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ปณามคาถา
มหาโมหตโมนทฺเธ
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต
ตสฺส ปาเท นมสฺสติ วฺ า
สทฺธมฺมญฺจสฺส ปูเชตฺวา
“ตํ ตํ การณมาคมฺม
สมฺปนฺนสทฺธมฺมปโท
เทเสสิ กรุณาเวคยํ เว เทวมนุสสฺ านํ
ปรมฺปราภตา ตสฺส
ยา ตามฺพปณฺณทิ ปี มฺหิ
น สาธยติ เสสานํ
อปฺเปว นาม สาเธยฺย
อิติ อาสึสมาเนน
กุมารกสฺสเปนาหํ
สทฺธมฺมฏฺฐติ กิ าเมน
ตํ ภาสํ อติวติ ถฺ ารํ
ปหายาโรปยิตวฺ าน
คาถานํ พฺยญฺชนปทํ
เกวลนฺตํ วิภาเวตฺวา
ภาสนฺตเรน ภาสิสสฺ ํ
มนโส ปีตปิ าโมชฺชํ

โลเก โลกนฺตทสฺสนิ า
ชลิโต ชลิตทิ ธฺ นิ า
สมฺพทุ ธฺ สฺส สิรมี โต
กตฺวา สงฺฆสฺส จญฺชลึ,
ธมฺมาธมฺเมสุ โกวิโท
สตฺถา ธมฺมปทํ สุภํ
สมุสสฺ าหิตมานโส
ปีตปิ าโมชฺชวฑฺฒนํ
นิปณ
ุ า อตฺถวณฺณนา,
ทีปภาสาย สณฺฐติ า
สตฺตานํ หิตสมฺปทํ,
สพฺพโลกสฺส สา หิตํ”
ทนฺเตน สมจารินา
เถเรน ถิรเจตสา
สกฺกจฺจํ อภิยาจิโต,
คตญฺจ วจนกฺกมํ
ตนฺตึ ภาสํ มโนรมํ,
ยํ ตตฺถ น วิภาวิตํ
เสสนฺตเมว อตฺถโต
อาวหนฺโต วิภาวินํ
อตฺถธมฺมปู นิสสฺ ติ นฺติ.
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คำนมัสการ ปณามคาถา
ข้าพเจ้า๑ อันพระกุมารกัสสปเถระ๒ ผู้ฝึกตนเรียบร้อยแล้ว ประพฤติสม่ำเสมอมีจติ มั่นคง
ใคร่ความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม หวังอยู่วา่
“พระอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทอันงาม
ที่พระศาสดา ผู้ฉลาดในสภาพที่เป็นธรรมและมิใช่ธรรม มีบทคือพระสัทธรรมถึงพร้อมแล้ว
มีพระอัธยาศัยอันกำลังแห่งกรุณาให้อุตสาหะด้วยดีแล้ว ทรงอาศัยเหตุนั้นๆ แสดงแล้ว
เป็นเครื่องเจริญปีติปราโมทย์ ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นคำที่สุขุมละเอียด นำสืบๆ กันมา ตั้งอยู่แล้วในตามพปัณณิทวีป๓ โดยภาษาของชาวเกาะ
ยังไม่ทำความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ ให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายที่เหลือได้
ไฉนพระอรรถกถาแห่งพระธรรมบทนั้น จะทำประโยชน์ให้สำเร็จแก่โลกทั้งปวงได้” ดังนี้
อาราธนาโดยเคารพแล้ว
จึงขอนมัสการพระบาทแห่งพระสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริ ทรงแลเห็นที่สุดโลกได้ มีพระฤทธิ์รุ่งโรจน์
ทรงยังประทีปคือพระสัทธรรมให้รุ่งโรจน์ ในเมื่อโลกอันมืด คือโมหะใหญ่ปกคลุมแล้ว,
บูชาพระสัทธรรมแห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นน้ั และทำอัญชลีแด่พระสงฆ์แห่งพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นน้ั
จักกล่าวอรรถกถา อันพรรณนาอรรถแห่งพระธรรมบทนั้น ด้วยภาษาอื่น โดยอรรถไม่ให้เหลือเลย
ละภาษานั้นและลำดับคำอันถึงพิสดารเกินเสีย ยกขึ้นสู่ภาษาอันเป็นแบบที่ไพเราะ๔
อธิบายบทพยัญชนะแห่งคาถาทั้งหลาย ที่ท่านยังมิได้อธิบายไว้แล้วในอรรถกถานั้นให้สิ้นเชิง
นำมาซึ่งปีติปราโมทย์แห่งใจ อิงอาศัยอรรถและธรรม แก่นักปราชญ์ทั้งหลาย.

๑
๒
๓
๔

พระพุทธโฆษาจารย์.
เป็นนามพระสังฆเถระองค์หนึ่ง ในสมัยพระพุทธโฆษาจารย์ ไม่ใช่พระกุมารกัสสป ในสมัยพุทธกาล.
เกาะเป็นที่อยู่ของชาวชนที่มีฝ่ามือแดง คือเกาะลังกา (Ceylon)
มโนรมํ เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ.
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๑. ยมกวรรค วรรณนา
๑. ยมกวคฺควณฺณนา
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๑. เรือ่ งพระจักขุปาลเถระ
๑. จกฺขปุ าลตฺเถรวตฺถุ.
มีปุจฉาว่า “พระธรรมเทศนานี้วา่
‘ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยูก่ ด็ ี ทำอยูก่ ด็ ี ทุกข์ยอ่ มไปตามเขา เพราะเหตุนน้ั
ดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น,’
ดังนี้ พระศาสดาตรัสแล้ว ณ ที่ไหน?”
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปทุฏเฺ ฐน
ตโต นํ ทุกขฺ มเนฺวติ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา,
ภาสติ วา กโรติ วา,
จกฺกวํ วหโต ปทํ -อิติ.

อยํ ธมฺมเทสนา กตฺถ ภาสิตา -อิติ.
วิสัชนาว่า “พระองค์ตรัสแล้ว ณ กรุงสาวัตถี.”
“สาวตฺถยิ ํ.
มีปุจฉา (เป็นลำดับไป) ว่า “พระองค์ทรงปรารภใคร?” มีวิสัชนาว่า “พระองค์ทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ.”
“กํ อารพฺภ -อิติ. “จกฺขปุ าลตฺเถรํ.
[กุฎุมพีทำพิธีขอบุตร]
ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี มีกุฎุมพีผู้หนึ่งชื่อมหาสุวรรณ เป็นคนมั่งมี มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก (แต่) ไม่มีบุตร.
สาวตฺถยิ ํ กิร มหาสุวณฺโณ นาม กุฏมุ พฺ โิ ก อโหสิ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค อปุตตฺ โก.
วันหนึ่งเขาไปสู่ท่าอาบน้ำ อาบเสร็จแล้วกลับมา เห็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรต้นหนึ่งมีกิ่งสมบูรณ์ ในระหว่างทาง
คิดว่า “ต้นไม้นี้ จักมีเทวดาผู้มีศกั ดิ์ใหญ่สิงอยู่” ดังนี้แล้ว จึงให้ชำระส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้นให้สะอาดแล้ว
ให้วงรั้ว เกลี่ยทราย ยกธงชัยและธงปฏากขึ้น แต่งต้นไม้เจ้าไพรแล้ว ทำปรารถนา (คือบน) ว่า
“ข้าพเจ้าได้บุตรหรือธิดาแล้ว จักทำสักการะใหญ่ถวายท่าน” ดังนี้แล้ว หลีกไป.
โส เอกทิวสํ นหานติตถฺ ํ คนฺตวฺ า นหาตฺวา อาคจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สมฺปนฺนสาขํ เอกํ วนปฺปตึ ทิสวฺ า
“อยํ มเหสกฺขาย เทวตาย ปริคคฺ หิโต ภวิสสฺ ติ -อิติ
ตสฺส เหฏฺฐาภาคํ โสธาเปตฺวา ปาการปริกเฺ ขปํ การาเปตฺวา วาลุกํ โอกิราเปตฺวา ธชปตากํ อุสสฺ าเปตฺวา วนปฺปตึ อลงฺกริตวฺ า
“ปุตตฺ ํ วา ธีตรํ วา ลภิตวฺ า ตุมหฺ ากํ มหาสกฺการํ กริสสฺ ามิ -อิติ ปตฺถนํ กตฺวา ปกฺกามิ.
[กุฎุมพีได้บุตรสองคน]
ในกาลเป็นลำดับมา ภรรยาของท่านเศรษฐีกต็ ั้งครรภ์.
อถสฺส ภริยาย กุจฉฺ ยิ ํ คพฺโภ ปติฏฐฺ าสิ.
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ท่านก็ให้พิธีครรภบริหาร๑ แก่นาง.
โส ตสฺสา คพฺภปริหารํ อทาสิ.
ครั้นล่วง ๑๐ เดือน นางคลอดบุตรคนหนึ่ง.
สา ทสมาสจฺจเยน ปุตตฺ ํ วิชายิ.
ท่านเศรษฐีขนานนามแห่งบุตรนั้นว่า “ปาละ” เพราะเหตุที่ทารกนั้นตนอาศัยไม้ใหญ่ที่เป็นเจ้าไพรอันตนอภิบาลจึงได้แล้ว .
เสฏฺฐี อตฺตนา ปาลิตํ วนปฺปตึ นิสสฺ าย ลทฺธตฺตา ตสฺส “ปาโล -อิติ นามํ อกาสิ.
ในกาลเป็นส่วนอื่น ท่านเศรษฐีได้บุตรอีกคนหนึ่ง.
อปรภาเค อญฺญํ ปุตตฺ ํ ลภิ.
ขนานนามว่า “จุลปาละ” แล้วขนานนามบุตรคนแรกว่า “มหาปาละ.”
ตสฺส “จุลลฺ ปาโล -อิติ นามํ กตฺวา อิตรสฺส “มหาปาโล -อิติ นามํ กริ.
ครั้น ๒ กุมารนั้นเจริญวัย๒ มารดาบิดาก็คิดผูกพันด้วยเครื่องผูกพันคือการครองเรือน.
เต วยปฺปตฺเต ฆรพนฺธเนน พนฺธสึ ุ.
ในกาลเป็นส่วนอื่น มารดาบิดาได้ทำกาลกิริยา๓ล่วงไป.
อปรภาเค มาตาปิตโร กาลมกํส.ุ
วงศ์ญาติก็เปิดสมบัติทั้งหมดมอบให้แก่ ๒ เศรษฐีบุตร๔.
สพฺพํ โภคํ ทฺวนิ นฺ เํ ยว วิวเรสุํ.
[พระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ๒๕ พรรษา]
ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว เสด็จไปโดยลำดับ
ประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ที่ทา่ นอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี บริจาคทรัพย์นับได้ ๕๔ โกฏิสร้างถวาย,
ทรงสั่งสอนมหาชนให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และในทางนิพพาน.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปวตฺตติ ปวรธมฺมจกฺโก อนุปพุ เฺ พน คนฺตวฺ า
อนาถปิณฑฺ กิ มหาเสฏฺฐนิ า จตุปปฺ ญฺญาสโกฏิธนํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา การิเต เชตวนมหาวิหาเร วิหรติ
มหาชนํ สคฺคมคฺเค จ โมกฺขมคฺเค จ ปติฏฐฺ าปยมาโน.

๑ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ ทำกัน ๒ คราว คือ ทำเมื่อภรรยาตั้งครรภ์ได้ ๕ เดือนครั้งหนึ่ง เรียก ปํจามฤตมฺ (ปญฺจม-อมต)
ทำเมื่อตั้งครรภ์ได้ ๗ เดือนครั้งหนึ่ง เรียก สปฺตามฺฤตมฺ. (สตฺตม-อมต)
๒ มารดาบิดา ผูกบุตรทั้งสองนั้นสองนั้นผู้เจริญวัยแล้ว ด้วยเครื่องผูกคือเรือน
๓ ตาย
๔ พวกญาติก็แบ่งโภคะทั้งหมดจำเพาะแก่สองเศรษฐีบุตร.
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แท้จริง พระตถาคต
เสด็จอยู่จำพรรษาๆ เดียวเท่านั้นในนิโครธมหาวิหาร
ที่พระญาติวงศ์ฝา่ ยพระชนนี ๘ หมื่นตระกูล, ฝ่ายพระชนก ๘ หมื่นตระกูล เข้ากันเป็นแสนหกหมื่นตระกูลสร้างถวาย,
เสด็จอยู่จำพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร ที่ทา่ นอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ๑๙ พรรษา,
เสด็จจำพรรษา ณ บุพพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกา บริจาคทรัพย์นับได้ ๒๗ โกฏิสร้างถวาย ๖ พรรษา,
ทรงอาศัยทีต่ ระกูลทั้ง ๒๑ เป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรม เสด็จอยู่จำพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี (เป็นโคจรคาม) ถึง ๒๕ พรรษา
ด้วยประการฉะนี้.๒
ตถาคโต หิ
“มาติปกฺขโต อสีตยิ า ปิตปิ กฺขโต อสีตยิ า -อิติ เทฺวอสีตญ
ิ าติกลุ สหสฺเสหิ การิเต นิโคฺรธมหาวิหาเร เอกเมว วสฺสาวาสํ วสิ
อนาถปิณฑฺ เิ กน การิเต เชตวนมหาวิหาเร เอกูนวีสติ
วิสาขาย สตฺตวีสติโกฏิธนปริจจฺ าเคน การิเต ปุพพฺ าราเม ฉ วสฺสาวาเส -อิติ
ทฺวนิ นฺ ํ กุลานํ คุณมหนฺตตํ ปฏิจจฺ สาวตฺถึ นิสสฺ าย ปญฺจวีสติ วสฺสาวาเส วสิ.
[ผู้บำรุงภิกษุสามเณร]
ทั้งท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกาย่อมไปสู่ที่อุปัฏฐากพระตถาคตเจ้าวันละ ๒ ครั้งเป็นประจำ.
อนาถปิณฑฺ โิ กปิ วิสาขาปิ มหาอุปาสิกา นิพทฺธํ ทิวสสฺส เทฺว วาเร ตถาคตสฺส อุปฏฺฐานํ คจฺฉนฺติ.
และเมื่อไป ไม่เคยมีมือเปล่าไป ด้วยคิดเกรงว่า “ภิกษุหนุ่มและสามเณร จักแลดูมือตน.”
คจฺฉนฺตา จ “ทหรสามเณรา โน หตฺเถ โอโลเกสฺสนฺติ -อิติ ตุจฉฺ หตฺถา น คตปุพพฺ า.
เมื่อไปก่อนเวลาฉันอาหาร ย่อมใช้ให้คนถือของขบเคี้ยวเป็นต้นไป.
เมื่อไปภายหลังแต่เวลาฉันอาหาร ใช้ให้คนถือปัญจเภสัช๓ และอัฏฐปานะ๔ ไป.
ปุเรภตฺตํ คจฺฉนฺตา ขาทนียาทีนิ คาหาเปตฺวา คจฺฉนฺติ. ปจฺฉาภตฺตํ ปญฺจ เภสชฺชานิ อฏฺฐ จ ปานานิ.
และในเคหสถานแห่งท่านทั้ง ๒ นั้น เขาแต่งอาสนะไว้เพื่อภิกษุแห่งละ ๒ พันรูปเป็นนิตยกาล.
นิเวสเนสุ ปน เตสํ ทฺวนิ นฺ ํ ทฺวนิ นฺ ํ ภิกขฺ สุ หสฺสานํ นิจจฺ ํ ปญฺญตฺตาเนวาสนานิ โหนฺติ.
พระภิกษุรูปใด ปรารถนาของสิ่งใด จะเป็นข้าว น้ำ หรือเภสัช ของนั้นก็สำเร็จแก่พระภิกษุรูปนั้นสมปรารถนา.
อนฺนปานเภสชฺเชสุ โย ยํ อิจฉฺ ติ, ตสฺส ตํ ยถิจฉฺ ติ เมว สมฺปชฺชติ.

๑ กุล ตระกูล สกุล ครอบครัว (family).
๒ ๑ พรรษา นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
๒๕ พรรษา (เชตวัน ๑๙ + บุพพาราม ๖ เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล) โดยมีกรุงสาวัตถีเป็นโคจรคาม (สถานที่เที่ยวบิณฑบาต)
๓ เภสัช ๕ คือ เนยใส ๑ เนยข้น ๑ น้ำมัน ๑ น้ำผึ้ง ๑ น้ำอ้อย ๑.
๔ ปานะ ๘ คือ น้ำมะม่วง ๑ น้ำชมพู่หรือน้ำหว้า ๑ น้ำกล้วยมีเมล็ด ๑ น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด ๑ น้ำมะซาง ๑ น้ำลูกจันทน์ หรือองุ่น ๑ น้ำเง่า
อุบล ๑ น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ ๑.
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[เศรษฐีไม่เคยทูลถามปัญหา]
ในท่านทั้งสองนั้น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ไม่เคยทูลถามปัญหาต่อพระศาสดา จนวันเดียว.
เตสุ อนาถปิณฑฺ เิ กน เอกเมว ทิวสํ สตฺถารํ๑ ปญฺโห๒ น ปุจฉฺ ติ ปุพโฺ พ.
ได้ยินว่า ท่านคิดว่า
“พระตถาคตเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อน เป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อน เมื่อทรงแสดงธรรมแก่เรา ด้วยทรงพระดำริว่า
‘คฤหบดีมีอุปการะแก่เรามาก’ ดังนี้ จะทรงลำบาก” จึงไม่ทูลถามปัญหา ด้วยความรักในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่ง.
โส กิร “ตถาคโต พุทธฺ สุขมุ าโล ขตฺตยิ สุขมุ าโล ‘พหุปกาโร เม คหปตีติ มยฺหํ ธมฺมํ เทเสนฺโต กิลเมยฺย -อิติ
สตฺถริ อธิมตฺตสิเนเหน ปญฺหํ น ปุจฉฺ ติ.
ฝ่ายพระศาสดา พอท่านเศรษฐีนั่งแล้ว ทรงดำริว่า “เศรษฐีนี้ รักษาเราในฐานะที่ไม่ควรรักษา.
เหตุว่าเราได้ตดั ศีรษะของเราอันประดับประดาแล้ว ควักดวงตาของเราออกแล้ว ชำแหละเนื้อหัวใจของเราแล้ว
สละลูกเมียผูเ้ ป็นทีร่ กั เสมอด้วยชีวติ ของเราแล้ว บำเพ็ญบารมีอยู่ ๔ อสงไขยกับแสนกัป ก็บำเพ็ญแล้วเพือ่ แสดงธรรมแก่ผอู้ น่ื
เท่านัน้ . เศรษฐีนี่รักษาเราในที่ไม่ควรรักษา,” (ครั้นทรงดำริ) ฉะนี้แล้ว ก็ตรัสพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่งเสมอ.
สตฺถา ปน, ตสฺมึ นิสนิ นฺ มตฺเตเยว, “อยํ เสฏฺฐี มํ อรกฺขติ พฺพฏฺฐาเน รกฺขติ.
อหํ หิ กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ อลงฺกตปฺปฏิยตฺตํ อตฺตโน สีสํ ฉินทฺ ติ วฺ า อกฺขนี ิ อุปปฺ าเฏตฺวา
หทยมํสํ อุพพฺ ตฺเตตฺวา ปาณสมํ ปุตตฺ ทารํ ปริจจฺ ชิตวฺ า ปารมิโย ปูเรนฺโต ปเรสํ ธมฺมเทสนตฺถเมว ปูเรสึ.
เอส มํ อรกฺขติ พฺพฏฺฐาเน รกฺขติ -อิติ เอกํ ธมฺมเทสนํ กเถสิเยว.
[ชาวสาวัตถีไปฟังธรรม]
ครั้งนั้น ในกรุงสาวัตถี มีคนอยู่ ๗ โกฏิ.๓
ตทา สาวตฺถยิ ํ สตฺต มนุสสฺ โกฏิโย วสนฺติ.
ในคนหมู่นั้น คนได้ฟังธรรมกถาของพระศาสดาแล้ว เกิดเป็นอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ยังเป็นปุถุชนอยู่ประมาณ ๒ โกฏิ .
เตสุ สตฺถุ ธมฺมกถํ สุตวฺ า ปญฺจโกฏิมตฺตา มนุสสฺ า อริยสาวกา ชาตา, เทฺวโกฏิมตฺตา ปุถชุ ชฺ นา.
ในคนเหล่านั้น กิจของพระอริยสาวกมีเพียง ๒ อย่างเท่านั้น คือ ในกาลก่อนแต่เวลาฉันอาหาร ท่านถวายทาน,
ในกาลภายหลังแต่ฉันอาหารแล้ว ท่านมีมือถือเครื่องสักการบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น
ใช้คนให้ถือไทยธรรมมีผ้าเภสัชและน้ำปานะเป็นต้น ไปเพื่อต้องการฟังธรรม.
เตสุ อริยสาวกานํ เทฺวเยว กิจจฺ านิ อเหสุํ: ปุเรภตฺตํ ทานํ เทนฺติ.
ปจฺฉาภตฺตํ คนฺธมาลาทิหตฺถา วตฺถเภสชฺชปานกาทึ คาหาเปตฺวา ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.

๑ สตฺถา -อิติปิ.
๒ ปญฺหํ -อิติปิ.
๓ ในกรุงสาวัตถีไม่ปรากฏใหญ่โตถึงกับจุคนได้ตั้ง ๗๐ ล้าน เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอเนกสังขยากระมัง ?
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[มหาปาละตามไปฟังธรรม]
ภายหลังวันหนึ่ง กุฎุมพีมหาปาละเห็นหมู่อริยสาวก มีมือถือเครื่องสักการบูชา มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น
ไปสู่วิหาร๑ จึงถามว่า “มหาชนหมู่นี้ไปไหนกัน?” ครั้นได้ยินว่า “ไปฟังธรรม” ก็คิดว่า “เราก็จกั ไปบ้าง”
ครั้นไปถึง ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นั่งอยู่ข้างท้ายประชุมชน.
อเถกทิวสํ มหาปาโล อริยสาวเก คนฺธมาลาทิหตฺเถ วิหารํ คจฺฉนฺเต ทิสวฺ า “อยํ มหาชโน กุหึ คจฺฉติ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า
“ธมฺมสฺสวนาย -อิติ สุตวฺ า “อหํปิ คมิสสฺ ามิ -อิติ คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า ปริสปริยนฺเต นิสที ิ.
ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ทรงแลดูอุปนิสัยแห่งคุณมีสรณะศีลและบรรพชาเป็นต้น (ก่อน) แล้วจึงทรงแสดงธรรมตามอำนาจอัธยาศัย.
พุทธฺ า จ นาม ธมฺมํ เทเสนฺตา สรณสีลปพฺพชฺชาทีนํ อุปนิสสฺ ยํ โอโลเกตฺวา อชฺฌาสยวเสน ธมฺมํ เทเสนฺติ.
[อนุปุพพีกถา ๕]
เหตุนั้น วันนั้น พระศาสดา ทรงแลดูอุปนิสัยของกุฎมพีมหาปาละแล้ว เมื่อทรงแสดงธรรม ได้ตรัสอนุปุพพีกถา
คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา กามาทีนวกถา และเนกขัมมานิสงส์๒.
ตสฺมา ตํทวิ สํ สตฺถา ตสฺส อุปนิสสฺ ยํ โอโลเกตฺวา ธมฺมํ เทเสนฺโต อนุปพุ พฺ กี ถํ กเถสิ.
เสยฺยถีทํ ทานกถํ สีลกถํ สคฺคกถํ กามานํ อาทีนวํ โอการํ สงฺกเิ ลสํ เนกฺขมฺเม อานิสสํ ํ ปกาเสสิ.
[มหาปาละขอบวช]
กุฎุมพีมหาปาละได้สดับธรรมนั้นแล้ว คิดว่า “บุตรและธิดาก็ดี โภคสมบัตกิ ็ดี ย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกหาได้ไม่.
แม้สรีระก็ไปกับตัวไม่ได้. ประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองเรือน. เราจักบวช”
ตํ สุตวฺ า มหาปาโล กุฏมุ พฺ โิ ก จินเฺ ตสิ
“ปรโลกํ คจฺฉนฺตํ ปุตตฺ ธีตโร วา โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ, สรีรํปิ อตฺตนา สทฺธึ น คจฺฉติ, กึ เม ฆราวาเสน, ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ.
พอเทศนาจบ เขาก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลขอบวช.
โส เทสนาปริโยสาเน สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า ปพฺพชฺชํ ยาจิ.
ขณะนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาว่า “ญาติไหนๆ ของท่าน ที่ควรจะต้องอำลา ไม่มีบ้างหรือ?”
อถ นํ สตฺถา “นตฺถิ เต โกจิ อาปุจฉฺ ติ พฺพยุตตฺ โก ญาติ -อิติ อาห.
เขาทูลว่า “พระเจ้าข้า น้องชายของข้าพเจ้ามีอยู่.”
“กนิฏฐฺ ภาตา เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดารับสั่งว่า “ถ้าอย่างนั้น ท่านจงอำลาเขาเสีย(ก่อน).”
“เตนหิ ตํ อาปุจฉฺ าหิ -อิติ.

๑ วิหาร สำนักสงฆ์ วัด (Monastery)
๒ พรรณนาทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ในการออกไปจากกาม.
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[มหาปาละมอบสมบัติให้น้องชาย]
เขาทูลรับว่า “ดีแล้ว” ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปถึงเรือนแล้ว ให้เรียกน้องชายมา มอบทรัพย์สมบัติให้ว่า
“แน่ะพ่อ สวิญญาณกทรัพย์ก็ดี อวิญญาณกทรัพย์กด็ ี อันใดอันหนึ่ง บรรดามีในตระกูลนี้,
ทรัพย์นั้นจงตกเป็นภาระของเจ้าทั้งหมด เจ้าดูแลทรัพย์นั้นเถิด.”
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฉฺ ติ วฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เคหํ คนฺตวฺ า กนิฏฐฺ ํ ปกฺโกสาเปตฺวา
“ตาต ยํ อิมสฺมึ กุเล สวิญญ
ฺ าณกาวิญญ
ฺ าณกํ ธนํ กิญจฺ ิ อตฺถิ. สพฺพนฺตํ ตว ภาโร. ปฏิปชฺชาหิ นํ -อิติ.
น้องชายถามว่า “นาย ก็ทา่ นเล่า?”
“ตุมเฺ ห ปน สามิ -อิติ.
พี่ชายตอบว่า “ข้าจักบวชในสำนักของพระศาสดา.”
“อหํ สตฺถุ สนฺตเิ ก ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ.
น้อง.

พี่พดู อะไร, เมื่อมารดาของข้าพเจ้าตายแล้ว ข้าพเจ้าได้ทา่ นเป็นเหมือนมารดา
เมื่อบิดาตายแล้ว ได้ท่านเป็นเหมือนบิดา.
สมบัติเป็นอันมากมีอยู่ในเรือนของท่าน, ท่านอยู่ครองเรือนเท่านั้น อาจทำบุญได้,
ขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นเลย.
“กึ กเถสิ ภาติก. ตฺวํ, เม มาตริ มตาย, มาตา วิย. ปิตริ มเต, ปิตา วิย ลทฺโธ.
เคเห โว มหาวิภโว. สกฺกา เคหํ อชฺฌาวสนฺเตเหว ปุญญ
ฺ านิ กาตุํ. มา เอวมกตฺถ -อิติ.
พี่.

พ่อ ข้าได้ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา.
เพราะ (เหตุที่) พระศาสดาทรงแสดงธรรม มีคุณไพเราะ (ทั้ง) ในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
ยกขึ้นสู่ไตรลักษณะ๑ อันละเอียดสุขุม,
ธรรมนั้น อันใครๆ ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ในท่ามกลางเรือนได้; ข้าจักบวชละ พ่อ.
“ตาต มยา สตฺถุ ธมฺมเทสนา สุตา. สตฺถารา หิ สณฺหสุขมุ ํ ติลกฺขณํ อาโรเปตฺวา อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณธมฺโม เทสิโต.
น สกฺกา โส อคารมชฺเฌ ปูเรตุํ. ปพฺพชิสสฺ ามิ ตาต -อิติ.
น้อง.
พี่ เออก็ ท่านยังหนุ่มอยู่โดยแท้. เอาไว้บวชในเมื่อท่านแก่เถิด.
“ภาติก ตรุณาปิจ ตาว. มหลฺลกกาเล ปพฺพชิสสฺ ถ -อิติ.
พี่.

พ่อ ก็เมื่อมือและเท้าของคนแก่ (แต่) ของตัว ก็ยังว่าไม่ฟัง ไม่เป็นไปในอำนาจ.
ก็จักกล่าวไปทำอะไรถึงญาติทั้งหลาย.
ข้านั้นจะไม่ทำ (ตาม) ถ้อยคำของเจ้า. ข้าจักบำเพ็ญสมณปฏิบัติให้บริบูรณ์.
“ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน หตฺถปาทาปิ อนสฺสวา โหนฺติ. น วเส วตฺตนฺติ.
กิมงฺคํ ปน ญาตกา. สฺวาหํ ตว วจนํ น กโรมิ. สมณปฏิปตฺตึ ปูเรสฺสามิ

๑ ไตรลักษณะ คือ อนิจจลักษณะ ๑ ทุกขลักษณะ ๑ อนัตตลักษณะ ๑.
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มือและเท้าของผู้ใด ทรุดโทรมไปเพราะชรา ว่าไม่ฟัง
ผู้นั้นจักประพฤติธรรมอย่างไรได้.
“ชราชชฺชริตา โหนฺติ
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม

หตฺถปาทา อนสฺสวา
กถํ ธมฺมํ จริสสฺ ติ

ข้าจักบวชแน่ละ พ่อ.”
“ปพฺพชิสสฺ าเมวาหํ ตาต -อิติ.
[มหาปาละบรรพชาอุปสมบท]
เมื่อน้องชายกำลังร้องไห้อยู่เทียว, เขาไปสู่สำนักพระศาสดาแล้ว ทูลขอบวช ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว๑
อยู่ในสำนักแห่งพระอาจารย์ และอุปัชฌาย์ครบ ๕ พรรษาแล้ว ออกพรรษา ปวารณาแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ในพระศาสนานี้ มีธุระกี่อย่าง?”
ตสฺส วิรวนฺตสฺเสว, สตฺถุ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า ปพฺพชฺชํ ยาจิตวฺ า ลทฺธปพฺพชฺชปู สมฺปโท
อาจริยปุ ชฺฌายานํ สนฺตเิ ก ปญฺจ วสฺสานิ วสิตวฺ า วุตถฺ วสฺโส ปวาเรตฺวา สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ วฺ า ปุจฉฺ ิ
“ภนฺเต อิมสฺมึ สาสเน กติ ธุรานิ -อิติ.
[ธุระ ๒ อย่างในพระศาสนา]
พระศาสดาตรัสตอบว่า “ภิกษุ ธุระมี ๒ อย่าง คือ คันถธุระ (กับ) วิปัสสนาธุระ เท่านั้น.”
“คนฺถธุรํ วิปสฺสนาธุรํ -อิติ เทฺวเยว ธุรานิ ภิกขฺ ุ -อิติ.
พระมหาปาละทูลถามว่า “พระเจ้าข้า ก็คันถธุระเป็นอย่างไร? วิปัสสนาธุระเป็นอย่างไร?”
“กตมํ ปน ภนฺเต คนฺถธุรํ. กตมํ วิปสฺสนาธุรํ -อิติ.
พระศาสดา.

ธุระนี้ คือ การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี
ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้ว ทรงไว้ กล่าว บอก พุทธวจนะนั้น ชื่อว่า คันถธุระ.
ส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญ ด้วยอำนาจแห่งการทำการติดต่อ
แล้วถือเอาพระอรหัต ของภิกษุผู้มีความประพฤติแคล่วคล่อง ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัด
ชื่อว่า วิปัสสนาธุระ.
“อตฺตโน ปญฺญานุรเู ปน เอกํ วา เทฺว วา นิกาเย สกลํ วา ปน เตปิฏกํ พุทธฺ วจนํ อุคคฺ ณฺหติ วฺ า ตสฺส ธารณํ กถนํ วาจนํ -อิติ
อิทํ คนฺถธุรํ นาม.
สลฺลหุกวุตตฺ โิ น ปน ปนฺตเสนาสนาภิรตสฺส อตฺตภาเว ขยวยํ ปฏฺฐเปตฺวา สาตจฺจกิรยิ าวเสน วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตคฺคหณํ -อิติ
อิท๒ํ วิปสฺสนาธุรํ นาม -อิติ.

๑ ถ้าฟังตามนี้ พระมหาปาละบรรพชาอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา หาใช่เอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่.
๒ กตฺถจิ อิติ อิทนฺติ น ทิสฺสติ.
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มหาปาละ.

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์บวชแล้วแต่เมื่อแก่ ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันถธุระให้บริบูรณ์ได้,
แต่จักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์. ขอพระองค์ตรัสบอกพระกรรมฐานแก่ข้าพระองค์เถิด.
“ภนฺเต อหํ มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต คนฺถธุรํ ปูเรตุํ น สกฺขสิ สฺ ามิ, วิปสฺสนาธุรํ ปน ปูเรสฺสามิ. กมฺมฏฺฐานํ เม กเถถ -อิติ.
[พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน]
ลำดับนั้น พระศาสดา ได้ตรัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหัต แก่พระมหาปาละ.
อถสฺส สตฺถา ยาว อรหตฺตา กมฺมฏฺฐานํ กเถสิ.
ท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้ว แสวงหาภิกษุผู้จะไปกับตน ได้ภิกษุ ๖๐ รูปแล้ว ออกพร้อมกับเธอทั้งหลาย
ไปตลอดทาง ๑๒๐ โยชน์ ถึงบ้านปลายแดนหมู่ใหญ่ตำบลหนึ่ง จึงพร้อมด้วยบริวาร เข้าไปบิณฑบาต ณ บ้านนั้น.
โส สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า อตฺตนา สหคามิโน ภิกขฺ ู ปริเยสนฺโต สฏฺฐี ภิกขฺ ู ลภิตวฺ า เตหิ สทฺธึ นิกขฺ มิตวฺ า
วีสโยชนสตมคฺคํ คนฺตวฺ า เอกํ มหนฺตํ ปจฺจนฺตคามํ ปตฺวา ตตฺถ สปริวาโร ปิณฑฺ าย ปาวิสิ.
[ชาวบ้านเลื่อมใส อาราธนาให้อยู่จำพรรษา]
หมู่มนุษย์ เห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมด้วยวัตร มีจิตเลื่อมใส แต่งอาสนะแล้วนิมนต์ให้นั่ง
อังคาส๑ด้วยอาหารอันประณีตแล้ว ถามว่า “ท่านเจ้าข้า พระผู้เป็นเจ้าจะไปที่ไหน?”,
เมื่อเธอทั้งหลายกล่าวตอบว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เราจะไปสู่ทตี่ ามผาสุก” ดังนี้แล้ว,
มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตรู้วา่ “ท่านผู้เจริญทั้งหลาย แสวงหาเสนาสนะที่จำพรรษา” จึงกล่าวอาราธนาว่า
“ท่านผู้เจริญ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พึงอยู่ ณ ที่นตี่ ลอดไตรมาสนี้, ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะพึงตั้งอยูใ่ นสรณะแล้วถือศีล.”
มนุสสฺ า วตฺตสมฺปนฺเน ภิกขฺ ู ทิสวฺ า ปสนฺนจิตตฺ า อาสนานิ ปญฺญาเปตฺวา นิสที าเปตฺวา ปณีเตนาหาเรน ปริวสิ ติ วฺ า
“ภนฺเต กุหึ อยฺยา คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า
“ยถาผาสุกฏฺฐานํ อุปาสก -อิติ วุตเฺ ต ปณฺฑติ มนุสสฺ า “วสฺสาวาสํ เสนาสนํ ปริเยสนฺติ ภทนฺตา -อิติ ญตฺวา
“ภนฺเต สเจ อยฺยา อิมํ เตมาสํ อิธ วเสยฺยํ,ุ มยํ สรเณสุ ปติฏฐฺ าย สีลานิ คณฺเหยฺยาม -อิติ อาหํสุ.
แม้เธอทั้งหลายก็คิดเห็นว่า “เราได้อาศัยตระกูลเหล่านี้ จักทำการออกไปจากภพได้” ดังนี้ จึงรับนิมนต์.
เตปิ “มยํ อิมานิ กุลานิ นิสสฺ าย ภวนิสสฺ รณํ กริสสฺ าม -อิติ อธิวาเสสุํ.
หมูม่ นุษย์รบั ปฏิญญาของเธอทัง้ หลายแล้ว ได้ (ช่วยกัน) ปัดกวาดวิหาร จัดทีอ่ ยูใ่ นกลางคืน และทีอ่ ยูใ่ นกลางวัน แล้วมอบถวาย.
มนุสสฺ า เตสํ ปฏิญญ
ฺ ํ คเหตฺวา วิหารํ ปฏิชคฺคติ วฺ า รตฺตฏิ ฐฺ านทิวาฏฺฐานานิ สมฺปาเทตฺวา อทํส.ุ
เธอทั้งหลาย เข้าไปบิณฑบาตบ้านนั้นตำบลเดียว เป็นประจำ.
เต นิพทฺธํ ตเมว คามํ ปิณฑฺ าย ปวิสนฺติ.
ครั้งนั้น หมอผู้หนึ่งเข้าไปหาเธอทั้งหลาย ปวารณาว่า “ท่านผู้เจริญ ธรรมดาในที่อยู่ของคนมาก ย่อมมีความไม่ผาสุกบ้าง.
เมื่อความไม่ผาสุกนั้นเกิดขึ้นแล้ว, ท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าจักทำเภสัชถวาย.”
อถ เน เอโก เวชฺโช อุปสงฺกมิตวฺ า
“ภนฺเต พหุนนฺ ํ วสนฏฺฐาเน อผาสุกํปิ นาม โหติ. ตสฺมึ อุปปฺ นฺเน, มยฺหํ กเถยฺยาถ. เภสชฺชํ กริสสฺ ามิ -อิติ ปวาเรสิ.
๑ (คำเขมร) เลี้ยง, เลี้ยงดู ใช้ได้ทั้งเลี้ยงบรรพชิตหรือคฤหัสถ์

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๕ • ๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ • [พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์]

[พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์]
ในวันจำพรรษา๑ พระเถระเรียกภิกษุเหล่านั้นมา (พร้อมกัน) แล้ว ถามว่า
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจักให้ไตรมาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถเท่าไร?”
เถโร วสฺสปู นายิกาทิวเส เต ภิกขฺ ู อามนฺเตตฺวา ปุจฉฺ ิ “อาวุโส อิมํ เตมาสํ กตีหิ อิรยิ าปเถหิ วีตนิ าเมสฺสถ -อิติ.
ภิกษุทั้งหลาย. จักให้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถครบทั้ง ๔ ครับ.
“จตูหิ ภนฺเต -อิติ.
เถระ.

ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็ข้อนั้นสมควรละหรือ? เราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือ?
เพราะเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้า ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่.
แลธรรมดาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้.
ด้วยว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น อันคนมีอัธยาศัยงาม (จำพวกเดียว) พึงให้ทรงยินดีได้.
และขึ้นชื่อว่าอบายทั้ง ๔ เป็นเหมือนเรือนของตัวเอง แห่งคนผู้ประมาทแล้ว.
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.
“กึ ปเนตํ อาวุโส ปฏิรปู ํ? นนุ อปฺปมตฺเตหิ ภวิตพฺพํ? มยํ หิ ธรมานสฺส พุทธฺ สฺส สนฺตกิ า กมฺมฏฺฐานํ คเหตฺวา อาคตา.
พุทธฺ า จ นาม น สกฺกา สเฐน อาราเธตุํ. กลฺยาณชฺฌาสเยน เหเต อาราเธตพฺพา.
ปมตฺตสฺส จ นาม จตฺตาโร อปายา สกเคหสทิสา. อปฺปมตฺตา โหถาวุโส -อิติ.
ภิกษุ.
ก็ท่านเล่า ครับ.
“ตุมเฺ ห ปน ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้าพเจ้าจักให้ (ไตรมาสนี้) น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถ ๓. จักไม่เหยียดหลัง.
“อหํ ตีหิ อิรยิ าปเถหิ วีตนิ าเมสฺสามิ. ปิฏฐฺ ึ น ปสาเรสฺสามิ อาวุโส -อิติ.
ภิกษุ.
สาธุ ขอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด ครับ.
“สาธุ ภนฺเต. อปฺปมตฺตา โหถ -อิติ.
[จักษุของพระมหาปาละพิการ]
เมื่อพระเถระไม่หยั่งลงสู่นิทรา, เมื่อเดือนต้นผ่านไปแล้ว, โรคในจักษุก็เกิดขึ้น.
เถรสฺส นิททฺ ํ อโนกฺกมนฺตสฺส, ปฐมมาเส อติกกฺ นฺเต, อกฺขโิ รโค อุปปฺ ชฺชิ.
สายน้ำไหลออกจากตาทั้ง ๒ ข้าง เหมือนสายน้ำอันไหลออกจากหม้ออันทะลุ.
ฉิททฺ ฆฏโต อุทกธารา วิย อกฺขหี ิ ธารา ปคฺฆรนฺติ.
ท่านบำเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสิ้นแล้ว ในเวลาอรุณขึ้น เข้าห้องนั่งแล้ว.
โส สพฺพรตฺตึ สมณธมฺมํ กตฺวา อรุณคุ คฺ มเน คพฺภํ ปวิสติ วฺ า นิสที ิ.

๑ วสฺสูปนายิกทิวเส.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๖ • ๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ • [จักษุของพระมหาปาละพิการ]

ในเวลาภิกขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักของพระเถระ เรียนว่า “เวลานี้เป็นเวลาภิกขาจารครับ.”
ภิกขฺ ู ภิกขฺ าจารเวลาย เถรสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “ภิกขฺ าจารเวลา ภนฺเต -อิติ อาหํสุ.
พระเถระตอบว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายถือบาตรและจีวรเถิด” ดังนี้แล้ว
ให้เธอทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตน ออกไปแล้ว.
“เตนหาวุโส คณฺหถ ปตฺตจีวรํ -อิติ อตฺตโน ปตฺตจีวรํ คาหาเปตฺวา นิกขฺ มิ.
ภิกษุทั้งหลาย เห็นตาทั้งสองของพระเถระ นองอยู่ จึงเรียนถามว่า “นั่นเป็นอะไร ครับ.”
ภิกขฺ ู ตสฺส อกฺขี ปคฺฆรนฺเต ทิสวฺ า “กิเมตํ ภนฺเต -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
เถระ.
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ลมแทงตาของข้าพเจ้า.
“อกฺขี เม อาวุโส วาตา วิชฌ
ฺ นฺติ -อิติ.
ภิกษุ.
ท่านครับ หมอปวารณาเราไว้ไม่ใช่หรือ? เราควรบอกแก่เขา.
“นนุ ภนฺเต เวชฺเชนมฺห ปวาริตา? ตสฺส กเถยฺยาม -อิติ.
เถระ.
ดีละ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.
“สาธาวุโส -อิติ.
[หมอปรุงยาให้หยอด]
เธอทั้งหลายจึงได้บอกแก่หมอ.
เต เวชฺชสฺส กถยึสุ.
เขาหุงน้ำมันส่งไปถวายแล้ว.
โส เตลํ ปจิตวฺ า เปเสสิ.
พระเถระเมื่อหยอดน้ำมันในจมูก นั่งหยอดเทียว แล้วเข้าไปภายในบ้าน.
เถโร นาสาย เตลํ อาสิญจฺ นฺโต นิสนิ นฺ โกว อาสิญจฺ ติ วฺ า อนฺโตคามํ ปาวิสิ.
หมอเห็นเรียนถามว่า “ท่านครับ ได้ยินว่า ลมแทงตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือ?”
เวชฺโช ทิสวฺ า อาห “ภนฺเต อยฺยสฺส กิร อกฺขี วาโต วิชฌ
ฺ ติ -อิติ.
เถระ.
เออ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.
หมอ.
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าหุงน้ำมันแล้วส่งไป (ถวาย). ท่านหยอดทางจมูกแล้วหรือ?
“ภนฺเต มยา เตลํ ปจิตวฺ า เปสิตํ. นาสาย โว อาสิตตฺ ํ -อิติ.
เถระ.
เออ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.
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หมอ.
เดี๋ยวนี้ เป็นอย่างไร ครับ.
“อิทานิ กีทสิ ๑ํ -อิติ.
เถระ.
ยังแทงอยู่ทีเดียว อุบาสก.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.
[พระมหาปาละนั่งหยอดยา]
หมอคิดฉงนใจว่า “เราส่งน้ำมันเพื่อจะยังโรคให้ระงับได้ดว้ ยการหยอดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไปถวายแล้ว.
เหตุไฉนหนอแล โรคจึงยังไม่สงบ?” จึงเรียนถามว่า “ท่านเจ้าข้า น้ำมันนั้น ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอด.”
เวชฺโช “มยา เอกวาเรเนว วูปสมนตฺถํ เตลํ ปหิตํ. กินนฺ ุ โข โรโค น วูปสนฺโต -อิติ จินเฺ ตตฺวา
“ภนฺเต นิสที ติ วฺ า โว อาสิตตฺ ํ, นิปชฺชติ วฺ า -อิติ ปุจฉฺ ิ.
พระเถระได้นิ่งเสีย แม้หมอซักถามอยู่ก็ไม่พูด.
เถโร ตุณหฺ ี อโหสิ ปุนปฺปนุ ํ ปุจฉฺ ยิ มาโนปิ น กเถสิ.
หมอนึกว่า “เราจักไปวิหารดูที่อยู่เอง” ดังนี้แล้ว กล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น นิมนต์ไปเถิด ครับ”
ผละพระเถระแล้ว ไปสู่วิหาร ดูที่อยู่ของพระเถระ เห็นแต่ที่จงกรมและที่นั่ง ไม่เห็นที่นอน จึงเรียนถามว่า
“ท่านเจ้าข้า น้ำมันนั้น ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอด.”
โส “วิหารํ คนฺตวฺ า วสนฏฺฐานํ โอโลเกสฺสามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา “เตนหิ ภนฺเต คจฺฉถ -อิติ เถรํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา
วิหารํ คนฺตวฺ า เถรสฺส วสนฏฺฐานํ โอโลเกนฺโต จงฺกมนนิสที นฏฺฐานเมว ทิสวฺ า สยนฏฺฐานํ อทิสวฺ า
“ภนฺเต นิสนิ เฺ นหิ โว อาสิตตฺ ํ, นิปปฺ นฺเนหิ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
พระเถระได้นิ่งเสีย.
เถโร ตุณหฺ ี อโหสิ.
หมออ้อนวอนซ้ำว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าได้ทำอย่างนั้น.
ธรรมดา สมณธรรม, เมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่, ก็อาจทำได้. ขอท่านนอนหยอดเถิด.”
“มา ภนฺเต เอวมกตฺถ. สมณธมฺโม นาม, สรีเร ยาเปนฺเต, สกฺกา กาตุํ. นิปชฺชติ วฺ า อาสิญจฺ ถ -อิติ ปุนปฺปนุ ํ ยาจิ.
[พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย]
พระเถระตอบว่า “ไปเถิด ผู้มอี ายุ. ข้าพเจ้าจักปรึกษาดูก่อน แล้วจึงจักรู้.”
“คจฺฉาวุโส. มนฺเตตฺวา ชานิสสฺ ามิ -อิติ.
ก็ในที่นั้นไม่มีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย. ท่านจะพึงปรึกษากับใครเล่า?
เถรสฺส จ ตตฺถ เนว ญาตี น สาโลหิตา๒ อตฺถิ. เกน สทฺธึ มนฺเตยฺย?

๑ อกฺขิยุคํ คู่แห่งนัยน์ตา
๒ ญาติสาโลหิตาติปิ ปาโฐ.
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ถึงอย่างนั้น ท่านปรึกษากับกรัชกาย๑ อยู่ ดำริวา่
“แน่ะปาลิตะผู้มีอายุ ท่านจงว่ามาก่อน. ท่านจักเห็นแก่จกั ษุหรือจักเห็นแก่พระพุทธศาสนา?
ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สดุ อันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้ การคณนานับตัวท่านผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่.
และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพันพระองค์แล้ว.
ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้น พระพุทธเจ้า แม้แต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้.
ท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่า ‘จักไม่นอน จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนนี้.’
เหตุฉะนั้น จักษุของท่านฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด. ท่านจงทรงแต่พระพุทธศาสนาไว้เถิด, อย่าเห็นแก่จักษุเลย”
เมื่อกล่าวสอนภูตกาย ได้ภาษิตคาถาเหล่านี้วา่
กรชกาเยน ปน สทฺธึ มนฺเตนฺโต “วเทหิ ตาว อาวุโส ปาลิต. กึ อกฺขี โอโลเกสฺสสิ อุทาหุ พุทธฺ สาสนํ?
อนมตคฺคสฺมึ หิ สํสารวฏฺเฏ ตว อกฺขกิ าณสฺส คณนา นตฺถิ.
อเนกานิ ปน พุทธฺ สตานิ พุทธฺ สหสฺสานิ อตีตานิ. เตสุ เอกพุทโฺ ธปิ น ปริจฉฺ นิ โฺ น.
อิทานิ ‘อิมํ อนฺโตวสฺสํ ตโย มาเส น นิปชฺชสิ สฺ ามีติ เต มานสํ พทฺธํ.
ตสฺมา จกฺขนู ิ เต นสฺสนฺตุ วา ภิชชฺ นฺตุ วา. พุทธฺ สาสนเมว ธาเรหิ, มา จกฺขนู ิ -อิติ ภูตกายํ โอวทนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“จักษุที่ท่านถือว่าของตัว เสื่อมไปเสียเถิด, หูก็เสื่อมไปเสียเถิด,
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิด, แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็เสื่อมไปเสียเถิด,
ปาลิตะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?
“จกฺขนู ิ หายนฺตุ๒ มมายิตานิ.
โสตานิ หายนฺตุ, ตเถว เทโห.
สพฺพมฺปทิ ํ หายตุ เทหนิสสฺ ติ ํ
กึการณา ปาลิต ตฺวํ ปมชฺชสิ?
จักษุที่ท่านถือว่าของตัว ทรุดโทรมไปเสียเถิด, หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด,
กายก็เป็นเหมือนกันอย่างนัน้ เถิด, แม้สรรพสิง่ อันอาศัยกายนีก้ ท็ รุดโทรมไปเสียเถิด,
ปาลิตะ เหตุไฉน ท่านจึงประมาทอยู่?
จกฺขนู ิ ชีรนฺตุ๓ มมายิตานิ.
โสตานิ ชีรนฺตุ, ตเถว กาโย.
สพฺพมฺปทิ ํ ชีรตุ กายนิสสฺ ติ ํ
กึการณา ปาลิต ตฺวํ ปมชฺชสิ?

๑ แปลว่า กายอันเกิดแต่ธุลีมีในสรีระ.
๒ สี. หายนฺติ.
๓ สี. ชีรนฺติ.
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จักษุที่ท่านถือว่าของตัว แตกไปเสียเถิด. หูก็แตกไปเสียเถิด,
รูปก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเถิด. แม้สรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็แตกไปเสียเถิด.
ปาลิตะ เหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่?”
จกฺขนู ิ ภิชชฺ นฺตุ๑ มมายิตานิ.
โสตานิ ภิชชฺ นฺตุ, ตเถว รูปํ.
สพฺพมฺปทิ ํ ภิชชฺ ตุ๒ รูปนิสสฺ ติ ํ.
กึการณา ปาลิต ตฺวํ ปมชฺชสิ -อิติ.
[หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ]
ครั้นพระเถระให้โอวาทแก่ตนเองด้วย ๓ คาถาอย่างแล้ว ได้นั่งทำนัตถุกรรม๓ แล้วจึงเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต
เอวํ ตีหิ คาถาหิ อตฺตโน โอวาทํ ทตฺวา นิสนิ นฺ โกว นตฺถกุ มฺมํ กตฺวา คามํ ปิณฑฺ าย ปาวิสิ.
หมอเห็นแล้วเรียนถามว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านทำนัตถุกรรมแล้วหรือ?”
เวชฺโช ทิสวฺ า “กึ ภนฺเต นตฺถกุ มฺมํ กตํ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
เถระ.
ใช่ อุบาสก.
“อาม อุปาสก -อิติ.
หมอ.
เป็นอย่างไรบ้าง ครับ?
“กีทสิ ํ ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ยังแทงอยู่เทียว อุบาสก.
“รุชเตว อุปาสก -อิติ.
หมอ.
ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอด ครับ?
“นิสที ติ วฺ า โว ภนฺเต กตํ นิปชฺชติ วฺ า -อิติ.
พระเถระได้นิ่งเสีย. ท่านแม้อันหมอถามซ้ำ ก็ไม่พูดอะไร.
เถโร ตุณหฺ ี อโหสิ. ปุนปฺปนุ ํ ปุจฉฺ โิ ตปิ น กิญจฺ ิ กเถสิ.
ขณะนัน้ หมอกล่าวกะท่านว่า “ท่านผูเ้ จริญ ท่านไม่ทำความสบาย.
ตัง้ แต่วนั นี้ ขอท่านอย่าได้กล่าวว่า ‘หมอผูโ้ น้นหุงน้ำมันให้เรา’ แม้ข้าพเจ้าก็จักไม่กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าหุงน้ำมันถวายท่าน.”
อถ นํ เวชฺโช “ภนฺเต ตุมเฺ ห สปฺปายํ น กโรถ. อชฺช ปฏฺฐาย ‘อสุเกน เม เตลํ ปกฺกนฺติ มา วทิตถฺ .
อหํปิ ‘มยา โว เตลํ ปกฺกนฺติ น วกฺขามิ -อิติ อาห.

๑ สี. ภิชฺชนฺติ.
๒ สี. ภิชฺชติ.
๓ กรรมอันบุคคลทำโดยจมูก คือเป่าน้ำมัน(เข้าจมูก?).
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[พระเถระเสียจักษุ พร้อมด้วยบรรลุดว้ ยพระอรหัต]
พระเถระถูกหมอบอกเลิกแล้ว กลับไปสู่วิหาร ดำริว่า
“ท่านแม้หมอเขาก็บอกเลิกแล้ว. ท่านอย่าได้ละอิริยาบถเสียนะ สมณะ” แล้วกล่าวสอนตนด้วยคาถานี้วา่
โส เวชฺเชน ปจฺจกฺขาโต วิหารํ คนฺตวฺ า “เวชฺเชนาปิ ปจฺจกฺขาโตสิ. อิรยิ าปถํ มา วิสสฺ ชฺชิ สมณ -อิติ
อิมาย คาถาย อตฺตานํ โอวทิตวฺ า สมณธมฺมํ อกาสิ.
“ปาลิตะ ท่านถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา ทิ้งเสียแล้ว
เที่ยงต่อมัจจุราช. ไฉนจึงยังประมาทอยู่เล่า?”
“ปฏิกขฺ ติ โฺ ต ติกจิ ฉฺ าย
นิยโต มจฺจรุ าชสฺส.

เวชฺเชนาสิ วิวชฺชโิ ต
กึ ปาลิต ปมชฺชสิ -อิติ.

ลำดับนั้น, พอมัชฌิมยามล่วงแล้ว, ทั้งดวงตา ทั้งกิเลส ของท่านแตก (พร้อมกัน) ไม่ก่อนไม่หลังกว่ากัน.
อถสฺส, มชฺฌมิ ยาเม อติกกฺ นฺตมตฺเต, อปุพพฺ ํ อจริมํ อกฺขนี ิ เจว กิเลสา จ ปภิชชฺ สึ ุ.
ท่านเป็นพระอรหันต์สกุ ขวิปัสสกะ๑ เข้าไปสู่ห้องนั่งแล้ว.
โส สุกขฺ วิปสฺสโก อรหา หุตวฺ า คพฺภํ ปวิสติ วฺ า นิสที ิ.
[พวกภิกษุและชาวบ้านรับบำรุงพระเถระ]
ในเวลาภิกขาจาร ภิกษุทั้งหลายไปเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ เวลานี้ เป็นเวลาภิกขาจาร.”
ภิกขฺ ู ภิกขฺ าจารเวลาย คนฺตวฺ า “ภิกขฺ าจารกาโล ภนฺเต -อิติ อาหํส.ุ
เถระ.
กาลหรือ? ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.
“กาโล อาวุโส -อิติ.
ภิกษุ.
ครับ.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ถ้าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายไปเถิด.
“เตนหิ คจฺฉถ -อิติ.
ภิกษุ.
ก็ท่านเล่า? ครับ.
“ตุมเฺ ห ปน ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ตาของข้าพเจ้า เสื่อมเสียแล้ว ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย.
“อกฺขนี ิ เม อาวุโส ปริหนี านิ -อิติ.

๑ พระผู้เจริญวิปัสสนาล้วนสำเร็จพระอรหัต มิได้ทรงคุณวิเศษอย่างอื่นอีก เช่น ไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้อภิญญา เป็นต้น;
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เธอทั้งหลายแลดูตาของท่านแล้ว มีตาเต็มด้วยน้ำตา ปลอบพระเถระว่า
“ท่านผู้เจริญ ท่านอย่าคิดไปเลย. กระผมทั้งหลายจักปฏิบัติทา่ น” ดังนี้แล้ว ทำวัตรปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้ว เข้าไปสู่บ้าน.
เต ตสฺส อกฺขนี ิ โอโลเกตฺวา อสฺสปุ ณ
ุ ณ
ฺ เนตฺตา หุตวฺ า
“ภนฺเต มา จินตฺ ยิตถฺ . มยํ โว ปฏิชคฺคสิ สฺ าม -อิติ เถรํ อสฺสาเสตฺวา กตฺตพฺพยุตตฺ กํ วตฺตปฏิวตฺตํ กตฺวา คามํ ปวิสสึ ุ.
หมู่มนุษย์ไม่เห็นพระเถระ ถามว่า “ท่านเจ้าข้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ไปข้างไหนเสีย” ทราบข่าวนั้นแล้ว
ส่งข้าวต้มไปถวายก่อนแล้ว ถือเอาบิณฑบาตไปเอง ไหว้พระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้า (ของท่าน) ปลอบว่า
“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายจักรับปฏิบัติ. ท่านอย่าได้คดิ ไปเลย” แล้วลากลับ.
มนุสสฺ า เถรํ อทิสวฺ า “ภนฺเต อมฺหากํ อยฺโย กุหึ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า ตํ ปวตฺตึ สุตวฺ า ยาคุํ เปเสตฺวา สยํ ปิณฑฺ ปาตํ อาทาย คนฺตวฺ า
เถรํ วนฺทติ วฺ า ปาทมูเล ปวฏฺฏมานา โรทิตวฺ า “มยํ ภนฺเต ปฏิชคฺคสิ สฺ าม. ตุมเฺ ห มา จินตฺ ยิตถฺ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ปกฺกมึสุ.
ตั้งแต่นั้นมา เขาก็ส่งข้าวต้มและข้าวสวยไปถวายทีว่ ิหารเป็นนิตย์.
ตโต ปฏฺฐาย นิพทฺธํ ยาคุภตฺตํ วิหารเมว เปเสนฺติ.
ฝ่ายพระเถระ ก็กล่าวสอนภิกษุ ๖๐ รูปนอกนี้เป็นนิรันดร์.
เถโรปิ อิตเร สฏฺฐภิ กิ ขฺ ู นิรนฺตรํ โอวทติ.
เธอทั้งหลายตั้งอยูใ่ นโอวาทของท่าน, ครั้นจวนวันปวารณา, ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทุกรูป.
เต ตสฺโสวาเท ฐตฺวา, อุปกฺกฏฺฐาย ปวารณาย, สพฺเพว สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺตํ ปาปุณสึ ุ.
[พวกภิกษุไปเฝ้าพระศาสดา]
ก็แลเธอทัง้ หลาย ออกพรรษาแล้ว อยากจะเฝ้าพระศาสดา จึงเรียนพระเถระว่า “กระผมทัง้ หลายอยากจะเฝ้าพระศาสดา ครับ.”
วุตถฺ วสฺสา จ ปน สตฺถารํ ทฏฺฐกุ ามา หุตวฺ า เถรํ อาหํสุ “ภนฺเต สตฺถารํ ทฏฺฐกุ ามมฺห -อิติ.
พระเถระได้ฟังคำของเธอทั้งหลายแล้วคิดว่า “เราเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหว่างทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มีอยู่.
เมื่อเราไปกับเธอทั้งหลาย, จักพากันลำบากทั้งหมด จักไม่อาจเพื่ออันได้แม้ภิกษา. เราจักส่งภิกษุเหล่านี้ไปเสียก่อน.”
เถโร เตสํ วจนํ สุตวฺ า จินเฺ ตสิ “อหํ ทุพพฺ โล. อนฺตรามคฺเค จ อมนุสสฺ ปริคคฺ หิตา อฏวี อตฺถิ.
มยิ เอเตหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสสฺ นฺติ. ภิกขฺ ปํ ิ ลภิตํุ น สกฺขสิ สฺ นฺติ. อิเม ปุเรตรเมว เปเสสฺสามิ -อิติ.
ลำดับนั้น ท่านจึงกล่าวกะเธอทั้งหลายว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.”
อถ เน อาห “อาวุโส ตุมเฺ ห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.
ภิกษุ.
ก็ท่านเล่า? ครับ.
“ตุมเฺ ห ปน ภนฺเต -อิติ.
พระเถระ.

ข้าพเจ้าเป็นคนทุพพลภาพ. และในระหว่างทาง ดงที่อมนุษย์สิงก็มอี ยู่.
เมื่อข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลาย, จักพากันลำบากทั้งหมด. ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิด.
“อหํ ทุพพฺ โล. อนฺตรามคฺเค จ อมนุสสฺ ปริคคฺ หิตา อฏวี อตฺถิ.
มยิ ตุมเฺ หหิ สทฺธึ คจฺฉนฺเต, สพฺเพ กิลมิสสฺ ถ. ตุมเฺ ห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ.
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ภิกษุ.
อย่าทำอย่างนี้เลย ครับ. กระผมทั้งหลายจักไปพร้อมกันกับท่านทีเดียว.
“มา ภนฺเต เอวํ กริตถฺ . มยํ ตุมเฺ หหิ สทฺธเึ ยว คมิสสฺ าม -อิติ.
พระเถระ กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอย่าชอบอย่างนั้นเลย. เมื่อเป็นอย่างนั้น, ความไม่ผาสุกจักมีแก่ข้าพเจ้า.
(เมื่อพวกท่านไปถึงแล้ว) น้องชายของข้าพเจ้า เห็นท่านทั้งหลายแล้ว คงจักถาม.
เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านทั้งหลายพึงบอกความที่จักษุของข้าพเจ้าเสื่อมเสียแล้วแก่เขา.
เขาคงจักส่งใครๆ มาสู่สำนักของข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าจักไปกับเขา.
ท่านทั้งหลายจงไหว้พระทศพลและพระอสีติมหาเถระตามคำของข้าพเจ้า” ดังนี้แล้ว ก็ส่งภิกษุเหล่านั้นไป.
“มา โว อาวุโส เอวํ รุจจฺ ติ ถฺ . เอวํ สนฺเต, มยฺหํ อผาสุกํ ภวิสสฺ ติ.
มยฺหํ กนิฏโฺ ฐ ตุมเฺ ห ทิสวฺ า ปุจฉฺ สิ สฺ ติ. อถสฺส มม จกฺขนู ํ ปริหนี ภาวํ อาโรเจยฺยาถ. โส มยฺหํ สนฺตกิ ํ กญฺจเิ ทว ปหิณสิ สฺ ติ.
เตน สทฺธึ อาคจฺฉสิ สฺ ามิ. ตุมเฺ ห มม วจเนน ทสพลญฺจ อสีตมิ หาเถเร จ วนฺทถ -อิติ เต อุยโฺ ยเชสิ.
[พวกภิกษุแจ้งข่าวแก่น้องชายพระเถระ]
เธอทั้งหลายขมาพระเถระแล้ว เข้าไปสู่ภายในบ้าน.
เต เถรํ ขมาเปตฺวา อนฺโตคามํ ปวิสสึ ุ.
หมู่มนุษย์ นิมนต์ให้นั่งถวายภิกษาแล้ว ถามว่า “ท่านเจ้าข้า ดูท่าทีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะไปกันละหรือ?”
มนุสสฺ า เต นิสที าเปตฺวา ภิกขฺ ํ ทตฺวา “กึ ภนฺเต อยฺยานํ คมนากาโร ปญฺญายติ -อิติ.
เธอทั้งหลายตอบว่า “ใช่ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย. พวกข้าพเจ้าอยากจะเฝ้าพระศาสดา.”
“อาม อุปาสกา. สตฺถารํ ทฏฺฐกุ ามมฺห -อิติ.
พวกเขาอ้อนวอนเป็นหลายครั้งแล้ว ทราบความพอใจในการที่เธอทั้งหลายจะไปให้ได้ จึงตามไปส่งแล้ว บ่นรำพันกลับมา.
เต ปุนปฺปนุ ํ ยาจิตวฺ า เตสํ คมนฉนฺทเมว ญตฺวา อนุคนฺตวฺ า ปริเทวิตวฺ า นิวตฺตสึ ุ.
ฝ่ายเธอทั้งหลาย ไปถึงพระเชตวันโดยลำดับ ถวายบังคมพระศาสดาและไหว้พระมหาเถระทั้งหลาย ตามคำของพระเถระแล้ว
ครั้นรุ่งขึ้น เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของพระเถระอยู่ เพื่อบิณฑบาต.
เตปิ อนุปพุ เฺ พน เชตวนํ คนฺตวฺ า สตฺถารญฺจ มหาเถเร จ เถรสฺส วจเนน วนฺทติ วฺ า
ปุนทิวเส, ยตฺถ เถรสฺส กนิฏโฺ ฐ วสติ, ตํ วีถึ ปิณฑฺ าย ปวิสสึ ุ.
กุฎุมพีจำเธอทั้งหลายได้ นิมนต์ให้นั่ง ทำปฏิสันถารแล้ว ถามว่า “พระเถระพี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ไหน?”
กุฏมุ พฺ โิ ก เต สญฺชานิตวฺ า นิสที าเปตฺวา กตปฏิสนฺถาโร “ภาติกตฺเถโร เม กุหึ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
ลำดับนั้น เธอทั้งหลาย แจ้งข่าวนั้นแก่เขาแล้ว.
อถสฺส เต ตํ ปวตฺตึ อาโรเจสุํ.
เขาร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย ถามว่า “ท่านเจ้าข้า บัดนี้ควรทำอะไรดี?”
โส เตสํ ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตวฺ า ปุจฉฺ ิ “อิทานิ ภนฺเต กึ กาตพฺพํ -อิติ.
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[ส่งสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ]
ภิกษุ.
พระเถระต้องการให้ใครๆ ไปจากที่นี้. ในกาลเมื่อไปถึงแล้ว พระเถระจักมากับเขา.
“เถโร อิโต กสฺสจิ คมนํ ปจฺจาสึสติ. คตกาเล เตน สทฺธึ อาคมิสสฺ ติ -อิติ.
กุฎุมพี.
ท่านเจ้าข้า เจ้าคนนี้ หลานของข้าพเจ้าชือ่ ปาลิตะ ขอท่านทั้งหลายส่งเจ้านี่ไปเถิด.
“อยํ เม ภนฺเต ภาคิเนยฺโย ปาลิโต นาม. เอตํ เปเสถ -อิติ.
ภิกษุ.
ส่งไปอย่างนี้ไม่ได้. (เพราะ) อันตรายในทางมีอยู่. ต้องให้บวชเสียก่อนแล้วส่งไป จึงจะควร.
“เอวํ เปเสตุํ น สกฺกา. มคฺเค ปริปนฺโถ อตฺถิ. ปพฺพาเชตฺวา เปเสตุํ วฏฺฏติ -อิติ.
กุฎุมพี.
ขอท่านทั้งหลายทำอย่างนั้นแล้วส่งไปเถิด ครับ.
“เอวํ กตฺวา เปเสถ ภนฺเต -อิติ.
ครั้งนั้น เธอทั้งหลายให้เขาบวชแล้ว สั่งสอนให้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติมรี ับจีวรเป็นต้นสักกึ่งเดือนแล้ว บอกทางให้ แล้วส่งไป.
อถ นํ ปพฺพาเชตฺวา อฑฺฒมาสมตฺตํ จีวรคฺคหณาทีนิ สิกขฺ าเปตฺวา มคฺคํ อาจิกขฺ ติ วฺ า ปหิณสึ ุ.
สามเณรถึงบ้านนั้นโดยลำดับ เห็นชายผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ประตูบ้าน จึงถามว่า “วิหารป่าไรๆ อาศัยบ้านนี้มีบ้างหรือ?”
โส อนุปพุ เฺ พน ตํ คามํ ปตฺวา คามทฺวาเร เอกํ มหลฺลกํ ทิสวฺ า “อิมํ คามํ นิสสฺ าย โกจิ อารญฺญโก วิหาโร อตฺถิ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
ชาย.
มี เจ้าข้า.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
สามเณร.
ใครอยู่ที่นั้น?
“โก ตตฺถ วสติ -อิติ.
ชาย.
พระเถระชื่อปาลิตะ๑ เจ้าข้า.
“ปาลิตตฺเถโร นาม ภนฺเต -อิติ.
สามเณร.
ขอท่านบอกทางแก่ข้าพเจ้าหน่อย.
“มคฺคํ เม อาจิกขฺ ถ -อิติ.
ชาย.
ท่านเป็นอะไรกัน? เจ้าข้า.
“โกสิ ตฺวํ ภนฺเต -อิติ.
สามเณร.
รูปเป็นหลานของพระเถระ.
“เถรสฺส ภาคิเนยฺโยมฺหิ -อิติ.
[สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ]
ขณะนั้น เขาพาเธอนำไปสู่วิหารแล้ว.
อถ นํ คเหตฺวา วิหารํ เนสิ.
๑ น่าจะชื่อปาละ เพราะปาลิตะเป็นชื่อของสามเณรหลานชาย.
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เธอไหว้พระเถระแล้วทำวัตรปฏิบัติ บำรุงพระเถระด้วยดีสักกึ่งเดือนแล้ว
เรียนว่า ท่านผู้เจริญ กุฎุมพีผู้ลุงของกระผม ต้องการให้ทา่ นกลับไป ขอท่านมาไปด้วยกันเถิด .”
โส เถรํ วนฺทติ วฺ า อฑฺฒมาสมตฺตํ วตฺตปฏิวตฺตํ กตฺวา เถรํ สมฺมา ปฏิชคฺคติ วฺ า
“ภนฺเต มาตุลกุฏมุ พฺ โิ ก เม ตุมหฺ ากํ อาคมนํ ปจฺจาสึสติ. เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.
พระเถระกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น เธอจงจับปลายไม้เท้าของเราเข้า.”
“เตนหิ เม ยฏฺฐโิ กฏึ คณฺหาหิ -อิติ.
สามเณรจับปลายไม้เท้า เข้าไปภายในบ้านกับพระเถระ.
โส ยฏฺฐโิ กฏึ คเหตฺวา เถเรน สทฺธึ อนฺโตคามํ ปาวิสิ.
หมู่มนุษย์นิมนต์ให้นั่งแล้ว เรียนถามว่า “ท่านผู้เจริญ ดูทา่ ทีท่านจะไปละกระมัง?”
มนุสสฺ า เถรํ นิสที าเปตฺวา “กึ ภนฺเต คมนากาโร โว ปญฺญายติ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
พระเถระตอบว่า “เออ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย. เราจะไปถวายบังคมพระศาสดา.”
“อาม อุปาสกา. คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทสิ สฺ ามิ -อิติ.
หมู่มนุษย์เหล่านั้น อ้อนวอนโดยประการต่างๆ เมื่อไม่ได้ (สมหวัง) ก็ไปส่งพระเถระได้กึ่งทางแล้ว พากันร้องไห้กลับมา.
เต นานปฺปกาเรน ยาจิตวฺ า อลภนฺตา เถรํ อุยโฺ ยเชนฺตา อุปฑฺฒปถํ คนฺตวฺ า โรทิตวฺ า นิวตฺตสึ ุ.
[สามเณรถึงสีลวิบัติเพราะเสียงหญิง]
สามเณรพาพระเถระ ด้วยปลายไม้เท้าไปอยู่ ถึงบ้านทีพ่ ระเถระเคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ อยู่แล้ว ในดงระหว่างทาง.
สามเณโร เถรํ ยฏฺฐโิ กฏิยา อาทาย คจฺฉนฺโต
นฺตรามคฺเค อฏวิยํ สงฺกฏฺฐนครํ นาม เถเรน อุปนิสสฺ าย วุตถฺ ปุพพฺ คามํ สมฺปาปุณิ.
เธอได้ยินเสียงขับของหญิงคนหนึ่ง ผู้ออกจากบ้านนั้นแล้ว ขับพลางเที่ยวเก็บฟืนพลางอยูใ่ นป่า ถือนิมิตในเสียงแล้ว.
โส ตโต นิกขฺ มิตวฺ า อรญฺเญ คายิตวฺ า ทารูนิ อุทธฺ รนฺตยิ า เอกิสสฺ า อิตถฺ ยิ า คีตสทฺทํ สุตวฺ า สเร นิมติ ตฺ ํ คณฺหิ.
จริงอยู่ ไม่มีเสียงอื่น ชื่อว่าสามารถแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง.
อิตถฺ สี ทฺโท วิย หิ อญฺโญ สทฺโท ปุรสิ านํ สกลสรีรํ ผริตวฺ า ฐาตุํ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.
เหตุนั้น พระผู้มพี ระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่าง อันจะยึดจิตของบุรุษตั้งอยู่ เหมือนเสียงหญิง นะภิกษุทั้งหลาย.”๑
เตนาห ภควา “นาหํ ภิกขฺ เว อญฺญํ เอกสทฺทมฺปิ สมนุปสฺสามิ,
โย๒ เอวํ ปุรสิ สฺส จิตตฺ ํ ปริยาทาย ติฏฐฺ ติ, ยถยิทํ ภิกขฺ เว อิตถฺ สี ทฺโท -อิติ.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑.
๒ สี. ม. เอวเมว โหติ. ปาลิยมฺปน ยนฺติ ทิสฺสติ.
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สามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแล้ว ปล่อยปลายไม้เท้าเสียแล้ว กล่าวว่า
ท่านครับ ขอท่านรออยูก่ ่อน. กิจของกระผมมี” ดังนี้แล้ว ไปสู่สำนักของหญิงนั้น.
สามเณโร ตตฺถ นิมติ ตฺ ํ คเหตฺวา ยฏฺฐโิ กฏึ วิสสฺ ชฺเชตฺวา “ติฏฐฺ ถ ตาว ภนฺเต. กิจจฺ ํ เม อตฺถิ -อิติ ตสฺสา สนฺตกิ ํ คโต.
นางเห็นเธอแล้วได้หยุดนิ่ง.
สา ตํ ทิสวฺ า ตุณหฺ ี อโหสิ.
เธอถึงสีลวิบัติกับนางแล้ว.
โส ตาย สทฺธึ สีลวิปตฺตึ ปาปุณิ.
พระเถระคิด ว่า “เราได้ยินเสียงขับอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เอง. ก็แล เสียงนั้นคงเป็นเสียงหญิง.
ถึงสามเณรก็ชักช้าอยู่. เธอจักถึงสีลวิบัติเสียแน่แล้ว.”
เถโร จินเฺ ตสิ “อิทาเนเวโก คีตสทฺโท สูยติ ถฺ . โส จ โข อิตถฺ ยิ า. สามเณโรปิ จิรายติ. โส สีลวิปตฺตึ ปตฺโต ภวิสสฺ ติ -อิติ.
ฝ่ายสามเณรนั้น ทำกิจของตนสำเร็จแล้ว มาพูดว่า “เราทั้งหลายไปกันเถิด ครับ.”
โสปิ อตฺตโน กิจจฺ ํ นิฏฐฺ าเปตฺวา อาคนฺตวฺ า “คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ อาห.
ขณะนั้น พระเถระถามเธอว่า “สามเณร เธอกลายเป็นคนชัว่ เสียแล้วหรือ?”
อถ นํ เถโร ปุจฉฺ ิ “ปาโป ชาโตสิ สามเณร -อิติ.
เธอนิ่งเสีย แม้พระเถระถามซ้ำก็ไม่พดู อะไรๆ.
โส ตุณหฺ ี หุตวฺ า ปุนปฺปนุ ํ ปุฏโฺ ฐปิ น กิญจฺ ิ กเถสิ.
[พระเถระไม่ยอมให้สามเณรคบ]
ลำดับนั้น พระเถระกล่าวกะเธอว่า “ธุระด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
อถ นํ เถโร อาห “ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐโิ กฏิคคฺ หณกิจจฺ ํ นตฺถิ -อิติ.
เธอถึงซึ่งความสังเวชแล้ว เปลื้องผ้ากาสายะเสียแล้ว นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์พดู ว่า
“ท่านผู้เจริญ เมื่อก่อน กระผมเป็นสามเณร. แต่เดี๋ยวนี้กระผมกลับเป็นคฤหัสถ์แล้ว.
อนึ่ง กระผมเมื่อบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา บวชเพราะกลัวแต่อันตรายในหนทางของท่าน. มาไปด้วยกันเถิด.”
โส สํเวคปฺปตฺโต กาสายานิ อปเนตฺวา คิหนิ ยิ าเมน ปริทหิตวฺ า “ภนฺเต อหํ ปุพเฺ พ สามเณโร. อิทานิ ปนมฺหิ คิหี ชาโต
ปพฺพชนฺโตปิจาหํ น สทฺธาย ปพฺพชิโต. มคฺคปริปนฺถภเยน ปพฺพชิโต. เอถ คจฺฉาม -อิติ อาห.
พระเถระพูดว่า “ผู้มีอายุ คฤหัสถ์ชั่วก็ดี สมณะชั่วก็ดี ก็ชวั่ ทั้งนั้น;
เธอแม้ตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้ว ไม่อาจเพื่อทำคุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์, เป็นคฤหัสถ์ จักทำความดีงามชื่ออะไรได้.
ธุระด้วยการที่คนชั่วเช่นเธอจับปลายไม้เท้าของเรา ไม่ต้องมี.”
“อาวุโส คิหปิ าโปปิ สมณปาโปปิ ปาโปเยว. ตฺวํ สมณภาเว ฐตฺวาปิ สีลมตฺตํ ปูเรตุํ นาสกฺขิ,
คิหี หุตวฺ า กินนฺ าม กลฺยาณํ กริสสฺ สิ. ตาทิเสน ปาเปน มม ยฏฺฐโิ กฏิคคฺ หณกิจจฺ ํ นตฺถิ -อิติ.
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นายปาลิตะตอบว่า “ท่านผู้เจริญ หนทางมีอมนุษย์ชุม. และท่านก็เสียจักษุ. จักอยูใ่ นที่นี้อย่างไรได้.”
“ภนฺเต อมนุสสฺ ปุ ทฺทโู ต มคฺโค. ตุมเฺ ห จ อนฺธา. กถํ อิธ วสิสสฺ ถ -อิติ.
ลำดับนั้น พระเถระ กล่าวกะเขาว่า “ผู้มีอายุ เธออย่าได้คดิ อย่างนั้นเลย.
เราจะนอนตายอยู่ ณ ที่นี้กด็ ี จะนอนกลิ้งกลับไปกลับมา ณ ที่นี้ก็ดี ขึ้นชื่อว่าการไปกับเธอย่อมไม่มี”
(ครั้นว่าอย่างนี้แล้ว) ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า
อถ นํ เถโร “อาวุโส ตฺวํ มา เอวํ จินตฺ ยิ.
อิเธว เม นิปชฺชติ วฺ า มรนฺตสฺสาปิ, อปราปรํ ปวฏฺเฏนฺตสฺสาปิ, ตยา สทฺธึ คมนํ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“เอาเถิด เราเป็นผู้มีจักษุอันเสียแล้ว มาสูท่ างไกลอันกันดาร
นอนอยู่(ก็ช่าง) จะไม่ไป, เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี.
“หนฺทาหํ หตจกฺขสุ มฺ ิ
สยมาโน น คจฺฉามิ,

กนฺตารทฺธานมาคโต
นตฺถิ พาเล สหายตา.

เอาเถิด เราเป็นผูม้ จี กั ษุเสียแล้ว มาสูท่ างไกลอันกันดาร จักตายเสีย จักไม่ไป,
เพราะความเป็นสหายในชนพาล ย่อมไม่มี”
หนฺทาหํ หตจกฺขสุ มฺ ิ
มริสสฺ ามิ โน คมิสสฺ ามิ,

กนฺตารทฺธานมาคโต
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

นายปาลิตะ ได้ยินคำนั้นแล้ว เกิดความสังเวช นึกว่า “เราทำกรรมหนัก เป็นไปโดยด่วน ไม่สมควรหนอ” ดังนี้แล้ว
กอดแขนคร่ำครวญ แล่นเข้าราวป่า ได้หลีกไป ด้วยประการนั้นแล.
ตํ สุตวฺ า อิตโร สํเวคชาโต “ภาริยํ วต เม สาหสิกํ อนนุจฉฺ วิกํ กมฺมํ กตํ -อิติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต
วนสณฺฑํ ปกฺขนฺทติ วฺ า ตถา ปกฺกนฺโตว อโหสิ.
[อาสนะท้าวสักกะร้อน]
ด้วยเดชแห่งศีลแม้ของพระเถระ (ในขณะนั้น) บัณฑุกัมพลสิลาอาสน์๑ ของท้าวสักกเทวราช ยาว ๖๐ โยชน์ กว้าง ๕ โยชน์
หนา ๑๕ โยชน์ มีสดี ุจดอกชัยพฤกษ์ มีปกติยุบลงในเวลาประทับและฟูขึ้นในเวลาเสด็จลุกขึ้น แสดงอาการร้อนแล้ว .
เถรสฺสาปิ สีลเตเชน สฏฺฐโิ ยชนายามํ ปณฺณาสโยชนวิตถฺ ตํ ปณฺณรสโยชนพหลํ ชยสุมนปุปผฺ วณฺณํ
นิสที นุฏฐฺ หนกาเลสุ โอนมนุนนฺ มนปกติกํ สกฺกสฺส เทวราชสฺส ปณฺฑกุ มฺพลสิลาสนํ อุณหฺ าการํ ทสฺเสสิ.
ท้าวสักกเทวราช ทรงดำริวา่ “ใครหนอแล ใคร่จะยังเราให้เคลื่อนจากสถาน” ดังนี้แล้ว ทรงเล็งลงมา
ทรงเห็นพระเถระด้วยทิพยจักษุ.
สกฺโก “โก นุ โข มํ ฐานา จาเวตุกาโม -อิติ โอโลเกนฺโต ทิพเฺ พน จกฺขนุ า เถรํ อทฺทส.
เหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า
เตนาหุ โปราณา
๑ แผ่นศิลาที่ประทับ มีสีดุจผ้าขนสัตว์เหลือง.
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“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทิพยจักษุ (ทรงทราบว่า)
พระปาลเถระองค์นี้ติเตียนคนบาป ชำระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้ว,
“สหสฺสเนตฺโต เทวินโฺ ท
‘ปาปครหี อยํ ปาโล

ทิพพฺ จกฺขํุ วิโสธยิ
อาชีวํ ปริโสธยิ’,

ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ส่องทิพยจักษุ (ทรงทราบว่า)
พระปาลเถระองค์นี้หนักในธรรม ยินดีในศาสนา นั่งอยู่แล้ว.”
สหสฺสเนตฺโต เทวินโฺ ท
‘ธมฺมครุโก อยํ ปาโล

ทิพพฺ จกฺขํุ วิโสธยิ
นิสนิ โฺ น สาสเน รโต’ -อิติ.

ขณะนั้น ท้าวเธอได้ทรงพระดำริว่า “ถ้าเราจักไม่ไปสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ติเตียนคนบาป หนักในธรรม เห็นปานนั้น,
ศีรษะของเราพึงแตก ๗ เสี่ยง. เราจักไปสู่สำนักของท่าน.” (ครั้นทรงพระดำริฉะนี้แล้ว ก็เสด็จไป).
อถสฺส เอตทโหสิ “สจาหํ เอวรูปสฺส ปาปครหิโน ธมฺมครุกสฺส อยฺยสฺส สนฺตกิ ํ น คมิสสฺ ามิ.
มุทธฺ า เม สตฺตธา ผเลยฺย. คมิสสฺ ามิสสฺ สนฺตกิ ํ -อิติ.
เหตุนั้น (พระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า)
ตโต
“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสิริของเทวราช
เสด็จมาโดยขณะนั้นแล้ว เข้าไปใกล้พระจักขุปาลเถระแล้ว.”
สหสฺสเนตฺโต เทวินโฺ ท
ตํขเณน อาคนฺตวฺ า

เทวรชฺชสิรธี โร
จกฺขปุ าลํ อุปาคมิ.

ก็แล ครั้นเสด็จเข้าไปใกล้แล้ว ได้ทรงทำเสียงฝีพระบาทในที่ใกล้พระเถระ.
อุปคนฺตวฺ า จ ปน เถรสฺสาวิทเู ร ปทสทฺทํ อกาสิ.
ขณะนั้น พระเถระถามท้าวเธอว่า “นั่นใคร?”
อถ นํ เถโร ปุจฉฺ ิ “โก เอโส -อิติ.
เทวราชตรัสตอบว่า “ข้าพเจ้าคนเดินทาง เจ้าข้า.”
“อหํ ภนฺเต อทฺธโิ ก -อิติ.
เถระ.
ท่านจะไปไหน อุบาสก
“กุหึ ยาสิ อุปาสก -อิติ.
เทวราช.
เมืองสาวัตถี เจ้าข้า.
“สาวตฺถยิ ํ ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ไปเถิด ท่านผู้มีอายุ.
“ยาหิ อาวุโส -อิติ.
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เทวราช.
ก็พระผู้เป็นเจ้าเล่า เจ้าข้า จักไปไหน?
“อยฺโย ปน ภนฺเต กุหึ คมิสสฺ ติ -อิติ.
เถระ.
ถึงเราก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน.
“อหํปิ ตตฺเถว คมิสสฺ ามิ -อิติ.
เทวราช.
ถ้าอย่างนั้น เราทั้งหลายไปด้วยกันเถิด เจ้าข้า.
“เตนหิ เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
เราเป็นคนทุพพลภาพ. ความเนิ่นช้าจักมีแก่ทา่ นผู้ไปอยู่กับเรา.
“อหํ ทุพพฺ โล. มยา สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ตว ปปญฺโจ ภวิสสฺ ติ -อิติ.
เทวราช.

กิจรีบของข้าพเจ้าไม่มี. ถึงข้าพเจ้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า จักได้บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สักประการหนึ่ง.
เราทั้งหลายไปด้วยกันเถอะเจ้าข้า.
“มยฺหํ อจฺจายิกํ นตฺถิ. อหํปิ อยฺเยน สทฺธึ คจฺฉนฺโต ทสสุ ปุญญ
ฺ กิรยิ าวตฺถสู ุ เอกํ ลภิสสฺ ามิ. เอกโตว คจฺฉาม ภนฺเต -อิติ.
พระเถระคิดว่า “นั่นจักเป็นสัตบุรุษ” จึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น จับปลายไม้เท้าเข้าเถิด อุบาสก.”
เถโร “เอโส สปฺปรุ โิ ส ภวิสสฺ ติ -อิติ จินเฺ ตตฺวา “เตนหิ ยฏฺฐโิ กฏึ คณฺห อุปาสก -อิติ อาห.
[ท้าวสักกเทวราช พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน]
ท้าวสักกเทวราช ทรงทำอย่างนั้นแล้ว ย่อพื้นปฐพีให้ถึงพระเชตวันในเพลาเย็น.
สกฺโก ตถา กตฺวา ปฐวึ สงฺขปิ นฺโต สายณฺหสมเย เชตวนํ สมฺปาเปสิ.
พระเถระได้ฟังเสียงเครื่องประโคมมีสังข์และบัณเฑาะว์เป็นต้นแล้ว ถามว่า “นั่น เสียงที่ไหน?”
เถโร สงฺขปณวาทิสทฺเท สุตวฺ า “กตฺเถโส สทฺโท -อิติ ปุจฉฺ ิ.
เทวราช.
ในเมืองสาวัตถี เจ้าข้า.
“สาวตฺถยิ ํ ภนฺเต -อิติ.
เถระ.
ในเวลาไป เราไปโดยกาลช้าแล้ว.
“มยํ คมนกาเล จิเรน คมิมหฺ า -อิติ.
เทวราช.
ข้าพเจ้ารู้ทางตรง เจ้าข้า.
“อหํ อุชกุ มคฺคํ ชานามิ ภนฺเต -อิติ.
ในขณะนั้น พระเถระกำหนดได้วา่ “ผู้นี้มิใช่มนุษย์ จักเป็นเทวดา.”
ตสฺมึ ขเณ เถโร “นายํ มนุสโฺ ส เทวตา ภวิสสฺ ติ -อิติ สลฺลกฺเขสิ.
(เหตุนั้น พระโบราณจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวว่า)
(เตนาหุ โปราณา)
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“ท้าวสหัสเนตร ผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดา ทรงสิริของเทวราช ย่นทางนั้น
พลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถีแล้ว.”
สหสฺสเนตฺโต เทวินโฺ ท
สงฺขปิ ติ วฺ าน ตํ มคฺคํ

เทวรชฺชสิรธี โร
ขิปปฺ ํ สาวตฺถมิ าคมิ. (อิติ)

ท้าวเธอนำพระเถระไปสู่บรรณศาลา ที่กุฎุมพีผู้น้องชายทำเพื่อประโยชน์แก่พระเถระนั่นเทียว
นิมนต์ให้นง่ั เหนือแผ่นกระดานแล้ว จำแลงเป็นสหายทีร่ กั ไปสูส่ ำนักของกุฎมุ พีจลุ ปาละ ตรัสร้องเรียกว่า “แน่ะปาละผูส้ หาย.”
โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏฐฺ กุฏมุ พฺ เิ กน การิตํ ปณฺณสาลํ เนตฺวา ผลเก นิสที าเปตฺวา
ปิยสหายวณฺเณน ตสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “สมฺม ปาล -อิติ ปกฺโกสิ.
กุฏุมพีจุลปาละร้องถามว่า “อะไร? สหาย.”
“กึ สมฺม -อิติ.
เทวราช.
ท่านรู้ความทีพ่ ระเถระมาแล้วหรือ?
“เถรสฺส อาคตภาวํ ชานาสิ -อิติ.
จุลปาละ.
ข้าพเจ้ายังไม่รู้, ก็พระเถระมาแล้วหรือ?
“น ชานามิ. กึ ปน เถโร อาคโต -อิติ.
เทวราช ตรัสว่า “เออ สหาย ข้าพเจ้าไปวิหาร เห็นพระเถระนั่งอยู่ในบรรณศาลาที่ท่านให้ทำ มาแล้วเดี๋ยวนี้เอง” ดังนี้แล้ว
เสด็จหลีกไป.
“อาม สมฺม. อิทานาหํ วิหารํ คนฺตวฺ า เถรํ ตยา การิตปณฺณสาลายํ นิสนิ นฺ กํ ทิสวฺ า อาคโตมฺหิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.
ฝ่ายกุฎุมพีไปถึงวิหาร เห็นพระเถระแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่ที่บาทมูล กล่าวว่า
“ท่านผู้เจริญเจ้าข้า ข้าพเจ้าเห็นเหตุนี้แล้ว จึงไม่ยอมให้ท่านบวช” ดังนี้เป็นต้นแล้ว
ทำเด็กทาส ๒ คนให้เป็นไท ให้บวชในสำนักของพระเถระแล้ว สั่งว่า
“ท่านทั้งหลาย จงนำเอาของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น มาจากภายในหมู่บ้าน อุปัฏฐากพระเถระ” ดังนี้ มอบให้แล้ว.
กุฏมุ พฺ โิ กปิ วิหารํ คนฺตวฺ า เถรํ ทิสวฺ า ปาทมูเล ปวฏฺเฏนฺโต โรทิตวฺ า “อิทํ ทิสวฺ า อหํ ภนฺเต ตุมหฺ ากํ ปพฺพชิตํุ นาทาสินตฺ อิ าทีนิ วตฺวา
เทฺว ทาสทารเก ภุชสิ เฺ ส กตฺวา เถรสฺส สนฺตเิ ก ปพฺพาเชตฺวา “อนฺโตคามโต ยาคุภตฺตาทีนิ อาหริตวฺ า เถรํ อุปฏฺฐหถ -อิติ ปฏิปาเทสิ.
สามเณรทั้งหลาย ก็ทำวัตรปฏิบัติอุปัฏฐากพระเถระแล้ว.
สามเณรา วตฺตปฏิวตฺตํ กตฺวา เถรํ อุปฏฺฐหึสุ.
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้อยูใ่ นทิศ (ผู้อยู่ที่อื่น) มาสูพ่ ระเชตวัน ด้วยหวังว่า “จักเฝ้าพระศาสดา”
ถวายบังคมพระศาสดา เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแล้ว เที่ยวจาริกอยู่ในวิหาร
ถึงที่อยู่ของพระจักขุปาลเถระแล้ว มีหน้าตรงต่อที่นั้น ในเวลาเย็น ด้วยหวังว่า” จักดูแม้ที่นี้ .”
อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน ภิกขฺ ู “สตฺถารํ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ เชตวนํ อาคนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า อสีตมิ หาเถเร ทิสวฺ า
วิหารจาริกํ จรนฺตา จกฺขปุ าลตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานํ ปตฺวา “อิทปํ ิ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ สายํ ตทภิมขุ า อเหสุํ.
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ในขณะนั้น มหาเมฆตั้งขึ้นแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฐฺ หิ.
พวกเธอคิดว่า “เดี๋ยวนี้เย็นแล้ว. และเมฆก็ตั้งขึ้นแล้ว. เราจักมาดูแต่เช้าเทียว” ดังนี้แล้ว กลับไป.
เต “อิทานิ สายญฺจ. เมโฆ จ อุฏฐฺ โิ ต. ปาโตว อาคนฺตวฺ า ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ นิวตฺตสึ ุ.
ฝนตกในปฐมยาม หยุดในมัชฌิมยาม.
เทโว ปฐมยาเม วสฺสติ วฺ า มชฺฌมิ ยาเม วิคโต.
พระเถระเป็นผู้ (เคย) ปรารภความเพียร เดินจงกรมเป็นอาจิณ; เหตุฉะนั้น จึงลงสู่ที่กรมแล้วในปัจฉิมยาม.
เถโร อารทฺธวิรโิ ย อาจิณณ
ฺ จงฺกมโน ตสฺมา ปจฺฉมิ ยาเม จงฺกมนํ โอตริ.
แล ในกาลนั้น ตัวแมลงค่อมทอง๑เป็นอันมาก ตั้งขึ้นแล้ว บนพื้นที่ฝนตกใหม่.
ตทา ปน นววุฏฐฺ าย ภูมยิ า พหู อินทฺ โคปกา อุฏฐฺ หึสุ.
ตัวเหล่านั้น, เมื่อพระเถระจงกรมอยู่, ได้วิบัติ (ตาย) โดยมาก.
เต, เถเร จงฺกมนฺเต, เยภุยเฺ ยน วิปชฺชสึ ุ.
พวกอันเตวาสิก ยังไม่ทันกวาดที่จงกรมของพระเถระ แต่เช้าตรู่.
อนฺเตวาสิกา เถรสฺส จงฺกมนฏฺฐานํ กาลสฺเสว น สมฺมชฺชสึ ุ.
ฝ่ายพระพวกภิกษุนอกนี้ มาด้วยหวังว่า “จักดูทอ่ี ยูข่ องพระเถระ” เห็นสัตว์ทง้ั หลายในทีจ่ งกรมแล้ว ถามว่า “ใครจงกรมในทีน่ ้ี.”
อิตเร ภิกขฺ ู “เถรสฺส วสนฏฺฐานํ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ อาคนฺตวฺ า จงฺกมเน ปาณเก ทิสวฺ า “โก อิมสฺมึ๒ จงฺกมติ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
พวกอันเตวาสิกของพระเถระตอบว่า “อุปัชฌาย์ของพวกกระผมครับ.”
“อมฺหากํ อุปชฺฌาโย ภนฺเต -อิติ.
เธอทั้งหลายติเตียนว่า “ท่านทั้งหลายดูกรรมของสมณะเถิด ในกาลมีจักษุทา่ นนอนหลับเสีย ไม่ทำอะไร,
ในกาลมีจักษุวกิ ล เดี๋ยวนี้คดิ ว่า ‘จงกรม’ ทำสัตว์มีประมาณถึงเท่านี้ให้ตายแล้ว
ท่านคิดว่า ‘จักทำประโยชน์’ กลับทำการหาประโยชน์มิได้.”
เต อุชฌ
ฺ ายึสุ “ปสฺสถ สมณสฺส กมฺมํ. สจกฺขกุ าเล นิปชฺชติ วฺ า นิททฺ ายนฺโต กิญจฺ ิ อกตฺวา
อิทานิ จกฺขวุ กิ ลกาเล ‘จงฺกมามีติ เอตฺตเก ปาเณ มาเรสิ. ‘อตฺถํ กริสสฺ ามีติ อนตฺถํ อกริ -อิติ.
พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแล้วในขณะนั้นว่า
“พระเจ้าข้า พระจักขุปาลเถระ คิดว่า ‘จงกรม’ ทำสัตว์มีชีวติ เป็นอันมากให้ตายแล้ว.”
อถ เต คนฺตวฺ า ตถาคตสฺส อาโรเจสุํ “ภนฺเต จกฺขปุ าลตฺเถโร ‘จงฺกมามีติ พหู ปาณเก มาเรสิ -อิติ.
พระศาสดาตรัสถามว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเธอกำลังทำสัตว์มีชีวติ เป็นอันมากให้ตายแล้วหรือ?”
“กึ ปน โส ตุมเฺ หหิ มาเรนฺโต ทิฏโฺ ฐ -อิติ.
๑ อินฺทโคปก แปลกันว่า แมลงค่อมทอง แมลงทับเล็ก ชื่อแมลงพวกด้วงชนิดหนึ่ง ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง (แมลงเม่า?)
๒ อิธาติ ยุตฺตตรํ.
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ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า “ไม่ได้เห็น พระเจ้าข้า.”
“น ทิฏโฺ ฐ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา.

ท่านทั้งหลายไม่เห็นเธอ (ทำดังนี้) ฉันใดแล ถึงเธอก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวติ เหล่านั้น ฉันนั้น,
ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าเจตนาเป็นเหตุให้ตาย ของพระขีณาสพทั้งหลาย (คือบุคคลผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว) มิได้มี.
“ยเถว ตุมเฺ ห ตํ น ปสฺสถ, ตถา โสปิ เต ปาเณ น ปสฺสติ, ขีณาสวานํ มรณเจตนา นาม นตฺถิ ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุ.
พระเจ้าข้า เมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหัตมีอยู่ เหตุไฉนท่านจึงกลายเป็นคนมีจักษุมืดแล้ว.
“ภนฺเต อรหตฺตสฺส อุปนิสสฺ เย สติ, กสฺมา อนฺโธ ชาโต -อิติ.
พระศาสดา. ด้วยอำนาจกรรมอันตนทำไว้แล้ว ภิกษุทั้งหลาย.
“อตฺตนา กตกมฺมวเสน ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุ.
ก็ท่านได้ทำกรรมอะไรไว้แล้ว พระเจ้าข้า.
“กึ ปน ภนฺเต เตน กตํ -อิติ.
[บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ]
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงฟัง” ดังนี้แล้ว (ตรัสเล่าเรื่องว่า)
เตนหิ ภิกขฺ เว สุณาถ.
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพาราณสี ดำรงราชย์อยู่ในกรุงพาราณสี หมอผู้หนึ่งเที่ยวทำเวชกรรมอยูใ่ นบ้านและนิคม
เห็นหญิงทุรพลด้วยจักษุคนหนึ่ง จึงถามว่า “ความไม่ผาสุกของท่านเป็นอย่างไร?”
อตีเต พาราณสิยํ พาราณสีราเช รชฺชํ กาเรนฺเต, เอโก เวชฺโช คามนิคเม จริตวฺ า เวชฺชกมฺมํ กโรนฺโต
เอกํ จกฺขทุ พุ พฺ ลํ อิตถฺ ึ ทิสวฺ า ปุจฉฺ ิ “กินเฺ ต อผาสุกํ -อิติ.
หญิงนั้นตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่แลเห็นด้วยดวงตา.”
“อกฺขหี ิ น ปสฺสามิ -อิติ.
หมอกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจักทำยาให้แก่ท่าน”
“เภสชฺชนฺเต กริสสฺ ามิ -อิติ.
หญิง.
ทำเถิด นาย.
“กโรหิ สามิ -อิติ.
หมอ.
ท่านจักให้อะไรแก่ข้าพเจ้า?
“กึ เม ทสฺสสิ -อิติ.
หญิง.
ถ้าท่านอาจกระทำดวงตาของข้าพเจ้ากลับเป็นปกติได้, ข้าพเจ้ากับบุตรและธิดา จักยอมเป็นทาสีของท่าน.
“สเจ เม อกฺขนี ิ ปากติกานิ กาตุํ สกฺขสิ สฺ สิ, อหนฺเต สทฺธึ ปุตตฺ ธีตาหิ ทาสี ภวิสสฺ ามิ -อิติ.
หมอ.
รับว่า “ดีละ” ดังนี้แล้ว ประกอบยาให้แล้ว.
โส “สาธุ -อิติ เภสชฺชํ สํวทิ หิ.
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ดวงตากลับเป็นปกติ ด้วยยาขนานเดียวเท่านั้น.
เอกเภสชฺเชเนว อกฺขนี ิ ปากติกานิ อเหสุํ.
หญิงนั้นคิดแล้วว่า “เราได้ปฏิญญาแก่หมอนั่นไว้ว่า ‘จักพร้อมด้วยบุตรธิดา ยอมเป็นทาสีของเขา.’
ก็แต่เขาจักไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวาน. เราจักลวงเขา.”
สา จินเฺ ตสิ “อหํ เอตสฺส ‘สปุตตฺ ธีตา ทาสี ภวิสสฺ ามีติ ปฏิชานึ. น โข ปน มํ สณฺเหน สมุทาจริสสฺ ติ. วญฺเจสฺสามิ นํ -อิติ.
นางอันหมอมาแล้วถามว่า “เป็นอย่างไร? นางผูเ้ จริญ” ตอบว่า “เมือ่ ก่อน ดวงตาของข้าพเจ้าปวดน้อย เดีย๋ วนีป้ วดมากเหลือเกิน.”
สา เวชฺเชนาคนฺตวฺ า “กีทสิ ํ ภทฺเท -อิติ ปุฏฐฺ า “ปุพเฺ พ เม อกฺขนี ิ โถกํ รุชชฺ สึ ุ. อิทานิ อติเรกตรํ รุชชฺ นฺติ -อิติ อาห.
หมอคิดว่า “หญิงนี้ประสงค์ลวงเราแล้วไม่ให้อะไร. ความต้องการของเราด้วยค่าจ้างที่หญิงนี้ให้แก่เรามิได้มี.
เราจักทำให้จกั ษุมืดเสียเดี๋ยวนี้” แล้วไปถึงเรือนบอกความนั้นแก่ภรรยา.
เวชฺโช “อยํ มํ วญฺเจตฺวา กิญจฺ ิ อทาตุกามา. น เม เอตาย ทินนฺ ภติยา อตฺโถ. อิทานิ ตํ อนฺธํ กริสสฺ ามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
เคหํ คนฺตวฺ า ภริยาย ตมตฺถํ อาจิกขฺ ิ.
เธอได้นิ่งเสีย.
สา ตุณหฺ ี อโหสิ.
หมอนั้นประกอบยาขนานหนึ่งแล้วไปสู่สำนักหญิงนั้น บอกให้หยอดว่า “นางผู้เจริญ ขอท่านจงหยอดยาขนานนี้.”
โส เอกํ เภสชฺชํ โยเชตฺวา ตสฺสา สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “ภทฺเท อิมํ เภสชฺชํ อญฺชาหิ -อิติ อญฺชาเปสิ.
ดวงตาทั้ง ๒ ข้าง ได้ดับวูบแล้วเหมือนเปลวไฟ.
เทฺว อกฺขนี ิ ทีปสิขา วิย วิชฌ
ฺ ายึสุ.
หมอนั้นได้ (มาเกิด) เป็นจักขุปาลภิกษุแล้ว.
โส เวชฺโช จกฺขปุ าโล อโหสิ.
ศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย กรรมที่บุตรของเราทำแล้วในกาลนั้น ติดตามเธอไปข้างหลังๆ.
จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า บาปกรรมนี้ ย่อมตามผู้ทำไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพทั ๑ ตัวเข็นธุระไปอยู่”
“ภิกขฺ เว ตทา มม ปุตเฺ ตน กตกมฺมํ ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุพนฺธิ. ปาปกมฺมํ หิ นาเมตํ ธุรํ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทํ จกฺกํ วิย อนุคจฺฉติ -อิติ.
พระครั้นตรัสเรื่องนี้แล้ว พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา ได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิ
ดุจประทับพระราชสาสน์ ซึ่งมีดินประจำ ไว้แล้ว ด้วยพระราชลัญจกรว่า
อิทํ วตฺถํุ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฐฺ าปิตมตฺตกิ ํ สาสนํ ราชมุททฺ าย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมํ คาถมาห

๑ โคพลิพัท คือโคที่เขาเทียมเกวียนบรรทุกสินค้า
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“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ.
ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยูก่ ็ดี ทำอยู่กด็ ี.
ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น
ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น.”
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปทุฏเฺ ฐน
ตโต นํ ทุกขฺ มเนฺวติ

มโนเสฏฺฐา มโนมยา.
ภาสติ วา กโรติ วา,
จกฺกํว วหโต ปทํ -อิติ.
[แก้อรรถ]

จิตที่เป็นไปในภูมิ ๔ แม้ทั้งหมด ต่างโดยจิตมีกามาวจรกุศลจิตเป็นต้น ชื่อว่า “มโน” ในพระคาถานั้น,
ถึงอย่างนั้น ในบทนี้เมื่อนิยม กะ กำหนดลง ด้วยอำนาจจิตที่เกิดขึ้นแก่หมอนั้นในคราวนั้น
ย่อมได้จำเพาะจิตที่เป็นไปกับด้วยโทมนัส ประกอบด้วยปฏิฆะ (อย่างเดียว).
ตตฺถ มโน -อิติ กามาวจรกุสลาทิเภทํ สพฺพมฺปิ จตุภมู กิ จิตตฺ ํ.
อิมสฺมึ ปน ปเท ตทา ตสฺส เวชฺชสฺส อุปปฺ นฺนจิตตฺ วเสน นิยมิยมานํ ววตฺถาปิยมานํ ปริจฉฺ ชิ ชฺ มานํ.
โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตตฺ ํ จิตตฺ เมว ลพฺภติ.
บทว่า ปุพฺพงฺคมา คือ ชื่อว่า มาตามพร้อมด้วยจิตนั้น อันเป็นหัวหน้าไปก่อน.
ปุพพฺ งฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตวฺ า สมนฺนาคตา.
บทว่า ธมฺมา คือ ชื่อว่า ธรรมเป็น ๔ อย่าง ด้วยอำนาจคุณธรรม เทศนาธรรม ปริยัตธิ รรม และนิสสัตตนิชชีวธรรม.
ธมฺมา -อิติ: คุณเทสนาปริยตฺตนิ สิ สฺ ตฺตนิชชฺ วี วเสน จตฺตาโร ธมฺมา นาม.
ในธรรม ๔ ประการนั้น ธรรมศัพท์นี้ในคำว่า
“ธรรมและอธรรม ๒ ประการ ให้ผลเหมือนกันหามิได้
อธรรมย่อมนำไปสู่นรก ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ.”๑
ดังนี้ ชื่อว่าคุณธรรม (แปลว่า ธรรมคือคุณ).
เตสุ
“น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ
อธมฺโม นิรยํ เนติ

อุโภ สมวิปากิโน.
ธมฺโม ปาเปติ สุคคฺ ตึ -อิติ

อยํ คุณธมฺโม นาม.
ธรรมศัพท์นี้ ในคำว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมงามเบื้องต้น แก่ทา่ นทั้งหลาย” ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่าเทศนาธรรม๒
“ธมฺมํ โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ อาทิกลฺยาณํ -อิติ อยํ เทสนาธมฺโม นาม.
๑ ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๗๓.
๒ ธรรมคือเทศนา

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๓๔ • ๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ • [แก้อรรถ]

ธรรมศัพท์นี้ ในคำว่า “ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง กุลบุตรบางจำพวกในโลกนี้ ย่อมเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ” ดังนี้เป็นต้น๑
ชื่อว่าปริยัตธิ รรม๒.
“อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺเจ กุลปุตตฺ า ธมฺมํ ปริยาปุณนฺติ สุตตฺ ํ เคยฺยํ -อิติ อยํ ปริยตฺตธิ มฺโม นาม.
ธรรมศัพท์นี้ ในคำว่า “ก็สมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลายย่อมมี ขันธ์ทั้งหลายย่อมมี” ดังนี้ เป็นต้น๓ ชื่อว่านิสสัตตธรรม๔
“ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ. ขนฺธา โหนฺติ -อิติ อยํ นิสสฺ ตฺตธมฺโม นาม.
นัยแม้ในบทว่า นิชชีวธรรม๕ ก็ดุจเดียวกัน.
“นิชชฺ วี ธมฺโม -อิตปิ ิ เอเสว นโย.
ในธรรม ๔ ประการนั้น นิสสัตตธรรม หรือ นิชชีวธรรม พระศาสดาทรงประสงค์แล้วในที่นี้.
เตสุ อิมสฺมึ ฐาเน นิสสฺ ตฺตนิชชฺ วี ธมฺโม อธิปเฺ ปโต.
นิสสัตตธรรม หรือ นิชชีวธรรมนั้น โดยความก็อรูปขันธ์ ๓ ประการ คือ “เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ .”
เหตุว่าอรูปขันธ์ ๓ ประการนั่น ชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า เพราะใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ ๓ ประการนั่น.
โส อตฺถโต ตโย อรูปโิ น ขนฺธา “เวทนากฺขนฺโธ สญฺญากฺขนฺโธ สงฺขารกฺขนฺโธ -อิติ.
เอเต หิ. มโน ปุพพฺ งฺคโม เอเตสํ -อิติ มโนปุพพฺ งฺคมา นาม.
มีคำถามว่า “ก็ใจ มีวัตถุเดียวกัน มีอารมณ์เดียวกัน เกิดในขณะเดียวกัน พร้อมกับธรรมเหล่านั้น ไม่กอ่ นไม่หลังกว่ากัน
ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านั้นอย่างไร?”
“กถํ ปเนเตหิ สทฺธึ เอกวตฺถโุ ก เอการมฺมโณ อปุพพฺ ํ อจริมํ เอกกฺขเณ อุปปฺ ชฺชมาโน มโน ปุพพฺ งฺคโม นาม โหติ -อิติ.
มีคำแก้ว่า “ใจ ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านั้น ด้วยอรรถว่า เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกิดขึ้น.”
อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน.
เหมือนอย่างว่า เมือ่ พวกโจรเป็นอันมาก ทำโจรกรรมมีปล้นบ้านเป็นต้นอยูด่ ว้ ยกัน, เมือ่ มีใครถามว่า “ใครเป็นหัวหน้าของพวกมัน?”
ผูใ้ ดเป็นปัจจัยของพวกมัน คืออาศัยอยูใ่ ดจึงทำกรรมนัน้ ได้ ผูน้ น้ั ชือ่ ทัตตะก็ตาม ชือ่ มัตตะก็ตาม เขาเรียกว่าหัวหน้าของมัน ฉันใด;
คำอุปไมยซึ่งเป็นเครื่องให้อรรถถึงพร้อมนี้ บัณฑิตพึงรู้แจ้ง ฉันนั้น.
ยถา หิ พหูสุ เอกโต คามฆาตาทิกมฺมานิ กโรนฺเตสุ, “โก เตสํ ปุพพฺ งฺคโม -อิติ วุตเฺ ต,
โย เตสํ ปจฺจโย โหติ, ยํ นิสสฺ าย เต ตํ กมฺมํ กโรนฺติ; โส ทตฺโต วา มตฺโต วา “เตสํ ปุพพฺ งฺคโม -อิติ วุจจฺ ติ;
เอวํ สมฺปทมิทํ เวทิตพฺพํ.

๑
๒
๓
๔
๕

ม. มู. ๑๒/๒๖๘
ธรรมคือปริยัติ
ธมฺมสงฺคณิ. ๓๔/๓๓.
ธรรมคือสภาพที่มิใช่สัตว์
ธรรมคือสภาพมิใช่ชีวิต
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ใจชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งหลายนั่น ด้วยอรรถว่า เป็นปัจจัยเครื่องยังธรรมให้เกิดขึ้นฉะนี้
เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายนั่น จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า,
เพราะเมือ่ ใจไม่เกิดขึน้ ธรรมเหล่านัน้ ย่อมไม่สามารถจะเกิดขึน้ ได้. ฝ่ายใจ ถึงเจตสิกธรรมบางเหล่าแม้ไม่เกิดขึน้ ก็ยอ่ มเกิดขึน้ ได้แท้.
อิติ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพพฺ งฺคโม เอเตสํ -อิติ มโนปุพพฺ งฺคมา.
น หิ เต, มเน อนุปปฺ ชฺชนฺเต, อุปปฺ ชฺชติ ํุ สกฺโกนฺติ. มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุปิ, อุปปฺ ชฺชติเยว.
อนึ่ง ใจชื่อว่าเป็นใหญ่ของธรรมทั้งหลายนั่น ด้วยอำนาจเป็นอธิบดี เหตุนั้น ธรรมทั้งหลายนั่นจึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่
อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสํ -อิติ มโนเสฏฺฐา.
เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายมีโจรผู้เป็นหัวโจกเป็นต้น ผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของชนทั้งหลายมีโจรเป็นต้น ฉันใด,
ใจผู้เป็นอธิบดี ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ของธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น, เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้น จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่.
ยถา หิ โจราทีนํ โจรเชฏฺฐกาทโย อธิปติโน เสฏฺฐา; ตถา เตสมฺปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.
อนึ่ง สิ่งทั้งหลายนั้นๆ เสร็จแล้วด้วยวัตถุมีไม้เป็นต้น ก็ชื่อว่าของสำเร็จแล้วด้วยไม้เป็นต้น ฉันใด,
แม้ธรรมทั้งหลายนั่น ได้ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเสร็จมาแต่ใจ ฉันนั้น.
ยถา ปน ทารุอาทีหิ นิปผฺ นฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ ทารุมยาทีนิ นาม โหนฺติ; ตถา เอเตปิ มนโต นิปผฺ นฺนตฺตา มโนมยา นาม.
บทว่า ปทุฏฺเฐน คือ อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นซึ่งจรมาประทุษร้ายแล้ว.
ปทุฏเฺ ฐน -อิติ: อาคนฺตเุ กหิ อภิชฌ
ฺ าทีหิ โทเสหิ ปทุฏเฺ ฐน.
จริงอยู่ ใจปกติชื่อว่า ภวังคจิต, ภวังคจิตนั้นไม่ตอ้ งโทษประทุษร้ายแล้ว.
ปกติมโน หิ ภวงฺคจิตตฺ ํ. ตํ อปฺปทุฏฐฺ ํ,
เหมือนอย่างว่า น้ำใสเศร้าหมองแล้ว เพราะสีทั้งหลายมีสีเขียวเป็นต้นซึ่งจรมา
(กลับ)เป็นน้ำต่างโดยประเภทมีน้ำเขียวเป็นต้น จะชื่อว่าน้ำใหม่ก็มิใช่ จะชื่อว่าน้ำใสตามเดิมนั่นแลก็มิใช่ ฉันใด,
ภวังคจิตแม้นน้ั อันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นทีจ่ รมาประทุษร้ายแล้ว จะชือ่ ว่าจิตใหม่กม็ ใิ ช่ จะชือ่ ว่าภวังคจิต ตามเดิมนัน่ แลก็มใิ ช่ ฉันนัน้ ,
ยถา หิ ปสนฺนํ อุทกํ อาคนฺตเุ กหิ นีลาทีหิ อุปกฺกลิ ฏิ ฐฺ ํ นีโลทกาทิเภทํ โหติ, น จ นวํ อุทกํ นาปิ ปุรมิ ํ ปสนฺนอุทกเมว;
ตถา ตมฺปิ อาคนฺตเุ กหิ อภิชฌ
ฺ าทีหิ โทเสหิ ปทุฏฐฺ ํ โหติ, น จ นวํ จิตตฺ ํ, นาปิ ปุรมิ ํ ภวงฺคจิตตฺ เมว.
เหตุนน้ั พระผูม้ พี ระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “ภิกษุทง้ั หลาย จิตนีผ้ ดุ ผ่อง แต่มนั เศร้าหมองแล้ว เหตุอปุ กิเลสทัง้ หลายซึง่ จรมาแล” ๑ ดังนี้.
เตนาห ภควา “ปภสฺสรมิทํ ภิกขฺ เว จิตตฺ ํ. ตญฺจ โข อาคนฺตเุ กหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ อุปกฺกลิ ฏิ ฐฺ ํ -อิติ.
ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้วอย่างนี้.
เอวํ มนสา เจ ปทุฏเฺ ฐน.

๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑.
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บาทคาถาว่า ภาสติ วา กโรติ วา คือ เขาเมื่อพูดเฉพาะแต่วจีทุจริต ๔ อย่าง, เมื่อทำ ย่อมทำ เฉพาะแต่กายทุจริต ๓ อย่าง,
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำ เพราะความทีต่ ัวเป็นผู้มีใจอันโทษมีอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้ายแล้วนั้น ย่อมทำมโนทุจริต ๓ อย่างให้เต็ม.
อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่างของเขา ย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอย่างนี้.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: โส ภาสมาโน จตุพพฺ ธิ ํ วจีทจุ จฺ ริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวธิ ํ กายทุจจฺ ริตเมว กโรติ,
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อภิชฌ
ฺ าทีหิ ปทุฏฐฺ มานสตาย ติวธิ ํ มโนทุจจฺ ริตํ ปูเรติ.
เอวมสฺส ทส อกุสลกมฺมปถา ปาริปรู ึ คจฺฉนฺติ.
บาทพระคาถาว่า ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ ความว่า ทุกข์ย่อมตามบุคคลนั้นไป เพราะทุจริต ๓ อย่างนั้น คือว่า
ทุกข์ที่เป็นผล ทั้งเป็นไปในกาย ทั้งเป็นไปในจิต โดยบรรยายนี้ว่า “ทุกข์มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ทุกข์มีจติ นอกนี้เป็นที่ตั้งบ้าง”
ย่อมไปตามอัตภาพนั้น ผู้ไปอยู่ในอบาย ๔ ก็ดี ในหมู่มนุษย์กด็ ี เพราะอานุภาพแห่งทุจริต.
ตโต นํ ทุกขฺ มเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวธิ ทุจจฺ ริตโต ตํ ปุคคฺ ลํ ทุกขฺ มเนฺวติ:
ทุจจฺ ริตานุภาเวน จตูสุ อปาเยสุ วา มนุสเฺ สสุ วา ตมตฺตภาวํ คจฺฉนฺตํ “กายวตฺถกุ มฺปิ อิตรวตฺถกุ มฺปิ -อิติ
อิมนิ า ปริยาเยน กายิกเจตสิกํ วิปากทุกขฺ ํ อนุคจฺฉติ.
มีคำถามว่า “ทุกข์ย่อมติดตามบุคคลนั้นเหมือนอะไร?”
มีคำแก้ว่า เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลิพัทไปอยู่
อธิบายว่า “เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าของโคพลิพัทอันเขาเทียมไว้ที่แอก นำแอกไปอยู่
เหมือนอย่างว่า มันลากไปวันหนึง่ ก็ดี ๒ วันก็ดี ๕ วันก็ดี ๑๐ วันก็ดี กึง่ เดือนก็ดี ย่อมไม่อาจให้ลอ้ หมุนกลับ คือ ไม่อาจละล้อไปได้ ,
โดยที่แท้เมื่อ มันก้าวไปข้างหน้า แอกก็เบียดคอ (ของมัน), เมื่อมันถอยหลัง ล้อก็ขูดเนื้อที่ขา,
ล้อเบียดเบียนด้วยเหตุ ๒ ประการนี้ หมุนตามรอยเท้าของมันไป ฉันใด,
ทุกข์ทั้งที่เป็นไปทางกาย ทั้งที่เป็นไปทางจิต อันมีทจุ ริตเป็นมูล ย่อมติดตามบุคคลผู้มีใจร้ายแล้ว
ทำทุจริต ๓ ประการให้เต็มที่อยู่ ในทีเ่ ขาไปแล้วนั้นๆ มีนรกเป็นต้น ฉันนั้นแล.”
ยถากึ? จกฺกวํ วหโต ปทํ -อิติ: ธุเร ยุตตฺ สฺส ธุรํ วหโต พลิวทฺทสฺส ปทํ จกฺกํ วิย.
ยถา หิ โส เอกํปิ ทิวสํ เทฺวปิ ปญฺจปิ ทสปิ อฑฺฒมาสํปิ วหนฺโต จกฺกํ นิวตฺเตตุํ ชหิตํุ น สกฺโกติ;
อถขฺวสฺส ปุรโต อติกกฺ มนฺตสฺส ยุคํ คีวํ พาธติ, ปจฺฉโต ปฏิกกฺ มนฺตสฺส จกฺกํ อูรมุ สํ ํ ปฏิหนฺติ;
อิเมหิ ทฺวหี ิ การเณหิ พาธนฺตํ จกฺกํ ตสฺส ปทานุปทิกํ โหนฺติ,
ตเถว มนสา ปทุฏเฺ ฐน ตีณิ ทุจจฺ ริตานิ ปูเรตฺวา ฐิตํ ปุคคฺ ลํ นิรยาทีสุ ตตฺถ ตตฺถ คตฏฺฐาเนสุ
ทุจจฺ ริตมูลกํ กายิกมฺปิ เจตสิกมฺปิ ทุกขฺ ํ อนุพนฺธติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุสามพันรูป ได้บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
คาถาปริโยสาเน ตึสสหสฺสา ภิกขฺ ู สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺตํ ปาปุณสึ ุ.
เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ มีผลแม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถกิ า สผลา อโหสิ -อิติ.
เรื่องพระจักขุปาลเถระ จบ.
จกฺขปุ าลตฺเถรวตฺถุ.
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๒. เรือ่ งมัฏฐกุณฑลี
๒. มฏฺฐกุณฑฺ ลิวตฺถุ.
ฝ่ายพระคาถาที่ ๒ ว่า “มโนปุพฺพงฺคมา” เป็นต้น
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ ภาษิตแล้ว ในกรุงสาวัตถี นั่นแล.
“มโนปุพพฺ งฺคมา -อิติ ทุตยิ คาถาปิ สาวตฺถยิ เํ ยว มฏฺฐกุณฑฺ ลึ อารพฺภ ภาสิตา.
[พราหมณ์ทำตุ้มหูให้บุตร]
ดังได้สดับมา ในกรุงสาวัตถี ได้มีพราหมณ์คนหนึ่ง ชื่อ อทินนปุพพกะ.
สาวตฺถยิ ํ กิร อทินนฺ ปุพพฺ โก นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.
เขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรๆ แก่ใครๆ, เพราะฉะนั้น ประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อว่า “อทินนปุพพกะ.”๑
เตน กสฺสจิ กิญจฺ ิ น ทินนฺ ปุพพฺ ํ, เตน ตํ “อทินนฺ ปุพพฺ โกเตฺวว สญฺชานึสุ.
เขาได้มีบุตรคนเดียว เป็นที่รักใคร่พอใจ.
ตสฺเสกปุตตฺ โก อโหสิ ปิโย มนาโป.
ภายหลัง เขาอยากจะทำเครื่องประดับให้บุตร คิดว่า “ถ้าเรา๒ จักจ้างช่างทอง ก็จะต้องให้ค่ากำเหน็จ๓” ดังนี้แล้ว
จึงแผ่ทองคำ ทำให้เป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆ เสร็จแล้ว ได้ให้ (แก่บุตรของตน),
อถสฺส ปิลนฺธนํ กาเรตุกาโม “สเจ สุวณฺณการสฺสาจิกขฺ สิ สฺ ามิ, เวตนํ ทาตพฺพํ ภวิสสฺ ติ -อิติ
สยเมว สุวณฺณํ โกฏฺเฏตฺวา มฏฺฐานิ กุณฑฺ ลานิ กตฺวา อทาสิ.
เพราะฉะนั้น บุตรของเขาจึงได้ปรากฏโดยชือ่ ว่า “มัฏฐกุณฑลี.”๔
เตนสฺส ปุตโฺ ต “มฏฺฐกุณฑฺ ลีเตฺวว ปญฺญายิตถฺ .
[รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญข้าว]
ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได้ ๑๖ ปี เกิดเป็นโรคผอมเหลือง.
ตสฺส โสฬสวสฺสกาเล ปณฺฑโุ รโค อุทปาทิ.
มารดาแลดูบุตรแล้ว จึงพูดกะพราหมณ์ (ผู้สามี) ว่า
“พราหมณ์ โรคเกิดขึ้นแล้วแก่บุตรของท่าน. ขอท่านจงหามาหมอรักษาเขาเสียเถิด.”
มาตา ปุตตฺ ํ โอโลเกตฺวา “พฺราหฺมณ ปุตตฺ สฺส เต โรโค อุปปฺ นฺโน. ติกจิ ฉฺ าเปหิ นํ -อิติ อาห.

๑
๒
๓
๔

ผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใคร
สุวณฺณการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ จักบอกแก่ช่างทอง.
กำเหน็จ ค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณ.
นายตุ้มหูเกลี้ยง ใส่ตุ้มหูเกลี้ยงๆ บิดาแค่ตีทองให้แบน ไม่มีรูปทรงลวดลายอะไร เพราะไม่ยอมเสียเงินจ้างช่างทำ.
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พราหมณ์ตอบว่า
“นางผูเ้ จริญ ถ้าเราจะหาหมอมา, เราจะต้องให้ภตั รและกำเหน็จ๑ (แก่เขา). หล่อนช่างไม่มองดูความเปลืองทรัพย์ของเรา(บ้าง).”
“โภติ สเจ เวชฺชํ อาเนสฺสามิ, ภตฺตเวตนํ ทาตพฺพํ ภวิสสฺ ติ. ตฺวํ มม ธนจฺเฉทํ น โอโลเกสิ -อิติ.
นางพราหมณีถาม “เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านจะทำอย่างไรเล่า? พราหมณ์.”
“อถ กึ กริสสฺ สิ พฺราหฺมณ -อิติ.
พราหมณ์ตอบว่า “ทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใด, เราจะทำอย่างนั้น.”
“ยถา เม ธนจฺเฉโท น โหติ, ตถา กริสสฺ ามิ -อิติ.
พราหมณ์นั้นไปยังสำนักพวกหมอแล้ว ถามว่า “พวกท่านวางยาขนานไหน แก่คนที่เป็นโรคชนิดโน้น.”
โส เวชฺชานํ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “อสุกโรคสฺส นาม ตุมเฺ ห กึ เภสชฺชํ กโรถ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
ลำดับนั้น พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้เป็นต้น แก่เขา.
อถสฺส เต ยํ วา ตํ วา รุกขฺ ตจาทึ อาจิกขฺ นฺติ.
เขา (ไป) เอารากไม้เป็นต้นทีพ่ วกหมอบอกให้นั้นมาแล้ว ทำยาให้แก่บุตร.
โส ตํ อาหริตวฺ า ปุตตฺ สฺส เภสชฺชํ กโรติ.
เมื่อพราหมณ์ทำยานั้นอยู่นั่นแหละ, โรคได้ (กำเริบ) กล้าแล้ว (จน) เข้าถึงความไม่มีใครที่จะเยียวยาได้.
ตํ กโรนฺตสฺเสวสฺส, โรโค พลวา อโหสิ อเตกิจฉฺ ภาวํ อุปาคมิ.
พราหมณ์รวู้ ่าบุตรทุพพลภาพแล้ว จึงหาหมอมาคนหนึ่ง.
พฺราหฺมโณ ตสฺส ทุพพฺ ลภาวํ ญตฺวา เอกํ เวชฺชํ ปกฺโกสิ.
หมอนั้น (มา) ตรวจดูแล้ว จึงพูด (เลี่ยง) ว่า “ข้าพเจ้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่ง. ท่านจงหาหมออื่นมาให้รกั ษาเถิด” ดังนี้แล้ว
บอกเลิกกับพราหมณ์แล้ว ก็ลาไป๒.
โส โอโลเกตฺวา “อมฺหากํ เอกํ กิจจฺ ํ อตฺถิ. อญฺญํ เวชฺชํ ปกฺโกสิตวฺ า ติกจิ ฉฺ าเปหิ -อิติ ตํ ปจฺจกฺขาย นิกขฺ มิ.
[ให้บุตรนอนที่ระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติ]
พราหมณ์รู้เวลาว่าบุตรจวนจะตายแล้ว คิดว่า
“เหล่าชนที่มาแล้วๆ เพื่อต้องการจะเยี่ยมเยียนบุตรนี้ จักเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือน. เราจะเอาเขาไว้ข้างนอก” ดังนี้แล้ว
จึงนำเอาบุตรออกมาให้นอนที่ระเบียงเรือนข้างนอก.
พฺราหฺมโณ ตสฺส มรณสมยํ ญตฺวา “อิมสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตาคตา อนฺโตเคเห สาปเตยฺยํ ปสฺสสิ สฺ นฺติ. พหิ นํ กริสสฺ ามิ -อิติ
ปุตตฺ ํ นีหริตวฺ า พหิ อาลินเฺ ท นิปชฺชาเปสิ.

๑ หรือแปลว่า ขวัญข้าว คือค่าจ้างและรางวัล.
๒ นิกขฺ มิ ออกแล้ว.
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[พระพุทธเจ้าเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี]
ในเวลากำลังปัจจุสสมัย๑ วันนั้น พระผู้มพี ระภาคเจ้า เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ
ทรงเล็งดูโลกด้วยพุทธจักษุ เพื่อทรงแลดูเหล่าสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอแนะนำได้ ซึ่งมีกุศลมูลอันหนาแน่นแล้ว
มีความปรารถนา๒ ซึ่งได้ทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลาย ได้ทรงแผ่ตาข่ายคือพระญาณไปในหมื่นจักรวาล.
ตํ ทิวสํ ภควา พลวปจฺจสู สมเย มหากรุณาสมาปตฺตโิ ต วุฏฐฺ าย
ปุพพฺ พุทเฺ ธสุ กตาธิการานํ อุสสฺ นฺนกุสลมูลานํ เวเนยฺยพนฺธวานํ ทสฺสนตฺถํ พุทธฺ จกฺขนุ า โลกํ โวโลเกนฺโต
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ญาณชาลํ ปตฺถริ.
มัฏฐกุณฑลีมาณพ ปรากฏแล้ว ณ ภายในตาข่ายคือพระญาณนั้น โดยอาการอันนอนที่ระเบียงข้างนอกอย่างนั้น.
มฏฺฐกุณฑฺ ลี พหิอาลินเฺ ท นิปนฺนากาเรเนว ตสฺส อนฺโต ปญฺญายิ.
| พระศาสดาทรงเห็นเขาแล้ว ทรงทราบว่า พราหมณ์ผู้บิดานำเขาออกจากภายในเรือนแล้ว ให้นอนให้ที่นั้น
ทรงดำริวา่ “จะมีประโยชน์บ้างหรือไม่หนอ ด้วยปัจจัยที่เราไปในที่นั้น” เมื่อทรงรำพึง (อยู่) ได้ทรงเห็นเหตุนี้วา่
| สตฺถา ตํ ทิสวฺ า ตสฺส อนฺโตเคหา นีหริตวฺ า ตตฺถ นิปปฺ ชฺชาปิตภาวํ ญตฺวา “อตฺถิ นุ โข มยฺหํ เอตฺถ คตปฺปจฺจเยน อตฺโถ -อิติ
อุปธาเรนฺโต อิทํ อทฺทส
“มาณพนี้ จักทำจิตให้เลื่อมใสในเรา ทำกาละแล้ว จักเกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ในดาวดึงสเทวโลก
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหนึ่ง.
“อยํ มาณโว มยิ จิตตฺ ํ ปสาเทตฺวา กาลํ กตฺวา ตาวตึสเทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพพฺ ตฺตสิ สฺ ติ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร ภวิสสฺ ติ.
ฝ่ายพราหมณ์จักทำฌาปนกิจสรีระนั้น ร้องไห้ไปในป่าช้า.
พฺราหฺมโณปิ ตํ ฌาเปตฺวา โรทนฺโต อาฬาหเน วิจริสสฺ ติ.
เทพบุตรจักมองดูอตั ภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวุต๓ ประดับด้วยเครื่องอลังการ หนัก ๖๐ เล่มเกวียน
มีนางอัปสรเป็นบริวารพันหนึ่ง คิดว่า “สิริสมบัตินี้ เราได้ดว้ ยกรรมอะไรหนอ?” ดังนี้ แล้ว เล็งดูอยู่,
ก็ทราบว่าได้ดว้ ยจิตเลื่อมใสในเรา คิดว่า “บิดาไม่หาหมอมาให้ประกอบยาให้แก่เรา เพราะเกรงว่าทรัพย์จะหมดไป
เดี๋ยวนี้ไปป่าช้าร้องไห้อยู่. เราจักทำเขาให้ถึงประการอันแปลก” ดังนี้ ด้วยความขัดเคืองในบิดา
จักจำแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาทำนอนร้องไห้อยู่ในที่ใกล้ป่าช้า.
เทวปุตโฺ ต ติคาวุตปฺปมาณํ สฏฺฐสิ กฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑติ ํ อจฺฉราสหสฺสปริวารํ อตฺตภาวํ โอโลเกตฺวา
‘เกน นุ โข กมฺเมน มยา อยํ สิรสิ มฺปตฺติ ลทฺธาติ โอโลเกนฺโต มยิ จิตตฺ ปฺปสาเทน ลทฺธภาวํ ญตฺวา
‘ธนจฺเฉทภเยน มม เภสชฺชํ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนํ คนฺตวฺ า โรทติ. วิปปฺ การปฺปตฺตํ นํ กริสสฺ ามีติ
ปิตริ อกฺขนฺตยิ า มฏฺฐกุณฑฺ ลิวณฺเณนาคนฺตวฺ า อาฬาหนสฺสาวิทเู ร นิปปฺ ชฺชติ วฺ า โรทิสสฺ ติ.
ทีนั้น พราหมณ์ จักถามเขาว่า “เจ้าเป็นใคร?”
อถ นํ พฺราหฺมโณ ‘โกสิ ตฺวํ -อิติ ปุจฉฺ สิ สฺ ติ
๑ เวลาจวนสว่าง
๒ กตาธิการานํ มีอธิการอันทำไว้แล้ว.
๓ สามร้อยเส้น
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เขาจักตอบ “ฉันเป็นมัฏฐกุณฑลีมาณพ บุตรของท่าน.”
‘อหนฺเต ปุตโฺ ต มฏฺฐกุณฑฺ ลี -อิติ
พราหมณ์.
ท่านไปเกิดในภพไหน?
‘กุหึ นิพพฺ ตฺโตสิ -อิติ
เทพบุตร.
ในภพดาวดึงส์.
‘ตาวตึสภวเน -อิติ
เมื่อพราหมณ์ถามว่า “เพราะทำกรรมอะไร? เขาจักบอกว่า เขาเกิดเพราะจิตที่เลื่อมใสในเรา.
‘กึ กมฺมํ กตฺวา -อิติ วุตเฺ ต, มยิ จิตตฺ ปฺปสาเทน นิพพฺ ตฺตภาวํ อาจิกขฺ สิ สฺ ติ.
พราหมณ์จักถามว่า “ขึ้นชื่อว่า ความทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ (เท่านั้น) แล้วไปเกิดสวรรค์ มีหรือ?”
พฺราหฺมโณ ‘ตุมเฺ หสุ จิตตฺ ํ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพพฺ ตฺตา๑ นาม อตฺถิ -อิติ มํ ปุจฉฺ สิ สฺ ติ.
ทีนั้น เราจักตอบเขาว่า “ไม่มีใครอาจจะกำหนดด้วยการนับได้ว่า มีประมาณเท่านั้นร้อย หรือเท่านั้นพัน หรือเท่านั้นแสน”
ดังนี้แล้ว จักภาษิตคาถาในธรรมบท.
อถสฺสาหํ ‘เอตฺตกานิ สตานิ วา สหสฺสานิ วา สตสหสฺสานิ วาติ น สกฺกา คณนาย ปริจฉฺ นิ ทฺ ติ ุํ -อิติ วตฺวา ธมฺมปเท คาถํ ภาสิสสฺ ามิ.
ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้ รรม จักมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีตยิ า ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย ภวิสสฺ ติ.
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จักเป็นพระโสดาบัน, ถึงอทินนปุพพกพราหมณ์ก็เหมือนกัน.
มฏฺฐกุณฑลี โสตาปนฺโน ภวิสสฺ ติ, ตถา อทินนฺ ปุพพฺ โก พฺราหฺมโณ. |
อาศัยกุลบุตรนี้ ความบูชาธรรมเป็นอันมากจักมี ด้วยประการฉะนี้,” ดังนี้ |
อิติ อิมํ กุลปุตตฺ ํ นิสสฺ าย ธมฺมยาโค มหา๒ ภวิสสฺ ติ -อิติ ญตฺวา
ในวันรุ่งขึ้น ทรงทำความปฏิบัติ (ชำระ) พระสรีระเสร็จแล้ว อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมแล้ว
เสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ์ โดยลำดับ.
ปุนทิวเส กตสรีรปฏิชคฺคโน มหาภิกขฺ สุ งฺฆปริวโุ ต สาวตฺถึ ปิณฑฺ าย ปวิสติ วฺ า อนุปพุ เฺ พน พฺราหฺมณสฺส เคหทฺวารํ คโต.
[มัฏฐกุณฑลีทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า]
ในขณะนั้น มัฏฐกุณฑลีมาณพ กำลังนอนผินหน้าไปข้างในเรือน.
ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฑฺ ลี อนฺโตเคหาภิมโุ ข นิปนฺโน โหติ.
พระศาสดาทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์, จึงได้เปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่ง.
สตฺถา อตฺตโน อปสฺสนภาวํ ญตฺวา เอกํ รสฺมึ วิสสฺ ชฺเชสิ.
๑ นิพพฺ ตฺตนนฺติปิ.
๒ กตฺถจิ มหาติ ปทํ นตฺถิ.
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มาณพคิดว่า “นี่แสงสว่างอะไร?” จึงนอนพลิกกลับมา เห็นพระศาสดาแล้ว คิดว่า
“เราอาศัยบิดาผูบ้ อดเขลา๑ จึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นปานนี้ แล้วทำความขวนขวายด้วยกาย หรือถวายทาน หรือฟังธรรม.
เดี๋ยวนี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยกไม่ไหว. กิจที่ควรทำอย่างอื่นไม่มี” ดังนี้แล้ว ได้ทำใจเท่านั้นให้เลื่อมใส.
มาณโว “กึ โอภาโส นาเมโส -อิติ ปริวตฺตติ วฺ า นิปปฺ นฺโนว สตฺถารํ ทิสวฺ า
“อนฺธพาลปิตรํ นิสสฺ าย เอวรูปํ พุทธฺ ํ อุปสงฺกมิตวฺ า กายเวยฺยาวฏิกํ วา กาตุํ ทานํ วา ทาตุํ ธมฺมํ วา โสตุํ นาลตฺถํ.
อิทานิ เม หตฺถาปิ อวิเธยฺยา. อญฺญํ กตฺตพฺพํ นตฺถิ -อิติ มนเมว ปสาเทสิ.
[เพราะใจเลื่อมใส ทำกาละไปเกิดในเทวโลก]
พระศาสดาทรงพระดำริวา่ “พอละ ด้วยการที่มาณพนี้ทำใจให้เลื่อมใส ประมาณเท่านั้น” ก็เสด็จหลีกไปแล้ว.
สตฺถา “อลํ เอตฺตเกน อิมสฺส -อิติ ปกฺกามิ.
เมื่อพระตถาคตพอกำลังเสด็จลับตาไป, มาณพนั้นมีใจเลื่อมใส ทำกาละแล้ว เป็นประดุจดังว่า หลับแล้วกลับตื่นขึ้น
ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ ๓๐ โยชน์ในเทวโลก.
โส, ตถาคเต จกฺขปุ ถํ วิชหนฺเตเยว, ปสนฺนมโน กาลํ กตฺวา สุตตฺ ปฺปพุทโฺ ธ วิย เทวโลเก ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพพฺ ตฺติ.
[พราหมณ์คร่ำครวญถึงบุตร]
ฝ่ายพราหมณ์ทำฌาปนกิจสรีระมาณพนั้นแล้ว ได้มีแต่การร้องไห้เป็นเบื้องหน้า ไปที่ป่าช้าทุกวันๆ
ร้องไห้พลาง บ่นพลางว่า “เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหน? เจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยูท่ ี่ไหน?”
พฺราหฺมโณปิสสฺ สรีรํ ฌาเปตฺวา อาฬาหเน โรทนปรายโน อโหสิ
เทวสิกํ อาฬาหนํ คนฺตวฺ า โรทติ “กหํ เอกปุตตฺ ก, กหํ เอกปุตตฺ ก -อิติ.
[เทพบุตรจำแลงกายไปหาพราหมณ์]
(แม้) เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแล้ว คิดว่า “สมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไร?”

เมื่อพิจารณาไปก็รู้วา่ “ได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระศาสดา” ดังนี้แล้ว จึงคิดต่อไปว่า
“พราหมณ์ผู้นี้ ในกาลเมื่อเราไม่สบาย หาได้ให้หมอประกอบยาไม่ เดี๋ยวนี้สิ ไปป่าช้าร้องไห้อยู่,
ควรที่เราจะทำแกให้ถึงประการอันแปลก” ดังนี้แล้ว จึงจำแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ มาแล้ว
ได้กอดแขนยืนร้องไห้อยู่ ในที่ไม่ไกลป่าช้า.
เทวปุตโฺ ตปิ อตฺตโน สมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา “เกน กมฺเมน ลทฺธา -อิติ อุปธาเรนฺโต “สตฺถริ มโนปสาเทน -อิติ ญตฺวา
“อยํ พฺราหฺมโณ มม อผาสุกกาเล เภสชฺชํ อกาเรตฺวา อิทานิ อาฬาหนํ คนฺตวฺ า โรทติ, วิปปฺ การปฺปตฺตเมตํ กาตุํ วฏฺฏติ -อิติ
มฏฺฐกุณฑฺ ลิวณฺเณนาคนฺตวฺ า อาฬาหนสฺสาวิทเู ร พาหา ปคฺคยฺห โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.

๑ อันธพาล โง่เพียงดังคนตาบอด
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[เทพบุตรกับพราหมณ์โต้วาทะกัน]
พราหมณ์เห็นเขาแล้ว จึงคิดว่า “เราร้องไห้เพราะโศกถึงบุตรก่อน. ก็มาณพนั่น ร้องไห้ต้องการอะไรเล่า? เราจะถามเขาดู”
ดังนี้แล้ว เมื่อจะถาม ได้กล่าวคาถานี้ว่า
พฺราหฺมโณ ตํ ทิสวฺ า “อหํ ตาว ปุตตฺ โสเกน โรทามิ. เอส กิมตฺถํ โรทติ. ปุจฉฺ สิ สฺ ามิ นํ -อิติ ปุจฉฺ นฺโต อิมํ คาถมาห
“ท่านตกแต่งแล้ว เหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระคือระเบียบดอกไม้
มีตวั ฟุ้งด้วยจันทน์เหลือง กอดแขนทั้ง ๒ คร่ำครวญอยู่ ในกลางป่าช้า.
ท่านเป็นทุกข์อะไรหรือ?”
“อลงฺกโต มฏฺฐกุณฑฺ ลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสสฺ โท
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ.
วนมชฺเฌ กึ ทุกขฺ โิ ต ตุวํ -อิติ.
มาณพนั้นกล่าวว่า
โส อาห
“เรือนรถ ทำด้วยทองคำ ผุดผ่อง เกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้า.
ข้าพเจ้าหาคู่ล้อของมันยังไม่ได้.
ข้าพเจ้าจักยอมเสียชีวติ เพราะความทุกข์นั้น.”
“โสวณฺณมโย ปภสฺสโร
อุปปฺ นฺโน รถปญฺชโร มม.
ตสฺส จกฺกยุคํ น วินทฺ ามิ.
เตน ทุกเฺ ขน ชหิสสฺ ามิ ชีวติ ํ -อิติ.
ทีนั้น พราหมณ์ได้พูดกะเขาว่า
อถ นํ พฺราหฺมโณ อาห
“พ่อมาณพผู้เจริญ
คู่ล้อของมันนั้น จะทำด้วยทองคำก็ตาม ทำด้วยแก้วก็ตาม
ทำด้วยโลหะก็ตาม ทำด้วยเงินก็ตาม ท่านจงบอกแก่ข้าพเจ้าเถิด,
ข้าพเจ้ารับประกันให้ท่านได้คู่ล้อ (ของมัน).”
“โสวณฺณมยํ มณิมยํ
โลหมยํ อถ รูปยิ มยํ
อาจิกขฺ เม ภทฺทมาณว.
จกฺกยุคํ ปฏิลาภยามิ เต -อิติ.
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มาณพได้ฟังคำนั้น คิดว่า “พราหมณ์ผู้นี้ ไม่ทำยาให้แก่บุตรแล้ว ครั้นมาเห็นเรารูปร่างคล้ายบุตร ร้องไห้อยู่ ยังพูดว่า
“เราจะทำล้อรถซึ่งทำด้วยทองคำเป็นต้นให้. ช่างเถิด. เราจักแกล้งแกเล่น” ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า
“ท่านจะทำคู่ล้อให้แก่ข้าพเจ้าโตเท่าไร?”, เมื่อพราหมณ์นั้นกล่าวว่า “ท่านจะต้องการโตเท่าไรเล่า?”, จึงบอกว่า
ตํ สุตวฺ า มาณโว “อยํ ปุตตฺ สฺส เภสชฺชํ อกตฺวา ปุตตฺ ปฏิรปู กํ มํ ทิสวฺ า โรทนฺโต ‘สุวณฺณาทิมยํ รถจกฺกํ กโรมีติ วทติ.
โหตุ. นิคคฺ ณฺหสิ สฺ ามิ นํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา “กีวมหนฺตํ เม จกฺกยุคํ กริสสฺ สิ -อิติ วตฺวา, “ยาวมหนฺตํ อากงฺขสิ -อิติ วุตเฺ ต,
“ข้าพเจ้าต้องการด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ ดวง.
ท่านอัน๑ข้าพเจ้าขอแล้ว โปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ นั้น
แก่ข้าพเจ้าเถิด.”
“จนฺทสุรเิ ยหิ เม อตฺโถ.

เต เม เทหีติ ยาจิโต.

มาณพนั้นกล่าวซ้ำแก่เขาว่า
“พระจันทร์และพระอาทิตย์ ส่องแสงเป็นคู่กันในวิถีทั้ง ๒
รถของข้าพเจ้าทำด้วยทองคำ ย่อมงามสมกับคู่ล้ออันนั้น.”
โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ
“จนฺทสุรยิ า อุภยตฺถ ภาตโร
โสวณฺณมโย รโถ มม
เตน จกฺกยุเคน โสภติ -อิติ.
ลำดับนั้น พราหมณ์พูดกับเขาว่า
อถ นํ พฺราหฺมโณ อาห
“พ่อมาณพ ท่านผู้ปรารถนาของที่ไม่ควรปรารถนา เป็นคนเขลาแท้ๆ.
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านจักตายเสียเปล่า.
ท่านจักไม่ได้พระจันทร์๒ และพระอาทิตย์ทั้ง ๒ เลย.”
“พาโล โข ตฺวมสิ มาณว.
โย ตฺวํ ปตฺถยเส อปตฺถยิ ํ,
มญฺญามิ ตุวํ มริสสฺ สิ.
น หิ ตฺวํ ลจฺฉสิ จนฺทสุรเิ ย -อิติ.
ลำดับนั้น มาณพจึงพูดกะพราหมณ์นั้นว่า “ก็บุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ เป็นคนเขลา,
หรือว่าบุคคลผู้ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งซึ่งไม่ปรากฏอยู่ เป็นคนเขลาเล่า?” ดังนี้แล้ว จึงกล่าวเป็นคาถาว่า
อถ นํ มาณโว “กึ ปน ปญฺญายมานสฺสตฺถาย โรทนฺโต พาโล โหติ, อุทาหุ อปญฺญายมานสฺส -อิติ วตฺวา

๑ ชัก อิติ ที่ เทหีติ มาไว้ข้างหลัง ยาจิโต.
๒ ลจฺฉสิ จักได้.
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“แม้ความไปและความมา ของพระจันทร์ และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่๑.
ธาตุคือวรรณะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ปรากฏอยู่ในวิถีทั้ง ๒.
(ส่วน) ชนทีท่ ำกาละ ละไปแล้ว ใครก็ไม่แลเห็น.
บรรดาเราทั้งสอง ผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ ใครจะเป็นคนเขลากว่ากัน.”
“คมนาคมนํปิ ทิสสฺ ติ.
วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถยิ า.
เปโต กาลกโต น ทิสสฺ ติ.
โก นีธ กนฺทตํ พาลฺยตโร -อิติ.
[พราหมณ์ยอมจำนน แล้วชมเชยเทพบุตร]
พราหมณ์สดับคำนั้นแล้ว กำหนดได้ว่า “มาณพนี่พูดถูก” จึงกล่าวว่า
ตํ สุตวฺ า พฺราหฺมโณ “ยุตตฺ ํ เอส วทติ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา
“พ่อมาณพ ท่านพูดจริงทีเดียว.
บรรดาเราทั้ง ๒ ผู้คร่ำครวญอยู่ (ในที่นี้) ข้าพเจ้าเองเป็นคนเขลากว่า.
ข้าพเจ้าอยากได้บุตรที่ทำกาละแล้วคืนมา
เป็นเหมือนทารกร้องไห้อยากได้พระจันทร์”
“สจฺจํ โข วเทสิ มาณว.
อหเมว กนฺทตํ พาลฺยตโร.
จนฺทํ วิย ทารโก รุทํ
ปุตตฺ ํ กาลกตาภิปตฺถยํ -อิติ
ดังนี้แล้ว เป็นผู้หายโศก เพราะถ้อยคำของมาณพนั้น เมื่อจะทำความชมมาณพ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า
วตฺวา ตสฺส กถาย นิสโฺ สโก หุตวฺ า มาณวสฺส ถุตึ กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ
“ท่านมารดข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนา๒
เหมือนบุคคลดับไฟที่ตดิ น้ำมันด้วยน้ำ
ข้าพเจ้าย่อมยังความกระวนกระวายทั้งปวง ให้ดับ๓ ได้.
“อาทิตตฺ ํ วต มํ สนฺตํ
วารินา วิย โอสิญจฺ ํ

ฆตสิตตฺ วํ ปาวกํ
สพฺพํ นิพพฺ าปเย ทรํ.

๑ ทิสฺสติ แปลได้ ๒ นัย เป็นกัตตุ แปลว่า ย่อมปรากฏ เป็นกรรม แปลว่า อันบุคคลย่อมเห็น.
๒ สนฺตํ ในคาถาเท่ากับ สมานํ.
๓ นิพพฺ าปเย เป็นอุตตมบุรุษ เอ วิภัตติ วัตตมานา.
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ท่านผู้บรรเทาความโศกถึงบุตรของข้าพเจ้า อันความโศกครอบงำแล้ว.
ได้ถอนลูกศรคือความโศกอันเสียดหทัยข้าพเจ้าออกได้หนอ.
อพฺพหุ ิ วต เม สลฺลํ
โย เม โสกปเรตสฺส

โสกํ หทยนิสสฺ ติ ํ
ปุตตฺ โสกํ อปานุทิ.

ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกศรอันท่านถอนเสียแล้ว เป็นผู้เย็นสงบแล้ว.
พ่อมาณพ ข้าพเจ้าหายเศร้าโศก หายร้องไห้ เพราะได้ฟังถ้อยคำของท่าน.”
สฺวาหํ อพฺพฬุ หฺ สลฺโลสฺมิ.
น โสจามิ น โรทามิ

สีตภิ โู ตสฺมิ นิพพฺ โุ ต.
ตว สุตวฺ าน มาณว -อิติ.

[พราหมณ์ซกั ถามเทพบุตร]
ขณะนั้น พราหมณ์ เมื่อจะถามเขาว่า “ท่านชือ่ อะไร?” จึงกล่าวว่า
อถ นํ “โก นาม ตฺวํ -อิติ ปุจฉฺ นฺโต
“ท่านเป็นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือว่าเป็นท้าวปุรินททสักกเทวราช?
ท่านชื่อไร? หรือเป็นบุตรของใคร? อย่างไร ข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้?”
“เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ?
โก วา ตฺวํ? กสฺส วา ปุตโฺ ต?

อาทู สกฺโก ปุรนิ ทฺ โท?
กถํ ชาเนมุ ตํ มยํ -อิติ.

ลำดับนั้น มาณพบอกแก่เขาว่า
อถสฺส มาณโว
“ท่านเผาบุตรคนใด ในป่าช้าเองแล้ว ย่อมคร่ำครวญและร้องไห้ถงึ บุตรคนใด
บุตรคนนัน้ คือข้าพเจ้า ทำกุศลกรรมแล้วถึงความเป็นเพือ่ นของเหล่าไตรทศ๑.”
“ยญฺจ กนฺทสิ ยญฺจ โรทสิ
ปุตตฺ ํ อาฬาหเน สยํ ฑหิตวฺ า,
สฺวาหํ กุสลํ กริตวฺ าน กมฺมํ
ติทสานํ สหพฺยตํ ปตฺโต -อิติ อาจิกขฺ ิ.
พราหมณ์ได้กล่าวว่า

๑ เทพดา
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พฺราหฺมโณ อาห
“เมื่อท่านให้ทานน้อยหรือมาก ในเรือนของตน
หรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นอยู่, ข้าพเจ้าไม่เห็น.
ท่านไปเทวโลกได้เพราะกรรมอะไร?”
“อปฺปํ วา พหุํ วา นาทฺทสาม
ทานํ ททนฺตสฺส สเก อคาเร
อุโปสถกมฺมํ วา ตาทิสํ.
เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลกํ -อิติ.
มาณพได้กล่าวว่า
มาณโว อาห
“ข้าพเจ้ามีโรคเจ็บลำบาก มีกายระส่ำระสายอยู่ในเรือนของตน.
ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ข้ามความสงสัยเสียได้
เสด็จไปดี มีพระปัญญาไม่ทราม.
“อาพาธิโกหํ ทุกขฺ โิ ต คิลาโน
อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน.
พุทธฺ ํ วิคตรชํ วิตณ
ิ ณ
ฺ กงฺขํ
อทฺทกฺขึ สุคตํ อโนมปญฺญํ.
ข้าพเจ้านั้นมีใจเบิกบานแล้ว มีจิตเลื่อมใสแล้ว
ได้ถวายอัญชลีแด่พระตถาคตเจ้า.
ข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นแล้ว จึงได้ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศ.”
สฺวาหํ มุทติ มโน ปสนฺนจิตโฺ ต
อญฺชลึ อกรึ ตถาคตสฺส.
ตาหํ กุสลํ กริตวฺ าน กมฺมํ
ติทสานํ สหพฺยตํ ปตฺโต -อิติ.
[พราหมณ์ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ]
เมื่อมาณพนั้น กำลังพูดพร่ำอยู่นั่นเทียว, สรีระทั้งสิ้นของพราหมณ์ก็เต็มแล้วด้วยปีติ.
ตสฺมึ กเถนฺเต กเถนฺเตเยว, พฺราหฺมณสฺส สกลสรีรํ ปีตยิ า ปริปรู ิ.
เขาเมื่อจะประกาศปีตินั้น จึงกล่าวว่า
โส ตํ ปีตึ ปเวเทนฺโต
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“น่าอัศจรรย์หนอ น่าประหลาดหนอ
วิบากของการทำอัญชลีนี้ เป็นไปได้เช่นนี้.
แม้ข้าพเจ้ามีใจเบิกบานแล้ว มีจิตเลื่อมใสแล้ว
ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะในวันนี้แล.”
“อจฺฉริยํ วต อพฺภตุ ํ
อญฺชลิกมฺมสฺส อยมีทโิ ส วิปาโก.
อหํปิ มุทติ มโน ปสนฺนจิตโฺ ต
อชฺเชว พุทธฺ ํ สรณํ วชามิ -อิติ อาห.
[เทพบุตรโอวาทพราหมณ์แล้วก็หายตัวไป]
ลำดับนั้น มาณพได้กล่าวตอบเขาว่า
อถ นํ มาณโว
“ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว ถึงพระพุทธเจ้า ทั้งพระธรรม ทั้งพระสงฆ์
ว่าเป็นสรณะในวันนี้แล. ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นนั่นแล
สมาทานสิกขาบท ๕ อย่าให้ขาดทำลาย.
“อชฺเชว พุทธฺ ํ สรณํ วชาหิ
ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ ปสนฺนจิตโฺ ต.
ตเถว สิกขฺ าปทานิ ปญฺจ
อขณฺฑผุลลฺ านิ สมาทิยสฺสุ.
จงรีบเว้นจากปาณาติบาต๑.
จงเว้นจากที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก. จงอย่าดื่มน้ำเมา. จงอย่าพูดปด.
และจงเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตน.”
ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปปฺ ํ.
โลเก อทินนฺ ํ ปริวชฺชยสฺสุ.
อมชฺชโป. โน จ มุสา ภณาหิ.
สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโฺ ฐ -อิติ อาห.
เขารับว่า “ดีแล้ว” ได้ภาษิตคาถาเหล่านี้วา่
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฉฺ ติ วฺ า อิมา คาถา อภาสิ

๑ การฆ่าสัตว์
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“ดูก่อนยักษ์๑ ท่านเป็นผู้ใคร่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า.
ดูก่อนเทพดา ท่านเป็นผู้ใคร่สิ่งที่เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้า.
ข้าพเจ้าจะทำ (ตาม) ถ้อยคำของท่าน. ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า.
“อตฺถกาโมสิ เม ยกฺข.
กโรมิ ตุยหฺ ํ วจนํ.

หิตกาโมสิ เทวเต.
ตฺวมสิ อาจริโย มม.

ข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสรณะด้วย.
ข้าพเจ้าเข้าถึงแม้พระธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่า ว่าเป็นสรณะด้วย.
ข้าพเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์๒ดุจเทพดา
ว่าเป็นสรณะด้วย.
อุเปมิ สรณํ พุทธฺ ํ.
สงฺฆญฺจ นรเทวสฺส

ธมฺมญฺจาปิ อนุตตฺ รํ.
คจฺฉามิ สรณํ อหํ.

ข้าพเจ้ารีบเว้นจากปาณาติบาต. เว้นของที่เจ้าของยังไม่ให้ในโลก.
ไม่ดื่มน้ำเมา. ไม่พดู ปด. และเป็นผู้เต็มใจด้วยภรรยาของตน.”
ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปปฺ ํ.
โลเก อทินนฺ ํ ปริวชฺชยามิ.
อมชฺชโป. โน จ มุสา ภณามิ.
สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโฺ ฐ -อิติ.
ลำดับนั้น เทพบุตรกล่าวกะเขาว่า
“พราหมณ์ ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมาก. ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วถวายทาน. จงฟังธรรม. จงถามปัญหา” ดังนี้แล้ว
ก็อันตรธานไป ณ ที่นั้นนั่นแล.
อถ นํ เทวปุตโฺ ต “พฺราหฺมณ ตว เคเห พหุํ ธนํ อตฺถิ. สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า ทานํ เทหิ. ธมฺมํ สุณาหิ. ปญฺหํ ปุจฉฺ าหิ -อิติ วตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายิ.
[พราหมณ์ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า]
ฝ่ายพราหมณ์ ไปเรือนแล้วเรียกนางพราหมณีมา พูดว่า
“นางผู้เจริญ ฉันจักนิมนต์พระสมณโคดมแล้วทูลถามปัญหา. หล่อนจงทำสักการะ” ดังนี้แล้ว ไปสู่วิหาร
ไม่ถวายบังคมพระศาสดาเลย ไม่ทำปฏิสันถาร ยืน ณ ทีค่ วรข้างหนึ่งแล้ว กราบทูลว่า
“พระโคดมผู้เจริญ ขอพระองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารแห่งข้าพระองค์ เพือ่ เสวยในวันนี้.”
พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตวฺ า พฺราหฺมณึ อามนฺเตตฺวา “ภทฺเท อหํ สมณํ โคตมํ นิมนฺเตตฺวา ปญฺหํ ปุจฉฺ สิ สฺ ามิ. สกฺการํ กโรหิ -อิติ วตฺวา
วิหารํ คนฺตวฺ า สตฺถารํ เนว อภิวาเทตฺวา น ปฏิสนฺถารํ กตฺวา เอกมนฺตํ ฐิโต
“โภ โคตม อธิวาเสหิ เม อชฺชตนาย ภตฺตํ สทฺธึ ภิกขฺ สุ งฺเฆน -อิติ อาห.
๑ คำนี้ ในที่อื่น หมายถึงผู้ดุร้าย แต่ในที่นี้ หมายถึงผู้อันบุคคลควรบูชา
๒ พิเศษ
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พระศาสดาทรงรับแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
เขาได้ทราบว่า พระศาสดาทรงรับแล้ว จึงมาเร็ว ใช้คนให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหารไว้ ในเรือนของตน.
โส สตฺถุ อธิวาสนํ วิทติ วฺ า เวเคนาคนฺตวฺ า สกนิเวสเน ขาทนียํ โภชนียํ ปฏิยาทาเปสิ.
พระศาสดาอันหมู่ภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว เสด็จไปสู่เรือนแห่งพราหมณ์นั้น ประทับนั่ง บนอาสนะที่เขาแต่งไว้.
สตฺถา ภิกขฺ สุ งฺฆปริวโุ ต ตสฺส เคหํ คนฺตวฺ า ปญฺญตฺตาสเน นิสที ิ.
พราหมณ์อังคาสแล้ว โดยเคารพ.
พฺราหฺมโณ สกฺกจฺจํ ปริวสิ ิ.
มหาชนประชุมกันแล้ว.
มหาชโน สนฺนปิ ติ.
ได้ยินว่า, เมื่อพระตถาคต อันพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้ว, หมู่ชน ๒ พวกมาประชุมกัน. (คือ)
พวกชนผูเ้ ป็นมิจฉาทิฏฐิประชุมกัน ด้วยตัง้ ใจว่า “วันนี้ พวกเราจักคอยดูพระสมณโคดมทีถ่ กู พราหมณ์เบียดเบียนอยู่ ด้วยถามปัญหา,”
พวกชนผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็ประชุมกัน ด้วยตั้งใจว่า “วันนี้ พวกเราจักคอยดูพุทธวิสัย พุทธลีลา.”
มิจฉฺ าทิฏฐฺ เิ กน กิร ตถาคเต นิมนฺตเิ ต, เทฺว ชนกายา สนฺนปิ ตนฺติ.
มิจฉฺ าทิฏฐฺ กิ า “อชฺช สมณํ โคตมํ ปญฺหํ ปุจฉฺ าย วิเหฐิยมานํ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ สนฺนปิ ตนฺติ.
สมฺมาทิฏฐฺ กิ า “อชฺช พุทธฺ วิสยํ พุทธฺ ลีฬหฺ ํ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ สนฺนปิ ตนฺติ.
ลำดับนั้น พราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระตถาคตผู้ทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว นั่งบนอาสนะต่ำ ได้ทูลถามปัญหาว่า
“พระโคดมผู้เจริญ มีหรือ ขึ้นชื่อว่า เหล่าชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ ไม่ได้บูชาพระองค์ ไม่ได้ฟังธรรม
ไม่ได้รักษาอุโบสถเลย ได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยมาตรว่าใจเลื่อมใสอย่างเดียวเท่านั้น?”
อถ พฺราหฺมโณ กตภตฺตกิจจฺ ํ ตถาคตํ อุปสงฺกมิตวฺ า นีจาสเน นิสนิ โฺ น ปญฺหํ ปุจฉฺ ิ
“โภ โคตม ตุมหฺ ากํ ทานํ อทตฺวา ปูชํ อกตฺวา ธมฺมํ อสฺสตุ วฺ า อุโปสถวาสํ อวสิตวฺ า
เกวลํ มโนปสาทมตฺเตเนว สคฺเค นิพพฺ ตฺตา นาม โหนฺติ -อิติ.
พระศาสดา.

พราหมณ์ เหตุใดท่านมาถามเรา.
ความทีต่ นทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ อันมัฏฐกุณฑลีผู้บุตรของท่านบอกแก่ทา่ นแล้วมิใช่หรือ?
“พฺราหฺมณ กสฺมา มํ ปุจฉฺ สิ. นนุ เต ปุตเฺ ตน มฏฺฐกุณฑฺ ลินา มยิ มนํ ปสาเทตฺวา อตฺตโน สคฺเค นิพพฺ ตฺตภาโว กถิโต -อิติ.
พราหมณ์.
เมื่อไร? พระโคดมผู้เจริญ.
“กทา โภ โคตม -อิติ.
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พระศาสดา.

วันนี้ท่านไปป่าช้าคร่ำครวญอยู่. เห็นมาณพคนหนึ่ง กอดแขนคร่ำครวญอยู่ ในที่ไม่ไกลแล้ว ถามว่า
“ท่านตกแต่งแล้วเหมือนมัฏฐกุณฑลี มีภาระคือระเบียบดอกไม้
มีตวั ฟุ้งด้วยจันทน์เหลือง”

ดังนี้เป็นต้นมิใช่หรือ?
“นนุ ตฺวํ อชฺช สุสานํ คนฺตวฺ า กนฺทนฺโต อวิทเู ร พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺตํ เอกํ มาณวํ ทิสวฺ า
‘อลงฺกโต มฏฺฐกุณฺฑลี
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท -อิติ.
เมื่อจะทรงประกาศด้วยคำที่ชนทั้งสองกล่าวกัน แล้วได้ตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีจนหมด.
ทฺวหี ิ ชเนหิ กถิตํ กถํ ปกาเสนฺโต สพฺพํ มฏฺฐกุณฑฺ ลิวตฺถํุ กเถสิ.
เพราะฉะนั้นแล เรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธภาษิต.
เตเนเวตํ พุทธฺ ภาสิตํ นาม ชาตํ.
ก็แล ครั้นพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องมัฏฐกุณฑลีนั้น จึงตรัสว่า “พราหมณ์ ใช่ว่าจะมีแต่ร้อยเดียวและสองร้อย.
โดยที่แท้ การที่จะนับเหล่าสัตว์ซึ่งทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์ ย่อมไม่มี.”
ตํ กเถตฺวา จ ปน “น โข พฺราหฺมณ เอกสตํ, น เทฺว. อถโข มยิ มนํ ปสาเทตฺวา สคฺเค นิพพฺ ตฺตานํ คณนา นตฺถิ -อิติ อาห.
มหาชนได้เป็นผู้เกิดความสงสัยแล้ว.
มหาชโน เวมติโก อโหสิ.
ลำดับนั้น พระศาสดาทรงทราบความที่มหาชนนั้นไม่สิ้นความสงสัย ได้ทรงอธิษฐานว่า
“ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร จงมาพร้อมด้วยวิมานทีเดียว.”
อถสฺส อนิพเฺ พมติกภาวํ วิทติ วฺ า สตฺถา “มฏฺฐกุณฑฺ ลิเทวปุตโฺ ต วิมาเนเนว สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ อธิฏฐฺ าสิ.
เธอมีอัตภาพอันประดับแล้วด้วยเครื่องอาภรณ์ทพิ ย์ สูงประมาณ ๓ คาวุต มาแล้ว ลงมาจากวิมาน
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ยืน ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.
โส ติคาวุตปฺปมาเณน ทิพพฺ าภรณปฏิมณฺฑเิ ตน อตฺตภาเวนาคนฺตวฺ า วิมานา โอรุยหฺ สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
ลำดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอว่า “ท่านทำกรรมสิ่งไร จึงได้สมบัตินี้” ได้ตรัสพระคาถาว่า
อถ นํ สตฺถา “ตฺวํ อิมํ สมฺปตฺตึ กึ กมฺมํ กตฺวา ปฏิลภิ -อิติ ปุจฉฺ นฺโต
“เทพดา ท่านมีสีกายงามยิ่งนัก ยืนทำทิศทั้งสิ้นให้สว่าง
เหมือนดาวประจำรุ่ง,๑
อภิกกฺ นฺเตน วณฺเณน
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา

ยา ตฺวํ ติฏฐฺ สิ เทวเต
โอสธี วิย ตารกา

๑ ในปทานุกรมบาลี ฉบับของ R.C. Childers อธิบายว่า ดาวรักษาโรค (โอสธี ยา, ตารกา ดาว): ดาวประจำรุ่ง (Morning star)
ในคาถานี้แปลว่า ดาวประจำรุ่ง.
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เทพดาผู้มีอานุภาพมาก เราขอถามท่าน
(เมื่อ) ท่านเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญอะไรไว้.”
ปุจฉฺ ามิ ตํ เทว มหานุภาวํ
มนุสสฺ ภูโต กิมกาสิ ปุญญ
ฺ ํ -อิติ
คาถมาห.
เทพบุตรกราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ สมบัตินี้ข้าพระองค์ได้แล้ว เพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์.
เทวปุตโฺ ต “อยํ ภนฺเต สมฺปตฺติ ตุมเฺ หสุ มนํ ปสาเทตฺวา ลทฺธา -อิติ.
พระศาสดา. สมบัตินี้ ท่านได้แล้ว เพราะทำใจให้เลื่อมใสในเราหรือ?
“มยิ มนํ ปสาเทตฺวา ลทฺธา เต -อิติ.
เทพบุตร.
พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
มหาชนแลดูเทพบุตรแล้ว ได้ประกาศความยินดีว่า “แน่ะ พ่อเฮ้ย! พุทธคุณน่าอัศจรรย์จริงหนอ.
บุตรของพราหมณ์ชื่ออทินนปุพพกะ ไม่ได้ทำบุญอะไรๆ อย่างอื่น ยังใจให้เลื่อมใสในพระศาสดาแล้ว ได้สมบัติเห็นปานนี้.”
มหาชโน เทวปุตตฺ ํ โอโลเกตฺวา “อจฺฉริยา วต โภ พุทธฺ คุณา.
อทินนฺ ปุพพฺ กพฺราหฺมณสฺส นาม ปุตโฺ ต อญฺญํ กิญจฺ ิ ปุญญ
ฺ ํ อกตฺวา สตฺถริ มนํ ปสาเทตฺวา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปฏิลภิ -อิติ
ตุฏฐฺ ึ ปเวเทสิ.
[ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง]
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสแก่พวกชนเหล่านั้นว่า “ในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นใหญ่.
เพราะว่า กรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลกมนุษย์โลก ดุจเงาฉะนั้น”
อถ เนสํ “กุสลากุสลกมฺมกรเณ มโน ปุพพฺ งฺคโม มโน เสฏฺโฐ.
ปสนฺเนน หิ มเนน กตกมฺมํ เทวโลกํ มนุสสฺ โลกํ คจฺฉนฺตํ ปุคคฺ ลํ ฉายาว น วิชหติ -อิติ
ครั้นตรัสเรื่องนี้แล้ว พระองค์ผู้เป็นธรรมราชา ได้ตรัสพระคาถานี้สืบอนุสนธิ
ดุจประทับพระราชสาสน์ซึ่งมีดินประจำไว้แล้ว ด้วยพระราชลัญจกร ว่า
อิทํ วตฺถํุ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ปติฏฐฺ าปิตมตฺตกิ ํ สาสนํ ราชมุททฺ าย ลญฺฉนฺโต วิย ธมฺมราชา อิมํ คาถมาห
“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ.
ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่กด็ ี ทำอยู่ก็ดี,
ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว.
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
มนสา เจ ปสนฺเนน,
ตโต นํ สุขมเนฺวติ
๑ สี. อนปายินี.

มโนเสฏฺฐา มโนมยา.
ภาสติ วา กโรติ วา,
ฉายาว อนุปายินี๑ -อิติ.
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[แก้อรรถ]
จิตที่เป็นไปใน ๔ ภูมิ๑ แม้ทั้งหมด เรียกว่า ใจ ในพระคาถานั้นก็จริง โดยไม่แปลกกัน,
ถึงอย่างนั้น เมื่อนิยมกะกำหนดลงในบทนี้ ย่อมได้แก่จิตเป็นกามาพจรกุศล ๘ ดวง;
ก็เมื่อกล่าวด้วยสามารถวัตถุ ย่อมได้แก่ จิตประกอบด้วยญาณเป็นไปกับด้วยโสมนัส แม้จากกามาพจรกุศลจิต ๘ ดวงเท่านั้น .
ตตฺถ กิญจฺ าปิ “มโน -อิติ อวิเสเสน สพฺพมฺปิ จตุภมู กิ จิตตฺ ํ วุจจฺ ติ;
อิมสฺมึ ปน ปเท นิยมิยมานํ ววตฺถาปิยมานํ ปริจฉฺ ชิ ชฺ มานํ อฏฺฐวิธํ กามาวจรกุสลจิตตฺ ํ ลพฺภติ;
วตฺถวุ เสน ปนาหริยมานํ ตโตปิ โสมนสฺสสหคตํ ญาณสมฺปยุตตฺ ํ จิตตฺ เมว ลพฺภติ.
บทว่า ปุพฺพงฺคมา ความว่า ประกอบกับใจซึ่งเป็นผู้ไปก่อนนั้น.
ปุพพฺ งฺคมา -อิติ: เตน ปฐมคามินา หุตวฺ า สมนฺนาคตา.
ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น ชื่อว่า ธรรม.
ธมฺมา -อิติ: เวทนาทโย ตโย ขนฺธา.
แท้จริง ใจเป็นหัวหน้าของอรูปขันธ์ทั้ง ๓ มีเวทนาขันธ์เป็นต้นนั่น โดยอรรถคือเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้น
เหตุนั้นขันธ์ทั้ง ๓ ประการนั่น จึงชือ่ ว่ามีใจเป็นหัวหน้า.
เอเตสํ หิ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพพฺ งฺคโม, เตน มโนปุพพฺ งฺคมา นาม.
เหมือนอย่างว่า เมื่อทายกเป็นอันมาก กำลังทำบุญ มีถวายบาตรและจีวรเป็นต้น แก่ภกิ ษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ดี
มีบูชาอันยิ่งและฟังธรรม และตามประทีป และทำสักการะด้วยระเบียบดอกไม้เป็นต้น ก็ดี ด้วยกัน
เมื่อมีผู้กล่าวว่า “ใครเป็นหัวหน้าของทายกเหล่านั้น,”
ทายกผู้ใดเป็นปัจจัยของพวกเขา, คือพวกเขาอาศัยทายกผู้ใดจึงทำบุญเหล่านั้นได้,
ทายกผู้นั้น ชื่อติสสะก็ตาม ชื่อปุสสะก็ตาม ประชุมชนย่อมเรียกว่า “เป็นหัวหน้าของพวกเขา” ฉันใด,
คำอุปไมยซึ่งเป็นเครื่องให้เกิดเนื้อความถึงพร้อมนี้ บัณฑิตพึงทราบฉันนั้น.
ยถา หิ พหูสุ เอกโต มหาภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ปตฺตจีวรทานาทีนิ วา อุฬารปูชาธมฺมสฺสวนทีปมาลากรณาทีนิ วา ปุญญ
ฺ านิ กโรนฺเตสุ,
“โก เตสํ ปุพพฺ งฺคโม -อิติ วุตเฺ ต,
โย เตสํ ปจฺจโย โหติ, ยํ นิสสฺ าย เต ตานิ ปุญญ
ฺ านิ กโรนฺติ, โส ติสโฺ ส วา ปุสโฺ ส วา “เตสํ ปุพพฺ งฺคโม -อิติ วุจจฺ ติ;
เอวํ สมฺปทมิทํ เวทิตพฺพํ.
ใจ ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของธรรมเหล่านี้ ด้วยอรรถว่าเป็นปัจจัยเครื่องให้เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้
เหตุนั้น ธรรมเหล่านี้ จึงชื่อว่ามีใจเป็นหัวหน้า.
อิติ อุปปฺ าทปฺปจฺจยตฺเถน มโน ปุพพฺ งฺคโม เอเตสํ -อิติ มโนปุพพฺ งฺคมา.
แท้จริง ธรรมเหล่านัน้ เมือ่ ใจไม่เกิดขึน้ ย่อมไม่สามารถจะเกิดขึน้ ได้, ส่วนใจ เมือ่ เจตสิกบางเหล่าถึงยังไม่เกิดขึ้น ก็เกิดขึน้ ได้แท้
และใจชื่อว่าเป็นใหญ่กว่าธรรมเหล่านี้ ด้วยอำนาจเป็นอธิบดี เพราะฉะนั้น ธรรมเหล่านี้ จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่
น หิ เต มเน อนุปปฺ ชฺชนฺเต, อุปปฺ ชฺชติ ํุ สกฺโกนฺติ, มโน ปน, เอกจฺเจสุ เจตสิเกสุ อนุปปฺ ชฺชนฺเตสุปิ, อุปปฺ ชฺชติเยว.
เอวํ อธิปติวเสน ปน มโน เสฏฺโฐ เอเตสํ -อิติ มโนเสฏฺฐา.
๑ ภูมิ ๔ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑ โลกุตรภูมิ ๑.
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เหมือนอย่างว่า บุรุษเป็นอธิบดีของประชุมชนมีคณะเป็นต้น เขาก็เรียกว่า “เป็นเจ้าคณะใหญ่ เป็นแม่ทพั ใหญ่” ฉันใด,
ถึงใจก็เป็นใหญ่แม้แห่งธรรมเหล่านั้น ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ธรรมเหล่านั้น จึงชื่อว่ามีใจเป็นใหญ่.
ยถา หิ คณาทีนํ อธิปติ ปุรโิ ส “คณเสฏฺโฐ เสนีเสฏฺโฐ -อิติ วุจจฺ ติ; ตถา เตสํปิ มโน -อิติ มโนเสฏฺฐา.
อนึ่ง สิ่งของทั้งหลายนั้นๆ เสร็จแล้วด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้น ก็ชื่อว่าสำเร็จแล้วด้วยทองคำเป็นต้น ฉันใด,
ถึงธรรมทั้งหลายนั่นก็ได้ชื่อว่า สำเร็จแล้วด้วยใจ เพราะเป็นของเสร็จมาแต่ใจ ฉันนั้น.
ยถา ปน สุวณฺณาทีหิ นิปผฺ นฺนานิ ตานิ ตานิ ภณฺฑานิ สุวณฺณมยาทีนิ นาม โหนฺติ;
ตถา เอเตปิ มนโต นิปผฺ นฺนตฺตา มโนมยา นาม.
บทว่า ปสนฺเนน ความว่า ผ่องใสแล้ว ด้วยคุณทั้งหลาย มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้น.
ปสนฺเนน -อิติ: อนภิชฌ
ฺ าทีหิ คุเณหิ ปสนฺเนน.
สองบทว่า ภาสติ วา กโรติ วา ความว่า
บุคคลมีใจเห็นปานนี้ เมื่อจะพูด ย่อมพูดแต่วจีสุจริต ๔ อย่าง เมื่อจะทำ ย่อมทำแต่กายสุจริต ๓ อย่าง
เมื่อไม่พูด เมื่อไม่ทำ ย่อมทำมโนสุจริต ๓ อย่างให้เต็มที่ เพราะความที่ตวั เป็นผู้มีใจผ่องใสแล้วด้วยคุณทั้งหลาย
มีความไม่เพ่งเล็งเป็นต้นนั้น. กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขาย่อมถึงความเต็มที่ ด้วยประการอย่างนี้.
ภาสติ วา กโรติ วา -อิติ: เอวรูเปน มเนน ภาสนฺโต จตุพพฺ ธิ ํ วจีสจุ ริตเมว ภาสติ, กโรนฺโต ติวธิ ํ กายสุจริตเมว กโรติ,
อภาสนฺโต อกโรนฺโต ตาย อนภิชฌ
ฺ าทีหิ ปสฺนนฺ มานสตาย ติวธิ ํ มโนสุจริตํ ปูเรติ. เอวมสฺส ทส กุสลกมฺมปถา ปาริปรู ึ คจฺฉนฺติ.
บาทพระคาถาว่า ตโต นํ สุขมเนฺวติ ความว่า ความสุขย่อมตามบุคคลนั้นไป เพราะสุจริต ๓ อย่างนั้น.
ตโต นํ สุขมเนฺวติ -อิติ: ตโต ติวธิ สุจริตโต ตํ ปุคคฺ ลํ สุขมเนฺวติ.
กุศลทั้ง ๓ ภูมิ๑ พระผู้มพี ระภาคทรงประสงค์แล้วในที่นี้.
อิธ เตภูมกิ ปํ ิ กุสลํ อธิปเฺ ปตํ;
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบอธิบายว่า
“ความสุขที่เป็นผล ซึ่งเป็นไปในกายและเป็นไปในจิต (โดยบรรยายนี้) ว่า
‘ความสุข มีกายเป็นที่ตั้งบ้าง ความสุขมีจติ นอกนี้เป็นที่ตั้งบ้าง’ ย่อมตามไป
คือว่า ย่อมไม่ละบุคคลนัน้ ผูเ้ กิดแล้วในสุคติภพก็ดี ตัง้ อยูแ่ ล้วในทีเ่ สวยสุขในสุคติกด็ ี เพราะอานุภาพแห่งสุจริตทีเ่ ป็นไปในภูมิ ๓.”
ตสฺมา “เตภูมกิ สุจริตานุภาเวน สุคติภเว นิพพฺ ตฺตํ สุคติยํ วา สุขานุภวนฏฺฐาเน ฐิตํ
‘กายวตฺถกุ มฺปิ อิตรวตฺถกุ มฺปิ -อิติ กายิกเจตสิกํ วิปากสุขํ อนุคจฺฉติ น วิชหติ -อิติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
มีคำถามสอดเข้ามาว่า “เหมือนอะไร” แก้ว่า “เหมือนเงามีปกติไปตามตัว”
อธิบายว่า เหมือนอย่างว่า ธรรมดาเงาเป็นของเนื่องกับสรีระ เมื่อสรีระเดินไป ก็เดินไป, เมื่อสรีระหยุดอยู่ มันก็หยุด,
เมื่อสรีระนั่ง มันก็นั่ง, ไม่มีใครสามารถที่จะว่ากล่าวกะมัน ด้วยถ้อยคำอันละเอียดก็ดี ด้วยถ้อยคำอันหยาบก็ดีวา่
“เองจงกลับไปเสีย” หรือเฆี่ยนตีแล้วจึงให้กลับได้.
ยถากึ? ฉายาว อนุปายินี -อิติ: ยถา หิ ฉายา นาม สรีรปฺปฏิพทฺธา สรีเร คจฺฉนฺเต, คจฺฉติ, ติฏฐฺ นฺเต, ติฏฐฺ ติ,
นิสที นฺเต, นิสที ติ, น สกฺกา สณฺเหน วา ผรุเสน วา ‘นิวตฺตาหิ -อิติ วตฺวา วา โปเถตฺวา วา นิวตฺตาเปตุํ.
๑ ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑.
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ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
ตอบว่า “เพราะมันเป็นของเนื่องกับสรีระ ฉันใด.
ความสุขที่เป็นไปในกายและเป็นไปในจิต ต่างโดยสุขมีกามาพจรสุขเป็นต้น มีกุศลแห่งกุศลกรรมบถ ๑๐ เหล่านี้
ที่บุคคลประพฤติมากแล้ว และประพฤติดีแล้ว เป็นรากเง่า ย่อมไม่ละ (บุคคลนั้น) ในที่แห่งเขาไปแล้วและไปแล้ว
เหมือนเงาไปตามตัว ฉันนั้นแล.”
กสฺมา? สรีรปฺปฏิพทฺธตฺตา.
เอวเมว อิเมสํ ทสนฺนํ กุสลกมฺมปถานํ อาจิณณ
ฺ สมาจิณณ
ฺ กุสลมูลกํ กามาวจราทิเภทํ กายิกเจตสิกํ สุขํ คตคตฏฺฐาเน
อนุปายินี ฉายา วิย หุตวฺ า น วิชหติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ความตรัสรูธ้ รรม ได้มีแล้วแก่เหล่าสัตว์ ๘๔,๐๐๐.
คาถาปริโยสาเน จตุราสีตยิ า ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ตั้งอยู่แล้วในพระโสดาปัตติผล.
มฏฺฐกุณฑฺ ลิเทวปุตโฺ ต โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ หิ.
อทินนปุพพกพราหมณ์ ก็เหมือนกัน.
ตถา อทินนฺ ปุพพฺ โก พฺราหฺมโณ.
เขาได้หว่านสมบัติใหญ่ถึงเท่านั้น ลงไว้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ดังนี้แล.
โส ตาวมหนฺตํ วิภวํ พุทธฺ สาสเน วิปปฺ กิริ -อิติ.
เรื่องมัฏฐกุณฑลี จบ.
มฏฺฐกุณฑฺ ลิวตฺถุ.
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๓. เรือ่ งพระติสสเถระ
๓. ติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ.
พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ ได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่ “อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ” เป็นต้น.
“อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสสฺ ตฺเถรํ อารพฺภ กเถสิ.
[พระติสสเถระเป็นผู้ว่ายากและถือตัว]
ดังได้สดับมา ท่านติสสเถระนั้น เป็นโอรสพระปิตุจฉา๑ของพระผู้มพี ระภาคเจ้า บวชในกาลเป็นคนแก่
บริโภคลาภสักการะอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนา มีร่างกายอ้วนพี มีจวี ร๒ รีดเรียบร้อยแล้ว
โดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหาร.
โส กิรายสฺมา ภควโต ปิตจุ ฉฺ าปุตโฺ ต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต พุทธฺ สาสเน อุปปฺ นฺนํ ลาภสกฺการํ ปริภญุ ชฺ นฺโต ถุลลฺ สรีโร
อาโกฏิตปจฺจาโกฏิเตหิ จีวเรหิ เยภุยเฺ ยน วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายํ นิสที ติ.
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย มาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระตถาคต ไปสู่สำนักแห่งเธอ ด้วยสำคัญว่า
“นี่ จักเป็นพระเถระผู้ใหญ่” ดังนี้แล้ว ถามถึงวัตร ถามถึงกิจควรทำ มีนวดเท้าเป็นต้น.
ตถาคตสฺส ทสฺสนตฺถาย อาคตา อาคนฺตกุ า ภิกขฺ ู
“เอโส มหาเถโร ภวิสสฺ ติ -อิติ สญฺญาย ตสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า วตฺตํ อาปุจฉฺ นฺติ ปาทสมฺพาหนาทีนิ อาปุจฉฺ นฺติ.
เธอนิ่งเสีย.
โส ตุณหฺ ี โหติ.
ลำดับนั้น ภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งถามเธอว่า “ท่านมีพรรษาเท่าไร?”,
เมื่อเธอตอบว่า “ยังไม่มีพรรษา, ข้าพเจ้าบวชแล้ว ในกาลเป็นคนแก่”, จึงกล่าวว่า
“ท่านขรัวตาผู้มีอายุ ฝึกได้ยาก๓ ท่านไม่รู้จักประมาณตน,
ท่านเห็นพระเถระผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้ว ไม่ทำวัตรแม้มาตรว่าสามีจิกรรม.
เมือ่ วัตรอันพระเถระเหล่านีถ้ ามโดยเอือ้ เฟือ้ อยู่ ท่านนิง่ เสีย, แม้มาตรว่าความรังเกียจ ก็ไม่มแี ก่ทา่ น” ดังนี้ จึงโบกมือ(ไล่?).
อถ นํ เอโก ทหรภิกขฺ ุ “กติวสฺสา ตุมเฺ ห -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “วสฺสํ นตฺถิ, มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตา มยํ -อิติ วุตเฺ ต,
“อาวุโส ทุพพฺ นิ ตี มหลฺลก อตฺตโน ปมาณํ น ชานาสิ, เอตฺตเก มหลฺลกตฺเถเร ทิสวฺ า สามีจมิ ตฺตปํ ิ น กโรสิ,
วตฺเต อาปุจฉฺ ยิ มาเน, ตุณหฺ ี โหสิ, กุกกฺ จุ จฺ มตฺตํปิ เต นตฺถิ -อิติ อจฺฉรํ ปหริ.

๑ ป้า-อา (พี่สาว-น้องสาว ของพ่อ)
๒ อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ แปลว่า ทุบแล้วและทุบเฉพาะแล้ว.
๓ แนะนำยาก.
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เธอยังขัตติยมานะให้เกิดขึ้นแล้ว ถามว่า “พวกท่านมาสู่สำนักใคร?”
เมื่ออาคันตุกภิกษุเหล่านั้นตอบว่า “มาสู่สำนักของพระศาสดา” จึงกล่าวว่า
“ก็พวกท่านคาดข้าพเจ้าว่า ‘นี่ใคร?’ ข้าพเจ้าจักตัดมูล๑ ของพวกท่านเสียให้ได้” ดังนี้แล้ว ร้องไห้ เป็นทุกข์ เสียใจ
ได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้ว.
โส ขตฺตยิ มานํ ชเนตฺวา “ตุมเฺ ห กสฺส สนฺตกิ ํ อาคตา -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “สตฺถุ สนฺตกิ ํ -อิติ วุตเฺ ต,
มํ ปน ‘โก เอโสติ สลฺลกฺเขถ, มูลเมว โว ฉินทฺ สิ สฺ ามิ -อิติ วตฺวา รุทนฺโต ทุกขฺ ี ทุมมฺ โน สตฺถุ สนฺตกิ ํ อคมาสิ.
[พระติสสะทูลเรื่องแด่พระศาสดา]
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอว่า “ติสสะ เป็นอะไรหนอ? เธอจึงเป็นทุกข์ เสียใจ มีน้ำตาอาบหน้า ร้องไห้ มาแล้ว.”
อถ นํ สตฺถา “กินนฺ ุ ตฺวํ ติสสฺ ทุกขฺ ี ทุมมฺ โน อสฺสมุ โุ ข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
ฝ่ายภิกษุเหล่านั้น๒ คิดว่า “ภิกษุนั้น คงไปทำกรรมขุ่นมัวอะไรๆ” ดังนี้
จึงไปกับพระติสสะนั้นทีเดียว ถวายบังคมพระศาสดา แล้วได้นั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.
เตปิ ภิกขฺ ู “เอส คนฺตวฺ า กิญจฺ ิ อาลุลกิ ํ กเรยฺย -อิติ จินเฺ ตตฺวา เตเนว สทฺธึ คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ นิสที สึ ุ.
พระติสสะนั้นอันพระศาสดาตรัสถามแล้ว ได้กราบทูลว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุเหล่านี้ดา่ ข้าพระองค์.”
โส สตฺถารา ปุจฉฺ โิ ต “อิเม มํ ภนฺเต ภิกขฺ ู อกฺโกสนฺติ -อิติ อาห.
ศาสดา.
ก็เธอนั่งแล้วที่ไหน?
“กหํ ปน ตฺวํ นิสนิ โฺ นสิ -อิติ.
ติสสะ.
ที่โรงฉันกลางวิหาร พระเจ้าข้า.
“วิหารมชฺเฌ อุปฏฺฐานสาลายํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. ภิกษุเหล่านี้มา เธอได้เห็นหรือ?
“อิเม เต ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺตา ทิฏฐฺ า -อิติ.
ติสสะ.
เห็น พระเจ้าข้า.
“ทิฏฐฺ า ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. เธอได้ลุกขึ้นทำการต้อนรับหรือ?
“อุฏฐฺ าย เต ปจฺจคุ คฺ มนํ กตํ -อิติ.
ติสสะ.
ไม่ได้ทำ พระเจ้าข้า.
“น กตํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขาร ของภิกษุเหล่านั้นไหม?
“เตสํ ปริกขฺ ารคฺคหณํ เต อาปุจฉฺ ติ ํ -อิติ.
๑ ตัดความเป็นสมณะ คือ ให้ขาดจากสมณภาพ.
๒ คือพวกภิกษุอาคันตุกะ
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ติสสะ.
ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจ้าข้า.
“นาปุจฉฺ ติ ํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. เธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียม หรือน้ำดื่ม ไหม?
“วตฺตํ วา ปานียํ วา อาปุจฉฺ ติ ํ -อิติ.
ติสสะ.
ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อ พระเจ้าข้า.
“นาปุจฉฺ ติ ํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. เธอนำอาสนะมาแล้ว ทำการนวดเท้าให้หรือ?
“อาสนํ อภิหริตวฺ า ปาทสมฺพาหนํ กตํ -อิติ.
ติสสะ.
ไม่ได้ทำ พระเจ้าข้า.
“น กตํ ภนฺเต -อิติ.
[พระติสสะไม่ยอมขมาภิกษุสงฆ์]
พระศาสดา.

ติสสะ วัตรทั้งปวงนั้น เธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่.
การที่เธอไม่ทำวัตรทั้งปวงนั่น นั่งอยู่ในท่ามกลางวิหาร ไม่สมควร.
โทษของเธอเองมี. เธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย.
“ติสสฺ มหลฺลกภิกขฺ นู ํ สพฺพเมตํ วตฺตํ กตฺตพฺพํ. เอตํ อกโรนฺเตน วิหารมชฺเฌ นิสที ติ ุํ น วฏฺฏติ. ตเวว โทโส. เอเต ภิกขฺ ู ขมาเปหิ -อิติ.
ติสสะ.
พระองค์ผู้เจริญ พวกภิกษุนี้ได้ดา่ ข้าพระองค์. ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอ.
“เอเต มํ ภนฺเต อกฺโกสึสุ. นาหํ เอเต ขมาเปมิ -อิติ.
พระศาสดา. ติสสะ เธออย่าได้ทำอย่างนี้. โทษของเธอเองมี เธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสีย.
“ติสสฺ มา เอวํ กริ. ตเวว โทโส. ขมาเปหิ เน -อิติ.
ติสสะ.
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้.
“น ขมาเปมิ ภนฺเต -อิติ.
ลำดับนั้น พระศาสดา เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระติสสะนี้เป็นคนว่ายาก” ดังนี้แล้ว ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ติสสะนี้ มิใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้น, ถึงในกาลก่อน ติสสะนี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกัน.”
เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ทราบความที่เธอเป็นผู้ยาก แต่ในบัดนี้เท่านั้น.
เธอได้ทำอะไรไว้ในอดีตกาล” ดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้น ท่านทั้งหลายจงฟัง” ดังนี้แล้ว
ได้ทรงนำเรื่องอดีตมา (ตรัสว่า)
อถ สตฺถา, “ทุพพฺ โจ เอส ภนฺเต -อิติ ภิกขฺ หู ิ วุตเฺ ต, “น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ปุพเฺ พเปส ทุพพฺ โจเยว -อิติ วตฺวา
“อิทานิ ตาวสฺส ภนฺเต ทุพพฺ จภาโว อมฺเหหิ ญาโต. อตีเต กิมกาสิ -อิติ วุตเฺ ต “เตนหิ ภิกขฺ เว สุณาถ -อิติ วตฺวา อตีตํ อาหริ:
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[บุรพกรรมของพระติสสะ]
ในอดีตกาล, เมื่อพระเจ้าพาราณสี เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี, ดาบสชื่อเทวละ อยูใ่ นหิมวันตประเทศ ๘ เดือน
ใคร่จะเข้าไปอาศัยพระนครอยู่ ๔ เดือน เพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงมาจากหิมวันตประเทศ
พบพวกคนเฝ้าประตูพระนคร จึงถามว่า “พวกบรรพชิตผู้มาถึงพระนครนี้แล้ว ย่อมพักอยู่ที่ไหนกัน?”
อตีเต, พาราณสิยํ พาราณสีราเช รชฺชํ กาเรนฺเต, เทวโล๑ นาม ตาปโส อฏฺฐ มาเส หิมวนฺเต วสิตวฺ า
โลณมฺพลิ เสวนตฺถาย จตฺตาโร มาเส นครํ อุปนิสสฺ าย วสิตกุ าโม หิมวนฺตโต อาคนฺตวฺ า นครทฺวารปาลเก ทิสวฺ า ปุจฉฺ ิ
“อิมํ นครํ สมฺปตฺตปพฺพชิตา กตฺถ วสนฺติ -อิติ.
เขาทั้งหลายบอกว่า “ที่โรงนายช่างหม้อ ครับ.”
“กุมภฺ การสาลายํ ภนฺเต -อิติ.
เธอไปสู่โรงนายช่างหม้อแล้ว ยืนที่ประตูกล่าวว่า “ถ้าท่านไม่มีความหนักใจ, ข้าพเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหนึ่ง.”
โส กุมภฺ การสาลํ คนฺตวฺ า ทฺวาเร ฐตฺวา “สเจ เต อครุ, วเสยฺยาม เอกรตฺตึ สาลายํ -อิติ อาห.
ช่างหม้อกล่าวว่า “กลางคืน กิจของข้าพเจ้าที่โรงไม่มี. โรง(ก็)ใหญ่. นิมนต์ทา่ นอยู่ตามสบายเถิด ครับ” ดังนี้แล้ว
มอบโรงถวาย.
กุมภฺ กาโร “มยฺหํ รตฺตึ สาลายํ กิจจฺ ํ นตฺถิ. มหตี สาลา. ยถาสุขํ วสถ ภนฺเต -อิติ สาลํ นิยยฺ าเทสิ.
เมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้ว, ดาบสแม้อีกองค์หนึ่ง ชื่อนารทะ มาจากหิมวันตประเทศ ได้ขอพักอยู่ราตรีหนึ่งกะนายช่างหม้อ.
ตสฺมึ ปวิสติ วฺ า นิสนิ เฺ น, อปโรปิ นารโท นาม ตาปโส หิมวนฺตโต อาคนฺตวฺ า กุมภฺ การํ เอกรตฺตวิ าสํ ยาจิ.
นายช่างหม้อคิดว่า “ดาบสองค์มาก่อน พึงเป็นผู้อยากจะอยู่ดว้ ยกันกับดาบสองค์นี้หรือไม่ (ก็ไม่ทราบ). เราจะปลีกตัวเสีย”
ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า “ถ้าท่านองค์เข้าไปก่อน จักพอใจไซร้, ท่านจงพักอยูต่ ามความพอใจของดาบสองค์ก่อนเถิด ครับ.”
กุมภฺ กาโร “ปฐมาคโต อิมนิ า สทฺธึ เอกโต วสิตกุ าโม ภเวยฺย วา โน วา. อตฺตานํ ปริโมเจสฺสามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
“สเจ ภนฺเต ปฐมุปคโต โรเจสฺสติ, ตสฺส รุจยิ า วสถ -อิติ อาห.
นารทดาบสนั้น เข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ถ้าท่านไม่มีความหนักใจ, ผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตรีหนึ่งเถิด,”
เมื่อเธอกล่าวว่า “โรงใหญ่. ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิด” ดังนี้แล้ว จึงเข้าไปนั่ง ณ ที่อกี ส่วนหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อน.
โส ตํ อุปสงฺกมิตวฺ า “สเจ เต อาจริย อครุ, มยเมตฺถ เอกรตฺตึ วเสยฺยาม -อิติ,
“มหตี สาลา. ปวิสติ วฺ า เอกมนฺเต วส -อิติ วุตเฺ ต, ปวิสติ วฺ า ปุเรตรํ ปวิฏฐฺ สฺส อปรภาเค นิสที ิ.

๑ เทวิโลติปิ ปาโฐ.
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ดาบสแม้ทั้ง ๒ รูป พูดปราศรัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้ว๑
ในเวลาจะนอน นารทดาบสกำหนดที่นอนแห่งเทวลดาบสและประตูแล้วจึงนอน.
ส่วนเทวลดาบสนั้น เมื่อจะนอน หาได้นอนในที่ของตนไม่ (ไพล่) นอนขวางที่กลางประตู.
อุโภปิ สาราณียํ กถํ กเถตฺวา สยนกาเล นารโท เทวลสฺส นิปชฺชนฏฺฐานญฺจ ทฺวารญฺจ สลฺลกฺเขตฺวา นิปชฺชิ.
โส ปน เทวโล นิปชฺชมาโน อตฺตโน นิสนิ นฺ ฏฺฐาเน อนิปชฺชติ วฺ า ทฺวารมชฺเฌ ติรยิ ํ นิปชฺชิ.
นารทดาบส เมื่อออกไปในราตรี ได้เหยียบที่ชฎาของเธอ.
นารโท รตฺตึ นิกขฺ มนฺโต ตสฺส ชฏาสุ อกฺกมิ.
เมื่อเธอกล่าวว่า “ใครเหยียบเรา?”, นารทดาบสกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมเอง.”
“โก มํ อกฺกมิ -อิติ วุตเฺ ต, “อาจริย อหํ -อิติ อาห.
เทวละ.
ชฎิลโกง, ท่านมาจากป่าแล้ว เหยียบที่ชฎาของเรา.
“กุฏชฏิล อรญฺญโต อาคนฺตวฺ า มม ชฏาสุ อกฺกมสิ -อิติ.
นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้. ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด”,
เมื่อเธอกำลังบ่นอยู่นั่นแล, ออกไปข้างนอกแล้ว.
“อาจริย ตุมหฺ ากํ อิธ นิปนฺนภาวํ น ชานามิ. ขมถ เม -อิติ วตฺวา, ตสฺส กนฺทนฺตสฺเสว, พหิ นิกขฺ มิ.
เทวลดาบสนอกนี้๒ คิดว่า “ดาบสรูปนี้ แม้เข้ามาจะพึงเหยียบเรา (อีก)” ดังนี้แล้ว จึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเท้า.
อิตโร “อยํ ปวิสนฺโตปิ มํ อกฺกเมยฺย -อิติ ปริวตฺเตตฺวา ปาทฏฺฐาเน สีสํ กตฺวา นิปชฺชิ.
ฝ่ายนารทดาบส เมือ่ จะเข้าไป คิดว่า “แม้ทแี รก เราได้ผดิ แล้วในท่านอาจารย์. บัดนี้ เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่าน” ดังนีแ้ ล้ว
เมื่อมา ได้เหยียบที่คอแห่งเธอ.
นารโทปิ ปวิสนฺโต “ปฐมมฺปาหํ อาจริเย อปรชฺฌึ, อิทานิสสฺ ปาทปสฺเสน ปวิสสิ สฺ ามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา อาคจฺฉนฺโต คีวาย อกฺกมิ.
เมื่อเธอ (เทวละ) กล่าวว่า “นี่ใคร?”, จึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ผมเอง”
เมือ่ เธอ (เทวละ) กล่าวว่า “ชฎิลโกง ทีแรก ท่านเหยียบทีช่ ฎาของเราแล้ว เดีย๋ วนีเ้ หยียบทีค่ อเราอีก เราจักสาปท่าน”,
จึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ โทษของผมไม่มี. ผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้.
ผมเข้ามาด้วยคิดว่า ‘แม้ทแี รก ความผิดของเรามีอยู่. เดีย๋ วนี้ เราจักเข้าไปโดยทางเท้าท่าน’ ดังนี้ ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด.”
“โก เอโส -อิติ วุตเฺ ต, “อหํ อาจริย -อิติ วตฺวา
“กุฏชฏิล ปฐมํ ชฏาสุ อกฺกมิตวฺ า อิทานิ คีวาย อกฺกมสิ อภิสปิสสฺ ามิ ตํ -อิติ วุตเฺ ต
“อาจริย มยฺหํ โทโส นตฺถิ. อหํ ตุมหฺ ากํ เอวํ นิปนฺนภาวํ น ชานามิ.
‘ปฐมํปิ เม อปราธํ อตฺถิ. อิทานิ ปาทปสฺเสน ปวิสสิ สฺ ามีติ ปวิฏโฺ ฐมฺหิ. ขมถ เม -อิติ อาห.

๑ เป็นประโยคประธานนัย.
๒ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ที่เหลือ
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เทวละ.
ชฎิลโกง, เราจะสาปท่าน.
“กุฏชฏิล อภิสปิสสฺ ามิ ตํ -อิติ.
นารทะ.
ท่านอาจารย์, ท่านอย่าทำอย่างนี้เลย.
“มา เอวํ อกริตถฺ อาจริย -อิติ.
เธอมิเอื้อเฟื้อถ้อยคำของนารทดาบสนั้น ยังขืนสาปนารทดาบสนั้น (ด้วยคาถา) ว่า
โส ตสฺส วจนํ อนาทยิตวฺ า
“พระอาทิตย์ มีรศั มีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐ มีปกติกำจัดความมืด.
พอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้า ขอศีรษะของท่านจงแตกออก ๗ เสี่ยง.”
“สหสฺสรํสิ สตเตโช
ปาโต อุทยนฺเต สุรเิ ย

สุรโิ ย ตมวิโนทโน.
มุทธฺ า เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

ตํ อภิสปิเยว.
นารทดาบส กล่าวว่า “ท่านอาจารย์ โทษของผมไม่มี. เมื่อผมกำลังพูดอยู่ทีเดียว, ท่านได้สาปแล้ว.
โทษของผู้ใดมีอยู่, ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตก. ของผู้ไม่มีโทษ จงอย่าแตก.” ดังนี้แล้ว ได้สาป (ด้วยคาถา) ว่า
นารโท “อาจริย มยฺหํ โทโส นตฺถิ. มม วทนฺตสฺเสว, ตุมเฺ ห อภิสปิตถฺ .
ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺส มุทธฺ า ผลตุ. มา นิทโฺ ทสสฺส -อิติ วตฺวา
“พระอาทิตย์ มีรศั มีตั้ง ๑,๐๐๐ มีเดชตั้ง ๑๐๐ มีปกติกำจัดความมืด,
พอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้า ขอศีรษะของท่านจงแตกออก ๗ เสี่ยง.”
“สหสฺสรํสิ สตเตโช
ปาโต อุทยนฺเต สุรเิ ย

สุรโิ ย ตมวิโนทโน.
มุทธฺ า เต ผลตุ สตฺตธา -อิติ

อภิสปิ.
และนารทดาบสนั้น มีอานุภาพใหญ่ ตามระลึกชาติได้ ๘๐ กัป คือในอดีตกาล ๔๐ กัป ในอนาคตกาล ๔๐ กัป .
โส ปน มหานุภาโว “อตีเต จตฺตาฬีส อนาคเต จตฺตาฬีส -อิติ อสีตกิ ปฺเป อนุสสฺ รติ.
เพราะเหตุนั้น ท่านคิดว่า “ความสาปจักตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแล?” ดังนี้ เมื่อใคร่ครวญไป ก็ทราบว่า
“จักตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์” อาศัยความกรุณาในเธอ จึงได้ห้ามอรุณขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์.
ตสฺมา “กสฺส นุ โข อุปริ สาโป ปติสสฺ ติ -อิติ อุปธาเรนฺโต “อาจริยสฺส -อิติ ญตฺวา
ตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจจฺ อิทธฺ พิ เลน อรุณคุ คฺ มนํ นิวาเรสิ.
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ชาวพระนคร เมื่ออรุณไม่ขึ้นอยู่ ก็พากันไปสู่ประตูพระราชวัง แล้วกราบทูลพิไรว่า
“ข้าแต่สมมติเทพ เมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่, อรุณไม่ขึ้น, ขอพระองค์จงทรงให้อรุณขึ้น เพื่อพวกข้าพระองค์เถิด.”
นาครา, อรุเณ อนุคคฺ จฺฉนฺเต, ราชทฺวารํ คนฺตวฺ า “เทว, ตยิ รชฺชํ กาเรนฺเต, อรุโณ น อุฏฐฺ าติ๑ อรุณํ โน อุฏฐฺ าเปหิ -อิติ กนฺทสึ ุ.
พระราชา ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร มีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์ มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรๆ
จึงทรงดำริวา่ “เหตุอะไรหนอแล?” ดังนี้ ทรงระแวงว่า “ชะรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิต” ดังนี้แล้ว
จึงตรัสถามว่า “พวกบรรพชิตในพระนครนี้ มีอยู่บ้างหรือ?”
ราชา อตฺตโน กายกมฺมาทีนิ โอโลเกนฺโต กิญจฺ ิ อยุตตฺ ํ อทิสวฺ า “กึ นุ โข การณํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
“ปพฺพชิตานํ วิวาเทน ภวิตพฺพํ -อิติ ปริสงฺกมาโน “กจฺจิ อิมสฺมึ นคเร ปพฺพชิตา อตฺถิ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
เมื่อมีผู้กราบทูลว่า “เมื่อเวลาเย็นวานนี้ มีพวกบรรพชิตมาสู่โรงนายช่างหม้อ พระเจ้าข้า”
ในทันใดนั้นเอง พระราชามีราชบุรุษถือคบนำเสด็จไปที่นั้น
ทรงอภิวาทพระนารทดาบสแล้ว ประทับ ณ ที่ควรข้างหนึ่ง ตรัสถามว่า
“หิยโฺ ย สายํ กุมภฺ การสาลํ อาคตา อตฺถิ เทว -อิติ วุตเฺ ต, ตํขณญฺเญว ราชา อุกกฺ าหิ ธาริยมานาหิ ตตฺถ คนฺตวฺ า
นารทํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ นิสนิ โฺ น อาห
“ผู้เป็นเจ้านารทะ การงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีป ย่อมเป็นไปไม่ได้.
โลกเกิดมืดแล้ว เพราะเหตุอะไร?
ท่านอันข้าพเจ้า๒ ถามแล้ว ได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้า.”
“กมฺมนฺตา นปฺปวตฺตนฺติ
เกน โลโก ตโมภูโต

ชมฺพทู ปี สฺส นารท.
ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฉฺ โิ ต -อิติ.

นารทดาบส เล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้ว ถวายพระพรว่า
“อาตมภาพ อันดาบสรูปนี้สาปแล้วเพราะเหตุนี้. เมื่อเป็นอย่างนั้น อาตมภาพจึงได้กล่าวสาปบ้างว่า
“โทษของข้าพเจ้าไม่มี. โทษของผู้ใดมี, ความสาปจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้นแล”
ก็ครั้นสาปแล้ว เมื่อใคร่ครวญว่า “ความสาปจักตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแล?” จึงเห็นว่า
“ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ศีรษะของอาจารย์จักแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังนี้แล้ว อาศัยความกรุณาในท่าน จึงมิให้อรุณขึ้นไป.
นารโท สพฺพํ ปวตฺตึ อาจิกขฺ ติ วฺ า “อิมนิ า การเณนาหํ อิมนิ า อภิสปิโต,
อถาหํ ‘มยฺหํ โทโส นตฺถิ. ยสฺส โทโส อตฺถิ, ตสฺเสว อุปริ สาโป ปตตูติ วตฺวา อภิสปึ.
อภิสปิตวฺ า จ ปน ‘กสฺส นุโข อุปริ สาโป ปติสสฺ ตีติ อุปธาเรนฺโต
‘สุรยิ คุ คฺ มนเวลาย อาจริยสฺส มุทธฺ า สตฺตธา ผลิสสฺ ตีติ ทิสวฺ า เอตสฺมึ อนุกมฺปํ ปฏิจจฺ อรุณสฺส อุคคฺ นฺตุํ น เทมิ -อิติ.
ราชา.
ก็อย่างไร อันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเล่า ครับ?
“กถํ ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย น ภเวยฺย -อิติ.
๑ สี. ม. อุฏฺฐหติ.
๒ เม ศัพท์แปล ๒ ครั้ง.
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นารทะ.
ถ้าท่านขอโทษอาตมภาพเสีย อันตรายก็จักไม่พึงมี.
“สเจ มํ ขมาเปยฺย, น ภเวยฺย -อิติ.
ราชา.
ถ้าอย่างนั้น ท่านจงขอโทษเสียเถิด.
“เตนหิ ขมาเปหิ -อิติ.
เทวละ.
ชฎิลนั่นเหยียบอาตมภาพ ที่ชฎาและที่คอ. อาตมภาพไม่ยอมขอโทษชฎิลโกงนั่น.
“เอโส มํ ชฏาสุ จ คีวาย จ อกฺกมิ. นาหํ เอตํ กุฏชฏิลํ ขมาเปมิ -อิติ.
ราชา.
ขอท่านจงขอโทษเสียเถิด ครับ. ท่านอย่าทำอย่างนี้.
“ขมาเปหิ ภนฺเต. มา เอวํ กริ -อิติ.
เทวลดาบสทูลว่า “อาตมภาพไม่ยอมขอโทษ”,
แม้เมื่อพระราชา ตรัสว่า “ศีรษะของท่านจักแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังนี้, ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเอง.
“น ขมาเปมิ -อิติ, “มุทธฺ า เต สตฺตธา ผลิสสฺ ติ -อิติ วุตเฺ ตปิ, น ขมาเปสิเยว.
ลำดับนั้น พระราชาตรัสกับเธอว่า “ท่านจักไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือ?” ดังนี้แล้ว
จึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวลดาบสนั้นที่มือ ที่เท้า ที่ท้อง ที่คอ ให้ก้มลงที่บาทมูลแห่งนารทดาบส.
อถ นํ ราชา “น ตฺวํ อตฺตโน รุจยิ า ขมาเปสฺสสิ -อิติ หตฺถปาทกุจฉฺ คิ วี าสุ ตํ คาหาเปตฺวา นารทสฺส ปาทมูเล โอนมาเปสิ.
นารทดาบสกล่าวว่า “อาจารย์เชิญท่านลุกขึ้นเถิด. ข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่าน” ดังนี้แล้ว ถวายพระพรว่า
“มหาพิตร ดาบสรูปนี้ หาได้ขอโทษอาตมาภาพตามใจสมัครไม่.
มีสระอยู่ในที่ไม่ไกลสระหนึ่ง ขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูนก้อนดินเหนียวบนศีรษะ แช่น้ำอยูใ่ นสระนั้นแค่คอ.”
นารโท “อุฏเฺ ฐหิ อาจริย. ขมามิ เต -อิติ วตฺวา “มหาราช นายํ ยถามเนน ขมาเปติ. อวิทเู ร เอโก สโร อตฺถิ.
ตตฺถ นํ สีเส มตฺตกิ าปิณฑฺ ํ กตฺวา คลปฺปมาเณ อุทเก ฐปาเปหิ -อิติ อาห.
พระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้ว.
ราชา ตถา กาเรสิ.
นารทดาบสเรียกเทวลดาบสมาว่า “ท่านอาจารย์, ครั้นฤทธิ์อันผมคลายแล้ว, เมื่อแสงพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่,
ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้ว โผล่ขึ้นไปเสียโดยทางอื่น.”
นารโท เทวลํ อามนฺเตตฺวา “อาจริย, มยา อิทธฺ ยิ า วิสสฺ ฏฺฐาย, สุรยิ สนฺตาเป อุฏฐฺ หนฺเต,
ตฺวํ อุทเก นิมชุ ชฺ ติ วฺ า อญฺเญน ฐาเนน อุตตฺ ริตวฺ า คจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.
ก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวลดาบสนั้น พอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้น ก็แตกออก ๗ เสี่ยงแล้ว.
ตสฺส สุรยิ รํสหี ิ สมฺผฏุ ฐฺ มตฺโตว มตฺตกิ าปิณโฺ ฑ สตฺตธา ผลิ.
เทวลดาบสนั้น ดำลงหนีไปที่อื่นแล้ว.
โส นิมชุ ชฺ ติ วฺ า อญฺเญน ฐาเนน ปลายิ.
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[เวรไม่ระงับด้วยผูกเวร]
พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พระราชาในกาลนั้น ได้เป็นอานนท์แล้ว.
เทวลดาบสได้เป็นติสสะแล้ว. นารทดาบส ได้เป็นเราเอง. ถึงในครั้งนั้น ติสสะนี่ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกัน” ดังนี้แล้ว
รับสั่งเรียกติสสเถระมาแล้ว ตรัสว่า
“ติสสะ ก็เมื่อภิกษุคิดอยู่วา่ ‘เราถูกผู้โน้นด่าแล้ว, ถูกผู้โน้นประหาร๑แล้ว, ถูกผู้โน้นชนะแล้ว, ผู้โน้นได้ลกั สิ่งของๆ เราไปแล้ว’
ดังนี้ ชื่อว่าเวรย่อมไม่ระงับได้. แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแล เวรย่อมระงับได้” ดังนี้แล้ว
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตวฺ า “ตทา ภิกขฺ เว ราชา อานนฺโท อโหสิ. เทวโล ติสโฺ ส. นารโท อหเมว.
เอวํ ตทาเปส ทุพพฺ โจเยว -อิติ วตฺวา ติสสฺ ตฺเถรํ อามนฺเตตฺวา
“ติสสฺ , ภิกขฺ โุ น หิ ‘อสุเกนาหํ อกฺกฏุ โฺ ฐ, อสุเกน ปหโฏ, อสุเกน ชิโต, อสุโก เม ภณฺฑํ อหาสีติ จินเฺ ตนฺตสฺส,
เวรนฺนาม น วูปสมฺมติ. เอวํ ปน อนุปนยฺหนฺตสฺเสว, อุปสมฺมติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ก็ชนเหล่าใด เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้วา่
‘ผู้โน้นได้ด่าเรา ผู้โน้นได้ตีเรา ผูโ้ น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้,
“‘อกฺโกจฺฉิ มํ, อวธิ มํ,
เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ,

อชินิ มํ, อหาสิ เม’
เวรํ เตสํ น สมฺมติ.

ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่า
‘ผู้โน้นได้ด่าเรา ผู้โน้นได้ตีเรา ผูโ้ น้นได้ชนะเรา ผู้โน้นได้ลักสิ่งของๆ เราแล้ว’
เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้.”
‘อกฺโกจฺฉิ มํ, อวธิ มํ,
เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ,

อชินิ มํ, อหาสิ เม’
เวรํ เตสูปสมฺมติ -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อกฺโกจฺฉิ คือ ด่าแล้ว.
ตตฺถ อกฺโกจฺฉิ -อิติ: อกฺโกสิ.
บทว่า อวธิ คือ ประหารแล้ว.
อวธิ -อิติ: ปหริ.
บทว่า อชินิ คือ ได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกงบ้าง ด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคำบ้าง ด้วยการทำให้ยิ่งกว่าการทำบ้าง.
อชินิ -อิติ: กุฏสกฺขึ โอตารเณน วา วาทปฺปฏิวาเทน วา กรณุตตฺ ริยกรเณน วา มํ อเชสิ.
บทว่า อหาสิ คือ ผู้โน้นได้ลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งของเรา.
อหาสิ -อิติ: มม สนฺตกํ วตฺถาทีสุ ยงฺกญิ จฺ เิ ทว อวหริ.
๑ ปหาร ปหรติ ทุบ ตี ไม่ใช่ฆ่าให้ตาย
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สองบทว่า เย จ ตํ เป็นต้น ความว่า
ชนเหล่าใดเหล่าหนึง่ คือ เทพดาหรือมนุษย์ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต เข้าไปผูกความโกรธนัน้ คือมีวตั ถุเป็นต้นว่า “คนโน้นได้ดา่ เรา”
ดุจพวกคนขับเกวียนขันธูปเกวียนด้วยชะเนาะ
และดุจพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้น ด้วยวัตถุมีหญ้าคาเป็นต้น บ่อยๆ,
เวรของพวกเขาเกิดขึ้นแล้ว คราวเดียว ย่อมไม่ระงับ คือว่าย่อมไม่สงบลงได้.
เย จ ตํ -อิติ: เยเกจิ เทวา วา มนุสสฺ า วา คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา ตํ ‘อกฺโกจฺฉิ มนฺตอิ าทิวตฺถกุ ํ โกธํ
สกฏธุรํ วิย นทฺธนิ า ปูตมิ จฺฉาทีนิ วิย จ กุสาทีหิ ปุนปฺปนุ ํ เวเฐนฺตา อุปนยฺหนฺติ, เตสํ สกึ อุปปฺ นฺนํ เวรํ น สมฺมติ น อุปสมฺมติ.
บาทพระคาถาว่า เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ ความว่า
ชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้น คือมีคำด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้ง
ด้วยอำนาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทำไว้ในใจบ้าง
ด้วยอำนาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่า
“ใครๆ ผู้หาโทษมิได้ แม้ท่านคงจักด่าแล้วในภพก่อน คงจักประหารแล้ว (ในภพก่อน)
คงจักเบิกพยานโกงชนะแล้ว (ในภพก่อน) สิ่งของอะไรๆ ของใครๆ ท่านคงจักข่มเหงชิงเอาแล้ว (ในภพก่อน),
เพราะฉะนั้น ท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษ จึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำด่าเป็นต้น” ดังนี้บ้าง,
เวรของชนเหล่านั้น แม้เกิดแล้วเพราะความประมาท ย่อมสงบได้ด้วยการไม่ผูก (โกรธ) นี้ ดุจไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไป
ฉะนั้นแล.
เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ -อิติ: อสติอมนสิการวเสน วา กมฺมปจฺจเวกฺขณวเสน วา เย ตํ อกฺโกสาทิวตฺถกุ ํ โกธํ
“ตยาปิ โกจิ นิทโฺ ทโส ปุรมิ ภเว อกฺกฏุ โฺ ฐ ภวิสสฺ ติ, ปหโฏ ภวิสสฺ ติ, กูฏสกฺขึ โอตาเรตฺวา ชิโต ภวิสสฺ ติ,
กสฺสจิ เต ปสยฺห กิญจฺ ิ อจฺฉนิ นฺ ํ ภวิสสฺ ติ;
ตสฺมา นิทโฺ ทโส หุตวฺ าปิ อกฺโกสาทีนิ ปาปุณาสิ -อิติ เอวํ น อุปนยฺหนฺติ, เตสํ ปมาเทน อุปปฺ นฺนมฺปิ เวรํ
อิมนิ า อนุปนยฺหเนน นิรนิ ธฺ โน วิย ชาตเวโท อุปสมฺมติ -อิติ.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแสนหนึ่ง ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาปริโยสาเน สตสหสฺสภิกขฺ ู โสตาปตฺตผิ ลาทีนิ ปาปุณสึ ุ.
พระธรรมเทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
ธมฺมเทสนา มหาชนสฺส สาตฺถกิ า อโหสิ.
พระติสสเถระ ถึงเป็นคนว่ายาก ก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แล.
ทุพพฺ โจปิ สุวโจ ชาโต -อิติ.
เรื่องพระติสสเถระ จบ
ติสสฺ ตฺเถรวตฺถุ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๖๕ • ๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี • ๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี

๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียกั ษิณี
๔. กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ.
พระศาสดา เมือ่ ประทับอยูใ่ นพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า่ “น หิ เวเรน เวรานิ” เป็นต้น.
“น หิ เวเรน เวรานิ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรํ วญฺฌติ ถฺ ึ อารพฺภ กเถสิ.
[มารดาหาภรรยาให้บุตร]
ดังได้สดับมา บุตรกุฎุมพีคนหนึ่ง, เมื่อบิดาทำกาละแล้ว, ทำการงานทั้งปวง ทั้งที่นา ทั้งที่บ้าน ด้วยตนเอง ปฏิบัติมารดาอยู่.
เอโก กิร กุฏมุ พฺ กิ ปุตโฺ ต, ปิตริ กาลกเต, เขตฺเต จ ฆเร จ สพฺพกมฺมานิ อตฺตนาว กโรนฺโต มาตรํ ปฏิชคฺคิ.
ต่อมา มารดาได้บอกแก่เขาว่า “พ่อ, แม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้า.”
อถสฺส มาตา “กุมาริกํ เต ตาต อาเนสฺสามิ -อิติ อาห.
บุตร.
แม่, อย่าพูดอย่างนี้เลย. ฉันจักปฏิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิต.
“อมฺม มา เอวํ วเทถ. อหํ ยาวชีวํ ตุมเฺ ห ปฏิชคฺคสิ สฺ ามิ -อิติ.
มารดา.

พ่อ, เจ้าคนเดียวทำการงานอยู่ ทั้งที่นาและที่บ้าน. เพราะเหตุนั้น แม่จึงไม่มีความสบายใจเลย.
แม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้า.
“ตาต เขตฺเต จ ฆเร จ กิจจฺ ํ ตฺวเมว กโรสิ. เตน มยฺหํ จิตตฺ สุขํ นาม น โหติ. อาเนสฺสามิ เต -อิติ.
เขาแม้ห้าม (มารดา) หลายครั้งแล้ว ได้นิ่งเสีย.
โส ปุนปฺปนุ ํ ปฏิกขฺ ปิ ติ วฺ าปิ ตุณหฺ ี อโหสิ.
มารดานั้นออกจากเรือน เพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่ง.
สา เอกํ กุลํ คนฺตํุ เคหา นิกขฺ มิ.
ลำดับนั้น บุตรถามมารดาว่า “แม่จะไปตระกูลไหน?”, เมื่อมารดาบอกว่า “จะไปตระกูลชื่อโน้น” ดังนี้แล้ว,
ห้ามการที่จะไปตระกูลนั้นเสียแล้ว บอกตระกูลที่ตนชอบใจให้.
อถ นํ ปุตโฺ ต “กตรกุลํ คจฺฉถ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “อสุกนฺนาม -อิติ วุตเฺ ต, ตตฺถ คมนํ ปฏิเสเธตฺวา อตฺตโน อภิรจุ ติ ํ กุลํ อาจิกขฺ ิ.
มารดาได้ไปตระกูลนั้นหมั้นนางกุมาริกาไว้แล้ว กำหนดวัน (แต่งงาน) นำนางกุมาริกาคนนั้นมา ได้ทำไว้ในเรือนของบุตร.
สา ตตฺถ คนฺตวฺ า กุมาริกํ วาเรตฺวา ทิวสํ ววฏฺฐเปตฺวา ตํ อาเนตฺวา ตสฺส ฆเร อกาสิ.
นางกุมาริกานั้น ได้เป็นหญิงหมัน.
สา วญฺฌา อโหสิ.
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ทีนั้น มารดาจึงพูดกะบุตรว่า “พ่อ เจ้าให้แม่นำกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้ว บัดนี้ นางกุมาริกานั้นเป็นหมัน.
ก็ธรรมดา ตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหาย. ประเพณี๑ย่อมไม่สืบเนื่องไป. เพราะฉะนั้น แม่จักนำนางกุมาริกาคนอื่นมา”
แม้บุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่วา่ “อย่าเลย แม่” ดังนี้ ก็ยังได้กล่าว (อย่างนั้น) บ่อยๆ.
อถ นํ มาตา “ปุตตฺ ตฺวํ อตฺตโน รุจยิ า กุมาริกํ อานาเปสิ. สา อิทานิ วญฺฌา ชาตา. อปุตตฺ กญฺจ นาม กุลํ วินสฺสติ.
ปเวณิ น ฆฏิยติ. เตน อญฺญํ เต กุมาริกํ อาเนสฺสามิ -อิติ เตน “อลํ อมฺม -อิติ วุจจฺ มานาปิ ปุนปฺปนุ ํ กเถสิ.
หญิงหมันได้ยินคำนั้น จึงคิดว่า “ธรรมดาบุตร ย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้.
บัดนี้ แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่น ผู้ไม่เป็นหมันมาแล้ว ก็จักใช้เราอย่างทาสี. ถ้าอย่างไร เราพึงนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเอง”
ดังนี้แล้ว จึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่ง ขอนางกุมาริกา เพื่อประโยชน์แก่สามี.
ถูกพวกชนในตระกูลห้ามว่า “หล่อนพูดอะไรเช่นนั้น” ดังนี้แล้ว จึงอ้อนวอนว่า
“ฉันเป็นหมัน ตระกูลที่ไม่มีบุตร ย่อมฉิบหาย ธิดาของท่านได้บุตรแล้ว จักได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ.
ขอท่านโปรดยกธิดานั้นให้แก่สามีของฉันเถิด” ดังนี้แล้ว ยังตระกูลนั้นให้ยอมรับแล้ว จึงนำมาไว้ในเรือนของสามี.
วญฺฌติ ถฺ ี ตํ กถํ สุตวฺ า “ปุตตฺ า นาม มาตาปิตนู ํ วจนํ อติกกฺ มิตํุ น สกฺโกนฺติ.
อิทานิ อญฺญํ วิชายินึ อิตถฺ ึ อาเนตฺวา มํ ทาสีโภเคน ภุญชฺ สิ สฺ ติ. ยนฺนนู าหํ สยเมเวกํ กุมาริกํ อาเนยฺยํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
เอกํ กุลํ คนฺตวฺ า ตสฺสตฺถาย กุมาริกํ วาเรตฺวา “กินนฺ าเมตํ อมฺม วเทสิ -อิติ เตหิ ปฏิกขฺ ติ ตฺ า
“อหํ วญฺฌา. อปุตตฺ กํ กุลํ วินสฺสติ. ตุมหฺ ากํ ธีตา ปุตตฺ ํ ปฏิลภิตวฺ า กุฏมุ พฺ สฺส สามินี ภวิสสฺ ติ. เทถ ตํ มยฺหํ สามิกสฺส -อิติ
ยาจิตวฺ า สมฺปฏิจฉฺ าเปตฺวา อาเนตฺวา สามิกสฺส ฆเร อกาสิ.
ต่อมา หญิงหมันนั้น ได้มีความปริวิตกว่า
“ถ้านางคนนี้จักได้บุตรหรือธิดาไซร้ จักเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติแต่ผู้เดียว, ควรเราจะทำนางอย่าให้ได้ทารกเลย.”
อถสฺสา เอตทโหสิ “สจายํ ปุตตฺ ํ วา ธีตรํ วา ลภิสสฺ ติ, อยเมว กุฏมุ พฺ สฺส สามินี ภวิสสฺ ติ,
ยถา ทารกํ น ลภติ, ตเถว นํ กาตุํ วฏฺฏติ -อิติ.
[เมียหลวงปรุงยาทำลายครรภ์เมียน้อย]
ลำดับนั้น หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นว่า “ครรภ์ตั้งขึ้นในท้องหล่อนเมื่อใด ขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้น.”
อถ นํ อาห “ยทา เต กุจฉฺ ยิ ํ คพฺโภ ปติฏฐฺ าติ, ตทา เม อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.
นางนั้นรับว่า “จ้ะ” เมื่อครรภ์ตั้งแล้ว ได้บอกแก่หญิงหมันนั้น.
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสตุ วฺ า, คพฺเภ ปติฏฐฺ เิ ต, ตสฺสา อาโรเจสิ.
ส่วนหญิงหมันนั้นแล ให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิตย์.
ตสฺสา ปน สาเยว นิจจฺ ํ ยาคุภตฺตํ เทติ.
ภายหลัง นางได้ให้ยาสำหรับทำครรภ์ให้ตก ปนกับอาหารแก่นางนั้น.
อถสฺสา อาหาเรเนว สทฺธึ คพฺภปาตนเภสชฺชํ อทาสิ.

๑ ปเวณิ เชื้อสาย
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ครรภ์ก็ตก [แท้ง].
คพฺโภ ปติ.
เมื่อครรภ์ตั้งแล้วเป็นครั้งที่ ๒ นางก็ได้บอกแก่หญิงหมันนั้น.
ทุตยิ มฺปิ คพฺเภ ปติฏฐฺ เิ ต, ตสฺสา อาโรเจสิ.
แม้หญิงหมันก็ได้ทำครรภ์ให้ตก ด้วยอุบายอย่างนั้นนั่นแล เป็นครั้งที่ ๒.
อิตราปิ ทุตยิ มฺปิ ตเถว ปาเตสิ.
ลำดับนั้น พวกหญิงที่คุ้นเคยกัน ได้ถามนางนั้นว่า “หญิงร่วมสามีทำอันตรายหล่อนบ้างหรือไม่?”
อถ นํ ปฏิวสิ สฺ กิตถฺ โิ ย ปุจฉฺ สึ ุ “กจฺจิ เต สปตฺตี อนฺตรายํ กโรติ -อิติ.
นางแจ้งความนั้นแล้ว ถูกหญิงเหล่านั้นกล่าวว่า “หญิงบอดเขลา๑ เหตุไร หล่อนจึงได้ทำอย่างนั้นเล่า?
หญิงหมันนี้ ได้ประกอบยาสำหรับทำครรภ์ให้ตกให้แก่หล่อน เพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่.
เพราะฉะนั้น ครรภ์ของหล่อนจึงตก. หล่อนอย่าได้ทำอย่างนี้อีก.” ในครั้งที่ ๓ นางจึงมิได้บอก.
สา ตมตฺถํ อาโรเจตฺวา “อนฺธพาเล กสฺมา เอวมกาสิ. อยํ ตว อิสสฺ ริยภเยน คพฺภปาตนเภสชฺชํ โยเชตฺวา เทติ.
เตน เต คพฺโภ ปตติ. มา ปุน เอวมกาสิ -อิติ วุตตฺ า ตติยวาเร น กเถสิ.
ต่อมา หญิงหมันเห็นท้องของนางนั้นแล้วจึงกล่าวว่า “เหตุไร หล่อนจึงไม่บอกความที่ครรภ์ตั้งแก่ฉัน?”,
เมื่อนางนั้นกล่าวว่า “หล่อนนำฉันมาแล้ว ทำครรภ์ให้ตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแล้ว. ฉันจะบอกแก่หล่อนทำไม?”,
จึงคิดว่า “บัดนี้ เราฉิบหายแล้ว” คอยดูแลความประมาทของนางกุมาริกานั้นอยู่,
เมื่อครรภ์แก่เต็มที่แล้ว, จึงได้ช่อง ได้ประกอบยาให้แล้ว.
อถสฺสา อิตรา อุทรํ ทิสวฺ า “กสฺมา มยฺหํ คพฺภสฺส ปติฏฐฺ ติ ภาวํ น กเถสิ -อิติ วตฺวา,
“ตฺวํ มํ อาเนตฺวา เทฺว วาเร คพฺภํ ปาเตสิ. กิมตฺถํ ตุยหฺ ํ กเถมิ -อิติ วุตเฺ ต,
“นฏฺฐาทานิมหฺ ิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา ตสฺสา ปมาทํ โอโลเกนฺตี, ปริณเต คพฺเภ, โอกาสํ ลภิตวฺ า เภสชฺชํ โยเชตฺวา อทาสิ.
ครรภ์ไม่อาจตก เพราะครรภ์แก่ จึงนอนขวาง(ทวาร).
คพฺโภ ปริณตตฺตา ปติตํุ อสกฺโกนฺโต ติรยิ ํ นิปชฺชิ.
เวทนากล้าแข็งได้เกิดขึ้น.
ติพพฺ า ขรา เวทนา อุปปฺ ชฺชิ.
นางถึงความสงสัยในชีวิต๒.
ชีวติ สํสยํ๓ ปาปุณิ.

๑ อันธพาล โง่เพียงดังคนตาบอด
๒ ชีวติ สํสยํ
๓ ชีวติ กฺขยํ.
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นางตั้งความปรารถนาว่า
“เราถูกมันให้ฉิบหายแล้ว. มันเองนำเรามา ทำทารกให้ฉิบหายถึง ๓ คนแล้ว. บัดนี้ เราเองก็จะฉิบหาย.
บัดนี้ เราจุตจิ ากอัตภาพนี้ พึงเกิดเป็นนางยักษิณี อาจเคีย้ วกินทารกของมันเถิด” ดังนีแ้ ล้ว ตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนัน้ เอง.
สา “นาสิตมฺหิ ตยา. ตฺวเมว มํ อาเนตฺวา ตโย ทารเก นาเสสิ. อิทานิ สยํปิ นสฺสามิ.
อิโตทานิ จุตา ยกฺขนิ ี หุตวฺ า ตว ทารเก ขาทิตํุ สมตฺถา หุตวฺ า นิพพฺ ตฺเตยฺยํ -อิติ ปตฺถนํ ฐเปตฺวา
กาลํ กตฺวา ตสฺมเึ ยว เคเห มชฺชารี หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
ฝ่ายสามี จับหญิงหมันแล้ว กล่าวว่า “เจ้าได้ทำการตัดตระกูลของเราให้ขาดสูญ” ดังนี้แล้ว
ทุบด้วยอวัยวะทั้งหลายมีศอกและเข่าเป็นต้นให้บอบช้ำแล้ว.
อิตรํปิ สามิโก คเหตฺวา “ตยา เม กุลปุ จฺเฉโท กโต -อิติ กปฺปรชนฺนกุ าทีหิ สุโปถิตํ โปเถสิ.
หญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล แล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกัน.
สา เตเนวาพาเธน กาลํ กตฺวา ตตฺเถว กุกกฺ ฏุ ี หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
[ผลัดกันสังหารคนละชาติ ด้วยอำนาจผูกเวร]
ต่อกาลไม่นาน แม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟอง.
น จิรสฺเสว กุกกฺ ฏุ ี อณฺฑานิ วิชายิ.
แม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสีย.
มชฺชารี อาคนฺตวฺ า ตานิ ขาทิ.
ถึงครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ มันก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
ทุตยิ มฺปิ ตติยมฺปิ ขาทิเยว.
แม่ไก่ทำความปรารถนาว่า “มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแล้ว เดี๋ยวนี้ มันอยากกินตัวเราด้วย.
เดี๋ยวนี้ เราจุตจิ ากอัตภาพนี้แล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมัน” ดังนี้แล้ว จุติจากอัตภาพนั้น ได้เกิดเป็นแม่เสือเหลือง.
กุกกฺ ฏุ ี “ตโย วาเร มม อณฺฑานิ ขาทิตวฺ า อิทานิ มํปิ ขาทิตกุ ามาสิ. อิโตทานิ จุตา ตํ สปุตตฺ กํ ขาทิตํุ ลเภยฺยํ -อิติ
ปตฺถนํ กตฺวา ตโต จุตา ทีปนิ ี หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
ฝ่ายแม่แมว ได้เกิดเป็นแม่เนื้อ.
อิตราปิ มิคี หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วๆ แม่เสือเหลือง ก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึง ๓ ครั้ง.
ตสฺสา วิชาตวิชาตกาเล ทีปนิ ี อาคนฺตวฺ า ตโย วาเร ปุตตฺ เก ขาทิ.
เมื่อเวลาจะตาย แม่เนื้อทำความปรารถนาว่า “พวกลูกของเรา แม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึง ๓ ครั้งแล้ว.
เดี๋ยวนี้มันจักกินตัวเราด้วย. เดี๋ยวนี้เราจุตจิ ากอัตภาพนี้แล้ว พึงได้กินมันกับลูกของมันเถิด” ดังนี้แล้ว
ได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษิณี.
มิคี มรณกาเล “อิมาย เม ติกขฺ ตฺตํุ ปุตตฺ า ขาทิตา. อิทานิ มํปิ ขาทิสสฺ ติ. อิโตทานิ จุตา เอตํ สปุตตฺ กํ ขาทิตํุ ลเภยฺยํ -อิติ
ปตฺถนํ กตฺวา กาลํ กตฺวา ยกฺขนิ ี หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
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ฝ่ายแม่เสือเหลือง จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เกิดเป็นกุลธิดา๑ ในเมืองสาวัตถี.
ทีปนิ ีปิ ตโต จุตา สาวตฺถยิ ํ กุลธีตา หุตวฺ า นิพพฺ ตฺติ.
นางถึงความเจริญแล้ว ได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมือง.
สา วุฑฒ
ฺ ปิ ปฺ ตฺตา ทฺวารคาเม ปติกลุ ํ อคมาสิ.
ในกาลต่อมา นางได้คลอดบุตรคนหนึ่ง.
อปรภาเค ปุตตฺ ํ วิชายิ.
นางยักษิณี จำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้ว ถามว่า “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
ยกฺขนิ ี ตสฺสา ปิยสหายิกาวณฺเณน อาคนฺตวฺ า “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฉฺ ิ.
พวกชาวบ้านได้บอกว่า “เขาคลอดบุตรอยูใ่ นห้อง.”
“อนฺโตคพฺเภ วิชาตา -อิติ อาหํสุ.
นางยักษิณฟี ังคำนั้น แสร้งพูดว่า “หญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอ. ฉันจักดูเด็กนั้น” ดังนี้แล้ว
เข้าไปทำเป็นแลดูอยู่ จับทารกกินแล้วก็ไป.
สา ตํ สุตวฺ า “ปุตตฺ ํ นุ โข วิชาตา อุทาหุ ธีตรํ. ปสฺสสิ สฺ ามิ นํ -อิติ ปวิสติ วฺ า ปสฺสนฺตี วิย ทารกํ คเหตฺวา ขาทิตวฺ า คตา.
ถึงในหนที่ ๒ ก็ได้กินเสียเหมือนกัน.
ทุตยิ วาเรปิ ตเถว ขาทิ.
ในหนที่ ๓ นางกุลธิดามีครรภ์แก่ เรียกสามีมาแล้ว บอกว่า “นาย นางยักษิณตี นหนึ่งกินบุตรของฉันเสียในที่นี้ ๒ คนแล้วไป.
เดี๋ยวนี้ ฉันจักไปสู่เรือนแห่งตระกูลของฉันคลอดบุตร” ดังนี้แล้ว ไปสู่เรือนแห่งตระกูล คลอดบุตรที่นั่น.
ตติยวาเร อิตรา ครุคพฺภา๒ หุตวฺ า สามิกํ อามนฺเตตฺวา “สามิ
อิมสฺมึ ฐาเน เอกา ยกฺขนิ ี มม เทฺว ปุตเฺ ต ขาทิตวฺ า คตา. อิทานิ มม กุลเคหํ คนฺตวฺ า วิชายิสสฺ ามิ -อิติ กุลเคหํ คนฺตวฺ า วิชายิ.
ในกาลนั้น นางยักษิณีนั้นถึงคราวส่งน้ำ.
ตทา สา ยกฺขนิ ี อุทกวารํ คตา โหติ.
ด้วยว่า นางยักษิณีทั้งหลายต้องตักน้ำ จากสระอโนดาตทูนบนศีรษะมา เพื่อท้าวเวสสวรรณ ตามวาระ
ต่อล่วง ๔ เดือนบ้าง ๕ เดือนบ้างจึงพ้น (จากเวร) ได้.
เวสฺสวณสฺส หิ ยกฺขนิ โิ ย วาเรน อโนตตฺตโต สีสปรมฺปราย อุทกํ อาหรนฺตโิ ย จาตุมมฺ าสจฺจเยนปิ ปญฺจมาสจฺจเยนปิ มุจจฺ นฺติ.
นางยักษิณีเหล่าอื่นมีกายบอบช้ำ ถึงความสิ้นชีวติ บ้างก็มี.
อปรา กิลนฺตกายา ชีวติ กฺขยํปิ ปาปุณนฺติ.
ส่วนนางยักษิณีนั้น พอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเท่านั้น ก็รีบไปสู่เรือนนั้น ถามว่า “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน?”
สา ปน อุทกวารโต มุตตฺ มตฺตาว เวเคน ตํ ฆรํ คนฺตวฺ า “กุหึ เม สหายิกา -อิติ ปุจฉฺ ิ.
๑ หญิงสาวของตระกูล หญิงสาวในตระกูล หรือหญิงสาวมีตระกูล.
๒ ม. ยุ. ครุภารา.
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พวกชาวบ้านบอกว่า “ท่านจักพบเขาที่ไหน? นางยักษิณตี นหนึ่งกินทารกของเขาที่คลอดในที่นี้.
เพราะฉะนั้น เขาจึงไปสู่เรือนแห่งตระกูล.”
“กุหึ นํ ปสฺสสิ สฺ สิ. ตสฺสา อิมสฺมึ ฐาเน ชาตทารเก ยกฺขนิ ี ขาทติ. ตสฺมา กุลเคหํ คตา -อิติ.
นางยักษิณีนั้นคิดว่า “เขาไปในที่ไหนๆ ก็ตามเถิด จักไม่พ้นเราได้ ดังนี้แล้ว อันกำลังเวรให้อุตสาหะแล้ว วิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมือง.
สา “ยตฺถ วา ตตฺถ วา คจฺฉตุ. น เม มุจจฺ สิ สฺ ติ -อิติ เวรเวคสมุสสฺ าหิตา นคราภิมขุ ี๑ ปกฺขนฺทิ.
ฝ่ายนางกุลธิดา ในวันเป็นทีร่ บั ชือ่ ให้ทารกนัน้ อาบน้ำ ตัง้ ชือ่ แล้ว กล่าวกะสามีวา่ “นาย เดีย๋ วนี้ เราพากันไปสูเ่ รือนของเราเถิด”
อุ้มบุตรไปกับสามี ตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหาร มอบบุตรให้สามีแล้ว
ลงอาบน้ำในสระโบกขรณีข้างวิหารแล้ว ขึ้นมารับเอาบุตร,
เมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่, ยืนให้บุตรดื่มนม แลเห็นนางยักษิณีมาอยู่ จำได้แล้ว ร้องด้วยเสียงอันดังว่า
“นาย มาเร็วๆ เถิด. นี้ นางยักษิณีตนนั้น” ดังนี้แล้ว ไม่อาจยืนรออยู่จนสามีนั้นมาได้ วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ภายในวิหารแล้ว.
อิตราปิ นามคฺคหณทิวเส ตํ ทารกํ นหาเปตฺวา นามํ กตฺวา “สามิ อิทานิ สกฆรํ คจฺฉาม -อิติ ปุตตฺ ํ อาทาย
สามิเกน สทฺธึ วิหารมชฺฌคเตน มคฺเคน คจฺฉนฺตี ปุตตฺ ํ สามิกสฺส ทตฺวา วิหารโปกฺขรณิยํ นหาตฺวา อุตตฺ ริตวฺ า ปุตตฺ ํ คเหตฺวา,
สามิเก นหายนฺเต, ปุตตฺ ํ ปายมานา ฐิตา ยกฺขนิ ึ อาคจฺฉนฺตึ ทิสวฺ า สญฺชานิตวฺ า
“สามิ เวเคน เอหิ. อยํ สา ยกฺขนิ ี -อิติ อุจจฺ าสทฺทํ กตฺวา ยาว ตสฺสาคมนํ สณฺฐาตุํ อสกฺโกนฺตี นิวตฺตติ วฺ า
อนฺโตวิหาราภิมขุ ี๒ ปกฺขนฺทิ.
[เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร]
ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท.
ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปริสมชฺเฌ ธมฺมํ เทเสติ.
นางกุลธิดานั้น ให้บุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้ว กราบทูลว่า
“บุตรคนนี้ ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้ว. ขอพระองค์ประทานชีวติ แก่บุตรข้าพระองค์เถิด.”
สา ปุตตฺ ํ ตถาคตสฺส ปาทปิฏเฺ ฐ นิปชฺชาเปตฺวา “ตุมหฺ ากํ มยา เอส ทินโฺ น. ปุตตฺ สฺส เม ชีวติ ํ เทถ -อิติ อาห.
สุมนเทพ ผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตู ไม่ยอมให้นางยักษิณเี ข้าไปข้างใน.
ทฺวารโกฏฺฐเก อธิวตฺโถ สุมนเทโว ยกฺขนิ ยิ า อนฺโต ปวิสติ ํุ นาทาสิ.
พระศาสดารับสั่งเรียกพระอานนทเถระมาแล้ว ตรัสว่า “อานนท์ เธอจงไป. เรียกนางยักษิณีนั้นมา.”
สตฺถา อานนฺทตฺเถรํ อามนฺเตตฺวา “คจฺฉานนฺท. ตํ ยกฺขนิ ึ ปกฺโกส -อิติ อาห.
พระเถระเรียกนางยักษิณีมาแล้ว.
เถโร ตํ ปกฺโกสิ.
นางกุลธิดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางยักษิณีมา.”
อิตรา “อยํ ภนฺเต อาคจฺฉติ -อิติ อาห.
๑ นคราภิมุขินตี ิ ยุตฺตตรํ.
๒ อนฺโตวิหาราภิมุขินตี ิ ยุตฺตตรํ.
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พระศาสดา ตรัสว่า “นางยักษิณีจงมาเถิด. เจ้าอย่าได้ร้องไปเลย” ดังนี้แล้ว ได้ตรัสกะนางยักษิณีผู้มายืนอยู่แล้วว่า
“เหตุไร? เจ้าจึงทำอย่างนั้น ก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้า ผูเ้ ช่นเราแล้ว
เวรของพวกเจ้า จักได้เป็นกรรมตั้งอยูช่ ั่วกัป เหมือนเวรของงูกับพังพอน, ของหมีกับไม้สะคร้อ และของกากับนกเค้า,
เหตุไฉน พวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กัน? เพราะเวรย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร หาระงับได้ดว้ ยเวรไม่” ดังนี้แล้ว
ได้ตรัสพระคาถานีว้ ่า
สตฺถา “เอตุ. มา สทฺทํ อกาสิ -อิติ วตฺวา ตํ อาคนฺตวฺ า ฐิตํ
“กสฺมา เอวํ กโรสิ. สเจ หิ ตุมเฺ ห มาทิสสฺส พุทธฺ สฺส สมฺมขุ ภี าวํ นาคมิสสฺ ถ,
อหินกุลานํ วิย เวรํ อจฺฉผนฺทนานํ วิย กาโกฬุกานํ วิย จ กปฺปฏฺฐติ กิ ํ โว เวรํ อภวิสสฺ . กสฺมา เวรปฏิเวรํ กโรถ.
เวรํ หิ อเวเรน อุปสมฺมติ, โน เวเรน -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
“ในกาลไหนๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลย
แต่วา่ ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวร, ธรรมนี้เป็นของเก่า.”
“น หิ เวเรน เวรานิ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ

สมฺมนฺตธี กุทาจนํ.
เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า น หิ เวเรน เป็นต้น ความว่า
เหมือนอย่างว่า บุคคล แม้เมื่อล้างที่ซึ่งเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้น ด้วยของไม่สะอาดเหล่านั้นแล
ย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจด หายกลิ่นเหม็นได้, โดยที่แท้ ที่นั้นกลับเป็นที่ไม่หมดจดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกว่าเก่าอีก ฉันใด,
บุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ดา่ อยู่ประหารตอบชนผู้ประหารอยู่ ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระงับด้วยเวรได้,
โดยที่แท้ เขาชื่อว่าทำเวรนั่นเองให้ยิ่งขึ้น ฉันนั้นนั่นเทียว.
ตตฺถ น หิ เวเรน -อิติ: ยถา หิ เขฬสิงฆฺ าณิกาทิอสุจมิ กฺขติ ฏฺฐานํ เตเหว อสุจหี ิ โธวนฺโตปิ สุทธฺ ํ นิคคฺ นฺธํ กาตุํ น สกฺโกติ,
อถโข ตํ ฐานํ ภิยโฺ ยโส มตฺตาย อสุทธฺ ตรญฺจ ทุคคฺ นฺธตรญฺจ โหติ.
เอวเมว อกฺโกสนฺตํ ปจฺจกฺโกสนฺโต ปหรนฺตํ ปฏิปปฺ หรนฺโต เวเรน เวรํ วูปสเมตุํ น สกฺโกติ, อถโข ภิยโฺ ย ภิยโฺ ย เวรเมว กโรติ.
แม้ในกาลไหนๆ ขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลาย ย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวร. โดยที่แท้ ชื่อว่าย่อมเจริญอย่างเดียว ด้วยประการฉะนี้.
อิติ เวรานิ นาม เวเรน กิสมฺ ญิ จฺ ปิ ิ กาเล น สมฺมนฺติ. อถโข วฑฺฒนฺตเิ ยว.
สองบทว่า อเวเรน จ สมฺมนฺติ ความว่า
เหมือนอย่างว่า ของไม่สะอาด มีน้ำลายเป็นต้นเหล่านี้ อันบุคคลล้างด้วยน้ำที่ใสย่อมหายหมดได้,
ที่นั่นย่อมเป็นที่หมดจด ไม่มีกลิ่นเหม็น ฉันใด,
เวรทั้งหลาย ย่อมระงับ คือย่อมสงบ ได้แก่ ย่อมถึงความไม่มีได้ด้วยความไม่มีเวร คือด้วยน้ำคือขันติและเมตตา
ด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคาย และ ด้วยการพิจารณา ฉันนั้น นั่นเทียว.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ -อิติ:
ยถา ปน ตานิ เขฬาทีนิ อสุจนี ิ วิปปฺ สนฺเนน อุทเกน โธวิยมานานิ วินสฺสนฺติ, ตํ ฐานํ สุทธฺ ํ โหติ นิคคฺ นฺธํ.
เอวเมว อเวเรน ขนฺตเิ มตฺโตทเกน โยนิโสมนสิกาเรน ปจฺจเวกฺขเณน เวรานิ วูปสมฺมนฺติ ปฏิปปฺ สฺสมฺภนฺติ อภาวํ คจฺฉนฺติ.
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บาทพระคาถาว่า เอส ธมฺโม สนนฺตโน ความว่า
ธรรมนี้คือที่นับว่า ความสงบเวร ด้วยความไม่มีเวร เป็นของเก่า คือ เป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า
และพระขีณาสพทั้งหลายทุกๆ พระองค์ ดำเนินไปแล้ว.
เอส ธมฺโม สนนฺตโน -อิติ:
เอส อเวเรน เวรวูปสมนสงฺขาโต โปราณโก ธมฺโม สพฺเพสํ พุทธฺ ปจฺเจกพุทธฺ ขีณาสวานํ คตมคฺโค -อิติ.
ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีนั้น ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว.
คาถาปริโยสาเน สา ยกฺขนิ ี โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ หิ.
เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว.
สมฺปตฺตปริสายปิ เทสนา สาตฺถกิ า อโหสิ.
[นางยักษิณีรู้ฝนมากฝนน้อย]
พระศาสดา ได้ตรัสกะหญิงนั้นว่า “เจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษิณีนี้เถิด.”
สตฺถา ตํ อิตถฺ ึ อาห “เอติสสฺ า ตว ปุตตฺ ํ เทหิ -อิติ.
หญิง.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์กลัว.
“ภายามิ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. เจ้าอย่ากลัวเลย. อันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้า เพราะอาศัยนางยักษิณีนี้.
“มา ภายิ. นตฺถิ เต เอตํ นิสสฺ าย ปริปนฺโถ -อิติ.
นางได้ให้บุตรแก่นางยักษิณีนั้นแล้ว.
สา ปุตตฺ ํ ตสฺสา อทาสิ.
นางยักษิณีนั้นอุ้มทารกนั้นจูบกอดแล้ว คืนให้แก่มารดาอีก ก็เริ่มร้องไห้.
สา ตํ คเหตฺวา จุมพฺ ติ วฺ า อาลิงคฺ ติ วฺ า ปุน มาตุเยว ทตฺวา โรทิตุํ อารภิ.
ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามนางยักษิณีนั้นว่า “อะไรนั่น?”
อถ นํ สตฺถา “กิเมตํ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
นางยักษิณีนั้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อก่อนข้าพระองค์
แม้สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยไม่เลือกทาง ยังไม่ได้อาหารพอเต็มท้อง. บัดนี้ ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไร.”
“ภนฺเต อหํ ปุพเฺ พ ยถา ตถา ชีวติ ํ กปฺเปนฺตปี ิ กุจฉฺ ปิ รู ํ นาม นาลตฺถํ. อิทานิ กถํ ชีวสิ สฺ ามิ -อิติ.
ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสปลอบนางยักษิณีนั้นว่า “เจ้าอย่าวิตกเลย” ดังนี้แล้ว ตรัสกะหญิงนั้นว่า
“เจ้าจงนำนางยักษิณีไปให้อยู่ในเรือนของตนแล้ว จงปฏิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี.”
อถ นํ สตฺถา “มา จินตฺ ยิ -อิติ สมสฺสาเสตฺวา ตํ อิตถฺ ึ อาห
“อิมํ เนตฺวา อตฺตโน เคเห นิวาสาเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคาหิ -อิติ.
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หญิงนั้นนำนางยักษิณีไปแล้ว ให้พักอยู่ในโรงกระเดื่อง ได้ปฏิบัตดิ ้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้ว.
สา ตํ เนตฺวา ปิฏฐฺ วิ เํ ส ปติฏฐฺ าเปตฺวา อคฺคยาคุภตฺเตหิ ปฏิชคฺคิ.
ในเวลาซ้อมข้าวเปลือก สากปรากฏแก่นางยักษิณีนั้นดุจต่อยศีรษะ.
ตสฺสา วีหปิ หรณกาเล มุสลํ มุทธฺ ํ ปหรนฺตํ วิย อุปฏฺฐาติ.
เขาจึงเรียกนางกุลธิดาผู้สหายมาแล้วพูดว่า “ฉันจักไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิด”
แม้อันหญิงสหายนั้นให้พักอยูใ่ นเหล่านี้ คือ ‘ในโรงสาก ข้างตุ่มน้ำ ริมเตาไฟ ริมชายคา ริมกองหยากเยื่อ ริมประตูบ้าน’
(นาง) ก็กล่าวว่า “ในโรงสากนี้ สากย่อมปรากฏดุจต่อยศีรษะฉันอยู่. ที่ข้างตุ่มน้ำนี้ พวกเด็กย่อมราดน้ำเป็นเดนลงไป.
ที่ริมเตาไฟนี้ ฝูงสุนัขย่อมมานอน. ที่ริมชายคานี้ พวกเด็กย่อมทำสกปรก. ที่ริมกองหยากเยื่อนี้ ชนทั้งหลายย่อมเทหยากเยื่อ.
ที่ริมประตูบ้านนี้ พวกเด็กชาวบ้าน ย่อมเล่นการพนันกันด้วยคะแนน” ดังนี้แล้ว ได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสีย
สา สหายิกํ อามนฺเตตฺวา “อิมสฺมึ ฐาเน วสิตํุ น สกฺขสิ สฺ ามิ. อญฺญตฺถ มํ ปติฏฐฺ าเปหิ -อิติ วตฺวา
“มุสลสาลายํ อุทกจาฏิยํ อุทธฺ เน นิมพฺ โกเส สงฺการกูเฏ คามทฺวาเร -อิติ เอเตสุ ฐาเนสุ ปติฏฐฺ าปิตาปิ
“อิธ เม มุสลํ สีสํ ภินทฺ นฺตํ วิย อุปฏฺฐาติ. อิธ ทารกา อุจฉฺ ฏิ ฐฺ ทุ กํ โอตาเรนฺติ. อิธ สุนขา นิปชฺชนฺติ.
อิธ ทารกา อสุจึ กโรนฺติ. อิธ กจวรํ ฉฑฺเฑนฺติ. อิธ คามทารกา ลกฺขโยคฺคํ กโรนฺติ -อิติ สพฺพานิ ตานิ ปฏิกขฺ ปิ ิ.
ครั้งนั้น หญิงสหาย จึงให้นางยักษิณีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้ว
นำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดี ไปเพื่อนางยักษิณีนั้น แล้วปฏิบัติในที่นั้น.
อถ นํ พหิคาเม วิวติ โฺ ตกาเส ปติฏฐฺ าเปตฺวา ตตฺถ ตสฺสา อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หริตวฺ า ปฏิชคฺคิ.
นางยักษิณีนั้น คิดอย่างนีว้ ่า
“เดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้ มีอุปการะแก่เรามาก, เอาเถอะ เราจักทำความแทนคุณสักอย่างหนึ่ง” ดังนี้แล้ว
ได้บอกแก่หญิงสหายว่า “ในปีนจ้ี กั มีฝนดี, ท่านจงทำข้าวกล้าในทีด่ อนเถิด. ในปีนฝ้ี นจักแล้ง. ท่านจงทำข้าวกล้าในทีล่ มุ่ เถิด.”
สา ยกฺขนิ ี เอวํ จินเฺ ตสิ “อยํ เม สหายิกา อิทานิ พหูปการา. หนฺทาหํ กิญจฺ ิ ปฏิคณ
ุ ํ กโรมิ -อิติ
“อิมสฺมึ สํวจฺฉเร สุพพฺ ฏุ ฐฺ กิ า ภวิสสฺ ติ. ถลฏฺฐาเน สสฺสํ กโรหิ.
อิมสฺมึ สํวจฺฉเร ทุพพฺ ฏุ ฐฺ กิ า ภวิสสฺ ติ. นินนฺ ฏฺฐาเนเยว สสฺสํ กโรหิ -อิติ สหายิกาย อาโรเจสิ.
ข้าวกล้าอันพวกชนที่เหลือทำแล้ว ย่อมเสียหาย ด้วยน้ำมากเกินไปบ้าง ด้วยน้ำน้อยบ้าง.
เสสชเนหิ กตสสฺสํ อติอทุ เก๑ วา อโนทเกน๒ วา นสฺสติ.
ส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้น ย่อมสมบูรณ์เหลือกิน.
ตสฺสา สสฺสํ อติวยิ สมฺปชฺชติ.

๑ อจฺจุทเกนาติ ยุตฺตตรํ.
๒ อนุทเกนาติ ยุตฺตตรํ.
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[นางยักษิณีเริ่มตั้งสลากภัตร]
ครั้งนั้น พวกชนที่เหลือเหล่านั้น พากันถามนางว่า
“แม่ ข้าวกล้าที่หล่อนทำแล้ว ย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไป ย่อมไม่เสียหายด้วยน้ำน้อย.
หล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแล้ง แล้วจึงทำการงานหรือ? ข้อนี้เป็นอย่างไรหนอแล?”
อถ นํ “อมฺม ตยา กตํ สสฺสํ เนว อจฺโจทเกน นสฺสติ น อโนทเกน นสฺสติ. สุพพฺ ฏุ ฐฺ ทิ พุ พฺ ฏุ ฐฺ ภิ าวํ ญตฺวา กมฺมํ กโรสิ.
กึ นุ โข เอตํ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
นางบอกว่า “นางยักษิณี ผู้เป็นหญิงสหายของฉัน บอกความที่ฝนดีและฝนแล้งแก่ฉัน.
ฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในทีด่ อนและที่ลุ่ม ตามคำของนางยักษิณีนั้น. เหตุนั้น ข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดี.
พวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้น ที่ฉันนำไปจากเรือนเนืองนิตย์หรือ?
สิ่งของเหล่านั้น ฉันนำไปให้นางยักษิณีนั้น.
แม้พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นอย่างดี ไปให้นางยักษิณีบ้างซิ.
นางยักษิณีกจ็ ักแลดูการงานของพวกท่านบ้าง.”
“อมฺหากํ สหายิกา ยกฺขนิ ี สุพพฺ ฏุ ฐฺ ทิ พุ พฺ ฏุ ฐฺ ภิ าวํ อาจิกขฺ ติ. มยํ ตสฺสา วจเนน ถลนินเฺ นสุ สสฺสานิ กโรม.
เตน โน สสฺสํ สมฺปชฺชติ. กึ น ปสฺสถ นิพทฺธํ อมฺหากํ เคหโต ยาคุภตฺตาทีนิ หริยมานานิ. ตานิ เอติสสฺ า หริยนฺติ.
ตุมเฺ หปิ เอติสสฺ า อคฺคยาคุภตฺตาทีนิ หรถ. ตุมหฺ ากมฺปิ กมฺมนฺเต โอโลเกสฺสติ -อิติ.
ครั้งนั้น พวกชนชาวเมืองทั้งสิ้น พากันทำสักการะแก่นางยักษิณีนั้นแล้ว.
อถสฺสา สกลนครวาสิโน สกฺการํ กรึสุ.
จำเดิมแต่นั้นมา นางยักษิณีแม้นั้น แลดูการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู่ ได้เป็นผู้ถึงลาภอันเลิศ มีบริวารมากแล้ว.
สาปิ ตโต ปฏฺฐาย สพฺเพสํ กมฺมนฺเต โอโลเกนฺตี ลาภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ มหาปริวารา.
ในกาลต่อมา นางยักษิณีนั้นเริ่มต้นสลากภัต ๘ ที่แล้ว.
สา อปรภาเค อฏฺฐ สลากภตฺตานิ ปฏฺฐเปสิ.
สลากภัตนั้น ชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนกาลทุกวันนี้แล.
ตานิ ยาวชฺชกาลา ทียนฺตเิ ยว.
เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี จบ.
อิทํ กาลียกฺขนิ ยิ า อุปปฺ ตฺตวิ ตฺถุ.
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๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
๕. โกสมฺพกิ วตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่
“ปเร จ น วิชานนฺติ” เป็นต้น.
“ปเร จ น วิชานนฺติ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสมฺพเิ ก ภิกขฺ ู อารพฺภ กเถสิ.
[พระวินัยธรกับพระธรรมกถิกะถกเถียงกันเรื่องวินัย]
ความพิสดารว่า ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธร รูป ๑ พระธรรมกถิกะ รูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้อยู่ที่โฆสิตาราม
ใกล้เมืองโกสัมพี.
โกสมฺพยิ ํ หิ โฆสิตาราเม ปญฺจสตปญฺจสตปริวารา เทฺว ภิกขฺ ู วิหรึสุ วินยธโร จ ธมฺมกถิโก จ.
วันหนึ่ง ในภิกษุ ๒ รูปนั้น พระธรรมกถิกะ ไปฐานแล้ว๑ เว้นน้ำชำระที่เหลือ ไว้ในภาชนะ ที่ซุ้มน้ำแล้ว ก็ออกมา.
เตสุ ธมฺมกถิโก เอกทิวสํ สรีรวลญฺชํ กตฺวา อุทกโกฏฺฐเก อาจมนอุทกาวเสสํ ภาชเน ฐเปตฺวา นิกขฺ มิ.
ภายหลัง พระวินัยธรเข้าไปที่ซุ้มน้ำนั้น เห็นน้ำนั้น ออกมาถามพระธรรมกถิกะนอกนี้๒ว่า “ผู้มีอายุ ท่านเหลือน้ำไว้หรือ?”
ปจฺฉา วินยธโร ตตฺถ ปวิฏโฺ ฐ ตํ อุทกํ ทิสวฺ า นิกขฺ มิตวฺ า อิตรํ ปุจฉฺ ิ “อาวุโส ตยา อุทกํ ฐปิตํ -อิติ.
ธรรมกถิกะ. ครับ ผู้มีอายุ.
“อาม อาวุโส -อิติ.
วินัยธร.
ก็ท่านไม่รวู้ ่าอาบัติ ในเพราะการเหลือน้ำไว้นี้หรือ?
“กึ ปเนตฺถ อาปตฺตภิ าวํ น ชานาสิ -อิติ.
ธรรมกถิกะ. ครับ ผมไม่ทราบ.
“อาม น ชานามิ -อิติ.
วินัยธร.
ไม่รู้ก็ชา่ งเถิด ผู้มีอายุ เป็นอาบัติในข้อนี้.
“โหตาวุโส. เอตฺถ อาปตฺติ -อิติ.
ธรรมกถิกะ. ถ้าอย่างนั้น ผมจักทำคืนอาบัตินั้นเสีย.
“เตนหิ ปฏิกกฺ ริสสฺ ามิ นํ -อิติ
วินัยธร.
ผู้มีอายุ ก็ถ้าว่า ข้อนั้นท่านไม่แกล้ง๓ทำ เพราะความไม่มีสติ, อาบัติไม่มี.
“สเจ ปน เต อาวุโส อสญฺจจิ จฺ อสติยา กตํ, นตฺถิ อาปตฺติ -อิติ.

๑ สรีรวลญฺชํ กตฺวา.
๒ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ที่เหลือ
๓ สญฺจิจฺจ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เจตนา (ภาษาเก่า)
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พระธรรมกถิกะนั้น จึงได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัตินั้นว่ามิใช่อาบัติ.
โส ตสฺสา อาปตฺตยิ า อนาปตฺตทิ ฏิ ฐฺ ิ อโหสิ.
ฝ่ายพระวินัยธร ได้บอกแก่พวกนิสิต๑ของตนว่า “พระธรรมกถิกะรูปนี้ แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้”
วินยธโรปิ อตฺตโน นิสสฺ ติ กานํ “อยํ ธมฺมกถิโก อาปตฺตึ อาปชฺชมาโนปิ น ชานาติ -อิติ อาโรเจสิ.
พวกนิสิตพระวินัยธรนั้น เห็นพวกนิสติ ของพระธรรมกถิกะนั้นแล้ว ได้กล่าวว่า
“พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน แม้ตอ้ งอาบัติแล้ว ก็ไม่รวู้ ่าเป็นอาบัติ.”
เต ตสฺส นิสสฺ ติ เก ทิสวฺ า “ตุมหฺ ากํ อุปชฺฌาโย อาปตฺตึ อาปชฺชติ วฺ าปิ อาปตฺตภิ าวํ น ชานาติ -อิติ อาหํสุ.
พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะนั้น ไปแจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้ว.
เต คนฺตวฺ า อตฺตโน อุปชฺฌายสฺส อาโรเจสุํ.
พระธรรมกถิกะนั้น พูดอย่างนีว้ ่า “พระวินัยธรรูปนี้ เมื่อก่อนพูดว่า ‘ไม่เป็นอาบัต’ิ เดี๋ยวนี้พดู ว่า ‘เป็นอาบัติ’
พระวินัยธรนั่น พุดมุสา.”
โส เอวมาห “อยํ วินยธโร ปุพเฺ พ “อนาปตฺตตี ิ วตฺวา อิทานิ ‘อาปตฺตตี ิ วทติ. มุสาวาที เอโส -อิติ.
พวกนิสิตของพระธรรมกถิกะนั้นไป กล่าวว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกท่าน พูดมุสา.”
เต คนฺตวฺ า “ตุมหฺ ากํ อุปชฺฌาโย มุสาวาที -อิติ กถยึสุ.
พวกนิสิตของพระวินัยธรและพระธรรมกถิกะนั้น ทำความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้ว ด้วยประการอย่างนี้.
เต เอวํ อญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยึสุ.
ภายหลัง พระวินัยธรได้โอกาส จึงได้ทำอุกเขปนียกรรม๒ แก่พระธรรมกถิกะ เพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัติ.
ตโต วินยธโร โอกาสํ ลภิตวฺ า ธมฺมกถิกสฺส อาปตฺตยิ า อทสฺสเน อุกเฺ ขปนียกมฺมํ อกาสิ.
จำเดิมแต่กาลนั้น แม้พวกอุปัฏฐากผู้ถวายปัจจัยของภิกษุ ๒ รูปนั้น ก็ได้เป็น ๒ ฝ่าย.
ตโต ปฏฺฐาย เตสํ ปจฺจยทายกา อุปฏฺฐากาปิ เทฺว โกฏฺฐาสา อเหสุํ.
พวกภิกษุณีผรู้ ับโอวาทก็ดี พวกอารักขเทวดา๓ ก็ดี ของภิกษุ ๒ รูปนั้น พวกอากาสัฏฐเทวดา๔
ผู้เพื่อนเห็น เพื่อนคบ ของพวกอารักขเทวดาเหล่านั้นก็ดี พวกปุถุชนทั้งปวงก็ดี ได้เป็น ๒ ฝ่าย ตลอดจนพรหมโลก.
โอวาทปฏิคคฺ าหิกา ภิกขฺ นุ โิ ยปิ อารกฺขเทวตาปิ ตาสํ สนฺทฏิ ฐฺ สมฺภตฺตา อากาสฏฺฐเทวตาปิ ยาว พฺรหฺมโลกาปิ
สพฺเพ ปุถชุ ชฺ นา เทฺว ปกฺขา อเหสุํ.
ก็โกลาหลกึกก้องเป็นเสียงเดียว ได้ขึ้นไปจนอกนิฏฐภพ.
ยาว อกนิฏฐฺ ภวนา ปน เอกนินนฺ าทํ โกลาหลํ อคมาสิ.
๑
๒
๓
๔

นิสฺสิต นิสฺสิตก ผู้อาศัย, ศิษย์ที่เล่าเรียนอยู่ในสำนัก
กรรมที่สงฆ์จะพึงทำแก่ภิกษุที่สงฆ์สมควรจะยกเสีย
เทวดาผู้คุ้มครองรักษา
เทวดาผู้สถิตอยู่ในอากาศ.
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[พระศาสดาตรัสสอนให้สามัคคีกัน]
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า กราบทูล
(๑) ความเห็น๑ว่า “พระธรรมกถิกะรูปนี้ สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้” ของพวกภิกษุผู้ยกวัตร
และ (๒) ความเห็นว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกเรา สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมซึ่งมิได้ประกอบด้วยธรรม”
ของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถิกะผู้ที่สงฆ์ยก
และ (๓) การเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถิกะนั้น ของพวกภิกษุเหล่านั้น แม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัตรห้ามอยู่
อเถโก ภิกขฺ ุ ตถาคตํ อุปสงฺกมิตวฺ า
อุกเฺ ขปกานํ “ธมฺมเิ กเนวายํ กมฺเมน อุกขฺ ติ โฺ ต -อิติ ลทฺธึ
อุกขฺ ติ ตฺ านุวตฺตกานํ “อธมฺมเิ กน กมฺเมน อุกขฺ ติ โฺ ต -อิติ ลทฺธึ
อุกเฺ ขปเกหิ วาริยมานานํปิ จ เตสํ ตํ อนุปริวาเรตฺวา วิจรณภาวํ อาโรเจสิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงส่งโอวาทไปว่า “นัยว่า ภิกษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกัน” ถึง ๒ ครั้ง
ทรงสดับว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน”
ครั้นหนที่ ๓ ทรงสดับว่า “ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว ภิกษุสงฆ์แตกกันแล้ว” ดังนี้ จึงเสด็จไปสู่สำนักของเธอทั้งหลายแล้ว
ตรัสโทษในการยกวัตรของพวกภิกษุยกวัตร และโทษในการไม่เห็นอาบัติของภิกษุนอกนี้แล้ว
ทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอโุ บสถเป็นต้น ในสีมาเดียวกันที่โฆสิตารามนั่นเอง แก่เธอทั้งหลายอีกแล้ว –
ภควา “สมคฺคา กิร โหนฺตุ -อิติ เทฺว วาเร เปเสตฺวา “น อิจฉฺ นฺติ ภนฺเต สมคฺคา ภวิตุํ -อิติ สุตวฺ า
ตติยวาเร “ภินโฺ น ภิกขฺ สุ งฺโฆ ภินโฺ น ภิกขฺ สุ งฺโฆ -อิติ สุตวฺ า
เตสํ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า อุกเฺ ขปกานํ อุกเฺ ขปเน อิตเรสญฺจ อาปตฺตยิ า อทสฺสเน อาทีนวํ กเถตฺวา
ปุน เตสํ ตตฺเถว เอกสีมายํ อุโปสถาทีนิ อนุชานิตวฺ า –
ทรงบัญญัตวิ ัตรในโรงฉันว่า “ภิกษุทั้งหลาย พึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งๆ ในระหว่างๆ๒” ดังนี้ เป็นต้น
แก่เธอทั้งหลายผู้เกิดการแตกร้าวในสถานทั้งหลาย มีโรงฉันเป็นต้น แล้ว
ทรงสดับว่า “ถึงเดี๋ยวนี้ ภิกษุทั้งหลาย ก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่” จึงเสด็จไปที่โฆสิตารามนั้นแล้ว
ตรัสห้ามว่า “อย่าเลย ภิกษุทั้งหลาย พวกท่านอย่าได้ทำการแตกร้าวกัน” ดังนี้ เป็นต้นแล้ว –
ภตฺตคฺคาทีสุ ภณฺฑนชาตานํ “อาสนนฺตริกาย นิสที ติ พฺพํ -อิติ ภตฺตคฺเค วตฺตํ ปญฺญาเปตฺวา
“อิทานิปิ ภณฺฑนชาตา วิหรนฺติ -อิติ สุตวฺ า
ตตฺถ คนฺตวฺ า “อลํ ภิกขฺ เว มา ภณฺฑนนฺตอิ าทีนิ วตฺวา –

๑ ลทฺธิ ความเห็น, การได้ (ลภ ‘ได้’-ติ ปัจจัย) หรือแปลว่า
(๑) การที่พวกภิกษุผู้ยกวัตรถือว่า “พระธรรมกถิกะรูปนี้ สงฆ์ยกเสียแล้ว ด้วยกรรมที่ประกอบด้วยธรรมแท้,”
และ (๒) การที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถิกะผู้ที่สงฆ์ยกเสียแล้วถือ ว่า “พระอุปัชฌาย์ของพวกเรา สงฆ์ยกเสียแล้ว
ด้วยกรรมซึ่งมิได้ประกอบด้วยธรรม,”
และ (๓) การที่พวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถิกะ ผู้ที่สงฆ์ยกวัตรเหล่านั้น แม้อันพวกภิกษุผู้ยกวัตรห้ามอยู่
ก็ยังขืนเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถิกะนัน้ .
๒ ได้แก่ นั่งเป็นแถว เว้นช่องว่างให้ภิกษุอื่นเข้าแทรกนั่งได้รูปหนึ่งๆ ในระหว่าง.
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ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการแตกร้าว การทะเลาะ การแก่งแย่งและการวิวาทนั่น ทำความฉิบหายให้.
แท้จริง แม้นางนกลฏุกิกา๑ อาศัยการทะเลาะกัน ยังอาจทำพญาช้างให้ถึงความสิ้นชีวติ ” ดังนี้แล้ว ตรัสลฏุกิกชาดกแล้ว๒
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขอพวกท่านพร้อมเพรียงกันเถิด อย่าวิวาทกันเลย.
เพราะว่า แม้นกกระจาบตั้งหลายพัน อาศัยความวิวาทกัน ได้ถึงความสิ้นชีวติ ” ดังนี้แล้ว ตรัสวัฏฏกชาดก๓.
“ภิกขฺ เว ภณฺฑนกลหวิคคฺ หวิวาทา นาเมเต อนตฺถการกา. กลหํ นิสสฺ าย หิ ลฏุกกิ าปิ สกุณกิ า หตฺถนิ าคํ ชีวติ กฺขยํ ปาเปสิ -อิติ
ลฏุกกิ ชาตกํ กเถตฺวา
“ภิกขฺ เว สมคฺคา โหถ มา วิวทถ. วิวาทํ นิสสฺ าย หิ อเนกสหสฺสวฏฺฏกาปิ ชีวติ กฺขยํ ปตฺตา -อิติ วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ.
[ตรัสสอนเท่าไรก็ไม่เชื่อ]
แม้อย่างนี้, เมื่อพวกภิกษุนั้นก็ไม่เชื่อถือถ้อยคำ, เมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่ง ไม่พอใจให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบาก
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มพี ระภาค ผู้เจ้าของแห่งธรรม ทรงรอก่อน,
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ขอพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อย หมัน่ ประกอบธรรมเครือ่ งอยูเ่ ป็นสุขในทิฏฐธรรมอยูเ่ ถิด;
พวกข้าพระองค์จักปรากฏ เพราะการแตกร้าว การทะเลาะ การแก่งแย่ง และการวิวาทนั่นเอง” –
เอวํปิ, เตสุ วจนํ อนาทิยนฺเตสุ,
อญฺญตเรน ธมฺมวาทินา ตถาคตสฺส วิเหสํ อนิจฉฺ นฺเตน “อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ,
อปฺโปสฺสกุ โฺ ก ภนฺเต ภควา ทิฏฐฺ ธมฺมสุขวิหารํ อนุยตุ โฺ ต วิหรตุ,
มยเมเตน ภณฺฑเนน กลเหน วิคคฺ เหน วิวาเทน ปญฺญายิสสฺ าม๔ -อิติ วุตเฺ ต, –

๑
๒
๓
๔

นกไส้
ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๗๐ ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๔๖.
ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกถา ม. ๒/๒๙๗.
วิ. มหา. ๕/๓๒๑, ๓๒๒, ๓๓๕.
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พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึง
(๑) ความทีพ่ ระเจ้าทีฆีติโกศลราช ถูกพระเจ้าพรหมทัต ชิงเอาราชสมบัติ ปลอมเพศไม่ให้ใครรู้จกั
ประทับอยู่ (ในเมืองพาราณสี) ถูกจับปลงพระชนม์เสีย และ
(๒) ความทีพ่ ระเจ้าพรหมทัตและทีฆาวุกุมารเหล่านั้นพร้อมเพรียงกัน จำเดิมแต่เมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนม์ของพระองค์ถวาย
ว่า “ภิกษุทง้ั หลาย เรือ่ งนีไ้ ด้เคยมีแล้ว ในเมืองพาราณสี ได้มพี ระเจ้ากรุงกาสี (พระองค์หนึง่ ) ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัต”
ดังนี้เป็นต้น แม้ตรัสสอนว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยม เห็นปานนั้น๑
ยังได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้น ผู้มีไม้อันถือไว้แล้ว ผู้มีศัสตราอันถือไว้แล้ว;
ข้อที่ท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กล่าวชอบแล้วอย่างนี้ ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยม
จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แล ภิกษุทั้งหลาย” ดังนี้แล้ว ก็ไม่สามารถจะทำเธอทั้งหลาย ให้พร้อมเพรียงกันได้เลย.
“ภูตปุพพฺ ํ ภิกขฺ เว พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสีราชา อโหสิ๒ -อิติ
พฺรหฺมทตฺเตน ทีฆตี สิ สฺ โกสลรญฺโญ รชฺชํ อจฺฉนิ ทฺ ติ วฺ า อญฺญาตกเวเสน วสนฺตสฺส มาริตภาวญฺเจว
ทีฆาวุกมุ าเรน อตฺตโน ชีวเิ ต ทินเฺ น ตโต ปฏฺฐาย เตสํ สมคฺคภาวญฺจ กเถตฺวา
“เตสํ หิ นาม ภิกขฺ เว ราชูนํ อาทินนฺ ทณฺฑานํ อาทินนฺ สตฺถานํ เอวรูปํ ขนฺตโิ สรจฺจํ ภวิสสฺ ติ
อิธ โข ตํ ภิกขฺ เว โสเภถ, ยํ ตุมเฺ ห เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิตา สมานา ขมา จ ภเวยฺยาถ โสรตา๓ จ -อิติ
โอวทิตวฺ าปิ เนว เต สมคฺเค กาตุํ อสกฺขิ.
[พระศาสดาทรงระอา จึงเสด็จหนีไปจำพรรษาอยู่ป่ารักขิตวัน]
พระองค์ทรงระอาพระทัย เพราะมีความอยู่อาเกียรนั้น ทรงพระดำริว่า
“เดี๋ยวนี้เราอยู่อาเกียรเป็นทุกข์ และภิกษุเหล่านี้ไม่ทำ(ตาม)คำของเรา. ถ้าอย่างไร เราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว” ดังนี้
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเรื่องโกสัมพี ไม่ตรัสบอกพระภิกษุสงฆ์ ทรงถือบาตรจีวรของพระองค์ เสด็จไปพาลโลณการาม ๔
แต่พระองค์เดียว ตรัสเอกจาริกวัตร๕ แก่พระภคุเถระ ทีพ่ าลกโลณการามนั้นแล้ว ตรัสอานิสงส์แห่งสามัคคีรสแก่กุลบุตร ๓
คน ในมิคทายวัน๖ ชื่อปาจีนวังสะ แล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยยกะ.
โส ตาย อากิณณ
ฺ วิหารตาย อุกกฺ ณฺฐโิ ต “อหํ โข อิทานิ อากิณโฺ ณ ทุกขฺ ํ วิหรามิ. อิเม จ ภิกขฺ ู มม วจนํ น กโรนฺติ.
ยนฺนนู าหํ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา โกสมฺพยิ ํ ปิณฑฺ าย จริตวฺ า อนปโลเกตฺวา ภิกขฺ สุ งฺฆํ
เอกโกว อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย พาลกโลณการามํ คนฺตวฺ า ตตฺถ ภคุตเฺ ถรสฺส เอกจาริกวตฺตํ กเถตฺวา
ปาจีนวํสมิคทาเย ติณณ
ฺ ํ กุลปุตตฺ านํ สามคฺครี สานิสสํ ํ กเถตฺวา, เยน ปาริเลยฺยกํ, ตทวสริ.
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ภวิสฺสติ เป็นกิริยาอาขยาต บอกอนาคตกาล แต่ในประโยคนี้มี หิ นาม จึงแปล ภวิสฺสติ เป็นอดีตกาล.
วิ. มหา. ๕/๓๒๒.
วิ. มหา. ๕/๓๓๔-๓๓๕.
ปาลิยํ พาลกโลณการกคาโมติ ทิสฺสติ.
ได้แก่ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่แต่ผู้เดียว.
ป่าซึ่งประทานให้หมู่เนื้ออาศัย ป่าชนิดนี้ใครจะทำอันตรายแก่หมู่สัตว์ไม่ได้.
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[พวกอุบาสกทรมานภิกษุ]
ดังได้สดับมา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอาศัยบ้านปาริเลยยกะ เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ควงไม้สาละใหญ่ ในราวป่ารักขิตวัน
อันช้างปาริเลยกะอุปัฏฐาก อยู่เป็นผาสุก.
ตตฺร สุทํ ภควา ปาริเลยฺยกํ อุปนิสสฺ าย รกฺขติ วนสณฺเฑ ภทฺทสาลมูเล ปาริเลยฺยเกน หตฺถนิ า อุปฏฺฐยิ มาโน
ผาสุกํ วสฺสาวาสํ วสิ.
ฝ่ายพวกอุบาสก ผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแล ไปสู่วิหาร ไม่เห็นพระศาสดา จึงถามว่า “พระศาสดาเสด็จอยู่ที่ไหน ครับ ?”
โกสมฺพวี าสิโนปิ โข อุปาสกา วิหารํ คนฺตวฺ า สตฺถารํ อปสฺสนฺตา “กุหึ ภนฺเต สตฺถา -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า “พระองค์ทรงเสด็จไปสู่ราวป่าปาริเลยยกะเสียแล้ว.”
เต ภิกขฺ ู อาหํสุ “ปาริเลยฺยกวนสณฺฑํ คโต -อิติ.
อุบาสก.
เพราะเหตุอะไร? ครับ.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ.
ภิกษุ.
พระองค์ทรงพยายามจะทำพวกเราให้พร้อมเพรียงกัน. แต่พวกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่.
“อมฺเห สมคฺเค กาตุํ วายมิ. มยํ ปน น สมคฺคา อหุมหฺ า -อิติ.
อุบาสก.

ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ ท่านทั้งหลายบวชในสำนักของพระศาสดาแล้ว,
ถึงเมื่อพระองค์ทรงทำสามัคคี, ไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือ?
“ภนฺเต ตุมเฺ ห สตฺถุ สนฺตเิ ก ปพฺพชิตวฺ า, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น อหุวตฺถ -อิติ.
ภิกษุ.
อย่างนั้นแล ผู้มอี ายุ.
“เอวมาวุโส -อิติ.
พวกมนุษย์คิดกันว่า “ภิกษุพวกนี้ บวชในสำนักของพระศาสดาแล้ว, ถึงเมื่อพระองค์ทรงทำสามัคคีอยู่, ก็ไม่สามัคคีกันแล้ว.
พวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดา เพราะอาศัยภิกษุพวกนี้.
พวกเราจักไม่ถวายอาสนะ จักไม่ทำสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้นแก่ภิกษุพวกนั้น”
จำเดิมแต่นั้นมา ก็ไม่ทำแม้สักว่าสามีจิกรรมแก่ภกิ ษุพวกนั้น.
มนุสสฺ า “อิเม สตฺถุ สนฺตเิ ก ปพฺพชิตวฺ า, ตสฺมึ สามคฺคึ กโรนฺเตปิ, สมคฺคา น ชาตา.
มยํ อิเม นิสสฺ าย สตฺถารํ ทฏฺฐํุ น ลภิมหฺ า. อิเมสํ เนว อาสนํ ทสฺสาม. น อภิวาทนาทีนิ กริสสฺ าม -อิติ
ตโต ปฏฺฐาย เตสํ สามีจมิ ตฺตกํปิ น กรึสุ.
เธอทั้งหลายซูบซีดเพราะมีอาหารน้อย โดยสองสามวันเท่านั้นก็เป็นคนตรง แสดงโทษที่ลว่ งเกินแก่กันและกัน
ต่างรูปต่างขอขมากันแล้ว กล่าวว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้ว.
ฝ่ายพวกท่าน ขอให้เป็นพวกเราเหมือนกันอย่างก่อน.”
เต อปฺปาหารตาย สุสสฺ มานา กติปาเหเนว อุชกุ า หุตวฺ า อญฺญมญฺญํ อจฺจยํ เทเสตฺวา ขมาเปตฺวา
“อุปาสกา มยํ สมคฺคา ชาตา. ตุมเฺ หปิ โน ปุรมิ สทิสาว โหถ -อิติ อาหํสุ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๘๑ • ๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี • [พวกอุบาสกทรมานภิกษุ]

อุบาสก.
พวกท่านทูลขมาพระศาสดาแล้วหรือ? ครับ.
“ขมาปิโต ปน โว ภนฺเต สตฺถา -อิติ.
ภิกษุ.
ยังไม่ได้ทูลขอขมา ผู้มีอายุ.
“น ขมาปิโต อาวุโส -อิติ.
อุบาสก.

ถ้าอย่างนั้น ขอพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาเสีย.
ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจักเป็นพวกท่านเหมือนอย่างก่อน ในกาลเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้ว.
“เตนหิ สตฺถารํ ขมาเปถ. สตฺถุ ขมาปิตกาเล มยํปิ ตุมหฺ ากํ ปุรมิ สทิสา ภวิสสฺ าม -อิติ.
เธอทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สำนักของพระศาสดา เพราะเป็นภายในพรรษา ยังภายในพรรษานั้น ให้ลว่ งไปได้ดว้ ยยาก.
เต อนฺโตวสฺสภาเวน สตฺถุ สนฺตกิ ํ คนฺตํุ อวิสหนฺตา ทุกเฺ ขน ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตนิ าเมสุํ.
[ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา]
ฝ่ายพระศาสดา อันช้างนั้นอุปัฏฐากอยู่ ประทับอยู่สำราญแล้ว.
สตฺถา ปน เตน หตฺถนิ า อุปฏฺฐยิ มาโน สุขํ วสิ.
ฝ่ายช้างนั้น ละฝูงเข้าไปสู่ราวป่านั้น เพื่อต้องการความอยู่ผาสุก.
โสปิ คณํ ปหาย ผาสุวหิ ารตฺถาย ตํ วนสณฺฑํ ปาวิสิ.
พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้อย่างไร?
“ยถาห?
พระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวไว้วา่ (ครั้งนั้น ความตริได้มีแก่พญาช้างนั้นว่า)
“เราอยู่อาเกียรด้วยพวกช้างพลาย ช้างพัง ช้างสะเทิน๑ และลูกช้าง เคี้ยวกินหญ้าทีเ่ ขาเด็ดปลายเสียแล้ว.
และพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงๆ และเราดื่มน้ำที่ขุ่น.
เมื่อเราลงและขึ้นสู่ท่าแล้ว พวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไป. ถ้าอย่างไร เราจะหลีกออกจากหมู่อยูต่ ัวเดียว.”
“อหํ โข๒ อากิณโฺ ณ วิหรามิ หตฺถหี ิ หตฺถนิ หี ิ หตฺถกิ ลเภหิ๓ หตฺถจิ ฉฺ าเปหิ. ฉินนฺ คฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ.
โอภคฺโคภคฺคญฺจ เม สาขาภงฺคํ ขาทนฺติ. อาวิลานิ จ ปานียานิ ปิวามิ.
โอคาหนฺตสฺส๔ เม อุตตฺ ณ
ิ ณ
ฺ สฺส หตฺถนิ โิ ย กายํ อุปนิฆสํ นฺตโิ ย คจฺฉนฺติ,๕
ยนฺนนู าหํ เอโก คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยํ -อิติ.

๑
๒
๓
๔
๕

ช้างสะเทิน คือ ช้างวัยรุ่น เพิ่งจะเริ่มเป็นหนุ่มสาว.
ปาลิยมฺปน อหํ โข เอตาหิ อากิณฺโณติ ทิสฺสติ.
ยุ. หตฺถิกุฬเภหิ.
ตตฺเถว โอคาหา จ เมติ.
อิโต ปรํ อากิณฺโณ ทุกฺขํ น ผาสุ วิหรามิ. ยนฺนูนาหนฺติ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๘๒ • ๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี • [ช้างปาริเลยยกะอุปัฏฐากพระศาสดา]

ครั้งนั้นแล พญาช้างนั้น หลีกออกจากโขลง เข้าไป ณ บ้านปาริเลยยกะ ราวป่ารักขิตวัน ควง๑ไม้สาละใหญ่ (และ)
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้ว.
ก็แล ครั้นเข้าไปแล้ว๒ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แลดูอยู่ ไม่เห็นวัตถุอะไรๆ อื่น จึงกระทืบควงไม้สาละใหญ่ดว้ ยเท้า
ถาก (ให้เรียบ) ถือกิ่งไม้ด้วยงวงกวาด.
อถโข โส หตฺถนิ าโค ยูถา อปกฺกมฺม, เยน ปาริเลยฺยกํ รกฺขติ วนสณฺโฑ ภทฺทสาลมูลํ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ.
อุปสงฺกมิตวฺ า จ ปน ภควนฺตํ วนฺทติ วฺ า โอโลเกนฺโต อญฺญํ กิญจฺ ิ อทิสวฺ า ภทฺทสาลมูลํ ปาเทน ปหรนฺโต
ตจฺเฉตฺวา โสณฺฑาย สาขํ คเหตฺวา สมฺมชฺชิ.
ตั้งแต่นั้นมา พญาช้างนั้นจับหม้อด้วยงวง ตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้, เมื่อทรงพระประสงค์ดว้ ยน้ำร้อน, ก็จดั น้ำร้อนถวาย.
ตโต ปฏฺฐาย โสณฺฑาย ฆฏํ คเหตฺวา ปานียํ ปริโภชนียํ อุปฏฺฐเปติ, อุณโฺ หทเกน อตฺเถ สติ, อุณโฺ หทกํ ปฏิยาเทติ.
พญาช้างนั้นจัดน้ำร้อนได้อย่างไร?
กถํ?
พญาช้างนั้นสีไม้แห้งด้วยงวงให้ไฟเกิด. ใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้น เผาศิลาในกองไฟนั้นแล้ว
กลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ ทิ้งลงในสะพังน้อยทีต่ ัวกำหนดหมายไว้.
ลำดับนั้น หย่อนงวงลงไป รู้ว่าน้ำร้อนแล้ว จึงไปถวายบังคมพระศาสดา.
หตฺเถน กฏฺฐานิ ฆํสติ วฺ า อคฺคึ สมฺปาเทติ. ตํ ทารูนิ ปกฺขปิ นฺโต ชาเลตฺวา ตตฺถ ปาสาเณ ปจิตวฺ า
ทารุทณฺฑเกน ปวฏฺเฏตฺวา ปริจฉฺ นิ นฺ าย ขุททฺ กโสณฺฑยิ ํ ขิปติ
ตโต หตฺถํ โอตาเรตฺวา อุทกสฺส ตตฺตภาวํ ชานิตวฺ า คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ.
พระศาสดาตรัสว่า “ปาริเลยยกะ น้ำเจ้าต้มแล้วหรือ?” ดังนี้แล้ว เสด็จไปสรงในที่นั้น.
สตฺถา “อุทกํ เต ตาปิตํ ปาริเลยฺยก -อิติ วตฺวา ตตฺถ คนฺตวฺ า นหายติ.
ในกาลนั้น พญาช้างนั้นนำผลไม้ตา่ งอย่างถวายแด่พระศาสดา.
อถสฺส นานาวิธานิ ผลานิ อาหริตวฺ า เทติ.
ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต, พญาช้างนั้นถือบาตรจีวรวางไว้บนตระพอง ตามเสด็จพระศาสดาไป.
ยทา ปน สตฺถา คามํ ปิณฑฺ าย ปวิสติ, ตทา สตฺถุ ปตฺตจีวรมาทาย กุมเฺ ภ ปติฏฐฺ าเปตฺวา สตฺถารา สทฺธเึ ยว คจฺฉติ.
พระศาสดาเสร็จถึงแดนบ้านแล้วรับสั่งว่า “ปาริเลยยกะ ตั้งแต่ที่นี้ เจ้าไม่อาจไปได้. เจ้าจงเอาบาตรจีวรของเรามา” ดังนี้แล้ว
ให้พญาช้างนั้นเอาบาตรจีวรมาถวายแล้ว เสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต.
สตฺถา คามูปจารํ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตยา คนฺตํุ น สกฺกา. อาหร เม ปตฺตจีวรํ -อิติ อาหราเปตฺวา
คามํ ปิณฑฺ าย ปวิสติ.

๑ บริเวณ เช่น ในควงไม้ศรีมหาโพธิ์.
๒ วิ. มหา. ๕/๓๔๑-๓๔๒.
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ส่วนพญาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั้นเอง จนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมา
ในเวลาพระศาสดาเสด็จมา ทำการต้อนรับแล้ว ถือบาตรจีวรโดยนัยก่อน
(นำไป) ปลง ณ ที่ประทับอยู่แล้ว ถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้ แสดงวัตรอยู่.
โสปิ ยาว สตฺถุ นิกขฺ มนา ตตฺเถว ฐตฺวา สตฺถุ อาคมนกาเล ปจฺจคุ คฺ มนํ กตฺวา ปุรมิ นเยเนว ปตฺตจีวรํ คเหตฺวา
วสนฏฺฐาเน โอตาเรตฺวา วตฺตํ ทสฺเสตฺวา สาขาย วีชติ.
ในราตรี พญาช้างนั้นถือท่อนไม้ใหญ่ดว้ ยงวง เที่ยวไปในระหว่างๆ แห่งราวป่ากว่าอรุณจะขึ้น
เพื่อกันอันตรายอันจะมีแต่เนื้อร้าย ด้วยตั้งใจว่า “จักรักษาพระศาสดา.”
รตฺตึ วาลมิคปริปนฺถนิวารณตฺถํ มหนฺตํ ทณฺฑํ โสณฺฑาย คเหตฺวา
“สตฺถารํ รกฺขสิ สฺ ามิ -อิติ ยาว อรุณคุ คฺ มนา วนสณฺฑสฺส อนฺตรนฺตเร วิจรติ.
ได้ยินว่า ราวป่านั้นชื่อว่ารักขิตวันสัณฑะ จำเดิมแต่กาลนั้นมา.
ตโต ปฏฺฐายเยว กิร โส วนสณฺโฑ รกฺขติ วนสณฺโฑ นาม ชาโต.
ครั้นอรุณขึ้นแล้ว, พญาช้างนั้นทำวัตรทั้งปวง โดยอุบายนั้นนั่นแล ตั้งต้นแต่ถวายน้ำสรงพระพักตร์.
อรุเณ อุคคฺ เต, มุโขทกทานํ อาทึ กตฺวา เตเนว อุปาเยน สพฺพวตฺตานิ กโรติ.
[วานรถวายรวงน้ำผึ้ง]
ในกาลนั้น วานรตัวหนึ่ง เห็นช้างนั้นลุกขึ้นแล้วๆ ทำอภิสมาจาริกวัตร (คือการปฏิบัติ) แด่พระตถาคตเจ้าแล้ว คิดว่า
“เราก็จักทำอะไรๆ ถวายบ้าง” เที่ยวไปอยู่,
วันหนึ่ง เห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้หาตัวมิได้ หักกิ่งไม้แล้ว นำรวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำนักพระศาสดา ได้เด็ดใบตองรองถวาย๑.
อเถโก มกฺกโฏ ตํ หตฺถึ อุฏฐฺ าย สมุฏฐฺ าย ตถาคตสฺส อภิสมาจาริกํ กโรนฺตํ ทิสวฺ า “อหํปิ กิญจฺ เิ ทว กริสสฺ ามิ -อิติ วิจรนฺโต
เอกทิวสํ นิมมฺ กฺขกิ ํ ทณฺฑกมธุปฏลํ ทิสวฺ า ทณฺฑกํ ภญฺชติ วฺ า ทณฺฑเกเนว สทฺธึ มธุปฏลํ สตฺถุ สนฺตกิ ํ หริตวฺ า
กทลิปตฺตํ ฉินทฺ ติ วฺ า ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ.
พระศาสดาทรงรับแล้ว.
สตฺถา คณฺหิ.
วานรแลดูอยู่ ด้วยคิดว่า “พระศาสดาจักทรงทำบริโภคหรือไม่?” เห็นพระศาสดาทรงรับแล้วนัง่ เฉยอยู่ คิดว่า “อะไรหนอแล”
จึงจับปลายกิ่งไม้พลิกพิจารณาดู เห็นตัวอ่อนแล้ว จึงค่อยๆ นำตัวอ่อนเหล่านั้นออกเสียแล้ว จึงได้ถวายใหม่.
มกฺกโฏ “กริสสฺ ติ นุ โข ปริโภคํ น กริสสฺ ติ -อิติ โอโลเกนฺโต คเหตฺวา นิสนิ นฺ ํ ทิสวฺ า “กึ นุ โข -อิติ จินเฺ ตตฺวา
ทณฺฑโกฏึ คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา อุปธาเรนฺโต อณฺฑกานิ ทิสวฺ า ตานิ สณิกํ อปเนตฺวา ปุน อทาสิ.
พระศาสดาทรงบริโภคแล้ว.
สตฺถา ปริโภคมกาสิ.
วานรนั้นมีใจยินดี ได้จับกิ่งไม้นั้นๆ ยืนฟ้อนอยู่.
โส ตุฏฐฺ มานโส ตํ ตํ สาขํ คเหตฺวา นจฺจนฺโต อฏฺฐาสิ.
๑ ตตฺถ ฐเปตฺวา อทาสิ วางถวายไว้ ณ ที่นั้น.
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ในกาลนั้น กิ่งไม้ที่วานรนั้นจับแล้วก็ดี กิ่งไม้ทวี่ านรนั้นเหยียบแล้วก็ดี หักแล้ว.
อถสฺส คหิตสาขาปิ อกฺกนฺตสาขาปิ ภิชชฺ ิ.
วานรนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่ง มีตัวอันปลายตอแทงแล้ว มีจติ เลื่อมใส ทำกาลกิริยาแล้ว
เกิดในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีนางอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร.
โส เอกสฺมึ ขาณุมตฺถเก ปติตวฺ า นิพพฺ ทิ ธฺ คตฺโต ปสนฺเนเนว จิตเฺ ตน กาลํ กตฺวา ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน นิพพฺ ตฺติ
อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
[พญาช้างสังเกตดูวตั รพระอานนท์]
การทีพ่ ระตถาคตเจ้า อันพญาช้างอุปัฏฐาก ประทับอยู่ในราวป่ารักขิตวันนั้น ได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น .
ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถนิ าเคน อุปฏฺฐยิ มานสฺส วสนภาโว สกลชมฺพทุ เี ป ปากโฏ อโหสิ.
ตระกูลใหญ่ๆ คือ ท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขามหาอุบาสิกา อย่างนี้เป็นต้น ได้ส่งสาส์นจากนครสาวัตถี
ไปถึงพระอานนทเถระว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้า .”
สาวตฺถนี ครโต “อนาถปิณฑฺ โิ ก วิสาขา มหาอุปาสิกา -อิติ เอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส สาสนํ ปหิณสึ ุ
“สตฺถารํ โน ภนฺเต ทสฺเสถ -อิติ.
ฝ่ายภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้อยู่ในทิศ จำพรรษาแล้ว เข้าไปหาพระอานนทเถระ วอนขอว่า
“อานนท์ผู้มีอายุ ธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังนานมาแล้ว.
อานนท์ผู้มีอายุ ดีละ ข้าพเจ้าทั้งหลาย พึงได้ฟังธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด .”
ทิสาวาสิโนปิ ปญฺจสตา ภิกขฺ ู วุตถฺ วสฺสา อานนฺทตฺเถรํ อุปสงฺกมิตวฺ า “จิรสฺสตุ า โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมขุ า ธมฺมกี ถา,
สาธุ มยํ อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมขุ า ธมฺมกี ถํ สวนาย -อิติ ยาจึสุ.
พระเถระพาภิกษุเหล่านั้นไป ณ ที่นั้นแล้ว คิดว่า
“การเข้าไปสูส่ ำนักพระตถาคตเจ้า ผูเ้ สด็จอยูพ่ ระองค์เดียว ตลอดไตรมาส พร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ หาควรไม่” ดังนี้
แล้ว จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่านั้น.
เถโร เต ภิกขฺ ู อาทาย ตตฺถ คนฺตวฺ า “เตมาสํ เอกวิหาริโน ตถาคตสฺส สนฺตกิ ํ เอตฺตเกหิ ภิกขฺ หู ิ สทฺธึ อุปสงฺกมิตํุ อยุตตฺ ํ -อิติ
จินเฺ ตตฺวา เต ภิกขฺ ู พหิ ฐเปตฺวา เอกโกว สตฺถารํ อุปสงฺกมิ.
พญาช้างปาริเลยยกะ เห็นพระอานนทเถระนั้นแล้ว ถือท่อนไม้วิ่งไป.
ปาริเลยฺยโก ตํ ทิสวฺ า ทณฺฑกํ อาทาย ปกฺขนฺทิ.
พระศาสดาทรงเห็นแล้ว ตรัสว่า “หลีกไปเสีย ปาริเลยยกะ. อย่าห้ามเลย. ภิกษุนั่น เป็นพุทธอุปัฏฐาก.”
สตฺถา โอโลเกตฺวา “อเปหิ ปาริเลยฺยก. มา นิวารยิ. พุทธฺ ปุ ฏฺฐาโก เอโส -อิติ อาห.
พญาช้างปาริเลยยกะนั้น ทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้ว ได้เอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจีวร.
โส ตตฺเถว ทณฺฑํ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคคฺ หณํ อาปุจฉฺ ิ.
พระเถระมิได้ให้แล้ว.
เถโร นาทาสิ.
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พญาช้างได้คิดว่า
“ถ้าภิกษุรูปนี้จักมีวัตรอันได้เรียนแล้ว, ท่านคงจักไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดา.”
นาโค “สเจ อุคคฺ หิตวตฺโต ภวิสสฺ ติ, สตฺถุ นิสที นปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกขฺ ารํ น ฐเปสฺสติ -อิติ จินเฺ ตสิ.
พระเถระได้วางบาตรจีวรไว้ทพี่ ื้นแล้ว.
เถโร ปตฺตจีวรํ ภูมยิ ํ ฐเปสิ.
[ไม่ได้สหายที่มีปัญญา เที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่า]
จริงอยู่ ชนผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวัตร ย่อมไม่วางบริขารของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครู.
วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูนํ อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกขฺ ารํ น ฐเปนฺติ.
พญาช้างนั้น เห็นอาการนั้น ได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้ว.
โส ตํ ทิสวฺ า ปสนฺนจิตโฺ ต อโหสิ.
พระเถระอภิวาทพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง.
เถโร สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ นิสที ิ.
พระศาสดาตรัสถามว่า “อานนท์ เธอมาผู้เดียวเท่านั้นหรือ?” ทรงสดับความที่พระเถระเป็นผู้มาพร้อมกับภิกษุ ๕๐๐ แล้ว
ตรัสว่า “ก็ภิกษุเหล่านั้น อยู่ที่ไหน?”
เมื่อพระเถระทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์ จึงพักเธอทั้งหลายไว้ข้างนอก มาแล้ว (แต่รูปเดียว)”
ตรัสว่า “เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด.”
สตฺถา “อานนฺท เอกโกว อาคโตสิ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า ปญฺจสเตหิ ภิกขฺ หู ิ สทฺธึ อาคตภาวํ สุตวฺ า
“กุหึ ปน เต -อิติ วตฺวา, “ตุมหฺ ากํ จิตตฺ ํ อชานนฺโต พหิ ฐเปตฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วุตเฺ ต, “ปกฺโกสาหิ เต -อิติ อาห.
พระเถระได้ทำตามรับสั่งแล้ว.
เถโร ตถา อกาสิ.
ภิกษุเหล่านั้น มาถวายบังคมพระศาสดา แล้วนั่ง ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง.
เต ภิกขฺ ู อาคนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ นิสที สึ ุ.
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พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายแล้ว,
เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุม และเป็นกษัตริย์อันสุขุม
พระองค์เสด็จยืนและประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรมาส ทำกิจที่ทำได้ด้วยยาก.
ผู้ทำวัตรและปฏิวตั รก็ดี ผู้ถวายน้ำสรงพระพักตร์ก็ดี ชะรอยจะมิได้แล้ว”, ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย กิจทั้งปวงของเรา อันพญาช้างปาริเลยยกะทำแล้ว. ก็อันบุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนี้ อยู่ด้วยกันควรแล้ว.
เมื่อไม่ได้สหาย (เห็นปานนี้) ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่า” ดังนี้แล้ว ได้ภาษิต ๓ คาถาในนาควรรคเหล่านีว้ ่า
สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารํ กตฺวา,
เตหิ ภิกขฺ หู ิ “ภนฺเต ภควา พุทธฺ สุขมุ าโล เจว ขตฺตยิ สุขมุ าโล จ.
ตุมเฺ หหิ เตมาสํ เอกเกหิ ติฏฐฺ นฺเตหิ นิสที นฺเตหิ จ ทุกกฺ รํ กตํ. วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ มุโขทกทายโกปิ นาโหสิ มญฺเญ -อิติ วุตเฺ ต,
“ภิกขฺ เว ปาริเลยฺยกหตฺถนิ า มม สพฺพกิจจฺ านิ กตานิ. เอวรูปํ หิ สหายกํ ลภนฺเตน เอกโต วสิตํุ ยุตตฺ ํ.
อลภนฺตสฺส เอกจาริกภาโวว เสยฺโย -อิติ วตฺวา อิมา นาควคฺเค ติสโฺ ส คาถาโย อภาสิ
“ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำ
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้,
(บุคคลผู้ได้สหายเห็นปานนั้น) ควรมีใจยินดี มีสติ ครอบงำอันตราย
ซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้าง ทั้งปวงเสียแล้ว เที่ยวไปกับสหายนั้น.
“สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ
สทฺธจึ รํ สาธุวหิ าริ ธีรํ
อภิภยุ ยฺ สพฺพานิ ปริสสฺ ยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.
ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตน มีปัญญาทรงจำ
มีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้,
บุคคลนั้นควรเที่ยวไปคนเดียว เหมือนพระราชาผู้ละแว่นแคว้นทีพ่ ระองค์
ทรงชนะและเสด็จอยู่แต่องค์เดียว, (และ) เหมือนพญาช้างอันชื่อว่ามาตังคะ
เที่ยวอยู่ในป่าแต่เชือกเดียว,
โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ
สทฺธจึ รํ สาธุวหิ าริ ธีรํ
ราชาว รฏฺฐํ วิชติ ํ ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครญฺเญว นาโค.
การเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่า. ความเป็นสหายไม่มีในเพราะชนพาล,
เอกสฺส จริตํ เสยฺโย.

นตฺถิ พาเล สหายตา.
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บุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นปานนั้น ควรมีความขวนขวายน้อย เที่ยวไปผู้เดียว
และไม่ควรทำบาปทั้งหลาย เหมือนพญาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวาย
น้อย เที่ยวไปในป่าแต่เชือกเดียว และหาได้ทำบาปไม่”
เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา
อปฺโปสฺสกุ โฺ ก มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุเหล่านั้นทั้ง ๕๐๐ รูป ตั้งอยู่ในพระอรหัตแล้ว.
คาถาปริโยสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกขฺ ู อรหตฺเต ปติฏฐฺ หึสุ.
พระอานนทเถระกราบทูลสาส์นที่ตระกูลใหญ่ๆ มีทา่ นเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยสาวก ๕ โกฏิ มีทา่ นเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นหัวหน้า หวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่ .”
อานนฺทตฺเถโร อนาถปิณฑฺ กิ าทีหิ เปสิตํ สาสนํ อาโรเจตฺวา
“ภนฺเต อนาถปิณฑฺ กิ ปมุขา ปญฺจ อริยสาวกโกฏิโย ตุมหฺ ากํ อาคมนํ ปจฺจาสึสนฺติ -อิติ อาห.
พระศาสดาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรจีวร” ดังนี้แล้ว ให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้ว เสด็จออกไป.
สตฺถา “เตนหิ คณฺหาหิ ปตฺตจีวรํ -อิติ ปตฺตจีวรํ คาหาเปตฺวา นิกขฺ มิ.
พญาช้างได้ไปยืนขวางทางไว้.
นาโค คนฺตวฺ า มคฺเค ติรยิ ํ อฏฺฐาสิ.
ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พญาช้างทำอะไร?”
ภิกขฺ ู ตํ ทิสวฺ า ภควนฺตํ ปุจฉฺ สึ ุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ช้างหวังจะถวายภิกขาแก่เธอทั้งหลาย.
ก็แล ช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราตลอดราตรีนาน.
การยังจิตของช้างนี้ให้ขัดเคืองไม่ควร.
ภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด.”
“ตุมหฺ ากํ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ํ ทาตุํ ปจฺจาสึสติ. ทีฆรตฺตํ โข ปนายํ มยฺหํ อุปการโก.
นาสฺส จิตตฺ ํ โกเปตุํ วฏฺฏติ. นิวตฺตถ ภิกขฺ เว -อิติ.
พระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแล้ว.
สตฺถา ภิกขฺ ู คเหตฺวา นิวตฺติ.
ฝ่ายช้างเข้าไปสู่ราวป่าแล้ว รวบรวมผลไม้ต่างๆ มีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทำให้เป็นกองไว้
ในวันรุ่งขึ้น ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย.
หตฺถีปิ วนสณฺฑํ ปวิสติ วฺ า ปนสกทลิผลาทีนิ นานาผลานิ สํหริตวฺ า ราสึ กตฺวา ปุนทิวเส ภิกขฺ นู ํ อทาสิ.
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิ้น.
ปญฺจสตา ภิกขฺ ู สพฺพานิ เขเปตุํ นาสกฺขสึ ุ.
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ในกาลเสร็จภัตกิจ พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้ว.
ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน สตฺถา ปตฺตจีวรํ คเหตฺวา นิกขฺ มิ.
พญาช้างไปตามระหว่างๆ แห่งภิกษุทั้งหลาย ยืนขวางพระพักตร์พระศาสดาไว้.
นาโค ภิกขฺ นู ํ อนฺตรนฺตเรน คนฺตวฺ า สตฺถุ ปุรโต ติรยิ ํ อฏฺฐาสิ.
ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช้างนี้ทำอะไร?”
ภิกขฺ ู ตํ ทิสวฺ า ภควนฺตํ ปุจฉฺ สึ ุ “กึ กโรติ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย ช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้ว ชวนให้เรากลับ.
“อยํ ภิกขฺ เว ตุมเฺ ห เปเสตฺวา มํ นิวตฺเตติ -อิติ.
ภิกษุ.
อย่างนั้นหรือ? พระองค์ผู้เจริญ.
“เอวํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย.
“อาม ภิกขฺ เว -อิติ.
[ช้างทำกาละไปเกิดเป็นเทพบุตร]
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะช้างนั้นว่า “ปาริเลยยกะ นี้เป็นการไปไม่กลับของเรา.
ฌานก็ดี วิปัสสนาก็ดี มรรคและผลก็ดี ย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้, เจ้าหยุดอยู่เถิด.”
อถ นํ สตฺถา “ปาริเลยฺยก อิทํ มม อนิวตฺตคมนํ, ตว อิมนิ า อตฺตภาเวน ฌานํ วา วิปสฺสนํ วา มคฺคผลํ วา นตฺถิ,
ติฏฐฺ ตฺวํ -อิติ อาห.
พญาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้ว ได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังๆ.
ตํ สุตวฺ า นาโค มุเข โสณฺฑํ ปกฺขปิ ติ วฺ า โรทนฺโต ปจฺฉโต ปจฺฉโต อคมาสิ.
ก็พญาช้างนั้น เมื่อเชิญพระศาสดาให้กลับได้ พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวติ .
โส หิ สตฺถารํ นิวตฺเตตุํ ลภนฺโต เตเนว นิยาเมน ยาวชีวํ ปฏิชคฺเคยฺย.
ฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านนั้นแล้ว ตรัสว่า “ปาริเลยยกะ จำเดิมแต่นี้ไป มิใช่ที่ของเจ้า.
ที่อยู่ของหมู่มนุษย์ มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้าง. เจ้าจงหยุดอยู่เถิด.”
สตฺถา ปน ตํ คามูปจารํ ปตฺวา “ปาริเลยฺยก อิโต ปฏฺฐาย ตว อภูมิ. มนุสสฺ าวาโส สปริปนฺโถ. ติฏฐฺ ตฺวํ -อิติ อาห.
ช้างนั้นยืนร้องไห้ อยู่ในที่นั้น, ครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไป, มีหัวใจแตก ทำกาละแล้ว
เกิดในท่ามกลางนางเทพอัปสรพันหนึ่ง ในวิมานทองสูง ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ เพราะความเลื่อมใสในพระศาสดา.
โส โรทมาโน ตตฺถ ฐตฺวา, สตฺถริ จกฺขปุ ถํ วิชหนฺเต, หทเยน ผลิเตน กาลํ กตฺวา
สตฺถริ ปสาเทน ตาวตึสภวเน ตึสโยชนิเก กนกวิมาเน อจฺฉราสหสฺสมชฺเฌ นิพพฺ ตฺติ.
เทพบุตรนั้นได้ชื่อว่า “ปาริเลยยกเทพบุตร.”
“ปาริเลยฺยกเทวปุตโฺ ตเตฺววสฺส นามํ อโหสิ.
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ฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำดับ.
สตฺถาปิ อนุปพุ เฺ พน เชตวนํ อคมาสิ.
[ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา]
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี สดับว่า “ได้ยินว่า พระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้ว,”
ได้ไป ณ ที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา.
โกสมฺพกิ า ภิกขฺ ู “สตฺถา กิร สาวตฺถึ อาคโต -อิติ สุตวฺ า สตฺถารํ ขมาเปตุํ ตตฺถ อคมํส.ุ
พระเจ้าโกศล ทรงสดับว่า “ได้ยินว่า พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่” จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา
ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉัน.”
โกสลราชา “เต กิร โกสมฺพกิ า ภณฺฑนการกา ภิกขฺ ู อาคจฺฉนฺติ -อิติ สุตวฺ า สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า
“อหํ ภนฺเต เตสํ มม วิชติ ํ ปวิสติ ํุ น ทสฺสามิ -อิติ อาห.
พระศาสดา ตรัสตอบว่า
“ดูก่อนมหาราช ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ศีล. แต่ไม่ถือเอาคำของอาตมภาพ เพราะวิวาทกันและกันเท่านั้น.
บัดนี้ เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอาตมภาพ. ดูก่อนมหาราช ขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถิด.”
“มหาราช สีลวนฺตา เต ภิกขฺ ู. เกวลํ อญฺญมญฺญํ วิวาเทน มม วจนํ น คณฺหสึ ุ.
อิทานิ มํ ขมาเปตุํ อาคจฺฉนฺติ. อาคจฺฉนฺตุ มหาราช -อิติ.
ฝ่ายท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกั ไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหาร” ดังนี้แล้ว
ถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้น ได้นิ่งแล้ว.
อนาถปิณฑฺ โิ กปิ “ภนฺเต อหํ เตสํ วิหารํ ปวิสติ ํุ น ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา ตเถว ภควตา ปฏิกขฺ ติ โฺ ต ตุณหฺ ี อโหสิ.
ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้น ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้ว,
พระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งให้ประทานเสนาสนะ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลาย.
สาวตฺถยิ ํ อนุปปฺ ตฺตานํ, ปน เตสํ ภควา เอกมนฺเต วิวติ ตฺ ํ การาเปตฺวา เสนาสนํ ทาเปสิ.
ภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่ง ไม่ยืน ร่วมกับภิกษุพวกนั้น.
อญฺเญ ภิกขฺ ู เตหิ สทฺธึ เนว เอกโต นิสที นฺติ น ติฏฐฺ นฺติ.
พวกชนผู้มาแล้วๆ ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกไหน ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผูก้ ่อการแตกร้าวเหล่านั้น ?”
อาคตาคตา สตฺถารํ ปุจฉฺ นฺติ “กตเม เต ภนฺเต ภณฺฑนการกา โกสมฺพกิ า ภิกขฺ ู -อิติ.
พระศาสดาทรงแสดงว่า “พวกนั้น.”
สตฺถา “เอเต -อิติ ทสฺเสติ.
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ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้น ถูกพวกชนผู้มาแล้วๆ ชี้นิ้วว่า
“ได้ยินว่า นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้น.
ได้ยินว่า นั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ผู้ก่อนการแตกร้าวเหล่านั้น” ดังนี้ ไม่อาจยกศีรษะขึ้น เพราะความอาย
ฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มพี ระภาคเจ้า ทูลขอขมาพระผู้มพี ระภาคเจ้าแล้ว.
เต “เอเต กิร เต. เอเต กิร เต -อิติ อาคตาคเตหิ องฺคลุ ยิ า ทสฺสยิ มานา ลชฺชาย สีสํ อุกขฺ ปิ ติ ํุ อสกฺโกนฺตา
ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชติ วฺ า ภควนฺตํ ขมาเปสุํ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทำกรรมหนักแล้ว.
ชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผูเ้ ช่นเรา, เมื่อเราทำความสามัคคีอยู่, ไม่ทำ (ตาม) คำของเรา.
ฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อน สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูต้ ้องประหารชีวิต,
เมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่, ก็ไม่ล่วงโอวาทนั้น ภายหลังได้ครองราชสมบัติใน ๒ แว่นแคว้น” ดังนี้แล้ว
ตรัสทีฆาวุกุมารชาดก๑ อีกเหมือนกัน แล้วตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ทีฆาวุกุมาร, ถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวติ อยู่อย่างนั้น, ก็ไม่ก้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและ
พระชนกเหล่านั้นแล้ว ภายหลังได้ธิดาของพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้ง ๒ แล้ว .
ส่วนพวกเธอทั้งหลายไม่ทำ (ตาม) คำของเรา ทำกรรมหนัก” ดังนี้ แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า
สตฺถา “ภาริยํ โว ภิกขฺ เว กตํ, ตุมเฺ ห นาม มาทิสสฺส พุทธฺ สฺส สนฺตเิ ก ปพฺพชิตวฺ าปิ, มยิ สามคฺคึ กโรนฺเต, มม วจนํ น กริตถฺ ,
โปราณกปณฺฑติ าปิ วชฺฌปฺปตฺตานํ มาตาปิตนู ํ โอวาทํ สุตวฺ า เตสุ ชีวติ า โวโรปิยมาเนสุปิ ตํ อนติกกฺ มิตวฺ า
ปจฺฉา ทฺวสี ุ รฏฺเฐสุ รชฺชํ การยึสุ -อิติ วตฺวา ปุนเทว ทีฆาวุกมุ ารชาตกํ กเถตฺวา
“เอวํ ภิกขฺ เว ทีฆาวุกมุ าโร, มาตาปิตสู ุ ชีวติ า โวโรปิยมาเนสุปิ, เตสํ โอวาทํ อนติกกฺ มิตวฺ า ปจฺฉา พฺรหฺมทตฺตสฺส ธีตรํ ลภิตวฺ า
ทฺวสี ุ กาสิโกสลรฏฺเฐสุ รชฺชํ กาเรสิ. ตุมเฺ หหิ ปน มม วจนํ อกโรนฺเตหิ ภาริยํ กตํ -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
“ก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตวั ว่า “พวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นี้”
ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรูช้ ัด,
ความหมายมั่นกันและกัน ย่อมสงบ เพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้น.”
“ปเร จ น วิชานนฺติ
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ

‘มยเมตฺถ ยมาม เส
ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปเร เป็นต้น ความว่า
เหล่าชนผู้ทำความแตกร้าว ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย คือ พวกอื่นจากบัณฑิตนั้น ชื่อว่าชนพวกอื่น,
ตตฺถ ปเร -อิติ: ปณฺฑเิ ต ฐเปตฺวา ตโต อญฺเญ ภณฺฑนการกา ปเร นาม.
ชนพวกอื่นนั้น ทำความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นั้น ย่อมไม่รู้สกึ ตัวว่า
“เราทั้งหลาย ย่อมย่อยยับ คือ ป่นปี้ ฉิบหาย ได้แก่ ไปสู่ที่ใกล้ คือสำนักมฤตยูเป็นนิตย์.”
เต ตตฺถ สงฺฆมชฺเฌ โกลาหลํ กโรนฺตา “มยํ ยมาม เส อุปรมาม นสฺสาม สสตํ สมีปํ มจฺจสุ นฺตกิ ํ คจฺฉาม -อิติ น วิชานนฺติ.
๑ ขุ. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๙๕.
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บาทพระคาถาว่า เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ ความว่า
ชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในหมู่นั้น ย่อมรู้สกึ ตัวว่า “เราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มฤตยู.”
เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ -อิติ: เย ตตฺถ ปณฺฑติ า “มยํ มจฺจสุ มีปํ คจฺฉาม -อิติ วิชานนฺติ.
บาทพระคาถาว่า ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ความว่า ชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้แล
ยังการทำความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมปฏิบัติเพื่อความสงบความหมายมั่น คือความทะเลาะกัน,
เมื่อเป็นเช่นนั้น ความหมายมั่นเหล่านั้นย่อมสงบ เพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้น.
ตโต สมฺมนฺติ เมธคา -อิติ: เอวํ หิ เต ชานนฺตา โยนิโสมนสิการํ อุปปฺ าเทตฺวา เมธคานํ กลหานํ วูปสมาย ปฏิปชฺชนฺติ,
อถ เตสํ ตาย ปฏิปตฺตยิ า เต เมธคา สมฺมนฺติ.
อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบอธิบายในพระคาถานี้ อย่างนี้วา่
“คำว่า ปเร จ เป็นต้น ความว่า
ชนทั้งหลาย แม้อันเรา (ตถาคต) กล่าวสอนอยู่วา่ ‘ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย อย่าได้ทำความแตกร้าวกัน’ ดังนี้เป็นต้น
ในกาลก่อน ก็ไม่นับถือ เพราะไม่รับโอวาทของเรา ชื่อว่า ชนพวกอื่น.
ชนพวกอื่นนั้น ย่อมไม่รู้สกึ ตัวว่า ‘เราทั้งหลายถือผิด ด้วยอำนาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ย่อมย่อยยับ
ได้แก่ พยายามเพื่อความเจริญแห่งเหตุอันทำความพินาศ มีแตกร้าวกันเป็นต้น ในท่ามกลางสงฆ์น’ี้
อถวา ปเร จ -อิติ:
ปุพเฺ พ มยา “มา ภิกขฺ เว ภณฺฑนนฺตอิ าทีนิ วตฺวา โอวทิยมานาปิ มม โอวาทสฺส อปฏิคคฺ หเณน อมามกา ปเร นาม
“มยํ ฉนฺทาทิวเสน มิจฉฺ าคาหํ คเหตฺวา เอตฺถ สงฺฆมชฺเฌ ยมามเส ภณฺฑนาทีนํ วุฑฒ
ฺ ยิ า วายมาม -อิติ น วิชานนฺติ.
แต่บัดนี้ บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใด ในระหว่างแห่งเธอทั้งหลายนั้น พิจารณาอยู่โดยอุบายที่ชอบ ย่อมรู้ชดั ว่า
‘เมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ ด้วยอำนาจอคติมีฉันทะเป็นต้น ปฏิบัติโดยไม่ชอบแล้ว’
ความหมายมั่น ที่นับว่าความทะเลาะกันในบัดนี้เหล่านี้ ย่อมสงบจากสำนักบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นๆ
คือเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยประการฉะนี้.”
อิทานิ ปน โยนิโส ปจฺจเวกฺขมานา ตตฺถ ตุมหฺ ากํ อนฺตเร เย ปณฺฑติ ปุรสิ า
“ปุพเฺ พ มยํ ฉนฺทาทิวเสน วายมนฺตา อโยนิโส ปฏิปนฺนา -อิติ วิชานนฺติ,
ตโต เตสํ สนฺตกิ า เต ปณฺฑติ ปุรเิ ส นิสสฺ าย อิเมทานิ กลหสงฺขาตา เมธคา สมฺมนฺติ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.
คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกขฺ ู โสตาปตฺตผิ ลาทีสุ ปติฏฐฺ หึสุ -อิติ.
เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี จบ.
โกสมฺพกิ วตฺถุ.
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๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล
๖. จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยเสตัพยนคร ประทับอยู่ในป่าไม้ประดู่ลาย ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่ “สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตำ” เป็นต้น.
“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เสตพฺยนครํ อุปนิสสฺ าย สีสปาวเน วิหรนฺโต จุลลฺ กาลมหากาเล อารพฺภ กเถสิ.
[พี่น้อง ๓ คนทำการค้าขาย]
ความพิสดารว่า กุฎุมพี๑ ชาวเสตัพยนคร ๓ พี่น้อง คือ จุลกาล ๑ มัชฌิมกาล ๑ มหากาล ๑.
เสตพฺยนครวาสิโน หิ “จุลลฺ กาโล มชฺฌมิ กาโล มหากาโล จ -อิติ ตโย ภาตโร กุฏมุ พฺ กิ า.
บรรดาพี่น้อง ๓ คนนั้น พี่ชายใหญ่และน้องชายน้อย เที่ยวไปในทิศทั้งหลาย นำสิ่งของมาด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม
มัชฌิมกาล ขายสิ่งของที่พี่และน้องทั้ง ๒ นำมา.
เตสุ เชฏฺฐกนิฏฐฺ า ทิสาสุ วิจริตวฺ า ปญฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑํ อาหรนฺติ.
มชฺฌมิ กาโล อาภตํ วิกกฺ ณ
ี าติ.
ต่อมาสมัยหนึ่ง พี่น้องทั้ง ๒ นั้น บรรทุกสิ่งของต่างๆ ด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่มไปสู่กรุงสาวัตถี
ปลดเกวียนทั้งหลายในระหว่างกรุงสาวัตถีและพระเชตวัน (ต่อกัน).
อเถกสฺมึ สมเย เต อุโภปิ ภาตโร ปญฺจหิ สกฏสเตหิ นานาภณฺฑํ คเหตฺวา สาวตฺถึ คนฺตวฺ า
สาวตฺถยิ า จ เชตวนสฺส จ อนฺตเร สกฏานิ โมจยึสุ.
[มหากาลฟังธรรม แล้วลาน้องชายไปบวช]
ในพี่น้อง ๒ คนนั้น มหากาลเห็นอริยสาวกทั้งหลายชาวกรุงสาวัตถี มีมือถือระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้น
ไปเพื่อฟังธรรมในเวลาเย็น จึงถามว่า “ชนเหล่านี้ไปไหนกัน?” ได้ฟังความนั้นแล้ว คิดว่า “แม้เราก็จกั ไป”
เรียกน้องชายมาแล้วบอกว่า “พ่อ ! เจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเกวียนทั้งหลาย. ฝ่ายเราจักไปฟังธรรม” ดังนี้แล้ว
ไปถวายบังคมพระตถาคต นั่งที่สดุ บริษัทแล้ว.
เตสุ มหากาโล สายณฺหสมเย มาลาคนฺธาทิหตฺเถ สาวตฺถวี าสิโน อริยสาวเก ธมฺมสฺสวนาย คจฺฉนฺเต ทิสวฺ า
“กุหึ อิเม คจฺฉนฺติ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า ตมตฺถํ สุตวฺ า “อหํปิ คมิสสฺ ามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา กนิฏฐฺ ํ อามนฺเตตฺวา
“ตาต สกเฏสุ อปฺปมตฺโต โหหิ. อหํปิ ธมฺมํ โสตุํ คมิสสฺ ามิ -อิติ วตฺวา คนฺตวฺ า ตถาคตํ วนฺทติ วฺ า ปริสปริยนฺเต นิสที ิ.
วันนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา ตามอัธยาศัยของมหากาลนั้น จึงตรัสโทษ ความเลวทรามและความเศร้าหมอง
แห่งกามทั้งหลาย โดยปริยายเป็นอันมาก ด้วยสามารถแห่งสูตรมีทุกขักขันธสูตรเป็นอาทิ.
สตฺถา ตํทวิ สํ ตสฺส อชฺฌาสเยน อนุปพุ พฺ กี ถํ กเถนฺโต
ทุกขฺ กฺขนฺธสุตตฺ าทิวเสน อเนกปริยาเยน กามานํ อาทีนวํ โอการํ สงฺกเิ ลสญฺจ กเถสิ.
๑ กุฎุมพี คือ คนมั่งมี คนมีทรัพย์สมบัติมาก, ผู้ครองเรือน, พ่อเรือน, ผู้ดูแลการงาน.
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มหากาลได้สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้ว จึงคิดว่า “นัยว่า คนเราจำต้องละสิ่งทั้งปวงไป.
โภคะ (และ) ญาติทั้งหลาย ย่อมไม่ติดตามบุคคลผู้ไปปรโลกเลย. เราจะต้องการอะไรด้วยการครองเรือน. เราจักบวชละ”,
เมื่อมหาชนถวายบังคมแล้วหลีกไป, ทูลขอบรรพชากับพระศาสดา,
เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า “ผู้ที่ท่านควรลาไรๆ ไม่มีหรือ?” ทูลว่า “น้องชายของข้าพระองค์มพี ระเจ้าข้า”
เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ถ้ากระนั้น เธอจงลาเขาเสีย,” ทูลรับว่า “ดีละ พระเจ้าข้า” กลับมาบอกน้องชาย ดังนี้ว่า
“พ่อเจ้าจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิด.”
ตํ สุตวฺ า มหากาโล
“สพฺพํ กิร ปหาย คนฺตพฺพํ, ปรโลกํ คจฺฉนฺตํ เนว โภคา น ญาตโย อนุคจฺฉนฺติ. กึ เม ฆราวาเสน. ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา,
มหาชเน วนฺทติ วฺ า ปกฺกนฺเต, สตฺถารํ ปพฺพชฺชํ ยาจิตวฺ า, สตฺถารา “นตฺถิ เต โกจิ อปโลเกตพฺโพ -อิติ วุตเฺ ต,
“กนิฏโฺ ฐ เม อตฺถิ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, “เตนหิ อปโลเกหิ นํ -อิติ วุตเฺ ต, “สาธุ ภนฺเต -อิติ อาคนฺตวฺ า กนิฏฐฺ ํ เอตทโวจ
“ตาต อิมํ สพฺพํ สาปเตยฺยํ ปฏิปชฺช๑ -อิติ.
จุลกาล.
ก็พี่เล่า? ครับ.
“ตุมเฺ ห ปน ภาติก -อิติ.
มหากาล.
พี่จักบวชในสำนักของพระศาสดา.
“อหํ สตฺถุ สนฺตเิ ก ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ.
เขาอ้อนวอนพี่ชายนั้นด้วยประการต่างๆ ก็ไม่อาจให้กลับได้ จึงกล่าวว่า “ดีละพี่, ขอพี่จงทำตามอัธยาศัยเถิด.”
โส ตํ นานปฺปกาเรหิ ยาจิตวฺ า นิวตฺเตตุํ อสกฺโกนฺโต “สาธุ สามิ, ยถาชฺฌาสยํ กโรถ -อิติ อาห.
มหากาลไปบวชในสำนักของพระศาสดาแล้ว.
มหากาโล คนฺตวฺ า สตฺถุ สนฺตเิ ก ปพฺพชิ.
ฝ่ายจุลกาลก็ (ไป) บวช ด้วยตั้งใจว่า “เราจักพาพี่ชายสึก.”
“อหํ ภาติกํ คเหตฺวาว อุปปฺ พฺพชิสสฺ ามิ -อิติ จุลลฺ กาโลปิ ปพฺพชิ.

๑ ปฏิจฺฉาติปิ ม. ปฏิปชฺชาหิ.
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[พระมหากาลบำเพ็ญโสสานิกธุดงค์]
ในกาลต่อมา มหากาลได้อุปสมบทแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนา,
เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ ๒ อย่างแล้ว, ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักไม่สามารถบำเพ็ญคันถธุระได้
เพราะข้าพระองค์บวชในกาลเป็นคนแก่. แต่จักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์”
ทูลให้พระองค์ตรัสบอกโสสานิกธุดงค์จนถึงพระอรหัต,
ครั้นล่วงปฐมยาม, เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคนแล้ว, ไปสู่ป่าช้า
เวลาจวนรุ่ง, เมื่อชนทั้งหมด ยังไม่ทันลุกขึ้น (ตื่น) เลย, กลับมายังวิหาร.
อปรภาเค มหากาโล อุปสมฺปทํ ลภิตวฺ า สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า สาสเน ธุรานิ ปุจฉฺ ติ วฺ า, สตฺถารา ทฺวสี ุ ธุเรสุ กถิเตสุ,
“อหํ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิตตฺตา คนฺถธุรํ ปูเรตุํ น สกฺขสิ สฺ ามิ, วิปสฺสนาธุรํ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ
ยาว อรหตฺตา โสสานิกธุตงฺคํ กถาเปตฺวา, ปฐมยามาติกกฺ เม, สพฺเพสุ นิททฺ ํ โอกฺกนฺเตสุ, สุสานํ คนฺตวฺ า
ปจฺจสู กาเล, สพฺเพสุ อนุฏฐฺ เิ ตสุเยว, วิหารํ อาคจฺฉติ.
[ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้า]
ครั้งนั้น หญิงสัปเหร่อคนหนึ่งชื่อกาลี ผู้เฝ้าป่าช้า เห็นที่ยืนที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระเข้า คิดว่า
“ใครหนอมาในที่นี้? เราจักคอยจับตัว” เมื่อไม่อาจจับได้ วันหนึ่ง จึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้า
พาบุตรธิดาไปแอบอยู่ในที่ส่วนข้างหนึ่ง เห็นพระเถระเดินมาในมัชฌิมยาม จึงไปไหว้แล้วพูดว่า
“ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าสำนักอยู่ในที่ของพวกดิฉันนี้หรือ?”
อเถกา สุสานโคปิกา กาลี นาม ฉวฑาหิกา เถรสฺส ฐิตฏฺฐานญฺจ นิสที นฏฺฐานญฺจ จงฺกมนฏฺฐานญฺจ ทิสวฺ า
“โก นุ โข อิธาคจฺฉติ. ปริคคฺ ณฺหสิ สฺ ามิ นํ -อิติ ปริคคฺ ณฺหติ ํุ อสกฺโกนฺตี เอกทิวสํ สุสานกุฏกิ าย ทีปํ ชาเลตฺวา
ปุตตฺ ธีตโร อาทาย คนฺตวฺ า เอกมนฺเต นิลนี า มชฺฌมิ ยาเม เถรํ อาคจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า คนฺตวฺ า วนฺทติ วฺ า
“อยฺโย โน ภนฺเต อิมสฺมึ ฐาเน วิหรติ -อิติ อาห.
เถระ.
จ้ะ อุบาสิกา.
“อาม อุปาสิเก -อิติ.
หญิง.
ท่านผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย เรียนระเบียบ (ก่อน) จึงจะควร.
“ภนฺเต สุสาเน วิหรนฺเตหิ นาม วตฺตํ อุคคฺ ณฺหติ ํุ วฏฺฏติ -อิติ.
พระเถระไม่กล่าวว่า “ก็ข้าพเจ้าจักประพฤติในระเบียบที่เจ้าบอกแล้วอย่างไรเล่า?” กลับกล่าวว่า
“ทำอย่างไรเล่าจึงจะควร? อุบาสิกา.”
เถโร “กึ ปน มยํ ตยา กถิตวตฺเต วตฺตสิ สฺ าม -อิติ อวตฺวา “กึ กาตุํ วฏฺฏติ อุปาสิเก -อิติ อาห.
หญิง.

ท่านผู้เจริญ ธรรมดาผู้อยู่ในป่าช้าทั้งหลาย ควรแจ้งความทีต่ นอยู่ในป่าช้า
แก่ผู้เฝ้าป่าช้า พระมหาเถระในวิหาร และนายบ้าน.
“ภนฺเต โสสานิเกหิ นาม สุสาเน วสนภาโว๑ สุสานโคปกานํ วิหาเร มหาเถรสฺส คามโภชกสฺส จ กเถตุํ วฏฺฏติ -อิติ.
๑ =วสนภาวํ.
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เถระ.
เพราะเหตุไร?
“กึการณา -อิติ.
หญิง.

เพราะพวกโจรทำกรรมแล้ว ถูกพวกเจ้าของสะกดตามรอยเท้าไป จึงทิ้งห่อภัณฑะไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไป.
เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกมนุษย์ก็ (รุมกัน) ทำอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้า.
แต่เมื่อได้แจ้งความแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นแล้ว, เจ้าหน้าที่เหล่านั้นย่อมช่วยกันป้องกันอันตรายได้ ด้วยกล่าว
รับรองว่า “พวกข้าพเจ้าทราบความที่ท่านผู้เจริญนี้ อยู่ในที่นี้สิ้นกาลประมาณเท่านี้.
ท่านผู้เจริญรูปนี้มิใช่โจร” เพราะฉะนั้น ควรบอกแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้น.
“กตกมฺมา โจรา สามิเกหิ ปทานุปทํ อนุพนฺธนฺตา สุสาเน ภณฺฑกิ ํ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายนฺติ.
อถ มนุสสฺ า โสสานิกานํ ปริปนฺถํ กโรนฺติ,
เอเตสํ ปน กถิเต, ‘มยํ อิมสฺส ภทฺทนฺตสฺส เอตฺตกนฺนาม กาลํ เอตฺถ วสนภาวํ ชานาม. อโจโร เอโสติ อุปทฺทวํ นิวาเรนฺติ.
ตสฺมา เอเตสํ กเถตุํ วฏฺฏติ -อิติ.
เถระ.
กิจอื่นอะไรเล่า? ที่ข้าพเจ้าควรทำ.
“อญฺญํ กึ กาตพฺพํ -อิติ.
หญิง.

ท่านผู้เจริญ ธรรมดาพระผู้เป็นเจ้า ผู้อยูใ่ นป่าช้า จำต้องเว้นวัตถุทั้งหลายมี ปลา เนื้อ แป้ง งา และน้ำอ้อย
เป็นต้นเสีย. ไม่ควรจำวัดกลางวัน. ไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้าน.
ควรปรารภความเพียร ควรเป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่ใช่เจ้าเล่ห์ เป็นผู้มีอัธยาศัยงาม.
เวลาเย็น, เมื่อชนหลับหมดแล้ว, พึงมาจากวิหาร.
เวลาจวนรุ่ง, เมื่อหมู่ชนทุกคนยังไม่ลุกขึ้น (ตืน่ นอน) เลย, พึงไปวิหาร.
ท่านผู้เจริญ ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในที่นี้ดว้ ยอาการอย่างนี้ไซร้ จักอาจยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สดุ ได้ .
ถ้าหมู่ชนนำศพมาทิ้ง, ดิฉันจะยกขึ้นสู่เรือนยอด อันดาดด้วยผ้ากัมพล๑ ทำสักการะด้วยวัตถุทั้งหลาย
มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นแล้ว จักทำการปลงศพ.
ผิว่า พระผู้เป็นเจ้าจักยังไม่อาจเพื่อยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ไซร้, ดิฉันจะยกขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้ว
ติดไฟเผา เอาขอเกี่ยวลาก (ศพ) ออกมาวางไว้ภายนอก ทอนด้วยขวาน เฉือนให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่
แล้วใส่ในไฟ แสดงแก่ท่าน (พระผู้เป็นเจ้า) แล้วจึงค่อยเผา.
“ภนฺเต สุสาเน วสนฺเตน นาม อยฺเยน มจฺฉมํสปิฏฐฺ ติลคุฬาทีนิ วชฺเชตพฺพานิ. ทิวา น นิททฺ ายิตพฺพํ.
อกุสเี ตน ภวิตพฺพํ. อารทฺธวิรเิ ยน อสเฐน อมายาวินา หุตวฺ า กลฺยาณชฺฌาสเยน ภวิตพฺพํ.
สายํ, สพฺเพสุ สุตเฺ ตสุ, วิหารโต อาคนฺตพฺพํ. ปจฺจสู กาเล, สพฺเพสุ อนุฏฐฺ เิ ตสุเยว, วิหารํ คนฺตพฺพํ.
สเจ ภนฺเต อยฺโย อิมสฺมึ ฐาเน เอวํ วิหรนฺโต ปพฺพชิตกิจจฺ ํ มตฺถกํ ปาเปตุํ สกฺขสิ สฺ ติ.
สเจ มตสรีรํ อาเนตฺวา ฉฑฺเฑนฺติ, กมฺพลกูฏาคารํ อาโรเปตฺวา คนฺธมาลาทีหิ สกฺการํ กตฺวา สรีรกิจจฺ ํ กริสสฺ ามิ,
โน เจ สกฺขสิ สฺ ติ, จิตกํ อาโรเปตฺวา อคฺคึ ชาเลตฺวา สงฺกนุ า อากฑฺฒติ วฺ า พหิ ฐเปตฺวา๒ ผรสุนา โกฏฺเฏตฺวา
ขณฺฑาขณฺฑกิ ํ ฉินทฺ ติ วฺ า อคฺคมิ หฺ ิ ปกฺขปิ ติ วฺ า ตุยหฺ ํ ทสฺเสตฺวา๓ ฌาเปสฺสามิ -อิติ.
๑ ผ้าทำด้วยขนสัตว์.
๒ สี. ม. ขิปติ ฺวา
๓ สี. ม. “ตุยฺหํ ทสฺเสตฺวา -อิติ นตฺถิ อติเรกปเทหิ ภวิตพฺพํ.
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ทีนั้น พระเถระสั่งนางกาลีนั้นว่า “ดีละ นางผู้เจริญ ก็นางเห็นรูปารมณ์อย่างหนึ่งแล้ว จงบอกแก่ข้าพเจ้านะ.”
อถ นํ เถโร “สาธุ ภทฺเท. เอกํ ปน รูปารมฺมณํ ทิสวฺ า มยฺหํ กเถหิ -อิติ อาห.
นางกาลีรับว่า “จ๊ะ.”
สา “สาธุ -อิติ ปจฺจสฺโสสิ.
พระเถระทำสมณธรรมอยู่ในป่าช้าตามอัธยาศัย (ของตน).
เถโร ยถาชฺฌาสเยน สุสาเน สมณธมฺมํ กโรติ.
[พระจุลกาลกลุ้มใจ]
ส่วนพระจุลกาลเถระ ผุดลุกผุดนั่ง รัญจวนถึงฆราวาส คิดถึงบุตรและภรรยา คิดว่า “พี่ชายของเรานี้ ทำกรรมหนักยิ่ง.”
จุลลฺ กาลตฺเถโร ปน อุฏฐฺ าย สมุฏฐฺ าย ฆราวาสํ จินเฺ ตติ ปุตตฺ ทารํ อนุสสฺ รติ “อยํ เม ภาติโก อติภาริยํ กมฺมํ กโรติ -อิติ จินเฺ ตสิ.
[พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา]
ลำดับนั้น กุลธิดาคนหนึ่ง ได้ทำกาละในเวลาเย็น ซึ่งยังมิทันเหี่ยวแห้ง ซูบซีด เพราะพยาธิ๑กำเริบขึ้นในครู่เดียวนั้น.
อเถกา กุลธีตา ตํมหุ ตุ ตฺ ํ สมุฏฐฺ เิ ตน พฺยาธินา สายณฺหสมเย อมิลาตา อกิลนฺตา กาลมกาสิ.
พวกญาติหามศพกุลธิดานั้นไปสู่ป่าช้าในเวลาเย็น พร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆ มีฟืนและน้ำมันเป็นต้น
ให้ค่าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้า ด้วยคำว่า “นางจงจัดการเผาศพนี้” ดังนี้แล้ว มอบ (ศพ) ให้ แล้วหลีกไป.
ตเมนํ ญาตโย ทารุเตลาทีหิ สทฺธึ สายํ สุสานํ เนตฺวา สุสานโคปิกาย “อิมํ ฌาเปหิ -อิติ ภตึ ทตฺวา นิยยฺ าเทตฺวา ปกฺกมึสุ.
นางเปลื้องผ้าห่มของกุลธิดานั้นออกแล้ว เห็นสรีระซึ่งตายเพียงครู่เดียวนั้น แสนประณีต มีสดี ังทองคำ
จึงคิดว่า “อารมณ์นี้ควรจะแสดงแก่พระผู้เป็นเจ้า” แล้วไปไหว้พระเถระกล่าวว่า
“ท่านเจ้าข้า อารมณ์ชื่อเห็นปานนี้มีอยู่. ขอพระคุณเจ้าพึง (ไป) พิจารณาเถิด.”
สา ตสฺสา ปารุปนวตฺถํ อปเนตฺวา ตํ มุหตุ ตฺ มตํ ปณีตปฺปณีตํ สุวณฺณวณฺณํ สรีรํ ทิสวฺ า
“อิมํ อยฺยสฺส ทสฺเสตุํ ปฏิรปู ํ อารมฺมณํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา คนฺตวฺ า เถรํ วนฺทติ วฺ า
“เอวรูปํ นาม ภนฺเต อารมฺมณํ อตฺถิ. โอโลเกยฺยาถ -อิติ อาห.
พระเถระรับว่า “จ้ะ” ดังนี้แล้วไป ให้เลิกผ้าห่มออกแล้ว พิจารณาตั้งแต่ฝา่ เท้าถึงปลายผมแล้ว พูดว่า
“รูปนี้ประณีตยิ่งนัก มีสดี ุจทองคำ. นางพึงใส่รูปนั้นในไฟ ในกาลที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้ว จึงบอกแก่ข้าพเจ้า”
ดังนี้แล้ว ไปยังที่อยู่ของตนนั่นแลนั่งแล้ว.
เถโร “สาธุ -อิติ คนฺตวฺ า ปารุปนวตฺถํ นีหราเปตฺวา ปาทตลโต ยาว เกสคฺคา โอโลเกตฺวา
“อติปณีตเมตํ รูปํ สุวณฺณวณฺณํ. อคฺคมิ หฺ ิ นํ ปกฺขปิ ติ วฺ า มหาชาลาหิ คหิตกาเล มยฺหํ อาโรเจยฺยาสิ -อิติ วตฺวา
สกฏฺฐานเมว คนฺตวฺ า นิสที ิ.
นางทำอย่างนั้นแล้ว จึงแจ้งแก่พระเถระ.
สา ตถา กตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ.
๑ ความเจ็บไข้
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พระเถระไปพิจารณา.
เถโร คนฺตวฺ า โอโลเกสิ.
ในที่ถูกเปลวไปกระทบแล้วๆ สีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคด่าง.
ชาลาย ปหฏปหฏฏฺฐาเน กวรคาวี วิย สรีรวณฺณํ อโหสิ.
เท้าทั้ง ๒ งอหงิกห้อยลง.
ปาทา นมิตวฺ า โอลมฺพสึ ุ.
มือทั้ง ๒ กำเข้า.
หตฺถา ปฏิกชุ ชฺ สึ ุ.
หน้าผากได้มีหนังปอกแล้ว.
ลลาฏํ๑ นิจจฺ มฺมํ อโหสิ.
[พระมหากาลบรรลุพระอรหัต]
พระเถระพิจารณาว่า “สรีระนี้เป็นธรรมชาติทำให้ไม่วายกระสัน๒แก่บุคคลผู้ดูแลอยู่ในบัดเดี๋ยวนี้เอง
แต่บัดนี้ (กลับ) ถึงความสิ้นถึงความเสื่อมไปแล้ว” กลับไปที่พักกลางคืน นั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่
กล่าวคาถาว่า
เถโร “อิทํ สรีรํ อิทาเนว โอโลเกนฺตานํ อปริยนฺตกี รํ หุตวฺ า อิทาเนว ขยปฺปตฺตํ วยปฺปตฺตํ -อิติ รตฺตฏิ ฐฺ านํ คนฺตวฺ า
นิสที ติ วฺ า ขยวยํ สมฺปสฺสมาโน
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป. ความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข”๓
“อนิจจฺ า วต สงฺขารา
อุปปฺ ชฺชติ วฺ า นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ.

อุปปฺ าทวยธมฺมโิ น
เตสํ วูปสโม สุโข -อิติ

เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
คาถํ วตฺวา วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.
เมื่อท่านบรรลุพระอรหัตแล้ว, พระศาสดามีภกิ ษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จจาริกไปยังเสตัพยนครแล้ว เสด็จเข้าสู่ป่าไม้ประดู่ลาย.
ตสฺมึ อรหตฺตํ ปตฺเต, สตฺถา ภิกขฺ สุ งฺฆปริวโุ ต จาริกญฺจรมาโน เสตพฺยนครํ คนฺตวฺ า สึสปาวนํ ปาวิสิ.
พวกภรรยาของพระจุลกาล ได้ยินว่า “ข่าวว่า พระศาสดาเสด็จมาถึงแล้ว” คิดว่า
“พวกเราจัก (ช่วยกัน) จับสามีของพวกเรา” ดังนี้แล้ว ส่ง (คน) ไปให้ทูลอาราธนาพระศาสดา.
จุลลฺ กาลสฺส ภริยาโย “สตฺถา กิร อนุปปฺ ตฺโต -อิติ สุตวฺ า “อมฺหากํ สามิกํ คณฺหสิ สฺ าม -อิติ เปเสตฺวา สตฺถารํ นิมนฺตาเปสุํ.
๑ สี. ม. นลาฏํ.
๒ อปริยนฺตีกรํ กระทำซึ่งกิเลสให้เป็นสภาพไม่มีที่สุดรอบ
๓ ที. มหา. ๑๐/๑๘๑. สํ. ส. ๑๕/๘. สํ. นิ. ๑๖/๒๒๘. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๑.
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[ระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาล]
ก็ในสถานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคย ควรที่ภกิ ษุรูปหนึ่งผู้บอกการปูอาสนะจะต้องล่วงหน้าไปก่อน.
พุทธฺ านํ ปน อปริจติ ฏฺฐาเน อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกขฺ นฺเตน เอเกน ภิกขฺ นุ า ปฐมตรํ คนฺตํุ วฏฺฏติ.
ก็อาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงให้ปูในที่ท่ามกลาง, อาสนะสำหรับพระสารีบุตรเถระ พึงให้ปูข้างขวา,
อาสนะสำหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ พึงให้ปูข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้น,
อาสนะสำหรับภิกษุสงฆ์ พึงให้ปูในข้างทั้ง ๒ ถัดจากที่นั้นไป.
พุทธฺ านํ หิ มชฺฌมิ ฏฺฐาเน อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา, ตสฺส ทกฺขณ
ิ โต สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส,
วามโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส, ตโต ปฏฺฐาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส อาสนํ ปญฺญาเปตพฺพํ โหติ.
เพราะฉะนั้น พระมหากาลเถระพักอยู่ในที่ห่มจีวร ส่งพระจุลกาลไปว่า “เธอจงล่วงหน้าไปบอกการปูอาสนะ.”
ตสฺมา มหากาลตฺเถโร จีวรปารุปนฏฺฐาเน ฐตฺวา “ตฺวํ ปุรโต คนฺตวฺ า อาสนปญฺญตฺตึ อาจิกขฺ าหิ -อิติ จุลลฺ กาลํ เปเสสิ.
[พระจุลกาลถูกหญิงจับสึก]
พวกชนในเรือน ทำการเสสรวลกับท่าน
จำเดิมแต่กาลทีพ่ วกเขาเห็นท่าน (แกล้ง) ปูอาสนะต่ำในที่สุดพระสังฆเถระ ปูอาสนะสูงในที่สุดของสังฆนวกะ๑
ตสฺส ทิฏฐฺ กาลโต ปฏฺฐาย เคหชนา เตน สทฺธึ ปริหาสํ กโรนฺตา
นีจาสนานิ สงฺฆตฺเถรโกฏิยํ อตฺถรนฺติ อุจจฺ าสนานิ สงฺฆนวกโกฏิยํ.
พระจุลกาลนอกนี้ ชี้แจงว่า “พวกเจ้าจงอย่าทำอย่างนั้น. จงปูอาสนะสูงในที่สูง. ปูอาสนะต่ำในที่ต่ำ.”
อิตโร “มา เอวํ กโรถ. อุจจฺ าสนานิ อุปริ ปญฺญาเปถ. นีจาสนานิ เหฏฺฐา -อิติ อาห.
พวกหญิง ทำทีเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของท่าน รุมกันว่า “ท่านเที่ยวทำอะไรอยู่? หน้าที่ให้ปูอาสนะไม่สมควรแก่ท่านหรือ?
ท่านลาใครบวช? ใครเป็นผู้ยอมให้บวช? ท่านมาในที่นี้ทำไม?” ดังนี้แล้ว ช่วยกันฉุดสบงและจีวรออกแล้ว
ให้นุ่งผ้าขาว สวมเทริดมาลาบนศีรษะ แล้วส่งไปด้วยคำว่า “เธอจงไปนำเสด็จพระศาสดามา. พวกข้าพเจ้าจะปูอาสนะ.”
อิตถฺ โิ ย ตสฺส วจนํ อสุณนฺตโิ ย วิย “ตฺวํ กึ กโรนฺโต วิจรสิ? กึ ตว อาสนานิ ปญฺญาเปตุํ น วฏฺฏติ? ตฺวํ กํ อาปุจฉฺ ติ วฺ า ปพฺพชิโต?
เกน ปพฺพชาปิโตสิ? กสฺมา อิธาคโตสิ -อิติ วตฺวา นิวาสนปารุปนํ อจฺฉนิ ทฺ ติ วฺ า เสตกานิ วตฺถานิ นิวาเสตฺวา
สีเส มาลาจุมพฺ ฏกํ ฐเปตฺวา “คจฺฉ ตฺวํ. สตฺถารํ อาเนหิ. มยํ อาสนานิ ปญฺญาเปสฺสาม -อิติ ปหิณสึ ุ.
จุลกาล ดำรงอยูใ่ นภาวะแห่งภิกษุ สิ้นกาลไม่นาน ยังไม่ทันได้พรรษาก็สึก จึงไม่รู้สึกอาย.
เพราะฉะนั้น เขาจึงหมดความรังเกียจ ด้วยอากัปปะนั้นเสียทีเดียว ไปถวายบังคมพระศาสดาแล้ว
พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมา.
โส นจิรํ ภิกขฺ ภุ าเว ฐตฺวา อวสฺสโิ กว อุปปฺ พฺพชิตวฺ า ลชฺชติ ํุ น ชานาติ.
ตสฺมา เตน อากปฺเปน นิราสงฺโกว คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ อาทาย อาคโต.

๑ ผู้ใหม่ในสงฆ์ หมายความว่า ผู้มีพรรษาน้อยกว่าทุกรูปในหมู่นั้น.
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ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ์ พวกภรรยาของพระมหากาลคิดกันว่า
“หญิงพวกนี้ รุมจับสามีของตนได้. พวกเราก็จักจับสามีของพวกเราบ้าง”
จึงให้นิมนต์พระศาสดา เพื่อประโยชน์แก่การเสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น.
ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ปน ภตฺตกิจจฺ าวสาเน มหากาลสฺส ภริยาโย “อิมาหิ อตฺตโน สามิโก คหิโต. มยํปิ อมฺหากํ สามิกํ คณฺหสิ สฺ าม -อิติ
จินเฺ ตตฺวา ปุนทิวสตฺถาย สตฺถารํ นิมนฺตยึสุ.
[พระมหากาลก็ถกู ภรรยาจับสึก]
ก็ในกาลนั้น ภิกษุรูปอื่นได้ไป (ชี้แจง) ให้ปูอาสนะ.
ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถํ อญฺโญ ภิกขฺ ุ อคมาสิ.
หญิงเหล่านั้นไม่ได้โอกาสในขณะนั้น อาราธนาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้ว ได้ถวายภิกษา.
ตา ตสฺมึ ขเณ โอกาสํ อลภิตวฺ า พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ นิสที าเปตฺวา ภิกขฺ ํ อทํส.ุ
ก็จุลกาลมีภรรยา ๒ คน, มัชฌิมกาลมี ๔ คน, มหากาลมี ๘ คน.
จุลลฺ กาลสฺส ปน เทฺว ภริยาโย, มชฺฌมิ กาลสฺส จตสฺโส, มหากาลสฺส อฏฺฐ.
ฝ่ายภิกษุทั้งหลายใคร่ทำภัตกิจ ได้นั่งทำภัตกิจแล้ว. พวกที่ใคร่ไปภายนอก ก็ได้ลุกไปแล้ว.
ภิกขฺ ูปิ ภตฺตกิจจฺ ํ กาตุกามา นิสที ติ วฺ า ภตฺตกิจจฺ มกํส.ุ พหิ คนฺตกุ ามา อุฏฐฺ าย อคมํส.ุ
ส่วนพระศาสดาประทับนั่งทรงทำภัตกิจ.
สตฺถา ปน นิสที ติ วฺ า ภตฺตกิจจฺ ํ กริ.
ในกาลเสร็จภัตกิจของพระองค์ หญิงเหล่านั้น ทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระมหากาลทำอนุโมทนาแก่พวกข้าพระองค์แล้ว จึงจักไป. ขอพระองค์เสด็จไปก่อนเถิด.”
ตสฺส ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน ตา อิตถฺ โิ ย “ภนฺเต มหากาโล อมฺหากํ อนุโมทนํ กตฺวา คมิสสฺ ติ. ตุมเฺ ห ปุรโต คจฺฉถ -อิติ วทึสุ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ละ” ได้เสด็จล่วงหน้าไปแล้ว.
สตฺถา “สาธุ -อิติ วตฺวา ปุรโต อคมาสิ.
ครั้นถึงประตูบ้าน ภิกษุสงฆ์ ก็ยกโทษว่า “ทำไม พระศาสดา จึงทรงทำเช่นนี้นี่?
พระองค์ทรงทราบแล้ว จึงทรงทำ หรือไม่ทรงทราบแล้วทรงทำหนอ?
วานนี้ อันตรายแห่งบรรพชา เกิดขึ้นแก่จุลกาล เพราะการล่วงหน้าไปก่อน.
วันนี้ อันตรายมิได้มี เพราะภิกษุอื่นล่วงหน้าไปก่อน.
บัดนี้ พระศาสดา รับสั่งให้พระมหากาลยับยั้ง๑ อยู่แล้วเสด็จมา.
ก็ภิกษุผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจาระ. หญิงเหล่านั้นจักทำอันตรายแห่งบรรพชา แก่พระมหากาลนั้นได้ละหรือ?”
คามทฺวารํ ปตฺวา ภิกขฺ สุ งฺโฆ อุชฌ
ฺ ายิ “กินนฺ าเมตํ สตฺถารา กตํ. ญตฺวา นุ โข กตํ อุทาหุ อชานิตวฺ า.
หิยโฺ ย จุลลฺ กาลสฺส ปุรโต คตตฺตา ปพฺพชฺชนฺตราโย ชาโต. อชฺช อญฺญสฺส ปุรโต คตตฺตา อนฺตราโย นาโหสิ.
อิทานิ สตฺถา มหากาลํ นิวตฺเตตฺวา อาคโต. สีลวา โข ปน ภิกขฺ ุ อาจารสมฺปนฺโน. กริสสฺ นฺติ นุ โข ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายํ -อิติ.
๑ นิวตฺเตตฺวา ตามศัพท์ว่า ให้กลับ.
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พระศาสดา ทรงสดับคำของภิกษุเหล่านั้นแล้ว เสด็จกลับมาทรงยืนอยู่ ตรัสถามว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกัน?”.
สตฺถา เตสํ วจนํ สุตวฺ า นิวตฺตติ วฺ า ฐิโต “กึ กเถถ ภิกขฺ เว -อิติ ปุจฉฺ ิ.
ภิกษุเหล่านั้น ทูลความนั้นแล้ว.
เต ตมตฺถํ อาโรเจสุํ.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอสำคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ?
“กึ ปน ตุมเฺ ห ภิกขฺ เว จุลลฺ กาลํ วิย มหากาลํ สลฺลกฺเขถ -อิติ.
ภิกษุ.

อย่างนั้น พระเจ้าข้า เพราะจุลกาลนั้น มีภรรยา ๒ คน (ส่วน) พระมหากาลนี้ มีถึง ๘ คน,
เธอถูกภรรยาทั้ง ๘ รุมจับไว้แล้ว จักทำอะไรได้ พระเจ้าข้า?
“อาม ภนฺเต ตสฺส หิ เทฺว ปชาปติโย, อิมสฺส อฏฺฐ, อฏฺฐหิ ปริกขฺ ปิ ติ วฺ า คหิโต. กึ กริสสฺ ติ ภนฺเต -อิติ.
[พระมหากาลเป็นผู้ไม่หวั่นไหว]
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น.
จุลกาล ลุกขึ้น ลุกขึ้นพร้อมแล้ว มากไปด้วยอารมณ์ว่างามอยู่ เป็นเช่นกับต้นไม้ที่มกี ำลังไม่แข็งแรง ตั้งอยูร่ ิมเหวและเขาขาด.
ส่วนมหากาลบุตรของเรา ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่ เป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลย เหมือนภูเขาหินแท่งทึบ” ดังนี้แล้ว
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
สตฺถา “มา ภิกขฺ เว เอวํ อวจุตถฺ . จุลลฺ กาโล อุฏฐฺ าย สมุฏฐฺ าย สุภารมฺมณพหุโล วิหรติ ปปาตตเฏ ฐิตทุพพฺ ลรุกขฺ สทิโส.
มยฺหํ ปน ปุตโฺ ต มหากาโล อสุภานุปสฺสี วิหรติ ฆนเสลปพฺพโต วิย อจโล ว -อิติ วตฺวา อิมา คาถาโย อภาสิ
“ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างาม ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย
ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน มีความเพียรเลวทรามอยู่๑
ผู้นั้นแล มารย่อมรังควานได้
เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรง ลมรังควานได้ ฉะนั้น.
“สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ
โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญํุ
ตํ เว ปสหตี มาโร

อินทฺ รฺ เิ ยสุ อสํวตุ ํ
กุสตี ํ หีนวีรยิ ํ
วาโต รุกขฺ วํ ทุพพฺ ลํ.

(ส่วน) ผูต้ ามเห็นอารมณ์ว่าไม่งาม สำรวมดีในอินทรีย์ทั้งหลาย

รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธาและปรารภความเพียรอยู่
ผู้นั้นแล มารย่อมรังควานไม่ได้
เปรียบเหมือนภูเขาหิน ลมรังควานไม่ได้ ฉะนั้น.”
อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ
โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญํุ

อินทฺ รฺ เิ ยสุ สุสวํ ตุ ํ
สทฺธํ อารทฺธวีรยิ ํ

๑ สุภานุปสฺสึ เป็นต้น เป็น วิกติกตฺตา ใน หุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน วิหรนฺตํ แปลโดยพยัญชนะว่า ผู้เป็นผู้มักตามเห็นอารมณ์ว่างาม …
มีความเพียรเลวทรามอยู่.
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ตํ เว นปฺปสหตี มาโร

วาโต เสลํว ปพฺพตํ -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สุภานุปสฺสึ ได้แก่ผู้ตามเห็นอารมณ์ว่างาม. อธิบายว่า ผู้ปล่อยในไปในอารมณ์ที่นา่ ปรารถนาอยู่.
ตตฺถ สุภานุปสฺสึ -อิติ: สุภํ อนุปสฺสนฺตํ. อิฏฐฺ ารมฺมเณ มานสํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา วิหรนฺตํ -อิติ อตฺโถ.
ก็บุคคลใด เมื่อถือโดยนิมติ ๑ โดยอนุพยัญชนะ๒ ย่อมถือว่า “เล็บทั้งหลาย งาม.” ถือว่า “นิ้วทั้งหลาย 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) ถือว่า “สีงาม ทรวดทรงงาม.”
บุคคลนี้ ชื่อว่าตามเห็นอารมณ์ว่างาม. ผู้นั้น คือผูต้ ามเห็นอารมณ์ว่างามอย่างนั้นอยู่.
โย หิ ปุคคฺ โล นิมติ ตฺ คฺคาหํ อนุพยฺ ญฺชนคฺคาหํ คณฺหนฺโต
“นขา โสภณา -อิติ คณฺหาติ, “องฺคลุ โิ ย โสภณา -อิติ คณฺหาติ,
“หตฺถา ปาทา ชงฺฆา อูรู กฏิ อุทรํ ถนา คีวา โอฏฺโฐ ทนฺตา มุขํ นาสา อกฺขนี ิ กณฺณา ภมุกา ลลาฏํ เกสา โสภณา -อิติ คณฺหาติ,
“เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ โสภโณ -อิติ คณฺหาติ,
“วณฺโณ สุโภ, สณฺฐานํ สุภํ -อิติ คณฺหาติ; อยํ สุภานุปสฺสี นาม; ตํ เอวํ สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตํ.
บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์๓ ๖ มีจกั ษุเป็นต้น.
อินทฺ รฺ เิ ยสุ -อิติ: จกฺขาทีสุ ฉสุ อินทฺ รฺ เิ ยสุ.
บทว่า อสํวตุ ํ ได้แก่ ผู้ไม่รกั ษาทวารทั้งหลาย มีจกั ษุทวารเป็นต้น.
อสํวตุ ํ -อิติ; จกฺขทุ วฺ าราทีนิ อรกฺขนฺตํ.
บทว่า อมตฺตญฺญุํ ความว่า ชือ่ ว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะ เพราะไม่รู้ประมาณนี้
คือ ประมาณในการแสวงหา ประมาณในการรับ ประมาณในการบริโภค.
อมตฺตญฺญํุ -อิติ: ปริเยสนมตฺตา ปฏิคคฺ หณมตฺตา ปริโภคมตฺตา -อิติ อิมสิ สฺ า มตฺตาย อชานนโต โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญํ.ุ
อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าผู้ไม่จักประมาณ เพราะไม่รู้ประมาณแม้นี้ คือ ประมาณในการพิจารณา ประมาณในการสละ
คือไม่ทราบแม้ว่า “โภชนะนี้ประกอบด้วยธรรม. นี้ไม่ประกอบด้วยธรรม.”
อปิจ “ปจฺจเวกฺขณมตฺตา วิสสฺ ชฺชนมตฺตา -อิติ อิมสิ สฺ าปิ มตฺตาย อชานนโต อมตฺตญฺญํ.ุ
“อิทํ โภชนํ ธมฺมกิ ํ. อิทํ อธมฺมกิ ํ -อิตปิ ิ อชานนฺตํ.
บทว่า กุสีตํ ความว่า ชื่อว่าผู้เกียจคร้าน เพราะความเป็นผู้เป็นไปในอำนาจของกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก.
กุสตี ํ -อิติ: กามพฺยาปาทวิหสึ าวิตกฺกวสิกตาย กุสตี ํ.
บทว่า หีนวีริยํ ความว่า ผู้ไม่มีความเพียร คือ ผู้เว้นจากการทำความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔.
หีนวีรยิ ํ -อิติ: นิพพฺ รี ยิ ํ จตูสุ อิรยิ าปเถสุ วีรยิ กรณวิรหิตํ.
๑ ได้แก่รวบถือทั้งหมด.
๒ ได้แก่แยกถือเป็นส่วนๆ เช่น ผมงาม เป็นต้น.
๓ อินทรีย์ ๖ คือ จักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์.
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บทว่า ปสหติ แปลว่า ย่อมครอบงำ คือ ย่ำยี.
ปสหติ -อิติ: อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ.
บาทพระคาถาว่า วาโต รุกฺขํว ทุพฺพลํ ความว่า เหมือนลมมีกำลังแรง รังควานต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรง ซึ่งเกิดริมเขาขาด.
วาโต รุกขฺ วํ ทุพพฺ ลํ -อิติ: พลววาโต ฉินนฺ ตเฏ ชาตํ ทุพพฺ ลรุกขฺ ํ วิย.
อธิบายว่า เหมือนอย่างว่า ลมนั้น ยังส่วนต่างๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้น แห่งต้นไม้นั้นให้ร่วงลงบ้าง
หักกิ่งน้อยบ้าง หักกิ่งใหญ่บ้าง พัดถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งราก ทำให้รากขึ้นเบื้องบน กิ่งลงเบื้องล่าง ฉันใด;
มารคือกิเลส อันเกิดในภายใน ย่อมรังควานบุคคลผู้เห็นปานนั้นได้ ฉันนั้นเหมือนกัน;
คือ กิเลสมารทำให้ต้องอาบัติเล็กๆ น้อยๆ เหมือนลมมีกำลังแรง พัดส่วนต่างๆ มี ดอก ผล ใบอ่อนเป็นต้นแห่งต้นไม้ที่ไม่แข็ง
แรงให้รว่ งลงบ้าง,
ทำให้ต้องอาบัติมีนิสสัคคิยะเป็นต้น เหมือนลมมีกำลังแรง ทำการหักกิ่งไม้เล็กๆ บ้าง,
ทำให้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ เหมือนลมมีกำลังแรง ทำการหักกิ่งไม้ใหญ่บ้าง,
ทำให้ต้องอาบัติปาราชิก นำออกจากศาสนาอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ให้ถึงความเป็นคฤหัสถ์โดย ๒-๓ วันเท่านั้น
เหมือนลมมีกำลังแรงถอน (ต้นไม้) ทำให้โค่นลง มีรากขึ้นเบื้องบน มีกิ่งลงเบื้องล่างบ้าง.
กิเลสมารย่อมยังบุคคลเห็นปานนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตน.
“ยถา หิ โส วาโต ตสฺส รุกขฺ สฺส ปุปผฺ ผลปลฺลวาทีนปิ ิ ปาเตติ,
ขุททฺ กสาขาปิ ภญฺชติ, มหาสาขาปิ ภญฺชติ, สมูลปํ ิ ตํ รุกขฺ ํ อุพพฺ ตฺเตตฺวา อุทธฺ มูลํ อโธสาขํ กตฺวา คจฺฉติ;
เอวเมว เอวรูปํ ปุคคฺ ลํ อนฺโต อุปปฺ นฺโน กิเลสมาโร ปสหติ;
พลววาโต ทุพพฺ ลรุกขฺ สฺส ปุปผฺ ผลปลฺลวาทิปาตนํ วิย ขุททฺ านุขทุ ทฺ กาปตฺตอิ าปชฺชนํปิ กโรติ,
ขุททฺ กสาขาภญฺชนํ วิย นิสสฺ คฺคยิ าทิอาปตฺตอิ าปชฺชนํปิ กโรติ,
มหาสาขาภญฺชนํ วิย เตรสสงฺฆาทิเสสาปชฺชนํปิ กโรติ,
อุพพฺ ตฺเตตฺวา อุทธฺ มูลํ เหฏฺฐาสาขํ กตฺวา ปาตนํ วิย ปาราชิกาปตฺตอิ าปชฺชนํปิ กโรติ,
สฺวากฺขาตสาสนา นีหริตวฺ า กติปาเหเนว คิหภิ าวํ ปาเปติ;
เอวรูปํ ปุคคฺ ลํ กิเลสมาโร อตฺตโน วเส วตฺเตติ -อิติ อตฺโถ.
บทว่า อสุภานุปสฺสึ ความว่า
ผู้เห็นอารมณ์ไม่งาม๑ ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่งาม คือ ประกอบในมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูล
ได้แก่ เห็นผมทั้งหลาย โดยความไม่งาม เห็นขน เล็บ ฟัน หนัง สี ทรวดทรง โดยความไม่งาม.
อสุภานุปสฺสึ -อิติ: ทสสุ อสุเภสุ อญฺญตรํ อสุภํ ปสฺสนฺตํ, ปฏิกลู มนสิกาเร ยุตตฺ ํ,
เกเส อสุภโต ปสฺสนฺตํ, โลเม นเข ทนฺเต ตจํ วณฺณํ สณฺฐานํ อสุภโต ปสฺสนฺตํ.
บทว่า อินฺทฺริเยสุ ได้แก่ ในอินทรีย์ ๖.
๑ อสุภ อารมณ์อันไม่งาม มี ๑๐ คือ ๑. อุทฺธุมาตกอสุภ อสุภที่ขึ้นพอง ๒. วินีลกอสุภ อสุภที่มีสีเขียว ๓. วิปุพพฺ กอสุภ อสุภที่มหี นองไหลออก
๔. วิจฺฉิทฺทกอสุภ อสุภที่เขาสับฟันเป็นท่อนๆ ๕. วิกฺขายิตกอสุภ อสุภที่สัตว์ยื้อแย่งกิน ๖. วิกฺขิตฺตกอสุภ อสุภที่ขาดกลาง
๗. หตวิกฺขติ ฺตกอสุภ อสุภที่ขาดกระจัดกระจาย ๘. โลหิตกอสุภ อสุภที่เปื้อนเลือด ๙. ปุฬุวกอสุภ อสุภที่มีหมู่หนอน
๑๐. อฏฺฐิกอสุภ อสุภที่มีแต่ร่างกระดูก
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อินทฺ รฺ เิ ยสุ -อิติ: ฉสุ อินทฺ รฺ เิ ยสุ.
บทว่า สุสํวตุ ํ ได้แก่ ผู้เว้นจากการถือ มีถือโดยนิมิตเป็นต้น คือ ผู้มที วารอันปิดแล้ว.
สุสวํ ตุ ํ -อิติ: นิมติ ตฺ คฺคาหาทิวริ หิตํ ปิหติ ทฺวารํ.
(บทว่า มตฺตญฺญุํ ความว่า) ผูร้ ู้จักประมาณในโภชนะ โดยตรงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณ.
อมตฺตญฺญตุ าปฏิปกฺเขน โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญํ.ุ
บทว่า สทฺธํ ความว่า ผู้ประกอบด้วยโลกิยสัทธา มีอันเชื่อกรรมและผลเป็นลักษณะ อย่างหนึ่ง
ด้วยโลกุตตรสัทธา กล่าวคือ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในวัตถุ๑ ๓ อย่างหนึ่ง.
สทฺธํ -อิติ: กมฺมสฺส เจว ผลสฺส จ สทฺทหนลกฺขณาย โลกิยสทฺธาย เจว
ตีสุ วตฺถสู ุ อเวจฺจปฺปสาทสงฺขาตาย โลกุตตฺ รสทฺธาย จ สมนฺนาคตํ.
บทว่า อารทฺธวีริยํ ได้แก่ ผู้ประคองความเพียร คือ ผู้มีความเพียรเต็มที่.
อารทฺธวีรยิ ํ -อิติ: ปคฺคหิตวีรยิ ํ ปริปณ
ุ ณ
ฺ วีรยิ ํ.
บทว่า ตํ เว ได้แก่ บุคคลนั้น คือ เห็นปานนั้น.
ตํ เว -อิติ: ตํ เอวรูปํ ปุคคฺ ลํ.
อธิบายว่า ลมมีกำลังอ่อน พัดเบาๆ ย่อมไม่อาจให้ศิลาแท่งทึบหวั่นไหวได้ ฉันใด;
กิเลสมารที่มีกำลังทราม แม้เกิดขึ้นในภายใน ย่อมรังควาน (บุคคลนั้น) ไม่ได้ คือไม่อาจให้หวั่นไหว สะเทือนคลอนแคลนได้
ฉันนั้น.
“ยถา ทุพพฺ ลวาโต สณิกํ ปหรนฺโต เอกฆนํ เสลํ จาเลตุํ น สกฺโกติ;
ตถา อพฺภนฺตเร อุปปฺ ชฺชมาโนปิ ทุพพฺ ลกิเลสมาโร นปฺปสหติ โขเภตุํ กมฺเปตุํ, จาเลตุํ น สกฺโกติ -อิติ อตฺโถ.
[พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]
พวกหญิงแม้เหล่านั้นแล ที่เป็นภรรยาเก่าของพระมหากาลนั้นล้อมพระเถระแล้ว กล่าวคำเป็นต้นว่า
“ท่านลาใครบวช? บัดนี้ท่านจักเป็นคฤหัสถ์หรือจักไม่เป็นเล่า?” ดังนี้แล้ว
ได้เป็นผู้ใคร่เพื่อจะเปลื้องผ้ากาสายะทั้งหลาย (ของพระเถระ) ออก.
ตาปิ โข ตสฺส ปุราณทุตยิ กิ า เถรํ ปริวาเรตฺวา “ตฺวํ กํ อาปุจฉฺ ติ วฺ า ปพฺพชิโต. อิทานิ คิหี ภวิสสฺ สิ น ภวิสสฺ สีตอิ าทีนิ วตฺวา
กาสายานิ นีหริตกุ ามา อเหสุํ.
พระเถระ กำหนดอาการของหญิงเหล่านั้นได้แล้ว ลุกจากอาสนะที่นั่งแล้วเหาะไปด้วยฤทธิ์ ทำลายช่อฟ้าเรือนยอด
ไปทางอากาศ, เมื่อพระศาสดา พอตรัสพระคาถาจบลง, ชมเชยพระสรีระของพระศาสดา ซึ่งมีวรรณะดังทองคำ
ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคลของพระตถาคตแล้ว.
เถโร ตาสํ อาการํ สลฺลกฺเขตฺวา นิสนิ นฺ าสนา วุฏฐฺ าย อิทธฺ ยิ า อุปปฺ ติตวฺ า กูฏาคารกณฺณกิ ํ ภินทฺ ติ วฺ า อากาเสน คนฺตวฺ า,
สตฺถริ คาถา ปริโยสาเปนฺเตเยว, สตฺถุ สุวณฺณวณฺณํ สรีรํ อภิตถฺ วนฺโต โอตริตวฺ า ตถาคตสฺส ปาเท วนฺทิ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้ประชุมกัน ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.
๑ วัตถุ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๔ • ๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล • [พระมหากาลเหาะหนีภรรยา]

คาถาปริโยสาเน สมฺปตฺตภิกขฺ ู โสตาปตฺตผิ ลาทีสุ ปติฏฐฺ หึสุ -อิติ.
เรื่องจุลกาลและมหากาล จบ.
จุลลฺ กาลมหากาลวตฺถุ.
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๗. เรือ่ งพระเทวทัต
๗. เทวทตฺตวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการได้ผา้ กาสาวะอันบุคคลนำมาแต่แคว้นคันธาระ ของพระเทวทัต
ในกรุงราชคฤห์ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “อนิกฺกสาโว” เป็นต้น.
“อนิกกฺ สาโว -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชคเห เทวทตฺตสฺส คนฺธารกาสาวลาภํ อารพฺภ กเถสิ.
[พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชคฤห์]
ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง พระอัครสาวกทั้ง ๒ พาบริวารของตน องค์ละ ๕๐๐ รูป ไปทูลลาพระศาสดาแล้ว
ได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชคฤห์.
เอกสฺมึ หิ สมเย เทฺว อคฺคสาวกา ปญฺจสเต ปญฺจสเต อตฺตโน ปริวาเร อาทาย สตฺถารํ อาปุจฉฺ ติ วฺ า เชตวนโต ราชคหํ อคมํส.ุ
ชาวกรุงราชคฤห์ รวมเป็นพวกเดียวกัน ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง หลายคนบ้าง ได้ถวายอาคันตุกทาน ๑
ราชคหวาสิโน เทฺวปิ ตโยปิ พหูปิ เอกโต หุตวฺ า อาคนฺตกุ ทานํ อทํส.ุ
อยู่มาวันหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำอนุโมทนา แสดงธรรมอย่างนี้วา่
อเถกทิวสํ อายสฺมา สารีปตุ โฺ ต อนุโมทนํ กโรนฺโต
“อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
“อุปาสกา
• ทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเอง (แต่) ไม่ชักชวนคนอื่น,
ทายกนั้น ย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ.
• เอโก สยํ ทานํ เทติ ปรํ น สมาทเปติ, โส นิพพฺ ตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน โภคสมฺปทํ ลภติ โน ปริวารสมฺปทํ.
• คนหนึ่งชักชวนคนอื่น ส่วนตนเองไม่ถวาย,
ผู้นั้น ย่อมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติ.
• เอโก ปรํ สมาทเปติ สยํ น เทติ, (โส) นิพพฺ ตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน ปริวารสมฺปทํ ลภติ โน โภคสมฺปทํ.
• คนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวาย แม้คนอื่นก็ไม่ชักชวน,
ผู้นั้น ย่อมไม่ได้แม้วตั ถุมาตรว่าข้าวปลายเกรียนพออิ่มท้อง ย่อมเป็นอนาถา หาปัจจัยมิได้ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ.
• เอโก สยํปิ น เทติ ปรํปิ น สมาทเปติ, โส นิพพฺ ตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน กญฺชกิ มตฺตปํ ิ กุจฉฺ ปิ รู ํ น ลภติ อนาโถ โหติ นิปปฺ จฺจโย
• คนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวาย ทั้งชักชวนคนอื่น,
ผู้นั้นย่อมได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ สิ้นร้อยอัตภาพบ้าง พันอัตภาพบ้าง แสนอัตภาพบ้าง.”
• เอโก สยํปิ เทติ ปรํปิ สมาทเปติ, โส นิพพฺ ตฺตนิพพฺ ตฺตฏฺฐาเน
อตฺตภาวสเตปิ อตฺตภาวสหสฺเสปิ อตฺตภาวสตสหสฺเสปิ โภคสมฺปทญฺเจว ปริวารสมฺปทญฺจ ลภติ -อิติ เอวํ ธมฺมํ เทเสสิ.
๑ ถวายแก่ภิกษุผู้มาใหม่ คือผู้เป็นแขก.
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[นิมนต์ภิกษุพันรูป รับภัตตาหาร]
บุรุษผู้บัณฑิตคนหนึ่ง ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว คิดว่า “ท่านผู้เจริญ พระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์นัก .
พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุข. เราทำกรรมอันยังสมบัติทั้ง ๒ เหล่านี้ให้สำเร็จ ย่อมสมควร” ดังนี้แล้ว
จึงนิมนต์พระเถระว่า “ท่านครับ พรุ่งนี้ ขอนิมนต์ทา่ นทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิด.”
ตเมโก ปณฺฑติ ปุรโิ ส สุตวฺ า “อจฺฉริยา วต โภ ธมฺมเทสนา. สุขการณํ กถิตํ.
มยา อิมาสํ ทฺวนิ นฺ ํ สมฺปตฺตนี ํ นิปผฺ าทนกกมฺมํ กาตุํ วฏฺฏติ -อิติ จินเฺ ตตฺวา “ภนฺเต เสฺว มยฺหํ ภิกขฺ ํ คณฺหถ -อิติ เถรํ นิมนฺเตสิ.
พระเถระ ถามว่า “ท่านต้องการภิกษุเท่าไร? อุบาสก.”
“กิตตฺ เกหิ เต ภิกขฺ หู ิ อตฺโถ อุปาสก -อิติ.
อุบาสก ย้อนถามว่า “ก็ภิกษุที่เป็นบริวารของท่าน มีเท่าไร? ครับ.”
“กิตตฺ กา ปน โว ภนฺเต ปริวารา -อิติ.
เถระ.
มีประมาณพันรูป อุบาสก.
“สหสฺสมตฺตา อุปาสก -อิติ.
อุบาสก.
ข้าแต่ทา่ นผู้เจริญ ขอท่านพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียว โปรดรับภิกษา (ของผม).
“สพฺเพหิ สทฺธเึ ยว ภิกขฺ ํ คณฺหถ ภนฺเต -อิติ.
พระเถระรับ นิมนต์ แล้ว.
เถโร อธิวาเสสิ.
[ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]
อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนด้วยคำว่า “ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย ฉันนิมนต์ภิกษุไว้พันรูป.
ท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไร? ท่านทั้งหลายจักอาจถวายภิกษาและภิกษุมีจำนวนเท่าไร?”
อุปาสโก นครวีถยิ ํ จรนฺโต “อมฺมตาตา มยา ภิกขฺ สุ หสฺสํ นิมนฺตติ ํ. ตุมเฺ ห กิตตฺ กานํ ภิกขฺ นู ํ ภิกขฺ ํ ทาตุํ สกฺขสิ สฺ ถ.
ตุมเฺ ห กิตตฺ กานํ -อิติ สมาทเปติ.
พวกมนุษย์กล่าวโดยเหมาะพอควร (แก่กำลัง) ของตนๆ ว่า
“พวกฉันจักถวายแก่ภิกษุ ๑๐ รูป. พวกฉัน ๒๐ รูป. พวกฉัน ๑๐๐ รูป.”
มนุสสฺ า อตฺตโน อตฺตโน ปโหนกนิยาเมน “มยํ ทสนฺนํ ทสฺสาม. มยํ วีสติยา. มยํ สตสฺส -อิติ อาหํส.ุ
อุบาสกกล่าวว่า “ถ้ากระนั้น เราทั้งหลาย จักประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียว.
ขอท่านทุกๆ คน จงรวบรวมวัตถุตา่ งๆ มีน้ำมัน งา ข้าวสาร เนยใส น้ำอ้อยเป็นต้น” ดังนี้แล้ว ให้รวม (ของ) ไว้ในที่แห่งหนึ่ง.
อุปาสโก “เตนหิ เอกสฺมึ ฐาเน สมาคมํ กตฺวา เอกโตว ปจิสสฺ าม. สพฺเพ เตลติลตณฺฑลุ สปฺปผิ าณิตาทีนิ สมาหรถ -อิติ
เอกสฺมึ ฐาเน สมาหราเปสิ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๐๗ • ๗. เรื่องพระเทวทัต • [ชวนชาวบ้านถวายภัตตาหาร]

ทีนั้น กุฎุมพีผู้หนึ่ง ให้ผ้ากาสาวะอันนำมาจากแคว้นคันธาระซึ่งมีค่าแสนหนึ่ง แก่อุบาสกนั้นแล้ว สั่งว่า
“ถ้าทานวัฏ๑ ของท่านยังไม่เพียงพอไซร้, ท่านพึงจ่ายผ้าผืนนี้ให้ครบส่วนที่บกพร่อง.
ถ้าทานวัฏของท่านเพียงพอไซร้, ท่านพึงถวาย (ผ้าผืนนี้) แก่ภิกษุรูปที่ทา่ นปรารถนา.”
อถสฺส เอโก กุฏมุ พฺ โิ ก สตสหสฺสคฺฆนกํ คนฺธารกาสาววตฺถํ ทตฺวา
“สเจ เต ทานวฏฺฏํ นปฺปโหติ, อิทํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา ยทูนํ ตํ ปูเรยฺยาสิ. สเจ ปโหติ, ยสฺส อิจฉฺ สิ ตสฺส ภิกขฺ โุ น ทเทยฺยาสิ -อิติ อาห.
ในกาลนั้น ทานวัฏทุกๆ อย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้ว. อะไรๆ ชือ่ ว่าบกพร่องมิได้มี.
ตทา ตสฺส สพฺพํ ทานวฏฺฏํ ปโหสิ. กิญจฺ ิ อูนนฺนาม นาโหสิ.
อุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายว่า “ผ้ากาสาวะอันหาค่ามิได้ผืนนี้ อันกุฎุมพีผู้หนึ่ง กล่าวอย่างนี้แล้วมอบให้ไว้.
ทานวัฏ (ของพวกเรา) ก็มีเหลือเฟือแล้ว. เราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะผืนนี้แก่ท่านรูปไหนเล่า?”
โส มนุสเฺ ส ปุจฉฺ ิ “อิทํ อนคฺฆกาสาวํ เอเกน กุฏมุ พฺ เิ กน เอวํ นาม วตฺวา ทินนฺ ํ. ทานวฏฺฏํ อติเรกํ ชาตํ. กสฺสทิ ํ เทม -อิติ.
[ถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัต]
บางพวกกล่าวว่า “ถวายแก่พระสารีบุตรเถระ.”
เอกจฺเจ “สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส -อิติ อาหํสุ.
บางพวกกล่าวว่า “พระเถระมักมาในเวลาข้าวกล้าแก่ แล้วก็ไป.
พระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวมงคลทั้งหลาย ของพวกเรา ดำรงอยู่เป็นนิตย์ เหมือนหม้อน้ำ.
พวกเราจะถวายผ้าผืนนั้นแก่ท่าน”
เอกจฺเจ “เถโร สสฺสปริปากสมเย อาคนฺตวฺ า คมนสีโล.
เทวทตฺโต อมฺหากํ มงฺคลามงฺคเลสุ สหาโย อุทกมณิโก วิย นิจจฺ ํ ปติฏฐฺ โิ ต. ตสฺส ตํ เทม -อิติ อาหํสุ.
แม้เมื่อถ้อยคำเป็นไปหลายทาง (อย่างนั้น), พวกที่กล่าวว่า “ควรถวายแก่พระเทวทัต” ได้มีจำนวนมากกว่า.
สมฺพหุลกิ าย กถายปิ, “เทวทตฺตสฺส ทาตพฺพํ -อิติ วตฺตาโร พหุตรา อเหสุํ.
เมื่อเป็นอย่างนั้น พวกเขาจึงได้ถวายผ้ากาสาวะนั้นแก่พระเทวทัต.
อถ นํ เทวทตฺตสฺส อทํส.ุ
[เทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน]
พระเทวทัตนั้น ตัดผ้านั้นแล้ว เย็บ ย้อม นุ่งห่มเที่ยวไป.
โส ตํ ฉินทฺ ติ วฺ า สิพพฺ ติ วฺ า รชิตวฺ า นิวาเสตฺวา ปารุปติ วฺ า วิจรติ.
พวกมนุษย์เห็นท่านแล้ว จึงพูดกันว่า
“ผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ ควรแก่พระสารีบุตรเถระ. พระเทวทัตนุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไป.”
มนุสสฺ า ตํ ทิสวฺ า “นยิทํ เทวทตฺตสฺส อนุจฉฺ วิกํ. สารีปตุ ตฺ ตฺเถรสฺส อนุจฉฺ วิกํ.
เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฉฺ วิกํ นิวาเสตฺวา ปารุปติ วฺ า วิจรติ -อิติ วทึสุ.
๑ ทานวัฏ ได้แก่ของทำบุญ.
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ขณะนั้น ภิกษุผู้อยู่ต่างทิศรูปหนึ่ง (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดา
เป็นผู้อันพระศาสดาทรงทำปฏิสันถาร ตรัสถามถึงการอยู่ผาสุกของพระอัครสาวกทั้ง ๒ แล้ว
จึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้น.
อเถโก ทิสาวาสิโก ภิกขฺ ุ ราชคหา สาวตฺถึ คนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า กตปฏิสนฺถาโร
สตฺถารา ทฺวนิ นฺ ํ อคฺคสาวกานํ ผาสุวหิ ารํ ปุจฉฺ โิ ต อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพํ ตํ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุ เทวทัตนั้นทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้,
แม้ในกาลก่อน เธอก็ทรงแล้วเหมือนกัน” ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)
สตฺถา “น โข ภิกขฺ ุ อิทาเนว โส อตฺตโน อนนุจฉฺ วิกํ วตฺถํ ธาเรติ, ปุพเฺ พปิ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตํ อาหริ
[ครั้งก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]
ในอดีตกาล, เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี,
นายพรานช้าง ชาวพระนครพาราณสีผู้หนึ่ง ล้มช้างแล้ว นำงา หนัง ไส้ใหญ่ และเนื้อล่ำมาแล้ว ขายเลี้ยงชีวติ .
อตีเต, พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี เอโก หตฺถมิ ารโก หตฺถึ มาเรตฺวา
ทนฺเต จ ตเจ จ อนฺตานิ จ ฆนมํสญฺจ อาหริตวฺ า วิกกฺ ณ
ี นฺโต ชีวติ ํ กปฺเปสิ.
ครั้งนั้น ช้างหลายพันเชือก เดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พบพระปัจเจกพุทธะหลายองค์
จำเดิมแต่กาลนั้น เมื่อไป หมอบลงด้วยเข่าทั้ง ๒ แล้วจบ๑ ในกาลที่ไปและมา (ทุกครั้ง) แล้วจึงผ่านไป.
อเถกสฺมึ อรญฺเญ อเนกสหสฺสา หตฺถี โคจรํ คเหตฺวา คจฺฉนฺตา ปจฺเจกพุทเฺ ธ ทิสวฺ า
ตโต ปฏฺฐาย คจฺฉมานา คมนาคมนกาเล ชนฺนเุ กหิ นิปติตวฺ า วนฺทติ วฺ า ปกฺกมนฺติ.
วันหนึ่ง นายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้ว คิดว่า “เราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยาก.
ก็ในกาลไปและมา ช้างเหล่านี้ย่อมจบพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย. มันเห็นอะไรหนอ จึงจบ?”
กำหนดได้วา่ “เห็นผ้ากาสาวะ” ดังนี้แล้ว ดำริวา่ “บัดนี้ แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควร”,
เมื่อพระปัจเจกพุทธะรูปหนึ่งลงไปสู่ชาตสระ๒ สรงน้ำอยู่ วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่ง, จึงลักจีวรไป
จับหอกนั่งคลุมโปง๓ อยู่ริมหนทางทีช่ ้างเหล่านั้นไปมา.
เอกทิวสํ หตฺถมิ ารโก ตํ กิรยิ ํ ทิสวฺ า
“อหํ อิเม กิจเฺ ฉน มาเรมิ. อิเม จ คมนาคมนกาเล ปจฺเจกพุทเฺ ธ วนฺทนฺติ. กินนฺ ุ โข ทิสวฺ า วนฺทนฺติ -อิติ จินเฺ ตนฺโต
“กาสาวํ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา “มยาปิ อิทานิ กาสาวํ ลทฺธํุ วฏฺฏติ -อิติ จินเฺ ตตฺวา,
เอกสฺส ปจฺเจกพุทธฺ สฺส ชาตสฺสรํ โอรุยหฺ นหายนฺตสฺส ตีเร ฐปิเตสุ กาสาเวสุ, จีวรํ เถเนตฺวา
เตสํ หตฺถนี ํ คมนาคมนมคฺเค สตฺตึ คเหตฺวา สสีสํ ปารุปติ วฺ า นิสที ติ.
หมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบ ด้วยสำคัญว่า “พระปัจเจกพุทธะ” แล้วก็ผ่านไป.
หตฺถี ตํ ทิสวฺ า “ปจฺเจกพุทโฺ ธ -อิติ สญฺญาย วนฺทติ วฺ า ปกฺกมนฺติ.
๑ กิริยาของช้างที่ทำความเคารพ ตรงกับคำว่า ไหว้.
๒ ชาตสระ สระที่เป็นของไม่มีใครขุดใครทำ.
๓ สสีสํ ปารุปติ ฺวา.
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นายพรานช้างนั้น เอาหอกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังช้างเหล่านั้นทั้งหมด ให้ตายแล้ว
ถือเอาส่วนต่างๆ มีงาเป็นต้น ฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไป.
โส เตสํ สพฺพปจฺฉโต คจฺฉนฺตํ สตฺตยิ า ปหริตวฺ า มาเรตฺวา ทนฺตาทีนิ คเหตฺวา เสสํ ภูมยิ ํ นิขนิตวฺ า คจฺฉติ.
ในกาลต่อมา พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้าง ได้เป็นหัวหน้าช้าง เป็นนายโขลง.
อปรภาเค โพธิสตฺโต หตฺถโิ ยนิยํ ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา หตฺถเิ ชฏฺฐโก ยูถปติ อโหสิ.
ถึงในกาลนั้น นายพรานช้างนั้น ก็คงทำอยู่อย่างนั้น.
ตทาปิ โส ตเถว กโรติ.
พระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตน จึงถามว่า “ช้างเหล่านี้ไปไหน? จึงเบาบางไป,”
เมื่อเหล่าช้างนั้นตอบว่า “ไม่ทราบ นาย,” คิดว่า “ช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเรา (ก่อน) จักไม่ไป. อันตรายพึงมี”
นึกสงสัยว่า “อันตรายพึงมีจากสำนักแห่งบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่ง”
เพื่อจะจับบุรุษนั้น จึงส่งช้างทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อน ส่วนตนมาล้าหลัง.
มหาปุรโิ ส อตฺตโน ปริสาย ปริหานึ ญตฺวา “กุหึ อิเม หตฺถี คตา มนฺทา ชาตา -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “น ชานาม สามิ -อิติ วุตเฺ ต,
“กุหึ๑ คจฺฉนฺตา มํ อนาปุจฉฺ า น คมิสสฺ นฺติ. ปริปนฺเถน ภวิตพฺพํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
“เอกสฺมึ ฐาเน กาสาวํ ปารุปติ วฺ า นิสนิ นฺ สฺส สนฺตกิ า ปริปนฺเถน ภวิตพฺพํ -อิติ ปริสงฺกติ วฺ า
ตํ ปริคคฺ ณฺหติ ํุ สพฺเพ หตฺถี ปุรโต เปเสตฺวา สยํ ปจฺฉโต วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.
นายพรานช้างนั้น, เมื่อช้างที่เหลือ จบแล้วเดินไป, เห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมา จึงม้วนจีวรพุ่งหอกไป.
โส, เสสหตฺถสี ุ วนฺทติ วฺ า คเตสุ, มหาปุรสิ ํ อาคจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า จีวรํ สํหริตวฺ า สตฺตึ วิสสฺ ชฺชิ.
พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา ถอยกลับไปข้างหลังหลบหอกแล้ว.
มหาปุรโิ ส สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปจฺฉโต ปฏิกกฺ มิตวฺ า สตฺตึ วญฺเจสิ.
ทีนั้น จึงวิ่งแปร๋เข้าไป เพือ่ จะจับนายพรานช้างนั้น ด้วยสำคัญว่า “เจ้าคนนี้ ให้ช้างของเราฉิบหายแล้ว.”
อถ นํ “อิมนิ า เม หตฺถี นาสิตา -อิติ คณฺหติ ํุ ปกฺขนฺทิ.
นายพรานช้างนอกนี้ แอบบังต้นไม้ต้นหนึ่ง.
อิตโร เอกํ รุกขฺ ํ ปุรโต กตฺวา นิลยี ิ.
ทีนั้น พระมหาบุรุษ เอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้ หมายใจว่า “จักจับฟาดลงที่แผ่นดิน”
(ครั้น) เห็นผ้ากาสาวะทีเ่ ขานำออกแสดง จึงยับยั้งไว้ ด้วยคิดเห็นว่า
“ถ้าเราจักประทุษร้ายในบุรุษนี้ไซร้, ชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธะและพระขีณาสพหลายพันองค์
จักเป็นอันเราทำลายแล้ว” ซักถามว่า “ญาติของเราประมาณเท่านี้ เจ้าให้ฉิบหายแล้วหรือ?”
อถ นํ รุกเฺ ขน สทฺธึ โสณฺฑาย ปริกขฺ ปิ ติ วฺ า “คเหตฺวา ภูมยิ ํ โปเถสฺสามิ -อิติ เตน นีหริตวฺ า ทสฺสติ ํ กาสาวํ ทิสวฺ า
“สจาหํ อิมสฺมึ ทุสสฺ สิ สฺ ามิ, อเนกสหสฺเสสุ เม พุทธฺ ปฺปจฺเจกพุทธฺ ขีณาสเวสุ ลชฺชา นาม ภินนฺ า ภวิสสฺ ติ -อิติ อธิวาเสตฺวา
“ตยา เม เอตฺตกา ญาตกา นาสิตา -อิติ ปุจฉฺ ิ.
๑ กุหินฺติ ปุจฺฉนสทฺโท. เอตฺถ ปน ปุจฺฉา นตฺถิ ตสฺมา ยตฺถาติ วา ยตฺถ กตฺถจีติ วา ยุตฺตตรํ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๐ • ๗. เรื่องพระเทวทัต • [ครั้งก่อน เทวทัตเป็นนายพรานช้าง]

นายพรานช้างรับสารภาพว่า “จ๊ะ นาย.”
“อาม สามิ -อิติ.
พระมหาบุรุษกล่าวว่า “เพราะอะไร เจ้าจงได้ทำกรรมอันหยาบช้าอย่างนี้?
เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลาย เมื่อทำกรรมอันลามกเห็นปานนี้ ชื่อว่าทำกรรมอันหนัก.”
“กสฺมา เอวํ ภาริยํ กมฺมํ อกาสิ?
อตฺตโน อนนุจฉฺ วิกํ วีตราคานํ อนุจฉฺ วิกํ วตฺถํ ปริทหิตวฺ า เอวรูปํ ปาปกมฺมํ กโรนฺเตน ภาริยํ ตยา กตํ -อิติ.
ก็แล ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว เมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้น จึงกล่าวคาถาว่า
เอวญฺจ ปน วตฺวา อุตตฺ รึปิ นิคคฺ ณฺหนฺโต
“ผู้ใด มีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
“อนิกกฺ สาโว กาสาวํ
อเปโต ทมสจฺเจน,

โย วตฺถํ ปริทเหสฺสติ
น โส กาสาวมรหติ

ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลาย
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้นั้นแล ย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”
โย จ วนฺตกสาวสฺส
อุเปโต ทมสจฺเจน,

สีเลสุ สุสมาหิโต
ส เว กาสาวมรหติ -อิติ๑

ดังนี้แล้ว กล่าวว่า “เจ้าทำกรรมอันไม่สมควร” แล้วก็ปล่อยเขาไป.
คาถํ๒ วตฺวา “อยุตตฺ นฺเต กตํ -อิติ วตฺวา ตํ วิสสฺ ชฺเชสิ.
[ของดีย่อมควรแก่คนดี หาควรแก่คนชั่วไม่]
พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มา (แสดง) แล้ว ทรงย่อชาดกว่า
“นายพรานช้างในกาลนั้น ได้เป็นเทวทัต (ในบัดนี้). ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่นายพรานช้างนั้น คือเราเอง” ดังนี้ ตรัสว่า
“ภิกษุ ไม่ใช่แต่ในกาลนี้เท่านั้น, แม้ในกาลก่อน เทวทัตก็ทรงผ้าไม่สมควรแก่ตนเหมือนกัน” ดังนี้แล้ว
ได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตวฺ า “ตทา หตฺถมิ ารโก เทวทตฺโต อโหสิ. ตสฺส นิคคฺ หโก หตฺถนิ าโค อหเมว -อิติ
ชาตกํ สโมธาเนตฺวา “น โข ภิกขฺ ุ อิทาเนว, ปุพเฺ พปิ เทวทตฺโต อตฺตโน อนนุจฉฺ วิกํ วตฺถํ ธาเรสิเยว -อิติ วตฺวา
อิมา คาถา อภาสิ

๑ ขุ. ชา. ทุ. ๒๗/๘๓. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๖๑.
๒ คาถาติ ยุตฺตตรํ.
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“ผู้ใด มีกิเลสดุจน้ำฝาดยังไม่ออก ปราศจากทมะและสัจจะ
จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ, ผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
“อนิกกฺ สาโว กาสาวํ
อเปโต ทมสจฺเจน,

โย วตฺถํ ปริทเหสฺสติ
น โส กาสาวมรหติ

ส่วนผู้ใด พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคายแล้ว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลาย
ประกอบด้วยทมะและสัจจะ, ผู้นั้นแล ย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ”
โย จ วนฺตกสาวสฺส
อุเปโต ทมสจฺเจน,

สีเลสุ สุสมาหิโต
ส เว กาสาวมรหติ -อิติ

เนื้อความนี้ บัณฑิตพึงแสดงแม้ดว้ ยฉันทชาดก๑ ดังนี้แล.
ฉทฺทนฺตชาตเกนาปิ อยมตฺโถ ทีเปตพฺโพ -อิติ.
[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อนิกกฺ สาโว ความว่า ผู้ชอื่ ว่ามีกิเลสดุจน้ำฝาด เพราะกิเลสดุจน้ำฝาดทั้งหลาย มีกามราคะเป็นต้น.
ตตฺถ อนิกกฺ สาโว -อิติ: กามราคาทีหิ กสาเวหิ สกสาโว.
บทว่า ปริทเหสฺสติ ความว่า จักใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่ง การห่ม และการลาด. พระบาลีวา่ “ปริทหิสฺสติ” ก็มี.
ปริทเหสฺสติ -อิติ: นิวาสนปารุปนตฺถรณวเสน ปริภญุ ชฺ สิ สฺ ติ. “ปริทหิสสฺ ติ -อิตปิ ิ ปาโฐ.
บาทพระคาถาว่า อเปโต ทมสจฺเจน ความว่า ปราศจาก,
อธิบายว่า “พราก” จากการฝึกอินทรีย์ และวจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะ.
อเปโต ทมสจฺเจน -อิติ: อินทฺ รฺ ยิ ทมเนน เจว ปรมตฺถสจฺจปกฺขเิ กน จ วจีสจฺเจน อเปโต. “วิยตุ โฺ ต -อิติ อตฺโถ.
บทว่า น โส เป็นต้น ความว่า บุคคลนั้น คือผู้เห็นปานนั้น ย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ.
น โส -อิติ: โส เอวรูโป ปุคคฺ โล กาสาวํ ปริทหิตํุ นารหติ.
บทว่า วนฺตกสาวสฺส ความว่า พึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคายแล้ว คือมีกิเลสดุจน้ำฝาดอันทิ้งแล้ว
ได้แก่ มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันละแล้ว ด้วยมรรค ๔.
วนฺตกสาวสฺส -อิติ: จตูหิ มคฺเคหิ วนฺตกสาโว ฉฑฺฑติ กสาโว ปหีนกสาโว อสฺส.
บทว่า สีเลสุ ได้แก่ ในปาริสุทธิศีล ๔.
สีเลสุ -อิติ: จตูสุ ปาริสทุ ธฺ สิ เี ลสุ.
บทว่า สุสมาหิโต ได้แก่ ผูต้ ั้งมั่นดี คือดำรงอยู่ดว้ ยดี.
สุสมาหิโต -อิติ: สุฏฐฺ ุ สมาหิโต สุฏฐฺ ุ ฐิโต.
บทว่า อุเปโต ความว่า ประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะ มีประการดังกล่าวแล้ว.
อุเปโต -อิติ: อินทฺ รฺ ยิ ทมเนน เจว วุตตฺ ปฺปกาเรน จ วจีสจฺเจน อุเปโต.
๑ ขุ. ชา. ตึสติ. ๒๗/๔๙๐. ตทฏฐกถา. ๗/๒๒๖.
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บทว่า ส เว เป็นต้น ความว่า บุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ย่อมควร (นุ่งห่ม) ผ้ากาสาวะนั้น.
ส เว -อิติ: โส เอวรูโป ปุคคฺ โล ตํ กาสาววตฺถํ อรหติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุผู้อยูใ่ นต่างทิศนั้น ได้เป็นพระโสดาบัน.
คาถาปริโยสาเน โส ทิสาวาสิโก ภิกขฺ ุ โสตาปนฺโน ชาโต.
ชนแม้เหล่าอื่นมีจำนวนมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺตผิ ลาทีนิ ปาปุณสึ ุ.
เทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถกิ า อโหสิ -อิติ.
เรื่องพระเทวทัต จบ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
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๘. เรื่องสญชัย
๘. สญฺชยวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภความไม่มาของสญชัย (ปริพาชก) ซึ่ง ๒ พระอัครสาวกกราบทูลแล้ว
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่ “อสาเร สารมติโน” เป็นต้น.
“อสาเร สารมติโน -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ทฺวหี ิ๑ อคฺคสาวเกหิ นิเวทิตํ สญฺชยสฺส อนาคมนํ อารพฺภ กเถสิ.
อนุปุพพีกถา๒ ในเรื่องสญชัยนั้น ดังต่อไปนี้
ตตฺรายํ อนุปพุ พฺ กี ถา
[พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]
| ความพิสดารว่า ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปแต่กัปนี้ไป
พระศาสดาของเราทั้งหลาย เป็นกุมารของพราหมณ์นามว่า สุเมธะ ในอมรวดีนคร ถึงความสำเร็จศิลปะทุกอย่างแล้ว
โดยกาลล่วงไปแห่งมารดาและบิดา ทรงบริจาคทรัพย์นับได้หลายโกฏิ บวชเป็นฤษี อยู่ในหิมวันตประเทศ –
| อมฺหากํ หิ สตฺถา อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกานํ จตุนนฺ ํ อสงฺเขยฺยานํ มตฺถเก
อมรวตีนคเร สุเมโธ นาม พฺราหฺมณกุมาโร หุตวฺ า สพฺพสิปปฺ านํ๓ นิปผฺ ตฺตึ ปตฺโต๔
มาตาปิตนู ํ อจฺจเยน อเนกโกฏิสงฺขยฺ ํ ธนํ ปริจจฺ ชิตวฺ า อิสปิ พฺพชฺชํ ปพฺพชิตวฺ า หิมวนฺเต วสนฺโต –

๑
๒
๓
๔

สี. ม. ยุ. ทฺวีหีตี นตฺถิ.
วาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับ.
สี. ม. ยุ. สพฺพสิปฺเปสุ.
สี. ม. ยุ. ปตฺวา.
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ทำฌานและอภิญญาให้เกิดแล้ว ไปโดยอากาศ เห็นคนถางทางอยู่ เพื่อประโยชน์เสด็จ (ออก) จากสุทัศนวิหาร
เข้าไปสู่อมรวดีนคร แห่งพระทศพลทรงพระนามว่าทีปังกร แม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่ง ,
เมื่อประเทศนั้น ยังไม่ทันเสร็จ, นอนทอดตนให้เป็นสะพาน ลาดหนังเสือเหลืองบนเปือกตม เพื่อพระศาสดาผู้เสด็จมาแล้ว
ด้วยประสงค์ว่า “ขอพระศาสดา พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก ไม่ต้องทรงเหยียบเปือกตม จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด”
แต่พอพระศาสดาทรงเห็น ก็ทรงพยากรณ์ว่า
“ผู้นี้เป็นพุทธังกูร๑ จักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดม ในที่สุด ๔ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปในอนาคต,” –
ฌานาภิญญ
ฺ าโย นิพพฺ ตฺเตตฺวา อากาเสน คจฺฉนฺโต
ทีปงฺกรทสพลสฺส สุทสฺสนวิหารโต อมรวตีนครํ๒ ปวิสนตฺถาย มคฺคํ โสธิยมานํ ทิสวฺ า สยํปิ เอกํ ปเทสํ คเหตฺวา,
ตสฺมึ อนิฏฐฺ เิ ตเยว๓, อาคตสฺส สตฺถโุ น อตฺตานํ เสตุํ กตฺวา อชินจิ มฺมํ กลเล๔ อตฺถริตวฺ า
“สตฺถา สสาวกสงฺโฆ กลลํ อนกฺกมิตวฺ า มํ อกฺกมนฺโต คจฺฉตุ -อิติ นิปนฺโน๕ –
สตฺถารา ทิสวฺ าว “พุทธฺ งฺกโุ ร เอส อนาคเต, กปฺปสตสหสฺสาธิกานํ จตุนนฺ ํ อสงฺเขยฺยานํ ปริโยสาเน โคตโม นาม พุทโฺ ธ ภวิสสฺ ติ อิติ พฺยากโต
ในสมัยต่อมาแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น ก็ได้รับพยากรณ์ในสำนักพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติส่องโลกให้สว่าง
แม้เหล่านี้ คือ พระโกณฑัญญะ ๑ พระสุมังคละ ๑ พระสุมนะ ๑ พระเรวตะ๑ พระโสภิตะ ๑ พระอโนมทัสสี ๑ พระสุมนะ ๑
พระนารทะ ๑ พระปทุมุตตระ ๑ พระสุเมธะ ๑ พระสุชาตะ ๑ พระปิยทัสสี ๑ พระอัตถทัสสี ๑ พระธรรมทัสสี ๑
พระสิทธัตถะ ๑ พระติสสะ ๑ พระปุสสะ ๑ พระวิปัสสี ๑ พระสิขี ๑ พระเวสสภู ๑ พระกกุสันธะ ๑ พระโกนาคมนะ ๑
พระกัสสปะ ๑” –
ตสฺส สตฺถโุ น อปรภาเค “โกณฺฑญฺโญ สุมงฺคโล สุมโน เรวโต โสภิโต อโนมทสฺสี ปทุโม นารโท ปทุมตุ ตฺ โร สุเมโธ สุชาโต
ปิยทสฺสี อตฺถทสฺสี ธมฺมทสฺสี สิทธฺ ตฺโถ ติสโฺ ส ปุสโฺ ส วิปสฺสี สิขี เวสฺสภู กกุสนฺโธ โกนาคมโน กสฺสโป จ -อิติ โลกํ โอภาเสตฺวา
อุปปฺ นฺนานํ อิเมสํปิ เตวีสติยา พุทธฺ านํ สนฺตเิ ก ลทฺธพฺยากรโณ –
ทรงบำเพ็ญบารมีครบ ๓๐ คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐,
ดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดร ให้มหาทาน อันทำแผ่นดินให้ไหว ๘ ครั้ง ทรงบริจาคพระโอรสและพระชายา,
ในที่สุดพระชนมายุ ก็ทรงอุบัติในดุสิตบุรี ดำรงอยู่ในดุสติ บุรีนั้น ตลอดพระชนมายุ
เมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาว่า –
“ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย -อิติ สมตึสปารมิโย ปูเรตฺวา
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว ฐิโต สตฺตกฺขตฺตํุ ปฐวีกมฺปนานิ มหาทานานิ ทตฺวา ปุตตฺ ทารํ ปริจจฺ ชิตวฺ า
อายุปริโยสาเน ตุสติ ปุเร นิพพฺ ตฺตติ วฺ า ตตฺถ ยาวตายุกํ ฐตฺวา
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ สนฺนปิ ติตวฺ า –

๑
๒
๓
๔
๕

หน่อเนื้อ, เชื้อสาย แห่งพระพุทธเจ้า.
สี. ยุ. รมฺมวตีนครํ. ม. รมฺมวตีนคเร.
สี. ม. ยุ. อโสธิเตเยว.
ม. กลเล อชินิจมฺมํ. สี. ยุ. อชินิจมฺมนฺติ นตฺถิ.
สี. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๕ • ๘. เรื่องสญชัย • [พระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ๒๓ พระองค์]

“ข้าแต่พระมหาวีระ กาลนี้ เป็นกาลของพระองค์
ขอพระองค์ จงเสด็จอุบัติในพระครรภ์พระมารดา
ตรัสรู้อมตบท ยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่.
“กาโลยนฺเต มหาวีร
สเทวกํ ตารยนฺโต

อุปปฺ ชฺช มาตุกจุ ฉฺ ยิ ํ
พุชฌ
ฺ สฺสุ อมตํ ปทํ -อิติ

ทรงเลือกฐานะใหญ่ๆ ที่ควรเลือก ๕๑ เสด็จจุติจากดุสติ บุรีนั้นแล้ว ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล
อันพระประยูรญาติบำเรออยู่ดว้ ยมหาสมบัติในศากยสกุลนั้น ทรงถึงความเจริญวัยโดยลำดับ
เสวยสิรริ าชสมบัติในปราสาททั้ง ๓ อันสมควรแก่ฤดูทั้ง ๓ ดุจสิริสมบัตใิ นเทวโลก –
วุตเฺ ต ปญฺจ มหาวิโลกนานิ วิโลเกตฺวา ตโต จุโต สกฺยราชกุเล ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา ตตฺถ มหาสมฺปตฺตยิ า ปริจาริยมาโน
อนุกกฺ เมน ภทฺรโยพฺพนํ ปตฺวา ติณณ
ฺ ํ อุตนู ํ อนุจฉฺ วิเกสุ ตีสุ ปาสาเทสุ เทวโลกสิรึ วิย รชฺชสิรึ อนุภวนฺโต –
[ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]
ในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยาน ทรงเห็นเทวทูต ๓ กล่าวคือ คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย โดยลำดับ
ทรงเกิดความสังเวช เสด็จกลับแล้ว, ในวันที่ ๔ ทรงเห็นบรรพชิต ยังความพอพระทัยในการบรรพชาให้เกิดขึ้นว่า
๑ ฐานะที่ควรเลือกใหญ่ ๕ คือ ๑. กาล ๒. ประเทศ ๓. ทวีป ๔. ตระกูล ๕. มารดา. พึงดูในปฐมสมโพธิ ฉบับพิสดาร.
“การบรรพชาดี,” เสด็จไปสู่อุทยาน ยังวันให้สิ้นไปในพระอุทยานนั้น ประทับนั่งริมขอบสระโบกขรณีอันเป็นมงคล
อันวิสสุกรรมเทพบุตรผู้จำแลงเพศเป็นช่างกัลบกมาตบแต่งถวาย –
อุยยฺ านกีฬาย คมนสมเย อนุกกฺ เมน ชิณณ
ฺ พฺยาธิมตสงฺขาเต ตโย เทวทูเต ทิสวฺ า สญฺชาตสํเวโค นิวตฺตติ วฺ า
จตุตถฺ วาเร ปพฺพชิตํ ทิสวฺ า “สาธุ ปพฺพชฺชา -อิติ ปพฺพชฺชาย รุจึ อุปปฺ าเทตฺวา อุยยฺ านํ คนฺตวฺ า ตตฺถ ทิวสํ เขเปตฺวา
มงฺคลโปกฺขรณีตเี ร นิสนิ โฺ น กปฺปกเวสํ คเหตฺวา อาคเตน วิสสฺ กุ มฺมนุ า เทวปุตเฺ ตน อลงฺกตปฏิยตฺโต –
ทรงสดับข่าวประสูติของราหุลกุมาร
ทรงทราบถึงความสิเนหาในพระโอรสเป็นกำลัง ทรงพระดำริว่า “เราจักตัดเครื่องผูกนี้ จนผูกมัด (เรา) ไม่ได้ทีเดียว,”
เวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังพระนคร ทรงสดับคาถานี้ ที่พระธิดาของพระเจ้าอา พระนามว่า กิสาโคตมี ภาษิตว่า –
ราหุลกุมารสฺส ชาตสาสนํ สุตวฺ า ปุตตฺ สิเนหสฺส พลวภาวํ ญตฺวา
“ยาว อิทํ พนฺธนํ น พนฺธติ, ตาวเทว ฉินทฺ สิ สฺ ามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา สายํ นครํ ปวิสนฺโต –
“พระราชกุมารผู้เช่นนี้ เป็นพระราชโอรสแห่งพระชนนีพระชนก
และเป็นพระสวามีของพระนางใดๆ
พระชนนีพระชนกและพระนางนั้นๆ ดับ (เย็นใจ) แน่แล้ว”
“นิพพฺ ตุ า นูน สา มาตา
นิพพฺ ตุ า นูน สา นารี

นิพพฺ โุ ต นูน โส ปิตา
ยสฺสายํ อีทโิ ส ปติ -อิติ

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๖ • ๘. เรื่องสญชัย • [ทรงเห็นเทวทูตแล้วเสด็จบรรพชา]

ทรงพระดำริว่า “เราอันพระนางกิสาโคตมีนี้ (สวด) ให้ได้ยินนิพพุตบทแล้ว,” จึงเปลื้องแก้วมุกดาหารจากพระศอ
ส่งไปประทานแก่พระนางแล้ว เสด็จเข้าไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ ประทับนั่งบนพระแท่นบรรทมอันมีสริ ิ
ทรงเห็นประการอันแปลกของหมู่หญิงฟ้อนทีเ่ ข้าถึงความหลับแล้ว มีพระหทัยเบื่อหน่าย
จึงปลุกนายฉันนะให้ลุกขึ้น ให้นำม้ากัณฐกะมา เสด็จขึ้นม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย –
กิสาโคตมิยา นาม ปิตจุ ฉฺ าธีตาย ภาสิตํ อิมํ คาถํ สุตวฺ า “อหํ อิมาย นิพพฺ ตุ ปทํ สาวิโต -อิติ คีวโต มุตตฺ าหารํ โอมุญจฺ ติ วฺ า
ตสฺสา เปเสตฺวา อตฺตโน ภวนํ ปวิสติ วฺ า สิรสิ ยเน นิสนิ โฺ น นิททฺ ปู คตานํ นาฏกิตถฺ นี ํ วิปปฺ การํ ทิสวฺ า นิพพฺ นิ นฺ หทโย
ฉนฺนํ อุฏฐฺ าเปตฺวา กนฺถกํ อาหราเปตฺวา กนฺถกํ อารุยหฺ ฉนฺนสหาโย –
อันเทวดาในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมแล้ว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรพชาที่ริมฝังแม่น้ำอโนมานที,
เสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับ เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นั้น
ประทับนั่งที่เงื้อมเขาปัณฑวะ อันพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติ ทรงปฏิเสธคำเชื้อเชิญนั้น
ทรงรับปฏิญญาจากท้าวเธอ เพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จะเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์เสด็จ
เข้าไปหาอาฬารดาบสและอุทกดาบส ไม่ทรงพอพระหทัยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลุในสำนักของ ๒ ดาบสนั้น
ทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึง ๖ ปี –
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ ปริวโุ ต
มหาภินกิ ขฺ มนํ นิกขฺ มิตวฺ า อโนมานทีตเี ร ปพฺพชิตวฺ า อนุกกฺ เมน ราชคหํ คนฺตวฺ า ตตฺถ ปิณฑฺ าย จริตวฺ า
ปณฺฑวปพฺพตปพฺภาเร นิสนิ โฺ น มคธรญฺญา รชฺเชน นิมนฺตยิ มาโน ตํ ปฏิกขฺ ปิ ติ วฺ า สพฺพญฺญตุ ํ ปตฺวา
อตฺตโน วิชติ ํ อาคมนตฺถาย เตน คหิตปฏิญโฺ ญ อาฬารญฺจ อุททฺ กญฺจ อุปสงฺกมิตวฺ า เตสํ สนฺตเิ ก อธิคตวิเสสํ อนลงฺกริตวฺ า
ฉพฺพสฺสานิ มหาปธานํ ปทหิตวฺ า –
[ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]
ในวันวิสาขบุรณมี เช้าตรู่ เสวยข้าวปายาสซึ่งนางสุชาดาถวายแล้ว ทรงลอยถาดทองคำในแม่น้ำเนรัญชรา
ให้ส่วนกลางวันล่วงไปด้วยสมาบัติตา่ งๆ ในราวป่ามหาวัน ริมฝังแม่น้ำเนรัญชรา,
เวลาเย็นทรงรับหญ้าที่นายโสตถิยะถวาย มีพระคุณอันพญากาฬนาคราชชมเชยแล้ว
เสด็จสู่ควงไม้โพธิ ทรงลาดหญ้า –
วิสาขปุณณ
ฺ มีทวิ เส ปาโตว สุชาตาย ทินนฺ ํ ปายาสํ ปริภญุ ชฺ ติ วฺ า เนรญฺชราย นทิยา สุวณฺณปาตึ ปวาเหตฺวา
เนรญฺชราย นทิยา ตีเร มหาวนสณฺเฑ นานาสมาปตฺตหี ิ ทิวสภาคํ วีตนิ าเมตฺวา สายณฺหสมเย โสตฺถเิ ยน ทินนฺ ํ ติณํ คเหตฺวา
กาเฬน นาคราเชน อภิตถฺ ตุ คุโณ โพธิมณฺฑํ อารุยหฺ ติณานิ สนฺถริตวฺ า –

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๑๗ • ๘. เรื่องสญชัย • [ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ แล้วทรงแสดงธรรม]

ทำปฏิญญาว่า
“เราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้ ตลอดเวลาทีจ่ ิตของเราจักยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยการไม่เข้าไปถือมั่น,”
ประทับนั่งผินพระพักตร์ไปทางบูรพา, เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคต, ทรงกำจัดมารและพลมารได้
ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณ๑ ในปฐมยาม บรรลุจตุ ูปปาตญาณ๒ ในมัชฌิมยาม
หยั่งพระญาณลงในปัจจยาการ ในที่สดุ ปัจฉิมยาม,
ในเวลาอรุณขึ้น ทรงแทงตลอดสัพพัญญุตญาณ ซึ่งประดับด้วยคุณทุกอย่าง มีทสพลญาณและจตุเวสารัชชญาณเป็นอาทิ
“น ตาวิมํ ปลฺลงฺกํ ภินทฺ สิ สฺ ามิ ยาว เม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตตฺ ํ น วิมจุ จฺ สิ สฺ ติ -อิติ ปฏิญญ
ฺ ํ กตฺวา
ปุรตฺถาภิมโุ ข นิสที ติ วฺ า, สุรเิ ย อนตฺถงฺคมิเตเยว, มารพลํ วิธมิตวฺ า
ปฐมยาเม ปุพเฺ พนิวาสญาณํ มชฺฌมิ ยาเม จุตปู ปาตญาณํ ปตฺวา ปจฺฉมิ ยามาวสาเน ปจฺจยากาเร ญาณํ โอตาเรตฺวา
อรุณคุ คฺ มเน ทสพลจตุเวสารชฺชาทิสพฺพคุณปฏิมณฺฑติ ํ สพฺพญฺญตุ ญาณํ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ วฺ า –
ทรงยังกาลให้ผ่านไปที่ควงไม้โพธิ ถึง ๗ สัปดาห์, ในสัปดาห์ที่ ๘ ประทับนั่งที่โคนไม้อชปาลนิโครธ
ทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อย ด้วยพิจารณาเห็นว่าธรรมเป็นสภาพลึกซึ้ง
อันท้าวสหัมบดีพรหม ผู้มีมหาพรหมหมื่นหนึ่งเป็นบริวารเชื้อเชิญให้ทรงแสดงธรรม –
สตฺตสตฺตาหํ โพธิมณฺเฑ วีตนิ าเมตฺวา อฏฺฐเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสนิ โฺ น
ธมฺมคมฺภรี ตาปจฺจเวกฺขเณน อปฺโปสฺสกุ กฺ ตํ อาปชฺชมาโน
ทสสหสฺสมหาพฺรหฺมปริวาเรนสหมฺปติ พฺรหฺมนุ า อายาจิตธมฺมเทสโน –
ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุแล้ว ทรงรับคำเชิญของพรหม
ทรงใคร่ครวญว่า “เราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอแล เป็นทีแรก,” ทรงทราบว่า อาฬารดาบสและอุทกดาบสทำกาละแล้ว
ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปัญจวัคคีย์ เสด็จลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรี
ในระหว่างมรรคา ได้สนทนากับอุปกาชีวก –
พุทธฺ จกฺขนุ า โลกํ โอโลเกตฺวา พฺรหฺมโุ น อชฺเฌสนํ อธิวาเสตฺวา
“กสฺส นุ โข อหํ ปฐมํ ธมฺมํ เทเสยฺยํ -อิติ โอโลเกนฺโต อาฬารุททฺ กานํ กาลกตภาวํ ญตฺวา
ปญฺจวคฺคยิ านํ ภิกขฺ นู ํ พหุปการตํ อนุสสฺ ริตวฺ า อุฏฐฺ ายาสนา กาสีปรุ ํ คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค อุปเกน อาชีวเกน สทฺธึ มนฺเตตฺวา –
ในวันอาสาฬหบุรณมี เสด็จถึงที่อยู่ของภิกษุปัญจวัคคีย์ ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ทรงยังภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้น ซึ่งเรียกร้อง (พระองค์) ด้วยถ้อยคำอันไม่สมควรให้สำนึกตัวแล้ว
เมื่อจะยังพรหม ๑๘ โกฏิ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ๑ เป็นประมุข ให้ดื่มน้ำอมตะ
จึงทรงแสดงพระธรรมจักร ทรงมีธรรมจักรบวรอันให้เป็นไปแล้ว, –
อาสาฬฺหปุณณ
ฺ มีทวิ เส อิสปิ ตเน มิคทาเย ปญฺจวคฺคยิ านํ ภิกขฺ นู ํ วสนฏฺฐานํ ปตฺวา
เต อนนุจฉฺ วิเกน สมุทาจาเรน สมุทาจรนฺเต สญฺญาเปตฺวา
อญฺญาโกณฺฑญฺญปฺปมุเข อฏฺฐารสพฺรหฺมโกฏิโย อมตปานํ ปาเยนฺโต ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตฺวา ปวตฺตติ ปวรธมฺมจกฺโก –
๑ ญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้.
๒ ญาณทีท่ ำให้กำหนดจุติ (ตาย) และเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้
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ในดิถีที่ ๕ แห่งปักษ์ ทรงยังภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด ให้ตั้งอยูใ่ นพระอรหัต,
วันเดียวกันนั้น ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแล้ว ตรัสเรียกเขาซึ่งเบื่อหน่าย ละเรือน ออกมาในตอนกลางคืนว่า
“มานี่เถิด ยสะ” ทำเขาให้บรรลุโสดาปัตติผลในตอนกลางคืนนั้นเอง
ในวันรุ่งขึ้น ให้ได้บรรลุพระอรหัต ทรงยังสหายของยสะนั้น แม้พวกอื่นอีก ๕๔ คน ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว
ให้ได้บรรลุพระอรหัต. |
ปญฺจมิยํ ปกฺขสฺส สพฺเพปิ เต ภิกขฺ ู อรหตฺเต ปติฏฐฺ าเปตฺวา
ตํทวิ สเมว ยสสฺส กุลปุตตฺ สฺส อุปนิสสฺ ยสมฺปตฺตึ ทิสวฺ า
ตํ รตฺตภิ าเค นิพพฺ นิ ทฺ ติ วฺ า เคหํ ปหาย นิกขฺ มนฺตํ “เอหิ ยส -อิติ ปกฺโกสิตวฺ า
ตสฺมเึ ยว รตฺตภิ าเค โสตาปตฺตผิ ลํ ปาเปตฺวา ปุนทิวเส อรหตฺตํ ปาเปตฺวา
อปเรปิ ตสฺส สหายเก จตุปญฺญาสชเน เอหิภกิ ขฺ ปุ พฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา อรหตฺตํ ปาเปสิ. |
[ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา]
เมื่อพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ พระองค์ ด้วยประการอย่างนี้แล้ว,
พระศาสดา เสด็จอยู่จำพรรษาปวารณาแล้ว ทรงส่งภิกษุ ๖๐ รูปไปในทิศทั้งหลาย ด้วยพระพุทธดำรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิด” ดังนี้เป็นต้น, ส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ
ในระหว่างทาง ได้ทรงแนะนำภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน ณ ราวป่ากัปปาสิกวัน.๒
เอวํ โลเก เอกสฏฺฐยิ า อรหนฺเตสุ ชาเตสุ วุตถฺ วสฺโส ปวาเรตฺวา “จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ -อิติ สฏฺฐภิ กิ ขฺ ู ทิสาสุ เปเสตฺวา
สยํ อุรเุ วลํ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กปฺปาสิกวนสณฺเฑ ตึสชเน ภทฺทวคฺคยิ กุมาเร วิเนสิ.
บรรดาภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คนนั้น อย่างต่ำกว่าเขาทั้งหมด ได้เป็นโสดาบัน, สูงกว่าเขาทั้งหมด ได้เป็นพระอนาคามี.
เตสุ สพฺพปจฺฉมิ โก โสตาปนฺโน สพฺพตุ ตฺ โม อนาคามี อโหสิ.
| พระศาสดา ทรงให้ภัททวัคคีย์ทั้งหมดแม้นั้น บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะอย่างเดียวกันแล้ว ทรงส่งไปในทิศทั้งหลาย,
ส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ ทรงแสดงปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง แนะนำชฏิล ๓ พี่น้อง ซึ่งมีชฎิลพันคนเป็นบริวาร
มีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะเช่นเดียวกันแล้ว ให้ประชุมกันที่คยาสีสประเทศ ให้ตั้งอยู่ในพระอรหัต
ด้วยอาทิตตปริยายเทศนา แวดล้อมด้วยพระอรหันต์พันองค์นั้น –
| เตปิ สพฺเพ เอหิภกิ ขฺ ภุ าเวเนว ปพฺพาเชตฺวา ทิสาสุ เปเสตฺวา สยํ อุรเุ วลํ คนฺตวฺ า อฑฺฒฑุ ฒ
ฺ านิ ปาฏิหาริยสหสฺสานิ ทสฺเสตฺวา
อุรเุ วลกสฺสปาทโย สหสฺสชฏิลปริวาเร เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา เอหิภกิ ขฺ ภุ าเวเนว ปพฺพาเชตฺวา คยาสีเส นิสที าเปตฺวา
อาทิตตฺ ปริยายเทสนาย อรหตฺเต ปติฏฐฺ าเปตฺวา เตน อรหนฺตสหสฺเสน ปริวโุ ต –

๑ ควรมี จ ศัพท์ ซึ่งแปลว่า ยังภิกษุปัญจวัคคีย์มีอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุขและพรหม ๑๘ โกฏิให้ดื่มน้ำอมตะ
๒ ไร่ฝ้าย.
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เสด็จไปสู่อุทยานลัฏฐิวัน ใกล้แดนพระนครราชคฤห์ ด้วยทรงพระดำริวา่
“จักเปลื้องปฏิญญา ที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสาร” ตรัสพระธรรมกถา อันไพเราะแด่พระราชา ผู้ทรงสดับข่าวว่า
“ทราบว่า พระศาสดา เสด็จมาแล้ว” เสด็จมาเฝ้า พร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดี ๑๒ นหุต๑
ยังพระราชากับพราหมณ์และคฤหบดี ๑ นหุต ให้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผล อีกนหุตหนึ่งให้ตั้งอยูใ่ นสรณะ ๓, –
“พิมพฺ สิ ารรญฺโญ ทินนฺ ํ ปฏิญญ
ฺ ํ โมเจสฺสามิ -อิติ ราชคหนครุปจาเร ลฏฺฐวิ นุยยฺ านํ คนฺตวฺ า
“สตฺถา กิร อาคโต -อิติ สุตวฺ า ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ อาคตสฺส รญฺโญ มธุรธมฺมกถํ กเถนฺโต
ราชานํ เอกาทสหิ นหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ าเปตฺวา เอกํ นหุตํ สรเณสุ ปติฏฐฺ าเปตฺวา –
วันรุ่งขึ้น มีพระคุณอันท้าวสักกเทวราชทรงแปลงเพศเป็นมาณพชมเชยแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์
ทรงทำภัตกิจในพระราชนิเวศน์ ทรงรับเวฬุวนาราม๒ ประทับอยู่ในเวฬุวนารามนั้นนั่นแล. |
ปุนทิวเส สกฺเกน เทวรญฺญา มาณวกวณฺณํ คเหตฺวา อภิตถฺ ตุ คุโณ ราชคหนครํ ปวิสติ วฺ า ราชนิเวสเน กตภตฺตกิจโฺ จ
เวฬุวนารามํ ปฏิคคฺ เหตฺวา ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ. |
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เข้าไปเฝ้าพระองค์ในเวฬุวนารามนั้น.
ตตฺถ นํ สารีปตุ ตฺ โมคฺคลฺลานา อุปสงฺกมึสุ.
อนุปุพพีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้น ดังต่อไปนี้
ตตฺรายํ อนุปพุ พฺ กี ถา
[ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ]
ความพิสดารว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติแล้วนั่นแล,
ได้มีบ้านพราหมณ์ ๒ ตำบล คือ อุปติสสคาม ๑ โกลิตคาม ๑ ในที่ไม่ไกล จากกรุงราชคฤห์.
อนุปปฺ นฺเนเยว หิ พุทเฺ ธ ราชคหโต อวิทเู ร “อุปติสสฺ คาโม จ โกลิตคาโม จ -อิติ เทฺว พฺราหฺมณคามา อเหสุํ.
ใน ๒ บ้านนั้น ในวันที่นางพราหมณีชื่อ สารี ในอุปติสสคามตั้งครรภ์นั่นแล
แม้นางพราหมณี ชื่อโมคคัลลี ในโกลิตคาม ก็ตั้งครรภ์.
เตสุ อุปติสสฺ คาเม สาริยา นาม พฺราหฺมณิยา คพฺภสฺส ปติฏฐฺ ติ ทิวเสเยว โกลิตคาเม โมคฺคลฺลยิ า นาม,
พฺราหฺมณิยาปิ คพฺโภ ปติฏฐฺ หิ.
ได้ยินว่า ตระกูลทั้ง ๒ นั้น ได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึง ๗ ชัว่ ตระกูลทีเดียว.
ตานิ กิร เทฺวปิ กุลานิ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฺฏา อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว.
พราหมณ์ผู้สามี ได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่พราหมณีทั้ง ๒ นั้น ในวันเดียวกันเหมือนกัน.
ตาสํ ทฺวนิ นฺ ปํ ิ เอกทิวสเมว คพฺภปริหารํ อทํส.ุ
โดยกาลล่วงไป ๑๐ เดือน นางพราหมณีทั้ง ๒ นั้นก็คลอดบุตร.
ตา อุโภปิ ทสมาสจฺจเยน ปุตเฺ ต วิชายึสุ.
๑ นหุต = ๑๐,๐๐๐ คน.
๒ เป็นมูลเหตุแห่งการถวายวัดในพระพุทธศาสนา ในกาลต่อๆ มา.
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ในวันขนานชื่อ พวกญาติตั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา่ ‘อุปติสสะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้าน ในตำบลอุปติสสคาม
นามคฺคหณทิวเส สาริยา พฺราหฺมณิยา ปุตตฺ สฺส อุปติสสฺ คามเก เชฏฺฐกุลสฺส ปุตตฺ ตฺตา “อุปติสโฺ ส -อิติ นามํ อกํส.ุ
ตั้งชื่อบุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา่ ‘โกลิตะ’ เพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลโกลิตคามนอกนี้.
อิตรสฺส โกลิตคาเม เชฏฺฐกุลสฺส ปุตตฺ ตฺตา “โกลิโต -อิติ นามํ อกํส.ุ
เด็กนี้ ๒ นั้นถึงความเจริญแล้ว ได้ถึงความสำเร็จแห่งศิลปะทุกอย่าง.
เต อุโภปิ วุฑฒ
ฺ มิ นฺวาย สพฺพสิปปฺ านํ ปารํ อคมํส.ุ
ในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือสวนเพื่อประโยชน์จะเล่น อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคำ ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน,
โกลิตมาณพ มีรถเทียมด้วยม้าอาชาไนย ๕๐๐ เป็นเครื่องแห่แหน.
อุปติสสฺ มาณวสฺส กีฬนตฺถาย นทึ วา อุยยฺ านํ วา คมนกาเล ปญฺจ สุวณฺณสิวกิ าสตานิ ปริวารานิ โหนฺติ
โกลิตมาณวสฺส ปญฺจ อาชญฺญรถสตานิ.
ชนทั้ง ๒ มีมาณพเป็นบริวารคนละ ๕๐๐.
เทฺวปิ ชนา ปญฺจปญฺจมาณวสตปริวารา โหนฺติ.
ก็ในกรุงราชคฤห์ มีมหรสพบนยอดเขา ทุกๆ ปี.
ราชคเห จ อนุสวํ จฺฉเร คิรคฺคสมชฺโช นาม โหติ.
หมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้ง ๒ นั้น ในที่เดียวกันนั่นเอง.
เตสํ ทฺวนิ นฺ ปํ ิ เอกฏฺฐาเนเยว มญฺจาติมญฺจํ พนฺธนฺติ.
แม้กุมารทั้ง ๒ ก็นั่งดูมหรสพร่วมกัน ย่อมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะ. ย่อมถึงความสังเวช ในฐานะที่ควรสังเวช.
ย่อมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล.
เทฺวปิ เอกโตว นิสที ติ วฺ า สมชฺชํ ปสฺสนฺตา หสิตพฺพฏฺฐาเน หสนฺติ. สํเวคฏฺฐาเน สํเวคํ อาปชฺชนฺติ. ทายํ ทาตุํ ยุตตฺ ฏฺฐาเน ทายํ เทนฺติ.
วันหนึ่ง, เมื่อกุมารทั้ง ๒ เหล่านั้นดูมหรสพโดยทำนองนี,้ ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะ
หรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวช หรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล มิได้มีแล้วเหมือนในวันก่อนๆ
เพราะญาณถึงความแก่รอบแล้ว.
เตสํ อิมนิ า นิยาเมน เอกทิวสํ สมชฺชํ ปสฺสนฺตานํ, ปริปากคตตฺตา ญาณสฺส
ปุรมิ ทิวเสสุ วิย หสิตพฺพฏฺฐาเน หาโส วา สํเวคฏฺฐาเน สํเวโค วา ทายํ ทาตุํ ยุตตฺ ฏฺฐาเน ทายํ วา นาโหสิ.
ก็ชนทั้ง ๒ คิดกันอย่างนี้วา่
“จะมีอะไรเล่า ที่น่าดูในการนี้?, ชนทั้งหมดแม้นี้ เมื่อยังไม่ถึง ๑๐๐ ปี ก็จักถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติมิได้,
ก็เราทั้ง ๒ ควรแสวงหาธรรมเครื่องพ้นอย่างเอก” ดังนี้แล้ว ถือเอาเป็นอารมณ์นั่งอยู่แล้ว.
เทฺว ปน ชนา เอวํ จินตฺ ยึสุ “กึ เอตฺถ โอโลเกตพฺพํ อตฺถิ. สพฺเพปิเม, อปฺปตฺเต วสฺสสเต, อปณฺณตฺตกิ ภาวํ คมิสสฺ นฺติ,
อมฺเหหิ ปน เอกํ โมกฺขธมฺมํ ปริเยสิตํุ วฏฺฏติ -อิติ อารมฺมณํ คเหตฺวา นิสที สึ ุ.
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ลำดับนั้น โกลิตะพูดกะอุปติสสะว่า “อุปติสสะผู้สหาย ไฉน? ท่านจึงไม่หัวเราะรื่นเริงเหมือนในวันอื่นๆ.
วันนี้ ท่านมีใจไม่เบิกบาน. ท่านกำหนดอะไรได้หรือ?”
ตโต โกลิโต อุปติสสฺ ํ อาห “สมฺม อุปติสสฺ ตฺวํ น อญฺเญสุ ทิวเสสุ วิย หฏฺฐปหฏฺโฐ. อิทานิ อนตฺตมนธาตุโกสิ.
กินฺเต สลฺลกฺขติ ํ -อิติ.
อุปติสสะนั้นกล่าวว่า “โกลิตะผู้สหาย เรานั่งคิดถึงเหตุนี้ว่า ‘ในการดูคนเหล่านี้ หาสาระมิได้. การดูนี้ไม่มีประโยชน์.
เราควรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อตน.’ ก็ท่านเล่า เพราะเหตุไรจึงไม่เบิกบาน?”
โส อาห “สมฺม โกลิต ‘เอเตสํ โอโลกเน สาโร นตฺถิ. นิรตฺถกเมตํ. อตฺตโน โมกฺขธมฺมํ คเวสิตํุ วฏฺฏตีติ
อิทํ จินตฺ ยนฺโต นิสนิ โฺ นมฺหิ. ตฺวํ ปน กสฺมา อนตฺตมโนสิ -อิติ.
แม้โกลิตะนั้น ก็บอกอย่างนั้นเหมือนกัน.
โสปิ ตเถวาห.
ลำดับนั้น อุปติสสะ ทราบความที่โกลิตะนั้นมีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับตน จึงกล่าวว่า
“สหายเอ๋ย เราทั้ง ๒ คิดกันดีแล้ว. ก็เราควรแสดงหาโมกขธรรม. ธรรมดา ผู้แสวงหา ต้องได้บรรพชาชนิดหนึ่งจึงควร.
เราทั้ง ๒ จะบรรพชาในสำนักใครเล่า?”
อถสฺส อตฺตนา สทฺธึ เอกชฺฌาสยตํ ญตฺวา อุปติสโฺ ส อาห “สมฺม อมฺหากํ อุภนิ นฺ ปํ ิ สุจนิ ตฺ ติ ํ. โมกฺขธมฺมํ ปน คเวสิตํุ วฏฺฏติ.
คเวสนฺเตหิ นาม เอกํ ปพฺพชฺชํ ลทฺธํุ วฏฺฏติ. กสฺส สนฺตเิ ก ปพฺพชาม -อิติ.
[สองสหายทำกติกากัน]
ก็โดยสมัยนั้นแล สญชัยปริพาชก อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ กับปริพาชกบริษทั หมู่ใหญ่ .
เตน โข ปน สมเยน สญฺชโย ปริพพฺ าชโก ราชคเห ปฏิวสติ มหติยา ปริพพฺ าชกปริสาย สทฺธึ.
อุปติสสะและโกลิตะทั้ง ๒ นั้น ตกลงกันว่า “เราจักบวชในสำนักท่านสญชัยนั้น” ต่างส่งมาณพ ๕๐๐ ไป ด้วยคำว่า
“ท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด” พร้อมด้วยมาณพ ๕๐๐ บวชแล้วในสำนักของสญชัย.
เต “ตสฺส สนฺตเิ ก ปพฺพชิสสฺ าม -อิติ ปญฺจมาณวกสตานิ “สิวกิ าโย จ รเถ จ คเหตฺวา คจฺฉถ -อิติ อุยโฺ ยเชตฺวา
ปญฺจหิ มาณวกสเตหิ สทฺธึ สญฺชยสฺส สนฺตเิ ก ปพฺพชึสุ.
จำเดิมแต่เขาทั้ง ๒ บวชแล้ว สญชัยก็ได้ถึงความเลิศด้วยลาภและยศอย่างเหลือเฟือ.
เตสํ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย สญฺชโย อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ.
ทั้ง ๒ เรียนจบลัทธิสมัยของสญชัย โดยสองสามวันเท่านั้น จึงถามว่า
“ท่านอาจารย์ ลัทธิที่ทา่ นรู้ มีเพียงเท่านี้ หรือมีแม้ยิ่งกว่านี้?”
เต กติปาเหเนว สพฺพํ สญฺชยสฺส สมยํ ปริคคฺ ณฺหติ วฺ า “อาจริย ตุมหฺ ากํ ชานนสมโย เอตฺตโกว อุทาหุ อุตตฺ รึปิ อตฺถิ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
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เมื่อสญชัยตอบว่า “มีเพียงเท่านี้แหละ. เธอทั้ง ๒ รู้จบหมดแล้ว.” เขาทั้ง ๒ จึงคิดกันว่า
“เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในสำนักของท่านผู้นี้ก็ไม่มีประโยชน์
เราทั้ง ๒ ออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม. โมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ในสำนักของท่านผู้นี้.
อันชมพูทวีปใหญ่นัก. เราเที่ยวไปยังคามนิคมชนบท และราชธานี คงจักได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนเป็นแน่.”
“เอตฺตโกว. สพฺพํ ตุมเฺ หหิ ญาตํ -อิติ วุตเฺ ต, เต จินตฺ ยึสุ “เอวํ สติ, อิมสฺส สนฺตเิ ก พฺรหฺมจริยวาโส นิรตฺถโก.
มยํ โมกฺขธมฺมํ คเวสิตํุ นิกขฺ นฺตา. โส อิมสฺส สนฺตเิ ก อุปปฺ าเทตุํ น สกฺกา. มหา โข ปน ชมฺพทุ โี ป.
คามนิคมชนปทราชธานิโย จรนฺตา อทฺธา โมกฺขธมฺมเทสกํ กญฺจิ อาจริยํ ลภิสสฺ าม -อิติ.
ตั้งแต่นั้น ใครพูดในทีใ่ ดๆ ว่า “สมณพราหมณ์ผู้บัณฑิต มีอยู่”, เขาทั้ง ๒ ย่อมไปทำสากัจฉาในที่นั้นๆ.
ตโต ปฏฺฐาย ยตฺถ ยตฺถ “ปณฺฑติ า สมณพฺราหฺมณา สนฺติ -อิติ วทนฺติ, ตตฺถ ตตฺถ คนฺตวฺ า สากจฺฉํ กโรนฺติ.
ปัญหาทีเ่ ขาทั้ง ๒ ถามไป อาจารย์เหล่าอื่นหาอาจตอบได้ไม่. แต่เขาทั้ง ๒ ย่อมแก้ปัญหาของอาจารย์เหล่านั้นได้.
เตหิ ปุฏฐฺ ปญฺหํ อญฺเญ กเถตุํ น สกฺโกนฺติ. เต ปน เตสํ ปญฺหํ วิสสฺ ชฺเชนฺติ.
เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีปอย่างนั้นแล้ว กลับมายังที่อยู่ของตน จึงทำกติกากันว่า
“โกลิตะผู้สหาย ในเรา ๒ คน ผู้ใดได้บรรลุอมตธรรมก่อน, ผู้นั้นจงบอก (แก่กนั ).”
เอวํ สกลชมฺพทุ ปี ํ ปริคคฺ ณฺหติ วฺ า นิวตฺตติ วฺ า สกฏฺฐานเมว อาคนฺตวฺ า
“สมฺม โกลิต อมฺเหสุ ‘โย ปฐมํ อมตํ อธิคจฺฉติ, โส อาโรเจตุ -อิติ กติกํ อกํส.ุ
เมื่อเขาทั้ง ๒ ทำกติกากันอย่างนั้นอยู่, พระศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับดังที่กล่าวแล้ว
ทรงรับเวฬุวันแล้ว ประทับอยู่ในเวฬุวัน.
เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา วิหรนฺเตสุ, สตฺถา วุตตฺ านุกกฺ เมน ราชคหํ ปตฺวา เวฬุวนํ ปฏิคคฺ เหตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.
ในกาลนั้น พระอัสสชิเถระ ในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ระหว่างพระอรหันต์ ๖๑ องค์ ที่พระศาสดาทรงส่งไป
เพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัย ด้วยพระดำรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิด”
กลับมายังกรุงราชคฤห์แล้ว ในวันรุ่งขึ้น ท่านถือบาตรจีวรไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ .
ตทา “จรถ ภิกขฺ เว จาริกํ พหุชนหิตาย -อิติ รตนตฺตยคุณปฺปกาสนตฺถํ
อุยโฺ ยชิตานํ เอกสฏฺฐยิ า อรหนฺตานํ อนฺตเร ปญฺจวคฺคยิ านํ อพฺภนฺตเร อสฺสชิตเฺ ถโร ปฏินวิ ตฺตติ วฺ า ราชคหํ อาคโต
ปุนทิวเส ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหํ ปิณฑฺ าย ปาวิสิ.
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สมัยนั้น อุปติสสปริพาชก ทำภัตกิจแต่เช้าตรู่แล้ว ไปยังอารามของปริพาชก พบพระเถระ จึงคิดว่า
“อันนักบวชเห็นปานนี้ เรายังไม่เคยพบเลย.
ภิกษุรูปนี้ (คง) จะเป็นผู้หนึ่งบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคในโลก.
ไฉนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้แล้ว ถามว่า ‘ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร?
ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร?’”
ตสฺมึ สมเย อุปติสสฺ ปริพพฺ าชโก ปาโตว ภตฺตกิจจฺ ํ กตฺวา ปริพพฺ าชการามํ คจฺฉนฺโต เถรํ ทิสวฺ า จินเฺ ตสิ
“มยา เอวรูโป นาม ปพฺพชิโต น ทิฏฐฺ ปุพโฺ พเยว.
เย โลเก อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺคํ วา สมาปนฺนา, อยํ เตสํ ภิกขฺ ุ อญฺญตโร.
ยนฺนนู าหํ อิมํ ภิกขฺ ํุ อุปสงฺกมิตวฺ า ปุจเฺ ฉยฺยํ ‘กํสิ ตฺวํ อาวุโส อุททฺ สิ สฺ ปพฺพชิโต? โก วา เต สตฺถา? กสฺส วา ตฺวํ ธมฺมํ โรเจสิ -อิติ.
ทีนั้น ความปริวติ กนี้ได้มีแก่เขาว่า “กาลนี้มิใช่กาลควรถามปัญหากะภิกษุนี้แล.
ภิกษุนี้กำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาต.
ถ้ากระไร เราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้ว ควรติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังๆ.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อกาโล โข อิมํ ภิกขฺ ํุ ปญฺหํ ปุจฉฺ ติ ํ.ุ อนฺตรฆรํ ปวิฏโฺ ฐ ปิณฑฺ าย จรติ.
ยนฺนนู าหํ อิมํ ภิกขฺ ํุ ปิฏฐฺ โิ ต ปิฏฐฺ โิ ต อนุพนฺเธยฺยํ อตฺถเิ กหิ อุปญาตํ มคฺคํ -อิติ.
เขาเห็นพระเถระได้บิณฑบาตแล้ว ไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่ง และทราบความทีพ่ ระเถระนั้นประสงค์จะนั่ง
จึงได้จัดตั่งของปริพาชกสำหรับตนถวาย.
โส เถรํ ลทฺธปิณฑฺ ปาตํ อญฺญตรํ โอกาสํ คจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า นิสที ติ กุ ามตญฺจสฺส ญตฺวา อตฺตโน ปริพพฺ าชกปีฐกํ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.
แม้ในเวลาที่ทา่ นฉันเสร็จแล้ว ก็ได้ถวายน้ำในกุณโฑของตนแด่พระเถระ.
ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเนปิสสฺ อตฺตโน กุณฑฺ กิ าย อุทกํ อทาสิ.
ครั้นทำอาจริยวัตรอย่างนั้นแล้ว จึงทำปฏิสันถารอย่างจับใจกับพระเถระซึ่งฉันเสร็จแล้ว เรียนถามอย่างนี้ว่า
“ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก. ผิวพรรณบริสุทธิ์ผดุ ผ่อง.
ผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร? ใครเป็นศาสดาของท่าน? หรือท่านชอบใจธรรมของใคร?”
เอวํ อาจริยวตฺตํ กตฺวา กตภตฺตกิจเฺ จน เถเรน สทฺธึ มธุรปฏิสนฺถารํ กตฺวา เอวมาห
“วิปปฺ สนฺนานิ โข เต อาวุโส อินทฺ รฺ ยิ านิ. ปริสทุ โฺ ธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต. กํสิ ตฺวํ อาวุโส อุททฺ สิ สฺ ปพฺพชิโต?
โก วา เต สตฺถา? กสฺส วา ตฺวํ ธมฺมํ โรเจสิ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
[พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา]
พระเถระคิดว่า
“ธรรมดาปริพาชกเหล่านี้ ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา. เราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้”
เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่ จึงกล่าวว่า
“ผู้มีอายุ เราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้. เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อน.”
เถโร จินเฺ ตสิ “อิเม ปริพพฺ าชกา นาม สาสนสฺส ปฏิปกฺขภูตา. อิมสฺส สาสเน คมฺภรี ตํ ทสฺเสสฺสามิ -อิติ อตฺตโน นวกภาวํ ทสฺเสนฺโต
อาห “อหํ โข อาวุโส นโว อจิรปพฺพชิโต. อธุนาคโต อิมํ ธมฺมวินยํ. น ตาว สกฺขสิ สฺ ามิ วิตถฺ าเรน ธมฺมํ เทเสตุํ -อิติ.
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ปริพาชกเรียนว่า “ข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะ. ขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิด จะน้อยหรือมากก็ตาม
ข้อนั้นเป็นภาระของข้าพเจ้า เพือ่ แทงตลอดด้วย ๑๐๐ นัย ๑,๐๐๐ นัย” ดังนี้ แล้วเรียนว่า
ปริพพฺ าชโก “อหํ อุปติสโฺ ส นาม. ตฺวํ ยถาสตฺตยิ า อปฺปํ วา พหุํ วา วท. เอตํ นยสเตน นยสหสฺเสน ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ ํุ มยฺหํ ภาโร -อิติ
วตฺวา อาห
“จะมากหรือน้อยก็ตาม ขอพระผู้เป็นเจ้า จงกล่าวเถิด.
จงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้น.
ข้าพเจ้าต้องการใจความ. จะต้องทำพยัญชนะให้มากไปทำไม.
“อปฺปํ วา พหุํ วา ภาสสฺสุ.
อตฺเถเนว เม อตฺโถ.

อตฺถญฺเญว เม พฺรหู ิ.
กึ กาหสิ พฺยญฺชนํ พหุํ -อิติ.

เมื่อเขาเรียนอย่างนั้นแล้ว, พระเถระจึงกล่าวคาถาว่า
เอวํ วุตเฺ ต, เถโร
“ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัส
เหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้น
พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้.”๑
“เย ธมฺมา เหตุปปฺ ภวา
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ

เตสํ เหตุํ ตถาคโต
เอวํวาที มหาสมโณ -อิติ

คาถมาห.
[สองสหายสำเร็จพระโสดาบัน]
ปริพาชก ฟังเพียง ๒ บทต้นเท่านั้น ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลอันถึงพร้อมด้วยนัยพันหนึ่ง.
ปริพพฺ าชโก ปฐมปททฺวยเมว สุตวฺ า สหสฺสนยสมฺปนฺเน โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ หิ.
พระเถระยัง ๒ บทนอกนี้ให้จบลง ในเวลาเขาเป็นพระโสดาบัน.
อิตรํ ปททฺวยํ โสตาปนฺนกาเล นิฏฐฺ าเปสิ.
เขาเป็นพระโสดาบันแล้ว, เมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปอยู่, ก็คาดว่า “เหตุในสิ่งนี้จักมี” จึงเรียนกะพระเถระว่า
“ท่านครับ ท่านไม่ตอ้ งขยายธรรมเทศนายิ่งขึ้นไป. เพียงเท่านี้กพ็ อ. พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
โส โสตาปนฺโน หุตวฺ า, อุปริวเิ สเส อปฺปวตฺตนฺเต, “ภวิสสฺ ติ เอตฺถ การณํ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา เถรํ อาห
“ภนฺเต มา อุปริ ธมฺมเทสนํ วฑฺฒยิตถฺ . เอตฺตกเมว โหตุ. กุหึ อมฺหากํ สตฺถา วสติ -อิติ.
พระเถระตอบว่า “ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ผู้มีอายุ.”
“เวฬุวเน อาวุโส -อิติ.

๑ วิ. มหาวคฺค. ๔/๗๖.
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เขาเรียนว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้ากระนั้น ขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิด. ข้าพเจ้า มีเพือ่ นอีกคนหนึ่ง.
และข้าพเจ้าทั้ง ๒ ได้ทำกติกากะกันและกันไว้ว่า ‘ผู้ใดบรรลุอมตะก่อน ผู้นั้นจงบอกกัน’
ข้าพเจ้าเปลื้องปฏิญญานั้นแล้ว จักพาสหายไปสำนักพระศาสดา ตามทางทีท่ ่านไปแล้วนั้นแล” ดังนี้แล้ว
หมอบลงแทบเท้าทั้ง ๒ ของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์๑ ทำประทักษิณ ๓ รอบ
ส่งพระเถระไปแล้ว ได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริพาชกแล้ว.
“เตนหิ ภนฺเต ตุมเฺ ห ปุรโต ยาถ. มยฺหํ เอโก สหายโก อตฺถิ.
อมฺเหหิ จ อญฺญมญฺญํ กติกา กตา ‘โย ปฐมํ อมตํ อธิคจฺฉติ โส อาโรเจตูติ.
อหนฺตํ ปฏิญญ
ฺ ํ โมเจตฺวา สหายกํ คเหตฺวา ตุมหฺ ากํ คตมคฺเคเนว สตฺถุ สนฺตกิ ํ อาคมิสสฺ ามิ -อิติ
ปญฺจปฺปติฏฐฺ เิ ตน เถรสฺส ปาเทสุ นิปติตวฺ า ติกขฺ ตฺตุํ ปทกฺขณ
ิ ํ กตฺวา เถรํ อุยโฺ ยเชตฺวา ปริพพฺ าชการามาภิมโุ ข อคมาสิ.
โกลิตปริพาชกเห็นเขามาแต่ไกล คิดว่า
“วันนี้ สีหน้าสหายของเรา ไม่เหมือนในวันอื่นๆ เขาคงได้บรรลุอมตะ โดยแน่แท้” จึงถามถึงการบรรลุอมตะ.
โกลิตปริพพฺ าชโก ตํ ทูรโต ว อาคจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า “อชฺช มยฺหํ สหายกสฺส มุขวณฺโณ น อญฺญทิวเสสุ วิย.
อทฺธาเนน อมตํ อธิคตํ ภวิสสฺ ติ -อิติ อมตาธิคมํ ปุจฉฺ ิ.
แม้อุปติสสปริพาชกนั้นก็รับว่า “เออ ผู้มีอายุ, อมตะเราได้บรรลุแล้ว” ได้ภาษิตคาถานั้นนั่นแลแก่โกลิตปริพาชกนั้น.
โสปิสสฺ “อามาวุโส, อมตํ อธิคตํ -อิติ ปฏิชานิตวฺ า ตเมว คาถํ อภาสิ.
ในกาลจบคาถา โกลิตะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว จึงกล่าวว่า “สหาย ข่าวว่า พระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหน?”
คาถาปริโยสาเน โกลิโต โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ หิตวฺ า อาห “กุหึ กิร สมฺม อมฺหากํ สตฺถา วสติ -อิติ.
อุปติสสะ.
ข่าวว่า ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน, สหาย. ข่าวนี้ ท่านอัสสชิเถระ พระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้ว.
“เวฬุวเน กิร สมฺม. เอวํ โน อาจริเยน อสฺสชิตเฺ ถเรน กถิตํ -อิติ.
โกลิตะ.
สหาย, ถ้ากระนั้น เราไปเฝ้าพระศาสดาเถิด.
“เตนหิ สมฺม อายาม สตฺถารํ ปสฺสสิ สฺ าม -อิติ.

๑ เบญจางประดิษฐ์ ได้แก่ การตั้งไว้เฉพาะซึ่งอวัยวะ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือทั้ง ๒ และเข่าทั้ง ๒ จดลงที่พื้น .
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[สองสหายชวนสญชัยไปเฝ้าพระศาสดา]
ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้ ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในกาลทุกเมื่อเทียว เพราะฉะนั้น จึงกล่าวกะสหายอย่างนีว้ ่า
“สหาย เราจักบอกอมตะที่เราทั้ง ๒ บรรลุ แก่สญชัยปริพาชกผูอ้ าจารย์ของเราบ้าง. ท่านรู้อยู่ก็จักแทงตลอด.
เมื่อไม่แทงตลอด เชื่อพวกเราแล้ว จักไปยังสำนักพระศาสดา. สดับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้ว
จักทำการแทงตลอดซึ่งมรรคและผล.”
สารีปตุ ตฺ ตฺเถโร จ นาเมส สทาปิ อาจริยปูชโกว. ตสฺมา สหายกํ เอวมาห
“สมฺม อมฺเหหิ อธิคตํ อมตํ อมฺหากํ อาจริยสฺส สญฺชยปริพพฺ าชกสฺสาปิ กเถสฺสาม. พุชฌ
ฺ มาโน ปฏิวชิ ฌ
ฺ สิ สฺ ติ.
อปฺปฏิวชิ ฌ
ฺ นฺโต อมฺหากํ สทฺทหิตวฺ า สตฺถุ สนฺตกิ ํ คมิสสฺ ติ. พุทธฺ านํ เทสนํ สุตวฺ า มคฺคผลปฏิเวธํ กริสสฺ ติ -อิติ.
ลำดับนั้น ทั้ง ๒ คนก็ได้ไปสู่สำนักของท่านสญชัย.
ตโต เทฺวปิ ชนา สญฺชยสฺส สนฺตกิ ํ อคมํส.ุ
สญชัยพอเห็นเขาจึงถามว่า “พ่อทั้ง ๒ พวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะแล้วหรือ?”
สญฺชโย เต ทิสวฺ า “กึ ตาตา โกจิ โว อมตมคฺคเทสโก ลทฺโธ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
สหายทั้ง ๒ จึงเรียนว่า “ได้แล้วครับ ท่านอาจารย์. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก. พระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้ว.
พระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้ว. ท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่า ไร้สาระ. เชิญท่านมาเถิด. เราทั้งหลายจักไปยังสำนักพระศาสดา.”
“อาม อาจริย ลทฺโธ. พุทโฺ ธ โลเก อุปปฺ นฺโน. ธมฺโม อุปปฺ นฺโน. สงฺโฆ อุปปฺ นฺโน.
ตุมเฺ ห ตุจเฺ ฉ อสาเร วิจรถ. เอถ. สตฺถุ สนฺตกิ ํ คมิสสฺ าม -อิติ.
สญชัย.
ท่านทั้ง ๒ ไปเถิด. ข้าพเจ้าไม่สามารถ.
“คจฺฉถ ตุมเฺ ห. อหํ น สกฺขสิ สฺ ามิ -อิติ.
สหาย.
เพราะเหตุไร?
“กึการณา? -อิติ.
สญชัย.

เราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้ว.
การอยู่เป็นอันเตวาสิกของเรานั้น เช่นกับเกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่ม. เราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได้.
“อหํ มหาชนสฺส อาจริโย หุตวฺ า วิจรึ. ตสฺส เม อนฺเตวาสิกวาโส จาฏิยา อุทกจลนภาวุปปฺ ตฺตสิ ทิโส.
น สกฺขสิ สฺ ามหํ อนฺเตวาสิกวาสํ วสิตํุ -อิติ.
สหาย.
อย่าทำอย่างนั้นเลย ท่านอาจารย์.
“มา เอวํ กริตถฺ อาจริย -อิติ.
สญชัย.
ช่างเถอะ พ่อ, พ่อพากันไปเถอะ. เราจักไม่สามารถ.
“โหตุ ตาตา. คจฺฉถ ตุมเฺ ห. นาหํ สกฺขสิ สฺ ามิ -อิติ.
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สหาย.

ท่านอาจารย์ จำเดิมแต่กาลแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
มหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ ไปบูชาพระองค์เท่านั้น.
แม้กระผมทั้ง ๒ ก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน. ท่านอาจารย์จะทำอย่างไร?
“อาจริย, โลเก พุทธฺ สฺส อุปปฺ นฺนกาลโต ปฏฺฐาย มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตวฺ า ตเมว ปูเชสฺสติ.
มยํปิ ตตฺเถว คมิสสฺ าม. ตุมเฺ ห กึ กริสสฺ ถ? -อิติ.
สญชัย.
พ่อทั้ง ๒, ในโลกนี้ มีคนเขลามาก, หรือมีคนฉลาดมากเล่า?
“ตาตา กินนฺ ุ โข อิมสฺมึ โลเก ทนฺธา พหู, อุทาหุ ปณฺฑติ า -อิติ.
สหาย.
คนเขลามากครับ ท่านอาจารย์. อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อย.
“ทนฺธา อาจริย พหู. ปณฺฑติ า นาม กติปยาเอว โหนฺติ -อิติ.
สญชัย.

พ่อทั้ง ๒, ถ้ากระนั้น พวกคนฉลาดๆ จักไปสู่สำนักพระสมณโคดม.
พวกคนเขลาๆ จักมาสำนักเรา. พ่อไปกันเถิด. เราจักไม่ไป.
“เตนหิ ตาตา ปณฺฑติ า ปณฺฑติ า สมณสฺส โคตมสฺส สนฺตกิ ํ คมิสสฺ นฺติ. ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺตกิ ํ อาคมิสสฺ นฺติ.
คจฺฉถ ตุมเฺ ห. นาหํ คมิสสฺ ามิ -อิติ.
สหายทั้ง ๒ นั้นจึงกล่าวว่า “ท่านอาจารย์ ท่านจักปรากฏเอง” ดังนี้แล้ว หลีกไป.
เต “ปญฺญายิสสฺ ถ ตุมเฺ ห อาจริย -อิติ ปกฺกมึสุ.
เมื่อสหายทั้ง ๒ นั้นไปอยู่, บริษัทของสญชัยแตกกันแล้ว.
เตสุ คจฺฉนฺเตสุ, สญฺชยสฺส ปริสา ภิชชฺ ิ.
ขณะนั้นอารามได้วา่ งลง.
ตสฺมึ ขเณ อาราโม ตุจโฺ ฉ อโหสิ.
สญชัยนั้นเห็นอารามว่างแล้ว ก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่น.
โส ตุจฉฺ ํ อารามํ ทิสวฺ า อุณหํ โลหิตํ ฉฑฺเฑสิ.
ในปริพาชก ๕๐๐ คน ซึ่งไปกับสหายทั้ง ๒ นั้น บริษัทของสญชัย ๒๕๐ คนกลับแล้ว.
เตหิปิ สทฺธึ คจฺฉนฺเตสุ ปญฺจสุ ปริพพฺ าชกสเตสุ, สญฺชยสฺส ปริสาย อฑฺฒเตยฺยสตานิ นิวตฺตสึ ุ.
สหายทั้ง ๒ ได้ไปสู่พระเวฬุวัน พร้อมด้วยปริพาชก ๒๕๐ คน ผู้เป็นอันเตวาสิกของตน.
อตฺตโน อนฺเตวาสิเกหิ อฑฺฒเตยฺเยหิ ปริพพฺ าชกสเตหิ สทฺธึ เวฬุวนํ อคมํส.ุ

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๒๘ • ๘. เรื่องสญชัย • [ศิษย์สำเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]

[ศิษย์สำเร็จอรหัตตผลก่อนอาจารย์]
พระศาสดา ประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท ๔ ทรงเห็นปริพาชกเหล่านั้นแต่ไกลเทียว
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย สองสหายนั่นกำลังมา คือ โกลิตะและอุปติสสะ. ทั้ง ๒ นั่นจักเป็นคู่สาวกทีด่ ีเลิศของเรา.”
สตฺถา จตุปริสมชฺเฌ นิสนิ โฺ น ธมฺมํ เทเสนฺโต เต ทูรโต ว ทิสวฺ า ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
“เอเต ภิกขฺ เว เทฺว สหายกา อาคจฺฉนฺติ โกลิโต จ อุปติสโฺ ส จ. เอตํ เม สาวกยุคํ ภวิสสฺ ติ อคฺคํ ภทฺทยุคํ -อิติ.
สองสหายนั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
เต สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ นิสที สึ ุ.
เขาทั้ง ๒ ได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท ในสำนักของพระผู้มพี ระภาคเถิดพระเจ้าข้า.”
เต ภควนฺตํ เอตทโวจุํ “ลเภยฺยาม มยํ ภนฺเต ภควโต สนฺตเิ ก ปพฺพชฺชํ. ลเภยฺยาม อุปสมฺปทํ -อิติ.
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด. ธรรมเรากล่าวดีแล้ว. จงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สดุ แห่งทุกข์โดยชอบเถิด.”
“เอถ ภิกขฺ โว -อิติ ภควา อโวจ “สฺวากฺขาโต ธมฺโม. จรถ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา ทุกขฺ สฺส อนฺตกิรยิ าย -อิติ.
คนทั้งหมดได้เป็นผู้ทรงบาตรจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ ราวกะว่าพระเถระ ๑๐๐ พรรษา.
สพฺเพปิ อิทธฺ มิ ยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุํ.
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงขยายพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจจริยาแก่บริษัทของทั้ง ๒ สหายนั้น.
อถ เนสํ ปริสาย จริยาวเสน สตฺถา ธมฺมเทสนํ วฑฺเฒสิ.
เว้นพระอัครสาวกทั้ง ๒ เสีย, ชนที่เหลือ บรรลุพระอรหัตแล้ว.
ฐเปตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก อวเสสา อรหตฺตํ ปาปุณสึ ุ.
ก็กิจด้วยมรรคเบื้องสูงของพระอัครสาวกทั้ง ๒ มิได้สำเร็จแล้ว.
อคฺคสาวกานํ ปน อุปริมคฺคกิจจฺ ํ น นิฏฐฺ าสิ.
ถามว่า “เพราะเหตุไร.”
กึการณา ?
แก้ว่า “เพราะสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่.”
สาวกปารมีญาณสฺส มหนฺตตาย.
ต่อมาในวันที่ ๗ แต่วันบวชแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลลวาละ๑ ในแคว้นมคธอยู่,
เมื่อถีนมิทธะครอบงำ, อันพระศาสดาทรงให้สังเวชแล้ว บรรเทาถีนมิทธะได้
กำลังฟังพระธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้ว ได้ยังกิจในมรรค ๓ เบื้องบนให้สำเร็จ บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแล้ว.
๑ มหาโมคฺคลฺลานสุตฺต. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๗๗ ว่า กลฺลวาลมุตฺตคามกํ.
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อถายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปพฺพชิตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส มคธรฏฺเฐ กลฺลวาลคามกํ อุปนิสสฺ าย วิหรนฺโต,
ถีนมิทเฺ ธ โอกฺกมนฺเต, สตฺถารา สํเวชิโต ถีนมิทธฺ ํ วิโนเทตฺวา ตถาคเตน ทินนฺ ํ ธาตุกมฺมฏฺฐานํ สุณนฺโตว
อุปริมคฺคตฺตยกิจจฺ ํ นิฏฐฺ าเปตฺวา สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกํ ปตฺโต.
ฝ่ายพระสารีบุตร ล่วงได้กึ่งเดือนแต่วันบวช เข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นแหละ อยูใ่ นถ้ำสุกรขาตา กับด้วยพระศาสดา,
เมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร แก่ทีฆนขปริพาชกผู้หลานของตน, ส่งญาณไปตามกระแสแห่งพระสูตร
ก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณ เหมือนผู้ที่บริโภคภัตรทีเ่ ขาคดให้ผู้อื่น.
สารีปตุ ตฺ ตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต อฑฺฒมาสํ อติกกฺ มิตวฺ า สตฺถารา สทฺธึ ตเมว ราชคหํ อุปนิสสฺ าย สูกรขาตเลเณ วิหรนฺโต,
อตฺตโน ภาคิเนยฺยสฺส ทีฆนขปริพพฺ าชกสฺส เวทนาปริคคฺ หสุตตฺ นฺเต เทสิยมาเน, สุตตฺ านุสาเรน ญาณํ เปเสตฺวา
ปรสฺส วฑฺฒติ ํ ภตฺตํ ภุญชฺ นฺโต วิย สาวกปารมีญาณสฺส มตฺถกํ ปตฺโต.
มีคำถามว่า “ก็ท่านพระสารีบุตร เป็นผู้มีปัญญามาก มิใช่หรือ?
เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร จึงบรรลุสาวกบารมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะ.”
นนุ จายสฺมา มหาปญฺโญ? อถ กสฺมา มหาโมคฺคลฺลานโต จิรตเรน สาวกปารมีญาณํ ปาปุณิ -อิติ.
แก้ว่า “เพราะมีบริกรรมมาก.”
ปริกมฺมมหนฺตตาย.
เหมือนอย่างว่า พวกคนเข็ญใจประสงค์จะไปในที่ไหนๆ ก็ออกไปได้รวดเร็ว,
ส่วนพระราชาต้องได้ตระเตรียมมาก มีการตระเตรียมช้างพระราชพาหนะเป็นต้น จึงสมควรฉันใด,
อุปไมยนี้ พึงทราบฉันนั้น.
ยถา หิ ทุคคฺ ตมนุสสฺ า กตฺถจิ คนฺตกุ ามา ขิปปฺ เมว นิกขฺ มนฺติ.
ราชูนํ ปน หตฺถวิ าหนกปฺปนาทึ มหนฺตํ ปริกมฺมํ ลทฺธํุ วฏฺฏติ, เอวํ สมฺปทมิทํ เวทิตพฺพํ.
[พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา]
ก็ในเวลาบ่าย๑วันนั้นเอง พระศาสดา ทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวัน
ประทานตำแหน่งพระอัครสาวกแก่พระเถระทั้ง ๒ แล้ว ทรงแสดงพระปาติโมกข์.
ตํทวิ สเมว ปน สตฺถา วฑฺฒมานกจฺฉายาย
เวฬุวเน สาวกสนฺนปิ าตํ กตฺวา ทฺวนิ นฺ ํ เถรานํ อคฺคสาวกฏฺฐานํ ทตฺวา ปาฏิโมกฺขํ อุททฺ สิ ิ.

๑ วฑฺฒมานกจฺฉายาย เวลามีเงาเจริญอยู่.
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พวกภิกษุ ติเตียนกล่าวว่า “พระศาสดา ประทาน (ตำแหน่ง) แก่ภิกษุทั้งหลาย โดยเห็นแก่หน้า.
อันพระองค์เมื่อจะประทานตำแห่งอัครสาวก ควรประทานแก่พระปัญจวัคคีย์ผู้บวชก่อน.
เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระปัญจวัคคีย์เหล่านั่น ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๕๕ รูป มีพระยสเถระเป็นประมุข.
เมื่อไม่เหลียวแลถึงภิกษุเหล่านั่น ก็ควรประทานแก่พระพวกภัทรวัคคีย์.
เมื่อไม่เหลียวแลถึงพระพวกภัทรวัคคีย์เหล่านั่น ก็ควรประทานแก่ภิกษุ ๓ พี่น้อง มีพระอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น.
แต่พระศาสดา ทรงละเลยภิกษุเหล่านั้นมีประมาณถึงเพียงนี้
เมื่อจะประทานตำแหน่งอัครสาวก ก็ทรงเลือกหน้าประทานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมด.”
ภิกขฺ ู อุชฌ
ฺ ายึสุ “สตฺถา มุโขโลกเนน ภิกขฺ นู ํ เทติ.
อคฺคสาวกฏฺฐานํ เทนฺเตน นาม ปฐมํ ปพฺพชิตานํ ปญฺจวคฺคยิ านํ ทาตุํ วฏฺฏติ.
เอเต อโนโลเกนฺเตน ยสตฺเถรปฺปมุขานํ ปญฺจปญฺญาสาย ภิกขฺ นู ํ ทาตุํ วฏฺฏติ.
เอเต อโนโลเกนฺเตน ภทฺทวคฺคยิ านํ. เอเต อโนโลเกนฺเตน อุรเุ วลกสฺสปาทีนํ เตภาติกานํ.
เอเต ปน เอตฺตเก ปหาย สพฺพปจฺฉา ปพฺพชิตานํ อคฺคสาวกฏฺฐานํ เทนฺเตน มุขํ โอโลเกตฺวา ทินนฺ ํ -อิติ วทึสุ.
[บุรพกรรมขอพระอัญญาโกณฑัญญะ]
พระศาสดา ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่า “เรื่องชื่อนี้” จึงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เรามิได้เลือกหน้าให้ (ตำแหน่ง) แก่พวกภิกษุ. แต่เราให้ตำแหน่งที่ตนๆ ปรารถนาแล้วๆ นั่นแลแก่ภิกษุเหล่านี้.
ก็อัญญาโกณฑัญญะ เมื่อถวายทานเนื่องด้วยข้าวกล้าอันเลิศ ๙ ครั้ง ในคราวข้าวกล้าคราวหนึ่ง
ก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกถวายไม่ แต่ได้ปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหัต อันเป็นธรรมเลิศก่อนสาวกทั้งหมด
แล้วถวาย.”
สตฺถา “กึ กเถถ ภิกขฺ เว -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, อิทํ นาม -อิติ วุตเฺ ต, นาหํ ภิกขฺ เว มุขํ โอโลเกตฺวา ภิกขฺ นู ํ เทมิ.
เอเตสํ ปน อตฺตนา อตฺตนา ปตฺถติ ปตฺถติ เมว เทมิ.
อญฺญาโกณฺฑญฺโญ หิ เอกสฺมึ สสฺเส นว อคฺคสสฺสทานานิ เทนฺโต น อคฺคสาวกฏฺฐานํ ปตฺเถตฺวา อทาสิ.
อคฺคธมฺมํ ปน อรหตฺตํ สพฺพปฐมํ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ ํุ ปตฺเถตฺวา อทาสิ -อิติ.
ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามว่า “เมื่อไร? พระเจ้าข้า.”
“กทา ภควา -อิติ.
พระศาสดาทรงย้อนถามว่า “พวกเธอจักฟังหรือ? ภิกษุทั้งหลาย.”
“สุณสิ สฺ ถ ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า “ฟัง พระเจ้าข้า.”
“อาม ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย แต่กัปนี้ไปอีก ๙๑ กัป พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ๑ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก.
“ภิกขฺ เว อิโต เอกนวุตกิ ปฺเป วิปสฺสี ภควา โลเก อุทปาทิ.
๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๑๕.
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ในกาลนั้น กุฎุมพี ๒ พี่น้อง คือ มหากาล จุลกาล ให้หว่านไร่ข้าวสาลีไว้มาก.
ตทา “มหากาโล จุลลฺ กาโล -อิติ เทฺว ภาติกา กุฏมุ พฺ กิ า มหนฺตํ สาลิกเฺ ขตฺตํ วปาเปสุํ.
ต่อมาวันหนึ่ง จุลกาลไปไร่ข้าวสาลี ฉีกข้าวสาลีกำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดู.
อเถกทิวสํ จุลลฺ กาโล สาลิกเฺ ขตฺตํ คนฺตวฺ า เอกํ สาลิคพฺภํ ผาเลตฺวา ขาทิ.
ได้มรี สอร่อยมาก.
อติมธุรํ อโหสิ.
เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงเข้าไปหาพี่ชายแล้วพูดว่า
“พี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีกำลังท้อง ต้มให้เป็นของควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว ถวายทาน.”
โส พุทธฺ ปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส สาลิคพฺภทานํ ทาตุกาโม หุตวฺ า เชฏฺฐภาติกํ อุปสงฺกมิตวฺ า
“ภาติก สาลิคพฺภํ ผาเลตฺวา พุทธฺ านํ อนุจฉฺ วิกํ กตฺวา ปจาเปตฺวา ทานํ เทม -อิติ อาห.
พี่ชายกล่าวว่า “เจ้าพูดอะไร? อันการฉีกข้าวสาลีกำลังท้องทำทาน ไม่เคยมีแล้วในอดีต จักไม่มีในอนาคต.
เจ้าอย่าทำข้าวกล้าให้เสียหายเลย.”
“กึ วเทสิ? สาลิคพฺภํ ผาเลตฺวา ทานํ นาม เนว อตีเต ภูตปุพพฺ ํ. นานาคเต ภวิสสฺ ติ. มา สสฺสํ นาสยิ -อิติ.
เขาอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ.
โส ปุนปฺปนุ ํ ยาจิเยว.
ครั้งนั้นพีช่ าย จึงพูดกะเขาว่า “ถ้ากระนั้น เจ้าต้องปันนาเป็น ๒ ส่วน อย่าแตะต้องส่วนของเรา
จงทำส่วนที่เจ้าปรารถนาในนาอันเป็นส่วนของตน.”
อถ นํ ภาตา “เตนหิ เขตฺตํ เทฺว โกฏฺฐาเส กตฺวา มม โกฏฺฐาสํ อนามสิตวฺ า อตฺตโน เขตฺตโกฏฺฐาเส. ยํ อิจฉฺ สิ, ตํ กโรหิ -อิติ อาห.
เขารับว่า “ดีแล้ว” แบ่งนากันแล้ว ได้ขอแรงมือกะมนุษย์เป็นอันมากฉีกข้าวสาลีท้อง ให้เคี่ยวเป็นน้ำนมจนข้น
ปรุงด้วยเนยใส น้ำผึ้ง และน้ำตาลกรวด ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ในกาลเสร็จภัตกิจกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานอันเลิศของข้าพระองค์นี้ จงเป็นไปเพื่อความแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าสาวกทั้งปวง”.
โส “สาธุ -อิติ เขตฺตํ วิภชิตวฺ า พหู มนุสเฺ ส หตฺถกมฺมํ ยาจิตวฺ า สาลิคพฺภํ ผาเลตฺวา นิรทุ เก ขีเร ปจาเปตฺวา
สปฺปมิ ธุสกฺขราหิ โยเชตฺวา พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ทานํ ทตฺวา ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน
“อิทํ ภนฺเต มม อคฺคทานํ อคฺคธมฺมสฺส สพฺพปฐมํ ปฏิเวธาย สํวตฺตตุ -อิติ อาห.
พระศาสดา ตรัสว่า “จงเป็นอย่างนั้นเถิด” แล้วได้ทรงทำอนุโมทนา.
สตฺถา “เอวํ โหตุ -อิติ อนุโมทนํ อกาสิ.
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เขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนาแน่นหนาด้วยรวงข้าวสาลี เหมือนเขามัดไว้เป็นช่อๆ ในนาทั้งสิ้น ได้ปีติ ๕๑ อย่างแล้ว คิดว่า “เป็น
ลาภของเราหนอ” ถึงหน้าข้าวเม่า ได้ถวายทานเลิศด้วยข้าวเม่า,
ได้ถวายทานอันเนื่องด้วยข้าวกล้าอย่างเลิศ พร้อมกับชาวบ้านทั้งหมด, หน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว,
คราวทำขะเน็ด ได้ถวายทานส่วนเลิศในการขะเน็ด,
ในคราวมัดฟ่อนเป็นต้น ก็ได้ถวายทานส่วนเลิศในการมัดฟ่อน ส่วนเลิศในลาน… ส่วนเลิศในลอม… ส่วนเลิศในฉาง…
ได้ถวายทานอันเลิศรวม ๙ ครั้ง ในหน้าข้าวคราวหนึ่ง ด้วยประการอย่างนี้.
โส เขตฺตํ คนฺตวฺ า โอโลเกนฺโต สกลเขตฺเต กณฺณกิ าพทฺเธหิ วิย สาลิสเี สหิ สญฺฉนฺนํ ทิสวฺ า ปญฺจวิธํ ปีตึ ปฏิลภิตวฺ า
“ลาภา วต เม -อิติ จินเฺ ตตฺวา ปุถกุ กาเล ปุถกุ คฺคํ นาม อทาสิ,
คามวาสีหิ สทฺธึ อคฺคสสฺสทานํ นาม อทาสิ, ลายเน ลายนคฺคํ, เวณิกรเณ เวณิคคฺ ํ, กลาปาทีสุ กลาปคฺคํ ขลคฺคํ ภณฺฑคฺคํ
โกฏฺฐคฺคํ -อิติ เอวํ เอกสสฺเส นว วาเร อคฺคทานํ อทาสิ.
ที่แห่งข้าวอันเขาถือเอาแล้วๆ ได้เต็มดังเดิมทุกๆ ครั้งไป.
ตสฺส สพฺเพสุ วาเรสุ คหิตคหิตฏฺฐานํ ปริปรู ิ.
ข้าวกล้าได้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างยิ่ง.
สสฺสํ อติเรกํ อุฏฐฺ านสมฺปนฺนํ อโหสิ.
ชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษาซึ่งผู้รกั ษาตน.
ธมฺโม นาเมส อตฺตานํ รกฺขนฺตํ รกฺขติ.
(สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า)
“ธรรมแล ย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรม.
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้.
นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมทีเ่ ขาประพฤติดี.
ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติ ย่อมไม่ไปสู่ทุคคติ.”๒
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ.
ธมฺโม สุจณ
ิ โฺ ณ สุขมาวหาติ.
เอสานิสโํ ส ธมฺเม สุจณ
ิ เฺ ณ.
น ทุคคฺ ตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี -อิติ.
อัญญาโกณฑัญญะ ปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน จึงได้ถวายทานส่วนเลิศ ๙ ครั้ง
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ด้วยประการอย่างนี้แล.
เอวเมว วิปสฺสสิ มฺมาสมฺพทุ ธฺ กาเล อคฺคธมฺมํ ปฐมํ ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ ํุ ปตฺเถนฺโต นว อคฺคทานานิ อทาสิ.

๑ ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย, ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ, โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ, อุพเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน.
ผรณาปีติ ปีติอย่างซาบซ่าน.
๒ ขุ. ชา. ๗๒/๒๙๐ ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔.
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อนึ่ง แม้ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ๑ ในหงสาวดีนคร ในที่สดุ แสนกัปแต่นี้ไป
เขาถวายมหาทานตลอด ๗ วันแล้ว หมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อน เหมือนกัน.
อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก ปน หํสวตีนคเร ปทุมตุ ตฺ รพุทธฺ กาเลปิ สตฺตาหํ มหาทานํ ทตฺวา ตสฺส ภควโต ปาทมูเล นิปชฺชติ วฺ า
อคฺคธมฺมสฺส ปฐมํ ปฏิวชิ ฌ
ฺ นตฺถเมว ปตฺถนํ ฐเปสิ.
เราได้ให้ผลที่อัญญาโกณฑัญญะนี้ปรารถนาแล้วทีเดียว ด้วยประการฉะนี้. เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.
“อิติ อิมนิ า ปตฺถติ เมว มยา ทินนฺ ํ. นาหํ มุขํ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นต้น]
ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ชน ๕๕ คน มียสกุลบุตรเป็นประมุขทำกรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
“ยสกุลปุตตฺ ปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส ชนา กึ กมฺมํ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา ตรัสว่า “แม้ชน ๕๕ นั้น ปรารถนาพระอรหัตในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากแล้ว
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้น, เป็นสหายกัน ทำบุญร่วมเป็นพวกกัน เที่ยวจัดแจงศพคนไร้ทพี่ ึ่ง.๒
“เอเตปิ เอกสฺส พุทธฺ สฺส สนฺตเิ ก อรหตฺตํ ปตฺเถนฺตา พหุํ ปุญญ
ฺ กมฺมํ กตฺวา อปรภาเค, อนุปปฺ นฺเน พุทเฺ ธ, สหายกา หุตวฺ า
วคฺคพนฺเธน ปุญญ
ฺ านิ กโรนฺตา อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตา วิจรึสุ.
วันหนึ่ง พวกเขาพบหญิงตายทั้งกลม๓ ตกลงว่า “จักเผา” จึงนำไปป่าช้า.
เต เอกทิวสํ สคพฺภํ อิตถฺ ึ กาลกตํ ทิสวฺ า “ฌาเปสฺสาม -อิติ สุสานํ หรึสุ.
ในชนเหล่านั้น พักไว้ในป่าช้า ๕ คน ด้วยสั่งว่า “พวกท่านจงเผา” ที่เหลือเข้าไปบ้าน.
เตสุ ปญฺจ ชเน “ตุมเฺ ห ฌาเปถ -อิติ สุสาเน ฐเปตฺวา เสสา คามํ ปวิฏฐฺ า.
นายยสะ๔ เอาหลาวแทงศพนั้น พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู่ ได้อสุภสัญญาแล้ว.
ยสทารโก ตํ สรีรํ สูเลหิ วิชฌ
ฺ ติ วฺ า ปริวตฺเตตฺวา ปริวตฺเตตฺวา ฌาเปนฺโต อสุภสญฺญํ ปฏิลภิ.
เขาแสดงแก่สหาย ๔ คนแม้นอกนี้ว่า
“ท่านผู้เจริญพวกท่านจงดูศพนี้ มีหนังลอกแล้ว ในที่นั้นๆ ดุจรูปโคด่าง ไม่สะอาด เหม็น น่าเกลียด.”
อิตเรสํปิ จตุนนฺ ํ ชนานํ “ปสฺสถ โภ อิมํ สรีรํ ตตฺถ ตตฺถ วิทธฺ สฺตจมฺมํ กพรโครูปํ วิย อสุจึ ทุคคฺ นฺธํ ปฏิกลู ํ -อิติ ทสฺเสสิ.
ทั้ง ๔ คนนั้นก็ได้อสุภสัญญาในศพนั้น.
เตปิ ตตฺถ อสุภสญฺญํ ปฏิลภึสุ.
เขา ๕ คนไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลือ.
เต ปญฺจ ชนา คามํ คนฺตวฺ า เสสสหายกานํ กถยึสุ.
๑
๒
๓
๔

ขุ. พุ. ๓๓/๔๖๗.
อนาถสรีรานิ ปฏิชคฺคนฺตา.
มาจากคำว่า ตายท้องกลม สคพฺภํ อิตฺถึ กตกาลํ.
ยสทารโก.
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ส่วนนายยสะไปเรือนแล้วได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยา.
ยโส ปน ทารโก เคหํ คนฺตวฺ า มาตาปิตนู ญฺจ ภริยาย จ กเถสิ.
คนทั้งหมดนั้นก็เจริญอสุภสัญญาแล้ว.
เต สพฺเพปิ อสุภํ ภาวยึสุ.
นี้เป็นบุรพกรรมของคน ๕๕ มียสกุลบุตรเป็นประมุขนั้น.
อิทเมเตสํ ปุพพฺ กมฺมํ.
เพราะฉะนั้นแล ความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนด้วยสตรีเป็นดุจป่าช้าจึงเกิดแก่นายยสะ.
เตเนว ยสสฺส อิตถฺ าคาเร สุสานสญฺญา อุปปฺ ชฺชิ.
แลด้วยอุปนิสัยสมบัตินั้น การบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดขึ้นแก่พวกเขาทั้งหมด.
ตาย จ อุปนิสสฺ ยสมฺปตฺตยิ า สพฺเพสํ วิเสสาธิคโม นิพพฺ ตฺติ.
คนเหล่านี้ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน ด้วยประการอย่างนี้.
เอวํ อิเม อตฺตนา ปตฺถติ เมว ลภึสุ.
หาใช่เราเลือกหน้าให้ไม่.”
นาหํ มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของภัททวัคคีย์ ๓๐ คน]
ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระภัททวัคคีย์ผู้เพื่อนกัน ได้ทำกรรมอะไรไว้เล่า? พระเจ้าข้า.”
“ภทฺทวคฺคยิ า สหายกา ปน กึ กรึสุ ภนฺเต -อิติ.
พระองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกภัททวัคคีย์นั่นก็ปรารถนาพระอรหัต ในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อน แล้วทำบุญ
ภายหลัง, เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น, เป็นนักเลง ๓๐ คน ฟังตุณฑิโลวาทแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ตลอดหกหมื่นปี.
“เอเตปิ ภิกขฺ เว ปุพพฺ พุทธฺ านํ สนฺตเิ ก อรหตฺตํ ปตฺเถตฺวา ปุญญ
ฺ านิ กตฺวา อปรภาเค, อนุปปฺ นฺเน พุทเฺ ธ, ตึสธุตตฺ า หุตวฺ า
ตุณฑฺ โิ ลวาทํ สุตวฺ า สฏฺฐวิ สฺสสหสฺสานิ ปญฺจ สีลานิ รกฺขสึ ุ.
แม้ภัททวัคคีย์เหล่านี้ ก็ได้ผลที่ตนปรารถนาแล้วๆ เหมือนกัน ด้วยประการอย่างนี้.
เอวํ อิเมปิ อตฺตนา ปตฺถติ ปตฺถติ เมว ลภึสุ
หาใช่เราเลือกหน้าให้ภิกษุทั้งหลายไม่.”
นาหํ มุขํ โอโลเกตฺวา ภิกขฺ นู ํ ทมฺมิ -อิติ.
[บุรพกรรมของชฎิล ๓ พี่น้อง]
ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็กัสสปะ ๓ พี่น้อง มีอรุ ุเวลกัสสปะเป็นต้น ทำกรรมอะไรไว้เล่า?”
“อุรเุ วลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๓๕ • ๘. เรื่องสญชัย • [บุรพกรรมของชฎิล ๓ พี่น้อง]

| พระศาสดาตรัสว่า “เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน ทำบุญแล้ว.
| “อรหตฺตเมว ปตฺเถตฺวา ปุญญ
ฺ านิ กรึสุ.
ก็ใน ๙๒ กัปแต่นี้ไป พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์คือ พระติสสะ๑ พระผุสสะ๒ เสด็จอุบัติแล้ว.
อิโต หิ เทฺวนวุตกิ ปฺเป ‘ติสโฺ ส ผุสโฺ ส -อิติ เทฺว พุทธฺ า อุปปฺ ชฺชสึ ุ.
พระราชาพระนามว่ามหินท์ ได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ.
ผุสสฺ พุทธฺ สฺส มหินโฺ ท นาม ราชา ปิตา อโหสิ.
ก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิแล้ว, พระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นพระอัครสาวก
บุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่ ๒.
ตสฺมึ ปน สมฺโพธึ ปตฺเต, รญฺโญ กนิฏฐฺ ปุตโฺ ต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตโฺ ต ทุตยิ สาวโก อโหสิ.
พระราชาได้เสด็จไปยังสำนักพระศาสดา ทรงตรวจดูชนเหล่านั้นว่า
“ราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้า, ราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวก, บุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่ ๒”
ทรงเปล่งพระอุทาน ๓ ครั้งว่า “พระพุทธเจ้าของข้าพเจ้า, พระธรรมของข้าพเจ้า, พระสงฆ์ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้พระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้น” ดังนี้แล้ว
หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา ทรงรับปฏิญญาว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้เป็นดุจเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับ ในที่สุดอายุประมาณเก้าหมื่นปี,
ขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่น จงทรงรับปัจจัย ๔ ของหม่อมฉัน ตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่”
ดังนี้แล้ว ทรงทำพุทธอุปัฏฐากเป็นประจำ.
ราชา สตฺถุ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “เชฏฺฐปุตโฺ ต เม พุทโฺ ธ, กนิฏฐฺ ปุตโฺ ต อคฺคสาวโก, ปุโรหิตปุตโฺ ต ทุตยิ สาวโก -อิติ เต โอโลเกตฺวา
“มเมว พุทโฺ ธ, มเมว ธมฺโม, มเมว สงฺโฆ. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สฺส -อิติ ติกขฺ ตฺตํุ อุทานํ อุทาเนตฺวา
สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชติ วฺ า “ภนฺเต อิทานิ เม นวุตวิ สฺสสหสฺสปริมาณสฺส อายุโน โกฏิยํ นิสที ติ วฺ า นิททฺ ายนกาโล วิย,
อญฺเญสํ เคหทฺวารํ อคนฺตวฺ า, ยาวาหํ ชีวามิ, ตาว เม จตฺตาโร ปจฺจเย อธิวาเสถ -อิติ ปฏิญญ
ฺ ํ คเหตฺวา
นิพทฺธํ พุทธฺ ปุ ฏฺฐานํ กโรติ.
อนึ่ง พระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีก ๓ พระองค์.
รญฺโญ ปน อปเรปิ ตโย ปุตตฺ า อเหสุํ.
บรรดาพระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่านัน้ พระองค์ใหญ่มนี กั รบเป็นบริวาร ๕๐๐, พระองค์กลางมี ๓๐๐, พระองค์เล็กมี ๒๐๐.
เตสุ เชฏฺฐสฺส ปญฺจ โยธสตานิ ปริวาโร มชฺฌมิ สฺส ตีณิ กนิฏฐฺ สฺส เทฺว.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๐๗.
๒ ขุ. พุ. ๓๓/๕๑๑ ก็ในที่นั้นปรากฏว่า ปุสสะ. และพระบิดาของพระองค์ พระนามว่า ชยเสนะ.
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พระราชโอรส ๓ พระองค์เหล่านั้น ทูลขอโอกาสกะพระบิดาว่า “แม้หม่อมฉันทั้งหลาย จักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวย,”
แม้ทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้, เมื่อปัจจันตชนบทกำเริบแล้ว, ถูกส่งไปเพือ่ ประโยชน์ระงับปัจจันตชนบทนั้น
ปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้ว มาสู่สำนักพระราชบิดา.
เต “มยมฺปิ ภาติกํ โภเชสฺสาม -อิติ ปิตรํ โอกาสํ ยาจิตวฺ า ปุนปฺปนุ ํ ยาจนฺตาปิ อลภิตวฺ า, ปจฺจนฺเต กุปเิ ต,
ตสฺส วูปสมนตฺถาย เปสิตา ปจฺจนฺตํ วูปสเมตฺวา ปิตุ สนฺตกิ ํ อาคมึสุ.
ครั้งนั้น พระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้ง ๓ เหล่านั้นแล้ว จุมพิตที่ศรี ษะ ตรัสว่า “พ่อทั้งหลาย บิดาให้พรแก่พวกเจ้า”.
อถ เน ปิตา อาลิงคฺ ติ วฺ า สีเส จุมพฺ ติ วฺ า “วรํ โว ตาตา ทมฺมิ -อิติ อาห.
พระโอรสทั้ง ๓ นั้นทูลว่า “ดีละ พระเจ้าข้า” ทำพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้ว,
โดยกาลล่วงไปสองสามวัน พระบิดาตรัสอีกว่า “พ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสียเถิด,”
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ความประสงค์ด้วยสิ่งไรๆ อื่นของหม่อมฉันไม่มี. ตั้งแต่บัดนี้ หม่อมฉันจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวย.
ขอพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันเถิด.”
เต “สาธุ เทว -อิติ วรํ คหิตกํ กตฺวา ปุน กติปาหจฺจเยน ปิตรา “คณฺหถ ตาตา วรํ -อิติ วุตตฺ า
“เทว อมฺหากํ อญฺเญน เกนจิ อตฺโถ นตฺถิ. อิโต ปฏฺฐาย มยํ ภาติกํ โภเชสฺสาม. อิมํ โน วรํ เทหิ -อิติ อาหํสุ.
ราชา.
ให้ไม่ได้ พ่อ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
โอรส.
เมื่อไม่พระราชทานเสมอไป ก็พระราชทานเพียง ๗ ปี.
“นิจจฺ กาลํ อเทนฺตา สตฺต สํวจฺฉรานิ เทถ -อิติ.
ราชา.
ให้ไม่ได้ พ่อ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
โอรส.
ถ้ากระนั้น ก็พระราชทานเพียง ๖ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน.
“เตนหิ ฉ ปญฺจ จตฺตาริ ตีณิ เทฺว เอกํ สํวจฺฉรํ สตฺต มาเส ฉ มาเส ปญฺจ มาเส จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส เทถ -อิติ.
ราชา.
ให้ไม่ได้ พ่อ.
“น เทมิ ตาตา -อิติ.
โอรส.
ช่างเถิด พระเจ้าข้า, ขอจงพระราชทานสัก ๓ เดือน แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย คนละเดือนๆ.
“โหตุ เทว, เอเกกสฺส โน เอเกกํ มาสํ กตฺวา ตโย มาเส เทถ -อิติ.
ราชา.
ดีละ พ่อ, ถ้ากระนั้น เจ้าจงนิมนต์ให้เสวยได้ ๓ เดือน.
“สาธุ ตาตา, เตนหิ ตโย มาเส โภเชถ -อิติ.
ก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้ง ๓ นั้นคนเดียวกัน, สมุห์บัญชีก็คนเดียวกัน.
เตสํ ปน ติณณ
ฺ มฺปิ เอโกว โกฏฺฐาคาริโก. เอโกว อายุตตฺ โก.
ท่านทั้ง ๓ พระองค์นั้น มีบุรุษ ๑๒ นหุตเป็นบริวาร.
เต ทฺวาทสนหุตปุรสิ ปริวารา.
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พระราชโอรสทั้ง ๓ รับสั่งให้เรียกบริวารเหล่านั้นมาแล้ว ตรัสว่า
“เราทั้ง ๓ จักรับศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ ๒ ผืน อยูร่ ่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสนี้ .
พวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้ ยังของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุเก้าหมื่นรูป
และนักรบของเราพันหนึ่ง. เพราะแต่นี้ไป พวกเราจักไม่พดู อะไรๆ.”
เต ปกฺโกสาเปตฺวา “มยํ อิมํ เตมาสํ ทส สีลานิ คเหตฺวา เทฺว กาสายานิ นิวาเสตฺวา สตฺถารา สหวาสํ วสิสสฺ าม.
ตุมเฺ ห เอตฺตกํ นาม ทานวฏฺฏํ คเหตฺวา เทวสิกํ นวุตสิ หสฺสานํ ภิกขฺ นู ํ โยธสหสฺสสฺส จ โน สพฺพํ ขาทนียโภชนียํ สํวตฺเตยฺยาถ.
มยํ หิ อิโต ปฏฺฐาย น กิญจฺ ิ วกฺขาม -อิติ วทึสุ.
พระราชโอรสทั้ง ๓ นั้น พาบุรุษบริวารพันหนึ่งสมาทานศีล ๑๐ นุ่งห่มผ้ากาสายะ อยู่แต่ในวิหาร.
เต ตโยปิ ปริวารกปุรสิ สหสฺสํ คเหตฺวา ทส สีลานิ สมาทาย กาสายวตฺถานิ นิวาเสตฺวา วิหาเรเยว วสึสุ.
ขุนคลังและสมุห์บัญชี ได้รว่ มกันเบิกเสบียงตามวาระๆ จากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่น้องทั้ง ๓ ถวายทานอยู่.
โกฏฺฐาคาริโก จ อายุตตฺ โก จ เอกโต หุตวฺ า ติณณ
ฺ ํ ภาติกานํ โกฏฺฐาคาเรหิ วาเรน วาเรน วฏฺฏํ คเหตฺวา ทานํ เทนฺติ.
ก็บุตรของพวกกรรมกร ร้องไห้ต้องการข้าวยาคูและภัตรเป็นต้น.
กมฺมกรานํ ปน ปุตตฺ า ยาคุภตฺตาทีนํ อตฺถาย โรทนฺติ.
[กินอาหารที่เขาอุทิศภิกษุสงฆ์ ตายไปเป็นเปรต]
กรรมกรเหล่านั้น เมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมา ก็ให้วตั ถุมีข้าวยาคูและภัตรเป็นต้นแก่บุตรเหล่านั้น.
เต เตสํ, ภิกขฺ สุ งฺเฆ อนาคเตเยว, ยาคุภตฺตาทีนิ เทนฺติ.
ในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลย.
ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ภตฺตกิจจฺ าวสาเน กิญจฺ ิ อติเรกํ น ภูตปุพพฺ ํ.
ในกาลต่อมา พวกกรรมกรเหล่านี้ พูดอ้างว่า “เราจะให้แก่พวกเด็ก” ดังนี้แล้ว รับไปกินเสียเอง.
เห็นอาหารแม้ที่ชอบใจ ก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้.
เต อปรภาเค “ทารกานํ เทม -อิติ อตฺตนาปิ คเหตฺวา ขาทึสุ. มนุญญ
ฺ ปํ ิ อาหารํ ทิสวฺ า อธิวาเสตุํ นาสกฺขสึ ุ.
ก็พวกเขาได้มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน.
เต ปน จตุราสีตสิ หสฺสา อเหสุํ.
พวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้ว เพราะกายแตกได้เกิดในเปตวิสัยแล้ว.
เต สงฺฆสฺส ทินนฺ ํ วฏฺฏํ ขาทิตวฺ า กายสฺส เภทา เปตฺตวิ สิ เย นิพพฺ ตฺตสึ ุ.
ฝ่ายพระราชโอรส ๓ พี่น้อง พร้อมด้วยบุรุษพันหนึ่ง ทำกาละแล้วเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวจากเทวโลกสู่เทวโลก
ยังกาลให้สิ้นไป ๙๒ กัป.
เต ภาติกา ปน ปุรสิ สหสฺเสน สทฺธึ กาลํ กตฺวา เทวโลเก นิพพฺ ตฺตติ วฺ า เทวโลกา เทวโลกํ สํสรนฺตา เทฺวนวุตกิ ปฺเป เขเปสุํ.
พระราชโอรส ๓ พี่น้องนั้น ปรารถนาพระอรหัต ทำกัลยาณกรรมในกาลนั้น ด้วยประการอย่างนี้.
เอวํ เต ตโย ภาตโร อรหตฺตํ ปตฺเถนฺตา ตทา กลฺยาณกมฺมํ กรึสุ.
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ชฎิล ๓ พี่น้องนั้น ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกัน.
เต อตฺตนา ปตฺถติ เมว ลภึสุ.
เราจะได้เลือกหน้าให้หามิได้.” |
นาหํ มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมิ -อิติ. |
ส่วนสมุห์บัญชีของพระราชโอรส ๓ พระองค์นั้น ในกาลนั้น ได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร.
ขุนคลังได้เป็นวิสาขอุบาสก.
ตทา ปน เตสํ อายุตตฺ โก พิมพฺ สิ าโร อโหสิ. โกฏฺฐาคาริโก วิสาโข อุปาสโก.
กรรมกรของท่านทั้ง ๓ นั้น เกิดแล้วในพวกเปรต ในกาลนั้น ท่องเที่ยวอยู่ดว้ ยสามารถแห่งสุคติและทุคติ
ในกัปนี้ เกิดในเปตโลกนั่นแล สิ้น ๔ พุทธันดร.
เตสํ กมฺมกรา ตทา เปเตสุ นิพพฺ ตฺตติ วฺ า สุคติทคุ คฺ ติวเสน สํสรนฺตา อิมสฺมึ กปฺเป จตฺตาริ พุทธฺ นฺตรานิ เปตโลเกเยว นิพพฺ ตฺตสึ ุ.
[พวกเปรตถามเวลาได้อาหาร กะพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์]
เปรตเหล่านั้น เข้าเฝ้าพระผู้มพี ระภาคเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ผู้ทรงพระชนมายุได้ ๔๐,๐๐๐ ปี
เสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้ ทูลว่า “ขอพระองค์โปรดบอกกาลเป็นที่ได้อาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย.”
เต อิมสฺมึ กปฺเป สพฺพปฐมํ อุปปฺ นฺนํ จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสายุกํ กกุสนฺธ๑ํ ภควนฺตํ อุปสงฺกมิตวฺ า
“อมฺหากํ อาหารํ ลภนกาลํ อาจิกขฺ ถ -อิติ ปุจฉฺ สึ ุ.
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “พวกท่านจักยังไม่ได้ในกาลของเราก่อน. แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้น
ประมาณได้โยชน์ ๑ พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะจักอุบัติขึ้น. พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
“มม ตาว กาเล น ลภิสสฺ ถ. มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตํ อภิรฬุ หฺ าย, โกนาคมนพุทโฺ ธ๒ อุปปฺ ชฺชสิ สฺ ติ. ตํ ปุจเฺ ฉยฺยาถ อิติ อาห.
เปรตเหล่านั้น ยังกาลมีประมาณเท่านั้นให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคมนะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว,
จึงได้ทูลถามพระองค์.
เต ตตฺตกํ กาลํ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปปฺ นฺเน, ตํ ปุจฉฺ สึ ุ.
แม้พระพุทธเจ้าองค์นั้น ก็ตรัสว่า “พวกท่านจักยังไม่ได้ในกาลของเรา, แต่ภายหลังแห่งเรา เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้น
ประมาณได้โยชน์ ๑. พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจัก๓อุบัติขึ้น พวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิด.”
โสปิ “มม กาเล น ลภิสสฺ ถ. มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตํ อภิรฬุ หฺ าย, กสฺสปพุทโฺ ธ อุปปฺ ชฺชสิ สฺ ติ. ตํ ปุจเฺ ฉยฺยาถ -อิติ อาห.
เปรตเหล่านั้น ยังกาลมีประมาณเท่านั้นให้สิ้นไปแล้ว, เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว,
จึงทูลถามพระองค์.
เต ตตฺตกํ กาลํ เขเปตฺวา, ตสฺมึ อุปปฺ นฺเน, ตํ ปุจฉฺ สึ ุ.
๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๒๙.
๒ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.
๓ ขุ. พ. ๓๓/๕๓๓-๕๓๗.
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แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ตรัสว่า “พวกเจ้าจักยังไม่ได้ในกาลของเรา. แต่ภายหลังแห่งเรา, เมื่อมหาปฐพีงอกสูงขึ้น
ประมาณได้โยชน์ ๑, พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม๑ จักเสด็จอุบัติขึ้น.
ในกาลนั้น ญาติของพวกเจ้าจักเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสาร. พระเจ้าพิมพิสารนั้น ถวายทานแด่พระศาสดาแล้ว
จักให้สว่ นกุศลทานถึงแก่พวกเจ้า. พวกเจ้าจักได้ (อาหาร) ในคราวนั้น.”
โสปิ “มม กาเล น ลภิสสฺ ถ. มม ปจฺฉโต, มหาปฐวิยา โยชนมตฺตํ อภิรฬุ หฺ าย, โคตมพุทโฺ ธ นาม อุปปฺ ชฺชสิ สฺ ติ.
ตทา ตุมหฺ ากํ ญาตโก พิมพฺ สิ าโร นาม ราชา ภวิสสฺ ติ. โส สตฺถุ ทานํ ทตฺวา ตุมหฺ ากํ ปาเปสฺสติ. ตทา ลภิสสฺ ถ -อิติ อาห.
พุทธันดร ๑ ได้ปรากฏแก่เปรตเหล่านี้เหมือนวันพรุ่งนี้.
เตสํ เอกํ พุทธฺ นฺตรํ เสฺวทิวสํ วิย อโหสิ.
[พวกเปรตพ้นทุกข์ เพราะผลทาน]
เปรตเหล่านั้น, เมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้ว, เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้น, เปล่งเสียงอย่างน่ากลัว
แสดงตนแก่พระราชา ในส่วนราตรีแล้ว.
เต, ตถาคเต อุปปฺ นฺเน, พิมพฺ สิ ารรญฺญา ปฐมทิวสํ ทาเน ทินเฺ น, รตฺตภิ าเค เภรวสทฺทํ กตฺวา รญฺโญ อตฺตานํ ทสฺสยึสุ.
รุ่งขึ้นท้าวเธอเสด็จมาสู่เวฬุวัน กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคต.
โส ปุนทิวเส เวฬุวนํ อาคนฺตวฺ า ตถาคตสฺส ตํ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.
พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพิตร ในที่สุด ๙๒ กัป แต่กัปนี้ไป ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ
พวกเปรตนั่นเป็นพระญาติของพระองค์ กินอาหารทีเ่ ขาถวายภิกษุสงฆ์ เกิดในเปตโลกแล้ว ท่องเที่ยวอยู่
ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้น มีพระกกุสันธะเป็นอาทิ อันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสบอกคำนี้ๆ แล้ว
หวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดกาลเท่านี้, วานนี้ เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้ว, ไม่ได้รับส่วนบุญ จึงได้ทำอย่างนั้น.”
สตฺถา “มหาราช อิโต เทฺวนวุตกิ ปฺปมตฺถเก ผุสสฺ พุทธฺ กาเล เอเต ตว ญาตกา ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ทินนฺ ํ วฏฺฏ๒ํ ขาทิตวฺ า
เปตโลเก นิพพฺ ตฺตติ วฺ า สํสรนฺตา กกุสนฺธาทโย พุทเฺ ธ อุปปฺ นฺเน ปุจฉฺ ติ วฺ า เตหิ อิทญฺจทิ ญฺจ วุตตฺ า
เอตฺตกํ กาลํ ตว ทานํ ปจฺจาสึสมานา, หิยโฺ ย ตยา ทาเน ทินเฺ น, ปตฺตึ อลภมานา เอวมกํสุ -อิติ.
พระราชาทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดนี้, เปรตเหล่านั้น จักได้รับหรือ?”
“กึ ปน ภนฺเต, อิทานิปิ ทินเฺ น, ลภิสสฺ นฺติ -อิติ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ได้ มหาบพิตร.”
“อาม มหาราช -อิติ.
พระราชา ทรงนิมนต์ภกิ ษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้น แล้วได้พระราชทานส่วนบุญว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอข้าวน้ำอันเป็นทิพย์ จงสำเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้น แต่มหาทานนี้.”
ราชา พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส มหาทานํ ทตฺวา “ภนฺเต อิโต เตสํ เปตานํ ทิพพฺ นฺนปานํ สมฺปชฺชตุ -อิติ
ปตฺตึ อทาสิ.
๑ ขุ. พ. ๓๓/๕๔๓.
๒ ยุ. ทานวฏฺฏํ.
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ข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เกิดแล้วแก่เปรตเหล่านั้น เช่นนั้นเทียว.
เตสํ ตเถว นิพพฺ ตฺติ.
รุ่งขึ้น เปรตเหล่านั้นเปลือยกายแสดงตนแล้ว.
ปุนทิวเส นคฺคา หุตวฺ า อตฺตานํ ทสฺเสสุํ.
พระราชาทูลว่า “วันนี้ พวกเปรตเปลือยกายแสดงตน พระเจ้าข้า.”
ราชา “อชฺช ภนฺเต นคฺคา หุตวฺ า อตฺตานํ ทสฺเสสุํ -อิติ อาโรเจสิ.
พระศาสดา ตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์มิได้ถวายผ้า.”
“วตฺถานิ เต น ทินนฺ านิ มหาราช -อิติ.
รุ่งขึ้น พระราชาถวายผ้าจีวรทั้งหลาย แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ทรงให้ส่วนบุญว่า
“ขอผ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหลาย จงสำเร็จ แก่เปรตเหล่านั้น แต่จีวรทานนี้เถิด.”
ปุนทิวเส พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส จีวรานิ ทตฺวา “อิโต เตสํ ทิพพฺ วตฺถานิ โหนฺตุ -อิติ ปาเปสิ.
ในขณะนั้นเอง ผ้าทิพย์เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้ว.
ตํขณญฺเญว เตสํ ทิพพฺ วตฺถานิ อุปปฺ ชฺชสึ ุ.
เปรตเหล่านั้นละอัตภาพของเปรต ดำรงอยู่โดยอัตภาพอันเป็นทิพย์แล้ว.
เต เปตตฺตภาวํ วิชหิตวฺ า ทิพพฺ ตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.
พระศาสดา เมื่อจะทรงทำอนุโมทนา ได้ทรงทำอนุโมทนาด้วยติโรกุฑฑสูตรว่า๑ “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ” เป็นอาทิ.
สตฺถา อนุโมทนํ กโรนฺโต “ติโรกุฑเฺ ฑสุ ติฏฐฺ นฺติ -อิติ ติโรกุฑฑฺ านุโมทนํ อกาสิ.
ในที่สุดอนุโมทนา ธรรมาภิสมัย๒ ได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐ แล้ว.
อนุโมทนาวสาเน จตุราสีตยิ า ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
พระศาสดา ครั้นตรัสเรื่องแห่งชฎิล ๓ พี่น้องแล้ว ทรงนำพระธรรมเทศนาแม้นี้มาแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
อิติ สตฺถา เตภาติกชฏิลานํ วตฺถํุ กเถตฺวา อิมมฺปิ ธมฺมเทสนํ อาหริ.
[บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]
ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็พระอัครสาวกทั้ง ๒ ได้ทำกรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.”
“อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต กึ กรึสุ -อิติ.
| พระศาสดา ตรัสว่า “อัครสาวกทั้ง ๒ ทำความปรารถนาเพือ่ เป็นอัครสาวก.
| “อคฺคสาวกภาวาย ปตฺถนํ กรึสุ.

๑ ขุ. ขุ. ๒๕/๙.
๒ การบรรลุธรรม.
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จริงอยู่ ในที่สดุ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัปแต่นี้ไป สารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล ได้มีนามว่า สรทมาณพ.
อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส หิ กปฺปานํ อสงฺเขยฺยสฺส มตฺถเก สารีปตุ โฺ ต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ
นาเมน สรทมาณโว นาม อโหสิ.
โมคคัลลานะ เกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาล ได้มีนามว่า สิริวัฑฒกุฎุมพี.
โมคฺคลฺลาโน คหปติมหาสาลกุเล นิพพฺ ตฺติ นาเมน สิรวิ ฑฺฒกุฏมุ พฺ โิ ก นาม อโหสิ.
มาณพทั้ง ๒ นั้น ได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกัน.
เต อุโภปิ สหปํสกุ ฬี กา สหายกา อเหสุํ.
สรทมาณพ โดยล่วงไปแห่งบิดา ได้ครอบครองทรัพย์เป็นอันมาก อันเป็นมรดกของสกุล ในวันหนึ่ง อยู่ในที่ลับ คิดว่า
“เราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้น, หารูจ้ ักอัตภาพในโลกหน้าไม่.
อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นของเที่ยง.
ควรที่เราบวชเป็นบรรพชิตอย่างหนึ่ง ทำการแสวงหาโมกขธรรม.”
สรทมาณโว ปิตอุ จฺจเยน กุลสนฺตกํ มหาธนํ ปฏิปชฺชติ วฺ า เอกทิวสํ รโหคโต จินเฺ ตสิ
“อหํ อิธโลกตฺตภาวเมว ชานามิ, โน ปรโลกตฺตภาวํ. ชาตสตฺตานญฺจ มรณํ นาม ธุวํ.
มยา เอกํ ปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตวฺ า โมกฺขธมฺมคเวสนํ กาตุํ วฏฺฏติ -อิติ.
สรทมาณพนั้น เข้าไปหาสหายแล้วพูดว่า “สิริวฑั ฒะผู้สหาย ข้าพเจ้าจักบวชแสวงหาโมกขธรรม.
ท่านจักอาจบวชกับเราหรือไม่อาจ.”
โส สหายกํ อุปสงฺกมิตวฺ า อาห “สมฺม สิรวิ ฑฺฒ อหํ ปพฺพชิตวฺ า โมกฺขธมฺมํ คเวสิสสฺ ามิ.
ตฺวํ มยา สทฺธึ ปพฺพชิตํุ สกฺขสิ สฺ สิ น สกฺขสิ สฺ สิ -อิติ.
สิรวิ ัฑฒะตอบว่า “ข้าพเจ้าจักไม่อาจ สหาย. ท่านบวชคนเดียวเถิด.”
“น สกฺขสิ สฺ ามิ สมฺม. ตฺวํเยว ปพฺพชาหิ -อิติ.
สรทมาณพนั้น คิดว่า “ธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลก พาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่มี. กรรมทีต่ นทำแล้วย่อมเป็นของตนเอง.”
โส จินเฺ ตสิ “ปรโลกํ คจฺฉนฺโต สหายํ วา ญาติมติ เฺ ต วา คเหตฺวา คโต นาม นตฺถิ. อตฺตนา กตํ อตฺตโนว โหติ -อิติ.
แต่นั้น สรทมาณพ จึงให้เปิดเรือนคลังแก้วออก ให้มหาทานแก่คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจกทั้งหลายแล้ว
เข้าไปสู่เชิงเขา บวชเป็นฤษีแล้ว.
ตโต รตนโกฏฺฐาคารํ วิวราเปตฺวา กปณทฺธกิ วณิพพฺ กยาจกานํ มหาทานํ ทตฺวา ปพฺพตปาทํ ปวิสติ วฺ า อิสปิ พฺพชฺชํ ปพฺพชิ.
ชนทั้งหลายบวชตามสรทะนั้น ด้วยอาการอย่างนี้ คือ ๑ คน ๒ คน ๓ คน จนมีชฎิลประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันคน.
ตสฺส “เอโก เทฺว ตโย -อิติ เอวํ อนุปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตวฺ า จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา ชฏิลา อเหสุํ.
สรทชฎิลนั้นยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว บอกกสิณบริกรรม แก่ชฏิลเหล่านั้น.
โส ปญฺจ อภิญญ
ฺ า อฏฺฐ จ สมาปตฺตโิ ย นิพพฺ ตฺเตตฺวา เตสํ ชฏิลานํ กสิณปริกมฺมํ อาจิกขฺ ิ.
แม้ชฎิลทั้งหมดเหล่านั้น ก็ยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ให้เกิดขึ้นแล้ว.
เตปิ สพฺเพ ปญฺจ อภิญญ
ฺ า อฏฺฐ จ สมาปตฺตโิ ย นิพพฺ ตฺเตสุํ.
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โดยสมัยนั้น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสี๑ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก.
เตน สมเยน อโนมทสฺสี นาม พุทโฺ ธ โลเก อุทปาทิ.
พระนครได้มชี ื่อว่า จันทวดี. กษัตริย์พระนามว่ายสวันตะ เป็นพระบิดา. พระเทวีพระนามว่ายโสธรา เป็นพระมารดา.
ไม้รกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้. พระอัครสาวกทั้ง ๒ ชื่อ นิสภะ ๑ ชื่ออโนมะ ๑. อุปัฏฐากชื่อวรุณะ.
อัครสาวิกา ๒ นามว่า สุนทรา ๑ สุมนา ๑. พระชนมายุได้มีถึงแสนปี. พระสรีระสูงถึง ๕๘ ศอก.
พระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปตลอด ๑๒ โยชน์. ภิกษุแสนหนึ่งเป็นบริวาร.
นครํ จนฺทวตี นาม อโหสิ. ปิตา ยสวนฺโต นาม ขตฺตโิ ย. มาตา ยโสธรา นาม เทวี. โพธิ อชฺชนุ รุกโฺ ข.
นิสโภ จ อโนโม จ เทฺว อคฺคสาวกา. วรุโณ นาม อุปฏฺฐาโก. สุนทฺ รา จ สุมนา จ เทฺว อคฺคสาวิกา. อายุ วสฺสสตสหสฺสํ อโหสิ.
สรีรํ อฏฺฐปญฺญาสหตฺถพุ เฺ พธํ. สรีรปฺปภา ทฺวาทสโยชนํ ผริ. ภิกขฺ สุ ตสหสฺสํ ปริวาโร อโหสิ.
วันหนึ่ง ในเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า อโนมทัสสีนั้น เสด็จออกจากมหากรุณาสมบัติ ทรงพิจารณาดูสตั วโลกอยู่
ทรงเห็นสรทดาบสแล้ว ทรงพระดำริวา่
“เพราะเราไปสู่สำนักสรทดาบสในวันนี้เป็นปัจจัย พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่
และสรทดาบสนั้น จักปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวก.
สิรวิ ัฑฒกุฎุมพีผู้สหายดาบสนั้น จักปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่ ๒.
ทั้งในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พันบริวารของดาบสนั้น จักบรรลุพระอรหัต. เราควรไปในที่นั้น” ดังนี้แล้ว
ถือบาตรและจีวรของพระองค์ ไม่ตรัสเรียกใครๆ อื่น เสด็จไปพระองค์เดียวเหมือนพญาราชสีห์,
เมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแล้วเพื่อต้องการผลาผล, ทรงอธิษฐานว่า
“ขอสรทดาบสจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้า,” เมื่อสรทดาบสเห็นอยู่นั่นเทียว,
เสด็จลงจากอากาศ ทรงยืนบนแผ่นดินแล้ว.
โส เอกทิวสํ ปจฺจสู กาเล มหากรุณาสมาปตฺตโิ ต วุฏฐฺ าย โลกํ โวโลเกนฺโต สรทตาปสํ ทิสวฺ า
“อชฺช มยฺหํ สรทตาปสสฺส สนฺตกิ ํ คตปจฺจเยน ธมฺมเทสนา จ มหตี ภวิสสฺ ติ.
โส จ อคฺคสาวกฏฺฐานํ ปตฺเถสฺสติ. ตสฺส สหายโก สิรวิ ฑฺฒกุฏมุ พฺ โิ ก ทุตยิ สาวกฏฺฐานํ ปตฺเถสฺสติ.
เทสนาปริโยสาเน จสฺส ปริวารา จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตํ ปาปุณสิ สฺ นฺติ. มยา ตตฺถ คนฺตํุ วฏฺฏติ -อิติ
อตฺตโน ปตฺตจีวรมาทาย อญฺญํ กญฺจิ อนามนฺเตตฺวา สีโห วิย เอกจโร หุตวฺ า,
สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย คเตสุ, “พุทธฺ ภาวํ เม ชานาตุ -อิติ,
ปสฺสนฺตสฺเสว สรทตาปสสฺส, อากาสโต โอตริตวฺ า ปฐวิยํ ปติฏฐฺ าสิ.

๑ ขุ. พ. ๓๓/๔๖๒.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๔๓ • ๘. เรื่องสญชัย • [บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒]

สรทดาบส เห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระ สอบสวนมนต์สำหรับทำนายลักษณะ ก็ทราบได้วา่
“อันผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้ เมื่ออยู่ในท่ามกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ,
เมื่อออกบวช ย่อมเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า มีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลก.
บุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย” จึงทำการต้อนรับ ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ได้จัดอาสนะถวายแล้ว.
สรทตาปโส พุทธฺ านุภาวญฺเจว สรีรนิปผฺ ตฺตญิ จฺ ทิสวฺ า ลกฺขณมนฺเต สมฺมสิตวฺ า
“อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต นาม อคารมชฺเฌ วสนฺโต ราชา โหติ จกฺกวตฺตี, ปพฺพชนฺโต โลเก วิวฏจฺฉโท สพฺพญฺญพุ ทุ โฺ ธ โหติ.
อยํ ปุรโิ ส นิสสฺ สํ ยํ พุทโฺ ธ -อิติ ชานิตวฺ า ปจฺจคุ คฺ มนํ กตฺวา ปญฺจปติฏฐฺ เิ ตน วนฺทติ วฺ า อาสนํ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.
พระผู้มีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้.
นิสที ิ ภควา ปญฺญตฺตาสเน.
แม้สรทดาบส ถืออาสนะอันสมควรแก่ตนแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
สรทตาปโสปิ อตฺตโน อนุจฉฺ วิกํ อาสนํ คเหตฺวา เอกมนฺตํ นิสที ิ.
ในสมัยนั้น ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ถือผลาผลทั้งหลายที่ประณีตๆ อันมีโอชะ มาถึงสำนักอาจารย์แล้ว
แลดูอาสนะทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับอาจารย์นั่งแล้ว จึงพูดว่า
“ท่านอาจารย์ พวกกระผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่า ‘ในโลกนี้ ผู้เป็นใหญ่กว่าอาจารย์ย่อมไม่มี.’
ก็บุรุษผู้นี้ เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์?”
ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ชฏิลา ปณีตปณีตานิ โอชวนฺตานิ ผลาผลานิ คเหตฺวา อาจริยสฺส สนฺตกิ ํ สมฺปตฺตา
พุทธฺ านญฺเจว อาจริยสฺส จ นิสนิ นฺ าสนํ โอโลเกตฺวา อาหํสุ
“อาจริย มยํ ‘อิมสฺมึ โลเก ตุมเฺ หหิ มหนฺตตโร นตฺถตี ิ วิจราม. อยํ ปน ปุรโิ ส ตุมเฺ หหิ มหนฺตตโร มญฺเญ -อิติ.
สรทดาบส ตอบว่า “พ่อทั้งหลาย พวกเจ้าพูดอะไร.
พวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสิเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยชน์ ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด (กระนั้นหรือ?)
ลูกทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลย.”
“ตาตา กึ วเทถ. สาสเปน สทฺธึ อฏฺฐสฏฺฐโิ ยชนสตสหสฺสพุ เฺ พธํ สิเนรุํ สมํ กาตุํ อิจฉฺ ถ.
สพฺพญฺญพุ ทุ เฺ ธน สทฺธึ มม อุปมํ มา กริตถฺ ปุตตฺ กา -อิติ.
ครั้งนั้น ดาบสเหล่านั้น คิดว่า “ถ้าบุรุษผู้นี้จักได้เป็นคนเล็กน้อยไซร้, ท่านอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมา.
บุรุษผู้นี้จะใหญ่เพียงไรหนอ.” ดังนี้แล้ว ทั้งหมดเทียว หมอบลงแทบพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมด้วยเศียรเกล้าแล้ว.
อถ เต ตาปสา “สจายํ ปุรโิ ส อิตตฺ รสตฺโต อภวิสสฺ , น อมฺหากํ อาจริโย เอวรูปํ อุปมํ อาหริสสฺ ติ. ยาว มหา วตายํ ปุรโิ ส -อิติ
สพฺเพว ปาเทสุ ปติตวฺ า สิรสา วนฺทสึ ุ.
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ครั้งนั้น อาจารย์กล่าวกะดาบสเหล่านั้นว่า “พ่อทั้งหลาย ไทยธรรมที่สมควรแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มี .
และพระศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาภิกษาจาร. พวกเราจักถวายไทยธรรม ตามสัตติ ตามกำลัง
พวกเจ้าจงนำผลาผลประณีตที่มีอยู่มา” ดังนี้ ครั้นให้นำมาแล้ว ล้างมือทั้ง ๒ แล้ว ตั้งไว้ในบาตรของพระตถาคตด้วยตนเอง.
อถ เน อาจริโย อาห “ตาตา อมฺหากํ พุทธฺ านํ อนุจฉฺ วิโก เทยฺยธมฺโม นตฺถิ. สตฺถา จ ภิกขฺ าจารเวลายํ อิธาคโต.
มยํ ยถาสตฺติ ยถาพลํ เทยฺยธมฺมํ ทสฺสาม. ตุมเฺ ห, ยํ ยํ ปณีตํ ผลาผลํ, ตํ ตํ อาหรถ -อิติ อาหราเปตฺวา หตฺเถ โธวิตวฺ า
สยํ ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฐฺ าเปสิ.
พอเมื่อพระศาสดาทรงรับผลาผล, เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลง.
สตฺถารา ผลาผเล ปฏิคคฺ หิตมตฺเต, เทวตา ทิพโฺ พชํ ปกฺขปิ สึ ุ.
ดาบสนั้นได้กรองแม้ซึ่งน้ำถวายด้วยตนเองทีเดียว.
โส ตาปโส อุทกํปิ สยเมว ปริสสฺ าเวตฺวา อทาสิ.
ต่อนั้น เมื่อพระศาสดาประทับนั่งทำภัตกิจแล้ว,
ดาบสนั้นเรียกอันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแล้ว นั่งกล่าวสาราณียกถาในที่ใกล้พระศาสดา.
ตโต, ภตฺตกิจจฺ ํ กตฺวา นิสนิ เฺ น สตฺถริ, สพฺเพ อนฺเตวาสิเก ปกฺโกสิตวฺ า สตฺถุ สนฺตเิ ก สาราณียกถํ กเถนฺโต นิสที ิ.
พระศาสดาทรงดำริวา่ “ขออัครสาวกทั้ง ๒ จงมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์.”
สตฺถา “เทฺว อคฺคสาวกา ภิกขฺ สุ งฺเฆน สทฺธึ อาคจฺฉนฺตุ -อิติ จินเฺ ตสิ.
พระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้นทราบพระดำริของพระศาสดาแล้ว มีพระขีณาสพแสนรูปเป็นบริวาร มาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว
ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง.
เต สตฺถุ จิตตฺ ํ ญตฺวา สตสหสฺสขีณาสวปริวารา อาคนฺตวฺ า สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า เอกมนฺตํ อฏฺฐสํ .ุ
ลำดับนั้น สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้ว กล่าวว่า
“พ่อทั้งหลาย แม้อาสนะทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับนั่ง ต่ำ. ซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสน ก็ไม่มี.
พวกเจ้า ควรจะทำพุทธสักการะให้โอฬารในวันนี้ จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขา.”
ตโต สรทตาปโส อนฺเตวาสิเก อามนฺเตสิ “ตาตา พุทธฺ านํ นิสนิ นฺ าสนมฺปิ นีจํ. สมณสตสหสฺสสฺสาปิ อาสนํ นตฺถิ.
ตุมเฺ หหิ อชฺช อุฬารํ พุทธฺ สกฺการํ กาตุํ วฏฺฏติ. ปพฺพตปาทโต วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปผฺ านิ อาหรถ -อิติ.
เวลาทีพ่ ูด ย่อมเป็นเหมือนเนิ่นช้า. แต่วิสัยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ อันบุคคลไม่ควรคิด.
กถนกาโล ปปญฺโจ วิย โหติ. อิทธฺ มิ โต ปน อิทธฺ วิ สิ โย อจินเฺ ตยฺโย -อิติ.
เพราะฉะนั้น โดยกาลเพียงครู่เดียวเท่านั้น ดาบสนั้นนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแล้ว
ตบแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณได้โยชน์ ๑
มุหตุ ตฺ มตฺเตเนว เต ตาปสา วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปผฺ านิ อาหริตวฺ า พุทธฺ านํ โยชนปฺปมาณํ ปุปผฺ าสนํ ปญฺญาเปสุํ.
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อาสนะ สำหรับพระอัครสาวกทั้ง ๒ ประมาณ ๓ คาพยุต.๑
อาสนะ สำหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกต่างกัน มีประมาณกึ่งโยชน์เป็นต้น.
อาสนะ สำหรับภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์มีประมาณอุสภะ ๑๒.
อุภนิ นฺ ํ อคฺคสาวกานํ ติคาวุตํ. เสสานํ ภิกขฺ นู ํ อฑฺฒโยชนิกาทิเภทํ. สงฺฆนวกสฺส อุสภมตฺตํ อโหสิ.
ใครๆ ไม่พึงคิดว่า “ในอาศรมบทแห่งเดียวจะตบแต่งอาสนะใหญ่โตถึงเพียงนั้นได้อย่างไร?”
“กถํ เอกสฺมึ อสฺสมปเท ตาวมหนฺตานิ อาสนานิ ปญฺญตฺตานิ -อิติ น จินเฺ ตตพฺพํ.
เพราะว่า นี้เป็นวิสัยของฤทธิ์.
อิทธฺ วิ สิ โย เหส.
เมื่อตบแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้น, สรทดาบส ยืนประคองอัญชลีเบื้องพระพักตร์ของพระตถาคตแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์เสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพระองค์ตลอดราตรีนาน.”
เอวํ ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ, สรทตาปโส ตถาคตสฺส ปุรโต อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต
“ภนฺเต มยฺหํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย อิมํ ปุปผฺ าสนํ อภิรหุ ถ -อิติ อาห.
เพราะเหตุนั้น โบราณาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า
เตน วุตตฺ ํ
“สรทดาบส๓ เอาดอกไม้ต่างๆ และของหอมรวมด้วยกัน
ตบแต่งอาสนะดอกไม้แล้ว ได้กราบทูลคำนี้วา่
“ข้าแต่พระวีระ อาสนะที่ข้าพระองค์ตบแต่งแล้วนี้ สมควรแด่พระองค์.
“นานาปุปผฺ ญฺจ คนฺธญฺจ
ปุปผฺ าสนํ ปญฺญาเปตฺวา
อิทํ เม อาสนํ วีร

สนฺนปิ าเตตฺวาน เอกโต
อิทํ วจนมพฺรวิ
ปญฺญตฺตํ ตวนุจฉฺ วึ.

พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ ให้เลื่อมใส
ขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้.
มม จิตตฺ ํ ปสาเทนฺโต

นิสที ปุปผฺ มาสเน.

พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้ว
ยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ร่าเริงแล้ว
จึงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอด ๗ คืน ๗ วัน.”
สตฺตรตฺตนิ ทฺ วิ ํ พุทโฺ ธ
มม จิตตฺ ํ ปสาเทตฺวา
๑ คาวุตหนึ่ง ยาว ๑๐๐ เส้น.
๒ อุสภะหนึ่ง ยาว ๒๕ วา.
๓ ควรให้ อหํ เป็นประธาน.

นิสที ิ ปุปผฺ มาสเน
หาสยิตวฺ า สเทวเก -อิติ.
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เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วอย่างนั้น, พระอัครสาวกทั้ง ๒ และภิกษุที่เหลือนั่งแล้ว บนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนๆ.
เอวํ นิสนิ เฺ น สตฺถริ, เทฺว อคฺคสาวกา เสสภิกขฺ ู จ อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสเน นิสที สึ ุ.
สรทดาบสได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต.
สรทตาปโส มหนฺตํ ปุปผฺ จฺฉตฺตํ คเหตฺวา ตถาคตสฺส มตฺถเก ธาเรนฺโต อฏฺฐาสิ.
เพราะศาสดา ทรงอธิษฐานว่า “ขอสักการะของพวกชฎิลนี้ จงมีผลใหญ่” ดังนี้แล้ว ทรงเข้านิโรธสมาบัติ.
สตฺถา “ชฏิลานํ อยํ สกฺกาโร มหปฺผโล โหตุ -อิติ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิ.
สองพระอัครสาวกก็ดี ภิกษุที่เหลือก็ดี ทราบว่าพระศาสดาทรงเข้าสมาบัติแล้ว ก็เข้าสมาบัติ .
สตฺถุ สมาปตฺตึ สมาปนฺนภาวํ ญตฺวา เทฺว อคฺคสาวกาปิ เสสภิกขฺ ูปิ สมาปตฺตึ สมาปชฺชสึ ุ.
เมื่อพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตวาสิก, เมื่อถึงเวลาเที่ยวไปภิกษา, บริโภคมูลผลาผลในป่า
แล้วยืนประคองอัญชลีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลที่เหลือ.
ตถาคเต สตฺตาหํ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชติ วฺ า นิสนิ เฺ น, อนฺเตวาสิกา, ภิกขฺ าจารกาเล สมฺปตฺเต, วนมูลผลาผลํ ปริภญุ ชฺ ติ วฺ า
เสสกาลํ พุทธฺ านํ อญฺชลึ ปคฺคยฺห ติฏฐฺ นฺติ.
ฝ่ายสรทดาบสไม่ไปแม้สู่ที่ภิกษาจาร กั้นฉัตรดอกไม้อยู่เทียว ให้เวลาล่วงไปด้วยปีติและสุขตลอด ๗ วัน.
สรทตาปโส ปน ภิกขฺ าจารมฺปิ อคนฺตวฺ า ปุปผฺ จฺฉตฺตํ ธารยมาโน ว สตฺตาหํ ปีตสิ เุ ขน วีตนิ าเมสิ.
พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้ว ตรัสเรียกพระนิสภเถระ พระอัครสาวกผู้นั่งข้างพระปรัศเบื้องขวา ด้วยรับสั่งว่า
“นิสภะ เธอจงทำอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบสทั้งหลายผู้ทำสักการะ”
สตฺถา นิโรธโต วุฏฐฺ าย ทกฺขณ
ิ ปสฺเส นิสนิ นฺ ํ อคฺคสาวกํ นิสภตฺเถรํ อามนฺเตสิ
“นิสภ สกฺการการกานํ ตาปสานํ ปุปผฺ าสนานุโมทนํ กโรหิ -อิติ.
พระเถระมีใจยินดีประดุจแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่ จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิ ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณ
เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แล้ว.
เถโร จกฺกวตฺตริ ญฺโญ สนฺตกิ า ปฏิลทฺธมหาลาโภ มหาโยโธ วิย ตุฏฐฺ มานโส สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ปุปผฺ าสนานุโมทนํ อารภิ.
ในที่สุดเทศนาของพระนิสภเถระนั้น พระศาสดา ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่ ๒ ด้วยรับสั่งว่า “ภิกษุ แม้เธอก็จงแสดงธรรม.”
ตสฺส เทสนาวสาเน ทุตยิ สาวกํ อามนฺเตสิ “ตฺวํปิ ภิกขฺ ุ ธมฺมํ เทเสหิ -อิติ.
พระอโนมเถระพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกกล่าวธรรมแล้ว.
อโนมตฺเถโร เตปิฏกํ พุทธฺ วจนํ สมฺมสิตวฺ า ธมฺมํ กเถสิ.
ด้วยเทศนาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ การตรัสรู้มิได้มีแล้วแม้แก่ดาบสรูปหนึ่ง.
ทฺวนิ นฺ ํ อคฺคสาวกานํ เทสนาย เอกสฺสาปิ อภิสมโย นาโหสิ.
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงดำรงอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณ ทรงเริ่มพระธรรมเทศนาแล้ว.
อถ สตฺถา อปริมาเณ พุทธฺ วิสเย ฐตฺวา ธมฺมเทสนํ อารภิ.
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ในกาลจบเทศนา ชฎิลเจ็ดหมื่นสี่พัน ยกสรทดาบสเสีย ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแล้ว.
เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา สรทตาปสํ สพฺเพปิ จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺตํ ปาปุณสึ ุ.
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ ตรัสว่า “เธอทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด.”
สตฺถา “เอถ ภิกขฺ โว -อิติ หตฺถํ ปสาเรสิ.
ทันใดนั้นเอง ผมและหนวดของชฎิลเหล่านั้นได้อันตรธานไปแล้ว.
เตสํ ตาวเทว เกสมสฺสนู ิ อนฺตรธายึสุ.
บริขาร ๘ ได้สวมกายแล้วเทียว.
อฏฺฐ ปริกขฺ ารา กาเย ปฏิมกุ กฺ า ว อเหสุํ.
มีคำถามสอดเข้ามาว่า “เพราะเหตุไร? สรทดาบสจึงไม่ได้บรรลุพระอรหัต.”
“สรทตาปโส กสฺมา อรหตฺตํ น ปตฺโต -อิติ.
แก้ว่า “เพราะความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน.”
วิกขฺ ติ ตฺ จิตตฺ ตฺตา.
ได้ยินว่า จำเดิมแต่กาลที่สรทดาบสนั้น เริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอัครสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่ ๒ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่ เกิดความคิดขึ้นว่า
“โอหนอ! แม้เราพึงได้รับธุระทีพ่ ระสาวกรูปนี้ได้รับในศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้จะบังเกิดในอนาคต.”
ตสฺส กิร พุทธฺ านํ ทุตยิ าสเน นิสที ติ วฺ า สาวกปารมีญาเณ ฐตฺวา ธมฺมํ เทสยโต อคฺคสาวกสฺส ธมฺมเทสนํ โสตุํ อารทฺธกาลโต ปฏฺฐาย
“อโห วตาหํปิ อนาคเต อุปปฺ ชฺชนกสฺส พุทธฺ สฺส สาสเน อิมนิ า สาวเกน ปฏิลทฺธํ ธุรํ ลเภยฺยํ -อิติ จิตตฺ ํ อุปปฺ าเทสิ.
ด้วยปริวิตกนั้น สรทดาบสนั้นจึงไม่ได้อาจเพื่อทำการแทงตลอดมรรคผลได้.
โส เตน ปริวติ กฺเกน มคฺคผลปฺปฏิเวธํ กาตุํ นาสกฺขิ.
ก็ทา่ นยืนถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วในที่เฉพาะพระพักตร์ กราบทูลว่า
“พระเจ้าข้า ภิกษุที่นั่งบนอาสนะลำดับพระองค์ มีชื่อว่ากระไร ในศาสนาของพระองค์?
ตถาคตํ ปน วนฺทติ วฺ า สมฺมเุ ข ฐตฺวา อาห “ภนฺเต ตุมหฺ ากํ อนนฺตราสเน นิสนิ โฺ น ภิกขฺ ุ ตุมหฺ ากํ สาสเน โก นาม โหติ -อิติ.
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตาม บรรลุที่สดุ แห่งสาวกบารมีญาณ
แทงตลอดปัญญา ๑๖ อย่างตั้งอยู่, ผู้นี้ชื่อว่าอัครสาวกในศาสนาของเรา.”
“มยา ปวตฺตติ ํ ธมฺมจกฺกํ อนุปวตฺเตนฺโต สาวกปารมีญาณสฺส โกฏิปปฺ ตฺโต โสฬส ปญฺญา ปฏิวชิ ฌ
ฺ ติ วฺ า ฐิโต,
มยฺหํ สาสเน อคฺคสาวโก นาม เอโส -อิติ.
ท่านได้ทำความปรารถนาว่า “พระเจ้าข้า ด้วยผลแห่งสักการะที่ข้าพระองค์กั้นฉัตรดอกไม้ทำแล้วตลอด ๗ วันนี้
ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือความเป็นพรหมอย่างอื่น,
แต่ขอข้าพระองค์ พึงเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต เหมือนพระนิสภเถระองค์นี้.”
“ภนฺเต ยฺวายํ มยา สตฺตาหํ ปุปผฺ จฺฉตฺตํ ธาเรนฺเตน สกฺกาโร กโต, อหํ อิมสฺส ผเลน อญฺญํ สกฺกตฺตํ วา พฺรหฺมตฺตํ วา น ปตฺเถมิ,
อนาคเต ปน อยํ นิสภตฺเถโร วิย เอกสฺส พุทธฺ สฺส อคฺคสาวโก ภเวยฺยํ -อิติ ปตฺถนํ อกาสิ.
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พระศาสดา ทรงส่งพระอนาคตตังสญาณไปพิจารณาว่า “ความปรารถนาของบุรุษผู้นี้ จักสำเร็จหรือหนอแล?”
ได้ทรงเห็นว่าผ่าน ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัปไปแล้วจะสำเร็จ. ครั้นทรงเห็นแล้ว จึงตรัสกะสรทดาบสว่า
“ความปรารถนาของท่านนี้จกั ไม่เปล่าประโยชน์. ก็ในอนาคต ล่วงไป ๑ อสงไขย ยิ่งด้วยแสนกัป
พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม๑ จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก. พระมารดาของพระองค์จักมีพระนามว่ามหามายาเทวี.
พระบิดาของพระองค์จักมีพระนามว่าสุทโธทนมหาราช. พระโอรสจักมีพระนามว่าราหุล.
พระผู้อุปัฏฐากจักมีนามว่าอานนท์. พระสาวกที่ ๒ จักมีนามว่าโมคคัลลานะ.
ส่วนตัวท่านจักเป็นพระอัครสาวกของพระองค์ นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตร.”๒
สตฺถา “สมิชฌ
ฺ สิ สฺ ติ นุ โข อิมสฺส ปุรสิ สฺส ปตฺถนา -อิติ อนาคตํสญาณํ เปเสตฺวา โอโลเกนฺโต
กปฺปสตสหสฺสาธิกํ เอกํ อสงฺเขยฺยํ อติกกฺ มิตวฺ า สมิชฌ
ฺ นภาวํ อทฺทส.
ทิสวฺ า สรทตาปสํ อาห “น เต อยํ ปตฺถนา โมฆา ภวิสสฺ ติ. อนาคเต ปน กปฺปสตสหสฺสาธิกํ เอกํ อสงฺเขยฺยํ อติกกฺ มิตวฺ า
โคตโม นาม พุทโฺ ธ โลเก อุปปฺ ชฺชสิ สฺ ติ. ตสฺส มาตา มหามายาเทวี นาม ภวิสสฺ ติ. ปิตา สุทโฺ ธทโน นาม มหาราชา.
ปุตโฺ ต ราหุโล นาม. อุปฏฺฐาโก อานนฺโท นาม. ทุตยิ สาวโก โมคฺคลฺลาโน นาม.
ตฺวํ ปนสฺส อคฺคสาวโก ธมฺมเสนาปติ สารีปตุ โฺ ต นาม ภวิสสฺ สิ -อิติ.
ครั้นทรงพยากรณ์ดาบสอย่างนั้นแล้ว ตรัสธรรมกถา มีภกิ ษุสงฆ์แวดล้อมเหาะ๓ ไปแล้ว.
เอวํ ตาปสํ พฺยากริตวฺ า ธมฺมกถํ กเถตฺวา ภิกขฺ สุ งฺฆปริวโุ ต อากาสํ ปกฺขนฺทิ.
ฝ่ายสรทดาบส ไปยังสำนักพวกพระเถระผู้อันเตวาสิกแล้ว ส่งข่าวไปแก่สริ ิวัฑฒกุฎุมพีผู้สหายว่า
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่า
‘สรทดาบสผู้สหายของท่าน ได้ปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระนามว่าโคดม
ซึ่งจะทรงอุบัติขึ้นในอนาคต แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสีแล้ว,
ท่านจงปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกที่ ๒.’”
สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า สหายกสฺส สิรวิ ฑฺฒกุฏมุ พฺ กิ สฺส สาสนํ เปเสสิ
“ภนฺเต มม สหายกสฺส วเทถ ‘สหายเกน เต สรทตาปเสน อโนมทสฺสสิ สฺ พุทธฺ สฺส ปาทมูเล
อนาคเต อุปปฺ ชฺชนกสฺส โคตมพุทธฺ สฺส สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานํ ปตฺถติ ํ. ตฺวํ ทุตยิ สาวกฏฺฐานํ ปตฺเถหิ -อิติ.
ก็แล ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว ได้ไปโดยข้างหนึ่ง ก่อนกว่าพระเถระทั้งหลายเทียว ได้ยืนอยูร่ ิมประตูเรือนของสิริวฑั ฒะแล้ว .
เอวญฺจ ปน วตฺวา เถเรหิ ปุเรตรเมว เอกปสฺเสน คนฺตวฺ า สิรวิ ฑฺฒสฺส นิเวสนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.
สิรวิ ัฑฒะกล่าวว่า “นานหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมา” ดังนี้แล้ว. นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะ ตนนั่งบนอาสนะต่ำกว่าแล้ว
เรียนถามว่า “(ทำไม) อันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจ้าจึงหายไป?๔ เจ้าข้า.”
สิรวิ ฑฺโฒ “จิรสฺสํ วต เม อยฺโย อาคโต -อิติ อาสเน นิสที าเปตฺวา อตฺตนา นีจตเร อาสเน นิสนิ โฺ น
“อนฺเตวาสิกปริสา ปน โว ภนฺเต น ปญฺญายนฺติ -อิติ ปุจฉฺ ิ.
๑
๒
๓
๔

ขุ. อ. ๓๒/๒๒
ขุ. พุ. ๓๓/๕๔๓.
อากาสํ ปกฺขนฺทิ.
น ปญฺญายนฺติ.
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สรทะ.

อย่างนั้น สหาย พระพุทธเจ้าอโนมทัสสี เสด็จมายังอาศรมของข้าพเจ้าทั้งหลาย.
พวกข้าพเจ้าทำสักการะแด่พระองค์ตามกำลังของตน.
พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าทุกๆ คน.
ในกาลจบเทศนา เว้นข้าพเจ้าคนเดียว ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแล้วบวช.
ข้าพเจ้าเห็นพระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา
จึงปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคต.
แม้เธอก็จงปรารถนาตำแหน่งสาวกที่ ๒ ในศาสนาของพระองค์ท่าน.”
“อาม สมฺม, อมฺหากํ อสฺสมํ อโนมทสฺสี พุทโฺ ธ อาคโต. มยํ ตสฺส อตฺตโน พเลน สกฺการํ กริมหฺ า.
สตฺถา สพฺเพสํ ธมฺมํ เทเสสิ. เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา มํ เสสา อรหตฺตํ ปตฺตา ปพฺพชึสุ.
อหํ สตฺถุ อคฺคสาวกํ นิสภตฺเถรํ ทิสวฺ า อนาคเต อุปปฺ ชฺชนกสฺส โคตมพุทธฺ สฺส นาม สาสเน อคฺคสาวกฏฺฐานํ ปตฺเถสึ.
ตฺวํปิ ตสฺส สาสเน ทุตยิ สาวกฏฺฐานํ ปตฺเถหิ -อิติ.
สิรวิ ัฑฒะ.
ข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสียเลย ครับ.
“มยฺหํ พุทเฺ ธหิ สทฺธึ ปริจโย นตฺถิ ภนฺเต -อิติ.
สรทะ.
เรื่องทีจ่ ะทูลกับพระพุทธเจ้า เป็นภาระข้าพเจ้าเอง. เธอจงจัดสักการะยิ่งใหญ่ไว้เถอะ.
“พุทเฺ ธหิ สทฺธึ กถนํ มยฺหํ ภาโร โหตุ. ตฺวํ มหนฺตํ อภิสกฺการํ สชฺเชหิ -อิติ.
สิรวิ ัฑฒะ ฟังคำของสรทดาบสนั้นแล้ว ให้ทำสถานที่ประมาณ ๘ กรีส๑ โดยมาตราหลวง ที่ประตูเรือนของตนให้มพี ื้นเสมอ
แล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ให้ทำมณฑปมุงด้วยดอกอุบลเขียว ตบแต่งพุทธอาสน์
จัดอาสนะแม้แก่ภิกษุที่เหลือ จัดสักการะและเครื่องต้อนรับเป็นอันมากแล้ว
ได้ให้สัญญาแก่สรทดาบสเพื่อประโยชน์แก่การนิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
สิรวิ ฑฺโฒ ตสฺส วจนํ สุตวฺ า อตฺตโน นิเวสนทฺวาเร ราชมาเนน อฏฺฐกรีสมตฺตํ ฐานํ สมตลํ กาเรตฺวา วาลิกํ โอกิรติ วฺ า
ลาชปญฺจมานิ ปุปผฺ านิ วิกกฺ ริ ติ วฺ า นีลปุ ปฺ ลจฺฉทนํ มณฺฑปํ การาเปตฺวา พุทธฺ าสนํ ปญฺญาเปตฺวา
เสสภิกขฺ นู ปํ ิ อาสนานิ ปฏิยาเทตฺวา มหนฺตํ สกฺการสมฺมานํ สชฺเชตฺวา พุทธฺ านํ นิมนฺตนตฺถาย สรทตาปสสฺส สญฺญํ อทาสิ.
พระดาบส ได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ไปที่อยู่ของสิริวัฑฒกุฎุมพีนั้นแล้ว.
ตาปโส พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ คเหตฺวา ตสฺส นิเวสนํ อคมาสิ.

๑ กรีส เป็นมาตราวัดชนิดหนึ่ง ๑ กรีส ๑๒๕ ศอก หรือ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก.
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ฝ่ายสิริวัฑฒกุฎุมพี ทำการต้อนรับ รับบาตรจากพระหัตถ์ของพระตถาคต เชิญเสด็จให้เข้าไปสู่มณฑป
ถวายน้ำทักษิโณทกแก่ภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข ซึ่งนั่งบนอาสนะที่แต่งไว้ อังคาสด้วยโภชนะอันประณีต
ในเวลาเสร็จภัตกิจ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ครองผ้าอันมีค่ามากแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความริเริ่มนี้มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีประมาณน้อย.
ขอพระองค์ทรงทำความอนุเคราะห์โดยทำนองนี้แล ตลอด ๗ วัน.”
สิรวิ ฑฺโฒปิ ปจฺจคุ คฺ มนํ กตฺวา ตถาคตสฺส หตฺถโต ปตฺตํ คเหตฺวา มณฺฑปํ ปเวเสตฺวา
ปญฺญตฺตาสเน นิสนิ นฺ สฺส พุทธฺ ปฺปมุขสฺส ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส ทกฺขโิ ณทกํ ทตฺวา ปณีตโภชเนน ปริวสิ ติ วฺ า
ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน พุทธฺ ปฺปมุขํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ มหารเหหิ วตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา
“ภนฺเต นายํ อารมฺโภ อปฺปมตฺตกฏฺฐานตฺถาย. อิมนิ าว นิยาเมน สตฺตาหํ อนุกมฺปํ กโรถ -อิติ อาห.
พระศาสดา ทรงรับแล้ว.
สตฺถา อธิวาเสสิ.
เขายังมหาทานให้เป็นไปโดยทำนองนั้นนั่นแล ตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ยืนประคองอัญชลี
กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า สรทดาบสสหายของข้าพระองค์ปรารถนาว่า ‘เราพึงเป็นพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองค์ใด,’
ข้าพระองค์พึงเป็นพระสาวกที่ ๒ ของพระศาสดาพระองค์นั้นเหมือนกัน.”
โส เตเนว นิยาเมน สตฺตาหํ มหาทานํ ปวตฺเตตฺวา ภควนฺตํ วนฺทติ วฺ า อญฺชลึ ปคฺคยฺห ฐิโต อาห
“ภนฺเต มม สหาโย สรทตาปโส ‘ยสฺส สตฺถุ อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ ปตฺเถสิ, อหํ ตสฺเสว ทุตยิ สาวโก ภเวยฺยํ -อิติ.
พระศาสดา ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล ทรงเห็นภาวะคือความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณ์ว่า
“แต่นี้ล่วงไป ๑ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป แม้ทา่ นก็จักเป็นพระสาวกที่ ๒๑ ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม.”
สตฺถา อนาคตํ โอโลเกตฺวา ตสฺส ปตฺถนาย สมิชฌ
ฺ นภาวํ ทิสวฺ า พฺยากาสิ
“ตฺวํปิ อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกํ อสงฺเขยฺยํ อติกกฺ มิตวฺ า โคตมพุทธฺ สฺส ทุตยิ สาวโก ภวิสสฺ สิ -อิติ.
สิรวิ ัฑฒะ ฟังพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว ได้เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้ว.
พุทธฺ านํ พฺยากรณํ สุตวฺ า สิรวิ ฑฺโฒ หฏฺฐปหฏฺโฐ อโหสิ.
แม้พระศาสดา ทรงทำภัตตานุโมทนาแล้ว พร้อมทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล.
สตฺถาปิ ภตฺตานุโมทนํ กตฺวา สปริวาโร วิหารเมว คโต.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความปรารถนาที่บุตรของเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้น.
อยํ ภิกขฺ เว มม ปุตเฺ ตหิ ตทา ปตฺถติ ปตฺถนา.
อัครสาวกทั้ง ๒ นั้นได้ตำแหน่งตามที่ตนปรารถนานั่นแล. เราหาได้เลือกหน้าให้ไม่.” |
เต ยถาปตฺถติ เมว ลภึสุ. นาหํ มุขํ โอโลเกตฺวา เทมิ -อิติ. |

๑ ขุ. อุ. ๓๒/๔๕.
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[สองอัครสาวก ทูลเรื่องปัจจุบันแด่พระศาสดา]
เมื่อพระศาสดา ตรัสพระพุทธพจน์อย่างนั้นแล, สองพระอัครสาวกถวายบังคมพระผู้มพี ระภาค ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบัน๑
ทั้งหมดว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (ครั้ง) ข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไปดูมหรสพบนยอดเขา” ดังนี้เป็นต้น
จนถึงความแทงตลอดโสดาปัตติผลจากสำนักพระอัสสชิเถระ แล้วกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้ง ๒ นั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สญชัย ประสงค์จะนำท่านมาสู่บาทมูลของพระองค์
แจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้ว กล่าวอานิสงส์ในการมาที่นี่, –
เอวํ วุตเฺ ต, เทฺว อคฺคสาวกา ภควนฺตํ วนฺทติ วฺ า “ภนฺเต มยํ อคาริยภูตา สมานา คิรคฺคสมชฺชํ ทสฺสนาย คตา -อิติ
ยาว อสฺสชิตเฺ ถรสฺส สนฺตกิ า โสตาปตฺตผิ ลปฏิเวธา สพฺพํ ปจฺจปุ ปฺ นฺนวตฺถํุ กเถตฺวา
“เต มยํ ภนฺเต สญฺชยสฺส อาจริยสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า ตํ ตุมหฺ ากํ ปาทมูลํ อาเนตุกามา ตสฺส ลทฺธยิ า นิสสฺ ารภาวํ กเถตฺวา
อิธาคมเน อานิสสํ ํ กถยิมหฺ า, –
ท่านสญชัยตอบว่า ‘บัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นอันเตวาสิกของเรา ย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่ม.
เราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเตวาสิกได้,’
เมื่อข้าพระองค์บอกว่า ‘ท่านอาจารย์ เวลานี้ มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น
จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา ท่านจักเป็นอย่างไร?’, ตอบว่า ‘ก็ในโลกนี้ คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก?’
เมื่อข้าพระองค์ตอบว่า ‘คนเขลามาก,’ ก็กล่าวว่า ‘ถ้ากระนั้น พวกคนฉลาดๆ จักไปสำนักพระสมณโคดม.
พวกคนเขลาๆ จักมาสำนักของเรา. เธอทั้ง ๒ ไปเถอะ.’ ไม่ปรารถนาจะมา พระเจ้าข้า.”
โส ‘อิทานิ มยฺหํ อนฺเตวาสิวาโส นาม จาฏิยา อุทกจลนภาวปฺปตฺตสิ ทิโส. น สกฺขสิ สฺ ามิ อนฺเตวาสิวาสํ วสิตนุ ตฺ ิ วตฺวา,
‘อาจริย อิทานิ มหาชโน คนฺธมาลาทิหตฺโถ คนฺตวฺ า สตฺถารํเยว ปูเชสฺสติ. ตุมเฺ ห กถํ ภวิสสฺ ถาติ วุตเฺ ต,
‘กึ ปน อิมสฺมึ โลเก ปณฺฑติ า พหู อุทาหุ ทนฺธาติ. ‘ทนฺธาติ กถิเต,
‘เตนหิ ปณฺฑติ า ปณฺฑติ า สมณสฺส โคตมสฺส สนฺตกิ ํ คมิสสฺ นฺติ. ทนฺธา ทนฺธา มม สนฺตกิ ํ อาคมิสสฺ นฺติ. คจฺฉถ ตุมเฺ หติ วตฺวา
อาคนฺตํุ น อิจฉฺ ิ ภนฺเต -อิติ.
[ผู้เห็นผิดกับผู้เห็นถูก ได้รับผลต่างกัน]
พระศาสดา ทรงสดับคำนั้นแล้ว ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย สญชัย ถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่า “มีสาระ” และสิ่งที่มีสาระว่า “ไม่มีสาระ” เพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิ .
ส่วนเธอทั้ง ๒ รู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยไม่เป็นสาระ
ละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสีย ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่านั้น เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านีว้ ่า
ตํ สุตวฺ า สตฺถา “ภิกขฺ เว สญฺชโย อตฺตโน มิจฉฺ าทิฏฐฺ ติ าย อสารํ ‘สาโรติ สารญฺจ ‘อสาโรติ คณฺหิl
ตุมเฺ ห ปน อตฺตโน ปณฺฑติ ตาย สารํ สารโต อสารญฺจ อสารโต ญตฺวา อสารํ ปหาย สารเมว คณฺหติ ถฺ -อิติ วตฺวา
อิมา คาถา อภาสิ

๑ เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
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“ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ
และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
ชนเหล่านั้น มีความดำริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระ.
“อสาเร สารมติโน
เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ

สาเร จาสารทสฺสโิ น
มิจฉฺ าสงฺกปฺปโคจรา

ชนเหล่าใด รู้สิ่งเป็นสาระ โดยความเป็นสาระ
และสิ่งไม่เป็นสาระ โดยความไม่เป็นสาระ
ชนเหล่านั้น มีความดำริชอบเป็นโคจร ย่อมประสบสิ่งเป็นสาระ.”
สารญฺจ สารโต ญตฺวา
เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ

อสารญฺจ อสารโต
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บาทพระคาถาว่า อสาเร สารมติโน ความว่า
สภาพนี้ คือ ปัจจัย ๔, มิจฉาทิฏฐิมวี ัตถุ ๑๐, ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐินั้น ชือ่ ว่าเป็นอสาระ.
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นว่าเป็นสาระ.
ตตฺถ อสาเร สารมติโน -อิติ:
จตฺตาโร ปจฺจยา. ทสวตฺถกุ า มิจฉฺ าทิฏฐฺ ิ. ตสฺสา อุปนิสสฺ ยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยํ อสาโร นาม. ตสฺมึ สารทิฏฐฺ โิ น -อิติ อตฺโถ.
บาทพระคาถาว่า สาเร จ อสารทสฺสิโน ความว่า
สภาพนี้ คือ สัมมาทิฏฐิมวี ัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้น ชือ่ ว่าเป็นสาระ,
ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่า “นี้ไม่เป็นสาระ.”
สาเร จาสารทสฺสโิ น -อิติ:
ทสวตฺถกุ า สมฺมาทิฏฐฺ ิ. ตสฺสา อุปนิสสฺ ยภูตา ธมฺมเทสนา -อิติ อยํ สาโร นาม. ตสฺมึ “นายํ สาโร -อิติ อสารทสฺสโิ น.
สองบทว่า เต สารํ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่านั้น คือผู้ถือมิจฉาทิฏฐินั้นตั้งอยู่
เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโคจร ด้วยสามารถแห่งวิตกทั้งหลาย มีกามวิตกเป็นต้น
ย่อมไม่บรรลุสีลสาระ สมาธิสาระ ปัญญาสาระ วิมตุ ติสาระ วิมุตติญาณทัสสนสาระ และพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระ.
เต สารํ -อิติ: เต ตํ มิจฉฺ าทิฏฐฺ คิ หณํ คเหตฺวา ฐิตา กามวิตกฺกาทีนํ วเสน มิจฉฺ าสงฺกปฺปโคจรา หุตวฺ า
สีลสารํ สมาธิสารํ ปญฺญาสารํ วิมตุ ตฺ สิ ารํ วิมตุ ตฺ ญ
ิ าณทสฺสนสารํ ปรมตฺถสารํ นิพพฺ านญฺจ นาธิคจฺฉนฺติ.
บทว่า สารญฺจ ความว่า
รู้สาระมีสีลสาระเป็นต้นนั้นนั่นแลว่า “นี้ชื่อว่าสาระ” และสิ่งไม่เป็นสาระ มีประการดังกล่าวแล้วว่า “นี้ไม่เป็นสาระ.”
สารญฺจ -อิติ: ตเมว สีลสาราทิสารํ “สาโร นาม อยํ -อิติ วุตตฺ ปฺปการญฺจ อสารํ “อสาโร อยํ -อิติ ญตฺวา.
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สองบทว่า เต สารํ เป็นต้น ความว่า ชนเหล่านั้น คือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัสสนะอย่างนั้นตั้งอยู่ เป็นผู้มีความดำริชอบเป็นโคจร
ด้วยสามารถแห่งความดำริทั้งหลาย มีความดำริออกจากกามเป็นต้น ย่อมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระ มีประการดังกล่าวแล้วนั้น.
เต สารํ -อิติ: เต ปณฺฑติ า เอวํ สมฺมาทสฺสนํ คเหตฺวา ฐิตา เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทีนํ วเสน สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา หุตวฺ า
ตํ วุตตฺ ปฺปการํ สารํ อธิคจฺฉนฺติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺตผิ ลาทีนิ ปาปุณสึ ุ.
เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.
สนฺนปิ ติตานํ สาตฺถกิ า เทสนา อโหสิ -อิติ.
เรื่องสญชัย จบ.
สญฺชยวตฺถุ.
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๙. เรื่องพระนันทเถระ
๙. นนฺทตฺเถรวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภท่านนันทะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “ยถา อคารํ อุจฺฉนฺนํ” เป็นต้น.
“ยถา อคารํ ทุจฉฺ นฺนํ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสฺมนฺตํ นนฺทํ อารพฺภ กเถสิ.
[พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์]
ความพิสดารว่า พระศาสดา ทรงมีพระธรรมจักรบวรให้เป็นไปแล้ว เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ,
บรรดาทูต ๑๐ คน มีบริวาร คนละพัน อันพระเจ้าสุทโธทนมหาราชทรงส่งไปด้วยรับสั่งว่า
“ท่านทั้งหลาย จงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิด,” พระกาฬุทายีเถระ ไปทีหลังกว่าทูตทั้งหมด บรรลุพระอรหัตแล้ว
ทราบกาลเป็นที่เสด็จมาแล้ว พรรณนาหนทางด้วยคาถาประมาณ ๖๐ คาถานำเสด็จ [พระศาสดา]
ผู้มีพระขีณาสพสองหมื่นแวดล้อมแล้ว ไปสู่กบิลพัสดุ์บุรี,
ทรงทำฝนโบกขรพรรษให้เป็นเหตุเกิดแห่งเรื่อง แล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดก๑ ในสมาคมพระญาติ,
วันรุ่งขึ้น เสด็จเข้าไปบิณฑบาต โปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล ด้วยพระคาถาว่า “อุตตฺ ิฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย” เป็นต้น,
โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมีให้ดำรงอยูใ่ นโสดาปัตติผล และโปรดพระราชา (พระบิดา) ให้ดำรงในสกทาคามิผล
ด้วยพระคาถาว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต๒ํ ” เป็นต้น.
สตฺถา หิ ปวตฺตติ ปวรธมฺมจกฺโก ราชคหํ คนฺตวฺ า เวฬุวเน วิหรนฺโต
“ปุตตฺ ํ เม อาเนตฺวา ทสฺเสถ -อิติ สุทโฺ ธทนมหาราเชน เปสิตานํ สหสฺสสหสฺสปริวารานํ ทสนฺนํ ทูตานํ
สพฺพปจฺฉโต คนฺตวฺ า อรหตฺตํ ปตฺเตน กาฬุทายิตเฺ ถเรน อาคมนกาลํ ญตฺวา
สฏฺฐมิ ตฺตาย คาถาย มคฺควณฺณํ วณฺเณตฺวา วีสติสหสฺสขีณาสวปริวโุ ต กปิลวตฺถปุ รุ ํ นีโต
ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสํ อตฺถปุ ปฺ ตฺตึ กตฺวา มหาเวสฺสนฺตรชาตกํ กเถตฺวา
ปุนทิวเส ปิณฑฺ าย ปวิฏโฺ ฐ “อุตตฺ ฏิ เฺ ฐ นปฺปมชฺเชยฺย -อิติ คาถาย ปิตรํ โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ าเปตฺวา
“ธมฺมญฺจเร สุจริตํ -อิติ คาถาย มหาปชาปตึ โคตมึ โสตาปตฺตผิ เล ราชานญฺจ สกทาคามิผเล ปติฏฐฺ าเปสิ.
ก็ในกาลเสร็จภัตกิจ ทรงอาศัยการพรรณนาพระคุณของราหุลมารดา ตรัสจันทกินนรีชาดก ๓
ในวันที่ ๓ แต่วันนั้น ครั้นเมื่อวิวาหมงคล เป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเษกของนันทกุมาร เป็นไปอยู่ ,
เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ประทานบาตรในหัตถ์ของนันทกุมาร ตรัสมงคล (อวยพร) เสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป
หาได้ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่.
ภตฺตกิจจฺ ปริโยสาเน ปน ราหุลมาตุคณ
ุ กถํ นิสสฺ าย จนฺทกินนฺ รีชาตกํ กเถตฺวา
ตโต ตติยทิวเส, นนฺทกุมารสฺส อภิเสกเคหปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ,
ปิณฑฺ าย ปวิสติ วฺ า นนฺทกุมารสฺส หตฺเถ ปตฺตํ ทตฺวา มงฺคลํ วตฺวา อุฏฐฺ ายาสนา ปกฺกมนฺโต
นนฺทกุมารสฺส หตฺถโต ปตฺตํ น คณฺหิ.
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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ฝ่ายนันทกุมารนั้น ด้วยความเคารพในพระตถาคต จึงมิอาจทูล (เตือน) ว่า “ขอพระองค์รับบาตรไปเถิด พระเจ้าข้า”.
โสปิ ตถาคตคารเวน “ปตฺตํ โว ภนฺเต คณฺหถ -อิติ วตฺตํุ นาสกฺขิ.
แต่นันทกุมารนั้นคิดอย่างนีว้ ่า “พระศาสดา คงจักทรงรับบาตรที่หัวบันได.”
เอวํ ปน จินเฺ ตสิ “โสปาณสีเส ปตฺตํ คณฺหสิ สฺ ติ -อิติ.
แม้ในที่นั้น พระศาสดาก็มิได้ทรงรับ.
สตฺถา ตสฺมปึ ิ ฐาเน น คณฺหิ.
นันทกุมารนอกนี้ก็คิดว่า “คงจักทรงรับที่ริมเชิงบันได.”
อิตโร “โสปาณปาทมูเล คณฺหสิ สฺ ติ -อิติ จินเฺ ตสิ.
แม้ในที่นั้น พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
[นันทพุทธอนุชา ออกบวช]
นันทกุมารก็คิดว่า “จักทรงรับที่พระลานหลวง”.
อิตโร “ราชงฺคเณ คณฺหสิ สฺ ติ -อิติ จินเฺ ตสิ.
แม้ในที่นั้น พระศาสดา ก็ไม่ทรงรับ.
สตฺถา ตตฺถาปิ น คณฺหิ.
พระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต่) จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระหทัย,
ด้วยความเคารพในพระตถาคต จึงไม่สามารถทูลว่า “ขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิด;”
ทรงเดินนึกไปว่า “พระองค์จักทรงรับในที่นี้. พระองค์จักทรงรับในที่นี่.”
กุมาโร นิวตฺตติ กุ าโม อรุจยิ า คจฺฉนฺโต ตถาคตคารเวน “ปตฺตํ คณฺหถ -อิติ วตฺตํุ น สกฺโกติ,
“อิธ คณฺหสิ สฺ ติ. เอตฺถ คณฺหสิ สฺ ติ -อิติ จินเฺ ตนฺโต คจฺฉติ.
ในขณะนั้น หญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้ว จึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่า
“พระแม้เจ้า พระผู้มพี ระภาคทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้ว, คงจักพรากนันทกุมารจากพระแม่เจ้า.”
ตสฺมึ ขเณ อญฺญา อิตถฺ โิ ย ตํ ทิสวฺ า ชนปทกลฺยาณิยา อาจิกขฺ สึ ุ
“อยฺเย ภควา นนฺทกุมารํ คเหตฺวา คโต. ตุมเฺ หหิ ตํ วินา กริสสฺ ติ๑ -อิติ.
ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีนั้นได้ยินคำนั้นแล้ว มีหยาดน้ำยังไหลอยู่เทียว มีผมอันเกล้าได้กึ่งหนึ่ง รีบไปทูลว่า
“ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับ.”
สาปิ ตํ สุตวฺ า อุทกพินทฺ หู ิ ปคฺฆรนฺเตเหว อฑฺฒลุ ลฺ ขิ เิ ตหิ เกเสหิ เวเคน คนฺตวฺ า “ตุวฏํ โข อยฺยปุตตฺ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ อาห.
คำขอนางนั้น ประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหทัยของนันทกุมารนั้น.
ตํ ตสฺสา วจนํ ตสฺส หทเย ติรยิ ํ ปติตวฺ า วิย ฐิตํ.
๑ ม. กึ ตุมฺเห หิ ตํ วินา กริสฺสถาติ.
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แม้พระศาสดา ก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลย ทรงนำนันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้ว ตรัสว่า
“นันทะ เธออยากบวชไหม?”.
สตฺถาปิสสฺ หตฺถโต ปตฺตํ อคฺคณฺหติ วฺ าว ตํ วิหารํ เนตฺวา “ปพฺพชิสสฺ สิ นนฺท -อิติ อาห.
นันทกุมารนั้น ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า จึงไม่ทูลว่า “จักไม่บวช”
ทูลรับว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จักบวชพระเจ้าข้า.”
โส พุทธฺ คารเวน “น ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ อวตฺวา “อาม ภนฺเต ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ อาห.
พระศาสดารับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระนั้น เธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิด.”
สตฺถา “เตนหิ ภิกขฺ เว นนฺทํ ปพฺพาเชถ -อิติ อาห.
[ราหุลกุมารทูลขอสมบัตกิ ะพระศาสดา]
พระศาสดา เสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์บุรี ในวันที่ ๓ ทรงยังนันทกุมารให้บวชแล้ว.
สตฺถา กปิลวตฺถปุ รุ ํ คนฺตวฺ า ตติยทิวเส นนฺทํ ปพฺพาเชสิ.
ในวันที่ ๗ พระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้ว ทรงส่งไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาค ด้วยพระดำรัสว่า
“พ่อ พ่อจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อม ทรงมีวรรณะประดุจสีทองคำ
มีวรรณะแห่งพระรูปประดุจพรหมนั่น. พระสมณะนี้เป็นพระบิดาของพ่อ.
หม้อทรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั่นประสูติ. ตั้งแต่เวลาพระองค์ออกบวช แม่ไม่พบเลย.
พ่อจงไปทูลขอมรดกกะพระองค์ทา่ นว่า ‘ข้าแต่เสด็จพ่อ ข้าพระองค์เป็นกุมาร. ถึงอภิเษกแล้ว จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ.
ข้าพระองค์ตอ้ งการด้วยทรัพย์. ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ขา้ พระองค์. เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัตขิ องพระบิดา.’”
สตฺตเม ทิวเส ราหุลมาตา กุมารํ อลงฺกริตวฺ า ภควโต สนฺตกิ ํ เปเสสิ
“ปสฺส ตาต เอตํ วีสติสหสฺสสมณปริวตุ ํ สุวณฺณวณฺณํ พฺรหฺมรูปวณฺณํ สมณํ. อยนฺเต ปิตา.
เอตสฺส ตว ปิตโุ น ชาตกาเล มหนฺตา นิธกิ มุ ภฺ โิ ย อเหสุํ. ตสฺส นิกขฺ มนกาลโต ปฏฺฐาย น ปสฺสามิ.
คจฺฉ. นํ ทายชฺชํ ยาจาหิ ‘อหํ ตาต กุมาโร. อภิเสกํ ปตฺวา จกฺกวตฺตี ภวิสสฺ ามิ. ธเนน เม อตฺโถ. ธนํ เม เทหิ.
สามิโก หิ ปุตโฺ ต ปิตุ สนฺตกสฺส -อิติ.
พระกุมารเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว หวนได้ความสิเนหาในพระบิดา ร่าเริงยินดีแล้วทูลว่า
“ข้าแต่พระสมณะ พระฉายา๑ของเสด็จพ่อสบาย” ได้ยืนทูลคำแม้อื่นเป็นอันมากที่สมควรแก่ตน.
กุมาโร ภควโต สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า วนฺทติ วฺ า ปิตสุ เิ นหํ ปฏิลภิตวฺ า หฏฺฐตุฏโฺ ฐ “สุขา เต สมณ ฉายา -อิติ วตฺวา
อญฺญปํ ิ พหุํ อตฺตโน อนุรปู ํ วทนฺโต อฏฺฐาสิ.
พระผู้มีพระภาคทรงทำภัตกิจแล้ว ทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
ภควา กตภตฺตกิจโฺ จ อนุโมทนํ กตฺวา อุฏฐฺ ายาสนา ปกฺกามิ.

๑ ร่มเงา
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แม้พระกุมาร ก็ทูลขอว่า “ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด,
ข้าแต่พระสมณะ ขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิด” ดังนี้แล้ว เสด็จติดตามพระผู้มีพระภาคไป.
กุมาโรปิ “ทายชฺชํ เม สมณ เทหิ, ทายชฺชํ เม สมณ เทหิ -อิติ ภควนฺตํ อนุพนฺธิ.
แม้พระผู้มพี ระภาคก็ไม่ให้พระกุมารกลับ.
ภควาปิ กุมารํ น นิวตฺตาเปสิ.
ฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มพี ระภาค ให้กลับได้.
ปริชโนปิ ภควตา สทฺธึ คจฺฉนฺตํ นิวตฺเตตุํ นาสกฺขิ.
พระกุมารนั้นได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียว พร้อมด้วยพระผู้มพี ระภาค ด้วยประการฉะนี้ .
อิติ โส ภควตา สทฺธึ อารามเมว อคมาสิ.
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค ทรงพระดำริวา่ “กุมารนี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดา.
ทรัพย์นั้นไปตามวัฏฏะ มีความคับแคบ. ช่างเถิด เราจักให้อริยทรัพย์ ๗ ประการ อันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพธิแก่เธอ.
จะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระ.”
ตโต ภควา จินเฺ ตสิ “ยํ อยํ ปิตุ สนฺตกํ ธนํ อิจฉฺ ติ, ตํ วฏฺฏานุคตํ สวิฆาตํ.
หนฺทสฺส โพธิมเู ล มยา ปฏิลทฺธํ สตฺตวิธํ อริยธนํ เทมิ. โลกุตตฺ รทายชฺชสฺส นํ สามิกํ กโรมิ -อิติ.
[ราหุกุมารบรรพชา]
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้ว ตรัสว่า “สารีบุตร ถ้ากระนั้น เธอจงให้ราหุลกุมารบวชเถิด .”
อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ สารีปตุ ตฺ ํ อามนฺเตสิ “เตนหิ ตฺวํ สารีปตุ ตฺ ราหุลกุมารํ ปพฺพาเชหิ -อิติ.
พระเถระยังพระกุมารนั้นให้ผนวชแล้ว.
เถโร ตํ ปพฺพาเชสิ.
ก็เมื่อพระกุมารผนวชแล้ว, ทุกข์มีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่พระราชา เพราะได้ทรงสดับข่าวนั้น.
ปพฺพชิเต ปน กุมาเร, รญฺโญ ตํ สุตวฺ า อธิมตฺตํ ทุกขฺ ํ อุปปฺ ชฺชิ.
พระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั้นความทุกข์นั้นไว้ได้ เสด็จไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาค ทูลชี้แจงแล้วขอประทานพรว่า
“พระเจ้าข้า หม่อมฉันขอประทานพระวโรกาส พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตให้บวช.”
ตํ อธิวาเสตุํ อสกฺโกนฺโต ภควโต สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า ปฏินเิ วเทตฺวา
“สาธุ ภนฺเต อยฺยา มาตาปิตหู ิ อนนุญญ
ฺ าตํ ปุตตฺ ํ น ปพฺพาเชยฺยํุ -อิติ วรํ ยาจิ.
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พระผู้มีพระภาค ประทานพรนั้นแด่ท้าวเธอแล้ว รุ่งขึ้นวันหนึ่ง เสวยพระกระยาหารเช้าในพระราชนิเวศน์แล้ว ,
เมื่อพระราชาประทับอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ทูลเล่าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาทีพ่ ระองค์ทรงทำทุกรกิริยา
เทวดาองค์หนึ่ง เข้ามาหาหม่อมฉัน บอกว่า ‘พระโอรสของพระองค์ทวิ งคตแล้ว’ หม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดานั้น
จึงคัดค้านเทวดานั้นว่า ‘บุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลุโพธิญาณ ย่อมไม่ทำกาละ’” ดังนี้แล้ว,
ตรัสว่า “มหาบพิตร บัดนี้ พระองค์จักทรงเชื่อถือได้อย่างไร? แม้ในกาลก่อน เมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์
ทูลว่า ‘บุตรของพระองค์ทิวงคตแล้ว’ พระองค์ยังไม่ทรงเชื่อ” ได้ตรัสมหาธรรมปาลชาดก๑ เพราะอุบัติเหตุแห่งเรื่องนี้.
ภควา ตสฺส ตํ วรํ ทตฺวา ปุเนกทิวสํ ราชนิเวสเน กตปาตราโส
เอกมนฺตํ นิสนิ เฺ นน รญฺญา “ภนฺเต ตุมหฺ ากํ ทุกกฺ รการิกกาเล เอกา เทวตา มํ อุปสงฺกมิตวฺ า ‘ปุตโฺ ต เต กาลกโตติ อาห
อหํ ตสฺสา วจนํ อสทฺทหนฺโต ‘น มยฺหํ ปุตโฺ ต โพธึ อปฺปตฺวา กาลํ กโรตีติ ตํ ปฏิกขฺ ปิ ึ -อิติ วุตเฺ ต,
อิทานิ มหาราช กึ สทฺทหิสสฺ ถ, ปุพเฺ พปิ อฏฺฐกิ านิ ตุยหฺ ํ ทสฺเสตฺวา ‘ปุตโฺ ต เต มโตติ วุตเฺ ต, น สทฺทหิตถฺ -อิติ
อิมสิ สฺ า อตฺถปุ ปฺ ตฺตยิ า มหาธมฺมปาลชาตกํ กเถสิ.
ในกาลจบกถา พระราชาดำรงอยู่ในอนาคามิผล.
กถาปริโยสาเน ราชา อนาคามิผเล ปติฏฐฺ หิ.
พระผู้มีพระภาค โปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในผล ๓ ด้วยประการฉะนี้แล้ว มีภกิ ษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จกลับไปสู่กรุงราชคฤห์อีก
แต่นั้น ทรงรับปฏิญญาไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถี ,
ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสำเร็จแล้ว, เสด็จไปจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้น.
อิติ ภควา ปิตรํ ตีสุ ผเลสุ ปติฏฐฺ าเปตฺวา ภิกขฺ สุ งฺฆปริวโุ ต ปุนเทว ราชคหํ คนฺตวฺ า
ตโต อนาถปิณฑฺ เิ กน สาวตฺถึ อาคมนตฺถาย คหิตปฏิญโฺ ญ, นิฏฐฺ เิ ต เชตวนมหาวิหาเร, ตตฺถ คนฺตวฺ า วาสํ กปฺเปสิ.
[พระนันทะอยากสึก]
เมื่อพระศาสดา ประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้นั่นแล, ท่านพระนันทะกระสันขึ้นแล้ว๒
จึงบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
“ผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์. ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก๓.”
เอวํ สตฺถริ เชตวเน วิหรนฺเตเยว, อายสฺมา นนฺโท อุกกฺ ณฺฐติ วฺ า๔ ภิกขฺ นู ํ เอตมตฺถํ อาโรเจสิ
‘อนภิรโต อหํ อาวุโส พฺรหฺมจริยํ จรามิ. น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยํ สนฺธาเรตุ๕ํ . สิกขฺ ํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสิ สฺ ามิ -อิติ.
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ขุ. ชา. ตทฏฺฐกถา. ๕/๔๖๘.
อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
หีนายาวตฺติสฺสามิ จักเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลว.
ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๓.
สี. สนฺตาเนตุํ. ปาลิยมฺปน สนฺธาเรตุนตฺ ิ ทิสฺสติ.
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พระผู้มีพระภาคทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้ว รับสั่งให้หาท่านพระนันทะมาเฝ้าแล้ว ตรัสคำนีว้ ่า
“จริงหรือนันทะ? ได้ยินว่า เธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนีว้ ่า
‘ผูม้ อี ายุ ข้าพเจ้าไม่ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้. ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก’ หรือ?’”
ภควา ตํ ปวตฺตึ สุตวฺ า อายสฺมนฺตํ นนฺทํ ปกฺโกสาเปตฺวา เอตทโวจ “สจฺจํ กิร ตฺวํ นนฺท สมฺพหุลานํ ภิกขฺ นู ํ เอวมาโรเจสิ
‘อนภิรโต อหํ อาวุโส พฺรหฺมจริยํ จรามิ. น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยํ สนฺธาเรตุํ. สิกขฺ ํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสิ สฺ ามิ -อิติ.
นันทะ.
จริงอย่างนั้น พระเจ้าข้า.
“เอวํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา.

นันทะ ก็เธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์. ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้.
จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไร?
“กิสสฺ ปน ตฺวํ นนฺท อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรสิ. น สกฺโกสิ พฺรหฺมจริยํ สนฺธาเรตุํ. สิกขฺ ํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสิ สฺ สิ -อิติ.
นันทะ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ, เมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือน, นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ มีผมอันเกล้าได้กึ่งหนึ่ง
ได้ร้องสั่งคำนี้กะข้าพระองค์วา่ ‘ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมา.’
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้นแล หวนระลึกถึงคำนั้นอยู่ จึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์
ไม่สามารถจะสืบพรหมจรรย์ไปได้. จักกล่าวคืนสิกขาสึกไป.”
“สากิยานี เม ภนฺเต ชนปทกลฺยาณี, ฆรา นิกขฺ มนฺตสฺส, อฑฺฒลุ ลฺ ขิ เิ ตหิ๑ เกเสหิ อปโลเกตฺวา มํ เอตทโวจ
‘ตุวฏํ โข อยฺยปุตตฺ อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ
โส โข อหํ ภนฺเต ตํ อนุสสฺ รมาโน อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรามิ. น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริยํ สนฺธาเรตุํ.
สิกขฺ ํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตสิ สฺ ามิ -อิติ.
[พระศาสดาทรงทรมานพระนันทะ]
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาแล้ว นำไปสู่ดาวดึงสเทวโลกด้วยกำลังพระฤทธิ์
ในระหว่างทาง ทรงแสดงนางลิงลุ่น๒ตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูจมูกและหางขาด นั่งเจ่า๓อยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม้
ในนาที่ไฟไหม้แห่งหนึ่งแล้ว ทรงแสดงนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบ๔ ผู้มาสู่ที่บำรุงของท้าวสักกเทวราช
ในภพดาวดึงส์.
อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ นนฺทํ พาหาย คเหตฺวา อิทธฺ พิ เลน ตาวตึสเทวโลกํ เนนฺโต
อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ ฌามกฺเขตฺเต ฌามขานุมตฺถเก นิสนิ นฺ ํ ฉินนฺ กณฺณนาสนงฺคฏุ ฐฺ ํ เอกํ ปลุฏฐฺ มกฺกฏึ ทสฺเสตฺวา
ตาวตึสภวเน สกฺกสฺส เทวรญฺโญ อุปฏฺฐานํ อาคตานิ กกุฏปาทานิ๕ ปญฺจ อจฺฉราสตานิ ทสฺเสสิ.

๑
๒
๓
๔
๕

อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหีติปิ ปาโฐ.
ด้วน, กุด
อาการที่เกาะ จับ หรือนั่งอย่างหงอยเหงา, อยู่ในที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่ได้
บทว่า กกุฏปาทานิ ได้แก่ มีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบ เพราะมีสีแดง
กกุฏปาทานีติ รตฺตวณฺณตาย ปาราวตปาทสทิสปาทานิ. ปาลิยมฺปน กุกฺกุฏปาทานีติ ทิสฺสติ.
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ก็แลครั้นแสดงแล้ว ตรัสอย่างนี้วา่ “นันทะ เธอสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน?
ฝ่ายไหนหนอแล มีรูปงามกว่า น่าดูกว่าและน่าเลื่อมใสกว่ากัน?
นางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะ หรือนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้.”
ทสฺเสตฺวา จ ปน เอวมาห “ตํ กึ มญฺญสิ นนฺท? กตมา นุโข อภิรปู ตรา จ๑ ทสฺสนียตรา จ ปาสาทิกตรา จ.
สากิยานี วา ชนปทกลฺยาณี, อิมานิ วา ปญฺจ อจฺฉราสตานิ กกุฏปาทานิ -อิติ.
พระนันทะได้สดับพระพุทธดำรัสนั้นแล้วทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
นางลิงลุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้น แม้ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางชนบทกัลยาณี ผู้ศากิยะ ก็เหมือนกันฉันนั้น.
เพราะการเปรียบเทียบกัน นางย่อมไม่ถึงการนับบ้าง ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งบ้าง ไม่ถึงส่วน (หนึ่ง) บ้าง แห่งนางอัปสร ๕๐๐ นี้.
ที่แท้นางอัปสร ๕๐๐ นี้แล มีรูปงามกว่า น่าดูกว่า และน่าเลื่อมใสกว่า.”
ตํ สุตวฺ า อาห “เสยฺยถาปิ สา ภนฺเต ฉินนฺ กณฺณนาสนงฺคฏุ ฐฺ า ปลุฏฐฺ มกฺกฏี, เอวเมว โข ภนฺเต สากิยานี ชนปทกลฺยาณี.
อิเมสํ ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ อุปนิธาย สงฺขยฺ ปํ ิ น อุเปติ กลํปิ น อุเปติ ภาคํปิ น อุเปติ.
อถโข อิมาเนว ปญฺจ อจฺฉราสตานิ อภิรปู ตรานิ เจว ทสฺสนียตรานิ จ ปาสาทิกตรานิ จ -อิติ.
พระผู้มีพระภาค. นันทะ เธอจงยินดี, นันทะ เธอจงยินดี.
เราจะเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเท้าดุจเท้านกพิราบ.
“อภิรม นนฺท, อภิรม นนฺท. อหนฺเต ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานํ -อิติ.
นันทะ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระผู้มพี ระภาคเป็นประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐
ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบไซร้, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จกั ยินดีในพรหมจรรย์.
“สเจ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานํ, อภิรมิสสฺ ามหํ ภนฺเต ภควา พฺรหฺมจริเย -อิติ.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงพาท่านนันทะไป หายวับไปในที่นั้น ได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิม.
อถโข ภควา อายสฺมนฺตํ นนฺทํ คเหตฺวา ตตฺถ อนฺตรหิโต เชตวเนเยว ปาตุรโหสิ.
ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วแลว่า “ข่าวว่า ท่านนันทะเป็นพระภาดา๒ ของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง
ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอัปสรทั้งหลาย; นัยว่า พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ประกันของพระนันทะนั้น
เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ.”
อสฺโสสุํ โข ภิกขฺ ู “อายสฺมา กิร นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฉฺ าปุตโฺ ต อจฺฉรานํ เหตุ พฺรหฺมจริยํ จรติ.
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานํ -อิติ.

๑ ม. ยุ. วา. ปาลิยมฺปิ วาติ ทิสฺสติ.
๒ น้องชาย.
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[พระนันทะสำเร็จอรหัตตผล]
ครั้งนั้นแล พวกภิกษุผู้สหายของท่านพระนันทะ เรียกท่านพระนันทะ
ด้วยวาทะว่า คนรับจ้างบ้าง ด้วยวาทะว่า คนอันพระผู้มพี ระภาคทรงไถ่ไว้บ้าง ว่า
“ได้ยินว่า ท่านพระนันทะเป็นคนรับจ้าง. ได้ยินว่า ท่านพระนันทะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงไถ่ไว้.
พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางอัปสร ๕๐๐.
ได้ยินว่า พระผู้มพี ระภาคทรงเป็นผู้ประกันของเธอ เพื่ออันได้เฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ผู้มีเท้าดุจเท้านกพิราบ.”
อถโข อายสฺมโต นนฺทสฺส สหายกา ภิกขฺ ู อายสฺมนฺตํ นนฺทํ ภตกวาเทน จ อุปกฺกตี กวาเทน จ สมุทาจรนฺติ
“ภตโก กิรายสฺมา นนฺโท. อุปกฺกตี โก กิรายสฺมา นนฺโท. ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ เหตุ พฺรหฺมจริยํ จรติ.
ภควา กิรสฺส ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานํ -อิติ.
ครั้งนั้นแล ท่านพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจด้วยวาทะว่าคนรับจ้างบ้าง ด้วยวาทะว่าคนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้าง
ของเหล่าภิกษุสหาย เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกแล้วไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่.
ต่อกาลไม่นานเลย ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย (ออก) จากเรือน บวชไม่มีเรือน โดยชอบ
ต้องการด้วยความรู้ยิ่งเอง สำเร็จอยู่แล้วอยู่ในทิฏฐธรรม รู้ชดั ๑ ว่า
“ชาติสิ้นแล้ว. พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว. กิจจำต้องทำๆ เสร็จแล้ว. กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี.”
อถโข อายสฺมา นนฺโท สหายกานํ ภิกขฺ นู ํ ภตกวาเทน จ อุปกฺกตี กวาเทน จ อฏฺฏยิ มาโน หรายมาโน ชิคจุ ฉฺ มาโน
เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต, นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตตฺ า สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ.
ตทนุตตฺ รํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยํ อภิญญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ.
“ขีณา ชาติ. วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ. กตํ กรณียํ. นาปรํ อิตถฺ ตฺตาย -อิติ อพฺภญฺญาสิ.
เป็นอันว่าท่านพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่ง บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย.
อญฺญตโร จ ปนายสฺมา นนฺโท อรหตํ อโหสิ.
ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่ง ยังพระเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง ในส่วนแห่งราตรีแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระนันทะ เป็นพระภาดาของพระผู้มีพระภาค โอรสพระน้านาง ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมตุ ติ๒ ปัญญา
วิมตุ ติ๓ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำเร็จแล้วอยูใ่ นทิฏฐธรรม.”
อเถกา เทวตา รตฺตภิ าเค สกลํ เชตวนํ โอภาเสตฺวา สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ วฺ า อาโรเจสิ
“อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท ภควโต ภาตา มาตุจฉฺ าปุตโฺ ต
อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยํ อภิญญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.
ญาณได้เกิดขึ้นแม้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า (เหมือนกัน) ว่า “นันทะ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมตุ ติอันหาอาสวะมิได้
เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรม.”
๑ อีกนัยหนึ่ง ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม เป็นที่ต้องการแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ (ออก) จากเรือนโดยชอบ บวชไม่มีเรือน ด้วย
ความรู้ยิ่งเอง.
๒ พ้นจากกิเลสด้วยอำนาจใจ
๓ พ้นจากกิเลสด้วยอำนาจปัญญา.
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ภควโตปิ โข ญาณํ อุทปาทิ
“นนฺโท อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยํ อภิญญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ -อิติ.
ท่านพระนันทะแม้นั้น โดยล่วงไปแห่งราตรีนั้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลคำนี้วา่
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งนางอัปสร ๕๐๐
ซึ่งมีเท้าดุจเท้านกพิราบ ด้วยการรับรองใด, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เปลื้องพระผู้มพี ระภาคเจ้าจากการรับรองนั่น.”
โสปายสฺมา ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน ภควนฺตํ อุปสงฺกมิตวฺ า วนฺทติ วฺ า เอตทโวจ
“ยํ เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ปญฺจนฺนํ อจฺฉราสตานํ ปฏิลาภาย กกุฏปาทานํ,
มุญจฺ ามหํ ภนฺเต ภควนฺตํ เอตสฺมา ปฏิสสฺ วา -อิติ.
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “นันทะ แม้เราก็กำหนดใจของเธอด้วยใจ (ของเรา) ทราบแล้วว่า ‘นันทะ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำเร็จแล้ว อยูใ่ นทิฏฐธรรม.’
แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่เราว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านนันทะ ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมตุ ติ
ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สำเร็จแล้วอยูในทิฏฐธรรม.’
นันทะ เมื่อใดแล จิตของเธอ พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะมีความไม่ยดึ มั่น, เมื่อนั้น เราก็พ้นจากการรับรองนั่น.”
“มยาปิ โข เต นนฺท เจตสา เจโต ปริจจฺ วิทโิ ต
‘นนฺโท อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยํ อภิญญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ
เทวตาปิ เม เอตมตฺถํ อาโรเจสิ
‘อายสฺมา ภนฺเต นนฺโท อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมตุ ตฺ ึ ปญฺญาวิมตุ ตฺ ึ ทิฏเฺ ฐว ธมฺเม สยํ อภิญญ
ฺ า สจฺฉกิ ตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.
ยเทว โข เต นนฺท อนุปาทาย อาสเวหิ จิตตฺ ํ มุตตฺ ํ, อถาหํ มุตโฺ ต เอตสฺมา ปฏิสสฺ วา -อิติ.
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า
อถโข ภควา เอตมตฺถํ วิทติ วฺ า ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
“เปือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้ว. หนามคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้ว,
ผู้นั้น บรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์.”๑
“ยสฺส ติณโฺ ณ กามปงฺโก
โมหกฺขยมนุปปฺ ตฺโต

มทฺทโิ ต กามกณฺฏโก
สุขทุกเฺ ข น เวธติ -อิติ.

[พระนันทะถูกฟ้อง]
ต่อมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ถามท่านพระนันทะว่า “นันทะผู้มีอายุ เมื่อก่อน ท่านกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว .’
บัดนี้จิตของท่านเป็นอย่างไร?”
อเถกทิวสํ ภิกขฺ ู อายสฺมนฺตํ นนฺทํ ปุจฉฺ สึ ุ “อาวุโส นนฺท ปุพเฺ พ ตฺวํ ‘อุกกฺ ณฺฐโิ ตมฺหตี ิ วเทสิ. อิทานิ เต กถํ -อิติ.
พระนันทะตอบว่า “ผู้มีอายุ ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มี.”
“นตฺถิ เม อาวุโส คิหภิ าวาย อาลโย -อิติ.
๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๐๗.
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พวกภิกษุได้ฟังคำนั้นแล้ว กล่าวกันว่า “ท่านนันทะ พูดไม่จริง ย่อมพยากรณ์พระอรหัตผล.
ในวันที่แล้วๆ มา กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว’ (แต่) บัดนี้กล่าวว่า ‘ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่ม’ี ”
ดังนี้แล้ว ไปกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มพี ระภาค.
ตํ สุตวฺ า ภิกขฺ ู “อภูตํ อายสฺมา นนฺโท กเถติ อญฺญํ พฺยากโรติ.
อตีตทิวเสสุ ‘อุกกฺ ณฺฐโิ ตมฺหตี ิ วตฺวา อิทานิ ‘นตฺถิ เม คิหภิ าวาย อาลโยติ กเถติ -อิติ วตฺวา
คนฺตวฺ า ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ.
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ในวันที่แล้วๆ มา อัตตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดี.
(แต่) บัดนี้เป็นเช่นกับเรือนทีเ่ ขามุงดีแล้ว เพราะว่า นันทะนี้ จำเดิมแต่กาลที่ตนเห็นนางเทพอัปสรแล้ว
พยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ ได้บรรลุกิจนั้นแล้ว” ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้วา่
ภควา “ภิกขฺ เว อตีตทิวเสสุ นนฺทสฺส อตฺตภาโว ทุจฉฺ นฺนเคหสทิโส อโหสิ. อิทานิ สุจฉฺ นฺนเคหสทิโส ชาโต.
อยํ หิ ทิพพฺ จฺฉรานํ ทิฏฐฺ กาลโต ปฏฺฐาย ปพฺพชิตกิจจฺ สฺส มตฺถกํ ปาเปตุํ วายมนฺโต ตํ กิจจฺ ํ ปตฺโต -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดี ฉันใด,
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ ฉันนั้น.
“ยถา อคารํ ทุจฉฺ นฺนํ
เอวํ อภาวิตํ จิตตฺ ํ

วุฏฐฺ ิ สมติวชิ ฌ
ฺ ติ
ราโค สมติวชิ ฌ
ฺ ติ.

ฝนย่อมรัว่ รดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ ฉันใด,
ราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันนั้น.”
ยถา อคารํ สุจฉฺ นฺนํ
เอวํ สุภาวิตํ จิตตฺ ํ

วุฏฐฺ ิ น สมติวชิ ฌ
ฺ ติ
ราโค น สมติวชิ ฌ
ฺ ติ -อิติ.
[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อคารํ คือซึ่งเรือนชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตตฺถ อคารํ -อิติ: ยงฺกญิ จฺ ิ เคหํ.
บทว่า ทุจฺฉนฺนํ คือที่เขามุงห่างๆ มีช่องเล็กช่องน้อย.
ทุจฉฺ นฺนํ -อิติ: วิรลจฺฉนฺนํ ฉิททฺ าวฉิททฺ ํ.
บทว่า สมติวิชฺฌติ คือ เม็ดฝนย่อมรั่วรดได้.
สมติวชิ ฌ
ฺ ติ -อิติ: วสฺสวุฏฐฺ ิ วินวิ ชิ ฌ
ฺ ติ.
บทว่า อภาวิตํ เป็นต้น ความว่า
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ชอื่ ว่าไม่ได้อบรม เพราะเป็นธรรมชาติเหินห่างภาวนา ราวกะว่าฝน (รั่วรด) เรือนนั้นฉะนั้น.
ใช่แต่ราคะอย่างเดียวเท่านั้นไม่. สรรพกิเลสทั้งหลายมีโทสะ โมหะ และมานะเป็นอาทิ ก็เสียดแทงจิตเห็นปานนั้น เหมือนกัน.
อภาวิตํ -อิติ: ตํ อคารํ วุฏฐฺ ิ วิย ภาวนารหิตตฺตา อภาวิตํ จิตตฺ ํ ราโค สมติวชิ ฌ
ฺ ติ.
น เกวลํ ราโคว. โทสโมหมานาทโย สพฺพกฺกเิ ลสา ตถารูปํ จิตตฺ ํ อติวชิ ฌ
ฺ นฺตเิ ยว.
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บทว่า สุภาวิตํ ได้แก่ ที่อบรมดีแล้ว ด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา.
กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ย่อมไม่อาจเสียดแทงจิตเห็นปานนั้นได้ ราวกะว่าฝนไม่อาจรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วได้ ฉะนั้น .
สุภาวิตํ -อิติ: สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ สุภาวิตํ.
เอวรูปํ จิตตฺ ํ สุจฉฺ นฺนํ เคหํ วุฏฐฺ ิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวชิ ฌ
ฺ ติ ํุ น สกฺโกนฺติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น .
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปตฺตผิ ลาทีนิ ปาปุณสึ ุ.
เทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว.
มหาชนสฺส สาตฺถกิ า เทสนา อโหสิ.
[พระนันทะเคยถูกล่อด้วยมาตุคาม]
ต่อมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า “ผู้มีอายุ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยบุคคล.
ท่านพระนันทะ ชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีกระสันขึ้นแล้ว.
พระศาสดาทรงทำเหล่านางเทพอัปสรให้เป็นอามิส แนะนำได้แล้ว”
อถ ภิกขฺ ู ธมฺมสภายํ กถํ สมุฏฐฺ าเปสุํ
“อาวุโส พุทธฺ า จ นาม อจฺฉริยา. ชนปทกลฺยาณึ นิสสฺ าย อุกกฺ ณฺฐโิ ต นามายสฺมา นนฺโท สตฺถารา เทวจฺฉรา อามิสํ กตฺวา วินโี ต
-อิติ.
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?”
เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อนี้” ดังนี้แล้ว ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้น, แม้ในกาลก่อน นันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำแล้วเหมือนกัน” ดังนี้แล้ว
อันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอน จึงทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)
สตฺถา อาคนฺตวฺ า “กาย นุตถฺ ภิกขฺ เว เอตรหิ กถาย สนฺนสิ นิ นฺ า -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า “อิมาย นาม -อิติ วุตเฺ ต
“น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ปุพเฺ พเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินโี ตเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตํ อาหริ
[บุรพกรรมของพระนันทะ]
ในอดีตกาล, เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี, ได้มพี ่อค้าชาวเมืองพาราณสี (คนหนึ่ง) ชื่อกัปปกะ.
อตีเต, พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเต, พาราณสีวาสี กปฺปโก นาม วาณิโช อโหสิ.
ลาผู้ของเขาตัวหนึ่งนำภาระ (สิ่งของ) ไปได้กุมภะหนึ่ง.
ตสฺเสโก คทฺรโภ กุมภฺ ภารํ วหติ.
มันเดินไปได้วันละ ๗ โยชน์.
ทิวเส ทิวเส สตฺต โยชนานิ คจฺฉติ.
สมัยหนึ่ง เขาไปเมืองตักกสิลา (พร้อม) ด้วยภาระที่นำไปด้วยลา ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำหน่ายสิ่งของหมด.
โส เอกสฺมึ สมเย คทฺรภภารเกหิ ตกฺกสิลํ คนฺตวฺ า ยาว ภณฺฑสฺส วิสสฺ ชฺชนา คทฺรภํ วิจริตํุ วิสสฺ ชฺเชสิ.
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ครั้งนั้น ลาของเขานั้นเที่ยวไปบนหลังคู พบนางลาตัวหนึ่ง จึงเข้าไปหา.
อถสฺส โส คทฺรโภ ปริขาปิฏเฺ ฐ จรมาโน เอกํ คทฺรภึ ทิสวฺ า อุปสงฺกมิ.
นางลาเมื่อจะทำปฏิสันถารกับลาผู้ตัวนั้น จึงกล่าวว่า “ท่านมาแต่ไหน?”
สา เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารํ กโรนฺตี อาห “กุโต อาคโตสิ -อิติ.
ลาผู้.
มาแต่เมืองพาราณสี.
“พาราณสิโต -อิติ.
นางลา.
ท่านมาด้วยกรรมอะไร?
“เกน กมฺเมน -อิติ.
ลาผู้.
ด้วยกรรมของพ่อค้า.
“วาณิชกมฺเมน -อิติ.
นางลา.
ท่านนำภาระไปได้เท่าไร?
“กิตตฺ กํ ภารํ วหสิ -อิติ.
ลาผู้.
ภาระประมาณกุมภะหนึ่ง
“กุมภฺ ภารํ -อิติ.
นางลา.
ท่านเมื่อนำภาระประมาณเท่านั้นไป ไปได้กี่โยชน์.
“เอตฺตกํ ภารํ วหนฺโต กติโยชนานิ คจฺฉสิ -อิติ.
ลาผู้.
ได้ ๗ โยชน์.
“สตฺตโยชนานิ -อิติ.
นางลา.
ในที่ซึ่งท่านไปแล้ว นางลาไรๆ ผู้ทำการนวดเท้า หรือประคบประหงมให้แก่ท่าน มีอยู่หรือ?
“คตฏฺฐาเน เต กาจิ ปาทปริกมฺมํ วา ปิฏฐฺ ปิ ริกมฺมํ วา กโรนฺตี อตฺถิ -อิติ.
ลาผู้.
หามีไม่ นางผู้เจริญ
“นตฺถิ ภทฺเท -อิติ.
นางลา.
เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านคงได้รับทุกข์มากนะ?
“เอวํ สนฺเต, มหาทุกขฺ ํ อนุโภสิ -อิติ.
จริงอยู่ ชื่อว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้น สำหรับสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแท้
แต่นางลา กล่าวคำเห็นปานนั้นเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยชน์.
กิญจฺ าปิ หิ ติรจฺฉานคตานํ ปาทปริกมฺมาทิการโก นาม นตฺถิ. กามสญฺโญชนฆฏฺฏนตฺถํ เอวรูปํ กเถสิ.
ลาผู้นั้นกระสันขึ้นด้วยคำของนางลานั้นแล้ว.
โส ตสฺสา กถาย อุกกฺ ณฺฐโิ ต.
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ฝ่ายกัปปกพานิช ขายภัณฑะหมดแล้ว ไปยังที่ลาพำนักอยู่ กล่าวว่า “มาเถิด พ่อ เราจักไป.”
กปฺปโกปิ ภณฺฑํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา ตสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า “เอหิ ตาต คมิสสฺ าม -อิติ อาห.
ลาผูต้ ัวนั้นตอบว่า “ท่านจงไปเถิด. ข้าพเจ้าจักไม่ไป.”
“คจฺฉถ ตุมเฺ ห. นาหํ คมิสสฺ ามิ -อิติ.
ลำดับนั้น นายกัปปกะ อ้อนวอนลานั้นแล้วๆ เล่าๆ คิดว่า “เราจะยังลานั้นซึ่งไม่ปรารถนาจะไปให้กลัวแล้ว จักนำไป” ดังนี้
แล้ว กล่าวคาถาว่า
อถ นํ ปุนปฺปนุ ํ ยาจิตวฺ า “อนิจฉฺ นฺตํ นํ ภาเยตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา อิมํ คาถมาห
‘เราจักทำปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้ว แก่เจ้า.
เราจักทิ่มแทงกายของเจ้า. แน่ะเจ้าลา เจ้าจงรู้อย่างนี้.”
“ปโตทนฺเต กริสสฺ ามิ
สญฺฉนิ ทฺ สิ สฺ ามิ เต กายํ.

โสฬสงฺคลุ กิ ณฺฏกํ.
เอวํ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.

ลาได้ฟังคำนั้นแล้ว กล่าวตอบว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น, ข้าพเจ้าก็จักรู้กิจทีค่ วรทำแก่ทา่ นบ้าง” ดังนี้แล้ว กล่าวคาถานี้ว่า
ตํ สุตวฺ า คทฺรโภ “เอวํ สนฺเต, อหํปิ เต กตฺตพฺพํ ชานิสสฺ ามิ -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
“ท่านจักทำปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้ว แก่ข้าพเจ้า.
ข้าพเจ้าจักยันข้างหน้า ยกข้างหลังขึ้นแล้ว ยังภัณฑะของท่านให้ตกไป.
กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างนี้.”
“ปโตทมฺเม กริสสฺ สิ
ปุรโต ปติฏฐฺ หิตวฺ าน
ภณฺฑ๑ํ เต ปาตยิสสฺ ามิ๒

โสฬสงฺคลุ กิ ณฺฏกํ.
อุทธฺ ริตวฺ าน ปจฺฉโต
เอวํ ชานาหิ กปฺปก๓ -อิติ.

พ่อค้าได้ฟังคำนั้น จึงดำริวา่ “ด้วยเหตุไฉนหนอแล? ลานี้จึงกล่าวอย่างนี้กะเรา” ดังนี้แล้ว เมื่อแลดูข้างโน้นข้างนี้
เห็นนางลานั้น แล้วคิดว่า “เจ้านี่คงจะถูกนางลาตัวนี้ ให้สำเหนียกแล้วอย่างนี้. เราต้องล่อมันด้วยมาตุคามว่า
‘ข้าจักนำนางลาชื่อมีรูปอย่างนี้มาให้เจ้า,’ แล้วจักนำไป” ดังนี้แล้ว จึงกล่าวคาถานี้ว่า
ตํ สุตวฺ า วาณิโช “เกน นุ โข การเณเนส มํ เอวํ วทติ -อิติ จินเฺ ตตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต ตํ คทฺรภึ ทิสวฺ า
“อิมาย เอส เอวํ สิกขฺ าปิโต ภวิสสฺ ติ. ‘เอวรูปึ นาม เต คทฺรภึ อาเนสฺสามีติ มาตุคาเมน ตํ ปโลเภตฺวา เนสฺสามิ -อิติ จินเฺ ตตฺวา
อิมํ คาถมาห
“เราจักนำนางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาเจ้า. แน่ะลา เจ้าจงรู้อย่างนี้.”
“จตุปปฺ ทึ สงฺขมุขึ
ภริยํ เต อานยิสสฺ ามิ
๑ สี. ม. ยุ. ทนฺตํ.
๒ สี. สาวยิสฺสามิ.
๓ สี. ม. ยุ. กปฺปฏ.

นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
เอวํ ชานาหิ คทฺรภ -อิติ.
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ลาได้ฟังคำนั้น มีจิตยินดี กล่าวคาถานี้ว่า
ตํ สุตวฺ า ตุฏฐฺ จิตโฺ ต คทฺรโภ อิมํ คาถมาห
“ท่านจักนำนางลาสาว มีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม
มาเป็นภรรยาข้าพเจ้า. ข้าแต่กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างนี้
ข้าพเจ้าจักไปให้เร็วขึ้น ถึง ๑๔ โยชน์น่ะ กัปปกะ.”
“จตุปปฺ ทึ สงฺขมุขึ
ภริยํ เม อานยิสสฺ สิ
กปฺปก ภิยโฺ ย คมิสสฺ ามิ

นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
เอวํ ชานาหิ กปฺปก
โยชนานิ จตุททฺ ส -อิติ.

ทีนั้น นายกัปปกะจึงกล่าวกะลานั้นว่า “ถ้ากระนั้น เจ้าจงมาเถิด” ดังนี้แล้ว ได้จูงไปสู่ที่ของตน.
อถ นํ กปฺปโก “เตนหิ เอหิ -อิติ คเหตฺวา สกฏฺฐานํ อคมาสิ.
ลานั้น โดยกาลล่วงไปสองสามวัน จึงกล่าวกับนายกัปปกะว่า
“ท่านได้พูดกะข้าพเจ้าว่า ‘จักนำภรรยามาให้เจ้า’ ดังนี้ มิใช่หรือ?”
โส กติปาหจฺจเยน ตํ อาห “นนุ มํ ตุมเฺ ห ‘ภริยนฺเต อานยิสสฺ ามีติ อโวจุตถฺ -อิติ.
นายกัปปกะตอบว่า “เออ เรากล่าวแล้ว. เราจักไม่ทำลายถ้อยคำของตน. จักนำภรรยามาให้เจ้า.
แต่เราจะให้อาหารแก่เจ้าเฉพาะตัวเดียว. อาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้าซึ่งมีตนเป็นที่ ๒ หรือไม่ก็ตามที๑ เจ้าพึงรู้เองเถอะ.
แม้ลูกทั้งหลาย อาศัยการสังวาสของเจ้าทั้ง ๒ ก็จักเกิดขึ้น.
อาหารนั้นจงเพียงพอแก่เจ้ากับลูกเป็นอันมากแม้เหล่านั้นหรือไม่กต็ ามที. เจ้าพึงรู้เองเถอะ.”
“อาม วุตตฺ ํ. นาหํ อตฺตโน กถํ ภินทฺ สิ สฺ ามิ. ภริยนฺเต อานยิสสฺ ามิ.
วฏฺฏํ ปน ตุยหฺ ํ เอกกสฺเสว ทสฺสามิ. ตุยหฺ ํ อตฺตโน๒ ทุตยิ สฺส ตํ ปโหตุ วา, มา วา. ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ.
อุภนิ นฺ ํ โว สํวาสมนฺวาย ปุตตฺ าปิ ชายิสสฺ นฺติ. เตหิปิ พหูหิ สทฺธึ ตุยหฺ ํ ตํ ปโหตุ วา, มา วา. ตฺวเมว ชาเนยฺยาสิ -อิติ.
ลา, เมื่อนายกัปปกะนั้นกล่าวอยู่เช่นนั้น, ได้เป็นผู้หมดหวังแล้ว.
คทฺรโภ, ตสฺมึ กเถนฺเตเยว, อนเปกฺโข อโหสิ.
พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยาณี. ลาผู้ ได้เป็นนันทะ. พ่อค้าได้เป็นเราเอง.
แม้ในกาลก่อน นันทะนี้ เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนำแล้ว ด้วยประการอย่างนี้” ดังนี้แล.
สตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อาหริตวฺ า “ตทา ภิกขฺ เว คทฺรภี ชนปทกลฺยาณี อโหสิ. คทฺรโภ นนฺโท. วาณิโช อหเมว.
เอวํ ปุพเฺ พเปส มยา มาตุคาเมน ปโลเภตฺวา วินโี ต -อิติ ชาตกํ นิฏฐฺ าเปสิ -อิติ.
เรื่องพระนันทะเถระ จบ
นนฺทตฺเถรวตฺถุ.
๑ หมายความว่า สองตัวผัวเมีย.
๒ ม. ตุยหฺ ํ เวตฺตนํ ทุตยิ สฺส ปโหตุ วา มา วา สี. ตุยหฺ ํ ปน อตฺตทุติยสฺส.
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๑๐. เรื่องนายจุนทสูกริก
๑๐. จุนทฺ สูกริกวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษชือ่ จุนทสูกริก ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ ่า “อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ”
เป็นต้น.
“อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต จุนทฺ สูกริกํ นาม อารพฺภ กเถสิ.
[นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขาย]
ได้ยินว่า นายจุนทสูกริกนั้น ฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้าง ขายบ้าง เลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น ๕๕ ปี.
โส กิร ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ สูกเร วธิตวฺ า ขาทนฺโต จ วิกกฺ ณ
ี นฺโต จ ชีวติ ํ กปฺเปสิ.
ในเวลาข้าวแพง เขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือก ไปสู่ชนบท แลกลูกสุกรบ้าน
ด้วยข้าวเปลือกประมาณ ๑ ทะนาน หรือ ๒ ทะนาน บรรทุกเต็มเกวียนแล้วกลับมา
ล้อมที่แห่งหนึ่งดุจคอก ข้างหลังที่อยู่ แล้วปลูกผักในที่นั้นนั่นแล เพื่อลูกสุกรเหล่านั้น,
เมื่อลูกสุกรเหล่านั้น กินกอผักต่างๆ บ้าง สรีรวลัญชะ (คูถ) บ้าง ก็เติบโตขึ้น,
(เขา) มีความประสงค์จะฆ่าตัวใดๆ, ก็มดั ตัวนั้นๆ ให้แน่น ณ ที่ฆ่าแล้ว ทุบด้วยฆ้อน ๔ เหลี่ยม เพื่อให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้น
รูว้ ่าเนื้อหนาขึ้นแล้ว ก็งา้ งปาก สอดไม้เข้าไปในระหว่างฟัน กรอกน้ำร้อนที่เดือดพล่าน เข้าไปในปากด้วยทะนานโลหะ.
ฉาตกกาเล สกเฏน วีหี อาทาย ชนปทํ คนฺตวฺ า เอกนาฬิทวฺ นิ าฬิมตฺเตน คามสูกรโปตเก กีณติ วฺ า สกฏํ ปูเรตฺวา อาคนฺตวฺ า
ปจฺฉานิเวสเน วชํ วิย เอกฏฺฐานํ ปริกขฺ ปิ ติ วฺ า ตตฺเถว เตสํ นิวาปํ โรเปตฺวา,
เตสุ นานาคจฺเฉ จ สรีรวลญฺชญฺจ ขาทิตวฺ า วฑฺฒเิ ตสุ,
ยํ ยํ มาเรตุกาโม โหติ, ตํ ตํ อาฬาหเน นิจจฺ ลํ พนฺธติ วฺ า สรีรมํสสฺส อุทธฺ มุ ายิตวฺ า พหลภาวตฺถํ จตุรสฺสมุคคฺ เรน โปเถตฺวา
“พหลมํโส ชาโต -อิติ ญตฺวา มุขํ วิวริตวฺ า ทนฺตนฺตเร ทณฺฑกํ ทตฺวา โลหนาฬิยา ปกฺกฏุ ฐฺ ติ ํ อุณโฺ หทกํ มุเข อาสิญจฺ ติ.
น้ำร้อนนั้น เข้าไปเดือดพล่านในท้อง ขับกรีส๑ ออกมาโดยส่วนเบื้องต่ำ (ทวารหนัก),
กรีสน้อยหนึ่ง ยังมีอยู่เพียงใด, ย่อมออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้น
เมื่อท้องสะอาดแล้ว, จึงออกเป็นน้ำใส ไม่ขุ่น.
ตํ กุจฉฺ ยิ ํ ปวิสติ วฺ า ปกฺกฏุ ฐฺ ติ ํ กรีสํ อาทาย อโธภาเคน นิกขฺ มิตวฺ า,
ยาว โถกํ กรีสํ อตฺถิ, ตาว อาวิลํ หุตวฺ า นิกขฺ มติ,
สุทเฺ ธ อุทเร, อจฺฉํ อนาวิลํ นิกขฺ มติ.
ทีนั้น เขาจึงราดน้ำที่ยังเหลือบนหลังสุกรนั้น.
อถสฺส อวเสสํ อุทกํ ปิฏฐฺ ยิ ํ อาสิญจฺ ติ.
น้ำนั้นลอกเอาหนังดำออกไป.
ตํ กาฬจมฺมํ อุปปฺ าเตตฺวา คจฺฉติ.
๑ คูถ.
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แต่นั้น เขาจึงลนขนด้วยคบหญ้าแล้ว ตัดศีรษะด้วยดาบ๑ อันคม.
ตโต ติณกุ กฺ าย โลมานิ ฌาเปตฺวา ติณเฺ หน อสินา สีสํ ฉินทฺ ติ.
เขารองโลหิตที่ไหลออกด้วยภาชนะ เคล้าเนื้อด้วยโลหิต แล้วปิ้งนั่งรับประทาน ในท่ามกลางบุตรและภรรยา ขายส่วนที่เหลือ .
ปคฺฆรนฺตํ โลหิตํ ภาชเนน ปฏิคคฺ เหตฺวา มํสํ โลหิเตน มทฺทติ วฺ า ปจิตวฺ า ปุตตฺ ทารมชฺเฌ นิสนิ โฺ น ขาทิตวฺ า เสสํ วิกกฺ ณ
ี าติ.
เมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทำนองนี้นั่นแล, เวลาได้ล่วงไป ๕๕ ปี.
ตสฺส อิมนิ า นิยาเมเนว ชีวติ ํ กปฺเปนฺตสฺส, ปญฺจปณฺณาส วสฺสานิ อติกกฺ นฺตานิ.
เมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในวิหารใกล้๒, การบูชาด้วยดอกไม้เพียงกำหนึ่งก็ดี การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี
ชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดี มิได้มีแล้วสักวันหนึ่ง
ตถาคเต ธุรวิหาเร วสนฺเต, เอกทิวสํปิ ปุปผฺ มุฏฐฺ มิ ตฺเตน ปูชา วา กฏจฺฉมุ ตฺตภิกขฺ าทานํ วา อญฺญํ วา กิญจฺ ิ ปุญญ
ฺ ํ นาม นาโหสิ.
ครั้งนั้น โรคเกิดขึ้นในสรีระของเขา.
อถสฺส สรีเร โรโค อุปปฺ ชฺชิ.
[อเวจีนรก ร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา]
ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรก ปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว.
ชีวนฺตสฺเสว อวีจมิ หานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.
ขึ้นชื่อว่าความเร่าร้อนในอเวจี ย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทำลายนัยน์ตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน์ได้.
อวีจสิ นฺตาโป นาม โยชนสเต ฐตฺวา โอโลเกนฺตสฺส อกฺขนี ิ ภินทฺ นสมตฺโถ ปริฬาโห โหติ.
สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่า
วุตตฺ มฺปิ เจตํ
“ความเร่าร้อนในอเวจี แผ่ไปตลอด ๑๐๐ โยชน์โดยรอบ ตั้งอยู่ทกุ เมื่อ.๓”
“สมนฺตา โยชนสตํ ผริตวฺ า ติฏฐฺ ติ สพฺพทา -อิติ.
และเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในอเวจีนั้น มีประมาณยิ่งกว่าความเร่าร้อนของไฟโดยปกติ พระนาคเสนเถระจึงกล่าวอุปมานี้ไว้
ว่า “มหาบพิตร แม้หินประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุ่มไปในไฟนรก ย่อมถึงความย่อยยับได้โดยขณะเดียว ฉันใด
ส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในครรภ์มารดา จะย่อยยับไป เพราะกำลังแห่งกรรม ฉันนั้น หามิได้๔.
นาคเสนตฺเถเรน ปนสฺส ปากติกอคฺคสิ นฺตาปโต อธิมตฺตตาย อยมุปมา วุตตฺ า
“ยถา มหาราช กุฏาคารมตฺโต ปาสาโณปิ นิรยอคฺคมิ หฺ ิ ปกฺขติ โฺ ต ขเณน วิลยํ คจฺฉติ,
นิพพฺ ตฺตสตฺตา ปเนตฺถ กมฺมพเลน มาตุกจุ ฉฺ คิ ตา วิย น วิลยี นฺติ -อิติ.
๑
๒
๓
๔

อสิ - ดาบ หรือมีดใหญ่ๆ (sword, a large knife)
ธุรวิหาร
ม. อุ. ๑๔/๓๔๑. ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตตฺ า สมนฺตา … สพฺพทาติ เทวทูตสุตฺเต อาคตา.
มิลินท. ๙๒.
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[นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น]
เมื่อความเร่าร้อนนั้น ปรากฏแก่นายจุนทสูกริกนั้นแล้ว, อาการอันเหมาะสมด้วยกรรมก็เกิดขึ้น.
ตสฺส ตสฺมึ สนฺตาเป อุปฏฺฐเิ ต, กมฺมสริกขฺ โก อากาโร อุปปฺ ชฺชิ.
เขาร้องเสียงเหมือนหมู คลานไป๑ ในท่ามกลางเรือนนั่นเอง, ไปสู่ที่ในทิศตะวันตกออกบ้าง สู่ทใี่ นทิศตะวันตกบ้าง.
เคหมชฺเฌเยว สูกรรวํ รวิตวฺ า ชนฺนเุ กหิ วิจรนฺโต ปุรตฺถมิ วตฺถมุ ปฺ ิ ปจฺฉมิ วตฺถมุ ปฺ ิ คจฺฉติ.
ลำดับนั้น พวกคนในเรือนของเขา จับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปาก.
อถสฺส เคหมานุสกา ตํ ทฬฺหํ คเหตฺวา มุขํ ปิทหนฺติ.
ธรรมดาผลแห่งกรรม อันใครๆ ไม่สามารถจะห้ามได้.
กมฺมวิปาโก นาม น สกฺกา เกนจิ ปฏิพาหิตํ.ุ
เขาเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง.
โส วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.
คนใน ๗ หลังคาเรือนโดยรอบ ย่อมไม่ได้หลับนอน.
สมนฺตา สตฺตสุ ฆเรสุ มนุสสฺ า นิททฺ ํ น ลภนฺติ.
อนึ่ง คนในเรือนทั้งหมด เมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณภัยคุกคามแล้วได้
จึงปิดประตูเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือน โดยประการที่เขาอยู่ภายใน ไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้.
มรณภเยน ตชฺชติ สฺส ปนสฺส พหิ นิกขฺ มนํ นิวาเรตุํ อสกฺโกนฺโต สพฺโพ เคหชโน,
ยถา อนฺโต ฐิโต พหิ วิจริตํุ น สกฺโกติ, ตถา เคหทฺวารานิ ปิทหิตวฺ า พหิเคหํ ปริวาเรตฺวา รกฺขนฺโต อจฺฉติ.
[เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ]
แม้นายจุนทสูกริก เที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้าง ข้างนี้บ้าง ภายในเรือนนั่นเอง ด้วยความเร่าร้อนในนรก.
อิตโรปิ อนฺโตเคเหเยว นิรยสนฺตาเปน วิรวนฺโต อิโต จิโต จ วิจรติ.
เขาเที่ยวไปอย่างนั้นตลอด ๗ วัน, ในวันที่ ๘ ทำกาละแล้ว ไปเกิดในอเวจีมหานรก.
เอวํ สตฺต ทิวสานิ วิจริตวฺ า อฏฺฐเม ทิวเส กาลํ กตฺวา อวีจมิ หานิรเย นิพพฺ ตฺติ.
อเวจีมหานรก ปราชญ์พึงพรรณนาตามเทวทูตสูตร.
อวีจมิ หานิรโย เทวทูตสุตตฺ นฺเตน วณฺเณตพฺโพ.

๑ ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต.
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[พวกภิกษุเข้าใจว่า เขาฆ่าสุกรทำการมงคล]
พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา ได้ยินเสียงนั้นแล้ว เป็นผู้มีความสำคัญว่า “เสียงสุกร” ไปสู่วิหาร
นั่งในสำนักพระศาสดาแล้ว กราบทูลอย่างนี้วา่
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อสุกรทั้งหลาย อันนายจุนทสูกริก ปิดประตูเรือนฆ่าอยู่, วันนี้เป็นวันที่ ๗.
มงคลกิริยาไรๆ ชะรอยจักมีในเรือน (ของเขา).
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมตตาจิต๑ หรือความกรุณาแม้อย่างหนึ่งของเขา ผู้ฆา่ สุกรทั้งหลายชื่อถึงเท่านี้ ย่อมไม่มี.
ก็สัตว์ผู้รา้ ยกาจหยาบช้าเช่นนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลย.”
ภิกขฺ ู ตสฺส ฆรทฺวาเรน คจฺฉนฺตา ตํ สทฺทํ สุตวฺ า “สูกรสทฺโทติ สญฺญโิ น หุตวฺ า วิหารํ คนฺตวฺ า สตฺถุ สนฺตเิ ก นิสนิ นฺ า เอวมาหํสุ
“ภนฺเต จุนทฺ สูกริกสฺส เคหทฺวารํ ปิทหิตวฺ า สูกรานํ มาริยมานานํ, อชฺช สตฺตโม ทิวโส. เคเห กาจิ มงฺคลกิรยิ า ภวิสสฺ ติ มญฺเญ.
เอตฺตเก นาม ภนฺเต สูกเร มาเรนฺตสฺส เอกมฺปิ เมตฺตจิตตฺ ํ วา การุญญ
ฺ ํ วา นตฺถิ.
น จ วต โน เอวรูโป กกฺขโฬ ผรุโส สตฺโต ทิฏฐฺ ปุพโฺ พ -อิติ.
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เขาฆ่าสุกรตลอด ๗ วันนี้หามิได้. อันผลที่เหมาะสมด้วยกรรมเกิดขึ้นแล้วแก่เขา.
ความเร่าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียว.
ด้วยความเร่าร้อนนั้น เขาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศน์อยู่ ตลอด ๗ วัน. วันนี้ ทำกาละแล้ว (ไป) เกิดในอเวจี,”
เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เขาเศร้าโศกอย่างนี้ในโลกนี้แล้ว ยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าโศกเช่นกันอีกหรือ?”, ตรัสว่า
“อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ประมาทแล้ว จงเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้ง ๒ เป็นแท้”
ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า
สตฺถา “น ภิกขฺ เว โส อิเม สตฺต ทิวเส สูกเร มาเรติ. กมฺมสริกขฺ กํ ปนสฺส อุทปาทิ. ชีวนฺตสฺเสว อวีจมิ หานิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐาสิ.
โส เตน สนฺตาเปน สตฺต ทิวสานิ สูกรรวํ รวนฺโต อนฺโตนิเวสเน วิจริตวฺ า อชฺช กาลํ กตฺวา อวีจมิ หฺ ิ นิพพฺ ตฺโต -อิติ วตฺวา
“ภนฺเต อิธ โลเก เอวํ โสจิตวฺ า ปุน คนฺตวฺ า โสจนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺโต -อิติ วุตเฺ ต,
“อาม ภิกขฺ เว ปมตฺโต นาม คหฏฺโฐ วา โหตุ ปพฺพชิโต วา อุภยตฺถ โสจติเยว -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
“ผู้ทำบาปเป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้.
ละไปแล้ว ย่อมเศร้าโศก. ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้ง ๒.
เขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศก. เขาย่อมเดือดร้อน.”
“อิธ โสจติ. เปจฺจ โสจติ.
ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ.
โส โสจติ. โส วิหญฺญติ
ทิสวฺ า กมฺมกิลฏิ ฐฺ มตฺตโน -อิติ.

๑ จิตประกอบด้วยความรักใคร่สนิทสนม.
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[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปาปการี เป็นต้น ความว่า
บุคคลผู้ทำบาปกรรมมีประการต่างๆ ย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ในสมัยใกล้ตายโดยส่วนเดียวแท้ ด้วยคิดว่า
“กรรมดีเรามิได้ทำไว้หนอ. กรรมชั่วเราทำไว้แล้ว.” นี้เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขา.
ก็เมื่อเขาเสวยผลอยู่ ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศก. นี้เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขา.
เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้ง ๒ อย่างนี้แล. ด้วยเหตุนั้นแล แม้นายจุนทสูกริกนั้น ชื่อว่าย่อมเศร้าโศกทั้งเป็นทีเดียว.
ตตฺถ ปาปการี -อิติ นานปฺปการสฺส ปาปกมฺมสฺส การโก ปุคคฺ โล
“อกตํ วต เม กลฺยาณํ. กตํ เม ปาปํ -อิติ เอกํเสเนว มรณสมเย อิธ โสจติ. อิทมสฺส กมฺมโสจนํ.
วิปากํ อนุภวนฺโต ปน เปจฺจ โสจติ. อิทมสฺส ปรโลเก วิปากโสจนํ.
เอวํ โส อุภยตฺถ โสจติเยว. เตเนว การเณน ชีวมาโนเยว โส จุนทฺ สูกริโกปิ โสจติ.
บาทพระคาถาว่า ทิสวฺ า กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโน ความว่า
เขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศกบ่นเพ้อมีประการต่างๆ อยู่ ชื่อว่า ย่อมเดือดร้อน คือย่อมลำบาก.
ทิสวฺ า กมฺมกิลฏิ ฐฺ มตฺตโน -อิติ: อตฺตโน กิลฏิ ฐฺ กมฺมํ ปสฺสติ วฺ า โสจติ. นานปฺปการํ วิลปนฺโต วิหญฺญติ กิลมติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ภิกษุเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ.
เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.
มหาชนสฺส สาตฺถกิ า เทสนา ชาตา -อิติ.
เรื่องนายจุนทสูกริก จบ.
จุนทฺ สูกริกวตฺถุ.
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๑๑. เรือ่ งธัมมิกอุบาสก
๑๑. ธมฺมกิ อุปาสกวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภธัมมิกอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ ่า “อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ”
เป็นต้น.
“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ธมฺมกิ อุปาสกํ อารพฺภ กเถสิ.
[อุบาสกและครอบครัวบำเพ็ญกุศลเป็นนิตย์]
ได้ยินว่า ในเมืองสาวัตถี ได้มอี ุบาสกผู้ปฏิบัตธิ รรมประมาณ ๕๐๐ คน.
สาวตฺถยิ ํ กิร ปญฺจสตา ธมฺมกิ อุปาสกา นาม อเหสุํ.
บรรดาอุบาสกเหล่านั้น คนหนึ่งๆ มีอุบาสก เป็นบริวารคนละ ๕๐๐.
เตสุ เอเกกสฺส ปญฺจ ปญฺจ อุปาสกสตานิ ปริวาโร.
อุบาสกที่เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกเหล่านั้น มีบุตร ๗ คน ธิดา ๗ คน.
โย เตสํ เชฏฺฐโก, ตสฺส สตฺต ปุตตฺ า สตฺต ธีตโร.
บรรดาบุตรและธิดาเหล่านั้น คนหนึ่งๆ ได้มีสลากยาคู สลากภัตร ปักขิกภัตร สังฆภัตร อุโปสถิกภัตร อาคันตุกภัตร
วัสสาวาสิกภัตร อย่างละที่.
เตสุ เอเกกสฺส เอเกกา สลากยาคุ สลากภตฺตํ ปกฺขกิ ภตฺตํ สงฺฆภตฺตํ อุโปสถิกภตฺตํ อาคนฺตกุ ภตฺตํ วสฺสาวาสิกํ อโหสิ.
ชนแม้เหล่านั้น ได้เป็นผู้ชื่อว่า อนุชาตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียว.
เตปิ สพฺเพว อนุชาตปุตตฺ า นาม อเหสุํ.
(เป็นอันว่า) สลากยาคูเป็นต้น ๑๖ ที่ คือ ของบุตร ๑๔ คน ของภรรยาหนึ่ง ของอุบาสกหนึ่ง ย่อมเป็นไปด้วยประการฉะนี้ .

อิติ “จุททฺ สนฺนํ ปุตตฺ านํ ภริยาย อุปาสกสฺส -อิติ โสฬส สลากยาคุอาทีนิ ปวตฺตนฺติ.
เขาพร้อมทั้งบุตรและภรรยา ได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจำแนกทาน ด้วยประการฉะนี้.
อิติ โส สปุตตฺ ทาโร สีลวา กลฺยาณธมฺโม ทานสํวภิ าครโต อโหสิ.
ต่อมาในกาลอื่น โรคเกิดขึ้นแก่เขา.
อถสฺส อปรภาเค โรโค อุปปฺ ชฺชิ.
อายุสังขารเสื่อมรอบแล้ว.
อายุสงฺขาโร ปริหายิ.
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[อุบาสกป่วย นอนฟังธรรม]
เขาใคร่จะสดับธรรมจึงส่ง (คน) ไปสู่สำนักพระศาสดา ด้วยกราบทูลว่า
“ขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุ ๘ รูป หรือ ๑๖ รูป ประทานแก่ข้าพระองค์เถิด.”
โส ธมฺมํ โสตุกาโม “อฏฺฐ วา เม โสฬส วา ภิกขฺ ู เปเสถ -อิติ สตฺถุ สนฺตกิ ํ ปหิณิ.
พระศาสดา ทรงส่งภิกษุทั้งหลายไป.
สตฺถา ภิกขฺ ู เปเสสิ.
ภิกษุเหล่านั้นไปแล้ว นั่งบนอาสนะที่ตบแต่งไว้ ล้อมเตียงของเขา,
อันเขากล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ การเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จักเป็นของอันกระผมได้โดยยาก. กระผมเป็นผู้ทุพพลภาพ.
ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย จงสาธยายพระสูตรๆ หนึ่ง โปรดกระผมเถิด,” จึงถามว่า “ท่านประสงค์จะฟังสูตรไหน? อุบาสก,”
เมื่อเขาเรียนว่า “สติปัฏฐานสูตร๑ ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละแล้ว,”
จึงเริ่มสวดพระสูตรว่า “เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา
(ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางไปอย่างเอก เพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย)” เป็นต้น.
เต คนฺตวฺ า ตสฺส มญฺจํ ปริวาเรตฺวา ปญฺญตฺเตสุ อาสเนสุ นิสนิ นฺ า
“ภนฺเต อยฺยานํ เม ทสฺสนํ ทุลลฺ ภํ ภวิสสฺ ติ. ทุพพฺ โลมฺหิ. เอกํ เม สุตตฺ ํ สชฺฌายถ -อิติ วุตตฺ า
“กตรํ สุตตฺ ํ โสตุกาโม อุปาสก -อิติ, “สพฺพพุทธฺ านํ อวิชหิตํ สติปฏฺฐานสุตตฺ ํ -อิติ วุตเฺ ต,
“เอกายโน อยํ ภิกขฺ เว มคฺโค สตฺตานํ วิสทุ ธฺ ยิ า -อิติ สุตตฺ นฺตํ ปฏฺฐเปสุํ.
[เทวดานำรถมารับอุบาสกไปเทวโลก]
ขณะนั้น รถ ๖ คัน ประดับด้วยอลังการทุกอย่าง เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว ประมาณได้ ๑๕๐ โยชน์ มาจากเทวโลก ๖ ชั้น .
ตสฺมึ ขเณ ฉหิ เทวโลเกหิ สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑติ า สหสฺสสินธฺ วยุตตฺ า ทิยฑฺฒโยชนสติกา ฉ รถา อาคมึสุ.
เทวดายืนอยู่บนรถเหล่านั้น ต่างก็เชื้อเชิญว่า
“ข้าพเจ้า จักนำไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า. ข้าพเจ้า จักนำไปยังเทวโลกของข้าพเจ้า.
ท่านผู้เจริญ ขอจงเกิดในที่นี้ เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า เหมือนคนทำลายภาชนะดินแล้วถือเอาภาชนะทองคำ.”
เตสุ ฐิตา เทวตา “อมฺหากํ เทวโลกํ เนสฺสาม. อมฺหากํ เทวโลกํ เนสฺสาม.
อมฺโภ มตฺตกิ ภาชนํ ภินทฺ ติ วฺ า สุวณฺณภาชนํ คณฺหนฺโต วิย อมฺหากํ เทวโลเก อภิรมิตํุ อิธ นิพพฺ ตฺตตุ -อิติ๒ วทึสุ.
อุบาสก ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรม จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย จงรอก่อน. จงรอก่อน.”
อุปาสโก ธมฺมสฺสวนนฺตรายํ อนิจฉฺ นฺโต “อาคเมถ. อาคเมถ -อิติ อาห.
[พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด]
ภิกษุ ต่างหยุดนิ่ง ด้วยเข้าใจว่า “อุบาสกพูดกับพวกเรา.”
ภิกขฺ ู “อมฺเห วทติ -อิติ สญฺญาย ตุณหฺ ี อเหสุํ
๑ ที. มหา. ๑๐/๓๒๕. ม. ม. ๑๒/๑๐๓.
๒ ม. นิพพฺ ตฺตาหีติ.
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ลำดับนั้น บุตรและธิดาของเขา คิดว่า “บิดาของพวกเรา แต่กอ่ น เป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรม.
แต่บัดนี้ ให้นิมนต์ภิกษุมาให้ทำสาธยายแล้ว ห้ามเสียเองเทียว. ชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่มี” ดังนี้แล้ว ได้ร้องไห้.
อถสฺส ปุตตฺ ธีตโร “อมฺหากํ ปิตา ปุพเฺ พ ธมฺมสฺสวเนน อติตโฺ ต อโหสิ.
อิทานิ ปน ภิกขฺ ู ปกฺโกสาเปตฺวา สชฺฌายํ กาเรตฺวา สยเมว วาเรติ. มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถิ -อิติ วิรวึสุ.
พวกภิกษุ ปรึกษากันว่า “บัดนี้ไม่เป็นโอกาสแล้ว” จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
ภิกขฺ ู “อิทานิ อโนกาโส -อิติ อุฏฐฺ ายาสนา ปกฺกมึสุ.
อุบาสกยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้ว กลับได้สติ ถามลูกๆ ว่า “เพราะเหตุไร พวกเจ้าจึงคร่ำครวญกันเล่า?”
อุปาสโก โถกํ วีตนิ าเมตฺวา สตึ ปฏิลภิตวฺ า ปุตเฺ ต ปุจฉฺ ิ “กสฺมา กนฺทถ -อิติ.
พวกบุตร จึงบอกวา “พ่อ พ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้ว ฟังธรรมอยู่ ห้ามเสียเองเทียว.
เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมทั้งหลายจึงคิดว่า ‘ชือ่ ว่า สัตว์ผู้ไม่กลัวต่อมรณะไม่ม’ี ดังนี้ จึงคร่ำครวญ.”
“ตาต ตุมเฺ ห ภิกขฺ ู ปกฺโกสาเปตฺวา ธมฺมํ สุณนฺตา สยเมว วารยิตถฺ .
อถ มยํ ‘มรณสฺส อภายนกสตฺโต นาม นตฺถตี ิ กนฺทมิ หฺ า -อิติ.
อุบาสก.
ก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ไปไหนเสีย?
“อยฺยา ปน กุหึ -อิติ.
บุตร.
พ่อ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย พูดกันว่า ‘ไม่เป็นโอกาส’ ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.
“‘อโนกาโสติ อุฏฐฺ ายาสนา ปกฺกนฺตา ตาต -อิติ.
อุบาสก.
พ่อมิได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า.
“นาหํ อยฺเยหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.
บุตร.
ถ้าเช่นนั้น พ่อพูดกับใคร?
“อถ เกน สทฺธึ กเถถ -อิติ.
อุบาสก.

เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำมาจากเทวโลก ๖ ชั้น พักอยู่ในอากาศ ต่างเปล่งเสียงว่า
‘ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า, ขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้า.’
พ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้น (ต่างหาก).
“ฉหิ เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตวฺ า อาทาย อากาเส ฐตฺวา ‘อมฺหากํ เทวโลเก อภิรมาหิ, อมฺหากํ เทวโลเก อภิรมาหีติ
สทฺทํ กโรนฺติ. ตาหิ สทฺธึ กเถมิ -อิติ.
บุตร.
พ่อ รถที่ไหน? พวกผมไม่เห็น.
“กุหึ ตาต รถา. น มยํ ปสฺสาม -อิติ.
อุบาสก.
ก็ดอกไม้ทรี่ ้อยเป็นพวงเพื่อพ่อ มีไหม?
“อตฺถิ ปน มยฺหํ คนฺถติ านิ ปุปผฺ านิ -อิติ.
บุตร.
มี พ่อ.
“อตฺถิ ตาต -อิติ.

ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๑ หน้า ๑๗๖ • ๑๑. เรื่องธัมมิกอุบาสก • [พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเข้าใจผิด]

อุบาสก.
เทวโลกชั้นไหน ควรเป็นที่รื่นรมย์?
“กตโร เทวโลโก รมณีโย -อิติ.
บุตร.

ภพดุสติ อันเป็นที่ประทับอยู่ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์
ของพระพุทธมารดา และของพระพุทธบิดา เป็นที่รื่นรมย์ซิ พ่อ.
“สพฺพโพธิสตฺตานํ พุทธฺ มาตาปิตนู ญฺจ วสนฏฺฐานํ ตุสติ ภวนํ รมณียํ ตาต -อิติ.
อุบาสก.
ถ้ากระนั้น พวกเจ้าจงเสี่ยงว่า ‘ขอพวงดอกไม้ จงคล้องทีร่ ถมาจากภพดุสติ ’ แล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปเถอะ.
“เตนหิ ‘ตุสติ ภวนโต อาคตรเถ ปุปผฺ ทามํ ลคฺคตูติ ปุปผฺ ทามํ ขิปถ -อิติ.
บุตรเหล่านั้นได้เหวี่ยงไปแล้ว.
เต ขิปสึ ุ.
พวงดอกไม้นั้น ได้คล้องที่แอกรถ ห้อยลงในอากาศ.
ตํ รถธุเร ลคฺคติ วฺ า อากาเส โอลมฺพิ.
มหาชนเห็นแต่พวกดอกไม้นั้น หาเห็นรถไม่.
มหาชโน ตเทว ปสฺสติ, รถํ น ปสฺสติ.
อุบาสก พูดว่า “เจ้าทั้งหลายเห็นพวงดอกไม้นั่นไหม?,” เมื่อบุตรตอบว่า “เห็นจ้ะ,” จึงกล่าวว่า
“พวงดอกไม้นั่น ห้อยทีร่ ถซึ่งมาจากดุสิต. เราจะไปสู่ภพดุสิต. พวกเจ้าอย่าวิตกเลย.
พวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักเรา ก็จงทำบุญทั้งหลาย ตามทำนองที่เราทำแล้วเถิด” ดังนี้แล้ว
ทำกาละ ดำรงอยู่บนรถที่มาจากภพดุสติ .
อุปาสโก “ปสฺสเถตํ ปุปผฺ ทามํ -อิติ วตฺวา, “อาม ปสฺสาม -อิติ วุตเฺ ต,
“เอตํ ตุสติ ภวนโต อาคตรเถ โอลมฺพติ. อหํ ตุสติ ภวนํ คจฺฉามิ. ตุมเฺ ห มา จินตฺ ยิตถฺ .
มม สนฺตเิ ก นิพพฺ ตฺตติ กุ ามา หุตวฺ า มยา กตนิยาเมเนว ปุญญ
ฺ านิ กโรถ -อิติ วตฺวา กาลํ กตฺวา
ตุสติ ภวนโต อาคตรเถ ปติฏฐฺ าสิ.
อัตภาพของเขาสูงประมาณ ๓ คาวุต ประดับด้วยอลังการหนักได้ ๖๐ เล่มเกวียน เกิดในทันใดนั่นเอง.
ตาวเทวสฺส ติคาวุตปฺปมาโณ สฏฺฐสิ กฏภาราลงฺการปฏิมณฺฑโิ ต อตฺตภาโว นิพพฺ ตฺติ.
นางอัปสรพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว.
อจฺฉราสหสฺสํ ปริวาเรสิ.
วิมานแก้วประมาณ ๒๕ โยชน์ปรากฏแล้ว.
ปญฺจวีสติโยชนิกํ รตนวิมานํ ปาตุรโหสิ.
พระศาสดา ตรัสถามภิกษุแม้เหล่านั้น ผู้มีถึงวิหารแล้วโดยลำดับว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือ?”
เตปิ ภิกขฺ ู วิหารํ อนุปปฺ ตฺเต สตฺถา ปุจฉฺ ิ “สุตา ภิกขฺ เว อุปาสเกน ธมฺมเทสนา -อิติ.
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ภิกษุ.

ฟังแล้ว พระเจ้าข้า. แต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหว่างนั่นแลว่า ‘ขอท่านจงรอก่อน.’
ลำดับนั้น บุตรและธิดาของอุบาสกนั้นคร่ำครวญกันแล้ว.
พวกข้าพระองค์ปรึกษากันว่า ‘บัดนี้ไม่เป็นโอกาส’ จึงลุกจากอาสนะออกมา.
“อาม ภนฺเต. อนฺตราเยว ปน ‘อาคเมถาติ วาเรสิ. อถสฺส ปุตตฺ ธีตโร กนฺทสึ ุ.
มยํ ‘อิทานิ อโนกาโสติ อุฏฐฺ ายาสนา นิกขฺ นฺตา -อิติ.
พระศาสดา.

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกนั้น หาได้กล่าวกับพวกเธอไม่.
ก็เทวดาประดับรถ ๖ คัน นำมาจากเทวโลก ๖ ชั้น เชือ้ เชิญอุบาสกนั้นแล้ว.
เธอไม่ปรารถนาจะทำอันตรายแก่การแสดงธรรม จึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้น.
“น โส ภิกขฺ เว ตุมเฺ หหิ สทฺธึ กเถสิ. ฉหิ ปน เทวโลเกหิ เทวตา ฉ รเถ อลงฺกริตวฺ า อาหริตวฺ า ตํ อุปาสกํ ปกฺโกสึสุ.
โส ธมฺมเทสนาย อนฺตรายํ อนิจฉฺ นฺโต ตาหิ สทฺธึ กเถสิ -อิติ.
ภิกษุ.
อย่างนั้นหรือ? พระเจ้าข้า.
“เอวํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย.
“เอวํ ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุ.
บัดนี้เขาเกิดแล้ว ณ ที่ไหน?
“อิทานิ กุหึ นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
พระศาสดา. ในภพดุสติ ภิกษุทั้งหลาย.
“ตุสติ ภวเน ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกนั้น เที่ยวชื่นชมในท่ามกลางญาติในโลกนี้แล้ว
เกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมนั่นแลอีกหรือ?
“ภนฺเต อิธ ญาติมชฺเฌ โมทมาโน จริตวฺ า ปุน โมทนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
พระศาสดา ตรัสว่า “อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย เพราะคนผู้ไม่ประมาทแล้วทั้งหลาย เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม
ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียว” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้วา่
“อาม ภิกขฺ เว อปฺปมตฺตา หิ คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา สพฺพตฺถ โมทนฺตเิ ยว -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
“ผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้
ละไปแล้ว ก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒,
เขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตน ย่อมบันเทิง, เขาย่อมรื่นเริง.”
“อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ
กตปุญโฺ ญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ
ทิสวฺ า กมฺมวิสทุ ธฺ มิ ตฺตโน -อิติ.
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[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กตปุญฺโญ เป็นต้น ความว่า บุคคลผู้ทำกุศลมีประการต่างๆ ย่อมบันเทิง
ด้วยความบันเทิงเพราะ กรรมในโลกนีว้ ่า “กรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลย, กรรมดีเราทำแล้วหนอ,”
ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ด้วยความบันเทิงเพราะวิบาก, ชื่อว่า ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ อย่างนี้.
ตตฺถ กตปุญโฺ ญ -อิติ: นานปฺปการสฺส กุสลสฺส การโก ปุคคฺ โล
“อกตํ วต เม ปาปํ, กตํ วต เม กลฺยาณํ -อิติ อิธ กมฺมโมทเนน โมทติ, เปจฺจ วิปากโมทเนน โมทติ, เอวํ อุภยตฺถ โมทติ นาม.
บทว่า กมฺมวิสทุ ฺธึ เป็นต้น ความว่า แม้ธัมมิกอุบาสก เห็นกรรมอันหมดจด คือ ความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้ว
ก่อนแต่จะทำกาลกิริยา ย่อมบันเทิงแม้ในโลกนี้, ทำกาละแล้ว บัดนี้ ก็ย่อมบันเทิง คือย่อมบันเทิงยิ่งแท้ แม้ในโลกหน้า.
กมฺมวิสทุ ธฺ ึ -อิติ: ธมฺมกิ อุปาสโกปิ อตฺตโน กมฺมวิสทุ ธฺ ึ ปุญญ
ฺ กมฺมสมฺปตฺตึ ทิสวฺ า กาลกิรยิ โต ปุพเฺ พ อิธ โลเกปิ โมทติ,
กาลํ กตฺวา อิทานิ ปรโลเกปิ ปโมทติ อติโมทติเยว -อิติ.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ.
พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.
มหาชนสฺส สาตฺถกิ า ธมฺมเทสนา ชาตา -อิติ.
เรื่องธัมมิกอุบาสก จบ.
ธมฺมกิ อุปาสกวตฺถุ.
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๑๒. เรื่องพระเทวทัต
๑๒. เทวทตฺตวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่ “อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ”
เป็นต้น.
“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตํ อารพฺภ กเถสิ.
[เจ้าศากยะ ๖ พระองค์ทรงผนวช]
เรื่องพระเทวทัต พระศาสดา ตรัสชาดกทั้งหมด ทีท่ รงปรารภพระเทวทัต ภาษิตให้พิสดารแล้ว
ตั้งแต่เวลาผนวชจนถึงถูกแผ่นดินสูบ.
เทวทตฺตสฺส วตฺถํุ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย ยาว ปฐวิปปฺ เวสนา เทวทตฺตํ อารพฺภ ภาสิตานิ สพฺพานิ ชาตกานิ วิตถฺ าเรตฺวา กถิตํ.
ก็ความย่อในเรื่องพระเทวทัตนี้ ดังต่อไปนี้
อยํ ปเนตฺถ สงฺเขโป
เมื่อพระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปิยะแห่งมัลลกษัตริย์ ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันนั่นแล,
ในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตนั่นเทียว ตระกูลพระญาติ ๘๐,๐๐๐ มอบพระโอรส ๘๐,๐๐๐ ให้ ด้วยคำว่า
“สิทธัตถกุมาร จงเป็นพระราชาก็ตาม เป็นพระพุทธเจ้าก็ตาม, จักมีกษัตริย์เป็นบริวารเที่ยวไป.”
สตฺถริ อนุปยิ ํ นาม มลฺลานํ นิคโม ตํ นิสสฺ าย อนุปยิ มฺพวเน วิหรนฺเตเยว, ตถาคตสฺส ลกฺขณปฏิคคฺ หณทิวเสเยว
อสีตสิ หสฺเสหิ ญาติกเุ ลหิ “ราชา วา โหตุ, พุทโฺ ธ วา ขตฺตยิ ปริวาโร วิจริสสฺ ติ -อิติ อสีตสิ หสฺสปุตตฺ า ปฏิญญ
ฺ าตา.
เมื่อพระโอรสเหล่านั้นผนวชแล้วโดยมาก, เหล่าพระญาติเห็นศากยะ ๖ พระองค์นี้ คือ
“ภัททิยราชา อนุรทุ ธะ อานันทะ ภคุ กิมพิละ เทวทัต” ยังมิได้ผนวช จึงสนทนากันว่า
“พวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้. ศากยะทั้ง ๖ นี้ ชะรอยจะไม่ใช่พระญาติกระมัง? เพราะฉะนั้น จึงมิได้ทรงผนวช”
เตสุ เยภุยเฺ ยน ปพฺพชิเตสุ, “ภทฺทยิ ราชานํ อนุรทุ ธฺ ํ อานนฺทํ ภคุํ กิมพฺ ลิ ํ เทวทตฺตํ -อิติ อิเม ฉ สกฺเก อปพฺพชนฺเต ทิสวฺ า
“มยํ อตฺตโน ปุตเฺ ต ปพฺพาเชม. อิเม ฉ สกฺกา น ญาตกา มญฺเญ. ตสฺมา น ปพฺพชนฺติ -อิติ กถํ สมุฏฐฺ าเปสุํ.
ครั้งนั้น เจ้ามหานามศากยะ เข้าไปหาเจ้าอนุรุทธะ ตรัสว่า
“พ่อ ผู้ออกบวช จากตระกูลของเรายังไม่มี. น้องจักบวช หรือว่าพี่จักบวช.”
อถ มหานาโม สกฺโก อนุรทุ ธฺ ํ อุปสงฺกมิตวฺ า “ตาต อมฺหากํ กุลา ปพฺพชิโต นตฺถิ. ตฺวํ วา ปพฺพช อหํ วา ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ อาห.
ก็เจ้าอนุรุทธกุมารนั้น เป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล มีโภคะสมบูรณ์ แม้คำว่า “ไม่มี” พระองค์ก็ไม่เคยทรงสดับ.
โส ปน สุขมุ าโล โหติ สมฺปนฺนโภโค “นตฺถิ -อิติ วจนมฺปิ เตน น สุตปุพพฺ ํ.
จริงอยู่ วันหนึ่ง, เมื่อกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้น ทรงเล่นกีฬาลูกขลุบอยู่,
เจ้าอนุรุทธะทรงปราชัยด้วยขนมแล้วส่ง (คน) ไปเพื่อต้องการขนม.
เอกทิวสํ หิ, เตสุ ฉสุ ขตฺตเิ ยสุ คุฬกีฬาย กีฬนฺเตสุ, อนุรทุ โฺ ธ ปูเวน ปราชิโต ปูวตฺถาย ปหิณิ.
คราวนั้น พระมารดาของท่านจัดขนมส่งไป.
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อถสฺส มาตา ปูเว สชฺเชตฺวา ปหิณิ.
กษัตริย์ทั้ง ๖ เสวยแล้วทรงเล่นกันอีก.
เต ขาทิตวฺ า ปน กีฬสึ ุ.
เจ้าอนุรุทธะนั้นแล เป็นฝ่ายแพ้ร่ำไป.
ปุนปฺปนุ ํ ตสฺเสว ปราชโย โหติ.
ส่วนพระมารดาของเจ้าอนุรุทธะนั้น, เมื่อเจ้าอนุรุทธะส่งคนไปๆ, ก็ส่งขนมไปถึง ๓ ครั้ง ในวาระที่ ๔ ส่งไปว่า “ขนมไม่มี.”
มาตา ปนสฺส, ปหิเต ปหิเต, ติกขฺ ตฺตํุ ปูเว ปหิณติ วฺ า จตุตถฺ วาเร “ปูวา นตฺถิ -อิติ ปหิณิ.
พระกุมารทรงสำคัญว่า “ขนมแม้นี้ จักเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่ง” เพราะไม่เคยทรงได้ยินคำว่า “ไม่มี”
จึงส่งคนไปว่า “จงนำขนมไม่มีนั่นแลมาเถอะ.”
โส “นตฺถิ -อิติ วจนสฺส อสฺสตุ ปุพพฺ ตฺตา “เอสาเปกา ปูววิกติ ภวิสสฺ ติ -อิติ มญฺญมาโน “นตฺถปิ วู เมว อาหรถ -อิติ เปเสสิ.
ฝ่ายพระมารดาของท่าน, เมื่อเขาทูลว่า “ข้าแต่พระแม่เจ้า ได้ยินว่า พระองค์จงประทานขนมไม่มี,” จึงทรงพระดำริว่า
“ลูกของเราไม่เคยได้ยินบทว่า ‘ไม่มี,’ แต่เราจักให้รู้ความนั่นด้วยอุบายนี้” จึงทรงปิดถาดทองคำเปล่าด้วยถาดทองคำอื่น
แล้วส่งไป.
มาตา ปนสฺส, “นตฺถปิ วู ํ กิร อยฺเย เทถ -อิติ วุตเฺ ต,
“มม ปุตเฺ ตน ‘นตฺถตี ิ ปทํ น สุตปุพพฺ ํ. อิมนิ า ปน อุปาเยน เอตมตฺถํ ชานาเปสฺสามิ -อิติ
ตุจฉฺ ํ สุวณฺณปาตึ อญฺญาย สุวณฺณปาติยา ปฏิกชุ ชฺ ติ วฺ า เปเสสิ.
เหล่าเทวดาทีร่ ักษาพระนครคิดว่า “เจ้าอนุรุทธศากยะได้ถวายภัตรอันเป็นส่วนตัว แด่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริฏฐะ
ในคราวทีต่ นเป็นนายอันนภาระ ทรงทำความปรารถนาไว้วา่ ‘ขอข้าพเจ้าจงอย่าได้สดับคำว่า ‘ไม่มี.’ อย่ารูส้ ถานทีเ่ กิดแห่งโภชนะ.’
ถ้าว่าเจ้าอนุรทุ ธะนี้ จักทรงเห็นถาดเปล่าไซร้, พวกเราก็จกั ไม่ได้เข้าไปสูเ่ ทวสมาคม, ทัง้ ศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตก ๗ เสีย่ ง.”
นครปริคคฺ าหิกา เทวตา จินเฺ ตสุํ
“อนุรทุ ธฺ สกฺเกน อนฺนภารกาเล อตฺตโน ภาคภตฺตํ อุปริฏฐฺ ปจฺเจกพุทธฺ สฺส ทตฺวา
‘‘นตฺถตี ิ เม วจนสฺส สวนํ มา โหตุ. โภชนุปปฺ ตฺตฏิ ฐฺ านชานนํ มา โหตูติ ปตฺถนา กตา.
สจายํ ตุจฉฺ ปาตึ ปสฺสสิ สฺ ติ, เทวสมาคมํ ปวิสติ ํุ น ลภิสสฺ าม, สีสมฺปิ โน สตฺตธา ผเลยฺย -อิติ.
ทีนั้น เหล่าเทวดาจึงได้ทำถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมทิพย์.
อถ นํ ปาตึ ทิพพฺ ปูเวหิ ปุณณ
ฺ ํ อกํส.ุ
เมื่อถาดนั้นพอเขาวางลงที่สนามเล่นขลุบ แล้วเปิดขึ้น, กลิ่นขนมก็ตั้งตระหลบไปทั่วทั้งพระนคร.
ตสฺสา คุฬมณฺฑเล ฐเปตฺวา อุคฆฺ าฏิตมตฺตาย, ปูวคนฺโธ สกลนครํ ฉาเทตฺวา ฐิโต.
ชิ้นขนม แต่พอกษัตริย์ทั้ง ๖ หยิบเข้าไปในพระโอฐเท่านั้น ก็แผ่ซ่านไปทัว่ ประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน .
ปูวขณฺฑํ มุเข ฐปิตมตฺตเมว สตฺตรสหรณีสหสฺสานิ อนุผริ.
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พระกุมารนั้นทรงพระดำริว่า
“เราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมารดา. พระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชือ่ ขนมไม่มีนี้ประทานเรา ตลอดเวลาถึงเพียงนี้.
ตั้งแต่นี้ไป เราจักไม่กินขนมอื่น” ดังนี้แล้ว เสด็จไปสู่ตำหนัก ทูลถามพระมารดาว่า
“เจ้าแม่ หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่ หรือไม่เป็นที่รัก?”
โส จินเฺ ตสิ “นาหํ มาตุ ปิโย. เอตฺตกํ เม กาลํ อิมํ นตฺถปิ วู นฺนาม น ปจิ. อิโต ปฏฺฐาย อญฺญํ ปูวํ น ขาทิสสฺ ามิ -อิติ
เคหํ คนฺตวฺ า มาตรํ ปุจฉฺ ิ “อมฺม ตุมหฺ ากํ อหํ ปิโย อปฺปโิ ย -อิติ.
มารดา.
พ่อ พ่อย่อมเป็นที่รกั ยิ่งของแม่ เสมือนนัยน์ตาของคนมีตาข้างเดียว และเหมือนดวงใจ (ของแม่) ฉะนั้น.
“ตาต เอกกฺขโิ น อกฺขิ วิย หทยํ วิย จ อติปโิ ย เม -อิติ.
อนุรุทธ.
เมื่อเช่นนั้น เหตุไร เจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มี ประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เล่า เจ้าแม่.
“อถ กสฺมา เอตฺตกํ กาลํ มยฺหํ นตฺถปิ วู ํ น ปจิตถฺ อมฺม -อิติ.
พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทว่า “ขนมอะไรๆ มีอยู่ในถาดหรือ พ่อ.”
สา จุลลฺ ปุ ฏฺฐากํ ปุจฉฺ ิ “อตฺถิ กิญจฺ ิ ปาติยํ ตาต -อิติ.
เขาทูลว่า “ข้าแต่พระแม่เจ้า ถาดเต็มเปี่ยมด้วยขนม. ชื่อว่าขนมเห็นปานนี้ กระหม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้ว.”
“ปริปณ
ุ ณ
ฺ า อยฺเย ปาตี ปูเวหิ. เอวรูปา ปูวา นาม เม น ทิฏฐฺ ปุพพฺ า -อิติ.
พระนางทรงพระดำริวา่ “บุตรของเราจักเป็นผู้มีบุญ มีอภิหารได้ทำไว้แล้ว. เทวดาทั้งหลายจักใส่ขนมให้เต็มถาดส่งไปแล้ว.”
สา จินเฺ ตสิ “มยฺหํ ปุตโฺ ต ปุญญ
ฺ วา กตาภินหี าโร ภวิสสฺ ติ. เทวตาหิ ปาตึ ปูเรตฺวา ปหิตา ภวิสสฺ นฺติ -อิติ.
ลำดับนัน้ พระโอรสจึงทูลพระมารดาว่า “เจ้าแม่ ตัง้ แต่นไ้ี ป หม่อมฉันจักไม่เสวยขนมอืน่ . ขอเจ้าแม่พงึ ปรุงแต่ขนมไม่มอี ย่างเดียว.”
อถ นํ ปุตโฺ ต “อมฺม อิโต ปฏฺฐายาหํ อญฺญํ ปูวนฺนาม น ขาทิสสฺ ามิ. นตฺถปิ วู เมว ปเจยฺยาสิ -อิติ.
ตั้งแต่นั้นมา แม้พระนาง เมื่อพระกุมารนั้นทูลว่า “หม่อมฉันต้องการเสวยขนม” ก็ทรงครอบถาดเปล่านั้นแลด้วยถาดอื่น
ส่งไปประทานพระกุมารนั้น.
สาปิสสฺ ตโต ปฏฺฐาย “ปูวํ ขาทิตกุ าโมมฺหิ -อิติ วุตเฺ ต, ตุจฉฺ ปาติเมว อญฺญาย ปาติยา ปฏิกชุ ชฺ ติ วฺ า เปเสสิ.
เทวดาทั้งหลายส่งขนมทิพย์ถวายพระกุมารนั้น ตลอดเวลาที่ทา่ นเป็นฆราวาส.๑
ยาว อคารมชฺเฌ วสิ, ตาวสฺส เทวตา ทิพพฺ ปูเว ปหิณสึ ุ.

๑ อคารมชฺเฌ วสิ. ประทับอยูใ่ นท่ามกลางเรือน.
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[เจ้าทั้ง ๒ สนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน]
พระกุมารนั้น เมื่อไม่ทรงทราบแม้คำมีประมาณเท่านี้ จักทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไร?
เพราะฉะนั้น พระกุมารจึงทูลถามพระภาดาว่า “ชื่อว่าการบวชนี้เป็นอย่างไร?”,
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสว่า “ผู้บวช ต้องโกนผมและหนวด ต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะ ต้องนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้
หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวาย เที่ยวบิณฑบาตอยู่, นี้ชื่อว่าการบวช,” จึงทูลว่า
“เจ้าพี่ หม่อมฉันเป็นสุขุมาลชาติ. หม่อมฉันจักไม่สามารถบวชได้.”
โส เอตฺตกํปิ อชานนฺโต ปพฺพชฺชนฺนาม กึ ชานิสสฺ ติ, ตสฺมา “กา เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ ภาตรํ ปุจฉฺ ติ วฺ า
“โอหาริตเกสมสฺสนุ า กาสายนิวตฺเถน กฏฺฐตฺถเร วา วิทลมญฺจเก วา นิปชฺชติ วฺ า ปิณฑฺ าย จรนฺเตน วิหริตพฺพํ,
เอสา ปพฺพชฺชา นาม -อิติ วุตเฺ ต, “ภาติก อหํ สุขมุ าโล. นาหํ สกฺขสิ สฺ ามิ ปพฺพชิตํุ -อิติ อาห.
เจ้ามหานามะตรัสว่า “พ่อ ถ้าอย่างนั้น พ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นฆราวาสเถิด. ก็ในเราทั้ง ๒ จะไม่บวชเลยสักคนไม่ควร.”
“เตนหิ ตาต กมฺมนฺตํ อุคคฺ เหตฺวา ฆราวาสํ วส. น หิ สกฺกา อมฺเหสุ เอเกน อปพฺพชิตํุ -อิติ อาห.
ขณะนั้น อนุรุทธกุมาร ทูลถามเจ้าพี่วา่ “ชื่อว่าการงานนี้ อย่างไร?”
อถ นํ “โก เอโส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฉฺ ิ.
กุลบุตรผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งภัตร จักรูจ้ ักการงาน ได้อย่างไร?
ภตฺตฏุ ฐฺ านฏฺฐานํปิ อชานนฺโต กุลปุตโฺ ต กมฺมนฺตํ นาม กึ ชานิสสฺ ติ.
[เจ้าศากยะทั้ง ๓ สนทนากันถึงที่เกิดแห่งภัตร]
ก็วันหนึ่ง การสนทนาเกิดขึ้นแก่กษัตริย์ ๓ องค์ว่า “ชือ่ ว่า ภัตร เกิดขึ้นที่ไหน?”.
เอกทิวสํ หิ ติณณ
ฺ ํ ขตฺตยิ านํ กถา อุทปาทิ “ภตฺตํ นาม กุหึ อุฏฐฺ หติ -อิติ.
กิมพิลกุมาร รับสั่งว่า “เกิดขึ้นในฉาง.”
กิมพฺ โิ ล อาห “โกฏฺเฐ อุฏฐฺ หติ -อิติ.
ครั้งนั้น ภัททิยกุมาร ตรัสค้านกิมพิลกุมารนั้นว่า “ท่านยังไม่ทรงทราบที่เกิดแห่งภัตร. ชื่อว่าภัตร ย่อมเกิดขึ้นที่หม้อข้าว.”
อถ นํ ภทฺทโิ ย “ตฺวํ ภตฺตสฺส อุฏฐฺ านฏฺฐานํ น ชานาสิ. ภตฺตนฺนาม อุกขฺ ลิยํ อุฏฐฺ หติ -อิติ อาห.
อนุรุทธะ ตรัสแย้งว่า “ถึงท่านทั้ง ๒ ก็ยังไม่ทรงทราบ. ธรรมดาภัตร ย่อมเกิดขึ้นในถาดทองคำ ประมาณศอกกำ.”
อนุรทุ โฺ ธ “ตุมเฺ ห เทฺวปิ น ชานาถ. ภตฺตนฺนาม รตนมกุลาย สุวณฺณปาติยํ อุฏฐฺ หติ -อิติ อาห.
ได้ยินว่า บรรดากษัตริย์ ๓ องค์นั้น วันหนึ่ง กิมพิลกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉาง ก็เข้าพระทัยว่า
“ข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในฉางนั่นเอง.”
เตสุ กิร เอกทิวสํ กิมพฺ โิ ล โกฏฺฐโต วีหี โอตาริยมาเน ทิสวฺ า “เอเต โกฏฺฐเกเยว ชาตา -อิติ สญฺญี อโหสิ.
ฝ่ายพระภัททิยกุมาร วันหนึ่ง ทรงเห็นเขาคดภัตรออกจากหม้อข้าว ก็เข้าพระทัยว่า “ภัตรเกิดขึ้นแล้วในหม้อข้าวนั่นเอง.”
ภทฺทโิ ยปิ เอกทิวสํ อุกขฺ ลิโต ภตฺตํ วฑฺฒยิ มานํ ทิสวฺ า “อุกขฺ ลิยญฺเญว อุปปฺ นฺนํ -อิติ สญฺญี อโหสิ.
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ส่วนอนุรทุ ธกุมาร ยังไม่เคยทรงเห็นคนซ้อมข้าว คนหุงข้าวหรือคนคดข้าว, ทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้ว
ตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์เท่านั้น.
อนุรทุ เฺ ธน ปน เนว วีหี โกฏฺเฏนฺตา น ภตฺตํ ปเจนฺตา วา วฑฺเฒนฺตา วา ทิฏฐฺ ปุพพฺ า, วฑฺเฒตฺวา ปน ปุรโต ฐปิตเมว ปสฺสติ.
ท่านจึงทรงเข้าใจว่า “ภัตรเกิดในถาด ในเวลาที่ต้องการบริโภค.”
โส “ภุญชฺ ติ กุ ามกาเล ภตฺตํ ปาติยํ อุฏฐฺ หติ -อิติ สญฺญมกาสิ.
กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์นั้น ย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งภัตร ด้วยประการอย่างนี้.
เอวํ ตโยปิ เต ภตฺตฏุ ฐฺ านฏฺฐานํปิ น ชานนฺติ.
เพราะฉะนั้น อนุรุทธกุมารนี้จึงทูลถามว่า “ขึ้นชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไร?”
ครั้นได้ทรงฟังกิจการที่ฆราวาสจะพึงทำประจำปี มีอาทิว่า “เบื้องต้นต้องให้ไถนา,” จึงตรัสว่า
“เมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายจักปรากฏ. เมื่อไรหม่อมฉันจึงจักมีความขวนขวายน้อย ใช้สอยโภคะได้เล่า?”
เมื่อเจ้ามหานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้ว ทูลว่า –
เตนายํ “โก เอส กมฺมนฺโต นาม -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า “ปฐมํ เขตฺตํ กสาเปตพฺพนฺตอิ าทิกํ สํวจฺฉเร สํวจฺฉเร กตฺตพฺพํ กิจจฺ ํ สุตวฺ า
“กทา กมฺมนฺตานํ อนฺโต ปญฺญายิสสฺ ติ. กทา มยํ อปฺโปสฺสกุ กฺ า โภเค ภุญชฺ สิ สฺ าม -อิติ วตฺวา,
กมฺมนฺตานํ อปริยนฺตตาย อกฺขาตาย, –
“ถ้าอย่างนั้น ขอเจ้าพี่นั่นแล ทรงครองฆราวาสเถิด หม่อมฉันหาต้องการด้วยฆราวาสนั้นไม่” ดังนี้แล้ว
เข้าเฝ้าพระมารดา กราบทูลว่า “เจ้าแม่ ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิด. หม่อมฉันจักบวช,”
เมือ่ พระนางทรงห้ามถึง ๓ ครัง้ , ตรัสว่า “ถ้าพระเจ้าภัททิยะ พระสหายของลูก จักผนวชไซร้, ลูกจงบวชพร้อมด้วยท้าวเธอเถิด,”
จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าภัททิยะนั้น ทูลว่า “สหาย การบวชของหม่อมฉัน เนื่องด้วยพระองค์” ดังนี้แล้ว ได้ให้พระเจ้าภัททิยะนั้น
ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆ ในวันที่ ๗ ทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์จะผนวชกับด้วยพระองค์.
“เตนหิ ตฺวญฺเญว ฆราวาสํ วส. น มยฺหํ เอเตน อตฺโถ -อิติ วตฺวา
มาตรํ อุปสงฺกมิตวฺ า “อนุชานาหิ มํ อมฺม. อหํ ปพฺพชิสสฺ ามิ -อิติ วตฺวา ตาย ติกขฺ ตฺตํุ ปฏิกขฺ ปิ ติ วฺ า,
“สเจ เต สหายโก ภทฺทยิ ราชา ปพฺพชิสสฺ ติ, เตน สทฺธึ ปพฺพชาหิ -อิติ วุตเฺ ต,
ตํ อุปสงฺกมิตวฺ า “มม โข สมฺม ปพฺพชฺชา ตว ปฏิพทฺธา -อิติ วตฺวา ตํ นานปฺปกาเรหิ สญฺญาเปตฺวา
สตฺตเม ทิวเส อตฺตนา สทฺธึ ปพฺพชตฺถาย ปฏิญญ
ฺ ํ คณฺหิ.
[อุบาลีออกบวชพร้อมด้วยศากยะทั้ง ๖]
แต่นั้น กษัตริย์ทั้ง ๖ นั้น คือ ภัททิยศากยราช อนุรุทธะ อานันทะ ภคุ กิมพละ และเทวทัต เป็น ๗ ทั้งอุบาลีนายภูษามาลา
ทรงเสวยมหาสมบัตติ ลอด ๗ วัน ประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติ แล้วเสด็จออกด้วยจตุรงคินีเสนา
ประหนึ่งว่าเสด็จไป พระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์อื่นแล้ว ทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชอาชญา
เสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์อื่น.
ตโต “ภทฺทโิ ย สกฺยราชา อนุรทุ โฺ ธ อานนฺโท ภคุ กิมพฺ โิ ล เทวทตฺโต จ -อิติ อิเม ฉ ขตฺตยิ า อุปาลิกปฺปกสตฺตมา
เทวา วิย ทิพพฺ สมฺปตฺตึ สตฺตาหํ มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิตวฺ า อุยยฺ านํ คจฺฉนฺตา วิย จตุรงฺคนิ ยิ า เสนาย นิกขฺ มิตวฺ า
ปรวิสยํ ปตฺวา ราชาณาย สพฺพเสนํ นิวตฺตาเปตฺวา ปรวิสยํ โอกฺกมึสุ.
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ใน ๗ คนนั้น กษัตริย์ ๖ พระองค์ทรงเปลื้องอาภรณ์ของตนๆ ทำเป็นห่อแล้ว รับสั่งว่า
“แน่ะ นายอุบาลี เชิญเธอกลับไปเถอะ. ทรัพย์เท่านีพ้ อเลี้ยงชีวิตของเธอ” ดังนี้แล้ว ประทานแก่เขา.
ตตฺถ ฉ ขตฺตยิ า อตฺตโน อาภรณานิ โอมุญจฺ ติ วฺ า ภณฺฑกิ ํ กตฺวา
“หนฺท ภเณ อุปาลิ นิวตฺตสฺสุ. อลํ เต เอตฺตกํ ชีวกิ าย -อิติ ตสฺส อทํส.ุ
เขากลิ้งเกลือกรำพันแทบพระบาทของกษัตริย์ ๖ พระองค์นั้น เมื่อไม่อาจล่วงอาชญาของกษัตริย์เหล่านั้น จึงลุกขึ้น
ถือห่อของนั้นกลับไป.
โส เตสํ ปาทมูเล ปวตฺตติ วฺ า ปริเทวิตวฺ า เตสํ อาณํ อติกกฺ มิตํุ อสกฺโกนฺโต อุฏฐฺ าย ตํ คเหตฺวา นิวตฺติ.
ในกาลแห่งชนเหล่านั้นเกิดเป็น ๒ พวก ป่าได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งการร้องไห้.
แผ่นดินได้เป็นประหนึ่งว่าถือซึ่งอาการหวั่นไหว.
เตสํ ทฺวธิ า ชาตกาเล วนํ. โรทนปฺปตฺตํ วิย ปฐวี กมฺปนาการปฺปตฺตา วิย อโหสิ.
ฝ่ายอุบาลีภูษามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับคิดอย่างนีว้ ่า
“พวกศากยะดุรา้ ยนัก จะพึงฆ่าเราเสียด้วยทรงเข้าใจว่า ‘พระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปลงพระชนม์เสียแล้ว’ ดังนี้ก็ได้,
ก็ธรรมดาว่าศากยกุมารเหล่านี้ ทรงสละสมบัติเห็นปานนี้ ทิ้งอาภรณ์อันหาค่ามิได้เหล่านี้เสียงดังก้อนเขฬะแล้ว จักผนวช,
ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงเราเล่า?”
ครัน้ คิด (ดังนี)้ แล้วจึงแก้หอ่ ของออก เอาอาภรณ์เหล่านัน้ แขวนไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่า “ผูม้ คี วามต้องการทัง้ หลายจงถือเอาเถิด”
ดังนี้แล้ว ไปสู่สำนักของศากยกุมารเหล่านั้น อันศากยกุมารเหล่านั้นตรัสถามว่า “เพราะเหตุอะไร เธอจึงกลับมา”
ก็กราบทูลความนั้นแล้ว.
อุปาลิกปฺปโกปิ โถกํ คนฺตวฺ า นิวตฺตติ วฺ า เอวํ จินเฺ ตสิ
“จณฺฑา โข สากิยา ‘อิมนิ า กุมารา นิปาติตาติ ฆาเตยฺยปํุ ิ มํ.
อิเม หิ นาม สกฺยกุมารา เอวรูปํ สมฺปตฺตึ ปหาย อิมานิ อนคฺฆานิ อาภรณานิ เขฬปิณฑฺ ํ วิย ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิสสฺ นฺติ,
กิมงฺคํ ปนาหํ -อิติ จินเฺ ตตฺวา ภณฺฑกิ ํ โอมุญจฺ ติ วฺ า ตานิ อาภรณานิ รุกเฺ ข ลคฺคติ วฺ า “อตฺถกิ า คณฺหนฺตุ -อิติ วตฺวา
เตสํ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า เตหิ “กสฺมา นิวตฺโตสิ -อิติ ปุฏโฺ ฐ ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
[ศากยะทั้ง ๖ บรรลุคุณพิเศษ]
ลำดับนั้น ศากยกุมารเหล่านั้น ทรงพาเขาไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ชื่อว่าเป็นพวกศากยะ มีความถือตัวประจำ (สันดาน).
ผู้นี้เป็นคนบำเรอของพวกข้าพระองค์ ตลอดราตรีนาน. ขอพระองค์ โปรดให้ผู้นี้บวชก่อน.
ข้าพระองค์ทั้งหลาย จักทำสามีจิกรรมมีการอภิวาทเป็นต้นแก่เขา.
ความถือตัวของข้าพระองค์ จักสร่างสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้” ดังนี้แล้ว ให้อุบาลีนั้นบวชก่อน. ภายหลังตัวจึงได้ทรงผนวช.
อถ นํ เต อาทาย สตฺถุ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า ภควนฺตํ วนฺทติ วฺ า “มยํ ภนฺเต สากิยา นาม มานนิสสฺ ติ า.
อยํ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ ปริจารโก. อิมํ ปฐมตรํ ปพฺพาเชถ. มยมสฺส อภิวาทนาทีนิ กริสสฺ าม. เอวํ โน มาโน นิมมฺ าทยิสสฺ ติ -อิติ
วตฺวา ตํ ปฐมตรํ ปพฺพาเชตฺวา ปจฺฉา สยํ ปพฺพชึสุ.
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บรรดาศากยภิกษุ ๖ รูปนั้น ท่านพระภัททิยะได้เป็นพระอรหันต์เตวิชโช๑ โดยระหว่างพรรษานั้นนั่นเอง.
เตสุ อายสฺมา ภทฺทโิ ย เตเนว อนฺตรวสฺเสน เตวิชโฺ ช อโหสิ.
ท่านพระอนุรทุ ธะเป็นผู้มีจักษุเป็นทิพย์ ภายหลัง ทรงสดับมหาปุริสวิตักกสูตร๒ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว.
อายสฺมา อนุรทุ โฺ ธ ทิพพฺ จกฺขโุ ก หุตวฺ า ปจฺฉา มหาปุรสิ วิตกฺกสุตตฺ ํ สุตวฺ า อรหตฺตํ ปาปุณิ.
ท่านพระอานนท์ ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
อายสฺมา อานนฺโท โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ หิ.
พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ ภายหลังเจริญวิปัสสนาได้บรรลุพระอรหัต.
ภคุตเฺ ถโร จ กิมพฺ ลิ ตฺเถโร จ อปรภาเค วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณสึ ุ.
พระเทวทัตได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุถุชน.
เทวทตฺโต โปถุชชฺ นิกํ อิทธฺ ึ ปตฺโต.
[พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่อชาตศัตรูราชกุมาร]
ในกาลต่อมา เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี,
ลาภแลสักการะเป็นอันมาก เกิดขึ้นแด่พระตถาคต พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก.
อปรภาเค สตฺถริ โกสมฺพยิ ํ วิหรนฺเต, สสาวกสงฺฆสฺส ตถาคตสฺส มหนฺโต ลาภสกฺกาโร นิพพฺ ตฺติ.
มนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้น มีมอื ถือผ้าและเภสัชเป็นต้น เข้าไปสู่วิหารแล้ว ถามกันว่า
“พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน? พระสารีบุตรเถระอยู่ที่ไหน? พระมหาโมคคัลลลานเถระอยู่ที่ไหน?
พระมหากัสสปเถระอยู่ที่ไหน? พระภัททิยเถระอยูท่ ี่ไหน? พระอนุรุทธเถระอยู่ที่ไหน? พระอานนทเถระอยู่ที่ไหน?
พระภคุเถระอยู่ที่ไหน? พระกิมพิลเถระอยู่ที่ไหน?” ดังนี้แล้ว เที่ยวตรวจดูที่นั่งแห่งอสีติมหาสาวก.
ตตฺถ วตฺถเภสชฺชาทิหตฺถา มนุสสฺ า วิหารํ ปวิสติ วฺ า
“กุหึ สตฺถา, กุหึ สารีปตุ ตฺ ตฺเถโร, กุหึ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร, กุหึ มหากสฺสปตฺเถโร, กุหึ ภทฺทยิ ตฺเถโร, กุหึ อนุรทุ ธฺ ตฺเถโร,
กุหึ อานนฺทตฺเถโร, กุหึ ภคุตเฺ ถโร, กุหึ กิมพฺ ลิ ตฺเถโร -อิติ อสีตมิ หาสาวกานํ นิสนิ นฺ ฏฺฐานํ โอโลเกนฺตา วิจรนฺติ.
ชื่อว่าผู้ถามว่า “พระเทวทัตเถระนั่งหรือยืนที่ไหน?” ดังนี้ ย่อมไม่มี.
“เทวทตฺตตฺเถโร กุหึ นิสนิ โฺ น วา ฐิโต วา -อิติ ปุจฉฺ นฺโต นาม นตฺถิ.

๑ วิชฺชา ๓ คือ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติญาณ ๑ จุตูปปาตญาณ ๑ อาสวกฺขยญาณ ๑.
๒ องฺ. อฏฺฐก. ๒๓/๓๒๓.
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พระเทวทัตนั้นจึงคิดว่า “เราบวชพร้อมกันด้วยศากยะเหล่านี้เหมือนกัน,
แม้ศากยะเหล่านี้ เป็นขัตติยบรรพชิต, แม้เราก็เป็นขัตติยบรรพชิต,
พวกมนุษย์มีมือถือลาภและสักการะแสวงหาท่านเหล่านี้อยู่, ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างมิได้มี,
เราจะสมคบ๑ กับใครหนอแล พึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วยังลาภและสักการะให้เกิดแก่เราได้.”
โส จินเฺ ตสิ “อหํ เอเตหิ สทฺธเึ ยว ปพฺพชิโต, เอเตปิ ขตฺตยิ ปพฺพชิตา, อหํปิ ขตฺตยิ ปพฺพชิโต,
ลาภสกฺการหตฺถา มนุสสฺ า เอเต ปริเยสนฺติ, มม นามํ คเหตาปิ นตฺถิ,
เกน นุ โข สทฺธึ เอกโต หุตวฺ า กํ ปสาเทตฺวา มม ลาภสกฺการํ นิพพฺ ตฺเตยฺยํ -อิติ.
ทีนั้น ความตกลงใจนี้มีแก่เธอว่า
“พระเจ้าพิมพิสารนี้ พร้อมกับบริวาร ๑ นหุต ทรงดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ด้วยทัสสนะเป็นปฐมนั่นแล.
เราไม่อาจจะสมคบกันพระราชานั่นได้. แม้กับพระเจ้าโกศล เราก็ไม่สามารถจะคบได้.
ส่วนพระอชาตศัตรูกุมาร พระโอรสของพระราชา๒ นี้แล ยังไม่รู้คุณและโทษของใครๆ. เราจักสมคบกับกุมารนั้น.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อยํ ราชา พิมพฺ สิ าโร ปฐมทสฺสเนเนว เอกาทสนหุเตหิ สทฺธึ โสตาปตฺตผิ เล ปติฏฐฺ โิ ต.
น สกฺกา เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิตํ.ุ โกสลรญฺญาปิ สทฺธึ น สกฺกา เอกโต ภวิตํ.ุ
อยํ โข ปน รญฺโญ ปุตโฺ ต อชาตสตฺตกุ มุ าโร กสฺสจิ คุณโทสํ น ชานาติ. เอเตน สทฺธึ เอกโต ภวิสสฺ ามิ -อิติ.
พระเทวทัตนั้นออกจากกรุงโกสัมพี ไปสู่กรุงราชคฤห์ นฤมิตเพศเป็นกุมารน้อย พันอสรพิษ ๔ ตัวที่มือและเท้าทั้ง ๔.
ตัวหนึ่งที่คอ. ตัวหนึ่งทำเป็นเทริดบนศีรษะ. ตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่า. ลงจากอากาศด้วยสังวาลงูนี้ นั่งบนพระเพลาของ
พระอชาตศัตรูกุมาร,
เมื่อพระกุมารนั้นทรงกลัวแล้ว ตรัสว่า “ท่านเป็นใคร?” จึงถวายพระพรว่า “อาตมะ คือเทวทัต,”
เพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมาร จึงกลับอัตตภาพนั้น เป็นภิกษุทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรยืนอยู่เบื้องหน้า
ยังพระกุมารนั้นให้ทรงเลื่อมใส ยังลาภและสักการะให้เกิดแล้ว.
โส โกสมฺพโิ ต ราชคหํ คนฺตวฺ า กุมารกวณฺณํ อภินมิ มฺ นิ ติ วฺ า จตฺตาโร อาสีวเิ ส จตูสุ หตฺถปาเทสุ เอกํ คีวาย พนฺธติ วฺ า
เอกํ สีเส จุมพฺ ฏกํ กตฺวา เอกํ เอกํสํ กริตวฺ า อิมาย อหิเมขลาย อากาสโต โอรุยหฺ อชาตสตฺตสุ สฺ อุจฉฺ งฺเค นิสที ติ วฺ า,
เตน ภีเตน “โกสิ ตฺวํ -อิติ วุตเฺ ต, “อหํ เทวทตฺโต -อิติ วตฺวา
ตสฺส ภยวิโนทนตฺถํ ตํ อตฺตภาวํ ปฏิสหํ ริตวฺ า สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธโร ปุรโต ฐตฺวา ตํ ปสาเทตฺวา ลาภสกฺการํ นิพพฺ ตฺเตสิ.

๑ เอกโต หุตวฺ า.
๒ หมายถึง พระเจ้าพิมพิสารผู้ครองมคธรัฐ.
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[พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า]
พระเทวทัตนั้น อันลาภและสักการะครอบงำแล้ว ยังความคิดอันลามกให้เกิดขึ้นว่า “เราจักบริหารภิกษุสงฆ์” ดังนี้แล้ว
เสื่อมจากฤทธิพ์ ร้อมด้วยจิตตุปบาทแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมแก่บริษัท พร้อมด้วยพระราชา
ในพระเวฬุวันวิหาร ลุกจากอาสนะแล้วประคองอัญชลี กราบทูลว่า
“พระเจ้าข้า เวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชราแก่เฒ่าแล้ว. ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อย
ประกอบเนืองๆ ซึ่งธรรมเครื่องอยู่สบายในทิฏฐธรรมเถิด. หม่อมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ์
ขอพระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์ประทานแก่หม่อมฉันเถิด” ดังนี้แล้ว ถูกพระศาสดาทรงรุกรานด้วยเขฬาสิกวาทะ๑
ทรงห้ามแล้ว ไม่พอใจ ได้ผูกอาฆาตนี้ในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วหลีกไป.
โส ลาภสกฺการาภิภโู ต “อหํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ ปริหริสสฺ ามิ -อิติ ปาปกํ จิตตฺ ํ อุปปฺ าเทตฺวา สห จิตตฺ ปุ ปฺ าเทน อิทธฺ โิ ต ปริหายิตวฺ า
สตฺถารํ เวฬุวนวิหาเร สราชิกาย ปริสาย ธมฺมํ เทเสนฺตํ วนฺทติ วฺ า อุฏฐฺ ายาสนา อญฺชลิมปฺ คฺคยฺห
“ภควา ภนฺเต เอตรหิ ชิณโฺ ณ วุฑโฺ ฒ มหลฺลโก อปฺโปสฺสกุ โฺ ก ทิฏฐฺ ธมฺมสุขวิหารํ อนุยญุ ชฺ ตุ.
อหํ ภิกขฺ สุ งฺฆํ ปริหริสสฺ ามิ, นิยยฺ าเทถ เม ภิกขฺ สุ งฺฆํ -อิติ วตฺวา สตฺถารา เขฬาสิกวาเทน อปสาเทตฺวา ปฏิกขฺ ติ โฺ ต
อนตฺตมโน อิมํ ปฐมํ ตถาคเต อาฆาตํ พนฺธติ วฺ า อปกฺกมิ.
ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาค รับสั่งให้ทำปกาสนียกรรม๒ ในกรุงราชคฤห์แก่เธอแล้ว.
อถสฺส ภควา ราชคเห ปกาสนียกมฺมํ กาเรสิ.
เธอคิดว่า “เดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกำจัดเสียแล้ว. บัดนี้ เราจักทำความพินาศแก่สมณโคดมนั้น” ดังนี้แล้ว
จึงไปเฝ้าอชาตศัตรูกุมาร ทูลว่า “พระกุมาร เมื่อก่อนแล มนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืน, บัดนี้อายุน้อย.
ก็ข้อที่พระองค์พึงทิวงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมาร นั่นเป็นฐานะมีอยู่แล.
พระกุมาร ถ้ากระนั้นพระองค์จงสำเร็จโทษพระบิดา เป็นพระราชาเถิด. อาตมะสำเร็จโทษพระผู้มีพระภาคแล้ว
จักเป็นพระพุทธเจ้า,” –
โส “ปริจจฺ ตฺโตทานิ อหํ สมเณน โคตเมน. อิทานิสสฺ อนตฺถํ กริสสฺ ามิ -อิติ อชาตสตฺตํุ อุปสงฺกมิตวฺ า
“ปุพเฺ พ โข กุมาร มนุสสฺ า ทีฆายุกา, เอตรหิ อปฺปายุกา. ฐานํ โข ปเนตํ วิชชฺ ติ, ยํ ตฺวํ กุมาโรว สมาโน กาลํ กเรยฺยาสิ.
เตนหิ ตฺวํ กุมาร ปิตรํ หนฺตวฺ า ราชา โหหิ. อหํ ภควนฺตํ หนฺตวฺ า พุทโฺ ธ ภวิสสฺ ามิ -อิติ วตฺวา, –
ครั้นเมื่อพระกุมารนั้นดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้ว, ได้แต่งบุรุษทั้งหลายเพื่อจะฆ่าพระตถาคต,
ครั้นเมื่อบุรุษเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลกลับไปแล้ว, จึงขึ้นเขาคิชฌกูฏเอง กลิ้งศิลาด้วยจงใจว่า
“เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชีวิต” ได้ทำกรรมคือยังพระโลหิตให้ห้อขึ้น
เมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้นี้ จึงให้ปล่อยช้างนาฬาคิรีไปอีก.
ตสฺมึ รชฺเช ปติฏฐฺ เิ ต, ตถาคตสฺส วธาย ปุรเิ ส ปโยเชตฺวา, เตสุ โสตาปตฺตผิ ลํ ปตฺวา นิวตฺเตสุ, สยํ คิชฌ
ฺ กูฏํ อภิรหุ ติ วฺ า
“อหเมว สมณํ โคตมํ ชีวติ า โวโรเปสฺสามิ -อิติ สิลํ ปวิชฌ
ฺ ติ วฺ า รุหริ ปุ ปฺ าทกมฺมํ กตฺวา
อิมนิ าปิ อุปาเยน มาเรตุํ อสกฺโกนฺโต ปุน นาฬาคิรึ วิสสฺ ชฺชาเปสิ.
๑ ด้วยวาทะว่า ผู้บริโภคปัจจัยดุจน้ำลาย.
๒ กรรมอันสงฆ์ควรประกาศ.
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เมื่อช้างนั้นกำลังเดินมา, พระอานนทเถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดา ได้ยืนขวางหน้าแล้ว.
ตสฺมึ อาคจฺฉนฺเต, อานนฺทตฺเถโร อตฺตโน ชีวติ ํ สตฺถุ ปริจจฺ ชิตวฺ า ปุรโต อฏฺฐาสิ.
พระศาสดาทรงทรมานช้างแล้ว เสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหาร เสวยมหาทานที่พวกอุบาสกหลายพันนำมาแล้ว
ทรงแสดงอนุปุพพีกถาโปรดชาวกรุงราชคฤห์นับได้ ๑๘ โกฏิ ซึ่งประชุมกันในวันนั้น .
สตฺถา นาคํ ทเมตฺวา นครา นิกขฺ มิตวฺ า วิหารํ อาคนฺตวฺ า อเนกสหสฺเสหิ อุปาสเกหิ อภิหฏํ มหาทานํ ปริภญุ ชฺ ติ วฺ า
ตสฺมึ ทิวเส สนฺนปิ ติตานํ อฏฺฐารสโกฏิสงฺขาตานํ ราชคหวาสีนํ อนุปพุ พฺ กี ถํ กเถสิ.
ธรรมาภิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณ ๘๔,๐๐๐.
จตุราสีตยิ า ปาณสหสฺสานํ ธมฺมาภิสมโย ชาโต.
พระผู้มีพระภาค ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระว่า
“โอ! ท่านพระอานนท์มคี ณ
ุ มาก, เมือ่ พญาช้างชือ่ เห็นปานนัน้ มาอยู่, ได้ยอมสละชีวติ ของตนยืนขวางหน้าพระศาสดา” ดังนีแ้ ล้ว
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น, ถึงครั้งก่อน อานนท์นี้ ก็ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งเราแล้วเหมือนกัน”
อันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้ว จึงตรัสจุลหังสชาดก๑ มหาหังสชาดก๒ และกักกฏกชาดก๓.
“อโห มหาคุโณ อายสฺมา อานนฺโท, ตถารูเป นาม หตฺถนิ าเค อาคจฺฉนฺเต, อตฺตโน ชีวติ ํ ปริจจฺ ชิตวฺ า สตฺถุ ปุรโต อฏฺฐาสิ -อิติ
เถรสฺส คุณกถํ สุตวฺ า “น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ปุพเฺ พเปส มมตฺถาย ชีวติ ํ ปริจจฺ ชิเยว -อิติ วตฺวา ภิกขฺ หู ิ ยาจิโต
จุลลฺ หํสมหาหํสกกฺกฏชาตกานิ กเถสิ.
[กรรมชั่วของพระเทวทัต ปรากฏแก่มหาชน]
กรรมแม้ของพระเทวทัต เพราะยังพระอชาตศัตรูกุมารให้สำเร็จโทษพระราชา๔ เสียก็ดี
เพราะแต่ง๕นายขมังธนูกด็ ี เพราะกลิ้งศิลาก็ดี มิได้ปรากฏเหมือนเพราะปล่อยช้างนาฬาคิรีเลย.
เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ เนว ตถา รญฺโญ มาราปิตตฺตา, น วธกานํ ปโยชิตตฺตา, น สิลาย ปวิทธฺ ตฺตา ปากฏํ อโหสิ,
ยถา นาฬาคิรหิ ตฺถโิ น วิสสฺ ชฺชติ ตฺตา.
คราวนั้นแล มหาชนได้โจษจัน๖กันขึ้นว่า “แม้พระราชาก็พระเทวทัตนั่นเองเป็นผู้ให้สำเร็จโทษเสีย.
แม้นายขมังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองแต่งขึ้น. แม้ศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลง.
และบัดนี้เธอก็ได้ปล่อยช้างนาฬาคิรี. พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเป็นปานนี้.”
ตทา หิ มหาชโน “ราชาปิ เทวทตฺเตเนว มาราปิโต. วธกาปิ ปโยชิตา. สิลาปิ ปวิทธฺ า.
อิทานิ ปน เตน นาฬาคิริ วิสสฺ ชฺชาปิโต. เอวรูปํ นาม ปาปํ คเหตฺวา ราชา วิจรติ -อิติ โกลาหลมกาสิ.
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ขุ. ชา. ๒๘/๖๘. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๑๑.
ขุ. ชา. ๒๘/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๘/๒๔๒.
ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๓๕. ตตฺถ ปน กกฺการุชาตกนฺติ ขายติ.
พระราชบิดา
จัดตั้ง
พูดอึง, พูดกันเซ็งแซ่, เล่าลือกันอื้ออึง
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พระราชาทรงสดับถ้อยคำของมหาชนแล้ว จึงให้นำสำรับ ๕๐๐ คืนมา มิได้เสด็จไปยังที่อุปัฏฐากของพระเทวทัตนั้นอีก.
ราชา มหาชนสฺส กถํ สุตวฺ า ปญฺจ ถาลิปากสตานิ หราเปตฺวา น ปุน ตสฺสปุ ฏฺฐานํ อคมาสิ.
ถึงชาวพระนคร ก็มิได้ถวายแม้วัตถุมาตรว่าภิกษุแก่เธอซึ่งเข้าไปยังสกุล.
นาคราปิสสฺ กุลํ อุปคตสฺส ภิกขฺ ามตฺตมฺปิ นาทํส.ุ
[พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕ ประการ]
พระเทวทัตนั้น เสื่อมจากลาภและสักการะแล้ว ประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวง จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ๑ อันพระผู้มีพระภาค ทรงห้ามว่า “อย่าเลย เทวทัต ผู้ใดปรารถนา, ผู้นั้นก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิด” ดังนี้
แล้วกล่าวว่า “ผู้มีอายุ คำพูดของใครจะงาม ของพระตถาคต หรือของเรา? ก็เรากล่าวด้วยสามารถข้อปฏิบัติอย่างนี้ว่า
‘พระเจ้าข้า ดังข้าพระองค์ขอประทานโอกาส ขอภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่า เที่ยวบิณฑบาต ทรงผ้าบังสุกุล อยู่โคนไม้
อย่าพึงฉันปลาและเนื้อจนตลอดชีวิต’ แล้วกล่าวว่า ‘ผู้ใดใคร่จะพ้นจากทุกข์, ผู้นั้นจงมากับเรา’” ดังนี้แล้ว หลีกไป.
โส ปริหนี ลาภสกฺกาโร โกหญฺเญน ชีวติ กุ าโม สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า ปญฺจ วตฺถนู ิ ยาจิตวฺ า ภควตา
“อลํ เทวทตฺต. โย อิจฉฺ ติ อารญฺญโก โหตุ -อิติ ปฏิกขฺ ติ โฺ ต
“กสฺสาวุโส วจนํ โสภณํ, กึ ตถาคตสฺส อุทาหุ มม.
อหํ หิ อุกกฺ ฏฺฐวเสน เอวํ วทามิ
‘สาธุ ภนฺเต ภิกขฺ ู ยาวชีวํ อรญฺญกิ า อสฺสุ ปิณฑฺ ปาติกา ปํสกุ ลู กิ า รุกขฺ มูลกิ า มจฺฉมํสํ น ขาเทยฺยํุ -อิติ
โย ทุกขฺ า มุจจฺ ติ กุ าโม, โส มยา สทฺธึ อาคจฺฉตุ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.
ภิกษุบางพวกบวชใหม่ มีความรู้อ่อน ได้สดับถ้อยคำของพระเทวทัตนั่นแล้ว ชักชวนกันว่า
“พระเทวทัตพูดถูก พวกเราจักเที่ยวไปกับพระเทวทัตนั้น” ดังนี้แล้ว ได้สมคบกับเธอ.
ตสฺส วจนํ สุตวฺ า เอกจฺเจ นวปพฺพชิตา มนฺทพุทธฺ โิ น
“กลฺยาณํ เทวทตฺโต อาห, เอเตน สทฺธึ วิจริสสฺ าม -อิติ เตน สทฺธึ เอกโตว อเหสุํ.
[พระเทวทัตทำลายสงฆ์]
พระเทวทัตนั้น ยังผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมอง ให้เข้าใจ ด้วยวัตถุ ๕ ประการนั้น พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป
ให้เที่ยวขอ (ปัจจัย) ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค พยายามเพื่อทำลายสงฆ์แล้ว.
อิติ โส ปญฺจสเตหิ ภิกขฺ หู ิ สทฺธึ เตหิ ปญฺจหิ วตฺถหู ิ ลูขปฺปสนฺนํ ชนํ สญฺญาเปนฺโต กุเลสุ วิญญ
ฺ าเปตฺวา ภุญชฺ นฺโต
สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.

๑ วิ. จุล. ๗/๑๙๑.
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เธออันพระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า “เทวทัต ได้ยินว่า เธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ เพือ่ ทำลายจักร จริงหรือ?” ทูลว่า
“จริง พระผู้มีพระภาค,” แม้พระองค์ทรงโอวาทด้วยพระพุทธพจน์มีอาทิว่า “เทวทัต การทำลายสงฆ์มีโทษหนักแล”
ก็มิได้เชื่อถือพระวาจาของพระศาสดาหลีกไปแล้ว, พบท่านพระอานนท์ซึ่งกำลังเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ จึงกล่าวว่า
“อานนท์ผู้มีอายุ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้า จักทำอุโบสถ จักทำสังฆกรรม เว้นจากพระผู้มีพระภาค เว้นจากภิกษุสงฆ์.
โส ภควตา “สจฺจํ กิร ตฺวํ เทวทตฺต สงฺฆเภทาย ปรกฺกมสิ จกฺกเภทาย -อิติ ปุฏโฺ ฐ “สจฺจํ ภควา -อิติ วตฺวา
“ครุโก โข เทวทตฺต สงฺฆเภโทติอาทีหิ โอวทิโตปิ สตฺถุ วจนํ อนาทยิตวฺ า ปกฺกนฺโต
อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ ราชคเห ปิณฑฺ าย จรนฺตํ ทิสวฺ า
“อชฺชตคฺเคทานาหํ อาวุโส อานนฺท อญฺญเตฺรว ภควตา อญฺญตฺร ภิกขฺ สุ งฺฆา อุโปสถํ กริสสฺ ามิ สงฺฆกมฺมํ กริสสฺ ามิ -อิติ อาห.
พระเถระกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.
เถโร ตมตฺถํ ภควโต อาโรเจสิ.
พระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้ว เกิดธรรมสังเวช ทรงปริวิตกว่า
“เทวทัตทำกรรมเป็นเหตุให้ตนไหม้ในอเวจี อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแก่สตั วโลกทั้งเทวโลก” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้วา่
ตํ วิทติ วฺ า สตฺถา อุปปฺ นฺนธมฺมสํเวโค หุตวฺ า “เทวทตฺโต สเทวกสฺส โลกสฺส อนตฺถนิสสฺ ติ ํ อตฺตโน อวีจมิ หฺ ิ ปจนกมฺมํ กโรติ -อิติ
ปริวติ กฺเกตฺวา
“กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำได้ง่าย.
กรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย, กรรมนั้นแล ทำได้ยากอย่างยิ่ง.”
“สุกรานิ อสาธูนิ
ยํ เว หิตญฺจ สาธุญจฺ

อตฺตโน อหิตานิ จ.
ตํ เว ปรมทุกกฺ รํ -อิติ

ทรงเปล่งพระอุทานนี้อีกว่า
อิมํ คาถํ วตฺวา ปุน อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ
“กรรมดีคนดีทำได้ง่าย. กรรมดีคนชั่วทำได้ยาก. กรรมชัว่ คนชั่วทำได้ง่าย.
กรรมชัว่ พระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยาก๑.”
“สุกรํ สาธุนา สาธุ.
ปาปํ ปาเปน สุกรํ.

สาธุ ปาเปน ทุกกฺ รํ.
ปาปมริเยหิ ทุกกฺ รํ -อิติ.

ครั้งนั้นแล พระเทวทัตนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่งพร้อมด้วยบริษัทของตน ในวันอุโบสถ กล่าวว่า
“วัตถุ ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมชอบใจแก่ผู้ใด, ผู้นั้นจงจับสลาก” เมื่อพวกภิกษุวัชชีบุตร ๕๐๐ รูป ผู้บวชใหม่
ยังไม่รู้จกั ธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำทั่วถึง จับสลากกันแล้ว, ได้ทำลายสงฆ์ พาภิกษุเหล่านั้นไปสู่คยาสีสประเทศ.
อถโข เทวทตฺโต อุโปสถทิวเส อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ เอกมนฺตํ นิสที ติ วฺ า “ยสฺสมิ านิ ปญฺจ วตฺถนู ิ ขมนฺติ, โส สลากํ คณฺหตุ -อิติ วตฺวา,
ปญฺจสเตหิ วชฺชปี ตุ ตฺ เกหิ นวเกหิ อปฺปกตญฺญหู ิ สลากาย คหิตาย, สงฺฆํ ภินทฺ ติ วฺ า เต ภิกขฺ ู อาทาย คยาสีสํ อคมาสิ.

๑ วิ. จุล. ๗/๑๙๕. ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
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[อัครสาวกทั้ง ๒ ชักจูงภิกษุกลับเข้าพวกได้]
พระศาสดา ทรงสดับความทีพ่ ระเทวทัตนั้นไปแล้ว ณ ที่นั้น จึงทรงส่งพระอัครสาวกทั้ง ๒ ไป
เพื่อประโยชน์แก่การนำภิกษุเหล่านั้นมา.
ตสฺส ตตฺถ คตภาวํ สุตวฺ า สตฺถา เตสํ ภิกขฺ นู ํ อานยตฺถาย เทฺว อคฺคสาวเก เปเสสิ.
พระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้นไป ณ ที่นั้นแล้ว พร่ำสอนอยูด่ ้วยอนุสาสนีเนื่องในอาเทสนาปาฏิหาริย์
และอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย์ ยังภิกษุเหล่านั้นให้ดื่มอมตธรรมแล้ว ได้พามาทางอากาศ.
เต ตตฺถ คนฺตวฺ า อาเทสนาปาฏิหาริยานุสาสนิยา จ อิทธฺ ปิ าฏิหาริยานุสาสนิยา จ อนุสาสนฺตา เต อมตํ ปาเยตฺวา
อาทาย อากาเสนาคมึสุ.
ฝ่ายพระโกกาลิกะแล กล่าวว่า
“เทวทัตผู้มีอายุ ลุกขึ้นเถิด. พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ นำเอาภิกษุเหล่านั้นไปหมดแล้ว.
ผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่า ‘ผู้มีอายุ ท่านอย่าไว้ใจพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ.
(เพราะ) พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามก ลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามก” ดังนี้แล้ว
เอาเข่ากระแทกที่ทรวงอก๑ (ของพระเทวทัต).
โกกาลิโกปิ โข “อุฏเฺ ฐหิ อาวุโส เทวทตฺต. นีตา เต ภิกขฺ ู สารีปตุ ตฺ โมคฺคลฺลาเนหิ.
นนุ ตฺวํ มยา วุตโฺ ต ‘มา อาวุโส สารีปตุ ตฺ โมคฺคลฺลาเนหิ วิสสฺ าสิ. ปาปิจฉฺ า สารีปตุ ตฺ โมคฺคลฺลานา ปาปิกานํ อิจฉฺ านํ วสงฺคตา อิติ วตฺวา ชนฺนเุ กน หทยมชฺเฌ ปหริ.
โลหิตอุ่นได้พลุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเอง.
ตสฺส ตตฺเถว อุณหฺ ํ โลหิตํ มุขโต อุคคฺ ญฺฉิ.
ฝ่ายพวกภิกษุเห็นท่านพระสารีบุตร มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมมาทางอากาศแล้ว กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรในเวลาไป มีตนเป็นที่ ๒ เท่านั้นไปแล้ว. บัดนี้บริวารมากมา ย่อมงาม.”
อายสฺมนฺตํ ปน สารีปตุ ตฺ ํ ภิกขฺ สุ งฺฆปริวตุ ํ อากาเสนาคจฺฉนฺตํ ทิสวฺ า ภิกขฺ ู อาหํสุ
“ภนฺเต อายสฺมา สารีปตุ โฺ ต คมนกาเล อตฺตทุตโิ ยว คโต. อิทานิ มหาปริวาโร อาคจฺฉนฺโต โสภติ -อิติ.

๑ ท่ามกลางหทัย.
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[บุรพกรรมของพระเทวทัต]
พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น.
แม้ในกาลที่เธอเกิดในกำเนิดดิรัจฉาน บุตรของเรา มาสู่สำนักของเรา ก็ย่อมงามเหมือนกัน” ดังนี้แล้ว ได้ตรัสชาดกนี้๑ ว่า
“ความเจริญ ย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลาย ผู้ประพฤติปฏิสันถาร.
ท่านจงดูเนื้อชื่อลักษณะ อันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่.
อนึ่ง ท่านจงดูเนื้อชื่อกาละนี้ ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเทียว”
ดังนี้เป็นต้น.
สตฺถา “น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ติรจฺฉานโยนิยํ นิพพฺ ตฺตกาเลปิ มม ปุตโฺ ต มม สนฺตกิ ํ อาคจฺฉนฺโต โสภติเยว -อิติ วตฺวา
“โหติ สีลวตํ อตฺโถ
ลกฺขณํ ปสฺส อายนฺตํ
อถ ปสฺสสิมํ กาลํ

ปฏิสนฺถารวุตตฺ นิ ํ.
ญาติสงฺฆปุรกฺขติ ํ.
สุวหิ นี วํ ญาติภิ -อิติ

อิทํ ชาตกํ กเถสิ.
เมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบว่า พระเทวทัต ให้พระอัครสาวก ๒ องค์นั่งที่ข้างทั้ง ๒ แล้ว
กล่าวว่า ‘เราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลา’ ทำกิริยาตามอย่างพระองค์แล้ว” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้น,
แม้ครั้งก่อน เทวทัตนี้ ก็พยายามทำตามเยี่ยงอย่างของเรา, แต่ไม่สามารถ” ดังนี้แล้ว ตรัสนทีจรกากชาดกว่า๒
ปุน ภิกขฺ หู ิ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร เทฺว อคฺคสาวเก อุโภสุ ปสฺเสสุ นิสที าเปตฺวา ‘พุทธฺ ลีฬหฺ าย ธมฺมํ เทเสสฺสามีติ,
ตุมหฺ ากํ อนุกริ ยิ ํ กริ -อิติ วุตเฺ ต, “น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ปุพเฺ พเปส มม อนุกริ ยิ ํ กาตุํ วายมิ, น ปน สกฺขิ -อิติ วตฺวา
“เออก็ วีรกะ ท่านย่อมเห็นนก ชื่อสวิฏฐกะ ซึ่งขานเพราะ
มีสร้อยคอเหมือนนกยูง ซึ่งเป็นผัวของฉันไหม?
“อปิ วีรก ปสฺเสสิ
ยุรคีวสงฺกาสํ

สกุณํ มญฺชภุ าณกํ
ปตึ มยฺหํ สวิฏฐฺ กํ?

นกสวิฏฐกะ ทำเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนบก
บริโภคปลาสดเป็นนิตย์นั้น ถูกสาหร่ายพันตายแล้ว”
อุทกถลจรสฺส ปกฺขโิ น
นิจจฺ ํ อามกมจฺฉโภชิโน
ตสฺสานุกรํ สวิฏฐฺ โก
เสวาเลหิ ปลิคณ
ุ ฐฺ โิ ต มโต -อิติ
ดังนี้เป็นต้น, แม้วันอื่นๆ อีก ทรงปรารภกถาเช่นนั้นเหมือนกัน ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้วา่
นทีจรกากชาตกํ กเถตฺวา อปเรสุปิ ทิวเสสุ ตถารูปเิ มว กถํ อารพฺภ
๑ ขุ. ชา. ๒๗/๔ ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๑๗. ลกฺขณชาตกํ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๗๕. ชาตเก วีรกชาตกนฺติ ขายติ.
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“นกกระไนนี้ เมื่อจะเจาะซึ่งหมู่ไม้ทั้งหลาย ได้เที่ยวไปแล้วหนอ
ที่ต้นไม้มีอวัยวะเป็นไม้แห้ง ไม่มีแก่น.
ภายหลัง มาถึงไม้ตะเคียนที่มีแก่นเกิดแล้ว
ได้ทำลายขมองศีรษะแล้ว๑.”
“อจาริ วตายํ วิตทุ ํ วนานิ
กฏฺฐงฺครุกเฺ ขสุ อสารเกสุ
อถาสทา ขทิรํ ชาตสารํ
ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตตฺ มงฺคนฺติ จ
และว่า
“ไขข้อของท่าน ไหลออกแล้ว. กระหม่อมของท่าน อันช้างเหยียบแล้ว.
ซี่โครงทุกซี่ของท่าน อันช้างหักเสียแล้ว. คราวนี้ งามหน้าละซิเพื่อน.”๒
ลสี จ เต นิปผฺ ลิตา.
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา.

มตฺถโก จ วิทาลิโต.
ทานิ สมฺม วิโรจสิ -อิติ จ

เอวมาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
ทรงปรารภกถาว่า “พระเทวทัต เป็นผู้อกตัญญู.” จึงตรัสชาดกทั้งหลายมีอาทิอีกว่า
ปุน “อกตญฺญู เทวทตฺโต -อิติ กถํ อารพฺภ
“ข้าพเจ้าได้ทำกิจให้ท่านจนสุดกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่เทียว.
ข้าแต่พญาเนื้อ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่าน. ข้าพเจ้าน่าจะได้อะไรๆ บ้างซิ.
“อกรมฺหา ว เต กิจจฺ ํ
มิคราช นโม ตฺยตฺถุ

ยํ พลํ อหุวมฺห เส
อปิ กิญจฺ ิ ลภามฺห เส.

ข้อทีเ่ จ้าอยูใ่ นระหว่างฟันของเราผูม้ โี ลหิตเป็นภักษา ทำกรรมหยาบช้าเป็นนิตย์
ยังเป็นอยู่ได้ ก็เป็นลาภมากอยู่แล้ว.”๓
มม โลหิตภกฺขสฺส
ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต

นิจจฺ ํ ลุททฺ านิ กุพพฺ โต
ตํ พฺหํุ ยํปิ ชีวสิ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย เพื่อจะฆ่า (พระองค์) ของพระเทวทัตนั้นอีก ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า
ปุน วธาย ปริสกฺกนมสฺส อารพฺภ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๗๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๒๑๕. กนฺทคลกชาตกํ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๖ ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๘๔. วิโรจนชาตกํ.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๓ ตทฏฺฐกถา. ๕/๒๕๘ ชวสกุณชาตกํ.
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“ดูก่อนไม้มะลื่น ข้อที่เจ้ากลิ้งมานี้ กวางรู้แล้ว,
เราจักไปยังไม้มะลื่นต้นอื่น เพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจ.”๑
“ญาตเมตํ กุรงุ คฺ สฺส
อญฺญํ เสปณฺณึ คจฺฉามิ

ยํ ตฺวํ เสปณฺณิ เสยฺยสิ
น เม เต รุจจฺ เต ผลํ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
เมื่อกถายังเป็นไปอยู่อีกว่า “พระเทวทัตเสื่อมแล้วจากผล ๒ ประการ คือ จากลาภและสักการะ และจากสามัญผล,”
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น, แม้ครั้งก่อน เทวทัตก็เสื่อมแล้วเหมือนกัน” ดังนี้แล้ว
ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่า
ปุน อุภโต ปริหโี น เทวทตฺโต ลาภสกฺการโต จ สามญฺญโต จ -อิติ กถาสุ ปวตฺตมานาสุ,
น ภิกขฺ เว อิทาเนว, ปุพเฺ พปิ ปริหโี นเยว -อิติ วตฺวา
“ตาทั้ง ๒ แตกแล้ว. ผ้าก็หายแล้ว. และเพื่อนบ้านก็บาดหมางกัน.
ผัวและเมีย ๒ คนนั้น มีการงานเสียหายแล้วทั้ง ๒ ทาง
คือ ทั้งทางน้ำ ทั้งทางบก.”๒
“อกฺขี ภินนฺ า ปโฏ นฏฺโฐ.
อุภโต ปทุฏฐฺ กมฺมนฺตา

สขีเคเห จ ภณฺฑนํ.
อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จ -อิติ

อาทีนิ ชาตกานิ กเถสิ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่กรุงราชคฤห์ ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสชาดกเป็นอันมาก ด้วยประการอย่างนั้นแล้ว
เสด็จ (ออก) จากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองสาวัตถี ประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร.
เอวํ ราชคเห วิหรนฺโต เทวทตฺตํ อารพฺภ พหูนิ ชาตกานิ กเถตฺวา ราชคหโต สาวตฺถึ คนฺตวฺ า เชตวนมหาวิหาเร วาสํ กปฺเปสิ.
[พระเทวทัตให้สาวกนำไปเฝ้าพระศาสดา]
ฝ่ายพระเทวทัตแล เป็นไข้ถึง ๙ เดือน ในกาลสุดท้าย ใคร่จะเฝ้าพระศาสดา จึงบอกพวกสาวกของตนว่า
“เราใคร่จะเฝ้าพระศาสดา. ท่านทั้งหลายจงแสดงพระศาสดานั้นแก่เราเถิด,”
เมื่อสาวกเหล่านั้นตอบว่า “ท่านในเวลาที่ยังสามารถ ได้ประพฤติเป็นคนมีเวรกับพระศาสดา.
ข้าพเจ้าทั้งหลายจักนำท่านไปในที่พระศาสดาประทับอยู่ไม่ได้,” จึงกล่าวว่า
“ท่านทั้งหลายอย่างให้ข้าพเจ้าฉิบหายเลย ข้าพเจ้าทำอาฆาตในพระศาสดา.
แต่สำหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม่.”
เทวทตฺโตปิ โข นว มาเส คิลาโน ปจฺฉเิ ม กาเล สตฺถารํ ทฏฺฐกุ าโม หุตวฺ า
อตฺตโน สาวเก “อหํ สตฺถารํ ทฏฺฐกุ าโม. ตํ เม ทสฺเสถ -อิติ วตฺวา,
เตหิ “ตฺวํ สมตฺถกาเล สตฺถารา สทฺธึ เวรี หุตวฺ า อจริ. น มยํ ตํ ตตฺถ เนสฺสาม -อิติ วุตเฺ ต,
“มา มํ นาเสถ. มยา สตฺถริ อาฆาโต กโต. สตฺถุ ปน มยิ เกสคฺคมตฺโตปิ อาฆาโต นตฺถิ -อิติ.
๑ ขุ. ชา. ๒๗/๗. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๖๑. กุรุงฺคมิชาตกํ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๕. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๗๔ อุภโตภฏฺฐชาตกํ
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จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคนั้น
โส หิ ภควา
ทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไป คือ ในนายขมังธนู ในพระเทวทัต
ในโจรองคุลิมาล ในช้างธนบาล และในพระราหุล,
เพราะฉะนั้น
วธเก เทวทตฺตมฺหิ
ธนปาเล ราหุเล จ

โจเร องฺคลุ มิ าลเก
สพฺพตฺถ สมมานโส -อิติ

พระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วๆ เล่าๆ ว่า “ขอท่านทั้งหลาย จงแสดงพระผู้มพี ระภาคแก่ข้าพเจ้า .”
“ทสฺเสถ เม ภควนฺตํ -อิติ ปุนปฺปนุ ํ ยาจิ.
ทีนั้น สาวกเหล่านั้นจึงพาพระเทวทัตนั้นออกไปด้วยเตียงน้อย.
อถ นํ เต มญฺจเกนาทาย นิกขฺ มึสุ.
ภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัตนั้น จึงกราบทูลพระศาสดาว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข่าวว่า พระเทวทัตมาเพื่อต้องการเฝ้าพระองค์.”
ตสฺสาคมนํ สุตวฺ า ภิกขฺ ู สตฺถุ อาโรเจสุํ “ภนฺเต เทวทตฺโต กิร ตุมหฺ ากํ ทสฺสนตฺถาย อาคจฺฉติ -อิติ.
พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตนั้นจักไม่ได้เห็นเราด้วยอัตตภาพนั้น.”
“น ภิกขฺ เว โส เตนตฺตภาเวน มํ ปสฺสติ ํุ ลภิสสฺ ติ -อิติ.
นัยว่า พวกภิกษุย่อมไม่เห็นพระพุทธเจ้าอีก จำเดิมแต่กาลที่ขอวัตถุ ๕ ประการ. ข้อนี้ย่อมเป็นธรรมดา.
ภิกขฺ ู กิร ปญฺจนฺนํ วตฺถนู ํ อายาจิตกาลโต ปฏฺฐาย ปุน พุทเฺ ธ ทฏฺฐํุ น ลภนฺติ. อยํ ธมฺมตา.
พวกภิกษุกราบทูลว่า “พระเทวทัตมาถึงที่โน้นและที่โน้นแล้ว พระเจ้าข้า.”
“อสุกฏฺฐานญฺจ อสุกฏฺฐานญฺจ อาคโต ภนฺเต -อิติ อาหํส.ุ
พระศาสดา. เทวทัตจงทำสิ่งที่ตนปรารถนาเถอะ. (แต่อย่างไรเสีย) เธอก็จักไม่ได้เห็นเรา.
“ยํ อิจฉฺ ติ, ตํ กโรตุ. น โส มํ ปสฺสติ ํุ ลภิสสฺ ติ -อิติ.
ภิกษุ.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยชน์หนึ่ง แต่ที่นี้แล้ว,
(และทูลต่อๆ ไปอีกว่า) มาถึงกึ่งโยชน์แล้ว, คาพยุตหนึ่งแล้ว, มาถึงที่ใกล้สระโบกขรณีแล้ว พระเจ้าข้า.
“ภนฺเต อิโต โยชนมตฺตํ อาคโต, อฑฺฒโยชนํ, คาวุตํ, โปกฺขรณีสมีปํ อาคโต ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. แม้หากเทวทัตจะเข้ามาภายในพระเชตวัน, ก็จักไม่ได้เห็นเรา เป็นแท้.
“สเจปิ อนฺโตเชตวนํ ปวิสติ, เนว มํ ปสฺสติ ํุ ลภิสสฺ ติ -อิติ.
[พระเทวทัตถูกธรณีสูบ]
พวกสาวก พาพระเทวทัต วางเตียงลงริมฝังสระโบกขรณี ใกล้พระเชตวันแล้ว ต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำในสระโบกขรณี.
เทวทตฺตํ คเหตฺวา อาคตา เชตวนโปกฺขรณีตเี ร มญฺจํ โอตาเรตฺวา โปกฺขรณิยํ นหายิตํุ โอตรึสุ.
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แม้พระเทวทัตแล ลุกจากเตียง นั่งวางเท้าทั้ง ๒ บนพื้นดิน.
เทวทตฺโตปิ โข มญฺจโต อุฏฐฺ าย อุโภ ปาเท ภูมยิ ํ ฐเปตฺวา นิสที ิ.
เท้าทั้ง ๒ นั้นก็จมแผ่นดินลง.
เต ปฐวึ ปวิสสึ ุ.
เธอจมลงแล้วโดยลำดับเพียงข้อเท้า, เพียงเข่า, เพียงเอว, เพียงนม จนถึงคอ, ในเวลาทีก่ ระดูกคางจดถึงพืน้ ดิน ได้กล่าวคาถานีว้ า่
โส อนุกกฺ เมน ยาว โคปฺผกา ยาว ชนฺนกุ า ยาว กฏิโต ยาว ถนโต ยาว คีวโต ปวิสติ วฺ า หนุกฏฺฐกิ สฺส ภูมยิ ํ ปติฏฐฺ ติ กาเล คาถมาห
“ข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นน้ั ผูเ้ ป็นบุคคลเลิศ เป็นเทพยิง่ เทพ
เป็นสารถีฝึกนรชน มีพระจักษุรอบคอบ
มีพระลักษณะ (แต่ละอย่าง) เกิดด้วยบุญตั้งร้อย๑ ว่าเป็นที่พึ่ง
ด้วยกระดูกเหล่านี้ พร้อมด้วยลมหายใจ.”
“อิเมหิ อฏฺฐหี ิ ตมคฺคปุคคฺ ลํ
เทวาติเทวํ นรทมฺมสารถึ
สมนฺตจกฺขํุ สตปุญญ
ฺ ลกฺขณํ
ปาเณหิ พุทธฺ ํ สรณํ คโตสฺมิ -อิติ.
นัยว่า พระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานะนี้ จึงโปรดให้พระเทวทัตบวช.
อิทํ กิร ฐานํ ทิสวฺ า ตถาคโต เทวทตฺตํ ปพฺพาเชสิ.
ก็ถ้าพระเทวทัตนั้น จักไม่ได้บวชไซร้, เป็นคฤหัสถ์ จักได้ทำกรรมหนัก, จักไม่ได้อาจทำปัจจัยแห่งภพต่อไป.
ก็แลครั้นบวชแล้ว จักกรรมหนักก็จริง. (ถึงดังนัน้ ) ก็จะสามารถทำปัจจัยแห่งภพต่อไปได้.”
เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้ว.
สเจ หิ โส น ปพฺพชิสสฺ , คิหี หุตวฺ า กมฺมํ ภาริยํ อกริสสฺ , อายตึ ภวสฺส ปจฺจยํ กาตุํ นาสกฺขสิ สฺ .
ปพฺพชิตวฺ า จ ปน กิญจฺ าปิ กมฺมํ ภาริยํ กริสสฺ ติ. อายตึ ภวสฺส ปจฺจยํ กาตุํ สกฺขสิ สฺ ติ -อิติ นํ สตฺถา ปพฺพาเชสิ.
[พระเทวทัตเกิดในอเวจี ถูกตรึงด้วยหลาวเหล็ก]
จริงอยู่ พระเทวทัตนั้น จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่า อัฏฐิสสระ ในที่สุดแห่งแสนกัปแต่กัปนี้
โส หิ อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก อฏฺฐสิ สฺ โร นาม ปจฺเจกพุทโฺ ธ ภวิสสฺ ติ.
พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้ว เกิดในอเวจี.
โส ปฐวึ ปวิสติ วฺ า อวีจมิ หฺ ิ นิพพฺ ตฺติ.
และเธอเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ ถูกไฟไหม้อยู่ เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหว.
นิจจฺ เล พุทเฺ ธ อปรทฺธภาเวน ปน นิจจฺ โลว หุตวฺ า ปจฺจติ.

๑ สตปุญฺญลกฺขณนฺติ สเตน สเตน ปุญฺญกมฺเมน นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขณนฺติ อตฺโถ.
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สรีระของเธอสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ เกิดในก้นอเวจีซึ่งมีประมาณ ๓๐๐ โยชน์.
ติโยชนสติเก อนฺโตอวีจมิ หฺ ิ โยชนสตุพเฺ พธเมวสฺส สรีรํ นิพพฺ ตฺติ.
ศีรษะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในเบื้องบน จนถึงหมวกหู.
สีสํ ยาว กณฺณสกฺขลิโต อุปริ อยกปลฺลํ ปาวิสิ.
เท้าทั้ง ๒ จมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้า.
ปาทา ยาว โคปฺผกา เหฏฺฐา อยปฐวึ ปวิฏฐฺ า.
หลาวเหล็กมีปริมาณเท่าลำตาลขนาดใหญ่ ออกจากฝาด้านหนึ่ง แทงกลางหลังทะลุหน้าอก ปักฝาด้านหน้า.
มหาตาลกฺขนฺธปริมาณํ อยสูลํ ปจฺฉมิ ภิตตฺ โิ ต นิกขฺ มิตวฺ า ปิฏฐฺ มิ ชฺฌํ ภินทฺ ติ วฺ า อุเรน นิกขฺ มิตวฺ า ปุรตฺถมิ ภิตตฺ ึ ปาวิสิ.
อีกหลาวหนึ่ง ออกจากฝาด้านขวา แทงสีข้างเบื้องขวา ทะลุออกสีข้างเบื้องซ้าย ปักฝาด้านซ้าย.
อปรํ ทกฺขณ
ิ ภิตตฺ โิ ต นิกขฺ มิตวฺ า ทกฺขณ
ิ ปสฺสํ ภินทฺ ติ วฺ า วามปสฺเสน นิกขฺ มิตวฺ า อุตตฺ รภิตตฺ ึ ปาวิสิ.
อีกหลาวหนึ่ง ออกจากแผ่นข้างบน แทงกระหม่อม ทะลุออกส่วนเบื้องต่ำ ปักลงสู่แผ่นดินเหล็ก.
อปรํ อุปริ กปลฺลโต นิกขฺ มิตวฺ า มตฺถกํ ภินทฺ ติ วฺ า อโธภาเคน นิกขฺ มิตวฺ า อยปฐวึ ปาวิสิ.
พระเทวทัตนั้น เป็นผู้ไหวติงไม่ได้ อันไฟไหม้ในอเวจีนั้น ด้วยประการอย่างนี้.
เอวํ โส ตตฺถ นิจจฺ โล หุตวฺ า ปจฺจติ.
[เมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา]
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันว่า “พระเทวทัตถึงฐานะประมาณเท่านี้ ไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดา จมลงสู่แผ่นดินแล้ว .”
ภิกขฺ ู “เอตฺตกํ ฐานํ คนฺตวฺ า เทวทตฺโต สตฺถารํ ทฏฺฐํุ อลภิตวฺ าว ปฐวึ ปวิฏโฺ ฐ -อิติ กถํ สมุฏฐฺ าเปสุํ.
พระศาสดาตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตประพฤติผิดในเรา จมดินลงไปในบัดนี้เท่านั้นหามิได้, แม้ครั้งก่อน เธอก็จมลงแล้วเหมือนกัน.”
เพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทาง อันพระองค์ปลอบโยนแล้ว ยกขึ้นหลังของตนแล้ว ให้ถึงที่อันเกษมแล้ว
กลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึง ๓ ครั้ง อย่างนี้คือ ‘ที่ปลาย ที่ทา่ มกลาง ที่โคน’
ในวาระที่ ๓ เมื่อก้าวล่วงคลองจักษุแห่งมหาบุรุษแล้ว ก็จมแผ่นดิน ในกาลทีพ่ ระองค์เป็นพญาช้าง จึงตรัสชาดก ๑นี้เป็นต้นว่า
สตฺถา “น ภิกขฺ เว เทวทตฺโต อิทาเนว มยิ อปรชฺฌติ วฺ า ปฐวึ ปาวิสิ, ปุพเฺ พปิ ปวิฏโฺ ฐเยว -อิติ วตฺวา
หตฺถริ าชกาเล มคฺคมุฬหฺ ํ ปุรสิ ํ สมสฺสาเสตฺวา อตฺตโน ปิฏฐฺ ึ อาโรเปตฺวา เขมนฺตํ ปาปิตสฺส
เตน ปุน ติกขฺ ตฺตํุ อาคนฺตวฺ า ‘อคฺคฏฺฐาเน มชฺฌมิ ฏฺฐาเน มูเล -อิติ เอวํ ทนฺเต ฉินทฺ ติ วฺ า
ตติยวาเร มหาปุรสิ สฺส จกฺขปุ ถํ อติกกฺ มนฺตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฐฺ ภาวํ ทีเปตุํ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๓ ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๒๘. สีลวนาคชาตกํ.
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“หากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญู ผู้เพ่งโทษเป็นนิตย์
ก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลย.”
“อกตญฺญสุ สฺ โปสสฺส
สพฺพญฺเจ ปฐวึ ทชฺชา

นิจจฺ ํ วิวรทสฺสโิ น
เนว นํ อภิราธเย -อิติ

เมื่อกถาตั้งขึ้นแล้วเช่นนั้นนั่นแลแม้อีก, จึงตรัสขันติวาทิชาดก๑ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ ระเทวทัตนั้น ครั้งเป็นพระเจ้ากลาพุ
ประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันติวาทีดาบส แล้วจมลงสู่แผ่นดิน และจุลลธรรมปาลชาดก๒ เพื่อทรงแสดงความทีพ่ ระเทวทัต
นั้น ครั้งเป็นพระเจ้ามหาปตาปะ ประพฤติผดิ ในพระองค์ผู้เป็นจุลลธรรมปาละ แล้วจมลงสู่แผ่นดิน.
อิมํ ชาตกํ กเถตฺวา, ปุนปิ ตเถว กถาย สมุฏฐฺ ติ าย,
ขนฺตวิ าทิภเู ต อตฺตนิ อปรชฺฌติ วฺ า กลาพุราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฐฺ ภาวํ ทีเปตุํ ขนฺตวิ าทิชาตกํ
จุลลฺ ธมฺมปาลภูเต อตฺตนิ อปรชฺฌติ วฺ า มหาปตาปราชภูตสฺส ตสฺส ปฐวึ ปวิฏฐฺ ภาวํ ทีเปตุํ จุลลฺ ธมฺมปาลชาตกญฺจ กเถสิ.
ก็ครั้นเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแล้ว, มหาชนร่าเริงยินดี ให้ยกธงชาย๓ ธงปฏาก และต้นกล้วย ตั้งหม้อน้ำอันเต็มแล้ว
เล่นมหรสพใหญ่ ด้วยปรารภว่า “เป็นลาภของพวกเราหนอ.”
ปฐวึ ปวิฏเฺ ฐ ปน เทวทตฺเต, มหาชโน หฏฺฐตุฏโฺ ฐ ธชปตากกทลิโย อุสสฺ าเปตฺวา ปุณณ
ฺ ฆเฏ ฐเปตฺวา
“ลาภา วต โน -อิติ มหนฺตํ ฉณํ อนุโภติ.
พวกภิกษุกราบทูลข้อความนั้นแด่พระผู้มพี ระภาค.
ตมตฺถํ ภควโต อาโรเจสุํ.
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระเทวทัตตายแล้ว, มหาชนยินดี มิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น, แม้ครั้งก่อน ก็ยินดีแล้วเหมือนกัน”
เพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชานามว่า ปิงคละ ในนครพาราณสีซึ่งดุรา้ ย หยาบช้า
ไม่เป็นที่รักของชนทัว่ ไป สวรรคต๔ แล้ว จึงตรัสปิงคลชาดก๕ นี้เป็นต้นว่า
ภควา “น ภิกขฺ เว อิทาเนว, เทวทตฺเต มเต มหาชโน, ตุสสฺ ติ, ปุพเฺ พปิ ตุสสฺ เิ ยว -อิติ วตฺวา
สพฺพชนสฺส, อปฺปเิ ย จณฺเฑ ผรุเส พาราณสิยํ ปิงคฺ ลราเช นาม มเต, มหาชนสฺส ตุฏฐฺ ภาวํ ทีเปตุํ

๑
๒
๓
๔
๕

ขุ. ชา. ๒๒/๑๓๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๒๗๕.
ขุ. ชา. ๒๗/๑๗๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๕๐.
ธงรูปสามเหลี่ยม
ว่าตามจริง คือ “นิรยคต” ไปสู่นรก.
ขุ. ชา. ๒๗/๙๒. ตทฏฺฐกถา. ๓/๓/๙.
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พระโพธิสัตว์กล่าวคาถาว่า
“ชนทั้งสิ้น อันพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้ว, เมื่อท้าวเธอสวรรคตแล้ว,
ชนทั้งหลาย ย่อมเสวยปีติ,
พระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำ ได้เป็นที่รักของเจ้าหรือ?
แน่ะนายประตู เหตุไร เจ้าจึงร้องไห้?”
“สพฺโพ ชโน หึสโิ ต ปิงคฺ เลน
ตสฺมึ มเต ปจฺจยํ เวทยนฺติ
ปิโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต.
กสฺมา ตุวํ โรทสิ ทฺวารปาล
(นายประตูกล่าวตอบว่า)
“พระราชา มีพระเนตรไม่ดำ หาได้เป็นที่รักของข้าพระองค์ไม่,
ข้าพระองค์กลัวแต่การเสด็จกลับมาของพระราชานั้น,
ด้วยว่า พระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปจากที่นี้แล้ว พึงเบียดเบียนมัจจุราช,
มัจจุราชนั้นถูกเบียดเบียนแล้ว พึงนำพระองค์กลับมาที่นี้อีก.”
น เม ปิโย อาสิ อกณฺหเนตฺโต
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจรุ าชํ
โส หึสโิ ต อาเนยฺย นํ ปุน อิธ -อิติ
อิมํ ปิงคฺ ลชาตกํ กเถสิ.
[ผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒]
ภิกษุทั้งหลาย ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ พระเทวทัตเกิดแล้ว ณ ที่ไหน?
ภิกขฺ ู สตฺถารํ ปุจฉฺ สึ ุ “อิทานิ ภนฺเต เทวทตฺโต กุหึ นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
พระศาสดา. ในอเวจีมหานรก ภิกษุทั้งหลาย.
“อวีจมิ หานิรเย ภิกขฺ เว -อิติ.
ภิกษุทั้งหลาย. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเทวทัตประพฤติเดือดร้อนในโลกนี้แล้ว ไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนนั่นแลอีกหรือ ?
“ภนฺเต อิธ ตปฺปนฺโต วิจริตวฺ า ปุน คนฺตวฺ า ตปฺปนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺโต -อิติ.
พระศาสดาตรัสว่า “อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลาย จงเป็นบรรพชิตก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม,
มีปกติอยู่ดว้ ยความประมาท ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ทีเดียว” ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้วา่
“อาม ภิกขฺ เว ปพฺพชิตา วา โหนฺตุ คหฏฺฐา วา ปมาทวิหาริโน อุภยตฺถ ตปฺปนฺตเิ ยว -อิติ วตฺวา อิมํ คาถมาห
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“ผู้มีปกติทำบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้. ละไปแล้วย่อมเดือดร้อน.
เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒.
เขาย่อมเดือดร้อนว่า ‘กรรมชั่วเราทำแล้ว’ ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น.”
“อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ.
ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ.
‘ปาปํ เม กตนฺติ ตปฺปติ.
ภิยโฺ ย ตปฺปติ ทุคคฺ ตึ คโต -อิติ.
[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า อิธ ตปฺปติ ความว่า
ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ด้วยเหตุเพียงโทมนัส ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม.
ตตฺถ อิธ ตปฺปติ -อิติ: อิธ กมฺมตปฺปเนน โทมนสฺสมตฺเตน ตปฺปติ.
บทว่า เปจฺจ ความว่า ส่วนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนเพราะทุกข์ในอบายอันร้ายแรงยิ่ง ด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก ปน วิปากตปฺปเนน อติทารุเณน อปายทุกเฺ ขน ตปฺปติ.
บทว่า ปาปการี ความว่า ผู้ทำบาป มีประการต่างๆ
ปาปการี -อิติ: นานปฺปการสฺส ปาปสฺส กตฺตา.
บทว่า อุภยตฺถ ความว่า ชือ่ ว่า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้ง ๒ ด้วยความเดือดร้อน มีประการดังกล่าวแล้วนี้.
อุภยตฺถ -อิติ: อิมนิ า วุตตฺ ปฺปกาเรน ตปฺปเนน อุภยตฺถ ตปฺปติ นาม.
สองบทว่า ปาปํ เม ความว่า ก็ผู้มีปกติทำบาปนั้น
เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรม ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน ด้วยคิดว่า “กรรมชั่วเราทำแล้ว,”
ข้อนั้นเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อย;
แต่เมื่อเดือดร้อน ด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบาก ชื่อว่า ไปสู่ทุคติ ย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น คือย่อมเดือดร้อนเหลือเกิน
ด้วยความเดือดร้อนอันหยาบช้าอย่างยิ่ง.
ปาปํ เม -อิติ: โส หิ กมฺมตปฺปเนน ตปฺปนฺโต “ปาปํ เม กตํ -อิติ ตปฺปติ, ตํ อปฺปมตฺตกํ ตปฺปนํ;
วิปากตปฺปเนน ปน ตปฺปนฺโต ภิยโฺ ย ตปฺปติ ทุคคฺ ตึ คโต, อติผรุเสน ตปฺปเนน อติวยิ ตปฺปติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ.
เทศนาเป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถกิ า ชาตา -อิติ.
เรื่องพระเทวทัต จบ.
เทวทตฺตวตฺถุ.
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๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี
๑๓. สุมนาเทวีวตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางสุมนาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา่ “อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ”
เป็นต้น.
“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ.
[อบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตน]
ความพิสดารว่า ภิกษุสองพันรูป ย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน,
ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ก็(ฉัน)เช่นนั้น.
สาวตฺถยิ ํ หิ เทวสิกํ อนาถปิณฑฺ กิ สฺส เคเห เทฺว ภิกขฺ สุ หสฺสานิ ภุญชฺ นฺติ, ตถา วิสาขาย มหาอุปาสิกาย.
ก็บุคคลใดๆ ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้ประสงค์จะถวายทาน, บุคคลนั้นๆ ต้องได้โอกาสของท่านทั้ง ๒ นั้นก่อนแล้ว จึงทำได้.
สาวตฺถยิ ญฺจ โย โย ทานํ ทาตุกาโม โหติ, โส โส เตสํ อุภนิ นฺ ํ โอกาสํ ลภิตวฺ าว กโรติ.
ถามว่า “เพราะเหตุไร?”
“กึการณา -อิติ.
ตอบว่า “เพราะคนอื่นๆ ถามว่า ‘ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขา มาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือ?”
เมื่อเขาตอบว่า “ไม่ได้มา,” ย่อมติเตียน แม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่า “นี่ชื่อว่าทานอะไร?.”
“ตุมหฺ ากํ ทานคฺคํ อนาถปิณฑฺ โิ ก วา วิสาขา วา อาคตา -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, “นาคตา -อิติ วุตเฺ ต,
สตสหสฺสํ วิสสฺ ชฺเชตฺวา กตทานมฺปิ “กึ ทานํ นาเมตํ -อิติ ครหนฺติ.
เพราะท่านทั้ง ๒ นั้น ย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์.
อุโภปิ หิ เต ภิกขฺ สุ งฺฆสฺส รุจญิ จฺ อนุจฉฺ วิกกิจจฺ านิ จ ชานนฺติ.
เมื่อท่านทั้ง ๒ นั้นอยู่, พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียว.
เตสุ วิหรนฺเตสุ, ภิกขฺ ู จิตตฺ านุรปู เมว ภุญชฺ นฺติ.
เพราะฉะนั้น ทุกๆ คนที่ประสงค์จะถวายทาน จึงเชิญท่านทั้ง ๒ นั้นไป.
ตสฺมา สพฺเพ ทานํ ทาตุกามา เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ.
ท่านทั้ง ๒ นั้นย่อมไม่ได้เพือ่ จะอังคาสภิกษุทั้งหลายในเรือนของตน ด้วยเหตุนี้.
อิติ เต อตฺตโน ฆเร ภิกขฺ ู ปริวสิ ติ ํุ น ลภนฺติ.
เพราะเหตุนั้น นางวิสาขา เมื่อใคร่ครวญว่า “ใครหนอแล? จักดำรงในหน้าที่ของเรา เลี้ยงภิกษุสงฆ์,”
เห็นธิดาของบุตรแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตน.
ตโต วิสาขา “โก นุ โข มม ฐาเน ฐตฺวา ภิกขฺ สุ งฺฆํ ปริวสิ สิ สฺ ติ -อิติ อุปธาเรนฺตี ปุตตฺ สฺส ธีตรํ ทิสวฺ า ตํ อตฺตโน ฐาเน ฐเปสิ.
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นางอังคาสภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขานั้น.
สา ตสฺสา นิเวสเน ภิกขฺ สุ งฺฆํ ปริวสิ ติ.
ถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ตั้งธิดาคนใหญ่ ชื่อมหาสุภัททาไว้.
อนาถปิณฑฺ โิ กปิ มหาสุภทฺทํ นาม เชฏฺฐธีตรํ ฐเปสิ.
ก็นางมหาสุภัททานั้น ทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ (และ) ฟังธรรมอยู่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ไปสู่สกุลแห่งสามี.
สา หิ ภิกขฺ นู ํ เวยฺยาวจฺจํ กโรนฺตี ธมฺมํ สุณนฺตี โสตาปนฺนา หุตวฺ า ปติกลุ ํ อคมาสิ.
แต่นั้น ท่านอนาถบิณฑิกะ ก็ตั้งนางจุลสุภัททา (แทน).
ตโต จุลลฺ สุภทฺทํ ฐเปสิ.
แม้นางจุลสุภัททานั้น ก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามี.
สาปิ ตเถว กโรนฺตี โสตาปนฺนา หุตวฺ า ปติกลุ ํ คตา.
ลำดับนั้น ท่านอนาถบิณฑิกะ จึงตั้งธิดาคนเล็กนามว่าสุมนาเทวี (แทน).
อถ สุมนาเทวึ นาม กนิฏฐฺ ธีตรํ ฐเปสิ.
[นางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชาย]
ก็นางสุมนาเทวีนั้น ฟังธรรมแล้ว บรรลุสกทาคามิผล ยังเป็นกุมาริกา (รุ่นสาว) อยู่เทียว,
กระสับกระส่ายด้วยความไม่ผาสุกเห็นปานนั้น ตัดอาหาร๑ มีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมา.
สา ปน ธมฺมํ สุตวฺ า สกทาคามิผลํ ปตฺวา กุมาริกาว หุตวฺ า ตถารูเปน อผาสุเกน อาตุรา อาหารุปจฺเฉทํ กตฺวา
ปิตรํ ทฏฺฐกุ ามา หุตวฺ า ปกฺโกสาเปสิ.
ท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหนึ่ง ก็มาหาแล้วพูดว่า “เป็นอะไรหรือ แม่สุมนา?”
โส เอกสฺมึ ทานคฺเค ตสฺสา สาสนํ สุตวฺ า ว อาคนฺตวฺ า “กึ อมฺม สุมเน -อิติ อาห.
ธิดานั้น ตอบบิดาว่า “อะไรเล่า? น้องชาย.”
สา ปิตรํ อาห “กึ กนิฏฐฺ ภาติก -อิติ.
บิดา. เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่.
“วิปปฺ ลปสิ อมฺม -อิติ.
ธิดา. ไม่เพ้อ น้องชาย.
“น วิปปฺ ลปามิ กนิฏฐฺ ภาติก -อิติ.
บิดา. เจ้ากลัวหรือ? แม่.
“ภายสิ อมฺม -อิติ.

๑ อาหารุปจฺเฉทํ กตฺวา ทำการเข้าไปตัดซึ่งอาหาร.
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ธิดา. ไม่กลัว น้องชาย.
“น ภายามิ กนิฏฐฺ ภาติก -อิติ.
แต่พอนางสุมนาเทวี กล่าวได้เพียงเท่านี้ ก็ได้ทำกาละแล้ว.
เอตฺตกํ วตฺวาเยว ปน สา กาลมกาสิ.
[ท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องไห้ ไปทูลพระศาสดา]
ท่านเศรษฐีนั้น แม้เป็นพระโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในธิดาได้ ให้ทำการปลงศพ๑ ของธิดาเสร็จแล้ว
ร้องไห้ ไปสู่สำนักพระศาสดา,
เมื่อพระองค์ตรัสว่า “คฤหบดี ทำไมท่านจึงมีทกุ ข์ เสียใจ มีหน้าอาบไปด้วยน้ำตา ร้องไห้ มาแล้ว?” จึงกราบทูลว่า
“นางสุมนาเทวี ธิดาของข้าพระองค์ ทำกาละเสียแล้วพระเจ้าข้า.”
โส โสตาปนฺโนปิ สมาโน เสฏฺฐี ธีตริ อุปปฺ นฺนโสกํ อธิวาเสตุํ อสกฺโกนฺโต ธีตุ สรีรกิจจฺ ํ กาเรตฺวา โรทนฺโต สตฺถุ สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า,
“กึ คหปติ ทุกขฺ ี ทุมมฺ โน อสฺสมุ โุ ข รุทมาโน อาคโตสิ -อิติ วุตเฺ ต, “ธีตา เม ภนฺเต สุมนาเทวี กาลกตา -อิติ อาห.
พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุไรท่านจึงโศก? ความตาย ย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรรพสัตว์ มิใช่หรือ?
“อถ กสฺมา โสจสิ? นนุ สพฺเพสํ เอกํสกิ ํ มรณํ -อิติ.
อนาถบิณฑิกะ. ข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าข้า. แต่ธิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้.
ในเวลาจวนตาย นางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลย บ่นเพ้อตายไปแล้ว.
ด้วยเหตุนั้น โทมนัสไม่น้อย จึงเกิดแก่ข้าพระองค์.
“ชานาเมตํ ภนฺเต. เอวรูปา ปน เม หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา ธีตา.
สา มรณกาเล สตึ ปจฺจปุ ฏฺฐาเปตุํ อสกฺโกนฺตี วิปปฺ ลปมานา มตา. เตน เม อนปฺปกํ โทมนสฺสํ อุปปฺ ชฺชติ -อิติ.
พระศาสดา. มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเล่า?
“กึ ปน ตาย กถิตํ มหาเสฏฺฐิ -อิติ.
อนาถบิณฑิกะ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เรียกนางว่า ‘เป็นอะไรหรือ? สุมนา’
ทีนั้น นางก็กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ‘อะไร? น้องชาย?,
แต่นั้น เมื่อข้าพระองค์กล่าวว่า ‘เจ้าเพ้อไปหรือ? แม่’, ก็ตอบว่า ‘ไม่เพ้อ น้องชาย’
เมื่อข้าพระองค์ถามว่า ‘เจ้ากลัวหรือ? แม่’, ก็ตอบว่า ‘ไม่กลัว น้องชาย’
พอกล่าวได้เท่านี้กท็ ำกาละแล้ว.
“อหํ ตํ ภนฺเต ‘กึ อมฺม สุมเนติ อามนฺเตสึ. อถ มํ อาห ‘กึ กนิฏฐฺ ภาติกาติ,
ตโต ‘วิปปฺ ลปสิ อมฺมาติ วุตเฺ ต, ‘น วิปปฺ ลปามิ กนิฏฐฺ ภาติกาติ.
‘ภายสิ อมฺมาติ (วุตเฺ ต), ‘น ภายามิ กนิฏฐฺ ภาติกาติ เอตฺตกํ วตฺวา กาลมกาสิ -อิติ.
ลำดับนั้น พระผู้มพี ระภาค ตรัสกะเศรษฐีนั้นว่า “มหาเศรษฐี ธิดาของท่าน จะได้เพ้อก็หามิได้.”
อถ นํ ภควา อาห “น หิ เต มหาเสฏฺฐิ ธีตา วิปปฺ ลปติ -อิติ.
๑ สรีรกิจฺจํ.
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อนาถบิณฑิกะ. เมื่อเช่นนั้น เหตุไร? นางจึงพูดอย่างนั้น.
“อถ กสฺมา เอวมาห -อิติ.
พระศาสดา.

เพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆ (นางจึงพูดอย่างนั้นกะท่าน).
คฤหบดี ก็ธดิ าของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผล.
เพราะท่านเป็นเพียงโสดาบัน, ส่วนธิดาของท่านเป็นสกทาคามินี.
เพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผล นางจึงกล่าวอย่างนั้นกะท่าน.
“กนิฏฐฺ ตฺตาเยว, ธีตา หิ เต คหปติ มคฺคผเลหิ ตยา มหลฺลกิ า. ตฺวํ หิ โสตาปนฺโน, ธีตา ปน เต สกทาคามินี.
สา มคฺคผเลหิ มหลฺลกิ ตฺตา ตํ เอวมาห -อิติ.
อนาถบิณฑิกะ. อย่างนั้นหรือ พระเจ้าข้า.
“เอวํ ภนฺเต -อิติ.
พระศาสดา. อย่างนั้น คฤหบดี.
“เอวํ คหปติ -อิติ.
อนาถบิณฑิกะ. เวลานี้นางเกิดที่ไหน พระเจ้าข้า.
“อิทานิ กุหึ นิพพฺ ตฺตา ภนฺเต -อิติ.
เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “ในภพดุสิต คฤหบดี” ท่านเศรษฐีจึงกราบทูลว่า “ธิดาของข้าพระองค์
เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้ แม้ไปจากโลกนี้แล้ว ก็เกิดในที่ๆ เพลิดเพลินเหมือนกันหรือ? พระเจ้าข้า.”
“ตุสติ ภวเน คหปติ -อิติ วุตเฺ ต “ภนฺเต มม ธีตา อิธ ญาตกานํ อนฺตเร นนฺทมานา วิจริตวฺ า อิโต คนฺตวฺ าปิ
นนฺทนฏฺฐาเนเยว นิพพฺ ตฺตา -อิติ.
[คนทำบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒]
ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีนั้นว่า
“อย่างนั้น คฤหบดี ธรรมดาผู้ไม่ประมาท เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้”
ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า
อถ นํ สตฺถา “อาม คหปติ อปฺปมตฺตา นาม คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺตเิ ยว -อิติ วตฺวา
อิมํ คาถมาห
“ผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้. ละไปแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน.
เขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้ง ๒. เขาย่อมเพลิดเพลินว่า ‘เราทำบุญไว้แล้ว.’
ไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินยิ่งๆ ขึ้นไป.”
“อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ.
กตปุญโฺ ญ อุภยตฺถ นนฺทติ.
‘ปุญญ
ฺ ํ เม กตนฺติ นนฺทติ.
ภิยโฺ ย นนฺทติ สุคคฺ ตึ คโต -อิติ.
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[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อิธ ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม.
ตตฺถ อิธ -อิติ: อิธโลเก กมฺมนนฺทเนน นนฺทติ.
บทว่า เปจฺจ ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก.
เปจฺจ -อิติ: ปรโลเก วิปากนนฺทเนน นนฺทติ.
บทว่า กตปุญฺโญ คือ ผู้ทำบุญมีประการต่างๆ.
กตปุญโฺ ญ -อิติ: นานปฺปการสฺส ปุญญ
ฺ สฺส กตฺตา.
บทว่า อุภยตฺถ ความว่า
ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ด้วยคิดว่า “กุศลเราทำไว้แล้ว, บาปเราไม่ได้ทำ.” เมื่อเสวยวิบากชือ่ ว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า.
อุภยตฺถ -อิติ: อิธ “กตํ เม กุสลํ, อกตํ เม ปาปํ -อิติ นนฺทติ, ปรตฺถ วิปากํ อนุภวนฺโต นนฺทติ.
สองบทว่า ปุญฺญํ เม ความว่า ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ ชื่อว่า ย่อมเพลิดเพลิน เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม
ด้วยเหตุเพียงโสมนัสเท่านั้นว่า “เราทำบุญไว้แล้ว.”
ปุญญ
ฺ ํ เม -อิติ: อิธ นนฺทนฺโต ปน “ปุญญ
ฺ ํ เม กตํ -อิติ โสมนสฺสมตฺตเกเนว กมฺมนนฺทนํ อุปาทาย นนฺทติ.
บทว่า ภิยฺโย เป็นต้น ความว่า ก็เขาไปสู่สุคติแล้ว เมื่อเสวยทิพยสมบัติ ตลอด ๕๗ โกฏิปีบ้าง ๖๐ แสนปีบ้าง
ย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งในดุสติ บุรี ด้วยความเพลิดเพลิดเพราะวิบาก.
ภิยโฺ ย -อิติ: วิปากนนฺทเนน ปน สุคตึ คโต,
สตฺตปญฺญาสวสฺสโกฏิโย สฏฺฐญิ จฺ วสฺสสตสหสฺสานิ ทิพพฺ สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสติ ปุเร อติวยิ นนฺทติ -อิติ.
ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้ว.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ
พระธรรมเทศนา ได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.
มหาชนสฺส ธมฺมเทสนา สาตฺถกิ า ชาตา -อิติ.
เรื่องนางสุมนาเทวี จบ.
สุมนาเทวีวตฺถุ.
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๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย
๑๔. เทฺวสหายกภิกขฺ วุ ตฺถุ.
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๒ สหาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า “พหุมฺปิ เจ สหิตำ ภาสมาโน”
เป็นต้น.
“พหุมปฺ ิ เจ สหิตํ ภาสมาโน -อิติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เทฺว สหายเก ภิกขฺ ู อารพฺภ กเถสิ.
[สองสหายออกบวช]
ความพิสดารว่า กุลบุตร ๒ คน ชาวเมืองสาวัตถี เป็นสหายกัน ไปยังวิหาร ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว
ละกามทั้งหลาย ถวายชีวิต๑ในพระศาสนาของพระศาสดา บวชแล้ว อยูใ่ นสำนักพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ตลอด ๕ ปี
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา ได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันถธุระโดยพิสดารแล้ว ๒,
สาวตฺถวี าสิโน หิ เทฺว กุลปุตตฺ า สหายกา วิหารํ คนฺตวฺ า สตฺถุ ธมฺมเทสนํ สุตวฺ า กาเม ปหาย
สตฺถุ สาสเน อุรํ ทตฺวา ปพฺพชิตวฺ า ปญฺจ วสฺสานิ อาจริยปุ ชฺฌายานํ สนฺตเิ ก วสิตวฺ า สตฺถารํ อุปสงฺกมิตวฺ า สาสเน ธุรํ ปุจฉฺ ติ วฺ า
วิปสฺสนาธุรญฺจ คนฺถธุรญฺจ วิตถฺ ารโต สุตวฺ า
รูปหนึ่ง กราบทูลก่อนว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อภายแก่ ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันถธุระได้, แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระ”
ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนา จนถึงพระอรหัต พากเพียรพยายามอยู่ บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
เอโก ตาว “อหํ ภนฺเต มหลฺลกกาเล ปพฺพชิโต น สกฺขสิ สฺ ามิ, คนฺถธุรํ ปูเรตุํ วิปสฺสนาธุรํ ปน ปูเรสฺสามิ -อิติ
ยาว อรหตฺตา วิปสฺสนํ กถาเปตฺวา ฆเฏนฺโต วายมนฺโต สห ปฏิสมฺภทิ าหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.
ฝ่ายภิกษุรูปนอกนี้๓ คิดว่า “เราจะบำเพ็ญคันถธุระ” ดังนี้ แล้ว เรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับ
กล่าวธรรม สวดสรภัญญะ ในสถานทีต่ นไปแล้วๆ, เที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป, ได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่ ๑๘ คณะ.
อิตโร ปน “อหํ คนฺถธุรํ ปูเรสฺสามิ -อิติ อนุกกฺ เมน เตปิฏกํ พุทธฺ วจนํ อุคคฺ ณฺหติ วฺ า คตคตฏฺฐาเน ธมฺมํ กเถติ สรภญฺญํ ภณติ,
ปญฺจนฺนํ ภิกขฺ สุ ตานํ ธมฺมํ วาเจนฺโต วิจรติ, อฏฺฐารสนฺนํ มหาคณานํ อาจริโย อโหสิ.
ภิกษุทั้งหลาย เรียนพระกัมมัฏฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกนี้ (วิปัสสกะ) ตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน
บรรลุพระอรหัตแล้ว นมัสการพระเถระ เรียนว่า “กระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดา.”
ภิกขฺ ู สตฺถุ สนฺตเิ ก กมฺมฏฺฐานํ คเหตฺวา อิตรสฺส เถรสฺส วสนฏฺฐานํ คนฺตวฺ า ตสฺโสวาเท ฐตฺวา อรหตฺตํ ปตฺวา เถรํ วนฺทติ วฺ า
“สตฺถารํ ทฏฺฐกุ ามมฺห -อิติ วทนฺติ.

๑ อุรํ ทตฺวา
๒ เป็นประโยคกิริยาปธานนัย.
๓ อิตร นอกนี้, อีกคนหนึ่ง/อีกอันหนึ่ง ที่เหลือ
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พระเถระ (วิปัสสกะ) กล่าวว่า “ไปเถิด ผู้มีอายุ, ท่านทั้งหลาย จงถวายบังคมพระศาสดา นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป
ตามคำของเรา จงบอกกะพระเถระผู้สหายของเราบ้างว่า ‘ท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลาย นมัสการท่าน” ดังนี้แล้วส่งไป.
เถโร “คจฺฉถ อาวุโส มม วจเนน สตฺถารํ วนฺทติ วฺ า อสีตมิ หาเถเร วนฺทถ,
สหายกตฺเถรํปิ เม ‘อมฺหากํ อาจริโย ตุมเฺ ห วนฺทตีติ วเทถ -อิติ เปเสสิ.
ภิกษุเหล่านั้นไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแล้ว ไปสู่สำนักพระคันถิกเถระ เรียนว่า
“ท่านผู้เจริญ ครับ ท่านอาจารย์ของพวกกระผม นมัสการถึงท่าน.”
เต วิหารํ คนฺตวฺ า สตฺถารญฺเจว อสีตมิ หาเถเร จ วนฺทติ วฺ า คนฺถกิ ตฺเถรสฺส สนฺตกิ ํ คนฺตวฺ า
“ภนฺเต อมฺหากํ อาจริโย ตุมเฺ ห วนฺทติ -อิติ วทนฺติ.
ก็เมือ่ พระเถระนอกนี้ (คันถิกะ) ถามว่า “อาจารย์ของพวกท่านนัน่ เป็นใคร?” ภิกษุเหล่านัน้ เรียนว่า “เป็นภิกษุผสู้ หายของท่าน.”
อิตเรน จ “โก นาเมโส -อิติ วุตเฺ ต, “ตุมหฺ ากํ สหายกภิกขฺ ุ ภนฺเต -อิติ วทนฺติ.
เมื่อพระเถระ (วิปัสสกะ) ส่งข่าวเยี่ยมอย่างนี้เรื่อยๆ อยู่, ภิกษุนั้น (คันถิกะ) อดทนอยู่ได้สิ้นกาลเล็กน้อย
ภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้, เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียกว่า “ท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการท่าน” ดังนี้แล้ว,
จึงกล่าวว่า “อาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใคร,”
เมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนว่า “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน ครับ,” จึงกล่าวว่า
“ก็อะไรเล่า ที่พวกท่านเรียนในสำนักของภิกษุนั้น บรรดานิกาย มีทีฆนิกายเป็นต้น นิกายใดนิกายหนึ่งหรือ?
หรือบรรดาปิฎก ๓ ปิฎกหนึ่งหรือ? ที่พวกท่านได้เรียนแล้ว” ดังนี้แล้ว คิดว่า
“สหายของเรา ย่อมไม่รู้จักคาถาแม้ประกอบด้วย ๒ บท, ถือบังสุกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้ว ยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอ.
ในกาลที่เธอมา เราควรถามปัญหาดู.”
เอวํ เถเร ปุนปฺปนุ ํ สาสนํ ปหิณนฺเต, โส ภิกขฺ ุ โถกํ กาลํ สหิตวฺ า อปรภาเค สหิตํุ อสกฺโกนฺโต,
“อมฺหากํ อาจริโย ตุมเฺ ห วนฺทติ -อิติ วุตเฺ ต, “โก เอโส -อิติ วตฺวา,
“ตุมหฺ ากํ สหายกภิกขฺ ุ ภนฺเต -อิติ วุตเฺ ต,
“กึ ปน ตุมเฺ หหิ ตสฺส สนฺตเิ ก อุคคฺ หิตํ, กึ ทีฆนิกายาทีสุ อญฺญตโร นิกาโย, กึ ตีสุ ปิฏเกสุ เอกํ ปิฏกํ -อิติ วตฺวา
“จตุปปฺ ทิกปํ ิ คาถํ น ชานาติ, ปํสกุ ลู ํ คเหตฺวา ปพฺพชิตกาเลเยว อรญฺญํ ปวิฏโฺ ฐ, พหู วต อนฺเตวาสิเก ลภิ.
ตสฺส อาคตกาเล มยา ปญฺหํ ปุจฉฺ ติ ํุ วฏฺฏติ -อิติ จินเฺ ตสิ.
[พระเถระทั้ง ๒ พบกัน]
ในกาลต่อมา พระเถระ (วิปัสสกะ) ได้มาเฝ้าพระศาสดา เก็บบาตรจีวรไว้ในสำนักพระเถระผู้สหายแล้ว
ไปถวายบังคมพระศาสดา และนมัสการพระอสีติมหาเถระแล้ว ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหาย.
อปรภาเค เถโร สตฺถารํ ทฏฺฐํุ อาคโต, สหายกตฺเถรสฺส สนฺตเิ ก ปตฺตจีวรํ ฐเปตฺวา คนฺตวฺ า
สตฺถารญฺเจว อสีตมิ หาเถเร จ วนฺทติ วฺ า สหายกตฺเถรสฺส วสนฏฺฐานํ ปจฺจาคมิ.
ลำดับนั้น พระคันถิกเถระนั้น ให้ภิกษุทั้งหลายทำวัตรแก่ท่านแล้ว ถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากัน
นั่งแล้ว ด้วยตั้งใจว่า “จักถามปัญหา.”
อถสฺส โส วตฺตํ กาเรตฺวา สมปฺปมาณํ อาสนํ คเหตฺวา “ปญฺหํ ปุจฉฺ สิ สฺ ามิ -อิติ นิสที ิ.
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[พระศาสดาถามปัญหาพระเถระทั้ง ๒]
ขณะนั้น พระศาสดา ทรงทราบว่า “คันถิกภิกษุนี้ พึงเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้แล้วเกิดในนรก”
ด้วยทรงเอ็นดูในเธอ ทำประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร เสด็จถึงสถานที่เธอทั้ง ๒ นั่งแล้ว
ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา “เอส เอวรูปํ มม ปุตตฺ ํ วิเหเฐตฺวา นิรเย นิพพฺ ตฺเตยฺย -อิติ
ตสฺมึ อนุกมฺปาย วิหารจาริกํ จรนฺโต วิย เตสํ นิสนิ นฺ ฏฺฐานํ คนฺตวฺ า ปญฺญตฺเต พุทธฺ าสเน นิสที ิ.
แท้จริง ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้นๆ จัดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่ง.
ตตฺถ ตตฺถ นิสที นฺตา หิ ภิกขฺ ู พุทธฺ าสนํ ปญฺญาเปตฺวา ว นิสที นฺติ.
เพราะเหตุนั้น พระศาสดา จึงประทับนั่งเหนืออาสนะทีพ่ ระคันถิกภิกษุ นั้นจัดไว้โดยปกตินั่นแล.
เตน สตฺถา ปกติปญฺญตฺเตเยว อาสเน นิสที ิ.
ก็แลครั้นประทับนั่งแล้ว จึงตรัสถามปัญหาในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ,
ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้, จึงตรัสถาม ปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้ง ๘ ตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไป
นิสชฺช โข ปน คนฺถกิ ภิกขฺ ํุ ปฐมชฺฌาเน ปญฺหํ ปุจฉฺ ติ วฺ า,
ตสฺมึ อกถิเต, ทุตยิ ชฺฌานํ อาทึ กตฺวา อฏฺฐสุปิ สมาปตฺตสี ุ รูปารูเปสุ ปญฺหํ ปุจฉฺ ิ.
พระคันถิกเถระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียว.
คนฺถกิ ตฺเถโร เอกํปิ กเถตุํ นาสกฺขิ.
พระวิปัสสกเถระนอกนี้ ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมด.
อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
ทีนั้น พระศาสดา ตรัสถามปัญหาในโสดาปัตติมรรคกับเธอ.
อถ นํ โสตาปตฺตมิ คฺเค ปญฺหํ ปุจฉฺ ิ.
พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได้.
คนฺถกิ ตฺเถโร กเถตุํ นาสกฺขิ.
แต่นั้น จึงตรัสถามกะพระขีณาสวเถระ.
ตโต ขีณาสวตฺเถรํ ปุจฉฺ ิ.
พระเถระก็ทูลตอบได้.
เถโร กเถสิ.
[พระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการ]
พระศาสดา ทรงชมเชยว่า “ดีละๆ” แล้วตรัสถามปัญหา แม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับ.
สตฺถา “สาธุ สาธุ -อิติ อภินนฺทติ วฺ า เสสมคฺเคสุปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺหํ ปุจฉฺ ิ.
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พระคันถิกเถระก็มิได้อาจทูลตอบปัญหาได้สกั ข้อเดียว.
คนฺถกิ ตฺเถโร เอกํปิ กเถตุํ นาสกฺขิ.
ส่วนพระขีณาสพ ทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วๆ ได้.
ขีณาสโว ปน ปุจฉฺ ติ ปุจฉฺ ติ ํ กเถสิ.
พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระขีณาสพนั้นในฐานะทั้ง ๔.
สตฺถา จตูสปุ ิ ฐาเนสุ ตสฺส สาธุการํ อทาสิ.
เทวดาทั้งหมด ตั้งต้นแต่ภุมมเทวดา๑ จนถึงพรหมโลก และนาคครุฑ ได้ฟังสาธุการนั้นแล้ว ก็ได้ให้สาธุการ.
ตํ สุตวฺ า ภุมมฺ เทเว อาทึ กตฺวา ยาว พฺรหฺมโลกา สพฺพา เทวตา เจว นาคสุปณฺณา จ สาธุการํ อทํส.ุ
พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ ได้สดับสาธุการนั้นแล้ว จึงยกโทษพระศาสดาว่า
“พระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่? พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระเถระแก่ ผู้ไม่รู้อะไรๆ ในฐานะทั้ง ๔.
ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเรา ผู้จำทรงพระปริยัตธิ รรมไว้ได้ทั้งหมด เป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
พระองค์มิได้ทรงทำแม้มาตรว่าความสรรเสริญ.”
ตํ สาธุการํ สุตวฺ า ตสฺส อนฺเตวาสิกา เจว สทฺธวิ หิ าริโน จ สตฺถารํ อุชฌ
ฺ ายึสุ
“กึ นาเมตํ สตฺถารา กตํ? กิญจฺ ิ อชานนฺตสฺส มหลฺลกตฺเถรสฺส จตูสุ ฐาเนสุ สาธุการํ อทาสิ.
อมฺหากํ ปนาจริยสฺส สพฺพปริยตฺตธิ รสฺส ปญฺจนฺนํ ภิกขฺ สุ ตานํ ปาโมกฺขสฺส ปสํสามตฺตปํ ิ น กริ -อิติ.
[พูดมาก แต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์]
ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกันนี่?”
เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว, ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอ เช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลาย เพื่อค่าจ้างในศาสนาของเรา,
ส่วนบุตรของเรา เช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครส๒ ตามชอบใจ” ดังนี้แล้ว ได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
อถ เน สตฺถา “กินนฺ าเมตํ ภิกขฺ เว กเถถ -อิติ ปุจฉฺ ติ วฺ า, ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต,
“ภิกขฺ เว ตุมหฺ ากํ อาจริโย มม สาสเน ภติยา คาโว รกฺขนสทิโส,
มยฺหํ ปน ปุตโฺ ต ยถารุจยิ า ปญฺจโครเส ปริภญุ ชฺ นกสามิสทิโส -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ
“หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก
(แต่) เป็นผู้ประมาทแล้ว ไม่ทำ (ตาม) พระพุทธพจน์นั้นไซร้,
เขาย่อมนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น ย่อมไม่มีสว่ นแห่งปัญจโครสฉะนั้น,
“พหุมปฺ ิ เจ สหิตํ ภาสมาโน
น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต
โคโปว คาโว คณยํ ปเรสํ
น ภาควา สามญฺญสฺส โหติ.
๑ เทวดาที่สถิตอยู่บนแผ่นดิน.
๒ รสอันเกิดแต่โค ๕ อย่าง คือ นมสด, นมส้ม, เปรียง, เนยใส, เนยข้น.
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หากว่า นรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย
(แต่) เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้,
เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว รู้ชอบ มีจติ หลุดพ้นดีแล้ว
หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้า, เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญ
ผล๑”
อปฺปมฺปิ เจ สหิตํ ภาสมาโน
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี
ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหํ
สมฺมปฺปชาโน สุวมิ ตุ ตฺ จิตโฺ ต
อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรํ วา
ส ภาควา สามญฺญสฺส โหติ -อิติ.
[แก้อรรถ]
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สหิตํ นี้ เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎก,
ตตฺถ สหิตํ -อิติ เตปิฏกสฺส พุทธฺ วจนสฺเสตํ นามํ,
นรชนเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลาย เล่าเรียนพระพุทธพจน์นั้นแล้ว กล่าว คือบอก ได้แก่ แสดงอยู่ ซึ่งพระพุทธพจน์แม้มาก
แก่ชนเหล่าอื่น (แต่) หาเป็นผู้ทำกิจอันการกบุคคลฟังธรรมนั้นแล้วจะพึงทำไม่
คือไม่ยังการทำไว้ในใจให้เป็นไป ด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้น ชัว่ ขณะแม้สักว่าไก่ปรบปีก,
ตํ อาจริเย อุปสงฺกมิตวฺ า อุคคฺ ณฺหติ วฺ า พหุมปฺ ิ ปเรสํ ภาสมาโน วาเจนฺโต กเถนฺโต,
ตํ ธมฺมํ สุตวฺ า ยํ การเกน ปุคคฺ เลน กตฺตพฺพํ, ตกฺกโร น โหติ,
กุกกฺ ฏุ สฺส ปกฺขปหรณมตฺตมฺปิ อนิจจฺ าทิวเสน มนสิการํ นปฺปวตฺเตสิ;
เหมือนคนเลี้ยงโค รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างประจำวัน๒ รับไปแต่เช้าตรู่
เวลาเย็น นับมอบให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้ว รับเอาเพียงค่าจ้างรายวัน,
แต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจโครสตามความชอบใจ ฉะนั้นแล.
นรชนนั้น ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลสักว่าการทำวัตรปฏิวัตร จากสำนักของอันเตวาสิกทั้งหลายอย่างเดียว,
แต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะไม่
เอโส, ยถา นาม ทิวเส ภติยา คาโว รกฺขนฺโต โคโป ปาโตว สมฺปฏิจฉฺ ติ วฺ า
สายํ คเณตฺวา สามิกานํ นิยยฺ าเทตฺวา ทิวสภติมตฺตํ คณฺหาติ,
ยถารุจยิ า ปน ปญฺจโครเส ปริภญุ ชฺ ติ ํุ น ลภติ;
เอวเมว เกวลํ อนฺเตวาสิกานํ สนฺตกิ า วตฺตปฏิวตฺตกรณมตฺตสฺส ภาคี โหติ, สามญฺญสฺส ปน ภาคี น โหติ.

๑ ผลคือคุณเครื่องเป็นสมณะ.
๒ ตามหลักต้องว่า เหมือนคนรักษาโคเพื่อจ้างประจำวัน ชื่อว่าคนเลี้ยงโค
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เหมือนอย่างว่า เจ้าของโคพวกเดียว ย่อมบริโภคปัญจโครสแห่งโคทั้งหลาย ที่นายโคบาลมอบให้แล้ว ฉันใด,
การกบุคคลทั้งหลาย ฟังธรรมอันนรชนนั้นกล่าวแล้ว ปฏิบัติ๑ ตามที่นรชนนั้นพร่ำสอนแล้ว ก็ฉันนั้น,
บางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้น, บางพวกเจริญวิปัสสนาแล้ว บรรลุมรรคและผล,
จัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ เหมือนพวกเจ้าของโค ย่อมเป็นผู้มีส่วนโครสฉะนั้น.
ยถา ปน โคปาลเกน นิยยฺ าทิตานํ คุนนฺ ํ ปญฺจโครสํ โคสามิกาว ปริภญุ ชฺ นฺติ;
ตถา เตน กถิตํ ธมฺมํ สุตวฺ า การกปุคคฺ ลา ยถานุสฏิ ฐฺ ํ ปฏิปชฺชติ วฺ า, เกจิ ปฐมชฺฌานาทีนิ ปาปุณนฺติ,
เกจิ วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา มคฺคผลานิ ปาปุณนฺติ, โคสามิกา โครสสฺเสว, สามญฺญสฺส ภาคิโน โหนฺติ.
พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑ ด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ดว้ ยศีล ผู้มีสตุ ะมาก
(แต่) มีปกติอยู่ดว้ ยความประมาท ไม่ประพฤติซึ่งในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย
ด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์ มีอนิจจลักษณะเป็นต้น, หาตรัสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ทุศีลไม่ ด้วยประการฉะนี้.
อิติ สตฺถา สีลสมฺปนฺนสฺส พหุสสฺ ตุ สฺส ปมาทวิหาริโน อนิจจฺ าทิวเสน โยนิโสมนสิกาเร อปฺปวตฺตสฺส ภิกขฺ โุ น วเสน
ปฐมํ คาถํ กเถสิ, น ทุสสฺ ลี สฺส.
ส่วนคาถาที่ ๒ พระองค์ตรัสด้วยอำนาจแห่งการกบุคคลผู้แม้มีสุตะน้อย
(แต่) ทำกรรมในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู่.
ทุตยิ คาถา ปน อปฺปสฺสตุ สฺสาปิ โยนิโสมนสิกาเร กมฺมํ กโรนฺตสฺส การกปุคคฺ ลสฺส วเสน กถิตา.
ในบทเหล่านั้น บทว่า อปฺปมฺปิ เจ ความว่า น้อย คือแม้เพียง ๑ วรรค หรือ ๒ วรรค.
ตตฺถ อปฺปมฺปิ เจ -อิติ: โถกํ เอกวคฺคทฺววิ คฺคมตฺตมฺปิ.
บทพระคาถาว่า ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี เป็นต้น ความว่า
นรชนรู้อรรถรู้ธรรมแล้ว ประพฤติธรรมอันสมควรแก่โลกุตรธรรม๒ ๙ คือประเภทแห่งธรรม มีปาริสุทธิศีล ๔
ธุดงคคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้น ที่นับว่าข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้น
ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีปกติประพฤติธรรมสมควร คือหวังการแทงตลอดอยูว่ ่า
“เราจักแทงตลอดในวันนี้ เราจักแทงตลอดในวันนี้ ทีเดียว” ชื่อว่าย่อมประพฤติ.
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี -อิติ: อตฺถมญฺญาย ธมฺมมญฺญาย นวโลกุตตฺ รธมฺมสฺส อนุรปู ํ ธมฺมํ
ปุพพฺ ภาคปฏิปทาสงฺขาตํ จตุปาริสทุ ธฺ สิ ลี ธุตงฺคอสุภกมฺมฏฺฐานาทิเภทํ จรนฺโต อนุธมฺมจารี โหติ
“อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธํ อากงฺขนฺโต วิจรติ;

๑ ปฏิปชฺชิตฺวา บางมตินิยมเป็นกิรยิ าปธานนัย.
๒ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑.
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นรชนนั้น ละราคะ โทสะ และโมหะด้วยข้อปฏิบัติชอบนี้แล้ว กำหนดรูธ้ รรมที่ควรกำหนดรู้ โดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย
มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว ด้วยอำนาจแห่งตทังควิมุตติ วิกขันภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ,
หมดความถือมั่นอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่น คือไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลาย อันนับเนื่องในโลกนี้และโลกอื่น
หรือ อันเป็นภายในและภายนอก ด้วยอุปาทาน ๔๑
ชื่อว่าเป็นมหาขีณาสพ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผล อันมาแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะ
กล่าวคือมรรค และคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอเสขธรรม ๕๒.
โส อิมาย สมฺมาปฏิปตฺตยิ า ราคญฺจ โทสญฺจ ปหาย โมหํ, สมฺมา เหตุนา นเยน ปริชานิตพฺพธมฺเม ปริชานนฺโต,
ตทงฺควิกขฺ มฺภนสมุจเฺ ฉทปฏิปสฺสทฺธนิ สิ สฺ รณวิมตุ ตฺ นี ํ วเสน สุวมิ ตุ ตฺ จิตโฺ ต, อนุปาทิยาโน อิธ วา หุรํ วา,
อิธโลกปรโลเก ปริยาปนฺนา วา อชฺฌตฺตกิ พาหิรา วา ขนฺธายตนธาตุโย จตูหิ อุปาทาเนหิ อนุปาทิยนฺโต มหาขีณาสโว,
มคฺคสงฺขาตสฺส สามญฺญสฺส วเสน อาคตสฺส ผลสามญฺญสฺส เจว ปญฺจอเสขธมฺมกฺขนฺธสามญฺญสฺส จ ภาควา โหติ -อิติ.
พระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาด้วยพระอรหัต เหมือนนายช่างถือเอายอดแห่งเรือน ด้วยยอดแก้วฉะนั้น ดังนี้แล.
รตนกูเฏน วิย อคารสฺส, อรหตฺเตน เทสนาย กูฏํ คณฺหิ -อิติ.
ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น.
คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ.
เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.
เทสนา มหาชนสฺส สาตฺถกิ า ชาตา -อิติ.
เรื่องภิกษุ ๒ สหาย จบ.
เทฺวสหายกภิกขฺ วุ ตฺถุ.
ยมกวรรค วรรณนา จบ.
ยมกวคฺควณฺณนา นิฏฐฺ ติ า.
วรรคที่ ๑ จบ.
ปฐโม วคฺโค.

๑ กามุปาทาน การถือมั่นกาม ๑ ทิฏฺฐุปาทาน การถือมั่นทิฏฐิ ๑ สีลพฺพตุปาทาน การถือมั่นศีลพรต ๑
อตฺตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะว่าตน ๑.
๒ สีลขันธ์ หมวดศีล ๑ สมาธิขันธ์ หมวดสมาธิ ๑ ปัญญาขันธ์ หมวดปัญญา ๑
วิมุตติขนั ธ์ หมวดวิมุตติ ๑ วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ ๑.

