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๑.  เร��องปลาชื่��อกป�ละ
๑. กปWลมจั�ฉวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภปลาช'!อกปWละ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “มน้Iชส�ส” เปXน้ต้�น้.
“มน้Iชส�ส -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ กปWลมจั�ฉH อารพื่�ภ กเถส .

[สุองพ,�น4องออกบุวชื่]

ได�ย น้วMา ใน้อด�ต้กาล ใน้กาลแหMงพื่ระผD�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวMา ก"สสปะ ปร น้ พื่พื่าน้แล�ว 
กIลบIต้ร ๒ คน้พื่�!น้�อง ออกบวชใน้สำน้"กแหMงพื่ระสาวกท"Sงหลาย.
อต้�เต้ ก ร กส�สปส�ส ภควโต้ ปร น้ พื่�พื่Iต้กาเล เท�ว กIลภาต้โร น้ ก�ข้ม ต้�วา สาวกาน้H สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช\สI.

บรรดากIลบIต้ร ๒ คน้น้"Sน้ คน้พื่�!ได�ช'!อวMาโสธน้ะ,  คน้น้�องช'!อกปWละ.
เต้สI เชฏฺ�โฐ โสธโน้ น้าม อโหส ,  กน้ ฏฺ�โฐ กปWโล น้าม.

สMวน้มารดาข้องคน้ท"Sง ๒ น้"Sน้ ช'!อวMาสาธน้�,  น้�องสาวช'!อต้าปน้า.
มาต้า ปน้ เน้สH สาธน้� น้าม,  กน้ ฏฺ�ฐภค น้� ต้าปน้า น้าม.

แม�หญ่ ง ท"Sง ๒ น้"Sน้ ก]บวชแล�วใน้ (สำน้"ก) ภ กษIณ์�.
ต้าปW ภ ก�ข้Iน้�สI ปพื่�พื่ช\สI.

| เม'!อคน้เหลMาน้"Sน้บวชแล�วอยMางน้"Sน้ พื่�!น้�องท"Sง ๒ ทำว"ต้รและปฏิ ว"ต้รแกMพื่ระอาจัารยKและพื่ระอIปbชฌายะอยDM 
ว"น้หน้\!ง ถามวMา “ทMาน้คร"บ ธIระใน้พื่ระศาสน้าน้�S ม�เทMาไร?” ได�ย น้วMา “ธIระม� ๒ อยMาง ค'อ ค"น้ถธIระ ๑ ว ปbสสน้าธIระ ๑,” 
| เอวH เต้สI ปพื่�พื่ช เต้สI,  อIโภ ภาต้โร อาจัร ยIปช�ฌายาน้H วต้�ต้ป�ปฏิ วต้�น้H กต้�วา ว หรน้�ต้า 
เอกท วสH “ภน้�เต้ อ มส�ม\ สาสเน้ กต้  ธIราน้  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “คน้�ถธIรญฺ�จั ว ปส�สน้าธIรญฺ�จัาต้  เท�ว ธIราน้  -อ ต้  สุ�ตฺ�วา,  

ภ กษIผD�เปXน้พื่�! ค ดวMา “เราจั"กบำเพื่]ญ่ว ปbสสน้าธIระ” อยDMใน้สำน้"กแหMงพื่ระอาจัารยKและพื่ระอIปbชฌายะ ๕ พื่รรษาแล�ว 
เร�ยน้ก"มม"ฏิฐาน้จัน้ถ\งพื่ระอรห"ต้ เข้�าไปสDMปtา พื่ยายามอยDMก]บรรลIพื่ระอรห"ต้ผล.
เชฏฺ�โฐ “ว ปส�สน้าธIรH ปDเรส�สาม  -อ ต้ .  ปญฺ�จั วส�สาน้  อาจัร ยIปช�ฌายาน้H สน้�ต้ เก วส ต้�วา ยาว อรหต้�ต้า กม�มฏฺ�ฐาน้H คเหต้�วา 
อรญฺ�ญ่H ปว ส ต้�วา วายมน้�โต้ อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

[น4องชื่ายเมาในค�นถธ�ระ]

ภ กษIน้�องชาย ค ดวMา “เราย"งหน้IMมกMอน้,  ใน้เวลาแกM จั\งจั"กบำเพื่]ญ่ว ปbสสน้าธIระ” จั\งเร !มต้"Sงค"น้ถธIระ เร�ยน้พื่ระไต้รปWฎีก. |
กน้ ฏฺ�โฐ “อหH ต้าว ต้รIโณ์,  วIฑ�ฒกาเล ว ปส�สน้าธIรH ปDเรส�สาม  -อ ต้  คน้�ถธIรH ปฏฺ�ฐเปต้�วา ต้�ณ์  ปWฏิกาน้  อIค�คณ์�ห . |

บร วารเปXน้อ"น้มากได�เก ดข้\Sน้เพื่ราะอาศ"ยปร ย"ต้ ข้องเธอ,  ลาภก]ได�เก ดข้\Sน้เพื่ราะอาศ"ยบร วาร.
ต้ส�ส ปร ยต้�ต้\ น้ ส�สาย มหาปร วาโร,  ปร วารH น้ ส�สาย ลาโภ อIทปาท .
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เธอเมาแล�วด�วยความเมาใน้ความเปXน้ผD�สด"บมาก อ"น้ความทะยาน้อยากใน้ลาภครอบงำแล�ว เพื่ราะเปXน้ผD�สำค"ญ่ต้"ววMาฉลาดย !ง 
ยMอมกลMาวแม�ส !งท�!เปXน้อก"ปปWยะ อ"น้คน้เหลMาอ'!น้กลMาวแล�ววMา “เปXน้อก"ปปWยะ,”  กลMาวแม�ส !งท�!เปXน้อก"ปปWยะวMา “เปXน้ก"ปปWยะ,” 
กลMาวแม�ส !งท�!ม�โทษวMา “ไมMม�โทษ,”   กลMาวแม�ส !งไมMม�โทษวMา “ม�โทษ.”
โส พื่าหIสจั�จัมเทน้ มต้�โต้ ลาภต้ณ์�หาย อภ ภDโต้ อต้ ปณ์�ฑ ต้มาน้ ต้าย ปเรห  วIต้�ต้H กป�ปWยHปW “อกป�ปWยH -อ ต้  วทต้ ,  
อกป�ปWยHปW “กป�ปWยH -อ ต้ ,  สาวช�ชHปW “อน้วช�ชH -อ ต้ ,  อน้วช�ชHปW “สาวช�ชH -อ ต้ .

เธอแม�อ"น้ภ กษIผD�ม�ศ�ลเปXน้ท�!ร"กท"SงหลายกลMาววMา “คIณ์กปWละ คIณ์อยMาได�กลMาวอยMางน้�S” แล�ว แสดงธรรมและว น้"ยกลMาวสอน้อยDM 
ก]กลMาววMา “พื่วกทMาน้จัะรD�อะไร  พื่วกทMาน้เชMน้ก"บกำม'อเปลMา” เปXน้ต้�น้แล�ว ก]เท�!ยวข้DMต้วาดภ กษIท"SงหลายอยDM.
โส เปสเลห  ภ ก�ข้Dห  “มา อาวIโส กปWล เอวH อวจั -อ ต้  วต้�วา ธม�มญฺ�จั ว น้ยญฺ�จั ทส�เสต้�วา โอวท ยมาโน้ปW 
“ต้Iม�เห ก\ ชาน้าถ,  ร ต้�ต้มIฏฺ�ฐ สท สาต้ อาท�น้  วต้�วา ภ ก�ข้D ข้IHเสน้�โต้ วม�เภน้�โต้ ว จัรต้ .

[น4องชื่ายไม7เชื่��อพ,�]

คร"Sงน้"Sน้ ภ กษIท"Sงหลาย บอกเน้'Sอความน้"Sน้แม�แกMพื่ระโสธน้เถระ ผD�เปXน้พื่�!ชายข้องเธอแล�ว.
อถส�ส ภาต้I โสธน้ต้�เถรส�สาปW ภ ก�ข้D เอต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

แม�พื่ระโสธน้เถระ เข้�าไปหาเธอแล�ว ต้"กเต้'อน้วMา 
“คIณ์กปWละ ก]การปฏิ บ"ต้ ชอบข้องภ กษIท"SงหลายผD�เชMน้เธอ ช'!อวMาเปXน้อายIพื่ระศาสน้า,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ เธออยMาได�ละการปฏิ บ"ต้ ชอบ แล�วกลMาวค"ดค�าน้ส !งท�!เปXน้ก"ปปWยะเปXน้ต้�น้อยMางน้"Sน้เลย.”
โสปW น้H อIปสง�กม ต้�วา “อาวIโส กปWล ต้Iม�หาท สาน้H ห  สม�มาปฏิ ปต้�ต้  สาสน้ส�ส อายI น้าม,  
ต้ส�มา สม�มาปฏิ ปต้�ต้\ ปหาย กป�ปWยาท�น้  ปฏิ พื่าหน้�โต้ มา เอวH อวจั -อ ต้  โอวท .

เธอม ได�เอ'Sอเฟ้vwอถ�อยคำแม�ข้องทMาน้.
โส ต้ส�สาปW วจัน้H น้าทย .

แม�เม'!อเปXน้เชMน้น้�S พื่ระเถระก]ต้"กเต้'อน้เธอ ๒-๓ คร"Sง ทราบเธอผD�ไมMร"บคำต้"กเต้'อน้วMา “ภ กษIน้�SไมMทำต้ามคำข้องเรา” จั\งกลMาววM
า “คIณ์ ถ�าด"งน้"Sน้ เธอจั"กปรากฏิด�วยกรรมข้องต้น้” ด"งน้�Sแล�ว หล�กไป.
เอวH สน้�เต้ปW,  น้H เถโร ท�ว ต้�ต้ ก�ข้ต้�ต้IH โอวท ต้�วา โอวาทH อค�คณ์�หน้�ต้H “น้ายH มม วจัน้H กโรต้  -อ ต้  ญ่ต้�วา 
“เต้น้หาวIโส ปญฺ�ญ่าย ส�สส  สเกน้ กม�เมน้ -อ ต้  วต้�วา ปก�กาม .

[น4องชื่ายเสุ,ยคนเพราะถ�กท้อดท้�Gง]

จัำเด มแต้Mน้"Sน้ ภ กษIท"SงหลายผD�ม�ศ�ลเปXน้ท�!ร"ก แม�เหลMาอ'!น้ ทอดท Sงเธอแล�ว.
ต้โต้ ปฏฺ�ฐาย น้H อญฺ�เญ่ปW เปสลา ภ ก�ข้D ฉฑ�ฑย\สI.

| เธอเปXน้ผD�ม�ความประพื่ฤต้ ช"!ว อ"น้พื่วกผD�ม�ความประพื่ฤต้ ช"!ว แวดล�อมอยDM  ว"น้หน้\!ง ค ดวMา 
“เราจั"กสวดปาฏิ โมกข้K”  จั\งถ'อพื่"ดไปน้"!งบน้ธรรมาสน้Kใน้โรงอIโบสถแล�ว 
| โส ทIราจัาโร หIต้�วา ทIราจัารปร วIโต้ ว หรน้�โต้ เอกท วสH อIโปสถค�เค “ปาฏิ โมก�ข้H อIท�ท ส ส�สาม  -อ ต้  ว�ชน้\ อาทาย ธม�มาสเน้ น้ ส�ท ต้�
วา
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ถามวMา “ผD�ม�อายI ปาฏิ โมกข้KยMอมเปXน้ไปเพื่'!อภ กษIท"SงหลายผD�ประชIมก"น้แล�วใน้ท�!น้�Sหร'อ?” 
เห]น้ภ กษIท"Sงหลายน้ !งเส�ยด�วยค ดวMา “ประโยชน้Kอะไร ด�วยคำโต้�ต้อบท�!เราให�แกMภ กษI?” จั\งกลMาววMา 
“ผD�ม�อายI ธรรมก]ด� ว น้"ยก]ด� ไมMม�,  ประโยชน้Kอะไรด�วยปาฏิ โมกข้K ท�!พื่วกทMาน้จัะฟ้bงหร'อไมMฟ้bง” ด"งน้�Sแล�ว ก]ลIกไปจัากอาสน้ะ. |
“วต้�ต้ต้าวIโส เอต้�ถ สน้�น้ ปต้ ต้าน้H ภ ก�ข้Dน้H ปาฏิ โมก�ข้H -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา 
“โก อต้�โถ อ มส�ส ปฏิ วจัเน้น้ ท น้�เน้น้ -อ ต้  ต้Iณ์�ห�ภDเต้ ภ ก�ข้D ท ส�วา 
“อาวIโส ธม�โม วา ว น้โย วา น้ต้�ถ ,  ปาฏิ โมก�เข้น้ สIเต้น้ วา อส�สIเต้น้ วา โก อต้�โถ -อ ต้  วต้�วา อาสน้า วIฏฺ�ฐห . |

เธอย"งศาสน้าค'อปร ย"ต้ ข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวMาก"สสปะให�เส'!อมลงแล�ว ด�วยอาการอยMางน้�S.
เอวH โส กส�สปส�ส ภควโต้ ปร ยต้�ต้ สาสน้H โอสก�กาเปส .

แม�พื่ระโสธน้เถระก]ปร น้ พื่พื่าน้ใน้ว"น้น้"Sน้เอง.
โสธน้ต้�เถโรปW ต้ทเหว ปร น้ พื่�พื่าย .

ใน้กาลส Sน้อายI ภ กษIกปWละ เก ดใน้อเวจั�มหาน้รก.
กปWโล อายIปร โยสาเน้ อว�จั ม�ห  มหาน้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

มารดาและน้�องสาวข้องเธอแม�น้"Sน้ ถ\งท ฏิฐาน้Iคต้ ข้องเธอน้"!น้แล  ดMาปร ภาษภ กษIท"Sงหลาย ผD�ม�ศ�ลเปXน้ท�!ร"กแล�ว 
ก]บ"งเก ดใน้อเวจั�มหาน้รกน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
ต้าปWส�ส มาต้า จั ภค น้� จั ต้ส�เสว ท ฏฺ�ฐาน้Iคต้\ อาปช�ช ต้�วา เปสเล ภ ก�ข้D อก�โกส ต้�วา ปร ภาส ต้�วา ต้ต้�เถว น้ พื่�พื่ต้�ต้\สI.

[โจรเก�ดในเท้วโลกด4วยอำนาจของศ,ล]

ก]ใน้กาลน้"Sน้ บIรIษ ๕๐๐ คน้ ทำโจัรกรรมม�การปล�น้ชาวบ�าน้เปXน้ต้�น้ เปXน้อยDMด�วยก ร ยาข้องโจัร ถDกพื่วกมน้IษยKใน้ชน้บทต้ามจั"บ
แล�วหน้�เข้�าปtา ไมMเห]น้ท�!พื่\!งอะไรใน้ปtาน้"Sน้ เห]น้ภ กษIผD�อยDMใน้ปtาเปXน้ว"ต้รรDปใดรDปหน้\!ง ไหว�แล�ว กลMาววMา 
“ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ข้อทMาน้จังเปXน้ท�!พื่\!งข้องพื่วกข้�าพื่เจั�าเถ ด.”
ต้ส�ม\ ปน้ กาเล ปญฺ�จัสต้า ปIร สา คามฆ่าต้กาท�น้  กต้�วา โจัร กาย ช�วน้�ต้า ชน้ปทมน้Iส�เสห  อน้Iพื่ท�ธา ปลายมาน้า อรญฺ�ญ่H ปว ส ต้�วา 
ต้ต้�ถ ก ญฺ�จั  ปฏิ สรณ์H อปส�สน้�ต้า อญฺ�ญ่ต้รH อารญฺ�ญ่กH ภ ก�ข้IH ท ส�วา วน้�ท ต้�วา “ปฏิ สรณ์H โน้ ภน้�เต้ โหถ -อ ต้  วท\สI.

พื่ระเถระกลMาววMา “ช'!อวMาท�!พื่\!งเชMน้ก"บศ�ล ยMอมไมMม�แกMทMาน้ท"Sงหลาย,  พื่วกทMาน้แม�ท"Sงหมดจังสมาทาน้ศ�ล ๕ เถ ด.”
เถโร “ต้Iม�หากH ส�ลสท สH ปฏิ สรณ์H น้าม น้ต้�ถ ,  สพื่�เพื่ปW ปญฺ�จั ส�ลาน้  สมาทยถ -อ ต้  อาห.

โจัรเหลMาน้"Sน้ร"บวMา “ด�ละ” ด"งน้�Sแล�ว สมาทาน้ศ�ลท"Sงหลาย.
เต้ “สาธI -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา ส�ลาน้  สมาทย\สI.

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระเถระต้"กเต้'อน้โจัรเหลMาน้"Sน้วMา 
“บ"ดน้�S พื่วกทMาน้เปXน้ผD�ม�ศ�ล,  พื่วกทMาน้ไมMควรลMวงศ�ลแม�เพื่ราะเหต้IแหMงช�ว ต้เลย,  ความประทIษร�ายทางใจั ก]ไมMควรทำ.”
อถ เน้ เถโร โอวท  “อ ทาน้  ต้Iม�เห ส�ลวน้�โต้,  ช�ว ต้เหต้IปW โว เน้ว ส�ลH อต้ ก�กม ต้พื่�พื่H,  น้ มโน้ปโทโส กาต้พื่�โพื่ -อ ต้ .

โจัรเหลMาน้"Sน้ ร"บวMา “ด�ละ”.
เต้ “สาธI -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ\สI.
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คร"Sงน้"Sน้ ชาวชน้บทเหลMาน้"Sน้ (มา) ถ\งท�!น้"Sน้แล�ว ค�น้หาข้�างโน้�น้ข้�างน้�S  พื่บโจัรเหลMาน้"Sน้แล�ว ก]ชMวยก"น้ปลงช�ว ต้เส�ยท"Sงหมด.
อถ เต้ ชาน้ปทา ต้H ฐาน้H ปต้�วา อ โต้ จั โต้ จั ปร เยสมาน้า เต้ โจัเร ท ส�วา สพื่�เพื่ ช�ว ต้า โวโรเปสIH.

พื่วกโจัรเหลMาน้"Sน้ทำกาละแล�ว ก]บ"งเก ดใน้เทวโลก.
เต้ กาลH กต้�วา เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้\สI.

ห"วหน้�าโจัรได�เปXน้ห"วหน้�าเทพื่บIต้ร.
โจัรเชฏฺ�ฐโก เชฏฺ�ฐกเทวปIต้�โต้ อโหส .

[เท้พบุ�ตัรถ�อปฏ�สุนธ�ในตัระก�ลเกว�ฏฏะ]

เทพื่บIต้รเหลMาน้"Sน้ทMองเท�!ยวไปใน้เทวโลกส Sน้พื่Iทธ"น้ดรหน้\!ง ด�วยอำน้าจัอน้Iโลมและปฏิ โลม 
ใน้พื่IทธIปบาทกาลน้�S บ"งเก ดแล�วใน้หมDMบ�าน้ชาวประมง ๕๐๐ ต้ระกDล ใกล�ประต้Dพื่ระน้ครสาว"ต้ถ�.
เต้ อน้Iโลมป�ปฏิ โลมวเสน้ เอกH พื่Iท�ธน้�ต้รH เทวโลเก สHสร ต้�วา 
อ มส�ม\ พื่Iท�ธIป�ปาเท สาวต้�ถ�น้ครท�วาเร ปญฺ�จักIลสเต้ เกวฏฺ�ฏิคาเม น้ พื่�พื่ต้�ต้\สI.

ห"วหน้�าเทพื่บIต้รถ'อปฏิ สน้ธ ใน้เร'อน้ข้องห"วหน้�าชาวประมง,  พื่วกเทพื่บIต้รน้อกน้�S ถ'อปฏิ สน้ธ ใน้เร'อน้ชาวประมงน้อกน้�S.
เชฏฺ�ฐกเทวปIต้�โต้ เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกส�ส เคเห ปฏิ สน้�ธ\ คณ์�ห ,  อ ต้เร อ ต้เรสI.

การถ'อปฏิ สน้ธ และการออกจัากท�องมารดาแหMงชน้เหลMาน้"Sน้ ได�ม�แล�วใน้ว"น้เด�ยวก"น้ท"Sงน้"Sน้ ด�วยประการฉะน้�S.
เอวH เต้สH เอกท วเสเยว ปฏิ สน้�ธ ค�คหณ์ญฺ�จั มาต้IกIจั�ฉ โต้ น้ ก�ข้มน้ญฺ�จั อโหส .

ห"วหน้�าชาวประมงให�คน้เท�!ยวแสวงหาวMา “พื่วกทารกแม�เหลMาอ'!น้ใน้บ�าน้น้�S เก ดแล�วใน้ว"น้น้�Sม�อยDMบ�างไหม?” 
ได�ย น้ความท�!ทารกเหลMาน้"Sน้เก ดแล�ว จั\งส"!งให�ๆ ทร"พื่ยKคMาเล�SยงดDแกMชาวประมงเหลMาน้"Sน้ ด�วยต้"SงใจัวMา 
“พื่วกทารกน้"!น้จั"กเปXน้สหายข้องบIต้รเรา.”
เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐโก “อต้�ถ  น้I โข้ อ มส�ม\ คาเม อญฺ�เญ่ปW ทารกา อช�ช ชาต้า -อ ต้  ปร เยสาเปต้�วา เต้สH ชาต้ภาวH สIต้�วา 
“เอเต้ มม ปIต้�ต้ส�ส สหายกา ภว ส�สน้�ต้  -อ ต้  เต้สH โปสาวน้ กH ทาเปส .

ทารกเหลMาน้"Sน้แม�ทIกคน้ เปXน้สหายเลMน้ฝ้Itน้รMวมก"น้ ได�เปXน้ผD�เจัร ญ่ว"ยโดยลำด"บแล�ว.
เต้ สพื่�เพื่ปW สหปxสIก�ฬกา สหายกา หIต้�วา อน้IปIพื่�เพื่น้ วยป�ปต้�ต้า อเหสIH.  

บรรดาเด]กเหลMาน้"Sน้ บIต้รข้องห"วหน้�าชาวประมง ได�เปXน้ผD�เย�!ยมโดยยศและอำน้าจั.
เต้สH เกวฏฺ�ฏิเชฏฺ�ฐกปIต้�โต้ ยสโต้ จั เต้ชโต้ จั อค�คปIร โส อโหส .

[กป�ละเก�ดเป<นปลาใหญ7]

แม�ภ กษIกปWละไหม�ใน้น้รกส Sน้พื่Iทธ"น้ดรหน้\!งแล�ว 
ใน้กาลน้"Sน้ บ"งเก ดเปXน้ปลาใหญ่Mใน้แมMน้Sำอจั รวด�  ม�ส�เหม'อน้ทองคำ  (แต้M) ม�ปากเหม]น้ ด�วยเศษแหMงว บาก.
กปWโลปW โข้ เอกH พื่Iท�ธน้�ต้รH น้ รเย ปจั ต้�วา 
ว ปากาวเสเสน้ ต้ส�ม\ กาเล อจั รวต้ ยา สIวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ทIค�คน้�ธมIโข้ มหามจั�โฉ หIต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ .
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ต้Mอมาว"น้หน้\!ง สหายเหลMาน้"Sน้ ปร\กษาก"น้วMา “เราจั"กจั"บปลา” จั\งถ'อเอาเคร'!องจั"บส"ต้วKน้Sำม�แหเปXน้ต้�น้ ทอดไปใน้แมMน้Sำ.
อเถกท วสH เต้ สหายกา “มจั�เฉ พื่น้�ธ ส�สาม -อ ต้  ชาลาท�น้  คเหต้�วา น้ท ยH ข้ ปzสI.

ท�น้"Sน้ปลาน้"Sน้ ได�เข้�าไปสDMภายใน้แหข้องคน้เหลMาน้"Sน้.
อถ เน้สH อน้�โต้ชาลH โส มจั�โฉ ปาว ส .

ชาวบ�าน้ประมงท"Sงหมด เห]น้ปลาน้"Sน้แล�ว ได�สMงเส�ยงเอ]ดอ\งวMา 
“ลDกข้องพื่วกเราเม'!อจั"บปลาคร"Sงแรก จั"บได�ปลาทองแล�ว,  คราวน้�S พื่ระราชาจั"กพื่ระราชทาน้ทร"พื่ยKแกMเราเพื่�ยงพื่อ.”
ต้H ท ส�วา สพื่�เพื่ เกวฏฺ�ฏิคามวาส โน้ อIจั�จัาสท�ทมกHสI 
“ปIต้�ต้า โน้ ปฐมH มจั�เฉ พื่น้�ธน้�ต้า สIวณ์�ณ์มจั�ฉH พื่น้�ธ\สI,  อ ทาน้  โน้ ราชา ปหDต้H ธน้H ทส�สต้  -อ ต้ .

สหายแม�เหลMาน้"Sน้แล เอาปลาใสMเร'อ ยกเร'อข้\Sน้แล�ว ก]ได�ไปสDMพื่ระราชสำน้"ก.
เต้ปW โข้ สหายกา มจั�ฉH น้าวาย ปก�ข้ ปWต้�วา น้าวH อIก�ข้ ปWต้�วา รญฺ�โญ่ สน้�ต้ กH อคมHสI.

แม�เม'!อพื่ระราชาทรงเห]น้ปลาน้"Sน้ ต้ร"สวMา “น้"!น้อะไร?” พื่วกเข้าได�กราบทDลวMา “ปลา พื่ระเจั�าข้�า.”
รญฺ�ญ่าปW ต้H ท ส�วาว “ก\ เอต้H -อ ต้  วIต้�เต้,  “มจั�โฉ เทว -อ ต้  อาหHสI.

พื่ระราชาทอด พื่ระเน้ต้รเห]น้ปลาม�ส�เหม'อน้ทองคำ ทรงดำร วMา “พื่ระศาสดาจั"กทรงทราบเหต้Iท�!ปลาน้"!น้เปXน้ทองคำ” ด"งน้�Sแล�ว
ร"บส"!งให�คน้ถ'อปลาได� เสด]จัไปสDMสำน้"กพื่ระผD�ม�พื่ระภาค.
ราชา สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์H มจั�ฉH ท ส�วา “สต้�ถา เอต้ส�ส สIวณ์�ณ์การณ์H ชาน้ ส�สต้  -อ ต้  มจั�ฉH คาหาเปต้�วา ภควโต้ สน้�ต้ กH อคมาส .

เม'!อปากอ"น้ปลาพื่ออ�าเทMาน้"Sน้ พื่ระเชต้ว"น้ท"Sงส Sน้ ได�ม�กล !น้เหม]น้เหล'อเก น้.
มจั�เฉน้ มIเข้ ว วฏิมต้�เต้เยว,  สกลเชต้วน้H อต้ ว ย ทIค�คน้�ธH อโหส .

พื่ระราชาทDลถามพื่ระศาสดาวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า เพื่ราะเหต้Iไร ปลาจั\งม�ส�เหม'อน้ทองคำ? และเพื่ราะเหต้Iไร กล !น้เหม]น้จั\งฟ้Iง̀ออกจัากปากข้องม"น้?”
ราชา สต้�ถารH ปIจั�ฉ  “กส�มา ภน้�เต้ มจั�โฉ สIวณ์�ณ์วณ์�โณ์ ชาโต้,  กส�มา จัส�ส มIข้โต้ ทIค�คน้�โธ วายต้  -อ ต้ .

| พื่ระศาสดา. มหาบพื่ ต้ร ปลาน้�Sได�เปXน้ภ กษIช'!อกปWละ เปXน้พื่หIสDต้ ม�บร วารมาก ใน้ธรรมว น้"ยข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาค
พื่ระน้ามวMาก"สสปะ,  ถDกความทะยาน้อยากใน้ลาภครอบงำแล�ว ดMาปร ภาษพื่วกภ กษIผD�ไมMถ'อคำข้องต้น้ 
ย"งพื่ระศาสน้าข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวMาก"สสปะให�เส'!อมลงแล�ว.

| “อยH มหาราช กส�สปส�ส ภควโต้ ปาวจัเน้ กปWโล น้าม ภ ก�ข้I อโหส  พื่หIส�สIโต้ มหาปร วาโร,  ลาภต้ณ์�หาย อภ ภDโต้ 
อต้�ต้โน้ วจัน้H อค�คณ์�หน้�ต้าน้H อก�โกสกปร ภาสโก  กส�สปภควโต้ สาสน้H โอสก�กาเปส .
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เข้าบ"งเก ดใน้อเวจั�ด�วยกรรมน้"Sน้แล�ว บ"ดน้�S เก ดเปXน้ปลาด�วยเศษแหMงว บาก,  
ก]เพื่ราะเธอบอกพื่ระพื่Iทธวจัน้ะ กลMาวสรรเสร ญ่คIณ์พื่ระพื่Iทธเจั�าส Sน้กาลน้าน้,  
จั\งได�อ"ต้ต้ภาพื่ม�ส�เหม'อน้ทองคำน้�S ด�วยผลแหMงกรรมน้"Sน้.  
เธอได�เปXน้ผD�ดMาปร ภาษภ กษIท"Sงหลาย, กล !น้เหม]น้จั\งฟ้Iง̀ออกจัากปากข้องเธอ ด�วยผลแหMงกรรมน้"Sน้.  
มหาบพื่ ต้ร อาต้มภาพื่จัะให�ปลาน้"Sน้พื่Dด. |

โส เต้น้ กม�เมน้ อว�จั ม�ห  น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา ว ปากาวเสเสน้ อ ทาน้  มจั�โฉ ชาโต้,  
ยH ปน้ โส ท�ฆ่รต้�ต้H พื่Iท�ธวจัน้H วาเจัส  พื่Iท�ธส�ส วณ์�ณ์H กเถส ,  ต้ส�ส น้ ส�สน้�เทน้ อ มH สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์H ปฏิ ลภ .  
ยH ภ ก�ข้Dน้H อก�โกสกปร ภาสโก อโหส ,  เต้น้ส�ส มIข้โต้ ทIค�คน้�โธ วายต้ .  กถาเปม  น้H มหาราช -อ ต้ . |

พื่ระราชา. ให�พื่Dดเถ ด พื่ระเจั�าข้�า.
“กถาเปถ ภน้�เต้ -อ ต้ .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สถามปลาวMา “เจั�าช'!อกปWละหร'อ?”
อถ น้H สต้�ถา ปIจั�ฉ  “ต้�วมส  กปWโล -อ ต้ .

ปลา. พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคKช'!อกปWละ.
“อาม ภน้�เต้ อหH กปWโล -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. เจั�ามาจัากท�!ไหน้?
“กIโต้ อาคโต้ส  -อ ต้ .

ปลา. มาจัากอเวจั�มหาน้รก พื่ระเจั�าข้�า.
“อว�จั มหาน้ รยโต้ ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. พื่ระโสธน้ะพื่�!ชายใหญ่Mข้องเจั�าไปไหน้?
“เชฏฺ�ฐภาต้ โก เต้ โสธโน้ กIห\ -อ ต้ .

ปลา. ปร น้ พื่พื่าน้แล�ว พื่ระเจั�าข้�า.
“ปร น้ พื่�พื่Iโต้ ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. ก]น้างสาธน้�มารดาข้องเจั�าเลMา ไปไหน้?
“มาต้า ปน้ เต้ สาธน้� กหH -อ ต้ .

ปลา. เก ดใน้น้รก พื่ระเจั�าข้�า.
“น้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้า ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. น้างต้าปน้าน้�องสาวข้องเจั�า ไปไหน้?
“กน้ ฏฺ�ฐภค น้� เต้ ต้าปน้า กหH -อ ต้ .

ปลา. เก ดใน้มหาน้รก พื่ระเจั�าข้�า.
“มหาน้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้า ภน้�เต้ -อ ต้ .
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พื่ระศาสดา. บ"ดน้�Sเจั�าจั"กไปท�!ไหน้?
“อ ทาน้  ต้�วH กหH คม ส�สส  -อ ต้ .

ปลาช'!อกปWละกราบทDลวMา “จั"กไปสDMอเวจั�มหาน้รกด"งเด ม พื่ระเจั�าข้�า” ด"งน้�Sแล�ว อ"น้ความเด'อดร�อน้ครอบงำแล�ว 
เอาศ�รษะฟ้าดเร'อ ทำกาละใน้ท"น้ท�น้"!น้เอง เก ดใน้น้รกแล�ว.
“อว�จั มหาน้ รยเมว ภน้�เต้ -อ ต้  วต้�วา ว ป�ปฏิ สาราภ ภDโต้ น้าวH ส�เสน้ ปหร ต้�วา ต้าวเทว กาลH กต้�วา น้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

มหาชน้ ได�สลดใจั ม�โลมชาต้ ชDช"น้ (ข้น้ลIก) แล�ว.
มหาชโน้ สHว ค�โค อโหส  โลมหฏฺ�ฐชาโต้.

[พระศาสุดาตัร�สุกป�ลสุ�ตัร]

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�า ทรงต้รวจัดDวาระจั ต้ข้องบร ษ"ทผD�ประชIมก"น้ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ 
เพื่'!อจัะทรงแสดงธรรมให�สมควรแกMข้ณ์ะน้"Sน้ จั\งต้ร"สกปWลสDต้รใน้สIต้ต้น้ บาต้๑ วMา 
“น้"กปราชญ่Kท"Sงหลาย ได�กลMาวการประพื่ฤต้ ธรรม ๑ การประพื่ฤต้ พื่รหมจัรรยK ๑ น้"!น้ วMาเปXน้แก�วอ"น้สDงสIด” ด"งน้�SเปXน้ต้�น้แล�ว 
ได�ต้ร"สพื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
อถ ภควา ต้ส�ม\ ข้เณ์ สน้�น้ ปต้ ต้าย ปร สาย จั ต้�ต้วารH โอโลเกต้�วา ต้Hข้ณ์าน้IรDปx ธม�มH เทเสต้IH 
“ธม�มจัร ยH พื่�รห�มจัร ยH เอต้ทาหI วสIต้�ต้มH -อ ต้  สIต้�ต้น้ ปาเต้ กปWลสIต้�ต้H๒ กเถต้�วา อ มา คาถา อภาส 

“ต้"ณ์หา ดIจัเถายMาน้ทราย ยMอมเจัร ญ่แกMคน้ผD�ม�ปกต้ ประพื่ฤต้ ประมาท.  
เข้ายMอมเรMรMอน้ไปสDMภพื่น้�อยใหญ่M ด"งวาน้รต้"วปรารถน้าผลไม�อยDM โลดไปใน้ปtา 
ฉะน้"Sน้.

“มน้Iชส�ส ปมต้�ต้จัาร โน้
ต้ณ์�หา วฑ�ฒต้  มาลIวา ว ย.
โส ปร ป�ลวต้  หIราหIรH
ผลม จั�ฉHว วน้ส�ม\ วาน้โร.

ต้"ณ์หาน้"!น้เปXน้ธรรมชาต้ ลามก ม"กแผMซ่Mาน้ไปใน้อารมณ์Kต้Mางๆ ใน้โลก 
ยMอมครอบงำ บIคคลใดได�,  ความโศกท"SงหลายยMอมเจัร ญ่แกM บIคคลน้"Sน้,  
ดIจัหญ่�าคมบาง อ"น้ฝ้น้ต้กรดแล�วเจัร ญ่อยDM ฉะน้"Sน้,  

ยH เอสา สหเต้ ชม�ม� ต้ณ์�หา โลเก ว สต้�ต้ กา,
โสกา ต้ส�ส ปวฑ�ฒน้�ต้ , อภ วIฏฺ�ฐHว ว�รณ์H,

แต้MผD�ใด ยMอมย!ำย�ต้"ณ์หาน้"!น้ ซ่\!งเปXน้ธรรมชาต้ ลามก ยากท�!ใครใน้โลกจัะลMวงไปได�,
ความโศกท"Sงหลาย ยMอมต้กไปจัากผD�น้"Sน้ เหม'อน้หยาดน้Sำต้กไปจัากใบบ"ว ฉะน้"Sน้.

โย เจัต้H สหเต้ ชม�ม\ ต้ณ์�หH โลเก ทIรจั�จัยH,

๑ ข้I. สI. ๒๕/๒๗๙. ต้ต้�ถ ธม�มจัร ยสIต้�ต้น้�ต้  ท ส�สต้ . ญ่.ว.
๒ ปาล ยH.  “ธม�มจัร ยสIต้�ต้H -อ ต้  ท ส�สต้ .  ญ่.ว.  ข้I. สI. ๒๕/๓๗๙.
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โสกา ต้ม�หา ปปต้น้�ต้ อIทว น้�ทIว โปก�ข้รา.

เพื่ราะฉะน้"Sน้ เราบอกกะทMาน้ท"SงหลายวMา ความเจัร ญ่ จังม�แกMทMาน้ท"Sงหลาย
บรรดาท�!ประชIมก"น้แล�ว ณ์ ท�!น้�S  ทMาน้ท"Sงหลายจังข้Iดรากต้"ณ์หาเส�ยเถ ด,  
ประหน้\!งผD�ต้�องการแฝ้ก ข้Iดหญ่�าคมบางเส�ย ฉะน้"Sน้๑,  

ต้H โว วทาม : ภท�ทH โว, ยาวน้�เต้ต้�ถ สมาคต้า.
ต้ณ์�หาย มDลH ข้น้ถ, อIส�รต้�โถว ว�รณ์H.

มารอยMาระราน้ทMาน้ท"SงหลายบMอยๆ ดIจักระแสน้Sำระราน้ไม�อ�อ ฉะน้"Sน้.”

มา โว น้ฬํxว โสโต้ว มาโร ภญฺ�ช  ปIน้ป�ปIน้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ปมต้�ต้จัาร โน้  ความวMา ฌาน้ไมMเจัร ญ่เท�ยว ว ปbสสน้า มรรค และผล ก]ไมMเจัร ญ่
แกMบIคคลผD�ม�ปกต้ ประพื่ฤต้ ประมาท ด�วยความประมาท ม�การปลMอยสต้ เปXน้ล"กษณ์ะ.
ต้ต้�ถ “ปมต้�ต้จัาร โน้ -อ ต้ : สต้ โวส�สค�คลก�ข้เณ์น้ ปมาเทน้ ปมต้�ต้จัาร ส�ส ปIค�คลส�ส เน้ว ฌาน้H น้ ว ปส�สน้ามค�คผลาน้  วฑ�ฒน้�ต้ .

อธ บายวMา เหม'อน้อยMางวMา เคร'อเถายMาน้ทรายร�อยร"ด ร\งร"ดต้�น้ไม�อยDM ยMอมเจัร ญ่เพื่'!อความพื่ น้าศแหMงต้�น้ไม�น้"Sน้ฉ�นใด,  
ต้"ณ์หาก]ฉ�นน�Gน ช'!อวMาเจัร ญ่แกMบIคคลน้"Sน้ เพื่ราะอาศ"ยทวารท"Sง ๖ เก ดข้\Sน้บMอยๆ.
ยถา ปน้ รIก�ข้H สHส พื่�พื่น้�ต้� ปร โยน้ท�ธน้�ต้� ต้ส�ส ว น้าสาย มาลIวา ลต้า วฑ�ฒต้ ,  
เอวมส�ส ฉ ท�วาราน้  น้ ส�สาย ปIน้ป�ปIน้H อIป�ปช�ชน้โต้ ต้ณ์�หา วฑ�ฒต้  -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา โส ปร ป�ลวต้  หIราหIรH  ความวMา บIคคลน้"Sน้ ค'อผD�เปXน้ไปใน้คต้ แหMงต้"ณ์หา ยMอมเรMรMอน้ ค'อแลMน้ไปใน้ภพื่น้�อยใหญ่M.
โส ปร ป�ลวต้  หIราหIรH -อ ต้ : โส ต้ณ์�หาคต้ โก ปIค�คโล ภเว ภเว ปร ป�ลวต้  ธาวต้ .

ถามวMา “เข้ายMอมเรMรMอน้ไปเหม'อน้อะไร?”  แก�วMา “เหม'อน้วาน้รต้"วปรารถน้าผลไม� โลดไปใน้ปtาฉะน้"Sน้.”
ยถา ก\ ว ย -อ ต้ .๒  ผลม จั�ฉHว วน้ส�ม\ วาน้โร -อ ต้ : 

อธ บายวMา วาน้รเม'!อปรารถน้าผลไม� ยMอมโลดไปใน้ปtา,  ม"น้จั"บก !งไม�น้"Sน้ๆ ปลMอยก !งน้"Sน้แล�ว จั"บก !งอ'!น้,  
ปลMอยก !งแม�น้"Sน้แล�ว จั"บก !งอ'!น้  ยMอมไมMถ\งความเปXน้ส"ต้วKท�!บIคคลควรกลMาวได�วMา “ม"น้ไมMได�ก !งไม�จั\งน้"!งเจัMาแล�ว” ฉ�นใด,  
บIคคลผD�เปXน้ไปใน้คต้ แหMงต้"ณ์หา ก]ฉ�นน�Gนเหม'อน้ก"น้ เรMรMอน้ไปสDMภพื่น้�อยภพื่ใหญ่M ยMอมไมMถ\งความเปXน้ผD�ท�!ใครๆ ควรพื่Dดได�วMา 
“เข้าไมMได�อารมณ์Kแล�ว จั\งถ\งความไมMเปXน้ไปต้ามความทะเยอทะยาน้.” 
ยถา รIก�ข้ผลH อ จั�ฉน้�โต้ วาน้โร วน้ส�ม\ ธาวต้ ,  ต้ส�ส ต้ส�ส รIก�ข้ส�ส สาข้H คณ์�หาต้ ,  
ต้H มIญฺ�จั ต้�วา อญฺ�ญ่H คณ์�หาต้ ,  ต้HปW มIญฺ�จั ต้�วา อญฺ�ญ่H คณ์�หาต้  “สาข้H อลภ ต้�วา สน้�น้ ส น้�โน้ -อ ต้  วต้�ต้พื่�พื่ต้H น้าปช�ชต้ ,  
เอวเมว ต้ณ์�หาคต้ โก ปIค�คโล หIราหIรH ธาวน้�โต้ “อารม�มณ์H อลภ ต้�วา ต้ณ์�หาย อป�ปวต้�ต้H ปต้�โต้ -อ ต้  วต้�ต้พื่�พื่ต้H น้าปช�ชต้ .

๑ แปลก"น้มาอยMางน้�S แต้Mน้MาจัะแปลวMา ประหน้\!งผD�ต้�องการรากแฝ้ก ข้Iดต้�น้แฝ้กฉะน้"Sน้ เพื่ราะศ"พื่ทKวMา ว�รณ์ หมายเอาต้�น้  
สMวน้ อIส�ร เปXน้ช'!อข้องราก โดยน้"ยอภ ธาน้"ปปท�ปWกา คาถา ๖๐๑.

๒ “ยถา ก น้�ต้  วา  ก\ ว ย -อ ต้  วา วจัเน้น้ ภว ต้พื่�พื่H.
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บทวMา ยH เปXน้ต้�น้  ความวMา ต้"ณ์หาอ"น้เปXน้ไปใน้ทวาร ๖ น้�S ช'!อวMา ลามก เพื่ราะความเปXน้ข้องช"!ว ถ\งซ่\!งอ"น้น้"บวMา ‘ว สต้�ต้ กา’ 
เพื่ราะความท�!ต้"ณ์หาน้"Sน้ เปXน้ธรรมชาต้ ซ่Mาน้ไป ค'อวMา ข้�องอยDMใน้อารมณ์Kม�รDปเปXน้ต้�น้ 
โดยความเปXน้ดIจัอาหารเจั'อด�วยพื่ ษ โดยความเปXน้ดIจัดอกไม�เจั'อด�วยพื่ ษ โดยความเปXน้ดIจัผลไม�เจั'อด�วยพื่ ษ 
โดยความเปXน้ดIจัเคร'!องบร โภคเจั'อด�วยพื่ ษ  ยMอมครอบงำบIคคลใด,  
ความโศกท"Sงหลายม�ว"ฏิฏิะเปXน้มDล ยMอมเจัร ญ่ย !งใน้ภายใน้ข้องบIคคลน้"Sน้ เหม'อน้หญ่�าคมบางท�!ฝ้น้ต้กรดอยDMบMอยๆ 
ยMอมงอกงามใน้ปtาฉะน้"Sน้.
ยH -อ ต้ : ยH ปIค�คลH เอสา ลามกภาเวน้ ชม�ม� ว สาหารต้าย ว สปIป�ผต้าย ว สผลต้าย ว สปร โภคต้าย รDปาท�สI ว สต้�ต้ต้าย อาสต้�ต้ต้าย ว สต้�ต้ 
กา -อ ต้  สง�ข้�ยH คต้า ฉท�วาร กต้ณ์�หา อภ ภวต้ ,  ยถา น้าม วเน้ ปIน้ป�ปIน้H วส�สน้�เต้น้ เทเวน้ อภ วIฏฺ�ฐH ว�รณ์ต้ ณ์H วฑ�ฒต้ ,  
เอวH ต้ส�ส ปIค�คลส�ส อน้�โต้ วฏฺ�ฏิมDลกา โสกา อภ วฑ�ฒน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา ทIรจั�จัยH เปXน้ต้�น้  ความวMา ก]บIคคลใด ยMอมข้Mม ค'อ ยMอมครอบงำต้"ณ์หาน้"!น้ ค'อม�ประการท�!ข้�าพื่เจั�ากลMาวแล�ว 
ช'!อวMายากท�!ใครจัะลMวงได� เพื่ราะเปXน้ข้องยากจัะก�าวลMวงค'อละได�,  
ความโศกท"Sงหลายม�ว"ฏิฏิะเปXน้มDล ยMอมต้กไปจัากบIคคลน้"Sน้ 
ค'อไมMต้"SงอยDMได� เหม'อน้หยาดน้Sำต้กไปบน้ใบบ"ว ค'อบน้ใบดอกปทIม ไมMต้ ดอยDMได�ฉะน้"Sน้.
ทIรจั�จัยH -อ ต้ : โย ปน้ ปIค�คโล เอต้H วIต้�ต้ป�ปการH อต้ ก�กม ต้IH ปชห ต้IH ทIก�กรต้าย ทIรจั�จัยH ต้ณ์�หH สหต้  อภ ภวต้ ,  
ต้ม�หา ปIค�คลา วฏฺ�ฏิมDลกา โสกา ปปต้น้�ต้ ,  ยถา น้าม โปก�ข้เร ปทIมปต้�เต้ ปต้ ต้H อIทกพื่ น้�ทI น้ ปต้ ฏฺ�ฐาต้ ,  เอวH น้ ปต้ ฏฺ�ฐหน้�ต้  
-อ ต้  อต้�โถ.

หลายบทวMา ต้H โว วทาม  ค'อ เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ เราข้อกลMาวกะทMาน้ท"Sงหลาย.
ต้H โว วทาม  -อ ต้ : เต้น้ การเณ์น้ อหH ต้Iม�เห วทาม .

สองบทวMา ภท�ทH โว  ความวMา ความเจัร ญ่จังม�แกMทMาน้ท"Sงหลาย,  
อธ บายวMา ทMาน้ท"Sงหลาย อยMาได�ถ\งความพื่ น้าศ ดIจักปWลภ กษIรDปน้�S.
ภท�ทH โว -อ ต้ : ภท�ทH ต้Iม�หากH โหต้I.  “มา อยH กปWโล ว ย ว น้าสH ปาปIณ์ ต้�ถ -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา มDลH เปXน้ต้�น้  ความวMา ทMาน้ท"Sงหลายจังข้IดรากแหMงต้"ณ์หา อ"น้เปXน้ไปใน้ทวาร ๖ น้�S 
ด�วยญ่าณ์อ"น้ส"มปยIต้ด�วยพื่ระอรห"ต้ต้มรรค.
มDลH -อ ต้ : อ ม ส�สา ฉท�วาร กต้ณ์�หาย อรหต้�ต้มค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ มDลH ข้น้ถ.

ถามวMา “ข้IดรากแหMงต้"ณ์หาน้"Sน้ เหม'อน้อะไร?  แก�วMา “เหม'อน้ผD�ต้�องการแฝ้ก ข้Iดหญ่�าคมบางฉะน้"Sน้.”
อธ บายวMาบIรIษผD�ต้�องการแฝ้ก ยMอมข้Iดหญ่�าคมบางด�วยจัอบใหญ่Mฉ�นใด,  ทMาน้ท"Sงหลาย จังข้IดรากแหMงต้"ณ์หาน้"Sน้เส�ย ฉ�นน�Gน.
ก\ ว ย -อ ต้ .  อIส�รต้�โถว ว�รณ์H -อ ต้ :  ยถา อIส�เรน้ อต้�ถ โก ปIร โส มหน้�เต้น้ กIท�ทาเลน้ ว�รณ์H ข้น้ต้ ,  เอวมส�สา มDลH ข้น้ถ -อ ต้  อต้�โถ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๗ • ๑.  เร'!องปลาช'!อกปWละ • [แก�อรรถ]

สองบาทคาถา๑ วMา มา โว น้ฬํxว โสโต้ว มาโร ภญฺ�ช  ปIน้ป�ปIน้H  ความวMา 
ก เลสมาร มรณ์มาร และเทวบIต้รมาร จังอยMาระราน้ทMาน้ท"SงหลายบMอยๆ 
เหม'อน้กระแสน้Sำพื่"ดมาโดยกำล"งแรง ระราน้ไม�อ�อ ซ่\!งเก ดอยDMร มกระแสน้Sำ ฉะน้"Sน้.
มา โว น้ฬํxว โสโต้ว มาโร ภญฺ�ช  ปIน้ป�ปIน้H -อ ต้ : มา ต้Iม�เห น้ท�โสเต้ ชาต้H น้ฬํx มหาเวเคน้ อาคโต้ น้ท�โสโต้ ว ย 
ก เลสมาโร มรณ์มาโร เทวปIต้�ต้มาโร จั ปIน้ป�ปIน้H ภญฺ�ชต้I -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า บIต้รข้องชาวประมงท"Sง ๕๐๐ ถ\งความส"งเวช ปรารถน้าการทำท�!สIดแหMงทIกข้K บวชใน้สำน้"กพื่ระศาสดา 
ทำท�!สIดแหMงทIกข้K ต้MอกาลไมMน้าน้เทMาไร  ได�เปXน้ผD�ม�การบร โภคเปXน้อ"น้เด�ยว โดยธรรมเปXน้เคร'!องบร โภคค'ออเน้ญ่ชาว หารธรรม
และสมาปbต้ต้ ธรรมรMวมก"บพื่ระศาสดา ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสต้าปW เกวฏฺ�ฏิปIต้�ต้า สHเวคH อาปช�ช ต้�วา ทIก�ข้ส�สน้�ต้ก ร ยH ปฏฺ�ฐยมาน้า สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา 
น้จั รส�เสว ทIก�ข้ส�สน้�ต้H กต้�วา สต้�ถารา สท�ธ\ อเน้ญฺ�ชว หารสมาปต้�ต้ ธม�มปร โภเคน้๒ เอกปร โภคา อเหสIH -อ ต้ .

เร'!องปลาช'!อกปWละ จับ.
กปWลมจั�ฉวต้�ถI.

๑ ก\!งพื่ระคาถาสIดท�าย.
๒ อาเน้ญฺ�ชว หารสมาปต้�ต้ ธม�มปร โภเคน้ -อ ต้  ปาเฐน้ ภว ต้พื่�พื่H. ญ่. ว.
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๒.  เร��องนางล�กสุ�กร
๒.  สDกรโปต้ กาวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภน้างลDกสIกรก น้คDถต้"วหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยถาปW มDเล” 
เปXน้ต้�น้.
“ยถาปW มDเล -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ เอกH คDถสDกรโปต้ กH อารพื่�ภ กเถส .

[พระศาสุดาตัร�สุบุ�รพกรรมของนางล�กสุ�กร]

ได�ย น้วMา ว"น้หน้\!ง พื่ระศาสดาเสด]จัเข้�าไปย"งกรIงราชคฤหK เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ ทรงเห]น้น้างลDกสIกรต้"วหน้\!ง 
จั\งได�ทรงทำการแย�ม (พื่ระโอษฐK) ให�ปรากฏิ.
เอกส�ม\ ก ร ท วเส สต้�ถา ราชคหH ปWณ์�ฑาย ปว สน้�โต้ เอกH สDกรโปต้ กH ท ส�วา ส ต้H ปาต้�วากาส .

เม'!อพื่ระองคKทรงทำการแย�ม (พื่ระโอษฐK) อยDM,  พื่ระอาน้น้ทเถระ ได�เห]น้มณ์ฑลแหMงร"ศม�ท�!ปรากฏิ 
ซ่\!งเปลMงออกจัากชMองพื่ระโอษฐK จั\งทDลถามเหต้IแหMงการแย�ม (พื่ระโอษฐK) วMา 
“พื่ระเจั�าข้�า อะไรหน้อแล เปXน้เหต้I? อะไรเปXน้ปbจัจั"ย? แหMงการทำการแย�มให�ปรากฏิ.”
ต้ส�ส ส ต้H กโรน้�ต้ส�ส,  มIข้ว วรว น้ ค�คต้H ทส�สโน้ภาสมณ์�ฑลH ท ส�วา อาน้น้�ทต้�เถโร 
“โก น้I โข้ ภน้�เต้ เหต้I,  โก ปจั�จัโย ส ต้ส�ส ปาต้Iกม�มาย -อ ต้  ส ต้การณ์H ปIจั�ฉ .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะพื่ระอาน้น้ทKน้"Sน้วMา “อาน้น้ทK เธอเห]น้น้างลDกสIกรน้"!น้ไหม?”
อถ น้H สต้�ถา อาห “ปส�สHเสต้H อาน้น้�ท สDกรโปต้ กH -อ ต้ .

พื่ระอาน้น้ทK. เห]น้ พื่ระเจั�าข้�า.
“อาม ภน้�เต้ -อ ต้ .

| พื่ระศาสดา. น้างลDกสIกรน้"!น้ ได�เก ดเปXน้แมMไกM อยDMใน้ท�!ใกล�โรงฉ"น้แหMงหน้\!ง 
ใน้ศาสน้าข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาคพื่ระน้ามวMากกIส"น้ธะ,  
น้างไกMน้"Sน้ ฟ้bงเส�ยงประกาศธรรมข้องภ กษIผD�เปXน้โยคาวจัรรDปหน้\!ง สาธยายว ปbสสน้าก"มม"ฏิฐาน้อยDM 
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ได�เก ดใน้ราชต้ระกDล เปXน้ราชธ ดาพื่ระน้ามวMา อIพื่พื่ร�,  

| “เอสา กกIสน้�ธส�ส ภควโต้ สาสเน้ เอกาย อาสน้สาลาย สามน้�ต้า กIก�กIฏิ� อโหส ,  สา เอกส�ส โยคาวจัรส�ส ว ปส�สน้ากม�มฏฺ�ฐาน้H 
สช�ฌายน้�ต้ส�ส ธม�มโฆ่สH สIต้�วา ต้โต้ จัIต้า ราชกIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา อIพื่�พื่ร� น้าม ราชธ�ต้า อโหส ,  
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ใน้กาลต้Mอมา พื่ระน้างเสด]จัเข้�าไปย"งสถาน้เปXน้ท�!ถMายอIจัจัาระ ทรงเห]น้หมDMหน้อน้แล�ว 
ย"งปIฬวกส"ญ่ญ่าให�เก ดข้\Sน้ใน้ท�!น้"Sน้ ได�ปฐมฌาน้แล�ว,  
พื่ระน้างดำรงอยDMใน้อ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้จัน้ส Sน้อายI จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้พื่รหมโลก,  
ก]แลพื่ระน้างคร"Sน้จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ส"บสน้อยDMด�วยอำน้าจัคต้  จั\งเก ดแล�วใน้กำเน้ ดสIกรใน้บ"ดน้�S. 
เราเห]น้เหต้Iน้�S จั\งได�ทำการแย�มให�ปรากฏิ. |

สา อปรภาเค สร�รวลญฺ�ชน้ฏฺ�ฐาน้H ปว ฏฺ�ฐา ปIฬวกราส\ ท ส�วา ต้ต้�ถ ปIฬวกสญฺ�ญ่H อIป�ปาเทต้�วา ปฐมช�ฌาน้H ปฏิ ลภ ,  
สา ต้ต้�ถ ยาวต้ายIกH ฐต้�วา ต้โต้ จัIต้า พื่�รห�มโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  ต้โต้ จัว ต้�วา จั ปน้ คต้ วเสน้ อาลIลมาน้า อ ทาน้  สDกรโยน้ ยH น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  
อ ทH การณ์H ท ส�วา มยา ส ต้H ปาต้Iกต้H -อ ต้ . |

ภ กษIท"Sงหลายม�พื่ระอาน้น้ทเถระเปXน้ประมIข้ สด"บเร'!องน้"Sน้แล�ว ได�ความส"งเวชเปXน้อ"น้มาก.
ต้H สIต้�วา อาน้น้�ทต้�เถรป�ปมIข้า ภ ก�ข้D มหน้�ต้H สHเวคH ปฏิ ลภ\สI.

[ราคตั�ณหาให4โท้ษุมาก]

พื่ระศาสดา ทรงย"งความส"งเวชให�เก ดแกMภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว เม'!อจัะทรงประกาศโทษแหMงราคต้"ณ์หา 
ทรงย'น้อยDMระหวMางถน้น้น้"!น้เอง ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา เต้สH สHเวคH อIป�ปาเทต้�วา ราคต้ณ์�หาย อาท�น้วH ปกาเสน้�โต้ อน้�ต้รว�ถ ยH ฐ ต้โกว อ มา คาถา อภาส 

“ต้�น้ไม� เม'!อรากไมMม�อ"น้ต้ราย ย"งม"!น้คง ถ\งบIคคลต้"ดแล�ว 
ยMอมงอกข้\Sน้ได�อ�กท�เด�ยว แม�ฉ�นใด,  
ทIกข้Kน้�S เม'!อต้"ณ์หาน้Iส"ย อ"น้บIคคลย"งข้จั"ดไมMได�แล�ว ยMอมเก ดข้\Sน้ร!ำไป แม�ฉ�นน�Gน.

“ยถาปW มDเล อน้Iปท�ทเว ทฬ�เห
ฉ น้�โน้ปW รIก�โข้ ปIน้เรว รDหต้ ,
เอวม�ปW ต้ณ์�หาน้Iสเย อน้Dหเต้
น้ พื่�พื่ต้�ต้ต้� ทIก�ข้ม ทH ปIน้ป�ปIน้H.

กระแส (แหMงต้"ณ์หา) ๓๖ อ"น้ไหลไปใน้อารมณ์KเปXน้ท�!พื่อใจั เปXน้ธรรมชาต้ กล�า 
ยMอมม�แกMบIคคลใด,  
ความดำร ท"Sงหลายอ"น้ใหญ่M อาศ"ยราคะยMอมน้ำบIคคลน้"Sน้ ผD�ม�ท ฏิฐ ช"!วไป.

กระแส (แหMงต้"ณ์หาท"Sงหลาย) ยMอมไหลไปใน้อารมณ์Kท"Sงปวง 
ต้"ณ์หาดIจัเถาว"ลยKแต้กข้\Sน้แล�วยMอมต้"SงอยDM,

ก]ทMาน้ท"Sงหลายเห]น้ต้"ณ์หาน้"Sน้ เปXน้ด"งเถาว"ลยKเก ดแล�ว 
จังต้"ดรากเส�ยด�วยปbญ่ญ่าเถ ด.

ยส�ส ฉต้�ต้\สต้ โสต้า มน้าปส�สวน้า ภIสา,
มหา วหน้�ต้  ทIท�ท ฏฺ�ฐ\ สง�กป�ปา ราคน้ ส�ส ต้า.
สวน้�ต้  สพื่�พื่ธ� โสต้า ลต้า อIพื่�ภ ช�ช ต้ ฏฺ�ฐต้ ,
ต้ญฺ�จั ท ส�วา ลต้H ชาต้H มDลH ปญฺ�ญ่าย ฉ น้�ทถ.
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โสมน้"สท"Sงหลายท�!ซ่Mาน้ไป และเปvwอน้ต้"ณ์หาดIจัยางเหน้�ยว๑ ยMอมม�แกMส"ต้วK,  
ส"ต้วKท"Sงหลายน้"Sน้ อาศ"ยความสำราญ่ จั\งเปXน้ผD�แสวงหาความสIข้,  
น้ระเหลMาน้"Sน้แล ยMอมเปXน้ผD�เข้�าถ\งซ่\!งชาต้ ชรา.

สร ต้าน้  ส เน้ห ต้าน้  จั
โสมน้ส�สาน้  ภวน้�ต้  ชน้�ต้Iโน้,
เต้ สาต้ส ต้า สIเข้ส โน้,
เต้ เว ชาต้ ชรDปคา น้รา.

หมDMส"ต้วKอ"น้ต้"ณ์หาผD�ทำความด Sน้รน้ล�อมไว�แล�วยMอมกระเส'อกกระสน้ 
เหม'อน้กระต้Mาย อ"น้น้ายพื่ราน้ด"กได�แล�ว ฉะน้"Sน้,  
หมDMส"ต้วKผD�ข้�องอยDMใน้ส"งโยชน้Kและก เลสเคร'!องข้�อง ยMอมเข้�าถ\งทIกข้KบMอยๆ 
อยDMช�าน้าน้.

ต้ส ณ์าย ปIรก�ข้ต้า ปชา
ปร สป�ปน้�ต้  สโสว พื่าธ โต้๒,
สHโยชน้สง�คสต้�ต้า๓

ทIก�ข้มIเปน้�ต้  ปIน้ป�ปIน้H จั ราย.

หมDMส"ต้วK อ"น้ต้"ณ์หาผD�ทำความด Sน้รน้ ล�อมไว�แล�ว ยMอมกระเส'อกกระสน้
เหม'อน้กระต้Mายท�!น้ายพื่ราน้ด"กได�แล�ว ฉะน้"Sน้.

เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ภ กษIหว"งธรรมเปXน้ท�!สำรอกก เลสแกMต้น้ 
พื่\งบรรเทาต้"ณ์หาผD�ทำความด Sน้รน้เส�ย.”

ต้ส ณ์าย ปIรก�ข้ต้า ปชา
ปร สป�ปน้�ต้  สโสว พื่าธ โต้๔.
ต้ส�มา ต้ส ณ์H ว โน้ทเย ภ ก�ข้I๕

อากง�ข้H๖ ว ราคมต้�ต้โน้ -อ ต้ .

๑ โดยพื่ย"ญ่ชน้ะ แปลวMา เปXน้ไปแล�วก"บด�วยต้"ณ์หาดIจัยางเหน้�ยว.
๒ ม. พื่น้�ธ โต้.
๓ ม. สHโยชน้สง�คสต้�ต้กา.
๔ ม. พื่น้�ธ โต้.
๕ ม. ภ ก�ข้I -อ ต้  น้ต้�ถ .
๖ ม. อากง�ข้น้�ต้.
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา มDเล เปXน้ต้�น้  ความวMา เม'!อรากท"Sง ๕ (ข้องต้�น้ไม�ใด) ซ่\!งทอดต้รงแน้Mวไปใน้ ๔ ท ศ และใน้ภายใต้� 
ช'!อวMาไมMม�อ"น้ต้ราย เพื่ราะอ"น้ต้รายชน้ ดใดชน้ ดหน้\!ง บรรดาอ"น้ต้รายม�การต้"ด การผMา และการเจัาะเปXน้ต้�น้ 
ช'!อวMาม"!น้คง เพื่ราะถ\งความเปXน้ข้องม"!น้คง,   
ต้�น้ไม� (น้"Sน้) แม�ถDกบIคคลราน้แล�ว ณ์ เบ'Sองบน้ ยMอมงอกข้\Sน้ได�อ�กท�เด�ยว ด�วยอำน้าจัก !งใหญ่Mน้�อย ฉ�นใด,  
ทIกข้Kน้�S ท�!ต้Mางด�วยทIกข้Kม�ชาต้ ทIกข้KเปXน้ต้�น้ เม'!ออน้Iส"ยค'อความน้อน้เน้'!องแหMงต้"ณ์หาอ"น้เปXน้ไปทางทวาร ๖ 
อ"น้พื่ระอรห"ต้มรรคญ่าณ์ย"งไมMข้จั"ดค'อย"งต้"ดไมMข้าดแล�วยMอมเก ดร!ำไป ใน้ภพื่น้"Sน้ๆ จัน้ได� ฉ�นน�Gนน้"!น้แล.
ต้ต้�ถ “มDเล -อ ต้ : [ยส�ส รIก�ข้ส�ส] จัต้DสI ท สาสI เหฏฺ�ฐา จั อIชIกเมว คเต้ ปญฺ�จัว เธ มDเล เฉทน้ผาลน้ว ช�ฌน้าท�น้H 
เกน้จั  อIปท�ทเวน้ อน้Iปท�ทเว  ถ รปต้�ต้ต้าย ทฬ�เห,  [โส] รIก�โข้ อIปร จั�ฉ น้�โน้ปW สาข้าน้Iสาข้าน้H วเสน้ ปIน้เทว รIหต้ ,  
เอวเมว ฉท�วาร กาย ต้ณ์�หาย อน้Iสเย อรหต้�ต้มค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อน้Dหเต้ อสมIจั�ฉ น้�เน้,  
ต้ส�ม\ ต้ส�ม\ ภเว ชาต้ อาท เภทH อ ทH ทIก�ข้H ปIน้ป�ปIน้H น้ พื่�พื่ต้�ต้ต้ เยว -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา ยส�ส เปXน้ต้�น้  ความวMา ต้"ณ์หาประกอบด�วยกระแส ๓๖ ด�วยสามารถแหMงต้"ณ์หาว จัร ต้เหลMาน้�S ค'อ 
ต้"ณ์หาว จัร ต้อ งอายต้น้ะภายใน้ ๑๘๑ ต้"ณ์หาว จัร ต้อ งอายต้น้ะภายน้อก ๑๘๑ ด�วยประการฉะน้�S 
ช'!อวMา ไหลไปใน้อารมณ์KเปXน้ท�!ชอบใจั เพื่ราะอรรถว เคราะหKวMา ยMอมไหลไปค'อเปXน้ไป ใน้อารมณ์Kม�รDปเปXน้ต้�น้ อ"น้เปXน้ท�!ชอบใจั 
เปXน้ธรรมชาต้ กล�า ค'อม�กำล"ง ยMอมม�แกMบIคคลใด,  
ความดำร ท"Sงหลาย ช'!อวMาเปXน้ธรรมชาต้ ใหญ่M เพื่ราะความเปXน้ข้องใหญ่M โดยอ"น้เก ดข้\Sน้บMอยๆ ไมMอาศ"ยฌาน้หร'อว ปbสสน้า 
อาศ"ยราคะ ยMอมน้ำบIคคลน้"Sน้ผD�ช'!อวMาม�ท ฏิฐ ช"!ว เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ญ่าณ์ว บ"ต้ ไป.
ยส�ส -อ ต้ : ยส�ส ปIค�คลส�ส อ ต้  อช�ฌต้�ต้ กส�สIปาทาย อฏฺ�ฐารส ต้ณ์�หาว จัร ต้าน้  พื่าห รส�สIปาทาย อฏฺ�ฐารส ต้ณ์�หาว จัร ต้าน้  -อ ต้  
อ เมสH ต้ณ์�หาว จัร ต้าน้H วเสน้ ฉต้�ต้\สต้ ยา๒ โสเต้ห  สมน้�น้าคต้า มน้าเปสI รDปาท�สI อาสวต้  ปวต้�ต้ต้  -อ ต้  มน้าปส�สวน้า ต้ณ์�หา 
ภIสา พื่ลวต้� โหต้ ,  ต้H ปIค�คลH ว ปน้�น้ญฺ�ญ่าณ์ต้าย ทIท�ท ฏฺ�ฐ\ ปIน้ป�ปIน้H อIป�ปช�ชน้โต้ มหน้�ต้ภาเวน้ มหา หIต้�วา ฌาน้H วา ว ปส�สน้H วา 
อน้ ส�สาย ราคน้ ส�ส ต้า สง�กป�ปา วหน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา สวน้�ต้  สพื่�พื่ธ� โสต้า  ความวMา กระแสต้"ณ์หาเหลMาน้�S ช'!อวMายMอมไหลไปใน้อารมณ์Kท"Sงปวง 
เพื่ราะไหลไปใน้อารมณ์Kท"Sงปวงม�รDปเปXน้ต้�น้ ด�วยอำน้าจัแหMงทวารม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้ 
หร'อเพื่ราะต้"ณ์หาท"Sงหมด ค'อรDปต้"ณ์หา ส"ททต้"ณ์หา ค"น้ธต้"ณ์หา รสต้"ณ์หา โผฏิฐ"พื่พื่ต้"ณ์หา ธรรมต้"ณ์หา ไหลไปใน้ภพื่ท"Sงปวง.
สวน้�ต้  สพื่�พื่ธ� โสต้า -อ ต้ : อ เม ต้ณ์�หาโสต้า จัก�ข้Iท�วาราท�น้H วเสน้ สพื่�เพื่สI รDปาท�สI อารม�มเณ์สI สวน้โต้ สพื่�พื่าปW รDปต้ณ์�หา ฯเปฯ 
ธม�มต้ณ์�หา -อ ต้   สพื่�พื่ภเวสI วา สวน้โต้ สพื่�พื่ธ  สวน้�ต้  น้าม.

บทวMา ลต้า  ความวMา ต้"ณ์หาได�ช'!อวMา ลดา เพื่ราะอรรถว เคราะหKวMา เปXน้เหม'อน้เคร'อเถา 
โดยอรรถวMา เปXน้เคร'!องพื่"วพื่"น้ และโดยอรรถวMา เปXน้เคร'!องร\งร"ดไว�.
ลต้า -อ ต้ : ปล เวฐน้ต้�เถน้ สHส พื่�พื่น้ต้�เถน้ จั “ลต้า ว ย -อ ต้  ลต้า.

สองบทวMา อIพื่�ภ ช�ช ต้ ฏฺ�ฐต้   ความวMา ต้"ณ์หาดIจัเถาว"ลยKเก ดข้\Sน้โดยทวาร ๖ แล�ว ยMอมต้"SงอยDMใน้อารมณ์Kท"Sงหลายม�รDปเปXน้ต้�น้.
อIพื่�ภ ช�ช ต้ ฏฺ�ฐต้  -อ ต้ : ฉห  ท�วาเรห  อIป�ปช�ช ต้�วา รDปาท�สI อารม�มเณ์สI ต้ ฏฺ�ฐต้ .

๑ ดDความพื่ สดารใน้ อภ . ว . ๓๕/๔๓๐.
๒ อภ . ว . ๓๕/๕๓๐.
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สองบทวMา ต้ญฺ�จั ท ส�วา  ความวMา ก]ทMาน้เห]น้ต้"ณ์หาด"งเคร'อเถาน้"Sน้ ด�วยอำน้าจัแหMงท�!ม"น้เก ดแล�ววMา 
“ต้"ณ์หาน้�S เม'!อจัะเก ด ยMอมเก ดข้\Sน้ใน้ปWยรDปและสาต้รDปน้�S.”
ต้ญฺ�จั ท ส�วา -อ ต้ : ต้H ปน้ ต้ณ์�หาลต้H “เอต้�เถสา ต้ณ์�หา อIป�ปช�ชมาน้า อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  ชาต้ฏฺ�ฐาน้วเสน้ ท ส�วา.

บทวMา ปญฺ�ญ่าย  ความวMา ทMาน้ท"Sงหลายจังต้"ดท�!ราก ด�วยมรรคปbญ่ญ่า ดIจับIคคลต้"ดซ่\!งเคร'อเถาท�!เก ดใน้ปtาด�วยม�ด ฉะน้"Sน้.
ปญฺ�ญ่าย -อ ต้ : สต้�เถน้ วเน้ ชาต้H ลต้H ว ย มค�คป�ปญฺ�ญ่าย มDเล ฉ น้�ทถ -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา สร ต้าน้  ค'อแผMซ่Mาน้ไป ได�แกMซ่\มซ่าบไป.
สร ต้าน้  -อ ต้ : อน้Iสฏิาน้  ปยาต้าน้ .

บทวMา ส เน้ห ต้าน้   ความวMา และเปvwอน้ต้"ณ์หาเพื่�ยงด"งยางเหน้�ยว ด�วยอำน้าจัต้"ณ์หาเพื่�ยงด"งยางเหน้�ยว 
อ"น้เปXน้ไปใน้บร ข้ารม�จั�วรเปXน้ต้�น้,  อธ บายวMา อ"น้ยางเหน้�ยวค'อต้"ณ์หาฉาบทาแล�ว.
ส เน้ห ต้าน้  -อ ต้ : จั�วราท�สI ปวต้�ต้ส เน้หวเสน้ ส เน้ห ต้าน้  จั.*  “ต้ณ์�หาส เน้หมก�ข้ ต้าน้  -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา โสมน้ส�สาน้   ความวMา โสมน้"สท"Sงหลายเห]น้ปาน้น้"Sน้ ยMอมม�แกMส"ต้วKผD�เปXน้ไปใน้อำน้าจัต้"ณ์หา.
โสมน้ส�สาน้  -อ ต้ : ต้ณ์�หาวส กส�ส ชน้�ต้Iโน้ เอวรDปาน้  โสมน้ส�สาน้  ภวน้�ต้ .

สองบทวMา เต้ สาต้ส ต้า  ความวMา บIคคลเหลMาน้"Sน้ ค'อผD�เปXน้ไปใน้อำน้าจัแหMงต้"ณ์หา เปXน้ผD�อาศ"ยความสำราญ่ 
ค'ออาศ"ยความสIข้น้"!น้เอง จั\งเปXน้ผD�แสวงหาความสIข้ ค'อเปXน้ผD�เสาะหาความสIข้.
เต้ สาต้ส ต้า -อ ต้ : เต้ ต้ณ์�หาวส กา ปIค�คลา สาต้น้ ส�ส ต้า สIข้น้ ส�ส ต้าว หIต้�วา สIเข้ส โน้ สIข้ปร เยส โน้ ภวน้�ต้ .

บทวMา เต้ เว เปXน้ต้�น้  ความวMา เหลMาน้ระผD�เห]น้ปาน้น้�SยMอมเข้�าถ\งความเก ด ความแกM ความเจั]บ และความต้ายแท� 
ฉะน้"Sน้จั\งเปXน้ผD�ช'!อวMาเข้�าถ\งชาต้ และชรา.
เต้ เว -อ ต้ : เย เอวรDปา น้รา,  เต้ ชาต้ ชราพื่�ยาธ มรณ์าน้  อIปคจั�ฉน้�ต้ เยว -อ ต้  ชาต้ ชรDปคา น้าม โหน้�ต้ .

บทวMา ปชา เปXน้ต้�น้  ความวMา ส"ต้วKเหลMาน้�SเปXน้ผD�อ"น้ต้"ณ์หาท�!ถ\งซ่\!งอ"น้น้"บวMา “ต้ส ณ์า” (ความด Sน้รน้) 
เพื่ราะทำซ่\!งความสะดI�งแวดล�อม ค'อห�อมล�อมแล�ว.
ปชา -อ ต้ : อ เม สต้�ต้า ต้าสกรเณ์น้ ต้ส ณ์า -อ ต้  สง�ข้H คต้าย ต้ณ์�หาย ปIรก�ข้ต้า ปร วาร ต้า หIต้�วา.

บทวMา พื่าธ โต้  ความวMา (ส"ต้วKเหลMาน้"Sน้) ยMอมกระเส'อกกระสน้ ค'อ หวาดกล"ว ดIจักระต้Mายต้"วท�!น้ายพื่ราน้ด"กได�ใน้ปtาฉะน้"Sน้.
พื่าธ โต้ -อ ต้ : ลIท�ทเกน้ อรญฺ�เญ่ พื่ท�โธ สโส ว ย ปร สป�ปน้�ต้  ภายน้�ต้ .

บทวMา สHโยชน้สง�คสต้�ต้า  ความวMา ส"ต้วKท"SงหลายเปXน้ผD�อ"น้ส"งโยชน้K ๑๐ อยMาง และก เลสเคร'!องข้�องค'อราคะเปXน้ต้�น้ผDกไว�แล�ว 
หร'อเปXน้ผD�ต้ ดแล�วใน้ส"งโยชน้KเปXน้ต้�น้น้"Sน้.
สHโยชน้สง�คสต้�ต้า -อ ต้ : ทสว เธน้ สHโยชเน้น้ เจัว สต้�ต้ว เธน้ ราคสง�คาท น้า จั สต้�ต้า พื่ท�ธา ต้ส�ม\ วา ลค�คา หIต้�วา.

บทวMา จั ราย  ความวMา ส"ต้วKท"Sงหลาย ยMอมเข้�าถ\งทIกข้Kม�ชาต้ เปXน้ต้�น้ร!ำไปส Sน้กาลน้าน้ ค'อต้ลอดระยะกาลย'ดยาว.
จั ราย -อ ต้ : จั รH ท�ฆ่มท�ธาน้H ปIน้ป�ปIน้H ชาต้ อาท กH ทIก�ข้H อIปคจั�ฉน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.
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บทวMา ต้ส�มา เปXน้ต้�น้  ความวMา เพื่ราะส"ต้วKท"SงหลายผD�อ"น้ต้"ณ์หาซ่\!งทำความสะดI�งล�อมไว� ค'อ ร\งร"ดไว�แล�ว,  
ฉะน้"Sน้ ภ กษIเม'!อปรารถน้าหว"งอยDMซ่\!งธรรมท�!ส Sน้กำหน้"ด ค'อพื่ระน้ พื่พื่าน้อ"น้เปXน้ท�!ไปปราศก เลสม�ราคะเปXน้ต้�น้เพื่'!อต้น้ 
พื่\งบรรเทา ค'อพื่\งข้"บไลM น้ำออกท Sงเส�ยซ่\!งต้"ณ์หาผD�ทำความสะดI�งน้"Sน้ ด�วยพื่ระอรห"ต้ต้มรรคน้"!น้เท�ยว.
ต้ส�มา -อ ต้ : ยส�มา ต้ส ณ์าย ปIรก�ข้ต้า ปล เวฐ ต้า สต้�ต้า,  ต้ส�มา อต้�ต้โน้ ว ราคH ราคาท ว คมน้H น้ พื่�พื่าน้H ปฏฺ�เฐน้�โต้ อากง�ข้มาโน้ ภ ก�ข้I 
อรหต้�ต้มค�เคเน้ว ต้H ต้ส ณ์H ว โน้ทเย ปน้Iท ต้�วา น้�หร ต้�วา ฉฑ�เฑย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI.

น้างลDกสIกรแม�น้"Sน้แล จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้ราชต้ระกDลใน้สIวรรณ์ภDม ,  
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้กรIงพื่าราณ์ส� เหม'อน้อยMางน้"Sน้แหละ,  
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เร'อน้พื่Mอค�าม�าท�!ทMาสIปปารกะ,  
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เร'อน้ข้องน้ายเร'อท�!ทMาคาว ระ,  
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เร'อน้ข้องอ สรชน้ ใน้เม'องอน้IราธบIร�,  
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดเปXน้ธ ดาใน้เร'อน้ข้องกIฎุiมพื่�ช'!อสIมน้ะ ใน้เภกก"น้ต้คาม ใน้ท ศท"กษ ณ์ข้องเม'องน้"Sน้แล�ว 
ช'!อสIมน้า ต้ามช'!อ (ข้องกIฎุiมพื่�น้"Sน้).
สาปW โข้ สDกรโปต้ กา ต้โต้ จัว ต้�วา สIวณ์�ณ์ภDม ยH ราชกIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  
ต้โต้ จัIต้า ต้เถว พื่าราณ์ส ยH น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  ต้โต้ จัว ต้�วา สIป�ปารกปฏฺ�ฏิเน้ อส�สวาณ์ ชเคเห น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  
ต้โต้ จัIต้า คาว รปฏฺ�ฏิเน้ น้าว กส�ส เคเห น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  ต้โต้ จัIต้า อน้IราธปIเร อ ส�สรเคเห น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  
ต้โต้ จัIต้า ต้ส�เสว ทก�ข้ ณ์าย ท สาย เภก�กน้�ต้คาเม๑ สIมน้ส�ส น้าม กIฏฺiม�พื่ กส�ส เคเห ธ�ต้า น้าเมน้ สIมน้า น้าม หIต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

ต้Mอมา บ ดาข้องน้าง เม'!อชน้ท"Sงหลายท Sงบ�าน้น้"Sน้แล�ว ได�ไปสDMแคว�น้ท�ฆ่วาป� อยDMใน้บ�าน้ช'!อมหามIน้�คาม.
อถส�สา ปWต้า,  ต้ส�ม\ คาเม ฉฑ�ฑ เต้,  ท�ฆ่วาป�รฏฺ�ฐH คน้�ต้�วา มหามIน้ คาเม น้าม วส .

อมาต้ยKข้องพื่ระเจั�าทIฏิฐคามณ์� น้ามวMาลกIณ์ฏิกอต้ มพื่ระ ไปท�!บ�าน้น้"Sน้ด�วยกรณ์�ยก จับางอยMาง 
เห]น้น้างแล�ว ทำการมงคลอยMางใหญ่M พื่าน้างไปสDMบ�าน้มหาปIณ์ณ์คามแล�ว.
ต้ต้�ถ น้H ทIฏฺ�ฐคามณ์�รญฺ�โญ่ อมจั�โจั ลกIณ์�ฏิกอต้ ม�พื่โร น้าม เกน้จั เทว กรณ์�เยน้ คโต้ ท ส�วา 
มหน้�ต้H มง�คลH กต้�วา ต้H อาทาย มหาปIณ์�ณ์คามH คโต้.

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระมหาอต้IลเถระผD�อยDMใน้มหาว หารช'!อโกฏิ บรรพื่ต้ เท�!ยวไปใน้บ�าน้น้"Sน้ เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ ย'น้อยDMท�!ประต้Dเร'อน้ข้องน้าง 
เห]น้น้างแล�ว จั\งกลMาวก"บภ กษIท"SงหลายวMา 
“ผD�ม�อายIท"Sงหลาย ช'!อวMาน้างลDกสIกร ถ\งความเปXน้ภรรยาข้องมหาอมาต้ยKช'!อลกIณ์ฏิกอต้ มพื่ระแล�ว,  โอ! น้Mาอ"ศจัรรยKจัร ง.”
อถ น้H โกฏิ ปพื่�พื่ต้มหาว หารวาส� มหาอต้Iลต้�เถโร๒ น้าม ต้ต้�ถ ปWณ์�ฑาย จัรน้�โต้ ต้ส�สา เคหท�วาเร ฐ โต้ ท ส�วา ภ ก�ข้Dห  สท�ธ\ กเถส 
 “อาวIโส สDกรโปต้ กา น้าม ลกIณ์�ฏิกอต้ ม�พื่รมหามต้�ต้ส�ส ภร ยาภาวH ปต้�ต้า,  อโห อจั�ฉร ยH -อ ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. โภก�กน้�ต้คาเม.
๒ ม. มหาอน้IรIท�ธต้�เถโร.
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น้างฟ้bงคำน้"Sน้แล�วเพื่ กภพื่ใน้อด�ต้ข้\Sน้ได� กล"บได�ญ่าณ์อ"น้เปXน้เหต้Iระล\กชาต้ .
สา ต้H กถH สIต้�วา อต้�ต้ภเว อIค�ฆ่าเฏิต้�วา ชาต้ ส�สรญฺ�ญ่าณ์H ปฏิ ลภ .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้น้"!น้เอง น้างม�ความส"งเวชเก ดข้\Sน้แล�ว อ�อน้วอน้สาม�บวชใน้สำน้"กพื่ระเถร�ผD�ประกอบด�วยพื่ละ ๕ 
ด�วยอ สร ยศอยMางใหญ่M ได�ฟ้bงกถาพื่รรณ์น้ามหาสต้ ปbฏิฐาน้สDต้ร ใน้ต้ สสมหาว หารแล�ว ต้"SงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผล,  
ภายหล"ง เม'!อพื่ระเจั�าทIฏิฐคามณ์�ทรงปราบทม ฬได�แล�ว พื่ระสIมน้าเถร� ไปสDMบ�าน้เภกก"น้ต้คาม 
ซ่\!งเปXน้ท�!อยDMข้องมารดาบ ดาน้"!น้เท�ยว อยDMใน้บ�าน้น้"Sน้ ฟ้bงอาส�ว สDปมสDต้รใน้ก"ลลกมหาว หาร บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว.
ต้Hข้ณ์Hเยว อIป�ปน้�น้สHเวคา สาม กH ยาจั ต้�วา มหน้�เต้น้ อ ส�สร เยน้ ปญฺ�จัพื่ลกต้�เถร�น้H สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา 
ต้ ส�สมหาว หาเร มหาสต้ ปฏฺ�ฐาน้สIต้�ต้กถH สIต้�วา โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห ,  
ปจั�ฉา ทม ฬมท�ทเน้ กเต้,  มาต้าปWต้Dน้H วสน้ฏฺ�ฐาน้H เภก�กน้�ต้คามเมว คน้�ต้�วา 
ต้ต้�ถ ว สน้�ต้� กล�ลกมหาว หาเร อาส�ว สDปมสIต้�ต้H สIต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

ใน้ว"น้ปร น้ พื่พื่าน้ น้างถDกพื่วกภ กษIณ์�ซ่"กถามแล�ว ได�เลMาประว"ต้ ท"Sงหมดน้�SอยMางละเอ�ยด๑ แกMภ กษIณ์�สงฆ่K แล�วสน้ทน้าก"บ
พื่ระมหาต้ สสเถระผD�กลMาวบทแหMงธรรม ผD�ม�ปกต้ อยDMใน้มณ์ฑลาราม ณ์ ทMามกลางภ กษIสงฆ่KผD�ประชIมก"น้แล�ว กลMาววMา 
“ใน้กาลกMอน้ ข้�าพื่เจั�าจัIต้ จัากกำเน้ ดมน้IษยKแล�ว เปXน้แมMไกM ถ\งการต้"ดศ�รษะจัากสำน้"กเหย�!ยวใน้อ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว 
(ไป) เก ดใน้กรIงราชคฤหK แล�วบวชใน้สำน้"กน้างปร พื่าช กาท"Sงหลาย แล�วเก ดใน้ภDม ปฐมฌาน้ 
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้ต้ระกDลเศรษฐ�  ต้MอกาลไมMน้าน้น้"ก จัIต้ แล�ว ไปสDMกำเน้ ดสIกร 
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ไปสDMสIวรรณ์ภDม จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ไปสDMเม'องพื่าราณ์ส�
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�วไปสDMทMาสIปปารกะ จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ไปสDMทMาคาว ระ 
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ไปสDMเม'องอน้IราธบIร� จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว ไปสDMบ�าน้เภกก"น้ต้คาม,  
ได�ถ\งอ"ต้ต้ภาพื่ ๑๓ อ"น้สDงๆ ต้!ำๆ อยMางน้�S ด�วยประการฉะน้�S 
บ"ดน้�S เก ดใน้อ"ต้ต้ภาพื่อ"น้อIกฤษฏิK๒แล�ว ข้อให�ทMาน้ท"Sงหลายแม�ท"Sงหมด จังย"งธรรมเปXน้กIศลท"Sงหลายให�ถ\งพื่ร�อม
ด�วยความไมMประมาทเถ ด.” ด"งน้�Sแล�ว ย"งบร ษ"ท ๔ ให�ส"งเวชแล�ว ปร น้ พื่พื่าน้ ด"งน้�Sแล.
สา ปร น้ พื่�พื่าน้ท วเส ภ ก�ข้Iน้�ห  ปIจั�ฉ ต้า ภ ก�ข้Iน้�สง�ฆ่ส�ส สพื่�พื่H อ มH ปวต้�ต้\ น้ รน้�ต้รH กเถต้�วา สน้�น้ ปต้ ต้ส�ส 
ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส มช�เฌ มณ์�ฑลารามวาส น้า ธม�มปทภาณ์กมหาต้ ส�สต้�เถเรน้ สท�ธ\ สHสน้�เทต้�วา 
“อหH ปIพื่�เพื่ มน้Iส�สโยน้ โต้ จัIต้า กIก�กIฏิ� หIต้�วา ต้ต้�ถ เสน้ส�ส สน้�ต้ กา ส�สจั�เฉทH ปต้�วา ราชคเห น้ พื่�พื่ต้�ต้า 
ปร พื่�พื่าช กาสI ปพื่�พื่ช ต้�วา ปฐมช�ฌาน้ภDม ยH น้ พื่�พื่ต้�ต้า ต้โต้ จัIต้า เสฏฺ�ฐ กIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้า 
น้จั รส�เสว จัว ต้�วา สDกรโยน้\ คน้�ต้�วา   ต้โต้ จัIต้า สIวณ์�ณ์ภDม\   ต้โต้ พื่าราณ์ส\   ต้โต้ สIป�ปารกปฏฺ�ฏิน้H ต้โต้ คาว รปฏฺ�ฏิน้H 
ต้โต้ อน้IราธปIรH  ต้โต้ เภก�กน้�ต้คามน้�ต้  เอวH สมว สเม เต้รส๓ อต้�ต้ภาเว ปต้�วา อ ทาน้  อIก�กฏฺ�เฐ ชาต้า,  
สพื่�เพื่ปW อป�ปมาเทน้ สม�ปาเทถ -อ ต้  วต้�วา จัต้ส�โส ปร สา สHเวเชต้�วา ปร น้ พื่�พื่าย  -อ ต้ .

เร'!องน้างลDกสIกร จับ.
สDกรโปต้ กาวต้�ถI.

๑ น้ รน้�ต้รH แปล หาระหวMางม ได� ถ'อความแปลต้ามน้"Sน้.
๒ สDงสIด
๓ ท�วาทเสว.
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๓.  เร��องว�พภั�นตักภั�กษุ�
๓.  ว พื่�ภน้�ต้กวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภว พื่ภ"น้ต้กภ กษI๑ รDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โย น้ พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ” 
เปXน้ต้�น้.
“โย น้ พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ เอกH ว พื่�ภน้�ต้กH อารพื่�ภ กเถส .

[เธอสุCกออกไป ท้ำโจรกรรมเล,Gยงชื่,พ]

ได�ย น้วMา ภ กษIรDปหน้\!ง เปXน้ส"ทธ ว หาร กข้องพื่ระมหาก"สสปเถระ แม�ย"งฌาน้ ๔ ให�เก ดข้\Sน้แล�ว 
เห]น้รDปารมณ์Kอ"น้เปXน้ว สภาค (ข้�าศ\ก) ใน้เร'อน้ข้องน้ายชMางทองผD�เปXน้ลIงข้องต้น้ ม�จั ต้ปฏิ พื่"ทธKใน้รDปารมณ์Kน้"Sน้ ส\กแล�ว.
เอโก๒ ก ร มหากส�สปต้�เถรส�ส สท�ธ ว หาร โก หIต้�วา จัต้�ต้าร  ฌาน้าน้  อIป�ปาเทต้�วาปW 
อต้�ต้โน้ มาต้Iลส�ส สIวณ์�ณ์การส�ส เคเห ว สภาครDปารม�มณ์H ท ส�วา ต้ต้�ถ ปฏิ พื่ท�ธจั ต้�โต้ ว พื่ภม .

ต้Mอมา เพื่ราะความเปXน้ผD�เก�ยจัคร�าน้ พื่วกมน้IษยKจั\งไลMเข้าผD�ไมMปรารถน้าจัะทำการงาน้ ออกเส�ยจัากเร'อน้.
อถ น้H มน้Iส�สา อลสภาเวน้ กม�มH กาต้IH อน้ จั�ฉน้�ต้H เคหา น้�หร\สI.

เข้าเท�!ยวเล�Sยงช�พื่อยDMด�วยโจัรกรรม เพื่ราะการคลIกคล�ด�วยม ต้รช"!ว.
โส ปาปม ต้�ต้สHสค�เคน้ โจัรกม�เมน้ ช�ว ต้H กป�เปน้�โต้ ว จัร .

ต้Mอมา ใน้ว"น้หน้\!ง พื่วกราชบIรIษจั"บเข้าได�แล�ว ม"ดแข้น้ไพื่ลMหล"ง ผDกอยMางม"!น้คง เฆ่�!ยน้ด�วยหวายทIกๆ ทาง ๔ แพื่รMง 
แล�วน้ำไปสDMต้ะแลงแกง.
อถ น้H เอกท วสH คเหต้�วา ปจั�ฉาพื่าหIH คาฬ�หพื่น้�ธน้H พื่น้�ธ ต้�วา จัต้Iก�เก จัต้Iก�เก กสาห  ต้าเลน้�ต้า อาฆ่าต้H๓ น้ย\สI.

พื่ระเถระ เข้�าไปเพื่'!อเท�!ยวบ ณ์ฑบาต้ เห]น้เข้าถDกพื่วกราชบIรIษน้ำไปโดยประต้Dด�าน้ท"กษ ณ์ 
จั\งข้อให�พื่วกราชบIรIษผMอน้เคร'!องจัองจัำให�หยMอน้แล�ว พื่DดวMา “เธอจังระล\กถ\งก"มม"ฏิฐาน้ท�!เธอเคยส"!งสมแล�วใน้กMอน้อ�ก.”
เถโร ปWณ์�ฑาย จัร ต้IH ปว สน้�โต้ ต้H ทก�ข้ ณ์ท�วาเรน้ น้�หร ยมาน้H ท ส�วา พื่น้�ธน้H ส ถ ลH กาเรต้�วา 
“ปIพื่�เพื่ ต้ยา ปร จั ต้H กม�มฏฺ�ฐาน้H ปIน้ อาวช�เชห  -อ ต้  อาห.

เข้าได�ความเก ดข้\Sน้แหMงสต้ เพื่ราะโอวาทน้"Sน้แล�ว ได�ย"งจัต้Iต้ถฌาน้ให�เก ดข้\Sน้อ�ก.
โส เต้น้ โอวาเทน้ สต้Iป�ปาทH ลภ ต้�วา ปIน้ จัต้Iต้�ถช�ฌาน้H น้ พื่�พื่ต้�เต้ส .

ลำด"บน้"Sน้ พื่วกราชบIรIษน้ำเข้าไปสDMต้ะแลงแกง ให�เข้าน้อน้หงายบน้หลาว ด�วยค ดวMา “พื่วกเราจั"กฆ่Mาเส�ย.”
อถ น้H อาฆ่าต้น้H เน้ต้�วา “ฆ่าเต้ส�สาม -อ ต้  สDเล อIต้�ต้าเสสIH.

เข้าไมMกล"ว ไมMสะดI�ง.
โส น้ ภายต้  น้ สน้�ต้สต้ .

๑ ภ กษIผD�หมIน้ไปผ ด (ส\ก).
๒ ยI. เอโส.
๓ อาฆ่าต้น้H -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH.
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[พวกมน�ษุย9ประหลาดใจ เพราะเหNนเขาไม7กล�ว]

ลำด"บน้"Sน้ มน้IษยKท"Sงหลาย ผD�ย'น้อยDMใน้ท ศาภาคน้"Sน้ๆ แม�เง'อดเง'Sอเคร'!องประหารท"Sงหลายม�ดาบ หอก และโต้มร๑ เปXน้ต้�น้
แกMเข้า เห]น้เข้าม ได�สะดI�งเลย ต้Mางพื่DดวMา “ผD�เจัร ญ่ท"Sงหลาย พื่วกทMาน้จังดDบIรIษคน้น้�Sเถ ด,  เข้าไมMหว"!น้ไหว ไมMสะทกสะท�าน้
ใน้ทMามกลางแหMงบIรIษผD�ม�อาวIธใน้ม'อ แม�หลายร�อยคน้,  โอ! น้Mาอ"ศจัรรยKจัร ง” ด"งน้�Sแล�ว เก ดม�ความอ"ศจัรรยKและประหลาดใจั๒ 
บ"น้ล'อล"!น้สน้"!น้  (ไป) กราบทDลเร'!องน้"!น้แดMพื่ระราชา.  
อถส�ส ต้ส�ม\ ต้ส�ม\ ท สาภาเค ฐ ต้า มน้Iส�สา อส สต้�ต้ โต้มราท�น้  อาวIธาน้  อIก�ข้ ปWต้�วาปW ต้H อสน้�ต้สน้�ต้เมว ท ส�วา 
“ปส�สถ โภน้�โต้ อ มH ปIร สH,  อเน้กสต้าน้HปW อาวIธหต้�ถาน้H ปIร สาน้H มช�เฌ เน้วจั�ฉม�ภต้  น้ เวธต้ ,  อโห อจั�ฉร ยH -อ ต้  
อจั�ฉร ยพื่�ภDต้ชาต้า มหาน้าทH น้ท ต้�วา รญฺ�โญ่ ต้H ปวต้�ต้\ อาโรเจัสIH.  

พื่ระราชา ทรงสด"บเหต้Iน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา “พื่วกทMาน้จังปลMอยเข้าเส�ยเถ ด” ด"งน้�Sแล�ว 
เสด]จัไปแม�ย"งสำน้"กพื่ระศาสดา กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แล�ว.
ราชา ต้H การณ์H สIต้�วา “ว ส�สช�เชถ น้H -อ ต้  วต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ กHปW คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัส .๓

พื่ระศาสดา ทรงเปลMงพื่ระโอภาสไปแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรมแกMเข้า จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา 
สต้�ถา โอภาสH ผร ต้�วา ต้ส�ส ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห.

“บIคคลใด ม�อาล"ยดIจัหมDMไม�อ"น้ต้"SงอยDMใน้ปtา ออกแล�ว น้�อมไปใน้ปtา (ค'อต้ปธรรม) 
พื่�น้จัากปtาแล�ว ย"งเลMน้ไปสDMปtาต้ามเด ม,  
ทMาน้ท"SงหลายจังดDบIคคลน้"Sน้น้"!น้แล,  
เข้าพื่�น้แล�ว (จัากเคร'!องผDก) ย"งแลMน้ไปสDMเคร'!องผDกต้ามเด ม.”

“โย น้ พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ วน้าธ มIต้�โต้
วน้มIต้�โต้ วน้เมว ธาวต้ ,
ต้H ปIค�คลเมว ปส�สถ:
มIต้�โต้ พื่น้�ธน้เมว ธาวต้  -อ ต้ .

๑ โต้มร หอกซ่"ด
๒ Full of wonder and surprise เต้]มไปด�วยความอ"ศจัรรยKและประหลาดใจั.
๓ ส�. ม. ยI. อาโรจัย\สI.
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[แก4อรรถ]

เน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้วMา 
“บIคคลใด ช'!อวMาม�อาล"ยดIจัหมDMไม�อ"น้ต้"SงอยDMใน้ปtาออกแล�ว เพื่ราะความท�!ต้น้ละท SงหมDMไม�อ"น้ต้"SงอยDMใน้ปtา 
กลMาวค'ออาล"ยใน้ความเปXน้คฤห"สถKแล�วบวช น้�อมไปใน้ปtาค'อ ต้ปะ กลMาวค'อว หารธรรม 
เปXน้ผD�พื่�น้จัากปtาค'อต้"ณ์หา ซ่\!งจั"ดเปXน้เคร'!องผDกค'อการครองเร'อน้แล�ว 
ย"งแลMน้ไปหาปtาค'อต้"ณ์หาน้"!น้แหละ อ"น้เปXน้เคร'!องผDกค'อการครองเร'อน้น้"Sน้อ�ก,  ทMาน้ท"SงหลายจังดDบIคคลน้"Sน้ อยMางน้"Sน้,  
บIคคลน้"!น้ พื่�น้จัากเคร'!องผDกค'อการครองเร'อน้แล�ว ย"งแลMน้ไปสDMเคร'!องผDกค'อการครองเร'อน้อ�กท�เด�ยว.
ต้ส�สต้�โถ: “โย ปIค�คโล ค ห ภาเว อาลยสง�ข้าต้H วน้ฏฺ�ฐH ฉฑ�เฑต้�วา ปพื่�พื่ช ต้ต้าย น้ พื่�พื่น้ฏฺ�โฐ ว หารสง�ข้าเต้ ต้โปวเน้ อธ มIต้�โต้ 
ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้สง�ข้าต้า ต้ณ์�หาวน้า มIต้�โต้ หIต้�วา ปIน้ ต้H ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้H ต้ณ์�หาวน้เมว ธาวต้ ,  เอวน้�ต้H ปIค�คลH ปส�สถ,  
เอโส ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้โต้ มIต้�โต้ ปIน้ ฆ่ราวาสพื่น้�ธน้เมว ธาวต้  -อ ต้ .

เข้าน้"!งฟ้bงธรรมเทศน้าน้�S อยDMบน้ปลายหลาว ใน้ระหวMางพื่วกราชบIรIษน้"!น้แล เร !มต้"Sงความเก ดข้\Sน้และความเส'!อมไปแล�ว 
ยก (จั ต้) ข้\Sน้สDMไต้รล"กษณ์K พื่ จัารณ์าอยDMซ่\!งส"งข้ารท"Sงหลาย บรรลIโสดาปbต้ต้ ผลแล�ว เสวยสIข้เก ดแต้Mสมาบ"ต้ อยDM เหาะข้\Sน้สDMเวหาส
มาสDMสำน้"กพื่ระศาสดาโดยอากาศน้"!น้เอง ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�วบวช ได�บรรลIพื่ระอรห"ต้ ณ์ ทMามกลางบร ษ"ท
พื่ร�อมด�วยพื่ระราชาน้"!น้เอง ด"งน้�Sแล.
อ มH ธม�มเทสน้H สIต้�วา โส ราชปIร สาน้มน้�ต้เร สDลค�เค น้ ส น้�โน้ว อIทยพื่�พื่ยH ปฏฺ�ฐเปต้�วา ต้ ลก�ข้ณ์H อาโรเปต้�วา สง�ข้าเร สม�มสน้�โต้ 
โสต้าปต้�ต้ ผลH ปต้�วา ส�มาปต้�ต้ สIข้H อน้Iภวน้�โต้ เวหาสH อIป�ปต้ ต้�วา อากาเสเน้ว สต้�ถI สน้�ต้ กH อาคน้�ต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา 
ปพื่�พื่ช ต้�วา สราช กาย ปร สาย มช�เฌเยว อรหต้�ต้H ปาปIณ์  -อ ต้ .

เร'!องว พื่ภ"น้ต้กภ กษI จับ.
ว พื่�ภน้�ต้กวต้�ถI.
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๔.  เร��องเร�อนจำ
๔.  พื่น้�ธน้าคารวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภเร'อน้จัำ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ ต้H ทฬ�หH” เปXน้ต้�น้.
“น้ ต้H ทฬ�หH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ พื่น้�ธน้าคารH อารพื่�ภ กเถส .

[พวกภั�กษุ�เหNนโจรถ�กจองจำนCกแปลกใจ]

ด"งได�สด"บมา ใน้กาลคร"Sงหน้\!ง พื่วกราชบIรIษ น้ำพื่วกโจัร ผD�ต้"ดชMอง ผD�ปล�น้ใน้หน้ทางเปล�!ยว และผD�ฆ่Mามน้IษยKเปXน้อ"น้มากมา 
ทDลเสน้อแกMพื่ระเจั�าโกศลแล�ว.
เอกส�ม\ ก ร กาเล พื่หD สน้�ธ จั�เฉทกปน้�ถฆ่าต้กมน้Iส�สฆ่าต้เก โจัเร อาเน้ต้�วา โกสลรญฺ�โญ่ ทส�เสสIH.

พื่ระราชา ร"บส"!งให�จัองจัำโจัรเหลMาน้"Sน้ไว� ด�วยเคร'!องจัองจัำค'อข้'!อ เคร'!องจัองจัำค'อเช'อก และเคร'!องจัองจัำค'อต้รวน้ท"Sงหลาย.
เต้ ราชา อน้�ทIพื่น้�ธน้รช�ชIพื่น้�ธน้สง�ข้ล กพื่น้�ธเน้ห  พื่น้�ธาเปส .

| พื่วกภ กษIชาวชน้บท แม�ม�ประมาณ์ ๓๐ รDปแล ใครMจัะเฝ้`าพื่ระศาสดา มาเฝ้`าถวายบ"งคมแล�ว 
ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ เท�!ยวไปใน้กรIงสาว"ต้ถ� เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ ไปถ\งเร'อน้จัำเห]น้โจัรเหลMาน้"Sน้ กล"บจัากบ ณ์ฑบาต้แล�ว 
เข้�าไปเฝ้`าพื่ระต้ถาคต้เจั�าใน้เวลาเย]น้ 
| ต้\สมต้�ต้าปW โข้ ชาน้ปทา ภ ก�ข้D สต้�ถารH ทฏฺ�ฐุIกามา อาคน้�ต้�วา ท ส�วา วน้�ท ต้�วา ปIน้ท วเส สาวต้�ถ ยH ปWณ์�ฑาย จัรน้�ต้า 
พื่น้�ธน้าคารH คน้�ต้�วา เต้ โจัเร ท ส�วา ปWณ์�ฑปาต้ป�ปฏิ ก�กน้�ต้า สายณ์�หสมเย ต้ถาคต้H อIปสง�กม ต้�วา 

กราบทDลถามวMา “พื่ระเจั�าข้�า ว"น้น้�S พื่วกข้�าพื่ระองคK กำล"งเท�!ยวไปบ ณ์ฑบาต้ เห]น้โจัรเปXน้อ"น้มาก ใน้เร'อน้จัำ 
ถDกจัองจัำด�วยเคร'!องจัองจัำค'อข้'!อเปXน้ต้�น้ เสวยทIกข้Kมาก,  พื่วกเข้า ยMอมไมMอาจัเพื่'!อจัะต้"ดเคร'!องจัองจัำเหลMาน้"Sน้หน้�ไปได�,  
ข้�าแต้Mพื่ระองคKผD�เจัร ญ่ ข้\Sน้ช'!อวMาเคร'!องจัองจัำชน้ ดอ'!น้ ท�!ม"!น้คงกวMาเคร'!องจัองจัำเหลMาน้"Sน้ ม�อยDMหร'อหน้อ?” |
“ภน้�เต้ อช�ช อม�เหห  ปWณ์�ฑาย จัรน้�เต้ห  พื่น้�ธน้าคาเร พื่หD โจัรา อน้�ทIพื่น้�ธน้าท�ห  พื่ท�ธา มหาทIก�ข้H อน้Iภวน้�ต้า ท ฏฺ�ฐา,  
เต้ ต้าน้  พื่น้�ธน้าน้  ฉ น้�ท ต้�วา ปลาย ต้IH น้ สก�โกน้�ต้ ,  อต้�ถ  น้I โข้ ภน้�เต้ เต้ห  พื่น้�ธเน้ห  ถ รต้รH อญฺ�ญ่H พื่น้�ธน้H น้าม -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI. |

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

| พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย เคร'!องจัองจัำเหลMาน้"Sน้ จัะช'!อวMาเคร'!องจัองจัำอะไร,  
สMวน้เคร'!องจัองจัำค'อก เลส กลMาวค'อ ต้"ณ์หา ใน้สว ญ่ญ่าณ์กทร"พื่ยKและอว ญ่ญ่าณ์กทร"พื่ยKท"Sงหลาย 
ม�ทร"พื่ยKค'อ ข้�าวเปล'อก บIต้ร และภรรยาเปXน้ต้�น้ เปXน้เคร'!องจัองจัำท�!ม"!น้คงกวMาเคร'!องจัองจัำค'อข้'!อเปXน้ต้�น้เหลMาน้"Sน้ 
ด�วยอ"น้คDณ์ด�วยร�อย คDณ์ด�วยพื่"น้คDณ์ด�วยแสน้,  
| สต้�ถา “ภ ก�ข้เว ก\พื่น้�ธน้าน้  น้าเมต้าน้ : ยH ปเน้ต้H ธน้ธญฺ�ญ่ปIต้�ต้ทาราท�สI ต้ณ์�หาสง�ข้าต้H ก เลสพื่น้�ธน้H,  
เอต้H เอเต้ห  สต้คIเณ์น้ สหส�สคIเณ์น้ สต้สหส�สคIเณ์น้ ถ รต้รH,  

แต้Mโบราณ์กบ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย ต้"ดเคร'!องจัองจัำน้"!น้แม�ชน้ ดใหญ่M ท�!ต้"ดได�ยาก ด�วยประการด"งน้�Sแล�ว เข้�าสDMปtาห มพื่าน้ต้Kบวช.” 
ด"งน้�Sแล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา: |
เอวH มหน้�ต้HปW ปเน้ต้H ทIจั�ฉ น้�ท ยH พื่น้�ธน้H โปราณ์กปณ์�ฑ ต้า ฉ น้�ท ต้�วา ห มวน้�ต้H ปว ส ต้�วา ปพื่�พื่ช\สI -อ ต้  วต้�วา อต้�ต้H อาหร : |
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“ใน้อด�ต้กาล เม'!อพื่ระเจั�าพื่รหมท"ต้ครองราชสมบ"ต้ อยDMใน้กรIงพื่าราณ์ส� พื่ระโพื่ธ ส"ต้วK เก ดแล�วใน้ต้ระกDลคฤหบด�ต้กยากต้ระกDลหน้\!ง.
“อต้�เต้ พื่าราณ์ส ยH พื่�รห�มทต้�เต้ รช�ชH กาเรน้�เต้,  โพื่ธ สต้�โต้ เอกส�ม\ ทIค�คต้คหปต้ กIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

เม'!อพื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้เจัร ญ่ว"ย,  บ ดาได�ทำกาละแล�ว.
ต้ส�ส วยป�ปต้�ต้ส�ส,  ปWต้า กาลมกาส .

พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ทำการร"บจั�าง เล�Sยงมารดา.
โส ภต้\ กต้�วา มาต้รH โปเสส .

ต้Mอมา มารดา ทำน้างกIลธ ดาคน้หน้\!งไว�ใน้เร'อน้ เพื่'!อพื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ ผD�ไมMปรารถน้าเลยใน้กาลต้Mอมา ก]ได�ทำกาละแล�ว.
อถส�ส มาต้า อน้ จั�ฉมาน้ส�เสว เอกH กIลธ�ต้รH เคเห กต้�วา อปรภาเค กาลมกาส .

ฝ้tายภรรยาข้องพื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ต้"SงครรภKแล�ว.
ภร ยายปWส�ส กIจั�ฉ ยH คพื่�โภ ปต้ ฏฺ�ฐห .

พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ ไมMทราบวMาครรภKต้"Sงข้\Sน้เลย จั\งกลMาววMา “น้างผD�เจัร ญ่ หลMอน้จังทำการร"บจั�างเล�Sยงช�พื่เถ ด,  ฉ"น้จั"กบวช.”
โส คพื่�ภส�ส ปต้ ฏฺ�ฐ ต้ภาวH อชาน้น้�โต้ว “ภท�เท ต้�วH ภต้\ กต้�วา ช�ว,  อหH ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้  อาห.

น้างกลMาววMา “น้าย ครรภKต้"Sงข้\Sน้แล�วแกMด ฉ"น้ม ใชMหร'อ? เม'!อด ฉ"น้คลอดแล�ว ทMาน้จั"กเห]น้ทารกแล�ว จั\งบวช.”
“สาม  น้น้I คพื่�โภ เม ปต้ ฏฺ�ฐ โต้,  มย  ว ชาต้าย,  ทารกH ท ส�วา ปพื่�พื่ช ส�สส  -อ ต้  อาห.

พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ ร"บวMา “ด�ละ” ใน้กาลแหMงน้างคลอดแล�ว จั\งอำลาวMา 
“น้างผD�เจัร ญ่ หลMอน้คลอดโดยสว"สด�แล�ว,  บ"ดน้�S ฉ"น้จั"กบวชละ.”
โส “สาธI -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา ต้ส�สา ว ชาต้กาเล “ภท�เท ต้�วH โสต้�ถ น้า ว ชาต้า,  อ ทาน้าหH ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้  อาปIจั�ฉ .

ท�น้"Sน้ น้างกลMาวกะพื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้วMา “ทMาน้จังรอ เวลาท�!ลDกน้�อยข้องทMาน้ หยMาน้มกMอน้” แล�วก]ต้"SงครรภKอ�ก.
อถ น้H สา “ปIต้�ต้กส�ส เต้ ต้าว ถน้ปาน้โต้ อปคมน้กาลH อาคเมห  -อ ต้  วต้�วา ปIน้ คพื่�ภH คณ์�ห .

พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ ดำร วMา “เราไมMสามารถจัะให�น้างคน้น้�Sย น้ยอมแล�วไปได�,  เราจั"กไมMบอกแกMน้างละ จั"กหน้�ไปบวช.”
โส จั น้�เต้ส  “อ มH สม�ปฏิ จั�ฉาเปต้�วา คน้�ต้IH น้ สก�กา,  อ ม ส�สา อน้าจั ก�ข้ ต้�วาว ปลาย ต้�วา ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้ .

ทMาน้ไมMบอกแกMน้างเลย ลIกข้\Sน้แล�วใน้สMวน้ราต้ร� หน้�ไปแล�ว.
โส ต้ส�สา อน้าจั ก�ข้ ต้�วาว รต้�ต้ ภาเค อIฏฺ�ฐาย ปลาย .

คร"Sงน้"Sน้ คน้ร"กษาพื่ระน้คร ได�จั"บทMาน้ไว�แล�ว.
อถ น้H น้ครคIต้�ต้ กา อค�คเหสIH.

ทMาน้กลMาววMา “น้าย ข้�าพื่เจั�าช'!อวMาเปXน้ผD�เล�Sยงมารดา,  ข้อทMาน้ท"SงหลายจังปลMอยข้�าพื่เจั�าเส�ยเถ ด” ให�เข้าปลMอยต้น้แล�ว 
พื่"กอยDMใน้ท�!แหMงหน้\!งแล�ว เข้�าไปสDMปtาห มพื่าน้ต้K บวชเปXน้ฤษ� ย"งอภ ญ่ญ่าและสมาบ"ต้ ให�เก ดแล�ว เลMน้ฌาน้อยDM.
โส “อหH สาม  มาต้Iโปสโก น้าม,  ว ส�สช�เชถ มH -อ ต้  อต้�ต้าน้H ว ส�สช�เชต้�วา เอกส�ม\ ฐาเน้ วส ต้�วา ห มวน้�ต้H ปว ส ต้�วา 
อ ส ปพื่�พื่ช�ชH ปพื่�พื่ช ต้�วา อภ ญฺ�ญ่า จั สมาปต้�ต้ โย จั น้ พื่�พื่ต้�เต้ต้�วา ฌาน้ก�ฬาย ก�ฬน้�โต้ ว หาส .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๓๐ • ๔.  เร'!องเร'อน้จัำ • [เคร'!องจัองจัำค'อก เลสต้"ดได�ยากย !งน้"ก]

ทMาน้อยDMใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้เอง เปลMงอIทาน้ข้\Sน้วMา 
“เคร'!องผDกค'อบIต้รและภรรยา เคร'!องผDกค'อก เลส อ"น้บIคคลต้"ดได�โดยยาก ช'!อแม�เห]น้ปาน้น้"Sน้ เราต้"ดได�แล�ว.”
โส ต้ต้�ถ วสน้�โต้เยว “เอวรDปxปW น้าม เม ทIจั�ฉ น้�ท ยH ปIต้�ต้ทารพื่น้�ธน้H ก เลสพื่น้�ธน้H ฉ น้�น้H -อ ต้  อIทาน้H อIทาเน้ส .

[พระศาสุดาท้รงแสุดงเคร��องจองจำ ๒ อย7าง]

พื่ระศาสดา คร"Sน้ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้น้�Sมาแล�ว เม'!อจัะทรงประกาศอIทาน้ท�!พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้เปลMงแล�ว ได�ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อ มH อต้�ต้H อาหร ต้�วา เต้น้ อIทาน้ ต้H อIทาน้H ปกาเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส .

“เคร'!องจัองจัำใด เก ดแต้Mเหล]ก เก ดแต้Mไม� และเก ดแต้Mหญ่�าปล�อง 
ผD�ม�ปbญ่ญ่าท"Sงหลาย หากลMาวเคร'!องจัองจัำน้"Sน้ วMาเปXน้ข้องม"!น้คงไมM.

“น้ ต้H ทฬ�หH พื่น้�ธน้มาหI ธ�รา,
ยทายสH ทารIชปพื่�พื่ชญฺ�จั.

ความกำหน้"ดใด ข้องชน้ท"SงหลายผD�กำหน้"ดย น้ด�ย !งน้"ก ใน้แก�วมณ์�และต้I�มหDท"Sง
หลาย และความเย'!อใยใน้บIต้ร๑ แลใน้ภรรยาท"Sงหลายใด,  
น้"กปราชญ่Kท"Sงหลาย กลMาวความกำหน้"ดและความเย'!อใยน้"!น้วMา 
เปXน้เคร'!องจัองจัำอ"น้ม"!น้คง ม�ปกต้ เหน้�!ยวลง อ"น้หยMอน้ (แต้M) เปล'Sองได�โดยยาก.

สารต้�ต้รต้�ต้า มณ์ กIณ์�ฑเลสI
ปIต้�เต้สI ทาเรสI จั ยา อเปก�ข้า,
เอต้H ทฬ�หH พื่น้�ธน้มาหI ธ�รา
โอหาร น้H ส ถ ลทIป�ปมIญฺ�จัH.

น้"กปราชญ่Kท"Sงหลาย ต้"ดเคร'!องผDกแม�น้"!น้แล�ว เปXน้ผD�ไมMม�ใยด� 
ละกามสIข้แล�วบวช๒.”

เอต้HปW เฉต้�วาน้ ปร พื่�พื่ชน้�ต้ 
อน้เปก�ข้ โน้ กามสIข้H ปหาย -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ธ�รา เปXน้ต้�น้  ความวMา 
บIรIษผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย ม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ต้�น้ หากลMาวเคร'!องจัองจัำท�!เก ดแต้Mเหล]ก กลMาวค'อต้รวน้ ช'!อวMา เก ดแต้Mเหล]ก 
ท�!เก ดแต้Mไม� กลMาวค'อ ข้'!อ คา และเคร'!องจัองจัำค'อเช'อก ท�!เข้าเอาหญ่�าปล�องหร'อว"ต้ถIอยMางอ'!น้ม�ปอเปXน้ต้�น้ ฟ้beน้ทำเปXน้เช'อก 
วMา “เปXน้ข้องม"!น้คง” ไมM,  เพื่ราะความเปXน้เคร'!องจัองจัำ ท�!บIคคลสามารถต้"ดด�วยศาสต้ราท"Sงหลายม�ดาบเปXน้ต้�น้ได�.
ต้ต้�ถ “ธ�รา -อ ต้ : พื่Iท�ธาทโย ปณ์�ฑ ต้ปIร สา อยสง�ข้ล กสง�ข้าต้H อยสา น้ พื่�พื่ต้�ต้H อายสH อน้�ทIพื่น้�ธน้สง�ข้าต้H ทารIชH ปพื่�พื่ชต้ เณ์ห  วา 
อญฺ�เญ่ห  วา วากาท�ห  รช�ชIH กต้�วา กต้H รช�ชIพื่น้�ธน้H [ต้H] อส อาท�ห  ฉ น้�ท ต้IH สก�กIเณ์ย�ยภาเวน้ ‘ถ รH -อ ต้  น้ วทน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

๑ แปลเต้ มอยMางอรรถกถา.
๒ ข้I. ธ. ๒๕/๖๐ ชา. ทIก. ๒๗/๗๓ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๓/๑๘๕. พื่น้�ธน้าการชาต้กน้�ต้  ข้ายต้ .
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บทวMา สารต้�ต้รต้�ต้า ได�แกM เปXน้ผD�กำหน้"ดน้"กแล�ว,  อธ บายวMา ผD�กำหน้"ดด�วยราคะจั"ด.
สารต้�ต้รต้�ต้า -อ ต้ : สารต้�ต้า หIต้�วา รต้�ต้า.  “พื่หลราครต้�ต้า -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา มณ์ กIณ์�ฑเลสI ค'อใน้แก�วมณ์�และต้I�มหDท"Sงหลาย,  อ�กอยMางหน้\!ง (ค'อ) ใน้ต้I�มหDท"Sงหลายอ"น้ว จั ต้รด�วยแก�วมณ์�.
มณ์ กIณ์�ฑเลสI -อ ต้ : มณ์�สI จั กIณ์�ฑเลสI จั,  มณ์ จั ต้�เต้สI วา กIณ์�ฑเลสI.

บทวMา ทฬ�หH  ความวMา ความกำหน้"ดใด ข้องชน้ท"Sงหลาย ผD�กำหน้"ดย น้ด�ย !งน้"ก ใน้แก�วมณ์�และต้I�มหDท"Sงหลายน้"!น้แล 
และความเย'!อใย ค'อความทะยาน้อยากได�ใน้บIต้รและภรรยาใด,  
บIรIษผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย ยMอมกลMาวความกำหน้"ดและความเย'!อใยน้"!น้ อ"น้เปXน้เคร'!องผDกซ่\!งสำเร]จัด�วยก เลสวMา “ม"!น้.”
เอต้H ทฬ�หH -อ ต้ : เย มณ์ กIณ์�ฑเลสI สารต้�ต้รต้�ต้า,  เต้สHเยว โส๑ ราโค,  ยา จั ปIต้�ต้ทาเรสI อเปก�ข้า ต้ณ์�หา,  
เอต้H ก เลสมยH พื่น้�ธน้H ปณ์�ฑ ต้ปIร สา “ทฬ�หH -อ ต้  วทน้�ต้ .

บทวMา โอหาร น้H  ความวMา ช'!อวMา ม�ปกต้ เหน้�!ยวลง เพื่ราะยMอมฉIดลง ค'อ น้ำไปใน้เบ'Sองต้!ำ เพื่ราะครMามาแล�วให�ต้กไปใน้อบาย ๔.
โอหาร น้H -อ ต้ : อากฑ�ฒ ต้�วา จัต้DสI อปาเยสI ปาต้น้โต้ อวหรต้  เหฏฺ�ฐา หรต้  -อ ต้  โอหาร น้H.

บทวMา ส ถ ลH  ความวMา ช'!อวMา หยMอน้ เพื่ราะยMอมไมMบาดผ วหน้"งและเน้'Sอ ค'อ ยMอมไมMน้ำโลห ต้ออกใน้ท�!ท�!ผDก 
ได�แกM ไมMให�รD�ส\กแม�ความเปXน้เคร'!องผDก ยMอมให�ทำการงาน้ท"Sงหลาย ใน้ท�!ท"Sงหลายม�ทางบกและทางน้SำเปXน้ต้�น้ได�.
ส ถ ลH -อ ต้ : พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาเน้ ฉว จัม�มมHสาน้  น้ ฉ น้�ทต้  โลห ต้H น้ น้�หรต้  พื่น้�ธน้ภาวHปW อชาน้าเปต้�วา ถลปถชลปถาท�สI กม�มาน้  กาต้IH เทต้  
-อ ต้  ส ถ ลH.

บทวMา ทIป�ปมIญฺ�จัH  ความวMา ช'!อวMา เปล'Sองได�โดยยาก ก]เพื่ราะเคร'!องผDกค'อก เลส อ"น้เก ดข้\Sน้ด�วยสามารถแหMงความโลภ
แม�คราวเด�ยว ยMอมเปXน้ก เลสชาต้อ"น้บIคคลเปล'Sองได�โดยยาก เหม'อน้เต้Mาเปล'Sองจัากท�!เปXน้ท�!ผDกได�ยากฉะน้"Sน้.
ทIป�ปมIญฺ�จัH -อ ต้ : โลภวเสน้ ห  เอกวารHปW อIป�ปน้�น้H ก เลสพื่น้�ธน้H พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาน้โต้ กจั�ฉโป ว ย ทIม�โมจั ยH โหต้  -อ ต้  ทIป�ปมIญฺ�จัH.

สองบทวMา เอต้HปW เฉต้�วาน้  ความวMา น้"กปราชญ่Kท"Sงหลาย ต้"ดเคร'!องผDกค'อก เลสน้"!น้ แม�อ"น้ม"!น้อยMางน้"Sน้ ด�วยพื่ระข้รรคKค'อญ่าณ์ 
เปXน้ผD�หมดความเย'!อใย ละกามสIข้แล�ว เว�น้รอบ ค'อหล�กออก,  อธ บายวMา ยMอมบวช.
เอต้HปW เฉต้�วาน้ -อ ต้ : เอต้H เอวH ทฬ�หHปW ก เลสพื่น้�ธน้H ญ่าณ์ข้ค�เคน้ ฉ น้�ท ต้�วา อน้เปก�ข้ โน้ หIต้�วา กามสIข้H ปหาย ปร พื่�พื่ชน้�ต้  ปก�กมน้�ต้ ,
“ปพื่�พื่ชน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลายม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องเร'อน้จัำ จับ.
พื่น้�ธน้าคารวต้�ถI.

๑ “โย -อ ต้  ปเทน้ ภว ต้พื่�พื่H.
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๕.  เร��องพระนางเขมา
๕.  เข้มาวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระอ"ครมเหส�ข้องพื่ระเจั�าพื่ มพื่ สาร พื่ระน้ามวMาเข้มา 
ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “เย ราครต้�ต้า” เปXน้ต้�น้.
“เย ราครต้�ต้า -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ เข้มน้�น้าม รญฺ�โญ่ พื่ ม�พื่ สารส�ส อค�คมเหส\ อารพื่�ภ กเถส .

[หนามบุ7งหนาม]

ด"งได�สด"บมา พื่ระน้างเข้มาน้"Sน้ ต้"Sงความปรารถน้าไว�แทบบาทมDลข้องพื่ระปทIมIต้รพื่Iทธเจั�า ได�เปXน้ผD�ม�พื่ระรDปงดงาม
น้Mาเล'!อมใสอยMางเหล'อเก น้.
สา ก ร ปทIมIต้�ต้รปาทมDเล ปต้�ถ ต้ป�ปต้�ถน้า อต้ ว ย อภ รDปา ปาสาท กา อโหส .

ก]พื่ระน้างได�ทรงสด"บวMา “ทราบวMา พื่ระศาสดาต้ร"สต้ โทษข้องรDป” จั\งไมMปรารถน้าจัะเสด]จัไปย"งสำน้"กข้องพื่ระศาสดา.  
“สต้�ถา ก ร รDปส�ส โทสH กเถต้  -อ ต้  สIต้�วา ปน้ สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้IH น้ อ จั�ฉ .

พื่ระราชาทรงทราบความท�!พื่ระอ"ครมเหส�น้"Sน้ม"วเมาอยDMใน้รDป จั\งต้ร"สให�พื่วกน้"กกว�แต้Mงเพื่ลงข้"บเก�!ยวไปใน้ทางพื่รรณ์น้า
พื่ระเวฬIว"น้  แล�วก]ร"บส"!งให�พื่ระราชทาน้แกMพื่วกน้"กฟ้อ̀น้เปXน้ต้�น้.
ราชา ต้ส�สา รDปมทมต้�ต้ภาวH ญ่ต้�วา เวฬIวน้วณ์�ณ์ป�ปฏิ สHยIต้�ต้าน้  ค�ต้าน้  กาเรต้�วา น้ฏิาท�น้H ทาเปส .

เม'!อน้"กฟ้อ̀น้เหลMาน้"Sน้ข้"บเพื่ลงเหลMาน้"Sน้อยDM  พื่ระน้างทรงสด"บแล�ว พื่ระเวฬIว"น้ ได�เปXน้ประหน้\!งไมMเคยทรงเห]น้
และทรงสด"บแล�ว.
เต้สH ต้าน้  คายน้�ต้าน้H,  สIต้�วา ต้ส�สา เวฬIวน้H อท ฏฺ�ฐปIพื่�พื่H ว ย อส�สIต้ปIพื่�พื่H ว ย จั อโหส .

พื่ระน้างต้ร"สถามวMา “พื่วกทMาน้ข้"บหมายถ\งอIทยาน้แหMงไหน้?” เม'!อพื่วกน้"กข้"บ ทDลวMา 
“หมายอIทยาน้เวฬIว"น้ข้องพื่ระองคK พื่ระเทว�” ก]ได�ทรงปรารถน้าจัะเสด]จัไปพื่ระอIทยาน้.
สา “กต้รH อIย�ยาน้H สน้�ธาย คายถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “เทว  ต้Iม�หากH เวฬIวน้Iย�ยาน้เมว -อ ต้  วIต้�เต้,  อIย�ยาน้H คน้�ต้Iกามา อโหส .

พื่ระศาสดา ทรงทราบการเสด]จัมาข้องพื่ระน้าง เม'!อประด"บน้"!งแสดงธรรมอยDMใน้ทMามกลางบร ษ"ทแล 
จั\งทรงน้ รม ต้หญ่ งรDปงาม ย'น้ถ'อพื่"ดก�าน้ต้าลพื่"ดอยDMท�!ข้�างพื่ระองคK.
สต้�ถา ต้ส�สา อาคมน้H ญ่ต้�วา ปร สมช�เฌ น้ ส�ท ต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ว ต้าลวณ์�ฏิH อาทาย 
อต้�ต้โน้ ปส�เส ฐต้�วา ว�ชมาน้H อภ รDปx อ ต้�ถ\ น้ ม�ม น้ .
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ฝ้tายพื่ระน้างเข้มาเทว� เสด]จัเข้�าไปอยDMแล ทรงเห]น้หญ่ งน้"Sน้ จั\งทรงดำร วMา “ชน้ท"Sงหลาย ยMอมพื่Dดก"น้วMา 
‘พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�า ต้ร"สโทษข้องรDป,’ ก]หญ่ งน้�S ย'น้พื่DดอยDMใน้สำน้"กข้องพื่ระองคK,  เราไมMเข้�าถ\งแม�สMวน้แหMงเส�Sยวข้องหญ่ งน้�S,  
รDปหญ่ งเชMน้น้�S เราไมMเคยเห]น้,  ชน้ท"Sงหลาย เห]น้จัะกลMาวต้DMพื่ระศาสดา ด�วยคำไมMจัร ง’ ด"งน้�Sแล�ว 
ก]ม ใสMใจัถ\งเส�ยงพื่ระดำร"สข้องพื่ระต้ถาคต้ ได�ทรงย'น้แลดDหญ่ งน้"Sน้น้"!น้แล.
เข้มาปW เทว� ปว สมาน้าว ต้H อ ต้�ถ\ ท ส�วา “‘สม�มาสม�พื่Iท�โธ รDปส�ส โทสH กเถต้�ต้  วทน้�ต้ ,  อยญฺ�จัส�ส สน้�ต้ เก อ ต้�ถ� ว�ชมาน้า ฐ ต้า,  
อหH อ ม ส�สา กลภาคHปW น้ อIเปม ,  น้ มยา อ�ท สH อ ต้�ถ�รDปx ท ฏฺ�ฐปIพื่�พื่H,  สต้�ถารH อภDเต้น้ อพื่�ภาจั ก�ข้น้�ต้  มญฺ�เญ่ -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา 
ต้ถาคต้ส�ส กถาสท�ทHปW อน้ สาเมต้�วา ต้เมว อ ต้�ถ\ โอโลกยมาน้า อฏฺ�ฐาส .

[ในร7างกายน,Gไม7ม,สุาระ]

พื่ระศาสดา ทรงทราบความท�!พื่ระน้างม�มาน้ะจั"ดเก ดข้\Sน้ใน้รDปน้"Sน้  เม'!อจัะทรงแสดงรDปน้"Sน้ด�วยอำน้าจัว"ยม�ปฐมว"ยเปXน้ต้�น้ 
จั\งทรงแสดงทำให�เหล'อเพื่�ยงกระดDกใน้ท�!สIด โดยน้"ยท�!ข้�าพื่เจั�ากลMาวแล�วใน้หน้หล"งน้"Sน้แล.
สต้�ถา ต้ส�สา ต้ส�ม\ รDเป อIป�ปน้�น้พื่หIมาน้ต้H ญ่ต้�วา ต้H รDปx ปฐมวยาท วเสน้ ทส�เสน้�โต้ 
เหฏฺ�ฐา วIต้�ต้น้เยเน้ว ปร โยสาเน้ อฏฺ�ฐ มต้�ต้าวสาน้H กต้�วา ทส�เสส .

พื่ระน้างเข้มา พื่อทรงเห]น้รDปน้"Sน้ จั\งทรงดำร วMา 
“รDปน้"Sน้ แม�เห]น้ปาน้น้�S ก]ถ\งความส Sน้ความเส'!อมไปโดยครDMเด�ยวเทMาน้"Sน้,  สาระใน้รDปน้�S ไมMม�หน้อ?”
เข้มา ต้H ท ส�วา “เอวรDปxปW น้าม ต้H รDปx มIหIต้�เต้เน้ว ข้ยวยH ปต้�ต้H,  น้ต้�ถ  วต้ อ มส�ม\ รDเป สาโร -อ ต้  จั น้�เต้ส .

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัดDวาระจั ต้ข้องพื่ระน้างเข้มาน้"Sน้แล�ว จั\งต้ร"สวMา “เข้มา เธอค ดวMา ‘สาระม�อยDMใน้รDปน้�Sหร'อ?’ 
เธอจังดDความท�!รDปน้"Sน้หาสาระม ได� ใน้บ"ดน้�S” แล�วต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา ต้ส�สา จั ต้�ต้วารH โอโลเกต้�วา “เข้เม ต้�วH ‘อ มส�ม\ รDเป สาโร อต้�ถ�ต้  จั น้�เต้ส   ปส�สทาน้ ส�ส น้ ส�สารภาวH -อ ต้  วต้�วา 
อ มH คาถมาห

“เข้มา เธอจังดDรMางกายอ"น้อาดDร ไมMสะอาด เน้Mา ไหลออกท"Sงข้�างบน้ 
ไหลออกท"Sงข้�างลMาง อ"น้คน้พื่าลท"Sงหลาย ปรารถน้าย !งน้"ก.”

“อาต้IรH อสIจั\ ปDต้\ ปส�ส เข้เม สมIส�สยH
อIค�ฆ่รน้�ต้H ปค�ฆ่รน้�ต้H พื่าลาน้H อภ ปต้�ถ ต้H -อ ต้ .

ใน้กาลจับพื่ระคาถา พื่ระน้างดำรงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผล.
สา คาถาปร โยสาเน้ โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะพื่ระน้างวMา “เข้มา ส"ต้วKเหลMาน้�S เย SมอยDMด�วยราคะ๑ ร�อน้อยDMด�วยโทสะ๒ งงงวยอยDMด�วยโมหะ 
จั\งไมMอาจัเพื่'!อก�าวลMวงกระแสต้"ณ์หาข้องต้น้ไปได� ต้�องข้�องอยDMใน้กระแสต้"ณ์หาน้"Sน้น้"!น้เอง” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม 
จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “เข้เม อ เม สต้�ต้า ราครต้�ต้า โทสทIฏฺ�ฐา โมหมDฬ�หา อต้�ต้โน้ ต้ณ์�หาโสต้H สมต้ ก�กม ต้IH น้ สก�โกน้�ต้  ต้ต้�เถว ลค�คน้�ต้  -อ ต้  วต้�
วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

๑ ผD�อ"น้ราคะย�อมแล�ว
๒ อ"น้โทสะประทIษร�ายแล�ว.
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“ส"ต้วKผD�กำหน้"ดแล�วด�วยราคะ ยMอมต้กไปสDMกระแสต้"ณ์หา 
เหม'อน้แมลงมIม ต้กไปย"งใยท�!ต้"วทำไว�เองฉะน้"Sน้.

“เย ราครต้�ต้าน้Iปต้น้�ต้  โสต้H
สยH กต้H มก�กฏิโกว ชาลH.

ธ�รชน้ท"Sงหลาย ต้"ดกระแสต้"ณ์หาแม�น้"Sน้แล�ว 
เปXน้ผD�หมดหMวงใย ละเว�น้ทIกข้Kท"Sงปวงไป.”

เอต้ม�ปW เฉต้�วาน้ วชน้�ต้  ธ�รา
อน้เปก�ข้ โน้ สพื่�พื่ทIก�ข้H ปหาย -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา มก�กฏิโกว ชาลH  ความวMา 
เหม'อน้อยMางวMา แมลงมIม ทำข้Mายค'อใยแล�ว ก]น้อน้อยDMใน้ศDน้ยKไส�ใน้ท�!ทMามกลาง 
แล�วก]ร�บว !งไปฆ่Mาต้"�กแต้น้ หร'อต้"วแมลง ท�!ต้กไปใน้ร มสายใย สDบก น้รสข้องม"น้แล�ว ก]กล"บมาน้อน้อยDMใน้ท�!น้"Sน้อยMางเด ม ฉ�นใด,  
ส"ต้วKท"SงหลายเหลMาใด ผD�กำหน้"ดแล�วด�วยราคะ โกรธแล�ว ด�วยโทสะ หลงแล�วด�วยโมหะ,  
ส"ต้วKเหลMาน้"Sน้ ยMอมต้กไปสDMกระแสต้"ณ์หาท�!ต้"วทำไว�เอง ค'อ เข้าไมMอาจัเพื่'!อก�าวลMวงกระแสต้"ณ์หาน้"Sน้ไปได� ฉ�นน�Gนเหม'อน้ก"น้,  
กระแสต้"ณ์หา บIคคลลMวงได�ยากอยMางน้�S.
ต้ต้�ถ “มก�กฏิโกว ชาลH -อ ต้ : ยถา น้าม มก�กฏิโก สIต้�ต้ชาลH กต้�วา มช�ฌฏฺ�ฐาเน้ น้าภ มณ์�ฑเล น้ ปน้�โน้ 
ปร ยน้�เต้ ปต้ ต้H ปฏิง�คH วา มก�ข้ กH วา เวเคน้ คน้�ต้�วา ว ช�ฌ ต้�วา ต้ส�ส รสH ปWว ต้�วา ปIน้าคน้�ต้�วา ต้ส�ม\เยว ฐาเน้ น้ ปช�ชต้ ,  
เอวเมว เย สต้�ต้า ราครต้�ต้า โทสทIฏฺ�ฐา โมหมDฬ�หา,  สยH กต้H ต้ณ์�หาโสต้H อน้Iปต้น้�ต้  เต้ ต้H สมต้ ก�กม ต้IH น้ สก�โกน้�ต้ ,  เอวH ทIรต้ ก�กมH.

บาทพื่ระคาถาวMา เอต้ม�ปW เฉต้�วาน้ วชน้�ต้  ธ�รา  ความวMา 
บ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย ต้"ดเคร'!องผDกน้"!น้แล�ว เปXน้ผD�หมดหMวงใย ค'อไมMม�อาล"ย ละทIกข้Kท"Sงปวงด�วยอรห"ต้ต้มรรคแล�ว ก]เว�น้ ค'อไป.
เอต้ม�ปW เฉต้�วาน้ วชน้�ต้  ธ�รา -อ ต้ : ปณ์�ฑ ต้า เอต้H พื่น้�ธน้H ฉ น้�ท ต้�วา อน้เปก�ข้ โน้ น้ ราลยา หIต้�วา 
อรหต้�ต้มค�เคน้ สพื่�พื่ทIก�ข้H ปหาย วชน้�ต้  คจั�ฉน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระน้างเข้มาทรงดำรงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้.
เทสน้าวสาเน้ เข้มา อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห .

เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMมหาชน้แล�ว.
มหาชน้ส�สาปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส .

พื่ระศาสดา ต้ร"สกะพื่ระราชาวMา “มหาบพื่ ต้ร พื่ระน้างเข้มาจัะบวชหร'อจัะปร น้ พื่พื่าน้ จั\งควร?”
สต้�ถา ราชาน้H อาห “มหาราช เข้มาย ปพื่�พื่ช ต้IH วา ปร น้ พื่�พื่าย ต้IH วา วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ .

พื่ระราชา. โปรดให�พื่ระน้างบวชเถ ด พื่ระเจั�าข้�า,  อยMาเลย ด�วยการปร น้ พื่พื่าน้.
“ภน้�เต้ ปพื่�พื่าเชถ น้H,  อลH ปร น้ พื่�พื่าเน้น้ -อ ต้ .
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พื่ระน้างบรรพื่ชาแล�ว ก]ได�เปXน้สาว กาผD�เล ศ ด"งน้�Sแล.
สา ปพื่�พื่ช ต้�วา อค�คสาว กา อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ระน้างเข้มา จับ.
เข้มาวต้�ถI.
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๖.  เร��องบุ�ตัรเศรษุฐี,ชื่��ออ�คคเสุน
๖.  อIค�คเสน้เสฏฺ�ฐ ปIต้�ต้วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภอIคคเสน้ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “มIญฺ�จั ปIเร” เปXน้ต้�น้.
“มIญฺ�จั ปIเร -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ อIค�คเสน้H อารพื่�ภ กเถส .

[อ�คคเสุนร�กใคร7หญ�งน�กฟ้Jอน]

ได�ย น้วMา เม'!อครบป�หร'อ ๖ เด'อน้แล�ว,  พื่วกน้"กฟ้อ̀น้ประมาณ์ ๕๐๐ ไปย"งกรIงราชคฤหK 
ทำมหรสพื่ (ถวาย) แดMพื่ระราชา ต้ลอด ๗ ว"น้ ได�เง น้และทองเปXน้อ"น้มาก,  การต้กรางว"ลใน้ระหวMางๆ ไมMม�ส Sน้สIด.
ปญฺ�จัสต้า ก ร น้าฏิกา,  สHวจั�ฉเร วา ฉม�มาเส วา สม�ปต้�เต้,  ราชคหH คน้�ต้�วา รญฺ�โญ่ สต้�ต้าหH สมช�ชH กต้�วา 
พื่หIH ห รญฺ�ญ่สIวณ์�ณ์H ลภน้�ต้ ,  อน้�ต้รน้�ต้เร อIก�เข้ปทายาน้H ปร ยน้�โต้ น้ต้�ถ .

มหาชน้ ต้Mางก]ย'น้บน้เต้�ยงเปXน้ต้�น้ ดDมหรสพื่.
มหาชโน้ มญฺ�จัาท�สI๑ ฐต้�วา สมช�ชH โอโลเกส .

ลำด"บน้"Sน้ ธ ดาน้"กหกคะเมน้คน้หน้\!ง ข้\Sน้ไปสDMไม�แป̀น้ หกคะเมน้เบ'Sองบน้ข้องไม�แป̀น้น้"Sน้ เด น้ฟ้อ̀น้และข้"บร�องบน้อากาศ 
ณ์ ท�!สIดแหMงไม�แป̀น้น้"Sน้.
อเถกา ลง�ฆ่ธ�ต้า วHสH อภ รIย�ห ต้ส�ส อIปร  ปร วต้�ต้ ต้�วา ต้ส�ส ปร ยน้�เต้ อากาเส จัง�กมมาน้า น้จั�จัต้  เจัว คายต้  จั.

| สม"ยน้"Sน้ บIต้รเศรษฐ�ช'!ออIคคเสน้ ย'น้อยDMบน้เต้�ยงท�! (ต้"Sง) ซ่�อน้ๆ ก"น้ก"บด�วยสหาย 
แลดDหญ่ งน้"Sน้ ม�ความร"กเก ดข้\Sน้ใน้อาการท"Sงหลายม�การแกวMงม'อและเท�าเปXน้ต้�น้ข้องน้าง ไปสDMเร'อน้แล�ว ค ดวMา 
“เราเม'!อได�น้าง จั\งจั"กเปXน้อยDM,  เม'!อเราไมMได� ก]จัะต้ายเส�ยใน้ท�!น้�Sแหละ” ด"งน้�Sแล�ว ก]ทำการต้"ดอาหาร น้อน้อยDMบน้เต้�ยง,  
แม�ถDกมารดาบ ดาถามวMา “พื่Mอ เจั�าเปXน้โรคอะไร?” 
| ต้ส�ม\ สมเย อIค�คเสโน้ น้าม เสฏฺ�ฐ ปIต้�โต้ สหายเกน้ สท�ธ\ มญฺ�จัาต้ มญฺ�เจั ฐ โต้ ต้H โอโลเกต้�วา 
ต้ส�สา หต้�ถปาทว ก�เข้ปาท�สI อIป�ปน้�น้ส เน้โห เคหH คน้�ต้�วา “ต้H ลภน้�โต้ ช�ว ส�สาม ,  อลภน้�ต้ส�ส เม,  อ เธว มรณ์H -อ ต้  
อาหารIปจั�เฉทH กต้�วา มญฺ�จัเก น้ ปช�ช ,  มาต้าปWต้Dห  “ต้าต้ ก น้�เต้ รIช�ชต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ โต้ปW 

ก]บอกวMา “เม'!อฉ"น้ได�ลDกสาวข้องน้"กฟ้อ̀น้คน้น้"Sน้ ก]จัะม�ช�ว ต้อยDM,  เม'!อฉ"น้ไมMได� ก]จัะต้ายเส�ยใน้ท�!น้�Sน้�!แหละ,” แม�เม'!อมารดา ปลอบ
วMา “พื่Mอ เจั�าอยMาทำอยMางน้�Sเลย,  พื่วกเราจั"ดน้ำน้างกIมาร กาคน้อ'!น้ ซ่\!งสมควรแกMต้ระกDลและโภคะข้องพื่วกเรา มาให�แกMเจั�า” 
ก]ย"งน้อน้กลMาวอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้. |
“ต้H เม น้ฏิธ�ต้รH ลภน้�ต้ส�ส,  ช�ว ต้H อต้�ถ ,  อลภน้�ต้ส�ส เม,  อ เธว มรณ์H -อ ต้  วต้�วา,  
“ต้าต้ มา เอวH กร ,  อญฺ�ญ่H เต้ อม�หากH กIลส�ส จั โภคาน้ญฺ�จั อน้IรDปx กIมาร กH อาเน้ส�สาม -อ ต้  วIต้�เต้ปW,  ต้เถว วต้�วา น้ ปช�ช . |

๑ ส�. ม. ยI. มญฺ�จัาต้ มญฺ�จัาท�สI.
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[อ�คคเสุนได4นางน�กฟ้Jอนสุมประสุงค9]

ลำด"บน้"Sน้บ ดาข้องเข้า แม�อ�อน้วอน้เปXน้อ"น้มาก เม'!อไมMสามารถจัะให�เข้าย น้ยอมได� จั\งเร�ยกสหายข้องน้"กฟ้อ̀น้มา 
ให�ทร"พื่ยKพื่"น้กหาปณ์ะแล�ว สMงไปด�วยส"!งวMา “ทMาน้จังร"บเอากหาปณ์ะเหลMาน้�Sแล�ว ให�ลDกสาวข้องทMาน้ แกMบIต้รชายข้องฉ"น้เถ ด.”
อถส�ส ปWต้า พื่หIH ยาจั ต้�วาปW ต้H สญฺ�ญ่าเปต้IH อสก�โกน้�โต้ น้ฏิกส�ส สหายกH ปก�โกสาเปต้�วา กหาปณ์สหส�สH ทต้�วา 
“อ เม กหาปเณ์ คเหต้�วา อต้�ต้โน้ ธ�ต้รH มย�หH ปIต้�ต้ส�ส เทต้I -อ ต้  ปห ณ์ .

น้"กฟ้อ̀น้น้"Sน้ กลMาววMา “ข้�าพื่เจั�าร"บเอากหาปณ์ะแล�วก]ให�ไมMได�,  
ก]ถ�าวMาบIต้รชาย (ข้องทMาน้) น้"Sน้ ไมMได�ลDกสาว (ข้องข้�าพื่เจั�า) น้�Sแล�วไมMอาจัจัะเปXน้อยDMไซ่ร�,  
ถ�ากระน้"Sน้ บIต้รข้องทMาน้ จังเท�!ยวไปก"บด�วยพื่วกข้�าพื่เจั�าเถ ด,  ข้�าพื่เจั�าจั"กให�ลDกสาวแกMเข้า.”
โส “น้าหH กหาปเณ์ คเหต้�วา เทม ,  สเจั ปน้ โส อ มH อลภ ต้�วา ช�ว ต้IH น้ สก�โกต้ ,  เต้น้ห  อม�เหห  สท�ธ\เยว ว จัรต้I,  
ทส�สาม ส�ส ธ�ต้รH -อ ต้ .

มารดาบ ดาบอกความน้"Sน้แกMบIต้รแล�ว.
มาต้าปWต้โร ปIต้�ต้ส�ส ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

เข้าพื่DดวMา “ฉ"น้จั"กเท�!ยวไปก"บพื่วกน้"กฟ้อ̀น้น้"Sน้” ไมMเอ'Sอเฟ้vwอถ�อยคำข้องมารดาบ ดาเหลMาน้"Sน้ แม�ผD�อ�อน้วอน้อยDM 
ได�ออกไปย"งสำน้"กข้องน้"กฟ้อ̀น้แล�ว.
โส “อหH เต้ห  สท�ธ\ ว จัร ส�สาม  -อ ต้  วต้�วา ยาจัน้�ต้าน้HปW เต้สH กถH อน้าทย ต้�วา น้ ก�ข้ม ต้�วา น้ฏิกส�ส สน้�ต้ กH อคมาส .

น้"กฟ้อ̀น้น้"Sน้ ให�ลDกสาวแกMเข้าแล�ว เท�!ยวแสดงศ ลปะใน้บ�าน้ น้ คมและราชธาน้� ก"บด�วยเข้าน้"!น้แหละ
โส ต้ส�ส ธ�ต้รH ทต้�วา เต้น้ สท�ธ\เยวญ่ คามน้ คมราชธาน้�สI ส ป�ปx ทส�เสน้�โต้ ว จัร .

ฝ้tายน้างน้"Sน้ อาศ"ยการอยDMรMวมก"บบIต้รเศรษฐ�น้"Sน้ ต้MอกาลไมMน้าน้น้"ก ก]ได�บIต้ร เม'!อจัะเย�าบIต้รน้"Sน้ จั\งพื่DดวMา 
“ลDก ข้องคน้เฝ้`าเกว�ยน้,  ลDก ข้องคน้หาบข้อง,  ลDก ข้องคน้ไมMรD�อะไรๆ.”
สาปW เต้น้ สท�ธ\ สHวาสมน้�วาย น้จั รส�เสว ปIต้�ต้H ลภ ต้�วา ต้H ก�ฬาปยมาน้า 
“สกฏิโคปกส�ส ปIต้�ต้  ภณ์�ฑหารกส�ส ปIต้�ต้  ก ญฺ�จั  อชาน้น้กส�ส ปIต้�ต้ -อ ต้  วทต้ .

ฝ้tายบIต้รเศรษฐ�น้"Sน้ ข้น้หญ่�ามาให�โคท"Sงหลาย ใน้ท�!แหMงชน้เหลMาน้"Sน้ทำการกล"บเกว�ยน้พื่"กอยDMแล�ว,  
(และ) ยกเอาส !งข้องท�!ได�ใน้ท�!แสดงศ ลปะแล�วน้ำไป,  
โสปW เน้สH สกฏิปร วต้�ต้กH กต้�วา ฐ ต้ฏฺ�ฐาเน้ โคณ์าน้H ต้ ณ์H อาหรต้  ส ป�ปทส�สน้ฏฺ�ฐาเน้ ลท�ธภณ์�ฑกH อIก�ข้ ปWต้�วา หรต้ ,  

น้"ยวMา หญ่ งน้"Sน้หมายเอาบIต้รเศรษฐ�น้"Sน้น้"!น้เอง เม'!อจัะเย�าบIต้ร จั\งกลMาวอยMางน้"Sน้น้"!น้แล.
ต้เทว ก ร สน้�ธาย สา อ ต้�ถ� ปIต้�ต้H ก�ฬาปยมาน้า ต้เถว วทต้ .

บIต้รเศรษฐ�น้"Sน้ ทราบความท�!น้างข้"บร�องปรารภต้น้ จั\งถามวMา “หลMอน้พื่Dดหมายถ\งฉ"น้หร'อ?”
โส อต้�ต้าน้H อารพื่�ภ ต้ส�สา คายน้ภาวH ญ่ต้�วา ปIจั�ฉ  “มH สน้�ธาย กเถส  -อ ต้ .

ภรรยา. จั�ะ ฉ"น้พื่Dดหมายถ\งทMาน้.
“อาม ต้H สน้�ธาย -อ ต้ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๓๘ • ๖.  เร'!องบIต้รเศรษฐ�ช'!ออIคคเสน้ • [อIคคเสน้ได�น้างน้"กฟ้`อน้สมประสงคK]

บIต้รเศรษฐ�. เม'!อเชMน้น้"Sน้ฉ"น้จั"กหน้�ละ.
“เอวH สน้�เต้ อหH ปลาย ส�สาม  -อ ต้ .

น้างกลMาววMา “ก]จัะประโยชน้Kอะไรข้องฉ"น้ ด�วยทMาน้ผD�หน้�ไปหร'อมาแล�ว ด"งน้�Sแล�ว ก]ข้"บเพื่ลงบทน้"Sน้น้"!น้แลเร'!อยไป.
สา “ก\ ปน้ มย�หH ต้ยา ปลาย เต้น้ วา อาคเต้น้ วา -อ ต้  ปIน้ป�ปIน้H ต้เทว๑ ค�ต้H คายต้ .

ได�ย น้วMา น้างอาศ"ยรDปสมบ"ต้ ข้องต้น้ และทร"พื่ยKซ่\!งเปXน้รายได� จั\งม ได�เกรงใจับIต้รเศรษฐ�น้"Sน้ ใน้เร'!องอะไรๆ.
สา ก ร อต้�ต้โน้ รDปสม�ปต้�ต้ ญฺ�เจัว ธน้ลาภญฺ�จั น้ ส�สาย ต้H ก ส�ม ญฺ�จั  น้ มญฺ�ญ่ต้ .

บIต้รเศรษฐ�น้"Sน้ ค ดอยDMวMา “น้างน้�S ม�การถ'อต้"วเชMน้น้�S เพื่ราะอาศ"ยอะไรเลMาหน้อ?” ทราบวMา “เพื่ราะอาศ"ยศ ลปะ” จั\งค ดวMา 
“ชMางเถ ด,  เราก]จั"กเร�ยน้ศ ลปะ”  แล�วก]เข้�าไปหาพื่Mอต้า เร�ยน้ศ ลปะอ"น้เปXน้ความรD�ข้องพื่Mอต้าน้"Sน้ แสดงศ ลปะ ใน้บ�าน้น้ คมเปXน้ต้�น้
อยDM 
มาถ\งกรIงราชคฤหKโดยลำด"บ ให�ปtาวร�องวMา  “ใน้ว"น้ท�! ๗ แต้Mว"น้น้�S บIต้รเศรษฐ�ช'!ออIคคเสน้ จั"กแสดงศ ลปะแกMชาวพื่ระน้คร.”
โส “ก\ น้I โข้ น้ ส�สาย อ ม ส�สา อยH มาโน้ -อ ต้  จั น้�เต้น้�โต้ “ส ป�ปx น้ ส�สาย -อ ต้  ญ่ต้�วา “โหต้I,  ส ป�ปx คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้  
สส�สIรH อIปสง�กม ต้�วา ต้ส�ส ชาน้น้ส ป�ปx อIค�คณ์�ห ต้�วา คามน้ คมาท�สI ส ป�ปx ทส�เสน้�โต้ อน้IปIพื่�เพื่น้ ราชคหH อาคน้�ต้�วา 
“อ โต้ สต้�ต้เม ท วเส อIค�คเสโน้ เสฏฺ�ฐ ปIต้�โต้ น้ครวาส�น้H ส ป�ปx ทส�เสส�สต้  -อ ต้  อาโรจัาเปส .

[อ�คคเสุนแสุดงศ�ลปะ]

ชาวพื่ระน้คร ให�ผDกเต้�ยงซ่�อน้ๆ ก"น้เปXน้ต้�น้แล�ว ประชIมก"น้ใน้ว"น้ท�! ๗.
น้ครวาส โน้ มญฺ�จัาต้ มญฺ�จัาทโย พื่น้�ธาเปต้�วา สต้�ต้เม ท วเส สน้�น้ ปต้\สI.

ฝ้tายอIคคเสน้น้"Sน้ ได�ข้\Sน้ไปสDMไม�แป̀น้ (สDง) ๖๐ ศอก ย'น้อยDMบน้ปลายไม�แป̀น้น้"Sน้.
โสปW สฏฺ�ฐ หต้�ถH วHสH อภ รIย�ห ต้ส�ส มต้�ถเก อฏฺ�ฐาส .

ใน้ว"น้น้"Sน้ พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัดDส"ต้วโลก ใน้เวลาใกล�รIMง ทรงเห]น้อIคคเสน้น้"Sน้ เข้�าไปใน้ข้Mายค'อพื่ระญ่าณ์ข้องพื่ระองคK 
จั\งทรงใครMครวญ่อยDMวMา “เหต้Iอะไรหน้อ จั"กม�?” ได�ทราบวMา 
“พื่รIMงน้�S บIต้รเศรษฐ�จั"กย'น้บน้ปลายไม�แป̀น้ ด�วยหว"งวMา ‘จั"กแสดงศ ลปะ’ มหาชน้จั"กประชIมก"น้เพื่'!อดDเข้า,  
เราจั"กแสดงคาถาประกอบด�วย ๔ บท ใน้สมาคมน้"Sน้,  
การบรรลIธรรม จั"กม�แกMส"ต้วK ๘ หม'!น้ ๔ พื่"น้ เพื่ราะฟ้bงธรรมน้"Sน้,  แม�อIคคเสน้ ก]จั"กต้"SงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้.”
ต้Hท วสH สต้�ถา ปจั�จัDสกาเล โลกH โวโลเกน้�โต้ ต้H อต้�ต้โน้ ญ่าณ์ชาลส�ส อน้�โต้ ปว ฏฺ�ฐH ท ส�วา “ก\ น้I โข้ ภว ส�สต้  -อ ต้  อาวช�ชน้�โต้ 
“เส�ว เสฏฺ�ฐ ปIต้�โต้ ‘ส ป�ปx ทส�เสส�สาม�ต้  วHสมต้�ถเก ฐส�สต้ ,  ต้ส�ส ทส�สน้ต้�ถH มหาชโน้ สน้�น้ ปต้ ส�สต้ ,  
ต้ต้�ถ อหH จัต้Iป�ปท กH คาถH เทส ส�สาม ,  ต้H สIต้�วา จัต้Iราส�ต้ ยา ปาณ์สหส�สาน้H ธม�มาภ สมโย ภว ส�สต้ ,  
อIค�คเสโน้ปW อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห ส�สต้  -อ ต้  อญฺ�ญ่าส .

ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ พื่ระองคKทรงกำหน้ดเวลาแล�ว ม�ภ กษIสงฆ่Kแวดล�อม เสด]จัเข้�าไปย"งกรIงราชคฤหK เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้.
โส ปIน้ท วเส กาลH สล�ลก�เข้ต้�วา ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ปร วIโต้ ราชคหH ปWณ์�ฑาย ปาว ส .

๑ ส�. ยI. ต้เถว.
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ฝ้tายอIคคเสน้ เม'!อพื่ระศาสดาย"งไมMท"น้เสด]จัเข้�าไปภายใน้พื่ระน้ครน้"!น้แล จั\งให�ส"ญ่ญ่าด�วยน้ Sวม'อแกMมหาชน้ 
เพื่'!อต้�องการให�เอ กเกร ก ย'น้บน้ปลายไม�แป̀น้ หกคะเมน้ใน้อากาศน้"!น้เองส Sน้ ๗ คร"Sง ลงมาแล�วได�ย'น้บน้ปลายไม�แป̀น้อ�ก.
อIค�คเสโน้ปW,  สต้�ถร  อน้�โต้น้ครH อป�ปว ฏฺ�เฐเยว,  อIน้�น้าทน้ต้�ถาย มหาชน้ส�ส อง�คIล�สญฺ�ญ่H ทต้�วา วHสมต้�ถเก ปต้ ฏฺ�ฐาย 
อากาเสเยว สต้�ต้ วาเร ปร วต้�ต้ ต้�วา โอรIย�ห วHสมต้�ถเก อฏฺ�ฐาส .

[อ�คคเสุนแสุดงศ�ลปะแก7พระมหาโมคค�ลลานะ]

ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระศาสดา กำล"งเสด]จัไปสDMพื่ระน้คร,  ทรงทำโดยอาการท�!บร ษ"ทไมMแลดDเข้า,  ให�ดDเฉพื่าะพื่ระองคKเทMาน้"Sน้.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ สต้�ถา น้ครH ปว สน้�โต้,  ยถา ต้H ปร สา น้ โอโลเกส ,  เอวH กต้�วา อต้�ต้าน้เมว โอโลกาเปส .

อIคคเสน้แลดDบร ษ"ทแล�ว ถ\งความเส�ยใจัวMา “บร ษ"ทไมMแลดDเรา” จั\งค ดวMา 
“ศ ลปะน้�Sเราเพื่ !งแสดง (ประจัำ) ป�,  ก]เม'!อพื่ระศาสดาเสด]จัเข้�าไปย"งพื่ระน้คร บร ษ"ทไมMแลดDเรา แลดDแต้Mพื่ระศาสดาเทMาน้"Sน้,  
การแสดงศ ลปะข้องเรา เปลMา (ประโยชน้K) แล�วหน้อ.”
อIค�คเสโน้ ปร สH โอโลเกต้�วา “น้ มH ปร สา โอโลเกต้  -อ ต้  โทมน้ส�สป�ปต้�โต้ “อ ทH มยา สHวจั�ฉเร กต้�ต้พื่�พื่H ส ป�ปx,  
สต้�ถร  จั น้ครH ปว สน้�เต้,  ปร สา มH อโน้โลเกต้�วา สต้�ถารเมว โอโลเกต้ ,  โมฆ่H วต้ เม ส ป�ปทส�สน้H ชาต้H -อ ต้  จั น้�เต้ส .

พื่ระศาสดา ทรงทราบความค ดข้องเข้า จั\งต้ร"สเร�ยกพื่ระมหาโมคค"ลลาน้ะมาแล�ว ต้ร"สวMา 
“โมคค"ลลาน้ะ เธอจังไป,  พื่DดกะบIต้รเศรษฐ�วMา ‘น้"ยวMา ทMาน้๑จังแสดงศ ลปะ.”
สต้�ถา ต้ส�ส จั ต้�ต้H ญ่ต้�วา มหาโมค�คล�ลาน้H อามน้�เต้ต้�วา “คจั�ฉ โมค�คล�ลาน้ เสฏฺ�ฐ ปIต้�ต้H วเทห  ‘ส ป�ปx ก ร ทส�เสต้I -อ ต้  อาห.

พื่ระเถระ ไปย'น้อยDM ณ์ ภายใต้�ไม�แป̀น้น้"!น้แล เร�ยกบIต้รเศรษฐ�มาแล�ว กลMาวคาถาน้�SวMา
เถโร คน้�ต้�วา วHสส�ส เหฏฺ�ฐา ฐ โต้ว เสฏฺ�ฐ ปIต้�ต้H อามน้�เต้ต้�วา อ มH คาถมาห

“เช ญ่เถ ด อIคคเสน้ บIต้รคน้ฟ้อ̀น้ ผD�ม�กำล"งมาก เช ญ่ทMาน้ดDเถ ด,  
เช ญ่ทMาน้ทำความย น้ด�แกMบร ษ"ทเถ ด,  เช ญ่ทMาน้ทำให�มหาชน้รMาเร งเถ ด.”

“อ ง�ฆ่ ปส�ส น้ฏิปIต้�ต้ อIค�คเสน้ มหพื่�พื่ล
กโรห  ราคH ปร สาย หาสยส�สI มหาชน้H -อ ต้ .

เข้าได�ย น้ถ�อยคำข้องพื่ระเถระแล�ว เปXน้ผD�ม�ใจัย น้ด� หว"งวMา “พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคKจัะดDศ ลปะข้องเรา” 
จั\งย'น้บน้ปลายไม�แป̀น้แล�ว กลMาวคาถาน้�SวMา
โส เถรส�ส กถH สIต้�วา ต้Iฏฺ�ฐมาน้โส หIต้�วา “สต้�ถา๒ มม ส ป�ปx ปส�ส ต้Iกาโม -อ ต้  วHสมต้�ถเก ฐ ต้โกว อ มH คาถมาห

“เช ญ่เถ ด ทMาน้โมคค"ลลาน้ะ ผD�ม�ปbญ่ญ่ามาก ม�ฤทธ �มาก เช ญ่ทMาน้จังดD,  
กระผมจัะทำความย น้ด�แกMบร ษ"ท,  จัะย"งมหาชน้ให�รMาเร ง.”

“อ ง�ฆ่ ปส�ส มหาปญฺ�ญ่ โมค�คล�ลาน้ มห ท�ธ ก
กโรม  ราคH ปร สาย หาสยาม  มหาชน้H -อ ต้ .

๑ คำวMา ‘ทMาน้’ ใน้ท�!น้�S เปXน้ปฐมบIรษ.
๒ ส�. ม. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “มญฺ�เญ่ -อ ต้  อต้�ถ .
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ก]แลคร"Sน้กลMาวอยMางน้"Sน้แล�ว ก]กระโดดจัากปลายไม�แป̀น้ ข้\Sน้สDMอากาศ หกคะเมน้ ๑๔ คร"Sงใน้อากาศแล�ว 
ลงมาย'น้อยDMบน้ปลายไม�แป̀น้ (ต้ามเด ม).
เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา วHสมต้�ถกโต้ เวหาสH อพื่�ภIค�คน้�ต้�วา อากาเส จัIท�ทสก�ข้ต้�ต้IH ปร วต้�ต้ ต้�วา โอรIย�ห วHสมต้�ถเก อฏฺ�ฐาส .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะเข้าวMา “อIคคเสน้ ธรรมดา บ"ณ์ฑ ต้ ต้�องละความอาล"ยร"กใครMใน้ข้"น้ธKท"Sงหลาย 
ท"Sงท�!เปXน้อด�ต้ อน้าคต้ และปbจัจัIบ"น้เส�ยแล�ว พื่�น้จัากทIกข้Kท"Sงหลายม�ชาต้ เปXน้ต้�น้จั\งควร” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “อIค�คเสน้ ปณ์�ฑ เต้น้ น้าม อต้�ต้าน้าคต้ป�ปจั�จัIป�ปน้�เน้สI ข้น้�เธสI อาลยH น้ กน้�ต้\ ปหาย ชาต้ อาท�ห  มIจั�จั ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  วต้�
วา อ มH คาถมาห

“ทMาน้จังเปล'Sอง (อาล"ย) ใน้กMอน้เส�ย  จังเปล'Sอง (อาล"ย) ข้�างหล"งเส�ย,  
จังเปล'Sอง (อาล"ย) ใน้ทMามกลางเส�ย,  จั\งเปXน้ผD�ถ\งฝ้beงแหMงภพื่ 
ม�ใจัหลIดพื่�น้ใน้ธรรมท"Sงปวง  จัะไมMเข้�าถ\งชาต้ และชราอ�ก.”

“มIญฺ�จั ปIเร มIญฺ�จั ปจั�ฉโต้
มช�เฌ มIญฺ�จั ภวส�ส ปารคD
สพื่�พื่ต้�ถ ว มIต้�ต้มาน้โส
น้ ปIน้ ชาต้ ชรH อIเปห ส  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา มIญฺ�จั ปIเร  ความวMา จังเปล'Sองอาล"ย ค'อ ความย น้ด� หมกมIMน้ ปรารถน้า ข้ลIกข้ลIMย 
ความถ'อ การลDบคลำ ความอยาก ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายท�!เปXน้อด�ต้เส�ย.
ต้ต้�ถ “มIญฺ�จั ปIเร -อ ต้ : อต้�เต้สI ข้น้�เธสI อาลยH น้ กน้�ต้\ อช�โฌสาน้H ปต้�ถน้H ปร ยIฏฺ�ฐาน้H คาหH ปรามาสH ต้ณ์�หH มIญฺ�จั.

บทวMา ปจั�ฉโต้  ความวMา จังเปล'Sองอาล"ยเปXน้ต้�น้ ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายท�!เปXน้อน้าคต้เส�ย.
ปจั�ฉโต้ -อ ต้ : อน้าคเต้สIปW ข้น้�เธสI อาลยาท�น้  มIญฺ�จั.

บทวMา มช�เฌ  ความวMา จังเปล'Sองอาล"ยเหลMาน้"Sน้ ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายแม�ใน้ท�!เปXน้ปbจัจัIบ"น้เส�ย.
มช�เฌ -อ ต้ : ปจั�จัIป�ปน้�เน้สIปW ต้าน้  มIญฺ�จั.

สองบทวMา ภวส�ส ปารคD  ความวMา เม'!อปฏิ บ"ต้ ได�อยMางน้"Sน้ จั"กเปXน้ผD�ถ\งฝ้beง ค'อไปแล�วสDMฝ้beงแหMงภพื่แม�ท"Sง ๓ อยMางได� 
ด�วยอำน้าจัแหMงอ"น้กำหน้ดรD� ละ เจัร ญ่ และทำให�แจั�งด�วยปbญ่ญ่าอ"น้ย !ง ม�ใจัพื่�น้แล�วใน้ส"งข้ต้ธรรมท"Sงปวง 
ต้Mางด�วยข้"น้ธK ธาต้I อายต้น้ะ เปXน้ต้�น้อยDM ต้MอไปไมMต้�องเข้�าถ\งชาต้  ชรา และมรณ์ะ.
ภวส�ส ปารคD -อ ต้ : เอวH สน้�เต้,  ต้ ว ธส�สาปW ภวส�ส อภ ญฺ�ญ่าปร ญฺ�ญ่าปหาน้ภาวน้าสจั�ฉ ก ร ยาวเสน้ ปารคD ปารคโต้ หIต้�วา 
ข้น้�ธธาต้Iอายต้น้าท เภเท สพื่�พื่สง�ข้เต้ ว มIต้�ต้มาน้โส ว หรน้�โต้ ปIน้ ชาต้ ชรามรณ์าน้  น้ อIปคจั�ฉส  -อ ต้ ๑ อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า การต้ร"สรD�ธรรม ได�ม�แกMส"ต้วK ๘ หม'!น้ ๔ พื่"น้ แล�ว.
เทสน้าวสาเน้ จัต้Iราส�ต้ ยา ปาณ์สหส�สาน้H ธม�มาภ สมโย อโหส .

๑ น้ อIปคจั�ฉ ส�สส  -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH. ญ่. ว.
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[อ�คคเสุนท้�ลขอบุรรพชื่าอ�ปสุมบุท้]

ฝ้tายบIต้รเศรษฐ� กำล"งย'น้อยDMบน้ปลายไม�แป̀น้ บรรลIพื่ระอรห"ต้พื่ร�อมด�วยปฏิ ส"มภ ทาแล�ว ลงจัากไม�แป̀น้มาสDMท�!ใกล�พื่ระศาสดา 
ถวายบ"งคมด�วยเบญ่จัางคประด ษฐK ทDลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา.  
เสฏฺ�ฐ ปIต้�โต้ปW วHสมต้�ถเก ฐ ต้โกว สห ปฏิ สม�ภ ทาห  อรหต้�ต้H ปต้�วา วHสโต้ โอรIย�ห สต้�ถI สน้�ต้ กH อาคน้�ต้�วา 
ปญฺ�จัป�ปต้ ฏฺ�ฐ เต้น้ วน้�ท ต้�วา สต้�ถารH ปพื่�พื่ช�ชH ยาจั .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ทรงเหย�ยดพื่ระห"ต้ถKเบ'Sองข้วาต้ร"สกะน้ายอIคคเสน้น้"Sน้วMา “ทMาน้จังเปXน้ภ กษIมาเถ ด.”
อถ น้H สต้�ถา ทก�ข้ ณ์หต้�ถH ปสาเรต้�วา “เอห  ภ ก�ข้I -อ ต้  อาห.

อIคคเสน้น้"Sน้ได�เปXน้ผD�ทรงไว�ซ่\!งบร ข้าร ๘ ประหน้\!งพื่ระเถระม�พื่รรษาต้"Sง ๖๐ ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้น้"!น้เอง.
โส ต้าวเทว อฏฺ�ฐปร ก�ข้ารธโร สฏฺ�ฐ วส�สต้�เถโร ว ย อโหส .

ต้Mอมา พื่วกภ กษI ถามทMาน้วMา “คIณ์อIคคเสน้ เม'!อคIณ์ลงจัากปลายไม�แป̀น้ (สDง) ต้"Sง ๖๐ ศอก, ข้\Sน้ช'!อวMาความกล"ว ไมMได�ม�หร'อ?”
เม'!อทMาน้ต้อบวMา “คIณ์ ความกล"วยMอมไมMม�แกMผมเลย,”
จั\งกราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอIคคเสน้พื่DดอยDMวMา ‘ผมไมMกล"ว’ เธอพื่DดไมMจัร ง ยMอมอวดคIณ์พื่ เศษ.”
อถ น้H ภ ก�ข้D “อาวIโส อIค�คเสน้ สฏฺ�ฐ หต้�ถส�ส เต้ วHสส�ส มต้�ถกโต้ โอต้รน้�ต้ส�ส,  ภยH น้าม น้าโหส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“น้ต้�ถ  เม อาวIโส ภยH -อ ต้  วIต้�เต้,  สต้�ถI อาโรเจัสIH “ภน้�เต้ อIค�คเสโน้ ‘น้ ภายาม�ต้  วทต้ ,  อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดาต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกภ กษIผD�ม�ส"งโยชน้Kอ"น้ต้"ดได�แล�ว เชMน้ก"บอIคคเสน้ผD�บIต้รข้องเรา หากล"ว หาพื่ร"!น้พื่ร\งไมM” 
ด"งน้�Sแล�วต้ร"สพื่ระคาถาน้�S ใน้พื่ราหมณ์วรรควMา
สต้�ถา “น้ ภ ก�ข้เว มม ปIต้�เต้น้ อIค�คเสเน้น้ สท สา ฉ น้�น้สHโยชน้า ภ ก�ข้D ภายน้�ต้   น้ สน้�ต้สน้�ต้  -อ ต้  วต้�วา 
พื่�ราห�มณ์วค�เค อ มH คาถมาห

“เรากลMาวผD�ท�!ต้"ดส"งโยชน้Kท"Sงหมดได� ไมMสะดI�ง ผD�ลMวงก เลสเปXน้เคร'!องข้�อง 
ไมMประกอบด�วยโยคะก เลสแล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.

“สพื่�พื่สHโยชน้H เฉต้�วา โย เว น้ ปร ต้ส�สต้ ,
สง�คาต้ คH ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า การบรรลIธรรมพื่ เศษ ได�ม�แล�ว แกMชน้เปXน้อ"น้มาก.
เทสน้าวสาเน้ พื่หDน้H ธม�มาภ สมโย อโหส .

รIMงข้\Sน้ว"น้หน้\!ง พื่วกภ กษIสน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย เหต้Iค'อการอาศ"ยลDกสาวน้"กฟ้อ̀น้ เท�!ยวไปก"บด�วยน้"กฟ้อ̀น้
ข้องภ กษIผD�ถ\งพื่ร�อมด�วยอIปน้ ส"ยแหMงพื่ระอรห"ต้อยMางน้�S เปXน้อยMางไรหน้อแล? เหต้IแหMงอIปน้ ส"ยพื่ระอรห"ต้เปXน้อยMางไร?”
ปIเน้กท วสH ภ ก�ข้D ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“ก\ น้I โข้ อาวIโส เอวH อรหต้�ต้Iปน้ ส�สยสม�ปน้�น้ส�ส ภ ก�ข้Iโน้ น้ฏิธ�ต้รH น้ ส�สาย น้เฏิห  สท�ธ\ ว จัรณ์การณ์H,  
ก\ อรหต้�ต้ส�ส อIปน้ ส�สยการณ์H -อ ต้ .
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[พระศาสุดาตัร�สุบุอกอ�ปน�สุ�ยของพระอ�คคเสุน]

พื่ระศาสดาเสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S พื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยเร'!องอะไร?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้ กราบทDลวMา “ด�วยเร'!องช'!อน้�S” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย เหต้Iแม�ท"Sง ๒ น้"!น้ อ"น้อIคคเสน้น้�SผD�เด�ยวทำไว�แล�ว”
เม'!อจัะทรงประกาศเน้'Sอความน้"Sน้ จั\งทรงช"กอด�ต้น้ ทาน้มา (ต้ร"ส) วMา 
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  ‘อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว อIภยม�เปต้H อ ม น้าเอว กต้H -อ ต้  วต้�วา  ต้มต้�ถH ปกาเสต้IH อต้�ต้H อาหร :

“ด"งได�สด"บมา ใน้อด�ต้กาล เม'!อสIวรรณ์เจัด�ยKสำหร"บพื่ระก"สสปทศพื่ล อ"น้เข้าทำอยDM  พื่วกกIลบIต้รชาวพื่ระน้ครพื่าราณ์ส� 
บรรทIกข้องเค�Sยวข้องบร โภคเปXน้อ"น้มากใน้ยาน้ท"Sงหลาย กำล"งไปสDMเจัต้ ยสถาน้ ด�วยต้"SงใจัวMา “พื่วกเราจั"กทำห"ต้ถกรรม” 
พื่บพื่ระเถระองคKหน้\!ง กำล"งเข้�าไปเพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ใน้ระหวMางทางแล�ว.
“อต้�เต้ ก ร กส�สปทสพื่ลส�ส สIวณ์�ณ์เจัต้ เย กร ยมาเน้,  พื่าราณ์ส�วาส โน้ กIลปIต้�ต้า ปหDต้H ข้าทน้�ยH โภชน้�ยH ยาน้เกสI อาโรเปต้�วา 
“หต้�ถกม�มH กร ส�สาม -อ ต้  เจัต้ ยฏฺ�ฐาน้H คจั�ฉน้�ต้า อน้�ต้รามค�เค เอกH เถรH ปWณ์�ฑาย ปว สน้�ต้H ปส�ส\สI.

ลำด"บน้"Sน้ น้างกIลธ ดาคน้หน้\!ง และเห]น้พื่ระเถระแล�ว จั\งกลMาวกะสาม�วMา “น้าย พื่ระผD�เปXน้เจั�าข้องเราเข้�ามาอยDM เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้, 
อน้\!ง ข้องเค�Sยวข้องบร โภคข้องเรา ใน้ยาน้ ม�เปXน้อ"น้มาก,  น้ายจังน้ำบาต้รข้องทMาน้มา,  เราท"Sง ๒ จั"กถวายภ กษา.”
อเถกา กIลธ�ต้า เถรH โอโลเกต้�วา สาม กH อาห “สาม  อย�โย โน้ ปWณ์�ฑาย ปว สต้ ,  ยาน้เก จั โน้ ปหDต้H ข้าทน้�ยH โภชน้�ยH,  
ปต้�ต้มส�ส อาหร,  ภ ก�ข้H ทส�สาม -อ ต้ .

สาม�น้ำบาต้รมาแล�ว.  
โส ปต้�ต้H อาหร .

ภรรยาย"งบาต้รน้"Sน้ให�เต้]มด�วยข้องควรเค�Sยวข้องควรบร โภคแล�ว ให�สาม�วางลงใน้ม'อข้องพื่ระเถระ 
แม�ท"Sง ๒ คน้ ทำความปรารถน้าวMา “ทMาน้เจั�าข้�า ด ฉ"น้ท"Sง ๒ คน้พื่\งม�สMวน้แหMงธรรมอ"น้ทMาน้เห]น้แล�วน้"!น้เท�ยว.”
ต้H ข้าทน้�ยโภชน้�ยส�ส ปDเรต้�วา เถรส�ส หต้�เถ ปต้ ฏฺ�ฐาเปต้�วา 
อIโภปW ปต้�ถน้H กร\สI “ภน้�เต้ ต้Iม�เหห  ท ฏฺ�ฐธม�มส�เสว ภาค โน้ ภเวย�ยาม -อ ต้ .

พื่ระเถระแม�น้"Sน้ เปXน้พื่ระข้�ณ์าสพื่,  เพื่ราะฉะน้"Sน้ เม'!อทMาน้เล]งดD 
ทราบภาวะค'อ อ"น้จัะสำเร]จัความปรารถน้าข้องเข้าท"Sง ๒ น้"Sน้แล�ว ได�ทำการย Sม.
โสปW เถโร ข้�ณ์าสโว,  ต้ส�มา โอโลเกน้�โต้ เต้สH ปต้�ถน้าย สม ช�ฌน้ภาวH ญ่ต้�วา ส ต้H อกาส .

หญ่ งน้"Sน้เห]น้อาการน้"Sน้เข้�า จั\งพื่Dดกะสาม�วMา “น้าย พื่ระคIณ์เจั�าข้องเรา ยMอมทำอาการย Sม,  ทMาน้จั"กเปXน้เด]กน้"กฟ้อ̀น้.”
ต้H ท ส�วา สา อ ต้�ถ� สาม กH อาห “สาม  อม�หากH อย�โย ส ต้H กโรต้ ,  เอโส น้ฏิทารโก ภว ส�สต้  -อ ต้ .

ฝ้tายสาม�ข้องน้างต้อบวMา “น้างผD�เจัร ญ่ ก]จั"กเปXน้อยMางน้"Sน้” ด"งน้�Sแล�ว หล�กไป.
สาม โกปWส�สา “เอวH ภว ส�สต้  ภท�เท -อ ต้  วต้�วา ปก�กาม .

น้�SเปXน้บIรพื่กรรมข้องเข้าท"Sง ๒ น้"Sน้.
อ ทH เต้สH ปIพื่�พื่กม�มH.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๔๓ • ๖.  เร'!องบIต้รเศรษฐ�ช'!ออIคคเสน้ • [พื่ระศาสดาต้ร"สบอกอIปน้ ส"ยข้องพื่ระอIคคเสน้]

สาม�ภรรยาน้"Sน้ ดำรงอยDMใน้อ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้ช"!วอายIแล�ว ก]เก ดใน้เทวโลก เคลื่
�อนจัากท�!น้"Sน้แล�ว,  
หญ่ งน้"Sน้ เก ดใน้เร'อน้ข้องคน้น้"กฟ้อ̀น้,  ชายเก ดใน้เร'อน้ข้องเศรษฐ�.
เต้ ต้ต้�ถ ยาวต้ายIกH ฐต้�วา เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา ต้โต้ จว�ตฺ�วา,  สา อ ต้�ถ� น้ฏิเคเห น้ พื่�พื่ต้�ต้ ,  ปIร โส เสฏฺ�ฐ เคเห.

พื่ระอIคคเสน้น้"Sน้ เพื่ราะความท�!ให�คำต้อบแกMภรรยาน้"Sน้วMา “จั"กเปXน้อยMางน้"Sน้ น้างผD�เจัร ญ่” จั\งต้�องเท�!ยวไปก"บพื่วกน้"กฟ้อ̀น้,  
อาศ"ยบ ณ์ฑบาต้ท�!ถวายแล�วแกMพื่ระเถระข้�ณ์าสพื่ จั\งบรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว.
โส “เอวH ภท�เท ภว ส�สต้  -อ ต้  ต้ส�สา ปฏิ วจัน้ส�ส ท น้�น้ต้�ต้า น้เฏิห  สท�ธ\ ว จัร ,  
ข้�ณ์าสวต้�เถรส�ส ท น้�น้ปWณ์�ฑปาต้H น้ ส�สาย อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

ฝ้tายธ ดาข้องน้"กฟ้อ̀น้น้"Sน้ ค ดวMา “อ"น้ใดเปXน้คต้ ข้องสาม�ข้องเรา,  อ"น้น้"Sน้เอง ก]เปXน้คต้ แม�ข้องเรา” ด"งน้�Sแล�ว 
บรรพื่ชาใน้สำน้"กข้องภ กษIณ์�ท"Sงหลายแล�ว ดำรงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้ ด"งน้�Sแล.
สาปW น้ฏิธ�ต้า “ยา เม สาม กส�ส คต้ ,  มย�หHปW สา เอว คต้  -อ ต้  ภ ก�ข้Iน้�น้H สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห  -อ ต้ .

เร'!องบIต้รเศรษฐ�ช'!ออIคคเสน้ จับ.
อIค�คเสน้เสฏฺ�ฐ ปIต้�ต้วต้�ถI.
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๗.  เร��องจ�ฬธน�คคหบุ�ณฑิ�ตั
๗.  จัDฬธน้Iค�คหปณ์�ฑ ต้วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIหน้IMมรDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ว ต้ก�กมถ ต้ส�ส” เปXน้ต้�น้
“ว ต้ก�กมถ ต้ส�ส -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ เอกH ทหรภ ก�ข้IH อารพื่�ภ กเถส .

[ภั�กษุ�หน�7มร�กใคร7หญ�งร�7นสุาว]

ด"งได�สด"บมา ภ กษIหน้IMมรDปหน้\!ง จั"บสลากข้องต้น้ใน้โรงสลาก ถ'อเอาข้�าวต้�มต้ามสลาก ไปสDMโรงฉ"น้ ด'!มอยDM.
เอโก ก ร ทหรภ ก�ข้I สลากค�เค อต้�ต้โน้ สลากH๑ คเหต้�วา สลากยาคIH อาทาย อาสน้สาลH คน้�ต้�วา ปWวต้ .

ภ กษIน้"Sน้ ไมMได�น้Sำใน้โรงฉ"น้น้"Sน้ ได�ไปย'น้ย"งเร'อน้หล"งหน้\!ง เพื่'!อต้�องการน้Sำ.
ต้ต้�ถ อIทกH อลภ ต้�วา อIทกต้�ถาย เอกH ฆ่รH อคมาส .

หญ่ งรIMน้สาวคน้หน้\!งใน้เร'อน้น้"Sน้ พื่อเห]น้ภ กษIน้"Sน้ ก]เก ดความส เน้หา กลMาววMา 
“ทMาน้ผD�เจัร ญ่ เม'!อม�ความต้�องการด�วยน้Sำด'!ม ทMาน้พื่\งมาใน้เร'อน้น้�Sแหละ แม�อ�ก”
ต้ต้�ร ต้H เอกา กIมาร กา ท ส�วาว อIป�ปน้�น้ส เน้หา “ภน้�เต้ ปIน้ปW ปาน้�เยน้ อต้�เถ สต้ ,  อ เธว อาคจั�เฉย�ยาถ -อ ต้  อาห.

ต้"Sงแต้Mน้"Sน้ ภ กษIน้"Sน้ ไมMได�น้Sำด'!มใน้กาลใด,  ก]ไปใน้เร'อน้น้"Sน้น้"!น้แล ใน้กาลน้"Sน้.
โส ต้โต้ ปฏฺ�ฐาย ยทา ปาน้�ยH น้ ลภต้ ,  ต้ทา ต้ต้�เถว คจั�ฉต้ .

ฝ้tายหญ่ งน้"Sน้ ร"บบาต้รข้องเธอแล�ว ถวายน้Sำด'!ม.
สาปWส�ส ปต้�ต้H คเหต้�วา ปาน้�ยH เทต้ .

เม'!อกาลลMวงไปด�วยอาการอยMางน้"Sน้ รIMงข้\Sน้ว"น้หน้\!ง น้างถวายแม�ข้�าวต้�มแล�ว น้ มน้ต้Kให�น้"!งใน้เร'อน้น้"Sน้แล ได�ถวายข้�าวสวยแล�ว.
เอวH คจั�ฉน้�เต้ กาเล,  ยาคIHปW ทต้�วา ปIเน้กท วสH ต้ต้�เถว น้ ส�ทาเปต้�วา ภต้�ต้H อทาส .

น้างน้"!ง ณ์ ท�!ใกล�ภ กษIน้"Sน้แล�ว เอMยถ�อยคำข้\Sน้วMา 
“ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ใน้เร'อน้น้�S อะไรๆ ช'!อวMา ยMอมไมMม� หาม�ไมM,  ด ฉ"น้ย"งไมMได�แต้Mคน้จั"ดการเทMาน้"Sน้.
สน้�ต้ เก จัส�ส น้ ส�ท ต้�วา “ภน้�เต้ อ มส�ม\ เคเห น้ ก ญฺ�จั  น้ต้�ถ  น้าม,  เกวลH มยH ว จัารณ์กมน้Iส�สเมว น้ ลภาม -อ ต้  กถH สมIฏฺ�ฐาเปส .

ภ กษIน้"Sน้ สด"บถ�อยคำข้องหญ่ งน้"Sน้แล�ว โดย ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้ ก]กระส"น้๒แล�ว.
โส กต้ ปาเหเน้ว ต้ส�สา กถH สIต้�วา อIก�กณ์�ฐ .

๑ ส�. ม. ยI. ปต้�ต้สลากH.
๒ อI-กณ์�ฐ ฟ้Iง̀ซ่Mาน้ชะเง�อดDทางโน้�น้ทางน้�S เบ'!อหน้Mาย (สำหร"บบรรพื่ช ต้ ก]อยากส\ก)
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[ภั�กษุ�หน�7มถ�กนำตั�วไปเฝัJาพระศาสุดา]

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง พื่วกภ กษIอาค"น้ต้Iกะพื่บภ กษIน้"Sน้ จั\งถามวMา “ผD�ม�อายI เหต้Iไร? ทMาน้จั\งเปXน้ผD�ผอมเหล'องหน้"กข้\Sน้,” 
เม'!อภ กษIน้"Sน้ ต้อบวMา “ผD�ม�อายI ผมเปXน้ผD�กระส"น้,” จั\งน้ำไปสDMสำน้"กพื่ระอาจัารยKและอIปbชฌายะ.
อถ น้H เอกท วสH อาคน้�ต้Iกา ภ ก�ข้D ท ส�วา “กส�มา ต้�วH อาวIโส ก�โส อIป�ปณ์�ฑIป�ปณ์�ฑIกชาโต้ส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“อIก�กณ์�ฐ โต้ส�ม  อาวIโส -อ ต้  วIต้�เต้,  อาจัร ยIปช�ฌายาน้H สน้�ต้ กH น้ย\สI.

อาจัารยKและอIปbชฌายะแม�เหลMาน้"Sน้ ก]น้ำภ กษIน้"Sน้ไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา กราบทDลความน้"Sน้แล�ว.
เต้ปW ต้H สต้�ถI สน้�ต้ กH เน้ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

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

| พื่ระศาสดา ต้ร"สถามวMา “ภ กษI น้"ยวMา เธอเปXน้ผD�กระส"น้จัร งหร'อ?” เม'!อภ กษIน้"Sน้ทDลวMา “จัร ง,” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษI เหต้Iไร เธอบวชใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Iทธเจั�า ผD�ปรารภความเพื่�ยรเชMน้ด"งเรา จั\งไมMให�เข้าเร�ยกต้น้วMา 
‘พื่ระโสดาบ"น้’ หร'อ ‘พื่ระสกทาคาม�’ กล"บให�เข้าเร�ยกวMา ‘เปXน้ผD�กระส"น้’ ได�,  เธอทำกรรมหน้"กเส�ยแล�ว”,  
จั\งทรงซ่"กถามวMา “เพื่ราะเหต้Iไร เธอจั\งเปXน้ผD�กระส"น้?” 
| สต้�ถา “สจั�จัH ก ร ต้�วH ภ ก�ข้I อIก�กณ์�ฐ โต้ส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “สจั�จัH -อ ต้  วIต้�เต้,  
“กส�มา ต้�วH ภ ก�ข้I มาท สส�ส อารท�ธว ร ยส�ส พื่Iท�ธส�ส สาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา ‘โสต้าปน้�โน้ต้  วา ‘สกทาคาม�ต้  วา อต้�ต้าน้H อวทาเปต้�วา 
‘อIก�กณ์�ฐ โต้ต้  วทาเปส ,  ภาร ยH เต้ กม�มH กต้H -อ ต้  วต้�วา “ก\การณ์า อIก�กณ์�ฐ โต้ส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  

เม'!อภ กษIน้"Sน้ ทDลวMา “ข้�าแต้Mพื่ระองคKผD�เจัร ญ่ หญ่ งคน้หน้\!ง พื่Dดกะข้�าพื่ระองคKอยMางน้�S,” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษI ก ร ยาข้องน้างน้"!น้ ไมMน้Mาอ"ศจัรรยK.  เพื่ราะใน้กาลกMอน้ น้างละบ"ณ์ฑ ต้ผD�เล ศใน้ชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้แล�ว 
ย"งความส เน้หาใน้บIรIษคน้หน้\!ง ซ่\!งต้น้เห]น้ครDMเด�ยวน้"Sน้ให�เก ดข้\Sน้ ทำบ"ณ์ฑ ต้ผD�เล ศน้"Sน้ ให�ถ\งความส Sน้ช�ว ต้”
“ภน้�เต้ เอกา มH อ ต้�ถ� เอวมาห -อ ต้  วIต้�เต้,  “ภ ก�ข้I อน้จั�ฉร ยH เอต้H ต้ส�สา ก ร ยH:  
สา ห  ปIพื่�เพื่ สกลชม�พื่Iท�เป อค�คปณ์�ฑ ต้H ปหาย ต้HมIหIต้�ต้ท ฏฺ�ฐเก เอกส�ม\ ส เน้หH อIป�ปาเทต้�วา ต้H ช�ว ต้ก�ข้ยH ปาเปส  -อ ต้  วต้�วา 

อ"น้ภ กษIท"SงหลายทDลอาราธน้าเพื่'!อให�ทรงประกาศเร'!องน้"Sน้ จั\งทรงทำให�แจั�งซ่\!ง 
(๑) ความท�!จัDฬธน้Iคคหบ"ณ์ฑ ต้ เร�ยน้ศ ลปะใน้สำน้"กข้องอาจัารยKท ศาปาโมกข้K ใน้กรIงต้"กกส ลา 
พื่าธ ดาผD�อ"น้อาจัารยKน้"Sน้ย น้ด�ให�แล�ว ไปสDMกรIงพื่าราณ์ส� เม'!อต้น้ฆ่Mาโจัรต้าย ๔๙ คน้ ด�วยลDกศร ๔๙ ลDก ท�!ปากดงแหMงหน้\!ง,  
เม'!อลDกศรหมดแล�ว จั\งจั"บโจัรผD�ห"วหน้�าฟ้าดให�ล�มลงท�!พื่'Sน้ด น้,  กลMาววMา “น้างผD�เจัร ญ่ หลMอน้จังน้ำดาบมา,” 
น้าง (กล"บ) ทำความส เน้หาใน้โจัร ซ่\!งต้น้เห]น้ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้แล�ว วางด�ามดาบไว�ใน้ม'อโจัร ให�โจัรฆ่Mาแล�ว 
ใน้กาลเปXน้จัDฬธน้Iคคหบ"ณ์ฑ ต้ ใน้อด�ต้กาล  และ 
ต้ส�ส วต้�ถIส�ส ปกาสน้ต้�ถH ภ ก�ข้Dห  ยาจั โต้ 
อต้�เต้ จัDฬธน้Iค�คหปณ์�ฑ ต้กาเล ต้ก�กส ลายH ท สาปาโมก�ข้ส�ส อาจัร ยส�ส สน้�ต้ เก ส ป�ปx อIค�คเหต้�วา 
เต้น้ ต้Iฏฺ�เฐน้ ท น้�น้H ธ�ต้รH อาทาย พื่าราณ์ส\ คจั�ฉน้�ต้ส�ส เอกส�ม\ อฏิว�มIเข้ เอกDน้ปญฺ�ญ่าสาย กณ์�เฑห  เอกDน้ปญฺ�ญ่าส โจัเร ฆ่าเต้ต้�วา,  
กณ์�เฑสI ข้�เณ์สI,  โจัรเชฏฺ�ฐกH คเหต้�วา ภDม ยH ปาเต้ต้�วา,  “ภท�เท อส\ อาหร -อ ต้  วIต้�เต้,  
ต้าย ต้Hข้ณ์Hท ฏฺ�ฐโจัเร ส เน้หH กต้�วา โจัรส�ส หต้�เถ อส ถรIH ฐเปต้�วา โจัเรน้ จัDฬธน้Iค�คหปณ์�ฑ ต้ส�ส มาร ต้ภาวH 
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(๒) ภาวะค'อโจัรพื่าหญ่ งน้"Sน้ไป พื่ลางค ดวMา “หญ่ งน้�Sเห]น้ชายอ'!น้แล�ว จั"กให�เข้าฆ่Mาเราบ�าง เชMน้เด�ยวก"บสาม�ข้องต้น้,  
เราจั"กต้�องการอะไรด�วยหญ่ งน้�S” เห]น้แมMน้Sำสายหน้\!ง จั\งพื่"กน้างไว�ท�!ฝ้beงน้�S ถ'อเอาหMอภ"ณ์ฑะข้องน้างไป ส"!งวMา 
‘หลMอน้จังรออยDM ณ์ ท�!น้�Sแหละ จัน้กวMาฉ"น้จัะน้ำหMอภ"ณ์ฑะข้�ามไป” ละน้างไว� ณ์ ท�!น้"Sน้น้"!น้เอง (หน้�) ไปเส�ย   
โจัเรน้ จั ต้H อาทาย คจั�ฉน้�เต้น้ “มHปW เอสา อญฺ�ญ่H ท ส�วา อต้�ต้โน้ สาม กH ว ย มาราเปส�สต้ ,  ก\ เม อ มาย -อ ต้  
เอกH น้ท\ ท ส�วา โอร มต้�เร ต้H ฐเปต้�วา ต้ส�สา ภณ์�ฑกH อาทาย “ต้�วH อ เธว โหห ,  ยาวาหH ภณ์�ฑกH อIต้�ต้าเรม  -อ ต้  
ต้ต้�เถว ต้H ปหาย คมน้ภาวญฺ�จั อาว กต้�วา 

แล�วต้ร"สจัDฬธน้Iคคหชาดก๑ น้�S ใน้ปbญ่จักน้ บาต้ ให�พื่ สดารวMา
“พื่ราหมณ์K ทMาน้ถ'อเอาภ"ณ์ฑะท"Sงหมด ข้�ามฝ้beงได�แล�ว,  
จังร�บกล"บมา ร"บฉ"น้ให�ข้�ามไปใน้บ"ดน้�Sโดยเร]วบ�างน้ะ ผD�เจัร ญ่.”

“สพื่�พื่H ภณ์�ฑH สมาทาย ปารH ต้ ณ์�โณ์ส  พื่�ราห�มณ์,
ปจั�จัาคจั�ฉ ลหIH ข้ ป�ปx มHปW ต้าเรห ทาน้  โภ”

“แมMน้างงาม ยอมแลกฉ"น้ ผD�ไมMใชMผ"ว ไมMได�เชยช ด ด�วยผ"วผD�เชยช ดมาน้าน้,  
แมMน้างงาม พื่\งแลกชายอ'!น้แม�ด�วยฉ"น้,  
ฉ"น้จั"กไปจัากท�!น้�Sให�ไกลท�!สIดท�!จัะไกลได�.”

“อสน้�ถIต้H มH จั รสน้�ถIเต้น้
ม น้าต้ ๒ โภต้� อธIวH ธIเวน้,
มยาปW โภต้� น้ ม เน้ย�ย อญฺ�ญ่H,
อ โต้ อหH ทDรต้รH คม ส�สH.”

“ใครน้�S ทำการห"วเราะอยDMท�!กอต้ะไคร�น้Sำ,  
ใน้ท�!น้�S การฟ้อ̀น้ก]ด� การข้"บก]ด� การประโคมก]ด� ท�!บIคคลจั"ดต้"Sงข้\Sน้ ม ได�ม�,  
แมMน้างงาม ผD�ม�ต้ะโพื่กอ"น้ผ\!งผาย ทำไมเลMาแมMจั\งซ่ กซ่�S๓ใน้กาลเปXน้ท�!ร�องไห�๔?”

“กายH เอฬคณ์ คIม�เพื่ กโรต้  มหหาส ยH,๕

น้ย ธ น้จั�จัH วา ค�ต้H วา ต้าฬํx วา สIสมาห ต้H.
อน้ม�ห กาเล สIส�โสณ์ ก\ น้I ชค�ฆ่ส  โสภเน้?”

๑ ข้I. ชา. ๒๗/๑๘๔ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๔/๕๐๖.
๒ ปาล ยH “น้ ม น้  -อ ต้ . ต้ทฏฺ�ฐกถายH “น้ ม ส  -อ ต้  ท ส�สต้ .
๓ ซ่ กซ่�S กระซ่ กกระซ่�S  ห"วเราะเย�าหยอกก"น้
๔ โดยพื่ย"ญ่ชน้ะ แปลวMา ใน้กาลใชMกาลเปXน้ท�!ห"วเราะ.
๕ ปาล ยH ต้ทฏฺ�ฐกถายญฺ�จั “อหIหาส ยH -อ ต้  ท ส�สต้ .
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“สIน้"ข้จั Sงจัอก ชาต้ ช"มพื่Iกะ ผD�โงMเข้ลา ทรามปbญ่ญ่า เจั�าม�ปbญ่ญ่าน้�อย,  
เจั�าเส'!อมจัากปลาและช Sน้ (เน้'Sอ) แล�วก]ซ่บเซ่าอยDM ดIจัส"ต้วKกำพื่ร�า.”

“ส คาล พื่าล ทIม�เมธ อป�ปปญฺ�โญ่ส  ชม�พื่Iก,
ฉ น้�โน้๑ มจั�ฉญฺ�จั เปส ญฺ�จั กปโณ์ ว ย ฌายส .”

“โทษข้องคน้เหลMาอ'!น้ เห]น้ได�งMาย,  สMวน้โทษข้องต้น้ เห]น้ได�ยาก,  
หลMอน้น้"!น้เอง เส'!อมท"Sงผ"วท"SงชD� ซ่บเซ่าอยDM แม� (ย !ง) กวMาเรา.”

“สIทส�สH วช�ชมญฺ�เญ่สH, อต้�ต้โน้ ปน้ ทIท�ทสH;
ฉ น้�น้า๒ ปต้ ญฺ�จั ชารญฺ�จั มHปW ต้�วญฺ�เญ่ว ฌายส .”

“พื่ญ่าเน้'Sอ ชาต้ ช"มพื่Iกะ เร'!องน้"!น้ เปXน้เหม'อน้เจั�ากลMาว.  
ฉ"น้น้"Sน้ ไปจัากท�!น้�Sแล�ว จั"กเปXน้ผD�ไปต้ามอำน้าจัข้องภ"สดาแน้Mแท�.”

“เอวเมต้H ม คราช, ยถา ภาสส  ชม�พื่Iก.
สา น้Dน้าหH อ โต้ คน้�ต้�วา ภต้�ต้I เหส�สH วสาน้Iคา.”

“ผD�ใดพื่\งน้ำภาชน้ะด น้ไปได�,  แม�ภาชน้ะสำร ดผD�น้"Sน้ก]พื่\งน้ำไปได�,  
หลMอน้ทำช"!วจัน้ช!ำ,  ก]จั"กทำช"!วอยMางน้"Sน้แม�อ�ก.”

“โย หเร มต้�ต้ กH ถาลH, กHสถาลHปW โส หเร;
กต้Hเยว ต้ยา ปาปx ปIน้เปวH กร ส�สส  -อ ต้ 

แล�วต้ร"สวMา “ใน้กาลน้"Sน้ จัDฬธน้Iคคหบ"ณ์ฑ ต้ ได�เปXน้เธอ,  หญ่ งน้"Sน้ได�เปXน้หญ่ งรIMน้สาวน้�S ใน้บ"ดน้�S,  
ท�าวส"กกเทวราช ผD�มาโดยรDปสIน้"ข้จั Sงจัอก ทำการข้Mมข้�!น้างน้"Sน้ เปXน้เราน้�!แหละ” แล�วทรงโอวาทภ กษIน้"Sน้วMา 
“หญ่ งน้"Sน้ ปลงบ"ณ์ฑ ต้ผD�เล ศ ใน้ชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้ จัากช�ว ต้ เพื่ราะความส เน้หาใน้ชายคน้หน้\!ง ซ่\!งต้น้เห]น้ครDMเด�ยวน้"Sน้อยMางน้�S,  
ภ กษI เธอจังต้"ดต้"ณ์หาข้องเธอ อ"น้ปรารภหญ่ งน้"Sน้เก ดข้\Sน้เส�ย” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรมให�ย !งข้\Sน้ไป 
จั\งได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
อ มH ปญฺ�จักน้ ปาเต้ จัDฬธน้Iค�คหชาต้กH๓ ว ต้�ถาเรต้�วา “ต้ทา จัDฬธน้Iค�คหปณ์�ฑ โต้ ต้�วH อโหส ,  สา อ ต้�ถ� อยH เอต้รห  กIมาร กา,  
ส คาลรDเปน้ อาคน้�ต้�วา ต้ส�สา น้ ค�คหการโก สก�โก เทวราชา อหเมว -อ ต้  วต้�วา 
“เอวH สา อ ต้�ถ� ต้HมIหIต้�ต้ท ฏฺ�ฐเก เอกส�ม\ ส เน้เหน้ สกลชม�พื่Iท�เป อค�คปณ์�ฑ ต้H ช�ว ต้า โวโรเปส ,  
ต้H อ ต้�ถ\ อารพื่�ภ อIป�ปน้�น้H ต้ว ต้ณ์�หH ฉ น้�ท ต้�วา ว หร ภ ก�ข้I -อ ต้  ต้H โอวท ต้�วา อIต้�ต้ร\ ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

๑ ปาล ยH ต้ทฏฺ�ฐกถายญฺ�จั “ช น้�โน้ -อ ต้  ท ส�สต้ .
๒ ต้ต้�เถว “ช น้�น้า -อ ต้ .
๓ ข้I. ชา. ๒๗/๑๘๔. ต้ทฏฺ�ฐกถา ๔/๕๐๖.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๔๘ • ๗.  เร'!องจัDฬธน้Iคคหบ"ณ์ฑ ต้ • [พื่ระศาสดาทรงแสดงบIรพื่กรรมข้องภ กษIหน้IMมน้"Sน้]

“ต้"ณ์หา ยMอมเจัร ญ่ย !งแกMชน้ผD�ถDกว ต้กย!ำย� ม�ราคะจั"ด เห]น้อารมณ์KวMางาม,  
บIคคลน้"!น้แล ยMอมทำเคร'!องผDกให�ม"!น้.  

“ว ต้ก�กมถ ต้ส�ส ชน้�ต้Iโน้
ต้ พื่�พื่ราคส�ส สIภาน้Iปส�ส โน้
ภ ย�โย ต้ณ์�หา ปวฑ�ฒต้ ,
เอส โข้ ทฬ�หH กโรต้  พื่น้�ธน้H.

สMวน้ภ กษIใด ย น้ด�ใน้ธรรมเปXน้ท�!เข้�าไประง"บว ต้ก เจัร ญ่อสIภฌาน้อยDM ม�สต้ ทIกเม'!อ,
ภ กษIน้"!น้แล จั"กทำต้"ณ์หาให�สDญ่ส Sน้ได�  ภ กษIน้"!น้ จัะต้"ดเคร'!องผDกแหMงมารได�.” |

ว ต้ก�กDปสเม จั โย รโต้
อสIภH ภาวยต้� สทา สโต้
เอโส โข้ พื่�ยน้�ต้ กาหต้ 
เอสจั�ฉ น้�ทต้  มารพื่น้�ธน้H -อ ต้ .  |

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ว ต้ก�กมถ ต้ส�ส ได�แกM ผD�ถDกว ต้ก ๓ ม�กามว ต้กเปXน้ต้�น้ย!ำย�.
ต้ต้�ถ “ว ต้ก�กมถ ต้ส�ส -อ ต้ : กามว ต้ก�กาท�ห  ต้�ห  ว ต้ก�เกห  น้ ม�มถ ต้ส�ส.

บทวMา ต้ พื่�พื่ราคส�ส ค'อ ผD�ม�ราคะหน้าแน้Mน้.
ต้ พื่�พื่ราคส�ส -อ ต้ : พื่หลราคส�ส.

บทวMา สIภาน้Iปส�ส โน้  ความวMา ช'!อวMา ผD�ต้ามเห]น้อารมณ์KวMา “งาม” เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ใจัอ"น้ต้น้ปลMอยไปใน้อารมณ์K
อ"น้น้Mาปรารถน้าท"Sงหลาย ด�วยสามารถแหMงการย\ดถ'อม�การย\ดถ'อโดยสIภน้ ม ต้เปXน้ต้�น้.
สIภาน้Iปส�ส โน้ -อ ต้ : อ ฏฺ�ฐารม�มเณ์สI สIภน้ ม ต้�ต้ค�คาหาท วเสน้ ว ส�สฏฺ�ฐมาน้สต้าย สIภน้�ต้  อน้Iปส�สน้�ต้ส�ส.

บทวMา ต้ณ์�หา เปXน้ต้�น้  ความวMา บรรดาฌาน้เปXน้ต้�น้ แม�ฌาน้หน้\!ง ยMอมได�เจัร ญ่แกMบIคคลผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้,  
โดยท�!แท� ต้"ณ์หาเก ดทางทวาร ๖ ยMอมเจัร ญ่ย !ง.
ต้ณ์�หา -อ ต้ : เอวรDปส�ส ฌาน้าท�สI เอกHปW น้ วฑ�ฒต้ ,  อถโข้ ฉท�วาร กต้ณ์�หา ภ ย�โย วฑ�ฒต้ .

บทวMา เอส โข้  ความวMา บIคคลน้"!น้แล ยMอมทำเคร'!องผDกค'อต้"ณ์หา ช'!อวMา ให�ม"!น้.
เอส โข้ -อ ต้ : เอโส โข้ ปIค�คโล ต้ณ์�หาพื่น้�ธน้H ถ รH น้าม กโรต้ .

บทวMา ว ต้ก�กDปสเม  ความวMา บรรดาอสIภะ ๑๐ ใน้ปฐมฌาน้ กลMาวค'อธรรมเปXน้ท�!ระง"บม จัฉาว ต้กท"Sงหลาย.
ว ต้ก�กDปสเม -อ ต้ : ม จั�ฉาว ต้ก�กาน้H วDปสมสง�ข้าเต้ ทสสI อสIเภสI ปฐมช�ฌาเน้.

สองบทวMา สทา สโต้  ความวMา ภ กษIใด เปXน้ผD�ย น้ด�ย !งใน้ปฐมฌาน้น้�S ช'!อวMา ม�สต้  เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�สต้ ต้"Sงม"!น้เปXน้น้ ต้ยK 
เจัร ญ่อสIภฌาน้น้"Sน้อยDM.
สทา สโต้ -อ ต้ : โย เอต้�ถ อภ รโต้ หIต้�วา น้ จั�จัH อIปฏฺ�ฐ ต้ส�สต้ ต้าย สโต้ ต้H อสIภช�ฌาน้H ภาเวต้ .
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บทวMา พื่ยน้�ต้ กาหต้   ความวMา ภ กษIน้"!น้ จั"กทำต้"ณ์หาอ"น้จัะให�เก ดใน้ภพื่ ๓ ให�ไปปราศได�.
พื่�ยน้�ต้ กาหต้  -อ ต้ : เอส ภ ก�ข้I ต้�สI ภเวสI อIป�ปช�ชน้กH ต้ณ์�หH ว คต้H กร ส�สต้ .

บทวMา มารพื่น้�ธน้H  ความวMา ภ กษIน้"!น้ จั"กต้"ดแม�เคร'!องผDกแหMงมาร กลMาวค'อว"ฏิฏิะอ"น้เปXน้ไปใน้ภDม  ๓ เส�ยได�.
มารพื่น้�ธน้H -อ ต้ : เอส เต้ภDม กวฏฺ�ฏิสง�ข้าต้H มารพื่น้�ธน้HปW ฉ น้�ท ส�สต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษIน้"Sน้ดำรงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMบIคคลผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส ภ ก�ข้I โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห ,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องจัDฬธน้Iคคหบ"ณ์ฑ ต้ จับ.
จัDฬธน้Iค�คหปณ์�ฑ ต้วต้�ถI.
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๘.  เร��องมาร
๘.  มารวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภมาร ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ ฏฺ�ฐH คโต้” เปXน้ต้�น้.
“น้ ฏฺ�ฐH คโต้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ มารH อารพื่�ภ กเถส .

[มารแปลงเป<นชื่4าง ร�ดกระหม7อมพระราห�ล]

ความพื่ สดารวMา ใน้ว"น้หน้\!ง เวลาว กาล พื่ระเถระเปXน้อ"น้มาก เข้�าไปสDMพื่ระเชต้ว"น้มหาว หาร 
ไปถ\งท�!เปXน้ท�!อยDMข้องพื่ระราหIลเถระแล�ว ก]ไลMทMาน้ให�ลIกข้\Sน้.
เอกท วสH ห  ว กาเล สม�พื่หIลา เถรา เชต้วน้มหาว หารH ปว ส ต้�วา ราหIลต้�เถรส�ส วสน้ฏฺ�ฐาน้H คน้�ต้�วา ต้H วIฏฺ�ฐาเปสIH.๑

ทMาน้เม'!อไมMเห]น้ท�!เปXน้ท�!อยDMใน้ท�!อ'!น้ จั\งไปน้อน้ท�!หน้�ามIข้พื่ระค"น้ธกIฎี�ข้องพื่ระต้ถาคต้.
โส อญฺ�ญ่ต้�ถ วสน้ฏฺ�ฐาน้H อปส�สน้�โต้ คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส คน้�ธกIฏิ ยา ปมIเข้ น้ ปช�ช .

คราวน้"Sน้ ทMาน้ผD�ม�อายIน้"Sน้บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว ได�เปXน้ผD�ย"งไมMม�พื่รรษาเลย.
ต้ทา โส อายส�มา อรหต้�ต้H ปต้�โต้ อวส�ส โกว อโหส .

มารช'!อวสว"ต้ต้� ดำรงอยDMใน้ภพื่น้"!น้แหละ เห]น้ทMาน้ผD�ม�อายIน้"Sน้ น้อน้ท�!หน้�ามIข้พื่ระค"น้ธกIฎี� จั\งค ดวMา 
“พื่ระหน้Mอน้�อยผD�แทงใจัข้องพื่ระสมณ์โคดมน้อน้ข้�างน้อก,  สMวน้พื่ระองคKบรรทมใน้ภายใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�,  
เม'!อเราบ�บค"Sน้พื่ระหน้Mอน้�อย พื่ระองคKเอง ก]จั"ก (เปXน้เหม'อน้) ถDกบ�บค"Sน้ (ด�วย).”
มาโร วสวต้�ต้� ภวเน้ ฐ โต้เยว ต้H อายส�มน้�ต้H คน้�ธกIฏิ ป�ปมIเข้ น้ ปน้�น้H ท ส�วา จั น้�เต้ส  
“สมณ์ส�ส โคต้มส�ส รIชน้กา อง�คIล� พื่ห  น้ ปน้�น้า,  สยH อน้�โต้คน้�ธกIฏิ ยH น้ ปน้�โน้.  อง�คIล ยา ป�ฬํWยมาน้าย, สยH ป�ฬํWโต้ ภว ส�สต้  -อ ต้ .

มารน้"Sน้ น้ รม ต้เพื่ศเปXน้พื่ญ่าช�างใหญ่M มาเอางวงร"ดกระหมMอมพื่ระเถระ แล�วร�องดIจัจัน้กกะเร�ยน้ด�วยเส�ยงด"ง.
โส มหน้�ต้H หต้�ถ ราชวณ์�ณ์H อภ น้ ม�ม น้ ต้�วา อาคม�ม โสณ์�ฑาย เถรส�ส มต้�ถกH ปร ก�ข้ ปWต้�วา มหน้�เต้น้ สท�เทน้ โกญฺ�จัรวH รว .

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

พื่ระศาสดาบรรทมใน้พื่ระค"น้ธกIฎี� ทรงทราบวMาช�างน้"Sน้เปXน้มาร จั\งต้ร"สวMา 
“มาร คน้เชMน้ทMาน้แม�ต้"Sงแสน้ ก]ไมMสามารถเพื่'!อจัะให�ความกล"วเก ดแกMบIต้รข้องเราได�,  
เพื่ราะวMา บIต้รข้องเราม�ปกต้ ไมMสะดI�ง ม�ต้"ณ์หาไปปราศแล�ว ม�ความเพื่�ยรใหญ่M ม�ปbญ่ญ่ามาก”  ด"งน้�Sแล�ว 
ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา คน้�ธกIฏิ ยH น้ ปน้�โน้ ต้ส�ส มารภาวH ญ่ต้�วา “มาร ต้าท สาน้H สต้สหส�เสน้าปW มม ปIต้�ต้ส�ส ภยH อIป�ปาเทต้IH น้ สก�กา,  
ปIต้�โต้ ห  เม อสน้�ต้าส� ว�ต้ต้ณ์�โห มหาว ร โย มหาปญฺ�โญ่ -อ ต้  วต้�วา อ มา คาถา อภาส 

๑ อาจัารสม�ปน้�น้า น้ ต้ถา กร\สI.
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“(ผD�ใด) ถ\งความสำเร]จั ม�ปกต้ ไมMสะดI�ง  ม�ต้"ณ์หาไปปราศแล�ว 
ไมMม�ก เลสเคร'!องย"!วยวน้ใจั ได�ต้"ดลDกศรอ"น้ให�ไปสDMภพื่ท"Sงหลายเส�ยแล�ว,  
กายน้�S๑ (ข้องผD�น้"Sน้) ช'!อวMาม�ใน้ท�!สIด.  

“น้ ฏฺ�ฐH คโต้ อสน้�ต้าส� ว�ต้ต้ณ์�โห อน้ง�คโณ์
อจั�ฉ น้�ท  ภวสล�ลาน้ , อน้�ต้ โมยH สมIส�สโย

(ผD�ใด) ม�ต้"ณ์หาไปปราศแล�ว ไมMม�ความถ'อม"!น้ ฉลาดใน้บทแหMงน้ รIต้ต้  
รD�ท�!ประชIมแหMงอ"กษรท"Sงหลาย และรD�เบ'Sองต้�น้และเบ'SองปลายแหMงอ"กษรท"Sงหลาย,
ผD�น้"Sน้แล ม�สร�ระม�ใน้ท�!สIด เรายMอมเร�ยกวMา ‘ผD�ม�ปbญ่ญ่ามาก’ (เปXน้มหาบIรIษ).

ว�ต้ต้ณ์�โห อน้าทาโน้ น้ รIต้�ต้ ปทโกว โท
อก�ข้ราน้H สน้�น้ ปาต้H ชญฺ�ญ่า ปIพื่�พื่าปราน้  จั
ส เว อน้�ต้ มสาร�โร ‘มหาปญฺ�โญ่ต้ ๒ วIจั�จัต้  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา น้ ฏฺ�ฐH คโต้ ความวMา 
พื่ระอรห"ต้ ช'!อวMา ความสำเร]จั ข้องบรรพื่ช ต้ท"Sงหลาย ใน้พื่ระศาสน้าน้�S,  ถ\ง ค'อบรรลI พื่ระอรห"ต้น้"Sน้.
ต้ต้�ถ “น้ ฏฺ�ฐH คโต้ -อ ต้ : อ มส�ม\ สาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้าน้H อรหต้�ต้H น้ ฏฺ�ฐH น้าม,  ต้H คโต้ ปต้�โต้ -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา อสน้�ต้ส� ค'อ ผD�ช'!อวMาไมMสะดI�ง เพื่ราะไมMม�ก เลสเคร'!องสะดI�งค'อราคะเปXน้ต้�น้ ใน้ภายใน้.
อสน้�ต้าส  -อ ต้ : อพื่�ภน้�ต้เร ราคสน้�ต้าสาท�น้H อภาเวน้ อสน้�ต้สโก.

บาทพื่ระคาถาวMา อจั�ฉ น้�ท  ภวสล�ลาน้  ค'อ ได�ต้"ดลDกศรอ"น้ม�ปกต้ ให�ไปสDMภพื่ท"Sงส Sน้.
อจั�ฉ น้�ท  ภวสล�ลาน้  -อ ต้ : สพื่�พื่าน้ ปW ภวคาม สล�ลาน้  อจั�เฉช�ช .

บทวMา สมIส�สโย ค'อ รMางกาย๓ น้�S ข้องผD�น้"Sน้ ม�ใน้ท�!สIด.
สมIส�สโย -อ ต้ : อยH ต้ส�ส อน้�ต้ โม เทโห.

บทวMา อน้าทาโน้ ค'อ ผD�ไมMม�การย\ดถ'อใน้ข้"น้ธKเปXน้ต้�น้.
อน้าทาโน้ -อ ต้ : ข้น้�ธาท�สI น้ ค�คหโณ์.

บาทพื่ระคาถาวMา น้ รIต้�ต้ ปทโกว โท  ความวMา ผD�ฉลาดใน้ปฏิ ส"มภ ทาแม�ท"Sง ๔ ค'อ ใน้น้ รIต้ต้  และบทท�!เหล'อ.
น้ รIต้�ต้ ปทโกว โท -อ ต้ : น้ รIต้�ต้ ยญฺ�จั เสสปเทสI จั -อ ต้  จัต้DสIปW ปฏิ สม�ภ ทาสI เฉโก -อ ต้  อต้�โถ.

๑ สมIส�สโย กายอ"น้กระดDกกMอข้\Sน้. สH. อI. บทหน้�า ส  ธาต้I ใน้ความกMอ. ความประชIม อ. ปbจัจั"ย. อภ . หน้�า ๘๑๐
๒ มหาปIร โส
๓ เทโห กายท�!ส"!งสมข้\Sน้แหMงกIสลากIสล ท ห ธาต้I ใน้ความส"!งสม ณ์ ปbจัจั"ย. อภ . หน้�า ๕๒๕.
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| สองบาทพื่ระคาถาวMา อก�ข้ราน้H สน้�น้ ปาต้H ชญฺ�ญ่า ปIพื่�พื่าปราน้  จั  ความวMา ยMอมรD�หมวดหมDMแหMงอ"กษร กลMาวค'อ
ท�!ประชIมแหMงอ"กษรท"Sงหลาย และรD�อ"กษรเบ'Sองปลายด�วยอ"กษรเบ'Sองต้�น้ และอ"กษรเบ'Sองต้�น้ด�วยอ"กษรเบ'Sองปลาย.  
| อก�ข้ราน้H สน้�น้ ปาต้H ชญฺ�ญ่า ปIพื่�พื่าปราน้  จั -อ ต้ : อก�ข้ราน้H สน้�น้ ปาต้สง�ข้าต้H อก�ข้รปWณ์�ฑญฺ�จั ชาน้าต้  
ปIพื่�พื่ก�ข้เรน้ อปรก�ข้รH อปรก�ข้เรน้ ปIพื่�พื่ก�ข้รญฺ�จั ชาน้าต้ .

ช'!อวMา รD�จั"กอ"กษรเบ'Sองปลาย ด�วยอ"กษรเบ'Sองต้�น้ ค'อ เม'!อเบ'Sองต้�น้ปรากฏิอยDM ใน้ทMามกลางและท�!สIด แม�ไมMปรากฏิ,  
ก]ยMอมรD�ได�วMา “น้�SเปXน้ทMามกลางแหMงอ"กษรเหลMาน้�S,  น้�SเปXน้ท�!สIด,” 
ปIพื่�พื่ก�ข้เรน้ อปรก�ข้รH ชาน้าต้  น้าม: อาท ม�ห  ปญฺ�ญ่ายมาเน้,  มช�ฌปร โยสาเน้สI อป�ปญฺ�ญ่ายมาเน้สIปW,  
“อ เมสH อก�ข้ราน้H อ ทH มช�ฌH,  อ ทH ปร โยสาน้H -อ ต้  ชาน้าต้ .

ช'!อวMา ยMอมรD�จั"กอ"กษรเบ'Sองต้�น้ด�วยอ"กษรเบ'Sองปลาย ค'อ 
เม'!อท�!สIดปรากฏิอยDM เม'!อเบ'Sองต้�น้และทMามกลางแม�ไมMปรากฏิ,  ก]ยMอมรD�ได�วMา “น้�SเปXน้ทMามกลางแหMงอ"กษรเหลMาน้�S,  น้�SเปXน้เบ'Sองต้�น้”

เม'!อทMามกลางปรากฏิอยDM เม'!อเบ'Sองต้�น้และท�!สIดแม�ไมMปรากฏิ, ยMอมทราบได�เหม'อน้ก"น้วMา “น้�SเปXน้เบ'Sองต้�น้แหMงอ"กษรเหลMาน้�S, น้�SเปXน้
ท�!สIด.” |
อปรก�ข้เรน้ ปIพื่�พื่ก�ข้รH ชาน้าต้  น้าม: อน้�เต้ ปญฺ�ญ่ายมาเน้,  อาท มช�เฌสI อป�ปญฺ�ญ่ายมาเน้สIปW,  
“อ เมสH อก�ข้ราน้H อ ทH มช�ฌH,  อยH อาท  -อ ต้  ชาน้าต้ ,  มช�เฌ ปญฺ�ญ่ายมาเน้,  อาท ปร โยสาเน้สI อป�ปญฺ�ญ่ายมาเน้สIปW,  
“อ เมสH อก�ข้ราน้H อยH อาท ,  อยH อน้�โต้ -อ ต้  ชาน้าต้ เอว. |

บทวMา มหาปญฺ�โญ่  ความวMา ทMาน้ผD�ม�สร�ระต้"SงอยDMใน้ท�!สIดน้"!น้  
พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา ผD�ม�ปbญ่ญ่ามาก เพื่ราะความเปXน้ผD�ประกอบด�วยปbญ่ญ่า อ"น้กำหน้ดถ'อเอาซ่\!งอรรถ ธรรม น้ รIต้ต้  และ
ปฏิ ภาณ์ และศ�ลข้"น้ธKเปXน้ต้�น้ อ"น้ใหญ่M   และ
ต้ร"สเร�ยกวMาเปXน้มหาบIรIษ เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�จั ต้พื่�น้แล�ว โดยพื่ระบาล�วMา “สาร�บIต้ร เราเร�ยกผD�ม�จั ต้พื่�น้แล�วแล วMา “มหาบIรIษ.”
มหาปญฺ�โญ่ -อ ต้ : 
เอส โกฏิ ยH ฐ ต้สร�โร มหน้�ต้าน้H อต้�ถธม�มน้ รIต้�ต้ ปฏิ ภาน้าน้H ส�ลก�ข้น้�ธาท�น้ญฺ�จั ปร ค�คาห กาย ปญฺ�ญ่าย สมน้�น้าคต้ต้�ต้า มหาปญฺ�โญ่ “ว 
มIต้�ต้จั ต้�ต้H ข้�วาหH สาร�ปIต้�ต้ ‘มหาปIร โสต้  วทาม  -อ ต้  วจัน้โต้ ว มIต้�ต้จั ต้�ต้ต้าย จั ‘มหาปIร โส -อ ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI.๑

ฝ้tายมารผD�ม�บาป ค ดวMา “พื่ระสมณ์โคดม ยMอมทรงรD�จั"กเรา” แล�วอ"น้ต้รธาน้ไปใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้เอง ด"งน้�Sแล.
มาโรปW ปาปWมา “ชาน้าต้  มH สมโณ์ โคต้โม -อ ต้  ต้ต้�เถว อน้�ต้รธาย  -อ ต้ .

เร'!องมาร จับ.
มารวต้�ถI.

๑ กถH? น้ ห  อญฺ�เญ่ ต้ต้�ถ โหน้�ต้ .
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๙.  เร��องอ�ปกาชื่,วก
๙.  อIปกาช�วกวต้�ถI.

พื่ระศาสดา ทรงปรารภอาช�วกช'!ออIปกะ ใน้ระหวMางทาง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา สพื่�พื่าภ ภD เปXน้ต้�น้.
“สพื่�พื่าภ ภD -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา อน้�ต้รามค�เค อIปกH อาช�วกH อารพื่�ภ กเถส .

[อ�ปกาชื่,วกท้�ลถามพระศาสุดา]

ความพื่ สดารวMา ใน้สม"ยหน้\!ง พื่ระศาสดา ทรงบรรลIพื่ระส"พื่พื่"ญ่ญฺIต้ญ่าณ์แล�ว ทรงย"งกาลให�ลMวงไปท�!ควงไม�โพื่ธ � ๗ ส"ปดาหK 
ทรงถ'อบาต้รและจั�วรข้องพื่ระองคK  เสด]จัดำเน้ น้ไปส Sน้ทางประมาณ์ ๑๘ โยชน้KมIMงกรIงพื่าราณ์ส� 
เพื่'!อทรงย"งพื่ระธรรมจั"กรให�เปXน้ไป  ได�ทรงเห]น้อาช�วกช'!ออIปกะ ใน้ระหวMางทาง.
เอกส�ม\ ห  สมเย สต้�ถา ปต้�ต้สพื่�พื่ญฺ�ญฺIต้ญฺ�ญ่าโณ์ โพื่ธ มณ์�เฑ สต้�ต้สต้�ต้าหH ว�ต้ น้าเมต้�วา อต้�ต้โน้ ปต้�ต้จั�วรมาทาย 
ธม�มจัก�กป�ปวต้�ต้น้ต้�ถH พื่าราณ์ส\๑ สน้�ธาย อฏฺ�ฐารสโยชน้มค�คH ปฏิ ปน้�โน้ อน้�ต้รามค�เค อIปกH อาช�วกH อท�ทส.

ฝ้tายอIปกาช�วกน้"Sน้ เห]น้พื่ระศาสดาแล�ว ทDลถามวMา 
“ผD�ม�อายI อ น้ทร�ยKข้องทMาน้ผMองใสแล,  ผ วพื่รรณ์ก]บร สIทธ �ผIดผMอง,  
ผD�ม�อายI ทMาน้บวชเฉพื่าะใคร?  ใครเปXน้ศาสดาข้องทMาน้?  หร'อทMาน้ชอบใจัธรรมข้องใคร?”
โสปW สต้�ถารH ท ส�วา “ว ป�ปสน้�น้าน้  โข้ เต้ อาวIโส อ น้�ท�ร ยาน้ ,  ปร สIท�โธ ฉว วณ์�โณ์ ปร โยทาโต้: 
กHส  ต้�วH อาวIโส อIท�ท ส�ส ปพื่�พื่ช โต้,  โก วา เต้ สต้�ถา,  กส�ส วา ต้�วH ธม�มH โรเจัส  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

[พระศาสุดาตัร�สุตัอบุอ�ปกาชื่,วก]

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “เราไมMม�อIปbชฌายKหร'ออาจัารยK” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SแกMอIปกาช�วกน้"Sน้ วMา 
อถส�ส สต้�ถา “มย�หH อIปช�ฌาโย วา อาจัร โย วา น้ต้�ถ  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราเปXน้ผD�ครอบงำธรรมได�ท"Sงหมด รD�ธรรมทIกอยMาง ไมMต้ ดอยDMใน้ธรรมท"Sงปวง 
ละธรรมได�ทIกอยMาง พื่�น้แล�ว ใน้เพื่ราะธรรมเปXน้ท�!ส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา 
รD�เองแล�ว จัะพื่\งอ�างใครเลMา? (วMาเปXน้อIปbชฌายKอาจัารยK).”

“สพื่�พื่าภ ภD สพื่�พื่ว ทDหมส�ม 
สพื่�เพื่สI ธม�เมสI อน้Dปล ต้�โต้
สพื่�พื่ญฺ�ชโห ต้ณ์�หก�ข้เย ว มIต้�โต้
สยH อภ ญฺ�ญ่าย กมIท�ท เสย�ยH -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สพื่�พื่าภ ภD ค'อ ครอบงำธรรมอ"น้เปXน้ไปใน้ภDม  ๓ ได�ท"Sงหมด.
ต้ต้�ถ “สพื่�พื่าภ ภD -อ ต้ : สพื่�เพื่สH เต้ภDม กธม�มาน้H อภ ภว ต้า.

๑ ส�. ยI. พื่าราณ์ส ยH.
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บทวMา สพื่�พื่ว ทD ค'อ ผD�ม�ธรรมอ"น้เปXน้ไปใน้ภDม  ๔ ท"Sงปวงอ"น้รD�แล�ว.
สพื่�พื่ว ทD -อ ต้ : ว ท ต้สพื่�พื่จัต้IภDม กธม�โม.

สองบทวMา สพื่�เพื่สI ธม�เมสI  ความวMา ผD�อ"น้ต้"ณ์หาและท ฏิฐ ท"SงหลายฉาบทาไมMได� ใน้ธรรมอ"น้เปXน้ไปใน้ภDม  ๓ แม�ท"Sงส Sน้.
สพื่�เพื่สI ธม�เมสI -อ ต้ : สพื่�เพื่สIปW เต้ภDม กธม�เมสI ต้ณ์�หาท ฏฺ�ฐ�ห  อน้Dปล ต้�โต้.

บทวMา สพื่�พื่ญฺ�ชโห ค'อ ผD�ละธรรมอ"น้เปXน้ไปใน้ภDม  ๓ ท"Sงหมด ดำรงอยDM.
สพื่�พื่ญฺ�ชโห -อ ต้ : สพื่�เพื่ เต้ภDม กธม�เม ชห ต้�วา ฐ โต้.

สองบทวMา ต้ณ์�หก�ข้เย ว มIต้�โต้ ค'อ ผD�พื่�น้แล�วใน้เพื่ราะพื่ระอรห"ต้ กลMาวค'อธรรมเปXน้ท�!ส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา 
ท�!ต้น้ให�เก ดข้\Sน้แล�ว ใน้ท�!สIดแหMงความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา ด�วยว มIต้ต้ อ"น้เปXน้ข้องพื่ระอเสข้ะ.
ต้ณ์�หก�ข้เย ว มIต้�โต้ -อ ต้ : ต้ณ์�หก�ข้ยน้�เต้ อIป�ปาท เต้ ต้ณ์�หก�ข้ยสง�ข้าเต้ อรหต้�เต้ อเสข้าย ว มIต้�ต้ ยา ว มIต้�โต้.

สองบทวMา สยH อภ ญฺ�ญ่าย ค'อ รD�ธรรมต้Mางด�วยอภ ญ่โญ่ยธรรมเปXน้ต้�น้ได�เองท�เด�ยว.
สยH อภ ญฺ�ญ่าย -อ ต้ : อภ ญฺ�เญ่ย�ยาท เภเท ธม�เม สยเมว ชาน้ ต้�วา.

บทวMา กมIท�ท เสย�ยH  ความวMา เราจัะพื่\งอ�างใครเลMาวMา “น้�SเปXน้อIปbชฌายKหร'ออาจัารยKข้องเรา.”
กมIท�ท เสย�ยH -อ ต้ : “อยH เม อIปช�ฌาโย วา อาจัร โย วาต้  กH น้าม อIท�ท เสย�ยH -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า อIปกาช�วก ไมMย น้ด� ไมMค"ดค�าน้พื่ระดำร"สข้องพื่ระต้ถาคต้เลย,  
แต้Mเข้าส"!น้ศ�รษะ แลบล Sน้ ย\ดเอาทางท�!เด น้ไปคน้เด�ยว ได�ไปย"งท�!เปXน้ท�!อาศ"ยอยDMข้องน้ายพื่ราน้แหMงใดแหMงหน้\!งแล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ อIปโก อาช�วโก ต้ถาคต้ส�ส วจัน้H เน้วาภ น้น้�ท  น้ป�ปฏิ ก�โกส ,  ส�สH ปน้ จัาเลต้�วา ช ว�หH น้ ล�ลาเลต้�วา 
เอกปท กH มค�คH คเหต้�วา อญฺ�ญ่ต้รH ลIท�ทกน้ วาสน้ฏฺ�ฐาน้H อคมาส  -อ ต้ .

เร'!องอIปกาช�วก จับ.
อIปกาช�วกวต้�ถI.
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๑๐.  เร��องท้4าวสุ�กกเท้วราชื่
๑๐.  สก�กเทวราชวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภท�าวส"กกเทวราช ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “สพื่�พื่ทาน้H” เปXน้ต้�น้.
“สพื่�พื่ทาน้H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สก�กH เทวราชH อารพื่�ภ กเถส .

[ป>ญหา ๔ ข4อของเท้วดา]

ความพื่ สดารวMา ใน้สม"ยหน้\!ง เทพื่ดาใน้ดาวด\งสเทวโลกประชIมก"น้แล�ว ต้"Sงปbญ่หาข้\Sน้ ๔ ข้�อวMา 
“บรรดาทาน้ท"Sงหลาย ทาน้ชน้ ดไหน้หน้อแล บ"ณ์ฑ ต้กลMาววMาเย�!ยม?,  
บรรดารสท"Sงหลาย รสชน้ ดไหน้ บ"ณ์ฑ ต้กลMาววMายอด?,  
บรรดาความย น้ด�ท"Sงหลาย ความย น้ด�ชน้ ดไหน้ บ"ณ์ฑ ต้กลMาววMาเล ศ?,  
ความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หาแล บ"ณ์ฑ ต้กลMาววMา ‘ประเสร ฐท�!สIด’ เพื่ราะเหต้Iไร? 
เอกส�ม\ ห  สมเย ต้าวต้\สเทวโลเก เทวต้า สน้�น้ ปต้ ต้�วา จัต้�ต้าโร ปญฺ�เห สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“กต้รH ทาน้H น้I โข้ ทาเน้สI,  กต้โร รโส รเสสI,  กต้รา รต้  รต้�สI เชฏฺ�ฐกา,  ต้ณ์�หก�ข้โยว กส�มา ‘เชฏฺ�ฐโกต้  วIจั�จัต้  -อ ต้ .

แม�เทพื่ดาองคKหน้\!ง ก]ม สามารถจัะว น้ จัฉ"ยปbญ่หาเหลMาน้"Sน้ได�.
เต้ ปญฺ�เห เอกา เทวต้าปW ว น้ จั�ฉ ต้IH น้าสก�ข้ .  

ก]เทพื่ดาองคKหน้\!ง ถามกะเทพื่ดาองคKหน้\!ง,  แม�เทพื่ดาองคKน้"Sน้ ก]ถามกะเทพื่ดาองคKอ'!น้อ�ก,  
ก]เทพื่ดาท"Sงหลาย ถามก"น้และก"น้อยMางน้�S ด�วยอาการอยMางน้�S  ได�ทMองเท�!ยวไปใน้หม'!น้จั"กรวาฬถ\ง ๑๒ ป�.
เอโก ปน้ เทโว เอกH เทวH ปIจั�ฉต้ ,  โสปW อปรH -อ ต้  เอวH อญฺ�ญ่มญฺ�ญ่H ปIจั�ฉน้�ต้า ทสสI จัก�กวาฬสหส�เสสI ท�วาทส สHวจั�ฉราน้  ว จัร\สI.

[เท้วดาพาก�นไปถามป>ญหาท้4าวมหาราชื่ท้�Gง ๔]

เทพื่ดาใน้หม'!น้จั"กรวาฬ ไมMเห]น้เน้'SอความแหMงปbญ่หาโดยกาลแม�ม�ประมาณ์เทMาน้�S ประชIมก"น้แล�ว 
ไปย"งสำน้"กข้องท�าวมหาราชท"Sง ๔,  เม'!อท�าวมหาราชกลMาววMา “พื่Mอท"Sงหลาย ทำไม จั\งม�เทพื่ส"น้น้ บาต้ก"น้ใหญ่M?”  
จั\งกลMาววMา “พื่วกผมต้"Sงปbญ่หาข้\Sน้ ๔ ข้�อแล�ว เม'!อไมMสามารถจัะว น้ จัฉ"ยได� จั\งมาย"งสำน้"กข้องทMาน้,” 
เอต้�ต้เกน้าปW กาเลน้ ปญฺ�หาน้H อต้�ถH อท ส�วา ทสสหส�สจัก�กวาฬเทวต้า สน้�น้ ปต้ ต้�วา จัต้Iน้�น้H มหาราชาน้H สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา,  
“ก\ ต้าต้า มหาเทวสน้�น้ ปาโต้ -อ ต้  วIต้�เต้,  “จัต้�ต้าโร ปญฺ�เห สมIฏฺ�ฐาเปต้�วา ว น้ จั�ฉ ต้IH อสก�โกน้�ต้า ต้Iม�หากH สน้�ต้ กH อาคต้ม�ห -อ ต้ .

ท�าวมหาราช: ช'!อปbญ่หาอะไรก"น้? พื่Mอ.
“ก\ ปญฺ�หา น้าม ต้าต้ -อ ต้ .

(เหลMาเทวดาจั\งบอกเน้'Sอความน้"Sน้) วMา “พื่วกผมไมMสามารถว น้ จัฉ"ยปbญ่หาเหลMาน้�Sได� ค'อ 
‘บรรดาทาน้ รส และความย น้ด�  ทาน้ รส และความย น้ด�ชน้ ดไหน้หน้อแลประเสร ฐสIด?  
ความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หาเท�ยว ประเสร ฐสIด เพื่ราะเหต้Iไร?’ จั\งมาหา.” 
“ทาน้รสรต้�สI กต้รทาน้รสรต้  น้I โข้ เสฏฺ�ฐา,  ต้ณ์�หก�ข้โยว กส�มา เสฏฺ�โฐต้  อ เม ปญฺ�เห ว น้ จั�ฉ ต้IH อสก�โกน้�ต้า อาคต้ม�ห -อ ต้  
[ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH]. 
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| ท�าวมหาราชท"Sง ๔ กลMาววMา “พื่Mอท"Sงหลาย แม�พื่วกเราก]หารD�เน้'SอความแหMงปbญ่หาเหลMาน้�SไมM,  
แต้Mพื่ระราชาข้องพื่วกเรา ทรงดำร อรรถท�!ชน้ต้"Sงพื่"น้ค ดแล�ว ยMอมทรงทราบโดยข้ณ์ะเด�ยวเทMาน้"Sน้,  
พื่ระองคKประเสร ฐว เศษกวMาพื่วกเราท"Sงหลาย ท"Sงทางปbญ่ญ่าและทางบIญ่,  พื่วกเราจังไปย"งสำน้"กข้องพื่ระองคKเถ ด” 
| “ต้าต้า มยHปW อ เมสH อต้�ถH น้ ชาน้าม,  อม�หากH ปน้ ราชา ชน้สหส�เสน้ จั น้�ต้ เต้ อต้�เถ จั น้�เต้ต้�วา ข้เณ์เน้ว ชาน้าต้ ,  
โส อม�เหห  ปญฺ�ญ่าย จั ปIญฺ�เญ่น้ จั ว ส ฏฺ�โฐ,  เอต้ส�ส สน้�ต้ กH คจั�ฉาม -อ ต้  

พื่าหมDMเทพื่ดาน้"Sน้น้"!น้แลไปย"งสำน้"กข้องท�าวส"กกเทวราช,  
แม�เม'!อท�าวส"กกเทวราชน้"Sน้ต้ร"สวMา “พื่Mอท"Sงหลาย ทำไม จั\งม�เทพื่ส"น้น้ บาต้ก"น้ใหญ่M?” ก]กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้. |
ต้เมว เทวคณ์H อาทาย สก�กส�ส เทวรญฺ�โญ่ สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา,  เต้น้าปW “ก\ ต้าต้า มหน้�โต้ เทวสน้�น้ ปาโต้ -อ ต้  วIต้�เต้,  ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH. |

[ท้4าวสุ�กกะท้รงพาพวกเท้วดาไปเฝัJาพระศาสุดา]

| ท�าวส"กกะ ต้ร"สวMา 
“พื่Mอท"Sงหลาย คน้อ'!น้ ยMอมไมMสามารถรD�เน้'SอความแหMงปbญ่หาเหลMาน้�Sได�,  ปbญ่หาเหลMาน้"!น้ เปXน้ว ส"ยข้องพื่ระพื่Iทธเจั�า”,  
แล�วต้ร"สถามวMา “ก]เด��ยวน้�S พื่ระศาสดา ประท"บอยDM ณ์ ท�!ไหน้?” ทรงสด"บวMา “ใน้พื่ระเชต้ว"น้ว หาร” จั\งต้ร"สวMา 
“พื่วกเธอมาเถ ด,  พื่วกเราจั"กไปย"งสำน้"กข้องพื่ระองคK” ทรงพื่ร�อมด�วยหมDMเทพื่ดา ให�พื่ระเชต้ว"น้ท"Sงส Sน้สวMางไสวใน้สMวน้แหMงราต้ร�
เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา ถวายบ"งคมแล�ว ทรงย'น้อยDM ณ์ สMวน้ข้�างหน้\!ง,  
| สก�โก “ต้าต้า อ เมสH ปญฺ�หาน้H อญฺ�โญ่ อต้�ถH ชาน้ ต้IH น้ สก�โกต้ ,  พื่Iท�ธว สยา เอเต้ -อ ต้  วต้�วา “สต้�ถา ปเน้ต้รห  กหH วสต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�
วา “เชต้วเน้ -อ ต้  สIต้�วา “เอถ, ต้ส�ส สน้�ต้ กH คม ส�สาม -อ ต้  เทวคเณ์น้ สท�ธ\ รต้�ต้ ภาเค สกลH เชต้วน้H โอภาเสต้�วา สต้�ถารH อIปสง�
กม ต้�วา วน้�ท ต้�วา เอกมน้�ต้H ฐ โต้,  

เม'!อพื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “มหาบพื่ ต้ร ทำไม พื่ระองคKจั\งเสด]จัมาพื่ร�อมก"บหมDMเทพื่ดามากมาย?” จั\งกราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า หมDMเทพื่ดาพื่าก"น้ต้"Sงปbญ่หาช'!อเหลMาน้�S,  คน้อ'!น้ท�!ช'!อวMาสามารถรD�เน้'SอความแหMงปbญ่หาเหลMาน้�Sได� หาม�ไมM,  
ข้อพื่ระองคKได�ทรงประกาศเน้'SอความแหMงปbญ่หาเหลMาน้�S แกMพื่วกข้�าพื่ระองคKเถ ด.” |
“ก\ มหาราช มหต้า เทวคเณ์น้ สท�ธ\ อาคโต้ส  -อ ต้  วIต้�เต้,  “ภน้�เต้ เทวคเณ์น้ อ เม น้าม ปญฺ�หา สมIฏฺ�ฐาปWต้า,  
อญฺ�โญ่ อ เมสH อต้�ถH ชาน้ ต้IH สมต้�โถ น้าม น้ต้�ถ ,  อ เมสH โน้ อต้�ถH ปกาเสถ -อ ต้  อาห. |
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[พระศาสุดาท้รงแก4ป>ญหา]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ด�ละ มหาบพื่ ต้ร 
อาต้มภาพื่บำเพื่]ญ่บารม� ๓๐ ท"ศ บร จัาคมหาบร จัาค๑ แทงต้ลอดพื่ระส"พื่พื่"ญ่ญฺIต้ญ่าณ์แล�ว 
ก]เพื่'!อต้"ดความสงส"ยข้องชน้ผD�เชMน้พื่ระองคKน้�!แหละ,  ข้อพื่ระองคKจังทรงสด"บปbญ่หาท�!พื่ระองคKถามแล�วเถ ด,  
บรรดาทาน้ทIกชน้ ด ธรรมทาน้เปXน้เย�!ยม,  บรรดารสทIกชน้ ด รสแหMงพื่ระธรรมเปXน้ยอด,  
บรรดาความย น้ด�ทIกชน้ ด ความย น้ด�ใน้ธรรมประเสร ฐ,  
สMวน้ความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หาประเสร ฐท�!สIดแท� เพื่ราะความเปXน้เหต้Iให�ส"ต้วKบรรลIพื่ระอรห"ต้” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา 
สต้�ถา “สาธI มหาราช  มยา ต้\ส ปารม โย ปDเรต้�วา มหาปร จั�จัาเค ปร จั�จัช ต้�วา ต้Iม�หาท สาน้H กง�ข้าเฉทน้ต้�ถเมว 
สพื่�พื่ญฺ�ญฺIต้ญฺ�ญ่าณ์H ปฏิ ว ท�ธH,  ต้ยา ปIจั�ฉ ต้ปญฺ�เห สIณ์าห :  สพื่�พื่ทาน้าน้H ธม�มทาน้H เสฏฺ�ฐH,  สพื่�พื่รสาน้H ธม�มรโส เสฏฺ�โฐ,  
สพื่�พื่รต้�น้H ธม�มรต้  เสฏฺ�ฐา,  ต้ณ์�หก�ข้โย ปน้ อรหต้�ต้H สม�ปาปกต้�ต้า เสฏฺ�โฐเยว -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ธรรมทาน้ ยMอมชน้ะทาน้ท"Sงปวง,  รสแหMงธรรม ยMอมชน้ะรสท"Sงปวง,  
ความย น้ด�ใน้ธรรม ยMอมชน้ะความย น้ด�ท"Sงปวง,  
ความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา ยMอมชน้ะทIกข้Kท"Sงปวง.”

“สพื่�พื่ทาน้H ธม�มทาน้H ช น้าต้ ,
สพื่�พื่รสH ธม�มรโส ช น้าต้ ,
สพื่�พื่รต้\ ธม�มรต้  ช น้าต้ ,
ต้ณ์�หก�ข้โย สพื่�พื่ทIก�ข้H ช น้าต้  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สพื่�พื่ทาน้H เปXน้ต้�น้  ความวMา ก]ถ�าบIคคลพื่\งถวายไต้รจั�วรเชMน้ก"บใบต้องอMอน้๒ 
แดMพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�าและพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ผD�น้"!งต้ ดๆ ก"น้๓ ใน้ห�องจั"กรวาฬต้ลอดถ\งพื่รหมโลก.
การอน้Iโมทน้าเท�ยว ท�!พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ต้�น้ ทรงทำด�วยพื่ระคาถา ๔ บาทใน้สมาคมน้"Sน้ประเสร ฐ,  
ก]ทาน้น้"Sน้ หาม�คMาถ\งเส�Sยวท�! ๑๖ แหMงพื่ะคาถาน้"Sน้ไมM,  
การแสดงก]ด� การกลMาวสอน้ก]ด� การสด"บก]ด� ซ่\!งธรรม เปXน้ข้องใหญ่M ด�วยประการฉะน้�S.
ต้ต้�ถ “สพื่�พื่ทาน้H -อ ต้ : สเจั ห  จัก�กวาฬคพื่�เภ ยาว พื่�รห�มโลกา น้ รน้�ต้รH กต้�วา น้ ส น้�น้าน้H พื่Iท�ธปจั�เจักพื่Iท�ธข้�ณ์าสวาน้H 
กทล คพื่�ภสท สาน้  ต้ จั�วราน้  ทเทย�ย.  ต้ส�ม\ สมาคเม จัต้Iป�ปท กาย คาถาย กต้า อน้Iโมทน้าว เสฏฺ�ฐา,  
ต้H ห  ทาน้H ต้ส�สา คาถาย โสฬส\ กลH น้ อค�ฆ่ต้ ,  เอวH ธม�มส�ส เทสน้าปW วาจัน้าปW สวน้ม�ปW มหน้�ต้H,  

๑ หมายถ\งบร จัาค ๕ ค'อ ๑. อง�คปร จั�จัาค บร จัาคอว"ยวะ. ๒. ธน้ปร จั�จัาค บร จัาคทร"พื่ยK. ๓. ปIต้�ต้ปร จั�จัาค บร จัาคบIต้ร. 
๔. ทารปร จั�จัาค บร จัาคเม�ย. ๕. ช�ว ต้ปร จั�จัาค บร จัาคช�ว ต้.

๒  โดยพื่ย"ญ่ชน้ะแปลวMา เชMน้ก"บด�วยใบต้องม�ใน้ครรภKแหMงกล�วย.
๓ น้ รน้�ต้รH กต้�วา ทำให�ม�ระหวMางไมMม�.
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อน้\!ง บIคคลใด ให�ทำการฟ้bงธรรม,  อาน้ สงสKเปXน้อ"น้มากก]ยMอมม�แกMบIคคลน้"Sน้แท�.
ธรรมทาน้น้"!น้แหละ ท�!พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ต้�น้ให�เปXน้ไปแล�ว แม�ด�วยอำน้าจัอน้Iโมทน้า โดยท�!สIดด�วยพื่ระคาถา ๔ บาท ประเสร ฐ
ท�!สIด กวMาทาน้ท�!ทายกบรรจัIบาต้ให�เต้]มด�วยบ ณ์ฑบาต้อ"น้ประณ์�ต้ แล�วถวายแกMบร ษ"ทเห]น้ปาน้น้"Sน้น้"!น้แหละบ�าง 
กวMาเภส"ชทาน้ท�!ทายกบรรจัIบาต้รให�เต้]มด�วยเน้ยใสและน้Sำม"น้เปXน้ต้�น้ แล�วถวายบ�าง 
กวMาเสน้าสน้ทาน้ท�!ทายกให�สร�างว หารเชMน้ก"บมหาว หาร และปราสาทเชMน้ก"บโลหปราสาทต้"Sงหลายแสน้ แล�วถวายบ�าง 
กวMาการบร จัาคท�!อน้าถบ ณ์ฑ กเศรษฐ�เปXน้ต้�น้ปรารภว หารท"Sงหลาย แล�วทำบ�าง.
เยน้ จั ปIค�คเลน้ ธม�มส�สวน้H การ ต้H,  ต้ส�เสว มหาน้ สHโส.  
ต้ถารDปายเอว ปร สาย ปณ์�ต้ปWณ์�ฑปาต้ส�ส ปต้�เต้ ปDเรต้�วา ท น้�น้ทาน้โต้ปW   สป�ปWเต้ลาท�น้H ปต้�เต้ ปDเรต้�วา ท น้�น้เภสช�ชทาน้โต้ปW 
มหาว หารสท สาน้H ว หาราน้H โลหปาสาทสท สาน้ญฺ�จั ปาสาทาน้H อเน้กาน้  สต้สหส�สาน้  กาเรต้�วา ท น้�น้เสน้าสน้ทาน้โต้ปW 
อน้าถปWณ์�ฑ กาท�ห  ว หาเร อารพื่�ภ กต้ปร จั�จัาคโต้ปW 
อน้�ต้มโส จัต้Iป�ปท กาย คาถาย อน้Iโมทน้วเสน้าปW ปวต้�ต้ ต้H ธม�มทาน้เมว เสฏฺ�ฐH.

เพื่ราะเหต้Iไร? เพื่ราะวMา ชน้ท"Sงหลาย เม'!อจัะทำบIญ่เห]น้ปาน้น้"Sน้ ต้Mอฟ้bงธรรมแล�วเทMาน้"Sน้ จั\งทำได�,  ไมMได�ฟ้bง ก]หาทำได�ไมM,  
ก]ถ�าวMาส"ต้วKเหลMาน้�SไมMพื่\งฟ้bงธรรมไซ่ร�,  เข้าก]ไมMพื่\งถวายข้�าวยาคDประมาณ์กระบวยหน้\!งบ�าง ภ"ต้รประมาณ์ท"พื่พื่�หน้\!งบ�าง,  
เพื่ราะเหต้Iน้�S ธรรมทาน้น้"!น้แหละ จั\งประเสร ฐท�!สIด กวMาทาน้ทIกชน้ ด.
ก\การณ์า? เอวรDปาน้  ห  ปIญฺ�ญ่าน้  กโรน้�ต้า ธม�มH สIต้�วาว กโรน้�ต้ ,  โน้ อส�สIต้�วา,  
สเจั ห  อ เม สต้�ต้า ธม�มH น้ สIเณ์ย�ยIH,  อIฬIง�กมต้�ต้H ยาคIHปW กฏิจั�ฉIมต้�ต้H ภต้�ต้HปW น้ ทเทย�ยIH,  
อ ม น้า การเณ์น้ สพื่�พื่ทาเน้ห  ธม�มทาน้เมว เสฏฺ�ฐH,  

อ�กอยMางหน้\!ง เว�น้พื่ระพื่Iทธเจั�าและพื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�าเส�ย 
แม�พื่ระสาวกท"Sงหลายม�พื่ระสาร�บIต้รเปXน้ต้�น้ ผD�ประกอบด�วยปbญ่ญ่า ซ่\!งสามารถน้"บหยาดน้Sำได� ใน้เม'!อฝ้น้ต้กต้ลอดก"ปท"Sงส Sน้   
ก]ย"งไมMสามารถจัะบรรลIโสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ โดยธรรมดาข้องต้น้ได�,  
ต้Mอฟ้bงธรรมท�!พื่ระอ"สสช เถระเปXน้ต้�น้แสดงแล�ว จั\งทำให�แจั�งซ่\!งโสดาปbต้ต้ ผล,  และทำให�แจั�งซ่\!งสาวกบารม�ญ่าณ์ 
ด�วยพื่ระธรรมเทศน้าข้องพื่ระศาสดา,  เพื่ราะเหต้Iแม�น้�S มหาบพื่ ต้ร๑ ธรรมทาน้น้"!น้แหละจั\งประเสร ฐท�!สIด.  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่ระศาสดา จั\งต้ร"สวMา “สพื่�พื่ทาน้H ธม�มทาน้H ช น้าต้ .”
อปWจั ฐเปต้�วา พื่Iท�เธ จั ปจั�เจักพื่Iท�เธ จั สกลกป�ปx เทเว วส�สน้�เต้ อIทกพื่ น้�ทDน้  คเณ์ต้IH สมต้�ถาย ปญฺ�ญ่าย สมน้�น้าคต้า 
สาร�ปIต้�ต้าทโยปW อต้�ต้โน้ ธม�มต้าย โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  อธ คน้�ต้IH น้าสก�ข้\สI,  
อส�สช ต้�เถราท�ห  กถ ต้H ธม�มH สIต้�วาว โสต้าปต้�ต้ ผลH สจั�ฉ กร\สI,  สต้�ถI ธม�มเทสน้าย สาวกปารม�ญ่าณ์ญฺ�จั สจั�ฉ กร\สI,  
อ ม น้าปW การเณ์น้ มหาราช๒ ธม�มทาน้เมว เสฏฺ�ฐH.  เต้น้ วIต้�ต้H “สพื่�พื่ทาน้H ธม�มทาน้H ช น้าต้  -อ ต้ .

๑ น้MาจัะเปXน้บทเก น้,  เพื่ราะใครไมMสามารถทำเน้'SอความเชMน้น้�S ให�เปXน้พื่ระดำร"สข้องพื่ระศาสดาได� 
๒ อต้ เรกปเทน้ ภว ต้พื่�พื่H น้ ห  สก�กา อ�ท สH อต้�ถH สต้�ถI วจัน้H กาต้IH.
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อน้\!ง รสม�รสเก ดแต้Mลำต้�น้เปXน้ต้�น้ทIกชน้ ด โดยสMวน้สDงแม�รสแหMงสIธา๑ โภชน้ะข้องเทพื่ดาท"Sงหลาย 
ยMอมเปXน้ปbจัจั"ยแหMงการย"งส"ต้วKให�ต้กไปใน้ส"งสารว"ฏิ แล�วเสวยทIกข้Kโดยแท�.
สMวน้พื่ระธรรมรสกลMาวค'อ โพื่ธ ปbกข้ ยธรรม ๓๗ ประการ และกลMาวค'อโลกIต้ต้รธรรม ๙ ประการ น้�Sแหละ 
ประเสร ฐกวMารสท"Sงปวง.  เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สวMา “สพื่�พื่รสH ธม�มรโส ช น้าต้ .”
สพื่�เพื่ ปน้ ข้น้�ธรสาทโย รสา อIก�กHสโต้ เทวต้าน้H สIธาโภชน้รโสปW สHสารวฏฺ�เฏิ ปาเต้ต้�วา ทIก�ข้าน้Iภวน้ส�เสว ปจั�จัโย,  
โย ปเน้ส สต้�ต้ต้�ต้\สโพื่ธ ปก�ข้ ยธม�มสง�ข้าโต้ จั น้วโลกIต้�ต้รธม�มสง�ข้าโต้ จั ธม�มรโส,  อยเมว สพื่�พื่รสาน้H เสฏฺ�โฐ.  
เต้น้ วIต้�ต้H “สพื่�พื่รสH ธม�มรโส ช น้าต้  -อ ต้ .

อน้\!ง แม�ความย น้ด�ใน้บIต้ร ความย น้ด�ใน้ธ ดา ความย น้ด�ใน้ทร"พื่ยK ความย น้ด�ใน้สต้ร� และความย น้ด�ม�ประเภทม ใชMอยMางเด�ยว 
อ"น้ต้Mางด�วยความย น้ด�ใน้การฟ้อ̀น้การข้"บการประโคมเปXน้ต้�น้ ยMอมเปXน้ปbจัจั"ยแหMงการย"งส"ต้วKให�ต้กไปใน้ส"งสารว"ฏิ 
แล�วเสวยทIกข้Kโดยแท�,  
สMวน้ความอ !มใจั ซ่\!งเก ดข้\Sน้ ณ์ ภายใน้ข้องผD�แสดงก]ด� ผD�ฟ้bงก]ด� ผD�กลMาวสอน้ก]ด� ซ่\!งธรรม ยMอมให�เก ดความเบ กบาน้ใจั 
ให�น้Sำต้าไหล ให�เก ดข้น้ชDช"น้  ความอ !มใจัน้"Sน้ ยMอมทำท�!สIดแหMงส"งสารว"ฏิ ม�พื่ระอรห"ต้เปXน้ปร โยสาน้,  
ความย น้ด�ใน้ธรรม เห]น้ปาน้น้�Sแหละ ประเสร ฐกวMาความย น้ด�ท"Sงปวง.  เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สวMา “สพื่�พื่รต้\ ธม�มรต้  ช น้าต้ .”
ยา ปเน้สา ปIต้�ต้รต้  ธ�ต้Iรต้  ธน้รต้  อ ต้�ถ�รต้  น้จั�จัค�ต้วาท ต้าท รต้ ป�ปเภทา จั อเน้กป�ปเภทา รต้ ,  
สาปW สHสารวฏฺ�เฏิ ปาเต้ต้�วา ทIก�ข้าน้Iภวน้ส�เสว ปจั�จัโย,  
ยา ปเน้สา ธม�มH กเถน้�ต้ส�ส วา สIณ์น้�ต้ส�ส วา วาเจัน้�ต้ส�ส วา อน้�โต้ อIป�ปช�ชมาน้า ป�ต้  อIทค�คภาวH ชเน้ต้  อส�สDน้  ปวต้�เต้ต้  
โลมหHสH ชเน้ต้ ,  สา สHสารวฏฺ�ฏิส�ส อน้�ต้H กต้�วา อรหต้�ต้ปร โยสาน้า โหต้ ,  สพื่�พื่รต้�น้H เอวรDปา ธม�มรต้ เยว เสฏฺ�ฐา.  
เต้น้ วIต้�ต้H “สพื่�พื่รต้\ ธม�มรต้  ช น้าต้  -อ ต้ .

สMวน้ความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา ค'อพื่ระอรห"ต้ซ่\!งเก ดข้\Sน้ใน้ท�!สIดแหMงความส Sน้ไปแหMงต้"ณ์หา,  
พื่ระอรห"ต้น้"Sน้ ประเสร ฐกวMาทIกอยMางแท� เพื่ราะครอบงำว"ฏิฏิทIกข้Kแม�ท"Sงส Sน้.
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สวMา “ต้ณ์�หก�ข้โย สพื่�พื่ทIก�ข้H ช น้าต้ .”
ต้ณ์�หก�ข้โย ปน้ ต้ณ์�หาย ข้ยน้�เต้ อIป�ปน้�น้H อรหต้�ต้H,  ต้H สกลส�สาปW วฏฺ�ฏิทIก�ข้ส�ส อภ ภวน้โต้ สพื่�พื่เสฏฺ�ฐเมว.  
เต้น้ วIต้�ต้H “ต้ณ์�หก�ข้โย สพื่�พื่ทIก�ข้H ช น้าต้  -อ ต้ .

เม'!อพื่ระศาสดา ต้ร"สเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้�S ด�วยประการฉะน้�SอยDMน้"!น้แล  ธรรมาภ สม"ย ได�ม�แกMส"ต้วK ๘ หม'!น้ ๔ พื่"น้แล�ว.
เอวH สต้�ถร  อ ม ส�สา คาถาย อต้�ถH กเถน้�เต้เยว,  จัต้Iราส�ต้ ยา ปาณ์สหส�สาน้H ธม�มาภ สมโย อโหส .

แม�ท�าวส"กกะ ทรงสด"บธรรมกถาข้องพื่ระศาสดา ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�ว ทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า เพื่'!อประโยชน้Kอะไร พื่ระองคKจั\งไมMร"บส"!งให�ๆ สMวน้บIญ่แกMพื่วกข้�าพื่ระองคK ใน้ธรรมทาน้อ"น้ช'!อวMาเย�!ยมอยMางน้�S? 
จัำเด มแต้Mน้�Sไป ข้อพื่ระองคKได�โปรดต้ร"สบอกแกMภ กษIสงฆ่Kแล�วร"บส"!งให�ๆ สMวน้บIญ่แกMพื่วกข้�าพื่ระองคKเถ ด พื่ระเจั�าข้�า.”
สก�โกปW สต้�ถI ธม�มกถH สIต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา อาห “ภน้�เต้ เอวH เชฏฺ�ฐเก น้าม ธม�มทาเน้ ก มต้�ถH อม�หากH ปต้�ต้\ น้ ทาเปถ? 
อ โต้ ปฏฺ�ฐาย โน้ ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส กเถต้�วา ปต้�ต้\ ทาเปถ ภน้�เต้ -อ ต้ .

๑ Celestial food ambrosia อาหารท พื่ยK (อาหารข้องเทพื่ดาใน้เร'!องน้ ยาย ถ'อก"น้วMาทำให�ผD�บร โภคไมMต้าย ให�ความงามและความหน้IMมสาวอยDM
ช"!วน้ ร"น้ดร) ข้องก น้เคร'!องด'!มอ"น้โอชารส.
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พื่ระศาสดา ทรงสด"บคำข้องท�าวเธอแล�ว ร"บส"!งให�ภ กษIสงฆ่KประชIมก"น้แล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ต้"Sงแต้Mว"น้น้�SเปXน้ต้�น้ไป พื่วกเธอทำการฟ้bงธรรมใหญ่Mก]ด� การฟ้bงธรรมต้ามปกต้ ก]ด� กลMาวอIปน้ ส น้น้กถาก]ด� 
โดยท�!สIดแม�การอน้Iโมทน้า แล�วพื่\งให�สMวน้บIญ่แกMส"ต้วKท"Sงปวง.”
สต้�ถา ต้ส�ส วจัน้H สIต้�วา ภ ก�ข้Iสง�ฆ่H สน้�น้ ปาต้าเปต้�วา “ภ ก�ข้เว อช�ช อาท\ กต้�วา มหาธม�มส�สวน้H วา ปกต้ ธม�มส�สวน้H วา 
อIปน้ ส น้�น้กถH วา อน้�ต้มโส อน้Iโมทน้HปW กเถต้�วา สพื่�พื่สต้�ต้าน้H ปต้�ต้\ ทเทย�ยาถ -อ ต้  อาห -อ ต้ .

เร'!องท�าวส"กกเทวราช จับ.
สก�กเทวราชวต้�ถI.
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๑๑.  เร��องเศรษุฐี,ผู้�4ไม7ม,บุ�ตัร
๑๑.  อปIต้�ต้กเสฏฺ�ฐ วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภเศรษฐ�ผD�ช'!อวMาอปIต้ต้กะ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“หน้น้�ต้  โภคา ทIม�เมธH” เปXน้ต้�น้.
“หน้น้�ต้  โภคา ทIม�เมธH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อปIต้�ต้กเสฏฺ�ฐ\ น้าม อารพื่�ภ กเถส .

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

ด"งได�สด"บมา พื่ระเจั�าปเสน้ท โกศล ทรงสด"บการทำกาละข้องเศรษฐ�น้"Sน้แล�ว จั\งต้ร"สถามวMา 
“ทร"พื่ยKสมบ"ต้ ท�!ไร�บIต้ร จัะถ\งแกMใคร?” ทรงสด"บวMา “ถ\งแกMพื่ระราชา” 
จั\งให�น้ำทร"พื่ยKจัากเร'อน้ข้องเศรษฐ�น้"Sน้ มาสDMราชต้ระกDล (ก น้เวลาถ\ง) ๗ ว"น้ แล�วจั\งเสด]จัเข้�าไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา 
เม'!อพื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ข้อเช ญ่มหาบพื่ ต้ร พื่ระองคKเสด]จัมาจัากไหน้หน้อ? แต้Mย"งว"น้” จั\งกราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า คฤหบด�ผD�เปXน้เศรษฐ� ใน้กรIงสาว"ต้ถ�น้�S ทำกาละเส�ยแล�ว,  
ข้�าพื่ระองคKน้ำทร"พื่ยKสมบ"ต้ ซ่\!งไร�บIต้รน้"Sน้ ไปภายใน้ราชสำน้"กแล�วจั\งมา.”
ต้ส�ส ก ร กาลก ร ยH สIต้�วา ราชา ปเสน้ท โกสโล “อปIต้�ต้กH สาปเต้ย�ยH กส�ส ปาปIณ์าต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “รญฺ�โญ่ -อ ต้  สIต้�วา 
สต้�ต้ห  ท วเสห  ต้ส�ส เคหโต้ ธน้H ราชกIลH อภ หราเปต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ กH อIปสง�กม ต้�วา,  
“หน้�ท กIโต้ น้I ต้�วH มหาราช อาคจั�ฉส  ท วาท วส�ส -อ ต้  วIต้�เต้,  
“อ ธ ภน้�เต้ สาวต้�ถ ยH เสฏฺ�ฐ� คหปต้  กาลกโต้,  ต้มหH อปIต้�ต้กH สาปเต้ย�ยH ราชน้�เต้ปIรH อภ หร ต้�วา อาคจั�ฉาม  -อ ต้  อาห.

เร'!องท"Sงปวง พื่\งทราบต้ามน้"ยท�!มาใน้พื่ระสDต้รน้"!น้แหละ.
สพื่�พื่H สIต้�เต้ อาคต้น้เยเน้ว เวท ต้พื่�พื่H.

เม'!อพื่ระราชา กราบทDลข้�อความอยMางน้�SวMา “ได�ย น้วMา เศรษฐ�น้"Sน้ เม'!อเข้าน้ำโภชน้ะม�รสเล ศต้Mางๆ เข้�าไปให�ด�วยถาดทอง 
ก]กลMาววMา ‘พื่วกมน้IษยK ยMอมก น้โภชน้ะช'!อวMาเห]น้ปาน้น้�S (เท�ยวหร'อ?),  พื่วกเจั�าจัะทำการเยาะเย�ยก"บเราใน้เร'อน้น้�Sหร'อ?’ 
เม'!อเข้าเข้�าไปต้"Sงโภชน้ะไว�ให�  ก]ประหาร (มน้IษยKเหลMาน้"Sน้) ด�วยก�อน้ด น้และทMอน้ไม�เปXน้ต้�น้ ให�หน้�ไปแล�ว 
บร โภคข้�าวปลายเกร�ยน้ ม�น้Sำผ"กดองเปXน้ท�! ๒ ด�วยกลMาววMา ‘น้�Sจั\งเปXน้โภชน้ะข้องพื่วกมน้IษยK,’ 
แม�เม'!อเข้าเข้�าไปต้"Sงผ�า ยาน้ และรMมท�!น้Mาพื่อใจัไว�ให� ก]ประหารมน้IษยK (เหลMาน้"Sน้) ด�วยก�อน้ด น้และทMอน้ไม�เปXน้ต้�น้ ให�หน้�ไปแล�ว 
ทรงผ�าปtาน้,  ม�รMมใบไม�อ"น้ทรงไว� (ถ'อไว�) อยDM ยMอมไปด�วยรถเกMาๆ” 
พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สเลMาบIรพื่กรรมข้องอปIต้ต้กเศรษฐ�น้"Sน้วMา
“โส ก ร,  สIวณ์�ณ์ปาฏิ ยา น้าน้ค�ครสโภชเน้ อIปน้�เต้,  ‘เอวรDปx น้าม มน้Iส�สา ภIญฺ�ชน้�ต้ ,  ก\ ต้Iม�เห มยา สท�ธ\ อ มส�ม\ เคเห เกล\ กโรถาต้ 
โภชเน้ อIปฏฺ�ฐ เต้๑,  เลฑ�ฑIทณ์�ฑาท�ห  ปหร ต้�วา ปลาเปต้�วา  ‘อ ทH มน้Iส�สาน้H โภชน้น้�ต้  กาณ์าชกH พื่ ลง�คทIต้ ยH ภIญฺ�ชต้ ,  
วต้�ถยาน้จั�ฉต้�เต้สIปW มน้าเปสI อIปฏฺ�ฐาปWเต้สI,  มน้Iส�เส เลฑ�ฑIทณ์�ฑาท�ห  ปหรน้�โต้ ปลาเปต้�วา สาณ์าน้  ธาเรต้ ,  
ชช�ชรรถเกน้ ยาต้  ปณ์�ณ์จั�ฉต้�เต้น้ ธาร ยมาเน้น้ -อ ต้  เอวH รญฺ�ญ่า อาโรจั เต้,  สต้�ถา ต้ส�ส ปIพื่�พื่กม�มH กเถส :

๑ อ โต้ ปรH “มน้Iส�เส -อ ต้  ปทH น้ฏฺ�ฐH ภเวย�ย.
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[บุ�รพกรรมของอป�ตัตักเศรษุฐี,]

| “มหาบพื่ ต้ร เร'!องเคยม�มาแล�ว คฤหบด�ผD�เศรษฐ�น้"Sน้ ต้�อน้ร"บพื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�าน้ามวMาต้ครส ข้� ด�วยบ ณ์ฑบาต้,  
กลMาววMา ‘ทMาน้ท"Sงหลายจังให�บ ณ์ฑะแกMสมณ์ะ’ ด"งน้�Sแล�ว ก]ลIกจัากอาสน้ะหล�กไป.
| “ภDต้ปIพื่�พื่H โส มหาราช๑ เสฏฺ�ฐ� คหปต้  ต้ครส ข้\ น้าม ปจั�เจักพื่Iท�ธH๒ ปWณ์�ฑปาเต้น้ ปฏิ ปาเทส ,  
“เทถ สมณ์ส�ส ปWณ์�ฑH -อ ต้  วต้�วา อIฏฺ�ฐายาสน้า ปก�กาม .

ได�ย น้วMา เม'!อเศรษฐ�น้"Sน้ ผD�ไมMม�ศร"ทธา ผD�โงMเข้ลา กลMาวอยMางน้"Sน้แล�วหล�กไป ภรรยาข้องเข้าผD�ม�ศร"ทธาเล'!อมใส ค ดวMา 
“น้าน้เท�ยวหน้อ เราจั\งได�ย น้คำวMา ‘จังให�’ จัากปากข้องเศรษฐ�น้�S,  มโน้รถข้องเรา จัะเต้]มใน้ว"น้น้�S,  เราจั"กถวายบ ณ์ฑบาต้” 
แล�วร"บบาต้รข้องพื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�า ได�ให�เต้]มด�วยโภชน้ะอ"น้ประณ์�ต้แล�วถวาย.
ต้ส�ม\ ก ร อส�สท�เธ พื่าเล เอวH วต้�วา ปก�กน้�เต้,  ต้ส�ส ภร ยา สท�ธา ปสน้�น้า “จั รส�สH วต้ เม อ มส�ส มIข้โต้ ‘เทห�ต้  วจัน้H สIต้H,  
อช�ช มม มโน้รโถ ปDเรต้ ,  ปWณ์�ฑปาต้H ทส�สาม  -อ ต้  ปจั�เจักพื่Iท�ธส�ส ปต้�ต้H คเหต้�วา ปณ์�ต้โภชน้ส�ส ปDเรต้�วา อทาส .

ฝ้tายเศรษฐ�น้"Sน้ กล"บมา เห]น้พื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�าน้"Sน้ จั\งถามวMา “สมณ์ะทMาน้ได�อะไรๆ แล�วหร'อ?” 
แล�วจั"บบาต้ร เห]น้บ ณ์ฑบาต้อ"น้ประณ์�ต้ ก]ม�ความเด'อดร�อน้ จั\งค ดอยMางน้�SวMา 
“พื่วกทาสหร'อพื่วกกรรมกร พื่\งก น้บ ณ์ฑบาต้น้�S ย"งด�กวMา,  เพื่ราะวMา พื่วกเข้า คร"Sน้ก น้บ ณ์ฑบาต้น้�Sแล�ว จั"กทำการงาน้ให�เรา,  
สMวน้สมณ์ะน้�S คร"Sน้ไปก น้แล�ว ก]จั"กน้อน้หล"บ,  บ ณ์ฑบาต้ข้องเราฉ บหายเส�ยแล�ว”
โสปW น้ วต้�ต้มาโน้ ต้H ท ส�วา “ก\ สมณ์ ก ญฺ�จั  เต้ ลท�ธH -อ ต้  ปต้�ต้H คเหต้�วา ปณ์�ต้ปWณ์�ฑปาต้H ท ส�วา ว ป�ปฏิ สาร� หIต้�วา เอวH จั น้�เต้ต้  
“วรเมต้H ปWณ์�ฑปาต้H ทาสา วา กม�มกรา วา ภIญฺ�เชย�ยIH,  เต้ ห  อ มH ภIญฺ�ช ต้�วา มย�หH กม�มH กร ส�สน้�ต้ ,  
อยH ปน้ คน้�ต้�วา ภIญฺ�ช ต้�วา น้ ท�ทาย ส�สต้ ,  น้ฏฺ�โฐ เม ปWณ์�ฑปาโต้ -อ ต้ .

อน้\!ง เศรษฐ�น้"Sน้ ปลงแล�วซ่\!งบIต้รน้�อยคน้หน้\!งข้องพื่�!ชายจัากช�ว ต้ เพื่ราะเหต้IแหMงทร"พื่ยKสมบ"ต้ .
[โส] ภาต้I ปน้ เอกปIต้�ต้กH สาปเต้ย�ยส�ส การณ์า ช�ว ต้า โวโรเปส .

ได�ย น้วMา เด]กน้"Sน้ จั"บน้ Sวม'อข้องเศรษฐ�น้"Sน้ เท�!ยวไปอยDMกลMาววMา “ยาน้น้�SเปXน้ข้องบ ดาฉ"น้,  โคน้�Sก]ข้องทMาน้.”
โส ก รส�ส อง�คIล\ คเหต้�วา ว จัรน้�โต้ “อ ทH มย�หH ปWต้I สน้�ต้กH ยาน้กH,  อยH ต้ส�ส โคโณ์ -อ ต้  อาห.

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ�ค ดวMา 
“ใน้บ"ดน้�S เด]กน้�Sย"งกลMาวอยMางน้�SกMอน้,  ก]ใน้กาลท�!เด]กน้�Sถ\งความเจัร ญ่แล�ว ใครจั"กร"กษาโภคทร"พื่ยKท"Sงหลายใน้เร'อน้น้�Sได�” 
จั\งน้ำเด]กน้"Sน้ไปสDMปtา จั"บท�!คอแล�วบ�บคอเหม'อน้บ�บห"วม"น้ ให�ต้ายแล�วท�!โคน้กอไม�แหMงหน้\!ง แล�วท Sงเด]กน้"Sน้ไว�ใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้แหละ.” |
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� “อ ทาน้  ต้าเวส เอวH วเทต้ ,  อ มส�ส ปน้ วIฑ�ฒ ป�ปต้�ต้กาเล อ มส�ม\ เคเห โภเค โก รก�ข้ ส�สต้  -อ ต้  
ต้H อรญฺ�ญ่H เน้ต้�วา เอกส�ม\ คจั�ฉมDเล ค�วายH คเหต้�วา มDลกน้�ทH ว ย ค�วH ป�เฬต้�วา มาเรต้�วา ต้ต้�เถว ฉฑ�เฑส .  |

น้�SเปXน้บIรพื่กรรมข้องเศรษฐ�น้"Sน้.
อ ทมส�ส ปIพื่�พื่กม�มH.

๑ สIต้�ต้โต้ อาเน้น้�เต้น้ น้�หร ต้IH ปม�มIส�ส ต้�วา ปมาเทน้ ล ข้ ต้H.
๒ ปาล ยญฺ�ห  “ปจั�เจักสม�พื่Iท�ธH -อ ต้  ท ส�สต้ . สH. สคาถ. ๑๕/๑๓๓. ญ่. ว.
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[สุร�ปกรรมและผู้ลแห7งกรรมของเศรษุฐี,]

| เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาคจั\งต้ร"สคำน้�SวMา 
“มหาบพื่ ต้ร  ด�วยผลแหMงกรรมท�!คฤหบด�ผD�เศรษฐ� ต้�อน้ร"บพื่ระปbจัเจักพื่Iทธเจั�าน้ามวMาต้ครส ข้�ด�วยบ ณ์ฑบาต้น้"Sน้แล 
เศรษฐ�น้"Sน้ จั\งเข้�าถ\งสIคต้ โลกสวรรคKถ\ง ๗ คร"Sง,  
ด�วยผลท�!เหล'ออยDMแหMงกรรมน้"Sน้น้"!น้แล เศรษฐ�จั\งครองความเปXน้เศรษฐ�อยDMใน้กรIงสาว"ต้ถ�น้�Sแล ถ\ง ๗ คร"Sง.  
| เต้น้ วIต้�ต้H “ยH โข้ โส มหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้  ต้ครส ข้\ ปจั�เจักพื่Iท�ธH๑ ปWณ์�ฑปาเต้น้ ปฏิ ปาเทส ,  
ต้ส�ส กม�มส�ส ว ปาเกน้ สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้IH สIคต้\ สค�คH โลกH อIปปช�ช ,  
ต้ส�เสว กม�มส�ส ว ปากาวเสเสน้ อ ม ส�สาเยว สาวต้�ถ ยา สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้IH เสฏฺ�ฐ ต้�ต้H กาเรส .

มหาบพื่ ต้ร ด�วยผลแหMงกรรมท�!คฤหบด�ผD�เศรษฐ�น้"Sน้ให�ทาน้แล�ว ม�ความเด'อดร�อน้ใน้ภายหล"งวMา 
‘พื่วกทาสหร'อกรรมกร พื่\งบร โภคบ ณ์ฑบาต้น้�Sย"งด�กวMา,’ 
จั ต้ข้องเศรษฐ�น้"Sน้ จั\งไมMน้�อมไปเพื่'!อการบร โภคภ"ต้รอยMางฟ้Itมเฟ้vอย,  ไมMน้�อมไปเพื่'!อการใช�สอยผ�าอยMางฟ้Itมเฟ้vอย,  
ไมMน้�อมไปเพื่'!อการใช�สอยยาน้อยMางฟ้Itมเฟ้vอย  ไมMน้�อมไปเพื่'!อบร โภคกามคIณ์ ๕ อ"น้ด�ย !ง.
ยH โข้ โส มหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้  ทาน้H๒ ทต้�วา ปจั�ฉา ว ป�ปฏิ สาร� อโหส  ‘วรเมต้H ปWณ์�ฑปาต้H ทาสา วา กม�มกรา วา ภIญฺ�เชย�ยIน้�ต้ ,  
ต้ส�ส กม�มส�ส ว ปาเกน้ น้าส�สDฬาราย ภต้�ต้โภคาย จั ต้�ต้H น้มต้   น้าส�สDฬาราย วต้�ถโภคาย๓  น้าส�สDฬาราย ยาน้โภคาย๔ 
น้าส�สDฬาราน้H ปญฺ�จัน้�น้H กามคIณ์าน้H โภคาย จั ต้�ต้H น้มต้ .

มหาบพื่ ต้ร ด�วยผลแหMงกรรมท�!คฤหบด�ผD�เศรษฐ�น้"Sน้ ปลงแล�วซ่\!งบIต้รน้�อยคน้หน้\!งข้องพื่�!ชายจัากช�ว ต้ 
เพื่ราะเหต้IแหMงทร"พื่ยKสมบ"ต้ ,  เศรษฐ�น้"Sน้จั\งไหม�แล�วใน้น้รกส Sน้ป�เปXน้อ"น้มาก ส Sน้ ๑๐๐ ป�เปXน้อ"น้มาก 
ส Sน้พื่"น้ป�เปXน้อ"น้มาก ส Sน้แสน้ป�เปXน้อ"น้มาก.  
ยH โข้ โส มหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้  ภาต้I๕ เอกปIต้�ต้กH สาปเต้ย�ยส�ส การณ์า ช�ว ต้า โวโรเปส ,  
ต้ส�ส กม�มส�ส ว ปาเกน้ พื่หDน้  วส�สาน้   พื่หDน้  วส�สสต้าน้   พื่หDน้  วส�สสหส�สาน้   พื่หDน้  วส�สสต้สหส�สาน้  น้ รเย ปจั�จั ต้�ถ,  

ชน้ท"Sงหลาย ย"งทร"พื่ยKสมบ"ต้ ท�!ไร�บIต้ร คร"Sงท�! ๗ น้�S ให�เข้�าสDMพื่ระคล"งหลวง ด�วยผลอ"น้เหล'ออยDMแหMงกรรมน้"Sน้แล.
ต้ส�เสว กม�มส�ส ว ปากาวเสเสน้ อ ทH สต้�ต้มH อปIต้�ต้กH สาปเต้ย�ยH ราชโกสH ปเวเสน้�ต้ .

มหาบพื่ ต้ร อน้\!งเลMา บIญ่เกMาข้องคฤหบด�ผD�เศรษฐ�น้"Sน้แล หมดส Sน้แล�ว และบIญ่ใหมMอ"น้คฤหบด�ผD�เศรษฐ�น้"Sน้ไมMส"!งสมแล�ว,  
มหาบพื่ ต้ร ก]ใน้ว"น้น้�S คฤหบด�ผD�เศรษฐ�ไหม�อยDMใน้มหาโรรIวน้รก.” |
ต้ส�ส โข้ ปน้ มหาราช เสฏฺ�ฐ ส�ส คหปต้ ส�ส ปIราณ์ญฺ�จั ปIญฺ�ญ่H ปร ก�ข้�ณ์H น้วญฺ�จั ปIญฺ�ญ่H อน้Iปจั ต้H,  
อช�ช จั๖ ปน้ มหาราช เสฏฺ�ฐ� คหปต้  มหาโรรIเว น้ รเย ปจั�จัต้  -อ ต้ .  |

๑ ปาล ยญฺ�ห  “ปจั�เจักสม�พื่Iท�ธH -อ ต้  ท ส�สต้ .
๒ “ทาน้H -อ ต้  น้ ท ส�สต้ .
๓ เอต้�ถน้�ต้เร จั “จั ต้�ต้H น้มต้  -อ ต้  ท ส�สต้ .
๔ เอต้�ถน้�ต้เร จั “จั ต้�ต้H น้มต้  -อ ต้  ท ส�สต้ .
๕ “จั ปน้ -อ ต้  ท ส�สต้ .
๖ จัสท�โท น้ต้�ถ . สH. สคาถ. ๑๕/๑๓๔. ญ่. ว.
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[โภัคะย7อมฆ่7าคนผู้�4ท้รามป>ญญา]

พื่ระราชา ทรงสด"บพื่ระดำร"สข้องพื่ระศาสดาแล�ว จั\งกราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า น้Mาอ"ศจัรรยK น้�SเปXน้กรรมอ"น้หน้"ก,  เศรษฐ�น้"Sน้ เม'!อโภคะช'!อวMาม�ประมาณ์เทMาน้�S ม�อยDM ไมMใช�สอยด�วยต้น้เองเลย,  
เม'!อพื่ระพื่Iทธเจั�าเชMน้ก"บพื่ระองคK ประท"บอยDMใน้ว หารใกล�ๆ ก]ม ได�ทำบIญ่กรรม.”
ราชา สต้�ถI วจัน้H สIต้�วา “อโห ภน้�เต้ ภาร ยH กม�มH,  เอต้�ต้เก น้าม โภเค ว ช�ชมาเน้,  เน้ว อต้�ต้น้า ปร ภIญฺ�ช ,  
น้ ต้Iม�หาท เส พื่Iท�เธ ธIรว หาเร ว หรน้�เต้,  ปIญฺ�ญ่กม�มH อกาส  -อ ต้  อาห.

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “จัร งเชMน้น้"Sน้ มหาบพื่ ต้ร ช'!อวMาบIคคล ผD�ม�ปbญ่ญ่าทราม ได�โภคะท"Sงหลายแล�วยMอมไมMแสวงหาน้ พื่พื่าน้,  
อน้\!ง ต้"ณ์หาซ่\!งเก ดข้\Sน้เพื่ราะอาศ"ยโภคะท"Sงหลาย ยMอมฆ่Mาคน้เหลMาน้"Sน้ส Sน้กาลน้าน้” ด"งน้�Sแล�ว ได�ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “เอวเมวH มหาราช ทIม�เมธปIค�คลา น้าม โภเค ลภ ต้�วา น้ พื่�พื่าน้H น้ คเวสน้�ต้ ,  
โภเค น้ ส�สาย อIป�ปน้�น้ต้ณ์�หา ปเน้เต้ ท�ฆ่รต้�ต้H หน้ต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“โภคะท"Sงหลาย ยMอมฆ่Mาคน้ทรามปbญ่ญ่า,  แต้MไมMฆ่Mาคน้ผD�แสวงหาฝ้beงโดยปกต้ ,  
คน้ทรามปbญ่ญ่า ยMอมฆ่Mาต้น้เหม'อน้ฆ่MาผD�อ'!น้ เพื่ราะความทะยาน้อยากใน้โภคะ.”

“หน้น้�ต้  โภคา ทIม�เมธH, โน้ จั ปารคเวส โน้;
โภคต้ณ์�หาย ทIม�เมโธ หน้�ต้  อญฺ�เญ่ว อต้�ต้น้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บาทพื่ระคาถาวMา โน้ จั ปารคเวส โน้  ความวMา 
แต้Mโภคะท"Sงหลาย ยMอมไมMฆ่MาบIคคลผD�แสวงหาฝ้beงค'อพื่ระน้ พื่พื่าน้โดยปกต้ .
ต้ต้�ถ “โน้ จั ปารคเวส โน้ -อ ต้ : เย ปน้ น้ พื่�พื่าน้ปารคเวส โน้ ปIค�คลา,  น้ เต้ โภคา หน้น้�ต้ .

บาทพื่ระคาถาวMา หน้�ต้  อญฺ�เญ่ว อต้�ต้น้H  ความวMา 
บIคคลผD�ม�ปbญ่ญ่าทราม ยMอมฆ่Mาต้น้เองดIจัฆ่MาผD�อ'!น้ เพื่ราะความทะยาน้อยากซ่\!งเก ดข้\Sน้เพื่ราะอาศ"ยโภคะท"Sงหลาย.
หน้�ต้  อญฺ�เญ่ว อต้�ต้น้H -อ ต้ : โภเค น้ ส�สาย อIป�ปน้�น้าย ต้ณ์�หาย ทIป�ปญฺ�โญ่ ปIค�คโล ปเร ว ย อต้�ต้าน้เมว หน้ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องเศรษฐ�ผD�ไมMม�บIต้ร จับ
อปIต้�ต้กเสฏฺ�ฐ วต้�ถI.
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๑๒.  เร��องอ�งก�รเท้พบุ�ตัร
๑๒.  อง�กIรเทวปIต้�ต้วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMบน้แทMน้บ"ณ์ฑIก"มพื่ลศ ลา ทรงปรารภอ"งกIรเทพื่บIต้ร ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ ” เปXน้ต้�น้.
“ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้  -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ปณ์�ฑIกม�พื่ลส ลายH ว หรน้�โต้ อง�กIรH อารพื่�ภ กเถส .

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

ข้�าพื่เจั�า ทำเร'!องให�พื่ สดารแล�วแล ใน้พื่ระคาถาวMา “เย ฌาน้ป�ปสIดา ธ�รา” เปXน้ต้�น้.
วต้�ถI “เย ฌาน้ป�ปสIต้า ธ�รา -อ ต้  คาถาย ว ต้�ถาร ต้เมว.

| สมจัร งด"งคำท�!ข้�าพื่เจั�าปรารภอ น้ทกเทพื่บIต้รกลMาวไว�ใน้เร'!องน้"Sน้ด"งน้�SวMา: 
| วIต้�ต้ญฺ�เหต้H ต้ต้�ถ อ น้�ทกH อารพื่�ภ 

“ได�ย น้วMา อ น้ทกเทพื่บIต้รน้"Sน้ ย"งภ กษาท"พื่พื่�หน้\!ง ท�!เข้าน้ำมาเพื่'!อต้น้ ให�ถ\ง๑แล�วแกMพื่ระอน้IรIทธเถระ 
ผD�เข้�าไปสDMภายใน้หมDMบ�าน้ เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้.
“โส ก ร อน้IรIท�ธต้�เถรส�ส อน้�โต้คามH ปWณ์�ฑาย ปว ฏฺ�ฐส�ส อต้�ต้โน้ อาภต้H กฏิจั�ฉIภ ก�ข้H ทาเปส ,

บIญ่น้"Sน้ข้องอ น้ทกเทพื่บIต้รน้"Sน้ ม�ผลมากกวMาทาน้ท�!อ"งกIรเทพื่บIต้ร ทำระเบ�ยบแหMงเต้าประมาณ์ ๑๒ โยชน้K ถวายแล�วส Sน้หม'!น้ป�,
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ อ น้ทกเทพื่บIต้ร จั\งกลMาวอยMางน้"Sน้๒.
ต้ทส�ส ปIญฺ�ญ่H อง�กIเรน้ ทสวส�สสหส�สาน้  ท�วาทสโยชน้ กH อIท�ธน้ปน้�ต้\ กต้�วา ท น้�น้ทาน้โต้ มหป�ผลต้รH ชาต้H,  ต้ส�มา เอวมาห.

เม'!ออ น้ทกเทพื่บIต้รกลMาวอยMางน้"Sน้แล�ว พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สวMา ‘อ"งกIระ ช'!อวMาการเล'อกให�ทาน้ ยMอมควร,  
ทาน้ (ข้องอ น้ทกะ) น้"Sน้ เปXน้ข้องม�ผลมาก ด"งพื่'ชท�!หวMาน้ด�แล�วใน้น้าด� อยMางน้�S,  แต้MทMาน้ไมMได�ทำอยMางน้"Sน้,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ ทาน้ข้องทMาน้จั\งไมMม�ผลมาก’ เม'!อจัะทรงประกาศเน้'Sอความน้�S จั\งต้ร"สวMา
เอวH วIต้�เต้,  สต้�ถา ‘อง�กIร ทาน้น้�น้าม ว เจัย�ย ทาต้IH วฏฺ�ฏิต้ ,  เอวน้�ต้H สIก�เข้ต้�เต้ สIวIต้�ต้พื่�ชH ว ย มหป�ผลH โหต้ ,  
ต้�วH ปน้ น้ ต้ถา อกาส ,  เต้น้ เต้ ทาน้H น้ มหป�ผลH ชาต้H -อ ต้  อ มมต้�ถH ว ภาเวน้�โต้

๑ ได�ถวายภ กษาท"พื่พื่�หน้\!ง ท�!เข้าน้ำมาเพื่'!อต้น้ แกMพื่ระ.
๒ ค'อกลMาวคาถาวMา อIช�ชง�คเล ยถา เข้ต้�เต้ เปXน้ต้�น้. ธ"มมปท"ฏิฐกถา ภาค ๖/๒๑๗-๒๑๘.
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“บIคคลควรเล'อกให�ทาน้ ใน้เข้ต้ท�!ต้น้ให�แล�ว จัะม�ผลมาก.  
เพื่ราะการเล'อกให� พื่ระสIคต้ทรงสรรเสร ญ่แล�ว,  
ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�เปXน้ท"กข้ ไณ์ยบIคคลใน้ช�วโลกน้�S เปXน้ข้องม�ผลมาก 
เหม'อน้พื่'ชท�!หวMาน้ใน้น้าด� ฉะน้"Sน้.”

“ว เจัย�ย ทาน้H ทาต้พื่�พื่H, ยต้�ถ ท น้�น้H มหป�ผลH.

ว เจัย�ย ทาน้H สIคต้ป�ปสต้�ถH;
เย ทก�ข้ เณ์ย�ยา อ ธ ช�วโลเก,
เอเต้สI ท น้�น้าน้  มหป�ผลาน้ ,
ว�ชาน้  วIต้�ต้าน้  ยถา สIเข้ต้�เต้ -อ ต้ 

เม'!อจัะทรงแสดงธรรมให�ย !งข้\Sน้ไป จั\งได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา 
วต้�วา อIต้�ต้ร\ ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

“น้าท"Sงหลายม�หญ่�าเปXน้โทษ,  หมDMส"ต้วKน้�Sก]ม�ราคะเปXน้โทษ,  
ฉะน้"Sน้แล ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�ปราศจัากราคะ จั\งเปXน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท"Sงหลายม�หญ่�าเปXน้โทษ,  หมDMส"ต้วKน้�Sก]ม�โทสะเปXน้โทษ,  
ฉะน้"Sน้แล ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�ปราศจัากโทสะ จั\งเปXน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท"Sงหลายม�หญ่�าเปXน้โทษ,  หมDMส"ต้วKน้�Sก]ม�โมหะเปXน้โทษ,  
ฉะน้"Sน้แล ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�ปราศจัากโมหะ จั\งเปXน้ข้องม�ผลมาก.

น้าท"Sงหลายม�หญ่�าเปXน้โทษ,  หมDMส"ต้วKน้�Sก]ม�ความอยากเปXน้โทษ,  
ฉะน้"Sน้แล ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�ปราศจัากความอยากจั\งเปXน้ข้องม�ผลมาก.” |

“ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ , ราคโทสา อยH ปชา;
ต้ส�มา ห  ว�ต้ราเคสI ท น้�น้H โหต้  มหป�ผลH.
ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ , โทสโทสา อยH ปชา;
ต้ส�มา ห  ว�ต้โทเสสI ท น้�น้H โหต้  มหป�ผลH.
ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ , โมหโทสา อยH ปชา;
ต้ส�มา ห  ว�ต้โมเหสI ท น้�น้H โหต้  มหป�ผลH.
ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ , อ จั�ฉาโทสา อยH ปชา;
ต้ส�มา ห  ว�คต้ จั�เฉสI ท น้�น้H โหต้  มหป�ผลH -อ ต้ .  |
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ต้ ณ์โทสาน้   ความวMา 
ความจัร ง  หญ่�าท"Sงหลายม�ข้�าวฟ้tางเปXน้ต้�น้ เม'!องอกข้\Sน้ ยMอมประทIษร�ายน้าแหMงบIพื่พื่"ณ์ณ์ชาต้ ๑ และอปร"ณ์ณ์ชาต้ ๒,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ น้าเหลMาน้"Sน้ จั\งไมMงอกงามมากได�,  
ต้ต้�ถ “ต้ ณ์�โทสาน้  -อ ต้ : สามากาท�น้  ห  ต้ ณ์าน้  อIฏฺ�ฐหน้�ต้าน้  ปIพื่�พื่ณ์�ณ์าปรณ์�ณ์ก�เข้ต้�ต้าน้  ทDเสน้�ต้ ,  เต้น้ ต้าน้  น้ พื่หIฏฺ�ฐาน้  โหน้�ต้ , 

ราคะ เม'!อเก ดข้\Sน้ใน้ภายใน้แม�แหMงส"ต้วKท"Sงหลาย ยMอมประทIษร�ายส"ต้วKท"Sงหลาย,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ทาน้ท�!ให�ใน้คน้ท�!ถDกราคะประทIษร�ายเหลMาน้"Sน้ จั\งเปXน้ข้องไมMม�ผลมาก,  
สMวน้ทาน้ท�!ให�ใน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย เปXน้ข้องม�ผลมาก,  
สต้�ต้าน้HปW อน้�โต้ ราโค อIป�ปช�ชน้�โต้ สต้�เต้ ทDเสต้ ,  เต้น้ เต้สI ท น้�น้H มหป�ผลH น้ โหต้ ,  ข้�ณ์าสเวสI ท น้�น้H ปน้ มหป�ผลH โหต้ : 

เพื่ราะฉะน้"Sน้ สมเด]จัพื่ระผD�ม�พื่ระภาค จั\งต้ร"สวMา 
“น้าท"Sงหลายม�หญ่�าเปXน้โทษ,  หมDMส"ต้วKน้�Sม�ราคะเปXน้โทษ,  
ฉะน้"Sน้แล ทาน้ท�!ให�ใน้ทMาน้ผD�ปราศจัากราคะ จั\งเปXน้ข้องม�ผลมาก.”

เต้น้ วIต้�ต้H

“ต้ ณ์โทสาน้  เข้ต้�ต้าน้ , ราคโทสา อยH ปชา;
ต้ส�มา ห  ว�ต้ราเคสI ท น้�น้H โหต้  มหป�ผลH -อ ต้ .

แม�ใน้คาถาท�!เหล'อ ก]น้"ยน้�Sแหละ.
เสสคาถาสIปW เอเสว น้โย.

ใน้กาลจับเทศน้า อ"งกIรเทพื่บIต้ร และอ น้ทกเทพื่บIต้ร ก]ดำรงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผล.  
เทศน้าได�เปXน้ประโยชน้Kแม�แกMเหลMาเทพื่บIต้รผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ อง�กIโร จั อ น้�ทโก จั โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห\สI,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องอ"งกIรเทพื่บIต้ร จับ.
อง�กIรเทวปIต้�ต้วต้�ถI.

ต้"ณ์หาวรรค วรรณ์น้า จับ.
ต้ณ์�หาวค�ควณ์�ณ์น้า น้ ฏฺ�ฐ ต้า.

วรรคท�! ๒๔ จับ.
จัต้Iว�สต้ โม วค�โค.

๑ บIพื่พื่"ณ์ณ์ชาต้  = พื่'ชท�!จัะพื่\งก น้กMอน้ ได�แกMข้�าวทIกชน้ ด. 
๒ อปร"ณ์ณ์ชาต้  = พื่'ชท�!จัะพื่\งก น้ท�หล"ง หร'ออาหาร ค'อถ"!วและผ"กอ'!น้ๆ.
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๒๕.  ภั�กข�วรรค วรรณนา
๒๕.  ภ ก�ข้Iวค�ควณ์�ณ์น้า
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๑.  เร��องภั�กษุ� ๕ ร�ป
๑.  ปญฺ�จัภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษI ๕ รDป ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “จัก�ข้Iน้า สHวโร สาธI” เปXน้ต้�น้,
“จัก�ข้Iน้า สHวโร สาธI -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ปญฺ�จั ภ ก�ข้D อารพื่�ภ กเถส .

[ภั�กษุ� ๕ ร�ป ร�กษุาท้วารตั7างก�น]

ด"งได�สด"บมา บรรดาภ กษI ๕ รDปน้"Sน้ รDปหน้\!งๆ ยMอมร"กษาทวารท"Sง ๕ ม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้ รDปละทวารเทMาน้"Sน้.
เต้สI ก ร เอเกโก จัก�ข้Iท�วาราท�สI ปญฺ�จัสI ท�วาเรสI เอเกกเมว รก�ข้ต้ .

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง พื่วกเธอประชIมก"น้แล�ว เถ�ยงก"น้วMา “ผมยMอมร"กษาทวารท�!ร"กษาได�ยาก,  ผมยMอมร"กษาทวารท�!ร"กษาได�ยาก” 
แล�ว กลMาววMา “พื่วกเราทDลถามพื่ระศาสดาแล�ว จั"กรD�เน้'Sอความน้�S” จั\งเข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา กราบทDลถามวMา 
‘พื่ระเจั�าข้�า พื่วกข้�าพื่ระองคKร"กษาทวารม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้อยDM ยMอมสำค"ญ่วMา ‘ทวารท�!ต้น้ๆ ร"กษาน้"!น้แล เปXน้ส !งท�!ร"กษาได�โดย
ยาก’,  บรรดาพื่วกข้�าพื่ระองคK ใครหน้อแล? ยMอมร"กษาทวารท�!ร"กษาได�โดยยาก?”
อเถกท วสH สน้�น้ ปต้ ต้�วา “อหH ทIรก�ข้H รก�ข้าม ,  อหH ทIรก�ข้H รก�ข้าม  -อ ต้  ว วท ต้�วา “สต้�ถารH ปIจั�ฉ ต้�วา อ มมต้�ถH ชาน้ ส�สาม -อ ต้  
สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา “ภน้�เต้ มยH จัก�ข้Iท�วาราท�น้  รก�ข้น้�ต้า ‘อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ รก�ข้น้ท�วารเมว ทIรก�ข้น้�ต้  มญฺ�ญ่าม,  
โก น้I โข้ อม�เหสI ทIรก�ข้H รก�ข้ต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

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

| พื่ระศาสดา ไมMทรงย"งภ กษIแม�รDปหน้\!งให�น้�อยใจัแล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ทวารเหลMาน้"Sน้แม�ท"Sงหมด เปXน้ส !งท�!ร"กษาได�โดยยากแท�,  
อ�กอยMางหน้\!งแล พื่วกเธอไมMสำรวมแล�วใน้ทวารท"Sง ๕ ใน้บ"ดน้�SเทMาน้"Sน้ หาม ได�,  แม�ใน้กาลกMอน้ พื่วกเธอก]ไมMสำรวมแล�ว,  
ก] พื่วกเธอไมMประพื่ฤต้ ใน้โอวาทข้องบ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย ถ\งความส Sน้ไปแหMงช�ว ต้ 
ก]เพื่ราะความท�!ทวารเหลMาน้"Sน้ อ"น้ต้น้ไมMสำรวมแล�วน้"!น้แล” 
อ"น้ภ กษIเหลMาน้"Sน้ทDลว งวอน้วMา “เม'!อไร พื่ระเจั�าข้�า” 
| สต้�ถา เอกH ภ ก�ข้IH ปW อโน้สาเทต้�วา “ภ ก�ข้เว สพื่�พื่าน้ เปต้าน้  ทIรก�ข้าเน้ว,  
อปWจั โข้ น้ ต้Iม�เห อ ทาเน้ว ปญฺ�จัสI ท�วาเรสI๑ อสHวIต้า,  ปIพื่�เพื่ปW อสHวIต้า,  
อสHวIต้ต้�ต้าเยว จั ปณ์�ฑ ต้าน้H โอวาเท อวต้�ต้ ต้�วา ช�ว ต้ก�ข้ยH ปาปIณ์ ต้�ถ -อ ต้  วต้�วา “กทา ภน้�เต้ -อ ต้  เต้ห  ยาจั โต้ 

๑ ส�. ม. ยI. ฐาเน้สI.
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จั\งทรงย"งเร'!องต้"กกส ลชาดก๑ ให�พื่ สดาร แล�วต้ร"สแสดงพื่ระคาถาน้�SวMา
“เราท"Sงหลาย ไมMได�ถ\งอำน้าจัแหMงรากษสท"Sงหลายเลย เพื่ราะความเปXน้ผD�ต้"Sงม"!น้ 
ด�วยความเพื่�ยรอ"น้ม"!น้ ใน้อIบายเคร'!องแน้ะน้ำข้องทMาน้ผD�ฉลาด 
และเพื่ราะความเปXน้ผD�ข้ลาดต้Mอภ"ย,  
ความสว"สด� จัากภ"ยใหญ่Mน้"Sน้ ได�ม�แล�วแกMเรา.”

อ"น้พื่ระมหาส"ต้วKผD�ได�ร"บอภ เษกแล�ว ใน้เม'!อราชต้ระกDลถ\งความส Sน้ไปแหMงช�ว ต้ เพื่ราะอำน้าจัแหMงรากษสท"Sงหลาย 
ทรงน้"!งเหน้'อราชอาสน้K ณ์ ภายใต้�เสวต้ฉ"ต้ร ทรงแลดDส ร สมบ"ต้ ข้องพื่ระองคKแล�ว 
ต้ร"สวMา “ช'!อวMาความเพื่�ยรน้�! ส"ต้วKท"Sงหลายควรทำแท�” แล�วทรงเปลMง ด�วยอำน้าจัแหMงความเบ กบาน้๒ 
ต้ก�กส ลชาต้กส�ส วต้�ถIH ว ต้�ถาเรต้�วา รก�ข้ส�น้H วเสน้ ราชกIเล ช�ว ต้ก�ข้ยH ปต้�เต้ ปต้�ต้าภ เสเกน้ มหาสต้�เต้น้ เสต้จั�ฉต้�ต้ส�ส เหฏฺ�ฐา 
ราชาสเน้ น้ ส น้�เน้น้ อต้�ต้โน้ ส ร สม�ปต้�ต้\ โอโลเกต้�วา “ว ร ยH น้าเมต้H สต้�เต้ห  กต้�ต้พื่�พื่เมว -อ ต้  วต้�วา อIทาน้วเสน้ อIทาน้ ต้H

“กIสลDปเทเส ธ ต้ ยา ทฬ�หาย
อวฏฺ�ฐ ต้ต้�ต้า ภยภ�รIต้าย จั
น้ รก�ข้ส�น้H วสมาคม ม�ห เส,
ส โสต้�ถ ภาโว มหต้า ภเยน้ เม -อ ต้ 

อ มH คาถH๓ ทส�เสต้�วา 

ทรงประชIมชาดกวMา 
“แม�กาลน้"Sน้ เธอท"SงหลายเปXน้ชน้ ๕ คน้ ม�อาวIธใน้ม'อ แวดล�อมพื่ระมหาส"ต้วKซ่\!งเสด]จัออกไป เพื่'!อประโยชน้Kจัะย\ดเอาราชสมบ"ต้ 
ใน้เม'องต้"กกส ลา  เด น้ทางไป ไมMสำรวมแล�ว ใน้อารมณ์Kม�รDปารมณ์KเปXน้ต้�น้ ท�!รากษสท"Sงหลายน้ำเข้�ามา 
ด�วยอำน้าจัแหMงทวารม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้ ใน้ระหวMางทาง  ไมMประพื่ฤต้ ใน้โอวาทข้องบ"ณ์ฑ ต้ แลดDอยDM 
ถDกรากษสท"Sงหลายเค�Sยวก น้ ถ\งความส Sน้ไปแหMงช�ว ต้,  
สMวน้พื่ระราชาผD�ทรงสำรวมใน้อารมณ์KเหลMาน้"Sน้ ไมMเอ'Sอเฟ้vwอถ\งน้างย"กษ ณ์� ผD�ม�เพื่ศดIจัเทพื่ดา แม�ต้ ดต้ามไปอยDMข้�างหล"งๆ 
เสด]จัถ\งเม'องต้"กกส ลาโดยสว"สด ภาพื่ แล�วถ\งความเปXน้พื่ระราชา ค'อเราแล” 
“ต้ทาปW ต้Iม�เห ปญฺ�จัชน้า ต้ก�กส ลรช�ชH คหณ์ต้�ถาย น้ ก�ข้มน้�ต้H มหาสต้�ต้H อาวIธหต้�ถา ปร วาเรต้�วา มค�คH คจั�ฉน้�ต้า 
อน้�ต้รามค�เค รก�ข้ส�ห  จัก�ข้Iท�วาราท วเสน้ อIปน้�เต้สI รDปารม�มณ์าท�สI อสHวIต้า ปณ์�ฑ ต้ส�ส โอวาเท อวต้�ต้ ต้�วา โอโลกยน้�ต้า 
รก�ข้ส�ห  ข้าท ต้า ช�ว ต้ก�ข้ยH ปาปIณ์ ต้�ถ,  เต้สI ปน้ อารม�มเณ์สI สHวIโต้ ปWฏฺ�ฐ โต้ ปWฏฺ�ฐ โต้ อน้Iพื่น้�ธน้�ต้HปW เทววณ์�ณ์H๔ ยก�ข้ น้\ อน้าทย ต้�วา 
โสต้�ถ น้า ต้ก�กส ลH คน้�ต้�วา รช�ชH ปต้�โต้ ราชา อหเมว -อ ต้  ชาต้กH สโมธาเน้ต้�วา 

๑ ข้I. ชา. ๒๗/๔๘ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๒/๓๕๓.
๒ อIทาน้วเสน้ อIทาน้ ต้H
๓ ข้I. ชา. ๒๗/๔๓.
๔ ส�. ม. ยI. เทววณ์�ณ์\.
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แล�วต้ร"สวMา “ธรรมดาภ กษI ควรสำรวมทวารแม�ท"Sงหมด,  เพื่ราะวMา ภ กษIสำรวมทวารเหลMาน้"Sน้น้"!น้แล ยMอมพื่�น้จัากทIกข้Kท"Sงปวง
ได�” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
“ภ ก�ข้Iน้า น้าม สพื่�พื่าน้ ปW ท�วาราน้  สHวร ต้พื่�พื่าน้ ,  เอต้าน้  ห  สHวร ต้�วาเอว สพื่�พื่ทIก�ข้า ปมIจั�จัต้  -อ ต้  วต้�วา 
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

“ความสำรวมทางต้า เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางหD เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางจัมDก เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางล Sน้ เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางกาย เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางวาจัา เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมทางใจั เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ความสำรวมใน้ทวารท"SงปวงเปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั,  
ภ กษIผD�สำรวมแล�วใน้ทวารท"Sงปวง ยMอมพื่�น้จัากทIกข้Kท"Sงปวงได�.” |

“จัก�ข้Iน้า สHวโร สาธI, สาธI โสเต้น้ สHวโร,
ฆ่าเน้น้ สHวโร สาธI, สาธI ช ว�หาย สHวโร,
กาเยน้ สHวโร สาธI, สาธI วาจัาย สHวโร,
มน้สา สHวโร สาธI, สาธI สพื่�พื่ต้�ถ สHวโร.
สพื่�พื่ต้�ถ สHวIโต้ ภ ก�ข้I สพื่�พื่ทIก�ข้า ปมIจั�จัต้  -อ ต้ .  |

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบว น้ จัฉ"ยใน้บทวMา จัก�ข้Iน้า เปXน้ต้�น้ ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้ด"งต้Mอไปน้�S
ก]ใน้กาลใด รDปารมณ์KมาสDMคลองใน้จั"กษIทวารข้องภ กษI,  
ใน้กาลน้"Sน้ เม'!อภ กษIไมMย น้ด�ใน้อารมณ์Kท�!น้Mาปรารถน้า ไมMย น้ร�ายใน้อารมณ์Kท�!ไมMน้Mาปรารถน้า ไมMย"งความหลงให�เก ดข้\Sน้
ใน้เพื่ราะความเพื่Mงเล]งอ"น้ไมMสม!ำเสมอ,  
ความสำรวม ค'อ ความก"Sน้ ได�แกMความปWด หมายถ\งความคI�มครอง ช'!อวMา เปXน้ก ร ยาอ"น้ภ กษIทำแล�วใน้ทวารน้"Sน้,  
ความสำรวมทางจั"กษIน้"Sน้เห]น้ปาน้น้"Sน้ ข้องภ กษIน้"Sน้ เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั.  
น้"ยแม�ใน้ทวารอ'!น้ม�โสต้ทวารเปXน้ต้�น้ ก]เหม'อน้ก"บน้"ยน้�S.
ต้ต้�ถ “จัก�ข้Iน้า -อ ต้ : ยทา ห  ภ ก�ข้Iโน้ จัก�ข้Iท�วาเร รDปารม�มณ์H อาปาถH อาคจั�ฉต้ ,  
ต้ทา อ ฏฺ�ฐารม�มเณ์ อรชน้�ต้ส�ส อน้ ฏฺ�ฐารม�มเณ์ อทIส�สน้�ต้ส�ส อสมเปก�ข้เน้ โมหH อน้Iป�ปาเทน้�ต้ส�ส,  
ต้ส�ม\ ท�วาเร สHวโร ถกน้H ปWทหน้H คIต้�ต้  กต้า น้าม โหต้ ,  ต้ส�ส โส เอวรDโป จัก�ข้Iน้า สHวโร สาธI.  เอเสว น้โย โสต้ท�วาราท�สIปW.
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ก]ความสำรวมหร'อความไมMสำรวม ยMอมไมMเก ดใน้ทวารท"Sงหลายม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้เลย,  
แต้Mความสำรวมหร'อความไมMสำรวมน้�S ยMอมได�ใน้ว ถ�แหMงชวน้จั ต้ข้�างหน้�า,  
จัก�ข้Iท�วาราท�สIเยว ปน้ สHวโร วา อสHวโร วา น้Iป�ปช�ชต้ ,  ปIรโต้ ปน้ ชวน้ว�ถ ยH เอส ลพื่�ภต้ : 

จัร งอยDM ใน้คราวน้"Sน้ ความไมMสำรวม เม'!อเก ดข้\Sน้เปXน้อกIศลธรรม ๕ อยMางน้�S ค'อ 
“ความไมMเช'!อ ความไมMอดทน้ ความเก�ยจัคร�าน้ ความหลงล'มสต้  ความไมMรD�” ยMอมได�ใน้อกIศลว ถ�.
ความสำรวม เม'!อเก ดข้\Sน้เปXน้กIศลธรรม ๕ อยMางน้�S ค'อ ‘ความเช'!อ ความอดทน้ ความเพื่�ยร ความระล\กได� ความรD�’ 
ยMอมได�ใน้กIศลว ถ�.
ต้ทา ห  อสHวโร อIป�ปช�ชน้�โต้ “อส�สท�ธา อก�ข้น้�ต้  โกสช�ชH มIฏฺ�ฐสจั�จัH อญฺ�ญ่าณ์H -อ ต้  อกIสลว�ถ ยH อยH ปญฺ�จัว โธ ลพื่�ภต้ .  
สHวโร อIป�ปช�ชน้�โต้ “สท�ธา ข้น้�ต้  ว ร ยH สต้  ญ่าณ์H -อ ต้  กIสลว�ถ ยH อยH ปญฺ�จัว โธ ลพื่�ภต้ .

ก]ปสาทกายก]ด� โจัปน้กายก]ด� ยMอมได�ใน้ ๒ บทน้�SวMา “กาเยน้ สHวโร” 
ก]คำวMาปสาทกายและโจัปน้กาย แม�ท"Sง ๒ น้"!น้ ค'อกายทวารน้"!น้เอง.
กาเยน้ สHวโร -อ ต้  เอต้�ถ ปน้ ปสาทกาโยปW โจัปน้กาโยปW ลพื่�ภต้ .  อIภยHปW ปเน้ต้H กายท�วารเมว.

ใน้ทวารท"Sง ๒ น้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาคต้ร"สความสำรวมและความไมMสำรวม ไว�ใน้ปสาททวารเท�ยว.
ต้ร"สปาณ์าต้ บาต้ อท น้น้าทาน้ และม จัฉาจัารซ่\!งม�ปสาททวารน้"Sน้เปXน้ท�!ต้"Sงไว� แม�ใน้โจัปน้ทวาร.
ต้ต้�ถ ปสาทท�วาเร สHวราสHวโร กถ โต้ ว.  โจัปน้ท�วาเรปW ต้Hวต้�ถIกา ปาณ์าต้ ปาต้อท น้�น้าทาน้ม จั�ฉาจัารา.

ทวารน้"Sน้ ช'!อวMาอ"น้ภ กษIไมMสำรวมแล�ว เพื่ราะอกIศลธรรมเหลMาน้"Sน้ ซ่\!งเก ดข้\Sน้อยDMใน้อกIศลว ถ� 
พื่ร�อมด�วยปสาททวารและโจัปน้ทวารเหลMาน้"Sน้,  
ทวารน้"Sน้ ช'!อวMาเปXน้อ"น้ภ กษIสำรวมแล�ว เพื่ราะว ร"ต้ ท"Sงหลาย ม�เจัต้น้าเปXน้เคร'!องเว�น้จัากปาณ์าต้ บาต้เปXน้ต้�น้ 
ซ่\!งเก ดข้\Sน้อยDMใน้กIศลว ถ�.
เต้ห  ปน้ สท�ธ\ อกIสลว�ถ ยH อIป�ปช�ชน้�เต้ห  เต้ห  ต้H ท�วารH อสHวIต้H โหต้ ,  กIสลว�ถ ยH อIป�ปช�ชน้�เต้ห  ปาณ์าต้ ปาต้าเวรมณ์�อาท�ห  สHวIต้H.

โจัปน้วาจัา ต้ร"สไว�แม�ใน้ ๒ บทน้�SวMา “สาธI วาจัาย”  ทวารน้"Sน้ 
ช'!อวMา อ"น้ภ กษIไมMสำรวมแล�ว เพื่ราะวจั�ทIจัร ต้ท"Sงหลายม�มIสาวาทเปXน้ต้�น้ ซ่\!งเก ดข้\Sน้อยDM พื่ร�อมด�วยโจัปน้วาจัาน้"Sน้,  
ช'!อวMา อ"น้ภ กษIสำรวมแล�ว เพื่ราะว ร"ต้ ท"Sงหลายม�เจัต้น้าเปXน้เคร'!องเว�น้จัากมIสาวาทเปXน้ต้�น้.
สาธI วาจัาย -อ ต้  เอต้�ถาปW โจัปน้วาจัา.  
ต้าย สท�ธ\ อIป�ปช�ชน้�เต้ห  มIสาวาทาท�ห  ต้H ท�วารH อสHวIต้H โหต้ ,  มIสาวาทาเวรมณ์�อาท�ห  สHวIต้H.

มโน้ทIจัร ต้ท"Sงหลายม�อภ ชฌาเปXน้ต้�น้ ก"บด�วยใจัอ'!น้จัากใจัท�!แลMน้ไป ยMอมไมMม�แม�ใน้ ๒ บทน้�SวMา “มน้สา สHวโร” แต้Mทวารน้"Sน้ 
ช'!อวMาอ"น้ภ กษIไมMสำรวมแล�ว เพื่ราะมโน้ทIจัร ต้ท"Sงหลายม�อภ ชฌาเปXน้ต้�น้ ซ่\!งเก ดข้\Sน้อยDMใน้ข้ณ์ะแหMงชวน้จั ต้ ใน้มโน้ทวาร,  
ช'!อวMา อ"น้ภ กษIสำรวมแล�ว เพื่ราะมโน้สIจัร ต้ท"Sงหลายม�อน้ภ ชฌาเปXน้ต้�น้ (ซ่\!งเก ดข้\Sน้ใน้ข้ณ์ะแหMงชวน้จั ต้ใน้มโน้ทวาร)
มน้สา สHวโร -อ ต้  เอต้�ถาปW ชวน้มน้โต้ อญฺ�เญ่น้ มเน้น้ สท�ธ\ อภ ช�ฌาทโย น้ต้�ถ ,  
มโน้ท�วาเร ปน้ ชวน้ก�ข้เณ์ อIป�ปช�ชมาเน้ห  อภ ช�ฌาท�ห  ต้H ท�วารH อสHวIต้H โหต้ ,  อน้ภ ช�ฌาท�ห  สHวIต้H.

สองบทวMา สาธI สพื่�พื่ต้�ถ  ความวMา ความสำรวมแม�ใน้ทวารท"Sงปวงม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้เหลMาน้"Sน้ เปXน้คIณ์ย"งประโยชน้Kให�สำเร]จั.
สาธI สพื่�พื่ต้�ถ -อ ต้ : เต้สI จัก�ข้Iท�วาราท�สI สพื่�เพื่สIปW สHวโร สาธI.
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ก] พื่ระผD�ม�พื่ระภาคทรงแสดงทวารท�!ภ กษIสำรวม ๘ อยMาง และทวารท�!ภ กษIไมMสำรวม ๘ อยMาง ด�วยพื่ระพื่Iทธพื่จัน้Kเพื่�ยงเทMาน้�S.
เอต้�ต้าวต้า ห  อฏฺ�ฐ สHวรท�วาราน้  อฏฺ�ฐ จั อสHวรท�วาราน้  กถ ต้าน้ .

ภ กษIผD�ต้"SงอยDMใน้ทวารท�!ไมMสำรวม ๘ อยMางน้"Sน้ ยMอมไมMพื่�น้จัากทIกข้Kซ่\!งม�ว"ฏิฏิะเปXน้มDลท"Sงส Sน้,  
สMวน้ภ กษIผD�ต้"SงอยDMใน้ทวารท�!สำรวม ยMอมพื่�น้จัากทIกข้Kซ่\!งม�ว"ฏิฏิะเปXน้มDล แม�ท"Sงส Sน้,  
เต้สI อฏฺ�ฐสI อสHวรท�วาเรสI ฐ โต้ ภ ก�ข้I สกลวฏฺ�ฏิมDลกทIก�ข้โต้ น้ มIจั�จัต้ ,  สHวรท�วาเรสI ปน้ ฐ โต้ สพื่�พื่ส�มาปW วฏฺ�ฏิมDลกทIก�ข้า มIจั�จัต้ ,  

เพื่ราะฉะน้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาค จั\งต้ร"สวMา “สพื่�พื่ต้�ถ สHวIโต้ ภ ก�ข้I สพื่�พื่ทIก�ข้า ปมIจั�จัต้ ”
เต้น้ วIต้�ต้H “สพื่�พื่ต้�ถ สHวIโต้ ภ ก�ข้I สพื่�พื่ทIก�ข้า ปมIจั�จัต้  -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษI ๕ รDป ต้"SงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผล,  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMมหาชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จั ภ ก�ข้D โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห\สI,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องภ กษI ๕ รDป จับ.
ปญฺ�จัภ ก�ข้Iวต้�ถI.
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๒.  เร��องภั�กษุ�ฆ่7าหงสุ9
๒.  หHสฆ่าต้กภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIผD�ฆ่MาหงสKรDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “หต้�ถสญฺ�ญ่โต้” เปXน้ต้�น้
“หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ เอกH หHสฆ่าต้กH ภ ก�ข้IH อารพื่�ภ กเถส .

[สุองสุหายออกบุวชื่]

ด"งได�สด"บมา สหาย ๒ คน้ ชาวกรIงสาว"ต้ถ� ได�บรรพื่ชาอIปสมบทใน้ (สำน้"ก) ภ กษIท"Sงหลายแล�ว โดยมากเท�!ยวไปด�วยก"น้.
สาวต้�ถ�วาส โน้ ก ร เท�ว สหายกา ภ ก�ข้DสI ปพื่�พื่ช ต้�วา ลท�ธDปสม�ปทา เยภIย�เยน้ เอกโต้ ว จัรน้�ต้ .

ใน้ว"น้หน้\!ง ภ กษI ๒ รDปน้"Sน้ ไปสDMแมMน้Sำอจั รวด� สรงน้Sำแล�ว ผ งแดดอยDM ได�ย'น้พื่Dดก"น้ถ\งสาราณ์�ยกถา.
เอกท วสH อจั รวต้\ คน้�ต้�วา น้หาต้�วา อาต้เป ต้ป�ปมาน้า สาราณ์�ยH กถH กเถน้�ต้า อฏฺ�ฐHสI.

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ หงสK ๒ ต้"ว บ น้มาโดยอากาศ.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ เท�ว หHสา อากาเสน้ คจั�ฉน้�ต้ .

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

ข้ณ์ะน้"Sน้ ภ กษIหน้IMมรDปหน้\!ง หย บก�อน้กรวดแล�วพื่DดวMา “ผมจั"กด�ดต้าข้องหงสKต้"วหน้\!ง,” 
อเถโก ทหรภ ก�ข้I สก�ข้รH คเหต้�วา “เอกส�ส หHสโปต้กส�ส อก�ข้\ ปหร ส�สาม  -อ ต้  อาห.

ภ กษIน้อกน้�S กลMาววMา “ทMาน้จั"กไมMสามารถ.”
อ ต้โร “น้ สก�ข้ ส�สส  -อ ต้  อาห.

ภ กษIรDปท�! ๑. ต้าข้�างน้�S จังยกไว�,  ผมจั"กด�ดต้าข้�างโน้�น้.
“ต้ ฏฺ�ฐต้I อ มส�ม\ ปส�เส อก�ข้ ,  ปรปส�เส อก�ข้\ ปหร สสาม  -อ ต้ .

ภ กษIรDปท�! ๒. แม�ต้าข้�างน้�S ทMาน้ก]จั"กไมMสามารถ (ด�ด) เหม'อน้ก"น้.
“อ ทHปW น้ สก�ข้ ส�สส เยว -อ ต้ .

ภ กษIรDปท�! ๑ พื่DดวMา “ถ�าอยMางน้"Sน้ ทMาน้จังคอยดD” แล�วหย บกรวดก�อน้ท�! ๒ ด�ดไปทางข้�างหล"งข้องหงสK.  
“เต้น้ห  อIปธาเรห  -อ ต้  ทIต้ ยH สก�ข้รH คเหต้�วา หHสส�ส ปจั�ฉาภาเค ข้ ปW.

หงสKได�ย น้เส�ยงก�อน้กรวด จั\งเหล�ยวดD.
หHโส สก�ข้รสท�ทH สIต้�วา น้ วต้�ต้ ต้�วา โอโลเกส .

ข้ณ์ะน้"Sน้ เธอหย บก�อน้กรวดกลมอ�กก�อน้หน้\!ง แล�วด�ดหงสKต้"วน้"Sน้ท�!ต้าข้�างโน้�น้ ให�ทะลIออกต้าข้�างน้�S.
อถ น้H อ ต้รH วฏฺ�ฏิสก�ข้รH คเหต้�วา ปรปส�เส อก�ข้ ม�ห  ปหร ต้�วา โอร มก�ข้ น้า น้ ก�ข้าเมส .

หงสKร�อง ม�วน้ต้กลงแทบเท�าข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้น้"!น้แล.
หHโส ว รวน้�โต้ ปร วต้�ต้ ต้�วา เต้สH ปาทมDเลเยว ปต้ .
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[ภั�กษุ�ท้�Gงหลายตั�เตั,ยนแล4วท้�ลแด7พระศาสุดา]

ภ กษIท"Sงหลาย ย'น้อยDMใน้ท�!น้"Sน้ๆ เห]น้แล�ว จั\งกลMาววMา 
“ผD�ม�อายI เธอบวชใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า ทำปาณ์าต้ บาต้ (น้"บวMา) ทำกรรมไมMสมควร” 
แล�วพื่าภ กษIท"Sง ๒ รDปน้"Sน้ไปเฝ้`าพื่ระต้ถาคต้.
ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ ฐ ต้า ภ ก�ข้D ท ส�วา “อาวIโส พื่Iท�ธสาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา อน้น้Iจั�ฉว กH โว กต้H ปาณ์าต้ ปาต้H กโรน้�เต้ห  -อ ต้  วต้�วา 
เต้ อาทาย คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส ทส�เสสIH.

[พระศาสุดาประท้านโอวาท้]

พื่ระศาสดา ต้ร"สถามวMา “ภ กษI ได�ย น้วMา เธอทำปาณ์าต้ บาต้จัร งหร'อ?” เม'!อเธอกราบทDลวMา “จัร ง พื่ระเจั�าข้�า” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIเธอบวช ใน้พื่ระศาสน้าท�!เปXน้เหต้Iน้ำส"ต้วKออกจัากทIกข้K เห]น้ปาน้น้�S ได�ทำแล�วอยMางน้�S เพื่ราะเหต้Iอะไร? 
บ"ณ์ฑ ต้ใน้ปางกMอน้ เม'!อพื่ระพื่Iทธเจั�าย"งไมMทรงอIบ"ต้  อยDMใน้ทMามกลางเร'อน้ ทำความร"งเก�ยจัใน้ฐาน้ะแม�ม�ประมาณ์น้�อย,  
สMวน้เธอ บวชใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้าเห]น้ปาน้น้�S หาได�ทำแม�มาต้รวMาความร"งเก�ยจัไมM” 
อ"น้ภ กษIเหลMาน้"Sน้ทDลอ�อน้วอน้แล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา (ต้ร"ส) วMา
สต้�ถา “สจั�จัH ก ร ต้ยา ภ ก�ข้I ปาณ์าต้ ปาโต้ กโต้ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “สจั�จัH ภน้�เต้ -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้I กส�มา เอวรDเป น้ ย�ยาน้ กสาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา เอวมกาส ?  
โปราณ์กปณ์�ฑ ต้า,  อน้Iป�ปน้�เน้ พื่Iท�เธ,  อคารมช�เฌ วสมาน้า อป�ปมต้�ต้เกสIปW ฐาเน้สI กIก�กIจั�จัH กร\สI,  
ต้�วH ปน้ เอวรDเป พื่Iท�ธสาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา กIก�กIจั�จัมต้�ต้ม�ปW น้ อกาส  -อ ต้  วต้�วา เต้ห  ยาจั โต้ อต้�ต้H อาหร :

[ศ,ล ๕ ชื่��อก�ร�ธรรม]

ใน้อด�ต้กาล เม'!อพื่ระเจั�าธน้ญ่ช"ย เสวยราชสมบ"ต้ อยDMใน้พื่ระน้ครช'!ออ น้ทปbต้ต้K ใน้แคว�น้กIรI,  
พื่ระโพื่ธ ส"ต้วK ถ'อปฏิ สน้ธ ใน้พื่ระครรภKข้องพื่ระอ"ครมเหส�ข้องพื่ระราชาน้"Sน้ ถ\งความเปXน้ผD�รD�เด�ยงสาแล�วโดยลำด"บ 
ทรงเร�ยน้ศ ลปะท"Sงหลายใน้เม'องต้"กกส ลาแล�ว อ"น้พื่ระบ ดาทรงให�ดำรงใน้ต้ำแหน้MงอIปราช 
ใน้กาลต้Mอมา โดยกาลเปXน้ท�!ลMวงไปแหMงพื่ระบ ดา ได�ร"บราชสมบ"ต้ แล�ว ไมMทรงละเม ดราชธรรมท"Sง ๑๐ ประการ๑ 
ทรงประพื่ฤต้ อยDMใน้กIรIธรรมแล�ว.
อต้�เต้ กIรIรฏฺ�เฐ อ น้�ทปต้�ต้น้คเร ธน้ญฺ�ชเย รช�ชH กาเรน้�เต้,  
โพื่ธ สต้�โต้ ต้ส�ส อค�คมเหส ยา กIจั�ฉ ม�ห  ปฏิ สน้�ธ\ คเหต้�วา อน้IปIพื่�เพื่น้ ว ญฺ�ญฺIต้H ปต้�โต้ ต้ก�กส ลายH ส ป�ปาน้  อIค�คเหต้�วา 
ปWต้รา อIปรช�เช ปต้ ฏฺ�ฐาปWโต้  อปรภาเค ปWต้I อจั�จัเยน้ รช�ชH ปต้�วา ทส ราชธม�เม อโกเปน้�โต้ กIรIธม�เม ปวต้�ต้ ต้�ถ.

ศ�ล ๕ ช'!อวMา กIรIธรรม
กIรIธม�โม น้าม ปญฺ�จั ส�ลาน้ .

พื่ระโพื่ธ ส"ต้วKทรงร"กษาศ�ล ๕ น้"Sน้ ทำให�บร สIทธ �.
ต้าน้  โพื่ธ สต้�โต้ ปร สIท�ธาน้  กต้�วา รก�ข้ต้ .

๑ ราชธรรม ๑๐ ค'อ ทาน้H การให� ๑ ส�ลH ศ�ล ๑ ปร จั�จัาคH การบร จัาค ๑ อาช�ชวH ความซ่'!อต้รง ๑ มท�ทวH ความอMอน้โยน้ ๑ ต้ปx ความเพื่�ยร ๑ อก�
โกธH ความไมMโกรธ ๑ อว ห ง�สา ความไมMเบ�ยดเบ�ยน้ ๑ ข้น้�ต้  ความอดทน้ ๑ อว โรธน้H ความไมMพื่ โรธ ๑
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พื่ระชน้น้� พื่ระอ"ครมเหส� พื่ระอน้Iชา อIปราช พื่ราหมณ์KปIโรห ต้ อมาต้ยKผD�ถ'อเช'อก๑ น้ายสารถ� เศรษฐ� 
มหาอมาต้ยKผD�เปXน้ข้Iน้คล"ง๒ คน้ร"กษาประต้D น้างวรรณ์ทาส�๓ ผD�เปXน้หญ่ งงามเม'อง ข้องพื่ระโพื่ธ ส"ต้วKน้"Sน้ 
ยMอมร"กษาศ�ล ๕ เหม'อน้พื่ระโพื่ธ ส"ต้วK ด�วยประการฉะน้�S.
ยถา โพื่ธ สต้�โต้,  เอวมส�ส มาต้า อค�คมเหส� กน้ ฏฺ�ฐภาต้า อIปราชา ปIโรห โต้ พื่�ราห�มโณ์ รช�ชIค�คาหโก อมจั�โจั สารถ  เสฏฺ�ฐ� 
โทณ์มาปโก มหามต้�โต้ โทวาร โก น้ครโสภน้า๔ วณ์�ณ์ทาส  -อ ต้ 

[แคว4นกาล�งค9เก�ดฝันแล4ง]

เม'!อชน้ท"Sง ๑๑ คน้น้�S ร"กษากIรIธรรมอยDMอยMางน้"Sน้,  
เม'!อพื่ระราชาพื่ระน้ามวMากาล งคK เสวยราชสมบ"ต้ อยDMใน้พื่ระน้ครท"น้ต้บIร� ใน้แคว�น้กาล งคK  ฝ้น้ม ได�ต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคKแล�ว.
เอวเมเต้สI เอกาทสสI ชเน้สI กIรIธม�มH รก�ข้น้�เต้สI,  กาล ง�ครฏฺ�เฐ ทน้�ต้ปIรน้คเร กาล ง�เค รช�ชH กาเรน้�เต้,  ต้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว น้ วส�ส ;

ก]ช�างมงคล ช'!อวMาอ"ญ่ชน้าสภะข้องพื่ระมหาส"ต้วK เปXน้ส"ต้วKม�บIญ่มาก.
มหาสต้�ต้ส�ส ปน้ อญฺ�ชน้าสโภ น้าม มง�คลหต้�ถ� มหาปIญฺ�โญ่ โหต้ .

ชาวแคว�น้พื่าก"น้กราบทDล ด�วยสำค"ญ่วMา “เม'!อน้ำช�างน้"Sน้มาแล�ว ฝ้น้จั"กต้ก.”
รฏฺ�ฐวาส โน้ “ต้ส�ม\ อาน้�เต้,  เทโว วส�ส ส�สต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่าย อาโรเจัสIH.

พื่ระราชา ทรงสMงพื่วกพื่ราหมณ์Kไป เพื่'!อต้�องการน้ำช�างน้"Sน้มา.
ราชา ต้ส�ส หต้�ถ ส�ส อาน้ยน้ต้�ถาย พื่�ราห�มเณ์ ปห ณ์ .

พื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ ไปแล�ว ทDลข้อช�างกะพื่ระมหาส"ต้วKแล�ว.
เต้ คน้�ต้�วา มหาสต้�ต้H หต้�ถ\ ยาจั\สI.

เพื่'!อจัะทรงแสดงอาการข้�อน้�Sข้องพื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้  พื่ระศาสดา จั\งต้ร"สชาดก๕ ใน้ต้ กน้ บาต้น้�SเปXน้ต้�น้วMา 
“ข้�าแต้Mพื่ระองคKผD�เปXน้ใหญ่MแหMงชน้ 
ข้�าพื่ระองคKท"Sงหลาย ทราบศร"ทธาและศ�ลข้องพื่ระองคKแล�ว 
ข้อพื่ระราชทาน้แลกทองด�วยช�างซ่\!งม�ส�ดIจัดอกอ"ญ่ช"ญ่ ไปใน้แคว�น้กาล งคK.” 

สต้�ถา อ มH เต้สH ยาจัน้าการH๖ ทส�เสต้IH 

“ต้ว สท�ธญฺ�จั ส�ลญฺ�จั ว ท ต้�วาน้ ชน้าธ ป
วณ์�ณ์H อญฺ�ชน้วณ์�เณ์น้ กาล ง�คส�ม\ ว น้ ม�หเส -อ ต้  

๑ King’s land surveyor พื่น้"กงาน้รางว"ด.
๒ โทณ์มาปโก ผD�ต้วงว"ต้ถIด�วยทะน้าน้. โทณ์ะ ๑ เทMาก"บ ๔ อาฬหก.
๓ Slave of beauty หญ่ งคน้ใช�รDปงาม.
๔ ม. น้ครโสภ น้\.
๕ ข้I. ชา. ๒๗/๑๑๒. ต้ทฏฺ�ฐกถา ๔/๑๑๙.
๖ ส�. ยาจัเน้ การณ์H. ม. ยI. ยาจัน้การณ์H.
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อ มH ต้ กน้ ปาเต้ ชาต้กH๗ กเถส .

ก]เม'!อพื่ราหมณ์Kท"Sงหลายแม�น้ำช�างมาแล�ว,  เม'!อฝ้น้ไมMต้ก,  ด�วยทรงสำค"ญ่วMา 
“พื่ระราชาน้"Sน้ทรงร"กษากIรIธรรม,  เพื่ราะฉะน้"Sน้ ฝ้น้จั\งต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคK”
พื่ระเจั�ากาล งคK จั\งทรงสMงพื่วกพื่ราหมณ์Kและอมาต้ยKไปอ�ก ด�วยพื่ระดำร"สวMา 
“พื่วกทMาน้จังจัาร\กกIรIธรรม ท�!พื่ระราชาน้"Sน้ร"กษา ลงใน้แผMน้ทองคำแล�วน้ำมา.”
หต้�ถ ม�ห  ปน้ อาน้�เต้ปW,  เทเว อวส�สน้�เต้,  “โส ราชา กIรIธม�มH รก�ข้ต้ ,  เต้น้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว วส�สต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่าย 
“ยH โส กIรIธม�มH รก�ข้ต้ ,  ต้H สIวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ล ข้ ต้�วา อาเน้ถ -อ ต้  ปIน้ กาล ง�โค พื่�ราห�มเณ์ จั อมจั�เจั จั เปเสส .

เม'!อพื่ราหมณ์Kและอมาต้ยKเหลMาน้"Sน้ไปทDลข้ออยDM,  ชน้เหลMาน้"Sน้แม�ท"Sงหมด น้"บแต้Mพื่ระราชาเปXน้ต้�น้ 
ทำอาการส"กวMาความร"งเก�ยจับางอยMางใน้ศ�ลท"Sงหลายข้องต้น้ๆ แล�ว ห�ามวMา “ศ�ลข้องพื่วกเราไมMบร สIทธ �” 
ถDกพื่ราหมณ์Kและอมาต้ยKเหลMาน้"Sน้อ�อน้วอน้หน้"กเข้�าวMา “ความทำลายแหMงศ�ล หาได�ม�ด�วยเหต้Iเพื่�ยงเทMาน้�SไมM” 
จั\งได�บอกศ�ลท"Sงหลายข้องต้น้ๆ แล�ว.
เต้สI คน้�ต้�วา ยาจัน้�เต้สI,  ราชาน้H อาท\ กต้�วา สพื่�เพื่ปW เต้ อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ ส�เลสI ก ญฺ�จั  กIก�กIจั�จัมต้�ต้H กต้�วา 
“อปร สIท�ธH โน้ ส�ลH -อ ต้  ปฏิ ก�ข้ ปWต้�วา “น้ เอต้�ต้าวต้า ส�ลเภโท โหต้  -อ ต้  เต้ห  ปIน้ป�ปIน้H ยาจั ต้า อต้�ต้โน้ อต้�ต้โน้ ส�ลาน้  กถย\สI.

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

พื่ระเจั�ากาล งคK ได�ทรงเห]น้กIรIธรรมท�!พื่วกพื่ราหมณ์Kและอมาต้ยKจัาร\กลงใน้แผMน้ทองคำน้ำมา 
ทรงสมาทาน้บำเพื่]ญ่ให�บร บDรณ์Kด�วยด�.
กาล ง�โค สIวณ์�ณ์ปฏฺ�เฏิ ล ข้ ต้�วา อาภต้H กIรIธม�มH ท ส�วา สมาทาย สาธIกH ปDเรส .

ฝ้น้จั\งต้กใน้แคว�น้ข้องพื่ระองคK,  แวMน้แคว�น้ได�เกษม ม�ภ กษาหาได�โดยงMายแล�ว.
ต้ส�ส รฏฺ�เฐ เทโว ปาวส�ส ,  รฏฺ�ฐH เข้มH สIภ ก�ข้H อโหส .

๗ ข้I. ชา. ๒๗/๑๑๒.
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พื่ระศาสดา คร"Sน้ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้น้�Sมาแล�ว ทรงประชIมชาดกวMา 
“หญ่ งแพื่ศยาใน้คร"Sงน้"Sน้ ได�เปXน้น้างอIบลวรรณ์า,  
คน้ร"กษาประต้Dได�เปXน้ภ กษIช'!อวMาปIณ์ณ์ะ,  อมาต้ยKผD�ถ'อเช'อก ได�เปXน้ก"จัจัาน้ภ กษI, 
และอมาต้ยKผD�เปXน้ข้Iน้คล"ง ได�เปXน้โกล ต้ะ,  เศรษฐ�ใน้คร"Sงน้"Sน้ ได�เปXน้สาร�บIต้ร,  
น้ายสารถ� ได�เปXน้อน้IรIทธ,  พื่ราหมณ์K ได�เปXน้ก"สสปเถระ,  
อIปราชได�เปXน้น้"น้ทบ"ณ์ฑ ต้,  พื่ระมเหส� ได�เปXน้มารดาข้องราหIล,  
พื่ระชน้น้� ได�เปXน้พื่ระน้างมายาเทว�,  พื่ระเจั�ากIรI ได�เปXน้พื่ระโพื่ธ ส"ต้วK,  
พื่วกเธอจังจัำชาดกไว�ด�วยอาการอยMางน้�S” 

ด"งน้�Sแล�ว 
สต้�ถา อ มH อต้�ต้H อาหร ต้�วา

“คณ์ กา อIป�ปลวณ์�ณ์า จั, ปIณ์�โณ์ โทวาร โก ต้ทา,
รช�ชIคาโห จั กจั�จัาโน้, โทณ์มาต้า จั โกล โต้,
สาร�ปIต้�โต้ ต้ทา เสฏฺ�ฐ�, อน้IรIท�โธ จั สารถ ,
พื่�ราห�มโณ์ กส�สโป เถโร, อIปราชา น้น้�ทปณ์�ฑ โต้,
มเหส� ราหIลมาต้า, มายาเทว� ชเน้ต้�ต้ กา,
กIรIราชา โพื่ธ สต้�โต้: เอวH ธาเรถ ชาต้กH -อ ต้ 

ชาต้กH สโมธาเน้ต้�วา

ต้ร"สวMา 
“ภ กษI บ"ณ์ฑ ต้ใน้คร"SงกMอน้ เม'!อความรำคาญ่แม�ม�ประมาณ์น้�อยเก ดข้\Sน้แล�ว,  ทำส�ลเภทข้องต้น้ให�เปXน้เคร'!องร"งเก�ยจัแล�วอยMางน้�S,
สMวน้เธอ บวชใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าผD�เชMน้ก"บด�วยเรา ย"งทำปาณ์าต้ บาต้อยDM (น้"บวMา) ได�ทำกรรมอ"น้หน้"กย !งน้"ก,  
ธรรมดาภ กษI ควรเปXน้ผD�สำรวมด�วยม'อ เท�า และวาจัา” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
“ภ ก�ข้I เอวH ปIพื่�เพื่ ปณ์�ฑ ต้า,  อป�ปมต้�ต้เกปW กIก�กIจั�เจั อIป�ปน้�เน้,  อต้�ต้โน้ ส�ลเภเท อาสง�กH กร\สI,  
ต้�วH ปน้ มาท สส�ส พื่Iท�ธส�ส สาสเน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา ปาณ์าต้ ปาต้H กโรน้�โต้ อต้ ภาร ยH กม�มมกาส ,  
ภ ก�ข้Iน้า น้าม หต้�เถห  ปาเทห  วาจัาย จั สญฺ�ญ่เต้น้ ภว ต้พื่�พื่H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“บ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลาย กลMาวบIคคลผD�ม�ม'อสำรวมแล�ว  ม�เท�าสำรวมแล�ว 
ม�วาจัาสำรวมแล�ว ม�ต้น้สำรวมแล�ว  ย น้ด�ใน้ธรรมอ"น้เปXน้ไปภายใน้ม�
จั ต้ต้"Sงม"!น้แล�ว  เปXน้คน้โดดเด�!ยว ส"น้โดษวMา “เปXน้ภ กษI.”

“หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ ปาทสญฺ�ญ่โต้
วาจัาสญฺ�ญ่โต้ สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้โม
อช�ฌต้�ต้รโต้ สมาห โต้
เอโก สน้�ต้Iส โต้ ต้มาหI ‘ภ ก�ข้I -อ ต้ .
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา หต้�ถสญฺ�ญ่โต้  ความวMา 
ช'!อวMา ผD�ม�ม'ออ"น้สำรวมแล�ว เพื่ราะความไมMม�การคน้องม'อ๑ เปXน้ต้�น้  หร'อการประหารส"ต้วKเหลMาอ'!น้เปXน้ต้�น้ด�วยม'อ.  
น้"ยแม�ใน้บทท�! ๒ ก]เหม'อน้น้"ยน้�S.
ก] ช'!อวMาผD�ม�วาจัาอ"น้สำรวมแล�ว เพื่ราะไมMทำวจั�ทIจัร ต้ ม�พื่Dดเท]จัทางวาจัาเปXน้ต้�น้.
ต้ต้�ถ หต้�ถสญฺ�ญ่โต้ -อ ต้ : หต้�ถก�ฬาปน้าท�น้H วา หต้�เถน้ ปเรสH ปหรณ์าท�น้H วา อภาเวน้ หต้�ถสญฺ�ญ่โต้.  
ทIต้ ยปเทปW เอเสว น้โย.  วาจัาย ปน้ มIสาวาทาท�น้H อกรณ์โต้ วาจัาสญฺ�ญ่โต้.

บทวMา สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้โม ค'อ ผD�ม�อ"ต้ภาพื่อ"น้สำรวมแล�ว,  อธ บายวMา ผD�ไมMทำอาการแปลก ม�โคลงกาย ส"!งศ�รษะ และย"กค SวเปXน้ต้�น้.
สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้โม -อ ต้ : สญฺ�ญ่ต้ต้�ต้ภาโว,  กายจัลน้ส�สIก�ข้ ปน้ภมIกว การาท�น้H อการโก -อ ต้ ๒ อต้�โถ.

บทวMา อช�ฌต้�ต้รโต้  ความวMา ผD�ย น้ด�ใน้การเจัร ญ่ก"มม"ฏิฐาน้ กลMาวค'อโคจัรธรรมอ"น้เปXน้ไป ณ์ ภายใน้.
อช�ฌต้�ต้รโต้ -อ ต้ : โคจัรช�ฌต้�ต้สง�ข้าต้าย กม�มฏฺ�ฐาน้ภาวน้าย รโต้.

บทวMา สมาห โต้ ค'อ ผD�ม�จั ต้ต้"Sงม"!น้ด�วยด�แล�ว.
สมาห โต้ -อ ต้ : สIฏฺ�ฐุI สมาห โต้.

สองบทวMา เอโก สน้�ต้Iส โต้  ความวMา เปXน้ผD�ม�ปกต้ อยDMผD�เด�ยว  ย น้ด�แล�วด�วยด� ค'อ ม�ใจัย น้ด�แล�วด�วยอธ คมแหMงต้น้ 
จัำเด มแต้Mการประพื่ฤต้ ใน้ว ปbสสน้า.
เอโก สน้�ต้Iส โต้ -อ ต้   เอกว หาร� หIต้�วา สIฏฺ�ฐุI ต้Iส โต้ ว ปส�สน้าจัารโต้ ปฏฺ�ฐาย อต้�ต้โน้ อธ คเมน้ ต้Iฏฺ�ฐมาน้โส.

จัร งอยDM พื่ระเสข้บIคคลแม�ทIกจัำพื่วก ต้"Sงต้�น้แต้Mก"ลยาณ์ปIถIชน้ ยMอมย น้ด�ด�วยอธ คมแหMงต้น้ เพื่ราะฉะน้"Sน้ จั\งช'!อวMาผD�ส"น้โดษ,  
สMวน้พื่ระอรห"น้ต้K เปXน้ผD�ย น้ด�แล�วโดยสMวน้เด�ยวแล,  พื่ระผD�ม�พื่ระภาคทรงหมายเอาพื่ระอรห"น้ต้Kน้"Sน้ จั\งต้ร"สคำน้"!น้วMา “เอโก สน้�ต้Iส โต้.”
ปIถIช�ชน้กล�ยาณ์กH ห  อาท\ กต้�วา สพื่�เพื่ปW เสข้า อต้�ต้โน้ อธ คเมน้ สน้�ต้Iสน้�ต้  -อ ต้  สน้�ต้Iส ต้า,  
อรหา ปน้ เอกน้�ต้สน้�ต้Iส โต้ว,  ต้H สน้�ธาเยต้H วIต้�ต้H.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIฆ่MาหงสK จับ.
หHสฆ่าต้กภ ก�ข้Iวต้�ถI.

๑ การย"งม'อให�เลMน้เปXน้ต้�น้.
๒ ส�. ม. ยI. อกรณ์โต้ -อ ต้ .
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๓.  เร��องภั�กษุ�ชื่��อโกกาล�กะ
๓.  โกกาล กวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIช'!อโกกาล กะ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โย มIข้สญฺ�ญ่โต้” เปXน้ต้�น้.
“โย มIข้สญฺ�ญ่โต้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ โกกาล กH อารพื่�ภ กเถส .

[พระโกกาล�กะเก�ดในนรก เพราะด7าพระอ�ครสุาวก]

เร'!องมาแล�วใน้พื่ระสDต้รวMา “คร"Sงน้"Sน้แล ภ กษIช'!อโกกาล กะ ได�เข้�าไปเฝ้`าโดยสถาน้ท�!ท�!พื่ระผD�ม�พื่ระภาคประท"บอยDM” เปXน้ต้�น้.
วต้�ถI “อถโข้ โกกาล โก ภ ก�ข้I,  เยน้ ภควา,  เต้น้Iปสง�กม  -อ ต้  สIต้�เต้๑ อาคต้เมว.

แม�เน้'SอความแหMงเร'!องน้"Sน้ บ"ณ์ฑ ต้พื่\งทราบโดยน้"ยท�!พื่ระอรรถกถาจัารยKกลMาวไว�แล�วใน้อรรถกถาน้"!น้แล.
อต้�โถปWส�ส อฏฺ�ฐกถายH วIต้�ต้น้เยเน้ว เวท ต้พื่�โพื่.

ก]เม'!อพื่ระโกกาล กะเก ดใน้ปทIมน้รก,  ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “โอ! ภ กษIช'!อโกกาล กะ ถ\งความพื่ น้าศแล�ว 
เพื่ราะอาศ"ยปากข้องต้น้,  ก]เม'!อเธอดMาพื่ระอ"ครสาวกท"Sง ๒ อยDMน้"!น้แล,  แผMน้ด น้ได�ให�ชMองแล�ว.”๒

โกกาล เก ปน้ ปทIมน้ รเย อIป�ปน้�เน้,  ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“อโห โกกาล โก ภ ก�ข้I อต้�ต้โน้ มIข้H น้ ส�สาย ว น้าสH ปต้�โต้,  เท�ว อค�คสาวเก อก�โกสน้�ต้ส�เสว ห ส�ส ปฐว� ว วรH อทาส  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�วต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยกถาอะไร ใน้กาลบ"ดน้�S?” 
เม'!อภ กษIท"SงหลายกราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S,” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ภ กษIช'!อโกกาล กะ ฉ บหายเพื่ราะอาศ"ยปากข้องต้น้ใน้บ"ดน้�SเทMาน้"Sน้ หาม ได�,  
แม�ใน้กาลกMอน้ โกกาล กะก]ฉ บหายแล�วเพื่ราะอาศ"ยปากข้องต้น้เหม'อน้ก"น้” 
อ"น้ภ กษIท"SงหลายผD�ใครMจัะสด"บเน้'Sอความน้"Sน้ทDลอ�อน้วอน้แล�ว เพื่'!อจัะทรงประกาศเน้'Sอความน้"Sน้ ได�ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา (ต้ร"ส) วMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  “น้ ภ ก�ข้เว อ ทาเน้ว,  
ปIพื่�เพื่ปW โกกาล โก อต้�ต้โน้ มIข้เมว น้ ส�สาย น้ฏฺ�โฐ -อ ต้  วต้�วา ต้มต้�ถH โสต้Iกาเมห  ภ ก�ข้Dห  ยาจั โต้ ต้ส�ส ปกาสน้ต้�ถH อต้�ต้H อาหร :

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

ใน้อด�ต้กาล เต้Mาอาศ"ยอยDMใน้สระแหMงหน้\!ง ใน้ห มว"น้ต้ประเทศ.  
“อต้�เต้ ห มวน้�ต้ป�ปเทเส เอกส�ม\ สเร กจั�ฉโป วสต้ .

ลDกหงสK ๒ ต้"ว เท�!ยวไปเพื่'!อหาก น้อยDM ทำความคI�น้เคยก"บเต้Mาน้"Sน้ เปXน้ผD�สน้ ทสน้มอยMางแน้Mน้แฟ้น้̀ 
ใน้ว"น้หน้\!ง จั\งถามเต้MาวMา “เพื่'!อน้เอ�ย ท�!อยDMข้องพื่วกเราใน้ถSำทอง บน้พื่'Sน้แหMงภDเข้าช'!อจั ต้ต้กDฏิ 
ใน้ห มว"น้ต้ประเทศ เปXน้ประเทศท�!น้Mาร'!น้รมยK,  ทMาน้จั"กไปก"บพื่วกเราไหม?.”
เท�ว หHสโปต้กา โคจัราย จัรน้�ต้า เต้น้ สท�ธ\ ว ส�สาสH กต้�วา ทฬ�หว ส�สาส กา หIต้�วา เอกท วสH กจั�ฉปx ปIจั�ฉ\สI 
“สม�ม อม�หากH ห มวน้�เต้ จั ต้�ต้กDฏิปพื่�พื่ต้ต้เล กาญฺ�จัน้คIหาย วสน้ฏฺ�ฐาน้H รมณ์�โย ปเทโส,  คจั�ฉ ส�สส  อม�เหห  สท�ธ\ -อ ต้ .

๑ ข้I. สI. ๒๕/๔๕๘.
๒ สH. ส. ๑๕/๒๑๙ ข้I. สI. ๒๕/๔๕๘.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๘๑ • ๓.  เร'!องภ กษIช'!อโกกาล กะ • [หงสK ๒ ต้"ว พื่าเต้MาผD�สหาย ไปถSำข้องต้น้]

เต้Mา. ฉ"น้จั"กไปได�อยMางไร?.
“อหH กถH คม ส�สาม  -อ ต้ .

หงสK. พื่วกเราจั"กน้ำทMาน้ไป,  ถ�าวMาทMาน้สามารถเพื่'!อจัะร"กษาปากไว�ได�.
“มยH ต้H เน้ส�สาม,  สเจั มIข้H รก�ข้ ต้IH สก�ข้ ส�สส  -อ ต้ .

เต้Mา. เพื่'!อน้เอ�ย ฉ"น้จั"กอาจั,  ข้อทMาน้ท"Sงหลายจังพื่าฉ"น้ไปเถ ด.
“สก�ข้ ส�สาม ,  สม�มา คเหต้�วา มH คจั�ฉถ -อ ต้ .

หงสKท"Sง ๒ พื่DดวMา “ด�ละ” แล�วให�เต้MาคาบทMอน้ไม�ทMอน้หน้\!ง  สMวน้ต้น้คาบปลายท"Sง ๒ แหMงทMอน้ไม�น้"Sน้ แล�วบ น้ไปสDMอากาศ.
เต้ “สาธI -อ ต้  วต้�วา เอกH ทณ์�ฑกH กจั�ฉเปน้ ฑHสาเปต้�วา สยH ต้ส�ส อIโภ โกฏิ โย ฑHส ต้�วา อากาสH ปก�ข้น้�ท\สI.

[เตั7าหล�ดจากท้7อนไม4ท้,�คาบุ ตักลงตัาย]
พื่วกเด]กชาวบ�าน้ เห]น้เต้MาถDกหงสKน้ำไปอยDMอยMางน้"Sน้ จั\งพื่Dดก"น้วMา “หงสK ๒ ต้"วน้ำเต้MาไปอยDMด�วยทMอน้ไม�.”
ต้H ต้ถา หHเสห  น้�ยมาน้H คามทารกา ท ส�วา “เท�ว หHสา กจั�ฉปx ทณ์�เฑน้ หรน้�ต้  -อ ต้  อาหHสI.

เต้MาใครMจัะพื่DดวMา “ผ วMา สหายท"Sง ๒ น้ำเราไปอยDM,  ประโยชน้Kอะไร ข้องพื่วกเอง ใน้เพื่ราะข้�อน้�S อ�ายพื่วกเด]กเปรต้ช"!วร�าย” 
จั\งปลMอยทMอน้ไม�จัากท�!ต้น้คาบไว� ใน้เวลาถ\งสMวน้เบ'Sองบน้พื่ระราชน้ เวศน้K ใน้พื่ระน้ครพื่าราณ์ส� 
เพื่ราะความท�!หงสKท"Sง ๒ เปXน้ส"ต้วKม�กำล"งเร]ว จั\งต้กลงไปใน้พื่ระลาน้หลวง แต้กเปXน้ ๒ ภาค.
กจั�ฉโป “ยท  มH สหายกา เน้น้�ต้ ,  ต้Iม�หากH เอต้�ถ ก\ ทIฏฺ�ฐเปต้กา -อ ต้  วต้�ต้Iกาโม,  หHสาน้H ส�ฆ่เวคต้าย พื่าราณ์ส�น้คเร 
ราชน้ เวสน้ส�ส อIปร ภาคH สม�ปต้�ต้กาเล ฑHสน้ฏฺ�ฐาน้โต้ ทณ์�ฑกH ว ส�สช�เชต้�วา ราชง�คเณ์๑ ปต้ ต้�วา ท�ว ธา ภ ช�ช .

[การพ�ดมากไม7ถ�กเวลา ให4โท้ษุ]
พื่ระศาสดา คร"Sน้ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้น้�Sมาแล�ว ทรงย"งพื่หIภาณ์ ชาดก๒ ใน้ทIกน้ บาต้น้�Sให�พื่ สดารวMา

“เต้Mา เปลMงวาจัา ได�ฆ่Mาต้น้แล�วหน้อ,  
เม'!อทMอน้ไม�ท�!ต้น้คาบไว�ด�แล�ว,  ก]ฆ่Mา (ต้น้) ด�วยวาจัาอ"น้เปXน้ข้องๆ ต้น้.
ข้�าแต้Mพื่ระองคKผD�แกล�วกล�า ประเสร ฐใน้หมDMคน้ 
บIคคลเห]น้เหต้Iแม�น้"!น้แล�ว ควรเปลMงวาจัาท�!ด�  ไมMควรเปลMงวาจัาท�!ลMวงเลยเวลา.
พื่ระองคKยMอมทรงเห]น้เต้Mาต้"วถ\งความฉ บหายเพื่ราะพื่Dดมาก (ม ใชMหร'อ)”

สต้�ถา อ มH อต้�ต้H อาหร ต้�วา
“อวธ� วต้ อต้�ต้าน้H กจั�ฉโป ว�ยาหรH ค รH,
สIค�คห�ต้ส�ม\ กฏฺ�ฐส�ม\ วาจัาย สก ยา วธ .

เอต้HปW ท ส�วา น้รว�รเสฏฺ�ฐ
วาจัH ปมIญฺ�เจั กIสลH น้าต้ เวลH.

ปส�สส  พื่หIภาเณ์น้ กจั�ฉปx ว�ยสน้H คต้H -อ ต้  
อ มH ทIกน้ ปาเต้ พื่หIภาณ์ ชาต้กH๓ ว ต้�ถาเรต้�วา 

๑ ส�. ม. ยI. อากาสง�คเณ์.
๒ ข้I. ชา. ๒๗/๗๑ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๓/๒๓๕ ต้ต้�ถ ‘กจั�ฉปชาต้กน้�ต้ ’ ข้ายต้ .
๓ ข้I. ชา. ๒๗/๗๑ ต้ทฏฺ�ฐกถา ๓/๒๓๕ ต้ต้�ถ ‘กจั�ฉปชาต้กน้�ต้ ’ ข้ายต้ .
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แล�วต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาภ กษI พื่\งเปXน้ผD�สำรวมปาก ประพื่ฤต้ สม!ำเสมอ ไมMฟ้Iง̀ซ่Mาน้๑ ม�จั ต้สงบ” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
“ภ ก�ข้เว ภ ก�ข้Iน้า น้าม มIข้สญฺ�ญ่เต้น้ สมจัาร น้า อน้Iท�ธเต้น้ น้ พื่�พื่Iต้จั ต้�เต้น้ ภว ต้พื่�พื่H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

ภ กษIใด สำรวมปาก ม�ปกต้ กลMาวด�วยปbญ่ญ่า  ไมMฟ้Iง̀ซ่Mาน้ แสดงอรรถและธรรม, 
ภาษ ต้ข้องภ กษIน้"Sน้ ยMอมไพื่เราะ.”

“โย มIข้สญฺ�ญ่โต้ ภ ก�ข้I มน้�ต้ภาณ์� อน้Iท�ธโต้
อต้�ถH ธม�มญฺ�จั ท�เปต้ , มธIรน้�ต้ส�ส ภาส ต้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา มIข้สญฺ�ญ่โต้  ความวMา ช'!อวMาผD�สำรวมแล�วด�วยปาก เพื่ราะไมMพื่DดคำเปXน้ต้�น้วMา 
“เจั�าเปXน้คน้ชาต้ ช"!ว เจั�าเปXน้คน้ทIศ�ล” แม�กะคน้ท"Sงหลายม�ทาสและคน้จั"ณ์ฑาลเปXน้ต้�น้.
ต้ต้�ถ มIข้สญฺ�ญ่โต้ -อ ต้ : ทาสจัณ์�ฑาลาทโยปW “ต้�วH ทIช�ชาโต้ ต้�วH ทIส�ส�โลต้ อาท�น้H อวทน้ต้าย มIเข้น้ สญฺ�ญ่โต้.

บทวMา มน้�ต้ภาณ์�  ความวMา ปbญ่ญ่า พื่ระผD�ม�พื่ระภาคต้ร"สเร�ยกวMา ม"น้ต้า,  ผD�ม�ปกต้ พื่Dดด�วยปbญ่ญ่าน้"Sน้.
มน้�ต้ภาณ์� -อ ต้ : มน้�ต้า วIจั�จัต้  ปญฺ�ญ่า,  ต้าย ภณ์น้ส�โล.

บทวMา อน้Iท�ธโต้ ได�แกM ผD�ม�จั ต้สงบแล�ว.
อน้Iท�ธโต้ -อ ต้ : น้ พื่�พื่Iต้จั ต้�โต้.

บาทพื่ระคาถาวMา อต้�ถH ธม�มญฺ�จั ท�เปต้   ความวMา ยMอมแสดงอรรถแหMงภาษ ต้และธรรมค'อเทศน้า.
อต้�ถH ธม�มญฺ�จั ท�เปต้  -อ ต้ : ภาส ต้ต้�ถญฺ�เจัว เทสน้าธม�มญฺ�จั กเถต้ .

บทวMา มธIรH  ความวMา ภาษ ต้ข้องภ กษIเห]น้ปาน้น้"Sน้ ช'!อวMาไพื่เราะ.
มธIรH -อ ต้ : เอวรDปส�ส ภ ก�ข้Iโน้ ภาส ต้H มธIรH น้าม.

สMวน้ภ กษIใด ให�อรรถอยMางเด�ยวถ\งพื่ร�อม,  ไมMให�พื่ระบาล�ถ\งพื่ร�อม,  ให�พื่ระบาล�อยMางเด�ยวถ\งพื่ร�อม,  ไมMให�อรรถถ\งพื่ร�อม,  
ก]หร'อไมMให�ท"Sง ๒ อยMางถ'งพื่ร�อม,  ภาษ ต้ข้องภ กษIน้"Sน้ หาช'!อวMาเปXน้ภาษ ต้ท�!ไพื่เราะไมM.
โย ปน้ อต้�ถเมว สม�ปาเทต้ ,  น้ ปาล\,  ปาล\เยว๒ สม�ปาเทต้ ,  น้ อต้�ถH,  อIภยH วา ปน้ น้ สม�ปาเทต้ ,  
ต้ส�ส ภาส ต้H มธIรH น้าม น้ โหต้  -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIช'!อโกกาล กะ จับ
โกกาล กวต้�ถI.

๑ not proud ไมMเยMอหย !ง,  ไมMเหMอเห มก]ได�.
๒ อ โต้ ปรH วาสท�เทน้ ภว ต้พื่�พื่H.
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๔.  เร��องพระธรรมารามเถระ
๔.  ธม�มารามต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระธรรมารามเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ธม�มาราโม ธม�มรโต้” 
เปXน้ต้�น้.
“ธม�มาราโม ธม�มรโต้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ธม�มารามต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

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

ด"งได�สด"บมา เม'!อพื่ระศาสดาต้ร"สบอกวMา “การปร น้ พื่พื่าน้ข้องเราจั"กม�โดยลMวงไป ๔ เด'อน้ ต้"Sงแต้Mเด'อน้น้�S,” 
ภ กษIหลายพื่"น้รDปเท�!ยวแวดล�อมพื่ระศาสดาแล�ว.
สต้�ถารา ก ร “อ โต้ เม จัาต้Iม�มาสจั�จัเยน้ ปร น้ พื่�พื่าน้H ภว ส�สต้  -อ ต้  อาโรจั เต้,  อเน้กสหส�สภ ก�ข้D สต้�ถารH ปร วาเรต้�วา ว จัร\สI.

บรรดาภ กษIเหลMาน้"Sน้ ภ กษIผD�ย"งเปXน้ปIถIชน้ ไมMอาจัเพื่'!อจัะอดกล"Sน้น้Sำต้าไว�ได�.  
ธรรมส"งเวชเก ดแกMภ กษIผD�ข้�ณ์าสพื่แล�ว.
ต้ต้�ถ ปIถIช�ชน้า อส�สDน้  สน้�ธาเรต้IH น้าสก�ข้\สI,  ข้�ณ์าสวาน้H ธม�มสHเวโค อIป�ปช�ช .

ภ กษIท"Sงปวงปร\กษาก"น้วMา “พื่วกเราจั"กทำอยMางไรหน้อแล?” ด"งน้�Sแล�ว ก]เท�!ยวไปโดยรวมก"น้เปXน้พื่วกๆ.
สพื่�เพื่ปW “ก\ น้I โข้ กร ส�สาม -อ ต้  วค�คพื่น้�ธเน้น้ ว จัรน้�ต้ .

[พระธรรมารามไม7เก,�ยวข4องด4วย]

สMวน้ภ กษIรDปหน้\!ง ช'!อวMาธรรมารามะ ไมMเข้�าไปสDMสำน้"กข้องภ กษIท"Sงหลาย,  อ"น้ภ กษIท"Sงหลายพื่DดวMา “อยMางไร? ผD�ม�อายI” 
ก]ไมMให�แม�คำต้อบ  ค ดวMา 
“ข้MาววMา พื่ระศาสดาจั"กปร น้ พื่พื่าน้ โดยลMวงไป ๔ เด'อน้,  สMวน้เรา เปXน้ผD�ม�ราคะย"งไมMไปปราศแล�ว 
เม'!อพื่ระศาสดาย"งทรงพื่ระชน้มKอยDMน้�Sแหละ จั"กพื่ยายามบรรลIพื่ระอรห"ต้” ด"งน้�Sแล�ว 
ก]เปXน้ผD�ๆ เด�ยวเทMาน้"Sน้อยDM น้\ก ค ด ระล\ก ถ\งธรรมท�!พื่ระศาสดาทรงแสดงแล�ว.
เอโก ปน้ ธม�มาราโม น้าม ภ ก�ข้I ภ ก�ข้Dน้H สน้�ต้ กH น้ อIปสง�กมต้ ,  ภ ก�ข้Dห  “ก\ อาวIโส -อ ต้  วIจั�จัมาโน้ ปฏิ วจัน้HปW อทต้�วา 
“สต้�ถา ก ร จัาต้Iม�มาสจั�จัเยน้ ปร น้ พื่�พื่าย ส�สต้ ,  อหญฺ�จัม�ห  อว�ต้ราโค,  สต้�ถร  ธรมาเน้เยว,  วายม ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ ส�สาม  -อ ต้  
เอกโกว ว หรน้�โต้ สต้�ถารา เทส ต้H ธม�มH อาวช�ชต้  จั น้�เต้ต้  อน้Iส�สรต้ .

ภ กษIท"Sงหลาย กราบทDล (เร'!องน้"Sน้) แดMพื่ระต้ถาคต้วMา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระธรรมารามม ได�ม�แม�ส"กวMาความเย'!อใยใน้พื่ระองคK,  
ไมMทำแม�ส"กวMาการปร\กษาก"บพื่วกข้�าพื่ระองคKวMา “ข้MาววMาพื่ระศาสดาจั"กปร น้ พื่พื่าน้,  พื่วกเราจั"กทำอยMางไรก"น้เลMา?”
ภ ก�ข้D ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH “ภน้�เต้ ธม�มารามส�ส ต้Iม�เหสI ส เน้หมต้�ต้HปW น้ต้�ถ ,  
‘สต้�ถา ก ร ปร น้ พื่�พื่าย ส�สต้ ,  ก\ น้I โข้ กร ส�สามาต้  อม�เหห  สท�ธ\ สม�มน้�ต้น้มต้�ต้HปW น้ กโรต้  -อ ต้ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๘๔ • ๔.  เร'!องพื่ระธรรมารามเถระ • [พื่ระศาสดาทรงร"บส"!งให�หาต้"ว]

[พระศาสุดาท้รงร�บุสุ��งให4หาตั�ว]

พื่ระศาสดา ร"บส"!งให�เร�ยกเธอมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ข้MาววMา เธอทำอยMางน้"Sน้ จัร งหร'อ?”
สต้�ถา ต้H ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัH ก ร ต้�วH เอวH กโรส  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

พื่ระธรรมาราม. จัร ง พื่ระเจั�าข้�า.
“สจั�จัH ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. เพื่ราะเหต้Iอะไร?.
“ก\การณ์า -อ ต้ .

พื่ระธรรมาราม. ข้MาววMา พื่ระองคKจั"กปร น้ พื่พื่าน้ โดยกาลลMวงไป ๔ เด'อน้,  สMวน้ข้�าพื่ระองคK เปXน้ผD�ม�ราคะไมMไปปราศ,  
เม'!อพื่ระองคKย"งทรงพื่ระชน้มKอยDMน้�Sแหละ,  ข้�าพื่ระองคKจั"กพื่ยายามบรรลIพื่ระอรห"ต้ 
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ข้�าพื่ระองคKจั\งน้\ก ค ด ระล\ก ถ\งธรรมท�!พื่ระองคKทรงแสดงแล�วอยDM.

“ต้Iม�เห ก ร จัาต้Iม�มาสจั�จัเยน้ ปร น้ พื่�พื่าย ส�สถ,  อหญฺ�จัม�ห  อว�ต้ราโค,  ต้Iม�เหสI ธรน้�เต้สIเยว,  วายม ต้�วา๑ อรหต้�ต้H ปาปIณ์ ส�สาม  
-อ ต้  ต้Iม�เหห  เทส ต้H ธม�มH อาวช�ชาม  จั น้�เต้ม  อน้Iส�สราม  -อ ต้ .

[พระศาสุดาท้รงอน�โมท้นาด4วย]

พื่ระศาสดา ประทาน้สาธIการแกMเธอวMา “ด�ละๆ” แล�วต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย อ"น้ภ กษIผD�ม�ความร"กใครMใน้เราแม�รDปอ'!น้ พื่\งเปXน้เชMน้ภ กษIธรรมารามน้�Sแหละ,  
แท�จัร ง ภ กษIท"Sงหลาย เม'!อทำการบDชาด�วยระเบ�ยบและข้องหอมเปXน้ต้�น้ หาช'!อวMาทำการบDชาแกMเราไมM,  
ผD�ปฏิ บ"ต้ ธรรมสมควรแกMธรรมเทMาน้"Sน้ จั\งช'!อวMาบDชาเรา” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “สาธI สาธI -อ ต้  ต้ส�ส สาธIการH ทต้�วา “ภ ก�ข้เว อญฺ�เญ่น้ปW มย  ส เน้หวน้�เต้น้ ภ ก�ข้Iน้า ธม�มารามสท เสเน้ว ภว ต้พื่�พื่H,  
น้ ห  มย�หH มาลาคน้�ธาท�ห  ปDชH กโรน้�ต้า ปDชH กโรน้�ต้  น้าม,  ธม�มาน้Iธม�มH ปฏิ ปช�ชน้�ต้าเยว มH ปDเชน้�ต้  น้าม -อ ต้  วต้�วา 
อ มH คาถมาห

“ภ กษIม�ธรรมเปXน้ท�!มาย น้ด� ย น้ด�แล�วใน้ธรรมใครMครวญ่อยDMซ่\!งธรรม 
ระล\กถ\งธรรมอยDM ยMอมไมMเส'!อมจัากพื่ระส"ทธรรม.”

“ธม�มาราโม ธม�มรโต้ ธม�มH อน้Iว จั น้�ต้ยH
ธม�มH อน้Iส�สรH ภ ก�ข้I สท�ธม�มา น้ ปร หายต้  -อ ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. “วายม ต้�วา -อ ต้  น้ต้�ถ .
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[แก4อรรถ]

พื่\งทราบว เคราะหKใน้บทเหลMาน้"Sน้วMา 
“ธรรมค'อสมถะและว ปbสสน้า เปXน้ท�!มาย น้ด�ข้องภ กษIน้"Sน้ เพื่ราะอรรถวMาเปXน้ท�!อยDM เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ช'!อวMาผD�ม�ธรรมเปXน้ท�!มาย น้ด�,  
ผD�ย น้ด�แล�วใน้ธรรมน้"Sน้น้"!น้แล เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ จั\งช'!อวMาผD�ย น้ด�แล�วใน้ธรรม,  
ช'!อวMาผD�ใครMครวญ่อยDMซ่\!งธรรม เพื่ราะน้\กถ\งธรรมน้"Sน้น้"!น้แหละบMอยๆ,  อธ บายวMา ผD�น้\กถ\งธรรมน้"Sน้อยDM.
ต้ต้�ถ “น้ วาสน้ต้�เถน้ สมถว ปส�สน้าธม�โม อาราโม อส�ส -อ ต้  ธม�มาราโม,  ต้ส�ม\เยว ธม�เม รโต้ -อ ต้  ธม�มรโต้,  
ต้ส�เสว ธม�มส�ส ปIน้ป�ปIน้H จั น้�ต้น้ต้าย ธม�มH อน้Iว จั น้�ต้ยH,  “ต้H ธม�มH อาวช�ชน้�โต้ -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา อน้Iส�สรH ได�แกM ระล\กถ\งธรรมน้"Sน้น้"!น้แหละอยDM.
อน้Iส�สรH -อ ต้ : ต้เมว ธม�มH อน้Iส�สรน้�โต้.

บทวMา สท�ธม�มา  ความวMา ภ กษIเห]น้ปาน้น้"Sน้ ยMอมไมMเส'!อมจัากโพื่ธ ปbกข้ ยธรรม ๓๗ ประเภท และจัากโลกIต้ต้รธรรม ๙.
สท�ธม�มา -อ ต้ : เอวรDโป ภ ก�ข้I สต้�ต้ต้�ต้\สเภทา โพื่ธ ปก�ข้ ยธม�มา น้วโลกIต้�ต้รธม�มา จั น้ ปร หายต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษIน้"Sน้ ต้"SงอยDMแล�ว ใน้พื่ระอรห"ต้,  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส ภ ก�ข้I อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห ,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ระธรรมารามเถระ จับ.
ธม�มารามต้�เถรวต้�ถI.
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๕.  เร��องภั�กษุ�คบุภั�กษุ�ผู้�4เป<นฝั>กฝั?ายผู้�ดร�ปใดร�ปหนC�ง
๕.  อญฺ�ญ่ต้รว ปก�ข้เสวกภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภภ กษIผD�คบภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายผ ดรDปใดรDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“สลาภH น้าต้ มญฺ�เญ่ย�ย” เปXน้ต้�น้.
“สลาภH น้าต้ มญฺ�เญ่ย�ย -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH ว ปก�ข้เสวกH ภ ก�ข้IH อารพื่�ภ กเถส .

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

ด"งได�สด"บมา ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายพื่ระเทวท"ต้รDปหน้\!ง ได�เปXน้สหายข้องภ กษIรDปน้"Sน้.
ต้ส�ส ก เรโก เทวทต้�ต้ปก�ข้ โก ภ ก�ข้I สหาโย อโหส .

ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายข้องพื่ระเทวท"ต้น้"Sน้ เห]น้เธอเท�!ยวไปเพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ก"บภ กษIท"Sงหลาย ทำภ"ต้ก จัแล�ว (กล"บ) มา 
จั\งถามวMา “ทMาน้ไปไหน้?.”
โส ต้H ภ ก�ข้Dห  สท�ธ\ ปWณ์�ฑาย จัร ต้�วา กต้ภต้�ต้ก จั�จัH อาคจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “กIห\ คโต้ส  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายพื่ระศาสดา. ผมไปสDMท�!ช'!อโน้�น้เพื่'!อเท�!ยวบ ณ์ฑบาต้.

“อสIกฏฺ�ฐาน้H น้าม ปWณ์�ฑาย จัร ต้IH -อ ต้ .

ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายพื่ระเทวท"ต้. ทMาน้ได�บ ณ์ฑบาต้แล�วหร'อ?

“ลท�โธ เต้ ปWณ์�ฑปาโต้ -อ ต้ .

ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายพื่ระศาสดา. เออ เราได�แล�ว.

“อาม ลท�โธ -อ ต้ .

ภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายพื่ระเทวท"ต้. ใน้ท�!น้�Sแหละ พื่วกผมม�ลาภและส"กการะเปXน้อ"น้มาก,  
ข้อทMาน้จังอยDMใน้ท�!น้�Sแหละส"ก ๒-๓ ว"น้เถ ด.

“อ เธว อม�หากH มหาลาภสก�กาโร,  กต้ ปาหH อ เธว โหห  -อ ต้ .

เธออยDMใน้ท�!น้"Sน้ ๒-๓ ว"น้ต้ามคำข้องภ กษIน้"Sน้แล�ว ก]ได�ไปสDMท�!อยDMข้องต้น้ต้ามเด ม.
โส ต้ส�ส วจัเน้น้ กต้ ปาหH ต้ต้�ถ วส ต้�วา สกฏฺ�ฐาน้เมว อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ ภ กษIท"Sงหลาย กราบทDลเร'!องน้"Sน้แดMพื่ระต้ถาคต้วMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIน้�S บร โภคลาภและส"กการะท�!เก ดข้\Sน้แกMพื่ระเทวท"ต้,  เธอเปXน้ฝ้bกฝ้tายข้องพื่ระเทวท"ต้.”
อถ น้H ภ ก�ข้D “อยH ภน้�เต้ เทวทต้�ต้ส�ส อIป�ปน้�น้H ลาภสก�การH ปร ภIญฺ�ชต้ ,  เทวทต้�ต้ส�ส ปก�ข้ โก เอโส -อ ต้  ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH.

พื่ระศาสดา ร"บส"!งให�เร�ยกภ กษIน้"Sน้มาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ได�ย น้วMา เธอได�ทำอยMางน้"Sน้ จัร งหร'อ?.”
สต้�ถา ต้H ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัH ก ร ต้�วH เอวมกาส  -อ ต้  ปIจั�ฉ .
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เห]น้แกMลาภ]

ภ กษI. จัร ง พื่ระเจั�าข้�า,  ข้�าพื่ระองคKอาศ"ยภ กษIหน้IMมรDปหน้\!งอยDMใน้ท�!น้"Sน้ ๒-๓ ว"น้,  
ก]แต้MวMา ข้�าพื่ระองคKม ได�ชอบใจัล"ทธ ข้องพื่ระเทวท"ต้.

“อาม ภน้�เต้,  อหH ต้ต้�ถ เอกH ทหรH น้ ส�สาย กต้ ปาหH วส\,  น้ จั ปน้ เทวทต้�ต้ส�ส ลท�ธ\ โรเจัม  -อ ต้ .

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

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาค ต้ร"สกะเธอวMา 
“เธอไมMชอบใจัล"ทธ  (ข้องพื่ระเทวท"ต้) ก]จัร ง,  ถ\งอยMางน้"Sน้ เธอเท�!ยวไปประหน้\!งวMาชอบใจัล"ทธ ข้องชน้ผD�ท�!เธอพื่บเห]น้แล�วท�เด�ยว,  
เธอทำอยMางน้�Sใน้บ"ดน้�SเทMาน้"Sน้ก]หาม ได�,  แม�ใน้กาลกMอน้ เธอก]เปXน้ผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้เหม'อน้ก"น้,”  
อ"น้ภ กษIท"SงหลายทDลว งวอน้วMา “พื่ระเจั�าข้�า ใน้บ"ดน้�S พื่วกข้�าพื่ระองคKเห]น้ภ กษIน้�Sด�วยต้น้เองกMอน้,  
แต้Mใน้กาลกMอน้ ภ กษIน้�!พื่อใจัล"ทธ ข้องใครเท�!ยวไป?  ข้อพื่ระองคKโปรดต้ร"สบอกแกMพื่วกข้�าพื่ระองคKเถ ด,”
จั\งทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา 
อถ น้H ภควา “ก ญฺ�จัาปW ลท�ธ\ น้ โรเจัส ,  ท ฏฺ�ฐท ฏฺ�ฐาน้Hเยว ปน้ ลท�ธ\ โรเจัน้�โต้ ว ย ว จัรส ,  
น้ ต้�วH อ ทาเน้ว เอวH กโรส ,  ปIพื่�เพื่ปW เอวรDโปเยว -อ ต้  วต้�วา  
“อ ทาน้  ต้าว ภน้�เต้ อม�เหห  สามH ท ฏฺ�โฐ,  ปIพื่�เพื่ ปเน้ส เกสH ลท�ธ\ โรเจัน้�โต้ ว จัร ? อาจั ก�ข้ถ โน้ -อ ต้  ภ ก�ข้Dห  ยาจั โต้,  อต้�ต้H อาหร ต้�วา

ทรงย"งมห ลามIข้ชาดก๑ น้�Sให�พื่ สดารวMา
“ช�างช'!อมห ลามIข้ ฟ้bงคำข้องพื่วกโจัรกMอน้แล�ว เท�!ยวฟ้าดบIคคลผD�ไปต้ามอยDM,  
แต้Mพื่อฟ้bงคำข้องสมณ์ะผD�สำรวมด�แล�ว ก]เปXน้ช�างประเสร ฐ 
ต้"SงอยDMแล�วใน้คIณ์ท"Sงปวง”

“ปIราณ์โจัราน้ วโจั น้ สม�ม
มห ลามIโข้ โปถยมาน้Iจัาร\
สIสญฺ�ญ่ต้าน้H ห  วโจั น้ สม�ม
คชIต้�ต้โม สพื่�พื่คIเณ์สI อฏฺ�ฐา -อ ต้ 

อ มH มห ลามIข้ชาต้กH๒ ว ต้�ถาเรต้�วา 

แล�วต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาภ กษI พื่\งเปXน้ผD�ย น้ด�ด�วยลาภข้องต้น้เทMาน้"Sน้,  การปรารถน้าลาภข้องผD�อ'!น้ ไมMสมควร,  
เพื่ราะบรรดาฌาน้ ว ปbสสน้า มรรค และผลท"Sงหลาย แม�ธรรมส"กอยMางหน้\!งยMอมไมMเก ดข้\Sน้แกMภ กษIผD�ปรารถน้าลาภข้องผD�อ'!น้,  
แต้MคIณ์ชาต้ท"Sงหลายม�ฌาน้เปXน้ต้�น้ ยMอมเก ดข้\Sน้แกMภ กษIผD�ย น้ด�ด�วยลาภข้องต้น้เทMาน้"Sน้” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม 
ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
“ภ ก�ข้เว ภ ก�ข้Iน้า น้าม สกลาเภเน้ว สน้�ต้Iฏฺ�เฐน้ ภว ต้พื่�พื่H,  ปรลาภH ปต้�เถต้IH น้ วฏฺ�ฏิต้ ,  
ปรลาภH ปต้�เถน้�ต้ส�ส ห  ฌาน้ว ปส�สน้ามค�คผเลสI เอกธม�โมปW น้Iป�ปช�ชต้ ,  สกลาภสน้�ต้Iฏฺ�ฐส�เสว ปน้ ฌาน้าท�น้  อIป�ปช�ชน้�ต้  -อ ต้  วต้�วา
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

๑ ข้I. ชา. ๒๗/๙. ต้ทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๗๙.
๒ ข้I. ชา. ๒๗/๙. ต้ทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๗๙.
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“ภ กษIไมMควรดDหม !น้ลาภข้องต้น้,  ไมMควรเท�!ยวปรารถน้าลาภข้องผD�อ'!น้,  
ภ กษIเม'!อปรารถน้าลาภข้องผD�อ'!น้ ยMอมไมMประสบสมาธ ,  
ถ�าภ กษIแม�เปXน้ผD�ม�ลาภน้�อย ก]ไมMดDหม !น้ลาภข้องต้น้,  
เทพื่ดาท"Sงหลาย ยMอมสรรเสร ญ่ภ กษIน้"Sน้แล (วMา) 
ผD�ม�อาช�พื่หมดจัด ไมMเก�ยจัคร�าน้.”

“สลาภH น้าต้ มญฺ�เญ่ย�ย, น้าญฺ�เญ่สH ปWหยH จัเร;
อญฺ�เญ่สH ปWหยH ภ ก�ข้I, สมาธ\ น้าธ คจั�ฉต้ ;
อป�ปลาโภปW เจั ภ ก�ข้I สลาภH น้าต้ มญฺ�ญ่ต้ ,
ต้H เว เทวา ปสHสน้�ต้ สIท�ธาช�วมต้น้�ท ต้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สลาภH ได�แกM ลาภท�!เก ดข้\Sน้แกMต้น้.
ต้ต้�ถ “สลาภH -อ ต้ : อต้�ต้โน้ อIป�ปช�ชน้กลาภH.

จัร งอยDM ภ กษIผD�เว�น้การเท�!ยวไปต้ามลำด"บต้รอก เล�Sยงช�พื่อยDMด�วยการแสวงหาอ"น้ไมMสมควร 
ช'!อวMา ดDหม !น้ ค'อ ดDแคลน้ ได�แกM ร"งเก�ยจัลาภข้องต้น้,  เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ภ กษIไมMควรดDหม !น้ลาภข้องต้น้ ด�วยการไมMทำอยMางน้"Sน้.
สปทาน้จัารH ห  วช�เชต้�วา อเน้สน้าย ช�ว ต้H กป�เปน้�โต้ สลาภH อต้ มญฺ�ญ่ต้  ห�เฬต้  ช คIจั�ฉต้  น้าม,  
ต้ส�มา เอวH อกรเณ์น้ สลาภH น้าต้ มญฺ�เญ่ย�ย.

สองบทวMา อญฺ�เญ่สH ปWหยH  ความวMา ไมMควรเท�!ยวปรารถน้าลาภข้องคน้เหลMาอ'!น้.
อญฺ�เญ่สH ปWหยน้�ต้ ,  อญฺ�เญ่สH ลาภH ปต้�เถน้�โต้ น้ จัเรย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา สมาธ\ น้าธ คจั�ฉต้   ความวMา ก]ภ กษI เม'!อปรารถน้าลาภข้องชน้เหลMาอ'!น้อยDM 
ถ\งความข้วน้ข้วายใน้การทำบร ข้ารม�จั�วรเปXน้ต้�น้ แกMชน้เหลMาน้"Sน้  ยMอมไมMบรรลIอ"ปปน้าสมาธ  หร'ออIปจัารสมาธ .
สมาธ\ น้าธ คจั�ฉต้  -อ ต้ : อญฺ�เญ่สH ห  ลาภH ปWหยน้�โต้ เต้สH จั�วราท กรเณ์ อIส�สIก�กH อาปน้�โน้ ภ ก�ข้I 
อป�ปน้าสมาธ\ วา อIปจัารสมาธ\ วา น้าธ คจั�ฉต้ .

บาทพื่ระคาถาวMา สลาภH น้าต้ มญฺ�ญ่ต้   ความวMา 
ภ กษI แม�เปXน้ผD�ม�ลาภน้�อย เม'!อเท�!ยวไปต้ามลำด"บต้รอกโดยลำด"บแหMงต้ระกDลสDงและต้!ำ ช'!อวMา ไมMดDแคลน้ลาภข้องต้น้.
สลาภH น้าต้ มญฺ�ญ่ต้  -อ ต้ : อป�ปลาโภปW สมาโน้ อIจั�จัน้�จักIลป�ปฏิ ปาฏิ ยา สปทาน้H จัรน้�โต้ ภ ก�ข้I สลาภH น้าต้ มญฺ�ญ่ต้  น้าม.

บทวMา ต้H เว เปXน้ต้�น้  ความวMา เทพื่ดาท"Sงหลาย ยMอมสรรเสร ญ่ค'อชมเชย ภ กษIน้"Sน้ ค'อผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้ ผD�ช'!อวMาม�อาช�วะหมดจัด 
เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ช�ว ต้เปXน้สาระ ช'!อวMาผD�ไมMเก�ยจัคร�าน้ เพื่ราะความเปXน้ผD�ไมMยMอท�อด�วยอาศ"ยกำล"งแข้�งเล�Sยงช�พื่.
ต้H เว -อ ต้ : ต้H เอวรDปx ภ ก�ข้IH สารช�ว ต้ต้าย สIท�ธาช�วH ชง�ฆ่พื่ลH น้ ส�สาย ช�ว ต้กป�ปเน้น้ อกIส�ต้ต้าย อต้น้�ท ต้H เทวต้า ปสHสน้�ต้  โถเมน้�ต้  -อ ต้  
อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .
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เร'!องภ กษIคบภ กษIผD�เปXน้ฝ้bกฝ้tายผ ดรDปใดรDปหน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รว ปก�ข้เสวกภ ก�ข้Iวต้�ถI.
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๖.  เร��องป>ญจ�คคท้ายกพราหมณ9
๖.  ปญฺ�จัค�คทายกพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Kช'!อปbญ่จั"คคทายก ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“สพื่�พื่โส น้ามรDปส�ม\’ เปXน้ต้�น้.
“สพื่�พื่โส น้ามรDปส�ม\ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ปญฺ�จัค�คทายกH น้าม พื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

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

ด"งได�สด"บมา พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ยMอมถวายทาน้ช'!อเข้ต้ต้"คคะ๑ ใน้เวลาแหMงน้าข้�าวกล�าอ"น้ต้น้เก]บเก�!ยวเสร]จัแล�วน้"!น้แล,  
ใน้เวลาข้น้ข้�าวลาน้ ก]ถวายทาน้ช'!อ ข้ล"คคะ๒,  ใน้เวลาน้วด ก]ถวายทาน้ช'!อ ข้ลภ"ณ์ฑ"คคะ๓,
ใน้เวลาเอาข้�าวสารลงใน้หม�อ ก]ถวายทาน้ช'!อ อIกข้ล ก"คคะ๔,  ใน้เวลาท�!ต้น้คดข้�าวใสMภาชน้ะ ก]ถวายทาน้ช'!อ ปาฏิ คคะ๕,  
พื่ราหมณ์KยMอมถวายทาน้อ"น้เล ศท"Sง ๕ อยMางน้�S.
โส ก ร สส�สก�เข้ต้�ต้ส�ส โสธ ต้กาเลเยว เข้ต้�ต้ค�คH น้าม เทต้ ,  ข้ลกาเล ข้ลค�คH น้าม เทต้ ,  ข้ลภณ์�ฑกาเล ข้ลภณ์�ฑค�คH น้าม เทต้ ,  
อIก�ข้ล กกาเล อIก�ข้ล กค�คH น้าม เทต้ ,  ปาฏิ ยH วฑ�ฒ ต้กาเล ปาฏิ ค�คH น้าม เทต้ :  อ มาน้  ปญฺ�จั อค�คทาน้าน้  เทต้ .

พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ช'!อวMา ย"งไมMให� แกMปฏิ คาหกผD�ท�!มาถ\งแล�ว ยMอมไมMบร โภค.  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ เข้าจั\งได�ม�ช'!อวMา “ปbญ่จั"คคทายก” น้"!น้แล.
สม�ปต้�ต้ส�ส อทต้�วา น้าม น้ ภIญฺ�ชต้ .  เต้น้ ต้ส�ส “ปญฺ�จัค�คทายโกเต้�วว น้ามH อโหส .

[พระศาสุดาเสุดNจไปโปรดพราหมณ9และภัรรยา]

พื่ระศาสดา ทรงเห]น้อIปน้ ส"ยแหMงผลท"Sง ๓ ข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ และน้างพื่ราหมณ์�ข้องเข้า 
จั\งได�เสด]จัไปใน้เวลาบร โภคข้องพื่ราหมณ์K แล�วทรงย'น้อยDMท�!ประต้D.
สต้�ถา ต้ส�ส จั พื่�ราห�มณ์ ยา จัส�ส ต้ ณ์�ณ์H ผลาน้H อIปน้ ส�สยH ท ส�วา พื่�ราห�มณ์ส�ส โภชน้เวลาย คน้�ต้�วา ท�วาเร อฏฺ�ฐาส .

แม�พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ บMายหน้�าไปภายใน้เร'อน้ น้"!งบร โภคอยDMท�!หน้�าประต้D,  เข้าไมMเห]น้พื่ระศาสดาผD�ทรงย'น้อยDMท�!ประต้D.
โสปW ท�วารสม�มIเข้ อน้�โต้เคหาภ มIโข้ น้ ส�ท ต้�วา ภIญฺ�ชต้ ,  สต้�ถารH ท�วาเร ฐ ต้H น้ ปส�สต้ .

๑ ทาน้อ"น้เล ศใน้น้า
๒ ทาน้อ"น้เล ศใน้ลาน้.
๓ ทาน้อ"น้เล ศใน้คราวน้วด. 
๔ ทาน้อ"น้เล ศใน้คราวเทข้�าวสารลงใน้หม�อข้�าว.
๕ ทาน้อ"น้เล ศใน้คราวคดข้�าวสIกใสMภาชน้ะ



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๙๑ • ๖.  เร'!องปbญ่จั"คคทายกพื่ราหมณ์K • [พื่ระศาสดาเสด]จัไปโปรดพื่ราหมณ์Kและภรรยา]

สMวน้น้างพื่ราหมณ์Kข้องเข้า กำล"งเล�SยงดDเข้าอยDM เห]น้พื่ระศาสดา จั\งค ดวMา 
“พื่ราหมณ์Kน้�S ถวายทาน้อ"น้เล ศใน้ฐาน้ะท"Sง ๕ (กMอน้) แล�วจั\งบร โภค,  ก]บ"ดน้�S พื่ระสมณ์โคดมเสด]จัมาทรงย'น้อยDMท�!ประต้D,  
ถ�าวMา พื่ราหมณ์Kเห]น้พื่ระสมณ์ะโคดมน้�!แล�ว จั"กน้ำภ"ต้รข้องต้น้ไปถวาย,  เราจั"กไมMอาจัเพื่'!อจัะหIงต้�มเพื่'!อเข้าได�อ�ก.”
พื่�ราห�มณ์� ปน้ส�ส ต้H ปร ว สมาน้า สต้�ถารH ท ส�วา จั น้�เต้ส  “อยH พื่�ราห�มโณ์ ปญฺ�จัสI ฐาเน้สI อค�คH ทต้�วา ภIญฺ�ชต้ ,  
อ ทาน้  จั สมโณ์ โคต้โม อาคน้�ต้�วา ท�วาเร ฐ โต้,  สเจั พื่�ราห�มโณ์ เอต้H ท ส�วา อต้�ต้โน้ ภต้�ต้H หร ต้�วา ทส�สต้ ,  
ปIน้ส�สาหH ปจั ต้IH น้ สก�ข้ ส�สาม  -อ ต้ .

น้างค ดวMา “พื่ราหมณ์Kน้�Sจั"กไมMเห]น้พื่ระสมณ์โคดมด�วยอาการอยMางน้�S” จั\งห"น้หล"ง๑ ให�พื่ระศาสดา 
ได�ย'น้ก�มลงบ"งพื่ระศาสดาน้"Sน้ไว�ข้�างหล"งข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ประดIจับ"งพื่ระจั"น้ทรKเต้]มดวงด�วยฝ้tาม'อฉะน้"Sน้.
สา “เอวมยH สมณ์H โคต้มH น้ ปส�ส ส�สต้  -อ ต้  สต้�ถI ปWฏฺ�ฐ\ ทต้�วา ต้ส�ส ปจั�ฉโต้ ต้H ปฏิ จั�ฉาเทน้�ต้� โอน้ม ต้�วา 
ปIณ์�ณ์จัน้�ทH ปาณ์ น้า ปฏิ จั�ฉาเทน้�ต้� ว ย อฏฺ�ฐาส .

น้างพื่ราหมณ์�ย'น้อยDMอยMางน้"Sน้น้"!น้แหละ แล�วก]ชำเล'องดDพื่ระศาสดาด�วยหางต้า๒ ด�วยค ดวMา 
“พื่ระศาสดาเสด]จัไปแล�วหร'อย"ง.”
ต้ถา ฐ ต้าเอว “คโต้ น้I โข้ โน้ -อ ต้  สต้�ถารH อฑ�ฒก�ข้ เกน้ โอโลเกส .

[พราหมณ9เหNนพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ได�ทรงย'น้อยDMใน้ท�!เด มน้"!น้เอง.
สต้�ถา ต้ต้�เถว อฏฺ�ฐาส .

สMวน้น้าง ม ได�พื่DดวMา “น้ มน้ต้Kพื่ระองคKโปรดส"ต้วKข้�างหน้�าเถ ด” ก]เพื่ราะกล"วพื่ราหมณ์Kจัะได�ย น้,  
แต้Mน้างถอยไป แล�วพื่DดคMอยๆ วMา “น้ มน้ต้Kโปรดส"ต้วKข้�างหน้�าเถ ด.”
พื่�ราห�มณ์ส�ส ปน้ สวน้ภเยน้ “อต้ จั�ฉถ -อ ต้  น้ วเทต้ ,  โอสก�ก ต้�วา ปน้ สณ์ กเมว “อต้ จั�ฉถ -อ ต้  อาห.

พื่ระศาสดา ทรงส"!น้พื่ระเศ�ยร๓ เพื่'!อให�ด�วยอาการอ"น้ทรงแสดงวMา “เราจั"กไมMไป”.
สต้�ถา “น้ คม ส�สาม  -อ ต้  ส�สH จัาเลส .๔

เม'!อพื่ระพื่Iทธเจั�าผD�เปXน้ท�!เคารพื่ข้องชาวโลก ทรงส"!น้พื่ระเศ�ยรด�วยอาการอ"น้แสดงวMา “เราจั"กไมMไป,” 
น้างไมMอาจัอดกล"Sน้ไว�ได� จั\งห"วเราะด"!งล"!น้ข้\Sน้.
โลกครIน้า พื่Iท�เธน้ “น้ คม ส�สาม  -อ ต้  ส�เส จัาล เต้,  สา สน้�ธาเรต้IH อสก�โกน้�ต้� มหาหส ต้H หส .

ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระศาสดา ทรงเปลMงพื่ระร"ศม�ไปต้รงเร'อน้.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ สต้�ถา เคหาภ มIข้H โอภาสH มIญฺ�จั .

๑ สต้�ถI ปWฏฺ�ฐ� ทต้�วา ให�ซ่\!งหล"งแดMพื่ระศาสดา. 
๒ สต้�ถารH อฑ�ฒก�ข้ เกน้ โอโลเกส  มองดDพื่ระศาสดาด�วยต้าคร\!งหน้\!ง.
๓ เพื่Mงเพื่'!อจัะพื่DดอยMางเด�ยว หาใสMใจัถ\งเสข้ ยว"ต้รไมM.
๔ กเถต้Iเมว เปก�ข้มาโน้ เสข้ ย" น้ มน้สากาส .
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แม�พื่ราหมณ์K น้"!งห"น้หล"งให�แล�วน้"!น้แล ได�ย น้เส�ยงห"วเราะข้องน้างพื่ราหมณ์� และมองเห]น้แสงสวMางแหMงพื่ระร"ศม�
อ"น้ม�วรรณ์ะ ๖ ประการ จั\งได�เห]น้พื่ระศาสดา.
พื่�ราห�มโณ์ปW ปWฏฺ�ฐ\ ทต้�วา น้ ส น้�โน้เยว พื่�ราห�มณ์ ยา หส ต้สท�ทH สIต้�วา ฉพื่�พื่ณ์�ณ์าน้ญฺ�จั รHส�น้H โอภาสH โอโลเกต้�วา สต้�ถารH อท�ทส.

[พราหมณ9ถวายภั�ตัรแด7พระศาสุดา]

ธรรมดาวMา พื่ระพื่Iทธเจั�าท"Sงหลาย ไมMทรงแสดงพื่ระองคKแกMชน้ท"SงหลายผD�ถ\งพื่ร�อมแล�วด�วยเหต้I ใน้บ�าน้หร'อใน้ปtาแล�ว 
ยMอมไมMเสด]จัหล�กไป.
พื่Iท�ธา ห  น้าม คาเม วา อรญฺ�เญ่ วา เหต้Iสม�ปน้�น้าน้H อต้�ต้าน้H อทส�เสต้�วา น้ ปก�กมน้�ต้ .

แม�พื่ราหมณ์K เห]น้พื่ระศาสดาแล�ว จั\งพื่DดวMา 
“น้างผD�เจัร ญ่ หลMอน้ไมMบอกพื่ระราชบIต้รผD�เสด]จัมาทรงย'น้อยDMท�!ประต้DแกMเรา ให�เราฉ บหายเส�ยแล�ว,  หลMอน้ทำกรรมหน้"ก” ด"งน้�S
แล�ว ก]ถ'อเอาภาชน้ะแหMงโภชน้ะท�!ต้น้บร โภคแล�วคร\!งหน้\!ง ไปย"งสำน้"กพื่ระศาสดา แล�วกราบทDลวMา 
“ข้�าแต้Mพื่ระโคดมผD�เจัร ญ่ ข้�าพื่ระองคKถวายทาน้อ"น้เล ศใน้ฐาน้ะท"Sง ๕ แล�ว จั\งบร โภค,  
แต้MสMวน้แหMงภ"ต้รสMวน้หน้\!งเทMาน้"Sน้ อ"น้ข้�าพื่ระองคKแบMงคร\!งจัากสMวน้น้�Sบร โภค,  
สMวน้แหMงภ"ต้รสMวน้หน้\!งย"งเหล'ออยDM,  ข้อพื่ระองคKได�โปรดร"บภ"ต้รสMวน้น้�Sข้องข้�าพื่ระองคKเถ ด.”
พื่�ราห�มโณ์ปW สต้�ถารH ท ส�วา “โภต้  น้าส โต้ม�ห  ต้ยา ราชปIต้�ต้H อาคน้�ต้�วา ท�วาเร ฐ ต้H มย�หH อน้าจั ก�ข้น้�ต้ ยา,  
ภาร ยน้�เต้ กม�มH กต้H -อ ต้  วต้�วา อฑ�ฒภIต้�ต้โภชน้ปาฏิ\ อาทาย สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา 
“โภ โคต้ม อหH ปญฺ�จัสI ฐาเน้สI อค�คH ทต้�วา ภIญฺ�ชาม ,  อ โต้ จั เม มช�เฌ ภ น้�ท ต้�วา เอโกว ภต้�ต้โกฏฺ�ฐาโส ภIต้�โต้,  
เอโก ภต้�ต้โกฏฺ�ฐาโส อวส ฏฺ�โฐ,  ปฏิ ค�คณ์�หาต้I เม อ ทH ภต้�ต้H -อ ต้ .

[พราหมณ9เล��อมใสุพระดำร�สุของพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ไมMต้ร"สวMา “เราไมMม�ความต้�องการด�วยภ"ต้รอ"น้เปXน้เดน้ข้องทMาน้” ต้ร"สวMา 
“พื่ราหมณ์K สMวน้อ"น้เล ศก]ด�  ภ"ต้รท�!ทMาน้แบMงคร\!งบร โภคแล�วก]ด� เปXน้ข้องสมควรแกMเราท"Sงน้"Sน้,  
แม�ก�อน้ภ"ต้รท�!เปXน้แดน้ เปXน้ข้องสมควรแกMเราเหม'อน้ก"น้,  
พื่ราหมณ์K เพื่ราะพื่วกเราเปXน้ผD�อาศ"ยอาหารท�!ผD�อ'!น้ให�เล�Sยงช�พื่ เปXน้เชMน้ก"บพื่วกเปรต้” แล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “น้ เม ต้ว อIจั�ฉ ฏฺ�ฐภต้�เต้น้ อต้�โถ -อ ต้  อวต้�วา “พื่�ราห�มณ์ อค�คHปW มย�หเมว อน้Iจั�ฉว กH,  มช�เฌ ภ น้�ท ต้�วา ภIต้�ต้ภต้�ต้HปW,  
จัร มกภต้�ต้ปWณ์�โฑปW มย�หเมว อน้Iจั�ฉว โก,  มยH ห  พื่�ราห�มณ์ ปรทต้�ต้Dปช�ว โน้ เปต้สท สา -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ภ กษIผD�อาศ"ยอาหารท�!บIคคลอ'!น้ให�เล�Sยงช�พื่ ได�ก�อน้ภ"ต้รอ"น้ใด
จัากสMวน้ท�!เล ศก]ต้าม จัากสMวน้ปาน้กลางก]ต้าม จัากสMวน้ท�!เหล'อก]ต้าม.

ภ กษIน้"Sน้เปXน้ผD�ไมMควรเพื่'!อชมก�อน้ภ"ต้รน้"Sน้, และไมMเปXน้ผD�ต้ เต้�ยน้แล�วข้บฉ"น้ก�อน้ภ"ต้
รน้"Sน้,  
ธ�รชน้ท"SงหลายยMอมสรรเสร ญ่ แม�ซ่\!งภ กษIน้"Sน้วMา เปXน้มIน้�.”

“ยทค�คโต้ มช�ฌโต้ เสสโต้ วา
ปWณ์�ฑH ลเภถ ปรทต้�ต้Dปช�ว�.
น้าลH ถIต้IH น้าปW น้ ปจั�จัข้าท�
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ต้H วาปW ธ�รา มIน้  เวทยน้�ต้  -อ ต้ .

พื่ราหมณ์K พื่อได�ฟ้bงพื่ระคาถาน้"Sน้ ก]เปXน้ผD�ม�จั ต้เล'!อมใส แล�วค ดวMา 
“โอ! น้Mาอ"ศจัรรยKจัร ง,  พื่ระราชบIต้รผD�ช'!อวMาเจั�าแหMงดวงประท�ป ม ได�ต้ร"สวMา 
‘เราไมMม�ความต้�องการด�วยภ"ต้รอ"น้เปXน้เดน้ข้องทMาน้’ ย"งต้ร"สอยMางน้"Sน้” แล�วย'น้อยDMท�!ประต้Dน้"!น้เอง ทDลถามปbญ่หากะพื่ระศาสดาวMา
“ข้�าแต้Mพื่ระโคดมผD�เจัร ญ่ พื่ระองคKต้ร"สเร�ยกพื่วกสาวกข้องพื่ระองคKวMา ‘ภ กษI’,  ด�วยเหต้Iเพื่�ยงเทMาไร บIคคลช'!อวMา เปXน้ภ กษI?”
พื่�ราห�มโณ์ ต้H สIต้�วา ว ปสน้�น้จั ต้�โต้ หIต้�วา 
“อโห อจั�ฉร ยH,  ท�ปสาม โก น้าม ราชปIต้�โต้ “น้ เม ต้ว อIจั�ฉ ฏฺ�ฐภต้�เต้น้ อต้�โถต้  อวต้�วา เอวH วก�ข้ต้  -อ ต้   
ท�วาเร ฐ ต้โกว สต้�ถารH ปญฺ�หH ปIจั�ฉ  “โภ โคต้ม ต้Iม�เห อต้�ต้โน้ สาวเก ‘ภ ก�ข้Dต้  วทถ,  ก ต้�ต้าวต้า ภ ก�ข้I น้าม โหต้  -อ ต้ .

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

พื่ระศาสดา ทรงใครMครวญ่วMา “ธรรมเทศน้าเชMน้ไรหน้อ? จั\งจัะเปXน้เคร'!องสบายแกMพื่ราหมณ์Kน้�S” ทรงดำร วMา 
“ชน้ท"Sง ๒ น้�S ใน้กาลข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระน้ามวMาก"สสปะ ได�ฟ้bงคำข้องภ กษIท"SงหลายผD�กลMาวอยDMวMา ‘น้ามรDป,’ 
การท�!เราไมMละน้ามรDปแหละ แล�วแสดงธรรมแกMชน้ท"Sง ๒ น้"Sน้ ยMอมควร” แล�วจั\งต้ร"สวMา 
“พื่ราหมณ์K บIคคลผD�ไมMกำหน้"ด ไมMข้�องอยDMใน้น้ามรDป ช'!อวMา เปXน้ภ กษI” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “กถHรDปา น้I โข้ อ มส�ส ธม�มเทสน้า สป�ปายา -อ ต้  อIปธาเรน้�โต้ 
“อ เม เท�วปW ชน้า กส�สปพื่Iท�ธกาเล ‘น้ามรDปน้�ต้  วทน้�ต้าน้H กถH สIณ์\สI,  น้ามรDปx อว ส�สช�ช ต้�วาว เน้สH ธม�มH เทเสต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ ,  
“พื่�ราห�มณ์ น้ามรDเป อรช�ชน้�โต้ อสช�ชน้�โต้ ภ ก�ข้I น้าม โหต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ความย\ดถ'อใน้น้ามรDปวMาเปXน้ข้องๆ เรา ไมMม�แกMผD�ใดโดยประการท"Sงปวง,  
อน้\!ง ผD�ใด ไมMเศร�าโศก เพื่ราะน้ามรDปน้"Sน้ไมMม�อยDM,  ผD�น้"Sน้แล เราเร�ยกวMา “ภ กษI.”

“สพื่�พื่โส น้ามรDปส�ม\ ยส�ส น้ต้�ถ  มมาย ต้H,
อสต้า จั น้ โสจัต้ , ส เว ‘ภ ก�ข้Dต้  วIจั�จัต้  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สพื่�พื่โส ค'อ 
ใน้น้ามรDปท"Sงปวงท�!เปXน้ไปแล�วด�วยอำน้าจัข้"น้ธK ๕ ค'อ น้ามข้"น้ธK ๔ ม�เวทน้าเปXน้ต้�น้ และรDปข้"น้ธK.
ต้ต้�ถ สพื่�พื่โส -อ ต้ : สพื่�พื่ส�ม\ “เวทน้าท�น้H จัต้Iน้�น้H รDปก�ข้น้�ธส�ส จั -อ ต้  ปญฺ�จัน้�น้H ข้น้�ธาน้H วเสน้ ปวต้�เต้ น้ามรDเป.

บทวMา มมาย ต้H  ความวMา ความย\ดถ'อวMา ‘เรา’ หร'อวMา ‘ข้องเรา’ ไมMม�แกMผD�ใด.
มมาย ต้H -อ ต้ : ยส�ส “อหH -อ ต้  วา “มมH -อ ต้  วา คาโห น้ต้�ถ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๙๔ • ๖.  เร'!องปbญ่จั"คคทายกพื่ราหมณ์K • [แก�อรรถ]

บาทพื่ระคาถาวMา อสต้า จั น้ โสจัต้   ความวMา 
เม'!อน้ามรDปน้"Sน้ ถ\งความส Sน้และความเส'!อม,    
ผD�ใด ยMอมไมMเศร�าโศก ค'อ ไมMเด'อดร�อน้วMา “รDปข้องเราส Sน้ไปแล�ว ฯลฯ ว ญ่ญ่าณ์ข้องเรา ส Sน้ไปแล�ว 
ค'อเห]น้ (ต้ามความเปXน้จัร ง) วMา “น้ามรDป ซ่\!งม�ความส Sน้และความเส'!อมไปเปXน้ธรรมดาน้�!แล ส Sน้ไปแล�ว.”
อสต้า จั น้ โสจัต้  -อ ต้ : ต้ส�ม\ น้ามรDเป ข้ยวยH ปต้�เต้,  “มม รDปx ข้�ณ์H ฯเปฯ มม ว ญฺ�ญ่าณ์H ข้�ณ์H -อ ต้  น้ โสจัต้  น้ ว หญฺ�ญ่ต้  
“ข้ยวยธม�มเมว๑ ข้�ณ์H -อ ต้  ปส�สต้ .

บทวMา ส เว เปXน้ต้�น้  ความวMา ผD�น้"Sน้ ค'อผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้ ได�แกM ผD�เว�น้จัากความย\ดถ'อใน้น้ามรDปซ่\!งม�อยDMวMาเปXน้ข้องเราก]ด� 
ผD�ไมMเศร�าโศก เพื่ราะน้ามรDปน้"Sน้ ซ่\!งไมMม�อยDMก]ด�  พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา ‘ภ กษI’
ส เว -อ ต้ : โส เอวรDโป ว ช�ชมาเน้ปW น้ามรDเป มมาย ต้รห โต้ อสต้าปW เต้น้ อโสจัน้�โต้ “ภ ก�ข้I -อ ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า เม�ยและผ"วท"Sง ๒ ต้"SงอยDMใน้พื่ระอน้าคาม ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ อIโภปW ชายปต้ กา อน้าคาม ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห\สI.  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องปbญ่จั"คคทายกพื่ราหมณ์K จับ.
ปญฺ�จัค�คทายกพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

๑ ส�. ยI. ข้ยวยธม�มH เม. ม. ข้ยวยธม�มH เม ข้�ณ์H -อ ต้ .
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๗.  เร��องสุ�มพห�ลภั�กษุ�
๗.  สม�พื่หIลภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIมากรDป ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “เมต้�ต้าว หาร�” เปXน้ต้�น้.
“เมต้�ต้าว หาร� -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สม�พื่หIเล ภ ก�ข้D อารพื่�ภ กเถส .

[ประว�ตั�พระโสุณก�ฏ�ก�ณณะ]

| ความพื่ สดารวMา ใน้สม"ยหน้\!ง เม'!อทMาน้พื่ระมหาก"จัจัาน้ะอาศ"ยกIรรฆ่รน้คร ใน้อว"น้ต้�ชน้บท อยDMท�!ภDเข้าช'!อปว"ต้ต้ะ,  
อIบาสกช'!อโสณ์กIฏิ ก"ณ์ณ์ะ เส'!อมใสใน้ธรรมกถาข้องพื่ระเถระ ใครMจัะบวชใน้สำน้"กข้องพื่ระเถระ 
| เอกส�ม\ ห  สมเย อายส�มน้�เต้ มหากจั�จัาเน้ อวน้�ต้ ชน้ปเทสI๑ กIรรฆ่รH น้ ส�สาย ปวต้�เต้ ปพื่�พื่เต้ ว หรน้�เต้,  
โสโณ์ น้าม กIฏิ กณ์�โณ์ อIปาสโก เถรส�ส ธม�มกถาย ปส�ท ต้�วา เถรส�ส สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้Iกาโม 

แม�ถDกพื่ระเถระพื่Dดห�ามถ\ง ๒ คร"SงวMา “โสณ์ะ พื่รหมจัรรยKม�ภ"ต้รหน้เด�ยว น้อน้ผD�เด�ยว ต้ลอดช�พื่ เปXน้ส !งท�!บIคคลทำได�ด�วยยาก
แล” ก]เปXน้ผD�เก ดอIต้สาหะอยMางแรงกล�าใน้การบรรพื่ชา 
เถเรน้ “ทIก�กรH โข้ โสณ์ ยาวช�วH เอกภต้�ต้H เอกเสย�ยH พื่�รห�มจัร ยH -อ ต้  วต้�วา เท�ว วาเร ปฏิ ก�ข้ ต้�โต้ปW 
ปพื่�พื่ช�ชาย อต้ ว ย อIส�สาหชาโต้ 

ใน้วาระท�! ๓ ว งวอน้พื่ระเถระ บรรพื่ชาแล�ว โดยลMวงไป ๓ ป� จั\งได�อIปสมบท เพื่ราะท"กษ ณ์าปถชน้บทม�ภ กษIน้�อย 
ต้ต้ ยวาเร เถรH ยาจั ต้�วา ปพื่�พื่ช ต้�วา อป�ปภ ก�ข้Iกต้�ต้า ทก�ข้ ณ์าปถส�ส ต้ ณ์�ณ์H วส�สาน้H อจั�จัเยน้ ลท�ธDปสม�ปโท 

เปXน้ผD�ใครMจัะเฝ้`าพื่ระศาสดาเฉพื่าะพื่ระพื่"กต้รK จั\งอำลาพื่ระอIปbชฌายะ 
ถ'อเอาข้Mาวท�!พื่ระอIปbชฌายะให�แล�ว ไปสDMพื่ระเชต้ว"น้โดยลำด"บ  ถวายบ"งคมพื่ระศาสดา ได�ร"บการปฏิ ส"น้ถารแล�ว
สต้�ถารH สม�มIข้า ทฏฺ�ฐุIกาโม หIต้�วา อIปช�ฌายH อาปIจั�ฉ ต้�วา เต้น้ ท น้�น้H สาสน้H คเหต้�วา  อน้IปIพื่�เพื่น้ เชต้วน้H คน้�ต้�วา 
สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา กต้ป�ปฏิ สน้�ถาโร 

ผD�อ"น้พื่ระศาสดาทรงอน้Iญ่าต้เสน้าสน้ะใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�เด�ยวก"น้ท�เด�ยว 
ให�ราต้ร�สMวน้มากลMวงไปอยDMข้�างน้อก๒  แล�วเข้�าไปสDMพื่ระค"น้ธกIฎี� ใน้เวลากลางค'น้  
ให�สMวน้แหMงกลางค'น้น้"Sน้ลMวงไปแล�วท�!เสน้าสน้ะอ"น้ถ\งแล�วแกMต้น้ 
สต้�ถารา เอกคน้�ธกIฏิ ยHเยว อน้Iญฺ�ญ่าต้เสน้าสโน้  พื่หIเทว รต้�ต้\ อช�โฌกาเส ว�ต้ น้าเมต้�วา รต้�ต้ ภาเค คน้�ธกIฏิ\ ปว ส ต้�วา 
อต้�ต้โน้ ปต้�ต้เสน้าสเน้ ต้H รต้�ต้ ภาคH ว�ต้ น้าเมต้�วา  

ใน้เวลาใกล�รIMง อ"น้พื่ระศาสดาทรงเช'Sอเช ญ่แล�ว ได�สวดพื่ระสDต้รหมดด�วยก"น้ ๑๖ สDต้ร โดยทำน้องสรภ"ญ่ญ่ะท�!จั"ดเปXน้อ"ฏิฐกว"คค กะ๓.  |
ปจั�จัDสสมเย สต้�ถารา อช�ฌ ฏฺ�โฐ โสฬส อฏฺ�ฐกวค�ค กาน้  สพื่�พื่าเน้ว สเรน้ อภณ์ .  |

๑ ส�. ยI. อวน้�ต้ ชน้ปเท.
๒ อช�โฌกาเส ใน้ท�!กลางแจั�ง.
๓ อฏฺ�ฐกวค�ค กาน้�ต้  : อฏฺ�ฐกวค�คภDต้าน้  กามสIต้�ต้าท�น้  โสฬสสIต้�ต้าน้  พื่ระสDต้ร ๑๖ สDต้ร ม�กามสDต้รเปXน้ต้�น้ ท�!จั"ดเปXน้อ"ฏิฐกวรรค 

พื่ระสDต้รเหลMาน้�Sม�อยDMใน้ ข้I. สI. ๒๕/๔๘๕-๕๒๓
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คร"Sงน้"Sน้ พื่ระผD�ม�พื่ระภาค เม'!อจัะทรงอน้Iโมทน้าเปXน้พื่ เศษ จั\งได�ประทาน้สาธIการแกMทMาน้ใน้เวลาจับสรภ"ญ่ญ่ะวMา 
“ด�ละๆ ภ กษI.”
อถส�ส ภควา สรภญฺ�ญ่ปร โยสาเน้ อพื่�ภาน้Iโมทน้�โต้ “สาธI สาธI ภ ก�ข้I -อ ต้  สาธIการH อทาส .

ภIมม"ฏิฐกเทพื่ดา น้าค และสIบรรณ์ ฟ้bงสาธIการท�!พื่ระศาสดาประทาน้แล�ว ได�ให�สาธIการแล�ว,  
เส�ยงสาธIการเปXน้อ"น้เด�ยวก"น้ ได�ม�แล�วต้ลอดพื่รหมโลกอยMางน้�S ด�วยประการด"งน้�S.
สต้�ถารา ท น้�น้H สาธIการH สIต้�วา ภIม�มฏฺ�ฐกเทวน้าคสIปณ์�ณ์า -อ ต้  เอวH ยาว พื่�รห�มโลกา เอกสาธIการเมว อโหส .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ แม�เทพื่ดาผD�ส งอยDMใน้เร'อน้ข้องมหาอIบาส กา ผD�เปXน้มารดาข้องพื่ระเถระ ใน้กIรรฆ่รน้คร 
ใน้ท�!สIด (ไกล) ประมาณ์ ๑๒๐ โยชน้K แต้Mพื่ระเชต้ว"น้มหาว หาร ก]ได�ให�สาธIการด�วยเส�ยงอ"น้ด"งแล�ว.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ เชต้วน้โต้ ว�สโยชน้สต้มต้�ถเก กIรรฆ่รน้คเร 
เถรส�ส มาต้I มหาอIปาส กาย เคเห อธ วต้�ถา เทวต้าปW มหน้�เต้น้ สท�เทน้ สาธIการH อทาส .

คร"Sงน้"Sน้ มหาอIบาส กา ถามเทพื่ดาน้"Sน้วMา “น้"!น้ ใครให�สาธIการ?”
อถ น้H มหาอIปาส กา อาห “โก เอส สาธIการH เทต้  -อ ต้ .

เทพื่ดา. เราเอง น้�องหญ่ ง.
“อหH ภค น้  -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. ทMาน้เปXน้ใคร?
“โกส  ต้�วH -อ ต้ .

เทพื่ดา. เราเปXน้เทพื่ดา ส งอยDMใน้เร'อน้ข้องทMาน้.
“ต้ว เคเห อธ วต้�ถา เทวต้า -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. ใน้กาลกMอน้แต้Mน้�S ทMาน้ม ได�ให�สาธIการแกMเรา เพื่ราะเหต้Iไร ว"น้น้�S จั\งให�?
“ต้�วH อ โต้ ปIพื่�เพื่ มย�หH สาธIการH อทต้�วา อช�ช กส�มา เทส  -อ ต้ .

เทพื่ดา. เราม ได�ให�สาธIการแกMทMาน้.
“น้าหH ต้Iย�หH สาธIการH ทม�ม  -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้ ทMาน้ให�สาธIการแกMใคร?
“อถ กส�ส เต้ สาธIกาโร ท น้�โน้ -อ ต้ .

เทพื่ดา. เราให�แกMพื่ระโสณ์กIฏิ ก"ณ์ณ์เถระ ผD�เปXน้บIต้รข้องทMาน้.
“ต้ว ปIต้�ต้ส�ส กIฏิ กณ์�ณ์โสณ์ต้�เถรส�ส -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. บIต้รข้องเราทำอะไร?
“ก\ เม ปIต้�เต้น้ กต้H -อ ต้ .
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เทพื่ดา. ใน้ว"น้น้�S บIต้รข้องทMาน้ อยDMใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�เด�ยวก"น้ก"บพื่ระศาสดา แล�วแสดงธรรมแกMพื่ระศาสดา,  
พื่ระศาสดา ทรงสด"บธรรมแหMงบIต้รข้องทMาน้ แล�วก]ทรงเล'!อมใส จั\งได�ประทาน้สาธIการ,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ แม�เรา จั\งให�สาธIการแกMพื่ระเถระน้"Sน้,  
ก]เพื่ราะร"บสาธIการข้องพื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�า จั\งเก ดสาธIการเปXน้เส�ยงเด�ยวก"น้ไปหมด 
น้"บต้"Sงต้�น้แต้MภIมม"ฏิฐกเทพื่ดาต้ลอดถ\งพื่รหมโลก.

“ปIต้�โต้ เต้ อช�ช สต้�ถารา สท�ธ\ เอกคน้�ธกIฏิ ยH วส ต้�วา สต้�ถI ธม�มH เทเสส ,  สต้�ถา ต้ว ปIต้�ต้ส�ส ธม�มH สIต้�วา ปสน้�โน้ สาธIการมทาส ,  
เต้น้ส�ส มยาปW สาธIกาโร ท น้�โน้,  
สม�มาสม�พื่Iท�ธส�ส ห  สาธIการH สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา ภIม�มฏฺ�ฐกเทเว อาท\ กต้�วา ยาว พื่�รห�มโลกา เอกสาธIการเมว ชาต้H -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. น้าย ก]บIต้รข้องเราแสดงธรรมแกMพื่ระศาสดา หร'อพื่ระศาสดาแสดงแกMบIต้รข้องเรา.
“ก\ ปน้ สาม  มม ปIต้�เต้น้ สต้�ถI ธม�โม กถ โต้๑,  สต้�ถารา มม ปIต้�ต้ส�ส กถ โต้ -อ ต้ .

เทพื่ดา. บIต้รข้องทMาน้แสดงธรรมแกMพื่ระศาสดา.
“ต้ว ปIต้�เต้น้ สต้�ถI กถ โต้ -อ ต้ .

เม'!อเทพื่ดากลMาวอยDMอยMางน้"Sน้,  ป�ต้ ม�วรรณ์ะ ๕ ประการ เก ดข้\Sน้แกMอIบาส กา แผMไปท"!วสร�ระท"Sงส Sน้.
เอวH เทวต้าย กเถน้�ต้ ยา,  อIปาส กาย ปญฺ�จัวณ์�ณ์า ป�ต้  อIป�ปช�ช ต้�วา สกลสร�รH ผร .

คร"Sงน้"Sน้ มหาอIบาส กาน้"Sน้ ได�ม�ความค ดอยMางน้�SวMา 
“หากวMา บIต้รข้องเราอยDMใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�เด�ยวก"น้ก"บพื่ระศาสดา แล�วย"งสามารถแสดงธรรมแกMพื่ระศาสดาได�,  
ก]จั"กสามารถให�แสดงธรรมแม�แกMเราได�เหม'อน้ก"น้,  ใน้เวลาบIต้รมาถ\ง เราจั"กให�ทำการฟ้bงธรรมก"น้ แล�วฟ้bงธรรมกถา.”
อถส�สา เอต้ทโหส  “สเจั เม ปIต้�โต้ สต้�ถารา สท�ธ\ เอกคน้�ธกIฏิ ยH วส ต้�วา สต้�ถI ธม�มH กเถต้IH อสก�ข้ ,  มย�หHปW กเถต้IH สก�ข้ ส�สต้ เยว,  
ปIต้�ต้ส�ส อาคต้กาเล ธม�มส�สวน้H กาเรต้�วา ธม�มกถH สIณ์ ส�สาม  -อ ต้ .

[พระโสุณะท้�ลขอพร ๕ ประการกะพระศาสุดา]

| ฝ้tายพื่ระโสณ์เถระแล เม'!อพื่ระศาสดาประทาน้สาธIการแล�ว,  ค ดวMา 
“เวลาน้�S เปXน้เวลาสมควรท�!จัะกราบทDลข้Mาวท�!พื่ระอIปbชฌายะให�มา” ด"งน้�Sแล�ว 
จั\งทDลข้อพื่ร ๕ ประการ๒ กะพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�า ต้"Sงต้�น้แต้MการอIปสมบทด�วยคณ์ะสงฆ่Kม�ภ กษIผD�ทรงว น้"ยเปXน้ท�! ๕ 
ใน้ชน้บทท"Sงหลายซ่\!งต้"SงอยDMปลายแดน้แล�ว 
| โสณ์ต้�เถโรปW โข้,  สต้�ถารา สาธIกาเร ท น้�เน้,  “อยH อIปช�ฌาเยน้ ท น้�น้H สาสน้H อาโรเจัต้IH กาโล -อ ต้  
ภควน้�ต้H ปจั�จัน้�ต้ เมสI ชน้ปเทสI ว น้ยธรปญฺ�จัเมน้ คเณ์น้ อIปสม�ปทH อาท\ กต้�วา ปญฺ�จั วเร ยาจั ต้�วา๓ 

๑ เอต้�ถน้�ต้เร อIทาหIสท�เทน้ ภว ต้พื่�พื่H.
๒ ข้อให�อIปสมบทด�วยคณ์ะเพื่�ยง ๕ รDปได� ๑ ข้อให�ใช�รองเท�าหลายช"Sน้ได� ๑ ข้อให�อาบน้Sำได�เน้'องน้ ต้ยK ๑ ข้อให�ใช�เคร'!องปDลาดท�!ทำด�วยหน้"งได� 

๑  (๔ ข้�อน้�Sเฉพื่าะใน้ปbจัจั"น้ต้ชน้บท) ม�มน้IษยKส"!งถวายจั�วรแกMภ กษIอยDMภายน้อกส�มา ภ กษIผD�ร"บส"!งจั\งมาบอกให�เธอร"บ แต้Mเธอร"งเก�ยจัไมMยอมร"บ
ด�วยกล"วเปXน้น้ สส"คค�ยK ข้ออยMางให�เปXน้น้ สส"คค�ยK ๑.  มหาวรรค ๕/๓๔.

๓ ว . มหาวค�ค. ๕/๓๔.
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อยDMใน้สำน้"กข้อพื่ระศาสดา ๒-๓ ว"น้ เทMาน้"Sน้ ทDลลาพื่ระศาสดาวMา “ข้�าพื่ระองคKจั"กเย�!ยมพื่ระอIปbชฌายะ” 
ได�ออกจัากพื่ระเชต้ว"น้ว หาร ไปสDMสำน้"กพื่ระอIปbชฌายะโดยลำด"บ.  |
กต้ ปาหH สต้�ถI สน้�ต้ เกเยว วส ต้�วา “อIปช�ฌายH ปส�ส ส�สาม  -อ ต้  สต้�ถารH อาปIจั�ฉ ต้�วา 
เชต้วน้า น้ ก�ข้ม ต้�วา อน้IปIพื่�เพื่น้ อIปช�ฌายส�ส สน้�ต้ กH อคมาส .  |

ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ พื่ระเถระพื่าทMาน้เท�!ยวไปบ ณ์ฑบาต้ ได�ไปถ\งประต้Dเร'อน้ข้องอIบาส กาผD�เปXน้มารดา.
เถโร ปIน้ท วเส ต้H อาทาย ปWณ์�ฑาย จัรน้�โต้ มาต้I อIปาส กาย เคหท�วารH อคมาส .

ฝ้tายอIบาส กาน้"Sน้ เห]น้บIต้รแล�วก]ด�ใจั ไหว�แล�ว อ"งคาสโดยเคารพื่ แล�วถามวMา 
“พื่Mอ ได�ย น้วMา คIณ์อยDMใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�เด�ยวก"น้ก"บพื่ระศาสดา แล�วแสดงธรรมกถาแกMพื่ระศาสดา จัร งหร'อ?”
สาปW ปIต้�ต้H ท ส�วา ต้Iฏฺ�ฐมาน้สา วน้�ท ต้�วา สก�กจั�จัH ปร ว ส ต้�วา ปIจั�ฉ  
“สจั�จัH ก ร ต้�วH ต้าต้ สต้�ถารา สท�ธ\ เอกคน้�ธกIฏิ ยH วส ต้�วา สต้�ถI ธม�มกถH กเถส  -อ ต้ .

พื่ระโสณ์ะ. เร'!องน้�S ใครบอกแกMโยม? อIบาส กา.
“อIปาส เก ต้Iย�หH เกน้ ทH กถ ต้H -อ ต้ .

มหาอIบาส กา. พื่Mอ เทพื่ดาผD�ส งอยDMใน้เร'อน้น้�S ให�สาธIการด�วยเส�ยงอ"น้ด"ง,  
เม'!อโยมถามวMา ‘น้"!น้ใคร” ก]กลMาววMา ‘เราเอง’ แล�วบอกอยMางน้"Sน้น้"!น้แหละ.  
เพื่ราะฟ้bงเร'!องน้"Sน้ โยมจั\งได�ม�ความค ดอยMางน้�SวMา 
‘ถ�าวMา บIต้รข้องเราแสดงธรรมกถาแกMพื่ระศาสดาได�ไซ่ร�,  ก]จั"กอาจัแสดงธรรมแม�แกMเราได�.’

“ต้าต้ อ มส�ม\ เคเห อธ วต้�ถา เทวต้า มหน้�เต้น้ สท�เทน้ สาธIการH ทต้�วา,  มยา ‘โก เอโสต้  วIต้�เต้,  “อหน้�ต้  วต้�วา เอวเมว กเถส .  
ต้H สIต้�วา มย�หH เอต้ทโหส  ‘สเจั เม ปIต้�โต้ สต้�ถI ธม�มกถH กเถส ,  มย�หHปW กเถต้IH สก�ข้ ส�สต้  -อ ต้ .

คร"Sงน้"Sน้ มหาอIบาส กา กลMาวกะพื่ระโสณ์ะน้"Sน้วMา 
“พื่Mอ เพื่ราะคIณ์แสดงธรรมเฉพื่าะพื่ระพื่"กต้รKข้องพื่ระศาสดาได�แล�ว,  คIณ์ก]จั"กอาจัแสดงแม�แกMโยมได�เหม'อน้ก"น้,
 ใน้ว"น้ช'!อโน้�น้ โยมจั"กให�ทำการฟ้bงธรรมก"น้ แล�วจั"กฟ้bงธรรมข้องคIณ์” 
อถ น้H อาห “ต้าต้ ยโต้ ต้ยา สต้�ถI สม�มIข้า ธม�โม กถ โต้,  มย�หHปW กเถต้IH สก�ข้ ส�สส เอว,  
อสIกท วเส น้าม ธม�มส�สวน้H กาเรต้�วา ต้ว ธม�มH สIณ์ ส�สาม  -อ ต้ .

พื่ระโสณ์ะร"บน้ มน้ต้Kแล�ว.
โส อธ วาเสส .

อIบาส กา ค ดวMา “เราถวายทาน้แกMภ กษIสงฆ่K ทำการบDชาแล�วจั"กฟ้bงธรรมกถาแหMงบIต้รข้องเรา” 
จั\งได�ต้"Sงให�หญ่ งทาส�คน้เด�ยวเทMาน้"Sน้ให�เปXน้คน้เฝ้`าเร'อน้ 
แล�วได�พื่าเอาบร วารชน้ท"Sงส Sน้ไป เพื่'!อฟ้bงธรรมกถาข้องบIต้รผD�จัะก�าวข้\Sน้สDMธรรมมาสน้Kท�!ประด"บประดาไว�แล�ว 
ใน้มณ์ฑปท�!ต้น้ให�สร�างไว�ภายใน้พื่ระน้คร เพื่'!อประโยชน้KแกMการฟ้bงธรรม แสดงธรรมอยDM.
อIปาส กา “ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส ทาน้H ทต้�วา ปDชH กต้�วา ปIต้�ต้ส�ส เม ธม�มกถH สIณ์ ส�สาม  -อ ต้  
เอกเมว ทาส\ เคหรก�ข้ กH ฐเปต้�วา  สพื่�พื่H ปร ชน้H อาทาย 
อน้�โต้น้คเร ธม�มส�สวน้ต้�ถาย การ เต้ มณ์�ฑเป อลง�กต้ธม�มาสน้H อภ รIย�ห ธม�มH เทเสน้�ต้ส�ส ปIต้�ต้ส�ส ธม�มกถH โสต้IH อคมาส .
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[พวกโจรเข4าปล4นเร�อนมหาอ�บุาสุ�กา]

ก]ใน้เวลาน้"Sน้ พื่วกโจัร ๙๐๐ เท�!ยวมองหาชMองใน้เร'อน้ข้องอIบาส กาน้"Sน้อยDM.
ต้ส�ม\ ปน้ กาเล น้วสต้า โจัรา ต้ส�สา อIปาส กาย เคเห โอต้ารH โอโลเกน้�ต้า ว จัรน้�ต้ .

ก]เร'อน้ข้องอIบาส กน้"Sน้ ล�อมด�วยกำแพื่ง ๗ ช"Sน้ ประกอบด�วยซ่I�มประต้D ๗ ซ่I�ม.
ต้ส�สา ปน้ เคหH สต้�ต้ห  ปากาเรห  ปร ก�ข้ ต้�ต้H สต้�ต้ท�วารโกฏฺ�ฐกยIต้�ต้H  

เข้าลMามสIน้"ข้ท�!ดIไว�ใน้ท�!น้"Sน้ๆ ทIกๆ ซ่I�มประต้D,  
ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ เต้สI เต้สI ฐาเน้สI จัณ์�เฑ สIน้เข้ พื่น้�ธ ต้�วา ฐปย\สI;

อน้\!ง เข้าข้IดคDไว�ใน้ท�!น้Sำต้กแหMงชายคาภายใน้เร'อน้ แล�วก]ใสMด�บIกจัน้เต้]ม,  
อน้�โต้เคหจั�ฉทน้ส�ส อIทกปาต้ฏฺ�ฐาเน้ ปน้ ปร ข้H ข้น้ ต้�วา ต้ ปIน้า ปDรย\สI,  

เวลากลางว"น้ ด�บIกน้"Sน้ปรากฏิเปXน้ประดIจัวMาละลายเด'อดพื่ลMาน้อยDMเพื่ราะแสงแดด (เผา),  
ใน้เวลากลางค'น้ ปรากฏิเปXน้ก�อน้แข้]งกระด�าง,  
ต้H ท วา อาต้เปน้ ว ล�น้H ปก�กIฏฺ�ฐ ต้H๑ ว ย ต้ ฏฺ�ฐต้ ,  รต้�ต้\ ถ�น้H กก�ข้ฬํx หIต้�วา ต้ ฏฺ�ฐต้ ,  

เข้าปbกข้วากเหล]กใหญ่Mไว�ท�!พื่'Sน้ใน้ระหวMางคDน้"Sน้ต้ ดๆ ก"น้ไป.
ต้ส�สาน้น้�ต้รา มหน้�ต้าน้  อยส ง�ฆ่าฏิกาน้  น้ รน้�ต้รH ภDม ยH โอทห\สI.

พื่วกโจัรเหลMาน้"Sน้ไมMได�โอกาส เพื่ราะอาศ"ยการร"กษาน้�S และเพื่ราะอาศ"ยความท�!อIบาส กาอยDMภายใน้เร'อน้ 
ว"น้น้"Sน้ ทราบความท�!อIบาส กาน้"Sน้ไปแล�ว จั\งข้IดอIโมงคKเข้�าไปสDMเร'อน้ โดยทางเบ'SองลMางแหMงคDด�บIกและข้วากเหล]กท�เด�ยว 
แล�วสMงห"วหน้�าโจัรไปสDMสำน้"กข้องอIบาส กาน้"Sน้ ด�วยส"!งวMา 
“ถ�าวMาอIบาส กาน้"Sน้ ได�ย น้วMาพื่วกเราเข้�าไปใน้ท�!น้�Sแล�ว กล"บมIMงหน้�ามาย"งเร'อน้,  ทMาน้จังฟ้bน้อIบาส กาน้"Sน้ให�ต้ายเส�ยด�วยดาบ.”
อ ต้  อ มญฺ�จั รก�ข้H อIปาส กาย จั อน้�โต้เคเห ฐ ต้ภาวH ปฏิ จั�จั เต้ โจัรา โอกาสH อลภน้�ต้า  
ต้Hท วสH ต้ส�สาคต้ภาวH ญ่ต้�วา  อIม�มง�คH ภ น้�ท ต้�วา  
ต้ ปIปร ข้าย จั อยส ง�ฆ่าฏิกาน้ญฺ�จั เหฏฺ�ฐาภาเคเน้ว เคหH ปว ส ต้�วา  โจัรเชฏฺ�ฐกH ต้ส�สา สน้�ต้ กH ปห ณ์\สI 
“สเจั สา อม�หากH อ ธ ปว ฏฺ�ฐภาวH สIต้�วา น้ วต้�ต้ ต้�วา เคหาภ มIข้�๒ อาคจั�ฉต้ ,  อส น้า น้H ปหร ต้�วา มาเรถ -อ ต้ .

ห"วหน้�าโจัรน้"Sน้ ได�ไปย'น้อยDMใน้สำน้"กข้องอIบาส กาน้"Sน้.
โส คน้�ต้�วา ต้ส�สา สน้�ต้ เก อฏฺ�ฐาส .

ฝ้tายพื่วกโจัร จัIดไฟ้ให�สวMางใน้ภายใน้เร'อน้ แล�วเปWดประต้Dห�องเก]บกหาปณ์ะ.
โจัราปW อน้�โต้เคเห ท�ปx ชาเลต้�วา กหาปณ์คพื่�ภท�วารH ว วร\สI.

น้างทาส�น้"Sน้ เห]น้พื่วกโจัรแล�ว จั\งไปสDMสำน้"กอIบาส กา บอกวMา 
“คIณ์น้าย โจัรเปXน้อ"น้มาก เข้�าไปสDMเร'อน้ ง"ดประต้Dห�องเก]บกหาปณ์ะแล�ว.”
สา ทาส� โจัเร ท ส�วา อIปาส กาย สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “อย�เย พื่หD โจัรา เคหH ปว ส ต้�วา กหาปณ์คพื่�ภท�วารH ว วร\สI -อ ต้  อาโรเจัส .

๑ ส�. ยI. ปก�กฏฺ�ฐ ต้H.
๒ เคหาภ มIข้ น้� -อ ต้ ปW ปาโฐ.
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มหาอIบาส กา. พื่วกโจัร จังข้น้เอากหาปณ์ะท�!ต้น้ค�น้หาแล�วไปเถ ด,  
เราจัะฟ้bงธรรมกถาแหMงบIต้รข้องเรา,  เจั�าอยMาทำอ"น้ต้รายแกMธรรมข้องเราเลย,  เจั�าจังไปเร'อน้เส�ยเถ ด.

“โจัรา อต้�ต้น้า ท ฏฺ�ฐกหาปเณ์ หรน้�ต้I,  อหH มม ปIต้�ต้ส�ส ธม�มกถH สIณ์าม ,  มา เม ธม�มส�ส อน้�ต้รายH กร ,  เคหH คจั�ฉ -อ ต้ .๑

ฝ้tายพื่วกโจัร ทำห�องเก]บกหาปณ์ะให�วMางเปลMาแล�ว จั\งง"ดห�องเก]บเง น้.
โจัราปW กหาปณ์คพื่�ภH ต้Iจั�ฉH กต้�วา รชต้คพื่�ภH ว วร\สI.

น้างทาส�น้"Sน้ ก]มาแจั�งเน้'Sอความน้"Sน้แม�อ�ก.
สา ปIน้ปW อาคน้�ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

อIบาส กาพื่DดวMา “พื่วกโจัร จังข้น้เอาทร"พื่ยKท�!ต้น้ปรารถน้าไปเถ ด,  เจั�าอยMาทำอ"น้ต้รายแกMเราเลย” 
แล�วก]สMงน้างทาส�น้"Sน้ออกไปอ�ก.
อIปาส กา “โจัรา อต้�ต้น้า อ จั�ฉ ต้H หรน้�ต้I,  มา เม อน้�ต้รายH กร  -อ ต้  ปIน้ ต้H ปห ณ์ .

พื่วกโจัร ทำแม�ห�องเก]บเง น้ให�วMางเปลMาแล�ว จั\งง"ดห�องเก]บทอง.
โจัรา รชต้คพื่�ภHปW ต้Iจั�ฉH กต้�วา สIวณ์�ณ์คพื่�ภH ว วร\สI.

น้างทาส�น้"Sน้ก]ไปแจั�งเน้'Sอความน้"Sน้แกMอIบาส กาแม�อ�ก.
สา ปIน้ปW คน้�ต้�วา อIปาส กาย ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

คร"Sงน้"Sน้ อIบาส กา เร�ยกน้างทาส�มา แล�วพื่DดวMา “ชะน้างต้"วด� เจั�ามาสำน้"กเราหลายคร"Sงแล�ว แม�เราส"!งวMา 
‘พื่วกโจัรจังข้น้เอาไปต้ามชอบใจัเถ ด,  เราจัะฟ้bงธรรมกถาแหMงบIต้รข้องเรา,  เจั�าอยMาทำอ"น้ต้รายแกMเราเลย’ 
ก]หาเอ'Sอเฟ้vwอถ�อยคำข้องเราไมM ย"งข้'น้มาซ่Sำๆ ซ่ากๆ ร!ำไป,  
ท�น้�S ถ�าเจั�าจั"กมา,  เราจั"กรD�ส !งท�!ควรทำแกMเจั�า,  เจั�าจังกล"บบ�าน้เส�ยเถ ด” แล�วสMงให�กล"บ.
อถ น้H อIปาส กา อามน้�เต้ต้�วา  “[โภต้ ] เช ต้�วH อเน้กวารH มม สน้�ต้ กH อาคน้�ต้�วา 
‘โจัรา ยถารIจั ต้H หรน้�ต้I,  อหH มม ปIต้�ต้ส�ส ธม�มกถH สIณ์าม ,  มา เม อน้�ต้รายH กร�ต้  มยา วIต้�ต้าปW  
มม กถH อน้าทย ต้�วา ปIน้ป�ปIน้H อาคจั�ฉส เยว,  สเจั อ ทาน้  อาคจั�ฉ ส�สส ,  ชาน้ ส�สาม  เต้ กต้�ต้พื่�พื่H,  เคหเมว คจั�ฉ -อ ต้  ปห ณ์ .

[ธรรมย7อมร�กษุาผู้�4ประพฤตั�ธรรม]

น้ายโจัรฟ้bงถ�อยคำข้องอIบาส กาน้"Sน้แล�ว ค ดวMา “เม'!อพื่วกเราน้ำส !งข้องๆ หญ่ งเห]น้ปาน้น้�Sไป,  สายฟ้า̀พื่\งต้กฟ้าดกระหมMอม” 
ด"งน้�Sแล�ว จั\งไปสำน้"กพื่วกโจัร ส"!งวMา “พื่วกทMาน้จังข้น้เองส !งข้องๆ อIบาส กาไปไว�ต้ามเด มโดยเร]ว.”
โจัรเชฏฺ�ฐโก ต้ส�สา กถH สIต้�วา “เอวรDปาย อ ต้�ถ ยา สน้�ต้กH หรน้�ต้าน้H อสน้  ปต้ ต้�วา มต้�ถกH ภ น้�เทย�ย -อ ต้  
โจัราน้H สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “ส�ฆ่H อIปาส กาย สน้�ต้กH ปฏิ ปากต้ กH กโรถ -อ ต้  อาห.

โจัรเหลMาน้"Sน้ให�ห�องเก]บกหาปณ์ะเต้]มด�วยกหาปณ์ะ ให�ห�องเก]บเง น้และทองเต้]มด�วยเง น้และทองแล�ว.
เต้ กหาปเณ์ห  กหาปณ์คพื่�ภH รชต้สIวณ์�เณ์ห  รชต้สIวณ์�ณ์คพื่�เภ ปDรย\สI.

๑ เอต้�ถน้�ต้เร ปห ณ์  -อ ต้  อต้�ถ .
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ได�ย น้วMา ความท�!ธรรมยMอมร"กษาบIคคลผD�ประพื่ฤต้ ธรรมเปXน้ธรรมดา,  เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้แล พื่ระผD�ม�พื่ระภาคจั\งต้ร"สวMา
ธม�มต้า ก เรสา: ยH ธม�โม ธม�มจัาร น้H รก�ข้ต้ ,  เต้เน้วาห

“ธรรมแล ยMอมร"กษาบIคคลผD�ประพื่ฤต้ ธรรม,  
ธรรมท�!บIคคลประพื่ฤต้ ด�แล�ว ยMอมน้ำความสIข้มาให�,  
น้�SเปXน้อาน้ สงสKใน้ธรรมท�!บIคคลประพื่ฤต้ ด�แล�ว: 
ผD�ม�ปกต้ ประพื่ฤต้ ธรรม ยMอมไมMไปสDMทIคคต้ .”

“ธม�โม หเว รก�ข้ต้  ธม�มจัาร\,
ธม�โม สIจั ณ์�โณ์ สIข้มาวหาต้ ,
เอสาน้ สHโส ธม�เม สIจั ณ์�เณ์:
น้ ทIค�คต้\ คจั�ฉต้  ธม�มจัาร� -อ ต้ .

พื่วกโจัร ได�ไปย'น้อยDMใน้ท�!เปXน้ท�!ฟ้bงธรรม.  
โจัรา คน้�ต้�วา ธม�มส�สวน้ฏฺ�ฐาเน้ อฏฺ�ฐHสI.

ฝ้tายพื่ระเถระ แสดงธรรมแล�ว เม'!อราต้ร�สวMาง จั\งลงจัากอาสน้ะ.  
เถโรปW ธม�มH กเถต้�วา,  ว ภาต้าย รต้�ต้ ยา,  อาสน้า โอต้ร .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ ห"วหน้�าโจัร หมอบลงแทบเท�าข้องอIบาส กา พื่DดวMา “คIณ์น้าย โปรดอดโทษแกMผมเถ ด.”
ต้ส�ม\ ข้เณ์ โจัรเชฏฺ�ฐโก อIปาส กาย ปาทมDเล น้ ปช�ช ต้�วา “ข้มาห  เม อย�เย -อ ต้  อาห.

อIบาส กา. น้�Sอะไรก"น้? พื่Mอ.
“ก\ อ ทH ต้าต้ -อ ต้ .

ห"วหน้�าโจัร. ผมผDกอาฆ่าต้ใน้คIณ์น้าย ประสงคKจัะฆ่MาคIณ์น้าย จั\งได�ย'น้ (คIม) อยDM.
“อหH ต้Iม�เหสI อาฆ่าต้H กต้�วา ต้Iม�เห มาเรต้Iกาโม อฏฺ�ฐาส\ -อ ต้ .

อIบาส กา. พื่Mอ ถ�าเชMน้น้"Sน้ ฉ"น้อดโทษให�.
“เต้น้ห  ต้าต้ ข้มาม  -อ ต้ .

[พวกโจรเล��อมใสุ ขอบุวชื่กะพระโสุณะ]

แม�พื่วกโจัรท�!เหล'อ ก]ได�ทำอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้ เม'!ออIบาส กาพื่DดวMา “พื่Mอท"Sงหลาย ฉ"น้อดโทษให�” จั\งพื่DดวMา 
“คIณ์น้าย ถ�าวMาคIณ์น้ายอดโทษแกMพื่วกผมไซ่ร�,  ข้อคIณ์น้ายให�ๆ บรรพื่ชาแกMพื่วกผมใน้สำน้"กแหMงบIต้รข้องคIณ์น้ายเถ ด.”
เสสโจัราปW ต้เถว กต้�วา,  “ต้าต้า ข้มาม  -อ ต้  วIต้�เต้,  
อาหHสI “อย�เย สเจั โน้ ข้มถ,  ปIต้�ต้ส�ส โว สน้�ต้ เก อม�หากH ปพื่�พื่ช�ชH ทาเปถ -อ ต้ .

อIบาส กาน้"Sน้ ไหว�บIต้รแล�ว พื่DดวMา 
“พื่Mอ โจัรพื่วกน้�Sเล'!อมใสใน้คIณ์ข้องโยม และธรรมกถาข้องคIณ์แล�ว จั\งพื่าก"น้ข้อบรรพื่ชา,  ข้อคIณ์จังให�โจัรพื่วกน้�Sบวชเถ ด.”
สา ปIต้�ต้H วน้�ท ต้�วา อาห “ต้าต้ อ เม โจัรา มม คIเณ์สI ต้Iม�หากญฺ�จั ธม�มกถาย ปสน้�น้า ปพื่�พื่ช�ชH ยาจัน้�ต้ ,  ปพื่�พื่าเชถ เน้ -อ ต้ .
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พื่ระเถระ พื่DดวMา “ด�ละ” แล�วให�ต้"ดชายผ�าท�!โจัรเหลMาน้"Sน้น้IMงแล�ว ให�ย�อมด�วยด น้แดง ให�พื่วกเข้าบวชแล�ว ให�ต้"SงอยDMใน้ศ�ล.
เถโร “สาธI -อ ต้  วต้�วา เต้ห  น้ วต้�ถวต้�ถาน้H ทสาน้  ฉ น้�ทาเปต้�วา ต้ม�พื่มต้�ต้ กาย รชาเปต้�วา เต้ ปพื่�พื่าเชต้�วา ส�เลสI ปต้ ฏฺ�ฐาเปส .

แม�ใน้เวลาท�!พื่วกเข้าอIปสมบทแล�ว พื่ระเถระได�ให�พื่ระก"มม"ฏิฐาน้ต้Mางๆ แกMภ กษIเหลMาน้"Sน้ร�อยละอยMาง.
อIปสม�ปน้�น้กาเลปW เน้สH เอเกกส�ส สต้ส�ส ว สIH ว สIH กม�มฏฺ�ฐาน้มทาส .

ภ กษI ๙๐๐ รDปน้"Sน้เร�ยน้พื่ระก"มม"ฏิฐาน้ ๙ อยMางต้Mางๆ ก"น้ แล�วพื่าก"น้ข้\Sน้ไปสDMภDเข้าลDกหน้\!ง น้"!งทำสมณ์ธรรมใต้�รMมไม�น้"Sน้ๆ แล�ว.
เต้ น้วสต้า ภ ก�ข้D ว สIH ว สIH น้ว กม�มฏฺ�ฐาน้าน้  คเหต้�วา เอกH ปพื่�พื่ต้H อภ รIย�ห ต้ส�ส ต้ส�ส รIก�ข้ส�ส ฉายาย น้ ส�ท ต้�วา สมณ์ธม�มH กร\สI.

พื่ระศาสดา ทรงน้"!งอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้มหาว หารอ"น้ไกลก"น้ได� ๑๒๐ โยชน้Kน้"!น้แล ทรงเล]งดDภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว 
ทรงกำหน้ดพื่ระธรรมเทศน้าด�วยอำน้าจัแหMงความประพื่ฤต้ ข้องเธอเหลMาน้"Sน้ ทรงเปลMงพื่ระร"ศม�ไป 
ประหน้\!งวMาทรงน้"!งต้ร"สอยDMใน้ท�!เฉพื่าะหน้�า ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา ว�สโยชน้สต้มต้�ถเก เชต้วน้มหาว หาเร น้ ส น้�โน้ว เต้ ภ ก�ข้D โอโลเกต้�วา เต้สH จัร ยาวเสน้ ธม�มเทสน้H ววฏฺ�ฐเปต้�วา 
โอภาสH ผร ต้�วา สม�มIเข้ น้ ส�ท ต้�วา กเถน้�โต้ ว ย อ มา คาถา อภาส .

“ภ กษIใด ม�ปกต้ อยDMด�วยเมต้ต้า เล'!อมใสใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า,  
ภ กษIน้"Sน้ พื่\งบรรลIอ"น้สงบ เปXน้ท�!เข้�าไประง"บส"งข้าร อ"น้เปXน้สIข้.

“เมต้�ต้าว หาร  โย ภ ก�ข้I ปสน้�โน้ พื่Iท�ธสาสเน้,
อธ คจั�เฉ ปทH สน้�ต้H สง�ข้ารDปสมH สIข้H.

ภ กษI เธอจังว ดเร'อน้�S,  เร'อท�!เธอว ดแล�ว จั"กถ\งเร]ว,  
เธอต้"ดราคะและโทสะได�แล�ว แต้Mน้"Sน้จั"กถ\งพื่ระน้ พื่พื่าน้.

ส ญฺ�จั ภ ก�ข้I อ มH น้าวH, ส ต้�ต้า เต้ ลหIเมส�สต้ ;
เฉต้�วา ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ต้โต้ น้ พื่�พื่าน้เมห ส .

ภ กษIพื่\งต้"ดธรรม ๕ อยMาง พื่\งละธรรม ๕ อยMาง  
และพื่\งย"งคIณ์ธรรม ๕ ให�เจัร ญ่ย !งๆ ข้\Sน้,

ภ กษIผD�ลMวงก เลสเคร'!องข้�อง ๕ อยMางได�แล�ว เราเร�ยกวMา ผD�ข้�ามโอฆ่ะ๑ได�.

ปญฺ�จั ฉ น้�เท ปญฺ�จั ชเห ปญฺ�จั จัIต้�ต้ร  ภาวเย,
ปญฺ�จัสง�คาต้ โค ภ ก�ข้I ‘โอฆ่ต้ ณ์�โณ์ต้  วIจั�จัต้ .

๑ โอฆ่ะ (flood) น้SำทMวมพื่"ดพื่าคน้ส"ต้วKไป ม�กามโอฆ่ะเปXน้ต้�น้
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ภ กษI เธอจังเพื่MงและอยMาประมาท,  
จั ต้ข้องเธออยMาหมIน้ไปใน้กามคIณ์,  
เธออยMาเปXน้ผD�ประมาทกล'น้ก น้ก�อน้แหMงโลหะ,  
เธออยMาเปXน้ผD�อ"น้กรรมแผดเผาอยDM คร!ำครวญ่วMา ‘น้�SทIกข้K.’

ฌาย ภ ก�ข้I มา จั ปมาโท,
มา เต้ กามคIเณ์ ภมส�สI จั ต้�ต้H,
มา โลหคIฬํx ค ล� ปมต้�โต้,
มา กน้�ท  ‘ทIก�ข้ม ทน้�ต้  ทย�หมาโน้.

ฌาน้ยMอมไมMม�แกMบIคคลผD�ไมMม�ปbญ่ญ่า,  
ปbญ่ญ่ายMอมไมMม�แกMผD�ไมMม�ฌาน้,  
ฌาน้และปbญ่ญ่ายMอมม�ใน้บIคคลใด,  
บIคคลน้"Sน้แล ต้"SงอยDMแล�วใน้ท�!ใกล�พื่ระน้ พื่พื่าน้.

น้ต้�ถ  ฌาน้H อปญฺ�ญ่ส�ส, น้ต้�ถ  ปญฺ�ญ่า อฌาย โน้,
ยม�ห  ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั, ส เว น้ พื่�พื่าน้สน้�ต้ เก.

ความย น้ด�ม ใชMข้องม�อยDMแหMงมน้IษยK ยMอมม�แกMภ กษIผD�เข้�าไปแล�วสDMเร'อน้วMาง 
ผD�ม�จั ต้สงบแล�ว ผD�เห]น้แจั�งธรรมอยDMโดยชอบ.

สIญฺ�ญ่าคารH ปว ฏฺ�ฐส�ส สน้�ต้จั ต้�ต้ส�ส ภ ก�ข้Iโน้
อมาน้Iส� รต้  โหต้ สม�มา ธม�มH ว ปส�สโต้.

ภ กษIพื่ จัารณ์าอยDM ซ่\!งความเก ดข้\Sน้และความเส'!อมไปแหMงข้"น้ธKท"Sงหลาย
โดยอาการใดๆ,  เธอยMอมได�ป�ต้ และปราโมทยKโดยอาการน้"Sน้ๆ,  
การได�ป�ต้ และปราโมทยKน้"Sน้ เปXน้ธรรมอ"น้ไมMต้ายข้องผD�รD�แจั�งท"Sงหลาย.

ยโต้ ยโต้ สม�มสต้ ข้น้�ธาน้H อIทยพื่�พื่ยH,
ลภต้  ป�ต้ ปาโมช�ชH อมต้น้�ต้H ว ชาน้ต้H.

ธรรมน้�S ค'อความคI�มครองซ่\!งอ น้ทร�ยK ๑ ความส"น้โดษ ๑ 
ความสำรวมใน้พื่ระปาฏิ โมกข้K ๑ เปXน้เบ'Sองต้�น้ใน้ธรรมอ"น้ไมMต้ายน้"Sน้ 
ม�อยDMแกMภ กษIผD�ม�ปbญ่ญ่าใน้พื่ระศาสน้าน้�S.

ต้ต้�รายมาท  ภวต้ อ ธ ปญฺ�ญ่ส�ส ภ ก�ข้Iโน้;
อ น้�ท�ร ยคIต้�ต้  สน้�ต้Iฏฺ�ฐ ปาฏิ โมก�เข้ จั สHวโร.
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เธอจังคบม ต้รท�!ด�งาม ม�อาช�วะอ"น้หมดจัด ไมMเก�ยจัคร�าน้.  
ภ กษIพื่\งเปXน้ผD�ประพื่ฤต้ ใน้ปฏิ ส"น้ถาร พื่\งเปXน้ผD�ฉลาดใน้อาจัาระ,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ เธอจั"กเปXน้ผD�มากด�วยปราโมทยK ทำท�!สIดแหMงทIกข้Kได�.”

ม ต้�เต้ ภชส�สI กล�ยาเณ์ สIท�ธาช�เว อต้น้�ท เต้,
ปฏิ สน้�ถารวIต้�ยส�ส อาจัารกIสโล ส ยา;
ต้โต้ ปาโมช�ชพื่หIโล ทIก�ข้ส�สน้�ต้H กร ส�สส  -อ ต้ .๑

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา เมต้�ต้าว หาร   ความวMา บIคคลผD�ทำการใน้พื่ระก"มม"ฏิฐาน้อ"น้ประกอบด�วยเมต้ต้าอยDMก]ด� 
ผD�ย"งฌาน้หมวด ๓ และหมวด ๔ ให�เก ดข้\Sน้ด�วยอำน้าจัแหMงเมต้ต้าแล�วดำรงอยDMก]ด�  ช'!อวMา ผD�ม�ปกต้ อยDMด�วยเมต้ต้าโดยแท�.
ต้ต้�ถ “เมต้�ต้าว หาร� -อ ต้ : 
เมต้�ต้ากม�มฏฺ�ฐาเน้ กม�มH กโรน้�โต้ปW  เมต้�ต้าวเสน้ ต้ กจัต้Iก�กช�ฌาน้H น้ พื่�พื่ต้�เต้ต้�วา ฐ โต้ปW เมต้�ต้าว หาร�เยว น้าม.

คำวMา ปสน้�โน้  ความวMา ก]ภ กษIใด เปXน้ผD�เล'!อมใสแล�ว,  อธ บายวMา ยMอมปลDกฝ้bงความเล'!อมใสลง ใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้าน้"!น้แล.
ปสน้�โน้ -อ ต้ : โย ปน้ พื่Iท�ธสาสเน้ ปสน้�โน้ โหต้ ,  “ปสาทH โรเปต้ เยว -อ ต้  อต้�โถ.

สองบทวMา ปทH สน้�ต้H น้"!น้ เปXน้ช'!อแหMงพื่ระน้ พื่พื่าน้.
ปทH สน้�ต้H -อ ต้ : น้ พื่�พื่าน้ส�เสต้H น้ามH.

จัร งอยDM ภ กษIผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้ ยMอมบรรลI,  อธ บายวMา ยMอมประสบโดยแท�  ซ่\!งพื่ระน้ พื่พื่าน้ อ"น้เปXน้สMวน้แหMงความสงบ 
ช'!อวMา เปXน้ท�!เข้�าไประง"บส"งข้าร เพื่ราะความท�!ส"งข้ารท"SงปวงเปXน้สภาพื่ระง"บแล�ว ซ่\!งม�ช'!ออ"น้ได�แล�ววMา ‘สIข้’ 
เพื่ราะความเปXน้สIข้อยMางย !ง.
เอวรDโป ห  ภ ก�ข้I สน้�ต้ โกฏฺ�ฐาสH สพื่�พื่สง�ข้าราน้H อIปสน้�ต้ต้าย สง�ข้ารDปสมH ปรมสIข้ต้าย “สIข้H -อ ต้  ลท�ธน้ามH น้ พื่�พื่าน้H อธ คจั�ฉต้ ,  
“ว น้�ทต้ เยว -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ส ญฺ�จั ภ ก�ข้I อ มH น้าวH  ความวMา ภ กษI เธอจังว ดเร'อ กลMาวค'ออ"ต้ภาพื่น้�S ซ่\!งม�น้Sำค'อม จัฉาว ต้กท Sงเส�ย.
ส ญฺ�จั ภ ก�ข้I อ มH น้าวH -อ ต้ : ภ ก�ข้I อ มH อต้�ต้ภาวสง�ข้าต้H น้าวH ม จั�ฉาว ต้ก�กอIทกH ส ญฺ�จั ต้�วา ฉฑ�เฑน้�โต้ ส ญฺ�จั.

๑ อ มา คาถา เอกส�เสว กถ ต้า ข้ายต้ ,  วต้�ถIม�ห  ปน้ สม�พื่หIเล ภ ก�ข้D อารพื่�ภ กเถส  -อ ต้  วIต้�ต้H.
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บาทพื่ระคาถาวMา ส ต้�ต้า เต้ ลหIเมส�สต้   ความวMา 
เหม'อน้อยMางวMา เร'อท�!เพื่�ยบแล�วด�วยน้Sำใน้มหาสมIทรน้"!น้แล ช'!อวMา อ"น้เข้าว ดแล�ว เพื่ราะความท�!น้Sำอ"น้เข้าปWดชMองท"Sงหลาย
ว ดแล�ว เปXน้เร'อท�!เบา ไมMอ"บปางใน้มหาสมIทร ยMอมแลMน้ไปถ\งทMาได�เร]ว ฉ�นใด,  
เร'อค'ออ"ต้ภาพื่แม�ข้องทMาน้น้�S ท�!เต้]มแล�วด�วยน้Sำค'อม จัฉาว ต้กก] ฉ�นน�Gน ช'!อวMาอ"น้เธอว ดแล�ว เพื่ราะความท�!น้Sำค'อม จัฉาว ต้ก 
ซ่\!งเก ดข้\Sน้แล�ว อ"น้เธอปWดชMองท"Sงหลายม�จั"กษIทวารเปXน้ต้�น้ ด�วยความสำรวม ว ดออกแล�ว จั\งเบา ไมMจัมลงใน้ส"งสารว"ฎี 
จั"กพื่ล"น้ถ\งพื่ระน้ พื่พื่าน้.
ส ต้�ต้า เต้ ลหIเมส�สต้  -อ ต้ :  ยถา ห  มหาสมIท�เท อIทกส�เสว ภร ต้า น้าวา 
ฉ ท�ทาน้  ปWทห ต้�วา อIทกส�ส ส ต้�ต้ต้าย ส ต้�ต้า สล�ลหIกา หIต้�วา  มหาสมIท�เท อโน้ส�ท ต้�วา ส�ฆ่H สIปฏฺ�ฏิน้H คจั�ฉต้ ,  
เอวH ต้วาปW อยH ม จั�ฉาว ต้ก�กอIทกภร ต้า อต้�ต้ภาวน้าวา 
จัก�ข้Iท�วาราท�น้  ฉ ท�ทาน้  สHวเรน้ ปWทห ต้�วา อIป�ปน้�น้ส�ส ม จั�ฉาว ต้ก�กอIทกส�ส ส ต้�ต้ต้าย ส ต้�ต้า สล�ลหIกา  
สHสารวฏฺ�เฏิ อโน้ส�ท ต้�วา ส�ฆ่H น้ พื่�พื่าน้H คม ส�สต้ .

บทวMา เฉต้�วา เปXน้ต้�น้  ความวMา เธอจังต้"ดเคร'!องผDกค'อราคะและโทสะ,  คร"Sน้ต้"ดเคร'!องผDกเหลMาน้"Sน้แล�ว จั"กบรรลIพื่ระอรห"ต้,  
อธ บายวMา แต้Mน้"Sน้ ค'อใน้กาลต้Mอมา จั"กบรรลIอน้Iปาท เสสน้ พื่พื่าน้.
เฉต้�วา -อ ต้ : ราคโทสพื่น้�ธน้าน้  ฉ น้�ท,  เอต้าน้  ฉ น้�ท ต้�วา อรหต้�ต้H ปต้�โต้,  “ต้โต้ อปรภาเค อน้Iปาท เสสH น้ พื่�พื่าน้เมห ส  -อ ต้  อต้�โถ.

สองบทวMา ปญฺ�จั ฉ น้�เท ค'อ พื่\งต้"ดส"งโยชน้Kอ"น้ม�ใน้สMวน้เบ'Sองต้!ำ ๕ อยMาง อ"น้ย"งส"ต้วKให�ถ\งอบายช"Sน้ต้!ำ 
ด�วยหมวด ๓ แหMงมรรคช"Sน้ต้!ำ ดIจับIรIษต้"ดเช'อกอ"น้ผDกแล�วท�!เท�าด�วยศ"สต้ราฉะน้"Sน้.
ปญฺ�จั ฉ น้�เท -อ ต้ : 
เหฏฺ�ฐาอปายสม�ปาปกาน้  ปญฺ�โจัรม�ภาค ยสญฺ�โญ่ชน้าน้  ปาเท พื่ท�ธรช�ชIH ปIร โส สต้�เถน้ ว ย เหฏฺ�ฐามค�คต้�ต้เยน้ ฉ น้�เทย�ย.

สองบทวMา ปญฺ�จั ชเห  ความวMา พื่\งละ ค'อท Sง,  อธ บายวMา พื่\งต้"ด ส"งโยชน้Kอ"น้ม�ใน้สMวน้เบ'Sองบน้ ๕ อยMาง 
อ"น้ย"งส"ต้วKให�ถ\งเทวโลกช"Sน้สDง ด�วยพื่ระอรห"ต้มรรค ดIจับIรIษต้"ดเช'อกอ"น้ร"ดไว�ท�!คอฉะน้"Sน้.
ปญฺ�จั ชเห -อ ต้ : อIปร เทวโลกสม�ปาปกาน้  ปญฺ�จัIท�ธม�ภาค ยสญฺ�โญ่ชน้าน้  
ปIร โส ค�วาย พื่ท�ธรช�ชIกH๑ อรหต้�ต้มค�เคน้ ชเหย�ย ปชเหย�ย,  “ฉ น้�เทย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ปญฺ�จั จัIต้�ต้ร  ภาวเย ค'อ 
พื่\งย"งอ น้ทร�ยK ๕ ม�ศร"ทธาเปXน้ต้�น้ให�เจัร ญ่ย !ง เพื่'!อประโยชน้KแกMการละส"งโยชน้K อ"น้ม�ใน้สMวน้เบ'Sองบน้.
ปญฺ�จั จัIต้�ต้ร  ภาวเย -อ ต้ : อIท�ธม�ภาค ยสญฺ�โญ่ชน้าน้H ปหาน้ต้�ถาย สท�ธาท�น้  ปญฺ�จั น้�ท�ร ยาน้  อIต้�ต้ร\ ภาเวย�ย.

บทวMา ปญฺ�จัสง�คาต้ โค  ความวMา เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้ ภ กษIช'!อวMา ผD�ลMวงก เลสเคร'!องข้�อง ๕ อยMางได� เพื่ราะก�าวลMวงก เลสเคร'!องข้�อง 
ค'อราคะ โทสะ โมหะ มาน้ะ และท ฏิฐ  ๕ อยMาง พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา “ผD�ข้�ามโอฆ่ะได�;” 
อธ บายวMา ภ กษIน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สเร�ยกวMา “ผD�ข้�ามโอฆ่ะ ๔ ได�แท�จัร ง.”
ปญฺ�จัสง�คาต้ โค -อ ต้ :  เอวH สน้�เต้ ปญฺ�จัน้�น้H ราคโทสโมหมาน้ท ฏฺ�ฐ สง�คาน้H อต้ ก�กมเน้น้ ปญฺ�จัสง�คาต้ โค ภ ก�ข้I 
“โอฆ่ต้ ณ์�โณ์ -อ ต้  วIจั�จัต้ ,  “จัต้�ต้าโร โอเฆ่ ต้ ณ์�โณ์เอว -อ ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้  อต้�โถ.

๑ ส�. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร ว ย -อ ต้  อต้�ถ 
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สองบทวMา ฌาย ภ ก�ข้I  ความวMา ภ กษI เธอจังเพื่Mงด�วยอำน้าจัแหMงฌาน้ ๒ และช'!อวMา อยMาประมาทแล�ว 
เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ปกต้ ไมMประมาทใน้กายกรรมเปXน้ต้�น้อยDM.
ฌาย ภ ก�ข้I -อ ต้ : ภ ก�ข้I ต้�วH ท�ว น้�น้H ฌาน้าน้H วเสน้ ฌาย เจัว กายกม�มาท�สI จั อป�ปมต้�ต้ว หาร ต้าย มา ปมช�ช .

บทวMา ภมส�สI ค'อ จั ต้ข้องเธอ จังอยMาหมIน้ไปใน้กามคIณ์ ๕ อยMาง.
ภมส�สI -อ ต้ : ปญฺ�จัว เธ จั เต้ กามคIเณ์ จั ต้�ต้H มา ภมต้I.

บทวMา มา โลหคIฬํx  ความวMา 
ก]ชน้ท"SงหลายผD�ประมาทแล�วด�วยความเล น้เลMอม�ปลMอยสต้ เปXน้ล"กษณ์ะ ยMอมกล'น้ก น้ก�อน้โลหะท�!ร�อน้แล�วใน้น้รก,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ เราจั\งกลMาวกะเธอ:  เธออยMาเปXน้ผD�ประมาท กล'น้ก น้ก�อน้โลหะ,  อยMาถDกไฟ้แผดเผาใน้น้รก คร!ำครวญ่วMา 
“น้�SทIกข้K น้�SทIกข้K.”
มา โลหคIฬํx -อ ต้ : สต้ โวส�สค�คลก�ข้เณ์น้ ห  ปมาเทน้ ปมต้�ต้า น้ รเย ต้ต้�ต้H โลหคIฬํx ค ลน้�ต้ ,  
เต้น้ ต้H วทาม : มา ปมต้�โต้ หIต้�วา โลหคIฬํx ค ล .  มา น้ รเย ทย�หมาโน้ ‘ทIก�ข้ม ทH ทIก�ข้ม ทH -อ ต้  กน้�ท  -อ ต้  อต้�โถ.

สองบทวMา น้ต้�ถ  ฌาน้H  ความวMา ช'!อวMาฌาน้ ยMอมไมMม�แกMผD�หาปbญ่ญ่าม ได� ด�วยปbญ่ญ่าเปXน้เหต้Iพื่ยายามอ"น้ย"งฌาน้ให�เก ดข้\Sน้.
น้ต้�ถ  ฌาน้H -อ ต้ : ฌาน้Iป�ปาท กาย วายามป�ปญฺ�ญ่าย อป�ปญฺ�ญ่ส�ส ฌาน้H น้าม น้ต้�ถ .

สองบทวMา น้ต้�ถ  ปญฺ�ญ่า  ความวMา ก]ปbญ่ญ่าซ่\!งม�ล"กษณ์ะท�!พื่ระผD�ม�พื่ระภาคต้ร"สไว�วMา 
“ภ กษIผD�ม�จั ต้ต้"Sงม"!น้แล�ว ยMอมรD� ยMอมเห]น้ต้ามความเปXน้จัร ง” ยMอมไมMม�แกMบIคคลผD�ไมMเพื่Mง.
น้ต้�ถ  ปญฺ�ญ่า -อ ต้ : อช�ฌายน้�ต้ส�ส จั ‘สมาห โต้ ภ ก�ข้I ยถาภDต้H ชาน้าต้  ปส�สต้  -อ ต้  วIต้�ต้ลก�ข้ณ์า ปญฺ�ญ่า น้ต้�ถ .

บาทพื่ระคาถาวMา ยม�ห  ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั  ความวMา ฌาน้และปbญ่ญ่าแม�ท"Sง ๒ น้�S ม�อยDMใน้บIคคลใด,  
บIคคลน้"Sน้ ช'!อวMา ต้"SงอยDMแล�วใน้ท�!ใกล�แหMงพื่ระน้ พื่พื่าน้โดยแท�ท�เด�ยว.
ยม�ห  ฌาน้ญฺ�จั ปญฺ�ญ่า จั -อ ต้ : ยม�ห  ปIค�คลม�ห  อ ทH อIภยHปW อต้�ถ ,  โส น้ พื่�พื่าน้ส�เสว สน้�ต้ เก ฐ โต้เยว -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา สIญฺ�ญ่าคารH ปว ฏฺ�ฐส�ส ค'อ 
ผD�ไมMละพื่ระก"มม"ฏิฐาน้น้"!น้อยDM ด�วยการทำพื่ระก"มม"ฏิฐาน้ไว�ใน้ใจัใน้โอกาสท�!สง"ด บางแหMงน้"!น้แล.
สIญฺ�ญ่าคารH ปว ฏฺ�ฐส�ส -อ ต้ : ก ส�ม ญฺ�จั เทว ว ว ต้�โต้กาเส กม�มฏฺ�ฐาน้H อว ชห ต้�วา กม�มฏฺ�ฐาน้มน้ส กาเรน้ น้ ส น้�น้ส�ส.  

บทวMา สน้�ต้จั ต้�ต้ส�ส ค'อผD�ม�จั ต้อ"น้สงบแล�ว.
สน้�ต้จั ต้�ต้ส�ส -อ ต้ : น้ พื่�พื่Iต้จั ต้�ต้ส�ส.

บทวMา สม�มา เปXน้ต้�น้  ความวMา ความย น้ด�ม ใชMเปXน้ข้องม�อยDMแหMงมน้IษยK กลMาวค'อว ปbสสน้าก]ด� 
ความย น้ด�อ"น้เปXน้ท พื่ยK กลMาวค'อสมาบ"ต้  ๘ ก]ด� ยMอมม�,  อธ บายวMา ยMอมเก ดข้\Sน้ แกMบIคคลผD�เห]น้แจั�งซ่\!งธรรมโดยเหต้Iโดยการณ์K.
สม�ม -อ ต้ : เหต้Iน้า การเณ์น้ ธม�มH ว ปส�สน้�ต้ส�ส ว ปส�สน้าสง�ข้าต้า อมาน้Iส� รต้  อฏฺ�ฐสมาปต้�ต้ สง�ข้าต้า ท พื่�พื่าปW รต้  โหต้ ,  
“อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ยโต้ ยโต้ สม�มสต้   ความวMา ทำกรรมใน้อารมณ์K ๓๘ ประการ โดยอาการใดๆ,  
ค'อทำกรรมใน้กาลท"Sงหลายม�กาลกMอน้ภ"ต้รเปXน้ต้�น้ ใน้กาลใดๆ ท�!ต้น้ชอบใจัแล�ว,  
หร'อทำกรรมใน้พื่ระก"มม"ฏิฐาน้ท�!ต้น้ชอบใจัแล�ว  ช'!อวMา ยMอมพื่ จัารณ์าเห]น้.
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ยโต้ ยโต้ สม�มสต้  -อ ต้ : อฏฺ�ฐต้�ต้\สาย อารม�มเณ์สI กม�มH กโรน้�โต้ 
เยน้ เยน้ากาเรน้,  ปIเรภต้�ต้าท�สI วา กาเลสI ยส�ม\ ยส�ม\ อต้�ต้น้า อภ รIจั เต้ กาเล,  อภ รIจั เต้ วา กม�มฏฺ�ฐาเน้ กม�มH กโรน้�โต้ สม�มสต้ .

บทวMา อIทยพื่�พื่ยH ค'อ ซ่\!งความเก ดข้\Sน้แหMงข้"น้ธK ๕ โดยล"กษณ์ะ ๒๕๑ และความเส'!อมแหMงข้"น้ธK ๕ โดยล"กษณ์ะ ๒๕๒ เหม'อน้ก"น้.
อIทยพื่�พื่ยH -อ ต้ : ปญฺ�จัน้�น้H ข้น้�ธาน้H ปญฺ�จัว�สต้ ยา ลก�ข้เณ์ห  อIทยH ปญฺ�จัว�สต้ ยาเอว จั ลก�ข้เณ์ห  วยH.

บทวMา ป�ต้ ปาโมช�ชH ค'อ เม'!อพื่ จัารณ์าความเก ดข้\Sน้และความเส'!อมไปแหMงข้"น้ธKท"SงหลายอยMางน้�SอยDM 
ช'!อวMา ยMอมได�ป�ต้ ใน้ธรรมและปราโมทยKใน้ธรรม.
ป�ต้ ปาโมช�ชH -อ ต้ : เอวH ข้น้�ธาน้H อIทยพื่�พื่ยH สม�มสน้�โต้ ธม�มป�ต้\ ธม�มปาโมช�ชญฺ�จั ลภต้ .

บทวMา อมต้H ความวMา เม'!อน้ามรDปพื่ร�อมท"Sงปbจัจั"ย เปXน้สภาพื่ปรากฏิต้"Sงข้\Sน้อยDM  
ป�ต้ และปราโมทยKท�!เก ดข้\Sน้แล�วน้"Sน้ ช'!อวMา เปXน้อมต้ะ ข้องทMาน้ผD�รD�ท"Sงหลาย ค'อ ข้องผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้โดยแท� 
เพื่ราะความท�!ป�ต้ และปราโมทยKเปXน้ธรรมท�!ให�ส"ต้วKถ\งอมต้มหาน้ พื่พื่าน้.
อมต้H -อ ต้ : ต้H,  สป�ปจั�จัเย น้ามรDเป ปากเฏิ หIต้�วา อIปฏฺ�ฐหน้�เต้,  
อIป�ปน้�น้H ป�ต้ ปาโมช�ชH อมต้มหาน้ พื่�พื่าน้สม�ปาปกต้�ต้า ว ชาน้ต้H ปณ์�ฑ ต้าน้H อมต้เมว -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ต้ต้�รายมาท  ภวต้  ค'อ น้�SเปXน้เบ'Sองต้�น้  ค'อป�ต้ และปราโมทยKน้�S เปXน้ฐาน้ะม�ใน้เบ'Sองต้�น้ ใน้อมต้ธรรมน้"Sน้.
ต้ต้�รายมาท  ภวต้  -อ ต้ : ต้ต้�ถ อยH อาท   อ ทH ปIพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้H โหต้ .

สองบทวMา อ ธ ปญฺ�ญ่ส�ส ค'อ แกMภ กษIผD�ฉลาดใน้พื่ระศาสน้าน้�S.  
บ"ดน้�S พื่ระศาสดา เม'!อจัะทรงแสดงฐาน้ะอ"น้ม�ใน้เบ'Sองต้�น้ท�!พื่ระองคKต้ร"สวMา “อาท ” น้"Sน้ จั\งต้ร"สคำเปXน้ต้�น้วMา “อ น้�ท�ร ยคIต้�ต้ .”
อ ธ ปญฺ�ญ่ส�ส -อ ต้ : อ มส�ม\ สาสเน้ ปณ์�ฑ ต้ภ ก�ข้Iโน้.  อ ทาน้  ต้H “อาท  -อ ต้  วIต้�ต้H ปIพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้H ทส�เสน้�โต้ อ น้�ท�ร ยคIต้�ต้  -อ ต้ อาท มาห.

จัร งอยDM ปาร สIทธ ศ�ล ๔ ช'!อวMา เปXน้ฐาน้ะม�ใน้เบ'Sองต้�น้.
จัต้Iปาร สIท�ธ ส�ลH ห  ปIพื่�พื่ฏฺ�ฐาน้H น้าม.

ความสำรวมอ น้ทร�ยK ช'!อวMา อ น้�ท�ร ยคIต้�ต้  ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ อ น้�ท�ร ยคIต้�ต้  -อ ต้  อ น้�ท�ร ยสHวโร.

ความส"น้โดษด�วยปbจัจั"ย ๔ ช'!อวMา สน้�ต้Iฏฺ�ฐ   .  
สน้�ต้Iฏฺ�ฐ� -อ ต้ : จัต้Iปจั�จัยสน้�โต้โส.

๑ รDปเก ดข้\Sน้เพื่ราะอว ชชา. ๒... เพื่ราะต้"ณ์หา. ๓... เพื่ราะกรรม ๔... เพื่ราะอาหาร. ๕. ความเก ดข้\Sน้ข้องรDปอยMางเด�ยว ไมMอาศ"ยเหต้Iปbจัจั"ย.  
สMวน้เวทน้า ส"ญ่ญ่า ส"งข้าร ว ญ่ญ่าณ์ ก]เหม'อน้ก"น้ ต้Mางแต้Mข้�อ ๔ ให�เปล�!ยน้วMา เก ดข้\Sน้เพื่ราะผ"สสะ 
ว ญ่ญ่าณ์เก ดข้\Sน้เพื่ราะน้ามรDป ๕ x ๕ จั\งเปXน้ ๒๕.

๒ ใน้ล"กษณ์ะความเส'!อม พื่\งทราบโดยน้"ยต้รงก"น้ข้�าม.
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อาช�วปาร สIทธ ศ�ลและปbจัจั"ยส"น้น้ ส ต้ศ�ล พื่ระศาสดาต้ร"สไว�ด�วยบทวMา สน้�ต้Iฏฺ�ฐ  น้"Sน้.
เต้น้ อาช�วปาร สIท�ธ  เจัว ปจั�จัยสน้�น้ ส�ส ต้ญฺ�จั ส�ลH กถ ต้H.

ความเปXน้ผD�ทำให�บร บDรณ์Kใน้ศ�ลท�!ประเสร ฐสIด กลMาวค'อพื่ระปาฏิ โมกข้K พื่ระศาสดาต้ร"สไว� ด�วยบทวMา ปาฏิ โมก�เข้.
ปาฏิ โมก�เข้ -อ ต้ : ปาฏิ โมก�ข้สง�ข้าเต้ เชฏฺ�ฐกส�เล ปาร ปDร�การ ต้า กถ ต้า.

บาทพื่ระคาถาวMา ม ต้�เต้ ภชส�สI กล�ยาเณ์  ความวMา ทMาน้ละสหายผD�ไมMสมควร ม�การงาน้อ"น้สละแล�ว 
จังคบ ค'อ จังเสพื่ ม ต้รท�!ด�งาม ผD�ช'!อวMา ม�อาช�วะอ"น้บร สIทธ � เพื่ราะม�ช�ว ต้ประกอบด�วยสาระ 
และช'!อวMา ผD�ไมMเก�ยจัคร�าน้ เพื่ราะอาศ"ยกำล"งแข้�งเล�Sยงช�พื่.
ม ต้�เต้ ภชส�สI กล�ยาเณ์ -อ ต้ : ว ส�สฏฺ�ฐกม�มน้�เต้ อป�ปฏิ รDปสหาเย วช�เชต้�วา 
สารช�ว ต้ต้าย สIท�ธาช�เว ชง�ฆ่พื่ลH น้ ส�สาย ช�ว ต้กป�ปน้าย อกIส�เต้ กล�ยาณ์ม ต้�เต้ ภชส�สI เสวส�สI -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ปฏิ สน้�ถารวIต้�ยส�ส ค'อ พื่\งเปXน้ผD�ช'!อวMา ประพื่ฤต้ ใน้ปฏิ ส"น้ถาร 
เพื่ราะความเปXน้ผD�ประพื่ฤต้ เต้]มท�!แล�วด�วยอาม สปฏิ ส"น้ถารและธรรมปฏิ ส"น้ถาร,  อธ บายวMา พื่\งเปXน้ผD�ทำปฏิ ส"น้ถาร.
ปฏิ สน้�ถารวIต้�ยส�ส -อ ต้ : อาม สปฏิ สน้�ถาเรน้ จั ธม�มปฏิ สน้�ถาเรน้ จั สม�ปน้�น้วIต้�ต้ ต้าย ปฏิ สน้�ถารวIต้�ต้  อส�ส,  
“ปฏิ สน้�ถารการโก ภเวย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา อาจัารกIสโล  ความวMา แม�ศ�ล ก]ช'!อวMา มรรยาท  แม�ว"ต้รปฏิ ว"ต้ร ก]ช'!อวMา มารยาท,  
พื่\งเปXน้ผD�ฉลาด,  อธ บายวMา พื่\งเปXน้ผD�เฉ�ยบแหลม ใน้มรรยาทน้"Sน้.
อาจัารกIสโล -อ ต้ : ส�ลHปW อาจัาโร  วต้�ต้ป�ปฏิ วต้�ต้HปW อาจัาโร,  ต้ต้�ถ กIสโล ส ยา,  “เฉโก ภเวย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ต้โต้ ปาโมช�ชพื่หIโล  ความวMา 
เธอช'!อวMาเปXน้ผD�มากด�วยปราโมทยK เพื่ราะความเปXน้ผD�บ"น้เท งใน้ธรรมอ"น้เก ดข้\Sน้แล�วจัากการประพื่ฤต้ ปฏิ ส"น้ถาร 
และจัากความเปXน้ผD�ฉลาดใน้มรรยาทน้"Sน้ จั"กทำท�!สIดแหMงว"ฏิฏิทIกข้Kแม�ท"Sงส Sน้ได�.
ต้โต้ ปาโมช�ชพื่หIโล -อ ต้ : ต้โต้ ปฏิ สน้�ถารวIต้�ต้ โต้ จั อาจัารโกสล�ลโต้ จั อIป�ปน้�เน้น้ ธม�มปาโมช�เชน้ ปาโมช�ชพื่หIโล หIต้�วา 
ต้�วH สกลส�สาปW วฏฺ�ฏิทIก�ข้ส�ส อน้�ต้H กร ส�สส  -อ ต้  อต้�โถ.

บรรดาพื่ระคาถาเหลMาน้�S ท�!พื่ระศาสดาทรงแสดงด�วยอยMางน้�S   ใน้กาลจับพื่ระคาถาหน้\!งๆ 
ภ กษIร�อยหน้\!งๆ บรรลIพื่ระอรห"ต้พื่ร�อมด�วยปฏิ ส"มภ ทาท"Sงหลาย ใน้ท�!แหMงต้น้น้"!งแล�วๆ น้"!น้แล เหาะข้\Sน้ไปสDMเวหาสแล�ว 
ภ กษIเหลMาน้"Sน้แม�ท"Sงหมด ก�าวลMวงทางก"น้ดาร ๑๒๐ โยชน้Kทางอากาศน้"!น้แล ชมเชยพื่ระสร�ระซ่\!งม�ส�ดIจัทอง ข้องพื่ระต้ถาคต้เจั�า
ถวายบ"งคมพื่ระบาทแล�ว ด"งน้�Sแล.
เอวH สต้�ถารา เทส ต้าสI อ มาสI คาถาสI  เอกเมก ส�สา คาถาย ปร โยสาเน้ 
เอกเมกH ภ ก�ข้Iสต้H น้ ส น้�น้น้ ส น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยว สห ปฏิ สม�ภ ทาห  อรหต้�ต้H ปต้�วา เวหาสH อพื่�ภIค�คน้�ต้�วา,  
สพื่�เพื่ปW เต้ ภ ก�ข้D อากาเสเน้ว ว�สโยชน้สต้ กH กน้�ต้ารH อต้ ก�กม ต้�วา ต้ถาคต้ส�ส สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์H สร�รH วณ์�เณ์น้�ต้า๑ ปาเท วน้�ท\สI -อ ต้ .

เร'!องส"มพื่หIลภ กษI จับ.
สม�พื่หIลภ ก�ข้Iวต้�ถI.

๑ โถเมน้�ต้า.
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๘.  เร��องภั�กษุ�ประมาณ ๕๐๐ ร�ป
๘.  ปญฺ�จัสต้ภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIประมาณ์ ๕๐๐ รDป ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“วส�ส กา ว ย ปIป�ผาน้ ” เปXน้ต้�น้.
“วส�ส กา ว ย ปIป�ผาน้  -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ปญฺ�จัสเต้ ภ ก�ข้D อารพื่�ภ กเถส .

ด"งได�สด"บมา ภ กษIเหลMาน้"Sน้ เร�ยน้พื่ระก"มม"ฏิฐาน้ใน้สำน้"กข้องพื่ระศาสดา บำเพื่]ญ่สมณ์ธรรมอยDMใน้ปtา 
เห]น้ดอกมะล ท�!บาน้แล�วแต้Mเช�าต้รDM หลIดออกจัากข้"Sวใน้เวลาเย]น้ 
จั\งพื่าก"น้พื่ยายาม ด�วยหว"งวMา “พื่วกเราจั"กหลIดพื่�น้จัากก เลสม�ราคะเปXน้ต้�น้ กMอน้กวMาดอกไม�ท"SงหลายหลIดออกจัากข้"Sว.”
เต้ ก ร สต้�ถI สน้�ต้ เก กม�มฏฺ�ฐาน้H คเหต้�วา อรญฺ�เญ่ สมณ์ธม�มH กโรน้�ต้า 
ปาโต้ว ปIป�ผ ต้าน้  วส�ส กปIป�ผาน้  สายH วณ์�ฏิโต้ มIจั�จัน้�ต้าน้  ท ส�วา 
“ปIป�ผาน้H วณ์�เฏิห  มIจั�จัน้โต้ มยH ปฐมต้รH ราคาท�ห  มIจั�จั ส�สาม -อ ต้  วายม\สI.

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

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัดDภ กษIเหลMาน้"Sน้ แล�วต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาภ กษI พื่\งพื่ยายามเพื่'!อหลIดพื่�น้จัากว"ฏิฏิทIกข้Kให�ได� ดIจัดอกไม�ท�!หลIดออกจัากข้"Sวฉะน้"Sน้” 
ทรงน้"!งท�!พื่ระค"น้ธกIฎี�น้"!น้เอง ทรงเปลMงพื่ระร"ศม�ไปแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เต้ ภ ก�ข้D โอโลเกต้�วา “ภ ก�ข้เว ภ ก�ข้Iน้า น้าม วณ์�ฏิโต้ มIจั�จัน้กปIป�เผน้ ว ย วฏฺ�ฏิทIก�ข้โต้ มIจั�จั ต้IH วายม ต้พื่�พื่เมว -อ ต้  วต้�วา 
คน้�ธกIฏิ ยH น้ ส น้�โน้ว อาโลกH ผร ต้�วา อ มH คาถมาห

“ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกเธอจังปลดเปล'Sองราคะและโทสะเส�ย 
เหม'อน้มะล เคร'อปลMอยดอกท"Sงหลายท�!เห�!ยวเส�ย ฉะน้"Sน้.”

“วส�ส กา ว ย ปIป�ผาน้ มช�ชวาน้ ๑ ปมIญฺ�จัต้ ,
เอวH ราคญฺ�จั โทสญฺ�จั ว ป�ปมIญฺ�เจัถ ภ ก�ข้โว -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

มะล  ช'!อวMา วส�ส กา ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “วส�ส กา -อ ต้ : สIมน้า.

๑ ส�. ยI. มท�ทวาน้ . ม. มจั�จัวาน้ .
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บทวMา มช�ชวาน้ ๑ แปลวMา เห�!ยวแล�ว.  
ทMาน้กลMาวคำอธ บายน้�Sไว�วMา 
“มะล เคร'อ ยMอมปลMอย ค'อยMอมสล"ด ซ่\!งดอกท�!บาน้แล�วใน้ว"น้วาน้ ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ เปXน้ดอกไม�เกMา เส�ยจัากข้"Sว ฉ�นใด,  
แม�ทMาน้ท"Sงหลายก]จังปลดเปล'Sองโทษท"Sงหลายม�ราคะเปXน้ต้�น้ ฉ�นน�Gนเถ ด.”
มช�ชวาน้  -อ ต้ : ม ลาต้าน้ .๒ อ ทH วIต้�ต้H โหต้  “ยถา วส�ส กา ห ย�โย ปIป�ผ ต้ปIป�ผาน้  ปIน้ท วเส ปIราณ์ภDต้าน้  มIญฺ�จัต้  วณ์�ฏิโต้ ว ส�สช�เชต้ : 
เอวH ต้Iม�เหปW ราคาทโย โทเส ว ป�ปมIญฺ�เจัถ -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษIแม�ท"Sงหมด ต้"SงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ สพื่�เพื่ปW ภ ก�ข้D อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIประมาณ์ ๕๐๐ รDป จับ.
ปญฺ�จัสต้ภ ก�ข้Iวต้�ถI.

๑ ส�. ยI. มท�ทวาน้ . ม. มจั�จัวาน้ .
๒ ส�. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “อ ทาน้  -อ ต้  อต้�ถ .
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๙.  เร��องพระสุ�นตักายเถระ
๙.  สน้�ต้กายต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระส"น้ต้กายเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “สน้�ต้กาโย” เปXน้ต้�น้.
“สน้�ต้กาโย -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สน้�ต้กายต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระเถระเคยเก�ดเป<นราชื่สุ,ห9]

ด"งได�สด"บมา ช'!อวMาการคะน้องม'อและเท�าข้องพื่ระเถระน้"Sน้ ม ได�ม�แล�ว,  ทMาน้ได�เปXน้ผD�เว�น้จัากการบ ดกาย เปXน้ผD�ม�อ"ต้ต้ภาพื่สงบ.
ต้ส�ส ก ร หต้�ถปาทกIก�กIจั�จัน้�น้าม น้าโหส ,  กายว ชม�ภน้รห โต้ สน้�ต้อต้�ต้ภาโว อโหส .

ได�ย น้วMา พื่ระเถระน้"Sน้ มาจัากกำเน้ ดแหMงราชส�หK.
โส ก ร ส�หโยน้ ยา อาคโต้ [เถโร].

| น้"ยวMา ราชส�หKท"Sงหลาย ถ'อเอาอาหารใน้ว"น้หน้\!งแล�ว เข้�าไปสDMถSำเง น้ ถSำทอง ถSำแก�วมณ์� และถSำแก�วประพื่าฬ ถSำใดถSำหน้\!ง 
น้อน้ท�!จัIณ์แหMงมโน้ศ ลาและหรดาลต้ลอด ๗ ว"น้ |
| ส�หา ก ร เอกท วสH โคจัรH คเหต้�วา รชต้สIวณ์�ณ์มณ์ ปวาฬคIหาน้H อญฺ�ญ่ต้รH ปว ส ต้�วา มโน้ส ลาหร ต้าลจัIณ์�เณ์สI สต้�ต้าหH น้ ปช�ช ต้�วา 

ใน้ว"น้ท�! ๗ ลIกข้\Sน้แล�ว ต้รวจัดDท�!แหMงต้น้น้อน้แล�ว,  ถ�าเห]น้วMาจัIณ์แหMงมโน้ศ ลาและหรดาลกระจั"ดกระจัายแล�ว 
เพื่ราะความท�!หาง หD หร'อเท�าอ"น้ต้"วกระด กแล�ว จั\งค ดวMา “การทำเชMน้น้�S ไมMสมควรแกMชาต้ หร'อโคต้รข้องเจั�า” 
แล�วก]น้อน้อดอาหารไปอ�กต้ลอด ๗ ว"น้,  
สต้�ต้เม ท วเส อIฏฺ�ฐาย น้ ปน้�น้ฏฺ�ฐาน้H โอโลเกต้�วา,  
สเจั น้ง�คIฏฺ�ฐส�ส วา กณ์�ณ์าน้H วา ปาทาน้H วา จัล ต้ต้�ต้า มโน้ส ลาหร ต้าลจัIณ์�ณ์าน้H ว ป�ปก ณ์�ณ์ต้H ปส�สน้�ต้ ,  
“น้ เต้ อ ทH ชาต้ ยา วา โคต้�ต้ส�ส วา ปฏิ รDปx -อ ต้  ปIน้ สต้�ต้าหH น้ ราหารา น้ ปช�ชน้�ต้ ,  

แต้Mเม'!อไมMม�ความท�!จัIณ์ท"Sงหลายกระจั"ดกระจัายไป จั\งค ดวMา “การทำเชMน้น้�S สมควรแกMชาต้ และโคต้รข้องเจั�า” ด"งน้�Sแล�ว 
ก]ออกจัากท�!อาศ"ย บ ดกาย ชำเล'องดDท ศท"Sงหลาย บ"น้ล'อส�หน้าท ๓ คร"Sง แล�วก]หล�กไปหาก น้: |
จัIณ์�ณ์าน้H ปน้ ว ป�ปก ณ์�ณ์ภาเว อสต้ ,  “อ ทH เต้ ชาต้ โคต้�ต้าน้H อน้Iจั�ฉว กH -อ ต้  อาสยา น้ ก�ข้ม ต้�วา 
ว ชม�ภ ต้�วา ท สา อน้Iว โลเกต้�วา ต้ ก�ข้ต้�ต้IH ส�หน้าทH น้ท ต้�วา โคจัราย ปก�กมน้�ต้ : |

ภ กษIน้�Sมาแล�วโดยกำเน้ ดแหMงราชส�หKเห]น้ปาน้น้"Sน้.
เอวรDปาย ส�หโยน้ ยา อาคโต้ อยH ภ ก�ข้I.

ภ กษIท"Sงหลาย เห]น้ความประพื่ฤต้ เร�ยบร�อยทางกายข้องทMาน้ จั\งกราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIผD�เชMน้ก"บพื่ระส"น้ต้กายเถระ พื่วกข้�าพื่ระองคKไมMเคยเห]น้แล�ว,  
ก]การคะน้องม'อ คะน้องเท�า หร'อการบ ดกายข้องภ กษIน้�S ใน้ท�!แหMงภ กษIน้�Sน้"!งแล�ว ม ได�ม�.”
ต้ส�ส กายสมาจัารH ท ส�วา ภ ก�ข้D สต้�ถI อาโรเจัสIH  “น้ โน้ ภน้�เต้ สน้�ต้กายต้�เถรสท โส ภ ก�ข้I ท ฏฺ�ฐปIพื่�โพื่,  
อ มส�ส ห  น้ ส น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ หต้�ถจัลน้H วา ปาทจัลน้H วา กายว ชม�ภ ต้า๑ วา น้ต้�ถ  -อ ต้ .

๑ ส�. ยI. กายว ชม�ภ กา.
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[ภั�กษุ�ควรเป<นผู้�4สุงบุ]

พื่ระศาสดา ทรงสด"บถ�อยคำน้"Sน้แล�ว จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาภ กษI พื่\งเปXน้ผD�สงบทางทวารท"Sงหลาย ม�กายทวารเปXน้ต้�น้โดยแท� เหม'อน้ส"น้ต้กายเถระฉะน้"Sน้” ด"งน้�S
แล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
ต้H สIต้�วา สต้�ถา “ภ ก�ข้เว ภ ก�ข้Iน้า น้าม สน้�ต้กายต้�เถเรน้ ว ย กายาท�ห  อIปสน้�เต้เน้ว ภว ต้พื่�พื่H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“สน้�ต้กาโย สน้�ต้วาโจั สน้�ต้มโน้๑ สIสมาห โต้
วน้�ต้โลกาม โส ภ ก�ข้I ‘อIปสน้�โต้ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้ .

“ภ กษIผD�ม�กายสงบ ม�วาจัาสงบ ม�ใจัสงบ ผD�ต้"Sงม"!น้ด�แล�ว 
ม�อาม สใน้โลกอ"น้คายเส�ยแล�ว เราเร�ยกวMา ‘ผD�สงบระง"บ.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สน้�ต้กาโย เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ช'!อวMา ผD�ม�กายสงบแล�ว เพื่ราะความไมMม�กายทIจัร ต้ท"Sงหลายม�ปาณ์าต้ บาต้ เปXน้ต้�น้,  
ช'!อวMา ผD�ม�วาจัาสงบแล�ว เพื่ราะความไมMม�วจั�ทIจัร ต้ท"Sงหลาย ม�มIสาวาทเปXน้ต้�น้,  
ช'!อวMา ม�ใจัสงบแล�ว เพื่ราะความไมMม�มโน้ทIจัร ต้ท"Sงหลายม�อภ ชฌาเปXน้ต้�น้,  
ช'!อวMา ผD�ต้"Sงม"!น้ด�แล�ว เพื่ราะความท�!ทวารท"Sง ๓ ม�กายเปXน้ต้�น้ต้"Sงม"!น้แล�วด�วยด�,  
ช'!อวMา ม�อาม สใน้โลกอ"น้คายแล�ว เพื่ราะความท�!อาม สใน้โลกเปXน้ข้องอ"น้ต้น้สำรอกเส�ยแล�วด�วยมรรค ๔,  
พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา ช'!อวMา ‘ผD�สงบ’ เพื่ราะความท�!ก เลสท"Sงหลายม�ราคะเปXน้ต้�น้ใน้ภายใน้สงบระง"บแล�ว.
ต้ต้�ถ “สน้�ต้กาโย -อ ต้ : ปาณ์าต้ ปาต้าท�น้H อภาเวน้ สน้�ต้กาโย,  มIสาวาทาท�น้H อภาเวน้ สน้�ต้วาโจั,  
อภ ช�ฌาท�น้H อภาเวน้ สน้�ต้มโน้๒,  กายาท�น้H ต้ ณ์�ณ์HปW สIฏฺ�ฐุI สมาห ต้ต้�ต้า สIสมาห โต้,  
จัต้Dห  มค�เคห  โลกาม สส�ส วน้�ต้ต้าย วน้�ต้โลกาม โส,  [ภ ก�ข้I] อพื่�ภน้�ต้เร ราคาท�น้H อIปสน้�ต้ต้าย ‘อIปสน้�โต้๓ วIจั�จัต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระเถระต้"SงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้แล�ว.  เทศน้าได�เปXน้ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห ,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ระส"น้ต้กายเถระ จับ.
สน้�ต้กายต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. ม. ยI. สน้�ต้วา.
๒ ส�. ม. ยI. สน้�ต้วา.
๓ ส�. ม. ยI. อIปสน้�โต้ -อ ต้ .
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๑๐.  เร��องพระน�งคลก�ฏเถระ
๑๐.  น้ง�คลกDฏิต้�เถรวต้�ถI๑

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระน้"งคลกDฏิเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อต้�ต้น้า โจัทยต้�ต้าน้H” 
เปXน้ต้�น้.
“อต้�ต้น้า โจัทยต้�ต้าน้H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ น้ง�คลกDฏิต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[คนเขNญใจบุวชื่ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

ด"งได�สด"บมา มน้IษยKเข้]ญ่ใจัผD�หน้\!ง ทำการร"บจั�างข้องชน้เหลMาอ'!น้เล�Sยงช�พื่.
เอโก ก ร ทIค�คต้มน้Iส�โส ปเรสH ภต้\ กต้�วา ช�วต้ .

ภ กษIรDปหน้\!ง เห]น้เข้าน้IMงผ�าทMอน้เกMา แบกไถ เด น้ไปอยDMจั\งพื่DดอยMางน้�SวMา “ก]เธอบวช จัะไมMประเสร ฐวMาการเปXน้อยDMอยMางน้�Sหร'อ.”
ต้H เอโก ภ ก�ข้I ปWโลต้ กข้ณ์�ฑน้ วต้�ถH น้ง�คลH อIก�ข้ ปWต้�วา คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา เอวมาห “ก\ ปน้ เต้ เอวH ช�วน้โต้ ปพื่�พื่ช ต้IH น้ วรH -อ ต้ .

มน้IษยKเข้]ญ่ใจั. ใครจั"กให�กระผมผD�เปXน้อยDMอยMางน้�SบวชเลMาคร"บ.
“โก มH ภน้�เต้ เอวH ช�วน้�ต้H ปพื่�พื่าเชส�สต้  -อ ต้ .

ภ กษI. หากเธอจั"กบวช,  ฉ"น้ก]จั"กให�เธอบวช.
“สเจั ปพื่�พื่ช ส�สส ,  อหน้�ต้H ปพื่�พื่าเชส�สาม  -อ ต้ .

มน้IษยKเข้]ญ่ใจั. ด�ละ คร"บ,  ถ�าทMาน้จั"กให�กระผมบวช  กระผมก]จั"กบวช.”
“สาธI ภน้�เต้,  สเจั มH ปพื่�พื่าเชส�สถ,  ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้ .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระเถระ น้ำเข้าไปสDMพื่ระเชต้ว"น้ แล�วให�อาบน้Sำด�วยม'อข้องต้น้ พื่"กไว�ใน้โรง แล�วให�บวช 
ให�เข้าเก]บไถ พื่ร�อมก"บผ�าทMอน้เกMาท�!เข้าน้IMง ไว�ท�!ก !งไม�ใกล�เข้ต้แดน้แหMงโรงน้"Sน้แล.
อถ น้H [โส] เถโร เชต้วน้H เน้ต้�วา สหต้�เถน้ น้หาเปต้�วา มาลเก ฐเปต้�วา ปพื่�พื่าเชต้�วา 
น้ วต้�ถปWโลต้ กข้ณ์�เฑน้ สท�ธ\ น้ง�คลH มาลกส�มายเมว รIก�ข้สาข้าย ฐปาเปส .

แม�ใน้เวลาอIปสมบท เธอได�ปรากฏิช'!อวMา “น้"งคลกDฎีเถระ” น้"!น้แล.
โส อIปสม�ปทกาเลปW “น้ง�คลกDฏิต้�เถโรเต้�วว ปญฺ�ญ่าย .

๑ ม. น้ง�คลกIลต้�เถรวต้ถI.
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[ภั�กษุ�ม,อ�บุายสุอนตันเอง ย7อมระง�บุความกระสุ�น]

พื่ระน้"งคลกDฏิเถระน้"Sน้ อาศ"ยลาภส"กการะซ่\!งเก ดข้\Sน้เพื่'!อพื่ระพื่Iทธเจั�าท"Sงหลายเล�Sยงช�พื่อยDM กระส"น้๑แล�ว 
เม'!อไมMสามารถเพื่'!อจัะบรรเทาได� จั\งต้กลงใจัวMา 
“บ"ดน้�S เราจั"กไมMน้IMงหMมผ�ากาสายะท"Sงหลายท�!เข้าให�ด�วยศร"ทธาไปละ” ด"งน้�Sแล�ว ก]ไปย"งโคน้ต้�น้ไม� ให�โอวาทต้น้ด�วยต้น้เองวMา 
“เจั�าผD�ไมMม�ห ร  หมดยางอาย เจั�าอยากจัะน้IMงหMมผ�าข้�Sร Sวผ'น้น้�S ส\กไปทำการร"บจั�างเล�Sยงช�พื่ (หร'อ)”.
โส พื่Iท�ธาน้H อIป�ปน้�น้ลาภสก�การH น้ ส�สาย ช�วน้�โต้ อIก�กณ์�ฐ ต้�วา ว โน้เทต้IH อสก�โกน้�โต้ 
“น้ทาน้  สท�ธาเทย�ยาน้  กาสายาน้  ปร ทห ต้�วา คม ส�สาม  -อ ต้  รIก�ข้มDลH คน้�ต้�วา อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้H โอวท  
“อห ร ก น้ ล�ลช�ช อ ทH น้ วาเสต้�วา ว พื่�ภม ต้�วา ภต้\ กต้�วา ช�ว ต้Iกาโม ชาโต้ -อ ต้ .

เม'!อทMาน้โอวาทต้น้อยDMอยMางน้"Sน้แล จั ต้ถ\งความเปXน้ธรรมชาต้เบา (คลายความกระส"น้) แล�ว.
ต้ส�เสวH อต้�ต้าน้H โอวทน้�ต้ส�เสว,  จั ต้�ต้H ต้น้IภาวH คต้H.

ทMาน้กล"บมาแล�ว โดยกาลลMวงไป ๒-๓ ว"น้ ก]กระส"น้ข้\Sน้อ�ก จั\งสอน้ต้น้เหม'อน้อยMางน้"Sน้น้"!น้แล,  ทMาน้กล"บใจัได�อ�ก.
โส น้ วต้�ต้ ต้�วา ปIน้ กต้ ปาหจั�จัเยน้ อIก�กณ์�ฐ ต้�วา ต้เถว อต้�ต้าน้H โอวท .  ปIน้ส�ส จั ต้�ต้H น้ วต้�ต้ต้ .

ใน้เวลากระส"น้ข้\Sน้มา ทMาน้ไปใน้ท�!น้"Sน้แล�ว โอวาทต้น้โดยทำน้องน้�Sแล.
โส อ ม น้าว น้�หาเรน้ อIก�กณ์�ฐ ต้กาเล ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา อต้�ต้าน้H โอวท .

คร"Sงน้"Sน้ ภ กษIท"Sงหลาย เห]น้ทMาน้ไปอยDMใน้ท�!น้"Sน้เน้'องๆ จั\งถามวMา “ทMาน้น้"งคลกDฏิเถระ เหต้Iไร ทMาน้จั\งไปใน้ท�!น้"Sน้.”
อถ น้H ภ ก�ข้D ต้ต้�ถ อภ ณ์�หH คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “อาวIโส น้ง�คลกDฏิต้�เถร กส�มา เอต้�ถ คจั�ฉส  -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

ทMาน้ต้อบวMา “ผมไปย"งสำน้"กอาจัารยK คร"บ” ด"งน้�Sแล�วต้Mอมา ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้ (ก]) บรรลIพื่ระอรห"ต้ต้ผล.
โส “อาจัร ยส�ส สน้�ต้ กH คจั�ฉาม  ภน้�เต้ -อ ต้  วต้�วา กต้ ปาหส�เสว๒ อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

ภ กษIท"Sงหลาย เม'!อจัะทำการล�อเลMน้ก"บทMาน้ จั\งกลMาววMา 
“ทMาน้น้"งคลกDฏิะผD�ม�อายI  ทางท�!เท�!ยวไปข้องทMาน้ เปXน้ประหน้\!งหารอยม ได�แล�ว,  
ชะรอยทMาน้จัะไมMไปย"งสำน้"กข้องอาจัารยKอ�กกระม"ง”
ภ ก�ข้D เต้น้ สท�ธ\ เกล\ กโรน้�ต้า อาหHสI 
“อาวIโส น้ง�คลกDฏิต้�เถร ต้ว ว จัรณ์มค�โค อวลญฺ�โช ว ย ชาโต้,  อาจัร ยส�ส สน้�ต้ กH น้ คจั�ฉส  มญฺ�เญ่ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. อยMางน้"Sน้ คร"บ.  เม'!อก เลสเคร'!องเก�!ยวข้�องย"งม�อยDM ผมได�ไปแล�ว,  
แต้Mบ"ดน้�S ก เลสเคร'!องเก�!ยวข้�อง ผมต้"ดเส�ยได�แล�ว เพื่ราะฉะน้"Sน้ ผมจั\งไมMไป.

“อาม ภน้�เต้.  มยH, สHสค�เค สต้ , อคม ม�หา.  อ ทาน้  ปน้ โน้ สHสค�โค ฉ น้�โน้.  เต้น้ น้ คจั�ฉาม -อ ต้ .

ภ กษIท"Sงหลาย ฟ้bงคำต้อบน้"Sน้แล�ว เข้�าใจัวMา “ภ กษIน้�! พื่DดไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล” ด"งน้�Sแล�ว 
จั\งกราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แดMพื่ระศาสดา.
ต้H สIต้�วา ภ ก�ข้D “เอส อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้  สต้�ถI ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

๑ อI-กณ์�ฐ ฟ้Iง̀ซ่Mาน้ชะเง�อดDทางโน้�น้ทางน้�S เบ'!อหน้Mาย (สำหร"บบรรพื่ช ต้ ก]อยากส\ก)
๒ ส�. ยI. กต้ ปาหจั�จัเยน้. ม. กต้ ปาเหเน้ว.
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[ภั�กษุ�ควรเป<นผู้�4เตั�อนตัน]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “เออ ภ กษIท"Sงหลาย น้"งคลกDฏิะบIต้รข้องเรา เต้'อน้ต้น้ด�วยต้น้เองแล แล�วจั\งถ\งท�!สIดแหMงก จัข้องบรรพื่ช ต้” 
ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม ได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา “อาม ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้H โจัเทต้�วา ปพื่�พื่ช ต้ก จั�จัส�ส มต้�ถกH ปต้�โต้ -อ ต้  วต้�วา 
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

“เธอจังต้"กเต้'อน้ต้น้ด�วยต้น้,  จังพื่ จัารณ์าดDต้น้น้"Sน้ด�วยต้น้,  
ภ กษI  เธอน้"Sน้ ม�สต้  ปกครองต้น้ได�แล�ว จั"กอยDMสบาย.  

“อต้�ต้น้า โจัทยต้�ต้าน้H, ปฏิ มHเสต้มต้�ต้น้า๑,
โส อต้�ต้คIต้�โต้ สต้ มา สIข้H ภ ก�ข้I ว หาห ส .

ต้น้แหละ เปXน้ท�!พื่\!งข้องต้น้,  ต้น้แหละ เปXน้คต้ ข้องต้น้,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ เธอจังสงวน้ต้น้ 
ให�เหม'อน้อยMางพื่Mอค�าม�า สงวน้ม�าต้"วเจัร ญ่ ฉะน้"Sน้.”

อต้�ต้า ห  อต้�ต้โน้ น้าโถ, อต้�ต้าว อต้�ต้โน้ คต้ ;
ต้ส�มา สHยม อต้�ต้าน้H อส�สH ภท�รHว วาณ์ โช -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา โจัทยต้�ต้าน้H  ความวMา จังต้"กเต้'อน้ต้น้ด�วยต้น้เอง ค'อ จังย"งต้น้ให�รD�ส\กด�วยต้น้เอง.
ต้ต้�ถ “โจัทยต้�ต้าน้H -อ ต้ : อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้H โจัทย สารย.

บทวMา ปฏิ มHเส ค'อต้รวจัต้ราดDต้น้ด�วยต้น้เอง.
ปฏิ มHเส -อ ต้ : อต้�ต้น้าว อต้�ต้าน้H ปร ว�มHส.

บทวMา โส เปXน้ต้�น้  ความวMา  ภ กษI เธอน้"Sน้ เม'!อต้"กเต้'อน้ พื่ จัารณ์าดDต้น้อยMางน้"Sน้อยDM,  
เปXน้ผD�ช'!อวMา ปกครองต้น้ได� เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ต้น้ปกครองแล�วด�วยต้น้เอง 
เปXน้ผD�ช'!อวMา ม�สต้  เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�สต้ ต้"Sงม"!น้แล�ว จั"กอยDMสบายทIกสรรพื่อ ร ยาบถ.
โส -อ ต้ : โส ต้�วH ภ ก�ข้I, เอวH สน้�เต้, อต้�ต้น้าว คIต้�ต้ต้าย อต้�ต้คIต้�โต้  อIปฏฺ�ฐ ต้ส�สต้ ต้าย สต้ มา หIต้�วา  สพื่�พื่ ร ยาปเถสI สIข้H ว หร ส�สส  -อ ต้  
อต้�โถ.

๑ ม. ปฏิ มHเสถ อต้�ต้น้า.
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บทวMา น้าโถ  ความวMา เปXน้ท�!อาศ"ย ค'อ เปXน้ท�!พื่ำน้"ก (คน้อ'!น้ใครเลMา พื่\งเปXน้ท�!พื่\!งได�) 
เพื่ราะบIคคลอาศ"ยใน้อ"ต้ภาพื่ข้องผD�อ'!น้ ไมMอาจัเพื่'!อเปXน้ผD�ทำกIศลแล�ว ม�สวรรคKเปXน้ท�!ไปใน้เบ'Sองหน้�า 
หร'อเปXน้ผD�ย"งมรรคให�เจัร ญ่แล�ว ทำผลให�แจั�งได�,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ จั\งม�อธ บายวMา “คน้อ'!น้ช'!อวMาใครเลMา พื่\งเปXน้ท�!พื่\!งได�.”
น้าโถ -อ ต้ : อวส�สโย ปต้ ฏฺ�ฐา.  [โก ห  น้าโถ ปโร ภเวย�ย.] 
ยส�มา ปรส�ส อต้�ต้ภาเว ปต้ ฏฺ�ฐาย กIสลH วา กต้�วา สค�คปรายเน้น้ มค�คH วา ภาเวต้�วา สจั�ฉ กต้ผเลน้ ภว ต้IH น้ สก�กา,  
ต้ส�มา “โก ห  น้าม ปโร น้าโถ ภเวย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา ต้ส�มา เปXน้ต้�น้  ความวMา เหต้Iท�!ต้น้แลเปXน้คต้  ค'อเปXน้ท�!พื่ำน้"ก ได�แกM เปXน้สรณ์ะข้องต้น้.
พื่Mอค�าม�าอาศ"ยม�าต้"วเจัร ญ่ ค'อม�าอาชาไน้ยน้"Sน้ ปรารถน้าลาภอยDM จั\งเก�ยดก"น้การเท�!ยวไปใน้ว สมสถาน้ (ท�!ไมMสมควร) แหMงม�าน้"Sน้
ให�อาบน้Sำ ให�บร โภคอยDM ต้"Sง ๓ คร"Sงต้Mอว"น้ ช'!อวMา ยMอมสงวน้ค'อประค"บประคอง ฉ�นใด,  
แม�ต้"วเธอ เม'!อป̀องก"น้ความเก ดข้\Sน้แหMงอกIศลซ่\!งย"งไมMเก ด ข้จั"ดท�!เก ดข้\Sน้แล�วเพื่ราะการหลงล'มสต้ เส�ย 
(ก]) ช'!อวMา สงวน้ค'อปกครองต้น้ ฉ�นน�Gน,  
เม'!อเธอสงวน้ต้น้ได�อยMางน้�SอยDM  เธอจั"กบรรลIคIณ์พื่ เศษท"Sงท�!เปXน้โลก ยะท"Sงท�!เปXน้โลกIต้ต้ระ เร !มแต้Mปฐมฌาน้เปXน้ต้�น้ไป.
ต้ส�มา -อ ต้ : ยส�มา อต้�ต้าว อต้�ต้โน้ คต้  ปต้ ฏฺ�ฐา สรณ์H,  
ต้ส�มา ยถา ภท�รH อส�สาชาน้�ยH ต้H๑ น้ ส�สาย ลาภH ปต้�ถยน้�โต้ ต้ส�ส ว สมฏฺ�ฐาน้จัารH ปร จั�ฉ น้�ท ต้�วา 
ท วสส�ส ต้ ก�ข้ต้�ต้IH น้หาเปน้�โต้ โภเชน้�โต้ สHยเมต้  ปฏิ ชค�คต้ ,  
เอวH ต้�วHปW อน้Iป�ปน้�น้ส�ส อกIสลส�ส อIป�ปาทH น้ วาเรน้�โต้ สต้ สม�โมเสน้ อIป�ปน้�น้H ปชหน้�โต้ อต้�ต้าน้H สHยม โคปย,  
เอวH สน้�เต้,  ปฐมช�ฌาน้H อาท\ กต้�วา โลก ยโลกIต้�ต้รว เสสH อธ คม ส�สส  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระน้"งคลกDฏิเถระ จับ.
น้ง�คลกDฏิต้�เถรวต้�ถI.

๑ ม. ต้H -อ ต้  น้ต้�ถ .
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๑๑.  เร��องพระว�กกล�เถระ
๑๑.  วก�กล ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระว"กกล เถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ปาโมช�ชพื่หIโล ภ ก�ข้I” 
เปXน้ต้�น้.
“ปาโมช�ชพื่หIโล ภ ก�ข้I -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ วก�กล ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[ผู้�4เหNนธรรมชื่��อว7าเหNนพระตัถาคตั]

ด"งได�สด"บมา ทMาน้ว"กกล เถระน้"Sน้ เก ดใน้ต้ระกDลพื่ราหมณ์Kใน้กรIงสาว"ต้ถ� เจัร ญ่ว"ยแล�ว,  
เห]น้พื่ระต้ถาคต้เสด]จัเข้�าไปเพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ แลดDพื่ระสร�รสมบ"ต้ ข้องพื่ระศาสดาแล�ว ไมMอ !มด�วยการเห]น้พื่ระสร�รสมบ"ต้ ,  
จั\งบรรพื่ชาใน้สำน้"กพื่ระศาสดา ด�วยเข้�าใจัวMา “เราจั"กได�เห]น้พื่ระต้ถาคต้เจั�าเปXน้น้ ต้ยกาล ด�วยอIบายน้�S” ด"งน้�Sแล�ว,  
ก]ย'น้อยDMใน้ท�!อ"น้ต้น้ย'น้อยDMแล�ว สามารถเพื่'!อจัะแลเห]น้พื่ระทศพื่ลได�,  
ละก จัว"ต้รท"Sงหลายม�การสาธยายและมน้ส การใน้พื่ระก"มม"ฏิฐาน้เปXน้ต้�น้ เท�!ยวมองดDพื่ระศาสดาอยDM.
โส ก รายส�มา สาวต้�ถ ยH พื่�ราห�มณ์กIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา วยป�ปต้�โต้,  ปWณ์�ฑาย ปว ฏฺ�ฐH ต้ถาคต้H ท ส�วา สต้�ถI สร�รสม�ปต้�ต้\ โอโลเกต้�วา 
สร�รสม�ปต้�ต้ ทส�สเน้น้ อต้ ต้�โต้,  “เอวH อหH น้ จั�จักาลH ต้ถาคต้H ทฏฺ�ฐุIH ลภ ส�สาม  -อ ต้  สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา,  
ยต้�ถ ฐ เต้น้ สก�กา ทส พื่ลH ปส�ส ต้IH,  ต้ต้�ถ ฐ โต้,  สช�ฌายกม�มฏฺ�ฐาน้มน้ส การาท�น้  ปหาย สต้�ถารH โอโลเกน้�โต้ ว จัรต้ .

พื่ระศาสดา ทรงรอความแกMกล�าแหMงญ่าณ์ข้องทMาน้อยDM จั\งไมMต้ร"สอะไร  (ต้Mอ) ทรงทราบวMา 
“บ"ดน้�S ญ่าณ์ข้องเธอถ\งความแกMกล�าแล�ว” จั\งต้ร"สโอวาทวMา 
“ว"กกล  ประโยชน้Kอะไรข้องเธอ ด�วยการเฝ้`าดDกายเน้Mาน้�S,  
ว"กกล  คน้ใดแล เห]น้ธรรม,  คน้น้"Sน้ (ช'!อวMา) เห]น้เรา (ผD�ต้ถาคต้),  
คน้ใดเห]น้เรา (ผD�ต้ถาคต้),  คน้น้"Sน้ (ช'!อวMา) เห]น้ธรรม.”
สต้�ถา ต้ส�ส ญ่าณ์ปร ปากH อาคเมน้�โต้ ก ญฺ�จั  อวต้�วา “อ ทาน้ ส�ส ญ่าณ์H ปร ปากH คต้H -อ ต้  ญ่ต้�วา 
“ก\ เต้ วก�กล  อ ม น้า ปDต้ กาเยน้ ท ฏฺ�เฐน้,  โย โข้ วก�กล  ธม�มH ปส�สต้ ,  โส มH ปส�สต้ ,  โย มH ปส�สต้ ,  โส ธม�มH ปส�สต้  -อ ต้  วต้�วา โอวท .

พื่ระว"กกล น้"Sน้ แม�อ"น้พื่ระศาสดาสอน้แล�วอยMางน้"Sน้ ก]ไมMอาจัเพื่'!อละการดDพื่ระศาสดาไปใน้ท�!อ'!น้ได�เลย.
โส เอวH โอวท โต้ปW สต้�ถI ทส�สน้H ปหาย เน้ว อญฺ�ญ่ต้�ถ คน้�ต้IH สก�โกต้ .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระศาสดา ทรงดำร วMา “ภ กษIน้�S ไมMได�ความส"งเวชแล�ว จั"กไมMได�ต้ร"สรD�๑” เม'!อว"สสDปน้าย กสม"ยใกล�เข้�ามาแล�ว 
จั\งเสด]จัไปสDMกรIงราชคฤหK ใน้ว"น้เข้�าพื่รรษา ทรงข้"บไลMทMาน้ด�วยพื่ระดำร"สวMา “ว"กกล  เธอจังหล�กไป.”
อถ น้H สต้�ถา “น้ายH ภ ก�ข้I สHเวคH อลภ ต้�วา พื่Iช�ฌ ส�สต้  -อ ต้ ,  อIปก�กฏฺ�ฐาย วส�สDปน้าย กาย,  
ราชคหH คน้�ต้�วา วส�สDปน้าย กาท วเส “อเปห  วก�กล  -อ ต้  ปณ์าเมต้ .

๑ น้ พื่Iชฌ ส�สต้  แปลวMา จั"กไมMรD�ส\กต้"วก]ได� อธ บายวMา ม"วแต้Mพื่ะวงอยDMด�วยการดDพื่ระรDปพื่ระศาสดา ความรD�ส\กต้"ว เพื่'!อจัะทำความเพื่�ยร บรรลI
ธรรมพื่ เศษ ยMอมไมMม�.
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ทMาน้ค ดวMา “พื่ระศาสดา ไมMทรงร"บส"!งกะเรา” ไมMอาจัเพื่'!อดำรงอยDM ณ์ ท�!ต้รงพื่ระพื่"กต้รKข้องพื่ระศาสดาได� ต้ลอดไต้รมาส 
จั\งค ดวMา “ประโยชน้Kอะไรข้องเราด�วยช�ว ต้,  เราจั"กให�ต้น้ต้กจัากภDเข้าเส�ย” ด"งน้�Sแล�ว จั\งข้\Sน้ภDเข้าค ชฌกDฏิ.
โส “น้ มH สต้�ถา อาลปต้  -อ ต้  เต้มาสH สต้�ถI สม�มIเข้ ฐาต้IH อสก�โกน้�โต้ 
“ก\ มย�หH ช�ว เต้น้,  ปพื่�พื่ต้า อต้�ต้าน้H ปาเต้ส�สาม  -อ ต้  ค ช�ฌกDฏิH อภ รIห .

พื่ระศาสดาทรงทราบความเม'!อยล�าข้องทMาน้แล�ว ทรงดำร วMา “ภ กษIน้�S เม'!อไมMได�ความปลอบโยน้จัากสำน้"กข้องเรา,  
พื่\งย"งอIปน้ ส"ยแหMงมรรคและผลท"Sงหลายให�ฉ บหาย” จั\งทรงเปลMงพื่ระร"ศม�ไปแล�ว เพื่'!อจัะทรงแสดงพื่ระองคK (ให�ปรากฏิ).
สต้�ถา ต้ส�ส ก ลมน้ภาวH ญ่ต้�วา 
“อยH ภ ก�ข้I มม สน้�ต้ กา อส�สาสH อลภน้�โต้,  มค�คผลาน้H อIปน้ ส�สยH น้าเสย�ย -อ ต้  อต้�ต้าน้H ทส�เสต้IH โอภาสH มIญฺ�จั .

ลำด"บน้"Sน้ จัำเด มแต้MเวลาทMาน้เห]น้พื่ระศาสดาแล�ว ความเศร�าโศกแม�มากถ\งเพื่�ยงน้"Sน้ หายไปแล�ว.
อถส�ส สต้�ถI ท ฏฺ�ฐกาลโต้ ปฏฺ�ฐาย ต้าวมหน้�โต้ปW โสโก ปห�ย .

พื่ระศาสดา เปXน้ประดIจัวMาย"งสระท�!แห�งให�เต้]มด�วยน้Sำ เพื่'!อทรงย"งป�ต้ และปราโมทยKอ"น้ม�กำล"งให�เก ดแกMพื่ระเถระ 
จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา สIก�ข้ต้ฬากH โอเฆ่น้ ปDเรน้�โต้ ว ย เถรส�ส พื่ลวป�ป�ต้ ปาโมช�ชH อIป�ปาเทต้IH อ มH คาถมาห

“ภ กษIผD�มากด�วยปราโมทยK เล'!อมใสแล�วใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า 
พื่\งบรรลIส"น้ต้บท เปXน้ท�!เข้�าไปสงบส"งข้าร เปXน้สIข้.”

“ปาโมช�ชพื่หIโล ภ ก�ข้I ปสน้�โน้ พื่Iท�ธสาสเน้
อธ คจั�เฉ ปทH สน้�ต้H สง�ข้ารDปสมH สIข้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้วMา ภ กษIผD�มากด�วยปราโมทยK แม�โดยปกต้  ยMอมปลDกความเล'!อมใสใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า,  
ภ กษIน้"Sน้ เล'!อมใส (ใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า) แล�วอยMางน้"Sน้ พื่\งบรรลIพื่ระน้ พื่พื่าน้ใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า อ"น้ได�ช'!อวMา 
“ส"น้ต้บท เปXน้ท�!เข้�าไปสงบส"งข้าร เปXน้สIข้.”
ต้ส�สต้�โถ: ปกต้ ยาปW ปาโมช�ชพื่หIโล ภ ก�ข้I พื่Iท�ธสาสเน้ ปสาทH โรเปต้ ๑,  
โส เอวH ปสน้�โน้ พื่Iท�ธสาสเน้ “สน้�ต้H ปทH สง�ข้ารDปสมH สIข้H -อ ต้  ลท�ธน้ามH น้ พื่�พื่าน้H อธ คจั�เฉย�ย -อ ต้ .

๑ ม. โรเจัต้ .
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ก]แลพื่ระศาสดา คร"Sน้ต้ร"สพื่ระคาถาน้�Sแล�ว ทรงเหย�ยดพื่ระห"ต้ถK ได�ต้ร"สพื่ระคาถาเหลMาน้�SแกMพื่ระว"กกล เถระวMา
“มาเถ ด ว"กกล  เธออยMากล"ว จังแลดDพื่ระต้ถาคต้,  
เราจั"กยกเธอข้\Sน้ เหม'อน้บIคคลพื่ยIงช�างต้"วจัมใน้เปvอกต้มข้\Sน้ ฉะน้"Sน้.

มาเถ ด ว"กกล  เธออยMากล"ว จังแลดDพื่ระต้ถาคต้,  
เราจั"กยกเธอข้\Sน้ เหม'อน้บIคคลท�!ชMวยพื่ระจั"น้ทรKท�!ถDกราหDจั"บ ฉะน้"Sน้.”

อ มญฺ�จั ปน้ คาถH วต้�วา สต้�ถา วก�กล ต้�เถรส�ส หต้�ถH ปสาเรต้�วา

“เอห  วก�กล  มา ภาย โอโลเกห  ต้ถาคต้H,
อหน้�ต้H อIท�ธร ส�สาม ปง�เก สน้�น้Hว กIญฺ�ชรH.
เอห  วก�กล  มา ภาย โอโลเกห  ต้ถาคต้H,
อหน้�ต้H อIท�ธร ส�สาม ราหIค�คห ต้Hว๑ จัน้�ท มH -อ ต้ 

อ มา คาถา อภาส .

ทMาน้ย"งป�ต้ อยMางแรงกล�าให�เก ดข้\Sน้แล�ววMา “เราได�เห]น้พื่ระทศพื่ลแล�ว และได�คำร�องเร�ยกวMา ‘มาเถ ด’ จั\งค ดวMา 
“เราพื่\งไปโดยทางไหน้หน้อ?”  เม'!อไมMเห]น้ทางเปXน้ท�!ไป จั\งเหาะข้\Sน้ไปใน้อากาศใน้ท�!เฉพื่าะพื่ระพื่"กต้รKพื่ระทศพื่ล 
เม'!อเท�าท�แรกต้"SงอยDMท�!ภDเข้าน้"!น้แล,  น้\กถ\งพื่ระคาถาท�!พื่ระศาสดาต้ร"สแล�ว ข้Mมป�ต้ ได�ใน้อากาศน้"!น้แล 
บรรลIพื่ระอรห"ต้ พื่ร�อมด�วยปฏิ ส"มภ ทาท"Sงหลายแล�ว ถวายบ"งคมพื่ระต้ถาคต้อยDMน้"!น้แล ได�ลงมาย'น้อยDMสำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว.
โส “ทสพื่โล เม ท ฏฺ�โฐ. ‘เอห�ต้  จั อว�หาน้H ลท�ธH -อ ต้  พื่ลวป�ป�ต้\ อIป�ปาเทต้�วา  “กIโต้ น้I โข้ คน้�ต้พื่�พื่H -อ ต้  
คมน้มค�คH อปส�สน้�โต้ ทสพื่ลส�ส สม�มIเข้ อากาเส อIป�ปต้ ต้�วา ปฐมปาเท ปพื่�พื่เต้ ฐ เต้เยว,  
สต้�ถารา วIต้�ต้คาถH อาวช�ชน้�โต้ อากาเสเยว ป�ต้\ ว ก�ข้ม�เภต้�วา สห ปฏิ สม�ภ ทาห  อรหต้�ต้H ปต้�วา 
ต้ถาคต้H วน้�ทมาโน้ว โอต้ร ต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก อฏฺ�ฐาส .

คร"Sน้ใน้กาลต้Mอมา พื่ระศาสดา ทรงต้"SงทMาน้ไว�ใน้ต้ำแหน้Mงอ"น้เล ศวMาภ กษIท"SงหลายผD�เปXน้ส"ทธาธ มIต้ ด"งน้�Sแล.
อถ น้H สต้�ถา อปรภาเค สท�ธาธ มIต้�ต้าน้H อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ระว"กกล เถระจับ.
วก�กล ต้�เถรวต้�ถI.

๑ ม. ราหIค�คหH ว.
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๑๒.  เร��องสุ�มนสุามเณร
๑๒.  สIมน้สามเณ์รวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้บIพื่พื่าราม ทรงปรารภสIมน้สามเณ์ร ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โย หเว” เปXน้ต้�น้.
“โย หเว -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ปIพื่�พื่าราเม ว หรน้�โต้ สIมน้สามเณ์รH อารพื่�ภ กเถส .

[บุ�รพกรรมของพระอน�ร�ท้ธ]

อน้IปIพื่พื่�กถาใน้เร'!องน้"Sน้ ด"งต้Mอไปน้�S
ต้ต้�รายH อน้IปIพื่�พื่�กถา: 

ความพื่ สดารวMา ใน้กาลแหMงพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระน้ามวMาปทIมIต้ระ  
กIลบIต้รผD�หน้\!ง เห]น้พื่ระศาสดาทรงต้"Sงภ กษIรDปหน้\!งไว�ใน้ต้ำแหน้Mงอ"น้เล ศวMาภ กษIท"SงหลายผD�ม�ท พื่ยจั"กษI ใน้ทMามกลางบร ษ"ท ๔ 
ปรารถน้าสมบ"ต้ น้"Sน้ จั\งน้ มน้ต้Kพื่ระศาสดา ถวายทาน้แกMภ กษIสงฆ่Kม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ประมIข้ส Sน้ ๗ ว"น้ แล�วต้"Sงความปรารถน้าวMา
“พื่ระเจั�าข้�า แม�ข้�าพื่ระองคKพื่\งเปXน้ผD�เล ศวMาภ กษIท"SงหลายผD�ม�ท พื่ยจั"กษI ใน้พื่ระศาสน้าข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระองคKหน้\!งใน้อน้าคต้.”
“ปทIมIต้�ต้รกาลส�ม\ ห  เอโก กIลปIต้�โต้ สต้�ถารH จัต้Iปร สมช�เฌ เอกH ภ ก�ข้IH ท พื่�พื่จัก�ข้Iกาน้H อค�คฏฺ�ฐาเน้ ฐเปน้�ต้H ท ส�วา 
ต้H สม�ปต้�ต้\ ปต้�ถยมาโน้ สต้�ถารH น้ มน้�เต้ต้�วา สต้�ต้าหH พื่Iท�ธป�ปมIข้ส�ส ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส ทาน้H ทต้�วา 
“ภน้�เต้ อหHปW อน้าคเต้ เอกส�ส พื่Iท�ธส�ส สาสเน้ ท พื่�พื่จัก�ข้Iกาน้H อค�โค ภเวย�ยH -อ ต้  ปต้�ถน้H ฐเปส .

พื่ระศาสดา ทรงต้รวจัดDส Sน้แสน้ก"ป ทรงทราบความสำเร]จัแหMงความปรารถน้าข้องเข้าแล�ว จั\งทรงพื่ยากรณ์KวMา 
“ใน้ท�!สIดแหMงแสน้ก"ปแต้Mภ"ททก"ปน้�S เธอจั"กเปXน้ผD�ช'!อวMาอน้IรIทธเถระ เล ศกวMาภ กษIท"SงหลายผD�ได�ท พื่ยจั"กษI 
ใน้ศาสน้าข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระน้ามวMาโคดม.”
สต้�ถา กป�ปสต้สหส�สH โอโลเกน้�โต้ ต้ส�ส ปต้�ถน้าย สม ช�ฌน้ภาวH ว ท ต้�วา 
“อ โต้ กป�ปสต้สหส�สมต้�ถเก โคต้มพื่Iท�ธส�ส สาสเน้ ท พื่�พื่จัก�ข้Iกาน้H อค�โค อน้IรIท�ธต้�เถโร น้าม ภว ส�สส  -อ ต้  พื่�ยากาส .

เข้าฟ้bงคำพื่ยากรณ์Kน้"Sน้แล�ว สำค"ญ่สมบ"ต้ น้"Sน้ดIจัวMาอ"น้ต้น้บรรลIใน้ว"น้พื่รIMงน้�S,  
เม'!อพื่ระศาสดาปร น้ พื่พื่าน้แล�ว,  จั\งถามการบร กรรมเพื่'!ออ"น้ได�ท พื่ยจั"กษIกะพื่วกภ กษI 
ให�ทำโคมต้�น้หลายพื่"น้ต้�น้ ล�อมพื่ระสถDปทองอ"น้ (สDงใหญ่Mได� ) ๗ โยชน้K แล�วให�ทำการบDชาด�วยประท�ป 
จัIต้ จัากอ"ต้ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เทวโลก ทMองเท�!ยวไปใน้เทวโลกและมน้Iษยโลกส Sน้แสน้ก"ป 
ใน้ก"ปน้�Sเก ดใน้ต้ระกDลข้องคน้เข้]ญ่ใจั ใน้กรIงพื่าราณ์ส� อาศ"ยสIมน้เศรษฐ� เปXน้คน้ข้น้หญ่�าข้องเศรษฐ�น้"Sน้เล�Sยงช�พื่แล�ว.
โส ต้H พื่�ยากรณ์H สIต้�วา เส�ว ปต้�ต้พื่�พื่H ว ย ต้H สม�ปต้�ต้\ มญฺ�ญ่มาโน้,  ปร น้ พื่�พื่Iเต้ สต้�ถร ,  ภ ก�ข้D ท พื่�พื่จัก�ข้Iปร กม�มH ปIจั�ฉ ต้�วา 
สต้�ต้โยชน้ กH กาญฺ�จัน้ถDปx ปร ก�ข้ ปWต้�วา อเน้กาน้  ท�ปรIก�ข้สหส�สาน้  กาเรต้�วา ท�ปปDชH กาเรต้�วา ต้โต้ จัIโต้ เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา 
เทวมน้Iส�เสสI สต้สหส�สกป�ปาน้  สHสร ต้�วา อ มส�ม\ กป�เป พื่าราณ์ส ยH ทล ท�ทกIเล น้ พื่�พื่ต้�โต้ 
สIมน้เสฏฺ�ฐ\ น้ ส�สาย ต้ส�ส ต้ ณ์หารโก หIต้�วา ช�ว ต้H กป�เปส .

เข้าได�ม�ช'!อวMา “อ"น้น้ภาระ.”
“อน้�น้ภาโร -อ ต้ ส�ส น้ามH อโหส .
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แม�สIมน้เศรษฐ�ก]ถวายมหาทาน้ ใน้พื่ระน้ครน้"Sน้ ต้ลอดกาลเปXน้น้ ต้ยK.
สIมน้เสฏฺ�ฐ�ปW ต้ส�ม\ น้คเร น้ จั�จักาลH มหาทาน้H เทต้ .

ภายหล"งว"น้หน้\!ง พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้ามวMาอIปร ฏิฐะ ออกจัากน้ โรธสมาบ"ต้ ท�!เข้าค"น้ธมาทน้Kแล�ว ค ดวMา 
“ว"น้น้�S เราจั"กทำความอน้IเคราะหKแกMใครหน้อแล?” ทราบวMา 
“ว"น้น้�S การท�!เราทำความอน้IเคราะหKแกMบIรIษช'!ออ"น้น้ภาระ ควร,  ก]บ"ดน้�S เข้าข้น้หญ่�าจัากดงแล�วจั"กมาเร'อน้” ด"งน้�Sแล�ว 
จั\งถ'อบาต้รและจั�วรไปด�วยฤทธ � ปรากฏิเฉพื่าะหน้�าข้องอ"น้น้ภาระ.
อเถกท วสH อIปร ฏฺ�โฐ น้าม ปจั�เจักพื่Iท�โธ คน้�ธมาทเน้ น้ โรธสมาปต้�ต้ โต้ วIฏฺ�ฐาย “กส�ส น้I โข้ อช�ช อน้Iค�คหH กร ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา 
“อช�ช มยา อน้�น้ภารส�ส อน้Iค�คหH กาต้IH วฏฺ�ฏิต้ ,  อ ทาน้  จั โส อฏิว โต้ ต้ ณ์H อาทาย เคหH อาคม ส�สต้  -อ ต้  ญ่ต้�วา 
ปต้�ต้จั�วรมาทาย อ ท�ธ ยา คน้�ต้�วา อน้�น้ภารส�ส สม�มIเข้ ปจั�จัIฏฺ�ฐาส .

| อ"น้น้ภาระ เห]น้ทMาน้ม�บาต้รเปลMาใน้ม'อแล�ว ถามวMา “ทMาน้คร"บ ทMาน้ได�ภ กษาบ�างแล�วหร'อ?” เม'!อทMาน้ต้อบวMา 
“เราจั"กได�ละ ทMาน้ผD�ม�บIญ่มาก” จั\งเร�ยน้วMา “ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ถ�ากระน้"Sน้ ข้อพื่ระผD�เปXน้เจั�าโปรดรอหน้Mอยเถ ด” ด"งน้�Sแล�ว 
ก]ท Sงหาบหญ่�าไว� ไปสDMเร'อน้โดยเร]ว 
| อน้�น้ภาโร ต้H ต้Iจั�ฉปต้�ต้หต้�ถH ท ส�วา “อปW ภน้�เต้ ภ ก�ข้H ลภ ต้�ถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“ลภ ส�สาม  มหาปIญฺ�ญ่ -อ ต้  วIต้�เต้,  “เต้น้ห  ภน้�เต้ โถกH อาคเมถ -อ ต้  ต้ ณ์กาชH ฉฑ�เฑต้�วา เวเคน้ เคหH คน้�ต้�วา 

ถามภรรยาวMา “น้างผD�เจัร ญ่ ภ"ต้รสMวน้ท�!หลMอน้เก]บไว�เพื่'!อฉ"น้ม�หร'อไมM?” 
เม'!อน้างต้อบวMา “ม�อยDM น้าย,” จั\งกล"บมาโดยเร]ว ร"บบาต้รข้องพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ไปสDMเร'อน้ ด�วยค ดวMา 
“เม'!อความท�!เราเปXน้ผD�ปรารถน้าเพื่'!อจัะให� ม�อยDM ไทยธรรมไมMม�,  เม'!อไทยธรรมม� เราไมMได�ปฏิ คาหก,  
แต้Mว"น้น้�S ปฏิ คาหกเราก]พื่บแล�ว และไทยธรรมข้องเราก]ม�อยDM,  เปXน้ลาภข้องเราหน้อ” 
“ภท�เท มย�หH ฐปWต้ภาคภต้�ต้H อต้�ถ  น้ต้�ถ  -อ ต้  ภร ยH ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อต้�ถ  สาม  -อ ต้  วIต้�เต้,  เวเคน้ ปจั�จัาคน้�ต้�วา 
ปจั�เจักพื่Iท�ธส�ส ปต้�ต้H อาทาย “มย�หH ทาต้Iกามต้าย สต้ ,  เทย�ยธม�โม น้ โหต้ ,  เทย�ยธม�เม สต้ ,  ปฏิ ค�คาหกH น้ ลภาม ,  
อช�ช ปน้ เม ปฏิ ค�คาหโก จั ท ฏฺ�โฐ  เทย�ยธม�โม จั อต้�ถ ,  ลาภา วต้ เม -อ ต้  เคหH คน้�ต้�วา 

ให�เทภ"ต้รลงใน้บาต้ร แล�วน้ำกล"บมา ต้"Sงไว�ใน้ม'อพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะแล�วต้"Sงความปรารถน้าวMา 
“ก]ด�วยทาน้อ"น้น้�S ความเปXน้ผD�ข้"ดสน้อยMาได�ม�แล�วแกMข้�าพื่เจั�า,  
ช'!อวMาคำวMา ไมMม� อยMาม�แล�วใน้ภพื่น้�อยภพื่ใหญ่M.  

ทMาน้เจั�าข้�า ข้อข้�าพื่เจั�าพื่\งพื่�น้จัากการเล�Sยงช�พื่อ"น้ฝ้vดเค'องเห]น้ปาน้น้�S,  ไมMพื่\งได�ฟ้bงบทวMา ‘ไมMม�’ เลย.” |
ปต้�เต้ ภต้�ต้H อาก ราเปต้�วา๑ ปจั�จัาหร ต้�วา ปจั�เจักพื่Iท�ธส�ส หต้�เถ ปต้ ฏฺ�ฐาเปต้�วา 

“อ ม น้า ปน้ ทาเน้น้ มา เม ทาล ท�ท ยH อหI,
‘น้ต้�ถ�ต้  วจัน้H น้าม มา อโหส  ภวาภเว.  

ภน้�เต้ เอวรDปา ทIช�ช�ว ต้า มIจั�เจัย�ยH,  ‘น้ต้�ถ�ต้  ปทเมว น้ สIเณ์ย�ยH -อ ต้  ปต้�ถน้H ฐเปส .  |

พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ทำอน้Iโมทน้าวMา “ข้อความปรารถน้าข้องทMาน้จังเปXน้อยMางน้"Sน้เถ ด ทMาน้ผD�ม�บIญ่มาก” ด"งน้�Sแล�ว ก]หล�กไป.
ปจั�เจักพื่Iท�โธ “เอวH โหต้I มหาปIญฺ�ญ่ -อ ต้  อน้Iโมทน้H กต้�วา ปก�กาม .

๑ ม. ปก�ข้ ปาเปต้�วา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๒๒ • ๑๒.  เร'!องสIมน้สามเณ์ร • [บIรพื่กรรมข้องพื่ระอน้IรIทธ]

เทพื่ดาผD�ส งอยDMใน้ฉ"ต้รแม�ข้องสIมน้เศรษฐ� กลMาววMา 
“น้Mาช'!น้ใจัจัร ง 
ทาน้เปXน้ทาน้เย�!ยม อ"น้น้ภาระต้"Sงไว�ด�แล�วใน้พื่ระอIปร ฏิฐปbจัเจักพื่Iทธะ” 

ด"งน้�Sแล�วก]ได�ให�สาธIการ ๓ คร"Sง.
สIมน้เสฏฺ�ฐ โน้ปW ฉต้�เต้ อธ วต้�ถา เทวต้า 

“อโห ทาน้H ปรมทาน้H อIปร ฏฺ�เฐ สIป�ปต้ ฏฺ�ฐ ต้H -อ ต้  

วต้�วา ต้ ก�ข้ต้�ต้IH สาธIการH อทาส .

คร"Sงน้"Sน้ เศรษฐ� กลMาวกะเทพื่ดาน้"Sน้วMา “ทMาน้ไมMเห]น้เราผD�ถวายทาน้อยDMส Sน้กาลประมาณ์เทMาน้�Sหร'อ?.”
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� “ก\ มH เอต้�ต้กH กาลH ทาน้H ททมาน้H น้ ปส�สส  -อ ต้  อาห.

เทพื่ดา. ข้�าพื่เจั�าจัะปรารภทาน้ข้องทMาน้แล�วให�สาธIการก]หาไมM,  
แต้MสาธIการน้�! ข้�าพื่เจั�าให�เปXน้ไปแล�ว ก]เพื่ราะความเล'!อมใสใน้บ ณ์ฑบาต้ท�!อ"น้น้ภาระถวายแล�ว 
แกMพื่ระอIปร ฎีฐปbจัเจักพื่Iทธะ.

“น้าหH ต้ว ทาน้H อารพื่�ภ สาธIการH เทม .  อน้�น้ภาเรน้ ปน้ อIปร ฏฺ�ฐส�ส ท น้�น้ปWณ์�ฑปาเต้ ปส�ท ต้�วา มยา เอส สาธIกาโร ปวต้�ต้ โต้ -อ ต้ .

เศรษฐ�น้"Sน้ ค ดวMา “น้Mาอ"ศจัรรยKจัร ง ทMาน้ผD�เจัร ญ่: เราถวายทาน้ส Sน้กาลเทMาน้�S ก]ไมMสามารถเพื่'!อจัะให�เทพื่ดาให�สาธIการได�,  
อ"น้น้ภาระอาศ"ยเราเปXน้อยDM ย"งให�เทพื่ดาให�สาธIการด�วยบ ณ์ฑบาต้หน้เด�ยวเทMาน้"Sน้ได�,  
เราจั"กทำส !งอ"น้สมควรก"น้ใน้ทาน้ข้องเรา แล�วทำบ ณ์ฑบาต้น้"Sน้ให�เปXน้ข้องๆ เราเส�ย” ด"งน้�Sแล�ว 
จั\งให�เร�ยกเข้ามาถามวMา “ว"น้น้�S เจั�าได�ให�อะไรแกMใครบ�าง?.”
โส “อจั�ฉร ยH วต้ โภ.  อหH เอต้�ต้กH กาลH ทาน้H เทน้�โต้ เทวต้H สาธIการH ทาเปต้IH น้าสก�ข้\,  
อน้�น้ภาโร มH น้ ส�สาย ช�วน้�โต้ เอกปWณ์�ฑปาเต้เน้ว สาธIการH ทาเปส ,  ต้ส�ส ทาเน้ อน้Iจั�ฉว กH กต้�วา ต้H ปWณ์�ฑปาต้H มม สน้�ต้กH กร ส�สาม  -อ ต้ 
จั น้�เต้ต้�วา ต้H ปก�โกสาเปต้�วา “อช�ช ต้ยา กส�สจั  ก ญฺ�จั  ท น้�น้H -อ ต้  ปIจั�ฉ .

อ"น้น้ภาระ. น้าย คร"บ,  ว"น้น้�S กระผมถวายภ"ต้ต้าหารแกMพื่ระอIปร ฏิฐปbจัเจักพื่Iทธะ.
“อาม สาม ,  อIปร ฏฺ�ฐปจั�เจักพื่Iท�ธส�ส เม อช�ช ภต้�ต้H ท น้�น้H -อ ต้ .

เศรษฐ�. เอาเถอะ พื่Mอ เจั�าจังถ'อเอากหาปณ์ะ แล�วให�บ ณ์ฑบาต้น้"!น้แกMฉ"น้เถ ด.
“หน้�ท โภ  กหาปณ์H คเหต้�วา เอต้H มย�หH ปWณ์�ฑปาต้H เทห  -อ ต้ .

อ"น้น้ภาระ. ให�ไมMได�หรอก น้าย.
“น้ เทม  สาม  -อ ต้ .

เศรษฐ�น้"Sน้ ข้\Sน้ราคาให�จัน้ถ\งพื่"น้  ฝ้tายอ"น้น้ภาระน้�S ก]ม ได�ให�แม�ด�วยทร"พื่ยKต้"Sงพื่"น้.
โส ยาว สหส�สH วฑ�เฒส .  อ ต้โร สหส�เสน้าปW น้าทาส .

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� กลMาวกะเข้าวMา 
“ผD�เจัร ญ่ ข้�อน้"Sน้ จังยกไว�เถ ด,  ถ�าเจั�าไมMให�บ ณ์ฑบาต้,  จังถ'อเอาทร"พื่ยKพื่"น้หน้\!งแล�วให�สMวน้บIญ่แกMฉ"น้เถ ด.”
อถ น้H “โหต้I โภ,  ยท  ปWณ์�ฑปาต้H น้ เทส ,  สหส�สH คเหต้�วา ปต้�ต้\ เม เทห  -อ ต้  อาห.
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เข้ากลMาววMา “กระผมปร\กษาก"บพื่ระผD�เปXน้เจั�าดDแล�ว จั"กรD�ได�” ร�บไปท"น้พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ แล�วเร�ยน้ถามวMา 
“ทMาน้ผD�เจัร ญ่ สIมน้เศรษฐ�ให�ทร"พื่ยKพื่"น้หน้\!ง แล�วข้อสMวน้บIญ่ใน้บ ณ์ฑบาต้ข้องทMาน้,  กระผมจัะทำอยMางไร?.”
โส “อย�เยน้ สท�ธ\ มน้�เต้ต้�วา ชาน้ ส�สาม  -อ ต้  เวเคน้ ปจั�เจักพื่Iท�ธH สม�ปาปIณ์ ต้�วา 
“ภน้�เต้ สIมน้เสฏฺ�ฐ� สหส�สH ทต้�วา ต้Iม�หากH ปWณ์�ฑปาเต้ ปต้�ต้\ ยาจัต้ ,  ก\ กโรม  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

ท�น้"Sน้ ทMาน้น้ำข้�อความมาเปร�ยบเท�ยบแกMเข้าวMา 
“แม�ฉ�นใด ทMาน้ผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้ ประท�ปใน้เร'อน้หล"งหน้\!งใน้บ�าน้ ๑๐๐ ต้ระกDล พื่\งลIกโพื่ลงข้\Sน้,  
พื่วกชน้ท�!เหล'อ เอาน้Sำม"น้ข้องต้น้ชIบไส�แล�วพื่\งไปจัIดไฟ้ดวงอ'!น้แล�วถ'อเอา,  
แสงสวMางข้องประท�ปดวงเด ม อ"น้บIคคลจัะพื่\งกลMาววMา ‘ม�’ หร'อวMา ‘ไมMม�.’
อถส�ส โส อIปมH อาหร :  เสย�ยถาปW ปณ์�ฑ ต้ กIลสต้ เก คาเม เอกส�ม\ ฆ่เร ท�โป ชาเลย�ย,  
เสสา อต้�ต้โน้ เต้เลน้ วฏฺ�ฏิ\ เต้เมต้�วา คน้�ต้�วา ชาลาเปต้�วา คณ์�เหย�ยIH,  ปIร มท�ปส�ส ปภา ‘อต้�ถ�ต้  วต้�ต้พื่�พื่า ‘น้ต้�ถ  -อ ต้ .

อ"น้น้ภาระ. แสงสวMางยMอมม�มากกวMา คร"บ.

“อต้ เรกต้รา ภน้�เต้ ปภา โหต้  -อ ต้ .

พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ. ฉ�นน�Gนน้"!น้แล ทMาน้ผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้ จัะเปXน้ข้�าวยาคDกระบวยหน้\!ง หร'อภ กษIท"พื่พื่�หน้\!งก]ต้าม,  
เม'!อบIคคลให�สMวน้บIญ่ใน้บ ณ์ฑบาต้ข้องต้น้แกMผD�อ'!น้อยDM,  ให�แกMคน้ไปเทMาใด,  บIญ่เทMาน้"Sน้ยMอมเจัร ญ่,  
ก]ทMาน้ได�ให�บ ณ์ฑบาต้สMวน้หน้\!งเทMาน้"Sน้,  แต้Mเม'!อทMาน้ให�สMวน้บIญ่แกMเศรษฐ�,  บ ณ์ฑบาต้ช'!อวMาเปXน้ ๒ สMวน้ : 
สMวน้หน้\!งเปXน้ข้องทMาน้ สMวน้หน้\!งเปXน้ข้องเศรษฐ�.

“เอวเมว ปณ์�ฑ ต้ อIฬIง�กยาคI วา โหต้I กฏิจั�ฉIภ ก�ข้า วา,  อต้�ต้โน้ ปWณ์�ฑปาเต้ ปเรสH ปต้�ต้\ เทน้�ต้ส�ส,  ยต้�ต้กาน้H เทต้ ,  ต้ต้�ต้กH วฑ�ฒ
ต้ . ต้�วH ห  เอกเมว ปWณ์�ฑปาต้H อทาส .  เสฏฺ�ฐ ส�ส ปน้ ปต้�ต้ ยา ท น้�น้าย, เท�ว ปWณ์�ฑปาต้า โหน้�ต้ : เอโก ต้ว  เอโก ต้ส�ส -อ ต้ .

เข้าร"บวMา “ด�ละ ทMาน้ผD�เจัร ญ่” แล�ว ไหว�พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้"Sน้ แล�วใน้สDMสำน้"กข้องเศรษฐ� กลMาววMา 
“น้าย ข้อทMาน้จังร"บเอาสMวน้บIญ่เถ ด.”
โส “สาธI ภน้�เต้ -อ ต้  ต้H อภ วาเทต้�วา เสฏฺ�ฐ ส�ส สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “คณ์�ห สาม  ปต้�ต้\ -อ ต้  อาห.

เศรษฐ�. ถ�ากระน้"Sน้ พื่Mอจังร"บเอากหาปณ์ะเหลMาน้�Sไป.
“เต้น้ห  อ เม กหาปเณ์ คณ์�หาต้ .

อ"น้น้ภาระ. กระผมไมMได�ข้ายบ ณ์ฑบาต้,  กระผมให�สMวน้บIญ่แกMทMาน้ด�วยศร"ทธา.
“น้าหH ปWณ์�ฑปาต้H ว ก�ก�ณ์าม ,  สท�ธาย เต้ ปต้�ต้\ ทม�ม  -อ ต้ .

เศรษฐ� กลMาววMา “เจั�าให�ด�วยศร"ทธา,  ถ\งเราก]บDชาคIณ์ข้องเจั�า ด�วยศร"ทธา จังร"บเอาไปเถ ด พื่Mอ,  
อน้\!ง จัำเด มแต้Mน้�Sไป เจั�าอยMาได�ทำการงาน้ด�วยม'อข้องต้น้,  จังปลDกเร'อน้อยDMร มถน้น้เถ ด,  
และจังถ'อเอาว"ต้ถIทIกอยMางท�!เจั�าต้�องการจัากสำน้"กข้องฉ"น้.”
“ต้�วH สท�ธาย เทส ,  สท�ธาย อหHปW ต้ว คIณ์H ปDเชม ,  คณ์�ห ต้าต้,  อ โต้ ปฏฺ�ฐาย ปน้ มา สหต้�ถา กม�มH อกาส .  
ว�ถ ยH ฆ่รH มาเปต้�วา วส,  เยน้ จั เต้ อต้�โถ โหต้ ,  สพื่�พื่H มม สน้�ต้ กา คณ์�หาห  -อ ต้  อาห.
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ก]บ ณ์ฑบาต้ ท�!บIคคลถวายแกMทMาน้ผD�ออกจัากน้ โรธ ยMอมให�ผลใน้ว"น้น้"Sน้น้"!น้เอง,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ แม�พื่ระราชทรงสด"บความเปXน้ไปน้"Sน้แล�ว จั\งร"บส"!งให�เร�ยกอ"น้น้ภาระมาแล�ว ทรงร"บสMวน้บIญ่ 
พื่ระราชทาน้โภคะมากมาย แล�วร"บส"!งให�พื่ระราชทาน้ต้ำแหน้Mงเศรษฐ�แกMเข้า.
น้ โรธา วIฏฺ�ฐ ต้ส�ส ปน้ ท น้�โน้ ปWณ์�ฑปาโต้ ต้ทเหว ว ปากH เทต้ ,  ต้ส�มา ราชาปW ต้H ปวต้�ต้\ สIต้�วา อน้�น้ภารH ปก�โกสาเปต้�วา 
ปต้�ต้\ คเหต้�วา มหน้�ต้H โภคH ทต้�วา ต้ส�ส เสฏฺ�ฐ ฏฺ�ฐาน้H ทาเปส .

[ประว�ตั�พระอน�ร�ท้ธะ]

อ"น้น้ภาระน้"Sน้ เปXน้สหายข้องสIมน้เศรษฐ� ทำบIญ่ท"Sงหลายต้ลอดช�ว ต้ จัIต้ จัากอ"ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เทวโลก 
ทMองเท�!ยวอยDMใน้เทวโลกและมน้Iษยโลก,  ใน้พื่IทธIปบาทกาลน้�S ถ'อปฏิ สน้ธ ใน้ต้ำหน้"กข้องเจั�าสากยะพื่ระน้ามวMาอม โต้ทน้ะ 
ใน้พื่ระน้ครกบ ลพื่"สดIK.
โส สIมน้เสฏฺ�ฐ ส�ส สหายโก หIต้�วา ยาวช�วH ปIญฺ�ญ่าน้  กต้�วา ต้โต้ จัIโต้ เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา เทวมน้Iส�เสสI สHสรน้�โต้,  
อ มส�ม\ พื่Iท�ธIป�ปาเท กปWลวต้�ถIน้คเร อม โต้ทน้ส�ส สก�กส�ส เคเห ปฏิ สน้�ธ\ คณ์�ห .

พื่ระประยDรญ่าต้ ท"Sงหลายทรงข้น้าน้พื่ระน้ามแกMพื่ระกIมารน้"Sน้วMา “อน้IรIทธะ.”
“อน้IรIท�โธ -อ ต้ ส�ส น้ามH กร\สI.

พื่ระกIมารน้"Sน้ เปXน้พื่ระกน้ ฏิฐภาดาข้องเจั�ามหาน้ามศากยะ เปXน้โอรสข้องพื่ระเจั�าอาข้องพื่ระศาสดา 
ได�เปXน้ผD�สIข้Iมาลชาต้ อยMางย !ง ม�บIญ่มาก.
โส มหาน้ามสก�กส�ส กน้ ฏฺ�ฐภาต้า สต้�ถI จัIล�ลปWต้I ปIต้�โต้ ปรมสIข้Iมาโล มหาปIญฺ�โญ่ อโหส .

ได�ย น้วMา ใน้ว"น้หน้\!ง เม'!อกษ"ต้ร ยK ๖ พื่ระองคKเลMน้ข้ลIบเอาข้น้มทำคะแน้น้ก"น้,  
เจั�าอน้IรIทธะแพื่� จั\งสMงข้Mาวไปย"งสำน้"กข้องพื่ระมารดาเพื่'!อต้�องการข้น้ม.
เอกท วสH ก ร ฉสI ข้ต้�ต้ เยสI ปDเว ลก�ข้H กต้�วา คIเลห  ก�ฬน้�เต้สI,  อน้IรIท�โธ ปราช โต้ ปDวาน้H อต้�ถาย มาต้I สน้�ต้ กH ปห ณ์ .

พื่ระมารดาน้"Sน้ เอาภาชน้ะทองคำใบใหญ่MบรรจัIให�เต้]มแล�วสMงข้น้ม (ให�).
สา มหน้�ต้H สIวณ์�ณ์ถาลH ปDเรต้�วา ปDเว เปเสส .

เจั�าอน้IรIทธะเสวยข้น้มแล�ว ทรงเลMน้แพื่�อ�ก ก]สMงข้MาวไปอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
ปDเว ข้าท ต้�วา ปIน้ ก�ฬน้�โต้ ปราช โต้ ต้เถว ปห ณ์ .

เม'!อคน้น้ำข้น้มมาอยMางน้�Sถ\ง ๓ คร"Sง,  ใน้คร"Sงท�! ๔ พื่ระมารดาสMงข้MาวไปวMา “บ"ดน้�S ข้น้มไมMม�.”
เอวH ต้ ก�ข้ต้�ต้IH ปDเวสI อาหเฏิสI,  จัต้Iต้�เถ วาเร มาต้า “อ ทาน้  ปDวา น้ต้�ถ  -อ ต้  ปห ณ์ .

เจั�าอน้IรIทธะ ทรงสด"บคำข้องพื่ระมารดาน้"Sน้แล�ว ทำความสำค"ญ่วMา “ข้น้มท�!ช'!อวMาไมMม� จั"กม�ใน้บ"ดน้�S”
เพื่ราะความท�!บทวMา “ไมMม�” เปXน้บทท�!ต้น้ไมMเคยสด"บแล�ว จั\งทรงสMงไปด�วยพื่ระดำร"สวMา “เจั�าจังไป,  จังน้ำข้น้มไมMม�มา.”
ต้ส�สา วจัน้H สIต้�วา “น้ต้�ถ�ต้  ปทส�ส อส�สIต้ปIพื่�พื่ต้าย “น้ต้�ถ ปDวา น้าม อ ทาน้  ภว ส�สน้�ต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่H กต้�วา 
“คจั�ฉ,  น้ต้�ถ ปDเว อาหร -อ ต้  เปเสส .
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คร"Sงน้"Sน้ พื่ระมารดาข้องพื่ระกIมารน้"Sน้,  เม'!อคน้ร"บใช� ทDลวMา “ข้�าแต้Mพื่ระแมMเจั�า น้"ยวMา ข้อพื่ระแมMเจั�าจังให�ข้น้มไมMม�,” 
จั\งทรงดำร วMา “บทวMา ‘ไมMม�’ อ"น้บIต้รข้องเราไมMเคยฟ้bงมาแล�ว,  เราพื่\งให�เข้ารD�ความท�!ข้น้มไมMม�น้"Sน้อยMางไรได�หน้อแล?,  
จั\งทรงล�างถาดทองคำ ปWดด�วยถาดทองคำใบอ'!น้ สMงไปวMา “เอาเถ ด พื่Mอ เจั�าจังให�ถาดทองคำน้�SแกMบIต้รข้องเรา.”
อถส�ส มาต้า,  “น้ต้�ถ ปDเว ก ร อย�เย เทถ -อ ต้  วIต้�เต้,  “มม ปIต้�เต้น้ ‘น้ต้�ถ�ต้  ปทH อส�สIต้ปIพื่�พื่H,  กถH น้I โข้ ต้H น้ต้�ถ ภาวH ชาน้าเปย�ยH 
-อ ต้ ,  สIวณ์�ณ์ปาต้\ โธว ต้�วา อปราย สIวณ์�ณ์ปาต้ ยา ปฏิ กIช�ช ต้�วา “หน้�ท ต้าต้ อ มH มม ปIต้�ต้ส�ส เทห  -อ ต้  ปห ณ์ .

ข้ณ์ะน้"Sน้ เทพื่ดาท"SงหลายผD�ร"กษาพื่ระน้คร ค ดวMา 
“เจั�าอน้IรIทธะ ผD�เปXน้เจั�าข้องพื่วกเรา ถวายภ"ต้รอ"น้เปXน้สMวน้ (ข้องต้น้) แกMพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้ามวMาอIปร ฏิฐะ 
แล�วต้"Sงความปรารถน้าไว�วMา ‘เราไมMพื่\งได�ฟ้bงบทวMา ‘ไมMม�’ ใน้กาลแหMงต้น้เปXน้คน้ข้น้หญ่�าช'!ออ"น้น้ภาระ.
หากวMา เราทราบความน้"Sน้แล�ว พื่\งเฉยเส�ยไซ่ร�,  แม�ศ�รษะข้องเราพื่\งแต้กออก ๗ เส�!ยง.” 
จั\งบรรจัIถาดให�เต้]มด�วยข้น้มท พื่ยKท"Sงหลายแล�ว.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ น้ครปร ค�คาหกา เทวต้า “อม�หากH สาม น้า อน้�น้ภารกาเล อIปร ฏฺ�ฐปจั�เจักพื่Iท�ธส�ส ภาคภต้�ต้H ทต้�วา 
‘น้ต้�ถ�ต้  ปทเมว น้ สIเณ์ย�ยH -อ ต้  ปต้�ถน้า ฐปWต้า:  สเจั มยH ต้มต้�ถH ญ่ต้�วา อช�ฌIเปก�เข้ย�ยาม,  มIท�ธาปW โน้ สต้�ต้ธา ผเลย�ย -อ ต้  
จั น้�เต้ต้�วา ท พื่�พื่ปDเวห  ปาต้\ ปDรย\สI.

บIรIษน้"Sน้ น้ำถาดมาวางไว�ใน้สำน้"กข้องเจั�าศากยะเหลMาน้"Sน้ แล�วเปWดออก.
โส ปIร โส ปาต้\ อาหร ต้�วา เต้สH สน้�ต้ เก ฐเปต้�วา ว วร .

กล !น้ข้องข้น้มท พื่ยKเหลMาน้"Sน้แผMซ่Mาน้ไปท"!วพื่ระน้คร.
เต้สH คน้�โธ สกลน้ครH ผร .

ก]เม'!อข้น้ม พื่อส"กวMาอ"น้เจั�าศากยะเหลMาน้"Sน้ ทรงวางไว�ใน้พื่ระโอษฐK กล !น้น้"Sน้ ได�แผMไปสDMเส�น้สำหร"บร"บรสต้"Sง ๗ พื่"น้ต้"SงอยDMแล�ว.
ปDเว ปน้ มIเข้ ฐปWต้มต้�เต้,  สต้�ต้รสหรณ์�สหส�สาน้  ผร ต้�วา อฏฺ�ฐาส .

เจั�าอน้IรIทธะ ทรงดำร วMา 
“ใน้กาลกMอน้แต้Mน้�S พื่ระมารดาเห]น้จัะไมMทรงร"กเรา,  เพื่ราะใน้กาลอ'!น้ พื่ระองคKทMาน้ไมMเคยทอดข้น้มไมMม�แกMเรา.”
อน้IรIท�โธ จั น้�เต้ส  “น้ มH มญฺ�เญ่ อ โต้ ปIพื่�เพื่ มาต้า ปWยายต้ ,  น้ ห  เม อญฺ�ญ่ทา ต้าย น้ต้�ถ ปDวา น้าม ปก�กปIพื่�พื่า -อ ต้ .

พื่ระกIมารน้"Sน้ไปแล�ว ทDลกะพื่ระมารดาอยMางน้�SวMา “ข้�าแต้Mพื่ระมารดา หมMอมฉ"น้ไมMเปXน้ท�!ร"กข้องพื่ระองคKหร'อ?”
โส คน้�ต้�วา มาต้รH เอวมาห “อม�ม น้าหH ต้ว ปWโย -อ ต้ .

มารดา. พื่Mอ พื่Dดอะไร? เจั�าเปXน้ท�!ร"กย !งข้องแมM แม�กวMาน้"ยน้Kต้าท"Sง ๒ แม�กวMาเน้'Sอใน้หท"ย.
“ต้าต้ ก\ วเทส ,  มม อก�ข้�ห ปW หทยมHสโต้ปW ต้�วH ปWยต้โร -อ ต้ .

อน้IรIทธะ. ข้�าแต้Mพื่ระแมMเจั�า ถ�าหมMอมฉ"น้เปXน้ท�!ร"กข้องพื่ระองคKไซ่ร�,  
เพื่ราะเหต้Iอะไร ใน้กาลกMอน้ พื่ระองคKจั\งไมMได�ประทาน้ข้น้มไมMม�เห]น้ปาน้น้�SแกMหมMอมฉ"น้?

“สจัาหH อม�ม ต้ว ปWโย,  กส�มา มม ปIพื่�เพื่ เอวรDเป น้ต้�ถ ปDเว น้าม น้ อทาส  -อ ต้ .

พื่ระน้างต้ร"สถามบIรIษน้"Sน้วMา “พื่Mอ อะไรได�ม�ใน้ถาดหร'อ?”
สา ต้H ปIร สH ปIจั�ฉ  “ต้าต้ ก ญฺ�จั  ปาต้ ยH อโหส  -อ ต้ .
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บIรIษน้"Sน้ ทDลวMา “ม� พื่ระแมMเจั�า,  ถาดเต้]มเป�eยมด�วยข้น้มท"Sงหลาย,  ข้น้มเห]น้ปาน้น้�S ข้�าพื่ระองคKไมMเคยเห]น้.”
“อาม อย�เย,  ปDวาน้H ปาต้  ปร ปIณ์�ณ์า อโหส ,  น้ เม เอวรDปา ท ฏฺ�ฐปIพื่�พื่า -อ ต้ .

พื่ระน้าง ดำร วMา “บIต้รข้องเราได�ทำบIญ่ไว�แล�ว,  ข้น้มท พื่ยKจั"กเปXน้ข้องอ"น้เทพื่ดาท"SงหลายสMงไปให�แกMบIต้รข้องเรา.”
สา จั น้�เต้ส  “ปIต้�โต้ เม กต้ปIญฺ�โญ่,  เทวต้าห ส�ส ท พื่�พื่ปDวา ปห ต้า ภว ส�สน้�ต้  -อ ต้ .

แม�เจั�าอน้IรIทธะ ก]ทDลกะมารดาวMา 
“ข้�าแต้Mพื่ระแมMเจั�า ข้น้มเห]น้ปาน้น้�S หมMอมฉ"น้ไมMเคยก น้เลย,  จัำเด มแต้Mน้�S พื่ระองคKพื่\งทอดเฉพื่าะข้น้มไมMม�เทMาน้"Sน้แกMหมMอมฉ"น้.”
โสปW มาต้รH อาห “อม�ม น้ มยา เอวรDปา ปDวา ข้าท ต้ปIพื่�พื่า,  อ โต้ ปฏฺ�ฐาย เม น้ต้�ถ ปDวเมว๑ ปเจัย�ยาส  -อ ต้ .

จัำเด มแต้Mน้"Sน้ พื่ระน้างทรงล�างถาดทองคำแล�ว ปWดด�วยถาดใบอ'!น้สMงไป (ให�) 
ใน้เวลาเจั�าอน้IรIทธะทDลวMา “หมMอมฉ"น้ม�ประสงคKจัะบร โภคข้น้ม.”
สา ต้โต้ ปฏฺ�ฐาย เต้น้ “ปDเว ข้าท ต้Iกาโมม�ห  -อ ต้  วIต้�ต้กาเล สIวณ์�ณ์ปาต้\ โธว ต้�วา อญฺ�ญ่าย ปาต้ ยา ปฏิ กIช�ช ต้�วา ปห ณ์ต้ .

เทพื่ดาท"Sงหลาย ยMอมย"งถาดให�เต้]ม (ด�วยข้น้ม).
เทวต้า ปาต้\ ปDเรน้�ต้ .

พื่ระกIมารน้"Sน้ เม'!ออยDMใน้ทMามกลางว"ง ม ได�ทราบเน้'SอความแหMงบทวMา “ไมMม�” ด�วยอาการอยMางน้�S เสวยแต้Mข้น้มท พื่ยKท"Sงน้"Sน้.
เอวH โส อคารมช�เฌ วสน้�โต้ “น้ต้�ถ  -อ ต้  ปทส�ส อต้�ถH อชาน้ ต้�วา ท พื่�พื่ปDเวเยว ปร ภIญฺ�ช .

ก]เม'!อโอรสข้องเจั�าศากยะผน้วชต้ามลำด"บต้ระกDล เพื่'!อเปXน้บร วารข้องพื่ระศาสดา,  
เม'!อเจั�ามหาน้ามศากยะ ต้ร"สวMา “พื่Mอ ใน้ต้ระกDลข้องพื่วกเรา ใครๆ ซ่\!งบวชแล�วไมMม�,  เธอหร'อฉ"น้ควรจัะบวช,”
เจั�าอน้IรIทธะ ต้ร"สวMา “หมMอมฉ"น้เปXน้สIข้Iมาลชาต้ อยMางย !ง ไมMสามารถจัะบวชได�.”
สต้�ถI ปน้ ปร วารต้�ถH กIลป�ปฏิ ปาฏิ ยา สาก ยกIมาเรสI ปพื่�พื่ชน้�เต้สI,  
มหาน้าเมน้ สก�เกน้ “ต้าต้ อม�หากH กIเล โกจั  ปพื่�พื่ช โต้ น้ต้�ถ ,  ต้ยา วา ปพื่�พื่ช ต้พื่�พื่H มยา วา -อ ต้  วIต้�เต้,  
โส อาห “อหH อต้ สIข้Iมาโล ปพื่�พื่ช ต้IH น้ สก�ข้ ส�สาม  -อ ต้ .

เจั�ามหาน้าม. ถ�ากระน้"Sน้ เธอจังเร�ยน้การงาน้เส�ย,  ฉ"น้จั"กบวช.
“เต้น้ห  กม�มน้�ต้H อIค�คณ์�ห,  อหH ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้ .

เจั�าอน้IรIทธะ. ช'!อวMาการงาน้น้�S เปXน้อยMางไร?
“โก เอส กม�มน้�โต้ น้าม -อ ต้ .

จัร งอยDM เจั�าอน้IรIทธะยMอมไมMทราบแม�ท�!เก ดข้\Sน้แหMงภ"ต้ร,  จั"กทราบการงาน้ได�อยMางไร? เพื่ราะฉะน้"Sน้ จั\งต้ร"สอยMางน้"Sน้.
โส ห  ภต้�ต้ส�ส อIฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้HปW น้ ชาน้าต้ ,  กม�มน้�ต้H ก เมว ชาน้ ส�สต้ ,  ต้ส�มา เอวมาห.

ก]ว"น้หน้\!ง เจั�าศากยะ ๓ พื่ระองคK ค'อ อน้IรIทธะ ภ"ทท ยะ ก มพื่ ละ ปร\กษาก"น้วMา “ช'!อวMาภ"ต้ร เก ดใน้ท�!ไหน้?” 
เอกท วสH ห  “อน้IรIท�โธ ภท�ท โย ก ม�พื่ โล -อ ต้  ต้โย ชน้า “ภต้�ต้H น้าม กหH อIฏฺ�ฐาต้  -อ ต้  มน้�ต้ย\สI.

๑ น้ต้�ถ ปDเวเยว -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH.
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บรรดาเจั�าศากยะท"Sง ๓ พื่ระองคKน้"Sน้ เจั�าก มพื่ ละ ต้ร"สวMา “ภ"ต้รเก ดข้\Sน้ใน้ฉาง.”
เต้สI ก ม�พื่ โล “โกฏฺ�เฐสI อIฏฺ�ฐาต้  -อ ต้  อาห.

ได�ย น้วMาว"น้หน้\!ง เจั�าก มพื่ ละน้"Sน้ ได�เห]น้ข้�าวเปล'อกท�!เข้าข้น้ใสMใน้ฉาง,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ จั\งต้ร"สอยMางน้�S ด�วยสำค"ญ่วMา “ภ"ต้ร ยMอมเก ดข้\Sน้ใน้ฉาง.”
โส ก เรกท วสH ว�ห� โกฏฺ�ฐม�ห  ปก�ข้ ปน้�เต้ อท�ทส,  ต้ส�มา “โกฏฺ�เฐ ภต้�ต้H อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่าย เอวมาห.

คร"Sงน้"Sน้ เจั�าภ"ทท ยะ กลMาวกะเจั�าก มพื่ ละน้"Sน้วMา “ทMาน้ย"งไมMทราบ” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สวMา “ธรรมดาภ"ต้ร ยMอมเก ดข้\Sน้ใน้หม�อข้�าว.”
อถ น้H ภท�ท โย “ต้�วH น้ ชาน้าส  -อ ต้  วต้�วา “ภต้�ต้H น้าม อIก�ข้ล ยH อIฏฺ�ฐาต้  -อ ต้  อาห.

ได�ย น้วMา ว"น้หน้\!ง เจั�าภ"ทท ยะน้"Sน้ เห]น้ชน้ท"Sงหลายคดภ"ต้รออกจัากหม�อข้�าวแล�ว ได�ทำความสำค"ญ่วMา 
“ภ"ต้รน้"!น้เก ดข้\Sน้ใน้หม�อน้�Sเอง,” เพื่ราะฉะน้"Sน้ จั\งต้ร"สอยMางน้"Sน้.
โส ก เรกท วสH อIก�ข้ล โต้ ภต้�ต้H วฑ�เฒน้�เต้ ท ส�วา “เอต้�เถเวต้H อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่มกาส ,  ต้ส�มา เอวมาห.

เจั�าอน้IรIทธะ กลMาวกะเจั�าท"Sง ๒ น้"Sน้วMา “แม�ทMาน้ท"Sง ๒ ก]ย"งไมMทราบ” แล�วต้ร"สวMา 
“ภ"ต้รเก ดข้\Sน้ใน้ถาดทองคำใบใหญ่M๑ ซ่\!งสDงได�ศอกกำมา.”
อน้IรIท�โธ เต้ “อIโภปW ต้Iม�เห น้ ชาน้าถ -อ ต้  วต้�วา “รต้น้Iพื่�เพื่ธมกIลาย มหาสIวณ์�ณ์ปาต้ ยH ภต้�ต้H อIฏฺ�ฐาต้  -อ ต้  อาห.

ได�ย น้วMา ทMาน้ไมMเคยเห]น้เข้าต้ำข้�าวเปล'อก ไมMเคยเห]น้เข้าหIงภ"ต้ร,  
ทMาน้เห]น้แต้Mภ"ต้รท�!เข้าคดออกไว�ใน้ถาดทองคำแล�ว ต้"Sงไว�ข้�างหน้�าเทMาน้"Sน้,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ ทMาน้จั\งได�ทำความสำค"ญ่วMา “ภ"ต้รน้"!น้ ยMอมเก ดข้\Sน้ใน้ถาดน้"!น้เอง,  เพื่ราะฉะน้"Sน้ จั\งต้ร"สอยMางน้"Sน้.
เต้น้ ก ร เน้ว ว�ห� โกฏฺ�เฏิน้�ต้า น้ ภต้�ต้H ปจัน้�ต้า ท ฏฺ�ฐปIพื่�พื่า,  สIวณ์�ณ์ปาต้ ยH วฑ�เฒต้�วา ปIรโต้ ฐปWต้ภต้�ต้เมว ปส�สต้ ,  
ต้ส�มา “ปาต้ ยHเยเวต้H [ภต้�ต้H] อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  สญฺ�ญ่มกาส ,  ต้ส�มา เอวมาห.

กIลบIต้รผD�ม�บIญ่มาก เม'!อไมMรD�แม�ท�!เก ดข้\Sน้แหMงภ"ต้รอยMางน้"Sน้ จั"กรD�จั"กการงาน้ท"SงหลายอยMางไรได�.
เอวH ภต้�ต้Iฏฺ�ฐาน้ฏฺ�ฐาน้HปW อชาน้น้�โต้ มหาปIญฺ�โญ่ กIลปIต้�โต้ กม�มน้�เต้ ก\ ชาน้ ส�สต้ .

เจั�าอน้IรIทธะน้"Sน้ ได�สด"บความท�!การงาน้ท"Sงหลายท�!เจั�าพื่�!ต้ร"สบอกโดยน้"ยเปXน้ต้�น้วMา 
“อน้IรIทธะ จังมาเถ ด,  ฉ"น้จั"กสอน้เพื่'!อการอยDMครองเร'อน้แกMเธอ: อ"น้ผD�อยDMครองเร'อน้ จัำต้�องไถน้ากMอน้” ด"งน้�S เปXน้ข้องไมMม�ท�!สIด 
จั\งทDลลาพื่ระมารดาวMา “ความต้�องการด�วยการอยDMครองเร'อน้ข้องหมMอมฉ"น้ ไมMม�” แล�ว เสด]จัออกไป
พื่ร�อมก"บพื่ระโอรสข้องเจั�าศากยะ ๕ พื่ระองคKม�เจั�าภ"ทท ยะเปXน้ประมIข้ เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดาท�!อน้IปWยอ"มพื่ว"น้ ทรงผน้วชแล�ว.
โส “เอห  โข้ เต้ อน้IรIท�ธ ฆ่ราวาสต้�ถH อน้Iสาส ส�สาม : ปฐมH เข้ต้�ต้H กสาเปต้พื่�พื่น้�ต้ อาท น้า น้เยน้ ภาต้รา วIต้�ต้าน้H กม�มน้�ต้าน้H 
อปร ยน้�ต้ภาวH สIต้�วา  “น้ เม ฆ่ราวาเสน้ อต้�โถ -อ ต้  มาต้รH อาปIจั�ฉ ต้�วา ภท�ท ยปมIเข้ห  ปญฺ�จัห  สาก ยกIมาเรห  สท�ธ\ น้ ก�ข้ม ต้�วา 
อน้IปWยม�พื่วเน้ สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา ปพื่�พื่ช .

๑ โต้ก.
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ก]แลคร"Sน้ผน้วชแล�ว พื่ระอน้IรIทธะเปXน้ผD�ปฏิ บ"ต้ ชอบ ทำให�แจั�งซ่\!งว ชชา ๓ โดยลำด"บ เปXน้ผD�น้"!งบน้อาสน้ะเด�ยว 
สามารถเล]งดDโลกธาต้Iพื่"น้หน้\!งได�ด�วยท พื่ยจั"กษI ดIจัผลมะข้ามป̀อมท�!บIคคลวางไว�บน้ฝ้tาม'อฉะน้"Sน้ 
ปพื่�พื่ช ต้�วา จั ปน้ สม�มาปฏิ ปทH ปฏิ ปน้�โน้ อน้IปIพื่�เพื่น้ ต้ ส�โส ว ช�ชา สจั�ฉ กต้�วา 
ท พื่�เพื่น้ จัก�ข้Iน้า เอกาสเน้ น้ ส น้�โน้ว หต้�ถต้เล ฐปWต้อามลกาน้  ว ย สหส�สโลกธาต้Iโย โอโลกน้สมต้�โถ หIต้�วา

จั\งเปลMงอIทาน้ข้\Sน้วMา
“เรายMอมระล\กได�ซ่\!งบIพื่เพื่น้ วาส๑,  ท พื่ยจั"กษIเราก]ชำระแล�ว,  
เราเปXน้ผD�ได�ว ชชา ๓  เปXน้ผD�ถ\งฤทธ �,  คำสอน้ข้องพื่ระพื่Iทธเจั�า อ"น้เราทำแล�ว” 

“ปIพื่�เพื่น้ วาสH ชาน้าม , ท พื่�พื่จัก�ข้I ว โสธ ต้H,
เต้ว ช�โช อ ท�ธ ปต้�โต้ม�ห , กต้H พื่Iท�ธส�ส สาสน้H -อ ต้ 

อIทาน้H อIทาเน้ต้�วา 

พื่ จัารณ์าดDวMา “เราทำกรรมอะไรหน้อ? จั\งได�สมบ"ต้ น้�S” ทราบได�วMา 
“เราได�ต้"Sงความปรารถน้าไว�แทบบาทมDลข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าพื่ระน้ามวMา ปทIมIต้ต้ระ” ทราบ (ต้Mอไป) อ�กวMา 
“เราทMองเท�!ยวอยDMใน้สงสาร ใน้กาลช'!อโน้�น้ ได�อาศ"ยสIมน้เศรษฐ� ใน้กรIงพื่าราณ์ส�เล�Sยงช�พื่ เปXน้ผD�ช'!อวMา อ"น้น้ภาระ” ด"งน้�Sแล�ว 
“ก น้�น้I โข้ เม กต้�วา อยH สม�ปต้�ต้  ลท�ธา -อ ต้  โอโลเกน้�โต้ “ปทIมIต้�ต้รปาทมDเล ปต้�ถน้H ฐเปส\ -อ ต้  ญ่ต้�วา 
ปIน้ “สHสาเร สHสรน้�โต้ อสIกส�ม\ น้าม กาเล พื่าราณ์ส ยH สIมน้เสฏฺ�ฐ\ น้ ส�สาย ช�วน้�โต้ อน้�น้ภาโร น้าม อโหส\ -อ ต้  ญ่ต้�วา 

กลMาววMา 
“ใน้กาลกMอน้ เราเปXน้ผD�ช'!อวMาอ"น้น้ภาระ เปXน้คน้เข้]ญ่ใจั ข้น้หญ่�า,  
เราถวายบ ณ์ฑบาต้แกMพื่ระอIปร ฏิฐปbจัเจักพื่Iทธะ ผD�ม�ยศ.”

“อน้�น้ภาโร ปIเร อาส\ ทล ท�โท ต้ ณ์หารโก๒,
ปWณ์�ฑปาโต้ มยา ท น้�โน้ อIปร ฏฺ�ฐส�ส ยสส�ส โน้ -อ ต้ ๓ อาห.

[พระเถระระลCกถCงสุหายเก7า]

คร"Sงน้"Sน้ ทMาน้ได�ม�ความปร ว ต้กฉะน้�SวMา “สIมน้เศรษฐ�ผD�เปXน้สหายข้องเรา ได�ให�กหาปณ์ะ 
แล�วร"บเอาสMวน้บIญ่จัากบ ณ์ฑบาต้ ซ่\!งเราถวายแกMพื่ระอIปร ฏิฐปbจัเจักพื่Iทธะ ใน้กาลน้"Sน้,  บ"ดน้�S เก ดใน้ท�!ไหน้หน้อแล?” 
อถส�ส เอต้ทโหส  “โย โส ต้ทา มยา อIปร ฏฺ�ฐส�ส ท น้�น้ปWณ์�ฑปาต้โต้ กหาปเณ์ ทต้�วา ปต้�ต้\ อค�คเหส  มม สหายโก สIมน้เสฏฺ�ฐ�,  
กหH น้I โข้ โส เอต้รห  น้ พื่�พื่ต้�โต้ -อ ต้ .

ท�น้"Sน้ ทMาน้ได�เล]งเห]น้เศรษฐ�น้"Sน้วMา “บ�าน้ช'!อวMามIณ์ฑน้ คม ม�อยDMท�!เช งเข้าใกล�ดงไฟ้ไหม�,  อIบาสกช'!อมหามIณ์ฑะ ใน้มIณ์ฑน้ คมน้"Sน้ 
ม�บIต้ร ๒ คน้ ค'อ มหาสIมน้ะ จัDฬสIมน้ะ,  ใน้บIต้ร ๒ คน้น้"Sน้ สIมน้เศรษฐ� เก ดเปXน้จัDฬสIมน้ะ;” 
อถ น้H “ว ช�ฌาฏิว ยH ปพื่�พื่ต้ปาเท มIณ์�ฑน้ คโม น้าม อต้�ถ ,  ต้ต้�ถ มหามIณ์�ฑส�ส น้าม อIปาสกส�ส ‘มหาสIมโน้ จัDฬสIมโน้ต้  เท�ว ปIต้�ต้า,
เต้สI โส จัDฬสIมโน้ หIต้�วา น้ พื่�พื่ต้�โต้ -อ ต้  อท�ทส,  

๑ ข้"น้ธKอ"น้อาศ"ยอยDMใน้กาลกMอน้.
๒ ส�. ยI. กาชหารโก.
๓ ม. ต้าท โน้.
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ก]แล คร"Sน้เห]น้แล�ว ค ดวMา “เม'!อเราไปใน้ท�!น้"Sน้,  อIปการะจัะม�หร'อไมMม�หน้อ?” 
ท ส�วา จั ปน้ จั น้�เต้ส  “อต้�ถ  น้I โข้,  ต้ต้�ถ มย  คเต้,  อIปกาโร น้ต้�ถ  -อ ต้ .

ทMาน้ใครMครวญ่อยDM ได�เห]น้เหต้Iน้�SวMา 
“เม'!อเราไปใน้ท�!น้"Sน้,  จัDฬสIมน้ะน้"Sน้ม�อายI ๗ ข้วบเทMาน้"Sน้จั"กออกบวช,  และจั"กบรรลIพื่ระอรห"ต้ใน้เวลาปลงผมเสร]จัน้"!น้เอง:”
โส อIปธาเรน้�โต้ อ ทH อท�ทส “โส,  ต้ต้�ถ มย  คเต้,  สต้�ต้วส�ส โกว น้ ก�ข้ม ต้�วา ปพื่�พื่ช ส�สต้ ,  ข้Iรค�เคเยว จั อรหต้�ต้H ปาปIณ์ ส�สต้  -อ ต้ ,  

ก]แลทMาน้คร"Sน้เห]น้แล�ว เม'!อภายใน้กาลฝ้น้ใกล�เข้�ามา จั\งไปทางอากาศ ลงท�!ประต้Dบ�าน้.
ท ส�วา จั ปน้,  อIปกฏฺ�เฐ อน้�โต้วส�เส,  อากาเสน้ คน้�ต้�วา คามท�วาเร โอต้ร .

สMวน้มหามIณ์ฑอIบาสก เปXน้ผD�คI�น้เคยข้องพื่ระเถระแม�ใน้กาลกMอน้เหม'อน้ก"น้.
มหามIณ์�โฑ ปน้ อIปาสโก เถรส�ส ปIพื่�เพื่ปW ว ส�สาส โกเอว.

เข้าเห]น้พื่ระเถระครองจั�วรใน้เวลาบ ณ์ฑบาต้ จั\งกลMาวกะมหาสIมน้ะผD�บIต้รวMา “พื่Mอ พื่ระผD�เปXน้เจั�าอน้IรIทธเถระข้องเรามาแล�ว,  
เจั�าจังไปร"บบาต้รข้องทMาน้ให�ท"น้เวลาท�!ใครๆ คน้อ'!น้ย"งไมMร"บบาต้รข้องทMาน้ไป,  พื่Mอจั"กให�เข้าปDอาสน้ะไว�.”
โส เถรH ปWณ์�ฑปาต้กาเล จั�วรH ปารIปน้�ต้H ท ส�วา ปIต้�ต้H มหาสIมน้H อาห “ต้าต้ อย�โย เม อน้IรIท�ธต้�เถโร อาคโต้,  
ยาวส�ส อญฺ�โญ่ โกจั  ปต้�ต้H น้ คณ์�หาต้ ,  ต้าวส�ส คน้�ต้�วา ปต้�ต้H คณ์�ห,  อหH อาสน้H ปญฺ�ญ่าเปส�สาม  -อ ต้ .

มหาสIมน้ะได�ทำอยMางน้"Sน้แล�ว.
โส ต้ถา อกาส .

อIบาสก อ"งคาสพื่ระเถระภายใน้เร'อน้โดยเคารพื่แล�ว ร"บปฏิ ญ่ญ่าเพื่'!อต้�องการแกMการอยDM (จัำพื่รรษา) ต้ลอดไต้รมาส.
อIปาสโก เถรH อน้�โต้น้ เวสเน้ สก�กจั�จัH ปร ว ส ต้�วา เต้มาสH วสน้ต้�ถาย ปฏิ ญฺ�ญ่H คณ์�ห .

พื่ระเถระร"บน้ มน้ต้Kแล�ว.
เถโร อธ วาเสส .

คร"Sงน้"Sน้ อIบาสก ปฏิ บ"ต้ พื่ระเถระน้"Sน้ต้ลอดไต้รมาส เปXน้เหม'อน้ปฏิ บ"ต้ อยDMว"น้เด�ยว 
ใน้ว"น้มหาปวารณ์า จั\งน้ำไต้รจั�วรและอาหารว"ต้ถI ม�น้Sำอ�อย น้Sำม"น้ และข้�าวสารเปXน้ต้�น้มาแล�ว วางไว�ใกล�เท�าข้องพื่ระเถระ 
เร�ยน้วMา “ข้อพื่ระผD�เปXน้เจั�าจังร"บเถ ด คร"บ.”
อถ น้H เอกท วสH ปฏิ ชค�คน้�โต้ ว ย เต้มาสH ปฏิ ชค�ค ต้�วา มหาปวารณ์าย ต้ จั�วรญฺ�เจัว คIฬเต้ลต้ณ์�ฑIลาท�น้  จั อาหร ต้�วา 
เถรส�ส ปาทมDเล ฐเปต้�วา “คณ์�หาถ ภน้�เต้ -อ ต้  อาห.

[ไม7ร�บุว�ตัถ� กล�บุได4สุามเณร]

พื่ระเถระ. อยMาเลย อIบาสก  ความต้�องการด�วยว"ต้ถIน้�Sข้องฉ"น้ ไมMม�.
“อลH อIปาสก น้ เม อ ม น้า อต้�โถ -อ ต้ .

อIบาสก. ทMาน้ผD�เจัร ญ่ น้�!ช'!อวMา ว"สสาวาส กลาภ (ค'อลาภอ"น้เก ดแกMผD�อยDMจัำพื่รรษา),  
ข้อพื่ระผD�เปXน้เจั�าจังร"บว"ต้ถIน้"Sน้ไว�เถ ด.

“ภน้�เต้ วส�สาวาส กลาโภ น้าเมส,  คณ์�หาถ น้H -อ ต้ .
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พื่ระเถระ. ชMางเถ ด  อIบาสก.
“อลH อIปาสก -อ ต้ .

อIบาสก. ทMาน้ยMอมไมMร"บเพื่'!ออะไร? คร"บ.
“ก มต้�ถH น้ คณ์�หาถ ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. แม�สามเณ์รผD�เปXน้ก"บปWยการก ใน้สำน้"กข้องฉ"น้ก]ไมMม�.
“มย�หH สน้�ต้ เก กป�ปWยการโก สามเณ์โรปW น้ต้�ถ  -อ ต้ .

อIบาสก. ทMาน้ผD�เจัร ญ่  ถ�าอยMางน้"Sน้ มหาสIมน้ะผD�เปXน้บIต้รข้องกระผม จั"กเปXน้สามเณ์ร.  
“เต้น้ห  ภน้�เต้ มม ปIต้�โต้ มหาสIมโน้ สามเณ์โร ภว ส�สต้  -อ ต้ .

พื่ระเถระ. อIบาสก  ความต้�องการด�วยมหาสIมน้ะ ข้องฉ"น้ ก]ไมMม�.
“น้ เม อIปาสก มหาสIมเน้น้ อต้�โถ -อ ต้ .

อIบาสก. ทMาน้ผD�เจัร ญ่  ถ�าอยMางน้"Sน้ พื่ระผD�เปXน้เจั�าจังให�จัDฬสIมน้ะบวชเถ ด.
“เต้น้ห  ภน้�เต้ จัDฬสIมน้H ปพื่�พื่าเชถ -อ ต้ .

พื่ระเถระร"บวMา “ด�ละ” แล�วให�จัDฬสIมน้ะบวช.
เถโร “สาธI -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา จัDฬสIมน้H ปพื่�พื่าเชส .

จัDฬสIมน้น้"Sน้ บรรลIพื่ระอรห"ต้ใน้เวลาปลงผมเสร]จัน้"!น้เอง.
โส ข้Iรค�เคเยว อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

พื่ระเถระ อยDMใน้ท�!น้"Sน้ก"บจัDฬสIมน้สามเณ์รน้"Sน้ประมาณ์ก\!งเด'อน้ แล�วลาพื่วกญ่าต้ ข้องเธอวMา “พื่วกฉ"น้จั"กเฝ้`าพื่ระศาสดา” ด"งน้�S
แล�ว ไปทางอากาศ ลงท�!กระทMอมอ"น้ต้"SงอยDMใน้ปtา ใน้ห มว"น้ต้ประเทศ.
เถโร เต้น้ สท�ธ\ อฑ�ฒมาสมต้�ต้H ต้ต้�ถ วส ต้�วา “สต้�ถารH ปส�ส ส�สาม -อ ต้  ต้ส�ส ญ่าต้เก อาปIจั�ฉ ต้�วา 
อากาเสน้ คน้�ต้�วา ห มวน้�ต้ป�ปเทเส อรญฺ�ญ่กIฏิ กายH โอต้ร .

[พระเถระปรารภัความเพ,ยรเสุมอ]

ก]พื่ระเถระ แม�ต้ามปกต้ เปXน้ผD�ปรารภความเพื่�ยร,  
เม'!อทMาน้กำล"งจังกรมอยDMใน้ท�!น้"Sน้ ใน้ค'น้แรกและใน้ค'น้ต้Mอมา ลมใน้ท�องต้"Sงข้\Sน้แล�ว.
เถโร ปน้ ปกต้ ยาปW อารท�ธว ร โย,  ต้ส�ส ต้ต้�ถ ปIพื่�พื่รต้�ต้าปรรต้�ต้H จัง�กมน้�ต้ส�ส อIทรวาโต้ สมIฏฺ�ฐห .

คร"Sงน้"Sน้ สามเณ์ร เห]น้ทMาน้ลำบาก จั\งเร�ยน้ถามวMา “ทMาน้คร"บ โรคอะไร ยMอมเส�ยดแทงทMาน้?”
อถ น้H ก ลน้�ต้รDปx ท ส�วา สามเณ์โร ปIจั�ฉ  “ภน้�เต้ ก\ โว รIช�ชต้  -อ ต้ .

พื่ระเถระ. ลมเส�ยดท�องเก ดข้\Sน้แกMฉ"น้แล�ว.
“อIทรวาโต้ เม สมIฏฺ�ฐ โต้ -อ ต้ .

สามเณ์ร. แม�ใน้กาลอ'!น้ ลมเส�ยดท�องเคยเก ดข้\Sน้หร'อ คร"บ.
“อญฺ�ญ่ทาปW สมIฏฺ�ฐ ต้ปIพื่�โพื่ ภน้�เต้ -อ ต้  อาห.
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พื่ระเถระ. เออ ผD�ม�อายI.
“อาม อาวIโส -อ ต้ .

สามเณ์ร. ความสบาย ยMอมม�ด�วยอะไรเลMา? คร"บ.
“เกน้ ผาสIกH โหต้  ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. เม'!อฉ"น้ได�น้Sำด'!มจัากสระอโน้ดาต้,  ความสบายยMอมม� ผD�ม�อายI.
“อโน้ต้ต้�ต้โต้ ปาน้�เย ลท�เธ,  ผาสI โหต้  อาวIโส -อ ต้ .

สามเณ์ร. ทMาน้คร"บ ถ�ากระน้"Sน้ กระผมจัะน้ำมา (ถวาย).
“เต้น้ห  ภน้�เต้ อาหราม  -อ ต้ .

พื่ระเถระ. เธอจั"กอาจั (น้ำมา) หร'อ? สามเณ์ร.  
“สก�ข้ ส�สส  สามเณ์ร -อ ต้ .

สามเณ์ร. อาจัอยDM คร"บ.
“อาม ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. ถ�ากระน้"Sน้ น้าคราชช'!อปbน้น้กะ ใน้สระอโน้ดาต้ ยMอมรD�จั"กฉ"น้,  
เธอจังบอกแกMน้าคราชน้"Sน้ แล�วน้ำข้วดน้Sำด'!มข้วดหน้\!ง มาเพื่'!อประโยชน้KแกMการประกอบยาเถ ด.

“เต้น้ห  อโน้ต้ต้�เต้ ปน้�น้โก น้าม น้าคราชา มH ชาน้าต้ ,  ต้ส�ส อาจั ก�ข้ ต้�วา เภสช�ชต้�ถาย เอกH ปาน้�ยวารกH อาหร -อ ต้ .

เธอร"บวMา “ด�ละ” แล�วไหว�พื่ระอIปbชฌายะ เหาะข้\Sน้สDMเวหาส ได�ไปต้ลอดท�! ๕๐๐ โยชน้Kแล�ว.
โส “สาธI -อ ต้  อIปช�ฌายH วน้�ท ต้�วา เวหาสH อพื่�ภIค�คน้�ต้�วา ปญฺ�จัโยชน้สต้H ฐาน้H อคมาส .

[สุามเณรตั7อสุ�4ก�บุพญานาค]

ก]ใน้ว"น้น้"Sน้ น้าคราชม�น้าคน้"กฟ้อ̀น้แวดล�อมแล�ว ปรารถน้าจัะเลMน้น้Sำ.
ต้Hท วสH ปน้ น้าคราชา น้าคน้าฏิกปร วIโต้ อIทกก�ฬํx ก�ฬํWต้Iกาโม โหต้ .

น้าคราชน้"Sน้ พื่อได�เห]น้สามเณ์รผD�ไปอยDMเทMาน้"Sน้ ก]โกรธ ค ดเห]น้วMา 
“สมณ์ะโล�น้น้�S เท�!ยวโปรยฝ้Itน้ท�!เท�าข้องต้น้ลงบน้กระหมMอมข้องเรา,  
สมณ์ะโล�น้น้�S จั"กเปXน้ผD�มาแล�วเพื่'!อต้�องการน้Sำด'!มใน้สระอโน้ดาต้,  บ"ดน้�S เราจัะไมMให�น้Sำด'!มแกMเธอ” ด"งน้�Sแล�ว 
น้อน้ปWดสระอโน้ดาต้ซ่\!งม�ประมาณ์ถ\ง ๕๐ โยชน้Kด�วยพื่"งพื่าน้ ดIจับIคคลปWดหม�อข้�าวด�วยถาดใหญ่Mฉะน้"Sน้.
โส สามเณ์รH คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วาว กIช�ฌ  “อยH มIณ์�ฑกสมโณ์ อต้�ต้โน้ ปาทปxสIH มม มต้�ถเก โอก รน้�โต้ ว จัรต้ ,  
อโน้ต้ต้�เต้ ปาน้�ยต้�ถาย อาคโต้ ภว ส�สต้ ,  น้ทาน้ ส�ส ปาน้�ยH ทส�สาม  -อ ต้  
ปญฺ�ญ่าสโยชน้ กH อโน้ต้ต้�ต้ทหH มหาปาต้ ยา อIก�ข้ล\ ปWทหน้�โต้ ว ย ผเณ์น้ ปWทห ต้�วา น้ ปช�ช .

สามเณ์ร พื่อแลดDอาการข้องน้าคราชแล�ว ก]ทราบวMา “น้าคราชน้�Sโกรธแล�ว” จั\งกลMาวคาถาน้�SวMา
สามเณ์โร น้าคราชส�ส อาการH โอโลเกต้�วาว “กIท�โธ อยH -อ ต้  ญ่ต้�วา อ มH คาถมาห
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“น้าคราช ผD�ม�เดชกล�า ม�กำล"งมาก ทMาน้จังฟ้bง (คำ) ข้องข้�าพื่เจั�าเถ ด,  
จังให�หม�อน้Sำด'!มแกMข้�าพื่เจั�า,  
ข้�าพื่เจั�าเปXน้ผD�มาแล�วเพื่'!อประโยชน้KแกMน้Sำสำหร"บประกอบยา.”

“สIโณ์ห  เม น้าคราช อIค�คเต้ช มหพื่�พื่ล,  
เทห  เม ปาน้�ยฆ่ฏิH, เภสช�ชต้�ถม�ห  อาคโต้ -อ ต้ .

น้าคราชฟ้bงคาถาน้"Sน้แล�ว กลMาวคาถาน้�SวMา
ต้H สIต้�วา น้าคราชา อ มH คาถมาห

“แม�น้Sำใหญ่Mช'!อคงคา ณ์ เบ'Sองท ศบDรพื่า ยMอมไหลไปสDMมหาสมIทร,  
ทMาน้จังน้ำเอาน้Sำด'!มจัากแมMน้Sำคงคาน้"Sน้ไปเถ ด.”

“ปIรต้�ถ มส�ม\ ท สาภาเค คง�คา น้าม มหาน้ท�
มหาสมIท�ทH อป�เปต้ , ต้โต้ ต้�วH ปาน้�ยH หร -อ ต้ .

สามเณ์ร ฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว ค ดวMา 
“พื่ญ่าน้าคน้�Sจั"กไมMให�ต้ามความปรารถน้าข้องต้น้,  เราจั"กทำพื่ลการให�ม"น้รD�อาน้Iภาพื่ใหญ่M ข้Mมพื่ญ่าน้าคน้�Sแล�ว จั"กน้ำน้Sำด'!มไป”
แล�วกลMาววMา “มหาราช  พื่ระอIปbชฌายะให�ข้�าพื่เจั�าน้ำน้Sำด'!มมาจัากสระอโน้ดาต้เทMาน้"Sน้,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ข้�าพื่เจั�าจั\งจั"กน้ำน้Sำด'!มน้�SอยMางเด�ยวไป,  ทMาน้จังหล�กไปเส�ย อยMาห�ามข้�าพื่เจั�าเลย” ด"งน้�Sแล�ว กลMาวคาถาน้�SวMา
ต้H สIต้�วา สามเณ์โร “อยH น้าคราชา อต้�ต้โน้ อ จั�ฉาย น้ ทส�สต้ ,  อหH พื่ลการH กต้�วา มหาน้IภาวH๑ ชาน้าเปต้�วา อ มH อภ ภว ต้�วา 
ปาน้�ยH คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา “มหาราช อIปช�ฌาโย มH อโน้ต้ต้�ต้โต้ว ปาน้�ยH อาหราเปต้ ,  เต้น้าหH อ ทเมว หร ส�สาม ,  
อเปห  มา มH วาเรห  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ข้�าพื่เจั�าจั"กน้ำน้Sำด'!มไปจัากสระอโน้ดาต้น้�SเทMาน้"Sน้,  
ข้�าพื่เจั�าเปXน้ผD�ม�ความต้�องการด�วยน้Sำด'!มน้�SเทMาน้"Sน้,  
ถ�าเร�!ยวแรงและกำล"งม�อยDMไซ่ร�,  น้าคราช ทMาน้จังข้"ดข้วางไว�เถ ด.”

“อ โต้ว ปาน้�ยH หาส�สH๒ อ ม น้า วม�ห  อต้�ถ โก,
ยท ๓ ถามพื่ลH อต้�ถ , น้าคราช น้ วารย -อ ต้ .

๑ ส�. มน้Iส�สภาวH. ม. อาน้IภาวH.
๒ ส�. ยI. หร ส�สH.
๓ ส�. ม. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “เต้ -อ ต้  อต้�ถ .
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คร"Sงน้"Sน้ พื่ญ่าน้าคกลMาวกะเธอวMา สามเณ์ร 
“ถ�าทMาน้ม�ความกล�าหาญ่อยMางลDกผD�ชายไซ่ร�,  
ข้�าพื่เจั�าชอบใจัคำพื่Dดข้องทMาน้,  
เช ญ่ทMาน้ น้ำน้Sำด'!มข้องข้�าพื่เจั�าไปเถ ด.”

อถ น้H น้าคราชา อาห

“สามเณ์ร สเจั อต้�ถ ต้ว ว ก�กมโปร สH,
อภ น้น้�ทาม  เต้ วาจัH, หรส�สI ปาน้�ยH มม -อ ต้ .

ลำด"บน้"Sน้ สามเณ์ร ต้อบกะพื่ญ่าน้าคน้"Sน้วMา  “มหาราช ข้�าพื่เจั�าจั"กน้ำไปอยMางน้"Sน้”,  
เม'!อพื่ญ่าน้าคพื่DดวMา “เม'!อทMาน้สามารถ ก]จังน้ำไปเถ ด” ร"บปฏิ ญ่ญ่าถ\ง ๓ คร"SงวMา “ถ�ากระน้"Sน้ ทMาน้จังรD�ด�วยด�เถ ด” 
แล�วค ดวMา “การท�!เราแสดงอาน้Iภาพื่แหMงพื่ระพื่Iทธศาสน้าแล�วจั\งน้ำน้Sำไป สมควรอยDM” 
ได�ไปสDMสำน้"กข้องพื่วกอากาส"ฏิฐกเทพื่ดากMอน้.
อถ น้H สามเณ์โร “เอวH มหาราช หราม  -อ ต้  วต้�วา “สก�โกน้�โต้ หราห  -อ ต้  วIต้�เต้,  
“เต้น้ห  สIฏฺ�ฐุI ชาน้ส�สI -อ ต้  ต้ ก�ข้ต้�ต้IH ปฏิ ญฺ�ญ่H คเหต้�วา 
“พื่Iท�ธสาสน้ส�ส อาน้IภาวH ทส�เสต้�วา มยา ปาน้�ยH หร ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา อากาสฏฺ�ฐกเทวต้าน้H ต้าว สน้�ต้ กH อคมาส .

เทพื่ดาเหลMาน้"Sน้มาไหว�แล�ว กลMาววMา “อะไรก"น้? คร"บ” แล�วพื่าก"น้ย'น้อยDM.
ต้า อาคน้�ต้�วา วน้�ท ต้�วา “ก\ ภน้�เต้ -อ ต้  วต้�วา อฏฺ�ฐHสI.

สามเณ์ร กลMาววMา “สงครามข้องข้�าพื่เจั�าก"บปbน้น้กน้าคราช จั"กม� ท�!หล"งสระอโน้ดาต้น้�!,  
พื่วกทMาน้จังไปใน้ท�!น้"Sน้แล�ว ดDความชน้ะและความแพื่�.”
“เอต้ส�ม\ อโน้ต้ต้�ต้ทหปWฏฺ�เฐ ปน้�น้กน้าคราเชน้ สท�ธ\ มม สง�คาโม ภว ส�สต้ ,  ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา ชยปราชยH โอโลเกถ -อ ต้  อาห.

สามเณ์รน้"Sน้ เข้�าไปหาท�าวโลกบาลท"Sง ๔ แล�วท�าวส"กกะ ท�าวสIยามะ ท�าวส"น้ดIส ต้ ท�าวสIน้ มม ต้ และท�าวสว"ต้ต้� 
แล�วบอกเน้'Sอความน้"Sน้โดยทำน้องน้"Sน้แล.
โส เอเต้เน้ว น้�หาเรน้ จัต้�ต้าโร โลกปาเล สก�กสIยามสน้�ต้Iส ต้สIน้ ม�ม ต้๑วสวต้�ต้� จั อIปสง�กม ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

ต้Mอแต้Mน้"Sน้ สามเณ์รไปโดยลำด"บจัน้ถ\งพื่รหมโลก อ"น้พื่รหมท"Sงหลายใน้ท�!น้"Sน้ๆ ผD�มาไหว�แล�วย'น้อยDM ถามวMา “อะไรก"น้? คร"บ” 
จั\งแจั�งเน้'Sอความน้"Sน้.
ต้โต้ ปรH ปฏิ ปาฏิ ยา ยาว พื่�รห�มโลกา คน้�ต้�วา ต้ต้�ถ ต้ต้�ถ พื่�รห�เมห  อาคน้�ต้�วา วน้�ท ต้�วา 
ฐ เต้ห  “ก\ ภน้�เต้ -อ ต้  ปIฏฺ�โฐ,  ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

สามเณ์รน้"Sน้ เท�!ยวไปบอกใน้ท�!ทIกแหMงๆ โดยครDMเด�ยวเทMาน้"Sน้ เว�น้เส�ยแต้Mอส"ญ่ญ่�ส"ต้วKและอรDปพื่รหม ด�วยอาการอยMางน้�S.
เอวH โส อสญฺ�เญ่ จั อรDปWพื่�รห�มาโน้ จั ฐเปต้�วา สพื่�พื่ต้�ถ มIหIต้�ต้เมว อาห ณ์�ฑ ต้�วา อาโรเจัส .

๑ ม. ปรน้ ม�ม ต้.
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ถ\งเทพื่ดาทIกๆ จัำพื่วก ฟ้bงคำข้องเธอแล�ว ประชIมก"น้เต้]มอากาศ ไมMม�ท�!วMาง ท�!หล"งสระอโน้ดาต้ 
ดIจัจัIณ์แหMงข้น้มท�!บIคคลใสMไว�ใน้ทะน้าน้ ฉะน้"Sน้.
ต้ส�ส วจัน้H สIต้�วา สพื่�พื่าปW เทวต้า อโน้ต้ต้�ต้ทหปWฏฺ�เฐ น้าฬํWยH ปก�ข้ ต้�ต้า ปDวจัIณ์�ณ์า๑ ว ย อากาสH น้ รน้�ต้รH ปDเรต้�วา สน้�น้ ปต้\สI.

[สุามเณรเชื่�ญเท้พดามาด�การรบุ]

เม'!อหมDMเทพื่ดาประชIมก"น้แล�ว,  สามเณ์รย'น้ใน้อากาศ กลMาวกะพื่ญ่าน้าควMา
สน้�น้ ปต้ เต้ เทวสง�เฆ่,  สามเณ์โร อากาเส ฐต้�วา น้าคราชาน้H อาห

“น้าคราช ผD�ม�เดชกล�า ม�กำล"งมาก ทMาน้จังฟ้bงคำข้องข้�าพื่เจั�า 
ทMาน้จังให�หม�อน้Sำด'!มแกMข้�าพื่เจั�า,  
ข้�าพื่เจั�าเปXน้ผD�มาเพื่'!อต้�องการน้Sำประกอบยา.”

“สIโณ์ห  เม น้าคราช อIค�คเต้ช มหพื่�พื่ล,
เทห  เม ปาน้�ยฆ่ฏิH, เภสช�ชต้�ถม�ห  อาคโต้ -อ ต้ .

ท�น้"Sน้ น้าคกลMาวกะเธอวMา 
“สามเณ์ร ถ�าทMาน้ม�ความกล�าหาญ่อยMางลDกผD�ชายไซ่ร�,  
ข้�าพื่เจั�าชอบใจัคำพื่Dดข้องทMาน้,  
ทMาน้จังน้ำน้Sำด'!มข้องข้�าพื่เจั�าไปเถ ด.”

อถ น้H น้าโค อาห

“สามเณ์ร สเจั อต้�ถ ต้ว ว ก�กมโปร สH,
อภ น้น้�ทาม  เต้ วาจัH, หรส�สI ปาน้�ยH มม -อ ต้ .

สามเณ์รน้"Sน้ ร"บคำปฏิ ญ่ญ่าข้องน้าคราชถ\ง ๓ คร"Sงแล�ว ย'น้ ณ์ อากาศน้"Sน้เอง น้ รม ต้อ"ต้ภาพื่เปXน้พื่รหมประมาณ์ ๑๒ โยชน้K 
แล�วลงจัากอากาศ เหย�ยบท�!พื่"งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าค กดให�หน้�าคว!ำลงแล�ว.
โส ต้ ก�ข้ต้�ต้IH น้าคราชส�ส ปฏิ ญฺ�ญ่H คเหต้�วา อากาเส ฐ ต้โกว ท�วาทสโยชน้ กH พื่�รห�มต้�ต้ภาวH มาเปต้�วา 
อากาสโต้ โอรIย�ห น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กม ต้�วา อโธมIข้H น้ ป�ป�เฬส .

ใน้ท"น้ท�น้"Sน้เอง เม'!อสามเณ์ร พื่อส"กวMาเหย�ยบพื่"งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าคเทMาน้"Sน้ แผMน้พื่"งพื่าน้ได�หดเข้�าประมาณ์เทMาท"พื่พื่� 
ดIจัหน้"งสดอ"น้บIรIษผD�ม�กำล"งเหย�ยบแล�วฉะน้"Sน้.
ต้าวเทว พื่ลวต้า ปIร เสน้ อก�กน้�ต้อล�ลจัม�มH ว ย,  น้าคราชส�ส ผเณ์ อก�กน้�ต้มต้�เต้,  โอภ ช�ช ต้�วา๒ ทพื่�พื่ มต้�ต้า ผณ์ปDฏิกา อเหสIH.  

ใน้ท�!ซ่\!งพื่�น้จัากพื่"งพื่าน้ข้องพื่ญ่าน้าคออกมา สายน้Sำประมาณ์เทMาลำต้าลพื่IMงข้\Sน้แล�ว.
น้าคราชส�ส ผเณ์ห  มIต้�ต้ฏฺ�ฐาเน้๓ ต้าลก�ข้น้�ธป�ปมาณ์า อIทกวฏฺ�ฏิ โย อIค�คจั�ฉ\สI

๑ ม. ปก�ข้ ต้�ต้าน้  ปWฏฺ�ฐจัIณ์�ณ์าน้ .
๒ ม. โอคล ต้�วา.
๓ ม. มIต้�ต้มIต้�ต้ฏฺ�ฐาน้โต้.
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สามเณ์รย"งข้วดน้Sำด'!มให�เต้]ม ใน้อากาศน้"Sน้เอง.
สามเณ์โร อากาเสเยว ปาน้�ยวารกH ปDเรส .

หมDMเทพื่ได�ให�สาธIการแล�ว
เทวสง�โฆ่ สาธIการH อทาส .

[พญานาคแพ4สุามเณร]

น้าคราชละอาย โกรธต้Mอสามเณ์รแล�ว.  
น้าคราชา ลช�ช ต้�วา สามเณ์รส�ส กIช�ฌ .

น้"ยน้Kต้าท"Sง ๒ ข้องน้าคราชน้"Sน้ได�ม�ส�ดIจัดอกชะบา.
ชยกIสIมวณ์�ณ์าน้ ส�ส อก�ข้�น้  อเหสIH.  

พื่ญ่าน้าคน้"Sน้ ค ดวMา “สมณ์ะโล�น้น้�S ให�หมDMเทพื่ประชIมก"น้แล�ว ถ'อเอาน้Sำด'!ม ย"งเราให�ละอายแล�ว,  
เราจัะจั"บเธอ สอดม'อเข้�าใน้ปากแล�ว ข้ย�Sเน้'Sอใน้หท"ยข้องเธอเส�ย,  หร'อจัะจั"บเธอท�!เท�า แล�วข้�างไปฟ้ากแมMน้Sำข้�างโน้�น้” ด"งน้�S
แล�วต้ ดต้ามไปโดยเร]ว แม�ต้ ดต้ามไปอยDM ก]ไมMสามารถจัะท"น้สามเณ์รได�เลย.
โส “อยH มH เทวสง�ฆ่H สน้�น้ ปาเต้ต้�วา ปาน้�ยH คเหต้�วา๑ ลช�ชาเปส ,  เอต้H คเหต้�วา มIเข้ หต้�ถH ปก�ข้ ปWต้�วา หทยมHสH ต้ส�ส มท�ทาม ,  
ปาเท วา น้H คเหต้�วา ปรคง�คาย ข้ ปาม  -อ ต้  เวเคน้ อน้Iพื่น้�ธ   อน้Iพื่น้�ธน้�โต้ปW น้H ปาปIณ์ ต้IH น้าสก�ข้ เยว.  

สามเณ์รมาแล�ว วางน้Sำด'!มไว�ใน้ม'อพื่ระอIปbชฌายะ เร�ยน้วMา “ข้อทMาน้จังด'!มเถ ด คร"บ”
สามเณ์โร อาคน้�ต้�วา อIปช�ฌายส�ส หต้�เถ ปาน้�ยH ฐเปต้�วา “ปWวถ ภน้�เต้ -อ ต้  อาห.

[พญานาคพ�ดเท้Nจ แตั7สุามเณรไม7พ�ดเท้Nจ]

แม�พื่ญ่าน้าค ก]มาข้�างหล"ง กลMาววMา “ทMาน้อน้IรIทธะผD�เจัร ญ่ สามเณ์รถ'อเอาน้Sำซ่\!งข้�าพื่เจั�าย"งไมMได�ให�เลยมา,  ข้อทMาน้จังอยMาด'!ม”
น้าคราชาปW ปจั�ฉโต้ อาคน้�ต้วา “ภน้�เต้ อน้IรIท�ธ สามเณ์โร มยา อท น้�น้เมว ปาน้�ยH คเหต้�วา อาคโต้,  มา ปWวถ -อ ต้  อาห.

พื่ระเถระถามวMา “น้"ยวMา อยMางไรน้"Sน้หร'อ? สามเณ์ร.
“เอวH ก ร สามเณ์ร -อ ต้ 

สามเณ์ร. ข้อน้ มน้ต้KทMาน้ด'!มเถ ด คร"บ,  น้Sำด'!มอ"น้พื่ญ่าน้าคน้�Sให�แล�ว กระผมจั\งน้ำมา.
“ปWวถ ภน้�เต้,  อ ม น้า เม ท น้�น้H ปาน้�ยH อาหฏิH -อ ต้ 

พื่ระเถระ ทราบวMา “ข้\Sน้ช'!อวMาการกลMาวคำเท]จัข้องสามเณ์รผD�เปXน้ข้�ณ์าสพื่ ยMอมไมMม�” จั\งด'!มน้Sำแล�ว.
เถโร “ข้�ณ์าสวสามเณ์รส�ส มIสากถH๒ น้าม น้ต้�ถ  -อ ต้  ญ่ต้�วา ปาน้�ยH ปWว .

อาพื่าธข้องทMาน้สงบลง ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้เอง.
ต้Hข้ณ์ญฺ�เญ่วส�ส อาพื่าโธ ปฏิ ปส�สม�ภ .

๑ ส�. ยI. ผเณ์ ฐต้�วา.
๒ ส�. ม. ยI. มIสากถน้H.
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น้าคกลMาวกะพื่ระเถระอ�กวMา “ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ข้�าพื่เจั�าเปXน้ผD�อ"น้สามเณ์รให�หมDMเทพื่ท"SงหมดประชIมก"น้ให�ละอายแล�ว 
ข้�าพื่เจั�าจั"กผMาหท"ยข้องเธอ,  หร'อจั"กจั"บเธอท�!เท�า และข้ว�างไปท�!ฝ้beงแมMน้Sำข้�างโน้�น้.”
ปIน้ น้าโค เถรH อาห “ภน้�เต้ สามเณ์เรน้ม�ห  สพื่�พื่H เทวคณ์H สน้�น้ ปาเต้ต้�วา ลช�ชาปWโต้,  อหมส�ส หทยH วา ผาเลส�สาม ,  
ปาเท วา น้H คเหต้�วา ปรคง�คายH ข้ ปWส�สาม  -อ ต้ .

พื่ระเถระ กลMาววMา “มหาราช สามเณ์รม�อาน้Iภาพื่มาก,  ทMาน้จั"กไมMสามารถเพื่'!อสD�รบก"บสามเณ์รได�,  
ทMาน้จังให�สามเณ์รน้"Sน้อดโทษ แล�วกล"บไปเส�ยเถ ด.”
“มหาราช สามเณ์โร มหาน้Iภาโว,  ต้Iม�เห สามเณ์เรน้ สท�ธ\ สง�คาเมต้IH น้ สก�ข้ ส�สถ,  ข้มาเปต้�วา น้H คจั�ฉถ -อ ต้ 

[พญานาคของขมาสุามเณร]

พื่ญ่าน้าคน้"Sน้ ยMอมรD�อาน้Iภาพื่ข้องสามเณ์รแม�เอง,  แต้Mต้ ดต้ามมาเพื่ราะความละอาย.
โส สยHปW สามเณ์รส�ส อาน้IภาวH ชาน้าต้ ,  ลช�ชาย ปน้ อน้Iพื่น้�ธ ต้�วา อาคโต้.  

ลำด"บน้"Sน้ พื่ญ่าน้าค ให�สามเณ์รน้"Sน้อดโทษต้ามคำข้องพื่ระเถระ ทำความชอบพื่อก"น้ฉ"น้ม ต้รก"บเธอ จั\งกลMาววMา 
“จัำเด มแต้Mกาลน้�S เม'!อความต้�องการด�วยน้Sำใน้สระอโน้ดาต้ม�อยDM,  ก จัด�วยการมาแหMงพื่ระผD�เปXน้เจั�า ยMอมไมMม�,  
พื่ระผD�เปXน้เจั�าพื่\งสMง (ข้Mาว) ไปถ\งข้�าพื่เจั�า,  ข้�าพื่เจั�าเอง จั"กน้ำมาถวาย”  ด"งน้�Sแล�ว หล�กไป.
อถ น้H เถรส�ส วจัเน้น้ ข้มาเปต้�วา เต้น้ สท�ธ\ ม ต้�ต้สน้�ถวH กต้�วา “อ โต้ ปฏฺ�ฐาย อโน้ต้ต้�ต้ทหอIทเกน้ อต้�เถ สต้ ,  
ต้Iม�หากH อาคมน้ก จั�จัH น้ต้�ถ ,  มย�หH ปห เณ์ย�ยาถ,  อหเมว อาหร ต้�วา ทส�สาม  -อ ต้  วต้�วา ปก�กาม .

แม�พื่ระเถระก]พื่าสามเณ์รไปแล�ว.
เถโรปW สามเณ์รH อาทาย ปายาส .  

พื่ระศาสดา ทรงทราบความมาแหMงพื่ระเถระแล�ว ทรงน้"!งแลดDการมาแหMงพื่ระเถระบน้ปราสาทข้องม คารมารดา.
สต้�ถา เถรส�ส อาคมน้ภาวH ญ่ต้�วา ม คารมาต้Iปาสาเท เถรส�ส อาคมน้H โอโลเกน้�โต้ น้ ส�ท .

ถ\งพื่วกภ กษIก]เห]น้พื่ระเถระซ่\!งกำล"งมา ลIกข้\Sน้ต้�อน้ร"บ ร"บบาต้รและจั�วร.
ภ ก�ข้DปW เถรH อาคจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา ปจั�จัIค�คน้�ต้�วา ปต้�ต้จั�วรH ปฏิ ค�คเหสIH.

[พวกภั�กษุ�ล4อเล,ยนสุามเณร]

คร"Sงน้"Sน้ ภ กษIบางพื่วก จั"บสามเณ์รท�!ศ�รษะบ�าง ท�!หDท"Sง ๒ บ�าง ท�!แข้น้บ�าง พื่ลางเข้ยMา กลMาววMา “ไมMกระส"น้หร'อ? สามเณ์ร.”
อเถกจั�เจั สามเณ์รH ส�เสปW กณ์�เณ์สIปW พื่าหายปW คเหต้�วา สญฺ�จัาเลน้�ต้า “ก\ สามเณ์ร๑ น้ อIก�กณ์�ฐส  -อ ต้  อาหHสI.

พื่ระศาสดา ทรงเห]น้ก ร ยาข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว ทรงดำร วMา 
“กรรมข้องภ กษIเหลMาน้�Sหยาบจัร ง,  ภ กษIเหลMาน้�S จั"บสามเณ์รเปXน้ดIจัจั"บอสรพื่ ษท�!คอ,  
พื่วกเธอหารD�อาน้Iภาพื่ข้องสามเณ์รไมM,  ว"น้น้�S การท�!เราทำคIณ์ข้องสIมน้สามเณ์รให�ปรากฏิ สมควรอยDM.”
สต้�ถา เต้สH ก ร ยH ท ส�วา จั น้�เต้ส  “ภาร ยH วต้ เมสH ภ ก�ข้Dน้H กม�มH,  อาส�ว สH ค�วายH คณ์�หน้�ต้า ว ย สามเณ์รH คณ์�หน้�ต้ ,  
น้าส�ส อาน้IภาวH ชาน้น้�ต้ ,  อช�ช มยา สIมน้สามเณ์รส�ส คIณ์H ปากฏิH กาต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ 

๑ ส�. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “ปWล�ลก อ ต้  อต้�ถ . ม. จัDฬกน้ ฏฺ�ฐ.
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แม�พื่ระเถระก]มาถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�วน้"!ง.
เถโรปW อาคน้�ต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา น้ ส�ท .

[พระศาสุดาท้รงท้ำค�ณของสุามเณรให4ปรากฏ]

พื่ระศาสดา ทรงทำปฏิ ส"น้ถารก"บด�วยทMาน้แล�ว ต้ร"สเร�ยกพื่ระอาน้น้ทเถระมาวMา 
“อาน้น้ทK เราเปXน้ผD�ม�ความประสงคKเพื่'!อจัะล�างเท�าท"Sง ๒ ด�วยน้Sำใน้สระอโน้ดาต้ 
เธอจังให�หม�อแกMพื่วกสามเณ์รแล�ว ให�น้ำน้Sำมาเถ ด.”
สต้�ถา เต้น้ สท�ธ\ ปฏิ สน้�ถารH กต้�วา อาน้น้�ทต้�เถรH อามน้�เต้ส  
“อาน้น้�ท อโน้ต้ต้�ต้ทหอIทเกน้ม�ห  ปาเท โธว ต้Iกาโม,  สามเณ์ราน้H ฆ่ฏิH ทต้�วา ปาน้�ยH อาหราเปห  -อ ต้ .

พื่ระเถระ ให�สามเณ์รประมาณ์ ๕๐๐ ใน้ว หารประชIมก"น้แล�ว.
เถโร ว หาเร ปญฺ�จัมต้�ต้าน้  สามเณ์รสต้าน้  สน้�น้ ปาเต้ส .  

บรรดาสามเณ์รเหลMาน้"Sน้ สIมน้สามเณ์รได�เปXน้ผD�ใหมMกวMาสามเณ์รท"Sงหมด.
เต้สH สIมน้สามเณ์โร สพื่�พื่น้วโก อโหส .

พื่ระเถระ กลMาวกะสามเณ์รผD�แกMกวMาสามเณ์รท"SงหมดวMา 
“สามเณ์ร พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคKจัะทรงล�างพื่ระบาทท"Sง ๒ ด�วยน้Sำใน้สระอโน้ดาต้,  เธอจังถ'อหม�อน้Sำไปน้ำน้Sำมาเถ ด.”
เถโร สพื่�พื่มหล�ลกH สามเณ์รH อาห 
“สามเณ์ร สต้�ถา อโน้ต้ต้�ต้ทหอIทเกน้ ปาเท โธว ต้Iกาโม,  ฆ่ฏิH อาทาย คน้�ต้�วา ปาน้�ยH อาหร -อ ต้ 

สามเณ์รน้"Sน้ไมMปรารถน้า ด�วยกลMาววMา “กระผมไมMสามารถ คร"บ.”
โส “น้ สก�โกม  ภน้�เต้ -อ ต้  น้ อ จั�ฉ .

พื่ระเถระถามสามเณ์รท"Sงหลายแม�ท�!เหล'อโดยลำด"บ.
เถโร เสเสปW ปฏิ ปาฏิ ยา ปIจั�ฉ .

แม�สามเณ์รเหลMาน้"Sน้ ก]พื่Dดปล�กต้"ว อยMางน้"Sน้แล.
เต้ปW ต้เถว วต้�วา ปฏิ ก�ข้ ปzสI.

ม�คำถามวMา “ก]บรรดาสามเณ์รเหลMาน้�S สามเณ์รผD�เปXน้ข้�ณ์าสพื่ไมMม�หร'อ?”
“ก\ ปเน้ต้�ถ ข้�ณ์าสวสามเณ์รา น้ต้�ถ  -อ ต้ .

แก�วMา “ม�อยDM,  แต้Mสามเณ์รเหลMาน้"Sน้ ไมMปรารถน้า ด�วยค ดเห]น้วMา 
‘พื่วงดอกไม�น้�S พื่ระศาสดาไมMทรงผDกไว�เพื่'!อพื่วกเรา.  พื่ระองคKทรงผDกไว�เพื่'!อสIมน้สามเณ์รองคKเด�ยว.’
“อต้�ถ ,  เต้ ปน้ ‘น้ายH อม�หากH พื่ท�โธ มาลาปDโฏิ.  สIมน้สามเณ์รส�เสว พื่ท�โธ -อ ต้  น้ อ จั�ฉ\สI.

แต้Mพื่วกสามเณ์รผD�เปXน้ปIถIชน้ไมMปรารถน้า ก]เพื่ราะความท�!ต้น้เปXน้ผD�ไมMสามารถน้"!น้เอง.”
ปIถIช�ชน้า ปน้ อต้�ต้โน้ อสมต้�ถต้าเยว น้ อ จั�ฉ\สI.
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ก]ใน้ท�!สIด เม'!อวาระถ\งแกMสIมน้สามเณ์รเข้�า,  พื่ระเถระ กลMาววMา 
“สามเณ์ร พื่ระศาสดาม�พื่ระประสงคKจัะทรงล�างพื่ระบาทท"Sง ๒ ด�วยน้Sำใน้สระอโน้ดาต้, ได�ย น้วMา เธอจังถ'อเอาหม�อไปต้"กน้Sำมา” 
ปร โยสาเน้ ปน้ สIมน้ส�ส วาเร สม�ปต้�เต้,  
“สามเณ์ร สต้�ถา อโน้ต้ต้�ต้ทหอIทเกน้ ปาเท โธว ต้Iกาโม,  ฆ่ฏิH คเหต้�วา ก ร อIทกH อาหร -อ ต้  อาห.

สIมน้สามเณ์รน้"Sน้ เร�ยน้วMา “เม'!อพื่ระศาสดาทรงให�น้ำมา,  กระผมจั"กน้ำมา” ด"งน้�Sแล�ว ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�ว กราบทDลวMา
“ข้�าแต้Mพื่ระองคKผD�เจัร ญ่ ได�ย น้วMา “พื่ระองคKให�ข้�าพื่ระองคKน้ำน้Sำมาจัากสระอโน้ดาต้หร'อ? พื่ระเจั�าข้�า” 
โส “สต้�ถร  อาหราเปน้�เต้,  อาหร ส�สาม  -อ ต้  สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา “ภน้�เต้ อโน้ต้ต้�ต้โต้ ก ร มH อIทกH อาหราเปถ -อ ต้  อาห.

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา ‘อยMางน้"Sน้ สIมน้ะ.”
“อาม สIมน้า -อ ต้ .

สIมน้สามเณ์รน้"Sน้ เอาม'อจั"บหม�อใหญ่Mใบหน้\!ง ซ่\!งจัIน้Sำได�ต้"Sง ๖๐ หม�อ ใน้บรรดาหม�อสำหร"บเสน้าสน้ะ ซ่\!งเล�!ยมดาดด�วยทองแทMง
อ"น้น้างว สาข้าให�สร�างไว� ห Sวไป ด�วยค ดวMา “ความต้�องการข้องเราด�วยหม�ออ"น้เรายกข้\Sน้ต้"Sงไว�บน้จัะงอยบMาน้�S ยMอมไมMม�” 
เหาะข้\Sน้สDMเวหาส บMายหน้�าต้Mอห มว"น้ต้ประเทศ ร�บไปแล�ว.
โส ว สาข้าย การ เต้สI ฆ่น้สIวณ์�ณ์โกฏิ เมสI เสน้าสน้กIเฏิสI เอกH สฏฺ�ฐ�กIฏิอIทกค�คณ์�หน้กH มหาฆ่ฏิH หต้�เถน้ คเหต้�วา 
“อ ม น้า เม อIก�ข้ ปWต้�วา อHสกDเฏิ ฐปWเต้น้ อต้�โถ น้ต้�ถ  -อ ต้  โอลม�พื่กH กต้�วา เวหาสH อพื่�ภIค�คน้�ต้�วา ห มวน้�ต้าภ มIโข้ ปก�ข้น้�ท .

น้าคราช เห]น้สามเณ์รซ่\!งกำล"งมาจัากไกลเท�ยว จั\งต้�อน้ร"บ แบกหม�อด�วยจัะงอยบMา กลMาววMา 
“ทMาน้เจั�าข้�า เม'!อผD�ร"บใช�เชMน้ข้�าพื่เจั�าม�อยDM เพื่ราะอะไร พื่ระผD�เปXน้เจั�าจั\งมาเส�ยเอง,  
เม'!อความต้�องการน้Sำม�อยDM,  เหต้Iไร? พื่ระผD�เปXน้เจั�าจั\งไมMสMงเพื่�ยงข้MาวสาสKน้มา” ด"งน้�Sแล�ว 
เอาหม�อต้"กน้Sำแบกเอง กลMาววMา “น้ มน้ต้Kพื่ระผD�เปXน้เจั�าลMวงหน้�าไปกMอน้เถ ด คร"บ,  ข้�าพื่เจั�าเอง จั"กน้ำไป.”
น้าคราชา สามเณ์รH ทDรโต้ว อาคจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา ปจั�จัIค�คน้�ต้�วา กIฏิH อHสกDเฏิน้าทาย 
“ภน้�เต้ ต้Iม�เห, มาท เส ทาเส ว ช�ชมาเน้, กส�มา สยH อาคต้า,  อIทเกน้ อต้�เถ สต้ ,  กส�มา สาสน้มต้�ต้H น้ ปห ณ์ ต้�ถ -อ ต้  
กIเฏิน้ อIทกH อาทาย สยH อIก�ข้ ปWต้�วา “ปIรโต้ โหถ ภน้�เต้,  อหเมว อาหร ส�สาม  -อ ต้  อาห

สามเณ์ร กลMาววMา “มหาราช ทMาน้จังหยIด,  ข้�าพื่เจั�าเอง เปXน้ผD�อ"น้พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�าใช�มา” ด"งน้�S 
ให�พื่ญ่าน้าคกล"บแล�ว เอาม'อจั"บท�!ข้อบปากหม�อ เหาะมาทางอากาศ.
“ต้ ฏฺ�ฐถ ต้Iม�เห มหาราช,  อหเมว สม�มาสม�พื่Iท�เธน้ อาณ์ต้�โต้ -อ ต้  น้าคราชาน้H น้ วต้�เต้ต้�วา 
กIฏิมIข้วฏฺ�ฏิ ยH หต้�เถน้ คเหต้�วา อากาเสน้ อาคญฺ�ฉ .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ทรงแลดDเธอซ่\!งกำล"งมา ต้ร"สเร�ยกพื่วกภ กษIมาแล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกเธอจังดDการเย'Sองกรายข้องสามเณ์ร,  เธอยMอมงดงามดIจัพื่ญ่าหงสKใน้อากาศฉะน้"Sน้.”
อถ น้H สต้�ถา อาคจั�ฉน้�ต้H โอโลเกต้�วา ภ ก�ข้D อามน้�เต้ต้�วา 
“ปส�สถ ภ ก�ข้เว สามเณ์รส�ส ล�ฬ�หH อากาเส หHสราชา ว ย โสภต้  -อ ต้  อาห.

แม�สามเณ์รน้"Sน้ วางหม�อน้Sำแล�ว ได�ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�วย'น้อยDM.
โสปW ปาน้�ยฆ่ฏิH ฐเปต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา อฏฺ�ฐาส .
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ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดาต้ร"สกะเธอวMา “สIมน้ะ เธอม�อายIได�เทMาไร?.
อถ น้H สต้�ถา อาห “กต้ วส�โสส  ต้�วH สIมน้ -อ ต้ .

สามเณ์ร กราบทDลวMา “ม�อายI ๗ ข้วบ พื่ระเจั�าข้�า.
“สต้�ต้วส�โสม�ห  ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดาต้ร"สวMา “สIมน้ะ ถ�ากระน้"Sน้ ต้"Sงแต้Mว"น้น้�S เธอจังเปXน้ภ กษIเถ ด” ด"งน้�Sแล�ว ได�ประทาน้ทาย"ชชอIปสมบท.
“เต้น้ห  สIมน้ อช�ชโต้ ปฏฺ�ฐาย ภ ก�ข้I โหห  -อ ต้  วต้�วา ทายช�ชอIปสม�ปทH อทาส .

ได�ย น้วMา สามเณ์รผD�ม�อายI ๗ ป� ๒ รDปเทMาน้"Sน้ ได�อIปสมบท  ค'อ สIมน้สามเณ์รน้�SรDป ๑ โสปากสามเณ์รรDป ๑.
เท�วเยว ก ร สามเณ์รา สต้�ต้วส�สา อIปสม�ปทH ลภ\สI: “อยญฺ�จั สIมโน้ โสปาโก จั -อ ต้ .

เม'!อสIมน้สามเณ์รน้"Sน้อIปสมบทแล�วอยMางน้"Sน้,  พื่วกภ กษIสน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย กรรมน้�S น้Mาอ"ศจัรรยK:  
อาน้Iภาพื่ข้องสามเณ์รน้�อย แม�เห]น้ปาน้น้�Sก]ม�ได�,  อาน้Iภาพื่เห]น้ปาน้น้�S พื่วกเราไมMเคยเห]น้แล�ว ใน้กาลกMอน้แต้Mกาลน้�S.”
เอวH ต้ส�ม\ อIปสม�ปน้�เน้,  ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“อจั�ฉร ยH อาวIโส: เอวรDโปปW น้าม ทหรส�ส สามเณ์รส�ส อาน้Iภาโว โหต้ ,  น้ โน้ อ โต้ ปIพื่�เพื่ เอวรDโป อาน้Iภาโว ท ฏฺ�ฐปIพื่�โพื่ -อ ต้ .

[สุมบุ�ตั�ย7อมสุำเรNจแก7เดNกๆ ได4]

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�Sพื่วกเธอน้"!งสน้ทน้าก"น้ด�วยเร'!องอะไรหน้อ?” 
เม'!อพื่วกเธอกราบทDลวMา “ด�วยเร'!องช'!อน้�S พื่ระเจั�าข้�า” ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ใน้ศาสน้าข้องเรา บIคคลแม�เปXน้เด]ก ปฏิ บ"ต้ ชอบแล�ว ยMอมได�สมบ"ต้ เห]น้ปาน้น้�Sเหม'อน้ก"น้” 
เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว มม สาสเน้ ทหโรปW สม�มาปฏิ ปน้�โน้ เอวรDปx สม�ปต้�ต้\ ลภต้ เยว -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“ภ กษIใดแล ย"งหน้IMม พื่ากเพื่�ยรอยDMใน้พื่ระพื่Iทธศาสน้า,  
ภ กษIน้"Sน้ ยMอมย"งโลกน้�Sให�สวMาง
ดIจัพื่ระจั"น้ทรKท�!พื่�น้แล�วจัากหมอก (เมฆ่) สวMางอยDMฉะน้"Sน้.”

“โย หเว ทหโร ภ ก�ข้I ยIญฺ�ชต้  พื่Iท�ธสาสเน้,
โสมH โลกH ปภาเสต้ อพื่�ภา มIต้�โต้ว จัน้�ท มา -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ยIญฺ�ชต้  ได�แกM พื่ากเพื่�ยร ค'อ พื่ยายามอยDM.
ต้ต้�ถ ยIญฺ�ชต้  -อ ต้ : ฆ่ฏิต้  วายมต้ .
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บทวMา ปภาเสต้  เปXน้ต้�น้  ความวMา ภ กษIน้"Sน้ ยMอมย"งโลกต้Mางโดยข้"น้ธโลกเปXน้ต้�น้ ให�สวMางได� 
ค'อ ยMอมทำให�ม�แสงสวMางเปXน้อ"น้เด�ยวก"น้ ด�วยญ่าณ์อ"น้ส"มปยIต้ด�วยอรห"ต้มรรคข้องต้น้ 
ดIจัพื่ระจั"น้ทรKท�!พื่�น้แล�วจัากเคร'!องกำบ"งม�หมอกเปXน้ต้�น้ฉะน้"Sน้.
ปภาเสต้  -อ ต้ : โส ภ ก�ข้I อต้�ต้โน้ อรหต้�ต้มค�คญฺ�ญ่าเณ์น้ อพื่�ภาท�ห  มIต้�โต้ จัน้�ท มา ว ย 
[โลกH] ข้น้�ธาท เภทH โลกH โอภาเสต้  เอกา โลกH กโรต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องสIมน้สามเณ์ร จับ.
สIมน้สามเณ์รวต้�ถI.

ภ กข้Iวรรค วรรณ์น้า จับ.
ภ ก�ข้Iวค�ควณ์�ณ์น้า น้ ฏฺ�ฐ ต้า.

วรรคท�! ๒๕ จับ.
ปญฺ�จัว�สต้ โม วค�โค.
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๒๖.  พราหมณวรรค วรรณนา
๒๖.  พื่�ราห�มณ์วค�ควณ์�ณ์น้า
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๑.  เร��องพราหมณ9ผู้�4ม,ความเล��อมใสุมาก
๑.  ปสาทพื่หIลพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์KผD�ม�ความเล'!อมใสมาก ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ฉ น้�ท โสต้H ปรก�กม�ม” เปXน้ต้�น้.
“ฉ น้�ท โสต้H ปรก�กม�ม -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ปสาทพื่หIลH พื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[พวกภั�กษุ�ร�งเก,ยจวาท้ะของพราหมณ9]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ฟ้bงธรรมเทศน้าข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าแล�ว ม�จั ต้เล'!อมใส เร !มต้"Sงน้ ต้ยภ"ต้รเพื่'!อภ กษIม�ประมาณ์ ๑๖ รDป 
ไว�ใน้เร'อน้ข้องต้น้ ร"บบาต้รใน้เวลาภ กษIท"Sงหลายมาแล�ว กลMาววMา 
“ข้อพื่ระอรห"น้ต้Kท"Sงหลาย ผD�เจัร ญ่ จังมา,  ข้อพื่ระอรห"น้ต้Kท"Sงหลาย ผD�เจัร ญ่ จังน้"!ง” 
เม'!อจัะกลMาวคำอยMางใดอยMางหน้\!ง ก]กลMาวคำประกอบเฉพื่าะด�วยวาทะวMาพื่ระอรห"น้ต้KเทMาน้"Sน้.
โส ก ร พื่�ราห�มโณ์ ภควโต้ ธม�มเทสน้H สIต้�วา ปสน้�น้จั ต้�โต้ อต้�ต้โน้ เคเห โสฬสมต้�ต้าน้H ภ ก�ข้Dน้H น้ จั�จัภต้�ต้H ปฏฺ�ฐเปต้�วา 
ภ ก�ข้Dน้H อาคต้เวลายH ปต้�ต้H คเหต้�วา “อาคจั�ฉน้�ต้I โภน้�โต้ อรหน้�โต้,  น้ ส�ทน้�ต้I โภน้�โต้ อรหน้�โต้ -อ ต้  
ยง�ก ญฺ�จั  วทน้�โต้ อรหน้�ต้วาทป�ปฏิ สHยIต้�ต้เมว วทต้ .

บรรดาภ กษIเหลMาน้"Sน้ พื่วกท�!เปXน้ปIถIชน้ ค ดก"น้วMา “พื่ราหมณ์Kน้�S ม�ความสำค"ญ่ใน้พื่วกเราวMาเปXน้พื่ระอรห"น้ต้K” 
พื่วกท�!เปXน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ ก]ค ดวMา “พื่ราหมณ์Kน้�S ยMอมรD�ความท�!พื่วกเราเปXน้พื่ระข้�ณ์าสพื่,” 
ภ กษIแม�ท"Sงหมดน้"Sน้ ประพื่ฤต้ ร"งเก�ยจัอยDMอยMางน้�S จั\งไมMไปสDMเร'อน้ข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้.
เต้สI ปIถIช�ชน้า “อยH อม�เหสI อรหน้�ต้สญฺ�ญ่� -อ ต้  จั น้�ต้ย\สI,  
ข้�ณ์าสวา “อยH โน้ ข้�ณ์าสวภาวH ชาน้าต้  -อ ต้  เอวH เต้ สพื่�เพื่ปW กIก�กIจั�จัายน้�ต้า ต้ส�ส เคหH น้ คม\สI.

เข้าเปXน้ผD�ม�ทIกข้Kเส�ยใจั ค ดวMา “ทำไมหน้อแล พื่ระผD�เปXน้เจั�าจั\งไมMมา” จั\งไปย"งว หาร ถวายบ"งคมพื่ระศาสดา 
กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้.
โส ทIก�ข้� ทIม�มโน้ “ก\ น้I โข้ อย�ยา น้าคจั�ฉน้�ต้  -อ ต้  ว หารH คน้�ต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

[ไม7เป<นอาบุ�ตั�เพราะไม7ย�นด,ตั7อวาท้ะน�Gน]

พื่ระศาสดา ต้ร"สเร�ยกภ กษIท"Sงหลายมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ข้�อน้"!น้อยMางไร” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แล�ว,  จั\งต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ก]พื่วกเธอย"งย น้ด�วาทะวMา เปXน้พื่ระอรห"น้ต้KอยDMหร'อ.”
สต้�ถา ภ ก�ข้D อามน้�เต้ต้�วา “ก\ เอต้H ภ ก�ข้เว -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
เต้ห  ต้ส�ม\ อต้�เถ อาโรจั เต้,  “สาท ยถ ป�น้ ต้Iม�เห ภ ก�ข้เว อรหน้�ต้วาทH -อ ต้  อาห.

พื่วกภ กษI. พื่วกข้�าพื่ระองคKไมMย น้ด� พื่ระเจั�าข้�า.
“น้ สาท ยาม ภน้�เต้ -อ ต้ .
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พื่ระศาสดาต้ร"สวMา “เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้,  คำน้"!น้ เปXน้คำกลMาวด�วยความเล'!อมใสข้องมน้IษยKท"Sงหลาย,  
ภ กษIท"Sงหลาย  ไมMเปXน้อาบ"ต้ ใน้เพื่ราะการกลMาวด�วยความเล'!อมใส,  
ก]แลอ�กอยMางหน้\!ง ความร"กใครMใน้พื่ระอรห"น้ต้Kท"Sงหลายข้องพื่ราหมณ์K ม�ประมาณ์ย !ง,  
เหต้Iน้"Sน้ แม�พื่วกเธอต้"ดกระแสต้"ณ์หาแล�วบรรลIพื่ระอรห"ต้น้"!น้แล ควร” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
“เอวH สน้�เต้,  มน้Iส�สาน้H เอต้H ปสาทภญฺ�ญ่H,  อน้าปต้�ต้  ภ ก�ข้เว ปสาทภญฺ�เญ่,  อปWจั โข้ ปน้ พื่�ราห�มณ์ส�ส อรหน้�เต้สI อธ มต้�ต้H เปมH,  
ต้ส�มา ต้Iม�เหห ปW ต้ณ์�หาโสต้H เฉต้�วา อรหต้�ต้เมว ปต้�ต้IH ยIต้�ต้H -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห 

“พื่ราหมณ์K ทMาน้จังพื่ยายามต้"ดกระแสต้"ณ์หา,  
จังบรรเทากามท"Sงหลายเส�ย,  ทMาน้รD�ความส Sน้ไปแหMงส"งข้ารท"Sงหลายแล�ว 
เปXน้ผD�รD�พื่ระน้ พื่พื่าน้อ"น้อะไรๆ ทำไมMได�น้ะ พื่ราหมณ์K.”

“ฉ น้�ท โสต้H ปรก�กม�ม กาเม ปน้Dท พื่�ราห�มณ์,
สง�ข้าราน้H ข้ยH ญ่ต้�วา อกต้ญฺ�ญฺDส  พื่�ราห�มณ์ -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ปรก�กม�ม เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ข้\Sน้ช'!อวMากระแสต้"ณ์หา ใครๆ ไมMอาจัเพื่'!อจัะต้"ดได�ด�วยความพื่ยายามม�ประมาณ์น้�อย,  
เหต้Iน้"Sน้ทMาน้จังพื่ยายามต้"ดกระแสน้"Sน้ ด�วยความบากบ"!น้อยMางใหญ่Mซ่\!งส"มปยIต้ด�วยญ่าณ์ 
ค'อ จังบรรเทา ได�แกM จังข้"บไลMกามแม�ท"Sง ๒ เส�ยเถ ด.
ต้ต้�ถ “ปรก�กม�ม -อ ต้ : ต้ณ์�หาโสต้H น้าม อป�ปมต้�ต้เกน้ วายาเมน้ ฉ น้�ท ต้IH น้ สก�กา,  
ต้ส�มา ญ่าณ์สม�ปยIต้�เต้น้ มหน้�เต้น้ ปรก�กเมน้ ปรก�กม ต้�วา ต้H โสต้H ฉ น้�ท  อIโภปW กาเม ปน้Iท น้�หร.

คำวMา พื่�ราห�มณ์ น้"Sน้ เปXน้คำร�องเร�ยกพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย.
พื่�ราห�มณ์ -อ ต้ : ข้�ณ์าสวาน้H๑ อาลปน้เมต้H.

บทวMา สง�ข้าราน้H  ความวMา รD�ความส Sน้ไปแหMงข้"น้ธK ๕.
สง�ข้าราน้H -อ ต้ : ปญฺ�จัน้�น้H ข้น้�ธาน้H ข้ยH ชาน้ ต้�วา.

บทวMา อกต้ญฺ�ญฺD  ความวMา เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้ ทMาน้จัะเปXน้ผD�ช'!อวMาอกต้"ญ่ญฺD 
เพื่ราะรD�พื่ระน้ พื่พื่าน้ อ"น้อะไรๆ บรรดาโลกธาต้Iท"Sงหลายม�ทองคำเปXน้ต้�น้ ทำไมMได�.
อกต้ญฺ�ญฺD -อ ต้ : เอวH สน้�เต้,  ต้�วH สIวณ์�ณ์าท�สI เกน้จั  อกต้ส�ส น้ พื่�พื่าน้ส�ส ชาน้น้โต้ อกต้ญฺ�ญฺD น้าม โหส  -อ ต้ .๒

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ราหมณ์KผD�ม�ความเล'!อมใสมาก จับ.
ปสาทพื่หIลพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

๑ คาถายH ปน้ เอกวจัน้H กต้H.
๒ ส�. ม. โหต้  -อ ต้ .
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๒.  เร��องภั�กษุ�มากร�ป
๒.  สม�พื่หIลภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIมากรDป ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยทา ท�วเยสI ธม�เมสI” เปXน้ต้�น้.
“ยทา ท�วเยสI ธม�เมสI -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สม�พื่หIเล ภ ก�ข้D อารพื่�ภ กเถส .

[พระสุาร,บุ�ตัรท้�ลถามป>ญหาเพ��อพวกภั�กษุ�]

ใน้ว"น้หน้\!ง ภ กษIผD�อยDMใน้ท ศประมาณ์ ๓๐ รDป มาถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�วน้"!ง.
เอกท วสH ต้\สมต้�ต้า ท สาวาส กา ภ ก�ข้D อาคน้�ต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา น้ ส�ท\สI.

พื่ระสาร�บIต้รเถระ เล]งเห]น้อIปน้ ส"ยแหMงพื่ระอรห"ต้ข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา ย'น้อยDMเท�ยว ทDลถามปbญ่หาน้�SวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ธรรมท"Sงหลายท�!พื่ระองคKต้ร"สเร�ยกวMา ‘ธรรม ๒ ประการๆ ด"งน้�S,  ธรรม ๒ ประการน้�SเปXน้ไฉน้หน้อแล?”
สาร�ปIต้�ต้ต้�เถโร เต้สH อรหต้�ต้ส�ส อIปน้ ส�สยH ท ส�วา สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา ฐ ต้โกว อ มH ปญฺ�หH ปIจั�ฉ  
“ภน้�เต้ ‘เท�ว ธม�มา เท�ว ธม�มาต้  วIจั�จัน้�ต้�ต้ : กต้เม น้I โข้ เท�ว ธม�มา -อ ต้ .

ท�น้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะทMาน้วMา “สาร�บIต้ร สมถะและว ปbสสน้า เร�ยกวMา ‘ธรรม ๒’ แล” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “‘เท�ว ธม�มาต้  โข้ สาร�ปIต้�ต้ สมถว ปส�สน้า วIจั�จัน้�ต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ใน้กาลใด พื่ราหมณ์KเปXน้ผD�ถ\งฝ้beงใน้ธรรม ๒,  ใน้กาลน้"Sน้ ก เลสเคร'!องประกอบ
ท"Sงปวง ข้องพื่ราหมณ์K ผD�รD�อยDM ยMอมถ\งความต้"SงอยDMไมMได�.”

“ยทา ท�วเยสI ธม�เมสI ปารคD โหต้  พื่�ราห�มโณ์,
อถส�ส สพื่�เพื่ สHโยคา อฏฺ�ฐH คจั�ฉน้�ต้  ชาน้โต้ -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ยทา เปXน้ต้�น้  ความวMา ใน้กาลใด พื่ระข้�ณ์าสพื่น้�S เปXน้ผD�ถ\งฝ้beง ใน้ธรรมค'อสมถะและว ปbสสน้า 
อ"น้ต้"SงอยDMโดยสMวน้ ๒ ด�วยอำน้าจัแหMงการถ\งฝ้beงค'ออภ ญ่ญ่าเปXน้ต้�น้,  
ใน้กาลน้"Sน้ ก เลสเคร'!องประกอบท"Sงหลาย ม�ก เลสเคร'!องประกอบค'อกามเปXน้ต้�น้ท"Sงปวง 
ซ่\!งสามารถเพื่'!อประกอบไว�ใน้ว"ฏิฏิะข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่น้"Sน้ ผD�รD�อยDMอยMางน้�S ยMอมถ\งความต้"SงอยDMไมMได� ค'อความส Sน้ไป.
ต้ต้�ถ “ยทา -อ ต้ : ยส�ม\ กาเล ท�ว ธา ฐ เต้สI สมถว ปส�สน้าธม�เมสI อภ ญฺ�ญ่าปารคาท วเสน้๑ อยH ข้�ณ์าสโว ปารคD โหต้ ,  
อถส�ส วฏฺ�ฏิส�ม\ สHโยชน้สมต้�ถา สพื่�เพื่ กามสHโยคาทโย สHโยคา เอวH ชาน้น้�ต้ส�ส อฏฺ�ฐH ปร ก�ข้ยH คจั�ฉน้�ต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษIเหลMาน้"Sน้ แม�ท"Sงหมด ต้"SงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ สพื่�เพื่ปW เต้ ภ ก�ข้D อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIมากรDป จับ.
สม�พื่หIลภ ก�ข้Iวต้�ถI.

๑ ม. …ปารคต้าท วเสน้.
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๓.  เร��องมาร
๓.  มารวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภมาร ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยส�ส ปารH อปารH วา” เปXน้ต้�น้.
“ยส�ส ปารH อปารH วา -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ มารH อารพื่�ภ กเถส .

[มารปลอมตั�วท้�ลถามเร��องฝั>Qง]

ได�ย น้วMา ใน้ว"น้หน้\!ง มารน้"Sน้ ปลอมเปXน้บIรIษคน้ใดคน้หน้\!ง เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา แล�วทDลถามวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า สถาน้ท�!อ"น้พื่ระองคKต้ร"สวMา ‘ฝ้beงๆ;’ อะไรหน้อแล? ท�!ช'!อวMาฝ้beงน้"!น้.”
โส ก ร เอกส�ม\ ท วเส อญฺ�ญ่ต้โร ปIร โส ว ย หIต้�วา สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา ปIจั�ฉ  
“ภน้�เต้ ‘ปารH ปารน้�ต้  วIจั�จัต้ :  ก น้�น้I โข้ เอต้H ปารH น้าม -อ ต้ .

พื่ระศาสดาทรงทราบวMา “น้�SเปXน้มาร” จั\งต้ร"สวMา 
“มารผD�ม�บาป ประโยชน้Kอะไรข้องทMาน้ด�วยฝ้beง,  ฝ้beงน้"Sน้ อ"น้ผD�ม�ราคะไปปราศแล�วท"Sงหลาย พื่\งถ\ง” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “มาโร อยH -อ ต้  ว ท ต้�วา๑ “ปาปWม ก\ ต้ว ปาเรน้,  ต้H ว�ต้ราเคห  ปต้�ต้พื่�พื่H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ฝ้beงก]ด� ท�!ม ใชMฝ้beงก]ด�  ฝ้beงและท�!ม ใชMฝ้beงก]ด� ไมMม�แกMผD�ใด,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งม�ความกระวน้กระวายไปปราศแล�ว 
ผD�พื่ราก (จัากก เลส) ได�แล�ววMาเปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ยส�ส ปารH อปารH วา ปาราปารH น้ ว ช�ชต้ ,
ว�ต้ท�ทรH ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ 

[แก4อรรถ]

อายต้น้ะอ"น้เปXน้ไปใน้ภายใน้ ๖ ช'!อวMา ปารH ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “ปารH -อ ต้ : อช�ฌต้�ต้ กาน้  ฉ อายต้น้าน้ .

อายต้น้ะอ"น้ม� ณ์ ภายน้อก ๖ ช'!อวMา อปารH  .  
อปารH -อ ต้ : พื่าห ราน้  ฉ อายต้น้าน้ .

อายต้น้ะท"Sง ๒ น้"Sน้ ช'!อวMา ปาราปารH  .  
ปาราปารH -อ ต้ : ต้ทIภยH.

๑ ส�. ยI. ว ชาน้ ต้�วา.
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บทวMา น้ ว ช�ชต้   ความวMา ฝ้beงและท�!ม ใชMฝ้beงท"Sงหมดน้"!น้ ไมMม�แกMผD�ใด เพื่ราะความไมMม�การย\ดถ'อวMา ‘เรา’ หร'อวMา “ข้องเรา,” 
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งช'!อวMา ม�ความกระวน้กระวายไปปราศแล�ว เพื่ราะความไปปราศ แหMงความกระวน้กระวายค'อก เลสท"Sงหลาย 
ผD�พื่รากจัากก เลสท"Sงปวงได�แล�ววMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
น้ ว ช�ชต้  -อ ต้ : ยส�ส สพื่�พื่เมต้H ‘อหH -อ ต้  วา ‘มมH -อ ต้  วา คหณ์าภาเวน้ น้ต้�ถ ,  
ต้H ก เลสทราน้H๑ ว คเมน้ ว�ต้ท�ทรH สพื่�พื่ก�ก เลเสห  ว สHยIต้�ต้H  อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องมาร จับ.
มารวต้�ถI.

๑ ส�. สHก เลสทรถาน้H. ม. ยI. ก เลสทรถาน้H.
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๔.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
๔.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ฌาย\” เปXน้ต้�น้.
“ฌาย\ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH พื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9ท้�ลถามเร��องพราหมณ9กะพระศาสุดา]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ค ดวMา “พื่ระศาสดา ต้ร"สเร�ยกสาวกข้องพื่ระองคKวMา ‘พื่ราหมณ์K,’ 
สMวน้เรา เปXน้พื่ราหมณ์Kโดยชาต้ และโคต้ร,  การท�!พื่ระองคKจัะต้ร"สเร�ยกเราอยMางน้"Sน้บ�าง ควร.”
โส ก ร จั น้�เต้ส  “สต้�ถา อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มณ์าต้  วทต้ ,  อหญฺ�จัม�ห  ชาต้ โคต้�เต้น้ พื่�ราห�มโณ์,  มHปW โข้ เอวH วต้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ .

เข้าเข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา ทDลถามเน้'Sอความน้"Sน้แล�ว.
โส สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา ต้มต้�ถH ปIจั�ฉ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “เราม ได�เร�ยกบIคคลวMาพื่ราหมณ์K ด�วยเหต้Iส"กวMาชาต้ และโคต้ร,  
แต้Mเราเร�ยกบIคคลผD�บรรลIประโยชน้Kอ"น้สDงสIดน้"!น้เทMาน้"Sน้ (วMาเปXน้พื่ราหมณ์K)” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “น้าหH ชาต้ โคต้�ต้มต้�เต้น้ พื่�ราห�มณ์H วทาม ,  อIต้�ต้มต้�ถH๑ อน้Iป�ปต้�ต้เมว ปเน้ต้H๒ วทาม  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกบIคคลผD�ม�ความเพื่Mง ผD�ปราศจัากธIล� อยDMแต้MผD�เด�ยว ม�ก จัอ"น้ทำแล�ว 
หาอาสวะม ได� บรรลIประโยชน้Kอ"น้สDงสIดแล�วน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ฌาย\ ว รชมาส�น้H กต้ก จั�จัH อน้าสวH
อIต้�ต้มต้�ถH อน้Iป�ปต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “อรหต้�ต้H -อ ต้  อต้�ถ .
๒ ส�. ม. ยI. ปเน้วH.
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ฌาย\ เปXน้ต้�น้  ความวMา 
เราเร�ยกบIคคลผD�เพื่MงอยDMด�วยฌาน้ ๒ อยMาง ผD�ปราศจัากธIล� ด�วยธIล�ค'อกาม อยDMแต้MผD�เด�ยวใน้ปtา 
ช'!อวMาผD�ม�ก จัอ"น้ทำแล�ว เพื่ราะก จั ๑๖ อยMาง๑ อ"น้ต้น้ทำด�วยมรรค ๔ แล�ว 
ช'!อวMาหาอาสวะม ได� เพื่ราะไมMม�อาสวะท"Sงหลาย บรรลIประโยชน้Kอ"น้สDงสIด ค'อพื่ระอรห"ต้แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “ฌาย\ -อ ต้ : ทIว เธน้ ฌาเน้น้ ฌายน้�ต้H กามรเชน้ ว รชH วเน้ เอกมาส�น้H จัต้Dห  มค�เคห  โสฬสน้�น้H ก จั�จัาน้H กต้ต้�ต้า กต้ก จั�จัH 
อาสวาน้H อภาเวน้ อน้าสวH อIต้�ต้มต้�ถH อรหต้�ต้H อน้Iป�ปต้�ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ต้"SงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผลแล�ว,
เทศน้าได�เปXน้ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มโณ์ โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห ,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

๑ ทIกข้K ม�ก จั ๔ ป�ฬน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาเบ�ยดเบ�ยน้ ๑. สง�ข้ต้ต้�ถ ใน้อรรถวMา ปbจัจั"ยประชIมแต้Mง ๑. 
สน้�ต้าปน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาเรMาร�อน้ ๑. ว ปร ณ์ามต้�ถ ใน้อรรถวMา แปรปรวน้ ๑. 
สมIท"ย ม�ก จั ๔ อายIหน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาทำให�เก ดกองทIกข้K ๑. น้ ทาน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาเปXน้เหต้IแหMงทIกข้K ๑. 
สง�โยคต้�ถ ใน้อรรถวMาประกอบไว�ด�วยส"งสารทIกข้K ๑. ปล โพื่ธน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาข้"งอยDMใน้เร'อน้จัำค'อส"งสารทIกข้K ๑. 
น้ โรธ ม�ก จั ๔ น้ ส�สรณ์ต้�ถ ใน้อรรถวMาออกจัากอIปธ  ๑. ว เวกต้�ถ ใน้อรรถวMาสง"ดจัากหมDMค'อก เลส ๑. 
อสง�ข้ต้ต้�ถ ใน้อรรถวMาปbจัจั"ยประชIมแต้MงไมMได� ๑. อมต้ต้�ถ ใน้อรรถวMาเปXน้อมต้รส (ไมMรD�จั"กต้าย) ๑. 
มรรค ม�ก จั ๔ น้ ย�ยาน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาออกจัากสงสาร ๑. เหต้�วต้�ถ ใน้อรรถวMาเปXน้เหต้IแหMงพื่ระน้ พื่พื่าน้ ๑. 
ทส�สน้ต้�ถ ใน้อรรถวMาเห]น้พื่ระน้ พื่พื่าน้ ๑. อธ ปเต้ย�ยต้ ถ ใน้อรรถวMาเปXน้อธ บด�ใน้อ"น้เห]น้พื่ระน้ พื่พื่าน้ ๑.
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๕.  เร��องพระอานนท้เถระ
๕.  อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้ปราสาทข้องอIบาส กาช'!อม คารมารดา ทรงปรารภพื่ระอาน้น้ทเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ท วา ต้ปต้  อาท จั�โจั” เปXน้ต้�น้.
“ท วา ต้ปต้  อาท จั�โจั -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ม คารมาต้Iปาสาเท ว หรน้�โต้ อาน้น้�ทต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[ร�ศม,ของว�ตัถ� ๕ อย7าง ตั7างก�น]

ได�ย น้วMา ใน้ว"น้มหาปวารณ์า พื่ระเจั�าปเสน้ท โกสล ทรงประด"บเคร'!องราชอ สสร ยากรณ์Kครบถ�วน้ 
ทรงถ'อเอาว"ต้ถIท"Sงหลายม�ข้องหอมเปXน้ต้�น้ ได�เสด]จัไปย"งว หารแล�ว.
ปเสน้ท โกสโล ก ร มหาปวารณ์าย สพื่�พื่าภรณ์ป�ปฏิ มณ์�ฑ โต้ คน้�ธาท�น้  อาทาย ว หารH อคมาส .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระกาฬIทาย�เถระ น้"!งเข้�าฌาน้อยDMท�!ท�ายบร ษ"ท.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ กาฬIทาย ต้�เถโร ฌาน้H สมาปช�ช ต้�วา ปร สปร ยน้�เต้ น้ ส น้�โน้ โหต้ .

ก]คำวMา ‘กาฬIทาย�เถระ’ น้"!น้ เปXน้ช'!อข้องทMาน้เอง.  สร�ระ (ข้องทMาน้) ม�ส�เพื่�ยงด"งทองคำ.
น้ามเมว๑ ปน้ส�เสต้H.  สร�รH สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์H.  

ก]ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระจั"น้ทรKกำล"งข้\Sน้,  พื่ระอาท ต้ยKกำล"งอ"สดงคต้.
ต้ส�ม\ ปน้ ข้เณ์ จัน้�โท อIค�คจั�ฉต้ ,  สIร โย อฏฺ�ฐเมต้ .

พื่ระอาน้น้ทเถระ แลดDร"ศม�ข้องพื่ระอาท ต้ยKซ่\!งกำล"งอ"สดงคต้และข้องพื่ระจั"น้ทรKซ่\!งกำล"งข้\Sน้ 
แล�วมองดDพื่ระสร�โรภาสข้องพื่ระราชา สร�โรภาสข้องพื่ระเถระ และพื่ระสร�โรภาสข้องพื่ระต้ถาคต้.
อาน้น้�ทต้�เถโร อฏฺ�ฐเมน้�ต้ส�ส สIร ยส�ส อIค�คจั�ฉน้�ต้ส�ส จั จัน้�ทส�ส โอภาสH โอโลเกต้�วา 
รญฺ�โญ่ สร�โรภาสH เถรส�ส สร�โรภาสH ต้ถาคต้ส�ส จั สร�โรภาสH โอโลเกส .

ใน้ทMาน้เหลMาน้"Sน้ พื่ระศาสดา ยMอมไพื่โรจัน้KลMวงร"ศม�ท"Sงปวง.
ต้ต้�ถ สพื่�โพื่ภาเส อต้ ก�กม ต้�วา สต้�ถา ว โรจัต้ .

พื่ระเถระถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�ว กราบทDลวMา “พื่ระเจั�าข้�า ใน้ว"น้น้�S เม'!อข้�าพื่ระองคKแลดDร"ศม�เหลMาน้�SอยDM,  
พื่ระร"ศม�ข้องพื่ระองคKเทMาน้"Sน้ข้�าพื่ระองคKชอบใจั,  เพื่ราะวMา พื่ระสร�ระข้องพื่ระองคK ยMอมไพื่โรจัน้KลMวงร"ศม�ท"Sงปวง.”
เถโร สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา “ภน้�เต้ อช�ช มม อ เม โอภาเส โอโลเกน้�ต้ส�ส ต้Iม�หากเมว โอภาโส รIจั�จัต้ ,  
ต้Iม�หากH ห  สร�รH สพื่�โพื่ภาเส อต้ ก�กม ต้�วา ว โรจัต้  -อ ต้  อาห.

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะทMาน้วMา “อาน้น้ทK ธรรมดา พื่ระอาท ต้ยK ยMอมรIMงเร'องใน้กลางว"น้,  
พื่ระจั"น้ทรK ยMอมรIMงเร'องใน้กลางค'น้,  พื่ระราชา ยMอมรIMงเร'องใน้เวลาประด"บแล�วเทMาน้"Sน้,  

๑ ม. ยI. มน้าปเมว ปน้ส�ส สร�รH สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์H.
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พื่ระข้�ณ์าสพื่ ละความระคน้ด�วยหมDMแล�ว ยMอมรIMงเร'องใน้ภายใน้สมาบ"ต้ เทMาน้"Sน้,  
สMวน้พื่ระพื่Iทธเจั�า ยMอมรIMงเร'องด�วยเดช ๕ อยMาง ท"Sงใน้กลางค'น้ ท"Sงใน้กลางว"น้” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “อาน้น้�ท สIร โย น้าม ท วา ว โรจัต้ ,  จัน้�โท รต้�ต้\,  ราชา อลง�กต้กาเลเยว ว โรจัต้ ,  
ข้�ณ์าสโว คณ์สง�คณ์ กH ปหาย อน้�โต้สมาปต้�ต้ ยHเยว ว โรจัต้ ,  พื่Iท�โธ ปน้ รต้�ต้\ปW ท วาปW ปญฺ�จัว เธน้ เต้เชน้ ว โรจัต้  -อ ต้  วต้�วา 
อ มH คาถมาห

“พื่ระอาท ต้ยK ยMอมสMองแสงใน้กลางว"น้,  
พื่ระจั"น้ทรK ยMอมรIMงเร'องใน้กาลค'น้,  
กษ"ต้ร ยK ทรงเคร'!องรบแล�ว ยMอมรIMงเร'อง,  
พื่ราหมณ์KผD�ม�ความเพื่Mง ยMอมรIMงเร'อง,  
สMวน้พื่ระพื่Iทธเจั�า ยMอมรIMงเร'องด�วยเดช ต้ลอดกลางว"น้และกลางค'น้.”

“ท วา ต้ปต้  อาท จั�โจั, รต้�ต้ มาภาต้  จัน้�ท มา,
สน้�น้ท�โธ ข้ต้�ต้ โย ต้ปต้ , ฌาย� ต้ปต้  พื่�ราห�มโณ์;
อถ สพื่�พื่มโหรต้�ต้\ พื่Iท�โธ ต้ปต้  เต้ชสา -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา ท วา ต้ปต้   ความวMา พื่ระอาท ต้ยK ยMอมรIMงเร'องเฉพื่าะใน้กลางว"น้,  
แต้Mแม�ทางท�!พื่ระอาท ต้ยKน้"Sน้ไปใน้กลางค'น้ หาปรากฏิไมM.
ต้ต้�ถ “ท วา ต้ปต้  -อ ต้ : ท วาว ว โรจัต้ ,  รต้�ต้\ ปน้ส�ส คต้มค�โคปW น้ ปญฺ�ญ่ายต้ .

บทวMา จัน้�ท มา  ความวMา แม�พื่ระจั"น้ทรK ท�!พื่�น้แล�วจัากหมอกเปXน้ต้�น้ ก]รIMงเร'องเฉพื่าะใน้กลางค'น้,  หารIMงเร'องใน้กลางว"น้ไมM.
จัน้�ท มา -อ ต้ : จัน้�โทปW อพื่�ภาท�ห  มIต้�โต้ รต้�ต้ เมว ว โรจัต้ ,  โน้ ท วา.

บทวMา สน้�น้ท�โธ  ความวMา พื่ระราชาผD�ทรงประด"บด�วยเคร'!องอ สสร ยาภรณ์Kท"Sงปวงอ"น้ว จั ต้รด�วยทองและแก�วมณ์� 
อ"น้เสน้าม�องคK ๔๑ แวดล�อมแล�วเทMาน้"Sน้ ยMอมรIMงเร'อง,  ท�าวเธอประท"บอยDMด�วยเพื่ศอ"น้บIคคลไมMรD� (ปลอมเพื่ศ) หารIMงเร'องไมM.
สน้�น้ท�โธ -อ ต้ : สIวณ์�ณ์มณ์ จั ต้�เต้ห  สพื่�พื่าภรเณ์ห  ปฏิ มณ์�ฑ โต้ จัต้Iรง�ค น้ ยา เสน้าย ปร ก�ข้ ต้�โต้ว ราชา ว โรจัต้ ,  
น้ อญฺ�ญ่าต้กเวเสน้ ฐ โต้.

บทวMา ฌาย�  ความวMา ฝ้tายพื่ระข้�ณ์าสพื่ เปล'SองหมDMแล�ว เพื่MงอยDMเท�ยว ช'!อวMายMอมรIMงเร'อง.
ฌาย� -อ ต้ : ข้�ณ์าสโว ปน้ คณ์H ว โน้เทต้�วา ฌายน้�โต้ว ว โรจัต้ .

๑ พื่ลช�าง พื่ลม�า พื่ลรถ พื่ลเด น้เท�า.
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บทวMา เต้ชสา  ความวMา สMวน้พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�า ทรงครอบงำเดชแหMงการทIศ�ลด�วยเดชแหMงศ�ล 
เดชแหMงคIณ์อ"น้ช"!ว ด�วยเดชแหMงคIณ์  เดชแหMงปbญ่ญ่าทรามด�วยเดชแหMงปbญ่ญ่า 
เดชแหMงส !งม ใชMบIญ่ด�วยเดชแหMงบIญ่  เดชแหMงอธรรมด�วยเดชแหMงธรรม 
ยMอมรIMงเร'องด�วยเดช ๕ อยMางน้�Sต้ลอดกาลเปXน้น้ ต้ยKท�เด�ยว.
เต้ชสา -อ ต้ : สม�มาสม�พื่Iท�โธ ปน้ ส�ลเต้เชน้๑ ทIส�ส�ลเต้ชH คIณ์เต้เชน้ ทIค�คIณ์เต้ชH๒ ปญฺ�ญ่าเต้เชน้ ทIป�ปญฺ�ญ่เต้ชH ปIญฺ�ญ่เต้เชน้ อปIญฺ�ญ่เต้ชH
ธม�มเต้เชน้ อธม�มเต้ชH ปร ยาทย ต้�วา อ ม น้า ปญฺ�จัว เธน้ เต้ชสา น้ จั�จักาลเมว ว โรจัต้  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระอาน้น้ทเถระ จับ.
อาน้น้�ทต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. ยI. จัรณ์เต้เชน้.
๒ ส�. ม. ยI. น้ ค�คIณ์เต้ชH.
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๖.  เร��องบุรรพชื่�ตัร�ปใดร�ปหนC�ง
๖.  อญฺ�ญ่ต้รปพื่�พื่ช ต้วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภบรรพื่ช ต้รDปใดรDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “พื่าห ต้ปาโป” เปXน้ต้�น้.
“พื่าห ต้ปาโป -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH ปพื่�พื่ช ต้H อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9บุวชื่นอกพระพ�ท้ธศาสุนา]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kคน้หน้\!ง บวชแล�ว ด�วยการบวชใน้ภายน้อก (พื่ระศาสน้า) ค ดวMา 
“พื่ระสมณ์โคดม เร�ยกสาวกข้องพื่ระองคKวMา ‘บรรพื่ช ต้’,  สMวน้เราก]เปXน้บรรพื่ช ต้,  การท�!พื่ระองคKเร�ยกเราอยMางน้"Sน้บ�าง ก]
ควร” แล�วเข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา ทDลถามเน้'Sอความน้"!น้.
เอโก ก ร พื่�ราห�มโณ์ พื่าห รปพื่�พื่ช�ชาย ปพื่�พื่ช ต้�วา “สมโณ์ โคต้โม อต้�ต้โน้ สาวเก ‘ปพื่�พื่ช ต้าต้  วทต้ ,  
อหญฺ�จัม�ห  ปพื่�พื่ช โต้,  มHปW โข้ เอวH วต้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา เอต้มต้�ถH ปIจั�ฉ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “เราหาเร�ยกวMา ‘บรรพื่ช ต้’ ด�วยเหต้Iเพื่�ยงเทMาน้�SไมM,  
สMวน้บIคคลผD�ช'!อวMาเปXน้บรรพื่ช ต้ เพื่ราะความท�!มลท น้ค'อก เลสท"Sงหลายอ"น้ต้น้เว�น้ได�ข้าด” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “น้าหH เอต้�ต้เกน้ ‘ปพื่�พื่ช โต้ต้  วทาม ,  ก เลสมลาน้H ปน้ ปพื่�พื่ช ต้ต้�ต้า ปพื่�พื่ช โต้ น้าม โหต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“บIคคลม�บาปอ"น้ลอยแล�วแล เราเร�ยกวMา ‘พื่ราหมณ์K,’ 
บIคคลท�!เราเร�ยกวMา ‘สมณ์ะ’ เพื่ราะความประพื่ฤต้ เร�ยบร�อย,  
บIคคลข้"บไลMมลท น้ข้องต้น้อยDM เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ เราเร�ยกวMา ‘บรรพื่ช ต้.”

“พื่าห ต้ปาโป ห  พื่�ราห�มโณ์
สมจัร ยาย ‘สมโณ์ต้  วIจั�จัต้ ,
ปพื่�พื่าชยมต้�ต้โน้ มลH
ต้ส�มา ‘ปพื่�พื่ช โต้ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สมจัร ยาย ค'อ เพื่ราะความประพื่ฤต้ ระง"บซ่\!งอกIศลธรรมท"Sงปวง.
ต้ต้�ถ “สมจัร ยาย -อ ต้ : สพื่�พื่ากIสลาน้  สเมต้�วา จัรเณ์น้.

บทวMา ต้ส�มา  ความวMา บIคคลท�!พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา ‘พื่ราหมณ์K’ เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�บาปอ"น้ลอยแล�ว,  
บIคคลท�!พื่ระศาสดาต้ร"สเร�ยกวMา ‘สมณ์ะ’ เพื่ราะความประพื่ฤต้ สงบซ่\!งอกIศลธรรมท"Sงหลาย,  
เหต้Iน้"Sน้ ผD�ใด ประพื่ฤต้ ข้"บไลM ค'อ ข้จั"ดมลท น้ม�ราคะเปXน้ต้�น้ข้องต้น้อยDM,  
แม�ผD�น้"Sน้ พื่ระศาสดาก]ต้ร"สเร�ยกวMา ‘บรรพื่ช ต้’ เพื่ราะการข้"บไลMน้"Sน้.
ต้ส�มา -อ ต้ : ยส�มา พื่าห ต้ปาปต้าย พื่�ราห�มโณ์,  อกIสลาน้  สเมต้�วา จัรเณ์น้ ‘สมโณ์ -อ ต้  วIจั�จัต้ ,  
ต้ส�มา โย อต้�ต้โน้ ราคาท มลH ปพื่�พื่าชยน้�โต้ ว โน้เทน้�โต้ จัรต้ ,  โสปW เต้น้ ปพื่�พื่าชเน้น้ “ปพื่�พื่ช โต้ -อ ต้  วIจั�จัต้  -อ ต้  อต้�โถ.
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ใน้กาลจับเทศน้า บรรพื่ช ต้น้"Sน้ ดำรงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส ปพื่�พื่ช โต้ โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห ,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องบรรพื่ช ต้รDปใดรDปหน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รปพื่�พื่ช ต้วต้�ถI.
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๗.  เร��องพระสุาร,บุ�ตัรเถระ
๗.  สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บIต้รเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ พื่�ราห�มณ์ส�ส” เปXน้ต้�น้.
“น้ พื่�ราห�มณ์ส�ส -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระเถระถ�กพราหมณ9ตั,]

ได�ย น้วMา มน้IษยKเปXน้อ"น้มาก ใน้ท�!แหMงหน้\!ง กลMาวคIณ์กถาข้องพื่ระเถระวMา 
“น้Mาชม พื่ระผD�เปXน้เจั�าข้องพื่วกเรา ประกอบแล�วด�วยกำล"งค'อข้"น้ต้ ,  
เม'!อชน้เหลMาอ'!น้ ดMาอยDMก]ต้าม ประหารอยDMก]ต้าม แม�เหต้Iส"กวMาความโกรธ ยMอมไมMม�.”
เอกส�ม\ ก ร ฐาเน้ สม�พื่หIลา มน้Iส�สา “อโห อม�หากH อย�โย ข้น้�ต้ พื่เลน้ สมน้�น้าคโต้,  
อญฺ�เญ่สI อก�โกสน้�เต้สI วา ปหรน้�เต้สI วา,  โกปมต้�ต้HปW น้ โหต้  -อ ต้  เถรส�ส คIณ์กถH กถย\สI.

คร"Sงน้"Sน้ พื่ราหมณ์Kม จัฉาท ฏิฐ คน้หน้\!ง ถามวMา “ใครน้"!น้ ไมMโกรธ”
อเถโก ม จั�ฉาท ฏฺ�ฐ โก พื่�ราห�มโณ์ “โก เอส น้ กIช�ฌต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

พื่วกมน้IษยK. พื่ระเถระข้องพื่วกฉ"น้.
“อม�หากH เถโร -อ ต้ .

พื่ราหมณ์K. บIคคลผD�ย"!วให�ทMาน้โกรธ จั"กไมMม�กระม"ง?
“กIช�ฌาเปน้�โต้ น้ ภว ส�สต้  -อ ต้ .

พื่วกมน้IษยK. พื่ราหมณ์K ข้�อน้"Sน้ หาม�ไมM.
“น้ต้�เถต้H พื่�ราห�มณ์ -อ ต้ .

พื่ราหมณ์K. ถ�าเชMน้น้"Sน้ เราจั"กย"!วให�ทMาน้โกรธ.
“เต้น้ห  อหH กIช�ฌาเปส�สาม  -อ ต้ .

พื่วกมน้IษยK. ถ�าทMาน้สามารถไซ่ร�,  ก]จังย"!วให�พื่ระเถระโกรธเถ ด.
“สเจั สก�โกส ,  กIช�ฌาเปห  -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ค ดวMา “เอาละ,  เราจั"กรD�ก จัท�!ควรทำ” ด"งน้�Sแล�ว เห]น้พื่ระเถระเข้�าไปเพื่'!อภ กษา จั\งเด น้ไปโดยสMวน้ข้�างหล"ง 
ได�ให�การประหารด�วยฝ้tาม'ออยMางแรงท�!กลางหล"ง.
โส “โหต้I,  ชาน้ ส�สาม ๑ กต้�ต้พื่�พื่H -อ ต้  เถรH ภ ก�ข้าย ปว ฏฺ�ฐH ท ส�วา ปจั�ฉาภาเคน้ คน้�ต้�วา ปWฏฺ�ฐ มช�เฌ มหน้�ต้H ปาณ์ ป�ปหารมทาส .

พื่ระเถระ ม ได�คำน้\งถ\งเลยวMา “น้�!ช'!ออะไรก"น้” เด น้ไปแล�ว.
เถโร “ก น้�น้าเมต้H -อ ต้  อโน้โลเกต้�วาว คโต้.

๑ ส�. ม. ยI. ชาน้ ส�สาม ส�ส.
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ความเรMาร�อน้ เก ดข้\Sน้ท"!วสร�ระข้องพื่ราหมณ์K.
พื่�ราห�มณ์ส�ส สกลสร�เร ฑาโห อIป�ปช�ช .

เข้าต้กลงใจัวMา “แหม! พื่ระผD�เปXน้เจั�าสมบDรณ์Kด�วยคIณ์” ด"งน้�Sแล�ว หมอบลงแทบเท�าข้องพื่ระเถระ เร�ยน้วMา 
“ข้อทMาน้จังอดโทษแกMกระผมเถ ด คร"บ” เม'!อพื่ระเถระ กลMาววMา “น้�!อะไรก"น้?” จั\งเร�ยน้วMา 
“กระผมประหารทMาน้เพื่'!อประสงคKจัะทดลองดD.”
โส “อโห คIณ์สม�ปน้�โน้ อย�โย -อ ต้  เถรส�ส ปาทมDเล น้ ปช�ช ต้�วา “ข้มถ เม ภน้�เต้ -อ ต้  วต้�วา,  
“ก\ เอต้H -อ ต้  วIต้�เต้,  “อหH ว�มHสน้ต้�ถาย ต้Iม�เห ปหร\ -อ ต้  อาห.

พื่ระเถระ. กลMาววMา “ชMางเถ ด,  เราอดโทษให�ทMาน้.”
“โหต้I,  ข้มาม  เต้ -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kจั\งเร�ยน้วMา “ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ถ�าทMาน้อดโทษให�กระผมไซ่ร�,  ก]ข้อจังน้"!งร"บภ กษIใน้เร'อน้ข้องกระผมเถ ด” ด"งน้�Sแล�ว 
ได�ร"บบาต้รข้องพื่ระเถระ.
“สเจั เม ภน้�เต้ ข้มถ,  มม เคเหเยว น้ ส�ท ต้�วา ภ ก�ข้H คณ์�หถ -อ ต้  เถรส�ส ปต้�ต้H คณ์�ห .

ฝ้tายพื่ระเถระ ได�ให�บาต้รแล�ว.
เถโรปW ปต้�ต้H อทาส .

พื่ราหมณ์K น้ำพื่ระเถระไปเร'อน้ อ"งคาสแล�ว.
พื่�ราห�มโณ์ เถรH เคหH เน้ต้�วา ปร ว ส .

พื่วกมน้IษยK โกรธแล�ว ต้Mางก]ค ดวMา 
“พื่ระผD�เปXน้เจั�าข้องพื่วกเรา ผD�หาโทษม ได� ถDกพื่ราหมณ์Kน้�Sประหารแล�ว,  ความพื่�น้แม�จัากทMอน้ไม� ไมMม�แกMพื่ราหมณ์Kน้"Sน้,  
พื่วกเราจั"กฆ่Mาม"น้เส�ยใน้ท�!น้�Sแหละ” ด"งน้�Sแล�ว ม�ก�อน้ด น้และทMอน้ไม�เปXน้ต้�น้ใน้ม'อ ได�ย'น้ซ่IMมอยDMท�!ประต้Dเร'อน้ข้องพื่ราหมณ์K.
มน้Iส�สา กIช�ฌ ต้�วา “อ ม น้า อม�หากH น้ รปราโธ อย�โย ปหโฏิ,  ทณ์�เฑน้ปWส�ส โมก�โข้ น้ต้�ถ ,  เอต้�เถว น้H มาเรส�สาม -อ ต้  
เลฑ�ฑIทณ์�ฑาท หต้�ถา พื่�ราห�มณ์ส�ส เคหท�วาเร อฏฺ�ฐHสI.

พื่ระเถระ ลIกข้\Sน้เด น้ไปอยDM ได�ให�บาต้รใน้ม'อข้องพื่ราหมณ์K.
เถโร อIฏฺ�ฐาย คจั�ฉน้�โต้ พื่�ราห�มณ์ส�ส หต้�เถ ปต้�ต้H อทาส .

พื่วกมน้IษยK เห]น้พื่ราหมณ์Kน้"Sน้เด น้ไปก"บพื่ระเถระ จั\งเร�ยน้วMา “ทMาน้คร"บ ข้อทMาน้จังร"บบาต้รข้องทMาน้แล�วให�พื่ราหมณ์Kกล"บเส�ย”
มน้Iส�สา ต้H เถเรน้ สท�ธ\ คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “ภน้�เต้ ต้Iม�หากH ปต้�ต้H คเหต้�วา พื่�ราห�มณ์H น้ วต้�เต้ถ -อ ต้  อาหHสI.

พื่ระเถระ กลMาววMา “น้�!เร'!องอะไรก"น้? อIบาสก.”
“ก\ เอต้H อIปาสก -อ ต้ .

พื่วกมน้IษยK. พื่ราหมณ์KประหารทMาน้,  พื่วกกระผมจั"กรD�ก จัท�!ควรทำแกMเข้า.
“พื่�ราห�มเณ์น้ ต้Iม�เห ปหฏิา,  มยมส�ส กต้�ต้พื่�พื่H ชาน้ ส�สาม -อ ต้ .
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พื่ระเถระ. ก]ทMาน้ถDกพื่ราหมณ์Kน้�Sประหารหร'อ,  หร'อเราถDก?
“ก\ ปน้ ต้Iม�เห อ ม น้า ปหฏิา,  อIทาหI อหH -อ ต้ .

พื่วกมน้IษยK. ทMาน้ถDก คร"บ.
“ต้Iม�เห ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระกลMาววMา “พื่ราหมณ์Kน้"!น้ประหารเราแล�ว (แต้M) ได�ข้อข้มาแล�ว,  พื่วกทMาน้จังไปก"น้เถ ด” 
สMงพื่วกมน้IษยKไปแล�ว ให�พื่ราหมณ์Kกล"บ ได�ไปสDMว หารน้"!น้เท�ยว.
“มH เอส ปหร ต้�วา ข้มาเปส ,  คจั�ฉถ ต้Iม�เห -อ ต้  มน้Iส�เส อIย�โยเชต้�วา พื่�ราห�มณ์H น้ วต้�ต้าเปต้�วา เถโร ว หารเมว คโต้.

ภ กษIท"Sงหลาย ยกโทษวMา “น้�!ช'!ออยMางไร? 
พื่ระสาร�บIต้รเถระถDกพื่ราหมณ์Kใดประหารแล�ว ย"งน้"!งร"บภ กษาใน้เร'อน้ข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้น้"!น้แหละ มาแล�ว,  
จัำเด มแต้Mกาลท�!พื่ระเถระถDกพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ประหารแล�ว ต้Mอไปน้�S เข้าจั"กไมMละอายต้Mอใครๆ,  จั"กเท�!ยวต้�ภ กษIท"Sงหลายท�!เหล'อ.”
ภ ก�ข้D อIช�ฌาย\สI “ก น้�น้าเมต้H,  สาร�ปIต้�ต้ต้�เถโร เยน้ พื่�ราห�มเณ์น้ ปหโฏิ,  ต้ส�เสว เคเห น้ ส�ท ต้�วา ภ ก�ข้H คเหต้�วา อาคโต้,  
เถรส�ส ปหฏิกาลโต้ ปฏฺ�ฐาย น้ อ ทาน้  โส กส�สจั  ลช�ช ส�สต้ ,  อวเสเส โปเถน้�โต้ ว จัร ส�สต้  -อ ต้ .

[พราหมณ9ไม7ควรประหารพราหมณ9]

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�Sพื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยถ�อยคำอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลวMา “ด�วยถ�อยคำช'!อน้�S” แล�ว,  ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย พื่ราหมณ์Kช'!อวMาประหารพื่ราหมณ์K ยMอมไมMม�,  แต้Mพื่ราหมณ์KผD�สมณ์ะจั"กเปXน้ผD�ถDกพื่ราหมณ์Kคฤห"สถKประหารได�,  
ข้\Sน้ช'!อวMาความโกรธน้"!น้ยMอมถ\งความถอน้ข้\Sน้ได� ด�วยอน้าคาม มรรค” ด"งน้�Sแล�ว 
เม'!อจัะทรงแสดงธรรมได�ทรงภาษ ต้พื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว พื่�ราห�มโณ์ พื่�ราห�มณ์H ปหรน้�โต้ น้าม น้ต้�ถ ,  ค ห พื่�ราห�มเณ์น้ ปน้ สมณ์พื่�ราห�มโณ์ ปหโฏิ ภว ส�สต้ : 
โกโธ น้าเมส อน้าคาม มค�เคน้ สมIค�ฆ่าต้H คจั�ฉต้  -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มา คาถา อภาส 

“พื่ราหมณ์KไมMควรประหารแกMพื่ราหมณ์K,  ไมMควรจัอง (เวร) แกMเข้า,  
น้Mาต้ เต้�ยน้พื่ราหมณ์KผD�ประหารพื่ราหมณ์K,  
น้Mาต้ เต้�ยน้พื่ราหมณ์KผD�จัอง (เวร) ย !งกวMาพื่ราหมณ์KผD�ประหารน้"Sน้.

“น้ พื่�ราห�มณ์ส�ส ปหเรย�ย, น้าส�ส มIญฺ�เจัถ พื่�ราห�มโณ์,
ธ  พื่�ราห�มณ์ส�ส หน้�ต้ารH, ต้โต้ ธ  ยส�ส มIญฺ�จัต้ .
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ความเก�ยดก"น้ใจั จัากอารมณ์Kอ"น้เปXน้ท�!ร"กท"Sงหลายใด,  
ความเก�ยดก"น้น้"!น้ ยMอมเปXน้ความประเสร ฐไมMน้�อยแกMพื่ราหมณ์K,  
ใจัอ"น้ส"มปยIต้ด�วยความเบ�ยดเบ�ยน้ ยMอมกล"บได� จัากว"ต้ถIใดๆ,  
ความทIกข้K ยMอมสงบได� เพื่ราะว"ต้ถIน้"Sน้ๆ น้"!น้แล.”

น้ พื่�ราห�มณ์ส�เสต้ทก ญฺ�จั  เสย�โย,
ยทาน้ เสโธ มน้โส ปWเยห ;
ยโต้ ยโต้ ห\สมโน้ น้ วต้�ต้ต้ ,
ต้โต้ ต้โต้ สม�มต้ เมว ทIก�ข้H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ปหเรย�ย  ความวMา 
พื่ราหมณ์KผD�ข้�ณ์าสพื่ รD�อยDMวMา “เราเปXน้ (พื่ระข้�ณ์าสพื่)” ไมMควรประหารแกMพื่ราหมณ์Kข้�ณ์าสพื่ หร'อพื่ราหมณ์Kอ'!น้.
ต้ต้�ถ “ปหเรย�ย -อ ต้ : ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มโณ์ “อหมส�ม  -อ ต้  ชาน้น้�โต้ ข้�ณ์าสวส�ส วา อญฺ�ญ่ส�ส วา พื่�ราห�มณ์ส�ส๑ น้ ปหเรย�ย.

สองบทวMา น้าส�ส มIญฺ�เจัถ  ความวMา 
พื่ราหมณ์Kข้�ณ์าสพื่แม�น้"Sน้ถDกเข้าประหารแล�ว ไมMควรจัองเวรแกMเข้าผD�ประหารแล�วย'น้อยDM,  ค'อไมMควรทำความโกรธใน้พื่ราหมณ์Kน้"Sน้.
น้าส�ส มIญฺ�เจัถ -อ ต้ : โสปW ปหโฏิ ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มโณ์ อส�ส ปหร ต้�วา ฐ ต้ส�ส เวรH น้ มIญฺ�เจัถ,  ต้ส�ม\ โกปx น้ กเรย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา ธ  พื่�ราห�มณ์ส�ส  ความวMา เรายMอมต้ เต้�ยน้พื่ราหมณ์KผD�ประหารพื่ราหมณ์Kข้�ณ์าสพื่.
ธ  พื่�ราห�มณ์ส�ส -อ ต้ : ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มณ์ส�ส หน้�ต้ารH ครหาม .

บทวMา ต้โต้ ธ   ความวMา ก]ผD�ใด ประหารต้อบซ่\!งเข้าผD�ประหารอยDM ช'!อวMา ยMอมจัองเวรใน้เบ'Sองบน้ข้องเข้า,  
เราต้ เต้�ยน้ผD�จัองเวรน้"Sน้ แม�กวMาผD�ประหารน้"Sน้ท�เด�ยว.
ต้โต้ ธ  -อ ต้ : โย ปน้ ต้H ปหรน้�ต้H ปฏิ ป�ปหรน้�โต้ ต้ส�ส อIปร  เวรH มIญฺ�จัต้ ,  ต้H ต้โต้ปW ครหาม เยว.

สองบทวMา เอต้ทก ญฺ�จั  เสย�โย  ความวMา 
การไมMดMาต้อบซ่\!งบIคคลผD�ดMาอยDM หร'อการไมMประหารต้อบซ่\!งบIคคลผD�ประหารอยDM ข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่ใด,  
การไมMดMาต้อบหร'อการไมMประหารต้อบน้"!น้ ยMอมเปXน้ความประเสร ฐไมMใชMน้�อย ค'อ ไมMเปXน้ความประเสร ฐท�!ม�ประมาณ์น้�อย 
แกMพื่ราหมณ์KผD�เปXน้ข้�ณ์าสพื่น้"Sน้,  ท�!แท� ยMอมเปXน้ความประเสร ฐอ"น้ม�ประมาณ์ย !งท�เด�ยว.
เอต้ทก ญฺ�จั  เสย�โย -อ ต้ : ยH ข้�ณ์าสวส�ส อก�โกสน้�ต้H วา อป�ปจั�จัก�โกสน้H ปหรน้�ต้H วา อป�ปฏิ ป�ปหรณ์H,  
เอต้H ต้ส�ส ข้�ณ์าสวพื่�ราห�มณ์ส�ส น้ ก ญฺ�จั  เสย�โย อป�ปมต้�ต้กเสย�โย น้ โหต้ ,  อถโข้ อธ มต้�ต้เมว เสย�โย -อ ต้  อต้�โถ.

บาทพื่ระคาถาวMา ยทาน้ เสโธ มน้โส มน้โส ปWเยห   ความวMา 
ก]ความเก ดข้\Sน้แหMงความโกรธ ช'!อวMา อารมณ์KเปXน้ท�!ร"กแหMงใจั ข้องบIคคลผD�ม"กโกรธ,  
ก]บIคคลผD�ม"กโกรธน้"!น้ จัะผ ดใน้มารดาบ ดาก]ด� ใน้พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ต้�น้ก]ด� ก]เพื่ราะอารมณ์KเปXน้ท�!ร"กเหลMาน้"Sน้,  
เหต้Iน้"Sน้ ความเก�ยดก"น้ใจัจัากอารมณ์Kอ"น้เปXน้ท�!ร"กเหลMาน้"Sน้ ค'อ ความข้Mมข้�!จั ต้อ"น้เก ดข้\Sน้อยDM ด�วยอำน้าจัความโกรธ 
ข้องบIคคลผD�ม"กโกรธน้"Sน้ใด,  ความเก�ยดก"น้น้"!น้ ยMอมเปXน้ความประเสร ฐไมMน้�อย.

๑ ส�. ม. อญฺ�ญ่ต้รส�ส วา ชาต้ พื่�ราห�มณ์ส�ส.
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ยทาน้ เสโธ มน้โส ปWเยห  -อ ต้ : โกธน้ส�ส ห  โกธIป�ปาโท มน้โส ปWโย น้าม,  เต้ห ๑ ปเน้ส มาต้าปWต้DสIปW พื่Iท�ธาท�สIปW อปรช�ฌต้ ,  
ต้ส�มา โย อส�ส เต้ห  มน้โส น้ เสโธ โกธวเสน้ อIป�ปช�ชมาน้ส�ส จั ต้�ต้ส�ส น้ ค�คโห,  เอต้H น้ ก ญฺ�จั  เสย�โย -อ ต้ ๒ อต้�โถ๓.

ใจัอ"น้ส"มปยIต้ด�วยความโกรธ ช'!อวMา ห\สมโน้,  
ใจัอ"น้ส"มปยIต้ด�วยความโกรธข้องเข้าน้"Sน้ เม'!อถ\งความถอน้ข้\Sน้ด�วยอน้าคาม มรรค ช'!อวMายMอมกล"บได�จัากว"ต้ถIใดๆ.
ห\สมโน้ -อ ต้ : โกธมโน้,  โส ต้ส�ส ยโต้ ยโต้ วต้�ถIโต้ อน้าคาม มค�เคน้ สมIค�ฆ่าต้H คจั�ฉน้�โต้ น้ วต้�ต้ต้ .

สองบทวMา ต้โต้ ต้โต้  ความวMา ว"ฏิฏิทIกข้Kแม�ท"Sงส Sน้ ยMอมกล"บได�เพื่ราะว"ต้ถIน้"Sน้ๆ น้"!น้แหละ.
ต้โต้ ต้โต้ -อ ต้ : ต้โต้ ต้โต้ วต้�ถIโต้ สกลHปW วฏฺ�ฏิทIก�ข้H น้ วต้�ต้ต้ เอว -อ ต้  อต้�โถ.
๔ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ จับ.
สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

๑ ม. โกโธ ห .
๒ ส�. น้ อก ญฺ�จั  เสย�โย.
๓ น้ พื่�ราห�มณ์ส�เสต้ทก ญฺ�จั  เสย�โย -อ ต้ : ปฏิ ฆ่ปก�ข้ กา เจัต้ส กา อ ธ มน้โส ปWยา น้าม. เต้สH วเสน้ ห  ปฏิ เวรH มIญฺ�จั ต้IH อ จั�ฉต้ . 

ยH เต้ห  มน้โส อน้ เสโธ อน้ ค�คโห เอต้H อก ญฺ�จั  เสย�โย อธ มต้�ต้กเสย�โย น้ โหต้ ,  พื่าลา ปน้ ปฏิ เวรH มIญฺ�จั ต้IH สมต้�ถภาวH ปค�คณ์�หน้�ต้ ,  
ยH -อ ต้  ปทH ก ร ยาปรามสน้H -อ ต้  อม�หากH มต้ .

๔  มต้ ข้องข้�าพื่เจั�าท"SงหลายวMา ‘บาทพื่ระคาถาวMา น้ พื่�ราห�มณ์ส�เสต้ทก ญฺ�จั  เสย�โย  ความวMา ธรรมอ"น้เก ดข้\Sน้ใน้จั ต้ท"Sงหลาย เปXน้ฝ้tายปฏิ ฆ่ะ 
ช'!อวMา ธรรมเปXน้ท�!ร"กแหMงใจั ใน้พื่ระคาถาน้�S  ก]พื่ราหมณ์K ยMอมปรารถน้าเพื่'!อจัะจัองเวรต้อบ ด�วยสามารถแหMงธรรมอ"น้เปXน้ท�!ร"กเหลMาน้"Sน้. 
การไมMเก�ยดก"น้ ไมMข้Mมใจัจัากธรรมอ"น้เปXน้ท�!ร"กเหลMาน้"Sน้. เปXน้ความประเสร ฐน้ ดหน้Mอยหาม ได� ค'อ ไมMประเสร ฐม�ประมาณ์ย !ง,  
แต้Mกล"บสMงเสร มสมรรถภาพื่เพื่'!อจัะจัองเวรต้อบแกMพื่วกคน้พื่าล. บทวMา ยH เปXน้กร ยาปรามาส.’
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๘.  เร��องพระนางมหาปชื่าบุด,โคตัม,
๘.  มหาปชาปต้�โคต้ม�วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยส�ส กาเยน้” 
เปXน้ต้�น้.
“ยส�ส กาเยน้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ มหาปชาปต้\ โคต้ม\ อารพื่�ภ กเถส .

[พระศาสุดาท้รงบุ�ญญ�ตั�คร�ธรรม ๘]

ความพื่ สดารวMา พื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� พื่ร�อมก"บบร วาร ร"บครIธรรม ๘ ประการ๑ อ"น้พื่ระผD�ม�พื่ระภาคทรงบ"ญ่ญ่"ต้ แล�ว 
ใน้เม'!อเร'!องย"งไมMเก ดข้\Sน้ เหม'อน้บIรIษผD�ม�ชาต้ ม"กประด"บ ร"บพื่วงดอกสIรภ�ด�วยเศ�ยรเกล�า ได�อIปสมบทแล�ว.
ภควต้า ห  อน้Iป�ปน้�เน้ วต้�ถIส�ม\ ปญฺ�ญ่ต้�เต้ อฏฺ�ฐ ครIธม�เม๒ มณ์�ฑน้กชาต้ โย ปIร โส สIรภ ปIป�ผทามH ว ย ส รสา สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา 
สปร วารา มหาปชาปต้� โคต้ม� อIปสม�ปทH ลภ .

อIปbชฌายะหร'ออาจัารยKอ'!น้ข้องพื่ระน้าง ไมMม�.
อญฺ�โญ่ ต้ส�สา อIปช�ฌาโย วา อาจัร โย วา น้ต้�ถ .

ภ กษIณ์�ท"Sงหลาย ปรารภพื่ระเถร�ผD�ม�อIปสมบทอ"น้ได�แล�วอยMางน้"Sน้ โดยสม"ยอ'!น้ สน้ทน้าก"น้วMา 
“อาจัารยKและอIปbชฌายะข้องพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� ยMอมไมMปรากฏิ,  
พื่ระน้างถ'อเอาผ�ากาสายะท"Sงหลาย ด�วยม'อข้องต้น้เอง.”
เอวH ลท�ธDปสม�ปทH เถร\ อารพื่�ภ อปเรน้ สมเยน้ กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“มหาปชาปต้ ยา โคต้ม ยา อาจัร ยIปช�ฌายา น้ ปญฺ�ญ่ายน้�ต้ ,  สหต้�เถเน้ว กาสายาน้  คณ์�ห  -อ ต้ .

ก]แลคร"Sน้กลMาวอยMางน้"Sน้แล�ว ภ กษIณ์�ท"Sงหลาย ประพื่ฤต้ ร"งเก�ยจัอยDM ยMอมไมMทำอIโบสถ ไมMทำปวารณ์ารMวมก"บพื่ระน้างเลย.
เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา ภ ก�ข้Iน้ โย กIก�กIจั�จัายน้�ต้ โย ต้าย สท�ธ\ เน้ว อIโปสถH น้ ปวารณ์H กโรน้�ต้ .

ภ กษIณ์�ท"Sงหลายน้"Sน้ ไปกราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แม�แต้Mพื่ระต้ถาคต้แล�ว.
ต้า คน้�ต้�วา ต้ถาคต้ส�สาปW ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

๑ (๑) ภ กษIณ์�ถ\งม�พื่รรษาต้"Sง ๑๐๐ ต้�องกราบไหว�ภ กษIผD�อIปสมบทใน้ว"น้น้"Sน้  (๒) ต้�องอยDMจัำพื่รรษาใน้อาวาสม�ภ กษI 
(๓) ต้�องหว"งต้Mอธรรมท"Sง ๒ ค'อ ถามอIโบสถและไปร"บโอวาทจัากภ กษIสงฆ่KทIกก\!งเด'อน้  (๔) ออกพื่รรษาแล�ว ต้�องปวารณ์าใน้สงฆ่K ๒ ฝ้tาย 
(๕) ต้�องครIธรรมแล�ว พื่\งประพื่ฤต้ ปbกข้มาน้"ต้ใน้สงฆ่K ๒ ฝ้tาย  (๖) ต้�องแสวงหาอIปสมบทแกMน้างส กข้มาน้าผD�ศ\กษาใน้ธรรม ๖ ส Sน้ ๒ ป�แล�วใน้
สงฆ่K ๒ ฝ้tาย  (๗) ดMาแชMงภ กษIไมMได�  (๘) ปWดทางไมMให�ภ กษIณ์�สอน้ภ กษI เปWดทางให�ภ กษIกลMาวสอน้อยMางเด�ยว ๑. ว . จัIล�ล. ๗/๓๓๒.

๒ ว . จัIล�ล. ๗/๓๒๓.
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[คนท้,�ควรเร,ยกว7าพราหมณ9]

พื่ระศาสดา ทรงสด"บคำข้องภ กษIณ์�เหลMาน้"Sน้แล�ว จั\งต้ร"สวMา 
“ครIธรรม ๘ ประการ เราให�แล�วแกMพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม�,  เราเองเปXน้อาจัารยK เราเองเปXน้อIปbชฌายะข้องพื่ระน้าง,  
ช'!อวMาความร"งเก�ยจัใน้พื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ผD�เว�น้แล�วจัากทIจัร ต้ท"Sงหลายม�กายทIจัร ต้เปXน้ต้�น้ อ"น้เธอท"SงหลายไมMควรทำ” 
ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา ต้าสH กถH สIต้�วา “มยา มหาปชาปต้ ยา โคต้ม ยา อฏฺ�ฐ ครIธม�มา ท น้�น้า,  อหเมวส�สา อาจัร โย อหเมว อIปช�ฌาโย,  
กายทIจั�จัร ต้าท ว รห เต้สI ข้�ณ์าสเวสI กIก�กIจั�จัน้�น้าม น้ กต้�ต้พื่�พื่H -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“ความช"!วทางกาย วาจัา และใจั ข้องบIคคลใด ไมMม�,  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ผD�สำรวมแล�วโดยฐาน้ะ ๓ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ยส�ส กาเยน้ วาจัาย มน้สา น้ต้�ถ  ทIก�กฏิH,
สHวIต้H ต้�ห  ฐาเน้ห ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

กรรมม�โทษ ค'อม�ทIกข้KเปXน้กำไร อ"น้ย"งส"ต้วKให�เปXน้ไปใน้อบาย ช'!อวMา ทIก�กฏิH ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “ทIก�กฏิH -อ ต้ : สาวช�ชH ทIก�ข้Iท�รยH อปายสHวต้�ต้น้ กH กม�มH.

สองบทวMา ต้�ห  ฐาเน้ห   ความวMา เราเร�ยกบIคคลผD�ม�ทวารอ"น้ปWดแล�ว เพื่'!อต้�องการห�ามความเข้�าไปแหMงทIจัร ต้ม�กายทIจัร ต้เปXน้ต้�น้
โดยเหต้I ๓ ม�กายเปXน้ต้�น้เหลMาน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้�ห  ฐาเน้ห  -อ ต้ : เอเต้ห  กายาท�ห  ต้�ห  การเณ์ห  กายทIจั�จัร ต้าท ป�ปเวสน้น้ วารณ์ต้�ถาย ท�วารปWห ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�
โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระน้างมหาปชาบด�โคต้ม� จับ.
มหาปชาปต้�โคต้ม�วต้�ถI.
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๙.  เร��องพระสุาร,บุ�ตัรเถระ
๙.  สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บIต้รเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยม�หา ธม�มH ว ชาเน้ย�ย” 
เปXน้ต้�น้.
“ยม�หา ธม�มH ว ชาเน้ย�ย -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระสุาร,บุ�ตัรเคารพในพระอ�สุสุชื่�ผู้�4อาจารย9]

ได�ย น้วMา ทMาน้พื่ระสาร�บIต้รน้"Sน้ จัำเด มแต้Mกาลท�!ทMาน้ฟ้bงธรรมใน้สำน้"กข้องพื่ระอ"สสช เถระแล�วบรรลIโสดาปbต้ต้ ผล สด"บวMา 
“พื่ระเถระยMอมอยDMใน้ท ศใด” ก]ประคองอ"ญ่ชล�ไปทางท ศน้"Sน้ น้อน้ห"น้ศ�รษะไปทางท ศน้"Sน้แล.
โส ก รายส�มา อส�สช ต้�เถรส�ส สน้�ต้ เก ธม�มH สIต้�วา โสต้าปต้�ต้ ผลH ปต้�ต้กาลโต้ ปฏฺ�ฐาย 
“ยส�สH๑ ท สายH เถโร วสต้  -อ ต้  สIณ์าต้ ,  ต้โต้ อญฺ�ชล\ ปค�คย�ห ต้โต้ว ส�สH กต้�วา น้ ปช�ช .

ภ กษIท"Sงหลาย กลMาววMา “พื่ระสาร�บIต้รเปXน้ม จัฉาท ฏิฐ  ถ\งว"น้น้�Sก]เท�!ยวน้อบน้�อมท ศท"SงหลายอยDM” ด"งน้�Sแล�ว 
กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แดMพื่ระต้ถาคต้.
ภ ก�ข้D “ม จั�ฉาท ฏฺ�ฐ โก สาร�ปIต้�โต้ อช�ชาปW ท สา น้มส�สมาโน้ ว จัรต้  -อ ต้  ต้มต้�ถH ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH.

พื่ระศาสดา ร"บส"!งให�เร�ยกพื่ระเถระมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “สาร�บIต้ร น้"ยวMา เธอเท�!ยวน้อบน้�อมท ศท"SงหลายอยDM จัร งหร'อ?” 
เม'!อพื่ระเถระกราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระองคKเทMาน้"Sน้ยMอมทรงทราบ ความเปXน้ค'ออ"น้น้อบน้�อมหร'อไมMน้อบน้�อมท ศท"Sงหลาย ข้องข้�าพื่ระองคK” ด"งน้�S,  
ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย สาร�บIต้ร ยMอมไมMน้อบน้�อมท ศท"Sงหลาย,  
แต้Mเพื่ราะความท�!เธอฟ้bงธรรมจัากสำน้"กข้องพื่ระอ"สสช เถระแล�วบรรลIโสดาปbต้ต้ ผล จั\งน้อบน้�อมอาจัารยKข้องต้น้,  
เพื่ราะวMา ภ กษIอาศ"ยอาจัารยKใด ยMอมรD�ธรรม,  ภ กษIน้"Sน้ พื่\งน้อบน้�อมอาจัารยKน้"Sน้โดยเคารพื่ เหม'อน้พื่ราหมณ์Kน้อบน้�อมไฟ้อยDM
ฉะน้"Sน้” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เถรH ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัH ก ร ต้�วH สาร�ปIต้�ต้ ท สา น้มส�สน้�โต้ ว จัรส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“ภน้�เต้ มม ท สา น้มส�สน้ภาวH วา อน้มส�สน้ภาวH วา ต้Iม�เหว ชาน้าถ -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว น้ สาร�ปIต้�โต้ ท สา น้มส�สต้ ,  อส�สช ต้�เถรส�ส๒ ปน้ สน้�ต้ กา ธม�มH สIต้�วา โสต้าปต้�ต้ ผลH ปต้�ต้ต้าย อต้�ต้โน้ อาจัร ยH น้มส�สต้ ,  
ยญฺ�ห  อาจัร ยH น้ ส�สาย ภ ก�ข้I ธม�มH ว ชาน้าต้ ,  เต้น้ โส พื่�ราห�มเณ์น้ อค�ค  ว ย สก�กจั�จัH น้มส�ส ต้พื่�โพื่เยว -อ ต้  วต้�วา 
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

๑ ส�. ยI. ยH ท สH.
๒ อสสช ส�ส -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH. ญ่.ว.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๖๒ • ๙.  เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ • [พื่ระสาร�บIต้รเคารพื่ใน้พื่ระอ"สสช ผD�อาจัารยK]

“บIคคลพื่\งรD�แจั�งธรรมอ"น้พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�าทรงแสดงแล�ว จัากอาจัารยKใด,  
พื่\งน้อบน้�อมอาจัารยKน้"Sน้โดยเคารพื่ เหม'อน้พื่ราหมณ์Kน้อบน้�อมการบDชาเพื่ล งอยDM
ฉะน้"Sน้.”

“ยม�หา ธม�มH ว ชาเน้ย�ย สม�มาสม�พื่Iท�ธเทส ต้H
สก�กจั�จัH ต้H น้มส�เสย�ย อค�ค หIต้�ต้Hว พื่�ราห�มโณ์ -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อค�ค หIต้�ต้H ว  ความวMา 
บIคคลพื่\งรD�แจั�งธรรมอ"น้พื่ระต้ถาคต้ประกาศแล�ว จัากอาจัารยKใด,  พื่\งน้อบน้�อมอาจัารยKน้"Sน้โดยเคารพื่ 
เหม'อน้พื่ราหมณ์Kน้อบน้�อมการบDชาเพื่ล งโดยเคารพื่ ด�วยการบำเรอด�วยด� และด�วยก จัท"Sงหลายม�อ"ญ่ชล�กรรมเปXน้ต้�น้ ฉะน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “อค�ค หIต้�ต้Hว -อ ต้ : ยถา พื่�ราห�มโณ์ อค�ค หIต้�ต้H สม�มา ปร จัรเณ์น้ เจัว อญฺ�ชล กม�มาท�ห  จั สก�กจั�จัH น้มส�สต้ ,  
เอวH ยม�หา อาจัร ยา ต้ถาคต้ป�ปเวท ต้H ธม�มH ว ชาเน้ย�ย,  ต้H สก�กจั�จัH น้มส�เสย�ย -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ จับ.
สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๖๓ • ๑๐.  เร'!องชฎี ลพื่ราหมณ์K • ๑๐.  เร'!องชฎี ลพื่ราหมณ์K

๑๐.  เร��องชื่ฎิ�ลพราหมณ9
๑๐.  ชฏิ ลพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภชฏิ ลพื่ราหมณ์Kคน้หน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ ชฏิาห ” เปXน้ต้�น้.
“น้ ชฏิาห  -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ เอกH ชฏิ ลพื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[ชื่ฏ�ลตั4องการให4ตัร�สุเร,ยกตันว7าพราหมณ9]

ได�ย น้วMา ชฏิ ลพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ค ดวMา “เราเก ดด�แล�วท"Sงฝ้tายมารดาท"Sงฝ้tายบ ดา เก ดใน้ต้ระกDลพื่ราหมณ์K,  
ถ�าพื่ระสมณ์โคดมต้ร"สเร�ยกพื่ระสาวกท"Sงหลายข้องพื่ระองคKวMา ‘พื่ราหมณ์K,’ การท�!พื่ระองคKต้ร"สเร�ยกเราอยMางน้"Sน้บ�าง ก]ควร” 
ด"งน้�Sแล�ว จั\งไปย"งสำน้"กพื่ระศาสดาทDลถามเน้'Sอความน้"Sน้.
โส ก ร “อหH มาต้ โต้ จั ปWต้ โต้ จั สIชาโต้ พื่�ราห�มณ์กIเล น้ พื่�พื่ต้�โต้,  สเจั สมโณ์ โคต้โม อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มณ์าต้  วทต้ ,  
มHปW น้Iโข้ ต้ถา วต้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH ปIจั�ฉ .

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9]

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะพื่ราหมณ์Kน้"Sน้วMา “พื่ราหมณ์K เราไมMเร�ยกวMาพื่ราหมณ์K ด�วยเหต้Iส"กวMาชฎีา 
ไมMเร�ยกด�วยเหต้Iส"กวMาชาต้ และโคต้ร,  แต้Mเราเร�ยกผD�ม�ส"จัจัะอ"น้แทงต้ลอดแล�วเทMาน้"Sน้วMา ‘เปXน้พื่ราหมณ์K’ ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “น้าหH พื่�ราห�มณ์ ชฏิามต้�เต้น้ น้ ชาต้ โคต้�ต้มต้�เต้น้ พื่�ราห�มณ์H วทาม ,  
ปฏิ ว ท�ธสจั�จัเมว ปน้าหH ‘พื่�ราห�มโณ์ต้  วทาม  -อ ต้  วต้�วา๑ อ มH คาถมาห

“บIคคลยMอมเปXน้พื่ราหมณ์K ด�วยชฎีา ด�วยโคต้ร ด�วยชาต้  หาม ได�,  
ส"จัจัะและธรรมม�อยDMใน้ผD�ใด ผD�น้"Sน้ เปXน้ผD�สะอาด และผD�น้"Sน้เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“น้ ชฏิาห  น้ โคต้�เต้น้ น้ ชจั�จัา โหต้  พื่�ราห�มโณ์,
ยม�ห  สจั�จัญฺ�จั ธม�โม จั โส สIจั  โส จั พื่�ราห�มโณ์ -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สจั�จัH เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ส"จัจัญ่าณ์ อ"น้แทงต้ลอดซ่\!งส"จัจัะ ๔ อยMาง ด�วยอาการ ๑๖ แล�วต้"SงอยDM และโลกIต้ต้รธรรม ๙ ม�อยDMใน้บIคคลใด,  
บIคคลน้"Sน้เปXน้ผD�สะอาด และเปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “สจั�จัH -อ ต้ : ยส�ม\ ปIค�คเล จัต้�ต้าร  สจั�จัาน้  โสฬสหากาเรห  ปฏิ ว ช�ฌ ต้�วา ฐ ต้H สจั�จัญฺ�ญ่าณ์ญฺ�เจัว น้วว ธโลกIต้�ต้รธม�โม จั อต้�ถ ,  
โส สIจั  เจัว พื่�ราห�มโณ์ จั -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

๑ ม. เอต้�ถน้�ต้เร ธม�มH เทเสน้�โต้ -อ ต้  อต้�ถ 



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๖๔ • ๑๐.  เร'!องชฎี ลพื่ราหมณ์K • [แก�อรรถ]

เร'!องชฏิ ลพื่ราหมณ์K จับ.
ชฏิ ลพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๖๕ • ๑๑.  เร'!องกIหกพื่ราหมณ์K • ๑๑.  เร'!องกIหกพื่ราหมณ์K

๑๑.  เร��องก�หกพราหมณ9
๑๑.  กIหกพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMท�!กDฏิาคารศาลา ทรงปรารภกIหกพื่ราหมณ์K ผD�ม�ว"ต้รด"งค�างคาว คน้หน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ก น้�เต้” เปXน้ต้�น้.
“ก น้�เต้ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา กDฏิาคารสาลายH ว หรน้�โต้ เอกH วค�คIล วต้�ต้H กIหกพื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9ลวงเอาสุ��งของๆ ชื่าวเม�อง]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ข้\Sน้ต้�น้กIMมต้�น้หน้\!ง ใกล�ประต้Dพื่ระน้ครเวสาล� เอาเท�าท"Sง ๒ เหน้�!ยวก !งไม� ห�อยห"วลงอยDM กลMาววMา 
“ทMาน้ท"Sงหลายจังให�โคแดง ๑๐๐ แกMเรา จังให�กหาปณ์ะท"SงหลายแกMเรา จังให�หญ่ งบำเรอแกMเรา,  
ถ�าทMาน้ท"Sงหลายจั"กไมMให�,  เราต้กจัากต้�น้กIMมน้�Sต้าย จั"กทำพื่ระน้ครไมMให�เปXน้พื่ระน้คร.”
โส ก ร เวสาล�น้ครท�วาเร เอกH กIก�กIธรIก�ข้H๑ อารIย�ห ท�ว�ห  ปาเทห  สาข้H คณ์�ห ต้�วา อโธส โร๒ โอลม�พื่น้�โต้ 
“กปWลาน้H เม สต้H เทถ  กหาปเณ์ เทถ  ปร จัาร กH เทถ,  โน้ เจั ทส�สถ,  อ โต้ ปต้ ต้�วา มรน้�โต้ น้ครH อน้ครH กร ส�สาม  -อ ต้  วทต้ .

ใน้กาลเปXน้ท�!เสด]จัเข้�าไปย"งพื่ระน้ครแม�ข้องพื่ระต้ถาคต้ ผD�อ"น้หมDMภ กษIแวดล�อมแล�ว 
ภ กษIท"Sงหลายเห]น้พื่ราหมณ์Kน้"Sน้แล�ว แม�ใน้กาลเปXน้ท�!เสด]จัออกไป ก]เห]น้เข้าห�อยอยDMอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
ต้ถาคต้ส�สาปW ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ปร วIต้ส�ส น้ครปว สน้กาเล ภ ก�ข้D ต้H พื่�ราห�มณ์H ท ส�วา น้ ก�ข้มน้กาเลปW น้H ต้เถว โอลม�พื่น้�ต้H ปส�ส\สI.

ฝ้tายชาวพื่ระน้คร ต้Mางก]ค ดวMา “พื่ราหมณ์Kน้�S ห�อยอยDMอยMางน้�Sต้"Sงแต้Mเช�า พื่\งต้กลง (ต้าย) ทำพื่ระน้ครไมMให�เปXน้พื่ระน้คร” 
กล"วความลMมจัมแหMงพื่ระน้คร จั\งยอมร"บวMา “พื่วกเราจัะให�ข้องทIกอยMางท�!พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ข้อ” แล�วได�ให�.
น้าคราปW “อยH ปาโต้ ปฏฺ�ฐาย เอวH โอลม�พื่น้�โต้ ปต้ ต้�วา๓ น้ครH อน้ครH กเรย�ย -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา น้ครว น้าสภ�ต้า 
“ยH โส ยาจัต้ ,  สพื่�พื่H เทม -อ ต้  ปฏิ ส�สIณ์ ต้�วา อทHสI.

เข้าได�ลงร"บเอาส !งข้องท"Sงปวงไป.
โส โอต้ร ต้�วา สพื่�พื่H คเหต้�วา อคมาส .

ภ กษIท"Sงหลาย เห]น้เข้าเท�!ยวไปดIจัแมMโค ใกล�อIปจัารแหMงว หาร จัำได� จั\งถามวMา “พื่ราหมณ์K ทMาน้ได�ส !งต้ามปรารถน้าแล�วหร'อ?”
ได�ฟ้bงวMา “คร"บ กระผมได�แล�ว” จั\งกราบทDลเร'!องน้"Sน้แดMพื่ระต้ถาคต้ ณ์ ภายใน้ว หาร.
ภ ก�ข้D ว หารDปจัาเร ต้H คาว� ว ย ว จัร ต้�วา คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา สญฺ�ชาน้ ต้�วา “ลท�ธน้�เต้ พื่�ราห�มณ์ ยถาปต้�ถ ต้H -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“อาม ลท�ธH เม -อ ต้  สIต้�วา อน้�โต้ว หาเร ต้ถาคต้ส�ส ต้มต้�ถH อาโรเจัสIH.

๑ ส�. ม. ยI. กกIธรIก�ข้H.
๒ ส�. อวHสร�โร. ยI. อวHส โร.
๓ ม. เอต้�ถน้�ต้เร มรน้�โต้ -อ ต้  อต้�ถ .
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[พระศาสุดาตัร�สุบุ�รพกรรมของพราหมณ9]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย พื่ราหมณ์Kน้"!น้ เปXน้โจัรหลอกลวงใน้กาลน้�SเทMาน้"Sน้ หาม ได�,  ถ\งใน้กาลกMอน้ ก]เปXน้โจัรหลอกลวงแล�วเหม'อน้ก"น้,  
ก]บ"ดน้�S พื่ราหมณ์Kน้"!น้ยMอมหลอกลวงพื่าลชน้ได�,  แต้Mใน้กาลน้"Sน้ ไมMอาจัเพื่'!อหลอกลวงบ"ณ์ฑ ต้ท"Sงหลายได�” ด"งน้�Sแล�ว 
อ"น้ภ กษIเหลMาน้"Sน้ทDลอ�อน้วอน้แล�ว ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา (ต้ร"ส) วMา 
สต้�ถา “น้ ภ ก�ข้เว อ ทาเน้เวส กIหกโจัโร,  ปIพื่�เพื่ปW กIหกโจัโรเยว อโหส ,  
อ ทาน้  ปเน้ส พื่าลชน้H วญฺ�เจัต้ ,  ต้ทา ปน้ ปณ์�ฑ เต้ วญฺ�เจัต้IH น้าสก�ข้  -อ ต้  วต้�วา เต้ห  ยาจั โต้ อต้�ต้H อาหร :

“ใน้อด�ต้กาล ดาบสหลอกลวงรDปหน้\!ง อาศ"ยกาส กคามต้ำบลหน้\!ง ยMอมสำเร]จัการอยDM.  
“อต้�เต้ เอกH กาส กคามH น้ ส�สาย เอโก กIหกต้าปโส วาสH กป�เปต้ .

ต้ระกDลหน้\!งบำรIงเธอ ค'อ: ยMอมถวายสMวน้หน้\!งแม�แกMเธอ จัากข้องควรเค�Sยวและข้องควรบร โภคอ"น้เก ดข้\Sน้แล�วใน้กลางว"น้ 
เหม'อน้ให�แกMบIต้รข้องต้น้,  เก]บสMวน้อ"น้เก ดข้\Sน้ใน้ต้อน้เย]น้ไว�ถวายใน้ว"น้ท�! ๒.
ต้H เอกH กIลH ปฏิ ชค�ค :  ท วา อIป�ปน้�น้ข้าทน้�ยโภชน้�ยโต้ อต้�ต้โน้ ปIต้�ต้าน้H ว ย ต้ส�สาปW เอกH โกฏฺ�ฐาสH เทต้ ,  
สายH อIป�ปน้�น้โกฏฺ�ฐาสH ฐเปต้�วา ทIต้ ยท วเส เทต้ .

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง ต้ระกDลน้"Sน้ได�เน้'Sอเห�Sย (มา) ใน้เวลาเย]น้ แกงไว�เร�ยบร�อยแล�ว เก]บสMวน้หน้\!งจัากสMวน้ท�!แกงน้"Sน้ไว�ถวายแกMเธอ
ใน้ว"น้ท�! ๒.  
อเถกท วสH สายH โคธมHสH ลภ ต้�วา สาธIกH ปจั ต้�วา ต้โต้ โกฏฺ�ฐาสH ฐเปต้�วา ทIต้ ยท วเส ต้ส�ส เทต้ .

ดาบสพื่อก น้เน้'Sอแล�ว ถDกความอยากใน้รสผDกพื่"น้แล�ว ถามวMา “น้"!น้ช'!อเน้'Sออะไร?” ได�ฟ้bงวMา “เน้'Sอเห�Sย” ด"งน้�Sแล�ว 
เท�!ยวไปเพื่'!อภ กษา ร"บเอาเน้ยใส น้มส�ม และเคร'!องเผ]ดร�อน้เปXน้ต้�น้ ไปย"งบรรณ์ศาลา แล�วเก]บไว� ณ์ สMวน้ข้�างหน้\!ง.
ต้าปโส มHสH ข้าท ต้�วา๑ ว รสต้ณ์�หาย พื่ท�โธ “ก\ มHสH น้าเมต้H -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “โคธมHสH -อ ต้  สIต้�วา 
ภ ก�ข้าย จัร ต้�วา สป�ปWทธ กฏฺiกภณ์�ฑาท�น้  คเหต้�วา ปณ์�ณ์สาลH คน้�ต้�วา เอกมน้�เต้ ฐเปส .

ก]พื่ญ่าเห�Sย อยDMใน้จัอมปลวกแหMงหน้\!ง ณ์ ท�!ไมMไกลแหMงบรรณ์ศาลา.
ปณ์�ณ์สาลาย ปน้ อว ทDเร เอกส�ม\ วม�ม เก โคธราชา ว หรต้ .

พื่ญ่าเห�Sยมาเพื่'!อไหว�พื่ระดาบสต้ามกาลสมควร.
โส กาเลน้ กาลH ต้าปสH วน้�ท ต้IH อาคจั�ฉต้ .

ก]ใน้ว"น้น้"Sน้ ดาบสน้"!น้ ค ดวMา “เราจั"กฆ่Mาเห�Sยน้"Sน้” ด"งน้"Sน้แล�ว ซ่Mอน้ทMอน้ไม�ไว� น้"!งทำท�เหม'อน้หล"บอยDM ณ์ ท�!ใกล�จัอมปลวกน้"Sน้.
ต้Hท วสH ปเน้ส “ต้H วธ ส�สาม  -อ ต้  ทณ์�ฑH ปฏิ จั�ฉาเทต้�วา ต้ส�ส วม�ม กส�สาว ทDเร ฐาเน้ น้ ท�ทายน้�โต้ ว ย น้ ส�ท .

พื่ญ่าเห�Sย ออกจัากจัอมปลวกแล�ว มาย"งสำน้"กข้องเธอ กำหน้ดอาการได�แล�ว จั\งกล"บจัากท�!น้"Sน้ ด�วยค ดวMา 
“ว"น้น้�S เราไมMชอบใจัอาการข้องอาจัารยK.”
โคธราชา วม�ม กโต้ น้ ก�ข้ม ต้�วา ต้ส�ส สน้�ต้ กH อาคจั�ฉน้�โต้ อาการH สล�ลก�เข้ต้�วา 
“น้ เม อช�ช อาจัร ยส�ส อากาโร รIจั�จัต้  -อ ต้  ต้โต้ว น้ วต้�ต้ .

๑ ส�. สาย ต้�วา ว.
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ดาบสรD�ความกล"บข้องเห�Sยน้"Sน้แล�ว ข้ว�างทMอน้ไม�ไปเพื่'!อประสงคKจัะฆ่Mาเห�Sยน้"Sน้.
ต้าปโส ต้ส�ส น้ วต้�ต้น้ภาวH ญ่ต้�วา ต้ส�ส มรณ์ต้�ถาย ทณ์�ฑH ข้ ปW.

ทMอน้ไม�พื่ลาดไป.
ทณ์�โฑ ว รช�ฌ ต้�วา คโต้.

พื่ญ่าเห�Sยเข้�าไปสDMจัอมปลวกแล�ว โผลMศ�รษะออกมาจัากจัอมปลวกน้"Sน้แล�ว แลดDทางท�!มา กลMาวกะดาบสวMา
โคธราชา วม�ม กH ปว ส ต้�วา ต้โต้ ส�สH น้�หร ต้�วา อาคต้มค�คH โอโลเกน้�โต้ ต้าปสH อาห

“ข้�าพื่เจั�า สำค"ญ่ทMาน้ผD�ไมMสำรวมวMาเปXน้สมณ์ะจั\งเข้�าไปหาแล�ว,  
ทMาน้น้"Sน้ ยMอมไมMเปXน้สมณ์ะโดยประการท�!ทMาน้เอาไม�ประหารข้�าพื่เจั�า;
ทMาน้ผD�ม�ปbญ่ญ่าทราม ประโยชน้Kอะไรด�วยด�วยชฎีาท"Sงหลายข้องทMาน้,  
ประโยชน้Kอะไรด�วยผ�าท�!ทำด�วยหน้"งเน้'Sอช'!ออช น้ะ๑ ข้องทMาน้,  
ภายใน้ข้องทMาน้รกรIงร"ง  ทMาน้ยMอมเกล�Sยงเกลาแต้Mภายน้อก.”

“สมณ์H ต้H มญฺ�ญ่มาโน้ อIปคญฺ�ฉ\ อสญฺ�ญ่ต้H,
โส มH ทณ์�เฑน้ ปาหาส ยถา อส�สมโณ์ ต้ถา;
ก น้�เต้ ชฏิาห  ทIม�เมธ, ก น้�เต้ อช น้สาฏิ ยา,
อพื่�ภน้�ต้รน้�เต้ คหน้H พื่าห รH ปร มช�ชส  -อ ต้ .

คร"Sงน้"Sน้ ดาบส เพื่'!อจัะลMอพื่ญ่าเห�Sยน้"Sน้ ด�วยข้องม�อยDMข้องต้น้ จั\งกลMาวอยMางน้�SวMา
“เห�Sย ทMาน้จังกล"บมา  จังบร โภคข้�าวสIกแหMงข้�าวสาล�ท"Sงหลาย,  
น้Sำม"น้และเกล'อข้องข้�าพื่เจั�าม�อยDM,  ด�ปล�ข้องข้�าพื่เจั�าก]ม�เพื่�ยงพื่อ.”

อถ น้H ต้าปโส สน้�ต้เกน้ ปโลเภต้IH เอวมาห

“เอห  โคธ น้ วต้�ต้ส�สI ภIญฺ�ช สาล�น้โมทน้H,
เต้ลH โลณ์ญฺ�จั เม อต้�ถ ปหDต้H มย�ห ปWป�ผล  -อ ต้ .

พื่ญ่าเห�Sยฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว กลMาววMา “ทMาน้กลMาวโดยประการใดๆ,  
ความท�!ข้�าพื่เจั�าประสงคKเพื่'!อหน้�ไปอยMางเด�ยว ยMอมม�โดยประการน้"Sน้ๆ” ด"งน้�Sแล�ว กลMาวคาถาน้�SวMา

“ข้�าพื่เจั�าน้"Sน้ ย !งจั"กเข้�าไปสDMจัอมปลวกล\กต้"Sง ๑๐๐ ช"!วบIรIษ,  
น้Sำม"น้และเกล'อข้องทMาน้จัะเปXน้ประโยชน้Kอะไร? 
ด�ปล�ก]ไมMเปXน้ประโยชน้Kเก'SอกDลแกMข้�าพื่เจั�า.”

ต้H สIต้�วา โคธราชา “ยถา ยถา ต้�วH กเถส ,  ต้ถา ต้ถา เม ปลาย ต้Iกามต้าว โหต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เอส ภ ย�โย ปเวก�ข้าม วม�ม กH สต้โปร สH
เต้ลH โลณ์ญฺ�จั ก น้�เต้ส อห ต้H มย�ห ปWป�ผล  -อ ต้ .

๑ แปลก"น้มาอยMางน้�S แต้Mอช น้ะ ค'อหน้"งส"ต้วK โดยเฉพื่าะหมายเอาหน้"งส"ต้วKจัำพื่วกเน้'Sอกวาง ใช�เปXน้บร ข้ารข้องดาบส.
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ก]แลคร"Sน้กลMาวอยMางน้"Sน้แล�ว กลMาววMา “ข้�าพื่เจั�าได�ทำความสำค"ญ่ใน้ทMาน้วMาเปXน้สมณ์ะส Sน้กาลประมาณ์เทMาน้�S,  
บ"ดน้�S ทMาน้ข้ว�างทMอน้ไม�ไปเพื่ราะความเปXน้ผD�ประสงคKจัะประหารข้�าพื่เจั�า,  
ทMาน้ไมMเปXน้สมณ์ะแต้Mกาลท�!ทMาน้ข้ว�างทMอน้ไม�ไปแล�วท�เด�ยว,  
ประโยชน้Kอะไรด�วยชฎีาท"Sงหลายข้องบIคคลผD�ทรามปbญ่ญ่าเชMน้ทMาน้,  
ประโยชน้Kอะไรด�วยหน้"งเน้'Sอช'!ออช น้ะพื่ร�อมท"Sงก�บ,  
เพื่ราะภายใน้ข้องทMาน้รกรIงร"ง,  ทMาน้ยMอมเกล�Sยงเกลาแต้Mภายน้อกอยMางเด�ยวเทMาน้"Sน้.”
เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา “อหH เอต้�ต้กH กาลH ต้ย  สมณ์สญฺ�ญ่H อกาส\,  อ ทาน้  เต้ มH ปหร ต้Iกามต้าย ทณ์�โฑ ข้ ต้�โต้,  
ต้ส�ส ข้ ต้�ต้กาลโต้เยว อส�สมโณ์ ชาโต้,  ก น้�ต้าท สส�ส ทIป�ปญฺ�ญ่ส�ส ปIค�คลส�ส ชฏิาห ,  
ก\ สข้Iเรน้ อช น้จัม�เมน้,  อพื่�ภน้�ต้รH ห  เต้ คหน้H,  เกวลH พื่าห รเมว ปร มช�ชส  -อ ต้  อาห.

พื่ระศาสดา คร"Sงทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้น้�Sมาแล�ว ต้ร"สวMา 
“พื่ราหมณ์Kน้�S ได�เปXน้ดาบสผD�หลอกลวงใน้กาลน้"Sน้,  สMวน้พื่ญ่าเห�Sย ได�เปXน้เราน้�!เอง” ด"งน้�S แล�วทรงประมวลชาดก 
เม'!อจัะทรงแสดงเหต้IแหMงดาบสน้"Sน้ถDกเห�Sยต้"วฉลาดข้Mมใน้กาลน้"Sน้ จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อ มH อต้�ต้H อาหร ต้�วา “ต้ทา เอส กIหโก ต้าปโส อโหส ,  โคธราชา ปน้ อหเมว -อ ต้  วต้�วา 
ชาต้กH สโมธาเน้ต้�วา ต้ทา โคธปณ์�ฑ เต้น้ ต้ส�ส น้ ค�คห ต้การณ์H ทส�เสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“ผD�ม�ปbญ่ญ่าทราม ประโยชน้Kอะไรด�วยชฎีาท"Sงหลายข้องเธอ,  
ประโยชน้Kอะไรด�วยผ�าท�!ทำด�วยหน้"งเน้'Sอช'!ออช น้ะข้องเธอ,  
ภายใน้ข้องเธอรกรIงร"ง,  เธอยMอมเกล�Sยงเกลาแต้Mภายน้อก.”

“ก น้�เต้ ชฏิาห  ทIม�เมธ, ก น้�เต้ อช น้สาฏิ ยา;
อพื่�ภน้�ต้รน้�เต้ คหน้H พื่าห รH ปร มช�ชส  -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา ก น้�ต้ ชฏิาห   ความวMา 
ดDกMอน้ผD�ทรามปbญ่ญ่า  ประโยชน้Kอะไรด�วยชฎีาเหลMาน้�S แม�อ"น้เธอเกล�าไว�ด�แล�ว 
และด�วยผ�าสาฎีกท�!ทำด�วยหน้"งเน้'Sอช'!ออช น้ะน้�S พื่ร�อมท"Sงก�บอ"น้เธอน้IMงแล�ว ข้องเธอ.
ต้ต้�ถ “ก น้�เต้ ชฏิาห  -อ ต้ : อม�โภ ทIป�ปญฺ�ญ่ ต้ว สIพื่ท�ธาห ปW อ มาห  ชฏิาห  สข้Iราย น้ วต้�ถายปW อ มาย อช น้จัม�มสาฏิ กาย จั ก มต้�โถ.

บทวMา อพื่�ภน้�ต้รH  ความวMา ใน้ภายใน้ข้องเธอกรIงร"งด�วยก เลสม�ราคะเปXน้ต้�น้,  เธอยMอมเกล�Sยงเกลาแต้Mภายน้อก 
เหม'อน้คDถช�างคDถม�า เกล�Sยงเกลาแต้Mภายน้อกอยMางเด�ยว.
อพื่�ภน้�ต้รH -อ ต้ : อพื่�ภน้�ต้รH ห  เต้ ราคาท ก�ก เลสคหน้H,  เกวลH หต้�ถ ลณ์�ฑH อส�สลณ์�ฑH ว ย มฏฺ�ฐH พื่าห รH ปร มช�ชส  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องกIหกพื่ราหมณ์K จับ.
กIหกพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.
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๑๒.  เร��องนางก�สุาโคตัม,
๑๒.  ก สาโคต้ม�วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMท�!ภDเข้าค ชฌกDฏิ ทรงปรารภน้างก สาโคต้ม� ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ปxสIกDลธรH” เปXน้ต้�น้.
“ปxสIกDลธรH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ค ช�ฌกDเฏิ ปพื่�พื่เต้ ว หรน้�โต้ ก สาโคต้ม\ อารพื่�ภ กเถส .

[นางโคตัม,เหNนท้4าวสุ�กกะ]

ได�ย น้วMา ใน้กาลน้"Sน้ ท�าวส"กกะเข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา พื่ร�อมก"บเทวบร ษ"ท ใน้ท�!สIดแหMงปฐมยาม 
ถวายบ"งคมแล�วทรงน้"!ง ทรงสด"บธรรมกถาอ"น้เปXน้ท�!ต้"SงแหMงความระล\กถ\งอยDM ณ์ ท�!สMวน้ข้�างหน้\!ง.
ต้ทา ก ร สก�โก ปฐมยามาวสาเน้ เทวปร สาย สท�ธ\ สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา วน้�ท ต้�วา เอกมน้�เต้ สาราณ์�ยH ธม�มกถH สIณ์น้�โต้ น้ ส�ท .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ น้างก สาโคต้ม� ค ดวMา “เราจั"กเฝ้`าพื่ระศาสดา” เหาะมาทางอากาศแล�ว เห]น้ท�าวส"กกะ จั\งกล"บไปเส�ย๑.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ ก สาโคต้ม� “สต้�ถารH ปส�ส ส�สาม  -อ ต้  อากาเสน้าคน้�ต้�วา สก�กH ท ส�วา น้ วต้�ต้ .๒

ท�าวเธอทรงเห]น้น้างผD�ถวายบ"งคมแล�ว กล"บไปอยDM ทDลถามพื่ระศาสดาวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIณ์�น้"!น้ช'!อไร? พื่อมาเห]น้พื่ระองคKแล�วก]กล"บ.”
โส ต้H วน้�ท ต้�วา น้ วต้�ต้น้�ต้\ ท ส�วา สต้�ถารH ปIจั�ฉ  “กา น้าเมสา ภน้�เต้ อาคจั�ฉมาน้าว ต้Iม�เห ท ส�วา น้ วต้�ต้  -อ ต้ .

[นางก�สุาโคตัม,เล�ศท้างท้รงผู้4าบุ�งสุ�ก�ล]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “มหาบพื่ ต้ร ภ กษIณ์�น้"!น้ ช'!อก สาโคต้ม� เปXน้ธ ดาข้องอาต้มภาพื่ เปXน้ยอดแหMงพื่ระเถร�ผD�ทรงผ�าบ"งสIกIลท"Sงหลาย” 
ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “ก สาโคต้ม� น้าเมสา มหาราช มม ธ�ต้า ปxสIกDล กต้�เถร�น้H อค�คา -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ปxสIกDลธรH ชน้�ต้IH ก สH ธมน้ สน้�ถต้H
เอกH วน้ส�ม\ ฌายน้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

“เราเร�ยกชน้ผD�ทรงผ�าบ"งสIกIล ผD�ผอม สะพื่ร"!งด�วยเอ]น้ ผD�เพื่MงอยDMผD�เด�ยวใน้ปtาน้"Sน้ 
วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ก สH  ความวMา ก]ชน้ท"SงหลายผD�ทรงผ�าบ"งสIกIล บำเพื่]ญ่ข้�อปฏิ บ"ต้ อ"น้สมควรแกMต้น้
ยMอมเปXน้ผD�ม�เน้'Sอและโลห ต้น้�อย และเปXน้ผD�ม�ต้"วสะพื่ร"!งด�วยเอ]น้,  เหต้Iน้"Sน้ พื่ระศาสดาจั\งต้ร"สอยMางน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “ก สH -อ ต้ : ปxสIกDล กา ห  อต้�ต้โน้ อน้IรDปx ปฏิ ปทH ปDเรน้�ต้า อป�ปมHสโลห ต้า เจัว โหน้�ต้  ธมน้ สน้�ถต้คต้�ต้า จั,  ต้ส�มา เอวมาห.

๑ การเท�!ยวไปกลางค'น้เสมอๆ ภ กษIณ์�ม ได�ประพื่ฤต้ .
๒ น้ ภ ก�ข้Iน้ ยา อาจั ณ์�ณ์H รต้�ต้\ จัร ต้IH.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๗๐ • ๑๒.  เร'!องน้างก สาโคต้ม� • [แก�อรรถ]

สองบทวMา เอกH วน้ส�ม\  ความวMา เรายMอมเร�ยกบIคคลผD�เพื่MงอยDMผD�เด�ยวใน้ท�!สง"ดน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
เอกH วน้ส�ม\ -อ ต้ : ว ว ต้�เต้ ฐาเน้ เอกH ฌายน้�ต้H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องน้างก สาโคต้ม� จับ.
ก สาโคต้ม�วต้�ถI.
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๑๓.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
๑๓.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Kคน้หน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ จัาหH” เปXน้ต้�น้.
“น้ จัาหH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ เอกH พื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9เข4าเฝัJาพระศาสุดา]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ค ดวMา “พื่ระสมณ์โคดม ต้ร"สเร�ยกสาวกท"Sงหลายข้องพื่ระองคKวMา ‘พื่ราหมณ์K,’ 
สMวน้เราก]เปXน้ผD�เก ดใน้กำเน้ ดพื่ราหมณ์K,  การท�!พื่ระองคKต้ร"สเร�ยกเราอยMางน้"Sน้บ�าง ยMอมควร” ด"งน้�Sแล�ว 
เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา ทDลถามเน้'Sอความน้"Sน้.
โส ก ร “สมโณ์ โคต้โม อต้�ต้โน้ สาวเก ‘พื่�ราห�มณ์าต้  วทต้ ,  อหญฺ�จัม�ห  พื่�ราห�มณ์โยน้ ยH น้ พื่�พื่ต้�โต้,  มHปW โข้ เอวH วต้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  
สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา ต้มต้�ถH ปIจั�ฉ .

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9]

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา จั\งต้ร"สกะเข้าวMา 
“พื่ราหมณ์K เรายMอมไมMเร�ยกวMาพื่ราหมณ์K ด�วยเหต้Iส"กวMาเก ดใน้กำเน้ ดพื่ราหมณ์KเทMาน้"Sน้,  
สMวน้ผD�ใดไมMม�ก เลสเคร'!องก"งวล ไมMถ'อม"!น้,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา ‘เปXน้พื่ราหมณ์K” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถ น้H สต้�ถา “น้าหH พื่�ราห�มณ์ พื่�ราห�มณ์โยน้ ยH น้ พื่�พื่ต้�ต้มต้�เต้เน้ว พื่�ราห�มณ์H วทาม ,  
โย ปน้ อก ญฺ�จัโน้ อค�คหโณ์๑ ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราไมMเร�ยกบIคคลผD�เก ดแต้Mกำเน้ ด ผD�ม�มารดาเปXน้แดน้เก ดวMา เปXน้พื่ราหมณ์K,  
เข้ายMอมเปXน้ผD�ช'!อวMาโภวาท�,  เข้ายMอมเปXน้ผD�ม�ก เลสเคร'!องก"งวล,  
เราเร�ยกผD�ไมMม�ก เลสเคร'!องก"งวล ผD�ไมMถ'อม"!น้ น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“น้ จัาหH พื่�ราห�มณ์H พื่�รDม โยน้ ชH มต้�ต้ สม�ภวH,
โภวาท� น้าม โส โหต้ , ส เว โหต้  สก ญฺ�จัโน้,
อก ญฺ�จัน้H อน้าทาน้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา โยน้ ชH ได�แกM ผD�เก ดแล�วแต้Mกำเน้ ด.
ต้ต้�ถ “โยน้ ชH -อ ต้ : โยน้ ยา ชาต้H.

บทวMา มต้�ต้ สม�ภวH  ความวMา ผD�เก ดแล�วใน้ท�องอ"น้เปXน้ข้องม�อยDMแหMงมารดาผD�เปXน้พื่ราหมณ์�.
มต้�ต้ สม�ภวH -อ ต้ : พื่�ราห�มณ์ ยา มาต้I สน้�ต้เก อIทรส�ม\ สม�ภDต้H.

๑ ส�. เอต้�ถน้�ต้เร “อน้ง�คโณ์ -อ ต้  อต้�ถ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๗๒ • ๑๓.  เร'!องพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง • [แก�อรรถ]

บทวMา โภวาท�  ความวMา ก]เข้าเท�!ยวกลMาวอยDMวMา “ผD�เจัร ญ่ ผD�เจัร ญ่” ใน้คำท�!ร�องเร�ยกก"น้เปXน้ต้�น้ ยMอมเปXน้ผD�ช'!อวMา โภวาท�,  
เข้าแล ย"งเปXน้ผD�ม�ก เลสเคร'!องก"งวล ด�วยก เลสเคร'!องก"งวลท"Sงหลายม�ราคะเปXน้ต้�น้,  
แต้Mเราเร�ยกผD�ไมMม�ก เลสเคร'!องก"งวล ด�วยก เลสท"Sงหลายม�ราคะเปXน้อาท  ผD�ไมMถ'อม"!น้ด�วยอIปาทาน้ ๔ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
โภวาท  -อ ต้ : โส ปน้ อามน้�ต้น้าท�สI “โภ โภ -อ ต้  วต้�วา ว จัรน้�โต้ โภวาท� น้าม โหต้ ,  ส เว ราคาท�ห  ก ญฺ�จัเน้ห  สก ญฺ�จัโน้,  
อหH ปน้ ราคาท�ห  อก ญฺ�จัน้H จัต้Dห  อIปาทาเน้ห  อน้าทาน้H พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ต้"SงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผลแล�ว.  เทศน้าได�ม�ประโยชน้KแกMมหาชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มโณ์ โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห .   สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.
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๑๔.  เร��องอ�คคเสุน
๑๔.  อIค�คเสน้วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภเศรษฐ�บIต้ร ช'!ออIคคเสน้ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้H” 
เปXน้ต้�น้.
“สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ อIค�คเสน้H น้าม เสฏฺ�ฐ ปIต้�ต้H อารพื่�ภ กเถส .

[พระอรห�นตั9ย7อมไม7กล�ว]

เร'!อง ข้�าพื่เจั�าให�พื่ สดารแล�ว ใน้อรรถแหMงพื่ระคาถาวMา “มIญฺ�จั ปDเร มIญฺ�จั ปจั�ฉโต้” เปXน้ต้�น้น้"Sน้แล.
วต้�ถI “มIญฺ�จั ปIเร มIญฺ�จั ปจั�ฉโต้ -อ ต้  คาถาวณ์�ณ์น้าย ว ต้�ถาร ต้เมว.

ก]ใน้กาลน้"Sน้ พื่ระศาสดา เม'!อภ กษIท"Sงหลาย กราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอIคคเสน้ ยMอมกลMาววMา ‘เราไมMกล"ว’ ชะรอยวMาจัะพื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล ด�วยคำไมMจัร ง,” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย บIคคลผD�เชMน้ก"บบIต้รข้องเรา ม�ส"งโยชน้Kอ"น้ต้"ดได�แล�ว ยMอมไมMกล"วเลย” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
ต้ทา ห  สต้�ถา “ภน้�เต้ อIค�คเสโน้ ‘น้ ภายาม�ต้  วทต้ ,  อภDเต้น้ มญฺ�เญ่ อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้  ภ ก�ข้Dห  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว มม ปIต้�ต้สท สา ฉ น้�น้สญฺ�โญ่ชน้า น้ ภายน้�ต้ เยว -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใดแล ต้"ดส"งโยชน้Kท"Sงปวงได�แล�ว ยMอมไมMสะดI�ง,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ผD�ก�าวลMวงก เลสเคร'!องข้�องได� ผD�หลIดพื่�น้แล�ววMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้H เฉต้�วา โย เว น้ ปร ต้ส�สต้ ,
สง�คาต้ คH ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้H ได�แกM ส"งโยชน้K ๑๐ อยMาง.
ต้ต้�ถ สพื่�พื่สญฺ�โญ่ชน้H -อ ต้ : ทสว ธสญฺ�โญ่ชน้H.

บทวMา น้ ปร ต้ส�สต้  ได�แกM ยMอมไมMกล"วเพื่ราะต้"ณ์หา.
น้ ปร ต้ส�สต้  -อ ต้ : ต้ณ์�หาย น้ ภายต้ .

บทวMา ต้มหH ต้"ดบทเปXน้ ต้H อหH.  ความวMา เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งช'!อวMาก�าวลMวงก เลสเคร'!องข้�อง 
เพื่ราะความท�!ก เลสเคร'!องข้�องท"Sงหลายความม�ราคะเปXน้ต้�น้ อ"น้ลMวงได�แล�ว 
ผD�ช'!อวMาพื่รากได�แล�ว เพื่ราะไมMม�แหMงโยคะแม� ๔ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้มหH -อ ต้ : ต้H อหH.  ราคาท�น้H สง�คาน้H อต้�ต้ต้�ต้า สง�คาต้ คH จัต้Iน้�น้HปW โยคาน้H อภาเวน้ ว สHยIต้�ต้H ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องอIคคเสน้ จับ.
อIค�คเสน้วต้�ถI.
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๑๕.  เร��องพราหมณ9 ๒ คน
๑๕.  เท�วพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์K ๒ คน้ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “เฉต้�วา น้ท�ธ\” เปXน้ต้�น้.
“เฉต้�วา น้ท�ธ\ -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ เท�ว พื่�ราห�มเณ์ อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9 ๒ คนเอาโคแข7งข�นก�น]

ได�ย น้วMา ใน้พื่ราหมณ์K ๒ คน้น้"Sน้ พื่ราหมณ์Kคน้หน้\!งม�โคช'!อวMา จัDฬโรห ต้,  คน้หน้\!งม�โคช'!อวMา มหาโรห ต้.
เต้สI ก เรกส�ส จัDฬโรห โต้ น้าม โคโณ์ โหต้ ,  เอกส�ส มหาโรห โต้ น้าม.

ใน้ว"น้หน้\!ง เข้าท"Sง ๒ เถ�ยงก"น้วMา “โคข้องทMาน้แข้]งแรง หร'อโคข้องเราแข้]งแรง” ด"งน้�Sแล�ว ต้MางกลMาวก"น้วMา 
“ประโยชน้Kอะไรข้องเราท"Sงหลาย ด�วยการเถ�ยงก"น้,  เราแข้Mงก"น้แล�ว จั"กรD�” ย"งเกว�ยน้ให�เต้]มด�วยทรายท�!ฝ้beงแมMน้Sำอจั รวด� 
แล�วเท�ยมโค.
เต้ เอกท วสH “ต้ว โคโณ์ พื่ลวา,  มม โคโณ์ พื่ลวา -อ ต้ ๑ ว วท ต้�วา “ก น้�โน้ ว วาเทน้,  เน้ ปาเชต้�วา ชาน้ ส�สาม -อ ต้  
อจั รวต้�ต้�เร สกฏิH วาลIกาย ปDเรต้�วา โคเณ์ โยชย\สI.

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ แม�ภ กษIท"Sงหลาย ก]ได�ไปแล�วใน้ท�!น้"Sน้ เพื่'!อสรงน้Sำ.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ ภ ก�ข้DปW น้หาย ต้IH ต้ต้�ถ คต้า โหน้�ต้ .

พื่ราหมณ์Kท"Sงหลาย แข้Mงโคก"น้แล�ว.
พื่�ราห�มณ์า โคเณ์ ปาเชสIH.

เกว�ยน้ได�หยIดน้ !งอยDM.
สกฏิH น้ จั�จัลH อฏฺ�ฐาส .

สMวน้ชะเน้าะและเช'อกท"Sงหลาย ข้าดแล�ว.
น้ท�ธ วรต้�ต้า ปน้ ฉ ช�ช\สI.

ภ กษIท"Sงหลายเห]น้แล�ว ไปย"งว หาร กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แดMพื่ระศาสดา.
ภ ก�ข้D ท ส�วา ว หารH คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH สต้�ถI อาโรจัย\สI.

[ควรตั�ดชื่ะเนาะและเชื่�อกภัายใน]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ชะเน้าะและเช'อกน้"!น้ เปXน้แต้Mภายน้อก,  คน้ใดคน้หน้\!งก]ต้"ดชะเน้าะและเช'อกเหลMาน้"Sน้ได�ท"Sงน้"Sน้,  
ฝ้tายภ กษIต้"ดชะเน้าะค'อความโกรธ และเช'อกค'อต้"ณ์หาอ"น้เปXน้ไปภายใน้ ควร” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “ภ ก�ข้เว พื่าห รา เอต้า น้ท�ธ วรต้�ต้า,  โยโกจั  เอต้า ฉ น้�ทเต้ว,  
ภ ก�ข้Iน้า ปน้ อช�ฌต้�ต้ กH โกธน้ท�ธ ญฺ�เจัว ต้ณ์�หาวรต้�ต้ญฺ�จั ฉ น้�ท ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

๑ ต้ว โคโณ์ พื่ลวา อIทาหI มม -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH.
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“เราเร�ยกบIคคลผD�ต้"ดชะเน้าะ เช'อก และเคร'!องต้Mอพื่ร�อมท"Sงสาย 
ผD�ม�ล !มสล"กอ"น้ถอน้ข้\Sน้แล�ว ผD�รD�แล�ว น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“เฉต้�วา น้ท�ธ\ วรต้�ต้ญฺ�จั สน้�ธาน้H๑ สหน้Iก�กมH
อIก�ข้ ต้�ต้ปล ฆ่H พื่Iท�ธH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา น้ท�ธ\ ได�แกM ความโกรธอ"น้เปXน้ไปโดยความเปXน้เคร'!องผDกร"ด.
ต้ต้�ถ “น้ท�ธ\ -อ ต้ : น้ย�หน้ภาเวน้ ปวต้�ต้H โกธH.

บทวMา วรต้�ต้H ได�แกM ต้"ณ์หาอ"น้เปXน้ไปโดยความเปXน้เคร'!องผDก.
วรต้�ต้H -อ ต้ : พื่น้�ธน้ภาเวน้ ปวต้�ต้H ต้ณ์�หH.

บาทพื่ระคาถาวMา สน้�ธาน้H สหน้Iก�กมH เปXน้ต้�น้ ความวMา 
เราเร�ยกบIคคลผD�ต้"ดเคร'!องต้Mอค'อท ฏิฐ  ๖๒๒ อ"น้ประกอบด�วยสายค'ออน้Iส"ยแม�ท"Sงปวงน้�Sต้"SงอยDMแล�ว 
ผD�ช'!อวMา ม�ล !มสล"กอ"น้ถอน้ข้\Sน้แล�ว เพื่ราะความท�!ล !มสล"กค'ออว ชชาเปXน้ข้องอ"น้ต้น้ถอน้ข้\Sน้แล�ว 
ผD�ช'!อวMา รD�แล�วเพื่ราะรD�ส"จัจัะ ๔ น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
สน้�ธาน้H สหน้Iก�กมH -อ ต้ : อน้Iสยาน้Iก�กมสห ต้H ท�วาสฏฺ�ฐ ท ฏฺ�ฐ สน้�ธาน้H๓ อ ทH สพื่�พื่HปW ฉ น้�ท ต้�วา ฐ ต้H อว ช�ชาปล ฆ่ส�ส อIก�ข้ ต้ต้�ต้า 
อIก�ข้ ต้�ต้ปล ฆ่H  จัต้Iน้�น้H สจั�จัาน้H พื่Iท�ธต้�ต้า พื่Iท�ธH ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ภ กษI ๕๐๐ รDป ต้"SงอยDMใน้พื่ระอรห"ต้ต้ผลแล�ว.  
เทศน้าได�ม�ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ ปญฺ�จัสต้า ภ ก�ข้D อรหต้�เต้ ปต้ ฏฺ�ฐห\สI,  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ราหมณ์K ๒ คน้ จับ.
เท�วพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

๑ ส�. สน้�ทามH. ม. ยI. สน้�ทาน้H.
๒ ท�. ส�. ๙/๔๙.
๓ ท�. ส�. ๙/๔๙.
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๑๖.  เร��องอ�กโกสุกภัารท้วาชื่พราหมณ9
๑๖.  อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภอ"กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์K ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อก�โกสH” 
เปXน้ต้�น้.
“อก�โกสH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ อก�โกสกภารท�วาชH อารพื่�ภ กเถส .

[นางธน�ญชื่าน,ถ�กด7า]

ความพื่ สดารวMา น้างพื่ราหมณ์�ช'!อธน้"ญ่ชาน้� ข้องภารทวารพื่ราหมณ์K ผD�พื่�!ชายข้องอ"กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์K 
ได�เปXน้โสดาบ"น้แล�ว.
อก�โกสกภารท�วาชส�ส ห  ภาต้I ภารท�วาชส�ส ธน้ญฺ�ชาน้� น้าม พื่�ราห�มณ์� โสต้าปน้�น้า อโหส .

น้างจัามก]ด� ไอก]ด� พื่ลาดก]ด� เปลMงอIทาน้น้�SวMา “น้โม ต้ส�ส ภควโต้ อรหโต้ สม�มาสม�พื่Iทธส�ส 
(ความน้อบน้�อม ข้อจังม�แดMพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�า ผD�เปXน้พื่ระอรห"น้ต้K ต้ร"สรD�เองโดยชอบ พื่ระองคKน้"Sน้)”
สา ข้ ปWต้�วาปW กาส ต้�วาปW ปก�ข้ล ต้�วาปW “น้โม ต้ส�ส ภควโต้ อรหโต้ สม�มาสม�พื่Iท�ธส�ส -อ ต้  อ มH อIทาน้H อIทาเน้ส .

ว"น้หน้\!ง ใน้เวลาท�!อ"งคาสพื่ราหมณ์K น้างพื่ลาดแล�ว เปลMงอIทาน้ข้\Sน้อยMางน้"Sน้น้"!น้แล ด�วยเส�ยงอ"น้ด"ง.
สา เอกท วสH พื่�ราห�มณ์ปร เวสน้าย ปก�ข้ล ต้�วา ต้เถว มหาสท�เทน้ อIทาน้H อIทาเน้ส .

พื่ราหมณ์Kโกรธแล�ว กลMาววMา “หญ่ งถMอยน้�S พื่ลาดแล�วใน้ท�!ใดท�!หน้\!ง ยMอมกลMาวสรรเสร ญ่พื่ระสมณ์ะห"วโล�น้น้"Sน้อยMางน้�SทIกท�” 
ด"งน้�Sแล�ว กลMาววMา “หญ่ งถMอย บ"ดน้�S ข้�าจั"กไปยกวาทะต้Mอศาสดาน้"Sน้ข้องเจั�า.”
พื่�ราห�มโณ์ กIช�ฌ ต้�วา “เอวเมวายH วสล� ยต้�ถ วา ต้ต้�ถ วา ปก�ข้ล ต้�วา ต้ส�ส มIณ์�ฑกส�ส สมณ์ส�ส วณ์�ณ์H ภาสต้  -อ ต้  วต้�วา 
“อ ทาน้  เต้ วสล  คน้�ต้�วา ต้ส�ส สต้�ถIโน้ วาทH อาโรเปส�สาม  -อ ต้  อาห.

ลำด"บน้"Sน้ น้างจั\งกลMาวกะพื่ราหมณ์Kน้"Sน้วMา “จังไปเถ ด พื่ราหมณ์K,  ด ฉ"น้ไมMเห]น้บIคคลผD�จัะยกวาทะต้Mอพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าน้"Sน้ได�:
เออก] คร"Sน้ไปแล�ว จังทDลถามปbญ่หากะพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�า.”
อถ น้H สา “คจั�ฉ พื่�ราห�มณ์,  น้าหH ต้H ปส�สาม ,  โย ต้ส�ส ภควโต้ วาทH อาโรเปย�ย,  อปWจั คน้�ต้�วา ภควน้�ต้H ปญฺ�หH ปIจั�ฉส�สI -อ ต้  อาห.

เข้าไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา ไมMถวายบ"งคมเลย ย'น้อยDM ณ์ สMวน้ข้�างหน้\!งแล�ว,  เม'!อจัะทDลถามปbญ่หา จั\งกลMาวคาถาน้�SวMา
โส สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา อวน้�ท ต้�วาว เอกมน้�ต้H ฐ โต้,  ปญฺ�หH ปIจั�ฉน้�โต้ อ มH คาถมาห

“บIคคลฆ่Mาอะไรได�ส  จั\งอยDMเปXน้สIข้,  ฆ่Mาอะไรได�ส  จั\งไมMเศร�าโศก,  
ข้�าแต้Mพื่ระโคดม พื่ระองคKยMอมชอบใจัซ่\!งการฆ่Mาธรรมอะไรส  
ซ่\!งเปXน้ธรรมอ"น้เอก.”

“ก\สI ฆ่ต้�วา๑ สIข้H เสต้ , ก\สI ฆ่ต้�วา๑ น้ โสจัต้ ,
ก ส�สส�สI๒ เอกธม�มส�ส, วธH โรเจัส  โคต้ม -อ ต้ .

๑ ม. เฉต้�วา.
๒ ส�. ยI. ก ส�สส�สH.
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ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา เม'!อจัะทรงพื่ยากรณ์Kปbญ่หาแกMเข้า จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
“บIคคลฆ่Mาความโกรธได�แล�ว จั\งอยDMเปXน้สIข้,  ฆ่Mาความโกรธได�แล�ว จั\งไมMเศร�าโศก,
พื่ราหมณ์K  พื่ระอร ยเจั�าท"Sงหลาย ยMอมสรรเสร ญ่การฆ่Mาความโกรธ 
อ"น้ม�รากเปXน้พื่ ษ ม�ยอดหวาน้,  
เพื่ราะบIคคลน้"Sน้ฆ่Mาความโกรธน้"Sน้ได�แล�ว ยMอมไมMเศร�าโศก.”

อถส�ส ปญฺ�หH พื่�ยากโรน้�โต้ สต้�ถา อ มH คาถมาห

“โกธH ฆ่ต้�วา๑ สIข้H เสต้ โกธH ฆ่ต้�วา๑ น้ โสจัต้ ,
โกธส�ส ว สมDลส�ส มธIรค�คส�ส พื่�ราห�มณ์
วธH อร ยา ปสHสน้�ต้ , ต้ญฺ�ห  ฆ่ต้�วา น้ โสจัต้  -อ ต้ .

[พราหมณ9 ๔ คนบุรรล�พระอรห�ตัตัผู้ล]

เข้าเล'!อมใสใน้พื่ระศาสดา บวชแล�วบรรลIพื่ระอรห"ต้.
โส สต้�ถร  ปส�ท ต้�วา ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

คร"Sงน้"Sน้ อ"กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์KผD�น้�องชายข้องเข้า ได�ฟ้bงวMา “ได�ย น้วMา พื่�!ชายข้องเรา บวชแล�ว” ก]โกรธ 
จั\งมาดMาพื่ระศาสดาด�วยวาจัาหยาบคาย ซ่\!งม ใชMวาจัาส"ต้บIรIษ.
อถส�ส กน้ ฏฺ�โฐ อก�โกสกภารท�วาโช “ภาต้า ก ร เม ปพื่�พื่ช โต้ -อ ต้  สIต้�วา กIท�โธ อาคน้�ต้�วา 
สต้�ถารH อสพื่�ภาห  ผรIสาห  วาจัาห  อก�โกส .

แม�เข้าก]ถDกพื่ระศาสดาให�รD�สำน้\กแล�ว ด�วยข้�ออIปมาด�วยการให�ข้องควรเค�SยวเปXน้ต้�น้แกMแข้กท"Sงหลาย 
เล'!อมใสใน้พื่ระศาสดา บวชแล�วบรรลIพื่ระอรห"ต้.
โสปW สต้�ถารา อต้ ถ�น้H ข้าทน้�ยาท ทาน้โอปม�เมน้ สญฺ�ญ่ต้�โต้ สต้�ถร  ปสน้�โน้ ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

น้�องชายท"Sง ๒ ข้องเธอแม�อ'!น้อ�ก ค'อ สIน้ทร กภารทวาชะ พื่ ล"งคกภารทวาชะ (พื่าก"น้) ดMาพื่ระศาสดาเหม'อน้ก"น้ 
อ"น้พื่ระศาสดาทรงแน้ะน้ำ บวชแล�วบรรลIพื่ระอรห"ต้.
อปเรปWส�ส “สIน้�ทร กภารท�วาโช พื่ ลง�คกภารท�วาโช -อ ต้  เท�ว กน้ ฏฺ�ฐภาต้โร สต้�ถารH อก�โกสน้�ต้าว สต้�ถารา ว น้�ต้า 
ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์\สI.

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย คIณ์ข้องพื่ระพื่Iทธเจั�าน้Mาอ"ศจัรรยKหน้อ: 
เม'!อพื่ราหมณ์Kพื่�!น้�องชายท"Sง ๔ ดMาอยDM,  พื่ระศาสดา ไมMต้ร"สอะไรๆ กล"บเปXน้ท�!พื่\!งข้องพื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้อ�ก.”
อเถกท วสH ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH 
“อาวIโส อจั�ฉร ยา วต้ พื่Iท�ธคIณ์า: จัต้DสI น้าม ภาต้ เกสI อก�โกสน้�เต้สI,  สต้�ถา ก ญฺ�จั  อวต้�วา เต้สHเยว ปต้ ฏฺ�ฐา ชาโต้ -อ ต้ .

๑ ม. เฉต้�วา.
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[พระศาสุดาเป<นท้,�พC�งของมหาชื่น]

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S พื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย เราไมMประทIษร�าย ใน้ชน้ท"SงหลายผD�ประทIษร�าย เพื่ราะความท�!เราประกอบด�วยกำล"งค'อข้"น้ต้  
ยMอมเปXน้ท�!พื่\!งข้องมหาชน้โดยแท�” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว อหH มม ข้น้�ต้ พื่เลน้ สมน้�น้าคต้ต้�ต้า ทIฏฺ�เฐสI อทIส�สน้�โต้ มหาชน้ส�ส ปต้ ฏฺ�ฐา โหม เยว -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ไมMประทIษร�าย อดกล"Sน้ซ่\!งคำดMาและการต้�และการจัำจัองได�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งม�กำล"งค'อข้"น้ต้  ม�หมDMพื่ล วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อก�โกสH วธพื่น้�ธญฺ�จั อทIฏฺ�โฐ โย ต้ ต้ ก�ข้ต้ ,
ข้น้�ต้ พื่ลH พื่ลาน้�กH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อทIฏฺ�โฐ เปXน้ต้�น้  ความวMา  ผD�ใดเปXน้ผD�ม�ใจัไมMโกรธ อดกล"Sน้คำดMาและคำบร ภาษ ด�วยอ"กโกสว"ต้ถI ๑๐ 
และการต้�ด�วยฝ้tาม'อเปXน้ต้�น้ และการจัำด�วยเคร'!องจัำค'อข้'!อเปXน้ต้�น้,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ค'อผD�เห]น้ปาน้น้"Sน้ ซ่\!งช'!อวMาม�กำล"งค'อข้"น้ต้  เพื่ราะความเปXน้ผD�ประกอบด�วยกำล"งค'อข้"น้ต้  
ผD�ช'!อวMาม�หมDMพื่ล เพื่ราะความเปXน้ผD�ประกอบ ด�วยกำล"งค'อข้"น้ต้  อ"น้เปXน้หมDM เพื่ราะเก ดข้\Sน้บMอยๆ น้"!น้แล วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “อทIฏฺ�โฐ -อ ต้ : 
เอวH ทสห  อก�โกสวต้�ถDห  อก�โกสญฺ�จั ปร ภาสญฺ�จั ปาณ์ อาท�ห  โปถน้ญฺ�จั อน้�ทIพื่น้�ธน้าท�ห  พื่น้�ธญฺ�จั 
โย อกIท�ธมาน้โส หIต้�วา อธ วาเสต้ ,  ข้น้�ต้ พื่เลน้ สมน้�น้าคต้ต้�ต้า ข้น้�ต้ พื่ลH,  
ปIน้ป�ปIน้H อIป�ปต้�ต้ ยา อน้�กภDเต้เน้ว ข้น้�ต้ พื่เลน้ สมน้�น้าคต้ต้�ต้า พื่ลาน้�กH,  ต้H เอวรDปx อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องอ"กโกสกภารทวาชพื่ราหมณ์K จับ.
อก�โกสกภารท�วาชวต้�ถI.
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๑๗.  เร��องพระสุาร,บุ�ตัรเถระ
๑๗.  สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บIต้รเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อก�โกธน้H” เปXน้ต้�น้.
“อก�โกธน้H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระเถระสุละท้ร�พย9ออกบุวชื่]

ได�ย น้วMา ใน้กาลน้"Sน้ พื่ระเถระ เท�!ยวไปบ ณ์ฑบาต้ก"บด�วยภ กษI ๕๐๐ รDป ได�ไปย"งประต้Dเร'อน้ข้องมารดา ใน้บ�าน้น้าลกะ.
ต้ทา ก ร เถโร ปญฺ�จัห  ภ ก�ข้Iสเต้ห  สท�ธ\ ปWณ์�ฑาย จัรน้�โต้ น้าลกคาเม มาต้I ฆ่รท�วารH อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ น้างน้ มน้ต้Kให�ทMาน้น้"!งแล�ว อ"งคาสอยDM ดMาวMา 
“ผD�เจัร ญ่ ทMาน้ไมMได�ข้องเค�Sยวท�!เปXน้เดน้ และน้Sำข้�าวท�!เปXน้เดน้ ก]สมควรจัะก น้น้Sำข้�าวท�!ต้ ดอยDMทางหล"งกระบวย 
ใน้เร'อน้ข้องคน้อ'!น้,  ทMาน้สละทร"พื่ยK ๘๐ โกฏิ  บวชเส�ยได�,  ทMาน้ให�เราฉ บหายแล�ว,  บ"ดน้�SทMาน้จังบร โภคเถ ด.”
อถ น้H สา น้ ส�ทาเปต้�วา ปร ว สมาน้า อก�โกส  
“อม�โภ อIจั�ฉ ฏฺ�ฐข้าทกอIจั�ฉ ฏฺ�ฐกญฺ�ช กH อลภ ต้�วา ปรฆ่เรสI อIฬIง�กปWฏฺ�เฐน้ ฆ่ฏิ ต้H กญฺ�ช กH๑ ปร ภIญฺ�ช ต้IH อรหส ๒ 
อส�ต้ โกฏิ ธน้H ปหาย ปพื่�พื่ช โต้ส ,  น้าส ต้ม�ห  ต้ยา,  ภIญฺ�ชาห ทาน้  -อ ต้ ,  

น้างพื่ลางถวายภ"ต้รแม�แกMภ กษIท"Sงหลาย กลMาววMา 
“บIต้รข้องเรา ถDกทMาน้ท"Sงหลายทำให�เปXน้คน้ร"บใช�ข้องต้น้แล�ว,  บ"ดน้�S พื่วกทMาน้จังบร โภคเถ ด.”
ภ ก�ข้Dน้HปW ภต้�ต้H ททมาน้า “ต้Iม�เหห  มม ปIต้�โต้ อต้�ต้โน้ จัDฬIปฏฺ�ฐาโก กโต้,  อ ทาน้  ภIญฺ�ชถ -อ ต้  วเทส .

พื่ระเถระ ร"บภ กษาแล�ว ได�ต้รงไปย"งว หารท�เด�ยว.
เถโร ภ ก�ข้H คเหต้�วา ว หารเมว อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ ทMาน้พื่ระราหIล เอ'Sอเฟ้vwอพื่ระศาสดาด�วยบ ณ์ฑบาต้แล�ว.
อถายส�มา ราหIโล สต้�ถารH ปWณ์�ฑปาเต้น้ อาปIจั�ฉ .

ท�น้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สกะทMาน้วMา “ราหIล พื่วกเธอ ไป ณ์ ท�!ไหน้.”
อถ น้H สต้�ถา อาห “ราหIล กหH คม ต้�ถ -อ ต้ .

พื่ระราหIล. พื่วกข้�าพื่ระองคKไปย"งบ�าน้ข้องยMา พื่ระเจั�าข้�า.
“อย�ย กาย คามH ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. ก]อIปbชฌายะข้องเธอ ถDกยMากลMาวอยMางไร?
“ก\ ปน้ เต้ อย�ย กาย อIปช�ฌาโย วIต้�โต้ -อ ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. “อรหส  -อ ต้  น้ต้�ถ .
๒ ส�. ม. ยI. กญฺ�ช ยH.
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พื่ระราหIล. พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอIปbชฌายะข้องข้�าพื่ระองคK ถDกยMาดMาแล�ว.
“อย�ย กาย เม ภน้�เต้ อIปช�ฌาโย อก�โกส โต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. อIปbชฌายะข้องเธอถDกยMาวMาอยMางไร?
“ก น้�ต้  วต้�วา -อ ต้ .

พื่ระราหIล. วMากลMาวถ�อยคำช'!อน้�S พื่ระเจั�าข้�า.
“อ ทH น้าม ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. สMวน้อIปbชฌายะข้องเธอ วMาอยMางไร?
“อIปช�ฌาเยน้ ปน้ เต้ ก\ วIต้�ต้H -อ ต้ .

พื่ระราหIล. ไมMวMาอะไรๆ เลย พื่ระเจั�าข้�า.
“น้ ก ญฺ�จั  ภน้�เต้ -อ ต้ .

[ภั�กษุ�ท้�Gงหลายสุรรเสุร�ญพระเถระ]

ภ กษIท"Sงหลาย ฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว สน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย คIณ์ท"Sงหลาย ข้องพื่ระสาร�บIต้รเถระน้Mาอ"ศจัรรยKหน้อ:
เม'!อมารดาข้องทMาน้ดMาอยDMช'!ออยMางน้"Sน้ แม�เหต้Iส"กวMาความโกรธ ม ได�ม�เลย.”
ต้H สIต้�วา ภ ก�ข้D ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “อาวIโส อจั�ฉร ยา วต้ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรส�ส คIณ์า: 
เอวน้�น้ามส�ส มาต้ร  อก�โกสน้�ต้ ยา,  โกธน้มต้�ต้HปW น้าโหส  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S พื่วกเธอน้"!งสน้ทน้าก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S,” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดา พื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย เปXน้ผD�ไมMโกรธเลย” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้าม อก�โกธน้าว โหน้�ต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกผD�ไมMโกรธ ม�ว"ต้ร ม�ศ�ล ไมMม�ต้"ณ์หาเคร'!องฟ้Dข้\Sน้ ผD�ฝ้zกแล�ว ม�สร�ระใน้ท�!สIด
น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อก�โกธน้H วต้�ต้วน้�ต้H ส�ลวน้�ต้H อน้Iส�สทH๑

ทน้�ต้H อน้�ต้ มสาร�รH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

๑ ส�. ยI. อน้Iส�สIต้H.
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา วต้�ต้วน้�ต้H เปXน้ต้�น้  ความวMา 
เราเร�ยกผD�ประกอบด�วยว"ต้รค'อธIดงคK  ผD�ม�ศ�ลด�วยปาร สIทธ ศ�ล ๔  ผD�ช'!อวMา ไมMม�ต้"ณ์หาเคร'!องฟ้Dข้\Sน้ เพื่ราะไมMม�เคร'!องฟ้Dข้\Sน้ค'อต้"ณ์หา 
ผD�ช'!อวMาฝ้zกแล�ว เพื่ราะฝ้zกอ น้ทร�ยK ๖  ผD�ช'!อวMา ม�สร�ระม�ใน้ท�!สIด เพื่ราะอ"ต้ภาพื่อ"น้ต้"SงอยDMใน้ท�!สIดน้"Sน้ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “วต้�ต้วน้�ต้H -อ ต้ : ธDต้ง�ควต้�เต้น้ สมน้�น้าคต้H  จัต้Iปาร สIท�ธ ส�เลน้ ส�ลวน้�ต้H  ต้ณ์�หาอIส�สทาภาเวน้๑ อน้Iส�สทH 
ฉฬํWน้�ท�ร ยทมเน้น้ ทน้�ต้H  โกฏิ ยH ฐ เต้น้ อต้�ต้ภาเวน้ อน้�ต้ มสร�รH  ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ จับ.
สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. ต้ณ์�หาอIส�สาวาภาเวน้ อน้Iส�สIต้H.
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๑๘.  เร��องพระอ�บุลว�ณณาเถร,
๑๘.  อIป�ปลวณ์�ณ์าเถร�วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระอIบลว"ณ์ณ์าเถร� ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “วาร  โปก�ข้รปต้�เต้ว” 
เปXน้ต้�น้.
“วาร  โปก�ข้รปต้�เต้ว -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อIป�ปลวณ์�ณ์าเถร\ อารพื่�ภ กเถส .

[มหาชื่นเข4าใจว7าพระข,ณาสุพย�นด,กามสุ�ข]

เร'!อง ข้�าพื่เจั�าให�พื่ สดารแล�วแล ใน้อรรถกถาแหMงพื่ระคาถาวMา “มธIวา มญฺ�ญ่ต้� พื่าโล”๑ เปXน้ต้�น้.
วต้�ถI “มธIวา มญฺ�ญ่ต้� พื่าโล -อ ต้  คาถาวณ์�ณ์น้าย ว ต้�ถาร ต้เมว.

จัร งอยDM ใน้ท�!น้"Sน้ ข้�าพื่เจั�ากลMาววMา “โดยสม"ยอ'!น้อ�ก มหาชน้สน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา 
‘ถ\งพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ชะรอยจัะย"งเสพื่กาม,  ทำไมจั"กไมMเสพื่? 
เพื่ราะทMาน้เหลMาน้"Sน้ ไมMใชMไม�ผI ไมMใชMจัอมปลวก ย"งม�เน้'Sอและสร�ระสดช'!น้อยDMเท�ยว,  
เหต้Iน้"Sน้ แม�พื่ระข้�ณ์าสพื่เหลMาน้"Sน้ จั\งย"งย น้ด�กามสIข้อยDM.”
วIต้�ต้H ห  ต้ต้�ถ: “อปเรน้ สมเยน้ มหาชโน้ ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปส  ‘ข้�ณ์าสวาปW มญฺ�เญ่ กามH เสวน้�ต้ ๒,  ก\ น้ เสว ส�สน้�ต้ ,  
น้เหเต้ โกฬาปรIก�ข้า น้ จั วม�ม กา อล�ลมHสสร�ราว,  ต้ส�มา เต้ปW กามสIข้H สาท ยน้�ต้  -อ ต้ .

[พระข,ณาสุพไม7ตั�ดอย�7ในกาม]

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�Sพื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้ กราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย พื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ยMอมไมMย น้ด�ซ่\!งกามสIข้ ไมMเสพื่กาม,  
เหม'อน้อยMางวMา หยาดน้Sำท�!ต้กลงบน้ใบบ"ว ยMอมไมMต้ ด ไมMค�างอยDM,  ยMอมกล Sงต้กไปท�เด�ยว ฉ�นใด,  
อน้\!ง เหม'อน้เมล]ดพื่รรณ์ผ"กกาด ยMอมไมMต้ ด ไมMต้"SงอยDM บน้ปลายเหล]กแหลม,  ยMอมกล Sงต้กไปท�เด�ยว ฉ�นใด,  
แม�กามท"Sง ๒ อยMาง ยMอมไมMต้ ด ไมMต้"SงอยDM ใน้จั ต้ข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่ ฉ�นน�Gน” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงส'บอน้Iสน้ธ แสดงธรรม 
จั\งต้ร"สพื่ระคาถาใน้พื่ราหมณ์วรรคน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“น้ ภ ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา กามสIข้H สาท ยน้�ต้  น้ กาเม เสวน้�ต้ ,  ยถา ห  ปทIมปต้�เต้ ปต้ โต้ทกพื่ น้�ทI น้ ล ป�ปต้  น้ สณ์�ฐาต้ ,  
ว น้ วต้�ต้ ต้�วา ปต้เต้ว,  ยถา จั อารค�เค สาสโป น้ อIปล ป�ปต้  น้ สณ์�ฐาต้ ,  ว น้ วต้�ต้ ต้�วา ปต้เต้ว,  
เอวH ข้�ณ์าสวส�ส จั ต้�เต้ ทIว โธปW กาโม น้ ล ป�ปต้  น้ สณ์�ฐาต้  -อ ต้  วต้�วา อน้Iสน้�ธ\ ฆ่เฏิต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ 
อ มH พื่�ราห�มณ์วค�เค คาถมาห

๑ มาใน้ ธม�มปทฏฺ�ฐกถา ภาค ๒ พื่าลวรรค เร'!องพื่ระอIบลว"ณ์ณ์าเถร�.
๒ ม. ข้�ณ์าสวา มญฺ�เญ่ กามสIข้H สาท ยน้�ต้ . กามH เสวน้�ต้ ,
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“ผD�ใด ไมMต้ ดอยDMใน้กามท"Sงหลาย เหม'อน้น้SำไมMต้ ดอยDMบน้ใบบ"ว 
เหม'อน้เมล]ดพื่รรณ์ผ"กกาด ไมMต้"SงอยDMปลายเหล]กแหลมฉะน้"Sน้,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K”

“วาร  โปก�ข้รปต้�เต้ว อารค�เคร ว สาสโป
โย น้ ล ป�ปต้ ๑ กาเมสI, ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา โย น้ ล ป�ปต้  เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ผD�ใด ยMอมไมMต้ ดแม�ใน้กามท"Sง ๒ อยMาง ใน้ภายใน้ ค'อ ไมMต้"SงอยDMใน้กามน้"Sน้อยMางน้�Sน้"!น้แล,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “โย น้ ล ป�ปต้  -อ ต้ : เอวเมว โย อพื่�ภน้�ต้เร ทIพื่�พื่ เธปW กาเม๒ น้ อIปล ป�ปต้  ต้ส�ม\ กาเม น้ สณ์�ฐาต้ ,  
ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระอIบลว"ณ์ณ์าเถร� จับ.
อIป�ปลวณ์�ณ์าเถร�วต้�ถI.

๑ ม. ล ม�ปต้ .
๒ ส�. ยส�ม\ กาเม.
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๑๙.  เร��องพราหมณ9คนใดคนหนC�ง
๑๙.  อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โย ทIก�ข้ส�ส” เปXน้ต้�น้.
“โย ทIก�ข้ส�ส -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH พื่�ราห�มณ์H อารพื่�ภ กเถส .

[ท้าสุของพราหมณ9หน,ไปบุวชื่]

ได�ย น้วMา ทาสคน้หน้\!งข้องพื่ราหมณ์K น้"Sน้ เม'!อส กข้าบทอ"น้พื่ระศาสดาย"งไมMทรงบ"ญ่ญ่"ต้  หน้�ไปบวชบรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว.
ต้ส�ส ก เรโก ทาโส,  อป�ปญฺ�ญ่ต้�เต้ ส ก�ข้าปเท,  ปลาย ต้�วา ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

พื่ราหมณ์Kค�น้หาอยDMก]ไมMพื่บ ใน้ว"น้หน้\!งพื่บทMาน้เข้�าไปบ ณ์ฑบาต้ก"บพื่ระศาสดา ท�!ระหวMางประต้D ได�ย\ดจั�วรไว�อยMางม"!น้.
พื่�ราห�มโณ์ ต้H โอโลเกน้�โต้ อท ส�วา เอกท วสH สต้�ถารา สท�ธ\ ปWณ์�ฑาย ปว สน้�ต้H ท�วารน้�ต้เร ท ส�วา จั�วรH ทฬ�หH อค�คเหส .

พื่ระศาสดา เสด]จักล"บ ต้ร"สถามวMา “น้�!อะไรก"น้? พื่ราหมณ์K.”
สต้�ถา น้ วต้�ต้ ต้�วา “ก\ อ ทH พื่�ราห�มณ์ -อ ต้  ปIจั�ฉ .

พื่ราหมณ์K. ข้�าแต้Mพื่ระโคดมผD�เจัร ญ่ (ภ กษIน้�S) เปXน้ทาสข้องข้�าพื่ระองคK.
“ทาโส เม โภ โคต้ม -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. พื่ราหมณ์K ภ กษIน้"!น้ เปXน้ผD�ม�ภาระอ"น้ปลงแล�ว.
“ปน้�น้ภาโร เอส พื่�ราห�มณ์ -อ ต้ .

เม'!อพื่ระศาสดาต้ร"สวMา “เปXน้ผD�ม�ภาระอ"น้ปลงแล�ว,” พื่ราหมณ์Kกำหน้ดได�วMา “เปXน้พื่ระอรห"น้ต้K.”
“ปน้�น้ภาโร -อ ต้  วIต้�เต้,  พื่�ราห�มโณ์ “อรหา -อ ต้  สล�ลก�เข้ส .

เหต้Iน้"Sน้ เม'!อพื่ราหมณ์KกราบทDลแม�อ�กวMา “อยMางน้"Sน้หร'อ? พื่ระโคดมผD�เจัร ญ่.”
พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ถDกแล�ว พื่ราหมณ์K ภ กษIน้"!น้ เปXน้ผD�ม�ภาระอ"น้ปลงแล�ว” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา 
ต้ส�มา ปIน้ปW เต้น้ “เอวH โภ โคต้ม -อ ต้  วIต้�เต้,  สต้�ถา “อาม พื่�ราห�มณ์ ปน้�น้ภาโร -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ใน้ศาสน้าน้�Sแล รD�ช"ดความส Sน้ไปแหMงทIกข้Kข้องต้น้,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ซ่\!งม�ภาระอ"น้ปลงแล�ว ผD�พื่รากได�แล�ววMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โย ทIก�ข้ส�ส ปชาน้าต้ อ เธว ข้ยมต้�ต้โน้,
ปน้�น้ภารH ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ทIก�ข้ส�ส ได�แกM ข้"น้ธทIกข้K.
ต้ต้�ถ “ทIก�ข้ส�ส -อ ต้ : ข้น้�ธทIก�ข้ส�ส.
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บทวMา ปน้�น้ภารH เปXน้ต้�น้  ความวMา 
เราเร�ยกผD�ม�ภาระค'อข้"น้ธKอ"น้ปลงแล�ว ผD�พื่รากได�แล�วจัากโยคะ ๔ หร'อสรรพื่ก เลส น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ปน้�น้ภารH -อ ต้ : โอโรห ต้ก�ข้น้�ธภารH๑ จัต้Dห  โยเคห  สพื่�พื่ก�ก เลเสห  วา ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ต้"SงอยDMใน้โสดาปbต้ต้ ผลแล�ว.  เทศน้าได�เปXน้ประโยชน้Kแม�แกMชน้ผD�ประชIมก"น้แล�ว ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ โส พื่�ราห�มโณ์ โสต้าปต้�ต้ ผเล ปต้ ฏฺ�ฐห .  สม�ปต้�ต้าน้HปW สาต้�ถ กา เทสน้า อโหส  -อ ต้ .

เร'!องพื่ราหมณ์Kคน้ใดคน้หน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รพื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

๑ ส�. ม. ยI. โอห ต้ข้น้�ธภารH.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๘๖ • ๒๐.  เร'!องพื่ระเข้มาภ กษIณ์� • ๒๐.  เร'!องพื่ระเข้มาภ กษIณ์�

๒๐.  เร��องพระเขมาภั�กษุ�ณ,
๒๐.  เข้มาภ ก�ข้Iน้�วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMท�!ภDเข้าค ชฌกDฏิ ทรงปรารภพื่ระเข้มาภ กษIณ์� ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “คม�ภ�รปญฺ�ญ่H” เปXน้ต้�น้.
“คม�ภ�รปญฺ�ญ่H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ค ช�ฌกDเฏิ ว หรน้�โต้ เข้มH ภ ก�ข้Iน้\ อารพื่�ภ กเถส .

[พระเขมาภั�กษุ�ณ,พบุท้4าวสุ�กกะ]

ความพื่ สดารวMา ใน้ว"น้หน้\!ง ท�าวส"กกเทวราช เสด]จัมาก"บเทวบร ษ"ท ใน้ระหวMางแหMงปฐมยาม 
ทรงน้"!งสด"บธรรมกถาอ"น้เปXน้ท�!ต้"SงแหMงความระล\กถ\งอยDM ใน้สำน้"กพื่ระศาสดา.  
เอกท วสH ห  ปฐมยามสมน้น้�ต้เร สก�โก เทวราชา เทวปร สาย สท�ธ\ อาคน้�ต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก สาราณ์�ยH ธม�มกถH สIณ์น้�โต้ น้ ส�ท .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระเข้มาภ กษIณ์� มาด�วยดำร วMา “จั"กเฝ้`าพื่ระศาสดา” 
เห]น้ท�าวส"กกะแล�ว ย'น้อยDMใน้อากาศน้"!น้เอง ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�วก]กล"บไป.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ เข้มา ภ ก�ข้Iน้� “สต้�ถารH ปส�ส ส�สาม  -อ ต้  อาคน้�ต้�วา สก�กH ท ส�วา อากาเส ฐ ต้าว สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา น้ วต้�ต้ .๑

ท�าวส"กกะ ทรงเห]น้พื่ระเข้มาน้"Sน้แล�ว ทDลถามวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIณ์�น้"!น้ช'!ออะไร? มาย'น้อยDMใน้อากาศน้"Sน้เอง ถวายบ"งคมแล�ว กล"บไป.”
สก�โก ต้H ท ส�วา “กา เอสา ภน้�เต้ อาคจั�ฉมาน้า อากาเส ฐ ต้าว วน้�ท ต้�วา น้ วต้�ต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

[ล�กษุณะแห7งพราหมณ9ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “มหาบพื่ ต้ร ภ กษIณ์�น้"!น้ เปXน้ธ ดาข้องอาต้มภาพื่ ช'!อเข้มา เปXน้ผD�ม�ปbญ่ญ่ามาก ฉลาดใน้ทางและม ใชMทาง” 
ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “เอสา มหาราช มม ธ�ต้า เข้มา น้าม มหาปญฺ�ญ่า มค�คามค�คส�ส โกว ทา -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกผD�ม�ปbญ่ญ่าล\กซ่\Sง เปXน้ปราชญ่K ฉลาดใน้ทางและม ใชMทาง 
บรรลIประโยชน้KสDงสIด น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.

“คม�ภ�รปญฺ�ญ่H เมธาว\ มค�คามค�คส�ส โกว ทH
อIต้�ต้มต้�ถH อน้Iป�ปต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ 

[แก4อรรถ]

๑ ๑-๑๘ อง�เก อน้�ต้สญฺ�ญ่าน้H โอโลเกต้พื่�พื่H.
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บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา คม�ภ�รปญฺ�ญ่H เปXน้ต้�น้  ความวMา 
เราเร�ยกบIคคลผD�ประกอบด�วยปbญ่ญ่า อ"น้เปXน้ไปใน้ธรรมท"Sงหลายม�ข้"น้ธKเปXน้ต้�น้อ"น้ล\กซ่\Sง 
ผD�เปXน้ปราชญ่K ประกอบด�วยปbญ่ญ่าอ"น้รIMงเร'องใน้ธรรม 
ผD�ช'!อวMาฉลาด ใน้ทางและม ใชMทาง  เพื่ราะความเปXน้ผD�ฉลาดใน้ทางและม ใชMทางอยMางน้�S ค'อ 
“น้�SเปXน้ทางแหMงทIคต้ ,  น้�SเปXน้ทางแหMงสIคต้ ,  น้�SเปXน้ทางแหMงพื่ระน้ พื่พื่าน้,  น้�Sม ใชMทาง” 
ผD�บรรลIประโยชน้Kอ"น้สDงสIดกลMาวค'อพื่ระอรห"ต้น้"Sน้ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “คม�ภ�รปญฺ�ญ่H -อ ต้ : คม�ภ�เรสI ข้น้�ธาท�สI ปวต้�ต้าย ปญฺ�ญ่าย สมน้�น้าคต้H ธม�โมชป�ปญฺ�ญ่าย สมน้�น้าคต้H เมธาว\ 
“อยH ทIค�คต้ ยา มค�โค,  อยH สIคต้ ยา มค�โค,  อยH น้ พื่�พื่าน้ส�ส มค�โค,  อยH อมค�โค -อ ต้  เอวH มค�เค จั อมค�เค จั เฉกต้าย 
มค�คามค�คส�ส โกว ทH  อรหต้�ต้สง�ข้าต้H อIต้�ต้มต้�ถH อน้Iป�ปต้�ต้H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระเข้มาภ กษIณ์� จับ.
เข้มาภ ก�ข้Iน้�วต้�ถI.
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๒๑.  เร��องพระตั�สุสุเถระผู้�4อย�7ในเง�Gอมเขา
๒๑.  ปพื่�ภารวาส ต้ ส�สต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภ พื่ระต้ สสเถระผD�อยDMใน้เง'Sอมเข้า ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อสHสฏฺ�ฐH” 
เปXน้ต้�น้.”
“อสHสฏฺ�ฐH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ ปพื่�ภารวาส ต้ ส�สต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[เท้พดากล�วผู้�4ม,ศ,ลบุร�สุ�ท้ธ9]

ได�ย น้วMา พื่ระเถระน้"Sน้ เร�ยน้ก"มม"ฏิฐาน้ใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว เข้�าไปสDMปtา พื่ลางต้รวจัดDเสน้าสน้ะเปXน้ท�!สบาย 
ถ\งเง'SอมถSำแหMงหน้\!ง.
โส ก ร สต้�ถI สน้�ต้ เก กม�มฏฺ�ฐาน้H คเหต้�วา อรญฺ�ญ่H ปว ส ต้�วา สป�ปายเสน้าสน้H โอโลเกน้�โต้ เอกH เลน้ปพื่�ภารH ปาปIณ์ .  

ใน้ข้ณ์ะท�!ทMาน้ถ\งน้"!น้เอง จั ต้ข้องทMาน้ได� (ถ\ง) ความเปXน้ธรรมชาต้ แน้Mแน้Mวแล�ว.
สม�ปต้�ต้ก�ข้เณ์เยวส�ส จั ต้�ต้H เอกค�คต้H ลภ .

ทMาน้ค ดวMา “เราเม'!ออยDMใน้ท�!น้�S จั"กสามารถเพื่'!อให�ก จัแหMงบรรพื่ช ต้สำเร]จัได�.”
โส “อหH อ ธ วสน้�โต้ ปพื่�พื่ช ต้ก จั�จัH น้ ป�ผาเทต้IH สก�ข้ ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ส .

เทพื่ดาผD�ส งอยDMแม�ท�!ถSำ ค ดวMา “ภ กษIผD�ม�ศ�ลมาแล�ว,  การท�!เราอยDMใน้ท�!แหMงเด�ยวก"น้ก"บภ กษIน้�S ลำบาก,  
ก]ภ กษIน้�Sจั"กอยDMใน้ท�!น้�Sส Sน้ราต้ร�หน้\!งเทMาน้"Sน้แล�ว ก]จั"กหล�กไป” จั\งพื่าบIต้รท"Sงหลายออกไป.
เลเน้ปW อธ วต้�ถา เทวต้า “ส�ลวา ภ ก�ข้I อาคโต้,  อ ม น้า สท�ธ\ เอกฏฺ�ฐาเน้ วส ต้IH ทIก�ข้H,  
อยH ปน้ อ ธ เอกรต้�ต้ เมว วส ต้�วา ปก�กม ส�สต้  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา ปIต้�เต้ อาทาย น้ ก�ข้ม .

ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ พื่ระเถระเข้�าไปสDMโคจัรคามแต้Mเช�าต้รDM เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้.
เถโร ปIน้ท วเส ปาโต้ว โคจัรคามH ปWณ์�ฑาย ปาว ส .

คร"Sงน้"Sน้ อIบาส กาคน้หน้\!ง เห]น้ทMาน้แล�ว กล"บได�ความร"กเพื่�ยงด"งบIต้รแล�ว น้ มน้ต้Kให�น้"!งใน้เร'อน้ ให�ฉ"น้แล�ว 
อ�อน้วอน้เพื่'!อต้�องการให�อาศ"ยต้น้อยDMต้ลอด ๓ เด'อน้.
อถ น้H เอกา อIปาส กา ท ส�วา ปIต้�ต้ส เน้หH ปฏิ ลภ ต้�วา เคเห น้ ส�ทาเปต้�วา โภเชต้�วา อต้�ต้าน้H น้ ส�สาย เต้มาสH วสน้ต้�ถาย ยาจั .

ฝ้tายทMาน้ก]ร"บ ด�วยค ดวMา “เราอาศ"ยอIบาส กาน้�S สามารถเพื่'!อทำการสล"ดออกจัากภพื่ได�” ด"งน้�Sแล�ว ได�ไปย"งถSำน้"Sน้แล.
โสปW “สก�กา มยา อ มH น้ ส�สาย ภวน้ ส�สรณ์H กาต้IH -อ ต้  อธ วาเสต้�วา ต้เมว เลน้H อคมาส .

เทพื่ดา เห]น้ทMาน้กำล"งเด น้มา ค ดวMา “พื่ระเถระน้�S จั"กเปXน้ผD�อ"น้ใครๆ น้ มน้ต้Kไว�แน้Mแท�,  ทMาน้คงจั"กไปใน้ว"น้พื่รIMงน้�Sหร'อมะร'น้น้�S.”
เทวต้า ต้H อาคจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “อท�ธา เกน้จั  น้ มน้�ต้ โต้ ภว ส�สต้ ,  เส�ว วา ปรเส�ว วา คม ส�สต้  -อ ต้  จั น้�เต้ส .
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[เท้พดาค�ดอ�บุายให4ภั�กษุ�ไปจากท้,�น�Gน]

| เม'!อเวลาประมาณ์ก\!งเด'อน้ลMวงไปแล�วอยMางน้�S,  เทพื่ดา ก]ค ดวMา 
“ภ กษIน้�S เห]น้จั"กอยDMใน้ท�!น้�Sจัร งๆ ส Sน้ภายใน้ฤดDฝ้น้,  
ก]การท�!เราก"บบIต้รน้�อยท"SงหลายอยDMใน้ท�!อ"น้เด�ยวก"น้ก"บผD�ม�ศ�ล เปXน้การทำได�ยาก,  
| เอวH อฑ�ฒมาสมต้�เต้ อต้ ก�กน้�เต้,  
“อยH อ เธว มญฺ�เญ่ อน้�โต้วส�สH วส ส�สต้ ,  ส�ลวต้า ปน้ สท�ธ\ เอกฏฺ�ฐาเน้ ปIต้�ต้เกห  สท�ธ\ วส ต้IH ทIก�กรH,  

อน้\!ง เราไมMอาจัจัะกลMาวกะภ กษIน้�SวMา ‘ทMาน้จังออกไปเส�ย’ ด"งน้�Sได�,  ความพื่ล"Sงพื่ลาดใน้ศ�ลข้องภ กษIน้�Sม�อยDMไหมหน้อ?” ด"งน้�Sแล�ว
ต้รวจัดDอยDMด�วยท พื่ยจั"กษI ก]ย"งไมMเห]น้ความพื่ล"Sงพื่ลาดใน้ศ�ลข้องทMาน้ ต้"Sงแต้MเวลาอIปสมบท จั\งค ดวMา 
“ศ�ลข้องทMาน้บร สIทธ �,  เราจั"กทำเหต้IบางอยMางน้"!น้เท�ยว ให�ความเส'!อมเส�ยเก ดข้\Sน้แกMทMาน้” ด"งน้�Sแล�ว 
จั\ง (เข้�าไป) ส งใน้สร�ระข้องบIต้รคน้ใหญ่Mข้องอIบาส กา ใน้ต้ระกIลอIปbฏิฐาก บ ดคอแล�ว.  |
อ มญฺ�จั ‘น้ ก�ข้มาต้  วต้�ต้IH น้ สก�กา,  อต้�ถ  น้I โข้ อ มส�ส ส�เล ข้ล ต้H -อ ต้   ท พื่�เพื่น้ จัก�ข้Iน้า โอโลเกน้�ต้� 
อIปสม�ปทกาลโต้ ปฏฺ�ฐาย ต้ส�ส ส�เล ข้ล ต้H อท ส�วา “ปร สIท�ธมส�ส ส�ลH,  ก ญฺ�จั เทวส�ส กต้�วา อยสH อIป�ปาเทส�สาม  -อ ต้  
อIปฏฺ�ฐากกIเล อIปาส กาย เชฏฺ�ฐปIต้�ต้ส�ส สร�เร อธ มIจั�จั ต้�วา ค�วH ปร วต้�เต้ส .  |

น้"ยน้Kต้าท"Sง ๒ ข้องบIต้รน้"Sน้เหล'อกแล�ว,  น้Sำลายไหลออกจัากปาก.
ต้ส�ส อก�ข้�น้  น้ ก�ข้ม\สI,  มIข้โต้ เข้โฬ ปค�ฆ่รต้ .

อIบาส กา เห]น้บIต้รน้"Sน้แล�ว ร�องวMา “น้�Sอะไรก"น้?”
อIปาส กา ต้H ท ส�วา “ก\ อ ทH -อ ต้  ว รว .

คร"Sงน้"Sน้ เทพื่ดาม�รDปไมMปรากฏิ กลMาวกะอIบาส กาน้"Sน้อยMางน้�SวMา “บIต้รน้"!น้เราจั"บไว�แล�ว,  เราไมMม�ความต้�องการแม�ด�วยพื่ล�กรรม, 
แต้MทMาน้จังข้อชะเอมเคร'อกะพื่ระเถระผD�เข้�าถ\งต้ระกDลข้องทMาน้แล�ว เอาชะเอมเคร'อน้"Sน้ทอดน้Sำม"น้แล�ว 
จังให�แกMบIต้รน้�Sโดยว ธ�น้"ต้ถIKเถ ด,  เม'!อทำอยMางน้�S เราจั\งจั"กปลMอยบIต้รน้�S.”
อถ น้H เทวต้า อท ส�สมาน้รDปา เอวมาห “มยา เอส คห โต้ พื่ล กม�เมน้ปW เม อต้�โถ น้ต้�ถ ,  
ต้Iม�หากH ปน้ กIลIปกต้�เถรH ลฏฺ�ฐ มธIกH ยาจั ต้�วา เต้น้ เต้ลH ปจั ต้�วา อ มส�ส น้ต้�ถIโต้ เทถ,  เอวาหH อ มH มIญฺ�จั ส�สาม  -อ ต้ .

อIบาส กา. บIต้รน้"!น้ จังฉ บหายหร'อต้ายไปก]ต้ามเถ ด,  ฉ"น้ไมMอาจัจัะข้อชะเอมเคร'อกะพื่ระผD�เปXน้เจั�าได�.
“น้ส�สต้I วา เอส มรต้I วา,  น้ สก�ข้ ส�สามหH อย�ยH ลฏฺ�ฐ มธIกH ยาจั ต้IH -อ ต้ .

เทพื่ดา. ถ�าทMาน้ไมMอาจัจัะข้อชะเอมเคร'อไซ่ร�,  ทMาน้จังบอกเพื่'!อใสMผงห งคIลงใน้จัมDกข้องบIต้รน้"Sน้.
“สเจั ลฏฺ�ฐ มธIกH ยาจั ต้IH น้ สก�โกถ,  น้าส กายส�ส ห ง�คIจัIณ์�ณ์H ปก�ข้ ปWต้IH วเทถ -อ ต้ .

อIบาส กา. ฉ"น้ไมMอาจัเพื่'!อกลMาวคำแม�อยMางน้�Sได�.
“อ ทHปW วต้�ต้IH น้ สก�โกม -อ ต้ .

เทพื่ดา. ถ�าอยMางน้"Sน้ ทMาน้จังเทน้Sำล�างเท�าข้องพื่ระเถระน้"Sน้ ลงบน้ศ�รษะ (บIต้ร) เถ ด.
“เต้น้ห ส�ส ปาทโธวน้IทกH ส�เส อาส ญฺ�จัถ -อ ต้ .
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อIบาส กา กลMาววMา “ฉ"น้อาจัทำข้�อน้�Sได�,” น้ มน้ต้Kให�พื่ระเถระผD�มาต้ามเวลาน้"!งแล�ว ถวายข้�าวยาคDและข้องเค�Sยว 
ล�างเท�าข้องพื่ระเถระผD�น้"!งอยDMใน้ระหวMางภ"ต้ร รองเอาน้Sำไว�แล�ว เร�ยน้ให�ทราบวMา 
“ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ฉ"น้จัะรดน้Sำน้�Sลงบน้ศ�รษะข้องเด]ก,” เม'!อทMาน้อน้Iญ่าต้วMา “จังรดเถ ด,” ได�ทำอยMางน้"Sน้แล�ว.
อIปาส กา “สก�กา อ ทH กาต้IH -อ ต้  เวลาย อาคต้H เถรH น้ ส�ทาเปต้�วา ยาคIข้ช�ชกH ทต้�วา อน้�ต้ราภต้�เต้ น้ ส น้�น้ส�ส ปาเท โธว ต้�วา 
อIทกH คเหต้�วา  “ภน้�เต้ อ ทH อIทกH ทารกส�ส ส�เส อาส ญฺ�จัาม -อ ต้  อาปIจั�ฉ ต้�วา,  เต้น้ “อาส ญฺ�จัถ -อ ต้  วIต้�เต้,  ต้ถา กร\สI.๑

เทพื่ดาปลMอยเด]กน้"Sน้ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้เอง แล�วได�ไปย'น้อยDMท�!ประต้DถSำ.
เทวต้า ต้าวเทว ต้H มIญฺ�จั ต้�วา คน้�ต้�วา เลน้ท�วาเร อฏฺ�ฐาส .

แม�พื่ระเถระ ใน้เวลาเสร]จัภ"ต้ต้ก จั ลIกจัากอาสน้ะ สาธยายอาการ ๓๒ อยDMเท�ยว 
เพื่ราะความท�!ทMาน้เปXน้ผD�ไมMละเลยก"มม"ฏิฐาน้หล�กไปแล�ว.
เถโรปW ภต้�ต้ก จั�จัาวสาเน้ อIฏฺ�ฐายาสน้า อว ส�สฏฺ�ฐกม�มฏฺ�ฐาน้ต้าย ท�วต้�ต้\สาการH สช�ฌายน้�โต้ว ปก�กาม .

คร"Sน้ใน้เวลาทMาน้ถ\งประต้DถSำ เทพื่ดาน้"Sน้ กลMาวกะทMาน้วMา “พื่Mอหมอใหญ่M ทMาน้อยMาเข้�ามาใน้ท�!น้�S.”
อถ น้H เลน้ท�วารH สม�ปต้�ต้กาเล สา [เทวต้า] “มหาเวช�ช มา อ ธ ปว ส -อ ต้  อาห.

ทMาน้ย'น้อยDM ณ์ ท�!น้"Sน้เอง กลMาววMา “ทMาน้เปXน้ใคร?”
โส ต้ต้�เถว ฐต้�วา “กาส  ต้�วH -อ ต้  อาห.

เทพื่ดา. ข้�าพื่เจั�าเปXน้เทพื่ดาผD�ส งอยDMใน้ท�!น้�S.
“อหH อ ธ อธ วต้�ถา เทวต้า -อ ต้ .

พื่ระเถระ ค ดวMา “ท�!อ"น้เราทำเวชกรรมม�อยDMหร'อหน้อแล?” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้รวจัดDจัำเด มแต้MกาลอIปสมบท ก]ย"งไมMเห]น้ความเศร�าหมองหร'อดMางพื่ร�อยใน้ศ�ลข้องต้น้ จั\งกลMาววMา 
“ข้�าพื่เจั�าไมMเห]น้ท�!ๆ ข้�าพื่เจั�าทำเวชกรรมเลย,  ทMาน้กลMาวอยMางน้�S เพื่ราะเหต้Iไร?
เถโร “อต้�ถ  น้I โข้ มยา เวช�ชกม�มส�ส กต้ฏฺ�ฐาน้H -อ ต้  อIปสม�ปทกาลโต้ ปฏฺ�ฐาย โอโลเกน้�โต้ 
อต้�ต้โน้ ส�เล ต้ ลกH วา กาฬกH วา อท ส�วา “อหH มยา เวช�ชกม�มส�ส กต้ฏฺ�ฐาน้H น้ ปส�สาม ,  กส�มา เอวH วเทส  -อ ต้  อาห.

เทพื่ดา. ทMาน้ไมMเห]น้หร'อ?”
“น้ ปส�สส  -อ ต้ .

พื่ระเถระ. เออ เราไมMเห]น้.
“อาม น้ ปส�สาม  -อ ต้ .

เทพื่ดา. ถ�าอยMางน้"Sน้ ข้�าพื่เจั�าจัะบอกแกMทMาน้.
“เต้น้ห  อาจั ก�ข้าม  เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. (เช ญ่) ทMาน้จังบอก.
“[อาม] อาจั ก�ข้าห  -อ ต้ .

๑ “อกาส  -อ ต้  ภว ต้พื่�พื่H.
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เทพื่ดา. การพื่Dดใน้ส !งท�!ไกลจังยกไว�กMอน้เถ ด,  
ใน้ว"น้น้�Sเอง ทMาน้รดน้Sำล�างเท�าแกMบIต้รข้องอIปbฏิฐาก ซ่\!งถDกอมน้IษยKส งแล�ว บน้ศ�รษะ หร'อไมMได�รด.

“ต้ ฏฺ�ฐต้I ต้าว ทDเร กถา,  อช�เชว ต้ยา อมน้Iส�สค�คห ต้ส�ส อIปฏฺ�ฐากปIต้�ต้ส�ส ปาทโธวน้IทกH ส�เส อาส ต้�ต้H น้าส ต้�ต้H -อ ต้ .

พื่ระเถระ. เออ เราได�รด.
“อาม อาส ต้�ต้H -อ ต้ .

เทพื่ดา. น้"!น้เปXน้ไรเลMา?  ทMาน้ไมMเห]น้หร'อ?
“ก\ เอต้H น้ ปส�สส  -อ ต้ .

พื่ระเถระ. ทMาน้กลMาวประสงคKเหต้Iน้"!น้หร'อ?
“เอต้H สน้�ธาย ต้�วH วเทส  -อ ต้ .

เทพื่ดา. จั�ะ ข้�าพื่เจั�ากลMาวประสงคKเหต้Iน้"Sน้.
“อาม เอต้H สน้�ธาย วทาม  -อ ต้ .

[ผู้�4ม,ศ,ลบุร�สุ�ท้ธ9ไม7ตั4องร4อนใจ]

พื่ระเถระ ค ดวMา “โอหน้อ ต้น้เราต้"Sงไว�ชอบแล�ว,  เราประพื่ฤต้ สมควรแกMศาสน้าแล�วจัร ง,  
แม�เทพื่ดาม ได�เห]น้ความเศร�าหมองหร'อดMางพื่ร�อยใน้จัต้Iปาร สIทธ ศ�ลข้องเรา 
ได�เห]น้แต้Mเพื่�ยงน้Sำล�างเท�าอ"น้เรารดแล�วบน้ศ�รษะข้องทารก.”
เถโร จั น้�เต้ส  “อโห วต้ เม สม�มาปณ์ ห โต้ อต้�ต้า,  สาสน้ส�ส อน้IรDปx วต้ เม จัร ต้H,  
เทวต้าปW มม จัต้Iปาร สIท�ธ ส�เล ต้ ลกH วา กาฬกH วา อท ส�วา ทารกส�ส ส�เส อาส ต้�ต้H ปาทโธวน้มต้�ต้H อท�ทส -อ ต้ .

ป�ต้ ม�กำล"งเพื่ราะปรารภศ�ลเก ดข้\Sน้แล�วแกMทMาน้.
ต้ส�ส ส�ลH อารพื่�ภ พื่ลวป�ป�ต้  อIป�ปช�ช .

ทMาน้ข้Mมป�ต้ อ"น้ม�กำล"งน้"Sน้ไว�แล�ว ไมMทำแม�การยกเท�าข้\Sน้ บรรลIพื่ระอรห"ต้ใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้เอง แล�วกลMาววMา 
“ทMาน้ประทIษร�ายสมณ์ะผD�บร สIทธ �เชMน้เรา,  ทMาน้อยMาอยDMใน้ช"ฏิแหMงปtาน้�S,  ทMาน้น้"!น้แล จังออกไปเส�ย” 
เม'!อจัะสอน้เทพื่ดา จั\งเปลMงอIทาน้น้�SวMา 
โส ต้H ว ก�ข้ม�เภต้�วา ปาทIท�ธารHปW อกต้�วา ต้ต้�เถว อรหต้�ต้H ปต้�วา 
“มาท สH ปร สIท�ธสมณ์H ทDเสส ,  มา อ ธ วน้สณ์�เฑ วส ,  ต้�วเมว น้ ก�ข้ม -อ ต้  เทวต้H โอวทน้�โต้ อ มH อIทาน้H อIทาเน้ส 

“การอยDMข้องเราบร สIทธ �แล�วหน้อ,  ทMาน้อยMาประทIษร�ายเรา 
ผD�ไมMม�มลท น้ ผD�ม�ต้บะ ผD�บร สIทธ �แล�ว,  ทMาน้จังออกจัากปtาใหญ่Mเส�ยเถ ด.”

“ว สIท�โธ วต้ เม วาโส น้ ม�มลH มH ต้ปส�ส น้H
มา ต้�วH ว สIท�ธH ทDเสส , น้ ก�ข้ม ปวน้า ต้IวH -อ ต้ .
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ทMาน้อยDMใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้แล ต้ลอดไต้รมาส ออกพื่รรษาแล�ว ไปย"งสำน้"กพื่ระศาสดา ถDกภ กษIท"SงหลายถามวMา 
“ผD�ม�อายI ก จัแหMงบรรพื่ช ต้ทMาน้ให�ถ\งท�!สIดแล�วหร'อ?” จั\งบอกเร'!องน้"Sน้ท"Sงหมด จัำเด มแต้Mกาลเข้�าจัำพื่รรษาใน้ถSำน้"Sน้ แกMภ กษIท"Sง
หลาย,  เม'!อภ กษIท"SงหลายกลMาววMา “ผD�ม�อายI ทMาน้ถDกเทพื่ดาวMากลMาวอยDMอยMางน้"Sน้ ไมMโกรธหร'อ?” กลMาววMา “ผมไมMโกรธ.”
โส ต้ต้�เถว เต้มาสH วส ต้�วา วIต้�ถวส�โส สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา ภ ก�ข้Dห  “ก\ อาวIโส ปพื่�พื่ช ต้ก จั�จัน้�เต้ มต้�ถกH ปาปWต้H -อ ต้  ปIฏฺ�โฐ,  
ต้ส�ม\ เลเน้ วส�สIปคมน้โต้ ปฏฺ�ฐาย สพื่�พื่น้�ต้H ปวต้�ต้\ ภ ก�ข้Dน้H อาโรเจัต้�วา,  
“อาวIโส ต้�วH เทวต้าย เอวH วIจั�จัมาโน้ น้ กIช�ฌส  -อ ต้  วIต้�เต้,  “น้ กIช�ฌาม  -อ ต้  อาห.

ภ กษIท"Sงหลาย กราบทDลเร'!องน้"Sน้แดMพื่ระต้ถาคต้วMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIน้�SยMอมพื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล,  แม�ถDกเทพื่ดาวMากลMาวคำช'!อน้�SอยDM ยMอมกลMาวได�วMา ‘เราไมMโกรธ.”
ต้H ภ ก�ข้D ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH “ภน้�เต้ อยH ภ ก�ข้I อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้ ,  เทวต้าย อ มH น้าม วIจั�จัมาโน้ปW ‘น้ กIช�ฌาม�ต้  วทต้  -อ ต้ .

[ล�กษุณะพราหมณ9ในพระพ�ท้ธศาสุนา]

พื่ระศาสดา ทรงสด"บถ�อยคำข้องพื่ระภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บIต้รข้องเรายMอมไมMโกรธเลย,  
เพื่ราะข้\Sน้ช'!อวMาความเก�!ยวข้�องด�วยคฤห"สถKหร'อด�วยบรรพื่ช ต้ท"Sงหลาย ยMอมไมMม�แกMบIต้รข้องเราน้"!น้,  
บIต้รข้องเราน้"!น้ ไมMเก�!ยวข้�อง ปรารถน้าน้�อย ส"น้โดษ” ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เต้สH กถH สIต้�วา “เน้ว ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ กIช�ฌต้ ,  เอต้ส�ส ห  ค ห�ห  วา ปพื่�พื่ช เต้ห  วา สHสค�โค น้าม น้ต้�ถ ,  
อสHสฏฺ�โฐ เอส อป�ปWจั�โฉ สน้�ต้Iฏฺ�โฐ -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกบIคคลผD�ไมMเก�!ยวข้�องด�วยชน้ ๒ จัำพื่วก ค'อคฤห"สถK ๑ บรรพื่ช ต้ ๑ 
ผD�ไมMม�อาล"ยเท�!ยวไป ผD�ปรารถน้าน้�อยน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อสHสฏฺ�ฐH คหฏฺ�เฐห อน้าคาเรห  จัDภยH
อโน้กสาร\ อป�ปWจั�ฉH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อสHสฏฺ�ฐH  ความวMา ช'!อวMา ผD�ไมMเก�!ยวข้�อง เพื่ราะความไมMม�ความเก�!ยวข้�องด�วยการดD การฟ้bง 
การสน้ทน้าการบร โภค และด�วยกาย.
ต้ต้�ถ “อสHสฏฺ�ฐH -อ ต้ : ทส�สน้สวน้สมIล�ลปน้ปร โภคกายสHสค�คาน้H อภาเวน้ อสHสฏฺ�ฐH.

บทวMา อIภยH ได�แกM ผD�ไมMเก�!ยวข้�องด�วยชน้แม� ๒ จัำพื่วก ค'อ คฤห"สถK ๑ บรรพื่ช ต้ ๑.
อIภยH -อ ต้ : “ค ห�ห  จั อน้าคาเรห  จั -อ ต้  อIภเยห ปW อสHสฏฺ�ฐH

บทวMา อโน้กสาร\ ได�แกM ผD�ไมMม�อาล"ยเท�!ยวไป.  อธ บายวMา เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ค'อเห]น้ปาน้น้"Sน้ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
อโน้กสาร\ -อ ต้ : อน้าลยจัาร\๑.  “ต้H เอวรDปx อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

๑ ส�. ยI. อน้าลยจัารH.
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เร'!องพื่ระต้ สสเถระผD�อยDMใน้เง'Sอมเข้า จับ.
ปพื่�ภารวาส ต้ ส�สต้�เถรวต้�ถI.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๙๔ • ๒๒.  เร'!องภ กษIรDปใดรDปหน้\!ง • ๒๒.  เร'!องภ กษIรDปใดรDปหน้\!ง

๒๒.  เร��องภั�กษุ�ร�ปใดร�ปหนC�ง
๒๒.  อญฺ�ญ่ต้รภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIรDปใน้รDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “น้ ธาย” เปXน้ต้�น้.
“น้ ธาย -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH ภ ก�ข้IH อารพื่�ภ กเถส .

[ภั�กษุ�เด�นท้างร7วมก�บุหญ�ง แม4ไม7ร�4กNม,โท้ษุ]

ได�ย น้วMา ภ กษIน้"Sน้ เร�ยน้ก"มม"ฏิฐาน้ใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว พื่ยายามอยDMใน้ปtา บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว ค ดวMา 
“เราจั"กกราบทDลคIณ์อ"น้ต้น้ได�แล�ว แดMพื่ระศาสดา” จั\งออกจัากปtาน้"Sน้.
โส ก ร สต้�ถI สน้�ต้ เก กม�มฏฺ�ฐาน้H คเหต้�วา อรญฺ�เญ่ วายมน้�โต้ อรหต้�ต้H ปต้�วา “ปฏิ ลท�ธคIณ์H สต้�ถI อาโรเจัส�สาม  -อ ต้  ต้โต้ น้ ก�ข้ม .

คร"Sงน้"Sน้ หญ่ งคน้หน้\!ง ใน้บ�าน้ต้ำบลหน้\!ง ทำการทะเลาะก"บสาม�,  เม'!อสาม�น้"Sน้ออกไปภายน้อก, ค ดวMา “เราจั"กไปสDMเร'อน้ต้ระกDล” 
จั\งเด น้ทางไป พื่บภ กษIน้"Sน้ใน้ระหวMางทาง ค ดวMา “เราจั"กอาศ"ยพื่ระเถระน้�Sไป” จั\งต้ ดต้ามไปข้�างหล"งๆ.
อถ น้H เอกส�ม\ คาเม เอกา อ ต้�ถ� สาม เกน้ สท�ธ\ กลหH กต้�วา,  ต้ส�ม\ พื่ห  น้ ก�ข้มน้�เต้,  “กIลฆ่รH คม ส�สาม  -อ ต้  
มค�คH ปฏิ ปน้�น้า อน้�ต้รามค�เค ท ส�วา “อ มH เถรH น้ ส�สาย คม ส�สาม  -อ ต้  ปWฏฺ�ฐ โต้ ปWฏฺ�ฐ โต้ อน้Iพื่น้�ธ .

แต้Mพื่ระเถระไมMเห]น้น้าง.
เถโร ปน้ ต้H น้ ปส�สต้ .

คร"Sงน้"Sน้ สาม�ข้องน้างมาสDMเร'อน้ ไมMเห]น้น้าง ค ดวMา “น้างจั"กไปสDMบ�าน้แหMงต้ระกDลแล�ว” ต้ ดต้ามไป พื่บน้างแล�ว ค ดวMา 
“อ"น้หญ่ งน้�Sคน้เด�ยว ไมMอาจัเด มข้�ามดงน้�Sได�,  ม"น้อาศ"ยอะไรหน้อ? จั\งไปได�” ด"งน้�Sแล�ว ต้รวจัดDอยDM เห]น้พื่ระเถระแล�ว 
ค ดวMา “พื่ระเถระน้�S จั"กเปXน้ผD�พื่าหญ่ งน้�Sออกไปแล�ว” จั\งข้DMพื่ระเถระ.
อถส�สา สาม โก เคหH อาคโต้ ต้H อท ส�วา “กIลคามH คต้า ภว ส�สต้  -อ ต้  อน้Iพื่น้�ธน้�โต้ ต้H ท ส�วา 
“น้ สก�กา อ มาย เอก กาย อ มH อฏิว\ ปฏิ ปช�ช ต้IH,  ก\ น้I โข้ น้ ส�สาย คจั�ฉต้  -อ ต้  โอโลเกน้�โต้ เถรH ท ส�วา 
“อยH อ มH คณ์�ห ต้�วา น้ ก�ข้น้�โต้ ภว ส�สต้  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา เถรH สน้�ต้ช�เชส .

คร"Sงน้"Sน้ หญ่ งน้"Sน้ จั\งกลMาวกะสาม�น้"Sน้วMา “ทMาน้ผD�เจัร ญ่น้"!น้ ม ได�เห]น้ ม ได�ร�องเร�ยกด ฉ"น้เลย,  คIณ์อยMาได�วMากลMาวอะไรๆ กะทMาน้เลย.”
อถ น้H สา อ ต้�ถ� “เน้ว มH เอส ภทน้�โต้ ปส�สต้  น้ อาลปต้ ,  มา น้H ก ญฺ�จั  อวจั -อ ต้  อาห.

[พระเถระถ�กสุาม,ของหญ�งน�Gนตั, แตั7ไม7โกรธ]

สาม�น้"Sน้ ม�ความโกรธเก ดข้\Sน้วMา 
“ก]เจั�าจั"กไมMบอกบIคคลผD�พื่าเจั�าไปแกMเราหร'อ?  เราจั"กทำกรรมอ"น้สมควรแกMภ กษIน้�S (แทน้) ต้"วเจั�าให�ได�.” 
ด�วยความอาฆ่าต้ใน้หญ่ ง จั\งต้�พื่ระเถระ แล�วพื่าหญ่ งน้"Sน้กล"บไป.
โส “ก\ ปน้ ต้�วH อต้�ต้าน้H คเหต้�วา คจั�ฉน้�ต้H มม น้๑ อาจั ก�ข้ ส�สส ,  ต้Iย�หเมว อน้Iจั�ฉว กH อ มส�ส กร ส�สาม  -อ ต้  อIป�ปน้�น้โกโธ 
อ ต้�ถ ยา อาฆ่าเต้น้ เถรH โปเถต้�วา ต้H อาทาย น้ วต้�ต้ .

๑ ม. น้สท�โท น้ต้�ถ .
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ท"!วสร�ระข้องพื่ระเถระได�เปXน้ปมเก ดข้\Sน้แล�ว.
เถรส�ส สกลสร�รH สญฺ�ชาต้คณ์�ฑH อโหส .

คร"Sน้ใน้กาลแหMงพื่ระเถระน้"Sน้มาสDMว หาร  ภ กษIท"Sงหลายพื่าก"น้น้วดสร�ระ เห]น้ปมแล�ว ถามวMา “น้�!อะไร?” 
อถส�ส ว หารH อาคต้กาเล ภ ก�ข้D สร�รH สม�พื่าหน้�ต้า คณ์�เฑ ท ส�วา “ก\ อ ทH -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

ทMาน้บอกเน้'Sอความน้"Sน้แกMภ กษIเหลMาน้"Sน้.
โส เต้สH ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

ลำด"บน้"Sน้ พื่วกภ กษI ถามทMาน้วMา 
“ผD�ม�อายI ก]เม'!อบIรIษน้"Sน้ประหารอยDMอยMางน้"Sน้,  ทMาน้ได�กลMาวอะไร? หร'อความโกรธเก ดแกMทMาน้ไหม?” 
อถ น้H ภ ก�ข้D “อาวIโส ต้ส�ม\ ปIร เส เอวH ปหรน้�เต้,  ก\ ต้�วH อวจั,  ก\ วา เต้ โกโธ อIป�ปน้�โน้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ กลMาววMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย ความโกรธยMอมไมMเก ดข้\Sน้แกMเรา.”
“น้ เม อาวIโส โกโธ อIป�ปช�ชต้  -อ ต้ .

ภ กษIเหลMาน้"Sน้ ไปสDMสำน้"กข้องพื่ระศาสดา กราบทDลเน้'Sอความน้"Sน้แล�ว กราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIน้"!น้ อ"น้ข้�าพื่ระองคKท"SงหลายกลMาวอยDMวMา ‘ความโกรธยMอมเก ดแกMทMาน้ไหม?’ ย"งกลMาวได�วMา 
‘ทMาน้ผD�ม�อายIท"Sงหลาย ความโกรธยMอมไมMเก ดข้\Sน้แกMเรา,’  ภ กษIน้"Sน้กลMาวคำไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kอรห"ต้ต้ผล.”
เต้ สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัต้�วา 
“ภน้�เต้ เอโส ภ ก�ข้I ‘โกโธ เต้ อIป�ปช�ชต้  -อ ต้  วIจั�จัมาโน้ ‘น้ เม อาวIโส โกโธ อIป�ปช�ชต้�ต้  วเทต้ ,  อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

[พระข,ณาสุพแม4ถ�กตั,กNไม7โกรธ]

พื่ระศาสดา ทรงสด"บถ�อยคำข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ม�อาชญ่าอ"น้วางแล�ว,  
พื่ระข้�ณ์าสพื่เหลMาน้"Sน้ ยMอมไมMทำความโกรธ ใน้ชน้ท"Sงหลายแม�ผD�ประหารอยDM” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เต้สH กถH สIต้�วา “ภ ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้าม น้ ห ต้ทณ์�ฑา,  เต้ ปหรน้�เต้สIปW โกธH น้ กโรน้�ต้ เยว -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใดวางอาชญ่าใน้ส"ต้วKท"Sงหลาย ผD�สะดI�งและผD�ม"!น้คง 
ไมMฆ่Mาเอง ไมMใชMให�ผD�อ'!น้ฆ่Mา,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“น้ ธาย ทณ์�ฑH ภDเต้สI ต้เสสI ถาวเรสI จั
โย น้ หน้�ต้  น้ ฆ่าเต้ต้ , ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา น้ ธาย ได�แกM วางแล�ว ค'อ ปลงลงแล�ว.
ต้ต้�ถ “น้ ธาย -อ ต้ : น้ ก�ข้ ปWต้�วา โอโรเปต้�วา.
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สองบทวMา ต้เสสI ถาวเรสI จั  ความวMา ผD�ช'!อวMาสะดI�ง เพื่ราะความสะดI�งด�วยสามารถแหMงต้"ณ์หา 
และผD�ช'!อวMา ม"!น้คง เพื่ราะความเปXน้ผD�ม"!น้คง โดยความไมMม�แหMงต้"ณ์หา.
ต้เสสI ถาวเรสI จั -อ ต้ : ต้ณ์�หาต้าเสน้ ต้เสสI,  ต้ณ์�หาอภาเวน้ ถ รต้าย ถาวเรสI จั.

สองบทวMา โย น้ หน้�ต้  เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ผD�ใด ช'!อวMาม�อาชญ่าอ"น้วางแล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ปฏิ ฆ่ะไปปราศแล�วใน้ส"ต้วKท"SงปวงอยMางน้�S 
ยMอมไมMฆ่Mาเอง ไมMใช�ให�ผD�อ'!น้ฆ่Mา ซ่\!งส"ต้วKอะไรๆ,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
โย น้ หน้�ต้  -อ ต้ : โย เอวH สพื่�พื่สต้�เต้สI ว คต้ปฏิ ฆ่ต้าย น้ ก�ข้ ต้�ต้ทณ์�โฑ เน้ว กญฺ�จั  สยH หน้ต้  น้ อญฺ�ญ่H ฆ่าเต้ต้ ,  
ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIรDปใน้รDปหน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รภ ก�ข้Iวต้�ถI.
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๒๓.  เร��องสุามเณร
๒๓.  สามเณ์รวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภสามเณ์รท"Sงหลาย ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อว รIท�ธH” เปXน้ต้�น้.
“อว รIท�ธH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้๑ สามเณ์เร อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ,เสุ,ยใจเพราะได4สุามเณรน4อย]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์�คน้หน้\!ง จั"ดแจังอIทเทศภ"ต้รไว�เพื่'!อภ กษI ๔ รDป กลMาวกะพื่ราหมณ์KวMา 
“พื่ราหมณ์K ทMาน้จังไปว หารแล�ว เจัาะจังน้ำพื่ราหมณ์KแกM ๔ คน้มา.”
เอกา ก ร พื่�ราห�มณ์� จัต้Iน้�น้H ภ ก�ข้Dน้H อIท�เทสภต้�ต้H สช�เชต้�วา พื่�ราห�มณ์H อาห 
“พื่�ราห�มณ์ ว หารH คน้�ต้�วา จัต้�ต้าโร มหล�ลกพื่�ราห�มเณ์ อIท�ท ส ต้�วา อาเน้ห  -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ไปสDMว หารแล�วกลMาววMา “ทMาน้ท"Sงหลายจังเจัาะจังให�พื่ราหมณ์K ๔ คน้แกMผม.”
โส ว หารH คน้�ต้�วา “จัต้�ต้าโร เม พื่�ราห�มเณ์ อIท�ท ส ต้�วา๒ เทถ -อ ต้  อาห.

สามเณ์ร ผD�เปXน้ข้�ณ์าสพื่ ๔ รDป ซ่\!งม�อายI ๗ ป� ค'อ “ส"งก จัจัสามเณ์ร บ"ณ์ฑ ต้สามเณ์ร โสปากสามเณ์ร เรวต้สามเณ์ร” 
ถ\งแล�วแกMพื่ราหมณ์Kน้"Sน้.
ต้ส�ส “สง�ก จั�โจั ปณ์�ฑ โต้ โสปาโก เรวโต้ -อ ต้  สต้�ต้วส�ส กา จัต้�ต้าโร ข้�ณ์าสวสามเณ์รา ปาปIณ์\สI.

พื่ราหมณ์� แต้Mงต้"Sงอาสน้ะท"SงหลายควรแกMคMามากไว� เห]น้สามเณ์รแล�ว โกรธ บMน้พื่\มพื่"มอยDM เหม'อน้เกล'ออ"น้บIคคลใสMลงท�!เต้าไฟ้ 
กลMาววMา “ทMาน้ไปว หารแล�ว พื่าเด]ก ๔ คน้แม�ปDน้หลาน้ข้องต้น้ซ่\!งไมMสมควรมาแล�ว” 
จั\งไมMให�สามเณ์รเหลMาน้"Sน้น้"!งบน้อาสน้ะเหลMาน้"Sน้  ลาดต้"!งท�!ต้!ำๆ แล�วกลMาววMา “ทMาน้ท"Sงหลายจังน้"!งบน้ต้"!งเหลMาน้"!น้” 
กลMาววMา “พื่ราหมณ์K ทMาน้จังไป จังเล'อกพื่ราหมณ์KแกMแล�ว น้ำมา.”
พื่�ราห�มณ์� มหารหาน้  อาสน้าน้  ปญฺ�ญ่าเปต้�วา ฐ ต้า สามเณ์เร ท ส�วา กIปWต้า อIท�ธเน้ ปก�ข้ ต้�ต้โลณ์H ว ย ต้ฏิต้ฏิายมาน้า 
“ต้�วH ว หารH คน้�ต้�วา อต้�ต้โน้ น้ต้�ต้Iมต้�เต้ปW อป�ปโหน้�เต้ จัต้�ต้าโร กIมารเก คเหต้�วา อาคโต้ส  -อ ต้  วต้�วา 
เต้สH เต้สI อาสเน้สI น้ ส�ท ต้IH อทต้�วา น้�จัป�ฐกาน้  อต้�ถร ต้�วา “เอเต้สI น้ ส�ทถ -อ ต้  วต้�วา 
“คจั�ฉ พื่�ราห�มณ์ มหล�ลเก โอโลเกต้�วา อาเน้ห  -อ ต้  อาห.

[แม4อ�ครสุาวกท้�Gง ๒ กNไม7เป<นท้,�พอใจของพราหมณ,]

พื่ราหมณ์KไปสDMว หาร พื่บพื่ระสาร�บIต้รเถระแล�ว เร�ยน้วMา “มาเถ ดทMาน้,  เราจั"กไปสDMเร'อน้ข้องเราท"Sงหลาย” ด"งน้�Sแล�ว น้ำมา.
พื่�ราห�มโณ์ ว หารH คน้�ต้�วา สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรH ท ส�วา “เอห ,  อม�หากH เคหH คม ส�สาม -อ ต้  อาเน้ส .

๑ ส�. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “จัต้�ต้าโร -อ ต้  อต้�ถ .
๒ ม. อIท�ท สาเปต้�วา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๑๙๘ • ๒๓.  เร'!องสามเณ์ร • [แม�อ"ครสาวกท"Sง ๒ ก]ไมMเปXน้ท�!พื่อใจัข้องพื่ราหมณ์�]

พื่ระเถระ มาเห]น้สามเณ์รท"Sงหลายแล�ว ถามวMา “พื่ราหมณ์KเหลMาน้�Sได�ภ"ต้รแล�วหร'อ?” เม'!อเข้าต้อบวMา “ย"งไมMได�,” 
จั\งทราบความท�!เข้าจั"ดภ"ต้รไว�เพื่'!อพื่ราหมณ์K ๔ คน้เทMาน้"Sน้ กลMาววMMMMMMา “พื่วกทMาน้จังน้ำบาต้รข้องเรามา” แล�วร"บบาต้รหล�กไป.
เถโร อาคน้�ต้�วา สามเณ์เร ท ส�วา “อ เมห  พื่�ราห�มเณ์ห  ภต้�ต้H ลท�ธH -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “น้ ลท�ธH -อ ต้  วIต้�เต้,  
จัต้Iน้�น้เมว ภต้�ต้ส�ส ปฏิ ยต้�ต้ภาวH ญ่ต้�วา “อาหรถ เม ปต้�ต้H -อ ต้  ปต้�ต้H คเหต้�วา ปก�กาม .

ฝ้tายพื่ราหมณ์� ถามวMา “พื่ราหมณ์Kน้�SกลMาวอะไร?”  
เม'!อพื่ราหมณ์Kต้อบวMา “ทMาน้กลMาววMา ‘การท�!พื่ราหมณ์KผD�น้"!งอยDMเหลMาน้"!น้ได� (กMอน้) จั\งควร,  จังน้ำบาต้รข้องเรามา’,  
ร"บเอาบาต้รข้องต้น้แล�วไป” จั\งกลMาววMา 
“พื่ระเถระน้"Sน้ เห]น้จัะไมMประสงคKเพื่'!อจัะฉ"น้,  ทMาน้จังร�บไปเล'อกดDพื่ราหมณ์Kอ'!น้แล�วน้ำมา.”
พื่�ราห�มณ์�ปW “ก\ อ ม น้า วIต้�ต้H -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “‘เอเต้สH น้ ส น้�น้พื่�ราห�มณ์าน้H ลท�ธIH วฏฺ�ฏิต้ ,  อาหร เม ปต้�ต้น้�ต้  
อต้�ต้โน้ ปต้�ต้H คเหต้�วา คโต้ -อ ต้ ,  “น้ ภIญฺ�ช ต้Iกาโม ภว ส�สต้ ,  ส�ฆ่H คน้�ต้�วา อญฺ�ญ่H โอโลเกต้�วา อาเน้ห  -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kไปพื่บพื่ระมหาโมคค"ลลาน้เถระ ก]กลMาวอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้ น้ำมาแล�ว.
พื่�ราห�มโณ์ คน้�ต้�วา มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรH ท ส�วา ต้เถว วต้�วา อาเน้ส .

แม�ทMาน้ เห]น้สามเณ์รท"Sงหลายแล�ว ก]กลMาวอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้ แล�วก]ร"บบาต้รหล�กไป.
โสปW สามเณ์เร ท ส�วา ต้เถว วต้�วา ปต้�ต้H คเหต้�วา ปก�กาม .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ราหมณ์� กลMาวกะพื่ราหมณ์Kน้"Sน้วMา 
“พื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ เปXน้ผD�ไมMประสงคKเพื่'!อจัะฉ"น้กระม"ง?  ทMาน้จังไปสDMโรงสวดข้องพื่ราหมณ์K น้ำพื่ราหมณ์KแกMคน้หน้\!งมา.”
อถ น้H พื่�ราห�มณ์� อาห “เอเต้ น้ ภIญฺ�ช ต้Iกามา,  พื่�ราห�มณ์วาทกH คน้�ต้�วา เอกH มหล�ลกพื่�ราห�มณ์H อาเน้ห  -อ ต้ .

ฝ้tายสามเณ์รท"Sงหลาย ไมMได�อะไรๆ จัำเด มแต้Mเช�า ถDกความห วบ�บค"Sน้ น้"!งอยDMแล�ว.
สามเณ์ราปW ปาโต้ ปฏฺ�ฐาย ก ญฺ�จั  อลภมาน้า ช ฆ่จั�ฉาย ป�ฬํWต้า น้ ส�ท\สI.

[ท้4าวสุ�กกะปลอมเป<นพราหมณ9แก7 มาท้รมานพราหมณ,]

คร"Sงน้"Sน้ อาสน้ะข้องท�าวส"กกะแสดงอาการร�อน้แล�ว เพื่ราะเดชแหMงคIณ์ข้องสามเณ์รเหลMาน้"Sน้.
อถ เน้สH คIณ์เต้เชน้ สก�กส�ส อาสน้H อIณ์�หาการH ทส�เสส .

ท�าวเธอทรงใครMครวญ่อยDM ก]ทราบความท�!สามเณ์รเหลMาน้"Sน้น้"!งห วโหยอยDMต้"Sงแต้Mเช�า ทรงดำร วMา “การท�!เราไปใน้ท�!น้"Sน้ควร” 
จั\ง (แปลง) เปXน้พื่ราหมณ์KแกMคร!ำครMาเพื่ราะชรา ทรงน้"!งอยDMบน้อาสน้ะท�!เล ศข้องพื่ราหมณ์Kท"Sงหลาย 
ใน้โรงสวดข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้.
โส อาวช�ชน้�โต้ เต้สH ปาโต้ ปฏฺ�ฐาย น้ ส น้�น้าน้H ก ลน้�ต้ภาวH ญ่ต้�วา “มยา ต้ต้�ถ คน้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  
ชราช ณ์�ณ์มหล�ลกพื่�ราห�มโณ์ หIต้�วา ต้ส�ม\ พื่�ราห�มณ์วาทเก พื่�ราห�มณ์าน้H อค�คาสเน้ น้ ส�ท .

พื่ราหมณ์K พื่อเห]น้ท�าวส"กกะน้"Sน้แล�วค ดวMา “คราวน้�Sพื่ราหมณ์�ข้องเราจั"กพื่อใจั” กลMาววMา “มาเถ ดทMาน้,  พื่วกเราจั"กไปสDMเร'อน้” 
ได�พื่าท�าวเธอไปสDMเร'อน้แล�ว.
พื่�ราห�มโณ์ ต้H ท ส�วา “อ ทาน้  เม พื่�ราห�มณ์� อต้�ต้มน้า ภว ส�สต้  -อ ต้   “เอห ,  เคหH คม ส�สาม -อ ต้  ต้H อาทาย เคหH อคมาส .
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พื่ราหมณ์� พื่อเห]น้ท�าวส"กกะน้"Sน้เทMาน้"Sน้ ม�จั ต้ย น้ด�แล�ว ลาดเคร'!องลาดบน้อาสน้ะ ๒ (ซ่�อน้) ใน้ท�!เด�ยวก"น้ กลMาววMา 
“พื่ระผD�เปXน้เจั�า เช ญ่ทMาน้น้"!งบน้เคร'!องลาดน้�Sเถ ด.”
พื่�ราห�มณ์� ต้H ท ส�วาว ต้Iฏฺ�ฐจั ต้�ต้า ท�ว�สI อาสเน้สI อต้�ถรณ์H เอกส�ม\ อต้�ถร ต้�วา “อย�ย อ ธ น้ ส�ท -อ ต้  อาห.

ท�าวส"กกะ เสด]จัเข้�าไปสDMเร'อน้ แล�วไหว�สามเณ์รท"Sง ๔ รDปด�วยเบญ่จัางคประด ษฐK แล�วจั\งทรงน้"!งโดยบ"ลล"งกK
ท�!พื่'Sน้ท�ายอาสน้ะข้องสามเณ์รเหลMาน้"Sน้.
สก�โก เคหH ปว ส ต้�วา จัต้�ต้าโร สามเณ์เร ปญฺ�จัป�ปต้ ฏฺ�ฐ เต้น้ วน้�ท ต้�วา เต้สH อาสน้ปร ยน้�เต้ ภDม ยH ปล�ลง�เกน้ น้ ส�ท .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ราหมณ์� เห]น้ท�าวเธอแล�วกลMาวกะพื่ราหมณ์KวMา “แยMจัร ง พื่ราหมณ์KทMาน้น้ำมาแล�ว,  ทMาน้พื่าพื่ราหมณ์Kบ�าแม�น้"Sน้มา
(อ�ก),  พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ เท�!ยวไหว�สามเณ์รปDน้หลาน้ข้องต้น้ได�,  ประโยชน้Kอะไรด�วยพื่ราหมณ์Kน้�S,  ทMาน้จังข้"บไลMพื่ราหมณ์Kน้�Sออกไป
เส�ย.”
อถ น้H ท ส�วา พื่�ราห�มณ์� พื่�ราห�มณ์H อาห “อโห เต้ พื่�ราห�มโณ์ อาน้�โต้,  เอต้HปW๑ อIม�มต้�ต้กH คเหต้�วา อาคโต้ส ,  
อต้�ต้โน้ น้ต้�ต้Iมต้�เต้ วน้�ทน้�โต้ ว จัรต้ ,  ก\ อ ม น้า,  น้�หราห  น้H -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kแปลงน้"Sน้ ถDกเข้าจั"บท�!คอบ�าง ท�!ม'อบ�าง ท�!ร"กแร�บ�าง ฉIดครMาออกไปอยDM ก]ย"งไมMปรารถน้าแม�เพื่'!อจัะลIกข้\Sน้.
โส ข้น้�เธปW หต้�เถปW กจั�ฉายปW คเหต้�วา น้ ก�กฑ�ฒ ยมาโน้ อIฏฺ�ฐาต้IHปW น้ อ จั�ฉต้ .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ราหมณ์� กลMาวกะพื่ราหมณ์KผD�สาม�น้"Sน้วMา “พื่ราหมณ์K มาเถ ด,  ทMาน้จังจั"บท�!ม'อข้�างหน้\!ง,  ฉ"น้จั"กจั"บท�!ม'อข้�างหน้\!ง.”
อถ น้H พื่�ราห�มณ์� “เอห  พื่�ราห�มณ์,  ต้�วH เอกส�ม\ หต้�เถ คณ์�ห,  อหH เอกส�ม\ คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้ .

ท"Sง ๒ คน้จั"บท�!ม'อท"Sง ๒ แล�วโบยท�!หล"งอยDM ได�ชMวยก"น้ครMาไปไว�ใน้ภายน้อกแต้Mประต้Dเร'อน้แล�ว.
อIโภปW ท�ว�สI หต้�เถสI คเหต้�วา ปWฏฺ�ฐ ยH โปเถน้�ต้า เคหท�วารโต้ พื่ห  อกHสI.

ฝ้tายท�าวส"กกะ ก]คงทรงน้"!งใน้ท�!ต้น้น้"!งน้"!น้แล กว"กพื่ระห"ต้ถKแล�ว.
สก�โกปW น้ ส น้�น้ฏฺ�ฐาเน้เยว น้ ส น้�โน้ หต้�ถH ปร วต้�เต้ส .

ท"Sง ๒ ผ"วเม�ยน้"Sน้ กล"บมาเห]น้ท�าวส"กกะน้"Sน้ทรงน้"!งอยDMอยMางเด ม ร�องอยDMด�วยความกล"ว ปลMอยไปแล�ว.
เต้ น้ วต้�ต้ ต้�วา ต้H น้ ส น้�น้เมว ท ส�วา ภ�ต้รวH รวน้�ต้า ว ส�สช�เชสIH.

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ ท�าวส"กกะให�เข้าทราบความท�!พื่ระองคKเปXน้ท�าวส"กกะแล�ว.
ต้ส�ม\ ข้เณ์ สก�โก อต้�ต้โน้ สก�กภาวH ชาน้าเปส .

ลำด"บน้"Sน้ ผ"วเม�ยท"Sง ๒ ได�ถวายอาหารแกMสามเณ์รเหลMาน้"Sน้แล�ว.
อถ เน้สH อาหารH อทHสI.

ชน้แม�ท"Sง ๕ ร"บอาหารแล�ว,  รDปหน้\!งทำลายมณ์ฑลชMอฟ้า̀ไป.  รDปหน้\!งทำลายสMวน้เบ'Sองหน้�าแหMงหล"งคาไป,  
รDปหน้\!งทำลายสMวน้เบ'Sองหล"งแหMงหล"งคาไป,  รDปหน้\!งดำลงใน้แผMน้ด น้ไป,  ฝ้tายท�าวส"กกะก]เสด]จัออกไปโดยทางหน้\!ง.  
ชน้แม�ท"Sง ๕ ได�ไปสDMท�!ท"Sง ๕ ด�วยประการฉะน้�S.
ปญฺ�จัปW ชน้า อาหารH คเหตฺ�วา  เอโก กณ์�ณ์ กมณ์�ฑลH ว น้ ว ช�ฌ ต้�วา  เอโก ฉทน้ส�ส ปIร มภาคH  เอโก ปจั�ฉ มภาคH 
เอโก ปฐว ยH น้ มIช�ช ต้�วา  สก�โกปW เอเกน้ ฐาเน้น้ น้ ก�ข้ม  -อ ต้  เอวH ปญฺ�จัปW ชน้า ปญฺ�จั ฐาน้าน้  อคมHสI.

๑ ส�. ยI. เอวH ปWต้Iมต้�ต้กH.
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[พวกสุามเณรเล7าเร��องท้,�ถ�กท้รมาน]

ก]แล จัำเด มแต้Mน้"Sน้มา ทราบวMา เร'อน้น้"Sน้ ช'!อวMา เปXน้เร'อน้ม�ชMอง ๕.
ต้โต้ ปฏฺ�ฐาย จั ปน้ ต้H เคหH ก ร ปญฺ�จัฉ ท�ทเคหH น้าม ชาต้H.

ใน้กาลท�!สามเณ์รไปสDMว หาร ภ กษIท"Sงหลาย ถามแม�ซ่\!งสามเณ์รท"SงหลายวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย เร'!องน้�S เปXน้เชMน้ไรก"น้?”
สามเณ์เรปW ว หารH คต้กาเล ภ ก�ข้D “อาวIโส ก�ท สH -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

| พื่วกสามเณ์ร. ทMาน้ท"SงหลายจังอยMาถามพื่วกกระผม,  
จัำเด มแต้Mกาลท�!พื่ราหมณ์�เห]น้พื่วกกระผมแล�ว พื่ราหมณ์�ถDกความโกรธครอบงำ 
ไมMให�พื่วกกระผมน้"!งบน้อาสน้ะท�!ต้บแต้Mงไว� แล�วย"งกลMาววMา ‘ทMาน้จังน้ำพื่ราหมณ์KแกMมาเร]ว,’ 
อIปbชฌายะข้องพื่วกกระผมมาเห]น้พื่วกกระผมแล�ว กลMาววMา 
‘การท�!พื่ราหมณ์KผD�น้"!งอยDMเหลMาน้�Sได� (อาหารกMอน้) ควร’ ให�น้ำบาต้รมาแล�วออกไป,  

| “มา โน้ ปIจั�ฉถ,  อม�หากH ท ฏฺ�ฐกาลโต้ ปฏฺ�ฐาย พื่�ราห�มณ์� โกธาภ ภDต้า ปญฺ�ญ่ต้�ต้าสเน้สI โน้ น้ ส�ท ต้IHปW อทต้�วา 
‘ส�ฆ่H มหล�ลกพื่�ราห�มณ์H อาเน้ห�ต้  อาห,  อม�หากH อIปช�ฌาโย อาคน้�ต้�วา อม�เห ท ส�วา 
‘อ เมสH น้ ส น้�น้พื่�ราห�มณ์าน้H ลท�ธIH วฏฺ�ฏิต้�ต้  ปต้�ต้H อาหราเปต้�วา น้ ก�ข้ม ,  

เม'!อน้างพื่ราหมณ์� กลMาววMา ‘ทMาน้จังน้ำพื่ราหมณ์KแกMอ'!น้มา,’ พื่ราหมณ์Kน้ำพื่ระมหาโมคค"ลลาน้เถระมาแล�ว,  
ทMาน้เห]น้พื่วกกระผม ก]กลMาวอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้ แล�วหล�กไป,  
ท�น้"Sน้ พื่ราหมณ์� กลMาววMา ‘พื่ราหมณ์KเหลMาน้�S เปXน้ผD�ไมMประสงคKจัะฉ"น้,  ทMาน้จังไป,  
จังน้ำพื่ราหมณ์KแกMคน้หน้\!งจัากโรงสวดข้องพื่ราหมณ์Kมาเถ ด’ แล�วสMงพื่ราหมณ์Kไป,  

‘อญฺ�ญ่H มหล�ลกพื่�ราห�มณ์H อาเน้ห�ต้  วIต้�เต้,  พื่�ราห�มโณ์ มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรH อาเน้ส ,  โส อม�เห ท ส�วา ต้เถว วต้�วา ปก�กาม ,  
อถ พื่�ราห�มณ์� ‘น้ เอเต้ ภIญฺ�ช ต้Iกามา,  คจั�ฉ พื่�ราห�มณ์วาทกโต้ เอกH มหล�ลกพื่�ราห�มณ์H อาเน้ห�ต้  พื่�ราห�มณ์H ปห ณ์ ,  

พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ไปท�!โรงสวดน้"Sน้แล�ว น้ำท�าวส"กกะผD�เสด]จัมาด�วยเพื่ศแหMงพื่ราหมณ์Kมา,  
ใน้กาลท�!ท�าวส"กกะน้"Sน้เสด]จัมาแล�ว ผ"วเม�ยท"Sง ๒ จั\งได�ถวายอาหารแกMพื่วกกระผม.  |

โส ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา พื่�ราห�มณ์เวเสน้ อาคต้H สก�กH อาเน้ส ,  ต้ส�สาคต้กาเล อม�หากH อาหารH อทHสI -อ ต้ .  |

ภ กษIท"Sงหลาย. พื่วกเธอไมMโกรธแกMเข้า ผD�ทำอยDMอยMางน้"Sน้หร'อ?
“เอวH กโรน้�ต้าน้H ปน้ เต้สH ต้Iม�เห น้ กIช�ฌ ต้�ถ -อ ต้ .

พื่วกสามเณ์ร. พื่วกกระผมไมMโกรธ.
“น้ กIช�ฌ ม�หา -อ ต้ .

ภ กษIท"Sงหลาย ฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว กราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า สามเณ์รเหลMาน้�S กลMาวคำไมMจัร งวMา ‘พื่วกกระผมไมMโกรธ’ ยMอมพื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
ภ ก�ข้D ต้H สIต้�วา สต้�ถI อาโรเจัสIH “ภน้�เต้ อ เม ‘น้ กIช�ฌ ม�หาต้  อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรน้�ต้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ยMอมไมMเค�ยดแค�น้ ใน้ชน้ท"Sงหลาย แม�ผD�เค�ยดแค�น้แล�วเลย” 
ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “ภ ก�ข้เว ข้�ณ์าสวา น้าม ว รIท�เธสIปW น้ ว รIช�ฌน้�ต้ เยว -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห
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“เรายMอมเร�ยกบIคคลผD�ไมMเค�ยดแค�น้ใน้บIคคลผD�เค�ยดแค�น้ 
ผD�ด"บเส�ยได�ใน้บIคคลผD�ม�อาชญ่าใน้ต้น้ ผD�ไมMถ'อม"!น้ใน้บIคคลผD�ถ'อม"!น้ น้"Sน้ 
วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อว รIท�ธH ว รIท�เธสI อต้�ต้ทณ์�เฑสI น้ พื่�พื่Iต้H
สาทาเน้สI อน้าทาน้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อว รIท�ธH เปXน้ต้�น้  ความวMา เรายMอมเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ค'อเห]น้ปาน้น้"Sน้ 
ผD�ช'!อวMาไมMเค�ยดแค�น้ เพื่ราะความไมMม�อาฆ่าต้ใน้พื่วกโลก ยมหาชน้ แม�ผD�เค�ยดแค�น้แล�ว ด�วยอำน้าจัแหMงความอาฆ่าต้ 
ผD�ช'!อวMาด"บเส�ยได� ค'อผD�ม�อาชญ่าอ"น้ปลงแล�ว ใน้ชน้ท"Sงหลาย ผD�ช'!อวMาม�อาชญ่าใน้ต้น้ 
เพื่ราะความท�!เข้าเปXน้ผD�ไมMเว�น้จัากการให�ประหารชน้เหลMาอ'!น้ ใน้เม'!อทMอน้ไม�หร'อศ"สต้ราใน้ม'อ แม�ไมMม�อยDM 
ผD�ช'!อวMาไมMถ'อม"!น้ เพื่ราะความไมMม�การย\ดถ'อน้"Sน้ ใน้ชน้ท"Sงหลาย ผD�ช'!อวMาม�ความถ'อม"!น้ เพื่ราะความท�!ย\ดถ'อข้"น้ธKท"Sง ๕ 
วMา “เรา” วMา “ข้องเรา” วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “อว รIท�ธH -อ ต้ : อาฆ่าต้วเสน้ ว รIท�เธสIปW โลก ยมหาชเน้สI อาฆ่าต้าภาเวน้ อว รIท�ธH หต้�ถคเต้ ทณ์�เฑ วา สต้�เถ วา 
อว ช�ชมาเน้ปW ปเรสH ปหารทาน้โต้ อว รต้ต้�ต้า อต้�ต้ทณ์�เฑสIM ชเน้สI น้ พื่�พื่Iต้H น้ ก�ข้ ต้�ต้ทณ์�ฑH ปญฺ�จัน้�น้H ข้น้�ธาน้H 
“อหH มมH -อ ต้  คห ต้ต้�ต้า สาทาเน้สI ต้ส�ส คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้H ต้H เอวรDปx อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องสามเณ์ร จับ.
สามเณ์รวต้�ถI.
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๒๔.  เร��องพระมหาป>นถกเถระ
๒๔.  มหาปน้�ถกต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระมหาปbน้ถกเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยส�ส ราโค จั” เปXน้ต้�น้
“ยส�ส ราโค -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ มหาปน้�ถกH อารพื่�ภ กเถส .

[มหาป>นถกะข�บุไล7พระผู้�4น4องชื่ายจากว�หาร]

ความพื่ สดารวMา ทMาน้มหาปbน้ถกะน้"Sน้ ข้"บไลMพื่ระจัDฬปbน้ถกะ ผD�ไมMอาจัเพื่'!อทำ (ทMอง) คาถาหน้\!งให�คลMองแคลMวได� 
โดย ๔ เด'อน้ ออกจัากว หารด�วยคำวMา 
“เธอเปXน้ผD�อภ"พื่แม�ใน้พื่ระศาสน้า ท"SงเปXน้ผD�เส'!อมแล�วจัากโภคะข้องคฤห"สถK,  
ประโยชน้Kอะไรข้องเธอด�วยการอยDMใน้ว หารน้�S,  เธอจังออกไปเส�ยจัากว หารน้�S” แล�วปWดประต้D.
โส ห  อายส�มา จัDฬปน้�ถกH จัต้Dห  มาเสห  เอกH คาถH ปคIณ์H กาต้IH อสก�โกน้�ต้H 
“ต้�วH สาสเน้ปW อภพื่�โพื่ ค ห โภคาปW ปร ห�โน้,  ก น้�เต้ อ ธ วาเสน้,  อ โต้ น้ ก�ข้มส�สI -อ ต้  ว หารา น้ ก�กฑ�ฒ ต้�วา ท�วารH ถเกส 

ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้วMา 
“ผD�ม�อายIท"Sงหลาย กรรมช'!อน้�S พื่ระมหาปbน้ถกะทำได�,  ชะรอยความโกรธยMอมเก ดม�ข้\Sน้แม�แกMพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย”
ภ ก�ข้D กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “อาวIโส มหาปน้�ถกต้�เถเรน้ อ ทน้�น้าม กต้H,  ข้�ณ์าสวาน้HปW มญฺ�เญ่ โกโธ อIป�ปช�ชต้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S พื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยถ�อยคำอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลวMา “ด�วยถ�อยคำช'!อน้�S” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ก เลสท"Sงหลายม�ราคะเปXน้ต้�น้ ยMอมไมMม�แกMพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย,  
แต้MบIต้รข้องเราทำกรรมน้"Sน้ เพื่ราะความท�!ต้น้เปXน้ผD�มIMงอรรถเปXน้เบ'Sองหน้�า และเพื่ราะเปXน้ผD�มIMงธรรมเปXน้เบ'Sองหน้�า” 
ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“น้ ภ ก�ข้เว ข้�ณ์าสวาน้H ราคาทโย ก เลสา อต้�ถ ,  มม ปIต้�เต้น้ ปน้ อต้�ถปIเรก�ข้ารต้าย เจัว ธม�มปIเรก�ข้ารต้าย จั ต้H กต้H -อ ต้  วต้�วา 
อ มH คาถมาห

“ราคะ โทสะ มาน้ะ และม"กข้ะ อ"น้ผD�ใดให�ต้กไปแล�ว 
เหม'อน้เมล]ดพื่รรณ์ผ"กกาดต้กไปจัากปลายเหล]กแหลมฉะน้"Sน้,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ยส�ส ราโค จั โทโส จั มาโน้ มก�โข้ จั ปาต้ โต้
สาสโปร ว อารค�คH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .
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[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อารค�คา เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ก เลสท"Sงหลายม�ราคะเปXน้ต้�น้เหลMาน้"!น้ และม"กข้ะม�อ"น้ลบหลDMคIณ์ข้องผD�อ'!น้เปXน้ล"กษณ์ะน้�S อ"น้ผD�ใดให�ต้กไปแล�ว 
เหม'อน้เมล]ดพื่รรณ์ผ"กกาดต้กไปจัากปลายเหล]กแหลมฉะน้"Sน้,  
ก เลสเหลMาน้"Sน้ ยMอมไมMต้"SงอยDMใน้จั ต้ เหม'อน้เมล]ดพื่รรณ์ผ"กกาดไมMต้ ดอยDMปลายเหล]กแหลมฉะน้"Sน้,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ อารค�คา -อ ต้ : ยส�เสเต้ ราคาทโย อยญฺ�จั ปรคIณ์มก�ข้น้ลก�ข้โณ์ มก�โข้ อารค�คา สาสโป ว ย ปาต้ ต้า๑,  
ยถา สาสโป อารค�เค น้ สน้�ต้ ฏฺ�ฐต้ ,  เอวH จั ต้�เต้ น้ สน้�ต้ ฏฺ�ฐน้�ต้ ๒,  ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระมหาปbน้ถกเถระ จับ.
มหาปน้�ถกต้�เถรวต้�ถI.

๑ ม. ปาต้ โต้
๒ ม. สน้�ต้ ฏฺ�ฐต้ .
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๒๕.  เร��องพระป�ล�นท้ว�จฉเถระ
๒๕.  ปWล น้�ทวจั�ฉต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระปWล น้ทว"จัฉเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อกก�กสH” เปXน้ต้�น้.
“อกก�กสH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ ปWล น้�ทวจั�ฉต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระป�ล�นท้ว�จฉะใชื่4วาท้ะว7าคนถ7อยจนตั�ดปาก]

ได�ย น้วMา ทMาน้พื่ระปWล น้ทว"จัฉะน้"Sน้ กลMาวคำเปXน้ต้�น้วMา “คน้ถMอย จังมา,  คน้ถMอย จังไป” 
ยMอมร�องเร�ยกท"Sงคฤห"สถKท"Sงบรรพื่ช ต้ ด�วยวาทะวMาคน้ถMอยท"Sงน้"Sน้.
โส ก รายส�มา “เอห  วสล ,  ยาห  วสล�ต้ อาท�น้  วทน้�โต้ ค ห�ปW ปพื่�พื่ช เต้ปW วสล วาเทเน้ว สมIทาจัรต้ .

ภายหล"งว"น้หน้\!ง ภ กษIเปXน้อ"น้มาก กราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ทMาน้ปWล น้ทว"จัฉะ ยMอมร�องเร�ยกภ กษIท"Sงหลาย ด�วยวาทะวMาคน้ถMอย.”
อเถกท วสH สม�พื่หIลา ภ ก�ข้D สต้�ถI อาโรเจัสIH “อายส�มา ภน้�เต้ ปWล น้�ทวจั�โฉ ภ ก�ข้D วสล วาเทน้ สมIทาจัรต้  -อ ต้ .

| พื่ระศาสดา ร"บส"!งให�หาทMาน้มาแล�ว ต้ร"สถามวMา 
“ปWล น้ทว"จัฉะ ได�ย น้วMา เธอร�องเร�ยกภ กษIท"Sงหลาย ด�วยวาทะวMาคน้ถMอยจัร งหร'อ?” 
เม'!อทMาน้กราบทDลวMา “อยMางน้"Sน้ พื่ระเจั�าข้�า” จั\งทรงทำบIพื่เพื่น้ วาสข้องทMาน้ปWล น้ทว"จัฉะน้"Sน้ไว�ใน้พื่ระหท"ย แล�วต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกเธออยMายกโทษแกMภ กษIช'!อว"จัฉะเลย,  
| สต้�ถา ต้H ปก�โกสาเปต้�วา “สจั�จัH ก ร ต้�วH ปWล น้�ทวจั�ฉ ภ ก�ข้D วสล วาเทน้ สมIทาจัรส  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “เอวH ภน้�เต้ -อ ต้  วIต้�เต้,  
ต้ส�สายส�มโต้ ปIพื่�เพื่น้ วาสH มน้ส กร ต้�วา “มา โข้ ต้Iม�เห ภ ก�ข้เว วจั�ฉส�ส ภ ก�ข้Iโน้ อIช�ฌาย ต้�ถ,  

ภ กษIท"Sงหลาย ว"จัฉะหาม�โทสะใน้ภายใน้ร�องเร�ยกภ กษIท"Sงหลายด�วยวาทะวMาคน้ถMอยไมM,  
ภ กษIท"Sงหลาย   ๕๐๐ ชาต้ ข้องภ กษIช'!อว"จัฉะไมMส"บสน้ก"น้,  ท"Sงหมดน้"Sน้เก ดแล�วใน้ต้ระกDลพื่ราหมณ์K ใน้ภายหล"ง,  
วาทะวMาคน้ถMอยน้"Sน้ เธอร�องเร�ยกมาแล�วต้ลอดกาลน้าน้,  
น้ ภ ก�ข้เว วจั�โฉ โทสน้�ต้โร ภ ก�ข้D วสล วาเทน้ สมIทาจัรต้ ,  วจั�ฉส�ส ภ ก�ข้เว ภ ก�ข้Iโน้ ปญฺ�จั ชาต้ สต้าน้  อพื่�โพื่ก ณ์�ณ์าน้ ,  
สพื่�พื่าน้  ต้าน้  พื่�ราห�มณ์กIเล ปจั�ฉาชาต้าน้ ,  โส ต้ส�ส ท�ฆ่รต้�ต้H วสล วาโท สมIทาจั ณ์�โณ์,  

ถ�อยคำกระทบกระท"!งชน้เหลMาอ'!น้ อ"น้เปXน้คำระคายหD คำหยาบคายน้"!น้เท�ยว ช'!อวMายMอมไมMม�แกMพื่ระข้�ณ์าสพื่,  
เพื่ราะวMา บIต้รข้องเรากลMาวอยMางน้"Sน้ ด�วยอำน้าจัแหMงความเคยช น้” เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
ข้�ณ์าสวส�ส น้าม กก�กสH ผรIสH ปเรสH ฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมว๑ น้ต้�ถ ,  อาจั ณ์�ณ์วเสน้ ห  มม ปIต้�โต้ เอวH กเถต้  -อ ต้  วต้�วา 
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

๑ ม. มม�มฆ่ฏฺ�ฏิน้วจัน้เมว.
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“ผD�ใด พื่\งกลMาวถ�อยคำอ"น้ไมMระคายหD อ"น้ให�รD�ก"น้ได�เปXน้คำจัร ง 
อ"น้เปXน้เหต้IไมMย"งใครๆ ให�ข้"ดใจั,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.” |

“อกก�กสH ว ญฺ�ญ่าปน้\ ค รH สจั�จัH อIท�รเย,
ยาย น้าภ สเช กญฺ�จั , ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .  |

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อกก�กสH ได�แกM คำไมMหยาบ.
ต้ต้�ถ อกก�กสH -อ ต้ : อผรIสH.

บทวMา ว ญฺ�ญ่าปน้\ ได�แกM ให�รD�เน้'Sอความก"น้ได�.
ว ญฺ�ญ่าปน้\ -อ ต้ : อต้�ถว ญฺ�ญ่าปน้\.

บทวMา สจั�จัH ได�แกM เปXน้เน้'Sอความอ"น้จัร ง.
สจั�จัH -อ ต้ : ภDต้ต้�ถH.

บทวMา น้าภ สเช เปXน้ต้�น้  ความวMา บIคคลไมMพื่\งย"งบIคคลอ'!น้ให�ข้�องใจัด�วยอำน้าจัแหMงการให�เข้าโกรธ ด�วยถ�อยคำอ"น้ใด,  
ธรรมดา พื่ระข้�ณ์าสพื่ พื่\งกลMาวถ�อยคำเห]น้ปาน้น้"Sน้น้"!น้แล,  เหต้Iน้"Sน้ เราจั\งเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
น้าภ สเช -อ ต้ : ยาย ค ราย อญฺ�ญ่H กIช�ฌาปน้วเสน้ น้ ลค�คาเปย�ย,  ข้�ณ์าสโว น้าม เอวรDปเมว ค รH ภาเสย�ย,  
ต้ส�มา ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระปWล น้ทว"จัฉเถระ จับ.
ปWล น้�ทวจั�ฉต้�เถรวต้�ถI.
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๒๖.  เร��องภั�กษุ�ร�ปใดร�ปหนC�ง
๒๖.  อญฺ�ญ่ต้รภ ก�ข้Iวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภภ กษIรDปใดรDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โยธ ท�ฆ่H” เปXน้ต้�น้.
“โยธ ท�ฆ่H -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อญฺ�ญ่ต้รH ภ ก�ข้IH อารพื่�ภ กเถส .

[พระข,ณาสุพถ�อเอาของคนอ��น ด4วยบุ�งสุ�ก�ลสุ�ญญา]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kม จัฉาท ฏิฐ กKคน้หน้\!ง ใน้กรIงสาว"ต้ถ� เปล'Sองผ�าสาฎีกสำหร"บหMม วางไว� ณ์ ท�!สMวน้ข้�างหน้\!ง 
เพื่ราะกล"วถDกกล !น้ท�!ต้"วจั"บ น้"!งผ น้หน้�าออกมาข้�างน้อกประต้Dเร'อน้.
สาวต้�ถ ยH ก เรโก ม จั�ฉาท ฏฺ�ฐ โก พื่�ราห�มโณ์ สร�เร คน้�ธค�คหณ์ภเยน้ อIต้�ต้ร สาฏิกH อปเน้ต้�วา เอกมน้�เต้ ฐเปต้�วา 
เคหท�วาเร พื่ห มIโข้ น้ ส�ท .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระข้�ณ์าสพื่รDปหน้\!ง ทำภ"ต้ต้ก จัแล�ว กำล"งเด น้ไปสDMว หาร เห]น้ผ�าสาฎีกน้"Sน้แล�ว เหล�ยวดDข้�างโน้�น้และข้�างน้�S 
เม'!อไมMเห]น้ใครๆ จั\งค ดวMา “ผ�าสาฎีกน้�Sหาเจั�าข้องม ได�” แล�วอธ ษฐาน้เปXน้ผ�าบ"งสIกIล ถ'อเอาแล�ว.
อเถโก ข้�ณ์าสโว ภต้�ต้ก จั�จัH กต้�วา ว หารH คจั�ฉน้�โต้ ต้H สาฏิกH ท ส�วา อ โต้ จั โต้ จั โอโลเกต้�วา กญฺ�จั  อปส�สน้�โต้ 
“น้ ส�สาม โก อยH -อ ต้  ปxสIกDลH อธ ฏฺ�ฐห ต้�วา คณ์�ห .

ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ราหมณ์Kเห]น้ทMาน้แล�ว ดMาพื่ลางเข้�าไปหา กลMาววMา “สมณ์ะโล�น้ ทMาน้ถ'อเอาผ�าสาฎีกข้องข้�าพื่เจั�าทำไม?”
อถ น้H พื่�ราห�มโณ์ ท ส�วา อก�โกสน้�โต้ว อIปสง�กม ต้�วา “มIณ์�ฑสมณ์ มม สาฏิกH คณ์�หส  -อ ต้  อาห.

พื่ระข้�ณ์าสพื่. พื่ราหมณ์K น้"!น้ผ�าสาฎีกข้องทMาน้หร'อ?
“ต้เวโส พื่�ราห�มณ์ -อ ต้ .

พื่ราหมณ์K. เออ สมณ์ะ.
“อาม สมณ์ -อ ต้ .

พื่ระข้�ณ์าสพื่ กลMาววMา “ฉ"น้ไมMเห]น้ใครๆ จั\งถ'อเอาผ�าสาฎีกน้"Sน้ ด�วยส"ญ่ญ่าวMาเปXน้ผ�าบ"งสIกIล,  
ทMาน้จังร"บเอาผ�าน้"Sน้เถ ด” ให� (ผ�าสาฎีก) แกMพื่ราหมณ์Kน้"Sน้แล�ว ไปสDMว หาร บอกเน้'Sอความน้"Sน้ แกMภ กษIท"Sงหลาย.
“มยา กญฺ�จั  อปส�สน้�เต้น้ ปxสIกDลสญฺ�ญ่าย คห โต้,  คณ์�ห น้H -อ ต้  ต้ส�ส ทต้�วา ว หารH คน้�ต้�วา ภ ก�ข้Dน้H ต้มต้�ถH อาโรเจัส .

ลำด"บน้"Sน้ ภ กษIท"Sงหลาย ฟ้bงคำข้องทMาน้แล�ว เม'!อจัะทำการเยาะเย�ยก"บด�วยทMาน้ จั\งกลMาววMา 
“ผD�ม�อายI ผ�าสาฎีกยาวหร'อส"Sน้ หยาบหร'อละเอ�ยด หน้อแล?”
อถส�ส วจัน้H สIต้�วา ภ ก�ข้D เต้น้ สท�ธ\ เกล\ กโรน้�ต้า “ก น้�น้I โข้ อาวIโส สาฏิโก ท�โฆ่ รส�โส ถDโล สณ์�โห -อ ต้  อาหHสI.

พื่ระข้�ณ์าสพื่ กลMาววMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย ผ�าสาฎีกยาวหร'อส"Sน้ หยาบหร'อละเอ�ยด ก]ชMางเถ ด,  
ความอาล"ยใน้ผ�าสาฎีกน้"Sน้ข้องผม ไมMม�  ผมถ'อเอาด�วยความสำค"ญ่วMาผ�าบ"งสIกIล.”
“อาวIโส ท�โฆ่ วา โหต้I รส�โส วา ถDโล วา สณ์�โห วา,  น้ต้�ถ  มย�หH ต้ส�ม\ อาลโย,  ปxสIกDลสญฺ�ญ่าย คณ์�ห\ -อ ต้ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๐๗ • ๒๖.  เร'!องภ กษIรDปใดรDปหน้\!ง • [พื่ระข้�ณ์าสพื่ถ'อเอาข้องคน้อ'!น้ ด�วยบ"งสIกIลส"ญ่ญ่า]

ภ กษIท"Sงหลาย ฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว กราบทDลแดMพื่ระต้ถาคต้วMา “พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIน้"!น้ กลMาวคำไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
ต้H สIต้�วา ภ ก�ข้D ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH “เอส ภน้�เต้ ภ ก�ข้I อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

[พระข,ณาสุพไม7ถ�อเอาของคนอ��นด4วยเจตันาขโมย]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ภ กษIน้"!น้ กลMาวคำจัร ง,  
ธรรมดาพื่ระข้�ณ์าสพื่ท"Sงหลาย ยMอมไมMถ'อเอา ส !งข้องๆ คน้เหลMาอ'!น้” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “ภDต้H ภ ก�ข้เว เอส กเถต้ ,  ข้�ณ์าสวา น้าม ปเรสH สน้�ต้กH น้ คณ์�หน้�ต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ไมMถ'อเอาข้องยาวหร'อส"Sน้ น้�อยหร'อใหญ่M งามหร'อไมMงาม อ"น้เข้าไมMให�แล�ว
ใน้โลกน้�S,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โยธ ท�ฆ่H วา รส�สH วา อณ์IH ถDลH สIภาสIภH
โลเก อท น้�น้H น้าท ยต้ ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้ (ด"งน้�S)๑ 
ความวMา บIคคลใด ยMอมไมMถ'อเอาส !งข้องยาวหร'อส"Sน้ บรรดาว"ต้ถIท"Sงหลาย ม�ผ�าสาฎีกและเคร'!องประด"บเปXน้ต้�น้ น้�อยหร'อใหญ่M 
บรรดาว"ต้ถIท"Sงหลาย ม�แก�วมณ์�และแก�วมIกดาเปXน้ต้�น้ งามหร'อไมMงาม ด�วยอำน้าจัแหMงว"ต้ถIอ"น้ม�คMามากและม�คMาน้�อย 
อ"น้บIคคลอ'!น้หวงแหน้แล�วใน้โลกน้�S,  เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ส�สต้�โถ: สาฏิกาภรณ์าท�สI ท�ฆ่H วา รส�สH วา มณ์ มIต้�ต้าท�สI อณ์IH วา ถDลH วา มหค�ฆ่อป�ปค�ฆ่วเสน้ สIภH วา อสIภH วา 
โย ปIค�คโล อ มส�ม\ โลเก ปรปร ค�คห ต้H น้าท ยต้ ,  ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIรDปใดรDปหน้\!ง จับ.
อญฺ�ญ่ต้รภ ก�ข้Iวต้�ถI.

๑ ต้ส�สต้�โถ … อต้�โถ น้�Sอาจัจัะแปลได�อ�กน้"ยหน้\!งวMา เน้'SอความวMา … ด"งน้�S เปXน้เน้'SอความแหMงคำอ"น้เปXน้พื่ระคาถาน้"Sน้.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๐๘ • ๒๗.  เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ • ๒๗.  เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ

๒๗.  เร��องพระสุาร,บุ�ตัรเถระ
๒๗.  สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระสาร�บIต้รเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อาสา ยส�ส” เปXน้ต้�น้.
“อาสา ยส�ส -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พวกภั�กษุ�เข4าใจว7าพระสุาร,บุ�ตัรย�งม,ตั�ณหา]

ได�ย น้วMา พื่ระเถระน้"Sน้ ม�ภ กษIประมาณ์ ๕๐๐ เปXน้บร วาร ไปสDMว หารแหMงหน้\!ง ใน้ชน้บท แล�วเข้�าจัำพื่รรษา.
โส ก ร ปญฺ�จัภ ก�ข้Iสต้ปร วาโร ชน้ปเท เอกH ว หารH คน้�ต้�วา วส�สH อIปคญฺ�ฉ .

มน้IษยKท"Sงหลาย เห]น้พื่ระเถระแล�ว ต้ระเต้ร�ยมผ�าจัำน้ำพื่รรษาไว�เปXน้อ"น้มาก.
มน้Iส�สา เถรH ท ส�วา พื่หIH วส�สาวาส กH ปฏิ ส�สIณ์\สI.

พื่ระเถระปวารณ์าแล�ว เม'!อผ�าจัำน้ำพื่รรษาท"Sงปวงย"งไมMท"น้ถ\ง (แกMทMาน้) น้"!น้เท�ยว,  
เม'!อจัะไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา ส"!งกะภ กษIท"Sงหลายไว�วMา  
“เม'!อผ�าจัำน้ำพื่รรษาอ"น้มน้IษยKท"Sงหลายน้ำมาแล�วเพื่'!อภ กษIหน้IMมและสามเณ์รท"Sงหลาย พื่วกทMาน้ร"บไว�แล�วพื่\งสMงไป,  
หร'อเก]บไว�แล�วพื่\งสMงข้Mาวไป.”
เถโร ปวาเรต้�วา,  สพื่�พื่ส�ม\ วส�สาวาส เก อสม�ปต้�เต้เยว,  สต้�ถI สน้�ต้ กH คจั�ฉน้�โต้ ภ ก�ข้D อาห 
“ทหราน้ญฺ�เจัว สามเณ์ราน้ญฺ�จั มน้Iส�เสห  วส�สาวาส เก อาหเฏิ คเหต้�วา เปเสย�ยาถ,  ฐเปต้�วา วา สาสน้H ปห เณ์ย�ยาถ -อ ต้ .

ก]แลพื่ระเถระ คร"Sน้สMงอยMางน้�Sแล�ว ได�ไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา. 
เอวญฺ�จั ปน้ วต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ กH อคมาส .

ภ กษIท"Sงหลายสน้ทน้าก"น้วMา  “ถ\งทIกว"น้น้�S ต้"ณ์หาข้องพื่ระสาร�บIต้รเถระ ชะรอยจัะย"งม�อยDMแน้M,  
จัร งอยMางน้"Sน้ พื่ระเถระ ส"!งไว�แกMภ กษIท"SงหลายวMา ‘เม'!อพื่วกมน้IษยKถวายผ�าจัำน้ำพื่รรษาแล�ว,  
พื่วกทMาน้พื่\งสMงผ�าจัำน้ำพื่รรษาไป แกMพื่วกส"ทธ ว หาร กข้องต้น้,  หร'อเก]บไว�แล�วพื่\งสMงข้Mาวไป’ ด"งน้�Sแล�ว จั\งมา.”
ภ ก�ข้D กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “อช�ชาปW มญฺ�เญ่ สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรส�ส ต้ณ์�หา อต้�ถ เยว,  
ต้ถา ห  ‘มน้Iส�เสห  วส�สาวาส เก ท น้�เน้,  อต้�ต้โน้ สท�ธ  ว หาร กาน้H วส�สาวาส กH เปเสย�ยาถ,  ฐเปต้�วา วา สาสน้H ปห เณ์ย�ยาถาต้  
ภ ก�ข้Dน้H วต้�วา อาคโต้ -อ ต้ .
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[พระศาสุดาเปล�Gองความเข4าใจผู้�ดของพวกภั�กษุ�]

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S พื่วกเธอน้"!งสน้ทน้าก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIท"Sงหลายน้"Sน้กราบทDลวMา ‘ด�วยกถาช'!อน้�S,’ จั\งต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย ต้"ณ์หา ยMอมไมMม�แกMบIต้รข้องเรา,  
แต้MเธอกลMาวอยMางน้"Sน้ ก]ด�วยค ดวMา ‘ก]ความเส'!อมจัากบIญ่ข้องพื่วกมน้IษยK และความเส'!อมจัากลาภท�!ชอบธรรมข้องภ กษIหน้IMม
และสามเณ์รท"Sงหลาย อยMาได�ม�’” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“น้ ภ ก�ข้เว มม ปIต้�ต้ส�ส ต้ณ์�หา อต้�ถ ,  
‘มน้Iส�สาน้H ปน้ ปIญฺ�ญ่โต้ ทหรสามเณ์ราน้ญฺ�จั ธม�ม กลาภโต้ ปร หาน้  มา อโหส�ต้  เต้เน้วH กถ ต้H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ความหว"งข้องผD�ใด ไมMม�ใน้โลกน้�Sและโลกหน้�า,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งไมMม�ความหว"ง พื่ราก (ก เลส) ได�แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อาสา ยส�ส น้ ว ช�ชน้�ต้ อส�ม\ โลเก ปรม�ห  จั,
น้ ราสาสH๑ ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

ต้"ณ์หา ช'!อวMา อาสา ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “อาสา -อ ต้ : ต้ณ์�หา.

บทวMา น้ ราสาสH ได�แกM ไมMม�ต้"ณ์หา.
น้ ราสาสH -อ ต้ : น้ ต้�ต้ณ์�หH.

บทวMา ว สHยIต้�ต้H  ความวMา เราเร�ยกผD�พื่รากได�แล�วจัากก เลสท"Sงปวงน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ว สHยIต้�ต้H -อ ต้ : สพื่�พื่ก�ก เลเสห  ว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระสาร�บIต้รเถระ จับ.
สาร�ปIต้�ต้ต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. ยI. น้ ราสยH.
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๒๘.  เร��องพระมหาโมคค�ลลานเถระ
๒๘.  มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระมหาโมคค"ลลาน้เถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยส�สาลยา” 
เปXน้ต้�น้.
“ยส�สาลยา -อ ต้ : อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระศาสุดาท้รงแสุดงล�กษุณะแห7งพราหมณ9] 

เร'!องก]เชMน้ก"บเร'!องม�ใน้กMอน้น้"!น้เอง.  
แต้Mใน้เร'!องน้�S พื่ระศาสดาต้ร"สความท�!พื่ระมหาโมคค"ลลาน้เถระเปXน้ผD�ไมMม�ต้"ณ์หาแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
วต้�ถI ปIร มสท สเมว,  อ ธ ปน้ สต้�ถา มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรส�ส น้ ต้�ต้ณ์�หภาวH วต้�วา อ มH คาถมาห

“ความอาล"ยข้องบIคคลใดไมMม�,  บIคคลใดรD�ช"ดแล�ว 
เปXน้ผD�ไมMม�ความสงส"ยเปXน้เหต้IกลMาววMาอยMางไร,  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ผD�หย"!งลงอมต้ะ ต้ามบรรลIแล�ว วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ยส�สาลยา น้ ว ช�ชน้�ต้ , อญฺ�ญ่าย อกถHกถ�,
อมโต้คธH อน้Iป�ปต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

ต้"ณ์หา ช'!อวMา อาล"ย ใน้พื่ระคาถาน้"Sน้.
ต้ต้�ถ “อาลยา -อ ต้ : ต้ณ์�หา.

บาทพื่ระคาถาวMา อญฺ�ญ่าย อกถHกถ�  ความวMา 
ผD�รD�ว"ต้ถI ๘ ต้ามความเปXน้จัร งแล�ว เปXน้ผD�ไมMม�ความสงส"ย ด�วยความสงส"ยซ่\!งม�ว"ต้ถI ๘.
อญฺ�ญ่าย อกถHกถ  -อ ต้ : อฏฺ�ฐ วต้�ถDน้  ยถาภDต้H ชาน้ ต้�วา อฏฺ�ฐวต้�ถIกาย ว จั ก จั�ฉาย น้ พื่�พื่ จั ก จั�โฉ.

บาทพื่ระคาถาวMา อมโต้คธH อน้Iป�ปต้�ต้H  ความวMา  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ซ่\!งหย"!งลงสDMพื่ระน้ พื่พื่าน้ช'!ออมต้ะ ต้ามบรรลIแล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
อมโต้คธH อน้Iป�ปต้�ต้H -อ ต้ .  อมต้H น้ พื่�พื่าน้H โอคาเหต้�วา อน้Iป�ปต้�ต้H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระมหาโมคค"ลลาน้เถระ จับ.
มหาโมค�คล�ลาน้ต้�เถรวต้�ถI.
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๒๙.  เร��องพระเรวตัเถระ
๒๙.  เรวต้ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้บIพื่พื่าราม ทรงปรารภพื่ระเรวต้เถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โยธ ปIญฺ�ญ่ญฺ�จั” เปXน้ต้�น้.
“โยธ ปIญฺ�ญ่ญฺ�จั -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา ปIพื่�พื่าราเม ว หรน้�โต้ เรวต้ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระข,ณาสุพไม7ม,บุ�ญและบุาป]

เร'!องข้�าพื่เจั�าให�พื่ สดารแล�ว ใน้อรรถกถาแหMงพื่ระคาถาวMา “คาเม วา ยท  วารญฺ�เญ่” เปXน้ต้�น้แล�วน้"!น้แล.
วต้�ถI “คาเม วา ยท  วารญฺ�เญ่ -อ ต้  คาถาวณ์�ณ์น้าย ว ต้�ถาร ต้เมว.

จัร งอยDM ใน้เร'!องน้"Sน้ ข้�าพื่เจั�ากลMาวไว�วMา “ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้วMา 
“น้Mาอ"ศจัรรยK สามเณ์รม�ลาภ,  น้Mาอ"ศจัรรยK สามเณ์รม�บIญ่,  รDปเด�ยว (แท�) สร�างเร'อน้ยอด ๕๐๐ หล"งเพื่'!อภ กษI ๕๐๐ รDปได�.”
วIต้�ต้ญฺ�ห  ต้ต้�ถ:  ปIเน้กท วสH ภ ก�ข้D กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “อโห สามเณ์รส�ส ลาภา,  อโห ปIญฺ�ญ่H,  
เยน้ เอกเกน้ ปญฺ�จัน้�น้H ภ ก�ข้Iสต้าน้H ปญฺ�จักDฏิาคารสต้าน้  กต้าน้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�Sพื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?” 
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้ กราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย บIญ่ยMอมไมMม�แกMบIต้รข้องเรา,  บาปก]ม ได�ม�,  บIญ่บาปท"Sง ๒ เธอละเส�ยแล�ว” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“ภ ก�ข้เว มย�หH ปIต้�ต้ส�ส เน้ว ปIญฺ�ญ่H อต้�ถ ,  น้ ปาปx,  อIภยมส�ส ปห�น้H -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใดลMวงบIญ่และบาปท"Sง ๒ และก เลสเคร'!องข้�องเส�ยได� ใน้โลกน้�S,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งไมMม�ความโศก ม�ธIล�ไปปราศแล�ว ผD�บร สIทธ �แล�ว 
วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โยธ ปIญฺ�ญ่ญฺ�จั ปาปญฺ�จั อIโภ สง�คH อIปจั�จัคา,
อโสกH ว รชH สIท�ธH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา อIโภ  ความวMา ละบIญ่และบาป แม�ท"Sง ๒.
ต้ต้�ถ “อIโภ -อ ต้ : เท�วปW ปIญฺ�ญ่าน้  จั ปาปาน้  จั ฉฑ�เฑต้�วา -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา สง�คH ได�แกM ก เลสเคร'!องข้�องอ"น้ต้Mางด�วยราคะเปXน้ต้�น้.
สง�คH -อ ต้ : ราคาท เภทH สง�คH.
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บทวMา อIปจั�จัคา ได�แกM ก�าวลMวงแล�ว.  
อธ บายวMา เราเร�ยกผD�ซ่\!งช'!อวMาไมMม�ความโศก เพื่ราะไมMม�ความโศกอ"น้ม�ว"ฏิฏิะเปXน้มDล 
ผD�ช'!อวMาม�ธIล�ไปปราศแล�ว เพื่ราะไมMม�ธIล�ค'อราคะเปXน้ต้�น้ใน้ภายใน้  ผD�ช'!อวMาบร สIทธ �แล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�ไมMม�อIปก เลสน้"Sน้ 
วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
อIปจั�จัคา -อ ต้ : อต้ ก�กน้�โต้. 
วฏฺ�ฏิมDลกโสกาภาเวน้ อโสกH อน้�ต้เร ราครชาท�น้H อภาเวน้ ว รชH น้ รIปก�ก เลสต้าย สIท�ธH ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระเรวต้เถระ จับ.
เรวต้ต้�เถรวต้�ถI.
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๓๐.  เร��องพระจ�นท้าภัเถระ
๓๐.  จัน้�ทาภต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระจั"น้ทาเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “จัน้�ทHว” เปXน้ต้�น้.
“จัน้�ทHว -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ จัน้�ทาภต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระจ�นท้าภัะเคยเป<นพ7อค4าไม4จ�นท้น9แดง]

อน้IปIพื่พื่�กถาใน้เร'!องข้องพื่ระจั"น้ทาภเถระ ด"งต้Mอไปน้�S
ต้ต้�รายH อน้IปIพื่�พื่�กถา:

ได�ย น้วMา ใน้อด�ต้กาล พื่Mอค�า ใน้กรIงพื่าราณ์ส�คน้หน้\!ง ค ดวMา “เราจั"กไปสDMปbจัจั"น้ต้ชน้บทแล�ว น้ำไม�จั"น้ทน้Kแดงมา” 
ข้น้เอาว"ต้ถIเปXน้อ"น้มากม�ผ�าและเคร'!องอาภรณ์KเปXน้ต้�น้ ไปย"งปbจัจั"น้ต้ชน้บท ด�วยเกว�ยน้ ๕๐๐ ย\ดท�!พื่"กใกล�ประต้Dบ�าน้แล�ว 
ถามพื่วกเด]กเล�Sยงโคใน้ดงวMา “มน้IษยKไรๆ ใน้บ�าน้น้�S ผD�ทำงาน้ท�!เช งเข้าม�อยDMหร'อ?”
“อต้�เต้ ก ร เอโก พื่าราณ์ส ยH๑ วาณ์ โช “ปจั�จัน้�ต้H คน้�ต้�วา จัน้�ทน้H อาหร ส�สาม  -อ ต้  พื่หDน้  วต้�ถาภรณ์าท�น้  คเหต้�วา 
ปญฺ�จัห  สกฏิสเต้ห  ปจั�จัน้�ต้H คน้�ต้�วา คามท�วาเร น้ วาสH คเหต้�วา อฏิว ยH โคปาลทารเก ปIจั�ฉ  
“อ มส�ม\ คาเม ปพื่�พื่ต้ปาทกม�ม โก โกจั  มน้Iส�โส อต้�ถ  -อ ต้ .

พื่วกเด]กเล�Sยงโค. จั�ะ ม�อยDM.

“อาม อต้�ถ  -อ ต้ .

พื่Mอค�า. มน้IษยKน้"!น้ช'!ออะไร?

“โก น้าเมโส -อ ต้ .

พื่วกเด]กเล�Sยงโค. มน้IษยKน้"!น้ช'!อโน้�น้.

“อสIโก น้าม -อ ต้ .

พื่Mอค�า. ก]ภรรยาหร'อพื่วกบIต้รข้องเข้า ม�ช'!ออยMางไร?

“ภร ยาย ปน้ส�ส ปIต้�ต้าน้H วา ก\ น้ามH -อ ต้ .

พื่วกเด]กเล�Sยงโค. เข้าม�ช'!ออยMางน้�Sๆ .

“อ ทญฺ�จั ทญฺ�จั -อ ต้ .

พื่Mอค�า. ก]เร'อน้ข้องเข้าอยDMท�!ไหน้?.

“กหH ปน้ส�ส [ฐาเน้] เคหH -อ ต้ .

๑ ส�. พื่าราณ์ส�วาส�. ม. ยI. พื่าราณ์ส วาส�.
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พื่วกเด]กเล�Sยงโค. เร'อน้ข้องเข้าอยDMท�!ช'!อโน้�น้.

“อสIกฏฺ�ฐาเน้ น้าม -อ ต้ .

พื่Mอค�าน้"Sน้ น้"!งบน้ยาน้น้�อยอ"น้สบาย ไปสDMประต้Dเร'อน้ข้องเข้า ต้ามส"ญ่ญ่าท�!พื่วกเด]กเหลMาน้"Sน้ให�แล�ว 
ลงจัากยาน้ เข้�าไปสDMเร'อน้แล�ว เร�ยกหาหญ่ งน้"Sน้วMา “ช'!อโน้�น้.”
โส เต้ห  ท น้�น้สญฺ�ญ่าย สIข้ยาน้เก น้ ส�ท ต้�วา ต้ส�ส เคหท�วารH คน้�ต้�วา ยาน้า โอรIย�ห เคหH ปว ส ต้�วา “อสIกน้าเม -อ ต้  ต้H อ ต้�ถ\ ปก�โกส .

หญ่ งน้"Sน้ ค ดวMา “บIคคลน้�S จั"กเปXน้ญ่าต้ ข้องพื่วกเราคน้หน้\!ง” จั\งมาโดยเร]ว ปDอาสน้ะไว� (ร"บรอง).
สา “เอโก โน้ ญ่าต้โก ภว ส�สต้  -อ ต้  เวเคน้าคน้�ต้�วา อาสน้H ปญฺ�ญ่าเปส .

พื่Mอค�าน้"Sน้ น้"!งบน้อาสน้ะน้"Sน้แล�ว ระบIช'!อ ถามวMา “สหายข้องฉ"น้ไปไหน้?”
โส ต้ต้�ถ น้ ส�ท ต้�วา น้ามH วต้�วา “สหาโย เม กหH -อ ต้  ปIจั�ฉ .

หญ่ ง. ไปสDMปtา น้าย.

“อรญฺ�ญ่H คโต้ สาม  -อ ต้ .

พื่Mอค�าระบIช'!อข้องคน้ท"Sงปวงเท�ยว ถามวMา “บIต้รข้องฉ"น้ช'!อโน้�น้ ธ ดาข้องฉ"น้ช'!อโน้�น้ ไปไหน้?” ด"งน้�Sแล�ว กลMาววMา 
“ทMาน้พื่\งให�ผ�าและเคร'!องอาภรณ์KเหลMาน้�S แกMชน้เหลMาน้"Sน้,  ใน้เวลาท�!แม�สหายข้องฉ"น้กล"บมาแล�วจัากดง 
หลMอน้พื่\งให�ผ�าและเคร'!องอาภรณ์Kน้�S” แล�ว ได�ให� (ว"ต้ถIเหลMาน้"Sน้).
“มม ปIต้�โต้ อสIโก น้าม  มม ธ�ต้า อสIกา น้าม กหH -อ ต้  สพื่�เพื่สH น้ามH ก ต้�เต้น้�โต้ว ปIจั�ฉ ต้�วา 
“อ มาน้  เน้สH วต้�ถาภรณ์าน้  ทเทย�ยาส ,  สหายกส�สาปW เม อฏิว โต้ อาคต้กาเล อ ทH วต้�ถาภรณ์H ทเทย�ยาส  -อ ต้  อทาส .

น้างทำส"กการะอยMางย !งแกMเข้าแล�ว ใน้เวลาท�!สาม�มา จั\งกลMาววMา 
“น้าย บIคคลน้�S จัำเด มแต้Mเข้ามาแล�ว ระบIช'!อข้องชน้ท"Sงปวงแล�ว ให�ส !งน้�Sและส !งน้�S” 
สา ต้ส�ส อIฬารสก�การH กต้�วา สาม กส�ส อาคต้กาเล 
“สาม  อ ม น้า อาคต้กาลโต้ ปฏฺ�ฐาย สพื่�เพื่สH น้ามH วต้�วา อ ทญฺ�จั ทญฺ�จั ท น้�น้H -อ ต้  อาห.

ฝ้tายสาม�ข้องหญ่ งน้"Sน้ ก]ทำก จัอ"น้ควรทำแกMเข้า.
โสปWส�ส กต้�ต้พื่�พื่ยIต้�ต้กH กร .

คร"Sน้ใน้เวลาเย]น้ พื่Mอค�า น้"!งบน้ท�!น้อน้ ถามเข้าวMา “สหาย ทMาน้เท�!ยวไปท�!เช งเข้า เคยเห]น้อะไรมาก?”
อถ น้H สายH สยเน้ น้ ส น้�โน้ ปIจั�ฉ  “สม�ม ปพื่�พื่ต้ปาเท จัรน้�เต้น้ เต้ ก\ พื่หIH ท ฏฺ�ฐปIพื่�พื่H -อ ต้ .

ชายเจั�าถ !น้. ฉ"น้ไมMเห]น้อยMางอ'!น้,  แต้Mฉ"น้เห]น้ต้�น้ไม�ชน้ ดท�!ม�ก !งแดงมาก.
“อญฺ�ญ่H น้ ปส�สาม ,  รต้�ต้สาข้า ปน้ เม พื่หD รIก�ข้า ท ฏฺ�ฐา -อ ต้ .

พื่Mอค�า. ต้�น้ไม� (ชน้ ดน้"Sน้) ม�มากหร'อ?
“พื่หD รIก�ข้า -อ ต้ .

ชายเจั�าถ !น้. จั�ะ ต้�น้ไม� (ชน้ ดน้"Sน้) ม�มาก.
“อาม พื่หD -อ ต้ .
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พื่Mอค�า กลMาววMา “ถ�ากระน้"Sน้ ทMาน้จังแสดงไม�เหลMาน้"Sน้แกMฉ"น้” ด"งน้�Sแล�ว ไปก"บเข้า ต้"ดต้�น้จั"น้ทน้Kแดง 
บรรทIกให�เต้]มเกว�ยน้ ๕๐๐ เลMมแล�ว เม'!อเด น้มา กลMาวกะชายน้"Sน้วMา 
“สหาย เร'อน้ข้องฉ"น้ม�อยDMใน้ท�!ช'!อโน้�น้ ใน้กรIงพื่าราณ์ส�,  ทMาน้พื่\งมาย"งสำน้"กข้องฉ"น้ต้ลอดกาลต้ามกาล,  
ฉ"น้ไมMม�ความต้�องการด�วยเคร'!องบรรณ์าการอยMางอ'!น้,  ทMาน้พื่\งน้ำมาเฉพื่าะแต้Mต้�น้ไม�ท�!ม�ก !งแดงเทMาน้"Sน้.”
“เต้น้ห  เต้ อม�หากH ทส�เสห  -อ ต้  เต้น้ สท�ธ\ คน้�ต้�วา รต้�ต้จัน้�ทน้รIก�เข้ ฉ น้�ท ต้�วา ปญฺ�จั สกฏิสต้าน้  ปDเรต้�วา อาคจั�ฉน้�โต้ ต้H อาห 
“สม�ม พื่าราณ์ส ยH อสIกฏฺ�ฐาเน้ น้าม มม เคหH,  กาเลน้ กาลH มม สน้�ต้ กH อาคจั�เฉย�ยาส ,  อญฺ�เญ่น้ เม ปณ์�ณ์ากาเรน้ อต้�โถ น้ต้�ถ ,  
รต้�ต้สาข้รIก�เข้เอว อาหเรย�ยาส  -อ ต้ .

เข้าร"บรองวMา “ด�ละ” แล�วเม'!อมาสDMสำน้"กข้องพื่Mอค�าน้"Sน้ต้ลอดกาลต้ามกาล ยMอมน้ำมาจัากไม�จั"น้ทน้KแดงเทMาน้"Sน้.
โส “สาธI -อ ต้  วต้�วา กาเลน้ กาลH ต้ส�ส สน้�ต้ กH อาคจั�ฉน้�โต้ รต้�ต้จัน้�ทน้เมว อาหรต้ .๑

แม�พื่Mอค�าน้"Sน้ ก]ให�ทร"พื่ยKเปXน้อ"น้มากแกMเข้า.
โสปWส�ส พื่หIH ธน้H เทต้ .

โดยสม"ยอ'!น้อ�กแต้Mกาลน้"Sน้ เม'!อพื่ระก"สสปทศพื่ลปร น้ พื่พื่าน้แล�ว เม'!อสถDปทองอ"น้เข้าประด ษฐาน้ไว�แล�ว,  
บIรIษน้"Sน้ ได�บรรทIกไม�จั"น้ทน้KแดงเปXน้อ"น้มาก ไปสDMกรIงพื่าราณ์ส�.
ต้โต้ อปเรน้ สมเยน้,  ปร น้ พื่�พื่Iเต้ กส�สปทสพื่เล,  ปต้ ฏฺ�ฐ เต้ กาญฺ�จัน้ถDเป,  โส ปIร โส พื่หIH จัน้�ทน้H อาทาย พื่าราณ์ส\ อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ พื่Mอค�าน้"Sน้ ผD�เปXน้สหายข้องเข้า ให�บดไม�จั"น้ทน้KเปXน้อ"น้มากให�เต้]มถาดแล�ว กลMาววMา 
“สหาย ทMาน้จังมา,  พื่วกเราจั"กไปสDMท�!กMอเจัด�ยK จัน้กวMาจัะหIงภ"ต้ร (สIก) แล�วจั\งกล"บ” 
ได�พื่าเข้าไปใน้ท�!น้"Sน้ ทำการบDชาด�วยไม�จั"น้ทน้Kแล�ว.
อถส�ส โส สหายโก วาณ์ โช พื่หIH จัน้�ทน้H ปzสาเปต้�วา ปาต้\ ปDเรต้�วา 
“เอห  สม�ม๒,  ยาว ภต้�ต้H ปจั�จัต้ ,  ต้าว เจัต้ ยกรณ์ฏฺ�ฐาน้H คน้�ต้�วา อาคม ส�สาม -อ ต้  ต้H อาทาย ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา จัน้�ทน้ปDชH อกาส .

สหายชาวปbจัจั"น้ต้ชน้บทข้องเข้าแม�น้"Sน้ ได�สร�างท�!ดIจัมณ์ฑลแหMงพื่ระจั"น้ทน้Kด�วยไม�จั"น้ทน้K ใน้ท�องแหMงพื่ระเจัด�ยK.
โสปWส�ส ปจั�จัน้�ต้วาส� สหายโก เจัต้ ยกIจั�ฉ ยH จัน้�ทเน้น้ จัน้�ทมณ์�ฑลH อกาส .

บIรพื่กรรมข้องเข้าม�เพื่�ยงน้�SเทMาน้"Sน้.
เอต้�ต้กเมวส�ส ปIพื่�พื่กม�มH.

[อาน�สุงสุ9การบุ�ชื่าด4วยไม4จ�นท้น9แดง]

เข้าจัIต้ จัากอ"ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว เก ดใน้เทวโลก ย"งพื่Iทธ"น้ดรหน้\!ง ให�ส Sน้ไปแล�วใน้เทวโลกน้"Sน้ 
ใน้พื่IทธIปปาทกาลน้�S เก ดใน้ต้ระกDลพื่ราหมณ์มหาศาล ใน้กรIงราชคฤหK.
โส ต้โต้ จัIโต้ เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา เอกH พื่Iท�ธน้�ต้รH ต้ต้�ถ เข้เปต้�วา 
อ มส�ม\ พื่Iท�ธIป�ปาเท ราชคหน้คเร พื่�ราห�มณ์มหาสาลกIเล น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. หรต้ .
๒ ส�. มย�หH.
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ร"ศม�เชMน้ก"บด�วยมณ์ฑลพื่ระจั"น้ทรK ต้"Sงข้\Sน้จัากมณ์ฑลแหMงน้าภ�ข้องเข้า.
ต้ส�ส น้าภ มณ์�ฑลโต้ จัน้�ทมณ์�ฑลสท สา ปภา อIฏฺ�ฐห .

เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่วกญ่าต้ จั\งข้น้าน้น้ามข้องเข้าวMา “จั"น้ทาภะ”.
เต้น้ส�ส “จัน้�ทาโภเต้�วว น้ามH กร\สI.

น้"ยวMา น้"!น้เปXน้ผลแหMงการทำท�!ดIจัมณ์ฑลแหMงพื่ระจั"น้ทรK ใน้พื่ระเจัด�ยKข้องเข้า.
เจัต้ เย ก รส�ส จัน้�ทมณ์�ฑลกรณ์ส�ส น้ ส�สน้�โท เอส.

พื่ราหมณ์Kท"Sงหลาย ค ดก"น้วMา “พื่วกเราอาจัเพื่'!อพื่าเอาพื่ราหมณ์Kน้�Sไปหาก น้กะโลกเข้าได�” ด"งน้�Sแล�ว ให�เข้าน้"!งบน้ยาน้น้�อย 
เท�!ยวกลMาววMา “ผD�ใดเอาม'อลDกคลำสร�ระข้องจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้�S,  ผD�น้"Sน้จัะได�อ สร ยสมบ"ต้ ช'!อเห]น้ปาน้น้�S.”
พื่�ราห�มณ์า จั น้�ต้ย\สI “สก�กา อม�เหห  อ มH คเหต้�วา โลกH ข้าท ต้IH -อ ต้  ต้H ยาน้เก น้ ส�ทาเปต้�วา 
“โย อ มส�ส สร�รH หต้�เถน้ ปรามสต้ ,  โส เอวรDปx น้าม อ ส�สร ยสม�ปต้�ต้\ ลภต้  -อ ต้  วต้�วา ว จัร\สI.

ชน้ท"Sงหลาย เม'!อให�ทร"พื่ยKร�อยหน้\!งบ�าง พื่"น้หน้\!งบ�าน้ แสน้หน้\!งบ�างน้"!น้แล จั\งจัะได�เพื่'!อเอาม'อถDกต้�องสร�ระข้องพื่ราหมณ์Kน้"Sน้.
สต้H วา สหส�สH วา สต้สหส�สH๑ วา ททมาน้าเอว ต้ส�ส สร�รH หต้�เถน้ ผIส ต้IH ลภน้�ต้ .

พื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ เท�!ยวไปเน้'องๆ อยDMอยMางน้�S ก]ถ\งกรIงสาว"ต้ถ�โดยลำด"บ ย\ดเอาท�!พื่"กใน้ระหวMางแหMงพื่ระน้ครและว หารแล�ว.
เต้ เอวH อน้Iว จัรน้�ต้า สาวต้�ถ\ อน้Iป�ปต้�ต้า น้ครส�ส จั ว หารส�ส จั อน้�ต้รา น้ วาสH คณ์�ห\สI.

อร ยสาวกประมาณ์ ๕ โกฏิ แม�ใน้กรIงสาว"ต้ถ� ถวายทาน้ใน้กาลกMอน้แหMงภ"ต้รแล�ว ใน้กาลภายหล"งภ"ต้ร 
ม�ม'อถ'อข้องหอมระเบ�ยบดอกไม�ผ�าและเภส"ชเปXน้ต้�น้ ไปเพื่'!อฟ้bงธรรม.
สาวต้�ถ ยHปW ปญฺ�จัโกฏิ มต้�ต้า อร ยสาวกา ปIเรภต้�ต้H ทาน้H ทต้�วา ปจั�ฉาภต้�ต้H คน้�ธมาลาวต้�ถเภสช�ชาท หต้�ถา ธม�มส�สวน้าย คจั�ฉน้�ต้ .

พื่ราหมณ์Kท"Sงหลายเห]น้อร ยสาวกเหลMาน้"Sน้แล�ว ถามวMา “ทMาน้ท"Sงหลายจัะไปท�!ไหน้ก"น้?”
พื่�ราห�มณ์า เต้ ท ส�วา “กหH คจั�ฉถ -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

อร ยสาวก. พื่วกเราจั"กไปสDMสำน้"กข้องพื่ระศาสดา เพื่'!อฟ้bงธรรม.
“สต้�ถI สน้�ต้ กH ธม�มส�สวน้าย -อ ต้ .

พื่วกพื่ราหมณ์K. ทMาน้ท"Sงหลายจังมา,  ทMาน้ท"Sงหลายไปใน้ท�!น้"Sน้แล�ว จั"กทำอะไร? 
อาน้Iภาพื่ เชMน้ก"บด�วยอาน้Iภาพื่ข้องจั"น้ทาภพื่ราหมณ์K ข้องพื่วกข้�าพื่เจั�าไมMม�,  
เพื่ราะวMาชน้ท"SงหลายถDกต้�องสร�ระข้องจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้"!น้ ยMอมได�สมบ"ต้ ช'!อน้�S,  
ทMาน้ท"Sงหลายจังมา,  จังดDจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้"Sน้.

“เอถ,  ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา ก\ กร ส�สถ,  อม�หากH จัน้�ทาภพื่�ราห�มณ์ส�ส อาน้Iภาวสท โส อาน้Iภาโว น้ต้�ถ ,  
เอต้ส�ส ห  สร�รH ผIสน้�ต้า อ ทH น้าม ลภน้�ต้ ,  เอถ,  ปส�สถ น้H -อ ต้ .

อร ยสาวกเหลMาน้"Sน้ กลMาววMา 
“ช'!อวMาอาน้Iภาพื่ ข้องจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kข้องทMาน้ท"Sงหลาย เปXน้อยMางไร?  พื่ระศาสดาข้องพื่วกเราเทMาน้"Sน้ ม�อาน้Iภาพื่มาก.”
“ต้Iม�หากH จัน้�ทาภพื่�ราห�มณ์ส�ส โก อาน้Iภาโว น้าม,  อม�หากH สต้�ถาเยว มหาน้Iภาโว -อ ต้ .

๑ ส�. ม. ยI. “สต้สหส�สH -อ ต้  น้ต้�ถ .
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อร ยสาวกและพื่วกพื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ ไมMอาจัเพื่'!อย"งก"น้และก"น้ให�ย น้ยอมได� จั\งกลMาววMา 
“พื่วกเราไปสDMว หารแล�ว จั"กรD�อาน้Iภาพื่ข้องจั"น้ทาภพื่ราหมณ์K หร'อข้องพื่ระศาสดาข้องพื่วกเรา” ด"งน้�Sแล�ว 
ได�พื่าจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ไปสDMว หารแล�ว.
เต้ อญฺ�ญ่มญฺ�ญ่H สญฺ�ญ่าเปต้IH อสก�โกน้�ต้า “ว หารH คน้�ต้�วา จัน้�ทาภพื่�ราห�มณ์ส�ส โก อม�หากH วา สต้�ถI อาน้IภาวH ชาน้ ส�สาม -อ ต้  
ต้H คเหต้�วา ว หารH อคมHสI.

[จ�นท้าภัพราหมณ9อ�บุเฉาในสุำน�กพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา เม'!อจั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ พื่อเข้�าไปสDMสำน้"กข้องพื่ระองคK,  ได�ทรงทำให�ร"ศม�เพื่�ยงด"งพื่ระจั"น้ทรKหายไปเส�ย.
สต้�ถา,  ต้ส�ม\ อต้�ต้โน้ สน้�ต้ กH อIปสง�กมน้�เต้เยว,  จัน้�ทาภาย อน้�ต้รธาน้H อกาส .

จั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ได�เปXน้ประหน้\!งกาใน้กระเช�าถMาน้ ใน้สำน้"กพื่ระศาสดา.  
โส สต้�ถI สน้�ต้ เก อง�คารปจั�ฉ ยH กาโก ว ย อโหส .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ราหมณ์Kท"Sงหลาย จั\งน้ำเข้าไปไว� ณ์ สMวน้ข้�างหน้\!ง.  ร"ศม�ได�กล"บเปXน้ปกต้ อยMางเด ม.
อถ น้H เอกมน้�ต้H น้ย\สI.  อาภา ปฏิ ปากต้ กา อโหส .

พื่ราหมณ์Kก]น้ำมาสDMสำน้"กพื่ระศาสดาอ�ก.  ร"ศม�ก]หายไปอยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
ปIน้ สต้�ถI สน้�ต้ กH อาน้ย\สI.  อาภา ต้เถว อน้�ต้รธาย .

จั"น้ทาภพื่ราหมณ์Kไปแล�วอยMางน้"Sน้ถ\ง ๓ คร"Sง เห]น้ร"ศม�หายไปอยDM จั\งค ดวMา “ผD�น้�S เห]น้จัะรD�มน้ต้KเปXน้เคร'!องหายไปแหMงร"ศม�.”
เอวH ต้ ก�ข้ต้�ต้IH คน้�ต้�วา อน้�ต้รธายมาน้H อาภH ท ส�วา จัน้�ทาโภ จั น้�เต้ส  “อยH อาภาย อน้�ต้รธาน้มน้�ต้H ชาน้าต้  มญฺ�เญ่ -อ ต้ .

เข้าจั\งทDลถามพื่ระศาสดาวMา “พื่ระองคKทรงทราบมน้ต้KเปXน้เคร'!องหายไปแหMงร"ศม�หร'อหน้อแล?”
โส สต้�ถารH ปIจั�ฉ  “ก\ น้I โข้ อาภาย อน้�ต้รธาน้มน้�ต้H ชาน้าถ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. เออ เรารD�.
“อาม ชาน้าม  -อ ต้ .

จั"น้ทาภะ. ถ�าอยMางน้"Sน้ ข้อพื่ระองคKจังประทาน้แกMข้�าพื่ระองคKบ�าง.
“เต้น้ห  เม เทถ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. เราไมMอาจัเพื่'!อให�แกMบIคคลผD�ไมMบวช.
“น้ สก�กา อปพื่�พื่ช ต้ส�ส ทาต้IH -อ ต้ .

จั"น้ทาภะน้"Sน้ กลMาวกะพื่วกพื่ราหมณ์KวMา “เม'!อฉ"น้เร�ยน้มน้ต้Kน้"!น้แล�ว ฉ"น้จั"กเปXน้ผD�ประเสร ฐใน้ชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้,  
พื่วกทMาน้จังรออยDMท�!น้�!กMอน้,  ฉ"น้จั"กบวชเร�ยน้มน้ต้Kโดย ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้.”
โส พื่�ราห�มเณ์ อาห “เอต้ส�ม\ มน้�เต้ คห เต้,  อหH สกลชม�พื่Iท�เป เชฏฺ�ฐโก ภว ส�สาม ,  
ต้Iม�เห เอต้�เถว โหถ,  อหH ปพื่�พื่ช ต้�วา กต้ ปาเหเน้ว มน้�ต้H คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้ .
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เข้าทDลข้อการบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา ได�อIปสมบทแล�ว.
โส สต้�ถารH ปพื่�พื่ช�ชH ยาจั ต้�วา อIปสม�ปทH ลภ .๑

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระศาสดา จั\งต้ร"สบอกอาการ ๓๒ แกMจั"น้ทาภภ กษIน้"Sน้.
อถส�ส ท�วต้�ต้\สาการH อาจั ก�ข้ .

เธอทDลถามวMา “น้�Sอะไร?”
โส “ก\ อ ทH -อ ต้  ปIจั�ฉ .

พื่ระศาสดา. น้�SเปXน้บร กรรมแหMงมน้ต้K,  เธอควรสาธยาย.
“อ ทH มน้�ต้ส�ส ปร กม�มH,  สช�ฌาย ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ .

แม�พื่วกพื่ราหมณ์Kมาใน้ระหวMางๆ แล�ว ถามวMา “ทMาน้เร�ยน้มน้ต้Kได�แล�วหร'อ?”
พื่�ราห�มณ์าปW อน้�ต้รน้�ต้รา อาคน้�ต้�วา “คห โต้ เต้ มน้�โต้ -อ ต้  ปIจั�ฉ\สI.

จั"น้ทาภะ. ย"งกMอน้,  ฉ"น้กำล"งเร�ยน้.
“น้ ต้าว คณ์�หาม  -อ ต้ .

เข้าบรรลIพื่ระอรห"ต้โดย ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้ ใน้เวลาท�!พื่วกพื่ราหมณ์Kมาถามแล�ว กลMาววMา 
“ทMาน้ท"Sงหลายจังไปเถ ด,  เด��ยวน้�S ฉ"น้เปXน้ผD�ม�ธรรมเคร'!องไมMไปเส�ยแล�ว.”
โส กต้ ปาหส�เสว อรหต้�ต้H ปต้�วา พื่�ราห�มเณ์ห  อาคน้�ต้�วา ปIจั�ฉ ต้กาเล “ยาถ ต้Iม�เห,  อ ทาน้าหH อคมน้ธม�โม๒ ชาโต้ -อ ต้  อาห.

ภ กษIท"Sงหลาย กราบทDลแดMพื่ระต้ถาคต้วMา “พื่ระเจั�าข้�า ภ กษIน้�S กลMาวคำไมMจัร ง ยMอมพื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
ภ ก�ข้D ต้ถาคต้ส�ส อาโรเจัสIH “อยH ภน้�เต้ อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

[พระข,ณาสุพกล7าวแตั7คำจร�ง]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S จั"น้ทาภะบIต้รข้องเรา ม�อาสวะส Sน้แล�ว ยMอมกลMาวแต้Mคำจัร งเทMาน้"Sน้” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “ข้�ณ์าสโว อ ทาน้  ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ จัน้�ทาโภ ภDต้เมว กเถต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกผD�บร สIทธK ผMองใส ไมMข้IMน้ม"ว ม�ภพื่เคร'!องเพื่ล ดเพื่ล น้ส Sน้แล�ว 
เหม'อน้พื่ระจั"น้ทรKท�!ปราศจัากมลท น้ น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“จัน้�ทHว ว มลH สIท�ธH ว ป�ปสน้�น้มน้าว ลH
น้น้�ท ภวปร ก�ข้�ณ์H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ว มลH ได�แกM เว�น้แล�วจัากมลท น้ม�หมอกเปXน้ต้�น้.
ต้ต้�ถ “ว มลH -อ ต้ : อพื่�ภาท มลรห ต้H.

๑ ส�. ยI. ยาจั ต้�วา ปพื่�พื่ช ต้�วา อIปสม�ปช�ช .
๒ ม. อน้าคมน้ธม�โม.
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บทวMา สIท�ธH ได�แกM ไมMม�อIปก เลส.
สIท�ธH -อ ต้ : น้ รIปก�ก เลสH.

บทวMา ว ป�ปสน้�น้H ได�แกM ม�จั ต้ผMองใสแล�ว.
ว ป�ปสน้�น้H -อ ต้ : ปสน้�น้จั ต้�ต้H.

บทวMา อน้าว ลH ได�แกM เว�น้แล�วจัากมลท น้ม�ก เลสเปXน้ต้�น้.
อน้าว ลH -อ ต้ : ก เลสาท มลรห ต้H.๑

บทวMา น้น้�ท ภวปร ก�ข้�ณ์H  ความวMา เราเร�ยกผD�ม�ต้"ณ์หาใน้ภพื่ท"Sง ๓ ส Sน้แล�ว น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
น้น้�ท ภวปร ก�ข้�ณ์H -อ ต้ : ต้�สI ภเวสI ปร ก�ข้�ณ์ต้ณ์�หH ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระจั"น้ทาภเถระ จับ.
จัน้�ทาภต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. น้ ก�ก เลสH ก เลสาว ลต้�ต้รห ต้H. ม. ก เลสาว ลต้�ต้รห ต้H.
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๓๑.  เร��องพระสุ,วล,เถระ
๓๑.  ส�วล ต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อทรงอาศ"ยเม'องกIณ์ฑ โกฬํWยะ ประท"บอยDMใน้ปtาช'!อกIณ์ฑธาน้ ทรงปรารภพื่ระส�วล�เถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�S
วMา “โย อ มH” เปXน้ต้�น้.
“โย อ มH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา กIณ์�ฑ โกฬํWยH น้ ส�สาย กIณ์�ฑธาน้วเน้ ว หรน้�โต้ ส�วล ต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระนางสุ�ปปวาสุาท้รงอดกล�Gนท้�กข9ได4ด4วยว�ตัก ๓ ข4อ]

| ความพื่ สดารวMา ใน้สม"ยหน้\!ง พื่ระธ ดาข้องพื่ระโกฬํWยวงศK พื่ระน้ามวMาสIปปวาสา ทรงครรภKส Sน้ ๗ ป� 
ม�ครรภKอ"น้หลง (มาอ�ก) ๗ ว"น้ ถDกทIกข้เวทน้ากล�าเผ]ดร�อน้ถDกต้�องแล�ว,  ทรงอดกล"Sน้ทIกข้Kน้"Sน้ ด�วยว ต้ก ๓ ข้�อเหลMาน้�Sค'อ

(๑) “พื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคKใด ทรงแสดงธรรมเพื่'!อละทIกข้KแหMงรDปน้�Sน้�!แหละ,  
พื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคKน้"Sน้ เปXน้ผD�ต้ร"สรD�เองโดยชอบหน้อ;

(๒) พื่ระสงฆ่Kสาวกใน้ปฏิ บ"ต้ เพื่'!อละทIกข้KแหMงรDปน้�Sน้�!แหละ,  
พื่ระสงฆ่Kสาวกน้"Sน้ ข้องพื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคKน้"Sน้ เปXน้ผD�ปฏิ บ"ต้ ด�แล�วหน้อ;

(๓) ทIกข้Kเห]น้ปาน้น้�S ไมMม�ใน้พื่ระน้ พื่พื่าน้ใด,  พื่ระน้ พื่พื่าน้น้"Sน้ เปXน้สIข้ด�หน้อ”  ด"งน้�Sแล�ว
| เอกส�ม\ ห  สมเย สIป�ปวาสา น้าม โกฬํWยธ�ต้า สต้�ต้ วส�สาน้  คพื่�ภH ธาเรต้�วา  สต้�ต้าหH มDฬ�หคพื่�ภา  
ทIก�ข้าห  ต้ พื่�พื่าห  กฏฺiกาห  เวทน้าห  ผIฏฺ�ฐา,  “สม�มาสม�พื่Iท�โธ วต้ โส ภควา, โย อ มส�เสว๑ รDปส�ส ทIก�ข้ส�ส ปหาน้าย ธม�มH เทเสต้ ,  
สIปฏิ ปน้�โน้ วต้ส�ส ภควโต้ สาวกสง�โฆ่,  โย อ มส�เสว รDปส�ส ทIก�ข้ส�ส ปหาน้าย ปฏิ ปน้�โน้,  
สIสIข้H วต้ น้ พื่�พื่าน้H,  ยต้�ถ ทH เอวรDปx ทIก�ข้H น้ สHว ช�ชต้  -อ ต้  อ เมห  ต้�ห  ว ต้ก�เกห  ต้H ทIก�ข้H อธ วาเสน้�ต้� 

ทรงสMงพื่ระสวาม�ไปสDMสำน้"กข้องพื่ระศาสดา,  
เม'!อพื่ระสวาม�น้"Sน้ กราบทDลการถวายบ"งคมแดMพื่ระศาสดาต้ามคำข้องพื่ระน้างแล�ว,  ใน้ข้ณ์ะท�!พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา 
“พื่ระธ ดาโกฬํWยวงศKพื่ระน้ามวMาสIปปวาสา จังเปXน้ผD�ม�สIข้ ไมMม�โรค ประสDต้ พื่ระโอรสซ่\!งหาโรคม ได�เถ ด” ด"งน้�Sน้"!น้แหละ 
เปXน้ผD�สบาย หายพื่ระโรค ประสDต้ พื่ระโอรสผD�หาโรคม ได�แล�ว ทรงน้ มน้ต้Kภ กษIสงฆ่Kม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ประมIข้ 
แล�วได�ทรงถวายมหาทาน้ ส Sน้ ๗ ว"น้.  |
สาม กH สต้�ถI สน้�ต้ กH เปเสต้�วา,  เต้น้ ต้ส�สา วจัเน้น้ สต้�ถI วน้�ทน้าย อาโรจั ต้าย,  “
สIข้ น้� โหต้I สIป�ปวาสา โกฬํWยธ�ต้า อโรคา อโรคH ปIต้�ต้H ว ชายต้I -อ ต้  สต้�ถารา วIต้�ต้ก�ข้เณ์เยว 
สIข้ น้� อโรคา อโรคH ปIต้�ต้H ว ชาย ต้�วา พื่Iท�ธป�ปมIข้H ภ ก�ข้Iสง�ฆ่H น้ มน้�เต้ต้�วา สต้�ต้าหH มหาทาน้H อทาส .  |

[พระโอรสุได4บุรรล�พระอรห�ตั]

แม�พื่ระโอรสข้องพื่ระน้าง ถ'อเอาธมกรกรองน้Sำถวายพื่ระสงฆ่Kได� จัำเด มแต้Mว"น้ท�!ประสDต้ แล�ว.
ปIต้�โต้ปWส�สา ชาต้ท วสโต้ ปฏฺ�ฐาย ธมกรกH อาทาย สงฆ่ส�ส อIทกH ปร ส�สาเวส .

๑ ม. อ มส�ส เอวรDปส�ส.
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ใน้กาลต้Mอมา พื่ระโอรสน้"Sน้เสด]จัออกบรรพื่ชาแล�วบรรลIพื่ระอรห"ต้.
โส อปรภาเค น้ ก�ข้ม ต้�วา ปพื่�พื่ช โต้ อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง พื่วกภ กษIสน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา “ผD�ม�อายIท"Sงหลาย พื่วกทMาน้จังดD: 
ภ กษIผD�ถ\งพื่ร�อมด�วยอIปน้ ส"ยแหMงพื่ระอรห"ต้ช'!อเห]น้ปาน้น้�S ย"งเสวยทIกข้Kใน้ท�องข้องมารดาต้ลอดกาล ประมาณ์เทMาน้�S,  
จัะปtวยกลMาวไปใยเลMาถ\งชน้เหลMาอ'!น้,  ทIกข้KเปXน้อ"น้มากหน้อ อ"น้ภ กษIน้�Sถอน้แล�ว”
อเถกท วสH ภ ก�ข้D ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “ปส�สถ อาวIโส: 
เอวรDโป น้าม อรหต้�ต้ส�ส อIปน้ ส�สยสม�ปน้�โน้ ภ ก�ข้I เอต้�ต้กH กาลH มาต้I กIจั�ฉ ส�ม\ ทIก�ข้H อน้Iโภส ,  
ก\มง�คH ปน้ อญฺ�เญ่,  พื่หIH วต้ อ ม น้า ทIก�ข้H น้ ต้�ถ น้�น้H -อ ต้ .

พื่ระศาสดา เสด]จัมาแล�ว ต้ร"สถามวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�Sพื่วกเธอน้"!งประชIมก"น้ด�วยกถาอะไรหน้อ?”  
เม'!อภ กษIเหลMาน้"Sน้กราบทDลวMา “ด�วยกถาช'!อน้�S” จั\งต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย เออ บIต้รข้องเราพื่�น้จัากทIกข้Kประมาณ์เทMาน้�Sแล�ว  บ"ดน้�S ทำพื่ระน้ พื่พื่าน้ให�แจั�งแล�วอยDM” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา อาคน้�ต้�วา “กาย น้Iต้�ถ ภ ก�ข้เว เอต้รห  กถาย สน้�น้ ส น้�น้า -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “อ มาย น้าม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“อาม ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ เอต้�ต้กา ทIก�ข้า มIจั�จั ต้�วา อ ทาน้  น้ พื่�พื่าน้H สจั�ฉ กต้�วา ว หรต้  -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ลMวงทางอ�อม หลMม สงสาร และโมหะน้�Sไปแล�ว 
เปXน้ผD�ข้�ามไปได� ถ\งฝ้beง  ม�ปกต้ เพื่Mง หาก เลสเคร'!องหว"!น้ไหวม ได� 

ไมMม�ความสงส"ยเปXน้เหต้IกลMาววMาอยMางไร  ไมMถ'อม"!น้  ด"บแล�ว,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.

“โย อ มH ปล ปถH ทIค�คH สHสารH โมหมจั�จัคา
ต้ ณ์�โณ์ ปารคโต้ ฌาย� อเน้โช อกถHกถ�,
อน้Iปาทาย น้ พื่�พื่Iโต้, ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้ (ด"งน้�S)
ความวMา ภ กษIใด ลMวงทางค'อราคะ หลMมค'อก เลส ส"งสารว"ฏิ และโมหะอ"น้ไมMให�แทงต้ลอดอร ยส"จัท"Sง ๔ น้�Sไปแล�ว,  
เปXน้ผD�ข้�ามโอฆ่ะท"Sง ๔ ได� ถ\งฝ้beงแล�วโดยลำด"บ,  ม�ปกต้ เพื่Mงด�วยฌาน้ ๒ อยMาง,  
ช'!อวMาหาก เลสเคร'!องหว"!น้ไหวม ได� เพื่ราะไมMม�ต้"ณ์หา,  
ช'!อวMา ไมMม�ความสงส"ยเปXน้เหต้IกลMาววMาอยMางไร เพื่ราะไมMม�วาจัาเปXน้เคร'!องกลMาววMาอยMางไร,  
ช'!อวMาไมMถ'อม"!น้แล�ว เพื่ราะไมMม�อIปาทาน้,  ช'!อวMา ด"บแล�วเพื่ราะอ"น้ด"บไปแหMงก เลส,  เราเร�ยกภ กษIน้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ส�สต้�โถ: โย ภ ก�ข้I อ มH ราคปถญฺ�เจัว๑ ก เลสทIค�คญฺ�จั สHสารวฏฺ�ฏิญฺ�จั จัต้Iน้�น้H อร ยสจั�จัาน้H อป�ปฏิ ว ช�ฌน้กโมหญฺ�จั อต้�โต้,  
จัต้�ต้าโร โอเฆ่ ต้ ณ์�โณ์ หIต้�วา ปารH อน้Iป�ปต้�โต้,  ทIว เธน้ ฌาเน้น้ ฌาย�,  ต้ณ์�หาย อภาเวน้ อเน้โช,  กถHกถาย อภาเวน้ อกถHกถ�,  
อIปาทาน้าน้H อภาเวน้ อน้Iปาท ย ต้�วา,  ก เลสน้ พื่�พื่าเน้น้ น้ พื่�พื่Iโต้,  ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

๑ ส�. ยI. ราคาท ปล ปถH เจัว. ม. ราคปล ปถH เจัว.
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ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระส�วล�เถระ จับ.
ส�วล ต้�เถรวต้�ถI.
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๓๒.  เร��องพระสุ�นท้รสุม�ท้รเถระ
๓๒.  สIน้�ทรสมIท�ทต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โยธ กาเม” เปXน้ต้�น้.
“โยธ กาเม -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ สIน้�ทรสมIท�ทต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[ก�ลบุ�ตัรออกบุวชื่]

ได�ย น้วMา ใน้กรIงสาว"ต้ถ� กIลบIต้รคน้หน้\!ง ช'!อสIน้ทรสมIทรกIมาร เก ดใน้ต้ระกDลใหญ่M อ"น้ม�สมบ"ต้  ๔๐ โกฏิ .  
สาวต้�ถ ยH ก เรโก กIลปIต้�โต้ สIน้�ทรสมIท�ทกIมาโร น้าม จัต้�ต้าล�สโกฏิ ว ภเว มหากIเล น้ พื่�พื่ต้�โต้.

ว"น้หน้\!ง เข้าเห]น้มหาชน้ม�ข้องหอมและระเบ�ยบดอกไม�เปXน้ต้�น้ใน้ม'อ ไปสDMพื่ระเชต้ว"น้ เพื่'!อต้�องการฟ้bงธรรม ใน้เวลาภายหล"งภ"ต้ 
จั\งถามวMา “พื่วกทMาน้จัะไปไหน้ก"น้” เม'!อมหาชน้น้"Sน้ บอกวMา “พื่วกฉ"น้จัะไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา เพื่'!อประโยชน้KแกMการฟ้bงธรรม”
กลMาววMา ‘ฉ"น้ก]จั"กไป” แล�วไปก"บมหาชน้น้"Sน้  น้"!ง ณ์ ท�!สIดบร ษ"ท.
โส เอกท วสH ปจั�ฉาภต้�ต้H๑ คน้�ธมาลาท หต้�ถH มหาชน้H ธม�มส�สวน้ต้�ถาย เชต้วน้H คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “กหH คจั�ฉถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“สต้�ถI สน้�ต้ กH ธม�มส�สวน้ต้�ถาย -อ ต้  วIต้�เต้,  “อหH คม ส�สาม  -อ ต้  วต้�วา เต้น้ สท�ธ\ คน้�ต้�วา ปร สปร ยน้�เต้ น้ ส�ท .

พื่ระศาสดา ทรงทราบอ"ธยาศ"ยข้องเข้า จั\งทรงแสดงอน้IปIพื่พื่�กถา.
สต้�ถา ต้ส�ส อช�ฌาสยH ว ท ต้�วา อน้IปIพื่�พื่�กถH กเถส .

| เข้าค ดวMา “บIคคลผD�อยDMครองเร'อน้ ไมMอาจัประพื่ฤต้ พื่รหมจัรรยKให�เปXน้ดIจัส"งข้Kท�!ข้"ดแล�วได�” 
อาศ"ยพื่ระกถาข้องพื่ระศาสดา ม�ความอIต้สาหะเก ดแล�วใน้บรรพื่ชา,  เม'!อบร ษ"ทหล�กไปแล�ว,  
จั\งทDลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา ได�สด"บวMา “พื่ระต้ถาคต้ท"SงหลายไมMย"งกIลบIต้รท�!มารดาบ ดาย"งไมMอน้Iญ่าต้ให�บรรพื่ชา” 
| โส “น้ สก�กา อคารH อช�ฌาวสน้�เต้น้ สง�ข้ล ข้ ต้H พื่�รห�มจัร ยH จัร ต้IH -อ ต้  สต้�ถI กถH น้ ส�สาย ปพื่�พื่ช�ชาย ชาต้Iส�สาโห,  
ปร สาย ปก�กน้�ต้าย,  สต้�ถารH ปพื่�พื่ช�ชH ยาจั ต้�วา “มาต้าปWต้Dห  อน้น้Iญฺ�ญ่าต้H ต้ถาคต้า น้ ปพื่�พื่าเชน้�ต้  -อ ต้  สIต้�วา 

จั\งไปสDMเร'อน้แล�ว ย"งมารดาบ ดาให�อน้Iญ่าต้ด�วยความพื่ยายามมาก เหม'อน้กIลบIต้รช'!อร"ฏิฐบาลเปXน้ต้�น้ 
ได�บรรพื่ชาอIปสมบทใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว ค ดวMา 
“ประโยชน้Kอะไรข้องเรา ด�วยการอยDMใน้ท�!น้�S” จั\งออกจัากกรIงสาว"ต้ถ�น้"Sน้ ไปสDMกรIงราชคฤหK เท�!ยวบ ณ์ฑบาต้อยDM 
ย"งกาลให�ลMวงไปแล�ว.  |
เคหH คน้�ต้�วา รฏฺ�ฐปาลกIลปIต้�ต้าทโย ว ย มหน้�เต้น้ วายาเมน้ มาต้าปWต้โร อน้Iชาน้าเปต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา 
ลท�ธDปสม�ปโท “ก ม�เม อ ธ วาเสน้ -อ ต้  ต้โต้ น้ ก�ข้ม ต้�วา ราชคหH คน้�ต้�วา ปWณ์�ฑาย จัรน้�โต้ ว�ต้ น้าเมส .  |

๑ ส�. ยI. ปจั�จัาภต้�เต้.
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[หญ�งแพศยาร�บุอาสุาจะให4พระเถระสุCกให4ได4]

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง มารดาบ ดาข้องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระน้"Sน้ เห]น้พื่วกกIมารท�!เปXน้สหายข้องทMาน้ กำล"งเลMน้อยDMส ร โสภาคยK๑อ"น้ใหญ่M 
ใน้ว"น้มหรสพื่ว"น้หน้\!ง ใน้กรIงสาว"ต้ถ� คร!ำครวญ่วMา “การเลMน้ชน้ ดน้�S บIต้รข้องเราได�โดยยาก.”
อเถกท วสH สาวต้�ถ ยH ต้ส�ส มาต้าปWต้โร เอกส�ม\ ฉณ์ท วเส มหน้�เต้น้ ส ร โสภค�เคน้ ต้ส�ส สหายกIมาเร ก�ฬมาเน้ ท ส�วา 
“อม�หากH ปIต้�ต้ส�ส อ ทH ทIล�ลภH ชาต้H -อ ต้  ปร เทว\สI.

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ หญ่ งแพื่ศยาคน้หน้\!ง ไปสDMต้ระกDลน้"Sน้ เห]น้มารดาข้องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระน้"Sน้กำล"งน้"!งร�องไห�อยDM จั\งถามวMา 
“คIณ์แมM เพื่ราะเหต้Iไร คIณ์แมMจั\งร�องไห�.”
ต้ส�ม\ ข้เณ์ เอกา คณ์ กา ต้H กIลH คน้�ต้�วา ต้ส�ส มาต้รH โรทมาน้H น้ ส น้�น้H ท ส�วา “อม�ม ก\การณ์า โรทส  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

มารดา. ฉ"น้ค ดถ\งลDก จั\งร�องไห�.
“ปIต้�ต้H อน้Iส�สร ต้�วา โรทาม  -อ ต้ .

หญ่ งแพื่ศยา. ก]บIต้รน้"Sน้ไปท�!ไหน้เลMา? คIณ์แมM.
“กหH ปน้ โส อม�ม -อ ต้ .

มารดา. บวชใน้ (สำน้"ก) ภ กษIท"Sงหลาย.
“ภ ก�ข้DสI ปพื่�พื่ช โต้ -อ ต้ .

หญ่ งแพื่ศยา. การให�ทMาน้ส\กเส�ย ไมMควรหร'อ?
“ก\ อIป�ปพื่�พื่าเชต้IH น้ วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ .

มารดา. ควร แต้MเธอไมMปรารถน้า,  เธอออกจัากกรIงสาว"ต้ถ�น้�S ไปสDMกรIงราชคฤหK;
“วฏฺ�ฏิต้ ,  น้ ปน้ อ จั�ฉต้ ,  อ โต้ น้ ก�ข้ม ต้�วา ราชคหH คโต้ -อ ต้ .

หญ่ งแพื่ศยา. ถ�าด ฉ"น้พื่\งให�ทMาน้ส\กได�ไซ่ร�,  คIณ์แมMพื่\งทำอะไรแกMด ฉ"น้.
“สจัาหH ต้H อIป�ปพื่�พื่าเชย�ยH,  ก ม�เม กเรย�ยาถ -อ ต้ .

มารดา. พื่วกฉ"น้พื่\งทำเจั�าให�เปXน้เจั�าข้องแหMงข้Iมทร"พื่ยKใน้ต้ระกDลน้�S.
“อ มส�ส เต้๒ กIลส�ส กIฏฺiม�พื่สาม น้\ กเรย�ยาม -อ ต้ .

๑ ความเปXน้ผD�ม�สMวน้งามด�วยส ร .
๒ ส�. เม.
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หญ่ งแพื่ศยา กลMาววMา “ถ�าเชMน้น้"Sน้ คIณ์แมMจังให�ส น้จั�าง๑ แกMด ฉ"น้” ถ'อเอาส น้จั�างแล�ว ไปสDMกรIงราชคฤหKด�วยบร วารหมDMใหญ่M 
กำหน้ดถน้น้ท�!เท�!ยวบ ณ์ฑบาต้ข้องทMาน้ได�แล�ว ย\ดเอาเร'อน้เปXน้ท�!พื่"กหล"งหน้\!งใน้ท�!น้"Sน้ ต้กแต้Mงอาหารท�!ประณ์�ต้ไว�แต้Mเช�าต้รDM 
แล�วถวายภ กษIใน้เวลาพื่ระเถระเข้�าไปบ ณ์ฑบาต้ โดยกาลลMวงไป ๒-๓ ว"น้ น้ มน้ต้KวMา 
“ทMาน้เจั�าข้�า ข้อทMาน้จังน้"!งใน้ท�!น้�Sน้�!แหละ ทำภ"ต้ต้ก จั” แล�วร"บเอาบาต้ร.
“เต้น้ห  เม ปร พื่�พื่ยH เทถ -อ ต้  ปร พื่�พื่ยH คเหต้�วา มหน้�เต้น้ ปร วาเรน้ ราชคหH คน้�ต้�วา ต้ส�ส ปWณ์�ฑาย จัรณ์ว�ถ\ สล�ลก�เข้ต้�วา 
ต้ต้�เถกH น้ วาสเคหH คเหต้�วา ปาโต้ว ปณ์�ต้H อาหารH ปฏิ ยาเทต้�วา เถรส�ส ปWณ์�ฑาย ปว ฏฺ�ฐกาเล ภ ก�ข้H ทต้�วา 
กต้ ปาหจั�จัเยน้ “ภน้�เต้ อ เธว น้ ส�ท ต้�วา ภต้�ต้ก จั�จัH กโรถ -อ ต้  ปต้�ต้H คณ์�ห .

ทMาน้ได�ให�บาต้รแล�ว.
โส ปต้�ต้H อทาส .

[หญ�งแพศยาออกอ�บุายเกล,Gยกล7อมพระเถระ]

คร"Sงน้"Sน้ หญ่ งแพื่ศยาน้"Sน้ เล�Sยงพื่ระเถระน้"Sน้ ด�วยอาหารอ"น้ประณ์�ต้ เร�ยน้วMา 
“ทMาน้เจั�าข้�า การเท�!ยวบ ณ์ฑบาต้ใน้ท�!น้�Sน้�!แหละสะดวกด�” น้ มน้ต้Kให�พื่ระเถระน้"!งฉ"น้ท�!ระเบ�ยง ๒-๓ ว"น้แล�ว 
เอาข้น้มเกล�SยกลMอมพื่วกเด]ก แล�วพื่DดวMา 
“พื่วกเจั�าจังมา,  ใน้เวลาพื่ระเถระมาแล�ว แม�ฉ"น้ห�ามอยDM,  พื่วกเจั�าพื่\งมาใน้ท�!น้�S แล�ว (คI�ย) ธIล�ให�ฟ้Iง̀ข้\Sน้.”
อถ น้H ปณ์�เต้น้าหาเรน้ ปร ว ส ต้�วา “ภน้�เต้ อ เธว ปWณ์�ฑาย จัร ต้IH ผาสIกH -อ ต้  วต้�วา กต้ ปาหH อาล น้�เท น้ ส�ทาเปต้�วา โภเชต้�วา 
ทารเก ปDเวห  สง�คณ์�ห ต้�วา “เอถ ต้Iม�เห. เถรส�สาคต้กาเล,  มย  วาเรน้�ต้ ยาปW,  อ ธาคน้�ต้�วา รชH อIฏฺ�ฐาเปย�ยาถ -อ ต้  อาห.

ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ เวลาพื่ระเถระฉ"น้ พื่วกเด]กเหลMาน้"Sน้ แม�ถDกหญ่ งแพื่ศยาน้"Sน้ห�ามอยDM ก] (คI�ย) ธIล�ให�ฟ้Iง̀ข้\Sน้แล�ว.
เต้ ปIน้ท วเส เถรส�ส โภชน้เวลาย ต้าย วาร ยมาน้าปW รชH อIฏฺ�ฐาเปสIH.

ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ หญ่ งแพื่ศยาน้"Sน้ เร�ยน้วMา 
“พื่วกเด]ก แม�ด ฉ"น้ห�ามอยDM ก]ไมMฟ้bงคำข้องด ฉ"น้ ย"ง (คI�ย) ธIล�ให�ฟ้Iง̀ข้\Sน้ใน้ท�!น้�Sได�,  ข้อทMาน้จังน้"!งภายใน้เร'อน้เถ ด” 
ให�ทMาน้น้"!งภายใน้แล�ว น้ มน้ต้Kให�ฉ"น้ส Sน้ ๒-๓ ว"น้.
สา ปIน้ท วเส “ทารกา วาร ยมาน้าปW มม วจัน้H อส�สIณ์ ต้�วา อ ธ รชH อIฏฺ�ฐาเปน้�ต้ ,  อน้�โต้เคเห น้ ส�ทถ -อ ต้  อน้�โต้ น้ ส�ทาเปต้�วา 
กต้ ปาหH โภเชส .

น้างเกล�SยกลMอมเด]กอ�ก พื่DดวMา “พื่วกเจั�า แม�ถDกฉ"น้ห�ามอยDM พื่\งทำเส�ยงอ\กท\ก ใน้เวลาพื่ระเถระฉ"น้.”
ปIน้ ทารเก สง�คณ์�ห ต้�วา “ต้Iม�เห มยา วาร ยมาน้าปW เถรส�ส โภชน้กาเล มหาสท�ทH กเรย�ยาถ -อ ต้  อาห.

เด]กเหลMาน้"Sน้ ทำอยMางน้"Sน้แล�ว.
เต้ ต้ถา กร\สI.

๑ ปร พื่�พื่ยH Wage ส น้จั�าง คMาจั�าง
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ใน้ว"น้รIMงข้\Sน้ น้างกลMาววMา “ทMาน้เจั�าข้�า ใน้ท�!น้�S ม�เส�ยงอ\กท\กเหล'อเก น้,  พื่วกเด]ก แม�ด ฉ"น้ห�ามอยDM ก]ไมMเช'!อถ'อถ�อยคำข้องด ฉ"น้,  
น้ มน้ต้KทMาน้น้"!งเส�ยใน้ปราสาทเบ'Sองบน้เถ ด,” เม'!อพื่ระเถระร"บน้ มน้ต้Kแล�ว,  ทำพื่ระเถระไว�ข้�างหน้�า 
เม'!อจัะข้\Sน้ไปสDMปราสาท ปWดประต้Dท"Sงหลายเส�ย จั\งข้\Sน้ไปสDMปราสาท.
ปIน้ท วเส “ภน้�เต้ อ มส�ม\ ฐาเน้ อต้ ว ย มหาสท�โท โหต้ ,  ทารกา มยา วาร ยมาน้าปW มม วจัน้H น้ คณ์�หน้�ต้ ,  
อIปร  ปาสาเทเยว น้ ส�ทถ -อ ต้  วต้�วา,  เถเรน้ อธ วาส เต้,  เถรH ปIรโต้ กต้�วา ปาสาทH อภ รIหน้�ต้� ท�วาราน้  ปWทหมาน้าว ปาสาทH อภ รIห .

พื่ระเถระ แม�เปXน้ผD�ถ'อการเท�!ยวบ ณ์ฑบาต้ต้ามลำด"บต้รอกเปXน้ว"ต้รอยMางอIกฤษฏิK ถDกความอยากใน้รสพื่"วพื่"น้แล�ว 
จั\งข้\Sน้ไปสDMปราสาท ๗ ช"Sน้ ต้ามคำข้องน้าง.
เถโร อIก�กฏฺ�ฐสปทาน้จัาร โก สมาโน้ปW รสต้ณ์�หาย พื่ท�โธ ต้ส�สา วจัเน้น้ สต้�ต้ภDม กH ปาสาทH อภ รIห .

[หญ�งแพศยาแสุดงแสุดงอาการ ๔๐ อย7าง เก,Gยวพระเถระ]

น้างให�พื่ระเถระน้"!งแล�ว แสดงแงMงอน้ข้องหญ่ ง ล�ลาข้องหญ่ ง ซ่\!งมาแล�วอยMางน้�SวMา 
“เพื่'!อน้ผD�ม�หน้�าเอ บอ !ม  ได�ย น้วMา หญ่ งยMอมเก�Sยวชายด�วยฐาน้ะ ๔๐๑ อยMาง ค'อ: 
สะบ"ดสะบ Sง ว�ชมฺ�ภตฺ�   ก�มลง ว�นมฺตฺ�   กร�ดกราย ว�ลื่สุตฺ�   ชะมดชะม�อย ว�ลื่ช�ชตฺ�   
เอาเล]บด�ดเล]บ นเขน นข� ฆฏฺ�เฏตฺ�   เอาเท�าเหย�ยบเท�า ปาเทน ปาท� อกฺ�กฺมฺตฺ�   เอาไม�ข้�ดแผMน้ด น้ กฺฏฺ�เฐน ปฐว� ว�ลื่�ขตฺ�   
ชDเด]กข้\Sน้ทารกH อ�ลื่�ลื่งฺ�เฆตฺ�   ลดเด]กลง โอลื่งฺ�เฆตฺ� เลMน้เอง กฺ"ฬตฺ�   ให�เด]กเลMน้ กฺ"ฬาเปตฺ�   จัDบเอง จ�มฺ�พตฺ�   ให�เด]กจัDบ จ�มฺ�พาเปตฺ�   
ก น้เอง ภ�ญฺ�ชตฺ�   ให�เด]กก น้ ภ�ญฺ�ชาเปตฺ�   ให�ข้องเด]ก ททาตฺ�   ข้อข้องค'น้ อายาจตฺ�   ล�อเล�ยน้เด]ก๒ กฺตฺมฺน�กฺโรตฺ�   
พื่Dดด"ง อ�จ�จ� ภาสุตฺ�   พื่DดคMอย น"จ� ภาสุตฺ�   พื่DดคำเปWดเผย อาว�จ�จ� ภาสุตฺ�   พื่Dดล�Sล"บ ว�ว�จ�จ� ภาสุตฺ�   
ทำน้ ม ต้ร๓ ด�วยการฟ้อ̀น้ ด�วยการข้"บด�วยการประโคม ด�วยการร�องไห� ด�วยการเย'Sองกาย ด�วยการแต้Mงต้"ว นจ�เจน ค"เตฺน วาท�เตฺน 
โรท�เตฺน ว�ลื่สุ�เตฺน ว�ภ(สุ�เตฺน   ซ่ กซ่�S ชค�ฆตฺ�   จั�องมองดD เปกฺ�ขตฺ�  ส"!น้สะเอว กฺฏ� จาเลื่ตฺ�   ย"งข้องล"บให�ไหว ค�ย�หภณฺ�ฑกฺ� จาเลื่ตฺ�   
ถMางข้า อ(ร�� ว�วรตฺ�   หIบข้า อ(ร�� ป+ทหตฺ�   แสดงถ"น้ ถน� ทสุ�เสุตฺ�   แสดงร"กแร� กฺจ�ฉํ� ทสุ�เสุตฺ�   แสดงสะด'อ นาภ� ทสุ�เสุตฺ�   
ข้ย บต้า อกฺ�ข� น�ขนตฺ�   ย"กค Sว ภมฺ�กฺ� อ�กฺ�ข�ปตฺ�   เม�มร มฝ้�ปาก โอฏฺ�ฐ� ปลื่�ขตฺ�   แลบล Sน้ ช�ว�ห� น�ลื่�ลื่าเลื่ตฺ�   
เปล'Sองผ�า ท�สุ�สุ� มฺ�ญฺ�จตฺ�   น้IMงผ�า ท�สุ�สุ� พน�ธตฺ�   สยายผม สุ�รสุ� มฺ�ญฺ�จตฺ�   เกล�าผม สุ�รสุ� พน�ธตฺ�” ด"งน้�S  ย'น้ข้�างหน้�าข้องพื่ระเถระน้"Sน้แล�ว
กลMาวคาถาน้�SวMา   
สา เถรH น้ ส�ทาเปต้�วา “จัต้�ต้าล�สาย๔ ข้ลI สม�ม ปIณ์�ณ์มIข้ ฐาเน้ห  อ ต้�ถ� ปIร สH อจั�จัาวทต้   ว ชม�ภต้  ว น้มต้  ว ลสต้  ว ลช�ชต้  
น้เข้น้ น้ข้H ฆ่ฏฺ�เฏิต้  ปาเทน้ ปาทH อก�กมต้  กฏฺ�เฐน้ ปฐว\ ว ล ข้ต้ ๕ ทารกH อIล�ลง�เฆ่ต้  โอลง�เฆ่ต้ ๖ ก�ฬต้  ก�ฬาเปต้  จัIม�พื่ต้  จัIม�พื่าเปต้  ภIญฺ�ชต้  
ภIญฺ�ชาเปต้  ททาต้  อายาจัต้  กต้มน้Iกโรต้  อIจั�จัH ภาสต้  น้�จัH ภาสต้  อาว จั�จัH ภาสต้  ว ว จั�จัH ภาสต้  
น้จั�เจัน้ ค�เต้น้ วาท เต้น้ โรท เต้น้ ว ลส เต้น้ ว ภDส เต้น้ ชค�ฆ่ต้  เปก�ข้ต้  กฏิ\ จัาเลต้  คIย�หภณ์�ฑกH จัาเลต้  อDรIH ว วรต้  อDรIH ปWทหต้  
ถน้H ทส�เสต้  กจั�ฉH ทส�เสต้  น้าภ\ ทส�เสต้  อก�ข้\ น้ ข้น้ต้  ภมIกH อIก�ข้ ปต้  โอฏฺ�ฐH ปล ข้ต้  ช ว�หH น้ ล�ลาเลต้  ทIส�สH มIญฺ�จัต้  ทIส�สH พื่น้�ธต้  
ส รสH มIญฺ�จัต้  ส รสH พื่น้�ธต้  -อ ต้  เอวH อาคต้H อ ต้�ถ�กIต้�ต้H อ ต้�ถ�ล�ฬ�หH ทส�เสต้�วา ต้ส�ส ปIรโต้ ฐ ต้า อ มH คาถมาห

๑ มาใน้อ"ฏิฐกถาชาดก ๘/๒๖๖ กIณ์าลชาดก.
๒ กต้มน้Iกโรต้  ยMอมทำต้ามซ่\!งกรรมอ"น้ เด]กทำแล�ว
๓ เต้ ม น้ ม ต้�ต้H กโรต้  ต้ามน้"ยอรรถกถา.
๔ ชาต้กฏฺ�ฐกถา. ๘/๓๖๖.
๕ ต้ต้�ถ “ว เลข้ต้  -อ ต้  ปญฺ�ญ่ายต้ .
๖ ต้ต้�เถว อIล�ลง�ฆ่าเปต้  -อ ต้ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๒๗ • ๓๒.  เร'!องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระ • [หญ่ งแพื่ศยาแสดงแสดงอาการ ๔๐ อยMาง เก�Sยวพื่ระ
เถระ]

“หญ่ งแพื่ศยาผD�ม�เท�าย�อมแล�วด�วยน้Sำคร"!ง สวมเข้�ยงเท�า (กลMาวแล�ววMา) 
แม�ทMาน้ก]เปXน้ชายหน้IMมสำหร"บด ฉ"น้ และแม�ด ฉ"น้เปXน้หญ่ งสาวสำหร"บทMาน้,  
แม�เราท"Sง ๒  แกMแล�ว ม�ไม�เท�ากราน้๑ ไปข้�างหน้�าจั\งจั"กบวช.”

“อล�ลต้�ต้กกต้า ปาทา ปาทIการIย�ห เวส ยา,
ต้�วญฺ�จัาปW ทหโร มม อหHปW ทหรา ต้ว,
อIโภปW ปพื่�พื่ช ส�สาม๒ ช ณ์�ณ์า ทณ์�ฑปรายน้า -อ ต้ .

[พระเถระชื่นะหญ�งแพศยา เพราะอาศ�ยพระศาสุดา]

คร"Sงน้"Sน้ ความส"งเวชใหญ่M ได�เก ดข้\Sน้แกMพื่ระเถระวMา “โอหน้อ กรรมท�!เราไมMใครMครวญ่แล�วทำ หน้"ก.”
อถ เถรส�ส “อโห วต้ เม ภาร ยH อน้Iปธาเรต้�วา กต้กม�มH -อ ต้  มหาสHเวโค อIทปาท .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้ พื่ระศาสดาทรงน้"!งอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ณ์ ท�!ไกลประมาณ์ ๔๕ โยชน้Kน้"!น้แล ทรงเห]น้เหต้Iน้"Sน้แล�ว 
ได�ทรงทำความย Sมแย�มให�ปรากฏิ.  
ต้ส�ม\ ข้เณ์ สต้�ถา ปญฺ�จัจัต้�ต้าล�สโยชน้มต้�ถเก เชต้วเน้ น้ ส น้�โน้ว ต้H การณ์H ท ส�วา ส ต้H ปาต้�วากาส .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระอาน้น้ทเถระ ทDลถามพื่ระองคKวMา 
 “พื่ระเจั�าข้�า อะไรหน้อแลเปXน้เหต้I,  อะไรเปXน้ปbจัจั"ย แหMงการทรงทำความย Sมแย�มให�ปรากฏิ.”
อถ น้H อาน้น้�ทต้�เถโร ปIจั�ฉ  “ภน้�เต้ โก น้I โข้ เหต้I  โก ปจั�จัโย ส ต้ส�ส ปาต้Iกม�มาย -อ ต้ .

พื่ระศาสดาต้ร"สวMา 
“อาน้น้ทK สงครามข้องภ กษIช'!อสIน้ทรสมIทรและข้องหญ่ งแพื่ศยา กำล"งเปXน้ไปอยDM บน้พื่'Sน้ปราสาท ๗ ช"Sน้ ใน้กรIงราชคฤหK”
“อาน้น้�ท ราชคหน้คเร สต้�ต้ภDม กปาสาทต้เล สIน้�ทรสมIท�ทส�ส จั ภ ก�ข้Iโน้ คณ์ กาย จั สง�คาโม วต้�ต้ต้  -อ ต้ .

พื่ระอาน้น้ทK ทDลถามวMา “พื่ระเจั�าข้�า ความชน้ะจั"กม�แกMใครหน้อแล? ความปราช"ยจั"กม�แกMใคร?”
“กส�ส น้I โข้ ภน้�เต้ ชโย ภว ส�สต้ ,  กส�ส ปราชโย -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “อาน้น้ทK ความชน้ะจั"กม�แกMสIน้ทรสมIทร,  ความปราช"ยจั"กม�แกMหญ่ งแพื่ศยา” ด"งน้�Sแล�ว 
ทรงประกาศความชน้ะข้องพื่ระเถระ  ทรงน้"!งใน้พื่ระเชต้ว"น้น้"Sน้น้"!น้เอง ทรงแผMพื่ระร"ศม�ไป ต้ร"สวMา 
“ภ กษI เธอจังหมดอาล"ย ละกามแม�ท"Sง ๒ เส�ย” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “อาน้น้�ท สIน้�ทรสมIท�ทส�ส ชโย ภว ส�สต้ ,  คณ์ กาย ปราชโย -อ ต้  เถรส�ส ชยH ปกาเสต้�วา ต้ต้�ถ น้ ส น้�น้โกว โอภาสH ผร ต้�วา 
“ภ ก�ข้I อIโภปW กาเม น้ รเปก�โข้ ปชห -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

๑ คSำ ย"น้
๒ ส�. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “ปจั�ฉา -อ ต้  อต้�ถ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๒๘ • ๓๒.  เร'!องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระ • [พื่ระเถระชน้ะหญ่ งแพื่ศยา เพื่ราะอาศ"ยพื่ระศาสดา]

“บIคคลใด ละกามท"Sงหลายใน้โลกน้�Sแล�ว เปXน้ผD�ไมMม�เร'อน้ งดเว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ผD�ม�กามและภพื่ส Sน้แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โยธ กาเม ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร พื่�พื่เช,
กามภวปร ก�ข้�ณ์H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้ (ด"งน้�S)
ความวMา บIคคลใด ละกามแม�ท"Sง ๒ ใน้โลกน้�Sแล�ว เปXน้ผD�ไมMม�เร'อน้ งดเว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ผD�ม�กามส Sน้แล�ว และผD�ม�ภพื่ส Sน้แล�ว วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ส�สต้�โถ: โย ปIค�คโล อ ธ โลเก อIโภปW กาเม ห ต้�วา อน้าคาโร หIต้�วา ปร พื่�พื่ชต้ ,  
ต้H ปร ก�ข้�ณ์กามญฺ�เจัว ปร ก�ข้�ณ์ภวญฺ�จั อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า พื่ระเถระ บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�ว เหาะข้\Sน้ไปสDMเวหาส ด�วยกำล"งแหMงฤทธ � ทะลIมณ์ฑลชMอฟ้า̀ออกไปแล�ว 
ชมเชยพื่ระสร�ระพื่ระศาสดาอยDMน้"!น้เท�ยว มาถวายบ"งคมพื่ระศาสดาแล�ว.
เทสน้าวสาเน้ เถโร อรหต้�ต้H ปต้�วา อ ท�ธ พื่เลน้ เวหาสH อพื่�ภIค�คน้�ต้�วา กณ์�ณ์ กามณ์�ฑลH ว น้ ว ช�ฌ ต้�วา 
สต้�ถI สร�รH โถเมน้�โต้เยว อาคน้�ต้�วา สต้�ถารH วน้�ท .

[พระศาสุดาเป<นท้,�พC�งของพระเถระ]

ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้แม�ใน้โรงธรรมวMา 
“ผD�ม�อายIท"Sงหลาย พื่ระสIน้ทรเถระ อาศ"ยรสท�!พื่\งรD�ด�วยล Sน้ เก'อบเส�ยทMา.๑ แต้Mพื่ระศาสดา เปXน้ท�!พื่\!งข้องเธอ.”
ธม�มสภายHปW กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH “อาวIโส ช ว�หาว ญฺ�เญ่ย�ยH รสH น้ ส�สาย มน้H น้ฏฺ�โฐ สIน้�ทรสมIท�ทต้�เถโร,  
สต้�ถา ปน้ส�ส อวส�สโย ชาโต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ทรงสด"บกถาน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย เราเปXน้ท�!พื่\!งข้องสIน้ทรสมIทรน้"!น้ ใน้บ"ดน้�SเทMาน้"Sน้หาม ได�,  
แม�ใน้กาลกMอน้ เราเปXน้ท�!พื่\!งข้องสIน้ทรสมIทรน้"!น้ ผD�ต้ ดอยDMใน้รสต้"ณ์หาแล�วเหม'อน้ก"น้” อ"น้ภ กษIเหลMาน้"Sน้ทDลอ�อน้วอน้แล�ว 
ทรงน้ำอด�ต้น้ ทาน้มา เพื่'!อจัะทรงประกาศเน้'Sอความน้"Sน้ ทรงย"งวาต้ม คชาดก๒ น้�Sให�พื่ สดารวMา
สต้�ถา ต้H กถH สIต้�วา “น้ ภ ก�ข้เว อ ทาเน้ว,  ปIพื่�เพื่ปาหH เอต้ส�ส รสต้ณ์�หาย พื่ช�ฌมาน้ส�ส อวส�สโย ชาโต้เยว -อ ต้  วต้�วา 
เต้ห  ยาจั โต้ ต้ส�สต้�ถส�ส ปกาสน้ต้�ถH อต้�ต้H อาหร ต้�วา

๑ มน้H น้ฏฺ�โฐ. มน้H a little nearly เล]กน้�อย,  เก'อบ.
๒ ข้I. ชา. เอก. ๒๗/๕. ต้ทฏฺ�ฐกถา ๑/๒๗๗



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๒๙ • ๓๒.  เร'!องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระ • [พื่ระศาสดาเปXน้ท�!พื่\!งข้องพื่ระเถระ]

“ได�ย น้วMา สภาพื่อ'!น้ท�!เลวกวMารสท"Sงหลาย ค'อ 
การเคยช น้ก"น้ หร'อการสน้ ทสน้มก"น้ ยMอมไมMม�,  
คน้เฝ้`าสวน้ช'!อสญ่ช"ย ยMอมน้ำเน้'Sอสม"น้ต้"วอาศ"ยอยDMใน้รกช"ฏิ 
มาสDMอำน้าจัได� ก]เพื่ราะรสท"Sงหลาย.”

“น้ ก รต้�ถ  รเสห  ปาปWโย
อาวาเสห  วา สน้�ถเวห  วา,
วาต้ม คH คหน้น้ ส�ส ต้H
วสมาเน้ต้  รเสห  สญฺ�ชโย -อ ต้ 

อ มH วาต้ม คชาต้กH๑ ว ต้�ถาเรต้�วา 

ด"งน้�Sแล�ว ทรงประมวลชาดกวMา “ใน้กาลน้"Sน้ สIน้ทรสมIทรได�เปXน้เน้'Sอสม"น้,  
สMวน้มหาอมาต้ยKข้องพื่ระราชาผD�กลMาวคาถาน้�Sแล�ว ให�ปลMอยเน้'Sอน้"Sน้ไป ได�เปXน้เราน้�Sเอง.”
“ต้ทา สIน้�ทรสมIท�โท วาต้ม โค อโหส ,  อ มH ปน้ คาถH วต้�วา ต้ส�ส ว ส�สช�ชาปWโต้ รญฺ�โญ่ มหามจั�โจั อหเมว -อ ต้  ชาต้กH สโมธาเน้ส .

เร'!องพื่ระสIน้ทรสมIทรเถระ จับ.
สIน้�ทรสมIท�ทต้�เถรวต้�ถI.

๑ ข้I. ชา. เอก. ๒๗/๕ ต้ทฏฺ�ฐกถา. ๑/๒๓๗.
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๓๓.  เร��องพระโชื่ตั�กเถระ
๓๓.  โชต้ กต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภพื่ระโชต้ เถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “โยธ ต้ณ์�หH” เปXน้ต้�น้.
“โยธ ต้ณ์�หH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ โชต้ กต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[บุ�รพกรรมของ ๒ พ,�น4อง]

อน้IปIพื่พื่�กถาใน้เร'!องน้"Sน้ ด"งต้Mอไปน้�S
ต้ต้�รายH อน้IปIพื่�พื่�กถา:

ได�ย น้วMา ใน้อด�ต้กาล กIฎุiมพื่� ๒ คน้พื่�!น้�อง ใน้กรIงพื่าราณ์ส� ย"งชน้ให�ทำไรMอ�อยไว�เปXน้อ"น้มาก.
“อต้�เต้ ก ร พื่าราณ์ส ยH เท�ว ภาต้โร กIฏฺiม�พื่ กา มหน้�ต้H อIจั�ฉIก�เข้ต้�ต้H กาเรสIH.

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง น้�องชาย ไปย"งไรMอ�อย ค ดวMา “เราจั"กให�อ�อยลำหน้\!งแกMพื่�!ชาย ลำหน้\!งจั"กเปXน้ข้องเรา” แล�ว 
ผDกลำอ�อยท"Sง ๒ ลำใน้ท�!ๆ ต้"ดแล�ว เพื่'!อต้�องการไมMให�รสไหลออก ถ'อเอาแล�ว.
อเถกท วสH กน้ ฏฺ�ฐภาต้า อIจั�ฉIก�เข้ต้�ต้H คน้�ต้�วา “เอกH เชฏฺ�ฐภาต้ กส�ส ทส�สาม ,  เอกH มย�หH ภว ส�สต้  -อ ต้  
เท�ว อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โย รสส�ส อน้ ก�ข้มน้ต้�ถาย ฉ น้�น้ฏฺ�ฐาเน้ พื่น้�ธ ต้�วา คณ์�ห .

ได�ย น้วMา ใน้คร"Sงน้"Sน้ ก จัด�วยการห�บอ�อยด�วยเคร'!องยน้ต้K ไมMม�,  
ใน้เวลาอ�อยลำท�!เข้าต้"ดท�!ปลายหร'อท�!โคน้แล�วยกข้\Sน้ รส (อ�อย) ยMอมไหลออกเองท�เด�ยว  เหม'อน้น้Sำไหลออกจัากธมกรกฉะน้"Sน้.
ต้ทา ก ร อIจั�ฉDน้H ยน้�เต้น้ ป�ฬน้ก จั�จัH น้ต้�ถ ,  อค�เค วา มDเล วา ฉ น้�ท ต้�วา อIก�ข้ ต้�ต้กาเล ธมกรกโต้ อIทกH ว ย สยเมว รโส น้ ก�ข้มต้ .

ก]ใน้เวลาท�!เข้าถ'อเอาลำอ�อยจัากไรMเด น้มา พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ท�!ภDเข้าค"น้ธมาทน้K ออกจัากสมาบ"ต้ แล�ว ใครMครวญ่วMา 
“ว"น้น้�S เราจั"กทำการอน้IเคราะหKแกMใครหน้อแล?” เห]น้เข้าเข้�าไปใน้ข้Mายค'อญ่าณ์ข้องต้น้ 
และรD�ความท�!เข้าเปXน้ผD�สามารถเพื่'!อจัะทำการสงเคราะหKได� จั\งถ'อบาต้รและจั�วรแล�ว มาด�วยฤทธ � ได�ย'น้อยDMข้�างหน้�าข้องเข้า.
ต้ส�ส ปน้ เข้ต้�ต้โต้ อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โย คเหต้�วา อาคมน้กาเล คน้�ธมาทน้ปพื่�พื่เต้ ปจั�เจักพื่Iท�โธ สมาปต้�ต้ โต้ วIฏฺ�ฐาย 
“กส�ส น้I โข้ อช�ช อน้Iค�คหH กร ส�สาม  -อ ต้  อIปธาเรน้�โต้ ต้H อต้�ต้โน้ ญ่าณ์ชาเล ปว ฏฺ�ฐH ท ส�วา สง�คหH กาต้IH สมต้�ถภาวญฺ�จัส�ส ญ่ต้�วา 
ปต้�ต้จั�วรมาทาย อ ท�ธ ยา อาคน้�ต้�วา ต้ส�ส ปIรโต้ อฏฺ�ฐาส .

[น4องชื่ายถวายอ4อยแก7พระป>จเจกพ�ท้ธะ]

เข้าพื่อเห]น้พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้"Sน้ ก]ม�จั ต้เล'!อมใส จั\งลาดผ�าหMมบน้ภDม ประเทศท�!สDงกวMา แล�วน้ มน้ต้Kให�พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้"!ง 
ด�วยคำวMา “น้ มน้ต้Kน้"!งท�!น้�S คร"บ” แล�วก]กลMาววMา “ข้อทMาน้จังน้�อมบาต้รมาเถ ด” ได�แก�ท�!ผDกลำอ�อย วางไว�เบ'Sองบน้บาต้ร.
โส ต้H ท ส�วา ว ปสน้�น้จั ต้�โต้ อIต้�ต้รสาฏิกH อIจั�จัต้เร ภDม ป�ปเทเส อต้�ถร ต้�วา “ภน้�เต้ อ ธ น้ ส�ทถ -อ ต้  ปจั�เจักพื่Iท�ธH น้ ส�ทาเปต้�วา 
“ปต้�ต้H อIปน้าเมถ -อ ต้  อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ ยา พื่น้�ธน้ฏฺ�ฐาน้H โมเจัต้�วา ปต้�ต้ส�ส อIปร  อกาส .

รสไหลลงเต้]มบาต้รแล�ว.
รโส โอต้ร ต้�วา ปต้�ต้H ปDเรส .
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เม'!อพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะด'!มรส (อ�อย) น้"Sน้แล�ว,  เข้าค ดวMา “ด�จัร ง พื่ระผD�เปXน้เจั�าข้องเราด'!มรส (อ�อย) แล�ว.  
ถ�าพื่�!ชายข้องเราจั"กให�น้ำมDลคMามา,  เราก]จั"กให�มDลคMา.  ถ�าจั"กให�เราน้ำสMวน้บIญ่มา,  เราก]จั"กให�สMวน้บIญ่” แล�วกลMาววMา 
“น้ มน้ต้KทMาน้น้�อมบาต้รเข้�ามาเถ ด คร"บ” แล�วได�แก�ลำอ�อยแม�ท�! ๒ ถวายรส.
ปจั�เจักพื่Iท�เธน้ ต้ส�ม\ รเส ป�เต้,  “สาธIกH วต้ เม อย�เยน้ รโส ป�โต้.  สเจั เม เชฏฺ�ฐภาต้ โก มDลH อาหราเปส�สต้ ,  มDลH ทส�สาม .  
สเจั ปต้�ต้\ อาหราเปส�สต้ ,  ปต้�ต้\ ทส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา “ภน้�เต้ ปต้�ต้H อIปน้าเมถ -อ ต้  ทIต้ ยHปW อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ\ โมเจัต้�วา รสH อทาส .

น้"ยวMา เข้าม ได�ม�ความค ดท�!จัะลวงแม�ม�ประมาณ์เทMาน้�SวMา “พื่�!ชายข้องเราจั"กน้ำอ�อยลำอ'!น้จัากไรMอ�อยมาเค�Sยวก น้”.  
“ภาต้า เม อIจั�ฉIก�เข้ต้�ต้โต้ อญฺ�ญ่H อIจั�ฉIH อาหร ต้�วา ข้าท ส�สต้  -อ ต้  เอต้�ต้กHปW ก รส�ส วญฺ�จัน้จั ต้�ต้H น้าโหส .

สMวน้พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ เปXน้ผD�ใครMจัะแบMงรสอ�อยน้"Sน้ก"บด�วยพื่ระปbจัเจักพื่IทธะเหลMาอ'!น้ เพื่ราะความท�!ต้น้ด'!มรสอ�อยลำแรกน้"Sน้ 
จั\งร"บไว�เทMาน้"Sน้ แล�วก]น้"!งอยDM.
ปจั�เจักพื่Iท�โธ ปน้ ปฐมH อIจั�ฉIรสส�ส ป�ต้ต้�ต้า ต้H อIจั�ฉIรสH อญฺ�เญ่ห  สท�ธ\ สHว ภช ต้Iกาโม หIต้�วา คเหต้�วาว น้ ส�ท .

เข้าทราบอาการข้องทMาน้แล�ว จั\งไหว�ด�วยเบญ่จัางคประด ษฐK ต้"Sงความปรารถน้าวMา 
“ทMาน้คร"บ รสอ"น้เล ศน้�Sใด ท�!กระผมถวายแล�ว,  
ด�วยผลแหMงรสอ"น้เล ศน้�S กระผมพื่\งเสวยสมบ"ต้ ใน้เทวโลกและมน้Iษยโลก  ใน้ท�!สIด พื่\งบรรลIธรรมท�!ทMาน้บรรลIแล�วน้"!น้แล.”
โส ต้ส�ส อาการH ญ่ต้�วา ปญฺ�จัป�ปต้ ฏฺ�ฐ เต้น้ วน้�ท ต้�วา “ภน้�เต้ โย อยH มยา ท น้�โน้ อค�ครโส,  
อ มส�ส น้ ส�สน้�เทน้ เทวมน้Iส�เสสI สม�ปต้�ต้\ อน้Iภว ต้�วา ปร โยสาเน้ ต้Iม�เหห  ปต้�ต้ธม�มเมว ปาปIเณ์ย�ยH -อ ต้  ปต้�ถน้H ฐเปส .

แม�พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ก]กลMาววMา “ข้อความปรารถน้าท�!ทMาน้ต้"Sงไว�แล�ว จังสำเร]จัอยMางน้"Sน้” 
แล�วทำอน้Iโมทน้าแกMเข้า ด�วย ๒ คาถาวMา “อ จั�ฉ ต้H ปต้�ถ ต้H ต้Iย�หH” เปXน้ต้�น้,  
แล�วก]อธ ษฐาน้โดยประการท�!เข้าจัะเห]น้ได� แล�วเหาะไปสDMเข้าค"น้ธมาทน้Kโดยทางอากาศ
แล�วได�ถวายรส (อ�อย) แกMพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ๕๐๐ รDป.
ปจั�เจักพื่Iท�โธปWส�ส “เอวH โหต้I -อ ต้  วต้�วา “อ จั�ฉ ต้H ปต้�ถ ต้H ต้Iย�หน้�ต้ อาท�ห  ท�ว�ห  คาถาห  อน้Iโมทน้H กต้�วา,  
ยถา โส ปส�สต้ ,  เอวH อธ ฏฺ�ฐห ต้�วา อากาเสน้ คน้�ธมาทน้H คน้�ต้�วา ปญฺ�จัน้�น้H ปจั�เจักพื่Iท�ธสต้าน้H รสH อทาส .

เข้าเห]น้ปาฏิ หาร ยKน้"Sน้แล�ว ไปสDMสำน้"กพื่�!ชาย,  เม'!อพื่�!ชายถามวMา “เจั�าไปไหน้?” จั\งบอกวMา “ฉ"น้ไปต้รวจัดDไรMอ�อย” 
ถDกพื่�!ชายกลMาววMา “จัะม�ประโยชน้Kอะไรด�วยคน้อยMางเจั�าไปไรMอ�อย,  เจั�าควรจัะถ'อเอาลำอ�อยมา ๑ ลำ หร'อ ๒ ลำม ใชMหร'อ?” 
กลMาววMา “พื่�! ถDกละ,  ฉ"น้ถ'อเอาอ�อยมา ๒ ลำ,  แต้Mฉ"น้เห]น้พื่ระปbจัเจักพื่IทธะองคKหน้\!ง จั\งถวายรสจัากลำอ�อยข้องฉ"น้ 
แล�วถวายรสจัากลำอ�อยแม�ข้องพื่�! ด�วยค ดวMา ‘เราจั"กให�มDลคMาหร'อสMวน้บIญ่;’ พื่�!จั"กร"บเอามDลคMาอ�อยน้"Sน้หร'อจั"กร"บเอาสMวน้บIญ่?”
โส ต้H ปาฏิ หาร ยH ท ส�วา ภาต้I สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา,  “กหH คโต้ส  -อ ต้  วIต้�เต้,  “อIจั�ฉIก�เข้ต้�ต้H โอโลเกต้IH คโต้ม�ห  -อ ต้ ,  
“ก\ ต้าท เสน้ อIจั�ฉIก�เข้ต้�ต้H คเต้น้,  น้น้I น้าม เอกH วา เท�ว วา อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โย อาทาย อาคน้�ต้พื่�พื่H ภเวย�ย -อ ต้  ภาต้รา วIต้�โต้,  
“อาม ภาต้ ก,  เท�ว เม อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โย คห ต้า,  เอกH ปน้ ปจั�เจักพื่Iท�ธH ท ส�วา มม อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โต้ รสH ทต้�วา 
‘มDลH วา ปต้�ต้\ วา ทส�สาม�ต้  ต้Iม�หากHปW เม อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โต้ รโส ท น้�โน้,  ก น้�น้I โข้ ต้ส�ส มDลH คณ์�ห ส�สถ อIทาหI ปต้�ต้\ -อ ต้  อาห.

พื่�!ชาย. ก]พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ทำอะไร?
“ก\ ปน้ ปจั�เจักพื่Iท�เธน้ กต้H -อ ต้ .
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น้�องชาย. ทMาน้ด'!มรสจัากลำอ�อยข้องฉ"น้แล�ว ก]ถ'อเอารสจัากลำอ�อยข้องพื่�!ไปสDMเข้าค"น้ธมาทน้Kโดยอากาศ 
แล�วได�ให�แกMพื่ระปbจัเจักพื่Iทธะ ๕๐๐ รDป.

“มม อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โต้ รสH ปWว ต้�วา ต้Iม�หากH อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โต้ รสH อาทาย อากาเสน้ คน้�ธมาทน้H คน้�ต้�วา ปญฺ�จัสต้าน้H ปจั�เจักพื่Iท�ธาน้H อทาส  
-อ ต้ .

[พ,�ชื่ายเล��อมใสุขออน�โมท้นาสุ7วนบุ�ญ]

พื่�!ชายน้"Sน้ เม'!อเข้ากำล"งกลMาวอยDMน้"!น้แหละ,  เปXน้ผD�ม�สร�ระอ"น้ป�ต้ ถDกต้�องแล�ว หาระหวMางม ได� ได�ทำความปรารถน้าวMา 
“การบรรลIธรรมท�!พื่ระปbจัเจักพื่Iทธะน้"Sน้เห]น้แล�วน้"!น้แหละ พื่\งม�แกMเรา.”
โส,  ต้ส�ม\ กเถน้�เต้เยว,  น้ รน้�ต้รH ป�ต้ ยา ผIฏฺ�ฐสร�โร หIต้�วา 
“เต้น้ เม ปจั�เจักพื่Iท�เธน้ ท ฏฺ�ฐธม�มส�เสว อธ คโม ภเวย�ย -อ ต้  ปต้�ถน้H อกาส .

น้�องชายปรารถน้าสมบ"ต้  ๓ อยMาง,  สMวน้พื่�!ชายปรารถน้าพื่ระอรห"ต้ ด�วยประการฉะน้�S.
เอวH กน้ ฏฺ�เฐน้ ต้ ส�โส สม�ปต้�ต้ โย ปต้�ถ ต้า,  เชฏฺ�เฐน้ ปน้ อรหต้�ต้H ปต้�ถ ต้H -อ ต้ .

น้�SเปXน้บIรพื่กรรมข้องชน้ท"Sง ๒ น้"Sน้.
อ ทH เต้สH ปIพื่�พื่กม�มH.

[สุองพ,�น4องได4เก�ดร7วมก�นอ,กในชื่าตั�ตั7อมา]

ชน้ท"Sง ๒ น้"Sน้ ดำรงอยDMต้ลอดอายIแล�ว เคล'!อน้จัากอ"ต้ภาพื่น้"Sน้แล�ว บ"งเก ดใน้เทวโลก ย"งพื่Iทธ"น้ดรหน้\!งให�ส Sน้ไป.
เต้ ยาวต้ายIกH ฐต้�วา ต้โต้ จัIต้า เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา เอกH พื่Iท�ธน้�ต้รH เข้ปย\สI.

ใน้เวลาชน้ท"Sง ๒ น้"Sน้ไปสDMเทวโลกน้"!น้แหละ พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�าพื่ระน้ามวMาว ปbสส� เสด]จัอIบ"ต้ ข้\Sน้แล�วใน้โลก.
เต้สH เทวโลกH คต้กาเลเยว ว ปส�ส� สม�มาสม�พื่Iท�โธ โลเก อIป�ปช�ช .

พื่�!น้�องท"Sง ๒ แม�น้"Sน้ เคล'!อน้จัากเทวโลกแล�ว,  ผD�พื่�!ชายก]คงเปXน้พื่�!ชาย ผD�น้�องชายก]คงเปXน้น้�องชาย 
ถ'อปฏิ สน้ธ ใน้เร'อน้แหMงต้ระกDลหน้\!ง ใน้พื่"น้ธIมด�น้คร.
เต้ปW เทวโลกโต้ จัว ต้�วา พื่น้�ธIมต้ ยH เอกส�ม\ กIลเคเห เชฏฺ�โฐ เชฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา กน้ ฏฺ�โฐ กน้ ฏฺ�โฐว ห�ตฺ�วา ปฏิ สน้�ธ\ คณ์�ห\สI.

บรรดาเด]กท"Sง ๒ น้"Sน้ มารดาบ ดาได�ต้"Sงช'!อข้องผD�พื่�!ชายวMา “เสน้ะ” ข้องผD�น้�องชายวMา “อปราช ต้.”
เต้สI เชฏฺ�ฐส�ส “เสโน้ -อ ต้  น้ามH อกHสI,  กน้ ฏฺ�ฐส�ส “อปราช โต้ -อ ต้ .
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เม'!อพื่�!น้�องท"Sง ๒ น้"Sน้ กำล"งรวบรวมข้Iมทร"พื่ยKอยDM ใน้เวลาเต้ บโต้แล�ว๑,  
เสน้กIฎุiมพื่� ได�ฟ้bงการปtาวร�องใน้พื่"น้ธIมด�น้ครข้องอIบาสกผD�โฆ่ษณ์าธรรมวMา 
“พื่Iทธรต้น้ะเก ดข้\Sน้แล�วใน้โลก,  ธรรมรต้น้ะเก ดข้\Sน้แล�วใน้โลก,  ส"งฆ่รต้น้ะเก ดข้\Sน้แล�วใน้โลก,  
พื่วกทMาน้ จังให�ทาน้ท"Sงหลาย จังทำบIญ่ท"Sงหลาย,  ว"น้น้�S เปXน้ด ถ�ท�! ๑๔, ว"น้น้�S เปXน้ด ถ�ท�! ๑๕,  พื่วกทMาน้ จังทำอIโบสถ จังฟ้bงธรรม”
เห]น้มหาชน้ถวายทาน้ใน้กาลกMอน้ภ"ต้รแล�ว ไปเพื่'!อฟ้bงธรรมใน้กาลภายหล"งภ"ต้ร จั\งถามวMา “พื่วกทMาน้จัะไปไหน้” 
เม'!อมหาชน้บอกวMา “พื่วกฉ"น้จัะไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา เพื่'!อฟ้bงธรรม” จั\งพื่DดวMา “แม�ฉ"น้ก]จั"กไป” 
แล�วก]ไปพื่ร�อมก"บชน้เหลMาน้"Sน้ท�เด�ยว น้"!งแล�วใน้ท�!สIดบร ษ"ท.
เต้สI วยป�ปต้�ต้กาเล กIฏฺiม�พื่H สณ์�ฐเปต้�วา ว หรน้�เต้สI “พื่Iท�ธรต้น้H โลเก อIป�ปน้�น้H,  ธม�มรต้น้H,  สง�ฆ่รต้น้H,  ทาน้าน้  เทถ,  
ปIญฺ�ญ่าน้  กโรถ,๒ อช�ช จัาต้Iท�ทส�,  อช�ช ปณ์�ณ์รส�,  อIโปสถH กโรถ,  ธม�มH สIณ์าถ -อ ต้  ธม�มโฆ่สกส�ส พื่น้�ธIมต้�น้คเร โฆ่สน้H สIต้�วา 
มหาชน้H ปIเรภต้�ต้H ทาน้H ทต้�วา ปจั�ฉาภต้�ต้H ธม�มส�สวน้าย คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา เสน้กIฏฺiม�พื่ โก “กหH คจั�ฉถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“สต้�ถI สน้�ต้ กH ธม�มส�สวน้าย -อ ต้  วIต้�เต้,  “อหHปW คม ส�สาม  -อ ต้  เต้ห  สท�ธ\เยว คน้�ต้�วา ปร สปร ยน้�เต้ น้ ส�ท .

พื่ระศาสดา ทรงทราบอ"ธยาศ"ยข้องเข้า จั\งต้ร"สอน้IปIพื่พื่�กถา.
สต้�ถา ต้ส�ส อช�ฌาสยH ว ท ต้�วา อน้IปIพื่�พื่�กถH กเถส .

เข้าฟ้bงธรรมข้องพื่ระศาสดาแล�ว เก ดความอIต้สาหะใน้บรรพื่ชา จั\งทDลข้อบรรพื่ชากะพื่ระศาสดา.  
โส สต้�ถI ธม�มH สIต้�วา ปพื่�พื่ช�ชาย อIส�สาหชาโต้ สต้�ถารH ปพื่�พื่ช�ชH ยาจั .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สถามเข้าวMา “ก]พื่วกญ่าต้ ท�!ทMาน้จัะพื่\งอำลา ม�ไหม?”
อถ น้H สต้�ถา “อต้�ถ  ปน้ เต้ อปโลเกต้พื่�พื่า ญ่าต้กา -อ ต้  ปIจั�ฉ .

เสน้กIฎุiมพื่�. ม� พื่ระเจั�าข้�า.
“อต้�ถ  ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. ถ�าอยMางน้"Sน้ ทMาน้ไปอำลา แล�วจังมา.
“เต้น้ห  อปโลเกต้�วา เอห  -อ ต้ .

[พ,�ชื่ายลาน4องชื่ายออกบุวชื่ แล4วได4บุรรล�พระอรห�ตั]

เข้าไปสDMสำน้"กข้องน้�องชายแล�ว กลMาววMา “ทร"พื่ยKสมบ"ต้ ใด ม�อยDMใน้ต้ระกDลน้�S ทร"พื่ยKสมบ"ต้ น้"Sน้ท"Sงหมด จังเปXน้ข้องเจั�า.”
โส กน้ ฏฺ�ฐส�ส สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “ยH อ มส�ม\ กIเล สาปเต้ย�ยH,  ต้H สพื่�พื่H ต้ว โหต้I -อ ต้  อาห.

น้�องชาย. ก]พื่�!เลMา? คร"บ.
“ต้Iม�เห ปน้ สาม  -อ ต้ .

เสน้กIฎุiมพื่�. ฉ"น้จั"กบวชใน้สำน้"กข้องพื่ระศาสดา.
“อหH สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้ .

๑ หมายความวMา ได�ต้"Sงหล"กฐาน้ใน้การครองเร'อน้แล�ว.
๒ ส�. ม. ยI. เอต้�ถน้�ต้เร “อช�ช อฏฺ�ฐม� -อ ต้  อต้�ถ .
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น้�องชาย. พื่�! พื่Dดอะไร? ฉ"น้เม'!อมารดาต้ายแล�ว ก]ได�พื่�!เปXน้เหม'อน้มารดา,  เม'!อบ ดาต้ายแล�ว ก]ได�พื่�!เปXน้เหม'อน้บ ดา,  
ต้ระกDลน้�Sก]ม�โภคะมาก,  พื่�!ดำรงอยDMใน้เร'อน้น้�!แหละ ก]สามารถจัะทำบIญ่ได�,  พื่�!อยMาทำอยMางน้"Sน้.

“สาม  ก\ วเทถ,  อหH,  มาต้ร  มต้าย,  มาต้รH ว ย,  ปWต้ร  มเต้,  ปWต้รH ว ย ต้Iม�เห อลต้�ถH,  อ ทH กIลH มหาโภคH,  
เคเห ฐ เต้เน้ว สก�กา ปIญฺ�ญ่าน้  กาต้IH,  มา เอวH กร ต้�ถ -อ ต้ .

เสน้กIฎุiมพื่�. ฉ"น้ฟ้bงธรรมใน้สำน้"กข้องพื่ระศาสดาแล�ว,  ฉ"น้ดำรงอยDMใน้ทMามกลางเร'อน้ ไมMอาจับำเพื่]ญ่ธรรมน้"Sน้ได�,  
ฉ"น้จั"กบวชให�ได�,  เจั�าจังกล"บ.

“มยา สต้�ถI สน้�ต้ เก ธม�โม สIโต้,  น้ สก�กา ต้H อคารมช�เฌ ฐ เต้น้ ปDเรต้IH,  ปพื่�พื่ช ส�สาเมวาหH,  ต้�วH น้ วต้�ต้าห  -อ ต้ ,  

เข้าย"งน้�องชายให�กล"บไปด�วยอาการอยMางน้"Sน้แล�ว ได�บรรพื่ชาอIปสมบทใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว 
ต้MอกาลไมMน้าน้น้"ก ก]บรรลIพื่ระอรห"ต้.
เอวH โส กน้ ฏฺ�ฐH น้ วต้�ต้าเปต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา ลท�ธDปสม�ปโท น้ จั รส�เสว อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

ฝ้tายน้�องชาย ค ดวMา “เราจั"กทำส"กการะแกMบรรพื่ช ต้ผD�พื่�!ชาย” จั\งถวายทาน้แกMภ กษIสงฆ่Kม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ประมIข้ส Sน้ ๗ ว"น้ 
ไหว�พื่�!ชายแล�ว กลMาววMา “ทMาน้คร"บ ทMาน้ทำการสล"ดออกจัากภพื่แหMงต้น้ได�แล�ว,  
สMวน้กระผม ย"งเปXน้ผD�พื่"วพื่"น้ด�วยกามคIณ์ ๕๑  ไมMอาจัออกบวชได�,  
ข้อทMาน้จังบอกบIญ่กรรมอ"น้ใหญ่Mท�!สมควร แกMกระผมผD�ดำรงอยDMใน้เร'อน้น้�!แหละ.”
กน้ ฏฺ�โฐปW “ภาต้I ปพื่�พื่ช ต้ส�ส สก�การH กร ส�สาม  -อ ต้  สต้�ต้าหH พื่Iท�ธป�ปมIข้ส�ส ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส ทาน้H ทต้�วา ภาต้รH วน้�ท ต้�วา อาห 
“ภน้�เต้ ต้Iม�เหห  อต้�ต้โน้ ภวน้ ส�สรณ์H กต้H,  อหH ปน้ ปญฺ�จัห  กามคIเณ์ห  พื่ท�โธ  น้ ก�ข้ม ต้�วา ปพื่�พื่ช ต้IH น้ สก�โกม ,  
มย�หH เคเห ฐ ต้ส�เสว อน้Iจั�ฉว กH มหน้�ต้H ปIญฺ�ญ่กม�มH อาจั ก�ข้ถ -อ ต้ .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระเถระ กลMาวกะน้�องชายน้"Sน้วMา “ด�ละ เจั�าผD�เปXน้บ"ณ์ฑ ต้ เจั�าจังให�สร�างพื่ระค"น้ธกIฎี� สำหร"บพื่ระศาสดา.”
อถ น้H เถโร “สาธI ปณ์�ฑ ต้ สต้�ถI คน้�ธกIฏิ\ กาเรห  -อ ต้  อาห.

[น4องชื่ายสุร4างพระค�นธก�ฎิ,ถวายพระศาสุดา]

น้�องชายน้"Sน้ ร"บวMา “สาธI” แล�วย"งชน้ให�น้ำไม�ต้Mางๆ มาแล�ว ให�ถากเพื่'!อประโยชน้KแกMท"พื่ส"มภาระท"Sงหลายม�เสาเปXน้ต้�น้ 
ให�ทำเสาท"Sงหมดให�ข้จั ต้รด�วยแก�ว ๗ ประการ ค'อ ต้�น้หน้\!งข้จั ต้ด�วยทองคำ ต้�น้หน้\!งข้จั ต้ด�วยเง น้ ต้�น้หน้\!งข้จั ต้ด�วยแก�วมณ์�
เปXน้ต้�น้  แล�วให�สร�างพื่ระค"น้ธกIฎี�ด�วยเสาเหลMาน้"Sน้ ให�มIงด�วยกระเบ'Sองสำหร"บมIงอ"น้ข้จั ต้ด�วยแก�ว ๗ ประการเหม'อน้ก"น้.
โส “สาธI -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา น้าน้าทารDน้  อาหราเปต้�วา ถม�ภาท�น้H อต้�ถาย ต้จั�ฉาเปต้�วา เอกH สIวณ์�ณ์ข้จั ต้H เอกH รชต้ข้จั ต้H 
เอกH มณ์ ข้จั ต้H -อ ต้  สพื่�พื่าน้  สต้�ต้ รต้น้ข้จั ต้าน้  กาเรต้�วา เต้ห  คน้�ธกIฏิ\ กาเรต้�วา สต้�ต้รต้น้ข้จั ต้าเหว ฉทน้ ฏฺ�ฐกาห  ฉาทาเปส .

ก]ใน้เวลาสร�างพื่ระค"น้ธกIฎี�น้"!น้แล หลาน้ชายช'!ออปราช ต้ ผD�ม�ช'!อเหม'อน้ก"บต้น้น้"!น้แล เข้�าไปหาอปราช ต้กIฏฺiมพื่�น้"Sน้แล�ว กลMาววMา
 “แม�ฉ"น้ก]จั"กสร�าง,  ทMาน้จังให�สMวน้บIญ่แกMฉ"น้เถ ด ลIง”.
คน้�ธกIฏิ ยา กรณ์กาเลเยว ปน้ ต้H  อต้�ต้โน้ สมาน้น้ามโก อปราช โต้เยว น้าม ภาค เน้ย�โย อIปสง�กม ต้�วา 
“อหHปW กร ส�สาม ,  มย�หH ปต้�ต้\ เทถ มาต้Iล -อ ต้  อาห.

๑ ค'อ รDป เส�ยง กล !น้ รส โผฏิฐ"พื่พื่ะ อ"น้น้MาใครM.
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เข้ากลMาววMา “พื่Mอ ฉ"น้ไมMให�,  ฉ"น้จั"กสร�างไมMให�ท"!วไปด�วยชน้เหลMาอ'!น้.”
“น้ เทม  ต้าต้,  อญฺ�เญ่ห  อสาธารณ์H กร ส�สาม  -อ ต้ .

หลาน้ชายน้"Sน้ อ�อน้วอน้แม�เปXน้อ"น้มาก เม'!อไมMได�สMวน้บIญ่ จั\งค ดวMา “การท�!เราได�กIญ่ชรศาลา๑ ข้�างหน้�าพื่ระค"น้ธกIฎี� ยMอมควร” 
ด"งน้�Sแล�ว จั\งให�สร�างกIญ่ชรศาลาท�!สำเร]จัด�วยแก�ว ๙ ประการ.
โส พื่หIHปW ยาจั ต้�วา ปต้�ต้\ อลภมาโน้ “คน้�ธกIฏิ ยา ปIรโต้ กIญฺ�ชรสาลH ลท�ธIH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  สต้�ต้รต้น้มยH กIญฺ�ชรสาลH กาเรส .

เข้าเก ดเปXน้เมณ์ฑกเศรษฐ�ใน้พื่IทธIปบาทกาลน้�S.
โส อ มส�ม\ พื่Iท�ธIป�ปาเท เมณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� หIต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

ก]บาน้หน้�าต้Mางใหญ่M ๓ บาน้ ท�!สำเร]จัด�วยแก�ว ๗ ประการ ได�ม�แล�วใน้พื่ระค"น้ธกIฎี�.
คน้�ธกIฏิ ยH ปน้ สต้�ต้รต้น้มยาน้  ต้�ณ์  มหาวาต้ปาน้าน้  อเหสIH.  

อปราช ต้คฤหบด� ให�สร�างสระโบกข้รณ์� ๓ สระ ท�!โบกด�วยปDน้ข้าว  ณ์ ภายใต้�ท�!ต้รงบาน้หน้�าต้MางเหลMาน้"Sน้ ให�เต้]มด�วยน้Sำหอม
อ"น้เก ดแต้Mชาต้ ท"Sง ๔๒ แล�วให�ปลDกดอกไม� ๕๓ ส�,  ให�ยMอยบรรดาแก�ว ๗ ประการ แก�วท�!ควรแกMความเปXน้ข้องท�!จัะพื่\งยMอยได�
แล�วถ'อเอาแก�วน้อกน้�Sท"Sงหมดท�เด�ยว โปรยรอบพื่ระค"น้ธกIฎี�โดยถMองแถวเพื่�ยงเข้Mา ย"งบร เวณ์ให�เต้]มแล�ว.
เต้สH อภ มIเข้ เหฏฺ�ฐา สIธาปร กม�มกต้า ต้ ส�โส โปก�ข้รณ์ โย กาเรต้�วา จัต้Iช�ชาต้ กคน้�โธทกส�ส ปDเรต้�วา อปราช ต้คหปต้  
ปญฺ�จัวณ์�ณ์าน้  กIสIมาน้  โรปาเปส ๔ สต้�ต้สI รต้เน้สI โกฏฺ�เฏิต้พื่�พื่ยIต้�ต้กH โกฏฺ�เฏิต้�วา อ ต้รH สกลเมว คเหต้�วา 
ชน้�น้Iมต้�เต้น้ โอธ น้า คน้�ธกIฏิ\ ปร ก�ข้ ปWต้�วา ปร เวณ์H ปDเรส .

คฤหบด�ช'!ออปราช ต้ ย"งพื่ระค"น้ธกIฎี�ให�สำเร]จัด�วยอาการอยMางน้�Sแล�ว จั\งเข้�าไปหาพื่ระเถระผD�พื่�!ชาย เร�ยน้วMา 
“ทMาน้คร"บ พื่ระค"น้ธกIฎี�สำเร]จัแล�ว,  กระผมหว"งการใช�สอยพื่ระค"น้ธกIฎี�น้"Sน้,  
ได�ย น้วMา บIญ่เปXน้อ"น้มาก ยMอมม�เพื่ราะการใช�สอย.”
เอวH คน้�ธกIฏิ\ น้ ฏฺ�ฐาเปต้�วา อปราช โต้ คหปต้  ภาต้ กต้�เถรH อIปสง�กม ต้�วา อาห 
“ภน้�เต้ น้ ฏฺ�ฐ ต้า คน้�ธกIฏิ�,  ปร โภคมส�สา ปจั�จัาส\สาม ,  ปร โภเคน้ ก ร มหน้�ต้H ปIญฺ�ญ่H โหต้  -อ ต้ .

พื่ระเถระน้"Sน้ เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา กราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า ทราบวMา กIฎุiมพื่�ผD�น้�Sให�สร�างพื่ระค"น้ธกIฎี�เพื่'!อพื่ระองคK,  บ"ดน้�Sเธอหว"งการใช�สอย.”
โส สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา “ภน้�เต้ อ ม น้า ก ร โว กIฏฺiม�พื่ เกน้ คน้�ธกIฏิ� การ ต้า,  อ ทาน้  ปร โภคH ปจั�จัาส\สต้  -อ ต้  อาห.

๑ ศาลาม�รDปคล�ายช�าง.
๒ กIง�คIมH หญ่�าฝ้ร"!น้ ๑. ยวน้ปIปผH ดอกไม�เก ดใน้ยวน้ประเทศ ๑. ต้ครH กฤษณ์า ๑. ต้IรIก�โข้ กำยาน้ ๑.
๓ เบ'Sองหน้�าแต้Mน้�S คำพื่DดอยMางน้�S ปรากฏิโดยมาก. 

เพื่'!อจัะโปรยพื่ระสร�ระด�วยสายแหMงเกสรท"Sงหลาย อ"น้ต้"Sงข้\Sน้แล�วด�วยกำล"งลม ใน้กาลแหMงพื่ระต้ถาคต้ทรงน้"!งภายใน้แล�ว 
กระเบ'Sองท�!ยอดพื่ระค"น้ธกIฎี� ได�สำเร]จัด�วยทองคำอ"น้สIกปล"!ง. 
ทาง (กระเบ'Sอง) สำเร]จัด�วยแก�วประพื่าฬต้อน้ลMาง กระเบ'SองมIงสำเร]จัด�วยแก�วมณ์�. 
พื่ระค"น้ธกIฏิ�น้"Sน้ ได�ต้"SงอยDMงดงามดIจัน้กยDงรำแพื่น้ ด�วยประการฉะน้�S.

๔ อ โต้ ปรH เอวH วาก�ยH เยภIย�เยน้ ข้ายต้ : ต้ถาคต้ส�ส อน้�โต้ น้ ส น้�น้กาเล วาต้เวเคน้ สมIฏฺ�ฐ ต้าห  เรณ์Iวฏฺ�ฏิ�ห  สร�รส�ส โอก รณ์ต้�ถH. 
คน้�ธกIฏิ ถDปWกาย กปล�ลH รต้�ต้สIวณ์�ณ์มยH อโหส ,  ปวาลมยา ส ข้รา,  เหฏฺ�ฐา มณ์ มยา ฉทน้ ฏฺ�ฐกา,  อ ต้  สา น้จั�จัน้�โต้ ว ย โมโร โสภมาน้า อฏฺ�ฐาส .
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พื่ระศาสดา เสด]จัลIกจัากอาสน้ะแล�ว เสด]จัไปสDMท�!เฉพื่าะหน้�าพื่ระค"น้ธกIฎี� 
ทรงแลดDกองรต้น้ะท�!เข้ากองล�อมรอบพื่ระค"น้ธกIฎี� ได�ทรงย'น้อยDMแล�วท�!ซ่I�มแหMงประต้D๑,  
สต้�ถา อIฏฺ�ฐายาสน้า คน้�ธกIฏิ�อภ มIข้H คน้�ต้�วา คน้�ธกIฏิ\ ปร ก�ข้ ปWต้�วา ปก�ข้ ต้�ต้H รต้น้ราส\ โอโลเกน้�โต้ ท�วารโกฏฺ�ฐเก อฏฺ�ฐาส .๒

ก]เม'!อกIฎุiมพื่�น้"Sน้ กราบทDลวMา “พื่ระเจั�าข้�า การร"กษาจั"กม�แกMข้�าพื่ระองคKเอง,  ข้อพื่ระองคKจังเสด]จัเข้�าไปเถ ด.”
พื่ระศาสดา เสด]จัเข้�าไปแล�ว.
เต้น้ ปน้ “ภน้�เต้ มเมว รก�ข้า ภว ส�สต้ ,  ต้Iม�เห ปว สถ -อ ต้ ๓ วIต้�เต้,  ปาว ส .

[เขาตั�Gงการร�กษุารตันะท้,�โปรยไว4รอบุพระค�นธก�ฎิ,]

แม�กIฎุiมพื่� ก]ต้"Sงการร"กษาไว�โดยรอบ ส"!งมน้IษยKท"Sงหลายไว�วMา 
“พื่Mอ พื่วกเธอจังห�ามชน้ท"SงหลายผD�ถ'อเอา (รต้น้ะ) ด�วยพื่ก หร'อด�วยกระเช�าและกระสอบไป,  
แต้MอยMาห�ามชน้ผD�ถ'อเอาด�วยม'อไป.”
กIฏฺiม�พื่ โกปW สมน้�ต้า รก�ข้H ฐเปต้�วา มน้Iส�เส อาห 
“ต้าต้ อIจั�ฉง�เคน้ วา ปจั�ฉ ป�ปส พื่�พื่เกห  วา อาทาย คจั�ฉน้�เต้ วาเรย�ยาถ,  หต้�เถน้ คเหต้�วา คจั�ฉน้�เต้ ปน้ มา วารย ต้�ถ -อ ต้ .

๑ เบ'Sองหน้�าแต้Mน้�S คำพื่DดอยMางน้�S ปรากฏิโดยมาก: 
ลำด"บน้"Sน้ กIฎุiมพื่� กราบทDลพื่ระองคKวMา “ข้อพื่ระองคKโปรดเสด]จัเข้�าไปเถ ด พื่ระเจั�าข้�า” 
พื่ระศาสดา ทรงย'น้อยDM ณ์ ท�!น้"Sน้น้"!น้แล ทรงแลดDพื่ระเถระพื่�!ชายข้องกIฎุiมพื่�น้"Sน้ถ\ง ๓ คร"Sง,  
พื่ระเถระทราบด�วยอาการท�!พื่ระองคKทรงแลดDแล�วน้"!น้แล กลMาวกะน้�องชายวMา “มาเถ ด พื่Mอ เธอจังทDลพื่ระศาสดาวMา การร"กษาจั"กม�แกMข้�า
พื่ระองคKเอง ข้อเช ญ่พื่ระองคKประท"บอยDMต้ามสบายเถ ด” เข้าฟ้bงคำพื่ระเถระแล�ว ถวายบ"งคมพื่ระศาสดาด�วยเบญ่จัางคประด ษฐK กราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่วกมน้IษยKเข้�าไปท�!โคน้ไม�แล�ว ไมMม�ความเย'!อใยหล�กไปฉ�นใด,  
อน้\!ง พื่วกมน้IษยKข้�ามแมMน้Sำ ไมMม�ความเย'!อใย สละพื่Mวงแพื่เส�ยได�ฉ�นใด,  ข้อพื่ระองคKทรงเปXน้ผD�ไมMม�ความเย'!อใยฉ�นน�Gน ประท"บอยDMเถ ด.” 
ก]พื่ระศาสดาทรงย'น้อยDMเพื่'!ออะไร ฯ ได�ย น้วMา พื่ระองคKทรงม�พื่ระปร ว ต้กอยMางน้�SวMา “ชน้เปXน้อ"น้มาก ยMอมมาสDMสำน้"กข้องพื่ระพื่Iทธเจั�า
ท"Sงหลาย ใน้เวลากMอน้ภ"ต้รบ�าง ใน้เวลาหล"งภ"ต้รบ�าง เม'!อชน้เหลMาน้"Sน้ถ'อเอารต้น้ะท"SงหลายไปอยDM,  พื่วกเราไมMอาจัห�ามได� กIฎุiมพื่�พื่\งต้ เต้�ยน้วMา 
‘เม'!อรต้น้ะประมาณ์เทMาน้�Sเราโปรยลงแล�วท�!บร เวณ์,  พื่ระศาสดาไมMห�ามปรามอIปbฏิฐากข้องพื่ระองคK แม�ผD�น้ำ (รต้น้ะ) ไปอยDM ด"งน้�Sแล�ว 
ทำความอาฆ่าต้ใน้เรา พื่\งเปXน้ผD�เข้�าถ\งอบาย’ เพื่ราะเหต้Iน้�S พื่ระศาสดา จั\งได�ทรงย'น้อยDMแล�ว.

๒ อ โต้ ปรH เอวH วาก�ยH เยภIย�เยน้ ข้ายต้ : อถ น้H กIฏฺiม�พื่ โก “ปว สถ ภน้�เต้ -อ ต้  อาห,  สต้�ถา ต้ต้�เถว ฐต้�วา ต้ต้ ยวาเร ต้ส�ส ภาต้ กต้�เถรH โอโลเกส . 
โส โอโลก ต้ากาเรเน้ว ญ่ต้�วา กน้ ฏฺ�ฐภาต้รH อาห “เอห  ต้าต้,  'มเมว รก�ข้า ภว ส�สต้ ,  ต้Iม�เห ยถาสIข้H วสถ -อ ต้  สต้�ถารH วเทห  -อ ต้ . 
โส ต้ส�ส วจัน้H สIต้�วา สต้�ถารH ปญฺ�จัป�ปต้ ฏฺ�ฐ เต้น้ วน้�ท ต้�วา “ภน้�เต้ ยถา มน้Iส�สา รIก�ข้มDเล ปว ส ต้�วา อน้เปก�ข้า ปก�กมน้�ต้ ,  
ยถา วา น้ท\ ต้ร ต้�วา อIฬIม�ปx อน้เปก�ข้า ปร จั�จัชน้�ต้ ,  เอวH อน้เปก�ข้า หIต้�วา ต้Iม�เห วสถ -อ ต้  อาห. ก มต้�ถH ปน้ สต้�ถา อฏฺ�ฐาส ? เอวH ก รส�ส 
อโหส  “พื่Iท�ธาน้H สน้�ต้ กH ปIเรภต้�ต้HปW ปจั�ฉาภต้�ต้HปW พื่หD อาคจั�ฉน้�ต้ ,  เต้สI รต้น้าน้  อาทาย ปก�กมน้�เต้สI น้ สก�กา อม�เหห  วาเรต้IH,  ปร เวณ์ม�ห  
เอต้�ต้เก รต้เน้ โอก ณ์�เณ์,  อต้�ต้โน้ อIปฏฺ�ฐาเก หรน้�เต้ปW น้ วาเรต้  -อ ต้  กIฏฺiม�พื่ โก มย  อาฆ่าต้H กต้�วา อปายIปโค ภเวย�ย -อ ต้ ,  อ ม น้า การเณ์น้ 
อฏฺ�ฐาส .

๓ ส�. ม. วสถ.
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แม�ใน้ภายใน้น้คร ก]ให�บอกวMา “รต้น้ะ ๗ ประการ อ"น้เราโปรยลงแล�วท�!บร เวณ์พื่ระค"น้ธกIฎี�,  
มน้IษยKเข้]ญ่ใจัท"SงหลายผD�ฟ้bงธรรมใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�วไป จังถ'อเอาเต้]มม'อท"Sง ๒,  
มน้IษยKท"Sงหลาย แม�ถ\งสIข้แล�ว ก]จังถ'อเอาด�วยม'อเด�ยว,”
อน้�โต้น้คเรปW อาโรจัาเปส  “มยา คน้�ธกIฏิ ปร เวเณ์ สต้�ต้ รต้น้าน้  โอก ณ์�ณ์าน้ ,  
สต้�ถI สน้�ต้ เก ธม�มH สIต้�วา คจั�ฉน้�ต้า ทIค�คต้มน้Iส�สา อIโภ หต้�เถ ปDเรต้�วา คณ์�หน้�ต้I,  สIข้ป�ปต้�ต้าปW เอเกน้ หต้�เถน้ คณ์�หน้�ต้I -อ ต้ .

ได�ย น้วMา เข้าได�ม�ความค ดอยMางน้�SวMา “ชน้ท"SงหลายผD�ม�ศร"ทธา ประสงคKจัะฟ้bงธรรมกMอน้ จั\งจั"กไปท�เด�ยว,  
สMวน้ผD�ไมMม�ศร"ทธา ไปด�วยความโลภใน้ทร"พื่ยK ฟ้bงธรรมแล�ว ก]จั"กพื่�น้จัากทIกข้Kได�;” 
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ เข้าจั\งให�บอกอยMางน้"Sน้ เพื่'!อต้�องการจัะสงเคราะหKชน้.
เอวH ก รส�ส อโหส  “สท�ธา ต้าว ธม�มH โสต้Iกามา คม ส�สน้�ต้ เยว,  
อส�สท�ธา ปน้ ธน้โลเภน้ คน้�ต้�วา ธม�มH สIต้�วา ทIก�ข้โต้ มIจั�จั ส�สน้�ต้  -อ ต้ ,  ต้ส�มา ชน้สง�คหต้�ถาย เอวH อาโรจัาเปส .

มหาชน้ ถ'อเอารต้น้ะท"Sงหลายต้ามกำหน้ดท�!เข้าบอกแล�วน้"!น้แล.
มหาชโน้ เต้น้ วIต้�ต้น้ ยาเมเน้ว รต้น้าน้  คณ์�ห .

เม'!อรต้น้ะท�!เข้าโปรยลงไว�คราวเด�ยว หมดแล�ว,  เข้าจั\งให�โปรยลงเร'!อยๆ โดยถMองแถวเพื่�ยงเข้Mา ถ\ง ๓ คร"Sง.
สก\ โอก ณ์�ณ์รต้เน้สI ข้�เณ์สI,  ยาวต้ต้ ยH ชน้�น้Iมต้�เต้น้ โอธ น้า โอก ราเปส เยว.

อน้\!ง เข้าวางแก�วมณ์�อ"น้หาคMาม ได�ประมาณ์เทMาผลแต้งโม แทบบาทมDลข้องพื่ระศาสดา.  
สต้�ถI ปน้ ปาทมDเล ต้ ปIสมต้�ต้H อน้ค�ฆ่มณ์ รต้น้H ฐเปส .

ได�ย น้วMา เข้าได�ม�ความค ดอยMางน้�SวMา “ช'!อวMา ความอ !ม จั"กไมMม�แกMชน้ท"SงหลายผD�แลดDร"ศม�แหMงแก�วมณ์� 
พื่ร�อมด�วยพื่ระร"ศม�อ"น้ม�ส�ดIจัทองคำแต้Mพื่ระสร�ระข้องพื่ระศาสดา;” เพื่ราะฉะน้"Sน้ เข้าจั\งได�ทำอยMางน้"Sน้.
เอวH ก รส�ส อโหส  “สต้�ถI สร�รโต้ สIวณ์�ณ์วณ์�ณ์าย ปภาย สท�ธ\ มณ์ ป�ปภH โอโลเกน้�ต้าน้H ต้ ต้�ต้  น้าม น้ ภว ส�สต้  -อ ต้ ,  
ต้ส�มา เอวมกาส .

แม�มหาชน้ก]แลดDไมMอ !มเลย.
มหาชโน้ปW อต้ ต้�โต้ ว โอโลเกส .

[พราหมณ9ม�จฉาท้�ฏฐี�ล�กแก4วมณ,]

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง พื่ราหมณ์Kม จัฉาท ฏิฐ คน้หน้\!ง ค ดวMา 
“ได�ย น้วMา แก�วมณ์�ท�!ม�คMามาก อ"น้กIฎุiมพื่�น้"Sน้วางไว�แทบบาทมDลข้องพื่ระศาสดา,  เราจั"กล"กแก�วมณ์�น้"Sน้” จั\งไปสDMว หาร 
เข้�าไปโดยระหวMางมหาชน้ผD�มาแล�วเพื่'!อจัะถวายบ"งคมพื่ระศาสดา.  
อเถกท วสH เอโก ม จั�ฉาท ฏฺ�ฐ กพื่�ราห�มโณ์ “สต้�ถI ก ร ปาทมDเล มหค�ฆ่H มณ์ รต้น้H น้ ก�ข้ ต้�ต้H,  หร ส�สาม  น้H -อ ต้  ว หารH คน้�ต้�วา 
สต้�ถารH วน้�ท ต้IH อาคต้ส�ส มหาชน้ส�ส อน้�ต้เรน้ ปาว ส .

กIฎุiมพื่� กำหน้ดได�วMา “พื่ราหมณ์Kน้�S ม�ประสงคKจัะถ'อเอาแก�วมณ์�” ด�วยอาการแหMงการเข้�าไปแหMงพื่ราหมณ์Kน้"Sน้น้"!น้แล 
ค ดวMา “โอ หน้อ! พื่ราหมณ์KไมMควรถ'อเอา.”
กIฏฺiม�พื่ โก ต้ส�ส ปว สน้ากาเรเน้ว “มณ์\ คณ์�ห ต้Iกาโม -อ ต้  สล�ลก�เข้ต้�วา “อโห วต้ น้ คณ์�เหย�ย -อ ต้  จั น้�เต้ส .
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แม�พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ วางม'อไว�แทบบาทมDลคล�ายจัะถวายบ"งคมพื่ระศาสดา ถ'อเอาแก�วมณ์� ซ่Mอน้ไว�ใน้เกล�ยวผ�า หล�กไปแล�ว.
โสปW สต้�ถารH วน้�ทน้�โต้ ว ย ปาทมDเล หต้�ถH ฐเปต้�วา มณ์\ คเหต้�วา โอวฏฺ�ฏิ กาย กต้�วา ปก�กาม .

กIฎุiมพื่�ไมMอาจัย"งจั ต้ให�เล'!อมใสใน้พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ได�.
กIฏฺiม�พื่ โก ต้ส�ม\ จั ต้�ต้H ปสาเทต้IH น้าสก�ข้ .

ใน้กาลจับธรรมกถา กIฎุiมพื่�น้"Sน้ เข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดา กราบทDลวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า รต้น้ะ ๗ ประการอ"น้ข้�าพื่ระองคKโปรยล�อมรอบพื่ระค"น้ธIกIฎี�ส Sน้ ๓ คร"Sง โดยถMองแถวเพื่�ยงเข้Mา.  
เม'!อชน้ท"Sงหลายถ'อเอารต้น้ะเหลMาน้"Sน้, ข้\Sน้ช'!อวMา ความอาฆ่าต้ม ได�ม�แล�วแกMข้�าพื่ระองคK.  จั ต้ย !งเล'!อมใสข้\Sน้เร'!อยๆ.  
แต้Mว"น้น้�S ข้�าพื่ระองคK ค ดวMา “โอหน้อ! พื่ราหมณ์Kน้�S ไมMควรถ'อเอาแก�วมณ์�” 
เม'!อพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ถ'อเอาแก�วมณ์�ไปแล�ว,  จั\งไมMอาจัย"งจั ต้ให�เล'!อมใสได�.”
โส ธม�มกถาวสาเน้ สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา [อาห] 
“ภน้�เต้ มยา ต้ ก�ข้ต้�ต้IH คน้�ธกIฏิ\ ปร ก�ข้ ปWต้�วา ชน้�น้Iมต้�เต้น้ โอธ น้า สต้�ต้ รต้น้าน้  โอก ณ์�ณ์าน้ ,  
ต้าน้  เม คณ์�หน้�เต้สI, อาฆ่าโต้ น้าม น้าโหส .  จั ต้�ต้H ภ ย�โย ภ ย�โย ปส�ท เยว: 
อช�ช ปน้ ‘อโห วต้ายH พื่�ราห�มโณ์ มณ์\ น้ คณ์�เหย�ยาต้  จั น้�เต้ต้�วา,  ต้ส�ม\ มณ์\ อาทาย คเต้,  จั ต้�ต้H ปสาเทต้IH น้าสก�ข้\ -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ทรงสด"บคำข้องกIฎุiมพื่�น้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา 
“อIบาสก ทMาน้ไมMอาจัเพื่'!อจัะทำข้องม�อยDMข้องต้น้ ให�เปXน้ข้องอ"น้ชน้เหลMาอ'!น้พื่\งน้ำไปไมMได� ม ใชMหร'อ?” ด"งน้�Sแล�ว 
ได�ประทาน้น้"ยแล�ว.
สต้�ถา ต้ส�ส วจัน้H สIต้�วา “น้น้I อIปาสก อต้�ต้โน้ สน้�ต้กH ปเรห  อน้าหรณ์�ยH กาต้IH น้ สก�โกส  -อ ต้  น้ยH อทาส .

กIฎุiมพื่�น้"Sน้ ดำรงอยDMใน้น้"ยท�!พื่ระศาสดาประทาน้แล�ว ถวายบ"งคมพื่ระศาสดา ได�ทำการปรารถน้าวMา 
“พื่ระเจั�าข้�า พื่ระราชาหร'อโจัรแม�หลายร�อย ช'!อวMา สามารถเพื่'!อจัะข้Mมเหงข้�าพื่ระองคK 
ถ'อเอาแม�เส�น้ด�ายแหMงชายผ�าอ"น้เปXน้ข้องข้�าพื่ระองคK จังอยMาม� น้"บแต้Mว"น้น้�SเปXน้ต้�น้ไป,  
แม�ไฟ้ก]อยMาไหม�ข้องๆ ข้�าพื่ระองคK,  แม�น้Sำก]อยMาพื่"ด.”
โส สต้�ถารา ท น้�น้น้เย ฐต้�วา สต้�ถารH วน้�ท ต้�วา “ภน้�เต้ อช�ช อาท\ กต้�วา มม สน้�ต้กH ทส กสIต้�ต้HปW มH อภ ภว ต้�วา 
อเน้กสต้าปW ราชาโน้ วา โจัรา วา คณ์�ห ต้IH สมต้�ถา น้าม มา โหน้�ต้I,  อค�ค น้าปW มม สน้�ต้กH มา ฑย�หต้I. อIทเกน้ปW มา วIย�หต้I -อ ต้  
ปต้�ถน้H อกาส .

แม�พื่ระศาสดา ก]ได�ทรงทำอน้Iโมทน้าแกMกIฎุiมพื่�น้"Sน้วMา “ข้อความปรารถน้าท�!ทMาน้ปรารถน้าอยMางน้"Sน้ จังสำเร]จั.”
สต้�ถาปWส�ส “เอวH โหต้I -อ ต้  อน้Iโมทน้H อกาส .

กIฎุiมพื่�น้"Sน้ เม'!อทำการฉลองพื่ระค"น้ธกIฎี� ถวายมหาทาน้แกMภ กษI ๖๘ แสน้ ใน้ภายใน้ว หารน้"!น้แหละ ต้ลอด ๙ เด'อน้ 
ใน้กาลเปXน้ท�!สIด ได�ถวายไต้รจั�วรแกMภ กษIทIกรDป.
โส คน้�ธกIฏิ มหH กโรน้�โต้ อฏฺ�ฐสฏฺ�ฐ ยา ภ ก�ข้Iสต้สหส�สส�ส อน้�โต้ว หาเรเยว น้ว มาเส มหาทาน้H ทต้�วา 
ปร โยสาเน้ สพื่�เพื่สH ต้ จั�วรมทาส .

ผ�าสาฎีกสำหร"บทำจั�วรข้องภ กษIผD�ใหมMใน้สงฆ่K ได�ม�คMาถ\งพื่"น้หน้\!ง.
สง�ฆ่น้วกส�ส จั�วรสาฏิกา สหส�สค�ฆ่น้กา อเหสIH
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[อปราชื่�ตัก�ฎุSมพ,เก�ดเป<นโชื่ตั�กเศรษุฐี,]

กIฎุiมพื่�น้"Sน้ ทำบIญ่ท"Sงหลายจัน้ต้ลอดอายIอยMางน้"Sน้แล�ว เคล'!อน้จัากอ"ต้ภาพื่น้"Sน้ บ"งเก ดใน้เทวโลก 
ทMองเท�!ยวไปใน้เทวโลกและมน้Iษยโลกต้ลอดกาลประมาณ์เทMาน้"Sน้  
ใน้พื่IทธIปบาทกาลน้�S ถ'อปฏิ สน้ธ ใน้ต้ระกDลเศรษฐ�ต้ระกDลหน้\!ง ใน้กรIงราชคฤหK 
อยDMใน้ท�องข้องมารดาต้ลอด ๙ เด'อน้คร\!ง.
โส เอวH ยาวต้ายIกH ปIญฺ�ญ่าน้  กร ต้�วา ต้โต้ จัIโต้ เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ ต้�วา เอต้�ต้กH กาลH เทวมน้Iส�เสสI สHสร ต้�วา 
อ มส�ม\ พื่Iท�ธIป�ปาเท ราชคเห เอกส�ม\ เสฏฺ�ฐ กIเล ปฏิ สน้�ธ\ คเหต้�วา อฑ�ฒมาสาธ เก น้ว มาเส มาต้I กIจั�ฉ ยH วส .

ก]ใน้ว"น้ท�!กIฎุiมพื่�น้"Sน้เก ด สรรพื่อาวIธท"Sงหลายใน้พื่ระน้ครท"Sงส Sน้รIMงโรจัน้Kแล�ว.
ชาต้ท วเส ปน้ส�ส สกลน้คเร สพื่�พื่าวIธาน้  ปช�ชล\สI.

แม�อาภรณ์Kท"Sงหลายท�!สวมกาย๑ ข้องชน้ท"Sงปวง เปXน้ราวกะวMารIMงโรจัน้K เปลMงร"ศม�ออกแล�ว.
สพื่�เพื่สH กายารIฬ�หาน้  อาภรณ์าน้ ปW ปช�ชล ต้าน้  ว ย โอภาสH มIญฺ�จั\สI.

พื่ระน้ครได�รIMงโรจัน้KเปXน้อ"น้เด�ยวก"น้.
น้ครH เอกป�ปช�โชต้H อโหส .

แม�เศรษฐ� ก]ได�ไปสDMท�!บำรIงพื่ระราชาแต้Mเช�าต้รDM.
เสฏฺ�ฐ�ปW ปาโต้ว ราชIปฏฺ�ฐาน้H อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระราชา ต้ร"สถามเศรษฐ�น้"Sน้วMา 
“ว"น้น้�Sสรรพื่อาวIธท"SงหลายรIMงโรจัน้Kแล�ว,  พื่ระน้ครก]รIMงโรจัน้KเปXน้อ"น้เด�ยวก"น้,  ทMาน้รD�เหต้Iใน้เร'!องน้�Sไหม?
อถ น้H ราชา ปIจั�ฉ  “อช�ช สพื่�พื่าวIธาน้  ปช�ชล\สI,  น้ครH เอกป�ปช�โชต้H ชาต้H,  ชาน้าส  น้Iโข้ เอต้�ถ การณ์H -อ ต้ .

เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้�าพื่ระองคKทราบ.
“ชาน้าม  เทว -อ ต้ .

พื่ระราชา. เหต้Iอะไร? เศรษฐ�.
“ก\ เสฏฺ�ฐ  -อ ต้ .

เศรษฐ�. ทาสข้องพื่ระองคKเก ดใน้เร'อน้ข้องข้�าพื่ระองคK,  ความรIMงโรจัน้Kน้"Sน้ ได�ม�แล�วด�วยเดชแหMงบIญ่ข้องเข้าน้"!น้แหละ.
“มม เคเห ต้Iม�หากH ทาโส ชาโต้,  ต้ส�ส ปIญฺ�ญ่เต้เชเน้ว อโหส  -อ ต้ .

พื่ระราชา. เข้าจั"กเปXน้โจัรกระม"ง?
“ก\ น้I โข้ โจัโร ภว ส�สต้  -อ ต้ .

เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้�อน้"Sน้ ไมMม�,  ส"ต้วKม�บIญ่ ได�ทำอภ น้ หารไว�แล�ว.
“น้ต้�เถต้H เทว,  ปIญฺ�ญ่วา สต้�โต้ กต้าภ น้�หาโร -อ ต้ .

๑ กายารIฬ�หา อ"น้ข้\Sน้แล�วสDMกาย.
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พื่ระราชา ทรงต้"Sงทร"พื่ยKคMาเล�SยงดDว"น้ละพื่"น้ ด�วยพื่ระดำร"สวMา “ถ�ากระน้"Sน้ เธอเล�Sยงเข้าไว�ให�ด� จั\งจัะควร,  
น้�SจังเปXน้คMาน้Sำน้มสำหร"บเข้า.”
“เต้น้ห  น้H สม�มา โปเสต้IH วฏฺ�ฏิต้ ,  อ ทมส�ส ข้�รมDลH โหต้I -อ ต้  เทวส กH สหส�สH ปฏฺ�ฐเปส .

คร"Sน้ใน้ว"น้เปXน้ท�!ต้"Sงช'!อ ชน้ท"Sงหลาย จั\งต้"Sงช'!อข้องเข้าวMา “โชต้ กะ” น้"!น้แหละ เพื่ราะพื่ระน้ครท"Sงส Sน้ รIMงโรจัน้KเปXน้อ"น้เด�ยวก"น้.
อถส�ส น้ามค�คหณ์ท วเส สกลน้ครส�ส เอกป�ปช�โชต้ ภDต้ต้�ต้า “โชต้ โกเต้�วว น้ามH กร\สI.

ต้Mอมา ใน้เวลาท�!เข้าเต้ บโต้แล�ว เม'!อภาคพื่'Sน้ อ"น้เข้าลงชำระอยDM เพื่'!อต้�องการปลDกเร'อน้  ภพื่ข้องท�าวส"กกะแสดงอาการร�อน้แล�ว.
อถส�ส วยป�ปต้�ต้กาเล เคหกรณ์ต้�ถาย ภDม ต้เล โสธ ยมาเน้,  สก�กส�ส ภวน้H อIณ์�หาการH ทส�เสส .

[ท้4าวสุ�กกะเสุดNจมาน�รม�ตัสุมบุ�ตั�ให4โชื่ตั�กเศรษุฐี,]

ท�าวส"กกะทรงใครMครวญ่ดDวMา “น้�Sเหต้Iอะไรหน้อแล?” ทรงทราบวMา “ชน้ท"Sงหลาย กำล"งจั"บจัองท�!ปลDกเร'อน้เพื่'!อโชต้ กะ” 
ทรงดำร วMา “โชต้ กะน้�S จั"กไมMอยDMใน้เร'อน้ท�!ชน้เหลMาน้"!น้ทำแล�ว,  การท�!เราไปใน้ท�!น้"Sน้ ควร” 
แล�วเสด]จัไปใน้ท�!น้"Sน้ด�วยเพื่ศแหMงน้ายชMางไม� ต้ร"สวMา “พื่วกทMาน้ทำอะไรก"น้?”
สก�โก “ก\ น้I โข้ อ ทH -อ ต้  อIปธารยมาโน้ “โชต้ กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้H คณ์�หน้�ต้  -อ ต้  ญ่ต้�วา 
“น้ายH เอเต้ห  กต้เคเห วส ส�สต้ ,  มยา เอต้�ถ คน้�ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  วฑ�ฒก เวเสน้ ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา “ก\ กโรถ -อ ต้  อาห.

เหลMาชน้. พื่วกฉ"น้จั"บจัองท�!ปลDกเร'อน้ สำหร"บโชต้ กะ.
“โชต้ กส�ส เคหฏฺ�ฐาน้H คณ์�หาม -อ ต้ .

ท�าวส"กกะ ต้ร"สวMา “พื่วกทMาน้จังหล�กไป,  โชต้ กะน้�S จั"กไมMอยDMใน้เร'อน้ท�!พื่วกทMาน้ปลDก” 
แล�วทรงแลดDภDม ประเทศประมาณ์ ๑๖ กร�ส.
“อเปถ,  น้ายH ต้Iม�เหห  กต้เคเห วส ส�สต้  -อ ต้  วต้�วา โสฬสกร�สมต้�ต้H ภDม ป�ปเทสH โอโลเกส .

ภDม ประเทศน้"Sน้ ได�เปXน้ท�!สม!ำเสมอใน้ท"น้ใดน้"Sน้น้"!น้อง ดIจัวงกส ณ์.
โส ต้าวเทว กส ณ์มณ์�ฑลH ว ย สโม อโหส .

ท�าวเธอทรงดำร อ�กวMา “ข้อปราสาท ๗ ช"Sน้สำเร]จัด�วยแก�ว ๗ ประการ จังชำแรกแผMน้ด น้ผIดข้\Sน้ ณ์ ท�!น้�S” แล�วทรงแลดD.
ปIน้ “อ มส�ม\ ฐาเน้ ปฐว\ ภ น้�ท ต้�วา สต้�ต้รต้น้มโย สต้�ต้ภDม กป�ปาสาโท อIฏฺ�ฐหต้I -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา โอโลเกส .

ปราสาท เห]น้ปาน้น้"Sน้ ผIดข้\Sน้แล�วใน้ข้ณ์ะน้"Sน้น้"!น้เอง.
ต้าวเทว [ต้ถารDโป] ปาสาโท อIฏฺ�ฐห .

ท�าวส"กกะทรงดำร อ�กวMา “ข้อกำแพื่ง ๗ ช"Sน้ ท�!สำเร]จัด�วยแก�ว ๗ ประการ จังผIดข้\Sน้แวดล�อมปราสาทน้�S” แล�วทรงแลดD.
ปIน้ “อ มH ปร ก�ข้ ปWต้�วา สต้�ต้รต้น้มยา สต้�ต้ ปาการา อIฏฺ�ฐหน้�ต้I -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา โอโลเกส .

กำแพื่งเห]น้ปาน้น้"Sน้ ผIดข้\Sน้แล�ว.
ต้ถารDปา ปาการา อIฏฺ�ฐห\สI.

คร"Sงน้"Sน้ ท�าวเธอ ทรงดำร วMา “ข้อต้�น้ก"ลปพื่ฤกษKท"Sงหลาย จังผIดข้\Sน้ใน้ท�!สIดรอบกำแพื่งเหลMาน้"Sน้” แล�วทรงแลดD.
อถ “เน้สH ปร ยน้�เต้ กป�ปรIก�ข้า อIฏฺ�ฐหน้�ต้I -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา โอโลเกส .
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ต้�น้ก"ลปพื่ฤกษKท"Sงหลายเห]น้ปาน้น้"Sน้ ผIดข้\Sน้แล�ว.
ต้ถารDปา กป�ปรIก�ข้า อIฏฺ�ฐห\สI.

ท�าวเธอทรงดำร วMา “ข้Iมทร"พื่ยK ๔ ข้Iม จังผIดข้\Sน้ท�!มIมท"Sง ๔ แหMงปราสาท” แล�วทรงแลดD.
“ปาสาทส�ส จัต้DสI กณ์�เณ์สI จัต้ส�โส น้ ธ กIม�ภ โย อIฏฺ�ฐหน้�ต้I -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา โอโลเกส .

ทIกส !งได�ม�อยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
สพื่�พื่H ต้เถว อโหส .

ก]บรรดาข้Iมทร"พื่ยKท"Sงหลาย ข้Iมทร"พื่ยKข้Iมหน้\!ง ได�ม�ประมาณ์โยชน้Kหน้\!ง,  ข้Iมหน้\!งได�ม�ประมาณ์ ๓ คาวIต้,  
ข้Iมหน้\!งได�ม�ประมาณ์ก\!งโยชน้K,  ข้Iมหน้\!งได�ม�ประมาณ์คาวIต้หน้\!ง๑.
น้ ธ กIม�ภ�สI ปน้ เอกา โยชน้ กา อโหส ,  เอกา ต้ คาวIต้ กา,  เอกา อท�ฒโยชน้ กา,  
เอกา คาวIต้ป�ปมาณ์า๒.  

ท�!ซ่I�มประต้Dท"Sง ๗  ย"กษK ๗ ต้น้ย\ดการร"กษาไว�แล�ว.
สต้�ต้สI ท�วารโกฏฺ�ฐเกสI สต้�ต้ยก�ข้า รก�ข้H คณ์�ห\สI.

ใน้ซ่I�มประต้Dท�! ๑ ย"กษKช'!อยมโมล�พื่ร�อมด�วยย"กษKพื่"น้หน้\!งท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๒ ย"กษKช'!ออIปปละพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๒ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๓ ย"กษKช'!อวช ระพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๓ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๔ ย"กษKช'!อวช รพื่าหIพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๔ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๕ ย"กษKช'!อสกฏิะพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๕ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๖ ย"กษKช'!อสกฏิ"ต้ถะพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๖ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว,  
ท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๗ ย"กษKช'!อท สามIข้ะพื่ร�อมด�วยย"กษKท�!เปXน้บร วารข้องต้น้ ๗ พื่"น้ ย\ดการร"กษาไว�แล�ว.
ปฐมท�วารโกฏฺ�ฐเก ยมโมล ๓ น้าม ยก�โข้ อต้�ต้โน้ ปร วาเรน้ ยก�ข้สหส�เสน้ สท�ธ\ รก�ข้H คณ์�ห ,  
ทIต้ เย อIป�ปโล น้าม อต้�ต้โน้ ปร วารยก�ข้าน้H ท�ว�ห  สหส�เสห  สท�ธ\,  ต้ต้ เย วช โร น้าม ต้�ห  สหส�เสห  สท�ธ\,  
จัต้Iต้�เถ วช รพื่าหI น้าม จัต้Dห  สหส�เสห  สท�ธ\,  ปญฺ�จัเม สกโฏิ๔ น้าม ปญฺ�จัห  สหส�เสห  สท�ธ\,  
ฉฏฺ�เฐ สกฏิต้�โถ๕ น้าม ฉห  สหส�เสห  สท�ธ\,  สต้�ต้เม ท สามIโข้ น้าม สต้�ต้ห  สหส�เสห  สท�ธ\ รก�ข้H คณ์�ห .

๑ เบ'Sองหน้�าแต้Mน้�S คำพื่DดอยMางน้�S ปรากฏิโดยมาก:  ก]ประมาณ์น้"!น้ ได�เปXน้ประมาณ์แหMงปากข้Iมทร"พื่ยKท�!เก ดข้\Sน้แกMพื่ระโพื่ธ ส"ต้วK. เบ'SองลMางได�ม�
ท�!สIดแผMน้ด น้,  ประมาณ์ข้อบปากแหMงข้Iมทร"พื่ยKท�!เก ดข้\Sน้แกMโชต้ กเศรษฐ� ทMาน้ม ได�กลMาวไว�.  ข้Iมทร"พื่ยKทIกข้Iม เต้]มเป�eยมเท�ยวผIดข้\Sน้ เหม'อน้ผล
ต้าลท�!เข้าฝ้าน้ห"วฉะน้"Sน้,  ลำอ�อย ๔ ลำ เปXน้ว การแหMงทองคำ ประมาณ์เทMาต้�น้ต้าลรIMน้ๆ เก ดข้\Sน้ท�!มIมปราสาทท"Sง ๔. 
ลำอ�อยเหลMาน้"Sน้ ม�ใบเปXน้ว การแหMงแก�วมณ์� ม�ข้�อเปXน้ว การแหMงทองคำ. น้"บวMา สมบ"ต้ น้"Sน้เก ดข้\Sน้แล�ว เพื่'!อแสดงบIรพื่กรรม (ข้องเข้า).

๒ อ โต้ ปรH เอวH วาก�ยH เยภIย�เยน้ ข้ายต้ : โพื่ธ สต้�ต้ส�ส น้ พื่�พื่ต้�ต้น้ ธ กIม�ภ�น้H ปน้ เอต้H มIข้ป�ปมาณ์H อโหส ,  เหฏฺ�ฐา ปฐว�ปร ยน้�ต้าว อเหสIH โชต้ กส�ส 
น้ พื่�พื่ต้�ต้น้ ธ กIม�ภ�น้H มIข้ป�ปมาณ์H น้ กถ ต้H. สพื่�พื่า มIข้จั�ฉ น้�น้ต้าลผลH ว ย ปร ปIณ์�ณ์าว อIฏฺ�ฐห\สI. ปาสาทส�ส จัต้DสI กณ์�เณ์สI ต้รIณ์ต้าลก�ข้น้�ธป�ปมาณ์า
จัต้ส�โส สIวณ์�ณ์มยา อIจั�ฉIยฏฺ�ฐ โย น้ พื่�พื่ต้�ต้\สI. ต้าสH มณ์ มยาน้  ปต้�ต้าน้  โสวณ์�ณ์มยาน้  ปพื่�พื่าน้  อเหสIH ปIพื่�พื่กม�มส�ส ทส�สน้ต้�ถH ก เรต้า น้ พื่�พื่ต้�ต้\สI.

๓ ส�. ยมกโจัล�. ยI. ยมโมล�. ม. ยมโกฬํ�.
๔ ม. กสกน้�โท.
๕ ส�. ม. ยI. กฏิต้�โถ.
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ท"Sงภายใน้และภายน้อกแหMงปราสาท ได�ม�การร"กษาอยMางม"!น้คงแล�ว ด�วยอาการอยMางน้�S.
เอวH ปาสาทส�ส อน้�โต้ จั พื่ห  จั คาฬ�หรก�ข้า อโหส .

[พระเจ4าพ�มพ�สุารพระราชื่ท้านฉ�ตัร ตั�Gงให4เป<นเศรษุฐี,]

พื่ระราชา พื่ระน้ามวMาพื่ มพื่ สาร ทรงสด"บวMา “ได�ย น้วMา ปราสาท ๗ ช"Sน้ ซ่\!งสำเร]จัด�วยแก�ว ๗ ประการ ผIดข้\Sน้แล�วเพื่'!อโชต้ กะ,  
กำแพื่ง ๗ ช"Sน้ ซ่I�มประต้D ๗ ซ่I�ม ข้Iมทร"พื่ยK ๔ ข้Iมก]ผIดข้\Sน้แล�ว (เพื่'!อโชต้ กะเหม'อน้ก"น้)” ทรงสMงฉ"ต้รต้ำแหน้Mงเศรษฐ�ไป (ให�) แล�ว. 
“โชต้ กส�ส ก ร สต้�ต้รต้น้มโย สต้�ต้ภDม กป�ปาสาโท อIฏฺ�ฐ โต้,  สต้�ต้ ปาการา  สต้�ต้ ท�วารโกฏฺ�ฐกา  จัต้ส�โส น้ ธ กIม�ภ โย อIฏฺ�ฐ ต้า -อ ต้  สIต้�วา
พื่ ม�พื่ สาโร ราชา เสฏฺ�ฐ จั�ฉต้�ต้H ปห ณ์ .

เข้าได�เปXน้ผD�ช'!อวMา โชต้ กเศรษฐ�.  
โส โชต้ กเสฏฺ�ฐ� น้าม อโหส .

ก]หญ่ งผD�ม�บIญ่กรรมอ"น้ทำไว�แล�วก"บโชต้ กเศรษฐ�น้"Sน้ เก ดแล�วใน้อIต้ต้รกIรIทว�ป.
เต้น้ ปน้ สท�ธ\ กต้ปIญฺ�ญ่กม�มา อ ต้�ถ� อIต้�ต้รกIรDสI น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

คร"Sงน้"Sน้ เทพื่ดา น้ำน้างมาจัากอIต้ต้รกIรIทว�ปน้"Sน้แล�ว ให�น้"!งใน้ห�องอ"น้เปXน้ส ร .
อถ น้H เทวต้า ต้โต้ อาเน้ต้�วา ส ร คพื่�เภ น้ ส�ทาเปสIH.

หญ่ งน้"Sน้ เม'!อมา ถ'อเอาทะน้าน้ข้�าวสารทะน้าน้หน้\!งและแผMน้ศ ลาอ"น้ลIกโพื่ลง ๓ แผMน้ (มา).  
สา อาคจั�ฉมาน้า เอกH ต้ณ์�ฑIลน้าฬํz ต้โย จั โชต้ ปาสาเณ์ คณ์�ห .

ภ"ต้รข้องชน้ท"Sง ๒ น้"Sน้ ได�ม�แล�วด�วยทะน้าน้ข้�าวสารน้"Sน้น้"!น้เท�ยว ต้ลอดช�ว ต้.
เต้สH ยาวช�วH ต้าเยว ต้ณ์�ฑIลน้าฬํWยา ภต้�ต้H อโหส .

ด"งได�สด"บมา ถ�าชน้เหลMาน้"Sน้ เปXน้ผD�ม�ประสงคKจัะย"งแม�เกว�ยน้ ๑๐๐ เลMมให�เต้]มด�วยข้�าวสาร,  
ม"น้ก]คงปรากฏิเปXน้ทะน้าน้อ"น้เต้]มด�วยข้�าวสารอยDMน้"!น้เอง,  
สเจั ก ร เต้ สกฏิสต้HปW ต้ณ์�ฑIลาน้H ปDเรต้Iกามา โหน้�ต้ ,  สา ต้ณ์�ฑIลน้าฬํWเยว หIต้�วา ต้ ฏฺ�ฐต้ .

ใน้เวลาหIงภ"ต้ร พื่วกเข้าใสMข้�าวสารใน้หม�อ แล�ววางไว�เบ'Sองบน้แผMน้ศ ลาเหลMาน้"Sน้.
ภต้�ต้ปจัน้กาเล ต้ณ์�ฑIเล อIก�ข้ล ยH ปก�ข้ ปWต้�วา เต้สH ปาสาณ์าน้H อIปร  ฐเปน้�ต้ .

แผMน้ศ ลาก]ลIกโพื่ลงข้\Sน้ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้น้"!น้เอง,  เม'!อภ"ต้รส"กวMาสIกแล�ว ยMอมด"บไป.
ปาสาณ์า ต้าวเทว ปช�ชล ต้�วา,  ภต้�เต้ ปก�กมต้�เต้,  น้ พื่�พื่ายน้�ต้ .

พื่วกเข้ารD�ความท�!ภ"ต้รสIกแล�ว ด�วยส"ญ่ญ่าณ์น้"Sน้น้"!น้แหละ.
เต้เน้ว สญฺ�ญ่าเณ์น้ ภต้�ต้ส�ส ปก�กภาวH ชาน้น้�ต้ .

แม�ใน้เวลาแกงข้องควรแกงเปXน้ต้�น้ ก]น้"ยน้�Sเหม'อน้ก"น้.
สDเปย�ยาท ปจัน้กาเลปW เอเสว น้โย.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๔๓ • ๓๓.  เร'!องพื่ระโชต้ กเถระ • [พื่ระเจั�าพื่ มพื่ สารพื่ระราชทาน้ฉ"ต้ร ต้"Sงให�เปXน้เศรษฐ�]

เข้าท"Sง ๒ ยMอมหIงต้�มอาหารด�วยแผMน้ศ ลาอ"น้ลIกโพื่ลงด�วยอาการอยMางน้�S.
เอวH เต้สH โชต้ ปาสาเณ์ห  อาหาโร ปจั�จัต้ .  

ชน้เหลMาน้"Sน้ ยMอมอยDMด�วยแสงสวMางแหMงแก�วมณ์�,  ไมMรD�แสงสวMางข้องไฟ้หร'อประท�ปเลย.
มณ์ อาโลเกน้ วสน้�ต้ ,  อค�ค ส�ส วา ท�ปส�ส วา โอภาสเมว น้ ชาน้\สI.

[มหาชื่นตั7างแตักตั��นมาชื่มสุมบุ�ตั�]

ได�ย น้วMา สมบ"ต้ ข้องโชต้ เศรษฐ�เห]น้ปาน้น้"Sน้ ได�ปรากฏิท"!วชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้แล�ว.
โชต้ กส�ส ก ร เอวรDปา สม�ปต้�ต้  สกลชม�พื่Iท�เป ปากฏิา อโหส .

มหาชน้ เท�ยมยาน้เปXน้ต้�น้มา เพื่'!อต้�องการดD.
มหาชน้า ยาน้าท�น้  โยเชต้�วา ทส�สน้ต้�ถาย อาคจั�ฉน้�ต้ .

โชต้ กเศรษฐ� ส"!งให�หIงภ"ต้รด�วยข้�าวสารท�!น้ำมาจัากอIต้ต้รกIรIทว�ปแล�ว ให�ๆ แกMชน้ท"SงหลายผD�มาแล�วๆ,  ส"!งวMา 
“ชน้ท"Sงหลายจังถ'อเอาผ�า,  จังถ'อเอาเคร'!องประด"บ จัากต้�น้ก"ลปพื่ฤกษKท"Sงหลาย,” 
แล�วให�เปWดปากข้Iมทร"พื่ยKท�!ม�ประมาณ์คาวIต้หน้\!ง แล�วส"!งวMา 
“ชน้ท"Sงหลายจังถ'อเอาทร"พื่ยKพื่อย"งอ"ต้ภาพื่ให�เปXน้ไปได�.”
โชต้ กเสฏฺ�ฐ� อาคต้าคต้าน้H อIต้�ต้รกIรIต้ณ์�ฑIลาน้H ภต้�ต้H ปจัาเปต้�วา ทาเปส ,  “กป�ปรIก�เข้ห  วต้�ถาน้  คณ์�หน้�ต้I อาภรณ์าน้  คณ์�หน้�ต้I 
-อ ต้  อาณ์าเปส ,  คาวIต้ กน้ ธ กIม�ภ ยา มIข้H ว วราเปต้�วา “ยาปน้มต้�ต้H ธน้H คณ์�หน้�ต้I -อ ต้  อาณ์าเปส .

เม'!อชน้ท"SงหลายผD�อยDMใน้ชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้ ถ'อเอาทร"พื่ยKไปอยDM ปากแหMงข้Iมทร"พื่ยKม ได�พื่รMองลงแล�ว แม�เพื่�ยงองคIล�เด�ยว.
สกลชม�พื่Iท�ปวาส เกสI ธน้H คเหต้�วา คจั�ฉน้�เต้สI,  น้ ธ กIม�ภ ยา มIข้H๑ อง�คIล มต้�ต้HปW อDน้H น้าโหส .

ได�ย น้วMา น้"!น้เปXน้ผลแหMงร"ต้น้ะท�!เข้าโปรยลงทำให�เปXน้ทรายใน้บร เวณ์พื่ระค"น้ธกIฎี�.
คน้�ธกIฏิ ปร เวเณ์ วาลIกH กต้�วา โอก ณ์�ณ์รต้น้าน้H ก รส�ส เอโส น้ ส�สน้�โท.

[พระเจ4าพ�มพ�สุารม,พระประสุงค9จะชื่มปราสุาท้]

เม'!อมหาชน้ ถ'อเอาผ�าอาภรณ์K และทร"พื่ยKต้ามความปรารถน้าไปอยDMอยMางน้"Sน้,  
พื่ระเจั�าพื่ มพื่ สาร ม�พื่ระประสงคKจัะแลดDปราสาทข้องโชต้ กเศรษฐ�น้"Sน้บ�าง เม'!อมหาชน้มาอยDM จั\งไมMได�โอกาสแล�ว.
เอวH มหาชเน้ วต้�ถาภรณ์าน้  เจัว ธน้ญฺ�จั ยถ จั�ฉกH อาทาย คจั�ฉน้�เต้,  พื่ ม�พื่ สาโร ต้ส�ส ปาสาทH ทฏฺ�ฐุIกาโมปW,  
มหาชเน้ อาคจั�ฉน้�เต้,  โอกาสH น้าลต้�ถ.

ใน้กาลต้Mอมา เม'!อพื่วกมน้IษยKน้�อยลง เพื่ราะถ'อเอาว"ต้ถาภรณ์Kและทร"พื่ยKต้ามความปรารถน้าไปแล�ว 
พื่ระราชา จั\งต้ร"สกะบ ดาข้องโชต้ กะวMา “ฉ"น้ม�ความประสงคKจัะชมปราสาทข้องบIต้รข้องทMาน้.”
อปรภาเค ยถ จั�ฉกH อาทาย คต้ต้�ต้า มน้Iส�เสสI มน้�ท�ภDเต้สI,  ราชา โชต้ กส�ส ปWต้รH อาห “ต้ว ปIต้�ต้ส�ส ปาสาทH ทฏฺ�ฐุIกาโมม�ห  -อ ต้ .

๑ คน้�ธกIฏิ ปร เวเณ์ วาลIกH กต้�วา โอก ณ์�ณ์รต้น้าน้H ก รส�ส เอโส น้ ส�สน้�โท.
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บ ดาข้องโชต้ กะน้"Sน้ กราบทDลวMา “ด�ละ สมมต้ เทพื่” แล�วไปบอกแกMบIต้รวMา 
“พื่Mอ พื่ระราชาม�พื่ระประสงคKจัะแลดDปราสาทข้องเจั�า”.
โส “สาธI เทว -อ ต้  วต้�วา คน้�ต้�วา ปIต้�ต้ส�ส กเถส  “ต้าต้ ราชา เต้ ปาสาทH ทฏฺ�ฐุIกาโม -อ ต้ .

เข้าพื่DดวMา “ด�ละ คIณ์พื่Mอ,  ข้อพื่ระองคKเสด]จัมาเถ ด.”
โส “สาธI ต้าต้,  อาคจั�ฉต้I -อ ต้ .

พื่ระราชา ได�เสด]จัไปใน้ท�!น้"Sน้พื่ร�อมด�วยข้�าราชบร พื่ารเปXน้อ"น้มาก.
ราชา มหน้�เต้น้ ปร วาเรน้ สท�ธ\ ต้ต้�ถ อคมาส .

ทาส�ผD�ปbดกวาดเทหยากเย'!อท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๑ ได�ถวายม'อแดMพื่ระราชา.  
ปฐมท�วารโกฏฺ�ฐเก สม�มช�ช ต้�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ กา ทาส� รญฺ�โญ่ หต้�ถH อทาส .

พื่ระราชา ทรงละอาย ด�วยทรงสำค"ญ่วMา “ภรรยาข้องเศรษฐ�” จั\งไมMทรงวางพื่ระห"ต้ถKท�!แข้น้ข้องน้าง.
ราชา “เสฏฺ�ฐ ชายา -อ ต้  สญฺ�ญ่าย ลช�ชมาโน้ ต้ส�สา พื่าหาย หต้�ถH น้ ฐเปส .

พื่ระราชา ทรงสำค"ญ่ทาส�แม�ท�!ซ่I�มประต้Dท�!เหล'อท"SงหลายวMา “ภรรยาข้องเศรษฐ�” อยMางน้"Sน้ 
จั\งไมMทรงวางพื่ระห"ต้ถKท�!แข้น้ข้องทาส�เหลMาน้"Sน้.
เอวH เสสท�วารโกฏฺ�ฐเกสIปW ทาส โย “เสฏฺ�ฐ ภร ยาโย -อ ต้  มญฺ�ญ่มาโน้ ต้าสH พื่าหาย หต้�ถH น้ ฐเปส .

โชต้ กเศรษฐ� มาต้�อน้ร"บพื่ระราชา ถวายบ"งคมแล�ว อยDMเบ'Sองพื่ระปฤษฎีางคK๑ กราบทDลวMา 
“ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้อเช ญ่เสด]จัไปข้�างหน้�าเถ ด” 
โชต้ โก อาคน้�ต้�วา ราชาน้H ปจั�จัIค�คน้�ต้�วา วน้�ท ต้�วา ปจั�ฉโต้ หIต้�วา “ปIรโต้ ยาถ เทว -อ ต้  อาห.

แผMน้ด น้ท�!ประด"บด�วยแก�วมณ์� ยMอมปรากฏิแกMพื่ระราชา เปXน้เหม'อน้เหวท�!ล\กต้"Sง ๑๐๐ ช"!วบIรIษ.
รญฺ�โญ่ มณ์ ปฐว� สต้โปร สป�ปปาโต้ ว ย หIต้�วา อIปฏฺ�ฐาต้ .

ท�าวเธอทรงสำค"ญ่วMา “โชต้ กะน้�S ข้IดบMอไว�เพื่'!อต้�องการจั"บเรา” จั\งไมMอาจัเพื่'!อ๒ จัะเสด]จัไปได�”
โส “อ ม น้า มม คหณ์ต้�ถาย โอปาโต้ ข้น้ โต้ -อ ต้  มญฺ�ญ่มาโน้ ปาทH น้ ก�ข้ ปWต้IH น้ ว สห .

โชต้ กะ กราบทDลวMา “ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ น้�Sม ใชMบMอ,  ข้อพื่ระองคKจังเสด]จัมาข้�างหล"งพื่ระองคK” แล�วได�เปXน้ผD�น้ำเสด]จั๓.
โชต้ โก “น้ายH เทว โอปาโต้,  มม ปจั�ฉโต้ อาคจั�ฉถ -อ ต้  ปIรโต้ อโหส .

พื่ระราชา ทรงเหย�ยบพื่'Sน้ใน้เวลาท�!โชต้ กะน้"Sน้เหย�ยบแล�ว เสด]จัเท�!ยวแลดDปราสาทต้"Sงแต้Mพื่'Sน้ช"Sน้ลMาง.
ราชา เต้น้ อก�กน้�ต้กาเล ภDม\ อก�กม ต้�วา เหฏฺ�ฐ มต้ลโต้ ปฏฺ�ฐาย ปาสาทH โอโลเกน้�โต้ ว จัร .

๑ ปจั�ฉโต้ ข้�างหล"ง  (ปฤษฎีางคK สMวน้หล"งข้องรMางกาย = ปWฏฺ�ฐง�คH)
๒ ปาทH น้ ก�ข้ ปWต้IH เพื่'!ออ"น้วางพื่ระบาทลง.
๓ ปIรโต้ อโหส  ได�ม�ข้�างหน้�า.
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[พระเจ4าอชื่าตัศ�ตัร�ท้รงน4อยพระหท้�ย]

ใน้คราวน้"Sน้ พื่ระราชกIมารพื่ระน้ามวMา อชาต้ศ"ต้รD ทรงจั"บองคIล�ข้องพื่ระบ ดา เสด]จัเท�!ยวไปอยDM ทรงดำร วMา 
“โอ! พื่ระบ ดาข้องเราท"Sงบอดท"Sงเข้ลา๑,  ช'!อวMาเม'!อคฤหบด�ย"งอยDMใน้ปราสาทท�!ทำด�วยแก�ว ๗ ประการได� 
พื่ระบ ดาข้องเราน้�S เปXน้ถ\งพื่ระราชา ย"งประท"บอยDMใน้พื่ระราชมน้เท�ยร๒ท�!ทำด�วยไม�,  
บ"ดน้�S เราเปXน้พื่ระราชาแล�ว จั"กไมMให�คฤหบด�น้�SอยDMใน้ปราสาทน้�S๓.”
ต้ทา อชาต้สต้�ต้I กIมาโร ปWต้I อง�คIล\ คเหต้�วา ว จัรน้�โต้ จั น้�เต้ส  “อโห อน้�ธพื่าโล มม ปWต้า,  
คหปต้ เก น้าม สต้�ต้รต้น้มเย ปาสาเท วสน้�เต้,  เอส ราชา หIต้�วา ทารIมเย เคเห วสต้ ,  
อหน้�ทาน้  ราชา หIต้�วา อ มส�ส อ มส�ม\ ปาสาเท วส ต้IH น้ ทส�สาม  -อ ต้ .

เม'!อพื่ระราชากำล"งเสด]จัข้\Sน้สDMพื่'Sน้ปราสาทช"Sน้บน้น้"!น้แหละ เปXน้เวลาเสวยพื่ระกระยาหารเช�า.
รญฺ�โญ่ อIปร มต้ลาน้  อภ รIหน้�ต้ส�เสว,  ปาต้ราสเวลา ชาต้า.

ท�าวเธอต้ร"สเร�ยกเศรษฐ�มาแล�ว ต้ร"สวMา “มหาเศรษฐ� พื่วกเราจั"กบร โภคอาหารเช�าใน้ท�!น้�Sน้�!แหละ.”
โส เสฏฺ�ฐ\ อามน้�เต้ต้�วา “มหาเสฏฺ�ฐ  อ เธว ปาต้ราสH ภIญฺ�ช ส�สาม -อ ต้ .

เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้�าพื่ระองคKก]ทราบอยDM,  พื่ระกระยาหารสำหร"บสมมต้ เทพื่ ข้�าพื่ระองคKต้ระเต้ร�ยมไว�แล�ว.
“ชาน้าม  เทว,  สช�ช โต้ เทวส�สาหาโร -อ ต้ .

ท�าวเธอทรงสรงสน้าน้ด�วยหม�อน้Sำหอม ๑๖ หม�อ แล�วทรงน้"!งบน้บ"ลล"งกKอ"น้เปXน้ท�!น้"!งข้องเศรษฐ�น้"!น้แหละ 
ท�!เข้าต้กแต้Mงไว�ใน้มณ์ฑปเปXน้ท�!น้"!งข้องเศรษฐ� ซ่\!งทำด�วยแก�ว.
โส โสฬสห  คน้�โธทกฆ่เฏิห  น้หาต้�วา รต้น้มเย เสฏฺ�ฐ ส�ส น้ ส�ทน้มณ์�ฑเป ปญฺ�ญ่ต้�เต้ ต้ส�เสว น้ ส�ทน้ปล�ลง�เก น้ ส�ท .

[พระราชื่าประท้�บุเสุวยในบุ4านโชื่ตั�กเศรษุฐี,]

คร"Sงน้"Sน้ พื่วกบIรIษ ถวายน้Sำสำหร"บล�างพื่ระห"ต้ถKแดMท�าวเธอแล�ว คดข้�าวปายาสเป�ยกจัากภาชน้ะทองคำท�!ม�คMาได�แสน้หน้\!ง 
วางไว�ต้รงพื่ระพื่"กต้รK.
อถส�ส หต้�ถโธวน้IทกH ทต้�วา สต้สหส�สค�ฆ่น้ กาย สIวณ์�ณ์ปาต้ ยา ก ล น้�น้ปายาสH วฑ�เฒต้�วา ปIรโต้ ฐปย\สI.

พื่ระราชา ทรงเร !มจัะเสวยด�วยทรงสำค"ญ่วMา “เปXน้โภชน้ะ.”
ราชา “โภชน้H -อ ต้  สญฺ�ญ่าย ภIญฺ�ช ต้IH อารภ .

เศรษฐ� กราบทDลวMา “ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ น้�SไมMใชMโภชน้ะ,  น้�SเปXน้ข้�าวปายาสเป�ยก.”
เสฏฺ�ฐ� “น้ย ทH เทว โภชน้H,  ก ล น้�น้ปายาโส เอโส -อ ต้ .

พื่วกบIรIษคดโภชน้ะใสMใน้ภาชน้ะทองคำใบอ'!น้ แล�ววางไว�บน้ถาดเด ม.
อญฺ�ญ่ ส�สา สIวณ์�ณ์ปาต้ ยา โภชน้H วฑ�เฒต้�วา ปIร มปาต้ ยH ฐปย\สI.

๑ อน้�ธพื่าโล
๒ เคเห พื่ระราชว"ง
๓ อ มส�ส อ มส�ม\ ปาสาเท วส ต้IH น้ ทส�สาม  เราจั"กไมMให�อยDMใน้ปราสาทน้�S แกMคฤหบด�น้�S.
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ได�ย น้วMา การบร โภคโภชน้ะน้"Sน้ด�วยไออIMน้ท�!พื่ลIMงข้\Sน้จัากภาชน้ะข้�าวปายาสเป�ยกน้"Sน้ ยMอมเปXน้เหต้Iน้ำมาซ่\!งความสบาย.
ต้โต้ อIฏฺ�ฐ ต้อIต้Iน้า๑ ก ร ต้H ภIญฺ�ช ต้IH สIข้H โหต้ .

พื่ระราชาเม'!อเสวยโภชน้ะท�!ม�รสอรMอย ก]ม ได�ทรงรD�ประมาณ์.
ราชา มธIรโภชน้H ภIญฺ�ชน้�โต้ ปมาณ์H น้ อญฺ�ญ่าส .

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� ถวายบ"งคมท�าวเธอแล�ว ประคองอ"ญ่ชล� กราบทDลวMา 
“พื่อท� พื่ระเจั�าข้�า,  เพื่�ยงเทMาน้�Sก]พื่อ,  พื่ระองคKไมMทรงสามารถเพื่'!อจัะให�โภชน้ะท�!ย !งกวMาน้�Sไปให�ยMอยได�.”
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� วน้�ท ต้�วา อญฺ�ชล\ ปค�คย�ห “อลH เทว,  เอต้�ต้กเมว โหต้I,  อ โต้ อIต้�ต้ร\ ช�ราเปต้IH น้ สก�กา -อ ต้  อาห.

ท�น้"Sน้ พื่ระราชา ต้ร"สกะเข้าวMา “คฤหบด� เธอทำความหน้"กใจัหร'อ จั\งพื่Dดถ\งภ"ต้รข้องต้น้?”
อถ น้H ราชา อาห “ก\ คหปต้  ครIกH กต้�วา กเถส  อต้�ต้โน้ ภต้�ต้H -อ ต้ .

เศรษฐ� “ข้�อน้"Sน้ หาม ได� พื่ระเจั�าข้�า,  เพื่ราะภ"ต้รเพื่'!อหมDMพื่ลข้องพื่ระองคKแม�ท"Sงหมด ก]อ"น้น้�Sแหละ,  แกงก]อ"น้น้�S,  
ก]แต้MวMาข้�าพื่ระองคKกล"วต้Mอความเส'!อมยศ.”
“เทว น้ต้�เถต้H,  ต้Iม�หากH๒ สพื่�พื่ส�สาปW ห  พื่ลกายส�ส อ ทเมว ภต้�ต้H,  อ ทH สDเปย�ยH,  อปWจั โข้ อหH อยสส�ส ภายาม  -อ ต้ .

พื่ระราชา. เพื่ราะเหต้Iไร?
“ก\การณ์า -อ ต้ .

เศรษฐ�. ถ�าวMา เหต้Iส"กวMาความอ\ดอ"ดแหMงพื่ระกาย จัะพื่\งม�แกMพื่ระองคKไซ่ร�,  ข้�าพื่ระองคKยMอมกล"วต้MอคำวMา 
‘วาน้น้�S พื่ระราชาเสวย (ภ"ต้ร) ใน้เร'อน้ข้องเศรษฐ�,  เศรษฐ�คงจั"กทำอะไร (ถวายเปXน้แน้M)’ พื่ระเจั�าข้�า.

“สเจั เทวส�ส กายาลส ยมต้�ต้H ภเวย�ย, ‘ห ย�โย รญฺ�ญ่า เสฏฺ�ฐ ส�ส เคเห ภIต้�ต้H,  เสฏฺ�ฐ น้า ก ญฺ�จั  กต้H ภว ส�สต้�ต้  วจัน้ส�ส ภายาม  เทว 
-อ ต้ .

พื่ระราชา. ถ�าอยMางน้"Sน้ ทMาน้จังน้ำภ"ต้รไป,  จังน้ำน้Sำมา.
“เต้น้ห  ภต้�ต้H หร,  อIทกH อาหร -อ ต้ .

ใน้เวลาเสร]จัภ"ต้ต้ก จัข้องพื่ระราชา  ราชบร พื่ารท"Sงหมด ก]บร โภคภ"ต้รน้"Sน้น้"!น้แหละ.
รญฺ�โญ่ ภต้�ต้ก จั�จัาวสาเน้ สพื่�โพื่ ราชปร วาโร ต้เทว ภต้�ต้H ภIญฺ�ช .

[พระราชื่าท้รงสุนท้นาก�บุเศรษุฐี,]

พื่ระราชา ทรงน้"!งสน้ทน้าปรารภถ\งความสIข้ ต้ร"สเร�ยกเศรษฐ�มา แล�วต้ร"สวMา “ภรรยาข้องทMาน้ใน้เร'อน้น้�SไมMม�หร'อ?”
ราชา สIข้กถาย น้ ส น้�โน้ เสฏฺ�ฐ\ อามน้�เต้ต้�วา “ก\ อ มส�ม\ เคเห ต้ว ภร ยา น้ต้�ถ  -อ ต้  อาห.

เศรษฐ�. ม� พื่ระเจั�าข้�า.
“อต้�ถ  เทว -อ ต้ .

พื่ระราชา. น้างอยDMท�!ไหน้?

๑ ส�. อIฏฺ�ฐ ต้าน้H.
๒ ส�. อม�หากH.
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“กหH สา -อ ต้ .

เศรษฐ� กราบทDลวMา “น้างน้"!งอยDMใน้ห�องอ"น้ม�ส ร  ย"งไมMทราบเกล�าวMา สมมต้ เทพื่เสด]จัมา.”
“ส ร คพื่�เภ น้ ส น้�น้า เทวส�ส อาคต้ภาวH น้ ชาน้าต้  -อ ต้  อาห.

ก]พื่ระราชาพื่ร�อมด�วยราชบร พื่าร เสด]จัมาแล�วแต้Mเช�าต้รDMก]จัร ง,  ถ\งอยMางน้"Sน้ น้างก]ย"งไมMรD�วMาท�าวเธอเสด]จัมา.
ก ญฺ�จัาปW ห  ปาโต้ว ราชา สปร วาโร อาคโต้,  สา ปน้ ต้ส�ส อาคต้ภาวH น้ ชาน้าต้ .

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� รD�วMา “พื่ระราชาม�พื่ระประสงคKจัะแลดDภร ยาข้องเรา” จั\งไปสDMสำน้"กข้องน้างแล�ว บอกวMา 
“พื่ระราชาเสด]จัมาแล�ว,  การท�!หลMอน้เฝ้`าพื่ระราชา ไมMควรหร'อ?”
ต้โต้ เสฏฺ�ฐ� “ราชา เม ภร ยH ทฏฺ�ฐุIกาโม -อ ต้  ต้ส�สา สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “ราชา อาคโต้,  ก\ ต้ว ราชาน้H ทฏฺ�ฐุIH น้ วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  อาห.

[ภัรรยาเศรษุฐี,น4อยใจ ท้,�ย�งม,ผู้�4ใหญ7กว7าตัน]

น้างน้อน้อยDMน้"!น้แล กลMาววMา “น้าย ช'!อวMา พื่ระราชาน้"Sน้เปXน้อยMางไร?” 
เม'!อเข้าบอกวMา “คน้ท�!เปXน้ใหญ่Mข้องพื่วกเรา ช'!อวMาพื่ระราชา,” จั\งแจั�งความท�!ต้น้เปXน้ผD�ม�ใจัไมMแชMมช'!น้อยDM กลMาววMา 
“พื่วกเรา ย"งม�แม�บIคคลผD�เปXน้ใหญ่M  (น้"บวMา) ทำบIญ่กรรมท"Sงหลายไว�ไมMด�หน้อ,  
พื่วกเราทำบIญ่กรรมท"Sงหลายช'!อด�วยไมMม�ศร"ทธา จั\งถ\งสมบ"ต้  เก ดแล�วใน้ท�!ข้องชน้อ'!น้ผD�เปXน้ใหญ่M,  
ทาน้จั"กเปXน้ข้องอ"น้เราท"SงหลายไมMเช'!อแล�วให�เปXน้แน้M,  น้�!เปXน้ผลข้องทาน้น้"Sน้” แล�วกลMาววMา “น้าย บ"ดน้�S ฉ"น้จั"กทำอยMางไร?”
สา น้ ปน้�น้กา ว “โก โส สาม  ราชา น้าม -อ ต้  วต้�วา,  “ราชา น้าม อม�หากH อ ส�สโร -อ ต้  วIต้�เต้,  อน้ต้�ต้มน้ต้H ปเวเทน้�ต้� 
“ทIก�กฏิาน้  วต้ โน้ ปIญฺ�ญ่กม�มาน้ ,  เยสน้�โน้ อ ส�สโรปW อต้�ถ ,  
อส�สท�ธาย น้าม ปIญฺ�ญ่กม�มาน้  กต้�วา มยH สม�ปต้�ต้\ ปาปIณ์ ต้�วา อญฺ�ญ่ส�ส อ ส�สร ยฏฺ�ฐาเน้ น้ พื่�พื่ต้�ต้ม�หา,  
อท�ธา อม�เหห  อส�สท�ทห ต้�วา ทาน้H ท น้�น้H ภว ส�สต้ ,  ต้ส�เสต้H ผลH -อ ต้  วต้�วา “ก\ทาน้  กร ส�สาม  สาม  -อ ต้  อาห.

สาม�. หลMอน้จังถ'อเอาพื่"ดก�าน้ต้าลมาพื่"ดถวายพื่ระราชา.  
“ต้าลวณ์�ฏิH อาทาย อาคน้�ต้�วา ราชาน้H ว�ชาห  -อ ต้ .

เม'!อน้างถ'อพื่"ดก�าน้ต้าลมาพื่"ดถวายพื่ระราชาอยDM  ลมกล !น้แหMงพื่ระภDษาสำหร"บโพื่กข้องพื่ระราชา กระทบน้"ยน้Kต้าข้องน้างแล�ว.
ต้ส�สา ต้าลวณ์�ฏิH อาทาย อาคน้�ต้�วา ราชาน้H ว�ชน้�ต้ ยา,  รญฺ�โญ่ เวฐน้ส�ส คน้�ธวาโต้ ต้ส�สา อก�ข้�น้  ปหร .

[ภัรรยาเศรษุฐี,นGำตัาไหล]

ลำด"บน้"Sน้ สายแหMงน้Sำต้า ไหลออกจัากน้"ยน้Kต้าข้องน้าง.
อถส�สา อก�ข้�ห  อส�สIธารา ปวต้�ต้\สI.

พื่ระราชาทรงเห]น้อาการน้"Sน้ จั\งต้ร"สกะเศรษฐ�วMา 
“มหาเศรษฐ� ธรรมดามาต้Iคาม ม�ความรD�น้�อย ชะรอยจัะร�องไห� เพื่ราะกล"ววMา ‘พื่ระราชาจัะพื่\งย\ดเอาสมบ"ต้ ข้องสาม�ข้องเรา,’ 
ทMาน้จังปลอบน้าง,  เราไมMม�ความต้�องการด�วยสมบ"ต้ ข้องทMาน้.”
ต้H ท ส�วา ราชา เสฏฺ�ฐ\ อาห “มหาเสฏฺ�ฐ  มาต้Iคาโม น้าม อป�ปพื่Iท�ธ โก ‘ราชา เม สาม กส�ส สม�ปต้�ต้\ คณ์�เหย�ย -อ ต้  ภเยน้ โรทต้  
มญฺ�เญ่,  อส�สาเสห  น้H,  น้ เม ต้ว สม�ปต้�ต้ ยา อต้�โถ -อ ต้ .
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เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ น้างม ได�ร�องไห�.
“น้ เอสา เทว โรทต้  -อ ต้ .

พื่ระราชา. เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้ น้"!น้อะไรก"น้เลMา?
“อถ ก\ เอต้H -อ ต้ .

เศรษฐ�. น้Sำต้าข้องน้างไหลออกแล�ว เพื่ราะกล !น้แหMงพื่ระภDษาสำหร"บโพื่กข้องพื่ระองคK,  
ด�วยวMา ภรรยาข้องข้�าพื่ระองคKน้�S ไมMเคยเห]น้แสงสวMางข้องประท�ปหร'อแสงสวMางข้องไฟ้ 
ยMอมบร โภค น้"!งและน้อน้ ด�วยแสงสวMางข้องแก�วมณ์�เทMาน้"Sน้,  
สMวน้สมมต้ เทพื่ คงจั"กทรงน้"!งด�วยแสงสวMางแหMงประท�ป.

“ต้Iม�หากH เวฐน้ส�ส คน้�เธน้ส�สา อส�สDน้  ปวต้�ต้\สI,  
อยH ห  ท�โปภาสH วา อค�ค โอภาสH วา อท ส�วา  มณ์ อาโลเกเน้ว ภIญฺ�ชต้  จั น้ ส�ทต้  จั น้ ปช�ชต้  จั,  
เทโว ปน้ ท�ปาโลเกน้ น้ ส น้�โน้ ภว ส�สต้  -อ ต้ .

พื่ระราชา. ถDกละ เศรษฐ�.
“อาม เสฏฺ�ฐ� -อ ต้ .

เศรษฐ� กราบทDลวMา “ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ถ�าเชMน้น้"Sน้ จัำเด มแต้Mว"น้น้�S ข้อพื่ระองคKจังทรงน้"!งด�วยแสงสวMางแหMงแก�วมณ์�” 
แล�วได�ถวายแก�วมณ์�อ"น้หาคMาม ได� ใหญ่Mประมาณ์เทMาผลแต้งโม.
“เต้น้ห  เทว อช�ช ปฏฺ�ฐาย มณ์ อาโลเกน้ น้ ส�ทถ -อ ต้  มหน้�ต้H ต้ ปIสมต้�ต้H อน้ค�ฆ่H มณ์ รต้น้H อทาส .

พื่ระราชา ทรงแลดDเร'อน้แล�ว ต้ร"สวMา “สมบ"ต้ ข้องโชต้ กะมากจัร ง” แล�วได�เสด]จัไป๑.
ราชา เคหH โอโลเกต้�วา “มหน้�ต้า๒ วต้ โชต้ กส�ส สม�ปต้�ต้  -อ ต้  วต้�วา อคมาส .๓

น้�SเปXน้เร'!องเก ดข้องพื่ระโชต้ เถระกMอน้.
อยน้�ต้าว โชต้ กส�ส อIป�ปต้�ต้ .

[เดNกชื่ฏ�ลถ�กมารดาเอาลอยนGำ]

บ"ดน้�S พื่\งทราบการอIบ"ต้ ข้องพื่ระเถระช'!อชฏิ ละ
อ ทาน้  ชฏิ ลส�ส อIป�ปต้�ต้  เวท ต้พื่�พื่า: 

ความพื่ สดารวMา ใน้กรIงพื่าราณ์ส� ได�ม�ธ ดาข้องเศรษฐ�คน้หน้\!ง เปXน้ผD�ม�รDปสวย.
พื่าราณ์ส ยH ห  เอกา เสฏฺ�ฐ ธ�ต้า อภ รDปา อโหส .

มารดาบ ดาให�หญ่ งคน้ใช�ไว�คน้หน้\!ง เพื่'!อต้�องการร"กษาน้าง ใน้เวลาน้างม�อายIรIMน้ราว ๑๕-๑๖ ป� ให�อยDMใน้ห�องอ"น้ม�ส ร  
บน้พื่'Sน้ช"Sน้บน้แหMงปราสาท ๗ ช"Sน้.
ต้H ปณ์�ณ์รสโสฬสวส�สIท�เทส กกาเล รก�ข้น้ต้�ถาย เอกH ทาส\ ทต้�วา สต้�ต้ภDม กส�ส ปาสาทส�ส อIปร มต้เล ส ร คพื่�เภ วาสย\สI.

๑ เบ'Sองหน้�าแต้Mน้�S เร'!องพื่ระชฏิ ลเถระ พื่\งเปXน้เร'!องอ"น้ทMาน้เร�ยงไว�ใน้ภายหล"ง.
๒ ม. มหต้�.
๓ อ โต้ ปรH ชฏิ ลต้�เถรวต้�ถI ปจั�ฉา ปก�ข้ ต้�ต้H ภเวย�ย.
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ว"น้หน้\!ง ว ทยาธรต้น้หน้\!ง กำล"งเหาะไปทางอากาศ เห]น้น้างกำล"งเปWดหน้�าต้Mาง แลดDภายน้อกอยDM เก ดความส เน้หา 
จั\งเข้�าไปทางหน้�าต้Mางแล�ว ได�ทำความเชยช ดก"บน้าง.
ต้H เอกท วสH วาต้ปาน้H ว วร ต้�วา พื่ห  โอโลกยมาน้H อากาเสน้ คจั�ฉน้�โต้ เอโก ว ช�ชาธโร ท ส�วา อIป�ปน้�น้ส เน้โห 
วาต้ปาเน้น้ ปว ส ต้�วา ต้าย สท�ธ\ สน้�ถวมกาส .

น้างอาศ"ยการอยDMรMวม (หล"บน้อน้) ก"บว ทยาธรน้"Sน้ ต้"SงครรภKแล�ว ต้MอกาลไมMน้าน้เลย.
สา เต้น้ สท�ธ\ สHวาสมน้�วาย น้ จั รส�เสว คพื่�ภH ปฏิ ลภ .

ลำด"บน้"Sน้ หญ่ งคน้ใช�น้"Sน้ เห]น้เหต้Iน้"Sน้แล�ว จั\งกลMาววMา “คIณ์น้าย น้�!อะไรก"น้? อ"น้น้างบอกวMา 
“ข้�อน้"Sน้จังยกไว�,  เจั�าอยMาบอกแกMใครๆ’ จั\งได�เปXน้ผD�น้ !งเส�ยเพื่ราะกล"ว.
อถ น้H สา ทาส� ท ส�วา “อม�ม ก\ อ ทH -อ ต้  วต้�วา “โหต้I,  มา กส�สจั  อาจั ก�ข้  -อ ต้  ต้าย วIต้�ต้า ภเยน้ ต้Iณ์�ห� อโหส .

โดยกาลลMวงไป ๑๐ เด'อน้ แม�น้างคลอดบIต้รแล�ว ให�หญ่ งคน้ใช�น้ำภาชน้ะใหมMมา ให�เด]กน้"Sน้น้อน้ ใน้ภาชน้ะน้"Sน้แล�ว 
ปWดภาชน้ะน้"Sน้เส�ย วางพื่วงดอกไม�ไว�ข้�างบน้ ส"!งหญ่ งคน้ใช�วMา “เจั�าจังเอาศ�รษะเท น้ภาชน้ะน้�Sไปลอยเส�ยใน้แมMน้Sำคงคา,  
ถ�าถDกใครๆ ถามวMา ‘น้�!อะไร?’ เจั�าพื่\งบอกวMา ‘พื่ล�กรรมข้องคIณ์น้ายข้องฉ"น้.”
สาปW ทสมาสจั�จัเยน้ ปIต้�ต้H ว ชาย ต้�วา น้วภาชน้H อาหราเปต้�วา ต้ต้�ถ ต้H ทารกH น้ ปช�ชาเปต้�วา ต้H ภาชน้H ปWทห ต้�วา 
อIปร  ปIป�ผทามาน้  ฐเปต้�วา 
“อ มH ส�เสน้ อIก�ข้ ปWต้�วา คน้�ต้�วา คง�คาย ว ส�สช�เชห ,  ‘ก\ อ ทน้�ต้  จั ปIฏฺ�ฐา ‘อย�ยาย เม พื่ล กม�มน้�ต้  วเทย�ยาส  -อ ต้  ทาส\ อาณ์าเปส .

หญ่ งคน้ใช�น้"Sน้ได�ทำอยMางน้"Sน้.
สา ต้ถา อกาส .

[หญ�ง ๒ คนเถ,ยงก�นเพราะเดNกชื่ฏ�ละ]

ก]หญ่ ง ๒ คน้ กำล"งอาบน้SำอยDMใน้ภายใต้�แมMน้Sำคงคา เห]น้ภาชน้ะน้"Sน้ ถDกน้Sำพื่"ดมาอยDM,  
หญ่ งคน้หน้\!ง พื่DดวMา “ภาชน้ะน้"Sน้ เปXน้ข้องฉ"น้.”   คน้หน้\!ง พื่DดวMา “ส !งท�!ม�อยDMใน้ภาชน้ะน้"Sน้ เปXน้ข้องฉ"น้,” 
เหฏฺ�ฐาคง�คาย จั เท�ว อ ต้�ถ โย น้หายมาน้า ต้H ภาชน้H อIทเกน้าหร ยมาน้H ท�สุ�วา,  เอกา อ ต้�ถ� “มย�หเมต้H ภาชน้H -อ ต้  อาห.  
เอกา “ยH เอต้ส�ส อน้�โต้,  ต้H มย�หH -อ ต้  วต้�วา,๑ 

(หญ่ งท"Sง ๒) เม'!อภาชน้ะ (ลอยมา) ถ\งแล�ว,  จั\งจั"บภาชน้ะน้"Sน้วางไว�บน้บก เปWดดD เห]น้เด]ก,  
หญ่ งคน้หน้\!ง พื่DดวMา “เด]กเปXน้ข้องฉ"น้ท�เด�ยว เพื่ราะฉ"น้กลMาววMา ‘ภาชน้ะเปXน้ข้องฉ"น้.’
คน้หน้\!ง พื่DดวMา “เด]กเปXน้ข้องฉ"น้ เพื่ราะฉ"น้กลMาววMา ‘ส !งท�!ม�อยDMใน้ภาชน้ะเปXน้ข้องฉ"น้ท�เด�ยว.”
ภาชเน้ สม�ปต้�เต้,  ต้H อาทาย ถเล ฐเปต้�วา ว วร ต้�วา ทารกH ท�สุ�วา,  เอกา “มม ภาชน้น้�ต้  วIต้�ต้ต้�ต้า ทารโก มเมว โหต้  -อ ต้  อาห.  
เอกา “ยH ภาชน้ส�ส อน้�โต้,  ต้H มเมว โหต้�ต้  วIต้�ต้ต้�ต้า มม ทารโก -อ ต้  อาห.

หญ่ งท"Sง ๒ น้"Sน้เถ�ยงก"น้ ไปสDMศาลว น้ จัฉ"ยแล�ว แจั�งเน้'Sอความน้"Sน้ เม'!อพื่วกอมาต้ยKไมMสามารถจัะว น้ จัฉ"ยได�,  
จั\งได�ไปสDMสำน้"กพื่ระราชา.  
ต้า ว วทมาน้า ว น้ จั�ฉยH คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH อาโรเจัต้�วา,  อมจั�เจัสI ว น้ จั�ฉ ต้IH อสก�โกน้�เต้สI,  รญฺ�โญ่ สน้�ต้ กH อคมHสI.

๑ อาห. (?)
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พื่ระราชา ทรงสด"บคำข้องหญ่ งท"Sง ๒ น้"Sน้ จั\งต้ร"สวMา “เจั�าจังเอาเด]ก,  เจั�าจังเอาภาชน้ะ.”
ราชา ต้าสH วจัน้H สIต้�วา “ต้�วH ทารกH คณ์�ห,  ต้�วH ภาชน้H คณ์�หาต้  อาห.

ก]หญ่ งผD�ท�!ได�เด]ก ได�เปXน้อIปbฏิฐาย กาข้องพื่ระมหาก"จัจัายน้เถระ.
ยาย ปน้ ทารโก ลท�โธ,  สา มหากจั�จัายน้ต้�เถรส�ส อIปฏฺ�ฐาย กา อโหส .

เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ หญ่ งน้"Sน้ จั\งเล�Sยงทารกน้"Sน้ไว� ด�วยค ดวMา “จั"กให�เด]กน้�Sบวชใน้สำน้"กข้องพื่ระเถระ.”
ต้ส�มา ต้H ทารกH “อ มH เถรส�ส สน้�ต้ เก ปพื่�พื่าเชส�สาม  -อ ต้  โปเสส .

[เหตั�ท้,�เดNกน�Gนได4ร�บุตั�Gงชื่��อว7าชื่ฏ�ละ]

ผมข้องเด]กน้"Sน้ ได�ปรากฏิรIงร"ง เพื่ราะมลท น้แหMงครรภKอ"น้เข้าล�างออกไมMหมด ใน้ว"น้ท�!เด]กน้"Sน้เก ด.
ต้ส�ส ชาต้ท วเส คพื่�ภมลส�ส โธว ต้�วา อน้ปน้�ต้ต้าย เกสา ชฏิ ต้า หIต้�วา อฏฺ�ฐHสI.  

เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ชน้ท"Sงหลาย จั\งต้"Sงช'!อเข้าวMา “ชฏิ ละ” น้"Sน้แหละ.
เต้น้ส�ส “ชฏิ โลเต้�วว น้ามH กร\สI.

ใน้เวลาท�!เข้าเด น้ได� พื่ระเถระ เข้�าไปสDMเร'อน้น้"Sน้ เพื่'!อบ ณ์ฑบาต้.
ต้ส�ส ปทสา ว จัรณ์กาเล เถโร ต้H เคหH ปWณ์�ฑาย ปาว ส .

อIบาส กา น้ มน้ต้Kพื่ระเถระให�น้"!งแล�ว ได�ถวายอาหาร.
อIปาส กา เถรH น้ ส�ทาเปต้�วา อาหารมทาส .

พื่ระเถระ เห]น้เด]ก จั\งถามวMา “อIบาส กา ทMาน้ได�เด]กหร'อ?”
เถโร ทารกH ท ส�วา “ก\ อIปาส เก ทารโก เต้ ลท�โธ -อ ต้  ปIจั�ฉ .

อIบาส กา เร�ยน้วMา “ได� เจั�าคMะ,  ด ฉ"น้เล�Sยงเด]กน้�Sไว�ด�วยหว"งวMา ‘จั"กให�บวชใน้สำน้"กข้องทMาน้,’  ข้อทMาน้จังให�เข้าบวช” ด"งน้�Sแล�ว 
ได�ถวายแล�ว.
“อาม ภน้�เต้,  อ มาหH ‘ต้Iม�หากH สน้�ต้ เก ปพื่�พื่าเชส�สาม�ต้  โปเสส\,  ปพื่�พื่าเชถ น้H -อ ต้  อทาส .

[พระมหาก�จจายนะร�บุเดNกไปมอบุให4อ�ป>ฏฐีาก]

พื่ระเถระ ร"บวMา “ด�ละ” แล�วพื่าเด]กน้"Sน้ไป ต้รวจัดDวMา “บIญ่กรรมท�!จัะเสวยสมบ"ต้ ข้องคฤห"สถKข้องเด]กน้�S ม�อยDMหร'อหน้อแล?” 
ค ดวMา “ส"ต้วKผD�ม�บIญ่มาก จั"กเสวยสมบ"ต้ ใหญ่M,  เด]กน้�Sย"งเล]กน้"ก,  แม�ญ่าณ์ข้องเข้าก]ย"งไมMถ\งความแกMรอบ” 
จั\งได�พื่าเด]กน้"Sน้ ไปสDMเร'อน้ข้องอIปbฏิฐากคน้หน้\!ง ใน้กรIงต้"กกส ลา.
เถโร “สาธI -อ ต้  ต้H อาทาย คจั�ฉน้�โต้ “อต้�ถ  น้I โข้ อ มส�ส ค ห สม�ปต้�ต้\ อน้Iภว ต้IH ปIญฺ�ญ่กม�มH -อ ต้  โอโลเกน้�โต้ 
“มหาปIญฺ�โญ่ สต้�โต้ มหาสม�ปต้�ต้\ อน้Iภว ส�สต้ ,  ทหโร เอส ต้าว,  ญ่าณ์HปWส�ส ปร ปากH น้ คจั�ฉต้  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา 
ต้H อาทาย ต้ก�กส ลายH เอกส�ส อIปฏฺ�ฐากส�ส เคหH อคมาส .

อIปbฏิฐากน้"Sน้ ไหว�พื่ระเถระแล�วย'น้อยDM,  เห]น้เด]กน้"Sน้แล�ว เร�ยน้ถามวMา “ทMาน้ได�เด]กหร'อคร"บ?”
โส เถรH วน้�ท ต้�วา ฐ โต้,  ต้H ทารกH ท ส�วา “ทารโก โว ภน้�เต้ ลท�โธ -อ ต้  ปIจั�ฉ .  
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พื่ระเถระ ต้อบวMา “เออ อIบาสก เข้าจั"กบวช,  แต้Mย"งเปXน้เด]กเล]กน้"ก,  จังอยDMใน้สำน้"กข้องทMาน้เถ ด.”
“อาม อIปาสก,  ปพื่�พื่ช ส�สต้ ,  ทหโร ต้าว,  ต้ว สน้�ต้ เก โหต้I -อ ต้ .

อIบาสกน้"Sน้ ร"บวMา “ด�ละ คร"บ” แล�วต้"Sงเด]กไว�ใน้ฐาน้ะเพื่�ยงด"งบIต้ร บำรIงแล�ว.
โส “สาธI ภน้�เต้ -อ ต้  ต้H ปIต้�ต้ฏฺ�ฐาเน้ ฐเปต้�วา ปฏิ ชค�ค .

ก]ส น้ค�าใน้เร'อน้ข้องอIบาสกน้"Sน้ เปXน้ข้องท�!ส"!งสมไว�แล�วส Sน้ ๑๒ ป�.
ต้ส�ส ปน้ เคเห ท�วาทส วส�สาน้  ภณ์�ฑกH อIส�สน้�น้H โหต้ .

เข้าไปสDMระหวMางแหMงบ�าน้ น้ำเอาส น้ค�าแม�ท"SงหมดไปสDMต้ลาด ให�เด]กน้"!งใน้ต้ลาดแล�ว บอกราคาแหMงส น้ค�าน้"Sน้ๆ แล�วกลMาววMา 
“เจั�าพื่\งถ'อเอาทร"พื่ยKช'!อม�ประมาณ์เทMาน้�S แล�วจั\งให�ส !งน้�Sแหละส !งน้�S” ด"งน้�Sแล�วหล�กไป.
โส คามน้�ต้รH คจั�ฉน้�โต้ สพื่�พื่HปW ภณ์�ฑH อาปณ์H หร ต้�วา ทารกH อาปเณ์ น้ ส�ทาเปต้�วา ต้ส�ส ต้ส�ส ภณ์�ฑกส�ส มDลH อาจั ก�ข้ ต้�วา 
“อ ทญฺ�จั ทญฺ�จั เอต้�ต้กH น้าม ธน้H คเหต้�วา ทเทย�ยาส  -อ ต้  วต้�วา ปก�กาม .

[เท้พดาชื่7วยให4เดNกขายของให4หมด]

ใน้ว"น้น้"Sน้ เทพื่ดาผD�ร"กษาพื่ระน้คร 
ทำให�ชน้ผD�ม�ความต้�องการ (ด�วยว"ต้ถI) โดยท�!สIดแม�ส"กวMาพื่ร กและผ"กช� ให�บMายหน้�าไปสDMต้ลาดข้องเด]กเทMาน้"Sน้.
ต้Hท วสH น้ครปร ค�คาหกา เทวต้า อน้�ต้มโส มร จั ช รกมต้�เต้น้าปW อต้�ถ เก ต้ส�เสว อาปณ์าภ มIเข้ กร\สI.

เด]กน้"Sน้ ข้ายส น้ค�าท�!สะสมไว�ส Sน้ ๑๒ ป� (หมด) โดยว"น้เด�ยวเทMาน้"Sน้.
โส ท�วาทส วส�สาน้  อIส�สน้�น้H ภณ์�ฑกH เอกท วเสเน้ว ว ก�ก�ณ์ .

กIฎุiมพื่� มาไมMเห]น้อะไรๆ ใน้ต้ลาด จั\งกลMาววMา “พื่Mอ ส น้ค�าท"Sงหมด เจั�าให�ฉ บหายเส�ยแล�วหร'อ.”
กIฏฺiม�พื่ โก อาคน้�ต้�วา อาปเณ์ ก ญฺ�จั  อท ส�วา “สพื่�พื่H เต้ ต้าต้ ภณ์�ฑH น้าส ต้H -อ ต้  อาห.

เด]กต้อบวMา “ฉ"น้ไมMได�ให�ส น้ค�าฉ บหาย,  ฉ"น้ข้ายส น้ค�าท"Sงหมด ต้ามน้"ยท�!ทMาน้บอกไว�แล�วน้"!น้แหละ,  
น้�SเปXน้คMาข้องส น้ค�าช'!อโน้�น้.  น้�SเปXน้คMาข้องส น้ค�าช'!อโน้�น้.”
“น้ น้าเสม ,  สพื่�พื่H ต้Iม�เหห  วIต้�ต้น้เยเน้ว ว ก�ก�ณ์\,  อ ทH อสIกส�ส มDลH,  อ ทH อสIกส�ส -อ ต้ .

กIฎุiมพื่� ปล'Sมใจั ค ดวMา “บIรIษท�!หาคMาม ได� สามารถเพื่'!อจัะเปXน้อยDMใน้ท�!ใดท�!หน้\!งได�” 
จั\งให�ลDกสาวผD�เจัร ญ่ว"ยแล�วใน้เร'อน้ข้องต้น้แกMเข้า ส"!งพื่วกบIรIษวMา “พื่วกเจั�าจังสร�างเร'อน้แกMเข้า” 
เม'!อเร'อน้สำเร]จัแล�ว จั\งบอกวMา “พื่วกเจั�าจังไป,  จังอยDMใน้เร'อน้ข้องต้น้.”
กIฏิม�พื่ โก ปส�ท ต้�วา “อน้ค�โฆ่ ปIร โส ยต้�ถ กต้�ถจั  ช�ว ต้IH สมต้�โถ -อ ต้  อต้�ต้โน้ เคเห วยป�ปต้�ต้H ธ�ต้รH ต้ส�ส ทต้�วา 
“เคหมส�ส กโรถ -อ ต้  ปIร เส อาณ์าเปต้�วา,  น้ ฏฺ�ฐ เต้ เคเห,  “คจั�ฉถ ต้Iม�เห,  อต้�ต้โน้ เคเห วสถ -อ ต้  อาห.

[ชื่ฏ�ลก�มารได4เป<นเศรษุฐี, เพราะภั�เขาท้องผู้�ดใกล4เร�อน]

คร"Sน้ใน้เวลาท�!ชฏิ ลกIมารน้"Sน้เข้�าไปสDMเร'อน้ เม'!อธรณ์�ประต้Dพื่อเข้าเหย�ยบแล�วด�วยเท�าข้�างหน้\!ง 
ภDเข้าทองประมาณ์ ๘๐ ศอก ชำแรกแผMน้ด น้ผIดข้\Sน้แล�ว ณ์ ท�!สMวน้อ"น้ม�ข้�างหล"งเร'อน้.
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อถส�ส เคหป�ปว สน้กาเล เอเกน้ ปเทน้ อIม�มาเร อก�กน้�ต้มต้�เต้,  เคหส�ส ปจั�ฉ มภาเค ภDม\ ภ น้�ท ต้�วา อส�ต้ หต้�โถ สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ 
อIฏฺ�ฐห .

พื่ระราชา พื่อสด"บวMา “ข้MาววMา ภDเข้าทองชำแรกแผMน้ด น้ผIดข้\Sน้ใกล�เร'อน้ข้องชฎี ลกIมาร” 
จั\งทรงสMงฉ"ต้รสำหร"บเศรษฐ�ไปประทาน้แกMเข้า.
ราชา “ชฏิ ลกIมารส�ส ก ร เคเห ภDม\ ภ น้�ท ต้�วา สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ อIฏฺ�ฐ โต้ -อ ต้  สIต้�วาว ต้ส�ส เสฏฺ�ฐ จั�ฉต้�ต้H เปเสส .

เข้าได�เปXน้ผD�ม�ช'!อวMา ชฏิ ลเศรษฐ�.
โส ชฏิ ลเสฏฺ�ฐ� น้าม อโหส .

เข้าได�ม�บIต้ร ๓ คน้.
ต้ส�ส ต้โย ปIต้�ต้า อเหสIH.

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี,ให4บุ�ร�ษุเท้,�ยวสุ�บุหาเศรษุฐี,ท้,�เสุมอก�บุตัน]

| เข้าย"งจั ต้ให�เก ดข้\Sน้ใน้การบวช ใน้เวลาท�!บIต้รเหลMาน้"Sน้เจัร ญ่ว"ยแล�ว ค ดวMา 
“ถ�าต้ระกDลเศรษฐ�ท�!ม�โภคะเสมอด�วยเราท"Sงหลายจั"กม�ไซ่ร�,  บIต้รท"Sงหลายก]จั"กให�[เรา]บวชได�,  ถ�าไมMม�ไซ่ร�,  บIต้รท"Sงหลายก]จั"กไมM
ให�,  ใน้ชมพื่Dทว�ป ต้ระกDลท�!ม�โภคะเสมอด�วยเราท"Sงหลาย ม�อยDMหร'อหน้อ” 
| โส เต้สH วยป�ปต้�ต้กาเล ปพื่�พื่ช�ชาย จั ต้�ต้H อIป�ปาเทต้�วา “สเจั อม�เหห  สมาน้โภคH เสฏฺ�ฐ กIลH ภว ส�สต้ ,  ปพื่�พื่ช ต้IH ทส�สน้�ต้ ,  
โน้ เจั,  น้ ทส�สน้�ต้ ,  อต้�ถ  น้I โข้ ชม�พื่Iท�เป อม�เหห  สมาน้โภคH กIลH -อ ต้  

จั\งให�ชMางทำอ ฐท�!สำเร]จัด�วยทองคำ ด�ามปฏิ"กท�!สำเร]จัด�วยทองคำ และเข้�ยงเท�าท�!สำเร]จัด�วยทองคำ เพื่'!อต้�องการจัะทดลองดD 
ให�ใน้ม'อข้องบIรIษท"Sงหลายแล�ว สMงไปวMา 
“พื่วกเจั�าจังไป,  จังถ'ออ ฐท�!สำเร]จัด�วยทองคำเปXน้ต้�น้เหลMาน้�S ทำเปXน้เหม'อน้แลดDอะไรๆ น้"!น้เท�ยว เท�!ยวไปใน้พื่'Sน้ชมพื่Dทว�ป 
รD�ความท�!ต้ระกDลแหMงเศรษฐ�ท�!ม�โภคะเสมอด�วยเราม�อยDMหร'อไมMม� แล�วจังมา.” |
ว�มHสน้ต้�ถาย สIวณ์�ณ์มยH อ ฏฺ�ฐกH สIวณ์�ณ์มยH ปโต้ทลฏฺ�ฐ\ สIวณ์�ณ์มยH ปาทIกญฺ�จั การาเปต้�วา ปIร สาน้H หต้�เถ ทต้�วา 
“คจั�ฉถ,  อ มาน้  อาทาย ก ญฺ�จั เทว โอโลกยมาน้า ว ย ชม�พื่Iท�ปต้เล ว จัร ต้�วา 
อม�เหห  สมาน้โภคส�ส เสฏฺ�ฐ กIลส�ส อต้�ถ ภาวH วา น้ต้�ถ ภาวH วา ญ่ต้�วา อาคจั�ฉถ -อ ต้  ปห ณ์ .  |

บIรIษเหลMาน้"Sน้ เท�!ยวจัาร กไปถ\งภ"ทท ยน้คร.
เต้ จัาร กH จัรน้�ต้า ภท�ท ยน้ครH ปาปIณ์\สI.

[พวกบุ�ร�ษุพบุเมณฑิกเศรษุฐี,]

คร"Sงน้"Sน้ เมณ์ฑกเศรษฐ�เห]น้บIรIษเหลMาน้"Sน้แล�ว ถามวMา “พื่Mอท"Sงหลาย พื่วกทMาน้เท�!ยวไปทำอะไรก"น้?” 
เม'!อพื่วกเข้าบอกวMา “พื่วกฉ"น้เท�!ยวดDข้องส !งหน้\!ง,” รD�วMา 
“ก จัด�วยการถ'ออ ฐท�!สำเร]จัด�วยทองคำเปXน้ต้�น้เหลMาน้�Sเท�!ยวไป เพื่'!อจัะต้รวจัดDส !งอะไรๆ น้"!น้แหละ ข้องบIรIษเหลMาน้�S ยMอมไมMม�,  
บIรIษเหลMาน้�S เท�!ยวส'บสวน้ดDเศรษฐ�” จั\งกลMาววMา “พื่Mอท"Sงหลาย พื่วกทMาน้จังเข้�าไปต้รวจัดDหล"งเร'อน้ข้องเรา.”
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อถ เน้ เมณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ� ท ส�วา “ต้าต้า ก\ กโรน้�ต้า ว จัรถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “เอกH โอโลเกน้�ต้า ว จัราม -อ ต้  วIต้�เต้,  
“อ เมสH อ มาน้  คเหต้�วา ก ญฺ�จั เทว โอโลเกต้IH ว จัรณ์ก จั�จัH น้ต้�ถ ,  เสฏฺ�ฐ\๑ ปร ค�คณ์�หมาน้า ว จัรน้�ต้  -อ ต้  ญ่ต้�วว 
“ต้าต้า อม�หากH ปจั�ฉ มเคหH ปว ส ต้�วา โอโลเกถ -อ ต้  อาห.

บIรIษเหลMาน้"Sน้ เห]น้แพื่ะทองคำท"Sงหลาย ม�ประการด"งกลMาวแล�วใน้หน้หล"ง ม�ข้น้าดเทMาช�าง ม�า และโคอIสIภะ 
ซ่\!งเอาหล"งจัดหล"งชำแรกแผMน้ด น้ผIดข้\Sน้แล�วใน้ท�!ประมาณ์ ๘ กร�ส ท�!หล"งเร'อน้น้"Sน้แล�ว 
เท�!ยวไปใน้ระหวMางๆ แพื่ะเหลMาน้"Sน้แล�วออกไป.
เต้ ต้ต้�ถ อฏฺ�ฐกร�สมต้�เต้ ฐาเน้ หต้�ถ อส�สอIสIภป�ปมาเณ์ ปWฏฺ�ฐ ยา ปWฏฺ�ฐ\ อาหจั�จั ปฐว\ ภ น้�ท ต้�วา อIฏฺ�ฐ เต้ เหฏฺ�ฐา วIต้�ต้ป�ปกาเร 
สIวณ์�ณ์เมณ์�ฑเก ท ส�วา เต้สH อน้�ต้รน้�ต้รา ว จัร ต้�วา น้ ก�ข้ม\สI.

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� ถามบIรIษเหลMาน้"Sน้วMา “พื่Mอท"Sงหลาย พื่วกทMาน้เท�!ยวไปต้รวจัดDผD�ใด,  ผD�น้"Sน้ พื่วกทMาน้เห]น้แล�วหร'อ?” 
เม'!อพื่วกเข้ากลMาววMา “เห]น้ น้าย” จั\งสMงไปแล�วด�วยพื่DดวMา “ถ�าอยMางน้"Sน้ พื่วกทMาน้จังไป.”
อถ เน้ เสฏฺ�ฐ� “ต้าต้า ยH โอโลเกน้�ต้า ว จัรถ,  ท ฏฺ�โฐ โว โส -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  “ปส�สาม สาม  -อ ต้  วIต้�เต้, “เต้น้ห  คจั�ฉถ -อ ต้  อIย�โยเช
ส .

บIรIษเหลMาน้"Sน้ไปจัากท�!น้"Sน้น้"!น้แหละแล�ว,  เม'!อเศรษฐ�ข้องต้น้พื่DดวMา 
“พื่Mอท"Sงหลาย ต้ระกDลเศรษฐ�ท�!ม�โภคะเสมอเราท"Sงหลาย พื่วกเจั�าเห]น้แล�วหร'อ?” บอกวMา 
“น้าย ทMาน้จัะม�อะไร? สมบ"ต้ ช'!อเห]น้ปาน้น้�Sข้องเมณ์ฑกเศรษฐ�ม�อยDM ใน้ภ"ทท ยน้คร” แล�วบอกเร'!องราวน้"Sน้ท"Sงหมด.
เต้ ต้โต้ว คน้�ต้�วา,  อต้�ต้โน้ เสฏฺ�ฐ น้า “ก น้�ต้าต้า ท ฏฺ�ฐH โว อม�หากH สมาน้โภคH เสฏฺ�ฐ กIลH -อ ต้  วIต้�เต้,  
“สาม  ต้Iม�หากH ก\ อต้�ถ ,  ภท�ท ยน้คเร เมณ์�ฑกเสฏฺ�ฐ โน้ เอวรDโป น้าม ว ภโว -อ ต้  สพื่�พื่น้�ต้H ปวต้�ต้\ อาจั ก�ข้\สI.

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี,ให4สุ�บุเสุาะเป<นคร�Gงท้,� ๒]

เศรษฐ� ฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว เปXน้ผD�ม�ใจัแชMมช'!น้ ค ดวMา 
“ต้ระกDลเศรษฐ� เราได�ไว�กMอน้แล�วต้ระกDลหน้\!ง,  ต้ระกDลเศรษฐ�แม�อ'!น้อ�กม�อยDMหร'อหน้อ?” แล�วให�ผ�าก"มพื่ลม�คMาได�แสน้หน้\!ง 
สMงไปวMา “พื่Mอท"Sงหลาย พื่วกเจั�าจังไป,  จังเสาะหาต้ระกDลเศรษฐ�แม�อ'!น้.”
ต้H สIต้�วา เสฏฺ�ฐ� อต้�ต้มโน้ หIต้�วา “เอกน้�ต้าว เสฏฺ�ฐ กIลH ลท�ธH,  อปรHปW น้I โข้ อต้�ถ  -อ ต้  สต้สหส�สค�ฆ่น้กH กม�พื่ลH ทต้�วา 
“คจั�ฉถ ต้าต้า,  อญฺ�ญ่HปW เสฏฺ�ฐ กIลH ว จั น้ถ -อ ต้  ปห ณ์ .

พื่วกเข้าไปสDMกรIงราชคฤหKแล�ว ทำกองฟ้vน้ใน้ท�!ไมMไกลแต้Mเร'อน้ข้องโชต้ กเศรษฐ� ต้ ดไฟ้แล�วได�ย'น้อยDM.
เต้ ราชคหH คน้�ต้�วา โชต้ กส�ส เคหโต้ อว ทDเร ทารIราส\ กต้�วา อค�ค\ ทต้�วา อฏฺ�ฐHสI.

ก]ใน้เวลาพื่วกชน้ถามวMา “น้�Sอะไรก"น้?” ก]บอกวMา “เม'!อพื่วกฉ"น้จัะข้ายผ�าก"มพื่ลซ่\!งม�คMามากผ'น้หน้\!ง ผD�ซ่'SอไมMม�,  
พื่วกฉ"น้แม�จัะถ'อเท�!ยวไปอยDM ก]กล"วโจัร,  เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ พื่วกฉ"น้จั"กเผาม"น้เส�ยแล�วจั\งจั"กไป.”
“ก\ อ ทH -อ ต้  ปIฏฺ�ฐกาเล จั “เอกH โน้ มหค�ฆ่H กม�พื่ลH ว ก�ก�ณ์น้�ต้าน้H,  กยโก น้ต้�ถ ,  คเหต้�วา ว จัรน้�ต้าปW โจัราน้H ภายาม,  
เต้น้ ต้H ฌาเปต้�วา คม ส�สาม -อ ต้  วท\สI.

๑ ส�. ม. ยI. รฏฺ�ฐH.
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[พวกบุ�ร�ษุพลโชื่ตั�กเศรษุฐี,]

คร"Sงน้"Sน้ โชต้ เศรษฐ� เห]น้พื่วกเข้าจั\งถามวMา “พื่วกน้�S ทำอะไรก"น้?” ฟ้bงเน้'Sอความน้"Sน้แล�ว ให�เร�ยกมา 
ถามวMา “ผ�าก"มพื่ลม�คMาเทMาไร?” เม'!อพื่วกเข้าบอกวMา “ม�คMาแสน้หน้\!ง” จั\งส"!งให�ๆ ทร"พื่ยKแสน้หน้\!ง บอกวMา 
“พื่วกทMาน้จังให� (ผ�าผ'น้น้"Sน้) แกMทาส�ผD�กวาดซ่I�มประต้Dเทหยากเย'!อ” แล�วสMงให�ใน้ม'อข้องพื่วกเข้าน้"!น้แล.
อถ เน้ โชต้ กเสฏฺ�ฐ� ท ส�วา “อ เม ก\ กโรน้�ต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา ต้มต้�ถH สIต้�วา ปก�โกสาเปต้�วา “ก\อค�ฆ่น้โก กม�พื่โล -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“สต้สหส�สค�ฆ่น้โก -อ ต้  วIต้�เต้,  สต้สหส�สH ทาเปต้�วา “ท�วารโกฏฺ�ฐกH สม�มช�ช ต้�วา กจัวรจั�ฉฑ�ฑ กาย ทาส ยา เทถ -อ ต้  
เต้สHเยว หต้�เถ ปห ณ์ .

ทาส�น้"Sน้ร"บเอาผ�าก"มพื่ลแล�วร�องไห� ไปสDMสำน้"กข้องน้าย บอกวMา “น้าย เม'!อความผ ดม�อยDM ประหารด ฉ"น้เส�ย ไมMควรหร'อ? 
เพื่ราะเหต้Iไร จั\งสMงผ�าก"มพื่ลเน้'SอหยาบอยMางน้�SแกMด ฉ"น้? ด ฉ"น้จั"กน้IMงหร'อจั"กหMมผ�าก"มพื่ลผ'น้น้�SอยMางไรได�?”
สา กม�พื่ลH คเหต้�วา โรทมาน้า สาม กส�ส สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา 
“ก\ มH สาม , อปราเธ สต้ , ปหร ต้IH น้ วฏฺ�ฏิต้ ,  กส�มา เม เอวH ถDลกม�พื่ลH ปห ณ์ ต้�ถ,  กถาหH อ มH น้ วาเสส�สาม  วา ปารIปWส�สาม  วา -อ ต้ .

โชต้ กเศรษฐ�. ฉ"น้ม ได�สMงไปให�เจั�าเพื่'!อประโยชน้KแกMการน้IMงหร'อการหMมน้"!น้,  
แต้MสMงผ�าก"มพื่ลผ'น้น้"Sน้ไปให�เจั�า เพื่'!อต้�องการจัะให�พื่"บเข้�า แล�ววางไว�ใกล�ท�!น้อน้ข้องเจั�า 
ใน้เวลาจัะน้อน้ เช]ดเท�าท�!ล�างแล�วด�วยน้Sำหอม (ต้Mางหาก),  
เจั�าไมMอาจัทำก จัแม�น้"!น้ได�หร'อ?

“น้าหH ต้ว เอต้ทต้�ถาย ปห ณ์\,  เอต้H ปน้ กม�พื่ลH ปล เวเฐต้�วา ต้ว สยน้มDเล ฐเปต้�วา น้ ปช�ชน้กาเล 
คน้�โธทเกน้ โธต้าน้H ปาทาน้H ปIญฺ�ฉน้ต้�ถาย เต้ ปห ณ์\,  ก\ เอต้HปW กาต้IH น้ สก�โกส  -อ ต้ .

ทาส�น้"Sน้ กลMาววMา “ถ�ากระน้"Sน้ ด ฉ"น้อาจัเพื่'!อจัะทำก จัน้"!น้ได�” จั\งได�ร"บเอาไปแล�ว.
สา “เอต้H ปน้ กาต้IH สก�ข้ ส�สาม  -อ ต้  คเหต้�วา อคมาส .

ฝ้tายบIรIษเหลMาน้"Sน้ เห]น้เหต้Iน้"Sน้แล�ว จั\งไปสDMสำน้"กเศรษฐ�ข้องต้น้ เม'!อเศรษฐ�กลMาววMา 
“พื่Mอท"Sงหลาย ต้ระกDลแหMงเศรษฐ�อ"น้พื่วกเจั�าเห]น้แล�วหร'อ?” เร�ยน้วMา 
“น้าย ทMาน้จัะม�อะไร,  สมบ"ต้ ช'!อเห]น้ปาน้น้�S ข้องเศรษฐ�ช'!อโชต้ กะ ม�อยDMใน้กรIงราชคฤหK” 
จั\งบอกสมบ"ต้ ใน้เร'อน้ท"Sงหมด แล�วบอกเร'!องราวน้"Sน้.
เต้ จั ปIร สา ต้H การณ์H ท ส�วา อต้�ต้โน้ เสฏฺ�ฐ ส�ส สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “ก\ ต้าต้า ท ฏฺ�ฐH โว เสฏฺ�ฐ กIลH -อ ต้  วIต้�เต้,  “สาม  ก\ ต้Iม�หากH อต้�ถ ,  
ราชคหน้คเร โชต้ กส�ส เสฏฺ�ฐ ส�ส เอวรDปา น้าม สม�ปต้�ต้  -อ ต้  สพื่�พื่H เคหสม�ปต้�ต้\ อาโรเจัต้�วา ต้H ปวต้�ต้\ อาจั ก�ข้\สI.

เศรษฐ� ฟ้bงคำข้องบIรIษเหลMาน้"Sน้แล�วม�ใจัย น้ด� ค ดวMา “บ"ดน้�Sเราจั"กได�บวช” 
จั\งไปสDMสำน้"กข้องพื่ระราชา กราบทDลวMา “ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้�าพื่ระองคKม�ประสงคKจัะบวช.”
เสฏฺ�ฐ� เต้สH วจัน้H สIต้�วา ต้Iฏฺ�ฐมาน้โส “อ ทาน้  ปพื่�พื่ช ต้IH ลภ ส�สาม  -อ ต้  รญฺ�โญ่ สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา “ปพื่�พื่ช ต้Iกาโมม�ห  เทว -อ ต้  อาห.

พื่ระราชา ต้ร"สวMา “ด�ละ มหาเศรษฐ� ทMาน้จังบวชเถ ด.”
“สาธI มหาเสฏฺ�ฐ  ปพื่�พื่ชาห  -อ ต้ .
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เศรษฐ�น้"Sน้ ไปสDMเร'อน้แล�ว ให�เร�ยกบIต้รท"Sงหลายมาแล�ว วางจัอบม�ด�ามเปXน้ทองคำ ต้"วจัอบเปXน้เพื่]ชร ไว�ท�!ม'อข้องบIต้รคน้ใหญ่M
แล�วกลMาววMา “พื่Mอ เจั�าจังข้Iดเอาล !มทองจัากภDเข้าทองท�!หล"งเร'อน้.”
โส เคหH คน้�ต้�วา ปIต้�เต้ ปก�โกสาเปต้�วา สIวณ์�ณ์ทณ์�ฑH วช รผาลH กIท�ทาลH เชฏฺ�ฐปIต้�ต้ส�ส หต้�เถ ฐเปต้�วา 
“ต้าต้ ปจั�ฉ มเคเห สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้โต้ สIวณ์�ณ์ปWณ์�ฑH อIท�ธราห  -อ ต้  อาห.

ลDกชายคน้ใหญ่Mน้"Sน้ ถ'อเอาจัอบไปส"บภDเข้าทอง.
กIท�ทาลH อาทาย คน้�ต้�วา สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้H ปหร .

เวลาเข้าส"บภDเข้าทองน้"Sน้ ได�เปXน้เหม'อน้เวลาท�!เข้าส"บท�!ห น้ดาดฉะน้"Sน้.
ปWฏฺ�ฐ ปาสาเณ์ ปหฏิกาโล ว ย อโหส .

เศรษฐ� ร"บจัอบจัากม'อข้องลDกชายคน้ใหญ่Mน้"Sน้ สMงให�ใน้ม'อข้องลDกชายคน้กลาง.
ต้ส�ส หต้�ถโต้ กIท�ทาลH คเหต้�วา มช�ฌ มปIต้�ต้ส�ส หต้�เถ ทต้�วา ปห ณ์ .

เม'!อลDกชายคน้กลางแม�น้"Sน้ ส"บภDเข้าทองอยDM,  เวลาเข้าส"บน้"Sน้ ได�เปXน้เหม'อน้เวลาท�!เข้าส"บห น้ดาดฉะน้"Sน้.
ต้ส�สปW สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่ต้H ปหรน้�ต้ส�ส,  ปWฏฺ�ฐ ปาสาเณ์ ปหฏิกาโล ว ย อโหส .

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� จั\งสMงจัอบน้"Sน้ให�ใน้ม'อข้องลDกชายคน้เล]ก.
อถ น้H กน้ ฏฺ�ฐปIต้�ต้ส�ส หต้�เถ ทต้�วา ปห ณ์ .

เม'!อลDกชายคน้เล]กน้"Sน้ ร"บเอาจัอบน้"Sน้ฟ้bน้อยDM,  เวลาท�!เข้าฟ้bน้น้"Sน้ ได�เปXน้เหม'อน้เวลาท�!เข้าส"บด น้เหน้�ยวท�!เข้าทำให�เปXน้กองไว�
ฉะน้"Sน้.
ต้ส�ส ต้H คเหต้�วา๑, โกฏฺ�เฏิต้�วา ราส กต้าย มต้�ต้ กาย ปหฏิกาโล ว ย อโหส .

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� จั\งกลMาวกะลDกชายคน้เล]กน้"Sน้วMา “มาเถ ดพื่Mอ,  พื่อละ ด�วยทร"พื่ยKประมาณ์เทMาน้�S” 
แล�วให�เร�ยกพื่�!ชาย ๒ คน้ น้อกน้�Sมาแล�ว บอกวMา 
“ภDเข้าทองลDกน้�S ไมMใชMเก ดเพื่'!อพื่วกเจั�า,  เก ดข้\Sน้เพื่'!อพื่MอและลDกชายคน้เล]ก,  พื่วกเจั�าจังใช�สอยรวมก"น้ก"บลDกชายคน้เล]กน้�Sเถ ด.”
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� “เอห  ต้าต้,  อลH เอต้�ต้เกน้ -อ ต้  วต้�วา อ ต้เร เท�ว เชฏฺ�ฐภาต้ เก ปก�โกสาเปต้�วา 
“อยH สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ น้ ต้Iม�หากH น้ พื่�พื่ต้�โต้,  มย�หญฺ�จั กน้ ฏฺ�ฐส�ส จั น้ พื่�พื่ต้�โต้,  อ ม น้า สท�ธ\ เอกโต้ หIต้�วา ปร ภIญฺ�ชถ -อ ต้  อาห.

ถามวMา “ก]เพื่ราะเหต้Iไร ภDเข้าทองน้"Sน้จั\งเก ด เพื่'!อบ ดาและลDกชายคน้เล]กเทMาน้"Sน้? 
เพื่ราะเหต้Iไร ชฏิ ลเศรษฐ� จั\งถDกโยน้ลงไปใน้น้Sำใน้เวลาเก ดแล�ว?
“กส�มา ปน้ โส เต้สเมว น้ พื่�พื่ต้�ต้ต้ ,  กส�มา ชฏิ โล ชาต้กาเล อIทเก ปาต้ โต้ -อ ต้ .  

แก�วMา เพื่ราะกรรมท�!ต้น้ทำแล�วน้"!น้เอง.
อต้�ต้น้า กต้กม�เมเน้ว.

๑ ส�. ม. เอต้�ถน้�ต้เร “ปหรน้�ต้ส�ส -อ ต้  ปทH อต้�ถ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๕๗ • ๓๓.  เร'!องพื่ระโชต้ กเถระ • [บIรIพื่กรรมข้องชฏิ ลเศรษฐ�]

[บุ�ร�พกรรมของชื่ฏ�ลเศรษุฐี,]

ความพื่ สดารวMา เม'!อมหาชน้กำล"งสร�างพื่ระเจัด�ยKข้องพื่ระก"สสปส"มมาส"มพื่Iทธเจั�าอยDM 
พื่ระข้�ณ์าสพื่องคKหน้\!ง ไปสDMเจัต้ ยสถาน้แลดDแล�ว ถามวMา “พื่Mอท"Sงหลาย เพื่ราะเหต้Iไร มIข้ทางท ศอIดรแหMงเจัด�ยK จั\งย"งไมMกMอข้\Sน้?”
กส�สปสม�มาสม�พื่Iท�ธส�ส ห  เจัต้ เย กร ยมาเน้,  เอโก ข้�ณ์าสโว เจัต้ ยฏฺ�ฐาน้H คน้�ต้�วา โอโลเกต้�วา 
“ต้าต้า กส�มา เจัต้ ยส�ส อIต้�ต้เรน้ มIข้H น้ อIฏฺ�ฐหต้  -อ ต้  ปIจั�ฉ .

มหาชน้. ทองย"งไมMพื่อ.
“สIวณ์�ณ์H น้ป�ปโหต้  -อ ต้ .

พื่ระข้�ณ์าสพื่. ฉ"น้จั"กเข้�าไปสDMภายใน้บ�าน้แล�วช"กชวน้,  พื่วกทMาน้จังทำกรรมโดยเอ'Sอเฟ้vwอเถ ด.
“อหH อน้�โต้คามH ปว ส ต้�วา สมาทเปส�สาม ,  ต้Iม�เห อาทเรน้ กม�มH กโรถ -อ ต้ .

ทMาน้กลMาวอยMางน้"Sน้แล�วเข้�าไปสDMพื่ระน้คร ช"กชวน้มหาชน้วMา 
“แมMและพื่Mอท"Sงหลาย ทองท�!หน้�ามIข้ข้�างหน้\!งแหMงพื่ระเจัด�ยKข้องพื่วกเรา ย"งไมMพื่อ,  พื่วกทMาน้จังรD�ทองเถ ด” 
ได�ไปสDMต้ระกDลแหMงน้ายชMางทองแล�ว
โส เอวH วต้�วา น้ครH ปว ส ต้�วา “อม�มต้าต้า อม�หากH เจัต้ ยส�ส เอกส�ม\ มIเข้ สIวณ์�ณ์H น้ป�ปโหต้ ,  สIวณ์�ณ์H ชาน้าถ -อ ต้  
มหาชน้H สมาทเปน้�โต้ สIวณ์�ณ์การกIลH อคมาส .

ฝ้tายน้ายชMางทอง กำล"งน้"!งทะเลาะก"บภรรยาอยDMใน้ข้ณ์ะน้"Sน้เอง.
สIวณ์�ณ์กาโรปW ต้Hข้ณ์Hเยว ภร ยาย สท�ธ\ กลหH กโรน้�โต้ น้ ส น้�โน้ โหต้ .

คร"Sงน้"Sน้ พื่ระเถระ กลMาวกะเข้าวMา 
“ทองสำหร"บหน้�ามIข้ท�!พื่ระเจัด�ยKอ"น้ทMาน้ท"Sงหลายร"บไว�ย"งไมMพื่อ,  การท�!ทMาน้รD�ทองน้"Sน้ยMอมควร.”
อถ น้H เถโร “เจัต้ เย ต้Iม�เหห  คห ต้มIข้ส�ส สIวณ์�ณ์H น้ป�ปโหต้ ,  ต้H ชาน้ ต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้  อาห.

เข้ากลMาวด�วยความโกรธต้MอภรรยาวMา “ทMาน้จังโยน้พื่ระศาสดาข้องทMาน้ลงใน้น้Sำแล�วไปเส�ย.”
โส ภร ยาย โกเปน้ “ต้ว สต้�ถารH อIทเก ข้ ปWต้�วา คจั�ฉ -อ ต้  อาห.

ลำด"บน้"Sน้ น้างจั\งกลMาวกะเข้าวMา “ทMาน้ทำกรรมอยMางสาห"สย !ง,  ทMาน้โกรธด ฉ"น้ ควรจัะดMาหร'อควรจัะเฆ่�!ยน้ด ฉ"น้เทMาน้"Sน้,  
เหต้Iไฉน้ ทMาน้จั\งทำเวรใน้พื่ระพื่Iทธเจั�าท"Sงหลาย ท"Sงท�!เปXน้อด�ต้อน้าคต้และปbจัจัIบ"น้เลMา?” 
อถ น้H สา “อต้ สาหส กH กม�มH เต้ กต้H,  มม กIท�เธน้ เต้ อหเมว อก�โกส ต้พื่�พื่า วา ปหร ต้พื่�พื่า วา,  
กส�มา อต้�ต้าน้าคต้ป�ปจั�จัIป�ปน้�เน้สI พื่Iท�เธสI เวรมกาส  -อ ต้  อาห.

ท"น้ใดน้"Sน้เอง น้ายชMางทอง เปXน้ผD�ถ\งความสลดใจัแล�ว กลMาววMา “ทMาน้เจั�าข้�า ข้อทMาน้จังอดโทษแกMกระผม” 
แล�วหมอบลงแทบเท�าข้องพื่ระเถระ.
สIวณ์�ณ์กาโร ต้าวเทว สHเวคป�ปต้�โต้ หIต้�วา “ข้มถ เม ภน้�เต้ -อ ต้  วต้�วา เถรส�ส ปาทมDเล น้ ปช�ช .

พื่ระเถระ. โยม ฉ"น้หาถDกทMาน้วMากลMาวอะไรๆ ไมM,  ทMาน้จังย"งพื่ระศาสดาให�อดโทษเถ ด.
“ต้าต้ อหH ต้ยา น้ ก ญฺ�จั  วIต้�โต้,  สต้�ถารH ข้มาเปห  -อ ต้ .
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น้ายชMางทอง. ทMาน้เจั�าข้�า กระผมจัะทำอยMางไรเลMา จั\งจัะให�พื่ระศาสดาอดโทษได�?
“ก น้�ต้  กต้�วา ข้มาเปม  ภน้�เต้ -อ ต้ .

พื่ระเถระ. ทMาน้จังทำหม�อดอกไม�ทองคำ ๓ หม�อ บรรจัIเข้�าไว�ภายใน้ท�!บรรจัIพื่ระธาต้Iแล�ว 
เปXน้ผD�ม�ผ�าชIMม ม�ผมชIMม ย"งพื่ระศาสดาให�อดโทษเถ ด โยม.

“สIวณ์�ณ์ปIป�ผาน้H ต้โย กIม�เภ กต้�วา อน้�โต้ธาต้Iน้ ธาเน้ ปก�ข้ ปWต้�วา อล�ลวต้�โถ อล�ลเกโส หIต้�วา ข้มาเปห  ต้าต้ -อ ต้ .

เข้าร"บวMา “ด�ละ คร"บ” แล�วเม'!อจัะทำดอกไม�ทองคำ ให�เร�ยกบIต้รชายคน้ใหญ่Mใน้บIต้ร ๓ คน้มาแล�ว กลMาววMา 
“มาน้�!แน้Mะ พื่Mอ,  พื่Mอได�กลMาวกะพื่ระศาสดาด�วยคำเปXน้เวร,  
เพื่ราะฉะน้"Sน้ พื่Mอจั"กทำดอกไม�เหลMาน้�S บรรจัIใน้ท�!บรรจัIพื่ระธาต้I ให�พื่ระศาสดาอดโทษ,  แม�เจั�าแล ก]จังเปXน้สหายข้องเรา.”
โส “สาธI ภน้�เต้ -อ ต้  สIวณ์�ณ์ปIป�ผาน้  กโรน้�โต้ ต้�สI ปIต้�เต้สI เชฏฺ�ฐปIต้�ต้H ปก�โกสาเปต้�วา “เอห  ต้าต้,  อหH สต้�ถารH เวรวจัเน้น้ อวจัH,  
ต้ส�มา อ มาน้  ปIป�ผาน้  กต้�วา ธาต้Iน้ ธาเน้ ปก�ข้ ปWต้�วา ข้มาเปส�สาม ,  ต้�วHปW โข้ เม สหาโย โหห  -อ ต้  อาห.

ลDกชายคน้ใหญ่Mน้"Sน้ บอกวMา “พื่Mออ"น้ฉ"น้ใช�ให�กลMาวคำเปXน้เวรหาม ได�,  พื่Mอทำแต้Mลำพื่"งเถ ด” แล�วไมMปรารถน้าจัะทำ.
โส “น้ ต้�วH มยา เวรวจัน้H วทาปWโต้,  ต้�วHเยว กโรห  -อ ต้  กาต้IH น้ อ จั�ฉ .

ชMางทอง ให�เร�ยกลDกชายคน้กลางมาแล�ว กลMาวเหม'อน้อยMางน้"Sน้.
มช�ฌ มปIต้�ต้H ปก�โกสาเปต้�วา ต้เถวาห.

แม�ลDกชายคน้กลางน้"Sน้ ก]กลMาวเหม'อน้อยMางน้"Sน้ แล�วไมMปรารถน้าจัะทำ.
โสปW ต้เถว วต้�วา น้ อ จั�ฉ .

เข้าจั\งให�เร�ยกลDกชายคน้เล]กมาแล�ว ก]กลMาว (เหม'อน้อยMางน้"Sน้).
กน้ ฏฺ�ฐH ปก�โกสาเปต้�วา อาห.

ลDกชายคน้เล]กน้"Sน้ ค ดวMา “ธรรมดาวMาก จัท�!เก ดข้\Sน้แกMบ ดา ยMอมเปXน้ภาระข้องบIต้ร” 
จั\งเปXน้สหายข้องบ ดา ได�ทำดอกไม�ท"Sงหลายแล�ว.
โส “ปWต้I อIป�ปน้�น้ก จั�จัH น้าม ปIต้�ต้ส�ส ภาโร -อ ต้  ปWต้I สหาโย หIต้�วา ปIป�ผาน้  อกาส .

น้ายชMางทอง ย"งหม�อดอกไม�ข้น้าดค'บหน้\!ง ๓ หม�อ ให�สำเร]จัแล�ว บรรจัIใน้ท�!บรรจัIพื่ระธาต้I 
ม�ผ�าชIMม ม�ผมชIMม ย"งพื่ระศาสดาให�อดโทษแล�ว.
สIวณ์�ณ์กาโร ว ทต้�ถ ป�ปมาณ์าน้H ปIป�ผาน้H ต้โย กIม�เภ น้ ฏฺ�ฐาเปต้�วา ธาต้Iน้ ธาเน้ ปก�ข้ ปWต้�วา อล�ลวต้�โถ อล�ลเกโส สต้�ถารH ข้มาเปส .

เข้าได�ถDกโยน้ลงไปใน้น้Sำ ใน้เวลาเก ดถ\ง ๗ คร"Sง ด�วยประการฉะน้�S.
อ ต้  โส สต้�ต้ก�ข้ต้�ต้IH ชาต้กาเล อIทเก ปาต้น้H ลภ .

ก]อ"ต้ภาพื่ข้องเข้าท�!ต้"SงอยDMแล�วใน้ท�!สIดน้�S แม�ใน้บ"ดน้�S ก]ถDกโยน้ลงไปใน้น้Sำ เพื่ราะผลข้องกรรมน้"Sน้เหม'อน้ก"น้.
อยH ปน้ส�ส โกฏิ ยH ฐ โต้ อต้�ต้ภาโว  อ ทาน้ ปW ต้ส�เสว น้ ส�สน้�เทน้ อIทเก ปาต้ โต้.
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สMวน้บIต้รข้องเข้า ๒ คน้ใด ไมMปรารถน้าจัะเปXน้สหาย ใน้เวลาทำดอกไม�ทองคำ,  
เพื่ราะเหต้Iน้"Sน้ ภDเข้าทองจั\งไมMเก ดสำหร"บบIต้รท"Sง ๒ น้"Sน้,  
แต้Mเก ดสำหร"บลDกชายคน้เล]ก เพื่ราะความท�!เข้าทำดอกไม�ทองคำ รMวมก"น้ (ก"บบ ดา).
เย ปน้ส�ส เท�ว ปIต้�ต้า สIวณ์�ณ์ปIป�ผาน้H กรณ์กาเล สหายา ภว ต้IH น้ อ จั�ฉ\สI,  เต้สH เต้น้ การเณ์น้ สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่โต้ น้ น้ พื่�พื่ต้�ต้ ๑,  
กน้ ฏฺ�ฐปIต้�ต้ส�ส จั เอกโต้ กต้ภาเวน้ น้ พื่�พื่ต้�ต้ .

[ชื่ฏ�ลเศรษุฐี,ออกบุวชื่ได4บุรรล�พระอรห�ตั]

เศรษฐ�น้"Sน้ พื่ร!ำสอน้บIต้รแล�ว บวชใน้สำน้"กพื่ระศาสดา บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�วโดย ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้ ด�วยประการฉะน้�S.
อ ต้  โส ปIต้�เต้ อน้Iสาส ต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา กต้ ปาเหเน้ว อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

โดยสม"ยอ'!น้ พื่ระศาสดาเสด]จัเท�!ยวไปเพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ พื่ร�อมด�วยภ กษI ๕๐๐ รDป 
ได�เสด]จัไปสDMประต้Dเร'อน้ข้องบIต้รท"Sงหลายข้องเศรษฐ�น้"Sน้.
สต้�ถา อปเรน้ สมเยน้ ปญฺ�จัห  ภ ก�ข้Iสเต้ห  สท�ธ\ ปWณ์�ฑาย จัรน้�โต้ ต้ส�ส ปIต้�ต้าน้H เคหท�วารH อคมาส .

บIต้รเหลMาน้"Sน้ ได�ถวายภ กษาหารแกMภ กษIสงฆ่Kม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ประมIข้ต้ลอดก\!งเด'อน้.
เต้ พื่Iท�ธป�ปมIข้ส�ส ภ ก�ข้Iสง�ฆ่ส�ส อฑ�ฒมาสH ภ ก�ข้าหารH อทHสI.

ภ กษIท"Sงหลาย สน้ทน้าก"น้ใน้โรงธรรมวMา 
“ชฏิ ละ ผD�ม�อายI แม�ใน้ว"น้น้�S ความทะยาน้อยากใน้ภDเข้าทองประมาณ์ ๘๐ ศอก และใน้บIต้รท"Sงหลายข้องทMาน้ย"งม�อยDMหร'อ?
ภ ก�ข้D ธม�มสภายH กถH สมIฏฺ�ฐาเปสIH๒ “อช�ชาปW เต้ อาวIโส ชฏิ ล อส�ต้ หต้�เถ สIวณ์�ณ์ปพื่�พื่เต้ จั ปIต้�เต้สI จั ต้ณ์�หา อต้�ถ  -อ ต้ .

พื่ระชฏิ ละ. ผD�ม�อายI  ต้"ณ์หาหร'อมาน้ะใน้ภDเข้าทองและบIต้รเหลMาน้"Sน้ข้องผม ยMอมไมMม�.
“น้ เม อาวIโส เอเต้สI ต้ณ์�หา วา มาโน้ วา อต้�ถ  -อ ต้ .

ภ กษIเหลMาน้"Sน้ จั\งกลMาววMา “พื่ระชฏิ ลเถระน้�S พื่DดไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
เต้ “อยH ชฏิ ลต้�เถโร อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้  วท\สI.

พื่ระศาสดา ทรงสด"บคำข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย ต้"ณ์หาหร'อมาน้ะใน้ภDเข้าทองและบIต้รเหลMาน้"Sน้ข้องบIต้รข้องเรา ยMอมไมMม�” ด"งน้�Sแล�ว 
เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เต้สH กถH สIต้�วา “น้ ภ ก�ข้เว มม ปIต้�ต้ส�ส เต้สI ต้ณ์�หา วา มาโน้ วา อต้�ถ  -อ ต้  วต้�วา ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ละต้"ณ์หาใน้โลกน้�Sได�แล�ว เปXน้ผD�ไมMม�เร'อน้ เว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งม�ต้"ณ์หาและภพื่อ"น้ส Sน้แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โยธ ต้ณ์�หH ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร พื่�พื่เช,
ต้ณ์�หาภวปร ก�ข้�ณ์H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

๑ อ โต้ ปรH ‘ต้ส�ส เจัว -อ ต้  ปทH น้ฏฺ�ฐH ภเวย�ย. ส�. ม. โปต้�ถเก ‘กน้ ฏฺ�ฐปIต้�ต้ส�ส เจัว ชฏิ ลส�ส จั -อ ต้  อต้�ถ . ต้H ยIต้�ต้H ส ยา.
๒ ภ ก�ข้D ปIจั�ฉ\สI -อ ต้  ยIต้�ต้รH.
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[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้วMา 
ผD�ใดละต้"ณ์หาอ"น้เปXน้ไปใน้ทวาร ๖ ใน้โลกน้�Sเส�ยได� เปXน้ผD�ไมMม�ความต้�องการอยDMครองเร'อน้ ช'!อวMา เปXน้ผD�ไมMม�เร'อน้ เว�น้เส�ยได� 
เราเร�ยกผD�ช'!อวMา ม�ต้"ณ์หาและภพื่อ"น้ส Sน้แล�ว เพื่ราะความท�!ต้"ณ์หาและภพื่เปXน้ข้องส Sน้แล�ว น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ส�สต้�โถ: โย อ ธ โลเก ฉท�วาร กต้ณ์�หH ชห ต้�วา ฆ่ราวาเสน้ อน้ต้�ถ โก อน้าคาโร หIต้�วา ปร พื่�พื่ชต้ ,  
ต้ณ์�หาย เจัว ภวส�ส จั ปร ก�ข้�ณ์ต้�ต้า ต้ณ์�หาภวปร ก�ข้�ณ์H ต้มหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ด"งน้�Sแล๑.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .๒

[พระเจ4าอชื่าตัศ�ตัร�จะยCดเอาบุ4านเศรษุฐี,]

ฝ้tายพื่ระเจั�าอชาต้ศ"ต้รDกIมาร สมคบก"บพื่ระเทวท"ต้ ปลงพื่ระชน้มKพื่ระราชบ ดา ดำรงอยDMใน้ราชสมบ"ต้ แล�ว ทรงดำร วMา 
“เราจั"กย\ดเอาปราสาทข้องโชต้ กเศรษฐ�” จั\งทรงเต้ร�ยมการรบแล�วเสด]จัออกไป 
พื่อทรงเห]น้พื่ระฉายข้องพื่ระองคKพื่ร�อมด�วยบร วารท�!กำแพื่งแก�วทรงเข้�าใจัวMา 
“คฤหบด� เปXน้ผD�เต้ร�ยมการรบคIมพื่ลออกมาแล�ว” จั\งไมMทรงสามารถจัะเสด]จัเข้�าไปได�.
อชาต้สต้�ต้IกIมาโรปW เทวทต้�เต้น้ สท�ธ\ เอกโต้ หIต้�วา ปWต้รH ฆ่าเต้ต้�วา รช�เช ปต้ ฏฺ�ฐ โต้ “โชต้ กส�ส ปาสาทH คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้  
ยIท�ธสช�โช น้ ก�ข้ม ต้�วา มณ์ ปากาเร สปร วารส�ส อต้�ต้โน้ ฉายH ท ส�วาว 
“คหปต้ โก ยIท�ธสช�โช หIต้�วา พื่ลH อาทาย น้ ก�ข้น้�โต้ -อ ต้  สล�ลก�เข้ต้�วา อIปคน้�ต้IH น้ ว สห .

ใน้ว"น้น้"Sน้ แม�เศรษฐ� เปXน้ผD�ร"กษาอIโบสถ บร โภคอาหารเช�าแต้Mเช�าต้รDM ไปสDMว หาร น้"!งฟ้bงธรรมอยDMใน้สำน้"กข้องพื่ระศาสดา.  
เสฏฺ�ฐ�ปW ต้Hท วสH อIโปสถ โก หIต้�วา ปาโต้ว ภIต้�ต้ปาต้ราโส ว หารH คน้�ต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก ธม�มH สIณ์น้�โต้ น้ ส น้�โน้ โหต้ .

สMวน้ย"กษKช'!อยมโมล� ผD�ย\ดการร"กษาย'น้อยDMท�!ซ่I�มประต้Dท�! ๑ เห]น้พื่ระเจั�าอชาต้ศ"ต้รDน้"Sน้ จั\งถามวMา “ทMาน้จัะไปไหน้?” 
แล�วกำจั"ดพื่ระเจั�าอชาต้ศ"ต้รDพื่ร�อมด�วยราชบร พื่าร ต้ ดต้ามไปใน้ท ศใหญ่Mท ศน้�อยท"Sงหลาย.
ปฐมท�วารโกฏฺ�ฐเก รก�ข้H คเหต้�วา ฐ โต้ ปน้ ยมโมล  ยก�โข้ ต้H ท ส�วา “กหH คจั�ฉส  -อ ต้  สปร วารH ว ท�ธHเสต้�วา ท สาว ท สาสI อน้Iพื่น้�ธ .

พื่ระราชา ได�เสด]จัไปสDMว หารแล�วเหม'อน้ก"น้.
ราชา ว หารเมว อคมาส .

คร"Sงน้"Sน้ เศรษฐ� พื่อเห]น้ท�าวเธอ จั\งทDลวMา “เร'!องอะไรก"น้? พื่ระเจั�าข้�า” ได�ลIกข้\Sน้จัากอาสน้ะ ย'น้อยDMแล�ว.
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� ท ส�วาว “ก\ เทว -อ ต้  วต้�วา อIฏฺ�ฐายาสน้า อฏฺ�ฐาส .๓

พื่ระราชา. คฤหบด� ทMาน้บ"งค"บพื่วกบIรIษข้องทMาน้วMา ‘จังรบก"บเรา’ แล�วมาใน้ท�!น้�S น้"!งทำเปXน้เหม'อน้ฟ้bงธรรมอยDMหร'อ?
“คหปต้  ก\ ต้�วH ต้ว ปIร เส ‘มยา สท�ธ\ ยIช�ฌถาต้  อาณ์าเปต้�วา อ ธาคม�ม ธม�มH สIณ์น้�โต้ ว ย น้ ส น้�โน้ -อ ต้ .

๑ เบ'Sองหน้�าแต้Mน้�S บ"ณ์ฑ ต้พื่\งเห]น้ความส'บต้Mอด�วยเร'!องเด ม.
๒ อ โต้ ปรH มDลวต้�ถIน้า อน้Iสน้�ธ  ทฏฺ�ฐพื่�พื่า.
๓ “อาสน้า อIฏฺ�ฐาส  -อ ต้  ยIต้�ต้ต้รH.
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เศรษฐ�. ก]สมมต้ เทพื่ เสด]จัไปเพื่'!อย\ดเอาเร'อน้ข้องข้�าพื่ระองคKม ใชMหร'อ?
“ก\ ปน้ เทโว มม เคหH คณ์�ห ต้IH คโต้ -อ ต้ .

พื่ระราชา. เออ เราไป.
“อาม คโต้ม�ห  -อ ต้ .

เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ แม�พื่ระราชาต้"Sงพื่"น้ ก]ไมMสามารถเพื่'!อจัะย\ดเอาเร'อน้ข้องข้�าพื่ระองคKได� 
เพื่ราะข้�าพื่ระองคKไมMปรารถน้า.

“มม อน้ จั�ฉาย มม เคหH คณ์�ห ต้IH ราชสหส�สHปW น้ สก�โกต้  เทว -อ ต้ .

[พระราชื่าท้รงถอดแหวนไม7ออก]

ท�าวเธอ กร SววMา “ก]ทMาน้จั"กเปXน้พื่ระราชาหร'อ?”
โส “ก\ ปน้ ต้�วH ราชา ภว ส�สส  -อ ต้  กIช�ฌ .

เศรษฐ�. ข้�าพื่ระองคKไมMเปXน้พื่ระราชา,  แต้Mพื่ระราชาหร'อโจัรไมMสามารถจัะถ'อเอา แม�เส�น้ด�ายท�!ชายผ�า 
อ"น้เปXน้ข้องข้�าพื่ระองคKได�  เพื่ราะข้�าพื่ระองคKไมMปรารถน้า.

“น้าหH ราชา,  มม สน้�ต้กH ปน้ ทส กสIต้�ต้HปW มม อน้ จั�ฉาย ราชDห  วา โจัเรห  วา๑ คเหต้IH น้ สก�กา -อ ต้ .

พื่ระราชา. ก]ฉ"น้จั"กถ'อเอาต้ามความพื่อใจัข้องทMาน้ได� อยMางไร?
“ก\ ปน้าหH ต้ว รIจั ยา คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้ .

เศรษฐ�. ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ถ�าอยMางน้"Sน้ แหวน้ ๒๐ วงเหลMาน้�Sท�!น้ Sวม'อท"Sง ๑๐ ข้องข้�าพื่ระองคKม�อยDM,  
ข้�าพื่ระองคKไมMถวายแหวน้เหลMาน้�SแกMพื่ระองคK: 
ถ�าพื่ระองคKทรงสามารถไซ่ร�,  ข้อพื่ระองคKจังทรงถ'อเอาเถ ด.

“เต้น้ห  เทว อ มา เม ทสสI อง�คIล�สI ว�สต้  มIท�ท กา,  อ มาหH ต้Iม�หากH น้ เทม ,  สเจั สก�โกถ,  คณ์�หถ -อ ต้ .

ก]พื่ระราชาน้"Sน้ ทรงน้"!งกระโหยMงบน้พื่'Sน้ เม'!อจัะทรงกระโดดยMอมทรงกระโดดข้\Sน้สDMท�! ๑๘ ศอกได�,  
ทรงย'น้ เม'!อจัะทรงกระโดดยMอมทรงกระโดดข้\Sน้สDMท�! ๘๐ ศอกได�.
โส ปน้ ราชา ภDม ยH อIก�กIฏิ กH น้ ส�ท ต้�วา อIล�ลง�ฆ่น้�โต้ อฏฺ�ฐารสหต้�ถH ฐาน้H อภ รIหต้ ,  ฐต้�วา อIล�ลง�ฆ่น้�โต้ อส�ต้ หต้�ถH ฐาน้H อภ รIหต้ .

พื่ระราชา แม�ทรงม�พื่ระกำล"งมากอยMางน้�S ทรงกระโดดไปมาอยDMข้�างโน้�น้และข้�างน้�S 
ก]ไมMทรงสามารถเพื่'!อจัะถอดแม�ซ่\!งแหวน้วงหน้\!งได�.
เอวH มหาพื่โล สมาโน้ปW อ โต้ จั โต้ จั ปร วต้�เต้น้�โต้ เอกH มIท�ท กHปW กฑ�ฒ ต้IH น้าสก�ข้ .

[เศรษุฐี,สุลดใจใคร7จะบุวชื่]

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� กราบทDลกะท�าวเธอวMา “ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้อพื่ระองคKทรงลาดผ�าสาฎีก” แล�วได�ทำน้ Sวท"Sงหลายให�ต้รง.
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� “สาฏิกH ปต้�ถร เทว -อ ต้  วต้�วา อง�คIล โย อIชIกH อกาส .

๑ ส�. ยI. คห ต้H.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๖๒ • ๓๓.  เร'!องพื่ระโชต้ กเถระ • [เศรษฐ�สลดใจัใครMจัะบวช]

แหวน้แม�ท"Sง ๒๐ วง หลIดออกแล�ว.
ว�สต้ ปW มIท�ท กา น้ ก�ข้ม\สI.

ลำด"บน้"Sน้ เศรษฐ� กราบทDลท�าวเธอวMา 
“ข้�าแต้MสมมIต้ เทพื่ ใครๆ ไมMสามารถเพื่'!อจัะถ'อเอาทร"พื่ยKสมบ"ต้ อ"น้เปXน้ข้องข้�าพื่ระองคKด�วยอาการอยMางน้"Sน้ได� 
เพื่ราะข้�าพื่ระองคKไมMปรารถน้า” ด"งน้�Sแล�ว เก ดสลดใจัเพื่ราะพื่ระก ร ยาข้องพื่ระราชา จั\งกราบทDลวMา 
“ข้�าแต้Mสมมต้ เทพื่ ข้อพื่ระองคKจังทรงอน้Iญ่าต้เพื่'!อการบวชแกMข้�าพื่ระองคK.”
อถ น้H เสฏฺ�ฐ� “เอวH เทว มม สน้�ต้กH มม อน้ จั�ฉาย น้ สก�กา คณ์�ห ต้IH -อ ต้  วต้�วา รญฺ�โญ่ ก ร ยาย อIป�ปน้�น้สHเวโค 
“ปพื่�พื่ช ต้IH เม อน้Iชาน้าถ เทว -อ ต้  อาห.

ท�าวเธอทรงดำร วMา “เม'!อเศรษฐ�น้�Sบวชแล�ว,  เราจั"กย\ดเอาปราสาทได�สะดวก” 
จั\งต้ร"สวMา “จังบวชเถ ด” ด�วยพื่ระดำร"สคำเด�ยวเทMาน้"Sน้.
โส “อ มส�ม\ ปพื่�พื่ช เต้,  สIข้H ปาสาทH คณ์�ห ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา,  เอกวจัเน้เน้ว “ปพื่�พื่ชาห  -อ ต้  อาห.

เศรษฐ�น้"Sน้ บวชใน้สำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว ต้MอกาลไมMน้าน้น้"ก ก]ได�บรรลIพื่ระอรห"ต้ม�ช'!อวMา พื่ระโชต้ กเถระ.
โส สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา น้ จั รส�เสว อรหต้�ต้H ปต้�วา โชต้ กต้�เถโร น้าม อโหส .

ใน้ข้ณ์ะท�!ทMาน้บรรลIพื่ระอรห"ต้แล�วน้"!น้แล สมบ"ต้ น้"Sน้แม�ท"Sงหมดก]อ"น้ต้รธาน้ไป.
ต้ส�ส อรหต้�ต้ป�ปต้�ต้ก�ข้เณ์เยว สพื่�พื่าปW สา สม�ปต้�ต้  อน้�ต้รธาย .

พื่วกเทพื่ดา ก]น้ำภรรยาข้องเศรษฐ�น้"Sน้ ช'!อสต้Iลกายะแม�น้"Sน้ ไปสDMอIต้ต้รกIรIทว�ปน้"!น้แล.
ต้HปWส�ส สต้IลกายH น้าม ภร ยH เทวา อIต้�ต้รกIรIเมว น้ย\สI.

[พวกภั�กษุ�เข4าใจว7าพระเถระอวดอ�ตัตัร�มน�สุสุธรรม]

ต้Mอมาว"น้หน้\!ง ภ กษIท"Sงหลาย เร�ยกพื่ระโชต้ กเถระน้"Sน้มาแล�ว ถามวMา 
“โชต้ กะผD�ม�อายI ก]ต้"ณ์หาใน้ปราสาทหร'อใน้หญ่ งน้"Sน้ข้องทMาน้ย"งม�อยDMหร'อ?”  เม'!อทMาน้บอกวMา “ไมMม� ผD�ม�อายIท"Sงหลาย” 
จั\งกราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระโชต้ กะน้�S กลMาวไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
อเถกท วสH ภ ก�ข้D ต้H อามน้�เต้ต้�วา “อาวIโส โชต้ ก ต้ส�ม\ ปน้ เต้ ปาสาเท วา อ ต้�ถ ยา วา ต้ณ์�หา อต้�ถ  -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “น้ต้�ถาวIโส -อ ต้  วIต้�
เต้,  สต้�ถI อาโรเจัสIH “อยH ภน้�เต้ อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บIต้รข้องเราไมMม�ต้"ณ์หาใน้ปราสาทหร'อใน้หญ่ งน้"Sน้เลย” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “น้ต้�เถว ภ ก�ข้เว มม ปIต้�ต้ส�ส ต้ส�ม\ ต้ณ์�หา -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ละต้"ณ์หาได�แล�ว ใน้โลกน้�S เปXน้ผD�ไมMม�เร'อน้ เว�น้เส�ยได�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งม�ต้"ณ์หาและภพื่อ"น้ส Sน้แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“โยธ ต้ณ์�หH ปหน้�ต้�วาน้ อน้าคาโร ปร พื่�พื่เช,
ต้ณ์�หาภวปร ก�ข้�ณ์H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .๑

๑ อ มส�ม\ ฐาเน้ อต้�โถ วณ์�เณ์ต้พื่�โพื่.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๖๓ • ๓๓.  เร'!องพื่ระโชต้ กเถระ • [พื่วกภ กษIเข้�าใจัวMาพื่ระเถระอวดอIต้ต้ร มน้Iสสธรรม]

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
๑เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระโชต้ กเถระ จับ
โชต้ กต้�เถรวต้�ถI.

๑ ส�. เอต้�ถน้�ต้เร “อ ม ส�สา คาถายต้�โถ เหฏฺ�ฐา ชฏิ ลต้�เถรวต้�ถIม�ห  วIต้�ต้น้เยเน้ว เวท ต้พื่�โพื่ -อ ต้  อต้�ถ .



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๖๔ • ๓๔.  เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๑ • ๓๔.  เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๑

๓๔.  เร��องภั�กษุ�ผู้�4เคยเป<นน�กฟ้Jอนร�ปท้,� ๑
๓๔.  ปฐมน้ฏิปIพื่�พื่กวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ห ต้�วา มาน้IสกH” เปXน้ต้�น้.
“ห ต้�วา มาน้IสกH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ เอกH น้ฏิปIพื่�พื่กH อารพื่�ภ กเถส .

[น�กฟ้Jอนออกบุวชื่ได4บุรรล�พระอรห�ตั]

ได�ย น้วMา น้"กฟ้อ̀น้น้"Sน้ เท�!ยวเลMน้ก�ฬาค'อการฟ้อ̀น้ชน้ ดหน้\!ง ฟ้bงธรรมกถาข้องพื่ระศาสดา บวชแล�ว บรรลIพื่ระอรห"ต้.
โส ก ร เอกH น้ฏิก�ฬํx ก�ฬมาโน้ ว จัรน้�โต้ สต้�ถI ธม�มกถH สIต้�วา ปพื่�พื่ช ต้�วา อรหต้�ต้H ปาปIณ์ .

เม'!อภ กษIน้"Sน้กำล"งเข้�าไปเพื่'!อบ ณ์ฑบาต้ก"บภ กษIสงฆ่K ม�พื่ระพื่Iทธเจั�าเปXน้ประมIข้
ภ กษIท"Sงหลาย เห]น้บIต้รข้องน้"กฟ้อ̀น้คน้หน้\!ง กำล"งเลMน้อยDM จั\งถามวMา 
“ผD�ม�อายI บIต้รข้องน้"กฟ้อ̀น้น้"!น้ เลMน้ก�ฬาท�!ทMาน้เลMน้แล�วๆ,  ทMาน้ย"งม�ความเย'!อใยใน้ก�ฬาชน้ ดน้�SอยDMหร'อหน้อแล?” 
เม'!อภ กษIน้"Sน้ ต้อบวMา “ไมMม�,” จั\งพื่Dดก"น้วMา “ทMาน้ผD�เจัร ญ่ ภ กษIน้�S กลMาวไมMจัร ง พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล.”
ต้ส�ม\ พื่Iท�ธป�ปมIเข้น้ ภ ก�ข้Iสง�เฆ่น้ สท�ธ\ ปWณ์�ฑาย ปว สน้�เต้,  ภ ก�ข้D เอกH น้ฏิปIต้�ต้H ก�ฬน้�ต้H ท ส�วา “อาวIโส เอส ต้ยา ก�ฬํWต้ก�ฬํWต้H ก�ฬต้ .  
อต้�ถ  น้Iโข้ เต้ เอต้�ถ ส เน้โห -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา “น้ต้�ถ  -อ ต้  วIต้�เต้,  “อยH ภน้�เต้ อภDต้H วต้�วา อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้  อาหHสI.

พื่ระศาสดา ทรงสด"บคำข้องภ กษIเหลMาน้"Sน้แล�ว ต้ร"สวMา 
“ภ กษIท"Sงหลาย บIต้รข้องเราก�าวลMวงก เลสเคร'!องประกอบท"Sงปวงได�แล�ว” ด"งน้�Sแล�ว ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา เต้สH กถH สIต้�วา “ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ สพื่�พื่โยเค อต้ ก�กน้�โต้ -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

“ผD�ใด ละก เลสเคร'!องประกอบ อ"น้เปXน้ข้องมน้IษยK 
ลMวงก เลสเคร'!องประกอบอ"น้เปXน้ข้องท พื่ยKได�แล�ว,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งพื่รากก เลสเคร'!องประกอบท"Sงปวงได�แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ห ต้�วา มาน้IสกH โยคH ท พื่�พื่H โยคH อIปจั�จัคา,
สพื่�พื่โยคว สHยIต้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา มาน้IสกH โยคH ได�แกM อายIและกามคIณ์ท"Sง ๕ อ"น้เปXน้ข้องมน้IษยK.  
แม�ใน้ก เลสเคร'!องประกอบอ"น้เปXน้ท พื่ยK ก]น้"ยน้�Sเหม'อน้ก"น้.
ต้ต้�ถ “มาน้IสกH โยคH -อ ต้ : มาน้IสกH อายIญฺ�เจัว ปญฺ�จั กามคIเณ์ จั ท พื่�พื่โยเคปW เอเสว น้โย.

บทวMา อIปจั�จัคา เปXน้ต้�น้  ความวMา ผD�ใดละก เลสเคร'!องประกอบอ"น้เปXน้ข้องมน้IษยK ก�าวลMวงก เลสเคร'!องประกอบอ"น้เปXน้ท พื่ยKได�แล�ว,

เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งพื่รากก เลสเคร'!องประกอบท"Sงหมดแม� ๔ อยMางได�แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
อIปจั�จัคา -อ ต้ : โย มาน้IสกH โยคH ห ต้�วา ท พื่�พื่H โยคH อต้ ก�กน้�โต้,  ต้H สพื่�เพื่ห  จัต้Dห ปW โยเคห  ว สHยIต้�ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๖๕ • ๓๔.  เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๑ • [แก�อรรถ]

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๑ จับ.
ปฐมน้ฏิปIพื่�พื่กวต้�ถI.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๖๖ • ๓๕.  เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๒ • ๓๕.  เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๒

๓๕.  เร��องภั�กษุ�ผู้�4เคยเป<นน�กฟ้Jอนร�ปท้,� ๒
๓๕.  ทIต้ ยน้ฏิปIพื่�พื่กวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้เหม'อน้ก"น้รDปหน้\!ง ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา 
“ห ต้�วา รต้ ญฺ�จั” เปXน้ต้�น้.
“ห ต้�วา รต้ ญฺ�จั -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ เอกH น้ฏิปIพื่�พื่กHเยว อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9ละความย�นด,และไม7ย�นด,ได4]

วต้�ถI ปIร มสท สเมว.

เร'!องเปXน้เชMน้เด�ยวก"บเร'!องกMอน้น้"!น้แล.
อ ธ ปน้ สต้�ถา “ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ รต้ ญฺ�จั อรต้ ญฺ�จั ปหาย ฐ โต้ -อ ต้  วต้�วา อ มH คาถมาห

แต้Mใน้เร'!องน้�S พื่ระศาสดาต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย บIต้รข้องเราละความย น้ด� และความไมMย น้ด�ได�แล�ว ดำรงอยDM” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา

“เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ซ่\!งละความย น้ด�และความไมMย น้ด�ได�แล�ว 
ผD�เย]น้ ไมMม�อIปธ  ครอบงำโลกท"Sงปวง ผD�แกล�วกล�า วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ห ต้�วา รต้ ญฺ�จั อรต้ ญฺ�จั ส�ต้ ภDต้H น้ รDปธ\
สพื่�พื่โลกาภ ภIH ว�รH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา รต้\ ได�แกM ความย น้ด�ใน้กามคIณ์ ๕.
ต้ต้�ถ “รต้\ -อ ต้ : ปญฺ�จักามคIณ์รต้\

บทวMา อรต้\ ได�แกM ผD�ระอาใน้การอยDMปtา.
อรต้\ -อ ต้ : อรญฺ�ญ่วาเส อIก�กณ์�ฐ\.

บทวMา ส�ต้ ภDต้H ได�แกM ผD�ด"บแล�ว.
ส�ต้ ภDต้H -อ ต้ : น้ พื่�พื่Iต้H.

บทวMา น้�รDปธ\ ได�แกM ผD�ไมMม�อIปก เลส.
น้ รDปธ\ -อ ต้ : น้ รIปก�ก เลสH.

บทวMา ว�รH  ความวMา เราเร�ยกบIคคลผD�ครอบงำข้"น้ธโลกท"Sงหมดได�แล�ว ดำรงอยDM ผD�ม�ความแกล�วกล�าน้"Sน้ ค'อเห]น้ปาน้น้"Sน้
วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ว�รH -อ ต้ : ต้H เอวรDปx สพื่�พื่ก�ข้น้�ธโลกH อภ ภว ต้�วา ฐ ต้H ว ร ยวน้�ต้H อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.
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ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องภ กษIผD�เคยเปXน้น้"กฟ้อ̀น้รDปท�! ๒ จับ.
ทIต้ ยน้ฏิปIพื่�พื่กวต้�ถI.
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๓๖.  เร��องพระว�งค,สุเถระ
๓๖.  วง�ค�สต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระว"งค�สเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “จัIต้\ โย เวท ” เปXน้ต้�น้.
“จัIต้\ โย เวท  -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ วง�ค�สต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[ว�งค,สุพราหมณ9เป<นน�กท้ำนาย]

ได�ย น้วMา พื่ราหมณ์Kใน้กรIงราชคฤหKคน้หน้\!ง ช'!อว"งค�สะ เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้IษยKท�!ต้ายแล�ว ก]รD�ได�วMา 
“น้�SเปXน้ศ�รษะข้องผD�เก ดใน้น้รก,  น้�SเปXน้ศ�รษะข้องผD�เก ดใน้กำเน้ ดส"ต้วKด ร"จัฉาน้,  น้�SเปXน้ศ�รษะข้องผD�เก ดใน้เปรต้ว ส"ย,  
น้�SเปXน้ศ�รษะข้องผD�เก ดใน้มน้Iษยโลก,  น้�SเปXน้ศ�รษะข้องผD�เก ดใน้เทวโลก.”
ราชคเห ก เรโก พื่�ราห�มโณ์ วง�ค�โส น้าม มต้มน้Iส�สาน้H ส�สH อาโกเฏิต้�วา 
“อ ทH น้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้ส�ส ส�สH,  อ ทH ต้ รจั�ฉาน้โยน้ ยH,  อ ทH เปต้�ต้ ว สเย,  อ ทH มน้Iส�สโลเก,  อ ทH เทวโลเก น้ พื่�พื่ต้�ต้ส�ส ส�สH -อ ต้  ชาน้าต้ .

พื่วกพื่ราหมณ์K ค ดวMา “พื่วกเราอาศ"ยว"งค�สพื่ราหมณ์Kน้�S ก]สามารถหาก น้กะชาวโลกได�” 
จั\งให�เข้าน้IMงหMมผ�าแดง ๒ ผ'น้แล�วพื่าเท�!ยวไปชน้บท กลMาวกะพื่วกมน้IษยKวMา 
“พื่ราหมณ์Kช'!อว"งค�สะน้"!น้ เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้IษยKท�!ต้ายแล�ว ก]รD�จั"กท�!เก ด,  
พื่วกทMาน้จังถามถ\งท�!พื่วกญ่าต้ ข้องต้น้ๆ เก ดแล�วเถ ด.”
พื่�ราห�มณ์า “สก�กา อ มH น้ ส�สาย โลกH ข้าท ต้IH -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา ต้H เท�ว รต้�ต้วต้�ถาน้  ปร ทหาเปต้�วา อาทาย ชน้ปทH จัรน้�ต้า 
มน้Iส�เส วทน้�ต้  “เอโส วง�ค�โส น้าม พื่�ราห�มโณ์ มต้มน้Iส�สาน้H ส�สH อาโกเฏิต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ชาน้าต้ ,  
อต้�ต้โน้ ญ่าต้กาน้H น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ปIจั�ฉถ -อ ต้ .

พื่วกมน้IษยK ให�กหาปณ์ะ ๑๐ บ�าง ๒๐ บ�าง ๑๐๐ บ�าง ต้ามกำล"งแล�ว จั\งถามถ\งท�!พื่วกญ่าต้ เก ดแล�ว.
มน้Iส�สา ยถาพื่ลH ทสปW กหาปเณ์ ว�สHปW สต้HปW ทต้�วา ญ่าต้กาน้H น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ปIจั�ฉน้�ต้ .

พื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ ถ\งกรIงสาว"ต้ถ�โดยลำด"บแล�ว ย\ดเอาท�!พื่"กใน้ท�!ไมMไกลแหMงพื่ระเชต้ว"น้.
เต้ อน้IปIพื่�เพื่น้ สาวต้�ถ\ ปต้�วา เชต้วน้ส�ส อว ทDเร น้ วาสH คณ์�ห\สI.

พื่วกเข้า เห]น้มหาชน้ผD�บร โภคอาหารเช�าแล�ว ม�ม'อถ\งข้องหอมและระเบ�ยบดอกไม�เปXน้ต้�น้ กำล"งเด น้ไปเพื่'!อฟ้bงธรรม จั\งถามวMา
 “พื่วกทMาน้ไปไหน้ก"น้?” เม'!อมหาชน้น้"Sน้ บอกวMา “ไปสDMว หาร เพื่'!อฟ้bงธรรม” 
จั\งกลMาววMา “พื่วกทMาน้จั"กไปใน้ท�!น้"Sน้ทำอะไร? บIคคลผD�ท"ดเท�ยมก"บว"งค�สพื่ราหมณ์Kข้องพื่วกเรา ยMอมไมMม�,  
เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่วกมน้IษยKท�!ต้ายแล�ว ก]รD�ท�!เก ดได�,  พื่วกทMาน้จังถามถ\งท�!พื่วกญ่าต้ เก ดเถ ด.”
เต้ ภIต้�ต้ปาต้ราสH มหาชน้H คน้�ธมาลาท หต้�ถH ธม�มส�สวน้าย คจั�ฉน้�ต้H ท ส�วา “กหH คจั�ฉถ -อ ต้  ปIจั�ฉ ต้�วา,  
“ว หารH ธม�มส�สวน้าย -อ ต้  วIต้�เต้,  “ต้ต้�ถ คน้�ต้�วา ก\ กร ส�สถ? อม�หากH วง�ค�สพื่�ราห�มณ์สท โส น้ต้�ถ ,  
มต้มน้Iส�สาน้H ส�สH อาโกเฏิต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ชาน้าต้ ,  ญ่าต้กาน้H น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ปIจั�ฉถ -อ ต้  อาหHสI.
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มน้IษยKเหลMาน้"Sน้ กลMาววMา “ว"งค�สะจัะรD�อะไร? บIคคลผD�ท"ดเท�ยมก"บพื่ระศาสดาข้องพื่วกเรา ไมMม�,” 
เม'!อพื่วกพื่ราหมณ์Kแม�น้อกน้�S กลMาววMา “บIคคลผD�ท"ดเท�ยมก"บว"งค�สะ ไมMม�,  เถ�ยงก"น้แล�ว๑ กลMาววMา 
“มาเถ ด บ"ดน้�S พื่วกเราจั"กรD�วMาว"งค�สะข้องพื่วกทMาน้ หร'อพื่ระศาสดาข้องพื่วกเราม�ความรD�” 
แล�วได�พื่าพื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ไปสDMว หาร.
เต้ “วง�ค�โส ก\ ชาน้าต้ ,  อม�หากH สต้�ถารา สท โส น้ต้�ถ  -อ ต้  วต้�วา,  อ ต้เรห ปW “วง�ค�สสท โส น้ต้�ถ  -อ ต้  วIต้�เต้,  
กถH วฑ�เฒต้�วา “เอถ ทาน้  โว วง�ค�สส�ส วา อม�หากH วา สต้�ถI ชาน้น้ภาวH ชาน้ ส�สาม -อ ต้  เต้ อาทาย ว หารH อคมHสI.

[เขายอมจำนนพระศาสุดา]

พื่ระศาสดา ทรงทราบวMาชน้เหลMาน้"Sน้มา จั\งร"บส"!งให�น้ำ (กะโหลก) ศ�รษะมา ๕ ศ�รษะค'อ 
“ศ�รษะข้องส"ต้วKผD�เก ดใน้ฐาน้ะท"Sง ๔ ค'อ ‘ใน้น้รก ใน้กำเน้ ดด ร"จัฉาน้ ใน้มน้Iษยโลก ใน้เทวโลก’ ๔ ศ�รษะ 
และ (กะโหลก) ศ�รษะข้องพื่ระข้�ณ์าสพื่” ร"บส"!งให�วางไว�ต้ามลำด"บ ใน้เวลาท�!ว"งค�สะมาแล�ว จั\งต้ร"สถามว"งค�สะวMา 
“ทราบวMา ทMาน้เคาะ (กะโหลก) ศ�รษะแล�ว รD�ท�!เก ดข้องส"ต้วKท"SงหลายผD�ต้ายแล�วหร'อ?”
สต้�ถา เต้สH อาคมน้ภาวH ญ่ต้�วา “น้ รเย ต้ รจั�ฉาน้โยน้ ยH มน้Iส�สโลเก เทวโลเก -อ ต้  จัต้DสI ฐาเน้สI น้ พื่�พื่ต้�ต้าน้H จัต้�ต้าร  ส�สาน้  
ข้�ณ์าสวส�สญฺ�จั -อ ต้  ปญฺ�จั ส�สาน้  อาหราเปต้�วา ปฏิ ปาฏิ ยา ฐปาเปต้�วา อาคต้กาเล วง�ค�สH ปIจั�ฉ  
“ต้�วH ก ร ส�สH อาโกเฏิต้�วา มต้กาน้H น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H ชาน้าส  -อ ต้ .

ว"งค�สะ. พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคKรD�ได�.
“อาม ชาน้าม  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. น้�S (กะโหลก) ศ�รษะข้องใคร?
“อ ทH กส�ส ส�สH -อ ต้ .

เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะน้"Sน้แล�ว กราบทDลวMา “ข้องส"ต้วKผD�เก ดใน้น้รก.”
โส ต้H อาโกเฏิต้�วา “น้ รเย น้ พื่�พื่ต้�ต้ส�ส -อ ต้  อาห.

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ประทาน้สาธIการแกMเข้าวMา “ด�ละ” จั\งต้ร"สถามถ\งศ�รษะท"Sง ๓ น้อกน้�S 
ใน้ข้ณ์ะท�!เข้ากราบทDลแล�วๆ ไมMผ ด ก]ประทาน้สาธIการเหม'อน้อยMางน้"Sน้ 
จั\งทรงแสดง (กะโหลก) ศ�รษะท�! ๕ ต้ร"สถามวMา “น้�S (กะโหลก) ศ�รษะข้องใคร?”.
อถส�ส สต้�ถา “สาธI -อ ต้  สาธIการH ทต้�วา อ ต้ราน้ ปW ต้�ณ์  ส�สาน้  ปIจั�ฉ ต้�วา 
เต้น้ อว รช�ฌ ต้�วา วIต้�ต้วIต้�ต้ก�ข้เณ์ ต้เถว สาธIการH ทต้�วา  ปญฺ�จัมH ส�สH ทส�เสต้�วา “อ ทH กส�ส -อ ต้  ปIจั�ฉ .

เข้าเคาะ (กะโหลก) ศ�รษะน้"Sน้แล�ว ไมMรD�ท�!เก ด.
โส ต้H อาโกเฏิต้�วา น้ พื่�พื่ต้�ต้ฏฺ�ฐาน้H น้ ชาน้าต้ .

ท�น้"Sน้ พื่ระศาสดาต้ร"สกะเข้าวMา “ว"งค�สะ ทMาน้ไมMรD�หร'อ?” เม'!อเข้ากราบทDลวMา “พื่ระเจั�าข้�า ข้�าพื่ระองคKไมMรD�” จั\งต้ร"สวMา “ฉ"น้รD�.”
อถ น้H สต้�ถา “ก\ วง�ค�ส น้ ชาน้าส  -อ ต้  วต้�วา,  “อาม น้ ชาน้าม  -อ ต้  วIต้�เต้,  “อหH ชาน้าม  -อ ต้  อาห.

๑ กถH วฑ�เฒต้�วา ย"งถ�อยคำให�เจัร ญ่.
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ว"งค�สะ. พื่ระองคKทรงทราบด�วยอะไร?
“เกน้ ชาน้าส  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา. ทราบด�วยกำล"งมน้ต้K.
“มน้�ต้พื่เลน้ ชาน้าม  -อ ต้ .๑

ลำด"บน้"Sน้ ว"งค�สะ ทDลว งวอน้พื่ระองคKวMา “ข้อพื่ระองคKจังประทาน้มน้ต้Kน้�SแกMข้�าพื่ระองคK.”
อถ น้H วง�ค�โส ยาจั  “เทถ เม อ มH มน้�ต้H -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “เราไมMสามารถจัะให�มน้ต้KแกMบIคคลผD�ไมMบวชได�.”
“น้ สก�กา อปพื่�พื่ช ต้ส�ส ทาต้IH -อ ต้ .

[ว�งค,สุะบุวชื่เพ��อเร,ยนพ�ท้ธมนตั9]

เข้าค ดวMา “เม'!อเราเร�ยน้มน้ต้Kน้�Sแล�ว เราก]จั"กเปXน้ผD�ประเสร ฐใน้ชมพื่Dทว�ปท"Sงส Sน้” 
จั\งสMงพื่ราหมณ์KเหลMาน้"Sน้ไป ด�วยคำวMา “พื่วกทMาน้จังอยDMใน้ท�!น้"Sน้น้"!น้แหละ ๒-๓ ว"น้,  ฉ"น้จั"กบวช” 
แล�วได�บรรพื่ชาอIปสมบทใน้สำน้"กพื่ระศาสดา ได�เปXน้ผD�ม�น้ามวMา ว"งค�สเถระ.
โส “อ มส�ม\ มน้�เต้ คห เต้,  สกลชม�พื่Iท�เป อหH เชฏฺ�ฐโก ภว ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา 
เต้ พื่�ราห�มเณ์ “ต้Iม�เห ต้ต้�เถว กต้ ปาหH วสถ,  อหH ปพื่�พื่ช ส�สาม  -อ ต้  อIย�โยเชต้�วา สต้�ถI สน้�ต้ เก ปพื่�พื่ช ต้�วา ลท�ธDปสม�ปโท 
วง�ค�สต้�เถโร น้าม อโหส .

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ประทาน้ก"มม"ฏิฐาน้ม�อาการ ๓๒ เปXน้อารมณ์KแกMเธอแล�ว ต้ร"สวMา “เธอจังสาธยายบร กรรมมน้ต้K.”
อถส�ส สต้�ถา ท�วต้�ต้\สาการกม�มฏฺ�ฐาน้H ทต้�วา “มน้�ต้ส�ส ปร กม�มH สช�ฌายาห  -อ ต้  อาห.

[พระเถระบุรรล�พระอรห�ตั]

พื่ระว"งค�สเถระน้"Sน้ สาธยายมน้ต้KอยDM ถDกพื่วกพื่ราหมณ์Kถามใน้ระหวMางๆ วMา “ทMาน้เร�ยน้มน้ต้Kได�แล�วหร'อย"ง? จั\งบอกวMา 
“พื่วกทMาน้จังรอกMอน้,  ฉ"น้กำล"งเร�ยน้” ต้Mอกาล ๒-๓ ว"น้เทMาน้"Sน้ ก]ได�บรรลIพื่ระอรห"ต้ ถDกพื่ราหมณ์Kท"Sงหลายถามอ�ก จั\งกลMาววMา 
“ทMาน้ผD�ม�อายI บ"ดน้�S ฉ"น้ไมMควรเพื่'!อจัะไป.”
โส ต้H สช�ฌายน้�โต้ อน้�ต้รน้�ต้รา พื่�ราห�มเณ์ห  “คห โต้ เต้ มน้�โต้ -อ ต้  ปIจั�ฉ ยมาโน้ “อาคเมถ ต้าว,  คณ์�หาม  -อ ต้  วต้�วา 
กต้ ปาหส�เสว อรหต้�ต้H ปต้�วา ปIน้ พื่�ราห�มเณ์ห  ปIฏฺ�โฐ “อภพื่�โพื่ทาน้าหH อาวIโส คน้�ต้IH -อ ต้  อาห.

พื่วกภ กษI ได�ย น้คำน้"Sน้แล�ว จั\งกราบทDลแดMพื่ระศาสดาวMา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระว"งค�สเถระน้�S พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ต้ผล ด�วยคำไมM
จัร ง.”
ต้H สIต้�วา ภ ก�ข้D “อยH ภน้�เต้ อภDเต้น้ อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้  สต้�ถI อาโรเจัสIH.

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย พื่วกเธออยMากลMาวอยMางน้"Sน้,  
ภ กษIท"Sงหลาย บ"ดน้�S บIต้รข้องเราฉลาดใน้การจัIต้ และปฏิ สน้ธ แล�ว” ด"งน้�Sแล�ว  ได�ต้ร"สพื่ระคาถาเหลMาน้�SวMา
สต้�ถา “มา ภ ก�ข้เว เอวH อวจัIต้�ถ,  อ ทาน้  ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ จัIต้ ปฏิ สน้�ธ กIสโล ชาโต้ -อ ต้  วต้�วา อ มา คาถา อภาส 

๑ ส�. ม. ยI. “เกน้ … ชาน้าม  -อ ต้  อ ต้  น้ต้�ถ .
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“ผD�ใด รD�จัIต้ และอIบ"ต้ ข้องส"ต้วKท"Sงหลาย โดยประการท"Sงปวง,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งไมMข้�องไปด� รD�แล�ว วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.

“จัIต้\ โย เวท  สต้�ต้าน้H อIปปต้�ต้ ญฺ�จั สพื่�พื่โส,
อสต้�ต้H สIคต้H พื่Iท�ธH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H.

เทพื่ดาคน้ธรรพื่KและหมDMมน้IษยK ยMอมไมMรD�คต้ ข้องผD�ใด,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งม�อาสวะส Sน้แล�ว ผD�ไกลก เลสวMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

ยส�ส คต้\ น้ ชาน้น้�ต้ เทวา คน้�ธพื่�พื่มาน้Iสา,
ข้�ณ์าสวH อรหน้�ต้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ สองบทวMา โย เวท  เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ผD�ใดรD�จัIต้ และปฏิ สน้ธ ข้องส"ต้วKท"Sงหลาย โดยประการท"SงปวงอยMางแจั�งช"ด๑,  
เราเร�ยกบIคคลผD�น้"Sน้ ซ่\!งช'!อวMา ไมMข้�อง เพื่ราะความเปXน้ผD�ไมMเก�!ยวข้�อง 
ช'!อวMา ไปด�แล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�ไปด�แล�วด�วยการปฏิ บ"ต้    ช'!อวMา ผD�รD�แล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�รD�ส"จัจัะท"Sง ๔  วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ต้�ถ “โย เวท  -อ ต้ : โย สต้�ต้าน้H สพื่�พื่ากาเรน้ จัIต้ ญฺ�จั ปฏิ สน้�ธ ญฺ�จั ปากฏิH กต้�วา ชาน้าต้ ,  
ต้มหH อลค�คต้าย อสต้�ต้H ปฏิ ปต้�ต้ ยา สIฏฺ�ฐุIคต้ต้�ต้า สIคต้H จัต้Iน้�น้H สจั�จัาน้H พื่Iท�ธต้าย พื่Iท�ธH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

บทวMา ยส�ส เปXน้ต้�น้  ความวMา เทพื่ดาเปXน้ต้�น้เหลMาน้"Sน้ ไมMรD�คต้ ข้องผD�ใด,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งช'!อวMา ม�อาสวะส Sน้แล�ว เพื่ราะความท�!อาสวะท"Sงหลายส Sน้แล�ว 
ช'!อวMา ผD�ไกลก เลส เพื่ราะความเปXน้ผD�หMางไกลจัากก เลสท"Sงหลาย วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ยส�ส -อ ต้ : ยส�เสเต้ เทวาทโย คต้\ น้ ชาน้น้�ต้ ,  ต้มหH อาสวาน้H ข้�ณ์ต้าย ข้�ณ์าสวH ก เลเสห  อารกต้�ต้า อรหน้�ต้H พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�
โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระว"งค�สเถระ จับ.
วง�ค�สต้�เถรวต้�ถI.

๑ ปากฏิH กต้�วา ทำให�ปรากฏิ.
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๓๗.  เร��องพระธรรมท้�นนาเถร,
๓๗.  ธม�มท น้�น้าเถร�วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเวฬIว"น้ ทรงปรารภภ กษIณ์�ช'!อธรรมท น้น้า ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ยส�ส ปIเร จั” เปXน้ต้�น้.
“ยส�ส ปIเร จั -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เวฬIวเน้ ว หรน้�โต้ ธม�มท น้�น้H ภ ก�ข้Iน้\ อารพื่�ภ กเถส .

[ว�สุาขอ�บุาสุกบุรรล�อนาคาม�ผู้ล]

ความพื่ สดารวMา ใน้ว"น้หน้\!ง ใน้เวลาน้างเปXน้คฤห"สถK  
ว สาข้อIบาสกผD�เปXน้สาม� ฟ้bงธรรมใน้สำน้"กข้องพื่ระศาสดา บรรลIอน้าคาม ผลแล�ว ค ดวMา 
“การท�!เราให�น้างธรรมท น้น้าร"บทร"พื่ยสมบ"ต้ ท"Sงปวง ควร”
เอกท วสH ห  ต้ส�สา ค ห กาเล สาม โก ว สาโข้ อIปาสโก สต้�ถI สน้�ต้ เก ธม�มH สIต้�วา อน้าคาม ผลH ปต้�วา จั น้�เต้ส  
“มยา สพื่�พื่H สาปเต้ย�ยH ธม�มท น้�น้H ปฏิ จั�ฉาเปต้IH วฏฺ�ฏิต้  -อ ต้ .

ใน้กาลกMอน้แต้Mน้"Sน้ อIบาสกน้"Sน้ เม'!อมา เห]น้น้างธรรมท น้น้าผD�แลดDอยDMทางหน้�าต้Mาง ยMอมทำความย Sมแย�ม.
โส ต้โต้ ปIพื่�เพื่ อาคจั�ฉน้�โต้ ธม�มท น้�น้H วาต้ปาเน้น้ โอโลเกน้�ต้\ ท ส�วา ส ต้H กโรต้ .

แต้Mใน้ว"น้น้"Sน้ เข้าไมMแลดDน้างผD�ย'น้อยDMท�!หน้�าต้Mางเลย ได�ไปแล�ว.
ต้Hท วสH ปน้ วาต้ปาเน้ ฐ ต้H อโน้โลเกน้�โต้ว อคมาส .

น้างค ดวMา “น้�Sเร'!องอะไรก"น้หน้อ? ค ดวMา “ข้�อน้"Sน้จังยกไว�,  เราจั"กรD�ใน้เวลาบร โภค” แล�วน้ำภ"ต้รเข้�าไปใน้เวลาบร โภค.
สา “ก\ น้I โข้ อ ทH -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา “โหต้I,  โภชน้กาเล ชาน้ ส�สาม  -อ ต้  โภชน้เวลาย ภต้�ต้H อIปน้าเมส .

ใน้ว"น้อ'!น้ๆ อIบาสกน้"Sน้ พื่DดวMา “มาเถ ด,  เราบร โภคด�วยก"น้.
โส อญฺ�เญ่สI ท วเสสI “เอห ,  เอกโต้ ภIญฺ�ชาม -อ ต้  วทต้ .

แต้Mใน้ว"น้น้"Sน้ เข้าเปXน้ผD�น้ !งเฉย บร โภคแล�ว.
ต้Hท วสH ปน้ ต้Iณ์�ห�ภDโต้ว ภIญฺ�ช .

น้างค ดวMา “สาม�คงจั"กโกรธ ด�วยเหต้Iอะไรๆ แน้Mน้อน้.”
สา “เกน้จั เทว การเณ์น้ กIปWโต้ ภว ส�สต้  -อ ต้  จั น้�เต้ส .

คร"Sงน้"Sน้ ว สาข้อIบาสก เร�ยกน้างมา ใน้เวลาท�!ต้น้กำล"งน้"!งต้ามสบาย  กลMาวกะน้างวMา 
“ธรรมท น้น้า หลMอน้จังร"บทร"พื่ยสมบ"ต้ ท"Sงปวงใน้เร'อน้น้�Sเถ ด.”
อถ น้H ว สาโข้ สIข้น้ ส น้�น้เวลาย ต้H ปก�โกส ต้�วา “ธม�มท น้�เน้ อ มส�ม\ เคเห สพื่�พื่H สาปเต้ย�ยH ปฏิ จั�ฉาห  -อ ต้  อาห.

น้างค ดวMา “ธรรมดาวMา คน้ท"Sงหลายโกรธแล�ว ยMอมไมMให�ใครร"บทร"พื่ยสมบ"ต้ ,  น้�!เร'!องอะไรก"น้หน้อ?” จั\งกลMาววMา 
“น้าย ก]ทMาน้เลMา?”
สา “กIท�ธา น้าม สาปเต้ย�ยH น้ ปฏิ จั�ฉาเปน้�ต้ ,  ก น้�น้I โข้ เอต้H -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา “ต้Iม�เห ปน้ สาม  -อ ต้  อาห.
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อIบาสก. จัำเด มแต้Mน้�S ฉ"น้จั"กไมMจั"ดแจังอะไรๆ.
“อหH อ โต้ ปฏฺ�ฐาย น้ ก ญฺ�จั  ว จัาเรส�สาม  -อ ต้ .

ธรรมท น้น้า. ใครจั"กร"บน้Sำลายท�!ทMาน้บ�วน้ท Sง,  เม'!อเปXน้เชMน้น้"Sน้ ทMาน้ก]จังอน้Iญ่าต้การบวชแกMด ฉ"น้เถ ด.
“ต้Iม�เหห  ฉฑ�ฑ ต้H เข้ฬํx โก ปฏิ จั�ฉ ส�สต้ ,  เอวH สน้�เต้,  มม ปพื่�พื่ช�ชH อน้Iชาน้าถ -อ ต้ .

อIบาสกน้"Sน้ ร"บวMา “ด�ละ น้างผD�เจัร ญ่” แล�วน้ำน้างไปสDMสำน้"กภ กษIณ์�ด�วยส"กการะเปXน้อ"น้มาก ให�บวชแล�ว.
โส “สาธI ภท�เท -อ ต้  สม�ปฏิ จั�ฉ ต้�วา มหน้�เต้น้ สก�กาเรน้ ต้H ภ ก�ข้Iน้�อIปส�สยH เน้ต้�วา ปพื่�พื่าเชส .

น้างได�อIปสมบทแล�ว ได�ม�ช'!อวMาธรรมท น้น้าเถร�.
สา ลท�ธDปสม�ปทา ธม�มท น้�น้าเถร� น้าม อโหส .

[ว�สุาขอ�บุาสุกถามป>ญหาในมรรคกะพระเถร,]

น้างไปสDMชน้บทก"บภ กษIณ์�ท"Sงหลาย เพื่ราะความเปXน้ผD�ประสงคKว เวก 
เม'!ออยDMใน้ชน้บทน้"Sน้ ไมMน้าน้เทMาไร ก]บรรลIพื่ระอรห"ต้ พื่ร�อมด�วยปฏิ ส"มภ ทาท"Sงหลาย 
กล"บมาสDMกรIงราชคฤหKอยMางเด มอ�ก ด�วยค ดวMา “บ"ดน้�S พื่วกชน้ผD�เปXน้ญ่าต้  อาศ"ยเราแล�ว จั"กทำบIญ่ท"Sงหลาย.”
สา ว เวกกามต้าย ภ ก�ข้Iน้�ห  สท�ธ\ ชน้ปทH คน้�ต้�วา ต้ต้�ถ ว หรน้�ต้� น้ จั รส�เสว สห ปฏิ สม�ภ ทาห  อรหต้�ต้H ปต้�วา 
“อ ทาน้  มH น้ ส�สาย ญ่าต้ ชน้า ปIญฺ�ญ่าน้  กร ส�สน้�ต้  -อ ต้  ปIน้เทว ราชคหH ปจั�จัาคญฺ�ฉ .

อIบาสก ได�ทราบความท�!พื่ระเถร�มาแล�ว ค ดวMา “พื่ระเถร�มาเพื่ราะเหต้Iไรหน้อ?” จั\งไปสDMสำน้"กภ กษIณ์� 
ไหว�พื่ระเถร�แล�วน้"!ง ณ์ สMวน้ข้�างหน้\!ง ค ดวMา 
“การท�!เราจัะพื่DดวMา ‘แมMเจั�า ทMาน้กระส"น้หร'อหน้อ’ ด"งน้�S ก]เปXน้การไมMสมควร,  เราจั"กถามปbญ่หาส"กข้�อหน้\!งกะพื่ระเถร�น้"Sน้’ 
แล�วถามปbญ่หาใน้โสดาปbต้ต้ มรรค.
อIปาสโก ต้ส�สา อาคต้ภาวH สIต้�วา “เกน้ น้I โข้ การเณ์น้ อาคต้า -อ ต้  ภ ก�ข้Iน้�อIปส�สยH คน้�ต้�วา เถร\๑ วน้�ท ต้�วา เอกมน้�ต้H น้ ส น้�โน้ 
“อIก�กณ์�ฐ ต้า น้I โข้ส  อย�เยต้  วต้�ต้IH อป�ปฏิ รDปx,  ปญฺ�หเมกH น้H ปIจั�ฉ ส�สาม  -อ ต้  จั น้�เต้ต้�วา โสต้าปต้�ต้ มค�เค ปญฺ�หH ปIจั�ฉ .

พื่ระเถร� เฉลยปbญ่หาข้�อน้"Sน้ได�.
สา ต้H ว ส�สช�เชส .

อIบาสก จั\งถามปbญ่หาแม�ใน้มรรคท�!เหล'อ โดยอIบายน้"Sน้น้"!น้แล 
เม'!อพื่ระเถร�น้"Sน้กลMาวใน้เวลาปbญ่หาอ"น้อIบาสกน้"Sน้ถามก�าวลMวง (ว ส"ย) วMา “ว สาข้ะผD�ม�อายI ทMาน้แลMน้เลย (ว ส"ย) ไปแล” 
แล�วกลMาววMา “เม'!อทMาน้จัำน้ง ก]พื่\งเข้�าไปเฝ้`าพื่ระศาสดาแล�วทDลถามปbญ่หาน้�S” 
ไหว�พื่ระเถร�แล�ว ลIกจัากอาสน้ะ ไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดา กราบทDลการสน้ทน้าปราศร"ยน้"Sน้ท"Sงหมด แดMพื่ระผD�ม�พื่ระภาค.
อIปาสโก เต้เน้ว อIปาเยน้ เสสมค�เคสIปW ปญฺ�หH ปIจั�ฉ ต้�วา,  อต้ ก�กม�ม ปญฺ�หส�ส ปIฏฺ�ฐกาเล ต้าย “อจั�จัสรา โข้ อาวIโส๒ ว สาข้ -อ ต้  วต้�วา
“อากง�ข้มาโน้ สต้�ถารH อIปสง�กม ต้�วา อ มH ปญฺ�หH ปIจั�เฉย�ยาส  -อ ต้  วIต้�เต้,  เถร\ วน้�ท ต้�วา อIฏฺ�ฐายาสน้า สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา 
ต้H กถาสล�ลาปx สพื่�พื่H ภควโต้ อาโรเจัส .

๑ เอต้�ถน้�ต้เร “ท ส�วา -อ ต้  อต้�ถ .
๒ ม. อจั�ฉร ยH อาวIโส.
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[พระศาสุดาท้รงยกย7องพระธรรมท้�นนาเถร,]

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ธรรมท น้น้าธ ดาข้องเรากลMาวด�แล�ว,  ด�วยเรา เราเม'!อจัะแก�ปbญ่หาน้"!น้ ก]จัะพื่\งแก�อยMางน้"Sน้เหม'อน้ก"น้” 
ด"งน้�Sแล�ว เม'!อจัะทรงแสดงธรรม จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
สต้�ถา “สIกถ ต้H มม ธ�ต้าย ธม�มท น้�น้าย,  อหญฺ�เจัต้H ปญฺ�หH ว ส�สช�เชน้�โต้ เอวเมว ว ส�สช�เชย�ยH -อ ต้  วต้�วา 
ธม�มH เทเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“ความก"งวลใน้กMอน้ ใน้ภายหล"ง และใน้ทMามกลาง ข้องผD�ใด ไมMม�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งไมMม�ความก"งวล ไมMม�ความย\ดม"!น้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K”

“ยส�ส ปIเร จั ปจั�ฉา จั มช�เฌ จั น้ต้�ถ  ก ญฺ�จัน้H
อก ญฺ�จัน้H อน้าทาน้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

บรรดาบทเหลMาน้"Sน้ บทวMา ปIเร  ความวMา ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายท�!เปXน้อด�ต้.
ต้ต้�ถ “ปIเร -อ ต้ : อต้�เต้สI ข้น้�เธสI.

บทวMา ปจั�ฉา ค'อ ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายท�!เปXน้อน้าคต้.
ปจั�ฉา -อ ต้ : อน้าคเต้สI ข้น้�เธสI.

บทวMา มช�เฌ ได�แกM ใน้ข้"น้ธKท"Sงหลายท�!เปXน้ปbจัจัIบ"น้.
มช�เฌ -อ ต้ : ปจั�จัIป�ปน้�เน้สI ข้น้�เธสI.

สองบทวMา น้ต้�ถ  ก ญฺ�จัน้H เปXน้ต้�น้  ความวMา 
ความก"งวล กลMาวค'อความย\ดถ'อด�วยต้"ณ์หาใน้ฐาน้ะ ๓ เหลMาน้"Sน้ ข้องผD�ใดไมMม�,  
เราเร�ยกผD�น้"Sน้ ซ่\!งไมMม�ความก"งวลด�วยก เลสเคร'!องก"งวลค'อราคะเปXน้ต้�น้ 
ผD�ช'!อวMา ไมMม�ความย\ดม"!น้ เพื่ราะไมMม�ความย\ดถ'ออะไรๆ วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.
น้ต้�ถ  ก ญฺ�จัน้H -อ ต้ : ยส�ส เต้สI ต้�สI ฐาเน้สI ต้ณ์�หาคาหสง�ข้าต้H ก ญฺ�จัน้H น้ต้�ถ ,  
ต้มหH ราคก ญฺ�จัน้าท�ห  อก ญฺ�จัน้H กส�สจั  คหณ์ส�ส อภาเวน้ อน้าทาน้H พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้  อต้�โถ.

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระธรรมท น้น้าเถร� จับ.
ธม�มท น้�น้าเถร�วต้�ถI.
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๓๘.  เร��องพระอ�งค�ล�มาลเถระ
๓๘.  อง�คIล มาลต้�เถรวต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภพื่ระอ"งคIล มาลเถระ ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “อIสภH” เปXน้ต้�น้.
“อIสภH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว หรน้�โต้ อง�คIล มาลต้�เถรH อารพื่�ภ กเถส .

[พระอ�งค�ล,มาลไม7กล�วชื่4าง]

เร'!อง ข้�าพื่เจั�ากลMาวไว�ใน้คาถาวรรณ์น้าวMา “น้ เว กทร ยา เทวโลกH วชน้�ต้ ”๑ เปXน้ต้�น้น้"!น้แล.
วต้�ถI “น้ เว กทร ยา เทวโลกH วชน้�ต้  -อ ต้  คาถาวณ์�ณ์น้ายH วIต้�ต้เมว.

จัร งอยDM ใน้ท�!น้"Sน้ ข้�าพื่เจั�ากลMาวไว�วMา 
วIต้�ต้ญฺ�ห  ต้ต้�ถ 

“ภ กษIท"Sงหลายถามพื่ระอ"งคIล มาลวMา “ผD�ม�อายI ทMาน้เห]น้ช�างต้"วดIร�าย ย'น้ก"Sน้ฉ"ต้รอยDMแล�ว ไมMกล"วหร'อหน้อ?” 
“ภ ก�ข้D อง�คIล มาลH ปIจั�ฉ\สI “ก\ น้I โข้ อาวIโส ทIฏฺ�ฐหต้�ถ\ ฉต้�ต้H ธาเรต้�วา ฐ ต้H ท ส�วา น้ ภายส  -อ ต้ .

พื่ระอ"งคIล มาล ต้อบวMา “ไมMกล"ว ผD�ม�อายI.”
“น้ ภายาม  อาวIโส -อ ต้ .

ภ กษIเหลMาน้"Sน้ กราบทDลพื่ระศาสดาวMา “พื่ระเจั�าข้�า พื่ระอ"งคIล มาล พื่ยากรณ์Kพื่ระอรห"ต้ด�วยคำไมMจัร ง.”
เต้ สต้�ถารH อาหHสI “อง�คIล มาโล ภน้�เต้ อภDเต้น้ อญฺ�ญ่H พื่�ยากโรต้  -อ ต้ .

พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ภ กษIท"Sงหลาย อ"งคIล มาลบIต้รข้องเรายMอมไมMกล"ว,  
เพื่ราะวMา ภ กษIท"SงหลายเชMน้ก"บบIต้รข้องเรา ผD�องอาจัท�!สIดใน้ระหวMางพื่ระข้�ณ์าสพื่ผD�องอาจัท"Sงหลาย ยMอมไมMกล"ว” ด"งน้�Sแล�ว 
ต้ร"สพื่ระคาถาน้�Sใน้พื่ราหมณ์วรรควMา
สต้�ถา “น้ ภ ก�ข้เว มม ปIต้�โต้ อง�คIล มาโล ภายต้ ,  ข้�ณ์าสวอIสภาน้ญฺ�ห  อน้�ต้เร เชฏฺ�ฐกอIสภา มม ปIต้�ต้สท สา ภ ก�ข้D น้ ภายน้�ต้  
-อ ต้  วต้�วา พื่�ราห�มณ์วค�เค อ มH คาถมาห

“เราเร�ยกบIคคลผD�องอาจั ประเสร ฐ แกล�วกล�าแสวงหาคIณ์อ"น้ใหญ่M 
ผD�ชน้ะโดยว เศษ ไมMหว"!น้ไหว ผD�ล�างแล�ว ผD�รD�  น้"Sน้วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.”

“อIสภH ปวรH ว�รH มเหส� ว ช ต้าว น้H
อเน้ชH น้หาต้กH พื่Iท�ธH ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

”

๑ มาใน้พื่ระธ"มมปท"ฏิฐกถา ภาค ๖ โลกวรรค.
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[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้วMา 
ต้ส�สต้�โถ: 

เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ค'อเห]น้ปาน้น้"Sน้ 
ผD�ช'!อวMาองอาจั เพื่ราะความเปXน้ผD�เชMน้ก"บโคอIสภะ ด�วยอรรถวMาเปXน้ผD�ไมMหวาดเส�ยว 
ช'!อวMา ประเสร ฐ เพื่ราะอรรถวMาสDงสIด 
ช'!อวMา ผD�แกล�วกล�า เพื่ราะถ\งพื่ร�อมด�วยความเปXน้ผD�กล�าหาญ่ 
ช'!อวMา ผD�แสวงหาคIณ์อ"น้ใหญ่M เพื่ราะความเปXน้ผD�แสวงหาคIณ์อ"น้ใหญ่M ม�ศ�ลข้"น้ธKเปXน้ต้�น้ 
ช'!อวMา ผD�ชน้ะโดยว เศษ เพื่ราะความท�!มารท"Sง ๓ อ"น้ต้น้ชน้ะแล�ว 
ช'!อวMา ผD�ล�างแล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�ม�ก เลสอ"น้ล�างแล�ว 
ช'!อวMา ผD�รD� เพื่ราะความเปXน้ผD�รD�ส"จัจัะท"Sง ๔ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
อจั�ฉม�ภ ต้ต้�เถน้ อIสภสท สต้าย อIสภH  อIต้�ต้มต้�เถน้ ปวรH  ว ร ยสม�ปต้�ต้ ยา ว�รH  มหน้�ต้าน้H ส�ลก�ข้น้�ธาท�น้H เอส ต้ต้�ต้า มเหส\  
ต้ ณ์�ณ์H มาราน้H ว ช ต้ต้�ต้า ว ช ต้าว น้H  น้หาต้ก�ก เลสต้าย น้หาต้กH  จัต้Iสจั�จัพื่Iท�ธต้าย พื่Iท�ธH   ต้H เอวรDปx อหH พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้ .

ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI -อ ต้ .

เร'!องพื่ระอ"งคIล มาลเถระ จับ.
อง�คIล มาลต้�เถรวต้�ถI.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาล� ภ.๘ หน้�า ๒๗๗ • ๓๙.  เร'!องเทวห ต้พื่ราหมณ์K • ๓๙.  เร'!องเทวห ต้พื่ราหมณ์K

๓๙.  เร��องเท้วห�ตัพราหมณ9
๓๙.  เทวห ต้พื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ระศาสดา เม'!อประท"บอยDMใน้พื่ระเชต้ว"น้ ทรงปรารภปbญ่หาข้องเทวห ต้พื่ราหมณ์K ต้ร"สพื่ระธรรมเทศน้าน้�SวMา “ปIพื่�เพื่น้ วาสH” 
เปXน้ต้�น้.
“ปIพื่�เพื่น้ วาสH -อ ต้  อ มH ธม�มเทสน้H สต้�ถา เชต้วเน้ ว รหน้�โต้ เทวห ต้พื่�ราห�มณ์ส�ส ปญฺ�หH อารพื่�ภ กเถส .

[พราหมณ9ท้�ลถามท้�กษุ�ณาท้,�ม,ผู้ลมาก]

ความพื่ สดารวMา ใน้สม"ยหน้\!ง พื่ระผD�ม�พื่ระภาค ทรงอาพื่าธด�วยพื่ระวาโย (กำเร บ) 
ทรงสMงพื่ระอIปวาน้เถระไปสDMสำน้"กข้องเทวห ต้พื่ราหมณ์K เพื่'!อต้�องการน้Sำร�อน้.
เอกส�ม\ ห  สมเย ภควา วาเต้ห  อาพื่าธ โก หIต้�วา อIปวาน้ต้�เถรH อIณ์�โหทกต้�ถาย เทวห ต้พื่�ราห�มณ์ส�ส สน้�ต้ กH ปห ณ์ .

ทMาน้ไปบอกความท�!พื่ระศาสดาทรงอาพื่าธแล�วข้อน้Sำร�อน้.
โส คน้�ต้�วา สต้�ถI อาพื่าธ กภาวH อาจั ก�ข้ ต้�วา อIณ์�โหทกH ยาจั .

พื่ราหมณ์Kฟ้bงคำน้"Sน้แล�ว เปXน้ผD�ม�ใจัย น้ด� ค ดวMา 
“การท�!พื่ระส"มมาส"มพื่Iทธเจั�าทรงสMง (พื่ระอIปวาน้เถระ) มาสDMสำน้"กข้องเรา เพื่'!อต้�องการน้Sำร�อน้ เปXน้ลาภข้องเราหน้อ” 
จั\งให�บIรIษให�ถ'อเอาหาบน้Sำร�อน้และหMอน้Sำอ�อย มอบถวายแกMพื่ระอIปวาน้เถระ.
ต้H สIต้�วา พื่�ราห�มโณ์ ต้Iฏฺ�ฐมาน้โส หIต้�วา “ลาภา วต้ เม,  ยH มม สน้�ต้ กH สม�มาสม�พื่Iท�โธ อIณ์�โหทกส�สต้�ถาย ปห ณ์  -อ ต้  
อIณ์�โหทกส�ส กาชH ปIร เสน้ คาหาเปต้�วา ผาณ์ ต้ส�ส จั ปIฏิH อIปวาน้ต้�เถรส�ส ปาทาส .

พื่ระเถระ ให�ชน้ถ'อเอาน้Sำร�อน้เปXน้ต้�น้น้"Sน้ ไปสDMว หาร กราบทDลพื่ระศาสดาให�ทรงสรงด�วยน้Sำร�อน้แล�ว 
ละลายน้Sำอ�อยด�วยน้Sำร�อน้ถวายแดMพื่ระผD�ม�พื่ระภาค.
เถโร ต้H คาหาเปต้�วา ว หารH คน้�ต้�วา สต้�ถารH อIณ์�โหทเกน้ น้หาเปต้�วา อIณ์�โหทเกน้ ผาณ์ ต้H อาโลเฬต้�วา ภควโต้ ปาทาส .

ใน้ข้ณ์ะน้"Sน้น้"!น้เอง อาพื่าธน้"Sน้ข้องพื่ระองคK ก]สงบระง"บ.
ต้ส�ส ต้H ข้ณ์Hเยว โส อาพื่าโธ ปฏิ ปส�สม�ภ .

พื่ราหมณ์Kค ดวMา “ไทยธรรมเราให�แกMใครหน้อแล? จั\งม�ผลมาก,  เราจั"กทDลถามพื่ระศาสดา.”
พื่�ราห�มโณ์ จั น้�เต้ส  “กส�ส น้I โข้ เทย�ยธม�โม ท น้�โน้ มหป�ผโล โหต้ ,  สต้�ถารH ปIจั�ฉ ส�สาม  -อ ต้ .

พื่ราหมณ์Kน้"Sน้ ไปสDMสำน้"กพื่ระศาสดาแล�ว เม'!อจัะทDลถามเน้'Sอความน้"Sน้ จั\งกลMาวคาถาน้�SวMา
โส สต้�ถI สน้�ต้ กH คน้�ต้�วา ต้มต้�ถH ปIจั�ฉน้�โต้ อ มH คาถมาห
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“บIคคลควรให�ไทยธรรมใน้บIคคลไหน้? 
ไทยธรรมว"ต้ถIอ"น้บIคคลให�ใน้บIคคลไหน้ จั\งม�ผลมาก? 
ท"กษ ณ์าข้องบIคคลผD�บDชาอยDMอยMางไรเลMา? จัะสำเร]จัได�อยMางไร?”

“กต้�ถ ทช�ชา เทย�ยธม�มH, กต้�ถ ท น้�น้H มหป�ผลH,
กถH ห  ยชมาน้ส�ส กถH อ ช�ฌน้�ต้  ทก�ข้ ณ์า -อ ต้ .

[พระศาสุดาท้รงแก4ป>ญหาของพราหมณ9]

ลำด"บน้"Sน้ พื่ระศาสดา ต้ร"สวMา “ไทยธรรมว"ต้ถI ท�!บIคคลให�แล�วแกMพื่ราหมณ์K ผD�เชMน้น้�S ยMอมม�ผลมาก” ด"งน้�Sแล�ว 
เม'!อจัะทรงประกาศบIคคลผD�เปXน้พื่ราหมณ์KแกMพื่ราหมณ์Kน้"Sน้ จั\งต้ร"สพื่ระคาถาน้�SวMา
อถส�ส สต้�ถา “เอวรDปส�ส พื่�ราห�มณ์ส�ส ท น้�น้H มหป�ผลH โหต้  -อ ต้  วต้�วา พื่�ราห�มณ์H ปกาเสน้�โต้ อ มH คาถมาห

“บIคคลใด รD�ข้"น้ธKท�!อาศ"ยอยDMใน้กMอน้,  ท"Sงเห]น้สวรรคKและอบาย,  
อน้\!ง บรรลIความส Sน้ไปแหMงชาต้  เสร]จัก จัแล�ว เพื่ราะรD�ย !ง เปXน้มIน้�,  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ ซ่\!งม�พื่รหมจัรรยKอ"น้อยDMเสร]จัสรรพื่แล�ว วMาเปXน้พื่ราหมณ์K.”

“ปIพื่�เพื่น้ วาสH โย เวท สค�คาปายญฺ�จั ปส�สต้ 
อโถ ชาต้ ก�ข้ยH ปต้�โต้ อภ ญฺ�ญ่า โวส โต้ มIน้ ,
สพื่�พื่โวส ต้โวสาน้H ต้มหH พื่�รDม  พื่�ราห�มณ์H -อ ต้ .

[แก4อรรถ]

พื่\งทราบเน้'SอความแหMงพื่ระคาถาน้"Sน้วMา
บIคคลใด รD�ข้"น้ธKท�!อาศ"ยอยDMใน้กMอน้อยMางแจั�งช"ด  เห]น้สวรรคK ต้Mางด�วยเทวโลก ๒๖๑ ช"Sน้ และอบาย ๔ ด�วยท พื่ยจั"กษI
อน้\!ง บรรลIพื่ระอรห"ต้กลMาวค'อความส Sน้ไปแหMงชาต้  
เสร]จัก จัแล�ว เพื่ราะรD�ย !งซ่\!งธรรมควรรD�ย !ง กำหน้ดรD�ธรรมท�!ควรกำหน้ดรD� ละธรรมท�!ควรละ ทำให�แจั�งซ่\!งธรรมท�!ควรทำให�แจั�ง 
ค'อบรรลIพื่ระน้ พื่พื่าน้หร'อบรรลIพื่รหมจัรรยKอ"น้ต้น้อยDMจับแล�ว 
ช'!อวMา เปXน้มIน้� เพื่ราะเปXน้ผD�บรรลIภาวะแหMงผD�รD� ด�วยปbญ่ญ่าอ"น้เปXน้เหต้Iส Sน้ไปแหMงอาสวะ,  
เราเร�ยกบIคคลน้"Sน้ซ่\!งช'!อวMา ม�พื่รหมจัรรยKอยDMเสร]จัสรรพื่แล�ว เพื่ราะความเปXน้ผD�อยDMจับพื่รหมจัรรยK 
อ"น้เปXน้ท�!สIดแหMงก เลสท"Sงส Sน้ ค'อพื่ระอรห"ต้ต้มรรคญ่าณ์ วMา เปXน้พื่ราหมณ์K.
ต้ส�สต้�โถ: โย ปIพื่�เพื่น้ วาสH ปากฏิH กต้�วา ชาน้าต้   ฉพื่�พื่�สต้ เทวโลกเภทH สค�คญฺ�จั จัต้Iพื่�พื่ ธH อปายญฺ�จั ท พื่�พื่จัก�ข้Iน้า ปส�สต้  
อโถ ชาต้ ก�ข้ยสง�ข้าต้H อรหต้�ต้H ปต้�โต้  
อภ ญฺ�เญ่ย�ยH ธม�มH อภ ชาน้ ต้�วา ปร ญฺ�เญ่ย�ยH ปร ชาน้ ต้�วา ปหาต้พื่�พื่H ปหาย สจั�ฉ กาต้พื่�พื่H สจั�ฉ กต้�วา โวส โต้  
น้ พื่�พื่าน้H ปต้�โต้  วIส ต้โวสาน้H วา ปต้�โต้  อาสวก�ข้ยป�ปญฺ�ญ่าย โมน้ภาวH ปต้�ต้ต้�ต้า มIน้ ,  
ต้มหH สพื่�เพื่สH ก เลสาน้H โวสาน้H อรหต้�ต้มค�คญฺ�ญ่าณ์H พื่�รห�มจัร ยวาสH วIต้�ถภาเวน้ สพื่�พื่โวส ต้โวสาน้H พื่�ราห�มณ์H วทาม  -อ ต้ .

๑ กามาพื่จัร ๖ รDปพื่รหม ๑๖ อรDปพื่รหม ๔ รวมเปXน้ ๒๖.
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ใน้กาลจับเทศน้า ชน้เปXน้อ"น้มาก บรรลIอร ยผลท"Sงหลาย ม�โสดาปbต้ต้ ผลเปXน้ต้�น้ ด"งน้�Sแล.
เทสน้าวสาเน้ พื่หD โสต้าปต้�ต้ ผลาท�น้  ปาปIณ์\สI.  

ฝ้tายพื่ราหมณ์K ม�ใจัเล'!อมใสแล�ว ต้"SงอยDMใน้สรณ์ะท"Sงหลาย ประกาศความเปXน้อIบาสกแล�ว ด"งน้�Sแล.
พื่�ราห�มโณ์ปW ปสน้�น้มาน้โส สรเณ์สI ปต้ ฏฺ�ฐาย อIปาสกต้�ต้H ปเวเทส  -อ ต้ .

เร'!องเทวห ต้พื่ราหมณ์K จับ.
เทวห ต้พื่�ราห�มณ์วต้�ถI.

พื่ราหมณ์วรรค วรรณ์น้า จับ.
พื่�ราห�มณ์วค�ควณ์�ณ์น้า น้ ฏฺ�ฐ ต้า.

วรรคท�! ๒๖ จับ.
ฉพื่�พื่�สต้ โม วค�โค.
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[รวมเร��องท้�Gงหมด]
อรรถกถาแหMงพื่ระธรรมบท ม�ประมาณ์ ๗๒ ภาณ์วาร อ"น้ข้�าพื่เจั�าประกาศเร'!อง ๒๙๙ เร'!อง๑ ค'อ 
“ใน้ยมกวรรค อ"น้เปXน้วรรคท�แรกข้องวรรคท"Sงปวง ๑๔ เร'!อง,  
ใน้อ"ปปมาทวรรค ๙ เร'!อง, ใน้จั ต้ต้วรรค ๙ เร'!อง,  ใน้ปIปผวรรค 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,
ใน้พื่Iทธวรรค ๙ เร'!อง, ใน้สIข้วรรค ๘ เร'!อง, ใน้ปWยวรรค ๙ เร'!อง,
ใน้โกธวรรค ๘ เร'!อง, ใน้มลวรรค ๑๒ เร'!อง, ใน้ธ"มม"ฏิฐวรรค 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 กข้Iวรรค ๑๒ เร'!อง,
ใน้พื่ราหมณ์วรรค ๓๙ เร'!อง” รจัน้าไว�พื่อเหมาะ ด�วยสามารถไมMยMอน้"กไมMพื่ สดารน้"ก จับแล�ว ด�วยคำม�ประมาณ์เทMาน้�S.
เอต้�ต้าวต้า “สพื่�พื่ปฐเม ยมกวค�เค จัIท�ทส วต้�ถDน้ ,  
อป�ปมาทวค�เค น้ว, จั ต้�ต้วค�เค น้ว, ปIป�ผวค�เค ท�วาทส๒, พื่าลวค�เค ปณ์�ณ์รส๓, ปณ์�ฑ ต้วค�เค เอกาทส,
อรหน้�ต้วค�เค ทส, สหส�สวค�เค จัIท�ทส, ปาปวค�เค ท�วาทส, ทณ์�ฑวค�เค เอกาทส, ชราวค�เค น้ว,
อต้�ต้วค�เค ทส, โลกวค�เค เอกาทส, พื่Iท�ธวค�เค น้ว, สIข้วค�เค อฏฺ�ฐ, ปWยวค�เค น้ว,
โกธวค�เค อฏฺ�ฐ, มลวค�เค ท�วาทส, ธม�มฏฺ�ฐวค�เค ทส, มค�ควค�เค ทส, ปก ณ์�ณ์กวค�เค น้ว,
น้ รยวค�เค น้ว, น้าควค�เค อฏฺ�ฐ, ต้ณ์�หาวค�เค ท�วาทส, ภ ก�ข้Iวค�เค ท�วาทส, พื่�ราห�มณ์วค�เค เอกDน้จัต้�ต้าล�ส 
-อ ต้  เอเกน้Dน้าน้  ต้�ณ์  วต้�ถIสต้าน้ ๔ ปกาเสต้�วา น้าต้ สง�เข้ปน้าต้ ว ต้�ถารวเสน้ อIปรจั ต้า ท�วาสต้�ต้ต้  ภาณ์วารป�ปมาณ์า 
ธม�มปทส�ส อฏฺ�ฐกถา น้ ฏฺ�ฐ ต้า๕.

๑ ใน้เร'!องเหลMาน้�Sน้"บรวมท"Sงหมดม� ๓๐๒ เร'!อง.
๒ ส�. ยI. เอกาทส.
๓ ส�. ยI. จัIท�ทส. เต้สI โปต้�ถเกสI ปน้ วต้�ถDน้  กเมน้ ท�วาทเสว เจัว ปณ์�ณ์รเสว จั โหน้�ต้ .
๔ อ มาน้  สกล�ยมาน้าน้  เอกาธ กาน้  ต้�ณ์  สต้าน้  โหน้�ต้ .
๕ พื่Iท�ธวค�เค น้ว -อ ต้  ปก�ข้ ปWต้�วา กเต้,  อ มาน้  สกล�ยมาน้าน้  ท�วาธ กาน้  ต้�ณ์  วต้ถIสต้�าน้  โหน้�ต้ .
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[คำอ�ท้�ศของผู้�4เร,ยบุเร,ยง]
ธรรมบทอ"น้ยอดเย�!ยม อ"น้พื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคKใดผD�พื่ระธรรมราชา 
ทรงบรรลIแล�ว,  
พื่ระคาถาเหลMาใดใน้พื่ระธรรมบท ม�ประมาณ์ ๔๒๓ พื่ระคาถา 
ต้"Sงข้\Sน้แล�ว ใน้เพื่ราะเร'!อง ๒๙๙ เร'!อง อ"น้พื่ระผD�ม�พื่ระภาคเจั�าพื่ระองคKน้"Sน้ 
ผD�แสวงหาคIณ์อ"น้ใหญ่M ทรงย"งส"จัจัะท"Sง ๔ ให�แจัMมแจั�ง ทรงภาษ ต้ไว�แล�ว,

ข้�าพื่เจั�าผD�อยDMใน้ปราสาทข้องพื่ระเจั�าส ร กDฏิ ใน้ว หาร 
อ"น้พื่ระอธ ราชเจั�าผD�ม�พื่ระกต้"ญ่ญฺD ต้ร"สให�สร�างไว�แล�ว เร�ยบเร�ยงอรรถกถาน้�S 
แหMงพื่ระคาถาเหลMาน้"Sน้ ให�ถ\งพื่ร�อมด�วยอรรถและพื่ย"ญ่ชน้ะ 
ให�หมดมลท น้ด�วยด� ต้ามพื่ระบาล�ม�ประมาณ์ ๗๒ ภาณ์วาร
เพื่'!อประโยชน้Kและเพื่'!อเก'SอกDลแกMโลก 
เพื่ราะความท�!ข้�าพื่เจั�าเปXน้ผD�ใครMเพื่'!อความดำรงม"!น้แหMงพื่ระส"ทธรรม
ข้องพื่ระโลกน้าถเจั�า ได�บรรลIกIศลใดแล�ว,  
ด�วยอำน้าจักIศลน้"Sน้ ข้อความดำร อ"น้เปXน้กIศลท"Sงปวง 
จังเผล]ดผลท�!น้Mาจั"บใจั สำเร]จัแกMส"ต้วKท"Sงปวง ด�วยประการฉะน้�S.

ปต้�ต้H ธม�มปทH เยน้ ธม�มราเชน้น้Iต้�ต้รH,
คาถา ธม�มปเท เต้น้ ภาส ต้า ยา มเหส น้า
สเต้ว�สา จัต้Iส�สต้า จัต้Iส�สจั�จัว ภาว น้า
สต้ต้�ต้ยม�ห  วต้�ถDน้H เอเกน้Dเน้ สมIฏฺ�ฐ ต้า,
ว หาเร อธ ราเชน้ การ ต้ม�ห  กต้ญฺ�ญฺIน้า
ปาสาเท ส ร กDฏิส�ส รญฺ�โญ่ ว หรต้า มยา
อต้�ถพื่�ยญฺ�ชน้สม�ปน้�น้H อต้�ถาย จั ห ต้าย จั
โลกส�ส โลกน้าถส�ส สท�ธม�มฏฺ�ฐ ต้ กามต้า
ต้าสH อฏฺ�ฐกถH เอต้H กโรน้�เต้น้ สIน้ ม�มลH
ท�วาสต้�ต้ต้ ป�ปมาณ์าย ภาณ์วาเรห  ปาล ยา
ยH ปต้�ต้H กIสลH,  เต้น้ กIสลา สพื่�พื่ปาณ์ น้H
สพื่�เพื่ อ ช�ฌน้�ต้I สง�กป�ปา ผลน้�ต้า มธIรH ผลH -อ ต้ .
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[พรรณนาค�ณสุมบุ�ตั�ผู้�4เร,ยบุเร,ยงค�มภั,ร9น,G]
พื่ระเถระผD�ทรงน้ามอ"น้ครDท"Sงหลายข้น้าน้แล�ววMา “พื่Iทธโฆ่สะ” 

• ผD�ประด"บด�วยศร"ทธา ความรD� และความเพื่�ยร อ"น้บร สIทธKอยMางย !ง ม�คIณ์สมIท"ย ม�ศ�ล อาจัาระ ความเปXน้ผD�ซ่'!อต้รง 
และความเปXน้ผD�อMอน้โยน้ เปXน้ต้�น้ พื่ร"!งพื่ร�อมแล�ว สามารถหย"!งลงใน้การถ'อเอาล"ทธ ข้องต้น้และล"ทธ อ'!น้ 

• ประกอบด�วยความเฉล�ยวฉลาดด�วยปbญ่ญ่า ประกาศญ่าณ์อ"น้ไมMข้"ดข้�อง ใน้ส"ต้ถIสาสน้K อ"น้ต้Mางด�วยปร ย"ต้ ธรรม 
ค'อพื่ระไต้รปWฎีก พื่ร�อมท"Sงอรรถกถา 

• ผD�ชำน้าญ่ใน้ไวยากรณ์Kมาก 
• ผD�ประกอบด�วยความกลมเล�SยงแหMงถ�อยคำท�!ไพื่เราะย !ง อ"น้เปลMงออกได�สะดวก ท�!ย"งกรณ์สมบ"ต้ ให�เก ด 
• ผD�ม�ปกต้ พื่DดถDกต้�องคลMองแคลMวประเสร ฐใน้ทางพื่Dด เปXน้มหากว� เปXน้ผD�ประด"บวงศKข้องพื่ระเถระท"Sงหลาย 

ผD�อยDMใน้มหาว หารโดยปกต้  
• ผD�เพื่�ยงด"งประท�ปใน้วงศKข้องพื่ระเถระ 
• ผD�ม�ความรD�อ"น้ไมMข้"ดข้�องใน้อIต้ต้ร มน้Iสสธรรม อ"น้ประด"บด�วยคIณ์ต้Mางด�วยอภ ญ่ญ่า ๖ และปฏิ ส"มภ ทาเปXน้ต้�น้ 

ม�ความรD�ไพื่บDล ท"Sงหมดจัด 
ได�เร�ยบเร�ยงอรรถวรรณ์น้าแหMงพื่ระธรรมบทน้�Sไว�แล�ว.
ปรมว สIท�ธสท�ธาพื่Iท�ธ ว ร ยปฏิ มณ์�ฑ เต้น้ ส�ลาจัารช�ชวมท�ทวาท คIณ์สมIทยสมIท เต้น้สกสมยสมยน้�ต้รคหน้ช�โฌคาหน้สมต้�เถน้ 
ปญฺ�ญ่าเวย�ยต้�ต้ สมน้�น้าคเต้น้ เต้ปWฏิกปร ยต้�ต้ ป�ปเภเท สาฏฺ�ฐกเถ สต้�ถIสาสเน้ อป�ปฏิ หต้ญฺ�ญ่าณ์ป�ปเวท เต้น้๑ มหาเวย�ยากรเณ์น้ 
กรณ์สม�ปต้�ต้ ชน้ ต้สIข้ว น้ ค�คต้มธIโรทารวจัน้ลาวณ์�ณ์ยIต้�เต้น้ ยIต้�ต้มIต้�ต้วาท น้า วาท วเรน้ มหากว น้า 
ฉฬภ ญฺ�ญ่าปฏิ สม�ภ ทาท ป�ปเภทคIณ์ป�ปฏิ มณ์�ฑ เต้ อIต้�ต้ร มน้Iส�สธม�เม อป�ปฏิ หต้พื่Iท�ธ�น้H เถรวHสป�ปท�ปาน้H เถราน้H มหาว หารวาส�น้H 
วHสาลง�การภDเต้น้ ว ปIลว สIท�ธพื่Iท�ธ น้า พื่Iท�ธโฆ่โส -อ ต้  ครDห  คห ต้น้ามเธย�เยน้ เถเรน้ กต้ายH ธม�มปทส�ส อต้�ถวณ์�ณ์น้า.

๑ ส�. ม. ยI. อป�ปฏิ หต้ญฺ�ญ่าณ์ป�ปภาเวน้.
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