๖ คัพภาวัคกันติปญหา ๖
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนอี้ ันพระผูมีพระภาคเจาแมตรัสแลววา 'ภิกษุทั้งหลาย
ความหยั่งลงสูครรภยอมมี ก็เพราะความทีป่ จจัยทั้งสามประชุมพรอมกันแล : ในโลกนี้ มารดาบิดาเปน
ผูประชุมกันแลวดวย มารดาเปนหญิงมีระดูดวย คนธรรพเปนสัตวเขาไปตั้งอยูเฉพาะหนาดวย; ภิกษุ
ทั้งหลาย ความหยั่งลงสูครรภยอมมี เพราะความที่ปจจัยทั้งสามเหลานี้ประชุมพรอมกันแล.' พุทธพจน
นี้ตรัสปจจัยหาสวนเหลือมิได ฯลฯ ตรัสปจจัยไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ตรัสปจจัยไมมีสวนเหลือ ฯลฯ ตรัส
ปจจัยไมมีปริยาย พระพุทธพจนนี้ตรัสปจจัยไมมีขอลี้ลบั พระพุทธพจนนี้อนั พระผูมีพระภาคเจา เสด็จ
นั่ง ณ ทามกลางแหงบริษทั กับทั้งเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ตรัสแลว. ก็แตวา ความหยั่งลงสูครรภ
เพราะความทีป่ จจัยทั้งสองประชุมพรอมกัน ยังปรากฏอยูวา 'พระดาบสชื่อ ทุกุละลูบคลํานาภีแหงนาง
ตาปสีชื่อ ปาริกา ดวยนิ้วแมมือเบื้องขวา ในกาลแหงนางตาปสีเปนหญิงมีระดู, กุมารขื่อ สามะ เกิด
แลว เพราะความที่พระดาบสนั้นลูบคลํานาภีนั้น. แมพระฤษีชื่อ มาตังคะ ลูบคลํานาภีแหงนาง
พราหมณีกนั ยาดวยนิ้วแมมอื เบื้องขวา ในกาลทีน่ างเปนหญิงมีระดู, มาณพ ชื่อ มัณฑัพยะ เกิดขึ้น
เพราะความทีฤ่ ษีชื่อ มาตังคะ นั้นลูบคลํานาภีนนั้ .' พระผูเปนเจา ถาพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา
'ภิกษุทั้งหลายความหยั่งลงสูครรภ ยอมมีกเ็ พราะความทีป่ จจัยทั้งสามประชุมพรอมกันโดยแท' ดังนี,้
ถาอยางนั้น คําทีว่ า 'สามกุมารดวยมัณฑัพยมาณพดวย แมทั้งสองอยางนั้น เกิดแลวเพราะความลูบ
คลํานาภี' ดังนี้นนั้ ผิด. ถาพระตถาคตตรัสแลววา 'สามกุมารดวยมัณฑัพยมาณพดวย เกิดแลวเพราะ
ความลูบคลํานาภี.' ถาอยางนั้นแมคําที่วา 'ภิกษุทั้งหลาย ความหยั่งลงสูครรภยอมมี ก็เพราะความที่
ปจจัยทั้งสามประชุมพรอมกันโดยแท' ดังนี้ นั้นผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน ลึกดวยดี ละเอียดดวยดี เปน
วิสัยของบุคคลผูมีปญญาเครื่องรูทั้งหลาย, ปญหานัน้ มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาจงตัดทาง
แหงความสงสัย จงชูประทีปอันโพลงทั่วแลวคือญาณอันประเสริฐ."
ถ. "ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงภาสิตแลววา 'ภิกษุ
ทั้งหลาย ความหยั่งลงสูครรภยอมมีก็เพราะความที่ปจจัยทั้งสามประชุมพรอมกันแล : ในโลกนี้ มารดา
และบิดาเปนผูป ระชุมกันแลวดวย มารดาเปนหญิงมีระดูดวย คนธรรพเปนสัตวเขาไปตั้งอยูเฉพาะหนา
ดวย, ความหยั่งลงสูครรภยอมมีเพราะความที่ปจ จัยทั้งสามประชุมกันอยางนั้น.' อนึ่ง พระตถาคตเจา
ไดตรัสแลววา 'สามะกุมารดวย มัณฑัพยมาณพดวย เกิดแลวเพราะความลูบคลํานาภี."
ร. "ถาอยางนัน้ ปญหาจะเปนของอันพระผูเปนเจาตัดสินดวยดีแลว ดวยเหตุใด ขอพระผูเปน
เจาจงยังขาพเจาใหหมายรูดวยเหตุอันนั้น."

ถ. "ขอถวายพระพร ก็บรมบพิตรไดเคยทรงสดับหรือวา 'กุมารชื่อ สังกิจจะ ดวย ดาบสชื่อ อิสิ
สิงคะ ดวย พระเถระชื่อ กุมารกัสสป ดวย เหลานั้น เกิดแลวดวยเหตุชื่อนี.้ "
ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดยินอยู, ความเกิดของชนเหลานัน้ เลื่องลือไปวา แมเนื้อสองตัวมาสู
ที่ถายปสสาวะของดาบสสองรูปแลว จึงดื่มปสสาวะกับทั้งสัมภวะในกาลแหงแมเนื้อนัน้ มีระดู, สังกิจจ
กุมารดวย อิสสิ ิงคดาบสดวย เกิดแลวดวยสัมภวะเจือดวยปสสาวะนัน้ กอน เมื่อพระเถระชื่อ อุทายี เขา
ไปสูสํานักของนางภิกษุณี มีจิตกําหนัดแลวเพงดูองคกําเนิดของนางภิกษุณีอยู สัมภวะเคลื่อนแลวใน
ผากาสาวะ; ครั้งนั้นแล พระอุทายีผมู ีอายุกลาวคํานีก้ ะนางภิกษุณนี นั้ วา "นองหญิงทานจงไปนําน้ํามา
เราจักซักผาอันตรวาสก."
นางภิกษุณีกลาววา "อะไรพระผูเปนเจา ดิฉันจะซักเอง." ลําดับนัน้ นางภิกษุณีนนั้ ไดถอื เอา
สัมภวะนัน้ สวนหนึ่งดวยปาก, ใหสัมภวะสวนหนึ่งเขาไปในองคกําเนิดของตน, พระเถระชื่อ กุมารกัสสป
เกิดแลวดวยเหตุนนั้ ชนกลาวเหตุนนั้ แลวอยางนี้ ดวยประการฉะนี.้ "
ถ. "ขอถวายพระพร เออก็ บรมบพิตรทรงเชื่อคํานัน้ หรือไม ?"
ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจายอมเชื่อวา 'ชนเหลานั้นเกิดแลว ดวยเหตุน'ี้ ดังนี้ ดวยเหตุใด,
ขาพเจาไดเหตุมีกําลังนัน้ ในขอนัน้ ."
ถ. "อะไรเปนเหตุในขอนี้เลา ขอถวายพระพร?"
ร. "พืชตกลงแลว ในเทือกอันบุคคลกระทําใหมีบริกรรมดีแลว ยอมงอกงามเร็วพลันหรือไม
พระผูเปนเจา?"
ถ. "ขอถวายพระพร พืชนั้นยอมงอกงามเร็วพลัน."
ร. "นางภิกษุณีนั้นเปนหญิงมีระดู ครั้นเมื่อกลละตั้งแลว เมื่อระดูขาดสายแลว เมื่อธาตุตั้งแลว
ถือเอาสัมภวะนั้นเติมเขาในกลละนัน้ แลว, ครรภของนางภิกษุณนี ั้นตั้งแลวดวยเหตุนนั้ ฉันนัน้ นั่นเทียว
แล; ขาพเจาเชื่อเหตุเพื่อความเกิดของชนเหลานั้น ในขอนั้น อยางนี้."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอซึ่งบรมบพิตรตรัสนั้น สมดังตรัสแลวอยางนัน้ อาตมภาพรับรองอยาง
นั้นวา 'ครรภยอมเกิดพรอมดวยอันยังสัมภวะใหเขาไปในปสสาวะมรรค.' บรมบพิตรทรงรับรองความ
หยั่งลงสูครรภของพระกุมารกัสสปหรือเลา ขอถวายพระ."
ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาเชื่ออยางนั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร ดีละ บรมบพิตรทรงกลับมาสูวิสยั ของอาตมภาพแลว, บรมบพิตรตรัส
ความหยั่งลงสูครรภ จักเปนกําลังของอาตภาพแมโดยสวนอันหนึ่ง; ก็อีกอยางหนึ่ง แมเนื้อทั้งสองนั้น
ดื่มปสสาวะแลวจึงมีครรภแลว บรมบพิตรทรงเชื่อความหยั่งลงสูครรภของแมเนื้อเหลานัน้ หรือ ?"

ร. เชื่อสิ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันบุคคลบริโภคแลว ดื่มแลว เคี้ยวแลว ลิ้มแลว สิ่งทั้งปวงนั้นยอม
ประชุมลงสูกลละ ถึงที่แลว ยอมถึงความเจริญ, เหมือนแมน้ําเหลาใดเหลาหนึ่ง แมน้ําทั้งปวงเหลานัน้
ยอมประชุมลงสูมหาสมุทร, ถึงทีแ่ ลว ยอมถึงความเจริญ ฉันใด, สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลบริโภคและดื่ม
เคี้ยว ลิ้มแลว สิ่งทั้งปวงนั้นยอมประชุมลงสูกลละ, ถึงที่แลว ยอมถึงความเจริญ ฉันนั้นนั่นแล. เพราะ
เหตุนั้นขาพเจาเชื่อวา 'ความหยั่งลงสูครรภ แมดวยสัมภวะเขาไปแลวทางปาก."
ถ. "ขอถวายพระพร ดีละ บรมบพิตรยิ่งเขาไปสูวิสยั ของอาตมภาพหนักเขา, สันนิบาตของชน
ทั้งสองยอมมี แมดวยอันดื่มดวยปาก, บรมบพิตรทรงเชื่อความหยั่งลงสูครรภของ สังกิจจกุมาร และอิสิ
สิงคดาบส และพระเถระชื่อ กุมารกัสสป หรือ ?"
ร. "ขาพเจาเชื่อ สันนิบาตยอมประชุมลง."
ถ. "ขอถวายพระพร แมสามกุมาร แมมัณฑัพยมาณพ ก็เปนผูหยั่งลงในภายในสันนิบาตทั้ง
สามนัน้ มีรสเปนอันเดียวกัน โดยนัยมีในกอนทีเดียว; อาตมภาพจักกลาวเหตุในขอนั้นถวาย. ทุกลุ
ดาบสและนางปาริกาตาปสี แมทั้งสองนั้นเปนผูอยูในปา นอมไปเฉพาะในวิเวก แสวงหาประโยชนอัน
สูงสุด, ทําโลกเทาถึงพรหมโลกใหเรารอนดวยเดชแหงตปธรรม. ในกาลนั้น ทาวสักกะผูเปนจอมของ
เทพดาทั้งหลาย ยอมมาสูท บี่ ํารุงของทุกุลดาบสและนางปาริกาตาปสีเหลานั้นทั้งเชาทั้งเย็น. เปนผูมี
เมตตามาก ไดเห็ฯความเสื่อมแหงจักษุทงั้ หลายของชนทั้งสองแมเหลานัน้ ในอนาคต, ครั้นเห็น จึงกลาว
กะชนทั้งสองนั้นวา "ผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงกระทําตามคําอันหนึ่งของขาพเจา, ขอใหสาํ เร็จ
ประโยชนเถิด, ทานทั้งหลายพึงยังบุตรคนหนึ่งใหเกิด, บุตรนั้นจักเปนผูบํารุงและเปนทีย่ ึดหนวงของ
ทานทั้งหลาย."
ชนทั้งหลายนัน้ หามเสียวา "อยาเลยทาวโกสีย, ทานอยาไดวา อยางนี้เลย" ดังนี้ ไมรับคําของ
ทาวสักกะนัน้ . ทาวเธอเปนผูเอ็นดูผูใครประโยชน กลาวอยางนัน้ กะชนทั้งสองนั้นอีกสองครั้งสามครั้ง.
แมในครั้งที่สาม ชนทั้งสองนัน้ กลาววา "อยาเลยทายโกสีย, ทานอยายังเราทั้งหลายใหประกอบใน
ความฉิบหายไมเปนประโยชนเลย, เมื่อไรกายนี้ จักไมสลาย กายนี้มีความสลายเปนธรรมดา จงสลาย
ไปเถิด, แมเมื่อธรณีจะแตก แมเมื่อยอดเขาจะตก แมเมื่ออากาศจะแยก แมเมื่อพระจันทรและพระ
อาทิตยจะตกลงมา เราทั้ง
หลายจักไมเจือดวยโลกธรรมทั้งหลายเลยทีเดียว, ทานอยามาพบปะกับเราอีกเลย, เมื่อทานมาพบปะ
กันเขา ความพบปะกันนั้นก็จะเปนความคุน เคย; ชะรอยทานจะเปนผูป ระพฤติความฉิบหายไมเปน
ประโยชนแกเราทั้งหลาย."
ลําดับนัน้ ทาวสักกะเมื่อไมไดความนับถือแตชนทั้งสองนั้น ถึงความเปนผูหนักใจ ประคอง
อัญชลีวิงวอนอีกวา "ถาทานทั้งหลายไมอาจกระทําตามคําขอของขาพเจาไซร, เมื่อใด นางตาปสีมีระดู

มีตอมเลือด เมื่อนั้น ทานพึงลูกคลํานาภีของนางตาปสีนั้น ดวยนิ้วแมมือเบื้องขวา, นางตาปสีนั้นจักได
ครรภดวยความลูบคลํานาภีนั้น, ความลูบคลํานาภีนั้นเปนสันนิบาตของความหยั่งลงสูครรภ."
ชนทั้งสองนัน้ รับวา "ดูกรทาวโกสีย เราอาจเพื่อจะกระทําตามคํานัน้ ได, ตปธรรมของเรา
ทั้งหลายยอมไมแตกดวยความลูบคลํานาภีเทานั้น ชางเถิด" ดังนี้.
ก็แหละ ในเวลานัน้ เทพบุตรผูมีกุศาลมูลอันแรงกลาสิน้ อายุแลว มีอยูในพิภพของเทพดา,
เทพบุตรนั้นถึงความสิน้ อายุแลว อาจเพื่อจะหยั่งลงตามความปรารถนา, และอาจเพื่อจะหยั่งลงแมใน
ตระกูลของพระเจาจักรพรรดิ.
ครั้งนั้น ทาวสักกะไปหาเทพบุตรนั้นวิงวอนวา "แนะทานผูนิรทุกข ทานมาเถิด, วันของทาน
สวางชัดแลว, ความสําเร็จประโยชนมาถึงแลว เรามาสูทบี่ ํารุงของทาน เพื่อประโยชนอะไรเลา, การอยู
ในโอกาสนารื่นรมย จักมีแกทาน, ปฏิสนธิในตระกูลสมควร จักมีแกทา น ทานจักเปนผูอันมารดาและ
บิดาทั้งหลายที่ดี พึงใหเจริญ, ทานจงมา ทานจงกระทําตามคําของเรา." ทาวสักกะวิงวอนแลว ดังนี้
ประคองอัญชลีเหนือเศียร วิงวอนถึงสองครั้งสามครั้งแลว.
ลําดับนัน้ เทพบุตรนั้นตอบวา "แนะทานผูน ิรทุกข ทานสรรเสริญความไปสูตระกูลใดบอย ๆ
ตระกูลนั้นคือตระกูลไหน."
ทายสักกะกลาววา "ตระกูลนั้น คือ ทุกุลดาบสและนางปาริกาตาปสี."
เทพบุตรนั้น ฟงคําของทาวสักกะนั้นแลว ยินดีรับวา "แนะทานผูนิรทุกข ความพอใจใดของ
ทาน ความพอใจนั้นจงสําเร็จประโยชนเถิด; เราพึงจํานงเกิดในตระกูลที่ทา นปรารถนาแลว, เราจะเกิด
ในตระกูลไหน คือเปนอัณฑชะเกิดในฟองฝกหรือ หรือเปนชลาพุชะเกิดในครรภมารดา หรือเปนสังเสท
ชะเกิดในเถาไคล หรือเปนโอปปาติกะเกิดผลุดขึ้นเลา."
ทาวสักกะกลาววา "แนะทานผูนิรทุกข ทานจงเกิดในกําเนิดเปนชลาพุชะ."
ลําดับนัน้ ทาวสักกะกําหนดวันเกิดแลว จึงบอกแก ทุกลดาบสวา "นางตาปสีจักมีระดู มีตอม
เลือด ในวันชือ่ โนน, ทานผูเจริญ ทานพึงลูบคลํานาภีของนางตาปสีดวยนิน้ แมมือเบื้องขวา ในกาลนัน้ ."
นางตาปสีเปนหญิงมีระดู มีตอมเลือดดวย เทพบุตรผูจะเขาไปในทีน่ ั้น ไดไปปรากฏเฉพาะหนาแลว
ดวย ดาบสลูบคลํานาภีของนางตาปสีดวยนิ้วแมมือเบื้องขวาดวย ในวันนั้น ประชุมนั้นไดเปนสันนิบาต
สามอยางดวยประการฉะนี.้ ความกําหนัดของนางตาปสีเกิดขึ้นแลวดวยความลูบคลํานาภี; ก็แลความ
กําหนัดของนางตาปสีนนั้ อาศัยความลูบคลํานาภีเกิดขึน้ แลว, บรมบพิตรอยาสําคัญวาอัธยาจารอยาง
เดียวเปนสันนิบาต, แมความเขาไปเพงก็ชื่อวาสันนิบาต, สันนิบาตความประชุมพรอมยอมเกิดดวย
ความจับตอง เพื่อความเกิดราคะโดยความเปนบุรพภาค, ความหยั่งลงสูครรภยอมมีเพราะสันนิบาต,
เพราะฉะนัน้ ความหยั่งลงสูครรภยอมมีแมในทีไ่ มมีอธั ยาจาร ดวยการลูบคลํา เหมือนไฟที่โพลงอยู ถึง

ใคร ๆ จะไมลูบคลํา ก็กําจัดความหนาวของบุคคลผูเขาไปใกลแลวไดฉันใด, ความหยั่งลงสูครรภยอมมี
ในทีแ่ มไมมีอัธยาจาร เพราะความลูบคลํา ฉันนัน้ โดยแท.
ขอถวายพระพร ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมมีดวยอํานาจแหงเหตุสี่ประการ
คือ กรรมหนึ่ง กําเนิดหนึ่ง ตระกูลหนึ่ง ความออนวอนหนึ่ง; เออก็สัตวทั้งหลายแมทงั้ ปวง ลวนมีกรรม
เปนแดนเกิด มีกรรมเปนสมุฏฐานดวยกันทั้งสิ้น.
ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมมีดวยอํานาจแหงกรรมอยางไร? สัตวทั้งหลายที่มี
กุศลมูลแกกลา ยอมเกิดไดตามความปรารถนา, ปรารถนาจะเกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล หรือใน
ตระกูลพราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาลก็ดี หรือในเทพดาทั้งหลายปรารถนาจะเกิดในกําเนิด
เปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะละอยาง ๆ ก็ดี ยอมเกิดไดตามความปรารถนา. เหมือน
บุรุษมั่งคั่ง มีทรัพยโภคะเงินและทองมาก มีวัตถเครื่องทําความอุดหนุนแกทรัพยเครื่องปลื้มมาก มี
ทรัพยและขาวเปลือกมาก มีฝายญาติมาก จะใหทรัพยสองเทาแมสามเทา ชวยทาสีและทาส หรือซื้อ
นาและสวน หรือบานนิคมชนบท ละอยาง ๆ ก็ดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนายิ่งแลวดวยใจ ไดตาม
ปรารถนา ฉันใด, สัตวทั้งหลายทีม่ ีกุศลมูลแรงกลาปรารถนาจะเกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล
พราหมณมหาศาล คฤหบดีมหาศาลก็ดี หรือปรารถนาจะเกิดในเทพดาทั้งหลาย หรือปรารถนาจะเกิด
ในกําเนิดเปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ ละอยาง ๆ ก็ดี ยอมเกิดไดตามความปรารถนา
ฉันนั้น. ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลายยอมเปนไปดวยอํานาจแหงกรรมอยางนี.้
ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงกําเนิดอยางไร? ความหยั่ง
ลงสูครรภของไกทั้งหลาย ยอมมีดวยลม, ความหยั่งลงสูครรภของนกยางทั้งหลาย ยอมมีดวยเสียงเมฆ
, เทพดาทั้งหลายแมทั้งปวง ไมใชสัตวนอนในครรภนั่นเทียว, ความหยั่งลงสูครรภของเทพดาทั้งหลาย
เหลานั้น ยอมเปนไปโดยเพศตาง ๆ ดังมนุษยทั้งหลายเทีย่ วไปในแผนดินโดยเพศตาง ๆ, มนุษย
ทั้งหลายพวกหนึ่งปดขางหนา พวกหนึ่งปดขางหลัง พวกหนึ่งเปลือยกาย พวกหนึ่งศีรษะโลน พวกหนึ่ง
นุงผาขาว พวกหนึ่งเกลาผมมวย พวกหนึ่งศีรษะ โลนนุงผายอมน้ําฝาด พวกหนึ่งนุงผายอมน้ําฝาด
เกลาผมมวย พวกหนึ่งมีชฎาทรงกาบไมกรอง พวกหนึ่งนุงหนัง พวกหนึ่งนุงเชือก, มนุษยทั้งหลายแม
ทั้งปวง เที่ยวอยูในแผนดินโดยเพศตาง ๆ ฉันใด; เทพดาเหลานั้นเปนสัตวเหมือนกัน, ความหยั่งลงสู
ครรภของเทพดาเหลานัน้ ยอมเปนไปโดยเพศตาง ๆ ฉันนั้น. ความหยัง่ ลงสูครรภของสัตวทั้งหลายยอม
เปนไปโดยอํานาจแหงกําเนิด ดวยประการฉะนี.้
ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงตระกูลอยางไร? ชื่อตระกูลมี
สี่ตระกูล คือ เปน อัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ; ในตระกูลทั้งสี่นั้น ถาคนธรรพมาแต
ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง เกิดในตระกูลเปนอัณฑชะ คนธรรพนั้นเปนสัตวเกิดในฟองในตระกูลนัน้ , ถาเกิด

ในตระกูลเปนชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะคนธรรพเปน ชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ ละอยาง ๆ
ในตระกูลนัน้ ๆ. สัตวทั้งหลายยอมเกิดเปนสัตวเชนนั้นอยางเดียวกันในตระกูลนั้น ๆ. อนึ่ง เนื้อและนก
ทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง เขาไปถึงภูเขาสิเนรุในปาหิมพานต เนื้อและนกทั้งปวงเหลานัน้ ยอมละ
พรรณของตนเปนสัตวมีพรรณตางๆ ดังพรรณแหงทอง ฉันใด, คนธรรพผูใดผูหนึ่ง ซึ่งมาแลวแตตระกูล
ใดตระกูลหนึ่ง เขาไปถึงกําเนิดเปนอัณฑชะ แลวละเพศโดยสภาวะเสีย เปนสัตวเกิดในฟอง เขาไปถึง
กําเนิดเปนชลาพุชะ สังเสทชะ โอปปาติกะ แลวละเพศโดยสภาวะเสีย เปนชลาพุชะ สังเสทชะ
โอปปาติกะ ละอยาง ๆ ฉันนัน้ . ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปโดยอํานาจแหง
ตระกูลดวยประการ ฉะนี.้
ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความออนวอนอยางไร? ใน
โลกนี้ตระกูลไมมีบุตร มีทรัพยสมบัติมาก มีศรัทธาเลื่อมใสแลว มีศีลมีธรรมอันงาม อาศัยตปคุณ, ก็
เทพบุตรมีกุศลมูลแรงกลา มีความจุติเปนธรรมดา, ครั้งนั้น ทาวสักกะออนวอนเทพบุตรนั้น เพื่อความ
เอ็นดูแกตระกูลนั้นวา "ทานจงปรารถนาพระครรภของพระมเหสีแหงตระกูลโนน," เทพบุตรนั้น
ปรารถนาตระกูลนัน้ เหตุความออนวอนของทาวสักกะนัน้ . อุปมาเหมือนมนุษยทั้งหลายใครบุญ ออน
วอนพระสมณะผูยังใจใหเจริญ แลวนําเขาไปสูเรือน ดวยคิดวา "พระสมณะนี้เขาไปสูเรือนแลว จักเปน
ผูนําความสุขมาแกตระกูลทั้งปวง" ฉันใด, ทาวสักกะออนวอนเทพบุตรนั้นแลว นําเขาไปสูตระกูลนั้น
ฉันนั้นนัน่ เทียวแล. ความหยั่งลงสูครรภของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปดวยอํานาจแหงความออนวอน
ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร สามกุมาร ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพดาทั้งหลาย ออนวอนแลว หยั่งลงสู
ครรภของนางตาปสีชื่อ ปาริกา แลว. สามกุมารไดกอสรางบุญไวแลว, มารดาและบิดาทั้งหลายเปนคน
มีศีลมีธรรมอันงาม, ผูออนวอนเปนคนสามารถแลว, สามกุมารเกิดแลวตามความปรารถนาแหงใจของ
ชนทั้งหลายสาม, เหมือนในโลกนี้ มีบุรษุ ผูฉ ลาดในอุบายเครื่องนําไป ปลูกพืชลงไวในไรนาใกลทไี่ ถดี
แลว, นั้นเวนอันตราย อันตรายอะไรจะพึงมีแกความเจริญของพืช เมื่อพืชนั้นบางหรือ? ขอถวายพระ
พร."
ร. "หาไม พระผูเปนเจา พืชไมมีอันตรายเขาไปกระทบกีดกั้นพึงงอกงามเร็วพลัน พระผูเปน
เจา."
ถ. "ขอถวายพระพร สามกุมารพนแลวจากอันตรายเกิดขึน้ แลวทั้งหลาย เกิดแลวตามความ
ปรารถนาแหงจิตของชนทั้งสาม ฉันนัน้ นัน่ เทียวแล.
ขอถวายพระพร บรมบพิตรเคยไดทรงฟงแลวบางหรือ ชนบทใหญเจริญแพรหลายแลว กับทั้ง
ประชุมชน ขาดสูญแลว ดวยความประทุษรายแหงใจแหงฤษีทั้งหลาย."

ร. "พระผูเปนเจา ขาพเจาไดฟงอยู ปาชื่อทัณฑกะ ปาชื่อเมชฌะ ปาชื่อกาลิงคะ ปาชือ่ มาตังคะ
ปาทั้งปวงนัน้ เปนปาแลว, ชนบททั้งหลายแมทั้งปวงเหลานี้ ถึงความสิน้ ไปดวยความประทุษรายแหงใจ
ของฤษีทั้งหลาย"
ถ. ขอถวายพระพร ถาชนบททั้งหลายที่เจริญแลวดวยดี มาขาดสูญไปดวยความประทุษราย
แหงใจฤษีทั้งหลายเหลานั้น, อะไร ๆ พึงเกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสแหงจิตของฤษีทั้งหลายเหลานั้นบาง
หรือไม."
ร. "พึงเกิดขึ้นไดซิ พระผูเปนเจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น สามกุมาร เปนอิสินิรมิตเปนเทพนิมิต เปนบุญนิรมิต เกิดแลว
โดยความเลื่อมใสแหงจิตของชนผูมีกําลังทั้งหลายสาม, เพราะเหตุนั้น บรมบพิตรจงทรงความขอนีไ้ ว
ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร เทพบุตรทั้งหลายสามเหลานี้ เขาถึงแลวซึ่งตระกูลทีท่ า วสักกะผูเปนจอมของ
เทพดาทั้งหลายไดออนวอนแลว, เทพบุตรทั้งสาม คือ เทพบุตรองคไรบาง เทพบุตรทั้งสามคือ สาม
กุมารหนึ่ง มหาปนาทะ หนึ่ง กุสราชา หนึ่ง เทพบุตรแมทงั้ สามเหลานี้เปนพระโพธิสัตว."
ร. "พระผูเปนเจา ความหยั่งลงสูครรภ พระผูเปนเจานํามาแสดงดวยดีแลว, เหตุพระผูเปนเจา
กลาวดวยดีแลว, มืดทําใหมีแสงสวางแลวล ชัฏพระผูเปนเจาสางแลว, ปรับปวาทพระผูเปนเจาหามกัน
เสียไดแลว, เหตุนั้นสมดังพระผูเปนเจากลาวอยางนัน้ , ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

