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[ควรต้�ดชะเน้าะและเช"อกภายใน้].............................................๑๐๙
[แก�อรรถ]..............................................................................๑๐๙
๑๖. เร��องอ�กโกสุกภัารท้วาชื่พราหมณ9........................๑๑๑
[น้างธน้�ญ่ชาน้�ถ?กดHา]...............................................................๑๑๑
[พื่ราหมณ์F ๔ คน้บรรลDพื่ระอรห�ต้ต้ผล].....................................๑๑๑
[พื่ระศาสดาเปSน้ท��พื่W�งข้องมหาชน้]............................................๑๑๒
[แก�อรรถ]..............................................................................๑๑๒
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[พื่ระเข้มาภ�กษDณ์�พื่บท�าวส�กกะ]...............................................๑๑๗
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๑.  เร��องปลาชื่��อกป�ละ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภปลาช"�อกปRละ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “มน้Dชสhส” เปSน้ต้�น้.

[สุองพ-�น4องออกบุวชื่]

ได�ย�น้วHา ใน้อด�ต้กาล ใน้กาลแหHงพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวHา ก�สสปะ ปร�น้�พื่พื่าน้แล�ว 
กDลบDต้ร ๒ คน้พื่��น้�อง ออกบวชใน้สำน้�กแหHงพื่ระสาวกท�Mงหลาย.

บรรดากDลบDต้ร ๒ คน้น้�Mน้ คน้พื่��ได�ช"�อวHาโสธน้ะ,  คน้น้�องช"�อกปRละ.

สHวน้มารดาข้องคน้ท�Mง ๒ น้�Mน้ ช"�อวHาสาธน้�,  น้�องสาวช"�อต้าปน้า.

แม�หญ่�ง ท�Mง ๒ น้�Mน้ กXบวชแล�วใน้ (สำน้�ก) ภ�กษDณ์�.

เม"�อคน้เหลHาน้�Mน้บวชแล�วอยHางน้�Mน้ พื่��น้�องท�Mง ๒ ทำว�ต้รและปฏิ�ว�ต้รแกHพื่ระอาจัารยFและพื่ระอDป]ชฌายะอย?H 
ว�น้หน้W�ง ถามวHา “ทHาน้คร�บ ธDระใน้พื่ระศาสน้าน้�M ม�เทHาไร?” ได�ย�น้วHา “ธDระม� ๒ อยHาง ค"อ ค�น้ถธDระ ๑ ว�ป]สสน้าธDระ ๑,” 

ภ�กษDผ?�เปSน้พื่�� ค�ดวHา “เราจั�กบำเพื่Xญ่ว�ป]สสน้าธDระ” อย?Hใน้สำน้�กแหHงพื่ระอาจัารยFและพื่ระอDป]ชฌายะ ๕ พื่รรษาแล�ว 
เร�ยน้ก�มม�ฏิฐีาน้จัน้ถWงพื่ระอรห�ต้ เข้�าไปส?Hปoา พื่ยายามอย?HกXบรรลDพื่ระอรห�ต้ผล.

[น4องชื่ายเมาในค�นถธ�ระ]

ภ�กษDน้�องชาย ค�ดวHา “เราย�งหน้DHมกHอน้,  ใน้เวลาแกH จัWงจั�กบำเพื่Xญ่ว�ป]สสน้าธDระ” จัWงเร��มต้�Mงค�น้ถธDระ เร�ยน้พื่ระไต้รปRฎีก.

บร�วารเปSน้อ�น้มากได�เก�ดข้WMน้เพื่ราะอาศ�ยปร�ย�ต้�ข้องเธอ,  ลาภกXได�เก�ดข้WMน้เพื่ราะอาศ�ยบร�วาร.

เธอเมาแล�วด�วยความเมาใน้ความเปSน้ผ?�สด�บมาก อ�น้ความทะยาน้อยากใน้ลาภครอบงำแล�ว เพื่ราะเปSน้ผ?�สำค�ญ่ต้�ววHาฉลาดย��ง 
ยHอมกลHาวแม�ส��งท��เปSน้อก�ปปRยะ อ�น้คน้เหลHาอ"�น้กลHาวแล�ววHา “เปSน้อก�ปปRยะ,”  กลHาวแม�ส��งท��เปSน้อก�ปปRยะวHา “เปSน้ก�ปปRยะ,” 
กลHาวแม�ส��งท��ม�โทษวHา “ไมHม�โทษ,”   กลHาวแม�ส��งไมHม�โทษวHา “ม�โทษ.”

เธอแม�อ�น้ภ�กษDผ?�ม�ศ�ลเปSน้ท��ร�กท�MงหลายกลHาววHา “คDณ์กปRละ คDณ์อยHาได�กลHาวอยHางน้�M” แล�ว แสดงธรรมและว�น้�ยกลHาวสอน้อย?H 
กXกลHาววHา “พื่วกทHาน้จัะร?�อะไร  พื่วกทHาน้เชHน้ก�บกำม"อเปลHา” เปSน้ต้�น้แล�ว กXเท��ยวข้?Hต้วาดภ�กษDท�Mงหลายอย?H.

[น4องชื่ายไม7เชื่��อพ-�]

คร�Mงน้�Mน้ ภ�กษDท�Mงหลาย บอกเน้"Mอความน้�Mน้แม�แกHพื่ระโสธน้เถระ ผ?�เปSน้พื่��ชายข้องเธอแล�ว.

แม�พื่ระโสธน้เถระ เข้�าไปหาเธอแล�ว ต้�กเต้"อน้วHา 
“คDณ์กปRละ กXการปฏิ�บ�ต้�ชอบข้องภ�กษDท�Mงหลายผ?�เชHน้เธอ ช"�อวHาเปSน้อายDพื่ระศาสน้า,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ เธออยHาได�ละการปฏิ�บ�ต้�ชอบ แล�วกลHาวค�ดค�าน้ส��งท��เปSน้ก�ปปRยะเปSน้ต้�น้อยHางน้�Mน้เลย.”

เธอม�ได�เอ"Mอเฟ้pqอถ�อยคำแม�ข้องทHาน้.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙ • ๑.  เร"�องปลาช"�อกปRละ  • [น้�องชายไมHเช"�อพื่��]

แม�เม"�อเปSน้เชHน้น้�M พื่ระเถระกXต้�กเต้"อน้เธอ ๒-๓ คร�Mง ทราบเธอผ?�ไมHร�บคำต้�กเต้"อน้วHา “ภ�กษDน้�MไมHทำต้ามคำข้องเรา” 
จัWงกลHาววHา “คDณ์ ถ�าด�งน้�Mน้ เธอจั�กปรากฏิด�วยกรรมข้องต้น้” ด�งน้�Mแล�ว หล�กไป.

[น4องชื่ายเสุ-ยคนเพราะถ�กท้อดท้�Gง]

จัำเด�มแต้Hน้�Mน้ ภ�กษDท�Mงหลายผ?�ม�ศ�ลเปSน้ท��ร�ก แม�เหลHาอ"�น้ ทอดท�Mงเธอแล�ว.

เธอเปSน้ผ?�ม�ความประพื่ฤต้�ช��ว อ�น้พื่วกผ?�ม�ความประพื่ฤต้�ช��ว แวดล�อมอย?H  ว�น้หน้W�ง ค�ดวHา 
“เราจั�กสวดปาฏิ�โมกข้F”  จัWงถ"อพื่�ดไปน้��งบน้ธรรมาสน้Fใน้โรงอDโบสถแล�ว 

ถามวHา “ผ?�ม�อายD ปาฏิ�โมกข้FยHอมเปSน้ไปเพื่"�อภ�กษDท�Mงหลายผ?�ประชDมก�น้แล�วใน้ท��น้�Mหร"อ?” 
เหXน้ภ�กษDท�Mงหลายน้��งเส�ยด�วยค�ดวHา “ประโยชน้Fอะไร ด�วยคำโต้�ต้อบท��เราให�แกHภ�กษD?” จัWงกลHาววHา 
“ผ?�ม�อายD ธรรมกXด� ว�น้�ยกXด� ไมHม�,  ประโยชน้Fอะไรด�วยปาฏิ�โมกข้F ท��พื่วกทHาน้จัะฟ้]งหร"อไมHฟ้]ง” ด�งน้�Mแล�ว กXลDกไปจัากอาสน้ะ.

เธอย�งศาสน้าค"อปร�ย�ต้�ข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวHาก�สสปะให�เส"�อมลงแล�ว ด�วยอาการอยHางน้�M.

แม�พื่ระโสธน้เถระกXปร�น้�พื่พื่าน้ใน้ว�น้น้�Mน้เอง.

ใน้กาลส�Mน้อายD ภ�กษDกปRละ เก�ดใน้อเวจั�มหาน้รก.

มารดาและน้�องสาวข้องเธอแม�น้�Mน้ ถWงท�ฏิฐีาน้Dคต้�ข้องเธอน้��น้แล  ดHาปร�ภาษภ�กษDท�Mงหลาย ผ?�ม�ศ�ลเปSน้ท��ร�กแล�ว 
กXบ�งเก�ดใน้อเวจั�มหาน้รกน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

[โจรเก�ดในเท้วโลกด4วยอำนาจของศ-ล]

กXใน้กาลน้�Mน้ บDรDษ ๕๐๐ คน้ ทำโจัรกรรมม�การปล�น้ชาวบ�าน้เปSน้ต้�น้ เปSน้อย?Hด�วยก�ร�ยาข้องโจัร ถ?กพื่วกมน้DษยFใน้ชน้บทต้ามจั�บ
แล�วหน้�เข้�าปoา ไมHเหXน้ท��พื่W�งอะไรใน้ปoาน้�Mน้ เหXน้ภ�กษDผ?�อย?Hใน้ปoาเปSน้ว�ต้รร?ปใดร?ปหน้W�ง ไหว�แล�ว กลHาววHา 
“ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ข้อทHาน้จังเปSน้ท��พื่W�งข้องพื่วกข้�าพื่เจั�าเถ�ด.”

พื่ระเถระกลHาววHา “ช"�อวHาท��พื่W�งเชHน้ก�บศ�ล ยHอมไมHม�แกHทHาน้ท�Mงหลาย,  พื่วกทHาน้แม�ท�Mงหมดจังสมาทาน้ศ�ล ๕ เถ�ด.”

โจัรเหลHาน้�Mน้ร�บวHา “ด�ละ” ด�งน้�Mแล�ว สมาทาน้ศ�ลท�Mงหลาย.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระเถระต้�กเต้"อน้โจัรเหลHาน้�Mน้วHา 
“บ�ดน้�M พื่วกทHาน้เปSน้ผ?�ม�ศ�ล,  พื่วกทHาน้ไมHควรลHวงศ�ลแม�เพื่ราะเหต้DแหHงช�ว�ต้เลย,  ความประทDษร�ายทางใจั กXไมHควรทำ.”

โจัรเหลHาน้�Mน้ ร�บวHา “ด�ละ”.

คร�Mงน้�Mน้ ชาวชน้บทเหลHาน้�Mน้ (มา) ถWงท��น้�Mน้แล�ว ค�น้หาข้�างโน้�น้ข้�างน้�M  พื่บโจัรเหลHาน้�Mน้แล�ว กXชHวยก�น้ปลงช�ว�ต้เส�ยท�Mงหมด.

พื่วกโจัรเหลHาน้�Mน้ทำกาละแล�ว กXบ�งเก�ดใน้เทวโลก.

ห�วหน้�าโจัรได�เปSน้ห�วหน้�าเทพื่บDต้ร.
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[เท้พบุ�ตัรถ�อปฏ�สุนธ�ในตัระก�ลเกว�ฏฏะ]

เทพื่บDต้รเหลHาน้�Mน้ทHองเท��ยวไปใน้เทวโลกส�Mน้พื่Dทธ�น้ดรหน้W�ง ด�วยอำน้าจัอน้Dโลมและปฏิ�โลม 
ใน้พื่DทธDปบาทกาลน้�M บ�งเก�ดแล�วใน้หม?Hบ�าน้ชาวประมง ๕๐๐ ต้ระก?ล ใกล�ประต้?พื่ระน้ครสาว�ต้ถ�.

ห�วหน้�าเทพื่บDต้รถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้เร"อน้ข้องห�วหน้�าชาวประมง,  พื่วกเทพื่บDต้รน้อกน้�M ถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้เร"อน้ชาวประมงน้อกน้�M.

การถ"อปฏิ�สน้ธ�และการออกจัากท�องมารดาแหHงชน้เหลHาน้�Mน้ ได�ม�แล�วใน้ว�น้เด�ยวก�น้ท�Mงน้�Mน้ ด�วยประการฉะน้�M.

ห�วหน้�าชาวประมงให�คน้เท��ยวแสวงหาวHา “พื่วกทารกแม�เหลHาอ"�น้ใน้บ�าน้น้�M เก�ดแล�วใน้ว�น้น้�Mม�อย?Hบ�างไหม?” 
ได�ย�น้ความท��ทารกเหลHาน้�Mน้เก�ดแล�ว จัWงส��งให�ๆ ทร�พื่ยFคHาเล�Mยงด?แกHชาวประมงเหลHาน้�Mน้ ด�วยต้�MงใจัวHา 
“พื่วกทารกน้��น้จั�กเปSน้สหายข้องบDต้รเรา.”

ทารกเหลHาน้�Mน้แม�ทDกคน้ เปSน้สหายเลHน้ฝ้Doน้รHวมก�น้ ได�เปSน้ผ?�เจัร�ญ่ว�ยโดยลำด�บแล�ว.

บรรดาเดXกเหลHาน้�Mน้ บDต้รข้องห�วหน้�าชาวประมง ได�เปSน้ผ?�เย��ยมโดยยศและอำน้าจั.

[กป�ละเก�ดเป<นปลาใหญ7]

แม�ภ�กษDกปRละไหม�ใน้น้รกส�Mน้พื่Dทธ�น้ดรหน้W�งแล�ว 
ใน้กาลน้�Mน้ บ�งเก�ดเปSน้ปลาใหญ่Hใน้แมHน้Mำอจั�รวด�  ม�ส�เหม"อน้ทองคำ  (แต้H) ม�ปากเหมXน้ ด�วยเศษแหHงว�บาก.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง สหายเหลHาน้�Mน้ ปรWกษาก�น้วHา “เราจั�กจั�บปลา” จัWงถ"อเอาเคร"�องจั�บส�ต้วFน้Mำม�แหเปSน้ต้�น้ ทอดไปใน้แมHน้Mำ.

ท�น้�Mน้ปลาน้�Mน้ ได�เข้�าไปส?Hภายใน้แหข้องคน้เหลHาน้�Mน้.

ชาวบ�าน้ประมงท�Mงหมด เหXน้ปลาน้�Mน้แล�ว ได�สHงเส�ยงเอXดอWงวHา 
“ล?กข้องพื่วกเราเม"�อจั�บปลาคร�Mงแรก จั�บได�ปลาทองแล�ว,  คราวน้�M พื่ระราชาจั�กพื่ระราชทาน้ทร�พื่ยFแกHเราเพื่�ยงพื่อ.”

สหายแม�เหลHาน้�Mน้แล เอาปลาใสHเร"อ ยกเร"อข้WMน้แล�ว กXได�ไปส?Hพื่ระราชสำน้�ก.

แม�เม"�อพื่ระราชาทรงเหXน้ปลาน้�Mน้ ต้ร�สวHา “น้��น้อะไร?” พื่วกเข้าได�กราบท?ลวHา “ปลา พื่ระเจั�าข้�า.”

พื่ระราชาทอด พื่ระเน้ต้รเหXน้ปลาม�ส�เหม"อน้ทองคำ ทรงดำร�วHา “พื่ระศาสดาจั�กทรงทราบเหต้Dท��ปลาน้��น้เปSน้ทองคำ” ด�งน้�Mแล�ว
ร�บส��งให�คน้ถ"อปลาได� เสดXจัไปส?Hสำน้�กพื่ระผ?�ม�พื่ระภาค.

เม"�อปากอ�น้ปลาพื่ออ�าเทHาน้�Mน้ พื่ระเชต้ว�น้ท�Mงส�Mน้ ได�ม�กล��น้เหมXน้เหล"อเก�น้.

พื่ระราชาท?ลถามพื่ระศาสดาวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า เพื่ราะเหต้Dไร ปลาจัWงม�ส�เหม"อน้ทองคำ? และเพื่ราะเหต้Dไร กล��น้เหมXน้จัWงฟ้DZงออกจัากปากข้องม�น้?”

พื่ระศาสดา. มหาบพื่�ต้ร ปลาน้�Mได�เปSน้ภ�กษDช"�อกปRละ เปSน้พื่หDส?ต้ ม�บร�วารมาก ใน้ธรรมว�น้�ยข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาค
พื่ระน้ามวHาก�สสปะ,  ถ?กความทะยาน้อยากใน้ลาภครอบงำแล�ว ดHาปร�ภาษพื่วกภ�กษDผ?�ไมHถ"อคำข้องต้น้ 
ย�งพื่ระศาสน้าข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวHาก�สสปะให�เส"�อมลงแล�ว. 
เข้าบ�งเก�ดใน้อเวจั�ด�วยกรรมน้�Mน้แล�ว บ�ดน้�M เก�ดเปSน้ปลาด�วยเศษแหHงว�บาก,  
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กXเพื่ราะเธอบอกพื่ระพื่Dทธวจัน้ะ กลHาวสรรเสร�ญ่คDณ์พื่ระพื่Dทธเจั�าส�Mน้กาลน้าน้,  
จัWงได�อ�ต้ต้ภาพื่ม�ส�เหม"อน้ทองคำน้�M ด�วยผลแหHงกรรมน้�Mน้.  
เธอได�เปSน้ผ?�ดHาปร�ภาษภ�กษDท�Mงหลาย, กล��น้เหมXน้จัWงฟ้DZงออกจัากปากข้องเธอ ด�วยผลแหHงกรรมน้�Mน้.  
มหาบพื่�ต้ร อาต้มภาพื่จัะให�ปลาน้�Mน้พื่?ด.

พื่ระราชา. ให�พื่?ดเถ�ด พื่ระเจั�าข้�า.
ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สถามปลาวHา “เจั�าช"�อกปRละหร"อ?”
ปลา. พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคFช"�อกปRละ.
พื่ระศาสดา. เจั�ามาจัากท��ไหน้?
ปลา. มาจัากอเวจั�มหาน้รก พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. พื่ระโสธน้ะพื่��ชายใหญ่Hข้องเจั�าไปไหน้?
ปลา. ปร�น้�พื่พื่าน้แล�ว พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. กXน้างสาธน้�มารดาข้องเจั�าเลHา ไปไหน้?
ปลา. เก�ดใน้น้รก พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. น้างต้าปน้าน้�องสาวข้องเจั�า ไปไหน้?
ปลา. เก�ดใน้มหาน้รก พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. บ�ดน้�Mเจั�าจั�กไปท��ไหน้?

ปลาช"�อกปRละกราบท?ลวHา “จั�กไปส?Hอเวจั�มหาน้รกด�งเด�ม พื่ระเจั�าข้�า” ด�งน้�Mแล�ว อ�น้ความเด"อดร�อน้ครอบงำแล�ว 
เอาศ�รษะฟ้าดเร"อ ทำกาละใน้ท�น้ท�น้��น้เอง เก�ดใน้น้รกแล�ว.

มหาชน้ ได�สลดใจั ม�โลมชาต้�ช?ช�น้ (ข้น้ลDก) แล�ว.

[พระศาสุดาตัร�สุกป�ลสุ�ตัร]

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�า ทรงต้รวจัด?วาระจั�ต้ข้องบร�ษ�ทผ?�ประชDมก�น้ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ 
เพื่"�อจัะทรงแสดงธรรมให�สมควรแกHข้ณ์ะน้�Mน้ จัWงต้ร�สกปRลส?ต้รใน้สDต้ต้น้�บาต้๑ วHา 

“น้�กปราชญ่Fท�Mงหลาย ได�กลHาวการประพื่ฤต้�ธรรม ๑ การประพื่ฤต้�พื่รหมจัรรยF ๑ น้��น้ วHาเปSน้แก�วอ�น้ส?งสDด” ด�งน้�MเปSน้ต้�น้แล�ว 
ได�ต้ร�สพื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ต้�ณ์หา ดDจัเถายHาน้ทราย ยHอมเจัร�ญ่แกHคน้ผ?�ม�ปกต้�ประพื่ฤต้�ประมาท.  
เข้ายHอมเรHรHอน้ไปส?Hภพื่น้�อยใหญ่H ด�งวาน้รต้�วปรารถน้าผลไม�อย?H โลดไปใน้ปoา 
ฉะน้�Mน้.

ต้�ณ์หาน้��น้เปSน้ธรรมชาต้�ลามก ม�กแผHซ่Hาน้ไปใน้อารมณ์Fต้Hางๆ ใน้โลก 
ยHอมครอบงำ บDคคลใดได�,  ความโศกท�MงหลายยHอมเจัร�ญ่แกH บDคคลน้�Mน้,  
ดDจัหญ่�าคมบาง อ�น้ฝ้น้ต้กรดแล�วเจัร�ญ่อย?H ฉะน้�Mน้,  

๑ ข้D. สD. ๒๕/๒๗๙. ต้ต้hถ ธมhมจัร�ยสDต้hต้น้hต้� ท�สhสต้�. ญ่.ว.
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แต้Hผ?�ใด ยHอมย�ำย�ต้�ณ์หาน้��น้ ซ่W�งเปSน้ธรรมชาต้�ลามก ยากท��ใครใน้โลกจัะลHวงไปได�,
ความโศกท�Mงหลาย ยHอมต้กไปจัากผ?�น้�Mน้ เหม"อน้หยาดน้Mำต้กไปจัากใบบ�ว ฉะน้�Mน้.

เพื่ราะฉะน้�Mน้ เราบอกกะทHาน้ท�MงหลายวHา ความเจัร�ญ่ จังม�แกHทHาน้ท�Mงหลาย
บรรดาท��ประชDมก�น้แล�ว ณ์ ท��น้�M  ทHาน้ท�Mงหลายจังข้Dดรากต้�ณ์หาเส�ยเถ�ด,  
ประหน้W�งผ?�ต้�องการแฝ้ก ข้Dดหญ่�าคมบางเส�ย ฉะน้�Mน้๑,  

มารอยHาระราน้ทHาน้ท�MงหลายบHอยๆ ดDจักระแสน้Mำระราน้ไม�อ�อ ฉะน้�Mน้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ปมต้hต้จัาร�โน้  ความวHา ฌาน้ไมHเจัร�ญ่เท�ยว ว�ป]สสน้า มรรค และผล กXไมHเจัร�ญ่
แกHบDคคลผ?�ม�ปกต้�ประพื่ฤต้�ประมาท ด�วยความประมาท ม�การปลHอยสต้�เปSน้ล�กษณ์ะ.

อธ�บายวHา เหม"อน้อยHางวHา เคร"อเถายHาน้ทรายร�อยร�ด รWงร�ดต้�น้ไม�อย?H ยHอมเจัร�ญ่เพื่"�อความพื่�น้าศแหHงต้�น้ไม�น้�Mน้ฉ�นใด,  
ต้�ณ์หากXฉ�นน�Gน ช"�อวHาเจัร�ญ่แกHบDคคลน้�Mน้ เพื่ราะอาศ�ยทวารท�Mง ๖ เก�ดข้WMน้บHอยๆ.

บาทพื่ระคาถาวHา โส ปร�ปhลวต้� หDราหDรC  ความวHา บDคคลน้�Mน้ ค"อผ?�เปSน้ไปใน้คต้�แหHงต้�ณ์หา ยHอมเรHรHอน้ ค"อแลHน้ไปใน้ภพื่น้�อยใหญ่H.

ถามวHา “เข้ายHอมเรHรHอน้ไปเหม"อน้อะไร?”  แก�วHา “เหม"อน้วาน้รต้�วปรารถน้าผลไม� โลดไปใน้ปoาฉะน้�Mน้.”

อธ�บายวHา วาน้รเม"�อปรารถน้าผลไม� ยHอมโลดไปใน้ปoา,  ม�น้จั�บก��งไม�น้�Mน้ๆ ปลHอยก��งน้�Mน้แล�ว จั�บก��งอ"�น้,  
ปลHอยก��งแม�น้�Mน้แล�ว จั�บก��งอ"�น้  ยHอมไมHถWงความเปSน้ส�ต้วFท��บDคคลควรกลHาวได�วHา “ม�น้ไมHได�ก��งไม�จัWงน้��งเจัHาแล�ว” ฉ�นใด,  
บDคคลผ?�เปSน้ไปใน้คต้�แหHงต้�ณ์หา กXฉ�นน�Gนเหม"อน้ก�น้ เรHรHอน้ไปส?Hภพื่น้�อยภพื่ใหญ่H ยHอมไมHถWงความเปSน้ผ?�ท��ใครๆ ควรพื่?ดได�วHา 
“เข้าไมHได�อารมณ์Fแล�ว จัWงถWงความไมHเปSน้ไปต้ามความทะเยอทะยาน้.” 

บทวHา ยC เปSน้ต้�น้  ความวHา ต้�ณ์หาอ�น้เปSน้ไปใน้ทวาร ๖ น้�M ช"�อวHา ลามก เพื่ราะความเปSน้ข้องช��ว ถWงซ่W�งอ�น้น้�บวHา ‘ว�สต้hต้�กา’ 
เพื่ราะความท��ต้�ณ์หาน้�Mน้ เปSน้ธรรมชาต้�ซ่Hาน้ไป ค"อวHา ข้�องอย?Hใน้อารมณ์Fม�ร?ปเปSน้ต้�น้ 
โดยความเปSน้ดDจัอาหารเจั"อด�วยพื่�ษ โดยความเปSน้ดDจัดอกไม�เจั"อด�วยพื่�ษ โดยความเปSน้ดDจัผลไม�เจั"อด�วยพื่�ษ 
โดยความเปSน้ดDจัเคร"�องบร�โภคเจั"อด�วยพื่�ษ  ยHอมครอบงำบDคคลใด,  
ความโศกท�Mงหลายม�ว�ฏิฏิะเปSน้ม?ล ยHอมเจัร�ญ่ย��งใน้ภายใน้ข้องบDคคลน้�Mน้ เหม"อน้หญ่�าคมบางท��ฝ้น้ต้กรดอย?HบHอยๆ 
ยHอมงอกงามใน้ปoาฉะน้�Mน้.

บทวHา ทDรจัhจัยC เปSน้ต้�น้  ความวHา กXบDคคลใด ยHอมข้Hม ค"อ ยHอมครอบงำต้�ณ์หาน้��น้ ค"อม�ประการท��ข้�าพื่เจั�ากลHาวแล�ว 
ช"�อวHายากท��ใครจัะลHวงได� เพื่ราะเปSน้ข้องยากจัะก�าวลHวงค"อละได�,  
ความโศกท�Mงหลายม�ว�ฏิฏิะเปSน้ม?ล ยHอมต้กไปจัากบDคคลน้�Mน้ 
ค"อไมHต้�Mงอย?Hได� เหม"อน้หยาดน้Mำต้กไปบน้ใบบ�ว ค"อบน้ใบดอกปทDม ไมHต้�ดอย?Hได�ฉะน้�Mน้.

หลายบทวHา ต้C โว วทาม� ค"อ เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ เราข้อกลHาวกะทHาน้ท�Mงหลาย.

๑ แปลก�น้มาอยHางน้�M แต้Hน้HาจัะแปลวHา ประหน้W�งผ?�ต้�องการรากแฝ้ก ข้Dดต้�น้แฝ้กฉะน้�Mน้ เพื่ราะศ�พื่ทFวHา ว�รณ์ หมายเอาต้�น้  
สHวน้ อDส�ร เปSน้ช"�อข้องราก โดยน้�ยอภ�ธาน้�ปปท�ปRกา คาถา ๖๐๑.
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สองบทวHา ภทhทC โว  ความวHา ความเจัร�ญ่จังม�แกHทHาน้ท�Mงหลาย,  
อธ�บายวHา ทHาน้ท�Mงหลาย อยHาได�ถWงความพื่�น้าศ ดDจักปRลภ�กษDร?ปน้�M.

บทวHา ม?ลC เปSน้ต้�น้  ความวHา ทHาน้ท�Mงหลายจังข้DดรากแหHงต้�ณ์หา อ�น้เปSน้ไปใน้ทวาร ๖ น้�M 
ด�วยญ่าณ์อ�น้ส�มปยDต้ด�วยพื่ระอรห�ต้ต้มรรค.

ถามวHา “ข้DดรากแหHงต้�ณ์หาน้�Mน้ เหม"อน้อะไร?  แก�วHา “เหม"อน้ผ?�ต้�องการแฝ้ก ข้Dดหญ่�าคมบางฉะน้�Mน้.”

อธ�บายวHาบDรDษผ?�ต้�องการแฝ้ก ยHอมข้Dดหญ่�าคมบางด�วยจัอบใหญ่Hฉ�นใด,  ทHาน้ท�Mงหลาย จังข้DดรากแหHงต้�ณ์หาน้�Mน้เส�ย ฉ�นน�Gน.

สองบาทคาถา๑ วHา มา โว น้ฬํxว โสโต้ว มาโร ภญฺhช� ปDน้ปhปDน้C  ความวHา 
ก�เลสมาร มรณ์มาร และเทวบDต้รมาร จังอยHาระราน้ทHาน้ท�MงหลายบHอยๆ 
เหม"อน้กระแสน้Mำพื่�ดมาโดยกำล�งแรง ระราน้ไม�อ�อ ซ่W�งเก�ดอย?Hร�มกระแสน้Mำ ฉะน้�Mน้.

ใน้กาลจับเทศน้า บDต้รข้องชาวประมงท�Mง ๕๐๐ ถWงความส�งเวช ปรารถน้าการทำท��สDดแหHงทDกข้F บวชใน้สำน้�กพื่ระศาสดา 
ทำท��สDดแหHงทDกข้F ต้HอกาลไมHน้าน้เทHาไร  ได�เปSน้ผ?�ม�การบร�โภคเปSน้อ�น้เด�ยว โดยธรรมเปSน้เคร"�องบร�โภคค"ออเน้ญ่ชาว�หารธรรม
และสมาป]ต้ต้�ธรรมรHวมก�บพื่ระศาสดา ด�งน้�Mแล.

เร"�องปลาช"�อกปRละ จับ.

๑ กW�งพื่ระคาถาสDดท�าย.
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๒.  เร��องนางล�กสุ�กร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภน้างล?กสDกรก�น้ค?ถต้�วหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยถาปR ม?เล” 
เปSน้ต้�น้.

[พระศาสุดาตัร�สุบุ�รพกรรมของนางล�กสุ�กร]

ได�ย�น้วHา ว�น้หน้W�ง พื่ระศาสดาเสดXจัเข้�าไปย�งกรDงราชคฤหF เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ ทรงเหXน้น้างล?กสDกรต้�วหน้W�ง 
จัWงได�ทรงทำการแย�ม (พื่ระโอษฐีF) ให�ปรากฏิ.

เม"�อพื่ระองคFทรงทำการแย�ม (พื่ระโอษฐีF) อย?H พื่ระอาน้น้ทเถระ ได�เหXน้มณ์ฑลแหHงร�ศม�ท��ปรากฏิ 
ซ่W�งเปลHงออกจัากชHองพื่ระโอษฐีF จัWงท?ลถามเหต้DแหHงการแย�ม (พื่ระโอษฐีF) วHา 
“พื่ระเจั�าข้�า อะไรหน้อแล เปSน้เหต้D? อะไรเปSน้ป]จัจั�ย? แหHงการทำการแย�มให�ปรากฏิ.”

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะพื่ระอาน้น้ทFน้�Mน้วHา “อาน้น้ทF เธอเหXน้น้างล?กสDกรน้��น้ไหม?”

พื่ระอาน้น้ทF. เหXน้ พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. น้างล?กสDกรน้��น้ ได�เก�ดเปSน้แมHไกH อย?Hใน้ท��ใกล�โรงฉ�น้แหHงหน้W�ง 

ใน้ศาสน้าข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวHากกDส�น้ธะ,  
น้างไกHน้�Mน้ ฟ้]งเส�ยงประกาศธรรมข้องภ�กษDผ?�เปSน้โยคาวจัรร?ปหน้W�ง สาธยายว�ป]สสน้าก�มม�ฏิฐีาน้อย?H 
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ได�เก�ดใน้ราชต้ระก?ล เปSน้ราชธ�ดาพื่ระน้ามวHา อDพื่พื่ร�,  

ใน้กาลต้Hอมา พื่ระน้างเสดXจัเข้�าไปย�งสถาน้เปSน้ท��ถHายอDจัจัาระ ทรงเหXน้หม?Hหน้อน้แล�ว 
ย�งปDฬุวกส�ญ่ญ่าให�เก�ดข้WMน้ใน้ท��น้�Mน้ ได�ปฐีมฌาน้แล�ว,  
พื่ระน้างดำรงอย?Hใน้อ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้จัน้ส�Mน้อายD จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้พื่รหมโลก,  
กXแลพื่ระน้างคร�Mน้จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ส�บสน้อย?Hด�วยอำน้าจัคต้� จัWงเก�ดแล�วใน้กำเน้�ดสDกรใน้บ�ดน้�M. 
เราเหXน้เหต้Dน้�M จัWงได�ทำการแย�มให�ปรากฏิ. 

ภ�กษDท�Mงหลายม�พื่ระอาน้น้ทเถระเปSน้ประมDข้ สด�บเร"�องน้�Mน้แล�ว ได�ความส�งเวชเปSน้อ�น้มาก.

[ราคตั�ณหาให4โท้ษุมาก]

พื่ระศาสดา ทรงย�งความส�งเวชให�เก�ดแกHภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว เม"�อจัะทรงประกาศโทษแหHงราคต้�ณ์หา 
ทรงย"น้อย?HระหวHางถน้น้น้��น้เอง ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ต้�น้ไม� เม"�อรากไมHม�อ�น้ต้ราย ย�งม��น้คง ถWงบDคคลต้�ดแล�ว 
ยHอมงอกข้WMน้ได�อ�กท�เด�ยว แม�ฉ�นใด,  
ทDกข้Fน้�M เม"�อต้�ณ์หาน้Dส�ย อ�น้บDคคลย�งข้จั�ดไมHได�แล�ว ยHอมเก�ดข้WMน้ร�ำไป แม�ฉ�นน�Gน.

กระแส (แหHงต้�ณ์หา) ๓๖ อ�น้ไหลไปใน้อารมณ์FเปSน้ท��พื่อใจั เปSน้ธรรมชาต้�กล�า 
ยHอมม�แกHบDคคลใด,  
ความดำร�ท�Mงหลายอ�น้ใหญ่H อาศ�ยราคะยHอมน้ำบDคคลน้�Mน้ ผ?�ม�ท�ฏิฐี�ช��วไป.
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กระแส (แหHงต้�ณ์หาท�Mงหลาย) ยHอมไหลไปใน้อารมณ์Fท�Mงปวง 
ต้�ณ์หาดDจัเถาว�ลยFแต้กข้WMน้แล�วยHอมต้�Mงอย?H,

กXทHาน้ท�MงหลายเหXน้ต้�ณ์หาน้�Mน้ เปSน้ด�งเถาว�ลยFเก�ดแล�ว 
จังต้�ดรากเส�ยด�วยป]ญ่ญ่าเถ�ด.

โสมน้�สท�Mงหลายท��ซ่Hาน้ไป และเปpqอน้ต้�ณ์หาดDจัยางเหน้�ยว๑ ยHอมม�แกHส�ต้วF,  
ส�ต้วFท�Mงหลายน้�Mน้ อาศ�ยความสำราญ่ จัWงเปSน้ผ?�แสวงหาความสDข้,  
น้ระเหลHาน้�Mน้แล ยHอมเปSน้ผ?�เข้�าถWงซ่W�งชาต้�ชรา.

หม?Hส�ต้วFอ�น้ต้�ณ์หาผ?�ทำความด�Mน้รน้ล�อมไว�แล�วยHอมกระเส"อกกระสน้ 
เหม"อน้กระต้Hาย อ�น้น้ายพื่ราน้ด�กได�แล�ว ฉะน้�Mน้,  
หม?Hส�ต้วFผ?�ข้�องอย?Hใน้ส�งโยชน้Fและก�เลสเคร"�องข้�อง ยHอมเข้�าถWงทDกข้FบHอยๆ 
อย?Hช�าน้าน้.

หม?Hส�ต้วF อ�น้ต้�ณ์หาผ?�ทำความด�Mน้รน้ ล�อมไว�แล�ว ยHอมกระเส"อกกระสน้
เหม"อน้กระต้Hายท��น้ายพื่ราน้ด�กได�แล�ว ฉะน้�Mน้.

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ภ�กษDหว�งธรรมเปSน้ท��สำรอกก�เลสแกHต้น้ 
พื่Wงบรรเทาต้�ณ์หาผ?�ทำความด�Mน้รน้เส�ย.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ม?เล เปSน้ต้�น้  ความวHา เม"�อรากท�Mง ๕ (ข้องต้�น้ไม�ใด) ซ่W�งทอดต้รงแน้Hวไปใน้ ๔ ท�ศ และใน้ภายใต้� 
ช"�อวHาไมHม�อ�น้ต้ราย เพื่ราะอ�น้ต้รายชน้�ดใดชน้�ดหน้W�ง บรรดาอ�น้ต้รายม�การต้�ด การผHา และการเจัาะเปSน้ต้�น้ 
ช"�อวHาม��น้คง เพื่ราะถWงความเปSน้ข้องม��น้คง,   
ต้�น้ไม� (น้�Mน้) แม�ถ?กบDคคลราน้แล�ว ณ์ เบ"Mองบน้ ยHอมงอกข้WMน้ได�อ�กท�เด�ยว ด�วยอำน้าจัก��งใหญ่Hน้�อย ฉ�นใด,  
ทDกข้Fน้�M ท��ต้Hางด�วยทDกข้Fม�ชาต้�ทDกข้FเปSน้ต้�น้ เม"�ออน้Dส�ยค"อความน้อน้เน้"�องแหHงต้�ณ์หาอ�น้เปSน้ไปทางทวาร ๖ 
อ�น้พื่ระอรห�ต้มรรคญ่าณ์ย�งไมHข้จั�ดค"อย�งต้�ดไมHข้าดแล�วยHอมเก�ดร�ำไป ใน้ภพื่น้�Mน้ๆ จัน้ได� ฉ�นน�Gนน้��น้แล.

บทวHา ยสhส เปSน้ต้�น้  ความวHา ต้�ณ์หาประกอบด�วยกระแส ๓๖ ด�วยสามารถแหHงต้�ณ์หาว�จัร�ต้เหลHาน้�M ค"อ 
ต้�ณ์หาว�จัร�ต้อ�งอายต้น้ะภายใน้ ๑๘๒ ต้�ณ์หาว�จัร�ต้อ�งอายต้น้ะภายน้อก ๑๘๒ ด�วยประการฉะน้�M 
ช"�อวHา ไหลไปใน้อารมณ์FเปSน้ท��ชอบใจั เพื่ราะอรรถว�เคราะหFวHา ยHอมไหลไปค"อเปSน้ไป ใน้อารมณ์Fม�ร?ปเปSน้ต้�น้ อ�น้เปSน้ท��ชอบใจั 
เปSน้ธรรมชาต้�กล�า ค"อม�กำล�ง ยHอมม�แกHบDคคลใด,  
ความดำร�ท�Mงหลาย ช"�อวHาเปSน้ธรรมชาต้�ใหญ่H เพื่ราะความเปSน้ข้องใหญ่H โดยอ�น้เก�ดข้WMน้บHอยๆ ไมHอาศ�ยฌาน้หร"อว�ป]สสน้า 
อาศ�ยราคะ ยHอมน้ำบDคคลน้�Mน้ผ?�ช"�อวHาม�ท�ฏิฐี�ช��ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ญ่าณ์ว�บ�ต้�ไป.

๑ โดยพื่ย�ญ่ชน้ะแปลวHา เปSน้ไปแล�วก�บด�วยต้�ณ์หาดDจัยางเหน้�ยว.
๒ ด?ความพื่�สดารใน้ อภ�. ว�. ๓๕/๔๓๐.
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บาทพื่ระคาถาวHา สวน้hต้� สพื่hพื่ธ� โสต้า  ความวHา กระแสต้�ณ์หาเหลHาน้�M ช"�อวHายHอมไหลไปใน้อารมณ์Fท�Mงปวง 
เพื่ราะไหลไปใน้อารมณ์Fท�Mงปวงม�ร?ปเปSน้ต้�น้ ด�วยอำน้าจัแหHงทวารม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้ 
หร"อเพื่ราะต้�ณ์หาท�Mงหมด ค"อร?ปต้�ณ์หา ส�ททต้�ณ์หา ค�น้ธต้�ณ์หา รสต้�ณ์หา โผฏิฐี�พื่พื่ต้�ณ์หา ธรรมต้�ณ์หา ไหลไปใน้ภพื่ท�Mงปวง.

บทวHา ลต้า  ความวHา ต้�ณ์หาได�ช"�อวHา ลดา เพื่ราะอรรถว�เคราะหFวHา เปSน้เหม"อน้เคร"อเถา 
โดยอรรถวHา เปSน้เคร"�องพื่�วพื่�น้ และโดยอรรถวHา เปSน้เคร"�องรWงร�ดไว�.

สองบทวHา อDพื่hภ�ชhช ต้�ฏฺ|ฐีต้�  ความวHา ต้�ณ์หาดDจัเถาว�ลยFเก�ดข้WMน้โดยทวาร ๖ แล�ว ยHอมต้�Mงอย?Hใน้อารมณ์Fท�Mงหลายม�ร?ปเปSน้ต้�น้.

สองบทวHา ต้ญฺhจั ท�สhวา  ความวHา กXทHาน้เหXน้ต้�ณ์หาด�งเคร"อเถาน้�Mน้ ด�วยอำน้าจัแหHงท��ม�น้เก�ดแล�ววHา 
“ต้�ณ์หาน้�M เม"�อจัะเก�ด ยHอมเก�ดข้WMน้ใน้ปRยร?ปและสาต้ร?ปน้�M.”

บทวHา ปญฺhญ่าย  ความวHา ทHาน้ท�Mงหลายจังต้�ดท��ราก ด�วยมรรคป]ญ่ญ่า ดDจับDคคลต้�ดซ่W�งเคร"อเถาท��เก�ดใน้ปoาด�วยม�ด ฉะน้�Mน้.

บทวHา สร�ต้าน้� ค"อแผHซ่Hาน้ไป ได�แกHซ่Wมซ่าบไป.

บทวHา ส�เน้ห�ต้าน้�  ความวHา และเปpqอน้ต้�ณ์หาเพื่�ยงด�งยางเหน้�ยว ด�วยอำน้าจัต้�ณ์หาเพื่�ยงด�งยางเหน้�ยว 
อ�น้เปSน้ไปใน้บร�ข้ารม�จั�วรเปSน้ต้�น้,  อธ�บายวHา อ�น้ยางเหน้�ยวค"อต้�ณ์หาฉาบทาแล�ว.

บทวHา โสมน้สhสาน้�  ความวHา โสมน้�สท�MงหลายเหXน้ปาน้น้�Mน้ ยHอมม�แกHส�ต้วFผ?�เปSน้ไปใน้อำน้าจัต้�ณ์หา.

สองบทวHา เต้ สาต้ส�ต้า  ความวHา บDคคลเหลHาน้�Mน้ ค"อผ?�เปSน้ไปใน้อำน้าจัแหHงต้�ณ์หา เปSน้ผ?�อาศ�ยความสำราญ่ 
ค"ออาศ�ยความสDข้น้��น้เอง จัWงเปSน้ผ?�แสวงหาความสDข้ ค"อเปSน้ผ?�เสาะหาความสDข้.

บทวHา เต้ เว เปSน้ต้�น้  ความวHา เหลHาน้ระผ?�เหXน้ปาน้น้�MยHอมเข้�าถWงความเก�ด ความแกH ความเจัXบ และความต้ายแท� 
ฉะน้�Mน้จัWงเปSน้ผ?�ช"�อวHาเข้�าถWงชาต้�และชรา.

บทวHา ปชา เปSน้ต้�น้  ความวHา ส�ต้วFเหลHาน้�MเปSน้ผ?�อ�น้ต้�ณ์หาท��ถWงซ่W�งอ�น้น้�บวHา “ต้ส�ณ์า” (ความด�Mน้รน้) 
เพื่ราะทำซ่W�งความสะดD�งแวดล�อม ค"อห�อมล�อมแล�ว.

บทวHา พื่าธ�โต้  ความวHา (ส�ต้วFเหลHาน้�Mน้) ยHอมกระเส"อกกระสน้ ค"อ หวาดกล�ว ดDจักระต้Hายต้�วท��น้ายพื่ราน้ด�กได�ใน้ปoาฉะน้�Mน้.

บทวHา สCโยชน้สงhคสต้hต้า  ความวHา ส�ต้วFท�MงหลายเปSน้ผ?�อ�น้ส�งโยชน้F ๑๐ อยHาง และก�เลสเคร"�องข้�องค"อราคะเปSน้ต้�น้ผ?กไว�แล�ว 
หร"อเปSน้ผ?�ต้�ดแล�วใน้ส�งโยชน้FเปSน้ต้�น้น้�Mน้.

บทวHา จั�ราย  ความวHา ส�ต้วFท�Mงหลาย ยHอมเข้�าถWงทDกข้Fม�ชาต้�เปSน้ต้�น้ร�ำไปส�Mน้กาลน้าน้ ค"อต้ลอดระยะกาลย"ดยาว.

บทวHา ต้สhมา เปSน้ต้�น้  ความวHา เพื่ราะส�ต้วFท�Mงหลายผ?�อ�น้ต้�ณ์หาซ่W�งทำความสะดD�งล�อมไว� ค"อ รWงร�ดไว�แล�ว,  
ฉะน้�Mน้ ภ�กษDเม"�อปรารถน้าหว�งอย?Hซ่W�งธรรมท��ส�Mน้กำหน้�ด ค"อพื่ระน้�พื่พื่าน้อ�น้เปSน้ท��ไปปราศก�เลสม�ราคะเปSน้ต้�น้เพื่"�อต้น้ 
พื่Wงบรรเทา ค"อพื่Wงข้�บไลH น้ำออกท�Mงเส�ยซ่W�งต้�ณ์หาผ?�ทำความสะดD�งน้�Mน้ ด�วยพื่ระอรห�ต้ต้มรรคน้��น้เท�ยว.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้.

น้างล?กสDกรแม�น้�Mน้แล จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้ราชต้ระก?ลใน้สDวรรณ์ภ?ม�,  
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้กรDงพื่าราณ์ส� เหม"อน้อยHางน้�Mน้แหละ,  
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จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เร"อน้พื่Hอค�าม�าท��ทHาสDปปารกะ,  
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เร"อน้ข้องน้ายเร"อท��ทHาคาว�ระ,  
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เร"อน้ข้องอ�สรชน้ ใน้เม"องอน้DราธบDร�,  
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดเปSน้ธ�ดาใน้เร"อน้ข้องกDฎุeมพื่�ช"�อสDมน้ะ ใน้เภกก�น้ต้คาม ใน้ท�ศท�กษ�ณ์ข้องเม"องน้�Mน้แล�ว 
ช"�อสDมน้า ต้ามช"�อ (ข้องกDฎุeมพื่�น้�Mน้).

ต้Hอมา บ�ดาข้องน้าง เม"�อชน้ท�Mงหลายท�Mงบ�าน้น้�Mน้แล�ว ได�ไปส?Hแคว�น้ท�ฆ่วาป} อย?Hใน้บ�าน้ช"�อมหามDน้�คาม.

อมาต้ยFข้องพื่ระเจั�าทDฏิฐีคามณ์� น้ามวHาลกDณ์ฏิกอต้�มพื่ระ ไปท��บ�าน้น้�Mน้ด�วยกรณ์�ยก�จับางอยHาง 
เหXน้น้างแล�ว ทำการมงคลอยHางใหญ่H พื่าน้างไปส?Hบ�าน้มหาปDณ์ณ์คามแล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระมหาอต้Dลเถระผ?�อย?Hใน้มหาว�หารช"�อโกฏิ�บรรพื่ต้ เท��ยวไปใน้บ�าน้น้�Mน้ เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ ย"น้อย?Hท��ประต้?เร"อน้ข้องน้าง 
เหXน้น้างแล�ว จัWงกลHาวก�บภ�กษDท�MงหลายวHา 
“ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย ช"�อวHาน้างล?กสDกร ถWงความเปSน้ภรรยาข้องมหาอมาต้ยFช"�อลกDณ์ฏิกอต้�มพื่ระแล�ว,  โอ! น้Hาอ�ศจัรรยFจัร�ง.”

น้างฟ้]งคำน้�Mน้แล�วเพื่�กภพื่ใน้อด�ต้ข้WMน้ได� กล�บได�ญ่าณ์อ�น้เปSน้เหต้DระลWกชาต้�.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้น้��น้เอง น้างม�ความส�งเวชเก�ดข้WMน้แล�ว อ�อน้วอน้สาม�บวชใน้สำน้�กพื่ระเถร�ผ?�ประกอบด�วยพื่ละ ๕ 
ด�วยอ�สร�ยศอยHางใหญ่H ได�ฟ้]งกถาพื่รรณ์น้ามหาสต้�ป]ฏิฐีาน้ส?ต้ร ใน้ต้�สสมหาว�หารแล�ว ต้�Mงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผล,  
ภายหล�ง เม"�อพื่ระเจั�าทDฏิฐีคามณ์�ทรงปราบทม�ฬุได�แล�ว พื่ระสDมน้าเถร� ไปส?Hบ�าน้เภกก�น้ต้คาม 
ซ่W�งเปSน้ท��อย?Hข้องมารดาบ�ดาน้��น้เท�ยว อย?Hใน้บ�าน้น้�Mน้ ฟ้]งอาส�ว�ส?ปมส?ต้รใน้ก�ลลกมหาว�หาร บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว.

ใน้ว�น้ปร�น้�พื่พื่าน้ น้างถ?กพื่วกภ�กษDณ์�ซ่�กถามแล�ว ได�เลHาประว�ต้�ท�Mงหมดน้�MอยHางละเอ�ยด๑ แกHภ�กษDณ์�สงฆ่F แล�วสน้ทน้าก�บ
พื่ระมหาต้�สสเถระผ?�กลHาวบทแหHงธรรม ผ?�ม�ปกต้�อย?Hใน้มณ์ฑลาราม ณ์ ทHามกลางภ�กษDสงฆ่Fผ?�ประชDมก�น้แล�ว กลHาววHา 
“ใน้กาลกHอน้ ข้�าพื่เจั�าจัDต้�จัากกำเน้�ดมน้DษยFแล�ว เปSน้แมHไกH ถWงการต้�ดศ�รษะจัากสำน้�กเหย��ยวใน้อ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว 
(ไป) เก�ดใน้กรDงราชคฤหF แล�วบวชใน้สำน้�กน้างปร�พื่าช�กาท�Mงหลาย แล�วเก�ดใน้ภ?ม�ปฐีมฌาน้ 
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้ต้ระก?ลเศรษฐี�  ต้HอกาลไมHน้าน้น้�ก จัDต้�แล�ว ไปส?Hกำเน้�ดสDกร 
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ไปส?HสDวรรณ์ภ?ม� จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ไปส?Hเม"องพื่าราณ์ส�
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�วไปส?HทHาสDปปารกะ จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ไปส?HทHาคาว�ระ 
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ไปส?Hเม"องอน้DราธบDร� จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว ไปส?Hบ�าน้เภกก�น้ต้คาม,  
ได�ถWงอ�ต้ต้ภาพื่ ๑๓ อ�น้ส?งๆ ต้�ำๆ อยHางน้�M ด�วยประการฉะน้�M 
บ�ดน้�M เก�ดใน้อ�ต้ต้ภาพื่อ�น้อDกฤษฏิF๒แล�ว ข้อให�ทHาน้ท�Mงหลายแม�ท�Mงหมด จังย�งธรรมเปSน้กDศลท�Mงหลายให�ถWงพื่ร�อม
ด�วยความไมHประมาทเถ�ด.” ด�งน้�Mแล�ว ย�งบร�ษ�ท ๔ ให�ส�งเวชแล�ว ปร�น้�พื่พื่าน้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องน้างล?กสDกร จับ.

๑ น้�รน้hต้รC แปล หาระหวHางม�ได� ถ"อความแปลต้ามน้�Mน้.
๒ ส?งสDด
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๓.  เร��องว�พภั�นตักภั�กษุ�
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภว�พื่ภ�น้ต้กภ�กษD๑ ร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โย น้�พื่hพื่น้ฏฺ|โฐี” 
เปSน้ต้�น้.

[เธอสุCกออกไป ท้ำโจรกรรมเล-Gยงชื่-พ]

ได�ย�น้วHา ภ�กษDร?ปหน้W�ง เปSน้ส�ทธ�ว�หาร�กข้องพื่ระมหาก�สสปเถระ แม�ย�งฌาน้ ๔ ให�เก�ดข้WMน้แล�ว 
เหXน้ร?ปารมณ์Fอ�น้เปSน้ว�สภาค (ข้�าศWก) ใน้เร"อน้ข้องน้ายชHางทองผ?�เปSน้ลDงข้องต้น้ ม�จั�ต้ปฏิ�พื่�ทธFใน้ร?ปารมณ์Fน้�Mน้ สWกแล�ว.

ต้Hอมา เพื่ราะความเปSน้ผ?�เก�ยจัคร�าน้ พื่วกมน้DษยFจัWงไลHเข้าผ?�ไมHปรารถน้าจัะทำการงาน้ ออกเส�ยจัากเร"อน้.

เข้าเท��ยวเล�Mยงช�พื่อย?Hด�วยโจัรกรรม เพื่ราะการคลDกคล�ด�วยม�ต้รช��ว.

ต้Hอมา ใน้ว�น้หน้W�ง พื่วกราชบDรDษจั�บเข้าได�แล�ว ม�ดแข้น้ไพื่ลHหล�ง ผ?กอยHางม��น้คง เฆ่��ยน้ด�วยหวายทDกๆ ทาง ๔ แพื่รHง 
แล�วน้ำไปส?Hต้ะแลงแกง.

พื่ระเถระ เข้�าไปเพื่"�อเท��ยวบ�ณ์ฑบาต้ เหXน้เข้าถ?กพื่วกราชบDรDษน้ำไปโดยประต้?ด�าน้ท�กษ�ณ์ 
จัWงข้อให�พื่วกราชบDรDษผHอน้เคร"�องจัองจัำให�หยHอน้แล�ว พื่?ดวHา “เธอจังระลWกถWงก�มม�ฏิฐีาน้ท��เธอเคยส��งสมแล�วใน้กHอน้อ�ก.”

เข้าได�ความเก�ดข้WMน้แหHงสต้�เพื่ราะโอวาทน้�Mน้แล�ว ได�ย�งจัต้Dต้ถฌาน้ให�เก�ดข้WMน้อ�ก.

ลำด�บน้�Mน้ พื่วกราชบDรDษน้ำเข้าไปส?Hต้ะแลงแกง ให�เข้าน้อน้หงายบน้หลาว ด�วยค�ดวHา “พื่วกเราจั�กฆ่Hาเส�ย.”

เข้าไมHกล�ว ไมHสะดD�ง.

[พวกมน�ษุย9ประหลาดใจ เพราะเหNนเขาไม7กล�ว]

ลำด�บน้�Mน้ มน้DษยFท�Mงหลาย ผ?�ย"น้อย?Hใน้ท�ศาภาคน้�Mน้ๆ แม�เง"อดเง"Mอเคร"�องประหารท�Mงหลายม�ดาบ หอก และโต้มร๒ เปSน้ต้�น้
แกHเข้า เหXน้เข้าม�ได�สะดD�งเลย ต้Hางพื่?ดวHา “ผ?�เจัร�ญ่ท�Mงหลาย พื่วกทHาน้จังด?บDรDษคน้น้�Mเถ�ด,  เข้าไมHหว��น้ไหว ไมHสะทกสะท�าน้
ใน้ทHามกลางแหHงบDรDษผ?�ม�อาวDธใน้ม"อ แม�หลายร�อยคน้,  โอ! น้Hาอ�ศจัรรยFจัร�ง” ด�งน้�Mแล�ว เก�ดม�ความอ�ศจัรรยFและประหลาดใจั๓ 
บ�น้ล"อล��น้สน้��น้  (ไป) กราบท?ลเร"�องน้��น้แดHพื่ระราชา.  

พื่ระราชา ทรงสด�บเหต้Dน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา “พื่วกทHาน้จังปลHอยเข้าเส�ยเถ�ด” ด�งน้�Mแล�ว 
เสดXจัไปแม�ย�งสำน้�กพื่ระศาสดา กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แล�ว.

พื่ระศาสดา ทรงเปลHงพื่ระโอภาสไปแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรมแกHเข้า จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา 

“บDคคลใด ม�อาล�ยดDจัหม?Hไม�อ�น้ต้�Mงอย?Hใน้ปoา ออกแล�ว น้�อมไปใน้ปoา (ค"อต้ปธรรม) 
พื่�น้จัากปoาแล�ว ย�งเลHน้ไปส?Hปoาต้ามเด�ม,  

๑ ภ�กษDผ?�หมDน้ไปผ�ด (สWก).
๒ โต้มร หอกซ่�ด
๓ Full of wonder and surprise เต้Xมไปด�วยความอ�ศจัรรยFและประหลาดใจั.
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ทHาน้ท�Mงหลายจังด?บDคคลน้�Mน้น้��น้แล,  
เข้าพื่�น้แล�ว (จัากเคร"�องผ?ก) ย�งแลHน้ไปส?Hเคร"�องผ?กต้ามเด�ม.”

[แก4อรรถ]

เน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้วHา 
“บDคคลใด ช"�อวHาม�อาล�ยดDจัหม?Hไม�อ�น้ต้�Mงอย?Hใน้ปoาออกแล�ว เพื่ราะความท��ต้น้ละท�Mงหม?Hไม�อ�น้ต้�Mงอย?Hใน้ปoา 
กลHาวค"ออาล�ยใน้ความเปSน้คฤห�สถFแล�วบวช น้�อมไปใน้ปoาค"อ ต้ปะ กลHาวค"อว�หารธรรม 
เปSน้ผ?�พื่�น้จัากปoาค"อต้�ณ์หา ซ่W�งจั�ดเปSน้เคร"�องผ?กค"อการครองเร"อน้แล�ว 
ย�งแลHน้ไปหาปoาค"อต้�ณ์หาน้��น้แหละ อ�น้เปSน้เคร"�องผ?กค"อการครองเร"อน้น้�Mน้อ�ก,  ทHาน้ท�Mงหลายจังด?บDคคลน้�Mน้ อยHางน้�Mน้,  
บDคคลน้��น้ พื่�น้จัากเคร"�องผ?กค"อการครองเร"อน้แล�ว ย�งแลHน้ไปส?Hเคร"�องผ?กค"อการครองเร"อน้อ�กท�เด�ยว.

เข้าน้��งฟ้]งธรรมเทศน้าน้�M อย?Hบน้ปลายหลาว ใน้ระหวHางพื่วกราชบDรDษน้��น้แล เร��มต้�Mงความเก�ดข้WMน้และความเส"�อมไปแล�ว 
ยก (จั�ต้) ข้WMน้ส?Hไต้รล�กษณ์F พื่�จัารณ์าอย?Hซ่W�งส�งข้ารท�Mงหลาย บรรลDโสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว เสวยสDข้เก�ดแต้Hสมาบ�ต้�อย?H เหาะข้WMน้ส?Hเวหาส
มาส?Hสำน้�กพื่ระศาสดาโดยอากาศน้��น้เอง ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�วบวช ได�บรรลDพื่ระอรห�ต้ ณ์ ทHามกลางบร�ษ�ท
พื่ร�อมด�วยพื่ระราชาน้��น้เอง ด�งน้�Mแล.

เร"�องว�พื่ภ�น้ต้กภ�กษD จับ.
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๔.  เร��องเร�อนจำ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภเร"อน้จัำ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้ ต้C ทฬุhหC” เปSน้ต้�น้.

[พวกภั�กษุ�เหNนโจรถ�กจองจำนCกแปลกใจ]

ด�งได�สด�บมา ใน้กาลคร�Mงหน้W�ง พื่วกราชบDรDษ น้ำพื่วกโจัร ผ?�ต้�ดชHอง ผ?�ปล�น้ใน้หน้ทางเปล��ยว และผ?�ฆ่Hามน้DษยFเปSน้อ�น้มากมา 
ท?ลเสน้อแกHพื่ระเจั�าโกศลแล�ว.

พื่ระราชา ร�บส��งให�จัองจัำโจัรเหลHาน้�Mน้ไว� ด�วยเคร"�องจัองจัำค"อข้"�อ เคร"�องจัองจัำค"อเช"อก และเคร"�องจัองจัำค"อต้รวน้ท�Mงหลาย.

พื่วกภ�กษDชาวชน้บท แม�ม�ประมาณ์ ๓๐ ร?ปแล ใครHจัะเฝ้Zาพื่ระศาสดา มาเฝ้Zาถวายบ�งคมแล�ว 
ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ เท��ยวไปใน้กรDงสาว�ต้ถ� เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ ไปถWงเร"อน้จัำเหXน้โจัรเหลHาน้�Mน้ กล�บจัากบ�ณ์ฑบาต้แล�ว 
เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระต้ถาคต้เจั�าใน้เวลาเยXน้ 

กราบท?ลถามวHา “พื่ระเจั�าข้�า ว�น้น้�M พื่วกข้�าพื่ระองคF กำล�งเท��ยวไปบ�ณ์ฑบาต้ เหXน้โจัรเปSน้อ�น้มาก ใน้เร"อน้จัำ 
ถ?กจัองจัำด�วยเคร"�องจัองจัำค"อข้"�อเปSน้ต้�น้ เสวยทDกข้Fมาก,  พื่วกเข้า ยHอมไมHอาจัเพื่"�อจัะต้�ดเคร"�องจัองจัำเหลHาน้�Mน้หน้�ไปได�,  
ข้�าแต้Hพื่ระองคFผ?�เจัร�ญ่ ข้WMน้ช"�อวHาเคร"�องจัองจัำชน้�ดอ"�น้ ท��ม��น้คงกวHาเคร"�องจัองจัำเหลHาน้�Mน้ ม�อย?Hหร"อหน้อ?”

[เคร��องจองจำค�อก�เลสุตั�ดได4ยากย��งน�ก]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย เคร"�องจัองจัำเหลHาน้�Mน้ จัะช"�อวHาเคร"�องจัองจัำอะไร,  
สHวน้เคร"�องจัองจัำค"อก�เลส กลHาวค"อ ต้�ณ์หา ใน้สว�ญ่ญ่าณ์กทร�พื่ยFและอว�ญ่ญ่าณ์กทร�พื่ยFท�Mงหลาย 
ม�ทร�พื่ยFค"อ ข้�าวเปล"อก บDต้ร และภรรยาเปSน้ต้�น้ เปSน้เคร"�องจัองจัำท��ม��น้คงกวHาเคร"�องจัองจัำค"อข้"�อเปSน้ต้�น้เหลHาน้�Mน้ 
ด�วยอ�น้ค?ณ์ด�วยร�อย ค?ณ์ด�วยพื่�น้ค?ณ์ด�วยแสน้,  

แต้Hโบราณ์กบ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย ต้�ดเคร"�องจัองจัำน้��น้แม�ชน้�ดใหญ่H ท��ต้�ดได�ยาก ด�วยประการด�งน้�Mแล�ว เข้�าส?Hปoาห�มพื่าน้ต้Fบวช.” 
ด�งน้�Mแล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา:

“ใน้อด�ต้กาล เม"�อพื่ระเจั�าพื่รหมท�ต้ครองราชสมบ�ต้�อย?Hใน้กรDงพื่าราณ์ส� พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วF เก�ดแล�วใน้ต้ระก?ลคฤหบด�ต้กยากต้ระก?ลหน้W�ง.

เม"�อพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้เจัร�ญ่ว�ย บ�ดาได�ทำกาละแล�ว.

พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ทำการร�บจั�าง เล�Mยงมารดา.

ต้Hอมา มารดา ทำน้างกDลธ�ดาคน้หน้W�งไว�ใน้เร"อน้ เพื่"�อพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ ผ?�ไมHปรารถน้าเลยใน้กาลต้Hอมา กXได�ทำกาละแล�ว.

ฝ้oายภรรยาข้องพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ต้�MงครรภFแล�ว.

พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ ไมHทราบวHาครรภFต้�Mงข้WMน้เลย จัWงกลHาววHา “น้างผ?�เจัร�ญ่ หลHอน้จังทำการร�บจั�างเล�Mยงช�พื่เถ�ด,  ฉ�น้จั�กบวช.”

น้างกลHาววHา “น้าย ครรภFต้�Mงข้WMน้แล�วแกHด�ฉ�น้ม�ใชHหร"อ? เม"�อด�ฉ�น้คลอดแล�ว ทHาน้จั�กเหXน้ทารกแล�ว จัWงบวช.”

พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ ร�บวHา “ด�ละ” ใน้กาลแหHงน้างคลอดแล�ว จัWงอำลาวHา 
“น้างผ?�เจัร�ญ่ หลHอน้คลอดโดยสว�สด�แล�ว,  บ�ดน้�M ฉ�น้จั�กบวชละ.”
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ท�น้�Mน้ น้างกลHาวกะพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้วHา “ทHาน้จังรอ เวลาท��ล?กน้�อยข้องทHาน้ หยHาน้มกHอน้” แล�วกXต้�MงครรภFอ�ก.

พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ ดำร�วHา “เราไมHสามารถจัะให�น้างคน้น้�Mย�น้ยอมแล�วไปได�,  เราจั�กไมHบอกแกHน้างละ จั�กหน้�ไปบวช.”

ทHาน้ไมHบอกแกHน้างเลย ลDกข้WMน้แล�วใน้สHวน้ราต้ร� หน้�ไปแล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ คน้ร�กษาพื่ระน้คร ได�จั�บทHาน้ไว�แล�ว.

ทHาน้กลHาววHา “น้าย ข้�าพื่เจั�าช"�อวHาเปSน้ผ?�เล�Mยงมารดา,  ข้อทHาน้ท�MงหลายจังปลHอยข้�าพื่เจั�าเส�ยเถ�ด” ให�เข้าปลHอยต้น้แล�ว 
พื่�กอย?Hใน้ท��แหHงหน้W�งแล�ว เข้�าไปส?Hปoาห�มพื่าน้ต้F บวชเปSน้ฤษ� ย�งอภ�ญ่ญ่าและสมาบ�ต้�ให�เก�ดแล�ว เลHน้ฌาน้อย?H.

ทHาน้อย?Hใน้ท��น้�Mน้น้��น้เอง เปลHงอDทาน้ข้WMน้วHา 
“เคร"�องผ?กค"อบDต้รและภรรยา เคร"�องผ?กค"อก�เลส อ�น้บDคคลต้�ดได�โดยยาก ช"�อแม�เหXน้ปาน้น้�Mน้ เราต้�ดได�แล�ว.”

[พระศาสุดาท้รงแสุดงเคร��องจองจำ ๒ อย7าง]

พื่ระศาสดา คร�Mน้ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้น้�Mมาแล�ว เม"�อจัะทรงประกาศอDทาน้ท��พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้เปลHงแล�ว ได�ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เคร"�องจัองจัำใด เก�ดแต้HเหลXก เก�ดแต้Hไม� และเก�ดแต้Hหญ่�าปล�อง 
ผ?�ม�ป]ญ่ญ่าท�Mงหลาย หากลHาวเคร"�องจัองจัำน้�Mน้ วHาเปSน้ข้องม��น้คงไมH.

ความกำหน้�ดใด ข้องชน้ท�Mงหลายผ?�กำหน้�ดย�น้ด�ย��งน้�ก ใน้แก�วมณ์�และต้D�มห?ท�Mง
หลาย และความเย"�อใยใน้บDต้ร๑ แลใน้ภรรยาท�Mงหลายใด,  
น้�กปราชญ่Fท�Mงหลาย กลHาวความกำหน้�ดและความเย"�อใยน้��น้วHา 
เปSน้เคร"�องจัองจัำอ�น้ม��น้คง ม�ปกต้�เหน้��ยวลง อ�น้หยHอน้ (แต้H) เปล"Mองได�โดยยาก.

น้�กปราชญ่Fท�Mงหลาย ต้�ดเคร"�องผ?กแม�น้��น้แล�ว เปSน้ผ?�ไมHม�ใยด� 
ละกามสDข้แล�วบวช๒.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ธ�รา เปSน้ต้�น้  ความวHา 
บDรDษผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย ม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ต้�น้ หากลHาวเคร"�องจัองจัำท��เก�ดแต้HเหลXก กลHาวค"อต้รวน้ ช"�อวHา เก�ดแต้HเหลXก 
ท��เก�ดแต้Hไม� กลHาวค"อ ข้"�อ คา และเคร"�องจัองจัำค"อเช"อก ท��เข้าเอาหญ่�าปล�องหร"อว�ต้ถDอยHางอ"�น้ม�ปอเปSน้ต้�น้ ฟ้]aน้ทำเปSน้เช"อก 
วHา “เปSน้ข้องม��น้คง” ไมH,  เพื่ราะความเปSน้เคร"�องจัองจัำ ท��บDคคลสามารถต้�ดด�วยศาสต้ราท�Mงหลายม�ดาบเปSน้ต้�น้ได�.

บทวHา สารต้hต้รต้hต้า ได�แกH เปSน้ผ?�กำหน้�ดน้�กแล�ว,  อธ�บายวHา ผ?�กำหน้�ดด�วยราคะจั�ด.

บทวHา มณ์�กDณ์hฑเลสD ค"อใน้แก�วมณ์�และต้D�มห?ท�Mงหลาย,  อ�กอยHางหน้W�ง (ค"อ) ใน้ต้D�มห?ท�Mงหลายอ�น้ว�จั�ต้รด�วยแก�วมณ์�.

๑ แปลเต้�มอยHางอรรถกถา.
๒ ข้D. ธ. ๒๕/๖๐ ชา. ทDก. ๒๗/๗๓ ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๓/๑๘๕. พื่น้hธน้าการชาต้กน้hต้� ข้ายต้�.
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บทวHา ทฬุhหC  ความวHา ความกำหน้�ดใด ข้องชน้ท�Mงหลาย ผ?�กำหน้�ดย�น้ด�ย��งน้�ก ใน้แก�วมณ์�และต้D�มห?ท�Mงหลายน้��น้แล 
และความเย"�อใย ค"อความทะยาน้อยากได�ใน้บDต้รและภรรยาใด,  
บDรDษผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย ยHอมกลHาวความกำหน้�ดและความเย"�อใยน้��น้ อ�น้เปSน้เคร"�องผ?กซ่W�งสำเรXจัด�วยก�เลสวHา “ม��น้.”

บทวHา โอหาร�น้C  ความวHา ช"�อวHา ม�ปกต้�เหน้��ยวลง เพื่ราะยHอมฉDดลง ค"อ น้ำไปใน้เบ"Mองต้�ำ เพื่ราะครHามาแล�วให�ต้กไปใน้อบาย ๔.

บทวHา ส�ถ�ลC  ความวHา ช"�อวHา หยHอน้ เพื่ราะยHอมไมHบาดผ�วหน้�งและเน้"Mอ ค"อ ยHอมไมHน้ำโลห�ต้ออกใน้ท��ท��ผ?ก 
ได�แกH ไมHให�ร?�สWกแม�ความเปSน้เคร"�องผ?ก ยHอมให�ทำการงาน้ท�Mงหลาย ใน้ท��ท�Mงหลายม�ทางบกและทางน้MำเปSน้ต้�น้ได�.

บทวHา ทDปhปมDญฺhจัC  ความวHา ช"�อวHา เปล"Mองได�โดยยาก กXเพื่ราะเคร"�องผ?กค"อก�เลส อ�น้เก�ดข้WMน้ด�วยสามารถแหHงความโลภ
แม�คราวเด�ยว ยHอมเปSน้ก�เลสชาต้อ�น้บDคคลเปล"Mองได�โดยยาก เหม"อน้เต้Hาเปล"Mองจัากท��เปSน้ท��ผ?กได�ยากฉะน้�Mน้.

สองบทวHา เอต้CปR เฉต้hวาน้  ความวHา น้�กปราชญ่Fท�Mงหลาย ต้�ดเคร"�องผ?กค"อก�เลสน้��น้ แม�อ�น้ม��น้อยHางน้�Mน้ ด�วยพื่ระข้รรคFค"อญ่าณ์ 
เปSน้ผ?�หมดความเย"�อใย ละกามสDข้แล�ว เว�น้รอบ ค"อหล�กออก,  อธ�บายวHา ยHอมบวช.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลายม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องเร"อน้จัำ จับ.
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๕.  เร��องพระนางเขมา
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระอ�ครมเหส�ข้องพื่ระเจั�าพื่�มพื่�สาร พื่ระน้ามวHาเข้มา 
ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “เย ราครต้hต้า” เปSน้ต้�น้.

[หนามบุ7งหนาม]

ด�งได�สด�บมา พื่ระน้างเข้มาน้�Mน้ ต้�Mงความปรารถน้าไว�แทบบาทม?ลข้องพื่ระปทDมDต้รพื่Dทธเจั�า ได�เปSน้ผ?�ม�พื่ระร?ปงดงาม
น้Hาเล"�อมใสอยHางเหล"อเก�น้.

กXพื่ระน้างได�ทรงสด�บวHา “ทราบวHา พื่ระศาสดาต้ร�สต้�โทษข้องร?ป” จัWงไมHปรารถน้าจัะเสดXจัไปย�งสำน้�กข้องพื่ระศาสดา.  

พื่ระราชาทรงทราบความท��พื่ระอ�ครมเหส�น้�Mน้ม�วเมาอย?Hใน้ร?ป จัWงต้ร�สให�พื่วกน้�กกว�แต้Hงเพื่ลงข้�บเก��ยวไปใน้ทางพื่รรณ์น้า
พื่ระเวฬุDว�น้  แล�วกXร�บส��งให�พื่ระราชทาน้แกHพื่วกน้�กฟ้Zอน้เปSน้ต้�น้.

เม"�อน้�กฟ้Zอน้เหลHาน้�Mน้ข้�บเพื่ลงเหลHาน้�Mน้อย?H  พื่ระน้างทรงสด�บแล�ว พื่ระเวฬุDว�น้ ได�เปSน้ประหน้W�งไมHเคยทรงเหXน้
และทรงสด�บแล�ว.

พื่ระน้างต้ร�สถามวHา “พื่วกทHาน้ข้�บหมายถWงอDทยาน้แหHงไหน้?” เม"�อพื่วกน้�กข้�บ ท?ลวHา 
“หมายอDทยาน้เวฬุDว�น้ข้องพื่ระองคF พื่ระเทว�” กXได�ทรงปรารถน้าจัะเสดXจัไปพื่ระอDทยาน้.

พื่ระศาสดา ทรงทราบการเสดXจัมาข้องพื่ระน้าง เม"�อประด�บน้��งแสดงธรรมอย?Hใน้ทHามกลางบร�ษ�ทแล 
จัWงทรงน้�รม�ต้หญ่�งร?ปงาม ย"น้ถ"อพื่�ดก�าน้ต้าลพื่�ดอย?Hท��ข้�างพื่ระองคF.

ฝ้oายพื่ระน้างเข้มาเทว� เสดXจัเข้�าไปอย?Hแล ทรงเหXน้หญ่�งน้�Mน้ จัWงทรงดำร�วHา “ชน้ท�Mงหลาย ยHอมพื่?ดก�น้วHา 
‘พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�า ต้ร�สโทษข้องร?ป,’ กXหญ่�งน้�M ย"น้พื่?ดอย?Hใน้สำน้�กข้องพื่ระองคF,  เราไมHเข้�าถWงแม�สHวน้แหHงเส�Mยวข้องหญ่�งน้�M,  
ร?ปหญ่�งเชHน้น้�M เราไมHเคยเหXน้,  ชน้ท�Mงหลาย เหXน้จัะกลHาวต้?Hพื่ระศาสดา ด�วยคำไมHจัร�ง’ ด�งน้�Mแล�ว 
กXม�ใสHใจัถWงเส�ยงพื่ระดำร�สข้องพื่ระต้ถาคต้ ได�ทรงย"น้แลด?หญ่�งน้�Mน้น้��น้แล.

[ในร7างกายน-Gไม7ม-สุาระ]

พื่ระศาสดา ทรงทราบความท��พื่ระน้างม�มาน้ะจั�ดเก�ดข้WMน้ใน้ร?ปน้�Mน้  เม"�อจัะทรงแสดงร?ปน้�Mน้ด�วยอำน้าจัว�ยม�ปฐีมว�ยเปSน้ต้�น้ 
จัWงทรงแสดงทำให�เหล"อเพื่�ยงกระด?กใน้ท��สDด โดยน้�ยท��ข้�าพื่เจั�ากลHาวแล�วใน้หน้หล�งน้�Mน้แล.

พื่ระน้างเข้มา พื่อทรงเหXน้ร?ปน้�Mน้ จัWงทรงดำร�วHา 
“ร?ปน้�Mน้ แม�เหXน้ปาน้น้�M กXถWงความส�Mน้ความเส"�อมไปโดยคร?Hเด�ยวเทHาน้�Mน้,  สาระใน้ร?ปน้�M ไมHม�หน้อ?”

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัด?วาระจั�ต้ข้องพื่ระน้างเข้มาน้�Mน้แล�ว จัWงต้ร�สวHา “เข้มา เธอค�ดวHา ‘สาระม�อย?Hใน้ร?ปน้�Mหร"อ?’ 
เธอจังด?ความท��ร?ปน้�Mน้หาสาระม�ได� ใน้บ�ดน้�M” แล�วต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เข้มา เธอจังด?รHางกายอ�น้อาด?ร ไมHสะอาด เน้Hา ไหลออกท�Mงข้�างบน้ 
ไหลออกท�Mงข้�างลHาง อ�น้คน้พื่าลท�Mงหลาย ปรารถน้าย��งน้�ก.”
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ใน้กาลจับพื่ระคาถา พื่ระน้างดำรงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผล.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะพื่ระน้างวHา “เข้มา ส�ต้วFเหลHาน้�M เย�Mมอย?Hด�วยราคะ๑ ร�อน้อย?Hด�วยโทสะ๒ งงงวยอย?Hด�วยโมหะ 
จัWงไมHอาจัเพื่"�อก�าวลHวงกระแสต้�ณ์หาข้องต้น้ไปได� ต้�องข้�องอย?Hใน้กระแสต้�ณ์หาน้�Mน้น้��น้เอง” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม 
จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ส�ต้วFผ?�กำหน้�ดแล�วด�วยราคะ ยHอมต้กไปส?Hกระแสต้�ณ์หา 
เหม"อน้แมลงมDม ต้กไปย�งใยท��ต้�วทำไว�เองฉะน้�Mน้.

ธ�รชน้ท�Mงหลาย ต้�ดกระแสต้�ณ์หาแม�น้�Mน้แล�ว 
เปSน้ผ?�หมดหHวงใย ละเว�น้ทDกข้Fท�Mงปวงไป.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา มกhกฏิโกว ชาลC  ความวHา 
เหม"อน้อยHางวHา แมลงมDม ทำข้Hายค"อใยแล�ว กXน้อน้อย?Hใน้ศ?น้ยFไส�ใน้ท��ทHามกลาง 
แล�วกXร�บว��งไปฆ่Hาต้��กแต้น้ หร"อต้�วแมลง ท��ต้กไปใน้ร�มสายใย ส?บก�น้รสข้องม�น้แล�ว กXกล�บมาน้อน้อย?Hใน้ท��น้�Mน้อยHางเด�ม ฉ�นใด,  
ส�ต้วFท�MงหลายเหลHาใด ผ?�กำหน้�ดแล�วด�วยราคะ โกรธแล�ว ด�วยโทสะ หลงแล�วด�วยโมหะ,  
ส�ต้วFเหลHาน้�Mน้ ยHอมต้กไปส?Hกระแสต้�ณ์หาท��ต้�วทำไว�เอง ค"อ เข้าไมHอาจัเพื่"�อก�าวลHวงกระแสต้�ณ์หาน้�Mน้ไปได� ฉ�นน�Gนเหม"อน้ก�น้,  
กระแสต้�ณ์หา บDคคลลHวงได�ยากอยHางน้�M.

บาทพื่ระคาถาวHา เอต้มhปR เฉต้hวาน้ วชน้hต้� ธ�รา  ความวHา 
บ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย ต้�ดเคร"�องผ?กน้��น้แล�ว เปSน้ผ?�หมดหHวงใย ค"อไมHม�อาล�ย ละทDกข้Fท�Mงปวงด�วยอรห�ต้ต้มรรคแล�ว กXเว�น้ ค"อไป.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระน้างเข้มาทรงดำรงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้.

เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHมหาชน้แล�ว.

พื่ระศาสดา ต้ร�สกะพื่ระราชาวHา “มหาบพื่�ต้ร พื่ระน้างเข้มาจัะบวชหร"อจัะปร�น้�พื่พื่าน้ จัWงควร?”

พื่ระราชา. โปรดให�พื่ระน้างบวชเถ�ด พื่ระเจั�าข้�า,  อยHาเลย ด�วยการปร�น้�พื่พื่าน้.

พื่ระน้างบรรพื่ชาแล�ว กXได�เปSน้สาว�กาผ?�เล�ศ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระน้างเข้มา จับ.

๑ ผ?�อ�น้ราคะย�อมแล�ว
๒ อ�น้โทสะประทDษร�ายแล�ว.
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๖.  เร��องบุ�ตัรเศรษุฐี-ชื่��ออ�คคเสุน
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภอDคคเสน้ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “มDญฺhจั ปDเร” เปSน้ต้�น้.

[อ�คคเสุนร�กใคร7หญ�งน�กฟ้Jอน]

ได�ย�น้วHา เม"�อครบป}หร"อ ๖ เด"อน้แล�ว, พื่วกน้�กฟ้Zอน้ประมาณ์ ๕๐๐ ไปย�งกรDงราชคฤหF 
ทำมหรสพื่ (ถวาย) แดHพื่ระราชา ต้ลอด ๗ ว�น้ ได�เง�น้และทองเปSน้อ�น้มาก,  การต้กรางว�ลใน้ระหวHางๆ ไมHม�ส�Mน้สDด.

มหาชน้ ต้HางกXย"น้บน้เต้�ยงเปSน้ต้�น้ ด?มหรสพื่.

ลำด�บน้�Mน้ ธ�ดาน้�กหกคะเมน้คน้หน้W�ง ข้WMน้ไปส?Hไม�แปZน้ หกคะเมน้เบ"Mองบน้ข้องไม�แปZน้น้�Mน้ เด�น้ฟ้Zอน้และข้�บร�องบน้อากาศ 
ณ์ ท��สDดแหHงไม�แปZน้น้�Mน้.

สม�ยน้�Mน้ บDต้รเศรษฐี�ช"�ออDคคเสน้ ย"น้อย?Hบน้เต้�ยงท�� (ต้�Mง) ซ่�อน้ๆ ก�น้ก�บด�วยสหาย 
แลด?หญ่�งน้�Mน้ ม�ความร�กเก�ดข้WMน้ใน้อาการท�Mงหลายม�การแกวHงม"อและเท�าเปSน้ต้�น้ข้องน้าง ไปส?Hเร"อน้แล�ว ค�ดวHา 
“เราเม"�อได�น้าง จัWงจั�กเปSน้อย?H,  เม"�อเราไมHได� กXจัะต้ายเส�ยใน้ท��น้�Mแหละ” ด�งน้�Mแล�ว กXทำการต้�ดอาหาร น้อน้อย?Hบน้เต้�ยง,  
แม�ถ?กมารดาบ�ดาถามวHา “พื่Hอ เจั�าเปSน้โรคอะไร?” กXบอกวHา 
“เม"�อฉ�น้ได�ล?กสาวข้องน้�กฟ้Zอน้คน้น้�Mน้ กXจัะม�ช�ว�ต้อย?H,  เม"�อฉ�น้ไมHได� กXจัะต้ายเส�ยใน้ท��น้�Mน้��แหละ,” 
แม�เม"�อมารดา ปลอบวHา 
“พื่Hอ เจั�าอยHาทำอยHางน้�Mเลย,  พื่วกเราจั�ดน้ำน้างกDมาร�กาคน้อ"�น้ ซ่W�งสมควรแกHต้ระก?ลและโภคะข้องพื่วกเรา มาให�แกHเจั�า” 
กXย�งน้อน้กลHาวอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

[อ�คคเสุนได4นางน�กฟ้Jอนสุมประสุงค9]

ลำด�บน้�Mน้บ�ดาข้องเข้า แม�อ�อน้วอน้เปSน้อ�น้มาก เม"�อไมHสามารถจัะให�เข้าย�น้ยอมได� จัWงเร�ยกสหายข้องน้�กฟ้Zอน้มา 
ให�ทร�พื่ยFพื่�น้กหาปณ์ะแล�ว สHงไปด�วยส��งวHา “ทHาน้จังร�บเอากหาปณ์ะเหลHาน้�Mแล�ว ให�ล?กสาวข้องทHาน้ แกHบDต้รชายข้องฉ�น้เถ�ด.”

น้�กฟ้Zอน้น้�Mน้ กลHาววHา “ข้�าพื่เจั�าร�บเอากหาปณ์ะแล�วกXให�ไมHได�,  
กXถ�าวHาบDต้รชาย (ข้องทHาน้) น้�Mน้ ไมHได�ล?กสาว (ข้องข้�าพื่เจั�า) น้�Mแล�วไมHอาจัจัะเปSน้อย?Hไซ่ร�,  
ถ�ากระน้�Mน้ บDต้รข้องทHาน้ จังเท��ยวไปก�บด�วยพื่วกข้�าพื่เจั�าเถ�ด,  ข้�าพื่เจั�าจั�กให�ล?กสาวแกHเข้า.”

มารดาบ�ดาบอกความน้�Mน้แกHบDต้รแล�ว.

เข้าพื่?ดวHา “ฉ�น้จั�กเท��ยวไปก�บพื่วกน้�กฟ้Zอน้น้�Mน้” ไมHเอ"Mอเฟ้pqอถ�อยคำข้องมารดาบ�ดาเหลHาน้�Mน้ แม�ผ?�อ�อน้วอน้อย?H 
ได�ออกไปย�งสำน้�กข้องน้�กฟ้Zอน้แล�ว.

น้�กฟ้Zอน้น้�Mน้ ให�ล?กสาวแกHเข้าแล�ว เท��ยวแสดงศ�ลปะใน้บ�าน้ น้�คมและราชธาน้� ก�บด�วยเข้าน้��น้แหละ

ฝ้oายน้างน้�Mน้ อาศ�ยการอย?HรHวมก�บบDต้รเศรษฐี�น้�Mน้ ต้HอกาลไมHน้าน้น้�ก กXได�บDต้ร เม"�อจัะเย�าบDต้รน้�Mน้ จัWงพื่?ดวHา 
“ล?ก ข้องคน้เฝ้Zาเกว�ยน้,  ล?ก ข้องคน้หาบข้อง,  ล?ก ข้องคน้ไมHร?�อะไรๆ.”
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ฝ้oายบDต้รเศรษฐี�น้�Mน้ ข้น้หญ่�ามาให�โคท�Mงหลาย ใน้ท��แหHงชน้เหลHาน้�Mน้ทำการกล�บเกว�ยน้พื่�กอย?Hแล�ว,  
(และ) ยกเอาส��งข้องท��ได�ใน้ท��แสดงศ�ลปะแล�วน้ำไป,  

น้�ยวHา หญ่�งน้�Mน้หมายเอาบDต้รเศรษฐี�น้�Mน้น้��น้เอง เม"�อจัะเย�าบDต้ร จัWงกลHาวอยHางน้�Mน้น้��น้แล.

บDต้รเศรษฐี�น้�Mน้ ทราบความท��น้างข้�บร�องปรารภต้น้ จัWงถามวHา “หลHอน้พื่?ดหมายถWงฉ�น้หร"อ?”

ภรรยา. จั�ะ ฉ�น้พื่?ดหมายถWงทHาน้.

บDต้รเศรษฐี�. เม"�อเชHน้น้�Mน้ฉ�น้จั�กหน้�ละ.

น้างกลHาววHา “กXจัะประโยชน้Fอะไรข้องฉ�น้ ด�วยทHาน้ผ?�หน้�ไปหร"อมาแล�ว ด�งน้�Mแล�ว กXข้�บเพื่ลงบทน้�Mน้น้��น้แลเร"�อยไป.

ได�ย�น้วHา น้างอาศ�ยร?ปสมบ�ต้�ข้องต้น้ และทร�พื่ยFซ่W�งเปSน้รายได� จัWงม�ได�เกรงใจับDต้รเศรษฐี�น้�Mน้ ใน้เร"�องอะไรๆ.

บDต้รเศรษฐี�น้�Mน้ ค�ดอย?HวHา “น้างน้�M ม�การถ"อต้�วเชHน้น้�M เพื่ราะอาศ�ยอะไรเลHาหน้อ?” ทราบวHา “เพื่ราะอาศ�ยศ�ลปะ” จัWงค�ดวHา 
“ชHางเถ�ด,  เรากXจั�กเร�ยน้ศ�ลปะ”  แล�วกXเข้�าไปหาพื่Hอต้า เร�ยน้ศ�ลปะอ�น้เปSน้ความร?�ข้องพื่Hอต้าน้�Mน้ แสดงศ�ลปะ ใน้บ�าน้น้�คมเปSน้ต้�น้
อย?H 
มาถWงกรDงราชคฤหFโดยลำด�บ ให�ปoาวร�องวHา  “ใน้ว�น้ท�� ๗ แต้Hว�น้น้�M บDต้รเศรษฐี�ช"�ออDคคเสน้ จั�กแสดงศ�ลปะแกHชาวพื่ระน้คร.”

[อ�คคเสุนแสุดงศ�ลปะ]

ชาวพื่ระน้คร ให�ผ?กเต้�ยงซ่�อน้ๆ ก�น้เปSน้ต้�น้แล�ว ประชDมก�น้ใน้ว�น้ท�� ๗.

ฝ้oายอDคคเสน้น้�Mน้ ได�ข้WMน้ไปส?Hไม�แปZน้ (ส?ง) ๖๐ ศอก ย"น้อย?Hบน้ปลายไม�แปZน้น้�Mน้.

ใน้ว�น้น้�Mน้ พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัด?ส�ต้วโลก ใน้เวลาใกล�รDHง ทรงเหXน้อDคคเสน้น้�Mน้ เข้�าไปใน้ข้Hายค"อพื่ระญ่าณ์ข้องพื่ระองคF 
จัWงทรงใครHครวญ่อย?HวHา “เหต้Dอะไรหน้อ จั�กม�?” ได�ทราบวHา 
“พื่รDHงน้�M บDต้รเศรษฐี�จั�กย"น้บน้ปลายไม�แปZน้ ด�วยหว�งวHา ‘จั�กแสดงศ�ลปะ’ มหาชน้จั�กประชDมก�น้เพื่"�อด?เข้า,  
เราจั�กแสดงคาถาประกอบด�วย ๔ บท ใน้สมาคมน้�Mน้,  
การบรรลDธรรม จั�กม�แกHส�ต้วF ๘ หม"�น้ ๔ พื่�น้ เพื่ราะฟ้]งธรรมน้�Mน้,  แม�อDคคเสน้ กXจั�กต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้.”

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ พื่ระองคFทรงกำหน้ดเวลาแล�ว ม�ภ�กษDสงฆ่Fแวดล�อม เสดXจัเข้�าไปย�งกรDงราชคฤหF เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้.

ฝ้oายอDคคเสน้ เม"�อพื่ระศาสดาย�งไมHท�น้เสดXจัเข้�าไปภายใน้พื่ระน้ครน้��น้แล จัWงให�ส�ญ่ญ่าด�วยน้�Mวม"อแกHมหาชน้ 
เพื่"�อต้�องการให�เอ�กเกร�ก ย"น้บน้ปลายไม�แปZน้ หกคะเมน้ใน้อากาศน้��น้เองส�Mน้ ๗ คร�Mง ลงมาแล�วได�ย"น้บน้ปลายไม�แปZน้อ�ก.

[อ�คคเสุนแสุดงศ�ลปะแก7พระมหาโมคค�ลลานะ]

ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระศาสดา กำล�งเสดXจัไปส?Hพื่ระน้คร,  ทรงทำโดยอาการท��บร�ษ�ทไมHแลด?เข้า,  ให�ด?เฉพื่าะพื่ระองคFเทHาน้�Mน้.

อDคคเสน้แลด?บร�ษ�ทแล�ว ถWงความเส�ยใจัวHา “บร�ษ�ทไมHแลด?เรา” จัWงค�ดวHา 
“ศ�ลปะน้�Mเราเพื่��งแสดง (ประจัำ) ป},  กXเม"�อพื่ระศาสดาเสดXจัเข้�าไปย�งพื่ระน้คร บร�ษ�ทไมHแลด?เรา แลด?แต้Hพื่ระศาสดาเทHาน้�Mน้,  
การแสดงศ�ลปะข้องเรา เปลHา (ประโยชน้F) แล�วหน้อ.”
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พื่ระศาสดา ทรงทราบความค�ดข้องเข้า จัWงต้ร�สเร�ยกพื่ระมหาโมคค�ลลาน้ะมาแล�ว ต้ร�สวHา 
“โมคค�ลลาน้ะ เธอจังไป,  พื่?ดกะบDต้รเศรษฐี�วHา ‘น้�ยวHา ทHาน้๑จังแสดงศ�ลปะ.”

พื่ระเถระ ไปย"น้อย?H ณ์ ภายใต้�ไม�แปZน้น้��น้แล เร�ยกบDต้รเศรษฐี�มาแล�ว กลHาวคาถาน้�MวHา

“เช�ญ่เถ�ด อDคคเสน้ บDต้รคน้ฟ้Zอน้ ผ?�ม�กำล�งมาก เช�ญ่ทHาน้ด?เถ�ด,  
เช�ญ่ทHาน้ทำความย�น้ด�แกHบร�ษ�ทเถ�ด,  เช�ญ่ทHาน้ทำให�มหาชน้รHาเร�งเถ�ด.”

เข้าได�ย�น้ถ�อยคำข้องพื่ระเถระแล�ว เปSน้ผ?�ม�ใจัย�น้ด� หว�งวHา “พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคFจัะด?ศ�ลปะข้องเรา” 
จัWงย"น้บน้ปลายไม�แปZน้แล�ว กลHาวคาถาน้�MวHา

“เช�ญ่เถ�ด ทHาน้โมคค�ลลาน้ะ ผ?�ม�ป]ญ่ญ่ามาก ม�ฤทธ��มาก เช�ญ่ทHาน้จังด?,  
กระผมจัะทำความย�น้ด�แกHบร�ษ�ท,  จัะย�งมหาชน้ให�รHาเร�ง.”

กXแลคร�Mน้กลHาวอยHางน้�Mน้แล�ว กXกระโดดจัากปลายไม�แปZน้ ข้WMน้ส?Hอากาศ หกคะเมน้ ๑๔ คร�Mงใน้อากาศแล�ว 
ลงมาย"น้อย?Hบน้ปลายไม�แปZน้ (ต้ามเด�ม).

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะเข้าวHา “อDคคเสน้ ธรรมดา บ�ณ์ฑ�ต้ ต้�องละความอาล�ยร�กใครHใน้ข้�น้ธFท�Mงหลาย 
ท�Mงท��เปSน้อด�ต้ อน้าคต้ และป]จัจัDบ�น้เส�ยแล�ว พื่�น้จัากทDกข้Fท�Mงหลายม�ชาต้�เปSน้ต้�น้จัWงควร” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ทHาน้จังเปล"Mอง (อาล�ย) ใน้กHอน้เส�ย  จังเปล"Mอง (อาล�ย) ข้�างหล�งเส�ย,  
จังเปล"Mอง (อาล�ย) ใน้ทHามกลางเส�ย,  จัWงเปSน้ผ?�ถWงฝ้]aงแหHงภพื่ 
ม�ใจัหลDดพื่�น้ใน้ธรรมท�Mงปวง  จัะไมHเข้�าถWงชาต้�และชราอ�ก.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา มDญฺhจั ปDเร  ความวHา จังเปล"Mองอาล�ย ค"อ ความย�น้ด� หมกมDHน้ ปรารถน้า ข้ลDกข้ลDHย 
ความถ"อ การล?บคลำ ความอยาก ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายท��เปSน้อด�ต้เส�ย.

บทวHา ปจัhฉโต้  ความวHา จังเปล"Mองอาล�ยเปSน้ต้�น้ ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายท��เปSน้อน้าคต้เส�ย.

บทวHา มชhเฌ  ความวHา จังเปล"Mองอาล�ยเหลHาน้�Mน้ ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายแม�ใน้ท��เปSน้ป]จัจัDบ�น้เส�ย.

สองบทวHา ภวสhส ปารค?  ความวHา เม"�อปฏิ�บ�ต้�ได�อยHางน้�Mน้ จั�กเปSน้ผ?�ถWงฝ้]aง ค"อไปแล�วส?Hฝ้]aงแหHงภพื่แม�ท�Mง ๓ อยHางได� 
ด�วยอำน้าจัแหHงอ�น้กำหน้ดร?� ละ เจัร�ญ่ และทำให�แจั�งด�วยป]ญ่ญ่าอ�น้ย��ง ม�ใจัพื่�น้แล�วใน้ส�งข้ต้ธรรมท�Mงปวง 
ต้Hางด�วยข้�น้ธF ธาต้D อายต้น้ะ เปSน้ต้�น้อย?H ต้HอไปไมHต้�องเข้�าถWงชาต้� ชรา และมรณ์ะ.

ใน้กาลจับเทศน้า การต้ร�สร?�ธรรม ได�ม�แกHส�ต้วF ๘ หม"�น้ ๔ พื่�น้ แล�ว.

[อ�คคเสุนท้�ลขอบุรรพชื่าอ�ปสุมบุท้]

ฝ้oายบDต้รเศรษฐี� กำล�งย"น้อย?Hบน้ปลายไม�แปZน้ บรรลDพื่ระอรห�ต้พื่ร�อมด�วยปฏิ�ส�มภ�ทาแล�ว ลงจัากไม�แปZน้มาส?Hท��ใกล�พื่ระศาสดา 
ถวายบ�งคมด�วยเบญ่จัางคประด�ษฐีF ท?ลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา.  

๑ คำวHา ‘ทHาน้’ ใน้ท��น้�M เปSน้ปฐีมบDรษ.
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ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ทรงเหย�ยดพื่ระห�ต้ถFเบ"Mองข้วาต้ร�สกะน้ายอDคคเสน้น้�Mน้วHา “ทHาน้จังเปSน้ภ�กษDมาเถ�ด.”

อDคคเสน้น้�Mน้ได�เปSน้ผ?�ทรงไว�ซ่W�งบร�ข้าร ๘ ประหน้W�งพื่ระเถระม�พื่รรษาต้�Mง ๖๐ ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้น้��น้เอง.

ต้Hอมา พื่วกภ�กษD ถามทHาน้วHา “คDณ์อDคคเสน้ เม"�อคDณ์ลงจัากปลายไม�แปZน้ (ส?ง) ต้�Mง ๖๐ ศอก, ข้WMน้ช"�อวHาความกล�ว ไมHได�ม�หร"อ?”
เม"�อทHาน้ต้อบวHา “คDณ์ ความกล�วยHอมไมHม�แกHผมเลย,”

จัWงกราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอDคคเสน้พื่?ดอย?HวHา ‘ผมไมHกล�ว’ เธอพื่?ดไมHจัร�ง ยHอมอวดคDณ์พื่�เศษ.”

พื่ระศาสดาต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกภ�กษDผ?�ม�ส�งโยชน้Fอ�น้ต้�ดได�แล�ว เชHน้ก�บอDคคเสน้ผ?�บDต้รข้องเรา หากล�ว หาพื่ร��น้พื่รWงไมH” 
ด�งน้�Mแล�วต้ร�สพื่ระคาถาน้�M ใน้พื่ราหมณ์วรรควHา

“เรากลHาวผ?�ท��ต้�ดส�งโยชน้Fท�Mงหมดได� ไมHสะดD�ง ผ?�ลHวงก�เลสเปSน้เคร"�องข้�อง 
ไมHประกอบด�วยโยคะก�เลสแล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า การบรรลDธรรมพื่�เศษ ได�ม�แล�ว แกHชน้เปSน้อ�น้มาก.

รDHงข้WMน้ว�น้หน้W�ง พื่วกภ�กษDสน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย เหต้Dค"อการอาศ�ยล?กสาวน้�กฟ้Zอน้ เท��ยวไปก�บด�วยน้�กฟ้Zอน้
ข้องภ�กษDผ?�ถWงพื่ร�อมด�วยอDปน้�ส�ยแหHงพื่ระอรห�ต้อยHางน้�M เปSน้อยHางไรหน้อแล? เหต้DแหHงอDปน้�ส�ยพื่ระอรห�ต้เปSน้อยHางไร?”

[พระศาสุดาตัร�สุบุอกอ�ปน�สุ�ยของพระอ�คคเสุน]

พื่ระศาสดาเสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M พื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยเร"�องอะไร?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้ กราบท?ลวHา “ด�วยเร"�องช"�อน้�M” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย เหต้Dแม�ท�Mง ๒ น้��น้ อ�น้อDคคเสน้น้�Mผ?�เด�ยวทำไว�แล�ว”
เม"�อจัะทรงประกาศเน้"Mอความน้�Mน้ จัWงทรงช�กอด�ต้น้�ทาน้มา (ต้ร�ส) วHา 

“ด�งได�สด�บมา ใน้อด�ต้กาล เม"�อสDวรรณ์เจัด�ยFสำหร�บพื่ระก�สสปทศพื่ล อ�น้เข้าทำอย?H  พื่วกกDลบDต้รชาวพื่ระน้ครพื่าราณ์ส� 
บรรทDกข้องเค�Mยวข้องบร�โภคเปSน้อ�น้มากใน้ยาน้ท�Mงหลาย กำล�งไปส?Hเจัต้�ยสถาน้ ด�วยต้�MงใจัวHา “พื่วกเราจั�กทำห�ต้ถกรรม” 
พื่บพื่ระเถระองคFหน้W�ง กำล�งเข้�าไปเพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ใน้ระหวHางทางแล�ว.

ลำด�บน้�Mน้ น้างกDลธ�ดาคน้หน้W�ง และเหXน้พื่ระเถระแล�ว จัWงกลHาวกะสาม�วHา “น้าย พื่ระผ?�เปSน้เจั�าข้องเราเข้�ามาอย?H เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้, 
อน้W�ง ข้องเค�Mยวข้องบร�โภคข้องเรา ใน้ยาน้ ม�เปSน้อ�น้มาก,  น้ายจังน้ำบาต้รข้องทHาน้มา,  เราท�Mง ๒ จั�กถวายภ�กษา.”

สาม�น้ำบาต้รมาแล�ว.  

ภรรยาย�งบาต้รน้�Mน้ให�เต้Xมด�วยข้องควรเค�Mยวข้องควรบร�โภคแล�ว ให�สาม�วางลงใน้ม"อข้องพื่ระเถระ 
แม�ท�Mง ๒ คน้ ทำความปรารถน้าวHา “ทHาน้เจั�าข้�า ด�ฉ�น้ท�Mง ๒ คน้พื่Wงม�สHวน้แหHงธรรมอ�น้ทHาน้เหXน้แล�วน้��น้เท�ยว.”

พื่ระเถระแม�น้�Mน้ เปSน้พื่ระข้�ณ์าสพื่,  เพื่ราะฉะน้�Mน้ เม"�อทHาน้เลXงด? 
ทราบภาวะค"อ อ�น้จัะสำเรXจัความปรารถน้าข้องเข้าท�Mง ๒ น้�Mน้แล�ว ได�ทำการย�Mม.

หญ่�งน้�Mน้เหXน้อาการน้�Mน้เข้�า จัWงพื่?ดกะสาม�วHา “น้าย พื่ระคDณ์เจั�าข้องเรา ยHอมทำอาการย�Mม,  ทHาน้จั�กเปSน้เดXกน้�กฟ้Zอน้.”

ฝ้oายสาม�ข้องน้างต้อบวHา “น้างผ?�เจัร�ญ่ กXจั�กเปSน้อยHางน้�Mน้” ด�งน้�Mแล�ว หล�กไป.

น้�MเปSน้บDรพื่กรรมข้องเข้าท�Mง ๒ น้�Mน้.
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สาม�ภรรยาน้�Mน้ ดำรงอย?Hใน้อ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้ช��วอายDแล�ว กXเก�ดใน้เทวโลก เคลื่��อนจัากท��น้�Mน้แล�ว,  
หญ่�งน้�Mน้ เก�ดใน้เร"อน้ข้องคน้น้�กฟ้Zอน้,  ชายเก�ดใน้เร"อน้ข้องเศรษฐี�.

พื่ระอDคคเสน้น้�Mน้ เพื่ราะความท��ให�คำต้อบแกHภรรยาน้�Mน้วHา “จั�กเปSน้อยHางน้�Mน้ น้างผ?�เจัร�ญ่” จัWงต้�องเท��ยวไปก�บพื่วกน้�กฟ้Zอน้,  
อาศ�ยบ�ณ์ฑบาต้ท��ถวายแล�วแกHพื่ระเถระข้�ณ์าสพื่ จัWงบรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว.

ฝ้oายธ�ดาข้องน้�กฟ้Zอน้น้�Mน้ ค�ดวHา “อ�น้ใดเปSน้คต้�ข้องสาม�ข้องเรา,  อ�น้น้�Mน้เอง กXเปSน้คต้�แม�ข้องเรา” ด�งน้�Mแล�ว 
บรรพื่ชาใน้สำน้�กข้องภ�กษDณ์�ท�Mงหลายแล�ว ดำรงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องบDต้รเศรษฐี�ช"�ออDคคเสน้ จับ.
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๗.  เร��องจ�ฬธน�คคหบุ�ณฑิ�ตั
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDหน้DHมร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ว�ต้กhกมถ�ต้สhส” เปSน้ต้�น้

[ภั�กษุ�หน�7มร�กใคร7หญ�งร�7นสุาว]

ด�งได�สด�บมา ภ�กษDหน้DHมร?ปหน้W�ง จั�บสลากข้องต้น้ใน้โรงสลาก ถ"อเอาข้�าวต้�มต้ามสลาก ไปส?Hโรงฉ�น้ ด"�มอย?H.

ภ�กษDน้�Mน้ ไมHได�น้Mำใน้โรงฉ�น้น้�Mน้ ได�ไปย"น้ย�งเร"อน้หล�งหน้W�ง เพื่"�อต้�องการน้Mำ.

หญ่�งรDHน้สาวคน้หน้W�งใน้เร"อน้น้�Mน้ พื่อเหXน้ภ�กษDน้�Mน้ กXเก�ดความส�เน้หา กลHาววHา 
“ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ เม"�อม�ความต้�องการด�วยน้Mำด"�ม ทHาน้พื่Wงมาใน้เร"อน้น้�Mแหละ แม�อ�ก”

ต้�Mงแต้Hน้�Mน้ ภ�กษDน้�Mน้ ไมHได�น้Mำด"�มใน้กาลใด,  กXไปใน้เร"อน้น้�Mน้น้��น้แล ใน้กาลน้�Mน้.

ฝ้oายหญ่�งน้�Mน้ ร�บบาต้รข้องเธอแล�ว ถวายน้Mำด"�ม.

เม"�อกาลลHวงไปด�วยอาการอยHางน้�Mน้ รDHงข้WMน้ว�น้หน้W�ง น้างถวายแม�ข้�าวต้�มแล�ว น้�มน้ต้Fให�น้��งใน้เร"อน้น้�Mน้แล ได�ถวายข้�าวสวยแล�ว.

น้างน้��ง ณ์ ท��ใกล�ภ�กษDน้�Mน้แล�ว เอHยถ�อยคำข้WMน้วHา 
“ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ใน้เร"อน้น้�M อะไรๆ ช"�อวHา ยHอมไมHม� หาม�ไมH,  ด�ฉ�น้ย�งไมHได�แต้Hคน้จั�ดการเทHาน้�Mน้.

ภ�กษDน้�Mน้ สด�บถ�อยคำข้องหญ่�งน้�Mน้แล�ว โดย ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้ กXกระส�น้๑แล�ว.

[ภั�กษุ�หน�7มถ�กนำตั�วไปเฝัJาพระศาสุดา]

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง พื่วกภ�กษDอาค�น้ต้Dกะพื่บภ�กษDน้�Mน้ จัWงถามวHา “ผ?�ม�อายD เหต้Dไร? ทHาน้จัWงเปSน้ผ?�ผอมเหล"องหน้�กข้WMน้,” 
เม"�อภ�กษDน้�Mน้ ต้อบวHา “ผ?�ม�อายD ผมเปSน้ผ?�กระส�น้,” จัWงน้ำไปส?Hสำน้�กพื่ระอาจัารยFและอDป]ชฌายะ.

อาจัารยFและอDป]ชฌายะแม�เหลHาน้�Mน้ กXน้ำภ�กษDน้�Mน้ไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา กราบท?ลความน้�Mน้แล�ว.

[พระศาสุดาท้รงแสุดงบุ�รพกรรมของภั�กษุ�หน�7มน�Gน]

พื่ระศาสดา ต้ร�สถามวHา “ภ�กษD น้�ยวHา เธอเปSน้ผ?�กระส�น้จัร�งหร"อ?” เม"�อภ�กษDน้�Mน้ท?ลวHา “จัร�ง,” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษD เหต้Dไร เธอบวชใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Dทธเจั�า ผ?�ปรารภความเพื่�ยรเชHน้ด�งเรา จัWงไมHให�เข้าเร�ยกต้น้วHา 
‘พื่ระโสดาบ�น้’ หร"อ ‘พื่ระสกทาคาม�’ กล�บให�เข้าเร�ยกวHา ‘เปSน้ผ?�กระส�น้’ ได�,  เธอทำกรรมหน้�กเส�ยแล�ว”,  
จัWงทรงซ่�กถามวHา “เพื่ราะเหต้Dไร เธอจัWงเปSน้ผ?�กระส�น้?” 

เม"�อภ�กษDน้�Mน้ ท?ลวHา “ข้�าแต้Hพื่ระองคFผ?�เจัร�ญ่ หญ่�งคน้หน้W�ง พื่?ดกะข้�าพื่ระองคFอยHางน้�M,” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษD ก�ร�ยาข้องน้างน้��น้ ไมHน้Hาอ�ศจัรรยF.  เพื่ราะใน้กาลกHอน้ น้างละบ�ณ์ฑ�ต้ผ?�เล�ศใน้ชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้แล�ว 
ย�งความส�เน้หาใน้บDรDษคน้หน้W�ง ซ่W�งต้น้เหXน้คร?Hเด�ยวน้�Mน้ให�เก�ดข้WMน้ ทำบ�ณ์ฑ�ต้ผ?�เล�ศน้�Mน้ ให�ถWงความส�Mน้ช�ว�ต้”

๑ อD-กณ์hฐี ฟ้DZงซ่Hาน้ชะเง�อด?ทางโน้�น้ทางน้�M เบ"�อหน้Hาย (สำหร�บบรรพื่ช�ต้ กXอยากสWก)
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อ�น้ภ�กษDท�Mงหลายท?ลอาราธน้าเพื่"�อให�ทรงประกาศเร"�องน้�Mน้ จัWงทรงทำให�แจั�งซ่W�ง 
(๑) ความท��จั?ฬุธน้Dคคหบ�ณ์ฑ�ต้ เร�ยน้ศ�ลปะใน้สำน้�กข้องอาจัารยFท�ศาปาโมกข้F ใน้กรDงต้�กกส�ลา 
พื่าธ�ดาผ?�อ�น้อาจัารยFน้�Mน้ย�น้ด�ให�แล�ว ไปส?HกรDงพื่าราณ์ส� เม"�อต้น้ฆ่Hาโจัรต้าย ๔๙ คน้ ด�วยล?กศร ๔๙ ล?ก ท��ปากดงแหHงหน้W�ง,  
เม"�อล?กศรหมดแล�ว จัWงจั�บโจัรผ?�ห�วหน้�าฟ้าดให�ล�มลงท��พื่"Mน้ด�น้,  กลHาววHา “น้างผ?�เจัร�ญ่ หลHอน้จังน้ำดาบมา,” 
น้าง (กล�บ) ทำความส�เน้หาใน้โจัร ซ่W�งต้น้เหXน้ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้แล�ว วางด�ามดาบไว�ใน้ม"อโจัร ให�โจัรฆ่Hาแล�ว 
ใน้กาลเปSน้จั?ฬุธน้Dคคหบ�ณ์ฑ�ต้ ใน้อด�ต้กาล  และ 

(๒) ภาวะค"อโจัรพื่าหญ่�งน้�Mน้ไป พื่ลางค�ดวHา “หญ่�งน้�MเหXน้ชายอ"�น้แล�ว จั�กให�เข้าฆ่Hาเราบ�าง เชHน้เด�ยวก�บสาม�ข้องต้น้,  
เราจั�กต้�องการอะไรด�วยหญ่�งน้�M” เหXน้แมHน้Mำสายหน้W�ง จัWงพื่�กน้างไว�ท��ฝ้]aงน้�M ถ"อเอาหHอภ�ณ์ฑะข้องน้างไป ส��งวHา 
‘หลHอน้จังรออย?H ณ์ ท��น้�Mแหละ จัน้กวHาฉ�น้จัะน้ำหHอภ�ณ์ฑะข้�ามไป” ละน้างไว� ณ์ ท��น้�Mน้น้��น้เอง (หน้�) ไปเส�ย   

แล�วต้ร�สจั?ฬุธน้Dคคหชาดก๑ น้�M ใน้ป]ญ่จักน้�บาต้ ให�พื่�สดารวHา

“พื่ราหมณ์F ทHาน้ถ"อเอาภ�ณ์ฑะท�Mงหมด ข้�ามฝ้]aงได�แล�ว,  
จังร�บกล�บมา ร�บฉ�น้ให�ข้�ามไปใน้บ�ดน้�MโดยเรXวบ�างน้ะ ผ?�เจัร�ญ่.”

“แมHน้างงาม ยอมแลกฉ�น้ ผ?�ไมHใชHผ�ว ไมHได�เชยช�ด ด�วยผ�วผ?�เชยช�ดมาน้าน้,  
แมHน้างงาม พื่Wงแลกชายอ"�น้แม�ด�วยฉ�น้,  
ฉ�น้จั�กไปจัากท��น้�Mให�ไกลท��สDดท��จัะไกลได�.”

“ใครน้�M ทำการห�วเราะอย?Hท��กอต้ะไคร�น้Mำ,  
ใน้ท��น้�M การฟ้Zอน้กXด� การข้�บกXด� การประโคมกXด� ท��บDคคลจั�ดต้�Mงข้WMน้ ม�ได�ม�,  
แมHน้างงาม ผ?�ม�ต้ะโพื่กอ�น้ผW�งผาย ทำไมเลHาแมHจัWงซ่�กซ่�M๒ใน้กาลเปSน้ท��ร�องไห�๓?”

“สDน้�ข้จั�Mงจัอก ชาต้�ช�มพื่Dกะ ผ?�โงHเข้ลา ทรามป]ญ่ญ่า เจั�าม�ป]ญ่ญ่าน้�อย,  
เจั�าเส"�อมจัากปลาและช�Mน้ (เน้"Mอ) แล�วกXซ่บเซ่าอย?H ดDจัส�ต้วFกำพื่ร�า.”

“โทษข้องคน้เหลHาอ"�น้ เหXน้ได�งHาย,  สHวน้โทษข้องต้น้ เหXน้ได�ยาก,  
หลHอน้น้��น้เอง เส"�อมท�Mงผ�วท�Mงช?� ซ่บเซ่าอย?H แม� (ย��ง) กวHาเรา.”

“พื่ญ่าเน้"Mอ ชาต้�ช�มพื่Dกะ เร"�องน้��น้ เปSน้เหม"อน้เจั�ากลHาว.  
ฉ�น้น้�Mน้ ไปจัากท��น้�Mแล�ว จั�กเปSน้ผ?�ไปต้ามอำน้าจัข้องภ�สดาแน้Hแท�.”

“ผ?�ใดพื่Wงน้ำภาชน้ะด�น้ไปได�,  แม�ภาชน้ะสำร�ดผ?�น้�Mน้กXพื่Wงน้ำไปได�,  
หลHอน้ทำช��วจัน้ช�ำ,  กXจั�กทำช��วอยHางน้�Mน้แม�อ�ก.”

แล�วต้ร�สวHา “ใน้กาลน้�Mน้ จั?ฬุธน้Dคคหบ�ณ์ฑ�ต้ ได�เปSน้เธอ,  หญ่�งน้�Mน้ได�เปSน้หญ่�งรDHน้สาวน้�M ใน้บ�ดน้�M,  
ท�าวส�กกเทวราช ผ?�มาโดยร?ปสDน้�ข้จั�Mงจัอก ทำการข้Hมข้��น้างน้�Mน้ เปSน้เราน้��แหละ” แล�วทรงโอวาทภ�กษDน้�Mน้วHา 
“หญ่�งน้�Mน้ ปลงบ�ณ์ฑ�ต้ผ?�เล�ศ ใน้ชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้ จัากช�ว�ต้ เพื่ราะความส�เน้หาใน้ชายคน้หน้W�ง ซ่W�งต้น้เหXน้คร?Hเด�ยวน้�Mน้อยHางน้�M,  

๑ ข้D. ชา. ๒๗/๑๘๔ ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๔/๕๐๖.
๒ ซ่�กซ่�M กระซ่�กกระซ่�M  ห�วเราะเย�าหยอกก�น้
๓ โดยพื่ย�ญ่ชน้ะ แปลวHา ใน้กาลใชHกาลเปSน้ท��ห�วเราะ.
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ภ�กษD เธอจังต้�ดต้�ณ์หาข้องเธอ อ�น้ปรารภหญ่�งน้�Mน้เก�ดข้WMน้เส�ย” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรมให�ย��งข้WMน้ไป 
จัWงได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ต้�ณ์หา ยHอมเจัร�ญ่ย��งแกHชน้ผ?�ถ?กว�ต้กย�ำย� ม�ราคะจั�ด เหXน้อารมณ์FวHางาม,  
บDคคลน้��น้แล ยHอมทำเคร"�องผ?กให�ม��น้.  

สHวน้ภ�กษDใด ย�น้ด�ใน้ธรรมเปSน้ท��เข้�าไประง�บว�ต้ก เจัร�ญ่อสDภฌาน้อย?H ม�สต้�ทDกเม"�อ,
ภ�กษDน้��น้แล จั�กทำต้�ณ์หาให�ส?ญ่ส�Mน้ได�  ภ�กษDน้��น้ จัะต้�ดเคร"�องผ?กแหHงมารได�.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ว�ต้กhกมถ�ต้สhส ได�แกH ผ?�ถ?กว�ต้ก ๓ ม�กามว�ต้กเปSน้ต้�น้ย�ำย�.

บทวHา ต้�พื่hพื่ราคสhส ค"อ ผ?�ม�ราคะหน้าแน้Hน้.

บทวHา สDภาน้Dปสhส�โน้  ความวHา ช"�อวHา ผ?�ต้ามเหXน้อารมณ์FวHา “งาม” เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ใจัอ�น้ต้น้ปลHอยไปใน้อารมณ์F
อ�น้น้Hาปรารถน้าท�Mงหลาย ด�วยสามารถแหHงการยWดถ"อม�การยWดถ"อโดยสDภน้�ม�ต้เปSน้ต้�น้.

บทวHา ต้ณ์hหา เปSน้ต้�น้  ความวHา บรรดาฌาน้เปSน้ต้�น้ แม�ฌาน้หน้W�ง ยHอมได�เจัร�ญ่แกHบDคคลผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้,  
โดยท��แท� ต้�ณ์หาเก�ดทางทวาร ๖ ยHอมเจัร�ญ่ย��ง.

บทวHา เอส โข้  ความวHา บDคคลน้��น้แล ยHอมทำเคร"�องผ?กค"อต้�ณ์หา ช"�อวHา ให�ม��น้.

บทวHา ว�ต้กhก?ปสเม  ความวHา บรรดาอสDภะ ๑๐ ใน้ปฐีมฌาน้ กลHาวค"อธรรมเปSน้ท��ระง�บม�จัฉาว�ต้กท�Mงหลาย.

สองบทวHา สทา สโต้  ความวHา ภ�กษDใด เปSน้ผ?�ย�น้ด�ย��งใน้ปฐีมฌาน้น้�M ช"�อวHา ม�สต้� เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�สต้�ต้�Mงม��น้เปSน้น้�ต้ยF 
เจัร�ญ่อสDภฌาน้น้�Mน้อย?H.

บทวHา พื่ยน้hต้�กาหต้�  ความวHา ภ�กษDน้��น้ จั�กทำต้�ณ์หาอ�น้จัะให�เก�ดใน้ภพื่ ๓ ให�ไปปราศได�.

บทวHา มารพื่น้hธน้C  ความวHา ภ�กษDน้��น้ จั�กต้�ดแม�เคร"�องผ?กแหHงมาร กลHาวค"อว�ฏิฏิะอ�น้เปSน้ไปใน้ภ?ม� ๓ เส�ยได�.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษDน้�Mน้ดำรงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHบDคคลผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องจั?ฬุธน้Dคคหบ�ณ์ฑ�ต้ จับ.
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๘.  เร��องมาร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภมาร ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้�ฏฺ|ฐีC คโต้” เปSน้ต้�น้.

[มารแปลงเป<นชื่4าง ร�ดกระหม7อมพระราห�ล]

ความพื่�สดารวHา ใน้ว�น้หน้W�ง เวลาว�กาล พื่ระเถระเปSน้อ�น้มาก เข้�าไปส?Hพื่ระเชต้ว�น้มหาว�หาร 
ไปถWงท��เปSน้ท��อย?Hข้องพื่ระราหDลเถระแล�ว กXไลHทHาน้ให�ลDกข้WMน้.

ทHาน้เม"�อไมHเหXน้ท��เปSน้ท��อย?Hใน้ท��อ"�น้ จัWงไปน้อน้ท��หน้�ามDข้พื่ระค�น้ธกDฎี�ข้องพื่ระต้ถาคต้.

คราวน้�Mน้ ทHาน้ผ?�ม�อายDน้�Mน้บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว ได�เปSน้ผ?�ย�งไมHม�พื่รรษาเลย.

มารช"�อวสว�ต้ต้� ดำรงอย?Hใน้ภพื่น้��น้แหละ เหXน้ทHาน้ผ?�ม�อายDน้�Mน้ น้อน้ท��หน้�ามDข้พื่ระค�น้ธกDฎี� จัWงค�ดวHา 
“พื่ระหน้Hอน้�อยผ?�แทงใจัข้องพื่ระสมณ์โคดมน้อน้ข้�างน้อก,  สHวน้พื่ระองคFบรรทมใน้ภายใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�,  
เม"�อเราบ�บค�Mน้พื่ระหน้Hอน้�อย พื่ระองคFเอง กXจั�ก (เปSน้เหม"อน้) ถ?กบ�บค�Mน้ (ด�วย).”

มารน้�Mน้ น้�รม�ต้เพื่ศเปSน้พื่ญ่าช�างใหญ่H มาเอางวงร�ดกระหมHอมพื่ระเถระ แล�วร�องดDจัจัน้กกะเร�ยน้ด�วยเส�ยงด�ง.

[พระศาสุดาท้รงแสุดงเหตั�ท้-�พระราห�ลไม7กล�ว]

พื่ระศาสดาบรรทมใน้พื่ระค�น้ธกDฎี� ทรงทราบวHาช�างน้�Mน้เปSน้มาร จัWงต้ร�สวHา 
“มาร คน้เชHน้ทHาน้แม�ต้�Mงแสน้ กXไมHสามารถเพื่"�อจัะให�ความกล�วเก�ดแกHบDต้รข้องเราได�,  
เพื่ราะวHา บDต้รข้องเราม�ปกต้�ไมHสะดD�ง ม�ต้�ณ์หาไปปราศแล�ว ม�ความเพื่�ยรใหญ่H ม�ป]ญ่ญ่ามาก”  ด�งน้�Mแล�ว 
ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“(ผ?�ใด) ถWงความสำเรXจั ม�ปกต้�ไมHสะดD�ง  ม�ต้�ณ์หาไปปราศแล�ว 
ไมHม�ก�เลสเคร"�องย��วยวน้ใจั ได�ต้�ดล?กศรอ�น้ให�ไปส?Hภพื่ท�Mงหลายเส�ยแล�ว,  
กายน้�M๑ (ข้องผ?�น้�Mน้) ช"�อวHาม�ใน้ท��สDด.  

(ผ?�ใด) ม�ต้�ณ์หาไปปราศแล�ว ไมHม�ความถ"อม��น้ ฉลาดใน้บทแหHงน้�รDต้ต้� 
ร?�ท��ประชDมแหHงอ�กษรท�Mงหลาย และร?�เบ"Mองต้�น้และเบ"MองปลายแหHงอ�กษรท�Mงหลาย,

ผ?�น้�Mน้แล ม�สร�ระม�ใน้ท��สDด เรายHอมเร�ยกวHาผ?�ม�ป]ญ่ญ่ามาก (เปSน้มหาบDรDษ).

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา น้�ฏฺ|ฐีC คโต้ ความวHา พื่ระอรห�ต้ ช"�อวHา ความสำเรXจั ข้องบรรพื่ช�ต้ท�Mงหลาย ใน้พื่ระศาสน้าน้�M,  
ถWง ค"อบรรลD พื่ระอรห�ต้น้�Mน้.

บทวHา อสน้hต้ส� ค"อ ผ?�ช"�อวHาไมHสะดD�ง เพื่ราะไมHม�ก�เลสเคร"�องสะดD�งค"อราคะเปSน้ต้�น้ ใน้ภายใน้.

๑ สมDสhสโย กายอ�น้กระด?กกHอข้WMน้.  สC. อD. บทหน้�า ส� ธาต้D ใน้ความกHอ. ความประชDม อ. ป]จัจั�ย.  อภ�. หน้�า ๘๑๐
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บาทพื่ระคาถาวHา อจัhฉ�น้hท� ภวสลhลาน้� ค"อ ได�ต้�ดล?กศรอ�น้ม�ปกต้�ให�ไปส?Hภพื่ท�Mงส�Mน้.

บทวHา สมDสhสโย ค"อ รHางกาย๑ น้�M ข้องผ?�น้�Mน้ ม�ใน้ท��สDด.

บทวHา อน้าทาโน้ ค"อ ผ?�ไมHม�การยWดถ"อใน้ข้�น้ธFเปSน้ต้�น้.

บาทพื่ระคาถาวHา น้�รDต้hต้�ปทโกว�โท  ความวHา ผ?�ฉลาดใน้ปฏิ�ส�มภ�ทาแม�ท�Mง ๔ ค"อ ใน้น้�รDต้ต้� และบทท��เหล"อ.

สองบาทพื่ระคาถาวHา อกhข้ราน้C สน้hน้�ปาต้C ชญฺhญ่า ปDพื่hพื่าปราน้� จั  ความวHา ยHอมร?�หมวดหม?HแหHงอ�กษร กลHาวค"อ
ท��ประชDมแหHงอ�กษรท�Mงหลาย และร?�อ�กษรเบ"Mองปลายด�วยอ�กษรเบ"Mองต้�น้ และอ�กษรเบ"Mองต้�น้ด�วยอ�กษรเบ"Mองปลาย.  

ช"�อวHา ร?�จั�กอ�กษรเบ"Mองปลาย ด�วยอ�กษรเบ"Mองต้�น้ ค"อ เม"�อเบ"Mองต้�น้ปรากฏิอย?H ใน้ทHามกลางและท��สDด แม�ไมHปรากฏิ,  
กXยHอมร?�ได�วHา “น้�MเปSน้ทHามกลางแหHงอ�กษรเหลHาน้�M,  น้�MเปSน้ท��สDด,” 

ช"�อวHา ยHอมร?�จั�กอ�กษรเบ"Mองต้�น้ด�วยอ�กษรเบ"Mองปลาย ค"อ 
เม"�อท��สDดปรากฏิอย?H เม"�อเบ"Mองต้�น้และทHามกลางแม�ไมHปรากฏิ,  กXยHอมร?�ได�วHา “น้�MเปSน้ทHามกลางแหHงอ�กษรเหลHาน้�M,  น้�MเปSน้เบ"Mองต้�น้”

เม"�อทHามกลางปรากฏิอย?H เม"�อเบ"Mองต้�น้และท��สDดแม�ไมHปรากฏิ, ยHอมทราบได�เหม"อน้ก�น้วHา “น้�MเปSน้เบ"Mองต้�น้แหHงอ�กษรเหลHาน้�M, น้�MเปSน้
ท��สDด.”

บทวHา มหาปญฺhโญ่  ความวHา ทHาน้ผ?�ม�สร�ระต้�Mงอย?Hใน้ท��สDดน้��น้  
พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา ผ?�ม�ป]ญ่ญ่ามาก เพื่ราะความเปSน้ผ?�ประกอบด�วยป]ญ่ญ่า อ�น้กำหน้ดถ"อเอาซ่W�งอรรถ ธรรม น้�รDต้ต้� และ
ปฏิ�ภาณ์ และศ�ลข้�น้ธFเปSน้ต้�น้ อ�น้ใหญ่H   และ
ต้ร�สเร�ยกวHาเปSน้มหาบDรDษ เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�จั�ต้พื่�น้แล�ว โดยพื่ระบาล�วHา “สาร�บDต้ร เราเร�ยกผ?�ม�จั�ต้พื่�น้แล�วแล วHา “มหาบDรDษ.”

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้.

ฝ้oายมารผ?�ม�บาป ค�ดวHา “พื่ระสมณ์โคดม ยHอมทรงร?�จั�กเรา” แล�วอ�น้ต้รธาน้ไปใน้ท��น้�Mน้น้��น้เอง ด�งน้�Mแล.

เร"�องมาร จับ.

๑ เทโห กายท��ส��งสมข้WMน้แหHงกDสลากDสล ท�ห ธาต้D ใน้ความส��งสม ณ์ ป]จัจั�ย. อภ�.หน้�า ๕๒๕.
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๙.  เร��องอ�ปกาชื่-วก
พื่ระศาสดา ทรงปรารภอาช�วกช"�ออDปกะ ใน้ระหวHางทาง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา สพื่hพื่าภ�ภ? เปSน้ต้�น้.

[อ�ปกาชื่-วกท้�ลถามพระศาสุดา]

ความพื่�สดารวHา ใน้สม�ยหน้W�ง พื่ระศาสดา ทรงบรรลDพื่ระส�พื่พื่�ญ่ญฺDต้ญ่าณ์แล�ว ทรงย�งกาลให�ลHวงไปท��ควงไม�โพื่ธ�� ๗ ส�ปดาหF 
ทรงถ"อบาต้รและจั�วรข้องพื่ระองคF  เสดXจัดำเน้�น้ไปส�Mน้ทางประมาณ์ ๑๘ โยชน้FมDHงกรDงพื่าราณ์ส� 
เพื่"�อทรงย�งพื่ระธรรมจั�กรให�เปSน้ไป  ได�ทรงเหXน้อาช�วกช"�ออDปกะ ใน้ระหวHางทาง.

ฝ้oายอDปกาช�วกน้�Mน้ เหXน้พื่ระศาสดาแล�ว ท?ลถามวHา 
“ผ?�ม�อายD อ�น้ทร�ยFข้องทHาน้ผHองใสแล,  ผ�วพื่รรณ์กXบร�สDทธ��ผDดผHอง,  
ผ?�ม�อายD ทHาน้บวชเฉพื่าะใคร?  ใครเปSน้ศาสดาข้องทHาน้?  หร"อทHาน้ชอบใจัธรรมข้องใคร?”

[พระศาสุดาตัร�สุตัอบุอ�ปกาชื่-วก]

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “เราไมHม�อDป]ชฌายFหร"ออาจัารยF” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MแกHอDปกาช�วกน้�Mน้ วHา 

“เราเปSน้ผ?�ครอบงำธรรมได�ท�Mงหมด ร?�ธรรมทDกอยHาง ไมHต้�ดอย?Hใน้ธรรมท�Mงปวง 
ละธรรมได�ทDกอยHาง พื่�น้แล�ว ใน้เพื่ราะธรรมเปSน้ท��ส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา 
ร?�เองแล�ว จัะพื่Wงอ�างใครเลHา? (วHาเปSน้อDป]ชฌายFอาจัารยF).”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สพื่hพื่าภ�ภ? ค"อ ครอบงำธรรมอ�น้เปSน้ไปใน้ภ?ม� ๓ ได�ท�Mงหมด.

บทวHา สพื่hพื่ว�ท? ค"อ ผ?�ม�ธรรมอ�น้เปSน้ไปใน้ภ?ม� ๔ ท�Mงปวงอ�น้ร?�แล�ว.

สองบทวHา สพื่hเพื่สD ธมhเมสD  ความวHา ผ?�อ�น้ต้�ณ์หาและท�ฏิฐี�ท�MงหลายฉาบทาไมHได� ใน้ธรรมอ�น้เปSน้ไปใน้ภ?ม� ๓ แม�ท�Mงส�Mน้.

บทวHา สพื่hพื่ญฺhชโห ค"อ ผ?�ละธรรมอ�น้เปSน้ไปใน้ภ?ม� ๓ ท�Mงหมด ดำรงอย?H.

สองบทวHา ต้ณ์hหกhข้เย ว�มDต้hโต้ ค"อ ผ?�พื่�น้แล�วใน้เพื่ราะพื่ระอรห�ต้ กลHาวค"อธรรมเปSน้ท��ส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา 
ท��ต้น้ให�เก�ดข้WMน้แล�ว ใน้ท��สDดแหHงความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา ด�วยว�มDต้ต้�อ�น้เปSน้ข้องพื่ระอเสข้ะ.

สองบทวHา สยC อภ�ญฺhญ่าย ค"อ ร?�ธรรมต้Hางด�วยอภ�ญ่โญ่ยธรรมเปSน้ต้�น้ได�เองท�เด�ยว.

บทวHา กมDทhท�เสยhยC  ความวHา เราจัะพื่Wงอ�างใครเลHาวHา “น้�MเปSน้อDป]ชฌายFหร"ออาจัารยFข้องเรา.”

ใน้กาลจับเทศน้า อDปกาช�วก ไมHย�น้ด� ไมHค�ดค�าน้พื่ระดำร�สข้องพื่ระต้ถาคต้เลย,  
แต้Hเข้าส��น้ศ�รษะ แลบล�Mน้ ยWดเอาทางท��เด�น้ไปคน้เด�ยว ได�ไปย�งท��เปSน้ท��อาศ�ยอย?Hข้องน้ายพื่ราน้แหHงใดแหHงหน้W�งแล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องอDปกาช�วก จับ.
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๑๐.  เร��องท้4าวสุ�กกเท้วราชื่
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภท�าวส�กกเทวราช ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “สพื่hพื่ทาน้C” เปSน้ต้�น้.

[ป>ญหา ๔ ข4อของเท้วดา]

ความพื่�สดารวHา ใน้สม�ยหน้W�ง เทพื่ดาใน้ดาวดWงสเทวโลกประชDมก�น้แล�ว ต้�Mงป]ญ่หาข้WMน้ ๔ ข้�อวHา 
“บรรดาทาน้ท�Mงหลาย ทาน้ชน้�ดไหน้หน้อแล บ�ณ์ฑ�ต้กลHาววHาเย��ยม?,  
บรรดารสท�Mงหลาย รสชน้�ดไหน้ บ�ณ์ฑ�ต้กลHาววHายอด?,  
บรรดาความย�น้ด�ท�Mงหลาย ความย�น้ด�ชน้�ดไหน้ บ�ณ์ฑ�ต้กลHาววHาเล�ศ?,  
ความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หาแล บ�ณ์ฑ�ต้กลHาววHา ‘ประเสร�ฐีท��สDด’ เพื่ราะเหต้Dไร? 

แม�เทพื่ดาองคFหน้W�ง กXม�สามารถจัะว�น้�จัฉ�ยป]ญ่หาเหลHาน้�Mน้ได�.

กXเทพื่ดาองคFหน้W�ง ถามกะเทพื่ดาองคFหน้W�ง,  แม�เทพื่ดาองคFน้�Mน้ กXถามกะเทพื่ดาองคFอ"�น้อ�ก,  
กXเทพื่ดาท�Mงหลาย ถามก�น้และก�น้อยHางน้�M ด�วยอาการอยHางน้�M  ได�ทHองเท��ยวไปใน้หม"�น้จั�กรวาฬุถWง ๑๒ ป}.

[เท้วดาพาก�นไปถามป>ญหาท้4าวมหาราชื่ท้�Gง ๔]

เทพื่ดาใน้หม"�น้จั�กรวาฬุ ไมHเหXน้เน้"MอความแหHงป]ญ่หาโดยกาลแม�ม�ประมาณ์เทHาน้�M ประชDมก�น้แล�ว 
ไปย�งสำน้�กข้องท�าวมหาราชท�Mง ๔,  เม"�อท�าวมหาราชกลHาววHา “พื่Hอท�Mงหลาย ทำไม จัWงม�เทพื่ส�น้น้�บาต้ก�น้ใหญ่H?”  
จัWงกลHาววHา “พื่วกผมต้�Mงป]ญ่หาข้WMน้ ๔ ข้�อแล�ว เม"�อไมHสามารถจัะว�น้�จัฉ�ยได� จัWงมาย�งสำน้�กข้องทHาน้,” 

เม"�อท�าวมหาราชกลHาววHา “ช"�อป]ญ่หาอะไรก�น้? พื่Hอ” (จัWงบอกเน้"Mอความน้�Mน้) วHา “พื่วกผมไมHสามารถว�น้�จัฉ�ยป]ญ่หาเหลHาน้�Mได� ค"อ 
‘บรรดาทาน้ รส และความย�น้ด�  ทาน้ รส และความย�น้ด�ชน้�ดไหน้หน้อแลประเสร�ฐีสDด?  
ความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หาเท�ยว ประเสร�ฐีสDด เพื่ราะเหต้Dไร?’ จัWงมาหา.”

ท�าวมหาราชท�Mง ๔ กลHาววHา “พื่Hอท�Mงหลาย แม�พื่วกเรากXหาร?�เน้"MอความแหHงป]ญ่หาเหลHาน้�MไมH,  
แต้Hพื่ระราชาข้องพื่วกเรา ทรงดำร�อรรถท��ชน้ต้�Mงพื่�น้ค�ดแล�ว ยHอมทรงทราบโดยข้ณ์ะเด�ยวเทHาน้�Mน้,  
พื่ระองคFประเสร�ฐีว�เศษกวHาพื่วกเราท�Mงหลาย ท�Mงทางป]ญ่ญ่าและทางบDญ่,  พื่วกเราจังไปย�งสำน้�กข้องพื่ระองคFเถ�ด” 
แล�วพื่าหม?Hเทพื่ดาน้�Mน้น้��น้แลไปย�งสำน้�กข้องท�าวส�กกเทวราช,  
แม�เม"�อท�าวส�กกเทวราชน้�Mน้ต้ร�สวHา “พื่Hอท�Mงหลาย ทำไม จัWงม�เทพื่ส�น้น้�บาต้ก�น้ใหญ่H?” กXกราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้.

[ท้4าวสุ�กกะท้รงพาพวกเท้วดาไปเฝัJาพระศาสุดา]

ท�าวส�กกะ ต้ร�สวHา 
“พื่Hอท�Mงหลาย คน้อ"�น้ ยHอมไมHสามารถร?�เน้"MอความแหHงป]ญ่หาเหลHาน้�Mได�,  ป]ญ่หาเหลHาน้��น้ เปSน้ว�ส�ยข้องพื่ระพื่Dทธเจั�า”,  
แล�วต้ร�สถามวHา “กXเด��ยวน้�M พื่ระศาสดา ประท�บอย?H ณ์ ท��ไหน้?” ทรงสด�บวHา “ใน้พื่ระเชต้ว�น้ว�หาร” จัWงต้ร�สวHา 
“พื่วกเธอมาเถ�ด,  พื่วกเราจั�กไปย�งสำน้�กข้องพื่ระองคF” ทรงพื่ร�อมด�วยหม?Hเทพื่ดา ให�พื่ระเชต้ว�น้ท�Mงส�Mน้สวHางไสวใน้สHวน้แหHงราต้ร�
เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา ถวายบ�งคมแล�ว ทรงย"น้อย?H ณ์ สHวน้ข้�างหน้W�ง,  
เม"�อพื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “มหาบพื่�ต้ร ทำไม พื่ระองคFจัWงเสดXจัมาพื่ร�อมก�บหม?Hเทพื่ดามากมาย?” จัWงกราบท?ลวHา 
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“พื่ระเจั�าข้�า หม?Hเทพื่ดาพื่าก�น้ต้�Mงป]ญ่หาช"�อเหลHาน้�M,  คน้อ"�น้ท��ช"�อวHาสามารถร?�เน้"MอความแหHงป]ญ่หาเหลHาน้�Mได� หาม�ไมH,  
ข้อพื่ระองคFได�ทรงประกาศเน้"MอความแหHงป]ญ่หาเหลHาน้�M แกHพื่วกข้�าพื่ระองคFเถ�ด.”

[พระศาสุดาท้รงแก4ป>ญหา]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ด�ละ มหาบพื่�ต้ร 
อาต้มภาพื่บำเพื่Xญ่บารม� ๓๐ ท�ศ บร�จัาคมหาบร�จัาค๑ แทงต้ลอดพื่ระส�พื่พื่�ญ่ญฺDต้ญ่าณ์แล�ว 
กXเพื่"�อต้�ดความสงส�ยข้องชน้ผ?�เชHน้พื่ระองคFน้��แหละ,  ข้อพื่ระองคFจังทรงสด�บป]ญ่หาท��พื่ระองคFถามแล�วเถ�ด,  
บรรดาทาน้ทDกชน้�ด ธรรมทาน้เปSน้เย��ยม,  บรรดารสทDกชน้�ด รสแหHงพื่ระธรรมเปSน้ยอด,  
บรรดาความย�น้ด�ทDกชน้�ด ความย�น้ด�ใน้ธรรมประเสร�ฐี,  
สHวน้ความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หาประเสร�ฐีท��สDดแท� เพื่ราะความเปSน้เหต้Dให�ส�ต้วFบรรลDพื่ระอรห�ต้” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา 

“ธรรมทาน้ ยHอมชน้ะทาน้ท�Mงปวง,  รสแหHงธรรม ยHอมชน้ะรสท�Mงปวง,  
ความย�น้ด�ใน้ธรรม ยHอมชน้ะความย�น้ด�ท�Mงปวง,  
ความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา ยHอมชน้ะทDกข้Fท�Mงปวง.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สพื่hพื่ทาน้C เปSน้ต้�น้  ความวHา กXถ�าบDคคลพื่Wงถวายไต้รจั�วรเชHน้ก�บใบต้องอHอน้๒ 
แดHพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�าและพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ผ?�น้��งต้�ดๆ ก�น้๓ ใน้ห�องจั�กรวาฬุต้ลอดถWงพื่รหมโลก.

การอน้Dโมทน้าเท�ยว ท��พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ต้�น้ ทรงทำด�วยพื่ระคาถา ๔ บาทใน้สมาคมน้�Mน้ประเสร�ฐี,  
กXทาน้น้�Mน้ หาม�คHาถWงเส�Mยวท�� ๑๖ แหHงพื่ะคาถาน้�Mน้ไมH,  
การแสดงกXด� การกลHาวสอน้กXด� การสด�บกXด� ซ่W�งธรรม เปSน้ข้องใหญ่H ด�วยประการฉะน้�M.

อน้W�ง บDคคลใด ให�ทำการฟ้]งธรรม,  อาน้�สงสFเปSน้อ�น้มากกXยHอมม�แกHบDคคลน้�Mน้แท�.

ธรรมทาน้น้��น้แหละ ท��พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ต้�น้ให�เปSน้ไปแล�ว แม�ด�วยอำน้าจัอน้Dโมทน้า โดยท��สDดด�วยพื่ระคาถา ๔ บาท 
ประเสร�ฐีท��สDด 
กวHาทาน้ท��ทายกบรรจัDบาต้ให�เต้Xมด�วยบ�ณ์ฑบาต้อ�น้ประณ์�ต้ แล�วถวายแกHบร�ษ�ทเหXน้ปาน้น้�Mน้น้��น้แหละบ�าง 
กวHาเภส�ชทาน้ท��ทายกบรรจัDบาต้รให�เต้Xมด�วยเน้ยใสและน้Mำม�น้เปSน้ต้�น้ แล�วถวายบ�าง 
กวHาเสน้าสน้ทาน้ท��ทายกให�สร�างว�หารเชHน้ก�บมหาว�หาร และปราสาทเชHน้ก�บโลหปราสาทต้�Mงหลายแสน้ แล�วถวายบ�าง 
กวHาการบร�จัาคท��อน้าถบ�ณ์ฑ�กเศรษฐี�เปSน้ต้�น้ปรารภว�หารท�Mงหลาย แล�วทำบ�าง.

เพื่ราะเหต้Dไร? เพื่ราะวHา ชน้ท�Mงหลาย เม"�อจัะทำบDญ่เหXน้ปาน้น้�Mน้ ต้Hอฟ้]งธรรมแล�วเทHาน้�Mน้ จัWงทำได�,  ไมHได�ฟ้]ง กXหาทำได�ไมH,  
กXถ�าวHาส�ต้วFเหลHาน้�MไมHพื่Wงฟ้]งธรรมไซ่ร�,  เข้ากXไมHพื่Wงถวายข้�าวยาค?ประมาณ์กระบวยหน้W�งบ�าง ภ�ต้รประมาณ์ท�พื่พื่�หน้W�งบ�าง,  
เพื่ราะเหต้Dน้�M ธรรมทาน้น้��น้แหละ จัWงประเสร�ฐีท��สDด กวHาทาน้ทDกชน้�ด.

๑ หมายถWงบร�จัาค ๕ ค"อ ๑. องhคปร�จัhจัาค บร�จัาคอว�ยวะ. ๒. ธน้ปร�จัhจัาค บร�จัาคทร�พื่ยF. ๓. ปDต้hต้ปร�จัhจัาค บร�จัาคบDต้ร. 
๔. ทารปร�จัhจัาค บร�จัาคเม�ย. ๕.ช�ว�ต้ปร�จัhจัาค บร�จัาคช�ว�ต้.

๒  โดยพื่ย�ญ่ชน้ะแปลวHา เชHน้ก�บด�วยใบต้องม�ใน้ครรภFแหHงกล�วย.
๓ น้�รน้hต้รC กต้hวา ทำให�ม�ระหวHางไมHม�.
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อ�กอยHางหน้W�ง เว�น้พื่ระพื่Dทธเจั�าและพื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�าเส�ย 
แม�พื่ระสาวกท�Mงหลายม�พื่ระสาร�บDต้รเปSน้ต้�น้ ผ?�ประกอบด�วยป]ญ่ญ่า ซ่W�งสามารถน้�บหยาดน้Mำได� ใน้เม"�อฝ้น้ต้กต้ลอดก�ปท�Mงส�Mน้   
กXย�งไมHสามารถจัะบรรลDโสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ โดยธรรมดาข้องต้น้ได�,  
ต้Hอฟ้]งธรรมท��พื่ระอ�สสช�เถระเปSน้ต้�น้แสดงแล�ว จัWงทำให�แจั�งซ่W�งโสดาป]ต้ต้�ผล,  และทำให�แจั�งซ่W�งสาวกบารม�ญ่าณ์ 
ด�วยพื่ระธรรมเทศน้าข้องพื่ระศาสดา,  เพื่ราะเหต้Dแม�น้�M มหาบพื่�ต้ร๑ ธรรมทาน้น้��น้แหละจัWงประเสร�ฐีท��สDด.  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่ระศาสดา จัWงต้ร�สวHา “สพื่hพื่ทาน้C ธมhมทาน้C ช�น้าต้�.”

อน้W�ง รสม�รสเก�ดแต้Hลำต้�น้เปSน้ต้�น้ทDกชน้�ด โดยสHวน้ส?งแม�รสแหHงสDธา๒ โภชน้ะข้องเทพื่ดาท�Mงหลาย 
ยHอมเปSน้ป]จัจั�ยแหHงการย�งส�ต้วFให�ต้กไปใน้ส�งสารว�ฏิ แล�วเสวยทDกข้Fโดยแท�.

สHวน้พื่ระธรรมรสกลHาวค"อ โพื่ธ�ป]กข้�ยธรรม ๓๗ ประการ และกลHาวค"อโลกDต้ต้รธรรม ๙ ประการ น้�Mแหละ 
ประเสร�ฐีกวHารสท�Mงปวง.  เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สวHา “สพื่hพื่รสC ธมhมรโส ช�น้าต้�.”

อน้W�ง แม�ความย�น้ด�ใน้บDต้ร ความย�น้ด�ใน้ธ�ดา ความย�น้ด�ใน้ทร�พื่ยF ความย�น้ด�ใน้สต้ร� และความย�น้ด�ม�ประเภทม�ใชHอยHางเด�ยว 
อ�น้ต้Hางด�วยความย�น้ด�ใน้การฟ้Zอน้การข้�บการประโคมเปSน้ต้�น้ ยHอมเปSน้ป]จัจั�ยแหHงการย�งส�ต้วFให�ต้กไปใน้ส�งสารว�ฏิ 
แล�วเสวยทDกข้Fโดยแท�,  
สHวน้ความอ��มใจั ซ่W�งเก�ดข้WMน้ ณ์ ภายใน้ข้องผ?�แสดงกXด� ผ?�ฟ้]งกXด� ผ?�กลHาวสอน้กXด� ซ่W�งธรรม ยHอมให�เก�ดความเบ�กบาน้ใจั 
ให�น้Mำต้าไหล ให�เก�ดข้น้ช?ช�น้  ความอ��มใจัน้�Mน้ ยHอมทำท��สDดแหHงส�งสารว�ฏิ ม�พื่ระอรห�ต้เปSน้ปร�โยสาน้,  
ความย�น้ด�ใน้ธรรม เหXน้ปาน้น้�Mแหละ ประเสร�ฐีกวHาความย�น้ด�ท�Mงปวง.  เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สวHา “สพื่hพื่รต้W ธมhมรต้� ช�น้าต้�.”

สHวน้ความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา ค"อพื่ระอรห�ต้ซ่W�งเก�ดข้WMน้ใน้ท��สDดแหHงความส�Mน้ไปแหHงต้�ณ์หา,  
พื่ระอรห�ต้น้�Mน้ ประเสร�ฐีกวHาทDกอยHางแท� เพื่ราะครอบงำว�ฏิฏิทDกข้Fแม�ท�Mงส�Mน้.

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สวHา “ต้ณ์hหกhข้โย สพื่hพื่ทDกhข้C ช�น้าต้�.”

เม"�อพื่ระศาสดา ต้ร�สเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�M ด�วยประการฉะน้�Mอย?Hน้��น้แล  ธรรมาภ�สม�ย ได�ม�แกHส�ต้วF ๘ หม"�น้ ๔ พื่�น้แล�ว.

แม�ท�าวส�กกะ ทรงสด�บธรรมกถาข้องพื่ระศาสดา ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�ว ท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า เพื่"�อประโยชน้Fอะไร พื่ระองคFจัWงไมHร�บส��งให�ๆ สHวน้บDญ่แกHพื่วกข้�าพื่ระองคF ใน้ธรรมทาน้อ�น้ช"�อวHาเย��ยมอยHางน้�M? 
จัำเด�มแต้Hน้�Mไป ข้อพื่ระองคFได�โปรดต้ร�สบอกแกHภ�กษDสงฆ่Fแล�วร�บส��งให�ๆ สHวน้บDญ่แกHพื่วกข้�าพื่ระองคFเถ�ด พื่ระเจั�าข้�า.”

พื่ระศาสดา ทรงสด�บคำข้องท�าวเธอแล�ว ร�บส��งให�ภ�กษDสงฆ่FประชDมก�น้แล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ต้�Mงแต้Hว�น้น้�MเปSน้ต้�น้ไป พื่วกเธอทำการฟ้]งธรรมใหญ่HกXด� การฟ้]งธรรมต้ามปกต้�กXด� กลHาวอDปน้�ส�น้น้กถากXด� 
โดยท��สDดแม�การอน้Dโมทน้า แล�วพื่Wงให�สHวน้บDญ่แกHส�ต้วFท�Mงปวง.”

เร"�องท�าวส�กกเทวราช จับ.

๑ น้HาจัะเปSน้บทเก�น้,  เพื่ราะใครไมHสามารถทำเน้"MอความเชHน้น้�M ให�เปSน้พื่ระดำร�สข้องพื่ระศาสดาได� 
๒ Celestial food ambrosia อาหารท�พื่ยF (อาหารข้องเทพื่ดาใน้เร"�องน้�ยาย ถ"อก�น้วHาทำให�ผ?�บร�โภคไมHต้าย ให�ความงามและความหน้DHมสาวอย?H

ช��วน้�ร�น้ดร) ข้องก�น้เคร"�องด"�มอ�น้โอชารส.
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๑๑.  เร��องเศรษุฐี-ผู้�4ไม7ม-บุ�ตัร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภเศรษฐี�ผ?�ช"�อวHาอปDต้ต้กะ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“หน้น้hต้� โภคา ทDมhเมธC” เปSน้ต้�น้.

[ประว�ตั�คร�Gงย�งม-ชื่-ว�ตั ของอป�ตัตักเศรษุฐี-]

ด�งได�สด�บมา พื่ระเจั�าปเสน้ท�โกศล ทรงสด�บการทำกาละข้องเศรษฐี�น้�Mน้แล�ว จัWงต้ร�สถามวHา 
“ทร�พื่ยFสมบ�ต้�ท��ไร�บDต้ร จัะถWงแกHใคร?” ทรงสด�บวHา “ถWงแกHพื่ระราชา” 
จัWงให�น้ำทร�พื่ยFจัากเร"อน้ข้องเศรษฐี�น้�Mน้ มาส?Hราชต้ระก?ล (ก�น้เวลาถWง) ๗ ว�น้ แล�วจัWงเสดXจัเข้�าไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา 
เม"�อพื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ข้อเช�ญ่มหาบพื่�ต้ร พื่ระองคFเสดXจัมาจัากไหน้หน้อ? แต้Hย�งว�น้” จัWงกราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า คฤหบด�ผ?�เปSน้เศรษฐี� ใน้กรDงสาว�ต้ถ�น้�M ทำกาละเส�ยแล�ว,  
ข้�าพื่ระองคFน้ำทร�พื่ยFสมบ�ต้�ซ่W�งไร�บDต้รน้�Mน้ ไปภายใน้ราชสำน้�กแล�วจัWงมา.”

เร"�องท�Mงปวง พื่Wงทราบต้ามน้�ยท��มาใน้พื่ระส?ต้รน้��น้แหละ.

เม"�อพื่ระราชา กราบท?ลข้�อความอยHางน้�MวHา “ได�ย�น้วHา เศรษฐี�น้�Mน้ เม"�อเข้าน้ำโภชน้ะม�รสเล�ศต้Hางๆ เข้�าไปให�ด�วยถาดทอง 
กXกลHาววHา ‘พื่วกมน้DษยF ยHอมก�น้โภชน้ะช"�อวHาเหXน้ปาน้น้�M (เท�ยวหร"อ?),  พื่วกเจั�าจัะทำการเยาะเย�ยก�บเราใน้เร"อน้น้�Mหร"อ?’ 
เม"�อเข้าเข้�าไปต้�Mงโภชน้ะไว�ให�  กXประหาร (มน้DษยFเหลHาน้�Mน้) ด�วยก�อน้ด�น้และทHอน้ไม�เปSน้ต้�น้ ให�หน้�ไปแล�ว 
บร�โภคข้�าวปลายเกร�ยน้ ม�น้Mำผ�กดองเปSน้ท�� ๒ ด�วยกลHาววHา ‘น้�MจัWงเปSน้โภชน้ะข้องพื่วกมน้DษยF,’ 
แม�เม"�อเข้าเข้�าไปต้�Mงผ�า ยาน้ และรHมท��น้Hาพื่อใจัไว�ให� กXประหารมน้DษยF (เหลHาน้�Mน้) ด�วยก�อน้ด�น้และทHอน้ไม�เปSน้ต้�น้ ให�หน้�ไปแล�ว 
ทรงผ�าปoาน้,  ม�รHมใบไม�อ�น้ทรงไว� (ถ"อไว�) อย?H ยHอมไปด�วยรถเกHาๆ” 
พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สเลHาบDรพื่กรรมข้องอปDต้ต้กเศรษฐี�น้�Mน้วHา

[บุ�รพกรรมของอป�ตัตักเศรษุฐี-]

“มหาบพื่�ต้ร เร"�องเคยม�มาแล�ว คฤหบด�ผ?�เศรษฐี�น้�Mน้ ต้�อน้ร�บพื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�าน้ามวHาต้ครส�ข้� ด�วยบ�ณ์ฑบาต้,  
กลHาววHา ‘ทHาน้ท�Mงหลายจังให�บ�ณ์ฑะแกHสมณ์ะ’ ด�งน้�Mแล�ว กXลDกจัากอาสน้ะหล�กไป.

ได�ย�น้วHา เม"�อเศรษฐี�น้�Mน้ ผ?�ไมHม�ศร�ทธา ผ?�โงHเข้ลา กลHาวอยHางน้�Mน้แล�วหล�กไป ภรรยาข้องเข้าผ?�ม�ศร�ทธาเล"�อมใส ค�ดวHา 
“น้าน้เท�ยวหน้อ เราจัWงได�ย�น้คำวHา ‘จังให�’ จัากปากข้องเศรษฐี�น้�M,  มโน้รถข้องเรา จัะเต้Xมใน้ว�น้น้�M,  เราจั�กถวายบ�ณ์ฑบาต้” 
แล�วร�บบาต้รข้องพื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�า ได�ให�เต้Xมด�วยโภชน้ะอ�น้ประณ์�ต้แล�วถวาย.

ฝ้oายเศรษฐี�น้�Mน้ กล�บมา เหXน้พื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�าน้�Mน้ จัWงถามวHา “สมณ์ะทHาน้ได�อะไรๆ แล�วหร"อ?” 
แล�วจั�บบาต้ร เหXน้บ�ณ์ฑบาต้อ�น้ประณ์�ต้ กXม�ความเด"อดร�อน้ จัWงค�ดอยHางน้�MวHา 
“พื่วกทาสหร"อพื่วกกรรมกร พื่Wงก�น้บ�ณ์ฑบาต้น้�M ย�งด�กวHา,  เพื่ราะวHา พื่วกเข้า คร�Mน้ก�น้บ�ณ์ฑบาต้น้�Mแล�ว จั�กทำการงาน้ให�เรา,  
สHวน้สมณ์ะน้�M คร�Mน้ไปก�น้แล�ว กXจั�กน้อน้หล�บ,  บ�ณ์ฑบาต้ข้องเราฉ�บหายเส�ยแล�ว”

อน้W�ง เศรษฐี�น้�Mน้ ปลงแล�วซ่W�งบDต้รน้�อยคน้หน้W�งข้องพื่��ชายจัากช�ว�ต้ เพื่ราะเหต้DแหHงทร�พื่ยFสมบ�ต้�.

ได�ย�น้วHา เดXกน้�Mน้ จั�บน้�Mวม"อข้องเศรษฐี�น้�Mน้ เท��ยวไปอย?HกลHาววHา “ยาน้น้�MเปSน้ข้องบ�ดาฉ�น้,  โคน้�MกXข้องทHาน้.”
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ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี�ค�ดวHา 
“ใน้บ�ดน้�M เดXกน้�Mย�งกลHาวอยHางน้�MกHอน้,  กXใน้กาลท��เดXกน้�MถWงความเจัร�ญ่แล�ว ใครจั�กร�กษาโภคทร�พื่ยFท�Mงหลายใน้เร"อน้น้�Mได�” 
จัWงน้ำเดXกน้�Mน้ไปส?Hปoา จั�บท��คอแล�วบ�บคอเหม"อน้บ�บห�วม�น้ ให�ต้ายแล�วท��โคน้กอไม�แหHงหน้W�ง แล�วท�MงเดXกน้�Mน้ไว�ใน้ท��น้�Mน้น้��น้แหละ.”

น้�MเปSน้บDรพื่กรรมข้องเศรษฐี�น้�Mน้.

[สุร�ปกรรมและผู้ลแห7งกรรมของเศรษุฐี-]

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคจัWงต้ร�สคำน้�MวHา 
“มหาบพื่�ต้ร  ด�วยผลแหHงกรรมท��คฤหบด�ผ?�เศรษฐี� ต้�อน้ร�บพื่ระป]จัเจักพื่Dทธเจั�าน้ามวHาต้ครส�ข้�ด�วยบ�ณ์ฑบาต้น้�Mน้แล 
เศรษฐี�น้�Mน้ จัWงเข้�าถWงสDคต้�โลกสวรรคFถWง ๗ คร�Mง,  
ด�วยผลท��เหล"ออย?HแหHงกรรมน้�Mน้น้��น้แล เศรษฐี�จัWงครองความเปSน้เศรษฐี�อย?Hใน้กรDงสาว�ต้ถ�น้�Mแล ถWง ๗ คร�Mง.  

มหาบพื่�ต้ร ด�วยผลแหHงกรรมท��คฤหบด�ผ?�เศรษฐี�น้�Mน้ให�ทาน้แล�ว ม�ความเด"อดร�อน้ใน้ภายหล�งวHา 
‘พื่วกทาสหร"อกรรมกร พื่Wงบร�โภคบ�ณ์ฑบาต้น้�Mย�งด�กวHา,’ 
จั�ต้ข้องเศรษฐี�น้�Mน้ จัWงไมHน้�อมไปเพื่"�อการบร�โภคภ�ต้รอยHางฟ้Doมเฟ้pอย,  ไมHน้�อมไปเพื่"�อการใช�สอยผ�าอยHางฟ้Doมเฟ้pอย,  
ไมHน้�อมไปเพื่"�อการใช�สอยยาน้อยHางฟ้Doมเฟ้pอย  ไมHน้�อมไปเพื่"�อบร�โภคกามคDณ์ ๕ อ�น้ด�ย��ง.

มหาบพื่�ต้ร ด�วยผลแหHงกรรมท��คฤหบด�ผ?�เศรษฐี�น้�Mน้ ปลงแล�วซ่W�งบDต้รน้�อยคน้หน้W�งข้องพื่��ชายจัากช�ว�ต้ 
เพื่ราะเหต้DแหHงทร�พื่ยFสมบ�ต้�,  เศรษฐี�น้�Mน้จัWงไหม�แล�วใน้น้รกส�Mน้ป}เปSน้อ�น้มาก ส�Mน้ ๑๐๐ ป}เปSน้อ�น้มาก 
ส�Mน้พื่�น้ป}เปSน้อ�น้มาก ส�Mน้แสน้ป}เปSน้อ�น้มาก.  

ชน้ท�Mงหลาย ย�งทร�พื่ยFสมบ�ต้�ท��ไร�บDต้ร คร�Mงท�� ๗ น้�M ให�เข้�าส?Hพื่ระคล�งหลวง ด�วยผลอ�น้เหล"ออย?HแหHงกรรมน้�Mน้แล.

มหาบพื่�ต้ร อน้W�งเลHา บDญ่เกHาข้องคฤหบด�ผ?�เศรษฐี�น้�Mน้แล หมดส�Mน้แล�ว และบDญ่ใหมHอ�น้คฤหบด�ผ?�เศรษฐี�น้�Mน้ไมHส��งสมแล�ว,  
มหาบพื่�ต้ร กXใน้ว�น้น้�M คฤหบด�ผ?�เศรษฐี�ไหม�อย?Hใน้มหาโรรDวน้รก.”

[โภัคะย7อมฆ่7าคนผู้�4ท้รามป>ญญา]

พื่ระราชา ทรงสด�บพื่ระดำร�สข้องพื่ระศาสดาแล�ว จัWงกราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า น้Hาอ�ศจัรรยF น้�MเปSน้กรรมอ�น้หน้�ก,  เศรษฐี�น้�Mน้ เม"�อโภคะช"�อวHาม�ประมาณ์เทHาน้�M ม�อย?H ไมHใช�สอยด�วยต้น้เองเลย,  
เม"�อพื่ระพื่Dทธเจั�าเชHน้ก�บพื่ระองคF ประท�บอย?Hใน้ว�หารใกล�ๆ กXม�ได�ทำบDญ่กรรม.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “จัร�งเชHน้น้�Mน้ มหาบพื่�ต้ร ช"�อวHาบDคคล ผ?�ม�ป]ญ่ญ่าทราม ได�โภคะท�Mงหลายแล�วยHอมไมHแสวงหาน้�พื่พื่าน้,  
อน้W�ง ต้�ณ์หาซ่W�งเก�ดข้WMน้เพื่ราะอาศ�ยโภคะท�Mงหลาย ยHอมฆ่Hาคน้เหลHาน้�Mน้ส�Mน้กาลน้าน้” ด�งน้�Mแล�ว ได�ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“โภคะท�Mงหลาย ยHอมฆ่Hาคน้ทรามป]ญ่ญ่า,  แต้HไมHฆ่Hาคน้ผ?�แสวงหาฝ้]aงโดยปกต้�,  
คน้ทรามป]ญ่ญ่า ยHอมฆ่Hาต้น้เหม"อน้ฆ่Hาผ?�อ"�น้ เพื่ราะความทะยาน้อยากใน้โภคะ.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บาทพื่ระคาถาวHา โน้ จั ปารคเวส�โน้  ความวHา 
แต้Hโภคะท�Mงหลาย ยHอมไมHฆ่HาบDคคลผ?�แสวงหาฝ้]aงค"อพื่ระน้�พื่พื่าน้โดยปกต้�.
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บาทพื่ระคาถาวHา หน้hต้� อญฺhเญ่ว อต้hต้น้C  ความวHา 
บDคคลผ?�ม�ป]ญ่ญ่าทราม ยHอมฆ่Hาต้น้เองดDจัฆ่Hาผ?�อ"�น้ เพื่ราะความทะยาน้อยากซ่W�งเก�ดข้WMน้เพื่ราะอาศ�ยโภคะท�Mงหลาย.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องเศรษฐี�ผ?�ไมHม�บDต้ร จับ
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๑๒.  เร��องอ�งก�รเท้พบุ�ตัร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hบน้แทHน้บ�ณ์ฑDก�มพื่ลศ�ลา ทรงปรารภอ�งกDรเทพื่บDต้ร ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ต้�ณ์โทสาน้� เข้ต้hต้าน้�” เปSน้ต้�น้.

[ท้านท้-�เล�อกให4พระพ�ท้ธเจ4าตัร�สุสุรรเสุร�ญ]

ข้�าพื่เจั�า ทำเร"�องให�พื่�สดารแล�วแล ใน้พื่ระคาถาวHา “เย ฌาน้ปhปสDดา ธ�รา” เปSน้ต้�น้.

สมจัร�งด�งคำท��ข้�าพื่เจั�าปรารภอ�น้ทกเทพื่บDต้รกลHาวไว�ใน้เร"�องน้�Mน้ด�งน้�MวHา: 

“ได�ย�น้วHา อ�น้ทกเทพื่บDต้รน้�Mน้ ย�งภ�กษาท�พื่พื่�หน้W�ง ท��เข้าน้ำมาเพื่"�อต้น้ ให�ถWง๑แล�วแกHพื่ระอน้DรDทธเถระ 
ผ?�เข้�าไปส?Hภายใน้หม?Hบ�าน้ เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้.

บDญ่น้�Mน้ข้องอ�น้ทกเทพื่บDต้รน้�Mน้ ม�ผลมากกวHาทาน้ท��อ�งกDรเทพื่บDต้ร ทำระเบ�ยบแหHงเต้าประมาณ์ ๑๒ โยชน้F ถวายแล�วส�Mน้หม"�น้ป},
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ อ�น้ทกเทพื่บDต้ร จัWงกลHาวอยHางน้�Mน้๒.

เม"�ออ�น้ทกเทพื่บDต้รกลHาวอยHางน้�Mน้แล�ว พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สวHา ‘อ�งกDระ ช"�อวHาการเล"อกให�ทาน้ ยHอมควร,  
ทาน้ (ข้องอ�น้ทกะ) น้�Mน้ เปSน้ข้องม�ผลมาก ด�งพื่"ชท��หวHาน้ด�แล�วใน้น้าด� อยHางน้�M,  แต้HทHาน้ไมHได�ทำอยHางน้�Mน้,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ ทาน้ข้องทHาน้จัWงไมHม�ผลมาก’ เม"�อจัะทรงประกาศเน้"Mอความน้�M จัWงต้ร�สวHา

“บDคคลควรเล"อกให�ทาน้ ใน้เข้ต้ท��ต้น้ให�แล�ว จัะม�ผลมาก.  
เพื่ราะการเล"อกให� พื่ระสDคต้ทรงสรรเสร�ญ่แล�ว,  
ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�เปSน้ท�กข้�ไณ์ยบDคคลใน้ช�วโลกน้�M เปSน้ข้องม�ผลมาก 
เหม"อน้พื่"ชท��หวHาน้ใน้น้าด� ฉะน้�Mน้.”

เม"�อจัะทรงแสดงธรรมให�ย��งข้WMน้ไป จัWงได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา 

“น้าท�Mงหลายม�หญ่�าเปSน้โทษ,  หม?Hส�ต้วFน้�MกXม�ราคะเปSน้โทษ,  
ฉะน้�Mน้แล ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�ปราศจัากราคะ จัWงเปSน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท�Mงหลายม�หญ่�าเปSน้โทษ,  หม?Hส�ต้วFน้�MกXม�โทสะเปSน้โทษ,  
ฉะน้�Mน้แล ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�ปราศจัากโทสะ จัWงเปSน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท�Mงหลายม�หญ่�าเปSน้โทษ,  หม?Hส�ต้วFน้�MกXม�โมหะเปSน้โทษ,  
ฉะน้�Mน้แล ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�ปราศจัากโมหะ จัWงเปSน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท�Mงหลายม�หญ่�าเปSน้โทษ,  หม?Hส�ต้วFน้�MกXม�ความอยากเปSน้โทษ,  
ฉะน้�Mน้แล ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�ปราศจัากความอยากจัWงเปSน้ข้องม�ผลมาก.”

๑ ได�ถวายภ�กษาท�พื่พื่�หน้W�ง ท��เข้าน้ำมาเพื่"�อต้น้ แกHพื่ระ.
๒ ค"อกลHาวคาถาวHา อDชhชงhคเล ยถา เข้ต้hเต้ เปSน้ต้�น้.  ธ�มมปท�ฏิฐีกถา ภาค ๖/๒๑๗-๒๑๘.
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ต้�ณ์โทสาน้�  ความวHา 
ความจัร�ง  หญ่�าท�Mงหลายม�ข้�าวฟ้oางเปSน้ต้�น้ เม"�องอกข้WMน้ ยHอมประทDษร�ายน้าแหHงบDพื่พื่�ณ์ณ์ชาต้�๑ และอปร�ณ์ณ์ชาต้�๒,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ น้าเหลHาน้�Mน้ จัWงไมHงอกงามมากได�,  

ราคะ เม"�อเก�ดข้WMน้ใน้ภายใน้แม�แหHงส�ต้วFท�Mงหลาย ยHอมประทDษร�ายส�ต้วFท�Mงหลาย,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ทาน้ท��ให�ใน้คน้ท��ถ?กราคะประทDษร�ายเหลHาน้�Mน้ จัWงเปSน้ข้องไมHม�ผลมาก,  
สHวน้ทาน้ท��ให�ใน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย เปSน้ข้องม�ผลมาก,  

เพื่ราะฉะน้�Mน้ สมเดXจัพื่ระผ?�ม�พื่ระภาค จัWงต้ร�สวHา 

“น้าท�Mงหลายม�หญ่�าเปSน้โทษ,  หม?Hส�ต้วFน้�Mม�ราคะเปSน้โทษ,  
ฉะน้�Mน้แล ทาน้ท��ให�ใน้ทHาน้ผ?�ปราศจัากราคะ จัWงเปSน้ข้องม�ผลมาก.”

แม�ใน้คาถาท��เหล"อ กXน้�ยน้�Mแหละ.

ใน้กาลจับเทศน้า อ�งกDรเทพื่บDต้ร และอ�น้ทกเทพื่บDต้ร กXดำรงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผล.  

เทศน้าได�เปSน้ประโยชน้Fแม�แกHเหลHาเทพื่บDต้รผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องอ�งกDรเทพื่บDต้ร จับ.

ต้�ณ์หาวรรค วรรณ์น้า จับ.

วรรคท�� ๒๔ จับ.

๑ บDพื่พื่�ณ์ณ์ชาต้� = พื่"ชท��จัะพื่Wงก�น้กHอน้ ได�แกHข้�าวทDกชน้�ด.  
๒ อปร�ณ์ณ์ชาต้� = พื่"ชท��จัะพื่Wงก�น้ท�หล�ง หร"ออาหาร ค"อถ��วและผ�กอ"�น้ๆ.
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๒๕.  ภั�กข�วรรค วรรณนา
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๑.  เร��องภั�กษุ� ๕ ร�ป
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษD ๕ ร?ป ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “จักhข้Dน้า สCวโร สาธD” เปSน้ต้�น้,

[ภั�กษุ� ๕ ร�ป ร�กษุาท้วารตั7างก�น]

ด�งได�สด�บมา บรรดาภ�กษD ๕ ร?ปน้�Mน้ ร?ปหน้W�งๆ ยHอมร�กษาทวารท�Mง ๕ ม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้ ร?ปละทวารเทHาน้�Mน้.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง พื่วกเธอประชDมก�น้แล�ว เถ�ยงก�น้วHา “ผมยHอมร�กษาทวารท��ร�กษาได�ยาก,  ผมยHอมร�กษาทวารท��ร�กษาได�ยาก” 
แล�ว กลHาววHา “พื่วกเราท?ลถามพื่ระศาสดาแล�ว จั�กร?�เน้"Mอความน้�M” จัWงเข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา กราบท?ลถามวHา 
‘พื่ระเจั�าข้�า พื่วกข้�าพื่ระองคFร�กษาทวารม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้อย?H ยHอมสำค�ญ่วHา ‘ทวารท��ต้น้ๆ ร�กษาน้��น้แล เปSน้ส��งท��ร�กษาได�โดย
ยาก’,  บรรดาพื่วกข้�าพื่ระองคF ใครหน้อแล? ยHอมร�กษาทวารท��ร�กษาได�โดยยาก?”

[พระศาสุดาท้รงแก4ความเข4าใจผู้�ดของภั�กษุ� ๕ ร�ป]

พื่ระศาสดา ไมHทรงย�งภ�กษDแม�ร?ปหน้W�งให�น้�อยใจัแล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ทวารเหลHาน้�Mน้แม�ท�Mงหมด เปSน้ส��งท��ร�กษาได�โดยยากแท�,  
อ�กอยHางหน้W�งแล พื่วกเธอไมHสำรวมแล�วใน้ทวารท�Mง ๕ ใน้บ�ดน้�MเทHาน้�Mน้ หาม�ได�,  แม�ใน้กาลกHอน้ พื่วกเธอกXไมHสำรวมแล�ว,  
กX พื่วกเธอไมHประพื่ฤต้�ใน้โอวาทข้องบ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย ถWงความส�Mน้ไปแหHงช�ว�ต้ 
กXเพื่ราะความท��ทวารเหลHาน้�Mน้ อ�น้ต้น้ไมHสำรวมแล�วน้��น้แล” 
อ�น้ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ท?ลว�งวอน้วHา “เม"�อไร พื่ระเจั�าข้�า” 

จัWงทรงย�งเร"�องต้�กกส�ลชาดก๑ ให�พื่�สดาร แล�วต้ร�สแสดงพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราท�Mงหลาย ไมHได�ถWงอำน้าจัแหHงรากษสท�Mงหลายเลย เพื่ราะความเปSน้ผ?�ต้�Mงม��น้ 
ด�วยความเพื่�ยรอ�น้ม��น้ ใน้อDบายเคร"�องแน้ะน้ำข้องทHาน้ผ?�ฉลาด 
และเพื่ราะความเปSน้ผ?�ข้ลาดต้Hอภ�ย,  
ความสว�สด� จัากภ�ยใหญ่Hน้�Mน้ ได�ม�แล�วแกHเรา.”

อ�น้พื่ระมหาส�ต้วFผ?�ได�ร�บอภ�เษกแล�ว ใน้เม"�อราชต้ระก?ลถWงความส�Mน้ไปแหHงช�ว�ต้ เพื่ราะอำน้าจัแหHงรากษสท�Mงหลาย 
ทรงน้��งเหน้"อราชอาสน้F ณ์ ภายใต้�เสวต้ฉ�ต้ร ทรงแลด?ส�ร�สมบ�ต้�ข้องพื่ระองคFแล�ว 
ต้ร�สวHา “ช"�อวHาความเพื่�ยรน้�� ส�ต้วFท�Mงหลายควรทำแท�” แล�วทรงเปลHง ด�วยอำน้าจัแหHงความเบ�กบาน้๒ 

ทรงประชDมชาดกวHา 
“แม�กาลน้�Mน้ เธอท�MงหลายเปSน้ชน้ ๕ คน้ ม�อาวDธใน้ม"อ แวดล�อมพื่ระมหาส�ต้วFซ่W�งเสดXจัออกไป เพื่"�อประโยชน้FจัะยWดเอาราชสมบ�ต้�
ใน้เม"องต้�กกส�ลา  เด�น้ทางไป ไมHสำรวมแล�ว ใน้อารมณ์Fม�ร?ปารมณ์FเปSน้ต้�น้ ท��รากษสท�Mงหลายน้ำเข้�ามา 
ด�วยอำน้าจัแหHงทวารม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้ ใน้ระหวHางทาง  ไมHประพื่ฤต้�ใน้โอวาทข้องบ�ณ์ฑ�ต้ แลด?อย?H 
ถ?กรากษสท�Mงหลายเค�Mยวก�น้ ถWงความส�Mน้ไปแหHงช�ว�ต้,  

๑ ข้D. ชา. ๒๗/๔๘ ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๒/๓๕๓.
๒ อDทาน้วเสน้ อDทาน้�ต้C
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สHวน้พื่ระราชาผ?�ทรงสำรวมใน้อารมณ์FเหลHาน้�Mน้ ไมHเอ"Mอเฟ้pqอถWงน้างย�กษ�ณ์� ผ?�ม�เพื่ศดDจัเทพื่ดา แม�ต้�ดต้ามไปอย?Hข้�างหล�งๆ 
เสดXจัถWงเม"องต้�กกส�ลาโดยสว�สด�ภาพื่ แล�วถWงความเปSน้พื่ระราชา ค"อเราแล” 

แล�วต้ร�สวHา “ธรรมดาภ�กษD ควรสำรวมทวารแม�ท�Mงหมด,  เพื่ราะวHา ภ�กษDสำรวมทวารเหลHาน้�Mน้น้��น้แล ยHอมพื่�น้จัากทDกข้Fท�Mงปวง
ได�” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ความสำรวมทางต้า เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางห? เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางจัม?ก เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางล�Mน้ เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางกาย เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางวาจัา เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมทางใจั เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ความสำรวมใน้ทวารท�MงปวงเปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั,  
ภ�กษDผ?�สำรวมแล�วใน้ทวารท�Mงปวง ยHอมพื่�น้จัากทDกข้Fท�Mงปวงได�.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบว�น้�จัฉ�ยใน้บทวHา จักhข้Dน้า เปSน้ต้�น้ ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้ด�งต้Hอไปน้�M

กXใน้กาลใด ร?ปารมณ์Fมาส?Hคลองใน้จั�กษDทวารข้องภ�กษD,  
ใน้กาลน้�Mน้ เม"�อภ�กษDไมHย�น้ด�ใน้อารมณ์Fท��น้Hาปรารถน้า ไมHย�น้ร�ายใน้อารมณ์Fท��ไมHน้Hาปรารถน้า ไมHย�งความหลงให�เก�ดข้WMน้
ใน้เพื่ราะความเพื่HงเลXงอ�น้ไมHสม�ำเสมอ,  
ความสำรวม ค"อ ความก�Mน้ ได�แกHความปRด หมายถWงความคD�มครอง ช"�อวHา เปSน้ก�ร�ยาอ�น้ภ�กษDทำแล�วใน้ทวารน้�Mน้,  
ความสำรวมทางจั�กษDน้�Mน้เหXน้ปาน้น้�Mน้ ข้องภ�กษDน้�Mน้ เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั.  
น้�ยแม�ใน้ทวารอ"�น้ม�โสต้ทวารเปSน้ต้�น้ กXเหม"อน้ก�บน้�ยน้�M.

กXความสำรวมหร"อความไมHสำรวม ยHอมไมHเก�ดใน้ทวารท�Mงหลายม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้เลย,  
แต้Hความสำรวมหร"อความไมHสำรวมน้�M ยHอมได�ใน้ว�ถ�แหHงชวน้จั�ต้ข้�างหน้�า,  

จัร�งอย?H ใน้คราวน้�Mน้ ความไมHสำรวม เม"�อเก�ดข้WMน้เปSน้อกDศลธรรม ๕ อยHางน้�M ค"อ 
“ความไมHเช"�อ ความไมHอดทน้ ความเก�ยจัคร�าน้ ความหลงล"มสต้� ความไมHร?�” ยHอมได�ใน้อกDศลว�ถ�.
ความสำรวม เม"�อเก�ดข้WMน้เปSน้กDศลธรรม ๕ อยHางน้�M ค"อ ‘ความเช"�อ ความอดทน้ ความเพื่�ยร ความระลWกได� ความร?�’ 
ยHอมได�ใน้กDศลว�ถ�.

กXปสาทกายกXด� โจัปน้กายกXด� ยHอมได�ใน้ ๒ บทน้�MวHา “กาเยน้ สCวโร” 
กXคำวHาปสาทกายและโจัปน้กาย แม�ท�Mง ๒ น้��น้ ค"อกายทวารน้��น้เอง.

ใน้ทวารท�Mง ๒ น้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคต้ร�สความสำรวมและความไมHสำรวม ไว�ใน้ปสาททวารเท�ยว.
ต้ร�สปาณ์าต้�บาต้ อท�น้น้าทาน้ และม�จัฉาจัารซ่W�งม�ปสาททวารน้�Mน้เปSน้ท��ต้�Mงไว� แม�ใน้โจัปน้ทวาร.
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ทวารน้�Mน้ ช"�อวHาอ�น้ภ�กษDไมHสำรวมแล�ว เพื่ราะอกDศลธรรมเหลHาน้�Mน้ ซ่W�งเก�ดข้WMน้อย?Hใน้อกDศลว�ถ� 
พื่ร�อมด�วยปสาททวารและโจัปน้ทวารเหลHาน้�Mน้,  
ทวารน้�Mน้ ช"�อวHาเปSน้อ�น้ภ�กษDสำรวมแล�ว เพื่ราะว�ร�ต้�ท�Mงหลาย ม�เจัต้น้าเปSน้เคร"�องเว�น้จัากปาณ์าต้�บาต้เปSน้ต้�น้ 
ซ่W�งเก�ดข้WMน้อย?Hใน้กDศลว�ถ�.

โจัปน้วาจัา ต้ร�สไว�แม�ใน้ ๒ บทน้�MวHา “สาธD วาจัาย”  ทวารน้�Mน้ 
ช"�อวHา อ�น้ภ�กษDไมHสำรวมแล�ว เพื่ราะวจั�ทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�มDสาวาทเปSน้ต้�น้ ซ่W�งเก�ดข้WMน้อย?H พื่ร�อมด�วยโจัปน้วาจัาน้�Mน้,  
ช"�อวHา อ�น้ภ�กษDสำรวมแล�ว เพื่ราะว�ร�ต้�ท�Mงหลายม�เจัต้น้าเปSน้เคร"�องเว�น้จัากมDสาวาทเปSน้ต้�น้.

มโน้ทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�อภ�ชฌาเปSน้ต้�น้ ก�บด�วยใจัอ"�น้จัากใจัท��แลHน้ไป ยHอมไมHม�แม�ใน้ ๒ บทน้�MวHา “มน้สา สCวโร” แต้Hทวารน้�Mน้ 
ช"�อวHาอ�น้ภ�กษDไมHสำรวมแล�ว เพื่ราะมโน้ทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�อภ�ชฌาเปSน้ต้�น้ ซ่W�งเก�ดข้WMน้อย?Hใน้ข้ณ์ะแหHงชวน้จั�ต้ ใน้มโน้ทวาร,  
ช"�อวHา อ�น้ภ�กษDสำรวมแล�ว เพื่ราะมโน้สDจัร�ต้ท�Mงหลายม�อน้ภ�ชฌาเปSน้ต้�น้ (ซ่W�งเก�ดข้WMน้ใน้ข้ณ์ะแหHงชวน้จั�ต้ใน้มโน้ทวาร)

สองบทวHา สาธD สพื่hพื่ต้hถ  ความวHา ความสำรวมแม�ใน้ทวารท�Mงปวงม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้เหลHาน้�Mน้ เปSน้คDณ์ย�งประโยชน้Fให�สำเรXจั.

กX พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคทรงแสดงทวารท��ภ�กษDสำรวม ๘ อยHาง และทวารท��ภ�กษDไมHสำรวม ๘ อยHาง ด�วยพื่ระพื่Dทธพื่จัน้Fเพื่�ยงเทHาน้�M.

ภ�กษDผ?�ต้�Mงอย?Hใน้ทวารท��ไมHสำรวม ๘ อยHางน้�Mน้ ยHอมไมHพื่�น้จัากทDกข้Fซ่W�งม�ว�ฏิฏิะเปSน้ม?ลท�Mงส�Mน้,  
สHวน้ภ�กษDผ?�ต้�Mงอย?Hใน้ทวารท��สำรวม ยHอมพื่�น้จัากทDกข้Fซ่W�งม�ว�ฏิฏิะเปSน้ม?ล แม�ท�Mงส�Mน้,  

เพื่ราะฉะน้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาค จัWงต้ร�สวHา “สพื่hพื่ต้hถ สCวDโต้ ภ�กhข้D สพื่hพื่ทDกhข้า ปมDจัhจัต้�”

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษD ๕ ร?ป ต้�Mงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผล,  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHมหาชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษD ๕ ร?ป จับ.
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๒.  เร��องภั�กษุ�ฆ่7าหงสุ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDผ?�ฆ่HาหงสFร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “หต้hถสญฺhญ่โต้” เปSน้ต้�น้

[สุองสุหายออกบุวชื่]

ด�งได�สด�บมา สหาย ๒ คน้ ชาวกรDงสาว�ต้ถ� ได�บรรพื่ชาอDปสมบทใน้ (สำน้�ก) ภ�กษDท�Mงหลายแล�ว โดยมากเท��ยวไปด�วยก�น้.

ใน้ว�น้หน้W�ง ภ�กษD ๒ ร?ปน้�Mน้ ไปส?HแมHน้Mำอจั�รวด� สรงน้Mำแล�ว ผ�งแดดอย?H ได�ย"น้พื่?ดก�น้ถWงสาราณ์�ยกถา.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ หงสF ๒ ต้�ว บ�น้มาโดยอากาศ.

[ภั�กษุ�ร�ปหนC�งด-ดตัาหงสุ9ด4วยก4อนกรวด]

ข้ณ์ะน้�Mน้ ภ�กษDหน้DHมร?ปหน้W�ง หย�บก�อน้กรวดแล�วพื่?ดวHา “ผมจั�กด�ดต้าข้องหงสFต้�วหน้W�ง,” 

ภ�กษDน้อกน้�M กลHาววHา “ทHาน้จั�กไมHสามารถ.”

ภ�กษDร?ปท�� ๑. ต้าข้�างน้�M จังยกไว�,  ผมจั�กด�ดต้าข้�างโน้�น้.
ภ�กษDร?ปท�� ๒. แม�ต้าข้�างน้�M ทHาน้กXจั�กไมHสามารถ (ด�ด) เหม"อน้ก�น้.

ภ�กษDร?ปท�� ๑ พื่?ดวHา “ถ�าอยHางน้�Mน้ ทHาน้จังคอยด?” แล�วหย�บกรวดก�อน้ท�� ๒ ด�ดไปทางข้�างหล�งข้องหงสF.  

หงสFได�ย�น้เส�ยงก�อน้กรวด จัWงเหล�ยวด?.

ข้ณ์ะน้�Mน้ เธอหย�บก�อน้กรวดกลมอ�กก�อน้หน้W�ง แล�วด�ดหงสFต้�วน้�Mน้ท��ต้าข้�างโน้�น้ ให�ทะลDออกต้าข้�างน้�M.

หงสFร�อง ม�วน้ต้กลงแทบเท�าข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้น้��น้แล.

[ภั�กษุ�ท้�Gงหลายตั�เตั-ยนแล4วท้�ลแด7พระศาสุดา]

ภ�กษDท�Mงหลาย ย"น้อย?Hใน้ท��น้�Mน้ๆ เหXน้แล�ว จัWงกลHาววHา 
“ผ?�ม�อายD เธอบวชใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า ทำปาณ์าต้�บาต้ (น้�บวHา) ทำกรรมไมHสมควร” 
แล�วพื่าภ�กษDท�Mง ๒ ร?ปน้�Mน้ไปเฝ้Zาพื่ระต้ถาคต้.

[พระศาสุดาประท้านโอวาท้]

พื่ระศาสดา ต้ร�สถามวHา “ภ�กษD ได�ย�น้วHา เธอทำปาณ์าต้�บาต้จัร�งหร"อ?” เม"�อเธอกราบท?ลวHา “จัร�ง พื่ระเจั�าข้�า” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDเธอบวช ใน้พื่ระศาสน้าท��เปSน้เหต้Dน้ำส�ต้วFออกจัากทDกข้F เหXน้ปาน้น้�M ได�ทำแล�วอยHางน้�M เพื่ราะเหต้Dอะไร? 
บ�ณ์ฑ�ต้ใน้ปางกHอน้ เม"�อพื่ระพื่Dทธเจั�าย�งไมHทรงอDบ�ต้� อย?Hใน้ทHามกลางเร"อน้ ทำความร�งเก�ยจัใน้ฐีาน้ะแม�ม�ประมาณ์น้�อย,  
สHวน้เธอ บวชใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้าเหXน้ปาน้น้�M หาได�ทำแม�มาต้รวHาความร�งเก�ยจัไมH” 
อ�น้ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ท?ลอ�อน้วอน้แล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา (ต้ร�ส) วHา
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[ศ-ล ๕ ชื่��อก�ร�ธรรม]

ใน้อด�ต้กาล เม"�อพื่ระเจั�าธน้ญ่ช�ย เสวยราชสมบ�ต้�อย?Hใน้พื่ระน้ครช"�ออ�น้ทป]ต้ต้F ใน้แคว�น้กDรD,  
พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วF ถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้พื่ระครรภFข้องพื่ระอ�ครมเหส�ข้องพื่ระราชาน้�Mน้ ถWงความเปSน้ผ?�ร?�เด�ยงสาแล�วโดยลำด�บ 
ทรงเร�ยน้ศ�ลปะท�Mงหลายใน้เม"องต้�กกส�ลาแล�ว อ�น้พื่ระบ�ดาทรงให�ดำรงใน้ต้ำแหน้HงอDปราช 
ใน้กาลต้Hอมา โดยกาลเปSน้ท��ลHวงไปแหHงพื่ระบ�ดา ได�ร�บราชสมบ�ต้�แล�ว ไมHทรงละเม�ดราชธรรมท�Mง ๑๐ ประการ๑ 
ทรงประพื่ฤต้�อย?Hใน้กDรDธรรมแล�ว.

ศ�ล ๕ ช"�อวHา กDรDธรรม

พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFทรงร�กษาศ�ล ๕ น้�Mน้ ทำให�บร�สDทธ��.

พื่ระชน้น้� พื่ระอ�ครมเหส� พื่ระอน้Dชา อDปราช พื่ราหมณ์FปDโรห�ต้ อมาต้ยFผ?�ถ"อเช"อก๒ น้ายสารถ� เศรษฐี� 
มหาอมาต้ยFผ?�เปSน้ข้Dน้คล�ง๓ คน้ร�กษาประต้? น้างวรรณ์ทาส�๔ ผ?�เปSน้หญ่�งงามเม"อง ข้องพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วFน้�Mน้ 
ยHอมร�กษาศ�ล ๕ เหม"อน้พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วF ด�วยประการฉะน้�M.

[แคว4นกาล�งค9เก�ดฝันแล4ง]

เม"�อชน้ท�Mง ๑๑ คน้น้�M ร�กษากDรDธรรมอย?HอยHางน้�Mน้,  
เม"�อพื่ระราชาพื่ระน้ามวHากาล�งคF เสวยราชสมบ�ต้�อย?Hใน้พื่ระน้ครท�น้ต้บDร� ใน้แคว�น้กาล�งคF  ฝ้น้ม�ได�ต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคFแล�ว.

กXช�างมงคล ช"�อวHาอ�ญ่ชน้าสภะข้องพื่ระมหาส�ต้วF เปSน้ส�ต้วFม�บDญ่มาก.

ชาวแคว�น้พื่าก�น้กราบท?ล ด�วยสำค�ญ่วHา “เม"�อน้ำช�างน้�Mน้มาแล�ว ฝ้น้จั�กต้ก.”

พื่ระราชา ทรงสHงพื่วกพื่ราหมณ์Fไป เพื่"�อต้�องการน้ำช�างน้�Mน้มา.

พื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ ไปแล�ว ท?ลข้อช�างกะพื่ระมหาส�ต้วFแล�ว.

เพื่"�อจัะทรงแสดงอาการข้�อน้�Mข้องพื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้  พื่ระศาสดา จัWงต้ร�สชาดก๕ ใน้ต้�กน้�บาต้น้�MเปSน้ต้�น้วHา 

“ข้�าแต้Hพื่ระองคFผ?�เปSน้ใหญ่HแหHงชน้ 
ข้�าพื่ระองคFท�Mงหลาย ทราบศร�ทธาและศ�ลข้องพื่ระองคFแล�ว 
ข้อพื่ระราชทาน้แลกทองด�วยช�างซ่W�งม�ส�ดDจัดอกอ�ญ่ช�ญ่ ไปใน้แคว�น้กาล�งคF.” 

กXเม"�อพื่ราหมณ์Fท�Mงหลายแม�น้ำช�างมาแล�ว,  เม"�อฝ้น้ไมHต้ก,  ด�วยทรงสำค�ญ่วHา 
“พื่ระราชาน้�Mน้ทรงร�กษากDรDธรรม,  เพื่ราะฉะน้�Mน้ ฝ้น้จัWงต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคF”

๑ ราชธรรม ๑๐ ค"อ ทาน้C การให� ๑ ส�ลC ศ�ล ๑ ปร�จัhจัาคC การบร�จัาค ๑ อาชhชวC ความซ่"�อต้รง ๑ มทhทวC ความอHอน้โยน้ ๑ ต้ปx ความเพื่�ยร ๑ อกh
โกธC ความไมHโกรธ ๑ อว�ห�งhสา ความไมHเบ�ยดเบ�ยน้ ๑ ข้น้hต้� ความอดทน้ ๑ อว�โรธน้C ความไมHพื่�โรธ ๑

๒ King’s land surveyor พื่น้�กงาน้รางว�ด.
๓ โทณ์มาปโก ผ?�ต้วงว�ต้ถDด�วยทะน้าน้.  โทณ์ะ ๑ เทHาก�บ ๔ อาฬุหก.
๔ Slave of beauty หญ่�งคน้ใช�ร?ปงาม.
๕ ข้D. ชา. ๒๗/๑๑๒.  ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๔/๑๑๙.
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พื่ระเจั�ากาล�งคF จัWงทรงสHงพื่วกพื่ราหมณ์Fและอมาต้ยFไปอ�ก ด�วยพื่ระดำร�สวHา 
“พื่วกทHาน้จังจัารWกกDรDธรรม ท��พื่ระราชาน้�Mน้ร�กษา ลงใน้แผHน้ทองคำแล�วน้ำมา.”

เม"�อพื่ราหมณ์Fและอมาต้ยFเหลHาน้�Mน้ไปท?ลข้ออย?H,  ชน้เหลHาน้�Mน้แม�ท�Mงหมด น้�บแต้Hพื่ระราชาเปSน้ต้�น้ 
ทำอาการส�กวHาความร�งเก�ยจับางอยHางใน้ศ�ลท�Mงหลายข้องต้น้ๆ แล�ว ห�ามวHา “ศ�ลข้องพื่วกเราไมHบร�สDทธ��” 
ถ?กพื่ราหมณ์Fและอมาต้ยFเหลHาน้�Mน้อ�อน้วอน้หน้�กเข้�าวHา “ความทำลายแหHงศ�ล หาได�ม�ด�วยเหต้Dเพื่�ยงเทHาน้�MไมH” 
จัWงได�บอกศ�ลท�Mงหลายข้องต้น้ๆ แล�ว.

[พระเจ4ากาล�งค9ท้รงร�กษุาก�ร�ธรรม ฝันจCงตัก]

พื่ระเจั�ากาล�งคF ได�ทรงเหXน้กDรDธรรมท��พื่วกพื่ราหมณ์Fและอมาต้ยFจัารWกลงใน้แผHน้ทองคำน้ำมา 
ทรงสมาทาน้บำเพื่Xญ่ให�บร�บ?รณ์Fด�วยด�.

ฝ้น้จัWงต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคF,  แวHน้แคว�น้ได�เกษม ม�ภ�กษาหาได�โดยงHายแล�ว.

พื่ระศาสดา คร�Mน้ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้น้�Mมาแล�ว ทรงประชDมชาดกวHา 

“หญ่�งแพื่ศยาใน้คร�Mงน้�Mน้ ได�เปSน้น้างอDบลวรรณ์า,  
คน้ร�กษาประต้?ได�เปSน้ภ�กษDช"�อวHาปDณ์ณ์ะ,  อมาต้ยFผ?�ถ"อเช"อก ได�เปSน้ก�จัจัาน้ภ�กษD, 
และอมาต้ยFผ?�เปSน้ข้Dน้คล�ง ได�เปSน้โกล�ต้ะ,  เศรษฐี�ใน้คร�Mงน้�Mน้ ได�เปSน้สาร�บDต้ร,  
น้ายสารถ� ได�เปSน้อน้DรDทธ,  พื่ราหมณ์F ได�เปSน้ก�สสปเถระ,  
อDปราชได�เปSน้น้�น้ทบ�ณ์ฑ�ต้,  พื่ระมเหส� ได�เปSน้มารดาข้องราหDล,  
พื่ระชน้น้� ได�เปSน้พื่ระน้างมายาเทว�,  พื่ระเจั�ากDรD ได�เปSน้พื่ระโพื่ธ�ส�ต้วF,  
พื่วกเธอจังจัำชาดกไว�ด�วยอาการอยHางน้�M” 

ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษD บ�ณ์ฑ�ต้ใน้คร�MงกHอน้ เม"�อความรำคาญ่แม�ม�ประมาณ์น้�อยเก�ดข้WMน้แล�ว,  ทำส�ลเภทข้องต้น้ให�เปSน้เคร"�องร�งเก�ยจัแล�วอยHางน้�M,
สHวน้เธอ บวชใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าผ?�เชHน้ก�บด�วยเรา ย�งทำปาณ์าต้�บาต้อย?H (น้�บวHา) ได�ทำกรรมอ�น้หน้�กย��งน้�ก,  
ธรรมดาภ�กษD ควรเปSน้ผ?�สำรวมด�วยม"อ เท�า และวาจัา” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลาย กลHาวบDคคลผ?�ม�ม"อสำรวมแล�ว  ม�เท�าสำรวมแล�ว 
ม�วาจัาสำรวมแล�ว ม�ต้น้สำรวมแล�ว  ย�น้ด�ใน้ธรรมอ�น้เปSน้ไปภายใน้ม�
จั�ต้ต้�Mงม��น้แล�ว  เปSน้คน้โดดเด��ยว ส�น้โดษวHา “เปSน้ภ�กษD.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา หต้hถสญฺhญ่โต้  ความวHา 
ช"�อวHา ผ?�ม�ม"ออ�น้สำรวมแล�ว เพื่ราะความไมHม�การคน้องม"อ๑ เปSน้ต้�น้  หร"อการประหารส�ต้วFเหลHาอ"�น้เปSน้ต้�น้ด�วยม"อ.  
น้�ยแม�ใน้บทท�� ๒ กXเหม"อน้น้�ยน้�M.

กX ช"�อวHาผ?�ม�วาจัาอ�น้สำรวมแล�ว เพื่ราะไมHทำวจั�ทDจัร�ต้ ม�พื่?ดเทXจัทางวาจัาเปSน้ต้�น้.

๑ การย�งม"อให�เลHน้เปSน้ต้�น้.
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บทวHา สญฺhญ่ต้ต้hต้โม ค"อ ผ?�ม�อ�ต้ภาพื่อ�น้สำรวมแล�ว,  อธ�บายวHา ผ?�ไมHทำอาการแปลก ม�โคลงกาย ส��งศ�รษะ และย�กค�MวเปSน้ต้�น้.

บทวHา อชhฌต้hต้รโต้  ความวHา ผ?�ย�น้ด�ใน้การเจัร�ญ่ก�มม�ฏิฐีาน้ กลHาวค"อโคจัรธรรมอ�น้เปSน้ไป ณ์ ภายใน้.

บทวHา สมาห�โต้ ค"อ ผ?�ม�จั�ต้ต้�Mงม��น้ด�วยด�แล�ว.

สองบทวHา เอโก สน้hต้Dส�โต้  ความวHา เปSน้ผ?�ม�ปกต้�อย?Hผ?�เด�ยว  ย�น้ด�แล�วด�วยด� ค"อ ม�ใจัย�น้ด�แล�วด�วยอธ�คมแหHงต้น้ 
จัำเด�มแต้Hการประพื่ฤต้�ใน้ว�ป]สสน้า.

จัร�งอย?H พื่ระเสข้บDคคลแม�ทDกจัำพื่วก ต้�Mงต้�น้แต้Hก�ลยาณ์ปDถDชน้ ยHอมย�น้ด�ด�วยอธ�คมแหHงต้น้ เพื่ราะฉะน้�Mน้ จัWงช"�อวHาผ?�ส�น้โดษ,  
สHวน้พื่ระอรห�น้ต้F เปSน้ผ?�ย�น้ด�แล�วโดยสHวน้เด�ยวแล,  พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคทรงหมายเอาพื่ระอรห�น้ต้Fน้�Mน้ จัWงต้ร�สคำน้��น้วHา “เอโก สน้hต้Dส�โต้.”

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDฆ่HาหงสF จับ.
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๓.  เร��องภั�กษุ�ชื่��อโกกาล�กะ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDช"�อโกกาล�กะ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โย มDข้สญฺhญ่โต้” เปSน้ต้�น้.

[พระโกกาล�กะเก�ดในนรก เพราะด7าพระอ�ครสุาวก]

เร"�องมาแล�วใน้พื่ระส?ต้รวHา “คร�Mงน้�Mน้แล ภ�กษDช"�อโกกาล�กะ ได�เข้�าไปเฝ้Zาโดยสถาน้ท��ท��พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคประท�บอย?H” เปSน้ต้�น้.

แม�เน้"MอความแหHงเร"�องน้�Mน้ บ�ณ์ฑ�ต้พื่Wงทราบโดยน้�ยท��พื่ระอรรถกถาจัารยFกลHาวไว�แล�วใน้อรรถกถาน้��น้แล.

กXเม"�อพื่ระโกกาล�กะเก�ดใน้ปทDมน้รก,  ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “โอ! ภ�กษDช"�อโกกาล�กะ ถWงความพื่�น้าศแล�ว 
เพื่ราะอาศ�ยปากข้องต้น้,  กXเม"�อเธอดHาพื่ระอ�ครสาวกท�Mง ๒ อย?Hน้��น้แล,  แผHน้ด�น้ได�ให�ชHองแล�ว.”๑

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�วต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยกถาอะไร ใน้กาลบ�ดน้�M?” 
เม"�อภ�กษDท�Mงหลายกราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M,” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ภ�กษDช"�อโกกาล�กะ ฉ�บหายเพื่ราะอาศ�ยปากข้องต้น้ใน้บ�ดน้�MเทHาน้�Mน้ หาม�ได�,  
แม�ใน้กาลกHอน้ โกกาล�กะกXฉ�บหายแล�วเพื่ราะอาศ�ยปากข้องต้น้เหม"อน้ก�น้” 
อ�น้ภ�กษDท�Mงหลายผ?�ใครHจัะสด�บเน้"Mอความน้�Mน้ท?ลอ�อน้วอน้แล�ว เพื่"�อจัะทรงประกาศเน้"Mอความน้�Mน้ ได�ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา (ต้ร�ส) วHา

[หงสุ9 ๒ ตั�ว พาเตั7าผู้�4สุหาย ไปถGำของตัน]

ใน้อด�ต้กาล เต้Hาอาศ�ยอย?Hใน้สระแหHงหน้W�ง ใน้ห�มว�น้ต้ประเทศ.  

ล?กหงสF ๒ ต้�ว เท��ยวไปเพื่"�อหาก�น้อย?H ทำความคD�น้เคยก�บเต้Hาน้�Mน้ เปSน้ผ?�สน้�ทสน้มอยHางแน้Hน้แฟ้Zน้ 
ใน้ว�น้หน้W�ง จัWงถามเต้HาวHา “เพื่"�อน้เอ�ย ท��อย?Hข้องพื่วกเราใน้ถMำทอง บน้พื่"Mน้แหHงภ?เข้าช"�อจั�ต้ต้ก?ฏิ 
ใน้ห�มว�น้ต้ประเทศ เปSน้ประเทศท��น้Hาร"�น้รมยF,  ทHาน้จั�กไปก�บพื่วกเราไหม?.”

เต้Hา. ฉ�น้จั�กไปได�อยHางไร?.
หงสF. พื่วกเราจั�กน้ำทHาน้ไป,  ถ�าวHาทHาน้สามารถเพื่"�อจัะร�กษาปากไว�ได�.
เต้Hา. เพื่"�อน้เอ�ย ฉ�น้จั�กอาจั,  ข้อทHาน้ท�Mงหลายจังพื่าฉ�น้ไปเถ�ด.

หงสFท�Mง ๒ พื่?ดวHา “ด�ละ” แล�วให�เต้HาคาบทHอน้ไม�ทHอน้หน้W�ง  สHวน้ต้น้คาบปลายท�Mง ๒ แหHงทHอน้ไม�น้�Mน้ แล�วบ�น้ไปส?Hอากาศ.

[เตั7าหล�ดจากท้7อนไม4ท้-�คาบุ ตักลงตัาย]
พื่วกเดXกชาวบ�าน้ เหXน้เต้Hาถ?กหงสFน้ำไปอย?HอยHางน้�Mน้ จัWงพื่?ดก�น้วHา “หงสF ๒ ต้�วน้ำเต้Hาไปอย?Hด�วยทHอน้ไม�.”

เต้HาใครHจัะพื่?ดวHา “ผ�วHา สหายท�Mง ๒ น้ำเราไปอย?H,  ประโยชน้Fอะไร ข้องพื่วกเอง ใน้เพื่ราะข้�อน้�M อ�ายพื่วกเดXกเปรต้ช��วร�าย” 
จัWงปลHอยทHอน้ไม�จัากท��ต้น้คาบไว� ใน้เวลาถWงสHวน้เบ"Mองบน้พื่ระราชน้�เวศน้F ใน้พื่ระน้ครพื่าราณ์ส� 
เพื่ราะความท��หงสFท�Mง ๒ เปSน้ส�ต้วFม�กำล�งเรXว จัWงต้กลงไปใน้พื่ระลาน้หลวง แต้กเปSน้ ๒ ภาค.

๑ สC. ส. ๑๕/๒๑๙ ข้D. สD. ๒๕/๔๕๘.
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[การพ�ดมากไม7ถ�กเวลา ให4โท้ษุ]
พื่ระศาสดา คร�Mน้ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้น้�Mมาแล�ว ทรงย�งพื่หDภาณ์�ชาดก๑ ใน้ทDกน้�บาต้น้�Mให�พื่�สดารวHา

“เต้Hา เปลHงวาจัา ได�ฆ่Hาต้น้แล�วหน้อ,  
เม"�อทHอน้ไม�ท��ต้น้คาบไว�ด�แล�ว,  กXฆ่Hา (ต้น้) ด�วยวาจัาอ�น้เปSน้ข้องๆ ต้น้.
ข้�าแต้Hพื่ระองคFผ?�แกล�วกล�า ประเสร�ฐีใน้หม?Hคน้ 
บDคคลเหXน้เหต้Dแม�น้��น้แล�ว ควรเปลHงวาจัาท��ด�  ไมHควรเปลHงวาจัาท��ลHวงเลยเวลา.
พื่ระองคFยHอมทรงเหXน้เต้Hาต้�วถWงความฉ�บหายเพื่ราะพื่?ดมาก (ม�ใชHหร"อ)”

แล�วต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาภ�กษD พื่WงเปSน้ผ?�สำรวมปาก ประพื่ฤต้�สม�ำเสมอ ไมHฟ้DZงซ่Hาน้๒ ม�จั�ต้สงบ” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

ภ�กษDใด สำรวมปาก ม�ปกต้�กลHาวด�วยป]ญ่ญ่า  ไมHฟ้DZงซ่Hาน้ แสดงอรรถและธรรม, 
ภาษ�ต้ข้องภ�กษDน้�Mน้ ยHอมไพื่เราะ.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา มDข้สญฺhญ่โต้  ความวHา ช"�อวHาผ?�สำรวมแล�วด�วยปาก เพื่ราะไมHพื่?ดคำเปSน้ต้�น้วHา 
“เจั�าเปSน้คน้ชาต้�ช��ว เจั�าเปSน้คน้ทDศ�ล” แม�กะคน้ท�Mงหลายม�ทาสและคน้จั�ณ์ฑาลเปSน้ต้�น้.

บทวHา มน้hต้ภาณ์�  ความวHา ป]ญ่ญ่า พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคต้ร�สเร�ยกวHา ม�น้ต้า,  ผ?�ม�ปกต้�พื่?ดด�วยป]ญ่ญ่าน้�Mน้.

บทวHา อน้Dทhธโต้ ได�แกH ผ?�ม�จั�ต้สงบแล�ว.

บาทพื่ระคาถาวHา อต้hถC ธมhมญฺhจั ท�เปต้�  ความวHา ยHอมแสดงอรรถแหHงภาษ�ต้และธรรมค"อเทศน้า.

บทวHา มธDรC  ความวHา ภาษ�ต้ข้องภ�กษDเหXน้ปาน้น้�Mน้ ช"�อวHาไพื่เราะ.

สHวน้ภ�กษDใด ให�อรรถอยHางเด�ยวถWงพื่ร�อม,  ไมHให�พื่ระบาล�ถWงพื่ร�อม,  ให�พื่ระบาล�อยHางเด�ยวถWงพื่ร�อม,  ไมHให�อรรถถWงพื่ร�อม,  
กXหร"อไมHให�ท�Mง ๒ อยHางถ"งพื่ร�อม,  ภาษ�ต้ข้องภ�กษDน้�Mน้ หาช"�อวHาเปSน้ภาษ�ต้ท��ไพื่เราะไมH.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล

เร"�องภ�กษDช"�อโกกาล�กะ จับ

๑ ข้D. ชา. ๒๗/๗๑ ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๓/๒๓๕ ต้ต้hถ ‘กจัhฉปชาต้กน้hต้�’ ข้ายต้�.
๒ not proud ไมHเยHอหย��ง,  ไมHเหHอเห�มกXได�.
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๔.  เร��องพระธรรมารามเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระธรรมารามเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ธมhมาราโม ธมhมรโต้” 
เปSน้ต้�น้.

[พวกภั�กษุ�ปรCกษุาเร��องปร�น�พพานของพระศาสุดา]

ด�งได�สด�บมา เม"�อพื่ระศาสดาต้ร�สบอกวHา “การปร�น้�พื่พื่าน้ข้องเราจั�กม�โดยลHวงไป ๔ เด"อน้ ต้�Mงแต้Hเด"อน้น้�M,” 
ภ�กษDหลายพื่�น้ร?ปเท��ยวแวดล�อมพื่ระศาสดาแล�ว.

บรรดาภ�กษDเหลHาน้�Mน้ ภ�กษDผ?�ย�งเปSน้ปDถDชน้ ไมHอาจัเพื่"�อจัะอดกล�Mน้น้Mำต้าไว�ได�.  
ธรรมส�งเวชเก�ดแกHภ�กษDผ?�ข้�ณ์าสพื่แล�ว.

ภ�กษDท�MงปวงปรWกษาก�น้วHา “พื่วกเราจั�กทำอยHางไรหน้อแล?” ด�งน้�Mแล�ว กXเท��ยวไปโดยรวมก�น้เปSน้พื่วกๆ.

[พระธรรมารามไม7เก-�ยวข4องด4วย]

สHวน้ภ�กษDร?ปหน้W�ง ช"�อวHาธรรมารามะ ไมHเข้�าไปส?Hสำน้�กข้องภ�กษDท�Mงหลาย,  อ�น้ภ�กษDท�Mงหลายพื่?ดวHา “อยHางไร? ผ?�ม�อายD” 
กXไมHให�แม�คำต้อบ  ค�ดวHา 
“ข้HาววHา พื่ระศาสดาจั�กปร�น้�พื่พื่าน้ โดยลHวงไป ๔ เด"อน้,  สHวน้เรา เปSน้ผ?�ม�ราคะย�งไมHไปปราศแล�ว 
เม"�อพื่ระศาสดาย�งทรงพื่ระชน้มFอย?Hน้�Mแหละ จั�กพื่ยายามบรรลDพื่ระอรห�ต้” ด�งน้�Mแล�ว 
กXเปSน้ผ?�ๆ เด�ยวเทHาน้�Mน้อย?H น้Wก ค�ด ระลWก ถWงธรรมท��พื่ระศาสดาทรงแสดงแล�ว.

ภ�กษDท�Mงหลาย กราบท?ล (เร"�องน้�Mน้) แดHพื่ระต้ถาคต้วHา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระธรรมารามม�ได�ม�แม�ส�กวHาความเย"�อใยใน้พื่ระองคF,  
ไมHทำแม�ส�กวHาการปรWกษาก�บพื่วกข้�าพื่ระองคFวHา “ข้HาววHาพื่ระศาสดาจั�กปร�น้�พื่พื่าน้,  พื่วกเราจั�กทำอยHางไรก�น้เลHา?”

[พระศาสุดาท้รงร�บุสุ��งให4หาตั�ว]

พื่ระศาสดา ร�บส��งให�เร�ยกเธอมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ข้HาววHา เธอทำอยHางน้�Mน้ จัร�งหร"อ?”

พื่ระธรรมาราม. จัร�ง พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. เพื่ราะเหต้Dอะไร?.
พื่ระธรรมาราม. ข้HาววHา พื่ระองคFจั�กปร�น้�พื่พื่าน้ โดยกาลลHวงไป ๔ เด"อน้,  สHวน้ข้�าพื่ระองคF เปSน้ผ?�ม�ราคะไมHไปปราศ,  

เม"�อพื่ระองคFย�งทรงพื่ระชน้มFอย?Hน้�Mแหละ,  ข้�าพื่ระองคFจั�กพื่ยายามบรรลDพื่ระอรห�ต้ 
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ข้�าพื่ระองคFจัWงน้Wก ค�ด ระลWก ถWงธรรมท��พื่ระองคFทรงแสดงแล�วอย?H.

[พระศาสุดาท้รงอน�โมท้นาด4วย]

พื่ระศาสดา ประทาน้สาธDการแกHเธอวHา “ด�ละๆ” แล�วต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย อ�น้ภ�กษDผ?�ม�ความร�กใครHใน้เราแม�ร?ปอ"�น้ พื่WงเปSน้เชHน้ภ�กษDธรรมารามน้�Mแหละ,  
แท�จัร�ง ภ�กษDท�Mงหลาย เม"�อทำการบ?ชาด�วยระเบ�ยบและข้องหอมเปSน้ต้�น้ หาช"�อวHาทำการบ?ชาแกHเราไมH,  
ผ?�ปฏิ�บ�ต้�ธรรมสมควรแกHธรรมเทHาน้�Mน้ จัWงช"�อวHาบ?ชาเรา” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา
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“ภ�กษDม�ธรรมเปSน้ท��มาย�น้ด� ย�น้ด�แล�วใน้ธรรมใครHครวญ่อย?Hซ่W�งธรรม 
ระลWกถWงธรรมอย?H ยHอมไมHเส"�อมจัากพื่ระส�ทธรรม.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบว�เคราะหFใน้บทเหลHาน้�Mน้วHา 
“ธรรมค"อสมถะและว�ป]สสน้า เปSน้ท��มาย�น้ด�ข้องภ�กษDน้�Mน้ เพื่ราะอรรถวHาเปSน้ท��อย?H เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ช"�อวHาผ?�ม�ธรรมเปSน้ท��มาย�น้ด�,  
ผ?�ย�น้ด�แล�วใน้ธรรมน้�Mน้น้��น้แล เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ จัWงช"�อวHาผ?�ย�น้ด�แล�วใน้ธรรม,  
ช"�อวHาผ?�ใครHครวญ่อย?Hซ่W�งธรรม เพื่ราะน้WกถWงธรรมน้�Mน้น้��น้แหละบHอยๆ,  อธ�บายวHา ผ?�น้WกถWงธรรมน้�Mน้อย?H.

บทวHา อน้DสhสรC ได�แกH ระลWกถWงธรรมน้�Mน้น้��น้แหละอย?H.

บทวHา สทhธมhมา  ความวHา ภ�กษDเหXน้ปาน้น้�Mน้ ยHอมไมHเส"�อมจัากโพื่ธ�ป]กข้�ยธรรม ๓๗ ประเภท และจัากโลกDต้ต้รธรรม ๙.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษDน้�Mน้ ต้�Mงอย?Hแล�ว ใน้พื่ระอรห�ต้,  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระธรรมารามเถระ จับ.
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๕.  เร��องภั�กษุ�คบุภั�กษุ�ผู้�4เป<นฝั>กฝั?ายผู้�ดร�ปใดร�ปหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภภ�กษDผ?�คบภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายผ�ดร?ปใดร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“สลาภC น้าต้�มญฺhเญ่ยhย” เปSน้ต้�น้.

[ภั�กษุ�คบุภั�กษุ�พวกพระเท้วท้�ตั เพราะเหNนแก7ลาภั]

ด�งได�สด�บมา ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายพื่ระเทวท�ต้ร?ปหน้W�ง ได�เปSน้สหายข้องภ�กษDร?ปน้�Mน้.

ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายข้องพื่ระเทวท�ต้น้�Mน้ เหXน้เธอเท��ยวไปเพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ก�บภ�กษDท�Mงหลาย ทำภ�ต้ก�จัแล�ว (กล�บ) มา 
จัWงถามวHา “ทHาน้ไปไหน้?.”

ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายพื่ระศาสดา. ผมไปส?Hท��ช"�อโน้�น้เพื่"�อเท��ยวบ�ณ์ฑบาต้.
ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายพื่ระเทวท�ต้. ทHาน้ได�บ�ณ์ฑบาต้แล�วหร"อ?
ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายพื่ระศาสดา. เออ เราได�แล�ว.
ภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายพื่ระเทวท�ต้. ใน้ท��น้�Mแหละ พื่วกผมม�ลาภและส�กการะเปSน้อ�น้มาก,  

ข้อทHาน้จังอย?Hใน้ท��น้�Mแหละส�ก ๒-๓ ว�น้เถ�ด.

เธออย?Hใน้ท��น้�Mน้ ๒-๓ ว�น้ต้ามคำข้องภ�กษDน้�Mน้แล�ว กXได�ไปส?Hท��อย?Hข้องต้น้ต้ามเด�ม.

คร�Mงน้�Mน้ ภ�กษDท�Mงหลาย กราบท?ลเร"�องน้�Mน้แดHพื่ระต้ถาคต้วHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDน้�M บร�โภคลาภและส�กการะท��เก�ดข้WMน้แกHพื่ระเทวท�ต้,  เธอเปSน้ฝ้]กฝ้oายข้องพื่ระเทวท�ต้.”

พื่ระศาสดา ร�บส��งให�เร�ยกภ�กษDน้�Mน้มาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ได�ย�น้วHา เธอได�ทำอยHางน้�Mน้ จัร�งหร"อ?.”

ภ�กษD. จัร�ง พื่ระเจั�าข้�า,  ข้�าพื่ระองคFอาศ�ยภ�กษDหน้DHมร?ปหน้W�งอย?Hใน้ท��น้�Mน้ ๒-๓ ว�น้,  
กXแต้HวHา ข้�าพื่ระองคFม�ได�ชอบใจัล�ทธ�ข้องพื่ระเทวท�ต้.

[ภั�กษุ�ควรย�นด-ในลาภัของตันเท้7าน�Gน]

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาค ต้ร�สกะเธอวHา 
“เธอไมHชอบใจัล�ทธ� (ข้องพื่ระเทวท�ต้) กXจัร�ง,  ถWงอยHางน้�Mน้ เธอเท��ยวไปประหน้W�งวHาชอบใจัล�ทธ�ข้องชน้ผ?�ท��เธอพื่บเหXน้แล�วท�เด�ยว,  
เธอทำอยHางน้�Mใน้บ�ดน้�MเทHาน้�Mน้กXหาม�ได�,  แม�ใน้กาลกHอน้ เธอกXเปSน้ผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้เหม"อน้ก�น้,”  
อ�น้ภ�กษDท�Mงหลายท?ลว�งวอน้วHา “พื่ระเจั�าข้�า ใน้บ�ดน้�M พื่วกข้�าพื่ระองคFเหXน้ภ�กษDน้�Mด�วยต้น้เองกHอน้,  
แต้Hใน้กาลกHอน้ ภ�กษDน้��พื่อใจัล�ทธ�ข้องใครเท��ยวไป?  ข้อพื่ระองคFโปรดต้ร�สบอกแกHพื่วกข้�าพื่ระองคFเถ�ด,”
จัWงทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา 

ทรงย�งมห�ลามDข้ชาดก๑ น้�Mให�พื่�สดารวHา

๑ ข้D. ชา. ๒๗/๙.  ต้ทฏฺ|ฐีกถา.  ๑/๒๗๙.
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“ช�างช"�อมห�ลามDข้ ฟ้]งคำข้องพื่วกโจัรกHอน้แล�ว เท��ยวฟ้าดบDคคลผ?�ไปต้ามอย?H,  
แต้Hพื่อฟ้]งคำข้องสมณ์ะผ?�สำรวมด�แล�ว กXเปSน้ช�างประเสร�ฐี 
ต้�Mงอย?Hแล�วใน้คDณ์ท�Mงปวง”

แล�วต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาภ�กษD พื่WงเปSน้ผ?�ย�น้ด�ด�วยลาภข้องต้น้เทHาน้�Mน้,  การปรารถน้าลาภข้องผ?�อ"�น้ ไมHสมควร,  
เพื่ราะบรรดาฌาน้ ว�ป]สสน้า มรรค และผลท�Mงหลาย แม�ธรรมส�กอยHางหน้W�งยHอมไมHเก�ดข้WMน้แกHภ�กษDผ?�ปรารถน้าลาภข้องผ?�อ"�น้,  
แต้HคDณ์ชาต้ท�Mงหลายม�ฌาน้เปSน้ต้�น้ ยHอมเก�ดข้WMน้แกHภ�กษDผ?�ย�น้ด�ด�วยลาภข้องต้น้เทHาน้�Mน้” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม 
ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ภ�กษDไมHควรด?หม��น้ลาภข้องต้น้,  ไมHควรเท��ยวปรารถน้าลาภข้องผ?�อ"�น้,  
ภ�กษDเม"�อปรารถน้าลาภข้องผ?�อ"�น้ ยHอมไมHประสบสมาธ�,  
ถ�าภ�กษDแม�เปSน้ผ?�ม�ลาภน้�อย กXไมHด?หม��น้ลาภข้องต้น้,  
เทพื่ดาท�Mงหลาย ยHอมสรรเสร�ญ่ภ�กษDน้�Mน้แล (วHา) 
ผ?�ม�อาช�พื่หมดจัด ไมHเก�ยจัคร�าน้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สลาภC ได�แกH ลาภท��เก�ดข้WMน้แกHต้น้.

จัร�งอย?H ภ�กษDผ?�เว�น้การเท��ยวไปต้ามลำด�บต้รอก เล�Mยงช�พื่อย?Hด�วยการแสวงหาอ�น้ไมHสมควร 
ช"�อวHา ด?หม��น้ ค"อ ด?แคลน้ ได�แกH ร�งเก�ยจัลาภข้องต้น้,  เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ภ�กษDไมHควรด?หม��น้ลาภข้องต้น้ ด�วยการไมHทำอยHางน้�Mน้.

สองบทวHา อญฺhเญ่สC ปRหยC  ความวHา ไมHควรเท��ยวปรารถน้าลาภข้องคน้เหลHาอ"�น้.

บาทพื่ระคาถาวHา สมาธW น้าธ�คจัhฉต้�  ความวHา กXภ�กษD เม"�อปรารถน้าลาภข้องชน้เหลHาอ"�น้อย?H 
ถWงความข้วน้ข้วายใน้การทำบร�ข้ารม�จั�วรเปSน้ต้�น้ แกHชน้เหลHาน้�Mน้  ยHอมไมHบรรลDอ�ปปน้าสมาธ� หร"ออDปจัารสมาธ�.

บาทพื่ระคาถาวHา สลาภC น้าต้�มญฺhญ่ต้�  ความวHา 
ภ�กษD แม�เปSน้ผ?�ม�ลาภน้�อย เม"�อเท��ยวไปต้ามลำด�บต้รอกโดยลำด�บแหHงต้ระก?ลส?งและต้�ำ ช"�อวHา ไมHด?แคลน้ลาภข้องต้น้.

บทวHา ต้C เว เปSน้ต้�น้  ความวHา เทพื่ดาท�Mงหลาย ยHอมสรรเสร�ญ่ค"อชมเชย ภ�กษDน้�Mน้ ค"อผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้ ผ?�ช"�อวHาม�อาช�วะหมดจัด 
เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ช�ว�ต้เปSน้สาระ ช"�อวHาผ?�ไมHเก�ยจัคร�าน้ เพื่ราะความเปSน้ผ?�ไมHยHอท�อด�วยอาศ�ยกำล�งแข้�งเล�Mยงช�พื่.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDคบภ�กษDผ?�เปSน้ฝ้]กฝ้oายผ�ดร?ปใดร?ปหน้W�ง จับ.
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๖.  เร��องป>ญจ�คคท้ายกพราหมณ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Fช"�อป]ญ่จั�คคทายก ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“สพื่hพื่โส น้ามร?ปสhมW’ เปSน้ต้�น้.

[เหตั�ท้-�พราหมณ9ได4ชื่��อว7าป>ญจ�คคท้ายก]

ด�งได�สด�บมา พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ยHอมถวายทาน้ช"�อเข้ต้ต้�คคะ๑ ใน้เวลาแหHงน้าข้�าวกล�าอ�น้ต้น้เกXบเก��ยวเสรXจัแล�วน้��น้แล,  
ใน้เวลาข้น้ข้�าวลาน้ กXถวายทาน้ช"�อ ข้ล�คคะ๒,  
ใน้เวลาน้วด กXถวายทาน้ช"�อ ข้ลภ�ณ์ฑ�คคะ๓,
ใน้เวลาเอาข้�าวสารลงใน้หม�อ กXถวายทาน้ช"�อ อDกข้ล�ก�คคะ๔,  
ใน้เวลาท��ต้น้คดข้�าวใสHภาชน้ะ กXถวายทาน้ช"�อ ปาฏิ�คคะ๕,  
พื่ราหมณ์FยHอมถวายทาน้อ�น้เล�ศท�Mง ๕ อยHางน้�M.

พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ช"�อวHา ย�งไมHให� แกHปฏิ�คาหกผ?�ท��มาถWงแล�ว ยHอมไมHบร�โภค.  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ เข้าจัWงได�ม�ช"�อวHา “ป]ญ่จั�คคทายก” น้��น้แล.

[พระศาสุดาเสุดNจไปโปรดพราหมณ9และภัรรยา]

พื่ระศาสดา ทรงเหXน้อDปน้�ส�ยแหHงผลท�Mง ๓ ข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ และน้างพื่ราหมณ์�ข้องเข้า 
จัWงได�เสดXจัไปใน้เวลาบร�โภคข้องพื่ราหมณ์F แล�วทรงย"น้อย?Hท��ประต้?.

แม�พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ บHายหน้�าไปภายใน้เร"อน้ น้��งบร�โภคอย?Hท��หน้�าประต้?,  เข้าไมHเหXน้พื่ระศาสดาผ?�ทรงย"น้อย?Hท��ประต้?.

สHวน้น้างพื่ราหมณ์Fข้องเข้า กำล�งเล�Mยงด?เข้าอย?H เหXน้พื่ระศาสดา จัWงค�ดวHา 
“พื่ราหมณ์Fน้�M ถวายทาน้อ�น้เล�ศใน้ฐีาน้ะท�Mง ๕ (กHอน้) แล�วจัWงบร�โภค,  กXบ�ดน้�M พื่ระสมณ์โคดมเสดXจัมาทรงย"น้อย?Hท��ประต้?,  
ถ�าวHา พื่ราหมณ์FเหXน้พื่ระสมณ์ะโคดมน้��แล�ว จั�กน้ำภ�ต้รข้องต้น้ไปถวาย,  เราจั�กไมHอาจัเพื่"�อจัะหDงต้�มเพื่"�อเข้าได�อ�ก.”

น้างค�ดวHา “พื่ราหมณ์Fน้�Mจั�กไมHเหXน้พื่ระสมณ์โคดมด�วยอาการอยHางน้�M” จัWงห�น้หล�ง๖ ให�พื่ระศาสดา 
ได�ย"น้ก�มลงบ�งพื่ระศาสดาน้�Mน้ไว�ข้�างหล�งข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ประดDจับ�งพื่ระจั�น้ทรFเต้Xมดวงด�วยฝ้oาม"อฉะน้�Mน้.

น้างพื่ราหมณ์�ย"น้อย?HอยHางน้�Mน้น้��น้แหละ แล�วกXชำเล"องด?พื่ระศาสดาด�วยหางต้า๗ ด�วยค�ดวHา 
“พื่ระศาสดาเสดXจัไปแล�วหร"อย�ง.”

๑ ทาน้อ�น้เล�ศใน้น้า
๒ ทาน้อ�น้เล�ศใน้ลาน้.
๓ ทาน้อ�น้เล�ศใน้คราวน้วด.  
๔ ทาน้อ�น้เล�ศใน้คราวเทข้�าวสารลงใน้หม�อข้�าว.
๕ ทาน้อ�น้เล�ศใน้คราวคดข้�าวสDกใสHภาชน้ะ
๖ สต้hถD ปRฏฺ|ฐี� ทต้hวา ให�ซ่W�งหล�งแดHพื่ระศาสดา.  
๗ สต้hถารC อฑhฒกhข้�เกน้ โอโลเกส� มองด?พื่ระศาสดาด�วยต้าครW�งหน้W�ง.
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[พราหมณ9เหNนพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ได�ทรงย"น้อย?Hใน้ท��เด�มน้��น้เอง.

สHวน้น้าง ม�ได�พื่?ดวHา “น้�มน้ต้Fพื่ระองคFโปรดส�ต้วFข้�างหน้�าเถ�ด” กXเพื่ราะกล�วพื่ราหมณ์Fจัะได�ย�น้,  
แต้Hน้างถอยไป แล�วพื่?ดคHอยๆ วHา “น้�มน้ต้Fโปรดส�ต้วFข้�างหน้�าเถ�ด.”

พื่ระศาสดา ทรงส��น้พื่ระเศ�ยร๑ เพื่"�อให�ด�วยอาการอ�น้ทรงแสดงวHา “เราจั�กไมHไป”.

เม"�อพื่ระพื่Dทธเจั�าผ?�เปSน้ท��เคารพื่ข้องชาวโลก ทรงส��น้พื่ระเศ�ยรด�วยอาการอ�น้แสดงวHา “เราจั�กไมHไป,” 
น้างไมHอาจัอดกล�Mน้ไว�ได� จัWงห�วเราะด��งล��น้ข้WMน้.

ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระศาสดา ทรงเปลHงพื่ระร�ศม�ไปต้รงเร"อน้.

แม�พื่ราหมณ์F น้��งห�น้หล�งให�แล�วน้��น้แล ได�ย�น้เส�ยงห�วเราะข้องน้างพื่ราหมณ์� และมองเหXน้แสงสวHางแหHงพื่ระร�ศม�
อ�น้ม�วรรณ์ะ ๖ ประการ จัWงได�เหXน้พื่ระศาสดา.

[พราหมณ9ถวายภั�ตัรแด7พระศาสุดา]

ธรรมดาวHา พื่ระพื่Dทธเจั�าท�Mงหลาย ไมHทรงแสดงพื่ระองคFแกHชน้ท�Mงหลายผ?�ถWงพื่ร�อมแล�วด�วยเหต้D ใน้บ�าน้หร"อใน้ปoาแล�ว 
ยHอมไมHเสดXจัหล�กไป.

แม�พื่ราหมณ์F เหXน้พื่ระศาสดาแล�ว จัWงพื่?ดวHา 
“น้างผ?�เจัร�ญ่ หลHอน้ไมHบอกพื่ระราชบDต้รผ?�เสดXจัมาทรงย"น้อย?Hท��ประต้?แกHเรา ให�เราฉ�บหายเส�ยแล�ว,  หลHอน้ทำกรรมหน้�ก” ด�งน้�M
แล�ว กXถ"อเอาภาชน้ะแหHงโภชน้ะท��ต้น้บร�โภคแล�วครW�งหน้W�ง ไปย�งสำน้�กพื่ระศาสดา แล�วกราบท?ลวHา 
“ข้�าแต้Hพื่ระโคดมผ?�เจัร�ญ่ ข้�าพื่ระองคFถวายทาน้อ�น้เล�ศใน้ฐีาน้ะท�Mง ๕ แล�ว จัWงบร�โภค,  
แต้HสHวน้แหHงภ�ต้รสHวน้หน้W�งเทHาน้�Mน้ อ�น้ข้�าพื่ระองคFแบHงครW�งจัากสHวน้น้�Mบร�โภค,  
สHวน้แหHงภ�ต้รสHวน้หน้W�งย�งเหล"ออย?H,  ข้อพื่ระองคFได�โปรดร�บภ�ต้รสHวน้น้�Mข้องข้�าพื่ระองคFเถ�ด.”

[พราหมณ9เล��อมใสุพระดำร�สุของพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ไมHต้ร�สวHา “เราไมHม�ความต้�องการด�วยภ�ต้รอ�น้เปSน้เดน้ข้องทHาน้” ต้ร�สวHา 
“พื่ราหมณ์F สHวน้อ�น้เล�ศกXด�  ภ�ต้รท��ทHาน้แบHงครW�งบร�โภคแล�วกXด� เปSน้ข้องสมควรแกHเราท�Mงน้�Mน้,  
แม�ก�อน้ภ�ต้รท��เปSน้แดน้ เปSน้ข้องสมควรแกHเราเหม"อน้ก�น้,  
พื่ราหมณ์F เพื่ราะพื่วกเราเปSน้ผ?�อาศ�ยอาหารท��ผ?�อ"�น้ให�เล�Mยงช�พื่ เปSน้เชHน้ก�บพื่วกเปรต้” แล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ภ�กษDผ?�อาศ�ยอาหารท��บDคคลอ"�น้ให�เล�Mยงช�พื่ ได�ก�อน้ภ�ต้รอ�น้ใด
จัากสHวน้ท��เล�ศกXต้าม จัากสHวน้ปาน้กลางกXต้าม จัากสHวน้ท��เหล"อกXต้าม.

ภ�กษDน้�Mน้เปSน้ผ?�ไมHควรเพื่"�อชมก�อน้ภ�ต้รน้�Mน้,  และไมHเปSน้ผ?�ต้�เต้�ยน้แล�ว 
ข้บฉ�น้ก�อน้ภ�ต้รน้�Mน้,  
ธ�รชน้ท�MงหลายยHอมสรรเสร�ญ่ แม�ซ่W�งภ�กษDน้�Mน้วHา เปSน้มDน้�.”

๑ เพื่Hงเพื่"�อจัะพื่?ดอยHางเด�ยว หาใสHใจัถWงเสข้�ยว�ต้รไมH.
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พื่ราหมณ์F พื่อได�ฟ้]งพื่ระคาถาน้�Mน้ กXเปSน้ผ?�ม�จั�ต้เล"�อมใส แล�วค�ดวHา 
“โอ! น้Hาอ�ศจัรรยFจัร�ง,  พื่ระราชบDต้รผ?�ช"�อวHาเจั�าแหHงดวงประท�ป ม�ได�ต้ร�สวHา 
‘เราไมHม�ความต้�องการด�วยภ�ต้รอ�น้เปSน้เดน้ข้องทHาน้’ ย�งต้ร�สอยHางน้�Mน้” แล�วย"น้อย?Hท��ประต้?น้��น้เอง ท?ลถามป]ญ่หากะพื่ระศาสดาวHา
“ข้�าแต้Hพื่ระโคดมผ?�เจัร�ญ่ พื่ระองคFต้ร�สเร�ยกพื่วกสาวกข้องพื่ระองคFวHา ‘ภ�กษD’,  ด�วยเหต้Dเพื่�ยงเทHาไร บDคคลช"�อวHา เปSน้ภ�กษD?”

[คนผู้�4ไม7กำหน�ดไม7ตั�ดในนามร�ปชื่��อว7าภั�กษุ�]

พื่ระศาสดา ทรงใครHครวญ่วHา “ธรรมเทศน้าเชHน้ไรหน้อ? จัWงจัะเปSน้เคร"�องสบายแกHพื่ราหมณ์Fน้�M” ทรงดำร�วHา 
“ชน้ท�Mง ๒ น้�M ใน้กาลข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระน้ามวHาก�สสปะ ได�ฟ้]งคำข้องภ�กษDท�Mงหลายผ?�กลHาวอย?HวHา ‘น้ามร?ป,’ 
การท��เราไมHละน้ามร?ปแหละ แล�วแสดงธรรมแกHชน้ท�Mง ๒ น้�Mน้ ยHอมควร” แล�วจัWงต้ร�สวHา 
“พื่ราหมณ์F บDคคลผ?�ไมHกำหน้�ด ไมHข้�องอย?Hใน้น้ามร?ป ช"�อวHา เปSน้ภ�กษD” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ความยWดถ"อใน้น้ามร?ปวHาเปSน้ข้องๆ เรา ไมHม�แกHผ?�ใดโดยประการท�Mงปวง,  
อน้W�ง ผ?�ใด ไมHเศร�าโศก เพื่ราะน้ามร?ปน้�Mน้ไมHม�อย?H,  ผ?�น้�Mน้แล เราเร�ยกวHา “ภ�กษD.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สพื่hพื่โส ค"อ 
ใน้น้ามร?ปท�Mงปวงท��เปSน้ไปแล�วด�วยอำน้าจัข้�น้ธF ๕ ค"อ น้ามข้�น้ธF ๔ ม�เวทน้าเปSน้ต้�น้ และร?ปข้�น้ธF.

บทวHา มมาย�ต้C  ความวHา ความยWดถ"อวHา ‘เรา’ หร"อวHา ‘ข้องเรา’ ไมHม�แกHผ?�ใด.

บาทพื่ระคาถาวHา อสต้า จั น้ โสจัต้�  ความวHา 
เม"�อน้ามร?ปน้�Mน้ ถWงความส�Mน้และความเส"�อม,   
ผ?�ใด ยHอมไมHเศร�าโศก ค"อ ไมHเด"อดร�อน้วHา “ร?ปข้องเราส�Mน้ไปแล�ว ฯลฯ ว�ญ่ญ่าณ์ข้องเรา ส�Mน้ไปแล�ว 
ค"อเหXน้ (ต้ามความเปSน้จัร�ง) วHา “น้ามร?ป ซ่W�งม�ความส�Mน้และความเส"�อมไปเปSน้ธรรมดาน้��แล ส�Mน้ไปแล�ว.”

บทวHา ส เว เปSน้ต้�น้  ความวHา ผ?�น้�Mน้ ค"อผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้ ได�แกH ผ?�เว�น้จัากความยWดถ"อใน้น้ามร?ปซ่W�งม�อย?HวHาเปSน้ข้องเรากXด� 
ผ?�ไมHเศร�าโศก เพื่ราะน้ามร?ปน้�Mน้ ซ่W�งไมHม�อย?HกXด�  พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา ‘ภ�กษD’

ใน้กาลจับเทศน้า เม�ยและผ�วท�Mง ๒ ต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอน้าคาม�ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องป]ญ่จั�คคทายกพื่ราหมณ์F จับ.
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๗.  เร��องสุ�มพห�ลภั�กษุ�
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDมากร?ป ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “เมต้hต้าว�หาร�” เปSน้ต้�น้.

[ประว�ตั�พระโสุณก�ฏ�ก�ณณะ]

ความพื่�สดารวHา ใน้สม�ยหน้W�ง เม"�อทHาน้พื่ระมหาก�จัจัาน้ะอาศ�ยกDรรฆ่รน้คร ใน้อว�น้ต้�ชน้บท อย?Hท��ภ?เข้าช"�อปว�ต้ต้ะ,  
อDบาสกช"�อโสณ์กDฏิ�ก�ณ์ณ์ะ เส"�อมใสใน้ธรรมกถาข้องพื่ระเถระ ใครHจัะบวชใน้สำน้�กข้องพื่ระเถระ 

แม�ถ?กพื่ระเถระพื่?ดห�ามถWง ๒ คร�MงวHา “โสณ์ะ พื่รหมจัรรยFม�ภ�ต้รหน้เด�ยว น้อน้ผ?�เด�ยว ต้ลอดช�พื่ เปSน้ส��งท��บDคคลทำได�ด�วยยาก
แล” กXเปSน้ผ?�เก�ดอDต้สาหะอยHางแรงกล�าใน้การบรรพื่ชา 

ใน้วาระท�� ๓ ว�งวอน้พื่ระเถระ บรรพื่ชาแล�ว โดยลHวงไป ๓ ป} จัWงได�อDปสมบท เพื่ราะท�กษ�ณ์าปถชน้บทม�ภ�กษDน้�อย 

เปSน้ผ?�ใครHจัะเฝ้Zาพื่ระศาสดาเฉพื่าะพื่ระพื่�กต้รF จัWงอำลาพื่ระอDป]ชฌายะ 
ถ"อเอาข้Hาวท��พื่ระอDป]ชฌายะให�แล�ว ไปส?Hพื่ระเชต้ว�น้โดยลำด�บ  ถวายบ�งคมพื่ระศาสดา ได�ร�บการปฏิ�ส�น้ถารแล�ว

ผ?�อ�น้พื่ระศาสดาทรงอน้Dญ่าต้เสน้าสน้ะใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�เด�ยวก�น้ท�เด�ยว 
ให�ราต้ร�สHวน้มากลHวงไปอย?Hข้�างน้อก๑  แล�วเข้�าไปส?Hพื่ระค�น้ธกDฎี� ใน้เวลากลางค"น้  
ให�สHวน้แหHงกลางค"น้น้�Mน้ลHวงไปแล�วท��เสน้าสน้ะอ�น้ถWงแล�วแกHต้น้ 

ใน้เวลาใกล�รDHง อ�น้พื่ระศาสดาทรงเช"Mอเช�ญ่แล�ว ได�สวดพื่ระส?ต้รหมดด�วยก�น้ ๑๖ ส?ต้ร โดยทำน้องสรภ�ญ่ญ่ะท��จั�ดเปSน้อ�ฏิฐีกว�คค�กะ๒. 

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระผ?�ม�พื่ระภาค เม"�อจัะทรงอน้Dโมทน้าเปSน้พื่�เศษ จัWงได�ประทาน้สาธDการแกHทHาน้ใน้เวลาจับสรภ�ญ่ญ่ะวHา 
“ด�ละๆ ภ�กษD.”

ภDมม�ฏิฐีกเทพื่ดา น้าค และสDบรรณ์ ฟ้]งสาธDการท��พื่ระศาสดาประทาน้แล�ว ได�ให�สาธDการแล�ว,  
เส�ยงสาธDการเปSน้อ�น้เด�ยวก�น้ ได�ม�แล�วต้ลอดพื่รหมโลกอยHางน้�M ด�วยประการด�งน้�M.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ แม�เทพื่ดาผ?�ส�งอย?Hใน้เร"อน้ข้องมหาอDบาส�กา ผ?�เปSน้มารดาข้องพื่ระเถระ ใน้กDรรฆ่รน้คร 
ใน้ท��สDด (ไกล) ประมาณ์ ๑๒๐ โยชน้F แต้Hพื่ระเชต้ว�น้มหาว�หาร กXได�ให�สาธDการด�วยเส�ยงอ�น้ด�งแล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ มหาอDบาส�กา ถามเทพื่ดาน้�Mน้วHา “น้��น้ ใครให�สาธDการ?”

เทพื่ดา. เราเอง น้�องหญ่�ง.
มหาอDบาส�กา. ทHาน้เปSน้ใคร?
เทพื่ดา. เราเปSน้เทพื่ดา ส�งอย?Hใน้เร"อน้ข้องทHาน้.
มหาอDบาส�กา. ใน้กาลกHอน้แต้Hน้�M ทHาน้ม�ได�ให�สาธDการแกHเรา เพื่ราะเหต้Dไร ว�น้น้�M จัWงให�?
เทพื่ดา. เราม�ได�ให�สาธDการแกHทHาน้.

๑ อชhโฌกาเส ใน้ท��กลางแจั�ง.
๒ อฏฺ|ฐีกวคhค�กาน้�ต้� : อฏฺ|ฐีกวคhคภ?ต้าน้� กามสDต้hต้าท�น้� โสฬุสสDต้hต้าน้� พื่ระส?ต้ร ๑๖ ส?ต้ร ม�กามส?ต้รเปSน้ต้�น้ ท��จั�ดเปSน้อ�ฏิฐีกวรรค 

พื่ระส?ต้รเหลHาน้�Mม�อย?Hใน้ ข้D. สD. ๒๕/๔๘๕-๕๒๓
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มหาอDบาส�กา. เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้ ทHาน้ให�สาธDการแกHใคร?
เทพื่ดา. เราให�แกHพื่ระโสณ์กDฏิ�ก�ณ์ณ์เถระ ผ?�เปSน้บDต้รข้องทHาน้.
มหาอDบาส�กา. บDต้รข้องเราทำอะไร?
เทพื่ดา. ใน้ว�น้น้�M บDต้รข้องทHาน้ อย?Hใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�เด�ยวก�น้ก�บพื่ระศาสดา แล�วแสดงธรรมแกHพื่ระศาสดา,  

พื่ระศาสดา ทรงสด�บธรรมแหHงบDต้รข้องทHาน้ แล�วกXทรงเล"�อมใส จัWงได�ประทาน้สาธDการ,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ แม�เรา จัWงให�สาธDการแกHพื่ระเถระน้�Mน้,  
กXเพื่ราะร�บสาธDการข้องพื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�า จัWงเก�ดสาธDการเปSน้เส�ยงเด�ยวก�น้ไปหมด 
น้�บต้�Mงต้�น้แต้HภDมม�ฏิฐีกเทพื่ดาต้ลอดถWงพื่รหมโลก.

มหาอDบาส�กา. น้าย กXบDต้รข้องเราแสดงธรรมแกHพื่ระศาสดา หร"อพื่ระศาสดาแสดงแกHบDต้รข้องเรา.
เทพื่ดา. บDต้รข้องทHาน้แสดงธรรมแกHพื่ระศาสดา.

เม"�อเทพื่ดากลHาวอย?HอยHางน้�Mน้,  ป}ต้�ม�วรรณ์ะ ๕ ประการ เก�ดข้WMน้แกHอDบาส�กา แผHไปท��วสร�ระท�Mงส�Mน้.

คร�Mงน้�Mน้ มหาอDบาส�กาน้�Mน้ ได�ม�ความค�ดอยHางน้�MวHา 
“หากวHา บDต้รข้องเราอย?Hใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�เด�ยวก�น้ก�บพื่ระศาสดา แล�วย�งสามารถแสดงธรรมแกHพื่ระศาสดาได�,  
กXจั�กสามารถให�แสดงธรรมแม�แกHเราได�เหม"อน้ก�น้,  ใน้เวลาบDต้รมาถWง เราจั�กให�ทำการฟ้]งธรรมก�น้ แล�วฟ้]งธรรมกถา.”

[พระโสุณะท้�ลขอพร ๕ ประการกะพระศาสุดา]

ฝ้oายพื่ระโสณ์เถระแล เม"�อพื่ระศาสดาประทาน้สาธDการแล�ว,  ค�ดวHา 
“เวลาน้�M เปSน้เวลาสมควรท��จัะกราบท?ลข้Hาวท��พื่ระอDป]ชฌายะให�มา” ด�งน้�Mแล�ว 
จัWงท?ลข้อพื่ร ๕ ประการ๑ กะพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�า ต้�Mงต้�น้แต้HการอDปสมบทด�วยคณ์ะสงฆ่Fม�ภ�กษDผ?�ทรงว�น้�ยเปSน้ท�� ๕ 
ใน้ชน้บทท�Mงหลายซ่W�งต้�Mงอย?Hปลายแดน้แล�ว 

อย?Hใน้สำน้�กข้อพื่ระศาสดา ๒-๓ ว�น้ เทHาน้�Mน้ ท?ลลาพื่ระศาสดาวHา “ข้�าพื่ระองคFจั�กเย��ยมพื่ระอDป]ชฌายะ” 
ได�ออกจัากพื่ระเชต้ว�น้ว�หาร ไปส?Hสำน้�กพื่ระอDป]ชฌายะโดยลำด�บ. 

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ พื่ระเถระพื่าทHาน้เท��ยวไปบ�ณ์ฑบาต้ ได�ไปถWงประต้?เร"อน้ข้องอDบาส�กาผ?�เปSน้มารดา.

ฝ้oายอDบาส�กาน้�Mน้ เหXน้บDต้รแล�วกXด�ใจั ไหว�แล�ว อ�งคาสโดยเคารพื่ แล�วถามวHา 
“พื่Hอ ได�ย�น้วHา คDณ์อย?Hใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�เด�ยวก�น้ก�บพื่ระศาสดา แล�วแสดงธรรมกถาแกHพื่ระศาสดา จัร�งหร"อ?”

พื่ระโสณ์ะ. เร"�องน้�M ใครบอกแกHโยม? อDบาส�กา.
มหาอDบาส�กา. พื่Hอ เทพื่ดาผ?�ส�งอย?Hใน้เร"อน้น้�M ให�สาธDการด�วยเส�ยงอ�น้ด�ง,  

เม"�อโยมถามวHา ‘น้��น้ใคร” กXกลHาววHา ‘เราเอง’ แล�วบอกอยHางน้�Mน้น้��น้แหละ.  
เพื่ราะฟ้]งเร"�องน้�Mน้ โยมจัWงได�ม�ความค�ดอยHางน้�MวHา 
‘ถ�าวHา บDต้รข้องเราแสดงธรรมกถาแกHพื่ระศาสดาได�ไซ่ร�,  กXจั�กอาจัแสดงธรรมแม�แกHเราได�.’

๑ ข้อให�อDปสมบทด�วยคณ์ะเพื่�ยง ๕ ร?ปได� ๑ ข้อให�ใช�รองเท�าหลายช�Mน้ได� ๑ ข้อให�อาบน้Mำได�เน้"องน้�ต้ยF ๑ ข้อให�ใช�เคร"�องป?ลาดท��ทำด�วยหน้�งได� 
๑  (๔ ข้�อน้�Mเฉพื่าะใน้ป]จัจั�น้ต้ชน้บท) ม�มน้DษยFส��งถวายจั�วรแกHภ�กษDอย?Hภายน้อกส�มา ภ�กษDผ?�ร�บส��งจัWงมาบอกให�เธอร�บ แต้Hเธอร�งเก�ยจัไมHยอมร�บ
ด�วยกล�วเปSน้น้�สส�คค�ยF ข้ออยHางให�เปSน้น้�สส�คค�ยF ๑.  มหาวรรค ๕/๓๔.
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คร�Mงน้�Mน้ มหาอDบาส�กา กลHาวกะพื่ระโสณ์ะน้�Mน้วHา 
“พื่Hอ เพื่ราะคDณ์แสดงธรรมเฉพื่าะพื่ระพื่�กต้รFข้องพื่ระศาสดาได�แล�ว,  คDณ์กXจั�กอาจัแสดงแม�แกHโยมได�เหม"อน้ก�น้,
 ใน้ว�น้ช"�อโน้�น้ โยมจั�กให�ทำการฟ้]งธรรมก�น้ แล�วจั�กฟ้]งธรรมข้องคDณ์” 

พื่ระโสณ์ะร�บน้�มน้ต้Fแล�ว.

อDบาส�กา ค�ดวHา “เราถวายทาน้แกHภ�กษDสงฆ่F ทำการบ?ชาแล�วจั�กฟ้]งธรรมกถาแหHงบDต้รข้องเรา” 
จัWงได�ต้�Mงให�หญ่�งทาส�คน้เด�ยวเทHาน้�Mน้ให�เปSน้คน้เฝ้Zาเร"อน้ 
แล�วได�พื่าเอาบร�วารชน้ท�Mงส�Mน้ไป เพื่"�อฟ้]งธรรมกถาข้องบDต้รผ?�จัะก�าวข้WMน้ส?Hธรรมมาสน้Fท��ประด�บประดาไว�แล�ว 
ใน้มณ์ฑปท��ต้น้ให�สร�างไว�ภายใน้พื่ระน้คร เพื่"�อประโยชน้FแกHการฟ้]งธรรม แสดงธรรมอย?H.

[พวกโจรเข4าปล4นเร�อนมหาอ�บุาสุ�กา]

กXใน้เวลาน้�Mน้ พื่วกโจัร ๙๐๐ เท��ยวมองหาชHองใน้เร"อน้ข้องอDบาส�กาน้�Mน้อย?H.

กXเร"อน้ข้องอDบาส�กน้�Mน้ ล�อมด�วยกำแพื่ง ๗ ช�Mน้ ประกอบด�วยซ่D�มประต้? ๗ ซ่D�ม.

เข้าลHามสDน้�ข้ท��ดDไว�ใน้ท��น้�Mน้ๆ ทDกๆ ซ่D�มประต้?,  

อน้W�ง เข้าข้Dดค?ไว�ใน้ท��น้Mำต้กแหHงชายคาภายใน้เร"อน้ แล�วกXใสHด�บDกจัน้เต้Xม,  

เวลากลางว�น้ ด�บDกน้�Mน้ปรากฏิเปSน้ประดDจัวHาละลายเด"อดพื่ลHาน้อย?Hเพื่ราะแสงแดด (เผา),  
ใน้เวลากลางค"น้ ปรากฏิเปSน้ก�อน้แข้Xงกระด�าง,  

เข้าป]กข้วากเหลXกใหญ่Hไว�ท��พื่"Mน้ใน้ระหวHางค?น้�Mน้ต้�ดๆ ก�น้ไป.

พื่วกโจัรเหลHาน้�Mน้ไมHได�โอกาส เพื่ราะอาศ�ยการร�กษาน้�M และเพื่ราะอาศ�ยความท��อDบาส�กาอย?Hภายใน้เร"อน้ 
ว�น้น้�Mน้ ทราบความท��อDบาส�กาน้�Mน้ไปแล�ว จัWงข้DดอDโมงคFเข้�าไปส?Hเร"อน้ โดยทางเบ"MองลHางแหHงค?ด�บDกและข้วากเหลXกท�เด�ยว 
แล�วสHงห�วหน้�าโจัรไปส?Hสำน้�กข้องอDบาส�กาน้�Mน้ ด�วยส��งวHา 
“ถ�าวHาอDบาส�กาน้�Mน้ ได�ย�น้วHาพื่วกเราเข้�าไปใน้ท��น้�Mแล�ว กล�บมDHงหน้�ามาย�งเร"อน้,  ทHาน้จังฟ้]น้อDบาส�กาน้�Mน้ให�ต้ายเส�ยด�วยดาบ.”

ห�วหน้�าโจัรน้�Mน้ ได�ไปย"น้อย?Hใน้สำน้�กข้องอDบาส�กาน้�Mน้.

ฝ้oายพื่วกโจัร จัDดไฟ้ให�สวHางใน้ภายใน้เร"อน้ แล�วเปRดประต้?ห�องเกXบกหาปณ์ะ.

น้างทาส�น้�Mน้ เหXน้พื่วกโจัรแล�ว จัWงไปส?Hสำน้�กอDบาส�กา บอกวHา 
“คDณ์น้าย โจัรเปSน้อ�น้มาก เข้�าไปส?Hเร"อน้ ง�ดประต้?ห�องเกXบกหาปณ์ะแล�ว.”

มหาอDบาส�กา. พื่วกโจัร จังข้น้เอากหาปณ์ะท��ต้น้ค�น้หาแล�วไปเถ�ด,  
เราจัะฟ้]งธรรมกถาแหHงบDต้รข้องเรา,  เจั�าอยHาทำอ�น้ต้รายแกHธรรมข้องเราเลย,  เจั�าจังไปเร"อน้เส�ยเถ�ด.

ฝ้oายพื่วกโจัร ทำห�องเกXบกหาปณ์ะให�วHางเปลHาแล�ว จัWงง�ดห�องเกXบเง�น้.

น้างทาส�น้�Mน้ กXมาแจั�งเน้"Mอความน้�Mน้แม�อ�ก.
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อDบาส�กาพื่?ดวHา “พื่วกโจัร จังข้น้เอาทร�พื่ยFท��ต้น้ปรารถน้าไปเถ�ด,  เจั�าอยHาทำอ�น้ต้รายแกHเราเลย” 
แล�วกXสHงน้างทาส�น้�Mน้ออกไปอ�ก.

พื่วกโจัร ทำแม�ห�องเกXบเง�น้ให�วHางเปลHาแล�ว จัWงง�ดห�องเกXบทอง.

น้างทาส�น้�Mน้กXไปแจั�งเน้"Mอความน้�Mน้แกHอDบาส�กาแม�อ�ก.

คร�Mงน้�Mน้ อDบาส�กา เร�ยกน้างทาส�มา แล�วพื่?ดวHา “ชะน้างต้�วด� เจั�ามาสำน้�กเราหลายคร�Mงแล�ว แม�เราส��งวHา 
‘พื่วกโจัรจังข้น้เอาไปต้ามชอบใจัเถ�ด,  เราจัะฟ้]งธรรมกถาแหHงบDต้รข้องเรา,  เจั�าอยHาทำอ�น้ต้รายแกHเราเลย’ 
กXหาเอ"Mอเฟ้pqอถ�อยคำข้องเราไมH ย�งข้"น้มาซ่Mำๆ ซ่ากๆ ร�ำไป,  
ท�น้�M ถ�าเจั�าจั�กมา,  เราจั�กร?�ส��งท��ควรทำแกHเจั�า,  เจั�าจังกล�บบ�าน้เส�ยเถ�ด” แล�วสHงให�กล�บ.

[ธรรมย7อมร�กษุาผู้�4ประพฤตั�ธรรม]

น้ายโจัรฟ้]งถ�อยคำข้องอDบาส�กาน้�Mน้แล�ว ค�ดวHา “เม"�อพื่วกเราน้ำส��งข้องๆ หญ่�งเหXน้ปาน้น้�Mไป,  สายฟ้Zาพื่Wงต้กฟ้าดกระหมHอม” 
ด�งน้�Mแล�ว จัWงไปสำน้�กพื่วกโจัร ส��งวHา “พื่วกทHาน้จังข้น้เองส��งข้องๆ อDบาส�กาไปไว�ต้ามเด�มโดยเรXว.”

โจัรเหลHาน้�Mน้ให�ห�องเกXบกหาปณ์ะเต้Xมด�วยกหาปณ์ะ ให�ห�องเกXบเง�น้และทองเต้Xมด�วยเง�น้และทองแล�ว.

ได�ย�น้วHา ความท��ธรรมยHอมร�กษาบDคคลผ?�ประพื่ฤต้�ธรรมเปSน้ธรรมดา,  เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้แล พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคจัWงต้ร�สวHา

“ธรรมแล ยHอมร�กษาบDคคลผ?�ประพื่ฤต้�ธรรม,  
ธรรมท��บDคคลประพื่ฤต้�ด�แล�ว ยHอมน้ำความสDข้มาให�,  
น้�MเปSน้อาน้�สงสFใน้ธรรมท��บDคคลประพื่ฤต้�ด�แล�ว: 
ผ?�ม�ปกต้�ประพื่ฤต้�ธรรม ยHอมไมHไปส?HทDคคต้�.”

พื่วกโจัร ได�ไปย"น้อย?Hใน้ท��เปSน้ท��ฟ้]งธรรม.  

ฝ้oายพื่ระเถระ แสดงธรรมแล�ว เม"�อราต้ร�สวHาง จัWงลงจัากอาสน้ะ.  

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ ห�วหน้�าโจัร หมอบลงแทบเท�าข้องอDบาส�กา พื่?ดวHา “คDณ์น้าย โปรดอดโทษแกHผมเถ�ด.”

อDบาส�กา. น้�Mอะไรก�น้? พื่Hอ.
ห�วหน้�าโจัร. ผมผ?กอาฆ่าต้ใน้คDณ์น้าย ประสงคFจัะฆ่HาคDณ์น้าย จัWงได�ย"น้ (คDม) อย?H.
อDบาส�กา. พื่Hอ ถ�าเชHน้น้�Mน้ ฉ�น้อดโทษให�.

[พวกโจรเล��อมใสุ ขอบุวชื่กะพระโสุณะ]

แม�พื่วกโจัรท��เหล"อ กXได�ทำอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้ เม"�ออDบาส�กาพื่?ดวHา “พื่Hอท�Mงหลาย ฉ�น้อดโทษให�” จัWงพื่?ดวHา 
“คDณ์น้าย ถ�าวHาคDณ์น้ายอดโทษแกHพื่วกผมไซ่ร�,  ข้อคDณ์น้ายให�ๆ บรรพื่ชาแกHพื่วกผมใน้สำน้�กแหHงบDต้รข้องคDณ์น้ายเถ�ด.”

อDบาส�กาน้�Mน้ ไหว�บDต้รแล�ว พื่?ดวHา 
“พื่Hอ โจัรพื่วกน้�Mเล"�อมใสใน้คDณ์ข้องโยม และธรรมกถาข้องคDณ์แล�ว จัWงพื่าก�น้ข้อบรรพื่ชา,  ข้อคDณ์จังให�โจัรพื่วกน้�Mบวชเถ�ด.”

พื่ระเถระ พื่?ดวHา “ด�ละ” แล�วให�ต้�ดชายผ�าท��โจัรเหลHาน้�Mน้น้DHงแล�ว ให�ย�อมด�วยด�น้แดง ให�พื่วกเข้าบวชแล�ว ให�ต้�Mงอย?Hใน้ศ�ล.
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แม�ใน้เวลาท��พื่วกเข้าอDปสมบทแล�ว พื่ระเถระได�ให�พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้ต้Hางๆ แกHภ�กษDเหลHาน้�Mน้ร�อยละอยHาง.

ภ�กษD ๙๐๐ ร?ปน้�Mน้เร�ยน้พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้ ๙ อยHางต้Hางๆ ก�น้ แล�วพื่าก�น้ข้WMน้ไปส?Hภ?เข้าล?กหน้W�ง น้��งทำสมณ์ธรรมใต้�รHมไม�น้�Mน้ๆ แล�ว.

พื่ระศาสดา ทรงน้��งอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้มหาว�หารอ�น้ไกลก�น้ได� ๑๒๐ โยชน้Fน้��น้แล ทรงเลXงด?ภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว 
ทรงกำหน้ดพื่ระธรรมเทศน้าด�วยอำน้าจัแหHงความประพื่ฤต้�ข้องเธอเหลHาน้�Mน้ ทรงเปลHงพื่ระร�ศม�ไป 
ประหน้W�งวHาทรงน้��งต้ร�สอย?Hใน้ท��เฉพื่าะหน้�า ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ภ�กษDใด ม�ปกต้�อย?Hด�วยเมต้ต้า เล"�อมใสใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า,  
ภ�กษDน้�Mน้ พื่WงบรรลDอ�น้สงบ เปSน้ท��เข้�าไประง�บส�งข้าร อ�น้เปSน้สDข้.

ภ�กษD เธอจังว�ดเร"อน้�M,  เร"อท��เธอว�ดแล�ว จั�กถWงเรXว,  
เธอต้�ดราคะและโทสะได�แล�ว แต้Hน้�Mน้จั�กถWงพื่ระน้�พื่พื่าน้.

ภ�กษDพื่Wงต้�ดธรรม ๕ อยHาง พื่Wงละธรรม ๕ อยHาง  
และพื่Wงย�งคDณ์ธรรม ๕ ให�เจัร�ญ่ย��งๆ ข้WMน้,

ภ�กษDผ?�ลHวงก�เลสเคร"�องข้�อง ๕ อยHางได�แล�ว เราเร�ยกวHา ผ?�ข้�ามโอฆ่ะ๑ได�.

ภ�กษD เธอจังเพื่HงและอยHาประมาท,  
จั�ต้ข้องเธออยHาหมDน้ไปใน้กามคDณ์,  
เธออยHาเปSน้ผ?�ประมาทกล"น้ก�น้ก�อน้แหHงโลหะ,  
เธออยHาเปSน้ผ?�อ�น้กรรมแผดเผาอย?H คร�ำครวญ่วHา ‘น้�MทDกข้F.’

ฌาน้ยHอมไมHม�แกHบDคคลผ?�ไมHม�ป]ญ่ญ่า,  
ป]ญ่ญ่ายHอมไมHม�แกHผ?�ไมHม�ฌาน้,  
ฌาน้และป]ญ่ญ่ายHอมม�ใน้บDคคลใด,  
บDคคลน้�Mน้แล ต้�Mงอย?Hแล�วใน้ท��ใกล�พื่ระน้�พื่พื่าน้.

ความย�น้ด�ม�ใชHข้องม�อย?HแหHงมน้DษยF ยHอมม�แกHภ�กษDผ?�เข้�าไปแล�วส?Hเร"อน้วHาง 
ผ?�ม�จั�ต้สงบแล�ว ผ?�เหXน้แจั�งธรรมอย?Hโดยชอบ.

ภ�กษDพื่�จัารณ์าอย?H ซ่W�งความเก�ดข้WMน้และความเส"�อมไปแหHงข้�น้ธFท�Mงหลาย
โดยอาการใดๆ,  เธอยHอมได�ป}ต้�และปราโมทยFโดยอาการน้�Mน้ๆ,  
การได�ป}ต้�และปราโมทยFน้�Mน้ เปSน้ธรรมอ�น้ไมHต้ายข้องผ?�ร?�แจั�งท�Mงหลาย.

ธรรมน้�M ค"อความคD�มครองซ่W�งอ�น้ทร�ยF ๑ ความส�น้โดษ ๑ 
ความสำรวมใน้พื่ระปาฏิ�โมกข้F ๑ เปSน้เบ"Mองต้�น้ใน้ธรรมอ�น้ไมHต้ายน้�Mน้ 
ม�อย?HแกHภ�กษDผ?�ม�ป]ญ่ญ่าใน้พื่ระศาสน้าน้�M.

๑ โอฆ่ะ (flood) น้MำทHวมพื่�ดพื่าคน้ส�ต้วFไป ม�กามโอฆ่ะเปSน้ต้�น้
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เธอจังคบม�ต้รท��ด�งาม ม�อาช�วะอ�น้หมดจัด ไมHเก�ยจัคร�าน้.  
ภ�กษDพื่WงเปSน้ผ?�ประพื่ฤต้�ใน้ปฏิ�ส�น้ถาร พื่WงเปSน้ผ?�ฉลาดใน้อาจัาระ,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ เธอจั�กเปSน้ผ?�มากด�วยปราโมทยF ทำท��สDดแหHงทDกข้Fได�.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา เมต้hต้าว�หาร�  ความวHา บDคคลผ?�ทำการใน้พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้อ�น้ประกอบด�วยเมต้ต้าอย?HกXด� 
ผ?�ย�งฌาน้หมวด ๓ และหมวด ๔ ให�เก�ดข้WMน้ด�วยอำน้าจัแหHงเมต้ต้าแล�วดำรงอย?HกXด�  ช"�อวHา ผ?�ม�ปกต้�อย?Hด�วยเมต้ต้าโดยแท�.

คำวHา ปสน้hโน้  ความวHา กXภ�กษDใด เปSน้ผ?�เล"�อมใสแล�ว,  อธ�บายวHา ยHอมปล?กฝ้]งความเล"�อมใสลง ใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้าน้��น้แล.

สองบทวHา ปทC สน้hต้C น้��น้ เปSน้ช"�อแหHงพื่ระน้�พื่พื่าน้.

จัร�งอย?H ภ�กษDผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้ ยHอมบรรลD,  อธ�บายวHา ยHอมประสบโดยแท�  ซ่W�งพื่ระน้�พื่พื่าน้ อ�น้เปSน้สHวน้แหHงความสงบ 
ช"�อวHา เปSน้ท��เข้�าไประง�บส�งข้าร เพื่ราะความท��ส�งข้ารท�MงปวงเปSน้สภาพื่ระง�บแล�ว ซ่W�งม�ช"�ออ�น้ได�แล�ววHา ‘สDข้’ 
เพื่ราะความเปSน้สDข้อยHางย��ง.

บาทพื่ระคาถาวHา ส�ญฺhจั ภ�กhข้D อ�มC น้าวC  ความวHา ภ�กษD เธอจังว�ดเร"อ กลHาวค"ออ�ต้ภาพื่น้�M ซ่W�งม�น้Mำค"อม�จัฉาว�ต้กท�Mงเส�ย.

บาทพื่ระคาถาวHา ส�ต้hต้า เต้ ลหDเมสhสต้�  ความวHา 
เหม"อน้อยHางวHา เร"อท��เพื่�ยบแล�วด�วยน้Mำใน้มหาสมDทรน้��น้แล ช"�อวHา อ�น้เข้าว�ดแล�ว เพื่ราะความท��น้Mำอ�น้เข้าปRดชHองท�Mงหลาย
ว�ดแล�ว เปSน้เร"อท��เบา ไมHอ�บปางใน้มหาสมDทร ยHอมแลHน้ไปถWงทHาได�เรXว ฉ�นใด,  
เร"อค"ออ�ต้ภาพื่แม�ข้องทHาน้น้�M ท��เต้Xมแล�วด�วยน้Mำค"อม�จัฉาว�ต้กกX ฉ�นน�Gน ช"�อวHาอ�น้เธอว�ดแล�ว เพื่ราะความท��น้Mำค"อม�จัฉาว�ต้ก 
ซ่W�งเก�ดข้WMน้แล�ว อ�น้เธอปRดชHองท�Mงหลายม�จั�กษDทวารเปSน้ต้�น้ ด�วยความสำรวม ว�ดออกแล�ว จัWงเบา ไมHจัมลงใน้ส�งสารว�ฎี 
จั�กพื่ล�น้ถWงพื่ระน้�พื่พื่าน้.

บทวHา เฉต้hวา เปSน้ต้�น้  ความวHา เธอจังต้�ดเคร"�องผ?กค"อราคะและโทสะ,  คร�Mน้ต้�ดเคร"�องผ?กเหลHาน้�Mน้แล�ว จั�กบรรลDพื่ระอรห�ต้,  
อธ�บายวHา แต้Hน้�Mน้ ค"อใน้กาลต้Hอมา จั�กบรรลDอน้Dปาท�เสสน้�พื่พื่าน้.

สองบทวHา ปญฺhจั ฉ�น้hเท ค"อ พื่Wงต้�ดส�งโยชน้Fอ�น้ม�ใน้สHวน้เบ"Mองต้�ำ ๕ อยHาง อ�น้ย�งส�ต้วFให�ถWงอบายช�Mน้ต้�ำ 
ด�วยหมวด ๓ แหHงมรรคช�Mน้ต้�ำ ดDจับDรDษต้�ดเช"อกอ�น้ผ?กแล�วท��เท�าด�วยศ�สต้ราฉะน้�Mน้.

สองบทวHา ปญฺhจั ชเห  ความวHา พื่Wงละ ค"อท�Mง,  อธ�บายวHา พื่Wงต้�ด ส�งโยชน้Fอ�น้ม�ใน้สHวน้เบ"Mองบน้ ๕ อยHาง 
อ�น้ย�งส�ต้วFให�ถWงเทวโลกช�Mน้ส?ง ด�วยพื่ระอรห�ต้มรรค ดDจับDรDษต้�ดเช"อกอ�น้ร�ดไว�ท��คอฉะน้�Mน้.

บาทพื่ระคาถาวHา ปญฺhจั จัDต้hต้ร� ภาวเย ค"อ 
พื่Wงย�งอ�น้ทร�ยF ๕ ม�ศร�ทธาเปSน้ต้�น้ให�เจัร�ญ่ย��ง เพื่"�อประโยชน้FแกHการละส�งโยชน้F อ�น้ม�ใน้สHวน้เบ"Mองบน้.

บทวHา ปญฺhจัสงhคาต้�โค  ความวHา เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้ ภ�กษDช"�อวHา ผ?�ลHวงก�เลสเคร"�องข้�อง ๕ อยHางได� เพื่ราะก�าวลHวงก�เลสเคร"�องข้�อง 
ค"อราคะ โทสะ โมหะ มาน้ะ และท�ฏิฐี� ๕ อยHาง พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา “ผ?�ข้�ามโอฆ่ะได�;” 
อธ�บายวHา ภ�กษDน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สเร�ยกวHา “ผ?�ข้�ามโอฆ่ะ ๔ ได�แท�จัร�ง.”
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สองบทวHา ฌาย ภ�กhข้D  ความวHา ภ�กษD เธอจังเพื่Hงด�วยอำน้าจัแหHงฌาน้ ๒ และช"�อวHา อยHาประมาทแล�ว 
เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ปกต้�ไมHประมาทใน้กายกรรมเปSน้ต้�น้อย?H.

บทวHา ภมสhสD ค"อ จั�ต้ข้องเธอ จังอยHาหมDน้ไปใน้กามคDณ์ ๕ อยHาง.

บทวHา มา โลหคDฬํx  ความวHา 
กXชน้ท�Mงหลายผ?�ประมาทแล�วด�วยความเล�น้เลHอม�ปลHอยสต้�เปSน้ล�กษณ์ะ ยHอมกล"น้ก�น้ก�อน้โลหะท��ร�อน้แล�วใน้น้รก,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ เราจัWงกลHาวกะเธอ:  เธออยHาเปSน้ผ?�ประมาท กล"น้ก�น้ก�อน้โลหะ,  อยHาถ?กไฟ้แผดเผาใน้น้รก คร�ำครวญ่วHา 
“น้�MทDกข้F น้�MทDกข้F.”

สองบทวHา น้ต้hถ� ฌาน้C  ความวHา ช"�อวHาฌาน้ ยHอมไมHม�แกHผ?�หาป]ญ่ญ่าม�ได� ด�วยป]ญ่ญ่าเปSน้เหต้Dพื่ยายามอ�น้ย�งฌาน้ให�เก�ดข้WMน้.

สองบทวHา น้ต้hถ� ปญฺhญ่า  ความวHา กXป]ญ่ญ่าซ่W�งม�ล�กษณ์ะท��พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคต้ร�สไว�วHา 
“ภ�กษDผ?�ม�จั�ต้ต้�Mงม��น้แล�ว ยHอมร?� ยHอมเหXน้ต้ามความเปSน้จัร�ง” ยHอมไมHม�แกHบDคคลผ?�ไมHเพื่Hง.

บาทพื่ระคาถาวHา ยมhห� ฌาน้ญฺhจั ปญฺhญ่า จั  ความวHา ฌาน้และป]ญ่ญ่าแม�ท�Mง ๒ น้�M ม�อย?Hใน้บDคคลใด,  
บDคคลน้�Mน้ ช"�อวHา ต้�Mงอย?Hแล�วใน้ท��ใกล�แหHงพื่ระน้�พื่พื่าน้โดยแท�ท�เด�ยว.

บาทพื่ระคาถาวHา สDญฺhญ่าคารC ปว�ฏฺ|ฐีสhส ค"อ 
ผ?�ไมHละพื่ระก�มม�ฏิฐีาน้น้��น้อย?H ด�วยการทำพื่ระก�มม�ฏิฐีาน้ไว�ใน้ใจัใน้โอกาสท��สง�ด บางแหHงน้��น้แล.

บทวHา สน้hต้จั�ต้hต้สhส ค"อผ?�ม�จั�ต้อ�น้สงบแล�ว.

บทวHา สมhมา เปSน้ต้�น้  ความวHา ความย�น้ด�ม�ใชHเปSน้ข้องม�อย?HแหHงมน้DษยF กลHาวค"อว�ป]สสน้ากXด� 
ความย�น้ด�อ�น้เปSน้ท�พื่ยF กลHาวค"อสมาบ�ต้� ๘ กXด� ยHอมม�,  อธ�บายวHา ยHอมเก�ดข้WMน้ แกHบDคคลผ?�เหXน้แจั�งซ่W�งธรรมโดยเหต้Dโดยการณ์F.

บาทพื่ระคาถาวHา ยโต้ ยโต้ สมhมสต้�  ความวHา ทำกรรมใน้อารมณ์F ๓๘ ประการ โดยอาการใดๆ,  
ค"อทำกรรมใน้กาลท�Mงหลายม�กาลกHอน้ภ�ต้รเปSน้ต้�น้ ใน้กาลใดๆ ท��ต้น้ชอบใจัแล�ว,  
หร"อทำกรรมใน้พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้ท��ต้น้ชอบใจัแล�ว  ช"�อวHา ยHอมพื่�จัารณ์าเหXน้.

บทวHา อDทยพื่hพื่ยC ค"อ 
ซ่W�งความเก�ดข้WMน้แหHงข้�น้ธF ๕ โดยล�กษณ์ะ ๒๕๑ และความเส"�อมแหHงข้�น้ธF ๕ โดยล�กษณ์ะ ๒๕๒ เหม"อน้ก�น้.

บทวHา ป}ต้�ปาโมชhชC ค"อ เม"�อพื่�จัารณ์าความเก�ดข้WMน้และความเส"�อมไปแหHงข้�น้ธFท�MงหลายอยHางน้�Mอย?H 
ช"�อวHา ยHอมได�ป}ต้�ใน้ธรรมและปราโมทยFใน้ธรรม.

บทวHา อมต้C ความวHา เม"�อน้ามร?ปพื่ร�อมท�Mงป]จัจั�ย เปSน้สภาพื่ปรากฏิต้�Mงข้WMน้อย?H  
ป}ต้�และปราโมทยFท��เก�ดข้WMน้แล�วน้�Mน้ ช"�อวHา เปSน้อมต้ะ ข้องทHาน้ผ?�ร?�ท�Mงหลาย ค"อ ข้องผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้โดยแท� 
เพื่ราะความท��ป}ต้�และปราโมทยFเปSน้ธรรมท��ให�ส�ต้วFถWงอมต้มหาน้�พื่พื่าน้.

๑ ร?ปเก�ดข้WMน้เพื่ราะอว�ชชา.  ๒... เพื่ราะต้�ณ์หา.  ๓... เพื่ราะกรรม ๔... เพื่ราะอาหาร. ๕. ความเก�ดข้WMน้ข้องร?ปอยHางเด�ยว ไมHอาศ�ยเหต้Dป]จัจั�ย.  
สHวน้เวทน้า ส�ญ่ญ่า ส�งข้าร ว�ญ่ญ่าณ์ กXเหม"อน้ก�น้ ต้Hางแต้Hข้�อ ๔ ให�เปล��ยน้วHา เก�ดข้WMน้เพื่ราะผ�สสะ 
ว�ญ่ญ่าณ์เก�ดข้WMน้เพื่ราะน้ามร?ป ๕ x ๕ จัWงเปSน้ ๒๕.

๒ ใน้ล�กษณ์ะความเส"�อม พื่Wงทราบโดยน้�ยต้รงก�น้ข้�าม.
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บาทพื่ระคาถาวHา ต้ต้hรายมาท� ภวต้� ค"อ น้�MเปSน้เบ"Mองต้�น้  ค"อป}ต้�และปราโมทยFน้�M เปSน้ฐีาน้ะม�ใน้เบ"Mองต้�น้ ใน้อมต้ธรรมน้�Mน้.

สองบทวHา อ�ธ ปญฺhญ่สhส ค"อ แกHภ�กษDผ?�ฉลาดใน้พื่ระศาสน้าน้�M.  
บ�ดน้�M พื่ระศาสดา เม"�อจัะทรงแสดงฐีาน้ะอ�น้ม�ใน้เบ"Mองต้�น้ท��พื่ระองคFต้ร�สวHา “อาท�” น้�Mน้ จัWงต้ร�สคำเปSน้ต้�น้วHา “อ�น้hทhร�ยคDต้hต้�.”

จัร�งอย?H ปาร�สDทธ�ศ�ล ๔ ช"�อวHา เปSน้ฐีาน้ะม�ใน้เบ"Mองต้�น้.

ความสำรวมอ�น้ทร�ยF ช"�อวHา อ�น้hทhร�ยคDต้hต้� ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

ความส�น้โดษด�วยป]จัจั�ย ๔ ช"�อวHา สน้hต้Dฏฺ|ฐี�  .  

อาช�วปาร�สDทธ�ศ�ลและป]จัจั�ยส�น้น้�ส�ต้ศ�ล พื่ระศาสดาต้ร�สไว�ด�วยบทวHา สน้hต้Dฏฺ|ฐี� น้�Mน้.

ความเปSน้ผ?�ทำให�บร�บ?รณ์Fใน้ศ�ลท��ประเสร�ฐีสDด กลHาวค"อพื่ระปาฏิ�โมกข้F พื่ระศาสดาต้ร�สไว� ด�วยบทวHา ปาฏิ�โมกhเข้.

บาทพื่ระคาถาวHา ม�ต้hเต้ ภชสhสD กลhยาเณ์  ความวHา ทHาน้ละสหายผ?�ไมHสมควร ม�การงาน้อ�น้สละแล�ว 
จังคบ ค"อ จังเสพื่ ม�ต้รท��ด�งาม ผ?�ช"�อวHา ม�อาช�วะอ�น้บร�สDทธ�� เพื่ราะม�ช�ว�ต้ประกอบด�วยสาระ 
และช"�อวHา ผ?�ไมHเก�ยจัคร�าน้ เพื่ราะอาศ�ยกำล�งแข้�งเล�Mยงช�พื่.

บาทพื่ระคาถาวHา ปฏิ�สน้hถารวDต้hยสhส ค"อ พื่WงเปSน้ผ?�ช"�อวHา ประพื่ฤต้�ใน้ปฏิ�ส�น้ถาร 
เพื่ราะความเปSน้ผ?�ประพื่ฤต้�เต้Xมท��แล�วด�วยอาม�สปฏิ�ส�น้ถารและธรรมปฏิ�ส�น้ถาร,  อธ�บายวHา พื่WงเปSน้ผ?�ทำปฏิ�ส�น้ถาร.

บทวHา อาจัารกDสโล  ความวHา แม�ศ�ล กXช"�อวHา มรรยาท  แม�ว�ต้รปฏิ�ว�ต้ร กXช"�อวHา มารยาท,  
พื่WงเปSน้ผ?�ฉลาด,  อธ�บายวHา พื่WงเปSน้ผ?�เฉ�ยบแหลม ใน้มรรยาทน้�Mน้.

บาทพื่ระคาถาวHา ต้โต้ ปาโมชhชพื่หDโล  ความวHา 
เธอช"�อวHาเปSน้ผ?�มากด�วยปราโมทยF เพื่ราะความเปSน้ผ?�บ�น้เท�งใน้ธรรมอ�น้เก�ดข้WMน้แล�วจัากการประพื่ฤต้�ปฏิ�ส�น้ถาร 
และจัากความเปSน้ผ?�ฉลาดใน้มรรยาทน้�Mน้ จั�กทำท��สDดแหHงว�ฏิฏิทDกข้Fแม�ท�Mงส�Mน้ได�.

บรรดาพื่ระคาถาเหลHาน้�M ท��พื่ระศาสดาทรงแสดงด�วยอยHางน้�M   ใน้กาลจับพื่ระคาถาหน้W�งๆ 
ภ�กษDร�อยหน้W�งๆ บรรลDพื่ระอรห�ต้พื่ร�อมด�วยปฏิ�ส�มภ�ทาท�Mงหลาย ใน้ท��แหHงต้น้น้��งแล�วๆ น้��น้แล เหาะข้WMน้ไปส?Hเวหาสแล�ว 
ภ�กษDเหลHาน้�Mน้แม�ท�Mงหมด ก�าวลHวงทางก�น้ดาร ๑๒๐ โยชน้Fทางอากาศน้��น้แล ชมเชยพื่ระสร�ระซ่W�งม�ส�ดDจัทอง ข้องพื่ระต้ถาคต้เจั�า
ถวายบ�งคมพื่ระบาทแล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องส�มพื่หDลภ�กษD จับ.
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๘.  เร��องภั�กษุ�ประมาณ ๕๐๐ ร�ป
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDประมาณ์ ๕๐๐ ร?ป ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“วสhส�กา ว�ย ปDปhผาน้�” เปSน้ต้�น้.

ด�งได�สด�บมา ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ เร�ยน้พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้ใน้สำน้�กข้องพื่ระศาสดา บำเพื่Xญ่สมณ์ธรรมอย?Hใน้ปoา 
เหXน้ดอกมะล�ท��บาน้แล�วแต้Hเช�าต้ร?H หลDดออกจัากข้�Mวใน้เวลาเยXน้ 
จัWงพื่าก�น้พื่ยายาม ด�วยหว�งวHา “พื่วกเราจั�กหลDดพื่�น้จัากก�เลสม�ราคะเปSน้ต้�น้ กHอน้กวHาดอกไม�ท�MงหลายหลDดออกจัากข้�Mว.”

[ภั�กษุ�ควรพยายามให4หล�ดพ4นจากว�ฏฏท้�กข9]

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัด?ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ แล�วต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาภ�กษD พื่Wงพื่ยายามเพื่"�อหลDดพื่�น้จัากว�ฏิฏิทDกข้Fให�ได� ดDจัดอกไม�ท��หลDดออกจัากข้�Mวฉะน้�Mน้” 
ทรงน้��งท��พื่ระค�น้ธกDฎี�น้��น้เอง ทรงเปลHงพื่ระร�ศม�ไปแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกเธอจังปลดเปล"Mองราคะและโทสะเส�ย 
เหม"อน้มะล�เคร"อปลHอยดอกท�Mงหลายท��เห��ยวเส�ย ฉะน้�Mน้.”

[แก4อรรถ]

มะล� ช"�อวHา วสhส�กา ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

บทวHา มชhชวาน้�๑ แปลวHา เห��ยวแล�ว.  
ทHาน้กลHาวคำอธ�บายน้�Mไว�วHา 
“มะล�เคร"อ ยHอมปลHอย ค"อยHอมสล�ด ซ่W�งดอกท��บาน้แล�วใน้ว�น้วาน้ ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ เปSน้ดอกไม�เกHา เส�ยจัากข้�Mว ฉ�นใด,  
แม�ทHาน้ท�MงหลายกXจังปลดเปล"Mองโทษท�Mงหลายม�ราคะเปSน้ต้�น้ ฉ�นน�Gนเถ�ด.”

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษDแม�ท�Mงหมด ต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDประมาณ์ ๕๐๐ ร?ป จับ.

๑ ส�. ยD. มทhทวาน้�.  ม. มจัhจัวาน้�.
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๙.  เร��องพระสุ�นตักายเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระส�น้ต้กายเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “สน้hต้กาโย” เปSน้ต้�น้.

[พระเถระเคยเก�ดเป<นราชื่สุ-ห9]

ด�งได�สด�บมา ช"�อวHาการคะน้องม"อและเท�าข้องพื่ระเถระน้�Mน้ ม�ได�ม�แล�ว,  ทHาน้ได�เปSน้ผ?�เว�น้จัากการบ�ดกาย เปSน้ผ?�ม�อ�ต้ต้ภาพื่สงบ.

ได�ย�น้วHา พื่ระเถระน้�Mน้ มาจัากกำเน้�ดแหHงราชส�หF.

น้�ยวHา ราชส�หFท�Mงหลาย ถ"อเอาอาหารใน้ว�น้หน้W�งแล�ว เข้�าไปส?HถMำเง�น้ ถMำทอง ถMำแก�วมณ์� และถMำแก�วประพื่าฬุ ถMำใดถMำหน้W�ง 
น้อน้ท��จัDณ์แหHงมโน้ศ�ลาและหรดาลต้ลอด ๗ ว�น้ 

ใน้ว�น้ท�� ๗ ลDกข้WMน้แล�ว ต้รวจัด?ท��แหHงต้น้น้อน้แล�ว,  ถ�าเหXน้วHาจัDณ์แหHงมโน้ศ�ลาและหรดาลกระจั�ดกระจัายแล�ว 
เพื่ราะความท��หาง ห? หร"อเท�าอ�น้ต้�วกระด�กแล�ว จัWงค�ดวHา “การทำเชHน้น้�M ไมHสมควรแกHชาต้�หร"อโคต้รข้องเจั�า” 
แล�วกXน้อน้อดอาหารไปอ�กต้ลอด ๗ ว�น้,  

แต้Hเม"�อไมHม�ความท��จัDณ์ท�Mงหลายกระจั�ดกระจัายไป จัWงค�ดวHา “การทำเชHน้น้�M สมควรแกHชาต้�และโคต้รข้องเจั�า” ด�งน้�Mแล�ว 
กXออกจัากท��อาศ�ย บ�ดกาย ชำเล"องด?ท�ศท�Mงหลาย บ�น้ล"อส�หน้าท ๓ คร�Mง แล�วกXหล�กไปหาก�น้:

ภ�กษDน้�Mมาแล�วโดยกำเน้�ดแหHงราชส�หFเหXน้ปาน้น้�Mน้.

ภ�กษDท�Mงหลาย เหXน้ความประพื่ฤต้�เร�ยบร�อยทางกายข้องทHาน้ จัWงกราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDผ?�เชHน้ก�บพื่ระส�น้ต้กายเถระ พื่วกข้�าพื่ระองคFไมHเคยเหXน้แล�ว,  
กXการคะน้องม"อ คะน้องเท�า หร"อการบ�ดกายข้องภ�กษDน้�M ใน้ท��แหHงภ�กษDน้�Mน้��งแล�ว ม�ได�ม�.”

[ภั�กษุ�ควรเป<นผู้�4สุงบุ]

พื่ระศาสดา ทรงสด�บถ�อยคำน้�Mน้แล�ว จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาภ�กษD พื่WงเปSน้ผ?�สงบทางทวารท�Mงหลาย ม�กายทวารเปSน้ต้�น้โดยแท� เหม"อน้ส�น้ต้กายเถระฉะน้�Mน้” ด�งน้�M
แล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ภ�กษDผ?�ม�กายสงบ ม�วาจัาสงบ ม�ใจัสงบ ผ?�ต้�Mงม��น้ด�แล�ว 
ม�อาม�สใน้โลกอ�น้คายเส�ยแล�ว เราเร�ยกวHา ‘ผ?�สงบระง�บ.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สน้hต้กาโย เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ช"�อวHา ผ?�ม�กายสงบแล�ว เพื่ราะความไมHม�กายทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�ปาณ์าต้�บาต้ เปSน้ต้�น้,  
ช"�อวHา ผ?�ม�วาจัาสงบแล�ว เพื่ราะความไมHม�วจั�ทDจัร�ต้ท�Mงหลาย ม�มDสาวาทเปSน้ต้�น้,  
ช"�อวHา ม�ใจัสงบแล�ว เพื่ราะความไมHม�มโน้ทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�อภ�ชฌาเปSน้ต้�น้,  
ช"�อวHา ผ?�ต้�Mงม��น้ด�แล�ว เพื่ราะความท��ทวารท�Mง ๓ ม�กายเปSน้ต้�น้ต้�Mงม��น้แล�วด�วยด�,  
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ช"�อวHา ม�อาม�สใน้โลกอ�น้คายแล�ว เพื่ราะความท��อาม�สใน้โลกเปSน้ข้องอ�น้ต้น้สำรอกเส�ยแล�วด�วยมรรค ๔,  
พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา ช"�อวHา ‘ผ?�สงบ’ เพื่ราะความท��ก�เลสท�Mงหลายม�ราคะเปSน้ต้�น้ใน้ภายใน้สงบระง�บแล�ว.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระเถระต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้แล�ว.  เทศน้าได�เปSน้ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระส�น้ต้กายเถระ จับ.
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๑๐.  เร��องพระน�งคลก�ฏเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระน้�งคลก?ฏิเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อต้hต้น้า โจัทยต้hต้าน้C” 
เปSน้ต้�น้.

[คนเขNญใจบุวชื่ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

ด�งได�สด�บมา มน้DษยFเข้Xญ่ใจัผ?�หน้W�ง ทำการร�บจั�างข้องชน้เหลHาอ"�น้เล�Mยงช�พื่.

ภ�กษDร?ปหน้W�ง เหXน้เข้าน้DHงผ�าทHอน้เกHา แบกไถ เด�น้ไปอย?HจัWงพื่?ดอยHางน้�MวHา “กXเธอบวช จัะไมHประเสร�ฐีวHาการเปSน้อย?HอยHางน้�Mหร"อ.”

มน้DษยFเข้Xญ่ใจั. ใครจั�กให�กระผมผ?�เปSน้อย?HอยHางน้�MบวชเลHาคร�บ.
ภ�กษD. หากเธอจั�กบวช,  ฉ�น้กXจั�กให�เธอบวช.
มน้DษยFเข้Xญ่ใจั. ด�ละ คร�บ,  ถ�าทHาน้จั�กให�กระผมบวช  กระผมกXจั�กบวช.”

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระเถระ น้ำเข้าไปส?Hพื่ระเชต้ว�น้ แล�วให�อาบน้Mำด�วยม"อข้องต้น้ พื่�กไว�ใน้โรง แล�วให�บวช 
ให�เข้าเกXบไถ พื่ร�อมก�บผ�าทHอน้เกHาท��เข้าน้DHง ไว�ท��ก��งไม�ใกล�เข้ต้แดน้แหHงโรงน้�Mน้แล.

แม�ใน้เวลาอDปสมบท เธอได�ปรากฏิช"�อวHา “น้�งคลก?ฎีเถระ” น้��น้แล.

[ภั�กษุ�ม-อ�บุายสุอนตันเอง ย7อมระง�บุความกระสุ�น]

พื่ระน้�งคลก?ฏิเถระน้�Mน้ อาศ�ยลาภส�กการะซ่W�งเก�ดข้WMน้เพื่"�อพื่ระพื่Dทธเจั�าท�Mงหลายเล�Mยงช�พื่อย?H กระส�น้๑แล�ว 
เม"�อไมHสามารถเพื่"�อจัะบรรเทาได� จัWงต้กลงใจัวHา 
“บ�ดน้�M เราจั�กไมHน้DHงหHมผ�ากาสายะท�Mงหลายท��เข้าให�ด�วยศร�ทธาไปละ” ด�งน้�Mแล�ว กXไปย�งโคน้ต้�น้ไม� ให�โอวาทต้น้ด�วยต้น้เองวHา 
“เจั�าผ?�ไมHม�ห�ร� หมดยางอาย เจั�าอยากจัะน้DHงหHมผ�าข้�Mร�Mวผ"น้น้�M สWกไปทำการร�บจั�างเล�Mยงช�พื่ (หร"อ)”.

เม"�อทHาน้โอวาทต้น้อย?HอยHางน้�Mน้แล จั�ต้ถWงความเปSน้ธรรมชาต้เบา (คลายความกระส�น้) แล�ว.

ทHาน้กล�บมาแล�ว โดยกาลลHวงไป ๒-๓ ว�น้ กXกระส�น้ข้WMน้อ�ก จัWงสอน้ต้น้เหม"อน้อยHางน้�Mน้น้��น้แล,  ทHาน้กล�บใจัได�อ�ก.

ใน้เวลากระส�น้ข้WMน้มา ทHาน้ไปใน้ท��น้�Mน้แล�ว โอวาทต้น้โดยทำน้องน้�Mแล.

คร�Mงน้�Mน้ ภ�กษDท�Mงหลาย เหXน้ทHาน้ไปอย?Hใน้ท��น้�Mน้เน้"องๆ จัWงถามวHา “ทHาน้น้�งคลก?ฏิเถระ เหต้Dไร ทHาน้จัWงไปใน้ท��น้�Mน้.”

ทHาน้ต้อบวHา “ผมไปย�งสำน้�กอาจัารยF คร�บ” ด�งน้�Mแล�วต้Hอมา ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้ (กX) บรรลDพื่ระอรห�ต้ต้ผล.

ภ�กษDท�Mงหลาย เม"�อจัะทำการล�อเลHน้ก�บทHาน้ จัWงกลHาววHา 
“ทHาน้น้�งคลก?ฏิะผ?�ม�อายD  ทางท��เท��ยวไปข้องทHาน้ เปSน้ประหน้W�งหารอยม�ได�แล�ว,  
ชะรอยทHาน้จัะไมHไปย�งสำน้�กข้องอาจัารยFอ�กกระม�ง”

พื่ระเถระ. อยHางน้�Mน้ คร�บ.  เม"�อก�เลสเคร"�องเก��ยวข้�องย�งม�อย?H ผมได�ไปแล�ว,  
แต้Hบ�ดน้�M ก�เลสเคร"�องเก��ยวข้�อง ผมต้�ดเส�ยได�แล�ว เพื่ราะฉะน้�Mน้ ผมจัWงไมHไป.

๑ อD-กณ์hฐี ฟ้DZงซ่Hาน้ชะเง�อด?ทางโน้�น้ทางน้�M เบ"�อหน้Hาย (สำหร�บบรรพื่ช�ต้ กXอยากสWก)
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ภ�กษDท�Mงหลาย ฟ้]งคำต้อบน้�Mน้แล�ว เข้�าใจัวHา “ภ�กษDน้�� พื่?ดไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล” ด�งน้�Mแล�ว 
จัWงกราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แดHพื่ระศาสดา.

[ภั�กษุ�ควรเป<นผู้�4เตั�อนตัน]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “เออ ภ�กษDท�Mงหลาย น้�งคลก?ฏิะบDต้รข้องเรา เต้"อน้ต้น้ด�วยต้น้เองแล แล�วจัWงถWงท��สDดแหHงก�จัข้องบรรพื่ช�ต้” 
ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม ได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“เธอจังต้�กเต้"อน้ต้น้ด�วยต้น้,  จังพื่�จัารณ์าด?ต้น้น้�Mน้ด�วยต้น้,  
ภ�กษD  เธอน้�Mน้ ม�สต้� ปกครองต้น้ได�แล�ว จั�กอย?Hสบาย.  

ต้น้แหละ เปSน้ท��พื่W�งข้องต้น้,  ต้น้แหละ เปSน้คต้�ข้องต้น้,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ เธอจังสงวน้ต้น้ 
ให�เหม"อน้อยHางพื่Hอค�าม�า สงวน้ม�าต้�วเจัร�ญ่ ฉะน้�Mน้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา โจัทยต้hต้าน้C  ความวHา จังต้�กเต้"อน้ต้น้ด�วยต้น้เอง ค"อ จังย�งต้น้ให�ร?�สWกด�วยต้น้เอง.

บทวHา ปฏิ�มCเส ค"อต้รวจัต้ราด?ต้น้ด�วยต้น้เอง.

บทวHา โส เปSน้ต้�น้  ความวHา  ภ�กษD เธอน้�Mน้ เม"�อต้�กเต้"อน้ พื่�จัารณ์าด?ต้น้อยHางน้�Mน้อย?H,  
เปSน้ผ?�ช"�อวHา ปกครองต้น้ได� เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ต้น้ปกครองแล�วด�วยต้น้เอง 
เปSน้ผ?�ช"�อวHา ม�สต้� เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�สต้�ต้�Mงม��น้แล�ว จั�กอย?HสบายทDกสรรพื่อ�ร�ยาบถ.

บทวHา น้าโถ  ความวHา เปSน้ท��อาศ�ย ค"อ เปSน้ท��พื่ำน้�ก (คน้อ"�น้ใครเลHา พื่WงเปSน้ท��พื่W�งได�) 
เพื่ราะบDคคลอาศ�ยใน้อ�ต้ภาพื่ข้องผ?�อ"�น้ ไมHอาจัเพื่"�อเปSน้ผ?�ทำกDศลแล�ว ม�สวรรคFเปSน้ท��ไปใน้เบ"Mองหน้�า 
หร"อเปSน้ผ?�ย�งมรรคให�เจัร�ญ่แล�ว ทำผลให�แจั�งได�,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ จัWงม�อธ�บายวHา “คน้อ"�น้ช"�อวHาใครเลHา พื่WงเปSน้ท��พื่W�งได�.”

บทวHา ต้สhมา เปSน้ต้�น้  ความวHา เหต้Dท��ต้น้แลเปSน้คต้� ค"อเปSน้ท��พื่ำน้�ก ได�แกH เปSน้สรณ์ะข้องต้น้.

พื่Hอค�าม�าอาศ�ยม�าต้�วเจัร�ญ่ ค"อม�าอาชาไน้ยน้�Mน้ ปรารถน้าลาภอย?H จัWงเก�ยดก�น้การเท��ยวไปใน้ว�สมสถาน้ (ท��ไมHสมควร) แหHงม�าน้�Mน้
ให�อาบน้Mำ ให�บร�โภคอย?H ต้�Mง ๓ คร�Mงต้Hอว�น้ ช"�อวHา ยHอมสงวน้ค"อประค�บประคอง ฉ�นใด,  
แม�ต้�วเธอ เม"�อปZองก�น้ความเก�ดข้WMน้แหHงอกDศลซ่W�งย�งไมHเก�ด ข้จั�ดท��เก�ดข้WMน้แล�วเพื่ราะการหลงล"มสต้�เส�ย 
(กX) ช"�อวHา สงวน้ค"อปกครองต้น้ ฉ�นน�Gน,  
เม"�อเธอสงวน้ต้น้ได�อยHางน้�Mอย?H  เธอจั�กบรรลDคDณ์พื่�เศษท�Mงท��เปSน้โลก�ยะท�Mงท��เปSน้โลกDต้ต้ระ เร��มแต้Hปฐีมฌาน้เปSน้ต้�น้ไป.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระน้�งคลก?ฏิเถระ จับ.
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๑๑.  เร��องพระว�กกล�เถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระว�กกล�เถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ปาโมชhชพื่หDโล ภ�กhข้D” 
เปSน้ต้�น้.

[ผู้�4เหNนธรรมชื่��อว7าเหNนพระตัถาคตั]

ด�งได�สด�บมา ทHาน้ว�กกล�เถระน้�Mน้ เก�ดใน้ต้ระก?ลพื่ราหมณ์Fใน้กรDงสาว�ต้ถ� เจัร�ญ่ว�ยแล�ว,  
เหXน้พื่ระต้ถาคต้เสดXจัเข้�าไปเพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ แลด?พื่ระสร�รสมบ�ต้�ข้องพื่ระศาสดาแล�ว ไมHอ��มด�วยการเหXน้พื่ระสร�รสมบ�ต้�,  
จัWงบรรพื่ชาใน้สำน้�กพื่ระศาสดา ด�วยเข้�าใจัวHา “เราจั�กได�เหXน้พื่ระต้ถาคต้เจั�าเปSน้น้�ต้ยกาล ด�วยอDบายน้�M” ด�งน้�Mแล�ว,  
กXย"น้อย?Hใน้ท��อ�น้ต้น้ย"น้อย?Hแล�ว สามารถเพื่"�อจัะแลเหXน้พื่ระทศพื่ลได�,  
ละก�จัว�ต้รท�Mงหลายม�การสาธยายและมน้ส�การใน้พื่ระก�มม�ฏิฐีาน้เปSน้ต้�น้ เท��ยวมองด?พื่ระศาสดาอย?H.

พื่ระศาสดา ทรงรอความแกHกล�าแหHงญ่าณ์ข้องทHาน้อย?H จัWงไมHต้ร�สอะไร  (ต้Hอ) ทรงทราบวHา 
“บ�ดน้�M ญ่าณ์ข้องเธอถWงความแกHกล�าแล�ว” จัWงต้ร�สโอวาทวHา 
“ว�กกล� ประโยชน้Fอะไรข้องเธอ ด�วยการเฝ้Zาด?กายเน้Hาน้�M,  
ว�กกล� คน้ใดแล เหXน้ธรรม,  คน้น้�Mน้ (ช"�อวHา) เหXน้เรา (ผ?�ต้ถาคต้),  
คน้ใดเหXน้เรา (ผ?�ต้ถาคต้),  คน้น้�Mน้ (ช"�อวHา) เหXน้ธรรม.”

พื่ระว�กกล�น้�Mน้ แม�อ�น้พื่ระศาสดาสอน้แล�วอยHางน้�Mน้ กXไมHอาจัเพื่"�อละการด?พื่ระศาสดาไปใน้ท��อ"�น้ได�เลย.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระศาสดา ทรงดำร�วHา “ภ�กษDน้�M ไมHได�ความส�งเวชแล�ว จั�กไมHได�ต้ร�สร?�๑” เม"�อว�สส?ปน้าย�กสม�ยใกล�เข้�ามาแล�ว 
จัWงเสดXจัไปส?HกรDงราชคฤหF ใน้ว�น้เข้�าพื่รรษา ทรงข้�บไลHทHาน้ด�วยพื่ระดำร�สวHา “ว�กกล� เธอจังหล�กไป.”

ทHาน้ค�ดวHา “พื่ระศาสดา ไมHทรงร�บส��งกะเรา” ไมHอาจัเพื่"�อดำรงอย?H ณ์ ท��ต้รงพื่ระพื่�กต้รFข้องพื่ระศาสดาได� ต้ลอดไต้รมาส 
จัWงค�ดวHา “ประโยชน้Fอะไรข้องเราด�วยช�ว�ต้,  เราจั�กให�ต้น้ต้กจัากภ?เข้าเส�ย” ด�งน้�Mแล�ว จัWงข้WMน้ภ?เข้าค�ชฌก?ฏิ.

พื่ระศาสดาทรงทราบความเม"�อยล�าข้องทHาน้แล�ว ทรงดำร�วHา “ภ�กษDน้�M เม"�อไมHได�ความปลอบโยน้จัากสำน้�กข้องเรา,  
พื่Wงย�งอDปน้�ส�ยแหHงมรรคและผลท�Mงหลายให�ฉ�บหาย” จัWงทรงเปลHงพื่ระร�ศม�ไปแล�ว เพื่"�อจัะทรงแสดงพื่ระองคF (ให�ปรากฏิ).

ลำด�บน้�Mน้ จัำเด�มแต้HเวลาทHาน้เหXน้พื่ระศาสดาแล�ว ความเศร�าโศกแม�มากถWงเพื่�ยงน้�Mน้ หายไปแล�ว.

พื่ระศาสดา เปSน้ประดDจัวHาย�งสระท��แห�งให�เต้Xมด�วยน้Mำ เพื่"�อทรงย�งป}ต้�และปราโมทยFอ�น้ม�กำล�งให�เก�ดแกHพื่ระเถระ 
จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ภ�กษDผ?�มากด�วยปราโมทยF เล"�อมใสแล�วใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า 
พื่WงบรรลDส�น้ต้บท เปSน้ท��เข้�าไปสงบส�งข้าร เปSน้สDข้.”

๑ น้ พื่Dชฌ�สhสต้� แปลวHา จั�กไมHร?�สWกต้�วกXได� อธ�บายวHา ม�วแต้Hพื่ะวงอย?Hด�วยการด?พื่ระร?ปพื่ระศาสดา ความร?�สWกต้�ว เพื่"�อจัะทำความเพื่�ยร บรรลD
ธรรมพื่�เศษ ยHอมไมHม�.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๗๕ • ๑๑.  เร"�องพื่ระว�กกล�เถระ • [แก�อรรถ]

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้วHา ภ�กษDผ?�มากด�วยปราโมทยF แม�โดยปกต้� ยHอมปล?กความเล"�อมใสใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า,  
ภ�กษDน้�Mน้ เล"�อมใส (ใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า) แล�วอยHางน้�Mน้ พื่WงบรรลDพื่ระน้�พื่พื่าน้ใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า อ�น้ได�ช"�อวHา 
“ส�น้ต้บท เปSน้ท��เข้�าไปสงบส�งข้าร เปSน้สDข้.”

กXแลพื่ระศาสดา คร�Mน้ต้ร�สพื่ระคาถาน้�Mแล�ว ทรงเหย�ยดพื่ระห�ต้ถF ได�ต้ร�สพื่ระคาถาเหลHาน้�MแกHพื่ระว�กกล�เถระวHา

“มาเถ�ด ว�กกล� เธออยHากล�ว จังแลด?พื่ระต้ถาคต้,  
เราจั�กยกเธอข้WMน้ เหม"อน้บDคคลพื่ยDงช�างต้�วจัมใน้เปpอกต้มข้WMน้ ฉะน้�Mน้.

มาเถ�ด ว�กกล� เธออยHากล�ว จังแลด?พื่ระต้ถาคต้,  
เราจั�กยกเธอข้WMน้ เหม"อน้บDคคลท��ชHวยพื่ระจั�น้ทรFท��ถ?กราห?จั�บ ฉะน้�Mน้.”

ทHาน้ย�งป}ต้�อยHางแรงกล�าให�เก�ดข้WMน้แล�ววHา “เราได�เหXน้พื่ระทศพื่ลแล�ว และได�คำร�องเร�ยกวHา ‘มาเถ�ด’ จัWงค�ดวHา 
“เราพื่Wงไปโดยทางไหน้หน้อ?”  เม"�อไมHเหXน้ทางเปSน้ท��ไป จัWงเหาะข้WMน้ไปใน้อากาศใน้ท��เฉพื่าะพื่ระพื่�กต้รFพื่ระทศพื่ล 
เม"�อเท�าท�แรกต้�Mงอย?Hท��ภ?เข้าน้��น้แล,  น้WกถWงพื่ระคาถาท��พื่ระศาสดาต้ร�สแล�ว ข้Hมป}ต้�ได�ใน้อากาศน้��น้แล 
บรรลDพื่ระอรห�ต้ พื่ร�อมด�วยปฏิ�ส�มภ�ทาท�Mงหลายแล�ว ถวายบ�งคมพื่ระต้ถาคต้อย?Hน้��น้แล ได�ลงมาย"น้อย?Hสำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว.

คร�Mน้ใน้กาลต้Hอมา พื่ระศาสดา ทรงต้�MงทHาน้ไว�ใน้ต้ำแหน้Hงอ�น้เล�ศวHาภ�กษDท�Mงหลายผ?�เปSน้ส�ทธาธ�มDต้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระว�กกล�เถระจับ.
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๑๒.  เร��องสุ�มนสุามเณร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้บDพื่พื่าราม ทรงปรารภสDมน้สามเณ์ร ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โย หเว” เปSน้ต้�น้.

[บุ�รพกรรมของพระอน�ร�ท้ธ]

อน้DปDพื่พื่�กถาใน้เร"�องน้�Mน้ ด�งต้Hอไปน้�M

ความพื่�สดารวHา ใน้กาลแหHงพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระน้ามวHาปทDมDต้ระ  
กDลบDต้รผ?�หน้W�ง เหXน้พื่ระศาสดาทรงต้�Mงภ�กษDร?ปหน้W�งไว�ใน้ต้ำแหน้Hงอ�น้เล�ศวHาภ�กษDท�Mงหลายผ?�ม�ท�พื่ยจั�กษD ใน้ทHามกลางบร�ษ�ท ๔ 
ปรารถน้าสมบ�ต้�น้�Mน้ จัWงน้�มน้ต้Fพื่ระศาสดา ถวายทาน้แกHภ�กษDสงฆ่Fม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ประมDข้ส�Mน้ ๗ ว�น้ แล�วต้�Mงความปรารถน้าวHา
“พื่ระเจั�าข้�า แม�ข้�าพื่ระองคFพื่WงเปSน้ผ?�เล�ศวHาภ�กษDท�Mงหลายผ?�ม�ท�พื่ยจั�กษD ใน้พื่ระศาสน้าข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระองคFหน้W�งใน้อน้าคต้.”

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัด?ส�Mน้แสน้ก�ป ทรงทราบความสำเรXจัแหHงความปรารถน้าข้องเข้าแล�ว จัWงทรงพื่ยากรณ์FวHา 
“ใน้ท��สDดแหHงแสน้ก�ปแต้Hภ�ททก�ปน้�M เธอจั�กเปSน้ผ?�ช"�อวHาอน้DรDทธเถระ เล�ศกวHาภ�กษDท�Mงหลายผ?�ได�ท�พื่ยจั�กษD 
ใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระน้ามวHาโคดม.”

เข้าฟ้]งคำพื่ยากรณ์Fน้�Mน้แล�ว สำค�ญ่สมบ�ต้�น้�Mน้ดDจัวHาอ�น้ต้น้บรรลDใน้ว�น้พื่รDHงน้�M,  
เม"�อพื่ระศาสดาปร�น้�พื่พื่าน้แล�ว,  จัWงถามการบร�กรรมเพื่"�ออ�น้ได�ท�พื่ยจั�กษDกะพื่วกภ�กษD 
ให�ทำโคมต้�น้หลายพื่�น้ต้�น้ ล�อมพื่ระสถ?ปทองอ�น้ (ส?งใหญ่Hได� ) ๗ โยชน้F แล�วให�ทำการบ?ชาด�วยประท�ป 
จัDต้�จัากอ�ต้ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เทวโลก ทHองเท��ยวไปใน้เทวโลกและมน้Dษยโลกส�Mน้แสน้ก�ป 
ใน้ก�ปน้�Mเก�ดใน้ต้ระก?ลข้องคน้เข้Xญ่ใจั ใน้กรDงพื่าราณ์ส� อาศ�ยสDมน้เศรษฐี� เปSน้คน้ข้น้หญ่�าข้องเศรษฐี�น้�Mน้เล�Mยงช�พื่แล�ว.

เข้าได�ม�ช"�อวHา “อ�น้น้ภาระ.”

แม�สDมน้เศรษฐี�กXถวายมหาทาน้ ใน้พื่ระน้ครน้�Mน้ ต้ลอดกาลเปSน้น้�ต้ยF.

ภายหล�งว�น้หน้W�ง พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้ามวHาอDปร�ฏิฐีะ ออกจัากน้�โรธสมาบ�ต้�ท��เข้าค�น้ธมาทน้Fแล�ว ค�ดวHา 
“ว�น้น้�M เราจั�กทำความอน้DเคราะหFแกHใครหน้อแล?” ทราบวHา 
“ว�น้น้�M การท��เราทำความอน้DเคราะหFแกHบDรDษช"�ออ�น้น้ภาระ ควร,  กXบ�ดน้�M เข้าข้น้หญ่�าจัากดงแล�วจั�กมาเร"อน้” ด�งน้�Mแล�ว 
จัWงถ"อบาต้รและจั�วรไปด�วยฤทธ�� ปรากฏิเฉพื่าะหน้�าข้องอ�น้น้ภาระ.

อ�น้น้ภาระ เหXน้ทHาน้ม�บาต้รเปลHาใน้ม"อแล�ว ถามวHา “ทHาน้คร�บ ทHาน้ได�ภ�กษาบ�างแล�วหร"อ?” เม"�อทHาน้ต้อบวHา 
“เราจั�กได�ละ ทHาน้ผ?�ม�บDญ่มาก” จัWงเร�ยน้วHา “ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ถ�ากระน้�Mน้ ข้อพื่ระผ?�เปSน้เจั�าโปรดรอหน้Hอยเถ�ด” ด�งน้�Mแล�ว 
กXท�Mงหาบหญ่�าไว� ไปส?Hเร"อน้โดยเรXว 

ถามภรรยาวHา “น้างผ?�เจัร�ญ่ ภ�ต้รสHวน้ท��หลHอน้เกXบไว�เพื่"�อฉ�น้ม�หร"อไมH?” 
เม"�อน้างต้อบวHา “ม�อย?H น้าย,” จัWงกล�บมาโดยเรXว ร�บบาต้รข้องพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ไปส?Hเร"อน้ ด�วยค�ดวHา 
“เม"�อความท��เราเปSน้ผ?�ปรารถน้าเพื่"�อจัะให� ม�อย?H ไทยธรรมไมHม�,  เม"�อไทยธรรมม� เราไมHได�ปฏิ�คาหก,  
แต้Hว�น้น้�M ปฏิ�คาหกเรากXพื่บแล�ว และไทยธรรมข้องเรากXม�อย?H,  เปSน้ลาภข้องเราหน้อ” 

ให�เทภ�ต้รลงใน้บาต้ร แล�วน้ำกล�บมา ต้�Mงไว�ใน้ม"อพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะแล�วต้�Mงความปรารถน้าวHา 
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“กXด�วยทาน้อ�น้น้�M ความเปSน้ผ?�ข้�ดสน้อยHาได�ม�แล�วแกHข้�าพื่เจั�า,  
ช"�อวHาคำวHา ไมHม� อยHาม�แล�วใน้ภพื่น้�อยภพื่ใหญ่H.  

พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ทำอน้Dโมทน้าวHา “ข้อความปรารถน้าข้องทHาน้จังเปSน้อยHางน้�Mน้เถ�ด ทHาน้ผ?�ม�บDญ่มาก” ด�งน้�Mแล�ว กXหล�กไป.

เทพื่ดาผ?�ส�งอย?Hใน้ฉ�ต้รแม�ข้องสDมน้เศรษฐี� กลHาววHา 

“น้Hาช"�น้ใจัจัร�ง 
ทาน้เปSน้ทาน้เย��ยม อ�น้น้ภาระต้�Mงไว�ด�แล�วใน้พื่ระอDปร�ฏิฐีป]จัเจักพื่Dทธะ” 

ด�งน้�Mแล�วกXได�ให�สาธDการ ๓ คร�Mง.

คร�Mงน้�Mน้ เศรษฐี� กลHาวกะเทพื่ดาน้�Mน้วHา “ทHาน้ไมHเหXน้เราผ?�ถวายทาน้อย?Hส�Mน้กาลประมาณ์เทHาน้�Mหร"อ?.”

เทพื่ดา. ข้�าพื่เจั�าจัะปรารภทาน้ข้องทHาน้แล�วให�สาธDการกXหาไมH,  
แต้HสาธDการน้�� ข้�าพื่เจั�าให�เปSน้ไปแล�ว กXเพื่ราะความเล"�อมใสใน้บ�ณ์ฑบาต้ท��อ�น้น้ภาระถวายแล�ว 
แกHพื่ระอDปร�ฎีฐีป]จัเจักพื่Dทธะ.

เศรษฐี�น้�Mน้ ค�ดวHา “น้Hาอ�ศจัรรยFจัร�ง ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่: เราถวายทาน้ส�Mน้กาลเทHาน้�M กXไมHสามารถเพื่"�อจัะให�เทพื่ดาให�สาธDการได�,  
อ�น้น้ภาระอาศ�ยเราเปSน้อย?H ย�งให�เทพื่ดาให�สาธDการด�วยบ�ณ์ฑบาต้หน้เด�ยวเทHาน้�Mน้ได�,  
เราจั�กทำส��งอ�น้สมควรก�น้ใน้ทาน้ข้องเรา แล�วทำบ�ณ์ฑบาต้น้�Mน้ให�เปSน้ข้องๆ เราเส�ย” ด�งน้�Mแล�ว 
จัWงให�เร�ยกเข้ามาถามวHา “ว�น้น้�M เจั�าได�ให�อะไรแกHใครบ�าง?.”

อ�น้น้ภาระ. น้าย คร�บ,  ว�น้น้�M กระผมถวายภ�ต้ต้าหารแกHพื่ระอDปร�ฏิฐีป]จัเจักพื่Dทธะ.
เศรษฐี�. เอาเถอะ พื่Hอ เจั�าจังถ"อเอากหาปณ์ะ แล�วให�บ�ณ์ฑบาต้น้��น้แกHฉ�น้เถ�ด.
อ�น้น้ภาระ. ให�ไมHได�หรอก น้าย.

เศรษฐี�น้�Mน้ ข้WMน้ราคาให�จัน้ถWงพื่�น้  ฝ้oายอ�น้น้ภาระน้�M กXม�ได�ให�แม�ด�วยทร�พื่ยFต้�Mงพื่�น้.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� กลHาวกะเข้าวHา 
“ผ?�เจัร�ญ่ ข้�อน้�Mน้ จังยกไว�เถ�ด,  ถ�าเจั�าไมHให�บ�ณ์ฑบาต้,  จังถ"อเอาทร�พื่ยFพื่�น้หน้W�งแล�วให�สHวน้บDญ่แกHฉ�น้เถ�ด.”

เข้ากลHาววHา “กระผมปรWกษาก�บพื่ระผ?�เปSน้เจั�าด?แล�ว จั�กร?�ได�” ร�บไปท�น้พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ แล�วเร�ยน้ถามวHา 
“ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ สDมน้เศรษฐี�ให�ทร�พื่ยFพื่�น้หน้W�ง แล�วข้อสHวน้บDญ่ใน้บ�ณ์ฑบาต้ข้องทHาน้,  กระผมจัะทำอยHางไร?.”

ท�น้�Mน้ ทHาน้น้ำข้�อความมาเปร�ยบเท�ยบแกHเข้าวHา 
“แม�ฉ�นใด ทHาน้ผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้ ประท�ปใน้เร"อน้หล�งหน้W�งใน้บ�าน้ ๑๐๐ ต้ระก?ล พื่WงลDกโพื่ลงข้WMน้,  
พื่วกชน้ท��เหล"อ เอาน้Mำม�น้ข้องต้น้ชDบไส�แล�วพื่WงไปจัDดไฟ้ดวงอ"�น้แล�วถ"อเอา,  
แสงสวHางข้องประท�ปดวงเด�ม อ�น้บDคคลจัะพื่WงกลHาววHา ‘ม�’ หร"อวHา ‘ไมHม�.’

อ�น้น้ภาระ. แสงสวHางยHอมม�มากกวHา คร�บ.
พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ. ฉ�นน�Gนน้��น้แล ทHาน้ผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้ จัะเปSน้ข้�าวยาค?กระบวยหน้W�ง หร"อภ�กษDท�พื่พื่�หน้W�งกXต้าม,  

เม"�อบDคคลให�สHวน้บDญ่ใน้บ�ณ์ฑบาต้ข้องต้น้แกHผ?�อ"�น้อย?H,  ให�แกHคน้ไปเทHาใด,  บDญ่เทHาน้�Mน้ยHอมเจัร�ญ่,  
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กXทHาน้ได�ให�บ�ณ์ฑบาต้สHวน้หน้W�งเทHาน้�Mน้,  แต้Hเม"�อทHาน้ให�สHวน้บDญ่แกHเศรษฐี�,  บ�ณ์ฑบาต้ช"�อวHาเปSน้ ๒ สHวน้ : 
สHวน้หน้W�งเปSน้ข้องทHาน้ สHวน้หน้W�งเปSน้ข้องเศรษฐี�.

เข้าร�บวHา “ด�ละ ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่” แล�ว ไหว�พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้�Mน้ แล�วใน้ส?Hสำน้�กข้องเศรษฐี� กลHาววHา 
“น้าย ข้อทHาน้จังร�บเอาสHวน้บDญ่เถ�ด.”

เศรษฐี�. ถ�ากระน้�Mน้ พื่Hอจังร�บเอากหาปณ์ะเหลHาน้�Mไป.
อ�น้น้ภาระ. กระผมไมHได�ข้ายบ�ณ์ฑบาต้,  กระผมให�สHวน้บDญ่แกHทHาน้ด�วยศร�ทธา.

เศรษฐี� กลHาววHา “เจั�าให�ด�วยศร�ทธา,  ถWงเรากXบ?ชาคDณ์ข้องเจั�า ด�วยศร�ทธา จังร�บเอาไปเถ�ด พื่Hอ,  
อน้W�ง จัำเด�มแต้Hน้�Mไป เจั�าอยHาได�ทำการงาน้ด�วยม"อข้องต้น้,  จังปล?กเร"อน้อย?Hร�มถน้น้เถ�ด,  
และจังถ"อเอาว�ต้ถDทDกอยHางท��เจั�าต้�องการจัากสำน้�กข้องฉ�น้.”

กXบ�ณ์ฑบาต้ ท��บDคคลถวายแกHทHาน้ผ?�ออกจัากน้�โรธ ยHอมให�ผลใน้ว�น้น้�Mน้น้��น้เอง,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ แม�พื่ระราชทรงสด�บความเปSน้ไปน้�Mน้แล�ว จัWงร�บส��งให�เร�ยกอ�น้น้ภาระมาแล�ว ทรงร�บสHวน้บDญ่ 
พื่ระราชทาน้โภคะมากมาย แล�วร�บส��งให�พื่ระราชทาน้ต้ำแหน้Hงเศรษฐี�แกHเข้า.

[ประว�ตั�พระอน�ร�ท้ธะ]

อ�น้น้ภาระน้�Mน้ เปSน้สหายข้องสDมน้เศรษฐี� ทำบDญ่ท�Mงหลายต้ลอดช�ว�ต้ จัDต้�จัากอ�ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เทวโลก 
ทHองเท��ยวอย?Hใน้เทวโลกและมน้Dษยโลก,  ใน้พื่DทธDปบาทกาลน้�M ถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้ต้ำหน้�กข้องเจั�าสากยะพื่ระน้ามวHาอม�โต้ทน้ะ 
ใน้พื่ระน้ครกบ�ลพื่�สดDF.

พื่ระประย?รญ่าต้�ท�Mงหลายทรงข้น้าน้พื่ระน้ามแกHพื่ระกDมารน้�Mน้วHา “อน้DรDทธะ.”

พื่ระกDมารน้�Mน้ เปSน้พื่ระกน้�ฏิฐีภาดาข้องเจั�ามหาน้ามศากยะ เปSน้โอรสข้องพื่ระเจั�าอาข้องพื่ระศาสดา 
ได�เปSน้ผ?�สDข้Dมาลชาต้�อยHางย��ง ม�บDญ่มาก.

ได�ย�น้วHา ใน้ว�น้หน้W�ง เม"�อกษ�ต้ร�ยF ๖ พื่ระองคFเลHน้ข้ลDบเอาข้น้มทำคะแน้น้ก�น้,  
เจั�าอน้DรDทธะแพื่� จัWงสHงข้Hาวไปย�งสำน้�กข้องพื่ระมารดาเพื่"�อต้�องการข้น้ม.

พื่ระมารดาน้�Mน้ เอาภาชน้ะทองคำใบใหญ่HบรรจัDให�เต้Xมแล�วสHงข้น้ม (ให�).

เจั�าอน้DรDทธะเสวยข้น้มแล�ว ทรงเลHน้แพื่�อ�ก กXสHงข้HาวไปอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

เม"�อคน้น้ำข้น้มมาอยHางน้�MถWง ๓ คร�Mง,  ใน้คร�Mงท�� ๔ พื่ระมารดาสHงข้HาวไปวHา “บ�ดน้�M ข้น้มไมHม�.”

เจั�าอน้DรDทธะ ทรงสด�บคำข้องพื่ระมารดาน้�Mน้แล�ว ทำความสำค�ญ่วHา “ข้น้มท��ช"�อวHาไมHม� จั�กม�ใน้บ�ดน้�M”

เพื่ราะความท��บทวHา “ไมHม�” เปSน้บทท��ต้น้ไมHเคยสด�บแล�ว จัWงทรงสHงไปด�วยพื่ระดำร�สวHา “เจั�าจังไป,  จังน้ำข้น้มไมHม�มา.”

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระมารดาข้องพื่ระกDมารน้�Mน้,  เม"�อคน้ร�บใช� ท?ลวHา “ข้�าแต้Hพื่ระแมHเจั�า น้�ยวHา ข้อพื่ระแมHเจั�าจังให�ข้น้มไมHม�,” 
จัWงทรงดำร�วHา “บทวHา ‘ไมHม�’ อ�น้บDต้รข้องเราไมHเคยฟ้]งมาแล�ว,  เราพื่Wงให�เข้าร?�ความท��ข้น้มไมHม�น้�Mน้อยHางไรได�หน้อแล?,  
จัWงทรงล�างถาดทองคำ ปRดด�วยถาดทองคำใบอ"�น้ สHงไปวHา “เอาเถ�ด พื่Hอ เจั�าจังให�ถาดทองคำน้�MแกHบDต้รข้องเรา.”
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ข้ณ์ะน้�Mน้ เทพื่ดาท�Mงหลายผ?�ร�กษาพื่ระน้คร ค�ดวHา 
“เจั�าอน้DรDทธะ ผ?�เปSน้เจั�าข้องพื่วกเรา ถวายภ�ต้รอ�น้เปSน้สHวน้ (ข้องต้น้) แกHพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้ามวHาอDปร�ฏิฐีะ 
แล�วต้�Mงความปรารถน้าไว�วHา ‘เราไมHพื่Wงได�ฟ้]งบทวHา ‘ไมHม�’ ใน้กาลแหHงต้น้เปSน้คน้ข้น้หญ่�าช"�ออ�น้น้ภาระ.
หากวHา เราทราบความน้�Mน้แล�ว พื่Wงเฉยเส�ยไซ่ร�,  แม�ศ�รษะข้องเราพื่Wงแต้กออก ๗ เส��ยง.” 
จัWงบรรจัDถาดให�เต้Xมด�วยข้น้มท�พื่ยFท�Mงหลายแล�ว.

บDรDษน้�Mน้ น้ำถาดมาวางไว�ใน้สำน้�กข้องเจั�าศากยะเหลHาน้�Mน้ แล�วเปRดออก.

กล��น้ข้องข้น้มท�พื่ยFเหลHาน้�Mน้แผHซ่Hาน้ไปท��วพื่ระน้คร.

กXเม"�อข้น้ม พื่อส�กวHาอ�น้เจั�าศากยะเหลHาน้�Mน้ ทรงวางไว�ใน้พื่ระโอษฐีF กล��น้น้�Mน้ ได�แผHไปส?Hเส�น้สำหร�บร�บรสต้�Mง ๗ พื่�น้ต้�Mงอย?Hแล�ว.

เจั�าอน้DรDทธะ ทรงดำร�วHา 
“ใน้กาลกHอน้แต้Hน้�M พื่ระมารดาเหXน้จัะไมHทรงร�กเรา,  เพื่ราะใน้กาลอ"�น้ พื่ระองคFทHาน้ไมHเคยทอดข้น้มไมHม�แกHเรา.”

พื่ระกDมารน้�Mน้ไปแล�ว ท?ลกะพื่ระมารดาอยHางน้�MวHา “ข้�าแต้Hพื่ระมารดา หมHอมฉ�น้ไมHเปSน้ท��ร�กข้องพื่ระองคFหร"อ?”

มารดา. พื่Hอ พื่?ดอะไร? เจั�าเปSน้ท��ร�กย��งข้องแมH แม�กวHาน้�ยน้Fต้าท�Mง ๒ แม�กวHาเน้"Mอใน้หท�ย.
อน้DรDทธะ. ข้�าแต้Hพื่ระแมHเจั�า ถ�าหมHอมฉ�น้เปSน้ท��ร�กข้องพื่ระองคFไซ่ร�,  

เพื่ราะเหต้Dอะไร ใน้กาลกHอน้ พื่ระองคFจัWงไมHได�ประทาน้ข้น้มไมHม�เหXน้ปาน้น้�MแกHหมHอมฉ�น้?

พื่ระน้างต้ร�สถามบDรDษน้�Mน้วHา “พื่Hอ อะไรได�ม�ใน้ถาดหร"อ?”

บDรDษน้�Mน้ ท?ลวHา “ม� พื่ระแมHเจั�า,  ถาดเต้Xมเป}aยมด�วยข้น้มท�Mงหลาย,  ข้น้มเหXน้ปาน้น้�M ข้�าพื่ระองคFไมHเคยเหXน้.”

พื่ระน้าง ดำร�วHา “บDต้รข้องเราได�ทำบDญ่ไว�แล�ว,  ข้น้มท�พื่ยFจั�กเปSน้ข้องอ�น้เทพื่ดาท�MงหลายสHงไปให�แกHบDต้รข้องเรา.”

แม�เจั�าอน้DรDทธะ กXท?ลกะมารดาวHา 
“ข้�าแต้Hพื่ระแมHเจั�า ข้น้มเหXน้ปาน้น้�M หมHอมฉ�น้ไมHเคยก�น้เลย,  จัำเด�มแต้Hน้�M พื่ระองคFพื่Wงทอดเฉพื่าะข้น้มไมHม�เทHาน้�Mน้แกHหมHอมฉ�น้.”

จัำเด�มแต้Hน้�Mน้ พื่ระน้างทรงล�างถาดทองคำแล�ว ปRดด�วยถาดใบอ"�น้สHงไป (ให�) 
ใน้เวลาเจั�าอน้DรDทธะท?ลวHา “หมHอมฉ�น้ม�ประสงคFจัะบร�โภคข้น้ม.”

เทพื่ดาท�Mงหลาย ยHอมย�งถาดให�เต้Xม (ด�วยข้น้ม).

พื่ระกDมารน้�Mน้ เม"�ออย?Hใน้ทHามกลางว�ง ม�ได�ทราบเน้"MอความแหHงบทวHา “ไมHม�” ด�วยอาการอยHางน้�M เสวยแต้Hข้น้มท�พื่ยFท�Mงน้�Mน้.

กXเม"�อโอรสข้องเจั�าศากยะผน้วชต้ามลำด�บต้ระก?ล เพื่"�อเปSน้บร�วารข้องพื่ระศาสดา,  
เม"�อเจั�ามหาน้ามศากยะ ต้ร�สวHา “พื่Hอ ใน้ต้ระก?ลข้องพื่วกเรา ใครๆ ซ่W�งบวชแล�วไมHม�,  เธอหร"อฉ�น้ควรจัะบวช,”
เจั�าอน้DรDทธะ ต้ร�สวHา “หมHอมฉ�น้เปSน้สDข้Dมาลชาต้�อยHางย��ง ไมHสามารถจัะบวชได�.”

เจั�ามหาน้าม. ถ�ากระน้�Mน้ เธอจังเร�ยน้การงาน้เส�ย,  ฉ�น้จั�กบวช.

เจั�าอน้DรDทธะ. ช"�อวHาการงาน้น้�M เปSน้อยHางไร?

จัร�งอย?H เจั�าอน้DรDทธะยHอมไมHทราบแม�ท��เก�ดข้WMน้แหHงภ�ต้ร,  จั�กทราบการงาน้ได�อยHางไร? เพื่ราะฉะน้�Mน้ จัWงต้ร�สอยHางน้�Mน้.
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กXว�น้หน้W�ง เจั�าศากยะ ๓ พื่ระองคF ค"อ อน้DรDทธะ ภ�ทท�ยะ ก�มพื่�ละ ปรWกษาก�น้วHา “ช"�อวHาภ�ต้ร เก�ดใน้ท��ไหน้?” 

บรรดาเจั�าศากยะท�Mง ๓ พื่ระองคFน้�Mน้ เจั�าก�มพื่�ละ ต้ร�สวHา “ภ�ต้รเก�ดข้WMน้ใน้ฉาง.”

ได�ย�น้วHาว�น้หน้W�ง เจั�าก�มพื่�ละน้�Mน้ ได�เหXน้ข้�าวเปล"อกท��เข้าข้น้ใสHใน้ฉาง,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ จัWงต้ร�สอยHางน้�M ด�วยสำค�ญ่วHา “ภ�ต้ร ยHอมเก�ดข้WMน้ใน้ฉาง.”

คร�Mงน้�Mน้ เจั�าภ�ทท�ยะ กลHาวกะเจั�าก�มพื่�ละน้�Mน้วHา “ทHาน้ย�งไมHทราบ” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สวHา “ธรรมดาภ�ต้ร ยHอมเก�ดข้WMน้ใน้หม�อข้�าว.”

ได�ย�น้วHา ว�น้หน้W�ง เจั�าภ�ทท�ยะน้�Mน้ เหXน้ชน้ท�Mงหลายคดภ�ต้รออกจัากหม�อข้�าวแล�ว ได�ทำความสำค�ญ่วHา 
“ภ�ต้รน้��น้เก�ดข้WMน้ใน้หม�อน้�Mเอง,” เพื่ราะฉะน้�Mน้ จัWงต้ร�สอยHางน้�Mน้.

เจั�าอน้DรDทธะ กลHาวกะเจั�าท�Mง ๒ น้�Mน้วHา “แม�ทHาน้ท�Mง ๒ กXย�งไมHทราบ” แล�วต้ร�สวHา 
“ภ�ต้รเก�ดข้WMน้ใน้ถาดทองคำใบใหญ่H๑ ซ่W�งส?งได�ศอกกำมา.”

ได�ย�น้วHา ทHาน้ไมHเคยเหXน้เข้าต้ำข้�าวเปล"อก ไมHเคยเหXน้เข้าหDงภ�ต้ร,  
ทHาน้เหXน้แต้Hภ�ต้รท��เข้าคดออกไว�ใน้ถาดทองคำแล�ว ต้�Mงไว�ข้�างหน้�าเทHาน้�Mน้,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ ทHาน้จัWงได�ทำความสำค�ญ่วHา “ภ�ต้รน้��น้ ยHอมเก�ดข้WMน้ใน้ถาดน้��น้เอง,  เพื่ราะฉะน้�Mน้ จัWงต้ร�สอยHางน้�Mน้.

กDลบDต้รผ?�ม�บDญ่มาก เม"�อไมHร?�แม�ท��เก�ดข้WMน้แหHงภ�ต้รอยHางน้�Mน้ จั�กร?�จั�กการงาน้ท�MงหลายอยHางไรได�.

เจั�าอน้DรDทธะน้�Mน้ ได�สด�บความท��การงาน้ท�Mงหลายท��เจั�าพื่��ต้ร�สบอกโดยน้�ยเปSน้ต้�น้วHา 
“อน้DรDทธะ จังมาเถ�ด,  ฉ�น้จั�กสอน้เพื่"�อการอย?Hครองเร"อน้แกHเธอ: อ�น้ผ?�อย?Hครองเร"อน้ จัำต้�องไถน้ากHอน้” ด�งน้�M เปSน้ข้องไมHม�ท��สDด 
จัWงท?ลลาพื่ระมารดาวHา “ความต้�องการด�วยการอย?Hครองเร"อน้ข้องหมHอมฉ�น้ ไมHม�” แล�ว เสดXจัออกไป
พื่ร�อมก�บพื่ระโอรสข้องเจั�าศากยะ ๕ พื่ระองคFม�เจั�าภ�ทท�ยะเปSน้ประมDข้ เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดาท��อน้DปRยอ�มพื่ว�น้ ทรงผน้วชแล�ว.

กXแลคร�Mน้ผน้วชแล�ว พื่ระอน้DรDทธะเปSน้ผ?�ปฏิ�บ�ต้�ชอบ ทำให�แจั�งซ่W�งว�ชชา ๓ โดยลำด�บ เปSน้ผ?�น้��งบน้อาสน้ะเด�ยว 
สามารถเลXงด?โลกธาต้Dพื่�น้หน้W�งได�ด�วยท�พื่ยจั�กษD ดDจัผลมะข้ามปZอมท��บDคคลวางไว�บน้ฝ้oาม"อฉะน้�Mน้ 

จัWงเปลHงอDทาน้ข้WMน้วHา

“เรายHอมระลWกได�ซ่W�งบDพื่เพื่น้�วาส๒,  ท�พื่ยจั�กษDเรากXชำระแล�ว,  
เราเปSน้ผ?�ได�ว�ชชา ๓  เปSน้ผ?�ถWงฤทธ��,  คำสอน้ข้องพื่ระพื่Dทธเจั�า อ�น้เราทำแล�ว” 

พื่�จัารณ์าด?วHา “เราทำกรรมอะไรหน้อ? จัWงได�สมบ�ต้�น้�M” ทราบได�วHา 
“เราได�ต้�Mงความปรารถน้าไว�แทบบาทม?ลข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าพื่ระน้ามวHา ปทDมDต้ต้ระ” ทราบ (ต้Hอไป) อ�กวHา 
“เราทHองเท��ยวอย?Hใน้สงสาร ใน้กาลช"�อโน้�น้ ได�อาศ�ยสDมน้เศรษฐี� ใน้กรDงพื่าราณ์ส�เล�Mยงช�พื่ เปSน้ผ?�ช"�อวHา อ�น้น้ภาระ” ด�งน้�Mแล�ว 
กลHาววHา 

“ใน้กาลกHอน้ เราเปSน้ผ?�ช"�อวHาอ�น้น้ภาระ เปSน้คน้เข้Xญ่ใจั ข้น้หญ่�า,  
เราถวายบ�ณ์ฑบาต้แกHพื่ระอDปร�ฏิฐีป]จัเจักพื่Dทธะ ผ?�ม�ยศ.”

๑ โต้ก.
๒ ข้�น้ธFอ�น้อาศ�ยอย?Hใน้กาลกHอน้.
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[พระเถระระลCกถCงสุหายเก7า]

คร�Mงน้�Mน้ ทHาน้ได�ม�ความปร�ว�ต้กฉะน้�MวHา “สDมน้เศรษฐี�ผ?�เปSน้สหายข้องเรา ได�ให�กหาปณ์ะ 
แล�วร�บเอาสHวน้บDญ่จัากบ�ณ์ฑบาต้ ซ่W�งเราถวายแกHพื่ระอDปร�ฏิฐีป]จัเจักพื่Dทธะ ใน้กาลน้�Mน้,  บ�ดน้�M เก�ดใน้ท��ไหน้หน้อแล?” 

ท�น้�Mน้ ทHาน้ได�เลXงเหXน้เศรษฐี�น้�Mน้วHา “บ�าน้ช"�อวHามDณ์ฑน้�คม ม�อย?Hท��เช�งเข้าใกล�ดงไฟ้ไหม�,  อDบาสกช"�อมหามDณ์ฑะ ใน้มDณ์ฑน้�คมน้�Mน้ 
ม�บDต้ร ๒ คน้ ค"อ มหาสDมน้ะ จั?ฬุสDมน้ะ,  ใน้บDต้ร ๒ คน้น้�Mน้ สDมน้เศรษฐี� เก�ดเปSน้จั?ฬุสDมน้ะ;” 

กXแล คร�Mน้เหXน้แล�ว ค�ดวHา “เม"�อเราไปใน้ท��น้�Mน้,  อDปการะจัะม�หร"อไมHม�หน้อ?” 

ทHาน้ใครHครวญ่อย?H ได�เหXน้เหต้Dน้�MวHา 
“เม"�อเราไปใน้ท��น้�Mน้,  จั?ฬุสDมน้ะน้�Mน้ม�อายD ๗ ข้วบเทHาน้�Mน้จั�กออกบวช,  และจั�กบรรลDพื่ระอรห�ต้ใน้เวลาปลงผมเสรXจัน้��น้เอง:”

กXแลทHาน้คร�Mน้เหXน้แล�ว เม"�อภายใน้กาลฝ้น้ใกล�เข้�ามา จัWงไปทางอากาศ ลงท��ประต้?บ�าน้.

สHวน้มหามDณ์ฑอDบาสก เปSน้ผ?�คD�น้เคยข้องพื่ระเถระแม�ใน้กาลกHอน้เหม"อน้ก�น้.

เข้าเหXน้พื่ระเถระครองจั�วรใน้เวลาบ�ณ์ฑบาต้ จัWงกลHาวกะมหาสDมน้ะผ?�บDต้รวHา “พื่Hอ พื่ระผ?�เปSน้เจั�าอน้DรDทธเถระข้องเรามาแล�ว,  
เจั�าจังไปร�บบาต้รข้องทHาน้ให�ท�น้เวลาท��ใครๆ คน้อ"�น้ย�งไมHร�บบาต้รข้องทHาน้ไป,  พื่Hอจั�กให�เข้าป?อาสน้ะไว�.”

มหาสDมน้ะได�ทำอยHางน้�Mน้แล�ว.

อDบาสก อ�งคาสพื่ระเถระภายใน้เร"อน้โดยเคารพื่แล�ว ร�บปฏิ�ญ่ญ่าเพื่"�อต้�องการแกHการอย?H (จัำพื่รรษา) ต้ลอดไต้รมาส.

พื่ระเถระร�บน้�มน้ต้Fแล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ อDบาสก ปฏิ�บ�ต้�พื่ระเถระน้�Mน้ต้ลอดไต้รมาส เปSน้เหม"อน้ปฏิ�บ�ต้�อย?Hว�น้เด�ยว 
ใน้ว�น้มหาปวารณ์า จัWงน้ำไต้รจั�วรและอาหารว�ต้ถD ม�น้Mำอ�อย น้Mำม�น้ และข้�าวสารเปSน้ต้�น้มาแล�ว วางไว�ใกล�เท�าข้องพื่ระเถระ 
เร�ยน้วHา “ข้อพื่ระผ?�เปSน้เจั�าจังร�บเถ�ด คร�บ.”

[ไม7ร�บุว�ตัถ� กล�บุได4สุามเณร]

พื่ระเถระ. อยHาเลย อDบาสก  ความต้�องการด�วยว�ต้ถDน้�Mข้องฉ�น้ ไมHม�.
อDบาสก. ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ น้��ช"�อวHา ว�สสาวาส�กลาภ (ค"อลาภอ�น้เก�ดแกHผ?�อย?Hจัำพื่รรษา),  

ข้อพื่ระผ?�เปSน้เจั�าจังร�บว�ต้ถDน้�Mน้ไว�เถ�ด.
พื่ระเถระ. ชHางเถ�ด  อDบาสก.
อDบาสก. ทHาน้ยHอมไมHร�บเพื่"�ออะไร? คร�บ.
พื่ระเถระ. แม�สามเณ์รผ?�เปSน้ก�บปRยการก ใน้สำน้�กข้องฉ�น้กXไมHม�.
อDบาสก. ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่  ถ�าอยHางน้�Mน้ มหาสDมน้ะผ?�เปSน้บDต้รข้องกระผม จั�กเปSน้สามเณ์ร.  
พื่ระเถระ. อDบาสก  ความต้�องการด�วยมหาสDมน้ะ ข้องฉ�น้ กXไมHม�.
อDบาสก. ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่  ถ�าอยHางน้�Mน้ พื่ระผ?�เปSน้เจั�าจังให�จั?ฬุสDมน้ะบวชเถ�ด.

พื่ระเถระร�บวHา “ด�ละ” แล�วให�จั?ฬุสDมน้ะบวช.

จั?ฬุสDมน้น้�Mน้ บรรลDพื่ระอรห�ต้ใน้เวลาปลงผมเสรXจัน้��น้เอง.
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พื่ระเถระ อย?Hใน้ท��น้�Mน้ก�บจั?ฬุสDมน้สามเณ์รน้�Mน้ประมาณ์กW�งเด"อน้ แล�วลาพื่วกญ่าต้�ข้องเธอวHา “พื่วกฉ�น้จั�กเฝ้Zาพื่ระศาสดา” ด�งน้�M
แล�ว ไปทางอากาศ ลงท��กระทHอมอ�น้ต้�Mงอย?Hใน้ปoา ใน้ห�มว�น้ต้ประเทศ.

[พระเถระปรารภัความเพ-ยรเสุมอ]

กXพื่ระเถระ แม�ต้ามปกต้�เปSน้ผ?�ปรารภความเพื่�ยร,  
เม"�อทHาน้กำล�งจังกรมอย?Hใน้ท��น้�Mน้ ใน้ค"น้แรกและใน้ค"น้ต้Hอมา ลมใน้ท�องต้�Mงข้WMน้แล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ สามเณ์ร เหXน้ทHาน้ลำบาก จัWงเร�ยน้ถามวHา “ทHาน้คร�บ โรคอะไร ยHอมเส�ยดแทงทHาน้?”

พื่ระเถระ. ลมเส�ยดท�องเก�ดข้WMน้แกHฉ�น้แล�ว.
สามเณ์ร. แม�ใน้กาลอ"�น้ ลมเส�ยดท�องเคยเก�ดข้WMน้หร"อ คร�บ.
พื่ระเถระ. เออ ผ?�ม�อายD.
สามเณ์ร. ความสบาย ยHอมม�ด�วยอะไรเลHา? คร�บ.
พื่ระเถระ. เม"�อฉ�น้ได�น้Mำด"�มจัากสระอโน้ดาต้,  ความสบายยHอมม� ผ?�ม�อายD.
สามเณ์ร. ทHาน้คร�บ ถ�ากระน้�Mน้ กระผมจัะน้ำมา (ถวาย).
พื่ระเถระ. เธอจั�กอาจั (น้ำมา) หร"อ? สามเณ์ร.  
สามเณ์ร. อาจัอย?H คร�บ.
พื่ระเถระ. ถ�ากระน้�Mน้ น้าคราชช"�อป]น้น้กะ ใน้สระอโน้ดาต้ ยHอมร?�จั�กฉ�น้,  

เธอจังบอกแกHน้าคราชน้�Mน้ แล�วน้ำข้วดน้Mำด"�มข้วดหน้W�ง มาเพื่"�อประโยชน้FแกHการประกอบยาเถ�ด.

เธอร�บวHา “ด�ละ” แล�วไหว�พื่ระอDป]ชฌายะ เหาะข้WMน้ส?Hเวหาส ได�ไปต้ลอดท�� ๕๐๐ โยชน้Fแล�ว.

[สุามเณรตั7อสุ�4ก�บุพญานาค]

กXใน้ว�น้น้�Mน้ น้าคราชม�น้าคน้�กฟ้Zอน้แวดล�อมแล�ว ปรารถน้าจัะเลHน้น้Mำ.

น้าคราชน้�Mน้ พื่อได�เหXน้สามเณ์รผ?�ไปอย?HเทHาน้�Mน้ กXโกรธ ค�ดเหXน้วHา 
“สมณ์ะโล�น้น้�M เท��ยวโปรยฝ้Doน้ท��เท�าข้องต้น้ลงบน้กระหมHอมข้องเรา,  
สมณ์ะโล�น้น้�M จั�กเปSน้ผ?�มาแล�วเพื่"�อต้�องการน้Mำด"�มใน้สระอโน้ดาต้,  บ�ดน้�M เราจัะไมHให�น้Mำด"�มแกHเธอ” ด�งน้�Mแล�ว 
น้อน้ปRดสระอโน้ดาต้ซ่W�งม�ประมาณ์ถWง ๕๐ โยชน้Fด�วยพื่�งพื่าน้ ดDจับDคคลปRดหม�อข้�าวด�วยถาดใหญ่Hฉะน้�Mน้.

สามเณ์ร พื่อแลด?อาการข้องน้าคราชแล�ว กXทราบวHา “น้าคราชน้�Mโกรธแล�ว” จัWงกลHาวคาถาน้�MวHา

“น้าคราช ผ?�ม�เดชกล�า ม�กำล�งมาก ทHาน้จังฟ้]ง (คำ) ข้องข้�าพื่เจั�าเถ�ด,  
จังให�หม�อน้Mำด"�มแกHข้�าพื่เจั�า,  
ข้�าพื่เจั�าเปSน้ผ?�มาแล�วเพื่"�อประโยชน้FแกHน้Mำสำหร�บประกอบยา.”

น้าคราชฟ้]งคาถาน้�Mน้แล�ว กลHาวคาถาน้�MวHา

“แม�น้Mำใหญ่Hช"�อคงคา ณ์ เบ"Mองท�ศบ?รพื่า ยHอมไหลไปส?HมหาสมDทร,  
ทHาน้จังน้ำเอาน้Mำด"�มจัากแมHน้Mำคงคาน้�Mน้ไปเถ�ด.”
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สามเณ์ร ฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว ค�ดวHา 
“พื่ญ่าน้าคน้�Mจั�กไมHให�ต้ามความปรารถน้าข้องต้น้,  เราจั�กทำพื่ลการให�ม�น้ร?�อาน้Dภาพื่ใหญ่H ข้Hมพื่ญ่าน้าคน้�Mแล�ว จั�กน้ำน้Mำด"�มไป”
แล�วกลHาววHา “มหาราช  พื่ระอDป]ชฌายะให�ข้�าพื่เจั�าน้ำน้Mำด"�มมาจัากสระอโน้ดาต้เทHาน้�Mน้,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ข้�าพื่เจั�าจัWงจั�กน้ำน้Mำด"�มน้�MอยHางเด�ยวไป,  ทHาน้จังหล�กไปเส�ย อยHาห�ามข้�าพื่เจั�าเลย” ด�งน้�Mแล�ว กลHาวคาถาน้�MวHา

“ข้�าพื่เจั�าจั�กน้ำน้Mำด"�มไปจัากสระอโน้ดาต้น้�MเทHาน้�Mน้,  
ข้�าพื่เจั�าเปSน้ผ?�ม�ความต้�องการด�วยน้Mำด"�มน้�MเทHาน้�Mน้,  
ถ�าเร��ยวแรงและกำล�งม�อย?Hไซ่ร�,  น้าคราช ทHาน้จังข้�ดข้วางไว�เถ�ด.”

คร�Mงน้�Mน้ พื่ญ่าน้าคกลHาวกะเธอวHา สามเณ์ร 

“ถ�าทHาน้ม�ความกล�าหาญ่อยHางล?กผ?�ชายไซ่ร�,  
ข้�าพื่เจั�าชอบใจัคำพื่?ดข้องทHาน้,  
เช�ญ่ทHาน้ น้ำน้Mำด"�มข้องข้�าพื่เจั�าไปเถ�ด.”

ลำด�บน้�Mน้ สามเณ์ร ต้อบกะพื่ญ่าน้าคน้�Mน้วHา  “มหาราช ข้�าพื่เจั�าจั�กน้ำไปอยHางน้�Mน้”,  

เม"�อพื่ญ่าน้าคพื่?ดวHา “เม"�อทHาน้สามารถ กXจังน้ำไปเถ�ด” ร�บปฏิ�ญ่ญ่าถWง ๓ คร�MงวHา “ถ�ากระน้�Mน้ ทHาน้จังร?�ด�วยด�เถ�ด” 
แล�วค�ดวHา “การท��เราแสดงอาน้Dภาพื่แหHงพื่ระพื่Dทธศาสน้าแล�วจัWงน้ำน้Mำไป สมควรอย?H” 
ได�ไปส?Hสำน้�กข้องพื่วกอากาส�ฏิฐีกเทพื่ดากHอน้.

เทพื่ดาเหลHาน้�Mน้มาไหว�แล�ว กลHาววHา “อะไรก�น้? คร�บ” แล�วพื่าก�น้ย"น้อย?H.

สามเณ์ร กลHาววHา “สงครามข้องข้�าพื่เจั�าก�บป]น้น้กน้าคราช จั�กม� ท��หล�งสระอโน้ดาต้น้��,  
พื่วกทHาน้จังไปใน้ท��น้�Mน้แล�ว ด?ความชน้ะและความแพื่�.”

สามเณ์รน้�Mน้ เข้�าไปหาท�าวโลกบาลท�Mง ๔ แล�วท�าวส�กกะ ท�าวสDยามะ ท�าวส�น้ดDส�ต้ ท�าวสDน้�มม�ต้ และท�าวสว�ต้ต้� 
แล�วบอกเน้"Mอความน้�Mน้โดยทำน้องน้�Mน้แล.

ต้Hอแต้Hน้�Mน้ สามเณ์รไปโดยลำด�บจัน้ถWงพื่รหมโลก อ�น้พื่รหมท�Mงหลายใน้ท��น้�Mน้ๆ ผ?�มาไหว�แล�วย"น้อย?H ถามวHา “อะไรก�น้? คร�บ” 
จัWงแจั�งเน้"Mอความน้�Mน้.

สามเณ์รน้�Mน้ เท��ยวไปบอกใน้ท��ทDกแหHงๆ โดยคร?Hเด�ยวเทHาน้�Mน้ เว�น้เส�ยแต้Hอส�ญ่ญ่�ส�ต้วFและอร?ปพื่รหม ด�วยอาการอยHางน้�M.

ถWงเทพื่ดาทDกๆ จัำพื่วก ฟ้]งคำข้องเธอแล�ว ประชDมก�น้เต้Xมอากาศ ไมHม�ท��วHาง ท��หล�งสระอโน้ดาต้ 
ดDจัจัDณ์แหHงข้น้มท��บDคคลใสHไว�ใน้ทะน้าน้ ฉะน้�Mน้.

[สุามเณรเชื่�ญเท้พดามาด�การรบุ]

เม"�อหม?Hเทพื่ดาประชDมก�น้แล�ว,  สามเณ์รย"น้ใน้อากาศ กลHาวกะพื่ญ่าน้าควHา

“น้าคราช ผ?�ม�เดชกล�า ม�กำล�งมาก ทHาน้จังฟ้]งคำข้องข้�าพื่เจั�า 
ทHาน้จังให�หม�อน้Mำด"�มแกHข้�าพื่เจั�า,  
ข้�าพื่เจั�าเปSน้ผ?�มาเพื่"�อต้�องการน้Mำประกอบยา.”
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ท�น้�Mน้ น้าคกลHาวกะเธอวHา 

“สามเณ์ร ถ�าทHาน้ม�ความกล�าหาญ่อยHางล?กผ?�ชายไซ่ร�,  
ข้�าพื่เจั�าชอบใจัคำพื่?ดข้องทHาน้,  
ทHาน้จังน้ำน้Mำด"�มข้องข้�าพื่เจั�าไปเถ�ด.”

สามเณ์รน้�Mน้ ร�บคำปฏิ�ญ่ญ่าข้องน้าคราชถWง ๓ คร�Mงแล�ว ย"น้ ณ์ อากาศน้�Mน้เอง น้�รม�ต้อ�ต้ภาพื่เปSน้พื่รหมประมาณ์ ๑๒ โยชน้F 
แล�วลงจัากอากาศ เหย�ยบท��พื่�งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าค กดให�หน้�าคว�ำลงแล�ว.

ใน้ท�น้ท�น้�Mน้เอง เม"�อสามเณ์ร พื่อส�กวHาเหย�ยบพื่�งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าคเทHาน้�Mน้ แผHน้พื่�งพื่าน้ได�หดเข้�าประมาณ์เทHาท�พื่พื่� 
ดDจัหน้�งสดอ�น้บDรDษผ?�ม�กำล�งเหย�ยบแล�วฉะน้�Mน้.

ใน้ท��ซ่W�งพื่�น้จัากพื่�งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าคออกมา สายน้Mำประมาณ์เทHาลำต้าลพื่DHงข้WMน้แล�ว.

สามเณ์รย�งข้วดน้Mำด"�มให�เต้Xม ใน้อากาศน้�Mน้เอง.

หม?Hเทพื่ได�ให�สาธDการแล�ว

[พญานาคแพ4สุามเณร]

น้าคราชละอาย โกรธต้Hอสามเณ์รแล�ว.  

น้�ยน้Fต้าท�Mง ๒ ข้องน้าคราชน้�Mน้ได�ม�ส�ดDจัดอกชะบา.

พื่ญ่าน้าคน้�Mน้ ค�ดวHา “สมณ์ะโล�น้น้�M ให�หม?Hเทพื่ประชDมก�น้แล�ว ถ"อเอาน้Mำด"�ม ย�งเราให�ละอายแล�ว,  
เราจัะจั�บเธอ สอดม"อเข้�าใน้ปากแล�ว ข้ย�Mเน้"Mอใน้หท�ยข้องเธอเส�ย,  หร"อจัะจั�บเธอท��เท�า แล�วข้�างไปฟ้ากแมHน้Mำข้�างโน้�น้” ด�งน้�M
แล�วต้�ดต้ามไปโดยเรXว แม�ต้�ดต้ามไปอย?H กXไมHสามารถจัะท�น้สามเณ์รได�เลย.

สามเณ์รมาแล�ว วางน้Mำด"�มไว�ใน้ม"อพื่ระอDป]ชฌายะ เร�ยน้วHา “ข้อทHาน้จังด"�มเถ�ด คร�บ”

[พญานาคพ�ดเท้Nจ แตั7สุามเณรไม7พ�ดเท้Nจ]

แม�พื่ญ่าน้าค กXมาข้�างหล�ง กลHาววHา “ทHาน้อน้DรDทธะผ?�เจัร�ญ่ สามเณ์รถ"อเอาน้Mำซ่W�งข้�าพื่เจั�าย�งไมHได�ให�เลยมา,  ข้อทHาน้จังอยHาด"�ม”

พื่ระเถระถามวHา “น้�ยวHา อยHางไรน้�Mน้หร"อ? สามเณ์ร.

สามเณ์ร. ข้อน้�มน้ต้FทHาน้ด"�มเถ�ด คร�บ,  น้Mำด"�มอ�น้พื่ญ่าน้าคน้�Mให�แล�ว กระผมจัWงน้ำมา.

พื่ระเถระ ทราบวHา “ข้WMน้ช"�อวHาการกลHาวคำเทXจัข้องสามเณ์รผ?�เปSน้ข้�ณ์าสพื่ ยHอมไมHม�” จัWงด"�มน้Mำแล�ว.

อาพื่าธข้องทHาน้สงบลง ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้เอง.

น้าคกลHาวกะพื่ระเถระอ�กวHา “ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ข้�าพื่เจั�าเปSน้ผ?�อ�น้สามเณ์รให�หม?Hเทพื่ท�MงหมดประชDมก�น้ให�ละอายแล�ว 
ข้�าพื่เจั�าจั�กผHาหท�ยข้องเธอ,  หร"อจั�กจั�บเธอท��เท�า และข้ว�างไปท��ฝ้]aงแมHน้Mำข้�างโน้�น้.”

พื่ระเถระ กลHาววHา “มหาราช สามเณ์รม�อาน้Dภาพื่มาก,  ทHาน้จั�กไมHสามารถเพื่"�อส?�รบก�บสามเณ์รได�,  
ทHาน้จังให�สามเณ์รน้�Mน้อดโทษ แล�วกล�บไปเส�ยเถ�ด.”
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[พญานาคของขมาสุามเณร]

พื่ญ่าน้าคน้�Mน้ ยHอมร?�อาน้Dภาพื่ข้องสามเณ์รแม�เอง,  แต้Hต้�ดต้ามมาเพื่ราะความละอาย.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ญ่าน้าค ให�สามเณ์รน้�Mน้อดโทษต้ามคำข้องพื่ระเถระ ทำความชอบพื่อก�น้ฉ�น้ม�ต้รก�บเธอ จัWงกลHาววHา 
“จัำเด�มแต้Hกาลน้�M เม"�อความต้�องการด�วยน้Mำใน้สระอโน้ดาต้ม�อย?H,  ก�จัด�วยการมาแหHงพื่ระผ?�เปSน้เจั�า ยHอมไมHม�,  
พื่ระผ?�เปSน้เจั�าพื่WงสHง (ข้Hาว) ไปถWงข้�าพื่เจั�า,  ข้�าพื่เจั�าเอง จั�กน้ำมาถวาย”  ด�งน้�Mแล�ว หล�กไป.

แม�พื่ระเถระกXพื่าสามเณ์รไปแล�ว.

พื่ระศาสดา ทรงทราบความมาแหHงพื่ระเถระแล�ว ทรงน้��งแลด?การมาแหHงพื่ระเถระบน้ปราสาทข้องม�คารมารดา.

ถWงพื่วกภ�กษDกXเหXน้พื่ระเถระซ่W�งกำล�งมา ลDกข้WMน้ต้�อน้ร�บ ร�บบาต้รและจั�วร.

[พวกภั�กษุ�ล4อเล-ยนสุามเณร]

คร�Mงน้�Mน้ ภ�กษDบางพื่วก จั�บสามเณ์รท��ศ�รษะบ�าง ท��ห?ท�Mง ๒ บ�าง ท��แข้น้บ�าง พื่ลางเข้ยHา กลHาววHา “ไมHกระส�น้หร"อ? สามเณ์ร.”

พื่ระศาสดา ทรงเหXน้ก�ร�ยาข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว ทรงดำร�วHา 
“กรรมข้องภ�กษDเหลHาน้�Mหยาบจัร�ง,  ภ�กษDเหลHาน้�M จั�บสามเณ์รเปSน้ดDจัจั�บอสรพื่�ษท��คอ,  
พื่วกเธอหาร?�อาน้Dภาพื่ข้องสามเณ์รไมH,  ว�น้น้�M การท��เราทำคDณ์ข้องสDมน้สามเณ์รให�ปรากฏิ สมควรอย?H.”

แม�พื่ระเถระกXมาถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�วน้��ง.

[พระศาสุดาท้รงท้ำค�ณของสุามเณรให4ปรากฏ]

พื่ระศาสดา ทรงทำปฏิ�ส�น้ถารก�บด�วยทHาน้แล�ว ต้ร�สเร�ยกพื่ระอาน้น้ทเถระมาวHา 
“อาน้น้ทF เราเปSน้ผ?�ม�ความประสงคFเพื่"�อจัะล�างเท�าท�Mง ๒ ด�วยน้Mำใน้สระอโน้ดาต้ 
เธอจังให�หม�อแกHพื่วกสามเณ์รแล�ว ให�น้ำน้Mำมาเถ�ด.”

พื่ระเถระ ให�สามเณ์รประมาณ์ ๕๐๐ ใน้ว�หารประชDมก�น้แล�ว.

บรรดาสามเณ์รเหลHาน้�Mน้ สDมน้สามเณ์รได�เปSน้ผ?�ใหมHกวHาสามเณ์รท�Mงหมด.

พื่ระเถระ กลHาวกะสามเณ์รผ?�แกHกวHาสามเณ์รท�MงหมดวHา 
“สามเณ์ร พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคFจัะทรงล�างพื่ระบาทท�Mง ๒ ด�วยน้Mำใน้สระอโน้ดาต้,  เธอจังถ"อหม�อน้Mำไปน้ำน้Mำมาเถ�ด.”

สามเณ์รน้�Mน้ไมHปรารถน้า ด�วยกลHาววHา “กระผมไมHสามารถ คร�บ.”

พื่ระเถระถามสามเณ์รท�Mงหลายแม�ท��เหล"อโดยลำด�บ.

แม�สามเณ์รเหลHาน้�Mน้ กXพื่?ดปล�กต้�ว อยHางน้�Mน้แล.

ม�คำถามวHา “กXบรรดาสามเณ์รเหลHาน้�M สามเณ์รผ?�เปSน้ข้�ณ์าสพื่ไมHม�หร"อ?”

แก�วHา “ม�อย?H,  แต้Hสามเณ์รเหลHาน้�Mน้ ไมHปรารถน้า ด�วยค�ดเหXน้วHา 
‘พื่วงดอกไม�น้�M พื่ระศาสดาไมHทรงผ?กไว�เพื่"�อพื่วกเรา.  พื่ระองคFทรงผ?กไว�เพื่"�อสDมน้สามเณ์รองคFเด�ยว.’
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แต้Hพื่วกสามเณ์รผ?�เปSน้ปDถDชน้ไมHปรารถน้า กXเพื่ราะความท��ต้น้เปSน้ผ?�ไมHสามารถน้��น้เอง.”

กXใน้ท��สDด เม"�อวาระถWงแกHสDมน้สามเณ์รเข้�า,  พื่ระเถระ กลHาววHา 
“สามเณ์ร พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคFจัะทรงล�างพื่ระบาทท�Mง ๒ ด�วยน้Mำใน้สระอโน้ดาต้,  ได�ย�น้วHา เธอจังถ"อเอาหม�อไปต้�กน้Mำมา”

สDมน้สามเณ์รน้�Mน้ เร�ยน้วHา “เม"�อพื่ระศาสดาทรงให�น้ำมา,  กระผมจั�กน้ำมา” ด�งน้�Mแล�ว ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�ว กราบท?ลวHา
“ข้�าแต้Hพื่ระองคFผ?�เจัร�ญ่ ได�ย�น้วHา “พื่ระองคFให�ข้�าพื่ระองคFน้ำน้Mำมาจัากสระอโน้ดาต้หร"อ? พื่ระเจั�าข้�า” 

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา ‘อยHางน้�Mน้ สDมน้ะ.”

สDมน้สามเณ์รน้�Mน้ เอาม"อจั�บหม�อใหญ่Hใบหน้W�ง ซ่W�งจัDน้Mำได�ต้�Mง ๖๐ หม�อ ใน้บรรดาหม�อสำหร�บเสน้าสน้ะ ซ่W�งเล��ยมดาดด�วยทองแทHง
อ�น้น้างว�สาข้าให�สร�างไว� ห�Mวไป ด�วยค�ดวHา “ความต้�องการข้องเราด�วยหม�ออ�น้เรายกข้WMน้ต้�Mงไว�บน้จัะงอยบHาน้�M ยHอมไมHม�” 
เหาะข้WMน้ส?Hเวหาส บHายหน้�าต้Hอห�มว�น้ต้ประเทศ ร�บไปแล�ว.

น้าคราช เหXน้สามเณ์รซ่W�งกำล�งมาจัากไกลเท�ยว จัWงต้�อน้ร�บ แบกหม�อด�วยจัะงอยบHา กลHาววHา 
“ทHาน้เจั�าข้�า เม"�อผ?�ร�บใช�เชHน้ข้�าพื่เจั�าม�อย?H เพื่ราะอะไร พื่ระผ?�เปSน้เจั�าจัWงมาเส�ยเอง,  
เม"�อความต้�องการน้Mำม�อย?H,  เหต้Dไร? พื่ระผ?�เปSน้เจั�าจัWงไมHสHงเพื่�ยงข้HาวสาสFน้มา” ด�งน้�Mแล�ว 
เอาหม�อต้�กน้Mำแบกเอง กลHาววHา “น้�มน้ต้Fพื่ระผ?�เปSน้เจั�าลHวงหน้�าไปกHอน้เถ�ด คร�บ,  ข้�าพื่เจั�าเอง จั�กน้ำไป.”

สามเณ์ร กลHาววHา “มหาราช ทHาน้จังหยDด,  ข้�าพื่เจั�าเอง เปSน้ผ?�อ�น้พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�าใช�มา” ด�งน้�M 
ให�พื่ญ่าน้าคกล�บแล�ว เอาม"อจั�บท��ข้อบปากหม�อ เหาะมาทางอากาศ.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ทรงแลด?เธอซ่W�งกำล�งมา ต้ร�สเร�ยกพื่วกภ�กษDมาแล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกเธอจังด?การเย"Mองกรายข้องสามเณ์ร,  เธอยHอมงดงามดDจัพื่ญ่าหงสFใน้อากาศฉะน้�Mน้.”

แม�สามเณ์รน้�Mน้ วางหม�อน้Mำแล�ว ได�ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�วย"น้อย?H.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดาต้ร�สกะเธอวHา “สDมน้ะ เธอม�อายDได�เทHาไร?.

สามเณ์ร กราบท?ลวHา “ม�อายD ๗ ข้วบ พื่ระเจั�าข้�า.

พื่ระศาสดาต้ร�สวHา “สDมน้ะ ถ�ากระน้�Mน้ ต้�Mงแต้Hว�น้น้�M เธอจังเปSน้ภ�กษDเถ�ด” ด�งน้�Mแล�ว ได�ประทาน้ทาย�ชชอDปสมบท.

ได�ย�น้วHา สามเณ์รผ?�ม�อายD ๗ ป} ๒ ร?ปเทHาน้�Mน้ ได�อDปสมบท  ค"อ สDมน้สามเณ์รน้�Mร?ป ๑ โสปากสามเณ์รร?ป ๑.

เม"�อสDมน้สามเณ์รน้�Mน้อDปสมบทแล�วอยHางน้�Mน้,  พื่วกภ�กษDสน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย กรรมน้�M น้Hาอ�ศจัรรยF:  
อาน้Dภาพื่ข้องสามเณ์รน้�อย แม�เหXน้ปาน้น้�MกXม�ได�,  อาน้Dภาพื่เหXน้ปาน้น้�M พื่วกเราไมHเคยเหXน้แล�ว ใน้กาลกHอน้แต้Hกาลน้�M.”

[สุมบุ�ตั�ย7อมสุำเรNจแก7เดNกๆ ได4]

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�Mพื่วกเธอน้��งสน้ทน้าก�น้ด�วยเร"�องอะไรหน้อ?” 
เม"�อพื่วกเธอกราบท?ลวHา “ด�วยเร"�องช"�อน้�M พื่ระเจั�าข้�า” ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ใน้ศาสน้าข้องเรา บDคคลแม�เปSน้เดXก ปฏิ�บ�ต้�ชอบแล�ว ยHอมได�สมบ�ต้�เหXน้ปาน้น้�Mเหม"อน้ก�น้” 
เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา
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“ภ�กษDใดแล ย�งหน้DHม พื่ากเพื่�ยรอย?Hใน้พื่ระพื่Dทธศาสน้า,  
ภ�กษDน้�Mน้ ยHอมย�งโลกน้�Mให�สวHาง
ดDจัพื่ระจั�น้ทรFท��พื่�น้แล�วจัากหมอก (เมฆ่) สวHางอย?Hฉะน้�Mน้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ยDญฺhชต้� ได�แกH พื่ากเพื่�ยร ค"อ พื่ยายามอย?H.

บทวHา ปภาเสต้� เปSน้ต้�น้  ความวHา ภ�กษDน้�Mน้ ยHอมย�งโลกต้Hางโดยข้�น้ธโลกเปSน้ต้�น้ ให�สวHางได� 
ค"อ ยHอมทำให�ม�แสงสวHางเปSน้อ�น้เด�ยวก�น้ ด�วยญ่าณ์อ�น้ส�มปยDต้ด�วยอรห�ต้มรรคข้องต้น้ 
ดDจัพื่ระจั�น้ทรFท��พื่�น้แล�วจัากเคร"�องกำบ�งม�หมอกเปSน้ต้�น้ฉะน้�Mน้.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล

เร"�องสDมน้สามเณ์ร จับ.

ภ�กข้Dวรรค วรรณ์น้า จับ.

วรรคท�� ๒๕ จับ.
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๒๖.  พราหมณวรรค วรรณนา
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๑.  เร��องพราหมณ9ผู้�4ม-ความเล��อมใสุมาก
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Fผ?�ม�ความเล"�อมใสมาก ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ฉ�น้hท โสต้C ปรกhกมhม” เปSน้ต้�น้.

[พวกภั�กษุ�ร�งเก-ยจวาท้ะของพราหมณ9]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ฟ้]งธรรมเทศน้าข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าแล�ว ม�จั�ต้เล"�อมใส เร��มต้�Mงน้�ต้ยภ�ต้รเพื่"�อภ�กษDม�ประมาณ์ ๑๖ ร?ป 
ไว�ใน้เร"อน้ข้องต้น้ ร�บบาต้รใน้เวลาภ�กษDท�Mงหลายมาแล�ว กลHาววHา 
“ข้อพื่ระอรห�น้ต้Fท�Mงหลาย ผ?�เจัร�ญ่ จังมา,  ข้อพื่ระอรห�น้ต้Fท�Mงหลาย ผ?�เจัร�ญ่ จังน้��ง” 
เม"�อจัะกลHาวคำอยHางใดอยHางหน้W�ง กXกลHาวคำประกอบเฉพื่าะด�วยวาทะวHาพื่ระอรห�น้ต้FเทHาน้�Mน้.

บรรดาภ�กษDเหลHาน้�Mน้ พื่วกท��เปSน้ปDถDชน้ ค�ดก�น้วHา “พื่ราหมณ์Fน้�M ม�ความสำค�ญ่ใน้พื่วกเราวHาเปSน้พื่ระอรห�น้ต้F” 
พื่วกท��เปSน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ กXค�ดวHา “พื่ราหมณ์Fน้�M ยHอมร?�ความท��พื่วกเราเปSน้พื่ระข้�ณ์าสพื่,” 
ภ�กษDแม�ท�Mงหมดน้�Mน้ ประพื่ฤต้�ร�งเก�ยจัอย?HอยHางน้�M จัWงไมHไปส?Hเร"อน้ข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

เข้าเปSน้ผ?�ม�ทDกข้Fเส�ยใจั ค�ดวHา “ทำไมหน้อแล พื่ระผ?�เปSน้เจั�าจัWงไมHมา” จัWงไปย�งว�หาร ถวายบ�งคมพื่ระศาสดา 
กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้.

[ไม7เป<นอาบุ�ตั�เพราะไม7ย�นด-ตั7อวาท้ะน�Gน]

พื่ระศาสดา ต้ร�สเร�ยกภ�กษDท�Mงหลายมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ข้�อน้��น้อยHางไร” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แล�ว,  จัWงต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย กXพื่วกเธอย�งย�น้ด�วาทะวHา เปSน้พื่ระอรห�น้ต้Fอย?Hหร"อ.”

พื่วกภ�กษD. พื่วกข้�าพื่ระองคFไมHย�น้ด� พื่ระเจั�าข้�า.

พื่ระศาสดาต้ร�สวHา “เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้,  คำน้��น้ เปSน้คำกลHาวด�วยความเล"�อมใสข้องมน้DษยFท�Mงหลาย,  
ภ�กษDท�Mงหลาย  ไมHเปSน้อาบ�ต้�ใน้เพื่ราะการกลHาวด�วยความเล"�อมใส,  
กXแลอ�กอยHางหน้W�ง ความร�กใครHใน้พื่ระอรห�น้ต้Fท�Mงหลายข้องพื่ราหมณ์F ม�ประมาณ์ย��ง,  
เหต้Dน้�Mน้ แม�พื่วกเธอต้�ดกระแสต้�ณ์หาแล�วบรรลDพื่ระอรห�ต้น้��น้แล ควร” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“พื่ราหมณ์F ทHาน้จังพื่ยายามต้�ดกระแสต้�ณ์หา,  
จังบรรเทากามท�Mงหลายเส�ย,  ทHาน้ร?�ความส�Mน้ไปแหHงส�งข้ารท�Mงหลายแล�ว 
เปSน้ผ?�ร?�พื่ระน้�พื่พื่าน้อ�น้อะไรๆ ทำไมHได�น้ะ พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ปรกhกมhม เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ข้WMน้ช"�อวHากระแสต้�ณ์หา ใครๆ ไมHอาจัเพื่"�อจัะต้�ดได�ด�วยความพื่ยายามม�ประมาณ์น้�อย,  
เหต้Dน้�Mน้ทHาน้จังพื่ยายามต้�ดกระแสน้�Mน้ ด�วยความบากบ��น้อยHางใหญ่Hซ่W�งส�มปยDต้ด�วยญ่าณ์ 
ค"อ จังบรรเทา ได�แกH จังข้�บไลHกามแม�ท�Mง ๒ เส�ยเถ�ด.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙๐ • ๑.  เร"�องพื่ราหมณ์Fผ?�ม�ความเล"�อมใสมาก  • [แก�อรรถ]

คำวHา พื่hราหhมณ์ น้�Mน้ เปSน้คำร�องเร�ยกพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย.

บทวHา สงhข้าราน้C  ความวHา ร?�ความส�Mน้ไปแหHงข้�น้ธF ๕.

บทวHา อกต้ญฺhญฺ?  ความวHา เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้ ทHาน้จัะเปSน้ผ?�ช"�อวHาอกต้�ญ่ญฺ? 
เพื่ราะร?�พื่ระน้�พื่พื่าน้ อ�น้อะไรๆ บรรดาโลกธาต้Dท�Mงหลายม�ทองคำเปSน้ต้�น้ ทำไมHได�.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ราหมณ์Fผ?�ม�ความเล"�อมใสมาก จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙๑ • ๒.  เร"�องภ�กษDมากร?ป • ๒.  เร"�องภ�กษDมากร?ป

๒.  เร��องภั�กษุ�มากร�ป
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDมากร?ป ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยทา ทhวเยสD ธมhเมสD” เปSน้ต้�น้.

[พระสุาร-บุ�ตัรท้�ลถามป>ญหาเพ��อพวกภั�กษุ�]

ใน้ว�น้หน้W�ง ภ�กษDผ?�อย?Hใน้ท�ศประมาณ์ ๓๐ ร?ป มาถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�วน้��ง.

พื่ระสาร�บDต้รเถระ เลXงเหXน้อDปน้�ส�ยแหHงพื่ระอรห�ต้ข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา ย"น้อย?Hเท�ยว ท?ลถามป]ญ่หาน้�MวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ธรรมท�Mงหลายท��พื่ระองคFต้ร�สเร�ยกวHา ‘ธรรม ๒ ประการๆ ด�งน้�M,  ธรรม ๒ ประการน้�MเปSน้ไฉน้หน้อแล?”

ท�น้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะทHาน้วHา “สาร�บDต้ร สมถะและว�ป]สสน้า เร�ยกวHา ‘ธรรม ๒’ แล” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ใน้กาลใด พื่ราหมณ์FเปSน้ผ?�ถWงฝ้]aงใน้ธรรม ๒,  
ใน้กาลน้�Mน้ ก�เลสเคร"�องประกอบท�Mงปวงข้องพื่ราหมณ์F ผ?�ร?�อย?H 
ยHอมถWงความต้�Mงอย?HไมHได�.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ยทา เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ใน้กาลใด พื่ระข้�ณ์าสพื่น้�M เปSน้ผ?�ถWงฝ้]aง ใน้ธรรมค"อสมถะและว�ป]สสน้า อ�น้ต้�Mงอย?HโดยสHวน้ ๒ ด�วยอำน้าจัแหHงการถWงฝ้]aงค"อ
อภ�ญ่ญ่าเปSน้ต้�น้,  
ใน้กาลน้�Mน้ ก�เลสเคร"�องประกอบท�Mงหลาย ม�ก�เลสเคร"�องประกอบค"อกามเปSน้ต้�น้ท�Mงปวง 
ซ่W�งสามารถเพื่"�อประกอบไว�ใน้ว�ฏิฏิะข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่น้�Mน้ ผ?�ร?�อย?HอยHางน้�M ยHอมถWงความต้�Mงอย?HไมHได� ค"อความส�Mน้ไป.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ แม�ท�Mงหมด ต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDมากร?ป จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙๒ • ๓.  เร"�องมาร  • ๓.  เร"�องมาร

๓.  เร��องมาร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภมาร ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยสhส ปารC อปารC วา” เปSน้ต้�น้.

[มารปลอมตั�วท้�ลถามเร��องฝั>Qง]

ได�ย�น้วHา ใน้ว�น้หน้W�ง มารน้�Mน้ ปลอมเปSน้บDรDษคน้ใดคน้หน้W�ง เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา แล�วท?ลถามวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า สถาน้ท��อ�น้พื่ระองคFต้ร�สวHา ‘ฝ้]aงๆ;’ อะไรหน้อแล? ท��ช"�อวHาฝ้]aงน้��น้.”

พื่ระศาสดาทรงทราบวHา “น้�MเปSน้มาร” จัWงต้ร�สวHา 
“มารผ?�ม�บาป ประโยชน้Fอะไรข้องทHาน้ด�วยฝ้]aง,  ฝ้]aงน้�Mน้ อ�น้ผ?�ม�ราคะไปปราศแล�วท�Mงหลาย พื่WงถWง” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ฝ้]aงกXด� ท��ม�ใชHฝ้]aงกXด�  ฝ้]aงและท��ม�ใชHฝ้]aงกXด� ไมHม�แกHผ?�ใด,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งม�ความกระวน้กระวายไปปราศแล�ว 
ผ?�พื่ราก (จัากก�เลส) ได�แล�ววHาเปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

อายต้น้ะอ�น้เปSน้ไปใน้ภายใน้ ๖ ช"�อวHา ปารC ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

อายต้น้ะอ�น้ม� ณ์ ภายน้อก ๖ ช"�อวHา อปารC  .  

อายต้น้ะท�Mง ๒ น้�Mน้ ช"�อวHา ปาราปารC  .  

บทวHา น้ ว�ชhชต้�  ความวHา ฝ้]aงและท��ม�ใชHฝ้]aงท�Mงหมดน้��น้ ไมHม�แกHผ?�ใด เพื่ราะความไมHม�การยWดถ"อวHา ‘เรา’ หร"อวHา “ข้องเรา,” 
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งช"�อวHา ม�ความกระวน้กระวายไปปราศแล�ว เพื่ราะความไปปราศ แหHงความกระวน้กระวายค"อก�เลสท�Mงหลาย 
ผ?�พื่รากจัากก�เลสท�Mงปวงได�แล�ววHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องมาร จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙๓ • ๔.  เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง  • ๔.  เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง

๔.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ฌายW” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9ท้�ลถามเร��องพราหมณ9กะพระศาสุดา]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ค�ดวHา “พื่ระศาสดา ต้ร�สเร�ยกสาวกข้องพื่ระองคFวHา ‘พื่ราหมณ์F,’ 
สHวน้เรา เปSน้พื่ราหมณ์Fโดยชาต้�และโคต้ร,  การท��พื่ระองคFจัะต้ร�สเร�ยกเราอยHางน้�Mน้บ�าง ควร.”

เข้าเข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา ท?ลถามเน้"Mอความน้�Mน้แล�ว.

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “เราม�ได�เร�ยกบDคคลวHาพื่ราหมณ์F ด�วยเหต้Dส�กวHาชาต้�และโคต้ร,  
แต้Hเราเร�ยกบDคคลผ?�บรรลDประโยชน้Fอ�น้ส?งสDดน้��น้เทHาน้�Mน้ (วHาเปSน้พื่ราหมณ์F)” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกบDคคลผ?�ม�ความเพื่Hง ผ?�ปราศจัากธDล� อย?Hแต้Hผ?�เด�ยว ม�ก�จัอ�น้ทำแล�ว 
หาอาสวะม�ได� บรรลDประโยชน้Fอ�น้ส?งสDดแล�วน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ฌายW เปSน้ต้�น้  ความวHา 
เราเร�ยกบDคคลผ?�เพื่Hงอย?Hด�วยฌาน้ ๒ อยHาง ผ?�ปราศจัากธDล� ด�วยธDล�ค"อกาม อย?Hแต้Hผ?�เด�ยวใน้ปoา 
ช"�อวHาผ?�ม�ก�จัอ�น้ทำแล�ว เพื่ราะก�จั ๑๖ อยHาง๑ อ�น้ต้น้ทำด�วยมรรค ๔ แล�ว 
ช"�อวHาหาอาสวะม�ได� เพื่ราะไมHม�อาสวะท�Mงหลาย บรรลDประโยชน้Fอ�น้ส?งสDด ค"อพื่ระอรห�ต้แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ต้�Mงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว,

เทศน้าได�เปSน้ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง จับ.

๑ ทDกข้F ม�ก�จั ๔ ป}ฬุน้ต้hถ ใน้อรรถวHาเบ�ยดเบ�ยน้ ๑. สงhข้ต้ต้hถ ใน้อรรถวHา ป]จัจั�ยประชDมแต้Hง ๑.  
สน้hต้าปน้ต้hถ ใน้อรรถวHาเรHาร�อน้ ๑.  ว�ปร�ณ์ามต้hถ ใน้อรรถวHา แปรปรวน้ ๑.  
สมDท�ย ม�ก�จั ๔ อายDหน้ต้hถ ใน้อรรถวHาทำให�เก�ดกองทDกข้F ๑.  น้�ทาน้ต้hถ ใน้อรรถวHาเปSน้เหต้DแหHงทDกข้F ๑.  
สงhโยคต้hถ ใน้อรรถวHาประกอบไว�ด�วยส�งสารทDกข้F ๑.  ปล�โพื่ธน้ต้hถ ใน้อรรถวHาข้�งอย?Hใน้เร"อน้จัำค"อส�งสารทDกข้F ๑.  
น้�โรธ ม�ก�จั ๔ น้�สhสรณ์ต้hถ ใน้อรรถวHาออกจัากอDปธ� ๑.  ว�เวกต้hถ ใน้อรรถวHาสง�ดจัากหม?Hค"อก�เลส ๑.  
อสงhข้ต้ต้hถ ใน้อรรถวHาป]จัจั�ยประชDมแต้HงไมHได� ๑.  อมต้ต้hถ ใน้อรรถวHาเปSน้อมต้รส (ไมHร?�จั�กต้าย) ๑.  
มรรค ม�ก�จั ๔ น้�ยhยาน้ต้hถ ใน้อรรถวHาออกจัากสงสาร ๑.  เหต้hวต้hถ ใน้อรรถวHาเปSน้เหต้DแหHงพื่ระน้�พื่พื่าน้ ๑.  
ทสhสน้ต้hถ ใน้อรรถวHาเหXน้พื่ระน้�พื่พื่าน้ ๑.  อธ�ปเต้ยhยต้�ถ ใน้อรรถวHาเปSน้อธ�บด�ใน้อ�น้เหXน้พื่ระน้�พื่พื่าน้ ๑.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๙๔ • ๕.  เร"�องพื่ระอาน้น้ทเถระ • ๕.  เร"�องพื่ระอาน้น้ทเถระ

๕.  เร��องพระอานนท้เถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้ปราสาทข้องอDบาส�กาช"�อม�คารมารดา ทรงปรารภพื่ระอาน้น้ทเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ท�วา ต้ปต้� อาท�จัhโจั” เปSน้ต้�น้.

[ร�ศม-ของว�ตัถ� ๕ อย7าง ตั7างก�น]

ได�ย�น้วHา ใน้ว�น้มหาปวารณ์า พื่ระเจั�าปเสน้ท�โกสล ทรงประด�บเคร"�องราชอ�สสร�ยากรณ์Fครบถ�วน้ 
ทรงถ"อเอาว�ต้ถDท�Mงหลายม�ข้องหอมเปSน้ต้�น้ ได�เสดXจัไปย�งว�หารแล�ว.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระกาฬุDทาย�เถระ น้��งเข้�าฌาน้อย?Hท��ท�ายบร�ษ�ท.

กXคำวHา ‘กาฬุDทาย�เถระ’ น้��น้ เปSน้ช"�อข้องทHาน้เอง.  สร�ระ (ข้องทHาน้) ม�ส�เพื่�ยงด�งทองคำ.

กXใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระจั�น้ทรFกำล�งข้WMน้,  พื่ระอาท�ต้ยFกำล�งอ�สดงคต้.

พื่ระอาน้น้ทเถระ แลด?ร�ศม�ข้องพื่ระอาท�ต้ยFซ่W�งกำล�งอ�สดงคต้และข้องพื่ระจั�น้ทรFซ่W�งกำล�งข้WMน้ 
แล�วมองด?พื่ระสร�โรภาสข้องพื่ระราชา สร�โรภาสข้องพื่ระเถระ และพื่ระสร�โรภาสข้องพื่ระต้ถาคต้.

ใน้ทHาน้เหลHาน้�Mน้ พื่ระศาสดา ยHอมไพื่โรจัน้FลHวงร�ศม�ท�Mงปวง.

พื่ระเถระถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�ว กราบท?ลวHา “พื่ระเจั�าข้�า ใน้ว�น้น้�M เม"�อข้�าพื่ระองคFแลด?ร�ศม�เหลHาน้�Mอย?H,  
พื่ระร�ศม�ข้องพื่ระองคFเทHาน้�Mน้ข้�าพื่ระองคFชอบใจั,  เพื่ราะวHา พื่ระสร�ระข้องพื่ระองคF ยHอมไพื่โรจัน้FลHวงร�ศม�ท�Mงปวง.”

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะทHาน้วHา “อาน้น้ทF ธรรมดา พื่ระอาท�ต้ยF ยHอมรDHงเร"องใน้กลางว�น้,  
พื่ระจั�น้ทรF ยHอมรDHงเร"องใน้กลางค"น้,  พื่ระราชา ยHอมรDHงเร"องใน้เวลาประด�บแล�วเทHาน้�Mน้,  
พื่ระข้�ณ์าสพื่ ละความระคน้ด�วยหม?Hแล�ว ยHอมรDHงเร"องใน้ภายใน้สมาบ�ต้�เทHาน้�Mน้,  
สHวน้พื่ระพื่Dทธเจั�า ยHอมรDHงเร"องด�วยเดช ๕ อยHาง ท�Mงใน้กลางค"น้ ท�Mงใน้กลางว�น้” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“พื่ระอาท�ต้ยF ยHอมสHองแสงใน้กลางว�น้,  
พื่ระจั�น้ทรF ยHอมรDHงเร"องใน้กาลค"น้,  
กษ�ต้ร�ยF ทรงเคร"�องรบแล�ว ยHอมรDHงเร"อง,  
พื่ราหมณ์Fผ?�ม�ความเพื่Hง ยHอมรDHงเร"อง,  
สHวน้พื่ระพื่Dทธเจั�า ยHอมรDHงเร"องด�วยเดช ต้ลอดกลางว�น้และกลางค"น้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา ท�วา ต้ปต้�  ความวHา พื่ระอาท�ต้ยF ยHอมรDHงเร"องเฉพื่าะใน้กลางว�น้,  
แต้Hแม�ทางท��พื่ระอาท�ต้ยFน้�Mน้ไปใน้กลางค"น้ หาปรากฏิไมH.

บทวHา จัน้hท�มา  ความวHา แม�พื่ระจั�น้ทรF ท��พื่�น้แล�วจัากหมอกเปSน้ต้�น้ กXรDHงเร"องเฉพื่าะใน้กลางค"น้,  หารDHงเร"องใน้กลางว�น้ไมH.
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บทวHา สน้hน้ทhโธ  ความวHา พื่ระราชาผ?�ทรงประด�บด�วยเคร"�องอ�สสร�ยาภรณ์Fท�Mงปวงอ�น้ว�จั�ต้รด�วยทองและแก�วมณ์� 
อ�น้เสน้าม�องคF ๔๑ แวดล�อมแล�วเทHาน้�Mน้ ยHอมรDHงเร"อง,  ท�าวเธอประท�บอย?Hด�วยเพื่ศอ�น้บDคคลไมHร?� (ปลอมเพื่ศ) หารDHงเร"องไมH.

บทวHา ฌาย�  ความวHา ฝ้oายพื่ระข้�ณ์าสพื่ เปล"Mองหม?Hแล�ว เพื่Hงอย?Hเท�ยว ช"�อวHายHอมรDHงเร"อง.

บทวHา เต้ชสา  ความวHา สHวน้พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�า ทรงครอบงำเดชแหHงการทDศ�ลด�วยเดชแหHงศ�ล 
เดชแหHงคDณ์อ�น้ช��ว ด�วยเดชแหHงคDณ์  เดชแหHงป]ญ่ญ่าทรามด�วยเดชแหHงป]ญ่ญ่า 
เดชแหHงส��งม�ใชHบDญ่ด�วยเดชแหHงบDญ่  เดชแหHงอธรรมด�วยเดชแหHงธรรม 
ยHอมรDHงเร"องด�วยเดช ๕ อยHางน้�Mต้ลอดกาลเปSน้น้�ต้ยFท�เด�ยว.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระอาน้น้ทเถระ จับ.

๑ พื่ลช�าง พื่ลม�า พื่ลรถ พื่ลเด�น้เท�า.
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๖.  เร��องบุรรพชื่�ตัร�ปใดร�ปหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภบรรพื่ช�ต้ร?ปใดร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “พื่าห�ต้ปาโป” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9บุวชื่นอกพระพ�ท้ธศาสุนา]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fคน้หน้W�ง บวชแล�ว ด�วยการบวชใน้ภายน้อก (พื่ระศาสน้า) ค�ดวHา 
“พื่ระสมณ์โคดม เร�ยกสาวกข้องพื่ระองคFวHา ‘บรรพื่ช�ต้’,  สHวน้เรากXเปSน้บรรพื่ช�ต้,  การท��พื่ระองคFเร�ยกเราอยHางน้�Mน้บ�าง กX
ควร” แล�วเข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา ท?ลถามเน้"Mอความน้��น้.

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “เราหาเร�ยกวHา ‘บรรพื่ช�ต้’ ด�วยเหต้Dเพื่�ยงเทHาน้�MไมH,  
สHวน้บDคคลผ?�ช"�อวHาเปSน้บรรพื่ช�ต้ เพื่ราะความท��มลท�น้ค"อก�เลสท�Mงหลายอ�น้ต้น้เว�น้ได�ข้าด” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลม�บาปอ�น้ลอยแล�วแล เราเร�ยกวHา ‘พื่ราหมณ์F,’ 
บDคคลท��เราเร�ยกวHา ‘สมณ์ะ’ เพื่ราะความประพื่ฤต้�เร�ยบร�อย,  
บDคคลข้�บไลHมลท�น้ข้องต้น้อย?H เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ เราเร�ยกวHา ‘บรรพื่ช�ต้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สมจัร�ยาย ค"อ เพื่ราะความประพื่ฤต้�ระง�บซ่W�งอกDศลธรรมท�Mงปวง.

บทวHา ต้สhมา  ความวHา บDคคลท��พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา ‘พื่ราหมณ์F’ เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�บาปอ�น้ลอยแล�ว,  
บDคคลท��พื่ระศาสดาต้ร�สเร�ยกวHา ‘สมณ์ะ’ เพื่ราะความประพื่ฤต้�สงบซ่W�งอกDศลธรรมท�Mงหลาย,  
เหต้Dน้�Mน้ ผ?�ใด ประพื่ฤต้�ข้�บไลH ค"อ ข้จั�ดมลท�น้ม�ราคะเปSน้ต้�น้ข้องต้น้อย?H,  
แม�ผ?�น้�Mน้ พื่ระศาสดากXต้ร�สเร�ยกวHา ‘บรรพื่ช�ต้’ เพื่ราะการข้�บไลHน้�Mน้.

ใน้กาลจับเทศน้า บรรพื่ช�ต้น้�Mน้ ดำรงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องบรรพื่ช�ต้ร?ปใดร?ปหน้W�ง จับ.
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๗.  เร��องพระสุาร-บุ�ตัรเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บDต้รเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้ พื่hราหhมณ์สhส” เปSน้ต้�น้.

[พระเถระถ�กพราหมณ9ตั-]

ได�ย�น้วHา มน้DษยFเปSน้อ�น้มาก ใน้ท��แหHงหน้W�ง กลHาวคDณ์กถาข้องพื่ระเถระวHา 
“น้Hาชม พื่ระผ?�เปSน้เจั�าข้องพื่วกเรา ประกอบแล�วด�วยกำล�งค"อข้�น้ต้�,  
เม"�อชน้เหลHาอ"�น้ ดHาอย?HกXต้าม ประหารอย?HกXต้าม แม�เหต้Dส�กวHาความโกรธ ยHอมไมHม�.”

คร�Mงน้�Mน้ พื่ราหมณ์Fม�จัฉาท�ฏิฐี�คน้หน้W�ง ถามวHา “ใครน้��น้ ไมHโกรธ”

พื่วกมน้DษยF. พื่ระเถระข้องพื่วกฉ�น้.
พื่ราหมณ์F. บDคคลผ?�ย��วให�ทHาน้โกรธ จั�กไมHม�กระม�ง?
พื่วกมน้DษยF. พื่ราหมณ์F ข้�อน้�Mน้ หาม�ไมH.
พื่ราหมณ์F. ถ�าเชHน้น้�Mน้ เราจั�กย��วให�ทHาน้โกรธ.
พื่วกมน้DษยF. ถ�าทHาน้สามารถไซ่ร�,  กXจังย��วให�พื่ระเถระโกรธเถ�ด.

พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ค�ดวHา “เอาละ,  เราจั�กร?�ก�จัท��ควรทำ” ด�งน้�Mแล�ว เหXน้พื่ระเถระเข้�าไปเพื่"�อภ�กษา จัWงเด�น้ไปโดยสHวน้ข้�างหล�ง 
ได�ให�การประหารด�วยฝ้oาม"ออยHางแรงท��กลางหล�ง.

พื่ระเถระ ม�ได�คำน้WงถWงเลยวHา “น้��ช"�ออะไรก�น้” เด�น้ไปแล�ว.

ความเรHาร�อน้ เก�ดข้WMน้ท��วสร�ระข้องพื่ราหมณ์F.

เข้าต้กลงใจัวHา “แหม! พื่ระผ?�เปSน้เจั�าสมบ?รณ์Fด�วยคDณ์” ด�งน้�Mแล�ว หมอบลงแทบเท�าข้องพื่ระเถระ เร�ยน้วHา 
“ข้อทHาน้จังอดโทษแกHกระผมเถ�ด คร�บ” เม"�อพื่ระเถระ กลHาววHา “น้��อะไรก�น้?” จัWงเร�ยน้วHา 
“กระผมประหารทHาน้เพื่"�อประสงคFจัะทดลองด?.”

พื่ระเถระ กลHาววHา “ชHางเถ�ด,  เราอดโทษให�ทHาน้.”

พื่ราหมณ์FจัWงเร�ยน้วHา “ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ถ�าทHาน้อดโทษให�กระผมไซ่ร�,  กXข้อจังน้��งร�บภ�กษDใน้เร"อน้ข้องกระผมเถ�ด” ด�งน้�Mแล�ว 
ได�ร�บบาต้รข้องพื่ระเถระ.

ฝ้oายพื่ระเถระ ได�ให�บาต้รแล�ว.

พื่ราหมณ์F น้ำพื่ระเถระไปเร"อน้ อ�งคาสแล�ว.

พื่วกมน้DษยF โกรธแล�ว ต้HางกXค�ดวHา 
“พื่ระผ?�เปSน้เจั�าข้องพื่วกเรา ผ?�หาโทษม�ได� ถ?กพื่ราหมณ์Fน้�Mประหารแล�ว,  ความพื่�น้แม�จัากทHอน้ไม� ไมHม�แกHพื่ราหมณ์Fน้�Mน้,  
พื่วกเราจั�กฆ่Hาม�น้เส�ยใน้ท��น้�Mแหละ” ด�งน้�Mแล�ว ม�ก�อน้ด�น้และทHอน้ไม�เปSน้ต้�น้ใน้ม"อ ได�ย"น้ซ่DHมอย?Hท��ประต้?เร"อน้ข้องพื่ราหมณ์F.

พื่ระเถระ ลDกข้WMน้เด�น้ไปอย?H ได�ให�บาต้รใน้ม"อข้องพื่ราหมณ์F.
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พื่วกมน้DษยF เหXน้พื่ราหมณ์Fน้�Mน้เด�น้ไปก�บพื่ระเถระ จัWงเร�ยน้วHา “ทHาน้คร�บ ข้อทHาน้จังร�บบาต้รข้องทHาน้แล�วให�พื่ราหมณ์Fกล�บเส�ย”

พื่ระเถระ กลHาววHา “น้��เร"�องอะไรก�น้? อDบาสก.”

พื่วกมน้DษยF. พื่ราหมณ์FประหารทHาน้,  พื่วกกระผมจั�กร?�ก�จัท��ควรทำแกHเข้า.
พื่ระเถระ. กXทHาน้ถ?กพื่ราหมณ์Fน้�Mประหารหร"อ,  หร"อเราถ?ก?
พื่วกมน้DษยF. ทHาน้ถ?ก คร�บ.

พื่ระเถระกลHาววHา “พื่ราหมณ์Fน้��น้ประหารเราแล�ว (แต้H) ได�ข้อข้มาแล�ว,  พื่วกทHาน้จังไปก�น้เถ�ด” 
สHงพื่วกมน้DษยFไปแล�ว ให�พื่ราหมณ์Fกล�บ ได�ไปส?Hว�หารน้��น้เท�ยว.

ภ�กษDท�Mงหลาย ยกโทษวHา “น้��ช"�ออยHางไร? 
พื่ระสาร�บDต้รเถระถ?กพื่ราหมณ์Fใดประหารแล�ว ย�งน้��งร�บภ�กษาใน้เร"อน้ข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้น้��น้แหละ มาแล�ว,  
จัำเด�มแต้Hกาลท��พื่ระเถระถ?กพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ประหารแล�ว ต้Hอไปน้�M เข้าจั�กไมHละอายต้Hอใครๆ,  จั�กเท��ยวต้�ภ�กษDท�Mงหลายท��เหล"อ.”

[พราหมณ9ไม7ควรประหารพราหมณ9]

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�Mพื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยถ�อยคำอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลวHา “ด�วยถ�อยคำช"�อน้�M” แล�ว,  ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่ราหมณ์Fช"�อวHาประหารพื่ราหมณ์F ยHอมไมHม�,  แต้Hพื่ราหมณ์Fผ?�สมณ์ะจั�กเปSน้ผ?�ถ?กพื่ราหมณ์Fคฤห�สถFประหารได�,  
ข้WMน้ช"�อวHาความโกรธน้��น้ยHอมถWงความถอน้ข้WMน้ได� ด�วยอน้าคาม�มรรค” ด�งน้�Mแล�ว 
เม"�อจัะทรงแสดงธรรมได�ทรงภาษ�ต้พื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“พื่ราหมณ์FไมHควรประหารแกHพื่ราหมณ์F,  ไมHควรจัอง (เวร) แกHเข้า,  
น้Hาต้�เต้�ยน้พื่ราหมณ์Fผ?�ประหารพื่ราหมณ์F,  
น้Hาต้�เต้�ยน้พื่ราหมณ์Fผ?�จัอง (เวร) ย��งกวHาพื่ราหมณ์Fผ?�ประหารน้�Mน้.

ความเก�ยดก�น้ใจั จัากอารมณ์Fอ�น้เปSน้ท��ร�กท�Mงหลายใด,  
ความเก�ยดก�น้น้��น้ ยHอมเปSน้ความประเสร�ฐีไมHน้�อยแกHพื่ราหมณ์F,  
ใจัอ�น้ส�มปยDต้ด�วยความเบ�ยดเบ�ยน้ ยHอมกล�บได�จัากว�ต้ถDใดๆ,  
ความทDกข้F ยHอมสงบได� เพื่ราะว�ต้ถDน้�Mน้ๆ น้��น้แล.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ปหเรยhย  ความวHา 
พื่ราหมณ์Fผ?�ข้�ณ์าสพื่ ร?�อย?HวHา “เราเปSน้ (พื่ระข้�ณ์าสพื่)” ไมHควรประหารแกHพื่ราหมณ์Fข้�ณ์าสพื่ หร"อพื่ราหมณ์Fอ"�น้.

สองบทวHา น้าสhส มDญฺhเจัถ  ความวHา 
พื่ราหมณ์Fข้�ณ์าสพื่แม�น้�Mน้ถ?กเข้าประหารแล�ว ไมHควรจัองเวรแกHเข้าผ?�ประหารแล�วย"น้อย?H,  ค"อไมHควรทำความโกรธใน้พื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

บทวHา ธ� พื่hราหhมณ์สhส  ความวHา เรายHอมต้�เต้�ยน้พื่ราหมณ์Fผ?�ประหารพื่ราหมณ์Fข้�ณ์าสพื่.
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บทวHา ต้โต้ ธ�  ความวHา กXผ?�ใด ประหารต้อบซ่W�งเข้าผ?�ประหารอย?H ช"�อวHา ยHอมจัองเวรใน้เบ"Mองบน้ข้องเข้า,  
เราต้�เต้�ยน้ผ?�จัองเวรน้�Mน้ แม�กวHาผ?�ประหารน้�Mน้ท�เด�ยว.

สองบทวHา เอต้ทก�ญฺhจั� เสยhโย  ความวHา 
การไมHดHาต้อบซ่W�งบDคคลผ?�ดHาอย?H หร"อการไมHประหารต้อบซ่W�งบDคคลผ?�ประหารอย?H ข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่ใด,  
การไมHดHาต้อบหร"อการไมHประหารต้อบน้��น้ ยHอมเปSน้ความประเสร�ฐีไมHใชHน้�อย ค"อ ไมHเปSน้ความประเสร�ฐีท��ม�ประมาณ์น้�อย 
แกHพื่ราหมณ์Fผ?�เปSน้ข้�ณ์าสพื่น้�Mน้,  ท��แท� ยHอมเปSน้ความประเสร�ฐีอ�น้ม�ประมาณ์ย��งท�เด�ยว.

บาทพื่ระคาถาวHา ยทาน้�เสโธ มน้โส มน้โส ปRเยห�  ความวHา 
กXความเก�ดข้WMน้แหHงความโกรธ ช"�อวHา อารมณ์FเปSน้ท��ร�กแหHงใจั ข้องบDคคลผ?�ม�กโกรธ,  
กXบDคคลผ?�ม�กโกรธน้��น้ จัะผ�ดใน้มารดาบ�ดากXด� ใน้พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ต้�น้กXด� กXเพื่ราะอารมณ์FเปSน้ท��ร�กเหลHาน้�Mน้,  
เหต้Dน้�Mน้ ความเก�ยดก�น้ใจัจัากอารมณ์Fอ�น้เปSน้ท��ร�กเหลHาน้�Mน้ ค"อ ความข้Hมข้��จั�ต้อ�น้เก�ดข้WMน้อย?H ด�วยอำน้าจัความโกรธ 
ข้องบDคคลผ?�ม�กโกรธน้�Mน้ใด,  ความเก�ยดก�น้น้��น้ ยHอมเปSน้ความประเสร�ฐีไมHน้�อย.

ใจัอ�น้ส�มปยDต้ด�วยความโกรธ ช"�อวHา หWสมโน้,  
ใจัอ�น้ส�มปยDต้ด�วยความโกรธข้องเข้าน้�Mน้ เม"�อถWงความถอน้ข้WMน้ด�วยอน้าคาม�มรรค ช"�อวHายHอมกล�บได�จัากว�ต้ถDใดๆ.

สองบทวHา ต้โต้ ต้โต้  ความวHา ว�ฏิฏิทDกข้Fแม�ท�Mงส�Mน้ ยHอมกล�บได�เพื่ราะว�ต้ถDน้�Mน้ๆ น้��น้แหละ.
๑ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระสาร�บDต้รเถระ จับ.

๑  มต้�ข้องข้�าพื่เจั�าท�MงหลายวHา ‘บาทพื่ระคาถาวHา น้ พื่hราหhมณ์สhเสต้ทก�ญฺhจั� เสยhโย  ความวHา ธรรมอ�น้เก�ดข้WMน้ใน้จั�ต้ท�Mงหลาย เปSน้ฝ้oายปฏิ�ฆ่ะ 
ช"�อวHา ธรรมเปSน้ท��ร�กแหHงใจั ใน้พื่ระคาถาน้�M  กXพื่ราหมณ์F ยHอมปรารถน้าเพื่"�อจัะจัองเวรต้อบ ด�วยสามารถแหHงธรรมอ�น้เปSน้ท��ร�กเหลHาน้�Mน้.  
การไมHเก�ยดก�น้ ไมHข้Hมใจัจัากธรรมอ�น้เปSน้ท��ร�กเหลHาน้�Mน้.  เปSน้ความประเสร�ฐีน้�ดหน้Hอยหาม�ได� ค"อ ไมHประเสร�ฐีม�ประมาณ์ย��ง,  
แต้Hกล�บสHงเสร�มสมรรถภาพื่เพื่"�อจัะจัองเวรต้อบแกHพื่วกคน้พื่าล.  บทวHา ยC เปSน้กร�ยาปรามาส.’
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๘.  เร��องพระนางมหาปชื่าบุด-โคตัม-
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยสhส กาเยน้” เปSน้ต้�น้.

[พระศาสุดาท้รงบุ�ญญ�ตั�คร�ธรรม ๘]

ความพื่�สดารวHา พื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� พื่ร�อมก�บบร�วาร ร�บครDธรรม ๘ ประการ๑ อ�น้พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคทรงบ�ญ่ญ่�ต้�แล�ว 
ใน้เม"�อเร"�องย�งไมHเก�ดข้WMน้ เหม"อน้บDรDษผ?�ม�ชาต้�ม�กประด�บ ร�บพื่วงดอกสDรภ�ด�วยเศ�ยรเกล�า ได�อDปสมบทแล�ว.

อDป]ชฌายะหร"ออาจัารยFอ"�น้ข้องพื่ระน้าง ไมHม�.

ภ�กษDณ์�ท�Mงหลาย ปรารภพื่ระเถร�ผ?�ม�อDปสมบทอ�น้ได�แล�วอยHางน้�Mน้ โดยสม�ยอ"�น้ สน้ทน้าก�น้วHา 
“อาจัารยFและอDป]ชฌายะข้องพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� ยHอมไมHปรากฏิ,  
พื่ระน้างถ"อเอาผ�ากาสายะท�Mงหลาย ด�วยม"อข้องต้น้เอง.”

กXแลคร�Mน้กลHาวอยHางน้�Mน้แล�ว ภ�กษDณ์�ท�Mงหลาย ประพื่ฤต้�ร�งเก�ยจัอย?H ยHอมไมHทำอDโบสถ ไมHทำปวารณ์ารHวมก�บพื่ระน้างเลย.

ภ�กษDณ์�ท�Mงหลายน้�Mน้ ไปกราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แม�แต้Hพื่ระต้ถาคต้แล�ว.

[คนท้-�ควรเร-ยกว7าพราหมณ9]

พื่ระศาสดา ทรงสด�บคำข้องภ�กษDณ์�เหลHาน้�Mน้แล�ว จัWงต้ร�สวHา 
“ครDธรรม ๘ ประการ เราให�แล�วแกHพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม�,  เราเองเปSน้อาจัารยF เราเองเปSน้อDป]ชฌายะข้องพื่ระน้าง,  
ช"�อวHาความร�งเก�ยจัใน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ผ?�เว�น้แล�วจัากทDจัร�ต้ท�Mงหลายม�กายทDจัร�ต้เปSน้ต้�น้ อ�น้เธอท�MงหลายไมHควรทำ” 
ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ความช��วทางกาย วาจัา และใจั ข้องบDคคลใด ไมHม�,  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ผ?�สำรวมแล�วโดยฐีาน้ะ ๓ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

กรรมม�โทษ ค"อม�ทDกข้FเปSน้กำไร อ�น้ย�งส�ต้วFให�เปSน้ไปใน้อบาย ช"�อวHา ทDกhกฏิC ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

สองบทวHา ต้�ห� ฐีาเน้ห�  ความวHา เราเร�ยกบDคคลผ?�ม�ทวารอ�น้ปRดแล�ว เพื่"�อต้�องการห�ามความเข้�าไปแหHงทDจัร�ต้ม�กายทDจัร�ต้เปSน้ต้�น้
โดยเหต้D ๓ ม�กายเปSน้ต้�น้เหลHาน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� จับ.

๑ (๑) ภ�กษDณ์�ถWงม�พื่รรษาต้�Mง ๑๐๐ ต้�องกราบไหว�ภ�กษDผ?�อDปสมบทใน้ว�น้น้�Mน้  (๒) ต้�องอย?Hจัำพื่รรษาใน้อาวาสม�ภ�กษD 
(๓) ต้�องหว�งต้Hอธรรมท�Mง ๒ ค"อ ถามอDโบสถและไปร�บโอวาทจัากภ�กษDสงฆ่FทDกกW�งเด"อน้  (๔) ออกพื่รรษาแล�ว ต้�องปวารณ์าใน้สงฆ่F ๒ ฝ้oาย 
(๕) ต้�องครDธรรมแล�ว พื่Wงประพื่ฤต้�ป]กข้มาน้�ต้ใน้สงฆ่F ๒ ฝ้oาย  (๖) ต้�องแสวงหาอDปสมบทแกHน้างส�กข้มาน้าผ?�ศWกษาใน้ธรรม ๖ ส�Mน้ ๒ ป}แล�วใน้
สงฆ่F ๒ ฝ้oาย  (๗) ดHาแชHงภ�กษDไมHได�  (๘) ปRดทางไมHให�ภ�กษDณ์�สอน้ภ�กษD เปRดทางให�ภ�กษDกลHาวสอน้อยHางเด�ยว ๑.  ว�. จัDลhล. ๗/๓๓๒.
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๙.  เร��องพระสุาร-บุ�ตัรเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บDต้รเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยมhหา ธมhมC ว�ชาเน้ยhย” 
เปSน้ต้�น้.

[พระสุาร-บุ�ตัรเคารพในพระอ�สุสุชื่�ผู้�4อาจารย9]

ได�ย�น้วHา ทHาน้พื่ระสาร�บDต้รน้�Mน้ จัำเด�มแต้Hกาลท��ทHาน้ฟ้]งธรรมใน้สำน้�กข้องพื่ระอ�สสช�เถระแล�วบรรลDโสดาป]ต้ต้�ผล สด�บวHา 
“พื่ระเถระยHอมอย?Hใน้ท�ศใด” กXประคองอ�ญ่ชล�ไปทางท�ศน้�Mน้ น้อน้ห�น้ศ�รษะไปทางท�ศน้�Mน้แล.

ภ�กษDท�Mงหลาย กลHาววHา “พื่ระสาร�บDต้รเปSน้ม�จัฉาท�ฏิฐี� ถWงว�น้น้�MกXเท��ยวน้อบน้�อมท�ศท�Mงหลายอย?H” ด�งน้�Mแล�ว 
กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แดHพื่ระต้ถาคต้.

พื่ระศาสดา ร�บส��งให�เร�ยกพื่ระเถระมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “สาร�บDต้ร น้�ยวHา เธอเท��ยวน้อบน้�อมท�ศท�Mงหลายอย?H จัร�งหร"อ?” 
เม"�อพื่ระเถระกราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระองคFเทHาน้�Mน้ยHอมทรงทราบ ความเปSน้ค"ออ�น้น้อบน้�อมหร"อไมHน้อบน้�อมท�ศท�Mงหลาย ข้องข้�าพื่ระองคF” ด�งน้�M,  
ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย สาร�บDต้ร ยHอมไมHน้อบน้�อมท�ศท�Mงหลาย,  
แต้Hเพื่ราะความท��เธอฟ้]งธรรมจัากสำน้�กข้องพื่ระอ�สสช�เถระแล�วบรรลDโสดาป]ต้ต้�ผล จัWงน้อบน้�อมอาจัารยFข้องต้น้,  
เพื่ราะวHา ภ�กษDอาศ�ยอาจัารยFใด ยHอมร?�ธรรม,  ภ�กษDน้�Mน้ พื่Wงน้อบน้�อมอาจัารยFน้�Mน้โดยเคารพื่ เหม"อน้พื่ราหมณ์Fน้อบน้�อมไฟ้อย?H
ฉะน้�Mน้” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลพื่Wงร?�แจั�งธรรมอ�น้พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�าทรงแสดงแล�ว จัากอาจัารยFใด,  
พื่Wงน้อบน้�อมอาจัารยFน้�Mน้โดยเคารพื่ เหม"อน้พื่ราหมณ์Fน้อบน้�อมการบ?ชาเพื่ล�งอย?H
ฉะน้�Mน้.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อคhค�หDต้hต้C ว  ความวHา 
บDคคลพื่Wงร?�แจั�งธรรมอ�น้พื่ระต้ถาคต้ประกาศแล�ว จัากอาจัารยFใด,  พื่Wงน้อบน้�อมอาจัารยFน้�Mน้โดยเคารพื่ 
เหม"อน้พื่ราหมณ์Fน้อบน้�อมการบ?ชาเพื่ล�งโดยเคารพื่ ด�วยการบำเรอด�วยด� และด�วยก�จัท�Mงหลายม�อ�ญ่ชล�กรรมเปSน้ต้�น้ ฉะน้�Mน้.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระสาร�บDต้รเถระ จับ.
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๑๐.  เร��องชื่ฎิ�ลพราหมณ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภชฏิ�ลพื่ราหมณ์Fคน้หน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้ ชฏิาห�” เปSน้ต้�น้.

[ชื่ฏ�ลตั4องการให4ตัร�สุเร-ยกตันว7าพราหมณ9]

ได�ย�น้วHา ชฏิ�ลพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ค�ดวHา “เราเก�ดด�แล�วท�Mงฝ้oายมารดาท�Mงฝ้oายบ�ดา เก�ดใน้ต้ระก?ลพื่ราหมณ์F,  
ถ�าพื่ระสมณ์โคดมต้ร�สเร�ยกพื่ระสาวกท�Mงหลายข้องพื่ระองคFวHา ‘พื่ราหมณ์F,’ การท��พื่ระองคFต้ร�สเร�ยกเราอยHางน้�Mน้บ�าง กXควร” 
ด�งน้�Mแล�ว จัWงไปย�งสำน้�กพื่ระศาสดาท?ลถามเน้"Mอความน้�Mน้.

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9]

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะพื่ราหมณ์Fน้�Mน้วHา “พื่ราหมณ์F เราไมHเร�ยกวHาพื่ราหมณ์F ด�วยเหต้Dส�กวHาชฎีา 
ไมHเร�ยกด�วยเหต้Dส�กวHาชาต้�และโคต้ร,  แต้Hเราเร�ยกผ?�ม�ส�จัจัะอ�น้แทงต้ลอดแล�วเทHาน้�Mน้วHา ‘เปSน้พื่ราหมณ์F’ ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลยHอมเปSน้พื่ราหมณ์F ด�วยชฎีา ด�วยโคต้ร ด�วยชาต้� หาม�ได�,  
ส�จัจัะและธรรมม�อย?Hใน้ผ?�ใด ผ?�น้�Mน้ เปSน้ผ?�สะอาด และผ?�น้�Mน้เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สจัhจัC เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ส�จัจัญ่าณ์ อ�น้แทงต้ลอดซ่W�งส�จัจัะ ๔ อยHาง ด�วยอาการ ๑๖ แล�วต้�Mงอย?H และโลกDต้ต้รธรรม ๙ ม�อย?Hใน้บDคคลใด,  
บDคคลน้�Mน้เปSน้ผ?�สะอาด และเปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องชฏิ�ลพื่ราหมณ์F จับ.
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๑๑.  เร��องก�หกพราหมณ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hท��ก?ฏิาคารศาลา ทรงปรารภกDหกพื่ราหมณ์F ผ?�ม�ว�ต้รด�งค�างคาว คน้หน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ก�น้hเต้” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9ลวงเอาสุ��งของๆ ชื่าวเม�อง]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ข้WMน้ต้�น้กDHมต้�น้หน้W�ง ใกล�ประต้?พื่ระน้ครเวสาล� เอาเท�าท�Mง ๒ เหน้��ยวก��งไม� ห�อยห�วลงอย?H กลHาววHา 
“ทHาน้ท�Mงหลายจังให�โคแดง ๑๐๐ แกHเรา จังให�กหาปณ์ะท�MงหลายแกHเรา จังให�หญ่�งบำเรอแกHเรา,  
ถ�าทHาน้ท�Mงหลายจั�กไมHให�,  เราต้กจัากต้�น้กDHมน้�Mต้าย จั�กทำพื่ระน้ครไมHให�เปSน้พื่ระน้คร.”

ใน้กาลเปSน้ท��เสดXจัเข้�าไปย�งพื่ระน้ครแม�ข้องพื่ระต้ถาคต้ ผ?�อ�น้หม?Hภ�กษDแวดล�อมแล�ว 
ภ�กษDท�MงหลายเหXน้พื่ราหมณ์Fน้�Mน้แล�ว แม�ใน้กาลเปSน้ท��เสดXจัออกไป กXเหXน้เข้าห�อยอย?HอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

ฝ้oายชาวพื่ระน้คร ต้HางกXค�ดวHา “พื่ราหมณ์Fน้�M ห�อยอย?HอยHางน้�Mต้�Mงแต้Hเช�า พื่Wงต้กลง (ต้าย) ทำพื่ระน้ครไมHให�เปSน้พื่ระน้คร” 
กล�วความลHมจัมแหHงพื่ระน้คร จัWงยอมร�บวHา “พื่วกเราจัะให�ข้องทDกอยHางท��พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ข้อ” แล�วได�ให�.

เข้าได�ลงร�บเอาส��งข้องท�Mงปวงไป.

ภ�กษDท�Mงหลาย เหXน้เข้าเท��ยวไปดDจัแมHโค ใกล�อDปจัารแหHงว�หาร จัำได� จัWงถามวHา “พื่ราหมณ์F ทHาน้ได�ส��งต้ามปรารถน้าแล�วหร"อ?”
ได�ฟ้]งวHา “คร�บ กระผมได�แล�ว” จัWงกราบท?ลเร"�องน้�Mน้แดHพื่ระต้ถาคต้ ณ์ ภายใน้ว�หาร.

[พระศาสุดาตัร�สุบุ�รพกรรมของพราหมณ9]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่ราหมณ์Fน้��น้ เปSน้โจัรหลอกลวงใน้กาลน้�MเทHาน้�Mน้ หาม�ได�,  ถWงใน้กาลกHอน้ กXเปSน้โจัรหลอกลวงแล�วเหม"อน้ก�น้,  
กXบ�ดน้�M พื่ราหมณ์Fน้��น้ยHอมหลอกลวงพื่าลชน้ได�,  แต้Hใน้กาลน้�Mน้ ไมHอาจัเพื่"�อหลอกลวงบ�ณ์ฑ�ต้ท�Mงหลายได�” ด�งน้�Mแล�ว 
อ�น้ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ท?ลอ�อน้วอน้แล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา (ต้ร�ส) วHา 

“ใน้อด�ต้กาล ดาบสหลอกลวงร?ปหน้W�ง อาศ�ยกาส�กคามต้ำบลหน้W�ง ยHอมสำเรXจัการอย?H.  

ต้ระก?ลหน้W�งบำรDงเธอ ค"อ: ยHอมถวายสHวน้หน้W�งแม�แกHเธอ จัากข้องควรเค�Mยวและข้องควรบร�โภคอ�น้เก�ดข้WMน้แล�วใน้กลางว�น้ 
เหม"อน้ให�แกHบDต้รข้องต้น้,  เกXบสHวน้อ�น้เก�ดข้WMน้ใน้ต้อน้เยXน้ไว�ถวายใน้ว�น้ท�� ๒.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง ต้ระก?ลน้�Mน้ได�เน้"Mอเห�Mย (มา) ใน้เวลาเยXน้ แกงไว�เร�ยบร�อยแล�ว เกXบสHวน้หน้W�งจัากสHวน้ท��แกงน้�Mน้ไว�ถวายแกHเธอ
ใน้ว�น้ท�� ๒.  

ดาบสพื่อก�น้เน้"Mอแล�ว ถ?กความอยากใน้รสผ?กพื่�น้แล�ว ถามวHา “น้��น้ช"�อเน้"Mออะไร?” ได�ฟ้]งวHา “เน้"Mอเห�Mย” ด�งน้�Mแล�ว 
เท��ยวไปเพื่"�อภ�กษา ร�บเอาเน้ยใส น้มส�ม และเคร"�องเผXดร�อน้เปSน้ต้�น้ ไปย�งบรรณ์ศาลา แล�วเกXบไว� ณ์ สHวน้ข้�างหน้W�ง.

กXพื่ญ่าเห�Mย อย?Hใน้จัอมปลวกแหHงหน้W�ง ณ์ ท��ไมHไกลแหHงบรรณ์ศาลา.

พื่ญ่าเห�Mยมาเพื่"�อไหว�พื่ระดาบสต้ามกาลสมควร.
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กXใน้ว�น้น้�Mน้ ดาบสน้��น้ ค�ดวHา “เราจั�กฆ่Hาเห�Mยน้�Mน้” ด�งน้�Mน้แล�ว ซ่Hอน้ทHอน้ไม�ไว� น้��งทำท�เหม"อน้หล�บอย?H ณ์ ท��ใกล�จัอมปลวกน้�Mน้.

พื่ญ่าเห�Mย ออกจัากจัอมปลวกแล�ว มาย�งสำน้�กข้องเธอ กำหน้ดอาการได�แล�ว จัWงกล�บจัากท��น้�Mน้ ด�วยค�ดวHา 
“ว�น้น้�M เราไมHชอบใจัอาการข้องอาจัารยF.”

ดาบสร?�ความกล�บข้องเห�Mยน้�Mน้แล�ว ข้ว�างทHอน้ไม�ไปเพื่"�อประสงคFจัะฆ่Hาเห�Mยน้�Mน้.

ทHอน้ไม�พื่ลาดไป.

พื่ญ่าเห�Mยเข้�าไปส?Hจัอมปลวกแล�ว โผลHศ�รษะออกมาจัากจัอมปลวกน้�Mน้แล�ว แลด?ทางท��มา กลHาวกะดาบสวHา

“ข้�าพื่เจั�า สำค�ญ่ทHาน้ผ?�ไมHสำรวมวHาเปSน้สมณ์ะจัWงเข้�าไปหาแล�ว,  
ทHาน้น้�Mน้ ยHอมไมHเปSน้สมณ์ะโดยประการท��ทHาน้เอาไม�ประหารข้�าพื่เจั�า;
ทHาน้ผ?�ม�ป]ญ่ญ่าทราม ประโยชน้Fอะไรด�วยด�วยชฎีาท�Mงหลายข้องทHาน้,  
ประโยชน้Fอะไรด�วยผ�าท��ทำด�วยหน้�งเน้"Mอช"�ออช�น้ะ๑ ข้องทHาน้,  
ภายใน้ข้องทHาน้รกรDงร�ง  ทHาน้ยHอมเกล�Mยงเกลาแต้Hภายน้อก.”

คร�Mงน้�Mน้ ดาบส เพื่"�อจัะลHอพื่ญ่าเห�Mยน้�Mน้ ด�วยข้องม�อย?Hข้องต้น้ จัWงกลHาวอยHางน้�MวHา

“เห�Mย ทHาน้จังกล�บมา  จังบร�โภคข้�าวสDกแหHงข้�าวสาล�ท�Mงหลาย,  
น้Mำม�น้และเกล"อข้องข้�าพื่เจั�าม�อย?H,  ด�ปล�ข้องข้�าพื่เจั�ากXม�เพื่�ยงพื่อ.”

พื่ญ่าเห�Mยฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว กลHาววHา “ทHาน้กลHาวโดยประการใดๆ,  
ความท��ข้�าพื่เจั�าประสงคFเพื่"�อหน้�ไปอยHางเด�ยว ยHอมม�โดยประการน้�Mน้ๆ” ด�งน้�Mแล�ว กลHาวคาถาน้�MวHา

“ข้�าพื่เจั�าน้�Mน้ ย��งจั�กเข้�าไปส?HจัอมปลวกลWกต้�Mง ๑๐๐ ช��วบDรDษ,  
น้Mำม�น้และเกล"อข้องทHาน้จัะเปSน้ประโยชน้Fอะไร? 
ด�ปล�กXไมHเปSน้ประโยชน้Fเก"Mอก?ลแกHข้�าพื่เจั�า.”

กXแลคร�Mน้กลHาวอยHางน้�Mน้แล�ว กลHาววHา “ข้�าพื่เจั�าได�ทำความสำค�ญ่ใน้ทHาน้วHาเปSน้สมณ์ะส�Mน้กาลประมาณ์เทHาน้�M,  
บ�ดน้�M ทHาน้ข้ว�างทHอน้ไม�ไปเพื่ราะความเปSน้ผ?�ประสงคFจัะประหารข้�าพื่เจั�า,  
ทHาน้ไมHเปSน้สมณ์ะแต้Hกาลท��ทHาน้ข้ว�างทHอน้ไม�ไปแล�วท�เด�ยว,  
ประโยชน้Fอะไรด�วยชฎีาท�Mงหลายข้องบDคคลผ?�ทรามป]ญ่ญ่าเชHน้ทHาน้,  
ประโยชน้Fอะไรด�วยหน้�งเน้"Mอช"�ออช�น้ะพื่ร�อมท�Mงก�บ,  
เพื่ราะภายใน้ข้องทHาน้รกรDงร�ง,  ทHาน้ยHอมเกล�Mยงเกลาแต้Hภายน้อกอยHางเด�ยวเทHาน้�Mน้.”

พื่ระศาสดา คร�Mงทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้น้�Mมาแล�ว ต้ร�สวHา 
“พื่ราหมณ์Fน้�M ได�เปSน้ดาบสผ?�หลอกลวงใน้กาลน้�Mน้,  สHวน้พื่ญ่าเห�Mย ได�เปSน้เราน้��เอง” ด�งน้�M แล�วทรงประมวลชาดก 
เม"�อจัะทรงแสดงเหต้DแหHงดาบสน้�Mน้ถ?กเห�Mยต้�วฉลาดข้Hมใน้กาลน้�Mน้ จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

๑ แปลก�น้มาอยHางน้�M แต้Hอช�น้ะ ค"อหน้�งส�ต้วF โดยเฉพื่าะหมายเอาหน้�งส�ต้วFจัำพื่วกเน้"Mอกวาง ใช�เปSน้บร�ข้ารข้องดาบส.
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“ผ?�ม�ป]ญ่ญ่าทราม ประโยชน้Fอะไรด�วยชฎีาท�Mงหลายข้องเธอ,  
ประโยชน้Fอะไรด�วยผ�าท��ทำด�วยหน้�งเน้"Mอช"�ออช�น้ะข้องเธอ,  
ภายใน้ข้องเธอรกรDงร�ง,  เธอยHอมเกล�Mยงเกลาแต้Hภายน้อก.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา ก�น้hต้ ชฏิาห�  ความวHา 
ด?กHอน้ผ?�ทรามป]ญ่ญ่า  ประโยชน้Fอะไรด�วยชฎีาเหลHาน้�M แม�อ�น้เธอเกล�าไว�ด�แล�ว 
และด�วยผ�าสาฎีกท��ทำด�วยหน้�งเน้"Mอช"�ออช�น้ะน้�M พื่ร�อมท�Mงก�บอ�น้เธอน้DHงแล�ว ข้องเธอ.

บทวHา อพื่hภน้hต้รC  ความวHา ใน้ภายใน้ข้องเธอกรDงร�งด�วยก�เลสม�ราคะเปSน้ต้�น้,  เธอยHอมเกล�Mยงเกลาแต้Hภายน้อก 
เหม"อน้ค?ถช�างค?ถม�า เกล�Mยงเกลาแต้Hภายน้อกอยHางเด�ยว.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องกDหกพื่ราหมณ์F จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๐๖ • ๑๒.  เร"�องน้างก�สาโคต้ม� • ๑๒.  เร"�องน้างก�สาโคต้ม�

๑๒.  เร��องนางก�สุาโคตัม-
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hท��ภ?เข้าค�ชฌก?ฏิ ทรงปรารภน้างก�สาโคต้ม� ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ปxสDก?ลธรC” เปSน้ต้�น้.

[นางโคตัม-เหNนท้4าวสุ�กกะ]

ได�ย�น้วHา ใน้กาลน้�Mน้ ท�าวส�กกะเข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา พื่ร�อมก�บเทวบร�ษ�ท ใน้ท��สDดแหHงปฐีมยาม 
ถวายบ�งคมแล�วทรงน้��ง ทรงสด�บธรรมกถาอ�น้เปSน้ท��ต้�MงแหHงความระลWกถWงอย?H ณ์ ท��สHวน้ข้�างหน้W�ง.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ น้างก�สาโคต้ม� ค�ดวHา “เราจั�กเฝ้Zาพื่ระศาสดา” เหาะมาทางอากาศแล�ว เหXน้ท�าวส�กกะ จัWงกล�บไปเส�ย๑.

ท�าวเธอทรงเหXน้น้างผ?�ถวายบ�งคมแล�ว กล�บไปอย?H ท?ลถามพื่ระศาสดาวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDณ์�น้��น้ช"�อไร? พื่อมาเหXน้พื่ระองคFแล�วกXกล�บ.”

[นางก�สุาโคตัม-เล�ศท้างท้รงผู้4าบุ�งสุ�ก�ล]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “มหาบพื่�ต้ร ภ�กษDณ์�น้��น้ ช"�อก�สาโคต้ม� เปSน้ธ�ดาข้องอาต้มภาพื่ เปSน้ยอดแหHงพื่ระเถร�ผ?�ทรงผ�าบ�งสDกDลท�Mงหลาย” 
ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกชน้ผ?�ทรงผ�าบ�งสDกDล ผ?�ผอม สะพื่ร��งด�วยเอXน้ ผ?�เพื่Hงอย?Hผ?�เด�ยวใน้ปoาน้�Mน้ 
วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ก�สC  ความวHา กXชน้ท�Mงหลายผ?�ทรงผ�าบ�งสDกDล บำเพื่Xญ่ข้�อปฏิ�บ�ต้�อ�น้สมควรแกHต้น้
ยHอมเปSน้ผ?�ม�เน้"Mอและโลห�ต้น้�อย และเปSน้ผ?�ม�ต้�วสะพื่ร��งด�วยเอXน้,  เหต้Dน้�Mน้ พื่ระศาสดาจัWงต้ร�สอยHางน้�Mน้.

สองบทวHา เอกC วน้สhมW  ความวHา เรายHอมเร�ยกบDคคลผ?�เพื่Hงอย?Hผ?�เด�ยวใน้ท��สง�ดน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องน้างก�สาโคต้ม� จับ.

๑ การเท��ยวไปกลางค"น้เสมอๆ ภ�กษDณ์�ม�ได�ประพื่ฤต้�.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๐๗ • ๑๓.  เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง  • ๑๓.  เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง

๑๓.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Fคน้หน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้ จัาหC” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9เข4าเฝัJาพระศาสุดา]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ค�ดวHา “พื่ระสมณ์โคดม ต้ร�สเร�ยกสาวกท�Mงหลายข้องพื่ระองคFวHา ‘พื่ราหมณ์F,’ 
สHวน้เรากXเปSน้ผ?�เก�ดใน้กำเน้�ดพื่ราหมณ์F,  การท��พื่ระองคFต้ร�สเร�ยกเราอยHางน้�Mน้บ�าง ยHอมควร” ด�งน้�Mแล�ว 
เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา ท?ลถามเน้"Mอความน้�Mน้.

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9]

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา จัWงต้ร�สกะเข้าวHา 
“พื่ราหมณ์F เรายHอมไมHเร�ยกวHาพื่ราหมณ์F ด�วยเหต้Dส�กวHาเก�ดใน้กำเน้�ดพื่ราหมณ์FเทHาน้�Mน้,  
สHวน้ผ?�ใดไมHม�ก�เลสเคร"�องก�งวล ไมHถ"อม��น้,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา ‘เปSน้พื่ราหมณ์F” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราไมHเร�ยกบDคคลผ?�เก�ดแต้Hกำเน้�ด ผ?�ม�มารดาเปSน้แดน้เก�ดวHา เปSน้พื่ราหมณ์F,  
เข้ายHอมเปSน้ผ?�ช"�อวHาโภวาท�,  เข้ายHอมเปSน้ผ?�ม�ก�เลสเคร"�องก�งวล,  
เราเร�ยกผ?�ไมHม�ก�เลสเคร"�องก�งวล ผ?�ไมHถ"อม��น้ น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา โยน้�ชC ได�แกH ผ?�เก�ดแล�วแต้Hกำเน้�ด.

บทวHา มต้hต้�สมhภวC  ความวHา ผ?�เก�ดแล�วใน้ท�องอ�น้เปSน้ข้องม�อย?HแหHงมารดาผ?�เปSน้พื่ราหมณ์�.

บทวHา โภวาท�  ความวHา กXเข้าเท��ยวกลHาวอย?HวHา “ผ?�เจัร�ญ่ ผ?�เจัร�ญ่” ใน้คำท��ร�องเร�ยกก�น้เปSน้ต้�น้ ยHอมเปSน้ผ?�ช"�อวHา โภวาท�,  
เข้าแล ย�งเปSน้ผ?�ม�ก�เลสเคร"�องก�งวล ด�วยก�เลสเคร"�องก�งวลท�Mงหลายม�ราคะเปSน้ต้�น้,  
แต้Hเราเร�ยกผ?�ไมHม�ก�เลสเคร"�องก�งวล ด�วยก�เลสท�Mงหลายม�ราคะเปSน้อาท� ผ?�ไมHถ"อม��น้ด�วยอDปาทาน้ ๔ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ต้�Mงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้FแกHมหาชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๐๘ • ๑๔.  เร"�องอDคคเสน้ • ๑๔.  เร"�องอDคคเสน้

๑๔.  เร��องอ�คคเสุน
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภเศรษฐี�บDต้ร ช"�ออDคคเสน้ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “สพื่hพื่สญฺhโญ่ชน้C” 
เปSน้ต้�น้.

[พระอรห�นตั9ย7อมไม7กล�ว]

เร"�อง ข้�าพื่เจั�าให�พื่�สดารแล�ว ใน้อรรถแหHงพื่ระคาถาวHา “มDญฺhจั ป?เร มDญฺhจั ปจัhฉโต้” เปSน้ต้�น้น้�Mน้แล.

กXใน้กาลน้�Mน้ พื่ระศาสดา เม"�อภ�กษDท�Mงหลาย กราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอDคคเสน้ ยHอมกลHาววHา ‘เราไมHกล�ว’ ชะรอยวHาจัะพื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล ด�วยคำไมHจัร�ง,” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย บDคคลผ?�เชHน้ก�บบDต้รข้องเรา ม�ส�งโยชน้Fอ�น้ต้�ดได�แล�ว ยHอมไมHกล�วเลย” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใดแล ต้�ดส�งโยชน้Fท�Mงปวงได�แล�ว ยHอมไมHสะดD�ง,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ผ?�ก�าวลHวงก�เลสเคร"�องข้�องได� ผ?�หลDดพื่�น้แล�ววHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา สพื่hพื่สญฺhโญ่ชน้C ได�แกH ส�งโยชน้F ๑๐ อยHาง.

บทวHา น้ ปร�ต้สhสต้� ได�แกH ยHอมไมHกล�วเพื่ราะต้�ณ์หา.

บทวHา ต้มหC ต้�ดบทเปSน้ ต้C อหC.  ความวHา เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งช"�อวHาก�าวลHวงก�เลสเคร"�องข้�อง 
เพื่ราะความท��ก�เลสเคร"�องข้�องท�Mงหลายความม�ราคะเปSน้ต้�น้ อ�น้ลHวงได�แล�ว 
ผ?�ช"�อวHาพื่รากได�แล�ว เพื่ราะไมHม�แหHงโยคะแม� ๔ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องอDคคเสน้ จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๐๙ • ๑๕.  เร"�องพื่ราหมณ์F ๒ คน้ • ๑๕.  เร"�องพื่ราหมณ์F ๒ คน้

๑๕.  เร��องพราหมณ9 ๒ คน
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์F ๒ คน้ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “เฉต้hวา น้ทhธW” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9 ๒ คนเอาโคแข7งข�นก�น]

ได�ย�น้วHา ใน้พื่ราหมณ์F ๒ คน้น้�Mน้ พื่ราหมณ์Fคน้หน้W�งม�โคช"�อวHา จั?ฬุโรห�ต้,  คน้หน้W�งม�โคช"�อวHา มหาโรห�ต้.

ใน้ว�น้หน้W�ง เข้าท�Mง ๒ เถ�ยงก�น้วHา “โคข้องทHาน้แข้Xงแรง หร"อโคข้องเราแข้Xงแรง” ด�งน้�Mแล�ว ต้HางกลHาวก�น้วHา 
“ประโยชน้Fอะไรข้องเราท�Mงหลาย ด�วยการเถ�ยงก�น้,  เราแข้Hงก�น้แล�ว จั�กร?�” ย�งเกว�ยน้ให�เต้Xมด�วยทรายท��ฝ้]aงแมHน้Mำอจั�รวด� 
แล�วเท�ยมโค.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ แม�ภ�กษDท�Mงหลาย กXได�ไปแล�วใน้ท��น้�Mน้ เพื่"�อสรงน้Mำ.

พื่ราหมณ์Fท�Mงหลาย แข้Hงโคก�น้แล�ว.

เกว�ยน้ได�หยDดน้��งอย?H.

สHวน้ชะเน้าะและเช"อกท�Mงหลาย ข้าดแล�ว.

ภ�กษDท�MงหลายเหXน้แล�ว ไปย�งว�หาร กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แดHพื่ระศาสดา.

[ควรตั�ดชื่ะเนาะและเชื่�อกภัายใน]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ชะเน้าะและเช"อกน้��น้ เปSน้แต้Hภายน้อก,  คน้ใดคน้หน้W�งกXต้�ดชะเน้าะและเช"อกเหลHาน้�Mน้ได�ท�Mงน้�Mน้,  
ฝ้oายภ�กษDต้�ดชะเน้าะค"อความโกรธ และเช"อกค"อต้�ณ์หาอ�น้เปSน้ไปภายใน้ ควร” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกบDคคลผ?�ต้�ดชะเน้าะ เช"อก และเคร"�องต้Hอพื่ร�อมท�Mงสาย 
ผ?�ม�ล��มสล�กอ�น้ถอน้ข้WMน้แล�ว ผ?�ร?�แล�ว น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา น้ทhธW ได�แกH ความโกรธอ�น้เปSน้ไปโดยความเปSน้เคร"�องผ?กร�ด.

บทวHา วรต้hต้C ได�แกH ต้�ณ์หาอ�น้เปSน้ไปโดยความเปSน้เคร"�องผ?ก.

บาทพื่ระคาถาวHา สน้hธาน้C สหน้DกhกมC เปSน้ต้�น้ ความวHา 
เราเร�ยกบDคคลผ?�ต้�ดเคร"�องต้Hอค"อท�ฏิฐี� ๖๒๑ อ�น้ประกอบด�วยสายค"ออน้Dส�ยแม�ท�Mงปวงน้�Mต้�Mงอย?Hแล�ว 
ผ?�ช"�อวHา ม�ล��มสล�กอ�น้ถอน้ข้WMน้แล�ว เพื่ราะความท��ล��มสล�กค"ออว�ชชาเปSน้ข้องอ�น้ต้น้ถอน้ข้WMน้แล�ว 
ผ?�ช"�อวHา ร?�แล�วเพื่ราะร?�ส�จัจัะ ๔ น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ�กษD ๕๐๐ ร?ป ต้�Mงอย?Hใน้พื่ระอรห�ต้ต้ผลแล�ว.  

๑ ท�. ส�. ๙/๔๙.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๑๐ • ๑๕.  เร"�องพื่ราหมณ์F ๒ คน้ • [แก�อรรถ]

เทศน้าได�ม�ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ราหมณ์F ๒ คน้ จับ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๑๑ • ๑๖.  เร"�องอ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์F  • ๑๖.  เร"�องอ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์F

๑๖.  เร��องอ�กโกสุกภัารท้วาชื่พราหมณ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภอ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์F ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อกhโกสC” 
เปSน้ต้�น้.

[นางธน�ญชื่าน-ถ�กด7า]

ความพื่�สดารวHา น้างพื่ราหมณ์�ช"�อธน้�ญ่ชาน้� ข้องภารทวารพื่ราหมณ์F ผ?�พื่��ชายข้องอ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์F 
ได�เปSน้โสดาบ�น้แล�ว.

น้างจัามกXด� ไอกXด� พื่ลาดกXด� เปลHงอDทาน้น้�MวHา “น้โม ต้สhส ภควโต้ อรหโต้ สมhมาสมhพื่Dทธสhส 
(ความน้อบน้�อม ข้อจังม�แดHพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�า ผ?�เปSน้พื่ระอรห�น้ต้F ต้ร�สร?�เองโดยชอบ พื่ระองคFน้�Mน้)”

ว�น้หน้W�ง ใน้เวลาท��อ�งคาสพื่ราหมณ์F น้างพื่ลาดแล�ว เปลHงอDทาน้ข้WMน้อยHางน้�Mน้น้��น้แล ด�วยเส�ยงอ�น้ด�ง.

พื่ราหมณ์Fโกรธแล�ว กลHาววHา “หญ่�งถHอยน้�M พื่ลาดแล�วใน้ท��ใดท��หน้W�ง ยHอมกลHาวสรรเสร�ญ่พื่ระสมณ์ะห�วโล�น้น้�Mน้อยHางน้�MทDกท�” 
ด�งน้�Mแล�ว กลHาววHา “หญ่�งถHอย บ�ดน้�M ข้�าจั�กไปยกวาทะต้Hอศาสดาน้�Mน้ข้องเจั�า.”

ลำด�บน้�Mน้ น้างจัWงกลHาวกะพื่ราหมณ์Fน้�Mน้วHา “จังไปเถ�ด พื่ราหมณ์F,  ด�ฉ�น้ไมHเหXน้บDคคลผ?�จัะยกวาทะต้Hอพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าน้�Mน้ได�:
เออกX คร�Mน้ไปแล�ว จังท?ลถามป]ญ่หากะพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�า.”

เข้าไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา ไมHถวายบ�งคมเลย ย"น้อย?H ณ์ สHวน้ข้�างหน้W�งแล�ว,  เม"�อจัะท?ลถามป]ญ่หา จัWงกลHาวคาถาน้�MวHา

“บDคคลฆ่Hาอะไรได�ส� จัWงอย?HเปSน้สDข้,  ฆ่Hาอะไรได�ส� จัWงไมHเศร�าโศก,  
ข้�าแต้Hพื่ระโคดม พื่ระองคFยHอมชอบใจัซ่W�งการฆ่Hาธรรมอะไรส� 
ซ่W�งเปSน้ธรรมอ�น้เอก.”

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา เม"�อจัะทรงพื่ยากรณ์Fป]ญ่หาแกHเข้า จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลฆ่Hาความโกรธได�แล�ว จัWงอย?HเปSน้สDข้,  ฆ่Hาความโกรธได�แล�ว จัWงไมHเศร�าโศก,
พื่ราหมณ์F  พื่ระอร�ยเจั�าท�Mงหลาย ยHอมสรรเสร�ญ่การฆ่Hาความโกรธ 
อ�น้ม�รากเปSน้พื่�ษ ม�ยอดหวาน้,  
เพื่ราะบDคคลน้�Mน้ฆ่Hาความโกรธน้�Mน้ได�แล�ว ยHอมไมHเศร�าโศก.”

[พราหมณ9 ๔ คนบุรรล�พระอรห�ตัตัผู้ล]

เข้าเล"�อมใสใน้พื่ระศาสดา บวชแล�วบรรลDพื่ระอรห�ต้.

คร�Mงน้�Mน้ อ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์Fผ?�น้�องชายข้องเข้า ได�ฟ้]งวHา “ได�ย�น้วHา พื่��ชายข้องเรา บวชแล�ว” กXโกรธ 
จัWงมาดHาพื่ระศาสดาด�วยวาจัาหยาบคาย ซ่W�งม�ใชHวาจัาส�ต้บDรDษ.

แม�เข้ากXถ?กพื่ระศาสดาให�ร?�สำน้Wกแล�ว ด�วยข้�ออDปมาด�วยการให�ข้องควรเค�MยวเปSน้ต้�น้แกHแข้กท�Mงหลาย 
เล"�อมใสใน้พื่ระศาสดา บวชแล�วบรรลDพื่ระอรห�ต้.
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น้�องชายท�Mง ๒ ข้องเธอแม�อ"�น้อ�ก ค"อ สDน้ทร�กภารทวาชะ พื่�ล�งคกภารทวาชะ (พื่าก�น้) ดHาพื่ระศาสดาเหม"อน้ก�น้ 
อ�น้พื่ระศาสดาทรงแน้ะน้ำ บวชแล�วบรรลDพื่ระอรห�ต้.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย คDณ์ข้องพื่ระพื่Dทธเจั�าน้Hาอ�ศจัรรยFหน้อ: 
เม"�อพื่ราหมณ์Fพื่��น้�องชายท�Mง ๔ ดHาอย?H,  พื่ระศาสดา ไมHต้ร�สอะไรๆ กล�บเปSน้ท��พื่W�งข้องพื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้อ�ก.”

[พระศาสุดาเป<นท้-�พC�งของมหาชื่น]

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M พื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย เราไมHประทDษร�าย ใน้ชน้ท�Mงหลายผ?�ประทDษร�าย เพื่ราะความท��เราประกอบด�วยกำล�งค"อข้�น้ต้� 
ยHอมเปSน้ท��พื่W�งข้องมหาชน้โดยแท�” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ไมHประทDษร�าย อดกล�Mน้ซ่W�งคำดHาและการต้�และการจัำจัองได�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งม�กำล�งค"อข้�น้ต้� ม�หม?Hพื่ล วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อทDฏฺ|โฐี เปSน้ต้�น้  ความวHา  ผ?�ใดเปSน้ผ?�ม�ใจัไมHโกรธ อดกล�Mน้คำดHาและคำบร�ภาษ ด�วยอ�กโกสว�ต้ถD ๑๐ 
และการต้�ด�วยฝ้oาม"อเปSน้ต้�น้ และการจัำด�วยเคร"�องจัำค"อข้"�อเปSน้ต้�น้,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ค"อผ?�เหXน้ปาน้น้�Mน้ ซ่W�งช"�อวHาม�กำล�งค"อข้�น้ต้� เพื่ราะความเปSน้ผ?�ประกอบด�วยกำล�งค"อข้�น้ต้� 
ผ?�ช"�อวHาม�หม?Hพื่ล เพื่ราะความเปSน้ผ?�ประกอบ ด�วยกำล�งค"อข้�น้ต้� อ�น้เปSน้หม?H เพื่ราะเก�ดข้WMน้บHอยๆ น้��น้แล วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องอ�กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์F จับ.
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๑๗.  เร��องพระสุาร-บุ�ตัรเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บDต้รเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อกhโกธน้C” เปSน้ต้�น้.

[พระเถระสุละท้ร�พย9ออกบุวชื่]

ได�ย�น้วHา ใน้กาลน้�Mน้ พื่ระเถระ เท��ยวไปบ�ณ์ฑบาต้ก�บด�วยภ�กษD ๕๐๐ ร?ป ได�ไปย�งประต้?เร"อน้ข้องมารดา ใน้บ�าน้น้าลกะ.

คร�Mงน้�Mน้ น้างน้�มน้ต้Fให�ทHาน้น้��งแล�ว อ�งคาสอย?H ดHาวHา 
“ผ?�เจัร�ญ่ ทHาน้ไมHได�ข้องเค�Mยวท��เปSน้เดน้ และน้Mำข้�าวท��เปSน้เดน้ กXสมควรจัะก�น้น้Mำข้�าวท��ต้�ดอย?Hทางหล�งกระบวย 
ใน้เร"อน้ข้องคน้อ"�น้,  ทHาน้สละทร�พื่ยF ๘๐ โกฏิ� บวชเส�ยได�,  ทHาน้ให�เราฉ�บหายแล�ว,  บ�ดน้�MทHาน้จังบร�โภคเถ�ด.”

น้างพื่ลางถวายภ�ต้รแม�แกHภ�กษDท�Mงหลาย กลHาววHา 
“บDต้รข้องเรา ถ?กทHาน้ท�Mงหลายทำให�เปSน้คน้ร�บใช�ข้องต้น้แล�ว,  บ�ดน้�M พื่วกทHาน้จังบร�โภคเถ�ด.”

พื่ระเถระ ร�บภ�กษาแล�ว ได�ต้รงไปย�งว�หารท�เด�ยว.

คร�Mงน้�Mน้ ทHาน้พื่ระราหDล เอ"Mอเฟ้pqอพื่ระศาสดาด�วยบ�ณ์ฑบาต้แล�ว.

ท�น้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สกะทHาน้วHา “ราหDล พื่วกเธอ ไป ณ์ ท��ไหน้.”

พื่ระราหDล. พื่วกข้�าพื่ระองคFไปย�งบ�าน้ข้องยHา พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. กXอDป]ชฌายะข้องเธอ ถ?กยHากลHาวอยHางไร?
พื่ระราหDล. พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอDป]ชฌายะข้องข้�าพื่ระองคF ถ?กยHาดHาแล�ว.
พื่ระศาสดา. อDป]ชฌายะข้องเธอถ?กยHาวHาอยHางไร?
พื่ระราหDล. วHากลHาวถ�อยคำช"�อน้�M พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. สHวน้อDป]ชฌายะข้องเธอ วHาอยHางไร?
พื่ระราหDล. ไมHวHาอะไรๆ เลย พื่ระเจั�าข้�า.

[ภั�กษุ�ท้�Gงหลายสุรรเสุร�ญพระเถระ]

ภ�กษDท�Mงหลาย ฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว สน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย คDณ์ท�Mงหลาย ข้องพื่ระสาร�บDต้รเถระน้Hาอ�ศจัรรยFหน้อ:
เม"�อมารดาข้องทHาน้ดHาอย?Hช"�ออยHางน้�Mน้ แม�เหต้Dส�กวHาความโกรธ ม�ได�ม�เลย.”

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M พื่วกเธอน้��งสน้ทน้าก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M,” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดา พื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย เปSน้ผ?�ไมHโกรธเลย” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกผ?�ไมHโกรธ ม�ว�ต้ร ม�ศ�ล ไมHม�ต้�ณ์หาเคร"�องฟ้?ข้WMน้ ผ?�ฝ้�กแล�ว ม�สร�ระใน้ท��สDด
น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา วต้hต้วน้hต้C เปSน้ต้�น้  ความวHา 
เราเร�ยกผ?�ประกอบด�วยว�ต้รค"อธDดงคF  ผ?�ม�ศ�ลด�วยปาร�สDทธ�ศ�ล ๔  ผ?�ช"�อวHา ไมHม�ต้�ณ์หาเคร"�องฟ้?ข้WMน้ เพื่ราะไมHม�เคร"�องฟ้?ข้WMน้ค"อต้�ณ์หา 
ผ?�ช"�อวHาฝ้�กแล�ว เพื่ราะฝ้�กอ�น้ทร�ยF ๖  ผ?�ช"�อวHา ม�สร�ระม�ใน้ท��สDด เพื่ราะอ�ต้ภาพื่อ�น้ต้�Mงอย?Hใน้ท��สDดน้�Mน้ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระสาร�บDต้รเถระ จับ.
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๑๘.  เร��องพระอ�บุลว�ณณาเถร-
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระอDบลว�ณ์ณ์าเถร� ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “วาร� โปกhข้รปต้hเต้ว” 
เปSน้ต้�น้.

[มหาชื่นเข4าใจว7าพระข-ณาสุพย�นด-กามสุ�ข]

เร"�อง ข้�าพื่เจั�าให�พื่�สดารแล�วแล ใน้อรรถกถาแหHงพื่ระคาถาวHา “มธDวา มญฺhญ่ต้� พื่าโล”๑ เปSน้ต้�น้.

จัร�งอย?H ใน้ท��น้�Mน้ ข้�าพื่เจั�ากลHาววHา “โดยสม�ยอ"�น้อ�ก มหาชน้สน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา 
‘ถWงพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ชะรอยจัะย�งเสพื่กาม,  ทำไมจั�กไมHเสพื่? 
เพื่ราะทHาน้เหลHาน้�Mน้ ไมHใชHไม�ผD ไมHใชHจัอมปลวก ย�งม�เน้"Mอและสร�ระสดช"�น้อย?Hเท�ยว,  
เหต้Dน้�Mน้ แม�พื่ระข้�ณ์าสพื่เหลHาน้�Mน้ จัWงย�งย�น้ด�กามสDข้อย?H.”

[พระข-ณาสุพไม7ตั�ดอย�7ในกาม]

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�Mพื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้ กราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ยHอมไมHย�น้ด�ซ่W�งกามสDข้ ไมHเสพื่กาม,  
เหม"อน้อยHางวHา หยาดน้Mำท��ต้กลงบน้ใบบ�ว ยHอมไมHต้�ด ไมHค�างอย?H,  ยHอมกล�Mงต้กไปท�เด�ยว ฉ�นใด,  
อน้W�ง เหม"อน้เมลXดพื่รรณ์ผ�กกาด ยHอมไมHต้�ด ไมHต้�Mงอย?H บน้ปลายเหลXกแหลม,  ยHอมกล�Mงต้กไปท�เด�ยว ฉ�นใด,  
แม�กามท�Mง ๒ อยHาง ยHอมไมHต้�ด ไมHต้�Mงอย?H ใน้จั�ต้ข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่ ฉ�นน�Gน” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงส"บอน้Dสน้ธ�แสดงธรรม 
จัWงต้ร�สพื่ระคาถาใน้พื่ราหมณ์วรรคน้�MวHา

“ผ?�ใด ไมHต้�ดอย?Hใน้กามท�Mงหลาย เหม"อน้น้MำไมHต้�ดอย?Hบน้ใบบ�ว 
เหม"อน้เมลXดพื่รรณ์ผ�กกาด ไมHต้�Mงอย?HปลายเหลXกแหลมฉะน้�Mน้,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา โย น้ ล�ปhปต้� เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ผ?�ใด ยHอมไมHต้�ดแม�ใน้กามท�Mง ๒ อยHาง ใน้ภายใน้ ค"อ ไมHต้�Mงอย?Hใน้กามน้�Mน้อยHางน้�Mน้��น้แล,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระอDบลว�ณ์ณ์าเถร� จับ.

๑ มาใน้ ธมhมปทฏฺ|ฐีกถา ภาค ๒ พื่าลวรรค เร"�องพื่ระอDบลว�ณ์ณ์าเถร�.
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๑๙.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โย ทDกhข้สhส” เปSน้ต้�น้.

[ท้าสุของพราหมณ9หน-ไปบุวชื่]

ได�ย�น้วHา ทาสคน้หน้W�งข้องพื่ราหมณ์F น้�Mน้ เม"�อส�กข้าบทอ�น้พื่ระศาสดาย�งไมHทรงบ�ญ่ญ่�ต้� หน้�ไปบวชบรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว.

พื่ราหมณ์Fค�น้หาอย?HกXไมHพื่บ ใน้ว�น้หน้W�งพื่บทHาน้เข้�าไปบ�ณ์ฑบาต้ก�บพื่ระศาสดา ท��ระหวHางประต้? ได�ยWดจั�วรไว�อยHางม��น้.

พื่ระศาสดา เสดXจักล�บ ต้ร�สถามวHา “น้��อะไรก�น้? พื่ราหมณ์F.”

พื่ราหมณ์F. ข้�าแต้Hพื่ระโคดมผ?�เจัร�ญ่ (ภ�กษDน้�M) เปSน้ทาสข้องข้�าพื่ระองคF.
พื่ระศาสดา. พื่ราหมณ์F ภ�กษDน้��น้ เปSน้ผ?�ม�ภาระอ�น้ปลงแล�ว.

เม"�อพื่ระศาสดาต้ร�สวHา “เปSน้ผ?�ม�ภาระอ�น้ปลงแล�ว,” พื่ราหมณ์Fกำหน้ดได�วHา “เปSน้พื่ระอรห�น้ต้F.”

เหต้Dน้�Mน้ เม"�อพื่ราหมณ์Fกราบท?ลแม�อ�กวHา “อยHางน้�Mน้หร"อ? พื่ระโคดมผ?�เจัร�ญ่.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ถ?กแล�ว พื่ราหมณ์F ภ�กษDน้��น้ เปSน้ผ?�ม�ภาระอ�น้ปลงแล�ว” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา 

“ผ?�ใด ใน้ศาสน้าน้�Mแล ร?�ช�ดความส�Mน้ไปแหHงทDกข้Fข้องต้น้,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ซ่W�งม�ภาระอ�น้ปลงแล�ว ผ?�พื่รากได�แล�ววHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ทDกhข้สhส ได�แกH ข้�น้ธทDกข้F.

บทวHา ปน้hน้ภารC เปSน้ต้�น้  ความวHา 
เราเร�ยกผ?�ม�ภาระค"อข้�น้ธFอ�น้ปลงแล�ว ผ?�พื่รากได�แล�วจัากโยคะ ๔ หร"อสรรพื่ก�เลส น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ต้�Mงอย?Hใน้โสดาป]ต้ต้�ผลแล�ว.  เทศน้าได�เปSน้ประโยชน้Fแม�แกHชน้ผ?�ประชDมก�น้แล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ราหมณ์Fคน้ใดคน้หน้W�ง จับ.
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๒๐.  เร��องพระเขมาภั�กษุ�ณ-
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hท��ภ?เข้าค�ชฌก?ฏิ ทรงปรารภพื่ระเข้มาภ�กษDณ์� ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “คมhภ�รปญฺhญ่C” เปSน้ต้�น้.

[พระเขมาภั�กษุ�ณ-พบุท้4าวสุ�กกะ]

ความพื่�สดารวHา ใน้ว�น้หน้W�ง ท�าวส�กกเทวราช เสดXจัมาก�บเทวบร�ษ�ท ใน้ระหวHางแหHงปฐีมยาม 
ทรงน้��งสด�บธรรมกถาอ�น้เปSน้ท��ต้�MงแหHงความระลWกถWงอย?H ใน้สำน้�กพื่ระศาสดา.  

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระเข้มาภ�กษDณ์� มาด�วยดำร�วHา “จั�กเฝ้Zาพื่ระศาสดา” 
เหXน้ท�าวส�กกะแล�ว ย"น้อย?Hใน้อากาศน้��น้เอง ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�วกXกล�บไป.

ท�าวส�กกะ ทรงเหXน้พื่ระเข้มาน้�Mน้แล�ว ท?ลถามวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDณ์�น้��น้ช"�ออะไร? มาย"น้อย?Hใน้อากาศน้�Mน้เอง ถวายบ�งคมแล�ว กล�บไป.”

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “มหาบพื่�ต้ร ภ�กษDณ์�น้��น้ เปSน้ธ�ดาข้องอาต้มภาพื่ ช"�อเข้มา เปSน้ผ?�ม�ป]ญ่ญ่ามาก ฉลาดใน้ทางและม�ใชHทาง” 
ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกผ?�ม�ป]ญ่ญ่าลWกซ่WMง เปSน้ปราชญ่F ฉลาดใน้ทางและม�ใชHทาง 
บรรลDประโยชน้Fส?งสDด น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา คมhภ�รปญฺhญ่C เปSน้ต้�น้  ความวHา 
เราเร�ยกบDคคลผ?�ประกอบด�วยป]ญ่ญ่า อ�น้เปSน้ไปใน้ธรรมท�Mงหลายม�ข้�น้ธFเปSน้ต้�น้อ�น้ลWกซ่WMง 
ผ?�เปSน้ปราชญ่F ประกอบด�วยป]ญ่ญ่าอ�น้รDHงเร"องใน้ธรรม 
ผ?�ช"�อวHาฉลาด ใน้ทางและม�ใชHทาง  เพื่ราะความเปSน้ผ?�ฉลาดใน้ทางและม�ใชHทางอยHางน้�M ค"อ 
“น้�MเปSน้ทางแหHงทDคต้�,  น้�MเปSน้ทางแหHงสDคต้�,  น้�MเปSน้ทางแหHงพื่ระน้�พื่พื่าน้,  น้�Mม�ใชHทาง” 
ผ?�บรรลDประโยชน้Fอ�น้ส?งสDดกลHาวค"อพื่ระอรห�ต้น้�Mน้ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระเข้มาภ�กษDณ์� จับ.
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๒๑.  เร��องพระตั�สุสุเถระผู้�4อย�7ในเง�Gอมเขา
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภ พื่ระต้�สสเถระผ?�อย?Hใน้เง"Mอมเข้า ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อสCสฏฺ|ฐีC” 
เปSน้ต้�น้.”

[เท้พดากล�วผู้�4ม-ศ-ลบุร�สุ�ท้ธ9]

ได�ย�น้วHา พื่ระเถระน้�Mน้ เร�ยน้ก�มม�ฏิฐีาน้ใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว เข้�าไปส?Hปoา พื่ลางต้รวจัด?เสน้าสน้ะเปSน้ท��สบาย 
ถWงเง"MอมถMำแหHงหน้W�ง.

ใน้ข้ณ์ะท��ทHาน้ถWงน้��น้เอง จั�ต้ข้องทHาน้ได� (ถWง) ความเปSน้ธรรมชาต้�แน้Hแน้Hวแล�ว.

ทHาน้ค�ดวHา “เราเม"�ออย?Hใน้ท��น้�M จั�กสามารถเพื่"�อให�ก�จัแหHงบรรพื่ช�ต้สำเรXจัได�.”

เทพื่ดาผ?�ส�งอย?Hแม�ท��ถMำ ค�ดวHา “ภ�กษDผ?�ม�ศ�ลมาแล�ว,  การท��เราอย?Hใน้ท��แหHงเด�ยวก�น้ก�บภ�กษDน้�M ลำบาก,  
กXภ�กษDน้�Mจั�กอย?Hใน้ท��น้�Mส�Mน้ราต้ร�หน้W�งเทHาน้�Mน้แล�ว กXจั�กหล�กไป” จัWงพื่าบDต้รท�Mงหลายออกไป.

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ พื่ระเถระเข้�าไปส?Hโคจัรคามแต้Hเช�าต้ร?H เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้.

คร�Mงน้�Mน้ อDบาส�กาคน้หน้W�ง เหXน้ทHาน้แล�ว กล�บได�ความร�กเพื่�ยงด�งบDต้รแล�ว น้�มน้ต้Fให�น้��งใน้เร"อน้ ให�ฉ�น้แล�ว 
อ�อน้วอน้เพื่"�อต้�องการให�อาศ�ยต้น้อย?Hต้ลอด ๓ เด"อน้.

ฝ้oายทHาน้กXร�บ ด�วยค�ดวHา “เราอาศ�ยอDบาส�กาน้�M สามารถเพื่"�อทำการสล�ดออกจัากภพื่ได�” ด�งน้�Mแล�ว ได�ไปย�งถMำน้�Mน้แล.

เทพื่ดา เหXน้ทHาน้กำล�งเด�น้มา ค�ดวHา “พื่ระเถระน้�M จั�กเปSน้ผ?�อ�น้ใครๆ น้�มน้ต้Fไว�แน้Hแท�,  ทHาน้คงจั�กไปใน้ว�น้พื่รDHงน้�Mหร"อมะร"น้น้�M.”

[เท้พดาค�ดอ�บุายให4ภั�กษุ�ไปจากท้-�น�Gน]

เม"�อเวลาประมาณ์กW�งเด"อน้ลHวงไปแล�วอยHางน้�M,  เทพื่ดา กXค�ดวHา 
“ภ�กษDน้�M เหXน้จั�กอย?Hใน้ท��น้�Mจัร�งๆ ส�Mน้ภายใน้ฤด?ฝ้น้,  
กXการท��เราก�บบDต้รน้�อยท�Mงหลายอย?Hใน้ท��อ�น้เด�ยวก�น้ก�บผ?�ม�ศ�ล เปSน้การทำได�ยาก,  

อน้W�ง เราไมHอาจัจัะกลHาวกะภ�กษDน้�MวHา ‘ทHาน้จังออกไปเส�ย’ ด�งน้�Mได�,  ความพื่ล�Mงพื่ลาดใน้ศ�ลข้องภ�กษDน้�Mม�อย?Hไหมหน้อ?” ด�งน้�Mแล�ว
ต้รวจัด?อย?Hด�วยท�พื่ยจั�กษD กXย�งไมHเหXน้ความพื่ล�Mงพื่ลาดใน้ศ�ลข้องทHาน้ ต้�Mงแต้HเวลาอDปสมบท จัWงค�ดวHา 
“ศ�ลข้องทHาน้บร�สDทธ��,  เราจั�กทำเหต้DบางอยHางน้��น้เท�ยว ให�ความเส"�อมเส�ยเก�ดข้WMน้แกHทHาน้” ด�งน้�Mแล�ว 
จัWง (เข้�าไป) ส�งใน้สร�ระข้องบDต้รคน้ใหญ่Hข้องอDบาส�กา ใน้ต้ระกDลอDป]ฏิฐีาก บ�ดคอแล�ว. 

น้�ยน้Fต้าท�Mง ๒ ข้องบDต้รน้�Mน้เหล"อกแล�ว,  น้Mำลายไหลออกจัากปาก.

อDบาส�กา เหXน้บDต้รน้�Mน้แล�ว ร�องวHา “น้�Mอะไรก�น้?”

คร�Mงน้�Mน้ เทพื่ดาม�ร?ปไมHปรากฏิ กลHาวกะอDบาส�กาน้�Mน้อยHางน้�MวHา “บDต้รน้��น้เราจั�บไว�แล�ว,  เราไมHม�ความต้�องการแม�ด�วยพื่ล�กรรม, 
แต้HทHาน้จังข้อชะเอมเคร"อกะพื่ระเถระผ?�เข้�าถWงต้ระก?ลข้องทHาน้แล�ว เอาชะเอมเคร"อน้�Mน้ทอดน้Mำม�น้แล�ว 
จังให�แกHบDต้รน้�Mโดยว�ธ�น้�ต้ถDFเถ�ด,  เม"�อทำอยHางน้�M เราจัWงจั�กปลHอยบDต้รน้�M.”
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อDบาส�กา. บDต้รน้��น้ จังฉ�บหายหร"อต้ายไปกXต้ามเถ�ด,  ฉ�น้ไมHอาจัจัะข้อชะเอมเคร"อกะพื่ระผ?�เปSน้เจั�าได�.
เทพื่ดา. ถ�าทHาน้ไมHอาจัจัะข้อชะเอมเคร"อไซ่ร�,  ทHาน้จังบอกเพื่"�อใสHผงห�งคDลงใน้จัม?กข้องบDต้รน้�Mน้.
อDบาส�กา. ฉ�น้ไมHอาจัเพื่"�อกลHาวคำแม�อยHางน้�Mได�.
เทพื่ดา. ถ�าอยHางน้�Mน้ ทHาน้จังเทน้Mำล�างเท�าข้องพื่ระเถระน้�Mน้ ลงบน้ศ�รษะ (บDต้ร) เถ�ด.

อDบาส�กา กลHาววHา “ฉ�น้อาจัทำข้�อน้�Mได�,” น้�มน้ต้Fให�พื่ระเถระผ?�มาต้ามเวลาน้��งแล�ว ถวายข้�าวยาค?และข้องเค�Mยว 
ล�างเท�าข้องพื่ระเถระผ?�น้��งอย?Hใน้ระหวHางภ�ต้ร รองเอาน้Mำไว�แล�ว เร�ยน้ให�ทราบวHา 
“ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ฉ�น้จัะรดน้Mำน้�Mลงบน้ศ�รษะข้องเดXก,” เม"�อทHาน้อน้Dญ่าต้วHา “จังรดเถ�ด,” ได�ทำอยHางน้�Mน้แล�ว.

เทพื่ดาปลHอยเดXกน้�Mน้ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้เอง แล�วได�ไปย"น้อย?Hท��ประต้?ถMำ.

แม�พื่ระเถระ ใน้เวลาเสรXจัภ�ต้ต้ก�จั ลDกจัากอาสน้ะ สาธยายอาการ ๓๒ อย?Hเท�ยว 
เพื่ราะความท��ทHาน้เปSน้ผ?�ไมHละเลยก�มม�ฏิฐีาน้หล�กไปแล�ว.

คร�Mน้ใน้เวลาทHาน้ถWงประต้?ถMำ เทพื่ดาน้�Mน้ กลHาวกะทHาน้วHา “พื่Hอหมอใหญ่H ทHาน้อยHาเข้�ามาใน้ท��น้�M.”

ทHาน้ย"น้อย?H ณ์ ท��น้�Mน้เอง กลHาววHา “ทHาน้เปSน้ใคร?”

เทพื่ดา. ข้�าพื่เจั�าเปSน้เทพื่ดาผ?�ส�งอย?Hใน้ท��น้�M.

พื่ระเถระ ค�ดวHา “ท��อ�น้เราทำเวชกรรมม�อย?Hหร"อหน้อแล?” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้รวจัด?จัำเด�มแต้HกาลอDปสมบท กXย�งไมHเหXน้ความเศร�าหมองหร"อดHางพื่ร�อยใน้ศ�ลข้องต้น้ จัWงกลHาววHา 
“ข้�าพื่เจั�าไมHเหXน้ท��ๆ ข้�าพื่เจั�าทำเวชกรรมเลย,  ทHาน้กลHาวอยHางน้�M เพื่ราะเหต้Dไร?

เทพื่ดา. ทHาน้ไมHเหXน้หร"อ?”
พื่ระเถระ. เออ เราไมHเหXน้.
เทพื่ดา. ถ�าอยHางน้�Mน้ ข้�าพื่เจั�าจัะบอกแกHทHาน้.
พื่ระเถระ. (เช�ญ่) ทHาน้จังบอก.
เทพื่ดา. การพื่?ดใน้ส��งท��ไกลจังยกไว�กHอน้เถ�ด,  

ใน้ว�น้น้�Mเอง ทHาน้รดน้Mำล�างเท�าแกHบDต้รข้องอDป]ฏิฐีาก ซ่W�งถ?กอมน้DษยFส�งแล�ว บน้ศ�รษะ หร"อไมHได�รด.
พื่ระเถระ. เออ เราได�รด.
เทพื่ดา. น้��น้เปSน้ไรเลHา?  ทHาน้ไมHเหXน้หร"อ?
พื่ระเถระ. ทHาน้กลHาวประสงคFเหต้Dน้��น้หร"อ?
เทพื่ดา. จั�ะ ข้�าพื่เจั�ากลHาวประสงคFเหต้Dน้�Mน้.

[ผู้�4ม-ศ-ลบุร�สุ�ท้ธ9ไม7ตั4องร4อนใจ]

พื่ระเถระ ค�ดวHา “โอหน้อ ต้น้เราต้�Mงไว�ชอบแล�ว,  เราประพื่ฤต้�สมควรแกHศาสน้าแล�วจัร�ง,  
แม�เทพื่ดาม�ได�เหXน้ความเศร�าหมองหร"อดHางพื่ร�อยใน้จัต้Dปาร�สDทธ�ศ�ลข้องเรา 
ได�เหXน้แต้Hเพื่�ยงน้Mำล�างเท�าอ�น้เรารดแล�วบน้ศ�รษะข้องทารก.”

ป}ต้�ม�กำล�งเพื่ราะปรารภศ�ลเก�ดข้WMน้แล�วแกHทHาน้.
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ทHาน้ข้Hมป}ต้�อ�น้ม�กำล�งน้�Mน้ไว�แล�ว ไมHทำแม�การยกเท�าข้WMน้ บรรลDพื่ระอรห�ต้ใน้ท��น้�Mน้น้��น้เอง แล�วกลHาววHา 
“ทHาน้ประทDษร�ายสมณ์ะผ?�บร�สDทธ��เชHน้เรา,  ทHาน้อยHาอย?Hใน้ช�ฏิแหHงปoาน้�M,  ทHาน้น้��น้แล จังออกไปเส�ย” 
เม"�อจัะสอน้เทพื่ดา จัWงเปลHงอDทาน้น้�MวHา 

“การอย?Hข้องเราบร�สDทธ��แล�วหน้อ,  ทHาน้อยHาประทDษร�ายเรา 
ผ?�ไมHม�มลท�น้ ผ?�ม�ต้บะ ผ?�บร�สDทธ��แล�ว,  ทHาน้จังออกจัากปoาใหญ่Hเส�ยเถ�ด.”

ทHาน้อย?Hใน้ท��น้�Mน้น้��น้แล ต้ลอดไต้รมาส ออกพื่รรษาแล�ว ไปย�งสำน้�กพื่ระศาสดา ถ?กภ�กษDท�MงหลายถามวHา 
“ผ?�ม�อายD ก�จัแหHงบรรพื่ช�ต้ทHาน้ให�ถWงท��สDดแล�วหร"อ?” จัWงบอกเร"�องน้�Mน้ท�Mงหมด จัำเด�มแต้Hกาลเข้�าจัำพื่รรษาใน้ถMำน้�Mน้ แกHภ�กษDท�Mง
หลาย,  เม"�อภ�กษDท�MงหลายกลHาววHา “ผ?�ม�อายD ทHาน้ถ?กเทพื่ดาวHากลHาวอย?HอยHางน้�Mน้ ไมHโกรธหร"อ?” กลHาววHา “ผมไมHโกรธ.”

ภ�กษDท�Mงหลาย กราบท?ลเร"�องน้�Mน้แดHพื่ระต้ถาคต้วHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDน้�MยHอมพื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล,  แม�ถ?กเทพื่ดาวHากลHาวคำช"�อน้�Mอย?H ยHอมกลHาวได�วHา ‘เราไมHโกรธ.”

[ล�กษุณะพราหมณ9ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

พื่ระศาสดา ทรงสด�บถ�อยคำข้องพื่ระภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บDต้รข้องเรายHอมไมHโกรธเลย,  
เพื่ราะข้WMน้ช"�อวHาความเก��ยวข้�องด�วยคฤห�สถFหร"อด�วยบรรพื่ช�ต้ท�Mงหลาย ยHอมไมHม�แกHบDต้รข้องเราน้��น้,  
บDต้รข้องเราน้��น้ ไมHเก��ยวข้�อง ปรารถน้าน้�อย ส�น้โดษ” ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกบDคคลผ?�ไมHเก��ยวข้�องด�วยชน้ ๒ จัำพื่วก ค"อคฤห�สถF ๑ บรรพื่ช�ต้ ๑ 
ผ?�ไมHม�อาล�ยเท��ยวไป ผ?�ปรารถน้าน้�อยน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อสCสฏฺ|ฐีC  ความวHา ช"�อวHา ผ?�ไมHเก��ยวข้�อง เพื่ราะความไมHม�ความเก��ยวข้�องด�วยการด? การฟ้]ง 
การสน้ทน้าการบร�โภค และด�วยกาย.

บทวHา อDภยC ได�แกH ผ?�ไมHเก��ยวข้�องด�วยชน้แม� ๒ จัำพื่วก ค"อ คฤห�สถF ๑ บรรพื่ช�ต้ ๑.

บทวHา อโน้กสารW ได�แกH ผ?�ไมHม�อาล�ยเท��ยวไป.  อธ�บายวHา เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ค"อเหXน้ปาน้น้�Mน้ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระต้�สสเถระผ?�อย?Hใน้เง"Mอมเข้า จับ.
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๒๒.  เร��องภั�กษุ�ร�ปใดร�ปหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDร?ปใน้ร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “น้�ธาย” เปSน้ต้�น้.

[ภั�กษุ�เด�นท้างร7วมก�บุหญ�ง แม4ไม7ร�4กNม-โท้ษุ]

ได�ย�น้วHา ภ�กษDน้�Mน้ เร�ยน้ก�มม�ฏิฐีาน้ใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว พื่ยายามอย?Hใน้ปoา บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว ค�ดวHา 
“เราจั�กกราบท?ลคDณ์อ�น้ต้น้ได�แล�ว แดHพื่ระศาสดา” จัWงออกจัากปoาน้�Mน้.

คร�Mงน้�Mน้ หญ่�งคน้หน้W�ง ใน้บ�าน้ต้ำบลหน้W�ง ทำการทะเลาะก�บสาม�,  เม"�อสาม�น้�Mน้ออกไปภายน้อก, ค�ดวHา “เราจั�กไปส?Hเร"อน้ต้ระก?ล” 
จัWงเด�น้ทางไป พื่บภ�กษDน้�Mน้ใน้ระหวHางทาง ค�ดวHา “เราจั�กอาศ�ยพื่ระเถระน้�Mไป” จัWงต้�ดต้ามไปข้�างหล�งๆ.

แต้Hพื่ระเถระไมHเหXน้น้าง.

คร�Mงน้�Mน้ สาม�ข้องน้างมาส?Hเร"อน้ ไมHเหXน้น้าง ค�ดวHา “น้างจั�กไปส?Hบ�าน้แหHงต้ระก?ลแล�ว” ต้�ดต้ามไป พื่บน้างแล�ว ค�ดวHา 
“อ�น้หญ่�งน้�Mคน้เด�ยว ไมHอาจัเด�มข้�ามดงน้�Mได�,  ม�น้อาศ�ยอะไรหน้อ? จัWงไปได�” ด�งน้�Mแล�ว ต้รวจัด?อย?H เหXน้พื่ระเถระแล�ว 
ค�ดวHา “พื่ระเถระน้�M จั�กเปSน้ผ?�พื่าหญ่�งน้�Mออกไปแล�ว” จัWงข้?Hพื่ระเถระ.

คร�Mงน้�Mน้ หญ่�งน้�Mน้ จัWงกลHาวกะสาม�น้�Mน้วHา “ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่น้��น้ ม�ได�เหXน้ ม�ได�ร�องเร�ยกด�ฉ�น้เลย,  คDณ์อยHาได�วHากลHาวอะไรๆ กะทHาน้เลย.”

[พระเถระถ�กสุาม-ของหญ�งน�Gนตั- แตั7ไม7โกรธ]

สาม�น้�Mน้ ม�ความโกรธเก�ดข้WMน้วHา 
“กXเจั�าจั�กไมHบอกบDคคลผ?�พื่าเจั�าไปแกHเราหร"อ?  เราจั�กทำกรรมอ�น้สมควรแกHภ�กษDน้�M (แทน้) ต้�วเจั�าให�ได�.” 
ด�วยความอาฆ่าต้ใน้หญ่�ง จัWงต้�พื่ระเถระ แล�วพื่าหญ่�งน้�Mน้กล�บไป.

ท��วสร�ระข้องพื่ระเถระได�เปSน้ปมเก�ดข้WMน้แล�ว.

คร�Mน้ใน้กาลแหHงพื่ระเถระน้�Mน้มาส?Hว�หาร  ภ�กษDท�Mงหลายพื่าก�น้น้วดสร�ระ เหXน้ปมแล�ว ถามวHา “น้��อะไร?” 

ทHาน้บอกเน้"Mอความน้�Mน้แกHภ�กษDเหลHาน้�Mน้.

ลำด�บน้�Mน้ พื่วกภ�กษD ถามทHาน้วHา 
“ผ?�ม�อายD กXเม"�อบDรDษน้�Mน้ประหารอย?HอยHางน้�Mน้,  ทHาน้ได�กลHาวอะไร? หร"อความโกรธเก�ดแกHทHาน้ไหม?” 

พื่ระเถระ กลHาววHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย ความโกรธยHอมไมHเก�ดข้WMน้แกHเรา.”

ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ ไปส?Hสำน้�กข้องพื่ระศาสดา กราบท?ลเน้"Mอความน้�Mน้แล�ว กราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDน้��น้ อ�น้ข้�าพื่ระองคFท�MงหลายกลHาวอย?HวHา ‘ความโกรธยHอมเก�ดแกHทHาน้ไหม?’ ย�งกลHาวได�วHา 
‘ทHาน้ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย ความโกรธยHอมไมHเก�ดข้WMน้แกHเรา,’  ภ�กษDน้�Mน้กลHาวคำไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fอรห�ต้ต้ผล.”
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[พระข-ณาสุพแม4ถ�กตั-กNไม7โกรธ]

พื่ระศาสดา ทรงสด�บถ�อยคำข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ม�อาชญ่าอ�น้วางแล�ว,  
พื่ระข้�ณ์าสพื่เหลHาน้�Mน้ ยHอมไมHทำความโกรธ ใน้ชน้ท�Mงหลายแม�ผ?�ประหารอย?H” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใดวางอาชญ่าใน้ส�ต้วFท�Mงหลาย ผ?�สะดD�งและผ?�ม��น้คง 
ไมHฆ่Hาเอง ไมHใชHให�ผ?�อ"�น้ฆ่Hา,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา น้�ธาย ได�แกH วางแล�ว ค"อ ปลงลงแล�ว.

สองบทวHา ต้เสสD ถาวเรสD จั  ความวHา ผ?�ช"�อวHาสะดD�ง เพื่ราะความสะดD�งด�วยสามารถแหHงต้�ณ์หา 
และผ?�ช"�อวHา ม��น้คง เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม��น้คง โดยความไมHม�แหHงต้�ณ์หา.

สองบทวHา โย น้ หน้hต้� เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ผ?�ใด ช"�อวHาม�อาชญ่าอ�น้วางแล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ปฏิ�ฆ่ะไปปราศแล�วใน้ส�ต้วFท�MงปวงอยHางน้�M 
ยHอมไมHฆ่Hาเอง ไมHใช�ให�ผ?�อ"�น้ฆ่Hา ซ่W�งส�ต้วFอะไรๆ,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDร?ปใน้ร?ปหน้W�ง จับ.
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๒๓.  เร��องสุามเณร
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภสามเณ์รท�Mงหลาย ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อว�รDทhธC” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ-เสุ-ยใจเพราะได4สุามเณรน4อย]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์�คน้หน้W�ง จั�ดแจังอDทเทศภ�ต้รไว�เพื่"�อภ�กษD ๔ ร?ป กลHาวกะพื่ราหมณ์FวHา 
“พื่ราหมณ์F ทHาน้จังไปว�หารแล�ว เจัาะจังน้ำพื่ราหมณ์FแกH ๔ คน้มา.”

พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ไปส?Hว�หารแล�วกลHาววHา “ทHาน้ท�Mงหลายจังเจัาะจังให�พื่ราหมณ์F ๔ คน้แกHผม.”

สามเณ์ร ผ?�เปSน้ข้�ณ์าสพื่ ๔ ร?ป ซ่W�งม�อายD ๗ ป} ค"อ “ส�งก�จัจัสามเณ์ร บ�ณ์ฑ�ต้สามเณ์ร โสปากสามเณ์ร เรวต้สามเณ์ร” 
ถWงแล�วแกHพื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

พื่ราหมณ์� แต้Hงต้�Mงอาสน้ะท�MงหลายควรแกHคHามากไว� เหXน้สามเณ์รแล�ว โกรธ บHน้พื่Wมพื่�มอย?H เหม"อน้เกล"ออ�น้บDคคลใสHลงท��เต้าไฟ้ 
กลHาววHา “ทHาน้ไปว�หารแล�ว พื่าเดXก ๔ คน้แม�ป?น้หลาน้ข้องต้น้ซ่W�งไมHสมควรมาแล�ว” 
จัWงไมHให�สามเณ์รเหลHาน้�Mน้น้��งบน้อาสน้ะเหลHาน้�Mน้  ลาดต้��งท��ต้�ำๆ แล�วกลHาววHา “ทHาน้ท�Mงหลายจังน้��งบน้ต้��งเหลHาน้��น้” 
กลHาววHา “พื่ราหมณ์F ทHาน้จังไป จังเล"อกพื่ราหมณ์FแกHแล�ว น้ำมา.”

[แม4อ�ครสุาวกท้�Gง ๒ กNไม7เป<นท้-�พอใจของพราหมณ-]

พื่ราหมณ์Fไปส?Hว�หาร พื่บพื่ระสาร�บDต้รเถระแล�ว เร�ยน้วHา “มาเถ�ดทHาน้,  เราจั�กไปส?Hเร"อน้ข้องเราท�Mงหลาย” ด�งน้�Mแล�ว น้ำมา.

พื่ระเถระ มาเหXน้สามเณ์รท�Mงหลายแล�ว ถามวHา “พื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mได�ภ�ต้รแล�วหร"อ?” เม"�อเข้าต้อบวHา “ย�งไมHได�,” 
จัWงทราบความท��เข้าจั�ดภ�ต้รไว�เพื่"�อพื่ราหมณ์F ๔ คน้เทHาน้�Mน้ กลHาววHHHHHHา “พื่วกทHาน้จังน้ำบาต้รข้องเรามา” แล�วร�บบาต้รหล�กไป.

ฝ้oายพื่ราหมณ์� ถามวHา “พื่ราหมณ์Fน้�MกลHาวอะไร?”  
เม"�อพื่ราหมณ์Fต้อบวHา “ทHาน้กลHาววHา ‘การท��พื่ราหมณ์Fผ?�น้��งอย?HเหลHาน้��น้ได� (กHอน้) จัWงควร,  จังน้ำบาต้รข้องเรามา’,  
ร�บเอาบาต้รข้องต้น้แล�วไป” จัWงกลHาววHา 
“พื่ระเถระน้�Mน้ เหXน้จัะไมHประสงคFเพื่"�อจัะฉ�น้,  ทHาน้จังร�บไปเล"อกด?พื่ราหมณ์Fอ"�น้แล�วน้ำมา.”

พื่ราหมณ์Fไปพื่บพื่ระมหาโมคค�ลลาน้เถระ กXกลHาวอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้ น้ำมาแล�ว.

แม�ทHาน้ เหXน้สามเณ์รท�Mงหลายแล�ว กXกลHาวอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้ แล�วกXร�บบาต้รหล�กไป.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ราหมณ์� กลHาวกะพื่ราหมณ์Fน้�Mน้วHา 
“พื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ เปSน้ผ?�ไมHประสงคFเพื่"�อจัะฉ�น้กระม�ง?  ทHาน้จังไปส?Hโรงสวดข้องพื่ราหมณ์F น้ำพื่ราหมณ์FแกHคน้หน้W�งมา.”

ฝ้oายสามเณ์รท�Mงหลาย ไมHได�อะไรๆ จัำเด�มแต้Hเช�า ถ?กความห�วบ�บค�Mน้ น้��งอย?Hแล�ว.

[ท้4าวสุ�กกะปลอมเป<นพราหมณ9แก7 มาท้รมานพราหมณ-]

คร�Mงน้�Mน้ อาสน้ะข้องท�าวส�กกะแสดงอาการร�อน้แล�ว เพื่ราะเดชแหHงคDณ์ข้องสามเณ์รเหลHาน้�Mน้.
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ท�าวเธอทรงใครHครวญ่อย?H กXทราบความท��สามเณ์รเหลHาน้�Mน้น้��งห�วโหยอย?Hต้�Mงแต้Hเช�า ทรงดำร�วHา “การท��เราไปใน้ท��น้�Mน้ควร” 
จัWง (แปลง) เปSน้พื่ราหมณ์FแกHคร�ำครHาเพื่ราะชรา ทรงน้��งอย?Hบน้อาสน้ะท��เล�ศข้องพื่ราหมณ์Fท�Mงหลาย 
ใน้โรงสวดข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

พื่ราหมณ์F พื่อเหXน้ท�าวส�กกะน้�Mน้แล�วค�ดวHา “คราวน้�Mพื่ราหมณ์�ข้องเราจั�กพื่อใจั” กลHาววHา “มาเถ�ดทHาน้,  พื่วกเราจั�กไปส?Hเร"อน้” 
ได�พื่าท�าวเธอไปส?Hเร"อน้แล�ว.

พื่ราหมณ์� พื่อเหXน้ท�าวส�กกะน้�Mน้เทHาน้�Mน้ ม�จั�ต้ย�น้ด�แล�ว ลาดเคร"�องลาดบน้อาสน้ะ ๒ (ซ่�อน้) ใน้ท��เด�ยวก�น้ กลHาววHา 
“พื่ระผ?�เปSน้เจั�า เช�ญ่ทHาน้น้��งบน้เคร"�องลาดน้�Mเถ�ด.”

ท�าวส�กกะ เสดXจัเข้�าไปส?Hเร"อน้ แล�วไหว�สามเณ์รท�Mง ๔ ร?ปด�วยเบญ่จัางคประด�ษฐีF แล�วจัWงทรงน้��งโดยบ�ลล�งกF
ท��พื่"Mน้ท�ายอาสน้ะข้องสามเณ์รเหลHาน้�Mน้.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ราหมณ์� เหXน้ท�าวเธอแล�วกลHาวกะพื่ราหมณ์FวHา “แยHจัร�ง พื่ราหมณ์FทHาน้น้ำมาแล�ว,  ทHาน้พื่าพื่ราหมณ์Fบ�าแม�น้�Mน้มา
(อ�ก),  พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ เท��ยวไหว�สามเณ์รป?น้หลาน้ข้องต้น้ได�,  ประโยชน้Fอะไรด�วยพื่ราหมณ์Fน้�M,  ทHาน้จังข้�บไลHพื่ราหมณ์Fน้�Mออกไป
เส�ย.”

พื่ราหมณ์Fแปลงน้�Mน้ ถ?กเข้าจั�บท��คอบ�าง ท��ม"อบ�าง ท��ร�กแร�บ�าง ฉDดครHาออกไปอย?H กXย�งไมHปรารถน้าแม�เพื่"�อจัะลDกข้WMน้.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ราหมณ์� กลHาวกะพื่ราหมณ์Fผ?�สาม�น้�Mน้วHา “พื่ราหมณ์F มาเถ�ด,  ทHาน้จังจั�บท��ม"อข้�างหน้W�ง,  ฉ�น้จั�กจั�บท��ม"อข้�างหน้W�ง.”

ท�Mง ๒ คน้จั�บท��ม"อท�Mง ๒ แล�วโบยท��หล�งอย?H ได�ชHวยก�น้ครHาไปไว�ใน้ภายน้อกแต้Hประต้?เร"อน้แล�ว.

ฝ้oายท�าวส�กกะ กXคงทรงน้��งใน้ท��ต้น้น้��งน้��น้แล กว�กพื่ระห�ต้ถFแล�ว.

ท�Mง ๒ ผ�วเม�ยน้�Mน้ กล�บมาเหXน้ท�าวส�กกะน้�Mน้ทรงน้��งอย?HอยHางเด�ม ร�องอย?Hด�วยความกล�ว ปลHอยไปแล�ว.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ ท�าวส�กกะให�เข้าทราบความท��พื่ระองคFเปSน้ท�าวส�กกะแล�ว.

ลำด�บน้�Mน้ ผ�วเม�ยท�Mง ๒ ได�ถวายอาหารแกHสามเณ์รเหลHาน้�Mน้แล�ว.

ชน้แม�ท�Mง ๕ ร�บอาหารแล�ว,  ร?ปหน้W�งทำลายมณ์ฑลชHอฟ้Zาไป.  ร?ปหน้W�งทำลายสHวน้เบ"Mองหน้�าแหHงหล�งคาไป,  
ร?ปหน้W�งทำลายสHวน้เบ"Mองหล�งแหHงหล�งคาไป,  ร?ปหน้W�งดำลงใน้แผHน้ด�น้ไป,  ฝ้oายท�าวส�กกะกXเสดXจัออกไปโดยทางหน้W�ง.  

ชน้แม�ท�Mง ๕ ได�ไปส?Hท��ท�Mง ๕ ด�วยประการฉะน้�M.

[พวกสุามเณรเล7าเร��องท้-�ถ�กท้รมาน]

กXแล จัำเด�มแต้Hน้�Mน้มา ทราบวHา เร"อน้น้�Mน้ ช"�อวHา เปSน้เร"อน้ม�ชHอง ๕.

ใน้กาลท��สามเณ์รไปส?Hว�หาร ภ�กษDท�Mงหลาย ถามแม�ซ่W�งสามเณ์รท�MงหลายวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย เร"�องน้�M เปSน้เชHน้ไรก�น้?”

พื่วกสามเณ์ร. ทHาน้ท�MงหลายจังอยHาถามพื่วกกระผม,  
จัำเด�มแต้Hกาลท��พื่ราหมณ์�เหXน้พื่วกกระผมแล�ว พื่ราหมณ์�ถ?กความโกรธครอบงำ 
ไมHให�พื่วกกระผมน้��งบน้อาสน้ะท��ต้บแต้Hงไว� แล�วย�งกลHาววHา ‘ทHาน้จังน้ำพื่ราหมณ์FแกHมาเรXว,’ 
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อDป]ชฌายะข้องพื่วกกระผมมาเหXน้พื่วกกระผมแล�ว กลHาววHา 
‘การท��พื่ราหมณ์Fผ?�น้��งอย?HเหลHาน้�Mได� (อาหารกHอน้) ควร’ ให�น้ำบาต้รมาแล�วออกไป,  

เม"�อน้างพื่ราหมณ์� กลHาววHา ‘ทHาน้จังน้ำพื่ราหมณ์FแกHอ"�น้มา,’ พื่ราหมณ์Fน้ำพื่ระมหาโมคค�ลลาน้เถระมาแล�ว,  
ทHาน้เหXน้พื่วกกระผม กXกลHาวอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้ แล�วหล�กไป,  
ท�น้�Mน้ พื่ราหมณ์� กลHาววHา ‘พื่ราหมณ์FเหลHาน้�M เปSน้ผ?�ไมHประสงคFจัะฉ�น้,  ทHาน้จังไป,  
จังน้ำพื่ราหมณ์FแกHคน้หน้W�งจัากโรงสวดข้องพื่ราหมณ์Fมาเถ�ด’ แล�วสHงพื่ราหมณ์Fไป,  
พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ไปท��โรงสวดน้�Mน้แล�ว น้ำท�าวส�กกะผ?�เสดXจัมาด�วยเพื่ศแหHงพื่ราหมณ์Fมา,  
ใน้กาลท��ท�าวส�กกะน้�Mน้เสดXจัมาแล�ว ผ�วเม�ยท�Mง ๒ จัWงได�ถวายอาหารแกHพื่วกกระผม. 

ภ�กษDท�Mงหลาย. พื่วกเธอไมHโกรธแกHเข้า ผ?�ทำอย?HอยHางน้�Mน้หร"อ?
พื่วกสามเณ์ร. พื่วกกระผมไมHโกรธ.

ภ�กษDท�Mงหลาย ฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว กราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า สามเณ์รเหลHาน้�M กลHาวคำไมHจัร�งวHา ‘พื่วกกระผมไมHโกรธ’ ยHอมพื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ยHอมไมHเค�ยดแค�น้ ใน้ชน้ท�Mงหลาย แม�ผ?�เค�ยดแค�น้แล�วเลย” 
ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เรายHอมเร�ยกบDคคลผ?�ไมHเค�ยดแค�น้ใน้บDคคลผ?�เค�ยดแค�น้ 
ผ?�ด�บเส�ยได�ใน้บDคคลผ?�ม�อาชญ่าใน้ต้น้ ผ?�ไมHถ"อม��น้ใน้บDคคลผ?�ถ"อม��น้ น้�Mน้ 
วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อว�รDทhธC เปSน้ต้�น้  ความวHา เรายHอมเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ค"อเหXน้ปาน้น้�Mน้ 
ผ?�ช"�อวHาไมHเค�ยดแค�น้ เพื่ราะความไมHม�อาฆ่าต้ใน้พื่วกโลก�ยมหาชน้ แม�ผ?�เค�ยดแค�น้แล�ว ด�วยอำน้าจัแหHงความอาฆ่าต้ 
ผ?�ช"�อวHาด�บเส�ยได� ค"อผ?�ม�อาชญ่าอ�น้ปลงแล�ว ใน้ชน้ท�Mงหลาย ผ?�ช"�อวHาม�อาชญ่าใน้ต้น้ 
เพื่ราะความท��เข้าเปSน้ผ?�ไมHเว�น้จัากการให�ประหารชน้เหลHาอ"�น้ ใน้เม"�อทHอน้ไม�หร"อศ�สต้ราใน้ม"อ แม�ไมHม�อย?H 
ผ?�ช"�อวHาไมHถ"อม��น้ เพื่ราะความไมHม�การยWดถ"อน้�Mน้ ใน้ชน้ท�Mงหลาย ผ?�ช"�อวHาม�ความถ"อม��น้ เพื่ราะความท��ยWดถ"อข้�น้ธFท�Mง ๕ 
วHา “เรา” วHา “ข้องเรา” วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องสามเณ์ร จับ.
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๒๔.  เร��องพระมหาป>นถกเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระมหาป]น้ถกเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยสhส ราโค จั” เปSน้ต้�น้

[มหาป>นถกะข�บุไล7พระผู้�4น4องชื่ายจากว�หาร]

ความพื่�สดารวHา ทHาน้มหาป]น้ถกะน้�Mน้ ข้�บไลHพื่ระจั?ฬุป]น้ถกะ ผ?�ไมHอาจัเพื่"�อทำ (ทHอง) คาถาหน้W�งให�คลHองแคลHวได� 
โดย ๔ เด"อน้ ออกจัากว�หารด�วยคำวHา 
“เธอเปSน้ผ?�อภ�พื่แม�ใน้พื่ระศาสน้า ท�MงเปSน้ผ?�เส"�อมแล�วจัากโภคะข้องคฤห�สถF,  
ประโยชน้Fอะไรข้องเธอด�วยการอย?Hใน้ว�หารน้�M,  เธอจังออกไปเส�ยจัากว�หารน้�M” แล�วปRดประต้?.

ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้วHา 
“ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย กรรมช"�อน้�M พื่ระมหาป]น้ถกะทำได�,  ชะรอยความโกรธยHอมเก�ดม�ข้WMน้แม�แกHพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย”

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M พื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยถ�อยคำอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลวHา “ด�วยถ�อยคำช"�อน้�M” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ก�เลสท�Mงหลายม�ราคะเปSน้ต้�น้ ยHอมไมHม�แกHพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย,  
แต้HบDต้รข้องเราทำกรรมน้�Mน้ เพื่ราะความท��ต้น้เปSน้ผ?�มDHงอรรถเปSน้เบ"Mองหน้�า และเพื่ราะเปSน้ผ?�มDHงธรรมเปSน้เบ"Mองหน้�า” 
ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ราคะ โทสะ มาน้ะ และม�กข้ะ อ�น้ผ?�ใดให�ต้กไปแล�ว 
เหม"อน้เมลXดพื่รรณ์ผ�กกาดต้กไปจัากปลายเหลXกแหลมฉะน้�Mน้,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อารคhคา เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ก�เลสท�Mงหลายม�ราคะเปSน้ต้�น้เหลHาน้��น้ และม�กข้ะม�อ�น้ลบหล?HคDณ์ข้องผ?�อ"�น้เปSน้ล�กษณ์ะน้�M อ�น้ผ?�ใดให�ต้กไปแล�ว 
เหม"อน้เมลXดพื่รรณ์ผ�กกาดต้กไปจัากปลายเหลXกแหลมฉะน้�Mน้,  
ก�เลสเหลHาน้�Mน้ ยHอมไมHต้�Mงอย?Hใน้จั�ต้ เหม"อน้เมลXดพื่รรณ์ผ�กกาดไมHต้�ดอย?HปลายเหลXกแหลมฉะน้�Mน้,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระมหาป]น้ถกเถระ จับ.
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๒๕.  เร��องพระป�ล�นท้ว�จฉเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระปRล�น้ทว�จัฉเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อกกhกสC” เปSน้ต้�น้.

[พระป�ล�นท้ว�จฉะใชื่4วาท้ะว7าคนถ7อยจนตั�ดปาก]

ได�ย�น้วHา ทHาน้พื่ระปRล�น้ทว�จัฉะน้�Mน้ กลHาวคำเปSน้ต้�น้วHา “คน้ถHอย จังมา,  คน้ถHอย จังไป” 
ยHอมร�องเร�ยกท�Mงคฤห�สถFท�Mงบรรพื่ช�ต้ ด�วยวาทะวHาคน้ถHอยท�Mงน้�Mน้.

ภายหล�งว�น้หน้W�ง ภ�กษDเปSน้อ�น้มาก กราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ทHาน้ปRล�น้ทว�จัฉะ ยHอมร�องเร�ยกภ�กษDท�Mงหลาย ด�วยวาทะวHาคน้ถHอย.”

พื่ระศาสดา ร�บส��งให�หาทHาน้มาแล�ว ต้ร�สถามวHา 
“ปRล�น้ทว�จัฉะ ได�ย�น้วHา เธอร�องเร�ยกภ�กษDท�Mงหลาย ด�วยวาทะวHาคน้ถHอยจัร�งหร"อ?” 
เม"�อทHาน้กราบท?ลวHา “อยHางน้�Mน้ พื่ระเจั�าข้�า” จัWงทรงทำบDพื่เพื่น้�วาสข้องทHาน้ปRล�น้ทว�จัฉะน้�Mน้ไว�ใน้พื่ระหท�ย แล�วต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกเธออยHายกโทษแกHภ�กษDช"�อว�จัฉะเลย,  

ภ�กษDท�Mงหลาย ว�จัฉะหาม�โทสะใน้ภายใน้ร�องเร�ยกภ�กษDท�Mงหลายด�วยวาทะวHาคน้ถHอยไมH,  
ภ�กษDท�Mงหลาย   ๕๐๐ ชาต้�ข้องภ�กษDช"�อว�จัฉะไมHส�บสน้ก�น้,  ท�Mงหมดน้�Mน้เก�ดแล�วใน้ต้ระก?ลพื่ราหมณ์F ใน้ภายหล�ง,  
วาทะวHาคน้ถHอยน้�Mน้ เธอร�องเร�ยกมาแล�วต้ลอดกาลน้าน้,  

ถ�อยคำกระทบกระท��งชน้เหลHาอ"�น้ อ�น้เปSน้คำระคายห? คำหยาบคายน้��น้เท�ยว ช"�อวHายHอมไมHม�แกHพื่ระข้�ณ์าสพื่,  
เพื่ราะวHา บDต้รข้องเรากลHาวอยHางน้�Mน้ ด�วยอำน้าจัแหHงความเคยช�น้” เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด พื่WงกลHาวถ�อยคำอ�น้ไมHระคายห? อ�น้ให�ร?�ก�น้ได�เปSน้คำจัร�ง 
อ�น้เปSน้เหต้DไมHย�งใครๆ ให�ข้�ดใจั,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อกกhกสC ได�แกH คำไมHหยาบ.

บทวHา ว�ญฺhญ่าปน้W ได�แกH ให�ร?�เน้"Mอความก�น้ได�.

บทวHา สจัhจัC ได�แกH เปSน้เน้"Mอความอ�น้จัร�ง.

บทวHา น้าภ�สเช เปSน้ต้�น้  ความวHา บDคคลไมHพื่Wงย�งบDคคลอ"�น้ให�ข้�องใจัด�วยอำน้าจัแหHงการให�เข้าโกรธ ด�วยถ�อยคำอ�น้ใด,  
ธรรมดา พื่ระข้�ณ์าสพื่ พื่WงกลHาวถ�อยคำเหXน้ปาน้น้�Mน้น้��น้แล,  เหต้Dน้�Mน้ เราจัWงเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระปRล�น้ทว�จัฉเถระ จับ.
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๒๖.  เร��องภั�กษุ�ร�ปใดร�ปหนC�ง
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภภ�กษDร?ปใดร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โยธ ท�ฆ่C” เปSน้ต้�น้.

[พระข-ณาสุพถ�อเอาของคนอ��น ด4วยบุ�งสุ�ก�ลสุ�ญญา]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fม�จัฉาท�ฏิฐี�กFคน้หน้W�ง ใน้กรDงสาว�ต้ถ� เปล"Mองผ�าสาฎีกสำหร�บหHม วางไว� ณ์ ท��สHวน้ข้�างหน้W�ง 
เพื่ราะกล�วถ?กกล��น้ท��ต้�วจั�บ น้��งผ�น้หน้�าออกมาข้�างน้อกประต้?เร"อน้.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระข้�ณ์าสพื่ร?ปหน้W�ง ทำภ�ต้ต้ก�จัแล�ว กำล�งเด�น้ไปส?Hว�หาร เหXน้ผ�าสาฎีกน้�Mน้แล�ว เหล�ยวด?ข้�างโน้�น้และข้�างน้�M 
เม"�อไมHเหXน้ใครๆ จัWงค�ดวHา “ผ�าสาฎีกน้�Mหาเจั�าข้องม�ได�” แล�วอธ�ษฐีาน้เปSน้ผ�าบ�งสDกDล ถ"อเอาแล�ว.

ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ราหมณ์FเหXน้ทHาน้แล�ว ดHาพื่ลางเข้�าไปหา กลHาววHา “สมณ์ะโล�น้ ทHาน้ถ"อเอาผ�าสาฎีกข้องข้�าพื่เจั�าทำไม?”

พื่ระข้�ณ์าสพื่. พื่ราหมณ์F น้��น้ผ�าสาฎีกข้องทHาน้หร"อ?
พื่ราหมณ์F. เออ สมณ์ะ.

พื่ระข้�ณ์าสพื่ กลHาววHา “ฉ�น้ไมHเหXน้ใครๆ จัWงถ"อเอาผ�าสาฎีกน้�Mน้ ด�วยส�ญ่ญ่าวHาเปSน้ผ�าบ�งสDกDล,  
ทHาน้จังร�บเอาผ�าน้�Mน้เถ�ด” ให� (ผ�าสาฎีก) แกHพื่ราหมณ์Fน้�Mน้แล�ว ไปส?Hว�หาร บอกเน้"Mอความน้�Mน้ แกHภ�กษDท�Mงหลาย.

ลำด�บน้�Mน้ ภ�กษDท�Mงหลาย ฟ้]งคำข้องทHาน้แล�ว เม"�อจัะทำการเยาะเย�ยก�บด�วยทHาน้ จัWงกลHาววHา 
“ผ?�ม�อายD ผ�าสาฎีกยาวหร"อส�Mน้ หยาบหร"อละเอ�ยด หน้อแล?”

พื่ระข้�ณ์าสพื่ กลHาววHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย ผ�าสาฎีกยาวหร"อส�Mน้ หยาบหร"อละเอ�ยด กXชHางเถ�ด,  
ความอาล�ยใน้ผ�าสาฎีกน้�Mน้ข้องผม ไมHม�  ผมถ"อเอาด�วยความสำค�ญ่วHาผ�าบ�งสDกDล.”

ภ�กษDท�Mงหลาย ฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว กราบท?ลแดHพื่ระต้ถาคต้วHา “พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDน้��น้ กลHาวคำไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”

[พระข-ณาสุพไม7ถ�อเอาของคนอ��นด4วยเจตันาขโมย]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ภ�กษDน้��น้ กลHาวคำจัร�ง,  
ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท�Mงหลาย ยHอมไมHถ"อเอา ส��งข้องๆ คน้เหลHาอ"�น้” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ไมHถ"อเอาข้องยาวหร"อส�Mน้ น้�อยหร"อใหญ่H งามหร"อไมHงาม อ�น้เข้าไมHให�แล�ว
ใน้โลกน้�M,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้ (ด�งน้�M)๑ 

ความวHา บDคคลใด ยHอมไมHถ"อเอาส��งข้องยาวหร"อส�Mน้ บรรดาว�ต้ถDท�Mงหลาย ม�ผ�าสาฎีกและเคร"�องประด�บเปSน้ต้�น้ น้�อยหร"อใหญ่H 
บรรดาว�ต้ถDท�Mงหลาย ม�แก�วมณ์�และแก�วมDกดาเปSน้ต้�น้ งามหร"อไมHงาม ด�วยอำน้าจัแหHงว�ต้ถDอ�น้ม�คHามากและม�คHาน้�อย 
อ�น้บDคคลอ"�น้หวงแหน้แล�วใน้โลกน้�M,  เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

๑ ต้สhสต้hโถ … อต้hโถ น้�Mอาจัจัะแปลได�อ�กน้�ยหน้W�งวHา เน้"MอความวHา … ด�งน้�M เปSน้เน้"MอความแหHงคำอ�น้เปSน้พื่ระคาถาน้�Mน้.
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ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDร?ปใดร?ปหน้W�ง จับ.
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๒๗.  เร��องพระสุาร-บุ�ตัรเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บDต้รเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อาสา ยสhส” เปSน้ต้�น้.

[พวกภั�กษุ�เข4าใจว7าพระสุาร-บุ�ตัรย�งม-ตั�ณหา]

ได�ย�น้วHา พื่ระเถระน้�Mน้ ม�ภ�กษDประมาณ์ ๕๐๐ เปSน้บร�วาร ไปส?Hว�หารแหHงหน้W�ง ใน้ชน้บท แล�วเข้�าจัำพื่รรษา.

มน้DษยFท�Mงหลาย เหXน้พื่ระเถระแล�ว ต้ระเต้ร�ยมผ�าจัำน้ำพื่รรษาไว�เปSน้อ�น้มาก.

พื่ระเถระปวารณ์าแล�ว เม"�อผ�าจัำน้ำพื่รรษาท�Mงปวงย�งไมHท�น้ถWง (แกHทHาน้) น้��น้เท�ยว,  
เม"�อจัะไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา ส��งกะภ�กษDท�Mงหลายไว�วHา  
“เม"�อผ�าจัำน้ำพื่รรษาอ�น้มน้DษยFท�Mงหลายน้ำมาแล�วเพื่"�อภ�กษDหน้DHมและสามเณ์รท�Mงหลาย พื่วกทHาน้ร�บไว�แล�วพื่WงสHงไป,  
หร"อเกXบไว�แล�วพื่WงสHงข้Hาวไป.”

กXแลพื่ระเถระ คร�Mน้สHงอยHางน้�Mแล�ว ได�ไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา.  

ภ�กษDท�Mงหลายสน้ทน้าก�น้วHา  “ถWงทDกว�น้น้�M ต้�ณ์หาข้องพื่ระสาร�บDต้รเถระ ชะรอยจัะย�งม�อย?Hแน้H,  
จัร�งอยHางน้�Mน้ พื่ระเถระ ส��งไว�แกHภ�กษDท�MงหลายวHา ‘เม"�อพื่วกมน้DษยFถวายผ�าจัำน้ำพื่รรษาแล�ว,  
พื่วกทHาน้พื่WงสHงผ�าจัำน้ำพื่รรษาไป แกHพื่วกส�ทธ�ว�หาร�กข้องต้น้,  หร"อเกXบไว�แล�วพื่WงสHงข้Hาวไป’ ด�งน้�Mแล�ว จัWงมา.”

[พระศาสุดาเปล�Gองความเข4าใจผู้�ดของพวกภั�กษุ�]

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M พื่วกเธอน้��งสน้ทน้าก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDท�Mงหลายน้�Mน้กราบท?ลวHา ‘ด�วยกถาช"�อน้�M,’ จัWงต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย ต้�ณ์หา ยHอมไมHม�แกHบDต้รข้องเรา,  
แต้HเธอกลHาวอยHางน้�Mน้ กXด�วยค�ดวHา ‘กXความเส"�อมจัากบDญ่ข้องพื่วกมน้DษยF และความเส"�อมจัากลาภท��ชอบธรรมข้องภ�กษDหน้DHม
และสามเณ์รท�Mงหลาย อยHาได�ม�’” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ความหว�งข้องผ?�ใด ไมHม�ใน้โลกน้�Mและโลกหน้�า,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งไมHม�ความหว�ง พื่ราก (ก�เลส) ได�แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

ต้�ณ์หา ช"�อวHา อาสา ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

บทวHา น้�ราสาสC ได�แกH ไมHม�ต้�ณ์หา.

บทวHา ว�สCยDต้hต้C  ความวHา เราเร�ยกผ?�พื่รากได�แล�วจัากก�เลสท�Mงปวงน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระสาร�บDต้รเถระ จับ.
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๒๘.  เร��องพระมหาโมคค�ลลานเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระมหาโมคค�ลลาน้เถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยสhสาลยา” 
เปSน้ต้�น้.

[พระศาสุดาท้รงแสุดงล�กษุณะแห7งพราหมณ9] 

เร"�องกXเชHน้ก�บเร"�องม�ใน้กHอน้น้��น้เอง.  
แต้Hใน้เร"�องน้�M พื่ระศาสดาต้ร�สความท��พื่ระมหาโมคค�ลลาน้เถระเปSน้ผ?�ไมHม�ต้�ณ์หาแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ความอาล�ยข้องบDคคลใดไมHม�,  บDคคลใดร?�ช�ดแล�ว 
เปSน้ผ?�ไมHม�ความสงส�ยเปSน้เหต้DกลHาววHาอยHางไร,  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ผ?�หย��งลงอมต้ะ ต้ามบรรลDแล�ว วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

ต้�ณ์หา ช"�อวHา อาล�ย ใน้พื่ระคาถาน้�Mน้.

บาทพื่ระคาถาวHา อญฺhญ่าย อกถCกถ�  ความวHา 
ผ?�ร?�ว�ต้ถD ๘ ต้ามความเปSน้จัร�งแล�ว เปSน้ผ?�ไมHม�ความสงส�ย ด�วยความสงส�ยซ่W�งม�ว�ต้ถD ๘.

บาทพื่ระคาถาวHา อมโต้คธC อน้Dปhปต้hต้C  ความวHา  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ซ่W�งหย��งลงส?Hพื่ระน้�พื่พื่าน้ช"�ออมต้ะ ต้ามบรรลDแล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระมหาโมคค�ลลาน้เถระ จับ.
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๒๙.  เร��องพระเรวตัเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้บDพื่พื่าราม ทรงปรารภพื่ระเรวต้เถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โยธ ปDญฺhญ่ญฺhจั” เปSน้ต้�น้.

[พระข-ณาสุพไม7ม-บุ�ญและบุาป]

เร"�องข้�าพื่เจั�าให�พื่�สดารแล�ว ใน้อรรถกถาแหHงพื่ระคาถาวHา “คาเม วา ยท� วารญฺhเญ่” เปSน้ต้�น้แล�วน้��น้แล.

จัร�งอย?H ใน้เร"�องน้�Mน้ ข้�าพื่เจั�ากลHาวไว�วHา “ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้วHา 
“น้Hาอ�ศจัรรยF สามเณ์รม�ลาภ,  น้Hาอ�ศจัรรยF สามเณ์รม�บDญ่,  ร?ปเด�ยว (แท�) สร�างเร"อน้ยอด ๕๐๐ หล�งเพื่"�อภ�กษD ๕๐๐ ร?ปได�.”

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�Mพื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้ กราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย บDญ่ยHอมไมHม�แกHบDต้รข้องเรา,  บาปกXม�ได�ม�,  บDญ่บาปท�Mง ๒ เธอละเส�ยแล�ว” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใดลHวงบDญ่และบาปท�Mง ๒ และก�เลสเคร"�องข้�องเส�ยได� ใน้โลกน้�M,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งไมHม�ความโศก ม�ธDล�ไปปราศแล�ว ผ?�บร�สDทธ��แล�ว 
วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา อDโภ  ความวHา ละบDญ่และบาป แม�ท�Mง ๒.

บทวHา สงhคC ได�แกH ก�เลสเคร"�องข้�องอ�น้ต้Hางด�วยราคะเปSน้ต้�น้.

บทวHา อDปจัhจัคา ได�แกH ก�าวลHวงแล�ว.  

อธ�บายวHา เราเร�ยกผ?�ซ่W�งช"�อวHาไมHม�ความโศก เพื่ราะไมHม�ความโศกอ�น้ม�ว�ฏิฏิะเปSน้ม?ล 
ผ?�ช"�อวHาม�ธDล�ไปปราศแล�ว เพื่ราะไมHม�ธDล�ค"อราคะเปSน้ต้�น้ใน้ภายใน้  ผ?�ช"�อวHาบร�สDทธ��แล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ไมHม�อDปก�เลสน้�Mน้ 
วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระเรวต้เถระ จับ.
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๓๐.  เร��องพระจ�นท้าภัเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระจั�น้ทาเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “จัน้hทCว” เปSน้ต้�น้.

[พระจ�นท้าภัะเคยเป<นพ7อค4าไม4จ�นท้น9แดง]

อน้DปDพื่พื่�กถาใน้เร"�องข้องพื่ระจั�น้ทาภเถระ ด�งต้Hอไปน้�M

ได�ย�น้วHา ใน้อด�ต้กาล พื่Hอค�า ใน้กรDงพื่าราณ์ส�คน้หน้W�ง ค�ดวHา “เราจั�กไปส?Hป]จัจั�น้ต้ชน้บทแล�ว น้ำไม�จั�น้ทน้Fแดงมา” 
ข้น้เอาว�ต้ถDเปSน้อ�น้มากม�ผ�าและเคร"�องอาภรณ์FเปSน้ต้�น้ ไปย�งป]จัจั�น้ต้ชน้บท ด�วยเกว�ยน้ ๕๐๐ ยWดท��พื่�กใกล�ประต้?บ�าน้แล�ว 
ถามพื่วกเดXกเล�Mยงโคใน้ดงวHา “มน้DษยFไรๆ ใน้บ�าน้น้�M ผ?�ทำงาน้ท��เช�งเข้าม�อย?Hหร"อ?”

พื่วกเดXกเล�Mยงโค. จั�ะ ม�อย?H.
พื่Hอค�า. มน้DษยFน้��น้ช"�ออะไร?
พื่วกเดXกเล�Mยงโค. มน้DษยFน้��น้ช"�อโน้�น้.
พื่Hอค�า. กXภรรยาหร"อพื่วกบDต้รข้องเข้า ม�ช"�ออยHางไร?
พื่วกเดXกเล�Mยงโค. เข้าม�ช"�ออยHางน้�Mๆ .
พื่Hอค�า. กXเร"อน้ข้องเข้าอย?Hท��ไหน้?.
พื่วกเดXกเล�Mยงโค. เร"อน้ข้องเข้าอย?Hท��ช"�อโน้�น้.

พื่Hอค�าน้�Mน้ น้��งบน้ยาน้น้�อยอ�น้สบาย ไปส?Hประต้?เร"อน้ข้องเข้า ต้ามส�ญ่ญ่าท��พื่วกเดXกเหลHาน้�Mน้ให�แล�ว 
ลงจัากยาน้ เข้�าไปส?Hเร"อน้แล�ว เร�ยกหาหญ่�งน้�Mน้วHา “ช"�อโน้�น้.”

หญ่�งน้�Mน้ ค�ดวHา “บDคคลน้�M จั�กเปSน้ญ่าต้�ข้องพื่วกเราคน้หน้W�ง” จัWงมาโดยเรXว ป?อาสน้ะไว� (ร�บรอง).

พื่Hอค�าน้�Mน้ น้��งบน้อาสน้ะน้�Mน้แล�ว ระบDช"�อ ถามวHา “สหายข้องฉ�น้ไปไหน้?”

หญ่�ง. ไปส?Hปoา น้าย.

พื่Hอค�าระบDช"�อข้องคน้ท�Mงปวงเท�ยว ถามวHา “บDต้รข้องฉ�น้ช"�อโน้�น้  ธ�ดาข้องฉ�น้ช"�อโน้�น้ ไปไหน้?” ด�งน้�Mแล�ว กลHาววHา 
“ทHาน้พื่Wงให�ผ�าและเคร"�องอาภรณ์FเหลHาน้�M แกHชน้เหลHาน้�Mน้,  ใน้เวลาท��แม�สหายข้องฉ�น้กล�บมาแล�วจัากดง 
หลHอน้พื่Wงให�ผ�าและเคร"�องอาภรณ์Fน้�M” แล�ว ได�ให� (ว�ต้ถDเหลHาน้�Mน้).

น้างทำส�กการะอยHางย��งแกHเข้าแล�ว ใน้เวลาท��สาม�มา จัWงกลHาววHา 
“น้าย บDคคลน้�M จัำเด�มแต้Hเข้ามาแล�ว ระบDช"�อข้องชน้ท�Mงปวงแล�ว ให�ส��งน้�Mและส��งน้�M” 

ฝ้oายสาม�ข้องหญ่�งน้�Mน้ กXทำก�จัอ�น้ควรทำแกHเข้า.

คร�Mน้ใน้เวลาเยXน้ พื่Hอค�า น้��งบน้ท��น้อน้ ถามเข้าวHา “สหาย ทHาน้เท��ยวไปท��เช�งเข้า เคยเหXน้อะไรมาก?”

ชายเจั�าถ��น้. ฉ�น้ไมHเหXน้อยHางอ"�น้,  แต้Hฉ�น้เหXน้ต้�น้ไม�ชน้�ดท��ม�ก��งแดงมาก.
พื่Hอค�า. ต้�น้ไม� (ชน้�ดน้�Mน้) ม�มากหร"อ?

ชายเจั�าถ��น้. จั�ะ ต้�น้ไม� (ชน้�ดน้�Mน้) ม�มาก.
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พื่Hอค�า กลHาววHา “ถ�ากระน้�Mน้ ทHาน้จังแสดงไม�เหลHาน้�Mน้แกHฉ�น้” ด�งน้�Mแล�ว ไปก�บเข้า ต้�ดต้�น้จั�น้ทน้Fแดง 
บรรทDกให�เต้Xมเกว�ยน้ ๕๐๐ เลHมแล�ว เม"�อเด�น้มา กลHาวกะชายน้�Mน้วHา 
“สหาย เร"อน้ข้องฉ�น้ม�อย?Hใน้ท��ช"�อโน้�น้ ใน้กรDงพื่าราณ์ส�,  ทHาน้พื่Wงมาย�งสำน้�กข้องฉ�น้ต้ลอดกาลต้ามกาล,  
ฉ�น้ไมHม�ความต้�องการด�วยเคร"�องบรรณ์าการอยHางอ"�น้,  ทHาน้พื่Wงน้ำมาเฉพื่าะแต้Hต้�น้ไม�ท��ม�ก��งแดงเทHาน้�Mน้.”

เข้าร�บรองวHา “ด�ละ” แล�วเม"�อมาส?Hสำน้�กข้องพื่Hอค�าน้�Mน้ต้ลอดกาลต้ามกาล ยHอมน้ำมาจัากไม�จั�น้ทน้FแดงเทHาน้�Mน้.

แม�พื่Hอค�าน้�Mน้ กXให�ทร�พื่ยFเปSน้อ�น้มากแกHเข้า.

โดยสม�ยอ"�น้อ�กแต้Hกาลน้�Mน้ เม"�อพื่ระก�สสปทศพื่ลปร�น้�พื่พื่าน้แล�ว เม"�อสถ?ปทองอ�น้เข้าประด�ษฐีาน้ไว�แล�ว,  
บDรDษน้�Mน้ ได�บรรทDกไม�จั�น้ทน้FแดงเปSน้อ�น้มาก ไปส?HกรDงพื่าราณ์ส�.

คร�Mงน้�Mน้ พื่Hอค�าน้�Mน้ ผ?�เปSน้สหายข้องเข้า ให�บดไม�จั�น้ทน้FเปSน้อ�น้มากให�เต้Xมถาดแล�ว กลHาววHา 
“สหาย ทHาน้จังมา,  พื่วกเราจั�กไปส?Hท��กHอเจัด�ยF จัน้กวHาจัะหDงภ�ต้ร (สDก) แล�วจัWงกล�บ” 
ได�พื่าเข้าไปใน้ท��น้�Mน้ ทำการบ?ชาด�วยไม�จั�น้ทน้Fแล�ว.

สหายชาวป]จัจั�น้ต้ชน้บทข้องเข้าแม�น้�Mน้ ได�สร�างท��ดDจัมณ์ฑลแหHงพื่ระจั�น้ทน้Fด�วยไม�จั�น้ทน้F ใน้ท�องแหHงพื่ระเจัด�ยF.

บDรพื่กรรมข้องเข้าม�เพื่�ยงน้�MเทHาน้�Mน้.

[อาน�สุงสุ9การบุ�ชื่าด4วยไม4จ�นท้น9แดง]

เข้าจัDต้�จัากอ�ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว เก�ดใน้เทวโลก ย�งพื่Dทธ�น้ดรหน้W�ง ให�ส�Mน้ไปแล�วใน้เทวโลกน้�Mน้ 
ใน้พื่DทธDปปาทกาลน้�M เก�ดใน้ต้ระก?ลพื่ราหมณ์มหาศาล ใน้กรDงราชคฤหF.

ร�ศม�เชHน้ก�บด�วยมณ์ฑลพื่ระจั�น้ทรF ต้�Mงข้WMน้จัากมณ์ฑลแหHงน้าภ�ข้องเข้า.

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่วกญ่าต้�จัWงข้น้าน้น้ามข้องเข้าวHา “จั�น้ทาภะ”.

น้�ยวHา น้��น้เปSน้ผลแหHงการทำท��ดDจัมณ์ฑลแหHงพื่ระจั�น้ทรF ใน้พื่ระเจัด�ยFข้องเข้า.

พื่ราหมณ์Fท�Mงหลาย ค�ดก�น้วHา “พื่วกเราอาจัเพื่"�อพื่าเอาพื่ราหมณ์Fน้�Mไปหาก�น้กะโลกเข้าได�” ด�งน้�Mแล�ว ให�เข้าน้��งบน้ยาน้น้�อย 
เท��ยวกลHาววHา “ผ?�ใดเอาม"อล?กคลำสร�ระข้องจั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้�M,  ผ?�น้�Mน้จัะได�อ�สร�ยสมบ�ต้�ช"�อเหXน้ปาน้น้�M.”

ชน้ท�Mงหลาย เม"�อให�ทร�พื่ยFร�อยหน้W�งบ�าง พื่�น้หน้W�งบ�าน้ แสน้หน้W�งบ�างน้��น้แล จัWงจัะได�เพื่"�อเอาม"อถ?กต้�องสร�ระข้องพื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

พื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ เท��ยวไปเน้"องๆ อย?HอยHางน้�M กXถWงกรDงสาว�ต้ถ�โดยลำด�บ ยWดเอาท��พื่�กใน้ระหวHางแหHงพื่ระน้ครและว�หารแล�ว.

อร�ยสาวกประมาณ์ ๕ โกฏิ�แม�ใน้กรDงสาว�ต้ถ� ถวายทาน้ใน้กาลกHอน้แหHงภ�ต้รแล�ว ใน้กาลภายหล�งภ�ต้ร 
ม�ม"อถ"อข้องหอมระเบ�ยบดอกไม�ผ�าและเภส�ชเปSน้ต้�น้ ไปเพื่"�อฟ้]งธรรม.

พื่ราหมณ์Fท�MงหลายเหXน้อร�ยสาวกเหลHาน้�Mน้แล�ว ถามวHา “ทHาน้ท�Mงหลายจัะไปท��ไหน้ก�น้?”

อร�ยสาวก. พื่วกเราจั�กไปส?Hสำน้�กข้องพื่ระศาสดา เพื่"�อฟ้]งธรรม.
พื่วกพื่ราหมณ์F. ทHาน้ท�Mงหลายจังมา,  ทHาน้ท�Mงหลายไปใน้ท��น้�Mน้แล�ว จั�กทำอะไร? 

อาน้Dภาพื่ เชHน้ก�บด�วยอาน้Dภาพื่ข้องจั�น้ทาภพื่ราหมณ์F ข้องพื่วกข้�าพื่เจั�าไมHม�,  
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เพื่ราะวHาชน้ท�Mงหลายถ?กต้�องสร�ระข้องจั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้��น้ ยHอมได�สมบ�ต้�ช"�อน้�M,  
ทHาน้ท�Mงหลายจังมา,  จังด?จั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้�Mน้.

อร�ยสาวกเหลHาน้�Mน้ กลHาววHา 
“ช"�อวHาอาน้Dภาพื่ ข้องจั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fข้องทHาน้ท�Mงหลาย เปSน้อยHางไร?  พื่ระศาสดาข้องพื่วกเราเทHาน้�Mน้ ม�อาน้Dภาพื่มาก.”

อร�ยสาวกและพื่วกพื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ ไมHอาจัเพื่"�อย�งก�น้และก�น้ให�ย�น้ยอมได� จัWงกลHาววHา 
“พื่วกเราไปส?Hว�หารแล�ว จั�กร?�อาน้Dภาพื่ข้องจั�น้ทาภพื่ราหมณ์F หร"อข้องพื่ระศาสดาข้องพื่วกเรา” ด�งน้�Mแล�ว 
ได�พื่าจั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ไปส?Hว�หารแล�ว.

[จ�นท้าภัพราหมณ9อ�บุเฉาในสุำน�กพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา เม"�อจั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ พื่อเข้�าไปส?Hสำน้�กข้องพื่ระองคF,  ได�ทรงทำให�ร�ศม�เพื่�ยงด�งพื่ระจั�น้ทรFหายไปเส�ย.

จั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ได�เปSน้ประหน้W�งกาใน้กระเช�าถHาน้ ใน้สำน้�กพื่ระศาสดา.  

คร�Mงน้�Mน้ พื่ราหมณ์Fท�Mงหลาย จัWงน้ำเข้าไปไว� ณ์ สHวน้ข้�างหน้W�ง.  ร�ศม�ได�กล�บเปSน้ปกต้�อยHางเด�ม.

พื่ราหมณ์FกXน้ำมาส?Hสำน้�กพื่ระศาสดาอ�ก.  ร�ศม�กXหายไปอยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

จั�น้ทาภพื่ราหมณ์Fไปแล�วอยHางน้�Mน้ถWง ๓ คร�Mง เหXน้ร�ศม�หายไปอย?H จัWงค�ดวHา “ผ?�น้�M เหXน้จัะร?�มน้ต้FเปSน้เคร"�องหายไปแหHงร�ศม�.”

เข้าจัWงท?ลถามพื่ระศาสดาวHา “พื่ระองคFทรงทราบมน้ต้FเปSน้เคร"�องหายไปแหHงร�ศม�หร"อหน้อแล?”

พื่ระศาสดา. เออ เราร?�.
จั�น้ทาภะ. ถ�าอยHางน้�Mน้ ข้อพื่ระองคFจังประทาน้แกHข้�าพื่ระองคFบ�าง.
พื่ระศาสดา. เราไมHอาจัเพื่"�อให�แกHบDคคลผ?�ไมHบวช.

จั�น้ทาภะน้�Mน้ กลHาวกะพื่วกพื่ราหมณ์FวHา “เม"�อฉ�น้เร�ยน้มน้ต้Fน้��น้แล�ว ฉ�น้จั�กเปSน้ผ?�ประเสร�ฐีใน้ชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้,  
พื่วกทHาน้จังรออย?Hท��น้��กHอน้,  ฉ�น้จั�กบวชเร�ยน้มน้ต้Fโดย ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้.”

เข้าท?ลข้อการบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา ได�อDปสมบทแล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระศาสดา จัWงต้ร�สบอกอาการ ๓๒ แกHจั�น้ทาภภ�กษDน้�Mน้.

เธอท?ลถามวHา “น้�Mอะไร?”

พื่ระศาสดา. น้�MเปSน้บร�กรรมแหHงมน้ต้F,  เธอควรสาธยาย.

แม�พื่วกพื่ราหมณ์Fมาใน้ระหวHางๆ แล�ว ถามวHา “ทHาน้เร�ยน้มน้ต้Fได�แล�วหร"อ?”

จั�น้ทาภะ. ย�งกHอน้,  ฉ�น้กำล�งเร�ยน้.

เข้าบรรลDพื่ระอรห�ต้โดย ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้ ใน้เวลาท��พื่วกพื่ราหมณ์Fมาถามแล�ว กลHาววHา 
“ทHาน้ท�Mงหลายจังไปเถ�ด,  เด��ยวน้�M ฉ�น้เปSน้ผ?�ม�ธรรมเคร"�องไมHไปเส�ยแล�ว.”

ภ�กษDท�Mงหลาย กราบท?ลแดHพื่ระต้ถาคต้วHา “พื่ระเจั�าข้�า ภ�กษDน้�M กลHาวคำไมHจัร�ง ยHอมพื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”
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[พระข-ณาสุพกล7าวแตั7คำจร�ง]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M จั�น้ทาภะบDต้รข้องเรา ม�อาสวะส�Mน้แล�ว ยHอมกลHาวแต้Hคำจัร�งเทHาน้�Mน้” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกผ?�บร�สDทธF ผHองใส ไมHข้DHน้ม�ว ม�ภพื่เคร"�องเพื่ล�ดเพื่ล�น้ส�Mน้แล�ว 
เหม"อน้พื่ระจั�น้ทรFท��ปราศจัากมลท�น้ น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ว�มลC ได�แกH เว�น้แล�วจัากมลท�น้ม�หมอกเปSน้ต้�น้.

บทวHา สDทhธC ได�แกH ไมHม�อDปก�เลส.

บทวHา ว�ปhปสน้hน้C ได�แกH ม�จั�ต้ผHองใสแล�ว.

บทวHา อน้าว�ลC ได�แกH เว�น้แล�วจัากมลท�น้ม�ก�เลสเปSน้ต้�น้.

บทวHา น้น้hท�ภวปร�กhข้�ณ์C  ความวHา เราเร�ยกผ?�ม�ต้�ณ์หาใน้ภพื่ท�Mง ๓ ส�Mน้แล�ว น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระจั�น้ทาภเถระ จับ.
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๓๑.  เร��องพระสุ-วล-เถระ
พื่ระศาสดา เม"�อทรงอาศ�ยเม"องกDณ์ฑ�โกฬํRยะ ประท�บอย?Hใน้ปoาช"�อกDณ์ฑธาน้ ทรงปรารภพื่ระส�วล�เถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�M
วHา “โย อ�มC” เปSน้ต้�น้.

[พระนางสุ�ปปวาสุาท้รงอดกล�Gนท้�กข9ได4ด4วยว�ตัก ๓ ข4อ]

ความพื่�สดารวHา ใน้สม�ยหน้W�ง พื่ระธ�ดาข้องพื่ระโกฬํRยวงศF พื่ระน้ามวHาสDปปวาสา ทรงครรภFส�Mน้ ๗ ป} 
ม�ครรภFอ�น้หลง (มาอ�ก) ๗ ว�น้ ถ?กทDกข้เวทน้ากล�าเผXดร�อน้ถ?กต้�องแล�ว,  ทรงอดกล�Mน้ทDกข้Fน้�Mน้ ด�วยว�ต้ก ๓ ข้�อเหลHาน้�Mค"อ

(๑) “พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคFใด ทรงแสดงธรรมเพื่"�อละทDกข้FแหHงร?ปน้�Mน้��แหละ,  
พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคFน้�Mน้ เปSน้ผ?�ต้ร�สร?�เองโดยชอบหน้อ;

(๒) พื่ระสงฆ่Fสาวกใน้ปฏิ�บ�ต้�เพื่"�อละทDกข้FแหHงร?ปน้�Mน้��แหละ,  
พื่ระสงฆ่Fสาวกน้�Mน้ ข้องพื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคFน้�Mน้ เปSน้ผ?�ปฏิ�บ�ต้�ด�แล�วหน้อ;

(๓) ทDกข้FเหXน้ปาน้น้�M ไมHม�ใน้พื่ระน้�พื่พื่าน้ใด,  พื่ระน้�พื่พื่าน้น้�Mน้ เปSน้สDข้ด�หน้อ”  ด�งน้�Mแล�ว

ทรงสHงพื่ระสวาม�ไปส?Hสำน้�กข้องพื่ระศาสดา,  
เม"�อพื่ระสวาม�น้�Mน้ กราบท?ลการถวายบ�งคมแดHพื่ระศาสดาต้ามคำข้องพื่ระน้างแล�ว,  ใน้ข้ณ์ะท��พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา 
“พื่ระธ�ดาโกฬํRยวงศFพื่ระน้ามวHาสDปปวาสา จังเปSน้ผ?�ม�สDข้ ไมHม�โรค ประส?ต้�พื่ระโอรสซ่W�งหาโรคม�ได�เถ�ด” ด�งน้�Mน้��น้แหละ 
เปSน้ผ?�สบาย หายพื่ระโรค ประส?ต้�พื่ระโอรสผ?�หาโรคม�ได�แล�ว ทรงน้�มน้ต้Fภ�กษDสงฆ่Fม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ประมDข้ 
แล�วได�ทรงถวายมหาทาน้ ส�Mน้ ๗ ว�น้. 

[พระโอรสุได4บุรรล�พระอรห�ตั]

แม�พื่ระโอรสข้องพื่ระน้าง ถ"อเอาธมกรกรองน้Mำถวายพื่ระสงฆ่Fได� จัำเด�มแต้Hว�น้ท��ประส?ต้�แล�ว.

ใน้กาลต้Hอมา พื่ระโอรสน้�Mน้เสดXจัออกบรรพื่ชาแล�วบรรลDพื่ระอรห�ต้.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง พื่วกภ�กษDสน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา “ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย พื่วกทHาน้จังด?: 
ภ�กษDผ?�ถWงพื่ร�อมด�วยอDปน้�ส�ยแหHงพื่ระอรห�ต้ช"�อเหXน้ปาน้น้�M ย�งเสวยทDกข้Fใน้ท�องข้องมารดาต้ลอดกาล ประมาณ์เทHาน้�M,  
จัะปoวยกลHาวไปใยเลHาถWงชน้เหลHาอ"�น้,  ทDกข้FเปSน้อ�น้มากหน้อ อ�น้ภ�กษDน้�Mถอน้แล�ว”

พื่ระศาสดา เสดXจัมาแล�ว ต้ร�สถามวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�Mพื่วกเธอน้��งประชDมก�น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?”  
เม"�อภ�กษDเหลHาน้�Mน้กราบท?ลวHา “ด�วยกถาช"�อน้�M” จัWงต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย เออ บDต้รข้องเราพื่�น้จัากทDกข้Fประมาณ์เทHาน้�Mแล�ว  บ�ดน้�M ทำพื่ระน้�พื่พื่าน้ให�แจั�งแล�วอย?H” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ลHวงทางอ�อม หลHม สงสาร และโมหะน้�Mไปแล�ว 
เปSน้ผ?�ข้�ามไปได� ถWงฝ้]aง  ม�ปกต้�เพื่Hง หาก�เลสเคร"�องหว��น้ไหวม�ได� 

ไมHม�ความสงส�ยเปSน้เหต้DกลHาววHาอยHางไร  ไมHถ"อม��น้  ด�บแล�ว,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.
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[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้ (ด�งน้�M)

ความวHา ภ�กษDใด ลHวงทางค"อราคะ หลHมค"อก�เลส ส�งสารว�ฏิ และโมหะอ�น้ไมHให�แทงต้ลอดอร�ยส�จัท�Mง ๔ น้�Mไปแล�ว,  
เปSน้ผ?�ข้�ามโอฆ่ะท�Mง ๔ ได� ถWงฝ้]aงแล�วโดยลำด�บ,  ม�ปกต้�เพื่Hงด�วยฌาน้ ๒ อยHาง,  
ช"�อวHาหาก�เลสเคร"�องหว��น้ไหวม�ได� เพื่ราะไมHม�ต้�ณ์หา,  
ช"�อวHา ไมHม�ความสงส�ยเปSน้เหต้DกลHาววHาอยHางไร เพื่ราะไมHม�วาจัาเปSน้เคร"�องกลHาววHาอยHางไร,  
ช"�อวHาไมHถ"อม��น้แล�ว เพื่ราะไมHม�อDปาทาน้,  ช"�อวHา ด�บแล�วเพื่ราะอ�น้ด�บไปแหHงก�เลส,  เราเร�ยกภ�กษDน้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระส�วล�เถระ จับ.
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๓๒.  เร��องพระสุ�นท้รสุม�ท้รเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระสDน้ทรสมDทรเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โยธ กาเม” เปSน้ต้�น้.

[ก�ลบุ�ตัรออกบุวชื่]

ได�ย�น้วHา ใน้กรDงสาว�ต้ถ� กDลบDต้รคน้หน้W�ง ช"�อสDน้ทรสมDทรกDมาร เก�ดใน้ต้ระก?ลใหญ่H อ�น้ม�สมบ�ต้� ๔๐ โกฏิ�.  

ว�น้หน้W�ง เข้าเหXน้มหาชน้ม�ข้องหอมและระเบ�ยบดอกไม�เปSน้ต้�น้ใน้ม"อ ไปส?Hพื่ระเชต้ว�น้ เพื่"�อต้�องการฟ้]งธรรม ใน้เวลาภายหล�งภ�ต้ 
จัWงถามวHา “พื่วกทHาน้จัะไปไหน้ก�น้” เม"�อมหาชน้น้�Mน้ บอกวHา “พื่วกฉ�น้จัะไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา เพื่"�อประโยชน้FแกHการฟ้]งธรรม”
กลHาววHา ‘ฉ�น้กXจั�กไป” แล�วไปก�บมหาชน้น้�Mน้  น้��ง ณ์ ท��สDดบร�ษ�ท.

พื่ระศาสดา ทรงทราบอ�ธยาศ�ยข้องเข้า จัWงทรงแสดงอน้DปDพื่พื่�กถา.

เข้าค�ดวHา “บDคคลผ?�อย?Hครองเร"อน้ ไมHอาจัประพื่ฤต้�พื่รหมจัรรยFให�เปSน้ดDจัส�งข้Fท��ข้�ดแล�วได�” 
อาศ�ยพื่ระกถาข้องพื่ระศาสดา ม�ความอDต้สาหะเก�ดแล�วใน้บรรพื่ชา,  เม"�อบร�ษ�ทหล�กไปแล�ว,  
จัWงท?ลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา ได�สด�บวHา “พื่ระต้ถาคต้ท�MงหลายไมHย�งกDลบDต้รท��มารดาบ�ดาย�งไมHอน้Dญ่าต้ให�บรรพื่ชา” 

จัWงไปส?Hเร"อน้แล�ว ย�งมารดาบ�ดาให�อน้Dญ่าต้ด�วยความพื่ยายามมาก เหม"อน้กDลบDต้รช"�อร�ฏิฐีบาลเปSน้ต้�น้ 
ได�บรรพื่ชาอDปสมบทใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว ค�ดวHา 
“ประโยชน้Fอะไรข้องเรา ด�วยการอย?Hใน้ท��น้�M” จัWงออกจัากกรDงสาว�ต้ถ�น้�Mน้ ไปส?HกรDงราชคฤหF เท��ยวบ�ณ์ฑบาต้อย?H 
ย�งกาลให�ลHวงไปแล�ว. 

[หญ�งแพศยาร�บุอาสุาจะให4พระเถระสุCกให4ได4]

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง มารดาบ�ดาข้องพื่ระสDน้ทรสมDทรเถระน้�Mน้ เหXน้พื่วกกDมารท��เปSน้สหายข้องทHาน้ กำล�งเลHน้อย?Hส�ร�โสภาคยF๑อ�น้ใหญ่H 
ใน้ว�น้มหรสพื่ว�น้หน้W�ง ใน้กรDงสาว�ต้ถ� คร�ำครวญ่วHา “การเลHน้ชน้�ดน้�M บDต้รข้องเราได�โดยยาก.”

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ หญ่�งแพื่ศยาคน้หน้W�ง ไปส?Hต้ระก?ลน้�Mน้ เหXน้มารดาข้องพื่ระสDน้ทรสมDทรเถระน้�Mน้กำล�งน้��งร�องไห�อย?H จัWงถามวHา 
“คDณ์แมH เพื่ราะเหต้Dไร คDณ์แมHจัWงร�องไห�.”

มารดา. ฉ�น้ค�ดถWงล?ก จัWงร�องไห�.
หญ่�งแพื่ศยา. กXบDต้รน้�Mน้ไปท��ไหน้เลHา? คDณ์แมH.
มารดา. บวชใน้ (สำน้�ก) ภ�กษDท�Mงหลาย.
หญ่�งแพื่ศยา. การให�ทHาน้สWกเส�ย ไมHควรหร"อ?
มารดา. ควร แต้HเธอไมHปรารถน้า,  เธอออกจัากกรDงสาว�ต้ถ�น้�M ไปส?HกรDงราชคฤหF;
หญ่�งแพื่ศยา. ถ�าด�ฉ�น้พื่Wงให�ทHาน้สWกได�ไซ่ร�,  คDณ์แมHพื่WงทำอะไรแกHด�ฉ�น้.
มารดา. พื่วกฉ�น้พื่Wงทำเจั�าให�เปSน้เจั�าข้องแหHงข้Dมทร�พื่ยFใน้ต้ระก?ลน้�M.

๑ ความเปSน้ผ?�ม�สHวน้งามด�วยส�ร�.
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หญ่�งแพื่ศยา กลHาววHา “ถ�าเชHน้น้�Mน้ คDณ์แมHจังให�ส�น้จั�าง๑ แกHด�ฉ�น้” ถ"อเอาส�น้จั�างแล�ว ไปส?HกรDงราชคฤหFด�วยบร�วารหม?Hใหญ่H 
กำหน้ดถน้น้ท��เท��ยวบ�ณ์ฑบาต้ข้องทHาน้ได�แล�ว ยWดเอาเร"อน้เปSน้ท��พื่�กหล�งหน้W�งใน้ท��น้�Mน้ ต้กแต้Hงอาหารท��ประณ์�ต้ไว�แต้Hเช�าต้ร?H 
แล�วถวายภ�กษDใน้เวลาพื่ระเถระเข้�าไปบ�ณ์ฑบาต้ โดยกาลลHวงไป ๒-๓ ว�น้ น้�มน้ต้FวHา 
“ทHาน้เจั�าข้�า ข้อทHาน้จังน้��งใน้ท��น้�Mน้��แหละ ทำภ�ต้ต้ก�จั” แล�วร�บเอาบาต้ร.

ทHาน้ได�ให�บาต้รแล�ว.

[หญ�งแพศยาออกอ�บุายเกล-Gยกล7อมพระเถระ]

คร�Mงน้�Mน้ หญ่�งแพื่ศยาน้�Mน้ เล�Mยงพื่ระเถระน้�Mน้ ด�วยอาหารอ�น้ประณ์�ต้ เร�ยน้วHา 
“ทHาน้เจั�าข้�า การเท��ยวบ�ณ์ฑบาต้ใน้ท��น้�Mน้��แหละสะดวกด�” น้�มน้ต้Fให�พื่ระเถระน้��งฉ�น้ท��ระเบ�ยง ๒-๓ ว�น้แล�ว 
เอาข้น้มเกล�MยกลHอมพื่วกเดXก แล�วพื่?ดวHา 
“พื่วกเจั�าจังมา.  ใน้เวลาพื่ระเถระมาแล�ว แม�ฉ�น้ห�ามอย?H,  พื่วกเจั�าพื่Wงมาใน้ท��น้�M แล�ว (คD�ย) ธDล�ให�ฟ้DZงข้WMน้.”

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ เวลาพื่ระเถระฉ�น้ พื่วกเดXกเหลHาน้�Mน้ แม�ถ?กหญ่�งแพื่ศยาน้�Mน้ห�ามอย?H กX (คD�ย) ธDล�ให�ฟ้DZงข้WMน้แล�ว.

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ หญ่�งแพื่ศยาน้�Mน้ เร�ยน้วHา 
“พื่วกเดXก แม�ด�ฉ�น้ห�ามอย?H กXไมHฟ้]งคำข้องด�ฉ�น้ ย�ง (คD�ย) ธDล�ให�ฟ้DZงข้WMน้ใน้ท��น้�Mได�,  ข้อทHาน้จังน้��งภายใน้เร"อน้เถ�ด” 
ให�ทHาน้น้��งภายใน้แล�ว น้�มน้ต้Fให�ฉ�น้ส�Mน้ ๒-๓ ว�น้.

น้างเกล�MยกลHอมเดXกอ�ก พื่?ดวHา “พื่วกเจั�า แม�ถ?กฉ�น้ห�ามอย?H พื่Wงทำเส�ยงอWกทWก ใน้เวลาพื่ระเถระฉ�น้.”

เดXกเหลHาน้�Mน้ ทำอยHางน้�Mน้แล�ว.

ใน้ว�น้รDHงข้WMน้ น้างกลHาววHา “ทHาน้เจั�าข้�า ใน้ท��น้�M ม�เส�ยงอWกทWกเหล"อเก�น้,  พื่วกเดXก แม�ด�ฉ�น้ห�ามอย?H กXไมHเช"�อถ"อถ�อยคำข้องด�ฉ�น้,  
น้�มน้ต้FทHาน้น้��งเส�ยใน้ปราสาทเบ"Mองบน้เถ�ด,” เม"�อพื่ระเถระร�บน้�มน้ต้Fแล�ว,  ทำพื่ระเถระไว�ข้�างหน้�า 
เม"�อจัะข้WMน้ไปส?Hปราสาท ปRดประต้?ท�Mงหลายเส�ย จัWงข้WMน้ไปส?Hปราสาท.

พื่ระเถระ แม�เปSน้ผ?�ถ"อการเท��ยวบ�ณ์ฑบาต้ต้ามลำด�บต้รอกเปSน้ว�ต้รอยHางอDกฤษฏิF ถ?กความอยากใน้รสพื่�วพื่�น้แล�ว 
จัWงข้WMน้ไปส?Hปราสาท ๗ ช�Mน้ ต้ามคำข้องน้าง.

[หญ�งแพศยาแสุดงแสุดงอาการ ๔๐ อย7าง เก-Gยวพระเถระ]

น้างให�พื่ระเถระน้��งแล�ว แสดงแงHงอน้ข้องหญ่�ง ล�ลาข้องหญ่�ง ซ่W�งมาแล�วอยHางน้�MวHา 
“เพื่"�อน้ผ?�ม�หน้�าเอ�บอ��ม  ได�ย�น้วHา หญ่�งยHอมเก�Mยวชายด�วยฐีาน้ะ ๔๐๒ อยHาง ค"อ: 

สะบ�ดสะบ�Mง  ก�มลง กร�ดกราย ชะมดชะม�อย เอาเลXบด�ดเลXบ เอาเท�าเหย�ยบเท�า เอาไม�ข้�ดแผHน้ด�น้ ช?เดXกข้WMน้ทารกC ลดเดXกลง 
เลHน้เอง ให�เดXกเลHน้ จั?บเอง ให�เดXกจั?บ ก�น้เอง ให�เดXกก�น้ ให�ข้องเดXก ข้อข้องค"น้ ล�อเล�ยน้เดXก๓ พื่?ดด�ง พื่?ดคHอย พื่?ดคำเปRดเผย 
พื่?ดล�Mล�บ ทำน้�ม�ต้ร๔ ด�วยการฟ้Zอน้ ด�วยการข้�บด�วยการประโคม ด�วยการร�องไห� ด�วยการเย"Mองกาย ด�วยการแต้Hงต้�ว ซ่�กซ่�M จั�อง

๑ ปร�พื่hพื่ยC Wage ส�น้จั�าง คHาจั�าง
๒ มาใน้อ�ฏิฐีกถาชาดก ๘/๒๖๖ กDณ์าลชาดก.
๓ กต้มน้Dกโรต้� ยHอมทำต้ามซ่W�งกรรมอ�น้ เดXกทำแล�ว
๔ เต้�ม น้�ม�ต้hต้C กโรต้� ต้ามน้�ยอรรถกถา.
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มองด? ส��น้สะเอว ย�งข้องล�บให�ไหว ถHางข้า หDบข้า แสดงถ�น้ แสดงร�กแร� แสดงสะด"อ ข้ย�บต้า ย�กค�Mว เม�มร�มฝ้}ปาก แลบล�Mน้ 
เปล"Mองผ�า น้DHงผ�า สยายผม เกล�าผม ” ด�งน้�M  ย"น้ข้�างหน้�าข้องพื่ระเถระน้�Mน้แล�วกลHาวคาถาน้�MวHา   

“หญ่�งแพื่ศยาผ?�ม�เท�าย�อมแล�วด�วยน้Mำคร��ง สวมเข้�ยงเท�า (กลHาวแล�ววHา) 
แม�ทHาน้กXเปSน้ชายหน้DHมสำหร�บด�ฉ�น้ และแม�ด�ฉ�น้เปSน้หญ่�งสาวสำหร�บทHาน้,  
แม�เราท�Mง ๒  แกHแล�ว ม�ไม�เท�ากราน้๑ ไปข้�างหน้�าจัWงจั�กบวช.”

[พระเถระชื่นะหญ�งแพศยา เพราะอาศ�ยพระศาสุดา]

คร�Mงน้�Mน้ ความส�งเวชใหญ่H ได�เก�ดข้WMน้แกHพื่ระเถระวHา “โอหน้อ กรรมท��เราไมHใครHครวญ่แล�วทำ หน้�ก.”

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้ พื่ระศาสดาทรงน้��งอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ณ์ ท��ไกลประมาณ์ ๔๕ โยชน้Fน้��น้แล ทรงเหXน้เหต้Dน้�Mน้แล�ว 
ได�ทรงทำความย�Mมแย�มให�ปรากฏิ.  

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระอาน้น้ทเถระ ท?ลถามพื่ระองคFวHา 
 “พื่ระเจั�าข้�า อะไรหน้อแลเปSน้เหต้D,  อะไรเปSน้ป]จัจั�ย แหHงการทรงทำความย�Mมแย�มให�ปรากฏิ.”

พื่ระศาสดาต้ร�สวHา 
“อาน้น้ทF สงครามข้องภ�กษDช"�อสDน้ทรสมDทรและข้องหญ่�งแพื่ศยา กำล�งเปSน้ไปอย?H บน้พื่"Mน้ปราสาท ๗ ช�Mน้ ใน้กรDงราชคฤหF”

พื่ระอาน้น้ทF ท?ลถามวHา “พื่ระเจั�าข้�า ความชน้ะจั�กม�แกHใครหน้อแล? ความปราช�ยจั�กม�แกHใคร?”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “อาน้น้ทF ความชน้ะจั�กม�แกHสDน้ทรสมDทร,  ความปราช�ยจั�กม�แกHหญ่�งแพื่ศยา” ด�งน้�Mแล�ว 
ทรงประกาศความชน้ะข้องพื่ระเถระ  ทรงน้��งใน้พื่ระเชต้ว�น้น้�Mน้น้��น้เอง ทรงแผHพื่ระร�ศม�ไป ต้ร�สวHา 
“ภ�กษD เธอจังหมดอาล�ย ละกามแม�ท�Mง ๒ เส�ย” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลใด ละกามท�Mงหลายใน้โลกน้�Mแล�ว เปSน้ผ?�ไมHม�เร"อน้ งดเว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ผ?�ม�กามและภพื่ส�Mน้แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้ (ด�งน้�M)

ความวHา บDคคลใด ละกามแม�ท�Mง ๒ ใน้โลกน้�Mแล�ว เปSน้ผ?�ไมHม�เร"อน้ งดเว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ผ?�ม�กามส�Mน้แล�ว และผ?�ม�ภพื่ส�Mน้แล�ว วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระเถระ บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�ว เหาะข้WMน้ไปส?Hเวหาส ด�วยกำล�งแหHงฤทธ�� ทะลDมณ์ฑลชHอฟ้Zาออกไปแล�ว 
ชมเชยพื่ระสร�ระพื่ระศาสดาอย?Hน้��น้เท�ยว มาถวายบ�งคมพื่ระศาสดาแล�ว.

๑ คMำ ย�น้
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[พระศาสุดาเป<นท้-�พC�งของพระเถระ]

ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้แม�ใน้โรงธรรมวHา 
“ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย พื่ระสDน้ทรเถระ อาศ�ยรสท��พื่Wงร?�ด�วยล�Mน้ เก"อบเส�ยทHา.๑ แต้Hพื่ระศาสดา เปSน้ท��พื่W�งข้องเธอ.”

พื่ระศาสดา ทรงสด�บกถาน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย เราเปSน้ท��พื่W�งข้องสDน้ทรสมDทรน้��น้ ใน้บ�ดน้�MเทHาน้�Mน้หาม�ได�,  
แม�ใน้กาลกHอน้ เราเปSน้ท��พื่W�งข้องสDน้ทรสมDทรน้��น้ ผ?�ต้�ดอย?Hใน้รสต้�ณ์หาแล�วเหม"อน้ก�น้” อ�น้ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ท?ลอ�อน้วอน้แล�ว 
ทรงน้ำอด�ต้น้�ทาน้มา เพื่"�อจัะทรงประกาศเน้"Mอความน้�Mน้ ทรงย�งวาต้ม�คชาดก๒ น้�Mให�พื่�สดารวHา

“ได�ย�น้วHา สภาพื่อ"�น้ท��เลวกวHารสท�Mงหลาย ค"อ 
การเคยช�น้ก�น้ หร"อการสน้�ทสน้มก�น้ ยHอมไมHม�,  
คน้เฝ้Zาสวน้ช"�อสญ่ช�ย ยHอมน้ำเน้"Mอสม�น้ต้�วอาศ�ยอย?Hใน้รกช�ฏิ 
มาส?Hอำน้าจัได� กXเพื่ราะรสท�Mงหลาย.”

ด�งน้�Mแล�ว ทรงประมวลชาดกวHา “ใน้กาลน้�Mน้ สDน้ทรสมDทรได�เปSน้เน้"Mอสม�น้,  
สHวน้มหาอมาต้ยFข้องพื่ระราชาผ?�กลHาวคาถาน้�Mแล�ว ให�ปลHอยเน้"Mอน้�Mน้ไป ได�เปSน้เราน้�Mเอง.”

เร"�องพื่ระสDน้ทรสมDทรเถระ จับ.

๑ มน้C น้ฏฺ|โฐี.  มน้C a little nearly เลXกน้�อย,  เก"อบ.
๒ ข้D. ชา. เอก.  ๒๗/๕.  ต้ทฏฺ|ฐีกถา ๑/๒๗๗
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๓๓.  เร��องพระโชื่ตั�กเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภพื่ระโชต้�เถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “โยธ ต้ณ์hหC” เปSน้ต้�น้.

[บุ�รพกรรมของ ๒ พ-�น4อง]

อน้DปDพื่พื่�กถาใน้เร"�องน้�Mน้ ด�งต้Hอไปน้�M

ได�ย�น้วHา ใน้อด�ต้กาล กDฎุeมพื่� ๒ คน้พื่��น้�อง ใน้กรDงพื่าราณ์ส� ย�งชน้ให�ทำไรHอ�อยไว�เปSน้อ�น้มาก.

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง น้�องชาย ไปย�งไรHอ�อย ค�ดวHา “เราจั�กให�อ�อยลำหน้W�งแกHพื่��ชาย ลำหน้W�งจั�กเปSน้ข้องเรา” แล�ว 
ผ?กลำอ�อยท�Mง ๒ ลำใน้ท��ๆ ต้�ดแล�ว เพื่"�อต้�องการไมHให�รสไหลออก ถ"อเอาแล�ว.

ได�ย�น้วHา ใน้คร�Mงน้�Mน้ ก�จัด�วยการห�บอ�อยด�วยเคร"�องยน้ต้F ไมHม�,  
ใน้เวลาอ�อยลำท��เข้าต้�ดท��ปลายหร"อท��โคน้แล�วยกข้WMน้ รส (อ�อย) ยHอมไหลออกเองท�เด�ยว  เหม"อน้น้Mำไหลออกจัากธมกรกฉะน้�Mน้.

กXใน้เวลาท��เข้าถ"อเอาลำอ�อยจัากไรHเด�น้มา พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ท��ภ?เข้าค�น้ธมาทน้F ออกจัากสมาบ�ต้�แล�ว ใครHครวญ่วHา 
“ว�น้น้�M เราจั�กทำการอน้DเคราะหFแกHใครหน้อแล?” เหXน้เข้าเข้�าไปใน้ข้Hายค"อญ่าณ์ข้องต้น้ 
และร?�ความท��เข้าเปSน้ผ?�สามารถเพื่"�อจัะทำการสงเคราะหFได� จัWงถ"อบาต้รและจั�วรแล�ว มาด�วยฤทธ�� ได�ย"น้อย?Hข้�างหน้�าข้องเข้า.

[น4องชื่ายถวายอ4อยแก7พระป>จเจกพ�ท้ธะ]

เข้าพื่อเหXน้พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้�Mน้ กXม�จั�ต้เล"�อมใส จัWงลาดผ�าหHมบน้ภ?ม�ประเทศท��ส?งกวHา แล�วน้�มน้ต้Fให�พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้��ง 
ด�วยคำวHา “น้�มน้ต้Fน้��งท��น้�M คร�บ” แล�วกXกลHาววHา “ข้อทHาน้จังน้�อมบาต้รมาเถ�ด” ได�แก�ท��ผ?กลำอ�อย วางไว�เบ"Mองบน้บาต้ร.

รสไหลลงเต้Xมบาต้รแล�ว.

เม"�อพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะด"�มรส (อ�อย) น้�Mน้แล�ว,  เข้าค�ดวHา “ด�จัร�ง พื่ระผ?�เปSน้เจั�าข้องเราด"�มรส (อ�อย) แล�ว.  
ถ�าพื่��ชายข้องเราจั�กให�น้ำม?ลคHามา,  เรากXจั�กให�ม?ลคHา.  ถ�าจั�กให�เราน้ำสHวน้บDญ่มา,  เรากXจั�กให�สHวน้บDญ่” แล�วกลHาววHา 
“น้�มน้ต้FทHาน้น้�อมบาต้รเข้�ามาเถ�ด คร�บ” แล�วได�แก�ลำอ�อยแม�ท�� ๒ ถวายรส.

น้�ยวHา เข้าม�ได�ม�ความค�ดท��จัะลวงแม�ม�ประมาณ์เทHาน้�MวHา “พื่��ชายข้องเราจั�กน้ำอ�อยลำอ"�น้จัากไรHอ�อยมาเค�Mยวก�น้”.  

สHวน้พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ เปSน้ผ?�ใครHจัะแบHงรสอ�อยน้�Mน้ก�บด�วยพื่ระป]จัเจักพื่DทธะเหลHาอ"�น้ เพื่ราะความท��ต้น้ด"�มรสอ�อยลำแรกน้�Mน้ 
จัWงร�บไว�เทHาน้�Mน้ แล�วกXน้��งอย?H.

เข้าทราบอาการข้องทHาน้แล�ว จัWงไหว�ด�วยเบญ่จัางคประด�ษฐีF ต้�Mงความปรารถน้าวHา 
“ทHาน้คร�บ รสอ�น้เล�ศน้�Mใด ท��กระผมถวายแล�ว,  
ด�วยผลแหHงรสอ�น้เล�ศน้�M กระผมพื่Wงเสวยสมบ�ต้�ใน้เทวโลกและมน้Dษยโลก  ใน้ท��สDด พื่WงบรรลDธรรมท��ทHาน้บรรลDแล�วน้��น้แล.”

แม�พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ กXกลHาววHา “ข้อความปรารถน้าท��ทHาน้ต้�Mงไว�แล�ว จังสำเรXจัอยHางน้�Mน้” 
แล�วทำอน้Dโมทน้าแกHเข้า ด�วย ๒ คาถาวHา “อ�จัhฉ�ต้C ปต้hถ�ต้C ต้DยhหC” เปSน้ต้�น้,  
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แล�วกXอธ�ษฐีาน้โดยประการท��เข้าจัะเหXน้ได� แล�วเหาะไปส?Hเข้าค�น้ธมาทน้Fโดยทางอากาศ
แล�วได�ถวายรส (อ�อย) แกHพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ๕๐๐ ร?ป.

เข้าเหXน้ปาฏิ�หาร�ยFน้�Mน้แล�ว ไปส?Hสำน้�กพื่��ชาย,  เม"�อพื่��ชายถามวHา “เจั�าไปไหน้?” จัWงบอกวHา “ฉ�น้ไปต้รวจัด?ไรHอ�อย” 
ถ?กพื่��ชายกลHาววHา “จัะม�ประโยชน้Fอะไรด�วยคน้อยHางเจั�าไปไรHอ�อย,  เจั�าควรจัะถ"อเอาลำอ�อยมา ๑ ลำ หร"อ ๒ ลำม�ใชHหร"อ?” 
กลHาววHา “พื่�� ถ?กละ,  ฉ�น้ถ"อเอาอ�อยมา ๒ ลำ,  แต้Hฉ�น้เหXน้พื่ระป]จัเจักพื่DทธะองคFหน้W�ง จัWงถวายรสจัากลำอ�อยข้องฉ�น้ 
แล�วถวายรสจัากลำอ�อยแม�ข้องพื่�� ด�วยค�ดวHา ‘เราจั�กให�ม?ลคHาหร"อสHวน้บDญ่;’ พื่��จั�กร�บเอาม?ลคHาอ�อยน้�Mน้หร"อจั�กร�บเอาสHวน้บDญ่?”

พื่��ชาย. กXพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ทำอะไร?
น้�องชาย. ทHาน้ด"�มรสจัากลำอ�อยข้องฉ�น้แล�ว กXถ"อเอารสจัากลำอ�อยข้องพื่��ไปส?Hเข้าค�น้ธมาทน้Fโดยอากาศ 

แล�วได�ให�แกHพื่ระป]จัเจักพื่Dทธะ ๕๐๐ ร?ป.

[พ-�ชื่ายเล��อมใสุขออน�โมท้นาสุ7วนบุ�ญ]

พื่��ชายน้�Mน้ เม"�อเข้ากำล�งกลHาวอย?Hน้��น้แหละ,  เปSน้ผ?�ม�สร�ระอ�น้ป}ต้�ถ?กต้�องแล�ว หาระหวHางม�ได� ได�ทำความปรารถน้าวHา 
“การบรรลDธรรมท��พื่ระป]จัเจักพื่Dทธะน้�Mน้เหXน้แล�วน้��น้แหละ พื่Wงม�แกHเรา.”

น้�องชายปรารถน้าสมบ�ต้� ๓ อยHาง,  สHวน้พื่��ชายปรารถน้าพื่ระอรห�ต้ ด�วยประการฉะน้�M.

น้�MเปSน้บDรพื่กรรมข้องชน้ท�Mง ๒ น้�Mน้.

[สุองพ-�น4องได4เก�ดร7วมก�นอ-กในชื่าตั�ตั7อมา]

ชน้ท�Mง ๒ น้�Mน้ ดำรงอย?Hต้ลอดอายDแล�ว เคล"�อน้จัากอ�ต้ภาพื่น้�Mน้แล�ว บ�งเก�ดใน้เทวโลก ย�งพื่Dทธ�น้ดรหน้W�งให�ส�Mน้ไป.

ใน้เวลาชน้ท�Mง ๒ น้�Mน้ไปส?Hเทวโลกน้��น้แหละ พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�าพื่ระน้ามวHาว�ป]สส� เสดXจัอDบ�ต้�ข้WMน้แล�วใน้โลก.

พื่��น้�องท�Mง ๒ แม�น้�Mน้ เคล"�อน้จัากเทวโลกแล�ว,  ผ?�พื่��ชายกXคงเปSน้พื่��ชาย ผ?�น้�องชายกXคงเปSน้น้�องชาย 
ถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้เร"อน้แหHงต้ระก?ลหน้W�ง ใน้พื่�น้ธDมด�น้คร.

บรรดาเดXกท�Mง ๒ น้�Mน้ มารดาบ�ดาได�ต้�Mงช"�อข้องผ?�พื่��ชายวHา “เสน้ะ” ข้องผ?�น้�องชายวHา “อปราช�ต้.”

เม"�อพื่��น้�องท�Mง ๒ น้�Mน้ กำล�งรวบรวมข้Dมทร�พื่ยFอย?H ใน้เวลาเต้�บโต้แล�ว๑,  
เสน้กDฎุeมพื่� ได�ฟ้]งการปoาวร�องใน้พื่�น้ธDมด�น้ครข้องอDบาสกผ?�โฆ่ษณ์าธรรมวHา 
“พื่Dทธรต้น้ะเก�ดข้WMน้แล�วใน้โลก,  ธรรมรต้น้ะเก�ดข้WMน้แล�วใน้โลก,  ส�งฆ่รต้น้ะเก�ดข้WMน้แล�วใน้โลก,  
พื่วกทHาน้ จังให�ทาน้ท�Mงหลาย จังทำบDญ่ท�Mงหลาย,  ว�น้น้�M เปSน้ด�ถ�ท�� ๑๔, ว�น้น้�M เปSน้ด�ถ�ท�� ๑๕,  พื่วกทHาน้ จังทำอDโบสถ จังฟ้]งธรรม”
เหXน้มหาชน้ถวายทาน้ใน้กาลกHอน้ภ�ต้รแล�ว ไปเพื่"�อฟ้]งธรรมใน้กาลภายหล�งภ�ต้ร จัWงถามวHา “พื่วกทHาน้จัะไปไหน้” 
เม"�อมหาชน้บอกวHา “พื่วกฉ�น้จัะไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา เพื่"�อฟ้]งธรรม” จัWงพื่?ดวHา “แม�ฉ�น้กXจั�กไป” 
แล�วกXไปพื่ร�อมก�บชน้เหลHาน้�Mน้ท�เด�ยว น้��งแล�วใน้ท��สDดบร�ษ�ท.

พื่ระศาสดา ทรงทราบอ�ธยาศ�ยข้องเข้า จัWงต้ร�สอน้DปDพื่พื่�กถา.

๑ หมายความวHา ได�ต้�Mงหล�กฐีาน้ใน้การครองเร"อน้แล�ว.
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เข้าฟ้]งธรรมข้องพื่ระศาสดาแล�ว เก�ดความอDต้สาหะใน้บรรพื่ชา จัWงท?ลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา.  

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สถามเข้าวHา “กXพื่วกญ่าต้�ท��ทHาน้จัะพื่Wงอำลา ม�ไหม?”

เสน้กDฎุeมพื่�. ม� พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระศาสดา. ถ�าอยHางน้�Mน้ ทHาน้ไปอำลา แล�วจังมา.

[พ-�ชื่ายลาน4องชื่ายออกบุวชื่ แล4วได4บุรรล�พระอรห�ตั]

เข้าไปส?Hสำน้�กข้องน้�องชายแล�ว กลHาววHา “ทร�พื่ยFสมบ�ต้�ใด ม�อย?Hใน้ต้ระก?ลน้�M ทร�พื่ยFสมบ�ต้�น้�Mน้ท�Mงหมด จังเปSน้ข้องเจั�า.”

น้�องชาย. กXพื่��เลHา? คร�บ.
เสน้กDฎุeมพื่�. ฉ�น้จั�กบวชใน้สำน้�กข้องพื่ระศาสดา.
น้�องชาย. พื่�� พื่?ดอะไร? ฉ�น้เม"�อมารดาต้ายแล�ว กXได�พื่��เปSน้เหม"อน้มารดา,  เม"�อบ�ดาต้ายแล�ว กXได�พื่��เปSน้เหม"อน้บ�ดา,  

ต้ระก?ลน้�MกXม�โภคะมาก,  พื่��ดำรงอย?Hใน้เร"อน้น้��แหละ กXสามารถจัะทำบDญ่ได�,  พื่��อยHาทำอยHางน้�Mน้.
เสน้กDฎุeมพื่�. ฉ�น้ฟ้]งธรรมใน้สำน้�กข้องพื่ระศาสดาแล�ว,  ฉ�น้ดำรงอย?Hใน้ทHามกลางเร"อน้ ไมHอาจับำเพื่Xญ่ธรรมน้�Mน้ได�,  

ฉ�น้จั�กบวชให�ได�,  เจั�าจังกล�บ.

เข้าย�งน้�องชายให�กล�บไปด�วยอาการอยHางน้�Mน้แล�ว ได�บรรพื่ชาอDปสมบทใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว 
ต้HอกาลไมHน้าน้น้�ก กXบรรลDพื่ระอรห�ต้.

ฝ้oายน้�องชาย ค�ดวHา “เราจั�กทำส�กการะแกHบรรพื่ช�ต้ผ?�พื่��ชาย” จัWงถวายทาน้แกHภ�กษDสงฆ่Fม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ประมDข้ส�Mน้ ๗ ว�น้ 
ไหว�พื่��ชายแล�ว กลHาววHา “ทHาน้คร�บ ทHาน้ทำการสล�ดออกจัากภพื่แหHงต้น้ได�แล�ว,  
สHวน้กระผม ย�งเปSน้ผ?�พื่�วพื่�น้ด�วยกามคDณ์ ๕๑  ไมHอาจัออกบวชได�,  
ข้อทHาน้จังบอกบDญ่กรรมอ�น้ใหญ่Hท��สมควร แกHกระผมผ?�ดำรงอย?Hใน้เร"อน้น้��แหละ.”

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระเถระ กลHาวกะน้�องชายน้�Mน้วHา “ด�ละ เจั�าผ?�เปSน้บ�ณ์ฑ�ต้ เจั�าจังให�สร�างพื่ระค�น้ธกDฎี� สำหร�บพื่ระศาสดา.”

[น4องชื่ายสุร4างพระค�นธก�ฎิ-ถวายพระศาสุดา]

น้�องชายน้�Mน้ ร�บวHา “สาธD” แล�วย�งชน้ให�น้ำไม�ต้Hางๆ มาแล�ว ให�ถากเพื่"�อประโยชน้FแกHท�พื่ส�มภาระท�Mงหลายม�เสาเปSน้ต้�น้ 
ให�ทำเสาท�Mงหมดให�ข้จั�ต้รด�วยแก�ว ๗ ประการ ค"อ ต้�น้หน้W�งข้จั�ต้ด�วยทองคำ ต้�น้หน้W�งข้จั�ต้ด�วยเง�น้ ต้�น้หน้W�งข้จั�ต้ด�วยแก�วมณ์�
เปSน้ต้�น้  แล�วให�สร�างพื่ระค�น้ธกDฎี�ด�วยเสาเหลHาน้�Mน้ ให�มDงด�วยกระเบ"Mองสำหร�บมDงอ�น้ข้จั�ต้ด�วยแก�ว ๗ ประการเหม"อน้ก�น้.

กXใน้เวลาสร�างพื่ระค�น้ธกDฎี�น้��น้แล หลาน้ชายช"�ออปราช�ต้ ผ?�ม�ช"�อเหม"อน้ก�บต้น้น้��น้แล เข้�าไปหาอปราช�ต้กDฏฺeมพื่�น้�Mน้แล�ว กลHาววHา
 “แม�ฉ�น้กXจั�กสร�าง,  ทHาน้จังให�สHวน้บDญ่แกHฉ�น้เถ�ด ลDง”.

เข้ากลHาววHา “พื่Hอ ฉ�น้ไมHให�,  ฉ�น้จั�กสร�างไมHให�ท��วไปด�วยชน้เหลHาอ"�น้.”

หลาน้ชายน้�Mน้ อ�อน้วอน้แม�เปSน้อ�น้มาก เม"�อไมHได�สHวน้บDญ่ จัWงค�ดวHา “การท��เราได�กDญ่ชรศาลา๒ ข้�างหน้�าพื่ระค�น้ธกDฎี� ยHอมควร” 
ด�งน้�Mแล�ว จัWงให�สร�างกDญ่ชรศาลาท��สำเรXจัด�วยแก�ว ๙ ประการ.

๑ ค"อ ร?ป เส�ยง กล��น้ รส โผฏิฐี�พื่พื่ะ อ�น้น้HาใครH.
๒ ศาลาม�ร?ปคล�ายช�าง.
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เข้าเก�ดเปSน้เมณ์ฑกเศรษฐี�ใน้พื่DทธDปบาทกาลน้�M.

กXบาน้หน้�าต้Hางใหญ่H ๓ บาน้ ท��สำเรXจัด�วยแก�ว ๗ ประการ ได�ม�แล�วใน้พื่ระค�น้ธกDฎี�.

อปราช�ต้คฤหบด� ให�สร�างสระโบกข้รณ์� ๓ สระ ท��โบกด�วยป?น้ข้าว  ณ์ ภายใต้�ท��ต้รงบาน้หน้�าต้HางเหลHาน้�Mน้ ให�เต้Xมด�วยน้Mำหอม
อ�น้เก�ดแต้Hชาต้�ท�Mง ๔๑ แล�วให�ปล?กดอกไม� ๕๒ ส�,  ให�ยHอยบรรดาแก�ว ๗ ประการ แก�วท��ควรแกHความเปSน้ข้องท��จัะพื่WงยHอยได�
แล�วถ"อเอาแก�วน้อกน้�Mท�Mงหมดท�เด�ยว โปรยรอบพื่ระค�น้ธกDฎี�โดยถHองแถวเพื่�ยงเข้Hา ย�งบร�เวณ์ให�เต้Xมแล�ว.

คฤหบด�ช"�ออปราช�ต้ ย�งพื่ระค�น้ธกDฎี�ให�สำเรXจัด�วยอาการอยHางน้�Mแล�ว จัWงเข้�าไปหาพื่ระเถระผ?�พื่��ชาย เร�ยน้วHา 
“ทHาน้คร�บ พื่ระค�น้ธกDฎี�สำเรXจัแล�ว,  กระผมหว�งการใช�สอยพื่ระค�น้ธกDฎี�น้�Mน้,  
ได�ย�น้วHา บDญ่เปSน้อ�น้มาก ยHอมม�เพื่ราะการใช�สอย.”

พื่ระเถระน้�Mน้ เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา กราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า ทราบวHา กDฎุeมพื่�ผ?�น้�Mให�สร�างพื่ระค�น้ธกDฎี�เพื่"�อพื่ระองคF,  บ�ดน้�Mเธอหว�งการใช�สอย.”

พื่ระศาสดา เสดXจัลDกจัากอาสน้ะแล�ว เสดXจัไปส?Hท��เฉพื่าะหน้�าพื่ระค�น้ธกDฎี� 
ทรงแลด?กองรต้น้ะท��เข้ากองล�อมรอบพื่ระค�น้ธกDฎี� ได�ทรงย"น้อย?Hแล�วท��ซ่D�มแหHงประต้?๓,  

กXเม"�อกDฎุeมพื่�น้�Mน้ กราบท?ลวHา “พื่ระเจั�าข้�า การร�กษาจั�กม�แกHข้�าพื่ระองคFเอง,  ข้อพื่ระองคFจังเสดXจัเข้�าไปเถ�ด.”
พื่ระศาสดา เสดXจัเข้�าไปแล�ว.

๑ กDงhคDมC หญ่�าฝ้ร��น้ ๑. ยวน้ปDปผC ดอกไม�เก�ดใน้ยวน้ประเทศ ๑.  ต้ครC กฤษณ์า ๑.  ต้DรDกhโข้ กำยาน้ ๑.
๒ เบ"Mองหน้�าแต้Hน้�M คำพื่?ดอยHางน้�M ปรากฏิโดยมาก.  

เพื่"�อจัะโปรยพื่ระสร�ระด�วยสายแหHงเกสรท�Mงหลาย อ�น้ต้�Mงข้WMน้แล�วด�วยกำล�งลม ใน้กาลแหHงพื่ระต้ถาคต้ทรงน้��งภายใน้แล�ว 
กระเบ"Mองท��ยอดพื่ระค�น้ธกDฎี� ได�สำเรXจัด�วยทองคำอ�น้สDกปล��ง.  
ทาง (กระเบ"Mอง) สำเรXจัด�วยแก�วประพื่าฬุต้อน้ลHาง กระเบ"MองมDงสำเรXจัด�วยแก�วมณ์�.  
พื่ระค�น้ธกDฏิ�น้�Mน้ ได�ต้�Mงอย?HงดงามดDจัน้กย?งรำแพื่น้ ด�วยประการฉะน้�M.

๓ เบ"Mองหน้�าแต้Hน้�M คำพื่?ดอยHางน้�M ปรากฏิโดยมาก: 
ลำด�บน้�Mน้ กDฎุeมพื่� กราบท?ลพื่ระองคFวHา “ข้อพื่ระองคFโปรดเสดXจัเข้�าไปเถ�ด พื่ระเจั�าข้�า” 
พื่ระศาสดา ทรงย"น้อย?H ณ์ ท��น้�Mน้น้��น้แล ทรงแลด?พื่ระเถระพื่��ชายข้องกDฎุeมพื่�น้�Mน้ถWง ๓ คร�Mง,  
พื่ระเถระทราบด�วยอาการท��พื่ระองคFทรงแลด?แล�วน้��น้แล กลHาวกะน้�องชายวHา “มาเถ�ด พื่Hอ เธอจังท?ลพื่ระศาสดาวHา การร�กษาจั�กม�แกHข้�า
พื่ระองคFเอง ข้อเช�ญ่พื่ระองคFประท�บอย?Hต้ามสบายเถ�ด” เข้าฟ้]งคำพื่ระเถระแล�ว ถวายบ�งคมพื่ระศาสดาด�วยเบญ่จัางคประด�ษฐีF กราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่วกมน้DษยFเข้�าไปท��โคน้ไม�แล�ว ไมHม�ความเย"�อใยหล�กไปฉ�นใด,  
อน้W�ง พื่วกมน้DษยFข้�ามแมHน้Mำ ไมHม�ความเย"�อใย สละพื่Hวงแพื่เส�ยได�ฉ�นใด,  ข้อพื่ระองคFทรงเปSน้ผ?�ไมHม�ความเย"�อใยฉ�นน�Gน ประท�บอย?Hเถ�ด.” 
กXพื่ระศาสดาทรงย"น้อย?Hเพื่"�ออะไร ฯ ได�ย�น้วHา พื่ระองคFทรงม�พื่ระปร�ว�ต้กอยHางน้�MวHา “ชน้เปSน้อ�น้มาก ยHอมมาส?Hสำน้�กข้องพื่ระพื่Dทธเจั�า
ท�Mงหลาย ใน้เวลากHอน้ภ�ต้รบ�าง ใน้เวลาหล�งภ�ต้รบ�าง เม"�อชน้เหลHาน้�Mน้ถ"อเอารต้น้ะท�Mงหลายไปอย?H,  พื่วกเราไมHอาจัห�ามได� กDฎุeมพื่�พื่Wงต้�เต้�ยน้วHา 
‘เม"�อรต้น้ะประมาณ์เทHาน้�Mเราโปรยลงแล�วท��บร�เวณ์,  พื่ระศาสดาไมHห�ามปรามอDป]ฏิฐีากข้องพื่ระองคF แม�ผ?�น้ำ (รต้น้ะ) ไปอย?H ด�งน้�Mแล�ว 
ทำความอาฆ่าต้ใน้เรา พื่WงเปSน้ผ?�เข้�าถWงอบาย’ เพื่ราะเหต้Dน้�M พื่ระศาสดา จัWงได�ทรงย"น้อย?Hแล�ว.
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[เขาตั�Gงการร�กษุารตันะท้-�โปรยไว4รอบุพระค�นธก�ฎิ-]

แม�กDฎุeมพื่� กXต้�Mงการร�กษาไว�โดยรอบ ส��งมน้DษยFท�Mงหลายไว�วHา 
“พื่Hอ พื่วกเธอจังห�ามชน้ท�Mงหลายผ?�ถ"อเอา (รต้น้ะ) ด�วยพื่ก หร"อด�วยกระเช�าและกระสอบไป,  
แต้HอยHาห�ามชน้ผ?�ถ"อเอาด�วยม"อไป.”

แม�ใน้ภายใน้น้คร กXให�บอกวHา “รต้น้ะ ๗ ประการ อ�น้เราโปรยลงแล�วท��บร�เวณ์พื่ระค�น้ธกDฎี�,  
มน้DษยFเข้Xญ่ใจัท�Mงหลายผ?�ฟ้]งธรรมใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�วไป จังถ"อเอาเต้Xมม"อท�Mง ๒,  
มน้DษยFท�Mงหลาย แม�ถWงสDข้แล�ว กXจังถ"อเอาด�วยม"อเด�ยว,”

ได�ย�น้วHา เข้าได�ม�ความค�ดอยHางน้�MวHา “ชน้ท�Mงหลายผ?�ม�ศร�ทธา ประสงคFจัะฟ้]งธรรมกHอน้ จัWงจั�กไปท�เด�ยว,  
สHวน้ผ?�ไมHม�ศร�ทธา ไปด�วยความโลภใน้ทร�พื่ยF ฟ้]งธรรมแล�ว กXจั�กพื่�น้จัากทDกข้Fได�;” 
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ เข้าจัWงให�บอกอยHางน้�Mน้ เพื่"�อต้�องการจัะสงเคราะหFชน้.

มหาชน้ ถ"อเอารต้น้ะท�Mงหลายต้ามกำหน้ดท��เข้าบอกแล�วน้��น้แล.

เม"�อรต้น้ะท��เข้าโปรยลงไว�คราวเด�ยว หมดแล�ว,  เข้าจัWงให�โปรยลงเร"�อยๆ โดยถHองแถวเพื่�ยงเข้Hา ถWง ๓ คร�Mง.

อน้W�ง เข้าวางแก�วมณ์�อ�น้หาคHาม�ได�ประมาณ์เทHาผลแต้งโม แทบบาทม?ลข้องพื่ระศาสดา.  

ได�ย�น้วHา เข้าได�ม�ความค�ดอยHางน้�MวHา “ช"�อวHา ความอ��ม จั�กไมHม�แกHชน้ท�Mงหลายผ?�แลด?ร�ศม�แหHงแก�วมณ์� 
พื่ร�อมด�วยพื่ระร�ศม�อ�น้ม�ส�ดDจัทองคำแต้Hพื่ระสร�ระข้องพื่ระศาสดา;” เพื่ราะฉะน้�Mน้ เข้าจัWงได�ทำอยHางน้�Mน้.

แม�มหาชน้กXแลด?ไมHอ��มเลย.

[พราหมณ9ม�จฉาท้�ฏฐี�ล�กแก4วมณ-]

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง พื่ราหมณ์Fม�จัฉาท�ฏิฐี�คน้หน้W�ง ค�ดวHา 
“ได�ย�น้วHา แก�วมณ์�ท��ม�คHามาก อ�น้กDฎุeมพื่�น้�Mน้วางไว�แทบบาทม?ลข้องพื่ระศาสดา,  เราจั�กล�กแก�วมณ์�น้�Mน้” จัWงไปส?Hว�หาร 
เข้�าไปโดยระหวHางมหาชน้ผ?�มาแล�วเพื่"�อจัะถวายบ�งคมพื่ระศาสดา.  

กDฎุeมพื่� กำหน้ดได�วHา “พื่ราหมณ์Fน้�M ม�ประสงคFจัะถ"อเอาแก�วมณ์�” ด�วยอาการแหHงการเข้�าไปแหHงพื่ราหมณ์Fน้�Mน้น้��น้แล 
ค�ดวHา “โอ หน้อ! พื่ราหมณ์FไมHควรถ"อเอา.”

แม�พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ วางม"อไว�แทบบาทม?ลคล�ายจัะถวายบ�งคมพื่ระศาสดา ถ"อเอาแก�วมณ์� ซ่Hอน้ไว�ใน้เกล�ยวผ�า หล�กไปแล�ว.

กDฎุeมพื่�ไมHอาจัย�งจั�ต้ให�เล"�อมใสใน้พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ได�.

ใน้กาลจับธรรมกถา กDฎุeมพื่�น้�Mน้ เข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดา กราบท?ลวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า รต้น้ะ ๗ ประการอ�น้ข้�าพื่ระองคFโปรยล�อมรอบพื่ระค�น้ธDกDฎี�ส�Mน้ ๓ คร�Mง โดยถHองแถวเพื่�ยงเข้Hา.  
เม"�อชน้ท�Mงหลายถ"อเอารต้น้ะเหลHาน้�Mน้, ข้WMน้ช"�อวHา ความอาฆ่าต้ม�ได�ม�แล�วแกHข้�าพื่ระองคF.  จั�ต้ย��งเล"�อมใสข้WMน้เร"�อยๆ.  
แต้Hว�น้น้�M ข้�าพื่ระองคF ค�ดวHา “โอหน้อ! พื่ราหมณ์Fน้�M ไมHควรถ"อเอาแก�วมณ์�” 
เม"�อพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ถ"อเอาแก�วมณ์�ไปแล�ว,  จัWงไมHอาจัย�งจั�ต้ให�เล"�อมใสได�.”
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พื่ระศาสดา ทรงสด�บคำข้องกDฎุeมพื่�น้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา 
“อDบาสก ทHาน้ไมHอาจัเพื่"�อจัะทำข้องม�อย?Hข้องต้น้ ให�เปSน้ข้องอ�น้ชน้เหลHาอ"�น้พื่Wงน้ำไปไมHได� ม�ใชHหร"อ?” ด�งน้�Mแล�ว 
ได�ประทาน้น้�ยแล�ว.

กDฎุeมพื่�น้�Mน้ ดำรงอย?Hใน้น้�ยท��พื่ระศาสดาประทาน้แล�ว ถวายบ�งคมพื่ระศาสดา ได�ทำการปรารถน้าวHา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระราชาหร"อโจัรแม�หลายร�อย ช"�อวHา สามารถเพื่"�อจัะข้Hมเหงข้�าพื่ระองคF 
ถ"อเอาแม�เส�น้ด�ายแหHงชายผ�าอ�น้เปSน้ข้องข้�าพื่ระองคF จังอยHาม� น้�บแต้Hว�น้น้�MเปSน้ต้�น้ไป,  
แม�ไฟ้กXอยHาไหม�ข้องๆ ข้�าพื่ระองคF,  แม�น้MำกXอยHาพื่�ด.”

แม�พื่ระศาสดา กXได�ทรงทำอน้Dโมทน้าแกHกDฎุeมพื่�น้�Mน้วHา “ข้อความปรารถน้าท��ทHาน้ปรารถน้าอยHางน้�Mน้ จังสำเรXจั.”

กDฎุeมพื่�น้�Mน้ เม"�อทำการฉลองพื่ระค�น้ธกDฎี� ถวายมหาทาน้แกHภ�กษD ๖๘ แสน้ ใน้ภายใน้ว�หารน้��น้แหละ ต้ลอด ๙ เด"อน้ 
ใน้กาลเปSน้ท��สDด ได�ถวายไต้รจั�วรแกHภ�กษDทDกร?ป.

ผ�าสาฎีกสำหร�บทำจั�วรข้องภ�กษDผ?�ใหมHใน้สงฆ่F ได�ม�คHาถWงพื่�น้หน้W�ง.

[อปราชื่�ตัก�ฎุSมพ-เก�ดเป<นโชื่ตั�กเศรษุฐี-]

กDฎุeมพื่�น้�Mน้ ทำบDญ่ท�Mงหลายจัน้ต้ลอดอายDอยHางน้�Mน้แล�ว เคล"�อน้จัากอ�ต้ภาพื่น้�Mน้ บ�งเก�ดใน้เทวโลก 
ทHองเท��ยวไปใน้เทวโลกและมน้Dษยโลกต้ลอดกาลประมาณ์เทHาน้�Mน้  
ใน้พื่DทธDปบาทกาลน้�M ถ"อปฏิ�สน้ธ�ใน้ต้ระก?ลเศรษฐี�ต้ระก?ลหน้W�ง ใน้กรDงราชคฤหF 
อย?Hใน้ท�องข้องมารดาต้ลอด ๙ เด"อน้ครW�ง.

กXใน้ว�น้ท��กDฎุeมพื่�น้�Mน้เก�ด สรรพื่อาวDธท�Mงหลายใน้พื่ระน้ครท�Mงส�Mน้รDHงโรจัน้Fแล�ว.

แม�อาภรณ์Fท�Mงหลายท��สวมกาย๑ ข้องชน้ท�Mงปวง เปSน้ราวกะวHารDHงโรจัน้F เปลHงร�ศม�ออกแล�ว.

พื่ระน้ครได�รDHงโรจัน้FเปSน้อ�น้เด�ยวก�น้.

แม�เศรษฐี� กXได�ไปส?Hท��บำรDงพื่ระราชาแต้Hเช�าต้ร?H.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระราชา ต้ร�สถามเศรษฐี�น้�Mน้วHา 
“ว�น้น้�Mสรรพื่อาวDธท�MงหลายรDHงโรจัน้Fแล�ว,  พื่ระน้ครกXรDHงโรจัน้FเปSน้อ�น้เด�ยวก�น้,  ทHาน้ร?�เหต้Dใน้เร"�องน้�Mไหม?

เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้�าพื่ระองคFทราบ.
พื่ระราชา. เหต้Dอะไร? เศรษฐี�.
เศรษฐี�. ทาสข้องพื่ระองคFเก�ดใน้เร"อน้ข้องข้�าพื่ระองคF,  ความรDHงโรจัน้Fน้�Mน้ ได�ม�แล�วด�วยเดชแหHงบDญ่ข้องเข้าน้��น้แหละ.
พื่ระราชา. เข้าจั�กเปSน้โจัรกระม�ง?
เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้�อน้�Mน้ ไมHม�,  ส�ต้วFม�บDญ่ ได�ทำอภ�น้�หารไว�แล�ว.

พื่ระราชา ทรงต้�Mงทร�พื่ยFคHาเล�Mยงด?ว�น้ละพื่�น้ ด�วยพื่ระดำร�สวHา “ถ�ากระน้�Mน้ เธอเล�Mยงเข้าไว�ให�ด� จัWงจัะควร,  
น้�MจังเปSน้คHาน้Mำน้มสำหร�บเข้า.”

๑ กายารDฬุhหา อ�น้ข้WMน้แล�วส?Hกาย.
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คร�Mน้ใน้ว�น้เปSน้ท��ต้�Mงช"�อ ชน้ท�Mงหลาย จัWงต้�Mงช"�อข้องเข้าวHา “โชต้�กะ” น้��น้แหละ เพื่ราะพื่ระน้ครท�Mงส�Mน้ รDHงโรจัน้FเปSน้อ�น้เด�ยวก�น้.

ต้Hอมา ใน้เวลาท��เข้าเต้�บโต้แล�ว เม"�อภาคพื่"Mน้ อ�น้เข้าลงชำระอย?H เพื่"�อต้�องการปล?กเร"อน้  ภพื่ข้องท�าวส�กกะแสดงอาการร�อน้แล�ว.

[ท้4าวสุ�กกะเสุดNจมาน�รม�ตัสุมบุ�ตั�ให4โชื่ตั�กเศรษุฐี-]

ท�าวส�กกะทรงใครHครวญ่ด?วHา “น้�Mเหต้Dอะไรหน้อแล?” ทรงทราบวHา “ชน้ท�Mงหลาย กำล�งจั�บจัองท��ปล?กเร"อน้เพื่"�อโชต้�กะ” 
ทรงดำร�วHา “โชต้�กะน้�M จั�กไมHอย?Hใน้เร"อน้ท��ชน้เหลHาน้��น้ทำแล�ว,  การท��เราไปใน้ท��น้�Mน้ ควร” 
แล�วเสดXจัไปใน้ท��น้�Mน้ด�วยเพื่ศแหHงน้ายชHางไม� ต้ร�สวHา “พื่วกทHาน้ทำอะไรก�น้?”

เหลHาชน้. พื่วกฉ�น้จั�บจัองท��ปล?กเร"อน้ สำหร�บโชต้�กะ.

ท�าวส�กกะ ต้ร�สวHา “พื่วกทHาน้จังหล�กไป,  โชต้�กะน้�M จั�กไมHอย?Hใน้เร"อน้ท��พื่วกทHาน้ปล?ก” 
แล�วทรงแลด?ภ?ม�ประเทศประมาณ์ ๑๖ กร�ส.

ภ?ม�ประเทศน้�Mน้ ได�เปSน้ท��สม�ำเสมอใน้ท�น้ใดน้�Mน้น้��น้อง ดDจัวงกส�ณ์.

ท�าวเธอทรงดำร�อ�กวHา “ข้อปราสาท ๗ ช�Mน้สำเรXจัด�วยแก�ว ๗ ประการ จังชำแรกแผHน้ด�น้ผDดข้WMน้ ณ์ ท��น้�M” แล�วทรงแลด?.

ปราสาท เหXน้ปาน้น้�Mน้ ผDดข้WMน้แล�วใน้ข้ณ์ะน้�Mน้น้��น้เอง.

ท�าวส�กกะทรงดำร�อ�กวHา “ข้อกำแพื่ง ๗ ช�Mน้ ท��สำเรXจัด�วยแก�ว ๗ ประการ จังผDดข้WMน้แวดล�อมปราสาทน้�M” แล�วทรงแลด?.

กำแพื่งเหXน้ปาน้น้�Mน้ ผDดข้WMน้แล�ว.

คร�Mงน้�Mน้ ท�าวเธอ ทรงดำร�วHา “ข้อต้�น้ก�ลปพื่ฤกษFท�Mงหลาย จังผDดข้WMน้ใน้ท��สDดรอบกำแพื่งเหลHาน้�Mน้” แล�วทรงแลด?.

ต้�น้ก�ลปพื่ฤกษFท�MงหลายเหXน้ปาน้น้�Mน้ ผDดข้WMน้แล�ว.

ท�าวเธอทรงดำร�วHา “ข้Dมทร�พื่ยF ๔ ข้Dม จังผDดข้WMน้ท��มDมท�Mง ๔ แหHงปราสาท” แล�วทรงแลด?.

ทDกส��งได�ม�อยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

กXบรรดาข้Dมทร�พื่ยFท�Mงหลาย ข้Dมทร�พื่ยFข้Dมหน้W�ง ได�ม�ประมาณ์โยชน้Fหน้W�ง,  ข้Dมหน้W�งได�ม�ประมาณ์ ๓ คาวDต้,  
ข้Dมหน้W�งได�ม�ประมาณ์กW�งโยชน้F,  ข้Dมหน้W�งได�ม�ประมาณ์คาวDต้หน้W�ง๑.

ท��ซ่D�มประต้?ท�Mง ๗  ย�กษF ๗ ต้น้ยWดการร�กษาไว�แล�ว.

ใน้ซ่D�มประต้?ท�� ๑ ย�กษFช"�อยมโมล�พื่ร�อมด�วยย�กษFพื่�น้หน้W�งท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  
ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๒ ย�กษFช"�ออDปปละพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๒ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  

๑ เบ"Mองหน้�าแต้Hน้�M คำพื่?ดอยHางน้�M ปรากฏิโดยมาก,  
กXประมาณ์น้��น้ ได�เปSน้ประมาณ์แหHงปากข้Dมทร�พื่ยFท��เก�ดข้WMน้แกHพื่ระโพื่ธ�ส�ต้วF.  
เบ"MองลHางได�ม�ท��สDดแผHน้ด�น้,  ประมาณ์ข้อบปากแหHงข้Dมทร�พื่ยFท��เก�ดข้WMน้แกHโชต้�กเศรษฐี� ทHาน้ม�ได�กลHาวไว�.  
ข้Dมทร�พื่ยFทDกข้Dม เต้Xมเป}aยมเท�ยวผDดข้WMน้ เหม"อน้ผลต้าลท��เข้าฝ้าน้ห�วฉะน้�Mน้,  
ลำอ�อย ๔ ลำ เปSน้ว�การแหHงทองคำ ประมาณ์เทHาต้�น้ต้าลรDHน้ๆ เก�ดข้WMน้ท��มDมปราสาทท�Mง ๔.  
ลำอ�อยเหลHาน้�Mน้ ม�ใบเปSน้ว�การแหHงแก�วมณ์� ม�ข้�อเปSน้ว�การแหHงทองคำ.  น้�บวHา สมบ�ต้�น้�Mน้เก�ดข้WMน้แล�ว เพื่"�อแสดงบDรพื่กรรม (ข้องเข้า).
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ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๓ ย�กษFช"�อวช�ระพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๓ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  
ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๔ ย�กษFช"�อวช�รพื่าหDพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๔ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  
ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๕ ย�กษFช"�อสกฏิะพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๕ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  
ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๖ ย�กษFช"�อสกฏิ�ต้ถะพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๖ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว,  
ท��ซ่D�มประต้?ท�� ๗ ย�กษFช"�อท�สามDข้ะพื่ร�อมด�วยย�กษFท��เปSน้บร�วารข้องต้น้ ๗ พื่�น้ ยWดการร�กษาไว�แล�ว.

ท�Mงภายใน้และภายน้อกแหHงปราสาท ได�ม�การร�กษาอยHางม��น้คงแล�ว ด�วยอาการอยHางน้�M.

[พระเจ4าพ�มพ�สุารพระราชื่ท้านฉ�ตัร ตั�Gงให4เป<นเศรษุฐี-]

พื่ระราชา พื่ระน้ามวHาพื่�มพื่�สาร ทรงสด�บวHา “ได�ย�น้วHา ปราสาท ๗ ช�Mน้ ซ่W�งสำเรXจัด�วยแก�ว ๗ ประการ ผDดข้WMน้แล�วเพื่"�อโชต้�กะ,  
กำแพื่ง ๗ ช�Mน้ ซ่D�มประต้? ๗ ซ่D�ม ข้Dมทร�พื่ยF ๔ ข้DมกXผDดข้WMน้แล�ว (เพื่"�อโชต้�กะเหม"อน้ก�น้)” ทรงสHงฉ�ต้รต้ำแหน้Hงเศรษฐี�ไป (ให�) แล�ว. 

เข้าได�เปSน้ผ?�ช"�อวHา โชต้�กเศรษฐี�.  

กXหญ่�งผ?�ม�บDญ่กรรมอ�น้ทำไว�แล�วก�บโชต้�กเศรษฐี�น้�Mน้ เก�ดแล�วใน้อDต้ต้รกDรDทว�ป.

คร�Mงน้�Mน้ เทพื่ดา น้ำน้างมาจัากอDต้ต้รกDรDทว�ปน้�Mน้แล�ว ให�น้��งใน้ห�องอ�น้เปSน้ส�ร�.

หญ่�งน้�Mน้ เม"�อมา ถ"อเอาทะน้าน้ข้�าวสารทะน้าน้หน้W�งและแผHน้ศ�ลาอ�น้ลDกโพื่ลง ๓ แผHน้ (มา).  

ภ�ต้รข้องชน้ท�Mง ๒ น้�Mน้ ได�ม�แล�วด�วยทะน้าน้ข้�าวสารน้�Mน้น้��น้เท�ยว ต้ลอดช�ว�ต้.

ด�งได�สด�บมา ถ�าชน้เหลHาน้�Mน้ เปSน้ผ?�ม�ประสงคFจัะย�งแม�เกว�ยน้ ๑๐๐ เลHมให�เต้Xมด�วยข้�าวสาร,  
ม�น้กXคงปรากฏิเปSน้ทะน้าน้อ�น้เต้Xมด�วยข้�าวสารอย?Hน้��น้เอง,  

ใน้เวลาหDงภ�ต้ร พื่วกเข้าใสHข้�าวสารใน้หม�อ แล�ววางไว�เบ"Mองบน้แผHน้ศ�ลาเหลHาน้�Mน้.

แผHน้ศ�ลากXลDกโพื่ลงข้WMน้ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้น้��น้เอง,  เม"�อภ�ต้รส�กวHาสDกแล�ว ยHอมด�บไป.

พื่วกเข้าร?�ความท��ภ�ต้รสDกแล�ว ด�วยส�ญ่ญ่าณ์น้�Mน้น้��น้แหละ.

แม�ใน้เวลาแกงข้องควรแกงเปSน้ต้�น้ กXน้�ยน้�Mเหม"อน้ก�น้.

เข้าท�Mง ๒ ยHอมหDงต้�มอาหารด�วยแผHน้ศ�ลาอ�น้ลDกโพื่ลงด�วยอาการอยHางน้�M.

ชน้เหลHาน้�Mน้ ยHอมอย?Hด�วยแสงสวHางแหHงแก�วมณ์�,  ไมHร?�แสงสวHางข้องไฟ้หร"อประท�ปเลย.

[มหาชื่นตั7างแตักตั��นมาชื่มสุมบุ�ตั�]

ได�ย�น้วHา สมบ�ต้�ข้องโชต้�เศรษฐี�เหXน้ปาน้น้�Mน้ ได�ปรากฏิท��วชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้แล�ว.

มหาชน้ เท�ยมยาน้เปSน้ต้�น้มา เพื่"�อต้�องการด?.

โชต้�กเศรษฐี� ส��งให�หDงภ�ต้รด�วยข้�าวสารท��น้ำมาจัากอDต้ต้รกDรDทว�ปแล�ว ให�ๆ แกHชน้ท�Mงหลายผ?�มาแล�วๆ,  ส��งวHา 
“ชน้ท�Mงหลายจังถ"อเอาผ�า,  จังถ"อเอาเคร"�องประด�บ จัากต้�น้ก�ลปพื่ฤกษFท�Mงหลาย,” 
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แล�วให�เปRดปากข้Dมทร�พื่ยFท��ม�ประมาณ์คาวDต้หน้W�ง แล�วส��งวHา 
“ชน้ท�Mงหลายจังถ"อเอาทร�พื่ยFพื่อย�งอ�ต้ภาพื่ให�เปSน้ไปได�.”

เม"�อชน้ท�Mงหลายผ?�อย?Hใน้ชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้ ถ"อเอาทร�พื่ยFไปอย?H ปากแหHงข้Dมทร�พื่ยFม�ได�พื่รHองลงแล�ว แม�เพื่�ยงองคDล�เด�ยว.

ได�ย�น้วHา น้��น้เปSน้ผลแหHงร�ต้น้ะท��เข้าโปรยลงทำให�เปSน้ทรายใน้บร�เวณ์พื่ระค�น้ธกDฎี�.

[พระเจ4าพ�มพ�สุารม-พระประสุงค9จะชื่มปราสุาท้]

เม"�อมหาชน้ ถ"อเอาผ�าอาภรณ์F และทร�พื่ยFต้ามความปรารถน้าไปอย?HอยHางน้�Mน้,  
พื่ระเจั�าพื่�มพื่�สาร ม�พื่ระประสงคFจัะแลด?ปราสาทข้องโชต้�กเศรษฐี�น้�Mน้บ�าง เม"�อมหาชน้มาอย?H จัWงไมHได�โอกาสแล�ว.

ใน้กาลต้Hอมา เม"�อพื่วกมน้DษยFน้�อยลง เพื่ราะถ"อเอาว�ต้ถาภรณ์Fและทร�พื่ยFต้ามความปรารถน้าไปแล�ว 
พื่ระราชา จัWงต้ร�สกะบ�ดาข้องโชต้�กะวHา “ฉ�น้ม�ความประสงคFจัะชมปราสาทข้องบDต้รข้องทHาน้.”

บ�ดาข้องโชต้�กะน้�Mน้ กราบท?ลวHา “ด�ละ สมมต้�เทพื่” แล�วไปบอกแกHบDต้รวHา 
“พื่Hอ พื่ระราชาม�พื่ระประสงคFจัะแลด?ปราสาทข้องเจั�า”.

เข้าพื่?ดวHา “ด�ละ คDณ์พื่Hอ,  ข้อพื่ระองคFเสดXจัมาเถ�ด.”

พื่ระราชา ได�เสดXจัไปใน้ท��น้�Mน้พื่ร�อมด�วยข้�าราชบร�พื่ารเปSน้อ�น้มาก.

ทาส�ผ?�ป]ดกวาดเทหยากเย"�อท��ซ่D�มประต้?ท�� ๑ ได�ถวายม"อแดHพื่ระราชา.  

พื่ระราชา ทรงละอาย ด�วยทรงสำค�ญ่วHา “ภรรยาข้องเศรษฐี�” จัWงไมHทรงวางพื่ระห�ต้ถFท��แข้น้ข้องน้าง.

พื่ระราชา ทรงสำค�ญ่ทาส�แม�ท��ซ่D�มประต้?ท��เหล"อท�MงหลายวHา “ภรรยาข้องเศรษฐี�” อยHางน้�Mน้ 
จัWงไมHทรงวางพื่ระห�ต้ถFท��แข้น้ข้องทาส�เหลHาน้�Mน้.

โชต้�กเศรษฐี� มาต้�อน้ร�บพื่ระราชา ถวายบ�งคมแล�ว อย?Hเบ"Mองพื่ระปฤษฎีางคF๑ กราบท?ลวHา 
“ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้อเช�ญ่เสดXจัไปข้�างหน้�าเถ�ด” 

แผHน้ด�น้ท��ประด�บด�วยแก�วมณ์� ยHอมปรากฏิแกHพื่ระราชา เปSน้เหม"อน้เหวท��ลWกต้�Mง ๑๐๐ ช��วบDรDษ.

ท�าวเธอทรงสำค�ญ่วHา “โชต้�กะน้�M ข้DดบHอไว�เพื่"�อต้�องการจั�บเรา” จัWงไมHอาจัเพื่"�อ๒ จัะเสดXจัไปได�”

โชต้�กะ กราบท?ลวHา “ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ น้�Mม�ใชHบHอ,  ข้อพื่ระองคFจังเสดXจัมาข้�างหล�งพื่ระองคF” แล�วได�เปSน้ผ?�น้ำเสดXจั๓.

พื่ระราชา ทรงเหย�ยบพื่"Mน้ใน้เวลาท��โชต้�กะน้�Mน้เหย�ยบแล�ว เสดXจัเท��ยวแลด?ปราสาทต้�Mงแต้Hพื่"Mน้ช�Mน้ลHาง.

๑ ปจัhฉโต้ ข้�างหล�ง  (ปฤษฎีางคF สHวน้หล�งข้องรHางกาย = ปRฏฺ|ฐีงhคC)
๒ ปาทC น้�กhข้�ปRต้DC เพื่"�ออ�น้วางพื่ระบาทลง.
๓ ปDรโต้ อโหส� ได�ม�ข้�างหน้�า.
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[พระเจ4าอชื่าตัศ�ตัร�ท้รงน4อยพระหท้�ย]

ใน้คราวน้�Mน้ พื่ระราชกDมารพื่ระน้ามวHา อชาต้ศ�ต้ร? ทรงจั�บองคDล�ข้องพื่ระบ�ดา เสดXจัเท��ยวไปอย?H ทรงดำร�วHา 
“โอ! พื่ระบ�ดาข้องเราท�Mงบอดท�Mงเข้ลา๑,  ช"�อวHาเม"�อคฤหบด�ย�งอย?Hใน้ปราสาทท��ทำด�วยแก�ว ๗ ประการได� 
พื่ระบ�ดาข้องเราน้�M เปSน้ถWงพื่ระราชา ย�งประท�บอย?Hใน้พื่ระราชมน้เท�ยร๒ท��ทำด�วยไม�,  
บ�ดน้�M เราเปSน้พื่ระราชาแล�ว จั�กไมHให�คฤหบด�น้�Mอย?Hใน้ปราสาทน้�M๓.”

เม"�อพื่ระราชากำล�งเสดXจัข้WMน้ส?Hพื่"Mน้ปราสาทช�Mน้บน้น้��น้แหละ เปSน้เวลาเสวยพื่ระกระยาหารเช�า.

ท�าวเธอต้ร�สเร�ยกเศรษฐี�มาแล�ว ต้ร�สวHา “มหาเศรษฐี� พื่วกเราจั�กบร�โภคอาหารเช�าใน้ท��น้�Mน้��แหละ.”

เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้�าพื่ระองคFกXทราบอย?H,  พื่ระกระยาหารสำหร�บสมมต้�เทพื่ ข้�าพื่ระองคFต้ระเต้ร�ยมไว�แล�ว.

ท�าวเธอทรงสรงสน้าน้ด�วยหม�อน้Mำหอม ๑๖ หม�อ แล�วทรงน้��งบน้บ�ลล�งกFอ�น้เปSน้ท��น้��งข้องเศรษฐี�น้��น้แหละ 
ท��เข้าต้กแต้Hงไว�ใน้มณ์ฑปเปSน้ท��น้��งข้องเศรษฐี� ซ่W�งทำด�วยแก�ว.

[พระราชื่าประท้�บุเสุวยในบุ4านโชื่ตั�กเศรษุฐี-]

คร�Mงน้�Mน้ พื่วกบDรDษ ถวายน้Mำสำหร�บล�างพื่ระห�ต้ถFแดHท�าวเธอแล�ว คดข้�าวปายาสเป}ยกจัากภาชน้ะทองคำท��ม�คHาได�แสน้หน้W�ง 
วางไว�ต้รงพื่ระพื่�กต้รF.

พื่ระราชา ทรงเร��มจัะเสวยด�วยทรงสำค�ญ่วHา “เปSน้โภชน้ะ.”

เศรษฐี� กราบท?ลวHา “ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ น้�MไมHใชHโภชน้ะ,  น้�MเปSน้ข้�าวปายาสเป}ยก.”

พื่วกบDรDษคดโภชน้ะใสHใน้ภาชน้ะทองคำใบอ"�น้ แล�ววางไว�บน้ถาดเด�ม.

ได�ย�น้วHา การบร�โภคโภชน้ะน้�Mน้ด�วยไออDHน้ท��พื่ลDHงข้WMน้จัากภาชน้ะข้�าวปายาสเป}ยกน้�Mน้ ยHอมเปSน้เหต้Dน้ำมาซ่W�งความสบาย.

พื่ระราชาเม"�อเสวยโภชน้ะท��ม�รสอรHอย กXม�ได�ทรงร?�ประมาณ์.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� ถวายบ�งคมท�าวเธอแล�ว ประคองอ�ญ่ชล� กราบท?ลวHา 
“พื่อท� พื่ระเจั�าข้�า,  เพื่�ยงเทHาน้�MกXพื่อ,  พื่ระองคFไมHทรงสามารถเพื่"�อจัะให�โภชน้ะท��ย��งกวHาน้�Mไปให�ยHอยได�.”

ท�น้�Mน้ พื่ระราชา ต้ร�สกะเข้าวHา “คฤหบด� เธอทำความหน้�กใจัหร"อ จัWงพื่?ดถWงภ�ต้รข้องต้น้?”

เศรษฐี� “ข้�อน้�Mน้ หาม�ได� พื่ระเจั�าข้�า,  เพื่ราะภ�ต้รเพื่"�อหม?Hพื่ลข้องพื่ระองคFแม�ท�Mงหมด กXอ�น้น้�Mแหละ,  แกงกXอ�น้น้�M,  
กXแต้HวHาข้�าพื่ระองคFกล�วต้Hอความเส"�อมยศ.”

พื่ระราชา. เพื่ราะเหต้Dไร?
เศรษฐี�. ถ�าวHา เหต้Dส�กวHาความอWดอ�ดแหHงพื่ระกาย จัะพื่Wงม�แกHพื่ระองคFไซ่ร�,  ข้�าพื่ระองคFยHอมกล�วต้HอคำวHา 

‘วาน้น้�M พื่ระราชาเสวย (ภ�ต้ร) ใน้เร"อน้ข้องเศรษฐี�,  เศรษฐี�คงจั�กทำอะไร (ถวายเปSน้แน้H)’ พื่ระเจั�าข้�า.

๑ อน้hธพื่าโล
๒ เคเห พื่ระราชว�ง
๓ อ�มสhส อ�มสhมW ปาสาเท วส�ต้DC น้ ทสhสาม� เราจั�กไมHให�อย?Hใน้ปราสาทน้�M แกHคฤหบด�น้�M.
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พื่ระราชา. ถ�าอยHางน้�Mน้ ทHาน้จังน้ำภ�ต้รไป,  จังน้ำน้Mำมา.

ใน้เวลาเสรXจัภ�ต้ต้ก�จัข้องพื่ระราชา  ราชบร�พื่ารท�Mงหมด กXบร�โภคภ�ต้รน้�Mน้น้��น้แหละ.

[พระราชื่าท้รงสุนท้นาก�บุเศรษุฐี-]

พื่ระราชา ทรงน้��งสน้ทน้าปรารภถWงความสDข้ ต้ร�สเร�ยกเศรษฐี�มา แล�วต้ร�สวHา “ภรรยาข้องทHาน้ใน้เร"อน้น้�MไมHม�หร"อ?”

เศรษฐี�. ม� พื่ระเจั�าข้�า.
พื่ระราชา. น้างอย?Hท��ไหน้?

เศรษฐี� กราบท?ลวHา “น้างน้��งอย?Hใน้ห�องอ�น้ม�ส�ร� ย�งไมHทราบเกล�าวHา สมมต้�เทพื่เสดXจัมา.”

กXพื่ระราชาพื่ร�อมด�วยราชบร�พื่าร เสดXจัมาแล�วแต้Hเช�าต้ร?HกXจัร�ง,  ถWงอยHางน้�Mน้ น้างกXย�งไมHร?�วHาท�าวเธอเสดXจัมา.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� ร?�วHา “พื่ระราชาม�พื่ระประสงคFจัะแลด?ภร�ยาข้องเรา” จัWงไปส?Hสำน้�กข้องน้างแล�ว บอกวHา 
“พื่ระราชาเสดXจัมาแล�ว,  การท��หลHอน้เฝ้Zาพื่ระราชา ไมHควรหร"อ?”

[ภัรรยาเศรษุฐี-น4อยใจ ท้-�ย�งม-ผู้�4ใหญ7กว7าตัน]

น้างน้อน้อย?Hน้��น้แล กลHาววHา “น้าย ช"�อวHา พื่ระราชาน้�Mน้เปSน้อยHางไร?” 
เม"�อเข้าบอกวHา “คน้ท��เปSน้ใหญ่Hข้องพื่วกเรา ช"�อวHาพื่ระราชา,” จัWงแจั�งความท��ต้น้เปSน้ผ?�ม�ใจัไมHแชHมช"�น้อย?H กลHาววHา 
“พื่วกเรา ย�งม�แม�บDคคลผ?�เปSน้ใหญ่H (น้�บวHา) ทำบDญ่กรรมท�Mงหลายไว�ไมHด�หน้อ,  
พื่วกเราทำบDญ่กรรมท�Mงหลายช"�อด�วยไมHม�ศร�ทธา จัWงถWงสมบ�ต้� เก�ดแล�วใน้ท��ข้องชน้อ"�น้ผ?�เปSน้ใหญ่H,  
ทาน้จั�กเปSน้ข้องอ�น้เราท�MงหลายไมHเช"�อแล�วให�เปSน้แน้H,  น้��เปSน้ผลข้องทาน้น้�Mน้” แล�วกลHาววHา “น้าย บ�ดน้�M ฉ�น้จั�กทำอยHางไร?”

สาม�. หลHอน้จังถ"อเอาพื่�ดก�าน้ต้าลมาพื่�ดถวายพื่ระราชา.  

เม"�อน้างถ"อพื่�ดก�าน้ต้าลมาพื่�ดถวายพื่ระราชาอย?H  ลมกล��น้แหHงพื่ระภ?ษาสำหร�บโพื่กข้องพื่ระราชา กระทบน้�ยน้Fต้าข้องน้างแล�ว.

[ภัรรยาเศรษุฐี-นGำตัาไหล]

ลำด�บน้�Mน้ สายแหHงน้Mำต้า ไหลออกจัากน้�ยน้Fต้าข้องน้าง.

พื่ระราชาทรงเหXน้อาการน้�Mน้ จัWงต้ร�สกะเศรษฐี�วHา 
“มหาเศรษฐี� ธรรมดามาต้Dคาม ม�ความร?�น้�อย ชะรอยจัะร�องไห� เพื่ราะกล�ววHา ‘พื่ระราชาจัะพื่WงยWดเอาสมบ�ต้�ข้องสาม�ข้องเรา,’ 
ทHาน้จังปลอบน้าง,  เราไมHม�ความต้�องการด�วยสมบ�ต้�ข้องทHาน้.”

เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ น้างม�ได�ร�องไห�.
พื่ระราชา. เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้ น้��น้อะไรก�น้เลHา?
เศรษฐี�. น้Mำต้าข้องน้างไหลออกแล�ว เพื่ราะกล��น้แหHงพื่ระภ?ษาสำหร�บโพื่กข้องพื่ระองคF,  

ด�วยวHา ภรรยาข้องข้�าพื่ระองคFน้�M ไมHเคยเหXน้แสงสวHางข้องประท�ปหร"อแสงสวHางข้องไฟ้ 
ยHอมบร�โภค น้��งและน้อน้ ด�วยแสงสวHางข้องแก�วมณ์�เทHาน้�Mน้,  
สHวน้สมมต้�เทพื่ คงจั�กทรงน้��งด�วยแสงสวHางแหHงประท�ป.
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พื่ระราชา. ถ?กละ เศรษฐี�.

เศรษฐี� กราบท?ลวHา “ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ถ�าเชHน้น้�Mน้ จัำเด�มแต้Hว�น้น้�M ข้อพื่ระองคFจังทรงน้��งด�วยแสงสวHางแหHงแก�วมณ์�” 
แล�วได�ถวายแก�วมณ์�อ�น้หาคHาม�ได� ใหญ่Hประมาณ์เทHาผลแต้งโม.

พื่ระราชา ทรงแลด?เร"อน้แล�ว ต้ร�สวHา “สมบ�ต้�ข้องโชต้�กะมากจัร�ง” แล�วได�เสดXจัไป๑.

น้�MเปSน้เร"�องเก�ดข้องพื่ระโชต้�เถระกHอน้.

[เดNกชื่ฏ�ลถ�กมารดาเอาลอยนGำ]

บ�ดน้�M พื่WงทราบการอDบ�ต้�ข้องพื่ระเถระช"�อชฏิ�ละ

ความพื่�สดารวHา ใน้กรDงพื่าราณ์ส� ได�ม�ธ�ดาข้องเศรษฐี�คน้หน้W�ง เปSน้ผ?�ม�ร?ปสวย.

มารดาบ�ดาให�หญ่�งคน้ใช�ไว�คน้หน้W�ง เพื่"�อต้�องการร�กษาน้าง ใน้เวลาน้างม�อายDรDHน้ราว ๑๕-๑๖ ป} ให�อย?Hใน้ห�องอ�น้ม�ส�ร� 
บน้พื่"Mน้ช�Mน้บน้แหHงปราสาท ๗ ช�Mน้.

ว�น้หน้W�ง ว�ทยาธรต้น้หน้W�ง กำล�งเหาะไปทางอากาศ เหXน้น้างกำล�งเปRดหน้�าต้Hาง แลด?ภายน้อกอย?H เก�ดความส�เน้หา 
จัWงเข้�าไปทางหน้�าต้Hางแล�ว ได�ทำความเชยช�ดก�บน้าง.

น้างอาศ�ยการอย?HรHวม (หล�บน้อน้) ก�บว�ทยาธรน้�Mน้ ต้�MงครรภFแล�ว ต้HอกาลไมHน้าน้เลย.

ลำด�บน้�Mน้ หญ่�งคน้ใช�น้�Mน้ เหXน้เหต้Dน้�Mน้แล�ว จัWงกลHาววHา “คDณ์น้าย น้��อะไรก�น้? อ�น้น้างบอกวHา 
“ข้�อน้�Mน้จังยกไว�,  เจั�าอยHาบอกแกHใครๆ’ จัWงได�เปSน้ผ?�น้��งเส�ยเพื่ราะกล�ว.

โดยกาลลHวงไป ๑๐ เด"อน้ แม�น้างคลอดบDต้รแล�ว ให�หญ่�งคน้ใช�น้ำภาชน้ะใหมHมา ให�เดXกน้�Mน้น้อน้ ใน้ภาชน้ะน้�Mน้แล�ว 
ปRดภาชน้ะน้�Mน้เส�ย วางพื่วงดอกไม�ไว�ข้�างบน้ ส��งหญ่�งคน้ใช�วHา “เจั�าจังเอาศ�รษะเท�น้ภาชน้ะน้�Mไปลอยเส�ยใน้แมHน้Mำคงคา,  
ถ�าถ?กใครๆ ถามวHา ‘น้��อะไร?’ เจั�าพื่WงบอกวHา ‘พื่ล�กรรมข้องคDณ์น้ายข้องฉ�น้.”

หญ่�งคน้ใช�น้�Mน้ได�ทำอยHางน้�Mน้.

[หญ�ง ๒ คนเถ-ยงก�นเพราะเดNกชื่ฏ�ละ]

กXหญ่�ง ๒ คน้ กำล�งอาบน้Mำอย?Hใน้ภายใต้�แมHน้Mำคงคา เหXน้ภาชน้ะน้�Mน้ ถ?กน้Mำพื่�ดมาอย?H,  
หญ่�งคน้หน้W�ง พื่?ดวHา “ภาชน้ะน้�Mน้ เปSน้ข้องฉ�น้.”   คน้หน้W�ง พื่?ดวHา “ส��งท��ม�อย?Hใน้ภาชน้ะน้�Mน้ เปSน้ข้องฉ�น้,” 

(หญ่�งท�Mง ๒) เม"�อภาชน้ะ (ลอยมา) ถWงแล�ว,  จัWงจั�บภาชน้ะน้�Mน้วางไว�บน้บก เปRดด? เหXน้เดXก,  
หญ่�งคน้หน้W�ง พื่?ดวHา “เดXกเปSน้ข้องฉ�น้ท�เด�ยว เพื่ราะฉ�น้กลHาววHา ‘ภาชน้ะเปSน้ข้องฉ�น้.’
คน้หน้W�ง พื่?ดวHา “เดXกเปSน้ข้องฉ�น้เพื่ราะฉ�น้กลHาววHา ‘ส��งท��ม�อย?Hใน้ภาชน้ะเปSน้ข้องฉ�น้ท�เด�ยว.”

หญ่�งท�Mง ๒ น้�Mน้เถ�ยงก�น้ ไปส?Hศาลว�น้�จัฉ�ยแล�ว แจั�งเน้"Mอความน้�Mน้ เม"�อพื่วกอมาต้ยFไมHสามารถจัะว�น้�จัฉ�ยได�,  
จัWงได�ไปส?Hสำน้�กพื่ระราชา.  

๑ เบ"Mองหน้�าแต้Hน้�M เร"�องพื่ระชฏิ�ลเถระ พื่WงเปSน้เร"�องอ�น้ทHาน้เร�ยงไว�ใน้ภายหล�ง.
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พื่ระราชา ทรงสด�บคำข้องหญ่�งท�Mง ๒ น้�Mน้ จัWงต้ร�สวHา “เจั�าจังเอาเดXก,  เจั�าจังเอาภาชน้ะ.”

กXหญ่�งผ?�ท��ได�เดXก ได�เปSน้อDป]ฏิฐีาย�กาข้องพื่ระมหาก�จัจัายน้เถระ.

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ หญ่�งน้�Mน้ จัWงเล�Mยงทารกน้�Mน้ไว� ด�วยค�ดวHา “จั�กให�เดXกน้�Mบวชใน้สำน้�กข้องพื่ระเถระ.”

[เหตั�ท้-�เดNกน�Gนได4ร�บุตั�Gงชื่��อว7าชื่ฏ�ละ]

ผมข้องเดXกน้�Mน้ ได�ปรากฏิรDงร�ง เพื่ราะมลท�น้แหHงครรภFอ�น้เข้าล�างออกไมHหมด ใน้ว�น้ท��เดXกน้�Mน้เก�ด.

เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ชน้ท�Mงหลาย จัWงต้�Mงช"�อเข้าวHา “ชฏิ�ละ” น้�Mน้แหละ.

ใน้เวลาท��เข้าเด�น้ได� พื่ระเถระ เข้�าไปส?Hเร"อน้น้�Mน้ เพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้.

อDบาส�กา น้�มน้ต้Fพื่ระเถระให�น้��งแล�ว ได�ถวายอาหาร.

พื่ระเถระ เหXน้เดXก จัWงถามวHา “อDบาส�กา ทHาน้ได�เดXกหร"อ?”

อDบาส�กา เร�ยน้วHา “ได� เจั�าคHะ,  ด�ฉ�น้เล�MยงเดXกน้�Mไว�ด�วยหว�งวHา ‘จั�กให�บวชใน้สำน้�กข้องทHาน้,’  ข้อทHาน้จังให�เข้าบวช” ด�งน้�Mแล�ว 
ได�ถวายแล�ว.

[พระมหาก�จจายนะร�บุเดNกไปมอบุให4อ�ป>ฏฐีาก]

พื่ระเถระ ร�บวHา “ด�ละ” แล�วพื่าเดXกน้�Mน้ไป ต้รวจัด?วHา “บDญ่กรรมท��จัะเสวยสมบ�ต้�ข้องคฤห�สถFข้องเดXกน้�M ม�อย?Hหร"อหน้อแล?” 
ค�ดวHา “ส�ต้วFผ?�ม�บDญ่มาก จั�กเสวยสมบ�ต้�ใหญ่H,  เดXกน้�Mย�งเลXกน้�ก,  แม�ญ่าณ์ข้องเข้ากXย�งไมHถWงความแกHรอบ” 
จัWงได�พื่าเดXกน้�Mน้ ไปส?Hเร"อน้ข้องอDป]ฏิฐีากคน้หน้W�ง ใน้กรDงต้�กกส�ลา.

อDป]ฏิฐีากน้�Mน้ ไหว�พื่ระเถระแล�วย"น้อย?H,  เหXน้เดXกน้�Mน้แล�ว เร�ยน้ถามวHา “ทHาน้ได�เดXกหร"อคร�บ?”

พื่ระเถระ ต้อบวHา “เออ อDบาสก เข้าจั�กบวช,  แต้Hย�งเปSน้เดXกเลXกน้�ก,  จังอย?Hใน้สำน้�กข้องทHาน้เถ�ด.”

อDบาสกน้�Mน้ ร�บวHา “ด�ละ คร�บ” แล�วต้�MงเดXกไว�ใน้ฐีาน้ะเพื่�ยงด�งบDต้ร บำรDงแล�ว.

กXส�น้ค�าใน้เร"อน้ข้องอDบาสกน้�Mน้ เปSน้ข้องท��ส��งสมไว�แล�วส�Mน้ ๑๒ ป}.

เข้าไปส?HระหวHางแหHงบ�าน้ น้ำเอาส�น้ค�าแม�ท�Mงหมดไปส?Hต้ลาด ให�เดXกน้��งใน้ต้ลาดแล�ว บอกราคาแหHงส�น้ค�าน้�Mน้ๆ แล�วกลHาววHา 
“เจั�าพื่Wงถ"อเอาทร�พื่ยFช"�อม�ประมาณ์เทHาน้�M แล�วจัWงให�ส��งน้�Mแหละส��งน้�M” ด�งน้�Mแล�วหล�กไป.

[เท้พดาชื่7วยให4เดNกขายของให4หมด]

ใน้ว�น้น้�Mน้ เทพื่ดาผ?�ร�กษาพื่ระน้คร 
ทำให�ชน้ผ?�ม�ความต้�องการ (ด�วยว�ต้ถD) โดยท��สDดแม�ส�กวHาพื่ร�กและผ�กช� ให�บHายหน้�าไปส?Hต้ลาดข้องเดXกเทHาน้�Mน้.

เดXกน้�Mน้ ข้ายส�น้ค�าท��สะสมไว�ส�Mน้ ๑๒ ป} (หมด) โดยว�น้เด�ยวเทHาน้�Mน้.

กDฎุeมพื่� มาไมHเหXน้อะไรๆ ใน้ต้ลาด จัWงกลHาววHา “พื่Hอ ส�น้ค�าท�Mงหมด เจั�าให�ฉ�บหายเส�ยแล�วหร"อ.”
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เดXกต้อบวHา “ฉ�น้ไมHได�ให�ส�น้ค�าฉ�บหาย,  ฉ�น้ข้ายส�น้ค�าท�Mงหมด ต้ามน้�ยท��ทHาน้บอกไว�แล�วน้��น้แหละ,  
น้�MเปSน้คHาข้องส�น้ค�าช"�อโน้�น้.  น้�MเปSน้คHาข้องส�น้ค�าช"�อโน้�น้.”

กDฎุeมพื่� ปล"Mมใจั ค�ดวHา “บDรDษท��หาคHาม�ได� สามารถเพื่"�อจัะเปSน้อย?Hใน้ท��ใดท��หน้W�งได�” 
จัWงให�ล?กสาวผ?�เจัร�ญ่ว�ยแล�วใน้เร"อน้ข้องต้น้แกHเข้า ส��งพื่วกบDรDษวHา “พื่วกเจั�าจังสร�างเร"อน้แกHเข้า” 
เม"�อเร"อน้สำเรXจัแล�ว จัWงบอกวHา “พื่วกเจั�าจังไป,  จังอย?Hใน้เร"อน้ข้องต้น้.”

[ชื่ฏ�ลก�มารได4เป<นเศรษุฐี- เพราะภั�เขาท้องผู้�ดใกล4เร�อน]

คร�Mน้ใน้เวลาท��ชฏิ�ลกDมารน้�Mน้เข้�าไปส?Hเร"อน้ เม"�อธรณ์�ประต้?พื่อเข้าเหย�ยบแล�วด�วยเท�าข้�างหน้W�ง 
ภ?เข้าทองประมาณ์ ๘๐ ศอก ชำแรกแผHน้ด�น้ผDดข้WMน้แล�ว ณ์ ท��สHวน้อ�น้ม�ข้�างหล�งเร"อน้.

พื่ระราชา พื่อสด�บวHา “ข้HาววHา ภ?เข้าทองชำแรกแผHน้ด�น้ผDดข้WMน้ใกล�เร"อน้ข้องชฎี�ลกDมาร” 
จัWงทรงสHงฉ�ต้รสำหร�บเศรษฐี�ไปประทาน้แกHเข้า.

เข้าได�เปSน้ผ?�ม�ช"�อวHา ชฏิ�ลเศรษฐี�.

เข้าได�ม�บDต้ร ๓ คน้.

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี-ให4บุ�ร�ษุเท้-�ยวสุ�บุหาเศรษุฐี-ท้-�เสุมอก�บุตัน]

เข้าย�งจั�ต้ให�เก�ดข้WMน้ใน้การบวช ใน้เวลาท��บDต้รเหลHาน้�Mน้เจัร�ญ่ว�ยแล�ว ค�ดวHา 
“ถ�าต้ระก?ลเศรษฐี�ท��ม�โภคะเสมอด�วยเราท�Mงหลายจั�กม�ไซ่ร�,  บDต้รท�MงหลายกXจั�กให�[เรา]บวชได�,  ถ�าไมHม�ไซ่ร�,  บDต้รท�MงหลายกXจั�กไมH
ให�,  ใน้ชมพื่?ทว�ป ต้ระก?ลท��ม�โภคะเสมอด�วยเราท�Mงหลาย ม�อย?Hหร"อหน้อ” 

จัWงให�ชHางทำอ�ฐีท��สำเรXจัด�วยทองคำ ด�ามปฏิ�กท��สำเรXจัด�วยทองคำ และเข้�ยงเท�าท��สำเรXจัด�วยทองคำ เพื่"�อต้�องการจัะทดลองด? 
ให�ใน้ม"อข้องบDรDษท�Mงหลายแล�ว สHงไปวHา 
“พื่วกเจั�าจังไป,  จังถ"ออ�ฐีท��สำเรXจัด�วยทองคำเปSน้ต้�น้เหลHาน้�M ทำเปSน้เหม"อน้แลด?อะไรๆ น้��น้เท�ยว เท��ยวไปใน้พื่"Mน้ชมพื่?ทว�ป 
ร?�ความท��ต้ระก?ลแหHงเศรษฐี�ท��ม�โภคะเสมอด�วยเราม�อย?Hหร"อไมHม� แล�วจังมา.”

บDรDษเหลHาน้�Mน้ เท��ยวจัาร�กไปถWงภ�ทท�ยน้คร.

[พวกบุ�ร�ษุพบุเมณฑิกเศรษุฐี-]

คร�Mงน้�Mน้ เมณ์ฑกเศรษฐี�เหXน้บDรDษเหลHาน้�Mน้แล�ว ถามวHา “พื่Hอท�Mงหลาย พื่วกทHาน้เท��ยวไปทำอะไรก�น้?” 
เม"�อพื่วกเข้าบอกวHา “พื่วกฉ�น้เท��ยวด?ข้องส��งหน้W�ง,” ร?�วHา 
“ก�จัด�วยการถ"ออ�ฐีท��สำเรXจัด�วยทองคำเปSน้ต้�น้เหลHาน้�Mเท��ยวไป เพื่"�อจัะต้รวจัด?ส��งอะไรๆ น้��น้แหละ ข้องบDรDษเหลHาน้�M ยHอมไมHม�,  
บDรDษเหลHาน้�M เท��ยวส"บสวน้ด?เศรษฐี�” จัWงกลHาววHา “พื่Hอท�Mงหลาย พื่วกทHาน้จังเข้�าไปต้รวจัด?หล�งเร"อน้ข้องเรา.”

บDรDษเหลHาน้�Mน้ เหXน้แพื่ะทองคำท�Mงหลาย ม�ประการด�งกลHาวแล�วใน้หน้หล�ง ม�ข้น้าดเทHาช�าง ม�า และโคอDสDภะ 
ซ่W�งเอาหล�งจัดหล�งชำแรกแผHน้ด�น้ผDดข้WMน้แล�วใน้ท��ประมาณ์ ๘ กร�ส ท��หล�งเร"อน้น้�Mน้แล�ว 
เท��ยวไปใน้ระหวHางๆ แพื่ะเหลHาน้�Mน้แล�วออกไป.
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ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� ถามบDรDษเหลHาน้�Mน้วHา “พื่Hอท�Mงหลาย พื่วกทHาน้เท��ยวไปต้รวจัด?ผ?�ใด,  ผ?�น้�Mน้ พื่วกทHาน้เหXน้แล�วหร"อ?” 
เม"�อพื่วกเข้ากลHาววHา “เหXน้ น้าย” จัWงสHงไปแล�วด�วยพื่?ดวHา “ถ�าอยHางน้�Mน้ พื่วกทHาน้จังไป.”

บDรDษเหลHาน้�Mน้ไปจัากท��น้�Mน้น้��น้แหละแล�ว,  เม"�อเศรษฐี�ข้องต้น้พื่?ดวHา 
“พื่Hอท�Mงหลาย ต้ระก?ลเศรษฐี�ท��ม�โภคะเสมอเราท�Mงหลาย พื่วกเจั�าเหXน้แล�วหร"อ?” บอกวHา 
“น้าย ทHาน้จัะม�อะไร? สมบ�ต้�ช"�อเหXน้ปาน้น้�Mข้องเมณ์ฑกเศรษฐี�ม�อย?H ใน้ภ�ทท�ยน้คร” แล�วบอกเร"�องราวน้�Mน้ท�Mงหมด.

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี-ให4สุ�บุเสุาะเป<นคร�Gงท้-� ๒]

เศรษฐี� ฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว เปSน้ผ?�ม�ใจัแชHมช"�น้ ค�ดวHา 
“ต้ระก?ลเศรษฐี� เราได�ไว�กHอน้แล�วต้ระก?ลหน้W�ง,  ต้ระก?ลเศรษฐี�แม�อ"�น้อ�กม�อย?Hหร"อหน้อ?” แล�วให�ผ�าก�มพื่ลม�คHาได�แสน้หน้W�ง 
สHงไปวHา “พื่Hอท�Mงหลาย พื่วกเจั�าจังไป,  จังเสาะหาต้ระก?ลเศรษฐี�แม�อ"�น้.”

พื่วกเข้าไปส?HกรDงราชคฤหFแล�ว ทำกองฟ้pน้ใน้ท��ไมHไกลแต้Hเร"อน้ข้องโชต้�กเศรษฐี� ต้�ดไฟ้แล�วได�ย"น้อย?H.

กXใน้เวลาพื่วกชน้ถามวHา “น้�Mอะไรก�น้?” กXบอกวHา “เม"�อพื่วกฉ�น้จัะข้ายผ�าก�มพื่ลซ่W�งม�คHามากผ"น้หน้W�ง ผ?�ซ่"MอไมHม�,  
พื่วกฉ�น้แม�จัะถ"อเท��ยวไปอย?H กXกล�วโจัร,  เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ พื่วกฉ�น้จั�กเผาม�น้เส�ยแล�วจัWงจั�กไป.”

[พวกบุ�ร�ษุพลโชื่ตั�กเศรษุฐี-]

คร�Mงน้�Mน้ โชต้�เศรษฐี� เหXน้พื่วกเข้าจัWงถามวHา “พื่วกน้�M ทำอะไรก�น้?” ฟ้]งเน้"Mอความน้�Mน้แล�ว ให�เร�ยกมา 
ถามวHา “ผ�าก�มพื่ลม�คHาเทHาไร?” เม"�อพื่วกเข้าบอกวHา “ม�คHาแสน้หน้W�ง” จัWงส��งให�ๆ ทร�พื่ยFแสน้หน้W�ง บอกวHา 
“พื่วกทHาน้จังให� (ผ�าผ"น้น้�Mน้) แกHทาส�ผ?�กวาดซ่D�มประต้?เทหยากเย"�อ” แล�วสHงให�ใน้ม"อข้องพื่วกเข้าน้��น้แล.

ทาส�น้�Mน้ร�บเอาผ�าก�มพื่ลแล�วร�องไห� ไปส?Hสำน้�กข้องน้าย บอกวHา “น้าย เม"�อความผ�ดม�อย?H ประหารด�ฉ�น้เส�ย ไมHควรหร"อ? 
เพื่ราะเหต้Dไร จัWงสHงผ�าก�มพื่ลเน้"MอหยาบอยHางน้�MแกHด�ฉ�น้? ด�ฉ�น้จั�กน้DHงหร"อจั�กหHมผ�าก�มพื่ลผ"น้น้�MอยHางไรได�?”

โชต้�กเศรษฐี�. ฉ�น้ม�ได�สHงไปให�เจั�าเพื่"�อประโยชน้FแกHการน้DHงหร"อการหHมน้��น้,  
แต้HสHงผ�าก�มพื่ลผ"น้น้�Mน้ไปให�เจั�า เพื่"�อต้�องการจัะให�พื่�บเข้�า แล�ววางไว�ใกล�ท��น้อน้ข้องเจั�า 
ใน้เวลาจัะน้อน้ เชXดเท�าท��ล�างแล�วด�วยน้Mำหอม (ต้Hางหาก),  
เจั�าไมHอาจัทำก�จัแม�น้��น้ได�หร"อ?

ทาส�น้�Mน้ กลHาววHา “ถ�ากระน้�Mน้ ด�ฉ�น้อาจัเพื่"�อจัะทำก�จัน้��น้ได�” จัWงได�ร�บเอาไปแล�ว.

ฝ้oายบDรDษเหลHาน้�Mน้ เหXน้เหต้Dน้�Mน้แล�ว จัWงไปส?Hสำน้�กเศรษฐี�ข้องต้น้ เม"�อเศรษฐี�กลHาววHา 
“พื่Hอท�Mงหลาย ต้ระก?ลแหHงเศรษฐี�อ�น้พื่วกเจั�าเหXน้แล�วหร"อ?” เร�ยน้วHา 
“น้าย ทHาน้จัะม�อะไร,  สมบ�ต้�ช"�อเหXน้ปาน้น้�M ข้องเศรษฐี�ช"�อโชต้�กะ ม�อย?Hใน้กรDงราชคฤหF” 
จัWงบอกสมบ�ต้�ใน้เร"อน้ท�Mงหมด แล�วบอกเร"�องราวน้�Mน้.

เศรษฐี� ฟ้]งคำข้องบDรDษเหลHาน้�Mน้แล�วม�ใจัย�น้ด� ค�ดวHา “บ�ดน้�Mเราจั�กได�บวช” 
จัWงไปส?Hสำน้�กข้องพื่ระราชา กราบท?ลวHา “ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้�าพื่ระองคFม�ประสงคFจัะบวช.”

พื่ระราชา ต้ร�สวHา “ด�ละ มหาเศรษฐี� ทHาน้จังบวชเถ�ด.”
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เศรษฐี�น้�Mน้ ไปส?Hเร"อน้แล�ว ให�เร�ยกบDต้รท�Mงหลายมาแล�ว วางจัอบม�ด�ามเปSน้ทองคำ ต้�วจัอบเปSน้เพื่Xชร ไว�ท��ม"อข้องบDต้รคน้ใหญ่H
แล�วกลHาววHา “พื่Hอ เจั�าจังข้Dดเอาล��มทองจัากภ?เข้าทองท��หล�งเร"อน้.”

ล?กชายคน้ใหญ่Hน้�Mน้ ถ"อเอาจัอบไปส�บภ?เข้าทอง.

เวลาเข้าส�บภ?เข้าทองน้�Mน้ ได�เปSน้เหม"อน้เวลาท��เข้าส�บท��ห�น้ดาดฉะน้�Mน้.

เศรษฐี� ร�บจัอบจัากม"อข้องล?กชายคน้ใหญ่Hน้�Mน้ สHงให�ใน้ม"อข้องล?กชายคน้กลาง.

เม"�อล?กชายคน้กลางแม�น้�Mน้ ส�บภ?เข้าทองอย?H,  เวลาเข้าส�บน้�Mน้ ได�เปSน้เหม"อน้เวลาท��เข้าส�บห�น้ดาดฉะน้�Mน้.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� จัWงสHงจัอบน้�Mน้ให�ใน้ม"อข้องล?กชายคน้เลXก.

เม"�อล?กชายคน้เลXกน้�Mน้ ร�บเอาจัอบน้�Mน้ฟ้]น้อย?H,  เวลาท��เข้าฟ้]น้น้�Mน้ ได�เปSน้เหม"อน้เวลาท��เข้าส�บด�น้เหน้�ยวท��เข้าทำให�เปSน้กองไว�
ฉะน้�Mน้.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� จัWงกลHาวกะล?กชายคน้เลXกน้�Mน้วHา “มาเถ�ดพื่Hอ,  พื่อละ ด�วยทร�พื่ยFประมาณ์เทHาน้�M” 
แล�วให�เร�ยกพื่��ชาย ๒ คน้ น้อกน้�Mมาแล�ว บอกวHา 
“ภ?เข้าทองล?กน้�M ไมHใชHเก�ดเพื่"�อพื่วกเจั�า,  เก�ดข้WMน้เพื่"�อพื่Hอและล?กชายคน้เลXก,  พื่วกเจั�าจังใช�สอยรวมก�น้ก�บล?กชายคน้เลXกน้�Mเถ�ด.”

ถามวHา “กXเพื่ราะเหต้Dไร ภ?เข้าทองน้�Mน้จัWงเก�ด เพื่"�อบ�ดาและล?กชายคน้เลXกเทHาน้�Mน้? 
เพื่ราะเหต้Dไร ชฏิ�ลเศรษฐี� จัWงถ?กโยน้ลงไปใน้น้Mำใน้เวลาเก�ดแล�ว.?

แก�วHา เพื่ราะกรรมท��ต้น้ทำแล�วน้��น้เอง.

[บุ�ร�พกรรมของชื่ฏ�ลเศรษุฐี-]

ความพื่�สดารวHา เม"�อมหาชน้กำล�งสร�างพื่ระเจัด�ยFข้องพื่ระก�สสปส�มมาส�มพื่Dทธเจั�าอย?H 
พื่ระข้�ณ์าสพื่องคFหน้W�ง ไปส?Hเจัต้�ยสถาน้แลด?แล�ว ถามวHา “พื่Hอท�Mงหลาย เพื่ราะเหต้Dไร มDข้ทางท�ศอDดรแหHงเจัด�ยF จัWงย�งไมHกHอข้WMน้?”

มหาชน้. ทองย�งไมHพื่อ.
พื่ระข้�ณ์าสพื่. ฉ�น้จั�กเข้�าไปส?Hภายใน้บ�าน้แล�วช�กชวน้,  พื่วกทHาน้จังทำกรรมโดยเอ"Mอเฟ้pqอเถ�ด.

ทHาน้กลHาวอยHางน้�Mน้แล�วเข้�าไปส?Hพื่ระน้คร ช�กชวน้มหาชน้วHา 
“แมHและพื่Hอท�Mงหลาย ทองท��หน้�ามDข้ข้�างหน้W�งแหHงพื่ระเจัด�ยFข้องพื่วกเรา ย�งไมHพื่อ,  พื่วกทHาน้จังร?�ทองเถ�ด” 
ได�ไปส?Hต้ระก?ลแหHงน้ายชHางทองแล�ว

ฝ้oายน้ายชHางทอง กำล�งน้��งทะเลาะก�บภรรยาอย?Hใน้ข้ณ์ะน้�Mน้เอง.

คร�Mงน้�Mน้ พื่ระเถระ กลHาวกะเข้าวHา 
“ทองสำหร�บหน้�ามDข้ท��พื่ระเจัด�ยFอ�น้ทHาน้ท�Mงหลายร�บไว�ย�งไมHพื่อ,  การท��ทHาน้ร?�ทองน้�Mน้ยHอมควร.”

เข้ากลHาวด�วยความโกรธต้HอภรรยาวHา “ทHาน้จังโยน้พื่ระศาสดาข้องทHาน้ลงใน้น้Mำแล�วไปเส�ย.”

ลำด�บน้�Mน้ น้างจัWงกลHาวกะเข้าวHา “ทHาน้ทำกรรมอยHางสาห�สย��ง,  ทHาน้โกรธด�ฉ�น้ ควรจัะดHาหร"อควรจัะเฆ่��ยน้ด�ฉ�น้เทHาน้�Mน้,  
เหต้Dไฉน้ ทHาน้จัWงทำเวรใน้พื่ระพื่Dทธเจั�าท�Mงหลาย ท�Mงท��เปSน้อด�ต้อน้าคต้และป]จัจัDบ�น้เลHา?” 
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ท�น้ใดน้�Mน้เอง น้ายชHางทอง เปSน้ผ?�ถWงความสลดใจัแล�ว กลHาววHา “ทHาน้เจั�าข้�า ข้อทHาน้จังอดโทษแกHกระผม” 
แล�วหมอบลงแทบเท�าข้องพื่ระเถระ.

พื่ระเถระ. โยม ฉ�น้หาถ?กทHาน้วHากลHาวอะไรๆ ไมH,  ทHาน้จังย�งพื่ระศาสดาให�อดโทษเถ�ด.
น้ายชHางทอง. ทHาน้เจั�าข้�า กระผมจัะทำอยHางไรเลHา จัWงจัะให�พื่ระศาสดาอดโทษได�?
พื่ระเถระ. ทHาน้จังทำหม�อดอกไม�ทองคำ ๓ หม�อ บรรจัDเข้�าไว�ภายใน้ท��บรรจัDพื่ระธาต้Dแล�ว 

เปSน้ผ?�ม�ผ�าชDHม ม�ผมชDHม ย�งพื่ระศาสดาให�อดโทษเถ�ด โยม.

เข้าร�บวHา “ด�ละ คร�บ” แล�วเม"�อจัะทำดอกไม�ทองคำ ให�เร�ยกบDต้รชายคน้ใหญ่Hใน้บDต้ร ๓ คน้มาแล�ว กลHาววHา 
“มาน้��แน้Hะ พื่Hอ,  พื่Hอได�กลHาวกะพื่ระศาสดาด�วยคำเปSน้เวร,  
เพื่ราะฉะน้�Mน้ พื่Hอจั�กทำดอกไม�เหลHาน้�M บรรจัDใน้ท��บรรจัDพื่ระธาต้D ให�พื่ระศาสดาอดโทษ,  แม�เจั�าแล กXจังเปSน้สหายข้องเรา.”

ล?กชายคน้ใหญ่Hน้�Mน้ บอกวHา “พื่Hออ�น้ฉ�น้ใช�ให�กลHาวคำเปSน้เวรหาม�ได�,  พื่Hอทำแต้Hลำพื่�งเถ�ด” แล�วไมHปรารถน้าจัะทำ.

ชHางทอง ให�เร�ยกล?กชายคน้กลางมาแล�ว กลHาวเหม"อน้อยHางน้�Mน้.

แม�ล?กชายคน้กลางน้�Mน้ กXกลHาวเหม"อน้อยHางน้�Mน้ แล�วไมHปรารถน้าจัะทำ.

เข้าจัWงให�เร�ยกล?กชายคน้เลXกมาแล�ว กXกลHาว (เหม"อน้อยHางน้�Mน้).

ล?กชายคน้เลXกน้�Mน้ ค�ดวHา “ธรรมดาวHาก�จัท��เก�ดข้WMน้แกHบ�ดา ยHอมเปSน้ภาระข้องบDต้ร” 
จัWงเปSน้สหายข้องบ�ดา ได�ทำดอกไม�ท�Mงหลายแล�ว.

น้ายชHางทอง ย�งหม�อดอกไม�ข้น้าดค"บหน้W�ง ๓ หม�อ ให�สำเรXจัแล�ว บรรจัDใน้ท��บรรจัDพื่ระธาต้D 
ม�ผ�าชDHม ม�ผมชDHม ย�งพื่ระศาสดาให�อดโทษแล�ว.

เข้าได�ถ?กโยน้ลงไปใน้น้Mำ ใน้เวลาเก�ดถWง ๗ คร�Mง ด�วยประการฉะน้�M.

กXอ�ต้ภาพื่ข้องเข้าท��ต้�Mงอย?Hแล�วใน้ท��สDดน้�M แม�ใน้บ�ดน้�M กXถ?กโยน้ลงไปใน้น้Mำ เพื่ราะผลข้องกรรมน้�Mน้เหม"อน้ก�น้.

สHวน้บDต้รข้องเข้า ๒ คน้ใด ไมHปรารถน้าจัะเปSน้สหาย ใน้เวลาทำดอกไม�ทองคำ,  
เพื่ราะเหต้Dน้�Mน้ ภ?เข้าทองจัWงไมHเก�ดสำหร�บบDต้รท�Mง ๒ น้�Mน้,  
แต้Hเก�ดสำหร�บล?กชายคน้เลXก เพื่ราะความท��เข้าทำดอกไม�ทองคำ รHวมก�น้ (ก�บบ�ดา).

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี-ออกบุวชื่ได4บุรรล�พระอรห�ตั]

เศรษฐี�น้�Mน้ พื่ร�ำสอน้บDต้รแล�ว บวชใน้สำน้�กพื่ระศาสดา บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�วโดย ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้ ด�วยประการฉะน้�M.

โดยสม�ยอ"�น้ พื่ระศาสดาเสดXจัเท��ยวไปเพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ พื่ร�อมด�วยภ�กษD ๕๐๐ ร?ป 
ได�เสดXจัไปส?Hประต้?เร"อน้ข้องบDต้รท�Mงหลายข้องเศรษฐี�น้�Mน้.

บDต้รเหลHาน้�Mน้ ได�ถวายภ�กษาหารแกHภ�กษDสงฆ่Fม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ประมDข้ต้ลอดกW�งเด"อน้.

ภ�กษDท�Mงหลาย สน้ทน้าก�น้ใน้โรงธรรมวHา 
“ชฏิ�ละ ผ?�ม�อายD แม�ใน้ว�น้น้�M ความทะยาน้อยากใน้ภ?เข้าทองประมาณ์ ๘๐ ศอก และใน้บDต้รท�Mงหลายข้องทHาน้ย�งม�อย?Hหร"อ?
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พื่ระชฏิ�ละ. ผ?�ม�อายD  ต้�ณ์หาหร"อมาน้ะใน้ภ?เข้าทองและบDต้รเหลHาน้�Mน้ข้องผม ยHอมไมHม�.

ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ จัWงกลHาววHา “พื่ระชฏิ�ลเถระน้�M พื่?ดไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”

พื่ระศาสดา ทรงสด�บคำข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย ต้�ณ์หาหร"อมาน้ะใน้ภ?เข้าทองและบDต้รเหลHาน้�Mน้ข้องบDต้รข้องเรา ยHอมไมHม�” ด�งน้�Mแล�ว 
เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ละต้�ณ์หาใน้โลกน้�Mได�แล�ว เปSน้ผ?�ไมHม�เร"อน้ เว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งม�ต้�ณ์หาและภพื่อ�น้ส�Mน้แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้วHา 
ผ?�ใดละต้�ณ์หาอ�น้เปSน้ไปใน้ทวาร ๖ ใน้โลกน้�Mเส�ยได� เปSน้ผ?�ไมHม�ความต้�องการอย?Hครองเร"อน้ ช"�อวHา เปSน้ผ?�ไมHม�เร"อน้ เว�น้เส�ยได� 
เราเร�ยกผ?�ช"�อวHา ม�ต้�ณ์หาและภพื่อ�น้ส�Mน้แล�ว เพื่ราะความท��ต้�ณ์หาและภพื่เปSน้ข้องส�Mน้แล�ว น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ด�งน้�Mแล๑.

[พระเจ4าอชื่าตัศ�ตัร�จะยCดเอาบุ4านเศรษุฐี-]

ฝ้oายพื่ระเจั�าอชาต้ศ�ต้ร?กDมาร สมคบก�บพื่ระเทวท�ต้ ปลงพื่ระชน้มFพื่ระราชบ�ดา ดำรงอย?Hใน้ราชสมบ�ต้�แล�ว ทรงดำร�วHา 
“เราจั�กยWดเอาปราสาทข้องโชต้�กเศรษฐี�” จัWงทรงเต้ร�ยมการรบแล�วเสดXจัออกไป 
พื่อทรงเหXน้พื่ระฉายข้องพื่ระองคFพื่ร�อมด�วยบร�วารท��กำแพื่งแก�วทรงเข้�าใจัวHา 
“คฤหบด� เปSน้ผ?�เต้ร�ยมการรบคDมพื่ลออกมาแล�ว” จัWงไมHทรงสามารถจัะเสดXจัเข้�าไปได�.

ใน้ว�น้น้�Mน้ แม�เศรษฐี� เปSน้ผ?�ร�กษาอDโบสถ บร�โภคอาหารเช�าแต้Hเช�าต้ร?H ไปส?Hว�หาร น้��งฟ้]งธรรมอย?Hใน้สำน้�กข้องพื่ระศาสดา.  

สHวน้ย�กษFช"�อยมโมล� ผ?�ยWดการร�กษาย"น้อย?Hท��ซ่D�มประต้?ท�� ๑ เหXน้พื่ระเจั�าอชาต้ศ�ต้ร?น้�Mน้ จัWงถามวHา “ทHาน้จัะไปไหน้?” 
แล�วกำจั�ดพื่ระเจั�าอชาต้ศ�ต้ร?พื่ร�อมด�วยราชบร�พื่าร ต้�ดต้ามไปใน้ท�ศใหญ่Hท�ศน้�อยท�Mงหลาย.

พื่ระราชา ได�เสดXจัไปส?Hว�หารแล�วเหม"อน้ก�น้.

คร�Mงน้�Mน้ เศรษฐี� พื่อเหXน้ท�าวเธอ จัWงท?ลวHา “เร"�องอะไรก�น้? พื่ระเจั�าข้�า” ได�ลDกข้WMน้จัากอาสน้ะ ย"น้อย?Hแล�ว.

พื่ระราชา. คฤหบด� ทHาน้บ�งค�บพื่วกบDรDษข้องทHาน้วHา ‘จังรบก�บเรา’ แล�วมาใน้ท��น้�M น้��งทำเปSน้เหม"อน้ฟ้]งธรรมอย?Hหร"อ?
เศรษฐี�. กXสมมต้�เทพื่ เสดXจัไปเพื่"�อยWดเอาเร"อน้ข้องข้�าพื่ระองคFม�ใชHหร"อ?
พื่ระราชา. เออ เราไป.
เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ แม�พื่ระราชาต้�Mงพื่�น้ กXไมHสามารถเพื่"�อจัะยWดเอาเร"อน้ข้องข้�าพื่ระองคFได� 

เพื่ราะข้�าพื่ระองคFไมHปรารถน้า.

๑ เบ"Mองหน้�าแต้Hน้�M บ�ณ์ฑ�ต้พื่WงเหXน้ความส"บต้Hอด�วยเร"�องเด�ม.
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[พระราชื่าท้รงถอดแหวนไม7ออก]

ท�าวเธอ กร�MววHา “กXทHาน้จั�กเปSน้พื่ระราชาหร"อ?”

เศรษฐี�. ข้�าพื่ระองคFไมHเปSน้พื่ระราชา,  แต้Hพื่ระราชาหร"อโจัรไมHสามารถจัะถ"อเอา แม�เส�น้ด�ายท��ชายผ�า 
อ�น้เปSน้ข้องข้�าพื่ระองคFได�  เพื่ราะข้�าพื่ระองคFไมHปรารถน้า.

พื่ระราชา. กXฉ�น้จั�กถ"อเอาต้ามความพื่อใจัข้องทHาน้ได� อยHางไร?
เศรษฐี�. ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ถ�าอยHางน้�Mน้ แหวน้ ๒๐ วงเหลHาน้�Mท��น้�Mวม"อท�Mง ๑๐ ข้องข้�าพื่ระองคFม�อย?H,  

ข้�าพื่ระองคFไมHถวายแหวน้เหลHาน้�MแกHพื่ระองคF: 
ถ�าพื่ระองคFทรงสามารถไซ่ร�,  ข้อพื่ระองคFจังทรงถ"อเอาเถ�ด.

กXพื่ระราชาน้�Mน้ ทรงน้��งกระโหยHงบน้พื่"Mน้ เม"�อจัะทรงกระโดดยHอมทรงกระโดดข้WMน้ส?Hท�� ๑๘ ศอกได�,  
ทรงย"น้ เม"�อจัะทรงกระโดดยHอมทรงกระโดดข้WMน้ส?Hท�� ๘๐ ศอกได�.

พื่ระราชา แม�ทรงม�พื่ระกำล�งมากอยHางน้�M ทรงกระโดดไปมาอย?Hข้�างโน้�น้และข้�างน้�M 
กXไมHทรงสามารถเพื่"�อจัะถอดแม�ซ่W�งแหวน้วงหน้W�งได�.

[เศรษุฐี-สุลดใจใคร7จะบุวชื่]

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� กราบท?ลกะท�าวเธอวHา “ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้อพื่ระองคFทรงลาดผ�าสาฎีก” แล�วได�ทำน้�Mวท�Mงหลายให�ต้รง.

แหวน้แม�ท�Mง ๒๐ วง หลDดออกแล�ว.

ลำด�บน้�Mน้ เศรษฐี� กราบท?ลท�าวเธอวHา 
“ข้�าแต้Hสมมมต้�เทพื่ ใครๆ ไมHสามารถเพื่"�อจัะถ"อเอาทร�พื่ยFสมบ�ต้�อ�น้เปSน้ข้องข้�าพื่ระองคFด�วยอาการอยHางน้�Mน้ได� 
เพื่ราะข้�าพื่ระองคFไมHปรารถน้า” ด�งน้�Mแล�ว เก�ดสลดใจัเพื่ราะพื่ระก�ร�ยาข้องพื่ระราชา จัWงกราบท?ลวHา 
“ข้�าแต้Hสมมต้�เทพื่ ข้อพื่ระองคFจังทรงอน้Dญ่าต้เพื่"�อการบวชแกHข้�าพื่ระองคF.”

ท�าวเธอทรงดำร�วHา “เม"�อเศรษฐี�น้�Mบวชแล�ว,  เราจั�กยWดเอาปราสาทได�สะดวก” 
จัWงต้ร�สวHา “จังบวชเถ�ด” ด�วยพื่ระดำร�สคำเด�ยวเทHาน้�Mน้.

เศรษฐี�น้�Mน้ บวชใน้สำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว ต้HอกาลไมHน้าน้น้�ก กXได�บรรลDพื่ระอรห�ต้ม�ช"�อวHา พื่ระโชต้�กเถระ.

ใน้ข้ณ์ะท��ทHาน้บรรลDพื่ระอรห�ต้แล�วน้��น้แล สมบ�ต้�น้�Mน้แม�ท�MงหมดกXอ�น้ต้รธาน้ไป.

พื่วกเทพื่ดา กXน้ำภรรยาข้องเศรษฐี�น้�Mน้ ช"�อสต้Dลกายะแม�น้�Mน้ ไปส?HอDต้ต้รกDรDทว�ปน้��น้แล.

[พวกภั�กษุ�เข4าใจว7าพระเถระอวดอ�ตัตัร�มน�สุสุธรรม]

ต้Hอมาว�น้หน้W�ง ภ�กษDท�Mงหลาย เร�ยกพื่ระโชต้�กเถระน้�Mน้มาแล�ว ถามวHา 
“โชต้�กะผ?�ม�อายD กXต้�ณ์หาใน้ปราสาทหร"อใน้หญ่�งน้�Mน้ข้องทHาน้ย�งม�อย?Hหร"อ?”  เม"�อทHาน้บอกวHา “ไมHม� ผ?�ม�อายDท�Mงหลาย” 
จัWงกราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระโชต้�กะน้�M กลHาวไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”
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พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บDต้รข้องเราไมHม�ต้�ณ์หาใน้ปราสาทหร"อใน้หญ่�งน้�Mน้เลย” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ละต้�ณ์หาได�แล�ว ใน้โลกน้�M เปSน้ผ?�ไมHม�เร"อน้ เว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งม�ต้�ณ์หาและภพื่อ�น้ส�Mน้แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระโชต้�กเถระ จับ



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๖๓ • ๓๔.  เร"�องภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้ร?ปท�� ๑  • ๓๔.  เร"�องภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้ร?ปท�� ๑

๓๔.  เร��องภั�กษุ�ผู้�4เคยเป<นน�กฟ้Jอนร�ปท้-� ๑
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้ร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ห�ต้hวา มาน้DสกC” เปSน้ต้�น้.

[น�กฟ้Jอนออกบุวชื่ได4บุรรล�พระอรห�ตั]

ได�ย�น้วHา น้�กฟ้Zอน้น้�Mน้ เท��ยวเลHน้ก�ฬุาค"อการฟ้Zอน้ชน้�ดหน้W�ง ฟ้]งธรรมกถาข้องพื่ระศาสดา บวชแล�ว บรรลDพื่ระอรห�ต้.

เม"�อภ�กษDน้�Mน้กำล�งเข้�าไปเพื่"�อบ�ณ์ฑบาต้ก�บภ�กษDสงฆ่F ม�พื่ระพื่Dทธเจั�าเปSน้ประมDข้
ภ�กษDท�Mงหลาย เหXน้บDต้รข้องน้�กฟ้Zอน้คน้หน้W�ง กำล�งเลHน้อย?H จัWงถามวHา 
“ผ?�ม�อายD บDต้รข้องน้�กฟ้Zอน้น้��น้ เลHน้ก�ฬุาท��ทHาน้เลHน้แล�วๆ,  ทHาน้ย�งม�ความเย"�อใยใน้ก�ฬุาชน้�ดน้�Mอย?Hหร"อหน้อแล?” 
เม"�อภ�กษDน้�Mน้ ต้อบวHา “ไมHม�,” จัWงพื่?ดก�น้วHา “ทHาน้ผ?�เจัร�ญ่ ภ�กษDน้�M กลHาวไมHจัร�ง พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล.”

พื่ระศาสดา ทรงสด�บคำข้องภ�กษDเหลHาน้�Mน้แล�ว ต้ร�สวHา 
“ภ�กษDท�Mงหลาย บDต้รข้องเราก�าวลHวงก�เลสเคร"�องประกอบท�Mงปวงได�แล�ว” ด�งน้�Mแล�ว ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ผ?�ใด ละก�เลสเคร"�องประกอบ อ�น้เปSน้ข้องมน้DษยF 
ลHวงก�เลสเคร"�องประกอบอ�น้เปSน้ข้องท�พื่ยFได�แล�ว,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งพื่รากก�เลสเคร"�องประกอบท�Mงปวงได�แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา มาน้DสกC โยคC ได�แกH อายDและกามคDณ์ท�Mง ๕ อ�น้เปSน้ข้องมน้DษยF.  
แม�ใน้ก�เลสเคร"�องประกอบอ�น้เปSน้ท�พื่ยF กXน้�ยน้�Mเหม"อน้ก�น้.

บทวHา อDปจัhจัคา เปSน้ต้�น้  ความวHา ผ?�ใดละก�เลสเคร"�องประกอบอ�น้เปSน้ข้องมน้DษยF ก�าวลHวงก�เลสเคร"�องประกอบอ�น้เปSน้ท�พื่ยFได�แล�ว,

เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งพื่รากก�เลสเคร"�องประกอบท�Mงหมดแม� ๔ อยHางได�แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้ร?ปท�� ๑ จับ.
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๓๕.  เร��องภั�กษุ�ผู้�4เคยเป<นน�กฟ้Jอนร�ปท้-� ๒
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้เหม"อน้ก�น้ร?ปหน้W�ง ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา 
“ห�ต้hวา รต้�ญฺhจั” เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9ละความย�นด-และไม7ย�นด-ได4]

เร"�องเปSน้เชHน้เด�ยวก�บเร"�องกHอน้น้��น้แล.

แต้Hใน้เร"�องน้�M พื่ระศาสดาต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย บDต้รข้องเราละความย�น้ด� และความไมHย�น้ด�ได�แล�ว ดำรงอย?H” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ซ่W�งละความย�น้ด�และความไมHย�น้ด�ได�แล�ว 
ผ?�เยXน้ ไมHม�อDปธ� ครอบงำโลกท�Mงปวง ผ?�แกล�วกล�า วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา รต้W ได�แกH ความย�น้ด�ใน้กามคDณ์ ๕.

บทวHา อรต้W ได�แกH ผ?�ระอาใน้การอย?Hปoา.

บทวHา ส�ต้�ภ?ต้C ได�แกH ผ?�ด�บแล�ว.

บทวHา น้�ร?ปธW ได�แกH ผ?�ไมHม�อDปก�เลส.

บทวHา ว�รC  ความวHา เราเร�ยกบDคคลผ?�ครอบงำข้�น้ธโลกท�Mงหมดได�แล�ว ดำรงอย?H ผ?�ม�ความแกล�วกล�าน้�Mน้ ค"อเหXน้ปาน้น้�Mน้
วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องภ�กษDผ?�เคยเปSน้น้�กฟ้Zอน้ร?ปท�� ๒ จับ.
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๓๖.  เร��องพระว�งค-สุเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระว�งค�สเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “จัDต้W โย เวท�” เปSน้ต้�น้.

[ว�งค-สุพราหมณ9เป<นน�กท้ำนาย]

ได�ย�น้วHา พื่ราหมณ์Fใน้กรDงราชคฤหFคน้หน้W�ง ช"�อว�งค�สะ เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้DษยFท��ต้ายแล�ว กXร?�ได�วHา 
“น้�MเปSน้ศ�รษะข้องผ?�เก�ดใน้น้รก,  น้�MเปSน้ศ�รษะข้องผ?�เก�ดใน้กำเน้�ดส�ต้วFด�ร�จัฉาน้,  น้�MเปSน้ศ�รษะข้องผ?�เก�ดใน้เปรต้ว�ส�ย,  
น้�MเปSน้ศ�รษะข้องผ?�เก�ดใน้มน้Dษยโลก,  น้�MเปSน้ศ�รษะข้องผ?�เก�ดใน้เทวโลก.”

พื่วกพื่ราหมณ์F ค�ดวHา “พื่วกเราอาศ�ยว�งค�สพื่ราหมณ์Fน้�M กXสามารถหาก�น้กะชาวโลกได�” 
จัWงให�เข้าน้DHงหHมผ�าแดง ๒ ผ"น้แล�วพื่าเท��ยวไปชน้บท กลHาวกะพื่วกมน้DษยFวHา 
“พื่ราหมณ์Fช"�อว�งค�สะน้��น้ เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้DษยFท��ต้ายแล�ว กXร?�จั�กท��เก�ด,  
พื่วกทHาน้จังถามถWงท��พื่วกญ่าต้�ข้องต้น้ๆ เก�ดแล�วเถ�ด.”

พื่วกมน้DษยF ให�กหาปณ์ะ ๑๐ บ�าง ๒๐ บ�าง ๑๐๐ บ�าง ต้ามกำล�งแล�ว จัWงถามถWงท��พื่วกญ่าต้�เก�ดแล�ว.

พื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ ถWงกรDงสาว�ต้ถ�โดยลำด�บแล�ว ยWดเอาท��พื่�กใน้ท��ไมHไกลแหHงพื่ระเชต้ว�น้.

พื่วกเข้า เหXน้มหาชน้ผ?�บร�โภคอาหารเช�าแล�ว ม�ม"อถWงข้องหอมและระเบ�ยบดอกไม�เปSน้ต้�น้ กำล�งเด�น้ไปเพื่"�อฟ้]งธรรม จัWงถามวHา
 “พื่วกทHาน้ไปไหน้ก�น้?” เม"�อมหาชน้น้�Mน้ บอกวHา “ไปส?Hว�หาร เพื่"�อฟ้]งธรรม” 

จัWงกลHาววHา “พื่วกทHาน้จั�กไปใน้ท��น้�Mน้ทำอะไร? บDคคลผ?�ท�ดเท�ยมก�บว�งค�สพื่ราหมณ์Fข้องพื่วกเรา ยHอมไมHม�,  
เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้DษยFท��ต้ายแล�ว กXร?�ท��เก�ดได�,  พื่วกทHาน้จังถามถWงท��พื่วกญ่าต้�เก�ดเถ�ด.”

มน้DษยFเหลHาน้�Mน้ กลHาววHา “ว�งค�สะจัะร?�อะไร? บDคคลผ?�ท�ดเท�ยมก�บพื่ระศาสดาข้องพื่วกเรา ไมHม�,” 
เม"�อพื่วกพื่ราหมณ์Fแม�น้อกน้�M กลHาววHา “บDคคลผ?�ท�ดเท�ยมก�บว�งค�สะ ไมHม�,  เถ�ยงก�น้แล�ว๑ กลHาววHา 
“มาเถ�ด บ�ดน้�M พื่วกเราจั�กร?�วHาว�งค�สะข้องพื่วกทHาน้ หร"อพื่ระศาสดาข้องพื่วกเราม�ความร?�” 
แล�วได�พื่าพื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ไปส?Hว�หาร.

[เขายอมจำนนพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ทรงทราบวHาชน้เหลHาน้�Mน้มา จัWงร�บส��งให�น้ำ (กะโหลก) ศ�รษะมา ๕ ศ�รษะค"อ 
“ศ�รษะข้องส�ต้วFผ?�เก�ดใน้ฐีาน้ะท�Mง ๔ ค"อ ‘ใน้น้รก ใน้กำเน้�ดด�ร�จัฉาน้ ใน้มน้Dษยโลก ใน้เทวโลก’ ๔ ศ�รษะ 
และ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่” ร�บส��งให�วางไว�ต้ามลำด�บ ใน้เวลาท��ว�งค�สะมาแล�ว จัWงต้ร�สถามว�งค�สะวHา 
“ทราบวHา ทHาน้เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะแล�ว ร?�ท��เก�ดข้องส�ต้วFท�Mงหลายผ?�ต้ายแล�วหร"อ?”

ว�งค�สะ. พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคFร?�ได�.
พื่ระศาสดา. น้�M (กะโหลก) ศ�รษะข้องใคร?

เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะน้�Mน้แล�ว กราบท?ลวHา “ข้องส�ต้วFผ?�เก�ดใน้น้รก.”

๑ กถC วฑhเฒต้hวา ย�งถ�อยคำให�เจัร�ญ่.
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ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ประทาน้สาธDการแกHเข้าวHา “ด�ละ” จัWงต้ร�สถามถWงศ�รษะท�Mง ๓ น้อกน้�M 
ใน้ข้ณ์ะท��เข้ากราบท?ลแล�วๆ ไมHผ�ด กXประทาน้สาธDการเหม"อน้อยHางน้�Mน้ 
จัWงทรงแสดง (กะโหลก) ศ�รษะท�� ๕ ต้ร�สถามวHา “น้�M (กะโหลก) ศ�รษะข้องใคร?”.

เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะน้�Mน้แล�ว ไมHร?�ท��เก�ด.

ท�น้�Mน้ พื่ระศาสดาต้ร�สกะเข้าวHา “ว�งค�สะ ทHาน้ไมHร?�หร"อ?” เม"�อเข้ากราบท?ลวHา “พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคFไมHร?�” จัWงต้ร�สวHา “ฉ�น้ร?�.”

ว�งค�สะ. พื่ระองคFทรงทราบด�วยอะไร?
พื่ระศาสดา. ทราบด�วยกำล�งมน้ต้F.

ลำด�บน้�Mน้ ว�งค�สะ ท?ลว�งวอน้พื่ระองคFวHา “ข้อพื่ระองคFจังประทาน้มน้ต้Fน้�MแกHข้�าพื่ระองคF.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “เราไมHสามารถจัะให�มน้ต้FแกHบDคคลผ?�ไมHบวชได�.”

[ว�งค-สุะบุวชื่เพ��อเร-ยนพ�ท้ธมนตั9]

เข้าค�ดวHา “เม"�อเราเร�ยน้มน้ต้Fน้�Mแล�ว เรากXจั�กเปSน้ผ?�ประเสร�ฐีใน้ชมพื่?ทว�ปท�Mงส�Mน้” 
จัWงสHงพื่ราหมณ์FเหลHาน้�Mน้ไป ด�วยคำวHา “พื่วกทHาน้จังอย?Hใน้ท��น้�Mน้น้��น้แหละ ๒-๓ ว�น้,  ฉ�น้จั�กบวช” 
แล�วได�บรรพื่ชาอDปสมบทใน้สำน้�กพื่ระศาสดา ได�เปSน้ผ?�ม�น้ามวHา ว�งค�สเถระ.

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ประทาน้ก�มม�ฏิฐีาน้ม�อาการ ๓๒ เปSน้อารมณ์FแกHเธอแล�ว ต้ร�สวHา “เธอจังสาธยายบร�กรรมมน้ต้F.”

[พระเถระบุรรล�พระอรห�ตั]

พื่ระว�งค�สเถระน้�Mน้ สาธยายมน้ต้Fอย?H ถ?กพื่วกพื่ราหมณ์Fถามใน้ระหวHางๆ วHา “ทHาน้เร�ยน้มน้ต้Fได�แล�วหร"อย�ง? จัWงบอกวHา 
“พื่วกทHาน้จังรอกHอน้,  ฉ�น้กำล�งเร�ยน้” ต้Hอกาล ๒-๓ ว�น้เทHาน้�Mน้ กXได�บรรลDพื่ระอรห�ต้ ถ?กพื่ราหมณ์Fท�Mงหลายถามอ�ก จัWงกลHาววHา 
“ทHาน้ผ?�ม�อายD บ�ดน้�M ฉ�น้ไมHควรเพื่"�อจัะไป.”

พื่วกภ�กษD ได�ย�น้คำน้�Mน้แล�ว จัWงกราบท?ลแดHพื่ระศาสดาวHา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระว�งค�สเถระน้�M พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ต้ผล ด�วยคำไมH
จัร�ง.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย พื่วกเธออยHากลHาวอยHางน้�Mน้,  
ภ�กษDท�Mงหลาย บ�ดน้�M บDต้รข้องเราฉลาดใน้การจัDต้�และปฏิ�สน้ธ�แล�ว” ด�งน้�Mแล�ว  ได�ต้ร�สพื่ระคาถาเหลHาน้�MวHา

“ผ?�ใด ร?�จัDต้�และอDบ�ต้�ข้องส�ต้วFท�Mงหลาย โดยประการท�Mงปวง,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งไมHข้�องไปด� ร?�แล�ว วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

เทพื่ดาคน้ธรรพื่Fและหม?Hมน้DษยF ยHอมไมHร?�คต้�ข้องผ?�ใด,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งม�อาสวะส�Mน้แล�ว ผ?�ไกลก�เลสวHา เปSน้พื่ราหมณ์F.”
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ สองบทวHา โย เวท� เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ผ?�ใดร?�จัDต้�และปฏิ�สน้ธ�ข้องส�ต้วFท�Mงหลาย โดยประการท�MงปวงอยHางแจั�งช�ด๑,  
เราเร�ยกบDคคลผ?�น้�Mน้ ซ่W�งช"�อวHา ไมHข้�อง เพื่ราะความเปSน้ผ?�ไมHเก��ยวข้�อง 
ช"�อวHา ไปด�แล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ไปด�แล�วด�วยการปฏิ�บ�ต้�   ช"�อวHา ผ?�ร?�แล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ร?�ส�จัจัะท�Mง ๔  วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

บทวHา ยสhส เปSน้ต้�น้  ความวHา เทพื่ดาเปSน้ต้�น้เหลHาน้�Mน้ ไมHร?�คต้�ข้องผ?�ใด,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งช"�อวHา ม�อาสวะส�Mน้แล�ว เพื่ราะความท��อาสวะท�Mงหลายส�Mน้แล�ว 
ช"�อวHา ผ?�ไกลก�เลส เพื่ราะความเปSน้ผ?�หHางไกลจัากก�เลสท�Mงหลาย วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระว�งค�สเถระ จับ.

๑ ปากฏิC กต้hวา ทำให�ปรากฏิ.
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๓๗.  เร��องพระธรรมท้�นนาเถร-
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเวฬุDว�น้ ทรงปรารภภ�กษDณ์�ช"�อธรรมท�น้น้า ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ยสhส ปDเร จั” เปSน้ต้�น้.

[ว�สุาขอ�บุาสุกบุรรล�อนาคาม�ผู้ล]

ความพื่�สดารวHา ใน้ว�น้หน้W�ง ใน้เวลาน้างเปSน้คฤห�สถF  
ว�สาข้อDบาสกผ?�เปSน้สาม� ฟ้]งธรรมใน้สำน้�กข้องพื่ระศาสดา บรรลDอน้าคาม�ผลแล�ว ค�ดวHา 
“การท��เราให�น้างธรรมท�น้น้าร�บทร�พื่ยสมบ�ต้�ท�Mงปวง ควร”

ใน้กาลกHอน้แต้Hน้�Mน้ อDบาสกน้�Mน้ เม"�อมา เหXน้น้างธรรมท�น้น้าผ?�แลด?อย?Hทางหน้�าต้Hาง ยHอมทำความย�Mมแย�ม.

แต้Hใน้ว�น้น้�Mน้ เข้าไมHแลด?น้างผ?�ย"น้อย?Hท��หน้�าต้Hางเลย ได�ไปแล�ว.

น้างค�ดวHา “น้�Mเร"�องอะไรก�น้หน้อ? ค�ดวHา “ข้�อน้�Mน้จังยกไว�,  เราจั�กร?�ใน้เวลาบร�โภค” แล�วน้ำภ�ต้รเข้�าไปใน้เวลาบร�โภค.

ใน้ว�น้อ"�น้ๆ อDบาสกน้�Mน้ พื่?ดวHา “มาเถ�ด,  เราบร�โภคด�วยก�น้.

แต้Hใน้ว�น้น้�Mน้ เข้าเปSน้ผ?�น้��งเฉย บร�โภคแล�ว.

น้างค�ดวHา “สาม�คงจั�กโกรธ ด�วยเหต้Dอะไรๆ แน้Hน้อน้.”

คร�Mงน้�Mน้ ว�สาข้อDบาสก เร�ยกน้างมา ใน้เวลาท��ต้น้กำล�งน้��งต้ามสบาย  กลHาวกะน้างวHา 
“ธรรมท�น้น้า หลHอน้จังร�บทร�พื่ยสมบ�ต้�ท�Mงปวงใน้เร"อน้น้�Mเถ�ด.”

น้างค�ดวHา “ธรรมดาวHา คน้ท�Mงหลายโกรธแล�ว ยHอมไมHให�ใครร�บทร�พื่ยสมบ�ต้�,  น้��เร"�องอะไรก�น้หน้อ?” จัWงกลHาววHา 
“น้าย กXทHาน้เลHา?”

อDบาสก. จัำเด�มแต้Hน้�M ฉ�น้จั�กไมHจั�ดแจังอะไรๆ.
ธรรมท�น้น้า. ใครจั�กร�บน้Mำลายท��ทHาน้บ�วน้ท�Mง,  เม"�อเปSน้เชHน้น้�Mน้ ทHาน้กXจังอน้Dญ่าต้การบวชแกHด�ฉ�น้เถ�ด.

อDบาสกน้�Mน้ ร�บวHา “ด�ละ น้างผ?�เจัร�ญ่” แล�วน้ำน้างไปส?Hสำน้�กภ�กษDณ์�ด�วยส�กการะเปSน้อ�น้มาก ให�บวชแล�ว.

น้างได�อDปสมบทแล�ว ได�ม�ช"�อวHาธรรมท�น้น้าเถร�.

[ว�สุาขอ�บุาสุกถามป>ญหาในมรรคกะพระเถร-]

น้างไปส?Hชน้บทก�บภ�กษDณ์�ท�Mงหลาย เพื่ราะความเปSน้ผ?�ประสงคFว�เวก 
เม"�ออย?Hใน้ชน้บทน้�Mน้ ไมHน้าน้เทHาไร กXบรรลDพื่ระอรห�ต้ พื่ร�อมด�วยปฏิ�ส�มภ�ทาท�Mงหลาย 
กล�บมาส?HกรDงราชคฤหFอยHางเด�มอ�ก ด�วยค�ดวHา “บ�ดน้�M พื่วกชน้ผ?�เปSน้ญ่าต้� อาศ�ยเราแล�ว จั�กทำบDญ่ท�Mงหลาย.”

อDบาสก ได�ทราบความท��พื่ระเถร�มาแล�ว ค�ดวHา “พื่ระเถร�มาเพื่ราะเหต้Dไรหน้อ?” จัWงไปส?Hสำน้�กภ�กษDณ์� 
ไหว�พื่ระเถร�แล�วน้��ง ณ์ สHวน้ข้�างหน้W�ง ค�ดวHา 
“การท��เราจัะพื่?ดวHา ‘แมHเจั�า ทHาน้กระส�น้หร"อหน้อ’ ด�งน้�M กXเปSน้การไมHสมควร,  เราจั�กถามป]ญ่หาส�กข้�อหน้W�งกะพื่ระเถร�น้�Mน้’ 
แล�วถามป]ญ่หาใน้โสดาป]ต้ต้�มรรค.
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พื่ระเถร� เฉลยป]ญ่หาข้�อน้�Mน้ได�.

อDบาสก จัWงถามป]ญ่หาแม�ใน้มรรคท��เหล"อ โดยอDบายน้�Mน้น้��น้แล 
เม"�อพื่ระเถร�น้�Mน้กลHาวใน้เวลาป]ญ่หาอ�น้อDบาสกน้�Mน้ถามก�าวลHวง (ว�ส�ย) วHา “ว�สาข้ะผ?�ม�อายD ทHาน้แลHน้เลย (ว�ส�ย) ไปแล” 
แล�ว กลHาววHา “เม"�อทHาน้จัำน้ง กXพื่Wงเข้�าไปเฝ้Zาพื่ระศาสดาแล�วท?ลถามป]ญ่หาน้�M” 
ไหว�พื่ระเถร�แล�ว ลDกจัากอาสน้ะ ไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดา กราบท?ลการสน้ทน้าปราศร�ยน้�Mน้ท�Mงหมด แดHพื่ระผ?�ม�พื่ระภาค.

[พระศาสุดาท้รงยกย7องพระธรรมท้�นนาเถร-]

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ธรรมท�น้น้าธ�ดาข้องเรากลHาวด�แล�ว,  ด�วยเรา เราเม"�อจัะแก�ป]ญ่หาน้��น้ กXจัะพื่Wงแก�อยHางน้�Mน้เหม"อน้ก�น้” 
ด�งน้�Mแล�ว เม"�อจัะทรงแสดงธรรม จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“ความก�งวลใน้กHอน้ ใน้ภายหล�ง และใน้ทHามกลาง ข้องผ?�ใด ไมHม�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งไมHม�ความก�งวล ไมHม�ความยWดม��น้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลHาน้�Mน้ บทวHา ปDเร  ความวHา ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายท��เปSน้อด�ต้.

บทวHา ปจัhฉา ค"อ ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายท��เปSน้อน้าคต้.

บทวHา มชhเฌ ได�แกH ใน้ข้�น้ธFท�Mงหลายท��เปSน้ป]จัจัDบ�น้.

สองบทวHา น้ต้hถ� ก�ญฺhจัน้C เปSน้ต้�น้  ความวHา 
ความก�งวล กลHาวค"อความยWดถ"อด�วยต้�ณ์หาใน้ฐีาน้ะ ๓ เหลHาน้�Mน้ ข้องผ?�ใดไมHม�,  
เราเร�ยกผ?�น้�Mน้ ซ่W�งไมHม�ความก�งวลด�วยก�เลสเคร"�องก�งวลค"อราคะเปSน้ต้�น้ 
ผ?�ช"�อวHา ไมHม�ความยWดม��น้ เพื่ราะไมHม�ความยWดถ"ออะไรๆ วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระธรรมท�น้น้าเถร� จับ.
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๓๘.  เร��องพระอ�งค�ล�มาลเถระ
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภพื่ระอ�งคDล�มาลเถระ ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “อDสภC” เปSน้ต้�น้.

[พระอ�งค�ล-มาลไม7กล�วชื่4าง]

เร"�อง ข้�าพื่เจั�ากลHาวไว�ใน้คาถาวรรณ์น้าวHา “น้ เว กทร�ยา เทวโลกC วชน้hต้�”๑ เปSน้ต้�น้น้��น้แล.

จัร�งอย?H ใน้ท��น้�Mน้ ข้�าพื่เจั�ากลHาวไว�วHา 

“ภ�กษDท�Mงหลายถามพื่ระอ�งคDล�มาลวHา “ผ?�ม�อายD ทHาน้เหXน้ช�างต้�วดDร�าย ย"น้ก�Mน้ฉ�ต้รอย?Hแล�ว ไมHกล�วหร"อหน้อ?” 

พื่ระอ�งคDล�มาล ต้อบวHา “ไมHกล�ว ผ?�ม�อายD.”

ภ�กษDเหลHาน้�Mน้ กราบท?ลพื่ระศาสดาวHา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอ�งคDล�มาล พื่ยากรณ์Fพื่ระอรห�ต้ด�วยคำไมHจัร�ง.”

พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ภ�กษDท�Mงหลาย อ�งคDล�มาลบDต้รข้องเรายHอมไมHกล�ว,  
เพื่ราะวHา ภ�กษDท�MงหลายเชHน้ก�บบDต้รข้องเรา ผ?�องอาจัท��สDดใน้ระหวHางพื่ระข้�ณ์าสพื่ผ?�องอาจัท�Mงหลาย ยHอมไมHกล�ว” ด�งน้�Mแล�ว 
ต้ร�สพื่ระคาถาน้�Mใน้พื่ราหมณ์วรรควHา

“เราเร�ยกบDคคลผ?�องอาจั ประเสร�ฐี แกล�วกล�าแสวงหาคDณ์อ�น้ใหญ่H 
ผ?�ชน้ะโดยว�เศษ ไมHหว��น้ไหว ผ?�ล�างแล�ว ผ?�ร?�  น้�Mน้วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.””

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้วHา 

เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ค"อเหXน้ปาน้น้�Mน้ 
ผ?�ช"�อวHาองอาจั เพื่ราะความเปSน้ผ?�เชHน้ก�บโคอDสภะ ด�วยอรรถวHาเปSน้ผ?�ไมHหวาดเส�ยว 
ช"�อวHา ประเสร�ฐี เพื่ราะอรรถวHาส?งสDด 
ช"�อวHา ผ?�แกล�วกล�า เพื่ราะถWงพื่ร�อมด�วยความเปSน้ผ?�กล�าหาญ่ 
ช"�อวHา ผ?�แสวงหาคDณ์อ�น้ใหญ่H เพื่ราะความเปSน้ผ?�แสวงหาคDณ์อ�น้ใหญ่H ม�ศ�ลข้�น้ธFเปSน้ต้�น้ 
ช"�อวHา ผ?�ชน้ะโดยว�เศษ เพื่ราะความท��มารท�Mง ๓ อ�น้ต้น้ชน้ะแล�ว 
ช"�อวHา ผ?�ล�างแล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�ม�ก�เลสอ�น้ล�างแล�ว 
ช"�อวHา ผ?�ร?� เพื่ราะความเปSน้ผ?�ร?�ส�จัจัะท�Mง ๔ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

เร"�องพื่ระอ�งคDล�มาลเถระ จับ.

๑ มาใน้พื่ระธ�มมปท�ฏิฐีกถา ภาค ๖ โลกวรรค.
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๓๙.  เร��องเท้วห�ตัพราหมณ9
พื่ระศาสดา เม"�อประท�บอย?Hใน้พื่ระเชต้ว�น้ ทรงปรารภป]ญ่หาข้องเทวห�ต้พื่ราหมณ์F ต้ร�สพื่ระธรรมเทศน้าน้�MวHา “ปDพื่hเพื่น้�วาสC” 
เปSน้ต้�น้.

[พราหมณ9ท้�ลถามท้�กษุ�ณาท้-�ม-ผู้ลมาก]

ความพื่�สดารวHา ใน้สม�ยหน้W�ง พื่ระผ?�ม�พื่ระภาค ทรงอาพื่าธด�วยพื่ระวาโย (กำเร�บ) 
ทรงสHงพื่ระอDปวาน้เถระไปส?Hสำน้�กข้องเทวห�ต้พื่ราหมณ์F เพื่"�อต้�องการน้Mำร�อน้.

ทHาน้ไปบอกความท��พื่ระศาสดาทรงอาพื่าธแล�วข้อน้Mำร�อน้.

พื่ราหมณ์Fฟ้]งคำน้�Mน้แล�ว เปSน้ผ?�ม�ใจัย�น้ด� ค�ดวHา 
“การท��พื่ระส�มมาส�มพื่Dทธเจั�าทรงสHง (พื่ระอDปวาน้เถระ) มาส?Hสำน้�กข้องเรา เพื่"�อต้�องการน้Mำร�อน้ เปSน้ลาภข้องเราหน้อ” 
จัWงให�บDรDษให�ถ"อเอาหาบน้Mำร�อน้และหHอน้Mำอ�อย มอบถวายแกHพื่ระอDปวาน้เถระ.

พื่ระเถระ ให�ชน้ถ"อเอาน้Mำร�อน้เปSน้ต้�น้น้�Mน้ ไปส?Hว�หาร กราบท?ลพื่ระศาสดาให�ทรงสรงด�วยน้Mำร�อน้แล�ว 
ละลายน้Mำอ�อยด�วยน้Mำร�อน้ถวายแดHพื่ระผ?�ม�พื่ระภาค.

ใน้ข้ณ์ะน้�Mน้น้��น้เอง อาพื่าธน้�Mน้ข้องพื่ระองคF กXสงบระง�บ.

พื่ราหมณ์Fค�ดวHา “ไทยธรรมเราให�แกHใครหน้อแล? จัWงม�ผลมาก,  เราจั�กท?ลถามพื่ระศาสดา.”

พื่ราหมณ์Fน้�Mน้ ไปส?Hสำน้�กพื่ระศาสดาแล�ว เม"�อจัะท?ลถามเน้"Mอความน้�Mน้ จัWงกลHาวคาถาน้�MวHา

“บDคคลควรให�ไทยธรรมใน้บDคคลไหน้? 
ไทยธรรมว�ต้ถDอ�น้บDคคลให�ใน้บDคคลไหน้ จัWงม�ผลมาก? 
ท�กษ�ณ์าข้องบDคคลผ?�บ?ชาอย?HอยHางไรเลHา? จัะสำเรXจัได�อยHางไร?”

[พระศาสุดาท้รงแก4ป>ญหาของพราหมณ9]

ลำด�บน้�Mน้ พื่ระศาสดา ต้ร�สวHา “ไทยธรรมว�ต้ถD ท��บDคคลให�แล�วแกHพื่ราหมณ์F ผ?�เชHน้น้�M ยHอมม�ผลมาก” ด�งน้�Mแล�ว 
เม"�อจัะทรงประกาศบDคคลผ?�เปSน้พื่ราหมณ์FแกHพื่ราหมณ์Fน้�Mน้ จัWงต้ร�สพื่ระคาถาน้�MวHา

“บDคคลใด ร?�ข้�น้ธFท��อาศ�ยอย?Hใน้กHอน้,  ท�MงเหXน้สวรรคFและอบาย,  
อน้W�ง บรรลDความส�Mน้ไปแหHงชาต้� เสรXจัก�จัแล�ว เพื่ราะร?�ย��ง เปSน้มDน้�,  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ ซ่W�งม�พื่รหมจัรรยFอ�น้อย?HเสรXจัสรรพื่แล�ว วHาเปSน้พื่ราหมณ์F.”

[แก4อรรถ]

พื่Wงทราบเน้"MอความแหHงพื่ระคาถาน้�Mน้วHา

บDคคลใด ร?�ข้�น้ธFท��อาศ�ยอย?Hใน้กHอน้อยHางแจั�งช�ด  เหXน้สวรรคF ต้Hางด�วยเทวโลก ๒๖๑ ช�Mน้ และอบาย ๔ ด�วยท�พื่ยจั�กษD

๑ กามาพื่จัร ๖ ร?ปพื่รหม ๑๖ อร?ปพื่รหม ๔ รวมเปSน้ ๒๖.
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อน้W�ง บรรลDพื่ระอรห�ต้กลHาวค"อความส�Mน้ไปแหHงชาต้� 
เสรXจัก�จัแล�ว เพื่ราะร?�ย��งซ่W�งธรรมควรร?�ย��ง กำหน้ดร?�ธรรมท��ควรกำหน้ดร?� ละธรรมท��ควรละ ทำให�แจั�งซ่W�งธรรมท��ควรทำให�แจั�ง 
ค"อบรรลDพื่ระน้�พื่พื่าน้หร"อบรรลDพื่รหมจัรรยFอ�น้ต้น้อย?Hจับแล�ว 
ช"�อวHา เปSน้มDน้� เพื่ราะเปSน้ผ?�บรรลDภาวะแหHงผ?�ร?� ด�วยป]ญ่ญ่าอ�น้เปSน้เหต้Dส�Mน้ไปแหHงอาสวะ,  
เราเร�ยกบDคคลน้�Mน้ซ่W�งช"�อวHา ม�พื่รหมจัรรยFอย?HเสรXจัสรรพื่แล�ว เพื่ราะความเปSน้ผ?�อย?Hจับพื่รหมจัรรยF 
อ�น้เปSน้ท��สDดแหHงก�เลสท�Mงส�Mน้ ค"อพื่ระอรห�ต้ต้มรรคญ่าณ์ วHา เปSน้พื่ราหมณ์F.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปSน้อ�น้มาก บรรลDอร�ยผลท�Mงหลาย ม�โสดาป]ต้ต้�ผลเปSน้ต้�น้ ด�งน้�Mแล.

ฝ้oายพื่ราหมณ์F ม�ใจัเล"�อมใสแล�ว ต้�Mงอย?Hใน้สรณ์ะท�Mงหลาย ประกาศความเปSน้อDบาสกแล�ว ด�งน้�Mแล.

เร"�องเทวห�ต้พื่ราหมณ์F จับ.

พื่ราหมณ์วรรค วรรณ์น้า จับ.

วรรคท�� ๒๖ จับ.
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[รวมเร��องท้�Gงหมด]
อรรถกถาแหHงพื่ระธรรมบท ม�ประมาณ์ ๗๒ ภาณ์วาร อ�น้ข้�าพื่เจั�าประกาศเร"�อง ๒๙๙ เร"�อง๑ ค"อ 
“ใน้ยมกวรรค อ�น้เปSน้วรรคท�แรกข้องวรรคท�Mงปวง ๑๔ เร"�อง,  
ใน้อ�ปปมาทวรรค ๙ เร"�อง, ใน้จั�ต้ต้วรรค ๙ เร"�อง,  ใน้ปDปผวรรค ๑๒ เร"�อง,  
ใน้พื่าลวรรค ๑๕ เร"�อง,  ใน้บ�ณ์ฑ�ต้วรรค ๑๑ เร"�อง, ใน้อรห�น้ต้วรรค ๑๐ เร"�อง,
ใน้สห�สสวรรค ๑๔ เร"�อง, ใน้ปาปวรรค ๑๒ เร"�อง, ใน้ท�ณ์ฑวรรค ๑๑ เร"�อง,
ใน้ชราวรรค ๙ เร"�อง, ใน้อ�ต้ต้วรรค ๑๐ เร"�อง, ใน้โลกวรรค ๑๑ เร"�อง,
ใน้พื่Dทธวรรค ๙ เร"�อง, ใน้สDข้วรรค ๘ เร"�อง, ใน้ปRยวรรค ๙ เร"�อง,
ใน้โกธวรรค ๘ เร"�อง, ใน้มลวรรค ๑๒ เร"�อง, ใน้ธ�มม�ฏิฐีวรรค ๑๐ เร"�อง,
ใน้ม�คควรรค ๑๐ เร"�อง, ใน้ปก�รณ์กวรรค ๙ เร"�อง, ใน้น้�รยวรรค ๙ เร"�อง,
ใน้น้าควรรค ๘ เร"�อง, ใน้ต้�ณ์หาวรรค ๑๒ เร"�อง, ใน้ภ�กข้Dวรรค ๑๒ เร"�อง,
ใน้พื่ราหมณ์วรรค ๓๙ เร"�อง” รจัน้าไว�พื่อเหมาะ ด�วยสามารถไมHยHอน้�กไมHพื่�สดารน้�ก จับแล�ว ด�วยคำม�ประมาณ์เทHาน้�M.

๑ ใน้เร"�องเหลHาน้�Mน้�บรวมท�Mงหมดม� ๓๐๒ เร"�อง.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๗๔ • [คำอDท�ศข้องผ?�เร�ยบเร�ยง] • [คำอDท�ศข้องผ?�เร�ยบเร�ยง]

[คำอ�ท้�ศของผู้�4เร-ยบุเร-ยง]
ธรรมบทอ�น้ยอดเย��ยม อ�น้พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคFใดผ?�พื่ระธรรมราชา 
ทรงบรรลDแล�ว,  
พื่ระคาถาเหลHาใดใน้พื่ระธรรมบท ม�ประมาณ์ ๔๒๓ พื่ระคาถา 
ต้�Mงข้WMน้แล�ว ใน้เพื่ราะเร"�อง ๒๙๙ เร"�อง อ�น้พื่ระผ?�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคFน้�Mน้ 
ผ?�แสวงหาคDณ์อ�น้ใหญ่H ทรงย�งส�จัจัะท�Mง ๔ ให�แจัHมแจั�ง ทรงภาษ�ต้ไว�แล�ว,

ข้�าพื่เจั�าผ?�อย?Hใน้ปราสาทข้องพื่ระเจั�าส�ร�ก?ฏิ ใน้ว�หาร 
อ�น้พื่ระอธ�ราชเจั�าผ?�ม�พื่ระกต้�ญ่ญฺ? ต้ร�สให�สร�างไว�แล�ว เร�ยบเร�ยงอรรถกถาน้�M 
แหHงพื่ระคาถาเหลHาน้�Mน้ ให�ถWงพื่ร�อมด�วยอรรถและพื่ย�ญ่ชน้ะ 
ให�หมดมลท�น้ด�วยด� ต้ามพื่ระบาล�ม�ประมาณ์ ๗๒ ภาณ์วาร
เพื่"�อประโยชน้Fและเพื่"�อเก"Mอก?ลแกHโลก 
เพื่ราะความท��ข้�าพื่เจั�าเปSน้ผ?�ใครHเพื่"�อความดำรงม��น้แหHงพื่ระส�ทธรรม
ข้องพื่ระโลกน้าถเจั�า ได�บรรลDกDศลใดแล�ว,  
ด�วยอำน้าจักDศลน้�Mน้ ข้อความดำร�อ�น้เปSน้กDศลท�Mงปวง 
จังเผลXดผลท��น้Hาจั�บใจั สำเรXจัแกHส�ต้วFท�Mงปวง ด�วยประการฉะน้�M.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๘ หน้�า ๑๗๕ • [พื่รรณ์น้าคDณ์สมบ�ต้�ผ?�เร�ยบเร�ยงค�มภ�รFน้�M]  • [พื่รรณ์น้าคDณ์สมบ�ต้�ผ?�เร�ยบเร�ยงค�มภ�รFน้�M]

[พรรณนาค�ณสุมบุ�ตั�ผู้�4เร-ยบุเร-ยงค�มภั-ร9น-G]
พื่ระเถระผ?�ทรงน้ามอ�น้คร?ท�Mงหลายข้น้าน้แล�ววHา “พื่Dทธโฆ่สะ” 

• ผ?�ประด�บด�วยศร�ทธา ความร?� และความเพื่�ยร อ�น้บร�สDทธFอยHางย��ง ม�คDณ์สมDท�ย ม�ศ�ล อาจัาระ ความเปSน้ผ?�ซ่"�อต้รง 
และความเปSน้ผ?�อHอน้โยน้ เปSน้ต้�น้ พื่ร��งพื่ร�อมแล�ว สามารถหย��งลงใน้การถ"อเอาล�ทธ�ข้องต้น้และล�ทธ�อ"�น้ 

• ประกอบด�วยความเฉล�ยวฉลาดด�วยป]ญ่ญ่า ประกาศญ่าณ์อ�น้ไมHข้�ดข้�อง ใน้ส�ต้ถDสาสน้F อ�น้ต้Hางด�วยปร�ย�ต้�ธรรม 
ค"อพื่ระไต้รปRฎีก พื่ร�อมท�Mงอรรถกถา 

• ผ?�ชำน้าญ่ใน้ไวยากรณ์Fมาก 
• ผ?�ประกอบด�วยความกลมเล�MยงแหHงถ�อยคำท��ไพื่เราะย��ง อ�น้เปลHงออกได�สะดวก ท��ย�งกรณ์สมบ�ต้�ให�เก�ด 
• ผ?�ม�ปกต้�พื่?ดถ?กต้�องคลHองแคลHวประเสร�ฐีใน้ทางพื่?ด เปSน้มหากว� เปSน้ผ?�ประด�บวงศFข้องพื่ระเถระท�Mงหลาย 

ผ?�อย?Hใน้มหาว�หารโดยปกต้� 
• ผ?�เพื่�ยงด�งประท�ปใน้วงศFข้องพื่ระเถระ 
• ผ?�ม�ความร?�อ�น้ไมHข้�ดข้�องใน้อDต้ต้ร�มน้Dสสธรรม อ�น้ประด�บด�วยคDณ์ต้Hางด�วยอภ�ญ่ญ่า ๖ และปฏิ�ส�มภ�ทาเปSน้ต้�น้ 

ม�ความร?�ไพื่บ?ล ท�Mงหมดจัด 
ได�เร�ยบเร�ยงอรรถวรรณ์น้าแหHงพื่ระธรรมบทน้�Mไว�แล�ว.


	๒๔. ตัณหาวรรค วรรณนา
	๑. เรื่องปลาชื่อกปิละ
	[สองพี่น้องออกบวช]
	[น้องชายเมาในคันถธุระ]
	[น้องชายไม่เชื่อพี่]
	[น้องชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง]
	[โจรเกิดในเทวโลกด้วยอำนาจของศีล]
	[เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกุลเกวัฏฏะ]
	[กปิละเกิดเป็นปลาใหญ่]
	[พระศาสดาตรัสกปิลสูตร]
	[แก้อรรถ]

	๒. เรื่องนางลูกสุกร
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร]
	[ราคตัณหาให้โทษมาก]
	[แก้อรรถ]

	๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ
	[เธอสึกออกไป ทำโจรกรรมเลี้ยงชีพ]
	[พวกมนุษย์ประหลาดใจ เพราะเห็นเขาไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๔. เรื่องเรือนจำ
	[พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจำนึกแปลกใจ]
	[เครื่องจองจำคือกิเลสตัดได้ยากยิ่งนัก]
	[พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจำ ๒ อย่าง]
	[แก้อรรถ]

	๕. เรื่องพระนางเขมา
	[หนามบ่งหนาม]
	[ในร่างกายนี้ไม่มีสาระ]
	[แก้อรรถ]

	๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน
	[อุคคเสนรักใคร่หญิงนักฟ้อน]
	[อุคคเสนได้นางนักฟ้อนสมประสงค์]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะ]
	[อุคคเสนแสดงศิลปะแก่พระมหาโมคคัลลานะ]
	[แก้อรรถ]
	[อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท]
	[พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน]

	๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต
	[ภิกษุหนุ่มรักใคร่หญิงรุ่นสาว]
	[ภิกษุหนุ่มถูกนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุ่มนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๘. เรื่องมาร
	[มารแปลงเป็นช้าง รัดกระหม่อมพระราหุล]
	[พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไม่กลัว]
	[แก้อรรถ]

	๙. เรื่องอุปกาชีวก
	[อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา]
	[พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. เรื่องท้าวสักกเทวราช
	[ปัญหา ๔ ข้อของเทวดา]
	[เทวดาพากันไปถามปัญหาท้าวมหาราชทั้ง ๔]
	[ท้าวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝ้าพระศาสดา]
	[พระศาสดาทรงแก้ปัญหา]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร
	[ประวัติครั้งยังมีชีวิต ของอปุตตกเศรษฐี]
	[บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี]
	[สรุปกรรมและผลแห่งกรรมของเศรษฐี]
	[โภคะย่อมฆ่าคนผู้ทรามปัญญา]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร
	[ทานที่เลือกให้พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญ]
	[แก้อรรถ]


	๒๕. ภิกขุวรรค วรรณนา
	๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป
	[ภิกษุ ๕ รูป รักษาทวารต่างกัน]
	[พระศาสดาทรงแก้ความเข้าใจผิดของภิกษุ ๕ รูป]
	[แก้อรรถ]

	๒. เรื่องภิกษุฆ่าหงส์
	[สองสหายออกบวช]
	[ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงส์ด้วยก้อนกรวด]
	[ภิกษุทั้งหลายติเตียนแล้วทูลแด่พระศาสดา]
	[พระศาสดาประทานโอวาท]
	[ศีล ๕ ชื่อกุรุธรรม]
	[แคว้นกาลิงค์เกิดฝนแล้ง]
	[พระเจ้ากาลิงค์ทรงรักษากุรุธรรม ฝนจึงตก]
	[แก้อรรถ]

	๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ
	[พระโกกาลิกะเกิดในนรก เพราะด่าพระอัครสาวก]
	[หงส์ ๒ ตัว พาเต่าผู้สหาย ไปถ้ำของตน]
	[เต่าหลุดจากท่อนไม้ที่คาบ ตกลงตาย]
	[การพูดมากไม่ถูกเวลา ให้โทษ]
	[แก้อรรถ]

	๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ
	[พวกภิกษุปรึกษาเรื่องปรินิพพานของพระศาสดา]
	[พระธรรมารามไม่เกี่ยวข้องด้วย]
	[พระศาสดาทรงรับสั่งให้หาตัว]
	[พระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วย]
	[แก้อรรถ]

	๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
	[ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัต เพราะเห็นแก่ลาภ]
	[ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเท่านั้น]
	[แก้อรรถ]

	๖. เรื่องปัญจัคคทายกพราหมณ์
	[เหตุที่พราหมณ์ได้ชื่อว่าปัญจัคคทายก]
	[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณ์และภรรยา]
	[พราหมณ์เห็นพระศาสดา]
	[พราหมณ์ถวายภัตรแด่พระศาสดา]
	[พราหมณ์เลื่อมใสพระดำรัสของพระศาสดา]
	[คนผู้ไม่กำหนัดไม่ติดในนามรูปชื่อว่าภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ
	[ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ]
	[พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา]
	[พวกโจรเข้าปล้นเรือนมหาอุบาสิกา]
	[ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม]
	[พวกโจรเลื่อมใส ขอบวชกะพระโสณะ]
	[แก้อรรถ]

	๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป
	[ภิกษุควรพยายามให้หลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์]
	[แก้อรรถ]

	๙. เรื่องพระสันตกายเถระ
	[พระเถระเคยเกิดเป็นราชสีห์]
	[ภิกษุควรเป็นผู้สงบ]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ
	[คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา]
	[ภิกษุมีอุบายสอนตนเอง ย่อมระงับความกระสัน]
	[ภิกษุควรเป็นผู้เตือนตน]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ
	[ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระตถาคต]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. เรื่องสุมนสามเณร
	[บุรพกรรมของพระอนุรุทธ]
	[ประวัติพระอนุรุทธะ]
	[พระเถระระลึกถึงสหายเก่า]
	[ไม่รับวัตถุ กลับได้สามเณร]
	[พระเถระปรารภความเพียรเสมอ]
	[สามเณรต่อสู้กับพญานาค]
	[สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ]
	[พญานาคแพ้สามเณร]
	[พญานาคพูดเท็จ แต่สามเณรไม่พูดเท็จ]
	[พญานาคของขมาสามเณร]
	[พวกภิกษุล้อเลียนสามเณร]
	[พระศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏ]
	[สมบัติย่อมสำเร็จแก่เด็กๆ ได้]
	[แก้อรรถ]


	๒๖. พราหมณวรรค วรรณนา
	๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก
	[พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ์]
	[ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ยินดีต่อวาทะนั้น]
	[แก้อรรถ]

	๒. เรื่องภิกษุมากรูป
	[พระสารีบุตรทูลถามปัญหาเพื่อพวกภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๓. เรื่องมาร
	[มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝั่ง]
	[แก้อรรถ]

	๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
	[พราหมณ์ทูลถามเรื่องพราหมณ์กะพระศาสดา]
	[แก้อรรถ]

	๕. เรื่องพระอานนทเถระ
	[รัศมีของวัตถุ ๕ อย่าง ต่างกัน]
	[แก้อรรถ]

	๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง
	[พราหมณ์บวชนอกพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
	[พระเถระถูกพราหมณ์ตี]
	[พราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี
	[พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘]
	[คนที่ควรเรียกว่าพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
	[พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผู้อาจารย์]
	[แก้อรรถ]

	๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์
	[ชฏิลต้องการให้ตรัสเรียกตนว่าพราหมณ์]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์
	[พราหมณ์ลวงเอาสิ่งของๆ ชาวเมือง]
	[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี
	[นางโคตมีเห็นท้าวสักกะ]
	[นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผ้าบังสุกุล]
	[แก้อรรถ]

	๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
	[พราหมณ์เข้าเฝ้าพระศาสดา]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๑๔. เรื่องอุคคเสน
	[พระอรหันต์ย่อมไม่กลัว]

	๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน
	[พราหมณ์ ๒ คนเอาโคแข่งขันกัน]
	[ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน]
	[แก้อรรถ]

	๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
	[นางธนัญชานีถูกด่า]
	[พราหมณ์ ๔ คนบรรลุพระอรหัตตผล]
	[พระศาสดาเป็นที่พึ่งของมหาชน]
	[แก้อรรถ]

	๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
	[พระเถระสละทรัพย์ออกบวช]
	[ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ]
	[แก้อรรถ]

	๑๘. เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี
	[มหาชนเข้าใจว่าพระขีณาสพยินดีกามสุข]
	[พระขีณาสพไม่ติดอยู่ในกาม]
	[แก้อรรถ]

	๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
	[ทาสของพราหมณ์หนีไปบวช]
	[แก้อรรถ]

	๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี
	[พระเขมาภิกษุณีพบท้าวสักกะ]
	[ลักษณะแห่งพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๒๑. เรื่องพระติสสเถระผู้อยู่ในเงื้อมเขา
	[เทพดากลัวผู้มีศีลบริสุทธ์]
	[เทพดาคิดอุบายให้ภิกษุไปจากที่นั้น]
	[ผู้มีศีลบริสุทธ์ไม่ต้องร้อนใจ]
	[ลักษณะพราหมณ์ในพระพุทธศาสนา]
	[แก้อรรถ]

	๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
	[ภิกษุเดินทางร่วมกับหญิง แม้ไม่รู้ก็มีโทษ]
	[พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตี แต่ไม่โกรธ]
	[พระขีณาสพแม้ถูกตีก็ไม่โกรธ]
	[แก้อรรถ]

	๒๓. เรื่องสามเณร
	[พราหมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อย]
	[แม้อัครสาวกทั้ง ๒ ก็ไม่เป็นที่พอใจของพราหมณี]
	[ท้าวสักกะปลอมเป็นพราหมณ์แก่ มาทรมานพราหมณี]
	[พวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมาน]
	[แก้อรรถ]

	๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ
	[มหาปันถกะขับไล่พระผู้น้องชายจากวิหาร]
	[แก้อรรถ]

	๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ
	[พระปิลินทวัจฉะใช้วาทะว่าคนถ่อยจนติดปาก]
	[แก้อรรถ]

	๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
	[พระขีณาสพถือเอาของคนอื่น ด้วยบังสุกุลสัญญา]
	[พระขีณาสพไม่ถือเอาของคนอื่นด้วยเจตนาขโมย]
	[แก้อรรถ]

	๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
	[พวกภิกษุเข้าใจว่าพระสารีบุตรยังมีตัณหา]
	[พระศาสดาเปลื้องความเข้าใจผิดของพวกภิกษุ]
	[แก้อรรถ]

	๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ
	[พระศาสดาทรงแสดงลักษณะแห่งพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ
	[พระขีณาสพไม่มีบุญและบาป]
	[แก้อรรถ]

	๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ
	[พระจันทาภะเคยเป็นพ่อค้าไม้จันทน์แดง]
	[อานิสงส์การบูชาด้วยไม้จันทน์แดง]
	[จันทาภพราหมณ์อับเฉาในสำนักพระศาสดา]
	[พระขีณาสพกล่าวแต่คำจริง]
	[แก้อรรถ]

	๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ
	[พระนางสุปปวาสาทรงอดกลั้นทุกข์ได้ด้วยวิตก ๓ ข้อ]
	[พระโอรสได้บรรลุพระอรหัต]
	[แก้อรรถ]

	๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ
	[กุลบุตรออกบวช]
	[หญิงแพศยารับอาสาจะให้พระเถระสึกให้ได้]
	[หญิงแพศยาออกอุบายเกลี้ยกล่อมพระเถระ]
	[หญิงแพศยาแสดงแสดงอาการ ๔๐ อย่าง เกี้ยวพระเถระ]
	[พระเถระชนะหญิงแพศยา เพราะอาศัยพระศาสดา]
	[แก้อรรถ]
	[พระศาสดาเป็นที่พึ่งของพระเถระ]

	๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ
	[บุรพกรรมของ ๒ พี่น้อง]
	[น้องชายถวายอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธะ]
	[พี่ชายเลื่อมใสขออนุโมทนาส่วนบุญ]
	[สองพี่น้องได้เกิดร่วมกันอีกในชาติต่อมา]
	[พี่ชายลาน้องชายออกบวช แล้วได้บรรลุพระอรหัต]
	[น้องชายสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา]
	[เขาตั้งการรักษารตนะที่โปรยไว้รอบพระคันธกุฎี]
	[พราหมณ์มิจฉาทิฏฐิลักแก้วมณี]
	[อปราชิตกุฎุมพีเกิดเป็นโชติกเศรษฐี]
	[ท้าวสักกะเสด็จมานิรมิตสมบัติให้โชติกเศรษฐี]
	[พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานฉัตร ตั้งให้เป็นเศรษฐี]
	[มหาชนต่างแตกตื่นมาชมสมบัติ]
	[พระเจ้าพิมพิสารมีพระประสงค์จะชมปราสาท]
	[พระเจ้าอชาตศัตรูทรงน้อยพระหทัย]
	[พระราชาประทับเสวยในบ้านโชติกเศรษฐี]
	[พระราชาทรงสนทนากับเศรษฐี]
	[ภรรยาเศรษฐีน้อยใจ ที่ยังมีผู้ใหญ่กว่าตน]
	[ภรรยาเศรษฐีน้ำตาไหล]
	[เด็กชฏิลถูกมารดาเอาลอยน้ำ]
	[หญิง ๒ คนเถียงกันเพราะเด็กชฏิละ]
	[เหตุที่เด็กนั้นได้รับตั้งชื่อว่าชฏิละ]
	[พระมหากัจจายนะรับเด็กไปมอบให้อุปัฏฐาก]
	[เทพดาช่วยให้เด็กขายของให้หมด]
	[ชฏิลกุมารได้เป็นเศรษฐี เพราะภูเขาทองผุดใกล้เรือน]
	[ชฏิลเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตน]
	[พวกบุรุษพบเมณฑกเศรษฐี]
	[ชฏิลเศรษฐีให้สืบเสาะเป็นครั้งที่ ๒]
	[พวกบุรุษพลโชติกเศรษฐี]
	[บุรุพกรรมของชฏิลเศรษฐี]
	[ชฏิลเศรษฐีออกบวชได้บรรลุพระอรหัต]
	[แก้อรรถ]
	[พระเจ้าอชาตศัตรูจะยึดเอาบ้านเศรษฐี]
	[พระราชาทรงถอดแหวนไม่ออก]
	[เศรษฐีสลดใจใคร่จะบวช]
	[พวกภิกษุเข้าใจว่าพระเถระอวดอุตตริมนุสสธรรม]

	๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑
	[นักฟ้อนออกบวชได้บรรลุพระอรหัต]
	[แก้อรรถ]

	๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒
	[พราหมณ์ละความยินดีและไม่ยินดีได้]
	[แก้อรรถ]

	๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ
	[วังคีสพราหมณ์เป็นนักทำนาย]
	[เขายอมจำนนพระศาสดา]
	[วังคีสะบวชเพื่อเรียนพุทธมนต์]
	[พระเถระบรรลุพระอรหัต]
	[แก้อรรถ]

	๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี
	[วิสาขอุบาสกบรรลุอนาคามิผล]
	[วิสาขอุบาสกถามปัญหาในมรรคกะพระเถรี]
	[พระศาสดาทรงยกย่องพระธรรมทินนาเถรี]
	[แก้อรรถ]

	๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ
	[พระอังคุลีมาลไม่กลัวช้าง]
	[แก้อรรถ]

	๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์
	[พราหมณ์ทูลถามทักษิณาที่มีผลมาก]
	[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์]
	[แก้อรรถ]

	[รวมเรื่องทั้งหมด]
	[คำอุทิศของผู้เรียบเรียง]
	[พรรณนาคุณสมบัติผู้เรียบเรียงคัมภีร์นี้]


