วยพระลกัษณะและอนุพยัญชนะมีพระฉววีรรณดจุทองคำา ย่อมเลื่อมใส.
รูปปฺปมาณิกา หิ สตฺตา ตถาคตสฺส ลกฺขณานุพฺยญฺชนปฏิมณฺฑิตำ สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ ทิสฺวา ปสีทนฺติ.

[๒. โฆสัปปมาณิกา]

จำาพวกโฆสัปปมาณิกา (ถือเสียงเป็นประมาณ) คือฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดา ซ่ึงอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายรอ้ยชาติ
และเสียงประกาศพระธรรมเทศนา อันประกอบดว้ยองค์ ๘ (อัฏฐังคิกมรรค) ย่อมเลื่อมใส.
โฆสปฺปมาณิกา อเนกานิ ชาติสตานิ นิสฺสาย ปวตฺตำ สตฺถุ คุณโฆสญฺเจว อฏฺฐงฺคสมนฺนาคตำ ธมฺมเทสนาโฆสญฺจ สุตฺวา ปสีทนฺติ.

[๓. ลูขัปปมาณิกา]

แม้จำาพวกลูขัปปมาณิกา (การถือปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ) อาศัยความทีพ่ระองค์เป็นผู้เศรา้หมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวร
เป็นต้น ย่อมเลื่อมใส.
ลูขปฺปมาณิกาปิสฺส จีวราทิลูขตำ ปฏิจฺจ ปสีทนฺติ.

[๔. ธัมมัปปมาณิกา]

แม้จำาพวกธัมมัปปมาณิกา (ถือธรรมเป็นประมาณ) ก็ย่อมเลื่อมใสวา่ “ศีลของพระทศพลเห็นปานน้ี,  สมาธิเห็นปานน้ี, 
ปัญญาเห็นปานน้ี,  พระผู้มพีระภาคหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียม ด้วยคุณทั้งหลายมีศีล
เป็นต้น.”
ธมฺมปฺปมาณิกาปิ “เอวรูปํ ทสพลสฺส สีลำ,  เอวรูโป สมาธิ,  เอวรูปา ปญฺญา,  
ภควา สีลาทีหิ คุเณหิ อสโม อปฺปฏิสโม อสมสโม อปฺปฏิปุคฺคโล -อิติ ปสีทนฺติ.

เมื่อชนเหล่าน้ันพรรณนาคณุของพระตถาคตอยู่, ปากไม่เพียงพอ.
เตสำ ตถาคตสฺส คุณำ กเถนฺตานำ, มุขำ นปฺปโหติ.
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[พระนางรูปนันทาเถรีเข้าเฝ้าทรงสดับธรรม]

พระนางรูปนันทา ได้สดับคำาพรรณนาคุณของพระตถาคต แต่สำานักพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกา จึงทรงดำารวิ่า 
“ชนท้ังหลาย ย่อมกล่าวชมเจ้าพ่ีของเรานักหนาทีเดียว แม้ในวันหน่ึง พระองค์เม่ือจะตรัสโทษในรูปของเรา จะตรัสได้สักเท่าไร? 
ถ้ากระไร เราพึงไปกับพวกภิกษุณี ไม่แสดงตนเลย เฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้ว พึงมา.”
รูปนนฺทา ภิกฺขุนีนญฺเจว อุปาสิกานญฺจ สนฺติกา ตถาคตสฺส คุณกถำ สุตฺวา จินฺเตสิ 
“อติวิย เม ภาติกสฺส วณฺณำ กเถนฺติเยว,  เอกทิวสำปิ เม รูเป โทสำ กเถนฺโต กิตฺตกำ กเถสฺสติ,  
ยนฺนูนาหำ ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ คนฺตฺวา อตฺตานำ อทสฺเสตฺวาว ตถาคตำ ปสฺสิตฺวา ธมฺมำ๑ สุณิตฺวา อาคจฺเฉยฺยำ -อิติ.

พระนางจึงตรัสบอกแก่พวกภิกษุณวี่า “วันน้ี ฉันจักไปสู่ที่ฟังธรรม.”
สา “อหำ อชฺช ธมฺมสฺสวนำ คมิสฺสามิ -อิติ ภิกฺขุนีนำ อาโรเจสิ.

พวกภิกษุณีมใีจยินดวี่า “นานนักหนา การทีพ่ระนางรูปนันทาทรงมพีระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำารุงพระศาสดาเกิดข้ึนแล้ว, 
วันน้ีพระศาสดา ทรงอาศัยพระนางรูปนันทาน้ีแล้ว จักทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวจิิตร” ดังน้ีแล้วพาพระนางออกไปแล้ว. 
ภิกฺขุนิโย “จิรสฺสำ วต รูปนนฺทาย สตฺถุ อุปฏฺฐานำ คนฺตุกามตา อุปฺปนฺนา,  อชฺช สตฺถา อิมำ นิสฺสาย วิจิตฺตำ ธมฺมเทสนำ เทเสสฺสติ -อิติ 
ตุฏฺฐมานสา ตมาทาย นิกฺขมึสุ.

ตั้งแต่เวลาที่ออกไป พระนางทรงดำารวิ่า “เราจะไม่แสดงตนเลย.”
สา นิกฺขนฺตกาลโต ปฏฺฐาย “อหำ อตฺตานำ เนว ทสฺเสสฺสามิ -อิติ จินฺเตสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง]

พระศาสดา ทรงดำารวิ่า “วันน้ี รูปนันทาจกัมาที่บำารุงของเรา. ธรรมเทศนาเช่นไรหนอแล จกัเป็นที่สบายของเธอ?” 
ทรงทำาความตกลงพระหทัยว่า “รูปนันทาน่ัน หนักในรูป มีความเยื่อใยในอัตภาพอยา่งรุนแรง. 
การบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปน่ันแล เป็นที่สบายของเธอ ดจุการบ่งหนามด้วยหนามฉะน้ัน” 
ในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหาร ทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หน่ึง อายุราว ๑๖ ปี นุ่งผ้าแดง ประดับแล้วดว้ยอาภรณ์ทุกอยา่ง
ถือพัด ยืนถวายงานพัดอยู่ที่ใกล้พระองค์ ด้วยกำาลังพระฤทธิ์.
สตฺถา “อชฺช รูปนนฺทา มยฺหำ อุปฏฺฐานำ อาคมิสฺสติ.  กีทิสี นุ โข ตสฺสา ธมฺมเทสนา สปฺปายา -อิติ จินฺเตตฺวา 
“รูปครุกา เอสา อตฺตภาเว พลวสิเนหา,  กณฺฏเกน กณฺฏกุทฺธรณำ วิย รูเปเนวสฺสา รูปมทนิมฺมทนำ สปฺปายำ -อิติ สนฺนิฏฺฐานำ กตฺวา 
ตสฺสา วิหารำ ปวิสนสมเย เอกำ อภิรูปํ อิตฺถึ โสฬสวสฺสุทฺเทสิกำ รตฺตวตฺถนิวตฺถำ สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตำ วีชนึ คเหตฺวา 
อตฺตโน สนฺติเก ฐตฺวา วีชมานำ อิทฺธิพเลน อภินิมฺมินิ.

ก็แล พระศาสดาและพระนางรูปนันทาเท่าน้ัน ทรงเห็นรูปหญิงน้ัน.
ตำ โข ปน อิตฺถึ สตฺถา เจว ปสฺสนฺติ รูปนนฺทา จ.

๑ สี. ยุ. ธมฺมมสฺส.
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พระนางเข้าไปวิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรงยืนข้างหลังพวกภิกษุณี ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 
น่ังในระหวา่งพวกภิกษุณี  ทรงแลดูพระศาสดาตั้งแตพ่ระบาท ทรงเห็นพระสรีระของพระศาสดาวจิิตรแล้วดว้ยพระลักษณะ 
รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ อันพระรัศมวีาหน่ึงแวดล้อมแลว้ ทรงแลดูพระพักตร์อันมีสริิดุจพระจันทร์เพ็ญ 
ได้ทรงเห็นรูปหญิงยืนอยู่ในที่ใกล้แล้ว.
ภิกฺขุนีหิ สทฺธึ วิหารำ ปวิสิตฺวา ภิกฺขุนีนำ ปิฏฺฐิปสฺเส ฐตฺวา ปญฺจปติฏฺฐิเตน สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ภิกฺขุนีนำ อนฺตเร นิสินฺนา 
ปาทโต ปฏฺฐาย สตฺถารำ โอโลเกนฺตี ลกฺขณวิจิตฺตำ อนุพฺยญฺชนสมุชฺชลำ พฺยามปฺปภาปริกฺขิตฺตำ สตฺถุ สรีรำ ทิสฺวา 
ปุณฺณจนฺทสสฺสิริกำ มุขำ โอโลเกนฺตี สมีเป ฐิตำ อิตฺถีรูปํ อทฺทส.

พระนางทรงแลดูหญิงน้ันแล้วทรงแลดูอัตภาพ (ของตน) รู้สึกวา่ตนเหมือนนางกา (ซ่ึงอยู่) ข้างหน้านางพญาหงส์ทอง.
สา ตำ โอโลเกตฺวา อตฺตภาวำ โอโลเกนฺตี สุวณฺณราชหำสิยา ปุรโต กากีสทิสำ อตฺตานำ อวมญฺญิ.

ก็จำาเดิมแต่เวลาที่ (พระนาง) ทรงเห็นรูปอันสำาเร็จแล้วดว้ยฤทธิ์ทีเดียว พระเนตรทั้ง ๒ ของพระนางกว็ิงเวียน.
อิทฺธิมยรูปํ ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาเยว หิ ตสฺสา อกฺขีนิ ภมึสุ.

พระนางมีจติอันสิริโฉมแห่งสรีรประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้ววา่ “แม้ผมของหญิงน้ีงาม,  แม้หน้าผากก็งาม” ดังน้ี 
ได้มีสิเนหาในรูปน้ันอย่างแรง.
สา “อโห อิมิสฺสา เกสา โสภา,  อโห ลลาฏำ โสภำ -อิติ๑ สพฺเพสำ สรีรปฺปเทสานำ รูปสิริยา สมากฑฺฒิตจิตฺตา ตสฺมึ รูเป พลวสิเนหา อโหสิ.

พระศาสดา ทรงทราบความยินดีอย่างสดุซ้ึงในรูปน้ันของพระนาง 
พอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงแสดงรูปน้ันให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุ ๑๖ ปี มีอายรุาว ๒๐ ปี.
สตฺถา ตสฺสา ตตฺถ อภิรตึ ญตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโตว ตำ รูปํ โสฬสวสฺสุทฺเทสิกภาวำ อติกฺกมิตฺวา วีสติวสฺสุทฺเทสิกำ กตฺวา ทสฺเสสิ.

พระนางรูปนันทาได้ทรงแลดู มีจิตเบ่ือหน่ายหน่อยหน่ึงว่า “รูปน้ีไม่เหมือนรูปก่อนหนอ.”
รูปนนฺทา โอโลเกตฺวา “น วติทำ รูปํ ปุริมสทิสำ -อิติ โถกำ วิรตฺตจิตฺตา อโหสิ.

พระศาสดา (ทรงแสดงความแปรเปลี่ยน) ของหญิงน้ัน โดยลำาดับเทียว คอื 
เพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลางคน เพศหญิงแก่ เพศหญิงแก่ครำ่าคร่าแล้วเพราะชรา.
สตฺถา อนุกฺกเมเนว ตสฺสา อิตฺถิยา  สกึ วิชาตวณฺณำ  มชฺฌิมิตฺถีวณฺณำ  มหลฺลกิตฺถีวณฺณำ  ชราชิณฺณมหลฺลกิตฺถีวณฺณำ -อิติ.

แม้พระนางก็ทรงเบ่ือหน่ายรูปน้ัน ในเวลาทีท่รุดโทรมเพราะชราโดยลำาดับเหมือนกัน ว่า “แม้รูปน้ี หายไปแล้วๆ” 
(ครั้น) ทรงเห็นรูปน้ันมีฟันหัก ผมหงอก หลังโกง มีซ่ีโครงข้ึนดุจกลอน มีไม้เท้ายันข้างหน้า งกงันอยู่ กท็รงเบ่ือหน่ายเหลือเกิน.
สาปิ อนุปุพฺเพเนว “อิทำปิ อนฺตรหิตำ,  อิทำปิ อนฺตรหิตำ -อิติ ชราชิณฺณกาเล ตำ วิรชฺชมานา 
ขณฺฑทนฺตำ ปลิตสิรำ โอภคฺคำ โคปานสิวงฺกำ ทณฺฑปรายนำ ปเวธมานำ ทิสฺวา อติวิย วิรชฺชิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงแสดงรูปหญิงน้ันให้เป็นรูปอันพยาธิ๒ครอบงำา
อถ สตฺถา ตำ พฺยาธินา อภิภูตำ กตฺวา ทสฺเสสิ.

๑ สี. ยุ. นลาฏา โสภา -อิติ.
๒ ความเจ็บไข้
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ในขณะน้ันเอง หญิงน้ัน ท้ิงไม้เท้าและพัดใบตาล ร้องเสียงขรม ล้มลงท่ีภาคพ้ืน จมลงในมูตรและกรีสของตน กล้ิงเกลือกไปมา.
สา ตำขณญฺเญว ทณฺฑญฺจ ตาลปณฺณญฺจ ฉฑฺเฑตฺวา มหาวิรวำ วิรวมานา ภูมิยำ ปติตฺวา สเก มุตฺตกรีเส นิมุคฺคา อปราปรำ ปริวตฺติ.

พระนางรูปนันทา ทรงเห็นหญิงน้ันแล้ว ทรงเบ่ือหน่ายเต็มที.
รูปนนฺทา ตำ ทิสฺวา อติวิย วิรชฺชิ.

พระศาสดา ทรงแสดงมรณะของหญิงน้ันแล้ว.
สตฺถา ตสฺสา อิตฺถิยา มรณำ ทสฺเสสิ.

หญิงน้ัน ถึงความเป็นศพพองข้ึนในขณะน้ันเอง.
สา ตำขณญฺเญว อุทฺธุมาตกภาวำ อาปชฺชิ.

สายแห่งหนอนและหมู่หนอน ไหลออกจากปากแผล๑ทั้ง ๙.
นวหิ วณมุเขหิ ปุพฺพวฏฺฏิโย เจว ปุฬวา จ ปคฺฆรึสุ.

ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว.
กากาทโย สนฺนิปติตฺวา วิลุมฺปึสุ.

พระนางรูปนันทา ทรงพิจารณาซากศพน้ันแล้ว ทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงว่า 
“หญิงน้ี ถึงความแก่ ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่น้ีเอง,  
ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จักมาถึงแก่อัตภาพแม้น้ีอย่างน้ันเหมือนกัน.”
รูปนนฺทา ตำ โอโลเกตฺวา “อยำ อิตฺถี อิมสฺมึเยว ฐาเน ชรำ ปตฺตา พฺยาธึ ปตฺตา มรณำ ปตฺตา,  
อิมสฺสาปิ อตฺตภาวสฺส เอวเมว ชราพฺยาธิมรณานิ อาคมิสฺสนฺติ -อิติ อตฺตภาวำ อนิจฺจโต ปสฺสิ.

และเพราะความที่อตัภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงน่ันเอง 
อัตภาพน้ัน จึงเป็นอันทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาทีเดียว.
อนิจฺจโต ทิฏฺฐตฺตาเอว ปน ทุกฺขโต อนตฺตโต ทิฏฺโฐเยว โหติ.

ลำาดับน้ัน ภพทั้ง ๓ ปรากฏแกพ่ระนางดุจถูกไฟเผาลนแล้ว และดุจซากศพอันเขาผูกไว้ที่พระศอ.
อถสฺสา ตโย ภวา อาทิตฺตา วิย คีวาย พทฺธกุณปํ วิย จ อุปฏฺฐหึสุ.

จิตมุ่งตรงดิ่งต่อกรรมฐานแล้ว.
กมฺมฏฺฐานาภิมุขำ จิตฺตำ ปกฺขนฺทิ.

พระศาสดา ทรงทราบว่าพระนางทรงคดิเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้ว จึงทรงพิจารณาดูวา่ 
“พระนางจักสามารถทำาที่พึ่งแกต่นเองได้ทีเดียวหรือไม่หนอแล?” ทรงเห็นว่า “จักไม่อาจ,  การทีพ่ระนางได้ปัจจัยภายนอก 
(เสียก่อน) จึงเหมาะ” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ด้วยอำานาจธรรมเป็นที่สบายแห่งพระนาง ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา ตาย อนิจฺจโต ทิฏฺฐภาวำ ญตฺวา “สกฺขิสฺสติ นุ โข สยเมว อตฺตโน ปติฏฺฐำ กาตุำ -อิติ โอโลเกนฺโต 
“น สกฺขิสฺสติ,  พหิทฺธา ปจฺจยำ ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา ตสฺสา สปฺปายวเสน ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ แผล ๙ คือ ตา หู จมูก อย่างละ ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑.
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“นันทา เธอจงดูกายอันกรรมยกข้ึน อันอาดูร ไม่สะอาด เป่ือยเน่า 
ไหลออกอยู่ข้างบน ไหลออกอยู่ข้างล่าง ทีพ่าลชนทั้งหลายปรารถนากันนัก; 
สรรีะของเธอน้ี ฉันใด,  สรรีะของหญิงน่ัน ก็ฉันน้ัน, 
สรรีะของหญิงน่ัน ฉันใด สรรีะของเธอน้ี ก็ฉันน้ัน. 
เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของว่างเปล่า.  อย่ากลับมาสู่โลกน้ีอีก,
เธอคลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้ว จกัเป็นผู้สงบเที่ยวไป.”

“อาตุรำ อสุจึ ปูตึ ปสฺส นนฺเท สมุสฺสยำ
อุคฺฆรนฺตำ ปคฺฆรนฺตำ พาลานำ อภิปตฺถิตำ;
ยถา อิทำ ตถา เอตำ, ยถา เอตำ ตถา อิทำ;
ธาตุโย สุญฺญโต ปสฺส, มา โลกำ ปุนราคมิ;
ภเว ฉนฺทำ วิราเชตฺวา อุปสนฺตา จริสฺสสิ -อิติ.

[พระนางนันทาสำาเร็จโสดาปัตติผล]

ได้ทราบวา่ พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภพระนางนันทาภิกษุณี ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ี ดว้ยประการฉะน้ีแล.
อิตฺถำ สุทำ ภควา นนฺทำ ภิกฺขุนึ อารพฺภ อิมา คาถาโย อภาสิตฺถ -อิติ.

พระนางนันทา ทรงส่งญาณไปตามกระแสเทศนา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
นนฺทา เทสนานุสาเรน ญาณำ เปเสตฺวา โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ.

[พระศาสดาทรงแสดงวิปัสสนา]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เพื่อจะทรงตรัสสุญญตกรรมฐาน เพื่อต้องการอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้ง ๓ ยิ่งข้ึนไปแกพ่ระนาง 
จึงตรัสวา่ “นันทา เธออย่าทำาความเข้าใจว่า ‘สาระในสรีระน้ี มอียู่’ เพราะสาระในสรีระน้ี แม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่มี, 
สรรีะน้ี อันกรรมยกกระดกู ๓๐๐ ท่อนข้ึนสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
อถสฺสา อุตฺตรึ ติณฺณำ มคฺคผลานำ วิปสฺสนาปริวาสตฺถาย สตฺถา สุญฺญตกมฺมฏฺฐานำ กเถตุำ 
“นนฺเท มา ‘อิมสฺมึ สรีเร สาโร อตฺถีติ สญฺญำ กริ,  อปฺปมตฺตโกปิ หิ เอตฺถ สาโร นตฺถิ,  
ตีณิ อฏฺฐิสตานิ อุสฺสาเปตฺวา กตำ อฏฺฐีนำ นครเมตำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สรรีะ อันกรรมทำาให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย ฉาบดว้ยเน้ือและโลหิต 
เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ ความถือตัว ความลบหลู่คุณท่าน.”

“อฏฺฐีนำ นครำ กตำ มำสโลหิตเลปนำ,
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ มาโน มกฺโข จ โอหิโต -อิติ.
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[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายให้ยกไม้ทั้งหลายข้ึน (เป็นโครง) เอาเถาวัลย์ผูกแล้ว ฉาบดว้ยดินเหนียว ทำาให้เป็นเรือนภายนอก
กล่าวคือนคร เพื่อประโยชน์แก่การตั้งปุพพัณชาติ๑และอปรัณณชาติ๒เป็นต้นลง ฉันใด, 
แม้สรีระน้ี ที่เป็นไปในภายใน ก็ฉันน้ัน อันกรรมยังกระดูก ๓๐๐ ท่อนให้ยกข้ึนแล้ว ทำาให้เป็นนคร อันเส้นเอ็นรดัรึงไว้ ฉาบทา
ดว้ยเน้ือและโลหิต หุ้มห่อด้วยหนัง เพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งชราซ่ึงมีความทรดุโทรมเป็นลักษณะ 
แห่งมัจจุซ่ึงมีความตายเป็นลักษณะ 
แห่งมานะซ่ึงมีความเมา เพราะอาศัยความถึงพร้อมดว้ยความระหง๓ เป็นต้นเป็นลักษณะ 
และแห่งมักขะมีการทำากรรมทีเ่ขาทำาดีแล้วให้ฉิบหายเป็นลักษณะ. 
เพราะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางใจเห็นปานน้ีน่ันแล ต้ังลงแล้วในสรรีะน้ี. 
นอกจากน้ีก็ไม่มีอะไรๆ ที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้. 
ตสฺสตฺโถ “ยเถว หิ ปุพฺพณฺณาปรณฺณาทีนำ โอทหนตฺถาย กฏฺฐานิ อุสฺสาเปตฺวา วลฺลีหิ พนฺธิตฺวา มตฺติกาย ลิมฺปิตฺวา 
นครสงฺขาตำ พหิทฺธา เคหำ กโรนฺติ,  
เอวมิทำ อชฺฌตฺติกำปิ ตีณิ อฏฺฐิสตานิ อุสฺสาเปตฺวา นหารุวินทฺธำ มำสโลหิตเลปนำ ตจปฏิจฺฉนฺนำ ชีรณลกฺขณาย ชราย มรณลกฺขณสฺส มจฺจุโน
อาโรหสมฺปทาทีนิ ปฏิจฺจ มชฺชนลกฺขณสฺส มานสฺส สุกตกรณวินาสนลกฺขณสฺส มกฺขสฺส จ โอทหนตฺถาย นครำ กตำ.  
เอวรูโปเอว หิ เอตฺถ กายิกเจตสิโก อาพาโธ โอทหิโต.  อิโต อุทฺธำ กิญฺจิ คยฺหุปคำ นตฺถิ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา พระนางเถรี ได้บรรลุพระอรหัตผล.
เทสนาวสาเน เถรี อรหตฺตำ ปาปุณิ.

พระธรรมเทศนา ได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺส สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี จบ.
รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ.

๑ ปุพพฺณฺณชาติ คือพืชท่ีจะกินก่อน ได้แก่ ข้าวทุกชนิด.
๒ อปรัณณชาต ได้แก่อาหารอ่ืนจากข้าว มีถั่วงาเป็นต้นท่ีจะพึงกินภายหลังกินข้าวแล้ว.
๓ อาโรห เป็นส่วนสูง ปริณาห เป็นส่วนกลม งามพร้อม ได้ส่วนสัด.
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๖.  เรือ่งพระนางมัลลิกาเทวี
๖.  มลฺลิกาเทวีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตตฺา” เป็นต้น.
“ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มลฺลิกำ เทวึ อารพฺภ กเถสิ.

[พระนางมัลลกิาทำาสันถวะกับสุนัข]

ได้ยินวา่ วันหน่ึง พระนางมัลลิกาเทวีน้ัน เสดจ็เข้าไปยังซุ้มสำาหรับสรงสนาน ทรงชำาระพระโอษฐ์แล้ว 
ทรงน้อมพระสรีระลง ปรารภเพือ่จะชำาระพระชงฆ์ (แข้ง). 
สา กิร เอกทิวสำ นหานโกฏฺฐกำ ปวิฏฺฐา มุขำ โธวิตฺวา โอนตสรีรา ชงฺฆา โธวิตุำ อารภิ.

มีสุนัขตัวโปรดตัวหน่ึง เข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียว.
ตาย จ สทฺธึเยว ปวิฏฺโฐ เอโก วลฺลภสุนโข อตฺถิ.

มันเห็นพระนางน้อมลงเช่นน้ัน จึงเริ่มจะทำาอสัทธรรมสันถวะ.
โส ตำ ตถา โอนตำ ทิสฺวา อสทฺธมฺมสนฺถวำ กาตุำ อารภิ.

พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได้ทรงยืนอยู่.
สา ตสฺส๑ ผสฺสำ สาทิยนฺตี อฏฺฐาสิ.

พระราชาทรงแลดูทางพระแกล๒ในปราสาทชั้นบน ทรงเห็นกิริยาน้ัน ในเวลาพระนางเสด็จมาจากซุ้มนำ้าน้ัน 
จึงตรัสวา่ “หญิงถ่อย จงฉิบหาย เพราะเหตุไร เจ้าจึงได้ทำากรรมเห็นปานน้ี?”
ราชา อุปริปาสาเท วาตปาเนน โอโลเกนฺโต ตำ ทิสฺวา ตโต อาคตกาเล “นสฺส วสลิ,  กสฺมา เอวรูปมกาสิ -อิติ อาห.

[พระราชาแพ้รู้พระนางมัลลิกา]

พระนาง. หม่อมฉัน ทำากรรมอะไร พระเจ้าข้า.
“กึ มยา กตำ เทว -อิติ.

พระราชา. ทำาสันถวะกับสุนัข.
“สุนเขน สทฺธึ สนฺถโว -อิติ.

พระนาง. เรื่องน้ี หามิได้ พระเจา้ข้า.
“นตฺเถตำ เทว -อิติ.

พระราชา. ฉันเห็นเอง,  ฉันจะเชื่อเจา้ไม่ได้,  หญิงถ่อย จงฉิบหาย.
“มยา สามำ ทิฏฺฐำ,  นาหำ ตว สทฺทหิสฺสามิ,  นสฺส วสลิ -อิติ.

๑ สี. ยุ. “ตสฺส -อิติ นตฺถิ.
๒ แกล (แกฺล) หน้าต่าง
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พระนาง. ขอเดชะ ผู้ใดผู้หน่ึง เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ี ผู้เดียวเท่าน้ัน ก็ปรากฏเป็น ๒ คน แก่ผู้ที่แลดทูางพระแกลน้ี.
“มหาราช โย โกจิ อิมำ โกฏฺฐกำ ปวิฏฺโฐ อิมินา วาตปาเนน โอโลเกนฺตสฺส เอโกว ทฺวิธา ปญฺญายติ -อิติ.

พระราชา. เจา้พดูไม่จริง หญิงชั่ว.
“อภูตำ กเถสิ ปาเปติ.

พระนาง. พระเจา้ข้า ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉัน,  ขอเชิญพระองค์เสดจ็เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ัน. 
หม่อมฉันจักแลดพูระองค์ทางพระแกลน้ี.

“เทว๑ สเจ เม น สทฺทหสิ,  เอตำ โกฏฺฐกำ ปวิส,  อหนฺตำ อิมินา วาตปาเนน โอโลเกสฺสามิ -อิติ.

พระราชาติดจะเขลา จึงทรงเชื่อถ้อยคำาของพระนาง แล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มนำ้า. 
ราชา มนฺทธาตุโก ตสฺสา วจนำ สทฺทหิตฺวา โกฏฺฐกำ ปาวิสิ.

ฝ่ายพระเทวีน้ันแล ทรงยืนทอดแลดู อยู่ที่พระแกล ทูลว่า “มหาราชผู้มดืเขลา ชื่ออะไรน่ัน. 
พระองค์ทรงทำาสันถวะกับนางแพะ” แม้เมื่อพระราชาจะตรัสวา่ “นางผู้เจริญ ฉันมิได้ทำากรรมเห็นปานน้ัน” 
ก็ทูลว่า “แม้หม่อมฉันเห็นเอง,  หม่อมฉันจะเชื่อพระองค์มิได้.”
สาปิ โข เทวี วาตปาเน ฐตฺวา โอโลเกนฺตี “อนฺธพาล มหาราช กินฺนาเมตำ  อชิกาย สทฺธึ สนฺถวำ กโรสิ -อิติ อาห,  
“นาหำ ภทฺเท เอวรูปํ กโรมิ -อิติ วุตฺเตปิ,  “มยาปิ สามำ ทิฏฺฐำ,  นาหำ ตว สทฺทหิสฺสามิ -อิติ อาห.

พระราชาทรงสดับคำาน้ันแล้ว ก็ทรงเชื่อวา่ “ผู้เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ี ผู้เดียวเท่าน้ัน ก็ย่อมปรากฏเป็น ๒ คนแน่.”
ตำ สุตฺวา ราชา “อทฺธา อิมำ โกฏฺฐกำ ปวิฏฺโฐ เอโกว ทฺวิธา ปญฺญายติ -อิติ สทฺทหิ.

พระนางมัลลิกา ทรงดำาริวา่ “พระราชาน้ี อันเราลวงได้แล้ว ก็เพราะพระองค์โง่เขลา,  เราทำากรรมชัว่แล้ว, 
ก็พระราชาน้ี เรากลา่วตู่ด้วยคำาไม่จริง,  แลแม้พระศาสดา จักทรงทราบกรรมน้ีของเรา,  
พระอัครสาวกทั้ง ๒ ก็ดี พระอสีติมหาสาวกกด็ี จักทราบ,  ตายจริง เราทำากรรมหนักแล้ว.”
มลฺลิกา จินฺเตสิ “อยำ ราชา อนฺธพาลตาย มยา วญฺจิโต,  ปาปํ เม กตำ,  อยญฺจ เม อภูเตน อพฺภาจิกฺขิโต,  
อิทญฺจ เม กมฺมำ สตฺถาปิ ชานิสฺสติ,  เทฺว อคฺคสาวกาปิ อสีติ มหาสาวกาปิ ชานิสฺสนฺติ,  อโห วต เม ภาริยำ กมฺมำ กตำ -อิติ.

[พระนางมลัลิกาเกิดในอเวจี]

ทราบว่า พระนางมัลลิกาน้ี ได้เป็นสหายในอสทิสทานของพระราชา.
อยำ กิร รญฺโญ อสทิสทาเน สหายิกา อโหสิ.

ก็ในอสทิสทานน้ัน การบริจาคที่ทรงทำาในวันหน่ึง มีคา่ถึงทรพัย์ ๑๔ โกฏิ.
ตตฺถ จ เอกทิวสำ กตปริจฺจาโค ธนสฺส จุทฺทสโกฏิอคฺฆนโก อโหสิ.

ก็เศวตฉัตร บัลลังก์ทรงน่ัง เชิงบาตร ตั่งสำาหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจา้ ๔ อย่างน้ี ได้มีค่านับไม่ได้.
ตถาคตสฺส เสตจฺฉตฺตำ นิสีทนปลฺลงฺโก อาธารโก ปาทปีฐำ -อิติ อิมานิ ปน จตฺตาริ อนคฺฆาเนว อเหสุำ.

๑ สี. ยุ. “เทว -อิติ นตถฺิ.
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ในเวลาจะสิ้นพระชนม์ พระนางมัลลิกาน้ัน มิได้ทรงนึกถึงการบรจิาคใหญ่ เห็นปานน้ัน 
ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกน้ันอยา่งเดียว สิ้นพระชนม์แล้ว ก็บังเกิดในอเวจี.
สา มรณกาเล เอวรูปํ มหาปริจฺจาคำ อนนุสฺสริตฺวา ตเทว ปาปกมฺมำ อนุสฺสรนฺตี กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

ก็พระนางมัลลิกาน้ัน ได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่ง.
รญฺโญ ปน สา อติวิย ปิยา อโหสิ.

[พระราชาทูลถามสถานท่ีพระนางเกิด]

ท้าวเธอ อันความโศกเป็นกำาลังครอบงำา รับสั่งให้ทำาฌาปนกิจพระสรรีะของพระนางแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“เราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนาง” จึงได้เสด็จไปยังสำานักของพระศาสดา.
โส พลวโสกาภิภูโต ตสฺสา สรีรกิจฺจำ กาเรตฺวา “นิพฺพตฺตฏฺฐานมสฺสา ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

พระศาสดาไดท้รงทำาโดยประการทีท่้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้.
สตฺถา,  ยถา โส อาคตการณำ น สรติ,  ตถา อกาสิ.

ท้าวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึง ในสำานักของพระศาสดาแล้ว ก็ทรงลืม;
โส สตฺถุ สนฺติเก สาราณียำ ธมฺมกถำ สุตฺวา ปมุสฺสิ,  

ในเวลาเสดจ็เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงระลึกได้ จึงตรัสวา่ 
“พนาย ฉันตั้งใจว่า ‘จักทูลถามทีพ่ระนางมัลลิกาเทวีเกิด’ ไปยังสำานักของพระศาสดาก็ลืมเสีย. วันพรุ่งน้ี ฉันจะทูลถามอีก” 
ดังน้ีแล้ว ก็ได้เสด็จไป แม้ในวันรุ่งข้ึน.
เคหำ ปวิฏฺฐกาเล สริตฺวา 
“อหำ ภเณ ‘มลฺลิกาย นิพฺพตฺตฏฺฐานำ ปุจฺฉิสฺสามีติ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ปมุฏฺโฐ,  เสฺว๑ ปุน ปุจฺฉิสฺสามิ -อิติ ปุนทิวเสปิ อคมาสิ.

ฝ่ายพระศาสดา ก็ไดท้รงทำาโดยประการทีท่้าวเธอระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วันโดยลำาดับ.
สตฺถาปิ ปฏิปาฏิยา สตฺต ทิวสานิ,  ยถา โส น สรติ,  ตถา อกาสิ.

ฝ่ายพระนางมัลลกิาน้ัน ไหม้ในนรกตลอด ๗ วันเท่าน้ัน,  ในวันที่ ๘ จุตจิากที่น้ันแล้ว เกิดในดุสติภพ.
สาปิ สตฺตาหเมว นิรเย ปจิตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส ตโต จุตา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ.

ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงได้ทรงทำาความที่พระราชาน้ัน ทรงระลึกไม่ได้?”
กสฺมา ปนสฺส สตฺถา๒ อสรณภาวำ อกาสิ? 

๑ สี. ยุ. เสฺวทานิ.
๒ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร ‘สตฺตาหำ -อิติ อตฺถิ.
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แก้ว่า “ทราบว่า พระนางมัลลิกาน้ัน ได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหทัยพระราชาน้ัน อย่างที่สดุ?” 
เพราะฉะน้ัน ทา้วเธอทราบวา่พระนางเกิดในนรกแล้ว กจ็ะทรงยดึถือมิจฉาทิฏฐิ ด้วยทรงดำาริวา่ 
“ถ้าหญิงผู้สมบูรณด์้วยศรัทธาเห็นปานน้ี เกิดในนรกไซร้ เราจะถวายทานทำาอะไร?” ดังน้ีแล้ว 
ก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยภัตที่เป็นไปในพระราชนิเวศน์เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปแล้วพึงเกิดในนรก; 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงทรงความทีพ่ระราชาน้ันทรงระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วัน 
ในวันที่ ๘ ทรงดำาเนินไปเพื่อบิณฑบาต ได้เสดจ็ไปยังประตพูระราชวัง ด้วยพระองค์เองทีเดียว.
สา กิรสฺส อติวิย ปิยา อโหสิ มนาปา,  ตสฺมา ตสฺสา นิรเย นิพฺพตฺตภาวำ สุตฺวา 
“สเจ เอวรูปา สทฺธาสมฺปนฺนา นิรเย นิพฺพตฺตา, ทานำ ทตฺวา กึ กริสฺสามิ -อิติ มิจฺฉาทิฏฺฐึ คเหตฺวา 
ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ เคเห ปวตฺตำ นิจฺจภตฺตำ หราเปตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺย,  
เตนสฺส สตฺถา สตฺตาหำ อสรณภาวำ กตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส ปิณฺฑาย จรนฺโต สยเมว ราชทฺวารำ อคมาสิ.

พระราชาทรงทราบว่า “พระศาสดาเสด็จมาแล้ว” จึงเสด็จออก ทรงรับบาตรแล้ว ปรารภเพื่อจะเสด็จข้ึนสู่ปราสาท.
ราชา “สตฺถา อาคโต -อิติ สุตฺวา นิกฺขมิตฺวา ปตฺตำ อาทาย ปาสาทำ อภิรุหิตุำ อารภิ.

แต่พระศาสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะทรงน่ังที่โรงรถ.
สตฺถา ปน รถสาลาย นิสีทิตุำ อาการำ ทสฺเสสิ.

พระราชาจึงทูลอัญเชิญพระศาสดาให้ทรงน่ัง ณ ที่น้ันเหมือนกัน ทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้ว 
จึงถวายบังคม พอทรงน่ัง ก็กราบทูลวา่ “หม่อมฉันมาก็ดว้ยประสงค์วา่ ‘จักทูลถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาเทวี,’ 
แล้วลืมเสีย พระนางเกิดในที่ไหนหนอแล? พระเจา้ข้า.”
ราชา สตฺถารำ ตตฺเถว นิสีทาเปตฺวา ยาคุขชฺชเกน ปฏิมาเนตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺโนว 
“ภนฺเต อหำ ‘มลฺลิกาย เทวิยา นิพฺพตฺตฏฺฐานำ ปุจฺฉิสฺสามีติ อาคนฺตฺวา ปมุฏฺโฐ,  กตฺถ นุ โข สา ภนฺเต นิพฺพตฺตา -อิติ.

พระศาสดา. ในดุสิตภพ มหาบพติร.
“ตุสิตภวเน มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระเจา้ข้า เมื่อพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพ,  คนอื่นใครเล่าจะบังเกิด, 
พระเจา้ข้า หญิงเช่นกับพระนางมัลลิกาน้ันไม่มี,  เพราะในที่ๆ พระนางน่ังเป็นต้น กิจอื่น เว้นการจัดแจงทาน
ด้วยคดิว่า “พรุ่งน้ีจักถวายสิ่งน้ี,  จกัทำาสิ่งน้ี แด่พระตถาคต” ดังน้ี ไม่มีเลย, 
พระเจา้ข้า ตั้งแต่นางไปสู่ปรโลกแลว้ สรรีะของหม่อมฉัน ไม่ค่อยกะปรีก้ะเปรา่.”

“ภนฺเต ตาย๑ ตุสิตภวเน อนิพฺพตฺติยา๒ โก อญฺโญ นิพฺพตฺติสฺสติ,  ภนฺเต นตฺถิ ตาย สทิสา อิตฺถี,  
ตสฺสา หิ นิสินฺนฏฺฐานาทีสุ ‘เสฺว ตถาคตสฺส อิทำ ทสฺสามิ,  อิทำ กริสฺสามีติ ทานสำวิธานำ ฐเปตฺวา อญฺญำ กิจฺจเมว นตฺถิ,  
ภนฺเต ตสฺสา ปรโลกำ คตกาลโต ปฏฺฐาย สรีรำ เม น วหติ -อิติ.

๑ ตสฺส -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ อนิพพฺตฺตาย -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
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ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอวา่ “อย่าคิดเลย มหาบพิตร น้ีเป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำาพวก” 
แล้วตรัสถามว่า “น้ีรถของใคร? มหาบพิตร.”
อถ นำ สตฺถา “มา จินฺตยิ มหาราช,  สพฺเพสำ ธุวธมฺโม อยำ -อิติ วตฺวา “อยำ มหาราช รโถ กสฺส -อิติ ปุจฺฉิ.

พระราชาทรงประดิษฐานอัญชลีไว้เหนือพระเศียรแล้ว ทูลวา่ “ของพระเจ้าปู่ ของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า.”
ราชา สิรสิ อญฺชลึ ปติฏฺฐเปตฺวา “ปิตามหสฺส เม ภนฺเต -อิติ [อาห.] 

พระศาสดา. น้ี ของใคร?
“อยำ กสฺส -อิติ.

พระราชา. ของพระชนก ของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า.
“ปิตุ เม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ก็ รถน้ี ของใคร?
“อยำ ปน รโถ กสฺส -อิติ.

พระราชา. ของหม่อมฉัน พระเจา้ข้า.
“มม ภนฺเต -อิติ.

เมื่อพระราชากราบทูลอย่างน้ันแล้ว พระศาสดา จึงตรัสวา่ 
“มหาบพิตร รถของพระเจ้าปู่ของมหาบพติร เพราะเหตุไรจึงไม่ถึงรถของพระชนกของมหาบพิตร, 
รถของพระชนกของมหาบพติร ไม่ถึงรถของมหาบพิตร, 
ความครำ่าครา่ย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชือ่เห็นปานน้ี,  กจ็ะกล่าวไปไย ความครำ่าครา่จักไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพเล่า? 
มหาบพิตร ความจริง ธรรมของสัตบุรุษเท่าน้ัน ไม่มีความชรา, 
ส่วนสัตว์ทั้งหลาย ช่ือวา่ไม่ชรา ย่อมไม่มี” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
เอวำ วุตฺเต สตฺถา “มหาราช ตว ปิตามหสฺส รโถ เกน การเณน ตว ปิตุ รถำ น ปาปุณิ,  ตว ปิตุ รโถ ตว รถำ น ปาปุณิ,  
เอวรูปสฺส นาม กฏฺฐกลิงฺครสฺสาปิ ชรา อาคจฺฉติ,  กิมงฺคำ ปน อตฺตภาวสฺส,  
มหาราช สปฺปุริสธมฺมสฺเสว หิ ชรา นตฺถิ,  สตฺตา ปน อชีรณกา นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ราชรถ ทีว่ิจิตรดี ยังครำ่าครา่ได้แล, 
อน่ึง ถึงสรรีะ ก็ย่อมถึงความครำ่าครา่, 
ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงความครำ่าครา่ไม่, 
สัตบุรุษทั้งหลายแล ย่อมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ.”

“ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา,
อโถ สรีรมฺปิ ชรำ อุเปติ,
สตญฺจ ธมฺโม น ชรำ อุเปติ,
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

ศัพทว์่า เว ในพระคาถาน้ัน เป็นนิบาต.
ตตฺถ เว -อิติ:๑ นิปาโต.

บทว่า สุจิตตฺา ความว่า รถทั้งหลาย แม้ของพระราชาทั้งหลาย อันวิจติรดีแล้ว 
ดว้ยรัตนะ ๗ และดว้ยเครื่องประดับอย่างอื่น ยอ่มครำ่าครา่ได้.
สุจิตฺตา -อิติ: สตฺตหิ รตเนหิ อปเรหิ จ รถาลงฺกาเรหิ สุฏฺฐุ จิตฺตา ราชูนำปิ รถา ชีรนฺติ.

บทว่า สรรีมฺปิ ความว่า มิใชร่ถอย่างเดียวเท่าน้ัน, 
ถึงสรีระที่ประคบประหงมกันอย่างดีน้ี ก็ย่อมถึงความชำารดุมีความเป็นผู้มีฟันหักเป็นต้น ช่ือว่าเข้าถึงความครำ่าคร่า.
สรีรมฺปิ -อิติ: น เกวลำ รถาเอว,  อิทำ สุปฏิชคฺคิตำ สรีรำปิ ขณฺฑิจฺจาทีนิ ปาปุณาติ ชรำ อุเปติ.

บทว่า สตญฺจ ความว่า แต่โลกตุรธรรมมีอย่าง ๙ ของสัตบุรุษทั้งหลายมพีระพุทธเจา้เป็นต้น 
ย่อมไม่ทำาการกระทบกระทั่งอะไรๆ เลย ชื่อวา่ไม่เข้าถึงความทรดุโทรม.
สตญฺจ -อิติ: พุทฺธาทีนำ ปน สนฺตานำ นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม จ กิญฺจิ อุปฆาตำ น กโรติ ชรำ น อุเปติ นาม.

บทว่า ปเวทยนฺติ ความว่า สัตบุรุษท้ังหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ คือด้วยบัณฑิตท้ังหลายอย่างน้ี.
ปเวทยนฺติ -อิติ  เอวำ สนฺโต พุทฺธาทโย สพฺภิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ กเถนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี จบ.
มลฺลิกาเทวีวตฺถุ.

๑ โปราณโปตฺถเก “หเว -อิติ ปาโฐ.
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๗.  เรือ่งพระโลฬุทายีเถระ
๗.  โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.๑

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อปฺปสฺสุตายำ ปุริโส” เป็นต้น.
“อปฺปสฺสุตายำ ปุริโส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งาน]

ดังได้สดับมา พระโลฬุทายีเถระน้ัน ไปสู่เรือนของหมู่ชนผู้ทำาการมงคล ก็กล่าวอวมงคล โดยนัยเป็นต้นว่า “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ” 
ไปเรือนของผู้ทำาการอวมงคล เม่ือควรกล่าว ติโรกุฑฑสูตรเป็นต้น,  ก็กล่าวมงคลกถา โดยนัยเป็นต้นว่า “ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ” 
หรือรตันสูตร เป็นต้นว่า “ยงฺกญิฺจิ วิตฺตำ อิธ วา หุรำ วา.” 
โส กิร มงฺคลำ กโรนฺตานำ เคหำ คนฺตฺวา “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ -อิติ อาทินา นเยน อวมงฺคลำ กเถสิ,  
อวมงฺคลำ กโรนฺตานำ เคหำ คนฺตฺวา,  ติโรกุฑฺฑาทีสุ กเถตพฺเพสุ,  
“ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ -อิติ อาทินา นเยน มงฺคลคาถา วา “ยงฺกิญฺจิ วิตฺตำ อิธ วา หุรำ วา -อิติ รตนสุตฺตำ วา กเถสิ. 

เธอคิดว่า “เราจักสวดสูตรอื่น” แม้สวดสูตรอื่นอยู่ในที่น้ันๆ อยา่งน้ัน ก็ไม่รูว้่า “เราสวดสูตรอื่น.”
เอวำ เตสุ เตสุ ฐาเนสุ “อญฺญำ กเถสฺสามิ -อิติ อญฺญำ กเถนฺโตปิ “อญฺญำ กเถมิ -อิติ น ชานาติ.

[ถึงกาลก่อนก็เลอะเหมือนกัน]

ภิกษุทั้งหลาย ฟังกถาของท่านแล้ว จึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า ทำาไม พระโลฬุทายี ในที่ทำาการมงคลและอวมงคล, เมื่อควรกล่าวสูตรอื่น, ก็ไพล่ไปกล่าวสูตรอื่น?”
ภิกฺขู ตสฺส กถำ สุตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ “กึ๒ ภนฺเต โลฬุทายิ มงฺคลามงฺคลฏฺฐาเนสุ, อญฺญสฺมึ กเถตพฺเพ, อญฺญเมว กเถติ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายีน่ัน กล่าวอยา่งน้ัน ในกาลบัดน้ีเทา่น้ัน ก็หาไม่, 
ถึงในกาลก่อน โลฬุทายี เมื่อสูตรอื่นอันตนควรกล่าว ก็ไพล่กล่าวสูตรอื่น” 
อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลอ้อนวอน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสดังต่อไปน้ี)
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนเวส เอวำ กเถติ,  ปุพฺเพปิ อญฺญสฺมึ กเถตพฺเพ อญฺญเมว กเถสิ -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต๓ อตีตำ อาหริ:

[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]

ในอดตีกาล บุตรของพราหมณ์ ช่ืออัคคิทัต ในกรุงพาราณสี ชื่อโสมทัตกุมาร บำารุงพระราชาแล้ว.
อตีเต พาราณสิยำ อคฺคิทตฺตสฺส นาม พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต โสมทตฺตกุมาโร นาม ราชานำ อุปฏฺฐหิ.

เธอได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหทัยของพระราชา.
โส ตสฺส ปิโย อโหสิ มนาโป.

๑ สี. ยุ. ลาฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.
๒ กึ -อิติ อติเรกปเทน ภวิตพพฺำ.
๓ สี. ยุ. “เตหิ ยาจิโต -อิติ นตฺถิ.
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ส่วนพราหมณ์ อาศัยกสกิรรมเลี้ยงชีพ.
พฺราหฺมโณ ปน กสิกมฺมำ นิสฺสาย ชีวติ.

พราหมณ์น้ันมีโค ๒ ตวั,  ใน ๒ ตวัน้ัน ตวั ๑ ได้ตายเสียแล้ว.
ตสฺส เทฺว โคณา อเหสุำ,  เตสุ เอโก มโต.

พราหมณ์จึงกลา่วกะบุตรชายว่า “พ่อโสมทตั พ่อจงทูลขอพระราชานำาโคมาให้พ่อตัวหน่ึง.”
พฺราหฺมโณ ปุตฺตำ อาห “ตาต โสมทตฺต ราชานำ เม ยาจิตฺวา เอกำ โคณำ อาหร -อิติ.

[โสมทัตสอนให้พ่อทูลขอโค]

โสมทัต คิดว่า “ถ้าเราจักขอพระราชทานกะพระราชาไซร้,  ความเป็นคนผลุนผลันจักปรากฏแก่เรา” 
จึงพดูวา่ “คุณพ่อครับ คุณพ่อเองจงขอพระราชทานพระราชาเถิด” เมื่อบิดาพดูวา่ “ลูกเอ๋ย ถ้ากระน้ัน เจ้าจงพาข้าไปเถิด,” 
จึงคิดว่า “ท่านพราหมณ์น้ี มีปัญญาเขลา ย่อมไมรู่้จักแม้สักแต่วา่คำาพูดเป็นต้นว่า “จงไปข้างหน้า จงถอยมาข้างหลัง, 
เมื่อคำาอื่นอันควรพดู ก็ไพล่ไปพูดคำาอื่นเสีย เราจะให้สำาเหนียกแล้วจึงพาท่านไป.”
โสมทตฺโต “สจาหำ ราชานำ ยาจิสฺสามิ,  ลหุภาโว เม ปญฺญายิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ตุมฺเหเยว ตาต ราชานำ ยาจถ -อิติ วตฺวา, 
“เตนหิ ตาต มำ คเหตฺวา ยาหิ -อิติ วุตฺเต๑,  จินฺเตสิ “อยำ พฺราหฺมโณ ทนฺธปญฺโญ ‘อภิกฺกม ปฏิกฺกมาติ วจนมตฺตำปิ น ชานาติ, 
อญฺญสฺมึ วตฺตพฺเพ อญฺญเมว วทติ,  สิกฺขาเปตฺวา ตำ เนสฺสามิ -อิติ.

เธอพาท่านไปป่าช้าชื่อวีรณตัถัมภกะแล้ว จึงมดัฟ่อนหญ้าหลายฟ่อน ทำาสมมติวา่ 
“ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นเจ้าชวีิต,  ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นอุปราช,  ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นเสนาบดี” ดังน้ีเป็นต้น แสดงแก่บิดาตามลำาดับแล้ว 
จึงชี้แจงว่า “อันคุณพ่อไปราชสกุล ต้องเดินหน้าอย่างน้ี,  ต้องถอยหลังอย่างน้ี.  พระราชา ต้องกราบบังคมทูลอย่างน้ี, 
อุปราชต้องกราบทูลอย่างน้ี,  คุณพ่อเฝ้าพระราชาแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
‘ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ผู้สมมตุิเทพ จงทรงชนะเถิด’ ดังน้ี พึงวา่คาถาน้ีแล้ว ขอพระราชทานโคเถิด” 
จึงให้บิดาเรียนคาถาว่า
โส ตำ อาทาย วีรณตฺถมฺภกำ นาม สุสานำ คนฺตฺวา ติณกลาเป พนฺธิตฺวา “อยำ ราชา,  อยำ อุปราชา,  อยำ เสนาปติ -อิติ๒ กตฺวา 
ปฏิปาฏิยา ปิตุ ทสฺเสตฺวา “ตุมฺเหหิ ราชกุลำ คนฺตฺวา เอวำ อภิกฺกมิตพฺพำ,  เอวำ ปฏิกฺกมิตพฺพำ,  เอวำ นาม ราชา วตฺตพฺโพ,  
เอวำ อุปราชา,  ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา ‘ชยตุ มหาราชาติ๓ เอวำ วตฺวา อิมำ คาถำ วตฺวา โคณำ ยาเจยฺยาถ -อิติ คาถำ อุคฺคณฺหาเปสิ

“ข้าแต่มหาราช โคสำาหรับไถนาของข้าพระองค์ ๒ ตวั 
ในโค ๒ ตวัน้ัน ตวัหน่ึงตายเสียแล้ว, 
ข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์ พระองค์ขอจงทรงพระราชทานตัวที่ ๒ เถิด.”

“เทฺว เม โคณา มหาราช, เยหิ เขตฺตำ กสาม เส,
เตสุ เอโก มโต เทว, ทุติยำ เทหิ ขตฺติย -อิติ.

๑ สี.  วตฺุโต.
๒ สี.  เสนาปติ -อิติ นามานิ กตฺวา.
๓ สี. ยุ. ‘ชยตุ ภวำ มหาราช -อิติ วตฺวา เอวำ ฐตฺวา …
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[โสมทัตพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชทาน]

พราหมณ์น้ัน ท่องคาถาน้ันให้คล่องแคล่วราวปีหน่ึง จึงบอกความทีค่าถาน้ันคล่องแคล่วแล้วแก่บุตร,  เมื่อลูกน้ันกล่าววา่ 
“คุณพ่อครับ ถ้ากระน้ัน คุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยน่ันแหละมาเถิด,  ผมจะไปก่อนแล้วยืนอยู่ที่ราชสำานัก,” 
จึงพดูวา่ “ดีละ ลูก” แล้วถือเครื่องบรรณาการไป เป็นผู้ถึงความอตุสาหะ ไปราชสกุล ในเวลาที่โสมทัตยืนอยู่ในราชสำานัก 
เป็นผู้มีพระราชปฏิสันถาร อันพระราชามพีระหทัยยินดี ทรงทำาแล้ว เมื่อพระองค์ตรัสวา่ “ตา แกมานานแล้วหรือ? 
น้ีที่น่ัง.  แกจงน่ังแล้วพดูไปเถิด,  แกต้องการด้วยสิ่งไรเล่า?” จึงวา่คาถาน้ีวา่
โส สำวจฺฉรมตฺเตน ตำ คาถำ ปคุณำ กตฺวา ปคุณภาวำ ปุตฺตสฺส อาโรเจตฺวา,  
“เตนหิ ตาต กญฺจิเทว ปณฺณาการำ อาทาย อาคจฺฉถ, อหำ ปุริมตรำ คนฺตฺวา รญฺโญ สนฺติเก ฐสฺสามิ -อิติ วุตฺเต,  
“สาธุ ตาต -อิติ ปณฺณาการำ คเหตฺวา โสมทตฺตสฺส รญฺโญ สนฺติเก ฐิตกาเล อุสฺสาหปฺปตฺโต ราชกุลำ คนฺตฺวา,  
รญฺญา ตุฏฺฐจิตฺเตน กตปฏิสมฺโมทโน “ตาต จิรสฺสำ วต อาคตตฺถ,  อิทมาสนำ.  นิสีทิตฺวา วทถ, เยนตฺโถ -อิติ วุตฺเต,  อิมำ คาถมาห

“ข้าแต่มหาราช โคสำาหรับไถนาของข้าพระองค์ ๒ ตวั 
ในโค ๒ ตวัน้ัน ตวัหน่ึงตายเสียแล้ว,  
ข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์ ขอพระองค์จงทรงรับเอาตวัที่ ๒ เถิด.”

“เทฺว เม โคณา มหาราช, เยหิ เขตฺตำ กสาม เส,
เตสุ เอโก มโต เทว, ทุติยำ คณฺห ขตฺติย -อิติ.

[โสมทัตได้รับพระราชทาน]

แม้เมื่อพระราชา ตรัสวา่ “ตา แกวา่อะไรนะ? จงว่าไปอีก,” พราหมณ์น้ัน ก็คงกล่าวคาถาบทน้ันเอง.
รญฺญา “กึ วเทสิ ตาต,  ปุน วเทหิ -อิติ วุตฺเตปิ,  ตเมว คาถมาห.

พระราชาทรงทราบความทีค่าถาน้ันพราหมณ์กล่าวผิด ทรงยิ้มแล้วตรัสว่า “โสมทัต โคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะ.” 
เมื่อโสมทัตกราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ โคอันพระองคพ์ระราชทานแล้วจักมีมาก” ดังน้ีแล้ว 
ทรงโปรดปรานโสมทตัผู้โพธิสัตว์ จึงพระราชทานโค ๑๖ ตวัแก่พราหมณ์ สิ่งของเครื่องอลังการ และบ้านที่อยู่ แก่โพธิสัตว์น้ัน 
ให้เป็นพรหมไทยแล้ว จึงทรงส่งพราหมณ์ไปด้วยยศใหญ่.
ราชา เตน วิรชฺฌิตฺวา กถิตภาวำ ญตฺวา สิตำ กตฺวา “โสมทตฺต ตุมฺหากำ เคเห พหู มญฺเญ โคณา -อิติ วตฺวา,  
“ตุมฺเหหิ ทินฺนา พหู ภวิสฺสนฺติ เทว -อิติ วุตฺเต,  โพธิสตฺตสฺส ตุสิตฺวา 
พฺราหฺมณสฺส โสฬส โคเณ อลงฺการภณฺฑกำ นิวาสนคามญฺจสฺส พฺรหฺมเทยฺยำ ทตฺวา มหนฺเตน ยเสน พฺราหฺมณำ อุยฺโยเชสิ.
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[ผู้มีสุตะน้อยเหมือนโคถึก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ประชุมชาดก๑ ว่า “พระเจา้แผ่นดินในครั้งกระน้ัน เป็นอานนท์, 
พราหมณ์ ในครั้งกระน้ัน เป็นโลฬุทายี,  โสมทัตในครั้งกระน้ัน เป็นเราตถาคตน่ีแหละ” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายีน้ี เมื่อคำาอื่นอันตนควรพดู ก็ไพลพู่ดคำาอื่นไปเสีย มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็พดูแล้ว เพราะความทีต่นเป็นคนมีธรรมได้สดับน้อย, 
เพราะว่าคนมีสตุะน้อย ชื่อว่าเป็นเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนมีสุตะน้อยน้ี ย่อมแก่เหมือนโคถึก, 
เน้ือของเขาย่อมเจริญ,  แต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่.”

สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ตทา ราชา อานนฺโท อโหสิ,  พฺราหฺมโณ โลฬุทายิ,  โสมทตฺโต อหเมว -อิติ ชาตกำ สโมธาเนตฺวา 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพเปส อตฺตโน อปฺปสฺสุตตาย,  อญฺญสฺมึ วตฺตพฺเพ,  อญฺญเมว วทติ,๒ 
อปฺปสฺสุตปุริโส หิ พลิพทฺทสทิโส นาม โหติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อปฺปสฺสุตายำ ปุริโส พลิพทฺโทว ชีรติ,
มำสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ, ปญฺญา ตสฺส น วฑฺฒติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน เน้ือความแห่งบทวา่ อปฺปสฺสุตายำ ว่า 
คนชื่อวา่ อัปปัสสุตะ เพราะไม่มีหมวดสตูร ๕๐ ๑ หมวด หรือ ๒ หมวด ก็หรอืว่า เพราะไม่มีวรรคสตูร ๑ วรรค หรือ ๒ วรรค
โดยกำาหนดที่สุดทั้งหมด เพราะไม่มีแม้สูตร ๑ หรือ ๒ สูตร 
แต่ได้เรียนกรรมฐานเล็กน้อย ประกอบความเพียรเนืองๆ อยู่ ก็เป็นพหูสูตไดท้ีเดียว.
ตตฺถ อปฺปสฺสุตายำ -อิติ: เอกสฺส วา ทฺวินฺนำ วา ปณฺณาสกานำ  อถวา ปน สุตฺตวคฺคานำ๓ 
สพฺพนฺติเมน ปริจฺเฉเทน เอกสฺส วา ทฺวินฺนำ วา สุตฺตานำปิ อภาเวน อปฺปสฺสุโต อยำ. 
อปฺปํ๔ กมฺมฏฺฐานำ ปน อุคฺคเหตฺวา อนุยุญฺชนฺโต พหุสฺสุโตว.

สองบทว่า พลพิทฺโทว ชรีติ ความว่า เหมือนดังโคถึก เมื่อแก่ คือเมื่อเฒ่า ย่อมโตข้ึนเพือ่ประโยชน์แก่โคแม่พ่อหามิได้เลย 
แก่โคที่เป็นพี่น้องที่เหลือ(จากโคแม่พอ่) ก็หามิได้,  โดยที่แท้ ก็แก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉันใด, 
แม้ชนผู้มีสุตะน้อยน้ี ไม่ทำาอุปัชฌายวัตร,  ไม่ทำาอาจริยวัตร,  และไม่ทำาวตัรอื่น มีอาคันตกุวัตรเป็นต้น, 
ไม่หมั่นประกอบแม้สักวา่ภาวนา,  ชื่อวา่ ย่อมแก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉันน้ันน่ันแหละ.
พลิพทฺโทว ชีรติ -อิติ: ยถา หิ พลิพทฺโท ชีรมาโน วฑฺฒมาโน เนว มาตาปิตูนำ,  น เสสญาตกานำ อตฺถาย วฑฺฒติ,  อถโข นิรตฺถกเมว ชีรติ,  
เอวเมว อยมฺปิ น อุปชฺฌายวตฺตำ กโรติ,  น อาจริยวตฺตำ,  น อาคนฺตุกวตฺตาทีนิ,  น ภาวนามตฺตมฺปิ อนุยุญฺชติ,  นิรตฺถกเมว ชีรติ.

๑ ชาตกฏฺฐกถา ๓/๒๑๙.
๒ วเทสิ -อิติ.  ยุตฺตตรำ.
๓ สี. ยุ. วคฺคานำ.
๔ อปฺปํ -อิติ อติเรกปเทน ภวิตพพฺำ.
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บาทพระคาถาว่า มำสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ มีอธิบายว่า 
เน้ือของโคถึกที่เจ้าของคิดว่า “อ้ายน่ี ไม่อาจลากแอกไถเป็นต้นไหวแล้ว” ปล่อยเสียในป่า เที่ยวเคี้ยวกินดื่มอยู่ในป่าน้ันแหละ 
ย่อมเจริญ ฉันใด, 
แม้เน้ือของชนผู้มีสุตะน้อยน้ี อันครุฏฐานิยะมีพระอุปัชฌาย์เป็นต้น ปล่อยเสียแล้ว อาศัยสงฆ์ ได้ปัจจัย ๔ 
ทำากิจมีระบายท้องเป็นต้น เลี้ยงกายอยู่ ย่อมเจริญ คือวา่ เธอเป็นผู้มีรา่งกายอว้นเที่ยวไปฉันน้ัน น่ันแหละ.
มำสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ -อิติ: 
ยถา พลิพทฺทสฺส “ยุคนงฺคลาทีนิ วหิตุำ อสมตฺโถ เอโส -อิติ อรญฺเญ วิสฺสฏฺฐสฺส ตตฺเถว วิจรนฺตสฺส ขาทนฺตสฺส ปิวนฺตสฺส มำสานิ วฑฺฒนฺติ,
เอวเมว อิมสฺสาปิ อุปชฺฌายาทีหิ วิสฺสฏฺฐสฺส สงฺฆำ นิสฺสาย จตฺตาโร ปจฺจเย ลภิตฺวา อุทรวิเรจนาทีนิ กตฺวา กายำ โปเสนฺตสฺส มำสานิ วฑฺฒนฺติ,
ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ.

สองบทว่า ปญฺญา ตสฺส มีเน้ือความว่า 
ส่วนปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกตุตระ ของชนผู้มีสุตะน้อยน้ัน แม้ประมาณองคุลีเดียว ก็ไม่เจริญ 
แต่ตัณหาและมานะ ๙ อยา่ง ย่อมเจริญเพราะอาศัยทวาร ๖ เหมือนกอหญ้าลดาวัลย์เป็นต้น เจริญอยูใ่นป่าฉะน้ัน. 
ปญฺญา ตสฺส -อิติ: โลกิยโลกุตฺตรา ปนสฺส ปญฺญา เอกงฺคุลิมตฺตาปิ น วฑฺฒติ. 
อรญฺเญ ปน คจฺฉลตาทีนิ วิย๑ ฉทฺวารานิ นิสฺสาย ตณฺหา เจว นววิธมาโน จ วฑฺฒติ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา มหาชน บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน มหาชโน โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ยุ. วิยสฺส.
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๘.  เรื่องปฐมโพธิกาล
๘.  ปฐมโพธิวตฺถุ.

พระศาสดา ทรงน่ัง ณ ควงไม้โพธพิฤกษ์ ทรงเปล่งอุทาน ด้วยสามารถเบิกบานพระหทัย 
ในสมัยอื่น พระอานนทเถระทูลถาม จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อเนกชาติสำสารำ” เป็นต้น.
“อเนกชาติสำสารำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โพธิรุกฺขมูเล นิสินฺโน อุทานวเสน อุทาเนตฺวา อปรภาเค อานนฺทตฺเถเรน ปุฏฺโฐ๑ กเถสิ.

[ทรงกำาจัดมารแล้วเปล่งอุทาน]

พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์น้ันแล ทรงน่ัง ณ ควงไม้โพธพิฤกษ์  
เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคต๒เทียว ทรงกำาจัดมารและพลแห่งมารแลว้ 
ในปฐมยาม ทรงทำาลายความมืดที่ปกปิดปุพเพนิวาสญาณ, 
ในมัชฌิมยาม ทรงชำาระทิพจกัษุให้หมดจดแล้ว, 
ในปัจฉิมยาม ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงหยั่งพระญาณลงในปัจจยาการแล้ว 
ทรงพิจารณาปัจจยาการน้ัน ด้วยสามารถแห่งอนุโลมปฏิโลม. 
ในเวลาอรุณข้ึน ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมดว้ยอัศจรรย์หลายอยา่ง 
เมื่อจะทรงเปล่งอุทาน ทีพ่ระพุทธเจา้มิใช่แสนเดียว ไม่ทรงละแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
โส หิ โพธิรุกฺขมูเล นิสินฺโน,  สุริเย อนตฺถงฺคเตเยว,  มารพลำ วิธมิตฺวา 
ปฐมยาเม ปุพฺเพนิวาสปฏิจฺฉาทกำ ตมำ ปทาเลตฺวา 
มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุำ วิโสเธตฺวา 
ปจฺฉิมยาเม สตฺเตสุ การุญฺญตำ ปฏิจฺจ ปจฺจยากาเร ญาณำ โอตาเรตฺวา ตำ อนุโลมปฏิโลมวเสน สมฺมสนฺโต 
อรุณุคฺคมนเวลาย สห อจฺฉริเยหิ๓ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา 
อเนเกหิ พุทฺธสตสหสฺเสหิ อวิชหิตำ อุทานำ อุทาเนนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ สี. ยุ. อานนฺทตฺเถรสฺส อุทานคาถาวตฺถุ.
๒ พระอาทิตย์ตก
๓ สี. ยุ. “สห อจฺฉริเยหิ -อิติ นตฺถิ.
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“เราแสวงหาชา่งผู้ทำาเรือน เมื่อไม่ประสบ 
จึงไดท้่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนก ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์๑, 
แน่ะนายช่างผู้ทำาเรือน เราพบท่านแล้ว ทา่นจะทำาเรือนอกีไม่ได้, 
ซ่ีโครงทุกซ่ี๒ของท่าน เราหักเสียแล้ว ยอดเรอืน เรากร็ื้อเสียแล้ว, 
จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแล้ว 
เพราะเราบรรลธุรรมที่สิ้นตัณหาแลว้.”

“อเนกชาติสำสารำ สนฺธาวิสฺสำ อนิพฺพิสำ
คหการำ คเวสนฺโต, ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนำ;
คหการก ทิฏฺโฐสิ, ปุน เคหำ น กาหสิ,
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา, คหกูฏำ วิสงฺขตำ,
วิสงฺขารคตำ จิตฺตำ, ตณฺหานำ ขยมชฺฌคา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า คหการำ คเวสนฺโต ความว่า เราเมื่อแสวงหานายชา่งคือตัณหาผู้ทำาเรือน กล่าวคือ อตัภาพน้ี 
มีอภินิหารอันทำาไว้แล้ว แทบบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร เพื่อประโยชน์แก่พระญาณ 
อันเป็นเครื่องอาจเห็นนายช่างน้ันได้ คือพระโพธิญาณ   เมื่อไม่ประสบ ไม่พบ คอืไม่ได้พระญาณน้ันแล จึงท่องเที่ยว คือ
เร่ร่อน ได้แก่ วนเวียน ไปๆ มาๆ สู่สงสารมีชาติเป็นอเนก คือสู่สังสารวัฏน้ี อันนับได้หลายแสนชาติ สิ้นกาลมีประมาณเท่าน้ี.
ตตฺถ คหการำ คเวสนฺโต -อิติ: อหำ อิมสฺส อตฺตภาวสงฺขาตสฺส เคหสฺส การกำ ตณฺหาวฑฺฒกึ คเวสนฺโต,  
เยน ญาเณน สกฺกา โส ทฏฺฐุำ, ตสฺส โพธิญาณสฺสตฺถาย ทีปงฺกรปาทมูเล กตาภินีหาโร 
เอตฺตกำ กาลำ อเนกชาติสำสารำ อเนกชาติสตสหสฺสสงฺขยำ อิมำ สำสารวฏฺฏำ อนิพฺพิสำ ตำ ญาณำ อวินฺทนฺโต อลภนฺโตเยว สนฺธาวิสฺสำ สำสรึ 
อปราปรำ อนุวิจรึ -อิติ อตฺโถ.

คำาว่า ทกฺุขา ชาติ ปุนปฺปุนำ น้ี เป็นคำาแสดงเหตุแห่งการแสวงหาชา่งผู้ทำาเรือน. 
เพราะชื่อวา่ชาติน่ี คือการเข้าถึงบ่อยๆ ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะภาวะที่เจือด้วยชรา พยาธิและมรณะ, 
ก็ชาติน้ัน เมื่อนายช่างผูท้ำาเรือนน้ัน อันใครๆ ไมพ่บแล้ว ย่อมไม่กลับ, 
ฉะน้ัน เราเมื่อแสวงหานายช่างผูท้ำาเรือน จึงได้ท่องเที่ยวไป.
ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนำ -อิติ อิทำ คหการกคเวสนสฺส การณวจนำ. 
ยสฺมา ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย ชาติ นาเมสา ปุนปฺปุนำ อุปคนฺตุำ ทุกฺขา,  
น จ สา ตสฺมึ อทิฏฺเฐ นิวตฺตติ,  ตสฺมา ตำ คเวสนฺโต สนฺธาวิสฺสำ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า ทิฏฺโฐสิ ความว่า บัดน้ี เราตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ พบทา่นแล้วแน่นอน.
ทิฏฺโฐสิ -อิติ: สพฺพญฺญุตญาณำ ปฏิวิชฺฌนฺเตเนว มยา อิทานิ ทิฏฺโฐ อสิ.

๑ ความเกิด เป็นทุกข์รำ่าไป.
๒ อีกนัยหนึ่ง ผาสุกา เป็นคำาเปรียบกับเคร่ืองเรือน แปลว่า จันทันเรือนของท่านเราหักเสียหมดแล้ว.
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บทว่า ปุน เคหำ ความวา่ ทา่นจักทำาเรือนของเรา กลา่วคืออตัภาพ ในสังสารวัฏน้ีอีกไม่ได้.
ปุน เคหำ -อิติ: ปุน อิมสฺมึ สำสารวฏฺเฏ อตฺตภาวสงฺขาตำ มม เคหำ น กาหสิ.

บาทพระคาทาวา่ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา ความว่า ซ่ีโครง๑ กลา่วคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของท่าน เราหักเสียแล้ว.
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา -อิติ: ตว สพฺพา อวเสสกิเลสผาสุกา มยา ภคฺคา.

บาทพระคาถาว่า คหกูฏำ วิสงฺขตำ ความว่า ถึงมณฑลช่อฟ้ากล่าวคืออวิชชา แห่งเรือนคืออัตภาพท่ีท่านสร้างแล้วน้ี เราก็ร้ือเสียแล้ว.
คหกูฏำ วิสงฺขตำ -อิติ: อิมสฺส ตยา กตสฺส อตฺตภาวเคหสฺส อวิชฺชาสงฺขาตำ กณฺณิกามณฺฑลำปิ มยา วิทฺธำสิตำ.

บาทพระคาถาว่า วิสงฺขารคตำ จติฺตำ ความว่า 
บัดน้ี จติของเราถึง คือเข้าไปถึง ธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว คือ พระนิพพาน ดว้ยสามารถแห่งอันทำาให้เป็นอารมณ์.
วิสงฺขารคตำ จิตฺตำ -อิติ: อิทานิ มม จิตฺตำ วิสงฺขารำ นิพฺพานำ อารมฺมณกรณวเสน คตำ อนุปวิฏฺฐำ.

บาทพระคาถาว่า ตณฺหานำ ขยมชฺฌคา ความว่า เราบรรลุพระอรหัต กล่าวคือ ธรรมที่สิ้นไปแห่งตัณหาแล้ว.
ตณฺหานำ ขยมชฺฌคา -อิติ: ตณฺหานำ ขยสงฺขาตำ อรหตฺตำ อธิคโตสฺมิ -อิติ อตฺโถ.

เรื่องปฐมโพธกิาล จบ.
ปฐมโพธิวตฺถุ.

๑ หรือ จันทันเรือน กล่าวคือกิเลสท่ีเหลือท้ังหมด.
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๙.  เรื่องบุตรเศรษฐีมทีรัพย์มาก
๙.  มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มทีรพัย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อจริตฺวา พฺรหฺมจริยำ” เป็นต้น.
“อจริตฺวา พฺรหฺมจริยำ -อิติ: อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อิสิปตเน มิคทาเย วิหรนฺโต มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า]

ดังได้สดับมา บุตรเศรษฐีน้ัน เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี.
โส กิร พาราณสิยำ อสีติโกฏิวิภเว กุเล นิพฺพตฺติ.

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของเขา คิดว่า “ในตระกูลของเรา มีกองโภคะเป็นอันมาก,  เราจกัมอบกองโภคะน้ันไว้ในมือบุตรของเรา 
ทำาให้ใช้สอยอย่างสบาย, กิจด้วยการงานอย่างอ่ืนไม่ต้องมี” ดังน้ีแล้ว จึงให้เขาศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมเท่าน้ัน.
อถสฺส มาตาปิตโร จินฺเตสุำ “อมฺหากำ กุเล มหาโภคกฺขนฺโธ,  ตำ ปุตฺตสฺส โน หตฺเถ ฐเปตฺวา ยถาสุขำ ปริโภคำ กริสฺสาม,  
อญฺเญน กมฺเมน กิจฺจำ นตฺถิ -อิติ,  ตำ นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว สิกฺขาเปสุำ.

ในพระนครน้ันแล แม้ธิดาคน ๑ ก็เกิดแล้วในตระกูลอื่น ซ่ึงมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ.
ตสฺมึเยว นคเร อญฺญสฺมึ อสีติโกฏิวิภเว กุเล เอกา ธีตาปิ นิพฺพตฺติ.

บิดามารดาแม้ของนางก็คิดแล้วอยา่งน้ันเหมือนกัน แล้วก็ให้นางศกึษาศิลปะสักวา่การฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียว.
ตสฺสาปิ มาตาปิตโร ตเถว จินฺเตตฺวา ตำ นจฺจคีตวาทิตมตฺตเมว สิกฺขาเปสุำ.

เมื่อเขาทั้ง ๒ เจริญวัยแล้ว ก็ได้มีการอาวาหววิาหมงคลกัน.
เตสำ วยปฺปตฺตานำ อาวาหวิวาโห อโหสิ.

ต่อมาภายหลัง มารดาบิดาของคนทั้ง ๒ น้ัน ได้ถึงแก่กรรมแล้ว.
อถ เนสำ อปรภาเค มาตาปิตโร กาลมกำสุ.

ทรพัย์ ๑๖๐ โกฏิ ก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมด.
เทฺวอสีติโกฏิธนำ เอกสฺมึเยว เคเห อโหสิ.

เศรษฐีบุตร ย่อมไปสู่ที่บำารุงพระราชาวัน ๑ ถึง ๓ คร้ัง
เสฏฺฐิปุตฺโต ทิวสสฺส ติกฺขตฺตุำ รญฺโญ อุปฏฺฐานำ คจฺฉติ.

ครั้งน้ัน พวกนักเลงในพระนครน้ัน คิดกันว่า 
“ถ้าเศรษฐีบุตรน้ี จักเป็นนักเลงสุรา,  ความผาสุกก็จกัมีแก่พวกเรา,  เราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุรา.”
อถ ตสฺมึ นคเร ธุตฺตา จินฺเตสุำ “สจายำ เสฏฺฐิปุตฺโต สุราโสณฺโฑ ภวิสฺสติ,  อมฺหากำ ผาสุกำ ภวิสฺสติ,  อุคฺคณฺหาเปม นำ สุราโสณฺฑภาวำ -อิติ.
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พวกนักเลงน้ัน จึงถือเอาสรุา มัดเน้ือสำาหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายผา้ ถือหัวผักกาด น่ังแลดูทางของเศรษฐีบุตรน้ัน 
ผู้มาจากราชสกุล เห็นเขากำาลังเดิน จึงดื่มสุรา เอาก้อนเกลือใส่เข้าในปาก กดัหัวผักกาด กล่าวว่า 
“จงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปีเถิด นายเศรษฐีบุตร,  พวกผมอาศัยทา่น กพ็ึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่ม.”
เต สุรำ อาทาย ขชฺชมำเส เจว โลณสกฺขรา จ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา มูลกนฺเท คเหตฺวา 
ตสฺส ราชกุลโต อาคจฺฉนฺตสฺส มคฺคำ โอโลกยมานา นิสีทิตฺวา ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา  สุรำ ปิวิตฺวา โลณสกฺขรำ มุเข ขิปิตฺวา มูลกนฺทำ ฑำสิตฺวา 
“วสฺสสตำ ชีว สามิ เสฏฺฐิปุตฺต,  ตำ นิสฺสาย มยำ ขาทนปิวนสมตฺถา ภเวยฺยาม -อิติ อาหำสุ.

บุตรเศรษฐฟีังคำาของพวกนักเลงน้ันแล้ว จึงถามคนให้สนิทผู้ตามมาข้างหลังว่า “พวกน้ัน ดื่มอะไรกัน?”
โส เตสำ วจนำ สุตฺวา ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตำ จูฬุปฏฺฐากำ ปุจฺฉิ “กึ เอเต ปิวนฺติ -อิติ.

คนใช้. นำ้าดื่มชนิดหน่ึง นาย.
“เอกำ ปานกำ สามิ -อิติ.

บุตรเศรษฐี. มันมรีสชาติอร่อยหรือ?
“มนาปชาติกำ เอตำ -อิติ.

คนใช้. นาย ธรรมดานำ้าที่ควรดื่ม เช่นกับนำ้าดื่มน้ี ไม่มใีนโลกที่เป็นอยู่น้ี.
“สามิ อิมสฺมึ ชีวโลเก อิมินา สทิสำ ปาตพฺพยุตฺตกำ นาม นตฺถิ -อิติ.

[บุตรเศรษฐีหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข]

บุตรเศรษฐีน้ัน พูดว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน แม้เราดื่มก็ควร” ดังน้ีแล้ว จึงให้นำามาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่ม
โส “เอวำ สนฺเต มยาปิ ปาตุำ วฏฺฏติ -อิติ โถกำ โถกำ อาหราเปตฺวา ปิวติ.

ต่อมาไม่นานนัก นักเลงเหล่าน้ัน รู้วา่บุตรเศรษฐีน้ันดื่ม จึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีน้ัน
อถสฺส น จิรสฺเสว เต ธุตฺตา ปิวนภาวำ ญตฺวา ตำ ปริวารยึสุ.

เมื่อกาลล่วงไป ก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่.
คจฺฉนฺเต กาเล ปริวาโร มหา อโหสิ.

บุตรเศรษฐีน้ัน ให้นำาสรุามาดว้ยทรพัย์ ๑๐๐ บ้าง ๒๐๐ บ้าง ดื่มอยู่ ตั้งกองมหาปณะไว้ในที่น่ังเป็นต้นโดยลำาดับ 
ดื่มสรุา กล่าวว่า “จงนำาเอาดอกไม้มาด้วยกหาปณะน้ี,  จงนำาเอาของหอมมาดว้ยกหาปณะน้ี, 
ผู้น้ีฉลาดในการขับ,  ผู้น้ีฉลาดในการฟ้อน,  ผู้น้ีฉลาดในการประโคม,  จงให้ทรัพยพ์ัน ๑ แก่ผู้น้ี,  จงให้ทรพัย์ ๒ พันแก่ผู้น้ี.”
โส สเตนปิ สตทฺวเยนปิ สุรำ อาหราเปตฺวา ปิวนฺโต อนุกฺกเมน นิสินฺนฏฺฐานาทีสุ กหาปณราสึ ฐเปตฺวา สุรำ ปิวนฺโต 
“อิมินา มาลา อาหรถ,  อิมินา คนฺธำ,  อยำ คีเต เฉโก,  อยำ นจฺเจ,  อยำ วาทิเต,  อิมสฺส สหสฺสำ เทถ,  อิมสฺส เทฺว สหสฺสานิ -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๗๘  • ๙.  เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก • [บุตรเศรษฐีหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข]

เมื่อใช้สุรุ่ยสรุ่ายอย่างน้ัน ต่อกาลไม่นานนัก ก็ยังทรพัย์ ๘๐ โกฏิ อันเป็นของตนให้หมดไปแล้ว 
เมื่อเหรัญญิกเรียนวา่ “นาย ทรพัย์ของนายหมดแล้ว,” จึงพูดว่า “ทรพัย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือ?” 
เมื่อเขาเรียนว่า “ยังมี นาย” จึงบอกว่า “ถ้ากระน้ัน จงเอาทรพัย์น้ันมา,” 
ได้ยังทรัพย์แม้น้ันให้สิ้นไปแล้วอย่างน้ันเหมือนกัน แล้วขายสมบัติของตนทั้งหมด คือ นา สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ยานพาหนะ 
เป็นต้นบ้าง โดยที่สุด ภาชนะเครื่องใช้บ้าง เครื่องลาด ผา้ห่ม และผ้าปูน่ังบ้าง โดยลำาดับ เคี้ยวกิน.
เอวำ วิกฺกีรนฺโต น จิรสฺเสว อตฺตโน สนฺตกำ อสีติโกฏิธนำ เขเปตฺวา,  
“ขีณำ เต สามิ ธนำ -อิติ วุตฺเต,  “กึ ภริยาย เม สนฺตกำ นตฺถิ -อิติ,  “อตฺถิ สามิ -อิติ,  “เตนหิ ตำ อาหรถ -อิติ,  
ตำปิ ตเถว เขเปตฺวา อนุปุพฺเพน เขตฺตอารามุยฺยานโยคฺคาทิกำปิ อนฺตมโส ภาชนภณฺฑกำปิ อตฺถรณปาวุรณนิสีทนำปิ 
สพฺพำ อตฺตโน สนฺตกำ วิกฺกีณิตฺวา ขาทิ.

[เศรษฐีต้องเท่ียวขอทาน]

ครั้นในเวลาที่เขาแก่ลง เจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนทีเ่ขามีโภคะหมดแล้ว ขายเรือนของตวั (แต่ยัง) ถือ อาศัยอยู่ก่อน.
อถสฺส มหลฺลกกาเลเยว ปริหีนโภคสฺส อตฺตโน เคหำ วิกฺกีณิตฺวา คหิตเคหา นีหรึสุ.

เขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ ถือชิ้นกระเบ้ืองเที่ยวไปขอทาน ปรารภจะบริโภคภตัที่เป็นเดนของชนแล้ว.
โส ภริยำ อาทาย ปรชนสฺส เคหภิตฺตึ นิสฺสาย วสนฺโต กปาลขณฺฑำ อาทาย ภิกฺขาย จริตฺวา ชนสฺส อุจฺฉิฏฺฐภตฺตำ ภุญฺชิตุำ อารภิ.

ครั้งน้ัน ในวันหน่ึง พระศาสดา ทรงเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉัน คอยรับโภชนะที่เป็นเดนอันภิกษุหนุ่มและสามเณรให้
จึงทรงแย้มพระโอษฐ์.
อถ นำ เอกทิวสำ อาสนสาลาย ทฺวาเร ฐตฺวา ทหรสามเณเรหิ ทียมานำ อุจฺฉิฏฺฐโภชนำ ปฏิคฺคณฺหนฺตำ ทิสฺวา สตฺถา สิตำ ปาตฺวากาสิ.

ลำาดับน้ัน พระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มกะพระองค์.
อถ นำ อานนฺทตฺเถโร สิตการณำ ปุจฺฉิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๗๙  • ๙.  เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก • [เศรษฐีต้องเที่ยวขอทาน]

พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงแย้ม จึงตรัสว่า 
“อานนท์ เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรพัย์มากผู้น้ี ผลาญทรัพย์เสีย ๑๖๐ โกฏิ พาภรรยาเที่ยวขอทานอยูใ่นนครน้ีแล

• ก็ถ้าบุตรเศรษฐีน้ี ไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้น จักประกอบการงานในปฐมวัย ก็จักได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครน้ีแล 
แลถ้าจักออกบวช ก็จักบรรลุอรหัต แม้ภรรยาของเขา ก็จักดำารงอยู่ในอนาคามิผล,

• ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดไป จกัประกอบการงานในมัชฌิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๒ 
ออกบวช จักได้เป็นอนาคามี แม้ภรรยาของเขาก็จักดำารงอยู่ในสกทาคามิผล

• ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้สิ้นไป ประกอบการงานในปัจฉิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๓, 
แม้ออกบวช ก็จักได้เป็นสกทาคามี,  แม้ภรรยาของเขา กจ็ักดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล. 

แต่เดี๋ยวน้ี บุตรเศรษฐีน่ัน ทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของคฤหัสถ์ ทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญผล; 
ก็แล ครั้นเสื่อมแล้ว จึงเป็นเหมือนนกกะเรียนในเปือกตมแห้งฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา สิตการณำ กเถนฺโต  
“ปสฺสานนฺท อิมำ มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตำ  อิมสฺมึเยว นคเร เทฺวอสีติโกฏิธนำ เขเปตฺวา ภริยำ อาทาย ภิกฺขาย จรนฺตำ.

• สเจ หิ อยำ ปฐมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชิสฺส,  อิมสฺมึเยว นคเร อคฺคเสฏฺฐี อภวิสฺส, 
สเจ ปน นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺส,  อรหตฺตำ ปาปุณิสฺส,  ภริยาปิสฺส อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิสฺส; 

• สเจ มชฺฌิมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชิสฺส,  ทุติยเสฏฺฐี อภวิสฺส,  
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺโต อนาคามี อภวิสฺส,  ภริยาปิสฺส สกทาคามิผเล ปติฏฺฐหิสฺส;

• สเจ ปจฺฉิมวเย โภเค อเขเปตฺวา กมฺมนฺเต ปโยชิสฺส,  ตติยเสฏฺฐี อภวิสฺส,  
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชนฺโตปิ สกทาคามี อภวิสฺส,  ภริยาปิสฺส โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิสฺส:

อิทานิ ปเนส คิหิโภคาปิ ปริหีโน สามญฺญโตปิ ปริหีโน,  ปริหายิตฺวา จ ปน สุกฺขปลฺลเล โกญฺจสกุโณ วิย ชาโต -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ไดท้รพัย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว 
ย่อมซบเซาดังนกกะเรียนแก่ ซบเซาอยู่ในเปือกตมที่หมดปลา ฉะน้ัน. 
พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรพัย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว 
ย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกศรที่ตกจากแล่ง๑ฉะน้ัน.”

“อจริตฺวา พฺรหฺมจริยำ อลทฺธา โยพฺพเน ธนำ
ชิณฺณโกญฺจาวฌายนฺติ ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล.
อจริตฺวา พฺรหฺมจริยำ อลทฺธา โยพฺพเน ธนำ
เสนฺติ จาปาติขีณาว ปุราณานิ อนุตฺถุนำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อจริตวฺา ความว่า ไม่อยู่พรหมจริยาวาส.
ตตฺถ อจริตฺวา -อิติ: พฺรหฺมจริยวาสำ อวสิตฺวา.

๑ แล่ง ท่ีเก็บลูกกระสุนดนิดำา หรือเก็บลูกศร.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๘๐  • ๙.  เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก • [แก้อรรถ]

บทว่า โยพพฺเน ความว่า ไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถ เพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน 
หรือเพื่อตามรกัษาโภคะที่เกิดข้ึนแล้ว.
โยพฺพเน -อิติ: อนุปฺปนฺเน วา โภเค อุปฺปาเทตุำ อุปฺปนฺเน วา โภเค อนุรกฺขิตุำ สมตฺถกาเล ธนำปิ อลภิตฺวา.

บทว่า ขีณมจฺเฉ ความวา่ คนเขลาเห็นปานน้ันน่ัน ย่อมซบเซา ดังนกกะเรียนแก่ มีขนปีกอันเห้ียนเกรียน 
ซบเซาอยู่ในเปือกตม๑,  ที่ชื่อว่าหมดปลาแล้ว เพราะไม่มีนำ้า.
ขีณมจฺเฉ -อิติ:๒ เต เอวรูปา พาลา อุทกสฺส อภาวา ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล ปริกฺขีณปตฺตา ชิณฺณโกญฺจา วิย อวชฺฌายนฺติ.

มีคำาอธิบายกล่าวไวด้ังน้ีว่า “อันความไม่มทีี่อยู่ของคนเขลาเหล่าน้ี เหมือนความไม่มีนำ้าในเปือกตม, 
ความไม่มีโภคะของคนเขลาเหล่าน้ี เหมือนความหมดปลา, 
ความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้ โดยทางนำ้าหรือทางบกเป็นต้นในกาลบัดน้ีแล ของคนเขลาเหล่าน้ี 
เหมือนความไม่มีการโผข้ึนแล้วบินไปแห่งนกกะเรียนที่มีขนปีกอันเห้ียน; 
เพราะฉะน้ัน คนเขลาเหล่าน้ี จึงนอนซบเซาอยู่ในที่น้ีเอง เหมือนนกกะเรียนมีขนปีกอันเห้ียนแล้วฉะน้ัน.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ปลฺลเล อุทกสฺส อภาโว วิย หิ อิเมสำ วสนฏฺฐานสฺส อภาโว,  มจฺฉานำ ขีณภาโว วิย อิเมสำ โภคานำ อภาโว,  
ขีณปตฺตานำ โกญฺจานำ อุปฺปติตฺวา คมนาภาโว วิย อิเมสำ อิทาเนว ชลปถถลปถาทีหิ โภเค สณฺฐเปตุำ อสมตฺถภาโว,  
ตสฺมา เอเต ขีณปตฺตา โกญฺจา วิย เอตฺเถว นิปชฺชิตฺวา อวชฺฌายนฺติ -อิติ.

บทว่า จาปาติขีณาว ความว่า หลุดจากแล่ง คือพ้นแล้วจากแล่ง. 
จาปาติขีณาว -อิติ: จาปโต อติขีณา จาปวินิมุตฺตา -อิติ อตฺโถ.

มีคำาอธิบายกล่าวไวด้ังน้ีว่า 
“ลูกศรพ้นจากแล่งไปตามกำาลัง ตกแลว้,  เมื่อไม่มีใครจับมันยกข้ึน,  มันกต็้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่น้ันเอง ฉันใด; 
ถึงคนเขลาเหล่าน้ี ก็ฉันน้ัน ล่วง ๓ วัยไปแล้ว ก็จกัเข้าถึงมรณะ เพราะความไม่สามารถจะยกตนข้ึนไดใ้นกาลบัดน้ี; 
เพราะฉะน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ เสนฺติ จาปาติขีณาว.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา จาปวินิมุตฺตา สรา ยถาเวคำ คนฺตฺวา ปติตา,  คเหตฺวา อุกฺขิปนฺเต อสติ,  ตตฺเถว อุปจิกานำ ภตฺตำ โหนฺติ,  
เอวำ อิเมปิ ตโย วเย อติกฺกนฺตา อิทานิ อตฺตานำ อุทฺธริตุำ อสมตฺถตาย มรณำ อุปคมิสฺสนฺติ,  เตน วุตฺตำ “เสนฺติ จาปาติขีณาว -อิติ.

บาทพระคาถาว่า ปุราณานิ อนุตฺถุนำ ความว่า  
ย่อมนอนทอดถอน คือเศรา้โศก ถึงการกิิน การดื่ม การฟ้อน การขับ และการประโคมเป็นต้น ที่ตนทำาแล้วในกาลก่อน วา่ 
“พวกเรา กินแล้วอย่างน้ี,  ด่ืมแล้วอย่างน้ี.”
ปุราณานิ อนุตฺถุนำ -อิติ: “อิติ อมฺเหหิ ขาทิตำ,  อิติ ปีตำ -อิติ ปุพฺเพ กตานิ ขาทิตปีตนจฺจคีตวาทิตาทีนิ อนุตฺถุนนฺตา๓ อนุโสจนฺตา เสนฺติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

๑ เลนตมท่ีละเอียด
๒ ขีณมจฺเฉ วาติ ยตฺุตตรำ.  ญ.  ว.
๓ สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร.  ‘โสจนฺตา -อิติ อตฺถิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๕ หน้า ๑๘๑  • ๙.  เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก • [แก้อรรถ]

เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรพัย์มาก จบ.
มหาธนเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.

ชราวรรค วรรณนา จบ.
ชราวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๑ จบ.
เอกาทสโม วคฺโค.
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