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[พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก]...............................................๑๔๑
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[อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา]...............................๑๔๗
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[แก้อรรถ]................................................................................๒๑๐
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๔. เร่ืองเจ้าลิจฉว.ี............................................................๒๑๘
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[พระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม]...............................๒๑๙
[แก้อรรถ]................................................................................๒๑๙
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[แก้อรรถ]................................................................................๒๒๖
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[แก้อรรถ]................................................................................๒๖๐
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[อตุละโกรธคนผู้พูดมาก]..........................................................๒๗๔
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[แก้อรรถ]................................................................................๒๘๐
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๑. เรื่องโพธิราชกุมาร
๑. โพธิราชกุมารวตฺถุ  .      

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเภสกฬาวัน ทรงปรารภโพธิราชกุมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อตตฺานญฺเจ” เป็นต้น.
“อตฺตานญฺเจติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เภสกฬาวเน วิหรนฺโต โพธิราชกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[โพธิราชกุมารสรา้งปราสาทแล้วคิดฆ่านายช่าง]

ดังได้สดับมา โพธิราชกุมาร๑น้ัน รับสั่งให้สรา้งปราสาท ชื่อโกกนท๒ มีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆ บนพื้นแผ่นดิน 
ปานดั่งลอยอยู่ในอากาศแล้ว ตรัสถามนายช่างวา่ 
“ปราสาทที่มรีูปทรงอยา่งน้ี เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือ หรือว่าน้ีเป็นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียว?”
โส กิร ปฐวีตเล อญฺเญหิ ปาสาเทหิ อสทิสรูปํ อากาเส อุปฺปตมานำ วิย โกกนทนฺนาม ปาสาทำ กาเรตฺวา วฑฺฒกึ ปุจฺฉิ 
“กึ ตยา อญฺญตฺถาปิ เอวรูโป ปาสาโท กตปุพฺโพ, อุทาหุ ปฐมสิปฺปเมว เต อิทำ -อิติ.

เมื่อเขาทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ น้ีเป็นศิลปะครั้งแรกทีเดียว”,  ท้าวเธอทรงดำาริวา่ 
“ถ้านายช่างผู้น้ีจักสร้างปราสาทมรีูปทรงอย่างน้ีแม้แก่คนอื่นไซร้, ปราสาทน้ีก็จักไม่น่าอัศจรรย์; 
การที่เราฆ่านายช่างน้ีเสีย หรือตดัมือและเทา้ของเขา หรือควักนัยน์ตาทั้ง ๒ เสีย ควร; 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน เขาจักสรา้งปราสาทแก่คนอื่นไม่ได้”
“ปฐมสิปฺปเมว เทว -อิติ วุตฺเต, โส จินฺเตสิ “สเจ อยำ อญฺญสฺสาปิ เอวรูปํ ปาสาทำ กริสฺสติ, อยำ ปาสาโท อนจฺฉริโย ภวิสฺสติ; 
อิมำ มยา มาเรตุำ วา หตฺถปาเท วาสฺส ฉินฺทิตุำ อกฺขีนิ วา อุปฺปาเตตุำ วฏฺฏติ, เอวำ อญฺญสฺส ปาสาทำ น กริสฺสติ -อิติ.

ทา้วเธอตรัสบอกความน้ัน แก่มาณพน้อยบุตรของสัญชีวก ผู้เป็นสหายทีร่ักของตน.
โส ตมตฺถำ อตฺตโน ปิยสหายกสฺส สญฺชีวกปุตฺตสฺส มาณวกสฺส กเถสิ.

[นายช่างทำานกครุฑข่ีหนีภัย]

มาณพน้อยน้ัน คดิวา่ “พระราชกุมารพระองค์น้ี จักผลาญนายช่างให้ฉิบหายอยา่งไม่ต้องสงสัย. คนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาคา่มิได้. 
เมื่อเรายังมีอยู่, เขาจงอยา่ฉิบหาย. เราจักให้สัญญา(ณ)แก่เขา.”
โส จินฺเตสิ “นิสฺสำสยำ เอส วฑฺฒกึ นาเสสฺสติ.  อนคฺโฆ สิปฺปิโย.  มยิ สนฺเต, มา นสฺสตุ.  สญฺญมสฺส ทสฺสามิ -อิติ.

มาณพน้อยน้ันเข้าไปหาเขาแล้ว ถามว่า “การงานของท่านที่ปราสาทสำาเรจ็แล้วหรือยัง?”,  
เม่ือเขาบอกว่า “สำาเร็จแล้ว”, จึงกล่าวว่า “พระราชกุมารประสงค์จะผลาญท่านให้ฉิบหาย.  เพราะฉะน้ัน ท่านพึงรักษาตน (ให้ดี)”
โส ตำ อุปสงฺกมิตฺวา “ปาสาเท เต กมฺมำ นิฏฺฐิตำ โน -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “นิฏฺฐิตำ -อิติ วุตฺเต, 
“ราชกุมาโร ตำ นาเสตุกาโม.  ตสฺมา อตฺตานำ รกฺเขยฺยาสิ -อิติ อาห.

๑ พระโอรสของพระเจ้าอุเทน พระราชาแคว้นวังสะ
๒ โกกนทำ โกกนุทำ บวัแดง, โกกนุท.
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นายช่างพูดวา่ “นาย ท่านบอก แก่ข้าพเจ้า ทำากรรมอันงามแล้ว, ข้าพเจ้าจกัทราบกิจที่ควรทำาในเรือ่งน้ี” ดังน้ีแล้ว 
อันพระราชกุมารตรัสถามว่า “สหาย การงานของท่านที่ปราสาทของเราสำาเร็จแล้วหรือ?” จึงทูลว่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ การงาน ยังไม่สำาเรจ็ก่อน, ยังเหลืออีกมาก.”
วฑฺฒกี “ภทฺทกนฺเต สามิ กตำ มม อาโรเจนฺเตน.  อหเมตฺถ กตฺตพฺพำ ชานิสฺสามิ -อิติ วตฺวา, 
“กึ สมฺม อมฺหากำ ปาสาเท เต กมฺมำ นิฏฺฐิตำ -อิติ ราชกุมาเรน ปุฏฺโฐ, “น ตาว เทว นิฏฺฐิตำ, พหุำ อวสิฏฺฐำ -อิติ อาห.

ราชกุมาร. ชื่อวา่การงานอะไร? ยังเหลือ.
“กึ กมฺมำ นาม อวสิฏฺฐำ -อิติ.

นายช่าง. ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์จักทูลภายหลัง, ขอพระองคจ์งตรัสสั่งให้ใครๆ ขนไม้มาก่อนเถิด.
“ปจฺฉา เทว อาจิกฺขิสฺสามิ, ทารูนิ ตาว อาหราเปถ -อิติ.

ราชกุมาร. จะให้ขนไม้ชนิดไหนเล่า?
“กึ ทารูนิ นาม -อิติ.

นายช่าง. ไม้แห้งหาแก่นมิได้ พระเจ้าข้า.
“นิสฺสารานิ สุกฺขทารูนิ เทว -อิติ.

ทา้วเธอ ไดร้ับสั่งให้ขนมาให้แล้ว.
โส อาหราเปตฺวา อทาสิ.

ลำาดับน้ัน นายช่างทูลพระราชกุมารน้ันว่า “ข้าแต่สมมติเทพ จำาเดิมแต่น้ี พระองค์ไม่พึงเสด็จมายังสำานักของข้าพระองค์ 
เพราะเมื่อข้าพระองค์ ทำาการงานที่ละเอียดอยู่ เมื่อมีการสนทนากับคนอื่น ความฟุ้งซ่านก็จะมี,
อน่ึง เวลารับประทานอาหาร ภรรยาของข้าพระองค์เท่าน้ัน จกันำาอาหารมา.”
อถ นำ อาห “เทว อิโต ปฏฺฐาย มม สนฺติกำ นาคนฺตพฺพำ.  สุขุมกมฺมำ กโรนฺตสฺส, หิ อญฺเญน สทฺธึ สลฺลาเป สติ๑, วิกฺเขโป โหติ.  
อาหารเวลาย ปน เม ภริยาว อาหารำ อาหริสฺสติ -อิติ.

พระราชกุมารทรงรับว่า “ดีแล้ว.”
ราชกุมาโร “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิ.

ฝา่ยนายช่างน่ังถากไม้เหล่าน้ันอยู่ในห้องๆ หน่ึง ทำาเป็นนกครุฑ ควรที่บุตรภรรยาของตนน่ังภายในได้  
ในเวลารับประทานอาหาร สั่งภรรยาว่า “หล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้ว รับเอาเงินและทองไว้.
โสปิ เอกสฺมึ คพฺเภ นิสีทิตฺวา ตานิ ทารูนิ ตจฺเฉตฺวา อตฺตโน ปุตฺตทารสฺส อนฺโตนิสีทนโยคฺคำ ครุฬสกุณำ กตฺวา  
อาหารเวลาย [ปน] ภริยำ อาห “เคเห วิชฺชมานกำ สพฺพำ วิกฺกีณิตฺวา หิรญฺญสุวณฺณำ คณฺหาหิ -อิติ.

[นายช่างพาครอบครัวหนี]

ฝา่ยพระราชกุมาร รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไมใ่ห้นายช่างออกไปได้.
ราชกุมาโรปิ วฑฺฒกิสฺส อนิกฺขมนตฺถาย เคหำ ปริกฺขิปาเปตฺวา อารกฺขำ ฐเปสิ.

๑ สี. ย.ุ กถาสลฺลปนฺตสฺส เม.
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แม้นายชา่ง ในเวลาที่นกสำาเรจ็แล้ว สั่งภรรยาว่า “วันน้ี หล่อนพึงพาเด็กแม้ทั้งหมดมา” รับประทานอาหารเช้าเสรจ็แล้ว 
ให้บุตรและภรรยาน่ังในท้องนก ออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้ว.
วฑฺฒกีปิ สกุณสฺส นิฏฺฐิตกาเล “อชฺช สพฺเพปิ ทารเก คเหตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ ภริยำ วตฺวา ภุตฺตปาตราโส 
ปุตฺตทารำ สกุณสฺส กุจฺฉิยำ นิสีทาเปตฺวา วาตปาเนน นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.

นายช่างน้ัน เมื่อพวกอารักขาเหล่าน้ัน ทูลพิไรรำ่าวา่ “ขอเดชะสมมติเทพ นายช่างหลบหนีไปได้” ดังน้ีอยู่น่ันแหละ 
ก็ไปลงที่หิมวันตประเทศ สร้างนครข้ึนนครหน่ึง ได้เป็นพระราชา พระนามวา่ กัฏฐวาหนะ๑ ในนครน้ัน.
โส, เตสำ “เทว วฑฺฒกี ปลายติ -อิติ กนฺทนฺตานำเยว,  คนฺตฺวา หิมวนฺเต โอตริตฺวา เอกำ นครำ มาเปตฺวา ตตฺถ กฏฺฐวาหนราชา นาม ชาโต.

[พระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าท่ีลาดไว้]

ฝา่ยพระราชกุมาร ทรงดำารวิ่า “เราจักทำาการฉลองปราสาท” จึงนิมนตพ์ระศาสดา 
ทรงทำาการประพรมในปราสาท ดว้ยของหอมที่ผสมกัน ๔ อย่าง ทรงลาดแผ่นผ้าน้อย ต้ังแต่ธรณีแรก.
ราชกุมาโรปิ “ปาสาทมหำ กริสฺสามิ -อิติ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา  ปาสาเท จตุชฺชาติกคนฺเธหิ ปริภณฺฑำ กตฺวา  
ปฐมอุมฺมารโต ปฏฺฐาย เจลปฏิกำ ปตฺถริ.

ได้ยินว่า ท้าวเธอไม่มีพระโอรส  เพราะฉะน้ัน จึงทรงดำาริวา่ 
“ถ้าเราจักได้บุตรหรือธิดาไซร้, พระศาสดาจักทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยน้ี” แล้วจึงทรงลาด.
โส กิร อปุตฺตโก  ตสฺมา “สจาหำ ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลจฺฉามิ, สตฺถา อิมำ อกฺกมิสฺสติ -อิติ จินฺเตตฺวา ปตฺถริ.

ทา้วเธอ เมื่อพระศาสดาเสดจ็มา ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว รับบาตร กราบทูลว่า 
“ขอเชิญพระองค์เสดจ็เข้าไปเถิด พระเจ้าข้า.”
โส, สตฺถริ อาคเต, สตฺถารำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา “ปวิสถ ภนฺเต -อิติ อาห.

พระศาสดาไม่เสดจ็เข้าไป.
สตฺถา น ปาวิสิ.

ทา้วเธอทรงอ้อนวอนถึง ๒-๓ ครั้ง.   พระศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไป ทรงแลดูพระอานนทเถระ.
โส ทุติยมฺปิ ตติยมฺปิ ยาจิ.  สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกสิ.

พระเถระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลาย ด้วยสัญญาทีพ่ระองค์ทรงแลดูน่ันเอง 
จึงทูลให้พระราชกุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคำาว่า “พระราชกุมาร ขอพระองค์จงทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิด. 
พระผู้มพีระภาคจักไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้า.  (เพราะ) พระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดภายหลัง.”
เถโร โอโลกิตสญฺญาเยว วตฺถานำ อนกฺกมนภาวำ ญตฺวา 
“สำหร ราชกุมาร ทุสฺสานิ,  น ภควา เจลปฏิกำ อกฺกมิสฺสติ.  ปจฺฉิมำ ชนตำ ตถาคโต โอโลเกติ -อิติ ทุสฺสานิ สำหราเปสิ.

๑ ผู้มีท่อนไม้เป็นพาหนะ หรือผู้มีพาหนะอันทำาด้วยท่อนไม้.
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[พระศาสดาตรัสเหตุท่ีไม่ทรงเหยียบผ้า]

ทา้วเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้ว ทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายใน ทรงอังคาสให้อิ่มหนำาดว้ยยาคูและของเคี้ยว 
แล้วทรงน่ังอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง ถวายบังคมแล้ว ทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเป็นอุปัฏฐากของพระองค์ 
ถึง (พระองค์) วา่เป็นที่พึ่ง ๓ ครั้งแล้ว  (คือ) นัยวา่ ข้าพระองค์อยูใ่นท้อง ถึง (พระองค์) วา่เป็นที่พึ่งครั้งที่ ๑ 
แม้ครั้งที่ ๒ ในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่นหนุ่ม,   แม้ครั้งที่ ๓ ในกาลที่หม่อมฉัน ถึงความเป็นผู้รู้ดรีู้ชั่ว; 
พระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของหม่อมฉันน้ัน เพราะเหตุอะไร?”
โส ทุสฺสานิ สำหริตฺวา สตฺถารำ อนฺโต ปเวเสตฺวา  ยาคุขชฺชเกน สนฺตปฺเปตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน วนฺทิตฺวา อาห 
“อหำ ภนฺเต ตุมฺหากำ อุปฏฺฐาโก  ติกฺขตฺตุำ สรณำ คโต:  (๑) กุจฺฉิคโต จ กิรมฺหิ เอกวารำ สรณำ คโต. (๒) ทุติยมฺปิ ตรุณทารกกาเล.  
(๓) ตติยมฺปิ วิญฺญุภาวำ ปตฺตกาเล;  ตสฺส เม กสฺมา เจลปฏิกำ น อกฺกมิตฺถ -อิติ.

พระศาสดา. ราชกุมาร ก็พระองค์ทรงดำาริอย่างไร? จึงทรงลาดแผ่นผ้าน้อย.
“กึ ปน ตฺวำ กุมาร จินฺเตตฺวา เจลปฏิกำ อตฺถริ -อิติ.

ราชกุมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคิดดังน้ีวา่ 
‘ถ้าเราจักได้บุตรหรือธิดาไซร้, พระศาสดาจักทรงเหยียบ แผ่นผ้าน้อยของเรา’ แล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อย.

“สเจ ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา ลจฺฉามิ, สตฺถา เม เจลปฏิกำ อกฺกมิสฺสตีติ อิทำ จินฺเตตฺวา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ราชกุมาร เพราะเหตุน้ัน อาตมภาพจึงไม่เหยียบ.
“เตนาหำ กุมาร น อกฺกมึ -อิติ.

ราชกุมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็หม่อมฉันจักไม่ได้บุตรหรือธดิาเลยเทียวหรือ?
“กึ ปนาหำ ภนฺเต ปุตฺตำ วา ธีตรำ วา เนว ลจฺฉามิ -อิติ.

พระศาสดา. อย่างน้ัน ราชกุมาร.
“อาม กุมาร -อิติ.

ราชกุมาร. เพราะเหตุไร? พระเจ้าข้า.
“กึการณา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เพราะความที่พระองค์กับพระชายา เป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อน.
“ปุริมตฺตภาเว ชายาย สทฺธึ ปมาทำ อาปนฺนตฺตา -อิติ.

ราชกุมาร. ในกาลไหน? พระเจ้าข้า.
“กิสฺมึ กาเล ภนฺเต -อิติ.

[บุรพกรรมของโพธิราชกุมาร]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงนำาอดตีนิทาน มาแสดงแด่พระราชกุมารน้ัน
อถสฺส สตฺถา อตีตำ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ:
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ดังได้สดับมา ในอดตีกาล มนุษย์หลายร้อยคน แล่นเรือลำาใหญ่ ไปสู่สมุทร.
“อตีเต กิร อเนกสตา มนุสฺสา มหติยา นาวาย สมุทฺทำ ปกฺขนฺทึสุ.

เรืออัปปางในกลางสมุทร.
นาวา สมุทฺทมชฺเฌ ภิชฺชิ.

สองภรรยาสามี คว้าได้แผ่นกระดานแผ่นหน่ึง (อาศัย) ว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหวา่ง.
เทฺว ชายปติกา เอกำ ผลกำ คเหตฺวา อนฺตรทีปกำ ปวิสึสุ.

มนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในสมุทรน้ันน่ันแล.
เสสา สพฺเพ ตตฺเถว มรึสุ.

ก็หมู่นกเป็นอันมากอยู่ที่เกาะน้ันแล.
ตสฺมึ โข ปน ทีปเก มหาสกุณสงฺโฆ วสติ.

เขาทั้ง ๒ ไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ ถูกความหิวครอบงำาแล้ว จึงเผาฟองนกทั้งหลาย ที่ถ่านเพลิง แล้วเคี้ยวกิน.  
เมื่อฟองนกเหล่าน้ัน ไม่เพียงพอ, กจ็ับลูกนกทั้งหลายป้ิงกิน.   เมื่อลูกนกเหล่าน้ันไม่เพียงพอ, ก็จับนกทั้งหลาย (ป้ิง) กิน. 
ในปฐมวัยก็ดี มชัฌิมวัยกด็ี ปัจฉิมวัยกด็ี ก็ได้เคี้ยวกินอย่างน้ีแหละ, แม้ในวัยหน่ึง ก็มิได้ถึงความไม่ประมาท.
เต อญฺญำ ขาทิตพฺพกำ อทิสฺวา  ฉาตชฺฌตฺตา สกุณณฺฑกานิ องฺคาเร ปจิตฺวา ขาทึสุ.  
เตสุ อปฺปโหนฺเตสุ, สกุณจฺฉาเป คเหตฺวา ปจิตฺวา ขาทึสุ.  
เตสุ อปฺปโหนฺเตสุ, สกุเณ คเหตฺวา ขาทึสุ.   เอวำ ปฐมวเยปิ มชฺฌิมวเยปิ ปจฺฉิมวเยปิ ขาทึสุเยว.  เอกสฺมึปิ วเย อปฺปมาทำ นาปชฺชึสุ.

อน่ึง บรรดาชน ๒ คนน้ัน แม้คนหน่ึงไม่ได้ถึงความไม่ประมาท.
เอโกปิ จ เนสำ อปฺปมาทำ นาปชฺชิ.

[พึงรักษาตนไว้ให้ดีในวยัท้ัง ๓]

พระศาสดา ครั้งทรงแสดงบุรพกรรมน้ี ของโพธิราชกุมารน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ราชกุมาร ก็ในกาลน้ัน ถ้าพระองค์กับภรรยา จักถึงความไม่ประมาท แม้ในวัย ๑ ไซร้, บุตรหรือธิดา พึงเกิดข้ึนแม้ในวัย ๑;  
ก็ถ้าบรรดาท่านทั้ง ๒ แม้คนหน่ึง จักได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วไซร้. บุตรหรือธดิา จักอาศัยผู้ไม่ประมาทน้ันเกิดข้ึน, 
ราชกุมาร ก็บุคคลเมื่อสำาคัญตนว่า เป็นที่รักอยู่ พึงไม่ประมาท รักษาตนแม้ในวัยทั้ง ๓: 
เมื่อไม่อาจ (รักษา) ได้อย่างน้ัน พึงรักษาให้ได้แม้ในวัย ๑” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺมำ ทสฺเสตฺวา 
“สเจ หิ ตฺวำ กุมาร ตทา เอกสฺมึปิ วเย ภริยาย สทฺธึ อปฺปมาทำ อาปชฺชิสฺส, เอกสฺมึปิ วเย ปุตฺโต วา ธีตา วา อุปฺปชฺเชยฺย; 
สเจ ปน โว เอโกปิ อปฺปมตฺโต อภวิสฺส, ตำ ปฏิจฺจ ปุตฺโต วา ธีตา วา อุปฺปชฺชิสฺส; 
กุมาร อตฺตานำ หิ ปิยำ มญฺญมาเนน ตีสุปิ วเยสุ อปฺปมตฺเตน อตฺตา รกฺขิตพฺโพ, เอวำ อสกฺโกนฺเตน เอกวเยปิ รกฺขิตพฺโพเยว -อิติ วตฺวา 
คาถมาห
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“ถ้าบุคคลทราบตนว่า เป็นที่รัก พึงรักษาตนน้ัน ให้เป็นอันรักษาด้วยดี, 
บัณฑิตพึงประคับประคอง (ตน) ตลอดยามทั้ง ๓ ยามใดยามหน่ึง.”

“อตฺตานญฺเจ ปิยำ ชญฺญา รกฺเขยฺย นำ สุรกฺขิตำ
ติณฺณมญฺญตรำ ยามำ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน ในบทว่า ยามำ น้ี พระศาสดาทรงแสดงทำาวัยทั้ง ๓  วัยใดวัยหน่ึง ให้ชื่อวา่ ยาม 
เพราะความทีพ่ระองค์ทรงเป็นใหญ่ในธรรม และเพราะความทีพ่ระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธี.  
ตตฺถ “ยามำ -อิติ: สตฺถา อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย เจว เทสนากุสลตาย จ อิธ ติณฺณำ วยานำ อญฺญตรำ วยำ “ยามำ -อิติ กตฺวา ทสฺเสติ.  

เพราะเหตุน้ัน ในพระคาถาน้ี บัณฑติพึงทราบเน้ือความอยา่งน้ีว่า 
“ถ้าบุคคลทราบตนว่า เป็นท่ีรัก, พึงรักษาตนน้ัน ให้เป็นอันรักษาดีแล้ว; คือพึงรักษาตนน้ัน โดยประการท่ีตนเป็นอันรักษาดีแล้ว.”
ตสฺมา เอวเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ 
“สเจ อตฺตานำ ปิยำ ชาเนยฺย, รกฺเขยฺย นำ สุรกฺขิตำ;  ยถา โส สุรกฺขิโต โหติ, เอวนฺตำ รกฺเขยฺย. 

บรรดาชนผู้รักษาตนเหล่าน้ัน 
ถ้าผู้เป็นคฤหัสถ์คิดว่า ‘จักรักษาตน,’ ดังน้ีแล้ว เข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้ให้เรียบร้อย เป็นผู้มีอารักขาสมบูรณ์ อยู่บนพื้น
ปราสาทชั้นบนก็ดี,  ผู้เป็นบรรพชติ อยู่ในถำ้าอันปิดเรียบร้อย มีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วกด็ี ยังไม่ชื่อว่า รักษาตนเลย. 
แต่ผู้เป็นคฤหัสถ์ ทำาบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำาลังอยู่, หรือผู้เป็นบรรพชติ ถึงความขวนขวายในวตัร ปฏิวัตร ปริยัติ
และการทำาไว้ในใจอยู่ ช่ือวา่ย่อมรักษาตน.
ตตฺถ, สเจ คิหี สมาโน ‘อตฺตานำ รกฺขิสฺสามิ -อิติ อุปริ ปาสาทตเล สุสำวุตำ คพฺภำ ปวิสิตฺวา สมฺปนฺนรกฺโข หุตฺวา วสนฺโตปิ; 
ปพฺพชิโต หุตฺวา สุสำวุเต ปิทหิตทฺวารวาตปาเน เลเณ วิหรนฺโตปิ อตฺตานำ น รกฺขติเยว. 
คิหี สมาโน ปน ยถาพลำ ทานสีลาทีนิ ปุญฺญานิ กโรนฺโต, ปพฺพชิโต วา ปน วตฺตปฺปฏิวตฺตปริยตฺติมนสิกาเรสุ อุสฺสุกฺกำ อาปชฺชนฺโต 
อตฺตานำ รกฺขติ นาม. 

บุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อไม่อาจ (ทำา) อยา่งน้ันได้ใน ๓ วัย (ต้อง) ประคับประคองตนไว้ แม้ในวัยใดวัยหน่ึงก็ได้เหมือนกัน.
เอวำ ตีสุ วเยสุ อสกฺโกนฺโต อญฺญตรสฺมึปิ วเย ปณฺฑิตปุริโส อตฺตานำ ปฏิชคฺคติเยว. 

ก็ถ้าผู้เป็นคฤหัสถ์ ไม่อาจทำากุศลไดใ้นปฐมวัย เพราะความเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการเล่นไซร้, 
ในมัชฌิมวัย พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำาเพ็ญกุศล.
สเจ หิ คิหิภูโต ปฐมวเย ขิฑฺฑาปสุตตาย กุสลำ กาตุำ น สกฺโกติ. มชฺฌิมวเย อปฺปมตฺเตน หุตฺวา กุสลำ กาตพฺพำ.

ถ้าในมัชฌิมวัย ยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยา ไม่อาจบำาเพ็ญกุศลได้ไซร้, ในปัจฉิมวัย พึงบำาเพ็ญกุศลให้ได.้
สเจ มชฺฌิมวเย ปุตฺตทารำ โปเสนฺโต กุสลำ กาตุำ น สกฺโกติ, ปจฺฉิมวเย กาตพฺพเมว.

ด้วยอาการแม้อย่างน้ี ตนต้องเป็นอันเขาประคับประคองแลว้ทีเดียว.
เอวำปิ เตน อตฺตา ปฏิชคฺคิโต ว โหติ.
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แต่เมื่อเขาไม่ทำาอย่างน้ัน ตนย่อมชื่อวา่ ไม่เป็นทีร่ัก. ผู้น้ัน (เท่ากับ) ทำาตนน้ัน ให้มีอบายเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้าทีเดียว.
เอวำ อกโรนฺตสฺส ปน อตฺตา ปิโย นาม น โหติ, อปายปรายนเมว นำ กโรติ. 

ก็ถ้าว่า บรรพชิต ในปฐมวัย ทำาการสาธยายอยู่ ทรงจำา บอกทำาวตัรและปฏิวัตรอยู่ ชื่อว่าถึง ความประมาท,
ในมัชฌิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาท บำาเพ็ญสมณธรรม.
สเจ ปน ปพฺพชิโต ปฐมวเย สชฺฌายำ กโรนฺโต ธาเรนฺโต วาเจนฺโต วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กโรนฺโต ปมาทำ อาปชฺชติ, 
มชฺฌิมวเย อปฺปมตฺเตน สมณธมฺโม กาตพฺโพ.

อน่ึง ถ้ายังสอบถามอรรถกถาและวินิจฉัย และเหตุแห่งพระปริยตัิอันตนเรียนแล้วในปฐมวัยอยู่ ช่ือว่า ถึงความประมาทใน
มัชฌิมวัย. ในปัจฉิมวัย พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำาเพ็ญสมณธรรม.
สเจ ปน ปฐมวเย อุคฺคหิตปริยตฺติยา อฏฺฐกถาวินิจฺฉยำ การณญฺจ ปุจฺฉนฺโต มชฺฌิมวเย ปมาทำ อาปชฺชติ, 
ปจฺฉิมวเย อปฺปมตฺเตน สมณธมฺโม กาตพฺโพ. 

ด้วยอาการแม้อย่างน้ี ตนย่อมเป็นอันบรรพชติน้ัน ประคับประคองแลว้ทีเดียว.
เอวำปิ เตน อตฺตา ปฏิชคฺคิโตว โหติ.

แต่เม่ือไม่ทำาอย่างน้ัน ตนย่อมช่ือว่า ไม่เป็นท่ีรัก, บรรพชิตน้ัน (เท่ากับ) ทำาตนน้ันให้เดือดร้อน ด้วยการตามเดือดร้อนในภายหลังแท้.
เอวำ อกโรนฺตสฺส ปน อตฺตา ปิโย นาม น โหติ, ปจฺฉานุตาเปเนว นำ ตาเปติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา โพธริาชกุมาร ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน โพธิราชกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนาได้สำาเรจ็ประโยชน์ แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องโพธริาชกุมาร จบ.
โพธิราชกุมารวตฺถุ.
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๒. เรือ่งพระอุปนันทศากยบุตร
๒. อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุปนันทศากยบุตร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺตานเมว ปฐมำ” 
เป็นต้น.
“อตฺตานเมว ปฐมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุปนนฺทำ สกฺยปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระออกอุบายหาลาภ]

ดังได้สดับมา พระเถระน้ัน ฉลาดกล่าวธรรมกถา.
โส กิร เถโร ธมฺมกถำ กเถตุำ เฉโก.

ภิกษุเป็นอันมาก ฟังธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นของท่านแล้ว 
จึงบูชาท่านดว้ยจีวรทั้งหลาย สมาทานธุดงค์.
ตสฺส อปฺปิจฺฉตาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ ธมฺมกถำ สุตฺวา พหู ภิกฺขู ตำ จีวเรหิ ปูเชตฺวา ธูตงฺคานิ สมาทยึสุ.

พระอุปนันทะน้ันรูปเดียว รับเอาบริขารที่ภกิษุเหล่าน้ันสละแล้ว.
เตหิ วิสฺสฏฺฐปริกฺขาเร โสเอว คณฺหิ.

เมื่อภายในกาลฝนหน่ึงใกล้เข้ามา พระอุปนันทะน้ัน ได้ไปสู่ชนบทแล้ว.
โส, เอกสฺมึ อนฺโตวสฺเส อุปกฺกฏฺเฐ, ชนปทำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุหนุ่มและสามเณรในวิหารแห่งหน่ึง กล่าวกะทา่น ดว้ยความรักในพระธรรมกถึกกวา่
“ทา่นผู้เจริญ ขอทา่นจงเข้าพรรษาในที่น้ีเถิด.”
อถ นำ เอกสฺมึ วิหาเร ทหรสามเณรา ธมฺมกถิกปฺเปเมน “ภนฺเต อิธ วสฺสำ อุเปถ -อิติ วทึสุ.

พระอุปนันทะ ถามวา่ “ในวิหารน้ี ได้ผ้าจำานำาพรรษากี่ผืน?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ตอบว่า “ได้ผ้าสาฎกองค์ละผืน”
จึงวางรองเท้าไว้ในวิหารน้ัน ได้ไปวิหารอื่น.
“อิธ กิตฺตกำ วสฺสาวาสิกำ ลพฺภติ -อิติ ปุจฺฉิตวา, เตหิ “เอเกโก สาฏโก -อิติ วุตฺเต, ตตฺถ อุปาหนา เปตฺวา อญฺญำ วิหารำ อคมาสิ.

ถึงวิหารที่ ๒ ถามวา่ “ในวิหารน้ี ภิกษุทั้งหลายได้อะไร?” เมื่อพวกภกิษุตอบว่า “ได้ผา้สาฎก ๒ ผืน,” จึงวางไม้เท้าไว.้
ทุติยำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “เทฺว สาฏกา -อิติ วุตฺเต, กตฺตรยฏฺฐึ เปสิ. 

ถึงวิหารที่ ๓ ถามวา่ “ในวิหารน้ี ภิกษุทั้งหลายได้อะไร?” เมื่อพวกภกิษุ ตอบว่า “ได้ผ้าสาฎก ๓ ผืน,” จึงวางลักจั่นนำ้า๑ไว.้
ตติยำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ตโย สาฏกา -อิติ วุตฺเต, อุทกตุมฺพำ ฐเปสิ. 

๑ ลักจ่ัน (ลัก-กะ-จ่ัน) นำ้าเต้าหรือภาชนะดินรูปคล้ายนำ้าเต้า สำาหรับบรรจุนำ้าในเวลาเดินทางอย่างท่ีพระธุดงค์ใช้.
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ถึงวิหารที่ ๔ ถามวา่ ‘ในวิหารน้ี ภิกษุทั้งหลายได้อะไร?” เมื่อพวกภิกษุตอบว่า “ได้ผ้าสาฎก ๔ ผืน,” จึงกล่าวว่า 
“ดีละ เราจักอยู่ในที่น้ี” ดังน้ีแล้ว เข้าพรรษาในวิหารน้ัน กล่าวธรรมกถาแก่คฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลายน่ันแล.
จตุตฺถำ วิหารำ คนฺตฺวา “อิธ กึ ลพฺภติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “จตฺตาโร สาฏกา -อิติ วุตฺเต, “สาธุ อิธ วสิสฺสามิ -อิติ ตตฺถ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา 
คหฏฺฐานญฺเจว ภิกฺขูนญฺจ ธมฺมกถำ กเถสิ.

คฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ัน บูชาพระอุปนันทะน้ัน ดว้ยผ้าและจวีรเป็นอันมากทีเดียว.
เต นำ พหูหิ วตฺเถหิ เจว จีวเรหิ จ ปูเชสุำ.

พระอุปนันทะน้ัน ออกพรรษาแล้ว ส่งข่าวไปในวิหารแม้นอกน้ีวา่ “เราควรจะได้ผ้าจำานำาพรรษา เพราะเราวางบริขารไว้, 
ภิกษุทั้งหลายจงส่งผ้าจำานำาพรรษาน้ันให้เรา” ให้นำาผา้จำานำาพรรษาทั้งหมดมาแล้ว บรรทกุยานน้อยขับไป.
โส วุตฺถวสฺโส อิตเรสุปิ วิหาเรสุ สาสนำ เปเสตฺวา “มยา ปริกฺขารสฺส ฐปิตตฺตา วสฺสาวาสิกำ ลทฺธพฺพำ, ตำ เม ปหิณนฺตุ -อิติ 
สพฺพำ อาหราเปตฺวา ยานกำ ปูเรตฺวา ปายาสิ.

[พระอุปนันทะตัดสินข้อพิพาท]

ครั้งน้ันภิกษุหนุ่ม ๒ รูปในวิหารแห่งหน่ึง ได้ผ้าสาฎก ๒ ผืน และผ้ากัมพลผืนหน่ึง ไม่อาจจะแบ่งกันไดว้่า 
“ผา้สาฎกจงเป็นของทา่น, ผ้ากัมพลเป็นของเรา” น่ังทะเลาะกันอยู่ใกล้หนทาง.
อเถกสฺมึ วิหาเร เทฺว ทหรภิกฺขู เทฺว สาฏเก เอกญฺจ กมฺพลำ ลภิตฺวา “ตุยฺหำ สาฏกา โหนฺตุ, มยฺหำ กมฺพโล -อิติ ภาเชตุำ อสกฺโกนฺตา 
มคฺคสมีเป นิสีทิตฺวา วิวทนฺติ.

ภิกษุหนุ่ม ๒ รูปน้ัน เห็นพระเถระน้ันเดินมา จึงกล่าววา่ “ขอท่านจงชว่ยแบ่งให้แก่พวกผมเถิด ครับ.”
เต ตำ [เถรำ] อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “ภนฺเต ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา เทถ -อิติ วทึสุ.

เถระ. พวกคุณจงแบ่งกันเองเถิด.
“ตุมฺเหเยว ภาเชถ -อิติ.

ภิกษุ. พวกผมไม่สามารถ ครับ, ขอท่านจงแบ่งให้พวกผมเถิด.
“น สกฺโกม ภนฺเต,  ตุมฺเห โน ภาเชตฺวา เทถ -อิติ.

เถระ. พวกคุณจกัตั้งอยู่ในคำาของเราหรือ?
“มม วจเน ฐสฺสถ -อิติ.

ภิกษุ. ครับ พวกผมจักตั้งอยู.่
“อาม ฐสฺสาม -อิติ.

พระเถระน้ัน กล่าววา่ “ถ้ากระน้ัน ดีละ” ให้ผ้าสาฎก ๒ ผืนแก่ภิกษุหนุ่ม ๒ รูปน้ันแล้ว กล่าววา่ 
“ผา้กัมพลผืนน้ี จงเป็นผ้าห่มของเราผู้กล่าวธรรมกถา” ดังน้ีแล้ว ก็ถือเอาผา้กัมพลมีคา่มาก หลีกไป.
“เตนหิ สาธุ -อิติ โส เตสำ เทฺว สาฏเก ทตฺวา “อยำ ธมฺมกถำ กเถนฺตานำ อมฺหากำ ปารุปนำ โหตุ -อิติ๑ มหคฺฆกมฺพลำ๒ อาทาย ปกฺกามิ.

๑ สี. ย.ุ ปารุปณารโห -อิติ. ม. ปารุปนารโห -อิติ.
๒ ม. มหคฺฆำ กมพฺลำ.
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พวกภกิษุหนุ่มเป็นผู้เดือดร้อน ไปสู่สำานักพระศาสดากราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว.
ทหรภิกฺขู วิปฺปฏิสาริโน หุตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[บุรพกรรมของพระอุปนันทะ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย อุปนันทะน้ี ถือเอาของๆ พวกเธอ ทำาให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดน้ีเท่าน้ันก็หามิได้, 
แม้ในกาลก่อน ก็ได้ทำาแลว้เหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา(ตรัส) วา่
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนเวส ตุมฺหากำ สนฺตกำ คเหตฺวา ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน กโรติ, ปุพฺเพปิ อกาสิเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ:

“กใ็นอดีตกาล นาก ๒ ตวั คือ นากเที่ยวหากินตามริมฝั่ง ๑ นากเที่ยวหากินทางนำ้าลกึ ๑ ได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ 
ถึงความทะเลาะกันว่า “ศีรษะจงเป็นของเรา, หางจงเป็นของท่าน”  ไม่อาจจะแบ่งกันได้ เห็นสุนัขจิ้งจอกตวัหน่ึง จึงกล่าววา่ 
“ลุง ขอทา่นจงช่วยแบ่งปลาน้ีให้แก่ข้าพเจา้.”
“อตีตสฺมึ หิ “อนุตีรจารี จ คมฺภีรจารี จ -อิติ เทฺว อุทฺทา มหนฺตำ โรหิตมจฺฉำ ลภิตฺวา “มยฺหำ สีสำ โหตุ, ตว นงฺคุฏฺฐำ -อิติ วิวาทาปนฺนา 
ภาเชตุำ อสกฺโกนฺตา เอกำ สิคาลำ ทิสฺวา อาหำสุ “มาตุล อิมำ โน ภาเชตฺวา เทหิ -อิติ.

สุนัขจิ้งจอก. เราอันพระราชาตั้งไวใ้นตำาแหน่งผู้พพิากษา. เราน่ังในที่วินิจฉัยน้ันนานแล้ว จึงมาเพื่อต้องการเดินเที่ยวเล่น.๑

เดี๋ยวน้ี โอกาสของเราไม่ม.ี๒

“อหำ รญฺญา วินิจฺฉยฏฺฐาเน ปิโต.  ตตฺถ จิรำ นิสีทิตฺวา ชงฺฆวิหารตฺถาย อาคโตมฺหิ.  อิทานิ เม โอกาโส นตฺถิ -อิติ.

นาก. ลุง ทา่นอย่าทำาอย่างน้ีเลย, โปรดชว่ยแบ่งให้พวกข้าพเจา้เถิด.
“มาตุล มา เอวำ กโรถ.  ภาเชตฺวาเอว โน เทถ -อิติ.

สุนัขจิ้งจอก. พวกเจ้าจักตั้งอยูใ่นคำาของเราหรือ?
“มม วจเน ฐสฺสถ -อิติ.

นาก. พวกข้าพเจา้จักตั้งอยู่ ลุง.
“ฐสฺสาม มาตุล -อิติ.

สุนัขจิ้งจอกน้ัน กล่าวว่า “ถ้าเช่นน้ัน ดีละ” จึงไดต้ัดทำาหัวไว้ข้างหน่ึง. หางไว้ข้างหน่ึง;
“เตนหิ สาธุ -อิติ โส สีสำ ฉินฺทิตฺวา เอกมนฺเต อกาสิ, นงฺคุฏฺฐำ เอกมนฺเต. 

ก็แลครั้นทำาแล้ว จึงกลา่ววา่ “พ่อทั้ง ๒  บรรดาพวกเจ้าทั้ง ๒ ตัวใด เที่ยวไปริมฝั่ง, ตวัน้ันจงถือเอาหาง. 
ตัวใด เที่ยวไปในนำ้าลึก, ศีรษะจงเป็นของตวัน้ัน.   ส่วนท่อนกลางน้ีจักเป็นของเรา ผูต้ั้งอยู่ในวินิจฉัยธรรม” 
เมื่อจะให้นากเหล่าน้ันยินยอม จึงกลา่วคาถา๓ น้ีว่า
กตฺวา จ ปน “ตาตา เยน โว อนุตีเร จริตำ, โส นงฺคุฏฺฐำ คณฺหาตุ.  เยน คมฺภีเร จริตำ, ตสฺส สีสำ โหตุ.  
อยำ ปน มชฺฌิโม ขณฺโฑ มม วินิจฺฉยธมฺเม ฐิตสฺส ภวิสฺสติ -อิติ  เต สญฺญาเปนฺโต 

๑ ชงฺฆวิหาร ศัพท์นี้ แปลว่า เดินเท่ียวเล่นหรือพักแข้ง.
๒ ไม่มีเวลาว่าง ไม่ว่างจะคุยด้วย
๓ ขุ. ชา. สตฺตก. ๒๗/๒๖๑. ตทฏฺฐกถา. ๕/๑๓๗.
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“หางเป็นของนาก ตัวเที่ยวหากินตามริมฝั่ง.  
ศรีษะเป็นของนาก ตวัเที่ยวหากินในนำ้าลกึ.  
สว่นท่อนกลางน้ี จักเป็นของเรา ผูต้ั้งอยู่ในธรรม”

“อนุตีรจาริโน นงฺคุฏฺฐำ. สีสำ คมฺภีรจาริโน. 
อถายำ มชฺฌิโม ขณฺโฑ ธมฺมฏฺฐสฺส ภวิสฺสติ -อิติ๑

ดังน้ีแล้ว คาบเอาท่อนกลางหลีกไป.
อิมำ คาถำ วตฺวา มชฺฌิมขณฺฑำ อาทาย ปกฺกามิ.

แม้นากทั้ง ๒ น้ัน เดือดร้อน ได้ยินแลดูสุนัขจิ้งจอกน้ันแล้ว.
เตปิ วิปฺปฏิสาริโน ตำ โอโลเกตฺวา อฏฺฐำสุ.

พระศาสดา ครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตน้ีแล้ว ตรัสว่า “แม้ในอดีตกาล อุปนันทะน้ี ได้ทำาพวกเธอให้เดือดร้อนอย่างน้ีเหมือนกัน” 
ให้ภิกษุเหล่าน้ันยินยอมแล้ว  เมื่อจะทรงติเตียนพระอุปนันทะ จึงตรัสวา่  
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาผูจ้ะสั่งสอนผู้อื่น พึงให้ตนตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนทีเดียว” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อิมำ อตีตำ ทสฺเสตฺวา “เอวเมส อตีเตปิ ตุมฺเห วิปฺปฏิสาริโน อกาสิเยว -อิติ เต ภิกฺขู สญฺญาเปตฺวา อุปนนฺทำ ครหนฺโต 
“ภิกฺขเว ปรำ โอวทนฺเตน นาม ปฐมเมว อตฺตา ปฏิรูเป ปติฏฺฐาเปตพฺโพ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“บัณฑิตพึงตั้งตนน่ันแล ในคุณอันสมควรก่อน, 
พึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลัง จะไมพ่ึงเศร้าหมอง.”

“อตฺตานเมว ปฐมำ ปฏิรูเป นิเวสเย 
อถญฺญมนุสาเสยฺย, น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า ปฏิรูเป นิเวสเย ได้แก่ พึงยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควร.
ตตฺถ “ปฏิรูเป นิเวสเย -อิติ: อนุจฺฉวิเก คุเณ ปติฏฺฐาเปยฺย.

พระศาสดาตรัสคำาน้ีวา่ 
“บุคคลใดประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่น ดว้ยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้น หรือด้วยปฏิปทาของอริยวงศ์เป็นต้น, 
บุคคลน้ัน พึงยังตนน่ันแลให้ตั้งอยูใ่นคุณน้ันก่อน; ครั้นตั้งตนไว้อย่างน้ันแล้ว พึงสั่งสอนผู้อื่น ด้วยคุณน้ันในภายหลัง.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “โย อปฺปิจฺฉตาทิคุเณหิ วา อริยวำสปฺปฏิปทาทีหิ วา ปรำ อนุสาสิตุกาโม, โส อตฺตานเมว ปฐมำ ตสฺมึ คุเณ ปติฏฺฐาเปยฺย;
เอวำ ปติฏฺฐาเปตฺวา อถญฺญำ เตหิ คุเณหิ อนุสาเสยฺย.

ด้วยวา่บุคคล เมื่อไม่ยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณน้ัน สอนผู้อื่นอย่างเดียวเท่าน้ัน ได้ความนินทาจากผู้อื่นแล้ว ชือ่ว่าย่อมเศร้าหมอง.
อตฺตานำ หิ ตตฺถ อนิเวเสตฺวา เกวลำ ปรเมว อนุสาสมาโน ปรโต นินฺทำ ลภิตฺวา กิลิสฺสติ นาม.

บุคคลเม่ือยังตนให้ต้ังอยู่ในคุณน้ันแล้ว ส่ังสอนผู้อ่ืนอยู่ ย่อมได้รับความสรรเสริญจากผู้อ่ืน. เพราะฉะน้ัน ช่ือว่าย่อมไม่เศร้าหมอง.
ตตฺถ อตฺตานำ นิเวเสตฺวา อนุสาสมาโน ปรโต ปสำสำ ลภติ; ตสฺมา น กิลิสฺสติ นาม.

๑ ขุ. ชา. สตฺตก. ๒๗/๒๑๖. ตทฏฺฐกถา. ๕/๑๓๗.
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บัณฑิตเมื่อทำาอยู่อย่างน้ี ช่ือวา่ไม่พึงเศรา้หมอง.
เอวำ กโรนฺโต ปณฺฑิโต น กิลิสฺเสยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๒ รูปน้ัน ดำารงอยู่แล้วในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน เต เทฺว ภิกฺขู โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้เป็นไปกับดว้ยประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
อุปนนฺทสกฺยปุตฺตวตฺถุ.
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๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ
๓. ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อตฺตานญฺเจ” เป็นต้น.
“อตฺตานญฺเจ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปธานิกติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระปธานิกติสสเถระดีแต่สอนคนอื่น ตนไม่ทำา]

ดังได้สดับมา พระเถระน้ัน เรียนพระกัมมัฏฐาน ในสำานักของพระศาสดาแล้ว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ไปจำาพรรษาในป่า 
กลา่วสอนว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านเรียนพระกัมมัฏฐานในสำานักของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่, 
จงเป็นผู้ไม่ประมาท ทำาสมณธรรมเถิด” ดังน้ีแล้ว ตนเองก็ไปนอนหลับ.
โส กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา ปญฺจสเต ภิกฺขู อาทาย อรญฺเญ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา 
“อาวุโส ธรมานกพุทฺธสฺส โว สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คหิตำ, อปฺปมตฺตา สมณธมฺมำ กโรถ -อิติ โอวทิตฺวา สยำ คนฺตฺวา นิปชฺชิตฺวา สุปติ.

ภิกษุเหล่าน้ันจงกรมในปฐมยามแล้ว เข้าไปสู่วิหารในมัชฌิมยาม.
เต ภิกฺขู ปฐมยาเม จงฺกมิตฺวา มชฺฌิมยาเม วิหารำ ปวิสนฺติ.

พระเถระน้ันไปสู่สำานักของภิกษุเหล่าน้ัน ในเวลาตนนอนหลับแล้วตื่นข้ึน กล่าวว่า 
“พวกท่านมา ด้วยหวังว่า ‘จักนอนหลับ’ ดังน้ีหรือ? จงรีบออกไปทำาสมณธรรมเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ตนเองก็ไปนอนเหมือนอย่างน้ันน่ันแล.
โส นิทฺทายิตฺวา ปพุทฺธกาเล เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา “กึ ตุมฺเห ‘นิปชฺชิตฺวา นิทฺทายิสฺสามาติ อาคตา? สีฆำ นิกฺขมิตฺวา สมณธมฺมำ กโรถ 
-อิติ วตฺวา สยำ คนฺตฺวา ตเถว สุปติ.

พวกภกิษุนอกน้ี จงกรมในภายนอกในมัชฌิมยามแล้ว เข้าไปสู่วิหารในปัจฉิมยาม.
อิตเร มชฺฌิมยาเม พหิ จงฺกมิตฺวา ปจฺฉิมยาเม วิหารำ ปวิสนฺติ.

พระเถระน้ัน ตื่นข้ึนแม้อีกแล้ว ไปสู่สำานักของภิกษุเหล่าน้ัน นำาภกิษุเหล่าน้ัน ออกจากวิหารแล้ว ตนเองก็ไปนอนหลับเสียอีก.
โส ปุนปิ ปพุชฺฌิตฺวา เตสำ สนฺติกำ คนฺตฺวา เต วิหารา นีหริตฺวา สยำ ปุน คนฺตฺวา สุปเตว.

เม่ือพระเถระน้ันทำาอยู่อย่างน้ัน ตลอดกาลเป็นนิตย์, ภิกษุเหล่าน้ัน ไม่สามารถจะทำาการสาธยาย หรือพระกัมมัฏฐานไว้ในใจได้. 
จติได้ถึงความฟุ้งซ่านแล้ว.
ตสฺมึ นิจฺจกาลำ เอวำ กโรนฺเต, เต ภิกฺขู สชฺฌายำ วา กมฺมฏฺฐานำ วา มนสิกาตุำ นาสกฺขึสุ.   จิตฺตำ อญฺญถตฺตำ อคมาสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ปรึกษากันวา่ “อาจารย์ของพวกเรา ปรารภความเพียรเหลือเกิน.  พวกเราจักคอยจับท่าน” 
เมื่อคอยจับอยู่ เห็นกิริยาของพระเถระน้ันแล้ว จึงกล่าววา่ 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกเราฉิบหายแล้ว.  อาจารย์ของพวกเราย่อมร้องเปล่าๆ."
เต “อมฺหากำ อาจริโย อติวิย อารทฺธวิริโย.  ปริคฺคณฺหิสฺสาม นำ -อิติ ปริคฺคณฺหนฺตา ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา 
“นฏฺฐมฺหาวุโส.  อาจริโย โน ตุจฺฉรวำ รวติ -อิติ วทึสุ.
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บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน ลำาบากอยู่เหลือเกิน ภกิษุแม้รูปหน่ึง ไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้.
เตสำ อติวิย กิลมนฺตานำ เอกภิกฺขุปิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ นาสกฺขิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ออกพรรษาแล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดา มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทำาแล้ว ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาท ทำาสมณธรรมหรือ?” จึงกราบทูลความน้ัน.
เต วุตฺถวสฺสา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารา กตปฺปฏิสนฺถารา “กึ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตา หุตฺวา สมณธมฺมำ กริตฺถ -อิติ ปุจฺฉิตา 
ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[เรื่องไก่ขันไม่เป็นเวลา]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุน้ีได้ทำาอันตรายแก่พวกเธอ ไมใ่ช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, 
แม้ในกาลก่อน ภิกษุน้ันก็ได้ทำาอันตรายแก่พวกเธอเหมือนกัน” อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลอ้อนวอนแล้ว 
จึงทรงยังอกาลรวกุกกฏชาดก๑ ให้พิสดาร  (ความย่อ) วา่

“ไกต่ัวน้ี เติบโตแล้วในสำานักของผู้มิใช่มารดาและบิดา 
อยูใ่นสกุลแห่งผู้มิใช่อาจารย์ จึงไม่รู้จกักาลหรือมใิช่กาล”

ดังน้ีแล้ว
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปส ตุมฺหากำ อนฺตรายมกาสิเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต

“อมาตาปิตุสำวฑฺโฒ อนาจริยกุเล วสำ 
นายำ กาลมกาลำ วา อภิชานาติ กุกฺกุโฏ -อิติ

อิมำ อกาลรวกุกฺกุฏชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา 

ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อันธรรมดาภิกษุ เมื่อกล่าวสอนคนอื่น พึงทำาตนให้เป็นอันฝึกดีแล้ว, 
เพราะบุคคล เมื่อกล่าวสอนอย่างน้ัน เป็นผู้ฝึกดีแล้ว ชือ่ว่าย่อมฝกึได้” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
“ภิกฺขเว ปรำ โอวทนฺเตน นาม อตฺตา สุทนฺโต กาตพฺโพ.  เอวำ โอวทนฺโต หิ สุทนฺโต หุตฺวา ทเมติ นาม -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“พึงบุคคลพรำ่าสอนผู้อื่นอยู่ฉันใด, พึงทำาตนฉันน้ัน. 
บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอ (จึง) ควรฝึก (ผู้อื่น). 
เพราะวา่ได้ยินว่า ตนฝึกฝนได้โดยยาก.”

“อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา, ยถญฺญมนุสาสติ. 
สุทนฺโต วต ทเมถ. อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม -อิติ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกกถา. ๒/๓๐๒.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๐๒.
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[แก้อรรถ]

พึงทราบความแห่งพระคาถาน้ันว่า “ภิกษุกล่าวแล้ววา่ ‘พึงจงกรมในปฐมยามเป็นต้น’ ชือ่ว่าย่อมกล่าวสอนผู้อื่นฉันใด. 
ตนเองก็ฉันน้ัน อธิษฐานกิจมีจงกรมเป็นต้น ชื่อวา่พึงทำาตนเหมือนอย่างสอนผู้อื่น. 
เมื่อเป็นเช่นน้ี ภิกษุน้ันเป็นผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอ ควรฝึก (บุคคลอื่น๑)”
ตสฺสตฺโถ “ยถา ภิกฺขุ ‘ปฐมยามาทีสุ จงฺกมิตพฺพำ -อิติ วตฺวา ปรำ โอวทติ,  สยำ จงฺกมนาทีนิ อธิฏฺฐหนฺโต อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา, 
ยถญฺญมนุสาสติ.

บาทพระคาถาว่า สุทนฺโต วต ทเมถ ความว่า 
ภิกษุย่อมพรำ่าสอนผู้อื่น ด้วยคุณอันใด. เป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วด้วยตน ด้วยคุณอันน้ัน ควรฝึก (ผู้อื่น).
เอวำ สนฺเต สุทนฺโต วต ทเมถ -อิติ: เยน คุเณน ปรำ อนุสาสติ,  เตน อตฺตนา สุทนฺโต หุตฺวา ทเมยฺย.

บาทพระคาถาว่า อตตฺา หิ กิร ทุทฺทโม ความว่า เพราะว่า ชื่อว่าตนน้ี เป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนได้ยาก.
อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม -อิติ; อยำ หิ อตฺตา นาม ทุทฺทโม.

เพราะเหตุน้ัน ตนน้ันย่อมเป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนดีแล้ว ดว้ยประการใด, ควรฝึกตนดว้ยประการน้ัน.
ตสฺมา ยถา โส สุทนฺโต โหติ, ตถา ทเมตพฺโพ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุแม้ประมาณ ๕๐๐ รูปน้ัน บรรลพุระอรหัตผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺตำ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระปธานิกติสสเถระ จบ.
ปธานิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๑ ใช้เป็นบทตั้งอีกคร้ังหนึ่ง.
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๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกสัสปเถระ
๔. กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” เป็นต้น.
“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส มาตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[มารดาของพระกุมารกัสสปะบวช]

ดังได้สดับมา มารดาของพระเถระน้ัน เป็นธิดาของเศรษฐใีนกรุงราชคฤห์ 
ขอบรรพชาแล้ว จำาเดิมแต่เวลาตนถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา๑.  
แม้อ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ได้บรรพชาจากสำานักของมารดาและบิดา 
เจริญวัยแล้ว ไปสู่ตระกูลผวั เป็นผู้มีผัวดั่งเทวดา อยู่ครองเรือนแล้ว. 
สา กิร ราชคหนคเร เสฏฺฐิธีตา  วิญฺญุตำ ปตฺตกาลโต ปฏฺฐาย ปพฺพชฺชำ ยาจิ. 
ปุนปฺปุนำ ยาจมานาปิ มาตาปิตูนำ สนฺติกา ปพฺพชฺชำ อลภิตฺวา  วยปฺปตฺตา ปติกุลำ คนฺตฺวา  ปติเทวตา หุตฺวา อคารำ อชฺฌาวสิ.

ครั้นต่อมาไม่นานนัก สตัว์เกิดในครรภ์ ตั้งข้ึนแล้วในท้องของนาง.
อถสฺสา น จิรสฺเสว กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏฺฐหิ.

แต่นางไม่ทราบความที่ครรภ์น้ันตั้งข้ึนเลย ยังสามีให้ยินดีแล้ว จึงขอบรรพชา.
สา ปนสฺส ปติฏฺฐิตภาวำ อชานิตฺวาว สามิกำ อาราเธตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

ครั้งน้ัน สามีน้ันนำานางไปสู่สำานักของนางภกิษุณี ดว้ยสักการะใหญ่ 
ไม่ทราบอยู่ ให้บวชในสำานักของนางภิกษุณี ท่ีเป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้ว.
อถ นำ โส มหนฺเตน สกฺกาเรน ภิกฺขุนีอุปสฺสยำ เนตฺวา  อชานนฺโต เทวทตฺตปกฺขิกานำ ภิกฺขุนีนำ สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.

โดยสมัยอื่น นาง ถูกนางภิกษุณีเหล่าน้ัน ทราบความที่นางมีครรภ์แล้ว ถามวา่ “น่ีอะไรกัน?” จึงตอบวา่ 
“แม่เจ้า ดิฉันไม่ทราบว่า ‘น่ีเป็นอย่างไร?’ แต่ศีลของดิฉัน ไมด่่างพร้อยเลย.”
อปเรน สมเยน ตสฺสา คพฺภินีภาวำ ญตฺวา ตาหิ “กึ อิทำ -อิติ ปุฏฺฐา๒ “นาหำ อยฺเย ชานามิ ‘กิเมตำ’.  สีลำ ปน เม อโรคเมว -อิติ [อาห].

พวกนางภิกษุณี นำานางไปสู่สำานักของพระเทวทัตแล้ว ถามว่า 
“นางภกิษุณีน้ี บวชดว้ยศรทัธา, พวกดิฉันไม่ทราบกาลแห่งครรภ์ของนางน้ีตั้งข้ึน; บัดน้ี พวกดิฉันจะทำาอยา่งไร?”
ภิกฺขุนิโย ตำ เทวทตฺตสฺส สนฺติกำ เนตฺวา 
“อยำ ภิกฺขุนี สทฺธาย ปพฺพชิตา. อิมิสฺสา มยำ คพฺภสฺส ปติฏฺฐิตกาลำ น ชานาม; กึทานิ กโรม -อิติ ปุจฺฉึสุ.

๑ รู้ภาษา
๒ สี. ม. ย.ุ วตฺุตา.
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พระเทวทตั คดิเหตุเพียงเท่าน้ีว่า “ความเสียชื่อเสียง จงอยา่เกิดข้ึนแกพ่วกนางภกิษุณี ผู้ทำาตามโอวาทของเรา” จึงกลา่วว่า 
“พวกเธอ จงให้นางน้ันสึกเสีย”
เทวทตฺโต “มา มยฺหำ โอวาทการิกานำ ภิกฺขุนีนำ อยโส อุปฺปชฺชตุ -อิติ เอตฺตกเมว จินฺเตตฺวา “อุปฺปพฺพาเชถ นำ -อิติ อาห.

นางภกิษุณีสาวน้ัน ฟังคำาน้ันแล้ว กล่าววา่ “แม่เจ้า ขอแม่เจ้าทั้งหลาย อย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย. 
ดิฉันมิได้บวชเจาะจงพระเทวทตั. แม่เจ้าทั้งหลาย จงมาเถิด. จงนำาดิฉันไปสู่พระเชตวันซ่ึงเป็นสำานักของพระศาสดา.”
ตำ สุตฺวา สา ทหรา “มา มำ อยฺเย นาเสถ. นาหำ เทวทตฺตำ อุทฺทิสฺส ปพฺพชิตา. เอถ.  มำ สตฺถุ สนฺติกำ เชตวนำ เนถ -อิติ.

นางภกิษุณีเหล่าน้ัน พานางไปสู่พระเชตวัน กราบทูลแด่พระศาสดาแล้ว.
ตา ตำ อาทาย เชตวนำ คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระกมุารกัสสปะเกิด]

พระศาสดา แม้ทรงทราบอยู่วา่ “ครรภ์ตั้งข้ึนแล้วในเวลานางเป็นคฤหัสถ์” 
เพื่อจะเปลื้องเสียซ่ึงถ้อยคำาของชนอื่น จึงรับสั่งให้เชิญพระเจา้ปเสนทิโกศล ท่านมหาอนาถบิณฑิกะ ทา่นจุลอนาถบิณฑิกะ 
นางวิสาขาอุบาสิกา และสกุลใหญ่อื่นๆ มาแล้ว ทรงบังคับพระอุบาลีเถระว่า 
“เธอจงไป.  จงชำาระกรรมของภิกษุณีสาวน้ีให้หมดจด ในท่ามกลางบริษัท ๔.”
สตฺถา “ตสฺสา คิหิกาเล คพฺโภ ปติฏฺฐิโต -อิติ ชานนฺโตปิ ปรวาทโมจนตฺถำ 
ราชานำ ปเสนทิโกสลำ มหาอนาถปิณฺฑิกำ จุลฺลอนาถปิณฺฑิกำ วิสาขำ อุปาสิกำ อญฺญานิ จ มหากุลานิ ปกฺโกสาเปตฺวา 
อุปาลิตฺเถรำ อาณาเปสิ “คจฺฉ.  อิมิสฺสา ทหราย [ภิกฺขุนิยา] จตุปฺปริสมชฺเฌ กมฺมำ โสเธหิ -อิติ.

พระเถระให้เชิญนางวิสาขามาตรงพระพักตร์พระราชาแล้ว ให้สอบสวนอธิกรณ์น้ัน.
เถโร รญฺโญ ปุรโต วิสาขำ ปกฺโกสาเปตฺวา ตำ อธิกรณำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

นางวิสาขาน้ันให้คนล้อมเครื่องล้อมคือมา่น ตรวจดูมือ เท้า สะดือ และที่สุดแห่งท้อง ของนางภิกษุณีน้ันภายในมา่นแล้ว 
นับเดือนและวันดู ทราบว่า “นางได้ครรภใ์นเวลาเป็นคฤหัสถ์” จึงบอกความน้ันแก่พระเถระ.
สา สาณิปฺปาการำ ปริกฺขิปาเปตฺวา อนฺโตสาณิยำ ตสฺสา หตฺถปาทนาภิอุทรปริโยสานานิ โอโลเกตฺวา มาสทิวเส มาเนตฺวา 
“คิหิภาเว๑ อิมาย คพฺโภ ลทฺโธ -อิติ ญตฺวา เถรสฺส ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน พระเถระยังความที่นางเป็นผู้บริสทุธิ์ ให้กลับตั้งข้ึนในท่ามกลางบริษัทแล้ว.
อถสฺสา เถโร ปริสมชฺเฌ ปริสุทฺธภาวำ ปติฏฺฐาเปสิ.

โดยสมัยอื่น นางคลอดบุตรมีอานุภาพมาก ซ่ึงมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ
สา อปเรน สมเยน ปทุมุตฺตรพุทฺธปาทมูเล ปติฏฺฐิตปฺปตฺถนำ๒ มหานุภาวำ ปุตฺตำ วิชายิ.

๑ “คหิิกาเล -อิติ ภวิตพฺพำ.
๒ สี. ม. ย.ุ ปตฺถิตปตฺถนำ.
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[มกีุมารนำาหน้าช่ือ เพราะพระราชาทรงชุบเลี้ยง]

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาเสด็จไป ณ ท่ีใกล้สำานักของนางภิกษุณี ทรงสดับเสียงทารก จึงตรัสถามวา่ “น้ีเสียงอะไร?” 
เมื่ออมาตย์กราบทูลว่า “พระเจ้าข้า บุตรของนางภิกษุณีน่ันเกดิแล้ว.  น่ันเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีน้ัน.” 
ทรงนำากุมารน้ัน ไปสู่พระราชมณเฑียร๑ของพระองค์ ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลาย.
อเถกทิวสำ ราชา ภิกฺขุนีอุปสฺสยสมีเป คจฺฉนฺโต ทารกสทฺทำ สุตฺวา “กึ อิทำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา,  “เทว เอติสฺสา ภิกฺขุนิยา ปุตฺโต ชาโต. 
ตสฺเสส สทฺโท -อิติ วุตฺเต, ตำ กุมารำ อตฺตโน ฆรำ เนตฺวา ธาตีนำ อทาสิ.

กใ็นวันตั้งชื่อ ชนทั้งหลาย ตั้งชื่อของกุมารน้ันว่า “กัสสปะ” 
เพราะความที่กุมารน้ัน เป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วดว้ยเครื่องบริหารของพระกุมาร จึงรู้กันว่า “กุมารกัสสปะ.”
นามคฺคหณทิวเส จสฺส “กสฺสโป -อิติ นามำ กตฺวา กุมารปริหาเรน วฑฺฒิตตฺตา “กุมารกสฺสโป -อิติ สญฺชานึสุ.

กุมารน้ัน ทุบตีเด็กในสนามกฬีาแล้ว, เมื่อพวกเดก็ กลา่วว่า “พวกเรา ถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้ว” จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา 
ทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เป็นสมมติเทพ พวกเดก็ย่อมวา่หม่อมฉันวา่ ‘ไม่มีมารดาและบิดา’ 
ขอพระองค์ทรงตรัสบอกมารดาแก่หม่อมฉัน.” เม่ือพระราชาทรงแสดงหญิงแม่นมท้ังหลาย ตรัสว่า “หญิงเหล่าน้ี เป็นมารดา
ของเจ้า”,  จึงกราบทูลว่า “มารดาของหม่อมฉัน ไม่มี[มาก]เท่าน้ี. อันมารดาของหม่อมฉันพึงมีคนเดียว. 
ขอพระองค์ตรัสบอกมารดาน้ัน แก่หม่อมฉันเถิด.”
โส กีฬามณฺฑเล ทารเก ปหริตฺวา, “นิมฺมาตาปิติเกนมฺหา* ปหฏา -อิติ วุตฺเต, ราชานำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“เทว มำ ‘นิมฺมาตาปิติโกติ วทนฺติ. มาตรำ เม อาจิกฺขถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, รญฺญา ธาติโย ทสฺเสตฺวา “อิมา เต มาตโร -อิติ วุตฺเต, 
“น เอตฺตกา มม มาตโร. เอกาย เม มาตรา ภวิตพฺพำ. ตำ เม อาจิกฺขถ -อิติ อาห.

พระราชา ทรงดำาริวา่ “เราไม่อาจลวงกุมารน้ีได้” จึงตรัสว่า 
“พ่อ มารดาของเจ้าเป็นภิกษุณี.  เจา้ อันเรานำามาจากสำานักนางภิกษุณี.”
ราชา “น สกฺกา อิมำ วญฺเจตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา “ตาต ตว มาตา ภิกฺขุนี.  ตฺวำ มยา ภิกฺขุนีอุปสฺสยา อานีโต -อิติ.

[กุมารกสัสปะออกบวช บรรลุพระอรหัต]

กุมารน้ัน มคีวามสังเวชเกิดข้ึนพร้อมแล้ว ดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ันน่ันแหละ กราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระบิดา ขอพระองค์จงให้หม่อมฉันบวชเถิด”
โส ตาวตเกเนว สมุปฺปนฺนสำเวโค หุตฺวา “ตาต ปพฺพาเชถ มำ -อิติ อาห.

พระราชา ทรงรับวา่ “ดีละ พ่อ” แล้ว ยังกุมารน้ันให้บวชในสำานักของพระศาสดา ด้วยสกัการะเป็นอันมาก.
ราชา “สาธุ ตาต -อิติ ตำ มหนฺเตน สกฺกาเรน สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพาเชสิ.

กุมารกัสสปะน้ัน ได้อุปสมบทแล้ว ปรากฏวา่ “พระกุมารกัสสปเถระ.”
โส ลทฺธูปสมฺปโท “กุมารกสฺสปตฺเถโร -อิติ ปญฺญายิ.

๑ พระราชมณเฑยีร แปลมาจาก ฆร เคห. แต่ในอรรถกถาธรรมบท ไม่ปรากฏคำานี้ คือ มณฺฑิร มนฺทิร. 
มนเทียร มณเฑยีร เรือนหลวง, พระราชมนเทียร, พระราชมณเฑยีร, พระราชวัง (มณฺฑโิร มณฑฺิรำ มนฺทิโร มนฺทิรำ)
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ทา่นเรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดา เข้าไปสู่ป่า พยายามแล้ว ไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้ จึงคิดว่า 
“เราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษอีก” มาสู่สำานักของพระศาสดา อยู่ในอันธวันแล้ว.
โส สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา วายมิตฺวา วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต 
“ปุน กมฺมฏฺฐานำ วิเสเสตฺวา คเหสฺสามิ -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา อนฺธวเน วิหาสิ.

ครั้งน้ัน ภิกษุผู้ทำาสมณธรรมร่วมกัน ในกาลแห่งพระกัสสปพุทธเจา้ บรรลุอนาคามิผลแล้ว บังเกิดในพรหมโลก 
มาจากพรหมโลก ถามปัญหา ๑๕ ข้อ กะพระกุมารกัสสปะน้ันแล้ว ส่งไปด้วยคำาว่า 
“คนอื่นยกพระศาสดาเสีย ท่ีสามารถเพือ่จะพยากรณ์ปัญหาเหล่าน้ี ไม่มี, ทา่นจงไป; 
จงเรียนเน้ือความของปัญหาเหล่าน้ี ในสำานักของพระศาสดาเถิด.”
อถ นำ กสฺสปพุทฺธกาเล เอกโต สมณธมฺมำ กตฺวา อนาคามิผลำ ปตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตภิกฺขุ พฺรหฺมโลกโต อาคนฺตฺวา 
ปณฺณรสปญฺเห ปุจฺฉิตฺวา “อิเม ปญฺเห ฐเปตฺวา สตฺถารำ อญฺโญ พฺยากาตุำ สมตฺโถ นตฺถิ, คจฺฉ, สตฺถุ สนฺติเก อิเมสำ อตฺถำ อุคฺคณฺหาติ 
อุยฺโยเชสิ.

ทา่นทำาเหมือนอย่างน้ัน บรรลพุระอรหัตผล ในเวลาที่ทรงแก้ปัญหาจบ.
โส ตถา กตฺวา ปญฺหวิสฺสชฺชนาวสาเน อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[มารดาพระกุมารกัสสปะบรรลุพระอรหัต]

กต็ั้งแต่วันทีพ่ระเถระน้ันออกไปแล้ว นำ้าตาไหลออกจากนัยน์ตาทั้ง ๒ ของนางภกิษุณีผู้เป็นมารดาตลอด ๑๒ ปี.
ตสฺส ปน นิกฺขนฺตทิวสโต ปฏฺฐาย ทฺวาทส วสฺสานิ มาตุ ภิกฺขุนิยา อกฺขีหิ อสฺสูนิ ปวตฺตยึสุ.

นางมทีุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตร มีหน้าชุ่มไปด้วยนำ้าตาทีเดียว เที่ยวไปเพื่อภิกษา พอเห็นพระเถระในระหวา่งแห่งถนน 
จึงร้องวา่ “ลูก ลูก” ว่ิงเข้าไปเพือ่จะจับพระเถระ ซวน๑ล้มแล้ว.
สา ปุตฺตวิโยคทุกฺขิตา อสฺสุตินฺเตเนว มุเขน ภิกฺขาย จรมานา อนฺตรวีถิยำ เถรำ ทิสฺวาว “ปุตฺต ปุตฺต -อิติ วิรวนฺตี  
ตำ คณฺหิตุำ อุปธาวมานา ปวตฺติตฺวา ปติ.

นางมีถันหลั่งนำ้านมอยู่ลุกข้ึน มีจีวรเปียก ไปจับพระเถระแล้ว.
สา ถเนหิ ขีรำ มุญฺจนฺเตหิ อุฏฺฐหิตฺวา อลฺลจีวรา คนฺตฺวา เถรำ คณฺหิ.

พระเถระ คิดว่า
“ถ้ามารดาน้ีจักได้ถ้อยคำาอันไพเราะจากสำานักของเราไซร้ นางจกัฉิบหายเสีย; เราจกัเจรจากับมารดาน้ี ทำาให้กระดา้งเทียว.”
โส จินฺเตสิ “สจายำ มม สนฺติกา มธุรวจนำ ลภิสฺสติ, วินสฺสิสฺสติ.  ถทฺธเมว กตฺวา อิมาย สทฺธึ สลฺลปิสฺสามิ -อิติ.

ทีน้ัน พระเถระกล่าวกะนางภกิษุณีผู้เป็นมารดาน้ันวา่ “ท่านเที่ยวทำาอะไรอยู่? จึงไม่อาจตดัแม้มาตรว่าความรักได้.”
อถ นำ อาห “กึ กโรนฺตี วิจรสิ?  สิเนหมตฺตำปิ ฉินฺทิตุำ น สกฺโกสิ -อิติ.

๑ ซวน ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว
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นางคิดวา่ “โอ! ถ้อยคำาของพระเถระหยาบคาย,” จึงกลา่ววา่ “พ่อ พ่อพดูอะไร?” 
ถูกพระเถระว่าเหมือนอย่างน้ันน่ันแหละอีก จึงคดิวา่ “เราไม่อาจกลั้นนำ้าตาไว้ได้สิ้น ๑๒ ปี เพราะเหตุแห่งบุตรน้ี, 
แต่บุตรของเราน้ี มีหัวใจกระด้าง, ประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรน้ี” ตัดความเสน่หาในบุตร บรรลุพระอรหัตตผลในวันน้ันน่ันเอง.
สา “อโห กกฺขฬา๑ เถรสฺส กถา -อิติ จินฺเตตฺวา “กึ วเทสิ ตาต -อิติ วตฺวา  ปุนปิ ตเถว วุตฺตา จินฺเตสิ 
“อหำ อิมสฺส การณา ทฺวาทส วสฺสานิ อสฺสูนิ นิวาเรตุำ๒ น สกฺโกมิ,  อยำ ปน เม ถทฺธหทโย, กึ เม อิมินา -อิติ 
ปุตฺตสิเนหำ ฉินฺทิตฺวา ตำทิวสเมว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

[พวกภกิษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณ]

โดยสมัยอื่น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่
“ผู้มีอายุทั้งหลาย พระกุมารกัสสปะและพระเถรี ผู้สมบูรณด์้วยอุปนิสัยอย่างน้ี ถูกพระเทวทตัให้ฉิบหายแล้ว,
สว่นพระศาสดา เกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้ง ๒ น้ัน; แม้! น่าอัศจรรย์ ธรรมดาพระพทุธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลก.”
อปเรน สมเยน ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส เทวทตฺเตน เอวำ อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน กุมารกสฺสโป จ เถรี จ นาสิตา, 
สตฺถา ปน เตสำ ปติฏฺฐา ชาโต.  อโห พุทฺธา นาม โลกานุกมฺปกา -อิติ.

พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากัน ด้วยเรื่องอะไรหนอ?”, 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “ด้วยเรื่องชื่อน้ี,” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นปัจจัยและเป็นที่พำานักของคนทั้ง ๒ น้ี ในบัดน้ีเท่าน้ันก็หาไม่, 
แม้ในกาลก่อน เราก็ได้เป็นที่พำานักของคนทั้ง ๒ น้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสนิโครธชาดก๓ น้ีโดยพิสดารว่า
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว อหำ อิเมสำ ปจฺจโย จ ปติฏฺฐา จ ชาโต, ปุพฺเพปิ เตสำ อหำ ปติฏฺฐา อโหสึเยว -อิติ วตฺวา

“เจ้าหรือคนอื่นพึงคบเน้ือชื่อว่านิโครธผู้เดียว อย่าเข้าไปคบเน้ือชื่อว่าสาขะ;
ความตายในสำานักเน้ือชื่อว่านิโครธ ประเสริฐกว่า, 
ความเป็นอยู่ในสำานักของเน้ือชื่อวา่สาขะน้ัน จะประเสริฐอะไร.”

“นิโคฺรธเมว เสเวยฺย น สาขมุปสำวเส; 
นิโคฺรธสฺมึ มตำ เสยฺโย, ยญฺเจ สาขสฺมิ ชีวิตำ -อิติ

๑ สี. ย.ุ ‘กกฺขฬา -อิติ นตถฺิ.
๒ สี. ย.ุ ธาเรตุำ. ม. สนฺธาเรตุำ.
๓ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๓๒.
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ทรงประชุมชาดกว่า “เน้ือชื่อวา่สาขะในครั้งน้ัน ได้เป็นเทวทัต (ในบัดน้ี), 
แม้บริษัทของเน้ือชื่อว่าสาขะน้ัน (ก็) เป็นบริษัทของพระเทวทัตน่ันแหละ,  แม่เน้ือตัวถึงวาระ ได้เป็นพระเถรี.  
บุตรได้เป็นกุมารกัสสปะ.  ส่วนพญาเน้ือนามว่านิโครธ ผู้ไปสละชีวิตแก่แม่เน้ือตัวมีครรภ์ คือเราเอง,”
เมื่อจะทรงประกาศความทีพ่ระเถรีตดัความรักในบุตรแล้ว ทำาทีพ่ึ่งแก่ตนดว้ยตนเองแล จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะบุคคลอาศัยคนอื่น ไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้าได้, 
ฉะน้ัน ตนน่ันแหละเป็นทีพ่ึ่งของตน, คนอื่นจักทำาอะไรได้” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิมำ นิโคฺรธชาตกำ๑ วิตฺถาเรน กเถตฺวา “ตทา สาขมิโค เทวทตฺโต อโหสิ, ปริสาปิสฺส เทวทตฺตปริสาว, วารปฺปตฺตา มิคเธนุ เถรี อโหสิ, 
ปุตฺโต กุมารกสฺสโป, คพฺภินีมิคิยา ชีวิตำ ปริจฺจชิตฺวา คโต นิโคฺรธมิคราชา ปน อหเมว -อิติ ชาตกำ สโมธาเนตฺวา  
ปุตฺตสิเนหำ ฉินฺทิตฺวา เถริยา อตฺตนาว อตฺตโน ปติฏฺฐานกตภาวำ ปกาเสนฺโต 
“ภิกฺขเว ยสฺมา ปรสฺส อตฺตนิ ฐิเตน สคฺคปรายเนน วา มคฺคปรายเนน วา ภวิตุำ น สกฺกา,
 ตสฺมา อตฺตาว อตฺตโน นาโถ, กึ ปโร กริสฺสติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, บุคคลอื่น ใครเล่า พึงเป็นที่พึ่งได้; 
เพราะบุคคล มตีนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ทีพ่ึ่งที่บุคคลได้โดยยาก.”

“อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. โก หิ นาโถ ปโร สิยา; 
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถำ ลภติ ทุลฺลภำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า นาโถ คือเป็นที่พำานัก.
ตตฺถ “นาโถ -อิติ: ปติฏฺฐา.

พระผู้มพีระภาค ตรัสคำาน้ีไว้วา่ “บุคคลตั้งอยู่ในตน คือสมบูรณ์แล้วด้วยตน สามารถจะทำากศุลแล้วถึงสวรรค์ 
หรือเพือ่ยังมรรคให้เจริญ หรือเพื่อทำาให้แจ้งซ่ึงผลได้, เพราะเหตุน้ันแหละ ตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตน.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยสฺมา อตฺตนิ ฐิเตน อตฺตนา สมฺปนฺเนน กุสลำ กตฺวา สคฺคำ วา ปาปุณิตุำ มคฺคำ วา ภาเวตุำ ผลำ วา สจฺฉิกาตุำ สกฺกา, 
ตสฺมา หิ อตฺตา ว อตฺตโน ปติฏฺฐา สิยา.

คนอื่นใครเล่า? พึงเป็นที่พึ่งของใครได้,
เพราะบุคคล มตีนฝึกดีแล้ว คือมีความเสพผิดออกแลว้ ย่อมไดท้ี่พึ่งซ่ึงบุคคลได้โดยยาก กล่าวคือพระอรหัตผล.
ปโร โก นาม กสฺส ปติฏฺฐา สิยา? อตฺตนาเอว หิ สุทนฺเตน นิพฺพิเสวเนน อรหตฺตผลสงฺขาตำ ทุลฺลภำ นาถำ ลภติ. 

กค็ำาวา่ นาถำ ลภติ ทุลฺลภำ น้ี พระผู้มีพระภาค ตรัสหมายเอาพระอรหันต์.
อรหตฺตำ หิ สนฺธาย “นาถำ ลภติ ทุลฺลภำ -อิติ วุตฺตำ.

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

เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ จบ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๓๒.
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กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุวตฺถุ.
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๕. เรื่องอุบาสกช่ือมหากาล
๕. มหากาลอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกผู้โสดาบันคนหน่ึงชื่อมหากาล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อตฺตนา หิ กตำ ปาปํ” เป็นต้น.
“อตฺตนา หิ กตำ ปาปํ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ มหากาลำ นาม โสตาปนฺนำ อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[มหากาลถกูหาวา่เป็นโจร เลยถกูทุบตาย]

ได้ยินว่า มหากาลน้ัน เป็นผู้รักษาอุโบสถ ๘ วันต่อเดือน๑ ฟังธรรมกถา ตลอดคืนยังรุ่งในวิหาร.
โส กิร มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส อุโปสถิโก หุตฺวา วิหาเร สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถำ สุณาติ.

ครั้งน้ัน พวกโจร ตัดทีต่่อในเรือนหลังหน่ึง ในเวลากลางคืน ถือเอาห่อภัณฑะไป 
ถูกพวกเจา้ของตื่นข้ึน เพราะเสียงภาชนะโลหะ (กระทบกัน) ตดิตามแล้ว ทิ้งสิ่งของที่ตนถือไว้ แล้วก็หลบหนีไป.
อถ รตฺตึ โจรา เอกสฺมึ เคเห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑกำ คเหตฺวา โลหภาชนสทฺเทน ปพุทฺเธหิ สามิเกหิ อนุพทฺธา คหิตภณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา 
ปลายึสุ.

ฝา่ยพวกเจ้าของ ติดตามโจรเหล่าน้ันเรื่อยไป.
สามิกาปิ เต อนุพนฺธึสุเยว.

พวกโจรเหล่าน้ัน กระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศ.
เต ทิสา ปกฺขนฺทึสุ.

สว่นโจรคนหน่ึง ถือเอาทางที่ไปยังวิหาร ทิ้งห่อภัณฑะไว้ข้างหน้ามหากาล 
ผูฟ้ังธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่ง ล้างหน้าอยูร่ิมสระโบกขรณีแตเ่ช้าตรู่แล้ว หลบหนีไป.
เอโก ปน วิหารมคฺคำ คเหตฺวา มหากาลสฺส สพฺพรตฺตึ ธมฺมกถำ สุตฺวา ปาโตว โปกฺขรณีตีเร มุขำ โธวนฺตสฺส ปุรโต ภณฺฑกำ ฉฑฺเฑตฺวา 
ปลายิ.

พวกมนุษยต์ิดตามหมู่โจรมา พบห่อภัณฑะแล้ว จึงจับมหากาลน้ันไว้ ด้วยกลา่วว่า 
“เอ็งตดัที่ต่อในเรือนของพวกข้า ลกัห่อภัณฑะไปแล้ว เที่ยวเดินเหมือนฟังธรรมอยู่, ได้ทุบให้ตายแล้วกท็ิ้งไว้ เลยไป.
โจเร อนุพนฺธิตฺวา อาคตมนุสฺสา ภณฺฑกำ ทิสฺวา “ตฺวำ โน เคเห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ภณฺฑกำ หริตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต วิย วิจรสิ -อิติ ตำ คเหตฺวา
โปเถตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา อคมำสุ.

๑ เดือนละ ๘ วนั
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[มหากาลตายสมแก่บุรพกรรม]

ครั้งน้ัน ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย ถือหม้อนำ้าดื่มไปแต่เชา้ตรู่ พบมหากาลน้ัน กลา่ววา่ 
“อุบาสกฟังธรรมกถาอยู่ในวิหาร ได้มรณะไม่สมควร” ดังน้ีแล้ว จึงได้กราบทูลแด่พระศาสดา.
อถ นำ ปาโต ว ปานียฆฏำ อาทาย คตา ทหรสามเณรา ทิสฺวา “วิหาเร ธมฺมกถำ สุตฺวา วสิตอุปาสโก อยุตฺตำ มรณำ ลภติ -อิติ คนฺตฺวา 
สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย นายกาล๑ ได้มรณะไม่สมควรในอตัภาพน้ี, 
แตเ่ขาได้มรณะสมควรแกก่รรมที่ทำาไว้แล้วในกาลก่อนน่ันแล” อันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่าน้ันทูลอาราธนา 
จึงตรัสบุรพกรรมของมหากาลน้ันว่า
สตฺถา “อาม ภิกฺขเว อิมสฺมึ อตฺตภาเว กาเลน อปฺปฏิรูปํ มรณำ ลทฺธำ,  ปุพฺเพ กตกมฺมสฺส ปน เตน ยุตฺตเมว ลทฺธำ -อิติ วตฺวา 
เตหิ ยาจิโต ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถสิ

[บุรพกรรมของมหากาล]

“ดังได้สดับมา ในอดตีกาล พวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตคาม๒ แห่งหน่ึง ในแคว้นของพระเจ้าพาราณสี.
“อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ วิชิเต เอกสฺส ปจฺจนฺตคามสฺส อฏวีมุเข โจรา วิหรนฺติ.๓

พระราชาทรงตั้งราชภัฏ๔ คนหน่ึงไว้ที่ปากดง.
ราชา อฏวีมุเข เอกำ ราชภฏำ ฐเปติ.๕

ราชภัฏน้ัน รับค่าจา้งแล้ว ก็นำาคนไปจากฟากข้างน้ี สูฟ่ากข้างโน้น, นำาคนจากฟากข้างโน้น มาสูฟ่ากข้างน้ี.
โส ภตึ คเหตฺวา มนุสฺเส โอรโต ปารำ เนติ, ปารโต โอรำ อาเนติ.

ต่อมา มนุษย์คนหน่ึง พาภริยารูปสวยของตนข้ึนสู่ยานน้อยแล้ว ได้ไปถึงที่น้ัน.
อเถโก มนุสฺโส อภิรูปํ อตฺตโน ภริยำ จุลฺลยานกำ อาโรเปตฺวา ตำ ฐานำ อคมาสิ.

ราชภัฏ พอเห็นหญิงน้ัน ก็เกิดสิเน่หา, เมื่อมนุษย์น้ัน แม้กล่าวว่า “นาย ขอท่านจงช่วยกระผมทั้ง ๒ ให้ผ่านพ้นดงเถิด,” 
กต็อบว่า “บัดน้ี คำ่ามดืเสียแล้ว, เชา้ตรู่เถอะ เราจักช่วยให้ผ่านพ้นไป.”
ราชภโฏ ตำ อิตฺถึ ทิสฺวาว สญฺชาตสิเนโห, เตน “อฏวึ โน สามิ อติกฺกาเมหิ -อิติ วุตฺเตปิ, 
“อิทานิ วิกาโล ชาโต, ปาโตว อติกฺกาเมสฺสามิ -อิติ อาห.

มนุษย์. นาย ยังมีเวลา, ขอโปรดนำากระผมทั้ง ๒ ไปเดี๋ยวน้ีเถอะ.
“สกาโล สามิ,  อิทาเนว โน เนหิ -อิติ.

๑ น่ามีมหาด้วย
๒ บ้านอยู่ริมเขตแดน
๓ สี. ย.ุ อฏวีมุขำ โจรา ปหรนตฺิ.  ม. อฏวีมุเข โจรา ปหรนฺติ.
๔ คนอันพระราชาทรงชุบเล้ียง ได้แก่ข้าราชการ.
๕ สี. ม. ย.ุ โปราณ. ฐเปสิ.
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ราชภัฏ. กลับเถิด ทา่นผู้เจริญ, อาหารและที่พักอาศัย จักมีในเรือนของเราทีเดียว.
“นิวตฺต โภ, อมฺหากำเยว เคเห อาหาโร จ นิวาโส จ ภวิสฺสติ -อิติ.

มนุษย์น้ันไม่ปรารถนากลับเลย.
โส เนว นิวตฺติตุำ อิจฺฉิ.

ฝา่ยราชภัฏนอกน้ี ให้สัญญาแกพ่วกบุรุษ ยังยานน้อยให้กลับแล้ว 
ให้ทีพ่ักอาศัยที่ซุ้มประตู ให้ตระเตรียมอาหารแกเ่ขาผู้ไม่ปรารถนาเลย.
อิตโร ปุริสานำ สญฺญำ ทตฺวา ยานกำ นิวตฺตาเปตฺวา อนิจฺฉนฺตสฺเสว ทฺวารโกฏฺฐเก นิวาสำ ทตฺวา อาหารำ ปฏิยาทาเปสิ.

กใ็นเรือนราชภัฏน้ัน มีแก้วมณีดวงหน่ึง.
ตสฺส ปน เคเห เอกำ มณิรตนำ อตฺถิ.

เขาให้เอาแกว้มณีน้ัน ซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้ันของมนุษย์ผู้น้ันแล้ว ในเวลาจวนรุ่ง ให้ทำาเสียงเป็นพวกโจรเข้าไป (บ้าน).
โส ตำ ตสฺส ยานกนฺตเร ปกฺขิปาเปตฺวา ปจฺจูสกาเล โจรานำ ปวิฏฺฐสทฺทำ กาเรสิ.

ลำาดับน้ัน พวกบุรุษ แจ้งแกเ่ขาว่า “นาย แกว้มณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้ว.”
อถสฺส ปุริสา “มณิรตนำ สามิ โจเรหิ คหิตำ -อิติ อาโรเจสุำ.

เขาสั่งว่า “พวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลาย ตรวจค้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้าน.”
โส “คามทฺวาเรสุ อารกฺขำ ฐเปตฺวา อนฺโตคามโต นิกฺขมนฺเต วิจินาถ -อิติ อาห.

ฝา่ยมนุษย์นอกน้ี จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับไปแต่เชา้ตรู่.
อิตโรปิ ปาโตว ยานกำ โยเชตฺวา ปายาสิ.

ทีน้ัน พวกคนใช้ของราชภัฏ จึงค้นยานน้อยของมนุษย์น้ัน พบแก้วมณีทีต่นซ่อนไว้ จึงขู่พดูว่า “เจ้าลักเอาแกว้มณีหนีไป” ดังน้ี
แล้วก็โบย แสดงแก่นายบ้าน๑ ว่า “นาย พวกผมจับโจรได้แล้ว.”
อถสฺส ยานกำ โสเธนฺตา อตฺตนา ฐปิตำ มณิรตนำ ทิสฺวา สนฺตชฺเชตฺวา “ตฺวำ มณึ คเหตฺวา ปลายสิ -อิติ โปเถตฺวา “คหิโต โน สามิ โจโร 
-อิติ คามโภชกสฺส ทสฺเสสุำ.

เขาพูดว่า “ตัวเราเป็นถึงนายราชภัฏ ให้พักอาศัยในเรือน ให้ภตัแล้ว, มันยังลักแกว้มณีไปได้, พวกเจา้จงจับอ้ายบุรุษชัว่ช้าน้ัน”
ดังน้ีแล้ว ให้ช่วยกันทุบตายแล้ว ให้ทิ้งเสีย.
โส “ภฏกสฺส วต เม เคเห นิวาสำ ทตฺวา ภตฺตำ ทินฺนำ, มณึ คเหตฺวา คโต, คณฺหถ นำ ปาปปุริสำ -อิติ โปถาเปตฺวา มาเรตฺวา ฉฑฺฑาเปสิ.

น้ีเป็นบุรพกรรมของมหากาลน้ัน.
อิทนฺตสฺส ปุพฺพกมฺมำ.

ราชภัฏน้ันเคลื่อนจากอตัภาพน้ันแล้วเกิดในอเวจี ไหม้อยู่ในอเวจีน้ันสิ้นกาลนาน 
ถูกทุบถึงความตายน้ันแล ใน ๑๐๐ อตัภาพ เพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่.
โส ตโต จุโต อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ทีฆรตฺตำ ปจิตฺวา วิปากาวเสเสน อตฺตภาวสเต ตเถว โปถิโต มรณำ ปาปุณิ.

๑ ศพัท์นี้ เคยแปลว่า นายอำาเภอ แต่ในท่ีนีบ้่งความถึงนายราชภัฏ.
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[บาปย่อมยำ่ายีผู้ทำา]

พระศาสดา ครั้งทรงแสดงบุรพกรรม ของมหากาลอย่างน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมอันตนทำาไว้น่ันแล ย่อมยำ่ายีสตัว์เหล่าน้ี ในอบาย ๔ อยา่งน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
เอวำ สตฺถา มหากาลสฺส ปุพฺพกมฺมำ ทสฺเสตฺวา “ภิกฺขเว เอวำ อิเม สตฺเต อตฺตนา กตปาปกมฺมเมว จตูสุ อปาเยสุ อภิมตฺถติ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“บาป อันตนทำาไว้เอง เกิดในตน มตีนเป็นแดนเกิด 
ย่อมยำ่ายีบุคคลผู้มีปัญญาทราม ดุจเพชรยำ่ายีแก้วมณีอันเกิดจากหินฉะน้ัน.”

“อตฺตนา หิ กตำ ปาปํ อตฺรชำ อตฺตสมฺภวำ 
อภิมตฺถติ ทุมฺเมธำ วชิรำ วมฺหยำ มณึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า วชริำ วมฺหยำ มณึ ความวา่ เปรียบดังเพชร (ยำ่ายี) แก้วมณี ที่เกิดจากหิน.
ตตฺถ “วชิรำ วมฺหยำ มณึ -อิติ: วชิรำ ว อมฺหมยำ มณึ.

ทา่นอธิบายคำาน้ีไว้วา่ 
“เพชรอันสำาเร็จจากหิน มีหินเป็นแดนเกิด กดัแก้วมณี ที่เกิดจากหิน คือแก้วมณีอันสำาเร็จจากหิน 
ซ่ึงนับว่าเป็นที่ตั้งข้ึนของตนน้ันน่ันแล คือทำาให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ ให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ทำาให้ใช้สอยไม่ได้ ฉันใด; 
บาปอันตนทำาไว้แล้ว เกดิในตน มตีนเป็นแดนเกดิ ย่อมยำ่ายี คือขจัด บุคคลผู้มีปัญญาทราม คือผู้ไร้ปัญญา ในอบาย ๔ 
ฉันน้ันเหมือนกัน”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา ปาสาณมยำ ปาสาณสมฺภวำ วชิรำ, 
ตเมว อมฺหมยำ มณึ อตฺตโน อุฏฺฐานฏฺฐานสงฺขาตำ ปาสาณมณึ ขาทิตฺวา ฉิทฺทาฉิทฺทำ ขณฺฑาขณฺฑำ กตฺวา อปริโภคำ กโรติ; 
เอวเมว อตฺตนา กตำ อตฺตนิ ชาตำ อตฺตสมฺภวำ ปาปํ ทุมฺเมธำ นิปฺปญฺญำ ปุคฺคลำ จตูสุ อปาเยสุ อภิมตฺถติ วิทฺธำเสติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุที่มาประชุม บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สมฺปตฺตภิกฺขู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล จบ.
มหากาลอุปาสกวตฺถุ.
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๖. เรื่องพระเทวทัต
๖. เทวทตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ” เป็นต้น.๑

“ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต เทวทตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัต]

ความพิสดารวา่ ในวันหน่ึง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย พระเทวทัต เป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก 
เกลี้ยกล่อมพระเจา้อชาตศัตรู ยังลาภสักการะเป็นอันมากให้เกิดข้ึน  ชักชวนพระเจา้อชาตศัตรู ในการฆ่าพระบิดา 
เป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจา้อชาตศัตรูน้ัน ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจา้ด้วยประการต่างๆ เพราะตัณหาอันเจริญข้ึน
แล้ว ดว้ยเหตุคือความเป็นผู้ทุศีลน่ันเอง.”
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส เทวทตฺโต ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม ทุสฺสีลฺยการเณเนว วฑฺฒิตาย ตณฺหาย 
อชาตสตฺตุำ สงฺคณฺหิตฺวา มหนฺตำ ลาภสกฺการำ นิพฺพตฺเตตฺวา  อชาตสตฺตุำ ปิตุ วเธ สมาทเปตฺวา  เตน สทฺธึ เอกโต หุตฺวา 
นานปฺปกาเรน ตถาคตสฺส วธาย ปริสกฺกิ -อิติ.

พระศาสดาเสดจ็มา ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี,” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดน้ีเท่าน้ี, ถึงในกาลก่อน เทวทัตกต็ะเกียกตะกาย เพื่อจะฆ่าเราดว้ยประการตา่งๆ เหมือนกัน” ดังน้ี 
จึงตรัสชาดกทั้งหลายมีกรุุงคชาดกเป็นต้น แลว้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ตัณหาอันเกิดข้ึนเพราะเหตุคือความเป็นผู้ทุศีล หุ้มห่อรวบรัดซัด ช่ือซ่ึงบุคคลผู้ทุศีลล่วงส่วน ไปในอบายท้ังหลายมีนรกเป็นต้น 
เหมือนเถาย่านทราย๒ รัดรึงต้นสาละ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ เทวทตฺโต นานปฺปกาเรเนว มยฺหำ วธาย ปริสกฺกิ -อิติ วตฺวา กุรุงฺคชาตกาทีนิ กเถตฺวา 
“ภิกฺขเว อจฺจนฺตทุสฺสีลปุคฺคลำ นาม ทุสฺสีลฺยการณา อุปฺปนฺนา ตณฺหา มาลุวา วิย สาลำ ปริโยนทฺธิตฺวา สมฺภญฺชมานา 
นิรยาทีสุ ปกฺขิปติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ความเป็นผู้ทุศีลล่วงสว่น รวบรัด (อตัตภาพ) ของบุคคลใด 
ดุจเถายา่นทราย รัดรึงต้นสาละ ฉันใด, 
บุคคลน้ันย่อมทำาตนอย่างเดียวกันกับท่ีโจรหัวโจก ปรารถนาทำาให้ตน ฉันน้ัน.”

“ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ มาลุวา สาลมิโวตฺถตำ, 
กโรติ โส ตถตฺตานำ ยถา นำ อิจฺฉตี ทิโส -อิติ.

๑ ดูท่ีมาซึ่งอ้างไว้ในเร่ืองเทวทัตภาค ๑
๒ ย่านทราย ช่ือเถาวัลย์ป่าชนิดหนึ่ง มีใบใหญ่, ย่างทราย ก็เรียก
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[แก้อรรถ]

ความเป็นผู้ทุศีลโดยส่วนเดียว ชื่อวา่ อจฺุจนฺตทุสฺสีลฺยำ ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ “อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ -อิติ: เอกนฺตทุสฺสีลภาโว.

บุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ ทำาอกุศลกรรมบถ ๑๐ ต้ังแต่เกิดกด็ี, 
ผู้เป็นบรรพชติ ตอ้งครุกาบัติ๑ ตั้งแตว่ันอุปสมบทก็ดี ชื่อวา่ ผู้ทุศีลลว่งส่วน.
คิหี วา ชาติโต ปฏฺฐาย ทส อกุสลกมฺมปเถ กโรนฺโต, ปพฺพชิโต วา อุปสมฺปนฺนทิวสโต ปฏฺฐาย ครุกาปตฺตึ อาปชฺชมาโน 
อจฺจนฺตทุสฺสีโล นาม.

แต่บทวา่ อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยำ น้ี พระผู้มีพระภาคตรัสในพระคาถาน้ี 
ทรงหมายเอา ความเป็นผู้ทุศีล อันมาแล้วตามคติของบุคคลผู้ทุศีลใน ๒-๓ อัตภาพ.
อิธ ปน โย ทฺวีสุ ตีสุ อตฺตภาเวสุ ทุสฺสีโล, เอตสฺส คติยา อาคตำ ทุสฺสีลภาวำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

อน่ึง ตัณหาอันอาศัยทวาร ๖ ของผู้ทุศีลเกิดข้ึน บัณฑิตพึงทราบว่า “ทุสฺสีลภาโว (ความเป็นผู้ทุศีล)” ในพระคาถาน้ี.
ทุสฺสีลภาโว -อิติ เจตฺถ ทุสฺสีลสฺส ฉ ทฺวารานิ นิสฺสาย อุปฺปนฺนา ตณฺหา เวทิตพฺพา.

บาทพระคาถาว่า มาลวุา สาลมิโวตฺถตำ ความวา่ 
ความเป็นผู้ทุศีล กล่าวคือตัณหา รวบรัด คือหุ้มห่ออัตภาพของบุคคลใด ตั้งอยู่ เหมือนเถายา่นทราย รัดรึงต้นสาละ 
คือปกคลุมทัว่ทั้งหมดทีเดียว ดว้ยสามารถรับนำ้าดว้ยใบในเมื่อฝนตก แล้วหักลง ฉะน้ันแล.
มาลุวา สาลมิโวตฺถตำ -อิติ: ยสฺส ปุคฺคลสฺส ตณฺหาสงฺขาตำ ทุสฺสีลฺยำ, 
ยถา นาม มาลุวา สาลำ โอตฺถตำ๒ เทเว วสฺสนฺเต ปตฺเตหิ อุทกำ ปฏิจฺฉิตฺวา สมฺภญฺชนวเสน สพฺพตฺถกเมว ปริโยนทฺธติ; 
เอวำ อตฺตภาวำ๓ โอตฺถตำ ปริโยนทฺธิตฺวา ฐิตำ.

บุคคลน้ัน คือผู้ถูกตัณหา กลา่วคือความเป็นผู้ทุศีลน้ันหักราน ให้ตกไปในอบายทั้งหลาย 
เหมือนต้นไม้ถูกเถาย่านทรายหักราน ให้โค่นลงเหนือแผ่นดินฉะน้ัน, 
ชื่อว่าย่อมทำาตนอยา่งเดียวกันกับที่โจรหัวโจก๔ผู้ใคร่ความพินาศปรารถนาทำาให้ฉะน้ัน.
โส มาลุวาย สมฺภญฺชิตฺวา ภูมิยำ ปาติยมาโน รุกฺโข วิย ตาย ทุสฺสีลฺยสงฺขาตาย ตณฺหาย สมฺภญฺชิตฺวา อปาเยสุ ปาติยมาโน, 
ยถา นำ อนตฺถกาโม ทิโส อิจฺฉติ; ตถา อตฺตานำ กโรติ นาม -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องพระเทวทตั จบ.
เทวทตฺตวตฺถุ.

๑ แปลว่า อาบัติหนัก ได้แก่ปาราชิก และสังฆาทิเสส.
๒ สี. ม. ย.ุ โอตรนฺตี.
๓ ยุ. “อตฺตภาวำ -อิติ นตฺถ.ิ
๔ หวัหน้าผู้ประพฤติเกกมะเหรกเกเร
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๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำาลายสงฆ์
๗. สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุันทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำาลายสงฆ์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่  
“สุกรานิ” เป็นต้น.
“สุกรานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สงฺฆเภทปริสกฺกนำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเทวทัตพยายามทำาลายสงฆ์]

ความพิสดารวา่ พระเทวทตักระเสือกกระสนเพื่อจะทำาลายสงฆ์ วันหน่ึง เห็นท่านพระอานนท์๑ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ 
บอกความประสงค์ของตนแล้ว.
เอกทิวสำ หิ เทวทตฺโต สงฺฆเภทาย ปริสกฺกนฺโต อายสฺมนฺตำ อานนฺทำ ปิณฺฑาย จรนฺตำ ทิสฺวา อตฺตโน อธิปฺปายำ อาโรเจสิ.

พระเถระฟังข่าวน้ันแล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดา ได้ทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคว่า 
“พระเจา้ข้า๒ เวลาเชา้ ข้าพระองค์๓ครองสบงที่เวฬุวันน้ีแล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต, 
พระเจ้าข้า พระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์เท่ียวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์แล้วแล๔, ตามเข้าไปหาข้าพระองค์ ได้กล่าวคำาน้ีว่า 
‘อาวุโส อานนท์ จำาเดิมแต่วันน้ี๕ ฉันจักทำาอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาค แยกจากภกิษุสงฆ์;’ 
ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค วันน้ี พระเทวทัตจกัทำาลายสงฆ์๖, คือจักทำาอุโบสถและสังฆกรรม (แยกจากพระผู้มีพระภาค 
แยกจากภิกษุสงฆ์).”
ตำ สุตฺวา เถโร สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ภควนฺตำ เอตทโวจ “อิธาหำ ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมยำ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหำ ปิณฺฑาย ปาวิสึ;
อทฺทสา โข มำ ภนฺเต เทวทตฺโต ราชคเห ปิณฺฑาย จรนฺตำ, ทิสฺวาน เยนาหำ เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา มำ เอตทโวจ 
‘อชฺชตคฺเคทานาหำ อาวุโส อานนฺท อญฺญตฺเรว ภควตา อญฺญตฺร ภิกฺขุสงฺเฆน๗ อุโปสถำ กริสฺสามิ สงฺฆกมฺมานิ จาติ; 
อชฺช ภควา เทวทตฺโต สงฺฆำ ภินฺทิสฺสติ, อุโปสถญฺจ กริสฺสติ สงฺฆกมฺมานิ จ -อิติ.

๑ บท ‘อายสฺมา’ ซึ่งแปลว่า ‘มีอายุนั้น’ ไม่ได้หมายความว่า ผู้ใหญ่หรือแก่เฒ่า 
เป็นคำาท่ีพวกพระเรียกกันโดยโวหารสุภาพ ตรงกับคำาท่ีใช้ในบัดนี้ว่า ‘ท่าน’ นำาหน้าช่ือ.

๒ ‘ภนฺเต’ เป็นแต่คำาเรียกโดยอ่อนน้อม ควรหาคำาท่ีตรงกัน ในท่ีนี้ใช้ว่า ‘พระเจ้าข้า’ บ้าง ‘ท่านเจ้าข้า’ บ้าง ตามรูป.
๓ ‘อิธ’ ในคำาว่า ‘อิธาหำ ภนฺเต’ ไม่มีความอะไร ไม่แปลก็ได้.
๔ คำาซำ้า เช่น ทิสฺวาน ซำ้า อทฺทสา, อุปสงฺกมิตฺวา ซำ้า อุปสงฺกมิ. ไม่ต้องแปลความเต็ม แปลแต่เพยีงว่า ‘แล้ว’ หรือ ‘คร้ันแล้ว’ เท่านั้น.
๕ อชฺชตคฺเคทานิ ‘ในกาลนี้มีวันนี้เป็นเดิม’ ซำ้าไปไม่ไพเราะ แปลว่า ‘จำาเดิมแต่วันนี’้ ก็ได้.
๖ คำาว่า ‘เทวทตฺโต สงฺฆำ ภินฺทิสฺสติ’ พระเทวทัตจักทำาลายสงฆ์ ข้อนี้ทำาด้วยกิริยาทำาอุโบสถและสังฆกรรมแยกกัน ควรแปลใจความ.
๗ สี. ย.ุ ภิกฺขุสงฺฆา.
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[ความดีคนดีทำาง่าย]

เมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างน้ันแล้ว พระศาสดาทรงเปล่งพระอทุานวา่
“ความดีคนดีทำางา่ย,  ความดีคนชัว่ทำายาก, 
ความชัว่คนชั่วทำาง่าย,  ความชัว่อริยบุคคลทำาได้ยาก๑”

เอวำ วุตฺเต สตฺถา

“สุกรำ สาธุนา สาธุ, สาธุ ปาเปน ทุกฺกรำ, 
ปาปํ ปาเปน สุกรำ, ปาปมริเยหิ ทุกฺกรำ -อิติ

แล้วตรัสว่า “อานนท์ ข้ึนชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำาได้ง่าย, กรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำายากนักหนา”
แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิมำ อุทานำ๒ อุทาเนตฺวา “อานนฺท อตฺตโน อหิตกมฺมำ นาม สุกรำ.  หิตกมฺมเมว ทุกฺกรำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“กรรมอันไมด่ีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน คนทำางา่ย; 
กรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดี, กรรมน้ันแลทำายากอยา่งยิ่ง.”

“สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ, 
ยำ เว หิตญฺจ สาธุญฺจ, ตำ เว ปรมทุกฺกรำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันว่า
“กรรมเหล่าใดไม่ดี คอืมีโทษและเป็นไปเพื่ออบาย ชื่อว่า ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำาน่ันแล, กรรมเหล่าน้ันทำาง่าย.
ตสฺสตฺโถ “ยานิ กมฺมานิ อสาธูนิ สาวชฺชานิ จ อปายสำวตฺตนิกานิ กตตฺตาเยว อตฺตโน อหิตานิ จ โหนฺติ, ตานิ สุกรานิ.

ฝา่ยกรรมใด ชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำา และชื่อวา่ดี ด้วยอรรถวา่หาโทษมิได้ 
คือเป็นไปเพื่อสุคติและเป็นไปเพื่อพระนิพพาน, 
กรรมน้ันทำาแสนยาก ราวกับทด๓แม่นำ้าคงคาอันไหลไปทิศตะวันออก ทำาให้หันหน้ากลับ.”
ยำ ปน กตตฺตา อตฺตโน หิตญฺจ อนวชฺชตฺเถน สาธุญฺจ สุคติสำวตฺตนิกญฺเจว นิพฺพานสำวตฺตนิกญฺจ กมฺมำ, 
ตำ ปาจีนนินฺนาย คงฺคาย อุพฺพตฺเตตฺวา ปจฺฉามุขกรณำ วิย อติทุกฺกรำ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากได้บรรลโุลกุตรผล มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำาลายสงฆ์ จบ.
สงฺฆเภทปริสกฺกนวตฺถุ.

๑ คำาว่า ‘ปาปมริเยหิ ทุกฺกรำา’ ดังจะให้เข้าใจว่า พระอริยบุคคลนั้น ทำาบาปก็มีบ้าง แต่ทำาได้แสนยาก. แต่ความว่า ท่านไม่ทำาบาปเลย.
๒ ขุ. อุ. ๒๕/๑๖๗.
๓ ทำาให้นำ้าท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำานบกั้น
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๘. เรื่องพระกาลเถระ
๘. กาลตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระกาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “โย สาสนำ” เป็นต้น.
“โย สาสนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาลตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระไม่ให้อุปัฏฐายกิาไปฟังธรรม]

ดังได้ยินมา หญิงคนหน่ึง ในกรุงสาวัตถี ต้ังอยู่ในฐานะแห่งมารดา ทำานุบำารุงพระเถระน้ันอยู่.
สาวตฺถิยำ กิเรกา อิตฺถี มาตุฏฺฐาเน ฐตฺวา ตำ เถรำ อุปฏฺฐหติ.

พวกคนในเรือนแห่งผู้คุ้นเคยของหญิงน้ัน ฟังธรรมในสำานักพระศาสดาแล้ว กลับมาเรือนแล้ว สรรเสริญอยูว่่า 
“แม้๑! ชื่อว่าพระพุทธเจา้ทั้งหลายเป็นอัศจรรย์.  แม้! พระธรรมเทศนาก็ไพเราะ.”
ตสฺสา ปฏิวิสฺสกเคเห มนุสฺสา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา เคหำ อาคนฺตฺวา 
“อโห พุทฺธา นาม อจฺฉริยา, อโห ธมฺมเทสนา มธุรา -อิติ ปสำสนฺติ.

หญิงน้ัน ฟังถ้อยคำาของคนพวกน้ันแล้ว จึงบอกแก่พระกาละว่า “ท่านเจ้าข้า ดิฉันอยากจะฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาบ้าง.”
สา [อิตฺถี] เตสำ กถำ สุตฺวา “ภนฺเต อหำปิ สตฺถุ ธมฺมเทสนำ โสตุกามา -อิติ ตสฺส อาโรเจสิ.

เธอ [ภิกษุ] ห้ามเขา [หญิง] วา่ “อย่าไปที่น่ันเลย๒.”
โส “มา ตตฺถ คจฺฉิ -อิติ ตำ นิวาเรสิ.

หญิงน้ันในวันรุ่งข้ึน ก็ขออีก แม้อันพระกาละน้ันห้ามอยู่ถึง ๓ ครั้ง ก็ยังอยากจะฟังอยู่น่ันแล.
สา ปุนทิวเสปิ ยาจมานา ยาวตติยำ เตน นิวาริยมานาปิ โสตุกามาว อโหสิ.

มีคำาถามสอดเข้ามาวา่ “ก็เหตุไฉน เธอจึงได้ห้ามเขาเสีย?”
“กสฺมา ปน โส ตำ นิวาเรสิ -อิติ.

แกว้่า “ได้ยินว่า เธอได้มีความเห็นเช่นน้ีว่า ‘อุบาสิกาน้ี ไดฟ้ังธรรมในสำานักพระศาสดาแล้ว จักแตกจากเรา’ 
เหตุน้ันเธอจึงได้ห้ามเขาเสีย๓.
“เอวำ กิรสฺส อโหสิ ‘สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา มยิ ภิชฺชิสฺสติ -อิติ.

วันหน่ึง หญิงน้ัน บริโภคอาหารเสรจ็ สมาทานอุโบสถแล้ว 
สั่งธิดาไว้วา่ “แม่ จงอังคาสพระผู้เป็นเจ้าให้ดี” แล้วได้ไปวิหารแต่เชา้เทียว.
สา เอกทิวสำ ปาโตว ภุตฺตปาตราสา อุโปสถำ สมาทยิตฺวา “อมฺม สาธุกำ อยฺยำ ปริวิเสยฺยาสิ -อิติ ธีตรำ อาณาเปตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

๑ อโห ในท่ีนี้เป็นพวกอุทานแสดงความเล่ือมใส แปลว่า โอ! ไม่ถูก  
โวหารนั้นแสดงความหลากใจ ความใจ หรือความสังเวช ควรเลือกหาคำาภาษาไทยใหต้รงกัน ในท่ีนี้เลือกคำาว่า แม้ มาใช้

๒ เลขในส้ันๆ แปลไม่ต้องออกช่ือกัตตาก็ได้ เช่น เธอห้ามเขาว่า อย่าไปท่ีนั่นเลย.
๓ คำาว่า เอวำ กิรสฺส อโหสิ เป็นคำาตอบของบทว่า กสฺมา  แปลต้องเติมว่า ตสฺมา โส ตำ นิวาเรสิ ไม่เช่นนั้น ใช้คำา “เพราะเหตุว่า” นำาข้างต้น
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ฝา่ยธิดาของเขาก็อังคาสพระกาละโดยเรียบร้อย ในกาลภิกษุน้ันมาถึง  ถูกภิกษุน้ันถามวา่ “อุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหน?๑” 
ตอบว่า “ไปวิหารเพื่อฟังธรรม.”
ธีตาปิสฺสา ตำ [ภิกฺขุำ] อาคตกาเล สมฺมา ปริวิสิตฺวา “กหำ มหาอุปาสิกา -อิติ วุตฺตา “ธมฺมสฺสวนาย วิหารำ คตา -อิติ อาห.

ภิกษุน้ันพอไดฟ้ังข่าวน้ัน ทรุนทุรายอยู่๒ เพราะความกลัดกลุ้มอันตั้งข้ึนในท้อง๓ 
นึกว่า “เดี๋ยวน้ี อุบาสิกาน้ันแตกจากเราแล้ว” รีบไป เห็นหญิงน้ันฟังธรรมอยู่ในสำานักพระศาสดาจึงทูลพระศาสดาวา่ 
“พระเจา้ข้า หญิงคนน้ีเขลา ไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียด, 
อยา่ตรัสธรรมกถาอันละเอียดซ่ึงประดับด้วยสภาวธรรมมีขันธ์เป็นต้น ตรัสแต่เพียงทานกถาหรือสีลกถาแก่เขากพ็อ”
โส ตำ สุตฺวาว กุจฺฉิยำ อุฏฺฐิเตน ฑาเหน สนฺตปฺปมาโน “อิทานิ สา มยิ ภินฺนา -อิติ เวเคน คนฺตฺวา 
สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ สุณมานำ ทิสฺวา สตฺถารำ อาห “ภนฺเต อยำ อิตฺถี ทนฺธา สุขุมำ ธมฺมกถำ น ชานาติ, 
อิมิสฺสา ขนฺธาทิปฺปฏิสำยุตฺตำ สุขุมำ ธมฺมกถำ อกเถตฺวา ทานกถำ วา สีลกถำ วา กเถตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

[สกัการะย่อมฆ่าคนถ่อย]

พระศาสดา ทรงทราบอัชฌาสัยของเธอแล้ว ตรัสวา่
“เธอเป็นคนปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชัว่ช้า ห้ามปรามคำาสั่งสอนของพระพุทธเจา้, เธอพยายามเพื่อฆ่าตนเอง๔”
แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา “ตฺวำ ทุปฺปญฺโญ ปาปิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย พุทฺธานำ สาสนำ ปฏิกฺโกสสิ, อตฺตฆาตาเยว วายมสิ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“บุคคลใดปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา้ 
คดัค้านคำาสั่งสอนของพระอริยบุคคล ผู้อรหันต์ มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม, 
บุคคลน้ันย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตน เหมือนขุยแห่งไม้ไผ่.”

“โย สาสนำ อรหตำ อริยานำ ธมฺมชีวินำ 
ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย ปาปิกำ,  
ผลานิ กณฺฏกสฺเสว อตฺตฆญฺญาย ผลฺลติ -อิติ.

๑ คำาว่า มหาอุปาสิกา ในท่ีนี้ หมายความว่า มีบตุรท่ีกาลภิกษุเรียกว่าอุบาสิกาเหมือนกัน มารดาจึงต้องเป็นอุบาสิกาผู้ใหญ่
๒ ฑาเหน ก็ดี สนฺตปฺปมาโน ก็ดี หมายความร้อนทางใจ ควรแปลให้สม.
๓ ควรจะเป็น อนฺโต ในภายใน
๔ บทไขของบทหน้า ควรหาคำาท่ีเป็นไวพจน์ของบทนั้นมาแปล เช่นท่ีนี้ ใช้ฆ่าก็มี. ผลาญก็ม.ี
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[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันว่า
“บุคคลใดปัญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา้ ห้ามปรามพวกคนผู้กล่าวอยู่วา่ ‘จักฟังธรรมกด็ี,’ วา่ ‘จักถวายทานก็ดี,’ 
เพราะกลวัแต่เสื่อมสักการะของตน ชื่อว่าโต้แย้งคำาสั่งสอนของพระอริยบุคคล ผู้อรหันต์ มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม คือ
พระพุทธเจา้,
ตสฺสตฺโถ “โย ทุมฺเมโธ ปุคฺคโล อตฺตโน สกฺการหานิภเยน ปาปิกำ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย ‘ธมฺมำ วา โสสฺสาม, ทานำ วา ทสฺสาม -อิติ วทนฺเต 
ปฏิกฺโกสนฺโต อรหตำ อริยานำ ธมฺมชีวินำ พุทฺธานำ สาสนำ ปฏิกฺโกสติ.

การโต้แย้งและทิฏฐิอันเลวทรามน้ันของบุคคลน้ัน ย่อมเป็นเหมือนขุยของไม้มีหนาม๑ กลา่วคือไม้ไผ,่ 
เหตุน้ัน ไม้ไผ่เมื่อตกขุย ย่อมตกเพื่อฆ่าตนเท่าน้ัน ฉันใด; 
แม้บุคคลน้ันก็ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตน คือว่าเกิดมาเพื่อผลาญตนเอง ฉันน้ัน.
ตสฺส ตำ ปฏิกฺโกสนำ สา จ ปาปิกา ทิฏฺฐิ เวฬุสงฺขาตสฺส กณฺฏกสฺส ผลานิ วิย โหติ, 
ตสฺมา ยถา กณฺฏโก ผลานิ คณฺหนฺโต อตฺตฆญฺญาย ผลฺลติ อตฺตโน ฆาตตฺถเมว ผลฺลติ; เอวำ โสปิ อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลติ -อิติ.

สมจริง แม้คาถาประพันธ์น้ี พระผู้มพีระภาคก็ไดต้รัสไว้วา่
“ผลน้ันแลย่อมฆ่าต้นกลว้ยเสีย, ผลน้ันแลย่อมฆ่าไม้ไผ่เสีย, 
ผลน้ันแลย่อมฆ่าไม้อ้อเสีย, ลูกในท้องย่อมฆ่าแม้ม้าอัศดรเสีย ฉันใด, 
สักการะก็ย่อมฆ่าบุรุษถ่อยเสีย ฉันน้ัน.”

วุตฺตำปิ เจตำ  

“ผลำ เว กทลึ หนฺติ ผลำ เวฬุำ, ผลำ นฬำ, 
สกฺกาโร กาปุริสำ หนฺติ, คพฺโภ อสฺสตรึ ยถา -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา อุบาสิกาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน อุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระกาลเถระ จบ.
กาลตฺเถรวตฺถุ.

๑ คำาว่า กณฺฏโก ไม้มีหนาม เป็นสามัญศัพท์ เป็นช่ือของไม้มีหนามท้ังหลายได้หมด 
แต่ไม้มีหนามท้ังหลาย เผล็ดดอกออกผลแล้ว หาไดต้ายท้ังหมด เฉพาะในท่ีนี้จึงเป็นวิเสสลาภี คือ ได้อรรถเป็นพิเศษ 
คือเป็นไม้มีหนามด้วย ออกลูกตายด้วย ซึ่งได้แก่ไม้ไผ่ป่า. 
จะแปลตรงว่า ไม้ไผ่ ก็ควร, ไม้ไผ่ออกลูก เขาเรียกว่าตกขุยหรือออกขุย ควรใช้ให้ถูกโวหาร.
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๙. เรือ่งอุบาสกช่ือจุลกาล
๙. จุลฺลกาลอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลกาล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺตนาว กตำ ปาปํ” 
เป็นต้น.
“อตฺตนา ว กตำ ปาปํ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จุลฺลกาลอุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[จุลกาลถูกหาว่าเป็นโจร]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พวกโจรขุดอุโมงค์ อันเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้ว จึงทิ้งห่อภัณฑะไว้ข้างหน้าของ
อุบาสกผูฟ้ังธรรมกถาในวิหารตลอดราตรี เดินออกจากวิหารแต่เชา้ตรู่ มาสู่กรุงสาวตัถี แล้วก็หลบหนีไป 
โดยนัยที่กล่าวแล้วในเรื่องมหากาลน่ันแล.
เอกทิวสำ หิ มหากาลวตฺถุสฺมึ วุตฺตนเยเนว อุมฺมงฺคโจรา สามิเกหิ อนุพทฺธา 
รตฺตึ วิหาเร ธมฺมกถำ สุตฺวา ปาโตว วิหารา นิกฺขมิตฺวา สาวตฺถึ อาคจฺฉนฺตสฺส อุปาสกสฺส ปุรโต ภณฺฑกำ ฉฑฺเฑตฺวา ปลายึสุ.

พวกมนุษย์เห็นเขาแล้ว พดูวา่ “คนน้ี ทำาโจรกรรมในราตรีแล้ว ทำาทีเหมือนฟังธรรม เที่ยวไป, ท่านทั้งหลายจงช่วยจับมันไว้”
ดังน้ีแล้ว โบยอุบาสกน้ัน.
มนุสฺสา ตำ ทิสฺวา “อยำ รตฺตึ โจรกมฺมำ กตฺวา ธมฺมำ สุณนฺโต วิย จรติ, คณฺหถ นำ -อิติ ตำ โปถยึสุ.

[จุลกาลรอดตาย เพราะนางกุมภทาสีช่วย]

หมู่นางกุมภทาสี เดินไปท่านำ้า ประสบเหตุน้ัน จึงกลา่วว่า 
“นาย ท่านทั้งหลายจงหลีกไป, ท่านผู้น้ีย่อมไม่ทำากรรมเห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว ให้มนุษย์พวกน้ันปล่อยเขาแล้ว.
กุมฺภทาสิโย อุทกติตฺถำ คจฺฉมานา  ตำ ทิสฺวา “อเปถ สามิ, นายำ เอวรูปํ กโรติ -อิติ ตำ โมเจสุำ.

เขาไปวิหาร บอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
“ทา่นครับ กก็ระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ฉิบหายแล้ว, กระผมได้ชีวติเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสี.”
โส วิหารำ คนฺตฺวา “ภนฺเต อหมฺหิ มนุสฺเสหิ นาสิโต, กุมฺภทาสิโย เม นิสฺสาย ชีวิตำ ลทฺธำ -อิติ ภิกฺขูนำ อาโรเจสิ.

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลความน้ันแด่พระตถาคต.
ภิกฺขู ตถาคตสฺส ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.
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[จะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ก็เพราะตน]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย จุลกาลอุบาสก ได้ชวีิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสี และเพราะความที่ตนไม่ใช่ผู้ทำา; 
ด้วยวา่ ธรรมดาสัตว์เหล่าน้ี ทำาบาปกรรมด้วยตนแล้ว ย่อมเศรา้หมองด้วยตนเอง ในอบายมีนรกเป็นต้น. 
สว่นสัตว์ทั้งหลายทำากุศลแลว้ ไปสู่สุคติและนิพพาน ย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ไดด้้วยตนเอง” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บาปอันผู้ใดทำาแล้วดว้ยตนเอง ผู้น้ันย่อมเศร้าหมองดว้ยตน; 
บาปอันผู้ใดไม่ทำาดว้ยตน, ผู้น้ันย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง; 
ความบริสุทธ์ิไม่บริสุทธ์ิ เป็นของเฉพาะตน, คนอ่ืนทำาคนอ่ืนให้บริสุทธ์ิไม่ได้.”

สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว จุลฺลกาลอุปาสโก กุมฺภทาสิโย เจว นิสฺสาย อตฺตโน จ อการกภาเวน ชีวิตำ ลภิ;  
อิเม หิ นาม สตฺตา อตฺตนา ปาปกมฺมำ กตฺวา นิรยาทีสุ อตฺตนา ว กิลิสฺสนฺติ,  
กุสลำ กตฺวา ปน สุคติญฺเจว นิพฺพานญฺจ คจฺฉนฺตา อตฺตนาว วิสุชฺฌนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อตฺตนา ว กตำ ปาปํ, อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ; 
อตฺตนา อกตำ ปาปํ, อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ; 
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตำ, นาญฺโญ อญฺญำ วิโสธเย -อิติ.

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
อกุศลกรรมเป็นกรรมอันผู้ใดทำาแล้วด้วยตน, ผู้น้ันเมื่อเสวยทุกข์ในอบาย ๔ ชื่อว่าย่อมเศรา้หมองด้วยตนเอง;  
สว่นบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำาด้วยตน ผู้น้ันเมื่อไปสู่สุคติและนิพพาน ชือ่ว่าย่อมบริสทุธิ์ดว้ยตนเอง. 
ความบริสุทธิ์กล่าวคือกุศลกรรม และความไม่บริสทุธิ์กลา่วคืออกุศลกรรม เป็นของเฉพาะตน  คือย่อมเผล็ดผลเฉพาะ ในตน
ของสัตว์ผู้ทำาทั้งหลาย. 
บุคคลอื่นทำาบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ คือ ให้หมดจดไม่ได้เลย ให้เศร้าหมองไม่ได้เลย.”
ตสฺสตฺโถ “เยน อตฺตนา อกุสลกมฺมำ กตำ โหติ, โส จตูสุ อปาเยสุ ทุกฺขำ อนุภวนฺโต อตฺตนาว สงฺกิลิสฺสติ;  
เยน ปน อตฺตนา อกตำ ปาปํ, โส สุคติญฺเจว นิพฺพานญฺจ คจฺฉนฺโต อตฺตนาว วิสุชฺฌติ. 
กุสลกมฺมสงฺขาตา สุทฺธิ อกุสลกมฺมสงฺขาตา จ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตำ การกสตฺตานำ อตฺตนิเยว วิปจฺจติ. 
อญฺโญ ปุคฺคโล อญฺญำ ปุคฺคลำ น วิโสธเย  เนว วิโสเธติ น กิเลเสติ -อิติ [วุตฺตำ โหติ.]

ในกาลจบเทศนา จุลกาลตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน จุลฺลกาโล โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล จบ.
จุลฺลกาลอุปาสกวตฺถุ.
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๑๐. เรือ่งพระอัตตทัตถเถระ
๑๐. อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอตัตทตัถเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺตทตฺถำ ปรตฺเถน” 
เป็นต้น.
“อตฺตทตฺถำ ปรตฺเถน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อตฺตทตฺถตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระพยายามบำาเพ็ญประโยชน์]

ความพิสดารวา่ เมื่อพระศาสดาตรัสในกาลที่จวนจะปรินิพพานว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โดยกาลลว่งไป ๔ เดือน [แต่วันน้ี] เราจกัปรินิพพาน.” 
ภิกษุประมาณ ๗๐๐ รูป ซ่ึงยังเป็นปุถุชน เกดิความสังเวช ไม่ละสำานักพระศาสดาเลย เที่ยวปรึกษากันว่า 
“ทา่นผู้มีอายุ พวกเราจกัทำาอะไรหนอแล?”
สตฺถารา หิ ปรินิพฺพานกาเล “ภิกฺขเว อหำ จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, 
อุปฺปนฺนสำเวคา สตฺตสตา ปุถุชฺชนา ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ อวิชหิตฺวาว “กินฺนุ โข อาวุโส กริสฺสาม -อิติ มนฺตยมานา วิจรนฺติ.

สว่นพระอตัตทตัถเถระ คดิวา่ 
“ข่าวว่า พระศาสดา จักปรินิพพานโดยกาลลว่งไป ๔ เดือน. กต็ัวเรายังเป็นผู้มีราคะไม่ไปปราศ.  
เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่น่ีแหละ, เราจักพยายามเพือ่ประโยชน์แก่พระอรหัต.”
อตฺตทตฺถตฺเถโร ปน จินฺเตสิ “สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ.  
อหญฺจมฺหิ อวีตราโค.  สตฺถริ ธรมาเนเยว, อรหตฺตตฺถาย วายมิสฺสามิ -อิติ.

พระเถระน้ัน ย่อมไม่ไปสำานักของภิกษุทั้งหลาย.
โส ภิกฺขูนำ สนฺติกำ น คจฺฉติ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายกลา่วกะทา่นวา่ 
“ผู้มีอายุ ทำาไมท่านจึงไม่มาสำานักของพวกกระผมเสียเลย, ทา่นไม่ปรึกษาอะไรๆ” ดังน้ีแล้ว 
ก็นำาไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลว่า “พระเจา้ข้า ภิกษุรูปน้ี ย่อมทำาชื่ออยา่งน้ี.”
อถ นำ ภิกฺขู “กสฺมา อาวุโส ตฺวำ เนว อมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉสิ, น กิญฺจิ มนฺเตสิ -อิติ วตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา 
“อยำ ภนฺเต เอวนฺนาม กโรติ -อิติ อาโรจยึสุ.

พระอตัตทตัถเถระน้ัน แม้พระศาสดา ตรัสวา่ “เหตุไร เธอจึงทำาอยา่งน้ัน?” จึงกราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า ข่าวว่า พระองค์จักปรินิพพานโดยกาลลว่งไป ๔ เดือน, 
ข้าพระองคพ์ยายามเพื่อบรรลพุระอรหัต ในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่น่ีแหละ.”
โส สตฺถาราปิ “กสฺมา เอวำ กโรสิ -อิติ วุตฺโต๑ 
“ตุมฺเห กิร ภนฺเต จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสถ, อหำ ตุมฺเหสุ ธรนฺเตสุเยว อรหตฺตปฺปตฺติยา วายมามิ -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ วตฺุเต.
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[ผู้ปฏิบัติธรรมช่ือวา่บูชาพระศาสดา]

พระศาสดา ประทานสาธุการแกพ่ระเถระน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความสิเนหาในเรา, ผู้น้ันควรเป็นดุจอตัตทตัถะ, 
ด้วยวา่ชนทั้งหลายบูชาอยู่ ดว้ยวัตถุตา่งๆ มีของหอมเป็นต้น ย่อมไม่ชื่อว่าบูชาเรา, 
สว่นผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธ่รรม ย่อมชือ่ว่าบูชาเรา; 
เพราะฉะน้ัน แม้ภิกษุรูปอื่นก็พึงเป็นเช่นอัตตทตัถะ” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส สาธุการำ ทตฺวา “ภิกฺขเว ยสฺส มยิ สิเนโห อตฺถิ, เตน อตฺตทตฺถตฺเถเรน๑ วิย ภวิตุำ วฏฺฏติ; 
น หิ คนฺธาทีหิ ปูเชนฺตา มำ ปูเชนฺติ, ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติยา ปน มำ ปูเชนฺติ;  ตสฺมา อญฺเญนปิ อตฺตทตฺถสทิเสน ภวิตพฺพำ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห 

“บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตน ให้เสื่อมเสีย 
เพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มาก, 
รู้จักประโยชน์ของตนแล้ว พึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตน.”

“อตฺตทตฺถำ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย,
อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปฺปสุโต สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันวา่ 
“บุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ ไม่พึงยังประโยชน์ของตน แม้ประมาณกากณิก๒ หน่ึงให้เสื่อมเสีย 
เพราะประโยชน์ของคนอื่น แม้ประมาณค่าตั้งพันทีเดียว. 
ด้วยวา่ประโยชน์ของตน แห่งบุคคลน้ันแล แม้ประมาณกากณิกหน่ึง ก็ยังของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคให้สำาเรจ็ได้, 
ประโยชน์ของคนอื่น หาให้สำาเรจ็ไม่.
ตสฺสตฺโถ “คิหิภูโต ตาว กากณิกมตฺตำปิ อตฺตโน อตฺถำ สหสฺสมตฺเตนาปิ ปรสฺส อตฺเถน น หาปเย. 
กากณิกมตฺโตปิ หิสฺส อตฺตทตฺโถว ขาทนียำ วา โภชนียำ วา นิปฺผาเทติ, น ปรตฺโถ.

สว่นสองบาทพระคาถาน้ี พระผู้มพีระภาคไม่ตรัสอย่างน้ัน ตรัสดว้ยหัวข้อแห่งกัมมัฏฐาน.
อิทำ ปน เอวำ อกเถตฺวา กมฺมฏฺฐานสีเสน กถิตำ.

เพราะฉะน้ัน ภิกษุตั้งใจวา่ ‘เราจะไม่ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสีย’, ดังน้ีแล้ว 
ก็ไมพ่ึงยังกิจมกีารปฏิสังขรณพ์ระเจดีย์เป็นต้น อันบังเกดิข้ึนแก่สงฆ์ หรือวัตรมีอุปัชฌายวตัรเป็นต้นให้เสื่อมเสีย,
ตสฺมา “อตฺตทตฺถำ น หาเปมิ -อิติ ภิกฺขุนา สงฺฆสฺส อุปฺปนฺนำ เจติยปฺปฏิสงฺขรณาทิกิจฺจำ วา อุปชฺฌายาทิวตฺตำ วา น หาเปตพฺพำ,

๑ “อตตฺทตฺเถน -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ เป็นช่ือของมาตราเงินอย่างตำ่าท่ีสุด แทบไม่มีค่าเสียเลย  แต่ในท่ีนี้ เป็นคุณบทของคำาว่า ประโยชน์ จึงหมายความว่า 

ประโยชน์ของตนแม้น้อย จนไม่รู้จะประมาณได้ว่าเท่าไหน ก็ไม่ควรให้เสียไป.
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ด้วยวา่ ภกิษุบำาเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรให้สมบูรณ์อยู่แล ย่อมทำาให้แจ้งซ่ึงผลทั้งหลายมีอริยผลเป็นต้น. 
เพราะฉะน้ัน การบำาเพ็ญวตัรให้บริบูรณ์ แม้น้ี จึงชื่อวา่เป็นประโยชน์ของตนแท้.
อภิสมาจาริกวตฺตำ หิ ปูเรนฺโตเยว อริยผลาทีนิ สจฺฉิกโรติ.   ตสฺมา อยำปิ อตฺตทตฺโถว.

อน่ึง ภิกษุใด มีวิปัสสนาอันปรารภยิ่งแล้ว ปรารถนาการแทงตลอดวา่ ‘เราจกัแทงตลอดในวันน้ีแหละๆ’ ประพฤติอยู่, 
ภิกษุน้ัน แม้ยังวัตรมอีุปัชฌายวัตรเป็นต้นให้เสื่อมแล้ว กพ็ึงทำากิจของตนให้ได้.
โย ปน อจฺจารทฺธวิปสฺสโก ‘อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธำ ปตฺถยมาโน วิจรติ, 
เตน อุปชฺฌายาทิวตฺตานิปิ หาเปตฺวา๑ อตฺตโน กิจฺจเมว กาตพฺพำ.

ก็ภกิษุรู้จกัประโยชน์ของตนเห็นปานน้ัน คือ กำาหนดได้วา่ ‘น้ีเป็นประโยชน์ตนของเรา’ 
พึงเป็นผู้เร่งขวนขวายประกอบในประโยชน์ของตนน้ัน.”
เอวรูปํ หิ อตฺตทตฺถมภิญฺญาย ‘อยำ เม อตฺตโน อตฺโถ -อิติ สลฺลกฺเขตฺวา [สทตฺถปฺปสุโต สิยา -อิติ:] 
ตสฺมึ สเก อตฺเถ อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา พระเถระน้ัน ได้ตั้งอยูใ่นพระอรหัตผล.
เทสนาวสาเน โส เถโร อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ภิกษุผู้ประชุมกันทั้งหลาย ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตภิกฺขูนำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระอัตตทัตถเถระ จบ.
อตฺตทตฺถตฺเถรวตฺถุ.

อตัตวรรค วรรณนา จบ.
อตฺตวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๒ จบ.
ทฺวาทสโม วคฺโค.

๑ ยุ. ภาเวตฺวา.
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๑๓. โลกวรรค วรรณนา
๑๓. โลกวคฺควณฺณนา  
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๑. เรือ่งภิกษุหนุ่ม
๑. ทหรภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุหนุ่มรูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “หีนำ ธมฺมำ” เป็นต้น.
“หีนำ ธมฺมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ทหรภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา]

ได้ยินว่า พระเถระรูปใดรูปหน่ึงพร้อมทั้งภกิษุหนุ่ม ได้ไปสู่เรอืนของนางวิสาขาแต่เช้าตรู่.
อญฺญตโร กิร เถโร ทหรภิกฺขุนา สทฺธึ ปาโตว วิสาขาย เคหำ อคมาสิ.

ข้าวต้มประจำาย่อมเป็นของอันเขาตกแต่งไว้เป็นนิตย์ เพื่อภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในเรือนของนางวิสาขา
วิสาขาย เคเห ปญฺจสตานำ ภิกฺขูนำ ธุวยาคุ นิจฺจำ ปญฺญตฺตา โหติ.

พระเถระฉันข้าวต้มแล้ว ให้ภิกษุหนุ่มน่ังอยู่บนเรือนของนางวิสาขาน้ัน ส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่น.
เถโร ตตฺถ ยาคุำ ปิวิตฺวา ทหรำ นิสีทาเปตฺวา สยำ อญฺญำ เคหำ อคมาสิ.

กโ็ดยสมัยน้ัน ธดิาของบุตรของนางวิสาขาตั้งอยูใ่นฐานะของย่า๑ ทำาการขวนขวายแก่ภกิษุทั้งหลาย.
เตน จ สมเยน วิสาขาย ปุตฺตสฺส ธีตา อยฺยิกาย ฐาเน ฐตฺวา ภิกฺขูนำ เวยฺยาวจฺจำ กโรติ.

นางกรองนำ้าเพื่อภิกษุหนุ่มน้ัน เห็นเงาหน้าของตนในตุ่ม จึงหัวเราะ.
สา ตสฺส ทหรสฺส อุทกำ ปริสฺสาเวนฺตี จาฏิยำ อตฺตโน มุขนิมิตฺตำ ทิสฺวา หสิ.

แม้ภิกษุหนุ่มมองดูนางแล้วก็หัวเราะ.
ทหโรปิ ตำ โอโลเกตฺวา หสิ.

นางเห็นภิกษุหนุ่มน้ันหัวเราะอยู่ จึงกลา่ววา่ “คนหัวขาด ย่อมหัวเราะ”
สา ตำ หสมานำ ทิสฺวา “ฉินฺนสีโส หสติ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน ภิกษุหนุ่มด่านางว่า “เธอก็หัวขาด, ถึงพ่อแม่ของเธอก็หัวขาด.”
อถ นำ ทหโร “ตฺวำ ฉินฺนสีสา, มาตาปิตโรปิ เต ฉินฺนสีสา -อิติ อกฺโกสิ.

นางร้องไห้ไปสู่สำานักของย่าในโรงครัวใหญ่, เมื่อนางวิสาขากล่าวว่า “น้ีอะไร? แม่” จึงบอกเน้ือความน้ัน.
สา โรทมานา มหานเส อยฺยิกาย สนฺติกำ คนฺตฺวา, “กิมิทำ อมฺม -อิติ วุตฺเต, ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

๑ หมายความว่า ทำาการแทนนางวิสาขาผู้เป็นย่า.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๔๘  • ๑. เร่ืองภิกษุหนุ่ม • [ภกิษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา]

นางวิสาขาน้ัน มาสู่สำานักของภิกษุหนุ่มแล้ว พดูวา่ 
“ทา่นเจ้าข้า อยา่โกรธแล้ว,  คำาน้ันเป็นคำาไม่หนักนักสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีผมและเล็บอันตดัแล้ว 
ผู้มีผา้นุ่งผ้าห่มอันตัดแล้ว ผู้ถือกระเบ้ืองตัด ณ ท่ามกลาง  เที่ยวไปอยู่เพื่อภิกษา.”
สา ทหรสฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา “ภนฺเต มา กุชฺฌิ,  
น เอตำ ฉินฺนเกสนขสฺส ฉินฺนนิวาสนปารุปนสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาลมาทาย ภิกฺขาย จรนฺตสฺส อยฺยสฺส อติครุกำ -อิติ อาห.

ภิกษุหนุ่มพดูวา่ “เออ อุบาสิกา, ทา่นย่อมทราบความที่อาตมาเป็นผู้มีผมอันตัดแล้วเป็นต้น; 
การที่หลานของทา่นน้ี ดา่ทำาอาตมาว่า ‘ผู้มีหัวขาด’ ดังน้ี จกัควรหรือ?”
ทหโร “อาม อุปาสิเก,  ตฺวำ มม ฉินฺนเกสาทิภาวำ ชานาสิ;  อิมิสฺสา มำ ‘ฉินฺนสีโสติ กตฺวา อกฺโกสิตุำ วฏฺฏิสฺสติ -อิติ.

นางวิสาขาไม่ได้อาจเพื่อให้ภิกษุหนุ่มยินยอมเลย (ทั้ง) ไม่ได้อาจเพื่อให้นางทาริกายินยอม.
วิสาขา เนว ทหรำ สญฺญาเปตุำ อสกฺขิ น ทาริกำ.

ขณะน้ัน พระเถระมาแล้ว ถามวา่ “น้ีอะไรกัน? อุบาสิกา” ฟังความน้ันแล้ว  
เมื่อจะกลา่วสอนภิกษุหนุ่ม จึงพูดว่า “ผู้มีอายุ เธอจงหลีกไป,  หญิงน้ีไม่ได้ด่าต่อเธอ ผู้มีผมเล็บและผ้าอันตัดแล้ว 
ผู้ถือกระเบ้ืองตัดในท่ามกลางเที่ยวไปอยู่เพื่อภกิษา, เธอจงเป็นผู้น่ิงเสีย.”
ตสฺมึ ขเณ เถโร อาคนฺตฺวา “กิมิทำ อุปาสิเก -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา ทหรำ โอวทนฺโต อาห “อเปหิ อาวุโส, 
นายำ ฉินฺนเกสนขวตฺถสฺส มชฺเฌ ฉินฺนกปาลำ อาทาย ภิกฺขาย จรนฺตสฺส อกฺโกสิ,  ตุณฺหี โหหิ -อิติ.

ภิกษุหนุ่ม. อย่างน้ัน ครับ, ท่านไม่คุกคามอุปัฏฐายิกาของตน จักคุกคามกระผมทำาไม? 
การที่นางด่ากระผมวา่ ‘ผู้มีหัวขาด’ จักควรหรือ?

“อาม ภนฺเต,  กึ ตุมฺเห อตฺตโน อุปฏฺฐายิกำ อตชฺชิตฺวา มำ ตชฺชิสฺสถ,  มำ ‘ฉินฺนสีโสติ อกฺโกสิตุำ วฏฺฏิสฺสติ -อิติ.

ขณะน้ัน พระศาสดา เสดจ็มา ตรัสถามว่า “น้ีอะไรกัน?”
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคนฺตฺวา “กิมิทำ -อิติ ปุจฺฉิ.

นางวิสาขากราบทูลความเป็นไปน้ันตั้งแตต่้น.
วิสาขา อาทิโต ปฏฺฐาย ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[พระศาสดาประทานโอวาทแก่ภิกษุหนุ่ม]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของภิกษุหนุ่มน้ันแล้ว จึงทรงดำารวิ่า “เราคล้อยตามภิกษุหนุ่มน้ีจะควร” ดังน้ี 
จึงตรัสกะนางวิสาขาว่า “วิสาขา ก็ทาริกาของท่านดา่ทำาสาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีศีรษะขาด 
ด้วยเหตุสักวา่มีผมอันตัดแลว้เป็นต้นน้ันแล ควรหรือ?”
สตฺถา ตสฺส ทหรสฺส โสตาปตฺติผลูปนิสฺสยำ ทิสฺวา “มยา อิมำ ทหรำ อนุวตฺติตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา วิสาขำ อาห 
“กึ ปน วิสาเข  ตว ทาริกาย ฉินฺนเกสาทิมตฺตเกเนว มม สาวเก ฉินฺนสีเส กตฺวา อกฺโกสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.
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ภิกษุหนุ่ม ลกุข้ึนประคองอัญชลีในทันใดน่ันแล กราบทูลว่า
“พระเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบปัญหาน่ันด้วยดี, อุปัชฌาย์ของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกา ย่อมไม่ทราบด้วยดี.”
ทหโร ตาวเทว อุฏฺฐาย อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา 
“ภนฺเต เอตำ ปญฺหำ ตุมฺเห สุฏฺฐุ ชานาถ,  อมฺหากำ อุปชฺฌาโย จ มหาอุปาสิกา จ สุฏฺฐุ น ชานนฺติ -อิติ อาห.

พระศาสดา ทรงทราบความทีพ่ระองค์เป็นผู้อนุกูลแก่ภิกษุหนุ่มแล้ว ตรัสว่า 
“ชื่อว่า ภาวะคือการหัวเราะปรารภกามคุณเป็นธรรมอันเลว, 
อน่ึง การเสพธรรมที่ชือ่ว่าเลว และการอยู่ร่วมกับความประมาทย่อมไม่ควร” จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ทหรสฺส อตฺตโน อนุกูลภาวำ ญตฺวา “กามคุณำ อารพฺภ หสนภาโว นาม หีโน ธมฺโม,  
หีนญฺจ นาม ธมฺมำ เสวิตุำ  ปมาเทน จ สทฺธึ สำวสิตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“บุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลว, ไม่พึงอยูร่่วมด้วยความประมาท, 
ไมพ่ึงเสพความเห็นผิด, ไม่พึงเป็นคนรกโลก.”

“หีนำ ธมฺมำ น เสเวยฺย, ปมาเทน น สำวเส, 
มิจฺฉาทิฏฺฐึ น เสเวยฺย, น สิยา โลกวฑฺฒโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า หีนำ ธมฺมำ ได้แก่ธรรมคอื เบญจกามคุณ.
ตตฺถ “หีนำ ธมฺมำ -อิติ: ปญฺจกามคุณธมฺมำ.

แท้จริง ธรรมคือเบญจกามคุณน้ัน อันชนเลว โดยที่สุดแม้อูฐและโคเป็นต้นพึงเสพ, 
ธรรมคือเบญจกามคุณ ย่อมให้สัตว์ผู้เสพบังเกิดในฐานะทั้งหลายมีนรกเป็นต้นอันเลว 
เพราะเหตุน้ัน ธรรมคือเบญจกามคุณน้ัน จึงชื่อวา่เป็นธรรมเลว; บุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวน้ัน.
โส หิ หีเนน ชเนน๑ อนฺตมโส โอฏฺฐโคณาทีหิปิ ปฏิเสวิตพฺโพ,  หีเนสุ จ นิรยาทีสุ ฐาเนสุ นิพฺพตฺตาเปติ -อิติ หีโน นาม; ตำ น เสเวยฺย.

บทวา่ ปมาเทน ความวา่ ไมพ่ึงอยู่รว่มแม้ด้วยความประมาท มีอันปล่อยสติเป็นลักษณะ.
ปมาเทน -อิติ: สติโวสฺสคฺคลกฺขเณน ปมาเทนาปิ น สำวเสยฺย.

บทวา่ น เสเวยฺย ได้แก่ ไมพ่ึงถือความเห็นผิด.
น เสเวยฺย -อิติ: มิจฺฉาทิฏฺฐึ น คณฺเหยฺย.

บทวา่ โลกวฑฺฒโน ความว่า ก็ผู้ใดทำาอยา่งน้ี, ผู้น้ันย่อมชื่อว่าเป็นคนรกโลก; 
เพราะเหตุน้ัน (ไม)่ พึงเป็นคนรกโลก เพราะไม่ทำาอยา่งน้ัน.
โลกวฑฺฒโน -อิติ: โย หิ เอวำ กโรติ, โส โลกวฑฺฒโน นาม โหติ;  ตสฺมา เอวำ อกรเณน๒ สิยา โลกวฑฺฒโน -อิติ.๓

๑ สี. ย.ุ โส หิ หีโน ธมฺโม.
๒ อิโต ปรำ นกาโร นฏฺโฐ วิย ขายติ.
๓ เอวำ อมหฺากำ มติ: น สิยา โลกวฑฺฒโน -อิติ: นิรตฺถกเมว โลกวฑฺฒโน น ภเวยยฺ. ยถา ติณำ วฑฺฒมานำ นิรตฺถกเมว เขตตฺำ วฑฺเฒติ ปูเรต,ิ 

เอวำ หีโน ปุคฺคโล อุปฺปชฺชมาโน นิรตฺถกเมว โลกำ วฑฺเฒติ ปูเรติ. “โลกชฏิโต โลกขานุ -อิติ อตฺโถ -อิติ. 
สี. ม. ย.ุ โปตฺถเกสุ ปน “อกรเณน น สิยา โลกวฑฺฒโน -อิติ ขายติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๕๐  • ๑. เร่ืองภิกษุหนุ่ม • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา ภิกษุหนุ่มตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน ทหโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภิกษุหนุ่ม จบ.
ทหรภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๕๑  • ๒. เร่ืองพระเจ้าสุทโธทนะ • ๒. เร่ืองพระเจ้าสุทโธทนะ

๒. เรือ่งพระเจ้าสุทโธทนะ
๒. สุทฺโธทนวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภพระบิดา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺุติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย” เป็นต้น.
“อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต ปิตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พระศาสดา เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุบุรี โดยเสด็จไปครั้งแรก 
มีการต้อนรับอันพระญาตทิั้งหลายทำาแล้ว เสด็จไปสู่นิโครธาราม ทรงนิรมิตรัตนจงกรมในอากาศ  
จงกรมบนรัตนจงกรมน้ัน ทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำาลายมานะของพระญาติทั้งหลายแล้ว.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา ปฐมคมเนน กปิลวตฺถุปุรำ คนฺตฺวา ญาตีหิ กตปฺปจฺจุคฺคมโน นิโคฺรธารามำ คนฺตฺวา 
ญาตีนำ มานำ ภินฺทนตฺถาย อาาเส รตนจงฺกมำ มาเปตฺวา ตตฺถ จงฺกมนฺโต ธมฺมำ เทเสสิ.

พระญาติทั้งหลายมีจติเลื่อมใสแล้ว ถวายบังคมตั้งต้นแต่พระเจ้าสุทโธทนมหาราช.
ญาตโย ปสนฺนจิตฺตา สุทฺโธทนมหาราชำ อาทึ กตฺวา วนฺทึสุ.

ฝนโบกขรพรรษตกในสมาคมแห่งพระญาติน้ัน.
ตสฺมึ ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ.

เมื่อมหาชนปรารภฝนน้ัน สนทนากันแล้ว, พระศาสดาตรัสวา่ “ใช่แตใ่นบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้ ภิกษุทั้งหลาย, 
ถึงในกาลก่อน ฝนโบกขรพรรษกต็กในสมาคมแห่งญาติของเราเหมือนกัน” ดังน้ี จึงตรัสเวสสันตรชาดก๑.
ตำ อารพฺภ มหาชเนน กถาย สมุฏฺฐาปิตาย, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพปิ มยฺหำ ญาติสมาคเม โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิเยว -อิติ วตฺวา 
เวสฺสนฺตรชาตกำ๒ กเถสิ.

บรรดาพระญาติ ซ่ึงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปอยู่ แม้องค์หน่ึงก็ไม่นิมนต์พระศาสดาแล้ว.
ธมฺมเทสนำ สุตฺวา ปกฺกมนฺเตสุ ญาตีสุ เอโกปิ สตฺถารำ น นิมนฺเตสิ.

แม้พระราชาก็ไม่ทรงนิมนต์เลย ด้วยทรงดำาริวา่ “บุตรเราไม่มาสู่เรือนของเรา จักไปไหน?” ดังน้ีแล้ว ได้เสดจ็ไป; 
ก็แล ครั้นเสด็จไปแล้ว รับสั่งให้คนตกแต่งข้าวต้มเป็นต้น ให้ปูลาดอาสนะทั้งหลายไว้ เพื่อภิกษุมีประมาณ ๒ หมื่น 
ในพระราชมณเฑียร.
ราชาปิ “มยฺหำ ปุตฺโต มม เคหำ อนาคนฺตฺวา กหำ คมิสฺสติ -อิติ อนิมนฺเตตฺวาว อคมาสิ; 
คนฺตฺวา จ ปน เคเห วีสติยา ภิกฺขุสหสฺสานำ ยาคุอาทีนิ ปฏิยาทาเปตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปสิ.

๑ ขุ. ชา. มหา. ๒๗/๓๖๕. ตทฏฐกถา. ๑๐/๓๑๕.
๒ ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๓๖๕. ตทฏฺฐกถา. ๑๐/๓๑๕.
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วันรุ่งข้ึน พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ทรงใคร่ครวญว่า 
“พระพุทธเจา้ในอดตีทั้งหลาย เสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้ว เสดจ็ตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาติทีเดียวหรือหนอแล? 
หรือว่าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตโดยลำาดับ” ทรงเห็นว่า “เสด็จเที่ยวไปโดยลำาดับ” ดังน้ีแล้ว 
จึงเสดจ็ดำาเนินไป เพื่อบิณฑบาต ต้ังแต่เรือนหลังแรก.
ปุนทิวเส สตฺถา นครำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต “กึ นุ โข อตีตพุทฺธา ปิตุ นครำ ปตฺวา อุชุกเมว ญาติกุลำ ปวิสึสุ อุทาหุ ปฏิปาฏิยา ปิณฺฑาย จรึสุ 
-อิติ อาวชฺชนฺโต “ปฏิปาฏิยา จรึสุ -อิติ ทิสฺวา ปฐมเคหโต ปฏฺฐาย ปิณฺฑาย จรนฺโต ปายาสิ.

พระมารดาของพระราหุล ทรงน่ังบนพื้นปราสาทแลเห็นแล้ว จึงกราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระราชา.
ราหุลมาตา ปาสาทตเล นิสินฺนาว ทิสฺวา ตำ ปวตฺตึ รญฺโญ อาโรเจสิ.

พระราชาทรงจัดแจงผา้สาฎกรับเสด็จออกไป ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ตรัสว่า 
“ลูก เพราะเหตุไร? ท่านจึงให้ข้าพเจ้าฉิบหาย, ท่านเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ให้ความละอายเกิดข้ึนแล้ว แก่ข้าพเจ้าเหลือเกิน, 
ข้ึนชื่อวา่กรรมไม่ควร อันทา่นทำาแล้ว, 
การที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคำาเป็นต้น เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ในนครน้ีน้ันแหละจึงควร; ทา่นให้ข้าพเจ้าละอายทำาไม?”
ราชา สาฏกำ สณฺฐเปนฺโต เวเคน นิกฺขมิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห “ปุตฺต กสฺมา มำ นาเสสิ? 
อติวิย เม ปิณฺฑาย จรนฺเตน ลชฺชา อุปฺปาทิตา,  อยุตฺตำ นาม เต กตำ,  อิมสฺมึเยว นคเร สุวณฺณสิวิกาทีหิ จริตฺวา ปิณฺฑาย จริตุำ วฏฺฏติ;
กึ มำ ลชฺชาเปสิ -อิติ.

[การบิณฑบาตเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า]

พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมภาพให้พระองค์ละอายหามิได้, แต่อาตมภาพย่อมประพฤติตามวงศ์สกุลของตน.
“นาหนฺตำ มหาราช ลชฺชาเปมิ,  อตฺตโน ปน กุลวำสำ อนุวตฺตามิ -อิติ.

พระราชา. พ่อ ก็การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่ เป็นวงศ์ของข้าพเจ้าหรือ?
“กึ ปน ตาต ปิณฺฑาย จริตฺวา ชีวนำ มม วำโส -อิติ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “มหาบพิตร น่ันมิใช่เป็นวงศ์ของพระองค์, แต่น่ันเป็นวงศ์ของอาตมภาพ; 
เพราะพระพทุธเจ้าไมใ่ช่พันหน่ึง เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่เหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
“เนโส มหาราช ตว วำโส,  มม ปเนโส วำโส;  อเนกานิ หิ พุทฺธสหสฺสานิ ปิณฺฑาย จริตฺวาว ชีวึสุ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ
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“บรรพชติไม่พึงประมาทในก้อนข้าว อันตนพึงลกุข้ึนยืนรับ, 
บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต, 
ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ีและโลกหน้า, 
บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต, ไม่พึงประพฤติธรรมน้ันให้ทุจรติ, 
ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ี และโลกหน้า.”

“อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย, ธมฺมำ สุจริตำ จเร, 
ธมฺมจารี สุขำ เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ, 
ธมฺมำ จเร สุจริตำ น ตำ ทุจฺจริตำ จเร, 
ธมฺมจารี สุขำ เสติ อสฺม โลเก ปรมฺหิ จ -อิติ. 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อุตตฺิฏฺเฐ ความว่า ในก้อนข้าวอันตนพึงลุกข้ึนยืนรับ ที่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่น.
ตตฺถ “อุตฺติฏฺเฐ -อิติ: อุฏฺฐหิตฺวา ปเรสำ ฆรทฺวาเร ฐตฺวา คเหตพฺพปิณฺเฑ.

บทวา่ นปฺปมชฺเชยฺย ความวา่ 
ก็ภกิษุเมื่อให้ธรรมเนียมของผู้เที่ยวไปบิณฑบาตเป็นปกติ เสื่อมแล้ว แสวงหาโภชนะอันประณีต 
ชื่อว่าย่อมประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกข้ึนยืนรับ, แตว่่าเมื่อเที่ยวไปตามลำาดับตรอกเพื่อบิณฑบาต ช่ือว่ายอ่มไม่ประมาท. 
ความว่า ทำาอยู่อยา่งน้ี ชื่อวา่ไม่พึงประมาทในก้อนข้าวที่ตนลุกข้ึนยืนรับ.
นปฺปมชฺเชยฺย -อิติ: ปิณฺฑจาริกวตฺตำ หิ ปริหาเปตฺวา ปณีตโภชนานิ ปริเยสนฺโต อุตฺติฏฺเฐ ปมชฺชติ นาม, 
สปทานำ ปิณฺฑาย จรนฺโต ปน นปฺปมชฺชติ นาม.   เอวำ กโรนฺโต อุตฺติฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย.

บทวา่ ธมฺมำ ความวา่ เมื่อละการแสวงหาอันไม่ควรแล้ว เที่ยวไปตามลำาดับตรอก 
ชื่อว่าพึงประพฤตธิรรม คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษาน้ันน่ันแลให้เป็นสุจริต.
ธมฺมำ -อิติ: อเนสนำ ปหาย สปทานำ จรนฺโต ตเมว ภิกฺขาจริยธมฺมำ สุจริตำ จเรยฺย.

คำาวา่ สุขำ เสติ น่ัน สักว่าเป็นเทศนา  อธิบายว่า เมื่อประพฤติธรรม คอืการเที่ยวไปเพื่อภกิษา ช่ือว่าประพฤติธรรมเป็นปกติ 
ย่อมอยู่เป็นสุขโดยอริิยาบถ แม้ทั้ง ๔ ในโลกน้ีและโลกหน้า.
สุขำ เสติ -อิติ เทสนามตฺตเมตำ:  “๑ภิกฺขาจริยธมฺมำ จรนฺโต ธมฺมจารี  อิธ โลเก จ ปรโลเก จ จตูหิปิ อิริยาปเถหิ สุขำ วิหรติ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ น ตำ ทจฺุจรติำ ความวา่ 
เมื่อเที่ยวไปในอโคจร ตา่งดว้ยอโคจรมีหญิงเพศยาเป็นต้น ชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษาให้เป็นทุจรติ. 
ไม่ประพฤติอย่างน้ัน พึงประพฤติธรรมน้ันให้สุจริต, ไม่พึงประพฤติธรรมน้ันให้เป็นทุจรติ.
น ตำ ทุจฺจริตำ -อิติ: เวสิยาทิเภเท อโคจเร จรนฺโต ภิกฺขาจริยธมฺมำ ทุจฺจริตำ จรติ นาม. 
เอวำ อจริตฺวา ตำ ธมฺมำ จเร สุจริตำ, น ตำ ทุจฺจริตำ จเร.

คำาที่เหลือ มีเน้ือความดังกล่าวแล้วเหมือนกัน.

๑ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “เอวำ ปเนตำ -อิติ อตฺถิ.
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เสสำ วุตฺตตฺถเมว.

ในเวลาจบเทศนา พระราชาทรงดำารงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน ราชา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ จบ.
สุทฺโธทนวตฺถุ.
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๓. เรือ่งภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา
๓. วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุผู้เจริญวิปัสสนามีประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ยถา พพฺุพุฬกำ ปสฺเส” เป็นต้น.
“ยถา พุพฺพุฬกำ ปสฺเส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต วิปสฺสเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์]

ได้ยินว่า ภิกษุเหล่าน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระศาสดาแล้ว เข้าไปสู่ป่า แม้พยายามอยู่ ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษ 
จึงคิดวา่ “พวกเราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษ” กำาลังมาสู่สำานักของพระศาสดา  เห็นพยับแดด๑ในระหวา่งทาง 
เจริญกัมมัฏฐานมพียับแดดเป็นอารมณ์น่ันเหละมาแล้ว.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา วายมนฺตาปิ อปฺปตฺตวิเสสา “วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ คเหสฺสาม -อิติ 
สตฺถุ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตา อนฺตรามคฺเค มรีจึ ทิสฺวา มรีจิกมฺมฏฺฐานำ ภาเวนฺตาว อาคมึสุ.

ฝนตกในขณะแห่งภิกษุเหล่าน้ันเข้าไปสู่วิหารน่ันเอง.
เตสำ วิหารำ ปวิฏฺฐกฺขเณเยว เทโว วสฺสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ยืนที่หน้ามุขน้ันๆ เห็นฟองนำ้าทั้งหลาย ซ่ึงตั้งข้ึนแล้วด้วยความเรว็แห่งสายนำ้า แตกไปอยู่ ยึดเอาเป็นอารมณ์วา่ 
“อตัภาพแม้น้ี เป็นเช่นกับฟองนำ้า เพราะอรรถวา่เกิดข้ึนแล้วแตกไปเหมือนกัน.”
เต ตตฺถ ตตฺถ ปมุเขสุ ฐตฺวา ธาราเวเคน อุฏฺฐหิตฺวา ภิชฺชนฺเต พุพฺพุฬเก ทิสฺวา 
“อยำปิ อตฺตภาโว อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน พุพฺฬสทิโสเยว -อิติ อารมฺมณำ คณฺหึสุ.

พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงแลดูภกิษุเหล่าน้ันแล้ว ทรงแผ่พระโอภาส เหมือนตรัสกับภิกษุเหล่าน้ันแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว เต ภิกฺขู โอโลเกตฺวา เตหิ สทฺธึ กเถนฺโต วิย โอภาสำ ผริตฺวา อิมำ คาถมาห

“พญามัจจุ ย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นอยู่ซ่ึงโลก 
เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองนำ้า (และ) เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด.”

“ยถา พุพฺพุฬกำ ปสฺเส, ยถา ปสฺเส มรีจิกำ, 
เอวำ โลกำ อเวกฺขนฺตำ มจฺจุราชา น ปสฺสติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มรีจกิำ คือพยับแดด๒.
ตตฺถ “มรีจิกำ -อิติ: มายำ.

๑ พยับแดด เงาแดด, แสงแดดกล้าท่ีปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำาให้เห็นเป็นนำ้าเป็นต้น.
๒ มายา หมายถึง กิริยาท่ีแสดงให้ผิดไปจากความจริง. (ความหมายอ่ืนๆ เช่น การล่อลวง, ช่ือพระพุทธมารดา, ความศักดิ์สิทธิ์.)
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จริงอยู่ พยับแดด แม้ปรากฏข้ึนแต่ที่ไกลเทียว ดว้ยสามารถมีสัณฐานตั้งสัณฐานเรือนเป็นต้น 
เป็นของเข้าถึงความเป็นรูปที่ถือเอามิได้ เป็นของว่างเปล่าแท้  (ย่อมปรากฏ) แก่คนทั้งหลายผูเ้ข้าไปใกล้อยู่, 
เพราะเหตุน้ัน จึงมีอธิบายว่า “พญามจัจุ ย่อมไม่เห็นบุคคลผูพ้ิจารณาเห็นอยู่ซ่ึงโลกมีขันธ์เป็นอาทิ 
เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองนำ้า เพราะอรรถว่าเกิดข้ึนแล้วแตกไป (และ) เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด 
เพราะความเป็นธรรมชาตวิ่างเปล่าเป็นอาทิ ฉะน้ัน.”
มายา หิ ทูรโตว เคหสณฺฐานาทิวเสน อุปฏฺฐิตาปิ อุปคจฺฉนฺตานำ อคยฺหุปคา ริตฺตกตุจฺฉกาว, 
ตสฺมา “ยถา อุปฺปชฺชิตฺวา ภิชฺชนตฺเถน พุพฺพุฬกำ, ริตฺตตุจฺฉาทิภาเวน มายำ ปสฺเสยฺย, เอวำ ขนฺธาทิโลกำ อเวกฺขนฺตำ มจฺจุราชา น ปสฺสติ -
อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน บรรลพุระอรหัตแล้ว ในที่แห่งตนยืนน่ันเอง ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู ฐิตฏฺฐาเนเยว อรหตฺตำ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา จบ.
วิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๕๗  • ๔. เร่ืองอภัยราชกุมาร • ๔. เร่ืองอภัยราชกุมาร

๔. เรือ่งอภยัราชกุมาร
๔. อภยราชกุมารวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอภัยราชกุมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เอถ ปสฺสถิมำ โลกำ” เป็นต้น.
“เอถ ปสฺสถิมำ โลกำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อภยราชกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระกมุารได้รับพระราชทานราชสมบัติ]

ได้ยินว่า เมื่ออภัยราชกุมารน้ัน ทรงปราบปรามปัจจันตชนบทให้สงบ เสดจ็มาแล้ว, 
พระเจา้พิมพิสารผูพ้ระบิดา ทรงพอพระหทัยแล้ว พระราชทานหญิงฟ้อนคนหน่ึง ผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้ว 
ได้พระราชทานราชสมบัติสิ้น ๗ วัน.
ตสฺส กิร ปจฺจนฺตำ วูปสเมตฺวา อาคตสฺส, ปิตา พิมฺพิสาโร ตุสิตฺวา เอกำ นจฺจคีตกุสลำ นาฏกิตฺถึ ทตฺวา สตฺตาหำ รชฺชมทาสิ.

อภัยราชกุมารน้ัน ไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมณเฑียรเลย เสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้น ๗ วัน 
เสด็จไปสู่ท่าแม่นำ้าในวันที่ ๘ ทรงสรงสนานแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระอุทยาน ทรงน่ังแลดูการฟ้อนการขับของหญิงน้ัน 
ดุจสันตติมหาอมาตย์.
โส สตฺตาหำ เคหา พหิ อนิกฺขนฺโตว รชฺชสิรึ อนุภวิตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส นทีติตฺถำ คนฺตฺวา นหาตฺวา 
อุยฺยานำ ปวิสิตฺวา สนฺตติมหามตฺโต วิย ตสฺสา อิตฺถิยา นจฺจคีตำ ปสฺสนฺโต นิสีทิ.

ในขณะน้ันเอง แม้นางน้ัน ได้ทำากาละ ด้วยอำานาจกองลมกล้าดุจศัสตรา ดุจหญิงฟ้อนของสันติมหาอมาตย์.
สาปิ ตำขณำเยว สนฺตติมหามตฺตสฺส นาฏกิตฺถี วิย สตฺถกวาตานำ วเสน กาลมกาสิ.

พระกุมารมีความโศกเกิดข้ึนแล้ว เพราะกาลกริิยาของหญิงฟ้อนน้ัน ทรงดำาริวา่ 
“ผู้อื่น เว้นพระศาสดาเสีย จักไม่อาจเพื่อให้ความโศกน้ีของเราดับไป” ดังน้ีแล้ว จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
กราบทูลวา่ “พระเจ้าข้า ขอพระองคจ์งให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิด.”
กุมาโร ตสฺสา กาลกิริยาย อุปฺปนฺนโสโก “น เม อิมำ โสกำ ฐเปตฺวา สตฺถารำ อญฺโญ นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสติ -อิติ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ภนฺเต โสกำ เม นิพฺพาเปถ -อิติ อาห.
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[อุบายระงับความโศก]

พระศาสดา ทรงปลอบพระกุมารน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“กุมาร ก็ประมาณแห่งนำ้าตาทั้งหลาย ที่เธอร้องไห้อยู่ในกาลแห่งหญิงน้ีตายแลว้ อย่างน้ีน่ีแล ให้เป็นไปแล้ว ย่อมไม่มี 
ในสงสาร ซ่ึงมีที่สุดอันใครๆ รู้ไม่ได้” ทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะเทศนาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“กุมาร เธออย่าโศกเลย, ข้อน้ันเป็นฐานะเป็นที่จมลงของชนพาลทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ทา่นทั้งหลาย จงมาดูโลกน้ี๑ อันตระการ ดุจราชรถ, 
ทีพ่วกคนเขลาหมกอยู่, (แต่) พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม.่”

สตฺถา ตำ สมสฺสาเสตฺวา “ตยา หิ กุมาร อิมิสฺสา อิตฺถิยา เอวเมว มตกาเล โรทนฺเตน ปวตฺติตานำ อสฺสูนำ อนมตคฺเค สำสาเร ปมาณำ นตฺถิ 
-อิติ วตฺวา ตาย เทสนาย โสกสฺส ตนุภาวำ ญตฺวา “กุมาร มา โสจิ, พาลชนานำ สำสีทนฏฺฐานเมตำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เอถ ปสฺสถิมำ โลกำ จิตฺตำ ราชรถูปมำ, 
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ, นตฺถิ สงฺโค วิชานตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เอถ ปสฺสถ พระศาสดา ตรัสหมายเอาพระราชกุมารน่ันเอง.
ตตฺถ “เอถ ปสฺสถ -อิติ ราชกุมารเมว สนฺธายาห.

สองบทวา่ อิมำ โลกำ ได้แก่ อตัภาพ กลา่วคือขันธโลกเป็นต้นน้ี.
อิมำ โลกำ -อิติ: อิมำ ขนฺธโลกาทิสงฺขาตำ อตฺตภาวำ.

บทวา่ จติฺตำ ความว่า  
อันวิจิตรดว้ยเครื่องประดับ มีเครื่องประดับคือผา้เป็นต้น ดจุราชรถอันวิจติรด้วยเครื่องประดับมีแก้ว ๗ ประการเป็นอาทิ.
จิตฺตำ -อิติ: สตฺตรตนาทิวิจิตฺตำ ราชรถำ วิย วตฺถาลงฺการาทิวิจิตฺตำ.

สองบทวา่ ยตฺถ พาลา ความวา่ พวกคนเขลาเท่าน้ันหมกอยู่ในอัตภาพใด.
ยตฺถ พาลา -อิติ: ยสฺมึ อตฺตภาเว พาลา เอว วิสีทนฺติ.

บทวา่ วิชานตำ ความว่า 
แต่สำาหรับพวกผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลาย หามีความข้องในกิเลสเครื่องข้องคือราคะเป็นต้น แม้อย่างหน่ึง ในอตัภาพน้ันไม่.
วิชานตำ -อิติ: วิชานนฺตานำ ปน ปณฺฑิตานำ เอตฺถ ราคสงฺคาทีสุ เอโกปิ สงฺโค นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา พระราชกุมารตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน ราชกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนาได้ประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอภัยราชกุมาร จบ.

๑ พระศาสดาตรัสสองบทว่า เอถ ปสฺสถ ในพระคาถานั้น ทรงหมายเอาจำาเพาะพระราชกุมาร.
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อภยราชกุมารวตฺถุ.
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๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ
๕. สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัมมัชชนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตวฺา” 
เป็นต้น.
“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺมชฺชนตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ผู้ไม่ประมาทย่อมยังโลกให้สว่าง]

ได้ยินว่า พระเถระน้ัน ไม่ทำาเวลาให้เป็นประมาณว่า “เช้าหรือเย็น” ย่อมเที่ยวกวาดอยู่เนืองๆ.
โส กิร “ปาโต วา สายำ วา -อิติ เวลำ๑ ปมาณำ อกตฺวา อภิกฺขณำ สมฺมชฺชนฺโต วิจรติ.

วันหน่ึง พระเถระน้ัน ถือไม้กวาด ไปสู่สำานักของพระเรวตเถระ ผู้น่ังในที่พักกลางวันแล้ว กล่าววา่ 
“พระเถระน้ีเป็นผู้เกียจคร้านมาก, บริโภคของที่ชนถวายด้วยศรัทธาแล้วมาน่ังอยู่; 
การที่พระเถระน่ันถือเอาไม้กวาดแล้วกวาดที่แห่งหน่ึง จะไม่ควรหรือ?”
โส เอกทิวสำ สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺนสฺส เรวตตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
“อยำ มหากุสีโต, ชนสฺส สทฺธาเทยฺยำ ภุญฺชิตฺวา อาคนฺตฺวา นิสีทติ; กินฺนาเมตสฺส สมฺมชฺชนึ คเหตฺวา เอกำ ฐานำ สมฺมชฺชิตุำ น วฏฺฏติ -อิติ อาห.

พระเถระ คิดว่า “เราจักให้โอวาทแก่เธอ” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าววา่ “มาน่ีแน่ะ คุณ.”
เถโร “โอวาทมสฺส ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา “เอหาวุโส -อิติ อาห.

พระสัมมัชชนเถระ. อะไร? ครับ.
“กึ ภนฺเต -อิติ.

พระเรวตเถระ. ท่านจงไป, อาบนำ้าแล้วจงมา.
“คจฺฉ, นหาตฺวา เอหิ -อิติ.

พระสัมมัชชนเถระน้ัน ได้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

๑ สี. ย.ุ เวลาย.
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ลำาดับน้ัน พระเถระให้เธอน่ัง ณ ส่วนสุดข้างหน่ึงแล้ว เมื่อจะกลา่วสอน จึงกล่าววา่ 
“คุณ ธรรมดาภิกษุเที่ยวกวาดอยู่ตลอดทุกเวลา ไม่ควร, 
กก็ารที่ภิกษุกวาดแต่เช้าตรู่แล้ว เที่ยวบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตแล้ว มาน่ังในทีพ่ักกลางคืนหรือในทีพ่ักกลางวัน 
สาธยายอาการ ๓๒ เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอตัภาพแลว้ ลุกข้ึนกวาดในเวลาเย็นจึงควร, 
อันภิกษุไมก่วาดตลอดกาลเป็นนิตย์ แล้วพึงทำาโอกาสชื่อแม้แก่ตน.”
อถ นำ เถโร เอกมนฺตำ นิสีทาเปตฺวา โอวทนฺโต อาห “อาวุโส ภิกฺขุนา นาม น สพฺพกาลำ สมฺมชฺชนฺเตน วิจริตุำ วฏฺฏติ, 
ปาโตเอว ปน สมฺมชฺชิตฺวา ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺเตน อาคนฺตฺวา รตฺติฏฺฐาเน วา ทิวาฏฺฐาเน วา นิสินฺเนน ทฺวตฺตึสา
การำ สชฺฌายิตฺวา อตฺตภาเว ขยวยำ ปฏฺฐเปตฺวา สายณฺเห อุฏฺฐาย สมฺมชฺชิตุำ วฏฺฏติ, 
นิจฺจกาลำ อสมฺมชฺชิตฺวา อตฺตโนปิ นาม โอกาโส กาตพฺโพ -อิติ.

พระสัมมัชชนเถระน้ัน ตั้งอยูใ่นโอวาทของพระเถระแล้ว ไม่นานเท่าไร ก็บรรลุพระอรหัต.
โส เถรสฺส โอวาเท ฐตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ที่น้ันๆ ไดร้กรุงรังแล้ว.
ตำ ตำ ฐานำ อุกฺกลาปํ อโหสิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลาย กล่าวกะพระสัมมัชชนเถระน้ันวา่ 
“สัมมัชชนเถระผู้มีอายุ ที่น้ันๆ รกรุงรัง, เพราะเหตุไร ท่านจึงไม่กวาด?”
อถ นำ ภิกฺขู อาหำสุ “อาวุโส สมฺมชฺชนตฺเถร ตำ ตำ ฐานำ อุกฺกลาปํ, กสฺมา น สมฺมชฺชสิ -อิติ.

พระสัมมัชชนเถระ. ท่านผู้เจริญ กระผมทำาแล้วอยา่งน้ัน ในเวลาประมาท, บัดน้ี กระผมเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว.
“ภนฺเต มยา ปมาทกาเล เอวำ กตำ, อิทานิมฺหิ อปฺปมตฺโต -อิติ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแด่พระศาสดาวา่ “พระเถระน้ี พยากรณ์อรหัตผล”
ภิกฺขู “อยำ เถโร อญฺญำ พฺยากโรติ -อิติ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย, บุตรของเราเที่ยวกวาดอยูใ่นเวลาประมาทในก่อน, 
แต่บัดน้ี บุตรของเรายับยั้งอยู่ด้วยความสุขซ่ึงเกิดแต่มรรคและผล จึงไม่กวาด” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อาม ภิกฺขเว, มม ปุตฺโต ปุพฺเพ ปมาทกาเล สมฺมชฺชนฺโต วิจริ, อิทานิ ปน มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต น สมฺมชฺชติ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“ก็ผูใ้ดประมาทในก่อน ภายหลังไม่ประมาท, 
ผู้น้ันย่อมยังโลกน้ีให้สวา่งได้ เหมือนดวงจันทรพ์้นแล้วจากหมอก ฉะน้ัน.”

“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ,
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๖๒  • ๕. เร่ืองพระสัมมัชชนเถระ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

บัณฑิตพึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“บุคคลใด ประมาทแลว้ในก่อน ด้วยการทำาวตัรและวตัรตอบหรือด้วยการสาธยายเป็นต้น 
ภายหลังยับยั้งอยู่ดว้ยสุขซ่ึงเกิดแต่มรรคและผล ชื่อว่า ย่อมไม่ประมาท, 
บุคคลน้ัน ย่อมยังโลกมีขันธ์เป็นต้นน้ีให้สวา่ง คือ ย่อมทำาให้แสงสว่างเป็นอันเดียวกันได้ ดว้ยมรรคญาณ 
เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกเป็นต้น ยังโอกาสโลกให้สวา่งอยู่ ฉะน้ัน.”
ตสฺสตฺโถ “โย ปุคฺคโล ปุพฺเพ วตฺตปฺปฏิวตฺตกรเณน วา สชฺฌายาทีหิ วา ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา มคฺคผลสุเขน วีตินาเมนฺโต นปฺปมชฺชติ, 
โส อพฺภาทีหิ มุตฺโต จนฺโท วิย โอกาสโลกำ มคฺคญฺญาเณน อิมำ ขนฺธาทิโลกำ โอภาเสติ เอกาโลกำ กโรติ -อิติ.

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

เรื่องพระสัมมัชชนเถระ จบ.
สมฺมชฺชนตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๖๓  • ๖. เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ • ๖. เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ

๖. เรือ่งพระอังคุลิมาลเถระ
๖. องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อสฺส ปาปํ กตำ กมฺมำ” 
เป็นต้น.
“ยสฺส ปาปํ กตำ กมฺมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต องฺคุลิมาลตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[ต้นคดปลายตรงใช้ได้]

เรื่องบัณฑติ พึงทราบด้วยสามารถแห่งอังคุลิมาลสูตร๑ น่ันแล.
วตฺถุ องฺคุลิมาลสุตฺตวเสเนว๒ เวทิตพฺพำ.

กพ็ระเถระบวชในสำานักของพระศาสดา บรรลพุระอรหัตแล้ว.
เถโร ปน สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ.

ครั้งน้ันแล ท่านพระอังคุลิมาลไปแล้วในที่ลับ หลีกเร้นอยู่ เสวยวิมุติสุขแล้ว, เปล่งอุทานน้ีในเวลาน้ันวา่
“ก็ผูใ้ด ประมาทแล้วในก่อน ภายหลังไม่ประมาท,  
ผู้น้ัน ย่อมยังโลกน้ีให้สว่าง เหมือนดวงจันทรพ์้นแล้วจากหมอก ฉะน้ัน.”

ครั้นเปล่งอุทานแล้ว ก็ปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
อถโข อายสฺมา องฺคุลิมาโล รโหคโต ปฏิสลฺลีโน วิมุตฺติสุขำ ปฏิสำเวทิ, ตายำ เวลายำ อิมำ อุทานำ อุทาเนสิ

“โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ, 
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา -อิติ.

[อาทินา นเยน] อุทานำ อุทาเนตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุ พระเถระบังเกิดแลว้ ณ ท่ีไหนหนอแล?
ภิกฺขู “กหำ นุ โข อาวุโส เถโร อุปฺปนฺโน -อิติ ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

๑ ม. ม. ๑๓/๔๗๗.
๒ ม. ม. ๑-๓/๔๗๗. ป. สู. ๓/๓๐๔.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๖๔  • ๖. เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ • [ต้นคดปลายตรงใช้ได้]

พระศาสดาเสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอเป็นผู้น่ังประชุมกันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่ “ด้วยถ้อยคำาปรารภถึงที่บังเกิดของพระอังคุลิมาลเถระ พระเจา้ข้า,” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุตรเราปรินิพพานแล้ว,” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย ทูลถามวา่ “พระอังคุลิมาลเถระ ฆ่ามนุษย์มีประมาณเทา่น้ี ปรินิพพานแล้วหรือ? พระเจา้ข้า” จึงตรัสวา่ 
“อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย, เพราะอังคุลิมาลน้ัน ไม่ได้กัลยาณมติรสกัคนหน่ึง จึงได้ทำาบาปมีประมาณเทา่น้ี ในกาลก่อน, 
แต่ภายหลัง เธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัย จึงได้เป็นผู้ไม่ประมาท; 
เหตุน้ัน บาปกรรมน้ัน อันบุตรของเราละไดด้้วยกุศล” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต องฺคุลิมาลตฺเถรสฺส นิพฺพตฺตฏฺฐานกถาย -อิติ 
วุตฺเต, “ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว มม ปุตฺโต -อิติ, “ภนฺเต เอตฺตเก มนุสฺเส มาเรตฺวา ปรินิพฺพุโต -อิติ, 
“อาม ภิกฺขเว, โส หิ ปุพฺเพ เอกำ กลฺยาณมิตฺตำ อลภิตฺวา เอตฺตกำ ปาปมกาสิ, 
ปจฺฉา ปน กลฺยาณมิตฺตำ ปจฺจยำ ลภิตฺวา อปฺปมตฺโต อโหสิ; เตนสฺส ตำ ปาปกมฺมำ กุสเลน ปหีนำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำาไว้แล้วไดด้้วยกุศล, 
บุคคลน้ัน ย่อมยังโลกน้ีให้สว่าง เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะน้ัน.”

“ยสฺส ปาปํ กตำ กมฺมำ กุสเลน ปหียติ, 
โสมำ โลกำ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กุสเลน พระศาสดาตรัสหมายเอาพระอรหัตมรรค.
ตตฺถ กุสเลน -อิติ อรหตฺตมคฺคำ สนฺธาย วุตฺตำ.

คำาที่เหลือ มีเน้ือความตื้นทั้งน้ัน.
เสสำ อุตฺตานตฺถเมว.

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

เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ จบ.
องฺคุลิมาลตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๖๕  • ๗. เร่ืองธิดาของนายช่างหูก • ๗. เร่ืองธิดาของนายช่างหูก

๗. เรือ่งธิดาของนายช่างหูก
๗. เปสการธีตุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเจดีย์ชื่อวา่อัคคาฬวะ ทรงปรารภธดิาของนายชา่งหูกคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อนฺธภูโต อยำ โลโก” เป็นต้น.
“อนฺธภูโต อยำ โลโก -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อคฺคาฬเว เจติเย วิหรนฺโต เอกำ เปสการธีตรำ อารพฺภ กเถสิ.

[คนเจริญมรณสติไม่กลัวตาย]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พวกชาวเมืองอาฬวี เมื่อพระศาสดาถึงเมืองอาฬวีแล้ว ได้ทูลนิมนต์ถวายทานแล้ว.
เอกทิวสำ หิ อาฬวีวาสิโน, สตฺถริ อาฬวึ สมฺปตฺเต, นิมนฺเตตฺวา ทานำ อทำสุ.

พระศาสดาเมื่อจะทรงทำาอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตกจิ จึงตรัสว่า 
“ทา่นทั้งหลาย จงเจริญมรณสติอยา่งน้ีว่า ‘ชวีิตของเราไม่ยั่งยืน, ความตายของเราแน่นอน, เราพึงตายแน่แท้, 
ชวีิตของเรามีความตายเป็นที่สุด, ชีวติของเราไม่เที่ยง, ความตายเที่ยง;’ 
ก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้ว, ในกาลที่สุด ชนทั้งหลายน้ัน ย่อมถึงความสะดุ้ง ร้องอย่างขลาดกลัวอยู่ทำากาละ 
เหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วกลัวฉะน้ัน; 
สว่นมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้ว ชนทั้งหลายน้ัน ย่อมไม่สะดุ้งในกาลที่สดุ ดุจบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเทียว 
แล้วก็เอาท่อนไม้เข่ียทิ้งไป ยืนอยู่ ฉะน้ัน; เพราะฉะน้ัน มรณสติอันทา่นทั้งหลายพึงเจริญ.”
สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทนำ กโรนฺโต “อทฺธุวำ เม ชีวิตำ, ธุวำ เม มรณำ, อวสฺสำ มยา มริตพฺพำ, มรณปริโยสานำ เม ชีวิตำ, 
ชีวิตำ เม อนิยตำ, มรณำ นิยตำ -อิติ เอวำ มรณสฺสตึ ภาเวถ;  
เยสำ หิ มรณำ อภาวิตำ,๑ เต ปจฺฉิเม กาเล อาสีวิสำ ทิสฺวา ภีตปุริโส วิย สนฺตาสำ ปตฺตา เภรวำ รวนฺตา กาลำ กโรนฺติ; 
เยสำ ปน มรณำ ภาวิตำ,๒ เต ทูรโตว อาสีวิสำ ทิสฺวา ทณฺฑเกน คเหตฺวา ฉฑฺเฑตฺวา ฐิตปุริโส วิย ปจฺฉิเม กาเล น สนฺตสนฺติ; 
ตสฺมา มรณสฺสติ ภาเวตพฺพา -อิติ อาห.

[พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทธิดาช่างหูก]

พวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนาน้ันแล้ว ได้เป็นผู้ขวนขวายในกจิของตนอย่างเดียว.
ตำ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อวเสสชนา สกิจฺจปฺปสุตาว อเหสุำ. 

สว่นธิดาของนายช่างหูกอายุ ๑๖ ปีคนหน่ึง คดิว่า 
“โอ! ธรรมดาถ้อยคำาของพระพุทธเจา้ทั้งหลายอัศจรรย์ เราเจริญมรณสติ จึงควร” ดังน้ีแล้ว 
ก็เจริญมรณสติอย่างเดียว ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน.
เอกา ปน โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา เปสการธีตา “อโห พุทฺธานำ กถา นาม อจฺฉริยา, มยา มรณสฺสตึ ภาเวตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
รตฺตินฺทิวำ มรณสฺสติเมว ภาเวติ.

๑ สี. ม. ย.ุ มรณสฺสติ อภาวิตา.
๒ สี. ม. ย.ุ มรณสฺสติ ภาวิตา.
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ฝา่ยพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอาฬวีน้ันแล้ว ก็ได้เสด็จไปพระเชตวัน.
สตฺถาปิ ตโต นิกฺขมิตฺวา เชตวนำ อคมาสิ.

นางกุมาริกาแม้น้ัน ก็เจริญมรณสติสิ้น ๓ ปี ทีเดียว.
สาปิ กุมาริกา ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสตึ ภาเวติเยว.

ต่อมาวันหน่ึง พระศาสดา ทรงตรวจดูโลก ในเวลาใกล้รุ่ง 
ทรงเห็นนางกุมารกิาน้ัน เข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใครค่รวญว่า “เหตุอะไรหนอ? จกัมี” 
ทรงทราบว่า “นางกุมาริกาน้ีเจริญมรณสติแล้วสิ้น ๓ ปี ตั้งแตว่ันที่ฟังธรรมเทศนาของเรา, 
บัดน้ี เราไปในที่น้ันแล้ว ถามปัญหา ๔ ข้อกะนางกุมารกิาน้ี, 
เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่, จกัให้สาธกุารในฐานะ ๔ แล้วภาษิตคาถาน้ี, 
ในเวลาจบคาถา นางกุมาริกาน้ัน จักตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล, เพราะอาศัยนางกุมาริกาน้ัน เทศนาจักมีประโยชน์แม้แก่มหาชน” 
ดังน้ีแล้ว มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร ได้เสด็จออกจากพระเชตวัน ไปสู่อัคคาฬววิหารโดยลำาดับ.
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตำ กุมาริกำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กึ นุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อุปธาเรนฺโต
 “อิมาย กุมาริกาย มม ธมฺมเทสนำ สุตทิวสโต ปฏฺฐาย ตีณิ วสฺสานิ มรณสฺสติ ภาวิตา, 
อิทานาหำ ตตฺถ คนฺตฺวา อิมำ กุมาริกำ จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิตฺวา, ตาย๑ วิสฺสชฺเชนฺติยา, จตูสุ ฐาเนสุ สาธุการำ ทตฺวา อิมำ คาถำ ภาสิสฺสามิ,
สา คาถาวสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิสฺสติ, ตำ นิสฺสาย มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา 
ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เชตวนา นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน อคฺคาฬววิหารำ อคมาสิ.

ชาวเมืองอาฬวี ทราบวา่ “พระศาสดาเสดจ็มาแล้ว” จึงไปวิหาร ทูลนิมนต์แล้ว.
อาฬวีวาสิโน “สตฺถา อาคโต -อิติ สุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา นิมนฺตยึสุ.

แม้นางกุมารกิาน้ัน ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา มีใจยินดีว่า 
“ข่าวว่า พระมหาโคดมพุทธเจา้ ผูพ้ระบิดา๒ ผู้เป็นใหญ่ เป็นพระอาจารย์ผู้มพีักตร์ดังพระจันทร์เพ็ญ ของเรา เสด็จมาแล้ว” 
จึงคิดวา่ “พระศาสดา ผู้มีวรรณะดังทองคำา อันเราเคยเห็น ในที่สดุ ๓ ปี แต่วันน้ี, 
บัดน้ี เราจักได้เห็นพระสรรีะซ่ึงมีวรรณะดังทองคำา และฟังธรรมอันเป็นโอวาทซ่ึงมีโอชะอันไพเราะ ของพระศาสดาน้ัน.”
สาปิ กุมาริกา สตฺถุ อาคมนำ สุตฺวา “อาคโต กิร มยฺหำ ปิตา, โสปิ๓ อาจริโย ปุณฺณจนฺทมุโข มหาโคตมพุทฺโธ -อิติ ตุฏฺฐมานสา 
“อิโต เม ติณฺณำ สำวจฺฉรานำ มตฺถเก สุวณฺณวณฺโณ สตฺถา ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
อิทานิสฺส สุวณฺณวณฺณำ สรีรำ ทฏฺฐุำ มธุโรชญฺจ โอวาทธมฺมำ๔ โสตุำ ลภิสฺสามิ -อิติ จินฺเตสิ.

๑ “ตสฺสา -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ แปลตามเชิงอรรถ ถ้าแปลตามฉบับไทยก็แยกเป็น ๒ ประโยค.
๓ สี. ย.ุ สามี.
๔ สี. ย.ุ วรธมฺมำ.
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ฝา่ยบิดาของนาง เมื่อจะไปสู่โรงหูก ได้สั่งไวว้่า “แม่ ผ้าสาฏก ซ่ึงเป็นของคนอื่น เรายกข้ึนไว้ (กำาลังทอ), 
ผา้น้ันประมาณคืบหน่ึง ยังไม่สำาเร็จ; เราจะให้ผ้าน้ันเสร็จในวันน้ี, เจ้ากรอดา้ยหลอดแล้ว พึงนำามาให้แก่พ่อโดยเร็ว.” 
ปิตา ปนสฺสา ตนฺตสาลำ คจฺฉนฺโต อาห “อมฺม ปรสนฺตโก เม สาฏโก อาโรปิโต, ตสฺส วิทตฺถิมตฺตำ อนิฏฺฐิตำ; 
ตำ อชฺช นิฏฺฐาเปสฺสามิ, สีฆำ เม ตสรำ๑ วฏฺเฏตฺวา อาหเรยฺยาสิ -อิติ.

นางกุมาริกาน้ัน คดิวา่ “เราใคร่จะฟังธรรมของพระศาสดา, ก็บิดาสั่งเราไว้อยา่งน้ี; 
เราจะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอแล หรือจะกรอดา้ยหลอดแล้วนำาไปให้แก่บิดา?”
สา จินฺเตสิ “อหำ สตฺถุ ธมฺมำ โสตุกามา, ปิตา จ มำ เอวมาห; กึ นุ โข สตฺถุ ธมฺมำ สุณามิ อุทาหุ ปิตุ ตสรำ วฏฺเฏตฺวา หรามิ -อิติ.

ครั้งน้ัน นางกุมารกิาน้ัน ได้มคีวามปรวิิตกอย่างน้ีวา่ “เมื่อเราไม่นำาด้ายหลอดไปให้ บิดาพึงโบยเราบ้าง พึงตีเราบ้าง, 
เพราะฉะน้ัน เรากรอดา้ยหลอดให้แก่ท่านแล้ว จึงจักฟังธรรมในภายหลัง” ดังน้ีแล้ว จึงน่ังกรอด้ายหลอดอยู่บนตั่ง.
อถสฺสา เอตทโหสิ “ปิตา มำ ตสเร อนาหริยมาเน โปเถยฺยปิ ปหเรยฺยปิ; ตสฺมา ตสรำ วฏฺเฏตฺวา ตสฺส ทตฺวา ปจฺฉา ธมฺมำ โสสฺสามิ -อิติ 
ปีฐเก นิสีทิตฺวา ตสรำ วฏฺเฏสิ.

แม้พวกชาวเมืองอาฬวีอังคาสพระศาสดาแล้ว ได้รับบาตร ยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนา.
อาฬวีวาสิโนปิ สตฺถารำ ปริวิสิตฺวา ปตฺตำ คเหตฺวา อนุโมทนตฺถาย อฏฺฐำสุ.

พระศาสดาทรงน่ังน่ิง๒แล้ว ดว้ยทรงดำาริว่า “เราอาศัยกุลธดิาใด มาแล้วสิ้นทาง ๓๐ โยชน์, กุลธดิาน้ัน ไม่มีโอกาสแม้ในวันน้ี. 
เมื่อกุลธดิาน้ันได้โอกาสแล้ว, เราจกัทำาอนุโมทนา.”
สตฺถา “ยมหำ กุลธีตรำ นิสฺสาย ตึสโยชนมคฺคำ อาคโต, สา อชฺชาปิ โอกาสำ น ลภติ. ตาย โอกาเส ลทฺเธ, อนุโมทนำ กริสฺสามิ -อิติ 
ตุณฺหีภูโต นิสีทิ.

กใ็ครๆ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรๆ กะพระศาสดา ผู้ทรงน่ิงอย่างน้ันได้.
เอวำ ตุณฺหีภูตำ ปน สตฺถารำ สเทวเก โลเก โกจิ กิญฺจิ วตฺตุำ น วิสหติ.

แม้นางกุมารกิาน้ันแล กรอด้วยหลอดแล้วใส่ในกระเชา้ เดินไปสู่สำานักของบิดา ถึงที่สุดของบริษัทแล้ว 
ก็ได้เดินแลดูพระศาสดาไป.
สาปิ โข กุมาริกา ตสรำ วฏฺเฏตฺวา ปจฺฉิยำ ฐเปตฺวา ปิตุ สนฺติกำ คจฺฉมานา ปริสปริยนฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ โอโลกยมานาว อคมาสิ.

แม้พระศาสดา ก็ทรงชะเง้อ๓ แลดูนางกุมาริกาน้ัน.
สตฺถาปิ คีวำ อุกฺขิปิตฺวา ตำ โอโลเกสิ.

ถึงนางกุมาริกาน้ันก็ได้ทราบแล้ว โดยอาการที่พระศาสดาทรงแลดูเหมือนกันวา่ 
“พระศาสดา ทรงน่ังอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานน้ัน ทรงแลดูเราอยู่ 
ย่อมทรงหวังการมาของเรา, ย่อมทรงหวังการมาสู่สำานักของพระองค์ทีเดียว.”
สาปิ โอโลกิตากาเรเนว อญฺญาสิ 
“สตฺถา เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสีทิตฺวา มำ โอโลเกนฺโต มมาคมนำ ปจฺจาสึสติ,  อตฺตโน สนฺติกำ อาคมนเมว ปจฺจาสึสติ -อิติ.

๑ ม. วาสรำ.
๒ ประทับนิ่ง (ประทับ แปลว่า น่ัง)
๓ คีวำ อุกฺขิปิตฺวา.
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นางวางกระเชา้ดา้ยหลอด แล้วได้ไปยังสำานักของพระศาสดา.
สา ตสรปจฺฉึ ฐเปตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ อคมาสิ.

ถามว่า “ก็เพราะเหตุอะไร? พระศาสดา จึงทรงแลดูนางกุมารกิาน้ัน.”
“กสฺมา ปน ตำ สตฺถา โอโลเกสิ -อิติ.

แกว้่า “ได้ยินว่า พระองค์ได้ทรงปริวติกอย่างน้ีว่า 
‘นางกุมาริกาน้ัน เมื่อไปจากที่น้ี ทำากาลกิริยาอย่างปุถุชนแล้ว จักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอน, 
แต่มาสู่สำานักของเราแล้ว ไปอยู่ บรรลุโสดาปัตติผลแลว้ จักเป็นผู้มีคติแน่นอน เกดิในดุสติวิมาน.’”
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “เอสา เอตฺโตว คจฺฉมานา ปุถุชฺชนกาลกิริยำ กตฺวา อนิยตคติกา ภวิสฺสติ, 
มม สนฺติกำ อาคนฺตฺวา คจฺฉมานา ปน โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา นิยตคติกา หุตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติสฺสติ -อิติ.

นัยวา่ ในวันน้ัน ชื่อวา่ความพ้นจากความตาย ไม่มีแก่นางกุมารกิาน้ัน.
ตสฺสา กิร ตำทิวสำ มรณโต มุตฺติ นาม นตฺถิ.

นางกุมาริกาน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ดว้ยเครื่องหมายอันพระศาสดาทรงแลดูน่ันแล 
เข้าไปสู่ระหวา่งแห่งพระรัศมีมีวรรณะ ๖ ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหน่ึง.
สา โอโลกิตสญฺญาเณเนว สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ฉพฺพณฺณรำสีนำ อนฺตรำ ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

[พระศาสดาตรสัถามปัญหากะธิดาช่างหูก]

ในขณะที่นางกุมารกิาน้ัน ถวายบังคมพระศาสดาผู้ทรงน่ังน่ิงในท่ามกลางบริษัทเห็นปานน้ันแล้ว ยืนอยู่น่ันแล 
พระศาสดา ตรัสกะนางว่า “กุมารกิา เธอ มาจากไหน?”
ตถารูปาย ปริสาย มชฺเฌ นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูตำ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ฐิตกฺขเณเยว ตำ สตฺถา อาห “กุมาริเก กุโต อาคจฺฉสิ -อิติ.

กุมารกิา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอ จกัไป ณ ที่ไหน?
“กตฺถ คมิสฺสสิ -อิติ.

กุมารกิา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอไม่ทราบหรอื?
“น ชานาสิ -อิติ.

กุมารกิา. ทราบ พระเจ้าข้า.
“ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอ ทราบหรือ?
“ชานาสิ -อิติ.
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กุมารกิา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกะนางกุมารกาน้ัน ด้วยประการฉะน้ี.
อิติ ตำ สตฺถา จตฺตาโร ปญฺเห ปุจฺฉิ.

มหาชน โพนทะนา๑วา่ “ผู้เจริญทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย จงดู, 
ธิดาของชา่งหูกน้ี พดูคำาอันตนปรารถนาแล้วๆ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า; 
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตรัสวา่ ‘เธอมาจากไหน?’ ธิดาของชา่งหูกน้ี ควรพดูวา่ ‘จากเรือนของช่างหูก,’ 
เมื่อตรัสวา่ ‘เธอ จะไปไหน?’ ก็ควรกลา่ววา่ ‘ไปโรงของช่างหูก’ มิใช่หรือ?.
มหาชโน อุชฺฌายิ “อมฺโภ ปสฺสถ, อยำ เปสการธีตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทฺธึ อิจฺฉิติจฺฉิตำ กเถสิ; 
นนุ นาม อิมาย ‘กุโต อาคจฺฉสิ -อิติ วุตฺเต ‘เปสการเคหโต -อิติ วตฺตพฺพำ, 
‘กหำ คจฺฉสิ -อิติ วุตฺเต ‘เปสการสาลำ -อิติ วตฺตพฺพำ สิยา -อิติ.

พระศาสดา ทรงทำามหาชนให้เงียบเสียงแล้ว ตรัสถามวา่ 
“กุมารกิา เธอ เมื่อเรากลา่ววา่ ‘มาจากไหน?’ เพราะเหตุไร เธอจึงตอบวา่ ‘ไม่ทราบ?”
สตฺถา มหาชนำ นิสฺสทฺทำ กตฺวา “กุมาริเก ตฺวำ ‘กุโต อาคจฺฉสีติ วุตฺเต กสฺมา ‘น ชานามีติ วเทสิ -อิติ ปุจฺฉิ.

กุมารกิา. พระเจ้าข้า พระองค์ยอ่มทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรอืนช่างหูก, 
แต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่า ‘เธอ มาจากไหน?’ ย่อมตรัสถามว่า ‘เธอ มาจากที่ไหน จึงเกดิแล้วในที่น้ี?’ 
แต่หม่อมฉัน ยอ่มไม่ทราบว่า ‘ก็เรามาแล้วจากไหน จึงเกิดในที่น้ี?”

“ภนฺเต ตุมฺเห มม เปสการเคหโต อาคตภาวำ ชานาถ, ‘กุโต อาคตาสีติ ปุจฺฉนฺตา ปน ‘กุโต อาคนฺตฺวา อิธ นิพฺพตฺตาสีติ ปุจฺฉถ, 
อหำ ปน น ชานามิ ‘กุโต จ อาคนฺตฺวา อิธ นิพฺพตฺตมฺหิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ประทานสาธกุารเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกาน้ันว่า 
“ดีละ ดีละ กุมาริกา, ปัญหาอันเราถามแล้วน่ันแล อันเธอแก้ได้แล้ว” แลว้ตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่า 
“เธอ อันเราถามแล้ววา่ ‘เธอ จกัไป ณ ที่ไหน?’ เพราะเหตุไร จึงกล่าววา่ ‘ไม่ทราบ? ‘
อถสฺสา สตฺถา “สาธุ สาธุ กุมาริเก, มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโต -อิติ ปฐมำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“กตฺถ คมิสฺสสีติ ปุฏฺฐา กสฺมา ‘น ชานามีติ วเทสิ -อิติ.

กุมารกิา. พระเจ้าข้า พระองค์ยอ่มทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าด้ายหลอดเดินไปยังโรงของช่างหูก, 
พระองค์ย่อมตรัสถามวา่ ‘ก็เธอไปจากโลกน้ีแล้ว จักเกิดในที่ไหน?’ 
ก็หม่อมฉันจุติจากโลกน้ี แล้วยอ่มไม่ทราบว่า ‘จักไปเกิดในที่ไหน?’

“ภนฺเต ตุมฺเห มำ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา เปสการสาลำ คจฺฉนฺตึ ชานาถ, ‘อิโต ปน คนฺตฺวา กตฺถ นิพฺพตฺติสฺสสีติ ปุจฺฉถ, 
อหญฺจ อิโต จุตา น ชานามิ ‘กตฺถ คนฺตฺวา นิพฺพตฺติสฺสามิ -อิติ.๒

๑ โพนทะนา กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อ่ืน.
๒ “อหญฺจ น ชานามิ ‘อิโต จุตา กตฺถ คนฺตฺวา นิพพฺตฺติสฺสามิ -อิติ กเมน ภวิตพพฺำ.
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ลำาดับน้ัน พระศาสดา ประทานสาธกุารแก่นางเป็นครั้งที่ ๒ ว่า 
“ปัญหาอันเราถามแล้วน่ันแล เธอแก้ได้แล้ว” แล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปวา่ “เมื่อเช่นน้ัน เธอ อันเราถามว่า ‘ไม่ทราบหรือ?’ 
เพราะเหตุไร จึงกล่าววา่ ‘ทราบ?”
อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโต -อิติ ทุติยำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“อถ กสฺมา ‘น ชานาสีติ ปุฏฺฐา ‘ชานามีติ วเทสิ -อิติ.

กุมารกิา. พระเจ้าข้า หม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่าน้ัน, เหตุน้ัน จึงกราบทูลอย่างน้ัน.
“ภนฺเต มม มรณภาวเมว ชานามิ, ตสฺมา เอวำ วเทมิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ประทานสาธกุารแก่นางเป็นครั้งที่ ๓ ว่า “ปัญหาอันเราถามแล้วน่ันแล เธอแก้ได้แลว้” 
แล้วตรัสถามแม้ข้อต่อไปว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน เธอ อันเราถามวา่ ‘เธอย่อมทราบหรือ?’ เพราะเหตุไร จึงพดูวา่ ‘ไมท่ราบ?”
อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโต -อิติ ตติยำ สาธุการำ ทตฺวา อุตฺตรึปิ ปุจฺฉิ 
“อถ กสฺมา ‘ชานาสีติ ปุฏฺฐา ‘น ชานามีติ วเทสิ -อิติ.

กุมารกิา. หม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่าน้ัน พระเจา้ข้า, 
แต่ย่อมไม่ทราบว่า ‘จกัตายในเวลากลางคืน กลางวัน หรือเวลาเช้าเป็นต้น ในกาลชื่อโน้น, 
เพราะเหตุน้ัน จึงพูดอยา่งน้ัน.”

“มม มรณภาวเมว ชานามิ ภนฺเต, ‘รตฺตินฺทิวปุพฺพณฺหาทีสุ ปน อสุกกาเล นาม มริสฺสามีติ น ชานามิ; ตสฺมา เอวำ วเทมิ -อิติ.

[คนมีปัญญาช่ือว่ามีจักษุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ประทานสาธกุารครั้งที่ ๔ แก่นางว่า “ปัญหาอันเราถามแล้วน่ันแล เธอแก้ได้แล้ว” 
แล้วตรัสเตือนบริษัทว่า 
“พวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำาชื่อมีประมาณเท่าน้ี ที่นางกุมาริกาน้ีกล่าวแล้ว, ย่อมโพนะทนาอยา่งเดียวเท่าน้ัน; 
เพราะจกัษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มี, ชนเหล่าน้ัน เป็น (ดุจ) คนบอดทีเดียว; 
จกัษุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่, ชนเหล่าน้ันน่ันแล เป็นผู้มีจักษุ” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า 
อถสฺสา สตฺถา “มยา ปุจฺฉิตปญฺโหเยว ตยา วิสฺสชฺชิโต -อิติ จตุตฺถำ สาธุการำ ทตฺวา ปริสำ อามนฺเตตฺวา 
“เอตฺตกำ นาม ตุมฺเห อิมาย กถิตำ น ชานาถ, เกวลำ อุชฺฌายเถว; เยสญฺหิ ปญฺญาจกฺขุ นตฺถิ, เต อนฺธาเยว; 
เยสำ ปญฺญาจกฺขุ อตฺถิ; เตเอว จกฺขุมนฺโต -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สัตวโลกน้ีเป็นเหมือนคนบอด, ในโลกน้ีน้อยคน จะเห็นแจ้งได้, 
น้อยคนจะไปในสวรรค์ เหมือนนกหลุดแล้วจากข่าย (มีน้อย) ฉะน้ัน.”

“อนฺธภูโต อยำ โลโก, ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ, 
สกุโณ ชาลมุตฺโตว อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อยำ โลโก  ความว่า โลกิยมหาชนน้ี ช่ือว่าเป็นเหมือนคนบอด เพราะไม่มีจักษุคือปัญญา.
ตตฺถ “อยำ โลโก -อิติ: อยำ โลกิยมหาชโน ปญฺญาจกฺขุโน อภาเวน อนฺธภูโต.
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สองบทวา่ ตนุเกตฺถ  ความวา่ ชนในโลกน้ีน้อยคน คือไม่มาก จะเห็นแจ้ง ดว้ยสามารถแห่งไตรลักษณ์มีไม่เที่ยงเป็นต้น.
ตนุเกตฺถ -อิติ: ตนุโก เอตฺถ น พหุ ชโน อนิจฺจาทิวเสน วิปสฺสติ.

บทวา่ ชาลมุตฺโต ว  ความว่า
บรรดาฝูงนกกระจาบที่นายพรานนกผู้ฉลาดตลบด้วยข่ายจับเอาอยู่ 
นกกระจาบบางตวัเท่าน้ัน ย่อมหลุดจากข่ายได้, ที่เหลือ ย่อมเข้าไปสู่ภายในข่ายทั้งน้ัน ฉันใด; 
บรรดาสัตวท์ี่ข่ายคือมารรวบไว้แล้ว สัตว์เป็นอันมาก ย่อมมีปกติไปสู่อบาย, 
น้อยคนคือบางคนเท่าน้ัน ไปในสวรรค์ คือย่อมถึงสุคติหรือนิพพาน ฉันน้ัน.
ชาลมุตฺโตว -อิติ; 
ยถา เฉเกน สากุณิเกน ชาเลน โอตฺถริตฺวา คยฺหมาเนสุ วฏฺฏเกสุ โกจิเทว ชาลโต มุจฺจติ, เสสา อนฺโตชาลเมว ปวิสนฺติ; 
ตถา มารชาเลน โอตฺถเตสุ สตฺเตสุ พหู อปายคามิโน โหนฺติ, อปฺโป โกจิเทว [สตฺโต] สคฺคาย คจฺฉติ สุคตึ วา นิพฺพานำ วา ปาปุณาติ -
อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา นางกุมารกิาน้ัน ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน สา กุมาริกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชน.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

[ธิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตภพ]

แม้นางกุมารกิาน้ัน ได้ถือกระเชา้ด้ายหลอดไปสู่สำานักของบิดาแล้ว.
สาปิ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา ปิตุ สนฺติกำ อคมาสิ.

แม้บิดาน้ัน ก็น่ังหลับแล้ว.
โสปิ นิสินฺนโกว นิทฺทายิ.

เมื่อนางไม่กำาหนดแล้ว น้อมกระเชา้ด้ายหลอดเข้าไปอยู่, กระเช้าด้ายหลอดกระทบที่สุดฟืม๑ ทำาเสียงตกไป.
ตสฺสา อสลฺลกฺเขตฺวา ตสรปจฺฉึ อุปนาเมนฺติยา, ตสรปจฺฉิ เวมโกฏิยำ ปฏิหญฺญิตฺวา สทฺทำ กุรุมานา ปติ.

บิดาน้ัน ตื่นข้ึนแล้ว ฉุดที่สุดฟืมไป ดว้ยนิมิตที่ตนจับเอาแล้วน่ันเอง.
โส ปพุชฺฌิตฺวา คหิตนิมิตฺเตเนว เวมโกฏึ๒ กฑฺฒิ.๓

ที่สดุฟืมไปประหารนางกุมาริกาน้ันที่อก.
เวมโกฏิ คนฺตฺวา ตำ กุมาริกำ อุเร ปหริ.

นางทำากาละ ณ ที่น้ันน่ันเอง บังเกิดแล้วในดุสติภพ.
สา ตตฺเถว กาลำ กตฺวา ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติ.

๑ ฟืม อุปกรณ์ช้ินหนึ่งของกี่ทอผ้า มีฟนัเป็นซี่ ๆ คล้ายหวี สำาหรับสอดเส้นด้ายหรือไหมใช้กระทกเส้นพุ่งให้แน่น.
๒ สี. ตสรำ. ย.ุ เวมำ.
๓ ม. อากฑฺฒิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๗๒  • ๗. เร่ืองธิดาของนายช่างหูก • [ธิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตภพ]

ลำาดับน้ัน บิดาของนางเมื่อแลดูนาง ได้เห็นนางมีสรรีะทั้งสิ้นเป้ือนด้วยโลหิตล้มลงตายแลว้.
อถสฺสา ปิตา ตำ โอโลเกนฺโต สกลสรีเรน โลหิตมกฺขิเตนฏ ปติตฺวา มตำ อทฺทส.

ลำาดับน้ัน ความโศกใหญ่บังเกดิข้ึนแก่บิดาน้ัน.
อถสฺส มหาโสโก อุปฺปชฺชิ.

เขาร้องไห้อยู่ดว้ยคิดว่า “ผู้อื่นจกัไม่สามารถเพือ่ยังความโศกของเราให้ดับได้” จึงไปสู่สำานักของพระศาสดา 
กราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว กราบทูลว่า “พระเจา้ข้า ขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับ.”
โส “น เม โสกำ อญฺโญ นิพฺพาเปตุำ สกฺขิสฺสติ -อิติ โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต โสกำ เม นิพฺพาเปถ -อิติ 
อาห.

พระศาสดา ทรงปลอบเขาแล้ว ตรัสว่า 
“ทา่นอย่าโศกแล้ว, เพราะวา่นำ้าตาของท่านอันไหลออกแล้ว ในกาลเป็นที่ตายแห่งธิดาของท่านด้วยอาการอยา่งน้ีน่ันแล 
ในสงสารที่สดุที่ใครๆ ไมรู่้แล้ว เป็นของยิ่งกวา่นำ้าแห่งมหาสมุทรทั้ง ๔” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสอนมตคัคสูตร.
สตฺถา ตำ สมสฺสาเสตฺวา “มา โสจิ, อนมตคฺคสฺมึ หิ สำสาเร ตว เอวเมว ธีตุ มรณกาเล ปคฺฆริตอสฺสุ จตุนฺนำ มหาสมุทฺทานำ อุทกโต อธิกตรำ
-อิติ วตฺวา อนมตคฺคสุตฺตำ๑ กเถสิ.

เขามคีวามโศกเบาบาง ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา ได้อุปสมบทแล้ว ต่อกาลไม่นานเลย บรรลุพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.
โส ตนุภูตโสโก สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท น จิรสฺเสว อรหตฺตำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องธิดาของนายช่างหูก จบ.
เปสการธีตุวตฺถุ.

๑ สี. ม. ย.ุ อนมตคฺคกถำ.
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๘. เรือ่งภิกษุ ๓๐ รูป
๘. ตึสภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “หำสา อาทจิฺจปเถ ยนฺติ” 
เป็นต้น.
“หำสา อาทิจฺจปเถ ยนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตึส ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ผู้เจริญอิทธิบาทย่อมเหาะไปได้]

ความพิสดารวา่ ในวันหน่ึง ภกิษุผู้มีปกติอยู่ในทิศมีประมาณ ๓๐ รูป เข้าไปเฝ้าพระศาสดา.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ตึสมตฺตา ทิสาวาสิกา ภิกฺขู สตฺถารำ อุปสงฺกมึสุ.

พระอานนทเถระมาในเวลาที่ทำาวตัรแดพ่ระศาสดา เห็นภิกษุเหล่าน้ันแล้ว คิดว่า 
“เมื่อพระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับดว้ยภิกษุเหล่าน้ีแล้ว เราจกัทำาวัตร” ดังน้ีแล้ว จึงได้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตู.
อานนฺทตฺเถโร สตฺถุ วตฺตกรณเวลาย อาคนฺตฺวา เต ภิกฺขู ทิสฺวา 
“สตฺถารา อิเมหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถาเร กเต, วตฺตำ กริสฺสามิ -อิติ ทฺวารโกฏฺฐเก อฏฺฐาสิ.

แม้พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับดว้ยภิกษุเหล่าน้ันแล้ว 
กต็รัสกถาอันปรารภธรรมซ่ึงเป็นเครื่องให้ระลึกถึง แก่ภิกษุเหล่าน้ัน.
สตฺถาปิ เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เตสำ สาราณียำ ธมฺมกถำ กเถสิ.

ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทั้งหมดฟังธรรมกถาน้ันแล้ว บรรลพุระอรหัต ได้เหาะไปทางอากาศ.
ตำ สุตฺวา เต สพฺเพปิ อรหตฺตำ ปตฺวา อุปฺปติตฺวา อากาเสน อคมำสุ.

พระอานนทเถระ เมื่อภิกษุเหล่าน้ันชักช้าอยู่ จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า 
“พระเจา้ข้า ภิกษุมีประมาณ ๓๐ รูปมาแล้ว ณ ที่น้ี, ภิกษุเหล่าน้ันไปไหน?”
อานนฺทตฺเถโร เตสุ จิรายนฺเตสุ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต อิธ ตึสมตฺตา ภิกฺขู อาคตา, เต กหำ -อิติ ปุจฺฉิ.

พระศาสดา. ไปแล้ว อานนท.์
“คตา อานนฺท -อิติ.

พระอานนท์. ไปโดยทางไหน? พระเจ้าข้า.
“กตเรน มคฺเคน ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ทางอากาศ อานนท์.
“อากาเสนานนฺท -อิติ.

พระอานนท์. ก็ภิกษุเหล่าน้ัน เป็นพระขีณาสพหรือ? พระเจา้ข้า.
“กึ ปน เต ภนฺเต ขีณาสวา -อิติ.
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พระศาสดา. อย่างน้ัน อานนท์, ภิกษุเหล่าน้ันฟังธรรมในสำานักเรา บรรลพุระอรหัตแล้ว.
“อาม อานนฺท, มม สนฺติเก ธมฺมำ สุตฺวา อรหตฺตำ ปตฺตา -อิติ.

กใ็นขณะน้ัน หงส์ทั้งหลายไปโดยอากาศแล้ว.
ตสฺมึ ปน ขเณ หำสา อากาเสน คมึสุ.

พระศาสดาตรัสว่า “อานนท์ อิทธิบาท ๔ อันผู้ใดแลเจริญดีแล้ว, ผู้น้ัน ย่อมไปโดยอากาศ ดุจหงส์ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ยสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สุภาวิตา, โส หำสา๑ วิย อากาเสน คจฺฉติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“หงส์ทั้งหลาย ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทติย์, 
ทา่นผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศดว้ยฤทธิ์, 
ธีรชนชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมออกไปจากโลกได้.”

“หำสา อาทิจฺจปเถ ยนฺติ, อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา,
นิยฺยนฺติ ธีรา โลกมฺหา เชตฺวา มารำ สวาหนำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บัณฑิตพึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“หงส์เหล่าน้ี ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์คือในอากาศ. 
กอ็ิทธิบาทอันชนเหล่าใดเจริญดีแล้ว, ชนแม้เหล่าน้ัน ย่อมไปในอากาศดว้ยฤทธิ์. 
แม้ธรีชนทั้งหลายคือบัณฑิต ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมออกไป 
คือย่อมสลดัออกจากโลกคือวัฏฏะน้ี ได้แก่ ถึงพระนิพพาน.”
ตสฺสตฺโถ “อิเม หำสา อาทิจฺจปเถ อากาเส คจฺฉนฺติ. เยสำ ปน อิทฺธิปาทา สุภาวิตา, เตปิ อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา. 
ธีราปิ ปณฺฑิตา สวาหนำ มารำ เชตฺวา อิมมฺหา วฏฺฏโลกา นิยฺยนฺติ นิสฺสรนฺติ นิพฺพานำ ปาปุณนฺติ -อิติ.

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

เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป จบ.
ตึสภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ยุ. หำโส.
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๙. เรือ่งนางจิญจมาณวิกา
๙. จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางจิญจมาณวิกา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “เอกธมฺมมตีตสฺส” เป็นต้น.
“เอกธมฺมมตีตสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จิญฺจมาณวิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเดียรถีย์รษิยาพระพุทธศาสนา]

ความพิสดารวา่ ในปฐมโพธิกาล เมื่อสาวกของพระทศพล มีมากหาประมาณมิได้, เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์หยั่งลงสู่อริยภูมิ, 
เมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดาแผ่ไปแล้ว, ลาภสักการะเป็นอันมากเกิดข้ึนแล้ว.
ปฐมโพธิยำ หิ ทสพลสฺส ปุถุภูเตสุ สาวเกสุ อปริมาเณสุ, เทวมนุสฺเสสุ อริยภูมึ โอกฺกนฺเตสุ, สตฺถุ ปตฺถเตสุ คุณสมุทเยสุ, 
มหาลาภสกฺกาโร อุทปาทิ.

พวกเดียรถีย์ เป็นผู้เช่นกับแสงห่ิงห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ข้ึน เป็นผู้เสื่อมลาภสักการะ.
ติตฺถิยา สุริยุคฺคมเน ขชฺโชปนกสทิสา อเหสุำ หตลาภสกฺการา.

พวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน ยืนในระหวา่งถนน แม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อยา่งน้ีว่า 
“พระสมณโคดมเท่าน้ันหรือ เป็นพระพทุธเจ้า, แม้พวกเราก็เป็นพระพระพทุธเจ้า; 
ทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมน้ันเท่าน้ันหรือ มีผลมาก, ทานทีเ่ขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกัน; 
ทา่นทั้งหลาย จงให้ จงทำา แก่เราทั้งหลายบ้าง” ดังน้ีแล้ว ไม่ได้ลาภสกัการะแล้ว ประชุมคดิกันในที่ลับวา่ 
“พวกเรา พึงยังโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดม ในระหว่างมนุษย์ท้ังหลาย พึงยังลาภสักการะให้ฉิบหาย โดยอุบายอะไรหนอแล?”
เต อนฺตรวีถิยำ ฐตฺวา “กึ สมโณ โคตโมว พุทฺโธ, มยำปิ พุทฺธา; กินฺตสฺเสว ทินฺนำ มหปฺผลำ, อมฺหากำปิ ทินฺนำ มหปฺผลเมว; 
อมฺหากำปิ เทถ กโรถ -อิติ เอวำ มนุสฺเส วิญฺญาเปนฺตาปิ ลาภสกฺการำ อลภิตฺวา รโห สนฺนิปติตฺวา 
“เกน นุ โข อุปาเยน สมณสฺส โคตมสฺส มนุสฺสานำ อนฺตเร อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสยฺยาม -อิติ จินฺตยึสุ.

ในกาลน้ัน ในกรุงสาวัตถี มีนางปรพิพาชิกาคนหน่ึง ช่ือว่าจิญจมาณวิกา เป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉม 
ถึงความเลิศด้วยความงาม เสมือนนางเทพอัปสรฉะน้ัน.
ตทา สาวตฺถิยำ จิญฺจมาณวิกา นาเมกา ปริพฺพาชิกา อุตฺตมรูปธรา โสภคฺคปฺปตฺตา เทวจฺฉรา วิย. 

รัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีระของนางน้ัน.
อสฺสา สรีรโต รำสิโย นิจฺฉรนฺติ.

[นางจิญจมาณวกิารับอาสาพวกเดยีรถยี์]

ลำาดับน้ัน เดียรถีย์ผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหน่ึง กล่าวอย่างน้ีว่า 
“เราทั้งหลายอาศัยนางจิญจมาณวิกา พึงยังโทษให้เกิดข้ึนแกพ่ระสมณโคดม ยังลาภสักการะ (ของเธอ) ให้ฉิบหายได้.”
อเถโก ขรมนฺตี เอวมาห “จิญฺจมาณวิกำ ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสยฺยาม -อิติ.
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เดียรถีย์เหล่าน้ัน รับรองว่า “อุบายน้ี มีอยู่.”
เต “อตฺเถโส อุปาโย -อิติ สมฺปฏิจฺฉึสุ.

ต่อมา นางจิญจมาณวิกาน้ัน ไปสู่อารามของเดียรถีย์ ไหว้แล้วได้ยืนอยู่.
อถ สา ติตฺถิยารามำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.

พวกเดียรถีย์ไม่พูดกับนาง.
ติตฺถิยา ตาย สทฺธึ น กเถสุำ.

นางจึงคิดว่า “เรามีโทษอะไรหนอแล?” แม้พูดครั้งที่ ๓ วา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ดิฉันไหว้” ดังน้ีแล้ว จึงพูดว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ดิฉันมีโทษอะไรหนอแล? เพราะเหตุอะไร ทา่นทั้งหลายจึงไม่พดูกับดิฉัน?”
สา “โก นุ โข เม โทโส -อิติ ยาวตติยำปิ “วนฺทามิ อยฺย -อิติ วตฺวา “อยฺยา โก นุ โข เม โทโส, กึ มยา สทฺธึ น กเถถ -อิติ อาห.

เดียรถีย์. น้องหญิง เจ้าย่อมไม่ทราบซ่ึงพระสมณโคดม ผู้เบียดเบียนเราทั้งหลาย เที่ยวทำาเราทั้งหลายให้เสื่อมลาภสัก
การะหรือ?

“ภคินิ สมณำ โคตมำ อมฺเห วิเหเฐนฺตำ หตลาภสกฺกาเร กตฺวา วิจรนฺตำ น ชานาสิ -อิติ.

จิญจมาณวิกา. ดิฉันยังไม่ทราบ เจ้าข้า, กใ็นเรื่องน้ี ดิฉัน ควรทำาอย่างไรเล่า?
“น ชานามิ อยฺยา, กึ ปเนตฺถ มยา กตฺตพฺพำ -อิติ.

เดียรถีย์. น้องหญิง ถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายไซร้, 
จงยังโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดม แลว้ยังลาภสักการะให้ฉิบหายเพราะอาศัยตน.

“สเจ ตฺวำ ภคินิ อมฺหากำ สุขมิจฺฉสิ, อตฺตานำ ปฏิจฺจ สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการำ นาเสหิ -อิติ.

| นางกล่าวว่า “ดีละ พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย, ข้อน้ีจงเป็นภาระของดิฉันเอง, ทา่นทั้งหลายอย่าคดิแล้ว” ดังน้ีแล้ว หลีกไป 
ห่มผ้ามีสดีุจแมลงค่อมทอง๑ มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ มุ่งหน้าตรงพระเชตวันไปอยู่ ในสมัยเป็นที่ฟัง
ธรรมกถาแห่งชนชาวเมืองสาวัตถี แล้วออกไปจากพระเชตวัน ต้ังแต่กาลน้ัน เพราะความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมายาของหญิง, 
| สา “สาธุ อยฺยา, มยฺหเมเวโส ภาโร, มา จินฺตยิตฺถ -อิติ วตฺวา ปกฺกมิตฺวา 
อิตฺถีมายาย กุสลตาย ตโต ปฏฺฐาย สาวตฺถีวาสีนำ ธมฺมกถำ สุตฺวา เชตวนา นิกฺขมนสมเย อินฺทโคปกวณฺณำ ปฏำ ปารุปิตฺวา 
คนฺธมาลาทิหตฺถา เชตวนาภิมุขี๒ คจฺฉนฺตี, 

เมื่อผู้อื่นถามว่า “นางจะไปไหนในเวลาน้ี?”, จึงกลา่ววา่ “ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายดว้ยที่ที่เราไป” 
พักอยู่ในวัดของเดียรถีย์ในที่ใกลพ้ระเชตวัน
“อิมาย เวลาย กุหึ คจฺฉสิ -อิติ วุตฺเต, “กึ ตุมฺหากำ มม คมนฏฺฐาเนน -อิติ วตฺวา เชตวนสมีเป ติตฺถิยาราเม วสิตฺวา 

เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ ดว้ยหวังวา่ “จักถวายบังคมพระผู้มพีระภาค”,
(นาง) ทำาทีเหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่พระนคร
ปาโตว “ภควนฺตำ วนฺทิสฺสาม -อิติ นครา นิกฺขมนฺเต อุปาสกชเน, เชตวเน วุตฺถา วิย หุตฺวา นครำ ปวิสนฺตี 

๑ แมลงค่อม แมลงค่อมทอง แมลงทับเล็ก ช่ือแมลงพวกด้วงชนิดหนึ่ง ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง
๒ เชตวนาภิมุขินี -อิติ ยุตฺตตรำ.
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เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามวา่ “ท่านอยู่ ณ ที่ไหน?”,  จึงกล่าวว่า “ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยทีท่ี่เราอยู่” 
“กุหึ วุตฺถาสิ -อิติ วุตฺเต, “กึ ตุมฺหากำ มม วุตฺถฏฺฐาเนน -อิติ วตฺวา 

โดยกาลลว่งไป ๑ เดือน ๒ เดือน เมื่อถูกถาม จึงกล่าวว่า “เราอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ในพระเชตวัน” 
ยังความสงสัยให้เกิดข้ึนแก่ปุถุชนทั้งหลายวา่ “ข้อน้ันจริงหรือไม่หนอ?”
เอกมาสทฺวิมาสจฺจเยน ปุจฺฉิยมานา “เชตวเน สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยา วุตฺถมฺหิ -อิติ 
ปุถุชฺชนานำ “สจฺจำ นุโข เอตำ โน -อิติ กงฺขำ อุปฺปาเทตฺวา 

โดยกาลลว่งไป ๓-๔ เดือน เอาท่อนผา้พันท้อง แสดงเพศของหญิงมีครรภ์ ให้เหล่าชนผู้บอดเขลา๑ถือเอาว่า 
“ครรภ์บังเกิดข้ึน เพราะอาศัยพระสมณโคดม”
เตมาสจาตุมฺมาสจฺจเยน ปิโลติกาหิ อุทรำ เวเฐตฺวา คพฺภินีวณฺณำ ทสฺเสตฺวา 
“สมณำ โคตมำ ปฏิจฺจ คพฺโภ อุปฺปนฺโน -อิติ อนฺธพาเล คาหาเปตฺวา 

โดยกาลลว่งไป ๘-๙ เดือน ผูกไมก้ลมไว้ที่ทอ้ง ห่มผ้าทับข้างบน ให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้คางโค  
แสดงอาการบวมข้ึน มีอินทรีย์บอบชำ้า
อฏฺฐนวมาสจฺจเยน อุทเร ทารุมณฺฑลิกำ พนฺธิตฺวา อุปริ ปฏำ ปารุปิตฺวา หตฺถปาทปิฏฺฐิโย โคหนุเกน โกฏฺฏาเปตฺวา 
อุสฺสเท ทสฺเสตฺวา กิลนฺตินฺทฺริยา หุตฺวา 

เมื่อพระตถาคตทรงน่ังแสดงธรรมบนธรรมาสน์ที่ประดับแล้วในเวลาเย็น, 
ไปสู่ธรรมสภา ยืนตรงพระพักตร์ของพระตถาคตแล้ว กลา่วว่า
สายณฺหสมเย ตถาคเต อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺเต, ธมฺมสภำ คนฺตฺวา ตถาคตสฺส ปุรโต ฐตฺวา 

“มหาสมณะ พระองค์ (ดีแต)่ แสดงธรรมแก่มหาชนเท่าน้ัน, 
เสียงของพระองค์ไพเราะ, พระโอษฐ์ของพระองค์สนิท; ส่วนหม่อมฉัน อาศัยพระองค์ได้เกิดมีครรภ์ครบกำาหนดแล้ว, 
พระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นที่คลอดของหม่อมฉัน, ไม่ทรงทราบเครื่องครรภบริหารมีเนยใสและนำ้ามันเป็นต้น. 
เมื่อไม่ทรงทำาเอง ก็ไมต่รัสบอกพระเจ้าโกศล หรืออนาถบิณฑิกะ หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหน่ึง 
แม้บรรดาอุปัฏฐากทั้งหลายวา่ ‘ท่านจงทำากิจทีค่วรทำาแก่นางจิญจมาณวิกาน้ี, 
พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมย์เท่าน้ัน, ไม่ทรงรู้ครรภบริหาร” 
เป็นเหมือนพยายามจับก้อนคูถปามณฑลพระจันทร์ฉะน้ัน ด่าพระตถาคตในทา่มกลางบริษัทแล้ว. |
“มหาสมณ มหาชนสฺส ตาว ธมฺมำ เทเสสิ, มธุโร เต สทฺโท, สมฺผุสิตำ เต ทนฺตาวรณำ, อหำ ปน ตำ ปฏิจฺจ คพฺภำ ลภิตฺวา ปริปุณฺณคพฺภา ชาตา, 
เนว เม ปสูติฆรำ ชานาสิ, น สปฺปิเตลาทีนิ,  
สยำ อกโรนฺโต อุปฏฺฐากานำปิ อญฺญตรำ โกสลราชานำ วา อนาถปิณฺฑิกำ วา วิสาขำ วา มหาอุปาสกำ 
“อิมิสฺสา จิญฺจมาณวิกาย กตฺตพฺพยุตฺตกำ กโรหิ -อิติ น วเทสิ;    อภิรมิตุเมว ชานาสิ, คพฺภปริหารำ น ชานาสิ -อิติ 
คูถปิณฺฑำ คเหตฺวา จนฺทมณฺฑลำ ทูเสตุำ วายมนฺตี วิย ปริสมชฺเฌ ตถาคตำ อกฺโกสิ. |

๑ อันธพาล
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พระตถาคต ทรงงดธรรมกถาแล้ว เมื่อจะทรงบันลือเยี่ยงอย่างสีหะ จึงตรัสว่า 
“น้องหญิง ความที่คำาอันเจ้ากลา่วแล้ว จะจริงหรือไม่ เราและเจ้าเท่าน้ัน ย่อมรู้.”
ตถาคโต ธมฺมกถำ ฐเปตฺวา สีโห วิย อภินทนฺโต “ภคินิ ตยา กถิตสฺส ตถภาวำ วา วิตถภาวำ วา อหเมว ตฺวญฺจ ชานาม -อิติ อาห. 

จิญจมาณวิกา. อย่างน้ัน มหาสมณะ ข้อน้ัน เกดิแล้วโดยความที่ทา่นและหม่อมฉันทราบแล้ว.
“อาม มหาสมณ ตยา จ มยา จ ญาตภาเวเนตำ ชาตำ -อิติ.

[เทพบุตรทำาลายกลอุบายของนางจิญจมาณวิกา]

ขณะน้ัน อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน.
ตสฺมึ ขเณ สกฺกสฺส อาสนำ อุณฺหาการำ ทสฺเสสิ.

ทา้วเธอทรงใคร่ครวญอยู่ กท็ราบว่า “นางจิญจมาณวิกา ย่อมดา่พระตถาคตด้วยคำาไม่เป็นจริง” แล้วทรงดำาริวา่ 
“เราจักชำาระเรื่องน้ีให้หมดจด” จึงเสด็จมากับเทพบุตร ๔ องค์. 
โส อาวชฺชมาโน “จิญฺจมาณวิกา ตถาคตำ อภูเตน อกฺโกสติ -อิติ ญตฺวา “อิทำ วตฺถุำ โสเธสฺสามิ -อิติ จตูหิ เทวปุตฺเตหิ สทฺธึ อาคมิ.

เทพบุตรทั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผกูท่อนไม้กลม ด้วยการแทะทีเดียวเท่าน้ัน.
เทวปุตฺตา มูสิกโปตกา หุตฺวา ทารุมณฺฑลิกสฺส พนฺธนรชฺชุเก เอกปฺปหาเรเนว ฉินฺทึสุ.

ลมพัดเวกิผ้าห่มข้ึน.
ปารุตปฏำ วาโต อุกฺขิปิ.

ไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจิญจมาณวกิาน้ัน.
ทารุมณฺฑลำ ปตมานำ ตสฺสา ปาทปิฏฺฐิยำ ปติ.

ปลายเท้าทั้ง ๒ ข้างแตกแล้ว.
อุโภ อคฺคปาทา ภิชฺชึสุ.
มนุสฺสาปิ “กาลกณฺณิ สมฺมาสมฺพุทฺธำ อกฺโกสิ -อิติ สีเส เขฬำ ปาเตตฺวา เลฑฺฑุทณฺฑหตฺถา เชตวนา นีหรึสุ.

มนุษย์ทั้งหลายกพ็ูดว่า “แน่ะนางกาลกัณณี เจ้าดา่พระสัมมาสัมพุทธเจา้” ถ่มเขฬะลงบนศีรษะ 
มีมือถือก้อนดินและท่อนไม้ ฉุดลากออกจากพระเชตวัน.

[นางจิญจมาณวกิาถกูแผ่นดินสูบ]

ครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไป แผ่นดินใหญ่แตกแยกให้ช่องแล้ว.
อถสฺสา ตถาคตสฺส จกฺขุปถำ อติกฺกนฺตกาเล มหาปฐวี ภิชฺชิตฺวา วิวรมทาสิ.

เปลวไฟตั้งข้ึนจากอเวจี.
อวีจิโต อคฺคิชาลา อุฏฺฐหิ.

นางจิญจมาณวิกาน้ัน ไปเกิดในอเวจี เป็นเหมือนห่มผ้ากัมพลทีต่ระกูลให้.
สา กุลทตฺติยำ กมฺพลำ ปารุปมานา วิย คนฺตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.
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ลาภสักการะของพวกอัญญเดียรถีย์เสื่อมแล้ว (แตก่ลับ) เจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่ง.
อญฺญติตฺถิยานำ ลาภสกฺกาโร ปริหายิ.  ทสพลสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย วฑฺฒิ.

ในวันรุ่งข้ึน พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย 
นางจิญจมาณวิกาด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ควรทักษิณาอันเลิศ ผู้มีคุณอันย่ิงอย่างน้ี ด้วยคำาไม่จริง จึงถึงความพินาศใหญ่แล้ว.”
ปุนทิวเส ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ 
“อาวุโส จิญฺจมาณวิกา เอวำ อุฬารคุณำ อคฺคทกฺขิเณยฺยำ สมฺมาสมฺพุทฺธำ อภูเตน อกฺโกสิตฺวา มหาวินาสำ ปตฺตา -อิติ.

พระศาสดาเสดจ็มา ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่ “ด้วยถ้อยคำาชื่อน้ี,” แล้วตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย 
บัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, ถึงในกาลก่อน นางจิญจมาณวิกาน่ัน กด็่าเราด้วยคำาไม่จริง ถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสมหาปทุมชาดก๑ ในทวาทสนิบาตน้ีให้พิสดารว่า

“ผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้ว 
ไม่ทันพิจารณาเห็นเอง ไมพ่ึงลงอาชญา.”

สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว, ปุพฺเพเปสา มำ อภูเตน อกฺโกสิตฺวา วินาสำ ปตฺตาเยว -อิติ วตฺวา

“นาทิฏฺฐา๒ ปรโต โทสำ อณุำถูลานิ สพฺพโส 
อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑำ สามำ อปฺปฏิเวกฺขิย -อิติ

อิมำ ทฺวาทสนิปาเต มหาปทุมชาตกำ๓ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ

[พระโพธิสัตว์ถกูท้ิงลงในเหวแต่ไม่ตาย]

(พระองค์ตรัสวา่)
“ได้ยินว่า ในกาลน้ัน นางจิญจมาณวิกาน้ัน เป็นผู้รว่มสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงนามวา่มหาปทุมกุมาร 
เป็นอัครมเหสีของพระราชา เชิญชวนพระมหาสตัว์ดว้ยอสัทธรรม ไม่ได้ความยินยอมของพระโพธิสัตว์น้ัน 
แล้วทำาประการแปลกในตนดว้ยตนเอง แสดงอาการลวงวา่เป็นไข้ จึงกราบทูลแด่พระราชาวา่ 
“พระราชโอรสของพระองค์ ยังหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาอยู่ ให้ถึงประการแปลกน้ี.”
“ตทา กิเรสา มหาปทุมกุมารสฺส โพธิสตฺตสฺส มาตุ สปตฺตี รญฺโญ อคฺคมเหสี หุตฺวา มหาสตฺตำ อสทฺธมฺเมน นิมนฺเตตฺวา ตสฺส มนำ 
อลภิตฺวา อตฺตนาว อตฺตนิ วิปฺปการำ กตฺวา คิลานาลยำ ทสฺเสตฺวา “ตว ปุตฺโต มำ อนิจฺฉนฺตึ อิมำ วิปฺปการำ ปาเปสิ -อิติ รญฺโญ อาโรเจสิ.

พระราชากริว้ ทิ้งพระมหาสตัว์ไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจร.
ราชา กุทฺโธ มหาสตฺตำ โจรปฺปปาเต ขิปิ.

๑ ขุ. ชา. ทฺวาทสก. ๒๗/๓๓๘. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑๓๐.
๒ “นาทิสฺวา -อิติ ภวิตพฺพำ. น อทิสฺวา -อิติ ปทจฺเฉโท. นกาโร ปณเย -อิติ ปเทน สมพฺนฺธิตพฺโพ.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๓๓๘. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑๓๐.
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ลำาดับน้ัน เทวดาผู้สิงอยู่ในท้องแห่งภูเขา (หบุเขา) รับพระมหาสตัว์น้ันแล้ว ให้ประดิษฐานอยู่ในห้องพังพาน ของพญานาค.
อถ นำ ปพฺพตกุจฺฉิยำ อธิวตฺถา เทวตา ปฏิคฺคเหตฺวา นาคราชสฺส ผณคพฺเภ ฐเปสิ.

พญานาคนำาพระมหาสัตว์น้ันไปสู่ภพนาค ทรงรับรองด้วยราชสมบัติกึ่งหน่ึง.
นาคราชา ตำ นาคภวนำ เนตฺวา อุปฑฺฒรชฺเชน สมฺมาเนสิ.

พระมหาสตัว์น้ันอยู่ในภพนาคน้ันสิ้นปีหน่ึง ใครจ่ะบวช จึงมาสู่หิมวันตประเทศ บวชแล้ว ให้ฌานและอภิญญาบังเกิดแล้ว.
โส ตตฺถ สำวจฺฉรำ วสิตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หิมวนฺตปฺปเทสำ อาคนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิญฺญาโย นิพฺพตฺเตสิ.

[พระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชา]

ต่อมา พรานไพรผู้หน่ึงเห็นพระมหาสตัว์น้ันแล้ว จึงกราบทูลแด่พระราชา.
อถ นำ เอโก วนจรโก ทิสฺวา รญฺโญ อาโรเจสิ.

พระราชาเสด็จไปสู่สำานักของพระมหาสตัว์น้ันแล้ว มีปฏิสันถารอันพระมหาสัตว์ทำาแลว้ ทรงทราบความเป็นไปน้ันทั้งหมด 
ทรงเชื้อเชิญพระมหาสัตว์ดว้ยราชสมบัติ  อันพระมหาสตัว์น้ันถวายโอวาทว่า “กิจดว้ยราชสมบัติของหม่อมฉันไม่มี, 
กพ็ระองค์จงอย่าให้ราชธรรม ๑๐ ประการกำาเริบ ทรงละการถึงอคติเสียแล้ว เสวยราชสมบัติโดยธรรมเถิด” ดังน้ีแล้ว 
เสด็จลกุจากอาสนะ ทรงกันแสง๑ เสด็จไปสู่พระนคร จึงตรัสถามอมาตย์ทั้งหลายในระหว่างหนทางว่า 
“เราถึงความพลัดพรากจากบุตรซ่ึงสมบูรณ์ด้วยอาจาระอยา่งน้ี เพราะอาศัยใคร?”
ราชา ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา กตปฺปฏิสนฺถาโร สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา มหาสตฺตำ รชฺเชน นิมนฺเตตฺวา 
เตน “มยฺหำ รชฺเชน กิจฺจำ นตฺถิ, ตฺวำ ปน ทส ราชธมฺเม อโกเปตฺวา อคติคมนำ ปหาย ธมฺเมน รชฺชำ กาเรหิ -อิติ โอวทิโต 
อุฏฺฐายาสนา โรทิตฺวา นครำ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค อมจฺเจ ปุจฺฉิ “อหำ กำ นิสฺสาย เอวำ อาจารสมฺปนฺเนน ปุตฺเตน วิโยคำ ปตฺโต -อิติ.

อมาตย์. เพราะอาศัยพระอัครมเหสี พระเจา้ข้า.
“อคฺคมเหสึ เทว -อิติ.

พระราชา รับสั่งให้จับพระอัครมเหสีน้ัน ให้มีเทา้ข้ึนแล้ว ท้ิงไปในเหวที่ทิ้งโจร เสดจ็เข้าไปสู่พระนคร เสวยราชสมบัติโดยธรรม.
ราชา ตำ อุทฺธปาทำ คเหตฺวา โจรปฺปปาเต ขิปาเปตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา ธมฺเมน รชฺชำ กาเรสิ.

มหาปทุมกุมารในกาลน้ัน ได้เป็นพระมหาสตัว์, หญิงร่วมสามีของพระมารดา ได้เป็นนางจิญจมาณวกิา.
ตทา มหาปทุมกุมาโร มหาสตฺโต อโหสิ, มาตุ สปตฺตี จิญฺจมาณวิกา -อิติ.

พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเน้ือความน้ีแล้ว ตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ก็ข้ึนชื่อวา่บาปกรรม อันบุคคลผู้ละคำาสัตย์ซ่ึงเป็นธรรมอย่างเอกแล้ว ตั้งอยู่ในมุสาวาท ผู้มีปรโลกอันสละแล้ว 
ไมพ่ึงทำา ย่อมไม่มี” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิมมตฺถำ ปกาเสตฺวา “ภิกฺขเว 
เอกธมฺมำ หิ สจฺจวจนำ ปหาย มุสาวาเท ปติฏฺฐิตานำ วิสฺสฏฺฐปรโลกานำ อกตฺตพฺพำ ปาปกมฺมำ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ ร้องไห้
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“บาปอันชนผู้ก้าวลว่งธรรมอยา่งเอกเสีย ผู้มักพดูเท็จ 
ผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้ว ไมพ่ึงทำา ย่อมไม่มี.”

“เอกธมฺมมตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน 
วิติณฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาปํ อการิยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า เอกธมฺมำ คือ ซ่ึงคำาสัตย.์
ตตฺถ “เอกธมฺมำ -อิติ: สจฺจำ.

บทวา่ มุสาวาทิสฺส ความวา่ บรรดาคำาพูด ๑๐ คำา คำาสัตย์แม้สักคำาหน่ึง ย่อมไม่มีแก่ผูใ้ด, อันผู้เห็นปานน้ี ชื่อวา่ผู้มักพดูเท็จ.
มุสาวาทิสฺส -อิติ: ยสฺส ทสสุ วจเนสุ เอกำปิ สจฺจำ นตฺถิ, เอวรูปสฺส มุสาวาทิโน.

บาทพระคาถาว่า วติิณฺณปรโลกสฺส ได้แก่ ผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้ว.
วิติณฺณปรโลกสฺส -อิติ: วิสฺสฏฺฐปรโลกสฺส.

ก็บุคคลเห็นปานน้ี ย่อมไมพ่บสมบัติ ๓ อยา่งเหล่าน้ี คือ มนุษยสมบัติ เทพสมบัติ นิพพานสมบัติในอวสาน.
เอวรูโป หิ “มนุสฺสสมฺปตฺตึ เทวสมฺปตฺตึ อวสาเน นิพฺพานสมฺปตฺตึ -อิติ อิมา ติสฺโส สมฺปตฺติโย น ปสฺสติ.

สองบทวา่ นตฺถิ ปาปํ ความวา่ ความสงสัยว่าบาปชื่อน้ี อันบุคคลน้ัน คือผู้เห็นปานน้ัน ไม่พึงทำาดังน้ี ย่อมไม่ม.ี
นตฺถิ ปาปํ -อิติ: ตสฺส เอวรูปสฺส อิทำ นาม ปาปํ อกตฺตพฺพำ -อิติ นตฺถิ.

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

เรื่องนางจิญจมาณวกิา จบ.
จิญฺจมาณวิกาวตฺถุ.
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๑๐. เรือ่งอสทิสทาน
๑๐. อสทิสทานวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอสทิสทาน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เว กทริยา เทวโลกำ วชนฺติ” 
เป็นต้น.
“น เว กทริยา เทวโลกำ วชนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อสทิสทานำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระราชาถวายทานแข่งกับราษฎร]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พระศาสดาเสดจ็จาริกไปแล้ว มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ เป็นบริวาร เสดจ็เข้าไปในพระเชตวัน.
เอกสฺมึ หิ สมเย สตฺถา จาริกำ จริตฺวา ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เชตวนำ ปาวิสิ.

พระราชาเสด็จไปวิหาร ทูลนิมนต์พระศาสดา ในวันรุ่งข้ึน ทรงตระเตรียมอาคันตุกทานแล้ว จึงตรัสเรียกชาวพระนครวา่ 
“จงดูทานของเรา.”
ราชา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส อาคนฺตุกทานำ สชฺเชตฺวา “ทานำ เม ปสฺสนฺตุ -อิติ นาคเร ปกฺโกสิ.

ชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้ว ในวันรุ่งข้ึน ทูลนิมนต์พระศาสดา ตระเตรียมทานแล้ว 
ส่ง (ข่าว) แด่พระราชาว่า “ขอสมมติเทพ จงทรงแลดูทานของพวกข้าพระองค์.”
นาครา อาคนฺตฺวา รญฺโญ ทานำ ทิสฺวา ปุนทิวเส สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ทานำ สชฺเชตฺวา “อมฺหากำ ทานำ เทโว ปสฺสตุ -อิติ รญฺโญ ปหิณึสุ.

พระราชาเสด็จไปแลดทูานของชาวพระนครเหล่าน้ันแล้ว ทรงดำารวิ่า 
“ทานอันยิ่งกวา่ทานของเรา อันชนเหล่าน้ีทำาแล้ว, เราจกัทำาทานอีก” จึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้วแม้ในวันรุ่งข้ึน.
ราชา คนฺตฺวา เตสำ ทานำ ทิสฺวา “อิเมหิ มม ทานโต อุตฺตริตรำ กตำ, ปุน ทานำ กริสฺสามิ -อิติ ปุนทิวเสปิ ทานำ สชฺเชสิ.

แม้ชาวพระนครเห็นทานน้ันแล้ว ในวันรุ่งข้ึน จึงตระเตรียม (ทาน) แล้ว ดว้ยประการฉะน้ี.
นาคราปิ ตำ ทิสฺวา ปุนทิวเส สชฺชยึสุ -อิติ.

ด้วยอาการอย่างน้ี พระราชาไม่ทรงอาจเพื่อให้ชาวพระนครแพ้ได้เลย, ชาวพระนครก็ไม่อาจเพื่อให้พระราชาแพ้ได้.
เอวำ เนว ราชา นาคเร ปราเชตุำ สกฺโกติ, น นาครา ราชานำ.

ต่อมาในวาระที่ ๖ ชาวพระนครเพิ่มข้ึนร้อยเท่าพันเท่า ตระเตรียมทาน โดยประการที่ใครๆ ไม่อาจจะพดูไดว้่า 
“วัตถุชื่อน้ี ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่าน้ี.”
อถ ฉฏฺเฐ วาเร นาครา สตคุณำ สหสฺสคุณำ วฑฺเฒตฺวา, ยถา น สกฺกา โหติ “อิทำ นาม อิเมสำ ทาเน นตฺถิ -อิติ วตฺตุำ, เอวำ ทานำ สชฺชยึสุ. 

พระราชาทรงเห็นทานน้ันแล้ว ทรงดำาริอยู่วา่ 
“ถ้าเราจักไม่อาจเพื่อทำาทานให้ยิ่งกวา่ทานของชาวพระนครเหล่าน้ีไซร้, ประโยชน์อะไรของเราด้วยชวีิตเล่า” ดังน้ีแล้ว 
ได้บรรทมดำาริถึงอุบายอยู่.
ราชา ตำ ทิสฺวา “สจาหำ อิเมสำ ทานโต อุตฺตริตรำ กาตุำ น สกฺขิสฺสามิ, กึ เม ชีวิเตน -อิติ อุปายำ จินฺเตนฺโต นิปชฺชิ.
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[พระนางมลัลิกาทรงจัดทาน]

ลำาดับน้ัน พระนางมัลลิกาเทวี เข้าไปเฝ้าท้าวเธอแล้ว ทูลถามว่า “ข้าแต่มหาราชเจา้ 
เพราะเหตุไร พระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอยา่งน้ี? เพราะเหตุไร อินทรีย์ของพระองค์ จึงเป็นดุจเหน็ดเหน่ือยแล้ว?”
อถ นำ มลฺลิกา เทวี อุปสงฺกมิตฺวา “กสฺมา มหาราช เอวำ นิปนฺโนสิ, เกน เต อินฺทฺริยานิ กิลนฺตานิ วิย -อิติ ปุจฺฉิ.

พระราชาตรัสว่า “เทวี บัดน้ี เธอยังไม่ทราบหรือ?”
ราชา อาห “นทานิ ตฺวำ เทวิ ชานาสิ -อิติ.

พระเทวี. หม่อมฉันยังไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ เทว -อิติ.

ทา้วเธอตรัสบอกเน้ือความน้ัน แกพ่ระนางแลว้.
โส ตสฺสา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

ลำาดับน้ัน พระนางมัลลิกากราบทูลท้าวเธอว่า “ข้าแต่สมมติเทพ พระองคอ์ย่าทรงดำาริเลย, 
พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อันชาวพระนครทั้งหลายให้พ่ายแพ้อยู่ พระองค์เคยทรงเห็นหรือ หรือเคยสดับแล้วที่ไหน?, 
หม่อมฉันจักจดัแจงทานแทนพระองค์.”
อถ นำ มลฺลิกา อาห “เทว มา จินฺตยิ,  กหำ ตยา ปฐวิสฺสโร ราชา นาคเรหิ ปราชิยมาโน ทิฏฺฐปุพฺโพ วา สุตปุพฺโพ วา, 
อหนฺเต ทานำ สำวิทหิสฺสามิ -อิติ.

| พระนาง กราบทูลแด่ท้าวเธออย่างน้ี เพราะความทีพ่ระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอสทิสทาน แล้วกราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระมหาราชเจา้ ขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำามณฑปสำาหรับน่ัง ภายในวงเวียน 
ด้วยไม้เรียบ๑ทีท่ำาดว้ยไม้สาละ และไม้ขานาง เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป, พวกภิกษุที่เหลือจักน่ังภายนอกวงเวียน; 
| อิติสฺส สา อสทิสทานำ สำวิทหิตุกามตาย เอวำ วตฺวา 
“มหาราช สาลกลฺยาณิปทเรหิ ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อนฺโตอาวฏฺเฏ นิสีทนมณฺฑปํ กาเรหิ, เสสา พหิอาวฏฺเฏ นิสีทิสฺสนฺติ; 

ขอจงรับส่ังให้ทำาเศวตฉัตร ๕๐๐ คัน, ช้างประมาณ ๕๐๐ เชือก จักถือเศวตฉัตรเหล่าน้ัน ยืนก้ันอยู่เบ้ืองบนแห่งภิกษุ ๕๐๐ รูป,  
ขอจงรับสั่งให้ทำาเรือสำาเร็จด้วยทองคำาอันมีสีสุก สกั ๘ ลำา หรือ ๑๐ ลำา, เรือเหล่าน้ัน จักมี ณ ท่ามกลางมณฑป,
ปญฺจ เสตจฺฉตฺตสตานิ กาเรหิ, ตานิ คเหตฺวา ปญฺจสตา หตฺถี ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ มตฺถเก ธารยมานา ฐสฺสนฺติ, 
อฏฺฐ วา ทส วา รตฺตสุวณฺณนาวาโย กาเรหิ, ตา มณฺฑปมชฺเฌ ภวิสฺสนฺติ, 

เจา้หญิงองค์หน่ึงๆ จักน่ังบดของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุ ๒ รูปๆ, 
เจา้หญิงองค์หน่ึงๆ จักถือพดัยืนพัดภกิษุ ๒ รูปๆ, 
เจา้หญิงที่เหลือ จกันำาของหอมที่บดแล้วๆ มาใส่ในเรือทองคำาทั้งหลาย,
ทฺวินฺนำ ทฺวินฺนำ ภิกฺขูนำ อนฺตเร เอเกกา ขตฺติยธีตา นิสีทิตฺวา คนฺเธ ปึสิสฺสติ, 
เอเกกา ขตฺติยธีตา วีชนึ อาทาย เทฺว เทฺว ภิกฺขู วีชยมานา ฐสฺสติ, 
เสสา ขตฺติยธีตโร ปิฏฺฐปิฏฺเฐ๒ คนฺเธ อาหริตฺวา สุวณฺณนาวาสุ ปกฺขิปิสฺสนฺติ, 

๑ ไม้แผ่นเรียบ ไม้กระดาน
๒ สี. ย.ุ ปึเส ปึเส. ม. ปิเส ปิเส.
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บรรดาเจ้าหญิงเหล่าน้ัน เจ้าหญิงบางพวกจักถือกำาดอกอุบลเขียว เคล้าของหอมท่ีใส่ไว้ในเรือทองคำาแล้ว จักให้ภิกษุรับเอากล่ินอบ;
ตาสุ เอกจฺจา ขตฺติยธีตโร นีลุปฺปลกลาเป คเหตฺวา สุวณฺณนาวาสุ ปกฺขิตฺตคนฺเธ อาโลเฬตฺวา วาสำ คาหาเปสฺสนฺติ; 

เพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียว, เศวตฉัตรก็ไม่มี, ชา้งก็ไม่มี, ชาวพระนครจกัพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่าน้ี, 
ข้าแต่มหาราช ขอพระองคจ์งรับสั่งให้ทำาอยา่งน้ีเถิด.” |
นาครานำ หิ เนว ขตฺติยธีตโร อตฺถิ, น เสตจฺฉตฺตานิ, น หตฺถิโน,  อิเมหิ การเณหิ นาครา ปราชิสฺสนฺติ; เอวำ กาเรหิ๑ มหาราช -อิติ. |

พระราชาทรงรับว่า “ดีละ พระเทวี, เร่ืองอันงาม เจ้าบอกแล้ว” จึงรับส่ังให้ทำากิจท้ังส้ิน โดยทำานองท่ีพระนางกราบทูลแล้วทีเดียว.
ราชา “สาธุ เทวิ, กลฺยาณนฺเต กถิตำ -อิติ ตาย กถิตนิยาเมเนว สพฺพำ กาเรสิ.

กช็้างเชือกหน่ึง ยังไม่พอแก่ภกิษุรูปหน่ึง.
เอกสฺส ปน ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสกะพระนางมัลลิกาว่า “นางผู้เจริญ ช้างเชือกหน่ึง ยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหน่ึง, เราจกัทำาอยา่งไร?”
อถ ราชา มลฺลิกำ อาห “ภทฺเท เอกสฺส ภิกฺขุโน เอโก หตฺถี นปฺปโหติ, กึ กริสฺสาม -อิติ.

พระเทวี. ช้าง ๕๐๐ เชือกไม่มีหรือ? พระเจ้าข้า.
“กึ เทว ปญฺจหตฺถิสตานิ นตฺถิ -อิติ.

พระราชา. มีอยู่ เทว,ี แต่ช่างที่เหลือ เป็นช้างดรุ้าย, 
ช้างเหล่าน้ัน พอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้า ย่อมเป็นสัตวด์ุรา้ย เหมือนลมเวรัมภา๒.”

“อตฺถิ เทวิ, อวเสสา ปน ทุฏฺฐหตฺถิโน, เต ภิกฺขู ทิสฺวาว เวรมฺภวาตา วิย จณฺฑา โหนฺติ -อิติ.

พระเทวี. ข้าแต่สมมติเทพ หม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัตรของลูกช้างซ่ึงดรุ้ายเชือกหน่ึง.
“เทว อหำ เอกสฺส ทุฏฺฐหตฺถิโปตกสฺส ฉตฺตำ คเหตฺวา ติฏฺฐนฏฺฐานำ ชานามิ -อิติ.

พระราชา. เราจกัเอาช้างยืน ณ ที่ไหน?
“กตฺถ นำ ฐเปสฺสาม -อิติ.

พระเทวี. ยืน ณ ท่ีใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าอังคุลิมาล.
“อยฺยสฺส องฺคุลิมาลสฺส สนฺติเก -อิติ.

พระราชารับสั่งให้บุรุษทำาแล้วอยา่งน้ัน.
ราชา ตถา กาเรสิ.

ลูกช้างสอดหางเข้าในระหวา่งขา ได้ปรบหูทั้ง ๒ หลับตายืนอยู่แล้ว.
หตฺถิโปตโก วาลธึ อนฺตรสตฺถิมฺหิ ปกฺขิปิตฺวา อุโภ กณฺเณ ปาเตตฺวา อกฺขีนิ นิมฺมิเลตฺวา อฏฺฐาสิ.

๑ สี. ม. ย.ุ กโรหิ.
๒ เวรัมภา เวรัมภวาต ลมพายุ, ลมพายุใหญ่, ลมหัวด้วน, ลมร้าย พัดบ้านเรือนและต้นไม้หมด คล้ายกับลมบ้าหมูหรือ เพชรหึง, 

ลมพดัด้วยอำานาจเวรกรรม.
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มหาชนแลดชู้างที่ทรงเศวตฉัตรเพื่อพระเถระเท่าน้ัน ด้วยคดิวา่ 
“น้ีเป็นอาการของช้างดรุ้าย ช่ือเห็นปานน้ี, (ทา่น) พระอังคุลิมาลเถระย่อมทำาได้.”
มหาชโน “เอวรูปสฺส นาม จณฺฑหตฺถิโน อยมากาโร, [อายสฺมา] องฺคุลิมาลตฺเถโร กโรติ -อิติ เถรสฺส เสตจฺฉตฺตหตฺถิเมว๑ โอโลเกสิ.

พระราชาทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ดว้ยอาหารอันประณีตแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
สิ่งใดเป็นกัปปิยภัณฑ์หรอืเป็นอกัปปิยภัณฑ์ ในโรงทานน้ี หม่อมฉันย่อมถวายสิ่งน้ันทั้งหมดแดพ่ระองค์เท่าน้ัน.”
ราชา ปณีตาหาเรน๒ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
“ภนฺเต ยำ อิมสฺมึ ทานคฺเค กปฺปิยภณฺฑำ วา อกปฺปิยภณฺฑำ วา สพฺพนฺตำ ตุมฺหากเมว เทมิ -อิติ อาห.

[ทานท่ีพระนางมัลลิกาจัดช่ืออสทิสทาน]

กใ็นทานน้ันแล ทรพัย์มีประมาณ ๑๔ โกฏิ เป็นอันพระราชาทรงบริจาค โดยวันเดียวเท่าน้ัน.
ตสฺมึ โข ปน ทาเน เอกทิวเสเนว ปริจฺจตฺตำ จุทฺทสโกฏิธนำ โหติ.

ก็ของ ๔ อยา่ง คือ เศวตฉัตร บัลลังก์สำาหรับน่ัง เชิงบาตร ตั่งสำาหรับเช็ดเท้า  เป็นของหาค่ามิได้เทียว เพื่อพระศาสดา.
สตฺถุ ปน “เสตจฺฉตฺตำ นิสีทนปลฺลงฺโก อาธารโก ปาทปีฐโก -อิติ จตฺตาริ อนคฺฆาเนว.

ใครๆ ผู้สามารถเพือ่ทำาทานเห็นปานน้ีแล้ว ถวายทานแด่พระพุทธเจา้ทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีก; 
เพราะเหตุน้ันน่ันแล ทานน้ันจึงปรากฏวา่ “อสทิสทาน.”
ปุน เอวรูปํ กตฺวา พุทฺธานำ ทานำ นาม ทาตุำ สมตฺโถ นาโหสิ;  เตเนว ตำ “อสทิสทานำ -อิติ ปญฺญายิ.

ได้ยินว่า อสทิสทานน้ัน มีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ครั้งเดียวเท่าน้ัน.
ตำ กิร สพฺพพุทฺธานำ เอกวารำ โหติเยว.

สตรีเท่าน้ันย่อมจักแจง (ทาน) เพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวง.
สตฺถุ จ๓ สพฺเพสญฺจ อิตฺถีเยว สำวิทหติ.

[ลกัษณะของคนดีคนช่ัว]

กอ็มาตย์ของพระราชาได้มี ๒ คน คือ กาฬะ [ดำา] ๑  ชุณหะ [ขาว] ๑.
รญฺโญ ปน “กาโฬ จ ชุณฺโห จ -อิติ เทฺว อมจฺจา อเหสุำ.

๑ สี. ม. ย.ุ “อายสฺมา … เสตจฺฉตฺตา -อิติ นตฺถ.ิ
๒ สี. ม. ย.ุ “ปณตีาหาเรน -อิติ นตฺถ.ิ
๓ สี. ม. ย.ุ “สตฺถุ จ -อิติ นตฺถ.ิ
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บรรดาอมาตย์ ๒ คนน้ัน กาฬอมาตย์ คิดว่า 
“โอ! ความเสื่อมรอบแห่งราชตระกูล, ทรพัย์ประมาณ ๑๔ โกฏิ ถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่าน้ัน, 
ภิกษุเหล่าน้ี บริโภคทานแล้ว จักไปนอนหลับ; โอ! ราชตระกูลฉิบหายแล้ว.”
เตสุ กาโฬ จินฺเตสิ “อโห ราชกุลสฺส ปริหานิ, เอกทิวเสเนว จุทฺทสโกฏิธนำ ขยำ๑ คจฺฉติ, 
อิเม อิมำ ทานำ ภุญฺชิตฺวา คนฺตฺวา นิปนฺนา นิทฺทายิสฺสนฺติ; อโห นฏฺฐำ ราชกุลำ -อิติ.

สว่นชุณหอมาตย์ คิดว่า “แม้ ทานของพระราชา, กใ็ครๆ ไม่ดำารงในความเป็นพระราชา ไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นปานน้ีได้, 
พระราชาชื่อวา่ไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวง ย่อมไม่มี; ก็เราอนุโมทนาทานน้ี. 
ชุณฺโห ปน จินฺเตสิ “อโห รญฺโญ ทานำ, น หิ สกฺกา ราชภาเว อฏฺฐิเตน เอวรูปํ ทานำ ทาตุำ, สพฺพสตฺตานำ ปตฺตึ อเทนฺโต นาม นตฺถิ; 
อหำ ปน อิทำ ทานำ อนุโมทามิ -อิติ.

ในที่สดุภัตกิจแห่งพระศาสดา พระราชาทรงรับบาตรเพื่อต้องการอนุโมทนา.
สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ราชา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหิ.

พระศาสดา ทรงดำาริวา่ 
“พระราชา ถวายมหาทานเหมือนให้ห้วงนำ้าใหญ่เป็นไปอยู่: มหาชนได้อาจเพือ่ยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนอ?”
สตฺถา จินฺเตสิ “รญฺญา มโหฆำ ปวตฺเตนฺเตน วิย มหาทานำ ทินฺนำ: อสกฺขิ นุ โข มหาชโน จิตฺตำ ปสาเทตุำ อุทาหุ โน -อิติ.

พระองค์ทรงทราบวาระจิตของอมาตย์เหล่าน้ันแล้ว ทรงทราบวา่  “ถ้าเราจักทำาอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซร้;
ศรีษะของกาฬอมาตย์จกัแตก ๗ เสี่ยง,  ชุณหอมาตย์จกัตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล” 
ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาฬอมาตย์ จึงตรัสพระคาถา ๔ บาทเท่าน้ัน แด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปานน้ียืนอยู่แล้ว 
เสด็จลกุจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.
โส เตสำ อมจฺจานำ จิตฺตวารำ ญตฺวา “สเจ รญฺโญ ทานสฺส อนุจฺฉวิกำ อนุโมทนำ กริสฺสามิ; กาฬสฺส สตฺตธา มุทฺธา ผลิสฺสติ, 
ชุณฺโห โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิสฺสติ -อิติ ญตฺวา กาเฬ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ เอวรูปํ ทานำ ทตฺวา ฐิตสฺส รญฺโญ จตุปฺปทิกำ คาถเมว วตฺวา 
อุฏฺฐายาสนา วิหารำ คโต.

[ตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมาล]

ภิกษุทั้งหลาย ถามพระอังคุลิมาลเถระวา่ “ผู้มีอายุ ท่านเห็นช้างดรุ้ายยืนทรงฉัตร ไม่กลัวหรือหนอแล?”
ภิกฺขู องฺคุลิมาลตฺเถรำ ปุจฺฉึสุ “กึ นุ โข อาวุโส ทุฏฺฐหตฺถึ ฉตฺตำ ธาเรตฺวา ฐิตำ ทิสฺวา ภายสิ -อิติ.

พระอังคุลิมาล. ผู้มีอายุทั้งหลาย กระผมไม่กลัว.
“น ภายามิ อาวุโส -อิติ.

ภิกษุเหล่าน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระอังคุลิมาล ย่อมพยากรณ์อรหัตผล.”
เต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อาหำสุ “องฺคุลิมาโล ภนฺเต อญฺญำ พฺยากโรติ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ จยำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๘๗  • ๑๐. เร่ืองอสทิสทาน • [ตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมาล]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย อังคุลิมาลย่อมไมก่ลัว, 
เพราะวา่ ภกิษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเรา เสมอด้วยโคผูต้ัวประเสริฐ ในระหว่างแห่งโคผู้คือพระขีณาสพทั้งหลาย 
ย่อมไมก่ลัว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาในพราหมณวรรคว่า
สตฺถา “น ภิกฺขเว องฺคุลิมาโล ภายติ, ขีณาสวอุสภานำ หิ อนฺตเร เชฏฺฐกอุสภสทิสา มม ปุตฺตสทิสา ภิกฺขู น ภายนฺติ -อิติ วตฺวา 
พฺราหฺมณวคฺเค คาถมาห

“เรากล่าวบุคคลผู้องอาจ ผู้ประเสริฐ ผู้แกล้วกลา้ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ 
ผู้ชนะโดยวิเศษ ผู้ไม่หวั่นไหว ผู้ลา้งแล้ว ผูต้รัสรู้แล้ว น้ันวา่ เป็นพราหมณ์.”

“อุสภำ ปวรำ วีรำ มเหสึ วิชิตาวินำ 
อเนชำ นฺหาตกำ พุทฺธำ ตมหำ พฺรูมิ พฺราหฺมณำ -อิติ.

| แม้พระราชา ถึงความโทมนัสว่า 
“พระศาสดาไมท่รงทำาอนุโมทนา ให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานน้ี 
ตรัสเพียงพระคาถาเทา่น้ันแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะไป, 
เราจักเป็นอันไม่ทำาทานให้สมควรแก่พระศาสดา ทำาทานอันไม่สมควรเสียแล้ว, 
เราจักเป็นอันไม่ถวายกัปปิยภัณฑ์ ถวายแต่อกัปปิยภัณฑ์ถ่ายเดียวเสียแล้ว,  เราพึงเป็นผู้อันพระศาสดาทรงขุ่นเคืองเสียแล้ว, 
การทำาอนุโมทนาอันสมควรแก่ทาน ของผู้ใดผู้หน่ึงน้ันแล จึงควร” ดังน้ีแล้ว
| ราชาปิ โทมนสฺสปฺปตฺโต 
“เอวรูปาย ปริสาย มชฺเฌ ทานำ ทตฺวา ฐิตสฺส มยฺหำ อนุจฺฉวิกำ อนุโมทนำ อกตฺวา คาถเมว วตฺวา สตฺถา อุฏฺฐายาสนา คโต, 
มยา สตฺถุ อนุจฺฉวิกำ ทานำ อกตฺวา อนนุจฺฉวิกำ กตำ ภวิสฺสติ,  กปฺปิยภณฺฑำ อทตฺวา อกปฺปิยภณฺฑเมว ทินฺนำ ภวิสฺสติ, 
สตฺถารา เม กุปิเตน ภวิตพฺพำ,  ยสฺส กสฺสจิ นาม ทานานุรูปํ อนุโมทนำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ 

จึงเสดจ็ไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ทานที่ควรจะถวาย หม่อมฉันมิได้ถวายแล้วหรือหนอ 
หรือหม่อมฉัน มิได้ถวายกัปปิยภัณฑ์อันสมควรแก่ทาน ถวายแต่อกัปปิยภัณฑ์เท่าน้ัน?” |
วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอตทโวจ  “กินฺนุ โข เม ภนฺเต ทาตพฺพยุตฺตกำ ทานำ น ทินฺนำ  
อุทาหุ ทานานุรูปํ กปฺปิยภณฺฑำ อทตฺวา อกปฺปิยภณฺฑเมว ทินฺนำ -อิติ. |

พระศาสดา. น่ีอย่างไร? มหาบพิตร.
“กิเมตำ มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระองค์ไม่ทรงทำาอนุโมทนา ที่สมควรแก่ทานของหม่อมฉัน.
“น เม ตุมฺเหหิ ทานานุจฺฉวิกา อนุโมทนา กตา -อิติ.
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พระศาสดา. มหาบพิตร พระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียว. 
ก็ทานน่ัน ช่ือวา่อสทิสทาน, ใครๆ อาจเพื่อถวายแดพ่ระพุทธเจา้พระองค์หน่ึง ครั้งเดียวเท่าน้ัน, 
ธรรมดาทานเห็นปานน้ี เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีก.

“มหาราช อนุจฺฉวิกเมว เต ทานำ ทินฺนำ, เอตำ หิ อสทิสทานำ นาม, เอกสฺส พุทฺธสฺส เอกวารเมว สกฺกา ทาตุำ, 
ปุน เอวรูปํ นาม ทานำ ทุทฺททำ -อิติ.

พระราชา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน เพราะเหตุไร พระองค์จึงไม่ทรงทำาอนุโมทนา ให้สมควรแก่ทานของหม่อมฉัน? พระเจา้ข้า.
“อถ กสฺมา เม ภนฺเต ทานานุรูปํ อนุโมทนำ น กริตฺถ -อิติ.

พระศาสดา. เพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์ มหาบพิตร.
“ปริสาย อสุทฺธตฺตา มหาราช -อิติ.

พระราชา. โทษอะไรหนอแล ของบริษัท? พระเจ้าข้า.
“โก นุ โข ภนฺเต ปริสาย โทโส -อิติ.

[พระราชาทรงเนรเทศอมาตย์ช่ัว]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสบอกวาระจติ ของอมาตยท์ั้ง ๒ คน 
แล้วตรัสบอกความที่อนุโมทนา เป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในกาฬอมาตย์ จึงไม่ทรงทำาแล้วแก่ทา้วเธอ.
อถสฺส สตฺถา ทฺวินฺนำปิ อมจฺจานำ จิตฺตวารำ อาโรเจตฺวา กาเฬ อนุกมฺปํ ปฏิจฺจ อนุโมทนาย อกตภาวำ อาจิกฺขิ.

| พระราชาตรัสถามว่า “กาฬะ ได้ยินว่า ท่านคิดอยา่งน้ีจริงหรือ?” เมื่อเขาทูลวา่ “จริง” จึงตรัสวา่ 
“เมื่อเราพร้อมกับบุตรภรรยาของเรา มิได้ถือเอาของมีอยู่ของท่าน ให้ของมีอยู่ของตน, เบียดเบียนอะไรทา่น? 
สิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้ว, สิ่งน้ันจงเป็นอันให้เลยทีเดียว; แต่ทา่นจงออกไปจากแว่นแคว้นของเรา” ดังน้ีแล้ว จึงทรงเนรเทศ
กาฬอมาตย์น้ันออกจากแว่นแคว้น แล้วรับสั่งให้เรียกชุณหอมาตย์มา ตรัสถามว่า 
| ราชา “สจฺจำ กิร เต กาฬ เอวำ จินฺติตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ -อิติ วุตฺเต, 
“ตว สนฺตกำ อคฺคเหตฺวา มม ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ มยิ อตฺตโน สนฺตกำ เทนฺเต, ตุยฺหำปิ กา หานิ?๑  ยำ เต มยา ทินฺนำ, ตำ ทินฺนเมว โหตุ; 
รฏฺฐโต ปน เม นิกฺขม -อิติ ตำ รฏฺฐา นีหริตฺวา ชุณฺหำ ปกฺโกสาเปตฺวา 

“ได้ยินว่า ท่านคิดอย่างน้ี จริงหรือ?” เมื่อเขาทูลว่า “จริง” จึงตรัสว่า 
“ดีละ ลุง, เราเลื่อมใส๒, ทา่นจงรับราชสมบัติของเราแล้ว ให้ทานสิ้น ๗ วัน โดยทำานองที่เราให้แล้วน่ันแล”
“สจฺจำ กิร เต เอวำ จินฺติตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ -อิติ วุตฺเต, “สาธุ มาตุล, ปสนฺโนสฺมิ,  
ตฺวำ มม รชฺชำ คเหตฺวา มยา ทินฺนนิยาเมเนว สตฺต ทิวสานิ ทานำ เทหิ -อิติ 

๑ สี. ม. ย.ุ ปฬีา.
๒ ขอบใจ
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ทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้น ๗ วันแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงแลดูการทำาของคนพาล, เขาได้ให้ความลบหลู่ในทานท่ีหม่อมฉันถวายแล้วอย่างน้ี.” |
ตสฺส สตฺตาหำ รชฺชำ นิยฺยาเทตฺวา สตฺถารำ อาห “ปสฺสถ ภนฺเต พาลสฺส การณำ, มยา เอวำ ทินฺเน ทาเน ปหารำ อทาสิ -อิติ. |

[คนตระหน่ี ไปเทวโลกไม่ได้]

พระศาสดา ตรัสวา่ “อย่างน้ัน มหาบพิตร, ข้ึนชื่อว่าพวกคนพาล ไม่ยินดีทานของผู้อื่น เป็นผู้มีทุคติเป็นที่ไป ณ เบ้ืองหน้า, 
สว่นพวกนักปราชญ์อนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่น จึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไป ณ เบ้ืองหน้าโดยแท้” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อาม มหาราช, พาลา นาม ปรสฺส ทานำ อนภินนฺทิตฺวา ทุคฺคติปรายนา โหนฺติ, 
ธีรา ปน ปเรสำปิ ทานำ อนุโมทิตฺวา สคฺคปรายนา เอว โหนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“พวกคนตระหน่ีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย, พวกชนพาลแล ย่อมไม่สรรเสริญ
ทาน, สว่นนักปราชญ์ อนุโมทนาทานอยู่  
เพราะเหตุน้ันน่ันเอง นักปราชญ์น้ัน จึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า.”

“น เว กทริยา เทวโลกำ วชนฺติ, 
พาลา หเว นปฺปสำสนฺติ ทานำ, 
ธีโร จ ทานำ อนุโมทมาโน 
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ -อิติ. 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กทริยา คือผู้มีความตระหน่ีเหนียวแน่น.
ตตฺถ “กทริยา -อิติ: ถทฺธมจฺฉริโน.

ผู้ไมรู่้จักประโยชน์ในโลกน้ีและโลกหน้า ชื่อวา่ พวกพาล.
พาลา -อิติ: อิธโลกปรโลกตฺถำ อชานนกา.

บัณฑิตชื่อวา่ ธรีชน.
ธีโร -อิติ: ปณฺฑิโต.

สองบทวา่ สุขี ปรตฺถ ความว่า ธรีชนน้ัน เมื่อเสวยทพิยสมบัติ ชือ่ว่าเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้า 
เพราะบุญอันสำาเร็จแต่การอนุโมทนาทานน้ันน่ันเอง.
สุขี ปรตฺถ -อิติ: เตเนว โส ทานานุโมทนปุญฺเญน ปรโลเก ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวมาโน สุขี โหติ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา ชุณหอมาตย์ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน ชุณฺโห โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.
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ชุณหอมาตย์ ครั้นเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ถวายทานโดยทำานองที่พระราชาถวายแลว้สิ้น ๗ วันเหมือนกัน ดังน้ีแล.
ชุณฺโห โสตาปนฺโน หุตฺวา สตฺตาหำ รญฺโญ ทินฺนนิยาเมเนว ทานำ อทาสิ -อิติ.

เรื่องอสทิสทาน จบ.
อสทิสทานวตฺถุ.
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๑๑. เรื่องนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
๑๑. อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของท่านอนาถบิณฑิกะ ชื่อว่า กาละ 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปฐพฺยา เอกรชฺเชน” เป็นต้น.
“ปฐพฺยา เอกรชฺเชน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กาลำ นาม อนาถปิณฺฑิกสฺส ปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[บิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรม]

ได้ยินว่า นายกาละน้ัน เป็นบุตรเศรษฐี ผู้ถึงพร้อมแล้วดว้ยศรทัธาเช่นน้ัน ก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำานักของพระศาสดาเลย, 
ไม่ปรารถนาจะเห็นในเวลาพระศาสดาเสด็จมาสู่เรือน, ไม่ปรารถนาจะฟังธรรม, ไม่ปรารภนาจะทำาการขวนขวายแก่สงฆ์; 
แม้ถูกบิดาพดูวา่ “เจ้าอยา่ทำาอย่างน้ี พ่อ” ก็ไมฟ่ังคำาของท่าน.
โส กิร ตถาวิธสฺส สทฺธาสมฺปนฺนสฺส เสฏฺฐิโน ปุตฺโต หุตฺวา  เนว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตุำ, น เคหำ อาคตกาเล ทฏฺฐุำ, น ธมฺมำ โสตุำ, 
น สงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจำ กาตุำ อิจฺฉติ;  ปิตรา “มา เอวำ ตาต กริ -อิติ วุตฺโตปิ ตสฺส วจนำ น สุณาติ.

ลำาดับน้ัน บิดาของเขาคิดว่า “เจ้ากาละน้ี เมื่อถือทิฏฐิเห็นปานน้ีเที่ยวไป จักเป็นผู้มีอเวจีเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้า; 
ก็เมื่อเรายังเห็นอยู่ บุตรของเราพึงไปสู่นรก, ข้อน้ันไม่สมควรแก่เราเลย; 
ก็ข้ึนชื่อวา่สัตว์ผู้ไม่เพ่งเล็ง เพราะการให้ทรพัย์ ไม่มีในโลกน้ีเลย, เราจักทำาลายทิฏฐิของบุตรน้ันดว้ยทรัพย์.” 
อถสฺส ปิตา จินฺเตสิ “อยำ เอวรูปํ ทิฏฺฐึ คเหตฺวา วิจรนฺโต อวีจิปรายโน ภวิสฺสติ; 
น โข ปน เม ตำ ปฏิรูปํ, ยำ มยิ ปสฺสนฺเต มม ปุตฺโต นิรยำ คจฺเฉยฺย;  
อิมสฺมึ โข ปน โลเก ธนทาเนน อนภิชฺฌนกสตฺโต นาม นตฺถิ, ธเนน นำ ภินฺทิสฺสามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐี พูดกะนายกาละน้ันวา่ 
“พ่อ เจา้จงเป็นผู้รักษาอุโบสถ ไปสู่วิหารฟังธรรมแล้ว มาเถิด, เราจกัให้กหาปณะ ๑๐๐ แก่เจ้า.”
อถ นำ อาห “ตาต อุโปสถิโก หุตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา เอหิ, กหาปณสตำ เต ทสฺสามิ -อิติ.
“ทสฺสถ ตาต -อิติ.

กาละ. จักให้หรือ? พ่อ.
“ทสฺสามิ ปุตฺต -อิติ.

เศรษฐี. จักให้ ลูก.
นายกาละน้ัน รับปฏิญญา ๓ ครั้งแล้ว เป็นผู้รกัษาอุโบสถ ได้ไปสู่วิหารแล้ว.
โส ยาวตติยำ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา อุโปสถิโก หุตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

แตก่ิจดว้ยการฟังธรรมของเขาไม่มี; เขานอนในทีต่ามความสำาราญแล้ว ได้ไปบ้านแต่เชา้ตรู่.
ธมฺมสฺสวเนน ปนสฺส กิจฺจำ นตฺถิ; ยถาผาสุกฏฺฐาเน สยิตฺวา ปาโตว เคหำ อคมาสิ.
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ลำาดับน้ัน บิดาของเขาพดูวา่ 
“บุตรของเราได้เป็นผู้รกัษาอุโบสถ, ท่านทั้งหลายจงนำาข้าวต้มเป็นต้นมาแก่เขาเรว็” ดังน้ีแล้ว ก็สั่งคนใช้ให้ๆ.
อถสฺส ปิตา “ปุตฺโต เม อุโปสถิโก อโหสิ, สีฆมสฺส ยาคุอาทีนิ อาหรถ -อิติ วตฺวา ทาเปสิ.

นายกาละน้ัน ห้ามอาหารเสีย ด้วยพูดวา่ “เรายังมิได้รับกหาปณะ จกัไม่บริโภค.”
โส “กหาปณำ อคฺคเหตฺวา น ภุญฺชิสฺสามิ -อิติ อาหารำ ปฏิกฺขิปิ.

ลำาดับน้ัน บิดาของเขา เมื่ออดทนการรบกวนไม่ได้ จึงให้ห่อกหาปณะแล้ว.
อถสฺส ปิตา ปีฬำ อสหนฺโต กหาปณภณฺฑิกำ ทาเปสิ.๑

นายกาละน้ัน ต่อรับกหาปณะน้ันไว้ดว้ยมือ แล้วจึงบริโภคอาหาร.
โส ตำ หตฺเถน คเหตฺวาว อาหารำ ปริภุญฺชิ.

ต่อมาในวันรุ่งข้ึน เศรษฐีส่งเขาไป ดว้ยพดูวา่
“พ่อ เราจักให้กหาปณะพันหน่ึงแก่เจ้า, เจา้ยืนตรงพระพักตร์ของพระศาสดา เรียนเอาบทแห่งธรรมให้ได้บทหน่ึง แล้วพึงมา.”
อถ นำ ปุนทิวเส เสฏฺฐี “ตาต กหาปณสหสฺสำ เต ทสฺสามิ; สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา เอกเมว ธมฺมปทำ อุคฺคณฺหิตฺวา อาคจฺเฉยฺยาสิ -อิติ เปเสสิ.

เขาไปวิหาร ยืนตรงพระพักตร์ของพระศาสดา ได้เป็นผู้ใคร่จะเรียนเอาบทแห่งธรรมบทเดียวเทา่น้ันแล้วหนีไป.
โส วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา เอกเมว ธมฺมปทำ อุคฺคณฺหิตฺวา ปลายิตุกาโม อโหสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ได้ทรงทำาอาการคือการกำาหนดไม่ได้แก่เขา.
อถสฺส สตฺถา อสลฺลกฺขณาการำ อกาสิ.

เขากำาหนดบทน้ันไม่ได้แล้ว จึงได้ยืนฟังแล้วเทียว ดว้ยคิดว่า “เราจักเรียนบทต่อไป.”
โส ตำ ปทำ อสลฺลกฺเขตฺวา “อุปริปทำ อุคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ ฐตฺวา อสฺโสสิเยว.

นัยวา่ชนทั้งหลาย ต่อฟังอยู่ ดว้ยคิดว่า “เราจักเรียนให้ได้” ชื่อวา่ฟังโดยเคารพ.
“อุคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ สุณนฺตาว กิร สกฺกจฺจำ สุณนฺติ นาม.

กธ็รรมดา เมื่อชนทั้งหลาย ฟังอยู่อย่างน้ี ธรรมย่อมให้โสดาปัตติมรรคเป็นต้น.
เอวญฺจ นาม สุณนฺตานำ ธมฺโม โสตาปตฺติมคฺคาทโย เทติ.

ถึงนายกาละน้ัน ก็ฟังอยูด่้วยคดิวา่ “จักเรียนให้ได้.”
โสปิ “อุคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ สุณาติ.

แม้พระศาสดา ก็ทรงทำาอาการคือการกำาหนดไม่ได้แก่เขา.
สตฺถาปิสฺส อสลฺลกฺขณาการำ กโรติ.

เขากำาลังยืนฟังอยู่เทียว ดว้ยคิดว่า “จักเรียนบทต่อไป” จึงตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผล.
โส “อุปริปทำ อุคฺคณฺหิสฺสามิ -อิติ ฐตฺวา สุณนฺโตว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐาติ.

๑ “อทาสิ -อิติ ภวิตพฺพำ.
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[บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไม่รับค่าจ้าง]

ในวันรุ่งข้ึน นายกาละน้ันเข้าไปสู่กรุงสาวัตถี พร้อมดว้ยภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุขทีเดียว.
โส ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุเขน ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึเยว สาวตฺถึ ปาวิสิ.

มหาเศรษฐพีอเห็นเขากค็ิดวา่ “วันน้ีเราชอบใจอาการของบุตร.”
มหาเสฏฺฐี ตำ ทิสฺวาว “อชฺช เม ปุตฺตสฺส อากาโร รุจฺจติ -อิติ จินฺเตสิ.

แม้นายกาละน้ันก็ได้มีความปริวติกดังน้ีว่า  “โอหนอ! วันน้ี บิดาของเรา ไม่พึงให้กหาปณะในที่ใกล้พระศาสดา. 
พึงปกปิดความที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถ เพราะเหตุแห่งกหาปณะไว้.”
ตสฺสปิ เอตทโหสิ “อโห วต เม ปิตา อชฺช สตฺถุ สนฺติเก กหาปเณ น ทเทยฺย, กหาปณการณา มยฺหำ อุโปสถิกภาวำ ปฏิจฺฉาเทยฺย -อิติ.

แตพ่ระศาสดา ไดท้รงทราบความที่นายกาละน้ัน เป็นผู้รักษาอุโบสถ เพราะเหตุแห่งกหาปณะแล้ว ในวันวาน.
สตฺถา ปนสฺส หีโย กหาปณการณา อุโปสถิกภาวำ อญฺญาสิ.

มหาเศรษฐใีห้ถวายข้าวต้มแก่ภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว จึงสั่งให้ๆ แม้แก่บุตร.
มหาเสฏฺฐี พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ยาคุำ ทาเปตฺวา๑ ปุตฺตสฺสปิ ทาเปสิ.๒

นายกาละน้ันเป็นผู้น่ังน่ิงเทียว ดื่มข้าวต้ม เคี้ยวของควรเคี้ยว บริโภคภตั.
โส นิสีทิตฺวา ตุณฺหีภูโตว ยาคุำ ปิวิ ขาทนียำ ขาทิ ภตฺตำ ภุญฺชิ.

ในเวลาเสร็จภตักิจของพระศาสดา มหาเศรษฐใีห้บุคคลวางห่อกหาปณะพันหน่ึงไว้ตรงหน้าบุตรแล้ว พดูว่า 
“พ่อ พ่อพดูวา่ ‘จักให้กหาปณะพันหน่ึงแก่เจ้า’ จึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถ ส่งไปวิหาร, น้ีกหาปณะพันหน่ึงของเจ้า.”
มหาเสฏฺฐี สตฺถุ ภตฺตกิจฺจาวสาเน ปุตฺตสฺส ปุรโต สหสฺสภณฺฑิกำ ฐปาเปตฺวา 
“ตาต อหำ ‘สหสฺสำ เต ทสฺสามีติ วตฺวา อุโปสถำ สมาทเปตฺวา วิหารำ ปหิณึ,๓ อิทนฺเต สหสฺสำ -อิติ.

นายกาละน้ัน เห็นกหาปณะที่บิดาให้เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดา ละอายอยู่ จึงพูดว่า 
“ผมไมต่้องการดว้ยกหาปณะทั้งหลาย” แม้ถูกบิดาพดูวา่ “จงรับเถิด พ่อ” ก็ไม่รับแล้ว.
โส สตฺถุ ปุรโต กหาปเณ ทียมาเน ทิสฺวา ลชฺชนฺโต “อลำ เม กหาปเณหิ -อิติ วตฺวา “คณฺห ตาต -อิติ วุจฺจมาโนปิ น คณฺหิ.

๑ ทตฺวา.
๒ “ทาสิ -อิติ ยุตตฺตรำ.
๓ กตถฺจิ โปตฺถเก “ตาต มยา ตฺวำ ‘สหสฺสำ ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา อุโปสถำ สมาทาเปตฺวา วิหารำ ปหิโต -อิติ เอวำ กมฺมวาจกำ วากยฺำ กตำ.
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[โสดาปัตติผล เลิศกว่าสมบัติทุกอย่าง]

ลำาดับน้ัน บิดาของเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ วันน้ี ข้าพระองค์ ชอบใจอาการของบุตร” เมื่อพระศาสดา ตรัสถามว่า “อะไร? มหาเศรษฐี” 
จึงกราบทูลว่า “ในวันก่อน บุตรของข้าพระองค์น้ี อันข้าพระองคพ์ูดว่า ‘เราจักให้กหาปณะ ๑๐๐ แก่เจ้า’ แล้ว ส่งไปวิหาร 
ในวันรุ่งข้ึน ยังไม่ไดร้ับกหาปณะแล้ว ไม่ปรารถนาจะบริโภค; แตว่ันน้ี เขาไม่ปรารถนากหาปณะแม้ที่ข้าพระองคใ์ห้.” 
อถสฺส ปิตา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อชฺช เม ปุตฺตสฺส อากาโร รุจฺจติ -อิติ วตฺวา, “กึ มหาเสฏฺฐิ -อิติ วุตฺเต, 
“มยา เอส ปุริมทิวเส ‘กหาปณสตำ เต ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา วิหารำ เปสิโต ปุนทิวเส กหาปเณ อคฺคเหตฺวา ภุญฺชิตุำ น อิจฺฉิ; 
อชฺช ปน ทียมาเนปิ กหาปเณ น อิจฺฉติ -อิติ อาห.

พระศาสดาตรัสว่า “อย่างน้ัน มหาเศรษฐี, 
วันน้ี โสดาปัตติผลน่ันแล ของบุตรของท่าน ประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ แม้กว่าสมบัติในเทวโลกและพรหมโลก” 
ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อาม มหาเสฏฺฐิ, อชฺช ตว ปุตฺตสฺส จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโตปิ เทวโลกพฺรหฺมโลกสมฺปตฺตีหิปิ โสตาปตฺติผลเมว วรำ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“โสดาปัตติผล ประเสริฐกวา่ความเป็นเอกราชในแผ่นดิน 
กว่าการไปสู่สวรรค์ และกวา่ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง.”

“ปฐพฺยา เอกรชฺเชน สคฺคสฺส คมเนน วา 
สพฺพโลกาธิปจฺเจน โสตาปตฺติผลำ วรำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า ปฐพฺยา เอกรชฺเชน คือ กว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ.
ตตฺถ “ปฐพฺยา เอกรชฺเชน -อิติ: จกฺกวตฺติรชฺเชน.

บาทพระคาถาว่า สคฺคสฺส คมเนน วา ความวา่ กว่าการถึงสวรรค์ ๒๖ ชั้น.
สคฺคสฺส คมเนน วา -อิติ: ฉพฺพีสติวิธสฺส สคฺคสฺส อธิคมเนน.

บาทพระคาถาว่า สพพฺโลกาธิปจฺเจน ความว่า 
กว่าความเป็นใหญ่ในโลก มีประมาณเท่าน้ันๆ คือในโลกทั้งปวง พร้อมดว้ยนาค ครุฑ และเวมานิกเปรต.
สพฺพโลกาธิปจฺเจน -อิติ: เอตสฺมึ เอตฺตเก โลเก นาคสุปณฺณเวมานิกเปเตหิ สทฺธึ สพฺพสฺมึ โลเก อาธิปจฺเจน.

บาทพระคาถาว่า โสตาปตฺติผลำ วรำ ความว่า 
เพราะพระราชา แม้เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่าน้ัน ก็เป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้นได้เลย, 
สว่นพระโสดาบัน เป็นผู้มีประตูอบายอันปิดแล้ว แม้มีกำาลังเพลากว่าพระโสดาบันทั้งสิ้น ก็ไม่เกิดในภพที่ ๘; 
ฉะน้ัน โสดาปัตติผลน่ันแล จึงประเสริฐ คือสูงสุด.
โสตาปตฺติผลำ วรำ -อิติ: ยสฺมา เอตฺตเก ฐาเน รชฺชำ กาเรตฺวาปิ นิรยาทีหิ อมุตฺโตว โหติ, 
โสตาปนฺโน ปน ปิหิตาปายทฺวาโร หุตฺวา สพฺพทุพฺพโลปิ อฏฺฐเม ภเว น นิพฺพตฺตติ; ตสฺมา โสตาปตฺติผลเมว วรำ อุตฺตมำ -อิติ อตฺโถ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๙๕  • ๑๑. เร่ืองนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องนายกาละ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.
อนาถปิณฺฑิกปุตฺตกาลวตฺถุ.

โลกวรรค วรรณนา จบ.
โลกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๓ จบ.
เตรสโม วคฺโค.
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๑๔. พุทธวรรค วรรณนา
๑๔. พุทฺธวคฺควณฺณนา  
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๑. เรือ่งมารธิดา
๑. มารธีตาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่โพธิมัณฑสถาน ทรงปรารภธิดามาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยสฺส ชิตำ” เป็นต้น.
“ยสฺส ชิตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โพธิมณฺเฑ วิหรนฺโต มารธีตโร อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์หาสามีให้ลูกสาว]

กพ็ระศาสดา ทรงยังพระธรรมเทศนาให้ตั้งข้ึนที่กรุงสาวัตถีแล้ว ตรัสแก่พราหมณ์ชื่อมาคันทิยะ ในแคว้นกรุุอีก.
เทสนำ ปน สาวตฺถิยำ สมุฏฺฐาเปตฺวา ปุน กุรุรฏฺเฐ มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส กเถสิ.

ทราบวา่ ในแคว้นกรุุ ธิดาของมาคันทิยพราหมณ์ ชื่อว่ามาคันทิยาเหมือนกัน ได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉม.
กุรุรฏฺเฐ กิร มาคนฺทิยพฺราหฺมณสฺส ธีตา มาคนฺทิยาเยว นาม อโหสิ อุตฺตมรูปธรา.

พราหมณมหาศาลเป็นอันมาก และเหล่าขัตติยมหาศาลอยากได้นางมาคันทิยาน้ัน จึงส่งข่าวไปแก่มาคันทิยะวา่ 
“ขอจงให้ธดิาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด.”
ตำ ปฏฺฐยมานา อเนกพฺราหฺมณมหาสาลา เจว ขตฺติยมหาสาลา จ “ธีตรำ โน เทตุ -อิติ มาคนฺทิยสฺส ปหิณึสุ. 

แม้มาคันทิยพราหมณ์ ก็ห้ามพราหมณมหาศาลและขัตติยมหาศาลเสียทั้งหมดเหมือนกันว่า 
“พวกท่าน ไม่สมควรแกธ่ิดาของข้าพเจา้.”
โสปิ “น ตุมฺเห มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิกา -อิติ สพฺเพ ปฏิกฺขิปิเยว.

ต่อมาวันหน่ึง ในเวลาใกลรุ้่ง พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นมาคันทิยพราหมณ์น้ัน 
เข้าไปภายในแห่งข่ายคือพระญาณของพระองค์ จึงทรงใคร่ครวญว่า “จกัมีเหตุอะไรหนอ?” 
ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้ง ๓ ของพราหมณ์และนางพราหมณี.
อเถกทิวสำ สตฺถา ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ มาคนฺทิยพฺราหฺมณำ ทิสฺวา “กึ นุ โข ภวิสฺสติ -อิติ 
อุปธาเรนฺโต พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ ติณฺณำ มคฺคผลานำ อุปนิสฺสยำ อทฺทส.

ฝา่ยพราหมณ์ก็บำาเรอไฟอยู่เป็นนิตย์ ภายนอกบ้าน.
พฺราหฺมโณปิ พหิคาเม นิพทฺธำ อคฺคึ ปริจรติ.

พระศาสดาได้ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปยังที่น้ันแต่เชา้ตรู่.
สตฺถา ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ตำ ฐานำ อคมาสิ.
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พราหมณต์รวจดรููปสิริของพระศาสดา พลางคดิว่า “ข้ึนชื่อว่าบุรุษในโลกน้ี ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนน้ีไม่มี, 
บุรุษคนน้ี เป็นผู้สมควรแก่ธดิาของเรา, เราจกัให้ธิดาแก่บุรุษคนน้ี” แล้วกราบทูลพระศาสดาวา่ 
“สมณะ เรามีธดิาอยู่คนหน่ึง, เรายังไม่เห็นบุรุษผู้ที่สมควรแก่นาง จึงไม่ได้ให้นางแก่ใครๆ เลย, 
สว่นท่านเป็นผู้สมควรแก่นาง, เราใครจ่ะให้ธิดาแก่ท่านทำาให้เป็นหญิงบำาเรอบาท, 
ทา่นจงรออยู่ในที่น้ีแหละ จนกว่าเราจะนำาธิดาน้ันมา.”
พฺราหฺมโณ สตฺถุ รูปสิรึ โอโลเกนฺโต “อิมสฺมึ โลเก อิมินา สทิโส ปุริโส นาม นตฺถิ, อยำ มยฺหำ ธีตุ อนุจฺฉวิโก, อิมสฺส ธีตรำ ทสฺสามิ -อิติ 
จินฺเตตฺวา สตฺถารำ อาห “สมณ มม เอกา ธีตา อตฺถิ, อหำ ตสฺสา อนุจฺฉวิกำ ปุริสำ อปสฺสนฺโต ตำ น กสฺสจิ อทาสึ, ตฺวำ ปนสฺสา อนุจฺฉวิโก,
อหำ เต ธีตรำ ปาทปริจาริกำ กตฺวา ทาตุกาโม; ยาว นำ อาเนมิ, ตาว อิเธว ติฏฺฐาหิ -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของเขาแล้ว ไม่ทรงยินดีเลย (แต่) ไม่ทรงห้าม.
สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา เนว อภินนฺทิ น ปฏิกฺโกสิ.

[รอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐาน]

ฝา่ยพราหมณ์ ไปเรือนแล้ว บอกกะนางพราหมณีว่า “นางผู้เจริญ วันน้ี เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ธิดาของเราแล้ว, 
พวกเราจักให้ธิดาน้ันแก่เขา”  ให้ธดิาตกแต่งกายแล้ว ไดพ้าไปยังที่น้ันพร้อมดว้ยนางพราหมณี.
พฺราหฺมโณปิ เคหำ คนฺตฺวา พฺราหฺมณึ อาห “โภติ อชฺช เม ธีตุ อนุจฺฉวิโก ปุริโส ทิฏฺโฐ, ตสฺส นำ ทสฺสาม -อิติ 
ธีตรำ อลงฺการาเปตฺวา อาทาย พฺราหฺมณิยา สทฺธึ ตำ ฐานำ อคมาสิ.

แม้มหาชนกต็ื่นเต้น พากันออกไป (ดู).
มหาชโนปิ กุตูหลชาโต นิกฺขมิ.

พระศาสดา ไม่ได้ทรงยืนอยู่ในที่ทีพ่ราหมณ์บอกไว้ ทรงแสดงเจดียค์ือรอยพระบาทไว้ ในที่น้ันแล้ว ได้ทรงยืนเสียในที่อื่น.
สตฺถา พฺราหฺมเณน วุตฺตฏฺฐาเน อฏฺฐตฺวา ตตฺถ ปทเจติยำ ทสฺเสตฺวา อญฺญสฺมึ ฐาเน อฏฺฐาสิ.

ทราบวา่เจดีย์คือรอยพระบาท ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ทีพ่ระองค์ทรงอธิษฐานว่า 
“บุคคลชื่อโน้น จงเห็น เจดียร์อยเท้าน้ี” แล้วทรงเหยียบไว้เท่าน้ัน.  ชื่อวา่ ผู้ทีจ่ะเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทน้ันในที่ที่เหลือไม่มี.
พุทฺธานำ กิร ปทเจติยำ “อิทำ อสุโก นาม ปสฺสตุ -อิติ อธิฏฺฐหิตฺวา อกฺกนฺตฏฺฐาเนเยว ปญฺญายติ.  เสสฏฺฐาเน ตำ ปสฺสนฺโต นาม นตฺถิ.

พราหมณ์ ถูกนางพราหมณีผู้ไปกับตนถามว่า “บุรุษน้ันอยู่ที่ไหน” จึงบอกว่า “ฉันได้สั่งเขาไว้แล้ววา่ ‘ท่านจงรออยู่ที่น้ี’ 
พลางมองหาอยู่ พบรอยพระบาทแล้ว จึงชีว้่า “น้ีรอยเท้าของเขา.”
พฺราหฺมโณ อตฺตนา สทฺธึ คจฺฉมานาย พฺราหฺมณิยา “กหำ โส -อิติ ปุฏฺโฐ  
“อิมสฺมึ ฐาเน ติฏฺฐาหีติ ตำ อวจำ -อิติ  โอโลเกนฺโต ปทวลญฺชำ ทิสฺวา “อิทมสฺส ปทำ -อิติ ทสฺเสสิ.
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[รอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคน]

นางพราหมณีน้ัน กล่าววา่ 
“พราหมณ์ น้ีไม่ใช่รอยเทา้ของบุคคลผู้บริโภคกาม” เพราะความที่นางเป็นคนฉลาดในมนต์เครื่องทำานายลักษณะ, 
เมื่อพราหมณ์พดูวา่ “นางผู้เจริญ เจา้เห็นจระเข้ในตุ่มนำ้า,  สมณะน้ัน เราบอกแล้วว่า ‘เราจักให้ธดิาแก่ท่าน’, 
ถึงเขากร็ับคำาของเราแล้ว,” กลา่วว่า 
“พราหมณ์ ท่านบอกอยา่งน้ันก็จริง, ถึงดังน้ัน รอยเท้าน้ี เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสทีเดียว” ดังน้ีแล้ว กลา่วคาถาน้ีว่า
สา ลกฺขณมนฺตกุสลตาย “น อิทำ พฺราหฺมณ กามโภคิโน ปทำ -อิติ วตฺวา, พฺราหฺมเณน “โภติ ตฺวำ อุทกจาฏิมฺหิ สุำสุมารำ ปสฺสสิ, 
มยา โส [สมโณ] ‘ธีตรำ เต ทสฺสามีติ วุตฺโต, เตนาปิ เม อธิวาสิตำ -อิติ วุตฺเต, 
“พฺราหฺมณ กิญฺจาปิ ตฺวำ เอวำ วเทสิ, อิทำ ปน นิกฺกิเลสสฺเสว ปทำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ก็คนเจา้ราคะ พึงมรีอยเท้ากระหย่ง (เว้ากลาง), 
คนเจา้โทสะ ย่อมมรีอยเท้าอันส้นบีบ (หนักส้น), 
คนเจา้โมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลง (หนักทางปลายเท้า), 
คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้ว มรีอยเท้าเช่นน้ี น้ี.”

“รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิกำ ปทำ ภเว, 
ทุฏฺฐสฺส โหติ สหสานุปีฬิตำ, 
มุฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตำ ปทำ, 
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสำ ปทำ -อิติ.

ทีน้ัน พราหมณ์จึงบอกนางพราหมณวี่า “นางผู้เจริญ เจา้อย่าอึงไป, จงเป็นผู้น่ิงมาเถิด” ไปพบพระศาสดาแล้ว 
จึงแสดงแก่นางพราหมณีน้ันว่า “น้ี คือ บุรุษคนน้ัน” แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า “สมณะ เราจักให้ธดิา.”
อถ นำ พฺราหฺมโณ “โภติ มา วิรวิ, ตุณฺหีภูตา เอหิ -อิติ คจฺฉนฺโต สตฺถารำ ทิสฺวา “อยำ โส ปุริโสติ ตสฺสา ทสฺเสตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “สมณ ธีตรำ๑ ทสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดา ไม่ตรัสวา่ “เราไมต่้องการดว้ยธดิาของท่าน” (กลับ) ตรัสว่า  “พราหมณ์ เราจักบอกเหตุสักอย่างหน่ึงแก่ท่าน. 
ทา่นจักฟังไหม?”  เมื่อพราหมณ์ทูลว่า “สมณะผู้เจริญ ท่านจงกล่าว, ข้าพเจา้จักฟัง.” 
จึงทรงนำาเรื่องอดีต ตั้งแต่ครั้งออกมหาภิเนษกรมณ์มาแสดงแล้ว.
สตฺถา “น เม ตว ธีตาย๒ อตฺโถ -อิติ อวตฺวา “พฺราหฺมณ เอกำ เต การณำ กเถสฺสามิ, สุณิสฺสสิ -อิติ วตฺวา, 
“กเถหิ [โภ] สมณ, สุณิสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, อภินิกฺขมนโต ปฏฺฐาย อตีตำ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ: 

กถาโดยย่อในเรื่องน้ัน ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ สงฺเขปกถา:

๑ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “เต -อิติ อตฺถิ.
๒ “ธตีรา -อิติ ยุตตฺตรำ.
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“พระมหาสัตว์ ทรงละสิรริาชสมบัติแล้ว ทรงข้ึนม้ากัณฐกะ๑ มีนายฉันนะเป็นสหาย เสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ์,  
เม่ือมารยืนอยู่ท่ีประตูแห่งพระนคร กล่าวว่า “สิทธัตถะ ท่านจงกลับเสียเถิด, แต่วันน้ีไปในวันท่ี ๗ จักกรัตนะจักปรากฏแก่ท่าน”,  
จึงตรัสว่า “มาร ถึงเราก็รูจ้ักกรัตนะน้ัน, แต่เราไม่มีความต้องการด้วยจกักรตันะน้ัน.”
“มหาสตฺโต รชฺชสิรึ ปหาย กณฺฐกำ อภิรุยฺห ฉนฺนสหาโย อภินิกฺขมนฺโต 
นครทฺวาเร ฐิเตน มาเรน “สิทฺธตฺถ นิวตฺตสฺสุ, อิโต เต สตฺตเม ทิวเส จกฺกรตนำ ปาตุภวิสฺสติ -อิติ วุตฺเต, 
“อหำเปตำ มาร ชานามิ, น ปน เม เตน อตฺโถ -อิติ อาห.

มาร. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไร?
“อถ กิมตฺถาย นิกฺขมสิ -อิติ.

พระมหาสตัว์. เพื่อประโยชน์แก่สัพพัญญุตญาณ.
“สพฺพญฺญุตญฺญาณตฺถาย -อิติ.

มาร. ถ้าเช่นน้ัน ตั้งแต่วันน้ีไป บรรดาวติกทั้ง ๓ มีกามวติกเป็นต้น ท่านจักต้องตรึกวติกแม้สักอย่างหน่ึง, 
เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแก่ทา่น.

“เตนหิ สเจ อชฺชโต ปฏฺฐาย กามวิตกฺกาทีนำ เอกำปิ วิตกฺกำ วิตกฺเกสฺสสิ, ชานิสฺสามิ เต กตฺตพฺพำ -อิติ [อาห].

ต้ังแต่น้ันมา มารน้ัน คอยเพ่งจับผิด ตดิตามพระมหาสัตว์ไป ๗ ปี.
โส ตโต ปฏฺฐาย โอตาราเปกฺโข สตฺต วสฺสานิ มหาสตฺตำ อนุพนฺธิ.

แม้พระศาสดาทรงประพฤติทกุกรกิริยาสิ้น ๖ ปี ทรงอาศัยการทำาแห่งบุรุษ อันเฉพาะพระองค์ 
ทรงแทงตลอดซ่ึงพระสพัพัญญตุญาณ เสวยวิมุติสุข๒ ที่ควงไม้โพธิ ในสัปดาห์ที่ ๕ ทรงน่ังที่ควงไม้อชปาลนิโครธ.
สตฺถาปิ ฉพฺพสฺสานิ ทุกฺกรการิกำ จริตฺวา ปจฺจตฺตำ ปุริสการำ นิสฺสาย โพธิมูเล สพฺพญฺญุตญฺญาณำ ปฏิวิชฺฌิตฺวา 
วิมุตฺติสุขำ ปฏิสำเวทยมาโน ปญฺจเม สตฺตาเห อชปาลนิโคฺรธมูเล นิสีทิ.

[มารเสียใจ เพราะพระองค์ตรัสรู้]

ในสมัยน้ัน มารถึงความโทมนัสแล้ว น่ังที่หนทางใหญ่ พลางรำาพึงวา่ 
“เราติดตามมาตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี แม้คอยเพ่งจับผิด ก็ไม่ได้เห็นความพลั้งพลาดอะไรๆ ของสิทธตัถะน้ี, 
บัดน้ี เธอก้าวลว่งวิสัยของเราไปเสียแล้ว”
ตสฺมึ สมเย มาโร “อหำ เอตฺตกำ กาลำ อนุพนฺธิตฺวา โอตาราเปกฺโขปิ อิมสฺส กิญฺจิ ขลิตำ นาทฺทสำ, อติกฺกนฺโตทานิ เอส มม วิสยำ -อิติ 
โทมนสฺสปฺปตฺโต มหามคฺเค นิสีทิ.

๑ ม้าสีขาว
๒ สุขอันเกิดจากความพน้กิเลส
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ทีน้ัน ธิดาของมารน้ัน ๓ คน เหล่าน้ี คือ “นางตัณหา นางอรดี นางราคา” ดำาริว่า 
“บิดาของเราไม่ปรากฏ, บัดน้ีท่านอยู่ที่ไหนหนอ?” มองหาอยู่ จึงเห็นบิดาน้ันผู้น่ังแล้วอยา่งน้ัน จึงเข้าไปหาแล้ว ไต่ถามว่า 
“คุณพ่อ เพราะเหตุไร? คุณพ่อจึงมีทกุข์เสียใจ” มารน้ัน จึงเล่าเน้ือความน้ันแก่ธดิาเหล่าน้ัน.
อถสฺส “ตณฺหา อรตี ราคา -อิติ อิมา ติสฺโส ธีตโร “ปิตา โน น ปญฺญายติ, กหำ นุโข เอตรหิ -อิติ  
โอโลกยมานา  ตำ ตถา นิสินฺนำ ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา “กสฺมา ตาต ทุกฺขี ทุมฺมโนสิ -อิติ ปุจฺฉึสุ.
โส ตาสำ ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

ลำาดับน้ัน ธิดาเหล่าน้ัน จึงบอกกะมารผู้บิดาน้ันวา่ 
“คุณพ่อ คณุพ่ออยา่คิดเลย, พวกดิฉันจักทำาเขาให้อยู่ในอำานาจของตน แล้วนำามา.”
อถ นำ ตา อาหำสุ “ตาต มา จินฺตยิตฺถ, มยำ ตำ อตฺตโน วเส กตฺวา อาเนสฺสาม -อิติ.

มาร. แม่ทั้งหลาย ใครก็ไม่อาจทำาเขาไวใ้นอำานาจได้
“น สกฺกา อมฺมา เอส เกนจิ วเส กาตุำ -อิติ.

(ธดิามาร กล่าวว่า) 
“คุณพ่อ พวกดิฉันช่ือว่าเป็นหญิง, พวกดิฉันจักผูกเธอไว้ด้วยบ่วงมีบ่วงคือราคะเป็นต้นแล้วนำามาในบัดน้ีแหละ, คุณพ่ออย่าคิดเลย”
แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า “ข้าแต่พระสมณะ พวกหม่อมฉันจักบำาเรอพระบาทของพระองค์.”
“ตาต มยำ อิตฺถิโย นาม อิทาเนว นำ ราคปาสาทีหิ พนฺธิตฺวา อาเนสฺสาม, ตุมฺเห มา จินฺตยิตฺถ -อิติ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ปาเท เต สมณ ปริจาเรม -อิติ อาหำสุ.

[ธิดามารประเล้าประโลมพระศาสดา]

พระศาสดา มิได้ทรงใฝพ่ระหทัยถึงถ้อยคำาของธิดามารเหล่าน้ันเลย, ไม่ทรงลืมพระเนตรทั้ง ๒ ข้ึนดูเลย.
สตฺถา เนว ตาสำ วจนำ มนสากาสิ, น อกฺขีนิ อุมฺมีเลตฺวา โอโลเกสิ.

พวกธิดามาร คิดกันอีกวา่ “ความประสงค์ของพวกบุรุษ สูงๆ ตำ่าๆ แล, 
บางพวกมีความรักในเด็กหญิงรุ่นทั้งหลาย,  บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย, 
บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย,  บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัย; 
พวกเราจักประเล้าประโลมเธอโดยประการตา่งๆ” 
คนหน่ึงๆ นิรมิตอัตภาพได้ร้อยหน่ึงๆ ด้วยสามารถแห่งเพศมีเพศเด็กหญิงรุ่นเป็นต้น 
เป็นเด็กหญิงรุ่น เป็นหญิงยังไม่คลอด คลอดแล้วคราวหน่ึง คลอดแล้ว ๒ คราว เป็นหญิงปูนกลาง และเป็นหญิงแก่ 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า “ข้าแต่พระสมณะ พวกหม่อมฉันจะบำาเรอพระบาททั้ง ๒ ของพระองค์” ถึง ๖ ครั้ง.
ปุน มารธีตโร “อุจจาวโจ โข ปุริสานำ อธิปฺปาโย, เกสญฺจิ กุมาริกาสุ เปมำ โหติ, เกสญฺจิ ปฐมวเย ฐิตาสุ, เกสญฺจิ มชฺฌิมวเย ฐิตาสุ, 
เกสญฺจิ ปจฺฉิมวเย ฐิตาสุ; นานปฺปกาเรหิ ตำ ปโลภิสฺสาม -อิติ เอเกกา กุมาริกาวณฺณาทิวเสน สตำ สตำ อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา 
กุมาริกาโย อวิชาตา สกึวิชาตา ทุวิชาตา มชฺฌิมิตฺถิโย มหลฺลกิตฺถิโย จ หุตฺวา ฉกฺขตฺตุำ ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“ปาเท เต สมณ ปริจาเรม -อิติ อาหำสุ.
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พระผู้มพีระภาคไม่ทรงใฝพ่ระหทัยถึงถ้อยคำาของธิดามารแม้น้ัน โดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยม 
ด้วยประการฉะน้ี.
ตำปิ ภควา น มนสากาสิ, ยถา ตำ อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย อธิมุตฺโตติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะธดิามารผูต้ิดตามมา แม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีว่า 
“พวกเจา้จงหลีกไป, พวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอยา่งน้ี? 
การทำากรรมชื่อเห็นปานน้ี ต่อหน้าของพวกที่มีราคะไม่ไปปราศแล้วจึงจะควร, 
สว่นตถาคตละกิเลสทั้งหลายมรีาคะเป็นต้นได้แล้ว, พวกเจา้จักนำาเราไปในอำานาจของตน ดว้ยเหตุอะไรเล่า?” 
ดังน้ีแล้ว ไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ สตฺถา เอตฺตเกนาปิ ตา อนุคจฺฉนฺติโย “อเปถ,  กึ ทิสฺวา เอวำ วายมถ?  เอวรูปํ นาม อวีตราคานำ ปุรโต กาตุำ วฏฺฏติ, 
ตถาคตสฺส ปน ราคาทโย ปหีนา, เกน มำ การเณน อตฺตโน วเส เนสฺสถ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“กิเลสชาตมรีาคะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้ว 
อันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้,  กิเลสหน่อยหน่ึงในโลก ย่อมไปหากิเลสชาตที่
พระพุทธเจ้าพระองค์น้ันชนะแล้ว ไม่ได้, 
พวกเจ้าจักนำาพระพทุธเจ้าพระองค์น้ัน ผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ไม่มีร่องรอย 
ไปด้วยร่องรอยอะไร?

“ยสฺส ชิตำ นาวชิยติ, 
ชิตมสฺส โนยาติ โกจิ โลเก, 
ตำ พุทฺธมนนฺตโคจรำ 
อปทำ เกน ปเทน เนสฺสถ?

ตัณหามีข่ายซ่านไปตามอารมณต์่างๆ ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองคใ์ด 
เพื่อนำาไปในภพไหนๆ, พวกเจา้จักนำาพระพุทธเจ้าพระองค์น้ัน 
ผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ไม่มีร่องรอยไป ดว้ยร่องรอยอะไร?”

ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา 
ตณฺหา นตฺถิ กุหิญฺจิ เนตเว, 
ตำ พุทฺธมนนฺตโคจรำ 
อปทำ เกน ปเทน เนสฺสถ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทคาถาว่า ยสฺส ชติำ นาวชิยต ิความว่า 
กิเลสชาตมีราคะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้วด้วยมรรคน้ันๆ อันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้ 
คือ ชื่อวา่ชนะแล้วไม่ดีหามิได้ เพราะไม่กลับฟุ้งข้ึนอีก.
ตตฺถ “ยสฺส ชิตำ นาวชิยติ -อิติ: ยสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เตน เตน มคฺเคน ชิตำ ราคาทิกฺกิเลสชาตำ 
ปุน อสมุทาจรณโต นาวชิยติ ทุชฺชิตำ นาม น โหติ.
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บทวา่ โนยาติ ตัดเป็น น อุยฺยาติ แปลวา่ ย่อมไม่ไปตาม. 
อธิบายว่า บรรดากิเลสมีราคะเป็นต้น แม้กิเลสอย่างหน่ึงไรๆ ในโลก ชื่อวา่กลับไปข้างหลังไม่มี 
คือไมต่ิดตามกิเลสชาตที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์ใดทรงชนะแล้ว๑

โนยาติ -อิติ: น อุยฺยาติ,  ยสฺส ชิตำ กิเลสชาตำ ราคาทีสุ โกจิ เอกกฺกิเลโสปิ โลเก ปจฺฉโต นิวตฺติ นาม น โหติ, นานุพนฺธติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อนนฺตโคจรำ ความว่า ผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุด ดว้ยสามารถแห่งพระสัพพัญญุตญาณ มีอารมณ์หาที่สุดมิได้.
อนนฺตโคจรำ -อิติ: อนนฺตารมฺมณสฺส สพฺพญฺญุตญฺญาณสฺส วเสน อปริยนฺตโคจรำ.

สองบทวา่ เกน ปเทน เป็นต้น ความวา่ 
บรรดารอยมรีอยคือราคะเป็นต้น แม้รอยหน่ึง ไม่มีแกพ่ระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองคใ์ด, 
พวกเจา้จักนำาพระสัมมาสัมพทุธเจ้าพระองค์น้ันไป ดว้ยร่องรอยอะไร คือ ก็แม้ร่องรอยสักอย่างหน่ึง ไม่มีแกพ่ระพุทธเจา้, 
พวกเจา้จักนำาพระพุทธเจ้าน้ัน ผู้ไม่มรี่องรอยไป ด้วยรอ่งรอยอะไร?
เกน ปเทน -อิติ: ยสฺส ราคปทาทีสุ เอกปทำปิ นตฺถิ, ตำ ตุมฺเห เกน ปเทน เนสฺสถ๒: 
พุทฺธสฺส ปน เอกปทำปิ นตฺถิ, ตำ อปทำ พุทฺธำ ตุมฺเห เกน ปเทน เนสฺสถ?

วินิจฉัยในคาถาที่ ๒, 
ข้ึนชื่อวา่ตัณหาน้ัน ชือ่ว่า ชาลินี เพราะวิเคราะห์วา่ มีข่ายบ้าง มีปกติทำาซ่ึงข่ายบ้าง เปรียบด้วยข่ายบ้าง 
เพราะอรรถว่ารวบรดัตรึงตราผูกมดัไว้, 
ชื่อว่า วติตฺตกิา เพราะเป็นธรรมชาติมักซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นต้น เพราะเปรียบด้วยอาหารอันมพีิษ 
เพราะเปรียบด้วยดอกไม้มีพิษ เพราะเปรียบด้วยผลไม้มพีิษ เพราะเปรียบดว้ยเครื่องบริโภคมีพิษ, 
อธิบายว่า ตัณหาเห็นปานน้ัน ไม่มีแกพ่ระพุทธเจา้พระองค์ใด เพื่อนำาไปในภพไหนๆ, 
พวกเจา้จักนำาพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไร?
ทุติยคาถายำ 
ตณฺหา นาเมสา สำสิพฺพิตปริสิพฺพิตปริโยนทฺธตฺเถน ชาลมสฺสา อตฺถิ -อิติปิ ชาลการิกา -อิติปิ ชาลูปมา -อิติปิ ชาลินี, 
รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ วิสตฺตตาย วิสาหารตาย วิสปุปฺผตาย วิสผลตาย วิสปริโภคตาย วิสตฺติกา; 
สา เอวรูปา ตณฺหา ยสฺส กุหิญฺจิ ภเว เนตุำ นตฺถิ, ตำ ตุมฺเห อปทำ พุทฺธำ เกน ปเทน เนสฺสถ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ธัมมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก.
เทสนาวสาเน พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

แม้ธดิามารก็อันตรธานไปในที่น้ันน่ันแล.
มารธีตโรปิ ตตฺเถว อนฺตรธายึสุ.

๑ กิเลสเหล่าอ่ืน ตดิตามกิเลสท่ีทรงชนะแล้ว เนื่องกันเป็นสายๆ ไม่มี.
๒ สี. ย.ุ ยสฺส หิ ราคปทาทีสุ เอกปทมฺปิ อตฺถิ, ตำ ตุมฺเห เตน ปเทน เนสฺสถ.
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พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสว่า 
“มาคันทิยะ ในกาลก่อน เราได้เห็นธิดามารทั้ง ๓ เหล่าน้ีผู้ประกอบดว้ยอัตภาพเช่นกับแท่งทอง 
ไม่แปดเป้ือนดว้ยของโสโครกมีเสมหะเป็นต้น, แม้ในกาลน้ัน เราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลย, 
ก็สรีระแห่งธดิาของท่าน เต็มไปดว้ยซากศพคืออาการ ๓๒ เหมือนหม้อที่ใส่ของไม่สะอาด อันตระการตา ณ ภายนอก, 
แม้ถ้าเท้าของเราพึงเป็นเท้าที่แปดเป้ือนดว้ยของไม่สะอาดไซร้, และธิดาของท่านน้ีพึงยืนอยู่ที่ธรณีประตู; 
ถึงอย่างน้ัน เราก็ไม่พึงถูกต้องสรรีะของนางด้วยเท้า” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา 
“มาคนฺทิย อหำ ปุพฺเพ อิมา ติสฺโส มารธีตโร อทฺทสำ  เสมฺหาทีหิ อปลิพุทฺเธน สุวณฺณกฺขนฺธสทิเสน อตฺตภาเวน สมนฺนาคตา, 
ตทาปิ เม เมถุนสฺมึ ฉนฺโท นาโหสิ, 
ตว ปน ธีตุ สรีรำ ทฺวตฺตึสาการกุณปปริปูรำ พหิ จิตฺโต วิย อสุจิฆโฏ, สเจปิ มม ปาโท อสุจิมกฺขิโต ภเวยฺย, 
อยญฺจ อุมฺมารฏฺฐาเน ติฏฺเฐยฺย; ตถาปิสฺสา สรีรำ อหำ ปาทำ๑ น ผุเสยฺยำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“แม้ความพอใจในเมถุน ไม่ได้มีแล้ว เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคา, 
เพราะเห็นสรรีะแห่งธดิาของท่านน้ี ซ่ึงเต็มไปด้วยมตูรและกรีส, 
(เราจักมีความพอใจในเมถุน) อยา่งไรได้? 
เราย่อมไม่ปรารถนาเพื่อจะแตะต้องสรรีะธิดาของท่านน้ันแม้ด้วยเท้า.”

“ทิสฺวาน ตณฺหำ อรติญฺจ ราคำ 
นาโหสิ ฉนฺโท อปิ เมถุนสฺมึ, 
กิเมวิทำ มุตฺตกรีสปุณฺณำ, 
ปาทาปิ นำ สมฺผุสิตุำ น อิจฺเฉ -อิติ.

ในเวลาจบเทศนา เมียผัวทั้ง ๒ ต้ังอยู่แล้วในอนาคามิผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน อุโภปิ ชายปติกา อนาคามิผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องมารธดิา จบ.
มารธีตาวตฺถุ.

๑ ยุ. ปาเทน.
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๒. เรื่องยมกปาฏิหาริย์
๒. ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ.

พระศาสดา ทรงปรารภพวกเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ที่พระทวารแห่งสังกัสสนคร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“เย ฌานปฺปสุตา ธรีา” เป็นต้น.
“เย ฌานปฺปสุตา ธีรา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สงฺกสฺสนครทฺวาเร พหู เทวมนุสฺเส อารพฺภ กเถสิ.

ก็เทศนาตั้งข้ึนแล้วในกรุงราชคฤห์.
เทสนา ปน ราชคเห สมุฏฺฐิตา.

[เศรษฐีได้ไม้จันทน์ทำาบาตร]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ ให้ขึงข่ายมีสัณฐานคล้ายขวด เพื่อความปลอดภัย๑ 
และเพื่อรกัษาอาภรณ์เป็นต้น ที่หลุดไปด้วยความพลั้งเผลอแล้ว เล่นกฬีาทางนำ้าในแม่นำ้าคงคา.
เอกสฺมึ หิ สมเย ราชคหเสฏฺฐี ปริสฺสยโมจนตฺถญฺเจว ปมาเทน ขลิตานิ อาภรณาทีนิ รกฺขณตฺถญฺจ ชาลกรณฺฑกำ ปริกฺขิปาเปตฺวา 
คงฺคาย อุทกกีฬำ กีฬิ.

ในกาลน้ัน ต้นจันทน์แดงต้นหน่ึง เกิดข้ึนที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่นำ้าคงคา มีรากถูกนำ้าในแม่นำ้าคงคาเซาะโค่นหัก 
กระจดักระจายอยู่บนหินเหล่าน้ันๆ.
อเถโก รตฺตจนฺทนรุกฺโข คงฺคาย อุปริตีเร ชาโต คงฺโคทเกน โธตมูโล ปติตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ปาสาเณสุ สมฺภญฺชมาโน วิปฺปกิริ.

ครั้งน้ันปุ่มหน่ึง มีประมาณเท่าหม้อ ถูกหินครดูสี ถูกคลื่นนำ้าซัด เป็นของเกลี้ยงเกลา ลอยไปโดยลำาดับ 
อันสาหร่ายรวบรัด มาติดที่ข่ายของเศรษฐีน้ัน.
ตโต เอกา ฆฏปฺปมาณา ฆฏิกา ปาสาเณหิ ฆำสิยมานา อุทกอูมีหิ โปถิยมานา มฏฺฐา หุตฺวา อนุปุพฺเพน วุยฺหมานา 
เสวาลปริโย นทฺธา อาคนฺตฺวา ตสฺส ชาเล ลคฺคิ.

เศรษฐี กล่าววา่ “น่ันอะไร?” ได้ยินว่า “ปุ่มไม้” จึงให้นำาปุ่มไม้น้ันมาให้ถากด้วยปลายมดี เพื่อจะพิจารณาว่า “น่ันชื่ออะไร?”
เสฏฺฐี “กิเมตำ -อิติ วตฺวา “รุกฺขฆฏิกา -อิติ สุตฺวา ตำ อาหราเปตฺวา “กินฺนาเมตำ -อิติ อุปธารณตฺถำ วาสิกณฺเณน ตจฺฉาเปสิ.

ในทันใดน่ันเอง จันทน์แดงมีสีดังครั่งสด ก็ปรากฏ.
ตาวเทว อลตฺตกวณฺณำ รตฺตจนฺทนำ ปญฺญายิ.

ก็เศรษฐียังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ, ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐ,ิ วางตนเป็นกลาง. 
เสฏฺฐี ปน เนว สมฺมาทิฏฺฐิ, น มิจฺฉาทิฏฺฐิ, มชฺฌตฺตธาตุโก.  

เขาคิดวา่ “จันทน์แดงในเรือนของเรามีมาก, เราจะเอาจันทน์แดงน้ีทำาอะไรหนอแล?”
โส จินฺเตสิ “มยฺหำ เคเห รตฺตจนฺทนำ พหุ, กินฺนุ โข อิมินา กโรมิ -อิติ.

๑ เพื่อเปล้ืองอันตราย.
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ทีน้ัน เขาได้มีความคดิอย่างน้ีวา่ 
“ในโลกน้ี พวกที่กลา่วว่า ‘เราเป็นพระอรหันต์’ มีอยู่มาก, เราไมรู่้จักพระอรหันต์ แม้สักองค์หน่ึง, 
เราจักให้ประกอบเครื่องกลึงไว้ในเรือน ให้กลึงบาตรแล้ว ใส่สาแหรกห้อยไว้ในอากาศประมาณ ๖๐ ศอก 
โดยเอาไม้ไผ่ต่อกันข้ึนไปแล้ว จะบอกว่า ‘ถ้าว่า พระอรหันต์มีอยู่, จงมาทางอากาศแล้ว ถือเอาบาตรน้ี,’ 
ผู้ใดจักถือบาตรน้ันได้, เราพร้อมดว้ยบุตรและภรรยา จักถึงผู้น้ันเป็นสรณะ.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อิมสฺมึ โลเก “มยำ อรหนฺโตติ วตฺตาโร พหู, อหำ เอกำ อรหนฺตำปิ น ชานามิ; 
เคเห ภมำ โยเชตฺวา ปตฺตำ ลิขาเปตฺวา สิกฺกาย ฐเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย สฏฺฐิหตฺถมตฺเต อากาเส โอลมฺพาเปตฺวา 
‘สเจ อรหา อตฺถิ, อากาเสนาคนฺตฺวา อิมำ คณฺหาตูติ วกฺขามิ; โย ตำ คเหสฺสติ, ตำ สปุตฺตทาโร สรณำ คมิสฺสามิ -อิติ.

เศรษฐใีห้กลึงบาตร โดยทำานองที่คิดไว้น่ันแหละ ให้ยกข้ึนโดยเอาไม้ไผต่่อๆ กันข้ึนไปแล้ว กล่าววา่ 
“ในโลกน้ี ผู้ใดเป็นพระอรหันต์, ผู้น้ัน จงมาทางอากาศ ถือเอาบาตรน้ี.”
โส จินฺติตนิยาเมเนว ปตฺตำ ลิขาเปตฺวา เวฬุปรมฺปราย อุสฺสาเปตฺวา “โย อิมสฺมึ โลเก อรหา, โส อากาเสนาคนฺตฺวา อิมำ ปตฺตำ คณฺหาตุ
-อิติ อาห.

[ครูท้ัง ๖ อยากได้บาตรไม้จันทน์]

ครูทั้ง ๖ กลา่ววา่ “บาตรน่ัน สมควรแก่พวกข้าพเจ้า, ทา่นจงให้บาตรน้ันแกพ่วกข้าพเจ้าเสียเถิด.”
ฉ สตฺถาโร “อมฺหากำ เอส อนุจฺฉวิโก, อมฺหากเมว นำ เทหิ -อิติ วทึสุ.

เศรษฐีน้ัน กล่าวว่า “พวกท่านจงมาทางอากาศแล้ว เอาไปเถิด”
โส “อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาถ -อิติ อาห.

ในวันที่ ๖ นิครนถนาฏบุตร ส่งพวกอันเตวาสกิไปด้วยสั่งวา่ “พวกเจา้จงไป, จงพดูกะเศรษฐีอยา่งน้ีว่า 
‘บาตรน่ัน สมควรแก่อาจารย์ของพวกข้าพเจา้, ทา่นอย่าทำาการมาทางอากาศเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยเลย, 
นัยวา่ ทา่นจงให้บาตรน่ันเถิด.”
ฉฏฺเฐ ทิวเส นิคฺคณฺโฐ นาฏปุตฺโต อนฺเตวาสิเก เปเสสิ 
“คจฺฉถ, เสฏฺฐึ เอวำ วเทถ ‘อมฺหากำ อาจริยสฺส อนุจฺฉวิโก, มา อปฺปมตฺตกสฺส การณา อากาเสน อาคมนำ กริ, เทหิ กิเรตำ ปตฺตำ -อิติ.

พวกอันเตวาสิกไปพดูกะเศรษฐีอย่างน้ันแล้ว.
เต คนฺตฺวา เสฏฺฐึ ตถา วทึสุ.

เศรษฐี กล่าววา่ “ผู้ที่สามารถมาทางอากาศแล้วถือเอาได้เท่าน้ัน จงเอาไป.”
เสฏฺฐี “อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหิตุำ สมตฺโถว คณฺหาตุ -อิติ อาห.
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[นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร]

นาฏบุตร เป็นผู้ปรารถนาจะไปเอง จึงได้ให้สัญญาแกพ่วกอันเตวาสิกว่า 
“เราจักยกมือและเท้าข้ึนข้างหน่ึง เป็นทีว่าปรารถนาจะเหาะ, พวกเจ้าจงร้องบอกเราว่า 
‘ท่านอาจารย์ ทา่นจะทำาอะไร? ท่านอยา่แสดงความเป็นพระอรหันต์ที่ปกปิดไว้ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ แก่มหาชนเลย’ 
ดังน้ีแล้ว จงพากันจับเราที่มือและเท้าดึงไว้ ให้ล้มลงที่พื้นดิน.”
นาฏปุตฺโต สยำ คนฺตุกาโม หุตฺวา อนฺเตวาสิกานำ สญฺญมทาสิ “อหำ เอกำ หตฺถญฺจ ปาทญฺจ อุกฺขิปิตฺวา อุปฺปติตุกาโม วิย ภวิสฺสามิ, 
ตุมฺเห มำ ‘อาจริย กึ กโรถ? ทารุมยปตฺตสฺส การณา ปฏิจฺฉนฺนำ อรหตฺตำ มหาชนสฺส มา ทสฺสยิตฺถ -อิติ วตฺวา 
มำ หตฺเถสุ จ ปาเทสุ จ คเหตฺวา อากฑฺฒนฺตา ภูมิยำ ปาเตยฺยาถ -อิติ.

เขาไปในที่น้ันแล้ว กล่าวกะเศรษฐีวา่ “มหาเศรษฐี บาตรน้ีสมควรแก่เรา, ไม่สมควรแก่ชนพวกอื่น, 
ทา่นอย่าชอบใจการเหาะข้ึนไปในอากาศของเรา เพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อย, จงให้บาตรแก่เราเถิด.”
โส ตตฺถ คนฺตฺวา เสฏฺฐึ อาห “มหาเสฏฺฐิ มยฺหำ อยำ ปตฺโต อนุจฺฉวิโก, อญฺเญสำ นานุจฺฉวิโก, 
มา เต อปฺปมตฺตกสฺส การณา มม อากาเส อุปฺปตนำ รุจฺจติ, เทหิ เม ปตฺตำ -อิติ.

เศรษฐี. ผู้เจริญ ท่านตอ้งเหาะข้ึนไปทางอากาศแล้ว ถือเอาเถิด.
“ภนฺเต อากาเสน อุปฺปติตฺวาว คณฺหาถ -อิติ.

ลำาดับน้ัน นาฏบุตรกล่าวว่า “ถ้าเช่นน้ัน พวกเจ้าจงหลีกไปๆ” กันพวกอันเตวาสกิออกไปแล้ว กลา่วว่า 
“เราจักเหาะข้ึนไปในอากาศ” ดังน้ีแล้ว ก็ยกมือและเท้าข้ึนข้างหน่ึง.
ตโต นาฏปุตฺโต “เตนหิ อเปถ อเปถ -อิติ อนฺเตวาสิเก อปเนตฺวา “อากาเส อุปฺปติสฺสามิ -อิติ เอกำ หตฺถญฺจ ปาทญฺจ อุกฺขิปิ.

ทีน้ัน พวกอันเตวาสกิกล่าวกะอาจารยว์่า “ท่านอาจารย์ ทา่นจะทำาชื่ออะไรกันน่ัน? 
ประโยชน์อะไร ด้วยคุณที่ปกปิดไว้ อันท่านแสดงแก่มหาชน เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ผีๆ ๑” 
แล้วชว่ยกันจับนาฏบุตรน้ันที่มือและเท้า ดึงมาให้ล้มลงบนแผ่นดิน.
อถ นำ อนฺเตวาสิกา “อาจริย กินฺนาเมตำ กโรถ?  ฉวสฺส ทารุมยปตฺตสฺส การณา ปฏิจฺฉนฺนคฺคุเณน มหาชนสฺส ทสฺสิเตน โก อตฺโถ 
-อิติ ตำ หตฺถปาเทสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ภูมิยำ ปาเตสุำ.

เขาบอกกะเศรษฐีว่า “มหาเศรษฐี อันเตวาสิกเหล่าน้ี ไม่ให้เราเหาะ, ทา่นจงให้บาตรแก่เรา.”
โส เสฏฺฐึ อาห “มหาเสฏฺฐิ อิเม เม อุปฺปติตุำ น เทนฺติ, เทหิ เม ปตฺตำ -อิติ.

เศรษฐี. ผู้เจริญ ท่านตอ้งเหาะข้ึนไปถือเอาเถิด.
“อุปฺปติตฺวาว คณฺหาถ ภนฺเต -อิติ.

พวกเดียรถีย์ แม้พยายามดว้ยอาการอยา่งน้ีสิ้น ๖ วันแล้ว ยังไม่ได้บาตรน้ันเลย.
เอวำ ติตฺถิยา ฉ ทิวสานิ วายมิตฺวาปิ ตำ ปตฺตำ น ลภึสุเยว.

๑ ฉวทารุมยปตฺโต
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[ชาวเมืองเข้าใจว่า ไมม่ีพระอรหันต์]

ในวันที่ ๗ ในกาลที่ท่านมหาโมคคัลลานะและท่านปิณโฑลภารทวาชะไปยืนบนหินดาดแห่งหน่ึงแล้วห่มจีวร ดว้ยตั้งใจวา่ 
“จกัเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์” 
พวกนักเลง คุยกันว่า “ชาวเราเอ๋ย ในกาลก่อน ครูทั้ง ๖ กลา่วว่า ‘พวกเราเป็นพระอรหันต์ในโลก,’ 
ก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้ยกบาตรข้ึนไว้แล้ว กล่าววา่ ‘ถ้าว่า พระอรหันต์ มอียู่, จงมาทางอากาศแล้ว ถือเอาเถิด’, 
วันน้ี เป็นวันที่ ๗.   แม้สักคนหน่ึงชื่อวา่เหาะข้ึนไปในอากาศด้วยแสดงตน วา่ ‘เราเป็นพระอรหันต’์ ก็ไม่มี; 
วันน้ี พวกเรารู้ความที่พระอรหันต์ไม่มใีนโลกน้ีแล้ว.” 
สตฺตเม ทิวเส อายสฺมโต จ มหาโมคฺคลฺลานสฺส อายสฺมโต จ ปิณฺโฑลภารทฺวาชสฺส “ราชคเห ปิณฺฑาย จริสฺสาม -อิติ คนฺตฺวา 
เอกสฺมึ ปิฏฺฐิปาสาเณ ฐตฺวา จีวรำ ปารุปนกาเล  ธุตฺตกา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อมฺโภ ปุพฺเพ ฉ สตฺถาโร ‘โลเก มยำ อรหนฺตมฺหาติ วทึสุ. 
ราชคหเสฏฺฐิโน ปน ปตฺตำ อุสฺสาเปตฺวา ‘สเจ อรหา อตฺถิ, อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาตูติ วทนฺตสฺส, อชฺช สตฺตโม ทิวโส. 
เอโกปิ ‘อหำ อรหาติ อากาเส อุปฺปตนฺโต นาม นตฺถิ;  อชฺช โน โลเก อรหนฺตานำ นตฺถิภาโว ญาโต -อิติ.

ทา่นมหาโมคคัลลานะ ได้ยินถ้อยคำาน้ันแล้ว จึงกล่าวกะท่านปิณโฑลภารทวาชะวา่ 
“อาวุโส ภารทวาชะ ทา่นได้ยินถ้อยคำาของพวกนักเลงเหล่าน้ีไหม?  พวกนักเลงเหล่าน้ี พูดเป็นทีว่าจะยำ่ายีพระพุทธศาสนา; 
กท็่านมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก, ทา่นจงไปเถิด จงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาตรน้ัน.”
ตำ กถำ สุตฺวา อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺตำ ปิณฺโฑลภารทฺวาชำ อาห “สุตนฺเต อาวุโส ภารทฺวาช อิเมสำ วจนำ, 
อิเม พุทฺธสาสนำ ปริคฺคณฺหนฺตา วิย วทนฺติ; ตฺวญฺจ มหิทฺธิโก มหานุภาโว, คจฺเฉตำ ปตฺตำ อากาเสนาคนฺตฺวา คณฺหาหิ -อิติ.

ปิณโฑลภารทวาชะ. อาวุโส โมคคัลลานะ ทา่นเป็นผู้เลิศกวา่บรรดาสาวกผู้มีฤทธิ์, ท่านจงถือเอาบาตรน้ัน; 
แต่เมื่อท่านไม่ถือเอา, ผมจักถือเอา.”

“อาวุโส โมคฺคลฺลาน ตฺวำ อิทฺธิมนฺตานำ อคฺโค, ตฺวำ เอตำ คณฺหาหิ;  ตยิ ปน อคฺคณฺหนฺเต, อหำ คณฺหิสฺสามิ -อิติ.

[พระปิณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย์]

เมื่อพระมหาโมคคัลลานะ กล่าวอย่างน้ีวา่ “ทา่นจงถือเอาเถิด ผู้มีอายุ”, 
ทา่นปิณโฑลภารทวาชะก็เข้าจตุตถฌาน มีอภิญญาเป็นบาท ออกแล้ว เอาปลายเท้าคีบหินดาดประมาณ ๓ คาวุต 
ให้ข้ึนไปในอากาศ เหมือนปุยนุ่น แล้วหมุนเวียนไปในเบ้ืองบนพระนครราชคฤห์ ๗ ครั้ง.
“คณฺหาวุโส -อิติ เอวำ วุตฺเต, อายสฺมา ปิณฺโฑลภารทฺวาโช อภิญฺญาปาทกำ จตุตฺถชฺฌานำ สมาปชฺชิตฺวา วุฏฺฐาย 
ติคาวุตำ ปิฏฺฐิปาสาณำ ปาทนฺเตน ปริจฺฉินฺทนฺโต ตูลปิจุ วิย อากาเส อุฏฺฐาเปตฺวา ราชคหนครสฺส อุปริ สตฺตกฺขตฺตุำ อนุปริยายิ.

หินดาด๑น้ันปรากฏดังฝาละมี๒สำาหรับปิดพระนครไว้ประมาณ ๓ คาวุต.
โส ติคาวุตปฺปมาณสฺส นครสฺส ปิธานำ วิย ปญฺญายิ.

พวกชาวพระนครกลัว ร้องว่า “หินจะตกทับพวกเรา” จึงทำาเครื่องกั้นมีกระด้งเป็นต้นไว้บนกระหม่อม แล้วซุกซ่อนในที่น้ันๆ.
นครวาสิโน “ปาสาโณ โน อวตฺถริตฺวา คณฺหาติ -อิติ ภีตา สุปฺปาทีนิ มตฺถเก กตฺวา ตตฺถ ตตฺถ นิลียึสุ.

๑ ปฏิฺฐิปาสาโณ หลังหิน, ลานหิน
๒ ฝาละมี ส่ิงท่ีปิดปากหม้อดินท่ีเป็นหม้อข้าวหม้อแกง
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ในวาระที่ ๗ พระเถระทำาลายหินดาด แสดงตนแล้ว.
สตฺตเม วาเร เถโร ปิฏฺฐิปาสาณำ ภินฺทิตฺวา อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

มหาชน เห็นพระเถระแล้ว กล่าวว่า 
“ทา่นปิณโฑลภารทวาชะผู้เจริญ ทา่นจงจับหินของท่านไว้ให้มั่น, อยา่ให้พวกข้าพเจา้ทั้งหมดพินาศเสียเลย.”
มหาชโน เถรำ ทิสฺวา “ภนฺเต ปิณฺโฑลภารทฺวาช ตว ปาสาณำ ทฬฺหำ กตฺวา คณฺห, มา โน สพฺเพ นาสยิ -อิติ.

พระเถระ เอาปลายเท้าเหวี่ยงหินทิ้งไป.
เถโร ปาสาณำ ปาทนฺเตน ขิปิตฺวา วิสฺสชฺเชสิ.

แผ่นหินน้ันไปตั้งอยู่ในที่เดิมน่ันเอง.
โส คนฺตฺวา ยถาฐาเนเยว ปติฏฺฐาสิ.

พระเถระได้ยืนอยู่ในที่สดุแห่งเรือนของเศรษฐี.
เถโร เสฏฺฐิสฺส เคหมตฺถเก อฏฺฐาสิ.

เศรษฐีเห็นท่านแล้ว หมอบลงแล้ว กราบเรียนว่า “ลงเถิด พระผู้เป็นเจา้” นิมนต์พระเถระผู้ลงจากอากาศให้น่ังแล้ว, 
ให้นำาบาตรลงทำาให้เต็มด้วยวัตถุอันมีรสหวาน ๔ อย่างแล้ว ได้ถวายแกพ่ระเถระ.
ตำ ทิสฺวา เสฏฺฐี อุเรน นิปฺปชฺชิตฺวา, “โอตรถ สามิ -อิติ วตฺวา อากาสโต โอติณฺณำ เถรำ นิสีทาเปตฺวา ปตฺตำ โอตาราเปตฺวา 
จตุมฺมธุรปุณฺณำ กตฺวา เถรสฺส อทาสิ.

พระเถระรับบาตรแล้วบ่ายหน้าสูว่ิหาร ไปแล้ว.
เถโร ปตฺตำ คเหตฺวา วิหาราภิมุโข ปายาสิ.

ลำาดับน้ัน ชนเหล่าใดที่อยู่ในป่าบ้าง อยู่ในบ้านบ้าง ไม่เห็นปาฏิหาริย์ของพระเถระ, 
ชนเหล่าน้ันประชุมกันแล้ววิงวอนพระเถระวา่ 
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงปาฏิหาริย์แม้แก่พวกผม” ดังน้ีแล้ว กพ็ากันติดตามพระเถระไป.
อถสฺส เย อรญฺเญ คตา วา คามคตา วา ปาฏิหาริยำ น ปสฺสึสุ,  
เต สนฺนิปติตฺวา “ภนฺเต อมฺหากำปิ ปาฏิหาริยำ ทสฺเสหิ -อิติ เถรำ อนุพนฺธึสุ.

พระเถระน้ัน แสดงปาฏิหาริย์แก่ชนเหล่าน้ันๆ พลางได้ไปยังพระวิหารแล้ว.
โส เตสำ เตสำ ปาฏิหาริยำ ทสฺเสนฺโต วิหารำ อคมาสิ.
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[พระศาสดาทรงห้ามภกิษุทำาปาฏิหาริย์]

พระศาสดา ทรงสดับเสียงมหาชนทีต่ิดตามพระเถระน้ันอื้ออึงอยู่ จึงตรัสถามวา่ “อานนท์ น่ันเสียงใคร?” ทรงสดับว่า 
“พระเจา้ข้า พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะข้ึนไปในอากาศแล้ว ถือเอาบาตรไม้จันทน์, น่ันเสียงในสำานักของทา่น” 
จึงรับสั่งให้เรียกพระปิณโฑลภารทวาชะมา ตรัสถามวา่ “ได้ยินว่า เธอทำาอยา่งน้ันจริงหรือ?” 
เมื่อท่านกราบทูลวา่ “จริง พระเจา้ข้า” จึงตรัสวา่ “ภารทวาชะ ทำาไมเธอจึงทำาอย่างน้ัน?” 
ทรงติเตียนพระเถระ แล้วรับสั่งให้ทำาลายบาตรน้ันให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้ว รับสั่งให้ประทานแก่ภิกษุทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์แก่การบดผสมยาตา แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลาย เพื่อต้องการไม่ให้ทำาปาฏิหาริย์.
สตฺถา ตำ อนุพนฺธิตฺวา อุนฺนทนฺตสฺส มหาชนสฺส สทฺทำ สุตฺวา “อานนฺท กสฺเสโส สทฺโท -อิติ ปุจฺฉิตฺวา 
“ภนฺเต ปิณฺโฑลภารทฺวาเชน อากาเส อุปฺปติตฺวา จนฺทนปตฺโต คหิโต, ตสฺส สนฺติเก เอโส สทฺโท -อิติ สุตฺวา 
ปิณฺโฑลภารทฺวาชำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตยา เอวำ กตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “สจฺจำ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, “กสฺมา เต ภารทฺวาช เอวำ กตำ 
-อิติ เถรำ วิครหิตฺวา  ตำ ปตฺตำ ขณฺฑาขณฺฑำ เภทาเปตฺวา ภิกฺขูนำ อญฺชนปึสนตฺถาย ทาเปตฺวา 
ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ.

| ฝา่ยพวกเดียรถีย์ได้ยินวา่ 
“ทราบวา่พระสมณโคดมให้ทำาลายบาตรน้ันแล้ว ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อต้องการมิให้ทำาปาฏิหาริย์” 
จึงเท่ียวบอกกันในถนนในพระนครว่า “สาวกท้ังหลายของพระสมณโคดม ไม่ก้าวล่วงสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุชีวิต, 
ถึงพระสมณโคดมก็จักรักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัติน้ันเหมือนกัน, บัดน้ี พวกเรา ได้โอกาสแล้ว” 
| ติตฺถิยาปิ “สมโณ กิร โคตโม ตำ ปตฺตำ เภทาเปตฺวา ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ -อิติ สุตฺวา 
“สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ปญฺญตฺตำ สิกฺขาปทำ ชีวิตเหตุปิ นาติกฺกมนฺติ, สมโณปิ โคตโม ตำ รกฺขิสฺสเตว, อิทานิ อมฺเหหิ โอกาโส 
ลทฺโธ -อิติ นครวีถีสุ อาโรเจนฺตา วิจรึสุ, 

แล้วกล่าวว่า “พวกเรารักษาคุณของตน จึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชน เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ในกาลก่อน, 
เหล่าสาวกของพระสมณโคดม แสดงคุณของตนแก่มหาชน เพราะเหตุแห่งบาตร, 
พระสมณโคดมรับสั่งให้ทำาลายบาตรน้ันแล้ว ทรงบัญญัติสกิขาบทแก่เหล่าสาวก เพราะพระองค์เป็นบัณฑิต, 
บัดน้ีพวกเราจักทำาปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดมน่ันแล.” |
“มยำ อตฺตโน คุณำ รกฺขนฺตา ปุพฺเพ ทารุมยปตฺตสฺส การณา อตฺตโน คุณำ มหาชนสฺส น ทสฺสยิมฺหา, 
สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ปตฺตสฺส การณา อตฺตโน คุณำ มหาชนสฺส ทสฺเสสุำ,  
สมโณ โคตโม อตฺตโน ปณฺฑิตตาย ตำ ปตฺตำ เภทาเปตฺวา สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ, อิทานิ มยำ เตเนว สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสาม -อิติ 
วทึสุ. |

[พระศาสดาทรงประสงค์จะทำาปาฏิหาริย์]

พระเจา้พิมพิสาร ทรงสดับถ้อยคำาน้ันแล้ว เสด็จไปยังสำานักพระศาสดา กราบทูลถามว่า 
“พระเจา้ข้า ได้ทราบวา่พระองค์ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวก เพื่อต้องการไมใ่ห้ทำาปาฏิหาริย์เสียแล้วหรือ?”
ราชา พิมฺพิสาโร ตำ กถำ สุตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา “ตุมฺเหหิ กิร ภนฺเต ปาฏิหาริยสฺส อกรณตฺถาย สาวกานำ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ -อิติ.
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พระศาสดา. ขอถวายพระพร มหาบพิตร.
“อาม มหาราช -อิติ.

พระราชา. บัดน้ี พวกเดียรถีย์พากันกลา่ววา่ ‘พวกเราจักทำาปาฏิหาริย์กับดว้ยพระองค์,’ 
บัดน้ี พระองค์จักทรงทำาอย่างไร?

“อิทานิ ติตฺถิยา ‘ตุมฺเหหิ สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ วทนฺติ, กินฺทานิ กริสฺสถ -อิติ.

พระศาสดา. เมื่อเดียรถีย์เหล่าน้ันทำา, อาตมภาพก็จักทำา มหาบพติร.
“เตสุ กโรนฺเตสุ, กริสฺสามิ มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระองค์ทรงบัญญัติสกิขาบทไว้แล้วมิใช่หรือ?
“นนุ ตุมฺเหหิ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ -อิติ.

พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมภาพมิได้บัญญัติสกิขาบทเพื่อตน,  
สิกขาบทน้ันน่ันแล อาตมภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลาย.

“นาหำ มหาราช อตฺตโน สิกฺขาปทำ ปญฺญเปสึ,  ตเมว สาวกานำ ปญฺญตฺตำ -อิติ.

พระราชา. สิกขาบท เป็นอันชื่อวา่อันพระองค์ทรงบัญญัตใินสาวกทั้งหลายอื่น เว้นพระองค์เสีย พระเจ้าข้า.
“ตุมฺเห ฐเปตฺวา อญฺญตฺถ สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ นาม โหติ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. มหาบพิตร ถ้าเช่นน้ัน อาตมภาพจักย้อนถามพระองค์น่ันแหละ ในเพราะเรื่องน้ี, 
มหาบพิตร ก็อทุยานในแว่นแคว้นของพระองค์มีอยู่หรือ?

“เตนหิ มหาราช ตเมเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ,  อตฺถิ ปน เต มหาราช วิชิเต อุยฺยานำ -อิติ.

พระราชา. มี พระเจ้าข้า.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. มหาบพิตร ถ้าวา่มหาชนพึงเคี้ยวกินผลไม้ เป็นต้นวา่ผลมะม่วง ในพระอุทยานของพระองค์. 
พระองค์พึงทรงทำาอย่างไร แก่เขา?

“สเจ เต มหาราช อุยฺยาเน มหาชโน อมฺพาทีนิ ขาเทยฺย, กิมสฺส กตฺตพฺพำ -อิติ.

พระราชา. พึงลงอาชญา พระเจ้าข้า.
“ทณฺโฑ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ก็พระองค์ย่อมได้เพื่อเสวยหรือ?
“ตฺวำ ปน ขาทิตุำ ลภสิ -อิติ.

พระราชา. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า, อาชญาไม่มีแก่หม่อมฉัน, หม่อมฉันย่อมได้เพือ่เสวยของๆ ตน.
“อาม ภนฺเต, มยฺหำ ทณฺโฑ นตฺถิ, อหำ อตฺตโน สนฺตกำ ขาทิตุำ ลภามิ -อิติ.
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พระศาสดา. มหาบพิตร อาชญาแม้ของอาตมภาพย่อมแผ่ไปในแสนโกฏิจักรวาฬ 
เหมือนอาชญาของพระองค์ที่แผ่ไปในแว่นแคว้นประมาณ ๓๐๐ โยชน์,  
อาชญาไม่มีแก่พระองค์ผู้เสวยผลไม้ทั้งหลาย เป็นต้นว่าผลมะมว่งในอุทยานของพระองค์, 
แต่มีอยู่แก่ชนเหล่าอื่น, 
ข้ึนชื่อว่าการก้าวลว่งบัญญัติ คือสกิขาบท ย่อมไม่มีแก่ตน, แต่ย่อมมีแก่สาวกเหล่าอื่น; 
อาตมภาพจึงจักทำาปาฏิหาริย.์

“มหาราช ยถา ตว ติโยชนสติเก รชฺเช อาณา ปวตฺตติ, อตฺตโน อุยฺยาเน อมฺพาทีนิ ขาทนฺตสฺส ทณฺโฑ นตฺถิ, อญฺเญสำ ปน อตฺถิ; 
เอวำ มมปิ จกฺกวาฬโกฏิสตสหสฺเส อาณา ปวตฺตติ, อตฺตโน สิกฺขาปทปฺปญฺญตฺติยา อติกฺกโม นาม นตฺถิ, อญฺเญสำ ปน อตฺถิ; 
กริสฺสามหำ ปาฏิหาริยำ -อิติ.

พวกเดียรถีย์ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว ปรึกษากันวา่ “บัดน้ีพวกเราฉิบหายแล้ว, 
ได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหล่าสาวกเท่าน้ัน, ไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตน; 
ได้ยินว่า ท่านปรารถนาจะทำาปาฏิหาริย์เองทีเดียว; พวกเราจักทำาอยา่งไรกันเล่า?”
ติตฺถิยา ตำ กถำ สุตฺวา “อิทานิมฺห นฏฺฐา, สมเณน กิร โคตเมน สาวกานญฺเญว สิกฺขาปทำ ปญฺญตฺตำ, น อตฺตโน; 
สยเมว กิร ปาฏิหาริยำ กตฺตุกาโม; กินฺนุ โข กโรม -อิติ มนฺตยึสุ.

พระราชาทูลถามพระศาสดาวา่ “เมื่อไร พระองค์จักทรงทำาปาฏิหาริย์? พระเจ้าข้า.”
ราชา สตฺถารำ ปุจฺฉิ “ภนฺเต กทา ปาฏิหาริยำ กริสฺสถ -อิติ.

พระศาสดา. มหาบพิตร โดยล่วงไปอีก ๔ เดือน ต่อจากน้ีไป วันเพ็ญเดือน ๘ จักทำา.
“อิโต จาตุมฺมาสจฺจเยน อาสาฬฺหปุณฺณมายำ มหาราช -อิติ.

พระราชา. พระองค์จักทรงทำาที่ไหน? พระเจา้ข้า.
“กตฺถ กริสฺสถ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อาตมภาพจักอาศัยเมืองสาวัตถีทำา มหาบพิตร.
“สาวตฺถึ นิสฺสาย มหาราช -อิติ.

มีคำาถามสอดเข้ามาวา่ “ก็ทำาไม พระศาสดาจึงอ้างที่ไกลอย่างน้ี?”
“กสฺมา ปน สตฺถา เอวำ ทูรฏฺฐานำ อปทิสติ -อิติ.

แกว้่า “เพราะที่น้ันเป็นสถานที่ทำามหาปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองค์; 
อกีอย่างหน่ึง พระองค์อา้งที่ไกลทีเดียว แม้เพื่อประโยชน์จะให้มหาชนประชุมกัน.”
“ยสฺมา ตำ สพฺพพุทฺธานำ มหาปาฏิหาริยกรณฏฺฐานำ;  อปิจ มหาชนสฺส สนฺนิปาตตฺถายปิ ทูรฏฺฐานเมว อปทิสติ -อิติ.
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พวกเดียรถีย์ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว กลา่วว่า 
“ได้ยินว่า ต่อจากน้ีโดยลว่งไป ๔ เดือน พระสมณโคดม จักทำาปาฏิหาริย์ ณ เมืองสาวัตถี, 
บัดน้ี พวกเราไม่ละเทียว จักตดิตามพระองค์ไป,  มหาชนเห็นพวกเราแล้ว จักถามวา่ ‘น่ีอะไรกัน?” 
ทีน้ัน พวกเราจกับอกแก่เขาว่า ‘พวกเราพดูไว้แล้วว่า ‘จกัทำาปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดม,’ 
พระสมณโคดมน้ันย่อมหนีไป, พวกเราไม่ให้พระสมณโคดมน้ันหนี จึงติดตามไป.”
ติตฺถิยา ตำ กถำ สุตฺวา “อิโต กิร จตุนฺนำ มาสานำ อจฺจเยน สมโณ โคตโม สาวตฺถิยำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสติ, 
อิทานิ ตำ อมุญฺจิตฺวาว อนุพนฺธิสฺสาม.  มหาชโน อมฺเห ทิสฺวา ‘กิมิทนฺติ ปุจฺฉิสฺสติ.  
อถสฺส วกฺขาม ‘มยำ ‘สมเณน โคตเมน สทฺธึ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามาติ วทิมฺหา.  โส ปลายติ, มยมสฺส ปลายิตุำ อทตฺวา อนุพนฺธาม -อิติ.

พระศาสดา เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ออกมาแล้ว.
สตฺถา ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา นิกฺขมิ.

ถึงพวกเดียรถีย์ กอ็อกมาข้างหลังของพระองค์น่ันแล อยูใ่กล้ที่ๆ พระผู้มีพระภาคทรงทำาภตักิจ.
ติตฺถิยาปิสฺส ปจฺฉโตว นิกฺขมิตฺวา ภตฺตกิจฺจฏฺฐาเน วสนฺติ.

ในวันรุ่งข้ึนพวกเดียรถีย์บรโิภคอาหารเชา้ในที่ๆ ตนอยู่แล้ว.
วสิตฏฺฐาเน ปุนทิวเส ปาตราสำ กโรนฺติ.

เดียรถีย์เหล่าน้ัน ถูกพวกมนุษย์ถามว่า “น่ีอะไรกัน?” จึงบอกโดยนัยแห่งคำาที่กลา่วแล้วในหนหลังน่ันแล.
เต มนุสฺเสหิ “กิมิทำ -อิติ ปุจฺฉิตา เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว อาโรเจนฺติ.

ฝา่ยมหาชน คดิว่า “พวกเราจักดูปาฏิหาริย์” ดังน้ี แล้วไดต้ิดตามไป.
มหาชโนปิ “ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสาม -อิติ อนุพนฺธิ.

พระศาสดาบรรลุถึงพระนครสาวัตถีโดยลำาดับ.
สตฺถา อนุปุพฺเพน สาวตฺถึ ปาปุณิ.

[เดียรถีย์เตรียมทำาปาฏิหาริย์แข่ง]

แม้พวกเดียรถีย์ ก็ไปกับพระองค์เหมือนกัน ชักชวนอุปัฏฐากได้ทรัพย์แสนหน่ึงแล้ว ให้ทำามณฑปด้วยเสาไม้ตะเคียน๑ 
ให้มุงด้วยอุบลเขียว น่ังพูดกันวา่ “พวกเราจักทำาปาฏิหาริยใ์นที่น้ี.”
ติตฺถิยาปิ เตน สทฺธึเยว คนฺตฺวา อุปฏฺฐาเก สมาทเปตฺวา สตสหสฺสำ ลภิตฺวา ขทิรตฺถมฺเภหิ มณฺฑปํ กาเรตฺวา นีลุปฺปเลหิ ฉาทาเปตฺวา 
“อิธ ปาฏิหาริยำ กริสฺสาม -อิติ นิสีทึสุ.

ครั้งน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“พวกเดียรถีย์ให้ทำามณฑปแล้ว พระเจ้าข้า, แม้ข้าพระองคจ์ะให้ทำามณฑปเพื่อพระองค.์”
อถ ราชา ปเสนทิโกสโล สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต ติตฺถิเยหิ มณฺฑโป การิโต, อหำปิ ตุมฺหากำ มณฺฑปํ กาเรมิ -อิติ.

๑ ขทิร ในท่ีบางแห่งแปลว่า ไม้สะแก.
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พระศาสดา. อย่าเลยมหาบพิตร, ผู้ทำามณฑปของอาตมภาพมี.
“อลำ มหาราช, อตฺถิ มยฺหำ มณฺฑปการโก -อิติ.

พระราชา. คนอื่นใครเล่า เว้นข้าพระองค์เสีย จักอาจทำาได้ พระเจา้ข้า?
“ภนฺเต มำ ฐเปตฺวา โก อญฺโญ กาตุำ สกฺขิสฺสติ -อิติ.

พระศาสดา. ท้าวสักกเทวราช.
“สกฺโก เทวราชา -อิติ.

พระราชา. ก็พระองค์จกัทรงทำาปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่า? พระเจ้าข้า.
“กหำ ปน ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสถ -อิติ.

พระศาสดา. ที่ควงไม้คณัฑามพพฤกษ์๑ มหาบพิตร.
“คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล มหาราช -อิติ.

พวกเดียรถีย์ได้ยินว่า “ได้ข่าวว่า พระสมณโคดมจกัทำาปาฏิหาริย์ ที่ควงไม้มะม่วง” 
จึงบอกพวกอุปัฏฐากของตน ให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆ โดยที่สุดแม้งอกในวันน้ัน ในทีร่ะหว่างโยชน์หน่ึง แล้วให้ทิ้งไปในป่า.
ติตฺถิยา “อมฺพรุกฺขมูเล กิร ปาฏิหาริยำ กริสฺสติ -อิติ สุตฺวา อตฺตโน อุปฏฺฐากานำ อาโรเจตฺวา โยชนพฺภนฺตเร ฐาเน 
อนฺตมโส ตทหุชาตำปิ อมฺพโปตกำ อุปฺปาฏาเปตฺวา อรญฺเญ ขิปาเปสุำ.

ในวันเพ็ญเดือน ๘ พระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในพระนคร.
สตฺถา อาสาฬฺหปุณฺณมีทิวเส อนฺโตนครำ ปาวิสิ.

ผูร้ักษาสวนของพระราชา ชื่อคัณฑะ เห็นมะม่วงสกุผลใหญ่ผลหน่ึง ในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำามดแดงทำารังไว้ 
ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความโลภในกลิ่นและรสแห่งมะม่วงน้ันให้หนีไปแล้ว ถือเอาเพื่อประโยชน์แดพ่ระราชา 
เดินไปเห็นพระศาสดาในระหวา่งทาง คิดว่า 
“พระราชาเสวยผลมะม่วงน้ีแล้ว พึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา ๘ กหาปณะหรือ ๑๖ กหาปณะ, 
กหาปณะน้ันไม่พอเพื่อเลี้ยงชพีในอัตภาพหน่ึงของเรา; 
ก็ถ้าว่า เราจกัถวายผลมะม่วงน้ีแดพ่ระศาสดา, น่ันจักเป็นคุณนำาประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดกาลไม่มีสิ้นสดุ.”
รญฺโญ อุยฺยานปาโล คณฺโฑ นาม เอกำ ปิงฺคลกิปิลฺลิเกหิ กตปตฺตปุฏสฺส อนฺตเร มหนฺตำ อมฺพปกฺกำ ทิสฺวา 
ตสฺส คนฺธรสโลเภน สมฺปตนฺเต วายเส ปลาเปตฺวา รญฺโญ อตฺถาย อาทาย คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค สตฺถารำ ทิสฺวา จินฺเตสิ 
“ราชา อิมำ อมฺพำ ขาทิตฺวา มยฺหำ อฏฺฐ วา โสฬส วา กหาปเณ ทเทยฺย,  ตำ เม เอกสฺมึ อตฺตภาเว ชีวิตวุตฺติยา นาลำ; 
สเจ ปนาหำ สตฺถุ อิมำ ทสฺสามิ, อปริยนฺตำ เม กาลำ หิตาวหำ ภวิสฺสติ -อิติ.

เขาน้อมถวายผลมะม่วงน้ันแด่พระศาสดา.
โส ตำ อมฺพำ สตฺถุ อุปนาเมสิ.

พระศาสดาทรงมองดูพระอานนทเถระแล้ว.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกสิ.

๑ ควง บริเวณ เช่น ในควงไม้ศรีมหาโพธิ์.  คณฺฑามฺพรุกฺข ตน้มะม่วงท่ีนายคัณฑะ คนเฝ้าสวนปลูก  หมายถึง บริเวณต้นมะม่วงคัณฑะ
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ลำาดับน้ันพระเถระนำาบาตรที่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ถวายออกมาแล้ว วางที่พระหัตถ์ของพระองค์.
อถสฺส เถโร จาตุมฺมหาราชทตฺติยำ ปตฺตำ นีหริตฺวา หตฺเถ ฐเปสิ.

พระศาสดา ทรงน้อมบาตรเข้าไปรับมะม่วงแล้ว ทรงแสดงอาการเพื่อทรงน่ังในที่น้ันน่ันแหละ.
สตฺถา ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา อมฺพำ ปฏิคฺคเหตฺวา ตตฺเถว นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.

พระเถระปูจีวรถวายแล้ว.
เถโร จีวรำ ปญฺญเปตฺวา อทาสิ.

ลำาดับน้ัน เมื่อพระองค์ทรงน่ังบนจีวรน้ันแล้ว พระเถระกรองนำ้าดื่ม แล้วขยำามะม่วงสุกผลน้ัน ได้ทำาให้เป็นนำ้าปานะถวาย.
อถสฺส ตสฺมึ นิสินฺนสฺส เถโร ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา ตำ อมฺพปกฺกำ มทฺทิตฺวา ปานกำ กตฺวา อทาสิ.

พระศาสดาเสวยนำ้าปานะผลมะม่วงแล้วตรัสกะนายคัณฑะว่า “เธอจงคุ้ยดินร่วนข้ึนแล้ว ปลูกเมล็ดมะมว่งน้ีในที่น้ีน่ีแหละ.”
สตฺถา อมฺพปานกำ ปิวิตฺวา คณฺฑำ อาห “อิมำ อมฺพฏฺฐึ อิเธว ปํสุำ วิยูหิตฺวา โรเปหิ -อิติ.

เขาได้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

[ประวัติคัณฑามพพฤกษ์]

พระศาสดา ทรงล้างพระหัตถ์บนเมล็ดมะม่วงน้ัน.
สตฺถา ตสฺส อุปริ หตฺถำ โธวิ.

พอเมื่อพระหัตถ์อันพระองค์ทรงล้างแล้วเท่าน้ัน, ต้นมะม่วงมีลำาต้นเทา่ศีรษะไถ๑ มีประมาณ ๕๐ ศอกโดยส่วนสูงงอกข้ึนแล้ว.
หตฺเถ โธตมตฺเตเยว, นงฺคลสีสมตฺตกฺขนฺโธ หุตฺวา อนุปุพฺเพน ปณฺณาสหตฺโถ อมฺพรุกฺโข อุฏฺฐหิ.

กิ่งใหญ่ ๕ ก่ิง คือ ใน ๔ ทิศๆ ละกิ่ง เบ้ืองบนกิ่งหน่ึง ได้มีประมาณกิ่งละ ๕๐ ศอกเทียว.
จตูสุ ทิสาสุ เอเกกา อุทฺธำ เอกา -อิติ ปญฺจ มหาสาขา ปณฺณาสปณฺณาสหตฺถาว อเหสุำ.

ต้นมะม่วงน้ันสมบูรณ์ด้วยช่อและผล ได้ทรงไว้ซ่ึงพวงแห่งมะม่วงสุกรอบในที่แห่งหน่ึง ในทันใดน้ันน่ันเอง.
โส ตาวเทว ปุปฺผผลสมฺปนฺโน หุตฺวา เอกสฺมึ ฐาเน ปริปกฺกอมฺพปิณฺฑิธโร อโหสิ.

พวกภกิษุผู้มาข้างหลัง มาขบฉันผลมะม่วงสุกเหมือนกัน.
ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตา ภิกฺขู อมฺพปกฺกานิ ขาทนฺตาเยว อาคมึสุ.

พระราชา ทรงสดับว่า “ข่าววา่ ต้นมะม่วงเห็นปานน้ีเกดิข้ึนแล้ว” 
จึงทรงตั้งอารักขาไวด้้วยพระดำารัสว่า “ใครๆ อย่าตัดต้นมะม่วงน่ัน.”
ราชา “เอวรูโป กิร อมฺพรุกฺโข อุฏฺฐิโต -อิติ สุตฺวา “มา นำ โกจิ ฉินฺทิ -อิติ อารกฺขำ ฐเปสิ.

กต็้นมะม่วงน้ัน ปรากฏชื่อวา่ “คัณฑามพพฤกษ์” เพราะความที่นายคัณฑะปลูกไว้.
โส ปน คณฺเฑน โรปิตตฺตา “คณฺฑามฺพรุกฺโขเตฺวว ปญฺญายิ.

๑ นงฺคลสีส งอนไถ
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แม้พวกนักเลงเคี้ยวกินผลมะม่วงสุก แล้วพดูวา่ 
“เจา้พวกเดียรถีย์ถ่อยเว้ย พวกเจ้ารู้วา่ ‘พระสมณโคดมจักทรงทำาปาฏิหาริย์ที่โคนต้นคัณฑามพพฤกษ์’ 
จึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆ แม้ที่เกิดในวันน้ันในรว่มในที่โยชน์หน่ึง, ต้นมะม่วงน้ี ชื่อว่า คัณฑามพะ” 
แล้วเอาเมล็ดมะมว่งที่เป็นเดน ประหารพวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน.
ธุตฺตกาปิ อมฺพปกฺกานิ ขาทิตฺวา “อเร ทุฏฺฐติตฺถิยา “สมโณ โคตโม คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล ปาฏิหาริยำ กริสฺสติ -อิติ 
ตุมฺเหหิ โยชนพฺภนฺตเร ตทหุชาตาปิ อมฺพโปตกา อุปฺปาฏาปิตา, คณฺฑามฺโพ นาม อยำ -อิติ วตฺวา เต อุจฺฉิฏฺฐอมฺพฏฺฐีหิ ปหรึสุ.

[ท้าวสักกะทำาลายพิธีของพวกเดียรถีย์]

ทา้วสักกะทรงสั่งบังคับวาตวลาหกเทวบุตรวา่ 
“ทา่นจงถอนมณฑปของพวกเดียรถีย์เสียด้วยลม แล้วให้ลม (หอบไป) ทิ้งเสีย บนแผ่นดินที่ทิ้งหยากเยื่อ.”
สกฺโก วาตวลาหกเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ “ติตฺถิยานำ มณฺฑปํ วาเตหิ อุปฺปาเฏตฺวา อุกฺการภูมิยำ ขิปาเปหิ -อิติ.

เทวบุตรน้ันได้ทำาเหมือนอย่างน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

ทา้วสักกะสั่งบังคับสุริยเทวบุตรวา่ “ท่านจงขยายมณฑลพระอาทติย์ยัง (พวกเดียรถีย์) ให้เร่าร้อน.”
สุริยเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ “สุริยมณฺฑลำ นิคฺคณฺหนฺโต ตาเปหิ -อิติ.

แม้เทวบุตรน้ันก็ได้ทำาเหมือนอย่างน้ันแล้ว.
โสปิ ตถา อกาสิ.

ทา้วสักกะทรงสั่งบังคับวาตวลาหกเทวบุตรอีกว่า “ทา่นจงยังมณฑลแห่งลม (ลมหัวด้วน) ให้ตั้งข้ึนไปเถิด.”
ปุน วาตวลาหกำ อาณาเปสิ “วาตมณฺฑลำ อุฏฺฐาเปนฺโต ยาหิ -อิติ.

เทวบุตรน้ันทำาอยู่ เหมือนอย่างน้ัน โปรยเกลียวธุลีลงที่สรรีะของพวกเดียรถีย์ที่มีเหงื่อไหล.
โส ตถา กโรนฺโต ติตฺถิยานำ ปคฺฆริตเสทสรีเร รชวฏฺฏิโย โอกิริ.

พวกเดียรถีย์เหล่าน้ันได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดง.
เต ตามฺพวมฺมิกสทิสา อเหสุำ.

ทา้วสักกะทรงสั่งบังคับแม้วัสสวลาหกเทวบุตรวา่ “ท่านจงให้หยาดนำ้าเม็ดใหญ่ๆ ตก.”
วสฺสวลาหกำปิ อาณาเปสิ “มหนฺตานิ มหนฺตานิ พินฺทูนิ ปาเตหิ -อิติ.

เทวบุตรน้ันได้ทำาเหมือนอย่างน้ันแล้ว.
โส ตถา อกาสิ.

ทีน้ัน กายของพวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน ได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างแลว้.
อถ เนสำ กาโย กพรคาวีสทิโส อโหสิ.

พวกเขาแตกหมู่กัน หนีไปในที่เฉพาะหน้าๆ น่ันเอง.
เต นิคฺคณา หุตฺวา สมฺมุขสมฺมุขฏฺฐาเนเยว ปลายึสุ.
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เมื่อพวกเขาหนีไปอยู่อย่างน้ัน, ชาวนาคนหน่ึงเป็นอุปัฏฐากของปูรณกัสสปะ คดิวา่ 
“บัดน้ีเป็นเวลาทำาปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเรา, เราจักดูปาฏิหาริย์น้ัน” แล้วปล่อยโค 
ถือหม้อยาคูและเชือก ซ่ึงตนนำามาแตเ่ช้าตรู่ เดินมาอยู่ เห็นปูรณะหนีไปอยู่เช่นน้ัน จึงกลา่วว่า 
“ทา่นครับ ผมมาด้วยหวังว่า ‘จกัดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า,’ พวกท่านจะไปที่ไหน?”
เอวำ ปลายนฺเตสุ, ปูรณกสฺสปสฺส อุปฏฺฐาโก เอโก กสฺสโก “อิทานิ เม อยฺยานำ ปาฏิหาริยกรณเวลา, ตำ ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสามิ -อิติ 
โคเณ วิสฺสชฺเชตฺวา ปาโตว อาภตำ ยาคุกุฏญฺเจว โยตฺตญฺจ คเหตฺวา อาคจฺฉนฺโต ปูรณำ ตถา ปลายนฺตำ ทิสฺวา 
“ภนฺเต อหำ ‘อยฺยานำ ปาฏิหาริยำ ปสฺสิสฺสามีติ อาคจฺฉามิ, ตุมฺเห กหำ คจฺฉถ -อิติ. 

ปูรณะ. ท่านจะต้องการอะไรด้วยปาฏิหาริย์.  ท่านจงให้หม้อและเชือกน้ีแก่เรา.
“กินฺเต ปาฏิหาริเยน.  อิมำ เม กุฏญฺจ โยตฺตญฺจ เทหิ -อิติ.

เขาถือเอาหม้อและเชือกที่อุปัฏฐากน้ันให้แล้ว ไปยังฝั่งแม่นำ้า เอาเชือกผกูหม้อเข้าที่คอของตนแล้ว กระโดดลงไปในห้วงนำ้า 
ยังฟองนำ้าให้ตั้งข้ึนอยู่ ทำากาละเกดิในอเวจีแล้ว.
โส เตน ทินฺนำ กุฏญฺจ โยตฺตญฺจ อาทาย นทีตีรำ คนฺตฺวา กุฏำ โยตฺเตน อตฺตโน คีวายำ พนฺธิตฺวา รหเท ปติตฺวา 
อุทกพุพฺพุฬเก อุฏฺฐาเปนฺโต กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

พระศาสดาทรงนิรมติจงกรมแก้วในอากาศ.
สตฺถา๑ อากาเส รตนจงฺกมำ มาเปสิ.

ที่สดุดา้นหน่ึงของจงกรมน้ัน ได้มีที่ขอบปากจักรวาฬด้านปาจีนทศิ๒, ดา้นหน่ึงได้มีที่ขอบปากจักรวาฬดา้นปัจฉิมทิศ๓.
ตสฺส เอกา โกฏิ ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ อโหสิ, เอกา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ.

พระศาสดา เมื่อบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน์ประชุมกันแล้ว,
ในเวลาบ่าย เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ด้วยทรงดำารวิ่า “บัดน้ีเป็นเวลาทำาปาฏิหาริย์” แล้วได้ทรงยืนที่หน้ามุข.
สตฺถา, สนฺนิปติตาย ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย, วฑฺฒมานกจฺฉายาย “อิทานิ ปาฏิหาริยกรณเวลา -อิติ คนฺธกุฏิโต นิกฺขมิตฺวา 
ปมุเข อฏฺฐาสิ.

[สาวกสาวกิารับอาสาทำาปาฏิหารยิ์แทน]

ครั้งน้ัน อนาคามีอุบาสิกาคนหน่ึง ผู้นันทมารดา ชื่อฆรณี เข้าไปเฝ้าพระองค์แล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า, เมื่อธิดาเช่นหม่อมฉันมีอยู่, กิจทีพ่ระองคต์้องลำาบากย่อมไม่มี. หม่อมฉันจักทำาปาฏิหาริย์.”
อถ นำ ฆรณี นาม นนฺทมาตา เอกา อนาคามิอุปาสิกา อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต, มาทิสาย ธีตริ วิชฺชมานาย, ตุมฺหากำ กิลมนกิจฺจำ นตฺถิ. 
อหำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดา. ฆรณี เธอจักทำาอย่างไร?
“กถำ กริสฺสสิ ฆรณี -อิติ.

๑ สี. สกฺโก.
๒ ทิศตะวนัออก  สก. ปฺราจีน
๓ ทิศตะวนัตก
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ฆรณี. พระเจ้าข้า หม่อมฉัน จกัทำาแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่งจักรวาฬหน่ึงให้เป็นนำ้า แล้วดำาลงเหมือนนางนกเป็ดนำ้า 
แสดงตนที่ขอบปากแห่งจักรวาฬดา้นปาจีนทิศ, ที่ขอบปากแห่งจักรวาฬด้านปัจฉิมทิศ อุตตรทศิ 
และทักขิณทิศ กเ็ช่นน้ัน, ตรงกลางก็เช่นน้ัน; 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน มหาชนเห็นหม่อมฉันแล้ว, เมื่อใครๆ พูดข้ึนว่า ‘น่ันใคร?’, กจ็ะบอกว่า ‘น่ัน ชือ่นางฆรณี. 
อานุภาพของหญิงคนหน่ึงยังเพียงน้ีก่อน, สว่นอานุภาพของพระพุทธเจา้ จกัเป็นเช่นไร?’ 
พวกเดียรถีย์ไม่ทันเห็นพระองค์เลย ก็จกัหนีไปด้วยอาการอยา่งน้ี.

“ภนฺเต เอกสฺมึ จกฺกวาฬคพฺเภ มหาปฐวึ อุทกำ กตฺวา อุทกสกุณิกา วิย นิมุชฺชิตฺวา ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ อตฺตานำ ทสฺเสสฺสามิ, 
ตถา ปจฺฉิมอุตฺตรทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ, ตถา มชฺเฌ;  
อถ มหาชนา มำ ทิสฺวา, ‘กา เอสาติ วุตฺเต, วกฺขนฺติ ‘ฆรณี นาเมสา, อยำ ตาว เอกิสฺสา อิตฺถิยา อานุภาโว, พุทฺธานำ อานุภาโว ปน 
กีทิโส ภวิสฺสตีติ; เอวำ ติตฺถิยา ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะนางว่า “ฆรณี เรายอ่มทราบความที่เธอเป็นผู้สามารถทำาปาฏิหาริย์เห็นปานน้ีได้, 
แตพ่วงดอกไม้น้ี เขามิได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอ” แล้วทรงห้ามเสีย.
อถ นำ สตฺถา “ชานามิ เต ฆรณิ เอวรูปํ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺถภาวำ,  น ปนายำ ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏ -อิติ วตฺวา ปฏิกฺขิปิ. 

นางฆรณีน้ัน คิดว่า “พระศาสดาไม่ทรงอนุญาตแก่เรา, คนอื่นผู้สามารถทำาปาฏิหาริย์ยิ่งข้ึนไปกว่าเราจะมีแน่แท้” ดังน้ี 
แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนข้างหน่ึง.
สา “น เม สตฺถา อนุชานาติ, อทฺธา มยา อุตฺตริตรำ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺโถ อญฺโญ อตฺถิ -อิติ เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ฝา่ยพระศาสดา ทรงดำารวิ่า “คุณของสาวกเหล่าน้ันจักปรากฏด้วยอาการอยา่งน้ีแหละ” ทรงสำาคัญอยูว่่า 
“พวกสาวกจักบันลือสีหนาท ณ ท่ามกลางบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน์ ดว้ยอาการอยา่งน้ี” จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นอีกว่า
“พวกเธอจกัทำาปาฏิหาริย์อย่างไร?
สตฺถาปิ “เอวเมว เตสำ คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสติ -อิติ “เอวำ ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย มชฺเฌ สีหนาทำ นทิสฺสนฺติ -อิติ มญฺญมาโน 
อปเรปิ ปุจฺฉิ “ตุมฺเห กถำ ปาฏิหาริยำ กริสฺสถ -อิติ. 

สาวกเหล่าน้ันก็กราบทูลว่า “พวกข้าพระองค์จักทำาอย่างน้ีและอย่างน้ี พระเจ้าข้า” 
แล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดาน่ันแหละ บันลือสีหนาท.
เต “เอวญฺจ เอวญฺจ กริสฺสาม ภนฺเต -อิติ สตฺถุ ปุรโต ฐิตาว สีหนาทำ นทึสุ.
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บรรดาสาวกเหล่าน้ัน ได้ยินว่า ท่านจุลอนาถบิณฑิกะ คิดว่า 
“เมื่ออนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรามีอยู่, กจิที่พระศาสดาต้องลำาบากย่อมไม่มี” จึงกราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า ข้าพระองค์จักทำาปาฏิหาริย์”  ถูกพระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอจกัทำาอยา่งไร?” จึงกราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า ข้าพระองค์จักนิรมิตอตัภาพเหมือนพรหมประมาณ ๑๒ โยชน์ จักปรบดุจดังการปรบแห่งพรหม 
ด้วยเสียงเช่นกับมหาเมฆกระห่ึมในท่ามกลางบริษัทน้ี,  มหาชนจักถามว่า ‘น่ีชื่อวา่เสียงอะไรกัน?’ แล้วจักกล่าวกันเองว่า 
‘นัยว่า น่ีชื่อวา่เป็นเสียงแห่งการปรบดังพรหมของท่านจุลอนาถบิณฑิกะ,’ 
พวกเดียรถีย์จักคิดว่า ‘อานุภาพของคฤหบดียังถึงเพียงน้ีก่อน, อานุภาพของพระพทุธเจ้าจักเป็นเช่นไร?’ 
ยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จกัหนีไป.”
เตสุ กิร จุลฺลอนาถปิณฺฑิโก “มาทิเส อนาคามิอุปาสเก ปุตฺเต วิชฺชมาเน, สตฺถุ กิลมนกิจฺจำ นตฺถิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสิ -อิติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต ทฺวาทสโยชนิกำ พฺรหฺมตฺตภาวำ นิมฺมินิตฺวา อิมิสฺสา ปริสาย มชฺเฌ มหาเมฆคชฺชิตสทิเสน สทฺเทน พฺรหฺมอปฺโปฐนำ นาม 
อปฺโปเฐสฺสามิ,  มหาชนา ‘กึสทฺโท นาเมโสติ ปุจฺฉิตฺวา “จุลฺลอนาถปิณฺฑิกสฺส กิร พฺรหฺมอปฺโปฐนสทฺโท นามาติ วกฺขนฺติ. 
ติตฺถิยา ‘คหปติกสฺส ตาว เอโส อานุภาโว, พุทฺธานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสตีติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺติ -อิติ.

พระศาสดาตรัสเช่นน้ันเหมือนกัน แม้แก่ท่านจุลอนาถบิณฑิกะน้ันวา่ “เราทราบอานุภาพของเธอ” 
แล้วไม่ทรงอนุญาตการทำาปาฏิหาริย์.
สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวำ -อิติ ตสฺสาปิ ตเถว วตฺวา ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

ต่อมา สามเณรีชื่อว่า วีรา มีอายุได้ ๗ ขวบ บรรลุปฏิสัมภิทา รูปหน่ึง ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลวา่ 
“พระเจา้ข้า หม่อมฉันจักทำาปาฏิหาริย์.”
อเถกา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตา สตฺตวสฺสิกา วีรสามเณรี๑ นาม สตฺถารำ วนฺทิตฺวา  “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ อาห. 

พระศาสดา. วรีา เธอจักทำาอย่างไร?
“กถำ กริสฺสสิ วีเร -อิติ.

วีรา. พระเจ้าข้า หม่อมฉันจักนำาภเูขาสิเนรุ ภูเขาจกัรวาฬ และภูเขาหิมพานต์ ตั้งเรียงไว้ในที่น้ี 
แล้วจักออกจากภูเขาน้ันๆ ไปไม่ขัดข้อง ดุจนางหงส์, 
มหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วจกัถามว่า ‘น่ันใคร?’ แล้วจักกล่าววา่ ‘วรีาสามเณร’ี 
พวกเดียรถีย์คิดกันว่า ‘อานุภาพของสามเณรีผู้มอีายุ ๗ ขวบ ยังถึงเพียงน้ีก่อน, 
อานุภาพของพระพุทธเจ้าจักเป็นเช่นไร?’ ยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จักหนีไป.” 

“ภนฺเต สิเนรุญฺจ จกฺกวาฬปพฺพตญฺจ หิมวนฺตญฺจ อาหริตฺวา อิมสฺมึ ฐาเน ปฏิปาฏิยา ฐเปตฺวา อหำ หำสสกุณี วิย 
ตโต ตโต นิกฺขมิตฺวา อสชฺชมานา คมิสฺสามิ.  มหาชโน มำ ทิสฺวา ‘กา เอสาติ ปุจฺฉิตฺวา ‘วีรสามเณรีติ วกฺขติ. 
ติตฺถิยา ‘สตฺตวสฺสิกาย ตาย สามเณริยา อยมานุภาโว, พุทฺธานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสติ -อิติ ตุมฺเห อทิสฺวาว ปลายิสฺสนฺติ -อิติ.

เบ้ืองหน้าแต่น้ีไป พึงทราบคำาเห็นปานน้ี โดยทำานองดังที่กลา่วแล้วน่ันแล.
อิโต ปรำ เอวรูปานิ วจนานิ วุตฺตานุสาเรเนว เวทิตพฺพานิ.

๑ ม. ยุ. จีรสามเณรี.
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พระผู้มพีระภาค ตรัสแม้แก่สามเณรีน้ันว่า “เราทราบอานุภาพของเธอ” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ทรงอนุญาตการทำาปาฏิหาริย์.
ตสฺสาปิ ภควา “ชานามิ เต อานุภาวำ -อิติ วตฺวา ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

ลำาดับน้ัน สามเณรชื่อจุนทะผู้เป็นขีณาสพ บรรลุปฏิสัมภิทา รูปหน่ึง มีอายุ ๗ ขวบแต่เกิดมา เข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จักทำาปาฏิหาริย์ พระเจา้ข้า” ถูกพระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอจักทำาอยา่งไร?” 
จึงกราบทูลว่า “พระเจา้ข้า ข้าพระองค์จกัจับต้นหว้าใหญ่ที่เป็นธงแห่งชมพทูวีปที่ลำาต้นแล้วเขย่า 
นำาผลหว้าใหญ่มาให้บริษัทน้ีเคี้ยวกิน, และข้าพระองคจ์ักนำาดอกแคฝอยมาแล้ว ถวายบังคมพระองค์.”
อเถโก ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต ขีณาสโว จุนฺทสามเณโร นาม ชาติยา สตฺตวสฺโส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา 
“อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสิ -อิติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต ชมฺพุทีปสฺส ธชภูตำ มหาชมฺพุรุกฺขำ ขนฺเธ คเหตฺวา จาเลตฺวา มหาชมฺพุผลานิ อาหริตฺวา อิมำ ปริสำ ขาทาเปสฺสามิ, 
ปาริจฺฉตฺตกกุสุมานิ จ อาหริตฺวา ตุมฺเห วนฺทิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดาตรัสว่า “เราทราบอานุภาพของเธอ” ดังน้ีแล้ว ก็ทรงห้ามการทำาปาฏิหาริย์แม้ของสามเณรน้ัน.
สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวำ -อิติ วตฺวา ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ ปฏิกฺขิปิ.

ลำาดับน้ัน พระเถรีชื่ออุบลวัณณา ถวายบังคมพระศาสดาแลว้ กราบทูลวา่ “หม่อมฉันจักทำาปาฏิหาริย์ พระเจ้าข้า” 
ถูกพระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอจกัทำาอยา่งไร?” จึงกราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า หม่อมฉันจักแสดงบริษัทมีประมาณ ๑๒ โยชน์โดยรอบ เป็นพระเจา้จักรพรรดิ 
อันบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน์โดยกลม แวดล้อมแล้ว มาถวายบังคมพระองค์.” 
อถ อุปฺปลวณฺณา เถรี สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสิ -อิติ ปุฏฺฐา อาห 
“อหำ ภนฺเต สมนฺตา ทฺวาทสโยชนำ ปริสำ ทสฺเสตฺวา อาวฏฺฏโต ฉตฺตึสโยชนาย ปริสาย ปริวุโต จกฺกวตฺติราชา หุตฺวา อาคนฺตฺวา 
ตุมฺเห วนฺทิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดาตรัสว่า “เราทราบอานุภาพของเธอ” แล้วก็ทรงห้ามการทำาปาฏิหาริย์ แม้ของพระเถรีน้ัน.
สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวำ -อิติ วตฺวา ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ ปฏิกฺขิปิ.

ลำาดับน้ัน พระมหาโมคคัลลานเถระ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จักทำาปาฏิหาริย์ พระเจ้าข้า” 
ถูกพระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอจกัทำาอยา่งไร?” จึงกราบทูลว่า 
“ข้าพระองค์จกัวางเขาหลวงชื่อสิเนรุไว้ในระหวา่งฟันแล้ว เคี้ยวกินภูเขาน้ันดุจพืชเมล็ดผักกาด พระเจา้ข้า.”
อถ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ภควนฺตำ วนฺทิตฺวา “อหำ ภนฺเต ปาฏิหาริยำ กริสฺสามิ -อิติ วตฺวา “กถำ กริสฺสสิ -อิติ ปุฏฺโฐ อาห 
“อหำ ภนฺเต สิเนรุปพฺพตราชำ ทนฺตนฺตเร ฐเปตฺวา สาสปวีชำ วิย นำ ขาทิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา. เธอจักทำาอะไร? อยา่งอื่น.
“อญฺญำ กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักมว้นแผ่นดินใหญ่น้ีดจุเสื่อลำาแพน แล้วใสเ่ข้าไว้ (หนีบไว้) ในระหว่างน้ิวมอื.
“อิมำ มหาปฐวึ กฏสารกำ วิย สำเวลฺลิตฺวา องฺคุลนฺตเร นิกฺขิปิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา. เธอจักทำาอะไร? อยา่งอื่น.
“อญฺญำ กึ กริสฺสสิ -อิติ.
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มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักหมุนแผ่นดินใหญ่ ให้เป็นเหมือนแป้นหมุนภาชนะดินของช่างหม้อ 
แล้วให้มหาชนเคี้ยวกินโอชะแผ่นดิน.

“มหาปฐวึ กุลาลจกฺกำ วิย ปริวตฺเตตฺวา มหาชนำ ปฐโวชำ ขาทาเปสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา. เธอจักทำาอะไร? อยา่งอื่น.
“อญฺญำ กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักทำาแผ่นดินไว้ในมือเบ้ืองซ้าย แล้ววางสัตว์เหล่าน้ีไว้ในทวีปอื่นด้วยมอืเบ้ืองขวา.
“วามหตฺเถ ปฐวึ กตฺวา อิเม สตฺเต ทกฺขิณหตฺเถน อญฺญสฺมึ ทีเป ฐเปสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา. เธอจักทำาอะไร? อยา่งอื่น.
“อญฺญำ กึ กริสฺสสิ -อิติ.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักทำาเขาสิเนรุให้เป็นด้ามร่ม ยกแผ่นดินใหญ่ข้ึนวางไว้ข้างบนของภูเขาสิเนรุน้ัน 
เอามือข้างหน่ึงถือไว้ คล้ายภกิษุมีร่มในมือ จงกรมไปในอากาศ.

“สิเนรุำ ฉตฺตทณฺฑำ กตฺวา มหาปฐวึ อุกฺขิปิตฺวา ตสฺสุปริ ฐเปตฺวา ฉตฺตหตฺโถ ภิกฺขุ วิย เอกหตฺเถนาทาย อากาเส จงฺกมิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดาตรัสว่า “เราทราบอานุภาพของเธอ” ดังน้ีแล้วก็ไม่ทรงอนุญาตการทำาปาฏิหาริย์ แม้ของพระเถระน้ัน.
สตฺถา “ชานามิ เต อานุภาวำ -อิติ ตสฺสาปิ ปาฏิหาริยกรณำ นานุชานิ.

พระเถระน้ันคิดวา่ “ชะรอยพระศาสดาจะทรงทราบผู้สามารถทำาปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าเรา” จึงได้ยืนอยู่ ณ ที่สว่นข้างหน่ึง.
โส “ชานาติ มญฺเญ สตฺถา มยา อุตฺตริตรำ ปาฏิหาริยำ กาตุำ สมตฺถำ -อิติ เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะพระเถระน้ันวา่ 
“โมคคัลลานะ พวงดอกไม้น้ีเขามิได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอ, ดว้ยว่า เราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอมิได้, 
ผู้อื่นที่ชือ่ว่าสามารถนำาธุระของเราไปได้ไม่มี;  การที่ผู้สามารถนำาธรุะของเราไปได้ไมพ่ึงมีในบัดน้ี ไม่เป็นของอัศจรรย์, 
แม้ในกาลที่เราเกิดในกำาเนิดสัตว์เดียรัจฉานที่เป็นอเหตุกกำาเนิด ผู้อื่นที่สามารถนำาธุระของเราไปก็มิได้มีแล้วเหมือนกัน” 
อันพระเถระทูลถามว่า ในกาลไรเล่า? พระเจ้าข้า” จึงทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสกัณหอุสภชาดก๑ น้ี ให้พิสดารว่า
อถ นำ สตฺถา “นายำ โมคฺคลฺลาน ตวตฺถาย พทฺโธ มาลาปุโฏ, อหำ หิ อสมธุโร, มม ธุรำ อญฺโญ วหิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ; 
อนจฺฉริยญฺเจตำ, ยำ อิทานิ มม ธุรำ วหิตุำ สมตฺโถ น ภเวยฺย;  อเหตุกติรจฺฉานโยนิยำ นิพฺพตฺตกาเลปิ มม ธุรำ อญฺโญ วหิตุำ สมตฺโถ นาโหสิเยว
-อิติ วตฺวา “กทา ปน ภนฺเต -อิติ เถเรน ปุฏฺโฐ อตีตำ อาหริตฺวา

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐ ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๘๙.
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“ธรุะหนักมีอยู่ในกาลใดๆ, ทางไปในที่ลุ่มลึก มีอยู่ในกาลใด, 
ในกาลน้ันแหละ พวกเจา้ของย่อมเทียมโคชื่อกัณหะ, 
โคชื่อกัณหะน้ันแหละ ย่อมนำาธุระน้ันไป”

“ยโต ยโต ครุ ธุรำ ยโต คมฺภีรวตฺตนี,
ตทาสฺสุ กณฺหำ ยุญฺชนฺติ, สวาสฺสุ ตำ วหเต ธุรำ -อิติ

อิทำ กณฺหอุสภชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา ปุน ตเทว วตฺถุำ วิเสเสตฺวา ทสฺเสนฺโต

เมื่อจะทรงแสดงเรื่องน้ันน่ันแหละ ให้พิเศษยิ่งข้ึนไปอีก จึงตรัสนันทวิสาลชาดกน้ี๒ ให้พิสดารวา่
“บุคคลพึงกล่าวคำาเป็นที่พอใจเท่าน้ัน, ไม่พึงกลา่วคำาไม่เป็นที่พอใจ ในกาลไหนๆ; 
(เพราะ) เมื่อพราหมณ์กลา่วคำาเป็นที่พอใจอยู่,  
โคนันทวิสาลเข็นภาระอันหนักไปได้; ยังพราหมณ์น้ันให้ไดท้รพัย์, 
และพราหมณ์น้ันได้เป็นผู้มีใจเบิกบาน เพราะการได้ทรัพย์น้ัน.”

“มนาปเมว ภาเสยฺย, นามนาปํ กุทาจนำ; 
มนาปํ ภาสมานสฺส ครุภารำ อุทพฺพหิ, 
ธนญฺจ นำ อลาเภสิ เตน จตฺตมโน อหุ -อิติ

อิทำ นนฺทวิสาลชาตกำ๓ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.

ก็แล พระศาสดาครั้นตรัสแล้ว จึงเสด็จข้ึนสู่จงกรมแกว้น้ัน.
กเถตฺวา จ ปน สตฺถา ตำ รตนจงฺกมำ อภิรุหิ.

ข้างหน้าได้มีบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์, ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวา ก็เหมือนอย่างน้ัน, 
สว่นโดยตรง มีประมาณ ๒๔ โยชน์.
ปุรโต ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อโหสิ, ตถา ปจฺฉโต จ อุตฺตรโต จ ทกฺขิณโต จ, อุชุกำ ปน จตุพฺพีสติโยชนิกา.๔

พระผู้มพีระภาคได้ทรงทำายมกปาฏิหาริย์ ในท่ามกลางบริษัท.
ปริสาย มชฺเฌ ภควา ยมกปฺปาฏิหาริยำ อกาสิ.

ยมกปาฏิหาริย์น้ัน บัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีอยา่งน้ีก่อน.
ตำ ปาลิโต ตาว เอวำ เวทิตพฺพำ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๙๓.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๙๓.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๘๙.
๔ ปุราณโปตฺถเก “จตุวีสติโยชนิกา -อิติ ทิสฺสติ.
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[ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์]

| “๑ญาณในยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคตเป็นไฉน?   
ในญาณน้ี พระตถาคตทรงทำายมกปาฏิหาริย์ ไม่ทัว่ไปด้วยพวกสาวก; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบ้ืองบน, สายนำ้าไหลออกแตพ่ระกายเบ้ืองล่าง; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบ้ืองล่าง, สายนำ้าไหลออกแต่พระกายเบ้ืองบน;
| “กตมำ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณำ? อิธ ตถาคโต ยมกปฺปาฏิหาริยำ กโรติ อสาธารณำ สาวเกหิ; 
อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เหฏฺฐิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ;  
เหฏฺฐิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อุปริมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบ้ืองหน้า, สายนำ้าไหลออกแตพ่ระกายเบ้ืองหลัง; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบ้ืองหลัง, สายนำ้าไหลออกแต่พระกายเบ้ืองหน้า;
ปุรตฺถิมกายโต, ปจฺฉิมกายโต;  ปจฺฉิมกายโต, ปุรตฺถิมกายโต;  

ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระเนตรเบ้ืองขวา, สายนำ้าไหลออกแตพ่ระเนตรเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระเนตรซ้าย; สายนำ้าไหลออกแต่พระเนตรเบ้ืองขวา;
ทกฺขิณกฺขิโต, วามกฺขิโต;  วามกฺขิโต, ทกฺขิณกฺขิโต; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระกรรณเบ้ืองขวา, สายนำ้าหลออกแต่ช่องพระกรรณเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระกรรณเบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแต่ช่องพระกรรณเบ้ืองขวา;
ทกฺขิณกณฺณโสตโต วามกณฺณโสตโต;  วามกณฺณโสตโต, ทกฺขิณกณฺณโสตโต;  

ท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระนาสกิเบ้ืองขวา, สายนำ้าไหลออกแต่ช่องพระนาสิกเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระนาสกิเบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแต่ช่องพระนาสกิเบ้ืองขวา;
ทกฺขิณนาสิกโสตโต, วามนาสิกโสตโต;  วามนาสิกโสตโต, ทกฺขิณนาสิกโสตโต; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่จงอยพระอังสะเบ้ืองขวา, สายนำ้าไหลออกแต่จงอยพระอังสะเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่จงอยพระอังสะเบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแต่จงอยพระอังสะเบ้ืองขวา;
ทกฺขิณอำสกูฏโต, วามอำสกูฏโต; วามอำสกูฏโต, ทกฺขิณอำสกูฏโต; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระหัตถ์เบ้ืองขวา, สายนำ้าไหลออกแตพ่ระหัตถ์เบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระหัตถ์เบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแตพ่ระหัตถ์เบ้ืองขวา;
ทกฺขิณหตฺถโต, วามหตฺถโต; วามหตฺถโต, ทกฺขิณหตฺถโต; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระปรัศเบ้ืองขวา; สายนำ้าไหลออกแต่พระปรศัเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระปรัศเบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแต่พระปรศัเบ้ืองขวา;
ทกฺขิณปสฺสโต, วามปสฺสโต; วามปสฺสโต, ทกฺขิณปสฺสโต; 

๑ ขุ. ปาฏิ. ๓๐/๑๘๓.
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ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระบาทเบ้ืองขวา, สายนำ้าไหลออกแต่พระบาทเบ้ืองซ้าย; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระบาทเบ้ืองซ้าย, สายนำ้าไหลออกแต่พระบาทเบ้ืองขวา,
ทกฺขิณปาทโต, วามปาทโต; วามปาทโต, ทกฺขิณปาทโต; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระองคุลี, สายนำ้าไหลออกแต่ช่องพระองคุลี; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระองคุลี สายนำ้าไหลออกจากพระองคุลี;
องฺคุลีหิ, องฺคุลนฺตริกาหิ; องฺคุลนฺตริกาหิ, องฺคุลีหิ; 

ท่อไฟพลุ่งออกแต่ขุมพระโลมาขุมหน่ึงๆ สายนำ้าไหลออกแตพ่ระโลมาเส้นหน่ึงๆ, 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระโลมาเส้นหน่ึงๆ, สายนำ้าไหลออกแต่ขุมพระโลมาขุมหน่ึงๆ,
เอเกกโลมกูปโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมโต อุทกธารา ปวตฺตติ;  
เอเกกโลมโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, เอเกกโลมกูปโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 

(รัศมีทั้งหลาย๑ ย่อมเป็นไปด้วยสามารถ) แห่งสี ๖ อยา่ง คือ เขียว เหลือง แดง ขาว หงสบาท๒ ปภัสสร๓;
ฉนฺนำ วณฺณานำ นีลานำ ปีตกานำ โลหิตกานำ โอทาตานำ มญฺเชฏฺฐานำ ปภสฺสรานำ; 

พระผู้มพีระภาคทรงจงกรม, พระพุทธนิรมิตยอ่มยืน หรือน่ัง หรอืสำาเร็จการนอน;
(พระผู้มีพระภาคทรงยืน, พระพุทธนิมิตยอ่มจงกรม น่ัง หรือสำาเร็จการนอน, 
พระผู้มพีระภาคทรงน่ัง, พระพุทธนิรมิตยอ่มจงกรม ยืน หรือสำาเร็จการนอน; 
พระผู้มพีระภาคทรงสำาเร็จไสยาสน์, พระพุทธนิรมิตยอ่มจงกรม ยืน หรือน่ัง; 
พระพุทธนิรมิตจงกรม, พระผู้มพีระภาค ย่อมทรงยืน ทรงน่ัง หรือสำาเร็จสีหไสยาสน์; 
พระพุทธนิรมิตทรงยืน, พระผู้มีพระภาค ยอ่มทรงจงกรม ทรงน่ัง หรือทรงสำาเร็จสีหไสยาสน์;. 
พระพุทธนิรมิตทรงน่ัง, พระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรม ทรงยืน หรือสำาเร็จสีหไสยาสน์) 
พระพุทธนิรมิตสำาเรจ็สีหไสยาสน์, พระผู้มพีระภาคย่อมทรงจงกรม ทรงยืน หรือทรงน่ัง. 
น้ีเป็นญาณในยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคต.” | 
ภควา จงฺกมติ,  นิมฺมิโต ติฏฺฐติ วา นิสีทติ วา เสยฺยำ วา กปฺเปติ; ฯเปฯ 
นิมฺมิโต เสยฺยำ กปฺเปติ, ภควา จงฺกมติ วา ติฏฺฐติ วา นิสีทติ วา.  
อิทำ ตถาคตสฺส ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณำ -อิติ.๔ |

กพ็ระศาสดาเสด็จจงกรมบนที่จงกรมน้ัน ได้ทรงทำาปาฏิหาริย์น้ีแล้ว.
อิทำ ปน ปาฏิหาริยำ สตฺถา ตสฺมึ จงฺกเม จงฺกมิตฺวา อกาสิ.

๑ นยิมเติม...วเสน รำสิโย วตฺตนตฺิ.
๒ หงสบาท (หงสะบาด) มีสีคล้ายเท้าหงส์ คือ สีแดงปนเหลือง, สีแดงเร่ือ หรือ สีแสด ก็ว่า.
๓ เล่ือมพราย, มีแสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น
๔ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๑๘๓.
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เพื่อจะแสดงเน้ือความน้ันว่า “ท่อไฟย่อมพลุ่งออกแตพ่ระกายเบ้ืองบน ดว้ยอำานาจเตโชกสิณสมาบัติของพระศาสดาน้ัน, 
สายนำ้าไหลออกแตพ่ระกายเบ้ืองล่าง ด้วยอำานาจอาโปกสิณสมาบัติ; 
ท่อไฟพลุ่งออกแต่ที่ๆ สายนำ้าไหลออกแลว้อีก, และสายนำ้าก็ไหลออกแต่ที่ๆ ท่อไฟพลุ่งออก” 
พระสารีบุตรเถระจึงกลา่วว่า “เหฏฺฐิมกายโต อุปริมกายโต.”
“ตสฺส เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน อุปริมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน เหฏฺฐิมกายโต อุทกธารา ปวตฺตติ; 
ปุน อุทกธาราย ปวตฺตฏฺฐานโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ, อคฺคิกฺขนฺธสฺส จ ปวตฺตฏฺฐานโต อุทกธารา ปวตฺตติ -อิติ 
ตมตฺถำ ทสฺเสตุำ  “เหฏฺฐิมกายโต อุปริมกายโต -อิติ วุตฺตำ.

นัยในบททั้งปวงก็เช่นน้ี.
เอส นโย สพฺพปเทสุ.

กใ็นยมกปาฏิหาริย์น้ี ท่อไฟมิได้เจือปนกับสายนำ้าเลย, อน่ึงสายนำ้าก็มิได้เจือดว้ยท่อไฟ,
อคฺคิกฺขนฺโธ ปเนตฺถ อุทกธาราย อสมฺมิสฺโส อโหสิ, ตถา อุทกธารา อคฺคิกฺขนฺเธน.

ก็นัยว่า ท่อไฟและสายนำ้าทั้งสองน้ี พลุ่งข้ึนไปตลอดถึงพรหมโลก แล้วก็ไหลลามไปที่ขอบปากจักรวาฬ.
อุภยำปิ กิร เจตำ ยาว พฺรหฺมโลกา อุคฺคนฺตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิยำ ปวตฺตติ.

ก็เพราะเหตุทีพ่ระสารีบุตรเถระกล่าวไวว้่า “ฉนฺนำ วณฺณานำ” พระรัศมีมีวรรณะ ๖ ประการของพระศาสดาน้ัน 
พลุ่งข้ึนไปจากห้องแห่งจักรวาฬหน่ึง ดุจทองคำาคว้าง๑ซ่ึงกำาลังไหลออกจากเบ้า
และดุจสายนำ้าแห่งทองคำาที่ไหลออกจากทะนานยนต์ จดพรหมโลกแล้วกระท้อนกลับมาจดขอบปากจักรวาฬตามเดิม.
“ฉนฺนำ วณฺณานำ -อิติ วุตฺตตฺตา ปนสฺส ฉพฺพณฺณรำสิโย 
กุเฏหิ อาสิญฺจมานำ วิลีนสุวณฺณำ วิย  ยนฺตนาฬิกโต นิกฺขนฺตา สุวณฺณรสธารา วิย จ 
เอกจกฺกวาฬคพฺภโต อุคฺคนฺตฺวา  พฺรหฺมโลกำ อาหจฺจ ปฏินิวตฺติตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฺฏิเมว คณฺหึสุ.

ห้องแห่งจักรวาฬหน่ึง ได้เป็นดุจเรือนต้นโพธิท์ี่ตรึงไวด้้วยซ่ีกลอนอันคด มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน.
เอกำ จกฺกวาฬคพฺภำ วงฺกโคปานสิวินทฺธำ วิย โพธิฆรำ อโหสิ เอกาโลกำ.

ในวันน้ัน พระศาสดาเสด็จจงกรมทรงทำา (ยมก)ปาฏิหาริย์ แสดงธรรมกถาแก่มหาชนในระหว่างๆ,
และเมื่อทรงแสดง ไม่ทรงทำามหาชนให้หนักใจ๒ ประทานให้เบาใจยิ่ง.
ตำ ทิวสำ สตฺถา จงฺกมิตฺวา ปาฏิหาริยำ กโรนฺโต อนฺตรนฺตรา มหาชนสฺส ธมฺมกถำ กเถสิ, 
กเถนฺโต จ ชนำ นิรสฺสาสำ อกตฺวา อสฺสาสตรำ๓ เทติ.

ในขณะน้ัน มหาชนยังสาธุการให้เป็นไปแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ มหาชโน สาธุการำ ปวตฺเตสิ.

๑ วิลีน คว้าง อาการท่ีหมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและนำ้าเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีท่ียึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง; 
ลักษณะท่ีละลายเหลวอย่างนำ้า เช่น ทองละลายคว้างอยู่ในเบ้า.

๒ นิรสฺสาสำ ให้มีความโล่งใจออกแล้ว.
๓ ตรปปฺจฺจโย วิเสสนปเทน ยุญฺชิตพฺโพ, อิธ ปน นามปเทน, “อตีว อสฺสาสำ -อิติ ยุตฺตตรำ. ม. อสฺสาสวารำ.
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ในเวลาที่สาธุการของมหาชนน้ันเป็นไป, พระศาสดาทรงตรวจดูจติของบริษัทซ่ึงใหญ่ถึงเพียงน้ัน 
ได้ทรงทราบวาระจติของคนหน่ึงๆ ด้วยอำานาจอาการ ๑๖ อยา่ง.
ตสฺส สาธุการปฺปวตฺตนกาเล สตฺถา ตาวมหติยา ปริสาย จิตฺตำ โอโลเกนฺโต เอเกกสฺส โสฬสนฺนำ อาการานำ วเสน จิตฺตวารำ อญฺญาสิ.

จติของพระพุทธเจา้ทั้งหลายเป็นไปเรว็อย่างน้ี.
เอวำ ลหุกปริวตฺตำ พุทฺธานำ จิตฺตำ.

บุคคลใดๆ เลื่อมใสในธรรมใด และในปาฏิหาริย์ใด, 
พระศาสดาทรงแสดงธรรม และได้ทรงทำาปาฏิหาริย์ดว้ยอำานาจอัธยาศัยแห่งบุคคลน้ันๆ.
โย โย ยสฺมึ ธมฺเม ยสฺมิญฺจ ปาฏิหาริเย ปสนฺโน, ตสฺส ตสฺส อชฺฌาสยวเสน ธมฺมญฺจ กเถสิ ปาฏิหาริยญฺจ อกาสิ.

เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม และทรงทำาปาฏิหาริย์ดว้ยอาการอยา่งน้ี, ธรรมาภิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้ว.
เอวำ ธมฺเม เทสิยมาเน ปาฏิหาริเย จ กริยมาเน, มหาชนสฺส ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

กพ็ระศาสดาทรงกำาหนดจติของพระองค์ ไม่ทรงเห็นคนอื่นผู้สามารถจะถามปัญหาในสมาคมน้ัน จึงทรงนิรมิตพระพทุธนิรมติ.
สตฺถา ปน ตสฺมึ สมาคเม อตฺตโน มนำ คเหตฺวา อญฺญำ ปญฺหำ ปุจฺฉิตุำ สมตฺถำ อทิสฺวา นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

พระศาสดาทรงเฉลยปัญหาทีพ่ระพทุธนิรมติน้ันถามแล้ว.
เตน ปุจฺฉิตำ ปญฺหำ สตฺถา วิสฺสชฺเชสิ.

พระพุทธนิรมิตน้ันก็เฉลยปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้ว.
สตฺถารา ปุจฺฉิตำ โส วิสฺสชฺเชสิ.

ในเวลาทีพ่ระผู้มีพระภาคทรงจงกรม พระพุทธนิรมิตสำาเร็จอิริยาบถมีการยืนเป็นต้นอย่างใดอยา่งหน่ึง. 
ในเวลาทีพ่ระพทุธนิรมติจงกรม พระผุ้มพีระภาคทรงสำาเร็จพระอิริยาบถมีการยืนเป็นต้นอย่างใดอยา่งหน่ึง.
ภควโต จงฺกมนกาเล นิมฺมิโต ฐานาทีสุ อญฺญตรำ กปฺเปสิ. 
นิมฺมิตสฺส จงฺกมนกาเล ภควา ฐานาทีสุ อญฺญตรำ กปฺเปสิ.

เพื่อจะแสดงเน้ือความน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารยจ์ึงกล่าวคำาเป็นต้นว่า “พระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมบ้าง” เป็นต้น.
ตมตฺถำ ทสฺเสตุำ “นิมฺมิโต จงฺกมติ วาติอาทิ วุตฺตำ.

ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สตัว์ ๒๐ โกฏิในสมาคมน้ัน เพราะเห็นปาฏิหาริย์ของพระศาสดา ผู้ทรงทำาอยู่อยา่งน้ัน 
และเพราะไดฟ้ังธรรมกถา.
เอวำ กโรนฺตสฺส สตฺถุ ปาฏิหาริยำ ทิสฺวา ธมฺมกถญฺจ สุตฺวา ตสฺมึ สมาคเม วีสติยา ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
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[พระศาสดาเสด็จจำาพรรษาช้ันดาวดึงส์]

พระศาสดา กำาลังทรงทำาปาฏิหาริย์อยู่น่ันแล ทรงรำาพึงว่า  
“พระพุทธเจา้ในอดตีทั้งหลาย ทำาปาฏิหาริย์น้ีแล้ว จำาพรรษาที่ไหนหนอแล?” ทรงเห็นวา่  
“จำาพรรษาในภพดาวดึงส์ แล้วทรงแสดงอภธิรรมปิฎกแก่พระพุทธมารดา” ดังน้ีแล้ว 
ทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคันธร ทรงยกพระบาทอีกข้างหน่ึงเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุ. 
สตฺถา ปาฏิหาริยำ กโรนฺโต ว “กตฺถ นุ โข อตีตพุทฺธา อิมำ ปาฏิเหรำ กตฺวา วสฺสำ อุเปนฺติ -อิติ อาวชฺชิตฺวา 
“ตาวตึสภวเน วสฺสำ อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปิฏกำ เทเสนฺติ -อิติ ทิสฺวา ทกฺขิณปาทำ อุกฺขิปิตฺวา ยุคนฺธรมตฺถเก ฐเปตฺวา 
อิตรำ ปาทำ อุกฺขิปิตฺวา สิเนรุมตฺถเก ฐเปสิ.

วาระที่ย่างพระบาท ๓ กา้ว ได้มีแล้วในที่ ๖๘ แสนโยชน์อยา่งน้ี. 
เอวำ อฏฺฐสฏฺฐิโยชนสตสหสฺสฏฺฐาเน ตโย ปทวารา อเหสุำ.

ช่องพระบาท ๒ ช่อง ได้ถ่างออกเช่นเดียวกันกับการย่างพระบาทตามปกติ.
เทฺว ปาทจฺฉิทฺทานิ ปกติปาทวีติหรณสทิสนิกฺเขปานิ อเหสุำ.

ใครๆ ไม่พึงกำาหนดวา่ “พระศาสดาทรงเหยียดพระบาทเหยียบแล้ว.
“สตฺถา ปาทำ ปสาเรตฺวา อกฺกมิ -อิติ น สลฺลกฺเขตพฺพำ. 

เพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทน่ันแหละ ภเูขาเหล่าน้ันก็มาสูท่ี่ใกลพ้ระบาทรับไว้แล้ว,
ตสฺส หิ ปาทำ อุกฺขิปนกาเลเยว เต ปพฺพตา ปาทมูลำ อาคนฺตฺวา สมฺปฏิจฺฉึสุ, 

ในเวลาทีพ่ระศาสดาทรงเหยียบแล้ว ภูเขาเหล่าน้ัน ก็ได้ตั้งประดิษฐานในที่เดิม.
สตฺถารา อกฺกนฺตกาเล อุฏฺฐาย ยถาฐาเน อฏฺฐำสุ.

ทา้วสักกะทรงเห็นพระศาสดาแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“พระศาสดาจักทรงเข้าจำาพรรษาน้ี ในท่ามกลางบัณฑุกัมพลสิลา, อุปการะจักมีแก่เหล่าเทพดามากหนอ, 
แต่เมื่อพระศาสดาทรงจำาพรรษาที่น่ี, เทพดาอื่นๆ จกัไม่อาจหยดุมือได้; 
ก็แล บัณฑุกัมพลสิลาน้ี ยาว ๖๐ โยชน์ กว้าง ๕๐ โยชน์ หนา ๑๕ โยชน์ 
แม้เมื่อพระศาสดาทรงน่ังแล้ว ก็คงคลา้ยกับว่างเปล่า.”
สกฺโก สตฺถารำ ทิสฺวา จินฺเตสิ “ปณฺฑุกมฺพลสิลาย มชฺเฌ สตฺถา อิมำ วสฺสาวาสำ อุเปสฺสติ, พหูนำ วต เทวตานำ อุปกาโร ภวิสฺสติ, 
สตฺถริ ปเนตฺถ วสฺสำ อุปคเต, อญฺญา เทวตา หตฺถำปิ ฐเปตุำ น สกฺขิสฺสนฺติ;  
อยำ โข ปน ปณฺฑุกมฺพลสิลา ทีฆโต สฏฺฐิโยชนา ติริยโต ปญฺญาสโยชนา ปุถุลโต ปณฺณรสโยชนา, สตฺถริ นิสินฺเนปิ, ตุจฺฉา วิย ภวิสฺสติ
-อิติ.

พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท้าวเธอ ทรงโยนสังฆาฏิของพระองค์ไป ให้คลุมพื้นสิลาแล้ว.
สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา อตฺตโน สงฺฆาฏึ สิลาตลำ ปฏิจฺฉาทยมานำ ขิปิ.

ทา้วสักกะทรงดำาริว่า “พระศาสดาทรงโยนจีวรมาให้คลุมไว้ก่อน, กพ็ระองค์จักทรงน่ังในที่นิดหน่อยด้วยพระองค์เอง.”
สกฺโก จินฺเตสิ “จีวรำ ตาว ปฏิจฺฉาทยมานำ ขิปิ, สยำ ปน ปริตฺตเก ฐาเน นิสีทิสฺสติ -อิติ.
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พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท้าวเธอ จึงทรงน่ังทำาบัณฑุกัมพลสิลาไว้ภายในขนดจวีรน่ันเอง 
ประหน่ึงภิกษุผู้ทรงผา้มหาบังสุกุล ทำาตั่งเตี้ยไว้ภายในขนดจวีรฉะน้ัน.
สตฺถา ตสฺสชฺฌาสยำ วิทิตฺวา นีจปีฐกำ มหาปํสุกูลิโก วิย ปณฺฑุกมฺพลสิลำ อนฺโตจีวรโภเคเยว กตฺวา นิสีทิ.

ขณะน้ันเอง แม้มหาชนและดพูระศาสดาอยู่ ก็มิได้เห็น.
มหาชโนปิ ตำขณญฺเญว สตฺถารำ โอโลเกนฺโต นาทฺทส.

กาลน้ัน ได้เป็นประหน่ึงเวลาพระจันทร์ตก, และได้เป็นเหมือนเวลาพระอาทติย์ตก.
จนฺทสฺส อฏฺฐงฺคมิตกาโล วิย อโหสิ, สุริยสฺส อฏฺฐงฺคมิตกาโล วิย จ อโหสิ.

มหาชนครำ่าครวญกล่าวคาถาน้ีว่า
“พระศาสดาเสด็จไปสู่เขาจติตกูฏ หรือสูเ่ขาไกรลาส หรือสูเ่ขายุคันธร, 
เราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมพุทธเจา้ ผู้โลกเชษฐ์ ผู้ประเสริฐกว่านระ.”

มหาชโน  

“คโต นุ จิตฺตกูฏำ วา เกลาสำ วา ยุคนฺธรำ, 
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธำ โลกเชฏฺฐำ นราสภำ -อิติ

อิมำ คาถำ วทนฺโต ปริเทวิ.

อกีพวกหน่ึง กำาลังครำ่าครวญว่า 
“ชื่อว่าพระศาสดา ทรงยินดีแล้วในวิเวก, พระองคจ์ักเสด็จไปสู่แคว้นอื่น หรือชนบทอื่นเสียแล้ว เพราะทรงละอายว่า 
‘เราทำาปาฏิหาริย์เห็นปานน้ี แก่บริษัทเห็นปานน้ี,’ บัดน้ีเราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์” ดังน้ี กล่าวคาถาน้ีวา่
อปเร “สตฺถา นาม วิเวกรโต, โส “เอวรูปาย เม ปริสาย เอวรูปํ ปาฏิเหรำ กตนฺติ ลชฺชาย อญฺญำ รฏฺฐำ วา ชนปทำ วา คโต ภวิสฺสติ; 
นทานิ ตำ ทกฺขิสฺสาม -อิติ ปริเทวนฺตา อิมำ คาถมาหำสุ

“พระองค์ผู้เป็นปราชญ์ ทรงยินดีแล้วในวิเวก จักไม่เสด็จกลับมาโลกน้ีอกี, 
เราทั้งหลายจะไม่เห็นพระสัมพทุธเจ้า ผู้โลกเชษฐ์ ผู้ประเสริฐกว่านระ”

“ปวิเวกรโต ธีโร นิมำ โลกำ ปุเนหิติ, 
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธำ โลกเชฏฺฐำ นราสภำ -อิติ.

ชนเหล่าน้ันถามพระมหาโมคคัลลานะวา่ “พระศาสดาเสด็จไปที่ไหน? ครับ.”
เต มหาโมคฺคลฺลานำ ปุจฺฉึสุ “กหำ ภนฺเต สตฺถา -อิติ.

ทา่นแม้ทราบอยู่เอง ก็ยังกลา่วว่า “จงถามพระอนุรุทธเถิด” ด้วยมุ่งหมายวา่ “คุณแม้ของสาวกอื่นๆ จงปรากฏ” ดังน้ี.
โส สยำ ชานนฺโตปิ “ปเรสำปิ คุโณ ปากโฏ โหตุ -อิติ อชฺฌาสเยน “อนุรุทฺธำ ปุจฺฉถ -อิติ อาห.

ชนเหล่าน้ันถามพระเถระอย่างน้ันวา่ “พระศาสดาเสด็จไปที่ไหน? ครับ.”
เต เถรำ ตถา ปุจฺฉึสุ “กหำ ภนฺเต สตฺถา -อิติ.
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อนุรุทธ. เสด็จไปจำาพรรษาที่บัณฑุกัมพลสิลา ในภพดาวดึงส์ แล้วทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแกพ่ระมารดา.
“ตาวตึสภวเน ปณฺฑุกมฺพลสิลายำ วสฺสำ อุปคนฺตฺวา มาตุ อภิธมฺมปิฏกำ เทสิตุำ คโต -อิติ.

มหาชน. จักเสด็จมาเมื่อไร? ครับ.
“กทา อาคมิสฺสติ ภนฺเต -อิติ.

อนุรุทธ. ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกตลอด ๓ เดือนแล้ว จักเสดจ็มาในวันมหาปวารณา.
“ตโย มาเส อภิธมฺมปิฏกำ เทเสตฺวา มหาปวารณาทิวเส -อิติ.

ชนเหล่าน้ัน พดูกันวา่ “พวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดา จักไม่ไป” ดังน้ีแล้ว ทำาทีพ่ักอยู่แล้วในที่น้ันน่ันเอง.
เต “สตฺถารำ อทิสฺวา น คมิสฺสาม -อิติ ตตฺเถว ขนฺธาวารำ กตฺวา วสึสุ.

ได้ยินว่า ชนเหล่าน้ันได้มีอากาศน่ันเอง เป็นเครื่องมุงเครื่องบัง.
อากาสเมว กิร เนสำ ฉทนำ อโหสิ. 

ชื่อว่าเหงื่อที่ไหลออกจากตวัของบริษัทใหญ่ถึงเพียงน้ัน มิได้ปรากฏแล้ว.
ตาวมหติยา ปริสาย สรีรนิสฺสนฺโท นาม น ปญฺญายิ.

แผ่นดินได้แหวกช่องให้แล้ว.
ปฐวี วิวรำ อทาสิ.

พ้ืนแผ่นดินในที่ทุกแห่ง ได้เป็นที่สะอาดทีเดียว.
สพฺพตฺถ ปริสุทฺธเมว ภูมิตลำ อโหสิ.

พระศาสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานะไว้ก่อนทีเดียวว่า 
“โมคคัลลานะ เธอพึงแสดงธรรมแก่บริษัทน่ัน, จุลอนาถบิณฑิกะจักให้อาหาร.” 
เพราะเหตุน้ัน จุลอนาถบิณฑิกะแล ไดใ้ห้แล้วซ่ึงข้าวต้ม ข้าวสวย ของเคี้ยว (หมาก) พลู ของหอม
สตฺถา ปฐมเมว มหาโมคฺคลฺลานำ อโวจ “โมคฺคลฺลาน ตฺวำ เอติสฺสา ปริสาย ธมฺมำ เทเสยฺยาสิ, จุลฺลอนาถปิณฺฑิโก อาหารำ ทสฺสติ -อิติ.

ระเบียบและเครื่องประดับ แก่บริษัทน้ัน ทกุเวลาทั้งเช้าและเย็น ตลอดไตรมาสน้ัน.
ตสฺมา ตำ เตมาสำ จุลฺลอนาถปิณฺฑิโกว ตสฺสา ปริสาย สายปาตำ สพฺพกาเล ยาคุภตฺตขาทนียตมฺพุลคนฺธมาลาปิลนฺธนานิ อทาสิ.

พระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแล้ว วิสัชนาปัญหาที่เหล่าชนผู้มาแล้วๆ เพื่อดูปาฏิหาริย์ ถามแล้ว.
มหาโมคฺคลฺลาโน ธมฺมำ เทเสสิ ปาฏิหาริยำ ทฏฺฐุำ อาคตาคเตหิ ปุฏฺเฐ ปญฺเห วิสฺสชฺเชสิ.

[พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดา]

เทวดาในหมื่นจักรวาล แวดล้อมแม้พระศาสดา ผู้ทรงจำาพรรษาที่บัณฑกุัมพลสิลา เพื่อทรงแสดงอภิธรรมแกพ่ระมารดา.
สตฺถารำปิ มาตุ อภิธมฺมเทสนตฺถำ ปณฺฑุกมฺพลสิลายำ วสฺสำ อุปคตำ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา ปริวารยึสุ.

เหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์จึงกล่าวว่า
เตน วุตฺตำ
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“ในกาลใด พระพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดบุรุษ ประทับอยู่เหนือบัณฑุกัมพลสิลา
ณ ควงไม้ปาริฉัตตกะ ในภพดาวดึงส์,

“ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ สิลายำ ปณฺฑุกมฺพเล 
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ วิหาสิ ปุริสุตฺตโม,

ในกาลน้ัน เทพดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ประชุมพร้อมกันแล้ว 
เข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจา้ผู้ประทับอยู่บนยอดเขา,

ทสสุ โลกธาตูสุ สนฺนิปติตฺวาน เทวตา  
ปยิรุปาสนฺติ สมฺพุทฺธำ วสนฺตำ นคมุทฺธนิ,

เทพดาองค์ไหนๆ ก็หาไพโรจน์กว่าพระสัมพทุธเจ้าโดยวรรณะไม่, 
พระสัมพุทธเจา้เท่าน้ัน ย่อมไพโรจน์ล่วงปวงเทพดาทั้งหมด.”

น โกจิ เทโว วณฺเณน สมฺพุทฺธสฺส วิโรจติ,
สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม สมฺพุทฺโธ ว วิโรจติ -อิติ.

ก็เมื่อพระศาสดาน้ัน ทรงน่ังครอบงำาเทพดาทุกหมู่เหล่า ด้วยรัศมีพระสรรีะของพระองคอ์ย่างน้ี, 
พระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมานชั้นดุสิต ทรงน่ัง ณ พระปรัศเบ้ืองขวา.
เอวำ สพฺพเทวตา อตฺตโน สรีรปฺปภาย อภิภวิตฺวา นิสินฺนสฺส, ปนสฺส มาตา ตุสิตวิมานโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเส นิสีทิ.

แม้อินทกเทพบุตรก็มาน่ัง ณ พระปรัศเบ้ืองขวาเหมือนกัน.
อินฺทโกปิ เทวปุตฺโต อาคนฺตฺวา ทกฺขิณปสฺเสเยว นิสีทิ.

อังกุรเทพบุตรมาน่ัง ณ พระปรัศเบ้ืองซ้าย.
องฺกุโร วามปสฺเส.

อังกุรเทพบุตรน้ัน เมื่อเทพดาทั้งหลายผู้มีศักดิใ์หญ่ประชุมกัน ร่นออกไปแล้ว ได้โอกาสในที่มีประมาณ ๑๒ โยชน์.
โส มเหสกฺขาสุ เทวตาสุ สนฺนิปติตาสุ อปคนฺตฺวา ทฺวาทสโยชนิเก ฐาเน โอกาสำ ลภิ.

อินทกเทพบุตรน่ังในที่น่ันเอง.
อินฺทโก ตตฺเถว นิสีทิ.

พระศาสดาทรงแลดูเทพบุตรทั้ง ๒ น้ันแล้ว มพีระประสงค์จะยังบริษัทให้ทราบความที่ทานอันบุคคลถวายแล้ว 
แก่ทกัขิไณยบุคคล ในศาสนาของพระองค์ เป็นกุศลมีผลมาก จึงตรัสอย่างน้ีวา่  
“อังกุระ เธอทำาแถวเตาไฟยาว ๑๒ โยชน์ให้ทานเป็นอันมาก ในกาลประมาณหมื่นปี ซ่ึงเป็นระยะกาลนาน, 
บัดน้ีเธอมาสู่สมาคมของเรา ได้โอกาสในที่ไกลตั้ง ๑๒ โยชน์ ซ่ึงไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมด; อะไรหนอแล เป็นเหตุในข้อน้ี?”
สตฺถา เต อุโภปิ โอโลเกตฺวา อตฺตโน สาสเน ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลานำ ทินฺนทานสฺส มหปฺผลภาวำ ญาเปตุกาโม เอวมาห 
“องฺกุร ตยา ทีฆมนฺตเร ทสวสฺสสหสฺสปริมาณกาเล ทฺวาทสโยชนิกำ อุทฺธนปนฺตึ กตฺวา มหาทานำ ทินฺนำ, 
ตฺวำทานิ มม สมาคมำ อาคนฺตฺวา สพฺพทูเร ทฺวาทสโยชนิเก ฐาเน โอกาสำ ลภิ; กึ นุโข เอตฺถ การณำ -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๓๑  • ๒. เร่ืองยมกปาฏิหาริย์ • [พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดา]

แท้จริงพระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลาย ก็ไดก้ล่าวไวด้ังน้ีว่า
“พระสัมพทุธะ ทรงแลดูอังกรุเทพบุตรและอินทกเทพบุตรแล้ว 
เมื่อจะทรงยกย่องทักขิไณยบุคคล ไดต้รัสพระพุทธพจน์น้ีวา่ 
‘อังกรุะ เธอให้ทานเป็นอันมาก ในระหว่างกาลนาน, 
เธอเมื่อมาสู่สำานักของเรา น่ังเสียไกลลิบ.”

วุตฺตำปิ เจตำ

“โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ องฺกุรญฺจาปิ อินฺทกำ 
ทกฺขิเณยฺยำ ปภาเวนฺโต อิทำ วจนมพฺรวิ 
“มหาทานำ ตยา ทินฺนำ องฺกุร ทีฆมนฺตเร, 
อติทูเร นิสินฺโนสิ อาคจฺฉำ๑ มม สนฺติกำ -อิติ.

[พระศาสดาตรสัได้ยินถึงมนุษยโลก]

พระสรุเสียงน้ัน (ดัง) ถึงพื้นปฐพี. 
โส สทฺโท ปฐวีตลำ ปาปุณิ.

บริษัททั้งหมดน้ัน ได้ยินพระสุรเสียงน้ัน.
สพฺพาปิ นำ สา ปริสา อสฺโสสิ.

เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างน้ันแล้ว
อังกุรเทพบุตร อันพระศาสดาผู้มพีระองค์อันอบรมแล้วตรัสเตือนแล้ว 
ได้กราบทูลคำาน้ีวา่ 
“ข้าพระองค์จะต้องการอะไร ดว้ยทานอันว่างเปล่าจากทกัขิไณยบุคคล, 
ยักษ์๒ช่ืออินทกะ น้ีน้ัน ถวายทานแล้วนิดหน่อย ยังรุ่งเรืองย่ิงกว่าข้าพระองค์ 
ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาว.”

เอวำ วุตฺเต

โจทิโต ภาวิตตฺเตน องฺกุโร เอตมพฺรวิ 
“กึ มยฺหำ เตน ทาเนน ทกฺขิเณยฺเยน สุญฺญตำ, 
อยำ โส อินฺทโก ยกฺโข ทชฺชา ทานำ ปริตฺตกำ 
อติโรจติ อมฺเหหิ๓ จนฺโท ตารคเณ ยถา -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ อาคจฺฉ.
๒ เทพบุตรผู้อันบุคคลพึงบูชา.
๓ อมฺเหปิ (?)
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บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทชฺชา แก้เป็น ทตฺวา๑ (แปลว่า ให้แล้ว).
ตตฺถ “ทชฺชา -อิติ; ทตฺวา.๒

เมื่ออังกรุเทพบุตรกราบทูลอยา่งน้ันแล้ว พระศาสดาตรัสกะอินทกเทพบุตรวา่ 
“อินทกะ เธอน่ังข้างขวาของเรา, ไฉนจึงไม่ต้องร่นออกไปน่ังเล่า?
เอวำ วุตฺเต สตฺถา อินฺทกำ อาห “อินฺทก ตฺวำ มม ทกฺขิณปสฺเส นิสินฺโน, กสฺมา อนปคนฺตฺวาว นิสีทสิ -อิติ.

อินทกเทพบุตรกราบทูลวา่ “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ทกัขิไณยสมบัติแล้ว ดุจชาวนาหว่านพืชนิดหน่อยในนาดี” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะประกาศทักขิไณยบุคคล จึงกราบทูลวา่
โส “อหำ ภนฺเต สุกฺเขตฺเต ปริตฺตกวีชำ วปนกสฺสโก วิย ทกฺขิเณยฺยสมฺปทำ อลตฺถำ -อิติ ทกฺขิเณยฺยำ ปภาเวนฺโต อาห

“พืชแม้มาก อันบุคคลหวา่นแล้วในนาดอน ผลย่อมไม่ไพบูลย์ 
ทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดี ฉันใด,

“อุชฺชงฺคเล ยถา เขตฺเต พีชำ พหุำปิ โรปิตำ 
น ผลำ วิปุลำ โหติ นปิ โตเสติ กสฺสกำ,

ทานมากมาย อันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีล ผลย่อมไม่ไพบูลย์ 
ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดี ฉันน้ันเหมือนกัน;

ตเถว ทานำ พหุกำ ทุสฺสีเลสุ ปติฏฺฐิตำ 
น ผลำ วิปุลำ โหติ นปิ โตเสติ ทายกำ;

พืชแม้เล็กน้อย อันบุคคลหว่านแล้วในนาดี เม่ือฝนหล่ังสายนำ้าถูกต้อง๓ (ตามกาล) 
ผลก็ยอ่มยังชาวนาให้ยินดีได้ ฉันใด, 

ยถาปิ ภทฺทเก เขตฺเต พีชำ อปฺปมฺปิ โรปิตำ 
สมฺมา ธารำ ปเวจฺฉนฺตำ๔ ผลำ โตเสติ กสฺสกำ.

เมื่อสักการะแม้เล็กน้อย อันทายกทำาแล้วในเหล่าทา่นผู้มีศีล ผู้มีคุณ คงที่
ผลก็ยอ่มยังทายกให้ยินดีได้ ฉันน้ันเหมือนกัน.”

ตเถว สีลวนฺเตสุ คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ 
อปฺปเกปิ กเต กาเร ผลำ โตเสติ ทายกำ -อิติ.

๑ สีหล เป็น อทตฺถ.  ยุโรป เป็น ทตถฺ.
๒ สี. อทตฺถ. ย.ุ ทตฺถ.
๓ สีหล ยุโรป เป็น ธารำ ปเวจฺฉนฺเต. แต่เขมร พม่า เป็น ธาเร ปเวจฺฉนฺเต. นีแ้ปลตามสีหล ยโุรป เพราะเห็นว่าถูก 

เมื่อพิมพฉ์บับบาลีต่อไปจะแก้อนุวตัรตามนั้น
๔ สี. ม. ย.ุ ปเวจฺฉนฺเต.
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[ทานท่ีให้ในทักขิไณยบุคคลมีผลมาก]

ถามว่า “ก็บุรพกรรมของอินทกเทพบุตรน่ัน เป็นอย่างไร?”
“กึ ปเนตสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

แกว้่า 
“ได้ยินว่า อินทกเทพบุตรน้ัน ได้ให้ถวายภิกษาทัพพีหน่ึง ท่ีเขานำามาแล้วเพ่ือตน แก่พระอนุรุทธเถระผู้เข้าไปบิณฑบาตภายในบ้าน, 
บุญของเธอน้ัน มีผลมากวา่ทานทีอ่ังกุรเทพบุตร ทำาแถวเตาไฟยาวตั้ง ๑๒ โยชน์ ให้แล้วตั้งหมื่นปี,
เพราะเหตุน้ัน อินทกเทพบุตรจึงกราบทูลอย่างน้ัน.”
โส กิร อนุรุทฺธตฺเถรสฺส อนฺโตคามำ ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐสฺส อตฺตโน อาภตำ กฏจฺฉุภิกฺขำ ทาเปสิ, 
ตทสฺส ปุญฺญำ องฺกุเรน ทสวสฺสสหสฺสานิ ทฺวาทสโยชนิกำ อุทฺธนปนฺตึ กตฺวา ทินฺนทานโต มหปฺผลตรำ ชาตำ, ตสฺมา เอวมาห.

เมื่ออินทกเทพบุตรกราบทูลอย่างน้ันแล้ว พระศาสดาตรัสว่า “อังกุระ การเลือกเสียก่อนแล้วให้ทาน จึงควร. 
ทานน้ันย่อมมีผลมากดว้ยอาการอย่างน้ี ดุจพชืที่เขาหวา่นดีในนาดี ฉะน้ัน; 
แต่เธอหาได้ทำาอยา่งน้ันไม่, เหตุน้ัน ทานของเธอจึงไม่มีผลมาก” เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ีให้แจ่มแจ้ง ตรัสวา่
เอวำ วุตฺเต สตฺถา “องฺกุร ทานำ นาม วิเจยฺย ทาตุำ วฏฺฏติ, เอวำ ตำ สุกฺเขตฺเต สุวุตฺตพีชำ วิย มหปฺผลำ โหติ; 
ตฺวำ ปน น ตถา อกาสิ, เตน เต ทานำ น มหปฺผลำ ชาตำ -อิติ อิมมตฺถำ วิภาเวนฺโต

“ทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใด มีผลมาก, บุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตน้ัน; 
การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญแล้ว,

“วิเจยฺย ทานำ ทาตพฺพำ, ยตฺถ ทินฺนำ มหปฺผลำ;

วิเจยฺย ทานำ สุคตปฺปสตฺถำ,

ทานที่บุคคลให้แล้วในเหล่าทักขิไณยบุคคล ที่มีอยู่ในโลกคอืหมู่สัตว์ที่ยังเป็นอยู่น้ี 
มีผลมาก เหมือนพชืที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีฉะน้ัน.”

เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก,
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ
พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเต -อิติ

เมื่อทรงแสดงธรรมให้ยิ่งข้ึนไป ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
วตฺวา อุตฺตรึปิ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย  หมู่สัตว์น้ีมรีาคะเป็นเครื่องประทุษร้าย, 
เพราะเหตุน้ันแล ทานท่ีบุคคลให้แล้วในท่านท่ีมีราคะไปปราศแล้วท้ังหลายจึงมีผลมาก.

“ติณโทสานิ เขตฺตานิ ราคโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.
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นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย  หมู่สัตว์น้ีมีโทสะเป็นเครือ่งประทุษร้าย, 
เพราะเหตุน้ันแล ทานท่ีบุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโทสะไปปราศแล้วท้ังหลายจึงมีผลมาก.

ติณโทสานิ เขตฺตานิ โทสโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.

นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย  หมู่สัตว์น้ีมีโมหะเป็นเครื่องประทุษร้าย, 
เพราะเหตุน้ันแล ทานท่ีบุคคลให้แล้ว ในท่านผู้มีโมหะไปปราศแล้วท้ังหลายจึงมีผลมาก.

ติณโทสานิ เขตฺตานิ โมหโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ.

นาท้ังหลายมีหญ้าเป็นเคร่ืองประทุษร้าย  หมู่สัตว์น้ีมีความอยากเป็นเคร่ืองประทุษร้าย,
เพราะเหตุน้ันแล ทานที่บุคคลให้แล้ว ในท่านผู้มีความอยากไปปราศแล้วทั้งหลาย 
จึงมีผลมาก.”

ติณโทสานิ เขตฺตานิ อิจฺฉาโทสา อยำ ปชา, 
ตสฺมา หิ วิคติจฺเฉสุ ทินฺนำ โหติ มหปฺผลำ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา อังกรุเทพบุตรและอินทกเทพบุตร ดำารงอยู่แล้วในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน องฺกุโร จ อินฺทโก จ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

(ธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว).
[มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ].

[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาช้ันดาวดึงส์]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงน่ังในท่ามกลางเทวบริษัท ทรงปรารภพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิฎกว่า 
“กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา” ดังน้ีเป็นต้น.
อถ สตฺถา เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินฺโน มาตรำ อารพฺภ “กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา -อิติ อภิธมฺมปิฏกำ ปฏฺฐเปสิ.

พระศาสดาทรงแสดงอภธิรรมปิฎก โดยนัยน้ี เรือ่ยไป๑ ตลอด ๓ เดือน.
เอวำ ตโย มาเส นิรนฺตรำ อภิธมฺมปิฏกำ กเถสิ.

ก็แล ทรงแสดงธรรมอยู่ ในเวลาภิกษาจาร ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิต ด้วยทรงอธิษฐานวา่ 
“พุทธนิรมิตน้ีจงแสดงธรรมชื่อเท่าน้ี จนกว่าเราจะมา” แล้วเสด็จไปป่าหิมพานต์ ทรงเคี้ยวไม้สฟีันชื่อนาคลดา 
บ้วนพระโอษฐ์ที่สระอโนดาต นำาบิณฑบาตมาจากอตุตรกุรุทวีป ได้ทรงน่ังทำาภตักิจในโรงกวา้งใหญ่แล้ว.
กเถนฺโต จ ปน ภิกฺขาจารเวลาย “ยาว มมาคมนา เอตฺตกำ นาม ธมฺมำ เทเสตุ -อิติ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปตฺวา หิมวนฺตำ คนฺตฺวา 
นาคลตาทนฺตกฏฺฐำ ขาทิตฺวา อโนตตฺตทเห มุขำ โธวิตฺวา อุตฺตรกุรุโต ปิณฺฑปาตำ อาหริตฺวา มหาวิสาลมาลเก นิสินฺโน ภตฺตกิจฺจำ อกาสิ.

๑ นิรนตฺรำ.
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พระสารีบุตรเถระไปทำาวตัรแดพ่ระศาสดาในที่น้ัน.
สารีปุตฺตตฺเถโร ตตฺถ คนฺตฺวา สตฺถุ วตฺตำ กโรติ.

พระศาสดาทรงทำาภัตกจิแล้ว ตรัสแก่พระเถระว่า “สารีบุตร วันน้ีเราภาษิตธรรมชื่อเท่าน้ี, เธอจงบอกแก่นิสิต๑ของตน.”
สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ 
“สารีปุตฺต อชฺช มยา เอตฺตโก นาม ธมฺโม ภาสิโต, ตฺวำ อตฺตโน นิสฺสิตกานำ [ปญฺจสตานำ ภิกฺขูนำ] วาเจหิ -อิติ เถรสฺส กเถสิ.

ได้ทราบว่า กุลบุตร ๕๐๐ เลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์ บวชแล้วในสำานักของพระเถระ.
ยมกปฺปาฏิหิเร กิร ปสีทิตฺวา ปญฺจสตา กุลปุตฺตา เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชึสุ.

พระศาสดาตรัสแล้วอย่างน้ัน ทรงหมายเอาภิกษุเหล่าน้ัน.
เต สนฺธาย สตฺถา เอวมาห.

ก็แล ครั้นตรัสแล้ว เสดจ็ไปสู่เทวโลก ทรงแสดงธรรมเอง ตอ่จากที่พระพุทธนิรมิตแสดง.
วตฺวา จ ปน เทวโลกำ คนฺตฺวา นิมฺมิตพุทฺเธน เทสิตฏฺฐานโต ปฏฺฐาย สยำ ธมฺมำ กเถสิ.

แม้พระเถระก็ไปแสดงธรรมแก่ภกิษุเหล่าน้ัน.
เถโรปิ คนฺตฺวา เตสำ ภิกฺขูนำ ธมฺมำ เทเสสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในเทวโลกน่ันแล ได้เป็นผู้ชำานาญในปกรณ์ ๗ แล้ว.
เต, สตฺถริ เทวโลเก วิหรนฺเตเยว, สตฺตปฺปกรณิกา อเหสุำ.

ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ภกิษุเหล่าน้ันเป็นค้างคาวหนู ห้อยอยู่ที่เงื้อมแห่งหน่ึง,  
เมื่อพระเถระ ๒ รูปจงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่, ไดฟ้ังถือเอานิมิตในเสียงแล้ว.
เต กิร กสฺสปพุทฺธกาเล ขุทฺทกวคฺคุลิโย หุตฺวา เอกสฺมึ ปพฺภาเร โอลมฺพนฺตา, ทฺวินฺนำ เถรานำ จงฺกมิตฺวา อภิธมฺมำ สชฺฌายนฺตานำ, 
สเร นิมิตฺตำ คเหตฺวา อสฺโสสุำ.

คา้วคาวเหล่าน้ันไม่รู้วา่ “เหล่าน้ี ชื่อวา่ขันธ์, เหล่าน้ี ชื่อว่าธาตุ” 
ด้วยเหตุสักวา่ ถือเอานิมิตในเสียงเท่าน้ัน จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว เกิดในเทวโลก เสวยทพิยสมบัติสิ้นพุทธันดร ๑ 
จตุิจากเทวโลกน้ันแล้ว เกดิในเรือนตระกูลในกรุงสาวตัถี เกิดความเลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์ บวชในสำานักของพระเถระแล้ว 
ได้เป็นผู้ชำานาญในปกรณ์ ๗ ก่อนกว่าภิกษุทั้งปวง.
เต “อิเม ขนฺธา นาม, อิมา ธาตุโย นาม -อิติ อชานิตฺวา สเร นิมิตฺตคฺคหณมตฺเตเนว ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺตา 
เอกำ พุทฺธนฺตรำ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา  ตโต จวิตฺวา สาวตฺถิยำ กุลฆเรสุ นิพฺพตฺตา ยมกปฺปาฏิหิเร อุปฺปนฺนปฺปสาทา 
เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา สพฺพปฺปฐมำ สตฺตปฺปกรณิกา อเหสุำ. 

แม้พระศาสดา ก็ได้ทรงแสดงอภิธรรม โดยทำานองน้ันน่ันแล ตลอด ๓ เดือน.
สตฺถาปิ เตเนว นีหาเรน เตมาสำ อภิธมฺมำ เทเสสิ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่เทวดา ๘ หมื่นโกฏิ.
เทสนาวสาเน อสีติโกฏิสหสฺสานำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

๑ ภิกษุ ๕๐๐.
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แม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่แลว้ในโสดาปัตติผล.
มหามายาปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

[พระโมคคัลลานเถระข้ึนไปทูลถามข่าวเสด็จ]

บริษัท มีปริมณฑล ๓๖ โยชน์ แม้น้ันแล คดิว่า “แต่บัดน้ีไป ในวันที่ ๗ จักเป็นวันมหาปวารณา”
เข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานเถระ กล่าวว่า
“ทา่นเจ้าข้า ควรจะทราบวันเสด็จลงของพระศาสดา, เพราะข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่เห็นพระศาสดาแล้ว จักไม่ไป.”
สาปิ โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ปริสา “อิทานิ อิโต สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณา ภวิสฺสติ -อิติ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา 
อาห “ภนฺเต สตฺถุ โอโรหณทิวสำ ญาตุำ วฏฺฏติ, น หิ มยำ สตฺถารำ อทิสฺวา คมิสฺสาม -อิติ.

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ฟังถ้อยคำาน้ันแล้วรับวา่ “ดีละ” แลว้ดำาลงในแผ่นดินตรงน้ันเอง อธิษฐานว่า 
“บริษัทจงเห็นเราผู้ไปถึงเชิงเขาสิเนรุ แล้วข้ึนไปอยู่” มรีูปปรากฏดจุด้ายกัมพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเทียว 
ข้ึนไปแล้วโดยท่ามกลางเขาสิเนรุ.
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ตำ กถำ สุตฺวา “สาธุ -อิติ ตตฺเถว ปฐวิยำ นิมุคฺโค “สิเนรุปาทำ คนฺตฺวา มำ อภิรุหนฺตำ ปริสา ปสฺสตุ -อิติ อธิฏฺฐาย 
มณิรตเน อาวุตำ ปณฺฑุกมฺพลสุตฺตำ วิย ปญฺญายมานรูโปว สิเนรุมชฺเฌน อภิรุหิ.

แม้พวกมนุษย์ก็แลเห็นท่านว่า “ข้ึนไปแล้วโยชน์ ๑ ข้ึนไปแล้ว ๒ โยชน์” เป็นต้น.
มนุสฺสาปิ นำ “เอกโยชนำ อภิรุฬฺโห ทฺวิโยชนำ อภิรุฬฺโห -อิติ โอโลกยึสุ.

แม้พระเถระ ข้ึนไปถวายบังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา ดุจเทินไวด้้วยเศียรเกลา้ กราบทูลอย่างน้ีว่า
“พระเจ้าข้า บริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไป, พระองคจ์ักเสด็จลงเมื่อไร?”
เถโรปิ สตฺถุ ปาเท สีเสน อุกฺขิปนฺโต วิย อภิรุหิตฺวา วนฺทิตฺวา เอวมาห “ภนฺเต ปริสา ตุมฺเห ทิสฺวาว คนฺตุกามา, กทา โอโรหิสฺสถ -อิติ.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ก็สารีบุตร พี่ของเธอ อยู่ที่ไหน.
“กหำ ปน เต โมคฺคลฺลาน เชฏฺฐภาติโก สารีปุตฺโต -อิติ.

โมคคัลลานะ. พระเจ้าข้า ท่านจำาพรรษาอยู่ ในสังกัสสนคร.
“ภนฺเต สงฺกสฺสนคเร วสฺสำ อุปคโต -อิติ 

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ในวันที่ ๗ แตว่ันน้ี (ไป) เราจกัลงที่ประตูเมืองสังกัสสะ ในวันมหาปวารณา, 
ผู้ใคร่จะพบเรากจ็งไปที่น้ันเถิด;  
ก็แลสังกัสสนครจากกรุงสาวัตถี มีประมาณ ๓๐ โยชน์,  ในทางเท่าน้ี กิจท่ีจะต้องเตรียมเสบียง ย่อมไม่มีแก่ใครๆ,
เธอพึงบอกแก่คนเหล่าน้ันว่า ‘ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้รักษาอุโบสถไป ดุจไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเถิด.’

“โมคฺคลฺลาน อหำ อิโต สตฺตเม ทิวเส มหาปวารณาย สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตริสฺสามิ,  มำ ทฏฺฐุกามา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ;  
สาวตฺถิโต จ สงฺกสฺสนครำ ตึสโยชนานิ๑,  เอตฺตเก มคฺเค กสฺสจิ ปาเถยฺยกิจฺจำ นตฺถิ, 
“อุโปสถิกา หุตฺวา ธุรวิหารำ ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺตา วิย คจฺเฉยฺยาถาติ เตสำ อาโรเจยฺยาสิ -อิติ.

๑ ตึสโยชนำ. (?)
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[พระองค์ทรงเปิดโลก]

พระเถระทูลวา่ “ดีละ พระเจา้ข้า” แล้วได้บอกตามรับสั่ง.
เถโร “สาธุ ภนฺเต -อิติ วตฺวา ตถา อาโรเจสิ.

พระศาสดาเสดจ็จำาพรรษาปวารณาแลว้ ตรัสบอกแก่ท้าวสักกะวา่ “มหาบพติร อาตมภาพจักไปสู่ถ่ินมนุษย์.”
สตฺถา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา สกฺกสฺส อาโรเจสิ “มหาราช มนุสฺสปถำ คมิสฺสามิ -อิติ.

ทา้วสักกะทรงนิรมิตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดทองคำา บันไดแก้วมณี บันไดเงิน.
สกฺโก “โสวณฺณมยำ มณิมยำ รชตมยำ -อิติ ตีณิ โสปาณานิ มาเปสิ.

เชิงบันไดเหล่าน้ันตั้งอยู่แล้วที่ประตูสังกัสสนคร หัวบันไดเหล่าน้ัน ต้ังอยู่แล้วที่ยอดเขาสิเนรุ.
เตสำ ปาทา สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏฺฐหึสุ, สีสานิ สิเนรุมุทฺธนิ.

ในบันไดเหล่าน้ัน บันไดทองได้มีในข้างเบ้ืองขวา เพื่อพวกเทวดา, 
บันไดเงิน ได้มีในข้างเบ้ืองซ้ายเพื่อมหาพรหมทั้งหลาย, บันไดแก้วมณีได้มใีนท่ามกลาง เพื่อพระตถาคต.
เตสุ ทกฺขิณปสฺเส สุวณฺณโสปาณำ เทวานำ อโหสิ, วามปสฺเส รชตโสปาณำ มหาพฺรหฺมานำ, มชฺเฌ มณิโสปาณำ ตถาคตสฺส.

พระศาสดาทรงยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ทรงทำายมกปาฏิหาริยใ์นกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ทรงแลดูข้างบนแล้ว, 
สถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลาย ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก; 
ทรงแลดูข้างล่าง, สถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจี; 
ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลาย, จักรวาลหลายแสน ได้มีเนินเป็นอันเดียวกัน;
สตฺถา สิเนรุมุทฺธนิ ฐตฺวา เทโวโรหเณ ยมกปฺปาฏิหาริยำ กตฺวา อุทฺธำ โอโลเกสิ,  ยาว พฺรหฺมโลกา เอกงฺคณานิ อเหสุำ; 
อโธ โอโลเกสิ, ยาว อวีจิโต เอกงฺคณำ อโหสิ;  ทิสาวิทิสา โอโลเกสิ, อเนกานิ จกฺกวาฬสตสหสฺสานิ เอกงฺคณานิ อเหสุำ; 

เทวดาเห็นพวกมนุษย์.  แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดา.  พวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต่างเห็นกันแล้วเฉพาะหน้าทีเดียว.
เทวา มนุสฺเส ปสฺสึสุ.  มนุสฺสาปิ เทเว ปสฺสึสุ.  สพฺเพ สมฺมุขาว ปสฺสึสุ.

พระผู้มพีระภาคทรงเปล่งพระฉัพพัณณรังสีไปแล้ว.
ภควา ฉพฺพณฺณรำสิโย วิสฺสชฺเชสิ.

มนุษย์ ในบริษัทซ่ึงมีปริมณฑล ๓๖ โยชน์แม้คนหน่ึง เมื่อแลดูสิริของพระพทุธเจ้าในวันน้ันแล้ว 
ชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า มิได้มีเลย.
ตำ ทิวสำ พุทฺธสิรึ โอโลเกตฺวา ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย ปริสาย เอโกปิ พุทฺธภาวำ อปฺปฏฺเฐนฺโต นาม นาโหสิ.

พวกเทวดาลงทางบันไดทอง,  พวกมหาพรหมลงทางบันไดเงิน;  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสดจ็ลงทางบันไดแก้วมณี.
สุวณฺณโสปาเณน เทวา โอตรึสุ, รชตโสปาเณน มหาพฺรหฺมาโน; มณิโสปาเณน สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอตริ.

เทพบุตรนักฟ้อนชือ่ปัญจสิขะ ถือพิณสีเหลืองดุจผลมะตูมยืนอยู่ ณ ข้างเบ้ืองขวา ทำาบูชาดว้ยการฟ้อนแดพ่ระศาสดาลงมา.
ปญฺจสิโข คนฺธพฺพเทวปุตฺโต เพฬุวปณฺฑุวีณำ อาทาย ทกฺขิณปสฺเส ฐตฺวา สตฺถุ คนฺธพฺพปูชำ กโรนฺโต โอตริ.
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มาตลิสังคาหกเทพบุตร ยืน ณ ข้างเบ้ืองซ้าย ถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพย์ นมัสการอยู่ทำาบูชาแล้วลงมา.
มาตลิสงฺคาหโก วามปสฺเส ฐตฺวา ทิพฺพคนฺธมาลาปุปฺผำ คเหตฺวา นมสฺสมาโน ปูชำ กตฺวา โอตริ.

ทา้วมหาพรหมกั้นฉัตร, ทา้วสุยามถือพัดวาลวชีนี.
มหาพฺรหฺมา ฉตฺตำ ธาเรสิ,  สุยาโม วาลวีชนึ.

พระศาสดาเสดจ็ลงพร้อมดว้ยบริวารน้ี หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัสสนคร.
สตฺถา อิมินา ปริวาเรน สทฺธึ โอตริตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร ปติฏฺฐหิ.

แม้พระสารีบุตรเถระ มาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว 
เพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสริิเห็นปานน้ัน อันท่านไม่เคยเห็นแล้ว ในกาลก่อนแต่น้ี 
เพราะฉะน้ัน จึงประกาศความยินดีของตน ดว้ยคาถาทั้งหลายเป็นต้นว่า
สารีปุตฺตตฺเถโรปิ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา, ยสฺมา เตน ตถารูปาย พุทฺธสิริยา โอตรนฺโต สตฺถา อิโต ปุพฺเพ น ทิฏฺฐปุพฺโพ, 
ตสฺมา

“พระศาสดา ผู้มีถ้อยคำาอันไพเราะ ทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะ๑

เสด็จมาจากดุสิตอยา่งน้ี เรายังไม่เห็น หรือไม่ได้ยินต่อใครๆ ในกาลก่อนแต่น้ี”

“น เม ทิฏฺโฐ อิโต ปุพฺเพ น สุโต อุท กสฺสจิ
เอวำ วคฺคุคโท๒ สตฺถา ตุสิตา คณิมาคโต -อิติ

แล้วทูลว่า “พระเจ้าข้า วันน้ีเทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมด ย่อมกระหยิ่ม๓ ปรารถนาต่อพระองค์.”
อาทีหิ อตฺตโน ตุฏฺฐึ ปกาเสตฺวา “อชฺช ภนฺเต สพฺเพปิ เทวมนุสฺสา ตุมฺหากำ ปิหยนฺติ ปฏฺเฐนฺติ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท่านวา่ 
“สารีบุตร ชื่อว่าพระพทุธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นปานน้ี ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้.” 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “สารีปุตฺต เอวรูเปหิ คุเณหิ สมนฺนาคตา พุทฺธา นาม เทวมนุสฺสานำ ปิยา โหนฺติเยว -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมำ คาถมาห

“พระสัมพทุธเจ้าเหล่าใด เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน 
ยินดีแลว้ในธรรมทีเ่ข้าไปสงบ ดว้ยสามารถแห่งการออก,  
แม้เทวดาและมนุษย์ท้ังหลาย ย่อมกระหย่ิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่าน้ันผู้มีสติ.”

“เย ฌานปฺปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา,
เทวาปิ เตสำ ปิหยนฺติ สมฺพุทฺธานำ สตีมตำ -อิติ.

๑ คณิมาคโต ตัดบทเป็น คณี อาคโต. อรรถกถาว่า ... คณาจริยตฺตา. คณี …
๒ สี. ม. ย.ุ วคฺคุวโท.
๓ ภูมิใจ, อ่ิมใจ
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เย ฌานปฺปสุตา ความวา่ ประกอบแล้วขวนขวายแล้ว ในฌาน ๒ อยา่งเหล่าน้ี คอื 
ลักขณูปนิชฌาน อารัมมณูปนิชฌาน ด้วยการนึกอันเข้าการอธิษฐานการออกและการพจิารณา.
ตตฺถ “เย ฌานปฺปสุตา -อิติ; “ลกฺขณูปนิชฺฌานำ อารมฺมณูปนิชฺฌานำ -อิติ 
อิเมสุ ทฺวีสุ ฌาเนสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏฺฐานวุฏฺฐานปฺปจฺจเวกฺขเณหิ ยุตฺตปฺปยุตฺตา.

บรรพชา อันผู้ศึกษาไม่พึงถือวา่ “เนกขัมมะ” ในคำาวา่ เนกฺขมฺมูปสเม รตา น้ี,
กค็ำาวา่ “เนกขัมมะ” น่ัน พระองคต์รัส หมายเอา ความยินดใีนนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลส.
เนกฺขมฺมูปสเม รตา -อิติ; เอตฺถ ปพฺพชฺชา “เนกฺขมฺมำ -อิติ น คเหตพฺพา, กิเลสวูปสมนนิพฺพานรตึ ปน สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

บทวา่ เทวาปิ ความว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่ม คือปรารถนาต่อพระสัมพุทธเหล่าน้ัน.
เทวาปิ -อิติ: เทวาปิ มนุสฺสาปิ เตสำ ปิหยนฺติ ปฏฺเฐนฺติ.

บทวา่ สตีมตำ ความว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ปรารถนาความเป็นพระพุทธว่า 
“น่าชมจริงหนอ แม้เราพึงเป็นพระพุทธเจ้า” ดังน้ี ชื่อว่าย่อมกระหยิ่ม ตอ่พระสัมพุทธเหล่าน้ัน 
ผู้มพีระคุณเห็นปานน้ี ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสติ.
สตีมตำ -อิติ: เอวรูปคุณานำ เตสำ สติยา สมนฺนาคตานำ สมฺพุทฺธานำ 
“อโห วต มยำปิ พุทฺธา ภเวยฺยาม -อิติ พุทฺธภาวำ อิจฺฉมานา ปิหยนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สตัว์ประมาณ ๓๐ โกฏิ.
เทสนาวสาเน ตึสมตฺตานำ ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ภิกษุ ๕๐๐ ผู้เป็นสัทธวิิหาริกของพระเถระ ตั้งอยู่แล้วในพระอรหัต.
เถรสฺส สทฺธิวิหาริกา ปญฺจสตา ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

[สังกสัสนครเป็นท่ีเสด็จลงจากดาวดึงส์]

ได้ยินว่า การทำายมกปาฏิหาริย์แล้วจำาพรรษาในเทวโลก แล้วเสด็จลงที่ประตูสังกัสสนคร 
อันพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองค์ไม่ทรงละแล้วแล.
สพฺพพุทฺธานำ กิร อวิชหิตเมว ยมกปฺปาฏิหาริยำ กตฺวา เทวโลเก วสฺสำ วสิตฺวา สงฺกสฺสนครทฺวาเร โอตรณำ.

ก็สถานทีพ่ระบาทเบ้ืองขวาประดิษฐาน ณ ที่เสดจ็ลงน้ัน มีนามวา่อจลเจติยสถาน.
ตตฺถ ปน ทกฺขิณปาทสฺส ปติฏฺฐิตฏฺฐานำ อจลเจติยฏฺฐานำ นาม โหติ.

พระศาสดาทรงยืน ณ ที่น้ัน ตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้น.
สตฺถา ตตฺถ ฐิโต ปุถุชฺชนาทีนำ วิสเยสุ ปญฺเห ปุจฺฉิ.

พวกปุถุชนแก้ปัญหาไดใ้นวิสัยของตนเท่าน้ัน ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้.
ปุถุชฺชนา อตฺตโนว วิสเย ปญฺหำ วิสฺสชฺเชตฺวา โสตาปนฺนสฺส วิสเย ปญฺหำ วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขึสุ.
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พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ก็เหมือนกัน 
ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระสกทาคามีเป็นต้น.
ตถา สกทาคามิอาทีนำ วิสเย โสตาปนฺนาทโย.

พระมหาสาวกที่เหลือ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ.
มหาโมคฺคลฺลานสฺส วิสเย เสสมหาสาวกา.

พระมหาโมคคัลลานะ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺส วิสเย มหาโมคฺคลฺลาโน.

แม้พระสารีบุตรเถระ ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกัน.
พุทฺธวิสเย สารีปุตฺตตฺเถโรปิ วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขิเยว.

พระศาสดาทรงแลดูทิศทั้งปวง ตั้งต้นแต่ปาจีนทิศ. สถานที่ทั้งปวง ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียว๑.
โส ปาจีนทิสำ อาทึ กตฺวา สพฺพทิสา โอโลเกสิ.  สพฺพตฺถ เอกงฺคณเมว อโหสิ.

เทวดาและมนุษย์ใน ๘ ทิศ และเทวดาเบ้ืองบนจดพรหมโลก และยักษ์นาคและสุบรรณ๒ ผู้อยู่ ณ ภาคพื้นเบ้ืองตำ่า 
ประคองอัญชลีกราบทูลว่า 
“พระเจา้ข้า ชื่อว่าผู้วิสชันาปัญหาน้ี มิได้มีในสมาคมน้ี, ขอพระองค์โปรดใคร่ครวญในสมาคมน้ีทีเดียว.”
อฏฺฐสุ ทิสาสุ เทวมนุสฺสา อุทฺธำ ยาว พฺรหฺมโลกา เหฏฺฐา จ ภุมฺมฏฺฐกา ยกฺขนาคสุปณฺณา อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา 
“ภนฺเต อิธ เอตสฺส ปญฺหสฺส วิสฺสชฺเชนฺโต๓ นาม นตฺถิ, เอตฺเถว อุปธาเรถ -อิติ อาหำสุ.

๑ สพพฺตฺถ เอกงฺคณเมว อโหสิ. นยิมแปล สพฺพตฺถ เป็นสัตตมีปัจจัตตะ.
๒ ครุฑ
๓ “วิสฺสชฺชนโก -อิติ ภวิตพฺพำ. ญ.ว. สี. ม. ย.ุ วิสฺสชฺเชตา.
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[พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก]

พระศาสดา ทรงดำาริวา่  “สารีบุตรย่อมลำาบาก, ดว้ยว่า เธอไดฟ้ังปัญหาที่เราถามแล้วในพทุธวิสัยน้ีว่า 
‘ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ เธอมีปัญญารกัษาตน อันเราถามถึงความเป็นไปของท่าน 
ผู้มีธรรมอันนับพร้อมแลว้ทั้งหลาย และพระเสขะทั้งหลาย ซ่ึงมีอยู่มากในโลกน้ี 
จงบอกความเป็นไปน้ันแก่เรา” ดังน้ี,

เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาวา่ ‘พระศาสดาย่อมตรัสถามถึงปฏิปทาเป็นที่มา๑ ของพระเสขะและอเสขะ กะเรา’ ดังน้ีก็จริง,
ถึงอย่างน้ัน ก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยู่วา่ ‘เราเมื่อกล่าวปฏิปทาน้ี ด้วยมุขไหนๆ ในธรรมทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้น 
จึงจักอาจถือเอาอธัยาศัยของพระศาสดาได้;’ สารีบุตรน้ัน, เมื่อเราไม่ให้นัย, จกัไม่อาจแก้ได้. เราจักให้นัยแก่เธอ” 
เมื่อจะทรงแสดงนัย ตรัสวา่ “สารีบุตร เธอจงพจิารณาเห็นความเป็นจริงน้ี.”
สตฺถา “สารีปุตฺโต กิลมติ, กิญฺจาปิ หิ เอส   

‘เย จ สงฺขาตธมฺมา เส เย จ เสขา ปุถู อิธ 
เตสำ เม นิปโก อิริยำ ปุฏฺโฐ ปพฺรูหิ มาริสา -อิติ

อิมำ พุทฺธวิสเย ปุฏฺฐปญฺหำ สุตฺวา “สตฺถา มำ เสขาเสขานำ อาคมนปฺปฏิปทำ ปุจฺฉตีติ ปญฺเห นิกฺกงฺโข, 
‘ขนฺธาทีสุ ปน กตเรน นุ โข มุเขน อิมำ ปฏิปทำ กเถนฺโต อหำ สตฺถุ อชฺฌาสยำ คณฺหิตุำ สกฺขิสฺสามีติ มม อชฺฌาสยำ กงฺขติ; 
โส, มยา นเย อทินฺเน, กเถตุำ น สกฺขิสฺสติ.  นยมสฺส ทสฺสามิ -อิติ นยำ ทสฺเสนฺโต “ภูตมิทำ สารีปุตฺต สมนุปสฺสาหิ -อิติ อาห.

ได้ยินว่า พระองค์ได้ทรงดำาริอยา่งน้ีว่า “สารีบุตรเมื่อถือเอาอธัยาศัยของเราแก้ จักแก้ดว้ยสามารถแห่งขันธ์”
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “สารีปุตฺโต มม อชฺฌาสยำ คเหตฺวา กเถนฺโต ขนฺธวเสน กเถสฺสติ -อิติ.

ปัญหาน้ันปรากฏแกพ่ระเถระตั้งร้อยนัย พันนัย พร้อมกับการประทานนัย.
เถรสฺส สห นยทาเนน โส ปญฺโห นยสเตน นยสหสฺเสน อุปฏฺฐาสิ.

ทา่นตั้งอยู่ในนัยทีพ่ระศาสดาประทาน แก้ปัญหาน้ันได้แล้ว.
โส สตฺถารา ทินฺนนเย ฐตฺวา ตำ ปญฺหำ กเถสิ.

ได้ยินว่า คนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสีย ชื่อวา่สามารถเพือ่จะทันปัญญาของพระสารีบุตรเถระ หามิได้.
ฐเปตฺวา กิร สมฺมาสมฺพุทฺธำ อญฺโญ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ปญฺญำ ปาปุณิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ.

นัยวา่ เหตุน้ันแล พระเถระจึงยืนตรงพระพกัตร์พระศาสดา บันลือสีหนาทวา่
“พระเจ้าข้า เมื่อฝนตกแม้ตลอดกัปทั้งสิ้น, ข้าพระองค์ ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกข้ึนซ่ึงคะแนนว่า 
‘หยาดทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่าน้ีหยาด, ตกบนแผ่นดินเทา่น้ีหยาด, บนภูเขาเท่าน้ีหยาด.”
เตเนว กิร เถโร สตฺถุ ปุรโต ฐตฺวา สีหนาทำ นทิ “อหำ ภนฺเต, สกลกปฺปํปิ เทเว วสฺสนฺเต,  
‘เอตฺตกานิ พินฺทูนิ มหาสมุทฺเท ปติตานิ, เอตฺตกานิ ภูมิยำ, เอตฺตกานิ ปพฺพเตติ คเณตฺวา ลกฺขำ อาโรเปตุำ สมตฺโถ -อิติ.

แม้พระศาสดากต็รัสกะท่านวา่ “สารีบุตร เรากท็ราบความที่เธอสามารถจะนับได้.”
สตฺถาปิ นำ “ชานามิ เต สารีปุตฺต คเณตุำ สมตฺถภาวำ -อิติ อาห.

๑ มรรคปฏิปทา
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ชื่อว่าข้ออุปมาเปรียบดว้ยปัญญาของท่านน้ัน ย่อมไม่มี.
ตสฺส อายสฺมโต ปญฺญาย อุปมา นาม นตฺถิ.

เหตุน้ันแลท่านจึงกราบทูลว่า
“ทรายในแม่นำ้าคงคาพึงสิ้นไป  นำ้าในห้วงนำ้าใหญ่พึงสิ้นไป  ดินในแผ่นดินพึงสิ้นไป
การแก้ปัญหาด้วยความรู้ของข้าพระองค์ ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนน.”

เตเนวมาห

“คงฺคาย วาลุกา ขีเย อุทกำ ขีเย มหณฺณเว
มหิยา มตฺติกา ขีเย ลกฺเขน๑ มม พุทฺธิยา -อิติ.

มีคำาอธิบายไว้ดังน้ีวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ผู้สมบูรณด์้วยความรู้ เป็นที่พึ่งของโลก
ก็ถ้าว่า, เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาข้อ ๑ แล้ว, บุคคลพึงใส่ทรายเมล็ดหน่ึง หรือหยาดนำ้าหยาด ๑  หรือดินร่วนกอ้น ๑.  
เม่ือข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อย หรือพัน หรือแสนข้อ พึงใส่คะแนนท้ังหลายมีทรายเป็นต้น ทีละ ๑ๆ ณ ส่วนข้างหน่ึง ในแม่นำ้าคงคา, 
คะแนนทั้งหลายมีทรายเป็นต้นในแม่นำ้าคงคาเป็นต้น พึงถึงความสิ้นไปเรว็กวา่; การแก้ปัญหาของข้าพระองค์ ย่อมไม่สิ้นไป.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “สเจ หิ ภนฺเต พุทฺธิสมฺปนฺน โลกนาถ, มยา เอกสฺมึ ปญฺเห วิสฺสชฺชิเต, เอกำ วา วาลุกำ  เอกำ วา อุทกพินฺทุำ  
เอกำ วา ปํสุขณฺฑำ ปกฺขิปิตฺวา,  ปญฺหานำ สเต วา สหสฺเส วา สตสหสฺเส วา วิสฺสชฺชิเต๒, คงฺคาย วาลุกาทีสุ เอเกกำ เอกมนฺเต ขิเปยฺย, 
ขิปฺปตรำ คงฺคาทีสุ วาลุกาทโย ปริกฺขยำ คจฺเฉยฺยุำ;  น เตฺวว มม ปญฺหานำ วิสฺสชฺชนำ ขียติ -อิติ.

ภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างน้ี ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นหรอืเงื่อนปลายแห่งปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในพุทธวิสัย 
ต่อตั้งอยู่ในนัยทีพ่ระศาสดาประทานแล้ว จึงแก้ปัญหาได้.
เอวำ มหาปญฺโญปิ ภิกฺขุ พุทฺธวิสเย ปุฏฺฐปญฺหสฺส อนฺตำ วา โกฏึ วา อทิสฺวา สตฺถารา ทินฺนนเย ฐตฺวาว ปญฺหำ วิสฺสชฺเชสิ.

ภิกษุทั้งหลายฟังดังน้ันแล้วสนทนากันว่า “แม้ชนทั้งหมด อันพระศาสดาตรัสถามปัญหาใด ไม่อาจแก้ได้, 
พระสารีบุตรเถระผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้เดียวเท่าน้ัน แก้ปัญหาน้ันได้.”
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ยำ ปญฺหำ ปุฏฺโฐ สพฺโพปิ ชโน กเถตุำ นาสกฺขิ, ตำ ธมฺมเสนาปติ สารีปุตฺตตฺเถโร เอกโกว กเถสิ -อิติ.

๑ “น ขีเย -อิติปิ ปาโฐ.
๒ สี. ย.ุ วิสฺสชฺเชนฺโต.
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พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาน้ันแล้วตรัสวา่ “สารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชน ไม่สามารถจะแก้ได้ ในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้; 
แม้ในก่อน เธอก็แก้ได้แล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสชาดก๑ น้ีโดยพิสดารว่า

“คนที่มาประชุมกันแล้ว แม้ตั้งพันเป็นกำาหนด 
คนเหล่าน้ันหาปัญญามิได้ พึงครำ่าครวญตั้ง ๑๐๐ ปี, 
บุรุษผู้ใดรู้ชดัซ่ึงอรรถแห่งภาษิตได้ บุรุษผู้น้ันซ่ึงเป็นผู้มีปัญญา 
คนเดียวเทา่น้ัน ประเสริฐกวา่”  ดังน้ีแล.

สตฺถา ตำ กถำ สุตฺวา “น อิทาเนว สารีปุตฺโต, ยำ ปญฺหำ มหาชโน วิสฺสชฺเชตุำ นาสกฺขิ, ตำ วิสฺสชฺเชสิ; ปุพฺเพปิ เตน วิสฺสชฺชิโตเยว -อิติ 
วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“ปโรสหสฺสำปิ สมาคตานำ 
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสตำ อปญฺญา, 
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ, 
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถำ -อิติ

อิมำ ชาตกำ๒ วิตฺถาเรน กเถสิ -อิติ.

เรื่องยมกปาฏิหาริย์ จบ .
ยมกปฺปาฏิหาริยวตฺถุ. 

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๕๔.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๒๕๔.
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๓. เรือ่งนาคราชช่ือเอรกปัต
๓. เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ.

พระศาสดา ทรงอาศัยพระนครพาราณสี ประทับอยู่ที่โคนไม้ซึก ๗ ต้น ทรงปรารภพญานาคชื่อเอรกปัต  
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” เป็นต้น.
“กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา พาราณสึ อุปนิสฺสาย สตฺตสิรีสรุกฺขมูเล วิหรนฺโต 
เอรกปตฺตำ นาคราชำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาบัติเล็กน้อยท่ีไม่แสดงเสยี ย่อมให้โทษ]

ทราบวา่ ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลก่อน  พญานาคน้ันเป็นภิกษุหนุ่ม ข้ึนเรือไปในแม่นำ้าคงคา 
ยดึใบตะไคร้นำ้า๑กอหน่ึง เมื่อเรือแม้แล่นไปโดยเรว็, ก็ไม่ปล่อย.
โส กิร ปุพฺเพ กสฺสปพุทฺธสาสเน ทหรภิกฺขุ หุตฺวา คงฺคาย นาวำ อภิรุยฺห คจฺฉนฺโต เอกสฺมึ เอรกคุมฺเพ เอรกปตฺตำ คเหตฺวา 
นาวาย เวคสา คจฺฉมานายปิ น มุญฺจิ.

ใบตะไคร้นำ้าขาดไปแล้ว.
เอรกปตฺตำ ฉิชฺชิตฺวา คตำ.

ภิกษุหนุ่มน้ันไม่แสดงอาบัติ ด้วยคดิเสียว่า “น้ีเป็นโทษเพียงเล็กน้อย” แม้ทำาสมณธรรมในป่าสิ้น ๒ หมื่นปี 
ในกาลมรณภาพ เป็นประดุจใบตะไคร้นำ้าผูกคอ แม้อยากจะแสดงอาบัติ 
เมื่อไม่เห็นภิกษุอื่น ก็เกิดความเดือดร้อนข้ึนวา่ “เรามีศีลไม่บริสทุธิ์” 
จตุิจากอัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดเป็นพญานาค มีร่างกายประมาณเท่าเรือโกลน.
โส “อปฺปมตฺตกำ เอตำ -อิติ อาปตฺตึ อเทเสตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ อรญฺเญ สมณธมฺมำ กตฺวาปิ 
มรณกาเล เอรกปตฺเตน คีวายำ คหิโต วิย อาปตฺตึ เทเสตุกาโมปิ อญฺญำ ภิกฺขุำ อปสฺสนฺโต “อปริสุทฺธำ เม สีลำ -อิติ อุปฺปนฺนวิปฺปฏิสาโร 
ตโต จวิตฺวา เอกโทณิกนาวปฺปมาโณ นาคราชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

เขาได้มีชื่อว่า “เอรกปัต๒” น่ันแล.
“เอรกปตฺโตเตฺววสฺส นามำ อโหสิ.

ในขณะที่เกิดแล้วน่ันเอง พญานาคน้ันแลดูอัตภาพแล้ว ได้มีความเดือดร้อนวา่ 
“เราทำาสมณธรรมตลอดกาลชือ่มีประมาณเท่าน้ี เป็นผู้บังเกิดในที่มีกบเป็นอาหาร ในกำาเนิดแห่งอเหตุกสัตว์.”
โส นิพฺพตฺตกฺขเณเยว อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา “เอตฺตกำ นาม กาลำ สมณธมฺมำ กตฺวา อเหตุกโยนิยำ มณฺฑูกภกฺขฏฺฐาเน นิพฺพตฺโตมฺหิ -อิติ 
วิปฺปฏิสารี อโหสิ.

๑ ตะไคร้นำ้า ช่ือไม้พุ่มชนิด Homonoia riparia Lour. ในวงศ์ Euphorbiaceae ใบเรียวเล็ก มักขึ้นตามซอกหินในลำาธารและริมนำ้า.
๒ ใบตะไคร้นำ้า
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ในกาลต่อมา เขาได้ธดิาคนหน่ึง แผ่พังพาน๑ใหญ่บนหลังนำ้าในท่ามกลางแม่นำ้าคงคา 
วางธดิาไว้บนพังพานน้ัน ให้ฟ้อนรำาขับร้องแล้ว
โส อปรภาเค เอกำ ธีตรำ ลภิตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย อุทกปิฏฺเฐ มหนฺตำ ผณำ อุกฺขิปิตฺวา ธีตรำ ตสฺมึ ฐเปตฺวา นจฺจาเปตฺวา คายาเปสิ.

[พญานาคออกอุบายเพ่ือทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า]

ทราบว่า เขาได้มีความคิดอย่างน้ีว่า “เม่ือพระพุทธเจ้าบังเกิดข้ึน เราจักได้ยินความท่ีพระพุทธเจ้าน้ันบังเกิดข้ึน ด้วยอุบายน้ีแน่ละ;  
ผู้ใดนำาเพลงขับ๒แก้เพลงขับของเราได,้ เราจกัให้ธิดากับด้วยนาคพิภพอันใหญ่แก่ผู้น้ัน.”
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “อทฺธา อหำ อิมินา อุปาเยน, พุทฺเธ อุปฺปนฺเน, ตสฺส อุปฺปนฺนภาวำ สุณิสฺสามิ๓; 
โย เม คีตสฺส ปฏิคีตำ อาหรติ, ตสฺส มหนฺเตน นาควิภเวน สทฺธึ ธีตรำ ทสฺสามิ -อิติ. 

พญานาควางธิดาน้ันไว้บนพังพาน ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน.
อนฺวฑฺฒมาสำ อุโปสถทิวเส ตำ ธีตรำ ผเณ ฐเปสิ.

ธิดาน้ันยืนฟอ้นอยู่บนพังพานน้ัน ขับเพลงขับน้ีวา่
สา ตตฺถ ฐิตา นจฺจนฺตี

“กึสุ อธิปตี ราชา กึสุ ราชา รชสฺสิโร,
กถำสุ วิรโช โหติ, กถำ ‘พาโลติ วุจฺจติ -อิติ

อิมำ คีตำ คายติ.

“ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า ช่ือว่าพระราชา?  อย่างไรเล่า พระราชาช่ือว่ามีธุลีบนพระเศียร?
อย่างไรเล่า ชื่อว่าปราศจากธุลี,   อยา่งไร ท่านจึงเรียกว่า ‘คนพาล.”

ชาวชมพูทวีปท้ังส้ิน พากันมาด้วยหวังว่า “เราจักรับเอานางนาคมาณวิกา” แล้ว ทำาเพลงขับแก้ ขับไปโดยกำาลังปัญญาของตนๆ.
สกลชมฺพุทีปวาสิโน “นาคมาณวิกำ คณฺหิสฺสาม -อิติ อาคนฺตฺวา อตฺตโน อตฺตโน ปญฺญาพเลน ปฏิคีตำ กตฺวา คายนฺติ.

นางยอ่มห้ามเพลงขับตอบน้ัน.
สา ตำ ปฏิกฺขิปติ.

เมื่อนางยืนอยู่บนพังพานทุกกึ่งเดือน ขับเพลงอยู่อย่างน้ีเท่าน้ัน พุทธันดรหน่ึงล่วงไปแล้ว.
ตสฺสา อนฺวฑฺฒมาสำ ผเณ ฐตฺวา เอวำ คายนฺติยาว, เอกำ พุทฺธนฺตรำ วีติวตฺตำ.

๑ พังพาน คองูเห่าหรืองูจงอางท่ีแผ่แบนออกทำาท่าจะฉก, แม่เบีย้ ก็เรียก
๒ เพลง เพลงขับร้อง - song
๓ สี. ม. “สุณิสฺสามิ -อิติ ทิสฺสติ. ย.ุ “ชานิสฺสามิ -อิติ ทิสฺสติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๔๖  • ๓. เร่ืองนาคราชชื่อเอรกปัต • [พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้]

[พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้]

ครั้งน้ันพระศาสดาทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก วันหน่ึงเวลาใกลรุ้่ง ทรงตรวจดูโลก ทำาเอรกปัตตนาคราชให้เป็นต้น 
ทรงเห็นมาณพช่ืออุตตระ ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญดูว่า “จักมีเหตุอะไร?” ได้ทรงเห็นแล้วว่า 
“วันน้ีเป็นวันที่เอรกปัตตนาคราชทำาธิดาไว้บนพังพานแล้วให้ฟ้อน, 
อตุตรมาณพน้ีเรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้แล้ว จกัเป็นโสดาบัน เรียนเอาเพลงขับน้ันไปสู่สำานักของนาคราช. 
นาคราชน้ันฟังเพลงขับแก้น้ันแล้ว ทราบว่า ‘พระพุทธเจา้ทรงอุบัติข้ึนแล้ว’ จักมาสู่สำานักของเรา, 
เมื่อนาคราชน้ันมาแล้ว, เราจกักล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่,  ในกาลจบคาถา สัตว์ประมาณ ๘ หมื่น ๔ พัน จักตรัสรูธ้รรม.”
อถ สตฺถา โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา เอกทิวสำ ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต เอรกปตฺตำ อาทึ กตฺวา 
อุตฺตรมาณวนฺนาม อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “กินฺนุ โข ภวิสฺสติ -อิติ อาวชฺชนฺโต 
“อชฺช เอรกปตฺตสฺส ธีตรำ ผเณ กตฺวา นจฺจาปนทิวโส, อยำ อุตฺตรมาณโว มยา ทินฺนำ ปฏิคีตำ คณฺหนฺโต โสตาปนฺโน หุตฺวา 
ตำ อาทาย นาคราชสฺส สนฺติกำ คมิสฺสติ.  โส ตำ สุตฺวา ‘พุทฺโธ อุปฺปนฺโน -อิติ ญตฺวา มม สนฺติกำ อาคมิสฺสติ, 
อหำ ตสฺมึ อาคเต มหาสมาคเม คาถำ กเถสฺสามิ, คาถาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ -อิติ อทฺทส.

พระศาสดาเสดจ็ไปในที่น้ันแล้ว, ทรงน่ัง ณ โคนต้นซึกต้นหน่ึง บรรดาต้นซึก ๗ ต้นที่มีอยูใ่นที่ไม่ไกลจากเมืองพาราณสี.
โส ตตฺถ คนฺตฺวา, พาราณสิโต อวิทูเร สตฺต สิรีสรุกฺขา อตฺถิ, เตสุ เอกสฺส มูเล นิสีทิ.

ชาวชมพูทวีป พาเอาเพลงขับแก้เพลงขับ๑ไป ประชุมกันแล้ว.
ชมฺพุทีปวาสิโน คีตปฺปฏิคีตำ อาทาย สนฺนิปตึสุ.

พระศาสดาทรงเห็นอุตตรมาณพกำาลังไปในที่ไม่ไกล จึงตรัสวา่ “อุตตระ.”
สตฺถา อวิทูเร คจฺฉนฺตำ อุตฺตรมาณวำ ทิสฺวา “อุตฺตร -อิติ อาห.

อตุตระ. อะไร? พระเจา้ข้า.
“กึ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เธอจงมาน่ีกอ่น.
“อิโต ตาว เอหิ -อิติ.

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะอุตตรมาณพน้ัน ผู้มาถวายบังคมน่ังลง แล้วตรัสถามวา่ “เธอจะไปไหน?”
อถ นำ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนำ อาห “กหำ คจฺฉสิ -อิติ.

อตุตรมาณพ. จะไปยังที่ที่ธดิาของเอรกปัตตนาคราช ขับเพลง.
“เอรกปตฺตสฺส ธีตุ คายนฏฺฐานำ -อิติ.

พระศาสดา. ก็เธอรู้เพลงขับแก้เพลงขับหรือ?
“ชานาสิ ปน คีตปฺปฏิคีตำ -อิติ.

อตุตรมาณพ. ข้าพระองค์ทราบ พระเจ้าข้า.
“ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

๑ คีตปฺปฏิคีตำ
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พระศาสดา. เธอจงกลา่วเพลงน้ันดูก่อน.
“วเทหิ ตาว นำ -อิติ.

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเขาผู้กล่าวตามธรรมดาความรู้ของตนเท่าน้ันว่า 
“แน่ะอุตตระ น่ันไม่ใช่เพลงขับแก้, เราจกัให้เพลงขับแก้แก่เธอ, เธอต้องเรียนเพลงขับแก้น้ันให้ได้.”
อถ นำ อตฺตโน ชานนนิยาเมเนว วทนฺตำ “น อุตฺตร เอตำ ปฏิคีตำ, อหำ เต ปฏิคีตำ ทสฺสามิ, ตำ อาทาย คมิสฺสสิ -อิติ.

อตุตรมาณพ. ดีละ พระเจา้ข้า.
“สาธุ ภนฺเต -อิติ.

[อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา]

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะเขาวา่ “อตุตระ ในกาลที่นางนาคมาณวกิาขับเพลง เธอพึงขับเพลงแก้น้ีว่า
“ผู้เป็นใหญ่ในทวารหก ชื่อวา่ เป็นพระราชา,   
พระราชาผู้กำาหนัดอยู่ ชื่อวา่ มธีุลีบนพระเศียร, 
ผู้ไม่กำาหนัดอยู่ ชือ่ว่า ปราศจากธุลี,  ผู้กำาหนัดอยูท่่านเรียกวา่ ‘คนพาล.”

อถ นำ สตฺถา “อุตฺตร ตฺวำ นาคมาณวิกาย คีตกาเล

“ฉทฺวาราธิปตี ราชา รชมาโน๑ รชสฺสิโร๒ 
อรชำ๓ วิรโช โหติ๔ รชำ ‘พาโลติ วุจฺจติ -อิติ

อิมำ ปฏิคีตำ คาเยยฺยาสิ -อิติ อาห.

ก็เพลงขับของนางนาคมาณวิกา มีอธิบายวา่
นาคมาณวิกาย หิ คีตสฺส อตฺโถ: 

บาทคาถาวา่ กึสุ อธิปตี ราชา ความวา่ ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า จึงชื่อวา่พระราชา?
กึสุ อธิปตี ราชา -อิติ: กึสุ อธิปติ ราชา นาม โหติ.

บาทคาถาวา่ กึสุ ราชา รชสฺสิโร ความวา่ อยา่งไร พระราชา ย่อมเป็นผู้ชื่อวา่ มีธุลีบนพระเศียร?
กึสุ ราชา รชสฺสิโร -อิติ: กถำ ปน ราชา รชสฺสิโร นาม โหติ.

บทวา่ กถำ สุ ความว่า อย่างไรกันเอ่ย พระราชาน้ันเป็นผู้ชื่อวา่ปราศจากธุลี?
กถำ สุ -อิติ: กถำ นุ โข โส ราชา วิรโช นาม โหติ -อิติ.

สว่นเพลงขับแก้ มีอธิบายว่า:
ปฏิคีตสฺส ปนตฺโถ: 

๑ สี. ม. ย.ุ รชฺชมาโน.
๒ สี. ม. ย.ุ รชฺชิสฺสโร.
๓ สี. ม. ย.ุ อรชฺชำ.
๔ สี. ม. ย.ุ รชฺชำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๔๘  • ๓. เร่ืองนาคราชชื่อเอรกปัต • [อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา]

บาทคาถาวา่ ฉทฺวาราธิปตี ราชา ความวา่
ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่แห่งทวาร ๖ อันอารมณท์ั้ง ๖ มีรูปเป็นต้น ครอบงำาไม่ได้ แม้ในทวารหน่ึง, ผู้น้ีชื่อวา่เป็นพระราชา.
ฉทฺวาราธิปตี ราชา -อิติ: โย ฉนฺนำ ทฺวารานำ อธิปติ เอกทฺวาเรปิ รูปาทีหิ อนภิภูโต, อยำ ราชา นาม.

บาทคาถาวา่ รชมาโน รชสฺสิโร ความว่า 
กพ็ระราชาใด กำาหนัดอยู่ในอารมณ์เหล่าน้ัน, พระราชาผู้กำาหนัดอยู่น้ัน ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร.
รชมาโน รชสฺสิโร -อิติ: โย ปน เตสุ อารมฺมเณสุ รชติ, โส รชมาโน รชสฺสิโร นาม.

บทวา่ อรชำ ความวา่ สว่นพระราชาผู้ไม่กำาหนัดอยู่ ชื่อว่า เป็นผู้ปราศจากธุลี.
อรชำ -อิติ: อรชมาโน ปน วิรโช นาม โหติ.

บทวา่ รชำ ความวา่ พระราชาผู้กำาหนัดอยู่ ท่านเรียกว่า “เป็นพาล.”
รชำ -อิติ รชมาโน ‘พาโล -อิติ วุจฺจติ.

พระศาสดา ครั้นประทานเพลงขับแก้ แก่อุตตรมาณพน้ันอย่างน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“อตุตระ เมื่อเธอขับเพลงขับน้ี, (นาง) จกัขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอน้ีวา่
เอวมสฺส สตฺถา ปฏิคีตำ ทตฺวา “อุตฺตร, ตยา อิมสฺมึ คีเต คายิเต, อิมสฺส เต คีตสฺส อิมำ ปฏิคีตำ คายิสฺสติ

‘คนพาลอันอะไรเอ่ย ยอ่มพัดไป,  บัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไร, 
อย่างไร จึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะ,  ท่านผู้อันเราถามแล้ว โปรดบอกข้อน้ันแก่เรา’. 

‘เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล, กถำ นุทติ ปณฺฑิโต, 
โยคกฺเขมี กถำ โหติ, ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต -อิติ,

ทีน้ัน ท่านพึงขับเพลงขับแก้น้ีแก่นางว่า
‘คนพาลอันห้วงนำ้า๑ ย่อมพดัไป, 
บัณฑิตยอ่มบรรเทา (โอฆะน้ัน) เสียด้วยความเพียร, 
บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะท้ังปวง ท่านเรียกว่า ‘ผู้มีความเกษมจากโยคะ’

อถสฺสา ตฺวำ อิมำ ปฏิคีตำ คาเยยฺยาสิ

“โอเฆน วุยฺหตี พาโล, โยคา นุทติ ปณฺฑิโต, 
สพฺพโยควิสำยุตฺโต 'โยคกฺเขมีติ วุจฺจติ -อิติ อาห.

เพลงขับแก้น้ัน มีเน้ือ ความวา่
“คนพาลอันโอฆะ (กิเลสดุจห้วงนำ้า) ๔ อยา่ง มีโอฆะคือกามเป็นต้น ย่อมพัดไป, 
บัณฑิตยอ่มบรรเทาโอฆะน้ัน ดว้ยความเพียร กล่าวคือ สัมมัปปธาน (ความเพียรอันตั้งไว้ชอบ), 
บัณฑิตน้ันไม่ประกอบดว้ยโยคะทั้งปวง มีโยคะคอืกามเป็นต้น ท่านเรียกชื่อว่า ‘ผู้มีความเกษมจากโยคะ. ‘
ตสฺสตฺโถ “กาโมฆาทินา จตุพฺพิเธน โอเฆน พาโล วุยฺหติ,  ตำ โอฆำ ปณฺฑิโต สมฺมปฺปธานสงฺขาเตน โยเคน นุทติ. 
โส สพฺเพหิ กามโยคาทีหิ วิสำยุตฺโต โยคกฺเขมี นาม วุจฺจติ -อิติ.

๑ โอฆะ (flood) นำ้าท่วมพดัพาคนสัตว์ไป มีกามโอฆะเป็นต้น
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อตุตรมาณพ เมื่อกำาลังเรียนเพลงขับแก้น้ีเทียว ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.
อุตฺตโร อิมำ ปฏิคีตำ คณฺหนฺโตว โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เขาเป็นโสดาบัน เรียนเอาคาถาน้ันไปแล้ว กลา่ววา่ “ผู้เจริญ ฉันนำาเพลงขับแก้เพลงขับมาแล้ว, พวกท่านจงให้โอกาสแก่ฉัน” 
ได้คุกเข่าไปในท่ามกลางมหาชนที่ยืนยดัเยียดกันอยู่แล้ว.
โส โสตาปนฺโน หุตฺวา ตำ คาถำ อาทาย คนฺตฺวา “อมฺโภ มยา คีตปฺปฏิคีตำ อาหฏำ, โอกาสำ เม เทถ -อิติ วตฺวา 
นิรนฺตรำ ฐิตสฺส มหาชนสฺส มชฺเฌ ชนฺนุนาว อกฺกมนฺโต อคมาสิ.

นางนาคมาณวิกา ยืนฟ้อนอยู่บนพังพานของบิดา พลางขับเพลงขับวา่ “ผู้เป็นใหญ่ อยา่งไรเล่า ชื่อวา่เป็นพระราชา?” 
เป็นต้น.
นาคมาณวิกา ปิตุ ผเณ ฐตฺวา นจฺจมานา “กึสุ อธิปตี ราชา -อิติ คีตำ คายิ.

อตุตรมาณพ ขับเพลงแก้วา่ “ผู้เป็นใหญ่ในทวาร ๖ ช่ือว่าเป็นพระราชา” เป็นอาทิ.
อุตฺตโร “ฉทฺวาราธิปตี ราชา -อิติ ปฏิคีตำ คายิ.

นางนาคมาณวิกา ขับเพลงโต้แก่อตุตรมาณพน้ันอีกว่า “คนพาล อันอะไรเอ่ย ย่อมพัดไป?” เป็นต้น.
ปุน นาคมาณวิกา “เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล -อิติ ตสฺส ปฏิคีตำ คายิ.

ทีน้ัน อุตตรมาณพเมื่อจะขับเพลงแก้แก่นาง จึงกล่าวคาถาน้ีวา่ “คนพาลอันห้วงนำ้าย่อมพดัไป” ดังน้ีเป็นต้น.
อถสฺสา ปฏิคีตำ คายนฺโต อุตฺตโร “โอเฆน วุยฺหตี พาโล -อิติ อิมำ คาถมาห.

[นาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว]

นาคราชฟังคาถาน้ันแล้ว ทราบความทีพ่ระพุทธเจา้บังเกิดข้ึน ดีใจว่า 
“เราไม่เคยฟังชื่อบทเห็นปานน้ี ตลอดพุทธันดรหน่ึง, ผู้เจริญ๑ พระพุทธเจ้า บังเกิดข้ึนในโลกแล้วหนอ” จึงเอาหางฟาดนำ้า.
นาคราชา ตำ สุตฺวาว พุทฺธสฺส อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา “มยา เอกำ พุทฺธนฺตรำ เอวรูปํ ปทนฺนาม น สุตปุพฺพำ, 
อุปฺปนฺโน วต โภ โลเก พุทฺโธ -อิติ ตุฏฺฐมานโส นงฺคุฏฺเฐน อุทกำ ปหริ.

คลื่นใหญ่เกิดแล้ว.  ฝั่งทั้งสองพังลงแล้ว.
มหาวีจิโย อุฏฺฐหึสุ.  อุโภ ตีรานิ ภิชฺชึสุ.

พวกมนุษย์ในที่ประมาณอุสภะหน่ึง แต่ฝั่งข้างน้ีและฝั่งข้างโน้น จมลงไปในนำ้า.
อิโต จิโต จ อุสภมตฺเต ฐาเน มนุสฺสา อุทเก นิมุชฺชึสุ.

นาคราชน้ัน ยกมหาชนมีประมาณเทา่น้ันวางไว้บนพังพาน แล้วตั้งไว้บนบก.
โส เอตฺตกำ มหาชนำ ผเณ ฐเปตฺวา อุกฺขิปิตฺวา ถเล ปติฏฺฐเปสิ.

นาคราชน้ันเข้าไปหาอตุตรมาณพ แล้วถามวา่ “แน่ะนาย พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน?”
โส อุตฺตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “กหำ สามิ สตฺถา -อิติ ปุจฺฉิ.

๑ โภ
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อตุตระ. ทรงน่ังที่โคนไม้ต้นหน่ึง มหาราช.
“เอกสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺโน มหาราช -อิติ.

นาคราชน้ันกล่าวว่า “มาเถิดนาย พวกเราจะพากันไป” แลว้ได้ไปกับอุตตรมาณพ.
โส “เอหิ สามิ คจฺฉาม -อิติ อุตฺตเรน สทฺธึ อคมาสิ.

ฝา่ยมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกัน.
มหาชโนปิ เตน สทฺธึเยว คโต.

นาคราชไปถึง เข้าไปสู่ระหวา่งพระรัศมีมวีรรณะ ๖ ถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนร้องไห้อยู่.
นาคราชา คนฺตฺวา ฉพฺพณฺณานำ รสฺมีนำ อนฺตรำ ปวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา โรทมาโน อฏฺฐาสิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะนาคราชน้ันว่า “น่ีอะไรกัน? มหาบพิตร.”
อถ นำ สตฺถา อาห “กิมิทำ มหาราช -อิติ.

นาคราช. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เช่นกับดว้ยพระองค์ ได้ทำาสมณธรรมสิ้น ๒ หมื่นปี, 
แม้สมณธรรมน้ันก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้, 
ข้าพระองค์ อาศัยเหตุสกัว่าให้ใบตะไคร้นำ้าขาดไปมีประมาณเล็กน้อย ถือปฏิสนธิในอเหตุกสัตว์ เกิดในที่ที่
ต้องเลื้อยไปด้วยอก, ย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลย, ไม่ไดฟ้ังพระธรรม, 
ไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้ผู้เช่นกับด้วยพระองค์ ตลอดพทุธันดรหน่ึง.

“อหำ ภนฺเต ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส สาวโก หุตฺวา วีสติวสฺสสหสฺสานิ สมณธมฺมำ อกาสึ, โสปิ มำ สมณธมฺโม นิตฺถาเรตุำ นาสกฺขิ, 
อปฺปมตฺตกำ เอรกปตฺตจฺฉินฺทนมตฺตำ นิสฺสาย อเหตุกปฺปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อุเรน๑ ปริสกฺกนฏฺฐาเน นิพฺพตฺโตมฺหิ, 
เอกำ พุทฺธนฺตรำ เนว มนุสฺสตฺตำ ลภามิ, น สทฺธมฺมสฺสวนำ, น ตุมฺหาทิสสฺส พุทฺธสฺส ทสฺสนำ -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของนาคราชน้ันแล้ว ตรัสว่า  “มหาบพติร ชื่อวา่ความเป็นมนุษย์ หาได้ยากนัก, 
การฟังพระสัทธรรม ก็อยา่งน้ัน,  กาลอุบัติข้ึนแห่งพระพุทธเจ้า ก็หาได้ยาก เหมือนกัน;  
เพราะวา่ทั้ง ๓ อยา่งน้ี บุคคลย่อมได้โดยลำาบากยากเย็น”  เมื่อจะทรงแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา “มหาราช มนุสฺสตฺตำ นาม ทุลฺลภเมว, ตถา สทฺธมฺมสฺสวนำ, ตถา พุทฺธุปฺปาโท;  
อิทญฺหิ กิจฺเฉน กสิเรน ลพฺภติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก,  ชีวติของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก, 
การฟังพระสัทธรรมเป็นของยาก,  การอุบัติข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าท้ังหลายเป็นการยาก.”

“กิจฺโฉ มนุสฺสปฺปฏิลาโภ, กิจฺฉำ มจฺจานชีวิตำ,
กิจฺฉำ สทฺธมฺมสฺสวนำ, กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท -อิติ.

๑ สี. ย.ุ อุทเรน.
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[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ัน พึงทราบดังน้ีว่า
• “ก็ข้ึนชื่อวา่ความได้อตัภาพเป็นมนุษย์ ช่ือวา่เป็นการยาก คือหาได้ยาก 

เพราะความเป็นมนุษย์ บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ดว้ยกุศลมาก,
• ถึงชีวติของสัตว์ทั้งหลาย ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยาก 

เพราะทำากรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนืองๆ แลว้สืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิตบ้าง เพราะชวีิตเป็นของน้อยบ้าง,
• แม้การฟังพระสัทธรรม ก็เป็นการยาก เพราะความที่บุคคลผู้แสดงธรรมหาได้ยาก ในกัปแม้มิใช่น้อย,
• อน่ึง ถึงกาลที่อุบัติข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็เป็นการยากเหมือนกัน คือได้ยากยิ่งนัก  

เพราะอภินิหารสำาเร็จด้วยความพยายามมาก และเพราะกาลที่อุบัติข้ึนแห่งท่านผู้มีอภินิหารอันสำาเร็จแล้ว 
เป็นการได้โดยยาก ด้วยพันแห่งโกฏิกัปแม้มิใช่น้อย.

ตสฺสตฺโถ “มหนฺเตน หิ วายาเมน มหนฺเตน กุสเลน ลทฺธตฺตา มนุสฺสปฺปฏิลาโภ นาม กิจฺโฉ ทุลฺลโภ, 
นิรนฺตรำ กสิกมฺมาทีนิ กตฺวา ชีวิตวุตฺตึ ฆฏนโตปิ๑ ปริตฺตตายปิ มจฺจานำ ชีวิตำปิ กิจฺฉำ, 
อเนเกสุปิ กปฺเปสุ ธมฺมเทสกสฺส ปุคฺคลสฺส ทุลฺลภตาย สทฺธมฺมสฺสวนำปิ กิจฺฉำ, มหนฺเตน ปน วายาเมน อภินีหารสฺส สมิชฺฌนโต 
สมิทฺธาภินีหารสฺส จ อเนเกหิปิ กปฺปโกฏิสหสฺเสหิ ทุลฺลภุปฺปาทโต พุทฺธานำ อุปฺปาโทปิ กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภ -อิติ.

[นาคราชไม่บรรลุโสดาบัน]

ในกาลจบเทศนา เหล่าสัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน ไดต้รัสรู้ธรรมแล้ว.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ฝา่ยนาคราชพึงได้โสดาปัตติผลในวันน้ัน (กจ็ริง), แตก่็ไม่ได้ เพราะความทีต่นเป็นสัตว์เดรัจฉาน.
นาคราชาปิ ตำทิวสำ โสตาปตฺติผลำ ลเภยฺย, ติรจฺฉานคตตฺตา ปน นาลตฺถ.

นาคทั้งหลายถือเอาสรีระแห่งนาคน่ันแหละ แล้วลำาบากอยู่ ในฐานะทั้ง ๕ กลา่วคือ 
(๑) การถือปฏิสนธิ   (๒) การลอกคราบ  (๓) การวางใจ แล้วก้าวลงสู่ความหลับ 
(๔) การเสพเมถุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน และ  (๕) จุติ 
(ส่วน) นาคราชน้ันถึงภาวะคือความไม่ลำาบากในฐานะทั้ง ๕ เหล่าน้ัน ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมาณพน่ันแล ดังน้ีแล.
โส, เยสุ ปฏิสนฺธิคฺคหณ ตจชหน วิสฺสฏฺฐนิทฺโทกฺกมน สชาติยาเมถุนเสวน จุติสงฺขาเตสุ  ปญฺจสุ ฐาเนสุ นาคา 
นาคสรีรเมว คเหตฺวา กิลมนฺติ,  เตสุ อกิลมนภาวำ ปตฺวา มาณวรูเปเนว วิจริตุำ ลภติ -อิติ.

เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัต จบ.
เอรกปตฺตนาคราชวตฺถุ.

๑ ยุ. ฆเฏนฺโตป.ิ
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๔. เรือ่งปัญหาของพระอานนทเถระ
๔. อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สพฺพปาปสฺส อกรณำ” เป็นต้น.
“สพฺพปาปสฺส อกรณำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำาสอนเหมือนกัน]

ได้ยินว่า พระเถระน่ังในทีพ่ักกลางวัน คดิวา่ “พระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ทกุอย่าง คือ 
‘พระชนนีและพระชนก การกำาหนดพระชนมายุ ไม้เป็นทีต่รัสรู้ สาวกสันนิบาต อัครสาวก อุปัฏฐาก,” 
แต่อุโบสถมิได้ตรัสบอกไว้;  อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่าน้ัน เหมือนอย่างน้ี หรอืเป็นอย่างอื่น.”
เถโร กิร ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ 
“สตฺถารา สตฺตนฺนำ พุทฺธานำ ‘มาตาปิตโร อายุปริจฺเฉโท โพธิ สาวกสนฺนิปาโต อคฺคสาวกา อุปฏฺฐาโกติ สพฺพำ กถิตำ, 
อุโปสโถ ปน อกถิโต;  กินฺนุ โข เตสำปิ อยเมว อุโปสโถ อญฺโญ -อิติ.

ทา่นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แล้วทูลถามเน้ือความน้ัน.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ตมตฺถำ ปุจฉิ.

ก็เพราะความแตกต่างแห่งกาลแห่งพระพุทธเจ้าเหล่าน้ันเท่าน้ัน ได้มีแล้ว, ความแตกตา่งแห่งคาถาไม่มี; 
ด้วยวา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามวา่วิปัสสี ได้ทรงทำาอุโบสถในทุกๆ ๗ ปี, 
เพราะพระโอวาททีพ่ระองค์ประทานแล้วในวันหน่ึงเท่าน้ัน เพียงพอไปได้ ๗ ปี, 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิขีและเวสสภู ทรงทำาอโุบสถในทุกๆ ๖ ปี, 
(เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้ง ๒ พระองค์น้ัน ทรงประทานในวันหน่ึงเท่าน้ัน เพียงพอไปได้ ๖ ปี); 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ และโกนาคมนะ ได้ทรงทำาอุโบสถทุกๆ ปี, 
(เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๒ พระองค์น้ัน ทรงประทานในวันหน่ึงเท่าน้ัน พอไปได้ปีหน่ึงๆ); 
พระกัสสปทสพล ได้ทรงทำาอุโบสถทุกๆ ๖ เดือน, เพราะพระโอวาทท่ีพระองค์ทรงประทานในวันหน่ึงเท่าน้ัน พอไปได้ ๖ เดือน; 
ยสฺมา ปน เตสำ พุทฺธานำ กาลเภโทว อโหสิ, น คาถาเภโท;  
วิปสฺสี สมฺมาสมฺพุทฺโธ หิ สตฺตเม สตฺตเม สำวจฺฉเร อุโปสถำ อกาสิ, เอกทิวสำ ทินฺโนวาโทเยว หิสฺส สตฺตนฺนำ สำวจฺฉรานำ อลำ อโหสิ; 
สิขี จ เวสฺสภู จ ฉฏฺเฐ ฉฏฺเฐ สำวจฺฉเร อุโปสถำ กรึสุ, 
กกุสนฺโธ จ โกนาคมโน จ สำวจฺฉเร สำวจฺฉเร, 
กสฺสปทสพโล ฉฏฺเฐ ฉฏฺเฐ มาเส อุโปสถำ อกาสิ, เอกทิวสำ ทินโนวาโทเยว หิสฺส ฉนฺนำ มาสานำ อลำ อโหสิ; 
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ฉะน้ัน พระศาสดา จึงตรัสความแตกตา่งกันแห่งกาลน้ีของพระพุทธเจา้เหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“สว่นโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ัน เป็นอย่างน้ีน่ีแหละ” ดังน้ีแล้ว  
เมื่อจะทรงทำาอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทกุๆ พระองค์ซ่ึงเป็นอันเดียวกันทั้งน้ันให้แจ่มแจ้ง จึงไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
ตสฺมา สตฺถา เตสำ อิมำ กาลเภทำ อาโรเจตฺวา “โอวาทคาถา ปน เนสำ อิมาเยว -อิติ วตฺวา สพฺเพสำ เอกเมว อุโปสถำ อาวิกโรนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ

“การไม่ทำาบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำาจิตของตนให้ผ่องใส
น่ีเป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

“สพฺพปาปสฺส อกรณำ กุสลสฺสูปสมฺปทา  
สจิตฺตปริโยทปนำ เอตำ พุทฺธานสาสนำ.

ความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง, 
ทา่นผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกลา่วพระนิพพานวา่เป็นเยี่ยม, 
ผู้ทำารา้ยผู้อื่น ไม่ชื่อว่าบรรพชติ, 
ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ.

ขนฺตี ปรมำ ตโป ตีติกฺขา, 
นิพฺพานำ ปรมำ วทนฺติ พุทฺธา, 
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี, 
สมโณ โหติ ปรำ วิเหฐยนฺโต.

ความไม่กลา่วร้าย ๑ ความไม่ทำารา้ย ๑ ความสำารวมในพระปาฏิโมกข์ ๑ 
ความเป็นผู้รู้ประมาณ ในภตัตาหาร ๑ ที่นอนที่น่ังอันสงัด ๑ 
ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต ๑ 
น่ีเป็นคำาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.”

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สำวโร 
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนำ 
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตำ พุทฺธานสาสนำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สพพฺปาปสฺส ได้แก่ อกุศลธรรมทกุชนิด.
ตตฺถ “สพฺพปาปสฺส -อิติ: สพฺพสฺส อกุสลธมฺมสฺส.

การยังกุศลให้เกิดข้ึน ตั้งแต่ออกบวชจนถึงพระอรหัตตมรรค และการยังกุศลที่ตนให้เกิดข้ึนแล้วให้เจริญ ช่ือวา่ อุปสมฺปทา
อุปสมฺปทา -อิติ: นิกฺขมนโต ปฏฺฐาย ยาว อรหตฺตมคฺคา กุสลสฺส อุปฺปาทนญฺเจว อุปฺปาทิตสฺส จ ภาวนา.

การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า สจิตตฺปริโยทปนำ.
สจิตฺตปริโยทปนำ -อิติ: ปญฺจหิ นีวรเณหิ อตฺตโน จิตฺตสฺส โวทาปนำ.
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บาทพระคาถาว่า เอตำ พุทฺธานสาสนำ อรรถวา่ น้ีเป็นวาจาเครื่องพรำ่าสอนของพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองค์.
เอตำ พุทฺธานสาสนำ -อิติ: สพฺพพุทฺธานำ อยำ อนุสิฏฺฐิ.

บทวา่ ขนฺติ ความวา่ ข้ึนชื่อวา่ความอดทน กล่าวคือ ความอดกลั้น, น้ี เป็นตบะอย่างยอดยิ่ง คืออย่างสูงสดุ ในพระศาสนาน้ี.
ขนฺติ -อิติ: ยา เอสา ตีติกฺขาสงฺขาตา ขนฺติ นาม, อิทำ อิมสฺมึ สาสเน ปรมำ อุตฺตมำ ตโป.

บาทพระคาถาว่า นิพพฺานำ ปรมำ วทนฺติ พทฺุธา ความว่า พุทธบุคคลทั้ง ๓ จำาพวกน้ี คือ พระพุทธะจำาพวก ๑ 
พระปัจเจกพุทธะจำาพวก ๑ พระอนุพุทธะจำาพวก ๑ ย่อมกล่าวพระนิพพานวา่ “เป็นธรรมชาติอันสูงสุด.”
นิพฺพานำ ปรมำ วทนฺติ พุทฺธา -อิติ: “พุทฺธา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ อนุพุทฺธา จ -อิติ อิเม ตโย พุทฺธา นิพฺพานำ “อุตฺตมำ -อิติ วทนฺติ.

บทวา่ น หิ ปพฺพชิโต ความวา่ บุคคลผู้ที่ลา้งผลาญ บีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ ด้วยเครือ่งประหารตา่งๆ มีฝา่มือเป็นต้น 
ชื่อว่า ผู้ทำาร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อวา่เป็นบรรพชิต.
น หิ ปพฺพชิโต -อิติ: ปาณิอาทีหิ ปรำ อุปหนนฺโต วิเหเฐนฺโต ปรูปฆาตี ปพฺพชิโต นาม น โหติ.

บทวา่ สมโณ ความว่า บุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ โดยนัยทีก่ล่าวแล้วน่ันแหละ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะดว้ยเหมือนกัน.
สมโณ -อิติ: วุตฺตนเยเนว ปรำ วิเหฐยนฺโต สมโณปิ น โหติเยว.

การไมต่ิเตียนเอง และการไม่ยังผู้อื่นให้ติเตียน ชื่อวา่ อนูปวาโท.
อนูปวาโท -อิติ: อนูปวาทนญฺเจว อนูปวาทาปนญฺจ.

การไมท่ำารา้ยเอง และการไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำาร้าย ชื่อวา่ อนูปฆาโต.
อนูปฆาโต -อิติ: อนูปฆาตนญฺเจว อนูปฆาตาปนญฺจ.

บทวา่ ปาฏิโมกเฺข ได้แก่ ศีลที่เป็นประธาน.
ปาฏิโมกฺเข -อิติ: เชฏฺฐกสีเล.

การปิด ชื่อวา่ สำวโร.
สำวโร -อิติ: ปิทหนำ.

ความเป็นผู้รูจ้ักพอดี คอืความรู้จักประมาณ ชือ่ว่า มตตฺญฺญุตา.
มตฺตญฺญุตา -อิติ: มตฺตญฺญุภาโว ปมาณชานนำ.

บทวา่ ปนฺตำ ได้แก่ เงียบ.
ปนฺตำ -อิติ: วิวิตฺตำ.

บทวา่ อธิจิตฺเต ความว่า ในจติอันยิ่ง กลา่วคือ จิตที่สหรคตดว้ยสมาบัติ ๘.
อธิจิตฺเต -อิติ: อฏฺฐสมาปตฺติสงฺขาเต อธิกจิตฺเต.

การทำาความเพียร ชื่อวา่ อาโยโค.
อาโยโค -อิติ: ปโยคกรณำ.

บทวา่ เอตำ ความว่า น่ีเป็นคำาสอนของพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองค์.
เอตำ -อิติ: เอตำ สพฺเพสำ พุทฺธานำ สาสนำ.
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กใ็นพระคาถาน้ี พระผู้มพีระภาคตรัสศีลอันเป็นไปทางวาจา ด้วยอนูปวาทะ, ตรัสศีลอันเป็นไปทางกาย ด้วยอนูปฆาตะ. 
ตรัสปาฏิโมกขสีลกับอินทริยสังวรสีล ด้วยคำาน้ีวา่ ปาฏิโมกเฺข จ สำวโร. 
ตรัสอาชีวปาริสุทธิสีลและปัจจัยสันนิสิตสีล ด้วยมตัตัญญุตา, ตรัสเสนาสนะอันสัปปายะ ด้วยปันตเสนาสนะ, 
ตรัสสมาบัติ ๘ ด้วยอธิจิต.
เอตฺถ หิ อนูปวาเทน วาจสิกำ สีลำ กถิตำ, อนูปฆาเตน กายิกำ สีลำ.  ปาฏิโมกฺเข จ สำวโร -อิติ อิมินา ปาฏิโมกฺขสีลญฺเจว อินฺทฺริยสำวรญฺจ, 
มตฺตญฺญุตาย อาชีวปาริสุทฺธิ เจว ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีลญฺจ,   ปนฺตเสนาสเนน สปฺปายเสนาสนำ, อธิจิตฺเตน อฏฺฐ สมาปตฺติโย.

ด้วยประการน้ี สกิขาแม้ทั้ง ๓ ย่อมเป็นอันพระองคต์รัสแล้วด้วยพระคาถาน้ีทีเดียว ฉะน้ีแล.
เอวำ อิมาย คาถาย ติสฺโสปิ สิกฺขา กถิตาเยว โหนฺติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ฉะน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.
อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
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๕. เรื่องภกิษุผู้ไม่ยินดี
๕. อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุผู้ไม่ยินดี (ในพรหมจรรย์) รูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“น กหาปณวสฺเสน” เป็นต้น.
“น กหาปณวสฺเสน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อนภิรตภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุหนุ่มกระสันอยากสกึ]

ได้ยินว่า ภิกษุน้ันบรรพชาแล้วในศาสนา ได้อุปสมบทแล้ว อันพระอุปัชฌาย์ส่งไป ด้วยคำาวา่ 
“เธอจงไปที่ชื่อโน้นแล้ว เรียนอุทเทส” ได้ไปในที่น้ันแล้ว.
โส กิร สาสเน ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “อสุกฏฺฐานนฺนาม คนฺตฺวา อุทฺเทสำ คณฺหาหิ -อิติ อุปชฺฌาเยน เปสิโต ตตฺถ อคมาสิ.

ครั้งน้ันโรคเกิดข้ึนแก่บิดาของท่าน.
อถสฺส ปิตุ โรโค อุปฺปชฺชิ.

เขาเป็นผู้ใคร่จะได้เห็นบุตร (แต่) ไม่ได้ใครๆ ที่สามารถจะเรียกบุตรน้ันมาได้ จึงบ่นเพ้ออยู่ เพราะความโศกถึงบุตรน่ันแล 
เป็นผู้มีความตายอันใกลเ้ข้ามาแล้ว จึงสั่งน้องชายว่า “เจา้พึงทำาทรพัย์น้ีให้เป็นค่าบาตรและจีวรแก่บุตรของเรา” 
แล้วให้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะไว้ในมือของน้องชาย ได้ทำากาละแล้ว.
โส ปุตฺตำ ทฏฺฐุกาโม หุตฺวา ตำ ปกฺโกสิตุำ สมตฺถำ กญฺจิ อลภิตฺวา ปุตฺตโสเกน วิลปนฺโตเยว อาสนฺนมรโณ หุตฺวา 
“อิทำ เม ปุตฺตสฺส ปตฺตจีวรมูลำ กเรยฺยาสิ -อิติ กหาปณสตำ กนิฏฺฐสฺส หตฺเถ ทตฺวา กาลมกาสิ.

ในกาลที่ภิกษุหนุ่มมาแล้ว น้องชายน้ัน จึงหมอบลงแทบเท้า ร้องไห้กลิ้งเกลือกไปมา พลางกล่าวว่า 
“ทา่นผู้เจริญ บิดาของท่านทั้งหลาย บ่นถึงอยู่เทียว ทำากาละแล้ว, 
ก็บิดาน้ันได้มอบกหาปณะไว้ ๑๐๐ ในมือของผม, ผมจกัทำาอะไร? ดว้ยทรพัย์น้ัน.”
โส ทหรสฺสาคตกาเล ปาทมูเล นิปติตฺวา ปริวตฺเตนฺโต โรทิตฺวา “ภนฺเต ปิตา โว วิลปนฺโตว กาลกโต, 
มยฺหำ ปน เตน กหาปณสตำ หตฺเถ ปิตำ, เตน กึ กโรมิ -อิติ อาห.

ภิกษุหนุ่มจึงห้ามว่า “เราไม่มีความต้องการด้วยกหาปณะ”
ในกาลต่อมาจึงคดิว่า “ประโยชน์อะไรของเรา ด้วยการเที่ยวไปบิณฑบาตในตระกูลอื่นเลี้ยงชพี,
เราอาจเพื่อจะอาศัยกหาปณะ ๑๐๐ น้ันเลี้ยงชีพได้, เราจักสึกละ.”
ทหโร “น เม กหาปเณหิ อตฺโถ -อิติ ปฏิกฺขิปิตฺวา อปรภาเค จินฺเตสิ 
“กึ เม ปรกุเลสุ ปิณฺฑาย จริตฺวา ชีวิเตน,  สกฺกา ตำ กหาปณสตำ นิสฺสาย ชีวิตุำ,  วิพฺภมิสฺสามิ -อิติ.

เธอถูกความไม่ยินดีบีบคั้นแล้ว จึงสละการสาธยายและพระกัมมัฏฐาน ได้เป็นเหมือนผู้มีโรคผอมเหลือง.
โส อนภิรติยา ปีฬิโต วิสฺสฏฺฐสชฺฌายกมฺมฏฺฐาโน ปณฺฑุโรคี วิย อโหสิ.
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ครั้งน้ัน ภิกษุหนุ่มและสามเณร ถามเธอวา่ “น่ีอะไรกัน?” 
เมื่อเธอตอบวา่ “ผมเป็นผู้กระสัน๑” จึงพากันเรียนแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์.
อถ นำ ทหรสามเณรา “กิมิทำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อุกฺกณฺฐิโตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, อาจริยุปชฺฌายานำ อาจิกฺขึสุ.

ทีน้ัน อาจารย์และอุปัชฌาย์เหล่าน้ัน จึงนำาเธอไปยังสำานักของพระศาสดา แสดงแดพ่ระศาสดาแล้ว.
อถ นำ เต สตฺถุ สนฺติกำ เนตฺวา สตฺถุ ทสฺเสสุำ.

พระศาสดา ตรัสถามวา่ “ภิกษุ ได้ยินว่า เธอกระสันจริงหรือ?” เมื่อเธอกราบทูลรับว่า “อย่างน้ัน พระเจา้ข้า” 
ตรัสว่า “เพราะเหตุไร? เธอจึงได้ทำาอย่างน้ัน, กอ็ะไรๆ ที่เป็นปัจจัยแห่งการเลี้ยงชีพของเธอมีอยู่หรือ?”
สตฺถา “สจฺจำ กิร ตฺวำ ภิกฺขุ อุกฺกณฺฐิโต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวมกาสิ, อตฺถิ ปน เต โกจิ ชีวิตปฺปจฺจโย -อิติ อาห.

ภิกษุ. มี พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อะไร? ของเธอมีอยู่.
“กินฺเต อตฺถิ -อิติ.

ภิกษุ. กหาปณะ ๑๐๐ พระเจ้าข้า.
“กหาปณสตำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ถ้ากระน้ัน เธอจงนำาก้อนกรวดมา แม้เพียงเล็กน้อยก่อน, 
เธอลองนับดูก็จักรู้ไดว้่า ‘เธออาจเลี้ยงชีวิตได้ด้วยกหาปณะจำานวนเท่าน้ันหรือ, หรือไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้.’

“เตนหิ กติปิ ตาว สกฺขรา อาหร,  คเณตฺวา ชานิสฺสสิ๒ ‘สกฺกา วา ตตฺตเกน ชีวิตุำ, โน วา -อิติ.

ภิกษุหนุ่มน้ัน จึงนำาก้อนกรวดมา.
โส สกฺขรา อาหริ.

[ความอยาก ให้เต็มได้ยาก]

ทีน้ัน พระศาสดาจึงตรัสกะเธอว่า  “เธอจงต้ังไว้ ๕๐ เพ่ือประโยชน์แก่เคร่ืองบริโภคก่อน. ต้ังไว้ ๒๔ เพ่ือประโยชน์แก่โค ๒ ตัว,  
ต้ังไว้ช่ือมีประมาณเท่าน้ี เพ่ือประโยชน์แก่พืช, เพ่ือประโยชน์แก่แอกและไถ, เพ่ือประโยชน์แก่จอบ, เพ่ือประโยชน์แก่พร้าและขวาน.” 
อถ นำ สตฺถา อาห “ปริโภคตฺถาย ตาว ปณฺณาสำ ฐเปหิ,  ทฺวินฺนำ โคณานำ อตฺถาย จตุวีสติ,  
เอตฺตกนฺนาม วีชตฺถาย, ยุคนงฺคลตฺถาย, กุทฺทาลตฺถาย, วาสีผรสุอตฺถาย -อิติ.

เมื่อเธอนับอยู่ด้วยอาการอย่างน้ี, กหาปณะ ๑๐๐ น้ัน ย่อมไม่เพียงพอ.
เอวำ คณิยมาเน, ตำ กหาปณสตำ นปฺปโหติ.

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๒ สี. ม. ย.ุ ชานิสฺสาม.
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ครั้งน้ัน พระศาสดาจึงตรัสกะเธอว่า 
“ภิกษุ กหาปณะของเธอมีน้อยนัก, เธออาศัยกหาปณะเหล่าน้ัน จักให้ความทะยานอยากเต็มข้ึนได้อย่างไร? 
ได้ยินว่า ในอดตีกาล บัณฑิตทั้งหลายครองจักรพรรดิราชสมบัติ สามารถจะยังฝนคือรัตนะ ๗ ประการให้ตกลงมาเพียงสะเอว 
ในที่ประมาณ ๑๒ โยชน์ ด้วยอาการสักว่าปรบมือ,  แม้ครองราชสมบัติในเทวโลก ตลอดกาลที่ท้าวสักกะ ๓๖ พระองค์ จุติไป
ในเวลาตาย (ก็) ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลย ได้ทำากาละแล้ว”
อถ นำ สตฺถา “ภิกฺขุ ตว กหาปณา อปฺปกา, กถำ เอเต นิสฺสาย ตณฺหำ ปูเรสฺสสิ; 
อตีเต กิร ปณฺฑิตา จกฺกวตฺติรชฺชำ กาเรตฺวา อปฺโปฐิตมตฺเตน ทฺวาทสโยชนฏฺฐาเน กฏิปฺปมาเณน สตฺตรตนวสฺสำ วสฺสาเปตุำ สมตฺถา, 
ยาว ฉตฺตึส สกฺกา จวนฺติ, เอตฺตกำ กาลำ เทวรชฺชำ กาเรตฺวาปิ  มรณกาเล ตณฺหำ อปูเรตฺวาว กาลมกำสุ -อิติ วตฺวา 

อันภิกษุน้ันทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา ยังมันธาตรุาชชาดก๑ ให้พิสดารแล้ว ในลำาดับแห่งพระคาถาน้ีวา่
เตน ยาจิโต อตีตำ อาหริตฺวา มนฺธาตุราชชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา 

“พระจันทร์และพระอาทิตย์ (ย่อมหมุนเวียนไป) 
ส่องทศิให้สว่างไสวอยู่ กำาหนดเพียงใด, 
สตัว์ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินทั้งหมดเทียว 
ย่อมเป็นทาสของพระเจา้มันธาตุราชกำาหนดเพียงน้ัน.”

“ยาวตา จนฺทิมสุริยา [ปริหรนฺติ] ทิสา ภนฺติ วิโรจนา, 
สพฺเพว ทาสา มนฺธาตุ เย ปาณา ปฐวินิสฺสิตา -อิติ๓

ได้ทรงภาษิต ๒ พระคาถาน้ีว่า
อิมิสฺสา คาถาย อนนฺตรา อิมา เทฺว คาถา อภาสิ

“ความอิ่มในกามทั้งหลาย ยอ่มไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ, 
กามทั้งหลาย มีรสอร่อยน้อย มีทุกข์มาก 
บัณฑิตรู้แจ้งดังน้ีแล้ว ท่านย่อมไม่ถึงความยินดีในกามท้ังหลายแม้ท่ีเป็นทิพย์,
พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ยินดีในความส้ินไปแห่งตัณหา.”

“น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ, 
อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา อิติ วิญฺญาย ปณฺฑิโต 
อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ รตึ โส นาธิคจฺฉติ, 
ตญฺหกฺขยรโต โหติ สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก -อิติ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๐. ตทฏฺฐกถา. ๒/๔๗
๒ ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๐๒. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๗.
๓ ม. ปฐวิสฺสิตา.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กหาปณวสฺเสน ความว่า บัณฑิตน้ันปรบมือแล้ว ยังฝนคือรตันะ ๗ ประการให้ตกลงได้, 
ฝนคือรัตนะ ๗ ประการน้ัน ตรัสให้ชื่อว่า กหาปณวสฺสำ ในพระคาถาน้ี, 
ก็ข้ึนชื่อวา่ ความอิ่มในวัตถุกามและกิเลสกาม ย่อมไม่มีแม้เพราะฝนคือรัตนะทั้ง ๗ ประการน้ัน; 
ความทะยานอยากน่ัน เต็มได้ยากด้วยอาการอย่างน้ี.
ตตฺถ “กหาปณวสฺเสน -อิติ: ยำ โส อปฺโปเฐตฺวา สตฺตรตนวสฺสำ วสฺสาเปสิ, 
ตำ อิธ “กหาปณวสฺสำ -อิติ วุตฺตำ,  เตนาปิ หิ วตฺถุกามกฺกิเลสกาเมสุ ติตฺติ นาม นตฺถิ;  เอวำ ทุปฺปูรา เอสา ตณฺหา.

บทวา่ อปฺปสฺสาทา คือ ชื่อว่ามีสุขนิดหน่อย เพราะความที่กามมีอุปมาเหมือนความฝันเป็นต้น.
อปฺปสฺสาทา -อิติ: สุปินกูปมาทิตาย ปริตฺตสุขา.

บทวา่ ทกฺุขา คือ ชื่อวา่มีทุกข์มากแท้ ด้วยสามารถแห่งทุกข์อันมาในทุกขักขันธสูตร๑ เป็นต้น.
ทุกฺขา -อิติ; ทุกฺขกฺขนฺธาทีสุ๒ อาคตทุกฺขวเสน พหุทุกฺขาว.

บทวา่ อติิ วิญฺญาย คือ รู้กามทั้งหลายเหล่าน้ัน ด้วยอาการอย่างน้ี.
อิติ วิญฺญาย -อิติ: เอวเมเต กาเม ชานิตฺวา.

บทวา่ อปิ ทพิฺเพสุ ความวา่ ก็ถ้าใครๆ พึงเชื้อเชิญด้วยกามอันเข้าไปสำาเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย. 
ถึงอย่างน้ันท่านย่อมไม่ประสบความยินดีในกามเหล่าน้ันเลย เหมือนทา่นพระสมิทธิ ที่ถูกเทวดาเชื้อเชิญฉะน้ัน.
อปิ ทิพฺเพสุ -อิติ; สเจ หิ เทวานำ อุปกปฺปนกกาเมหิ นิมนฺเตยฺย.  อายสฺมา สมิทฺธิ วิย, เอวำปิ เตสุ กาเมสุ รตึ น วินฺทติเยว.

บทวา่ ตณฺหกฺขยรโต ความว่า เป็นผู้ยินดียิ่งในพระอรหัตและในพระนิพพาน คือปรารถนาพระอรหัตและพระนิพพานอยู่.
ตณฺหกฺขยรโต -อิติ: อรหตฺเต เจว นิพฺพาเน จ อภิรโต โหติ: ตำ ปฏฺฐยมาโน วิหรติ.

ภิกษุโยคาวจร ผู้เกิดในท่ีสุดแห่งการฟังธรรม ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ช่ือว่า พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก -อิติ: สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิตสฺส ธมฺมสฺส สวนนฺเต ชาโต โยคาวจโร ภิกฺขุ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ัน ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภกิษุผู้ไม่ยินดี จบ.
อนภิรตภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ม. มู. มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตนฺตำ. ๑๒/๑๖๖. จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตตำ ๑๒/๑๗๙.
๒ ม. มู. มหาทุกฺขกฺขนฺธสุตตฺำ ๑-๒/๑๖๖. จูฬทุกฺขกฺขนฺธสุตฺตำ. ๑๒/๑๗๙.
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๖. เรือ่งปุโรหิตช่ืออัคคิทัต
๖. อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ.

พระศาสดา (เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน) ทรงน่ังบนกองทราย ทรงปรารภปุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออัคคิทตั 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “พหุำ เว สรณำ ยนฺติ” เป็นต้น.
“พหุำ เว สรณำ ยนฺติ -อิติ: อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา [เชตวเน วิหรนฺโต] วาลุกราสิมฺหิ นิสินฺโน 
อคฺคิทตฺตนฺนาม โกสลรญฺโญ ปุโรหิตำ อารพฺภ กเถสิ.

[อัคคิทัตได้เป็นปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล]

ดังได้สดับมา อัคคิทตัน้ัน ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศล.
โส กิร มหาโกสลสฺส ปุโรหิโต อโหสิ.

ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว้, พระราชาพระนามวา่ ปเสนทิโกศล ทรงดำาริวา่ “ผู้น้ีเป็นปุโรหิตแห่งพระชนกของเรา” 
จึงตั้งเขาไว้ในตำาแหน่งน้ันน่ันแล ด้วยความเคารพ ในเวลาเขามาสู่ที่บำารุงของพระองค์ ทรงทำาการเสด็จลุกรับ, 
รับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกัน ดว้ยพระดำารัสวา่ “อาจารย์ เชิญน่ังบนอาสนะน้ี.”
อถ นำ, ปิตริ กาลกเต, ราชา ปเสนทิโกสโล “อยำ ปิตุ เม ปุโรหิโต -อิติ คารเวน ตสฺมึเยว ฐาเน ฐเปตฺวา 
ตสฺส อตฺตโน อุปฏฺฐานำ อาคตกาเล ปจฺจุคฺคมนำ กโรติ, “อาจริย อิธ นิสีทถ -อิติ สมานาสนำ ทาเปสิ.

[อัคคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนา]

อัคคทิัต น้ัน คิดวา่ “พระราชาน้ีทรงทำาความเคารพในเราอยา่งเหลือเกิน, 
แต่เราก็ไม่อาจเอาใจของพระราชาทั้งหลายไดต้ลอดกาลเป็นนิตย์เทียว; 
อน่ึง พระราชาก็เยาว์วัย ยังหนุ่มน้อย, ชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยคนผู้มีวัยเสมอกันน่ันแล เป็นเหตุให้เกิดสุข; 
สว่นเราเป็นคนแก่, เราควรบวช.”
โส จินฺเตสิ “อยำ ราชา อติวิย มยิ คารวำ กโรติ, น โข ปน ราชูนำ นิจฺจกาลเมว สกฺกา จิตฺตำ คเหตุำ; 
ราชา ปน ยุวา ทหโร,  สมานวเยเนว หิ สทฺธึ รชฺชำ นาม สุขำ โหติ: อหญฺจมฺหิ มหลฺลโก, ปพฺพชิตุำ เม ยุตฺตำ -อิติ.

เขาทูลให้พระราชาทรงอนุญาตการบรรพชาแล้ว ให้คนตีกลองเที่ยวไปในพระนครแล้ว 
สละทรัพย์ของตนทั้งหมดในมุขคือทานโดย ๗ วันแล้ว บวชเป็นนักบวชภายนอก.
โส ราชานำ ปพฺพชฺชำ อนุชานาเปตฺวา นคเร เภริญฺจาราเปตฺวา 
สตฺตาเหน สพฺพำ อตฺตโน ธนำ ทานมุเข วิสฺสชฺเชตฺวา พาหิรกปฺปพฺพชฺชำ ปพฺพชิ.

บุรุษหมื่นหน่ึงอาศัยอัคคิทตัน้ัน บวชตามแล้ว.
ตำ นิสฺสาย ทส ปุริสสหสฺสานิ อนุปฺปพฺพชึสุ.
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อัคคทิัตน้ัน พร้อมด้วยนักบวชเหล่าน้ัน สำาเรจ็การอยู่ในระหวา่งแคว้นอังคะ แคว้นมคธ และแคว้นกรุุ (ต่อกัน) 
ให้โอวาทน้ีว่า “พ่อทั้งหลาย บรรดาเธอทั้งหลาย ผูใ้ดมีกามวติกเป็นต้น เกดิข้ึน, 
ผู้น้ันจงขนหม้อทรายหม้อหน่ึงๆ จากแม่นำ้า (มา) เกลี่ยลง ณ ที่น้ี.”
โส เตหิ สทฺธึ องฺคมคธานญฺจ กุรุรฏฺฐสฺส จ อนฺตราวาสำ กปฺเปตฺวา อิมำ โอวาทำ เทติ 
“ตาตา ยสฺส โว กามวิตกฺกาทโย อุปฺปชฺชนฺติ, โส นทิโต เอเกกำ วาลุกาปุฏำ อุทฺธริตฺวา อิมสฺมึ ฐาเน โอกิรตุ -อิติ.

พวกนักบวชเหล่าน้ัน รับว่า “ดีละ” ในเวลากามวิตกเป็นต้นเกดิข้ึนแล้ว ก็ทำาอยา่งน้ัน.
เต “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา กามวิตกฺกาทีนำ อุปฺปนฺนกาเล ตถา กรึสุ.

โดยสมัยอื่นอีก ได้มีกองทรายใหญ่แล้ว.
อปเรน สมเยน มหาวาลุกราสิ อโหสิ.

นาคราชชื่ออหิฉัตตะ หวงแหนกองทรายใหญ่น้ัน.
ตำ อหิจฺฉตฺโต นาม นาคราชา ปริคฺคเหสิ.

ชาวอังคะ มคธะ และชาวแคว้นกรุุ นำาเครื่องสักการะเป็นอันมากไปถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่าน้ันทุกๆ เดือน.
องฺคมคธวาสิโน เจว กุรุรฏฺฐวาสิโน จ มาเส มาเส เตสำ มหนฺตำ สกฺการำ อภิหริตฺวา ทานำ เทนฺติ.

[อัคคิทัตสอนประชาชนให้ถึงสรณะ]

ครั้งน้ัน อัคคิทตั ได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่าน้ัน ดังน้ีว่า 
“พวกท่านจงถือภูเขาเป็นสรณะ, จงถึงป่าเป็นสรณะ, จงถึงอารามเป็นสรณะ, จงถึงต้นไม้เป็นสรณะ; 
พวกท่านจักพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้ ด้วยอาการอย่างน้ี” กล่าวสอนแม้ซ่ึงอันเตวาสกิของตน ดว้ยโอวาทน้ีเหมือนกัน.
อถ เนสำ อคฺคิทตฺโต อิมำ โอวาทำ อทาสิ “ปพฺพตำ สรณำ ยาถ, วนำ สรณำ ยาถ, อารามำ สรณำ ยาถ, รุกฺขำ สรณำ ยาถ; 
เอวำ สพฺพทุกฺขโต มุจฺจิสฺสถ -อิติ อตฺตโน อนฺเตวาสิเกปิ อิมินาว โอวาเทน โอวทิ.

[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานอัคคิทัต]

ฝา่ยพระโพธิสัตว์ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิแล้ว 
ในสมัยน้ัน ทรงอาศัยกรุงสาวตัถี ประทับอยู่ในพระเชตวัน ในเวลาจวนรุ่ง ทรงตรวจดูสัตวโลก 
ทรงเห็นอัคคิทตัพราหมณ์พร้อมดว้ยเหล่าอันเตวาสิก ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์แล้ว ทรงทราบวา่ 
“ชนเหล่าน้ีแม้ทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมดว้ยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต”  ในตอนเย็น ตรัสกะพระมหาโมคคัลลานเถระวา่ 
“โมคคัลลานะ เธอเห็นอัคคิทัตพราหมณ์ ผู้ยังมหาชนให้แล่นไปโดยทางไม่ใช่ทาง ไหม?  เธอจงไป, ให้โอวาทแก่มหาชนเหล่าน้ัน.”
โพธิสตฺโตปิ มหาภินิกฺขมนำ นิกฺขมนฺโต๑ สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา  ตสฺมึ สมเย สาวตฺถึ นิสฺสาย เชตวเน วิหรนฺโต 
ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต  อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณำ สทฺธึ อนฺเตวาสิเกหิ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา 
“สพฺเพปิเม อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา -อิติ ญตฺวา สายณฺหสมเย มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรำ อาห 
“โมคฺคลฺลาน กึ นุ ปสฺสสิ อคฺคิทตฺตพฺราหฺมณำ มหาชนำ อติตฺเถน ปกฺขนฺทาเปนฺตำ? คจฺฉ, เตสำ โอวาทำ เทหิ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ กตาภินิกฺขมโณ. ม. กตาภินิกฺขมโน.
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พระเถระ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าน้ันเป็นอันมาก ข้าพระองค์ผู้เดียวพึงข่มข่ีไม่ได้, 
ถ้าแม้พระองคจ์ักเสด็จมาไซร้, ชนเหล่าน้ันจักเป็นอันพึงข่มข่ีได้.

“ภนฺเต พหู เอเต เอกสฺส มยฺหำ อวิสยฺหา,  สเจ ตุมฺเหปิ อาคมิสฺสถ๑, วิสยฺหา ภวิสฺสนฺติ -อิติ.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ แม้เราก็จักมา, เธอจงลว่งหน้าไปก่อน.
“โมคฺคลฺลาน อหำปิ อาคมิสฺสามิ๒, ตฺวำ ปุรโต ยาหิ -อิติ.

พระเถระ กำาลังเดินไปเทียว พลางคดิวา่ “ชนเหล่าน้ัน ทั้งมีกำาลัง ทั้งมีมาก, ถ้าเราจักพูดอะไรๆ ในที่ประชุมของชนทั้งปวงไซร้;
ชนแม้ทั้งหมด พึงลุกข้ึน โดยความเป็นพวกๆ กัน” ยังฝนมีเม็ดหยาบให้ตกลงแล้ว ดว้ยอานุภาพของตน.
เถโร คจฺฉนฺโตว จินฺเตสิ “เอเต พลวนฺโต เจว พหู จ, สเจ สพฺเพสำ สมาคมฏฺฐาเน กิญฺจิ กเถสฺสามิ; 
สพฺเพปิ วคฺควคฺเคน อุฏฺฐเหยฺยุำ -อิติ อตฺตโน อานุภาเวน ถูลผุสิตกำ เทวำ วุฏฺฐาเปสิ.

ชนเหล่าน้ัน, เมื่อฝนมีเม็ดหยาบตกอยู,่ ตา่งก็ลุกข้ึนแล้วๆ เข้าไปยังบรรณศาลาของตนๆ.
เต, ถูลผุสิตเกสุ ปตนฺเตสุ, อุฏฺฐายุฏฺฐาย อตฺตโน อตฺตโน ปณฺณสาลำ ปวิสึสุ.

พระเถระยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของอัคคิทตั กล่าวว่า “อัคคิทัต.”
เถโร อคฺคิทตฺตสฺส ปณฺณสาลทฺวาเร ฐตฺวา “อคฺคิทตฺต -อิติ อาห.

เขาได้ยินเสียงของพระเถระแล้ว กล่าววา่ “น่ันเป็นใคร?” เพราะความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะว่า 
“ในโลกน้ีใครๆ ชื่อว่าผู้สามารถเรียกเรา โดย (ออก) ชื่อไม่มี, ใครหนอแล? เรียกเราโดย (ออก) ชื่อ.”
โส เถรสฺส สทฺทำ สุตฺวา “อิมสฺมึ โลเก มำ นาเมน อาลปิตุำ สมตฺโถ นาม นตฺถิ, โก นุ โข มำ นาเมน อาลปติ -อิติ มานตฺถทฺธตาย
“โก เอโส -อิติ อาห.

พระเถระ. ข้าพเจา้ พราหมณ์.
“อหำ พฺราหฺมณ -อิติ.

อัคคทิัต. ท่านพูดอะไร?
“กึ วเทสิ -อิติ.

พระเถระ. ขอท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่น้ีแก่ข้าพเจ้าสิ้นคืนหน่ึง ในวันน้ี.
“อชฺช เม เอกรตฺตึ อิธ วสนฏฺฐานำ อาจิกฺข -อิติ.

อัคคทิัต. สถานที่พักอยูใ่นที่น้ี ไม่มี, บรรณศาลาหลังหน่ึงก็สำาหรับคนหน่ึงเท่าน้ัน.
“อิธ วสนฏฺฐานำ นตฺถิ, เอกสฺส เอกาว ปณฺณสาลา -อิติ.

พระเถระ. อัคคิทตั ธรรมดาพวกมนุษย์ ย่อมไปสู่สำานักของพวกมนุษย,์ พวกโค ก็ไปสู่สำานักของพวกโค, 
พวกบรรพชิตก็ไปสู่สำานักของพวกบรรพชิต, ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ัน, ขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้า.

“อคฺคิทตฺต มนุสฺสา นาม มนุสฺสานำ,  คาโว คุนฺนำ,  ปพฺพชิตา ปพฺพชิตานำ สนฺติกำ คจฺฉนฺติ,  มา เอวำ กริ,  เทหิ เม วสนฏฺฐานำ -อิติ.

๑ คมิสฺสามิ? ญ. ว.
๒ คมิสฺสถ?
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อัคคทิัต. ก็ทา่นเป็นบรรพชติหรือ?
“กึ ปน ตฺวำ ปพฺพชิโต -อิติ.

พระเถระ. เออ ข้าพเจา้เป็นบรรพชิต.
“อาม ปพฺพชิโตมฺหิ -อิติ.

อัคคทิัต. ถ้าท่านเป็นบรรพชิตไซร้, สิ่งของคือสาแหรกอันเป็นบริขารแห่งบรรพชิต ของทา่นอยู่ไหน?
“สเจ ปพฺพชิโต, กหำ เต ขาริภณฺฑำ ปพฺพชิตปริกฺขาโร -อิติ.

พระเถระ. บริขารของข้าพเจา้ มีอยู่, ข้าพเจา้คิดเห็นว่า ‘ก็การถือบริขารน้ันเป็นแผนก เที่ยวไปลำาบาก’ ดังน้ีแล้ว 
จึงถือบริขารน้ันไว้โดยภายในน่ันแลเที่ยวไป พราหมณ์.”

“อตฺถิ เม ปริกฺขาโร, ‘วิสุำ ปน นำ คเหตฺวา วิจริตุำ ทุกฺขำ -อิติ อพฺภนฺตเรเนว นำ คเหตฺวา วิจรามิ พฺราหฺมณ -อิติ.

พราหมณ์น้ันโกรธพระเถระว่า “ท่านจกัถือบริขารน้ันเที่ยวไปหรือ?”
โส “ตำ คเหตฺวา๑ วิจริสฺสสิ -อิติ เถรสฺส กุชฺฌิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระจึงพูดกะเขาว่า “(จงหลีกไป) อัคคิทตั ทา่นอย่าโกรธ (ข้าพเจ้า), จงบอกสถานทีพ่ักอยู่แก่ข้าพเจา้.”
อถ นำ โส อาห “[อเปหิ] อคฺคิทตฺต มา กุชฺฌิ, วสนฏฺฐานำ เม อาจิกฺข -อิติ.

อัคคทิัต. สถานที่พักอยูใ่นที่น้ีไม่มี.
“นตฺถิ เอตฺถ วสนฏฺฐานำ -อิติ.

พระเถระ. ก็ใคร? อยู่บนกองทรายน่ัน.
“เอตสฺมึ ปน วาลุกราสิมฺหิ โก วสติ -อิติ.

อัคคทิัต. นาคราชตัวหน่ึง.
“เอโก นาคราชา -อิติ.

พระเถระ. ท่านจงให้ที่น่ันแก่ข้าพเจา้.
“เอตำ เม เทหิ -อิติ.

อัคคทิัต. ข้าพเจา้ไม่อาจให้ได้, กรรมของนาคราชน่ันร้ายกาจ.
“น สกฺกา ทาตุำ,  ภาริยำ เอตสฺส กมฺมำ -อิติ.

พระเถระ. ช่างเถอะ, ขอท่านจงให้แก่เราเถิด.
“โหตุ, เทหิ เม -อิติ.

อัคคทิัต. ถ้าเช่นน้ัน ทา่นจงรู้เองเถิด.
“เตนหิ ตฺวเมว ชานาหิ -อิติ.

๑ อคฺคเหตฺวา (?)  สี. ตำ น คเหตฺวา วิจริสฺสสิ -อิติ.
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[พระเถระผจญกับนาคราช]

พระเถระ ผินหน้าตรงกองทราย ไปแล้ว.
เถโร วาลุกราสิอภิมุโข ปายาสิ.

นาคราชเห็นพระเถระน้ันมา จึงดำาริวา่ “พระสมณะน้ีมาข้างน้ี, เห็นจะไม่ทราบความที่เรามีอยู่; 
เราจะบังหวนควัน ให้สมณะน้ันตาย” บังหวนควันแล้ว.
นาคราชา ตำ อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา “อยำ สมโณ อิโต อาคจฺฉติ, น ชานาติ มญฺเญ มม อตฺถิภาวำ; ธูมายิตฺวา นำ มาเรสฺสามิ -อิติ ธูมายิ.

พระเถระคิดวา่ “นาคราชน้ีเห็นจะเข้าใจว่า ‘เราเท่าน้ันอาจบังหวนควันได้, พวกอื่นย่อมไม่อาจ” ดังน้ีแล้ว บังหวนควันแม้เอง.
เถโร “อยำ นาคราชา ‘อหเมว ธูมายิตุำ สกฺโกมิ, อญฺเญ น สกฺโกนฺติ -อิติ มญฺเญ สลฺลกฺเขติ -อิติ สยำปิ ธูมายิ.

ควันทั้งหลายพุ่งออกจากสรรีะแห่งนาคราชและพระเถระแม้ทั้ง ๒ ฝ่าย ตั้งข้ึนจนถึงพรหมโลก.
ทฺวินฺนมฺปิ สรีรโต อุคฺคตา ธูมา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏฺฐหึสุ.

ควันทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่เบียดเบียนพระเถระ เบียดเบียนแต่นาคราชฝา่ยเดียว.
อุโภปิ ธูมา เถรำ อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาเธนฺติ.

นาคราชไม่อาจอดทนกำาลังแห่งควันได้ จึงโพลง (เป็นไฟ).
นาคราชา ธูมเวคำ สหิตุำ อสกฺโกนฺโต ปชฺชลิ.

ฝา่ยพระเถระเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์แล้ว โพลง (เป็นไฟ) พร้อมกับนาคราชน้ันเหมือนกัน.
เถโรปิ เตโชธาตุำ สมาปชฺชิตฺวา เตน สทฺธึเยว ปชฺชลิ.

เปลวไฟพุ่งข้ึนไปจนถึงพรหมโลก.
อคฺคิชาลา ยาว พฺรหฺมโลกา อุฏฺฐหึสุ.

เปลวไฟแม้ทั้ง ๒ ฝ่ายไม่เบียดเบียนพระเถระ เบียดเบียนแต่นาคราชฝา่ยเดียว.
อุโภปิ อคฺคิชาลา เถรำ อพาธยิตฺวา นาคราชานเมว พาธยึสุ.

[นาคราชแพ้พระเถระ]

ลำาดับน้ัน สรรีะทั้งสิ้นของนาคราชน้ัน ได้เป็นราวกะว่าถูกคบเพลิงทั้งหลายลนทั่วแล้ว.
อถสฺส สกลสรีรำ อุกฺกาหิ ปทิตฺตำ วิย อโหสิ.

หมู่ฤษีแลดูแล้ว คิดว่า “นาคราชเผาสมณะ, สมณะคนดีหนอ ไม่เชื่อฟังคำาของพวกเรา จึงฉิบหายแล้ว.”
อิสิคโณ โอโลเกตฺวา จินฺเตสิ “นาคราชา สมณำ ฌาเปติ,  ภทฺทโก วต สมโณ อมฺหากำ วจนำ อสฺสุณิตฺวา นฏฺโฐ -อิติ. 

พระเถระ ทรมานนาคราช ทำาให้หมดพยศแล้ว น่ังบนกองทราย.
เถโร นาคราชานำ ทเมตฺวา นิพฺพิเสวนำ กตฺวา วาลุกราสิมฺหิ นิสีทิ.

นาคราชเอาขนดรวบกองทราย แผ่พังพานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอด กั้นอยู่แล้วเบ้ืองบนแห่งพระเถระ.
นาคราชา วาลุกราสึ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา กูฏาคารกุจฺฉิปฺปมาณำ ผณำ มาเปตฺวา เถรสฺส อุปริ ธาเรสิ.
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หมู่ฤษีไปยังสำานักของพระเถระแตเ่ช้าตรู่ ด้วยคดิวา่ “พวกเราจักรู้ความที่สมณะตายแลว้ หรือยังไมต่าย” 
เห็นท่านน่ังอยู่บนยอดกองทรายแล้ว ประคองอัญชลีชมเชยอยู่ กล่าววา่ “สมณะ นาคราชไม่เบียดเบียนท่านแลหรือ?”
อิสิคโณ ปาโตว “สมณสฺส มตภาวำ วา อมตภาวำ วา ชานิสฺสาม -อิติ เถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตำ วาลุกราสิมตฺถเก นิสินฺนำ ทิสฺวา 
อญฺชลึ ปคฺคยฺห อภิตฺถวนฺโต อาห “สมณ กจฺจิ นาคราเชน น พาธิโต -อิติ.

พระเถระ. ท่านทั้งหลายไม่เห็นนาคราชแผ่พังพานดำารงอยู่เบ้ืองบนแห่งเราหรอื?
“กึ น ปสฺสถ มม อุปริ ผณำ ธาเรตฺวา ฐิตำ -อิติ.

ฤษีเหล่าน้ัน พูดกันว่า “น่าอัศจรรย์หนอ! ท่านผู้เจริญ, อานุภาพแห่งสมณะ ชื่อเห็นปานน้ี, 
พระสมณะน้ีทรมานนาคราชได้แล้ว” ได้ยืนล้อมพระเถระอยู่แล้ว.
เต “อจฺฉริยำ วต โภ,  สมณสฺส อานุภาโว เอวรูโป นาม, อเนน นาคราชา ทมิโต -อิติ เถรำ ปริวาเรตฺวา อฏฺฐำสุ.

ในขณะน้ัน พระศาสดาเสด็จมาแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา อาคโต.
เถโร สตฺถารำ ทิสฺวา อุฏฺฐาย วนฺทิ.

พระเถระเห็นพระศาสดาแล้ว ลกุข้ึนถวายบังคม.
อถ นำ อิสโย อาหำสุ “อยำ ตยาปิ มหนฺตตโร -อิติ.

ลำาดับน้ัน ฤษีทั้งหลาย พดูกะพระเถระน้ันวา่ “สมณะน้ี เป็นใหญ่แม้กวา่ท่านหรือ?”
“เอส ภควา สตฺถา, อหำ อิมสฺส สาวโก -อิติ.

พระเถระ. พระผู้มีพระภาคน่ัน เป็นพระศาสดา, ข้าพเจา้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคน้ี.

[พวกฤษีชมเชยพระศาสดา]

พระศาสดา ทรงน่ังบนยอดกองทรายแล้ว.
สตฺถา วาลุกราสิมตฺถเก นิสีทิ.

หมู่ฤษีประคองอัญชลีชมเชยพระศาสดาว่า “อานุภาพของสาวกยังถึงเพียงน้ี, สว่นอานุภาพของพระศาสดาน้ี จักเป็นเช่นไร?”
อิสิคโณ “อยำ ตาว สาวกสฺส อานุภาโว, อิมสฺส ปน อานุภาโว กีทิโส ภวิสฺสติ -อิติ อญฺชลึ ปคฺคยฺห สตฺถารำ อภิตฺถวิ.

พระศาสดา ตรัสเรียกอัคคิทตัมาแล้ว ตรัสวา่ 
“อัคคทิัต ท่านเมื่อให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากทั้งหลายของท่าน ย่อมกลา่วอยา่งไร ให้.”
สตฺถา อคฺคิทตฺตำ อามนฺเตตฺวา อาห “อคฺคิทตฺต ตฺวำ ตว สาวกานญฺจ อุปฏฺฐากานญฺจ โอวาทำ ททมาโน กินฺติ วตฺวา เทสิ -อิติ.

อัคคทิัต. ข้าพระองค์ให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงถึงภูเขาน่ันว่าเป็นที่พึ่ง, จงถึงป่า, อาราม, จงถึงต้นไม้ ว่าเป็นที่พึ่ง; 
ดว้ยว่า บุคคลถึงวตัถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นน้ันว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.”

“เอตำ ปพฺพตำ สรณำ คจฺฉถ, วนำ, อารามำ, รุกฺขำ สรณำ คจฺฉถ; เอตานิ หิ สรณำ คโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ เอวำ เตสำ โอวาทำ ทมฺมิ -อิติ.
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[สรณะท่ีเกษมและไม่เกษม]

พระศาสดา ตรัสวา่ “อัคคิทตั บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นน่ันวา่เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย, 
สว่นบุคคลถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วา่เป็นที่พึ่ง ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา “น โข อคฺคิทตฺต เอตานิ สรณำ คโต ทุกฺขา ปมุจฺจติ, พุทฺธำ ธมฺมำ สงฺฆำ ปน สรณำ คนฺตฺวา สกลวฏฺฏทุกฺขา ปมุจฺจติ -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“มนุษย์เป็นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม 
และรกุขเจดีย์ วา่เป็นที่พึ่ง;   

“พหุำ เว สรณำ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ 
อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา;

สรณะน่ันแลไม่เกษม, สรณะน่ันไม่อุดม,
เพราะบุคคลอาศัยสรณะน่ัน ย่อมไม่พ้นจากทกุข์ทั้งปวงได้.

เนตำ โข สรณำ เขมำ, เนตำ สรณมุตฺตมำ, 
เนตำ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นทีพ่ึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ 
(คือ) ทกุข์ เหตุให้เกิดทกุข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ 
ซ่ึงยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ;

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณำ คโต 
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ 
ทุกฺขำ ทุกฺขสมุปฺปาทำ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมำ 
อริยญฺจฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ ทุกฺขูปสมคามินำ 

สรณะน่ันแล ของบุคคลน้ันเกษม, สรณะน่ันอุดม, 
เพราะบุคคลอาศัยสรณะน่ัน ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.”

เอตำ โข สรณำ เขมำ, เอตำ สรณมุตฺตมำ, 
เอตำ สรณมาคมฺม, สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า พหุำ ได้แก่ พหู แปลว่ามาก.
ตตฺถ “พหุำ -อิติ: พหู.
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บทวา่ ปพพฺตานิ เป็นต้น ความวา่ 
มนุษย์เหล่าน้ันๆ อันภัยน้ันๆ คุกคามแล้ว อยากพ้นจากภัย หรือปรารถนาลาภทั้งหลายมกีารได้บุตรเป็นต้น 
ย่อมถึงภูเขาทั้งหลาย มีภูเขาชื่ออิสิคิลิ เวปุลละ และเวภาระเป็นต้น  ป่าทั้งหลายมีป่ามหาวันและป่าโคสิงคสาลวันเป็นต้น 
อารามทั้งหลาย มีเวฬุวันและชีวกัมพวันเป็นต้น  และรุกขเจดียท์ั้งหลาย มีอุเทนเจดีย์และโคตมเจดีย์เป็นต้น ในที่น้ันๆ 
ว่าเป็นทีพ่ึ่ง.
ปพฺพตานิ -อิติ: “ตตฺถ ตตฺถ อิสิคิลิเวปุลฺลเวภาราทิเก ปพฺพเต เจว  มหาวนโคสิงฺคสาลวนาทีนิ วนานิ จ  
เวฬุวนชีวกมฺพวนาทโย อาราเม จ อุเทนเจติยโคตมเจติยาทีนิ รุกฺขเจตฺยานิ จ เต เต มนุสฺสา เตน เตน ภเยน ตชฺชิตา 
ภยโต มุจฺจิตุกามา ปุตฺตลาภาทีนิ วา ปฏฺฐยมานา สรณำ ยนฺติ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ เนตำ สรณำ ความวา่ ก็สรณะ แม้ทั้งหมดน่ัน ไม่เกษม ไม่อุดม, 
ด้วยวา่ บรรดาสัตวท์ั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้นเป็นธรรมดา แม้ผู้หน่ึง อาศัยสรณะน่ัน  
ย่อมไมพ่้นจากทุกข์ทั้งปวงมีชาติเป็นต้นได้.
เนตำ สรณำ -อิติ: เอตำ ปน สพฺพำปิ สรณำ เนว เขมำ น อุตฺตมำ,  
น จ เอตำ ปฏิจฺจ ชาติอาทิธมฺเมสุ สตฺเตสุ เอโกปิ ชาติอาทิโต สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

คำาว่า โย จ เป็นต้นน้ี พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงสรณะอันไม่เกษม ไม่อุดมแล้ว ปรารภไว้เพ่ือจะทรงแสดงสรณะอันเกษมอันอุดม.
โย จ -อิติ: อิทำ อกฺเขมำ อนุตฺตมำ สรณำ ทสฺเสตฺวา เขมำ อุตฺตมำ สรณำ ทสฺสนตฺถำ อารทฺธำ.

เน้ือความแห่งคำาว่า โย จ เป็นต้นน้ัน (ดังต่อไปน้ี) 
สว่นบุคคลใด เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชติก็ตาม อาศัยกัมมัฏฐานคือการตามระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 
เป็นต้นว่า “แม้เพราะอย่างน้ี พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” 
ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นที่พึ่ง ด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐ, 
การถึงสรณะน้ัน ของบุคคลแม้น้ัน ยังกำาเริบ ยังหวั่นไหว ด้วยกิจทั้งหลายมีการไหว้อัญเดียรถีย์เป็นต้น, 
แตพ่ระผู้มพีระภาค เพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสรณะน้ันไม่หวั่นไหว เมื่อจะทรงประกาศสรณะอันมาแล้วโดยมรรคน่ันแล
จึงตรัสว่า “ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาชอบ.”
ตสฺสตฺโถ “โย จ คหฏฺโฐ วา ปพฺพชิโต วา ‘อิติปิ โส ภควา อรหำ สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทิกำ พุทฺธธมฺมสงฺฆานุสฺสติกมฺมฏฺฐานำ นิสฺสาย 
เสฏฺฐวเสน พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณำ คโต,  ตสฺสาปิ ตำ สรณคมนำ อญฺญติตฺถิยวนฺทนาทีหิ กุปฺปติ จลติ, 
ตสฺส ปน อจลภาวำ ทสฺเสตุำ มคฺเคน อาคตสรณเมว ปกาเสนฺโต ‘จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ -อิติ อาห.

ด้วยวา่ บุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลาย มพีระพุทธรัตนะเป็นต้นน่ัน ว่าเป็นทีพ่ึ่ง ดว้ยสามารถแห่งการเห็นสัจจะเหล่าน้ัน, 
สรณะน้ันของบุคคลน้ัน เกษมและอุดม, และบุคคลน้ัน อาศัยสรณะน่ัน ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นได้; 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เอตำ โข สรณำ เขมำ เป็นต้น.
โย หิ เอเตสำ สจฺจานำ ทสฺสนวเสน เอตานิ สรณำ คโต, ตสฺส เอตำ สรณำ เขมญฺจ อุตฺตมญฺจ, 
โส จ ปุคฺคโล เอตำ สรณำ ปฏิจฺจ สกลสฺมาปิ วฏฺฏทุกฺขา ปมุจฺจติ;  ตสฺมา “เอตำ โข สรณำ เขมนฺติอาทิ วุตฺตำ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ฤษีเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว้ ถวายบังคมพระศาสดา 
ทูลขอบรรพชาแล้ว.
เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต อิสโย สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺชำ ยาจึสุ.
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พระศาสดา ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจากกลีบจีวร ตรัสว่า “ทา่นทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด, จงประพฤตพิรหมจรรย์.”
สตฺถา จีวรพฺภนฺตรโต หตฺถำ ปสาเรตฺวา “เอถ ภิกฺขโว, จรถ พฺรหฺมจริยำ -อิติ อาห.

[ชาวเมืองเข้าใจว่าอัคคิทัตใหญ่กวา่พระศาสดา]

ในขณะน้ันเอง ฤษีเหล่าน้ัน ได้เป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงบริขาร ๘ ดจุพระเถระมพีรรษาตั้งร้อย.
ตำขณญฺเญว อฏฺฐปริกฺขารธรา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุำ.

กว็ันน้ัน ได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะแคว้นมคธและแคว้นกุรุ แม้ทั้งปวง ถือเครื่องสักการะมา.
โส จ สพฺเพสำปิ องฺคมคธกุรุรฏฺฐวาสีนำ สกฺการำ อาทาย อาคมนทิวโส อโหสิ.

ชนเหล่าน้ัน ถือเครื่องสักการะมาแล้ว เห็นฤษีเหล่าน้ันแม้ทั้งหมดบวชแล้วคิดว่า 
“อัคคทิัตพราหมณ์ของพวกเราเป็นใหญ่ หรือพระสมณโคดมเป็นใหญ่หนอ?” ได้สำาคัญว่า 
“อัคคทิัต เป็นใหญ่แน่ เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมา(หา).”
เต สกฺการำ อาทาย อาคตา สพฺเพปิ เต อิสโย ปพฺพชิเต ทิสฺวา “กินฺนุ โข อมฺหากำ อคฺคิทตฺตพฺราหฺมโณ มหา อุทาหุ สมโณ โคตโม 
-อิติ จินฺเตตฺวา “สมณสฺส โคตมสฺส อาคตตฺตา อคฺคิทตฺโตว มหา -อิติ อมญฺญึสุ.

[อัคคิทัตตัดความสงสัยของชาวเมือง]

พระศาสดา ทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ “อัคคิทตั เธอจงตัดความสงสัยของบริษัท.”
สตฺถา เตสำ อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา “อคฺคิทตฺต ปริสาย กงฺขำ ฉินฺท -อิติ อาห.

พระอัคคทิัตน้ันกราบทูลว่า “แม้ข้าพระองค์ ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เหาะข้ึนไปสู่เวหาสด้วยกำาลังฤทธ์ิ แล้วลงมา ถวายบังคมพระศาสดาบ่อยๆ ถึง ๗ คร้ังแล้ว กล่าวประกาศความท่ีตนเป็นสาวกว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระผู้มพีระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์, ข้าพระองค์เป็นสาวก” ดังน้ีแล.
โส “อหำปิ เอตฺตกเมว ปจฺจาสึสามิ -อิติ อิทฺธิพเลน สตฺตกฺขตฺตุำ เวหาสำ อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปุนปฺปุนำ โอรุยฺห สตฺถารำ วนฺทิตฺวา 
“สตฺถา เม ภนฺเต ภควา, สาวโกหมสฺมิ -อิติ วตฺวา สาวกตฺตำ ปกาเสสิ -อิติ.

เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคทิัต จบ.
อคฺคิทตฺตปุโรหิตวตฺถุ.
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๗. เรือ่งปัญหาของพระอานนทเถระ
๗. อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ” เป็นต้น.
“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อานนฺทตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระรำาพึงถึงท่ีเกิดของบุรุษอาชาไนย]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึงพระเถระน่ังในทีพ่ักกลางวัน คิดวา่ “พระศาสดาเมื่อตรัสคำาว่า 
‘ช้างอาชาไนย เกิดข้ึนในตระกูลชา้งฉัททันต์ หรือในตระกูลชา้งอุโบสถ, 
มา้อาชาไนย เกิดข้ึนในตระกูลม้าสินธพ หรือในตระกูลพญาม้าวลาหก, 
โคอาชาไนย เกิดข้ึนในทักขิณาปถชนบท’ เป็นต้น เป็นอันตรัสสถานที่เกดิข้ึนแห่งสัตว์ประเสริฐ มชี้างอาชาไนยเป็นต้นแล้ว.  
สว่นบุรุษอาชาไนย ย่อมบังเกิดข้ึนในที่ไหนหนอ?”
เถโร หิ เอกทิวสำ ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺโน จินฺเตสิ “หตฺถาชานีโย ฉทฺทนฺตกุเล วา อุโปสถกุเล วา อุปฺปชฺชติ, 
อสฺสาชานีโย สินฺธวกุเล วา วลาหกอสฺสราชกุเล วา, โคอาชานีโย ทกฺขิณาปเถติอาทีนิ วทนฺเตน สตฺถารา, 
หตฺถิอาชานียาทีนำ อุปฺปตฺติฏฺฐานานิ กถิตานิ.  ปุริสาชานีโย ปน กหำ นุ โข อุปฺปชฺชติ -อิติ.

[พระเถระเข้าไปทูลถามพระศาสดา]

พระเถระน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลถามเรือ่งน้ัน.
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

พระศาสดาตรัสว่า “อานนท์ ข้ึนชื่อวา่บุรุษอาชาไนย ย่อมไม่บังเกดิในที่ทั่วไป, แต่บังเกิดข้ึนในที่อันเป็นมัชฌิมประเทศ 
(วดั) โดยตรงยาว ๓๐๐ โยชน์ โดยรอบประมาณ ๙๐๐ โยชน์ ก็เมื่อจะบังเกิดข้ึน ก็ย่อมไม่บังเกิดข้ึนในตระกูลสามัญ,๑ 
ย่อมบังเกิดข้ึนในตระกูลขัตติยมหาศาลและพราหมณมหาศาล ตระกูลใดตระกูลหน่ึงเทา่น้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อานนฺท 
ปุริสาชานีโย นาม น สพฺพตฺถ อุปฺปชฺชติ, อุชุกโต ปน ติโยชนสตายาเม อาวฏฺฏโต นวโยชนสตปฺปมาเณ มชฺฌิมเทสฏฺฐาเน อุปฺปชฺชติ;
อุปฺปชฺชนฺโต จ น ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา กุเล อุปฺปชฺชติ, ขตฺติยมหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลกุลานำ อญฺญตรสฺมึเยว อุปฺปชฺชติ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก, (เพราะว่า) บุรุษอาชาไนยน้ัน ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; 
บุรุษอาชาไนยน้ันเป็นนักปราชญ์ ย่อมเกิดในตระกูลใด, 
ตระกูลน้ันย่อมถึงความสุข.”

“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ, น โส สพฺพตฺถ ชายติ. 
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร, ตำ กุลำ สุขเมธติ -อิติ.

๑ ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา.
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บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทุลฺลโภ เป็นต้น ความว่า 
บุรุษอาชาไนยแล เป็นผู้อันบุคคลหาได้ยาก, คือหาได้ง่ายเหมือนช้างอาชาไนยเป็นต้นก็หาไม่, 
บุรุษอาชาไนยน้ัน ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป คือ ในปัจจันตประเทศ หรือในตระกูลตำ่า, 
แต่ย่อมเกดิในตระกูลใดตระกูลหน่ึง บรรดาตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ 
ในที่เป็นที่ทำาสักการะมีอภวิาทเป็นต้นแห่งมหาชน ในมชัฌิมประเทศเท่าน้ัน,
ตตฺถ “ทุลฺลโภ -อิติ: ปุริสาชญฺโญ หิ ทุลฺลโภ, น หิ หตฺถาชานียาทโย วิย สุลโภ, โส สพฺพตฺถ ปจฺจนฺตเทเส วา นีจกุเล วา น ชายติ, 
มชฺฌิมเทเสเยว ปน มหาชนสฺส อภิวาทนาทิสกฺการกรณฏฺฐาเน ขตฺติยพฺราหฺมณกุลานำ อญฺญตรสฺมึ กุเล ชายติ, 

ก็บุรุษอาชาไนยน้ัน เป็นนักปราชญ์ คือเป็นผู้มีปัญญาสูงสดุ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เมื่อจะเกิดอยา่งน้ัน ย่อมเกิดในตระกูลใด, ตระกูลน้ัน ย่อมถึงความสุข คือย่อมเป็นตระกูลที่บรรลุความสุขแท้.
เอวำ ชายมาโน จ ยตฺถ โส ชายติ ธีโร อุตฺตมปฺปญฺโญ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, ตำ กุลำ สุขเมธติ สุขปฺปตฺตเมว โหติ -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.
อานนฺทตฺเถรสฺสปญฺหวตฺถุ.
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พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการสนทนาของภิกษุมากรูปด้วยกัน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท” เป็นต้น.
“สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุลานำ ภิกฺขูนำ กถำ อารพฺภ กเถสิ.

[ความเห็นในปัญหาต่างๆ กัน]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง ภิกษุ ๕๐๐ รูป น่ังในศาลาเป็นท่ีบำารุง สนทนากันว่า “ผู้มีอายุท้ังหลาย อะไรหนอแล เป็นสุขในโลกน้ี?”
บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน บางพวกกล่าวว่า “ชื่อวา่สุข เช่นกับดว้ยสุขในราชสมบัติ ย่อมไม่มี.” 
บางพวกกล่าวว่า “ชื่อวา่สุข เช่นกับด้วยสุขในกาม ย่อมไม่มี.”  
บางพวกกล่าวว่า “ชื่อวา่สุข เช่นกับด้วยสุขอันเกิดแต่การบริโภคข้าวสาลีและเน้ือ ย่อมไม่มี.”
เอกทิวสำ หิ ปญฺจสตา ภิกฺขู อุปฏฺฐานสาลายำ นิสินฺนา “อาวุโส กึ นุ โข อิมสฺมึ โลเก สุขำ -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.
ตตฺถ เกจิ “รชฺชสุขสทิสำ สุขนฺนาม นตฺถิ -อิติ อาหำสุ. เกจิ “กามสุขสทิสำ…  เกจิ “สาลิมำสโภชนสุขสทิสำ สุขนฺนาม นตฺถิ -อิติ อาหำสุ.

[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาน้ัน]

พระศาสดา เสด็จมาสู่ท่ีๆ ภิกษุเหล่าน้ันน่ังแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุท้ังหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลว่า “ด้วยถ้อยคำาชื่อน้ี,” จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไร? 
กค็วามสุขน้ีแม้ทั้งหมด นับเน่ืองดว้ยทุกข์ในวัฏฏะทั้งน้ัน, 
แต่เหตุน้ีเท่าน้ัน คือ ‘ความเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจ้า การฟังธรรม ความพร้อมเพรียงของหมู่ ความเป็นผู้ปรองดองกัน’ 
เป็นสุขในโลกน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา เตสำ นิสินฺนฏฺฐานำ อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว กึ กเถถ, อิทำ หิ สพฺพำปิ สุขำ วฏฺฏทุกฺขปริยาปนฺนเมว, อิมสฺมึ ปน โลเก ‘พุทฺธุปฺปาโท ธมฺมสฺสวนำ สงฺฆสามคฺคี สมฺโมทมานภาโวติ 
อิทเมว สุขำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ความเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเหตุนำาสุขมา, 
การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็นเหตุนำาสุขมา, 
ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุนำาสุขมา, 
ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุนำาสุขมา.”

“สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท, สุขา สทฺธมฺมเทสนา, 
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี, สมคฺคานำ ตโป สุโข -อิติ.
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บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า พุทธฺานมุปฺปาโท ความวา่ 
เพราะพระพุทธเจา้ทั้งหลาย เมื่อทรงอุบัติข้ึน ย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดารทั้งหลาย มีความกันดารคือราคะเป็นต้น 
ฉะน้ัน ความเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำาสุขมา. 
เพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทกุข์มีชาติเป็นต้นเป็นธรรม อาศัยการแสดงธรรมของสัตบุรุษ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย มีชาติเป็นต้น 
ฉะน้ัน การแสดงธรรมของสัตบุรุษ จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำาสุขมา.
ตตฺถ “พุทฺธานมุปฺปาโท -อิติ: ยสฺมา พุทฺธา อุปฺปชฺชมานา มหาชนำ ราคกนฺตาราทีหิ ตาเรนฺติ; ตสฺมา พุทฺธานำ อุปฺปาโท สุโข. 
ยสฺมา สทฺธมฺมเทสนำ อาคมฺม ชาติอาทิธมฺมา สตฺตา ชาติอาทีหิ มุจฺจนฺติ; ตสฺมา สทฺธมฺมเทสนา สุขา.

ความเป็นผู้มีจติเสมอกัน ชื่อวา่ สามัคคี. 
แม้สามัคคีน้ัน ก็ชื่อวา่เป็นเหตุนำาสุขมาโดยแท้.
สามคฺคี -อิติ สมจิตฺตตา.  สาปิ สุขา เอว.

อน่ึง เพราะการเรียนพระพุทธพจน์กด็ี การรักษาธุดงค์ทั้งหลายก็ดี การทำาสมณธรรมก็ดี ของเหล่าชนผูพ้ร้อมเพรียงกัน 
คือ ผู้มีจิตเป็นอย่างเดียวกัน เป็นเหตุนำาสุขมา,  ฉะน้ัน พระศาสดา จึงตรัสวา่ “สมคฺคานำ ตโป สุโข.”
สมคฺคานำ ปน เอกจิตฺตานำ ยสฺมา พุทฺธวจนำ วา อุคฺคณฺหิตุำ ธูตงฺคานิ วา ปริหริตุำ สมณธมฺมำ วา กาตุำ สุขำ; 
ตสฺมา “สมคฺคานำ ตโป สุโข -อิติ วุตฺตำ.

เพราะเหตุน้ันน่ันแหละ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสไวว้่า๑ 
“ภิกษุทั้งหลาย กพ็วกภกิษุจักพร้อมเพรียงกันประชุม, จกัพร้อมเพรียงกันเลิก (ประชุม), 
จกัพร้อมเพรียงกันทำากิจที่ควรทำาของหมู่, ตลอดกาลเพียงใด; 
ภิกษุทั้งหลาย ความเจริญฝา่ยเดียว อันภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้, ความเสื่อมอันภิกษุทั้งหลายไมพ่ึงหวังได้ตลอดกาลเพียงน้ัน.”
เตเนวาห๒ “ยาวกีวญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ, สมคฺคา วุฏฺฐหิสฺสนฺติ, สมคฺคา สงฺฆกรณียานิ กริสฺสนฺติ; 
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนำ ปาฏิกงฺขา, โน ปริหานิ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมาก ต้ังอยู่ในอรหัตผลแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องสัมพหุลภิกขุ จบ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๒.
๒ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๒.
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๙. เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล
๙. กสฺสปทสพลสฺสสุวณฺณเจติยวตฺถุ.

พระบรมศาสดาเมื่อเสด็จจารกิไป ทรงปรารภพระเจดียท์องของพระกัสสปทสพล จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปูชารเห” 
เป็นต้น.
“ปูชารเห -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา จาริกำ จรมาโน กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติยำ อารพฺภ กเถสิ.

[เจดีย์ท่ีสมควรบูชา]

ความพิสดารวา่ พระตถาคตเจ้ามพีระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวาร เสด็จออกจากเมืองสาวตัถี 
แล้วเสด็จไปเมืองพาราณสโีดยลำาดับ เสด็จถึงเทวสถานแห่งหน่ึง ในที่ใกล้บ้านโตไทยคาม ในระหวา่งทาง.
ตถาคโต๑ สาวตฺถิโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค โตเทยฺยคามสฺส สมีเป มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร 
อญฺญตรำ เทวฏฺฐานำ สมฺปาปุณิ.

พระสุคตเจ้าได้ประทับใกล้เทวสถานน้ัน ทรงส่งพระธรรมภณัฑาคาริก๒ ให้บอกพราหมณ์ผู้ทำากสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกล มาเฝ้า.
ตตฺร นิสินฺโน สุคโต ธมฺมภณฺฑาคาริกำ เปเสตฺวา อวิทูเร กสิกมฺมำ กโรนฺตำ พฺราหฺมณำ ปกฺโกสาเปสิ.

พราหมณ์น้ันมาแลว้ ไม่ถวายอภวิาทแดพ่ระตถาคต แต่ไหว้เทวสถานน้ันอย่างเดียว แล้วยืนอยู่.
โส พฺราหฺมโณ อาคนฺตฺวา ตถาคตำ อนภิวนฺทิตฺวา ตเมว เทวฏฺฐานำ วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.

แม้พระสุคตเจา้ก็ตรัสวา่ “ดกู่อนพราหมณ์ ทา่นสำาคัญประเทศน้ีว่าเป็นที่อะไร?”
สุคโตปิ “อิมำ ปเทสำ กินฺติ มญฺญสิ พฺราหฺมณ -อิติ อาห.

พราหมณ์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าไหว้ด้วยต้ังใจว่า ‘ท่ีน้ีเป็นเจติยสถานมาตามประเพณีของพวกข้าพเจ้า.”
“อมฺหากำ ปเวณิยา อาคตเจติยฏฺฐานนฺติ วนฺทามิ โภ โคตม -อิติ.

พระสุคตเจ้าจึงให้พราหมณ์น้ันชื่นชมยินดีว่า “ดูก่อนพราหมณ์ ท่านไหว้สถานที่น้ี ได้ทำากรรมที่ดีแล้ว.”
“อิมำ ฐานำ วนฺทนฺเตน ตยา สาธุ กตำ พฺราหฺมณ -อิติ สุคโต ตำ สมฺปหำเสสิ.

ภิกษุทั้งหลายได้สดับพระพทุธดำารัสน้ันแล้ว จึงเกิดสงสัยข้ึนว่า 
“พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงให้พราหมณ์ชื่นชมยินดีอยา่งน้ี ดว้ยเหตุอะไรหนอ.”
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู “เกน นุ โข การเณน ภควา เอวำ สมฺปหำเสสิ -อิติ สำสยำ สญฺชเนสุำ.

๑ เอตฺถนฺตเร หิสทฺโท โยเชตพฺโพ.
๒ คือพระอานนท์ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรม
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ลำาดับน้ันพระตถาคตเจ้า เพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสเทศนาฆฏิการสูตร ในมชัฌิมนิกาย 
แล้วทรงนิรมติพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล สูงหน่ึงโยชน์ และพระเจดีย์ทองอีกหน่ึงองค์ไวใ้นอากาศ 
ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์ ทรงแสดงให้มหาชนเห็น แล้วตรัสว่า 
“ดูก่อนพราหมณ์ การบูชาซ่ึงบุคคลควรบูชาชนิดเช่นน้ี ย่อมสมควรกว่าแท้” ดังน้ีแล้ว 
จึงทรงประกาศปูชารหบุคคล ๔ จำาพวก มีพระพทุธเจ้าเป็นต้น โดยนัยดังที่ตรัสไวใ้นมหาปรินิพพานสูตรน้ันเอง 
แล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย์ ๓ ประเภทคือ สรรีเจดีย์ ๑ อุททิสเจดีย์ ๑ บริโภคเจดีย์ ๑ 
(ครั้นแล้ว) ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
ตโต ตถาคโต เตสำ สำสยมปเนตุำ มชฺฌิมนิกาเย ฆฏีการสุตฺตนฺตำ๑ วตฺวา อิทฺธานุภาเวน กสฺสปทสพลสฺส โยชนุพฺเพธำ กนกเจติยำ
อปรญฺจ กนกเจติยำ อากาเส นิมฺมินิตฺวา มหาชนำ ทสฺเสตฺวา “พฺราหฺมณ เอวำวิธานำ ปูชารหานำ ปูชา ยุตฺตตราว -อิติ วตฺวา 
มหาปรินิพฺพานสุตฺเต๒ ทสฺสิตนเยเนว พุทฺธาทิเก จตฺตาโร ปูชารเห ปกาเสตฺวา 
สรีรเจติยำ อุทฺทิสฺสเจติยำ ปริโภคเจติยนฺติ ตีณิ เจติยานิ วิเสสโต ปริทีเปตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคล 
ผู้บูชาอยู่ ซ่ึงท่านผู้ควรบูชา คือพระพทุธเจ้า หรือวา่พระสาวกทั้งหลายด้วย 
ผู้ก้าวล่วงปปัญจธรรมเครื่องเน่ินช้าได้แล้ว 
ผู้มีความเศร้าโศกและความครำ่าครวญ อันข้ามพ้นแล้ว 
ผู้บูชาอยู่ ซ่ึงท่านผู้ควรบูชาเช่นน้ันเหล่าน้ัน ผู้นิพพานแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ 
ดว้ยการนับแม้ วิธีไรๆ กต็าม ว่าบุญน้ีมีประมาณเท่าน้ี ดังน้ี.”

“ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก
ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย
น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ อิเมตฺตมปิ เกนจิ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บุคคลผู้ควรเพื่อบูชา อธิบายวา่ ผู้ควรแล้วเพื่อบูชา ชื่อวา่ ปูชารหบุคคล ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ ปูชิตุำ อรหา ปูชารหา.  “ปูชิตุำ ยุตฺตา -อิติ อตฺโถ.

คำาวา่ ปูชารเห ปูชยโต (ของบุคคลผู้บูชาอยูซ่ึ่งท่านผู้ควรบูชา) ความว่า 
ผู้บูชาอยูด่้วยการนอบน้อมมีกราบไหว้เป็นต้น และด้วยปัจจัย ๔.
ปูชารเห ปูชยโต -อิติ๓ อภิวาทนาทีหิ จ จตูหิ๔ ปจฺจเยหิ ปูเชนฺตสฺส.

พระผู้มพีระภาคทรงแสดงปูชารหบุคคลด้วยคำาเป็นต้นว่า พุทฺเธ คือ พระพุทธะทั้งหลาย.
ปูชารเห ทสฺเสติ “พุทฺเธติอาทินา.

๑ ม. ม. ๑๓/๓๗๔.
๒ ม. มหา. ๑๐/๘๕.
๓ เอตฺถนฺตเร “เต -อิติ ปทำ โยเชตพพฺำ.
๔ เอตฺถนฺตเร จสทฺโท โยเชตพฺโพ.
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บทวา่ พุทฺเธ ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้.
พุทฺเธ -อิติ สมฺมาสมฺพุทฺเธ.

ศพัท์นิบาตว่า ยทิ ได้แก่ ยทิวา. อธิบายว่า อถวา คือ ก็หรือว่า.
ยทิ -อิติ ยทิวา.  “อถวา -อิติ อตฺโถ.

คำาวา่ ปจฺเจกพุทฺเธ (ซึ่งพระปัจเจกพุทธะท้ังหลาย) ก็เป็นอันตรัสไว้แล้วในพระคาถาน้ัน. (หรือวา่) พระสาวกทั้งหลาย 
ตตฺถ “ปจฺเจกพุทฺเธ -อิติ กถิตำ โหติ.   สาวเก จ.

ด้วยบทว่า ปปญฺจสมติกฺกนฺเต (ผู้ก้าวล่วงปปัญจธรรมได้แล้ว) หมายความว่า ปปัญจธรรม คือตัณหา ทิฏฐิ มานะ ท่านก้าวล่วงได้แล้ว.
ปปญฺจสมติกฺกนฺเต -อิติ สมติกฺกนฺตตณฺหาทิฏฺฐิมานปปญฺเจ.

คำาว่า ติณฺณโสกปริทฺทเว (ผู้มีความเศร้าโศกความครำ่าครวญอันข้ามพ้นแล้ว) ได้แก่ ผู้มีความโศกและความรำ่าไรอันล่วงพ้นแล้ว. 
อธิบายว่า ข้ามล่วงได้ทั้ง ๒ อย่าง.
ติณฺณโสกปริทฺทเว -อิติ อติกฺกนฺตโสกปริทฺทเว.   “อิเม เทฺว อติกฺกนฺเต -อิติ อตฺโถ.

ความเป็นผู้ควรแก่บูชา พระผู้มพีระภาคตรัสด้วยบทวิเสสนะ (คุณบท) เหล่าน้ัน.
เอเตหิ ปูชารหตฺตำ ทสฺสิตำ.

คำาวา่ เต (เหล่านั้น) ได้แก่ พระพทุธะ เป็นต้น.
เต -อิติ พุทฺธาทโย.๑

คำาวา่ ตาทิเส (ผู้เช่นนั้น) ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยคุณเช่นน้ัน ด้วยอำานาจแห่งคุณดังกล่าวแลว้.
ตาทิเส -อิติ วุตฺตคหณวเสน.๒ 

คำาวา่ นิพพฺุเต (นพิพานแล้ว) ได้แก่ นิพพานดว้ยการดับกิเลสมีราคะเป็นต้น.
นิพฺพุเต -อิติ ราคาทินิพฺพุติยา.๓

ภัยแต่ที่ไหนๆ คือจากภพหรือจากอารมณ์ย่อมไม่มี แก่ท่านผู้ควรบูชาเหล่าน้ัน 
ฉะน้ัน ท่านเหล่าน้ัน จึงชื่อว่า อกุโตภยา (ไม่มีภยัแต่ท่ีไหนๆ).  ซ่ึงท่านผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ เหล่าน้ัน.
นตฺถิ กุโตจิ ภวโต วา อารมฺมณโต วา เอเตสำ ภยำ -อิติ อกุโตภยา.  เต อกุโตภเย.

คำาวา่ น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ (อันใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญได้) ความว่า ไม่อาจเพื่อคำานวณบุญได้.
น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ -อิติ ปุญฺญำ คเณตุำ น สกฺกา 

หากมีคำาถามสอดมาวา่ นับอย่างไร?
“กถำ -อิติ เจ.

๑ สี. พุทฺธาทีนิ.
๒ เอตฺถนฺตเร “ตาทิคุณยุตฺเต -อิติ ปทำ โยเชตพฺพำ. “ยถาวุตฺตคุณวเสน ตาทิคุณยุตฺเต -อิติ วจนำ ยุตตฺตรำ.
๓ เอตฺถนฺตเร “นพิฺพุเต -อิติ ปทำ โยเชตพพฺำ.
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พึงแก้ว่า อิเมตฺตมปิ เกนจิ (อันใครๆ ไม่อาจเพื่อนับบุญว่านี้มีประมาณเท่านี้) 
อธิบายว่า อันใครๆ ไม่อาจเพื่อจะนับว่า “บุญน้ีมีประมาณเท่าน้ี บุญน้ีมีประมาณเทา่น้ี.”
อิเมตฺตมปิ เกนจิ -อิติ  “อิมำ เอตฺตกำ อิมำ เอตฺตกำ -อิติ เกนจิ -อิติ.

อปิศัพท์ พึงเชื่อมในบทวา่ เกนจิ.  อธิบายว่า อันบุคคลไรๆ หรือว่าด้วยการนับวิธีไรๆ.
อปิสทฺโท อิธ สมฺพนฺธิตพฺโพ.  เกนจิ ปุคฺคเลน มาเนน วา.

ใน ๒ คำาน้ัน คำาว่า ปุคฺคเลน (อันบุคคล) ได้แก่ อันบุคคลน้ัน มีพระพรหมเป็นต้น.
ตตฺถ “ปุคฺคเลน -อิติ เตน พฺรหฺมาทินา.

คำาวา่ มาเนน (ดว้ยการนับ) ได้แก่ ด้วยการนับ ๓ อย่างคือ ดว้ยการคะเน (ตีรณ) ด้วยการชั่ง (ธารณ) และด้วยการตวง (ปูรณ). 
มาเนน -อิติ ติวิเธน มาเนน ตีรเณน ธารเณน ปูรเณน วา.

การคะเนโดยนัยวา่ของน้ีมีประมาณเท่าน้ี ชื่อว่าคะเน.
ตีรณำ นาม อิทำ เอตฺตกำ -อิติ นยโต ตีรณำ.

การชั่งด้วยเครือ่งชั่ง ชื่อว่าชั่ง.
ธารณำ -อิติ๑ ตุลาย ธารณำ.

การทำาให้เต็ม (ตวง) ดว้ยสามารถแห่งกึ่งฟายมือ๒ [หนึ่ง]ฟายมือ แล่ง๓ และทะนาน๔ เป็นต้น ชื่อวา่ ตวง.
ปูรณำ นาม อฑฺฒปฺปสตปตฺถนาฬิกาทิวเสน ปูรณำ.

อันบุคคลไรๆ ไม่อาจเพื่อนับบุญของผู้บูชาอยู่ ซ่ึงท่านผู้ควรบูชา มพีระพุทธเจา้เป็นต้น ด้วยการนับทั้ง ๓ วิธีเหล่าน้ี 
ด้วยสามารถแห่งวิบาก คือผล เพราะเว้นจากที่สุดฉะน้ี.
เกนจิ ปุคฺคเลน อิเมหิ ตีหิ มาเนหิ พุทฺธาทิเก ปูชยโต ปุญฺญำ วิปากวเสน คเณตุำ น สกฺกา ปริยนฺตรหิตโต -อิติ.

[ผล]ทานของผู้บูชาในสถานะทั้ง ๒ เป็นอย่างไรกัน?
ทฺวีสุ ฐาเนสุ ปูชยโต กึ ทานำ? 

บุญของผู้บูชาพระพุทธเจา้เป็นต้น ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ ใครๆ ไม่อาจนับได้ ก็พอทำาเนา. 
บุญของผู้บูชาพระพุทธเจา้เป็นต้นผู้เช่นน้ันแม้นิพพานแล้ว ด้วยขันธปรินิพพาน อันมีกิเลสปรินิพพานเป็นนิมิต 
ใครๆ ก็ไม่อาจนับได้อกีเล่า  เพราะฉะน้ัน ควรจะแตกต่างกันบ้าง.
ปฐมำ ธรมาเน พุทฺธาที ปูชยโต น สกฺกา ปุญฺญำ สงฺขาตุำ.
ปุน เต ตาทิเส กิเลสปรินิพฺพานนิมิตฺเตน ขนฺธปรินิพฺพาเนน นิพฺพุเตปิ ปูชยโต น สกฺกา สงฺขาตุำ -อิติ เภทา ยุชฺชนฺติ.

๑ ธารณำ นาม.
๒ ปสโต ฟายมือ (ซองมือ) เต็มอุ้งมือ, เรียกของท่ีเต็มฝ่ามือท่ีห่อเข้า ว่า ฟายมือหนึ่ง,   ช่ือมาตราตวง. ๘ ฟายมือ เป็น ๑ ทะนาน.
๓ ปตฺโถ แล่ง มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ. ๒ จังออน เป็น ๑ แล่ง, ๒ แล่ง เป็น ๑ ทะนาน.
๔ นาฬิ นาลิ นาฬิโก นาฬิกา ทะนาน ช่ือหน่วยในมาตราตวงโบราณ. ๒๐ ทะนาน เป็น ๑ ถัง
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เพราะเหตุ (ท่ีจะมีข้อสงสัย) น้ันแหละ ทา้วสักกะจึงกล่าวไวใ้นวิมานวัตถุว่า
เตน หิ วิมานวตฺถุมฺหิ๑

เมื่อพระสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ยังทรงพระชนม์อยูก่็ดี นิพพานแล้วก็ดี 
เมื่อจิตเสมอกัน ผลก็ย่อมเท่ากัน ในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจ 
สตัว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ. ดังน้ี.

ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ สเม จิตฺเต๒ สมำ ผลำ 
เจโตปสาทเหตุมฺหิ๓ สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ -อิติ (วุตฺตำ).

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา พราหมณ์น้ันได้เป็นพระโสดาบันแล้วแล.
เทสนาวสาเน โส พฺราหฺมโณ โสตาปนฺโน อโหสิ -อิติ.

พระเจดีย์ทองสูงตั้งโยชน์ ไดต้ั้ง (เด่น) อยูใ่นอากาศน้ันแล ตลอด ๗ วัน.
โยชนิกำ กนกเจติยำ สตฺตาหมากาเสว อฏฺฐาสิ.

ก็สมาคมได้มีแล้วด้วยชนเป็นอันมาก, พวกเขาบูชาพระเจดีย์ดว้ยประการตา่งๆ ตลอด ๗ วัน.
มหนฺเตน๔ สมาคโม จาโหสิ.  สตฺตาหำ เจติยำ นานปฺปกาเรน ปูเชสุำ.

ต่อน้ันมา ความแตกต่างแห่งลัทธิของผู้มีลัทธติ่างกันได้เกิดมีแล้ว.
ตโต ภินฺนลทฺธิกานำ ลทฺธิเภโท ชาโต.

พระเจดีย์น้ันได้ไปสู่ที่เดิมแห่งตนดว้ยพุทธานุภาพ.
พุทฺธานุภาเวน ตำ เจติยำ สกฏฺฐานเมว คตำ.

ในขณะน้ัน พระเจดีย์ศิลาใหญ่ ได้มีข้ึนแล้วในที่น้ันน่ันแล.
ตตฺเถว ตำขเณ มหนฺตำ ปาสาณเจติยำ อโหสิ.

ประชาสัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้บรรลุธรรมาภิสมัย (คือตรัสรู้ธรรม) แล้ว ในสมาคมน้ันแล.
ตสฺมึ สมาคเม จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล จบ.
กสฺสปทสพลสฺส สุวณฺณเจติยวตฺถุ.๕

พุทธวรรค วรรณนา จบ.
พุทฺธวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

๑ ขุ. วิมาน. ๒๖/๘๒.
๒ สี. สมำ จิตฺตำ.
๓ ขุ. วิมาน. เจโตปณิธิเหตูหิ.
๔ “มหนฺโต -อิติ ปทำ ภเวยยฺ.
๕ สี. ม. ย.ุ โปตฺถเกสุ อิทำ วตฺถุ อตฺถิ, สฺยามโปตฺถเก ปน นตฺถิ. “ปูชารเห ปูชฺยโต -อิติ อิมาปิ คาถาโย สุตฺตนตฺปิฏเก ขุทฺทกนิกาเย ธมฺมปเท 

พุทฺธวคฺคสฺส ปริโยสาเน ทิสฺสนฺเตว. ตสฺมา อิมสฺมึ ๒๕๐๕ พุทฺธสเก ปุน มุทฺทนกาเล สพพฺปาริปูริยา อิทำ วตฺถุ อิธาเนตฺวา มุทฺทิตำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๗๘  • ๙. เร่ืองพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล • [แก้อรรถ]

วรรคที่ ๑๔ จบ.
จุทฺทสโม วคฺโค.
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๑๕. สุขวรรค วรรณนา
๑๕. สุขวคฺควณฺณนา  
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ญาติ

๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ
๑. ญาตกานำ กลหวูปสมนวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในแคว้นของชาวสักกะ ทรงปรารภหมู่พระญาติ เพื่อระงับความทะเลาะ 
จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ี วา่ “สุสุขำ วต” เป็นต้น.
“สุสุขำ วต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สกฺเกสุ วิหรนฺโต กลหวูปสมนตฺถำ ญาตเก อารพฺภ กเถสิ.

[ความววิาทเกิดเพราะแย่งนำ้า]

ดังได้ยินมาว่า พวกเจ้าศากยะและพวกเจ้าโกลิยะ ให้กั้นแม่นำ้าชื่อวา่โรหิณี ด้วยทำานบอันเดียวกัน 
ในระหว่างนครกบิลพัสดุก์ับนครโกลิยะแล้วให้ทำาข้าวกล้า.
สากิยา จ โกลิยา จ กิร กปิลวตฺถุนครสฺส จ โกลิยนครสฺส จ อนฺตเร โรหิณึ นาม นทึ เอเกเนว อาวรเณน พนฺธาเปตฺวา 
สสฺสานิ กาเรนฺติ.

ถึงต้นเดือนเชฏฐมาส (เดือน ๗) เมื่อข้าวกลา้เห่ียว, พวกกรรมกรแม้ของชาวนครทั้ง ๒ ประชุมกัน.
อถ เชฏฺฐมูลมาเส สสฺเสสุ มิลายนฺเตสุ, อุภยนครวาสิกานำปิ กมฺมกรา สนฺนิปตึสุ.

ในชาวนครทั้ง ๒ น้ัน ชาวนครโกลิยะ กลา่วว่า “นำ้าน้ี เมื่อถูกพวกเรานำาไปแต่ข้างทั้ง ๒ จักไมพ่อแก่พวกท่าน, 
เมื่อถูกพวกท่านนำาไปแต่ข้างทั้ง ๒ กจ็ักไม่พอแกพ่วกข้าพเจ้า; แต่ข้าวกลา้ของพวกข้าพเจ้า จักสำาเร็จดว้ยนำ้าคราวเดียวเท่าน้ัน,
พวกท่านจงให้นำ้าน้ีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด.”
ตตฺถ โกลิยนครวาสิโน อาหำสุ “อิทำ อุทกำ อุภโต หริยมานำ เนว ตุมฺหากำ ปโหสฺสติ, น อมฺหากำ; 
อมฺหากำ ปน สสฺสำ เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ, อิทำ อุทกำ อมฺหากำ เทถ -อิติ.

ฝา่ยพวกชาวศากยะนอกน้ี กลา่วอย่างน้ีว่า “เมื่อพวกทา่นทำาฉางให้เต็มตั้งไว้แล้ว พวกข้าพเจา้จักไม่อาจถือเอาทองมีสีสุก 
แกว้สีเขียว แกว้สีดำา และกหาปณะ แล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็นต้นในมือ เที่ยวไปที่ประตูเรือนของพวกท่าน. 
ข้าวกล้าแม้ของพวกข้าพเจ้า ก็จกัสำาเร็จด้วยนำ้าคราวเดียวเหมือนกัน. พวกท่านจงให้นำ้าน้ีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด.”
อิตเรปิ เอวมาหำสุ “ตุมฺเหสุ โกฏฺเฐ ปูเรตฺวา ฐิเตสุ, มยำ รตฺตสุวณฺณำ นีลมณิกาฬมณิกหาปเณ จ คเหตฺวา ปจฺฉิปฺปสิพฺพกาทิหตฺถา 
น สกฺขิสฺสาม ตุมฺหากำ ฆรทฺวาเร วิจริตุำ.  อมฺหากำปิ สสฺสำ เอกอุทเกเนว นิปฺผชฺชิสฺสติ. อิทำ อุทกำ อมฺหากำ เทถ -อิติ.

โกลิยะ. พวกข้าพเจา้จักไม่ให้.
“น มยำ ทสฺสาม -อิติ.

ศากยะ. แม้พวกข้าพเจ้าก็จักไม่ให้.
“มยำปิ น ทสฺสาม -อิติ.
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ชาวเมืองทั้ง ๒ ยังถ้อยคำาให้เจริญข้ึนอย่างน่ันแล้ว ประหารซ่ึงกันและกันอย่างน้ี คือ 
คนหน่ึงลุกข้ึนแล้วได้ให้ประหารแก่คนหน่ึง, แม้ชนผู้ถูกประหารน้ัน ก็ไดใ้ห้ประหารแม้แก่ชนอื่น 
กระทบกระทั่งถึงชาติแห่งราชตระกูลทั้งหลาย ก่อความทะเลาะให้เจริญข้ึนแล้ว.
เอวำ กถำ วฑฺเฒตฺวา “เอโก อุฏฺฐาย เอกสฺส ปหารำ อทาสิ, โสปิ อญฺญสฺสาปิ -อิติ เอวำ อญฺญมญฺญำ ปหริตฺวา 
ราชกุลานำ ชาตึ ฆฏฺเฏตฺวา กลหำ วฑฺฒยึสุ.

พวกกรรมกรชาวโกลิยะ กลา่วว่า “พวกเจา้จงพาเด็กชาวเมืองกบิลพัสดุ์ไปเสียเถิด, 
ชนเหล่าใด อยู่รว่มกับพวกพี่สาวน้องสาวของตนๆ เหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้น; 
ชา้ง มา้ โล่ และอาวุธทั้งหลายของชนเหล่าน้ัน จักทำาอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้.”
โกลิยกมฺมกรา วทนฺติ “ตุมฺเห กปิลวตฺถุวาสิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ,๑ เย โสณสิคาลาทโย วิย อตฺตโน ภคินีหิ สทฺธึ สำวาสำ วสึสุ; 
เอเตสำ หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหากำ กึ กริสฺสนฺติ -อิติ.

ฝา่ยพวกกรรมกรชาวศากยะ กลา่ววา่ “บัดน้ี พวกเจา้จงพาพวกเด็กข้ีเรื้อนไปเสียเถิด, 
ชนเหล่าใด ไม่มีทีพ่ึ่ง ไม่มีคติ อยู่ทีต่้นกระเบา ดจุสัตวด์ิรจัฉาน; 
ชา้ง มา้ โล่ และอาวุธ ของชนเหล่าน้ันจักทำาอะไรแกพ่วกข้าพเจ้าได้.”
สากิยกมฺมกราปิ วทนฺติ “ตุมฺเหทานิ กุฏฺฐิโน ทารเก คเหตฺวา คจฺฉถ,๒ เย อนาถา นิคฺคติกา ติรจฺฉานา วิย โกลรุกฺเข วสึสุ; 
เอเตสำ หตฺถิโน จ อสฺสา จ ผลกาวุธานิ จ อมฺหากำ กึ กริสฺสนฺติ -อิติ.

ชนเหล่าน้ัน ไปบอกแกพ่วกอมาตย์ผู้ประกอบในกรรมน้ัน.
เต คนฺตฺวา ตสฺมึ กมฺเม นิยุตฺตานำ อมจฺจานำ กเถสุำ.

พวกอมาตย์ ทูลแก่ราชตระกูลทั้งหลาย.
อมจฺจา ราชกุลานำ กเถสุำ.

ลำาดับน้ัน เจ้าศากยะทั้งหลาย คดิวา่ “พวกเราจักแสดงเรี่ยวแรงและกำาลังของเหล่าชนผู้อยูร่่วมกับพวกพี่สาวน้องสาว” 
แล้วตระเตรียมการยุทธ์ ออกไปแล้ว.
ตโต สากิยา “ภคินีหิ สทฺธึ สำวาสำ วสิตกานำ ถามญฺจ พลญฺจ ทสฺเสสฺสาม -อิติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ.

ฝา่ยเจ้าโกลิยะทั้งหลาย คิดว่า “พวกเราจกัสำาแดงเรี่ยวแรงและกำาลัง ของเหล่าชนผู้อยู่ที่ต้นกระเบา” ดังน้ีแล้ว 
ตระเตรียมการยุทธ์ ออกไปแล้ว.
โกลิยาปิ “โกลรุกฺขวาสีนำ ถามญฺจ พลญฺจ ทสฺเสสฺสาม -อิติ ยุทฺธสชฺชา นิกฺขมึสุ.

๑ อาคจฺฉถ. (?)
๒ อาคจฺฉถ. (?)
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[พระศาสดาเสด็จห้ามพระญาติ]

แม้พระศาสดา ทรงตรวจดูสตัวโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นหมู่พระญาติแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“เมื่อเราไม่ไป, พวกญาติเหล่าน้ีจักฉิบหาย, การที่เราไปก็ควร” ดังน้ีแล้ว จึงเสดจ็ไปทางอากาศพระองค์เดียวเท่าน้ัน 
ทรงน่ังโดยบัลลังก์ในอากาศ ณ ทา่มกลางแม่นำ้าโรหิณี.
สตฺถาปิ ปจฺจูสสมเย โลกำ โวโลเกนฺโต ญาตเก ทิสฺวา “มยิ อคจฺฉนฺเต, อิเม นสฺสิสฺสนฺติ. มยา คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
เอกโกว อากาเสน คนฺตฺวา โรหิณิยา นทิยา มชฺเฌ อากาเส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ.

พระญาติทั้งหลาย เห็นพระศาสดาแล้วทิ้งอาวุธ ถวายบังคม.
ญาตกา สตฺถารำ ทิสฺวา อาวุธานิ ฉฑฺเฑตฺวา วนฺทึสุ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระญาติเหล่าน้ันว่า “มหาบพิตร น่ีชื่อว่าทะเลาะอะไรกัน?”
อถ เน สตฺถา อาห “กึ กลโห นาเมโส มหาราช -อิติ.

พวกพระญาติ. พวกข้าพระองค์ ไม่ทราบ พระเจา้ข้า.
“น ชานาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. บัดน้ี ใครจักทราบเล่า?
“โกทานิ ชานิสฺสติ -อิติ.

พระญาติเหล่าน้ัน ถามตลอดถึงพวกทาสและกรรมกร โดยอุบายน้ีวา่ “อุปราช จกัทราบ, เสนาบดี จักทราบ” เป็นต้น 
แล้วกราบทูลว่า “ทะเลาะกันเพราะนำ้า พระเจ้าข้า.”
เต “อุปราชา ชานิสฺสติ, เสนาปติ ชานิสฺสติ -อิติ อิมินา อุปาเยน ยาว ทาสกมฺมกเร๑ ปุจฺฉิตฺวา “ภนฺเต อุทกกลโห -อิติ อาหำสุ.

พระศาสดา. นำ้าตรีาคาเท่าไร? มหาบพติร.
“อุทกำ กึ อคฺฆติ มหาราช -อิติ.

พวกพระญาติ. มีราคาน้อย พระเจา้ข้า.
“อปฺปคฺฆำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. กษัตริย์ทั้งหลาย ราคาเท่าไร? มหาบพติร.
“ขตฺติยา กึ อคฺฆนฺติ มหาราช -อิติ.

พวกพระญาติ. ข้ึนชื่อว่า กษัตริย์ทั้งหลาย หาคา่มิได้ พระเจ้าข้า.
“ขตฺติยา นาม อนคฺฆา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ก็การที่ทา่นทั้งหลายยังพวกกษัตริย์ซ่ึงหาค่ามิได้ให้ฉิบหาย เพราะอาศัยนำ้าซ่ึงมีประมาณน้อย ควรแล้วหรือ?
“ยุตฺตำ ปน ตุมฺหากำ อปฺปมตฺตกำ อุทกำ นิสฺสาย อนคฺเฆ ขตฺติเย นาเสตุำ -อิติ.

พระญาติเหล่าน้ัน ได้น่ิงแล้ว.
เต ตุณฺหี อเหสุำ.

๑ ทาสกมฺมกเรหิ (?)
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ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสเตือนพระญาติเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า “มหาบพิตร เพราะเหตุไร? พวกท่านจึงทำากรรมเห็นปานน้ี, 
เมื่อเราไม่มีอยู่, ในวันน้ี แม่นำ้าคือโลหิตจักไหลนอง,  ท่านทั้งหลาย ทำากรรมไม่สมควรแล้ว,  
ทา่นทั้งหลาย เป็นผู้มีเวรดว้ยเวร ๕ อยู่, เราไม่มีเวรอยู่;  
ทา่นทั้งหลาย เป็นผู้มีความเดือดร้อนดว้ยกิเลสอยู่, เราไม่มีความเดือดรอ้นอยู่;
ท่านท้ังหลาย เป็นผู้มีความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณอยู่, เราไม่มีความขวนขวายอยู่”  แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถ เต สตฺถา อามนฺเตตฺวา “กสฺมา มหาราช เอวรูปํ กโรถ.  มยิ อสนฺเต, อชฺช โลหิตนที ปวตฺติสฺสติ. อยุตฺตำ โว กตำ: 
ตุมฺเห ปญฺจหิ เวเรหิ สเวรา วิหรถ, อหำ อเวโร วิหรามิ;  ตุมฺเห กิเลสาตุรา หุตฺวา วิหรถ, อหำ อนาตุโร วิหรามิ; 
ตุมฺเห กามคุณปริเยสเน อุสฺสุกา หุตฺวา วิหรถ, อหำ อนุสฺสุโก วิหรามิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอ, 
ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเราไม่มีเวรอยู่.

“สุสุขำ วต ชีวาม เวริเนสุ อเวริโน, 
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อเวริโน.

ในมนุษย์ท้ังหลายผู้มีความเดือดร้อน พวกเราไม่มีความเดือดร้อน เป็นอยู่สบายดีหนอ,  
ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อน พวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่.

สุสุขำ วต ชีวาม อาตุเรสุ อนาตุรา, 
อาตุเรสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนาตุรา.

ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวนขวาย พวกเราไม่มีความขวนขวาย เป็นอยู่สบายดีหนอ, 
ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวาย พวกเราไม่มีความขวนขวายอยู่.”

สุสุขำ วต ชีวาม อุสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา, 
อุสฺสุเกสุ มนุสฺเสสุ วิหราม อนุสฺสุกา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สุสุขำ ได้แก่ สบายดี.
ตตฺถ “สุสุขำ -อิติ: สุฏฺฐุ สุขำ.
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พระผู้มพีระภาค ตรัสคำาอธิบายน้ีไวว้่า 
“ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันดว้ยเวร ๕  พวกเราไม่มีเวร 
ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนดว้ยกิเลส (พวกเรา) ชื่อว่าไม่มีความเดือดร้อน เพราะความเป็นผู้ไม่มีกิเลส 
ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณ ๕ (พวกเรา) ชื่อว่าไม่มีความขวนขวาย เพราะไม่มีการแสวงหาน้ัน
จึงเป็นอยู่สบายดีจริง   กวา่พวกคฤหัสถ์ ผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวติ ให้บังเกิดข้ึนด้วยสามารถแห่งการตัดทีต่่อเป็นต้น  แล้ว
กลา่วว่า ‘เราเป็นอยู่โดยความสบาย.’  หรือกวา่พวกบรรพชิต ผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิต ให้บังเกิดข้ึน ดว้ยสามารถแห่ง
เวชกรรมเป็นต้น แล้วกล่าวว่า ‘เราเป็นอยู่โดยความสบาย.’ 
อิทำ วุตฺตำ โหติ “เย คิหิโน สนฺธิจฺเฉทาทิวเสน, ปพฺพชิตา วา ปน เวชฺชกมฺมาทิวเสน, ชีวิตวุตฺตึ อุปฺปาเทตฺวา ‘สุเขน ชีวาม -อิติ วทนฺติ:
เตหิ มยเมว สุสุขำ วต ชีวาม,  เย มยำ ปญฺจหิ เวเรหิ เวริเนสุ มนุสฺเสสุ อเวริโน, กิเลสาตุเรสุ [มนุสฺเสสุ] นิกฺกิเลสตาย อนาตุรา, 
ปญฺจกามคุณปริเยสเน อุสฺสุเกสุ [มนุสฺเสสุ] ตาย ปริเยสนาย อภาเวน อนุสฺสุกา -อิติ.

บทที่เหลือมีอรรถอันง่ายทั้งน้ัน.
เสสำ อุตฺตานตฺถเมว.

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

เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ จบ.
ญาตกานำ กลหวูปสมนวตฺถุ.
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๒. เรื่องมาร
๒. มารวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลา ทรงปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สุสุขำ วต” เป็นต้น.
“สุสุขำ วต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปญฺจสาลายำ พฺราหฺมณคาเม วิหรนฺโต มารำ อารพฺภ กเถสิ.

[เดก็หญิง ๕๐๐ เล่นนักษัตร]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของเด็กหญิง ๕๐๐ จึงเสด็จเข้าไปอาศัยบ้านน้ันอยู่.
เอกทิวสำ หิ สตฺถา ปญฺจสตานำ กุมาริกานำ โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ตำ คามำ อุปนิสฺสาย วิหาสิ.

แม้เด็กหญิงเหล่าน้ัน ในวันนักษัตรวันหน่ึง ไปสู่แม่นำ้า อาบแล้ว ประดับตกแต่งแล้ว บ่ายหน้าสู่บ้าน ไปแล้ว.
ตาปิ กุมาริกาโย เอกสฺมึ นกฺขตฺตทิวเส นทึ คนฺตฺวา นหายิตฺวา อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา คามาภิมุขิโย๑ ปายึสุ.

แม้พระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่บ้านน้ัน เที่ยวไปเพือ่บิณฑบาต.
สตฺถาปิ ตำ คามำ ปวิสิตฺวา ปิณฺฑาย จริ.

มารเข้าสิงในสรีระของชาวบ้านทั้งสิ้น, ได้ทำาอยา่งที่พระศาสดาจะไม่ได้แม้มาตรวา่ภิกษาทพัพีหน่ึง ยืนอยู่ที่ประตูบ้าน 
ทูลกะพระศาสดา ซ่ึงเสด็จออกมา ด้วยทั้งบาตรตามที่ล้างไว้แล้วว่า “ข้าแตพ่ระสมณะ ท่านไดก้้อนข้าวบ้างไหม?”
มาโร สกลคามวาสีนำ สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา, ยถา สตฺถา กฏจฺฉุภิกฺขามตฺตำปิ น ลภติ, 
เอวำ กตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขมนฺตำ สตฺถารำ คามทฺวาเร ฐตฺวา อาห “อปิ สมณ ปิณฺฑำ อลภิตฺถ -อิติ.

พระศาสดา. มารผู้มีบาป ก็ท่านได้ทำาโดยอาการที่เราไม่พึงได้ภิกษา หรือ?
“กึ ปน ตฺวำ ปาปิม ตถา อกาสิ, ยถา อหำ ปิณฺฑำ น ลเภยฺยำ -อิติ.

มาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์เสด็จเข้าไปอีกเถิด.
“เตนหิ ภนฺเต ปุน ปวิสถ -อิติ.

ได้ยินว่า มารได้มีความคิดอย่างน้ีวา่ “หากว่า พระสมณะจะเสด็จเข้าไปอีก, 
เราจักเข้าสิงในสรีระของชนทั้งปวง แลว้ปรบฝ่ามือ ทำาการหัวเราะเยาะเย้ย ข้างหน้าพระสมณะน้ี.”
เอวำ กิรสฺส อโหสิ “สเจ ปุน ปวิสติ, สพฺเพสำ สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา อิมสฺส ปุรโต ปาณึ ปหริตฺวา หสนเกฬึ กริสฺสามิ -อิติ.

ในขณะน้ัน เด็กหญิงเหล่าน้ัน ถึงประตูบ้าน เห็นพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง.
ตสฺมึ ขเณ ตา กุมาริกาโย คามทฺวารำ ปตฺวา สตฺถารำ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐำสุ.

ฝา่ยมาร ทูลกะพระศาสดาว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระองค์เมื่อไม่ไดก้้อนข้าว จะเป็นผู้อันความทุกข์อันเกิดจากความหิวบีบคั้นบ้างไหม?”
มาโรปิ สตฺถารำ อาห “อปิ ภนฺเต ปิณฺฑำ อลภมานา ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ปีฬิตตฺถ -อิติ.

๑ “คามาภิมุขนิิโย -อิติปิ ปาโฐ.
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[ผู้ไม่มีกังวลเสวยปีติแทนอาหาร]

พระศาสดาตรัสว่า “มารผู้มีบาป ในวันน้ี เราแม้ไม่ได้อะไรๆ ก็จักยังกาลให้น้อมล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากปีติเท่าน้ัน 
ดุจพรหมในเทวโลกชั้นอาภัสระ” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อชฺช มยำ ปาปิม กิญฺจิ อลภิตฺวาปิ อาภสฺสรเทวโลเก พฺรหฺมาโน วิย ปีติสุเขเนว วีตินาเมสฺสาม -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“เรา ผู้ซ่ึงไม่มีกิเลสชาตเครื่องกังวล ยอ่มเป็นอยู่สบายดีหนอ, 
เราจักเป็นผู้มีปีติเป็นภักษา เหมือนเหล่าเทวดาชั้นอาภัสระ.”

“สุสุขำ วต ชีวาม, เยสนฺโน นตฺถิ กิญฺจนำ, 
ปีติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า เยสนฺโน ความวา่ 
บรรดากิเลสชาตเครื่องกังวล มีราคะเป็นต้น กิเลสชาตเครื่องกังวลแม้อย่างหน่ึง โดยอรรถวา่เครื่องพวัพัน ไม่มีแก่เราเหล่าใด.
ตตฺถ “เยสนฺโน -อิติ: เยสำ อมฺหากำ ปลิพุทฺธนตฺเถน ราคาทีสุ กิญฺจเนสุ เอกำปิ กิญฺจนำ นตฺถิ.

บทวา่ ปีติภกฺขา ความว่า เหล่าเทวดาชั้นอาภัสระ เป็นผู้มีปีติเป็นภักษา ยังกาลให้น้อมล่วงไปฉันใด,  แม้เรา กจ็ักเป็นฉันน้ัน.
ปีติภกฺขา -อิติ: ยถา อาภสฺสรา เทวา ปีติภกฺขา หุตฺวา๑ วีตินาเมนฺติ, เอวำ มยำปิ ภวิสฺสาม -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา เด็กหญิงทั้ง ๕๐๐ เหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ ตา กุมาริกาโย โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องมาร จบ.
มารวตฺถุ.

๑ อิโต ปรำ สี. ยุ. โปตฺถเกสุ “ปีติสุเขเนว -อิติ ปทำ ทิสฺสติ.
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๓. เรือ่งปราชัยของพระเจ้าโกศล
๓. โกสลรญฺโญปราชยวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภความปราชัยของพระเจา้โกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ชยำ เวรำ” 
เป็นต้น.
“ชยำ เวรำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสลรญฺโญ ปราชยำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาแพ้หลาน]

ได้ยินว่า พระเจ้าโกศลน้ัน ทรงอาศัยกาสกิคาม รบอยู่กับพระเจา้อชาตศัตรู ผู้เป็นพระเจ้าหลาน  
อันพระเจ้าอชาตศัตรูน้ันให้แพ้แล้ว ๓ ครั้ง  
ในครั้งที่ ๓ ทรงดำาริวา่ “เราไม่อาจจะยังเดก็ ซ่ึงมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นนำ้านมให้แพ้ได้, ประโยชน์อะไร ด้วยความเป็นอยู่ของเรา?”
โส กิร กาสิกคามำ นิสฺสาย ภาคิเนยฺเยน อชาตสตฺตุนา สทฺธึ ยุชฺฌนฺโต  เตน ตโย วาเร ปราชิโต  
ตติเย วาเร จินฺเตสิ “อหำ ขีรมุขำ ทารกำ ปราเชตุำ นาสกฺขึ, กึ เม ชีวิเตน -อิติ.

ทา้วเธอทรงตดัพระกระยาหาร เสด็จบรรทมบนพระแท่น.
โส อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

ครั้งน้ัน ความเป็นไปอันน้ันของท้าวเธอ กระฉ่อนไปทั่วพระนคร.
อถสฺส สา ปวตฺติ สกลนครำ ปตฺถริ.

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลแด่พระตถาคตวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ได้ยินว่า พระราชา ทรงอาศัยกาสกิคาม อันพระเจ้าอชาตศัตรูให้ทรงปราชัยแล้ว ๓ ครั้ง, 
บัดน้ี ท้าวเธอทรงปราชัย (กลับ) มาแล้ว ทรงตดัพระกระยาหารบรรทมบนพระแท่น ด้วยทรงดำาริวา่ 
‘เราไม่อาจจะยังเด็กซ่ึงมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นนำ้านมให้แพ้ได,้ ประโยชน์อะไร ด้วยความเป็นอยู่ของเรา?’”
ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ “ภนฺเต ราชา กิร กาสิกคามกำ นิสฺสาย ตโย วาเร ปราชิโต, 
โส อิทานิ ปราชิตฺวา อาคโต ‘ขีรมุขำ ทารกำ ปราเชตุำ นาสกฺขึ, กึ เม ชีวิเตน -อิติ อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปนฺโน -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย แม้ผู้ชนะย่อมก่อเวร, ฝา่ยผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว ชินนฺโตปิ เวรำ ปสวติ, ปราชิโต ปน ทุกฺขำ เสติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้ชนะย่อมก่อเวร, ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์, 
ผู้สงบระงับ ละความชนะและความแพ้ได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข.”

“ชยำ เวรำ ปสวติ, ทุกฺขำ เสติ ปราชิโต, 
อุปสนฺโต สุขำ เสติ หิตฺวา ชยปราชยำ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ชยำ ความวา่ ผู้ชนะผู้อื่น ย่อมกลับได้เวร.
ตตฺถ “ชยำ -อิติ: ปรำ ชินนฺโต เวรำ ปฏิลภติ.

บทวา่ ปราชิโต ความว่า ผู้อันคนอื่นให้แพ้แล้ว ย่อมอยู่เป็นทุกข์ คือ ย่อมอยู่ลำาบาก ในอริิยาบถทั้งปวงทีเดียว ด้วยคดิว่า
“ในกาลไรเล่าหนอ เราอาจเห็นหลังของปัจจามิตร?”
ปราชิโต -อิติ: ปเรน ปราชิโต “กทา นุ โข ปจฺจามิตฺตสฺส ปิฏฺฐึ ทฏฺฐุำ สกฺขิสฺสามิ -อิติ ทุกฺขำ เสติ  
สพฺพิริยาปเถสุ ทุกฺขเมว วิหรติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อุปสนฺโต ความว่า พระขีณาสพ ผู้มีกิเลสมีราคะเป็นต้น ในภายในสงบระงับ ละความชนะและความแพ้ได้ 
ย่อมอยู่เป็นสุข คือ ย่อมอยู่สบายแท้ ในอริิยาบถทั้งปวง.
อุปสนฺโต -อิติ: อพฺภนฺตเร อุปสนฺตราคาทิกฺกิเลโส ขีณาสโว ชยญฺจ ปราชยญฺจ หิตฺวา สุขำ เสติ สพฺพิริยาปเถสุ สุขเมว วิหรติ -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล จบ.
โกสลรญฺโญ ปราชยวตฺถุ.
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๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง
๔. อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมารกิาคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ” 
เป็นต้น.
“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุมาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จในงานอาวาหมงคล]

ได้ยินว่า มารดาบิดาของกุมาริกาน้ัน ทำาอาวาหมงคล นิมนตพ์ระศาสดา ในวันมงคล.
ตสฺสา กิร มาตาปิตโร อาวาหำ กตฺวา มงฺคลทิวเส สตฺถารำ นิมนฺตยึสุ.

พระศาสดา อันหมู่แห่งภิกษุแวดล้อม เสด็จไปในที่น้ัน ทรงน่ังแล้ว.
สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตตฺถ คนฺตฺวา นิสีทิ.

หญิงสาวแม้คนน้ันแล ทำาการกรองนำ้าเป็นต้น เพื่อหมู่แห่งภิกษุ เที่ยวไปๆ มาๆ อยู่.
สาปิ โข วธุกา ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุทกปริสฺสาวนาทีนิ กโรนฺตี อปราปรำ สญฺจรติ.

ฝา่ยสามีของนางได้ยืนแลดูนางอยู่แล้ว.
สามิโกปิสฺสา ตำ โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.

เมื่อเขาแลดูอยู่ ด้วยอำานาจแห่งราคะ, กิเลสในภายในย่อมฟุ้งซ่าน.
ตสฺส ราควเสน โอโลเกนฺตสฺส, อนฺโต กิเลโส สมุทาจรติ.

เขาถูกความไมรู่้ (ไม่รู้สึก) ครอบงำาแล้ว จึงไม่บำารุงพระพทุธเจ้า, ไม่บำารุงพระมหาเถระ ๘๐; 
แต่ได้ทำาจิตไว้ว่า “เราจกัเหยียดมือออกจับ (หญิงสาว) น้ัน.”
โส อญฺญาณาภิภูโต เนว พุทฺธำ อุปฏฺฐหิ, น อสีติมหาเถเร; “หตฺถำ ปสาเรตฺวา ตำ [วธุกำ] คณฺหิสฺสามิ -อิติ ปน จิตฺตำ อกาสิ.

พระศาสดา ทรงเล็งเห็นอัชฌาสัยของเขาแล้ว, ได้ทรงทำาอย่างที่เขาไม่เห็น (หญิง) น้ัน.
สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา, ยถา ตำ [อิตฺถึ] น ปสฺสติ, เอวำ อกาสิ.

เขาไม่เห็นหญิงน้ันแล้ว จึงได้ยืนแลดูพระศาสดา.
โส ตำ อทิสฺวา สตฺถารำ โอโลเกตฺวา อฏฺฐาสิ.

ในกาลที่เขายืนแลดู พระศาสดา ตรัสว่า 
“แน่ะ กุมาร ก็ชื่อว่าไฟ เช่นกับไฟคือราคะ ไม่มี, ชื่อว่าโทษ เช่นกับโทษคือโทสะ ไม่มี, 
ชื่อว่าทกุข์ เช่นกับทุกข์เพราะการบริหารขันธ์ ไม่มี. แม้สุขเช่นกับนิพพานสุข ไม่มีเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส โอโลเกตฺวา ฐิตกาเล “กุมารก  น หิ ราคคฺคินา สทิโส อคฺคิ นาม  โทสกลินา สทิโส กลิ นาม 
ขนฺธปริหรณทุกฺเขน สทิสำ ทุกฺขำ นาม อตฺถิ.  นิพฺพานสุขสทิสำ สุขำปิ นตฺถิเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
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“ไฟเสมอด้วยราคะ ย่อมไม่มี,  โทษเสมอดว้ยโทสะ ย่อมไม่มี, 
ทกุข์ทั้งหลายเสมอดว้ยขันธ์ ย่อมไม่มี,  สุขอื่นจากความสงบ ย่อมไม่มี.”

“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ, นตฺถิ โทสสโม กลิ, 
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา, นตฺถิ สนฺติปรำ สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า นตฺถิ ราคสโม ความวา่ 
ชื่อว่าไฟอื่นเสมอด้วยราคะ ซ่ึงสามารถเพื่อจะไม่แสดงควัน เปลว หรือถ่าน ไหม้ในภายในเทา่น้ัน แล้วจึงทำากองเถ้า ย่อมไม่มี.
ตตฺถ “นตฺถิ ราคสโม -อิติ: ธูมำ วา ชาลำ วา องฺคารำ วา อทสฺเสตฺวา อนฺโตเยว ฌาเปตฺวา ภสฺมมุฏฺฐึ กาตุำ สมตฺโถ 
ราเคน สโม อญฺโญ อคฺคิ นาม นตฺถิ.

บทวา่ กลิ ความว่า แม้โทษ เสมอด้วยโทสะ ย่อมไม่มี.
กลิ -อิติ โทเสน สโม อปราโธปิ นตฺถิ.

บทวา่ ขนฺธสมา ได้แก่ เสมอดว้ยขันธ์ทั้งหลาย. 
อธิบายว่า ชื่อว่าทุกข์อย่างอื่น เหมือนอย่างขันธ์ทั้งหลายที่บุคคลบริหารอยู่เป็นทุกข์ ย่อมไม่มี.
ขนฺธสมา -อิติ: ขนฺเธหิ สมา.   ยถา ปริหริยมานา ขนฺธา ทุกฺขา, เอวำ อญฺโญ ทุกฺโข๑ นาม นตฺถิ.

สองบทวา่ สนฺติปรำ สุขำ ความว่า แม้สุขอื่นยิ่งกว่าพระนิพพาน ย่อมไม่มี.
อธิบายว่า ความจริง สุขอย่างอื่น ก็เป็นสุขเหมือนกัน, แต่พระนิพพานเป็นบรมสุข.
สนฺติปรำ สุขำ -อิติ: นิพฺพานโต อุตฺตรึ อญฺญำ สุขำปิ นตฺถิ.  อญฺญำ หิ สุขำ สุขเมว, นิพฺพานำ ปน ปรมสุขำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา กุมารกิาและกุมาร ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน กุมาริกา จ กุมารโก จ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

ในขณะน้ัน พระผู้มีพระภาค ได้ทรงทำาอาการคืออันเห็นซ่ึงกันและกัน แก่คนทั้ง ๒ น้ันดังน้ีแล.
ตสฺมึ ขเณ ภควา เตสำ อญฺญมญฺญำ ทสฺสนาการำ อกาสิ -อิติ.

เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรกุลทาริกาวตฺถุ.

๑ สี. ม. ย.ุ อญญฺำ ทุกฺขำ.
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๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง
๕. อญฺญตรอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเมืองอาฬวี ทรงปรารภอุบาสกคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ชิฆจฺฉา” เป็นต้น.
“ชิฆจฺฉา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อาฬวิยำ วิหรนฺโต เอกำ อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[เสด็จโปรดคนเข็ญใจ]

ความพิสดารวา่ ในวันหน่ึง พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฏี ในพระเชตวันเทียว ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุ้่ง 
ทรงเห็นมนุษย์เข็ญใจคนหน่ึง ในเมืองอาฬวี ทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขา 
มีภิกษุ ๕๐๐ บริวาร ได้เสด็จไปสู่เมืองอาฬวี.
เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา เชตวเน คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต อาฬวิยำ เอกำ ทุคฺคตมนุสฺสำ ทิสฺวา 
ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ญตฺวา ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร อาฬวึ อคมาสิ.

ชาวเมืองอาฬวี นิมนต์พระศาสดา.
อาฬวีวาสิโน สตฺถารำ นิมนฺเตสุำ.

มนุษย์เข็ญใจแม้น้ัน ได้ยินว่า “พระศาสดาเสด็จมา” ดังน้ีแล้ว ได้ตั้งใจไว้ว่า “เราจกัฟังธรรมในสำานักของพระศาสดา.”
โสปิ ทุคฺคตมนุสฺโส “สตฺถา อาคโต -อิติ สุตฺวา “สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมำ โสสฺสามิ -อิติ มนำ อกาสิ.

แลในวันน้ันเอง โคของเขาตวัหน่ึงหนีไป.
ตำทิวสเมว จสฺส เอโก โคโณ ปลายิ.

เขาคิดวา่ “เราจักค้นหาโค หรือจะฟังธรรม” แล้วคดิวา่ “เราค้นหาโค ต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้ว จึงจักฟังธรรมภายหลัง” ดังน้ี 
จึงออกจากเรือนแต่เชา้ตรู่.
โส “กึ นุ โข โคณำ ปริเยสิสฺสามิ อุทาหุ ธมฺมำ สุณามิ -อิติ จินฺเตตฺวา “โคณำ ปริเยสิตฺวา โคคณำ ปเวเสตฺวา ปจฺฉา ธมฺมำ โสสฺสามิ -อิติ 
ปาโตว เคหา นิกฺขมิ.

แม้ชาวเมืองอาฬวี นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้น่ังแล้วอังคาส รับบาตร เพือ่ประโยชน์แก่อนุโมทนา.
อาฬวีวาสิโนปิ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา ปริวิสิตฺวา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหึสุ.

พระศาสดา ได้ทรงน่ิงเสีย ดว้ยหมายพระหทัยว่า “เราอาศัยบุคคลใดมาแล้ว ตลอดหนทาง ๓๐ โยชน์, 
บุคคลน้ัน เข้าไปสู่ป่า เพื่อแสวงหาโค; เมื่อเขามาแล้วน่ันแหละ, เราจึงจักแสดงธรรม.”
สตฺถา “ยำ นิสฺสาย อหำ ตึสโยชนมคฺคำ อาคโต, โส โคณำ ปริเยสิตุำ อรญฺญำ ปวิฏฺโฐ;  ตสฺมึ อาคเตเยว, ธมฺมำ เทเสสฺสามิ -อิติ ตุณฺหี อโหสิ.
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มนุษย์แม้น้ัน เห็นโคในกลางวัน ต้อนเข้าฝูงโคแล้วคดิว่า 
“แม้ถ้าของอื่นไม่มี, เราจกัทำาแม้กิจสกัว่าการถวายบังคมพระศาสดา” แม้ถูกความหิวบีบคั้น ก็ไม่ใฝใ่จจะไปเรือน 
มาสู่สำานักของพระศาสดาโดยเรว็ ถวายบังคมพระศาสดาแลว้ ได้ยืนอยู่ที่สว่นข้างหน่ึง.
โสปิ มนุสฺโส ทิวา โคณำ ทิสฺวา โคคเณ ปกฺขิปิตฺวา “สเจปิ อญฺญำ นตฺถิ, สตฺถุ วนฺทนมตฺตำปิ กริสฺสามิ -อิติ 
ชิฆจฺฉาย ปีฬิโตปิ เคหำ คมนาย มนำ อกตฺวา เวเคน สตฺถุ สนฺติกำ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ.

ในเวลาที่เขายืนอยู่ พระศาสดาตรัสกะผู้ขวนขวายในทานว่า “ของอะไร ที่เป็นเดนของภิกษุสงฆ์ มีอยู่หรือ?”
สตฺถา ตสฺส ฐิตกาเล ทานเวยฺยาวฏิกำ อาห “อตฺถิ กิญฺจิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส อติริตฺตำ -อิติ.

ผู้ขวนขวายในทาน. มีอยู่ทุกอยา่ง พระเจ้าข้า.
“ภนฺเต สพฺพำ อตฺถิ -อิติ.

พระศาสดา. ถ้ากระน้ัน เธอจงเลี้ยงดูผู้น้ี.
“เตนหิ อิมำ ปริวิส -อิติ.

[พระศาสดายังถกูโพนทะนา]

เขาให้มนุษย์น้ันน่ังในที่ๆ พระศาสดาตรัสรับสั่งน่ันแหละ 
แล้วเลี้ยงดดู้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภค โดยเคารพ.
โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว นำ นิสีทาเปตฺวา ยาคุขาทนียโภชนีเยหิ สกฺกจฺจำ ปริวิสิ.

มนุษย์ผู้น้ัน บริโภคภตัเสร็จ บ้วนปากแล้ว.
โส ภุตฺตภตฺโต มุขำ วิกฺขาเลสิ.

ได้ยินว่า ชื่อวา่การจดัภัตของพระตถาคต ย่อมไม่มีในที่อื่น ในปิฎก ๓ เว้นที่น้ีเสีย.
ฐเปตฺวา กิร อิมำ ฐานำ ตีสุ ปิฏเกสุ อญฺญตฺถ ตถาคตสฺส ภตฺตวิจารณำ นาม นตฺถิ:  

จติของเขา มีความกระวนกระวายสงบแล้ว ได้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว.
ตสฺส ปสฺสทฺธทรถสฺส จิตฺตำ เอกคฺคำ อโหสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถาแล้ว ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขา.
อถสฺส สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถตฺวา สจฺจานิ ปกาเสสิ.

ในที่สดุแห่งเทศนา เขาตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผล.
โส เทสนาวสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

แม้พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนาแล้ว เสด็จลกุจากอาสนะหลีกไป.
สตฺถาปิ อนุโมทนำ กตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกามิ.

มหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับ.
มหาชโน สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺติ.
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ภิกษุทั้งหลาย ที่ไปกับพระศาสดาน่ันแหละ ยกโทษว่า 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิด, กรรมเห็นปานน้ี ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่น, 
แตว่ันน้ี พระศาสดา ทรงอาศัยมนุษย์คนหน่ึง รับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้ว.”
ภิกฺขู สตฺถารา สทฺธึ คจฺฉนฺตาเยว อุชฺฌายึสุ 
“ปสฺสถาวุโส สตฺถุ กมฺมำ,  อญฺเญสุ ทิวเสสุ เอวรูปํ นตฺถิ,  อชฺช ปเนกำ มนุสฺสำ นิสฺสาย ยาคุอาทีนิ วิจาเรตฺวา ทาเปสิ -อิติ.

พระศาสดาเสดจ็กลับทรงยืนอยู่แล้วเทียว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน?” ทรงสดับเน้ือความน้ันแล้ว 
ตรัสว่า “อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย, เราคดิว่า ‘เรา เมื่อมาสิ้นทางกันดาร ๓๐ โยชน์ เห็นอุปนิสัยของอุบาสกน้ันแล้วจึงมา, 
อุบาสกน้ันหิวยิ่งนัก ลุกข้ึนแตเ่ช้าตรู่แล้ว เที่ยวหาโคในป่า, แม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่, ก็ไมอ่าจบรรลุได้ 
เพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิว’, จึงได้ทำาอย่างน้ี;  ภิกษุทั้งหลาย ด้วยว่า ชื่อวา่โรค เช่นกับโรคคือความหิวไม่มี” ดังน้ีแล้ว
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา นิวตฺติตฺวา ฐิตโกว “กึ ภิกฺขเว กเถถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถำ สุตฺวา “อาม ภิกฺขเว, 
‘อหำ ตึสโยชนกนฺตารำ อาคจฺฉนฺโต ตสฺส อุปาสกสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อาคโต,  
โส อติวิย ชิฆจฺฉิโต ปาโตว อุฏฺฐาย๑ โคณำ ปริเยสนฺโต อรญฺเญ วิจริ, ชิฆจฺฉาทุกฺเขน ธมฺเม เทสิยมาเนปิ, ปฏิวิชฺฌิตุำ น สกฺขิสฺสตีติ 
จินฺเตตฺวา เอวำ อกาสึ;  ภิกฺขเว ชิฆจฺฉาโรคสทิโส หิ โรโค นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ความหิวเป็นโรคอยา่งยิ่ง, สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง, 
บัณฑิตทราบเน้ือความน่ันตามความจริงแล้ว (ทำาให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน) 
เพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.”

“ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา, สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา,
เอตำ ญตฺวา ยถาภูตำ นิพฺพานำ ปรมำ สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา ความว่า 
เพราะโรคอย่างอื่น รักษาคราวเดียวก็หาย หรือว่าอันบุคคลย่อมบำาบัดได้ ด้วยความสามารถแห่งองค์น้ันๆ (คือเป็นคร้ังคราว), 
สว่นความหิว ต้องรักษากันสิ้นกาลเป็นนิตย์ทีเดียว เหตุน้ัน ความหิวน้ี จึงจดัเป็นเยี่ยมกว่าโรคที่เหลือ.
ตตฺถ “ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา -อิติ: ยสฺมา อญฺโญ โรโค สกึ ติกิจฺฉิโต วินสฺสติ วา  ตทงฺควเสน วา ปหียติ, 
ชิฆจฺฉา ปน นิจฺจกาลำ ติกิจฺฉิตพฺพาเยว -อิติ เสสโรคานำ อยำ ปรมา นาม.

ขันธ์ ๕ ชื่อว่า สังขารทั้งหลาย.
สงฺขารา -อิติ: ปญฺจกฺขนฺธา.

๑ สี. ม. ย.ุ ปฏฺฐาย.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๙๔  • ๕. เร่ืองอุบาสกคนใดคนหนึ่ง • [แก้อรรถ]

สองบทวา่ เอตำ ญตฺวา ความวา่ 
บัณฑิต ทราบเน้ือความน่ันตามเป็นจริงวา่ “โรคเสมอด้วยความหิว ยอ่มไม่มี. ชื่อว่าทกุข์ เสมอด้วยการบริหารขันธ์ ย่อมไม่มี.”
แล้วจึงทำาพระนิพพานให้แจ้ง.
เอตำ ญตฺวา -อิต:ิ “ชิฆจฺฉาย สโม โรโค นตฺถิ, ขนฺธปริหรณสมำ ทกฺุขำ นาม นตฺถิ -อิติ เอตมตฺถำ ยถาภูตำ ญตวฺา 
ปณฺฑิโต นิพพฺานำ สจฺฉิกโรติ.

บาทพระคาถาว่า นิพพฺานำ ปรมำ สุขำ ความว่า เพราะพระนิพพานน้ัน เป็นสุขอย่างยอด คืออย่างสูงสดุ กว่าสุขทั้งหมด.
นิพฺพานำ ปรมำ สุขำ -อิติ: ตำ หิ สพฺพสุขานำ ปรมำ อุตฺตมำ สุขำ -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องอุบาสกคนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรอุปาสกวตฺถุ.
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๖. เรือ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล
๖. ปเสนทิโกสลวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจา้ปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” 
เป็นต้น.
“อาโรคฺยปรมา ลาภา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชานำ ปเสนทิโกสลำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ]

ความพิสดารวา่ ในสมัยหน่ึง พระราชา เสวยพระกระยาหารตั้งทะนานแห่งข้าวสาร 
ด้วยสูปะและพยัญชนะ อันสมควรแก่พระกระยาหารน้ัน.
เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส โอทนำ ตทุปิเยน๑ สูปพฺยญฺชเนน ภุญฺชติ.

วันหน่ึง ท้าวเธอเสวยพระกระยาหารเชา้แล้ว ยังไม่บรรเทาความเมาเพราะภัตเลย เสด็จไปสู่สำานักของพระศาสดา 
มพีระรูปอึดอัด ทรงพลิกกลับไปมาข้างโน้นและข้างน้ีอยู่ แม้ถูกความหลับครอบงำา เมื่อไม่สามารถจะทรงบรรทมตรงได้ 
จึงทรงน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
โส เอกทิวสำ ภุตฺตปาตราโส ภตฺตสมฺมทำ อวิโนเทตฺวา ว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา กิลนฺตรูโป อิโต จิโต จ สมฺปริวตฺตนฺโต นิทฺทาย อภิภุยฺ
ยมาโนปิ อุชุกำ นิปชฺชิตุำ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตำ นิสีทิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า “มหาบพิตร พระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลย เสด็จมาแล้วหรือ?”
อถ นำ สตฺถา อาห “กึ มหาราช อวิสฺสมิตฺวา ว อาคโตสิ -อิติ.

พระราชา. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า, ต้ังแต่เวลาที่บรโิภคแล้ว หม่อมฉันมีทุกข์มาก.
“อาม ภนฺเต, ภุตฺตกาลโต ปฏฺฐาย เม มหาทุกฺขำ โหติ -อิติ.

[อุบายแก้การบริโภคอาหารจุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า “มหาบพิตร การบริโภคมากเกินไป เป็นทุกข์อย่างน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสสอนด้วย
พระคาถาน้ีว่า
อถ นำ สตฺถา “มหาราช อติพหุโภชนำ เอวำ ทุกฺขำ โหติ -อิติ วตฺวา

“ในกาลใด บุคคล เป็นผู้กินจุ มักงว่ง และมักนอนหลับ กระสับกระสา่ย 
เป็นดุจสุกรใหญ่ ท่ีเขาเล้ียงด้วยอาหาร, ในกาลน้ัน เขาเป็นคนมึนซึม ย่อมเข้าห้องบ่อยๆ.”

“มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ 
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี, 
มหาวราโหว นิวาปปุฏฺโฐ 
ปุนปฺปุนำ คพฺภมุเปติ มนฺโท -อิติ

๑ สี. ตทนุจฺฉวิเกน.
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แล้วตรัสว่า “มหาบพติร การบริโภคโภชนะแตพ่อประมาณ จึงควร, เพราะผู้บริโภคพอประมาณ ย่อมมีความสุข” 
เมื่อจะทรงโอวาทให้ยิ่ง จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนมีสตทิุกเมื่อ รู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้วน้ัน มีเวทนาเบาบาง, 
(อาหารที่บริโภคแล้ว) เลี้ยงอายุอยู่ ค่อยๆ ยอ่ยไป๑”

อิมาย คาถาย โอวทิตฺวา “มหาราช โภชนำ นาม มตฺตาย ภุญฺชิตุำ วฏฺฏติ, มตฺตโภชิโน หิ สุขำ โหติ -อิติ อุตฺตรึ โอวทนฺโต อิมำ คาถมาห

“มนุชสฺส สทา สตีมโต 
มตฺตำ ชานโต ลทฺธโภชเน 
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา 
สณิกำ ชีรติ อายุ ปาลยำ -อิติ.

พระราชา ไม่อาจจะทรงเรียนพระคาถาได้, แต่ตรัสกะเจ้าหลานชื่อสทุัสนะ ซ่ึงยืนอยู่ในที่ใกล้วา่ “พ่อ เธอจงเรียนคาถาน้ี.”
ราชา คาถำ อุคฺคณฺหิตุำ นาสกฺขิ, สมีเป ฐิตำ ปน ภาคิเนยฺยำ สุทสฺสนำ นาม “อิมำ คาถำ อุคฺคณฺห ตาต -อิติ อาห.

สุทัสนะน้ัน ทรงเรียนคาถาน้ันแล้ว ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าพระองค์จะทำาอย่างไร พระเจ้าข้า?”
โส ตำ คาถำ อุคฺคณฺหิตฺวา “กึ กโรมิ ภนฺเต -อิติ สตฺถารำ ปุจฺฉิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า 
“เม่ือพระราชาเสวยอยู่ ท่านพึงกล่าวคาถาน้ีในกาลเสวยก้อนท่ีสุด, พระราชาทรงกำาหนดเน้ือความได้แล้ว จักทรงท้ิงก้อนข้าวน้ัน, 
ในกาลหุงภัตเพื่อพระราชา เธอพึงให้ลดข้าวสารมีประมาณเทา่น้ัน ด้วยการนับเมล็ดข้าว ในก้อนข้าวน้ัน.”
อถ นำ สตฺถา อาห “รญฺโญ ภุญฺชนฺตสฺส, โอสานปิณฺฑกาเล อิมำ คาถำ วเทยฺยาสิ, ราชา อตฺถำ สลฺลกฺเขตฺวา ตำ ปิณฺฑำ ฉฑฺเฑสฺสติ, 
ตสฺมึ ปิณฺเฑ สิตฺถคณนาย รญฺโญ ภตฺตปจนกาเล ตตฺตเก ตณฺฑุเล หราเปยฺยาสิ -อิติ.๒

สุทัสนะน้ัน ทูลรับว่า “ดีละ พระเจา้ข้า”,  
เมื่อพระราชาเสวยเวลาเชา้ก็ตาม เวลาเย็นก็ตาม, ก็กลา่วคาถาน้ันข้ึน ในกาลเสวยก้อนสุดทา้ย 
แล้วให้ลดข้าวสาร ด้วยอันนับเมล็ด ในก้อนข้าวทีพ่ระราชาน้ันทรงทิ้ง.
โส “สาธุ ภนฺเต -อิติ สายำปิ ปาโตปิ รญฺโญ ภุญฺชนฺตสฺส, โอสานปิณฺฑกาเล ตำ คาถำ อุทาหริตฺวา 
เตน ฉฑฺฑิตปิณฺเฑ สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ.

แม้พระราชา ทรงสดับคาถาของสุทัสนะน้ันแล้ว รับสั่งให้พระราชทานทรพัย์ครั้งละพัน.
ราชาปิสฺส คาถำ สุตวฺา สหสฺสำ สหสฺสำ ทาเปสิ.

[พระราชาลดพระกระยาหารได้แลว้]

โดยสมัยอื่นอีก พระราชาน้ัน ทรงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีพระกระยาหารแห่งข้าวสารทะนานหน่ึงเป็นอย่างยิ่ง 
ทรงถึงความสุขแล้ว ได้มีพระสรรีะอันเบา.
โส อปเรน สมเยน นาฬิโกทนปรมตาย สณฺฐหิตฺวา สุขปฺปตฺโต ตนุสรีโร อโหสิ.

๑ แปลกันมาอย่างนี้ คือ เติม ภุตฺตาหาโร เป็นประธาน แต่น่าจะหมาย ความว่า … มีโรคภัยไขเ้จ็บน้อย, เขาแก่ช้าอายยุืน.
๒ สี. ม. ย.ุ หเรยฺยาสิ.
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ภายหลังวันหน่ึง ท้าวเธอเสดจ็ไปสำานักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแลว้ทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ บัดน้ี ความสุขเกิดแก่หม่อมฉันแล้ว, หม่อมฉันเป็นผู้สามารถจะตดิตามจับเน้ือก็ได้ ม้าก็ได้, 
เมื่อก่อน หม่อมฉันมีการยุทธก์ับหลาน; บัดน้ี หม่อมฉันให้ธิดาชือ่ว่าวชิรกุมารีแก่หลานแล้ว ให้บ้านน้ัน 
ทำาให้เป็นค่านำ้าอาบของธดิาน้ันน่ันแล, ความทะเลาะกับหลานน้ัน สงบแล้ว, สุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม้น้ี, 
แม้แก้วมณีของพระเจ้ากุสะ ซ่ึงหายไปแล้วในเรือนของหม่อมฉันในวันกอ่น; บัดน้ี แก้วมณีแม้น้ัน มาสู่เงื้อมมือแล้ว, 
ความสุขแท้เกดิแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม้น้ี, 
หม่อมฉันปรารถนาความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระองค์ จึงทำาแม้ธิดาแห่งญาติของพระองค์ไว้ในเรือน, 
ความสุขแท้เกดิแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม้น้ี.”
อเถกทิวสำ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา อาห 
“ภนฺเต อิทานิ เม สุขำ ชาตำ, มิคำปิ อสฺสำปิ อนุพนฺธิตฺวา คณฺหนสมตฺโถ ชาโตมฺหิ, 
ปุพฺเพ เม ภาคิเนยฺเยน สทฺธึ ยุทฺธเมว โหติ;  อิทานิ เม วชิรกุมารึ นาม ธีตรำ ภาคิเนยฺยสฺส ทตฺวา โส คาโม 
ตสฺสาเยว นหานมูลกำ กตฺวา ทินฺโน, เตน สทฺธึ วิคฺคโห วูปสนฺโต,  อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตำ, 
กุสราชสนฺตกำ มณิรตนำปิ โน เคเห ปุริมทิวเส นฏฺฐำ: ตำปิ อิทานิ หตฺถปถำ อาคตำ, อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตำ, 
ตุมฺหากำ สาวเกหิ สทฺธึ วิสฺสาสำ อิจฺฉนฺเตน ญาติธีตาปิ โว เคเห กตา, อิมินาปิ เม การเณน สุขเมว ชาตำ -อิติ.

พระศาสดา ตรัสวา่ 
“มหาบพติร ชื่อวา่ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง, ทรพัย์แม้เช่นกับความเป็นผู้สันโดษ ดว้ยวตัถุตามทีต่นได้แล้ว ไม่มี, 
ชื่อว่าญาติเช่นกับด้วยผู้คุ้นเคยกัน ไม่มี, ชื่อวา่ความสุขอย่างยิ่ง เช่นกับด้วยพระนิพพาน ไม่มี” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “อาโรคฺยา นาม มหาราช ปรมา ลาภา, ยถาลทฺเธน สนฺตุฏฺฐิภาวสทิสำปิ ธนำ, วิสฺสาสสทิโส จ ญาติ นาม, 
นิพฺพานสทิสำ ปรมำ สุขำ นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง, ทรัพย์ มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง, 
ญาติ มีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง,  พระนิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง.”

“อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺฐิปรมำ ธนำ  
วิสฺสาสปรมา ญาตี นิพฺพานำ ปรมำ๑ สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อาโรคฺยปรมา ความว่า มีความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง, 
จริงอยู่ ลาภทั้งหลาย แม้มีอยู่แก่คนมีโรค ไม่จดัเป็นลาภแท้, เพราะฉะน้ัน ลาภทั้งปวงจึงมาแก่คนไม่มีโรคเท่าน้ัน; 
เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา.”
ตตฺถ อาโรคฺยปรมา -อิติ: อาโรคภาวปรมา, โรคิโน หิ วิชฺชมานาปิ ลาภา อลาภาเยว, ตสฺมา อโรคสฺส สพฺพลาภา อาคตา ว โหนฺติ; 
เตน วุตฺตำ “อาโรคฺยปรมา ลาภา -อิติ.

๑ สี. ม. นิพพฺานปรมำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๙๘  • ๖. เร่ืองพระเจ้าปเสนทิโกศล • [แก้อรรถ]

บาทพระคาถาว่า สนฺตุฏฺฐิปรมำ ธนำ ความวา่ ภาวะคืออันยินดี ดว้ยวัตถุทีต่นได้แล้วซ่ึงเป็นของมีอยู่แห่งตน 
ของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตน่ันแล ชื่อว่าสันโดษ,  สันโดษน้ัน เป็นทรพัย์อันยิ่งกวา่ทรพัย์ที่เหลือ.
สนฺตุฏฺฐิปรมำ ธนำ -อิติ: คิหิโน วา ปพฺพชิตสฺส วา ยำ อตฺตนา ลทฺธำ อตฺตโน สนฺตกำ เตเนว ตุสฺสนภาโว สนฺตุฏฺฐิ นาม, โส เสสธเนหิ ปรมำ ธนำ.

บาทพระคาถาว่า วิสฺสาสปรมา ญาตี ความว่า มารดาก็ตาม บิดาก็ตาม จงยกไว้,  ไม่มีความคุ้นเคยกับคนใด, คนน้ันไม่ใช่ญาติแท้; 
แต่มีความคุ้นเคยกับคนใด, คนน้ันแม้ไม่เน่ืองกัน ก็ชื่อว่าเป็นญาติ อยา่งยิ่ง คืออยา่งสูง; 
เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “วิสฺสาสปรมา ญาตี.”
วิสฺสาสปรมา ญาติ -อิติ: มาตา วา โหตุ ปิตา วา,  เยน สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ, โส อญฺญาตโก ว; 
เยน ปน สทฺธึ วิสฺสาโส อตฺถิ, โส อสมฺพทฺโธปิ ปรโม อุตฺตโม ญาติ; เตน วุตฺตำ “วิสฺสาสปรมา ญาติ -อิติ.

อน่ึง ชื่อวา่ความสุข เหมือนพระนิพพาน ไม่มี, เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “นิพฺพานำ ปรมำ สุขำ.”
นิพฺพานสทิสำ ปน สุขำ นาม นตฺถิ, เตนาห “นิพฺพานำ ปรมำ สุขำ -อิติ.

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

เรื่องพระเจา้ปเสนทิโกศล จบ.
ปเสนทิโกสลวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๑๙๙  • ๗. เร่ืองพระติสสเถระ • ๗. เร่ืองพระติสสเถระ

๗. เรื่องพระติสสเถระ
๗. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเมืองไพศาลี ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปวิเวกรสำ” เป็นต้น.
“ปวิเวกรสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ๑ อารพฺภ กเถสิ.

[ได้ทราบข่าวปรินิพพานแล้วบำาเพ็ญสมณธรรม]

ความพิสดารวา่ เมื่อพระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย โดย ๔ เดือน๒ จากน้ี เราจักปรินิพพาน,” 
ภิกษุ ๗๐๐ ในสำานักของพระศาสดา ถึงความสะดุ้งแล้ว.
สตฺถารา หิ “ภิกฺขเว อหำ อิโต จตูหิ มาเสหิ ปรินิพฺพายิสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, สตฺถุ สนฺติเก สตฺต ภิกฺขุสตานิ สนฺตาสำ อาปชฺชึสุ.

ธรรมสังเวชเกิดข้ึนแก่พระขีณาสพทั้งหลาย.
ขีณาสวานำ ธมฺมสำเวโค อุปฺปชฺชิ.

ภิกษุปุถุชนทั้งหลายไม่สามารถจะอดกลั้นนำ้าตาได้.
ปุถุชฺชนา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขึสุ.

ภิกษุทั้งหลายเป็นพวกๆ เที่ยวปรกึษากันวา่ “พวกเราจักทำาอย่างไรหนอ?”
ภิกฺขู วคฺควคฺคา หุตฺวา “กึ นุ โข กริสฺสาม -อิติ มนฺเตตฺวา วิจรนฺติ.

ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึง ชื่อว่าติสสเถระ คดิวา่ “ได้ยินว่า พระศาสดาจักปรินิพพาน โดยลว่งไป ๔ เดือน, 
ก็เราเป็นผู้มีราคะยังไม่ไปปราศ, เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่น่ันแหละ, เราควรถือเอาพระอรหัต (ให้ได)้” 
แล้วจึงอยู่ผู้เดียวเท่าน้ัน ในอริิยาบถ ๔.
อเถโก ติสฺสตฺเถโร นาม ภิกฺขุ “สตฺถา กิร จาตุมฺมาสจฺจเยน ปรินิพฺพายิสฺสติ, อหญฺจมฺหิ อวีตราโค, 
สตฺถริ ธรมาเนเยว, มยา อรหตฺตำ คณฺหิตุำ วฏฺฏติ -อิติ จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโก ว วิหาสิ.

การไปสู่สำานักของภิกษุทั้งหลาย หรือการสนทนาปราศรัยกับผู้ใดผู้หน่ึง ย่อมไม่มี.
ภิกฺขูนำ สนฺติเก คมนำ วา  เยนเกนจิ สทฺธึ กถาสลฺลาโป วา นตฺถิ.

ครั้งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย กล่าวกะทา่นว่า “คุณติสสะ เหตุไร? คุณจึงทำาอยา่งน้ี.”
อถ นำ ภิกฺขู อาหำสุ “อาวุโส ติสฺส กสฺมา เอวำ กโรสิ -อิติ.

ทา่นไม่ฟังถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ัน.
โส เตสำ กถำ น สุณาติ.

๑ “ติสฺสตฺเถรำ -อิติ ยุตฺตตรำ.
๒ น่าจะเป็น ๓ เดือน แต่ว่าในท่ีนี้เห็นจะนับโดยเดือน.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๐๐  • ๗. เร่ืองพระติสสเถระ • [ได้ทราบข่าวปรินิพพานแล้วบำาเพ็ญสมณธรรม]

ภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลความเป็นไปน้ัน แดพ่ระศาสดาแล้ว กราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระติสสเถระ ไม่มีความรักในพระองค์.”
เต ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหสุ ติสฺสตฺเถรสฺส สิเนโห นตฺถิ -อิติ อาหำสุ.

พระศาสดา รับสั่งให้หาท่านมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ติสสะ เหตุไร? เธอจึงทำาอย่างน้ี,” 
เมื่อท่านกราบทูลความประสงค์ของตนแล้ว ประทานสาธกุารว่า “ดีละ ติสสะ” แล้วตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีความรกัในเรา จงเป็นเหมือนติสสะเถิด; 
แม้คนทำาการบูชาอยู่ ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ไม่ชื่อว่าบูชาเราเลย,
แต่คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมน่ันแหละ ชื่อวา่บูชาเรา” แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “กสฺมา ติสฺส เอวำ อกาสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, เตน อตฺตโน อธิปฺปาเย อาโรจิเต, ‘สาธุ ติสฺส -อิติ สาธุการำ ทตฺวา 
“ภิกฺขเว มยิ สิเนหา๑ ติสฺสสทิสา ว โหนฺตุ; คนฺธมาลาทีหิ ปูชำ กโรนฺตาปิ เนว มำ ปูเชนฺติ, 
ธมฺมานุธมฺมำ ปฏิปชฺชมานาเยว ปน มำ ปูเชนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“บุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบ 
ด่ืมรสปีติอันเกิดแตธ่รรม ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป.”

“ปวิเวกรสำ ปิตฺวา รสำ อุปสมสฺส จ 
นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป ธมฺมปีติรสำ ปิวำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ปวิเวกรสำ ความวา่ ซ่ึงรสอันเกิดแลว้แต่วิเวก, อธิบายว่า ซ่ึงความสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้เดียว.
ตตฺถ “ปวิเวกรสำ -อิติ: ปวิเวกโต อุปฺปนฺนำ รสำ. “เอกีภาวสุขำ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า ปิตฺวา ความว่า ด่ืมแล้วด้วยความสามารถแห่งอันเป็นผู้ทำากิจมีอันกำาหนดรู้ทุกข์เป็นต้น ทำาให้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์.
ปิตฺวา -อิติ: ทุกฺขปริญฺญาทีนิ กโรนฺโต อารมฺมณโต สจฺฉิกิริยาวเสน ปิวิตฺวา.

บาทพระคาถาว่า รสำ อุปสมสฺส จ ความวา่ ด่ืมแล้วซ่ึงรสแห่งพระนิพพาน อันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสด้วย.
รสำ อุปสมสฺส จ -อิติ: กิเลสูปสมสฺส นิพฺพานสฺส จ รสำ ปิวิตฺวา.

สองบทวา่ นิทฺทโร โหติ ความวา่ ภกิษุผู้ขีณาสพ ช่ือว่า เป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีบาป 
เพราะความไม่มีความกระวนกระวายคือราคะเป็นต้น ในภายในเพราะดื่มรสทั้ง ๒ อยา่งน้ัน.
นิทฺทโร โหติ -อิติ: เตน อุภยรสปาเนน ขีณาสโว ภิกฺขุ อพฺภนฺตเร ราคทรถาทีนำ อภาเวน นิทฺทโร เจว นิปฺปาโป จ โหติ.

สองบทวา่ รสำ ปิวำ ความว่า แม้เมื่อดื่มรสแห่งปีติ อันเกิดข้ึนด้วยอำานาจโลกตุรธรรม ๙ อย่าง 
ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีบาป.
รสำ ปิวำ -อิติ: นววิธโลกุตฺตรธมฺมวเสน อุปฺปนฺนำ ปีติรสำ ปิวนฺโตปิ นิทฺทโร เจว นิปฺปาโป จ โหติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา พระติสสเถระบรรลพุระอรหัตแล้ว.
เทสนาวสาเน ติสฺสตฺเถโร อรหตฺตำ ปาปุณิ.

๑ “สสิเนหา -อิติ ยุตตฺตรำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๐๑  • ๗. เร่ืองพระติสสเถระ • [แก้อรรถ]

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระติสสเถระ จบ.
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๐๒  • ๘. เร่ืองท้าวสักกะ • ๘. เร่ืองท้าวสักกะ

๘. เรื่องท้าวสักกะ
๘. สกฺกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเวฬุวคาม ทรงปรารภท้าวสักกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สาหุ ทสฺสนำ” เป็นต้น.
“สาหุ ทสฺสนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวคามเก วิหรนฺโต สกฺกำ อารพฺภ กเถสิ.

ความพิสดารวา่ ทา้วสักกเทวราช ทรงทราบความที่พระอาพาธ มีอันแล่นไปแห่งพระโลหิตเป็นสมุฏฐา๑๑ 
เกิดข้ึนแล้วแก่พระตถาคต ในเมื่อพระองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ทรงดำารวิ่า 
“การที่เราไปสู่สำานักของพระศาสดาแล้ว ทำาคิลานุปัฏฐากยอ่มควร” ทรงละอตัภาพประมาณ ๓ คาวตุเสีย 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้ว ทรงนวดพระบาทดว้ยพระหัตถ์ทั้ง ๒.
ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร วิสฺสฏฺเฐ โลหิตปฺปกฺขนฺทิกาพาธสฺส อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา สกฺโก เทวราชา 
“มยา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา คิลานุปฏฺฐานำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา ติคาวุตปฺปมาณำ อตฺตภาวำ วิชหิตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา หตฺเถหิ ปาเท ปริมชฺชิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะทา้วสักกะน้ันว่า “น่ันใคร?”
อถ นำ สตฺถา อาห “โก เอโส -อิติ.

ทา้วสักกะ. ข้าพระองค์ คือทา้วสกักะ พระเจ้าข้า.
“อหำ ภนฺเต สกฺโก -อิติ.

พระศาสดา. ท่านมาทำาไม?
“กสฺมา อาคโตสิ -อิติ.

ทา้วสักกะ. มาเพื่อบำารุงพระองค์ผู้ประชวร พระเจ้าข้า.
“ตุมฺเห คิลาเน อุปฏฺฐหิตุำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ท้าวสักกะ กลิ่นมนุษย์ ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลาย เหมือนซากศพที่ผู้ไว้ที่คอ ต้ังแต่ ๑๐๐ โยชน์ข้ึนไป, 
ท่านจงไปเถิด, ภิกษุผู้คิลานุปัฏฐากของเรามี.

“สกฺก เทวานำ มนุสฺสคนฺโธ โยชนสตโต ปฏฺฐาย คเล พทฺธกุณปํ วิย โหติ, คจฺฉ ตฺวำ, อตฺถิ เม คิลานุปฏฺฐาโก ภิกฺขุ -อิติ.

๑ อาพาธลงพระโลหิต.
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ทา้วสักกะกราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ แม้ข้าพระองค์ดำารงอยูใ่นที่สุดแห่ง ๘ หมื่น ๔ พันโยชน์ สูดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์ มาแล้ว, 
ข้าพระองค์น่ีแหละจักบำารุง” แลว้ไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้องภาชนะพระบังคนหนัก๑ของพระศาสดาแม้ดว้ยมือ 
ทรงทูนไว้บนพระเศียรทีเดียว นำาไปอยู่ ไม่ไดท้ำาแม้อาการสกัว่าการสยิ้วพระพกัตร์๒, ได้เป็นดจุนำาภาชนะของหอมไป, 
ทา้วเธอทรงปฏิบัตพิระศาสดาอย่างน้ีแล้ว จึงได้เสด็จไป ในเวลาพระศาสดามีความสำาราญน่ันแหละ.
“ภนฺเต อหำปิ จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก ฐิโต ตุมฺหากำ สีลคนฺธำ ฆายิตฺวา อาคโต, อหเมว อุปฏฺฐหิสฺสามิ -อิติ 
สตฺถุ สรีรวลญฺชนภาชนำ อญฺญสฺส หตฺเถนาปิ ผุสิตุำ อทตฺวา สีเสเยว ฐเปตฺวา นีหรนฺโต มุขสงฺโกจนมตฺตำปิ น อกาสิ, 
คนฺธภาชนำ ปริหรนฺโต วิย อโหสิ, เอวำ สตฺถารำ ปฏิชคฺคิตฺวา สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ.

[ภิกษสุรรเสริญท้าวสักกะ]

ภิกษุประชุมพูดกันข้ึนวา่ “น่าสรรเสริญ ท้าวสักกเทวราช มีความสิเน่หาในพระศาสดา, 
ทา้วเธอทรงละทิพยสมบัติเห็นปานฉะน้ีเสีย ทรงนำาภาชนะสำาหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาออกไปด้วยพระเศียร 
หาทรงทำาพระอาการมาตรว่าสย้ิวพระพักตร์ไม่ ดุจบุรุษผู้นำาภาชนะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะน้ัน ได้ทรงทำาอุปัฏฐากแล้ว.”
ภิกฺขู กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห สตฺถริ สกฺกสฺส สิเนโห, เอวรูปํ นาม ทิพฺพสมฺปตฺตึ ปหาย มุขสงฺโกจนมตฺตำปิ อกตฺวา คนฺธภาชนำ นีหรนฺโต
วิย สตฺถุ สรีรวลญฺชนภาชนำ สีเสน นีหรนฺโต อุปฏฺฐานมกาสิ -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ พูดอะไรกัน?” 
ครั้นภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี พระเจา้ข้า” จึงตรัสว่า  
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อซ่ึงท้าวสักกเทวราช ทำาสิเน่หาในเราน้ัน ไม่น่าอัศจรรย์; 
เพราะท้าวสักกเทวราชน้ี ฟังธรรมเทศนาแล้วเป็นโสดาบัน ละความเป็นท้าวสักกะชรา ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่ม เหตุอาศัยเรา;  
แท้จริง เมื่อท้าวเธอเสด็จน่ังในท่ามกลางเทพบริษัท ณ อินทสาลคูหา ในกาลเมื่อตนถูกมรณภัยคกุคาม 
ทำาคนธรรพเทพบุตรชื่อปัญจสิขะข้างหน้าเสดจ็มา เราไดก้ล่าวว่า
สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “กึ วเทถ ภิกฺขเว -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิทำ นาม ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, “อฺนจฺฉริยำ ภิกฺขเว เอตำ, ยำ สกฺโก เทวราชา มยิ สิ
เนหำ กโรติ; อยำ หิ สกฺโก เทวราชา มำ นิสฺสาย ชรสกฺกภาวำ วิชหิตฺวา ธมฺมเทสนำ สุตฺวา โสตาปนฺโน หุตฺวา ตรุณสกฺกภาวำ ปตฺโต; 
อหำ หิสฺส มรณภยตชฺชิตสฺส ปญฺจสิขคนฺธพฺพเทวปุตฺตำ ปุรโต กตฺวา อาคตกาเล อินฺทสาลคุหายำ เทวปริสาย มชฺเฌ นิสินฺนสฺส, 

“ดกู่อนท้าววาสวะ ทา่นจงถามปัญหากะเรา, 
ทา่นปรารถนาปัญหาข้อใดข้อหน่ึงในพระหฤทัย, 
เราจะทำาที่สุดแห่งปัญหาน้ันๆ ของท่านได้แน่แท้”

“ปุจฺฉ วาสว มำ ปญฺหำ, ยงฺกิญฺจิ มนสิจฺฉสิ, 
ตสฺส ตสฺเสว ปญฺหสฺส อหำ อนฺตำ กโรมิ เต -อิติ๓

๑ อุจจาระ
๒ ทำาหน้านิ่วคิ้วขมวดแสดงความไม่พอใจหรือเบื่อหน่าย
๓ ที. มหา. ๑๐/๓๑๐.
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เมื่อจะทรงบรรเทาความสงสัยของท้าวเธอ จึงได้แสดงธรรมเทศนา, 
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายประมาณ ๑๔ โกฏิ, 
สว่นท้าวสกักเทวราช บรรลุโสดาปัตติผล ตามที่ทรงน่ังแล้วน่ันเอง เป็นท้าวสักกะหนุ่มแล้ว; 
เรามีอุปการะเป็นอันมากแก่ท้าวสักกเทวราชน้ัน ด้วยประการอยา่งน้ี, 
ชื่อว่าความสิเน่หาในเราของท้าวสักกเทวราชน้ัน ไม่น่าอัศจรรย์; 
ภิกษุทั้งหลาย กก็ารพบเห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดี การอยู่ ณ ที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดี ให้เกิดสุข, 
แตว่่า กิจเช่นน้ันกับพวกคนพาล ให้เกิดทกุข์ทั้งน้ัน” แล้วจึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
วตฺวา ตสฺส กงฺขำ วิโนเทนฺโต ธมฺมำ เทเสสึ, เทสนาวสาเน จุทฺทสนฺนำ ปาณโกฏีนำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ, 
สกฺโกปิ ยถานิสินฺโนว โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา ตรุณสกฺโก ชาโต; เอวมสฺสาหำ พหูปกาโร, ตสฺส มยิ สิเนโห นาม อนจฺฉริโย; 
ภิกฺขเว อริยานำ หิ ทสฺสนำปิ สุขำ, เตหิ สทฺธึ เอกฏฺฐาเน สนฺนิวาโสปิ สุโข, พาเลหิ ปน สพฺพเมตำ ทุกฺขำ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“การพบเห็นเหล่าอริยบุคคล เป็นการดี, 
การอยูร่่วม (ด้วยเหล่าอริยบุคคล) ให้เกิดสุข ทุกเมื่อ,

“สาหุ ทสฺสนมริยานำ สนฺนิวาโส สทา สุโข,

บุคคลพึงเป็นผู้มีสุข เป็นนิตย์แท้จริง เพราะไมพ่บเห็นพวกคนพาล, 
เพราะวา่ คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศรา้ตลอดกาลยดืยาวนาน,

อทสฺสเนน พาลานำ นิจฺจเมว สุขี สิยา, 
พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ,

ความอยู่ร่วมกับพวกคนพาล ให้เกิดทุกข์เสมอไป เหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรู,
ปราชญ์มีความอยู่รว่มกันเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งญาติ,

ทุกฺโข พาเลหิ สำวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา. 
ธีโร จ สุขสำวาโส ญาตีนำว สมาคโม,

(เพราะฉะน้ันแล) ทา่นทั้งหลาย จงคบหาผู้ที่เป็นปราชญ์ และมีปัญญา 
ทั้งเป็นพหุสูต นำาธุระไปเป็นปกติ มวีัตร เป็นอริยบุคคล เป็นสัตบุรุษ 
มีปัญญาดี เช่นน้ัน เหมือนพระจันทร์ ส้องเสพคลองแห่งนักษัตรฤกษ์ ฉะน้ัน.”

[ตสฺมา หิ]

ธีรญฺจ ปญฺญญฺจ พหุสฺสุตญฺจ 
โธรยฺหสีลำ วตวนฺตมริยำ 
ตำ ตาทิสำ สปฺปุริสำ สุเมธำ 
ภเชถ นกฺขตฺตปถำว จนฺทิมา -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สาหุ ได้แก่ เป็นการยังประโยชน์ให้สำาเร็จ คือวา่เป็นความงาม ได้แก่กรรมอันเจริญ.
ตตฺถ “สาหุ -อิติ: สาธุ สุนฺทรำ ภทฺทกำ.

บทวา่ สนฺนิวาโส ความวา่ หาใช่เพียงการพบพระอริยบุคคลเหล่าน้ันอย่างเดียวเป็นการดีไม่, 
ถึงความเป็นคือเป็นต้นวา่ความน่ังร่วมกับพระอริยบุคคลเหล่าน้ัน ณ ที่เดียวกันกด็ี 
ความเป็นคืออันได้เพือ่จะทำาวัตรและปฏิวตัรแก่พระอริยบุคคลเหล่าน้ันก็ดี เป็นการดีโดยแท้.
สนฺนิวาโส -อิติ: น เกวลำ เตสำ ทสฺสนเมว, เตหิ ปน สทฺธึ เอกฏฺฐาเน นิสีทนาทิภาโวปิ เตสำ วตฺตปฺปฏิวตฺตำ กาตุำ ลภนภาโวปิ สาธุเยว.

บทวา่ พาลสงฺคตจารี หิ ความวา่ เพราะผู้ใดเที่ยวรว่มกับคนพาล.
พาลสงฺคตจารี หิ -อิติ: โย หิ พาเลน สหจารี.

ประชุมบทวา่ ทีฆมทธฺานำ เป็นต้น ความว่า ผู้น้ันถูกสหายผูพ้าลพูดว่า “เจา้จงมา, พวกเราจะทำากรรม มีอันตัดที่ต่อเป็นต้น” 
เป็นผู้ร่วมฉันทะกับพาลสหายน้ัน ทำากรรมเหล่าน้ัน ต้องกรรมกรณ์หลายอย่าง มีถูกตัดมือเป็นต้น 
ชื่อว่า ย่อมโศกเศรา้สิ้นกาลยดืยาวนาน.
ทีฆมทฺธานำ -อิติ: โส พาลสหาเยน “เอหิ, สนฺธิจฺเฉทาทีนิ กโรม -อิติ วุจฺจมาโน เตน สทฺธึ เอกจฺฉนฺโท หุตฺวา ตานิ กโรนฺโต 
หตฺถจฺเฉทาทีนิ ปตฺวา ทีฆมทฺธานำ โสจติ.

บทวา่ สพฺพทา ความวา่ ข้ึนชื่อวา่การอยู่ ณ ที่เดียวกัน กับผู้เป็นศัตรูมีมอืถือดาบก็ดี (กับ)พวกสัตว์รา้ยมีอสรพิษเป็นต้นก็ดี 
ให้เกิดทกุข์เป็นนิตย์ฉันใด, การอยู่รว่มกับคนพาล (ก็) ฉันน้ันเหมือนกัน.
สพฺพทา -อิติ: ยถา อสิหตฺเถน วา อมิตฺเตน อาสีวิสาทีหิ วา สทฺธึ เอกโต วาโส นาม นิจฺจำ ทุกฺโข, ตเถว พาเลหิ สทฺธึ -อิติ อตฺโถ.

ในบาทพระคาถาวา่ ธีโร จ สุขสำาวาโส น้ี มวีิเคราะห์วา่ การอยูร่่วมด้วยปราชญ์น้ัน เป็นสุข 
เหตุน้ันจึงชื่อวา่ มีการอยูร่่วมให้เกิดสุข.  อธิบายว่า “การอยู่ ณ ท่ีเดียวกันกับดว้ยบัณฑิตให้เกิดสุข.” 
ธีโร จ สุขสำวาโส -อิติ: เอตฺถ สุโข สำวาโส เอเตน -อิติ สุขสำวาโส,  “ปณฺฑิเตน สทฺธึ เอกฏฺฐาเน วาโส สุโข -อิติ อตฺโถ.

ถามว่า “การอยูร่่วมด้วยปราชญ์ ให้เกิดสุขอย่างไร?” แก้ว่า “เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติฉะน้ัน.” 
อธิบายว่า การสมาคม แห่งหมู่ญาติอันเป็นที่รักให้เกดิสุขฉันใด; การอยู่รว่มดว้ยปราชญใ์ห้เกิดสุข ฉันน้ัน.
กถำ?  “ญาตีนำว สมาคโม -อิติ:  ยถา ปิยญาตีนำ สมาคโม สุโข; เอวำ สุโข.
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บทวา่ ตสฺมา ความว่า เพราะการอยู่รว่มกับคนพาลให้เกิดทุกข์, กับด้วยบัณฑติให้เกดิสุข; 
ฉะน้ันแล ท่านทั้งหลายจงคบหา คือวา่เข้าไปน่ังใกล้ ทา่นที่เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยปัญญา 
และผู้สมบูรณ์ดว้ยปัญญาเป็นโลกิยะและโลกุตระ ซ่ึงชื่อวา่ผู้มีปัญญา   และผู้ถึงพร้อมดว้ยอาคมและอธิคม ที่ชื่อว่าพหุสูต 
ผู้ชื่อว่านำาธุระไปเป็นปกติ เพราะความเป็นผู้มีอันนำาธรุะไปเป็นปกติ คือให้ถึงพระอรหัต 
ผู้ชื่อว่ามวีัตร เพราะวตัรคือศีล และวัตรคือธดุงค์    ผู้ชื่อวา่อริยะ เพราะความเป็นผู้ไกลจากกองกิเลส
ผู้สัตบุรุษ ผู้มีปัญญางามเห็นปานน้ัน,  เหมือนพระจันทร์ส้องเสพอากาศ ท่ีกล่าวกันว่าคลองแห่งนักษัตรฤกษ์ อันไม่มัวหมองฉะน้ัน.
ตสฺมา -อิติ: ยสฺมา พาเลน สทฺธึ สำวาโส ทุกฺโข, ปณฺฑิเตน สทฺธึ สุโข; 
ตสฺมา หิ ธิติสมฺปนฺนำ ธีรญฺจ   โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาสมฺปนฺนำ ปญฺญญฺจ   อาคมาธิคมสมฺปนฺนำ พหุสฺสุตญฺจ   
อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย ธุรวหนสีลตาย โธรยฺหสีลำ    สีลวเตน เจว ธูตงฺควเตน จ วตวนฺตำ   กิเลเสหิ อารกตาย อริยำ 
ตำ ตถารูปํ สปฺปุริสำ โสภนปญฺญำ,   ยถา นิมฺมลำ นกฺขตฺตปถสงฺขาตำ อากาสำ จนฺทิมา ภชติ; เอวำ ภเชถ ปยิรุปาเสถ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา คนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องท้าวสักกะ จบ.
สกฺกวตฺถุ.

สุขวรรค วรรณนา จบ.
สุขวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๕ จบ.
ปณฺณรสโม วคฺโค.
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๑๖. ปิยวรรค วรรณนา
๑๖. ปิยวคฺควณฺณนา  
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๑. เรือ่งบรรพชิต ๓ รูป
๑. ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบรรพชติ ๓ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อโยเค ยุญฺชมตตฺานำ” 
เป็นต้น.
“อโยเค ยุญฺชมตฺตานำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ตโย ปพฺพชิเต อารพฺภ กเถสิ.

[ตระกูลท่ีมีลกูชายคนเดียวและหนีไปบวช]

ได้ยินว่า มารดาบิดาในตระกูลหน่ึง ในกรุงสาวัตถี ได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่าน้ัน เป็นทีร่ักเป็นที่ชอบใจ.
สาวตฺถิยำ กิร เอกสฺมึ กุเล มาตาปิตูนำ เอกปุตฺตโกว อโหสิ ปิโย มนาโป.

วันหน่ึง บุตรน้อยน้ัน ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือน ทำาอนุโมทนาอยู่ อยากจะบวช จึงขอบวชกะมารดาบิดา.
โส เอกทิวสำ เคเห นิมนฺติตานำ ภิกฺขูนำ อนุโมทนำ กโรนฺตานำ ธมฺมกถำ สุตฺวา ปพฺพชิตุกาโม หุตฺวา มาตาปิตโร ปพฺพชฺชำ ยาจิ.

มารดาบิดาเหล่าน้ันไม่อนุญาต.
เต นานุชานึสุ.

ครั้งน้ัน เขาได้มีความคิดข้ึนว่า “เมื่อมารดาบิดาไม่เห็นน่ันแล เราจกั (ออก) ไปข้างนอกแล้วบวชเสีย.”
อถสฺส เอตทโหสิ “อหำ มาตาปิตูนำ อปสฺสนฺตานำเยว พหิ คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามิ -อิติ.

ต่อมา บิดาของเขา เมื่อจะออกไปข้างนอก ได้มอบหมายกะมารดาว่า “เธอพึงรกัษาบุตรน้อยน้ี.”
มารดา เมื่อจะออกไปข้างนอก ก็มอบหมายกะบิดา (เช่นกัน).
อถสฺส ปิตา พหิ นิกฺขมนฺโต “อิมำ รกฺเขยฺยาสิ -อิติ มาตรำ ปฏิจฺฉาเปสิ.   มาตา พหิ นิกฺขมนฺตี ปิตรำ ปฏิจฺฉาเปสิ.

ภายหลังวันหน่ึง เมื่อบิดาของเขาไปข้างนอก, 
มารดาตั้งใจว่า “จกัรักษาบุตร” พิงบานประตูข้างหน่ึง (อกี) ข้างหน่ึงเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้ว น่ังลงที่แผ่นดินป่ันด้ายอยู่.
อถสฺเสกทิวสำ ปิตริ พหิ คเต, 
มาตา “ปุตฺตำ รกฺขิสฺสามิ -อิติ เอกำ ทฺวารพาหำ นิสฺสาย เอกำ ปาเทหิ อุปฺปีเฬตฺวา ฉมายำ นิสินฺนา สุตฺตำ กนฺตติ.

เขาคิดวา่ “เราจักลวงมารดาน้ี แล้ว (หนี) ไป” ดังน้ีแล้ว กลา่วว่า “แม่จ๋า หลีกฉันหน่อยก่อนเถิด, ฉันจักถ่ายอุจจาระ” 
ครั้นมารดาน้ันหดเท้าแล้ว, ก็ออกไปสู่วิหารโดยเรว็ เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย อ้อนวอนว่า “ทา่นผู้เจริญ ขอท่านบวชให้ผมเถิด” 
แล้วบรรพชาในสำานักของภิกษุเหล่าน้ัน.
โส “อิมำ วญฺเจตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา “อมฺม โถกำ ตาว อเปหิ, สรีรวลญฺชำ กริสฺสามิ -อิติ วตฺวา, 
ตาย ปาเท สมฺมิญฺชิเต, นิกฺขมิตฺวา เวเคน วิหารำ คนฺตฺวา ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา “ปพฺพาเชถ มำ ภนฺเต -อิติ ยาจิตฺวา เตสำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

[บิดาออกบวชตามบุตร]

ลำาดับน้ัน บิดาของเขา (กลับ) มาแล้ว ถามมารดาวา่ “ลูกของเราไปไหน?”
อถสฺส ปิตา อาคนฺตฺวา มาตรำ ปุจฺฉิ “กหำ เม ปุตฺโต -อิติ.
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มารดาตอบวา่ “นาย เมื่อกี้อยู่ที่น่ี”
“สามิ อิทานิ อิมสฺมึ ปเทเส อโหสิ -อิติ.

บิดาน้ันก็ค้นดู เพื่อรู้วา่ “บุตรของเราอยูท่ี่ไหนหนอแล?” ไม่เห็นเขาแล้ว คิดว่า “ลูกของเราจักไปวิหาร” จึงไปสู่วิหารแล้ว 
เห็นบุตรบวช แล้วครำ่าครวญร้องไห้แล้ว กลา่ววา่ “พ่อ ทำาไมเจ้าจึงทำาให้เราพินาศ?” ดังน้ีแล้ว คิดว่า 
“ก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้ว บัดน้ี เราจักทำาอะไรในเรือน” ดังน้ี ตนเองก็บวชแล้วในสำานักของภิกษุทั้งหลาย.
โส “กหำ นุ โข เม ปุตฺโต -อิติ โอโลเกนฺโต ตำ อทิสฺวา “วิหารำ คโต ภวิสฺสติ -อิติ วิหารำ คนฺตฺวา ปุตฺตำ ปพฺพชิตำ ทิสฺวา กนฺทิตฺวา โรทิตฺวา
“ตาต กึ มำ นาเสสิ -อิติ วตฺวา “มม ปุตฺเต ปพฺพชิเต อหำ อิทานิ เคเห กึ กริสฺสามิ -อิติ สยำปิ ภิกฺขูนำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

[มารดาออกบวชตามบุตรและสามี]

ลำาดับน้ัน มารดาของเขา คิดว่า “ทำาไม่หนอ ลูกและผัวของเรา จึงชักชา้อยู่, จกัไปวิหารบวชเสียแล้วกระมัง?” 
มองหาชนทั้ง ๒ น้ันพลาง ไปวิหาร เห็นชนแม้ทั้ง ๒ บวชแล้ว คิดว่า 
“ประโยชน์อะไร ด้วยเรือนของเรา ในกาลแห่งชนทั้ง ๒ น้ีบวชแลว้?” แม้ตนเอง ก็ไปสู่สำานักภิกษุณี บวชแล้ว.
อถสฺส มาตา “กึ นุ โข เม ปุตฺโต จ ปติ จ จิรายนฺติ, กจฺจิ วิหารำ คนฺตฺวา ปพฺพชิตา -อิติ เต โอโลเกนฺตี วิหารำ คนฺตฺวา 
อุโภปิ ปพฺพชิเต ทิสฺวา “อิเมสำ ปพฺพชิตกาเล มม เคเหน โก อตฺโถ -อิติ สยำปิ ภิกฺขุนูปสฺสยำ คนฺตฺวา ปพฺพชิ.

[ชนท้ัง ๓ แม้บวชแล้วกย็ังคลุกคลีกัน]

ชนท้ัง ๓ น้ัน แม้บวชแล้ว ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้, น่ังสนทนาร่วมกันเทียว ปล่อยวันให้ล่วงไป ท้ังในวิหาร ท้ังในสำานักภิกษุณี.
เต ปพฺพชิตฺวาปิ วินา ภวิตุำ น สกฺโกนฺติ, วิหาเรปิ ภิกฺขุนูปสฺสเยปิ เอกโต ว นิสีทิตฺวา สลฺลปนฺตา ทิวสำ วีตินาเมนฺติ.

เหตุน้ัน ทั้งพวกภิกษุ ทั้งพวกภิกษุณี จึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้ว.
เตน ภิกฺขูปิ ภิกฺขุนิโยปิ อุพฺพาฬฺหา โหนฺติ.

ต่อมาวันหน่ึง ภกิษุทั้งหลาย กราบทูลการกระทำาของชนทั้ง ๓ น้ัน แดพ่ระศาสดา.
อเถกทิวสำ ภิกฺขู เนสำ กิริยำ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาตรสัเรียกมาเตือน]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกชนทั้ง ๓ น้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า “ได้ยินวา่ พวกเธอทำาอย่างน้ัน จริงหรอื?” 
เมื่อชนเหล่าน้ันทูลว่า “จริง (พระเจ้าข้า),” 
ตรัสถามวา่ “ทำาไม พวกเธอจึงทำาอยา่งน้ัน? เพราะวา่ น่ันไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิต.”
สตฺถา เต ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตุมฺเห เอวำ กโรถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ -อิติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวำ กโรถ? น หิ เอส ปพฺพชิตานำ โยโค -อิติ.

ชนทั้ง ๓ กราบทูลว่า “พระเจา้ข้า พวกข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่แยกกัน.”
“ภนฺเต วินา ภวิตุำ น สกฺโกม -อิติ.
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พระศาสดาตรัสว่า “ชื่อวา่การทำาอยา่งน้ี จำาเดิมแต่กาลแห่งตนบวชแล้ว ไม่ควร, 
เพราะวา่ การไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก และการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รกั เป็นทุกข์โดยแท้; 
เหตุน้ัน การทำาบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ให้เป็นที่รัก หรือไม่ให้เป็นที่รกั ย่อมไม่สมควร” ดังน้ี 
แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
“ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย เอวำ กรณำ นาม น ยุตฺตำ,  ปิยานำ หิ อทสฺสนำ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนำ ทุกฺขเมว; 
ตสฺมา สตฺเตสุ เจว สงฺขาเรสุ จ กญฺจิ ปิยำ วา อปฺปิยำ วา กาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“บุคคล ประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ 
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบ ละเสียแล้วซ่ึงประโยชน์ 
ถือเอาอารมณ์อันเป็นท่ีรัก ย่อมทะเยอทะยาน๑ ต่อบุคคลผู้ตามประกอบตน, 

“อโยเค ยุญฺชมตฺตานำ โยคสฺมิญฺจ อโยชยำ 
อตฺถำ หิตฺวา ปิยคฺคาหี ปิเหตตฺตานุโยคินำ

บุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลาย อันเป็นทีร่ัก 
(และ) อันไม่เป็นทีร่ัก ในกาลไหนๆ, 
(เพราะว่า) การไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นทีร่ัก 
และการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์,

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ อปฺปิเยหิ กุทาจนำ, 
ปิยานำ อทสฺสนำ ทุกฺขำ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนำ;

เพราะเหตุน้ัน บุคคลไม่พึงทำาสตัว์หรอืสังขาร ให้เป็นที่รัก, 
เพราะความพรากจากสัตว์ และ สังขารอันเป็นทีร่ัก เป็นการตำ่าทราม, 
กิเลสเครื่องร้อยรดัทั้งหลาย ของเหล่าบุคคล 
ผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก ย่อมไม่มี.”

ตสฺมา ปิยำ น กยิราถ, ปิยาปาโย หิ ปาปโก, 
คนฺถา เตสำ น วิชฺชนฺติ, เยสำ นตฺถิ ปิยาปิยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อโยเค ความว่า ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ คือการทำาในใจโดยไม่แยบคาย.
ตตฺถ “อโยเค -อิติ: อยุญฺชิตพฺเพ อโยนิโสมนสิกาเร.

อธิบายว่า ก็การเสพอโคจร ๖ อยา่ง ต่างโดยอโคจรมีอโคจรคือหญิงแพศยาเป็นต้น ชื่อวา่ การทำาในใจโดยไม่แยบคาย ในที่น้ี, 
บุคคลประกอบตนในการทำาในใจ โดยไม่แยบคายน้ัน.
เวสิยาโคจราทิเภทสฺส หิ ฉพฺพิธสฺส อโคจรสฺส เสวนำ อิธ อโยนิโสมนสิกาโร นาม, ตสฺมึ อโยนิโสมนสิกาเร อตฺตานำ ยุญฺชนฺโต -อิติ อตฺโถ. 

๑ ปิเหติ กระหยิ่ม ภูมิใจ อ่ิมใจ
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บทวา่ โยคสฺมึ ความว่า และไม่ประกอบ (ตน) ในโยนิโสมนสิการ อันผิดแผกจากอโยนิโสมนสิการน้ัน.
โยคสฺมึ -อิติ: ตพฺพิปริเต จ โยนิโสมนสิกาเร อยุญฺชนฺโต.

สองบทวา่ อตฺถำ หิตฺวา ความวา่ หมวด ๓ แห่งสิกขามีอธิสีลสิกขาเป็นต้น จำาเดิมแต่กาล (แห่งตน) บวชแล้ว ชื่อวา่ ประโยชน์, 
ละเสียแล้วซ่ึงประโยชน์น้ัน.
อตฺถำ หิตฺวา -อิติ: ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย อธิสีลาทิสิกฺขาตฺตยำ อตฺโถ นาม, ตำ อตฺถำ หิตฺวา.

บาทพระคาถาว่า ปิยคฺคาหี ความว่า ถือเอาอยู่ซ่ึงอารมณ์อันเป็นทีร่ัก กลา่วคือ กามคุณ ๕ เท่าน้ัน.
ปิยคฺคาหิ -อิติ: ปญฺจกามคุณสงฺขาตำ ปิยเมว คณฺหนฺโต.

บาทพระคาถาว่า ปิเหตตตฺานุโยคินำ ความวา่ บุคคลเคลื่อนแล้วจากศาสนา เพราะความปฏิบัติน้ัน ถึงความเป็นคฤหัสถ์แล้ว 
ภายหลัง ย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลทั้งหลาย ผู้ตามประกอบตน ยังคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้ว 
ย่อมได้สักการะจากสำานักเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คอืย่อมปรารถนาว่า “โอหนอ แม้เราก็พึงเป็นผู้เช่นน้ี.”
ปิเหตตฺตานุโยคินำ -อิติ: ตาย ปฏิปตฺติยา สาสนโต จุโต คิหิภาวำ ปตฺวา  
ปจฺฉา, เย อตฺตานุโยคำ อนุยุญฺชนฺตา สีลาทีนิ สมฺปาเทตฺวา เทวมนุสฺสานำ สนฺติกา สกฺการำ ลภนฺติ, เตสำ ปิเหติ 
“อโห วตาหำปิ เอวรูโป อสฺสำ -อิติ อิจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ มา ปิเยหิ ความวา่ บุคคลไม่พึงสมาคม ด้วยสตัว์หรือสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รกั ในกาลไหนๆ คือแม้ชั่วขณะหน่ึง, 
สตัว์หรือสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รกั ก็เหมือนกัน.
มา ปิเยหิ -อิติ: ปิเยหิ สตฺเตหิ วา สงฺขาเรหิ วา กุทาจนำ เอกกฺขณำปิ น สมาคจฺเฉยฺย, ตถา อปฺปิเยหิ.

ถามว่า เพราะเหตุไร? แกว้่า เพราะว่า การไม่เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รัก ดว้ยอำานาจความพลัดพราก 
และการเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลาย อันไม่เป็นที่รัก ด้วยอำานาจเข้าไปใกล้ เป็นทุกข์.
กึการณา?  ปิยานำ หิ วิโยควเสน อทสฺสนำ อปฺปิยานญฺจ อุปสงฺกมนวเสน ทสฺสนำ ทุกฺขำ.

บทวา่ ตสฺมา ความว่า และการเห็นและไม่เห็นทั้ง ๒ น้ีเป็นทุกข์. เหตุน้ัน บุคคลไม่พึงทำาสัตว์หรือสังขารไรๆ ให้เป็นทีร่ักเลย.
ตสฺมา -อิติ: ยสฺมา อิทำ อุภยำปิ ทุกฺขำ, ตสฺมา กญฺจิ สตฺตำ วา สงฺขารำ วา ปิยำ นาม น กเรยฺย.

ความไปปราศ คือความพลดัพราก จากสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รัก ชื่อวา่ ปิยาปาโย.
ปิยาปาโย -อิติ: ปิเยหิ อปาโย วิโยโค.

บทวา่ ปาปโก ได้แก่ ลามก.
ปาปโก -อิติ: ลามโก.
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บาทพระคาถาว่า คนฺถา เตสำ น วิชฺชนฺติ ความวา่ 
ชนเหล่าใดไม่มอีารมณ์เป็นที่รัก, ชนเหล่าน้ัน ย่อมละกิเลสเครื่องร้อยรดัทางกายคืออภิชฌาเสียได้; 
ชนเหล่าใด ไม่มีอารมณ์อันไม่เป็นที่รกั, ชนเหล่าน้ัน ย่อมละกายคันถะคือพยาบาทเสียได้; 
ก็เมื่อละกิเลส ๒ อย่างน้ันได้แล้ว, แม้กิเลสเครื่องร้อยรดัที่เหลือ ก็เป็นอันชื่อวา่ละได้แล้ว (เหมือนกัน); 
เหตุน้ัน บุคคลไม่พึงทำาอารมณ์ให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รัก.
คนฺถา เตสำ น วิชฺชนฺติ -อิติ: เยสำ ปิยำ นตฺถิ, เตสำ อภิชฺฌา กายคนฺโถ ปหียติ;  เยสำ อปฺปิยำ นตฺถิ, เตสำ พฺยาปาโท กายคนฺโถ ปหียติ; 
เตสุ ปน ทฺวีสุ ปหีเนสุ, เสสคนฺถาปิ ปหีนา นาม โหนฺติ; ตสฺมา ปิยำ วา อปฺปิยำ วา น กาตพฺพำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

ฝา่ยชนทั้ง ๓ น้ันคิดวา่ “พวกเราไม่อาจอยูพ่รากกันได้” ดังน้ีแล้วได้สึกไปสู่เรือนตามเดิม ดังน้ีแล.
เต ปน ตโย ชนา “มยำ วินา ภวิตุำ น สกฺโกม -อิติ วิพฺภมิตฺวา เคหเมว อคมำสุ -อิติ.

เรื่องบรรพชิต ๓ รูป จบ.
ตโยปพฺพชิตวตฺถุ.
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๒. เรือ่งกุฎุมพคีนใดคนหนึ่ง
๒. อญฺญตรกุฏุมฺพิกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุฎุมพีคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปิยโต ชายเต” เป็นต้น.
“ปิยโต ชายเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุฏุมฺพิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของกุฎุมพี]

ความพิสดารวา่ กุฎุมพีน้ัน ครั้นบุตรของตนทำากาละแล้ว, อันความโศกถึงบุตรครอบงำา ไปสู่ป่าช้า ร้องไห้อยู่, 
ไม่อาจที่จะหักห้ามความโศกถึงบุตรได้.
โส หิ อตฺตโน ปุตฺเต กาลกเต ปุตฺตโสกาภิภูโต อาฬาหนำ คนฺตฺวา โรทติ.  ปุตฺตโสกำ สนฺธาเรตุำ น สกฺโกติ.

พระศาสดา ทรงพิจารณาดูสตัวโลก ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีน้ัน กลับจากบิณฑบาตแลว้ 
ได้ทรงพาภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะรูปหน่ึง เสด็จไปประตูเรือนของกุฎุมพีน้ัน.
สตฺถา ปจฺจูสกาเล โลกำ โวโลเกนฺโต ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ปิณฺฑปาตปฺปฏิกฺกนฺโต 
เอกำ ปจฺฉาสมณำ คเหตฺวา ตสฺส เคหทฺวารำ อคมาสิ.

กุฎุมพีน้ัน ไดฟ้ังความทีพ่ระศาสดาเสด็จมา คดิวา่ “พระศาสดาจกัทรงประสงค์เพื่อทำาปฏิสันถารกับด้วยเรา” 
จึงอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จไปสู่เรือน ปูอาสนะไว้ในท่ามกลางเรือน เมื่อพระศาสดาทรงน่ังแล้ว, 
ก็มาถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
โส สตฺถุ อาคตภาวำ สุตฺวา “มยา สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กาตุกาโม ภวิสฺสติ -อิติ สตฺถารำ เคหำ ปเวเสตฺวา เคหมชฺเฌ อาสนำ ปญฺญเปตฺวา 
สตฺถริ นิสินฺเน อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

| ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามกุฎุมพีน้ันว่า “อุบาสก ทา่นต้องทกุข์เพราะเหตุอะไรหนอแล?” 
เมื่อกุฎุมพีน้ัน กราบทูลทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรแล้ว, ตรัสว่า 
| อถ นำ สตฺถา “กึ นุ โข อุปาสก ทุกฺขิโตสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, เตน ปุตฺตวิโยคทุกฺเข อาโรจิเต 

“อยา่คิดเลย อุบาสก, ชื่อวา่ความตายน้ี มิใช่มีอยู่ในที่เดียว, และมิใช่มีจำาเพาะแก่บุคคลผู้เดียว, 
กช็ื่อวา่ความเป็นไปแห่งภพ ยังมีอยู่เพียงใด, ความตายก็ย่อมมีแก่สรรพสัตว์เพียงน้ันเหมือนกัน; 
แม้สังขารอันหน่ึง ที่ชือ่ว่า เที่ยง ย่อมไม่มี;  
เพราะเหตุน้ัน ท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายวา่ 
‘ธรรมชาติมีความตายเป็นธรรม ตายเสียแล้ว, ธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรม แตกเสียแล้ว,’ ไมพ่ึงเศร้าโศก;
“อุปาสก มา จินฺตยิ, อิทำ มรณำ นาม น เอกสฺมึ ฐาเน, น จ เอกสฺเสว โหติ; 
ยาวตา ปน ภวปฺปวตฺติ๑ นาม อตฺถิ, สพฺพสตฺตานำ มรณำ โหติเยว; เอกสงฺขาโรปิ นิจฺโจ นาม นตฺถิ; 
ตสฺมา ‘มรณธมฺมำ มตำ, ภิชฺชนธมฺมำ ภินฺนนฺติ โยนิโส ปจฺจเวกฺขิตพฺพำ, น โสจิตพฺพำ; 

๑ สี. ม. ย.ุ ภวุปฺปตฺติ.
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เพราะวา่ โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ในกาลที่ลูกรักตายแล้ว พิจารณาว่า ‘ธรรมชาติมีความตายเป็นธรรม ตายเสียแล้ว, 
ธรรมชาติมีความแตกเป็นธรรม แตกเสียแล้ว’ ดังน้ีแล้ว ไม่ทำาความเศร้าโศก เจริญมรณสตอิย่างเดียว” 
โปราณกปณฺฑิตา หิ ปิยปุตฺตสฺส มตกาเล ‘มรณธมฺมำ มตำ, ภิชฺชนธมฺมำ ภินฺนนฺติ โสกำ อกตฺวา มรณสฺสติเมว ภาวยึสุ -อิติ วตฺวา 

อันกุฎุมพีทูลอ้อนวอนว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ บัณฑติพวกไหน ได้ทำาแล้วอย่างน้ัน; และได้ทำาในกาลไร? 
ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์” 
“ภนฺเต เก ปณฺฑิตา เอวำ อกำสุ; กทา จ อกำสุ; อาจิกฺขถ เม -อิติ ยาจิโต 

เพื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน จึงทรงนำาอดีตนิทาน ยังอรุคชาดก๑ ในปัญจกนิบาตน้ีให้พิสดารว่า
ตสฺสตฺถสฺส ปกาสนตฺถำ อตีตำ อาหริตฺวา 

“บุตรของเรา เมื่อสรีระใช้ไม่ได้ ละสรีระของตนไป ดจุงูลอกคราบเก่าฉะน้ัน,
เมื่อบุตรของเราตายจากไปแล้ว, เขาถูกเผาอยู่ ย่อมไม่รู้ความครำ่าครวญของ
พวกญาติ,  เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่เศรา้โศกถึงบุตรน่ัน; 
เขามคีติเช่นใด ก็ไปสู่คติเช่นน้ัน (เอง)”

“อุรโคว ตจำ ชิณฺณำ หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุำ,
เอวำ สรีเร นิพฺโภเค เปเต กาลกเต สติ,
ฑยฺหมาโน น ชานาติ ญาตีนำ ปริเทวิตำ,
ตสฺมา เอตำ น โสจามิ, คโต โส ตสฺส ยา คติ -อิติ

ดังน้ีแล้ว จึงตรัส (ต่อไปอีก) วา่ 
“บัณฑิตในกาลกอ่น เมื่อลูกรักทำากาละแล้วอย่างน้ัน, ไม่ประพฤติอย่างทา่นผู้ทอดทิ้งการงานแล้วอดอาหาร เที่ยวร้องไห้อยู่ 
เดี๋ยวน้ี ไม่ทำาความโศก ด้วยอำานาจมรณสติภาวนา รับประทานอาหาร และอธิษฐาน (ตั้งใจทำา) การงาน, 
เพราะฉะน้ัน ท่านอย่าคิดว่า ‘ลูกรักของเราทำากาละแล้ว,’ แท้จริง ความโศกก็ดี ภัยก็ดี เม่ือจะเกิด ย่อมอาศัยของท่ีรักน่ันเองเกิด” 
ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิมำ ปญฺจกนิปาเต อุรคชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา 
“เอวำ ปุพฺเพ ปณฺฑิตา, ปิยปุตฺเต กาลกเต, ยถา เอตรหิ ตฺวำ กมฺมนฺเต วิสฺสชฺเชตฺวา นิราหาโร โรทนฺโต วิจรสิ, 
ตถา อวิจริตฺวา มรณสฺสติภาวนาวเสน โสกำ อกตฺวา อาหารำ ปริภุญฺชึสุ กมฺมนฺตญฺจ อธิฏฺฐหึสุ; 
ตสฺมา ‘ปิยปุตฺโต เม กาลกโตติ มา จินฺตยิ, อุปฺปชฺชมาโน หิ โสโก วา ภยำ วา ปิยเมว นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ความโศก ย่อมเกิดแต่ของที่รกั, ภัย ย่อมเกิดแต่ของที่รัก; 
ความโศก ย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องไดจ้ากของทีร่ัก, ภัยจกัมีแต่ไหน.” |

“ปิยโต ชายเต โสโก, ปิยโต ชายเต ภยำ,
ปิยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยำ -อิติ. |

๑ ขุ. ชา. ปญฺจ. ๒๗/๑๖๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๓๐.
๒ ขุ. ชา. ปญฺจ. ๒๗/๑๖๗. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๓๐.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ปิยโต ความวา่ 
กค็วามโศกก็ดี ภัยกด็ี อันมีวัฏฏะเป็นมูล เมื่อจะเกิดข้ึน ย่อมอาศัยสัตว์หรือสังขาร อันเป็นที่รักเท่าน้ันเกิด, 
แต่ความโศกและภัยแม้ทั้ง ๒ น่ัน ย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักน้ันได้แล้ว.
ตตฺถ “ปิยโต -อิติ: วฏฺฏมูลโก หิ โสโก วา ภยำ วา อุปฺปชฺชมานำ ปิยเมว สตฺตำ วา สงฺขารำ วา นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ, 
ตโต ปน วิปฺปมุตฺตสฺส อุภยำเปตำ นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา กุฎุมพี ต้ังอยู่แล้ว ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน กุฏุมฺพิโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องกุฎุมพีคนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรกุฏุมฺพิกวตฺถุ.
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๓. เรือ่งนางวิสาขาอุบาสิกา
๓. วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางวิสาขาอุบาสกิา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “เปมโต ชายเต” เป็นต้น.
“เปมโต ชายเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วิสาขำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตตีท่ีทำากาละ]

ได้ยินว่า นางวิสาขาน้ัน ตั้งกุมารกิาชื่อว่าสุทตัตี ผู้เป็นธิดาของบุตร ไว้ในหน้าที่ของตน 
ให้ทำาความขวนขวายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือน.
สา กิร ปุตฺตสฺส ธีตรำ สุทตฺตึ นาม กุมาริกำ อตฺตโน าเน ฐเปตฺวา เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส เวยฺยาวจฺจำ กาเรสิ.

โดยสมัยอื่น กุมาริกาน้ัน ไดท้ำากาละแล้ว.
สา อปเรน สมเยน กาลมกาสิ.

นางวิสาขาให้ทำาการฝังสรรีะนางแล้ว ไม่อาจจะอดกลั้นความโศกไว้ได้ 
มีทกุข์เสียใจไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง.
สา ตสฺสา สรีรนิกฺเขปํ กาเรตฺวา โสกำ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺตี ทุกฺขินี ทุมฺมนา๑ สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[พระศาสดาตรสัอุบายระงับความโศก]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะนางว่า “วิสาขา ทำาไมหนอ เธอจึงมีทุกข์เสียใจ มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา น่ังร้องไห้อยู่?” 
อถ นำ สตฺถา “กึ นุ โข ตฺวำ วิสาเข ทุกฺขินี ทุมฺมนา อสฺสุมุขา โรทมานา นิสินฺนาสิ -อิติ อาห.

นางจึงทูลข้อความน้ัน แลว้กราบทูลว่า “พระเจา้ข้า นางกุมาริกาน้ัน เป็นที่รักของหม่อมฉัน เป็นผู้สมบูรณด์้วยวตัร, 
บัดน้ี หม่อมฉันไม่เห็นใครเช่นน้ัน.”
สา ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา “ปิยา เม ภนฺเต สา กุมาริกา วตฺตสมฺปนฺนา, อิทานิ ตถารูปํ น ปสฺสามิ -อิติ อาห.

พระศาสดา. วิสาขา ก็ในกรุงสาวัตถี มีมนุษย์ประมาณเท่าไร?
“กิตฺตกา ปน วิสาเข สาวตฺถิยำ มนุสฺสา -อิติ.

วิสาขา. พระเจ้าข้า พระองค์น่ันแหละ ตรัสแก่หม่อมฉันวา่ ‘ในกรุงสาวตัถี มีชน ๗ โกฏิ.’
“ภนฺเต ตุมฺเหหิเยว เม กถิตำ ‘สาวตฺถิยำ สตฺต ชนโกฏิโย -อิติ.

พระศาสดา. ก็ถ้าชนมีประมาณเท่าน้ีๆ พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซร้, เธอพึงปรารถนาเขาหรือ?
“สเจ ปนายำ เอตฺตโก ชโน ตว นตฺตาย๒ สทิโส ภเวยฺย, อิจฺเฉยฺยาสิ นำ -อิติ.

นางวิสาขา. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.

๑ อิโต ปรำ สีหลโปตฺถเก “อสฺสุมุขา รุทมานา -อิติ ทิสฺสติ.
๒ สี. ย.ุ ทตตฺาย.
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พระศาสดา. ก็ชนในกรุงสาวัตถีทำากาละทุกๆ วัน มีประมาณเท่าไร?
“กตี ปน ชนา สาวตฺถิยำ เทวสิกำ กาลำ กโรนฺติ -อิติ.

นางวิสาขา. มาก พระเจ้าข้า.
“พหู ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นน้ี, เวลาที่เธอเศร้าโศกก็จะไม่พึงมี มิใช่หรือ? 
เธอพึงเที่ยวร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียว.

“นนุ, เอวำ สนฺเต, ตว โสจนกาโล น ภเวยฺย?  รตฺตินฺทิวำ โรทนฺตีเยว วิจเรยฺยาสิ -อิติ.

นางวิสาขา. ยกไว้เถิด. พระเจา้ข้า, หม่อมฉันทราบแล้ว.
“โหตุ ภนฺเต, ญาตำ มยา -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะนางว่า “ถ้ากระน้ัน เธออยา่เศร้าโศก, ความโศกก็ดี ความกลัวกด็ี ย่อมเกดิแต่ความรัก” ดังน้ี
อถ นำ สตฺถา “เตนหิ มา โสจิ, โสโก วา ภยำ วา เปมโต ชายติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

แล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
“ความโศก ย่อมเกิดแต่ความรัก, ภัย ย่อมเกิดแต่ความรกั; 
ความโศก ย่อมไม่มี แก่ผูพ้้นวิเศษจากความรัก, ภัยจักมีแต่ไหน.”

“เปมโต ชายเต โสโก, เปมโต ชายเต ภยำ;
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า เปมโต ความว่า เพราะอาศัยความรักที่ทำาไว้ในบุตรและธิดาเป็นต้นน่ันเอง.
ตตฺถ “เปมโต -อิติ: ปุตฺตธีตาทีสุ กตำ เปมเมว นิสฺสาย -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา จบ.
วิสาขาอุปาสิกาวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๑๘  • ๔. เร่ืองเจ้าลิจฉวี • ๔. เร่ืองเจ้าลิจฉวี

๔. เรือ่งเจ้าลิจฉวี
๔. ลิจฺฉวิวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ทรงปรารภพวกเจ้าลิจฉวี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“รติยา ชายเต” เป็นต้น.
“รติยา ชายเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลึ นิสฺสาย กูฏาคารสาลายำ วิหรนฺโต ลิจฺฉวี อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเจ้าลิจฉวีแต่งกายประกวดกัน]

ได้ยินว่า ในวันมหรสพวันหน่ึง เจ้าลจิฉวีเหล่าน้ัน ต่างองคต์่างประดับดว้ยเครื่องประดับไม่เหมือนกัน ออกจากพระนคร 
เพื่อทรงประสงค์จะเสด็จไปอุทยาน.
เต กิร เอกสฺมึ ฉณทิวเส อญฺญมญฺญำ อสทิเสหิ อลงฺกาเรหิ อลงฺกตา อุยฺยานคมนตฺถาย นครา นิกฺขมึสุ.

พระศาสดา เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ทรงเห็นเจ้าลจิฉวีเหล่าน้ัน จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงดพูวกเจา้ลิจฉวี.  พวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์, ก็จงดูเจ้าลิจฉวีเหล่าน้ีเถิด” ดังน้ีแล้ว เสด็จเข้าสู่พระนคร.
สตฺถา ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต เต ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ปสฺสถ ภิกฺขเว ลิจฺฉวิโน.  เยหิ เทวา ตาวตึสา น ทิฏฺฐปุพฺพา, เต อิเม โอโลเกนฺตุ 
-อิติ วตฺวา นครำ ปาวิสิ.

[พวกเจ้าลิจฉวีววิาทกัน เพราะหญิงนครโสภิณี]

แม้เจ้าลจิฉวีเหล่าน้ัน เมื่อไปสู่อุทยาน พาหญิงนครโสภิณคีนหน่ึงไป 
อาศัยหญิงน้ัน อันความริษยาครอบงำาแล้ว ประหารกันและกัน ยังเลือดให้ไหลนอง ดจุแม่นำ้า.
เตปิ อุยฺยานำ คจฺฉนฺตา เอกำ นครโสภินึ อิตฺถึ อาทาย คนฺตฺวา ตำ นิสฺสาย อิสฺสาภิภูตา อญฺญมญฺญำ ปหริตฺวา โลหิตำ นทึ วิย ปวตฺตยึสุ.

ครั้งน้ัน พวกเจ้าพนักงาน เอาเตียงหามเจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันมาแล้ว.
อถ เน มญฺเจหิ อาทาย อุกฺขิปิตฺวา อาคมึสุ.

ฝา่ยพระศาสดา ทรงทำาภัตกิจเสรจ็แล้ว ก็เสดจ็ออกจากพระนคร.
สตฺถาปิ กตภตฺตกิจฺโจ นครา นิกฺขมิ.

พวกภกิษุ เห็นพวกเจา้ลิจฉวี อันเจา้พนักงานนำาไปอยู่อย่างน้ัน จึงกราบทูลพระศาสดาว่า “พระเจา้ข้า 
พวกเจ้าลิจฉวี เม่ือเช้าตรู่ ประดับประดาแล้ว ออกจากพระนครราวกะพวกเทวดา, บัดน้ี อาศัยหญิงคนหน่ึง ถึงความพินาศน้ีแล้ว.”
ภิกฺขู ลิจฺฉวิโน ตถา นียมาเน ทิสฺวา สตฺถารำ อาหำสุ 
“ภนฺเต ลิจฺฉวิราชาโน ปาโตว อลงฺกตปฺปฏิยตฺตา เทวา วิย นครา นิกฺขมิตฺวา อิทานิ เอกำ อิตฺถึ นิสฺสาย อิมำ พฺยสนำ ปตฺตา -อิติ.
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[พระศาสดาตรสัโทษของความยินดีในกาม]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ความโศกกด็ี ภัยกด็ี เมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยความยินดีน่ันเองเกิด” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ความโศก ย่อมเกิดแต่ความยินดี,  ภัย ย่อมเกิดแต่ความยินดี; 
ความโศกย่อมไม่มี แก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดี, ภัยจักมีแต่ไหน.”

สตฺถา “ภิกฺขเว โสโก วา ภยำ วา อุปฺปชฺชมานำ รตึ นิสฺสาย อุปฺปชฺชติเยว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“รติยา ชายเต โสโก, รติยา ชายเต ภยำ; 
รติยา วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า รติยา ความว่า แต่ความยินดีในกามคุณ ๕ คือ เพราะอาศัยความยินดีในกามคุณ ๕ น้ัน.
ตตฺถ “รติยา -อิติ: ปญฺจกามคุณรติโต, ตำ นิสฺสาย -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องเจา้ลิจฉวี จบ.
ลิจฺฉวิวตฺถุ.
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๕. เรื่องอนิตถิคนัธกุมาร
๕. อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอนิตถิคันธกุมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กามโต ชายเต” เป็นต้น.
“กามโต ชายเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนิตฺถิคนฺธกุมารำ อารพฺภ กเถสิ.

[อนิตถิคันธกุมารให้ช่างหล่อรูปสตรี]

ได้ยินว่า อนิตถิคันธกุมารน้ัน เป็นสัตว์ที่จตุิจากพรหมโลก เกิดในตระกูลมีโภคะมาก ในกรุงสาวตัถี ต้ังแต่วันเกิดมาแล้ว 
ไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้หญิง, ถูกผู้หญิงจับ กร็้องไห้, มารดา (ต้อง)อุ้มกุมารน้ันด้วยเทรดิ๑ผา้แล้ว จึงให้ดื่มนม.
โส กิร พฺรหฺมโลกา จุตสตฺโต สาวตฺถิยำ มหาโภคกุเล นิพฺพตฺโต ชาตทิวสโต ปฏฺฐาย อิตฺถีสมีปํ อุปคนฺตุำ น อิจฺฉติ, 
อิตฺถิยา คยฺหมาโน โรทติ, วตฺถจุมฺพิตเกน๒ นำ คเหตฺวา ถญฺญำ ปาเยติ.

| กุมารน้ันเจริญวัยแล้ว เมื่อมารดาบิดากลา่วว่า “พ่อ เราจักทำาอาวาหมงคลแก่เจ้า” ก็ห้ามวา่ “ฉันไม่มีความต้องการดว้ย
หญิง” เมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยเข้า จึงให้เรียกช่างทองมา ๕๐๐ คนแล้ว ให้ๆ ทองคำามีสีสุก พันนิกขะ๓ ให้ทำารูปหญิง บุอย่างหนา
น่าเลื่อมใสยิ่งนัก, 
| โส วยปฺปตฺโต มาตาปิตูหิ “ตาต อาวาหนฺเต กริสฺสาม -อิติ วุตฺเต, “น เม อิตฺถิยา อตฺโถ -อิติ ปฏิกฺขิปิตฺวา ปุนปฺปุนำ ยาจิยมาโน 
ปญฺจสเต สุวณฺณกาเร ปกฺโกสาเปตฺวา รตฺตสุวณฺณสฺส นิกฺขสหสฺสำ ทาเปตฺวา อติวิย ปาสาทิกำ ฆนโกฏฺฏิมำ อิตฺถีรูปํ กาเรตฺวา, 

เมื่อมารดาบิดากลา่วอีกว่า “พ่อ เมื่อเจ้าไมท่ำาอาวาหมงคล, ตระกูลวงศจ์ักตั้งอยู่ไม่ได้. เราจักนำากุมาริกามาให้เจ้า”, กก็ล่าวว่า
“ถ้ากระน้ัน ถ้าท่านทั้ง ๒ จะนำากุมาริกาเช่นน้ีมาให้ฉัน, ฉันจักทำาตามคำาของท่านทั้ง ๒” ดังน้ีแล้ว จึงแสดงรูปทองคำาน้ัน. |
ปุน มาตาปิตูหิ “ตาต ตยิ อาวาหำ อกโรนฺเต กุลวำโส นปฺปติฏฺฐหิสฺสติ. กุมาริกนฺเต อาเนสฺสาม -อิติ วุตฺเต, 
“เตนหิ สเจ เม เอวรูปํ กุมาริกำ อาเนสฺสถ, กริสฺสามิ โว วจนำ -อิติ ตำ สุวณฺณรูปกำ ทสฺเสสิ. |

[ส่งพราหมณ์ไปหาคู่ครองบุตร]

ลำาดับน้ัน มารดาบิดาของเขา ให้พาพวกพราหมณ์มีชื่อเสียงมา แล้วบอกว่า “บุตรของเรามีบุญมาก, 
คงจักมีกุมาริกาผู้ทำาบุญรว่มกับบุตรน้ีเป็นแน่; พวกท่านจงไป, จงพาเอารูปทองคำาน้ีไปแล้ว นำานางกุมาริกาผู้มรีูปเช่นน้ีมา” 
ดังน้ีแล้ว ส่ง [พราหมณ์เหล่าน้ัน] ไป.
อถสฺส มาตาปิตโร อภิญฺญาเต พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา “อมฺหากำ ปุตฺโต มหาปุญฺโญ, 
อวสฺสำ อิมินา สทฺธึ กตปุญฺญา กุมาริกา ภวิสฺสติ; คจฺฉถ, อิมำ สุวณฺณรูปกำ คเหตฺวา เอวรูปํ กุมาริกำ อาหรถ -อิติ ปหิณึสุ.

พราหมณ์เหล่าน้ัน รับว่า “ดีละ” เที่ยวจาริกไป ไปถึงสาคลนคร ไปแคว้นชื่อมัททะ.
เต “สาธุ -อิติ จาริกำ จรนฺตา มทฺทรฏฺเฐ สาคลนครำ คตา.

๑ เทริด (เซิด) เคร่ืองประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตีย้ มีกรอบหน้า.
๒ สี. ม. ย.ุ วตฺถจุมฺพฏเกน.
๓ นิกขะ ล่ิม, แท่ง. ช่ือมาตรานำ้าหนักของเงินอินเดีย. ๕ สุวัณณะ เป็น ๑ นิกขะ.
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[พราหมณ์พบหญิงมรีูปดุจรูปหล่อ แลว้กลับมา]

กใ็นนครน้ัน ได้มกีุมาริกาคนหน่ึง มรีูปสวย มีอายรุุ่นราว ๑๖ ปี.
ตสฺมึ จ นคเร เอกา โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรูปา กุมาริกา อโหสิ.

มารดาบิดาให้นางอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น.
ตำ มาตาปิตโร สตฺตภูมิกสฺส ปาสาทสฺส อุปริมตเล วาเสสุำ.

พราหมณ์แม้เหล่าน้ันแล คดิกันวา่ “ถ้าในนครน้ี จักมีกุมารกิาเห็นปานน้ี, ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคำาน้ีแล้ว ก็จักกล่าวว่า 
‘รูปจำาลองน้ีสวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้น’” ดังน้ีแล้ว จึงต้ังรูปทองคำาน้ันไว้ริมทางไปสู่ท่านำ้า น่ัง (คอยเฝ้า) ณ ท่ีควรข้างหน่ึง.
เตปิ โข พฺราหฺมณา “สเจ อิธ เอวรูปา กุมาริกา ภวิสฺสติ, อิมำ ทิสฺวา ‘อยำ อสุกกุลสฺส ธีตา วิย อภิรูปาติ วกฺขนฺติ -อิติ 
ตำ สุวณฺณรูปกำ ติตฺถมคฺเค ฐเปตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ลำาดับน้ัน หญิงแม่นมของกุมาริกาน้ัน ให้กุมารกิาน้ันอาบนำ้าแล้ว ใครจ่ะอาบเองบ้าง จึงมาสู่ทา่นำ้า เห็นรูปน้ัน สำาคัญวา่ 
“ธิดาของเรา” จึงกลา่ววา่ “โอ! แม่หัวดื้อ, เราให้เจ้าอาบนำ้าแล้ว ออกมาเมื่อกี้น้ีเอง, เจ้าลว่งหน้ามาที่น่ีก่อนเรา” ดังน้ีแล้ว 
จึงตีดว้ยมือ รู้ความที่รูปน้ันแข็งและไม่มีวิการ จึงกล่าวว่า “เราได้ทำาความเข้าใจวา่ ‘นางน้ีเป็นธิดาของเรา, น่ันอะไรกันเล่า?” 
อถสฺสา กุมาริกาย ธาตี ตำ กุมาริกำ นหาเปตฺวา สยำปิ นหายิตุกามา หุตฺวา ติตฺถำ๑ อาคตา ตำ รูปกำ ทิสฺวา 
“ธีตา เม -อิติ สญฺญาย “อโห ทุพฺพินีตาสิ, อิทาเนวาหำ ตำ นหาเปตฺวา นิกฺขนฺตา, ตฺวำ มยา ปุเรตรำ อิธาคตาสิ -อิติ หตฺเถน ปหริตฺวา 
ถทฺธภาวญฺเจว นิพฺพิการญฺจ ญตฺวา “อยำ มม ธีตาติ สญฺญำ อกาสึ, กินฺนาเมตำ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน พราหมณ์เหล่าน้ัน ถามหญิงแม่นมน้ันว่า “แม่ ธิดาของท่าน เห็นปานน้ีหรือ?”
อถ นำ เต พฺราหฺมณา “เอวรูปา เต อมฺม ธีตา -อิติ ปุจฺฉึสุ.

หญิงแม่นม. น้ีจะมีค่าอะไร ในสำานักธดิาของเรา.
“อยำ มม ธีตุ สนฺติเก กึ อคฺฆติ -อิติ.

พราหมณ์. ถ้ากระน้ัน ท่านจงแสดงธิดาของทา่น แก่พวกเรา.
“เตนหิ เต ธีตรำ อมฺหากำ ทสฺเสหิ -อิติ.

หญิงแม่นมน้ัน ไปสู่เรือนพร้อมดว้ยพราหมณ์ทั้งหลายน้ันแล้ว ก็บอกแก่นาย (เจ้าบ้าน).
สา เตหิ สทฺธึ เคหำ คนฺตฺวา สามิกานำ อาโรเจสิ.

นายทำาความชื่นชมกับพวกพราหมณ์แล้ว ให้ธิดาลงมายืนอยู่ในทีใ่กล้รูปทองคำา ณ ปราสาทชั้นล่าง. 
เต พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสมฺโมทนา ธีตรำ โอตาเรตฺวา เหฏฺฐาปาสาเท สุวณฺณรูปกสฺส สนฺติเก ฐเปสุำ.

รูปทองคำาได้เป็นรูปหมดรัศมีแล้ว.
สุวณฺณรูปกำ นิปฺปภำ อโหสิ.

๑ สี. ย.ุ ตตฺถ.
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พราหมณ์ ให้รูปทองคำาน้ัน แก่นายเหล่าน้ันแล้ว มอบหมายกุมารกิาไว้ แล้วไปบอกแก่มารดาบิดาของอนิตถิคันธกุมาร.
พฺราหฺมณา ตำ เตสำ ทตฺวา กุมาริกำ ปฏิจฺฉาเปตฺวา คนฺตฺวา อนิตฺถิคนฺธกุมารสฺส มาตาปิตูนำ อาโรจยึสุ.

[คู่ครองของอนิตถิคันธกุมารตายในระหว่างทาง]

มารดาบิดาน้ันมีใจยินดีแล้ว กล่าวว่า “ท่านท้ังหลายจงไป, นำากุมาริกาน้ันมาโดยเร็ว” ดังน้ีแล้ว ส่งไปด้วยสักการะเป็นอันมาก.
เต ตุฏฺฐมานสา “คจฺฉถ, ตำ สีฆำ อาเนถ -อิติ มหนฺเตน สกฺกาเรน ปหิณึสุ.

ฝา่ยกุมาร ได้ยินข่าวน้ัน ก็ยังความรักให้เกิดข้ึน ด้วยสามารถการสดับว่า “ได้ยินวา่ มีเด็กหญิงรูปรา่งสวยยิ่งกว่ารูปทองคำาอีก”
จึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนำามาโดยเร็วเถิด.”
กุมาโรปิ ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา “กาญฺจนรูปกโตปิ กิร อภิรูปตรา ทาริกา อตฺถิ -อิติ สวนวเสน สิเนหำ อุปฺปาเทตฺวา “สีฆำ อาเนถ -อิติ อาห.

กุมารกิาแม้น้ันแล อันเขายกข้ึนสู่ยาน นำามาอยู่ มีโรคลมอันความกระทบกระทั่งแห่งยานให้เกิดข้ึนแล้ว 
ได้ทำากาละในระหวา่งทางน่ันเอง เพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนัก.
สาปิ โข ยานำ อาโรเปตฺวา อานียมานา อติสุขุมาลตาย ยานานุฆาเตน สมุปฺปาทิตวาตโรคา อนฺตรามคฺเคเยว กาลมกาสิ.

[ความรักก่อให้ระทมทุกข์]

แม้กุมาร ก็ถามอยู่เสมอว่า “มาแล้วหรือ?”
กุมาโรปิ “อาคตา -อิติ นิรนฺตรำ ปุจฺฉติ.

ชนทั้งหลายไม่บอกแก่กุมารน้ัน ซ่ึงถามอยู่ดว้ยความสิเน่หาอันยิ่ง โดยพลันทีเดียว 
ทำาการอำาพรางเสีย ๒-๓ วันแล้ว จึงบอกเรื่องน้ัน.
ตสฺส อติสิเนเหน ปุจฺฉนฺตสฺส สหสาว อนาโรเจตฺวา กติปาหำ วิกฺเขปํ กตฺวา ตมตฺถำ อาโรจยึสุ.

กุมารน้ัน เกดิโทมนัสข้ึนว่า “เรา ไม่ได้สมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานน้ันเสียแล้ว” 
ได้เป็นผู้ถูกทกุข์คือโศกประหน่ึงภูเขา ท่วมทับแล้ว.
โส “ตถารูปาย นาม อิตฺถิยา สทฺธึ สมาคมำ นาลตฺถำ -อิติ อุปฺปนฺนโทมนสฺโส ปพฺพเตน วิย โสกทุกฺเขน อชฺโฌตฺถโฏ อโหสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงอุบายระงับความโศก]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารน้ัน เมื่อเสดจ็ไปบิณฑบาต จึงได้เสด็จไปยังประตูเรือนน้ัน.
สตฺถา ตสฺส อุปฺนิสฺสยำ ทิสฺวา ปิณฺฑาย จรนฺโต ตำ เคหทฺวารำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน มารดาบิดาของกุมารน้ัน อัญเชิญพระศาสดาเสดจ็ไปภายในเรือน แล้วอังคาสโดยเคารพ.
อถสฺส มาตาปิตโร สตฺถารำ อนฺโตเคหำ ปเวเสตฺวา สกฺกจฺจำ ปริวิสึสุ.

ในเวลาเสร็จภตักิจ พระศาสดา ตรัสถามวา่ “อนิตถิคันธกุมารไปไหน?”
สตฺถา ภตฺตกิจฺจาวสาเน “กหำ อนิตฺถิคนฺธกุมาโร -อิติ ปุจฺฉิ.

มารดาบิดา. พระเจ้าข้า อนิตถิคันธกุมารน่ัน อดอาหารนอนอยู่ในห้อง.
“เอส ภนฺเต อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา อนฺโตคพฺเภ นิปนฺโน -อิติ.
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พระศาสดา. จงเรียกเธอมา.
“ปกฺโกสถ นำ -อิติ.

อนิตถิคันธกุมารน้ัน มาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง, 
เมื่อพระศาสดา ตรัสถามว่า “กุมาร ความโศกมกีำาลังเกิดข้ึนแล้วแก่เธอ หรือ?” จึงกราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเจา้ข้า, ความโศกมีกำาลัง เกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์ 
เพราะได้ยินว่าหญิงชื่อเห็นปานน้ี ทำากาละในระหว่างทางเสียแล้ว, แม้ภัต ข้าพระองค์ก็ไม่หิว.”
โส อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิตฺวา, สตฺถารา “กึ นุ โข เต กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโน -อิติ วุตฺเต, “อาม ภนฺเต, 
‘เอวรูปา นาม อิตฺถี อนฺตรามคฺเค กาลกตาติ สุตฺวา พลวโสโก เม อุปฺปนฺโน, ภตฺตำปิ เม นจฺฉาเทติ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะเขาว่า “กุมาร ก็เธอรู้ไหมว่า ความโศก เกิดข้ึนแก่เธอ เพราะอาศัยอะไร?”
อถ นำ สตฺถา อาห “ชานาสิ ปน ตฺวำ กุมาร ‘กินฺเต นิสฺสาย โสโก อุปฺปนฺโน -อิติ.

อนิตถิคันธกุมาร. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “กุมาร ความโศกมีกำาลัง เกิดข้ึนแก่เธอ เพราะอาศัยกาม, 
เพราะความโศกก็ดี ภัยก็ดี ย่อมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาม” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
“กามำ นิสฺสาย เต กุมาร พลวโสโก อุปฺปนฺโน, โสโก วา หิ ภยำ วา กามำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ความโศกย่อมเกดิแต่กาม, ภัย ย่อมเกิดแตก่าม; 
ความโศก ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกาม, ภัยจกัมีแต่ไหน.”

“กามโต ชายเต โสโก, กามโต ชายเต ภยำ;
กามโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กามโต ความวา่ จากวัตถุกามและกิเลสกาม,
อธิบายว่า ความโศกกด็ี ภัยก็ดี ย่อมอาศัยกามแม้ทั้ง ๒ อย่างน่ันเกิด.
ตตฺถ “กามโต -อิติ: วตฺถุกามกฺกิเลสกามโต. “ทุพฺพิธำเปตำ กามำ นิสฺสาย ชายติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา อนิตถิคันธกุมาร ตั้งอยู่แล้ว ในโสดาปัตติผลดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน อนิตฺถิคนฺธกุมาโร โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องอนิตถิคันธกุมาร จบ.
อนิตฺถิคนฺธกุมารวตฺถุ.
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๖. เรือ่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๖. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ตณฺหาย ชายเต” 
เป็นต้น
“ตณฺหาย ชายเต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปหาพราหมณ์ผู้มิจฉาทิฏฐิ]

ได้ยินว่า พราหมณ์ผู้น้ัน เป็นมิจฉาทิฏฐิ วันหน่ึง ไปสู่ฝั่งแม่นำ้า แผ้วถางนาอยู่.
โส กิร มิจฺฉาทิฏฺฐิโก เอกทิวสำ นทีตีรำ คนฺตฺวา เขตฺตำ โสเธติ.

พระศาสดา ทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขา จึงได้เสด็จไปสู่สำานักของเขา.
สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ตสฺส สนฺติกำ อคมาสิ.

เขาแม้เห็นพระศาสดา ก็ไม่ทำาสามีจกิรรมเลย ได้น่ิงเสีย.
โส สตฺถารำ ทิสฺวาปิ สามีจิกมฺมำ อกตฺวาว ตุณฺหี อโหสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสทักเขาก่อนว่า “พราหมณ์ ทา่นกำาลังทำาอะไร?”
อถ นำ สตฺถา ปุเรตรำ อาลปิตฺวา “พฺราหฺมณ กึ กโรสิ -อิติ อาห.

พราหมณ์. พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำาลังแผ้วถางนาอยู่.
“เขตฺตำ โภ โคตม โสเธมิ -อิติ.

พระศาสดาตรัสเพียงเท่าน้ันแล้วเสด็จไป.
สตฺถา เอตฺตกเมว วตฺวา คโต. 

แม้ในวันรุ่งข้ึน พระศาสดา เสด็จไปสำานักของเขา ผู้มาแล้วเพื่อจะไถนา ตรัสถามว่า “พราหมณ์ ทา่นทำาอะไรอยู่?” 
ทรงสดับวา่ “พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำาลังไถนา” ดังน้ีแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
ปุนทิวเสปิ ตสฺส เขตฺตำ กสิตุำ อาคตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “พฺราหฺมณ กึ กโรสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “เขตฺตำ กสามิ โภ โคตม -อิติ สุตฺวา ปกฺกามิ.

แม้ในวันต่อมาเป็นต้น พระศาสดาก็เสด็จไปตรัสถามเหมือนอย่างน้ัน ทรงสดับวา่ 
“พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำาลังหวา่น กำาลังไขนำ้า กำาลังรักษานา” ดังน้ีแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.
ปุนทิวสาทีสุปิ ตเถว คนฺตฺวา ปุจฺฉิตฺวา “โภ โคตม เขตฺตำ วปามิ นิทฺเธมิ รกฺขามิ -อิติ สุตฺวา ปกฺกามิ.
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[พราหมณ์นับถือพระองค์ดุจสหาย]

ครั้นในวันหน่ึง พราหมณ์ กราบทูลกะพระองค์ว่า “พระโคดมผู้เจริญ ทา่นมาแล้ว ต้ังแต่วันที่ข้าพเจ้าแผ้วถางนา, 
ถ้าข้าวกล้าของข้าพเจา้จักเผล็ดผล, ข้าพเจ้าจกัแบ่งปันแก่ทา่นบ้าง, ยังไม่ให้ท่าน ข้าพเจ้าเองก็จกัไม่เคี้ยวกิน; 
ต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป ท่านเป็นสหายของเรา.”
อถ นำ เอกทิวสำ พฺราหฺมโณ อาห “โภ โคตม ตฺวำ เขตฺตำ โสธนทิวสโต ปฏฺฐาย อาคโต. 
สเจ เม สสฺสำ สมฺปชฺชิสฺสติ, ตุยฺหำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามิ.  ตุยฺหำ อทตฺวา สยำ น ขาทิสฺสามิ.  อิโตทานิ ปฏฺฐาย ตฺวำ มม สหาโย -อิติ.

[ข้าวกลา้เสียหาย]

ครั้งโดยสมัยอื่นอกี ข้าวกล้าของพราหมณ์น้ันเผล็ดผลแล้ว.
อถสฺส อปเรน สมเยน สสฺสำ สมฺปชฺชิ.

เมื่อพราหมณ์น้ัน ทำากิจทั้งปวงเพื่อการเกี่ยว ดว้ยตั้งใจวา่ “ข้าวกล้าของเราเผล็ดผลแล้ว, เราจกัให้เกี่ยวตั้งแตพ่รุ่งน้ีไป,” 
มหาเมฆ ยังฝนให้ตกตลอดคืน พาเอาข้าวกลา้ไปหมด. 
ตสฺส “สมฺปนฺนำ เม สสฺสำ, เสฺวทานิ ลายาเปสฺสามิ -อิติ ลายนตฺถำ กตสพฺพกิจฺจสฺส, รตฺตึ มหาเมโฆ วสฺสิตฺวา สพฺพำ สสฺสำ หริ.

นา ได้เป็นเช่นกับที่อันเขาถางเอาไว้.
เขตฺตำ ตจฺเฉตฺวา ฐปิตสทิสำ อโหสิ.

[พราหมณ์เสียใจเพราะทำานาไม่ได้ผล]

กพ็ระศาสดา ได้ทรงทราบแล้ว ในวันแรกทีเดียวว่า “ข้าวกลา้น้ัน จักไม่เผล็ดผล.”
สตฺถา ปน ปฐมทิวสำเยว “ตำ สสฺสำ น สมฺปชฺชิสฺสติ -อิติ อญฺญาสิ.

พราหมณ์ ไปแล้ว แต่เชา้ตรู่ ด้วยคิดว่า “เราจักตรวจดูข้าวกล้า” เห็นแต่นาเปล่า เกิดความโศกเป็นกำาลัง จึงคิดวา่ 
“พระสมณโคดมมาสู่นาของเรา ตั้งแต่คราวที่แผ้วถางนา, 
แม้เรา ก็ไดก้ล่าวกะท่านวา่ ‘เมื่อข้าวกล้าน้ีเผล็ดผลแล้วจกัแบ่งส่วนให้แก่ทา่นบ้าง, ยังไม่ให้ท่านแล้ว เราเองก็ไม่เคี้ยวกิน, 
ต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป ท่านเป็นสหายของเรา’, ความปรารถนาในใจของเราแม้น้ัน ไม่ถึงที่สุดเสียแล้ว.”
พฺราหฺมโณ ปาโตว “เขตฺตำ โอโลเกสฺสามิ -อิติ คโต ตุจฺฉำ เขตฺตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนพลวโสโก จินฺเตสิ 
“สมโณ โคตโม มม เขตฺตำ โสธนกาลโต ปฏฺฐาย อาคโต, อหำปิ ตำ ‘อิมสฺมึ สสฺเส นิปฺผนฺเน, ตุยฺหำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามิ, 
ตุยฺหำ อทตฺวา สยำ น ขาทิสฺสามิ, อิโตทานิ ตฺวำ มม สหาโยติ อวจำ, โสปิ เม มโนรโถ มตฺถกำ น ปาปุณิ -อิติ.

พราหมณ์น้ัน ทำาการอดอาหาร นอนบนเตียงน้อยแล้ว.
โส อาหารุปจฺเฉทำ กตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.

[พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ได้เสด็จไปสู่ประตูเรือนของพราหมณ์น้ัน.
อถสฺส สตฺถา เคหทฺวารำ อคมาสิ.
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พราหมณ์น้ัน ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา จึงสั่ง (ชนผู้เป็นบริวาร) ว่า 
“พวกเธอจงนำาสหายของเรามาแล้ว ให้น่ังที่น้ี.”
โส สตฺถุ อาคมนำ สุตฺวา “สหายำ เม อาเนตฺวา อิธ นิสีทาเปถ -อิติ อาห.

ชนผู้เป็นบริวารได้ทำาอยา่งน้ันแล้ว.
ปริชโน ตถา อกาสิ.

พระศาสดาทรงน่ังแล้ว ตรัสถามว่า “พราหมณ์ ไปไหน?”, 
เมื่อเขากราบทูลวา่ “นอนในห้อง, กร็ับสั่งหาด้วยพุทธดำารัสวา่ “พวกเธอ จงเรียกพราหมณ์น่ันมา,” 
ตรัสกะพราหมณ์ผู้มาน่ังแล้ว ณ ส่วนข้างหน่ึงว่า “เป็นอะไร? พราหมณ์.”
สตฺถา นิสีทิตฺวา “กหำ พฺราหฺมโณ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “คพฺเภ นิปนฺโน -อิติ วุตฺเต, 
“ปกฺโกสถ นำ -อิติ ปกฺโกสาเปตฺวา, อาคนฺตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนำ อาห “กึ พฺราหฺมณ -อิติ.

พราหมณ์. พระโคดมผู้เจริญ ทา่นมาสู่นาของข้าพเจา้ตั้งแตว่ันที่แผ้วถาง, แม้ข้าพเจา้ก็ไดพู้ดไว้วา่ 
‘เม่ือข้าวกล้าเผล็ดผลแล้ว จักแบ่งส่วนถวายท่านบ้าง’, ความปรารถนาในใจของข้าพเจ้าน้ันไม่สำาเร็จเสียแล้ว; 
เพราะเหตุน้ัน ความโศก จึงเกิดแล้ว แก่ข้าพเจา้, แม้ภัตข้าพเจ้าก็ไม่หิว.”

“โภ โคตม ตุมฺเห มม เขตฺตำ โสธนทิวสโต ปฏฺฐาย อาคตา, อหำปิ ‘สสฺเส นิปฺผนฺเน, ตุมฺหากำปิ สำวิภาคำ กริสฺสามีติ อวจำ. 
โส เม มโนรโถ น นิปฺผนฺโน, เตน เม โสโก อุปฺปนฺโน, ภตฺตำปิ เม นจฺฉาเทติ -อิติ.

[ตรัสเหตุแห่งความโศกและอุบายระงับความโศก]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามพราหมณ์น้ันวา่ “พราหมณ์ ก็ท่านรู้ไหมว่า ‘ความโศก เกิดแล้วแก่ทา่น เพราะอาศัยอะไร?” 
เมื่อพราหมณ์กราบทูลวา่ “พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบ, กท็่านทราบหรือ?” จึงตรัสวา่ 
“อยา่งน้ัน พราหมณ์, ความจริง ความโศกก็ดี ภัยก็ดี เมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยตัณหาเกดิข้ึน” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “ชานาสิ ปน พฺราหฺมณ ‘กินฺเต นิสฺสาย โสโก อุปฺปนฺโน -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “น ชานามิ โภ โคตม, ตฺวำ ปน ชานาสิ -อิติ วุตฺเต, 
“อาม พฺราหฺมณ, อุปฺปชฺชมาโน หิ โสโก วา ภยำ วา ตณฺหำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห 

“ความโศก ย่อมเกิดเพราะตัณหา, ภัย ย่อมเกิดเพราะตัณหา; 
ความโศก ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหา; ภัยจักมีแต่ไหน.”

“ตณฺหาย ชายเต โสโก, ตณฺหาย ชายเต ภยำ;
ตณฺหาย วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก, กุโต ภยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ตณฺหาย ได้แก่ ตัณหาอันเป็นไปในทวาร ๖  อธิบายว่า “ความโศกเป็นต้น ย่อมอาศัยตัณหาน่ันเกิดข้ึน.”
ตตฺถ “ตณฺหาย -อิติ: ฉทฺวาริกตณฺหาย. “เอตำ ตณฺหำ นิสฺสาย อุปฺปชฺชติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา พราหมณ์ ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.
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เรื่องพราหมณ์คนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
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๗. เรือ่งเด็ก ๕๐๐ คน
๗. ปญฺจสตทารกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเด็ก ๕๐๐ ในระหว่างทาง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ” เป็นต้น.
“สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อนฺตรามคฺเค ปญฺจสเต ทารเก อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต พบเด็ก ๕๐๐ คน]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พระศาสดา มีภิกษุ ๕๐๐ เป็นบรวิาร พร้อมด้วยพระอสีติมหาเถระ เสดจ็เข้าไปกรุงราชคฤห์ 
เพื่อบิณฑบาต ได้ทรงเห็นเด็ก ๕๐๐ คน ยกกระเชา้ขนม ออกจากเมืองแล้วไปสวน ในวันมหรสพวันหน่ึง.
เอกทิวสำ หิ สตฺถา อสีติมหาเถเรหิ สทฺธึ ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร ราชคหำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺโต 
เอกสฺมึ ฉณทิวเส ปญฺจสเต ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขิปาเปตฺวา๑ นครา นิกฺขมฺม อุยฺยานำ คจฺฉนฺเต อทฺทส.

แม้เด็กเหล่าน้ัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็หลีกไป, ไม่กลา่วกะภิกษุแม้สักรูปหน่ึงว่า “ขอท่าน รับเอาขนม?” 
เตปิ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ.  เอกำ ภิกฺขุำ ปิ “ปูวำ คณฺหถ -อิติ น วทึสุ.

พระศาสดา ตรัสกะภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่ภิกษุเหล่าน้ันไปแล้ว ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักฉันขนมไหม?”
สตฺถา เตสำ คตกาเล ภิกฺขู อาห “ขาทิสฺสถ ภิกฺขเว ปูเว -อิติ.

ภิกษุ. ขนมที่ไหน? พระเจ้าข้า.
“กหำ ภนฺเต ปูวา -อิติ.

พระศาสดา. เธอทั้งหลายไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่านไปแล้วดอกหรือ?
“กึ น ปสฺสถ ทารเก ปูวปจฺฉิโย อุกฺขิปาเปตฺวา๒ อติกฺกนฺเต -อิติ.

ภิกษุ. พวกเด็กเห็นปานน้ัน ไม่ถวายขนมแก่ใครๆ พระเจ้าข้า.
“ภนฺเต เอวรูปา นาม ทารกา กสฺสจิ ปูวำ น เทนฺติ -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย เด็กเหล่าน้ัน ไม่นิมนต์เราหรือพวกเธอ ดว้ยขนมก็จริง, 
ถึงกระน้ัน ภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนม กำาลังมาข้างหลัง, ฉันขนมเสียก่อนแล้วไป จึงควร.

“ภิกฺขเว กิญฺจาปิ เอเต มำ วา ตุมฺเห วา ปูเวหิ น นิมนฺตยึสุ, ปูวสามิโก ปน ภิกฺขุ ปจฺฉโต อาคจฺฉติ, ปูเว ขาทิตฺวาว คนฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ตามธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่มีความริษยาหรือความประทุษรา้ย แม้ในบุคคลคนหน่ึง; 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดา ตรัสคำาน้ีแล้ว จึงพาภกิษุสงฆ์ ไปทรงน่ังใตร้่มเงา ณ โคนไม้ต้นหน่ึง.
พุทฺธานำ หิ เอกปุคฺคเลปิ อิสฺสา วา ปโทโส วา นตฺถิ; ตสฺมา อิมำ วตฺวา ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย เอกสฺมึ รุกฺขมูเล ฉายาย นิสีทิ.

๑ “อุกฺขิปติฺวา -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
๒ “อุกฺขิปติฺวา -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
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พวกเดก็ เห็นพระมหากัสสปเถระเดินมาข้างหลัง เกิดความรักข้ึน มีสรรีะเต็มเป่ียมดว้ยกำาลังแห่งปีติ วางกระเช้า 
ไหวพ้ระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวแล้ว กล่าวกะพระเถระวา่ “นิมนตร์ับเถิด ครับ.”
ทารกา มหากสฺสปตฺเถรำ ปจฺฉโต อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนหา ปีติเวเคน ปริปุณฺณสรีรา หุตฺวา ปจฺฉิโย โอตาเรตฺวา 
เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว อุกฺขิปิตฺวา “คณฺหถ ภนฺเต -อิติ เถรำ วทึสุ.

ลำาดับน้ัน พระเถระกลา่วกะเด็กเหล่าน้ันว่า “น่ัน พระศาสดาทรงพาพระภิกษุสงฆ์ไปทรงน่ังแล้วที่โคนไม้, 
พวกเธอจงถือไทยธรรมไป แบ่งส่วนถวายภกิษุสงฆ์.
อถ เน เถโร อาห “เอส สตฺถา ภิกฺขุสงฺฆำ คเหตฺวา รุกฺขมูเล นิสินฺโน, ตุมฺเห เทยฺยธมฺมำ อาทาย คนฺตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส สำวิภาคำ กโรถ -อิติ.

พวกเดก็ รับคำาว่า “ดีละ ครับ” แล้ว กลับไปพร้อมกับพระเถระทีเดียว ถวายขนมแล้ว ยืนมองดูอยู่ ณ ส่วนข้างหน่ึง 
แล้วได้ถวายนำ้า ในเวลาฉันเสร็จ.
เต “สาธุ ภนฺเต -อิติ นิวตฺติตฺวา เถเรน สทฺธึเยว คนฺตฺวา ปูเว ทตฺวา โอโลกยมานา เอกมนฺเต ฐตฺวา ปริโภคาวสาเน อุทกำ อทำสุ.

[พวกภกิษุโพนทะนาพวกเด็กผู้ถวายขนม]

ภิกษุทั้งหลาย โพนทะนาวา่ “พวกเด็กถวายภิกษา เพราะเห็นแก่หน้า, 
ไมต่้อนรับพระสัมมาสัมพทุธเจ้า หรือพระมหาเถระทั้งหลายดว้ยขนม เห็นพระมหากัสสปเถระแล้ว 
ถือเอาขนมพร้อมด้วยกระเชา้น่ันแลมาแล้ว.”
ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “ทารเกหิ มุโขโลกเนน ภิกฺขา ทินฺนา, สมฺมาสมฺพุทฺธำ วา มหาเถเร วา ปูเวหิ อปุจฺฉิตฺวา 
มหากสฺสปตฺเถรำ ทิสฺวา ปูเว ปจฺฉีหิ สทฺธึเยว อาทาย อาคมึสุ -อิติ.

[พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปะเป็นนิทัศนะ]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเ้ช่นกับมหากัสสปะ ผู้บุตรของเรา ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์, 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมทำาบูชาดว้ยปัจจัย ๔ แก่เธอโดยแท้” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว มม ปุตฺเตน มหากสฺสเปน สทิโส ภิกฺขุ เทวมนุสฺสานำ ปิโย โหติ, ตสฺส จตุปฺปจฺจยปูชำ กโรนฺติเยว -อิติ 
วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ชน ยอ่มทำาทา่นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัสสนะ ผูต้ั้งอยู่ในธรรม 
ผู้มีปกตกิล่าวแต่วาจาสัตย์ ผู้ทำาการงานของตนน้ัน ให้เป็นที่รัก.”

“สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ ธมฺมฏฺฐำ สจฺจวาทินำ
อตฺตโน กมฺมกุพฺพานำ ตำ ชโน กุรุเต ปิยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ ความวา่ 
ผู้ถึงพร้อมดว้ยจตุปาริสุทธิศีล และความเห็นชอบ อันสัมปยุตด้วยมรรคผล.
ตตฺถ สีลทสฺสนสมฺปนฺนำ -อิติ: จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน เจว มคฺคผลสมฺปยุตฺเตน จ สมฺมาทสฺสเนน สมฺปนฺนำ.
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บทวา่ ธมฺมฏฺฐำ ความวา่ ผูต้ั้งอยู่ในโลกตุรธรรม ๙ ประการ.  อธิบายว่า “ผู้มีโลกุตรธรรมอันทำาให้แจ้งแล้ว.”
ธมฺมฏฺฐำ -อิติ: นววิเธ โลกุตฺตรธมฺเม ฐิตำ.  “สจฺฉิกตโลกุตฺตรธมฺมำ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ สจจฺวาทินำ ความวา่
ชื่อว่าผู้มีปกตกิล่าววาจาสัตย์ ดว้ยสัจจญาณ เพราะความที่สัจจะ ๔ อันท่านทำาให้แจ้งแล้ว ดว้ยอาการ ๑๖.
สจฺจวาทินำ -อิติ: จตุนฺนำ สจฺจานำ โสฬสหากาเรหิ สจฺฉิกตตฺตา สจฺจญฺญาเณน สจฺจวาทินำ.

บาทพระคาถาว่า อตตฺโน กมฺมกพฺุพานำ ความวา่ สกิขา ๓ ช่ือวา่การงานของตน, ผู้บำาเพ็ญสิกขา ๓ น้ัน.
อตฺตโน กมฺมกุพฺพานำ -อิติ: อตฺตโน กมฺมำ นาม ติสฺโส สิกฺขา,  ตา ปูรยมานำ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ ตำ ชโน ความว่า
โลกิยมหาชน ย่อมทำาบุคคลน้ัน ให้เป็นที่รัก คือเป็นผู้ใครจ่ะเห็น ใคร่จะไหว้ ใครจ่ะบูชา ดว้ยปัจจัย ๔ โดยแท้.
ตำ ชโน -อิติ: ตำ ปุคฺคลำ โลกิยมหาชโน ปิยำ กโรติ ทฏฺฐุกาโม วนฺทิตุกาโม จตุปฺปจฺจเยน ปูเชตุกาโม โหติเยว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่าน้ัน แม้ทั้งหมด ต้ังอยู่แล้ว ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต ทารกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน จบ.
ปญฺจสตทารกวตฺถุ.
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๘. เรือ่งพระอนาคามิเถระ
๘. อนาคามิตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระผู้อนาคามอีงค์หน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ฉนฺทชาโต” 
เป็นต้น.
“ฉนฺทชาโต -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อนาคามิตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระบรรลุอนาคามิผล]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พวกสัทธวิิหาริก ถามพระเถระน้ันวา่ “ท่านครับ ก็การบรรลุธรรมพิเศษของท่าน มอียู่หรือ?”
เอกทิวสำ หิ ตำ เถรำ สทฺธิวิหาริกา ปุจฺฉึสุ “อตฺถิ ปน โว ภนฺเต วิเสสาธิคโม -อิติ.

พระเถระ ละอายอยูว่่า “แม้พวกคฤหัสถ์ชน ก็ยังบรรลพุระอนาคามิผลได้, 
ในเวลาบรรลพุระอรหัตแล้วน่ันแล เราจกับอกกับสัทธิวิหาริกเหล่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว ไมก่ล่าวอะไรๆ เลย 
ทำากาละแล้วเกดิในเทวโลกชั้นสุทธาวาส.
เถโร “อนาคามิผลำ นาม คหฏฺฐาปิ ปาปุณนฺติ. อรหตฺตำ ปตฺตกาเลเยว เตหิ สทฺธึ กเถสฺสามิ -อิติ หรายมาโน 
กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต สุทฺธาวาสเทวโลเก นิพฺพตฺติ.

ลำาดับน้ัน พวกสัทธวิิหารกิของท่าน ร้องไห้ครำ่าครวญ ไปสู่สำานักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ร้องไห้อยู่ทีเดียว 
น่ังแล้ว ณ ส่วนข้างหน่ึง.
อถสฺส สทฺธิวิหาริกา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา โรทนฺตาว เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะภกิษุเหล่าน้ันวา่ “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอร้องไห้ทำาไม?”
อถ เน สตฺถา “กึ ภิกฺขเว โรทถ -อิติ อาห.

ภิกษุ. อุปัชฌายะของพวกข้าพระองค์ทำากาละแล้ว พระเจา้ข้า.
“อุปชฺฌาโย โน ภนฺเต กาลกโต -อิติ.

พระศาสดา. ช่างเถิด ภิกษุทั้งหลาย, เธอทั้งหลายอย่าคิดเลย, น้ัน ชือ่ว่าเป็นธรรมที่ยั่งยืน.
“โหตุ ภิกฺขเว, มา จินฺตยิตฺถ, ธุวธมฺโม นาเมโส -อิติ.

ภิกษุ. พระเจ้าข้า ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ, แม้พวกข้าพระองค์ก็ทราบอยู่, 
แต่พวกข้าพระองค์ได้ถามถึงการบรรลธุรรมพิเศษ กะพระอุปัชฌายะ, ท่านไม่บอกอะไรๆ เลย ทำากาละแล้ว,
เหตุน้ัน พวกข้าพระองค์จึงถึงความทกุข์.

“อาม ภนฺเต, มยำปิ ชานาม; อปิจ มยำ อุปชฺฌายำ วิเสสาธิคมำ อปุจฺฉิมฺหา, โส กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลกโต, เตนมฺห ทุกฺขิตา -อิติ.
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[ลักษณะของผู้ช่ือวา่มีกระแสในเบ้ืองบน]

พระศาสดา ตรัสวา่ “อย่าคดิเลย ภิกษุทั้งหลาย, อุปัชฌายะของพวกเธอ บรรลอุนาคามิผลแล้ว, 
เธอละอายอยู่วา่ ‘แมพ้วกคฤหัสถ์ก็บรรลุอนาคามิผลน่ัน, เราต่อบรรลุอรหันต์แล้ว จึงจักบอกแก่พวกสัทธวิิหารกิน้ัน’ 
ไม่บอกอะไรๆ แกพ่วกเธอเลย ทำากาละแล้ว เกิดในชั้นสุทธาวาส;  
วางใจเสียเถิด ภิกษุทั้งหลาย, อุปัชฌายะของพวกเธอ ถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลาย มีกระแสในเบ้ืองบน” 
ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว มา จินฺตยิตฺถ, อุปชฺฌาเยน โว อนาคามิผลำ ปตฺตำ, โส ‘คิหีเปตำ ปาปุณนฺติ, อรหตฺตำ ปตฺวาว เนสำ กเถสฺสามิ -อิติ 
หรายนฺโต ตุมฺหากำ กิญฺจิ อกเถตฺวาว กาลำ กตฺวา สุทฺธาวาเสสุ นิพฺพตฺโต; 
อสฺสาสถ ภิกฺขเว,  อุปชฺฌาโย โว กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตำ ปตฺโต อุทฺธำโสโต -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ภิกษุ ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว ในพระนิพพานอันใครๆ บอกไม่ได้ 
พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วกด็ี ผู้มีจติไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายกด็ี 
ท่านเรียกว่า ‘ผู้มีกระแสในเบ้ืองบน.”

“ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต มนสา จ ผุโฏ สิยา 
กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ‘อุทฺธำโสโตติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ฉนฺทชาโต ความว่า 
มีฉันทะเกิดแล้ว ด้วยอำานาจความพอใจในความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำา คือถึงความอตุสาหะแล้ว.
ตตฺถ “ฉนฺทชาโต -อิติ: กตฺตุกมฺยตาฉนฺทวเสน ชาตฉนฺโท อุสฺสาหปฺปตฺโต.

บทวา่ อนกฺขาเต คือ ในพระนิพพาน. 
แท้จริง พระนิพพานน้ัน ชือ่ว่า อนักขาตะ เพราะความเป็นธรรมชาติอันใครๆ บอกไม่ไดว้่า 
“อันปัจจัยโน้นทำา หรือบรรดาสตี่างๆ มีสีเขียวเป็นต้น (พระนิพพานมีสี) เห็นปานน้ี.”
อนกฺขาเต -อิติ: นิพฺพาเน.  ตญฺหิ “อสุเกน กตำ วา นีลาทีสุ เอวรูปํ วา -อิติ อวตฺตพฺพตาย อนกฺขาตำ นาม.

บาทพระคาถาว่า มนสา จ ผุโฏ สิยา ความวา่ พึงเป็นผู้อันจิตที่สัมปยุตด้วยมรรคผล ๓ เบ้ืองตำ่าถูกต้องแล้ว คือให้เต็มแล้ว.
มนสา จ ผุโฏ สิยา -อิติ: เหฏฺฐิเมหิ ตีหิ มคฺคผลจิตฺเตหิ ผุโฏ๑ ปูริโต ภเวยฺย.

บทวา่ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ความวา่ มจีิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลาย ด้วยอำานาจแห่งพระอนาคามิมรรคก็ดี.
อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต -อิติ: อนาคามิมคฺควเสน กาเมสุ จ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต.

บทวา่ อุทธฺำโสโต ความว่า ภิกษุเห็นปานน้ี เกิดแล้วในภพอวิหา ถัดน้ันไป ก็ไปสู่อกนิฏฐภพ ด้วยอำานาจปฏิสนธิ 
ทา่นเรียกวา่ ‘ผู้มีกระแสในเบ้ืองบน,’  พระอุปัชฌายะของพวกเธอ ก็เป็นผู้เช่นน้ัน.
อุทฺธำโสโต -อิติ: เอวรูโป ภิกฺขุ อวิเหสุ นิพฺพตฺติตฺวา ตโต ปฏฺฐาย ปฏิสนฺธิวเสน อกนิฏฺฐำ คจฺฉนฺโต ‘อุทฺธำโสโต -อิติ วุจฺจติ, 
ตาทิโส โว อุปชฺฌาโย -อิติ อตฺโถ.

๑ สี. ผุฏฺโฐ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๓๓  • ๘. เร่ืองพระอนาคามิเถระ • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ตั้งอยู่แลว้ ในอรหัตผล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระอนาคามิเถระ จบ.
อนาคามิตฺเถรวตฺถุ.
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๙. เรื่องนายนันทิยะ
๙. นนฺทิยวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “จิรปฺปวาสึ” เป็นต้น.
“จิรปฺปวาสึ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อิสิปตเน วิหรนฺโต นนฺทิยำ อารพฺภ กเถสิ.

[นันทิยะเป็นอนุชาตบุตร]

ได้ยินว่า ในกรุงพาราณสี ได้มีบุตรแห่งตระกูลซ่ึงถึงพร้อมด้วยศรัทธา (คนหน่ึง) ชื่อนันทิยะ.
พาราณสิยำ กิร สทฺธาสมฺปนฺนสฺส กุลสฺส นนฺทิโย นาม ปุตฺโต อโหสิ.

เขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ดว้ยศรัทธา บำารุงสงฆ์ แท้ อนุรูป๑แก่มารดาบิดาเทียว.
โส มาตาปิตูนำ อนุรูโป สทฺธาสมฺปนฺโน สงฺฆุปฏฺฐาโก ว อโหสิ.

ครั้นในเวลาทีเ่ขาเจริญวัย มารดาบิดาได้มีความจำานงจะนำาธิดาของลุงชื่อว่าเรวดีมา จากเรือนอันตรงกันข้าม.
อถสฺส มาตาปิตโร วยปฺปตฺตกาเล สมฺมุขเคหโต มาตุลธีตรำ เรวตึ นาม อาเนตุกามา อเหสุำ.

แต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่มกีารให้ปันเป็นปกติ.  นายนันทิยะ จึงไม่ปรารถนานาง.
สา ปน อสฺสทฺธา อทานสีลา.  นนฺทิโย ตำ น อิจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน มารดาของเขา กล่าวกะนางเรวดีวา่ “แม่ เจา้จงฉาบทาสถานที่น่ังของภิกษุสงฆ์ แล้วปูลาดอาสนะไว้ ในเรือนน้ี, 
จงตั้งเชิง (บาตร) ไว้, ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้ว จงรับบาตร นิมนต์ให้น่ัง เอาธมกรกกรองนำ้าฉัน (ถวาย) 
แล้วลา้งบาตร ในเวลาฉันเสร็จ; เมื่อเจ้าทำาได้อย่างน้ี ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรา.”
อถสฺส มาตา เรวตึ อาห “อมฺม ตฺวำ อิมสฺมึ เคเห ภิกฺขุสงฺฆสฺส นิสชฺชนฏฺฐานำ อุปลิมฺปิตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปหิ, อาธารเก ฐเปหิ, 
ภิกฺขูนำ อาคตกาเล ปตฺเต คเหตฺวา นิสีทาเปตฺวา ธมฺมกรเกน๒ ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา ภุตฺตกาเล ปตฺเต โธว; 
เอวำ เม ปุตฺตสฺส อาราธิกา ภวิสฺสติ -อิติ.

นางได้ทำาอย่างน้ันแล้ว.
สา ตถา อกาสิ.

ต่อมา มารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติของนางน้ันแก่บุตร ว่า “นางเป็นผู้อดทนต่อโอวาท”, 
 เมื่อเขารับว่า “ดีละ”,  จึงกำาหนดวันแล้ว ทำาอาวาหมงคล.
อถ นำ “โอวาทกฺขมา ชาตา -อิติ ปุตฺตสฺส อาโรเจตฺวา, เตน “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิเต, ทิวสำ ฐเปตฺวา อาวาหำ กรึสุ.

ลำาดับน้ัน นายนันทิยะ กลา่วกะนางว่า “ถ้าเธอจักบำารุงภกิษุสงฆ์และมารดาบิดาของฉันไซร้, 
เมื่อเป็นเช่นน้ี เธอกจ็ักได้สิ่งของในเรือนน้ี, จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด.”
อถ นำ นนฺทิโย อาห “สเจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ มาตาปิตโร จ เม อุปฏฺฐหิสฺสสิ, เอวำ อิมสฺมึ เคเห วตฺถุำ ลภิสฺสสิ, อปฺปมตฺตา โหหิ -อิติ.

๑ สมควร, เหมาะ, เหมาะสม
๒ “ธมกรเกน -อิติปิ ปาโฐ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๓๕  • ๙. เร่ืองนายนันทิยะ • [นันทิยะเป็นอนุชาตบุตร]

นางรับว่า “ดีละ” แล้วทำาทีเป็นผู้ศรทัธา บำารุงอยู่ ๒-๓ วัน ก็คลอดบุตร ๒ คน.
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา กติปาหำ สทฺธา วิย หุตฺวา อุปฏฺฐหนฺตี เทฺว ปุตฺเต วิชายิ.

มารดาบิดาแม้ของนายนันทิยะ ไดท้ำากาละแล้ว.
นนฺทิยสฺสปิ มาตาปิตโร กาลมกำสุ.

ความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือน ก็ตกอยู่แก่นางเรวดีน้ันคนเดียว.
เคเห สพฺพิสฺสริยำ ตสฺสาเยว อโหสิ.

[นันทิยะดำารงตำาแหน่งทานบดี]

จำาเดิมแต่มารดาบิดาทำากาละ แม้นายนันทิยะ ก็เป็นมหาทานบดี เตรียมตั้งทานสำาหรับภิกษุสงฆ์. 
(และ) เริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำาหรับคนกำาพร้าและคนเดินทางเป็นต้น ไว้ที่ประตูเรือน.
นนฺทิโยปิ มาตาปิตูนำ กาลกิริยโต ปฏฺฐาย มหาทานปติ หุตฺวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ปฏฺฐเปสิ, 
กปณทฺธิกาทีนำปิ เคหทฺวาเร ปากวตฺตำ ปฏฺฐเปสิ.

ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กำาหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้ว ให้ทำาศาลา ๔ มุข 
ประดับด้วยห้อง ๓ ห้อง ในมหาวิหาร ในป่าอิสิปตนะ แล้วให้ลาดเตียงและตั่งเป็นต้น  
เมื่อจะมอบถวายอาวาสน้ัน ได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วถวายนำ้าทักขิโณทก แดพ่ระตถาคต.
โส อปรภาเค สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา อาวาสทาเน อานิสำสำ สลฺลกฺเขตฺวา อิสิปตเน มหาวิหาเร จตูหิ คพฺเภหิ ปฏิมณฺฑิตำ จตุสฺสาลำ กาเรตฺวา 
มญฺจปีฐาทีนิ อตฺถราเปตฺวา ตำ อาวาสำ นิยฺยาเทนฺโต พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา ตถาคตสฺส ทกฺขิโณทกำ อทาสิ.

ปราสาททพิย์ สำาเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ดว้ยหมู่นารี  มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศทั้งปวง 
เบ้ืองบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ผุดข้ึนในเทวโลกช้ันดาวดึงส์ พร้อมด้วยทักขิโณทกประดิษฐานในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียว.
สตฺถุ ทกฺขิโณทกปฺปติฏฺฐาเนน สทฺธึเยว ตาวตึสเทวโลเก สพฺพทิสาสุ ทฺวาทสโยชนิโก อุทฺธำ โยชนสตุพฺเพโธ สตฺตรตนมโย 
นารีคณสมฺปนฺโน ทิพฺพปฺปาสาโท อุคฺคจฺฉิ.

[พระโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์]

ภายหลังวันหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระ ไปสู่ที่จาริกในเทวโลก ยืนอยู่แล้ว ในที่ไม่ไกลจากปราสาทน้ัน 
ถามเทวบุตรทั้งหลายซ่ึงมาสู่สำานักของตนว่า “ปราสาททพิย์ เต็มด้วยหมู่นางอัปสรน่ัน เกิดแล้ว เพื่อใคร?”
อเถกทิวสำ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร เทวจาริกำ คนฺตฺวา ตสฺส ปาสาทสฺส อวิทูเร ฐิโต อตฺตโน สนฺติกำ อาคเต เทวปุตฺเต ปุจฺฉิ 
“กสฺเสโส อจฺฉราคณปริปุณฺโณ ทิพฺพปฺปาสาโท นิพฺพตฺโต -อิติ.

ลำาดับน้ัน พวกเทวบุตรน้ัน เมื่อจะบอกเจ้าของวิมานแก่พระเถระน้ัน จึงกลา่วว่า 
“ทา่นผู้เจริญ วิมานน่ัน เกิดแลว้เพื่อประโยชน์แก่บุตรคฤหบดี ชื่อนันทิยะ ผู้ให้สรา้งวิหารถวายพระศาสดา ในป่าอิสิปตนะ.”
อถสฺส เต เทวปุตฺตา วิมานสามิกำ อาจิกฺขนฺตา อาหำสุ 
“ภนฺเต เยน นนฺทิเยน นาม คหปติปุตฺเตน อิสิปตเน สตฺถุ วิหาโร กาเรตฺวา ทินฺโน, ตสฺสตฺถาย เอตำ วิมานำ นิพฺพตฺตำ -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๓๖  • ๙. เร่ืองนายนันทิยะ • [พระโมคคัลลานะไปเย่ียมสวรรค์]

ฝา่ยหมู่นางอัปสร เห็นพระเถระน้ันแล้ว ลงจากปราสาท กลา่ววา่  “ท่านผู้เจริญ พวกดิฉันเกิดในที่น้ี 
ด้วยหวังว่า ‘จักเป็นนางบำาเรอของนายนันทิยะ’ แต่เมื่อไม่พบเห็นนายนันทิยะน้ัน เป็นผู้ระอาเหลือเกิน;  
ด้วยวา่ การละมนุษย์ สมบัติ แล้วถือเอาทิพยสมบัติ ก็เช่นกับการทำาลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคำา 
ฉะน้ัน, พระผู้เป็นเจ้าพึงบอกเขา เพื่อประโยชน์แก่การมา ณ ท่ีน้ี.”
อจฺฉราสงฺโฆปิ นำ ทิสฺวา ปาสาทโต โอตริตฺวา อาห “ภนฺเต มยำ ‘นนฺทิยสฺส ปริจาริกา ภวิสฺสาม -อิติ อิธ นิพฺพตฺตา,  
ตำ ปน อปสฺสนฺตา อติวิย อุกฺกณฺฐิตมฺห; มตฺติกปาตึ ภินฺทิตฺวา สุวณฺณปาตึ คหณสทิสำ หิ มนุสฺสสมฺปตฺตึ หิตฺวา ทิพฺพสมฺปตฺตึ คหณำ, 
อิธาคมนตฺถาย นำ วเทยฺยาถ -อิติ.

[ทิพยสมบัติเกดิรอผู้ทำาบุญ]

พระเถระ (กลับ) มาจากเทวโลกน้ันแล้ว เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามวา่ 
“พระเจา้ข้า ทพิยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำาความดีที่ยังอยู่มนุษยโลกน่ีเอง หรือหนอแล?”
เถโร ตโต อาคนฺตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “นิพฺพตฺตติ นุ โข ภนฺเต มนุสฺสโลเก ฐิตานญฺเญว กตกลฺยาณานำ ทิพฺพสมฺปตฺติ -อิติ.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแลว้แก่นายนันทิยะในเทวโลก อันเธอเห็นแล้วเอง มิใช่หรือ? 
ไฉนจึงถามเราเล่า?

“โมคฺคลฺลาน นนุ เต เทวโลเก นนฺทิยสฺส นิพฺพตฺตา ทิพฺพสมฺปตฺติ สามำ ทิฏฺฐา, กสฺมา มำ ปุจฺฉสิ -อิติ.

โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติ เกิดได้อยา่งน้ันหรือ? พระเจ้าข้า.
“เอวำ ภนฺเต นิพฺพตฺตติ -อิติ.
อถ นำ สตฺถา “โมคฺคลฺลาน กึ นาเมตำ กเถสิ; ยถา หิ จิรปฺปวุตฺถำ ปุตฺตำ วา ภาตรำ วา ปวาสโต อาคจฺฉนฺตำ คามทฺวาเร ฐิโต โกจิเทว  
ทิสฺวา เวเคน เคหำ อาคนฺตฺวา ‘อสุโก นาม อาคโต -อิติ อาโรเจยฺย,  
อถสฺส ญาตกา หฏฺฐปฺปหฏฺฐา เวเคน นิกฺขมิตฺวา  ‘อาคโตสิ ตาต, อาคโตสิ ตาต -อิติ ตำ อภินนฺเทยฺยุำ;  
เอวเมว อิธ กตกลฺยาณำ อิตฺถึ วา ปุริสำ วา อิมำ โลกำ หิตฺวา ปรโลกำ คตำ ทสวิธำ ทิพฺพปณฺณาการำ อาทาย  
‘อหำ ปุรโต, อหำ ปุรโต -อิติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา เทวตา อภินนฺทนฺติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระเถระน้ันว่า “โมคคัลลานะ เธอพูดอะไรน่ัน? 
เหมือนอย่างวา่ ใครๆ ยืนอยูท่ี่ประตูเรือน เห็นบุตรหรือพี่น้อง ผู้ไปอยู่ต่างถ่ินมานาน (กลับ) มาจากถ่ินที่จากไปอยู่ 
พึงมาสู่เรือนโดยเร็ว บอกว่า ‘คนชื่อโน้น มาแล้ว’, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกญาติของเขา ก็ยินดีรา่เริงแล้ว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดียิ่งกะผู้น้ันว่า ‘พ่อ มาแล้ว, พ่อ มาแล้ว’ ฉันใด;
เหล่าเทวดา (ตา่ง) ถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์ ๑๐ อยา่ง ต้อนรับด้วยคดิวา่ ‘เราก่อน เราก่อน.’ 
แล้วย่อมยินดียิ่ง กะสตรีหรือบุรุษ ผู้ทำาความดีไว้ ในโลกน้ี ซ่ึงละโลกน้ีแล้วไปสู่โลกหน้า ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ญาติ มติร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถ่ินมานาน 
มาแล้วแต่ที่ไกล โดยสวัสดี ย่อมยินดียิ่งวา่ ‘มาแล้ว’ ฉันใด,

“จิรปฺปวาสึ ปุริสำ ทูรโต โสตฺถิมาคตำ 
ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคตำ,
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บุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับแม้บุคคลผู้ทำาบุญไว้ ซ่ึงไปจากโลกน้ีสู่โลกหน้า 
ดุจพวกญาติเห็นญาติที่รกัมาแล้ว ต้อนรับอยู่ ฉันน้ันแล.”

ตเถว กตปุญฺญำปิ อสฺมา โลกา ปรำ คตำ 
ปุญฺญานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ; ปิยำ ญาตีว อาคตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า จิรปฺปวาส ึคือจากไปแล้วนาน.
ตตฺถ “จิรปฺปวาสึ -อิติ: จิรปฺปวุตฺถำ.

บาทพระคาถาว่า ทูรโต โสตฺถิมาคตำ ความว่า 
ผู้ได้ลาภ คือมีสมบัติอันสำาเร็จแล้ว เพราะทำาพาณิชยกรรม หรือเพราะทำาหน้าที่ราชบุรุษ มาแลว้แต่ที่ไกล โดยไม่มีอุปัทวะ.
ทูรโต โสตฺถิมาคตำ -อิติ: วณิชฺชำ วา ราชโปริสำ วา กตฺวา ลทฺธลาภำ นิปฺผนฺนสมฺปตฺตึ อนุปทฺทเวน ทูรฏฺฐานโต อาคตำ.

บาทพระคาถาว่า ญาตี มิตตฺา สุหชฺชา จ ความวา่ เหล่าชนที่ชื่อว่าญาติ เพราะสามารถเกี่ยวเน่ืองกันดว้ยตระกูล 
และชื่อวา่มิตร เพราะภาวะมีเคยเห็นกันเป็นต้น  และชื่อว่ามใีจดี เพราะความเป็นผู้มีหทัยดี.
ญาตี มิตฺตา สุหชฺชา จ -อิติ: กุลสมฺพนฺธวเสน ญาตี จ  สนฺทิฏฺฐาทิภาเวน มิตฺตา จ  สุหทยภาเวน สุหชฺชา จ.

บาทพระคาถาว่า อภินนฺทนฺติ อาคตำ ความว่า 
ญาติเป็นต้น เห็นเขาแล้ว ย่อมยินดียิ่ง ดว้ยอาการเพียงแต่พดูว่า ‘มาดีแล้ว’ หรือด้วยอาการเพียงทำาอัญชลี, 
อน่ึง ย่อมยินดียิ่ง กะเขาผู้มาถึงเรือนแล้ว ดว้ยสามารถนำาไปเฉพาะซ่ึงบรรณาการมีประการต่างๆ.
อภินนฺทนฺติ อาคตำ -อิติ: นำ ทิสฺวา “สฺวาคตำ -อิติ วจนมตฺเตน วา อญฺชลิกรณมตฺเตน วา, 
เคหำ สมฺปตฺตำ ปน นานปฺปการปณฺณาการาภิหรณวเสน อภินนฺทนฺติ.

บทวา่ ตเถว เป็นต้น ความวา่ บุญทั้งหลาย ต้ังอยู่ในฐานะดุจมารดาบิดา นำาเครื่องบรรณาการ ๑๐ อยา่งน้ีคือ 
“อายุ วรรณะ สุข ยศ ความเป็นอธิบดีอันเป็นทิพย์; รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ อันเป็นทิพย์”  
เพลินยิ่งอยู่ ชื่อวา่ย่อมรับรองบุคคลแม้ผู้ทำาบุญไว้แล้ว ซ่ึงไปจากโลกน้ีสู่โลกหน้า ด้วยเหตุน้ันน่ันแล.
ตเถว -อิติ: เตเนว การเณน กตปุญฺญำปิ ปุคฺคลำ อิมมฺหา โลกา ปรโลกำ คตำ  
“ทิพฺพำ อายุำ, วณฺณำ สุขำ ยสำ อธิปเตยฺยำ; ทิพฺพำ รูปํ สทฺทำ คนฺธำ รสำ โผฏฺฐพฺพำ -อิติ อิมำ ทสวิธำ ปณฺณาการำ อาทาย  
มาตาปิตุฏฺฐาเน ฐิตานิ ปุญฺญานิ อภินนฺทนฺตานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ.

สองบทวา่ ปิยำ ญาตีว ความว่า ดุจพวกญาตทิี่เหลือ เห็นญาติทีร่ักมาแลว้ รับรองอยู่ในโลกน้ี ฉะน้ัน.
ปิยำ ญาตีว -อิติ: อิธ โลเก ปิยำ ญาตกำ อาคตำ เสสญาตกา วิย -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องนายนันทิยะ จบ.
นนฺทิยวตฺถุ.
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ปิยวรรค วรรณนา จบ.
ปิยวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๖ จบ.
โสฬสโม วคฺโค.
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๑๗. โกธวรรค วรรณนา
๑๗. โกธวคฺควณฺณนา  
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๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี
๑. โรหิณีขตฺติยกญฺญาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภเจา้หญิงโรหิณี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โกธำ ชเห” เป็นต้น.
“โกธำ ชเหติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา นิโคฺรธาราเม วิหรนฺโต โรหิณึ ขตฺติยกญฺญำ อารพฺภ กเถสิ.

[สร้างโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได้]

ได้ยินว่า สมัยหน่ึง พระอนุรุทธผู้มีอายุ ได้ไปเมืองกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐.
เอกสฺมึ กิร สมเย อายสฺมา อนุรุทฺโธ ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ กปิลวตฺถุำ อคมาสิ.

คร้ังน้ัน พวกพระญาติของท่าน ทรงสดับว่า “พระเถระมา” จึงได้ไปสู่สำานักพระเถระ เว้นแต่พระน้องนางของพระเถระช่ือโรหิณี.
อถสฺส ญาตกา “เถโร อาคโต -อิติ สุตฺวา เถรสฺส สนฺติกำ อคมำสุ ฐเปตฺวา โรหิณึ นาม เถรสฺส ภคินึ.

พระเถระถามพวกพระญาตวิ่า “พระนางโรหิณี อยูท่ี่ไหน?”
เถโร ญาตเก ปุจฺฉิ "กหำ โรหิณี -อิติ.

พวกพระญาติ. อยู่ในตำาหนัก เจ้าข้า.
“เคเห ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. เหตุไร? จึงไม่เสด็จมา.
“กสฺมา นาคตา -อิติ.

พวกพระญาติ. พระองค์ไม่เสด็จมา เพราะทรงละอายวา่ ‘โรคผวิหนังเกิดที่สรีระของเรา’ เจา้ข้า.
“สรีเร เม ฉวิโรโค อุปฺปนฺโน -อิติ ลชฺชาย นาคตา ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ กลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิด” ให้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้ว กลา่วอยา่งน้ี กะพระนางผู้ทรง
ฉลองพระองค์เสด็จมาแล้ววา่ “โรหิณี เหตุไร เธอจึงไม่เสด็จมา?”
เถโร “ปกฺโกสถ นำ -อิติ ปกฺโกสาเปตฺวา ปฏกญฺจุกำ ปฏิมุญฺจิตฺวา อาคตำ เอวมาห “โรหิณิ กสฺมา นาคตาสิ -อิติ.

โรหิณี. ท่านผู้เจริญ โรคผิวหนังเกิดข้ึนที่สรีระของหม่อมฉัน; เหตุน้ัน หม่อมฉันจึงมิได้มาเพราะความละอาย.
“สรีเร เม ภนฺเต ฉวิโรโค อุปฺปนฺโน; ตสฺมา ลชฺชาย นาคตมฺหิ -อิติ.

พระเถระ. ก็เธอทรงทำาบุญไม่ควรหรือ?
“กึ ปน เต ปุญฺญำ กาตุำ น วฏฺฏติ -อิติ.

โรหิณี. จะทำาอะไร? เจ้าข้า.
“กึ กโรมิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. จงให้สรา้งโรงฉัน.
“อาสนสาลำ กาเรหิ -อิติ.
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โรหิณี. หม่อมฉันจะเอาอะไรทำา?
“กึ คเหตฺวา -อิติ.

พระเถระ. ก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือ?
“กินฺเต ปสาธนภณฺฑกำ นตฺถิ -อิติ.

โรหิณี. มีอยู่ เจา้ข้า.
“อตฺถิ ภนฺเต -อิติ.

พระเถระ. ราคาเท่าไร?
“กึมูลำ -อิติ.

โรหิณี. จักมรีาคาหมื่นหน่ึง.
“ทสสหสฺสมูลำ ภวิสฺสติ -อิติ.

พระเถระ. ถ้ากระน้ัน จงขายเครื่องประดับน้ันแล้ว ให้สรา้งโรงฉันเถิด.
“เตนหิ ตำ วิสฺสชฺเชตฺวา อาสนสาลำ กาเรหิ -อิติ.

โรหิณี. ใครเล่า? จกัให้ทำาแก่หม่อมฉัน เจ้าข้า.
“โก เม ภนฺเต กาเรสฺสติ -อิติ.

พระเถระ แลดพูระญาติซ่ึงยืนอยู่ที่ใกล้แล้ว กล่าวว่า “ขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลาย.”
เถโร สมีเป ฐิเต ญาตเก โอโลเกตฺวา “ตุมฺหากำ ภาโร โหตุ -อิติ อาห.

พวกพระญาติ. ก็พระคุณเจ้าจักทำาอะไรหรือ? เจา้ข้า.
“ตุมฺเห ปน ภนฺเต กึ กริสฺสถ -อิติ.

พระเถระ. แม้อาตมภาพกจ็ักอยู่ในที่น้ีเหมือนกัน, ถ้ากระน้ัน พวกท่านจงนำาทัพพสัมภาระมาเพื่อโรงฉันน่ี.
“อหำปิ อิเธว ภวิสฺสามิ, เตนหิ เอติสฺสา ทพฺพสมฺภาเร อาหรถ -อิติ.

พวกพระญาติน้ัน รับว่า “ดีละ เจ้าข้า” จึงนำามาแล้ว.
เต “สาธุ ภนฺเต -อิติ อาหรึสุ.

พระเถระ เมื่อจะจัดโรงฉัน จึงกลา่วกะพระนางโรหิณีวา่ “เธอจงให้ทำาโรงฉันเป็น ๒ ชั้น 
จำาเดิมแต่กาลที่ให้เรียบพื้นเบ้ืองบนแล้ว จงกวาดข้างล่าง แล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอๆ, จงให้ตั้งหม้อนำ้าดื่มไว้เสมอๆ.”
เถโร อาสนสาลำ สำวิทหนฺโต โรหิณึ อาห “ทฺวิภูมิกำ อาสนสาลำ กาเรตฺวา 
อุปริ ปทรานำ ทินฺนกาลโต ปฏฺฐาย   เหฏฺฐา นิพทฺธำ สมฺมชฺชิตฺวา อาสนานิ ปญฺญาเปหิ,  นิพทฺธำ ปานียฆเฏ อุปฏฺฐาเปหิ -อิติ.

พระนางรับคำาวา่ “ดีละ เจ้าข้า” แล้ว จำาหน่ายเครือ่งประดับ ให้ทำาโรงฉัน ๒ ช้ัน 
เริ่มแตก่าลที่ให้เรียบพื้นชั้นบนแล้ว ได้ทรงทำากิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นเนืองๆ.
สา “สาธุ ภนฺเต -อิติ ปสาธนภณฺฑกำ วิสฺสชฺเชตฺวา ทฺวิภูมิกำ อาสนสาลำ กาเรตฺวา อุปริ ปทรานำ ทินฺนกาลโต ปฏฺฐาย  
เหฏฺฐา นิพทฺธำ สมฺมชฺชนาทีนิ อกาสิ.
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พวกภกิษุก็น่ังเสมอๆ.
นิพทฺธำ ภิกฺขู นิสีทนฺติ.

ลำาดับน้ัน เมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่น่ันแล, โรคผวิหนังก็ราบไปแล้ว.
อถสฺสา อาสนสาลำ สมฺมชฺชนฺติยาว, ฉวิโรโค มิลายิ.

เมื่อโรงฉันเสร็จ พระนางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว  
ได้ถวายขาทนียะและโภชนียะเป็นประณตีแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ซ่ึงน่ังเต็มโรงฉัน.
สา, อาสนสาลาย นิฏฺฐิตาย, พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา อาสนสาลำ ปูเรตฺวา  
นิสินฺนสฺส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปณีตำ ขาทนียำ โภชนียำ อทาสิ.

พระศาสดา ทรงทำาภตักิจเสร็จแล้ว ตรัสถามว่า “น่ีเป็นทานของใคร?”
สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ “กสฺเสตำ ทานำ -อิติ ปุจฺฉิ.

พระอนุรุทธ. ของโรหิณีพระน้องนางของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า.
“ภคินิยา เม ภนฺเต โรหิณิยา -อิติ.

พระศาสดา. ก็นางไปไหน?
“สา ปน กหำ -อิติ.

พระอนุรุทธ. อยู่ในตำาหนัก พระเจ้าข้า.
“เคเห ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. พวกท่านจงเรียกนางมา.
“ปกฺโกสถ นำ -อิติ.

พระนางไม่ประสงคจ์ะเสด็จมา.
สา อาคนฺตุำ น อิจฺฉิ.

ทีน้ัน พระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระนางแม้ไม่ปรารถนา (จะมา) จนได้,
อถ นำ สตฺถา อนิจฺฉมานำปิ ปกฺโกสาเปสิเยว, 

ก็แลพระศาสดาตรัสกะพระนางผู้เสด็จมาถวายบังคม ทรงน่ังแล้ว ว่า “โรหิณี เหตุไร เธอจึงไม่มา?”
อาคนฺตฺวา จ ปน วนฺทิตฺวา นิสินฺนำ อาห “โรหิณิ กสฺมา นาคมิ -อิติ. 

พระนางโรหิณี. โรคผวิหนังมีที่สรีระของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า, หม่อมฉันละอายดว้ยโรคน้ัน จึงมิได้มา.”
“สรีเร เม ภนฺเต ฉวิโรโค อตฺถิ, เตน ลชฺชมานา นาคตมฺหิ -อิติ.

พระศาสดา. ก็เธอรู้ไหมว่า ‘โรคน้ันอาศัยกรรมอะไรของเธอ จึงเกิดข้ึน?’
“ชานาสิ ปน ‘กึ เต นิสฺสาย เอส อุปฺปนฺโน -อิติ.

พระนางโรหิณี. หม่อมฉันไม่ทราบ พระเจ้าข้า.
“น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๔๓  • ๑. เร่ืองเจ้าหญิงโรหิณี • [สร้างโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได้]

พระศาสดา. โรคน้ันอาศัยความโกรธของเธอ จึงเกิดข้ึนแล้ว.
“ตว โกธำ นิสฺสาย อุปฺปนฺโน เอโส -อิติ.

พระนางโรหิณี. ก็หม่อมฉันทำากรรมอะไรไว?้ พระเจา้ข้า.
“กึ ปน เม ภนฺเต กตำ -อิติ.

[บุรพกรรมของพระนางโรหิณี]

(ถ้ากระน้ัน เธอจงฟัง) ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสแก่พระนาง) วา่
[เตนหิ สุณาหิ -อิติ.] อถสฺสา สตฺถา อตีตำ อาหริ:

ในอดีตกาล พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี ผกูอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์หน่ึง ทรงดำาริวา่ 
“เราจักให้ทุกข์เกิดแก่หญิงน้ัน” แล้วให้เขานำาลูกเตา่รา้งใหญ่มา๑ รับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนน้ันมายังสำานักของตนแล้ว, 
ให้ใส่ผงเต่าร้างบนท่ีนอน ท่ีผ้าห่ม และท่ีระหว่างเคร่ืองใช้มีผ้าปูท่ีนอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนน้ัน โดยประการท่ีนางไม่ทันรู้ตัว, 
โปรยลงแม้ทีต่ัวของนาง ราวกะทำาความเย้ยหยันเล่น,
อตีเต พาราณสีรญฺโญ อคฺคมเหสี เอกิสฺสา รญฺโญ นาฏกิตฺถิยา อาฆาตำ พนฺธิตฺวา “ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
มหากจฺฉุผลานิ อาหราเปตฺวา ตำ นาฏกิตฺถึ อตฺตโน สนฺติกำ ปกฺโกสาเปตฺวา, ยถา สา น ชานาติ,  
เอวมสฺสา สยเน จ ปารุปเน จ ปจฺจตฺถรณาทีนญฺจ อนฺตเรสุ กจฺฉุจุณฺณานิ ฐปาเปสิ, เกฬึ กุรุมานา วิย อสฺสา สรีเรปิ โอกิริ.

ทันใดน้ันเอง สรรีะของหญิงน้ัน ไดพุ้พองข้ึนเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่.
ตำขณญฺเญว ตสฺสา สรีรำ อุปฺปกฺกุปฺปกฺกำ คณฺฑาคณฺฑชาตำ อโหสิ.

นางเกาอยู่ ไปนอนบนที่นอน.
สา กณฺฑุวนฺตี คนฺตฺวา สยเน นิปชฺชิ.

เมื่อนางถูกผงเต่าร้างกดัแม้บนที่นอนน้ัน, เวทนากล้ายิ่งนักเกิดข้ึนแล้ว.
ตตฺราปิสฺสา กจฺฉุจุณฺเณหิ ขาทิยมานาย, ขรตรา เวทนา อุปฺปชฺชิ.

พระอัครมเหสีในกาลน้ันได้เป็นพระนางโรหิณี.
ตทา อคฺคมเหสี โรหิณี อโหสิ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดีตนิทานน้ีมาแล้ว ตรัสวา่
“โรหิณี ก็กรรมน่ันที่เธอทำาแล้วในกาลน้ัน, ก็ความโกรธกด็ี ความริษยากด็ี แม้มีประมาณเล็กน้อย ย่อมไม่ควรทำาเลย” ดังน้ี
แล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา อิมำ อตีตำ อาหริตฺวา “โรหิณิ ตทา ตยา เจตำ กมฺมำ กตำ, อปฺปมตฺตโกปิ หิ โกโธ วา อิสฺสา วา กาตุำ น ยุตฺตรูปาเยว -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

๑ เต่าร้าง เต่าร้ัง แปลว่า หมามุ้ยใหญ่ ก็มี.
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“บุคคลพึงละความโกรธ, สละความถือตัว, ลว่งสังโยชน์ทั้งสิ้นได้,  
ทกุข์ทั้งหลายย่อมไมต่กต้องบุคคลน้ัน ผู้ไม่ข้องในนามรูป 
ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล.”

“โกธำ ชเห, วิปฺปชเหยฺย มานำ, 
สำโยชนำ สพฺพมติกฺกเมยฺย, 
ตำ นามรูปสฺมิมสชฺชมานำ, 
อกิญฺจนำ นานุตปนฺติ ทุกฺขา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า โกธำ ความว่า พึงละความโกรธทุกๆ อาการกด็ี มานะ ๙ อยา่งก็ดี.
ตตฺถ “โกธำ -อิติ: สพฺพาการำปิ โกธำ นววิธำปิ มานำ ชเหยฺย.

บทวา่ สำโยชนำ ความว่า พึงลว่งสังโยชน์หมดทั้ง ๑๐ อยา่ง มีกามราคสังโยชน์เป็นต้น.
สำโยชนำ -อิติ: กามราคสำโยชนาทิกำ ทสวิธำปิ สพฺพำ สำโยชนำ อติกฺกเมยฺย.

บทวา่ อสชชฺมานำ ความวา่ ไม่ข้องอยู่.
อสชฺชมานำ -อิติ: อลคฺคมานำ.

อธิบายว่า ก็ผู้ใดยึดถือนามรูปโดยนัยว่า “รูปของเรา, เวทนาของเรา เป็นต้น และเม่ือนามรูปน้ันแตกไป ย่อมเศร้าโศก เดือดร้อน;
ผู้น้ีชื่อว่าข้องอยู่ในนามรูป; ส่วนผู้ไม่ยึดถืออย่างน้ัน ชื่อวา่ย่อมไม่ข้อง;
โย หิ “มม รูปํ, มม เวทนาติอาทินา นเยน นามรูปํ คณฺหาติ, ตสฺมิญฺจ ภิชฺชมาเน, โสจติ วิหญฺญติ; อยำ นามรูปสฺมึ สชฺชติ นาม; 
เอวำ อคฺคณฺหนฺโต ปน น สชฺชติ นาม; 

ข้ึนชื่อวา่ทุกข์ทั้งหลาย ย่อมไมต่กต้องบุคคลน้ัน ผู้ไม่ข้องอยู่อย่างน้ัน ผูช้ื่อวา่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล เพราะไม่มรีาคะเป็นต้น.
ตำ ปุคฺคลำ เอวำ อสชฺชมานำ ราคาทีนำ อภาเวน อกิญฺจนำ ทุกฺขา นาม นานุปตนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

แม้พระนางโรหิณี ก็ดำารงอยู่แลว้ในโสดาปัตติผล.
โรหิณีปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

สรีระของพระนางได้มวีรรณะดุจทองคำา ในขณะน้ันเอง.
ตำขณำเยวสฺสา สรีรำ สุวณฺณวณฺณำ อโหสิ.

[เทพบุตรแย่งนางเทพธิดาโรหิณี]

พระนางจุติจากอัตภาพน้ันแล้ว เกิดในระหวา่งเขตแดนของเทพบุตร  ๔ องค์ ในภพดาวดึงส์ ได้เป็นผู้น่าเลื่อมใส 
ถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศ.
สา ตโต จุตา ตาวตึสภวเน จตุนฺนำ เทวปุตฺตานำ สีมนฺตเร นิพฺพตฺติตฺวา ปาสาทิกา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา อโหสิ.
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เทพบุตรท้ัง ๔ องค์เห็นนางแล้ว เป็นผู้เกิดความสิเน่หา วิวาทกันว่า “นางเกิดภายในแดนของเรา, นางเกิดภายในแดนของเรา” 
ไปสู่สำานักของท้าวสักกเทวราช กราบทูลวา่  
“ข้าแต่เทพเจา้ ข้าพระองค์ ทั้ง ๔ เกิดคดีข้ึน เพราะอาศัยเทพธดิาน้ี, ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยคดีน้ัน.”
จตฺตาโรปิ เทวปุตฺตา ตำ ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนหา หุตฺวา “มม สีมาย อนฺโต นิพฺพตฺตา, มม สีมาย อนฺโต นิพฺพตฺตา -อิติ วิวทนฺตา 
สกฺกสฺส เทวรญฺโญ สนฺติกำ คนฺตฺวา “เทว อิมำ โน นิสฺสาย อฏฺโฏ อุปฺปนฺโน, ตำ วินิจฺฉินถ -อิติ๑ อาหำสุ.

แม้ท้าวสักกะ แต่พอได้ทรงเห็นพระนาง ก็เป็นผู้เกิดสิเน่หา ตรัสอยา่งน้ีว่า 
“จำาเดิมแต่กาลที่พวกท่านเห็นเทพธิดาน้ีแล้ว จติเกิดข้ึนอย่างไร?”
สกฺโกปิ ตำ โอโลเกตฺวาว อุปฺปนฺนสิเนโห หุตฺวา เอวมาห “อิมาย โว ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย กถำ จิตฺตานิ อุปฺปนฺนานิ -อิติ; 

ลำาดับน้ัน เทพบุตรองค์หน่ึง กราบทูลว่า “จติของข้าพระองค์ เกิดข้ึน ดุจกลองในคราวสงครามก่อน ไม่อาจจะสงบลงได้เลย.”
อเถโก อาห “มม ตาว อุปฺปนฺนำ จิตฺตำ สงฺคามเภริ วิย สนฺนิสีทิตุำ นาสกฺขิ -อิติ.

องคท์ี่ ๒. จิตของข้าพระองค์ [เกิดข้ึน] เหมือนแม่นำ้าตกจากภูเขา ยอ่มเป็นไปเร็วพลันทีเดียว.
ทุติโย “มม จิตฺตำ ปพฺพตนที วิย สีฆำ ปวตฺตติเยว -อิติ.

องคท์ี่ ๓. จำาเดิมแตก่าลที่ข้าพระองค์เห็นนางน้ีแล้ว ตาทั้ง ๒ ถลนออกแล้ว ดจุตาของปู.
ตติโย “มม อิมิสฺสา ทิฏฺฐกาลโต ปฏฺฐาย  กกฺกฏกสฺส วิย อกฺขีนิ นิกฺขมึสุ -อิติ.

องคท์ี่ ๔. จิตของข้าพระองค์ ประดุจธงที่เขายกข้ึนบนเจดีย์ ไม่สามารถจะดำารงน่ิงอยู่ได.้
จตุตฺโถ “มม จิตฺตำ เจติเย อุสฺสาปิตทฺธโช วิย นิจฺจลำ ฐาตุำ นาสกฺขิ -อิติ.

ครั้งน้ัน ท้าวสักกะ ตรัสกะเทพบุตรทั้ง ๔ น้ันว่า “พ่อทั้งหลาย จิตของพวกทา่นยังพอข่มได้ก่อน; 
สว่นเรา เมื่อได้เทพธิดาน้ี จึงจกัเป็นอยู่, เมื่อเราไม่ได้ จกัต้องตาย.”
อถ เน สกฺโก อาห “ตาตา ตุมฺหากำ ตาว จิตฺตานิ ปสยฺหรูปานิ;๒ อหำ ปน อิมำ ลภนฺโต ชีวิสฺสามิ, อลภนฺตสฺส เม มรณำ ภวิสฺสติ -อิติ.

พวกเทพบุตร จึงทูลวา่ “ข้าแต่มหาราช พวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์” 
แล้วต่างสละเทพธิดาน้ันถวายท้าวสกักะแล้วหลีกไป.
เทวปุตฺตา “มหาราช ตุมฺหากำ มรเณน อตฺโถ นตฺถิ -อิติ ตำ สกฺกสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ปกฺกมึสุ.

เทพธิดาน้ัน ได้เป็นทีร่ัก ทีพ่อพระหฤทัยของท้าวสักกะ.
สา สกฺกสฺส ปิยา อโหสิ มนาปา.

เมื่อนางกราบทูลวา่ “หม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโน้น”, ท้าวสักกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำาของนางได้เลย ดังน้ีแล.
“อสุกกีฬำ นาม คจฺฉาม -อิติ วุตฺเต, สกฺโก ตสฺสา วจนำ ปฏิกฺขิปิตุำ นาสกฺขิเยว -อิติ.

เรื่องเจา้หญิงโรหิณี จบ.
โรหิณีขตฺติยกญฺญาวตฺถุ.

๑ สี. ย.ุ ฑยฺหมานานิ.
๒ สี. ย.ุ ปจฺฉินฺทถ -อิติ. ม. วินิจฺฉถ -อิติ.
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๒. เรือ่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่อัคคาฬวเจดีย์ ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย เว อุปฺปติตำ โกธำ” 
เป็นต้น.
“โย เว อุปฺปติตำ โกธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา อคฺคาฬเว เจติเย วิหรนฺโต อญฺญตรำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุตัดต้นไม้ท่ีเทวดาอยู่]

ความพิสดารวา่ เมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้ว,๒

(และ) เมื่อเสนาสนะทั้งหลาย อันคฤหัสถ์ทั้งหลายมีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์เป็นต้น กำาลังให้สร้าง, 
ภิกษุชาวเมืองอาฬวรีูปหน่ึง สร้างเสนาสนะของตนอยู่ เห็นต้นไม้ทีพ่อใจต้นหน่ึงแล้ว เริ่มจะตดั.
สตฺถารา หิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส เสนาสเน อนุญฺญาเต, ราชคหเสฏฺฐิอาทีหิ เสนาสเนสุ การิยมาเนสุ,  
เอโก อาฬวิโก ภิกฺขุ อตฺตโน เสนาสนำ กโรนฺโต เอกำ มนาปํ รุกฺขำ ทิสฺวา ฉินฺทิตุำ อารภิ.

ก็เทพดามีลกูอ่อนองค์หน่ึงเกดิที่ต้นไม้น้ัน อุ้มบุตรด้วยสะเอวยืนอ้อนวอนว่า 
“พระคุณเจา้ ขอท่านอยา่ตัดวิมานของข้าพเจา้เลย, ข้าพเจา้ไม่มีที่อยู่ ไม่อาจอุ้มบุตรเที่ยวเร่ร่อนไปได้.”
ตตฺถ ปน นิพฺพตฺตา เอกา ตรุณปุตฺตา เทวตา ปุตฺตำ องฺเกนาทาย ฐิตา ยาจิ 
“มา เม สามิ วิมานำ ฉินฺท,  น สกฺขิสฺสามิ ปุตฺตกำ อาทาย อนาวาสา วิจริตุำ -อิติ.

ภิกษุน้ัน คิดวา่ “เราจักไม่ไดต้้นไม้เช่นน้ีในที่อื่น” จึงไม่เอื้อเฟื้อคำาพดูของเทพดาน้ัน.
โส “อหำ อญฺญตฺถ อีทิสำ รุกฺขำ น ลภิสฺสามิ -อิติ ตสฺสา วจนำ อนาทยิ.

เทพดา คิดว่า “ภิกษุน้ี เห็นเด็กน้ีแล้ว จกังดเป็นแท้” จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้.
สา “อิมำ ตาว ทารกำ โอโลเกตฺวา โอรมิสฺสติ -อิติ ปุตฺตำ รุกฺขสาขาย เปสิ.

ฝา่ยภิกษุน้ัน ไม่อาจจะยั้งขวานทีต่นเงื้อข้ึนแล้วได้ จึงตัดแขนทารกขาดแล้ว.
โสปิ ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตผรสุำ สนฺธาเรตุำ อสกฺโกนฺโต ทารกสฺส พาหุำ ฉินฺทิ.

๑ น่าจะปรารภเทพดา เพราะเป็นเร่ืองของเทพดาได้ทำาและเข้าเฝ้าเอง.
๒ ก่อนอนญุาตเสนาสนะ ผู้บวชแล้วต้องอยู่โคนไม้หรือถำ้าเขา.
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| เทพดา เกิดความโกรธมีกำาลัง ยกมือทั้ง ๒ ข้ึนดว้ยเจตนาว่า “จะฟาดภิกษุรูปน้ันให้ตาย” 
แตพ่ลันคิดได้อย่างน้ีวา่ “ภิกษุน้ีเป็นผู้มีศีล, ถ้าเราจักฆ่าภิกษุน้ีเสีย, กจ็ักเป็นผู้ไปนรก; 
แม้เทพดาที่เหลือ ไดพ้บภิกษุตัดต้นไม้ของตน จักถือเราเป็นประมาณบ้างว่า 
‘เทพดาองค์โน้นฆ่าภิกษุเสีย ก็อยา่งน้ีเหมือนกัน ‘แลว้จักฆ่าภกิษุทั้งหลายเสีย; 
| เทวตา อุปฺปนฺนพลวโกธา “ปหริตฺวา นำ มาเรสฺสามิ -อิติ อุโภ หตฺเถ อุกฺขิปิตฺวา เอวนฺตาว จินฺเตสิ  
“อยำ ภิกฺขุ สีลวา, สจาหำ อิมำ มาเรสฺสามิ, นิรยคามินี ภวิสฺสามิ: 
เสสเทวตาปิ อตฺตโน รุกฺขำ ฉินฺทนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา ‘อสุกเทวตาย เอวนฺนาม มาริโต ภิกฺขูติ มำปิ ปมาณำ กตฺวา ภิกฺขู มาเรสฺสนฺติ -อิติ๑;

ก็ภกิษุน้ีมีเจ้าของ, เราจกัต้องบอกกลา่วเธอแก่เจ้าของทีเดียว.” ลดมือที่ยกข้ึนแล้ว 
ร้องไห้ไปสู่สำานักของพระศาสดา ถวายบังคมแล้วยืน ณ สว่นข้างหน่ึง. |
อยญฺจ สสฺสามิโก [ภิกฺขุ], สามิกสฺเสว นำ กเถสฺสามิ -อิติ อุกฺขิตฺเต หตฺเถ อปเนตฺวา 
โรทมานา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ อฏฺฐาสิ. |

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเธอว่า “ทำาไมหรือ? เทพดา”
อถ นำ สตฺถา “กึ เทวเต -อิติ อาห.

เขาทูลว่า “พระเจ้าข้า สาวกของพระองค์แหละ ทำากรรมชื่อน้ี, 
แม้ข้าพระองค์ ก็ใครจ่ะฆ่าเธอ แต่คดิข้อชื่อน้ีได้ จึงไม่ฆ่า แล้วรีบมาที่น้ีเทียว” ดังน้ีแล้ว กราบทูลเรือ่งน้ันทั้งหมดโดยพิสดาร.
สา “ภนฺเต ตุมฺหากเมว สาวเกน อิทำ นาม กตำ, อหำปิ ตำ มาเรตุกามา หุตฺวา อิทำ นาม จินฺเตตฺวา อมาเรตฺวาว อิธาคตา -อิติ 
สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ วิตฺถารโต อาโรเจสิ.

พระศาสดา ทรงสดับเรือ่งน้ันแล้ว ตรัสว่า “ถูกแล้วๆ เทพดา, 
เธอข่มความโกรธที่เกิดข้ึนอย่างน้ันไว้อยู่ เหมือนห้ามรถกำาลังหมุนไว้ได้ ชื่อวา่ทำาความดีแล้ว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตำ สุตฺวา “สาธุ สาธุ เทวเต, สาธุ เต กตำ เอวำ อุปฺปนฺนำ โกธำ ภนฺตำ รถำ วิย นิคฺคยฺหมานาย -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้ใดแล พึงสะกดความโกรธทีพ่ลุ่งข้ึน เหมือนคนห้ามรถที่กำาลังแล่นไปได้, 
เราเรียกผู้น้ันว่า ‘สารถี’, ส่วนคนนอกน้ีเป็นเพียงผู้ถือเชือก.”

“โย เว อุปฺปติตำ โกธำ รถำ ภนฺตำว ธารเย, 
ตมหำ สารถึ พฺรูมิ, รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อุปฺปตติำ ได้แก่ ที่เกิดข้ึนแล้ว.
ตตฺถ “อุปฺปติตำ -อิติ: อุปฺปนฺนำ.

๑ ดังนีแ้ล
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สองบทวา่ รถำ ภนฺตำว ความว่า เหมือนอย่างนายสารถีผู้ฉลาด ห้ามรถที่แล่นอยู่โดยกำาลังเร็ว หยุดไว้ได้ตามต้องการ ชื่อฉันใด; 
บุคคลใด พึงสะกด คืออาจข่มความโกรธที่เกิดข้ึนไว้ได้ ก็ฉันน้ัน.
รถำ ภนฺตำ ว -อิติ: ยถา นาม เฉโก สารถิ อติเวเคน ธาวนฺตำ รถำ นิคฺคณฺหิตฺวา ยถิจฺฉกำ เปสิ; 
เอวำ โย ปุคฺคโล อุปฺปนฺนำ โกธำ ธารเย นิคฺคณฺหิตุำ สกฺโกติ.

บทวา่ ตมหำ ความว่า เราเรียกบุคคลน้ันวา่ สารถี.
ตมหำ -อิติ: ตำ อหำ สารถึ พฺรูมิ.

สองบทวา่ อติโร ชโน ความวา่ 
สว่นชนนอกน้ี คือสารถีรถของอิสรชนมีพระราชาและอุปราชเป็นต้น ย่อมชื่อว่าเป็นเพียงผู้ถือเชือก หาใช่สารถีชั้นเยี่ยมไม่.
อิตโร ชโน -อิติ: อิตโร ปน ราชอุปราชาทีนำ รถสารถิ ชโน รสฺมิคฺคาโห นาม โหติ น อุตฺตมสารถิ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา เทพดาดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.
เทสนาวสาเน เทวตา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

ฝา่ยเทพดา แม้เป็นพระโสดาบัน ก็ยังยืนร้องไห้อยู่.
เทวตา ปน โสตาปนฺนา หุตฺวาปิ โรทมานา อฏฺฐาสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสถามเธอว่า “ทำาไมหรือ เทพดา?” 
เมื่อเทพดาทูลวา่ “พระเจ้าข้า วิมานของข้าพระองค์ ฉิบหายเสียแล้ว, บัดน้ี ข้าพระองค์จักทำาอย่างไร?” จึงตรัสวา่ 
“อยา่เลย เทพดา, ทา่นอย่าคดิ, เราจักให้วิมานแก่ท่าน” แล้วทรงชีต้้นไม้ต้นหน่ึง ซ่ึงเทพดาจตุิไปเมื่อวันกอ่น 
ใกล้กับพระคันธกุฎี ในพระเชตวัน ตรัสวา่ “ต้นไม้โน้นในโอกาสโน้นว่าง, เธอจงเข้าสถิต ณ ต้นไม้น้ันเถิด.”
อถ นำ สตฺถา “กึ เทวเต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “ภนฺเต วิมานำ เม นฏฺฐำ, อิทานิ กึ กริสฺสามิ -อิติ วุตฺเต 
“อลำ เทวเต, มา จินฺตยิ, อหนฺเต วิมานำ ทสฺสามิ -อิติ เชตวเน คนฺธกุฏิสมีเป ปุริมทิวเส จุตเทวตำ เอกำ รุกฺขำ อปทิสนฺโต 
“อสุกสฺมึ โอกาเส อสุโก รุกฺโข วิวิตฺโต, ตตฺถ อุปคจฺฉาติ อาห.

เทพดาน้ันเข้าสถิตทีต่้นไม้น้ันแล้ว.
สา ตตฺถ อุปคญฺฉิ.

ต้ังแต่น้ัน แม้เทพดาท่ีทรงศักด์ิใหญ่ ทราบว่า “วิมานของเทพดาน้ี อันพระพุทธเจ้าประทาน” ก็ไม่อาจมาทำาให้วิมานน้ันหว่ันไหวได้.
ตโต ปฏฺฐาย “พุทฺธทตฺติยำ อิมิสฺสา วิมานำ -อิติ มเหสกฺขา เทวตาปิ อาคนฺตฺวา ตำ จาเลตุำ นาสกฺขึสุ: 

พระศาสดา ทรงทำาเรื่องน้ันให้เป็นเหตุเกิดข้ึนแล้ว ทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังน้ีแล.
สตฺถา ตำ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา ภิกฺขูนำ ภูตคามสิกฺขาปทำ ปญฺญเปสิ -อิติ.

เรื่องภกิษุรูปใดรูปหน่ึง จบ.
อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ.
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๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา
๓. อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงทำาภัตกิจในเรือนของนางอตุตราแล้ว ทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออตุตรา 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อกฺโกเธน ชิเน โกธำ” เป็นต้น.
“อกฺโกเธน ชิเน โกธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อุตฺตราย เคเห กตภตฺตกิจฺโจ อุตฺตรำ อุปาสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายปุณณะยากจนต้องรับจ้างสุมนเศรษฐี]

อนุปุพพีกถา ในเรื่องอตุตราอุบาสิกาน้ัน ดังต่อไปน้ี
ตตฺรายำ อนุปุพฺพีกถา: 

ได้ยินว่า คนขัดสน ชื่อปุณณะ อาศัยสุมนเศรษฐี รับจา้งเลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชคฤห์.
ราชคเห กิร สุมนเสฏฺฐึ นิสฺสาย ปุณฺโณ นาม ทลิทฺโท ภตึ กตฺวา ชีวติ.

ในเรือน (ของเขา) มีคน ๒ คนเท่าน้ัน คือ ภรรยาของเขา ๑ ธดิาชือ่นางอุตตรา ๑.
“ตสฺส ภริยา จ อุตฺตรา นาม จ ธีตา -อิติ เทฺวเยว เคเห มานุสกา.

ต่อมาวันหน่ึง พวกราชบุรุษทำาการโฆษณาในกรุงราชคฤห์ว่า “ชาวพระนครพึงเล่นนักษัตรกันตลอด ๗ วัน.”
อเถกทิวสำ “สตฺตาหำ นกฺขตฺตำ กีฬิตพฺพำ -อิติ ราชคเห โฆสนำ กรึสุ.

สุมนเศรษฐี ได้ยินคำาโฆษณาน้ันแล้ว จึงเรียกนายปุณณะผู้มาแต่เช้าตรูก่ล่าวว่า 
“พ่อ ปริชนของฉัน ประสงค์จะเล่นนักษัตรกัน, แกจักเล่นนักษัตร (กะเขา) หรือ หรือว่าจักทำาการรับจ้างเล่า?”
ตำ สุตฺวา สุมนเสฏฺฐี ปาโตว อาคตำ ปุณฺณำ อามนฺเตตฺวา 
“ตาต อมฺหากำ ปริชโน นกฺขตฺตำ กีฬิตุกาโม, ตฺวำ กึ นกฺขตฺตำ กีฬิสฺสสิ อุทาหุ ภตึ กริสฺสสิ -อิติ อาห.

นายปุณณะ. นาย ช่ือว่าการเล่นนักษัตร ย่อมเป็นของพวกทา่นผู้มีทรพัย์, 
ก็ในเรือนของผม แม้ข้าวสารจะต้มข้าวต้ม เพื่อรับประทานในวันพรุ่งน้ีก็ไม่มี, 
ผมจะต้องการอะไรดว้ยนักษัตรเล่า? ผมเมื่อได้โค ก็จักไปไถนา.

“สามิ นกฺขตฺตกีฬนนฺนาม สธนานำ โหติ, มม ปน เคเห สฺวาตนาย ยาคุตณฺฑุลำปิ นตฺถิ, กึ เม นกฺขตฺเตน, โคเณ ลภนฺโต กสิตุำ คมิสฺสามิ -อิติ.

สุมนเศรษฐี. ถ้าเช่นน้ัน แกจงรับโคไปเถิด.
“เตนหิ โคเณ คณฺหสฺสุ -อิติ.

เขารับโคตัวทรงกำาลังและไถแล้ว พูดกะภรรยาวา่ “นางผู้เจริญ ชาวนครเล่นนักษัตรกัน, 
ฉันจักต้องไปทำาการรับจ้าง เพราะความท่ีเราเป็นคนจน, วันน้ี เจ้าพึงต้มผักสัก ๒ เท่า แล้วนำาภัตไปให้เราก่อน” แล้วจึงได้ไปนา.
โส พลวโคเณ จ นงฺคลญฺจ คเหตฺวา “ภทฺเท นาครา นกฺขตฺตำ กีฬนฺติ, อหำ ทลิทฺทตาย ภตึ กาตุำ คมิสฺสามิ, 
มยฺหำปิ ตาว อชฺช ทฺวิคุณำ นิวาปํ ปจิตฺวา ภตฺตำ อาหเรยฺยาสิ -อิติ ภริยำ วตฺวา เขตฺตำ อคมาสิ.
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[พระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณณะ]

ในกาลน้ัน พระสารีบุตรเถระ เข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วันแล้ว ในวันน้ัน ออกแล้ว ตรวจดูว่า 
“วันน้ี เราควรจะทำาความสงเคราะห์แก่ใครหนอแล?” เห็นนายปุณณะ ซ่ึงเข้าไปในภายในข่ายคือญาณของตนแล้ว 
จึงตรวจดวู่า “นายปุณณะน้ี มีศรัทธาหรือหนอ? เขาจักอาจทำาความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่? 
ทราบความที่เขามีศรัทธา มีความสามารถจะทำาการสงเคราะห์ได้ และเขาจะไดร้ับสมบัติใหญ่เพราะบุญน้ันเป็นปัจจัยแล้ว 
จึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ไถนาของเขา ได้ยืนแลดูพุ่มไมพุ้่มหน่ึงที่ริมบ่อ.
ตทา สารีปุตฺตตฺเถโร สตฺตาหำ นิโรธสมาปนฺโน ตำทิวสำ วุฏฺฐาย “กสฺส นุ โข อชฺช มยา สงฺคหำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ โอโลเกนฺโต 
ปุณฺณำ อตฺตโน ญาณชาลสฺส อนฺโต ปวิฏฺฐำ ทิสฺวา “สทฺโธ นุ โข เอส, สกฺขิสฺสติ วา เม สงฺคหำ กาตุำ -อิติ โอโลเกนฺโต 
ตสฺส สทฺธภาวญฺจ สงฺคหำ กาตุำ สมตฺถภาวญฺจ ตปฺปจฺจยา จสฺส มหาสมฺปตฺติปฺปฏิลาภำ ญตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย ตสฺส กสนฏฺฐานำ คนฺตฺวา อาวาฏตีเร เอกำ คุมฺพำ โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.

นายปุณณะเห็นพระเถระแล้ว จึงวางไถ ไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว 
คดิวา่ “พระเถระคงจกัต้องการไม้สฟีัน” จึงได้ทำาไม้สฟีันให้เป็นกัปปิยะถวาย.
ปุณฺโณ เถรำ ทิสฺวา กสึ ฐเปตฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน เถรำ วนฺทิตฺวา “ทนฺตกฏฺเฐน อตฺโถ ภวิสฺสติ -อิติ ทนฺตกฏฺฐำ กปฺปิยำ กตฺวา อทาสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระ ได้นำาเอาบาตรและผ้ากรองนำ้าออกมาให้เขา.
อถสฺส เถโร ปตฺตญฺจ ปริสฺสาวนญฺจ นีหริตฺวา อทาสิ.

เขาคิดวา่ “พระเถระจักมีความต้องการด้วยนำ้าดื่ม” จึงถือเอาบาตรและผ้ากรองนำ้าน้ันแล้ว ได้กรองนำ้าดื่มถวาย.
โส “ปานีเยน อตฺโถ ภวิสฺสติ -อิติ ตำ อาทาย ปานียำ ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ.

พระเถระ คิดว่า “นายปุณณะน้ี อยู่เรือนหลังท้ายของชนเหล่าอื่น, 
ถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขา, ภรรยาของนายปุณณะน้ีจักไม่ได้เห็นเรา; 
เราจักต้องอยู่ ณ ที่น้ีแหละ จนกว่าภรรยาของเขาจะเดินทางนำาภตัมาให้เขา.”
เถโร จินฺเตสิ “อยำ ปเรสำ ปจฺฉิมเคเห วสติ, สจสฺส เคหทฺวารำ คมิสฺสามิ, อิมสฺส ภริยา มำ ทฏฺฐุำ น ลภิสฺสติ; 
ยาวสฺส ภตฺตำ อาทาย มคฺคำ ปฏิปชฺชติ, ตาว อิเธว ภวิสฺสามิ -อิติ.

พระเถระได้ยังเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อย ณ ที่น้ันเอง ทราบความที่ภรรยาของนายปุณณะน้ันข้ึนสู่ทางแล้ว 
จึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนคร.
โส ตตฺเถว โถกำ วีตินาเมตฺวา ตสฺสา มคฺคารุฬฺหภาวำ ญตฺวา อนฺโตนคราภิมุโข ปายาสิ.
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[ภรรยานายปุณณะถวายภตัแก่พระเถระ]

นางพบพระเถระในระหวา่งทางแล้ว คิดว่า 
“บางคราว เมื่อมีไทยธรรม, เราก็ไมพ่บพระผู้เป็นเจา้, บางคราว เมื่อเราพบพระผู้เป็นเจ้า, ไทยธรรมไม่ม,ี 
กว็ันน้ี เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้ว, ทั้งไทยธรรมก็มีอยู่; พระผู้เป็นเจ้า จักทำาความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแล?”
สา อนฺตรามคฺเค เถรำ ทิสฺวา จินฺเตสิ “อปฺเปกทาหำ เทยฺยธมฺเม สติ, อยฺยำ น ปสฺสามิ, อปฺเปกทา เม อยฺยำ ปสฺสนฺติยา, เทยฺยธมฺโม น โหติ,
อชฺช ปน อยฺโย จ ทิฏฺโฐ, เทยฺยธมฺโม จายำ๑ อตฺถิ, กริสฺสติ นุ โข เม สงฺคหำ -อิติ.

นางวางภาชนะใส่ภัตลงแล้ว ไหว้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว กล่าววา่ 
“ท่านผู้เจริญ ขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าคิดว่า ‘ภัตน้ี เศร้าหมองหรือประณีต’ จงทำาความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าเถิด.”
สา ภตฺตภาชนำ โอตาเรตฺวา เถรำ ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ‘อิทำ ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา ทาสสฺส โว สงฺคหำ กโรถ -อิติ อาห.

พระเถระ น้อมบาตรเข้าไป, เมื่อนางเอามือข้างหน่ึงรองภาชนะ อกีข้างหน่ึงถวายภตัอยู่, เมื่อถวายภตัไปได้ครึ่งหน่ึง, 
จึงเอามอืปิดบาตรด้วยพูดวา่ “พอแล้ว.”
เถโร ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา, ตาย เอเกน หตฺเถน ภาชนำ ธาเรตฺวา  เอเกน หตฺเถน ภตฺตำ ททมานาย, อุปฑฺฒภตฺเต ทินฺเน, 
“อลำ -อิติ หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.

นางกล่าวว่า “พระคุณเจ้า ส่วนเพียงส่วนเดียว ดิฉันไม่อาจทำาให้เป็น ๒ ส่วนได้, 
พระผู้เป็นเจ้าไมต่้องทำาความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าในโลกน้ี จงทำาความสงเคราะห์ในปรโลกเถิด, 
ดิฉันประสงค์จะถวายมิให้เหลือเศษเลย” ดังน้ีแล้ว ก็ไดใ้ส่ภัตทั้งหมดลงในบาตรของพระเถระ แล้วทำาความปรารถนาวา่ 
“ดิฉันถึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วน่ันแหละ.”
สา “ภนฺเต เอโกว ปฏิวึโส น สกฺกา ทฺวิธา กาตุำ, ตุมฺหากำ ทาสสฺส อิธโลกสงฺคหำ อกตฺวา ปรโลกสงฺคหำ กโรถ, 
นิรวเสสเมว ทาตุกามามฺหิ -อิติ วตฺวา สพฺพำ เถรสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐเปตฺวา๒ “ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺมสฺเสว ภาคินี อสฺสำ -อิติ ปตฺถนำ อกาสิ.

พระเถระ กลา่ววา่ “จงสำาเร็จอยา่งน้ันเถิด” ยืนอยู่น่ันแหละ ทำาอนุโมทนาแล้ว ได้น่ังทำาภตักิจ ณ ที่สะดวกด้วยนำ้าแห่งหน่ึง.
เถโร “เอวำ โหตุ -อิติ วตฺวา ฐิตโกว อนุโมทนำ กตฺวา เอกสฺมึ อุทกผาสุกฏฺฐาเน นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจำ อกาสิ.

ฝา่ยนาง กลับไปหาข้าวสารหุงเป็นภัตแล้ว.
สาปิ นิวตฺติตฺวา ตณฺฑุเล ปริเยสิตฺวา ภตฺตำ ปจิ.

แม้นายปุณณะ ไถที่ได้ประมาณครึ่งกรีส ไม่อาจทนความหิวได้ จึงปล่อยโค เข้าไปยังร่มไปแห่งหน่ึง น่ังคอยดูทางอยู่.
ปุณฺโณปิ อฑฺฒกรีสมตฺตำ ฐานำ กสิตฺวา ชิฆจฺฉำ สหิตุำ อสกฺโกนฺโต โคเณ วิสฺสชฺเชตฺวา เอกำ รุกฺขจฺฉายำ ปวิสิตฺวา มคฺคำ โอโลเกนฺโต นิสีทิ.

๑ จ. (?).
๒ สี. ปตฏิฺฐาเปตฺวา.
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ลำาดับน้ัน ภรรยาของเขาถือภัตเดินไป พอเห็น ก็คิดว่า 
“เขาถูกความหิวบีบคั้น น่ังคอยดูเราอยู่แลว้; ถ้าว่า เขาจักคุกคามเราว่า ‘เจา้ชักชา้เหลือเกิน’ แล้วเอาด้ามปฏัก๑ฟาดเรา, 
กรรมที่เราทำาแล้ว จกัเป็นของไร้ประโยชน์, เราจักต้องชิงบอกแก่เขาก่อนทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวอย่างน้ีว่า 
“นาย วันน้ี ท่านจงทำาจิตให้ผ่องใส สักวันหน่ึงเถิด, อย่าได้ทำากรรมที่ดิฉันทำาแล้วให้ไร้ประโยชน์, 
กด็ิฉันนำาภัตมาให้ท่านแต่เชา้ตรู่ พบพระธรรมเสนาบดีในระหว่างทาง จึงถวายภัตของท่านแกพ่ระเถระน้ัน 
แล้วไปหุงภัตมาใหม่, จงทำาจิตให้เลื่อมใสเถิด นาย.”
อถสฺส ภริยา ภตฺตำ อาทาย คจฺฉมานา ตำ ทิสฺวาว  “เอส ชิฆจฺฉาย ปีฬิโต มำ โอโลเกนฺโต นิสินฺโน:  
สเจ มำ ‘อติวิย เต จิรายิตนฺติ ตชฺเชตฺวา ปโตทยฏฺฐิยา ปหริสฺสติ, มยา กตกมฺมำ นิรตฺถกำ ภวิสฺสติ, ปฏิกจฺเจวสฺส อาโรเจสฺสามิ -อิติ 
จินฺเตตฺวา เอวมาห “สามิ อชฺเชกทิวสำ จิตฺตำ ปสาเทหิ, มา มยา กตกมฺมำ นิรตฺถกำ อกาสิ; 
อหำ หิ ปาโตว เต ภตฺตำ อาหรนฺตี อนฺตรามคฺเค ธมฺมเสนาปตึ ทิสฺวา ตว ภตฺตำ ตสฺส ทตฺวา ปุน คนฺตฺวา ภตฺตำ ปจิตฺวา อาคตา, 
ปสาเทหิ สามิ จิตฺตำ -อิติ.

เขาถามว่า “เจ้าพดูอะไร? นางผู้เจริญ” ได้สดับเรื่องน้ันซำ้าอกีแล้ว จึงพูดว่า 
“นางผู้เจริญ เจา้ถวายภตัของเราแก่พระผู้เป็นเจา้ ทำาความดีแล้วเทียว, 
เช้าตรู่วันน้ี แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟัน และนำ้าบ้วนปากแกพ่ระผู้เป็นเจ้าแล้ว” มีใจเลื่อมใสเพลดิเพลินถ้อยคำาน้ันแล้ว 
เป็นผู้มีกายอ่อนเพลีย เพราะได้ภตัในเวลาสาย พาดศีรษะบนตักของภรรยาน้ันแล้วก็หลับไป.
โส “กึ วเทสิ ภทฺเท -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปุน ตมตฺถำ สุตฺวา “ภทฺเท สาธุ วต เต กตำ มม ภตฺตำ อยฺยสฺส ททมานาย, 
มยาปิสฺส อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺฐญฺจ มุโขทกญฺจ ทินฺนำ -อิติ ปสนฺนมานโส ตำ วจนำ อภินนฺทิตฺวา 
อุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย กิลนฺตกาโย ตสฺสา องฺเก สีสำ กตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

[ทานของ ๒ สามีภรรยาอำานวยผลในวันน้ัน]

ครั้งน้ัน ที่ทีเ่ขาไถไว้แต่เชา้ตรู่ ได้เป็นทองคำาเน้ือสุกทั้งหมดจนกระทั่งฝุ่นละอองดิน ต้ังอยู่งดงามดุจกองดอกกัณณิการ์,
อถสฺส ปาโตว กสิตฏฺฐานำ ปํสุจุณฺณำ อุปาทาย สพฺพำ รตฺตสุวณฺณำ กณิการปุปฺผราสิ วิย โสภมานำ อฏฺฐาสิ.

เขาตื่นข้ึน แลเห็นแล้ว จึงพดูกะภรรยาว่า 
“นางผู้เจริญ ท่ีที่ฉันไถแล้วน่ัน ปรากฏแก่ฉันเป็นทองคำาทั้งหมด,  เพราะฉันได้ภัตสายเกินไป ตาจะลายไปกระมังหนอ?”
โส ปพุทฺโธ โอโลเกตฺวา ภริยมาห 
“ภทฺเท เอตำ กสิตฏฺฐานำ สพฺพำ มม สุวณฺณำ หุตฺวา ปญฺญายติ, กินฺนุ โข เม อติอุสฺสูเร ลทฺธภตฺตตาย อกฺขีนิ ภมนฺติ -อิติ.

แม้ภรรยาของเขา ก็รับรองว่า “ที่น้ัน ก็ย่อมปรากฏแม้แก่ดิฉันอย่างน้ันเหมือนกัน.”
[สาปิ] “มยฺหำปิ เอวเมว ปญฺญายติ -อิติ. 

๑ ปฏัก ประตัก ไม้ท่อนกลมยาวคล้ายตะพดท่ีฝังเหล็กแหลมข้างปลาย ใช้แทงสัตว์พาหนะเช่นวัวควายเพื่อบังคับให้ทำาตามท่ีต้องการ.
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เขาลกุข้ึน ไปในที่น้ัน จับก้อนหน่ึงตีที่งอนไถแล้ว ทราบวา่เป็นทองคำา จึงคิดว่า 
“โอ! ทานท่ีเราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดี แสดงผลในวันน้ีเอง, ก็เราไม่อาจท่ีจะซ่อนทรัพย์ประมาณเท่าน้ีไว้ใช้สอยได้” 
จึงเอาทองคำาใส่เต็มถาดข้าวที่ภรรยานำามาแล้ว ได้ไปสู่ราชตระกูล มีโอกาสอันพระราชาพระราชทานแล้ว 
จึงเข้าไปถวายบังคมพระราชา, เมื่อพระองค์ตรัสวา่ “อะไร? พ่อ” จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทวราช 
ทีท่ี่ข้าพระองค์ไถแล้วในวันน้ีทั้งหมด เป็นที่เต็มไปด้วยทองคำาทั้งน้ันตั้งอยู่แล้ว, พระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำามาไว้.”
โส อุฏฺฐาย ตตฺถ คนฺตฺวา เอกำ ปิณฺฑำ คเหตฺวา นงฺคลสีเส ปหริตฺวา สุวณฺณภาวำ ญตฺวา 
“อโห อยฺยสฺส ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน อชฺเชว วิปาโก ทสฺสิโต, น โข ปน สกฺกา เอตฺตกำ ธนำ ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปริภุญฺชิตุำ -อิติ 
ภริยาย อาภตำ ภตฺตปาตึ สุวณฺณสฺส ปูเรตฺวา ราชกุลำ คนฺตฺวา รญฺญา กโตกาโส ปวิสิตฺวา ราชานำ อภิวาเทตฺวา, “กึ ตาต -อิติ วุตฺเต, 
“เทว อชฺช มยา กสิตฏฺฐานำ สพฺพำ สุวณฺณภริตเมว หุตฺวา ฐิตำ, สุวณฺณำ อาหราเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

พระราชา. ท่านเป็นใคร?
“โกสิ ตฺวำ -อิติ.

นายปุณณะ. ข้าพระองค์ชื่อปุณณะ.
“ปุณฺโณ นามาหำ -อิติ.

พระราชา. ก็วันน้ี ท่านทำาอะไรเล่า?
“กึ ปน เต อชฺช กตำ -อิติ.

นายปุณณะ. เชา้ตรู่วันน้ี ข้าพระองค์ได้ถวายไม้สีฟันและนำ้าบ้วนปากแก่พระธรรมเสนาบดี, 
ส่วนภรรยาของข้าพระองค์ ได้ถวายภตัที่เขานำามาให้ข้าพระองค์แก่พระธรรมเสนาบดีน้ันเหมือนกัน.

“ธมฺมเสนาปติสฺส เม อชฺช ปาโตว ทนฺตกฏฺฐญฺจ มุโขทกญฺจ ทินฺนำ, ภริยายปิ เม มยฺหำ อาหรณภตฺตำ ตสฺเสว ทินฺนำ -อิติ.

พระราชา ทรงสดับคำาน้ันแล้วตรัสวา่ “พ่อผู้เจริญ ได้ยินว่า ทานทีท่่านถวายพระธรรมเสนาบดี แสดงวิบากในวันน้ีเอง”  
แล้วตรัสถามว่า “พ่อ เราจะทำาอยา่งไร?”
ตำ สุตฺวา ราชา “อชฺเชว กิร โภ ธมฺมเสนาปติสฺส ทินฺนทาเนน วิปาโก ทสฺสิโต -อิติ วตฺวา “ตาต กึ กโรมิ -อิติ ปุจฺฉิ.

นายปุณณะ. ขอพระองคจ์งส่งเกวียนไปหลายๆ พัน ให้นำาทองคำามาเถิด.
“พหูนิ สกฏสหสฺสานิ ปหิณิตฺวา สุวณฺณำ อาหราเปถ -อิติ.

พระราชาทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้ว.
ราชา สกฏานิ ปหิณิ.

เมื่อพวกราชบุรุษพดูวา่ “เป็นของพระราชา” ถือเอาอยู่, ทองคำาที่เขาถือเอาแล้วๆ ย่อมเป็นดินอย่างเดิม.
ราชปุริเสสุ “รญฺโญ สนฺตกำ -อิติ คณฺหนฺเตสุ, คหิตคฺคหิตำ มตฺติกาว โหติ.

พวกเขาไปทูลพระราชา อันพระองคต์รัสถามวา่ “กพ็วกเจา้พดูวา่กระไร? จึงถือเอา” 
จึงทูลว่า “พดูว่า ‘เป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์.”
เต คนฺตฺวา รญฺโญ อาโรเจตฺวา “ตุมฺเหหิ กินฺติ วตฺวา คหิตำ -อิติ ปุฏฺฐา “ตุมฺหากำ สนฺตกำ -อิติ อาหำสุ.
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พระราชา. หาใช่ทรัพย์ของเราไม่, พวกเจ้าจงไป, จงพดูวา่ ‘เป็นทรพัย์ของนายปุณณะ’ ถือเอาเถิด.
“น มยฺหำ [ตาตา] สนฺตกำ, คจฺฉถ, ‘ปุณฺณสฺส สนฺตกนฺติ วตฺวา คณฺหถ -อิติ.

พวกเขาทำาอยา่งน้ัน.
เต ตถา กรึสุ.

ทองคำาที่เขาถือแล้วๆ ได้เป็นทองคำาแท้.
คหิตคฺคหิตำ สุวณฺณเมว อโหสิ.

พวกเขาจึงขนทองคำาน้ันทั้งหมดมาทำาเป็นกองไว้ ที่ท้องพระลานหลวง.
ตำ สพฺพำ อาหริตฺวา ราชงฺคเณ ราสึ อกำสุ.

(ทองคำาทั้งหมดน้ัน) ได้เป็นกองสูงประมาณ ๘๐ ศอก.
อสีติหตฺถุพฺเพโธ ราสิ อโหสิ.

[นายปุณณะได้รับตำาแหน่งเศรษฐ]ี

พระราชา ทรงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้ว ตรัสถามว่า “ในพระนครน้ี ใครมีทองคำาถึงเพียงน้ีบ้าง?”
ราชา นาคเร สนฺนิปาเตตฺวา “อิมสฺมึ นคเร อตฺถิ กสฺสจิ เอตฺตกำ สุวณฺณำ -อิติ.

ชาวพระนคร. ไม่มี พระเจ้าข้า.
“นตฺถิ เทว -อิติ.

พระราชา. ก็ควรจะให้อะไรแก่นายปุณณะเล่า?
“กึ ปนสฺส ทาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ชาวพระนคร. ฉัตรสำาหรับเศรษฐี พระเจ้าข้า.
“เสฏฺฐิจฺฉตฺตำ เทว -อิติ.

พระราชาตรัสว่า “นายปุณณะจงเป็นเศรษฐี ชื่อพหุธนเศรษฐี” 
แล้วได้พระราชทานฉัตรสำาหรับเศรษฐีแก่เขา พรอ้มด้วยโภคะมากมาย.
ราชา “พหุธนเสฏฺฐี นาม โหตุ -อิติ มหนฺเตน โภเคน สทฺธึ ตสฺส เสฏฺฐิจฺฉตฺตำ อทาสิ.

ครั้งน้ัน เขากราบทูลพระราชาน้ันวา่ “ข้าแต่สมมติเทวราช ข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่น ตลอดเวลาถึงเพียงน้ี, 
ขอพระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด.”
อถ นำ โส อาห “มยำ เทว เอตฺตกำ กาลำ ปรกุเล วสิมฺหา, วสนฏฺฐานำ โน เทถ -อิติ.

พระราชาตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน ทา่นจงดู, กอไม้น่ัน ปรากฏอยู่ทางด้านทกัษิณ, จงนำาเอากอไม้น่ันออก ให้ช่างทำาเรือนเถิด” 
ดังน้ีแล้ว กต็รัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเก่า.
“เตนหิ ปสฺส, ทกฺขิณโต เอส คุมฺโพ ปญฺญายติ, เอตำ หราเปตฺวา เคหำ กาเรหิ -อิติ ปุราณเสฏฺฐิสฺส เคหฏฺฐานำ อาจิกฺขิ.
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เขาให้ช่างทำาเรือนในที่น้ัน โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ทำาเคหปเวสนมงคล๑ และฉัตรมงคล๒ เป็นงานเดียวกัน
ได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ตลอด ๗ วัน.
โส ตสฺมึ ฐาเน กติปาเหเนว เคหำ กาเรตฺวา เคหปฺปเวสนมงฺคลญฺจ ฉตฺตมงฺคลญฺจ เอกโตว กโรนฺโต 
สตฺตาหำ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทานำ อทาสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนาทานแก่เขา จึงตรัสอนุปุพพีกถาแล้ว.
อถสฺส สตฺถา ทานานุโมทนำ กโรนฺโต อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.

ในกาลจบธรรมกถา ชนทั้ง ๓ คือ ปุณณเศรษฐี ๑ ภรรยาของเขา ๑ นางอุตตราผู้เป็นธิดา ๑ ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว.
ธมฺมกถาวสาเน “ปุณฺณเสฏฺฐี จ ภริยา จสฺส ธีตา จ อุตฺตรา -อิติ ตโยปิ ชนา โสตาปนฺนา อเหสุำ

[ธิดาปุณณเศรษฐีได้เป็นภรรยาสุมนเศรษฐี]

ในกาลต่อมา เศรษฐใีนกรุงราชคฤห์ ขอธิดาของปุณณเศรษฐีให้บุตรของตน.
อปรภาเค ราชคหเสฏฺฐี ปุณฺณเสฏฺฐิโน ธีตรำ อตฺตโน ปุตฺตสฺส วาเรสิ.

เขาพูดว่า “ผมจักไม่ให้,” เมื่อเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ พูดว่า 
“จงอย่าทำาอย่างน้ัน, ทา่นอาศัยฉันอยู่ตลอดเวลาถึงเพียงน้ีทีเดียว จึงได้สมบัติ, จงให้ธดิาแก่บุตรของฉันเถิด” จึงกล่าวว่า 
“บุตรของท่านน้ัน เป็นมิจฉาทิฏฐิ, ส่วนธดิาผมเหินห่างจากพระรัตนะทั้ง ๓ แล้ว ไมอ่าจเป็นไปได้, 
ผมจึงจักยกธิดาให้บุตรของท่านน้ันไม่ได้เลย.”
โส “นาหำ ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา, “มา เอวำ กโรตุ, เอตฺตกำ กาลำ อมฺเห นิสฺสาย วสนฺเตเนว เต สมฺปตฺติ ลทฺธา, เทตุ เม ปุตฺตสฺส ธีตรำ -อิติ 
วุตฺเต, “โส มิจฺฉาทิฏฺฐิโก,  มม ธีตา ตีหิ รตเนหิ วินา วตฺติตุำ น สกฺโกติ, เนวสฺส ธีตรำ ทสฺสามิ -อิติ อาห.

ครั้งน้ัน กุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคฤหบดีเป็นต้น เป็นอันมาก วิงวอนเขาวา่ 
“อยา่ทำาลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีในกรุงราชคฤห์น้ัน, จงยกธดิาให้บุตรของเขาเถิด.” 
อถ นำ พหู เสฏฺฐิคหปติกาทโย กุลปุตฺตา “มา เตน สทฺธึ วิสฺสาสำ ภินฺทิ, เทหิสฺส ธีตรำ -อิติ ยาจึสุ.

เขารับคำาของกุลบุตรเหล่าน้ันแล้ว ได้ยกธิดาให้ในดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ.
โส เตสำ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อาสาฬฺหปุณฺณมายำ ธีตรำ อทาสิ.

จำาเดิมแต่เวลาไปสู่ตระกูลสามีแลว้ นางมิได้ๆ เพื่อจะเข้าไปหาภกิษุหรือภิกษุณี หรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมเลย.
สา ปติกุลำ คตกาลโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุำ วา ภิกฺขุนึ วา อุปสงฺกมิตุำ ทานำ วา ทาตุำ ธมฺมำ วา โสตุำ นาลตฺถ.

เมื่อล่วงไปได้ประมาณ ๒ เดือนครึ่ง ด้วยอาการอย่างน้ี, นางจึงถามสาวใช้ผู้อยูใ่นสำานักวา่
“เวลาน้ี ภายในพรรษา ยังเหลืออีกเท่าไร?”
เอวำ อฑฺฒติเยสุ มาเสสุ วีติวตฺเตสุ, สา สนฺติเก ฐิตำ ปริจาริกำ ปุจฺฉิ “อิทานิ กิตฺตกำ อนฺโตวสฺสำ อวสิฏฺฐำ -อิติ.

สาวใช้. ยังอยู่อีกครึ่งเดือน คุณแม่.
“อฑฺฒมาโส อยฺเย -อิติ.

๑ มงคลอันบุคคลพึงทำาในกาลเป็นท่ีเข้าไปสู่เรือน.
๒ มงคลอันบุคคลพึงทำาแก่ฉัตรในกาลเป็นท่ีฉลองฉัตร.
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นางส่งข่าวไปให้บิดาว่า “เหตุไฉน บิดามารดาจึงขังดิฉันไวใ้นเรือนมีรูปอย่างน้ี? 
การที่บิดามารดาทำาฉันให้เป็นคนเสียโฉม แล้วประกาศวา่เป็นทาสี ของชนพวกอื่น ยังจะประเสริฐกวา่, 
การที่ยกให้แก่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเห็นปานน้ี ไม่ประเสริฐเลย, 
ต้ังแต่เวลาดิฉันมาแล้ว ดิฉันไม่ได้ทำาบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษุเป็นต้นเลย.”
สา ปิตุ สาสนำ ปหิณิ “กสฺมา มำ เอวรูเป พนฺธนาคาเร ปกฺขิปึสุ?  วรำ มำ ลกฺขณาหตำ กตฺวา ปเรสำ ทาสึ สาเวตุำ, 
น เอวรูปสฺส มิจฺฉาทิฏฺฐิกกุลสฺส ทาตุำ [วรำ],  อาคตกาลโต ปฏฺฐาย ภิกฺขุทสฺสนาทีสุ เอกำปิ ปุญฺญำ กาตุำ น ลภามิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน บิดาของนางให้รู้สึกไม่สบายใจ๑ ด้วยคิดว่า “ธิดาของเราไดร้ับทุกข์หนอ” จึงส่งทรัพย์ไป ๑๕,๐๐๐ กหาปณะ 
ด้วยสั่งวา่ “ในนครน้ี มีหญิงคณิกาชื่อสิริมา, เจา้จงพดูวา่ ‘หล่อนจงรับทรพัย์วันละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ’ 
นำานางมาด้วยกหาปณะเหล่าน้ี ทำาให้เป็นนางบำาเรอของสามีแล้ว ส่วนตวัทำาบุญทั้งหลายเถิด.”
อถสฺสา ปิตา “ทุกฺขิตา วต เม ธีตา -อิติ อนตฺตมนตำ ปเวเทตฺวา ปญฺจทส กหาปณสหสฺสานิ เปเสสิ 
“อิมสฺมึ นคเร สิริมา นาม คณิกา อตฺถิ, ‘เทวสิกำ สหสฺสำ คณฺหาติ อิเมหิ กหาปเณหิ ตำ อาเนตฺวา สามิกสฺส ปทปริจาริกำ กตฺวา 
สยำ ปุญฺญานิ กโรตุ -อิติ.

นางให้เชิญนางสริิมามาแลว้ พดูวา่ “สหาย เธอจงรับกหาปณะเหล่าน้ีแล้ว บำาเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนน้ีเถิด.”
สา สิริมำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สหายิเก อิเม กหาปเณ คเหตฺวา อิมำ อฑฺฒมาสำ ตว สหายกำ ปริจราหิ -อิติ อาห.

นางสริิมาน้ัน รับรองวา่ “ดีละ” 
สา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

นางพาเขาไปสำานักของสามี, เมื่อสามีน้ันเห็นนางสริิมาแล้ว กล่าวว่า “อะไรกันน้ี?” จึงบอกว่า 
“นาย ขอให้หญิงสหายของดิฉันบำาเรอนายตลอดกึ่งเดือนน้ี, สว่นดิฉัน ใคร่จะถวายทานและฟังธรรม ตลอดกึ่งเดือนน้ี.”
สา ตำ อาทาย สามิกสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา, เตน สิริมำ ทิสฺวา “กิมิทำ -อิติ วุตฺเต, “สามิ อิมำ อฑฺฒมาสำ มม สหายิกา ตุมฺเห ปริจรตุ, 
อหำ ปน อิมำ อฑฺฒมาสำ ทานญฺเจว ทาตุกามา ธมฺมญฺจ โสตุกามา -อิติ อาห.

เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงาม เกิดความสิเน่หา จึงรับรองว่า “ดีละ”
โส ตำ อภิรูปํ [อิตฺถึ] ทิสฺวา อุปฺปนฺนสิเนโห “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิ.

[นางอุตตราได้โอกาสทำาบุญ]

แม้นางอตุตราแล นิมนต์ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุขวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ขอพระองค์อย่าเสดจ็ไปที่อื่น พึงรับภิกษาในเรือนน้ีแห่งเดียว ตลอดกึ่งเดือนน้ี.” รับปฏิญญาของพระศาสดาแลว้ มีใจยินดีวา่ 
“บัดน้ี เราจักได้เพื่ออุปัฏฐากพระศาสดาและฟังธรรมตั้งแต่น้ีไป ตลอดจนถึงวันมหาปวารณา” 
เที่ยวจัดแจงกจิทุกอยา่งในโรงครัวใหญด่้วยกลา่ววา่ “พวกทา่นจงต้มข้าวต้มอยา่งน้ี, จงน่ึงขนมอย่างน้ี.”
อุตฺตราปิ โข พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา “ภนฺเต อิมำ อฑฺฒมาสำ อญฺญตฺถ อคนฺตฺวา อิเธว ภิกฺขา คเหตพฺพา -อิติ 
สตฺถุ ปฏิญฺญำ คเหตฺวา “อิโตทานิ ปฏฺฐาย ยาว มหาปวารณา, ตาว สตฺถารำ อุปฏฺฐาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ ลภิสฺสามิ -อิติ ตุฏฺฐมานสา 
“เอวำ ยาคุำ ปจถ, เอวำ ปูเว ปจถ -อิติ มหานเส สพฺพกิจฺจานิ สำวิทหนฺตี วิจรติ.

๑ อนตตฺมนตำ ปเวเทตฺวา ยัง … ให้รู้ท่ัวแล้วซึ่งความท่ีแห่งตนเป็นผู้มีใจมิใช่เป็นของแห่งตน.
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ครั้งน้ัน สามีของนาง คิดวา่ “พรุ่งน้ีเป็นวันมหาปวารณา” ยืนตรงหน้าต่าง บ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ ตรวจดอูยู่ด้วยคดิว่
า “นางบอดเขลาน้ัน เที่ยวทำาอะไรอยู่หนอแล?” 
แลเห็นธดิาเศรษฐีน้ัน ขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อ เปรอะด้วยเถ้า มอมแมมด้วยถ่านและเขม่า เที่ยวจัดทำาอยู่อย่างน้ัน จึงคิดว่า 
“พุทโธ่ หญิงบอดเขลา ไม่เสวยสมบัติมีสิรเิช่นน้ี ในฐานะเห็นปานน้ี, กลับมีจติยินดีวา่ ‘เราจกัอุปัฏฐากสมณะศีรษะโล้น’ 
เที่ยวไป” จึงหัวเราะแล้ว หลบไป.
อถสฺสา สามิโก “เสฺว ปวารณา ภวิสฺสติ -อิติ มหานสาภิมุโข วาตปาเน ฐตฺวา “กินฺนุ โข กโรนฺตี สา อนฺธพาลา วิจรติ -อิติ 
โอโลเกนฺโต ตำ เสฏฺฐิธีตรำ เสทกิลินฺนำ ฉาริกาย โอกิณฺณำ องฺคารมสิมกฺขิตำ ตถา สำวิทหิตฺวา วิจรมานำ ทิสฺวา 
“อโห อนฺธพาลา เอวรูเป ฐาเน อิมำ สิริสมฺปตฺตึ นานุโภติ, ‘มุณฺฑกสมเณ อุปฏฺฐหิสฺสามีติ ตุฏฺฐจิตฺตา วิจรติ -อิติ หสิตฺวา อปคญฺฉิ.

เมื่อเศรษฐีบุตรน้ันหลบไปแล้ว, นางสริิมาซ่ึงยืนอยู่ในที่ใกล้ของเขาคิดวา่ “เศรษฐีบุตรน่ันมองดูอะไรหนอแล จึงหัวเราะ” 
จึงมองลงไปทางหน้าต่างน้ันแหละ เห็นนางอุตตราแล้วคิดว่า 
“เศรษฐีบุตรน้ีหัวเราะก็เพราะเห็นนางคนน้ี, ความชิดชมของเศรษฐีบุตรน้ีคงมกีับด้วยนางเป็นแน่.”
ตสฺมึ อปคเต, ตสฺส สนฺติเก ฐิตา สิริมา “กินฺนุ โข โอโลเกตฺวา เอส หสิ -อิติ เตเนว วาตปาเนน โอโลเกนฺตี อุตฺตรำ ทิสฺวา 
“อิมำ โอโลเกตฺวา อิมินา หสิตำ, อทฺธา อิมสฺส เอตาย สทฺธึ สนฺถโว อตฺถิ -อิติ จินฺเตสิ.

[นางสิรมิาหึงนางอุตตรา เอาเนยใสเดือดรด]

ได้ยินว่า นางสิริมาน้ัน แม้อยู่เป็นพาหิรกสตรีในเรือนน้ันตลอดกึ่งเดือน เสวยสมบัติน้ันอยู่ ก็ยังไมรู่้ว่าตัวเป็นหญิงภายนอก 
ได้ทำาความสำาคัญว่า “ตวัเป็นแม่เจ้าเรอืน.”
สา กิร อฑฺฒมาสำ ตสฺมึ เคเห พาหิรกอิตฺถี หุตฺวา วสมานาปิ ตำ สมฺปตฺตึ อนุภวมานา อตฺตโน พาหิรกอิตฺถีภาวำ อชานิตฺวา 
“อหำ ฆรสามินี -อิติ สญฺญมกาสิ.

นางผกูอาฆาตต่อนางอุตตราว่า “จักต้องยังทุกข์ให้เกิดแก่มัน” จึงลงจากปราสาท เข้าไปสู่โรงครัวใหญ่ 
เอาทพัพตีักเนยใสอันเดือดพลา่นในที่ทอดขนม แล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอตุตรา.
สา อุตฺตราย อาฆาตำ พนฺธิตฺวา “ทุกฺขมสฺสา อุปฺปาเทสฺสามิ -อิติ ปาสาทา โอรุยฺห มหานสำ ปวิสิตฺวา 
ปูวปจนฏฺฐาเน ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ กฏจฺฉุนา อาทาย อุตฺตราภิมุขี๑ ปายาสิ.

นางอุตตรา เห็นนางสิริมาน้ันเดินมา จึงแผ่เมตตาไปถึงนางวา่  
“หญิงสหายของเราทำาอุปการะแก่เรามาก, จักรวาลก็แคบเกินไป, พรหมโลกก็ตำ่านัก, สว่นคุณของหญิงสหายเราใหญ่มาก; 
ก็เราอาศัยนางน่ัน จึงได้เพือ่ถวายทานและฟังธรรม; 
ถ้าเรามีความโกรธเหนือนางสริิมาน้ัน, เนยใสน้ีจงลวกเราเถิด; ถ้าไม่มี, อยา่ลวกเลย.” 
อุตฺตรา ตำ อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา “มม สหายิกาย มยฺหำ มหาอุปกาโร กโต; จกฺกวาฬำ อติสมฺพาธำ, พฺรหฺมโลโก อตินีโจ, 
มม ปน สหายิกาย คุโณว มหนฺโต; อหญฺหิ เอตำ นิสฺสาย ทานญฺจ ทาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ ลภึ; 
สเจ มม เอติสฺสา อุปริ โกโธ อตฺถิ, อิทำ สปฺปิ มำ ฑหตุ; สเจ นตฺถิ, มา ฑหตุ -อิติ ตำ เมตฺตาย ผริ.

เนยใสซ่ึงเดือดพลา่นที่นางสิริมาน้ันรดลงเบ้ืองบนนางอตุตราน้ัน ได้เป็นเหมือนนำ้าเย็น.
ตาย ตสฺสา มตฺถเก อาสิตฺตำ ปกฺกุฏฺฐิตสปฺปิ สีตุทกำ วิย อโหสิ.

๑ “อุตตฺราภิมุขินี -อิติ ยุตฺตตรำ ญ. ว.
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ลำาดับน้ัน พวกทาสีของนางอตุตรา เห็นนางผู้ตักให้เต็มทพัพีอกี ด้วยเข้าใจวา่ “เนยใสน้ีคงจักเย็น” ถือเดินมาอยู่ 
จึงคุกคามว่า “นางหัวดื้อ เจ้าจงหลีกไป, เจา้ไม่ควรจะรดเนยใสที่เดือดพลา่นบนเจ้าแม่ของพวกเรา” 
แล้วต่างลุกข้ึนจากที่น้ีบ้าง ที่น้ันบ้าง ใช้มือบ้าง เท้าบ้าง ทุบถีบให้ล้มลงบนพื้น.
อถ นำ “อิทำ สีตลำ ภวิสฺสติ -อิติ ปุน กฏจฺฉุำ ปูเรตฺวา อาทาย อาคจฺฉนฺตึ อุตฺตราย ทาสิโย ทิสฺวา 
“อเปหิ ทุพฺพินีเต, น ตฺวำ อมฺหากำ อยฺยาย อุปริ ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ อาสิญฺจิตุำ อนุจฺฉวิกา -อิติ สนฺตชฺเชนฺติโย 
อิโต จิโต จ อุฏฺฐาย หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ โปเถตฺวา ภูมิยำ ปาเตสุำ.

นางอุตตรา ไม่สามารถจะห้ามปรามนางทาสีเหล่าน้ันได้.
อุตฺตรา ตา วาเรตุำ นาสกฺขิ.

ทีน้ัน นางจึงห้ามทาสีทุกคนท่ียืนคร่อมอยู่ข้างบนนางสิริมาน้ันแล้ว ถามว่า “เพ่ือประสงค์อะไร เธอจึงทำากรรมหนักถึงปานน้ี?” 
ดังน้ีแล้ว โอวาทนางสริิมา ให้อาบด้วยนำ้าอุ่น ทาด้วยนำ้ามันที่หุงตั้ง ๑๐๐ ครั้ง.
อถสฺสา อุปริ ฐิตา สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา “กิสฺส เต เอวรูปํ ภาริยำ กมฺมำ กตำ -อิติ สิริมำ โอวทิตฺวา 
อุณฺโหทเกน นหาเปตฺวา สตปากเตเลน อพฺภญฺชิ.

[นางสริิมารู้สึกตวั ขอโทษนางอุตตรา]

ขณะน้ัน นางสริิมาน้ัน รู้ตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้ว คิดว่า 
“เรารดเนยใสที่เดือดพลา่นลงเบ้ืองบนนางอตุตราน้ี เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามี ทำากรรมหนักแล้ว. 
นางอุตตราน้ี ไม่สั่งบังคับพวกทาสวี่า ‘พวกเธอจับเขาไว้’ กลับห้ามพวกทาสทีั้งหมด แม้ในเวลาที่ข่มเหงเรา 
ได้ทำากรรมที่ควรทำาแก่เราเท่าน้ัน; ถ้าเราไม่ขอให้นางอุตตราน้ีอดโทษให้, ศีรษะของเราพึงแตกออก ๗ เสี่ยง” ดังน้ีแล้ว 
จึงหมอบลงแทบเท้าของนางอุตตราน้ัน แล้วกลา่ววา่ “คุณแม่ ขอคุณแม่จงอดโทษให้ดิฉันเถิด.”
ตสฺมึ ขเณ สา อตฺตโน พาหิริตฺถีภาวำ ญตฺวา จินฺเตสิ 
“มยา ภาริยำ กมฺมำ กตำ สามิกสฺส หสิตมตฺตการณา อิมิสฺสา อุปริ ปกฺกุฏฺฐิตำ สปฺปึ อาสิญฺจนฺติยา, 
อยำ ‘คณฺหถ นนฺติ ทาสิโย น อาณาเปตฺวา มำ วิเหฐนกาเลปิ สพฺพา ทาสิโย ปฏิพาหิตฺวา มยฺหำ กตฺตพฺพเมว อกาสิ; 
สจาหำ อิมำ น ขมาเปสฺสามิ, มุทฺธา เม สตฺตธา ผเลยฺย -อิติ ตสฺสา ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา “อยฺเย ขมาหิ เม -อิติ อาห.

นางอุตตรา. ดิฉันเป็นธิดาที่มีบิดา. เมื่อบิดาอดโทษให้, ก็จักอดโทษให้.
“อหำ สปีติกา ธีตา.  ปิตริ ขมนฺเต, ขมิสฺสามิ -อิติ.

นางสริิมา. คุณแม่ ข้อน้ัน จงยกไว้เถิด, ดิฉันจักให้ทา่นปุณณเศรษฐีผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วย.
“โหตุ อยฺเย,  ปิตรำปิ เต ปุณฺณเสฏฺฐึ ขมาเปสฺสามิ -อิติ.

นางอุตตรา. ท่านปุณณะ เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของดิฉันในวัฏฏะ, 
แต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดเกลา้ในวิวัฏฏะอดโทษให้ ดิฉันจึงจักอดโทษ.

“ปุณฺโณ มม วฏฺเฏ ชนกปิตา, วิวฏฺเฏ ชนกปิตริ ขมนฺเต, ปนาหำ ขมิสฺสามิ -อิติ.

นางสริิมา. ก็ใครเล่า? เป็นบิดาบังเกดิเกล้าของคุณแม่ในวิวัฏฏะ.
“โก ปน เต วิวฏฺเฏ ชนกปิตา -อิติ.
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นางอุตตรา. พระสัมมาสัมพุทธเจา้.
“สมฺมาสมฺพุทฺโธ -อิติ.

นางสริิมา. ดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์.
“มยฺหำ เตน สทฺธึ วิสฺสาโส นตฺถิ -อิติ.

นางอุตตรา. ฉันจักทำาเอง, พรุ่งน้ี พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จมาที่น้ี; 
เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่น้ีแหละ แลว้ขอให้พระองค์อดโทษเถิด.

“อหำ กริสฺสามิ,๑ สตฺถา เสฺว ภิกฺขุสงฺฆำ อาทาย อิธาคมิสฺสติ; ตฺวำ ยถาลทฺธำ สกฺการำ คเหตฺวา อิเธว อาคนฺตฺวา ตำ ขมาเปหิ -อิติ.

[นางสิรมิาขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ]

นางสิริมาน้ัน รับว่า “ดีละ คุณแม่” ลุกข้ึน ไปสู่เรือนของตน ส่ังหญิงบริวาร ๕๐๐ ให้เตรียมขาทนียะและสูเปยยะ๒ ต่างๆ อย่าง  
รุ่งข้ึน ก็ถือสักการะน้ันมาเรือนของนางอุตตรา ไม่กล้าจะใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงได้ยืนอยู่แล้ว.
สา “สาธุ อยฺเย -อิติ อุฏฺฐาย อตฺตโน เคหำ คนฺตฺวา ปญฺจสตา ปริวาริตฺถิโย อาณาเปตฺวา 
นานาวิธานิ ขาทนียานิ เจว สูเปยฺยานิ จ สมฺปาเทตฺวา  ปุนทิวเส ตำ สกฺการำ อาทาย อุตฺตราย เคหำ อาคนฺตฺวา 
พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปตุำ อวิสหนฺตี อฏฺฐาสิ.

นางอุตตรา รับเอาสิ่งของทั้งหมดน้ันมาจัดแล้ว.
ตำ สพฺพำ คเหตฺวา อุตฺตรา สำวิทหิ.

ในเวลาเสร็จภตักิจ นางสิริมาพร้อมดว้ยบริวาร หมอบลงแทบเบ้ืองพระบาทของพระศาสดา.
สิริมา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สทฺธึ ปริวาเรน สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสถามนางว่า “เจ้ามีความผิดอะไร?”
อถ นำ สตฺถา ปุจฺฉิ “โก เต อปราโธ -อิติ.

นางสริิมา. พระเจ้าข้า วานน้ี หม่อมฉันได้ทำากรรมชื่อน้ี. 
เม่ือเป็นเช่นน้ัน หญิงสหายของหม่อมฉัน ยังห้ามทาสีซ่ึงเบียดเบียนหม่อมฉัน ได้ทำาอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้, 
หม่อมฉันน้ัน รู้สึกถึงคุณของนางน้ี จึงขอให้นางน้ีอดโทษ, 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน นางกล่าวกะหม่อมฉันว่า ‘เมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้ จึงจักอดโทษให้.’

“ภนฺเต มยา หีโย อิทนฺนาม กตำ.  อถ เม สหายิกา มำ วิเหฐยมานา ทาสิโย นิวาเรตฺวา มยฺหำ อุปการเมว อกาสิ, 
สาหำ อิมิสฺสา คุณำ ชานิตฺวา อิมำ ขมาเปสึ, อถ มำ เอสา ‘ตุมฺเหสุ ขมนฺเตสุ, ขมิสฺสามีติ อาห -อิติ.

พระศาสดา. อุตตรา ได้ยินว่า อย่างน้ันหรือ?
“เอวำ กิร อุตฺตเร -อิติ.

นางอุตตรา. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า, วานน้ี หญิงสหายของหม่อมฉันไดร้ดเนยใสที่เดือดพล่าน บนศีรษะของหม่อมฉัน.
“อาม ภนฺเต, หีโย สีเส เม สหายิกาย ปกฺกุฏฺฐิตสปฺปิ อาสิตฺตำ -อิติ.

๑ อิโต ปรำ “ยถา -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
๒ สูเปยยฺำ วตัถุเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สูปะ.
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พระศาสดา. เมื่อเช่นน้ัน เธอคิดอยา่งไร?
“อถ ตยา กึ จินฺติตำ -อิติ.

นางอุตตรา. หม่อมฉันคิดอย่างน้ีว่า ‘จักรวาลแคบนัก, พรหมโลกก็ยังตำ่าเกินไป, คุณของหญิงสหายข้าพระองค์เท่าน้ันใหญ่, 
เพราะหม่อมฉันอาศัยเขา จึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรม; ถ้าว่า หม่อมฉันมีความโกรธอยู่เหนือนางน้ี, 
เนยใสที่เดือดพลา่นน้ี จงลวกหม่อมฉันเถิด, ถ้าหาไม่แล้ว, ขออย่าลวกเลย, แล้วได้แผ่เมตตาไปยังนางสริิมาน้ี
พระเจ้าข้า.

“จกฺกวาฬำ อติสมฺพาธำ, พฺรหฺมโลโก อตินีโจ, มม สหายิกาย คุโณว มหนฺโต; อหญฺหิ เอตำ นิสฺสาย ทานญฺจ ทาตุำ ธมฺมญฺจ โสตุำ อลตฺถำ; 
สเจ เม อิมิสฺสา อุปริ โกโธ อตฺถิ, อิทำ มำ ฑหตุ, โน เจ, มา ฑหตูติ เอวำ จินฺเตตฺวา อิมำ เมตฺตาย ผรึ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “ดีละ ดีละ อตุตรา, การชนะความโกรธอย่างน้ัน สมควร;
กธ็รรมดา คนมักโกรธ พึงชนะด้วยความไม่โกรธ, คนด่าเขาตดัพ้อเขา พึงชนะได้ด้วยความไมด่่า (ตอบ) ตัดพ้อ (ตอบ), 
คนตระหน่ีจัด พึงชนะไดด้้วยการให้ของๆ ตน, คนมักพูดเท็จ พึงชนะไดด้้วยคำาจริง” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา “สาธุ สาธุ อุตฺตเร, เอวำ โกธำ ชินิตุำ วฏฺฏติ; โกโธ หิ นาม อกฺโกเธน, อกฺโกสกปริภาสโก อนกฺโกสเนน อปริภาสเนน, 
ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส ทาเนน ชินิตพฺโพ, มุสาวาที สจฺจวจเนน ชินิตพฺโพ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“พึงชนะคนโกรธ ดว้ยความไม่โกรธ,  พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี, 
พึงชนะคนตระหน่ีด้วยการให้,  พึงชนะคนพูดเหลวไหล ด้วย (การพูด) คำาจริง.”

“อกฺโกเธน ชิเน โกธำ, อสาธุำ สาธุนา ชิเน, 
ชิเน กทริยำ ทาเนน, สจฺเจนาลิกวาทินำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อกฺโกเธน ความว่า บุคคลผู้มักโกรธแล พึงเป็นผู้อันบุคคลพึงชนะ ดว้ยความไม่โกรธ. 
ผู้ไมด่ี คือผู้ไม่เจริญ เป็นผู้อันบุคคลพึงชนะดว้ยความดี, 
ผูต้ระหน่ี คือเหนียวแน่นจดั เป็นผู้อันบุคคลพึงชนะดว้ยจิตคดิสละของๆ ตน, 
คนพูดเหลาะแหละ อันบุคคลพึงชนะด้วยคำาจริง;
ตตฺถ “อกฺโกเธน -อิติ: โกธโน หิ ปุคฺคโล อกฺโกเธน หุตฺวา ชินิตพฺโพ.  อสาธุ อภทฺทโก ภทฺทเกน หุตฺวา, 
กทริโย ถทฺธมจฺฉรี อตฺตโน สนฺตกสฺส จาคจิตฺเตน, อลิกวาที สจฺจวจเนน ชินิตพฺโพ;  

เพราะเหตุน้ัน พระศาสดา จึงตรัสอย่างน้ีวา่ “อกฺโกเธน ชิเน โกธำ ฯเปฯ สจฺเจนาลิกวาทินำ.”
ตสฺมา เอวมาห “อกฺโกเธน ชิเน โกธำ ฯเปฯ สจฺเจนาลิกวาทินำ -อิติ. 

ในกาลจบเทศนา นางสริิมา พร้อมดว้ยสตรีทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยู่แล้ว ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สิริมา สทฺธึ ปญฺจสตาหิ อิตฺถีหิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องอตุตราอุบาสิกา จบ.
อุตฺตราอุปาสิกาวตฺถุ.
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๔. เรือ่งปัญหาของพระโมคคลัลานเถระ
๔. โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺหวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“สจจฺำ ภเณ” เป็นต้น.
“สจฺจำ ภเณ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส ปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระโมคคัลลานะไปเทวโลก]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พระเถระไปยังเทวจาริก ยืนอยู่ที่ประตวูิมานของเทพธดิาผู้มีศักดิ์มากแล้ว 
จึงพูดอยา่งน้ี กะเทพธิดาองค์น้ัน ผู้มาสู่สำานักของตนไหว้แล้วยืนอยู่วา่ 
“เทพธิดา สมบัติของท่านมากมาย, ท่านได้เพราะทำากรรมอะไร?”
เอกสฺมึ หิ สมเย เถโร เทวจาริกำ คนฺตฺวา มเหสกฺขาย เทวธีตาย วิมานทฺวาเร ฐตฺวา ตำ อตฺตโน สนฺติกำ อาคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ฐิตำ เอวมาห
“เทวธีเต มหตี เต สมฺปตฺติ, กึ กมฺมำ กตฺวา ลทฺธา -อิติ.

เทพธิดา. อย่าถามดิฉันเลย เจ้าข้า.
“มา มำ ภนฺเต ปุจฺฉถ -อิติ.

นัยวา่ เทพธิดา ละอายอยู่ด้วยกรรมอันเล็กน้อยของตนถึงไดพู้ดอย่างน้ี.
เทวธีตา กิร อตฺตโน ปริตฺตกมฺเมน ลชฺชมานา เอวำ วทติ.

ก็เทพธิดาน้ัน อันพระเถระกลา่วอยูว่่า “จงบอกเถิด” จึงพูดว่า 
“ทา่นผู้เจริญ ทาน ดิฉันก็มิได้ถวาย, การบูชาก็มิได้ทำา, พระธรรม ก็มิไดฟ้ัง, รักษาเพียงคำาสัตย์ อย่างเดียว.”
สา ปน เถเรน “กเถหิเยว -อิติ วุจฺจมานา อาห “ภนฺเต มยา เนว ทานำ ทินฺนำ, น ปูชา กตา, น ธมฺโม สุโต; เกวลำ สจฺจมตฺตำ รกฺขิตำ -อิติ.

พระเถระ ไปยังประตูวิมานแม้อื่นแล้ว ก็ถามเทพธดิาแม้อื่นผู้มาแล้วๆ.
เถโร อญฺญานิปิ วิมานทฺวารานิ คนฺตฺวา อาคตาคตา อปราปิ เทวธีตโร ปุจฺฉิ.
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ถึงเมื่อเทพธิดาเหล่าน้ัน ไม่อาจเพื่อจะปกปิดเกียดกันพระเถระได้อยา่งน้ันน่ันแล, เทพธิดาองค์หน่ึง จึงพดูก่อนวา่
“ทา่นผู้เจริญ บรรดาบุญกรรมมทีานเป็นต้น ช่ือว่าบุญกรรมอันดิฉันทำาแล้ว ไม่มี, 
แตใ่นกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ดิฉันได้เป็นทาสีของคนอื่น, 
นายของดิฉันน้ัน ดรุ้ายหยาบคายเหลือเกิน ย่อมเอาไม้บ้าง ท่อนฟืนบ้าง ที่ตวัพลันฉวยได้ๆ ตีศีรษะ, 
ดิฉันน้ัน เมื่อความโกรธเกิดข้ึน, ก็นึกตติัวเองเท่าน้ันว่า  ‘นายของเจ้าน่ี เป็นใหญ่ เพือ่จะทำาให้เจา้เสียโฉมก็ได้ 
เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมกูเป็นต้นของเจ้าก็ได้, เจ้าอยา่โกรธเลย’ ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ทำาความโกรธ; ดว้ยเหตุน้ัน ดิฉันจึงได้สมบัติน้ี.”
ตาสุปิ ตเถว นิคูหิตฺวา เถรำ ปฏิพาหิตุำ อสกฺโกนฺตีสุ, เอกา ตาว อาห 
“ภนฺเต มยา ทานาทีสุ กตำ นาม นตฺถิ, อหำ ปน กสฺสปพุทฺธกาเล ปรสฺส ทาสี อโหสึ. 
ตสฺสา เม สามิโก อติวิย จณฺโฑ ผรุโส คหิตคฺคหิเตเนว กฏฺเฐน วา กลิงฺคเรน วา สีสำ ภินฺทติ, 
สาหำ, อุปฺปนฺเน โกเป, ‘เอส ตว สามิโก ลกฺขณาหตำ วา ตำ กาตุำ นาสาทีนิ วา เต ฉินฺทิตุำ อิสฺสโร, มา กุชฺฌีติ 
อตฺตานเมว ปริภาสิตฺวา โกปํ นาม นากาสึ; เตน เม อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา -อิติ.

เทพธิดาองค์อื่น ต่างก็บอกทานเล็กน้อยอันตนๆ ทำาแลว้โดยนัยเป็นต้นวา่ 
“ทา่นผู้เจริญ ดิฉันรักษาไร่อ้อย ได้ถวายออ้ยลำา ๑ แก่ภิกษุรูป ๑; องค์อื่นบอกว่า ‘ดิฉันถวายมะพลับ ผล ๑;
องค์อื่นบอกว่า ‘ดิฉันได้ถวายฟักเหลือง (ฟักทอง) ผล ๑; องค์อื่นบอกว่า ‘ดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผล ๑; 
องค์อื่นบอกว่า ‘ดิฉันได้ถวายเง่ามันกำามือหน่ึง; องค์อื่นบอกว่า ‘ดิฉันได้ถวายสะเดากำามือหน่ึง’ ดังน้ีแล้ว 
ก็บอกว่า ‘ดว้ยเหตุน้ี พวกดิฉันจึงได้สมบัติน้ี.”
อปรา อาห “อหำ ภนฺเต อุจฺฉุกฺเขตฺตำ รกฺขมานา เอกสฺส ภิกฺขุโน เอกำ อุจฺฉุยฏฺฐึ อทาสึ;  อปรา ‘เอกำ ติมฺพรุสกำ อทาสึ; 
อปรา ‘เอกำ เอลาฬุกำ อทาสึ; อปรา ‘เอกำ ผารุสกำ อทาสึ; อปรา ‘เอกำ มูลกมุฏฺฐึ อทาสึ;  อปรา ‘เอกำ นิมฺพมุฏฺฐึ อทาสึ -อิติ 
อาทินา นเยน อตฺตนา อตฺตนา กตำ ปริตฺตกำ ทานำ อาโรเจตฺวา “อิมินา การเณน อมฺเหหิ อยำ สมฺปตฺติ ลทฺธา -อิติ อาหำสุ.

[กล่าวคำาสัตย์เท่าน้ันก็ไปสวรรค์ได้]

พระเถระ ฟังกรรมที่เทพธดิาเหล่าน้ันทำาแล้ว จึงลงจากสวรรค์ เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามวา่ 
“พระเจา้ข้า บุคคลอาจไหมหนอแล เพื่อจะได้ทพิยสมบัติ ด้วยเหตุเพียงกล่าวคำาสตัย์ เพียงดับความโกรธ 
เพียงถวายทานมีผลมะพลับเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกิน?”
เถโร ตาหิ กตกมฺมำ สุตฺวา สคฺคโต โอตริตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ 
“สกฺกา นุ โข ภนฺเต สจฺจกถนมตฺเตน โกปนิพฺพาปนมตฺเตน อติปริตฺตเกน ติมฺพรุสกาทิทานมตฺเตน ทิพฺพสมฺปตฺตึ ลทฺธุำ -อิติ.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ เพราะเหตุไร เธอจึงถามเรา? พวกเทพธิดา บอกเน้ือความแก่เธอแล้ว มิใช่หรือ?
“กสฺมา มำ โมคฺคลฺลาน ปุจฺฉสิ?  นนุ เต เทวธีตาหิ อยมตฺโถ กถิโต -อิติ.

โมคคัลลานะ. อย่างน้ัน พระเจา้ข้า, บุคคลเห็นจะไดท้ิพยสมบัติดว้ยกรรมมีประมาณเท่าน้ัน.
“อาม ภนฺเต,  ลพฺภติ มญฺเญ เอตฺตเกน ทิพฺพสมฺปตฺติ -อิติ.
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ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระโมคคัลลานะน้ันว่า “โมคคัลลานะ บุคคลกลา่วเพียงคำาสัตย์กด็ี ละเพียงความโกรธกด็ี 
ถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดี ย่อมไปเทวโลกได้แท้” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคล ควรกลา่วคำาสัตย์, ไม่ควรโกรธ,  ถึงถูกเขาขอน้อย กพ็ึงให้, 
บุคคลพึงไปในสำานักของเทพดาทั้งหลายได้ ด้วยฐานะ ๓ น่ัน.”

อถ นำ สตฺถา “โมคฺคลฺลาน สจฺจมตฺตำ กเถตฺวาปิ  โกปมตฺตำ ชหิตฺวาปิ  ปริตฺตกำ ทานำ ทตฺวาปิ  เทวโลกำ คจฺฉติเยว -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“สจฺจำ ภเณ, น กุชฺเฌยฺย, ทชฺชา อปฺปํปิ ยาจิโต, 
เอเตหิ ตีหิ ฐาเนหิ คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า สจฺจำ ภเณ ความว่า พึงแสดงคอืพึงกลา่วคำาสัตย์.  อธิบายว่า “ควรตั้งมั่นอยู่ในคำาสัตย์.”
ตตฺถ “สจฺจำ ภเณ -อิติ: สจฺจำ ทีเปยฺย โวหเรยฺย.  “สจฺเจ ปติฏฺฐเหยฺย -อิติ อตฺโถ. 

บทวา่ น กุชฺเฌยฺย ได้แก่ ไม่ควรโกรธต่อบุคคลอื่น.
น กุชฺเฌยฺย -อิติ: ปรสฺส น กุชฺเฌยฺย. 

บทวา่ ยาจิโต ความว่า บรรพชิตผู้มีศีล ชื่อว่าผู้ขอ.
ยาจิโต -อิติ: ยาจกา นาม สีลวนฺโต ปพฺพชิตา.

ความจริง บรรพชติเหล่าน้ัน ไม่ขอเลยว่า “ขอท่านจงให้” ย่อมยืนอยู่ที่ประตูเรือนก็จริง, 
ถึงกระน้ัน โดยอรรถ ก็ชื่อว่าย่อมขอทีเดียว;  
บุคคล อันผู้มีศีลขอแล้วอย่างน้ัน, เมื่อไทยธรรมแม้เล็กน้อยมีอยู่, ก็พึงให้แม้เพียงเล็กน้อย.
เต หิ กิญฺจาปิ “เทถ -อิติ อยาจิตฺวาว ฆรทฺวาเร ติฏฺฐนฺติ,  อตฺถโต ปน ยาจนฺติเยว นาม; 
เอวำ สีลวนฺเตหิ ยาจิโต, อปฺปสฺมึปิ เทยฺยธมฺเม วิชฺชมาเน, อปฺปมตฺตกมฺปิ ทเทยฺย. 

สองบทวา่ เอเตหิ ตีหิ ความวา่ บรรดาเหตุเหล่าน้ัน ดว้ยเหตุแม้อย่างเดียว บุคคลพึงไปเทวโลกได้.
เอเตหิ ตีหิ -อิติ: เอเตสุ เอเกนาปิ การเณน เทวโลกำ คจฺเฉยฺย -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ จบ.
โมคฺคลฺลานตฺเถรปญฺหวตฺถุ  .      
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๕. เรื่องปัญหาที่ภกิษุทูลถาม
๕. ภิกฺขูหิปุฏฺฐปญฺหวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกต ประทับอยู่ในอัญชนวัน ทรงปรารภปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายทูลถาม 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อหึสกา เย” เป็นต้น.
“อหึสกา เย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาเกตำ นิสฺสาย อญฺชนวเน วิหรนฺโต ภิกฺขูหิ ปุฏฺฐปญฺหำ อารพฺภ กเถสิ.

[สองผัวเมียแสดงตนเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดา]

ดังได้สดับมา ในกาลที่พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จเข้าไปเมืองสาเกต เพื่อบิณฑบาต 
พราหมณ์เฒ่าชาวเมืองสาเกตคนหน่ึง กำาลังเดินออกไปจากพระนคร พบพระทศพลทีร่ะหว่างประตู 
จึงหมอบลงแทบพระบาททั้ง ๒ แล้ว จับที่ข้อพระบาทไว้มั่น พลางกลา่ววา่ 
“พ่อ ธรรมดา มารดาและบิดา อันพวกลูกชายพึงประคบประหงม ในเวลาที่ท่านชราแล้วมิใช่หรือ? 
เหตุไรเล่า พ่อจึงไม่แสดงตน (ให้ปรากฏ) แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลประมาณเพียงน้ี? 
พระองค์อันข้าพระองค์เห็นก่อน, ขอพระองคจ์งเสด็จมาเยี่ยมมารดาบ้าง” ดังน้ีแล้ว ก็ไดพ้าพระศาสดาไปสู่เรือนของตน.
ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกตำ ปิณฺฑาย ปวิสนกาเล เอโก สาเกตวาสี มหลฺลกพฺราหฺมโณ นครโต นิกฺขมนฺโต 
อนฺตรทฺวาเร ทสพลำ ทิสฺวา  ปาเทสุ นิปติตฺวา โคปฺผเกสุ ทฬฺหำ คเหตฺวา “ตาต นนุ นาม ปุตฺเตหิ ชิณฺณกาเล มาตาปิตโร ปฏิชคฺคิตพฺพา; 
กสฺมา เอตฺตกำ กาลำ อมฺหากำ อตฺตานำ น ทสฺเสสิ?  มยา ตาว ทิฏฺโฐสิ, มาตรำปิ ปสฺสิตุำ เอหิ -อิติ สตฺถารำ คเหตฺวา อตฺตโน เคหำ อคมาสิ.

พระศาสดา เสด็จไปที่เรือนน้ันแล้ว ทรงน่ังเหนืออาสนะซ่ึงปูลาดไว้กับดว้ยภิกษุสงฆ์.
สตฺถา ตตฺถ คนฺตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน.

ฝา่ยพราหมณี มาหมอบแทบพระบาททั้ง ๒ ของพระศาสดาแล้ว ทูลวา่ “พอ่ พอ่เป็นผู้ไปเสียที่ไหน สิ้นกาลประมาณเพียงน้ี? 
ธรรมดา มารดาและบิดา อันบุตรธิดาควรบำารุง ในเวลาที่ทา่นแก่เฒ่ามิใช่หรือ?”
แล้วให้บุตรและธิดาทั้งหลายไหว้ดว้ยคำาว่า “พวกเจา้จงมา, จงไหวพ้ระพีช่าย.”
พฺราหฺมณีปิ อาคนฺตฺวา สตฺถุ ปาเทสุ นิปติตฺวา “ตาต เอตฺตกำ กาลำ กหำ คโตสิ? นนุ นาม มาตาปิตโร มหลฺลกกาเล อุปฏฺฐาตพฺพา -อิติ
วตฺวา ปุตฺตธีตโร “เอถ, ภาตรำ วนฺทถ -อิติ วนฺทาเปสิ.

แม้ ๒ สามีภรรยาน้ัน มีใจยินดี เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ทูลว่า 
“พระเจา้ข้า ของพระองค์จงทรงรับภิกษาที่เรือนน้ีแหละเป็นนิตย์”
เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ทรงรับภิกษาเป็นนิตย์ ในที่แห่งเดียวเท่าน้ัน,” จึงกราบทูลวา่ 
“ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์พึงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์พระองค์ไปที่สำานักของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า.”
เต อุโภปิ ตุฏฺฐมานสา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสิตฺวา “ภนฺเต อิเธว นิพทฺธำ ภิกฺขำ คณฺหถ -อิติ วตฺวา, 
“พุทฺธา นาม เอกฏฺฐาเนเยว นิพทฺธำ ภิกฺขำ น คณฺหนฺติ -อิติ วุตฺเต, 
“เตนหิ ภนฺเต เย โว นิมนฺเตตุำ อาคจฺฉนฺติ, เต อมฺหากำ สนฺติเก ปหิเณยฺยาถ -อิติ อาหำสุ.

จำาเดิมแต่น้ัน พระศาสดา ทรงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์ไป ดว้ยพระดำารัสว่า “พวกท่านจงไปบอกแก่พราหมณ์เถิด.”
สตฺถา ตโต ปฏฺฐาย นิมนฺเตตุำ อาคเต “คนฺตฺวา พฺราหฺมณสฺส อาโรเจถ -อิติ เปเสสิ.
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คนที่มานิมนต์เหล่าน้ัน ยอ่มไปบอกกะพราหมณว์่า “เราทั้งหลาย ย่อมนิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุ่งน้ี.”
เต คนฺตฺวา “มยำ สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตม -อิติ พฺราหฺมณำ วทนฺติ.

ในวันรุ่งข้ึน พราหมณ์ย่อมถือภาชนะภัตและภาชนะแกง จากเรือนของตนไปสู่สถานที่พระศาสดาทรงน่ังอยู่.
พฺราหฺมโณ ปุนทิวเส อตฺตโน เคหโต ภตฺตภาชนสูเปยฺยภาชนานิ อาทาย สตฺถุ นิสีทนฏฺฐานำ คจฺฉติ.

กใ็นเมื่อการนิมนต์ไป (ฉัน) ในทีอ่ื่นไม่มี, พระศาสดา ย่อมทรงทำาภัตกจิที่เรือนของพราหมณ์น้ันแล.
อญฺญตฺถ ปน นิมนฺตเน อสติ, สตฺถา พฺราหฺมณสฺเสว เคเห ภตฺตกิจฺจำ กโรติ.

แม้ ๒ สามีภรรยาน้ัน ถวายไทยธรรมของตน แดพ่ระตถาคตอยู่ ฟังธรรมกถาอยู่ ตลอดกาลเป็นนิตย์ บรรลอุนาคามิผลแล้ว.
เต อุโภปิ อตฺตโน เทยฺยธมฺมำ นิจฺจกาลำ ตถาคตสฺส เทนฺตา ธมฺมกถำ สุณนฺตา อนาคามิผลำ ปาปุณึสุ.

[พระศาสดาตรสับุพพประวัติของพราหมณ์]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย พราหมณ์ชื่อโน้น รูว้่า ‘พระเจา้สุทโธทนะ เป็นพระบิดาของพระตถาคต, 
พระนางเจา้มหามายา เป็นพระมารดา’, ทั้งรู้อยู่ (อยา่งน้ัน) แหละ พร้อมกับพราหมณีเรียกพระตถาคตวา่ ‘บุตรของเรา,’ 
ฝา่ยพระศาสดา ก็ทรงรับรองอย่างน้ันเหมือนกัน; จักมีเหตุอะไรหนอแล?”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส อสุโก นาม พฺราหฺมโณ ‘ตถาคตสฺส สุทฺโธทโน ปิตา, มหามายา มาตาติ ชานาติ, 
ชานนฺโตว สทฺธึ พฺราหฺมณิยา ตถาคตำ ‘อมฺหากำ ปุตฺโตติ วทติ, สตฺถาปิ ตเถว อธิวาเสสิ; กินฺนุโข การณำ -อิติ.

พระศาสดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหล่าน้ันแล้วตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ทั้ง ๒ สามีภริยาน้ัน ย่อมเรียกบุตรของตนเท่าน้ันวา่ ‘บุตร’” ดังน้ีแล้ว จึงทรงนำาอดตีนิทานมา 
ทรงแสดงความทีพ่ระองค์เป็นบุตรของพราหมณ์ผวัเมียทั้ง ๒ น้ันสิ้น ๓ พันชาติ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ในอดีตกาล พราหมณ์น้ี ได้เป็นบิดาของเรา ๕๐๐ ชาติ ตดิๆ กัน, เป็นอาของเรา ๕๐๐ ชาติ, เป็นลุงของเรา ๕๐๐ ชาติ, 
ถึงพราหมณีน้ัน ก็ได้เป็นมารดาของเรา ๕๐๐ ชาติติดๆ กัน, เป็นน้าของเรา ๕๐๐ ชาติ, เป็นป้าของเรา ๕๐๐ ชาติ; 
เราเป็นผู้เจริญแล้วในมือของพราหมณ์ ๑,๕๐๐ ชาติ; เจริญแล้วในมือพราหมณี ๑,๕๐๐ ชาติอย่างน้ี,” 
แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา “ภิกฺขเว อุโภปิ เต อตฺตโน ปุตฺตเมว ‘ปุตฺโตติ วทนฺติ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริ๑ 
“ภิกฺขเว อยำ พฺราหฺมโณ อตีเต นิรนฺตรำ ปญฺจ ชาติสตานิ มยฺหำ ปิตา อโหสิ, ปญฺจ ชาติสตานิ จุลฺลปิตา, ปญฺจ ชาติสตานิ มหาปิตา; 
สาปิ พฺราหฺมณี นิรนฺตรเมว ปญฺจ ชาติสตานิ มยฺหำ มาตา อโหสิ, ปญฺจ ชาติสตานิ จุลฺลมาตา, ปญฺจ ชาติสตานิ มหามาตา; 
เอวาหำ ทิยฑฺฒชาติสหสฺสำ พฺราหฺมณสฺส หตฺเถ สำวฑฺโฒ, ทิยฑฺฒชาติสหสฺสำ พฺราหฺมณิยา หตฺเถ สำวฑฺโฒติ 
ตีณิ ชาติสหสฺสานิ เตสำ ปุตฺตภาวำ ทสฺเสตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ อาหริตฺวา -อิติ ปพฺุพกาลกิริยาปเทน ภวิตพพฺำ.
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“ใจย่อมจดจ่อ, แม้จติก็เลื่อมใสในบุคคลใด, เขาย่อมสนิทสนมในบุคคลแม้
น้ัน ซ่ึงตนไม่เคยเห็นโดยแท้.๑ 

“ยสฺมึ มโน นิวีสติ, จิตฺตญฺจาปิ ปสีทติ, 
อทิฏฺฐปุพฺพเก โปเส กามำ ตสฺมึปิ วิสฺสเส.

ความรักน้ัน ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการอยา่งน้ี คือ 
เพราะการอยูร่่วมกันในกาลก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑ 
เปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในนำ้าได้ (เพราะอาศัยเปือกตมและนำ้า) ฉะน้ัน.”๒

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

[พระศาสดาเสด็จไปสู่ท่ีเผาศพของพราหมณ์]

พระศาสดา ทรงอาศัย ตระกูลน้ัน ประทับอยู่แล้วสิ้นไตรมาสน่ันแล.
สตฺถา เตมาสเมว ตำ กุลำ นิสฺสาย วิหาสิ.

ฝา่ยพราหมณ์และพราหมณีทั้ง ๒ น้ัน ทำาให้แจ้งซ่ึงพระอรหัตตผลแล้วก็ปรินิพพาน.
เต อุโภปิ อรหตฺตำ สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายึสุ.

คราวน้ัน ชนทั้งหลายทำาสักการะอย่างมากมายแกพ่ราหมณ์และพราหมณีเหล่าน้ันแล้ว 
ก็ยกทั้ง ๒ คนข้ึนสู่เรือนยอดหลังเดียวกันน่ันแหละ นำาไปแล้ว.
อถ เนสำ มหาสกฺการำ กตฺวา อุโภปิ เอกกูฏาคารเมว อาโรเปตฺวา นีหรึสุ.

แม้พระศาสดา มีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร ได้เสด็จไปยังป่าช้ากับชนเหล่าน้ันเหมือนกัน.
สตฺถาปิ ปญฺจสตภิกฺขุปริวาโร เตหิ สทฺธึเยว อาฬาหนำ อคมาสิ.

มหาชน ออกไปแล้ว ด้วยคิดว่า “ได้ยินวา่ พระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจา้ทำากาละเสียแล้ว.”
“พุทฺธานำ กิร มาตาปิตโร กาลกตา -อิติ มหาชโน นิกฺขมิ.

พระศาสดา ได้เสด็จเข้าไปยังศาลาหลังหน่ึง ในที่ใกล้ป่าช้า ทรงยืนอยู่แล้ว.
สตฺถา อาฬาหนสมีเป เอกำ สาลำ ปวิสิตฺวา อฏฺฐาสิ.

พวกมนุษย์ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ยืน ณ ส่วนข้างหน่ึง ทำาปฏิสันถารกับพระศาสดา ดว้ยทูลวา่ 
“พระเจา้ข้า ขอพระองค์อย่าทรงคิดว่า “พระมารดาและพระบิดาของพระองคท์ำากาละแล้ว.”
มนุสฺสา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺเต ฐตฺวา “ภนฺเต ‘มาตาปิตโร โว กาลกตาติ มา จินฺตยิตฺถ -อิติ สตฺถารา สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺติ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๒. สาเกตชาตกนฺต.ิ ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๐๙.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๙๑ ตทฏฺฐกถา. ๓/๓๐๒.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๖ หน้า ๒๖๗  • ๕. เร่ืองปัญหาที่ภิกษุทูลถาม • [พระศาสดาตรัสชราสูตร]

[พระศาสดาตรัสชราสตูร]

พระศาสดา ไม่ทรงห้ามคนเหล่าน้ันเลยว่า “พวกเธออย่าไดก้ล่าวอย่างน้ัน” ทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่ขณะน้ัน จึงตรัสชราสตูร๑ น้ี โดยนัยเป็นต้นวา่
สตฺถา เต “มา เอวำ อวจุตฺถ -อิติ อปฺปฏิกฺขิปิตฺวาว ปริสาย อชฺฌาสยำ โอโลเกตฺวา ตำขณานุรูปํ ธมฺมำ เทเสนฺโต

“ชวีิตน้ีน้อยหนอ, สัตว์ย่อมตายหย่อนแม้กวา่ ๑๐๐ ปี, 
แม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไป, ผู้น้ันย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้.”

“อปฺปํ วต ชีวิตำ อิทำ, โอรำ วสฺสสตาปิ มียติ, 
โย เจปิ อติจฺจ ชีวติ, อถโข โส ชรสาปิ มียติ -อิติ

อิทำ ชราสุตฺตำ๒ กเถสิ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พันแล้ว.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่ทราบความทีพ่ราหมณ์และพราหมณีปรินิพพานแล้ว จึงทูลถามว่า 
“ภพหน้าของพราหมณ์และพราหมณีน้ันเป็นอย่างไร? พระเจ้าข้า.”
ภิกฺขู พฺราหฺมณสฺส จ พฺราหฺมณิยา จ ปรินิพฺพุตภาวำ อชานนฺตา “ภนฺเต เตสำ โก อภิสมฺปราโย -อิติ ปุจฺฉึสุ.

[พระอเสขมุนีไปสู่ฐานะท่ีไม่จุติ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่อภิสัมปรายภพของพระอเสขมุนีทั้งหลาย ผู้เห็นปานน้ัน ย่อมไม่มี, 
เพราะวา่ พระอเสขมุนีผู้เห็นปานน้ัน ย่อมบรรลุมหานิพพาน อันไม่จตุิ อันไม่ตาย.” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว เอวรูปานำ อเสขมุนีนำ อภิสมฺปราโย นาม นตฺถิ, เอวรูปา หิ อจฺจุตำ อมตำ มหานิพฺพานเมว ปาปุณนฺติ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“มุนีเหล่าใด เป็นผู้ไม่เบียดเบียน สำารวมแล้วด้วยกายเป็นนิตย์, 
มุนีเหล่าน้ันย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติ ซ่ึงเป็นท่ีคนท้ังหลายไปแล้วไม่เศร้าโศก.”

“อหึสกา เย มุนโย นิจฺจำ กาเยน สำวุตา,
เต ยนฺติ อจฺจุตำ ฐานำ, ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มุนโย คือ พระอเสขมุนีทั้งหลาย บรรลุมรรคและผล ดว้ยโมไนยปฏิปทา.
ตตฺถ “มุนโย -อิติ: โมเนยฺยปฺปฏิปทาย มคฺคผลปฺปตฺตา อเสขมุนโย.

บทวา่ กาเยน น่ัน สักวา่เป็น (หัวข้อ) เทศนาเท่าน้ัน. อธิบายว่า สำารวมแล้วด้วยทวารแม้ทั้ง ๓.
กาเยน -อิติ: เทสนามตฺตเมเวตำ.  “ตีหิปิ ทฺวาเรหิ สำวุตา -อิติ อตฺโถ.

๑ ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๑.
๒ ขุ. สุ. ๒๕/๔๒.
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บทวา่ อจฺจุตำ ได้แก่ เที่ยง.
อจฺจุตำ -อิติ: สสฺสตำ.

บทวา่ ฐานำ ได้แก่ ฐานะที่ไมก่ำาเริบ คือฐานะที่ยั่งยืน.
ฐานำ -อิติ: อกุปฺปฏฺฐานำ ธุวฏฺฐานำ.

บทว่า ยตฺถ เป็นต้น ความว่า มุนีท้ังหลาย ย่อมไปสู่ฐานะ คือพระนิพพาน ซ่ึงเป็นท่ีคนท้ังหลายไปแล้วไม่เศร้าโศก คือไม่เดือดร้อน.
ยตฺถ -อิติ: ยสฺมึ คนฺตฺวา น โสจนฺติ น วิหญฺญนฺติ, ตำ นิพฺพานฏฺฐานำ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

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

เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม จบ.
ภิกฺขูหิปุฏฺฐปญฺหวตฺถุ.
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๖. เรื่องนางปุณณทาสี
๖. ปุณฺณทาสีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภทาสีของเศรษฐกีรุงราชคฤห์ชื่อนางปุณณา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สทา ชาครมานานำ” เป็นต้น.
“สทา ชาครมานานำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรนฺโต ปุณฺณำ นาม ราชคหเสฏฺฐิโน ทาสึ อารพฺภ กเถสิ.

[นางปุณณาถวายขนมรำาแด่พระพุทธเจ้า]

ดังได้สดับมา ในวันหน่ึง เศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาน้ัน เพื่อประโยชน์แก่การซ้อม.
ตสฺสา กิร เอกทิวสำ โกฏฺฏนตฺถาย พหู วีหี อทาสิ.

นางตามประทีปในกลางคืน ซ้อมข้าวเปลือกอยู่ มีตวัชุ่มดว้ยเหงื่อ จึงได้ไปยืนตากลมอยู่ ณ ภายนอก เพื่อต้องการพักผ่อน.
สา รตฺตึ ปทีปํ ชาเลตฺวา วีหี โกฏฺเฏนฺตี วิสฺสมนตฺถาย เสทตินฺเตน คตฺเตน พหิ วาเต อฏฺฐาสิ.

ในสมัยน้ัน พระทพัพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะ เพือ่ภิกษุทั้งหลาย.
ตสฺมึ สมเย ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ภิกฺขูนำ เสนาสนปฺปญฺญาปโก โหติ.

ทา่นยังน้ิวมือให้สวา่ง เพื่อภิกษุทั้งหลาย ผูฟ้ังธรรมแล้ว ไปสู่เสนาสนะของตนๆ 
นิรมิตภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าๆ เพื่อประโยชน์แก่การแสดงทาง.
โส ธมฺมำ สุตฺวา อตฺตโน อตฺตโน เสนาสนำ คจฺฉนฺตานำ ภิกฺขูนำ องฺคุลึ ชาเลตฺวา ปุรโต ปุรโต มคฺคเทสนตฺถาย คจฺฉนฺเต ภิกฺขู นิมฺมินิ.

นางปุณณา เห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขา ดว้ยแสงสว่างน้ัน จึงคิดว่า 
“เราถูกทุกข์ของตวัเบียดเบียน จึงไม่เข้าถึงความหลับ ในเวลาแม้น้ีก่อน, เพราะเหตุไร ทา่นผู้เจริญทั้งหลาย จึงไม่หลับ?” ดังน้ี 
กท็ำาความเข้าใจเอาเองว่า “ความไม่ผาสุก จักมีแก่ภิกษุบางรูป, หรืออุปัทวเหตุเพราะงู๑ จักมีในที่น้ันเป็นแน่” 
แตเ่ช้าตรู่ จึงหยิบรำา ชุบนำ้าให้ชุ่มแล้ว ทำาขนมบนฝ่ามือ ป้ิงที่ถ่านเพลิง ห่อไว้ในพก คดิวา่ “จักกินขนม ทีท่างไปสู่ท่านำ้า” 
จึงถือหม้อ เดินบ่ายหน้าไปยังท่านำ้า.
ปุณฺณา เตนาโลเกน ปพฺพเต วิจรนฺเต ภิกฺขู ทิสฺวา “อหำ ตาว อตฺตโน ทุกฺเขน อุปทฺทุตา อิมายปิ เวลาย๒ นิทฺทำ น อุเปมิ, 
ภทนฺตา กึการณา น นิทฺทายนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา “อทฺธา เอตฺถ กสฺสจิ ภิกฺขุโน อผาสุกำ วา ภวิสฺสติ, ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว ภวิสฺสติ
-อิติ สญฺญำ กตฺวา  ปาโตว กุณฺฑกำ อาทาย อุทเกน เตเมตฺวา หตฺถตเล ปูวำ กตฺวา องฺคาเรสุ ปจิตฺวา อุจฺฉงฺเค กตฺวา 
“ติตฺถมคฺเค ขาทิสฺสามิ -อิติ ฆฏำ อาทาย ติตฺถาภิมุขี๓ ปายาสิ.

แม้พระศาสดา ก็เสด็จดำาเนินไปทางน้ันเหมือนกัน เพื่อเข้าบ้าน.
สตฺถาปิ คามำ ปวิสิตุำ ตเมว มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

๑ ทีฆชาติเกน สัตว์มีชาติแห่งสัตว์ยาว
๒ อิมิสฺสำปิ เวลายำ -อิติ ยุตตฺปเทน ภวิตพพฺำ.
๓ ตติฺถาภิมุขินี -อิติ ภวิตพฺพำ ญ. ว.
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นางเห็นพระศาสดาแล้ว คดิวา่  
“ในวันอื่นๆ ถึงเมื่อเราพบพระศาสดา ไทยธรรมของเราก็ไม่มี, เมื่อไทยธรรมมี, เราก็ไม่พบพระศาสดา; 
ก็บัดน้ี ไทยธรรมของเราก็มี, ทั้งพระศาสดา ก็ปรากฏเฉพาะหน้า; 
ถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่า “ทานของเรา เศรา้หมองหรือประณีต แล้วพึงรับไซร้, เราพึงถวายขนมน้ี” ดังน้ีแล้ว 
จึงวางหม้อไว้ ณ ส่วนข้างหน่ึง ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“ขอพระองค์จงทรงรับทานอันเศรา้หมองน้ี ทำาการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิด พระเจา้ข้า.”
สา สตฺถารำ ทิสฺวา [จินฺเตสิ] “อญฺเญสุ ทิวเสสุ สตฺถริ ทิฏฺเฐปิ, มม เทยฺยธมฺโม น โหติ. เทยฺยธมฺเม สติ, สตฺถารำ น ปสฺสามิ; 
อิทานิ ปน เม เทยฺยธมฺโม จ อตฺถิ, สตฺถา จ สมฺมุขีภูโต; สเจ ‘ลูขำ วา ปณีตำ วาติ อจินฺเตตฺวา คณฺเหยฺย, ทเทยฺยาหำ อิมำ ปูวำ -อิติ 
จินฺเตตฺวา ฆฏำ เอกมนฺเต นิกฺขิปิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา “ภนฺเต อิมำ ลูขำ ทานำ ปฏิคฺคณฺหนฺตา มม สงฺคหำ กโรถ -อิติ อาห.

พระศาสดา ทรงแลดูพระอานนทเถระแล้ว ทรงน้อมบาตรทีท่้าวมหาราชถวายไว้ อันพระอานนทเถระนำาออกถวาย รับขนม.
สตฺถา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกตฺวา เตน นีหริตฺวา ทินฺนำ มหาราชทตฺติยำ ปตฺตำ อุปนาเมตฺวา ปูวำ คณฺหิ.

แม้นางปุณณา วางขนมน้ันลงในบาตรของพระศาสดาแล้ว ถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กราบทูลวา่ 
“ขอธรรมทีพ่ระองคท์รงเห็นแล้วน่ันแหละ จงสำาเร็จแก่หม่อมฉันเถิด พระเจา้ข้า.”
ปุณฺณาปิ ตำ สตฺถุ ปตฺเต ปติฏฺฐเปตฺวา ปญฺจปฺปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา “ภนฺเต ตุมฺเหหิ ทิฏฺฐธมฺโมเยว เม สมิชฺฌตุ -อิติ อาห.

พระศาสดา ทรงยืนอยู่น่ันแหละ ได้ทรงทำาอนุโมทนาวา่ “จงสำาเร็จอย่างน้ัน.”
สตฺถา “เอวำ โหตุ -อิติ ฐิตโกว อนุโมทนำ อกาสิ.

[พระศาสดาทรงเสวยขนมของนางปุณณา]

แม้นางปุณณา ก็คิดว่า “พระศาสดา ทรงทำาการสงเคราะห์แก่เรา รับขนมก็จริง, 
ถึงกระน้ัน พระองค์ก็จักไม่เสวยขนมน้ัน; คงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้า 
เสด็จไปยังพระราชมณเฑียร ของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้ว จักเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้.”
ปุณฺณาปิ จินฺเตสิ “กิญฺจาปิ เม สตฺถา สงฺคหำ กโรนฺโต ปูวำ คณฺหิ, น ปน ตำ ขาทิสฺสติ; 
อทฺธา ปุรโต กากสฺส วา สุนขสฺส วา ทตฺวา  รญฺโญ วา มหามตฺตสฺส วา เคหำ คนฺตฺวา ปณีตโภชนำ ภุญฺชิสฺสติ -อิติ.

แม้พระศาสดา ก็ทรงดำาริวา่ “นางปุณณาน่ัน คดิอย่างไรหนอแล?” 
ทรงทราบวาระจิตของนางแล้ว จึงทรงแลดูพระอานนทเถระ แล้วทรงแสดงอาการทีจ่ะทรงน่ัง.
สตฺถาปิ “กินฺนุ โข เอสา จินฺเตสิ -อิติ ตสฺสา จิตฺตวารำ ญตฺวา อานนฺทตฺเถรำ โอโลเกตฺวา นิสีทนาการำ ทสฺเสสิ.

พระเถระได้ปูลาดจีวรถวาย.
เถโร จีวรำ ปญฺญาเปตฺวา อทาสิ.

พระศาสดา ได้ทรงน่ังทำาภตักิจ ณ ภายนอกพระนครน่ันเอง.
สตฺถา พหินคเรเยว นิสีทิตฺวา ภตฺตกิจฺจมกาสิ.

เทพดาในห้องแห่งจักรวาฬทั้งสิ้น บีบโอชารสอันสมควรแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้เหมือนรวงผึ้งแล้ว ใส่ลงในขนมน้ัน.
เทวตา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เทวมนุสฺสานำ อุปกปฺปนกำ โอชำ มธุปฏลำ วิย ปีเฬตฺวา ตตฺถ ปกฺขิปึสุ.
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สว่นนางปุณณา ได้ยืนแลดูอยู่.
ปุณฺณา จ โอโลเกนฺตี อฏฺฐาสิ.

ในเวลาเสร็จภตักิจ พระเถระได้ถวายนำ้า.
ภตฺตกิจฺจาวสาเน เถโร อุทกำ อทาสิ.

พระศาสดา ทรงทำาภัตกิจเสร็จแล้ว ตรัสเรียกนางปุณณามา ตรัสว่า “ปุณณา เพราะเหตุไร เจ้าจึงดูหม่ินสาวกท้ังหลายของเรา?”
สตฺถา กตภตฺตกิจฺโจ ปุณฺณำ อามนฺเตตฺวา “กสฺมา ตฺวำ ปุณฺเณ มม สาวเก ปริภวิ -อิติ อาห.

นางปุณณา. หม่อมฉันมิไดดู้หมิ่น พระเจ้าข้า.
“น ปริภวามิ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน เจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วพูดอยา่งไร?
“อถ ตยา มม สาวเก โอโลเกตฺวา กึ กถิตำ -อิติ.

นางปุณณา. หม่อมฉันคิดเทา่น้ีว่า “เราไม่ถึงความหลับ ก็เพราะอุปัทวันตรายคือทุกข์น้ีก่อน, 
ท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับ เพื่ออะไรกัน, 
ความไม่ผาสุกจักมีแก่ภิกษุบางรูป หรืออุปัทวันตรายเพราะงู จกัมีเป็นแน่” พระเจ้าข้า.

“อหำ ตาว อิมินา ทุกฺขุปทฺทเวน นิทฺทำ น อุเปมิ, ภทนฺตา กิมตฺถำ นิทฺทำ น อุเปนฺติ, อทฺธา กสฺสจิ อผาสุกำ วา ภวิสฺสติ, 
ทีฆชาติเกน วา อุปทฺทโว ภวิสฺสตีติ เอตฺตกำ ภนฺเต มยา จินฺติตำ -อิติ.

[สาวกของพระพุทธเจ้าตื่นเสมอ]

พระศาสดา ทรงสดับคำาของนางปุณณาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า “ปุณณา เจ้าไม่หลับ เพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อน, 
สว่นสาวกทั้งหลายของเรา ไม่หลับ เพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆ ซ่ึงธรรมเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อ” ดังน้ี ตรัสพระคาถาน้ีว่า 
สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา “ปุณฺเณ ตฺวำ ตาว อตฺตโน ทุกฺขุปทฺทเวน น นิทฺทายสิ, มม ปน สาวกา สทา ชาคริยำ อนุยุตฺตตาย น นิทฺทายนฺติ
-อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อาสวะทั้งหลาย ของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อ มีปรกติตามศกึษาทั้งกลางวันกลางคืน
น้อมไปแล้วสู่พระนิพพาน ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้.”

“สทา ชาครมานานำ อโหรตฺตานุสิกฺขินำ
นิพฺพานำ อธิมุตฺตานำ อฏฺฐำ คจฺฉนฺติ อาสวา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า อโหรตตฺานุสิกฺขินำ ได้แก่ ศึกษาไตรสกิขาอยู่ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน.
ตตฺถ “อโหรตฺตานุสิกฺขินำ -อิติ: ทิวา จ รตฺติญฺจ ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขมานานำ.

บาทพระคาถาว่า นิพพฺานำ อธิมุตตฺานำ ได้แก่ ผู้มีอัธยาศัยในพระนิพพาน.
นิพฺพานำ อธิมุตฺตานำ -อิติ: นิพฺพานชฺฌาสยานำ.
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สองบทวา่ อฏฺฐำ คจฺฉนฺติ ความว่า 
อาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นปานน้ัน ยอ่มถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ คือความฉิบหาย ได้แก่ความไม่มี.
อฏฺฐำ คจฺฉนฺติ -อิติ: เอวรูปานำ สพฺเพปิ อาสวา อฏฺฐำ วินาสำ นตฺถิภาวำ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา นางปุณณา ยืนอยู่ตามเดิมน่ันเอง ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน ยถาฐิตาว ปุณฺณา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

[ภกิษุพากันสรรเสริญพระศาสดา]

พระศาสดา ครั้นทรงทำาภัตกิจ ดว้ยขนมป้ิงที่ถ่านเพลิงซ่ึงทำาด้วยรำาแล้ว ได้เสด็จไปวิหาร.
สตฺถา กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา วิหารำ อคมาสิ.

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมที่ทำาได้ยากอันพระสัมมาสัมพุทธเจา้ผู้ทรงทำาภัตกจิ 
ด้วยขนมป้ิงที่ถ่านเพลิงซ่ึงทำาดว้ยรำาอันนางปุณณาถวาย ทรงทำาแล้ว.”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “ทุกฺกรำ อาวุโส สมฺมาสมฺพุทฺเธน กตำ ปุณฺณาย ทินฺเนน กุณฺฑกองฺคารปูเวน ภตฺตกิจฺจำ กโรนฺเตน -อิติ.

พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอแล?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ไม่ใชใ่นบัดน้ีเท่าน้ัน ภกิษุทั้งหลาย; ถึงในก่อน เราก็บริโภครำาที่นางปุณณาน้ีให้แล้วเหมือนกัน” 
แล้วทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสกุณฑกสินธวโปตกชาดก๑ น้ี ให้พิสดารว่า
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพปิ มยา อิมาย ทินฺนำ กุณฺฑกำ ปริภุตฺตเมว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา 

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๐.  ตทฏฺฐกถา ๔/๒๓.
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พระโพธิสตัว์เมื่อจะทดลอง (ถาม) ลูกมา้สินธพน้ัน จึงกลา่วคาถาที่ ๑ ว่า
“เจ้ากินหญ้าอันเป็นเดน, เจ้ากินข้าวตังและรำา (มาจนโต), 
น่ีได้เป็นอาหาร (เดิม) ของเจ้า เพราะเหตุไร บัดน้ี เจา้จึงไม่กิน?”

ลูกมา้สินธพฟังดังน้ันแล้ว จึงไดก้ล่าว ๒ คาถานอกน้ีวา่
“ในทีใ่ด ชนทั้งหลาย ไมรู่้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยง โดยชาติหรอืโดยวินัย, 
ทา่นมหาพรหม เออก็ ในที่น้ัน มีข้าวตังและรำามาก, 
สว่นท่านแล ย่อมรู้จักข้าพเจา้ดวี่า ‘ม้าเช่นใดน้ี เป็นม้าสูงสุด’ 
ข้าพเจ้ารู้อยู่ อาศัยท่านผูรู้้ จึงไม่กินรำาของท่าน.”

ดังน้ีแล.
“ภุตฺวา ติณปริฆาสำ ภุตฺวา อาจามกุณฺฑกำ 
เอตนฺเต โภชนำ อาสิ กสฺมาทานิ น ภุญฺชสิ? 
ยตฺถ โปสำ น ชานนฺติ ชาติยา วินเยน วา, 
พหุ๑ ตตฺถ มหาพฺรหฺเม อปิ อาจามกุณฺฑกำ, 
ตฺวญฺจ โข มำ ปชานาสิ ‘ยทิสายำ หยุตฺตโม' 
ชานนฺโต ชานมาคมฺม น เต ภกฺขามิ กุณฺฑกำ -อิติ

อิมำ กุณฺฑกสินฺธวโปตกชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ -อิติ.

เรื่องนางปุณณทาสี จบ.
ปุณฺณทาสีวตฺถุ.

๑ ปาลิยำ ปหุำ -อิติ ทิสฺสติ.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๒๓.
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๗. เรือ่งอตุลอุบาสก
๗. อตุลอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “โปราณเมตำ” เป็นต้น.
“โปราณเมตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อตุลนฺนาม อุปาสกำ อารพฺภ กเถสิ.

[อตุละโกรธพระเรวตะ เพราะท่านไม่พูดด้วย]

ความพิสดารวา่ อตุละน้ัน เป็นอุบาสกชาวกรุงสาวตัถี มีอุบาสกเป็นบริวาร ๕๐๐ คน วันหน่ึงพาพวกอุบาสกเหล่าน้ัน 
ไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรม ใคร่จะฟังธรรมในสำานักพระเรวตเถระ ไหว้พระเรวตเถระแล้วน่ัง.
โส หิ สาวตฺถีวาสี อุปาสโก ปญฺจสตอุปาสกปริวาโร เอกทิวสำ เต อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย วิหารำ คนฺตฺวา เรวตตฺเถรสฺส สนฺติ
เก ธมฺมำ โสตุกาโม หุตฺวา เรวตตฺเถรำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

กท็่านผู้มีอายุน้ัน เป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้น เที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีห์, ฉะน้ัน ท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกน้ัน.
โส ปนายสฺมา ปฏิสลฺลานาราโม สีโห วิย เอกจโร; ตสฺมา เตน สทฺธึ น กิญฺจิ กเถสิ.

เขาโกรธวา่ “พระเถระน้ี ไมก่ล่าวอะไร” จึงลกุข้ึน ไปยังสำานักพระสารีบุตรเถระ ยืนอยู่ ณ สว่นข้างหน่ึง, 
เมื่อพระเถระกลา่วว่า “พวกท่านมาด้วยต้องการอะไร?” จึงกล่าวว่า 
“ทา่นครับ ผมพาอุบาสกเหล่าน้ี เข้าไปหาพระเรวตเถระ เพื่อต้องการฟังธรรม, 
พระเถระไม่กล่าวอะไรแก่ผมน้ันเลย, ผมน้ัน โกรธทา่น จึงมาที่น้ี, ขอท่านจงแสดงธรรมแก่ผมเถิด.”
โส “อยำ เถโร น กิญฺจิ กเถสิ -อิติ กุทฺโธ อุฏฺฐาย สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา เอกมนฺตำ ฐิโต, เถเรน “เกนตฺเถน อาคตตฺถาติ วุตฺเต, 
“ภนฺเต อหำ อิเม อุปาสเก อาทาย ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมึ, ตสฺส เม เถโร น กิญฺจิ กเถสิ, โสหำ ตสฺส กุชฺฌิตฺวา อิธาคโต;
ธมฺมำ เม กเถถาติ อาห. 

ลำาดับน้ัน พระเถระ กล่าวว่า “ถ้าอย่างน้ัน พวกทา่นจงน่ังเถิด อุบาสกทั้งหลาย” แล้ว แสดงอภิธรรมกถาอย่างมากมาย.
อถ เถโร “เตนหิ อุปาสกา นิสีทถ -อิติ พหุกำ กตฺวา อภิธมฺมกถำ กเถสิ.

[อตุละโกรธคนผู้พูดมาก]

| อุบาสก โกรธว่า “ชื่อว่าอภธิรรมกถา ละเอียดยิ่งนัก สุขุมยิ่งนัก, พระเถระแสดงอภธิรรมอย่างเดียวมากมาย, 
พวกเราต้องการอะไรดว้ยพระอภิธรรมน้ี” ดังน้ีแล้ว ไดพ้าบริษัทไปยังสำานักพระอานนทเถระ; 
แม้เมื่อพระเถระ กลา่วว่า “ทำาไม? อุบาสก,” จึงกล่าวว่า 
| อุปาสโก “อภิธมฺมกถา นาม อติสณฺหา อติสุขุมา, เถโร พหุำ อภิธมฺมเมว กเถสิ,  
อมฺหากำ อิมินา โก อตฺโถติ กุชฺฌิตฺวา ปริสำ อาทาย อานนฺทตฺเถรสฺส สนฺติกำ อคมาสิ;  เถเรนาปิ “กึ อุปาสกา -อิติ วุตฺเต, 

“ทา่นครับ พวกผมเข้าไปหาพระเรวตเถระ เพื่อต้องการฟังธรรม, 
ไม่ได้แม้แตก่ารสนทนาและปราศรัย ในสำานักของทา่น เลยโกรธ แล้วจึงมายังสำานักของพระสารีบุตรเถระ, 
แม้พระเถระน้ัน ก็แสดงอภิธรรมอยา่งเดียว ละเอียดนัก มากมายแก่พวกผม, 
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พวกผมโกรธแม้ต่อพระเถระน่ันวา่ ‘พวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภธิรรมน้ี’ แล้วจึงมาที่น้ี; 
ขอท่านจงแสดงธรรมกถาแกพ่วกผมเถิด ครับ.” |
“ภนฺเต มยำ ธมฺมสฺสวนตฺถาย เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
ตสฺส สนฺติเก อลฺลาปสลฺลาปมตฺตำปิ อลภิตฺวา กุทฺธา สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติกำ อาคมิมฺหา๑, 
โสปิ โน อติสณฺหำ พหุำ อภิธมฺมเมว กเถสิ, `อิมินา อมฺหากำ โก อตฺโถติ เอตสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา อิธาคตมฺห; กเถหิ โน ภนฺเต ธมฺมกถำ -อิติ. |

พระเถระ. ถ้าอย่างน้ัน ขอพวกทา่นจงน่ังฟังเถิด.
“เตนหิ นิสีทิตฺวา สุณาถาติ.

พระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆ ทำาให้เข้าใจงา่ย.
เถโร เตสำ สุวิญฺเญยฺยำ กตฺวา อปฺปกเมว ธมฺมำ กเถสิ.

[อตลุะโกรธคนผู้พูดน้อย]

พวกเขา โกรธแม้ต่อพระเถระแล้ว ก็ไปยังสำานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง.
เต เถรสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะพวกเขาว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกท่านมาทำาไมกัน.”
อถ เน สตฺถา อาห “กสฺมา อุปาสกา อาคตตฺถ -อิติ.

พวกอุบาสก. เพื่อต้องการฟังธรรม พระเจ้าข้า.
“ธมฺมสฺสวนตฺถาย ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. ก็พวกทา่นฟังธรรมแลว้หรือ?๒

“สุโต ปน โว ธมฺโม -อิติ.

พวกอุบาสก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เบ้ืองต้น พวกข้าพระองค์ เข้าไปหาพระเรวตเถระ, 
ท่านไม่กลา่วอะไร กับพวกข้าพระองค์, 
พวกข้าพระองค์โกรธทา่นแล้ว จึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระ, 
พระเถระน้ัน แสดงอภธิรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมาย, 
พวกข้าพระองค์กำาหนดอภิธรรมน้ันไม่ได้ จึงโกรธแล้วเข้าไปหาพระอานนทเถระ, 
พระเถระน้ัน แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนัก, พวกข้าพระองค์โกรธแม้ต่อท่าน แล้วมาในที่น้ี.

“ภนฺเต มยำ อาทิโต เรวตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, โส อมฺเหหิ สทฺธึ น กิญฺจิ กเถสิ, ตสฺส กุชฺฌิตฺวา สารีปุตฺตตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
เตน โน พหุ อภิธมฺโม กถิโต, ตำ อสลฺลกฺเขตฺวา กุชฺฌิตฺวา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิมฺหา, 
เตน โน อปฺปมตฺตโกว ธมฺโม กถิโต, ตสฺสาปิ กุชฺฌิตฺวา อิธาคตมฺห -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ อคมิมฺหา.
๒ แปลหักประโยคกรรมเป็นกัตตุ โดยเพ่งทางความ.
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[การนินทาสรรเสริญเป็นของเก่า]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของเขาแล้ว จึงตรัสวา่ “อตุละ ข้อน้ัน เขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียว. 
ชนทั้งหลายติเตียน ทั้งคนน่ิง ท้ังคนพูดมาก ท้ังคนพูดน้อยทีเดียว, 
ด้วยวา่ ผู้อันเขาพึงติเตียนอยา่งเดียวเท่าน้ัน หรือว่า ผู้อันเขาพึงสรรเสริญอยา่งเดียว ไม่มีเลย; 
แม้พระราชาทั้งหลาย คนบางพวกก็นินทา บางพวกก็สรรเสริญ, 
แผ่นดินใหญ่กด็ี พระจันทร์และพระอาทิตย์กด็ี ธาตุมีอากาศเป็นต้นกด็ี (คนบางพวกก็นินทา บางพวกก็สรรเสริญ), 
คนบางพวกนินทา บางพวกสรรเสริญ แมพ้ระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผู้ทรงน่ังแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท ๔, 
กก็ารนินทาหรือสรรเสริญของพวกบอดเขลาไม่เป็นประมาณ; 
แต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียน จึงชื่อว่า เป็นอันติเตียน, ผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้ว ชื่อว่าเป็นอันสรรเสริญ” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อตุล โปราณโต ปฏฺฐาย อาจิณฺณเมเวตำ, ตุณฺหีภูตมฺปิ พหุกถำปิ มนฺทกถำปิ ครหนฺติเยว, 
เอกนฺตำ ครหิตพฺโพเยว หิ ปสำสิตพฺโพเยว วา นตฺถิ;  ราชาโนปิ เอกจฺเจ นินฺทนฺติ เอกจฺเจ ปสำสนฺติ, 
มหาปฐวิมฺปิ, จนฺทิมสุริเยปิ, อากาสาทโยปิ, จตุปฺปริสมชฺเฌ นิสีทิตฺวา ธมฺมำ กเถนฺตำ สมฺมาสมฺพุทฺธำปิ เอกจฺเจ นินฺทนฺติ เอกจฺเจ ปสำสนฺติ; 
อนฺธพาลานำ หิ นินฺทา วา ปสำสา วา อปฺปมาณำ; ปณฺฑิเตน ปน เมธาวินา นินฺทิโต นินฺทิโต นาม, ปสำสิโต ปสำสิโต นาม โหติ -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“อตุละ การนินทาหรอืสรรเสริญน่ัน เป็นของเก่า, น่ันไม่ใช่เหมือนมีในวันน้ี,
ชนทั้งหลาย ย่อมนินทาผู้น่ังน่ิงบ้าง, ย่อมนินทาผู้พูดมากบ้าง, 
ย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้าง๑, ผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก,

“โปราณเมตำ อตุล, เนตำ อชฺชตนามิว, 
นินฺทนฺติ ตุณฺหีมาสีนำ, นินฺทนฺติ พหุภาณินำ, 
มิตภาณึปิ นินฺทนฺติ นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต,

คนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียว หรือวา่อันเขาสรรเสริญโดยสว่นเดียว 
ไม่ได้มีแล้ว จกัไม่มี และไม่มีอยู่ในบัดน้ี;

น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ 
เอกนฺตำ นินฺทิโต โปโส เอกนฺตำ วา ปสำสิโต;

หากว่า วิญญูชนใคร่ครวญแล้วทกุๆ วัน สรรเสริญผู้ใด 
ซ่ึงมีความประพฤติไม่ขาดสาย มีปัญญา ผู้ตั้งมั่นดว้ยปัญญาและศีล,

ยญฺเจ วิญฺญู ปสำสนฺติ อนุวิจฺจ สุเว สุเว 
อจฺฉิทฺทวุตฺตึ เมธาวึ ปญฺญาสีลสมาหิตำ,

๑ ตามพยัญชนะว่า ผู้พูดพอนับได้.
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ใครเล่าย่อมควร เพือ่ติเตียนผู้น้ัน ผู้เป็นดังแท่งทองชมพูนุท,๑ 
แม้เทพดาทั้งหลาย ก็สรรเสริญเขา, ถึงพรหม ก็สรรเสริญแล้ว.”

นิกฺขำ ชมฺโพนทสฺเสว โก ตำ นินฺทิตุมรหติ, 
เทวาปิ นำ ปสำสนฺติ, พฺรหฺมุนาปิ ปสำสิโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า โปราณเมตำ คือ การนินทาหรือสรรเสริญน่ัน เป็นของเกา่. 
พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสเรียกอุบาสกน้ันวา่ “อตุละ.”
ตตฺถ “โปราณเมตำ -อิติ: ปุราณกำ เอตำ.  “อตุล -อิติ ตำ อุปาสกำ อาลปติ.

บาทพระคาถาว่า เนตำ อชฺชตนามิว ความว่า การนินทาหรือสรรเสริญน้ี เป็นเหมือนมีในวันน้ี คือเกดิข้ึนเมื่อตะกี้ หามิได้. 
อธิบายว่า จริงอยู่ คนทั้งหลาย 
ย่อมนินทาคนน่ังน่ิงว่า “ทำาไมคนน้ี จึงน่ังน่ิง เหมือนคนใบ้ เหมือนคนหนวก เหมือนไม่รู้อะไรๆ เสียเลย” ดังน้ีบ้าง, 
ย่อมนินทาคนพูดมากว่า “ทำาไมคนน้ี จึงประพฤติเสียงกฏะกฏะ เหมือนกับใบตาลถูกลมพัด, คำาพูดของผู้น้ีไม่มีท่ีส้ินสุดเลย” ดังน้ีบ้าง, 
ย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณว่า “ทำาไมคนน้ี จึงสำาคัญคำาพูดของตนเหมือนทองคำาและเงิน พูดคำาสองคำา แล้วน่ิงเสีย” ดังน้ีบ้าง; 
คนชื่อว่าไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มี ในโลกน้ี แม้โดยประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างน้ัน.
เนตำ อชฺชตนามิว -อิติ: อิทำ นินฺทนำ วา ปสำสนำ วา อชฺชตนำ อธุนา อุปฺปนฺนำ วิย น โหติ. 
ตุณฺหีมาสีนมฺปิ หิ “กึ เอโส มูโค วิย พธิโร วิย กิญฺจิ อชานนฺโต วิย ตุณฺหี หุตฺวา นิสินฺโน -อิติ นินฺทนฺติ, 
พหุภาณินำปิ “กึ เอส วาตาหตตาลปณฺณำ วิย กฏกฏายติ, อิมสฺส กถาย ปริยนฺโตเยว นตฺถิ -อิติ นินฺทนฺติ, 
มิตภาณีนำปิ “กึ เอส สุวณฺณหิรญฺญำ วิย อตฺตโน วจนำ มญฺญมาโน เอกำ วา เทฺว วา วตฺวา ตุณฺหี โหติ -อิติ นินฺทนฺติ: 
เอวำ สพฺพถาปิ อิมสฺมึ โลเก อนินฺทิโต นาม นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ น จาหุ เป็นต้น ได้แก่ ไม่ได้มีแล้วแม้ในอดตี, ทั้งจักไม่มีในอนาคต.
น จาหุ -อิติ; อตีเตปิ นาโหสิ, อนาคเตปิ น ภวิสฺสติ.

๑ ทองพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากแม่นำ้าชมพู.
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สองบทวา่ ยญฺเจ วิญฺญู ความว่า การนินทาหรือสรรเสริญของพวกชนพาล ไม่เป็นประมาณ, 
แต่บัณฑติทั้งหลาย ใคร่ครวญแล้ว คือ ทราบเหตุแห่งนินทาหรือเหตุแห่งสรรเสริญแล้วทกุๆ วัน ย่อมสรรเสริญบุคคลใด 
ผู้ช่ือว่ามีความประพฤติไม่ขาดสาย เพราะความเป็นผู้ประกอบ ด้วยสิกขาอันไม่ขาดสาย หรือด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสาย 
ผู้ชื่อว่ามีปัญญา เพราะความเป็นผู้ประกอบดว้ยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม 
ผู้ชื่อว่าผูต้ั้งมั่นด้วยปัญญาและศีล เพราะความเป็นผู้ประกอบดว้ยปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ และด้วยปาริสุทธศิีล ๔,
ใครเล่า ย่อมควรเพือ่นินทาบุคคลน้ัน ผู้เป็นดุจดังแท่งทองชมพูนุท อันเว้นจากโทษแห่งทองคำา อันควรเพื่อจะบุและขัด.
ยญฺเจ วิญฺญู -อิติ: พาลานำ นินฺทา วา ปสำสา วา อปฺปมาณำ, 
ยำ ปน ปณฺฑิตา ทิวเส ทิวเส อนุวิจฺจ นินฺทาการณำ วา ปสำสาการณำ วา ชานิตฺวา [ปสำสนฺติ] 
อจฺฉิทฺทาย วา สิกฺขาย อจฺฉิทฺทาย วา ชีวิตวุตฺติยา สมนฺนาคตตฺตา อจฺฉิทฺทวุตฺตึ 
ธมฺโมชปฺปญฺญาย สมนฺนาคตตฺตา เมธาวึ 
โลกิยโลกุตฺตรปฺปญฺญาย เจว จตุปฺปาริสุทฺธิสีเลน จ สมนฺนาคตตฺตา ปญฺญาสีลสมาหิตำ ปสำสนฺติ, 
ตำ สุวณฺณโทสวิรหิตำ ฆฏฺฏนมชฺชนกฺขมำ ชมฺพูนทนิกฺขำ วิย โก นินฺทิตุมรหติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ เทวาปิ เป็นต้น ได้แก่ เทพดากด็ี มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดี ย่อมลุกข้ึนชมเชย สรรเสริญ ซ่ึงภิกษุน้ัน.
เทวาปิ -อิติ: เทวาปิ ปณฺฑิตมนุสฺสาปิ ตำ ภิกฺขุำ อุฏฺฐาย โถเมนฺติ ปสำสนฺติ.

บทวา่ พฺรหฺมุนาปิ ความวา่  
ไม่ใช่เทพดาและมนุษย์อย่างเดียว (ย่อมสรรเสริญ), ถึงมหาพรหมในหมื่นจักรวาล ก็สรรเสริญบุคคลน่ันเหมือนกัน.
พฺรหฺมุนาปิ -อิติ: น เกวลำ เทวมนุสฺสา, ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ มหาพฺรหฺเมหิปิ เอส ปสำสิโตเยว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกเหล่าน้ันทั้ง ๕๐๐ ดำารงอยู่แล้ว ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต อุปาสกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องอตุลอุบาสก จบ.
อตุลอุปาสกวตฺถุ  .      
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๘. เรื่องภกิษุฉัพพัคคยี์
๘. ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กายปฺปโกปํ” เป็นต้น.
“กายปฺปโกปํ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[มลูบัญญัติการสวมเขียงเท้า]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พระศาสดา ทรงสดับเสียง “ขฏะขฏะ” แห่งภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ถือไม้เท้าทั้ง ๒ มอื 
สวมเขียงเทา้ไม้จงกรมอยู่บนหลังแผ่นหิน ตรัสถามวา่ “อานนท์ น่ันชื่อเสียงอะไรกัน?” ทรงสดับว่า 
“เป็นเสียงขฏะขฏะแห่งพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ผู้สวมเขียงเท้าไม้ จงกรมอยู่” จึงทรงบัญญัติสิกขาบท แลว้ตรัสว่า 
“ธรรมดาภกิษุ ควรรักษาทวารมีกายทวารเป็นต้น “ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
เอกทิวสำ หิ สตฺถา เตสำ อุโภหิ หตฺเถหิ ยฏฺฐิโย คเหตฺวา กฏฺฐปาทุกำ อารุยฺห ปิฏฺฐิปาสาเณ จงฺกมนฺตานำ “ขฏขฏาติ สทฺทำ สุตฺวา 
“อานนฺท กึสทฺโท นาเมโส -อิติ ปุจฺฉิตฺวา “ฉพฺพคฺคิยานำ กฏฺฐปาทุกำ อารุยฺห จงฺกมนฺตานำ ขฏขฏสทฺโท -อิติ สุตฺวา 
สิกฺขาปทำ ปญฺญาเปตฺวา “ภิกฺขุนา นาม กายาทีนิ รกฺขิตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“พึงรักษาความกำาเริบทางกาย, พึงเป็นผู้สำารวมทางกาย, 
พึงละกายทจุรติแล้ว ประพฤติสุจรติทางกาย;

“กายปฺปโกปํ รกฺเขยฺย, กาเยน สำวุโต สิยา, 
กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กาเยน สุจริตำ จเร;

พึงรักษาความกำาเริบทางวาจา, พึงเป็นผู้สำารวมทางวาจา, 
พึงละวจีทจุรติแล้ว ประพฤติสุจรติทางวาจา;

วจีปโกปํ รกฺเขยฺย, วาจาย สำวุโต สิยา, 
วจีทุจฺจริตำ หิตฺวา วาจาย สุจริตำ จเร;

พึงรักษาความกำาเริบทางใจ, พึงเป็นผู้สำารวมทางใจ,
พึงละมโนทุจรติ แล้วประพฤติสุจรติทางใจ,

มโนปโกปํ รกฺเขยฺย, มนสา สำวุโต สิยา, 
มโนทุจฺจริตำ หิตฺวา มนสา สุจริตำ จเร;

ธีรชนทั้งหลายสำารวมทางกาย, อน่ึง สำารวมทางวาจา, สำารวมทางใจ, 
ธีรชนเหล่าน้ันแล ช่ือวา่สำารวมรอบคอบดีแล้ว.”

กาเยน สำวุตา ธีรา, อโถ วาจาย สำวุตา, 
มนสา สำวุตา ธีรา, เต เว สุปริสำวุตา -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กายปฺปโกปํ ได้แก่ พึงรกัษากายทุจริต ๓ อย่าง.๑

ตตฺถ “กายปฺปโกปํ -อิติ: ติวิธำ กายทุจฺจริตำ รกฺเขยฺย.

สองบทวา่ กาเยน สำวุโต ความวา่ พึงห้ามการเข้าไปแห่งทุจริตในกายทวาร สำารวมไว้แล้ว คือ มีทวารปิดแล้ว; 
ก็เพราะบุคคลละกายทุจรติแล้วประพฤตกิายสุจริตอยู่ ชื่อวา่ ย่อมทำากรรมน้ัน แม้ทั้ง ๒ อย่าง; 
ฉะน้ันพระองค์จึงตรัสวา่ “กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กาเยน สุจริตำ จเร.”
กาเยน สำวุโต -อิติ: กายทฺวาเร ทุจฺจริตปฺปเวสนำ นิวาเรตฺวา สำวุโต ปิหิตทฺวาโร สิยา; 
ยสฺมา ปน กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กายสุจริตำ จรนฺโต อุภยำเปตำ กโรติ; ตสฺมา “กายทุจฺจริตำ หิตฺวา กาเยน สุจริตำ จเร -อิติ วุตฺตำ.

แม้ในคาถาเป็นลำาดับไป ก็นัยน่ันเหมือนกัน.
อนนฺตรคาถาสุปิ เอเสว นโย.

บาทพระคาถาว่า กาเยน ส  ำ  วุตา ธีรา   ความว่า บัณฑิตเหล่าใด เม่ือไม่ทำากายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น ช่ือว่า สำารวมแล้วทางกาย, 
เมื่อไม่ทำาวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้น ชือ่ว่า สำารวมแล้วทางวาจา, 
เมื่อไม่ให้มโนทุจริตมีอภิชฌาเป็นต้นตั้งข้ึน ชื่อว่าสำารวมแล้วทางใจ;
กาเยน สำวุตา ธีรา -อิติ: เย ปณฺฑิตา ปาณาติปาตาทีนิ อกโรนฺตา กาเยน สำวุตา นาม, มุสาวาทาทีนิ อกโรนฺตา วาจาย สำวุตา นาม, 
อภิชฺฌาทีนิ อสมุฏฺฐาเปนฺตา มนสา สำวุตา นาม; เต อิธ โลกสฺมึ สุปริสำวุตา สุรกฺขิตา สุโคปิตา สุปิหิตทฺวารา -อิติ อตฺโถ.

บัณฑิตเหล่าน้ัน ชื่อว่า สำารวมรอบคอบดีแล้ว คือ รักษาดีแล้ว คุ้มครองดีแล้ว มีทวารอันปิดดีแล้ว ในโลกน้ี. 
ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ จบ.
ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุวตฺถุ.

โกธวรรค วรรณนา จบ.
โกธวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๗ จบ.
สตฺตรสโม วคฺโค  

๑ ทุจริต ๓ อย่าง คือ ความประพฤติช่ัวทางกาย เรียกกายทุจริต ๑ ความประพฤติช่ัวทางวาจา เรียกวจีทุจริต ๑ 
ความประพฤติช่ัวทางใจ เรียกมโนทุจริต ๑.
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