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ปณามคาถา

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

๑ พระพุทธโฆษาจารย์.
๒ เป็นนามพระสังฆเถระองค์หนึ่ง ในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ ไม่ใช่พระกุมารกัสสป ในสมัยพุทธกาล.
๓ เกาะเป็นท่ีอยู่ของชาวชนท่ีมีฝ่ามือแดง คือเกาะลังกา (Ceylon)
๔ มโนรมำ เป็นท่ีร่ืนรมย์แห่งใจ.
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๑. เรือ่งพระจักขุปาลเถระ
มีปุจฉาว่า “พระธรรมเทศนาน้ีวา่

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

ดังน้ี พระศาสดาตรัสแล้ว ณ ที่ไหน?”
วิสัชนาว่า “พระองค์ตรัสแล้ว ณ กรุงสาวตัถี.”
มีปุจฉา (เป็นลำาดับไป) ว่า “พระองคท์รงปรารภใคร?”   มีวิสัชนาว่า “พระองค์ทรงปรารภพระจกัขุปาลเถระ.”

[กุฎุมพีทำาพิธีขอบุตร]

ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี มกีุฎุมพีผู้หน่ึงชื่อมหาสุวรรณ เป็นคนมั่งมี มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก (แต่) ไม่มีบุตร.
วันหน่ึงเขาไปสู่ท่าอาบนำ้า อาบเสรจ็แล้วกลับมา เห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหน่ึงมีกิ่งสมบูรณ์ ในระหว่างทาง 
คิดว่า “ต้นไม้น้ี จักมีเทวดาผู้มีศกัดิ์ใหญ่สิงอยู่” ดังน้ีแล้ว จึงให้ชำาระสว่นภายใต้แห่งต้นไม้น้ันให้สะอาดแลว้ 
ให้วงรั้ว เกลี่ยทราย ยกธงชัยและธงปฏากข้ึน แต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้ว ทำาปรารถนา (คือบน) วา่ 
“ข้าพเจา้ได้บุตรหรือธิดาแล้ว จักทำาสกัการะใหญ่ถวายทา่น” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.

[กุฎุมพีได้บุตรสองคน]

ในกาลเป็นลำาดับมา ภรรยาของท่านเศรษฐีกต็ั้งครรภ์.
ท่านกใ็ห้พิธีครรภบริหาร๑ แก่นาง.
ครั้นลว่ง ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรคนหน่ึง.
ท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรน้ันว่า “ปาละ” เพราะเหตุที่ทารกน้ันตนอาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้ว.
ในกาลเป็นส่วนอื่น ท่านเศรษฐีได้บุตรอกีคนหน่ึง
ขนานนามว่า “จุลปาละ” แล้วขนานนามบุตรคนแรกว่า “มหาปาละ.”
ครั้น ๒ กุมารน้ันเจริญวัย๒ มารดาบิดาก็คิดผกูพันดว้ยเครื่องผูกพันคือการครองเรือน.
ในกาลเป็นส่วนอื่น มารดาบิดาไดท้ำากาลกิริยา๓ลว่งไป.
วงศ์ญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่ ๒ เศรษฐีบุตร๔.

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

๒ มารดาบิดา ผูกบุตรท้ังสองนั้นสองนั้นผู้เจริญวยัแล้ว ด้วยเคร่ืองผูกคือเรือน
๓ ตาย
๔ พวกญาติก็แบ่งโภคะท้ังหมดจำาเพาะแก่สองเศรษฐีบุตร.
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[พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ๒๕ พรรษา]

ในสมัยน้ัน พระศาสดา ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เสดจ็ไปโดยลำาดับ 
ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ที่ทา่นอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี บริจาคทรพัย์นับได้ ๕๔ โกฏิสร้างถวาย, 
ทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพาน.
แท้จริง พระตถาคต 
เสด็จอยู่จำาพรรษาๆ เดียวเท่าน้ันในนิโครธมหาวิหาร 
ที่พระญาติวงศ์ฝา่ยพระชนนี ๘ หมื่นตระกูล, ฝา่ยพระชนก ๘ หมื่นตระกูล เข้ากันเป็นแสนหกหมื่นตระกูลสรา้งถวาย, 
เสด็จอยู่จำาพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร ที่ทา่นอนาถบิณฑกิเศรษฐีสรา้งถวาย ๑๙ พรรษา, 
เสด็จจำาพรรษา ณ บุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสกิา บรจิาคทรัพย์นับได้ ๒๗ โกฏิสรา้งถวาย ๖ พรรษา, 
ทรงอาศัยทีต่ระกูลทั้ง ๒๑ เป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรม เสด็จอยู่จำาพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี (เป็นโคจรคาม) ถึง ๒๕ พรรษา 
ดว้ยประการฉะน้ี.๒

[ผู้บำารุงภกิษุสามเณร]

ทั้งท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกายอ่มไปสู่ที่อุปัฏฐากพระตถาคตเจา้วันละ ๒ ครั้งเป็นประจำา.
และเมื่อไป ไม่เคยมีมือเปล่าไป ดว้ยคิดเกรงว่า “ภิกษุหนุ่มและสามเณร จักแลดูมือตน.”
เมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหาร ย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไป. 
เมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหาร ใช้ให้คนถือปัญจเภสัช๓ และอัฏฐปานะ๔ ไป.
และในเคหสถานแห่งท่านทั้ง ๒ น้ัน เขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ ๒ พันรูปเป็นนิตยกาล.
พระภิกษุรูปใด ปรารถนาของสิ่งใด จะเป็นข้าว นำ้า หรือเภสัช ของน้ันก็สำาเร็จแกพ่ระภิกษุรูปน้ันสมปรารถนา.

[เศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหา]

ในท่านทั้งสองน้ัน ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดา จนวันเดียว.
ได้ยินวา่ ทา่นคิดว่า 
“พระตถาคตเจา้ เป็นพระพุทธเจา้ผู้ละเอียดอ่อน เป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน เมื่อทรงแสดงธรรมแก่เรา ด้วยทรงพระดำารวิ่า 
‘คฤหบดีมีอุปการะแก่เรามาก’ ดังน้ี จะทรงลำาบาก” จึงไม่ทูลถามปัญหา ด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่ง.
ฝ่ายพระศาสดา พอท่านเศรษฐีน่ังแล้ว ทรงดำารวิ่า “เศรษฐีน้ี รักษาเราในฐานะที่ไม่ควรรักษา.
เหตวุ่าเราได้ตดัศีรษะของเราอันประดับประดาแล้ว ควักดวงตาของเราออกแล้ว ชำาแหละเน้ือหัวใจของเราแล้ว 
สละลูกเมียผู้เป็นท่ีรักเสมอด้วยชีวิตของเราแล้ว บำาเพ็ญบารมีอยู่ ๔ อสงไขยกับแสนกัป ก็บำาเพ็ญแล้วเพ่ือแสดงธรรมแก่ผู้อ่ืน
เท่าน้ัน. เศรษฐีน่ีรักษาเราในที่ไม่ควรรักษา,” (ครั้นทรงดำาริ) ฉะน้ีแล้ว ก็ตรัสพระธรรมเทศนากัณฑ์หน่ึงเสมอ.

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

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

อุบล ๑ นำ้ามะปรางหรือล้ินจ่ี ๑.
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[ชาวสาวัตถีไปฟังธรรม]

ครั้งน้ัน ในกรุงสาวัตถี มีคนอยู่ ๗ โกฏิ.๑

ในคนหมู่น้ัน คนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้ว เกิดเป็นอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ ๒ โกฏิ.
ในคนเหล่าน้ัน กิจของพระอริยสาวกมีเพียง ๒ อยา่งเท่าน้ัน คือ ในกาลก่อนแต่เวลาฉันอาหาร ท่านถวายทาน,  
ในกาลภายหลังแต่ฉันอาหารแล้ว ท่านมีมือถือเครื่องสักการบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ใช้คนให้ถือไทยธรรมมีผ้าเภสัชและนำ้าปานะเป็นต้น ไปเพื่อต้องการฟังธรรม.

[มหาปาละตามไปฟังธรรม]

ภายหลังวันหน่ึง กุฎุมพีมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวก มีมือถือเครื่องสักการบูชา มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ไปสู่วิหาร๒ จึงถามว่า “มหาชนหมู่น้ีไปไหนกัน?” ครั้นได้ยินวา่ “ไปฟังธรรม” ก็คิดว่า “เราก็จกัไปบ้าง” 
ครั้นไปถึง ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ังอยู่ข้างทา้ยประชุมชน.
ธรรมดาพระพทุธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงธรรม 
ทรงแลดอูุปนิสัยแห่งคุณมีสรณะศีลและบรรพชาเป็นต้น (ก่อน)  แล้วจึงทรงแสดงธรรมตามอำานาจอธัยาศัย.

[อนุปุพพีกถา ๕]

เหตุน้ัน วันน้ัน พระศาสดา ทรงแลดูอุปนิสัยของกุฎมพีมหาปาละแล้ว  เมื่อทรงแสดงธรรม ไดต้รัสอนุปุพพีกถา 
คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสงส์๓.

[มหาปาละขอบวช]

กุฎุมพีมหาปาละได้สดับธรรมน้ันแล้ว คดิวา่ “บุตรและธดิากด็ี โภคสมบัตกิ็ดี ย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไม่. 
แม้สรีระก็ไปกับตวัไม่ได้.  ประโยชน์อะไรของเราดว้ยการอยู่ครองเรอืน.  เราจักบวช”
พอเทศนาจบ เขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลขอบวช.
ขณะน้ัน พระศาสดาตรัสถามเขาว่า “ญาติไหนๆ ของท่าน ที่ควรจะต้องอำาลา ไม่มีบ้างหรือ?”
เขาทูลว่า “พระเจา้ข้า น้องชายของข้าพเจา้มีอยู่.”
พระศาสดารับสั่งวา่ “ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงอำาลาเขาเสีย(ก่อน).”

[มหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย]

เขาทูลรับว่า “ดีแล้ว” ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปถึงเรือนแล้ว ให้เรียกน้องชายมา มอบทรัพย์สมบัติให้ว่า 
“แน่ะพ่อ สวิญญาณกทรัพยก์็ดี อวิญญาณกทรพัย์กด็ี อันใดอันหน่ึง บรรดามีในตระกูลน้ี, 
ทรพัย์น้ันจงตกเป็นภาระของเจ้าทั้งหมด เจ้าดูแลทรัพย์น้ันเถิด.”
น้องชายถามว่า “นาย ก็ทา่นเล่า?”
พี่ชายตอบวา่ “ข้าจักบวชในสำานักของพระศาสดา.”

๑ ในกรุงสาวัตถีไม่ปรากฏใหญ่โตถึงกับจุคนได้ตั้ง ๗๐ ล้าน เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอเนกสังขยากระมัง?
๒ วิหาร สำานักสงฆ์ วดั (Monastery)
๓ พรรณนาทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ในการออกไปจากกาม.
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น้อง. พ่ีพดูอะไร, เมื่อมารดาของข้าพเจ้าตายแล้ว ข้าพเจา้ได้ทา่นเป็นเหมือนมารดา 
เมื่อบิดาตายแล้ว ได้ท่านเป็นเหมือนบิดา. 
สมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของท่าน, ทา่นอยู่ครองเรือนเท่าน้ัน อาจทำาบุญได้, 
ขอท่านอยา่ได้ทำาอย่างน้ันเลย.

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

น้อง. พ่ี เออก็ ท่านยังหนุ่มอยู่โดยแท้. เอาไว้บวชในเมื่อท่านแก่เถิด.
พี่. พ่อ ก็เมื่อมือและเท้าของคนแก่ (แต่) ของตวั ก็ยังว่าไมฟ่ัง ไม่เป็นไปในอำานาจ. 

กจ็ักกลา่วไปทำาอะไรถึงญาติทั้งหลาย. 
ข้าน้ันจะไม่ทำา (ตาม) ถ้อยคำาของเจ้า. ข้าจักบำาเพ็ญสมณปฏิบัติให้บริบูรณ์.

มือและเท้าของผู้ใด ทรุดโทรมไปเพราะชรา วา่ไม่ฟัง 
ผู้น้ันจักประพฤตธิรรมอย่างไรได้.

ข้าจักบวชแน่ละ พ่อ.”

[มหาปาละบรรพชาอุปสมบท]

เมื่อน้องชายกำาลังร้องไห้อยู่เทียว, เขาไปสู่สำานักพระศาสดาแล้ว ทูลขอบวช ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว๒ 
อยู่ในสำานักแห่งพระอาจารย์ และอุปัชฌายค์รบ ๕ พรรษาแล้ว ออกพรรษา ปวารณาแล้ว 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ในพระศาสนาน้ี มธีุระกี่อยา่ง?”

[ธุระ ๒ อยา่งในพระศาสนา]

พระศาสดาตรัสตอบวา่ “ภิกษุ ธุระมี ๒ อยา่ง คือ คันถธุระ (กับ) วิปัสสนาธุระ เท่าน้ัน.”
พระมหาปาละทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ก็คันถธุระเป็นอย่างไร? วิปัสสนาธรุะเป็นอย่างไร?”
พระศาสดา. ธุระน้ี คือ การเรียนนิกายหน่ึงกด็ี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี 

ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้ว ทรงไว้ กลา่ว บอก พุทธวจนะน้ัน ชื่อว่า คันถธุระ. 
สว่นการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไวใ้นอัตตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญ ดว้ยอำานาจแห่งการทำาการตดิต่อ
แล้วถือเอาพระอรหัต ของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่อง ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัด 
ชื่อว่า วิปัสสนาธรุะ.

มหาปาละ. พระเจา้ข้า ข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ ไม่สามารถจะบำาเพ็ญคันถธุระให้บริบูรณ์ได้, 
แตจ่ักบำาเพ็ญวิปัสสนาธรุะให้บริบูรณ์. ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิด.

[พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ไดต้รัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหัต แก่พระมหาปาละ.

๑ ไตรลักษณะ คือ อนิจจลักษณะ ๑ ทุกขลักษณะ ๑ อนตัตลักษณะ ๑.
๒ ถ้าฟังตามนี้ พระมหาปาละบรรพชาอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา หาใช่เอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่.
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ท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้ว แสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตน ได้ภิกษุ ๖๐ รูปแล้ว ออกพร้อมกับเธอทั้งหลาย 
ไปตลอดทาง ๑๒๐ โยชน์ ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำาบลหน่ึง จึงพร้อมดว้ยบริวาร เข้าไปบิณฑบาต ณ บ้านน้ัน.

[ชาวบ้านเลื่อมใส อาราธนาให้อยู่จำาพรรษา]

หมู่มนุษย์ เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมดว้ยวตัร มีจิตเลื่อมใส แต่งอาสนะแล้วนิมนต์ให้น่ัง 
อังคาส๑ดว้ยอาหารอันประณีตแล้ว ถามว่า “ท่านเจ้าข้า พระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหน?”, 
เมื่อเธอทั้งหลายกล่าวตอบว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เราจะไปสู่ทีต่ามผาสกุ” ดังน้ีแล้ว, 
มนุษย์ผู้เป็นบัณฑติรู้วา่ “ทา่นผู้เจริญทั้งหลาย แสวงหาเสนาสนะที่จำาพรรษา” จึงกล่าวอาราธนาวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พึงอยู่ ณ ที่น่ีตลอดไตรมาสน้ี, ข้าพเจา้ทั้งหลาย จะพึงตั้งอยูใ่นสรณะแล้วถือศีล.”
แม้เธอทั้งหลายก็คิดเห็นว่า “เราได้อาศัยตระกูลเหล่าน้ี จักทำาการออกไปจากภพได้” ดังน้ี จึงรับนิมนต์. 
หมู่มนุษย์รับปฏิญญาของเธอท้ังหลายแล้ว ได้ (ช่วยกัน) ปัดกวาดวิหาร จัดท่ีอยู่ในกลางคืน และท่ีอยู่ในกลางวัน แล้วมอบถวาย.
เธอทั้งหลาย เข้าไปบิณฑบาตบ้านน้ันตำาบลเดียว เป็นประจำา.
ครั้งน้ัน หมอผู้หน่ึงเข้าไปหาเธอทั้งหลาย ปวารณาว่า “ท่านผู้เจริญ ธรรมดาในที่อยู่ของคนมาก ย่อมมีความไม่ผาสกุบ้าง. 
เมื่อความไม่ผาสุกน้ันเกิดข้ึนแล้ว, ท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้า. ข้าพเจา้จักทำาเภสัชถวาย.”

[พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์]

ในวันจำาพรรษา๒ พระเถระเรียกภิกษุเหล่าน้ันมา (พร้อมกัน) แล้ว ถามว่า 
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจักให้ไตรมาสน้ีน้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถเท่าไร?”
ภิกษุทั้งหลาย. จกัให้น้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถครบทั้ง ๔ ครับ.
เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ข้อน้ันสมควรละหรือ? เราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือ? 

เพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำานักของพระพุทธเจา้ ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่. 
แลธรรมดาว่า พระพุทธเจา้ทั้งหลาย อันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้. 
ด้วยวา่ พระพุทธเจา้ทั้งหลายน้ัน อันคนมีอัธยาศัยงาม (จำาพวกเดียว) พึงให้ทรงยินดีได้. 
และข้ึนชื่อว่าอบายทั้ง ๔ เป็นเหมือนเรือนของตวัเอง แห่งคนผู้ประมาทแล้ว. 
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.

ภิกษุ. กท็่านเล่า ครับ.
เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจา้จักให้ (ไตรมาสนี้) น้อมล่วงไปด้วยอริิยาบถ ๓. จกัไม่เหยียดหลัง.
ภิกษุ. สาธุ ขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ครับ.

[จักษุของพระมหาปาละพิการ]

เมื่อพระเถระไม่หยั่งลงสู่นิทรา, เมื่อเดือนต้นผ่านไปแล้ว, โรคในจักษุก็เกิดข้ึน.
สายนำ้าไหลออกจากตาทั้ง ๒ ข้าง เหมือนสายนำ้าอันไหลออกจากหม้ออันทะลุ.
ท่านบำาเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้ว ในเวลาอรุณข้ึน เข้าห้องน่ังแล้ว.
ในเวลาภกิขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำานักของพระเถระ เรียนวา่ “เวลาน้ีเป็นเวลาภิกขาจารครับ.”

๑ (คำาเขมร) เล้ียง, เล้ียงดู ใช้ได้ท้ังเล้ียงบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
๒ วสฺสูปนายิกทิวเส.
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พระเถระตอบว่า “ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ทา่นทั้งหลายถือบาตรและจวีรเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจวีรของตน ออกไปแล้ว.
ภิกษุทั้งหลาย เห็นตาทั้งสองของพระเถระ นองอยู่ จึงเรียนถามว่า “น่ันเป็นอะไร ครับ.”
เถระ. ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย ลมแทงตาของข้าพเจา้.
ภิกษุ. ทา่นครับ หมอปวารณาเราไว้ไม่ใช่หรือ? เราควรบอกแก่เขา.
เถระ. ดีละ ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย.

[หมอปรุงยาให้หยอด]

เธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอ.
เขาหุงนำ้ามันส่งไปถวายแล้ว.
พระเถระเมื่อหยอดนำ้ามันในจมูก น่ังหยอดเทียว แล้วเข้าไปภายในบ้าน.
หมอเห็นเรียนถามว่า “ทา่นครับ ได้ยินว่า ลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือ?”
เถระ. เออ อุบาสก.
หมอ. ทา่นเจ้าข้า ข้าพเจ้าหุงนำ้ามันแล้วส่งไป (ถวาย).  ทา่นหยอดทางจมูกแล้วหรือ?
เถระ. เออ อุบาสก.
หมอ. เดี๋ยวน้ี เป็นอย่างไร ครับ.
เถระ. ยังแทงอยู่ทีเดียว อุบาสก.

[พระมหาปาละน่ังหยอดยา]

หมอคิดฉงนใจว่า “เราส่งนำ้ามันเพื่อจะยังโรคให้ระงับได้ดว้ยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่าน้ันไปถวายแล้ว. 
เหตุไฉนหนอแล โรคจึงยังไม่สงบ?” จึงเรียนถามวา่ “ท่านเจา้ข้า นำ้ามันน้ัน ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด.”
พระเถระได้น่ิงเสีย  แม้หมอซักถามอยู่ก็ไมพู่ด.
หมอนึกว่า “เราจกัไปวิหารดทูี่อยู่เอง” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “ถ้าอยา่งน้ัน นิมนต์ไปเถิด ครับ” 
ผละพระเถระแล้ว ไปสู่วิหาร ดูที่อยู่ของพระเถระ เห็นแต่ที่จงกรมและที่น่ัง ไม่เห็นที่นอน จึงเรียนถามวา่ 
“ท่านเจา้ข้า นำ้ามันน้ัน ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด.”
พระเถระได้น่ิงเสีย.
หมออ้อนวอนซำ้าวา่ “ท่านผู้เจริญ ขอท่านอยา่ได้ทำาอย่างน้ัน. 
ธรรมดา สมณธรรม, เมื่อรา่งกายยังเป็นไปอยู่, กอ็าจทำาได้.  ขอท่านนอนหยอดเถิด.”

[พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย]

พระเถระตอบว่า “ไปเถิด ผู้มอีายุ.  ข้าพเจา้จักปรึกษาดูก่อน แล้วจึงจักรู้.”
ก็ในที่น้ันไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย.  ท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่า?
ถึงอย่างน้ัน ท่านปรึกษากับกรัชกาย๑ อยู่ ดำาริวา่ 
“แน่ะปาลิตะผู้มีอายุ ทา่นจงวา่มากอ่น.  ทา่นจักเห็นแก่จกัษุหรือจักเห็นแกพ่ระพุทธศาสนา?  
ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สดุ อันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้ การคณนานับตวัท่านผู้บอดดว้ยจักษุหามีไม่. 

๑ แปลว่า กายอันเกิดแต่ธุลีมีในสรีระ.
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และพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้ว. 
ในพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน พระพุทธเจ้า แม้แต่พระองค์เดียวก็กำาหนดไม่ได้. 
ท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวน้ีเองวา่ ‘จักไม่นอน จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนน้ี.’ 
เหตุฉะน้ัน จักษุของทา่นฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด.  ท่านจงทรงแตพ่ระพุทธศาสนาไว้เถิด, อยา่เห็นแก่จักษุเลย” 
เมื่อกล่าวสอนภตูกาย ได้ภาษิตคาถาเหล่าน้ีวา่

“จกัษุที่ท่านถือว่าของตวั เสื่อมไปเสียเถิด, หูก็เสื่อมไปเสียเถิด, 
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด, แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี ก็เสื่อมไปเสียเถิด,  
ปาลติะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?
จกัษุที่ท่านถือวา่ของตัว ทรดุโทรมไปเสียเถิด, หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด,
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด,  แม้สรรพส่ิงอันอาศัยกายน้ีก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด, 
ปาลติะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?
จกัษุที่ท่านถือวา่ของตัว แตกไปเสียเถิด. หูก็แตกไปเสียเถิด, 
รูปก็เป็นเหมือนกันอย่างน้ันเถิด.  แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี ก็แตกไปเสียเถิด. 
ปาลติะ เหตุไฉนทา่นจึงประมาทอยู่?”

[หมอเลกิรักษาพระมหาปาละ]

ครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองด้วย ๓ คาถาอย่างแล้ว ได้น่ังทำานัตถุกรรม๑ แล้วจึงเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต
หมอเห็นแล้วเรียนถามว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านทำานัตถุกรรมแล้วหรือ?”
เถระ. ใช่ อุบาสก.
หมอ. เป็นอย่างไรบ้าง ครับ?
เถระ. ยังแทงอยู่เทียว อุบาสก.
หมอ. ทา่นน่ังหยอดหรือนอนหยอด ครับ?
พระเถระได้น่ิงเสีย.  ท่านแม้อันหมอถามซำ้า ก็ไมพู่ดอะไร.
ขณะน้ัน หมอกล่าวกะท่านว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านไม่ทำาความสบาย.  
ต้ังแต่วันน้ี ขอท่านอย่าได้กล่าวว่า ‘หมอผู้โน้นหุงนำ้ามันให้เรา’  แม้ข้าพเจ้ากจ็ักไม่กล่าววา่ ‘ข้าพเจ้าหุงนำ้ามันถวายท่าน.”

[พระเถระเสียจักษุ พร้อมด้วยบรรลุดว้ยพระอรหัต]

พระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้ว กลับไปสู่วิหาร ดำาริว่า 
“ท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว. ทา่นอย่าได้ละอิริยาบถเสียนะ สมณะ” แล้วกล่าวสอนตนดว้ยคาถาน้ีวา่

“ปาลิตะ ทา่นถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา ทิ้งเสียแล้ว 
เที่ยงต่อมัจจรุาช. ไฉนจึงยังประมาทอยู่เล่า?”

ลำาดับน้ัน, พอมัชฌิมยามลว่งแล้ว, ทั้งดวงตา ท้ังกิเลส ของท่านแตก (พร้อมกัน) ไม่ก่อนไม่หลังกวา่กัน.
ท่านเป็นพระอรหันต์สกุขวิปัสสกะ๒ เข้าไปสู่ห้องน่ังแล้ว.

๑ กรรมอันบุคคลทำาโดยจมูก คือเป่านำ้ามัน(เข้าจมูก?).
๒ พระผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสำาเร็จพระอรหัต มิได้ทรงคุณวิเศษอย่างอ่ืนอีก เช่น ไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้อภิญญา เป็นต้น;
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[พวกภกิษุและชาวบ้านรับบำารุงพระเถระ]

ในเวลาภกิขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปเรียนวา่ “ทา่นผู้เจริญ เวลาน้ี เป็นเวลาภิกขาจาร.”
เถระ. กาลหรือ? ทา่นผู้มีอายุทั้งหลาย.
ภิกษุ. ครับ.
เถระ. ถ้าอยา่งน้ัน ท่านทั้งหลายไปเถิด.
ภิกษุ. กท็่านเล่า? ครับ.
เถระ. ตาของข้าพเจ้า เสื่อมเสียแล้ว ท่านผู้มีอายทุั้งหลาย.
เธอทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้ว มตีาเต็มด้วยนำ้าตา ปลอบพระเถระวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ทา่นอย่าคิดไปเลย.  กระผมทั้งหลายจกัปฏิบัติทา่น” ดังน้ีแล้ว ทำาวตัรปฏิบัติที่ควรจะทำาเสร็จแล้ว เข้าไปสู่บ้าน.
หมู่มนุษย์ไม่เห็นพระเถระ ถามวา่ “ท่านเจา้ข้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจา้ทั้งหลาย ไปข้างไหนเสีย” ทราบข่าวน้ันแล้ว 
ส่งข้าวต้มไปถวายก่อนแล้ว ถือเอาบิณฑบาตไปเอง ไหวพ้ระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้า (ของท่าน) ปลอบวา่ 
“ท่านเจา้ข้า ข้าพเจา้ทั้งหลายจักรับปฏิบัติ.  ท่านอยา่ได้คดิไปเลย” แล้วลากลับ.
ตั้งแต่น้ันมา เขาก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายทีว่ิหารเป็นนิตย์.
ฝ่ายพระเถระ ก็กลา่วสอนภิกษุ ๖๐ รูปนอกน้ีเป็นนิรันดร์.
เธอทั้งหลายตั้งอยูใ่นโอวาทของท่าน, ครั้นจวนวันปวารณา, ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทุกรูป.

[พวกภกิษุไปเฝ้าพระศาสดา]

ก็แลเธอท้ังหลาย ออกพรรษาแล้ว อยากจะเฝ้าพระศาสดา จึงเรียนพระเถระว่า “กระผมท้ังหลายอยากจะเฝ้าพระศาสดา ครับ.”
พระเถระไดฟ้ังคำาของเธอทั้งหลายแล้วคดิวา่ “เราเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหว่างทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่. 
เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลาย, จักพากันลำาบากทั้งหมด จักไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษา.  เราจักส่งภิกษุเหล่าน้ีไปเสียก่อน.”
ลำาดับน้ัน ทา่นจึงกล่าวกะเธอทั้งหลายว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.”
ภิกษุ. กท็่านเล่า? ครับ.
พระเถระ. ข้าพเจ้าเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหวา่งทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มอียู่. 

เมื่อข้าพเจา้ไปกับท่านทั้งหลาย, จกัพากันลำาบากทั้งหมด.  ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.
ภิกษุ. อยา่ทำาอยา่งน้ีเลย ครับ.  กระผมทั้งหลายจักไปพร้อมกันกับท่านทีเดียว.
พระเถระ กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอยา่ชอบอย่างน้ันเลย.  เมื่อเป็นอย่างน้ัน, ความไม่ผาสุกจักมีแก่ข้าพเจ้า. 
(เมื่อพวกท่านไปถึงแล้ว) น้องชายของข้าพเจา้ เห็นท่านทั้งหลายแล้ว คงจักถาม. 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ท่านทั้งหลายพึงบอกความที่จักษุของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขา. 
เขาคงจกัส่งใครๆ มาสู่สำานักของข้าพเจ้า. ข้าพเจา้จักไปกับเขา. 
ท่านทั้งหลายจงไหว้พระทศพลและพระอสีติมหาเถระตามคำาของข้าพเจา้” ดังน้ีแล้ว ก็ส่งภิกษุเหล่าน้ันไป.

[พวกภกิษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถระ]

เธอทั้งหลายขมาพระเถระแล้ว เข้าไปสู่ภายในบ้าน. 
หมู่มนุษย์ นิมนต์ให้น่ังถวายภิกษาแล้ว ถามวา่ “ท่านเจา้ข้า ดทู่าทพีระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกันละหรือ?”
เธอทั้งหลายตอบวา่ “ใช่  อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย.  พวกข้าพเจา้อยากจะเฝ้าพระศาสดา.”
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พวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้ว ทราบความพอใจในการที่เธอทั้งหลายจะไปให้ได้ จึงตามไปส่งแล้ว บ่นรำาพันกลับมา.
ฝ่ายเธอทั้งหลาย ไปถึงพระเชตวันโดยลำาดับ ถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเถระทั้งหลาย ตามคำาของพระเถระแล้ว 
ครั้นรุ่งข้ึน เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่ เพื่อบิณฑบาต.
กุฎุมพจีำาเธอทั้งหลายได้ นิมนตใ์ห้น่ัง ทำาปฏิสันถารแล้ว ถามว่า “พระเถระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ไหน?”
ลำาดับน้ัน เธอทั้งหลาย แจ้งข่าวน้ันแก่เขาแล้ว.
เขารอ้งไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย ถามว่า “ทา่นเจ้าข้า บัดน้ีควรทำาอะไรดี?”

[ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ]

ภิกษุ. พระเถระต้องการให้ใครๆ ไปจากที่น้ี.  ในกาลเมื่อไปถึงแล้ว พระเถระจักมากับเขา.
กุฎุมพี. ทา่นเจ้าข้า เจา้คนน้ี หลานของข้าพเจ้าชือ่ปาลิตะ ขอท่านทั้งหลายส่งเจา้น่ีไปเถิด.
ภิกษุ. ส่งไปอย่างน้ีไม่ได้.  (เพราะ) อันตรายในทางมีอยู่.  ต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไป จึงจะควร.
กุฎุมพี. ขอท่านทั้งหลายทำาอยา่งน้ันแล้วส่งไปเถิด ครับ.
ครั้งน้ัน เธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้ว สั่งสอนให้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติมรีับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนแล้ว บอกทางให้ แล้วส่งไป.
สามเณรถึงบ้านน้ันโดยลำาดับ เห็นชายผู้ใหญ่คนหน่ึงที่ประตูบ้าน จึงถามว่า “วิหารป่าไรๆ อาศัยบ้านน้ีมีบ้างหรอื?”
ชาย. มี เจ้าข้า.
สามเณร. ใครอยู่ที่น้ัน?
ชาย. พระเถระชื่อปาลิตะ๑ เจา้ข้า.
สามเณร. ขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อย.
ชาย. ทา่นเป็นอะไรกัน? เจา้ข้า.
สามเณร. รูปเป็นหลานของพระเถระ.

[สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ]

ขณะน้ัน เขาพาเธอนำาไปสู่วิหารแล้ว.
เธอไหว้พระเถระแล้วทำาวตัรปฏิบัติ บำารุงพระเถระดว้ยดีสักกึ่งเดือนแล้ว 
เรียนว่า ท่านผู้เจริญ กุฎุมพีผู้ลุงของกระผม ต้องการให้ทา่นกลับไป ขอท่านมาไปด้วยกันเถิด.”
พระเถระกลา่วว่า “ถ้าอยา่งน้ัน เธอจงจับปลายไม้เท้าของเราเข้า.”
สามเณรจับปลายไม้เท้า เข้าไปภายในบ้านกับพระเถระ.
หมู่มนุษย์นิมนต์ให้น่ังแล้ว เรียนถามว่า “ทา่นผู้เจริญ ดูทา่ทีท่านจะไปละกระมัง?”
พระเถระตอบว่า “เออ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย.  เราจะไปถวายบังคมพระศาสดา.”
หมู่มนุษย์เหล่าน้ัน อ้อนวอนโดยประการตา่งๆ เมื่อไม่ได้ (สมหวัง) ก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้ว พากันร้องไห้กลับมา.

[สามเณรถึงสีลวิบัติเพราะเสียงหญิง]

สามเณรพาพระเถระ ดว้ยปลายไม้เท้าไปอยู่ ถึงบ้านทีพ่ระเถระเคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ อยู่แล้ว ในดงระหว่างทาง.
เธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหน่ึง ผู้ออกจากบ้านน้ันแล้ว ขับพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยูใ่นป่า ถือนิมิตในเสียงแล้ว.
จริงอยู่ ไม่มีเสียงอื่น ชื่อวา่สามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง.

๑ น่าจะช่ือปาละ เพราะปาลิตะเป็นช่ือของสามเณรหลานชาย.
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เหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่าง อันจะยดึจิตของบุรุษตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง นะภิกษุทั้งหลาย.”๑

สามเณรถือนิมิตในเสียงน้ันแล้ว ปล่อยปลายไม้เท้าเสียแล้ว กล่าวว่า 
ท่านครับ ขอท่านรออยูก่่อน.  กจิของกระผมมี” ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของหญิงน้ัน.
นางเห็นเธอแล้วได้หยดุน่ิง.
เธอถึงสีลวิบัติกับนางแล้ว.
พระเถระคดิ วา่ “เราได้ยินเสียงขับอันหน่ึงแล้วเดี๋ยวน้ีเอง. ก็แล เสียงน้ันคงเป็นเสียงหญิง. 
ถึงสามเณรก็ชักช้าอยู่.  เธอจกัถึงสีลวิบัติเสียแน่แล้ว.”
ฝ่ายสามเณรน้ัน ทำากิจของตนสำาเร็จแล้ว มาพูดว่า “เราทั้งหลายไปกันเถิด ครับ.”
ขณะน้ัน พระเถระถามเธอว่า “สามเณร เธอกลายเป็นคนชัว่เสียแล้วหรือ?”
เธอน่ิงเสีย แมพ้ระเถระถามซำ้าก็ไม่พดูอะไรๆ.

[พระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบ]

ลำาดับน้ัน พระเถระกล่าวกะเธอวา่ “ธรุะด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
เธอถึงซ่ึงความสังเวชแล้ว เปลื้องผ้ากาสายะเสียแล้ว นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์พดูวา่ 
“ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อน กระผมเป็นสามเณร. แต่เดี๋ยวน้ีกระผมกลับเป็นคฤหัสถ์แล้ว. 
อน่ึง กระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา บวชเพราะกลวัแต่อันตรายในหนทางของท่าน. มาไปด้วยกันเถิด.”
พระเถระพูดวา่ “ผู้มีอายุ คฤหัสถ์ชั่วก็ดี สมณะชั่วกด็ี ก็ชัว่ทั้งน้ัน; 
เธอแม้ตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้ว ไม่อาจเพื่อทำาคุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์, เป็นคฤหัสถ์ จกัทำาความดีงามชื่ออะไรได้. 
ธรุะด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
นายปาลิตะตอบว่า “ทา่นผู้เจริญ หนทางมีอมนุษย์ชุม.  และท่านก็เสียจักษุ.  จักอยูใ่นที่น้ีอย่างไรได้.”
ลำาดับน้ัน พระเถระ กลา่วกะเขาว่า “ผู้มีอายุ เธออยา่ได้คดิอย่างน้ันเลย.   
เราจะนอนตายอยู่ ณ ที่น้ีกด็ี จะนอนกลิ้งกลับไปกลับมา ณ ท่ีน้ีก็ดี ข้ึนชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มี” 
(คร้ันว่าอย่างนี้แล้ว) ได้กล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า

“เอาเถิด เราเป็นผู้มีจักษุอันเสียแล้ว มาสูท่างไกลอันกันดาร 
นอนอยู่(ก็ช่าง) จะไม่ไป, เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี. 
เอาเถิด เราเป็นผู้มีจักษุเสียแล้ว มาสู่ทางไกลอันกันดาร จักตายเสีย จักไม่ไป, 
เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี”

นายปาลิตะ ได้ยินคำาน้ันแล้ว เกิดความสังเวช นึกว่า “เราทำากรรมหนัก เป็นไปโดยดว่น ไม่สมควรหนอ” ดังน้ีแล้ว 
กอดแขนครำ่าครวญ แล่นเข้าราวป่า ได้หลีกไป ด้วยประการน้ันแล.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑.
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[อาสนะท้าวสกักะร้อน]

ดว้ยเดชแห่งศีลแม้ของพระเถระ  (ในขณะนั้น) บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์๑ ของท้าวสักกเทวราช ยาว ๖๐ โยชน์ กวา้ง ๕ โยชน์ 
หนา ๑๕ โยชน์ มีสดีุจดอกชัยพฤกษ์ มีปกติยุบลงในเวลาประทับและฟูข้ึนในเวลาเสดจ็ลุกข้ึน แสดงอาการร้อนแล้ว. 
ท้าวสักกเทวราช ทรงดำาริวา่ “ใครหนอแล ใคร่จะยังเราให้เคลื่อนจากสถาน” ดังน้ีแล้ว ทรงเล็งลงมา 
ทรงเห็นพระเถระดว้ยทิพยจกัษุ.
เหตุน้ัน พระโบราณาจารยท์ั้งหลาย จึงกล่าวว่า

“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทพิยจักษุ (ทรงทราบวา่) 
พระปาลเถระองค์น้ีติเตียนคนบาป ชำาระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้ว,
ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทพิยจักษุ (ทรงทราบว่า) 
พระปาลเถระองค์น้ีหนักในธรรม ยินดีในศาสนา น่ังอยู่แล้ว.”

ขณะน้ัน ทา้วเธอได้ทรงพระดำาริว่า “ถ้าเราจกัไม่ไปสู่สำานักของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ติเตียนคนบาป หนักในธรรม เห็นปานน้ัน, 
ศีรษะของเราพึงแตก ๗ เสี่ยง.  เราจักไปสู่สำานักของท่าน.” (ครั้นทรงพระดำาริฉะน้ีแล้ว ก็เสด็จไป).
เหตุน้ัน (พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าววา่)

“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสริิของเทวราช 
เสด็จมาโดยขณะน้ันแล้ว เข้าไปใกล้พระจักขุปาลเถระแล้ว.”

ก็แล ครั้นเสดจ็เข้าไปใกล้แล้ว ได้ทรงทำาเสียงฝีพระบาทในที่ใกลพ้ระเถระ.
ขณะน้ัน พระเถระถามท้าวเธอว่า “น่ันใคร?”
เทวราชตรัสตอบวา่ “ข้าพเจา้คนเดินทาง เจา้ข้า.”
เถระ. ทา่นจะไปไหน อุบาสก
เทวราช. เมืองสาวัตถี เจ้าข้า.
เถระ. ไปเถิด ท่านผู้มีอายุ.
เทวราช. กพ็ระผู้เป็นเจา้เล่า เจ้าข้า จักไปไหน?
เถระ. ถึงเรากจ็ักไปในที่น้ันเหมือนกัน.
เทวราช. ถ้าอยา่งน้ัน เราทั้งหลายไปดว้ยกันเถิด เจ้าข้า.
เถระ. เราเป็นคนทุพพลภาพ.  ความเน่ินช้าจักมีแก่ทา่นผู้ไปอยู่กับเรา.
เทวราช. กจิรีบของข้าพเจ้าไม่มี.  ถึงข้าพเจา้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า จักได้บุญกริิยาวตัถุ ๑๐ สักประการหน่ึง. 

เราทั้งหลายไปด้วยกันเถอะเจ้าข้า.
พระเถระคดิว่า “น่ันจักเป็นสัตบุรุษ” จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน จับปลายไม้เท้าเข้าเถิด อุบาสก.”

[ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]

ท้าวสักกเทวราช ทรงทำาอยา่งน้ันแล้ว ย่อพื้นปฐพีให้ถึงพระเชตวันในเพลาเย็น.
พระเถระไดฟ้ังเสียงเครื่องประโคมมีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้นแล้ว ถามว่า “น่ัน เสียงที่ไหน?”
เทวราช. ในเมืองสาวัตถี เจ้าข้า.

๑ แผ่นศิลาท่ีประทับ มีสีดุจผ้าขนสัตว์เหลือง.
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เถระ. ในเวลาไป เราไปโดยกาลช้าแลว้.
เทวราช. ข้าพเจ้ารู้ทางตรง เจา้ข้า.
ในขณะน้ัน พระเถระกำาหนดได้วา่ “ผู้น้ีมิใช่มนุษย์ จกัเป็นเทวดา.”
(เหตุน้ัน พระโบราณจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า)

“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสริิของเทวราช ย่นทางน้ัน 
พลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว.”

ท้าวเธอนำาพระเถระไปสู่บรรณศาลา ที่กุฎุมพีผู้น้องชายทำาเพื่อประโยชน์แก่พระเถระน่ันเทียว 
นิมนต์ให้น่ังเหนือแผ่นกระดานแล้ว จำาแลงเป็นสหายท่ีรักไปสู่สำานักของกุฎุมพีจุลปาละ ตรัสร้องเรียกว่า “แน่ะปาละผู้สหาย.”
กุฏุมพจีุลปาละร้องถามวา่ “อะไร? สหาย.”
เทวราช. ทา่นรู้ความทีพ่ระเถระมาแล้วหรือ?
จุลปาละ. ข้าพเจ้ายังไมรู่้, กพ็ระเถระมาแล้วหรอื?
เทวราช ตรัสว่า “เออ สหาย ข้าพเจา้ไปวิหาร เห็นพระเถระน่ังอยู่ในบรรณศาลาที่ท่านให้ทำา มาแล้วเดี๋ยวน้ีเอง” ดังน้ีแล้ว 
เสด็จหลีกไป.
ฝ่ายกุฎุมพีไปถึงวิหาร เห็นพระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ที่บาทมูล กล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญเจ้าข้า ข้าพเจ้าเห็นเหตุน้ีแล้ว จึงไม่ยอมให้ท่านบวช” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว 
ทำาเด็กทาส ๒ คนให้เป็นไท ให้บวชในสำานักของพระเถระแล้ว สั่งว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงนำาเอาของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น มาจากภายในหมู่บ้าน อุปัฏฐากพระเถระ” ดังน้ี มอบให้แล้ว.
สามเณรทั้งหลาย ก็ทำาวตัรปฏิบัติอุปัฏฐากพระเถระแล้ว.
ภายหลังวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายผู้อยูใ่นทิศ (ผู้อยู่ท่ีอ่ืน) มาสูพ่ระเชตวัน ด้วยหวังว่า “จักเฝ้าพระศาสดา” 
ถวายบังคมพระศาสดา เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแล้ว เที่ยวจารกิอยู่ในวิหาร 
ถึงที่อยู่ของพระจักขุปาลเถระแล้ว มีหน้าตรงต่อที่น้ัน ในเวลาเย็น ดว้ยหวังวา่” จักดูแม้ที่น้ี.”
ในขณะน้ัน มหาเมฆตั้งข้ึนแล้ว.
พวกเธอคิดว่า “เดี๋ยวน้ีเย็นแล้ว.  และเมฆก็ตั้งข้ึนแล้ว.  เราจักมาดูแต่เช้าเทียว” ดังน้ีแล้ว กลับไป.
ฝนตกในปฐมยาม หยุดในมัชฌิมยาม.
พระเถระเป็นผู้ (เคย) ปรารภความเพียร เดินจงกรมเป็นอาจิณ; เหตุฉะน้ัน จึงลงสู่ที่กรมแล้วในปัจฉิมยาม.
แล ในกาลน้ัน ตัวแมลงค่อมทอง๑เป็นอันมาก ตั้งข้ึนแล้ว บนพื้นที่ฝนตกใหม่.
ตวัเหล่าน้ัน, เมื่อพระเถระจงกรมอยู่, ไดว้ิบัติ (ตาย) โดยมาก.
พวกอันเตวาสิก ยังไม่ทันกวาดที่จงกรมของพระเถระ แตเ่ช้าตรู่.
ฝ่ายพระพวกภิกษุนอกน้ี มาด้วยหวังว่า “จักดูท่ีอยู่ของพระเถระ” เห็นสัตว์ท้ังหลายในท่ีจงกรมแล้ว ถามว่า “ใครจงกรมในท่ีน้ี.”
พวกอันเตวาสิกของพระเถระตอบวา่ “อุปัชฌาย์ของพวกกระผมครับ.”
เธอทั้งหลายติเตียนว่า “ทา่นทั้งหลายดกูรรมของสมณะเถิด ในกาลมีจักษุทา่นนอนหลับเสีย ไมท่ำาอะไร, 
ในกาลมจีักษุวกิล เดี๋ยวน้ีคดิว่า ‘จงกรม’ ทำาสัตว์มีประมาณถึงเท่าน้ีให้ตายแล้ว 
ท่านคดิว่า ‘จักทำาประโยชน์’ กลับทำาการหาประโยชน์มิได้.”

๑ อินฺทโคปก แปลกันว่า แมลงค่อมทอง แมลงทับเล็ก ช่ือแมลงพวกด้วงชนิดหนึ่ง ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง (แมลงเม่า?)
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พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแล้วในขณะน้ันว่า 
“พระเจ้าข้า พระจักขุปาลเถระ คดิว่า ‘จงกรม’ ทำาสัตว์มีชีวติเป็นอันมากให้ตายแล้ว.”
พระศาสดาตรัสถามวา่ “ท่านทั้งหลายเห็นเธอกำาลังทำาสัตว์มีชีวติเป็นอันมากให้ตายแล้วหรือ?”
ภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลว่า “ไม่ได้เห็น พระเจา้ข้า.”
พระศาสดา. ทา่นทั้งหลายไม่เห็นเธอ (ทำาดังนี้) ฉันใดแล ถึงเธอก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวติเหล่าน้ัน ฉันน้ัน, 

ภิกษุทั้งหลาย ข้ึนชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตาย ของพระขีณาสพทั้งหลาย (คือบุคคลผู้มีอาสวะส้ินแล้ว) มิได้มี.
ภิกษุ. พระเจา้ข้า เมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหัตมีอยู่ เหตุไฉนท่านจึงกลายเป็นคนมีจักษุมืดแล้ว.
พระศาสดา. ด้วยอำานาจกรรมอันตนทำาไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. กท็่านได้ทำากรรมอะไรไว้แล้ว พระเจ้าข้า.

[บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ี ท่านทั้งหลายจงฟัง” ดังน้ีแล้ว (ตรัสเล่าเรื่องว่า)
ในอดตีกาล ครั้งพระเจา้พาราณสี ดำารงราชยอ์ยู่ในกรุงพาราณสี หมอผู้หน่ึงเที่ยวทำาเวชกรรมอยูใ่นบ้านและนิคม 
เห็นหญิงทุรพลด้วยจักษุคนหน่ึง จึงถามวา่ “ความไม่ผาสุกของทา่นเป็นอย่างไร?”
หญิงน้ันตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่แลเห็นด้วยดวงตา.”
หมอกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจักทำายาให้แก่ท่าน”
หญิง. ทำาเถิด นาย.
หมอ. ทา่นจักให้อะไรแก่ข้าพเจ้า?
หญิง. ถ้าทา่นอาจกระทำาดวงตาของข้าพเจา้กลับเป็นปกติได้, ข้าพเจ้ากับบุตรและธดิา จักยอมเป็นทาสีของทา่น.
หมอ. รับว่า “ดีละ” ดังน้ีแล้ว ประกอบยาให้แล้ว.
ดวงตากลับเป็นปกติ ด้วยยาขนานเดียวเท่าน้ัน.
หญิงน้ันคิดแล้วว่า “เราได้ปฏิญญาแก่หมอน่ันไวว้่า ‘จกัพร้อมดว้ยบุตรธดิา ยอมเป็นทาสีของเขา.’ 
ก็แต่เขาจักไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวาน.  เราจักลวงเขา.”
นางอันหมอมาแล้วถามว่า “เป็นอย่างไร? นางผู้เจริญ” ตอบว่า “เม่ือก่อน ดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อย เด๋ียวน้ีปวดมากเหลือเกิน.”
หมอคิดวา่ “หญิงน้ีประสงค์ลวงเราแล้วไมใ่ห้อะไร.  ความต้องการของเราด้วยคา่จ้างที่หญิงน้ีให้แก่เรามิได้มี. 
เราจกัทำาให้จกัษุมืดเสียเดี๋ยวน้ี” แล้วไปถึงเรือนบอกความน้ันแก่ภรรยา.
เธอได้น่ิงเสีย.
หมอน้ันประกอบยาขนานหน่ึงแล้วไปสู่สำานักหญิงน้ัน บอกให้หยอดว่า “นางผู้เจริญ ขอทา่นจงหยอดยาขนานน้ี.”
ดวงตาทั้ง ๒ ข้าง ไดด้ับวูบแล้วเหมือนเปลวไฟ.
หมอน้ันได้ (มาเกิด) เป็นจักขุปาลภิกษุแล้ว.
ศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่บุตรของเราทำาแล้วในกาลน้ัน ติดตามเธอไปข้างหลังๆ. 
จริงอยู่ ข้ึนชื่อว่า บาปกรรมน้ี ย่อมตามผู้ทำาไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพทั๑ ตัวเข็นธุระไปอยู่”
พระครั้นตรัสเรื่องน้ีแล้ว พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา ได้ตรัสพระคาถาน้ีสืบอนุสนธิ 
ดุจประทับพระราชสาสน์ ซ่ึงมีดินประจำา ไว้แล้ว ด้วยพระราชลัญจกรว่า

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

[แก้อรรถ]

จิตที่เป็นไปในภูมิ ๔ แม้ทั้งหมด ต่างโดยจิตมกีามาวจรกุศลจติเป็นต้น ชื่อว่า “มโน” ในพระคาถาน้ัน, 
ถึงอย่างน้ัน ในบทน้ีเมื่อนิยม กะ กำาหนดลง ดว้ยอำานาจจิตที่เกดิข้ึนแก่หมอน้ันในคราวน้ัน 
ย่อมได้จำาเพาะจติที่เป็นไปกับด้วยโทมนัส ประกอบด้วยปฏิฆะ (อย่างเดียว).
บทว่า ปุพฺพงฺคมา คือ ชื่อวา่ มาตามพรอ้มด้วยจิตน้ัน อันเป็นหัวหน้าไปก่อน.
บทว่า ธมฺมา คือ ชื่อวา่ ธรรมเป็น ๔ อย่าง ด้วยอำานาจคุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัตธิรรม และนิสสัตตนิชชีวธรรม.
ในธรรม ๔ ประการน้ัน ธรรมศัพท์น้ีในคำาวา่

“ธรรมและอธรรม ๒ ประการ ให้ผลเหมือนกันหามิได้ 
อธรรมย่อมนำาไปสู่นรก ธรรมยอ่มให้ถึงสุคติ.”๑

ดังน้ี ช่ือว่าคุณธรรม (แปลว่า ธรรมคือคุณ).
ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราจกัแสดงธรรมงามเบ้ืองต้น แก่ทา่นทั้งหลาย” ดังน้ีเป็นต้น ชื่อวา่เทศนาธรรม๒

ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ภิกษุทั้งหลาย อน่ึง กุลบุตรบางจำาพวกในโลกน้ี ย่อมเรียนธรรม คือ สตุตะ เคยยะ” ดังน้ีเป็นต้น๓ 
ชื่อวา่ปริยัตธิรรม๔.
ธรรมศพัท์น้ี ในคำาวา่ “ก็สมัยน้ันแล ธรรมทั้งหลายยอ่มมี ขันธ์ทั้งหลายย่อมมี” ดังน้ี เป็นต้น๕ ชื่อว่านิสสัตตธรรม๖

นัยแม้ในบทวา่ นิชชวีธรรม๗ กด็ุจเดียวกัน.
ในธรรม ๔ ประการน้ัน นิสสตัตธรรม หรือ นิชชีวธรรม พระศาสดาทรงประสงค์แล้วในที่น้ี.
นิสสัตตธรรม หรือ นิชชีวธรรมน้ัน โดยความก็อรูปขันธ์ ๓ ประการ คือ “เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์.” 
เหตวุ่าอรูปขันธ์ ๓ ประการน่ัน ชื่อว่ามใีจเป็นหัวหน้า เพราะใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ ๓ ประการน่ัน.
มีคำาถามว่า “กใ็จ มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณ์เดียวกัน เกิดในขณะเดียวกัน พร้อมกับธรรมเหล่าน้ัน ไม่กอ่นไม่หลังกว่ากัน 
ชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ันอย่างไร?”
มีคำาแกว้่า “ใจ ได้ชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ัน ด้วยอรรถวา่ เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกดิข้ึน.”

๑ ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๗๓.
๒ ธรรมคือเทศนา
๓ ม. มู. ๑๒/๒๖๘
๔ ธรรมคือปริยัติ
๕ ธมฺมสงฺคณิ. ๓๔/๓๓.
๖ ธรรมคือสภาพท่ีมิใช่สัตว์
๗ ธรรมคือสภาพมิใช่ชีวิต
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เหมือนอย่างว่า เม่ือพวกโจรเป็นอันมาก ทำาโจรกรรมมีปล้นบ้านเป็นต้นอยู่ด้วยกัน,  เม่ือมีใครถามว่า “ใครเป็นหัวหน้าของพวกมัน?” 
ผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกมัน คืออาศัยอยู่ใดจึงทำากรรมน้ันได้ ผู้น้ันช่ือทัตตะก็ตาม ช่ือมัตตะก็ตาม เขาเรียกว่าหัวหน้าของมัน ฉันใด;  
คำาอุปไมยซ่ึงเป็นเครื่องให้อรรถถึงพร้อมน้ี บัณฑิตพึงรู้แจ้ง ฉันน้ัน.
ใจชื่อวา่เป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายน่ัน ดว้ยอรรถว่า เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกิดข้ึนฉะน้ี 
เหตุน้ัน ธรรมทั้งหลายน่ัน จึงชื่อว่ามใีจเป็นหัวหน้า, 
เพราะเม่ือใจไม่เกิดข้ึน ธรรมเหล่าน้ันย่อมไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้.  ฝ่ายใจ ถึงเจตสิกธรรมบางเหล่าแม้ไม่เกิดข้ึน ก็ย่อมเกิดข้ึนได้แท้.
อน่ึง ใจชื่อวา่เป็นใหญ่ของธรรมทั้งหลายน่ัน ดว้ยอำานาจเป็นอธิบดี เหตุน้ัน ธรรมทั้งหลายน่ันจึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่
เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายมีโจรผู้เป็นหัวโจกเป็นต้น ผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของชนทั้งหลายมีโจรเป็นต้น ฉันใด, 
ใจผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อวา่เป็นใหญ่ของธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน, เหตุน้ัน ธรรมเหล่าน้ัน จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่.
อน่ึง สิ่งทั้งหลายน้ันๆ เสร็จแล้วดว้ยวตัถุมีไม้เป็นต้น ก็ชื่อวา่ของสำาเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้น ฉันใด, 
แม้ธรรมทั้งหลายน่ัน ได้ชื่อวา่สำาเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเสร็จมาแต่ใจ ฉันน้ัน.
บทว่า ปทุฏฺเฐน คือ อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นซ่ึงจรมาประทุษร้ายแล้ว.
จริงอยู่ ใจปกติชื่อว่า ภวังคจติ, ภวังคจิตน้ันไม่ตอ้งโทษประทุษรา้ยแล้ว.
เหมือนอย่างว่า นำ้าใสเศรา้หมองแล้ว เพราะสีทั้งหลายมีสีเขียวเป็นต้นซ่ึงจรมา 
(กลับ)เป็นนำ้าต่างโดยประเภทมีนำ้าเขียวเป็นต้น จะชื่อว่านำ้าใหม่ก็มิใช่ จะชื่อวา่นำ้าใสตามเดิมน่ันแลก็มิใช่ ฉันใด, 
ภวังคจิตแม้น้ัน อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นท่ีจรมาประทุษร้ายแล้ว จะช่ือว่าจิตใหม่ก็มิใช่  จะช่ือว่าภวังคจิต ตามเดิมน่ันแลก็มิใช่ ฉันน้ัน,
เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีผุดผ่อง แต่มันเศร้าหมองแล้ว เหตุอุปกิเลสท้ังหลายซ่ึงจรมาแล”๑ ดังน้ี.
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วอยา่งน้ี.
บาทคาถาว่า ภาสติ วา กโรติ วา คือ เขาเมื่อพูดเฉพาะแต่วจีทุจริต ๔ อยา่ง,  เมื่อทำา ย่อมทำา เฉพาะแตก่ายทจุริต ๓ อย่าง, 
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำา เพราะความทีต่ัวเป็นผู้มีใจอันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้ายแล้วน้ัน ยอ่มทำามโนทุจริต ๓ อยา่งให้เต็ม.
อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างของเขา ย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอยา่งน้ี.
บาทพระคาถาว่า ตโต นำ ทุกฺขมเนฺวติ ความวา่ ทกุข์ย่อมตามบุคคลน้ันไป เพราะทจุรติ ๓ อย่างน้ัน คือว่า 
ทุกข์ที่เป็นผล ทั้งเป็นไปในกาย ทั้งเป็นไปในจิต โดยบรรยายน้ีว่า “ทุกข์มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ทุกข์มีจตินอกน้ีเป็นที่ตั้งบ้าง” 
ย่อมไปตามอตัภาพน้ัน ผู้ไปอยู่ในอบาย ๔ ก็ดี ในหมู่มนุษย์กด็ี เพราะอานุภาพแห่งทุจรติ.
มีคำาถามว่า “ทกุข์ย่อมติดตามบุคคลน้ันเหมือนอะไร?”
มีคำาแกว้่า เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลพิัทไปอยู่ 
อธิบายว่า “เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลพิัทอันเขาเทียมไว้ที่แอก นำาแอกไปอยู่ 
เหมือนอย่างว่า มันลากไปวันหน่ึงก็ดี ๒ วันก็ดี ๕ วันก็ดี ๑๐ วันก็ดี ก่ึงเดือนก็ดี ย่อมไม่อาจให้ล้อหมุนกลับ คือ ไม่อาจละล้อไปได้, 
โดยที่แท้เมื่อ มันกา้วไปข้างหน้า แอกก็เบียดคอ (ของมัน), เมื่อมันถอยหลัง ล้อก็ขูดเน้ือที่ขา, 
ล้อเบียดเบียนด้วยเหตุ ๒ ประการน้ี หมุนตามรอยเท้าของมันไป ฉันใด, 
ทุกข์ทั้งที่เป็นไปทางกาย ทั้งที่เป็นไปทางจติ อันมีทจุรติเป็นมูล ย่อมตดิตามบุคคลผู้มีใจรา้ยแล้ว 
ทำาทจุรติ ๓ ประการให้เต็มที่อยู่ ในทีเ่ขาไปแล้วน้ันๆ มีนรกเป็นต้น ฉันน้ันแล.”
ในกาลจบคาถา ภิกษุสามพันรูป ได้บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ มีผลแม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๒๑  • ๑. เร่ืองพระจักขุปาลเถระ • [แก้อรรถ]

เรื่องพระจกัขุปาลเถระ จบ.
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๒. เรือ่งมัฏฐกุณฑลี
ฝ่ายพระคาถาที่ ๒ ว่า “มโนปุพฺพงฺคมา” เป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ ภาษิตแลว้ ในกรุงสาวัตถี น่ันแล.

[พราหมณ์ทำาตุ้มหูให้บุตร]

ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี ได้มีพราหมณ์คนหน่ึง ชื่อ อทินนปุพพกะ.
เขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆ แก่ใครๆ,  เพราะฉะน้ัน ประชุมชนจึงไดต้ั้งชื่อว่า “อทินนปุพพกะ.”๑

เขาได้มีบุตรคนเดียว เป็นที่รักใครพ่อใจ.
ภายหลัง เขาอยากจะทำาเครื่องประดับให้บุตร คิดว่า “ถ้าเรา๒ จักจา้งช่างทอง กจ็ะต้องให้ค่ากำาเหน็จ๓” ดังน้ีแล้ว 
จึงแผ่ทองคำา ทำาให้เป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆ เสร็จแล้ว ได้ให้ (แก่บุตรของตน),
เพราะฉะน้ัน บุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชือ่ว่า “มัฏฐกุณฑลี.”๔

[รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสยีขวัญข้าว]

ในเวลาเมื่อบุตรน้ันอายุได้ ๑๖ ปี เกิดเป็นโรคผอมเหลือง.
มารดาแลดูบุตรแล้ว จึงพดูกะพราหมณ์ (ผู้สามี) วา่ 
“พราหมณ์ โรคเกิดข้ึนแล้วแก่บุตรของท่าน.  ขอท่านจงหามาหมอรักษาเขาเสียเถิด.”
พราหมณ์ตอบวา่ 
“นางผู้เจริญ ถ้าเราจะหาหมอมา, เราจะต้องให้ภัตรและกำาเหน็จ๕ (แก่เขา). หล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเรา(บ้าง).”
นางพราหมณีถาม “เมื่อเป็นอย่างน้ี ท่านจะทำาอย่างไรเล่า? พราหมณ์.”
พราหมณ์ตอบวา่ “ทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใด, เราจะทำาอยา่งน้ัน.”
พราหมณ์น้ันไปยังสำานักพวกหมอแล้ว ถามวา่ “พวกทา่นวางยาขนานไหน แก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้น.”
ลำาดับน้ัน พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้น แก่เขา.
เขา (ไป) เอารากไม้เป็นต้นทีพ่วกหมอบอกให้น้ันมาแล้ว ทำายาให้แก่บุตร.
เมื่อพราหมณ์ทำายาน้ันอยู่น่ันแหละ, โรคได้ (กำาเริบ) กล้าแล้ว  (จน) เข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้.
พราหมณ์รูว้่าบุตรทุพพลภาพแล้ว จึงหาหมอมาคนหน่ึง.
หมอน้ัน (มา) ตรวจดูแล้ว จึงพูด (เล่ียง) วา่ “ข้าพเจา้มีกิจอยู่อยา่งหน่ึง.  ทา่นจงหาหมออื่นมาให้รกัษาเถิด” ดังน้ีแล้ว 
บอกเลิกกับพราหมณ์แล้ว ก็ลาไป๖.

๑ ผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใคร
๒ สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ จักบอกแก่ช่างทอง.
๓ กำาเหน็จ ค่าจ้างทำาเคร่ืองเงินหรือทองรูปพรรณ.
๔ นายตุ้มหูเกล้ียง  ใส่ตุ้มหูเกล้ียงๆ  บดิาแค่ตีทองให้แบน ไม่มีรูปทรงลวดลายอะไร เพราะไม่ยอมเสียเงินจ้างช่างทำา.
๕ หรือแปลว่า ขวญัข้าว คือค่าจ้างและรางวัล.
๖ นิกฺขมิ ออกแล้ว.
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[ให้บุตรนอนท่ีระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติ]

พราหมณ์รู้เวลาวา่บุตรจวนจะตายแล้ว คดิวา่ 
“เหล่าชนที่มาแล้วๆ เพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรน้ี จักเห็นทรพัย์สมบัติภายในเรือน. เราจะเอาเขาไว้ข้างนอก” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอก.

[พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี]

ในเวลากำาลังปัจจุสสมัย๑ วันน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้า เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ 
ทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุ เพื่อทรงแลดูเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองคพ์อแนะนำาได้ ซ่ึงมีกุศลมูลอันหนาแน่นแล้ว 
มีความปรารถนา๒ ซ่ึงได้ทำาไว้แล้วในพระพุทธเจา้แต่ปางก่อนทั้งหลาย ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระญาณไปในหมื่นจักรวาล.
มัฏฐกุณฑลีมาณพ ปรากฏแลว้ ณ ภายในตาข่ายคือพระญาณน้ัน โดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างน้ัน.
| พระศาสดาทรงเห็นเขาแล้ว ทรงทราบว่า พราหมณ์ผู้บิดานำาเขาออกจากภายในเรือนแล้ว ให้นอนให้ที่น้ัน 
ทรงดำาริวา่ “จะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอ ด้วยปัจจัยที่เราไปในที่น้ัน” เมื่อทรงรำาพึง (อยู่) ได้ทรงเห็นเหตุน้ีวา่
“มาณพน้ี จักทำาจติให้เลื่อมใสในเรา ทำากาละแล้ว จักเกดิในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ในดาวดึงสเทวโลก 
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหน่ึง.
ฝ่ายพราหมณ์จักทำาฌาปนกิจสรรีะน้ัน ร้องไห้ไปในป่าช้า.
เทพบุตรจักมองดูอตัภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวตุ๓ ประดับด้วยเครื่องอลังการ หนัก ๖๐ เล่มเกวียน 
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหน่ึง  คิดว่า “สิริสมบัติน้ี เราได้ดว้ยกรรมอะไรหนอ?” ดังน้ี แล้ว เล็งดูอยู่, 
ก็ทราบว่าได้ดว้ยจิตเลื่อมใสในเรา  คิดวา่ “บิดาไม่หาหมอมาให้ประกอบยาให้แก่เรา เพราะเกรงว่าทรัพยจ์ะหมดไป 
เดี๋ยวน้ีไปป่าชา้ร้องไห้อยู่.  เราจักทำาเขาให้ถึงประการอันแปลก” ดังน้ี ดว้ยความขัดเคืองในบิดา 
จักจำาแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาทำานอนร้องไห้อยู่ในที่ใกล้ป่าชา้.
ทีน้ัน พราหมณ์ จักถามเขาว่า “เจา้เป็นใคร?”
เขาจักตอบ “ฉันเป็นมัฏฐกุณฑลีมาณพ บุตรของท่าน.”
พราหมณ์. ทา่นไปเกิดในภพไหน?
เทพบุตร. ในภพดาวดึงส์.
เมื่อพราหมณ์ถามว่า “เพราะทำากรรมอะไร? เขาจักบอกว่า เขาเกิดเพราะจิตที่เลื่อมใสในเรา.
พราหมณ์จักถามว่า “ข้ึนชื่อวา่ ความทำาจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ (เท่านั้น) แล้วไปเกิดสวรรค์ มีหรือ?”
ทีน้ัน เราจักตอบเขาว่า “ไม่มีใครอาจจะกำาหนดด้วยการนับไดว้่า มีประมาณเท่าน้ันร้อย หรือเท่าน้ันพัน หรือเท่าน้ันแสน” 
ดังน้ีแล้ว จักภาษิตคาถาในธรรมบท.
ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้รรม จกัมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จักเป็นพระโสดาบัน,  ถึงอทินนปุพพกพราหมณ์ก็เหมือนกัน.
อาศัยกุลบุตรน้ี ความบูชาธรรมเป็นอันมากจกัมี ดว้ยประการฉะน้ี,” ดังน้ี |

๑ เวลาจวนสว่าง
๒ กตาธิการานำ มีอธิการอันทำาไว้แล้ว.
๓  สามร้อยเส้น
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ในวันรุ่งข้ึน ทรงทำาความปฏิบัติ (ชำาระ) พระสรีระเสร็จแล้ว อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว 
เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวตัถี เพื่อบิณฑบาต เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์ โดยลำาดับ.

[มัฏฐกุณฑลีทำาใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า]

ในขณะน้ัน มัฏฐกุณฑลีมาณพ กำาลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือน.
พระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์, จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหน่ึง.
มาณพคิดว่า “น่ีแสงสวา่งอะไร?” จึงนอนพลิกกลับมา เห็นพระศาสดาแล้ว คดิวา่ 
“เราอาศัยบิดาผู้บอดเขลา๑ จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นปานน้ี แล้วทำาความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทาน หรือฟังธรรม.
เดี๋ยวน้ีแม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว.  กจิที่ควรทำาอย่างอื่นไม่มี” ดังน้ีแล้ว ได้ทำาใจเท่าน้ันให้เลื่อมใส.

[เพราะใจเลื่อมใส ทำากาละไปเกิดในเทวโลก]

พระศาสดาทรงพระดำาริวา่ “พอละ ดว้ยการที่มาณพน้ีทำาใจให้เลื่อมใส ประมาณเท่าน้ัน” ก็เสด็จหลีกไปแล้ว.
เมื่อพระตถาคตพอกำาลังเสด็จลับตาไป, มาณพน้ันมีใจเลื่อมใส ทำากาละแล้ว เป็นประดุจดังวา่ หลับแล้วกลับตื่นข้ึน 
ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ ๓๐ โยชน์ในเทวโลก.

[พราหมณ์ครำ่าครวญถึงบุตร]

ฝ่ายพราหมณ์ทำาฌาปนกิจสรีระมาณพน้ันแล้ว ได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบ้ืองหน้า ไปที่ป่าชา้ทุกวันๆ 
ร้องไห้พลาง บ่นพลางว่า “เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน? เจา้ลูกคนเดียวของพ่ออยูท่ี่ไหน?”

[เทพบุตรจำาแลงกายไปหาพราหมณ์]

(แม้) เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้ว คดิว่า “สมบัติน้ีเราไดด้้วยกรรมอะไร?” 
เมื่อพิจารณาไปกร็ู้วา่ “ไดด้้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว จึงคิดต่อไปว่า 
“พราหมณ์ผู้น้ี ในกาลเมื่อเราไม่สบาย หาได้ให้หมอประกอบยาไม่ เดี๋ยวน้ีสิ ไปป่าชา้ร้องไห้อยู่, 
ควรที่เราจะทำาแกให้ถึงประการอันแปลก” ดังน้ีแล้ว จึงจำาแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาแล้ว 
ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ ในที่ไม่ไกลป่าช้า.

[เทพบุตรกับพราหมณ์โต้วาทะกัน]

พราหมณ์เห็นเขาแล้ว จึงคิดว่า “เราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อน.  ก็มาณพน่ัน ร้องไห้ต้องการอะไรเล่า? เราจะถามเขาดู” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะถาม ได้กลา่วคาถาน้ีว่า

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

มาณพน้ันกล่าวว่า

๑ อันธพาล โง่เพยีงดังคนตาบอด
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“เรือนรถ ทำาด้วยทองคำา ผดุผ่อง เกดิข้ึนแล้วแก่ข้าพเจา้. 
ข้าพเจา้หาคู่ล้อของมันยังไม่ได้. 
ข้าพเจา้จักยอมเสียชีวติ เพราะความทุกข์น้ัน.”

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

มาณพไดฟ้ังคำาน้ัน คดิวา่ “พราหมณ์ผู้น้ี ไม่ทำายาให้แก่บุตรแลว้ คร้ันมาเห็นเรารูปร่างคลา้ยบุตร ร้องไห้อยู่ ยังพูดว่า 
“เราจะทำาล้อรถซ่ึงทำาด้วยทองคำาเป็นต้นให้.  ช่างเถิด.  เราจกัแกล้งแกเล่น” ดังน้ีแล้ว จึงกลา่วว่า 
“ท่านจะทำาคู่ล้อให้แก่ข้าพเจา้โตเท่าไร?”,  เมื่อพราหมณ์น้ันกล่าววา่ “ท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่า?”, จึงบอกว่า

“ข้าพเจ้าต้องการดว้ยพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ ดวง.  
ท่านอัน๑ข้าพเจา้ขอแล้ว โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ น้ัน
แก่ข้าพเจ้าเถิด.” 
มาณพน้ันกล่าวซำ้าแกเ่ขาว่า 
“พระจันทร์และพระอาทิตย์ ส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้ง ๒ 
รถของข้าพเจ้าทำาดว้ยทองคำา ย่อมงามสมกับคู่ล้ออันน้ัน.”

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

ลำาดับน้ัน มาณพจึงพูดกะพราหมณ์น้ันว่า “ก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซ่ึงปรากฏอยู่ เป็นคนเขลา,  
หรือวา่บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซ่ึงไม่ปรากฏอยู่ เป็นคนเขลาเล่า?” ดังน้ีแล้ว จึงกลา่วเป็นคาถาว่า

“แม้ความไปและความมา ของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่๓. 
ธาตุคือวรรณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้ง ๒. 
(ส่วน) ชนทีท่ำากาละ ละไปแล้ว ใครก็ไม่แลเห็น. 
บรรดาเราทั้งสอง ผู้ครำ่าครวญอยู่ในที่น้ี ใครจะเป็นคนเขลากวา่กัน.”

[พราหมณ์ยอมจำานน แลว้ชมเชยเทพบุตร]

พราหมณ์สดับคำาน้ันแล้ว กำาหนดไดว้่า “มาณพน่ีพูดถูก” จึงกล่าวว่า

๑ ชัก อิติ ท่ี เทหีติ มาไว้ข้างหลัง ยาจิโต.
๒ ลจฺฉสิ จักได้.
๓ ทิสฺสติ แปลได้ ๒ นัย เป็นกัตตุ แปลว่า ย่อมปรากฏ เป็นกรรม แปลว่า อันบุคคลย่อมเห็น.
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“พ่อมาณพ ท่านพดูจริงทีเดียว.  
บรรดาเราทั้ง ๒ ผู้ครำ่าครวญอยู่ (ในท่ีนี้) ข้าพเจา้เองเป็นคนเขลากว่า.  
ข้าพเจา้อยากได้บุตรที่ทำากาละแล้วคืนมา 
เป็นเหมือนทารกรอ้งไห้อยากไดพ้ระจันทร์”

ดังน้ีแล้ว เป็นผู้หายโศก เพราะถ้อยคำาของมาณพน้ัน  เมื่อจะทำาความชมมาณพ ไดก้ล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า
“ท่านมารดข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ร้อนหนักหนา๑ 
เหมือนบุคคลดับไฟที่ตดินำ้ามันดว้ยนำ้า 
ข้าพเจา้ย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวง ให้ดับ๒ ได้. 
ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้า อันความโศกครอบงำาแล้ว. 
ได้ถอนลูกศรคอืความโศกอันเสียดหทัยข้าพเจ้าออกได้หนอ. 
ข้าพเจา้น้ันเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้ว. 
พ่อมาณพ ข้าพเจา้หายเศร้าโศก หายร้องไห้ เพราะได้ฟังถ้อยคำาของท่าน.”

[พราหมณ์ซกัถามเทพบุตร]

ขณะน้ัน พราหมณ์ เมื่อจะถามเขาวา่ “ท่านชือ่อะไร?” จึงกล่าวว่า
“ท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือว่าเป็นท้าวปุรินททสกักเทวราช? 
ท่านชื่อไร? หรือเป็นบุตรของใคร? อย่างไร ข้าพเจ้าจะรู้จักทา่นได้?”

ลำาดับน้ัน มาณพบอกแก่เขาว่า
“ท่านเผาบุตรคนใด ในป่าช้าเองแล้ว ย่อมครำ่าครวญและร้องไห้ถึงบุตรคนใด
บุตรคนน้ันคือข้าพเจ้า ทำากุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพ่ือนของเหล่าไตรทศ๓.”

พราหมณ์ไดก้ล่าวว่า
“เมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมาก ในเรือนของตน 
หรือรกัษาอุโบสถกรรมเช่นน้ันอยู่, ข้าพเจ้าไม่เห็น. 
ท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไร?”

มาณพได้กลา่วว่า
“ข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำาบาก มีกายระสำ่าระสายอยู่ในเรือนของตน. 
ได้เห็นพระพุทธเจา้ ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ข้ามความสงสัยเสียได้ 
เสด็จไปดี มพีระปัญญาไม่ทราม. 
ข้าพเจา้น้ันมีใจเบิกบานแล้ว มจีิตเลื่อมใสแล้ว 
ได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้า. 
ข้าพเจา้ได้ทำากุศลกรรมน้ันแล้ว จึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศ.”

๑ สนฺตำ ในคาถาเท่ากับ สมานำ.
๒ นิพพฺาปเย เป็นอุตตมบุรุษ เอ วภิัตติ วัตตมานา.
๓ เทพดา
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[พราหมณ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ]

เมื่อมาณพน้ัน กำาลังพูดพรำ่าอยู่น่ันเทียว, สรรีะทั้งสิ้นของพราหมณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติ.
เขาเมื่อจะประกาศปีติน้ัน จึงกล่าววา่

“น่าอัศจรรย์หนอ น่าประหลาดหนอ 
วิบากของการทำาอัญชลีน้ี เป็นไปได้เช่นน้ี.  
แม้ข้าพเจ้ามใีจเบิกบานแล้ว มจีิตเลื่อมใสแล้ว 
ถึงพระพุทธเจา้ว่าเป็นสรณะในวันน้ีแล.”

[เทพบุตรโอวาทพราหมณ์แลว้ก็หายตัวไป]

ลำาดับน้ัน มาณพได้กล่าวตอบเขาวา่
“ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว ถึงพระพุทธเจ้า ท้ังพระธรรม ทั้งพระสงฆ์ 
วา่เป็นสรณะในวันน้ีแล.  ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างน้ันน่ันแล 
สมาทานสิกขาบท ๕ อยา่ให้ขาดทำาลาย. 
จงรีบเว้นจากปาณาติบาต๑. 
จงเว้นจากที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก.  จงอย่าดื่มนำ้าเมา. จงอย่าพดูปด. 
และจงเป็นผู้เต็มใจดว้ยภรรยาของตน.”

เขารับวา่ “ดีแลว้” ได้ภาษิตคาถาเหล่าน้ีวา่
“ดูก่อนยักษ์๒ ทา่นเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า.  
ดูก่อนเทพดา ท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจา้.  
ข้าพเจา้จะทำา (ตาม) ถ้อยคำาของท่าน. ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า.
ข้าพเจา้เข้าถึงพระพุทธเจา้ ว่าเป็นสรณะด้วย. 
ข้าพเจา้เข้าถึงแม้พระธรรม ซ่ึงไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า วา่เป็นสรณะดว้ย. 
ข้าพเจา้เข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์๓ดุจเทพดา 
วา่เป็นสรณะดว้ย.
ข้าพเจา้รีบเว้นจากปาณาติบาต. เว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก. 
ไม่ดื่มนำ้าเมา. ไม่พดูปด. และเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตน.”

ลำาดับน้ัน เทพบุตรกล่าวกะเขาว่า 
“พราหมณ์ ทรัพยใ์นเรือนของทา่นมีมาก. ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทาน. จงฟังธรรม. จงถามปัญหา” ดังน้ีแล้ว 
ก็อันตรธานไป ณ ที่น้ันน่ันแล.

๑ การฆ่าสัตว์
๒ คำานี้ ในท่ีอ่ืน หมายถึงผู้ดุร้าย แต่ในท่ีนี้ หมายถึงผู้อันบุคคลควรบูชา
๓ พิเศษ
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[พราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]

ฝ่ายพราหมณ์ ไปเรือนแล้วเรียกนางพราหมณีมา พดูว่า 
“นางผู้เจริญ ฉันจักนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหา. หล่อนจงทำาสักการะ” ดังน้ีแล้ว ไปสู่วิหาร 
ไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลย ไม่ทำาปฏิสันถาร ยืน ณ ทีค่วรข้างหน่ึงแล้ว กราบทูลว่า 
“พระโคดมผู้เจริญ ขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารแห่งข้าพระองค์ เพือ่เสวยในวันน้ี.”
พระศาสดาทรงรับแล้ว.
เขาไดท้ราบวา่ พระศาสดาทรงรับแล้ว จึงมาเรว็ ใช้คนให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารไว้ ในเรือนของตน.
พระศาสดาอันหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว เสด็จไปสู่เรอืนแห่งพราหมณ์น้ัน ประทับน่ัง บนอาสนะที่เขาแต่งไว้.
พราหมณ์อังคาสแลว้ โดยเคารพ.
มหาชนประชุมกันแล้ว.
ได้ยินวา่, เมื่อพระตถาคต อันพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้ว, หมู่ชน ๒ พวกมาประชุมกัน. (คือ) 
พวกชนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกัน ด้วยต้ังใจว่า “วันน้ี พวกเราจักคอยดูพระสมณโคดมท่ีถูกพราหมณ์เบียดเบียนอยู่ ด้วยถามปัญหา,”
พวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐกิ็ประชุมกัน ด้วยตั้งใจว่า “วันน้ี พวกเราจักคอยดพูุทธวิสัย พุทธลีลา.”
ลำาดับน้ัน พราหมณเ์ข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำาภัตกิจเสร็จแล้ว น่ังบนอาสนะตำ่า ได้ทูลถามปัญหาว่า 
“พระโคดมผู้เจริญ มีหรือ ข้ึนชื่อว่า เหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ไดฟ้ังธรรม 
ไม่ไดร้ักษาอุโบสถเลย ได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่าน้ัน?”
พระศาสดา. พราหมณ์ เหตใุดทา่นมาถามเรา.  

ความทีต่นทำาใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ อันมัฏฐกุณฑลีผู้บุตรของทา่นบอกแก่ทา่นแล้วมิใช่หรือ?
พราหมณ์. เมื่อไร? พระโคดมผู้เจริญ.
พระศาสดา. วันน้ีท่านไปป่าชา้ครำ่าครวญอยู่. เห็นมาณพคนหน่ึง กอดแขนครำ่าครวญอยู่ ในที่ไม่ไกลแล้ว ถามวา่ 

“ท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระคือระเบียบดอกไม้ 
มีตวัฟุ้งดว้ยจันทน์เหลือง”

ดังน้ีเป็นต้นมิใช่หรอื?
‘อลงกฺโต มฏฐฺกุณฺฑลี 
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท -อติิ. 

เมื่อจะทรงประกาศดว้ยคำาที่ชนทั้งสองกล่าวกัน แล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลจีนหมด.
เพราะฉะน้ันแล เรื่องมัฏฐกุณฑลีน้ันจึงได้ชื่อว่าเป็นพทุธภาษิต.
ก็แล ครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัฏฐกุณฑลีน้ัน จึงตรัสว่า “พราหมณ์ ใชว่่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อย. 
โดยที่แท้ การที่จะนับเหล่าสัตว์ซ่ึงทำาใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ ย่อมไม่มี.”
มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้ว.
ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนน้ันไม่สิ้นความสงสัย ได้ทรงอธิษฐานว่า 
“ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร จงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียว.”
เธอมีอัตภาพอันประดับแล้วดว้ยเครื่องอาภรณ์ทพิย์ สูงประมาณ ๓ คาวตุ มาแล้ว ลงมาจากวิมาน 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ยืน ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
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ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอวา่ “ทา่นทำากรรมสิ่งไร จึงได้สมบัติน้ี” ไดต้รัสพระคาถาว่า
“เทพดา ทา่นมีสีกายงามยิ่งนัก ยืนทำาทิศทั้งสิ้นให้สว่าง 
เหมือนดาวประจำารุ่ง,๑

เทพดาผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามทา่น 
(เมื่อ) ท่านเป็นมนุษย์ ได้ทำาบุญอะไรไว้.”

เทพบุตรกราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ สมบัติน้ีข้าพระองค์ได้แล้ว เพราะทำาใจให้เลื่อมใสในพระองค์.
พระศาสดา. สมบัติน้ี ท่านได้แล้ว เพราะทำาใจให้เลื่อมใสในเราหรือ?
เทพบุตร. พระเจา้ข้า.
มหาชนแลดูเทพบุตรแลว้ ได้ประกาศความยินดวี่า “แน่ะ พ่อเฮ้ย! พุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอ. 
บุตรของพราหมณ์ชื่ออทินนปุพพกะ ไม่ได้ทำาบุญอะไรๆ อย่างอื่น ยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้ว ได้สมบัติเห็นปานน้ี.”

[ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสแกพ่วกชนเหล่าน้ันว่า “ในการทำากรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นใหญ่. 
เพราะว่า กรรมที่ทำาดว้ยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลก ดุจเงาฉะน้ัน”
ครั้นตรัสเรื่องน้ีแล้ว พระองค์ผู้เป็นธรรมราชา ไดต้รัสพระคาถาน้ีสืบอนุสนธิ 
ดุจประทับพระราชสาสน์ซ่ึงมีดินประจำาไว้แล้ว ดว้ยพระราชลัญจกร วา่

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

[แก้อรรถ]

จิตที่เป็นไปใน ๔ ภูมิ๒ แม้ทั้งหมด เรียกว่า ใจ ในพระคาถาน้ันก็จริง โดยไม่แปลกกัน, 
ถึงอย่างน้ัน เมื่อนิยมกะกำาหนดลงในบทน้ี ย่อมได้แกจ่ิตเป็นกามาพจรกศุล ๘ ดวง; 
ก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุ ย่อมได้แก่ จติประกอบด้วยญาณเป็นไปกับดว้ยโสมนัส แม้จากกามาพจรกุศลจติ ๘ ดวงเท่าน้ัน.
บทว่า ปุพฺพงฺคมา ความวา่ ประกอบกับใจซ่ึงเป็นผู้ไปก่อนน้ัน.
ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น ชื่อวา่ ธรรม.
แท้จริง ใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ทั้ง ๓ มีเวทนาขันธ์เป็นต้นน่ัน โดยอรรถคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดข้ึน 
เหตุน้ันขันธ์ทั้ง ๓ ประการน่ัน จึงชือ่ว่ามใีจเป็นหัวหน้า.
เหมือนอย่างว่า เมื่อทายกเป็นอันมาก กำาลังทำาบุญ มีถวายบาตรและจีวรเป็นต้น แก่ภกิษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ดี 
มีบูชาอันยิ่งและฟังธรรม และตามประทีป และทำาสักการะด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้น ก็ดี ด้วยกัน 
เมื่อมีผู้กล่าวว่า “ใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่าน้ัน,” 
ทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขา, คือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำาบุญเหล่าน้ันได้, 

๑ ในปทานุกรมบาลี ฉบับของ R.C. Childers อธิบายว่า ดาวรักษาโรค (โอสธี ยา, ตารกา ดาว): ดาวประจำารุ่ง (Morning star) 
ในคาถานี้แปลว่า ดาวประจำารุ่ง.

๒ ภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑ โลกุตรภูมิ ๑.
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ทายกผู้น้ัน ชื่อติสสะกต็าม ชื่อปุสสะก็ตาม ประชุมชนย่อมเรียกว่า “เป็นหัวหน้าของพวกเขา” ฉันใด, 
คำาอุปไมยซ่ึงเป็นเครื่องให้เกิดเน้ือความถึงพร้อมน้ี บัณฑิตพึงทราบฉันน้ัน.
ใจ ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่าน้ี ด้วยอรรถว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดข้ึนด้วยประการฉะน้ี 
เหตุน้ัน ธรรมเหล่าน้ี จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า.
แท้จริง ธรรมเหล่าน้ัน เม่ือใจไม่เกิดข้ึน ย่อมไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้, ส่วนใจ เม่ือเจตสิกบางเหล่าถึงยังไม่เกิดข้ึน ก็เกิดข้ึนได้แท้ 
และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่าน้ี ด้วยอำานาจเป็นอธิบดี เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่าน้ี จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่
เหมือนอย่างว่า บุรุษเป็นอธิบดีของประชุมชนมีคณะเป็นต้น เขาก็เรียกวา่ “เป็นเจ้าคณะใหญ่ เป็นแม่ทพัใหญ่” ฉันใด, 
ถึงใจก็เป็นใหญ่แม้แห่งธรรมเหล่าน้ัน ฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่าน้ัน จึงชื่อวา่มีใจเป็นใหญ่.
อน่ึง สิ่งของทั้งหลายน้ันๆ เสร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคำาเป็นต้น ก็ชื่อว่าสำาเร็จแล้วดว้ยทองคำาเป็นต้น ฉันใด, 
ถึงธรรมทั้งหลายน่ันก็ได้ชื่อว่า สำาเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเป็นของเสร็จมาแตใ่จ ฉันน้ัน.
บทว่า ปสนฺเนน ความว่า ผ่องใสแล้ว ด้วยคุณทั้งหลาย มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้น.
สองบทว่า ภาสติ วา กโรติ วา ความวา่ 
บุคคลมีใจเห็นปานน้ี เมื่อจะพดู ย่อมพูดแตว่จีสุจริต ๔ อยา่ง เมื่อจะทำา ย่อมทำาแต่กายสุจริต ๓ อยา่ง 
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำา ย่อมทำามโนสุจริต ๓ อย่างให้เต็มที่ เพราะความที่ตวัเป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลาย 
มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นน้ัน.  กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขาย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอยา่งน้ี.
บาทพระคาถาว่า ตโต นำ สุขมเนฺวติ ความว่า ความสุขย่อมตามบุคคลน้ันไป เพราะสุจริต ๓ อยา่งน้ัน.
กุศลทั้ง ๓ ภูมิ๑ พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์แล้วในที่น้ี.
เพราะฉะน้ัน บัณฑิตพึงทราบอธิบายวา่ 
“ความสุขที่เป็นผล ซ่ึงเป็นไปในกายและเป็นไปในจิต (โดยบรรยายนี้) ว่า 
‘ความสุข มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ความสุขมีจตินอกน้ีเป็นที่ตั้งบ้าง’ ย่อมตามไป 
คือว่า ย่อมไม่ละบุคคลน้ัน ผู้เกิดแล้วในสุคติภพก็ดี ต้ังอยู่แล้วในท่ีเสวยสุขในสุคติก็ดี เพราะอานุภาพแห่งสุจริตท่ีเป็นไปในภูมิ ๓.”
มีคำาถามสอดเข้ามาว่า “เหมือนอะไร” แกว้่า “เหมือนเงามีปกติไปตามตวั” 
อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ธรรมดาเงาเป็นของเน่ืองกับสรรีะ เมื่อสรรีะเดินไป ก็เดินไป, เมื่อสรรีะหยุดอยู่ มันก็หยุด, 
เมื่อสรีระน่ัง มันก็น่ัง, ไม่มีใครสามารถที่จะวา่กล่าวกะมัน ดว้ยถ้อยคำาอันละเอียดก็ดี ดว้ยถ้อยคำาอันหยาบก็ดีวา่ 
“เองจงกลับไปเสีย” หรือเฆ่ียนตีแล้วจึงให้กลับได้.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
ตอบวา่ “เพราะมันเป็นของเน่ืองกับสรีระ ฉันใด. 
ความสุขที่เป็นไปในกายและเป็นไปในจิต ต่างโดยสุขมีกามาพจรสุขเป็นต้น มีกุศลแห่งกุศลกรรมบถ ๑๐ เหล่าน้ี 
ที่บุคคลประพฤติมากแล้ว และประพฤติดีแล้ว เป็นรากเง่า ย่อมไม่ละ (บุคคลน้ัน) ในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้ว 
เหมือนเงาไปตามตวั ฉันน้ันแล.”
ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้รรม ได้มีแล้วแก่เหล่าสตัว์ ๘๔,๐๐๐.
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ต้ังอยู่แล้วในพระโสดาปัตติผล.
อทินนปุพพกพราหมณ์ ก็เหมือนกัน.
เขาได้หวา่นสมบัติใหญ่ถึงเท่าน้ัน ลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ดังน้ีแล.

๑ ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑.
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เรื่องมัฏฐกุณฑลี จบ.
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๓. เรือ่งพระติสสเถระ
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ ได้ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อกโฺกจฺฉิ มำ อวธิ มำ” เป็นต้น.

[พระติสสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัว]

ดังได้สดับมา ทา่นติสสเถระน้ัน เป็นโอรสพระปิตุจฉา๑ของพระผู้มพีระภาคเจ้า บวชในกาลเป็นคนแก่ 
บริโภคลาภสกัการะอันเกิดข้ึนแล้วในพระพุทธศาสนา มรี่างกายอ้วนพี มีจวีร๒ รีดเรียบร้อยแล้ว 
โดยมากน่ังอยู่ที่โรงฉันกลางวิหาร.
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย มาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระตถาคต ไปสู่สำานักแห่งเธอ ด้วยสำาคัญว่า 
“น่ี จักเป็นพระเถระผู้ใหญ่” ดังน้ีแล้ว ถามถึงวตัร ถามถึงกิจควรทำา มีนวดเท้าเป็นต้น.
เธอน่ิงเสีย.
ลำาดับน้ัน ภิกษุหนุ่มองค์หน่ึงถามเธอว่า “ท่านมีพรรษาเท่าไร?”,  
เมื่อเธอตอบว่า “ยังไม่มีพรรษา, ข้าพเจา้บวชแล้ว ในกาลเป็นคนแก่”,  จึงกล่าวว่า 
“ท่านขรวัตาผู้มีอายุ ฝกึได้ยาก๓ ท่านไมรู่้จักประมาณตน, 
ท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่าน้ีแล้ว ไม่ทำาวตัรแม้มาตรว่าสามจีิกรรม.  
เม่ือวัตรอันพระเถระเหล่าน้ีถามโดยเอ้ือเฟ้ืออยู่ ท่านน่ิงเสีย, แม้มาตรว่าความรังเกียจ ก็ไม่มีแก่ท่าน” ดังน้ี จึงโบกมือ(ไล่?).
เธอยังขัตติยมานะให้เกิดข้ึนแล้ว ถามวา่ “พวกทา่นมาสู่สำานักใคร?” 
เมื่ออาคันตุกภกิษุเหล่าน้ันตอบวา่ “มาสู่สำานักของพระศาสดา” จึงกลา่วว่า 
“ก็พวกทา่นคาดข้าพเจ้าว่า ‘น่ีใคร?’ ข้าพเจ้าจกัตัดมูล๔ ของพวกท่านเสียให้ได้” ดังน้ีแล้ว ร้องไห้ เป็นทุกข์ เสียใจ 
ได้ไปสู่สำานักของพระศาสดาแล้ว.

[พระติสสะทูลเรื่องแด่พระศาสดา]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสถามเธอว่า “ติสสะ เป็นอะไรหนอ? เธอจึงเป็นทุกข์ เสียใจ มีนำ้าตาอาบหน้า ร้องไห้ มาแล้ว.”
ฝ่ายภิกษุเหล่าน้ัน๕ คิดว่า “ภิกษุน้ัน คงไปทำากรรมขุ่นมัวอะไรๆ” ดังน้ี 
จึงไปกับพระติสสะน้ันทีเดียว ถวายบังคมพระศาสดา แล้วได้น่ัง ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
พระติสสะน้ันอันพระศาสดาตรัสถามแล้ว ได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภกิษุเหล่าน้ีดา่ข้าพระองค์.”
ศาสดา. ก็เธอน่ังแล้วที่ไหน?
ติสสะ. ที่โรงฉันกลางวิหาร พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. ภิกษุเหล่าน้ีมา เธอได้เห็นหรือ?
ติสสะ. เห็น พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เธอได้ลุกข้ึนทำาการต้อนรับหรอื?

๑ ป้า-อา (พ่ีสาว-น้องสาว ของพ่อ)
๒ อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ แปลว่า ทุบแล้วและทุบเฉพาะแล้ว.
๓ แนะนำายาก.
๔ ตัดความเป็นสมณะ คือ ให้ขาดจากสมณภาพ.
๕ คือพวกภิกษุอาคันตุกะ
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ติสสะ. ไม่ได้ทำา พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขาร ของภิกษุเหล่าน้ันไหม?
ติสสะ. ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียม หรือนำ้าดื่ม ไหม?
ติสสะ. ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. เธอนำาอาสนะมาแล้ว ทำาการนวดเท้าให้หรือ?
ติสสะ. ไม่ได้ทำา พระเจ้าข้า.

[พระติสสะไม่ยอมขมาภิกษุสงฆ์]

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

ติสสะ. พระองค์ผู้เจริญ พวกภกิษุน้ีได้ดา่ข้าพระองค์.  ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอ.
พระศาสดา. ติสสะ เธออย่าได้ทำาอย่างน้ี.  โทษของเธอเองมี เธอจงขอโทษภิกษุเหล่าน้ันเสีย.
ติสสะ. พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่าน้ี.
ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระติสสะน้ีเป็นคนว่ายาก” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ติสสะน้ี มิใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, ถึงในกาลก่อน ติสสะน้ีก็เป็นคนวา่ยากเหมือนกัน.” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทราบความที่เธอเป็นผู้ยาก แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน. 
เธอได้ทำาอะไรไว้ในอดตีกาล” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ทา่นทั้งหลายจงฟัง” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงนำาเรื่องอดีตมา (ตรัสว่า)

[บุรพกรรมของพระติสสะ]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พาราณสี เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี, ดาบสชื่อเทวละ อยูใ่นหิมวันตประเทศ ๘ เดือน 
ใคร่จะเข้าไปอาศัยพระนครอยู่ ๔ เดือน เพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงมาจากหิมวันตประเทศ 
พบพวกคนเฝ้าประตพูระนคร จึงถามวา่ “พวกบรรพชติผู้มาถึงพระนครน้ีแล้ว ย่อมพักอยู่ที่ไหนกัน?”
เขาทั้งหลายบอกวา่ “ที่โรงนายชา่งหม้อ ครับ.”
เธอไปสู่โรงนายชา่งหม้อแล้ว ยืนที่ประตูกลา่วว่า “ถ้าทา่นไม่มีความหนักใจ, ข้าพเจา้ขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหน่ึง.”
ช่างหม้อกลา่วว่า “กลางคืน กจิของข้าพเจ้าที่โรงไม่มี.  โรง(ก)็ใหญ่.  นิมนต์ทา่นอยู่ตามสบายเถิด ครับ” ดังน้ีแล้ว 
มอบโรงถวาย.
เมื่อเธอเข้าไปน่ังแล้ว, ดาบสแม้อีกองค์หน่ึง ชื่อนารทะ มาจากหิมวันตประเทศ ได้ขอพกัอยู่ราตรีหน่ึงกะนายช่างหม้อ.
นายชา่งหม้อคิดวา่ “ดาบสองค์มาก่อน พึงเป็นผู้อยากจะอยู่ดว้ยกันกับดาบสองค์น้ีหรือไม่ (ก็ไม่ทราบ). เราจะปลีกตัวเสีย” 
ดังน้ีแล้ว จึงกล่าววา่ “ถ้าท่านองคเ์ข้าไปก่อน จักพอใจไซร้, ท่านจงพักอยูต่ามความพอใจของดาบสองค์ก่อนเถิด ครับ.”
นารทดาบสน้ัน เข้าไปหาเธอแล้วกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ถ้าท่านไม่มีความหนักใจ, ผมขอพักอยู่ในโรงน้ีราตรีหน่ึงเถิด,” 
เมื่อเธอกล่าวว่า “โรงใหญ่.  ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหน่ึงเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปน่ัง ณ ที่อกีส่วนหน่ึงแห่งเธอผู้เข้าไปก่อน.
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[โทษของการนอนไม่เป็นท่ี]

ดาบสแม้ทั้ง ๒ รูป พูดปราศรัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้ว๑ 
ในเวลาจะนอน นารทดาบสกำาหนดที่นอนแห่งเทวลดาบสและประตูแล้วจึงนอน. 
ส่วนเทวลดาบสน้ัน เมื่อจะนอน หาได้นอนในที่ของตนไม่ (ไพล่) นอนขวางที่กลางประตู.
นารทดาบส เมื่อออกไปในราตรี ได้เหยียบที่ชฎาของเธอ.
เมื่อเธอกล่าวว่า “ใครเหยียบเรา?”,  นารทดาบสกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ผมเอง.”
เทวละ. ชฎิลโกง, ทา่นมาจากป่าแล้ว เหยียบที่ชฎาของเรา.
นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่น้ี.  ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด”, 
เมื่อเธอกำาลังบ่นอยู่น่ันแล, ออกไปข้างนอกแล้ว.
เทวลดาบสนอกน้ี๒ คดิว่า “ดาบสรูปน้ี แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเรา (อีก)” ดังน้ีแล้ว จึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้า.
ฝ่ายนารทดาบส เม่ือจะเข้าไป คิดว่า “แม้ทีแรก เราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์. บัดน้ี เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่าน” ดังน้ีแล้ว
เมื่อมา ได้เหยียบที่คอแห่งเธอ.
เมื่อเธอ (เทวละ) กลา่วว่า “น่ีใคร?”, จึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมเอง” 
เม่ือเธอ (เทวละ) กล่าวว่า “ชฎิลโกง ทีแรก ท่านเหยียบท่ีชฎาของเราแล้ว เด๋ียวน้ีเหยียบท่ีคอเราอีก เราจักสาปท่าน”, 
จึงกล่าวว่า “ทา่นอาจารย์ โทษของผมไม่มี.  ผมไม่ทราบวา่ท่านนอนแล้วอย่างน้ี.  
ผมเข้ามาด้วยคิดว่า ‘แม้ทีแรก ความผิดของเรามีอยู่.  เด๋ียวน้ี เราจักเข้าไปโดยทางเท้าท่าน’ ดังน้ี ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด.”

[ดาบสท้ัง ๒ ตา่งสาปกัน]

เทวละ. ชฎิลโกง, เราจะสาปท่าน.
นารทะ. ทา่นอาจารย์, ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ีเลย.
เธอมิเอื้อเฟื้อถ้อยคำาของนารทดาบสน้ัน ยังขืนสาปนารทดาบสน้ัน (ด้วยคาถา) ว่า

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

นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ โทษของผมไม่มี.  เมื่อผมกำาลังพดูอยู่ทีเดียว, ท่านได้สาปแล้ว. 
โทษของผู้ใดมีอยู่, ขอศีรษะของผู้น้ันจงแตก.  ของผู้ไม่มีโทษ จงอยา่แตก.” ดังน้ีแล้ว ได้สาป (ดว้ยคาถา) วา่

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

และนารทดาบสน้ัน มีอานุภาพใหญ่ ตามระลึกชาติได้ ๘๐ กัป คือในอดตีกาล ๔๐ กัป ในอนาคตกาล ๔๐ กัป.
เพราะเหตุน้ัน ทา่นคิดว่า “ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแห่งใครหนอแล?” ดังน้ี เมื่อใคร่ครวญไป กท็ราบว่า 
“จักตกในเบ้ืองบนแห่งอาจารย์” อาศัยความกรุณาในเธอ จึงได้ห้ามอรุณข้ึนด้วยกำาลังฤทธิ์.

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

ชาวพระนคร เมื่ออรุณไม่ข้ึนอยู่ ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวัง แลว้กราบทูลพิไรว่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ เมื่อพระองคท์รงครองราชสมบัติอยู่, อรุณไม่ข้ึน, ขอพระองคจ์งทรงให้อรุณข้ึน เพื่อพวกข้าพระองค์เถิด.”
พระราชา ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร มีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์ มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรๆ 
จึงทรงดำาริวา่ “เหตุอะไรหนอแล?” ดังน้ี ทรงระแวงว่า “ชะรอยจะเป็นความววิาทของพวกบรรพชติ” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสถามวา่ “พวกบรรพชติในพระนครน้ี มีอยู่บ้างหรอื?”
เมื่อมีผู้กราบทูลว่า “เมื่อเวลาเย็นวานน้ี มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อ พระเจา้ข้า” 
ในทันใดน้ันเอง พระราชามีราชบุรุษถือคบนำาเสด็จไปที่น้ัน 
ทรงอภวิาทพระนารทดาบสแล้ว ประทับ ณ ที่ควรข้างหน่ึง ตรัสถามว่า

“ผู้เป็นเจ้านารทะ การงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีป ย่อมเป็นไปไม่ได้.
โลกเกิดมดืแล้ว เพราะเหตุอะไร?
ท่านอันข้าพเจา้๑ ถามแล้ว ไดโ้ปรดบอกเหตุน้ันแก่ข้าพเจา้.”

นารทดาบส เล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้ว ถวายพระพรวา่ 
“อาตมภาพ อันดาบสรูปน้ีสาปแล้วเพราะเหตุน้ี.  เมื่อเป็นอย่างน้ัน อาตมภาพจึงได้กล่าวสาปบ้างว่า 
“โทษของข้าพเจ้าไม่มี.  โทษของผู้ใดมี, ความสาปจงตกลงในเบ้ืองบนแห่งผู้น้ันแล” 
ก็ครั้นสาปแล้ว เมื่อใคร่ครวญว่า “ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแห่งใครหนอแล?” จึงเห็นว่า 
“ในเวลาพระอาทิตย์ข้ึน ศรีษะของอาจารย์จักแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังน้ีแล้ว อาศัยความกรุณาในท่าน จึงมใิห้อรุณข้ึนไป. 
ราชา. กอ็ย่างไร อันตรายจะไมพ่ึงมีแก่ท่านเล่า ครับ?
นารทะ. ถ้าทา่นขอโทษอาตมภาพเสีย อันตรายก็จักไมพ่ึงมี.
ราชา. ถ้าอยา่งน้ัน ท่านจงขอโทษเสียเถิด.
เทวละ. ชฎิลน่ันเหยียบอาตมภาพ ที่ชฎาและที่คอ.  อาตมภาพไม่ยอมขอโทษชฎิลโกงน่ัน.
ราชา. ขอท่านจงขอโทษเสียเถิด ครับ.  ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ี.
เทวลดาบสทูลว่า “อาตมภาพไม่ยอมขอโทษ”, 
แม้เมื่อพระราชา ตรัสวา่ “ศีรษะของท่านจกัแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังน้ี,  ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่น่ันเอง.
ลำาดับน้ัน พระราชาตรัสกับเธอว่า “ทา่นจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือ?” ดังน้ีแล้ว 
จึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวลดาบสน้ันที่มือ ท่ีเท้า ที่ท้อง ที่คอ ให้ก้มลงที่บาทมูลแห่งนารทดาบส.
นารทดาบสกลา่ววา่ “อาจารย์เชิญทา่นลุกข้ึนเถิด. ข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่าน” ดังน้ีแล้ว ถวายพระพรวา่ 
“มหาพติร ดาบสรูปน้ี หาได้ขอโทษอาตมาภาพตามใจสมัครไม่. 
มีสระอยู่ในที่ไม่ไกลสระหน่ึง ขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูนก้อนดินเหนียวบนศีรษะ แช่นำ้าอยูใ่นสระน้ันแค่คอ.”
พระราชารับสั่งให้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
นารทดาบสเรียกเทวลดาบสมาวา่ “ทา่นอาจารย์, ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแล้ว, เมื่อแสงพระอาทิตยต์ั้งข้ึนอยู่, 
ท่านพึงดำาลงเสียในนำ้าแล้ว โผล่ข้ึนไปเสียโดยทางอื่น.”
ก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวลดาบสน้ัน พอรศัมีแห่งพระอาทติย์ถูกเข้าเท่าน้ัน ก็แตกออก ๗ เสี่ยงแล้ว.

๑ เม ศัพท์แปล ๒ คร้ัง.
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เทวลดาบสน้ัน ดำาลงหนีไปที่อื่นแล้ว. 

[เวรไมร่ะงับด้วยผูกเวร]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พระราชาในกาลน้ัน ได้เป็นอานนท์แล้ว.  
เทวลดาบสได้เป็นติสสะแล้ว.  นารทดาบส ได้เป็นเราเอง.  ถึงในครั้งน้ัน ติสสะน่ีก็เป็นผู้ว่ายากอย่างน้ีเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
รับสั่งเรียกติสสเถระมาแล้ว ตรัสว่า 
“ติสสะ ก็เมื่อภิกษุคิดอยู่วา่ ‘เราถูกผู้โน้นดา่แล้ว, ถูกผู้โน้นประหาร๑แล้ว, ถูกผู้โน้นชนะแล้ว, ผู้โน้นได้ลกัสิ่งของๆ เราไปแล้ว’ 
ดังน้ี ช่ือว่าเวรย่อมไมร่ะงับได้.  แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างน้ันน่ันแล เวรย่อมระงับได้” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธน้ันไว้วา่ 
‘ผู้โน้นไดด้่าเรา ผู้โน้นไดต้ีเรา ผูโ้น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่าน้ันย่อมไม่ระงับได้,
ส่วนชนเหล่าใดไมเ่ข้าไปผูกความโกรธน้ันไว้ว่า
‘ผู้โน้นไดด้่าเรา ผู้โน้นไดต้ีเรา ผูโ้น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่าน้ันย่อมระงับได้.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อกฺโกจฺฉิ คือ ดา่แล้ว.
บทว่า อวธิ คือ ประหารแล้ว.
บทว่า อชินิ คือ ได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้าง ด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคำาบ้าง ด้วยการทำาให้ยิ่งกว่าการทำาบ้าง.
บทว่า อหาสิ คือ ผู้โน้นได้ลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้น สิ่งใดสิ่งหน่ึงของเรา.
สองบทว่า เย จ ตำ เป็นต้น ความว่า 
ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึง คือ เทพดาหรือมนุษย์ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต เข้าไปผูกความโกรธน้ัน คือมีวัตถุเป็นต้นว่า “คนโน้นได้ด่าเรา” 
ดุจพวกคนขับเกวียนขันธูปเกวียนดว้ยชะเนาะ 
และดุจพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้น ด้วยวตัถุมีหญ้าคาเป็นต้น บ่อยๆ, 
เวรของพวกเขาเกดิข้ึนแล้ว คราวเดียว ย่อมไม่ระงับ คือว่าย่อมไม่สงบลงได้.
บาทพระคาถาว่า เย จ ตำ นูปนยฺหนฺติ ความวา่ 
ชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธน้ัน คือมีคำาดา่เป็นต้นเป็นที่ตั้ง 
ดว้ยอำานาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำาไว้ในใจบ้าง 
ดว้ยอำานาจการพิจารณาเห็นกรรมอยา่งน้ีว่า 
“ใครๆ ผู้หาโทษมิได้ แม้ท่านคงจักดา่แล้วในภพก่อน คงจกัประหารแล้ว (ในภพก่อน) 
คงจักเบิกพยานโกงชนะแล้ว (ในภพก่อน) สิ่งของอะไรๆ ของใครๆ ท่านคงจักข่มเหงชิงเอาแล้ว (ในภพก่อน), 
เพราะฉะน้ัน ทา่นแม้เป็นผู้ไม่มีโทษ จึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำาดา่เป็นต้น” ดังน้ีบ้าง, 

๑ ปหาร ปหรติ ทุบ ตี  ไม่ใช่ฆ่าให้ตาย
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เวรของชนเหล่าน้ัน แม้เกิดแลว้เพราะความประมาท ย่อมสงบไดด้้วยการไม่ผูก (โกรธ) น้ี ดุจไฟไม่มีเชื้อเกิดข้ึนแล้วดับไป 
ฉะน้ันแล.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหน่ึง ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
พระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายาก กก็ลายเป็นคนวา่ง่ายแล้วดังน้ีแล.

เรื่องพระติสสเถระ จบ
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๔. เรื่องความเกิดข้ึนของนางกาลียกัษิณี
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น หิ เวเรน เวรานิ” เป็นต้น.

[มารดาหาภรรยาให้บุตร]

ดังได้สดับมา บุตรกุฎุมพคีนหน่ึง, เมื่อบิดาทำากาละแล้ว, ทำาการงานทั้งปวง ทั้งที่นา ทั้งที่บ้าน ดว้ยตนเอง ปฏิบัติมารดาอยู่.
ต่อมา มารดาได้บอกแก่เขาว่า “พ่อ, แม่จักนำานางกุมาริกามาให้เจ้า.”
บุตร. แม่, อยา่พดูอย่างน้ีเลย. ฉันจักปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชวีิต.
มารดา. พ่อ, เจา้คนเดียวทำาการงานอยู่ ท้ังที่นาและที่บ้าน.  เพราะเหตุน้ัน แม่จึงไม่มีความสบายใจเลย. 

แม่จักนำานางกุมาริกามาให้เจ้า.
เขาแม้ห้าม (มารดา) หลายครั้งแล้ว ได้น่ิงเสีย.
มารดาน้ันออกจากเรอืน เพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหน่ึง.
ลำาดับน้ัน บุตรถามมารดาว่า “แม่จะไปตระกูลไหน?”, เมื่อมารดาบอกว่า “จะไปตระกูลชื่อโน้น” ดังน้ีแล้ว,  
ห้ามการที่จะไปตระกูลน้ันเสียแล้ว บอกตระกูลที่ตนชอบใจให้.
มารดาได้ไปตระกูลน้ันหมั้นนางกุมาริกาไว้แล้ว กำาหนดวัน (แต่งงาน) นำานางกุมารกิาคนน้ันมา ได้ทำาไว้ในเรือนของบุตร.
นางกุมาริกาน้ัน ได้เป็นหญิงหมัน.
ทีน้ัน มารดาจึงพดูกะบุตรว่า “พ่อ เจ้าให้แม่นำากุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้ว บัดน้ี นางกุมารกิาน้ันเป็นหมัน. 
ก็ธรรมดา ตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหาย. ประเพณี๑ย่อมไม่สืบเน่ืองไป. เพราะฉะน้ัน แม่จักนำานางกุมาริกาคนอื่นมา” 
แม้บุตรน้ันกล่าวห้ามอยู่วา่ “อย่าเลย แม่” ดังน้ี ก็ยังไดก้ล่าว (อย่างนั้น) บ่อยๆ.
หญิงหมันได้ยินคำาน้ัน จึงคิดว่า “ธรรมดาบุตร ย่อมไม่อาจฝืนคำามารดาบิดาไปได้.  
บัดน้ี แม่ผัวคิดจะนำาหญิงอื่น ผู้ไม่เป็นหมันมาแล้ว กจ็ักใช้เราอย่างทาสี.  ถ้าอย่างไร เราพึงนำานางกุมาริกาคนหน่ึงมาเสียเอง” 
ดังน้ีแล้ว จึงไปยังตระกูลแห่งหน่ึง ขอนางกุมาริกา เพื่อประโยชน์แก่สามี.  
ถูกพวกชนในตระกูลห้ามวา่ “หล่อนพูดอะไรเช่นน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงอ้อนวอนว่า 
“ฉันเป็นหมัน ตระกูลที่ไม่มีบุตร ย่อมฉิบหาย ธดิาของท่านได้บุตรแล้ว จักได้เป็นเจา้ของทรัพย์สมบัติ. 
ขอท่านโปรดยกธิดาน้ันให้แก่สามีของฉันเถิด” ดังน้ีแล้ว ยังตระกูลน้ันให้ยอมรับแล้ว จึงนำามาไว้ในเรือนของสามี.
ต่อมา หญิงหมันน้ัน ได้มีความปริวิตกวา่ 
“ถ้านางคนน้ีจักได้บุตรหรือธิดาไซร้ จักเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียว, ควรเราจะทำานางอย่าให้ไดท้ารกเลย.”

[เมียหลวงปรุงยาทำาลายครรภ์เมียน้อย]

ลำาดับน้ัน หญิงหมันจึงพูดกะนางน้ันว่า “ครรภ์ตั้งข้ึนในท้องหล่อนเมื่อใด ขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อน้ัน.”
นางน้ันรับว่า “จ้ะ” เมื่อครรภ์ตั้งแล้ว ได้บอกแก่หญิงหมันน้ัน.
ส่วนหญิงหมันน้ันแล ให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางน้ันเป็นนิตย์.
ภายหลัง นางได้ให้ยาสำาหรับทำาครรภ์ให้ตก ปนกับอาหารแก่นางน้ัน.
ครรภ์ก็ตก [แท้ง].

๑ ปเวณิ เช้ือสาย
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เมื่อครรภต์ั้งแล้วเป็นครั้งที่ ๒ นางก็ได้บอกแก่หญิงหมันน้ัน.
แม้หญิงหมันก็ได้ทำาครรภ์ให้ตก ดว้ยอุบายอย่างน้ันน่ันแล เป็นครั้งที่ ๒.
ลำาดับน้ัน พวกหญิงที่คุ้นเคยกัน ได้ถามนางน้ันว่า “หญิงร่วมสามทีำาอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่?”
นางแจ้งความน้ันแล้ว ถูกหญิงเหล่าน้ันกลา่ววา่ “หญิงบอดเขลา๑ เหตุไร หล่อนจึงไดท้ำาอย่างน้ันเล่า? 
หญิงหมันน้ี ได้ประกอบยาสำาหรับทำาครรภใ์ห้ตกให้แก่หล่อน เพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่. 
เพราะฉะน้ัน ครรภ์ของหล่อนจึงตก. หล่อนอย่าได้ทำาอย่างน้ีอีก.” ในครั้งที่ ๓ นางจึงมิได้บอก.
ต่อมา หญิงหมันเห็นท้องของนางน้ันแล้วจึงกล่าวว่า “เหตุไร หล่อนจึงไม่บอกความที่ครรภ์ตั้งแก่ฉัน?”, 
เมื่อนางน้ันกล่าวว่า “หล่อนนำาฉันมาแล้ว ทำาครรภใ์ห้ตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแล้ว.  ฉันจะบอกแก่หล่อนทำาไม?”, 
จึงคิดว่า “บัดน้ี เราฉิบหายแล้ว” คอยดูแลความประมาทของนางกุมารกิาน้ันอยู่, 
เมื่อครรภ์แก่เต็มที่แล้ว, จึงไดช้่อง ได้ประกอบยาให้แล้ว.
ครรภ์ไม่อาจตก เพราะครรภ์แก่ จึงนอนขวาง(ทวาร).
เวทนากล้าแข็งได้เกดิข้ึน. 
นางถึงความสงสัยในชีวิต๒.
นางตั้งความปรารถนาวา่ 
“เราถูกมันให้ฉิบหายแล้ว.  มันเองนำาเรามา ทำาทารกให้ฉิบหายถึง ๓ คนแล้ว.  บัดน้ี เราเองก็จะฉิบหาย.  
บัดน้ี เราจุติจากอัตภาพน้ี พึงเกิดเป็นนางยักษิณี อาจเค้ียวกินทารกของมันเถิด” ดังน้ีแล้ว ตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนน้ันเอง.
ฝ่ายสามี จับหญิงหมันแล้ว กล่าวว่า “เจ้าไดท้ำาการตัดตระกูลของเราให้ขาดสูญ” ดังน้ีแล้ว 
ทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบชำ้าแล้ว.
หญิงหมันน้ันตายเพราะความเจ็บน้ันแล แล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนน้ันเหมือนกัน.

[ผลัดกันสังหารคนละชาติ ด้วยอำานาจผูกเวร]

ต่อกาลไม่นาน แม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟอง.
แม่แมวมากินฟองไก่เหล่าน้ันเสีย.
ถึงครั้งที่ ๒ คร้ังที่ ๓ มันก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
แม่ไก่ทำาความปรารถนาวา่ “มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว้ เดี๋ยวน้ี มันอยากกินตัวเราด้วย. 
เดี๋ยวน้ี เราจุตจิากอตัภาพน้ีแล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมัน” ดังน้ีแล้ว จุติจากอัตภาพน้ัน ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลือง.
ฝ่ายแม่แมว ได้เกิดเป็นแม่เน้ือ.
ในเวลาแม่เน้ือน้ันคลอดลูกแล้วๆ แม่เสือเหลือง ก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึง ๓ ครั้ง.
เมื่อเวลาจะตาย แม่เน้ือทำาความปรารถนาว่า “พวกลูกของเรา แม่เสือเหลืองตวัน้ีกินเสียถึง ๓ ครั้งแล้ว. 
เดี๋ยวน้ีมันจักกินตัวเราด้วย.  เดี๋ยวน้ีเราจุตจิากอตัภาพน้ีแล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมันเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้ายไปเกดิเป็นนางยักษิณี.
ฝ่ายแม่เสือเหลือง จตุิจากอัตภาพน้ันแล้ว ได้เกิดเป็นกุลธดิา๓ ในเมืองสาวัตถี.

๑ อันธพาล โง่เพยีงดังคนตาบอด
๒ ชีวิตสำสยำ
๓ หญิงสาวของตระกูล หญิงสาวในตระกูล หรือหญิงสาวมีตระกูล.
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นางถึงความเจริญแล้ว ได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมือง.
ในกาลต่อมา นางไดค้ลอดบุตรคนหน่ึง.
นางยักษิณี จำาแลงตวัเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้ว ถามวา่ “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
พวกชาวบ้านได้บอกวา่ “เขาคลอดบุตรอยูใ่นห้อง.”
นางยักษิณฟีังคำาน้ัน แสร้งพูดว่า “หญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอ.  ฉันจักดูเด็กน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปทำาเป็นแลดูอยู่ จับทารกกินแล้วก็ไป.
ถึงในหนที่ ๒ ก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
ในหนที่ ๓ นางกุลธดิามีครรภ์แก่ เรียกสามีมาแล้ว บอกวา่ “นาย นางยักษิณตีนหน่ึงกินบุตรของฉันเสียในที่น้ี ๒ คนแล้วไป.  
เดี๋ยวน้ี ฉันจักไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตร” ดังน้ีแล้ว ไปสู่เรือนแห่งตระกูล คลอดบุตรที่น่ัน.
ในกาลน้ัน นางยักษิณีน้ันถึงคราวส่งนำ้า.
ดว้ยว่า นางยักษิณีทั้งหลายต้องตกันำ้า จากสระอโนดาตทูนบนศีรษะมา เพื่อท้าวเวสสวรรณ ตามวาระ 
ต่อลว่ง ๔ เดือนบ้าง ๕ เดือนบ้างจึงพ้น (จากเวร) ได้.
นางยักษิณีเหล่าอื่นมีกายบอบชำ้า ถึงความสิ้นชีวติบ้างก็มี.
ส่วนนางยักษิณีน้ัน พอพ้นจากเวรส่งนำ้าแล้วเท่าน้ัน ก็รีบไปสู่เรือนน้ัน ถามว่า “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
พวกชาวบ้านบอกว่า “ท่านจักพบเขาที่ไหน?  นางยักษิณตีนหน่ึงกินทารกของเขาที่คลอดในที่น้ี.  
เพราะฉะน้ัน เขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูล.”
นางยักษิณีน้ันคิดว่า “เขาไปในที่ไหนๆ ก็ตามเถิด จักไม่พ้นเราได้ ดังน้ีแล้ว อันกำาลังเวรให้อุตสาหะแล้ว ว่ิงบ่ายหน้าไปสู่เมือง.
ฝ่ายนางกุลธิดา ในวันเป็นท่ีรับช่ือ ให้ทารกน้ันอาบนำ้า ต้ังช่ือแล้ว กล่าวกะสามีว่า “นาย เด๋ียวน้ี เราพากันไปสู่เรือนของเราเถิด” 
อุ้มบุตรไปกับสามี ตามทางอันตัดไปในทา่มกลางวิหาร มอบบุตรให้สามีแล้ว 
ลงอาบนำ้าในสระโบกขรณีข้างวิหารแล้ว ข้ึนมารับเอาบุตร, 
เมื่อสามีกำาลังอาบนำ้าอยู่, ยืนให้บุตรดื่มนม แลเห็นนางยักษิณีมาอยู่ จำาได้แล้ว ร้องด้วยเสียงอันดังวา่ 
“นาย มาเร็วๆ เถิด.  น้ี นางยักษิณีตนน้ัน” ดังน้ีแล้ว ไม่อาจยืนรออยู่จนสามีน้ันมาได้ วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้ว.

[เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร]

ในสมัยน้ัน พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท.
นางกุลธิดาน้ัน ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้ว กราบทูลวา่ 
“บุตรคนน้ี ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้ว.  ขอพระองค์ประทานชีวติแก่บุตรข้าพระองค์เถิด.”
สุมนเทพ ผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตู ไม่ยอมให้นางยักษิณเีข้าไปข้างใน.
พระศาสดารับสั่งเรียกพระอานนทเถระมาแล้ว ตรัสวา่ “อานนท์ เธอจงไป.  เรียกนางยักษิณีน้ันมา.”
พระเถระเรียกนางยักษิณีมาแล้ว.
นางกุลธิดา กราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางยักษิณีมา.”
พระศาสดา ตรัสว่า “นางยักษิณีจงมาเถิด. เจา้อย่าได้ร้องไปเลย” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสกะนางยักษิณีผู้มายืนอยู่แล้วว่า 
“เหตุไร? เจ้าจึงทำาอย่างน้ัน ก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้า ผูเ้ช่นเราแล้ว 
เวรของพวกเจา้ จักได้เป็นกรรมตั้งอยูช่ั่วกัป เหมือนเวรของงูกับพังพอน, ของหมีกับไม้สะคร้อ และของกากับนกเค้า, 
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เหตุไฉน พวกเจา้จึงทำาเวรและเวรตอบแก่กัน? เพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร หาระงับได้ดว้ยเวรไม่” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า

“ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลกน้ี ย่อมไมร่ะงับดว้ยเวรเลย
แต่วา่ ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร, ธรรมน้ีเป็นของเก่า.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น หิ เวเรน เป็นต้น ความว่า 
เหมือนอย่างว่า บุคคล แม้เมื่อล้างที่ซ่ึงเป้ือนแล้วดว้ยของไม่สะอาดมีนำ้าลายและนำ้ามูกเป็นต้น ด้วยของไม่สะอาดเหล่าน้ันแล 
ย่อมไม่อาจทำาให้เป็นที่หมดจด หายกลิ่นเหม็นได้,  โดยที่แท้ ที่น้ันกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกวา่เก่าอีก ฉันใด, 
บุคคลเมื่อดา่ตอบชนผู้ดา่อยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระงับด้วยเวรได้, 
โดยที่แท้ เขาชื่อว่าทำาเวรน่ันเองให้ยิ่งข้ึน ฉันน้ันน่ันเทียว. 
แม้ในกาลไหนๆ ข้ึนชื่อวา่เวรทั้งหลาย ย่อมไมร่ะงับไดด้้วยเวร.  โดยที่แท้ ชื่อวา่ย่อมเจริญอยา่งเดียว ด้วยประการฉะน้ี.
สองบทว่า อเวเรน จ สมฺมนฺติ ความว่า 
เหมือนอย่างว่า ของไม่สะอาด มีนำ้าลายเป็นต้นเหล่าน้ี อันบุคคลล้างดว้ยนำ้าที่ใสยอ่มหายหมดได้,  
ที่น่ันย่อมเป็นที่หมดจด ไม่มีกลิ่นเหม็น ฉันใด, 
เวรทั้งหลาย ย่อมระงับ คือย่อมสงบ ได้แก่ ย่อมถึงความไม่มีไดด้้วยความไม่มีเวร คือด้วยนำ้าคอืขันติและเมตตา 
ดว้ยการทำาไว้ในใจโดยแยบคาย และ ด้วยการพิจารณา ฉันน้ัน น่ันเทียว.
บาทพระคาถาว่า เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความว่า 
ธรรมน้ีคือที่นับว่า ความสงบเวร ด้วยความไม่มีเวร เป็นของเก่า คือ เป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพุทธเจา้ 
และพระขีณาสพทั้งหลายทุกๆ พระองค์ ดำาเนินไปแล้ว.
ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีน้ัน ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว.
เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว. 

[นางยักษิณีรู้ฝนมากฝนน้อย]

พระศาสดา ได้ตรัสกะหญิงน้ันว่า “เจา้จงให้บุตรของเจ้าแก่นางยกัษิณีน้ีเถิด.”
หญิง. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์กลวั.
พระศาสดา. เจา้อย่ากลวัเลย.  อันตรายยอ่มไม่มีแก่เจ้า เพราะอาศัยนางยักษิณีน้ี.
นางไดใ้ห้บุตรแก่นางยักษิณีน้ันแล้ว.
นางยักษิณีน้ันอุ้มทารกน้ันจูบกอดแลว้ คืนให้แก่มารดาอีก ก็เริ่มร้องไห้.
ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามนางยักษิณีน้ันวา่ “อะไรน่ัน?”
นางยักษิณีน้ันกราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพระองค์ 
แม้สำาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทาง ยังไม่ไดอ้าหารพอเต็มท้อง.  บัดน้ี ข้าพระองคจ์ะเลี้ยงชีพได้อยา่งไร.”
ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสปลอบนางยักษิณีน้ันวา่ “เจ้าอย่าวติกเลย” ดังน้ีแล้ว ตรัสกะหญิงน้ันวา่ 
“เจ้าจงนำานางยักษิณีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้ว จงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี.”
หญิงน้ันนำานางยักษิณีไปแล้ว ให้พักอยู่ในโรงกระเดื่อง ได้ปฏิบัตดิ้วยข้าวต้มและข้าวสวยอยา่งดีแล้ว.
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ในเวลาซ้อมข้าวเปลือก สากปรากฏแก่นางยักษิณีน้ันดุจต่อยศีรษะ.
เขาจึงเรียกนางกุลธดิาผู้สหายมาแล้วพดูวา่ “ฉันจักไม่อาจอยู่ในที่น้ีได้ ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิด” 
แม้อันหญิงสหายน้ันให้พักอยูใ่นเหล่าน้ี คอื ‘ในโรงสาก ข้างตุ่มนำ้า ริมเตาไฟ ริมชายคา ริมกองหยากเยื่อ ริมประตูบ้าน’ 
(นาง) ก็กลา่ววา่ “ในโรงสากน้ี สากย่อมปรากฏดุจต่อยศรีษะฉันอยู่.   ที่ข้างตุ่มนำ้าน้ี พวกเด็กย่อมราดนำ้าเป็นเดนลงไป. 
ที่ริมเตาไฟน้ี ฝูงสุนัขย่อมมานอน.   ที่ริมชายคาน้ี พวกเด็กย่อมทำาสกปรก. ที่ริมกองหยากเยื่อน้ี ชนทั้งหลายย่อมเทหยากเยื่อ.
ที่ริมประตูบ้านน้ี พวกเด็กชาวบ้าน ย่อมเล่นการพนันกันดว้ยคะแนน” ดังน้ีแล้ว ได้ห้ามที่ทั้งปวงน้ันเสีย
ครั้งน้ัน หญิงสหาย จึงให้นางยักษิณีน้ันพกัอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้ว 
นำาโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอยา่งดี ไปเพื่อนางยกัษิณีน้ัน แล้วปฏิบัติในที่น้ัน.
นางยักษิณีน้ัน คดิอย่างน้ีว่า 
“เดี๋ยวน้ีหญิงสหายของเราน้ี มีอุปการะแก่เรามาก, เอาเถอะ เราจกัทำาความแทนคุณสักอยา่งหน่ึง” ดังน้ีแล้ว 
ได้บอกแก่หญิงสหายว่า “ในปีน้ีจักมีฝนดี, ท่านจงทำาข้าวกล้าในท่ีดอนเถิด.  ในปีน้ีฝนจักแล้ง. ท่านจงทำาข้าวกล้าในท่ีลุ่มเถิด.”
ข้าวกลา้อันพวกชนที่เหลือทำาแล้ว ย่อมเสียหาย ด้วยนำ้ามากเกินไปบ้าง ด้วยนำ้าน้อยบ้าง.
ส่วนข้าวกล้าของนางกุลธดิาน้ัน ย่อมสมบูรณ์เหลือกิน.

[นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัตร]

ครั้งน้ัน พวกชนที่เหลือเหล่าน้ัน พากันถามนางวา่ 
“แม่ ข้าวกลา้ที่หล่อนทำาแล้ว ย่อมไม่เสียหายด้วยนำ้ามากเกินไป ย่อมไม่เสียหายด้วยนำ้าน้อย. 
หล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้ง แล้วจึงทำาการงานหรือ?  ข้อน้ีเป็นอย่างไรหนอแล?”
นางบอกวา่ “นางยักษิณี ผู้เป็นหญิงสหายของฉัน บอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉัน.  
ฉันทำาข้าวกลา้ทั้งหลายในทีด่อนและที่ลุ่ม ตามคำาของนางยักษิณีน้ัน.  เหตุน้ัน ข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดี.  
พวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น ที่ฉันนำาไปจากเรือนเนืองนิตย์หรือ? 
สิ่งของเหล่าน้ัน ฉันนำาไปให้นางยกัษิณีน้ัน.  
แม้พวกท่านก็จงนำาโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดี ไปให้นางยักษิณีบ้างซิ. 
นางยักษิณีกจ็ักแลดูการงานของพวกทา่นบ้าง.”
ครั้งน้ัน พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น พากันทำาสักการะแก่นางยักษิณีน้ันแล้ว.
จำาเดิมแต่น้ันมา นางยักษิณีแม้น้ัน แลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ ได้เป็นผู้ถึงลาภอันเลิศ มีบรวิารมากแล้ว.
ในกาลต่อมา นางยักษิณีน้ันเริ่มต้นสลากภัต ๘ ที่แลว้.
สลากภตัน้ัน ชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนกาลทกุวันน้ีแล.

เรื่องความเกิดข้ึนของนางกาลียักษิณี จบ.
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๕. เรื่องภกิษุชาวเมืองโกสัมพี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ปเร จ น วิชานนฺติ” เป็นต้น.

[พระวินัยธรกับพระธรรมกถิกะถกเถียงกันเรื่องวินัย]

ความพิสดารว่า ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร รูป ๑ พระธรรมกถิกะ รูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้อยู่ที่โฆสติาราม 
ใกล้เมืองโกสัมพี.
วันหน่ึง ในภิกษุ ๒ รูปน้ัน พระธรรมกถิกะ ไปฐานแล้ว๑ เว้นนำ้าชำาระที่เหลือ ไวใ้นภาชนะ ที่ซุ้มนำ้าแล้ว ก็ออกมา.
ภายหลัง พระวินัยธรเข้าไปที่ซุ้มนำ้าน้ัน เห็นนำ้าน้ัน ออกมาถามพระธรรมกถิกะนอกน้ี๒วา่ “ผู้มีอายุ ท่านเหลือนำ้าไว้หรือ?”
ธรรมกถิกะ. ครับ ผู้มีอายุ.
วินัยธร. กท็่านไม่รูว้่าอาบัติ ในเพราะการเหลือนำ้าไว้น้ีหรือ?
ธรรมกถิกะ. ครับ ผมไม่ทราบ.
วินัยธร. ไมรู่้ก็ชา่งเถิด ผู้มีอายุ เป็นอาบัติในข้อน้ี.
ธรรมกถิกะ. ถ้าอยา่งน้ัน ผมจักทำาคืนอาบัติน้ันเสีย.
วินัยธร. ผู้มีอายุ ก็ถ้าว่า ข้อน้ันท่านไม่แกล้ง๓ทำา เพราะความไม่มีสติ, อาบัติไม่มี.
พระธรรมกถิกะน้ัน จึงได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัติน้ันว่ามิใช่อาบัติ.
ฝ่ายพระวินัยธร ได้บอกแก่พวกนิสิต๔ของตนว่า “พระธรรมกถิกะรูปน้ี แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้”
พวกนิสิตพระวินัยธรน้ัน เห็นพวกนิสติของพระธรรมกถิกะน้ันแล้ว ได้กลา่วว่า 
“พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน แม้ตอ้งอาบัติแล้ว ก็ไม่รูว้่าเป็นอาบัติ.”
พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะน้ัน ไปแจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้ว.
พระธรรมกถิกะน้ัน พูดอย่างน้ีว่า “พระวินัยธรรูปน้ี เมื่อก่อนพูดว่า ‘ไม่เป็นอาบัต’ิ  เดี๋ยวน้ีพดูวา่ ‘เป็นอาบัติ’ 
พระวินัยธรน่ัน พดุมุสา.”
พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะน้ันไป กล่าวว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน พูดมุสา.”
พวกนิสิตของพระวินัยธรและพระธรรมกถิกะน้ัน ทำาความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้ว ดว้ยประการอย่างน้ี.
ภายหลัง พระวินัยธรได้โอกาส จึงได้ทำาอกุเขปนียกรรม๕ แก่พระธรรมกถิกะ เพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัติ.
จำาเดิมแตก่าลน้ัน แม้พวกอุปัฏฐากผู้ถวายปัจจัยของภิกษุ ๒ รูปน้ัน ก็ได้เป็น ๒ ฝ่าย.
พวกภิกษุณีผูร้ับโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดา๖ กด็ี ของภิกษุ ๒ รูปน้ัน พวกอากาสัฏฐเทวดา๗ 
ผู้เพื่อนเห็น เพื่อนคบ ของพวกอารักขเทวดาเหล่าน้ันก็ดี พวกปุถุชนทั้งปวงกด็ี ได้เป็น ๒ ฝา่ย ตลอดจนพรหมโลก.

๑ สรีรวลญฺชำ กตฺวา.
๒ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ท่ีเหลือ
๓ สญฺจิจฺจ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ไดเ้จตนา (ภาษาเก่า)
๔ นิสฺสิต นิสฺสิตก ผู้อาศัย, ศิษย์ท่ีเล่าเรียนอยู่ในสำานัก
๕ กรรมท่ีสงฆ์จะพึงทำาแก่ภิกษุท่ีสงฆ์สมควรจะยกเสีย
๖ เทวดาผู้คุ้มครองรักษา
๗ เทวดาผู้สถิตอยู่ในอากาศ.
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ก็โกลาหลกึกก้องเป็นเสียงเดียว ได้ข้ึนไปจนอกนิฏฐภพ.

[พระศาสดาตรสัสอนให้สามัคคีกัน]

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึง เข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า กราบทูล 
(๑) ความเห็น๑วา่ “พระธรรมกถิกะรูปน้ี สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้” ของพวกภกิษุผู้ยกวตัร 
และ (๒) ความเห็นว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกเรา สงฆ์ยกเสียแล้ว ดว้ยกรรมซ่ึงมิได้ประกอบดว้ยธรรม” 
ของพวกภกิษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถิกะผู้ที่สงฆ์ยก 
และ (๓) การเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถิกะน้ัน ของพวกภิกษุเหล่าน้ัน แม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัตรห้ามอยู่ 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงส่งโอวาทไปว่า “นัยว่า ภกิษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกัน” ถึง ๒ ครั้ง 
ทรงสดับว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ภกิษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พรอ้มเพรียงกัน” 
ครั้นหนที่ ๓ ทรงสดับว่า “ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ภกิษุสงฆ์แตกกันแล้ว” ดังน้ี จึงเสด็จไปสู่สำานักของเธอทั้งหลายแล้ว 
ตรัสโทษในการยกวัตรของพวกภกิษุยกวตัร และโทษในการไม่เห็นอาบัติของภิกษุนอกน้ีแล้ว 
ทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอโุบสถเป็นต้น ในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามน่ันเอง แก่เธอทั้งหลายอีกแล้ว –
ทรงบัญญัตวิัตรในโรงฉันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พึงน่ังในแถวมีอาสนะหน่ึงๆ ในระหว่างๆ๒” ดังน้ี เป็นต้น 
แก่เธอทั้งหลายผู้เกิดการแตกร้าวในสถานทั้งหลาย มีโรงฉันเป็นต้น แล้ว 
ทรงสดับว่า “ถึงเดี๋ยวน้ี ภกิษุทั้งหลาย ก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่” จึงเสด็จไปที่โฆสิตารามน้ันแล้ว 
ตรัสห้ามวา่ “อย่าเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกทา่นอย่าได้ทำาการแตกรา้วกัน” ดังน้ี เป็นต้นแล้ว –
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ข้ึนชื่อว่าการแตกร้าว การทะเลาะ การแก่งแย่งและการวิวาทน่ัน ทำาความฉิบหายให้. 
แท้จริง แม้นางนกลฏุกิกา๓ อาศัยการทะเลาะกัน ยังอาจทำาพญาชา้งให้ถึงความสิ้นชีวติ” ดังน้ีแล้ว ตรัสลฏุกิกชาดกแลว้๔ 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขอพวกทา่นพร้อมเพรียงกันเถิด อยา่ววิาทกันเลย. 
เพราะว่า แม้นกกระจาบตั้งหลายพัน อาศัยความวิวาทกัน ได้ถึงความสิ้นชีวติ” ดังน้ีแล้ว ตรัสวัฏฏกชาดก๕.

[ตรัสสอนเท่าไรก็ไม่เช่ือ]

แม้อย่างน้ี, เมื่อพวกภิกษุน้ันก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำา, เมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหน่ึง ไมพ่อใจให้พระตถาคตเจา้ทรงลำาบาก 
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มพีระภาค ผู้เจ้าของแห่งธรรม ทรงรอก่อน, 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อย หม่ันประกอบธรรมเคร่ืองอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เถิด;
พวกข้าพระองค์จักปรากฏ เพราะการแตกรา้ว การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการววิาทน่ันเอง” –

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

๒ ได้แก่ นั่งเป็นแถว เว้นช่องว่างให้ภิกษุอ่ืนเข้าแทรกนั่งได้รูปหนึ่งๆ ในระหว่าง.
๓ นกไส้
๔ ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๗๐ ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๔๖.
๕ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกถา ม. ๒/๒๙๗.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึง 
(๑) ความทีพ่ระเจา้ทีฆีติโกศลราช ถูกพระเจ้าพรหมทัต ชิงเอาราชสมบัติ ปลอมเพศไม่ให้ใครรู้จกั 
ประทับอยู่ (ในเมืองพาราณสี) ถูกจับปลงพระชนม์เสีย และ 
(๒) ความทีพ่ระเจา้พรหมทัตและทีฆาวุกุมารเหล่าน้ันพร้อมเพรียงกัน จำาเดิมแต่เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนม์ของพระองค์ถวาย
ว่า “ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองน้ีได้เคยมีแล้ว ในเมืองพาราณสี ได้มีพระเจ้ากรุงกาสี (พระองค์หน่ึง) ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัต” 
ดังน้ีเป็นต้น แมต้รัสสอนวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยม เห็นปานน้ัน๑ 
ยังได้มีแล้วแกพ่ระราชาเหล่าน้ัน ผู้มีไม้อันถือไว้แล้ว ผู้มีศัสตราอันถือไว้แล้ว; 
ข้อที่ท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กลา่วชอบแล้วอยา่งน้ี ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยม 
จะพึงงามในธรรมวินัยน้ีแล ภกิษุทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่สามารถจะทำาเธอทั้งหลาย ให้พร้อมเพรียงกันได้เลย.

[พระศาสดาทรงระอา จึงเสด็จหนีไปจำาพรรษาอยู่ป่ารกัขิตวัน]

พระองค์ทรงระอาพระทัย เพราะมีความอยู่อาเกียรน้ัน ทรงพระดำารวิ่า 
“เดี๋ยวน้ีเราอยู่อาเกียรเป็นทุกข์ และภิกษุเหล่าน้ีไม่ทำา(ตาม)คำาของเรา.  ถ้าอย่างไร เราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว” ดังน้ี 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเรื่องโกสัมพี ไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ เสด็จไปพาลโลณการาม๒ 
แต่พระองค์เดียว ตรัสเอกจาริกวตัร๓ แกพ่ระภคุเถระ ทีพ่าลกโลณการามน้ันแล้ว ตรัสอานิสงส์แห่งสามัคครีสแก่กุลบุตร ๓ 
คน ในมิคทายวัน๔ ชื่อปาจีนวังสะ แล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยยกะ.

[พวกอุบาสกทรมานภิกษุ]

ดังได้สดับมา ครั้งน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยบ้านปาริเลยยกะ เสด็จจำาพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ ในราวป่ารักขิตวัน
อันช้างปาริเลยกะอุปัฏฐาก อยู่เป็นผาสกุ.
ฝ่ายพวกอุบาสก ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแล ไปสู่วิหาร ไม่เห็นพระศาสดา จึงถามว่า “พระศาสดาเสด็จอยู่ที่ไหน ครับ?”
ภิกษุเหล่าน้ันกล่าวว่า “พระองคท์รงเสด็จไปสู่ราวป่าปาริเลยยกะเสียแล้ว.”
อุบาสก. เพราะเหตุอะไร? ครับ.
ภิกษุ. พระองค์ทรงพยายามจะทำาพวกเราให้พร้อมเพรียงกัน.  แตพ่วกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่.
อุบาสก. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ท่านทั้งหลายบวชในสำานักของพระศาสดาแล้ว, 

ถึงเมื่อพระองคท์รงทำาสามัคคี, ไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือ?
ภิกษุ. อยา่งน้ันแล ผู้มอีายุ.
พวกมนุษย์คิดกันว่า “ภกิษุพวกน้ี บวชในสำานักของพระศาสดาแล้ว, ถึงเมื่อพระองค์ทรงทำาสามัคคีอยู่, ก็ไม่สามัคคีกันแล้ว. 
พวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดา เพราะอาศัยภิกษุพวกน้ี. 
พวกเราจักไม่ถวายอาสนะ จักไม่ทำาสามจีิกรรมมีการไหว้เป็นต้นแก่ภิกษุพวกน้ัน” 
จำาเดิมแต่น้ันมา ก็ไม่ทำาแม้สักว่าสามีจิกรรมแก่ภกิษุพวกน้ัน.

๑ ภวิสฺสติ เป็นกิริยาอาขยาต บอกอนาคตกาล แต่ในประโยคนี้มี หิ นาม จึงแปล ภวิสฺสติ เป็นอดตีกาล.
๒ ปาลิยำ พาลกโลณการกคาโมติ ทิสฺสติ.
๓ ได้แก่ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่แต่ผู้เดียว.
๔ ป่าซึ่งประทานให้หมู่เนื้ออาศัย ป่าชนิดนี้ใครจะทำาอันตรายแกห่มู่สัตว์ไม่ได้.
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เธอทั้งหลายซูบซีดเพราะมีอาหารน้อย  โดยสองสามวันเท่าน้ันก็เป็นคนตรง แสดงโทษที่ลว่งเกินแก่กันและกัน 
ตา่งรูปต่างขอขมากันแล้ว กล่าวว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้ว. 
ฝ่ายพวกทา่น ขอให้เป็นพวกเราเหมือนกันอย่างก่อน.”
อุบาสก. พวกท่านทูลขมาพระศาสดาแล้วหรือ? ครับ.
ภิกษุ. ยังไม่ได้ทูลขอขมา ผู้มีอายุ.
อุบาสก. ถ้าอยา่งน้ัน ขอพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาเสีย.  

ฝา่ยพวกข้าพเจา้จักเป็นพวกทา่นเหมือนอย่างก่อน ในกาลเมื่อพวกทา่นทูลขอขมาพระศาสดาแล้ว.
เธอทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สำานักของพระศาสดา เพราะเป็นภายในพรรษา  ยังภายในพรรษาน้ัน ให้ลว่งไปได้ดว้ยยาก.

[ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา]

ฝ่ายพระศาสดา อันช้างน้ันอุปัฏฐากอยู่ ประทับอยู่สำาราญแล้ว.
ฝ่ายชา้งน้ัน ละฝูงเข้าไปสู่ราวป่าน้ัน เพื่อต้องการความอยู่ผาสุก.
พระธรรมสังคาหกาจารย์กลา่วไว้อย่างไร?
พระธรรมสังคาหกาจารย์กลา่วไว้วา่ (ครั้งน้ัน ความตริได้มีแกพ่ญาชา้งน้ันว่า) 
“เราอยู่อาเกียรดว้ยพวกชา้งพลาย ช้างพัง ช้างสะเทิน๑ และลูกชา้ง เคี้ยวกินหญ้าทีเ่ขาเด็ดปลายเสียแล้ว. 
และพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงๆ และเราดื่มนำ้าที่ขุ่น. 
เมื่อเราลงและข้ึนสู่ท่าแล้ว พวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป.  ถ้าอยา่งไร เราจะหลีกออกจากหมู่อยูต่ัวเดียว.” 
ครั้งน้ันแล พญาชา้งน้ัน หลีกออกจากโขลง เข้าไป ณ บ้านปาริเลยยกะ ราวป่ารกัขิตวัน ควง๒ไม้สาละใหญ่ (และ) 
ที่พระผู้มีพระภาคเจา้ประทับอยู่แล้ว.  
ก็แล ครั้นเข้าไปแล้ว๓ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจา้ แลดูอยู่ ไม่เห็นวตัถุอะไรๆ อื่น จึงกระทืบควงไม้สาละใหญ่ดว้ยเท้า 
ถาก (ให้เรียบ) ถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาด.
ตั้งแต่น้ันมา พญาช้างน้ันจับหม้อด้วยงวง ตกันำ้าฉันนำ้าใช้มาตั้งไว้, เมื่อทรงพระประสงค์ดว้ยนำ้ารอ้น, ก็จดันำ้าร้อนถวาย. 
พญาช้างน้ันจดันำ้าร้อนได้อย่างไร?
พญาช้างน้ันสีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟเกิด.  ใสฟ่ืนให้ไฟลุกข้ึน เผาศิลาในกองไฟน้ันแล้ว 
กลิ้งก้อนศิลาเหล่าน้ันไปด้วยท่อนไม้ ทิ้งลงในสะพังน้อยทีต่ัวกำาหนดหมายไว้.  
ลำาดับน้ัน หย่อนงวงลงไป รู้ว่านำ้าร้อนแล้ว  จึงไปถวายบังคมพระศาสดา.
พระศาสดาตรัสวา่ “ปาริเลยยกะ นำ้าเจ้าต้มแล้วหรือ?” ดังน้ีแล้ว เสดจ็ไปสรงในที่น้ัน.
ในกาลน้ัน พญาช้างน้ันนำาผลไม้ตา่งอย่างถวายแด่พระศาสดา.
ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต, พญาช้างน้ันถือบาตรจีวรวางไว้บนตระพอง ตามเสด็จพระศาสดาไป.
พระศาสดาเสร็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่า “ปาริเลยยกะ ตั้งแต่ที่น้ี เจ้าไม่อาจไปได้. เจ้าจงเอาบาตรจวีรของเรามา” ดังน้ีแล้ว 
ให้พญาช้างน้ันเอาบาตรจีวรมาถวายแล้ว เสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต.

๑ ช้างสะเทิน คือ ช้างวัยรุ่น เพิ่งจะเร่ิมเป็นหนุ่มสาว.
๒ บริเวณ  เช่น ในควงไม้ศรีมหาโพธิ์.
๓ วิ. มหา. ๕/๓๔๑-๓๔๒.
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ส่วนพญาช้างน้ันยืนอยู่ที่น้ันเอง จนกว่าพระศาสดาจะเสดจ็ออกมา 
ในเวลาพระศาสดาเสด็จมา ทำาการต้อนรับแล้ว ถือบาตรจีวรโดยนัยก่อน 
(นำาไป) ปลง ณ ที่ประทับอยู่แล้ว ถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ แสดงวตัรอยู่.
ในราตรี พญาชา้งน้ันถือท่อนไม้ใหญ่ดว้ยงวง เที่ยวไปในระหว่างๆ แห่งราวป่ากว่าอรุณจะข้ึน  
เพื่อกันอันตรายอันจะมีแต่เน้ือรา้ย ดว้ยตั้งใจวา่ “จกัรักษาพระศาสดา.”
ได้ยินวา่ ราวป่าน้ันชื่อว่ารักขิตวันสัณฑะ จำาเดิมแตก่าลน้ันมา.
ครั้นอรุณข้ึนแล้ว, พญาช้างน้ันทำาวัตรทั้งปวง โดยอุบายน้ันน่ันแล ต้ังต้นแต่ถวายนำ้าสรงพระพกัตร์.

[วานรถวายรวงนำ้าผ้ึง]

ในกาลน้ัน วานรตวัหน่ึง เห็นช้างน้ันลุกข้ึนแล้วๆ ทำาอภิสมาจาริกวัตร (คือการปฏิบัติ) แดพ่ระตถาคตเจ้าแลว้ คิดว่า 
“เรากจ็ักทำาอะไรๆ ถวายบ้าง” เที่ยวไปอยู่, 
วันหน่ึง เห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้หาตัวมิได้ หักกิ่งไม้แล้ว นำารวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำานักพระศาสดา ได้เดด็ใบตองรองถวาย๑.
พระศาสดาทรงรับแล้ว.
วานรแลดูอยู่ ด้วยคิดว่า “พระศาสดาจักทรงทำาบริโภคหรือไม่?” เห็นพระศาสดาทรงรับแล้วน่ังเฉยอยู่ คิดว่า “อะไรหนอแล” 
จึงจับปลายกิ่งไม้พลกิพิจารณาดู เห็นตัวอ่อนแล้ว จึงค่อยๆ นำาตัวอ่อนเหล่าน้ันออกเสียแล้ว จึงได้ถวายใหม่.
พระศาสดาทรงบริโภคแล้ว.
วานรน้ันมีใจยินดี ไดจ้ับกิ่งไม้น้ันๆ ยืนฟ้อนอยู่.
ในกาลน้ัน กิ่งไม้ที่วานรน้ันจับแล้วก็ดี กิ่งไม้ทีว่านรน้ันเหยียบแล้วก็ดี หักแล้ว.
วานรน้ันตกลงที่ปลายตออันหน่ึง มีตัวอันปลายตอแทงแล้ว มีจติเลื่อมใส ทำากาลกิริยาแลว้ 
เกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีนางอัปสรพันหน่ึงเป็นบรวิาร.

[พญาช้างสังเกตดูวตัรพระอานนท์]

การทีพ่ระตถาคตเจ้า อันพญาช้างอุปัฏฐาก ประทับอยู่ในราวป่ารกัขิตวันน้ัน ได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
ตระกูลใหญ่ๆ คือ ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขามหาอุบาสกิา อยา่งน้ีเป็นต้น ได้ส่งสาส์นจากนครสาวัตถี 
ไปถึงพระอานนทเถระว่า “ข้าแตท่่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแกพ่วกข้าพเจ้า.”
ฝ่ายภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ในทิศ จำาพรรษาแล้ว เข้าไปหาพระอานนทเถระ วอนขอว่า 
“อานนท์ผู้มีอายุ ธรรมกีถาในที่เฉพาะพระพักตร์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจา้ทั้งหลายไดฟ้ังนานมาแล้ว. 
อานนท์ผู้มีอายุ ดีละ ข้าพเจา้ทั้งหลาย พึงไดฟ้ังธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพ์ระผู้มีพระภาคเจา้เถิด.”
พระเถระพาภิกษุเหล่าน้ันไป ณ ที่น้ันแล้ว คดิว่า 
“การเข้าไปสู่สำานักพระตถาคตเจ้า ผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียว ตลอดไตรมาส พร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่าน้ี หาควรไม่” ดังน้ี 
แล้ว จึงพักภิกษุเหล่าน้ันไว้ข้างนอกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่าน้ัน.
พญาช้างปาริเลยยกะ เห็นพระอานนทเถระน้ันแล้ว ถือท่อนไม้วิ่งไป.
พระศาสดาทรงเห็นแล้ว ตรัสวา่ “หลีกไปเสีย ปาริเลยยกะ.  อย่าห้ามเลย.  ภิกษุน่ัน เป็นพุทธอุปัฏฐาก.”
พญาช้างปาริเลยยกะน้ัน ท้ิงท่อนไม้เสียในที่น้ันเองแล้ว ได้เอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจีวร.

๑ ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ วางถวายไว้ ณ ท่ีนั้น.
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พระเถระมิไดใ้ห้แล้ว.
พญาช้างได้คิดว่า 
“ถ้าภิกษุรูปน้ีจักมวีัตรอันได้เรียนแล้ว, ทา่นคงจักไมว่างบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดา.”
พระเถระไดว้างบาตรจวีรไว้ทีพ่ื้นแล้ว.

[ไม่ได้สหายท่ีมีปัญญา เท่ียวไปผู้เดียวประเสรฐิกว่า]

จริงอยู่ ชนผู้ถึงพรอ้มแล้วด้วยวัตร ย่อมไมว่างบริขารของตนไว้บนที่น่ังหรอืบนที่นอนของครู.
พญาช้างน้ัน เห็นอาการน้ัน ได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว.
พระเถระอภวิาทพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่ส่วนข้างหน่ึง.
พระศาสดาตรัสถามวา่ “อานนท์ เธอมาผู้เดียวเท่าน้ันหรือ?” ทรงสดับความที่พระเถระเป็นผู้มาพรอ้มกับภิกษุ ๕๐๐ แล้ว 
ตรัสว่า “ก็ภิกษุเหล่าน้ัน อยู่ที่ไหน?” 
เมื่อพระเถระทูลวา่ “ข้าพระองค์ไม่ทราบนำ้าพระทัยของพระองค์ จึงพักเธอทั้งหลายไว้ข้างนอก มาแล้ว (แต่รูปเดยีว)” 
ตรัสว่า “เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด.”
พระเถระไดท้ำาตามรับสั่งแล้ว.
ภิกษุเหล่าน้ัน มาถวายบังคมพระศาสดา แล้วน่ัง ณ ท่ีส่วนข้างหน่ึง.
พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้ว, 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจา้ เป็นพระพทุธเจ้าอันสุขุม และเป็นกษัตริย์อันสุขุม 
พระองค์เสด็จยืนและประทับน่ังพระองค์เดียวตลอดไตรมาส ทำากิจที่ทำาไดด้้วยยาก.
ผู้ทำาวัตรและปฏิวตัรกด็ี ผู้ถวายนำ้าสรงพระพักตร์ก็ดี ชะรอยจะมิได้แล้ว”,  ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย กิจทั้งปวงของเรา อันพญาช้างปาริเลยยกะทำาแล้ว. กอ็ันบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานน้ี อยู่ด้วยกันควรแล้ว. 
เมื่อไม่ได้สหาย (เห็นปานนี้) ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่าน้ันประเสริฐกว่า” ดังน้ีแล้ว ได้ภาษิต ๓ คาถาในนาควรรคเหล่าน้ีว่า

“ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำา 
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำาเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
(บุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนั้น) ควรมใีจยินดี มีสติ ครอบงำาอันตราย 
ซ่ึงคอยเบียดเบียนรอบข้าง ทั้งปวงเสียแล้ว เที่ยวไปกับสหายน้ัน.
ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำา 
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำาเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
บุคคลน้ันควรเที่ยวไปคนเดียว เหมือนพระราชาผู้ละแว่นแคว้นทีพ่ระองค์ 
ทรงชนะและเสด็จอยู่แต่องค์เดียว, (และ) เหมือนพญาช้างอันชื่อว่ามาตังคะ 
เที่ยวอยู่ในป่าแต่เชอืกเดียว,
การเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกวา่.  ความเป็นสหายไม่มีในเพราะชนพาล,
บุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นปานน้ัน ควรมีความขวนขวายน้อย เที่ยวไปผู้เดียว
และไม่ควรทำาบาปทั้งหลาย  เหมือนพญาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวาย
น้อย เที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียว และหาไดท้ำาบาปไม่”

ในกาลจบคาถา ภิกษุเหล่าน้ันทั้ง ๕๐๐ รูป ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้ว.
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พระอานนทเถระกราบทูลสาส์นที่ตระกูลใหญ่ๆ มีทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยสาวก ๕ โกฏิ มีทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑกิะเป็นหัวหน้า หวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่.”
พระศาสดาตรัสวา่ “ถ้าอย่างน้ันเธอจงรับบาตรจวีร” ดังน้ีแล้ว ให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้ว เสด็จออกไป.
พญาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้.
ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พญาช้างทำาอะไร?”
พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลาย. 
ก็แล ชา้งน้ีได้ทำาอุปการะแก่เราตลอดราตรีนาน. 
การยังจติของช้างน้ีให้ขัดเคืองไม่ควร. 
ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด.”
พระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้ว.
ฝ่ายชา้งเข้าไปสู่ราวป่าแล้ว รวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทำาให้เป็นกองไว้ 
ในวันรุ่งข้ึน ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิ้น.
ในกาลเสรจ็ภัตกจิ พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้ว.
พญาช้างไปตามระหว่างๆ แห่งภิกษุทั้งหลาย ยืนขวางพระพักตร์พระศาสดาไว้.
ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช้างน้ีทำาอะไร?”
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย ชา้งน้ีจะส่งพวกเธอไปแล้ว ชวนให้เรากลับ.
ภิกษุ. อยา่งน้ันหรือ? พระองค์ผู้เจริญ.
พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.

[ช้างทำากาละไปเกิดเป็นเทพบุตร]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะช้างน้ันวา่ “ปาริเลยยกะ น้ีเป็นการไปไม่กลับของเรา. 
ฌานกด็ี วิปัสสนากด็ี มรรคและผลกด็ี ย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอตัภาพน้ี, เจา้หยุดอยู่เถิด.”
พญาช้างได้ฟังรับสั่งดังน้ันแล้ว ได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังๆ.
ก็พญาช้างน้ัน เมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้ พึงปฏิบัติโดยอาการน้ันแลจนตลอดชีวติ.
ฝ่ายพระศาสดาเสดจ็ถึงแดนบ้านน้ันแล้ว ตรัสวา่ “ปาริเลยยกะ จำาเดิมแต่น้ีไป มิใช่ที่ของเจ้า. 
ที่อยู่ของหมู่มนุษย์ มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้าง.  เจ้าจงหยุดอยู่เถิด.”
ช้างน้ันยืนร้องไห้ อยู่ในที่น้ัน, ครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไป, มีหัวใจแตก ทำากาละแล้ว 
เกิดในทา่มกลางนางเทพอัปสรพันหน่ึง ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ เพราะความเลื่อมใสในพระศาสดา.
เทพบุตรน้ันไดช้ื่อว่า “ปาริเลยยกเทพบุตร.”
ฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำาดับ.

[ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา]

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี สดับว่า “ได้ยินวา่ พระศาสดาเสดจ็ถึงกรุงสาวัตถีแล้ว,” 
ได้ไป ณ ที่น้ันเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา.
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พระเจ้าโกศล ทรงสดับว่า “ได้ยินวา่ พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกรา้วเหล่าน้ันมาอยู่” จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าน้ันเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉัน.”
พระศาสดา ตรัสตอบว่า 
“ดูก่อนมหาราช ภิกษุเหล่าน้ันเป็นผู้ศีล. แต่ไม่ถือเอาคำาของอาตมภาพ เพราะวิวาทกันและกันเท่าน้ัน. 
บัดน้ี เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอาตมภาพ.  ดูก่อนมหาราช ขอภิกษุเหล่าน้ันจงมาเถิด.”
ฝ่ายทา่นเศรษฐีอนาถบิณฑกิะ ทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกัไม่ยอมให้ภิกษุเหล่าน้ันเข้ามาสู่วิหาร” ดังน้ีแล้ว 
ถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างน้ัน ได้น่ิงแล้ว.
ก็เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ถึงกรุงสาวตัถีโดยลำาดับแล้ว, 
พระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งให้ประทานเสนาสนะ ณ ส่วนข้างหน่ึง ทำาให้เป็นที่สงดัแก่เธอทั้งหลาย.
ภิกษุเหล่าอื่นไม่น่ัง ไม่ยืน รว่มกับภิกษุพวกน้ัน.
พวกชนผู้มาแล้วๆ ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกไหน ภกิษุชาวเมืองโกสัมพี ผูก้่อการแตกร้าวเหล่าน้ัน?”
พระศาสดาทรงแสดงวา่ “พวกน้ัน.”
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่าน้ัน ถูกพวกชนผู้มาแล้วๆ ชี้น้ิวว่า 
“ได้ยินวา่ น่ันพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกรา้วเหล่าน้ัน.  
ได้ยินวา่ น่ันพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อนการแตกรา้วเหล่าน้ัน” ดังน้ี ไม่อาจยกศรีษะข้ึน เพราะความอาย 
ฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มพีระภาคเจ้า ทูลขอขมาพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทำากรรมหนักแล้ว.  
ชื่อวา่เธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำานักของพระพทุธเจ้าผูเ้ช่นเรา, เมื่อเราทำาความสามัคคีอยู่, ไม่ทำา (ตาม) คำาของเรา. 
ฝ่ายบัณฑิตอันมใีนปางก่อน สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูต้้องประหารชวีิต, 
เมื่อบิดามารดาน้ันแม้ถูกปลงชวีิตอยู่, ก็ไม่ล่วงโอวาทน้ัน ภายหลังได้ครองราชสมบัติใน ๒ แว่นแคว้น” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสทีฆาวกุุมารชาดก๑ อีกเหมือนกัน แล้วตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ทีฆาวกุุมาร, ถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวติอยู่อย่างน้ัน, ก็ไมก่้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและ 
พระชนกเหล่าน้ันแล้ว ภายหลังไดธ้ิดาของพระเจ้าพรหมทตั ครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้ง ๒ แล้ว.
ส่วนพวกเธอทั้งหลายไมท่ำา (ตาม) คำาของเรา ทำากรรมหนัก” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

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

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปเร เป็นต้น ความว่า 
เหล่าชนผู้ทำาความแตกร้าว ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย คือ พวกอื่นจากบัณฑิตน้ัน ช่ือวา่ชนพวกอื่น,
ชนพวกอื่นน้ัน ทำาความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงฆ์น้ัน ย่อมไม่รู้สกึตัวว่า 
“เราทั้งหลาย ย่อมย่อยยับ คือ ป่นป้ี ฉิบหาย  ได้แก่ ไปสู่ที่ใกล้ คือสำานักมฤตยูเป็นนิตย์.”

๑ ขุ. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๙๕.
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บาทพระคาถาว่า เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความวา่ 
ชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในหมู่น้ัน ย่อมรู้สกึตวัว่า “เราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มฤตยู.”
บาทพระคาถาว่า ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความวา่ ชนเหล่าน้ันรู้อยู่อยา่งน้ีแล 
ยังการทำาความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดข้ึนแล้ว ย่อมปฏิบัติเพื่อความสงบความหมายมั่น คือความทะเลาะกัน, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ความหมายมั่นเหล่าน้ันย่อมสงบ เพราะความปฏิบัติน้ันของบัณฑิตเหล่าน้ัน.
อีกอยา่งหน่ึง พึงทราบอธิบายในพระคาถาน้ี อย่างน้ีวา่ 
“คำาว่า ปเร จ เป็นต้น ความว่า 
ชนทั้งหลาย แม้อันเรา (ตถาคต) กล่าวสอนอยู่วา่ ‘ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย อยา่ได้ทำาความแตกรา้วกัน’ ดังน้ีเป็นต้น 
ในกาลก่อน ก็ไม่นับถือ เพราะไม่รับโอวาทของเรา ชื่อว่า ชนพวกอื่น. 
ชนพวกอื่นน้ัน ย่อมไม่รู้สกึตวัว่า ‘เราทั้งหลายถือผิด ด้วยอำานาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ย่อมย่อยยับ 
ได้แก่ พยายามเพื่อความเจริญแห่งเหตุอันทำาความพินาศ มีแตกร้าวกันเป็นต้น ในทา่มกลางสงฆ์น้ี’
แต่บัดน้ี บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใด ในระหวา่งแห่งเธอทั้งหลายน้ัน พิจารณาอยู่โดยอุบายที่ชอบ ย่อมรู้ชดัว่า 
‘เมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ ด้วยอำานาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ปฏิบัติโดยไม่ชอบแล้ว’ 
ความหมายมั่น ที่นับว่าความทะเลาะกันในบัดน้ีเหล่าน้ี ย่อมสงบจากสำานักบัณฑิตทั้งหลายเหล่าน้ันๆ 
คือเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่าน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.”
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ไดด้ำารงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี จบ.
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๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล
พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตพัยนคร ประทับอยู่ในป่าไม้ประดู่ลาย ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำา” เป็นต้น.

[พ่ีน้อง ๓ คนทำาการค้าขาย]

ความพิสดารว่า กุฎุมพี๑ ชาวเสตพัยนคร ๓ พี่น้อง คือ จุลกาล ๑ มัชฌิมกาล ๑ มหากาล ๑.
บรรดาพี่น้อง ๓ คนน้ัน พ่ีชายใหญ่และน้องชายน้อย เที่ยวไปในทิศทั้งหลาย นำาสิ่งของมาดว้ยเกวียน ๕๐๐ เล่ม 
มัชฌิมกาล ขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้ง ๒ นำามา.
ต่อมาสมัยหน่ึง พี่น้องทั้ง ๒ น้ัน บรรทุกสิ่งของตา่งๆ ด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่มไปสู่กรุงสาวัตถี 
ปลดเกวียนทั้งหลายในระหวา่งกรุงสาวตัถีและพระเชตวัน (ต่อกัน).

[มหากาลฟังธรรม แลว้ลาน้องชายไปบวช]

ในพี่น้อง ๒ คนน้ัน มหากาลเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุงสาวตัถี มีมือถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้น 
ไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็น จึงถามวา่ “ชนเหล่าน้ีไปไหนกัน?” ได้ฟังความน้ันแล้ว คดิวา่ “แม้เราก็จกัไป” 
เรียกน้องชายมาแล้วบอกวา่ “พ่อ ! เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลาย. ฝ่ายเราจักไปฟังธรรม” ดังน้ีแล้ว 
ไปถวายบังคมพระตถาคต น่ังที่สดุบริษัทแล้ว.
วันน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา ตามอธัยาศัยของมหากาลน้ัน จึงตรัสโทษ ความเลวทรามและความเศร้าหมอง 
แห่งกามทั้งหลาย โดยปริยายเป็นอันมาก ด้วยสามารถแห่งสูตรมีทุกขักขันธสูตรเป็นอาทิ.
มหากาลได้สดับพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว จึงคิดวา่ “นัยวา่ คนเราจำาต้องละสิ่งทั้งปวงไป. 
โภคะ (และ) ญาติทั้งหลาย ย่อมไมต่ิดตามบุคคลผู้ไปปรโลกเลย. เราจะต้องการอะไรดว้ยการครองเรือน. เราจักบวชละ”,  
เมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไป, ทูลขอบรรพชากับพระศาสดา, 
เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า “ผู้ที่ท่านควรลาไรๆ ไม่มีหรือ?” ทูลวา่ “น้องชายของข้าพระองค์มพีระเจ้าข้า” 
เมื่อพระองคต์รัสว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงลาเขาเสีย,” ทูลรับวา่ “ดีละ พระเจ้าข้า” กลับมาบอกน้องชาย ดังน้ีว่า 
“พ่อเจา้จงปกครองสมบัติทั้งหมดน้ีเถิด.”
จุลกาล. กพ็ี่เล่า? ครับ.
มหากาล. พ่ีจักบวชในสำานักของพระศาสดา.
เขาอ้อนวอนพี่ชายน้ันดว้ยประการตา่งๆ ก็ไม่อาจให้กลับได้ จึงกลา่วว่า “ดีละพี่, ขอพี่จงทำาตามอัธยาศัยเถิด.”
มหากาลไปบวชในสำานักของพระศาสดาแลว้.
ฝ่ายจุลกาลก็ (ไป) บวช ดว้ยตั้งใจวา่ “เราจกัพาพี่ชายสึก.”

[พระมหากาลบำาเพ็ญโสสานิกธุดงค์]

ในกาลต่อมา มหากาลได้อุปสมบทแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนา, 
เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ ๒ อยา่งแล้ว, ทูลว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองคจ์ักไม่สามารถบำาเพ็ญคันถธุระได้ 

๑ กุฎุมพี คือ คนมั่งมี คนมีทรัพย์สมบัติมาก, ผู้ครองเรือน, พ่อเรือน, ผู้ดูแลการงาน.
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เพราะข้าพระองค์บวชในกาลเป็นคนแก่. แต่จักบำาเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์” 
ทูลให้พระองค์ตรัสบอกโสสานิกธุดงค์จนถึงพระอรหัต, 
ครั้นลว่งปฐมยาม, เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแล้ว, ไปสู่ป่าชา้ 
เวลาจวนรุ่ง, เมื่อชนทั้งหมด ยังไม่ทันลุกข้ึน (ตื่น) เลย, กลับมายังวิหาร.

[ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้า]

ครั้งน้ัน หญิงสัปเหร่อคนหน่ึงชื่อกาลี ผู้เฝ้าป่าช้า เห็นที่ยืนที่น่ังและที่จงกรมของพระเถระเข้า คดิวา่ 
“ใครหนอมาในที่น้ี? เราจกัคอยจับตัว”  เมื่อไม่อาจจับได้ วันหน่ึง จึงตามประทีปไวท้ี่กระท่อมใกล้ป่าช้า 
พาบุตรธดิาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหน่ึง เห็นพระเถระเดินมาในมัชฌิมยาม จึงไปไหว้แล้วพดูวา่ 
“ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าสำานักอยู่ในที่ของพวกดิฉันน้ีหรือ?”
เถระ. จ้ะ อุบาสิกา.
หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย เรียนระเบียบ (ก่อน) จึงจะควร.
พระเถระไม่กลา่วว่า “ก็ข้าพเจ้าจักประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกแล้วอย่างไรเล่า?” กลับกล่าวว่า 
“ทำาอยา่งไรเล่าจึงจะควร? อุบาสิกา.”
หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย ควรแจ้งความทีต่นอยู่ในป่าช้า 

แก่ผู้เฝ้าป่าชา้ พระมหาเถระในวิหาร และนายบ้าน.
เถระ. เพราะเหตุไร?
หญิง. เพราะพวกโจรทำากรรมแล้ว ถูกพวกเจา้ของสะกดตามรอยเทา้ไป จึงทิ้งห่อภัณฑะไวใ้นป่าช้าแล้วหลบหนีไป.

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

เถระ. กจิอื่นอะไรเล่า? ที่ข้าพเจ้าควรทำา.
หญิง. ทา่นผู้เจริญ ธรรมดาพระผู้เป็นเจ้า ผู้อยูใ่นป่าช้า จำาต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมี ปลา เน้ือ แป้ง งา และนำ้าอ้อย 

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

๑ ผ้าทำาด้วยขนสัตว์.
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ทีน้ัน พระเถระสั่งนางกาลีน้ันวา่ “ดีละ นางผู้เจริญ ก็นางเห็นรูปารมณ์อยา่งหน่ึงแล้ว จงบอกแก่ข้าพเจา้นะ.”
นางกาลีรับว่า “จ๊ะ.”
พระเถระทำาสมณธรรมอยู่ในป่าชา้ตามอัธยาศัย (ของตน).

[พระจุลกาลกลุ้มใจ]

ส่วนพระจุลกาลเถระ ผุดลุกผดุน่ัง รัญจวนถึงฆราวาส คดิถึงบุตรและภรรยา คดิวา่ “พี่ชายของเราน้ี ทำากรรมหนักยิ่ง.”

[พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา]

ลำาดับน้ัน กุลธิดาคนหน่ึง ได้ทำากาละในเวลาเย็น ซ่ึงยังมิทันเห่ียวแห้ง ซูบซีด เพราะพยาธิ๑กำาเริบข้ึนในครู่เดียวน้ัน.
พวกญาติหามศพกุลธิดาน้ันไปสู่ป่าชา้ในเวลาเย็น พร้อมดว้ยเครื่องเผาตา่งๆ มฟีืนและนำ้ามันเป็นต้น 
ให้ค่าจา้งแก่หญิงเฝ้าป่าชา้ ด้วยคำาว่า “นางจงจดัการเผาศพน้ี” ดังน้ีแล้ว มอบ (ศพ) ให้ แล้วหลีกไป.
นางเปลื้องผ้าห่มของกุลธดิาน้ันออกแล้ว เห็นสรรีะซ่ึงตายเพียงครู่เดียวน้ัน แสนประณีต มีสดีังทองคำา 
จึงคิดว่า “อารมณ์น้ีควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้า” แล้วไปไหว้พระเถระกลา่วว่า 
“ท่านเจา้ข้า อารมณ์ชื่อเห็นปานน้ีมีอยู่.  ขอพระคุณเจา้พึง (ไป) พิจารณาเถิด.”
พระเถระรับว่า “จ้ะ” ดังน้ีแล้วไป ให้เลิกผ้าห่มออกแล้ว พิจารณาตั้งแต่ฝา่เท้าถึงปลายผมแล้ว พูดว่า 
“รูปน้ีประณีตยิ่งนัก มีสดีุจทองคำา. นางพึงใสรู่ปน้ันในไฟ ในกาลที่รูปน้ันถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้ว จึงบอกแก่ข้าพเจ้า” 
ดังน้ีแล้ว ไปยังที่อยู่ของตนน่ันแลน่ังแล้ว.
นางทำาอย่างน้ันแล้ว จึงแจ้งแก่พระเถระ.
พระเถระไปพิจารณา.
ในที่ถูกเปลวไปกระทบแล้วๆ สีแห่งสรรีะได้เป็นดังแม่โคด่าง.
เท้าทั้ง ๒ งอหงิกห้อยลง.
มือทั้ง ๒ กำาเข้า.
หน้าผากได้มีหนังปอกแล้ว.

[พระมหากาลบรรลุพระอรหัต]

พระเถระพิจารณาว่า “สรีระน้ีเป็นธรรมชาติทำาให้ไม่วายกระสัน๒แก่บุคคลผู้ดูแลอยู่ในบัดเดี๋ยวน้ีเอง
แต่บัดน้ี (กลับ) ถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้ว” กลับไปที่พักกลางคืน น่ังพจิารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ 
กล่าวคาถาว่า

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดข้ึนและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดข้ึนแล้วย่อมดับไป.  ความสงบแห่งสังขารเหล่าน้ันเป็นสุข”๓

เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เมื่อท่านบรรลพุระอรหัตแล้ว, พระศาสดามีภกิษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จจาริกไปยังเสตัพยนครแล้ว เสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลาย.

๑ ความเจ็บไข้
๒ อปริยนฺตีกรำ กระทำาซึ่งกิเลสให้เป็นสภาพไม่มีท่ีสุดรอบ
๓ ที. มหา. ๑๐/๑๘๑. สำ. ส. ๑๕/๘. สำ. นิ. ๑๖/๒๒๘. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๑.
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พวกภรรยาของพระจุลกาล ได้ยินว่า “ข่าววา่ พระศาสดาเสด็จมาถึงแล้ว” คิดว่า 
“พวกเราจัก (ช่วยกัน) จับสามีของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว ส่ง (คน) ไปให้ทูลอาราธนาพระศาสดา.

[ระเบียบปูอาสนะสมยัพุทธกาล]

ก็ในสถานที่พระพทุธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคย ควรที่ภกิษุรูปหน่ึงผู้บอกการปูอาสนะจะต้องลว่งหน้าไปก่อน.
ก็อาสนะสำาหรับพระพุทธเจา้ทั้งหลาย พึงให้ปูในที่ท่ามกลาง,  อาสนะสำาหรับพระสารีบุตรเถระ พึงให้ปูข้างขวา, 
อาสนะสำาหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ พึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจา้น้ัน, 
อาสนะสำาหรับภิกษุสงฆ์ พึงให้ปูในข้างทั้ง ๒ ถัดจากที่น้ันไป.
เพราะฉะน้ัน พระมหากาลเถระพักอยู่ในที่ห่มจวีร ส่งพระจุลกาลไปวา่ “เธอจงลว่งหน้าไปบอกการปูอาสนะ.”

[พระจุลกาลถูกหญิงจับสกึ]

พวกชนในเรือน ทำาการเสสรวลกับท่าน 
จำาเดิมแตก่าลทีพ่วกเขาเห็นท่าน (แกล้ง) ปูอาสนะตำ่าในที่สุดพระสังฆเถระ ปูอาสนะสูงในที่สุดของสังฆนวกะ๑

พระจุลกาลนอกน้ี ชี้แจงว่า “พวกเจ้าจงอยา่ทำาอยา่งน้ัน.  จงปูอาสนะสูงในที่สูง. ปูอาสนะตำ่าในที่ตำ่า.”
พวกหญิง ทำาทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำาของท่าน รุมกันว่า “ทา่นเที่ยวทำาอะไรอยู่? หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแกท่่านหรือ? 
ท่านลาใครบวช?  ใครเป็นผู้ยอมให้บวช?  ท่านมาในที่น้ีทำาไม?” ดังน้ีแล้ว ชว่ยกันฉุดสบงและจีวรออกแล้ว 
ให้นุ่งผ้าขาว สวมเทรดิมาลาบนศีรษะ แล้วส่งไปด้วยคำาว่า “เธอจงไปนำาเสด็จพระศาสดามา. พวกข้าพเจา้จะปูอาสนะ.”
จุลกาล ดำารงอยูใ่นภาวะแห่งภิกษุ สิ้นกาลไม่นาน ยังไม่ทันได้พรรษาก็สึก จึงไม่รู้สึกอาย. 
เพราะฉะน้ัน เขาจึงหมดความรังเกียจ ด้วยอากัปปะน้ันเสียทีเดียว ไปถวายบังคมพระศาสดาแล้ว 
พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมา.
ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ์ พวกภรรยาของพระมหากาลคิดกันว่า 
“หญิงพวกน้ี รุมจับสามีของตนได้.  พวกเราก็จักจับสามีของพวกเราบ้าง” 
จึงให้นิมนต์พระศาสดา เพื่อประโยชน์แก่การเสวยภัตตาหารในวันรุ่งข้ึน.

[พระมหากาลก็ถกูภรรยาจับสึก]

ก็ในกาลน้ัน ภิกษุรูปอื่นได้ไป (ช้ีแจง) ให้ปูอาสนะ.
หญิงเหล่าน้ันไม่ได้โอกาสในขณะน้ัน อาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้น่ังแล้ว ได้ถวายภิกษา.
ก็จุลกาลมีภรรยา ๒ คน,  มัชฌิมกาลมี ๔ คน,  มหากาลมี ๘ คน.
ฝ่ายภิกษุทั้งหลายใครท่ำาภัตกิจ ได้น่ังทำาภตักิจแล้ว.  พวกที่ใคร่ไปภายนอก ก็ได้ลุกไปแล้ว.
ส่วนพระศาสดาประทับน่ังทรงทำาภัตกิจ.
ในกาลเสรจ็ภัตกจิของพระองค์ หญิงเหล่าน้ัน ทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระมหากาลทำาอนุโมทนาแกพ่วกข้าพระองค์แลว้ จึงจกัไป.  ขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิด.”
พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ละ” ได้เสดจ็ล่วงหน้าไปแล้ว.
ครั้นถึงประตูบ้าน ภิกษุสงฆ์ ก็ยกโทษว่า “ทำาไม พระศาสดา จึงทรงทำาเช่นน้ีน่ี? 
พระองค์ทรงทราบแล้ว จึงทรงทำา หรือไม่ทรงทราบแล้วทรงทำาหนอ? 

๑ ผู้ใหม่ในสงฆ์ หมายความว่า ผู้มีพรรษาน้อยกว่าทุกรูปในหมู่นั้น.
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วานน้ี อันตรายแห่งบรรพชา เกิดข้ึนแก่จุลกาล เพราะการล่วงหน้าไปก่อน. 
วันน้ี อันตรายมิได้มี เพราะภิกษุอื่นลว่งหน้าไปก่อน. 
บัดน้ี พระศาสดา รับสั่งให้พระมหากาลยับยั้ง๑ อยู่แล้วเสด็จมา. 
ก็ภิกษุผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระ. หญิงเหล่าน้ันจักทำาอันตรายแห่งบรรพชา แก่พระมหากาลน้ันได้ละหรือ?”
พระศาสดา ทรงสดับคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว เสด็จกลับมาทรงยืนอยู่ ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกัน?”.
ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลความน้ันแล้ว.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย กพ็วกเธอสำาคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ?
ภิกษุ. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า เพราะจุลกาลน้ัน มีภรรยา ๒ คน (ส่วน) พระมหากาลน้ี มีถึง ๘ คน, 

เธอถูกภรรยาทั้ง ๘ รุมจับไว้แล้ว จักทำาอะไรได้ พระเจา้ข้า?

[พระมหากาลเป็นผู้ไม่หวั่นไหว]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยา่ไดก้ล่าวอยา่งน้ัน. 
จุลกาล ลุกข้ึน ลุกข้ึนพร้อมแล้ว มากไปด้วยอารมณว์่างามอยู่ เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มกีำาลังไมแ่ข็งแรง ตั้งอยูร่ิมเหวและเขาขาด. 
ส่วนมหากาลบุตรของเรา ตามเห็นอารมณว์่าไม่งามอยู่ เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลย เหมือนภูเขาหินแท่งทึบ” ดังน้ีแล้ว 
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ผู้ตามเห็นอารมณว์่างาม ไม่สำารวมในอินทรีย์ทั้งหลาย 
ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน มีความเพียรเลวทรามอยู่๒ 
ผู้น้ันแล มารย่อมรังควานได้ 
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำาลังไม่แข็งแรง ลมรังควานได้ ฉะน้ัน.
(ส่วน) ผูต้ามเห็นอารมณว์่าไม่งาม สำารวมดีในอินทรีย์ทั้งหลาย
รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่
ผู้น้ันแล มารย่อมรังควานไม่ได้
เปรียบเหมือนภูเขาหิน ลมรังควานไม่ได้ ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สุภานุปสฺสึ ได้แก่ผู้ตามเห็นอารมณว์่างาม. อธิบายว่า ผู้ปล่อยในไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาอยู่.
ก็บุคคลใด เมื่อถือโดยนิมติ๓ โดยอนุพยัญชนะ๔ ย่อมถือวา่ “เล็บทั้งหลาย งาม.” ถือวา่ “น้ิวทั้งหลาย งาม.” 
ถือว่า “มือทั้ง ๒ เท้าทั้ง ๒ แข้งทั้ง ๒ ขาทั้ง ๒ สะเอว ท้อง ถันทั้ง ๒ คอ ริมฝีปาก ฟันทั้งหลาย ปาก จมูก ตาทั้ง ๒ 
หูทั้ง ๒ คิ้วทั้ง ๒ หน้าผาก ผมทั้งหลาย งาม.” ถือว่า “ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง งาม.” (หรือ) ถือวา่ “สีงาม ทรวดทรงงาม.” 
บุคคลน้ี ชื่อวา่ตามเห็นอารมณ์ว่างาม. ผู้น้ัน คือผูต้ามเห็นอารมณว์่างามอย่างน้ันอยู่.

๑ นิวตฺเตตฺวา ตามศัพท์ว่า ให้กลับ.
๒ สุภานุปสฺสึ เป็นต้น เป็น วิกติกตฺตา ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วหิรนฺตำ แปลโดยพยญัชนะว่า ผู้เป็นผู้มักตามเห็นอารมณ์ว่างาม … 

มีความเพียรเลวทรามอยู่.
๓ ได้แก่รวบถือท้ังหมด.
๔ ได้แก่แยกถือเป็นส่วนๆ เช่น ผมงาม เป็นต้น.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๕๗  • ๖. เร่ืองจุลกาลและมหากาล • [แก้อรรถ]

บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์๑ ๖ มีจกัษุเป็นต้น.
บทว่า อสำวตุำ ได้แก่ ผู้ไม่รกัษาทวารทั้งหลาย มีจกัษุทวารเป็นต้น.
บทว่า อมตตฺญฺญุำ ความวา่ ชือ่ว่าผู้ไมรู่้จักประมาณในโภชนะ เพราะไมรู่้ประมาณน้ี 
คือ ประมาณในการแสวงหา ประมาณในการรับ ประมาณในการบริโภค.
อีกอยา่งหน่ึง ช่ือวา่ผู้ไม่จักประมาณ เพราะไม่รู้ประมาณแม้น้ี คือ ประมาณในการพจิารณา ประมาณในการสละ 
คือไม่ทราบแม้ว่า “โภชนะน้ีประกอบดว้ยธรรม. น้ีไม่ประกอบด้วยธรรม.”
บทว่า กุสีตำ ความว่า ชื่อวา่ผู้เกียจครา้น เพราะความเป็นผู้เป็นไปในอำานาจของกามวิตก พยาบาทวติก และวิหิงสาวิตก.
บทว่า หีนวีริยำ ความว่า ผู้ไม่มีความเพียร คือ ผู้เว้นจากการทำาความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔.
บทว่า ปสหติ แปลวา่ ย่อมครอบงำา คือ ยำ่ายี.
บาทพระคาถาว่า วาโต รกฺุขำว ทพฺุพลำ ความว่า เหมือนลมมีกำาลังแรง รังควานต้นไม้ที่มีกำาลังไมแ่ข็งแรง ซ่ึงเกิดริมเขาขาด.
อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ลมน้ัน ยังสว่นต่างๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้น แห่งต้นไม้น้ันให้ร่วงลงบ้าง 
หักกิ่งน้อยบ้าง หักกิ่งใหญ่บ้าง พัดถอนต้นไม้น้ันพร้อมทั้งราก ทำาให้รากข้ึนเบ้ืองบน ก่ิงลงเบ้ืองล่าง ฉันใด; 
มารคือกิเลส อันเกิดในภายใน ย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นปานน้ันได้ ฉันน้ันเหมือนกัน; 
คือ กิเลสมารทำาให้ต้องอาบัติเล็กๆ น้อยๆ เหมือนลมมีกำาลังแรง พัดสว่นตา่งๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้ที่ไม่แข็ง
แรงให้รว่งลงบ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติมีนิสสัคคิยะเป็นต้น เหมือนลมมีกำาลังแรง ทำาการหักกิ่งไม้เล็กๆ บ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ เหมือนลมมีกำาลังแรง ทำาการหักกิ่งไมใ้หญ่บ้าง, 
ทำาให้ต้องอาบัติปาราชิก นำาออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ให้ถึงความเป็นคฤหัสถ์โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน 
เหมือนลมมีกำาลังแรงถอน (ต้นไม้) ทำาให้โค่นลง มีรากข้ึนเบ้ืองบน มีกิ่งลงเบ้ืองล่างบ้าง. 
กิเลสมารย่อมยังบุคคลเห็นปานน้ันให้เป็นไปในอำานาจของตน.
บทว่า อสุภานุปสฺสึ ความวา่ 
ผู้เห็นอารมณ์ไม่งาม๒ ๑๐ อย่างใดอยา่งหน่ึงว่าไม่งาม คือ ประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูล 
ได้แก่ เห็นผมทั้งหลาย โดยความไม่งาม เห็นขน เล็บ ฟัน หนัง สี ทรวดทรง โดยความไม่งาม.
บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์ ๖.
บทว่า สุสำวตุำ ได้แก่ ผู้เว้นจากการถือ มีถือโดยนิมิตเป็นต้น คือ ผู้มทีวารอันปิดแล้ว.
(บทวา่ มตฺตญฺญุำ ความว่า) ผูรู้้จักประมาณในโภชนะ โดยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ.
บทว่า สทฺธำ ความว่า ผู้ประกอบด้วยโลกิยสัทธา มีอันเชื่อกรรมและผลเป็นลักษณะ อย่างหน่ึง 
ดว้ยโลกุตตรสัทธา กล่าวคือ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวตัถุ๓ ๓ อย่างหน่ึง.
บทว่า อารทฺธวีริยำ ได้แก่ ผู้ประคองความเพียร คือ ผู้มีความเพียรเต็มที่.

๑ อินทรีย์ ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์.
๒ อสุภ อารมณ์อันไม่งาม มี ๑๐ คือ ๑. อุทฺธุมาตกอสุภ อสุภท่ีขึ้นพอง ๒. วินีลกอสุภ อสุภท่ีมีสีเขียว ๓. วิปุพพฺกอสุภ อสุภท่ีมหีนองไหลออก 

๔. วิจฺฉิทฺทกอสุภ อสุภท่ีเขาสับฟันเป็นท่อนๆ ๕. วิกฺขายิตกอสุภ อสุภท่ีสัตว์ยื้อแย่งกิน ๖. วิกฺขิตฺตกอสุภ อสุภท่ีขาดกลาง  
๗. หตวิกฺขติฺตกอสุภ อสุภท่ีขาดกระจัดกระจาย ๘. โลหิตกอสุภ อสุภท่ีเปื้อนเลือด ๙. ปฬุุวกอสุภ อสุภท่ีมีหมู่หนอน 
๑๐. อฏฺฐิกอสุภ อสุภท่ีมีแต่ร่างกระดูก

๓ วัตถุ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.
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บทว่า ตำ เว ได้แก่ บุคคลน้ัน คือ เห็นปานน้ัน.
อธิบายว่า ลมมกีำาลังอ่อน พัดเบาๆ ย่อมไมอ่าจให้ศิลาแท่งทึบหวั่นไหวได้ ฉันใด; 
กิเลสมารที่มีกำาลังทราม แม้เกดิข้ึนในภายใน ย่อมรังควาน (บุคคลนั้น) ไม่ได้ คือไม่อาจให้หวั่นไหว สะเทือนคลอนแคลนได้ 
ฉันน้ัน.

[พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]

พวกหญิงแม้เหล่าน้ันแล ที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหากาลน้ันล้อมพระเถระแล้ว กลา่วคำาเป็นต้นว่า 
“ท่านลาใครบวช?  บัดน้ีท่านจักเป็นคฤหัสถ์หรือจกัไม่เป็นเล่า?” ดังน้ีแล้ว 
ได้เป็นผู้ใคร่เพื่อจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลาย (ของพระเถระ) ออก.
พระเถระ กำาหนดอาการของหญิงเหล่าน้ันได้แล้ว ลุกจากอาสนะที่น่ังแล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์ ทำาลายช่อฟ้าเรือนยอด  
ไปทางอากาศ, เมื่อพระศาสดา พอตรัสพระคาถาจบลง, ชมเชยพระสรรีะของพระศาสดา ซ่ึงมีวรรณะดังทองคำา 
ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระตถาคตแลว้.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ดำารงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องจุลกาลและมหากาล จบ.
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๗. เรือ่งพระเทวทัต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการได้ผา้กาสาวะอันบุคคลนำามาแต่แคว้นคันธาระ ของพระเทวทัต 
ในกรุงราชคฤห์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อนิกฺกสาโว” เป็นต้น.

[พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง พระอัครสาวกทั้ง ๒ พาบรวิารของตน องค์ละ ๕๐๐ รูป ไปทูลลาพระศาสดาแล้ว 
ได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชคฤห์.
ชาวกรุงราชคฤห์ รวมเป็นพวกเดียวกัน ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง หลายคนบ้าง ได้ถวายอาคันตุกทาน๑

อยู่มาวันหน่ึง ท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำาอนุโมทนา แสดงธรรมอย่างน้ีวา่
“อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
• ทายกคนหน่ึงถวายทานด้วยตนเอง (แต่) ไม่ชักชวนคนอื่น, 
ทายกน้ัน ย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ  (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ.
• คนหน่ึงชักชวนคนอื่น  สว่นตนเองไม่ถวาย, 
ผู้น้ัน ย่อมได้บรวิารสมบัติในที่แห่งตนเกดิแล้วๆ  (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติ.
• คนหน่ึงแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวาย  แม้คนอื่นก็ไม่ชักชวน, 
ผู้น้ัน ย่อมไม่ได้แม้วตัถุมาตรว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้อง ย่อมเป็นอนาถา หาปัจจัยมิได้ ในที่แห่งตนเกดิแล้วๆ.
• คนหน่ึงทั้งตนเองก็ถวาย  ท้ังชักชวนคนอื่น, 
ผู้น้ันย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบรวิารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ สิ้นร้อยอตัภาพบ้าง พันอตัภาพบ้าง แสนอัตภาพบ้าง.”

[นิมนต์ภิกษุพันรูป รับภัตตาหาร]

บุรุษผู้บัณฑิตคนหน่ึง ฟังพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว คิดว่า “ทา่นผู้เจริญ พระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์นัก. 
พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกลา่วเหตุแห่งความสุข. เราทำากรรมอันยังสมบัติทั้ง ๒ เหล่าน้ีให้สำาเร็จ ย่อมสมควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงนิมนตพ์ระเถระว่า “ท่านครับ พรุ่งน้ี ขอนิมนต์ทา่นทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิด.”
พระเถระ ถามว่า “ท่านต้องการภิกษุเท่าไร? อุบาสก.”
อุบาสก ย้อนถามว่า “ก็ภิกษุที่เป็นบริวารของท่าน มีเทา่ไร? ครับ.”
เถระ. มีประมาณพันรูป อุบาสก.
อุบาสก. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ขอท่านพร้อมด้วยภกิษุทั้งหมดทีเดียว โปรดรับภิกษา (ของผม).
พระเถระรับ นิมนต์ แล้ว.

[ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]

อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชกัชวนดว้ยคำาว่า “ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย ฉันนิมนต์ภิกษุไวพ้ันรูป. 
ท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำานวนเท่าไร?  ทา่นทั้งหลายจักอาจถวายภกิษาและภิกษุมีจำานวนเท่าไร?”

๑ ถวายแกภ่ิกษุผู้มาใหม่ คือผู้เป็นแขก.
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พวกมนุษย์กล่าวโดยเหมาะพอควร (แก่กำาลัง) ของตนๆ ว่า 
“พวกฉันจักถวายแก่ภิกษุ ๑๐ รูป. พวกฉัน ๒๐ รูป. พวกฉัน ๑๐๐ รูป.”
อุบาสกกลา่ววา่ “ถ้ากระน้ัน เราทั้งหลาย จักประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียว. 
ขอท่านทุกๆ คน จงรวบรวมวัตถุตา่งๆ มีนำ้ามัน งา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อยเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ให้รวม (ของ) ไว้ในที่แห่งหน่ึง.
ทีน้ัน กุฎุมพีผู้หน่ึง ให้ผ้ากาสาวะอันนำามาจากแคว้นคันธาระซ่ึงมีค่าแสนหน่ึง แก่อุบาสกน้ันแล้ว สั่งวา่ 
“ถ้าทานวัฏ๑ ของท่านยังไม่เพียงพอไซร้, ทา่นพึงจา่ยผ้าผืนน้ีให้ครบส่วนที่บกพร่อง. 
ถ้าทานวัฏของทา่นเพียงพอไซร้, ทา่นพึงถวาย (ผ้าผืนนี้) แก่ภิกษุรูปที่ทา่นปรารถนา.”
ในกาลน้ัน ทานวัฏทุกๆ อยา่งของอุบาสกน้ันเพียงพอแล้ว.  อะไรๆ ชือ่ว่าบกพร่องมิได้มี.
อุบาสกน้ันจึงถามมนุษย์ทั้งหลายวา่ “ผ้ากาสาวะอันหาค่ามิได้ผืนน้ี อันกุฎุมพีผู้หน่ึง กล่าวอยา่งน้ีแล้วมอบให้ไว้. 
ทานวัฏ (ของพวกเรา) ก็มีเหลือเฟือแล้ว.  เราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะผืนน้ีแก่ท่านรูปไหนเล่า?”

[ถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัต]

บางพวกกล่าววา่ “ถวายแกพ่ระสารีบุตรเถระ.”
บางพวกกล่าววา่ “พระเถระมกัมาในเวลาข้าวกลา้แก่ แล้วก็ไป. 
พระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวมงคลทั้งหลาย ของพวกเรา ดำารงอยู่เป็นนิตย์ เหมือนหม้อนำ้า. 
พวกเราจะถวายผ้าผืนน้ันแก่ท่าน”
แม้เมื่อถ้อยคำาเป็นไปหลายทาง (อย่างนั้น),  พวกที่กลา่วว่า “ควรถวายแก่พระเทวทัต” ได้มีจำานวนมากกว่า.
เมื่อเป็นอย่างน้ัน พวกเขาจึงได้ถวายผา้กาสาวะน้ันแก่พระเทวทัต.

[เทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน]

พระเทวทัตน้ัน ตัดผา้น้ันแล้ว เย็บ ย้อม นุ่งห่มเที่ยวไป.
พวกมนุษย์เห็นท่านแล้ว จึงพดูกันวา่ 
“ผ้าผืนน้ีหาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ ควรแก่พระสารีบุตรเถระ.  พระเทวทตันุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไป.”
ขณะน้ัน ภกิษุผู้อยู่ต่างทิศรูปหน่ึง (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดา 
เป็นผู้อันพระศาสดาทรงทำาปฏิสันถาร ตรัสถามถึงการอยู่ผาสุกของพระอัครสาวกทั้ง ๒ แล้ว 
จึงกราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมดจำาเดิมแตต่้น.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุ เทวทตัน้ันทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดน้ีเท่าน้ันก็หามิได้, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ทรงแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัสว่า)

[ครั้งก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี, 
นายพรานชา้ง ชาวพระนครพาราณสีผู้หน่ึง ล้มช้างแล้ว นำางา หนัง ไสใ้หญ่ และเน้ือลำ่ามาแล้ว ขายเลี้ยงชีวติ.
ครั้งน้ัน ช้างหลายพันเชือก เดินหากินอยู่ในป่าแห่งหน่ึง พบพระปัจเจกพุทธะหลายองค์ 
จำาเดิมแตก่าลน้ัน เมื่อไป หมอบลงดว้ยเข่าทั้ง ๒ แล้วจบ๒ ในกาลที่ไปและมา (ทุกคร้ัง) แล้วจึงผ่านไป.

๑ ทานวัฏ ได้แก่ของทำาบุญ.
๒ กิริยาของช้างท่ีทำาความเคารพ ตรงกับคำาว่า ไหว้.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๖๑  • ๗. เร่ืองพระเทวทัต • [คร้ังก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]

วันหน่ึง นายพรานช้างเห็นกริิยาน้ันแล้ว คดิวา่ “เราล้มชา้งเหล่าน้ีได้โดยยาก. 
ก็ในกาลไปและมา ช้างเหล่าน้ีย่อมจบพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย. มันเห็นอะไรหนอ จึงจบ?” 
กำาหนดได้วา่ “เห็นผ้ากาสาวะ” ดังน้ีแล้ว ดำาริวา่ “บัดน้ี แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควร”, 
เมื่อพระปัจเจกพุทธะรูปหน่ึงลงไปสู่ชาตสระ๑ สรงนำ้าอยู่ วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไวท้ี่ริมฝั่ง, จึงลักจวีรไป 
จับหอกน่ังคลุมโปง๒ อยู่ริมหนทางทีช่้างเหล่าน้ันไปมา.
หมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบ ดว้ยสำาคัญวา่ “พระปัจเจกพุทธะ” แล้วก็ผ่านไป.
นายพรานชา้งน้ัน เอาหอกพุ่งถูกชา้งตวัไปข้างหลังช้างเหล่าน้ันทั้งหมด ให้ตายแล้ว 
ถือเอาสว่นต่างๆ มีงาเป็นต้น ฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไป.
ในกาลต่อมา พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำาเนิดช้าง ได้เป็นหัวหน้าช้าง เป็นนายโขลง.
ถึงในกาลน้ัน นายพรานช้างน้ัน กค็งทำาอยู่อยา่งน้ัน.
พระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตน จึงถามว่า “ช้างเหล่าน้ีไปไหน? จึงเบาบางไป,” 
เมื่อเหล่าช้างน้ันตอบว่า “ไม่ทราบ นาย,”  คิดว่า “ชา้งทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเรา (ก่อน) จกัไม่ไป. อันตรายพึงมี” 
นึกสงสัยวา่ “อันตรายพึงมีจากสำานักแห่งบุรุษผู้น่ังคลุมผา้กาสาวะในที่แห่งหน่ึง” 
เพื่อจะจับบุรุษน้ัน จึงส่งชา้งทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อน สว่นตนมาลา้หลัง.
นายพรานชา้งน้ัน, เมื่อช้างที่เหลือ จบแล้วเดินไป, เห็นพระมหาบุรุษกำาลังเดินมา จึงม้วนจวีรพุ่งหอกไป.
พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา ถอยกลับไปข้างหลังหลบหอกแล้ว.
ทีน้ัน จึงวิ่งแปรเ๋ข้าไป เพือ่จะจับนายพรานชา้งน้ัน ด้วยสำาคัญวา่ “เจ้าคนน้ี ให้ช้างของเราฉิบหายแล้ว.”
นายพรานชา้งนอกน้ี แอบบังต้นไมต้้นหน่ึง.
ทีน้ัน พระมหาบุรุษ เอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้ หมายใจวา่ “จักจับฟาดลงที่แผ่นดิน” 
(คร้ัน) เห็นผ้ากาสาวะทีเ่ขานำาออกแสดง จึงยับยั้งไว้ ด้วยคดิเห็นวา่ 
“ถ้าเราจกัประทุษร้ายในบุรุษน้ีไซร้, ชื่อวา่ความละอายในพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธะและพระขีณาสพหลายพันองค์ 
จักเป็นอันเราทำาลายแล้ว”  ซักถามวา่ “ญาติของเราประมาณเท่าน้ี เจ้าให้ฉิบหายแล้วหรือ?”
นายพรานชา้งรับสารภาพว่า “จ๊ะ นาย.”
พระมหาบุรุษกล่าววา่ “เพราะอะไร เจ้าจงได้ทำากรรมอันหยาบชา้อย่างน้ี? 
เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแกต่น สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลาย เมื่อทำากรรมอันลามกเห็นปานน้ี ชื่อว่าทำากรรมอันหนัก.”
ก็แล ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะข่มข่ีให้ยิ่งข้ึน จึงกลา่วคาถาว่า

“ผู้ใด มีกิเลสดุจนำ้าฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้น้ันย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดใีนศีลทั้งหลาย 
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้น้ันแล ยอ่มควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”

ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “เจ้าทำากรรมอันไม่สมควร” แล้วก็ปล่อยเขาไป.

๑ ชาตสระ สระท่ีเป็นของไม่มีใครขุดใครทำา.
๒ สสีสำ ปารุปติฺวา.
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[ของดีย่อมควรแก่คนดี หาควรแก่คนช่ัวไม่]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมา (แสดง) แล้ว ทรงย่อชาดกวา่ 
“นายพรานชา้งในกาลน้ัน ได้เป็นเทวทตั (ในบัดนี้).  ชา้งตวัประเสริฐผู้ข่มข่ีนายพรานชา้งน้ัน คือเราเอง” ดังน้ี ตรัสวา่ 
“ภิกษุ ไม่ใช่แต่ในกาลน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน เทวทตัก็ทรงผ้าไม่สมควรแกต่นเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ผู้ใด มีกิเลสดุจนำ้าฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ 
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้น้ันย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดใีนศีลทั้งหลาย 
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้น้ันแล ยอ่มควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”

เน้ือความน้ี บัณฑติพึงแสดงแม้ดว้ยฉันทชาดก๑ ดังน้ีแล.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อนิกกฺสาโว ความวา่ ผู้ชือ่ว่ามกีิเลสดุจนำ้าฝาด เพราะกิเลสดจุนำ้าฝาดทั้งหลาย มกีามราคะเป็นต้น.
บทว่า ปริทเหสฺสติ ความว่า จักใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่ง การห่ม และการลาด. พระบาลีวา่ “ปริทหิสฺสติ” ก็มี.
บาทพระคาถาว่า อเปโต ทมสจฺเจน ความว่า ปราศจาก, 
อธิบายว่า “พราก” จากการฝึกอินทรีย์ และวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมตัถสัจจะ.
บทว่า น โส เป็นต้น ความวา่ บุคคลน้ัน คือผู้เห็นปานน้ัน ย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
บทว่า วนฺตกสาวสฺส ความว่า พึงเป็นผู้มีกิเลสดจุนำ้าฝาดอันคายแล้ว คือมีกิเลสดุจนำ้าฝาดอันทิ้งแล้ว 
ได้แก่ มกีิเลสดุจนำ้าฝาดอันละแล้ว ด้วยมรรค ๔.
บทว่า สีเลสุ ได้แก่ ในปาริสุทธศิีล ๔.
บทว่า สุสมาหิโต ได้แก่ ผูต้ั้งมั่นดี คือดำารงอยู่ดว้ยดี.
บทว่า อุเปโต ความว่า ประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะ มีประการดังกลา่วแล้ว.
บทว่า ส เว เป็นต้น ความวา่ บุคคลน้ัน คือเห็นปานน้ัน ย่อมควร (นุ่งห่ม) ผา้กาสาวะน้ัน.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้อยูใ่นต่างทิศน้ัน ได้เป็นพระโสดาบัน.
ชนแม้เหล่าอื่นมีจำานวนมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องพระเทวทัต จบ.

๑ ขุ. ชา. ตึสติ. ๒๗/๔๙๐. ตทฏฐกถา. ๗/๒๒๖.
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๘. เรื่องสญชัย
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภความไม่มาของสญชัย (ปริพาชก) ซ่ึง ๒ พระอัครสาวกกราบทูลแล้ว 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อสาเร สารมติโน” เป็นต้น.
อนุปุพพีกถา๑ ในเรื่องสญชัยน้ัน ดังต่อไปน้ี

[พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]

| ความพิสดารว่า ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปแตก่ัปน้ีไป 
พระศาสดาของเราทั้งหลาย เป็นกุมารของพราหมณ์นามว่า สุเมธะ ในอมรวดีนคร ถึงความสำาเรจ็ศิลปะทุกอย่างแล้ว 
โดยกาลล่วงไปแห่งมารดาและบิดา ทรงบริจาคทรพัย์นับได้หลายโกฏิ บวชเป็นฤษี อยู่ในหิมวันตประเทศ –
ทำาฌานและอภิญญาให้เกิดแล้ว ไปโดยอากาศ เห็นคนถางทางอยู่ เพื่อประโยชน์เสด็จ (ออก) จากสุทัศนวิหาร 
เข้าไปสู่อมรวดีนคร แห่งพระทศพลทรงพระนามว่าทีปังกร แม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหน่ึง, 
เมื่อประเทศน้ัน ยังไม่ทันเสร็จ, นอนทอดตนให้เป็นสะพาน ลาดหนังเสือเหลืองบนเปือกตม เพื่อพระศาสดาผู้เสด็จมาแล้ว 
ดว้ยประสงค์ว่า “ขอพระศาสดา พร้อมดว้ยพระสงฆ์สาวก ไม่ต้องทรงเหยียบเปือกตม จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด” 
แต่พอพระศาสดาทรงเห็น ก็ทรงพยากรณว์่า 
“ผู้น้ีเป็นพุทธังกูร๒ จกัเป็นพระพุทธเจา้ทรงพระนามวา่โคดม ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งดว้ยแสนกัปในอนาคต,” –
ในสมัยต่อมาแห่งพระศาสดาพระองค์น้ัน ก็ไดร้ับพยากรณ์ในสำานักพระพุทธเจา้ ๒๓ พระองค์ซ่ึงเสด็จอุบัติส่องโลกให้สว่าง 
แม้เหล่าน้ี คือ พระโกณฑัญญะ ๑ พระสุมังคละ ๑ พระสุมนะ ๑ พระเรวตะ๑ พระโสภติะ ๑ พระอโนมทัสสี ๑ พระสุมนะ ๑
พระนารทะ ๑ พระปทุมุตตระ ๑ พระสุเมธะ ๑ พระสุชาตะ ๑ พระปิยทัสสี ๑ พระอตัถทัสสี ๑ พระธรรมทัสสี ๑ 
พระสิทธตัถะ ๑ พระติสสะ ๑ พระปุสสะ ๑ พระวิปัสสี ๑ พระสิขี ๑ พระเวสสภู ๑ พระกกุสันธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑ 
พระกัสสปะ ๑” –
ทรงบำาเพ็ญบารมีครบ ๓๐ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมตัถบารมี ๑๐, 
ดำารงอยู่ในอตัภาพเป็นพระเวสสันดร ให้มหาทาน อันทำาแผ่นดินให้ไหว ๘ ครั้ง ทรงบรจิาคพระโอรสและพระชายา, 
ในที่สุดพระชนมายุ กท็รงอุบัติในดุสิตบุรี ดำารงอยู่ในดุสติบุรีน้ัน ตลอดพระชนมายุ 
เมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาวา่ –

“ข้าแต่พระมหาวีระ กาลน้ี เป็นกาลของพระองค์ 
ขอพระองค์ จงเสด็จอุบัติในพระครรภพ์ระมารดา
ตรัสรู้อมตบท ยังโลกน้ีกับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่.

ทรงเลือกฐานะใหญ่ๆ ที่ควรเลือก ๕๑ เสด็จจุติจากดุสติบุรีน้ันแล้ว ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล 
อันพระประยูรญาติบำาเรออยู่ดว้ยมหาสมบัติในศากยสกุลน้ัน ทรงถึงความเจริญวัยโดยลำาดับ 
เสวยสิรริาชสมบัติในปราสาททั้ง ๓ อันสมควรแก่ฤดูทั้ง ๓ ดุจสิริสมบัตใินเทวโลก –

๑ วาจาเป็นเคร่ืองกล่าวโดยลำาดับ.
๒ หน่อเนื้อ, เช้ือสาย แห่งพระพุทธเจ้า.
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[ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]

ในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยาน ทรงเห็นเทวทตู ๓ กล่าวคือ คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย โดยลำาดับ 
ทรงเกดิความสังเวช เสด็จกลับแล้ว, ในวันที่ ๔ ทรงเห็นบรรพชิต ยังความพอพระทัยในการบรรพชาให้เกิดข้ึนวา่ 
๑ ฐานะที่ควรเลือกใหญ่ ๕ คือ ๑. กาล ๒. ประเทศ ๓. ทวีป ๔. ตระกูล ๕. มารดา. พึงดูในปฐมสมโพธิ ฉบับพิสดาร. 
“การบรรพชาดี,” เสด็จไปสู่อุทยาน ยังวันให้สิ้นไปในพระอทุยานน้ัน ประทับน่ังริมขอบสระโบกขรณีอันเป็นมงคล 
อันวิสสุกรรมเทพบุตรผู้จำาแลงเพศเป็นช่างกัลบกมาตบแต่งถวาย –
ทรงสดับข่าวประสูติของราหุลกุมาร 
ทรงทราบถึงความสิเนหาในพระโอรสเป็นกำาลัง ทรงพระดำารวิ่า “เราจักตัดเครื่องผกูน้ี จนผูกมดั (เรา) ไม่ได้ทีเดียว,” 
เวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังพระนคร ทรงสดับคาถาน้ี ที่พระธิดาของพระเจา้อา พระนามวา่ กิสาโคตมี ภาษิตว่า – 

“พระราชกุมารผู้เช่นน้ี เป็นพระราชโอรสแห่งพระชนนีพระชนก 
และเป็นพระสวามีของพระนางใดๆ 
พระชนนีพระชนกและพระนางน้ันๆ ดับ (เย็นใจ) แน่แล้ว”

ทรงพระดำาริว่า “เราอันพระนางกิสาโคตมีน้ี (สวด) ให้ได้ยินนิพพตุบทแล้ว,” จึงเปลื้องแก้วมกุดาหารจากพระศอ 
ส่งไปประทานแก่พระนางแล้ว เสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ประทับน่ังบนพระแท่นบรรทมอันมีสริิ 
ทรงเห็นประการอันแปลกของหมู่หญิงฟ้อนทีเ่ข้าถึงความหลับแล้ว มีพระหทัยเบ่ือหน่าย 
จึงปลุกนายฉันนะให้ลุกข้ึน ให้นำามา้กัณฐกะมา เสด็จข้ึนม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย –
อันเทวดาในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมแล้ว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรพชาที่ริมฝังแม่นำ้าอโนมานที, 
เสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำาดับ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์น้ัน 
ประทับน่ังที่เงื้อมเขาปัณฑวะ อันพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงเชื้อเชิญดว้ยราชสมบัติ ทรงปฏิเสธคำาเชื้อเชิญน้ัน 
ทรงรับปฏิญญาจากทา้วเธอ เพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จะเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์เสด็จ 
เข้าไปหาอาฬารดาบสและอุทกดาบส ไมท่รงพอพระหทัยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลใุนสำานักของ ๒ ดาบสน้ัน 
ทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึง ๖ ปี –

[ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]

ในวันวิสาขบุรณมี เชา้ตรู่ เสวยข้าวปายาสซ่ึงนางสุชาดาถวายแล้ว ทรงลอยถาดทองคำาในแม่นำ้าเนรัญชรา 
ให้ส่วนกลางวันล่วงไปดว้ยสมาบัติตา่งๆ ในราวป่ามหาวัน ริมฝังแม่นำ้าเนรัญชรา, 
เวลาเย็นทรงรับหญ้าที่นายโสตถิยะถวาย มพีระคณุอันพญากาฬนาคราชชมเชยแลว้ 
เสด็จสู่ควงไม้โพธิ ทรงลาดหญ้า –
ทำาปฏิญญาว่า 
“เราจกัไม่ทำาลายบัลลังก์น้ี ตลอดเวลาทีจ่ิตของเราจักยังไม่หลดุพ้นจากอาสวะทั้งหลายดว้ยการไม่เข้าไปถือมั่น,” 
ประทับน่ังผินพระพกัตร์ไปทางบูรพา, เมื่อพระอาทติย์ยังไม่ทันอัสดงคต, ทรงกำาจัดมารและพลมารได้ 
ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณ๑ ในปฐมยาม บรรลุจตุูปปาตญาณ๒ ในมัชฌิมยาม 

๑ ญาณท่ีทำาให้ระลึกชาติได้.
๒ ญาณท่ีทำาให้กำาหนดจุติ (ตาย) และเกิดของสัตว์ท้ังหลายได้
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หยั่งพระญาณลงในปัจจยาการ ในที่สดุปัจฉิมยาม, 
ในเวลาอรุณข้ึน ทรงแทงตลอดสพัพัญญตุญาณ ซ่ึงประดับด้วยคุณทุกอย่าง มทีสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นอาทิ
ทรงยังกาลให้ผ่านไปที่ควงไม้โพธิ ถึง ๗ สัปดาห์, ในสัปดาห์ที่ ๘ ประทับน่ังที่โคนไม้อชปาลนิโครธ 
ทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อย ดว้ยพจิารณาเห็นว่าธรรมเป็นสภาพลึกซ้ึง 
อันท้าวสหัมบดพีรหม ผู้มีมหาพรหมหมื่นหน่ึงเป็นบริวารเชื้อเชิญให้ทรงแสดงธรรม –
ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพทุธจกัษุแล้ว ทรงรับคำาเชิญของพรหม 
ทรงใคร่ครวญว่า “เราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอแล เป็นทีแรก,” ทรงทราบว่า อาฬารดาบสและอุทกดาบสทำากาละแล้ว 
ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปัญจวัคคีย์ เสด็จลกุจากอาสนะไปยังกาสีบุรี 
ในระหวา่งมรรคา ได้สนทนากับอุปกาชวีก –
ในวันอาสาฬหบุรณมี เสดจ็ถึงที่อยู่ของภิกษุปัญจวัคคีย์ ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
ทรงยังภกิษุปัญจวัคคีย์เหล่าน้ัน ซ่ึงเรียกร้อง (พระองค์) ดว้ยถ้อยคำาอันไม่สมควรให้สำานึกตวัแล้ว 
เมื่อจะยังพรหม ๑๘ โกฏิ มพีระอัญญาโกณฑัญญะ๑ เป็นประมุข ให้ดื่มนำ้าอมตะ 
จึงทรงแสดงพระธรรมจกัร ทรงมธีรรมจักรบวรอันให้เป็นไปแล้ว, –
ในดิถีที่ ๕ แห่งปักษ์ ทรงยังภิกษุเหล่าน้ันทั้งหมด ให้ตั้งอยูใ่นพระอรหัต, 
วันเดียวกันน้ัน ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแล้ว ตรัสเรียกเขาซ่ึงเบ่ือหน่าย ละเรือน ออกมาในตอนกลางคืนวา่ 
“มาน่ีเถิด ยสะ” ทำาเขาให้บรรลุโสดาปัตติผลในตอนกลางคืนน้ันเอง 
ในวันรุ่งข้ึน ให้ได้บรรลพุระอรหัต ทรงยังสหายของยสะน้ัน แมพ้วกอื่นอกี ๕๔ คน ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว 
ให้ได้บรรลุพระอรหัต. |

[ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา]

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

บรรดาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คนน้ัน อยา่งตำ่ากวา่เขาทั้งหมด ได้เป็นโสดาบัน, สูงกวา่เขาทั้งหมด ได้เป็นพระอนาคามี.
| พระศาสดา ทรงให้ภัททวัคคีย์ทั้งหมดแม้น้ัน บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะอยา่งเดียวกันแล้ว ทรงส่งไปในทิศทั้งหลาย, 
ส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง แนะนำาชฏิล ๓ พ่ีน้อง ซ่ึงมีชฎิลพันคนเป็นบริวาร  
มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะเช่นเดียวกันแล้ว ให้ประชุมกันที่คยาสีสประเทศ ให้ตั้งอยู่ในพระอรหัต 
ดว้ยอาทติตปริยายเทศนา แวดล้อมดว้ยพระอรหันต์พันองค์น้ัน –
เสด็จไปสู่อุทยานลัฏฐิวัน ใกล้แดนพระนครราชคฤห์ ด้วยทรงพระดำาริวา่ 
“จักเปลื้องปฏิญญา ที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร” ตรัสพระธรรมกถา อันไพเราะแด่พระราชา ผู้ทรงสดับข่าวว่า 

๑ ควรมี จ ศัพท์ ซึ่งแปลว่า ยังภิกษุปัญจวัคคยี์มีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุขและพรหม ๑๘ โกฏิให้ดื่มนำ้าอมตะ
๒ ไร่ฝ้าย.
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“ทราบว่า พระศาสดา เสด็จมาแล้ว” เสด็จมาเฝ้า พร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดี ๑๒ นหุต๓ 
ยังพระราชากับพราหมณ์และคฤหบดี ๑ นหุต ให้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผล อกีนหุตหน่ึงให้ตั้งอยูใ่นสรณะ ๓, – 
วันรุ่งข้ึน มพีระคุณอันทา้วสักกเทวราชทรงแปลงเพศเป็นมาณพชมเชยแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ 
ทรงทำาภัตกิจในพระราชนิเวศน์ ทรงรับเวฬวุนาราม๑ ประทับอยู่ในเวฬวุนารามน้ันน่ันแล. | 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระองค์ในเวฬุวนารามน้ัน.
อนุปุพพีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะน้ัน ดังต่อไปน้ี

[ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ]

ความพิสดารว่า เมื่อพระพุทธเจา้ยังไม่ทรงอุบัติแล้วน่ันแล, 
ได้มีบ้านพราหมณ์ ๒ ตำาบล คือ อุปติสสคาม ๑ โกลติคาม ๑ ในที่ไม่ไกล จากกรุงราชคฤห์.
ใน ๒ บ้านน้ัน ในวันที่นางพราหมณีชื่อ สารี ในอุปติสสคามตั้งครรภ์น่ันแล 
แม้นางพราหมณี ชื่อโมคคัลลี ในโกลิตคาม กต็ั้งครรภ์.
ได้ยินวา่ ตระกูลทั้ง ๒ น้ัน ได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเน่ืองกันมาถึง ๗ ชัว่ตระกูลทีเดียว.
พราหมณ์ผู้สามี ได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่พราหมณีทั้ง ๒ น้ัน ในวันเดียวกันเหมือนกัน.
โดยกาลล่วงไป ๑๐ เดือน นางพราหมณีทั้ง ๒ น้ันก็คลอดบุตร.
ในวันขนานชื่อ พวกญาตติั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา่ ‘อุปติสสะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้าน ในตำาบลอุปติสสคาม
ตั้งชื่อบุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา่ ‘โกลิตะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำาบลโกลิตคามนอกน้ี.
เด็กน้ี ๒ น้ันถึงความเจริญแล้ว ได้ถึงความสำาเร็จแห่งศิลปะทุกอย่าง.
ในเวลาไปสู่แม่นำ้าหรือสวนเพื่อประโยชน์จะเล่น อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคำา ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน, 
โกลิตมาณพ มีรถเทียมด้วยมา้อาชาไนย ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน.
ชนทั้ง ๒ มีมาณพเป็นบริวารคนละ ๕๐๐.
ก็ในกรุงราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา ทุกๆ ปี.
หมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้ง ๒ น้ัน ในที่เดียวกันน่ันเอง.
แม้กุมารทั้ง ๒ ก็น่ังดูมหรสพรว่มกัน ย่อมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะ. ย่อมถึงความสังเวช ในฐานะที่ควรสังเวช. 
ย่อมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล.
วันหน่ึง, เมื่อกุมารทั้ง ๒ เหล่าน้ันดูมหรสพโดยทำานองน้ี, ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะ 
หรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวช หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล มิได้มีแล้วเหมือนในวันก่อนๆ 
เพราะญาณถึงความแกร่อบแล้ว.
ก็ชนทั้ง ๒ คดิกันอย่างน้ีวา่ 
“จะมีอะไรเล่า ที่น่าดูในการน้ี?, ชนทั้งหมดแม้น้ี เมื่อยังไม่ถึง ๑๐๐ ปี กจ็ักถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติมิได้, 
ก็เราทั้ง ๒ ควรแสวงหาธรรมเครื่องพ้นอย่างเอก” ดังน้ีแล้ว ถือเอาเป็นอารมณ์น่ังอยู่แล้ว.
ลำาดับน้ัน โกลติะพดูกะอุปติสสะวา่ “อุปติสสะผู้สหาย ไฉน? ท่านจึงไม่หัวเราะรื่นเริงเหมือนในวันอื่นๆ. 
วันน้ี ทา่นมีใจไม่เบิกบาน.  ทา่นกำาหนดอะไรได้หรือ?”

๓ นหุต = ๑๐,๐๐๐ คน.
๑ เป็นมูลเหตแุห่งการถวายวัดในพระพุทธศาสนา ในกาลต่อๆ มา.
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อุปติสสะน้ันกล่าวว่า “โกลิตะผู้สหาย เราน่ังคิดถึงเหตุน้ีว่า ‘ในการดูคนเหล่าน้ี หาสาระมิได้. การดูน้ีไม่มีประโยชน์. 
เราควรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อตน.’  กท็่านเล่า เพราะเหตุไรจึงไม่เบิกบาน?”
แม้โกลิตะน้ัน ก็บอกอยา่งน้ันเหมือนกัน.
ลำาดับน้ัน อุปติสสะ ทราบความที่โกลติะน้ันมีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับตน จึงกลา่ววา่ 
“สหายเอ๋ย เราทั้ง ๒ คดิกันดีแล้ว.  ก็เราควรแสดงหาโมกขธรรม.  ธรรมดา ผู้แสวงหา ต้องได้บรรพชาชนิดหน่ึงจึงควร. 
เราทั้ง ๒ จะบรรพชาในสำานักใครเล่า?”

[สองสหายทำากตกิากัน]

ก็โดยสมัยน้ันแล สญชัยปรพิาชก อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ กับปรพิาชกบริษัทหมู่ใหญ่.
อุปติสสะและโกลิตะทั้ง ๒ น้ัน ตกลงกันวา่ “เราจักบวชในสำานักท่านสญชัยน้ัน” ตา่งส่งมาณพ ๕๐๐ ไป ด้วยคำาว่า 
“ท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด” พร้อมดว้ยมาณพ ๕๐๐ บวชแล้วในสำานักของสญชัย.
จำาเดิมแตเ่ขาทั้ง ๒ บวชแล้ว สญชัยก็ได้ถึงความเลิศด้วยลาภและยศอยา่งเหลือเฟือ.
ทั้ง ๒ เรียนจบลัทธิสมัยของสญชัย โดยสองสามวันเทา่น้ัน จึงถามวา่ 
“ท่านอาจารย์ ลัทธิที่ทา่นรู้ มีเพียงเท่าน้ี หรือมีแม้ยิ่งกวา่น้ี?”
เมื่อสญชัยตอบว่า “มีเพียงเท่าน้ีแหละ. เธอทั้ง ๒ รู้จบหมดแล้ว.” เขาทั้ง ๒ จึงคิดกันว่า 
“เมื่อเป็นอย่างน้ี การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในสำานักของทา่นผู้น้ีก็ไม่มีประโยชน์ 
เราทั้ง ๒ ออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม. โมกขธรรมน้ันเราไม่สามารถให้เกิดข้ึนได้ในสำานักของท่านผู้น้ี. 
อันชมพูทวีปใหญ่นัก. เราเที่ยวไปยังคามนิคมชนบท และราชธานี คงจกัได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนเป็นแน่.”
ตั้งแต่น้ัน ใครพูดในทีใ่ดๆ ว่า “สมณพราหมณ์ผู้บัณฑิต มีอยู่”,  เขาทั้ง ๒ ย่อมไปทำาสากจัฉาในที่น้ันๆ.
ปัญหาทีเ่ขาทั้ง ๒ ถามไป อาจารย์เหล่าอื่นหาอาจตอบได้ไม่. แต่เขาทั้ง ๒ ย่อมแก้ปัญหาของอาจารย์เหล่าน้ันได้.
เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีปอย่างน้ันแล้ว กลับมายังที่อยู่ของตน จึงทำากติกากันวา่ 
“โกลิตะผู้สหาย ในเรา ๒ คน ผู้ใดได้บรรลุอมตธรรมกอ่น, ผู้น้ันจงบอก (แก่กนั).”
เมื่อเขาทั้ง ๒ ทำากติกากันอย่างน้ันอยู่, พระศาสดาเสดจ็ถึงกรุงราชคฤห์โดยลำาดับดังที่กล่าวแล้ว 
ทรงรับเวฬุวันแล้ว ประทับอยู่ในเวฬุวัน.
ในกาลน้ัน พระอัสสชิเถระ ในจำานวนพระปัญจวคัคีย์ระหวา่งพระอรหันต์ ๖๑ องค์ ที่พระศาสดาทรงส่งไป 
เพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัย ด้วยพระดำารัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิด” 
กลับมายังกรุงราชคฤห์แล้ว ในวันรุ่งข้ึน ทา่นถือบาตรจวีรไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เชา้ตรู่.
สมัยน้ัน อุปติสสปริพาชก ทำาภตักิจแต่เช้าตรู่แล้ว ไปยังอารามของปริพาชก พบพระเถระ จึงคิดว่า 
“อันนักบวชเห็นปานน้ี เรายังไม่เคยพบเลย. 
ภิกษุรูปน้ี (คง) จะเป็นผู้หน่ึงบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลพุระอรหัตตมรรคในโลก. 
ไฉนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุน้ีแล้ว ถามวา่ ‘ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร? 
ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือวา่ท่านชอบใจธรรมของใคร?’”
ทีน้ัน ความปริวติกน้ีได้มีแก่เขาว่า “กาลน้ีมิใช่กาลควรถามปัญหากะภิกษุน้ีแล. 
ภิกษุน้ีกำาลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต. 
ถ้ากระไร เราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้ว ควรติดตามภิกษุรูปน้ีไปข้างหลังๆ.”
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เขาเห็นพระเถระได้บิณฑบาตแล้ว ไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหน่ึง และทราบความทีพ่ระเถระน้ันประสงค์จะน่ัง 
จึงไดจ้ัดตั่งของปรพิาชกสำาหรับตนถวาย.
แม้ในเวลาที่ทา่นฉันเสร็จแล้ว ก็ได้ถวายนำ้าในกณุโฑของตนแด่พระเถระ.
ครั้นทำาอาจริยวตัรอยา่งน้ันแล้ว จึงทำาปฏิสันถารอย่างจับใจกับพระเถระซ่ึงฉันเสร็จแล้ว เรียนถามอยา่งน้ีว่า 
“ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก.  ผิวพรรณบริสุทธิ์ผดุผ่อง.  
ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร? ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือท่านชอบใจธรรมของใคร?”

[พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา]

พระเถระคดิว่า 
“ธรรมดาปริพาชกเหล่าน้ี ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา. เราจกัแสดงความลึกซ้ึงในพระศาสนาแก่ปรพิาชกน้ี” 
เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่ จึงกล่าวว่า 
“ผู้มีอายุ เราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยน้ี.  เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อน.”
ปริพาชกเรียนวา่ “ข้าพเจา้ชื่ออุปติสสะ. ขอพระผู้เป็นเจ้ากลา่วตามสามารถเถิด จะน้อยหรือมากก็ตาม 
ข้อน้ันเป็นภาระของข้าพเจ้า เพือ่แทงตลอดด้วย ๑๐๐ นัย ๑,๐๐๐ นัย” ดังน้ี แล้วเรียนว่า

“จะมากหรือน้อยก็ตาม ขอพระผู้เป็นเจ้า จงกล่าวเถิด. 
จงบอกแก่ข้าพเจา้แต่ใจความเท่าน้ัน. 
ข้าพเจา้ต้องการใจความ.  จะต้องทำาพยัญชนะให้มากไปทำาไม.

เมื่อเขาเรียนอย่างน้ันแล้ว, พระเถระจึงกล่าวคาถาว่า
“ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด  พระตถาคตตรัส
เหตุแห่งธรรมเหล่าน้ัน และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่าน้ัน 
พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างน้ี.”๑

[สองสหายสำาเร็จพระโสดาบัน]

ปริพาชก ฟังเพียง ๒ บทต้นเท่าน้ัน กด็ำารงอยู่ในโสดาปัตติผลอันถึงพรอ้มด้วยนัยพันหน่ึง.
พระเถระยัง ๒ บทนอกน้ีให้จบลง ในเวลาเขาเป็นพระโสดาบัน.
เขาเป็นพระโสดาบันแล้ว, เมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปอยู่, กค็าดว่า “เหตุในสิ่งน้ีจักมี” จึงเรียนกะพระเถระว่า 
“ท่านครับ ท่านไม่ตอ้งขยายธรรมเทศนายิ่งข้ึนไป. เพียงเท่าน้ีกพ็อ. พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
พระเถระตอบว่า “ประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ผู้มีอายุ.”
เขาเรียนวา่ “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ขอท่านโปรดลว่งหน้าไปก่อนเถิด. ข้าพเจ้า มีเพือ่นอีกคนหน่ึง. 
และข้าพเจ้าทั้ง ๒ ได้ทำากติกากะกันและกันไวว้่า ‘ผู้ใดบรรลุอมตะก่อน ผู้น้ันจงบอกกัน’ 
ข้าพเจา้เปลื้องปฏิญญาน้ันแล้ว จักพาสหายไปสำานักพระศาสดา ตามทางทีท่่านไปแล้วน้ันแล” ดังน้ีแล้ว 
หมอบลงแทบเท้าทั้ง ๒ ของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์๒ ทำาประทักษิณ ๓ รอบ 
ส่งพระเถระไปแล้ว ได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริพาชกแล้ว.

๑ วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๖.
๒ เบญจางประดิษฐ์ ได้แก่ การตั้งไว้เฉพาะซึ่งอวยัวะ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือท้ัง ๒ และเข่าท้ัง ๒ จดลงท่ีพื้น.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๖๙  • ๘. เร่ืองสญชัย • [สองสหายสำาเร็จพระโสดาบัน]

โกลิตปรพิาชกเห็นเขามาแต่ไกล คดิวา่ 
“วันน้ี สีหน้าสหายของเรา ไม่เหมือนในวันอื่นๆ เขาคงได้บรรลุอมตะ โดยแน่แท้” จึงถามถึงการบรรลุอมตะ.
แม้อุปติสสปรพิาชกน้ันก็รับว่า “เออ ผู้มีอายุ, อมตะเราได้บรรลุแลว้” ได้ภาษิตคาถาน้ันน่ันแลแก่โกลิตปรพิาชกน้ัน.
ในกาลจบคาถา โกลติะดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้ จึงกลา่วว่า “สหาย ข่าวว่า พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
อุปติสสะ. ข่าวว่า ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน, สหาย.  ข่าวน้ี ทา่นอัสสชิเถระ พระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้ว.
โกลิตะ. สหาย, ถ้ากระน้ัน เราไปเฝ้าพระศาสดาเถิด.

[สองสหายชวนสญชัยไปเฝ้าพระศาสดา]

ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระน้ี ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในกาลทกุเมื่อเทียว เพราะฉะน้ัน จึงกล่าวกะสหายอย่างน้ีว่า 
“สหาย เราจักบอกอมตะที่เราทั้ง ๒ บรรลุ แก่สญชัยปรพิาชกผูอ้าจารย์ของเราบ้าง. ท่านรู้อยู่ก็จักแทงตลอด. 
เมื่อไม่แทงตลอด เชื่อพวกเราแล้ว จกัไปยังสำานักพระศาสดา. สดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้ว 
จักทำาการแทงตลอดซ่ึงมรรคและผล.”
ลำาดับน้ัน ทั้ง ๒ คนก็ได้ไปสู่สำานักของท่านสญชัย.
สญชัยพอเห็นเขาจึงถามวา่ “พอ่ทั้ง ๒ พวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะแล้วหรือ?”
สหายทั้ง ๒ จึงเรียนวา่ “ได้แล้วครับ ทา่นอาจารย์.  พระพุทธเจา้เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก. พระธรรมก็อุบัติข้ึนแล้ว. 
พระสงฆ์ก็อุบัติข้ึนแล้ว.  ทา่นอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่า ไร้สาระ. เชิญทา่นมาเถิด. เราทั้งหลายจักไปยังสำานักพระศาสดา.”
สญชัย. ทา่นทั้ง ๒ ไปเถิด.  ข้าพเจา้ไม่สามารถ.
สหาย. เพราะเหตุไร?
สญชัย. เราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้ว. 

การอยู่เป็นอันเตวาสิกของเราน้ัน เช่นกับเกดิความไหวแห่งนำ้าในตุ่ม. เราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได้.
สหาย. อยา่ทำาอยา่งน้ันเลย ท่านอาจารย์.
สญชัย. ชา่งเถอะ พ่อ, พ่อพากันไปเถอะ.  เราจักไม่สามารถ.
สหาย. ทา่นอาจารย์ จำาเดิมแตก่าลแห่งพระพุทธเจา้เสด็จอุบัติข้ึนในโลก 

มหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ ไปบูชาพระองค์เท่าน้ัน. 
แม้กระผมทั้ง ๒ ก็จักไปในที่น้ันเหมือนกัน. ท่านอาจารย์จะทำาอย่างไร?

สญชัย. พ่อทั้ง ๒, ในโลกน้ี มีคนเขลามาก, หรือมคีนฉลาดมากเล่า?
สหาย. คนเขลามากครับ ท่านอาจารย์.  อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อย.
สญชัย. พ่อทั้ง ๒,  ถ้ากระน้ัน พวกคนฉลาดๆ จักไปสู่สำานักพระสมณโคดม. 

พวกคนเขลาๆ จกัมาสำานักเรา.  พ่อไปกันเถิด.  เราจักไม่ไป.
สหายทั้ง ๒ น้ันจึงกลา่ววา่ “ทา่นอาจารย์ ท่านจักปรากฏเอง” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.
เมื่อสหายทั้ง ๒ น้ันไปอยู่, บริษัทของสญชัยแตกกันแล้ว.
ขณะน้ันอารามได้วา่งลง.
สญชัยน้ันเห็นอารามวา่งแล้ว ก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่น.
ในปริพาชก ๕๐๐ คน ซ่ึงไปกับสหายทั้ง ๒ น้ัน บริษัทของสญชัย ๒๕๐ คนกลับแล้ว.
สหายทั้ง ๒ ได้ไปสู่พระเวฬวุัน พร้อมดว้ยปริพาชก ๒๕๐ คน ผู้เป็นอันเตวาสกิของตน.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๗๐  • ๘. เร่ืองสญชัย • [ศษิย์สำาเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]

[ศิษย์สำาเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]

พระศาสดา ประทับน่ังแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท ๔ ทรงเห็นปรพิาชกเหล่าน้ันแต่ไกลเทียว 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำารัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สองสหายน่ันกำาลังมา คือ โกลิตะและอุปติสสะ.  ทั้ง ๒ น่ันจักเป็นคู่สาวกทีด่ีเลิศของเรา.”
สองสหายน้ันถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เขาทั้ง ๒ ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคเจา้ว่า 
“ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท ในสำานักของพระผู้มพีระภาคเถิดพระเจ้าข้า.”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
“ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด. ธรรมเรากล่าวดีแล้ว. จงประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อทำาที่สดุแห่งทุกข์โดยชอบเถิด.”
คนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวรอันสำาเร็จด้วยฤทธิ์ ราวกะว่าพระเถระ ๑๐๐ พรรษา.
ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงขยายพระธรรมเทศนาดว้ยอำานาจจริยาแก่บริษัทของทั้ง ๒ สหายน้ัน.
เว้นพระอัครสาวกทั้ง ๒ เสีย, ชนที่เหลือ บรรลพุระอรหัตแล้ว.
ก็กิจด้วยมรรคเบ้ืองสูงของพระอัครสาวกทั้ง ๒ มิได้สำาเร็จแล้ว.
ถามว่า “เพราะเหตุไร.”
แก้ว่า “เพราะสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่.”
ต่อมาในวันที่ ๗ แตว่ันบวชแล้ว ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลลวาละ๑ ในแคว้นมคธอยู่, 
เมื่อถีนมิทธะครอบงำา,  อันพระศาสดาทรงให้สังเวชแล้ว บรรเทาถีนมิทธะได้ 
กำาลังฟังพระธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้ว ได้ยังกิจในมรรค ๓ เบ้ืองบนให้สำาเร็จ บรรลทุี่สุดสาวกบารมีญาณแล้ว.
ฝ่ายพระสารีบุตร ล่วงได้กึ่งเดือนแต่วันบวช เข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์น่ันแหละ อยูใ่นถำ้าสกุรขาตา กับด้วยพระศาสดา, 
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร แก่ทีฆนขปรพิาชกผู้หลานของตน, ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระสตูร 
ก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ เหมือนผู้ที่บริโภคภตัรทีเ่ขาคดให้ผู้อื่น.
มีคำาถามว่า “กท็่านพระสารีบุตร เป็นผู้มีปัญญามาก มิใช่หรือ? 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เพราะเหตุไร จึงบรรลุสาวกบารมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะ.”
แก้ว่า “เพราะมีบริกรรมมาก.”
เหมือนอย่างว่า พวกคนเข็ญใจประสงค์จะไปในที่ไหนๆ กอ็อกไปได้รวดเรว็, 
ส่วนพระราชาต้องไดต้ระเตรียมมาก มีการตระเตรียมชา้งพระราชพาหนะเป็นต้น จึงสมควรฉันใด, 
อุปไมยน้ี พึงทราบฉันน้ัน.

[พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา]

ก็ในเวลาบ่าย๒วันน้ันเอง พระศาสดา ทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬวุัน 
ประทานตำาแหน่งพระอัครสาวกแก่พระเถระทั้ง ๒ แล้ว ทรงแสดงพระปาติโมกข์.
พวกภิกษุ ติเตียนกล่าววา่ “พระศาสดา ประทาน (ตำาแหน่ง) แก่ภิกษุทั้งหลาย โดยเห็นแก่หน้า. 
อันพระองค์เมื่อจะประทานตำาแห่งอัครสาวก ควรประทานแก่พระปัญจวคัคีย์ผู้บวชก่อน. 

๑ มหาโมคฺคลฺลานสุตฺต. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๗๗ ว่า กลฺลวาลมุตฺตคามกำ.
๒ วฑฺฒมานกจฺฉายาย เวลามีเงาเจริญอยู่.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๗๑  • ๘. เร่ืองสญชัย • [พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา]

เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระปัญจวัคคีย์เหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๕๕ รูป มพีระยสเถระเป็นประมุข. 
เมื่อไม่เหลียวแลถึงภิกษุเหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่พระพวกภทัรวัคคีย์. 
เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคีย์เหล่าน่ัน ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๓ พี่น้อง มีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น. 
แต่พระศาสดา ทรงละเลยภิกษุเหล่าน้ันมีประมาณถึงเพียงน้ี 
เมื่อจะประทานตำาแหน่งอัครสาวก ก็ทรงเลือกหน้าประทานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมด.”

[บุรพกรรมขอพระอัญญาโกณฑัญญะ]

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เรามิได้เลือกหน้าให้ (ตำาแหน่ง) แกพ่วกภกิษุ. แต่เราให้ตำาแหน่งที่ตนๆ ปรารถนาแล้วๆ น่ันแลแก่ภิกษุเหล่าน้ี. 
ก็อัญญาโกณฑัญญะ เมื่อถวายทานเน่ืองด้วยข้าวกล้าอันเลิศ ๙ ครั้ง ในคราวข้าวกล้าคราวหน่ึง 
ก็หาได้ปรารถนาตำาแหน่งอัครสาวกถวายไม่ แต่ได้ปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหัต อันเป็นธรรมเลิศก่อนสาวกทั้งหมด 
แล้วถวาย.”
ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามว่า “เมื่อไร? พระเจ้าข้า.”
พระศาสดาทรงย้อนถามว่า “พวกเธอจักฟังหรือ? ภิกษุทั้งหลาย.”
ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับว่า “ฟัง พระเจา้ข้า.”
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย แตก่ัปน้ีไปอีก ๙๑ กัป พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี๑ เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
ในกาลน้ัน กุฎุมพี ๒ พ่ีน้อง คือ มหากาล จุลกาล ให้หวา่นไร่ข้าวสาลีไว้มาก.
ต่อมาวันหน่ึง จุลกาลไปไร่ข้าวสาลี ฉีกข้าวสาลีกำาลังท้องต้นหน่ึงแล้วชิมดู.
ได้มรีสอร่อยมาก.
เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข จึงเข้าไปหาพี่ชายแล้วพดูว่า 
“พี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีกำาลังท้อง ต้มให้เป็นของควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว ถวายทาน.”
พี่ชายกล่าววา่ “เจ้าพูดอะไร?  อันการฉีกข้าวสาลีกำาลังท้องทำาทาน ไม่เคยมีแล้วในอดีต จักไม่มีในอนาคต. 
เจ้าอยา่ทำาข้าวกล้าให้เสียหายเลย.”
เขาอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ.
ครั้งน้ันพีช่าย จึงพดูกะเขาวา่ “ถ้ากระน้ัน เจ้าต้องปันนาเป็น ๒ สว่น อย่าแตะต้องส่วนของเรา 
จงทำาส่วนที่เจ้าปรารถนาในนาอันเป็นส่วนของตน.”
เขารับวา่ “ดีแลว้” แบ่งนากันแล้ว ได้ขอแรงมือกะมนุษย์เป็นอันมากฉีกข้าวสาลีท้อง ให้เคี่ยวเป็นนำ้านมจนข้น 
ปรุงดว้ยเนยใส นำ้าผึ้ง และนำ้าตาลกรวด ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ในกาลเสรจ็ภัตกิจกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานอันเลิศของข้าพระองค์น้ี จงเป็นไปเพื่อความแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าสาวกทั้งปวง”.
พระศาสดา ตรัสว่า “จงเป็นอย่างน้ันเถิด” แล้วได้ทรงทำาอนุโมทนา.
เขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนาแน่นหนาดว้ยรวงข้าวสาลี เหมือนเขามัดไว้เป็นช่อๆ ในนาทั้งสิ้น ได้ปีติ ๕๒ อยา่งแล้ว คดิว่า “เป็น 
ลาภของเราหนอ” ถึงหน้าข้าวเม่า ได้ถวายทานเลิศดว้ยข้าวเม่า, 

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๑๕.
๒ ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย, ขณิกาปีติ ปีติช่ัวขณะ, โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ, อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน. 

ผรณาปีติ ปีติอย่างซาบซ่าน.
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ได้ถวายทานอันเน่ืองด้วยข้าวกล้าอยา่งเลิศ พร้อมกับชาวบ้านทั้งหมด, หน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว, 
คราวทำาขะเน็ด ได้ถวายทานส่วนเลิศในการขะเน็ด, 
ในคราวมดัฟ่อนเป็นต้น ก็ได้ถวายทานส่วนเลิศในการมัดฟ่อน สว่นเลิศในลาน… สว่นเลิศในลอม… ส่วนเลิศในฉาง… 
ได้ถวายทานอันเลิศรวม ๙ ครั้ง ในหน้าข้าวคราวหน่ึง ดว้ยประการอย่างน้ี.
ที่แห่งข้าวอันเขาถือเอาแล้วๆ ได้เต็มดังเดิมทุกๆ ครั้งไป.
ข้าวกลา้ได้งอกงามสมบูรณ์ข้ึนเป็นอย่างยิ่ง.
ชื่อวา่ธรรมน้ีย่อมรักษาซ่ึงผู้รกัษาตน.
(สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า)

“ธรรมแล ย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรม. 
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำาสุขมาให้. 
น้ีเป็นอานิสงส์ในธรรมทีเ่ขาประพฤติดี. 
ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ ย่อมไม่ไปสู่ทุคคติ.”๑

อัญญาโกณฑัญญะ ปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน จึงได้ถวายทานส่วนเลิศ ๙ ครั้ง 
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่วิปัสสี ดว้ยประการอย่างน้ีแล.
อน่ึง แม้ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ๒ ในหงสาวดีนคร ในที่สดุแสนกัปแต่น้ีไป 
เขาถวายมหาทานตลอด ๗ วันแล้ว หมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน 
ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน เหมือนกัน.
เราได้ให้ผลที่อัญญาโกณฑัญญะน้ีปรารถนาแล้วทีเดียว ด้วยประการฉะน้ี. เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.

[บุรพกรรมของชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นต้น]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นประมุขทำากรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
พระศาสดา ตรัสว่า “แม้ชน ๕๕ น้ัน ปรารถนาพระอรหัตในสำานักพระพุทธเจา้พระองค์หน่ึง ทำากรรมที่เป็นบุญไว้มากแล้ว 
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติข้ึน, เป็นสหายกัน ทำาบุญรว่มเป็นพวกกัน เที่ยวจดัแจงศพคนไร้ทีพ่ึ่ง.๓

วันหน่ึง พวกเขาพบหญิงตายทั้งกลม๔ ตกลงวา่ “จักเผา” จึงนำาไปป่าช้า.
ในชนเหล่าน้ัน พักไว้ในป่าช้า ๕ คน ดว้ยสั่งว่า “พวกท่านจงเผา” ที่เหลือเข้าไปบ้าน.
นายยสะ๕ เอาหลาวแทงศพน้ัน พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู่ ได้อสุภสัญญาแล้ว.
เขาแสดงแก่สหาย ๔ คนแม้นอกน้ีว่า 
“ท่านผู้เจริญพวกท่านจงดูศพน้ี มีหนังลอกแล้ว ในที่น้ันๆ ดุจรูปโคด่าง ไม่สะอาด เหม็น น่าเกลียด.”
ทั้ง ๔ คนน้ันก็ได้อสุภสัญญาในศพน้ัน.
เขา ๕ คนไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลือ.

๑ ขุ. ชา. ๗๒/๒๙๐ ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.
๒ ขุ. พุ. ๓๓/๔๖๗.
๓ อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนตฺา.
๔ มาจากคำาว่า ตายท้องกลม  สคพภฺำ อิตฺถึ กตกาลำ.
๕ ยสทารโก.
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ส่วนนายยสะไปเรือนแล้วได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยา.
คนทั้งหมดน้ันก็เจริญอสุภสัญญาแล้ว.
น้ีเป็นบุรพกรรมของคน ๕๕ มียสกุลบุตรเป็นประมุขน้ัน.
เพราะฉะน้ันแล ความสำาคัญในเรือนอันเกลื่อนดว้ยสตรีเป็นดุจป่าชา้จึงเกิดแก่นายยสะ.
แลด้วยอุปนิสัยสมบัติน้ัน การบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดข้ึนแกพ่วกเขาทั้งหมด.
คนเหล่าน้ีไดร้ับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน ด้วยประการอยา่งน้ี.
หาใช่เราเลือกหน้าให้ไม่.”

[บุรพกรรมของภัททวัคคีย์ ๓๐ คน]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระภัททวัคคีย์ผู้เพื่อนกัน ได้ทำากรรมอะไรไว้เล่า? พระเจา้ข้า.”
พระองค์ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกภทัทวัคคีย์น่ันก็ปรารถนาพระอรหัต ในสำานักพระพุทธเจ้าในปางก่อน แล้วทำาบุญ 
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติข้ึน, เป็นนักเลง ๓๐ คน ฟังตุณฑิโลวาทแลว้ ไดร้ักษาศีล ๕ ตลอดหกหมื่นปี.
แม้ภัททวัคคีย์เหล่าน้ี ก็ได้ผลที่ตนปรารถนาแล้วๆ เหมือนกัน ด้วยประการอยา่งน้ี.
หาใช่เราเลือกหน้าให้ภิกษุทั้งหลายไม่.”

[บุรพกรรมของชฎิล ๓ พ่ีน้อง]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็กัสสปะ ๓ พ่ีน้อง มีอรุุเวลกัสสปะเป็นต้น ทำากรรมอะไรไว้เล่า?”
| พระศาสดาตรัสวา่ “เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน ทำาบุญแล้ว.
ก็ใน ๙๒ กัปแต่น้ีไป พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์คือ พระติสสะ๑ พระผุสสะ๒ เสด็จอุบัติแล้ว.
พระราชาพระนามว่ามหินท์ ได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ.
ก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิแล้ว, พระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นพระอัครสาวก 
บุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่ ๒.
พระราชาได้เสด็จไปยังสำานักพระศาสดา ทรงตรวจดูชนเหล่าน้ันว่า 
“ราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจา้, ราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวก, บุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่ ๒” 
ทรงเปล่งพระอทุาน ๓ ครั้งว่า “พระพุทธเจา้ของข้าพเจ้า, พระธรรมของข้าพเจ้า, พระสงฆ์ของข้าพเจา้, 
ข้าพเจา้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้พระอรหันตต์รัสรู้ชอบเองพระองค์น้ัน” ดังน้ีแล้ว 
หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา ทรงรับปฏิญญาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ีเป็นดุจเวลาที่หม่อมฉันน่ังหลับ ในที่สุดอายุประมาณเก้าหมื่นปี, 
ขอพระองค์อยา่เสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่น จงทรงรับปัจจัย ๔ ของหม่อมฉัน ตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่” 
ดังน้ีแล้ว ทรงทำาพุทธอุปัฏฐากเป็นประจำา.
อน่ึง พระราชาทรงมพีระราชโอรสอื่นอีก ๓ พระองค์.
บรรดาพระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่าน้ัน พระองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวาร ๕๐๐, พระองค์กลางมี ๓๐๐, พระองค์เล็กมี ๒๐๐.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๐๗.
๒ ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๑ ก็ในท่ีนั้นปรากฏว่า ปุสสะ. และพระบิดาของพระองค์ พระนามว่า ชยเสนะ.
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พระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่าน้ัน ทูลขอโอกาสกะพระบิดาว่า “แม้หม่อมฉันทั้งหลาย จักนิมนตพ์ระเจา้พี่เสวย,” 
แม้ทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้, เมื่อปัจจันตชนบทกำาเริบแล้ว, ถูกส่งไปเพือ่ประโยชน์ระงับปัจจันตชนบทน้ัน 
ปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้ว มาสู่สำานักพระราชบิดา.
ครั้งน้ัน พระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้ง ๓ เหล่าน้ันแล้ว จุมพิตที่ศรีษะ ตรัสวา่ “พ่อทั้งหลาย บิดาให้พรแก่พวกเจ้า”.
พระโอรสทั้ง ๓ น้ันทูลว่า “ดีละ พระเจ้าข้า”  ทำาพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้ว, 
โดยกาลล่วงไปสองสามวัน พระบิดาตรัสอีกว่า “พ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสียเถิด,” 
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ความประสงคด์้วยสิ่งไรๆ อื่นของหม่อมฉันไม่มี.  ตั้งแต่บัดน้ี หม่อมฉันจักนิมนตพ์ระเจา้พี่เสวย. 
ขอพระราชทานพรน้ีแก่หม่อมฉันเถิด.”
ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
โอรส. เมื่อไม่พระราชทานเสมอไป ก็พระราชทานเพียง ๗ ปี.
ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
โอรส. ถ้ากระน้ัน กพ็ระราชทานเพียง ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน.
ราชา. ให้ไม่ได้ พอ่.
โอรส. ชา่งเถิด พระเจ้าข้า, ขอจงพระราชทานสัก ๓ เดือน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย คนละเดือนๆ.
ราชา. ดีละ พอ่, ถ้ากระน้ัน เจ้าจงนิมนต์ให้เสวยได้ ๓ เดือน.
ก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้ง ๓ น้ันคนเดียวกัน, สมุห์บัญชีก็คนเดียวกัน.
ท่านทั้ง ๓ พระองค์น้ัน มีบุรุษ ๑๒ นหุตเป็นบรวิาร.
พระราชโอรสทั้ง ๓ รับสั่งให้เรียกบริวารเหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 
“เราทั้ง ๓ จักรับศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ ๒ ผืน อยูร่่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสน้ี.  
พวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่าน้ี ยังของเคี้ยวของบริโภคทกุอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุเก้าหมื่นรูป 
และนักรบของเราพันหน่ึง.  เพราะแต่น้ีไป พวกเราจักไม่พดูอะไรๆ.”
พระราชโอรสทั้ง ๓ น้ัน พาบุรุษบรวิารพันหน่ึงสมาทานศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ อยู่แต่ในวิหาร. 
ขุนคลังและสมุห์บัญชี ได้รว่มกันเบิกเสบียงตามวาระๆ จากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่น้องทั้ง ๓ ถวายทานอยู่.
ก็บุตรของพวกกรรมกร ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น.

[กินอาหารท่ีเขาอุทิศภิกษุสงฆ์ ตายไปเป็นเปรต]

กรรมกรเหล่าน้ัน เมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมา ก็ให้วตัถุมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้นแก่บุตรเหล่าน้ัน.
ในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลย.
ในกาลต่อมา พวกกรรมกรเหล่าน้ี พดูอ้างว่า “เราจะให้แก่พวกเด็ก” ดังน้ีแล้ว รับไปกินเสียเอง. 
เห็นอาหารแม้ที่ชอบใจ ก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้.
ก็พวกเขาได้มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน.
พวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้ว เพราะกายแตกได้เกิดในเปตวิสัยแล้ว.
ฝ่ายพระราชโอรส ๓ พี่น้อง พร้อมดว้ยบุรุษพันหน่ึง ทำากาละแล้วเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวจากเทวโลกสู่เทวโลก 
ยังกาลให้สิ้นไป ๙๒ กัป.
พระราชโอรส ๓ พ่ีน้องน้ัน ปรารถนาพระอรหัต ทำากัลยาณกรรมในกาลน้ัน ดว้ยประการอย่างน้ี.
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ชฎิล ๓ พี่น้องน้ัน ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน.
เราจะได้เลือกหน้าให้หามิได้.” |
ส่วนสมุห์บัญชีของพระราชโอรส ๓ พระองค์น้ัน ในกาลน้ัน ได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร. 
ขุนคลังได้เป็นวิสาขอุบาสก.
กรรมกรของท่านทั้ง ๓ น้ัน เกิดแล้วในพวกเปรต ในกาลน้ัน ท่องเที่ยวอยู่ดว้ยสามารถแห่งสุคติและทุคติ 
ในกัปน้ี เกิดในเปตโลกน่ันแล สิ้น ๔ พุทธันดร.

[พวกเปรตถามเวลาได้อาหาร กะพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์]

เปรตเหล่าน้ัน เข้าเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ผู้ทรงพระชนมายุได้ ๔๐,๐๐๐ ปี 
เสด็จอุบัติข้ึนก่อนพระพุทธเจา้ทุกพระองคใ์นกัปน้ี ทูลว่า “ขอพระองค์โปรดบอกกาลเป็นที่ได้อาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย.”
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “พวกท่านจกัยังไม่ได้ในกาลของเราก่อน.  แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะจักอุบัติข้ึน. พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
เปรตเหล่าน้ัน ยังกาลมีประมาณเท่าน้ันให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจา้ทรงพระนามว่าโกนาคมนะน้ันเสดจ็อุบัติข้ึนแล้ว, 
จึงไดทู้ลถามพระองค์.
แม้พระพุทธเจา้องค์น้ัน กต็รัสว่า “พวกท่านจักยังไม่ได้ในกาลของเรา, แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑. พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจัก๑อุบัติข้ึน พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
เปรตเหล่าน้ัน ยังกาลมีประมาณเท่าน้ันให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะน้ันเสด็จอุบัติข้ึนแล้ว, 
จึงทูลถามพระองค์.
แม้พระพุทธเจา้พระองค์น้ัน กต็รัสว่า “พวกเจา้จักยังไม่ได้ในกาลของเรา.  แต่ภายหลังแห่งเรา, เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณได้โยชน์ ๑, พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม๒ จกัเสด็จอุบัติข้ึน. 
ในกาลน้ัน ญาติของพวกเจา้จักเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร.  พระเจา้พิมพิสารน้ัน ถวายทานแดพ่ระศาสดาแล้ว 
จักให้สว่นกุศลทานถึงแก่พวกเจ้า.  พวกเจา้จักได้ (อาหาร) ในคราวน้ัน.”
พุทธันดร ๑ ได้ปรากฏแก่เปรตเหล่าน้ีเหมือนวันพรุ่งน้ี.

[พวกเปรตพ้นทุกข์ เพราะผลทาน]

เปรตเหล่าน้ัน, เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้ว, เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้น, เปล่งเสียงอย่างน่ากลวั 
แสดงตนแก่พระราชา ในส่วนราตรีแล้ว.
รุ่งข้ึนท้าวเธอเสด็จมาสู่เวฬุวัน กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระตถาคต.
พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพติร ในที่สุด ๙๒ กัป แต่กัปน้ีไป ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่ผุสสะ 
พวกเปรตน่ันเป็นพระญาติของพระองค์ กินอาหารทีเ่ขาถวายภิกษุสงฆ์ เกดิในเปตโลกแล้ว ท่องเที่ยวอยู่ 
ได้ทูลถามพระพุทธเจา้หลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติข้ึน มีพระกกุสันธะเป็นอาทิ อันพระพุทธเจา้เหล่าน้ันตรัสบอกคำาน้ีๆ แล้ว 
หวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดกาลเทา่น้ี, วานน้ี เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้ว, ไม่ได้รับส่วนบุญ จึงไดท้ำาอยา่งน้ัน.”
พระราชาทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดน้ี, เปรตเหล่าน้ัน จักได้รับหรือ?”

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.
๒ ขุ. พ. ๓๓/๕๔๓.
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พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ มหาบพติร.”
พระราชา ทรงนิมนต์ภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ถวายมหาทานในวันรุ่งข้ึน แล้วได้พระราชทานส่วนบุญวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าวนำ้าอันเป็นทิพย์ จงสำาเรจ็แก่พวกเปรตเหล่าน้ัน แต่มหาทานน้ี.”
ข้าวนำ้าอันเป็นทิพย์เกิดแล้วแก่เปรตเหล่าน้ัน เช่นน้ันเทียว.
รุ่งข้ึน เปรตเหล่าน้ันเปลือยกายแสดงตนแล้ว.
พระราชาทูลว่า “วันน้ี พวกเปรตเปลือยกายแสดงตน พระเจา้ข้า.”
พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพติร พระองค์มิได้ถวายผ้า.”
รุ่งข้ึน พระราชาถวายผ้าจวีรทั้งหลาย แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ทรงให้ส่วนบุญว่า 
“ขอผ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหลาย จงสำาเรจ็ แก่เปรตเหล่าน้ัน แต่จีวรทานน้ีเถิด.”
ในขณะน้ันเอง ผ้าทิพย์เกิดข้ึนแก่เปรตเหล่าน้ันแล้ว.
เปรตเหล่าน้ันละอัตภาพของเปรต ดำารงอยู่โดยอตัภาพอันเป็นทิพย์แล้ว.
พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ได้ทรงทำาอนุโมทนาด้วยติโรกฑุฑสูตรวา่๑ “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ” เป็นอาทิ.
ในที่สุดอนุโมทนา ธรรมาภิสมัย๒ ได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐ แล้ว.
พระศาสดา ครั้นตรัสเรื่องแห่งชฎิล ๓ พ่ีน้องแล้ว ทรงนำาพระธรรมเทศนาแม้น้ีมาแล้ว ดว้ยประการฉะน้ี.

[บุรพกรรมของพระอัครสาวกท้ัง ๒]

ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระอัครสาวกทั้ง ๒ ได้ทำากรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
| พระศาสดา ตรัสว่า “อัครสาวกทั้ง ๒ ทำาความปรารถนาเพือ่เป็นอัครสาวก.
จริงอยู่ ในที่สดุอสงไขยยิ่งดว้ยแสนกัปแต่น้ีไป สารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล ได้มีนามว่า สรทมาณพ.
โมคคัลลานะ เกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล ได้มีนามวา่ สริิวัฑฒกุฎุมพี.
มาณพทั้ง ๒ น้ัน ได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกัน.
สรทมาณพ โดยลว่งไปแห่งบิดา ได้ครอบครองทรพัย์เป็นอันมาก อันเป็นมรดกของสกุล ในวันหน่ึง อยู่ในที่ลับ คดิวา่ 
“เราย่อมรู้อัตภาพในโลกน้ีเท่าน้ัน, หารูจ้ักอัตภาพในโลกหน้าไม่. 
อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นของเที่ยง.  
ควรที่เราบวชเป็นบรรพชติอย่างหน่ึง ทำาการแสวงหาโมกขธรรม.”
สรทมาณพน้ัน เข้าไปหาสหายแล้วพูดว่า “สิริวฑัฒะผู้สหาย ข้าพเจา้จักบวชแสวงหาโมกขธรรม. 
ท่านจกัอาจบวชกับเราหรือไม่อาจ.”
สิรวิัฑฒะตอบวา่ “ข้าพเจา้จักไม่อาจ สหาย.  ทา่นบวชคนเดียวเถิด.”
สรทมาณพน้ัน คิดวา่ “ธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลก พาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่มี.  กรรมทีต่นทำาแล้วย่อมเป็นของตนเอง.”
แต่น้ัน สรทมาณพ จึงให้เปิดเรือนคลังแก้วออก ให้มหาทานแก่คนกำาพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลายแล้ว 
เข้าไปสู่เชิงเขา บวชเป็นฤษีแล้ว.
ชนทั้งหลายบวชตามสรทะน้ัน ด้วยอาการอยา่งน้ี คือ ๑ คน ๒ คน ๓ คน จนมีชฎิลประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันคน.
สรทชฎิลน้ันยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว บอกกสิณบรกิรรม แก่ชฏิลเหล่าน้ัน.

๑ ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
๒ การบรรลุธรรม.
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แม้ชฎิลทั้งหมดเหล่าน้ัน ก็ยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดข้ึนแล้ว.
โดยสมัยน้ัน พระพุทธเจา้ทรงพระนามว่าอโนมทัสสี๑ เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก.
พระนครได้มชีื่อวา่ จันทวดี. กษัตริย์พระนามวา่ยสวันตะ เป็นพระบิดา. พระเทวพีระนามว่ายโสธรา เป็นพระมารดา. 
ไม้รกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้. พระอัครสาวกทั้ง ๒ ชื่อ นิสภะ ๑ ช่ืออโนมะ ๑. อุปัฏฐากชื่อวรุณะ. 
อัครสาวิกา ๒ นามว่า สุนทรา ๑ สุมนา ๑. พระชนมายุได้มีถึงแสนปี. พระสรีระสูงถึง ๕๘ ศอก. 
พระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปตลอด ๑๒ โยชน์. ภิกษุแสนหน่ึงเป็นบรวิาร.
วันหน่ึง ในเวลาใกลรุ้่ง พระพทุธเจ้าทรงพระนามว่า อโนมทัสสีน้ัน เสด็จออกจากมหากรุณาสมบัติ ทรงพิจารณาดูสตัวโลกอยู่ 
ทรงเห็นสรทดาบสแล้ว ทรงพระดำาริวา่ 
“เพราะเราไปสู่สำานักสรทดาบสในวันน้ีเป็นปัจจัย พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่ 
และสรทดาบสน้ัน จักปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวก. 
สิรวิัฑฒกุฎุมพีผู้สหายดาบสน้ัน จกัปรารถนาตำาแหน่งอัครสาวกที่ ๒. 
ทั้งในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันบรวิารของดาบสน้ัน จักบรรลุพระอรหัต. เราควรไปในที่น้ัน” ดังน้ีแล้ว
ถือบาตรและจีวรของพระองค์ ไม่ตรัสเรียกใครๆ อื่น เสด็จไปพระองค์เดียวเหมือนพญาราชสีห์,  
เมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแล้วเพื่อต้องการผลาผล, ทรงอธิษฐานว่า 
“ขอสรทดาบสจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจา้,” เมื่อสรทดาบสเห็นอยู่น่ันเทียว, 
เสด็จลงจากอากาศ ทรงยืนบนแผ่นดินแล้ว.
สรทดาบส เห็นพระพุทธานุภาพและความสำาเร็จแห่งพระสรรีะ สอบสวนมนต์สำาหรับทำานายลักษณะ ก็ทราบได้วา่ 
“อันผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่าน้ี เมื่ออยู่ในทา่มกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ, 
เมื่อออกบวช ย่อมเป็นพระสพัพัญญพูุทธเจา้ มีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลก. 
บุรุษผู้น้ีเป็นพระพุทธเจา้โดยไมต่้องสงสัย” จึงทำาการต้อนรับ ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ไดจ้ัดอาสนะถวายแล้ว.
พระผู้มีพระภาค ประทับน่ังบนอาสนะที่จัดไว้.
แม้สรทดาบส ถืออาสนะอันสมควรแก่ตนแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
ในสมัยน้ัน ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ถือผลาผลทั้งหลายที่ประณตีๆ อันมีโอชะ มาถึงสำานักอาจารย์แล้ว 
แลดูอาสนะทีพ่ระพุทธเจา้ประทับอาจารย์น่ังแล้ว จึงพูดว่า 
“ท่านอาจารย์ พวกกระผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่า ‘ในโลกน้ี ผู้เป็นใหญ่กวา่อาจารย์ย่อมไม่มี.’ 
ก็บุรุษผู้น้ี เห็นจะเป็นใหญ่กว่าทา่นอาจารย์?”
สรทดาบส ตอบว่า “พ่อทั้งหลาย พวกเจ้าพูดอะไร.  
พวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำาเขาสิเนรุซ่ึงสูงหกสิบแปดแสนโยชน์ ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด (กระนั้นหรือ?) 
ลูกทั้งหลาย พวกเจ้าอยา่ทำาการเปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลย.”
ครั้งน้ัน ดาบสเหล่าน้ัน คดิวา่ “ถ้าบุรุษผู้น้ีจักได้เป็นคนเล็กน้อยไซร้, ทา่นอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานน้ีมาอุปมา. 
บุรุษผู้น้ีจะใหญ่เพียงไรหนอ.” ดังน้ีแล้ว ทั้งหมดเทียว หมอบลงแทบพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแลว้.
ครั้งน้ัน อาจารย์กลา่วกะดาบสเหล่าน้ันวา่ “พอ่ทั้งหลาย ไทยธรรมที่สมควรแดพ่ระพทุธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มี. 
และพระศาสดาก็เสด็จมาในที่น้ีในเวลาภิกษาจาร.  พวกเราจักถวายไทยธรรม ตามสัตติ ตามกำาลัง 
พวกเจ้าจงนำาผลาผลประณตีที่มีอยู่มา” ดังน้ี  ครั้นให้นำามาแล้ว ลา้งมือทั้ง ๒ แล้ว ต้ังไวใ้นบาตรของพระตถาคตด้วยตนเอง.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๔๖๒.
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พอเมื่อพระศาสดาทรงรับผลาผล, เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลง.
ดาบสน้ันได้กรองแม้ซ่ึงนำ้าถวายดว้ยตนเองทีเดียว.
ต่อน้ัน เมื่อพระศาสดาประทับน่ังทำาภตักิจแล้ว, 
ดาบสน้ันเรียกอันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแล้ว น่ังกล่าวสาราณียกถาในที่ใกลพ้ระศาสดา.
พระศาสดาทรงดำาริวา่ “ขออัครสาวกทั้ง ๒ จงมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์.”
พระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันทราบพระดำาริของพระศาสดาแล้ว มพีระขีณาสพแสนรูปเป็นบรวิาร มาถวายบังคมพระศาสดาแลว้ 
ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง.
ลำาดับน้ัน สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่า 
“พ่อทั้งหลาย แม้อาสนะทีพ่ระพทุธเจ้าประทับน่ัง ตำ่า.  ซำ้าอาสนะสำาหรับสมณะตั้งแสน ก็ไม่มี.  
พวกเจ้า ควรจะทำาพุทธสักการะให้โอฬารในวันน้ี จงนำาดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมดว้ยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขา.”
เวลาทีพู่ด ย่อมเป็นเหมือนเน่ินชา้.  แต่วิสัยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ อันบุคคลไม่ควรคิด.
เพราะฉะน้ัน โดยกาลเพียงครู่เดียวเท่าน้ัน ดาบสน้ันนำาดอกไมท้ั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแล้ว 
ตบแต่งอาสนะดอกไม้สำาหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณได้โยชน์ ๑
อาสนะ สำาหรับพระอคัรสาวกทั้ง ๒ ประมาณ ๓ คาพยุต.๑ 
อาสนะ สำาหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกตา่งกัน มีประมาณกึ่งโยชน์เป็นต้น. 
อาสนะ สำาหรับภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์มีประมาณอุสภะ ๑๒.
ใครๆ ไมพ่ึงคิดว่า “ในอาศรมบทแห่งเดียวจะตบแต่งอาสนะใหญ่โตถึงเพียงน้ันได้อยา่งไร?”
เพราะว่า น้ีเป็นวิสัยของฤทธิ์.
เมื่อตบแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างน้ัน, สรทดาบส ยืนประคองอัญชลีเบ้ืองพระพักตร์ของพระตถาคตแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์เสดจ็ข้ึนสู่อาสนะดอกไม้น้ี เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระองค์ตลอดราตรีนาน.”
เพราะเหตุน้ัน โบราณาจารยจ์ึงกล่าวไวว้่า

“สรทดาบส๓ เอาดอกไมต้่างๆ และของหอมรวมด้วยกัน 
ตบแต่งอาสนะดอกไม้แล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีวา่
“ข้าแต่พระวีระ อาสนะที่ข้าพระองคต์บแต่งแล้วน้ี สมควรแด่พระองค์.
พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ ให้เลื่อมใส
ขอจงประทับน่ังบนอาสนะดอกไม้.
พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจติของข้าพระองคใ์ห้เลื่อมใสแล้ว
ยังโลกน้ีกับทั้งเทวโลกให้ร่าเริงแล้ว
จึงประทับน่ังบนอาสนะดอกไม้ตลอด ๗ คืน ๗ วัน.”

เมื่อพระศาสดาประทับน่ังแล้วอยา่งน้ัน, พระอัครสาวกทั้ง ๒ และภิกษุที่เหลือน่ังแล้ว บนอาสนะที่ถึงแล้วแกต่นๆ.
สรทดาบสได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต.
เพราะศาสดา ทรงอธิษฐานวา่ “ขอสักการะของพวกชฎิลน้ี จงมีผลใหญ่” ดังน้ีแล้ว ทรงเข้านิโรธสมาบัติ.

๑ คาวุตหนึ่ง ยาว ๑๐๐ เส้น.
๒ อุสภะหนึ่ง ยาว ๒๕ วา.
๓ ควรให้ อหำ เป็นประธาน.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๗๙  • ๘. เร่ืองสญชัย • [บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]

สองพระอัครสาวกก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบวา่พระศาสดาทรงเข้าสมาบัติแล้ว ก็เข้าสมาบัติ.
เมื่อพระตถาคตประทับน่ังเข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตวาสิก, เมื่อถึงเวลาเที่ยวไปภิกษา, บริโภคมูลผลาผลในป่า 
แล้วยืนประคองอัญชลีแดพ่ระพทุธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลที่เหลือ.
ฝ่ายสรทดาบสไม่ไปแม้สู่ที่ภิกษาจาร กั้นฉัตรดอกไม้อยู่เทียว ให้เวลาลว่งไปด้วยปีติและสุขตลอด ๗ วัน.
พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้ว ตรัสเรียกพระนิสภเถระ พระอัครสาวกผู้น่ังข้างพระปรัศเบ้ืองขวา ดว้ยรับสั่งว่า 
“นิสภะ เธอจงทำาอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบสทั้งหลายผู้ทำาสักการะ”
พระเถระมใีจยินดีประดจุแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ จากสำานักของพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณ 
เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แล้ว.
ในที่สุดเทศนาของพระนิสภเถระน้ัน พระศาสดา ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่ ๒ ด้วยรับสั่งว่า “ภกิษุ แม้เธอก็จงแสดงธรรม.”
พระอโนมเถระพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกกล่าวธรรมแล้ว.
ดว้ยเทศนาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ การตรัสรู้มิได้มีแล้วแม้แก่ดาบสรูปหน่ึง.
ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงดำารงอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณ ทรงเริ่มพระธรรมเทศนาแล้ว.
ในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ยกสรทดาบสเสีย ทั้งหมดบรรลพุระอรหัตแล้ว.
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ ตรัสวา่ “เธอทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด.”
ทันใดน้ันเอง ผมและหนวดของชฎิลเหล่าน้ันได้อันตรธานไปแล้ว.
บริขาร ๘ ได้สวมกายแล้วเทียว.
มีคำาถามสอดเข้ามาว่า “เพราะเหตุไร? สรทดาบสจึงไม่ได้บรรลพุระอรหัต.”
แก้ว่า “เพราะความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน.”
ได้ยินวา่ จำาเดิมแต่กาลที่สรทดาบสน้ัน เริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอัครสาวกผู้น่ังบนอาสนะที่ ๒ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่ เกิดความคดิข้ึนว่า 
“โอหนอ! แม้เราพึงไดร้ับธุระทีพ่ระสาวกรูปน้ีได้รับในศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้จะบังเกดิในอนาคต.”
ดว้ยปริวิตกน้ัน สรทดาบสน้ันจึงไม่ได้อาจเพื่อทำาการแทงตลอดมรรคผลได้.
ก็ทา่นยืนถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วในที่เฉพาะพระพักตร์ กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ภกิษุที่น่ังบนอาสนะลำาดับพระองค์ มีชื่อว่ากระไร ในศาสนาของพระองค์?
พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตาม บรรลุที่สดุแห่งสาวกบารมีญาณ 
แทงตลอดปัญญา ๑๖ อย่างตั้งอยู่,  ผู้น้ีชื่อวา่อัครสาวกในศาสนาของเรา.”
ท่านได้ทำาความปรารถนาวา่ “พระเจ้าข้า ด้วยผลแห่งสักการะที่ข้าพระองค์กั้นฉัตรดอกไม้ทำาแล้วตลอด ๗ วันน้ี 
ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือความเป็นพรหมอย่างอื่น, 
แต่ขอข้าพระองค์ พึงเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจา้พระองค์หน่ึงในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองค์น้ี.”
พระศาสดา ทรงส่งพระอนาคตตังสญาณไปพิจารณาว่า “ความปรารถนาของบุรุษผู้น้ี จักสำาเร็จหรือหนอแล?” 
ได้ทรงเห็นวา่ผ่าน ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปไปแล้วจะสำาเร็จ.  ครั้นทรงเห็นแล้ว จึงตรัสกะสรทดาบสว่า 
“ความปรารถนาของท่านน้ีจกัไม่เปล่าประโยชน์.  กใ็นอนาคต ล่วงไป ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัป 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม๑ จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก.  พระมารดาของพระองค์จักมพีระนามว่ามหามายาเทวี. 
พระบิดาของพระองค์จักมพีระนามว่าสุทโธทนมหาราช. พระโอรสจักมพีระนามว่าราหุล. 

๑ ขุ. อ. ๓๒/๒๒
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พระผู้อุปัฏฐากจักมีนามวา่อานนท์. พระสาวกที่ ๒ จักมีนามว่าโมคคัลลานะ. 
ส่วนตวัท่านจกัเป็นพระอัครสาวกของพระองค์ นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร.”๑

ครั้นทรงพยากรณ์ดาบสอย่างน้ันแล้ว ตรัสธรรมกถา มีภกิษุสงฆ์แวดล้อมเหาะ๒ ไปแล้ว.
ฝ่ายสรทดาบส ไปยังสำานักพวกพระเถระผู้อันเตวาสิกแล้ว ส่งข่าวไปแก่สริิวัฑฒกุฎุมพีผู้สหายว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจา้วา่ 
‘สรทดาบสผู้สหายของท่าน ได้ปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามวา่โคดม 
ซ่ึงจะทรงอุบัติข้ึนในอนาคต แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสีแล้ว, 
ท่านจงปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกที่ ๒.’”
ก็แล ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว ได้ไปโดยข้างหน่ึง ก่อนกวา่พระเถระทั้งหลายเทียว ได้ยืนอยูร่ิมประตูเรือนของสิริวฑัฒะแล้ว.
สิรวิัฑฒะกล่าววา่ “นานหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมา” ดังน้ีแล้ว. นิมนต์ให้น่ังบนอาสนะ ตนน่ังบนอาสนะตำ่ากว่าแล้ว 
เรียนถามว่า “(ทำาไม) อันเตวาสกิบริษัทของพระคุณเจา้จึงหายไป?๓ เจา้ข้า.”
สรทะ. อยา่งน้ัน สหาย พระพุทธเจา้อโนมทัสสี เสด็จมายังอาศรมของข้าพเจ้าทั้งหลาย.  

พวกข้าพเจ้าทำาสักการะแดพ่ระองคต์ามกำาลังของตน. 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าทกุๆ คน. 
ในกาลจบเทศนา เว้นข้าพเจ้าคนเดียว ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแล้วบวช.  
ข้าพเจ้าเห็นพระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา 
จึงปรารถนาตำาแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจา้พระนามวา่โคดมผู้จะเสดจ็อุบัติในอนาคต. 
แม้เธอก็จงปรารถนาตำาแหน่งสาวกที่ ๒ ในศาสนาของพระองค์ท่าน.”

สิรวิัฑฒะ. ข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจา้ทั้งหลายเสียเลย ครับ.
สรทะ. เรื่องทีจ่ะทูลกับพระพุทธเจ้า เป็นภาระข้าพเจา้เอง.  เธอจงจัดสักการะยิ่งใหญ่ไว้เถอะ.
สิรวิัฑฒะ ฟังคำาของสรทดาบสน้ันแล้ว ให้ทำาสถานที่ประมาณ ๘ กรีส๔ โดยมาตราหลวง ที่ประตูเรือนของตนให้มพีื้นเสมอ 
แล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้ทำามณฑปมุงดว้ยดอกอุบลเขียว ตบแต่งพุทธอาสน์ 
จัดอาสนะแม้แก่ภิกษุที่เหลือ จดัสักการะและเครื่องต้อนรับเป็นอันมากแล้ว 
ได้ให้สัญญาแก่สรทดาบสเพื่อประโยชน์แก่การนิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
พระดาบส ได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ไปที่อยู่ของสริิวัฑฒกุฎุมพีน้ันแล้ว.
ฝ่ายสริิวัฑฒกุฎุมพี ทำาการต้อนรับ รับบาตรจากพระหัตถ์ของพระตถาคต เชิญเสดจ็ให้เข้าไปสู่มณฑป 
ถวายนำ้าทกัษิโณทกแก่ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข ซ่ึงน่ังบนอาสนะที่แต่งไว้ อังคาสดว้ยโภชนะอันประณีต 
ในเวลาเสรจ็ภัตกจิ นิมนตพ์ระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ครองผ้าอันมีค่ามากแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความริเริ่มน้ีมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำาแหน่งมีประมาณน้อย.  
ขอพระองคท์รงทำาความอนุเคราะห์โดยทำานองน้ีแล ตลอด ๗ วัน.”
พระศาสดา ทรงรับแล้ว.

๑ ขุ. พุ. ๓๓/๕๔๓.
๒ อากาสำ ปกฺขนฺทิ.
๓ น ปญฺญายนฺติ.
๔ กรีส เป็นมาตราวัดชนิดหนึ่ง ๑ กรีส ๑๒๕ ศอก หรือ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๘๑  • ๘. เร่ืองสญชัย • [บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]

เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำานองน้ันน่ันแล ตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืนประคองอัญชลี 
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า สรทดาบสสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่า ‘เราพึงเป็นพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองค์ใด,’ 
ข้าพระองค์พึงเป็นพระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองค์น้ันเหมือนกัน.”
พระศาสดา ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล ทรงเห็นภาวะคือความสำาเร็จแห่งความปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณ์ว่า 
“แต่น้ีล่วงไป ๑ อสงไขยยิ่งดว้ยแสนกัป แม้ทา่นก็จักเป็นพระสาวกที่ ๒๑ ของพระพุทธเจา้พระนามวา่โคดม.”
สิรวิัฑฒะ ฟังพยากรณ์ของพระพทุธเจ้าทั้งหลายแล้ว ได้เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้ว.
แม้พระศาสดา ทรงทำาภตัตานุโมทนาแล้ว พร้อมทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล.
ภิกษุทั้งหลาย น้ีเป็นความปรารถนาที่บุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งน้ัน.
อัครสาวกทั้ง ๒ น้ันได้ตำาแหน่งตามที่ตนปรารถนาน่ันแล.  เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.” |

[สองอัครสาวก ทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา]

เมื่อพระศาสดา ตรัสพระพุทธพจน์อย่างน้ันแล, สองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผู้มพีระภาค ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบัน๒ 
ทั้งหมดวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ (คร้ัง) ข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไปดูมหรสพบนยอดเขา” ดังน้ีเป็นต้น 
จนถึงความแทงตลอดโสดาปัตติผลจากสำานักพระอัสสชิเถระ แล้วกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ น้ันไปยังสำานักของท่านอาจารย์สญชัย ประสงค์จะนำาทา่นมาสู่บาทมูลของพระองค์ 
แจ้งวา่ลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้ว กล่าวอานิสงส์ในการมาที่น่ี, –
ท่านสญชัยตอบว่า ‘บัดน้ีชื่อวา่การอยู่เป็นอันเตวาสิกของเรา ย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งนำ้าในตุ่ม. 
เราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเตวาสิกได้,’ 
เมื่อข้าพระองค์บอกว่า ‘ท่านอาจารย์ เวลาน้ี มหาชนมีมือถือวตัถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา ท่านจักเป็นอย่างไร?’,  ตอบว่า ‘ก็ในโลกน้ี คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก?’ 
เมื่อข้าพระองคต์อบว่า ‘คนเขลามาก,’  กก็ล่าวว่า ‘ถ้ากระน้ัน พวกคนฉลาดๆ จกัไปสำานักพระสมณโคดม. 
พวกคนเขลาๆ จักมาสำานักของเรา. เธอทั้ง ๒ ไปเถอะ.’ ไม่ปรารถนาจะมา พระเจ้าข้า.”

[ผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูก ได้รับผลต่างกัน]

พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สญชัย ถือสิ่งที่ไม่มีสาระวา่ “มีสาระ” และสิ่งที่มีสาระว่า “ไม่มีสาระ” เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ.  
ส่วนเธอทั้ง ๒ รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยไม่เป็นสาระ 
ละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสีย ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่าน้ัน เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ชนเหล่าใด มีปกตริู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระวา่เป็นสาระ
และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระวา่ไม่เป็นสาระ
ชนเหล่าน้ัน มีความดำาริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระ.
ชนเหล่าใด รู้สิ่งเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ
และสิ่งไม่เป็นสาระ โดยความไม่เป็นสาระ

๑ ขุ. อุ. ๓๒/๔๕.
๒ เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
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ชนเหล่าน้ัน มีความดำาริชอบเป็นโคจร ย่อมประสบสิ่งเป็นสาระ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อสาเร สารมตโิน ความว่า 
สภาพน้ี คือ ปัจจัย ๔, มิจฉาทิฏฐิมวีัตถุ ๑๐, ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐิน้ัน ชือ่ว่าเป็นอสาระ.  
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระน้ันว่าเป็นสาระ.
บาทพระคาถาว่า สาเร จ อสารทสฺสิโน ความวา่ 
สภาพน้ี คือ สัมมาทิฏฐิมวีัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐิน้ัน ชือ่ว่าเป็นสาระ, 
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระน้ันว่า “น้ีไม่เป็นสาระ.”
สองบทว่า เต สารำ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่าน้ัน คือผู้ถือมิจฉาทิฏฐิน้ันตั้งอยู่ 
เป็นผู้มีความดำาริผิดเป็นโคจร ด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลาย มีกามวติกเป็นต้น 
ย่อมไม่บรรลุสีลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมตุติสาระ วิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระ.
บทว่า สารญฺจ ความวา่ 
รู้สาระมีสีลสาระเป็นต้นน้ันน่ันแลวา่ “น้ีชื่อว่าสาระ” และสิ่งไม่เป็นสาระ มีประการดังกลา่วแล้วว่า “น้ีไม่เป็นสาระ.”
สองบทว่า เต สารำ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่าน้ัน คือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัสสนะอย่างน้ันตั้งอยู่ เป็นผู้มีความดำาริชอบเป็นโคจร 
ดว้ยสามารถแห่งความดำาริทั้งหลาย มีความดำาริออกจากกามเป็นต้น ย่อมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระ มีประการดังกล่าวแล้วน้ัน.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องสญชัย จบ.
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๙. เรื่องพระนันทเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภท่านนันทะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยถา อคารำ อจฺุฉนฺนำ” เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์]

ความพิสดารว่า พระศาสดา ทรงมพีระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้ว เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน, 
บรรดาทตู ๑๐ คน มีบรวิาร คนละพัน อันพระเจา้สุทโธทนมหาราชทรงส่งไปดว้ยรับสั่งว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงนำาบุตรมาแสดงแก่เราเถิด,” พระกาฬุทายีเถระ ไปทีหลังกว่าทตูทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแล้ว 
ทราบกาลเป็นที่เสด็จมาแล้ว พรรณนาหนทางดว้ยคาถาประมาณ ๖๐ คาถานำาเสดจ็ [พระศาสดา] 
ผู้มีพระขีณาสพสองหมื่นแวดลอ้มแล้ว ไปสู่กบิลพัสดุ์บุรี, 
ทรงทำาฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหตุเกดิแห่งเรื่อง แล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดก๑ ในสมาคมพระญาติ, 
วันรุ่งข้ึน เสด็จเข้าไปบิณฑบาต โปรดพระบิดาให้ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล ด้วยพระคาถาวา่ “อุตตฺิฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย” เป็นต้น,
โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีให้ดำารงอยูใ่นโสดาปัตติผล และโปรดพระราชา (พระบิดา) ให้ดำารงในสกทาคามิผล 
ดว้ยพระคาถาวา่ “ธมฺมญจฺเร สุจริตำ๒” เป็นต้น.
ก็ในกาลเสร็จภัตกิจ ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดา ตรัสจันทกินนรีชาดก๓ 
ในวันที่ ๓ แตว่ันน้ัน ครั้นเมื่อวิวาหมงคล เป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมาร เป็นไปอยู่, 
เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมาร ตรัสมงคล (อวยพร) เสด็จลกุจากอาสนะแล้วหลีกไป 
หาได้ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่.
ฝ่ายนันทกุมารน้ัน ด้วยความเคารพในพระตถาคต จึงมอิาจทูล (เตือน) ว่า “ขอพระองค์รับบาตรไปเถิด พระเจ้าข้า”.
แต่นันทกุมารน้ันคิดอย่างน้ีว่า “พระศาสดา คงจกัทรงรับบาตรที่หัวบันได.”
แม้ในที่น้ัน พระศาสดาก็มิได้ทรงรับ.
นันทกุมารนอกน้ีก็คิดว่า “คงจักทรงรับที่ริมเชิงบันได.”
แม้ในที่น้ัน พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.

[นันทพุทธอนุชา ออกบวช]

นันทกุมารก็คิดว่า “จักทรงรับที่พระลานหลวง”.
แม้ในที่น้ัน พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.
พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต่) จำาเสดจ็ไปด้วยความไม่เต็มพระหทัย, 
ดว้ยความเคารพในพระตถาคต จึงไม่สามารถทูลวา่ “ขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิด;” 
ทรงเดินนึกไปวา่ “พระองค์จักทรงรับในที่น้ี. พระองค์จักทรงรับในที่น่ี.”
ในขณะน้ัน หญิงพวกอื่นเห็นอาการน้ันแล้ว จึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่า 
“พระแม้เจ้า พระผู้มพีระภาคทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้ว, คงจักพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้า.”

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๑๐/๓๑๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.
๒ ขุ. ธ. ๒๕/๓๘.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๘. ตทฏฺฐกถา. ๖/๓๕๗.
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ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีน้ันได้ยินคำาน้ันแล้ว มีหยาดนำ้ายังไหลอยู่เทียว มีผมอันเกล้าได้กึ่งหน่ึง รีบไปทูลวา่ 
“ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองคพ์ึงดว่นเสด็จกลับ.”
คำาขอนางน้ัน ประหน่ึงตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารน้ัน.
แม้พระศาสดา ก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารน้ันเลย ทรงนำานันทกุมารน้ันไปสู่วิหารแล้ว ตรัสวา่ 
“นันทะ เธออยากบวชไหม?”.
นันทกุมารน้ัน ดว้ยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงไม่ทูลวา่ “จักไม่บวช” 
ทูลรับวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จักบวชพระเจ้าข้า.”
พระศาสดารับสั่งวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระน้ัน เธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิด.”

[ราหุลกมุารทูลขอสมบัตกิะพระศาสดา]

พระศาสดา เสดจ็ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์บุรี ในวันที่ ๓ ทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้ว.
ในวันที่ ๗ พระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแลว้ ทรงส่งไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค ด้วยพระดำารัสว่า 
“พ่อ พ่อจงดูพระสมณะซ่ึงมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อม ทรงมีวรรณะประดุจสีทองคำา 
มีวรรณะแห่งพระรูปประดุจพรหมน่ัน. พระสมณะน้ีเป็นพระบิดาของพ่อ. 
หม้อทรพัย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อน่ันประสูติ. ตั้งแต่เวลาพระองค์ออกบวช แม่ไม่พบเลย. 
พ่อจงไปทูลขอมรดกกะพระองค์ทา่นว่า ‘ข้าแต่เสดจ็พ่อ ข้าพระองค์เป็นกุมาร. ถึงอภิเษกแล้ว จักเป็นพระเจา้จักรพรรดิ. 
ข้าพระองค์ต้องการด้วยทรัพย์.  ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์. เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของพระบิดา.’”
พระกุมารเสด็จไปสู่สำานักของพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว หวนได้ความสิเนหาในพระบิดา ร่าเริงยินดีแล้วทูลว่า 
“ข้าแต่พระสมณะ พระฉายา๑ของเสด็จพ่อสบาย” ได้ยืนทูลคำาแม้อื่นเป็นอันมากที่สมควรแกต่น.
พระผู้มีพระภาคทรงทำาภตักิจแล้ว ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
แม้พระกุมาร ก็ทูลขอวา่ “ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด, 
ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด” ดังน้ีแล้ว เสด็จตดิตามพระผู้มีพระภาคไป.
แม้พระผู้มพีระภาคก็ไม่ให้พระกุมารกลับ.
ฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มพีระภาค ให้กลับได้.
พระกุมารน้ันได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว พร้อมด้วยพระผู้มพีระภาค ดว้ยประการฉะน้ี.
ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาค ทรงพระดำาริวา่ “กุมารน้ีอยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดา. 
ทรพัย์น้ันไปตามวัฏฏะ มีความคับแคบ.  ชา่งเถิด เราจกัให้อริยทรัพย์ ๗ ประการ อันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพธิแก่เธอ. 
จะทำาเธอให้เป็นเจา้ของมรดกอันเป็นโลกุตระ.”

[ราหุกุมารบรรพชา]

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้ว ตรัสว่า “สารีบุตร ถ้ากระน้ัน เธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิด.”
พระเถระยังพระกุมารน้ันให้ผนวชแล้ว.
ก็เมื่อพระกุมารผนวชแล้ว, ทุกข์มีประมาณยิ่งได้เกดิข้ึนแก่พระราชา เพราะได้ทรงสดับข่าวน้ัน.

๑ ร่มเงา
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พระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกข์น้ันไว้ได้ เสด็จไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค ทูลชี้แจงแล้วขอประทานพรว่า 
“พระเจ้าข้า หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช.”
พระผู้มีพระภาค ประทานพรน้ันแด่ท้าวเธอแล้ว  รุ่งข้ึนวันหน่ึง เสวยพระกระยาหารเชา้ในพระราชนิเวศน์แล้ว,  
เมื่อพระราชาประทับอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง ทูลเล่าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาทีพ่ระองคท์รงทำาทุกรกิริยา 
เทวดาองค์หน่ึง เข้ามาหาหม่อมฉัน บอกวา่ ‘พระโอรสของพระองค์ทวิงคตแล้ว’  หม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำาของเทวดาน้ัน 
จึงคัดค้านเทวดาน้ันว่า ‘บุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลโุพธิญาณ ย่อมไมท่ำากาละ’” ดังน้ีแล้ว, 
ตรัสว่า “มหาบพิตร บัดน้ี พระองคจ์ักทรงเชื่อถือได้อยา่งไร? แม้ในกาลก่อน เมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแกพ่ระองค์ 
ทูลวา่ ‘บุตรของพระองค์ทิวงคตแล้ว’ พระองค์ยังไม่ทรงเชื่อ” ได้ตรัสมหาธรรมปาลชาดก๑ เพราะอุบัติเหตุแห่งเรื่องน้ี.
ในกาลจบกถา พระราชาดำารงอยู่ในอนาคามิผล.
พระผู้มีพระภาค โปรดพระบิดาให้ดำารงอยู่ในผล ๓ ด้วยประการฉะน้ีแล้ว มีภกิษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤห์อีก 
แต่น้ัน ทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อประโยชน์แก่การเสดจ็มาสู่กรุงสาวัตถี, 
ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำาเรจ็แล้ว, เสด็จไปจำาพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารน้ัน.

[พระนันทะอยากสึก]

เมื่อพระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างน้ีน่ันแล, ท่านพระนันทะกระสันข้ึนแล้ว๒ 
จึงบอกเน้ือความน้ันแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
“ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤตพิรหมจรรย์. ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจา้จักกลา่วคืนสิกขาแล้วสกึ๓.”
พระผู้มีพระภาคทรงสดับความเป็นไปน้ันแล้ว รับสั่งให้หาทา่นพระนันทะมาเฝ้าแล้ว ตรัสคำาน้ีว่า 
“จริงหรือนันทะ? ได้ยินว่า เธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างน้ีว่า 
‘ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก’ หรือ?’”
นันทะ. จริงอย่างน้ัน พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. นันทะ ก็เธอไม่ยินดีประพฤตพิรหมจรรย์. ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. 

จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไร?
นันทะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ, เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือน, นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ มีผมอันเกลา้ได้กึ่งหน่ึง 

ได้ร้องสั่งคำาน้ีกะข้าพระองค์วา่ ‘ข้าแตพ่ระลกูเจ้า ขอพระลูกเจา้พึงด่วนเสด็จมา.’ 
ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ันแล หวนระลกึถึงคำาน้ันอยู่ จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 
ไม่สามารถจะสืบพรหมจรรย์ไปได้. จกักล่าวคืนสิกขาสึกไป.”

[พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ]

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาคเจา้ ทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาแล้ว นำาไปสู่ดาวดึงสเทวโลกด้วยกำาลังพระฤทธิ์  
ในระหวา่งทาง ทรงแสดงนางลิงลุ่น๔ตัวหน่ึง ซ่ึงมีหูจมูกและหางขาด น่ังเจ่า๕อยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้ 

๑ ขุ. ชา. ตทฏฺฐกถา. ๕/๔๖๘.
๒ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๓ หีนายาวตตฺิสฺสามิ จักเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว.
๔ ด้วน, กุด
๕ อาการท่ีเกาะ จับ หรือนั่งอย่างหงอยเหงา, อยู่ในท่ีจำากัดไปไหนมาไหนไม่ได้
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ในนาที่ไฟไหม้แห่งหน่ึงแล้ว ทรงแสดงนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าดังเท้านกพิราบ๑ ผู้มาสู่ที่บำารุงของท้าวสักกเทวราช 
ในภพดาวดึงส์.
ก็แลครั้นแสดงแล้ว ตรัสอย่างน้ีวา่ “นันทะ เธอสำาคัญความข้อน้ันเป็นไฉน? 
ฝ่ายไหนหนอแล มรีูปงามกวา่ น่าดูกว่าและน่าเลื่อมใสกวา่กัน? 
นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ หรือนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบน้ี.”
พระนันทะได้สดับพระพุทธดำารัสน้ันแล้วทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
นางลิงลุ่นมีหูจมูกและหางขาดน้ัน แม้ฉันใด ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ นางชนบทกัลยาณี ผู้ศากิยะ ก็เหมือนกันฉันน้ัน. 
เพราะการเปรียบเทียบกัน นางย่อมไม่ถึงการนับบ้าง ไม่ถึงเสี้ยวหน่ึงบ้าง ไม่ถึงส่วน (หนึ่ง) บ้าง แห่งนางอัปสร ๕๐๐ น้ี. 
ที่แท้นางอัปสร ๕๐๐ น้ีแล มรีูปงามกวา่ น่าดูกว่า และน่าเลื่อมใสกว่า.”
พระผู้มีพระภาค. นันทะ เธอจงยินดี, นันทะ เธอจงยินดี. 

เราจะเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเท้าดุจเท้านกพิราบ.
นันทะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระผู้มพีระภาคเป็นประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ 

ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบไซร้, ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกัยินดีในพรหมจรรย์.
ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงพาท่านนันทะไป หายวับไปในที่น้ัน ได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิม.
ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วแลว่า “ข่าวว่า ท่านนันทะเป็นพระภาดา๒ ของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง 
ประพฤตพิรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอัปสรทั้งหลาย; นัยว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะน้ัน 
เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดจุเท้านกพริาบ.”

[พระนันทะสำาเร็จอรหัตตผล]

ครั้งน้ันแล พวกภิกษุผู้สหายของทา่นพระนันทะ เรียกท่านพระนันทะ 
ดว้ยวาทะว่า คนรับจ้างบ้าง ด้วยวาทะว่า คนอันพระผู้มพีระภาคทรงไถ่ไว้บ้าง วา่ 
“ได้ยินวา่ ทา่นพระนันทะเป็นคนรับจ้าง.  ได้ยินวา่ ทา่นพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้. 
พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางอัปสร ๕๐๐. 
ได้ยินวา่ พระผู้มพีระภาคทรงเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ.”
ครั้งน้ันแล ทา่นพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจด้วยวาทะว่าคนรับจา้งบ้าง ดว้ยวาทะวา่คนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้าง 
ของเหล่าภิกษุสหาย เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกแล้วไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่. 
ต่อกาลไม่นานเลย ได้ทำาให้แจ้งซ่ึงที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรทั้งหลาย (ออก) จากเรือน บวชไม่มีเรือน โดยชอบ 
ต้องการด้วยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จอยู่แล้วอยู่ในทิฏฐธรรม รู้ชดั๓ ว่า 
“ชาติสิ้นแล้ว. พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว. กิจจำาต้องทำาๆ เสร็จแล้ว. กจิอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างน้ีไม่มี.”
เป็นอันว่าทา่นพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หน่ึง บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย.

๑ บทว่า กกฏุปาทานิ ได้แก่ มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบ เพราะมีสีแดง
๒ น้องชาย.
๓ อีกนัยหนึ่ง ได้ทำาให้แจ้งซึ่งท่ีสุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม เป็นท่ีต้องการแห่งกุลบุตรท้ังหลายผู้ (ออก) จากเรือนโดยชอบ บวชไม่มีเรือน ด้วย

ความรู้ยิ่งเอง.
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ครั้งน้ัน เทวดาองค์หน่ึง ยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง ในส่วนแห่งราตรีแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระนันทะ เป็นพระภาดาของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุติ๑ ปัญญา
วิมตุติ๒ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้วอยูใ่นทิฏฐธรรม.”
ญาณได้เกิดข้ึนแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า (เหมือนกัน) ว่า “นันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมตุติอันหาอาสวะมิได้ 
เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเรจ็แล้วอยู่ในทิฏฐธรรม.”
ท่านพระนันทะแม้น้ัน โดยล่วงไปแห่งราตรีน้ัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้ ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะซ่ึงนางอัปสร ๕๐๐ 
ซ่ึงมีเท้าดุจเท้านกพิราบ ด้วยการรับรองใด, ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เปลื้องพระผู้มพีระภาคเจ้าจากการรับรองน่ัน.”
พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “นันทะ แม้เราก็กำาหนดใจของเธอด้วยใจ (ของเรา) ทราบแล้ววา่ ‘นันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้ว อยูใ่นทิฏฐธรรม.’ 
แม้เทวดาก็บอกเน้ือความน้ีแก่เราวา่ ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านนันทะ ทำาให้แจ้งซ่ึงเจโตวิมตุติ 
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ดว้ยความรู้ยิ่งเอง สำาเร็จแล้วอยูในทิฏฐธรรม.’ 
นันทะ เมื่อใดแล จติของเธอ พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะมีความไม่ยดึมั่น, เมื่อน้ัน เราก็พ้นจากการรับรองน่ัน.”
ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเน้ือความน้ีแล้ว ทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า

“เปือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้ว. หนามคือกามอันผู้ใดยำ่ายีได้แล้ว, 
ผู้น้ัน บรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์.”๓

[พระนันทะถูกฟ้อง]

ต่อมาวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย ถามท่านพระนันทะว่า “นันทะผู้มีอายุ เมื่อก่อน ท่านกลา่ววา่ ‘ข้าพเจา้เป็นผู้กระสันแล้ว.’ 
บัดน้ีจิตของท่านเป็นอย่างไร?”
พระนันทะตอบว่า “ผู้มีอายุ ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มี.”
พวกภิกษุไดฟ้ังคำาน้ันแล้ว กล่าวกันวา่ “ท่านนันทะ พูดไมจ่ริง ย่อมพยากรณพ์ระอรหัตผล. 
ในวันที่แล้วๆ มา กล่าววา่ ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว’ (แต่) บัดน้ีกล่าวว่า ‘ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่ม’ี” 
ดังน้ีแล้ว ไปกราบทูลความน้ันแด่พระผู้มพีระภาค.
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในวันที่แล้วๆ มา อตัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไมด่ี. 
(แต่) บัดน้ีเป็นเช่นกับเรือนทีเ่ขามุงดีแล้ว  เพราะวา่ นันทะน้ี จำาเดิมแต่กาลที่ตนเห็นนางเทพอัปสรแล้ว 
พยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ ได้บรรลุกิจน้ันแล้ว” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไมด่ี ฉันใด, 
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ ฉันน้ัน.
ฝนย่อมรัว่รดเรอืนที่มุงดีแล้วไม่ได้ ฉันใด, 
ราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันน้ัน.”

๑ พ้นจากกิเลสด้วยอำานาจใจ
๒ พ้นจากกิเลสด้วยอำานาจปัญญา.
๓ ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อคารำ คือซ่ึงเรือนชนิดใดชนิดหน่ึง
บทว่า ทุจฺฉนฺนำ คือที่เขามุงห่างๆ มีช่องเล็กช่องน้อย.
บทว่า สมตวิิชฺฌติ คือ เม็ดฝนย่อมรั่วรดได้.
บทว่า อภาวิตำ เป็นต้น ความวา่ 
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ชือ่ว่าไม่ได้อบรม เพราะเป็นธรรมชาติเหินห่างภาวนา ราวกะว่าฝน (ร่ัวรด) เรือนน้ันฉะน้ัน. 
ใช่แตร่าคะอย่างเดียวเท่าน้ันไม่. สรรพกิเลสทั้งหลายมีโทสะ โมหะ และมานะเป็นอาทิ ก็เสียดแทงจติเห็นปานน้ัน เหมือนกัน.
บทว่า สุภาวิตำ ได้แก่ ที่อบรมดีแล้ว ดว้ยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา. 
กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ย่อมไม่อาจเสียดแทงจิตเห็นปานน้ันได้ ราวกะว่าฝนไม่อาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วได้ ฉะน้ัน.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น .
เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.

[พระนันทะเคยถกูล่อดว้ยมาตุคาม]

ต่อมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาวา่ “ผู้มีอายุ ชื่อวา่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยบุคคล. 
ท่านพระนันทะ ชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีกระสันข้ึนแล้ว.  
พระศาสดาทรงทำาเหล่านางเทพอัปสรให้เป็นอามิส แนะนำาได้แล้ว”
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน นันทะน้ีเราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำาแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
อันภิกษุเหล่าน้ันทูลอ้อนวอน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)

[บุรพกรรมของพระนันทะ]

ในอดตีกาล, เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี, ได้มพี่อค้าชาวเมืองพาราณสี (คนหนึ่ง) ชื่อกัปปกะ.
ลาผู้ของเขาตวัหน่ึงนำาภาระ (ส่ิงของ) ไปได้กุมภะหน่ึง.
มันเดินไปไดว้ันละ ๗ โยชน์.
สมัยหน่ึง เขาไปเมืองตกักสิลา (พร้อม) ด้วยภาระที่นำาไปดว้ยลา ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำาหน่ายสิ่งของหมด.
ครั้งน้ัน ลาของเขาน้ันเที่ยวไปบนหลังคู พบนางลาตวัหน่ึง จึงเข้าไปหา.
นางลาเมื่อจะทำาปฏิสันถารกับลาผู้ตัวน้ัน จึงกล่าววา่ “ทา่นมาแต่ไหน?”
ลาผู้. มาแต่เมืองพาราณสี.
นางลา. ทา่นมาดว้ยกรรมอะไร?
ลาผู้. ด้วยกรรมของพ่อค้า.
นางลา. ทา่นนำาภาระไปได้เท่าไร?
ลาผู้. ภาระประมาณกุมภะหน่ึง
นางลา. ทา่นเมื่อนำาภาระประมาณเท่าน้ันไป ไปไดก้ี่โยชน์.
ลาผู้. ได้ ๗ โยชน์.
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นางลา. ในที่ซ่ึงทา่นไปแล้ว นางลาไรๆ ผู้ทำาการนวดเท้า หรือประคบประหงมให้แก่ท่าน มีอยู่หรือ?
ลาผู้. หามีไม่ นางผู้เจริญ
นางลา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทา่นคงได้รับทุกข์มากนะ?
จริงอยู่ ชื่อว่าผู้ทำากรรมมีการนวดเท้าเป็นต้น สำาหรับสัตวด์ิรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแท้ 
แต่นางลา กลา่วคำาเห็นปานน้ันเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยชน์.
ลาผู้น้ันกระสันข้ึนด้วยคำาของนางลาน้ันแล้ว.
ฝ่ายกัปปกพานิช ขายภัณฑะหมดแล้ว ไปยังที่ลาพำานักอยู่ กล่าวว่า “มาเถิด พ่อ เราจกัไป.”
ลาผูต้ัวน้ันตอบว่า “ท่านจงไปเถิด. ข้าพเจา้จักไม่ไป.”
ลำาดับน้ัน นายกัปปกะ อ้อนวอนลาน้ันแล้วๆ เล่าๆ คิดว่า “เราจะยังลาน้ันซ่ึงไม่ปรารถนาจะไปให้กลวัแล้ว จกันำาไป” ดังน้ี 
แล้ว กลา่วคาถาวา่

‘เราจักทำาปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ น้ิว แก่เจา้. 
เราจกัทิ่มแทงกายของเจ้า.  แน่ะเจ้าลา เจ้าจงรู้อยา่งน้ี.”

ลาได้ฟังคำาน้ันแล้ว กล่าวตอบวา่ “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ข้าพเจา้ก็จักรู้กิจทีค่วรทำาแก่ทา่นบ้าง” ดังน้ีแล้ว กล่าวคาถาน้ีว่า
“ท่านจักทำาปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ น้ิว แก่ข้าพเจ้า.
ข้าพเจา้จักยันข้างหน้า ยกข้างหลังข้ึนแล้ว ยังภัณฑะของท่านให้ตกไป.
กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างน้ี.”

พ่อคา้ไดฟ้ังคำาน้ัน จึงดำาริวา่ “ดว้ยเหตุไฉนหนอแล? ลาน้ีจึงกล่าวอย่างน้ีกะเรา” ดังน้ีแล้ว เมื่อแลดูข้างโน้นข้างน้ี 
เห็นนางลาน้ัน แลว้คิดวา่ “เจา้น่ีคงจะถูกนางลาตวัน้ี ให้สำาเหนียกแล้วอย่างน้ี.  เราต้องล่อมันดว้ยมาตุคามว่า 
‘ข้าจกันำานางลาชื่อมีรูปอย่างน้ีมาให้เจ้า,’ แล้วจักนำาไป” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวคาถาน้ีว่า

“เราจักนำานางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาเจา้.  แน่ะลา เจ้าจงรู้อยา่งน้ี.”

ลาได้ฟังคำาน้ัน มีจิตยินดี กลา่วคาถาน้ีว่า
“ท่านจักนำานางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาข้าพเจ้า.  ข้าแต่กัปปกะ ทา่นจงรู้อยา่งน้ี
ข้าพเจา้จักไปให้เรว็ข้ึน ถึง ๑๔ โยชน์น่ะ กัปปกะ.”

ทีน้ัน นายกัปปกะจึงกลา่วกะลาน้ันว่า “ถ้ากระน้ัน เจ้าจงมาเถิด” ดังน้ีแล้ว ได้จูงไปสู่ที่ของตน.
ลาน้ัน โดยกาลลว่งไปสองสามวัน จึงกล่าวกับนายกัปปกะว่า 
“ท่านได้พูดกะข้าพเจ้าว่า ‘จกันำาภรรยามาให้เจ้า’ ดังน้ี มิใช่หรือ?”
นายกัปปกะตอบว่า “เออ เรากลา่วแล้ว. เราจกัไม่ทำาลายถ้อยคำาของตน. จกันำาภรรยามาให้เจ้า. 
แต่เราจะให้อาหารแก่เจา้เฉพาะตวัเดียว.  อาหารน้ันจงเพียงพอแก่เจา้ซ่ึงมีตนเป็นที่ ๒ หรือไม่ก็ตามที๑ เจ้าพึงรู้เองเถอะ. 
แม้ลูกทั้งหลาย อาศัยการสังวาสของเจ้าทั้ง ๒ กจ็ักเกิดข้ึน. 
อาหารน้ันจงเพียงพอแก่เจา้กับลูกเป็นอันมากแม้เหล่าน้ันหรือไม่กต็ามที. เจ้าพึงรู้เองเถอะ.”

๑ หมายความว่า สองตัวผัวเมีย.
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ลา, เมื่อนายกัปปกะน้ันกล่าวอยู่เช่นน้ัน, ได้เป็นผู้หมดหวังแล้ว.
พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำารัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวน้ันได้เป็นนางชนบทกัลยาณี.  ลาผู้ ได้เป็นนันทะ.  พ่อค้าได้เป็นเราเอง. 
แม้ในกาลก่อน นันทะน้ี เราก็ได้ล่อดว้ยมาตุคามแนะนำาแล้ว ด้วยประการอยา่งน้ี” ดังน้ีแล.

เรื่องพระนันทะเถระ จบ
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๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภบุรุษชือ่จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ” 
เป็นต้น.

[นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย]

ได้ยินวา่ นายจุนทสูกรกิน้ัน ฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น ๕๕ ปี.
ในเวลาข้าวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือก ไปสู่ชนบท แลกลูกสกุรบ้าน 
ดว้ยข้าวเปลือกประมาณ ๑ ทะนาน หรือ ๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมา 
ล้อมที่แห่งหน่ึงดุจคอก ข้างหลังที่อยู่ แล้วปลูกผักในที่น้ันน่ันแล เพื่อลกูสุกรเหล่าน้ัน, 
เมื่อลูกสุกรเหล่าน้ัน กินกอผกัต่างๆ บ้าง สรีรวลัญชะ (คูถ) บ้าง ก็เติบโตข้ึน, 
(เขา) มีความประสงค์จะฆ่าตวัใดๆ, ก็มดัตวัน้ันๆ ให้แน่น ณ ที่ฆ่าแลว้ ทุบด้วยฆ้อน ๔ เหลี่ยม เพื่อให้เน้ือสุกรพองหนาข้ึน 
รูว้่าเน้ือหนาข้ึนแล้ว ก็งา้งปาก สอดไม้เข้าไปในระหวา่งฟัน กรอกนำ้าร้อนที่เดือดพลา่น เข้าไปในปากดว้ยทะนานโลหะ.
นำ้ารอ้นน้ัน เข้าไปเดือดพลา่นในท้อง ขับกรีส๑ ออกมาโดยส่วนเบ้ืองตำ่า (ทวารหนัก), 
กรีสน้อยหน่ึง ยังมีอยู่เพียงใด, ย่อมออกเป็นนำ้าขุ่นเพียงน้ัน 
เมื่อท้องสะอาดแล้ว, จึงออกเป็นนำ้าใส ไม่ขุ่น.
ทีน้ัน เขาจึงราดนำ้าที่ยังเหลือบนหลังสุกรน้ัน.
นำ้าน้ันลอกเอาหนังดำาออกไป.
แต่น้ัน เขาจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้ว ตัดศรีษะดว้ยดาบ๒ อันคม.
เขารองโลหิตที่ไหลออกดว้ยภาชนะ เคล้าเน้ือดว้ยโลหิต แล้วป้ิงน่ังรับประทาน ในท่ามกลางบุตรและภรรยา ขายส่วนที่เหลือ.
เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำานองน้ีน่ันแล, เวลาได้ล่วงไป ๕๕ ปี.
เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในวิหารใกล้๓, การบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำาหน่ึงก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหน่ึงก็ดี 
ชื่อวา่บุญอื่นน้อยหน่ึงก็ดี มิได้มีแล้วสักวันหน่ึง
ครั้งน้ัน โรคเกิดข้ึนในสรรีะของเขา.

[อเวจีนรก ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา]

ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว.
ข้ึนชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจี ย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำาลายนัยน์ตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน์ได้.
สมจริงดังคำาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวด้ังน้ีว่า

“ความเรา่ร้อนในอเวจี แผ่ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทกุเมื่อ.๔”

๑ คูถ. 
๒ อสิ - ดาบ หรือมีดใหญ่ๆ (sword, a large knife)
๓ ธุรวิหาร
๔ ม. อุ. ๑๔/๓๔๑. ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตตฺา สมนฺตา … สพพฺทาติ เทวทูตสุตฺเต อาคตา.
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และเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวจีน้ัน มีประมาณยิ่งกวา่ความเร่าร้อนของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกลา่วอุปมาน้ีไว้
วา่ “มหาบพิตร แม้หินประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุ่มไปในไฟนรก ย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียว ฉันใด 
ส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกน้ันเป็นประหน่ึงอยู่ในครรภ์มารดา จะย่อยยับไป เพราะกำาลังแห่งกรรม ฉันน้ัน หามิได้๑.

[นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น]

เมื่อความเรา่ร้อนน้ัน ปรากฏแก่นายจุนทสูกริกน้ันแล้ว, อาการอันเหมาะสมด้วยกรรมก็เกิดข้ึน.
เขารอ้งเสียงเหมือนหมู คลานไป๒ ในทา่มกลางเรอืนน่ันเอง, ไปสู่ที่ในทิศตะวันตกออกบ้าง สู่ทีใ่นทิศตะวันตกบ้าง.
ลำาดับน้ัน พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปาก.
ธรรมดาผลแห่งกรรม อันใครๆ ไม่สามารถจะห้ามได้.
เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างน้ีบ้าง.
คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ย่อมไม่ได้หลับนอน.
อน่ึง คนในเรือนทั้งหมด เมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณภัยคุกคามแล้วได้ 
จึงปิดประตูเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือน โดยประการที่เขาอยู่ภายใน ไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้.

[เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ]

แม้นายจุนทสูกริก เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างน้ีบ้าง ภายในเรือนน่ันเอง ด้วยความเรา่ร้อนในนรก.
เขาเที่ยวไปอย่างน้ันตลอด ๗ วัน, ในวันที่ ๘ ทำากาละแล้ว ไปเกิดในอเวจีมหานรก.
อเวจีมหานรก ปราชญ์พึงพรรณนาตามเทวทตูสูตร.

[พวกภกิษุเข้าใจว่า เขาฆ่าสุกรทำาการมงคล]

พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา ได้ยินเสียงน้ันแล้ว เป็นผู้มีความสำาคัญว่า “เสียงสุกร” ไปสู่วิหาร 
น่ังในสำานักพระศาสดาแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อสุกรทั้งหลาย อันนายจุนทสูกริก ปิดประตูเรือนฆ่าอยู่, วันน้ีเป็นวันที่ ๗.  
มงคลกริิยาไรๆ ชะรอยจักมีในเรือน (ของเขา).  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมตตาจิต๓ หรือความกรุณาแม้อย่างหน่ึงของเขา ผู้ฆ่าสุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่าน้ี ย่อมไม่มี. 
ก็สัตว์ผู้รา้ยกาจหยาบช้าเช่นน้ี ข้าพระองคท์ั้งหลายไม่เคยเห็นเลย.”
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เขาฆ่าสุกรตลอด ๗ วันน้ีหามิได้. อันผลที่เหมาะสมดว้ยกรรมเกิดข้ึนแล้วแก่เขา. 
ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแกเ่ขาทั้งเป็นทีเดียว.  
ดว้ยความเรา่ร้อนน้ัน เขาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศน์อยู่ ตลอด ๗ วัน. วันน้ี ทำากาละแล้ว (ไป) เกิดในอเวจี,” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เขาเศร้าโศกอย่างน้ีในโลกน้ีแล้ว ยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศรา้โศกเช่นกันอีกหรือ?”,  ตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ประมาทแล้ว จงเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตกต็าม ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้ง ๒ เป็นแท้” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

๑ มิลินท. ๙๒.
๒ ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต.
๓ จิตประกอบด้วยความรักใคร่สนิทสนม.
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“ผู้ทำาบาปเป็นปกติ ย่อมเศรา้โศกในโลกน้ี. 
ละไปแล้ว ย่อมเศร้าโศก. ย่อมเศรา้โศกในโลกทั้ง ๒. 
เขาเห็นกรรมเศรา้หมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศก. เขายอ่มเดือดรอ้น.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปาปการี เป็นต้น ความว่า 
บุคคลผู้ทำาบาปกรรมมีประการตา่งๆ ย่อมเศรา้โศกในโลกน้ี ในสมัยใกลต้ายโดยส่วนเดียวแท้ ด้วยคดิวา่ 
“กรรมดีเรามิได้ทำาไว้หนอ. กรรมชั่วเราทำาไว้แล้ว.” น้ีเป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขา. 
ก็เมื่อเขาเสวยผลอยู่ ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศก.  น้ีเป็นความเศรา้โศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขา.
เขาย่อมเศรา้โศกในโลกทั้ง ๒ อย่างน้ีแล.  ดว้ยเหตุน้ันแล แม้นายจุนทสูกริกน้ัน ชื่อว่าย่อมเศรา้โศกทั้งเป็นทีเดียว.
บาทพระคาถาว่า ทิสวฺา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน ความวา่ 
เขาเห็นกรรมเศรา้หมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ่นเพ้อมีประการต่างๆ อยู่ ชื่อว่า ย่อมเดือดร้อน คือย่อมลำาบาก.
ในกาลจบคาถา ภิกษุเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนายจุนทสูกริก จบ.
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๑๑. เรือ่งธัมมิกอุบาสก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภธัมมิกอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อธิ โมทติ เปจฺจ โมทติ” 
เป็นต้น.

[อุบาสกและครอบครัวบำาเพ็ญกุศลเป็นนิตย์]

ได้ยินวา่ ในเมืองสาวัตถี ได้มอีุบาสกผู้ปฏิบัตธิรรมประมาณ ๕๐๐ คน.
บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ มีอุบาสก เป็นบรวิารคนละ ๕๐๐.
อุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่าน้ัน มีบุตร ๗ คน ธดิา ๗ คน.
บรรดาบุตรและธดิาเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีสลากยาคู สลากภัตร ปักขิกภัตร สังฆภัตร อุโปสถิกภัตร อาคันตกุภัตร 
วัสสาวาสกิภัตร อย่างละที่.
ชนแม้เหล่าน้ัน ได้เป็นผู้ชื่อว่า อนุชาตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียว.
(เป็นอันว่า) สลากยาคูเป็นต้น ๑๖ ที่ คือ ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยาหน่ึง ของอุบาสกหน่ึง ยอ่มเป็นไปดว้ยประการฉะน้ี.
เขาพร้อมทั้งบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจำาแนกทาน ดว้ยประการฉะน้ี.
ต่อมาในกาลอื่น โรคเกดิข้ึนแก่เขา.
อายุสังขารเสื่อมรอบแล้ว.

[อุบาสกป่วย นอนฟังธรรม]

เขาใคร่จะสดับธรรมจึงส่ง (คน) ไปสู่สำานักพระศาสดา ดว้ยกราบทูลว่า 
“ขอพระองค์ได้โปรดส่งภกิษุ ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ประทานแก่ข้าพระองค์เถิด.”
พระศาสดา ทรงส่งภิกษุทั้งหลายไป.
ภิกษุเหล่าน้ันไปแล้ว น่ังบนอาสนะที่ตบแต่งไว้ ล้อมเตียงของเขา, 
อันเขากลา่ววา่ “ทา่นผู้เจริญ การเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักเป็นของอันกระผมได้โดยยาก. กระผมเป็นผู้ทุพพลภาพ. 
ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสาธยายพระสูตรๆ หน่ึง โปรดกระผมเถิด,” จึงถามว่า “ท่านประสงค์จะฟังสูตรไหน? อุบาสก,” 
เมื่อเขาเรียนว่า “สติปัฏฐานสูตร๑ ที่พระพุทธเจ้าทกุพระองค์ไม่ทรงละแล้ว,” 
จึงเริ่มสวดพระสูตรว่า “เอกายโน อยำ ภิกฺขเว มคฺโค สตตฺานำ วิสุทฺธิยา 
(ภิกษุท้ังหลาย ทางนี้เป็นทางไปอย่างเอก เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ท้ังหลาย)” เป็นต้น.

[เทวดานำารถมารับอุบาสกไปเทวโลก]

ขณะน้ัน รถ ๖ คัน ประดับด้วยอลังการทุกอย่าง เทียมด้วยมา้สินธพพันตวั ประมาณได้ ๑๕๐ โยชน์ มาจากเทวโลก ๖ ชั้น.
เทวดายืนอยู่บนรถเหล่าน้ัน ต่างก็เชื้อเชิญวา่ 
“ข้าพเจา้ จักนำาไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า.  ข้าพเจ้า จักนำาไปยังเทวโลกของข้าพเจา้. 
ท่านผู้เจริญ ขอจงเกิดในที่น้ี เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจา้ เหมือนคนทำาลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำา.”
อุบาสก ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรม จึงกลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงรอก่อน.  จงรอก่อน.”

๑ ที. มหา. ๑๐/๓๒๕. ม. ม. ๑๒/๑๐๓.
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[พวกภกิษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด]

ภิกษุ ต่างหยุดน่ิง ด้วยเข้าใจว่า “อุบาสกพดูกับพวกเรา.”
ลำาดับน้ัน บุตรและธิดาของเขา คิดว่า “บิดาของพวกเรา แต่กอ่น เป็นผู้ไม่อิ่มดว้ยการฟังธรรม.  
แต่บัดน้ี ให้นิมนต์ภิกษุมาให้ทำาสาธยายแล้ว ห้ามเสียเองเทียว.  ชื่อว่าสตัว์ผู้ไม่กลวัต่อมรณะไม่มี” ดังน้ีแล้ว ไดร้้องไห้.
พวกภิกษุ ปรกึษากันว่า “บัดน้ีไม่เป็นโอกาสแล้ว” จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
อุบาสกยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้ว กลับได้สติ ถามลูกๆ ว่า “เพราะเหตุไร พวกเจ้าจึงครำ่าครวญกันเล่า?”
พวกบุตร จึงบอกวา “พ่อ พ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้ว ฟังธรรมอยู่ ห้ามเสียเองเทียว.  
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ผมทั้งหลายจึงคดิว่า ‘ชือ่ว่า สัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่ม’ี ดังน้ี จึงครำ่าครวญ.”
อุบาสก. กพ็ระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ไปไหนเสีย?
บุตร. พ่อ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พูดกันวา่ ‘ไม่เป็นโอกาส’ ลกุจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
อุบาสก. พ่อมิไดพู้ดกับพระผู้เป็นเจ้า.
บุตร. ถ้าเช่นน้ัน พ่อพูดกับใคร?
อุบาสก. เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำามาจากเทวโลก ๖ ชั้น พักอยู่ในอากาศ ต่างเปล่งเสียงว่า 

‘ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า, ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า.’ 
พ่อพดูกับเทวดาเหล่าน้ัน (ต่างหาก).

บุตร. พ่อ รถที่ไหน? พวกผมไม่เห็น.
อุบาสก. กด็อกไม้ทีร่้อยเป็นพวงเพื่อพ่อ มีไหม?
บุตร. มี พ่อ.
อุบาสก. เทวโลกชั้นไหน ควรเป็นที่รื่นรมย์?
บุตร. ภพดุสติ อันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ 

ของพระพุทธมารดา และของพระพุทธบิดา เป็นที่รื่นรมย์ซิ พ่อ. 
อุบาสก. ถ้ากระน้ัน พวกเจ้าจงเสี่ยงว่า ‘ขอพวงดอกไม้ จงคล้องทีร่ถมาจากภพดุสติ’ แล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปเถอะ.
บุตรเหล่าน้ันได้เหวี่ยงไปแล้ว.
พวงดอกไม้น้ัน ได้คล้องที่แอกรถ ห้อยลงในอากาศ.
มหาชนเห็นแต่พวกดอกไม้น้ัน หาเห็นรถไม่.
อุบาสก พูดว่า “เจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้น่ันไหม?,” เมื่อบุตรตอบว่า “เห็นจ้ะ,” จึงกลา่ววา่ 
“พวงดอกไม้น่ัน ห้อยทีร่ถซ่ึงมาจากดุสิต. เราจะไปสู่ภพดุสิต. พวกเจ้าอยา่วติกเลย. 
พวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำานักเรา ก็จงทำาบุญทั้งหลาย ตามทำานองที่เราทำาแล้วเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ทำากาละ ดำารงอยู่บนรถที่มาจากภพดุสติ.
อัตภาพของเขาสูงประมาณ ๓ คาวตุ ประดับดว้ยอลังการหนักได้ ๖๐ เล่มเกวียน เกิดในทันใดน่ันเอง.
นางอัปสรพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว.
วิมานแก้วประมาณ ๒๕ โยชน์ปรากฏแล้ว.
พระศาสดา ตรัสถามภิกษุแม้เหล่าน้ัน ผู้มีถึงวิหารแล้วโดยลำาดับว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือ?”
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ภิกษุ. ฟังแล้ว พระเจา้ข้า.  แต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหวา่งน่ันแลวา่ ‘ขอทา่นจงรอก่อน.’ 
ลำาดับน้ัน บุตรและธิดาของอุบาสกน้ันครำ่าครวญกันแล้ว. 
พวกข้าพระองค์ปรกึษากันวา่ ‘บัดน้ีไม่เป็นโอกาส’ จึงลกุจากอาสนะออกมา.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกน้ัน หาได้กลา่วกับพวกเธอไม่. 
ก็เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำามาจากเทวโลก ๖ ชั้น เชือ้เชิญอุบาสกน้ันแล้ว. 
เธอไม่ปรารถนาจะทำาอันตรายแก่การแสดงธรรม จึงกลา่วกับเทวดาเหล่าน้ัน.

ภิกษุ. อยา่งน้ันหรือ? พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. บัดน้ีเขาเกิดแล้ว ณ ท่ีไหน?
พระศาสดา. ในภพดุสติ ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ อุบาสกน้ัน เที่ยวชื่นชมในท่ามกลางญาติในโลกน้ีแล้ว 

เกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมน่ันแลอีกหรือ?
พระศาสดา ตรัสว่า “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลาย เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม 
ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ผู้ทำาบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกน้ี
ละไปแล้ว ก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒,
เขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตน ยอ่มบันเทิง, เขายอ่มรื่นเริง.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กตปุญฺโญ เป็นต้น ความว่า บุคคลผู้ทำากุศลมีประการต่างๆ ย่อมบันเทิง 
ดว้ยความบันเทิงเพราะ กรรมในโลกน้ีว่า “กรรมชั่วเราไม่ได้ทำาเลย, กรรมดีเราทำาแล้วหนอ,” 
ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ด้วยความบันเทิงเพราะวิบาก, ชื่อวา่ ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ อย่างน้ี.
บทว่า กมฺมวิสทฺุธึ เป็นต้น ความว่า แม้ธัมมิกอุบาสก เห็นกรรมอันหมดจด คือ ความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้ว 
ก่อนแต่จะทำากาลกิริยา ย่อมบันเทิงแม้ในโลกน้ี, ทำากาละแล้ว บัดน้ี ก็ย่อมบันเทิง คือย่อมบันเทิงยิ่งแท้ แม้ในโลกหน้า.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องธัมมิกอุบาสก จบ.
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๑๒. เรื่องพระเทวทัต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ” 
เป็นต้น.

[เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช]

เรื่องพระเทวทัต พระศาสดา ตรัสชาดกทั้งหมด ทีท่รงปรารภพระเทวทตั ภาษิตให้พิสดารแล้ว 
ตั้งแต่เวลาผนวชจนถึงถูกแผ่นดินสูบ.
ก็ความย่อในเรื่องพระเทวทตัน้ี ดังต่อไปน้ี
เมื่อพระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยะแห่งมัลลกษัตริย์ ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันน่ันแล, 
ในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตน่ันเทียว ตระกูลพระญาติ ๘๐,๐๐๐ มอบพระโอรส ๘๐,๐๐๐ ให้ ดว้ยคำาว่า 
“สิทธตัถกุมาร จงเป็นพระราชาก็ตาม เป็นพระพุทธเจ้ากต็าม, จักมีกษัตริย์เป็นบรวิารเที่ยวไป.”
เมื่อพระโอรสเหล่าน้ันผนวชแล้วโดยมาก, เหล่าพระญาติเห็นศากยะ ๖ พระองค์น้ี คือ 
“ภัททิยราชา อนุรทุธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ เทวทัต” ยังมิได้ผนวช จึงสนทนากันว่า 
“พวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้. ศากยะทั้ง ๖ น้ี ชะรอยจะไม่ใชพ่ระญาติกระมัง? เพราะฉะน้ัน จึงมิได้ทรงผนวช”
ครั้งน้ัน เจา้มหานามศากยะ เข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะ ตรัสวา่ 
“พ่อ ผู้ออกบวช จากตระกูลของเรายังไม่มี. น้องจกับวช หรือว่าพี่จักบวช.”
ก็เจ้าอนุรุทธกุมารน้ัน เป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล มีโภคะสมบูรณ์ แม้คำาว่า “ไม่มี” พระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับ.
จริงอยู่ วันหน่ึง,  เมื่อกษัตริย์ ๖ พระองค์น้ัน ทรงเล่นกีฬาลูกขลุบอยู่, 
เจ้าอนุรุทธะทรงปราชัยด้วยขนมแล้วส่ง (คน) ไปเพื่อต้องการขนม.
คราวน้ัน พระมารดาของท่านจดัขนมส่งไป.
กษัตริย์ทั้ง ๖ เสวยแล้วทรงเล่นกันอีก.
เจ้าอนุรุทธะน้ันแล เป็นฝ่ายแพร้ำ่าไป.
ส่วนพระมารดาของเจา้อนุรุทธะน้ัน, เมื่อเจ้าอนุรุทธะส่งคนไปๆ, ก็ส่งขนมไปถึง ๓ ครั้ง ในวาระที่ ๔ ส่งไปว่า “ขนมไม่มี.”
พระกุมารทรงสำาคัญวา่ “ขนมแม้น้ี จักเป็นขนมประหลาดชนิดหน่ึง” เพราะไม่เคยทรงได้ยินคำาว่า “ไม่มี” 
จึงส่งคนไปว่า “จงนำาขนมไม่มีน่ันแลมาเถอะ.”
ฝ่ายพระมารดาของท่าน,  เมื่อเขาทูลวา่ “ข้าแต่พระแม่เจ้า ได้ยินว่า พระองค์จงประทานขนมไม่มี,” จึงทรงพระดำารวิ่า 
“ลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่า ‘ไม่มี,’ แต่เราจักให้รู้ความน่ันด้วยอุบายน้ี” จึงทรงปิดถาดทองคำาเปล่าด้วยถาดทองคำาอื่น 
แล้วส่งไป. 
เหล่าเทวดาทีร่ักษาพระนครคิดว่า “เจ้าอนุรุทธศากยะได้ถวายภตัรอันเป็นส่วนตัว แดพ่ระปัจเจกพุทธเจา้นามว่าอุปริฏฐะ 
ในคราวท่ีตนเป็นนายอันนภาระ ทรงทำาความปรารถนาไว้ว่า ‘ขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำาว่า ‘ไม่มี.’ อย่ารู้สถานท่ีเกิดแห่งโภชนะ.’
ถ้าว่าเจ้าอนุรุทธะน้ี จักทรงเห็นถาดเปล่าไซร้, พวกเราก็จักไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคม, ท้ังศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตก ๗ เส่ียง.”
ทีน้ัน เหล่าเทวดาจึงได้ทำาถาดน้ันให้เต็มด้วยขนมทิพย์.
เมื่อถาดน้ันพอเขาวางลงที่สนามเล่นขลุบ แล้วเปิดข้ึน, กลิ่นขนมก็ตั้งตระหลบไปทั่วทั้งพระนคร.
ชิ้นขนม แต่พอกษัตริย์ทั้ง ๖ หยิบเข้าไปในพระโอฐเท่าน้ัน ก็แผ่ซ่านไปทัว่ประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน.
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พระกุมารน้ันทรงพระดำารวิ่า 
“เราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมารดา. พระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชือ่ขนมไม่มีน้ีประทานเรา ตลอดเวลาถึงเพียงน้ี. 
ตั้งแต่น้ีไป เราจักไม่กินขนมอื่น” ดังน้ีแล้ว เสด็จไปสู่ตำาหนัก ทูลถามพระมารดาว่า 
“เจ้าแม่ หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่ หรอืไม่เป็นที่รัก?”
มารดา. พ่อ พ่อย่อมเป็นที่รกัยิ่งของแม่ เสมือนนัยน์ตาของคนมีตาข้างเดียว และเหมือนดวงใจ (ของแม่) ฉะน้ัน.
อนุรุทธ. เมื่อเช่นน้ัน เหตุไร เจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มี ประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงน้ีเล่า เจา้แม่.
พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทวา่ “ขนมอะไรๆ มอียู่ในถาดหรือ พ่อ.”
เขาทูลว่า “ข้าแตพ่ระแม่เจ้า ถาดเต็มเป่ียมดว้ยขนม.  ชื่อว่าขนมเห็นปานน้ี กระหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้ว.”
พระนางทรงพระดำาริวา่ “บุตรของเราจักเป็นผู้มีบุญ มีอภิหารได้ทำาไว้แล้ว. เทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้ว.”
ลำาดับน้ัน พระโอรสจึงทูลพระมารดาว่า “เจ้าแม่ ต้ังแต่น้ีไป หม่อมฉันจักไม่เสวยขนมอ่ืน. ขอเจ้าแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียว.”
ตั้งแต่น้ันมา แม้พระนาง เมื่อพระกุมารน้ันทูลว่า “หม่อมฉันต้องการเสวยขนม” ก็ทรงครอบถาดเปล่าน้ันแลด้วยถาดอื่น 
ส่งไปประทานพระกุมารน้ัน.
เทวดาทั้งหลายส่งขนมทิพย์ถวายพระกุมารน้ัน ตลอดเวลาที่ทา่นเป็นฆราวาส.๑

[เจ้าท้ัง ๒ สนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน]

พระกุมารน้ัน เมื่อไม่ทรงทราบแม้คำามีประมาณเท่าน้ี จักทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไร? 
เพราะฉะน้ัน พระกุมารจึงทูลถามพระภาดาวา่ “ชื่อว่าการบวชน้ีเป็นอย่างไร?”,  
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสวา่ “ผู้บวช ต้องโกนผมและหนวด ต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะ ต้องนอนบนเครื่องลาดดว้ยไม้ 
หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวาย เที่ยวบิณฑบาตอยู่, น้ีชื่อวา่การบวช,” จึงทูลว่า 
“เจ้าพี่ หม่อมฉันเป็นสุขุมาลชาติ. หม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้.” 
เจ้ามหานามะตรัสว่า “พ่อ ถ้าอยา่งน้ัน พ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นฆราวาสเถิด.  ก็ในเราทั้ง ๒ จะไม่บวชเลยสักคนไม่ควร.”
ขณะน้ัน อนุรุทธกุมาร ทูลถามเจ้าพี่วา่ “ชื่อว่าการงานน้ี อย่างไร?”
กุลบุตรผู้ไมรู่้แม้สถานที่เกดิแห่งภัตร จักรูจ้ักการงาน ได้อยา่งไร?

[เจ้าศากยะท้ัง ๓ สนทนากันถึงท่ีเกิดแห่งภัตร]

ก็วันหน่ึง การสนทนาเกิดข้ึนแก่กษัตริย์ ๓ องคว์่า “ชือ่ว่า ภัตร เกิดข้ึนที่ไหน?”.
กิมพิลกุมาร รับสั่งว่า “เกิดข้ึนในฉาง.”
ครั้งน้ัน ภทัทิยกุมาร ตรัสคา้นกิมพิลกุมารน้ันว่า “ทา่นยังไม่ทรงทราบที่เกิดแห่งภัตร. ชื่อวา่ภัตร ย่อมเกิดข้ึนที่หม้อข้าว.”
อนุรุทธะ ตรัสแย้งว่า “ถึงท่านทั้ง ๒ ก็ยังไม่ทรงทราบ.  ธรรมดาภตัร ย่อมเกิดข้ึนในถาดทองคำา ประมาณศอกกำา.”
ได้ยินวา่ บรรดากษัตริย์ ๓ องค์น้ัน วันหน่ึง กิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉาง ก็เข้าพระทัยวา่ 
“ข้าวเปลือกเหล่าน้ีเกิดข้ึนแล้วในฉางน่ันเอง.”
ฝ่ายพระภัททิยกุมาร วันหน่ึง ทรงเห็นเขาคดภัตรออกจากหม้อข้าว ก็เข้าพระทัยวา่ “ภัตรเกิดข้ึนแล้วในหม้อข้าวน่ันเอง.”
ส่วนอนุรทุธกุมาร ยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าว คนหุงข้าวหรือคนคดข้าว, ทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้ว 
ตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์เท่าน้ัน.

๑ อคารมชฺเฌ วสิ. ประทับอยูใ่นท่ามกลางเรือน.
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ท่านจึงทรงเข้าใจวา่ “ภตัรเกิดในถาด ในเวลาที่ต้องการบริโภค.”
กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์น้ัน ย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งภัตร ด้วยประการอยา่งน้ี.
เพราะฉะน้ัน อนุรุทธกุมารน้ีจึงทูลถามว่า “ข้ึนชื่อว่าการงานน้ีเป็นอย่างไร?” 
ครั้นได้ทรงฟังกิจการที่ฆราวาสจะพึงทำาประจำาปี มีอาทวิ่า “เบ้ืองต้นต้องให้ไถนา,”  จึงตรัสวา่ 
“เมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจักปรากฏ.  เมื่อไรหม่อมฉันจึงจักมีความขวนขวายน้อย ใช้สอยโภคะได้เล่า?” 
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้ว ทูลวา่ –
“ถ้าอย่างน้ัน ขอเจ้าพี่น่ันแล ทรงครองฆราวาสเถิด หม่อมฉันหาต้องการดว้ยฆราวาสน้ันไม่” ดังน้ีแล้ว 
เข้าเฝ้าพระมารดา กราบทูลวา่ “เจ้าแม่ ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิด.  หม่อมฉันจักบวช,” 
เม่ือพระนางทรงห้ามถึง ๓ คร้ัง, ตรัสว่า “ถ้าพระเจ้าภัททิยะ พระสหายของลูก จักผนวชไซร้, ลูกจงบวชพร้อมด้วยท้าวเธอเถิด,”
จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะน้ัน ทูลว่า “สหาย การบวชของหม่อมฉัน เน่ืองดว้ยพระองค์” ดังน้ีแล้ว ไดใ้ห้พระเจา้ภัททิยะน้ัน 
ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆ ในวันที่ ๗ ทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์จะผนวชกับด้วยพระองค์.

[อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยศากยะท้ัง ๖]

แต่น้ัน กษัตริย์ทั้ง ๖ น้ัน คือ ภัททิยศากยราช อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพละ และเทวทัต เป็น ๗ ท้ังอุบาลีนายภูษามาลา 
ทรงเสวยมหาสมบัตติลอด ๗ วัน ประดุจเทวดาเสวยทพิยสมบัติ  แล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคินีเสนา 
ประหน่ึงว่าเสด็จไป พระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้ว ทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับดว้ยพระราชอาชญา 
เสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่น.
ใน ๗ คนน้ัน กษัตริย์ ๖ พระองค์ทรงเปลื้องอาภรณ์ของตนๆ ทำาเป็นห่อแล้ว รับสั่งวา่ 
“แน่ะ นายอุบาลี เชิญเธอกลับไปเถอะ. ทรัพย์เท่าน้ีพอเลี้ยงชีวิตของเธอ” ดังน้ีแล้ว ประทานแกเ่ขา.
เขากลิ้งเกลือกรำาพันแทบพระบาทของกษัตริย์ ๖ พระองค์น้ัน เมื่อไม่อาจล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่าน้ัน จึงลุกข้ึน 
ถือห่อของน้ันกลับไป.
ในกาลแห่งชนเหล่าน้ันเกิดเป็น ๒ พวก ป่าได้เป็นประหน่ึงว่าถึงซ่ึงการร้องไห้.  
แผ่นดินได้เป็นประหน่ึงว่าถือซ่ึงอาการหวั่นไหว.
ฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหน่ึงก็กลับคิดอย่างน้ีว่า 
“พวกศากยะดุรา้ยนัก จะพึงฆ่าเราเสียด้วยทรงเข้าใจว่า ‘พระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนน้ีปลงพระชนม์เสียแล้ว’ ดังน้ีก็ได้, 
ก็ธรรมดาว่าศากยกุมารเหล่าน้ี ทรงสละสมบัติเห็นปานน้ี ทิ้งอาภรณ์อันหาค่ามิได้เหล่าน้ีเสียงดังก้อนเขฬะแล้ว จักผนวช, 
ก็จะป่วยกลา่วไปไยถึงเราเล่า?”
คร้ันคิด (ดังน้ี) แล้วจึงแก้ห่อของออก เอาอาภรณ์เหล่าน้ันแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่า “ผู้มีความต้องการท้ังหลายจงถือเอาเถิด”
ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของศากยกุมารเหล่าน้ัน อันศากยกุมารเหล่าน้ันตรัสถามว่า “เพราะเหตุอะไร เธอจึงกลับมา” 
ก็กราบทูลความน้ันแล้ว.

[ศากยะท้ัง ๖ บรรลุคุณพิเศษ]

ลำาดับน้ัน ศากยกุมารเหล่าน้ัน ทรงพาเขาไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ช่ือว่าเป็นพวกศากยะ มีความถือตวัประจำา (สันดาน). 
ผู้น้ีเป็นคนบำาเรอของพวกข้าพระองค์ ตลอดราตรีนาน.  ขอพระองค์ โปรดให้ผู้น้ีบวชก่อน. 
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ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักทำาสามีจิกรรมมกีารอภิวาทเป็นต้นแก่เขา. 
ความถือตัวของข้าพระองค์ จกัสร่างสิ้นไปดว้ยอาการอยา่งน้ี” ดังน้ีแล้ว ให้อุบาลีน้ันบวชก่อน.  ภายหลังตัวจึงได้ทรงผนวช.
บรรดาศากยภิกษุ ๖ รูปน้ัน ทา่นพระภทัทิยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิชโช๑ โดยระหว่างพรรษาน้ันน่ันเอง. 
ท่านพระอนุรทุธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ ภายหลัง ทรงสดับมหาปุริสวิตักกสูตร๒ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว.
ท่านพระอานนท์ ไดต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ ภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต.
พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชน.

[พระเทวทัตแสดงฤทธ์ิแก่อชาตศัตรูราชกมุาร]

ในกาลต่อมา เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี, 
ลาภแลสักการะเป็นอันมาก เกิดข้ึนแด่พระตถาคต พร้อมดว้ยพระสงฆ์สาวก.
มนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีน้ัน มีมอืถือผ้าและเภสัชเป็นต้น เข้าไปสู่วิหารแล้ว ถามกันว่า 
“พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน? พระสารีบุตรเถระอยู่ที่ไหน? พระมหาโมคคัลลลานเถระอยู่ที่ไหน? 
พระมหากัสสปเถระอยู่ที่ไหน? พระภัททิยเถระอยูท่ี่ไหน? พระอนุรุทธเถระอยู่ที่ไหน? พระอานนทเถระอยู่ที่ไหน? 
พระภคุเถระอยู่ที่ไหน? พระกิมพิลเถระอยู่ที่ไหน?” ดังน้ีแล้ว เที่ยวตรวจดูที่น่ังแห่งอสีติมหาสาวก.
ชื่อวา่ผู้ถามวา่ “พระเทวทัตเถระน่ังหรือยืนที่ไหน?” ดังน้ี ย่อมไม่มี.
พระเทวทัตน้ันจึงคดิวา่ “เราบวชพร้อมกันด้วยศากยะเหล่าน้ีเหมือนกัน, 
แม้ศากยะเหล่าน้ี เป็นขัตติยบรรพชติ, แม้เราก็เป็นขัตติยบรรพชิต, 
พวกมนุษย์มีมือถือลาภและสักการะแสวงหาท่านเหล่าน้ีอยู่, ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างมิได้มี, 
เราจะสมคบ๓ กับใครหนอแล พึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วยังลาภและสักการะให้เกิดแก่เราได้.”
ทีน้ัน ความตกลงใจน้ีมีแก่เธอวา่ 
“พระเจ้าพิมพิสารน้ี พร้อมกับบริวาร ๑ นหุต ทรงดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ด้วยทัสสนะเป็นปฐมน่ันแล. 
เราไม่อาจจะสมคบกันพระราชาน่ันได้.  แม้กับพระเจ้าโกศล เราก็ไม่สามารถจะคบได้. 
ส่วนพระอชาตศัตรูกุมาร พระโอรสของพระราชา๔ น้ีแล ยังไมรู่้คุณและโทษของใครๆ. เราจกัสมคบกับกุมารน้ัน.”
พระเทวทัตน้ันออกจากกรุงโกสัมพี ไปสู่กรุงราชคฤห์ นฤมิตเพศเป็นกุมารน้อย พันอสรพิษ ๔ ตวัที่มือและเทา้ทั้ง ๔. 
ตวัหน่ึงที่คอ. ตวัหน่ึงทำาเป็นเทริดบนศีรษะ. ตัวหน่ึงทำาเฉวียงบ่า. ลงจากอากาศด้วยสังวาลงูน้ี น่ังบนพระเพลาของ 
พระอชาตศัตรูกุมาร, 
เมื่อพระกุมารน้ันทรงกลัวแล้ว ตรัสวา่ “ท่านเป็นใคร?” จึงถวายพระพรว่า “อาตมะ คือเทวทัต,” 
เพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมาร จึงกลับอัตตภาพน้ัน เป็นภิกษุทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรยืนอยู่เบ้ืองหน้า 
ยังพระกุมารน้ันให้ทรงเลื่อมใส ยังลาภและสักการะให้เกิดแล้ว.

๑ วิชฺชา ๓ คือ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณ ๑ จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวกฺขยญาณ ๑.
๒ องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๓๒๓.
๓ เอกโต หุตวฺา.
๔ หมายถึง พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองมคธรัฐ.
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[พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า]

พระเทวทัตน้ัน อันลาภและสักการะครอบงำาแล้ว ยังความคิดอันลามกให้เกิดข้ึนว่า “เราจักบริหารภิกษุสงฆ์” ดังน้ีแล้ว 
เสื่อมจากฤทธิพ์ร้อมด้วยจติตุปบาทแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาซ่ึงกำาลังทรงแสดงธรรมแก่บริษัท พร้อมด้วยพระราชา 
ในพระเวฬวุันวิหาร ลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลี กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า เวลาน้ีพระผู้มีพระภาคทรงชราแก่เฒ่าแล้ว. ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย 
ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมเครื่องอยู่สบายในทิฏฐธรรมเถิด. หม่อมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์ 
ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประทานแก่หม่อมฉันเถิด” ดังน้ีแล้ว ถูกพระศาสดาทรงรกุรานด้วยเขฬาสิกวาทะ๑ 
ทรงห้ามแลว้  ไมพ่อใจ ได้ผูกอาฆาตน้ีในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไป. 
ครั้งน้ัน พระผู้มพีระภาค รับสั่งให้ทำาปกาสนียกรรม๒ ในกรุงราชคฤห์แก่เธอแล้ว. 
เธอคิดว่า “เดี๋ยวน้ีเราถูกพระสมณโคดมกำาจดัเสียแล้ว. บัดน้ี เราจักทำาความพินาศแก่สมณโคดมน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงไปเฝ้าอชาตศัตรกูุมาร ทูลว่า “พระกุมาร เมื่อก่อนแล มนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืน, บัดน้ีอายุน้อย. 
ก็ข้อที่พระองค์พึงทวิงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมาร น่ันเป็นฐานะมีอยู่แล.
พระกุมาร ถ้ากระน้ันพระองค์จงสำาเร็จโทษพระบิดา เป็นพระราชาเถิด. อาตมะสำาเรจ็โทษพระผู้มีพระภาคแล้ว 
จักเป็นพระพทุธเจ้า,” –
ครั้นเมื่อพระกุมารน้ันดำารงอยู่ในราชสมบัติแล้ว, ได้แต่งบุรุษทั้งหลายเพื่อจะฆ่าพระตถาคต, 
ครั้นเมื่อบุรุษเหล่าน้ันบรรลุโสดาปัตติผลกลับไปแล้ว, จึงข้ึนเขาคิชฌกูฏเอง กลิ้งศิลาด้วยจงใจว่า 
“เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชวีิต” ได้ทำากรรมคือยังพระโลหิตให้ห้อข้ึน  
เมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้น้ี จึงให้ปล่อยช้างนาฬาคริีไปอีก.
เมื่อช้างน้ันกำาลังเดินมา, พระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดา ได้ยืนขวางหน้าแล้ว.
พระศาสดาทรงทรมานช้างแล้ว เสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหาร เสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนำามาแล้ว 
ทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤห์นับได้ ๑๘ โกฏิ ซ่ึงประชุมกันในวันน้ัน.
ธรรมาภิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
พระผู้มีพระภาค ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระว่า 
“โอ! ท่านพระอานนท์มีคุณมาก, เม่ือพญาช้างช่ือเห็นปานน้ันมาอยู่, ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหน้าพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, ถึงครั้งก่อน อานนท์น้ี ก็ยอมสละชวีิตเพื่อประโยชน์แห่งเราแล้วเหมือนกัน” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้ว จึงตรัสจุลหังสชาดก๓ มหาหังสชาดก๔ และกักกฏกชาดก๕.

๑ ด้วยวาทะว่า ผู้บริโภคปัจจัยดุจนำ้าลาย.
๒ กรรมอันสงฆ์ควรประกาศ.
๓ ขุ. ชา. ๒๘/๖๘. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๑๑.
๔ ขุ. ชา. ๒๘/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๔๒.
๕ ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๓๕. ตตฺถ ปน กกฺการุชาตกนฺติ ขายติ.
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[กรรมช่ัวของพระเทวทัต ปรากฏแก่มหาชน]

กรรมแม้ของพระเทวทตั เพราะยังพระอชาตศตัรูกุมารให้สำาเร็จโทษพระราชา๑ เสียก็ดี 
เพราะแต่ง๒นายขมังธนูกด็ี เพราะกลิ้งศิลากด็ี มิได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาฬาคริีเลย.
คราวน้ันแล มหาชนไดโ้จษจัน๓กันข้ึนว่า “แม้พระราชากพ็ระเทวทตัน่ันเองเป็นผู้ให้สำาเร็จโทษเสีย. 
แม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตน่ันเองแต่งข้ึน.  แม้ศิลากพ็ระเทวทตัเหมือนกันกลิ้งลง. 
และบัดน้ีเธอก็ได้ปล่อยช้างนาฬาคิรี.  พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเป็นปานน้ี.”
พระราชาทรงสดับถ้อยคำาของมหาชนแล้ว จึงให้นำาสำารับ ๕๐๐ คืนมา มิได้เสด็จไปยังที่อุปัฏฐากของพระเทวทตัน้ันอีก.
ถึงชาวพระนคร ก็มิได้ถวายแม้วัตถุมาตรว่าภิกษุแก่เธอซ่ึงเข้าไปยังสกุล.

[พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ]

พระเทวทัตน้ัน เสื่อมจากลาภและสักการะแล้ว ประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวง จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ๔ อันพระผู้มีพระภาค ทรงห้ามวา่ “อยา่เลย เทวทัต ผู้ใดปรารถนา, ผู้น้ันก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิด” ดังน้ี 
แล้วกล่าววา่ “ผู้มีอายุ คำาพูดของใครจะงาม ของพระตถาคต หรือของเรา? ก็เรากล่าวด้วยสามารถข้อปฏิบัติอยา่งน้ีว่า 
‘พระเจา้ข้า ดังข้าพระองค์ขอประทานโอกาส ขอภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่า เที่ยวบิณฑบาต ทรงผา้บังสุกุล อยู่โคนไม้ 
อย่าพึงฉันปลาและเน้ือจนตลอดชวีิต’ แล้วกลา่วว่า ‘ผู้ใดใครจ่ะพ้นจากทุกข์, ผู้น้ันจงมากับเรา’” ดังน้ีแล้ว หลีกไป. 
ภิกษุบางพวกบวชใหม่ มีความรู้อ่อน ได้สดับถ้อยคำาของพระเทวทตัน่ันแล้ว ชักชวนกันวา่ 
“พระเทวทัตพูดถูก พวกเราจักเที่ยวไปกับพระเทวทัตน้ัน” ดังน้ีแล้ว ได้สมคบกับเธอ.

[พระเทวทัตทำาลายสงฆ์]

พระเทวทัตน้ัน ยังผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมอง ให้เข้าใจ ดว้ยวตัถุ ๕ ประการน้ัน พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป 
ให้เที่ยวขอ (ปัจจัย) ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค พยายามเพื่อทำาลายสงฆ์แล้ว.
เธออันพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า “เทวทัต ได้ยินว่า เธอพยายามเพื่อทำาลายสงฆ์ เพือ่ทำาลายจักร จริงหรือ?” ทูลวา่ 
“จริง พระผู้มีพระภาค,” แม้พระองคท์รงโอวาทด้วยพระพุทธพจน์มีอาทวิ่า “เทวทัต การทำาลายสงฆ์มีโทษหนักแล” 
ก็มิไดเ้ชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาหลีกไปแล้ว, พบท่านพระอานนท์ซ่ึงกำาลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ จึงกลา่วว่า 
“อานนท์ผู้มีอายุ ตั้งแตว่ันน้ีเป็นต้นไป ข้าพเจ้า จักทำาอุโบสถ จักทำาสังฆกรรม เว้นจากพระผู้มีพระภาค เว้นจากภิกษุสงฆ์.
พระเถระกราบทูลความน้ันแด่พระผู้มีพระภาค.
พระศาสดาทรงทราบความน้ันแล้ว เกิดธรรมสังเวช ทรงปรวิิตกว่า 
“เทวทัตทำากรรมเป็นเหตุให้ตนไหม้ในอเวจี อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแก่สตัวโลกทั้งเทวโลก” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“กรรมทั้งหลายที่ไมด่ีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำาได้ง่าย.
กรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดดี้วย, กรรมน้ันแล ทำาได้ยากอยา่งยิ่ง.”

ทรงเปล่งพระอทุานน้ีอีกวา่

๑ พระราชบิดา
๒ จัดตั้ง
๓ พูดอึง, พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอ้ืออึง
๔ วิ. จุล. ๗/๑๙๑.
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“กรรมดีคนดีทำาได้ง่าย. กรรมดีคนชั่วทำาได้ยาก. กรรมชัว่คนชั่วทำาได้ง่าย.
กรรมชัว่พระอริยเจ้าทั้งหลายทำาได้ยาก๑.”

ครั้งน้ันแล พระเทวทตัน่ัง ณ สว่นข้างหน่ึงพร้อมด้วยบริษัทของตน ในวันอุโบสถ กลา่วว่า 
“วตัถุ ๕ ประการเหล่าน้ี ย่อมชอบใจแก่ผู้ใด, ผู้น้ันจงจับสลาก” เมื่อพวกภิกษุวัชชีบุตร ๕๐๐ รูป ผู้บวชใหม่ 
ยังไม่รู้จกัธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำาทั่วถึง จับสลากกันแล้ว, ได้ทำาลายสงฆ์ พาภิกษุเหล่าน้ันไปสู่คยาสีสประเทศ.

[อัครสาวกท้ัง ๒ ชักจูงภิกษกุลับเข้าพวกได้]

พระศาสดา ทรงสดับความทีพ่ระเทวทตัน้ันไปแล้ว ณ ที่น้ัน จึงทรงส่งพระอัครสาวกทั้ง ๒ ไป 
เพื่อประโยชน์แก่การนำาภิกษุเหล่าน้ันมา.
พระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันไป ณ ที่น้ันแล้ว พรำ่าสอนอยูด่้วยอนุสาสนีเน่ืองในอาเทสนาปาฏิหาริย์ 
และอนุสาสนีอันเน่ืองในอิทธิปาฏิหาริย์ ยังภกิษุเหล่าน้ันให้ดื่มอมตธรรมแล้ว ไดพ้ามาทางอากาศ.
ฝ่ายพระโกกาลิกะแล กล่าวว่า 
“เทวทัตผู้มีอายุ ลกุข้ึนเถิด. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นำาเอาภิกษุเหล่าน้ันไปหมดแล้ว. 
ผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรอืว่า ‘ผู้มีอายุ ทา่นอย่าไว้ใจพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ. 
(เพราะ) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ลุอำานาจแห่งความปรารถนาลามก” ดังน้ีแล้ว 
เอาเข่ากระแทกที่ทรวงอก๒ (ของพระเทวทัต).
โลหิตอุ่นไดพ้ลุ่งออกจากปากพระเทวทตัในที่น้ันเอง.
ฝ่ายพวกภกิษุเห็นท่านพระสารีบุตร มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมมาทางอากาศแล้ว กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรในเวลาไป มีตนเป็นที่ ๒ เท่าน้ันไปแล้ว.  บัดน้ีบรวิารมากมา ย่อมงาม.”

[บุรพกรรมของพระเทวทัต]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน. 
แม้ในกาลที่เธอเกิดในกำาเนิดดริัจฉาน บุตรของเรา มาสู่สำานักของเรา ก็ย่อมงามเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสชาดกน้ี๓ ว่า 

“ความเจริญ ย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลาย ผู้ประพฤติปฏิสันถาร. 
ท่านจงดูเน้ือชื่อลักษณะ อันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่.  
อน่ึง ทา่นจงดูเน้ือชื่อกาละน้ี ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเทียว” 

ดังน้ีเป็นต้น.
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลอีกวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบวา่ พระเทวทตั ให้พระอัครสาวก ๒ องค์น่ังที่ข้างทั้ง ๒ แล้ว 
กล่าววา่ ‘เราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลา’ ทำากิริยาตามอย่างพระองค์แล้ว” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, 
แม้ครั้งก่อน เทวทัตน้ี ก็พยายามทำาตามเยี่ยงอย่างของเรา, แต่ไม่สามารถ” ดังน้ีแล้ว ตรัสนทีจรกากชาดกว่า๔

๑ วิ. จุล. ๗/๑๙๕. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
๒ ท่ามกลางหทัย.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๔ ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๑๗. ลกฺขณชาตกำ.
๔ ขุ. ชา. ๒๗/๗๕. ชาตเก วีรกชาตกนตฺิ ขายติ.
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“เออก็ วรีกะ ท่านย่อมเห็นนก ช่ือสวิฏฐกะ ซ่ึงขานเพราะ 
มีสร้อยคอเหมือนนกยูง ซ่ึงเป็นผัวของฉันไหม? 
นกสวิฏฐกะ ทำาเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในนำ้าและบนบก 
บริโภคปลาสดเป็นนิตย์น้ัน ถูกสาหร่ายพันตายแล้ว”

ดังน้ีเป็นต้น, แม้วันอื่นๆ อีก ทรงปรารภกถาเช่นน้ันเหมือนกัน ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างน้ีวา่ 
“นกกระไนน้ี เมื่อจะเจาะซ่ึงหมู่ไม้ทั้งหลาย ได้เที่ยวไปแล้วหนอ 
ที่ต้นไม้มีอวัยวะเป็นไม้แห้ง ไม่มีแก่น. 
ภายหลัง มาถึงไม้ตะเคียนที่มีแก่นเกิดแล้ว 
ได้ทำาลายขมองศีรษะแล้ว๑.”

และว่า
“ไขข้อของทา่น ไหลออกแล้ว.  กระหม่อมของท่าน อันช้างเหยียบแล้ว.  
ซ่ีโครงทุกซ่ีของท่าน อันชา้งหักเสียแล้ว.  คราวน้ี งามหน้าละซิเพื่อน.”๒

ทรงปรารภกถาว่า “พระเทวทัต เป็นผู้อกตัญญู.” จึงตรัสชาดกทั้งหลายมีอาทิอีกว่า
“ข้าพเจ้าได้ทำากิจให้ท่านจนสดุกำาลังของข้าพเจา้ที่มีอยู่เทียว. 
ข้าแต่พญาเน้ือ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่าน. ข้าพเจา้น่าจะได้อะไรๆ บ้างซิ.
ข้อท่ีเจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีโลหิตเป็นภักษา ทำากรรมหยาบช้าเป็นนิตย์
ยังเป็นอยู่ได้ ก็เป็นลาภมากอยู่แล้ว.”๓

ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย เพื่อจะฆ่า (พระองค์) ของพระเทวทัตน้ันอีก ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า
“ดูก่อนไม้มะลื่น ข้อที่เจ้ากลิ้งมาน้ี กวางรู้แล้ว, 
เราจกัไปยังไม้มะลื่นต้นอื่น เพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจ.”๔

เมื่อกถายังเป็นไปอยู่อีกว่า “พระเทวทตัเสื่อมแล้วจากผล ๒ ประการ คือ จากลาภและสักการะ และจากสามัญผล,” 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ครั้งก่อน เทวทตัก็เสื่อมแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า

“ตาทั้ง ๒ แตกแล้ว.  ผ้าก็หายแลว้.  และเพื่อนบ้านก็บาดหมางกัน. 
ผัวและเมีย ๒ คนน้ัน มีการงานเสียหายแล้วทั้ง ๒ ทาง 
คือ ทั้งทางนำ้า ทั้งทางบก.”๕

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่กรุงราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสชาดกเป็นอันมาก ดว้ยประการอย่างน้ันแล้ว 
เสด็จ (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองสาวตัถี ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๑๕. กนฺทคลกชาตกำ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๖ ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๘๔. วิโรจนชาตกำ.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๓ ตทฏฺฐกถา. ๕/๒๕๘ ชวสกุณชาตกำ.
๔ ขุ. ชา. ๒๗/๗. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๖๑. กุรุงฺคมิชาตกำ.
๕ ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๗๔ อุภโตภฏฺฐชาตกำ
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[พระเทวทัตให้สาวกนำาไปเฝ้าพระศาสดา]

ฝ่ายพระเทวทตัแล เป็นไข้ถึง ๙ เดือน  ในกาลสุดทา้ย ใคร่จะเฝ้าพระศาสดา จึงบอกพวกสาวกของตนวา่ 
“เราใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.  ทา่นทั้งหลายจงแสดงพระศาสดาน้ันแก่เราเถิด,” 
เมื่อสาวกเหล่าน้ันตอบว่า “ท่านในเวลาที่ยังสามารถ ได้ประพฤติเป็นคนมีเวรกับพระศาสดา. 
ข้าพเจา้ทั้งหลายจักนำาท่านไปในที่พระศาสดาประทับอยู่ไม่ได้,” จึงกลา่ววา่ 
“ท่านทั้งหลายอยา่งให้ข้าพเจา้ฉิบหายเลย ข้าพเจา้ทำาอาฆาตในพระศาสดา. 
แต่สำาหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม่.”
จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคน้ัน

ทรงมพีระทัยสมำ่าเสมอในบุคคลทั่วไป คือ ในนายขมังธนู ในพระเทวทัต 
ในโจรองคุลิมาล ในช้างธนบาล และในพระราหุล, 
เพราะฉะน้ัน

พระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ วา่ “ขอท่านทั้งหลาย จงแสดงพระผู้มพีระภาคแก่ข้าพเจ้า.”
ทีน้ัน สาวกเหล่าน้ันจึงพาพระเทวทัตน้ันออกไปด้วยเตียงน้อย.
ภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทตัน้ัน จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข่าววา่ พระเทวทตัมาเพื่อต้องการเฝ้าพระองค์.”
พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตน้ันจกัไม่ได้เห็นเราด้วยอตัตภาพน้ัน.”
นัยว่า พวกภิกษุย่อมไม่เห็นพระพุทธเจา้อีก จำาเดิมแต่กาลที่ขอวัตถุ ๕ ประการ. ข้อน้ีย่อมเป็นธรรมดา.
พวกภิกษุกราบทูลวา่ “พระเทวทตัมาถึงที่โน้นและที่โน้นแล้ว พระเจา้ข้า.”
พระศาสดา. เทวทตัจงทำาสิ่งที่ตนปรารถนาเถอะ.  (แต่อย่างไรเสีย) เธอก็จักไม่ได้เห็นเรา.
ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเทวทตัมาถึงที่ประมาณโยชน์หน่ึง แตท่ี่น้ีแล้ว, 

(และทูลต่อๆ ไปอีกว่า) มาถึงกึ่งโยชน์แล้ว, คาพยุตหน่ึงแล้ว, มาถึงที่ใกล้สระโบกขรณีแล้ว พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. แม้หากเทวทตัจะเข้ามาภายในพระเชตวัน, ก็จักไม่ได้เห็นเรา เป็นแท้.

[พระเทวทัตถูกธรณีสูบ]

พวกสาวก พาพระเทวทตั วางเตียงลงริมฝังสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวันแล้ว ต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบนำ้าในสระโบกขรณี.
แม้พระเทวทัตแล ลุกจากเตียง น่ังวางเท้าทั้ง ๒ บนพื้นดิน.
เท้าทั้ง ๒ น้ันก็จมแผ่นดินลง.
เธอจมลงแล้วโดยลำาดับเพียงข้อเท้า, เพียงเข่า, เพียงเอว, เพียงนม จนถึงคอ, ในเวลาท่ีกระดูกคางจดถึงพ้ืนดิน ได้กล่าวคาถาน้ีว่า

“ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้เป็นบุคคลเลิศ เป็นเทพย่ิงเทพ
เป็นสารถีฝึกนรชน มีพระจักษุรอบคอบ
มีพระลักษณะ (แต่ละอย่าง) เกิดดว้ยบุญตั้งร้อย๑ ว่าเป็นที่พึ่ง
ดว้ยกระดูกเหล่าน้ี พร้อมดว้ยลมหายใจ.”

นัยว่า พระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานะน้ี จึงโปรดให้พระเทวทัตบวช.

๑ สตปุญฺญลกฺขณนตฺิ สเตน สเตน ปญฺุญกมฺเมน นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขณนฺติ อตฺโถ.
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ก็ถ้าพระเทวทัตน้ัน จักไม่ได้บวชไซร้, เป็นคฤหัสถ์ จักได้ทำากรรมหนัก, จักไม่ได้อาจทำาปัจจัยแห่งภพต่อไป. 
ก็แลครั้นบวชแล้ว จักกรรมหนักกจ็ริง. (ถึงดังนัน้) ก็จะสามารถทำาปัจจัยแห่งภพต่อไปได้.” 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้ว.

[พระเทวทัตเกิดในอเวจี ถกูตรึงดว้ยหลาวเหล็ก]

จริงอยู่ พระเทวทตัน้ัน จักเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า นามวา่ อัฏฐิสสระ ในที่สุดแห่งแสนกัปแต่กัปน้ี
พระเทวทัตน้ันจมดินไปแล้ว เกดิในอเวจี.
และเธอเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ ถูกไฟไหม้อยู่ เพราะเป็นผู้ผิดในพระพทุธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหว.
สรรีะของเธอสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ เกดิในก้นอเวจีซ่ึงมีประมาณ ๓๐๐ โยชน์.
ศีรษะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบ้ืองบน จนถึงหมวกหู.
เท้าทั้ง ๒ จมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้า.
หลาวเหล็กมีปริมาณเท่าลำาตาลขนาดใหญ่ ออกจากฝาดา้นหน่ึง แทงกลางหลังทะลุหน้าอก ปักฝาด้านหน้า.
อีกหลาวหน่ึง ออกจากฝาด้านขวา แทงสีข้างเบ้ืองขวา ทะลุออกสีข้างเบ้ืองซ้าย ปักฝาด้านซ้าย.
อีกหลาวหน่ึง ออกจากแผ่นข้างบน แทงกระหม่อม ทะลุออกสว่นเบ้ืองตำ่า ปักลงสู่แผ่นดินเหล็ก.
พระเทวทัตน้ัน เป็นผู้ไหวติงไม่ได้ อันไฟไหม้ในอเวจีน้ัน ด้วยประการอยา่งน้ี.

[เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันวา่ “พระเทวทตัถึงฐานะประมาณเท่าน้ี ไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดา จมลงสู่แผ่นดินแล้ว.”
พระศาสดาตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตประพฤติผิดในเรา จมดินลงไปในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, แม้ครั้งก่อน เธอกจ็มลงแล้วเหมือนกัน.” 
เพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทาง อันพระองค์ปลอบโยนแล้ว ยกข้ึนหลังของตนแล้ว ให้ถึงที่อันเกษมแล้ว 
กลับมาตดังาทั้งหลายอกีถึง ๓ ครั้ง อยา่งน้ีคือ ‘ที่ปลาย ที่ทา่มกลาง ที่โคน’ 
ในวาระที่ ๓ เมื่อก้าวล่วงคลองจักษุแห่งมหาบุรุษแล้ว ก็จมแผ่นดิน ในกาลทีพ่ระองค์เป็นพญาชา้ง จึงตรัสชาดก๑น้ีเป็นต้นว่า

“หากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญู ผู้เพ่งโทษเป็นนิตย์ 
ก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลย.”

เมื่อกถาตั้งข้ึนแล้วเช่นน้ันน่ันแลแม้อีก, จึงตรัสขันตวิาทิชาดก๒ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ระเทวทตัน้ัน ครั้งเป็นพระเจ้ากลาพุ 
ประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันตวิาทดีาบส แล้วจมลงสู่แผ่นดิน  และจุลลธรรมปาลชาดก๓ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ระเทวทตั
น้ัน ครั้งเป็นพระเจา้มหาปตาปะ ประพฤติผดิในพระองค์ผู้เป็นจุลลธรรมปาละ แลว้จมลงสู่แผ่นดิน.
ก็ครั้นเมื่อพระเทวทตัจมดินไปแล้ว, มหาชนร่าเริงยินดี ให้ยกธงชาย๔ ธงปฏาก และต้นกลว้ย ตั้งหม้อนำ้าอันเต็มแล้ว 
เล่นมหรสพใหญ่ ดว้ยปรารภวา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ.”
พวกภิกษุกราบทูลข้อความน้ันแดพ่ระผู้มพีระภาค.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๓ ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๒๘. สีลวนาคชาตกำ.
๒ ขุ. ชา. ๒๒/๑๓๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๒๗๕.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๕๐.
๔ ธงรูปสามเหล่ียม
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พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระเทวทตัตายแล้ว, มหาชนยินดี มิใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ครั้งก่อน ก็ยินดีแล้วเหมือนกัน” 
เพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชานามว่า ปิงคละ ในนครพาราณสีซ่ึงดุรา้ย หยาบช้า 
ไม่เป็นที่รักของชนทัว่ไป สวรรคต๑ แล้ว จึงตรัสปิงคลชาดก๒ น้ีเป็นต้นว่า
พระโพธิสัตวก์ล่าวคาถาวา่ 

“ชนทั้งสิ้น อันพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้ว, เมื่อท้าวเธอสวรรคตแล้ว, 
ชนทั้งหลาย ย่อมเสวยปีติ, 
พระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำา ได้เป็นที่รักของเจ้าหรือ? 
แน่ะนายประตู เหตุไร เจ้าจึงร้องไห้?”

(นายประตูกล่าวตอบวา่)
“พระราชา มพีระเนตรไม่ดำา หาได้เป็นที่รักของข้าพระองค์ไม่, 
ข้าพระองค์กลัวแตก่ารเสด็จกลับมาของพระราชาน้ัน, 
ดว้ยว่า พระราชาพระองค์น้ันเสด็จไปจากที่น้ีแล้ว พึงเบียดเบียนมัจจรุาช, 
มัจจรุาชน้ันถูกเบียดเบียนแล้ว พึงนำาพระองคก์ลับมาที่น้ีอีก.”

[ผู้ทำาบาปย่อมเดือดร้อนในโลกท้ัง ๒]

ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามพระศาสดาวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ี พระเทวทตัเกิดแล้ว ณ ที่ไหน?
พระศาสดา. ในอเวจีมหานรก ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเทวทตัประพฤติเดือดร้อนในโลกน้ีแล้ว ไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนน่ันแลอีกหรือ?
พระศาสดาตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลาย จงเป็นบรรพชติก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม, 
มีปกติอยู่ดว้ยความประมาท ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ผู้มีปกติทำาบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกน้ี.  ละไปแล้วย่อมเดือดร้อน.
เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒.
เขาย่อมเดือดร้อนวา่ ‘กรรมชั่วเราทำาแลว้’ ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งข้ึน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อธิ ตปฺปติ ความวา่ 
ย่อมเดือดร้อนในโลกน้ี ด้วยเหตุเพียงโทมนัส ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม.
บทว่า เปจฺจ ความว่า ส่วนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนเพราะทุกข์ในอบายอันร้ายแรงยิ่ง ดว้ยความเดือดร้อนเพราะวิบาก.
บทว่า ปาปการี ความว่า ผู้ทำาบาป มีประการต่างๆ
บทว่า อุภยตฺถ ความวา่ ชือ่ว่า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ด้วยความเดือดร้อน มีประการดังกล่าวแล้วน้ี.
สองบทว่า ปาปํ เม ความว่า ก็ผู้มีปกติทำาบาปน้ัน 
เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม ชื่อวา่ย่อมเดือดร้อน ดว้ยคิดว่า “กรรมชั่วเราทำาแล้ว,” 

๑ ว่าตามจริง คือ “นิรยคต” ไปสู่นรก.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๙๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๓/๙.
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ข้อน้ันเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อย; 
แต่เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก ชื่อว่า ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งข้ึน คือย่อมเดือดร้อนเหลือเกิน 
ดว้ยความเดือดร้อนอันหยาบช้าอยา่งยิ่ง.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
เทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องพระเทวทัต จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๑๐๙  • ๑๓. เร่ืองนางสุมนาเทวี • ๑๓. เร่ืองนางสุมนาเทวี

๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางสุมนาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ” 
เป็นต้น.

[อบรมลูกหลานให้รับหน้าท่ีของตน]

ความพิสดารว่า ภิกษุสองพันรูป ย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน, 
ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสกิา ก็(ฉนั)เช่นน้ัน.
ก็บุคคลใดๆ ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้ประสงค์จะถวายทาน, บุคคลน้ันๆ ต้องได้โอกาสของท่านทั้ง ๒ น้ันก่อนแล้ว จึงทำาได้.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
ตอบวา่ “เพราะคนอื่นๆ ถามวา่ ‘ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขา มาสู่โรงทานของท่านแล้วหรอื?” 
เมื่อเขาตอบว่า “ไม่ได้มา,” ย่อมติเตียน แม้ทานอันบุคคลสละทรัพยต์ั้งแสนแล้วทำาวา่ “น่ีชื่อวา่ทานอะไร?.”
เพราะท่านทั้ง ๒ น้ัน ย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์.
เมื่อท่านทั้ง ๒ น้ันอยู่, พวกภกิษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียว.
เพราะฉะน้ัน ทกุๆ คนที่ประสงคจ์ะถวายทาน จึงเชิญท่านทั้ง ๒ น้ันไป.
ท่านทั้ง ๒ น้ันย่อมไม่ได้เพือ่จะอังคาสภกิษุทั้งหลายในเรือนของตน ดว้ยเหตุน้ี.
เพราะเหตุน้ัน นางวิสาขา เมื่อใคร่ครวญวา่ “ใครหนอแล? จกัดำารงในหน้าที่ของเรา เลี้ยงภิกษุสงฆ์,” 
เห็นธดิาของบุตรแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตน.
นางอังคาสภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขาน้ัน.
ถึงท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี กต็ั้งธดิาคนใหญ่ ชื่อมหาสุภัททาไว้.
ก็นางมหาสุภัททาน้ัน ทำาการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ (และ) ฟังธรรมอยู่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ไปสู่สกุลแห่งสามี.
แต่น้ัน ท่านอนาถบิณฑิกะ ก็ตั้งนางจุลสุภัททา (แทน).
แม้นางจุลสุภัททาน้ัน ก็ทำาอยู่อย่างน้ันเหมือนกัน เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามี.
ลำาดับน้ัน ทา่นอนาถบิณฑิกะ จึงตั้งธิดาคนเล็กนามว่าสุมนาเทวี (แทน).

[นางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย]

ก็นางสุมนาเทวีน้ัน ฟังธรรมแล้ว บรรลุสกทาคามิผล ยังเป็นกุมารกิา (รุ่นสาว) อยู่เทียว, 
กระสับกระส่ายดว้ยความไม่ผาสุกเห็นปานน้ัน ตัดอาหาร๑ มีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมา.
ท่านเศรษฐีน้ันพอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหน่ึง ก็มาหาแล้วพูดวา่ “เป็นอะไรหรือ แม่สุมนา?”
ธดิาน้ัน ตอบบิดาว่า “อะไรเล่า? น้องชาย.”
บิดา. เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่.
ธดิา. ไม่เพ้อ น้องชาย.
บิดา. เจ้ากลวัหรือ? แม่.
ธดิา. ไม่กลัว น้องชาย.

๑ อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา ทำาการเข้าไปตัดซึ่งอาหาร.
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แต่พอนางสุมนาเทวี กล่าวได้เพียงเท่าน้ี ก็ได้ทำากาละแล้ว.

[ท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องไห้ ไปทูลพระศาสดา]

ท่านเศรษฐีน้ัน แม้เป็นพระโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในธิดาได้ ให้ทำาการปลงศพ๑ ของธดิาเสร็จแล้ว 
ร้องไห้ ไปสู่สำานักพระศาสดา, 
เมื่อพระองคต์รัสว่า “คฤหบดี ทำาไมท่านจึงมีทกุข์ เสียใจ มีหน้าอาบไปด้วยนำ้าตา รอ้งไห้ มาแล้ว?” จึงกราบทูลว่า 
“นางสุมนาเทวี ธดิาของข้าพระองค์ ทำากาละเสียแล้วพระเจ้าข้า.”
พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน เหตุไรทา่นจึงโศก?  ความตาย ย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรรพสัตว์ มิใช่หรอื?
อนาถบิณฑิกะ. ข้าพระองค์ทราบข้อน้ันพระเจ้าข้า.  แตธ่ิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมดว้ยหิริและโอตตัปปะเห็นปานน้ี. 

ในเวลาจวนตาย นางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลย บ่นเพอ้ตายไปแล้ว. 
ด้วยเหตุน้ัน โทมนัสไม่น้อย จึงเกดิแก่ข้าพระองค์.

พระศาสดา. มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเล่า?
อนาถบิณฑิกะ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เรียกนางวา่ ‘เป็นอะไรหรือ? สุมนา’ 

ทีน้ัน นางก็กลา่วกะข้าพระองคว์่า ‘อะไร? น้องชาย?, 
แต่น้ัน เมื่อข้าพระองค์กลา่ววา่ ‘เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่’,  กต็อบว่า ‘ไม่เพ้อ น้องชาย’ 
เมื่อข้าพระองค์ถามวา่ ‘เจา้กลวัหรือ? แม่’,  ก็ตอบวา่ ‘ไม่กลัว น้องชาย’ 
พอกล่าวได้เท่าน้ีกท็ำากาละแล้ว.

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาค ตรัสกะเศรษฐีน้ันวา่ “มหาเศรษฐี ธิดาของท่าน จะได้เพ้อก็หามิได้.”
อนาถบิณฑิกะ. เมื่อเช่นน้ัน เหตุไร? นางจึงพดูอย่างน้ัน.
พระศาสดา. เพราะทา่นเป็นน้องของนางจริงๆ (นางจึงพดูอย่างนั้นกะท่าน). 

คฤหบดี ก็ธดิาของท่านเป็นใหญ่กว่าทา่นโดยมรรคและผล. 
เพราะทา่นเป็นเพียงโสดาบัน, สว่นธิดาของท่านเป็นสกทาคามินี. 
เพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผล นางจึงกลา่วอยา่งน้ันกะท่าน.

อนาถบิณฑิกะ. อยา่งน้ันหรือ พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. อยา่งน้ัน คฤหบดี.
อนาถบิณฑิกะ. เวลาน้ีนางเกิดที่ไหน พระเจ้าข้า.
เมื่อพระศาสดา ตรัสวา่ “ในภพดุสิต คฤหบดี” ทา่นเศรษฐีจึงกราบทูลวา่ “ธดิาของข้าพระองค์ 
เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกน้ี แม้ไปจากโลกน้ีแล้ว ก็เกิดในที่ๆ เพลดิเพลินเหมือนกันหรือ? พระเจ้าข้า.”

[คนทำาบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกท้ัง ๒]

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีน้ันว่า 
“อย่างน้ัน คฤหบดี ธรรมดาผู้ไม่ประมาท เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชติก็ตาม ย่อมเพลดิเพลินในโลกน้ีและโลกหน้าแท้” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ผู้มีบุญอันทำาไว้แล้ว ย่อมเพลิดเพลินในโลกน้ี. ละไปแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน. 

๑ สรีรกิจฺจำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๑ หน้า ๑๑๑  • ๑๓. เร่ืองนางสุมนาเทวี • [คนทำาบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒]

เขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒.  เขายอ่มเพลิดเพลินวา่ ‘เราทำาบุญไว้แล้ว.’
ไปสู่สุคติ ย่อมเพลดิเพลินยิ่งๆ ข้ึนไป.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อธิ ความวา่ ย่อมเพลดิเพลินในโลกน้ี ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม.
บทว่า เปจฺจ ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ดว้ยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก.
บทว่า กตปุญฺโญ คือ ผู้ทำาบุญมีประการต่างๆ.
บทว่า อุภยตฺถ ความวา่ 
ย่อมเพลิดเพลินในโลกน้ี ดว้ยคิดวา่ “กุศลเราทำาไว้แล้ว, บาปเราไม่ได้ทำา.” เมื่อเสวยวิบากชือ่ว่าย่อมเพลดิเพลินในโลกหน้า.
สองบทว่า ปุญฺญำ เม ความว่า ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกน้ี ช่ือวา่ ย่อมเพลิดเพลิน เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม 
ดว้ยเหตุเพียงโสมนัสเท่าน้ันวา่ “เราทำาบุญไว้แล้ว.”
บทว่า ภิยฺโย เป็นต้น ความว่า ก็เขาไปสู่สุคติแล้ว เมื่อเสวยทพิยสมบัติ ตลอด ๕๗ โกฏิปีบ้าง ๖๐ แสนปีบ้าง 
ย่อมชื่อวา่เพลิดเพลินอยา่งยิ่งในดุสติบุรี ดว้ยความเพลิดเพลดิเพราะวิบาก.
ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
พระธรรมเทศนา ได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องนางสุมนาเทวี จบ.
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๑๔. เรื่องภกิษุ ๒ สหาย
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๒ สหาย ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “พหุมฺปิ เจ สหิตำา ภาสมาโน” 
เป็นต้น.

[สองสหายออกบวช]

ความพิสดารว่า กุลบุตร ๒ คน ชาวเมืองสาวตัถี เป็นสหายกัน ไปยังวิหาร ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว้ 
ละกามทั้งหลาย ถวายชวีิต๑ในพระศาสนาของพระศาสดา บวชแล้ว อยูใ่นสำานักพระอาจารย์และพระอุปัชฌายต์ลอด ๕ ปี 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามถึงธรุะในพระศาสนา ไดฟ้ังวิปัสสนาธรุะและคันถธุระโดยพิสดารแล้ว๒,
รูปหน่ึง กราบทูลก่อนว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อภายแก่ ไม่สามารถจะบำาเพ็ญคันถธุระได้, แตจ่ะบำาเพ็ญวิปัสสนาธุระ” 
ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนา จนถึงพระอรหัต พากเพียรพยายามอยู่ บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
ฝ่ายภิกษุรูปนอกน้ี๓ คดิว่า “เราจะบำาเพ็ญคันถธรุะ” ดังน้ี แล้ว เรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำาดับ 
กล่าวธรรม สวดสรภัญญะ ในสถานทีต่นไปแล้วๆ, เที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป, ได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่ ๑๘ คณะ.
ภิกษุทั้งหลาย เรียนพระกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกน้ี (วิปัสสกะ) ต้ังอยู่ในโอวาทของท่าน 
บรรลพุระอรหัตแล้ว นมัสการพระเถระ เรียนวา่ “กระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.”
พระเถระ (วิปัสสกะ) กลา่วว่า “ไปเถิด ผู้มีอายุ, ท่านทั้งหลาย จงถวายบังคมพระศาสดา นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป 
ตามคำาของเรา จงบอกกะพระเถระผู้สหายของเราบ้างวา่ ‘ท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลาย นมัสการท่าน” ดังน้ีแล้วส่งไป.
ภิกษุเหล่าน้ันไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแล้ว ไปสู่สำานักพระคันถิกเถระ เรียนว่า 
“ท่านผู้เจริญ ครับ ท่านอาจารย์ของพวกกระผม นมัสการถึงทา่น.”
ก็เม่ือพระเถระนอกน้ี (คันถิกะ) ถามว่า “อาจารย์ของพวกท่านน่ันเป็นใคร?” ภิกษุเหล่าน้ันเรียนว่า “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน.”
เมื่อพระเถระ (วิปัสสกะ) ส่งข่าวเยี่ยมอย่างน้ีเรื่อยๆ อยู่, ภิกษุน้ัน (คันถิกะ) อดทนอยู่ได้สิ้นกาลเล็กน้อย 
ภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้, เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียกว่า “ท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการทา่น” ดังน้ีแล้ว, 
จึงกลา่ววา่ “อาจารย์ของพวกท่านน่ันเป็นใคร,” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนว่า “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน ครับ,” จึงกลา่ววา่ 
“ก็อะไรเล่า ที่พวกทา่นเรียนในสำานักของภิกษุน้ัน บรรดานิกาย มีทีฆนิกายเป็นต้น นิกายใดนิกายหน่ึงหรือ? 
หรือบรรดาปิฎก ๓ ปิฎกหน่ึงหรอื? ที่พวกทา่นได้เรียนแล้ว” ดังน้ีแล้ว คิดว่า 
“สหายของเรา ย่อมไมรู่้จักคาถาแม้ประกอบด้วย ๒ บท, ถือบังสุกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้ว ยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอ.
ในกาลที่เธอมา เราควรถามปัญหาดู.”

๑ อุรำ ทตฺวา
๒ เป็นประโยคกิริยาปธานนยั.
๓ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ท่ีเหลือ
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[พระเถระท้ัง ๒ พบกัน]

ในกาลต่อมา พระเถระ (วิปัสสกะ) ได้มาเฝ้าพระศาสดา เก็บบาตรจวีรไว้ในสำานักพระเถระผู้สหายแล้ว 
ไปถวายบังคมพระศาสดา และนมัสการพระอสตีิมหาเถระแล้ว ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหาย.
ลำาดับน้ัน พระคันถิกเถระน้ัน ให้ภิกษุทั้งหลายทำาวัตรแกท่่านแล้ว ถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากัน 
น่ังแล้ว ดว้ยตั้งใจวา่ “จกัถามปัญหา.”

[พระศาสดาถามปัญหาพระเถระท้ัง ๒]

ขณะน้ัน พระศาสดา ทรงทราบว่า “คันถิกภิกษุน้ี พึงเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานน้ีแล้วเกิดในนรก” 
ดว้ยทรงเอ็นดูในเธอ ทำาประหน่ึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร เสด็จถึงสถานที่เธอทั้ง ๒ น่ังแล้ว 
ประทับน่ังเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้.
แท้จริง ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะน่ังในที่น้ันๆ จดัอาสนะสำาหรับพระพุทธเจา้ก่อนแล้วจึงน่ัง.
เพราะเหตุน้ัน พระศาสดา จึงประทับน่ังเหนืออาสนะทีพ่ระคันถิกภิกษุ น้ันจดัไว้โดยปกติน่ันแล.
ก็แลครั้นประทับน่ังแล้ว จึงตรัสถามปัญหาในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ,  
ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้, จึงตรัสถาม ปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้ง ๘ ต้ังแต่ทุติยฌานเป็นต้นไป
พระคันถิกเถระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียว.
พระวิปัสสกเถระนอกน้ี ทูลตอบปัญหาน้ันไดท้ั้งหมด.
ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสถามปัญหาในโสดาปัตติมรรคกับเธอ.
พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได้.
แต่น้ัน จึงตรัสถามกะพระขีณาสวเถระ.
พระเถระก็ทูลตอบได้.

[พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการ]

พระศาสดา ทรงชมเชยวา่ “ดีละๆ” แล้วตรัสถามปัญหา แม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำาดับ.
พระคันถิกเถระก็มิได้อาจทูลตอบปัญหาได้สกัข้อเดียว.
ส่วนพระขีณาสพ ทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วๆ ได้.
พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระขีณาสพน้ันในฐานะทั้ง ๔.
เทวดาทั้งหมด ต้ังต้นแต่ภุมมเทวดา๑ จนถึงพรหมโลก และนาคครุฑ ไดฟ้ังสาธุการน้ันแล้ว ก็ได้ให้สาธกุาร.
พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ ได้สดับสาธกุารน้ันแล้ว จึงยกโทษพระศาสดาว่า 
“พระศาสดาทรงทำากรรมอะไรน่ี?  พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ ผู้ไม่รู้อะไรๆ ในฐานะทั้ง ๔. 
ส่วนทา่นอาจารย์ของพวกเรา ผู้จำาทรงพระปริยัตธิรรมไว้ได้ทั้งหมด เป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป 
พระองค์มิได้ทรงทำาแม้มาตรว่าความสรรเสริญ.”

๑ เทวดาท่ีสถิตอยู่บนแผ่นดิน.
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[พูดมาก แต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามภิกษุเหล่าน้ันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกลา่วอะไรกันน่ี?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว, ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอ เช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลาย เพื่อค่าจา้งในศาสนาของเรา, 
ส่วนบุตรของเรา เช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครส๑ ตามชอบใจ” ดังน้ีแล้ว ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“หากวา่ นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก 
(แต่) เป็นผู้ประมาทแล้ว ไม่ทำา (ตาม) พระพุทธพจน์น้ันไซร้, 
เขาย่อมนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อมไม่มีสว่นแห่งปัญจโครสฉะน้ัน,
หากวา่ นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย 
(แต่) เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธ่รรมไซร้, 
เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู้ชอบ มีจติหลุดพ้นดีแล้ว 
หมดความยึดถือในโลกน้ีหรือในโลกหน้า, เขายอ่มเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญ
ผล๒”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สหิตำ น้ี เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎก,
นรชนเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลาย เล่าเรียนพระพทุธพจน์น้ันแล้ว กล่าว คือบอก ได้แก่ แสดงอยู่ ซ่ึงพระพุทธพจน์แม้มาก 
แก่ชนเหล่าอื่น (แต่) หาเป็นผู้ทำากจิอันการกบุคคลฟังธรรมน้ันแล้วจะพึงทำาไม่ 
คือไม่ยังการทำาไว้ในใจให้เป็นไป ดว้ยอำานาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลกัษณะเป็นต้น ชัว่ขณะแม้สักว่าไก่ปรบปีก,
เหมือนคนเลี้ยงโค รกัษาโคทั้งหลายเพื่อคา่จา้งประจำาวัน๓ รับไปแต่เชา้ตรู่ 
เวลาเย็น นับมอบให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้ว รับเอาเพียงค่าจา้งรายวัน, 
แต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจโครสตามความชอบใจ ฉะน้ันแล. 
นรชนน้ัน ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลสักวา่การทำาวัตรปฏิวัตร จากสำานักของอันเตวาสิกทั้งหลายอยา่งเดียว, 
แต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะไม่
เหมือนอย่างว่า เจ้าของโคพวกเดียว ย่อมบริโภคปัญจโครสแห่งโคทั้งหลาย ท่ีนายโคบาลมอบให้แล้ว ฉันใด, 
การกบุคคลทั้งหลาย ฟังธรรมอันนรชนน้ันกล่าวแล้ว ปฏิบัติ๔ ตามที่นรชนน้ันพรำ่าสอนแล้ว ก็ฉันน้ัน, 
บางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้น, บางพวกเจริญวิปัสสนาแล้ว บรรลุมรรคและผล,  
จัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ เหมือนพวกเจา้ของโค ย่อมเป็นผู้มีส่วนโครสฉะน้ัน.
พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑ ด้วยอำานาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ดว้ยศีล ผู้มีสตุะมาก 
(แต่) มีปกติอยู่ดว้ยความประมาท ไม่ประพฤติซ่ึงในการทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย 
ดว้ยอำานาจแห่งไตรลักษณ์ มอีนิจจลักษณะเป็นต้น, หาตรัสดว้ยอำานาจแห่งภิกษุผู้ทุศีลไม่ ดว้ยประการฉะน้ี.

๑ รสอันเกิดแต่โค ๕ อย่าง คือ นมสด, นมส้ม, เปรียง, เนยใส, เนยข้น.
๒ ผลคือคุณเคร่ืองเป็นสมณะ.
๓ ตามหลักต้องว่า เหมือนคนรักษาโคเพื่อจ้างประจำาวัน ช่ือว่าคนเล้ียงโค
๔ ปฏิปชฺชิตฺวา บางมตินิยมเป็นกิริยาปธานนัย.
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ส่วนคาถาที่ ๒ พระองค์ตรัสด้วยอำานาจแห่งการกบุคคลผู้แม้มีสุตะน้อย 
(แต่) ทำากรรมในการทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู่.
ในบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปมฺปิ เจ  ความวา่ น้อย คือแม้เพียง ๑ วรรค หรอื ๒ วรรค.
บทพระคาถาวา่ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี เป็นต้น ความว่า 
นรชนรู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ประพฤติธรรมอันสมควรแก่โลกตุรธรรม๑ ๙ คือประเภทแห่งธรรม มีปาริสุทธิศีล ๔ 
ธดุงคคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้น ที่นับว่าข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบ้ืองต้น 
ย่อมเป็นผู้ชื่อวา่มีปกติประพฤตธิรรมสมควร คือหวังการแทงตลอดอยูว่่า 
“เราจกัแทงตลอดในวันน้ี เราจักแทงตลอดในวันน้ี ทีเดียว” ชื่อว่าย่อมประพฤติ.
นรชนน้ัน ละราคะ โทสะ และโมหะด้วยข้อปฏิบัติชอบน้ีแล้ว กำาหนดรูธ้รรมที่ควรกำาหนดรู้ โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย 
มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว ดว้ยอำานาจแห่งตทังควิมุตติ วิกขันภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ, 
หมดความถือมั่นอยู่ในโลกน้ีหรือในโลกอื่น คือไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลาย อันนับเน่ืองในโลกน้ีและโลกอื่น 
หรือ อันเป็นภายในและภายนอก ด้วยอุปาทาน ๔๒ 
ชื่อวา่เป็นมหาขีณาสพ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผล อันมาแล้วด้วยอำานาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ 
กล่าวคือมรรค และคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอเสขธรรม ๕๓.
พระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาดว้ยพระอรหัต เหมือนนายชา่งถือเอายอดแห่งเรือน ด้วยยอดแก้วฉะน้ัน ดังน้ีแล.
ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุ ๒ สหาย จบ.
ยมกวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑ จบ.

๑ มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑.
๒ กามุปาทาน การถือมั่นกาม ๑  ทิฏฺฐุปาทาน การถือมั่นทิฏฐิ ๑  สีลพฺพตุปาทาน การถือมั่นศีลพรต ๑ 

อตฺตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะว่าตน ๑.
๓ สีลขันธ์ หมวดศีล ๑  สมาธิขันธ์ หมวดสมาธิ ๑  ปัญญาขันธ์ หมวดปัญญา ๑ 

วิมุตติขนัธ์ หมวดวิมุตติ ๑  วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ หมวดวิมุตตญิาณทัสสนะ ๑.
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