๓. เทวทัตตปพพาชิตปญหา ๓
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจา พระเทวทัตอันใครบวชใหแลว."
พระเถรเจาถวายวิสัชนาวา "ขอถวายพระพร ขัตติยกุมารหกพระองค
ทรงพระนามวา ภัททิยกุมารหนึ่ง อนุรุทธกุมารหนึ่ง อานันทกุมารหนึ่ง ภัคคุ
กุมารหนึ่ง กิมพิลกุมารหนึ่ง เทวทัตตกุมารหนึ่ง นี้มนี ายอุบาลิชาวภูษามาลา
เปนที่เจ็ด, ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเจาตรัสรูพระอภิสัมโพธิญาณแลว
ยังความยินดีใหบังเกิดแกศากยตระกูลได, ตางองคตางออกทรงผนวชตาม
พระผูมีพระภาคเจา; พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหทรงผนวชแลว."
ร. "พระผูเปนเจา พระเทวทัตบวชแลวทําลายสงฆแลว มิใชหรือ ?"
ถ. "ขอถวายพระพร พระเทวทัตบวชแลว ทําลายสงฆแลว. คฤหัสถ
ทําลายสงฆมไิ ด ภิกษุณีก็ทาํ ลายสงฆมิได สิกขมานาก็ทาํ ลายสงฆมไิ ด
สามเณรก็ทําลายสงฆมิได สามเณรีก็ทําลายสงฆมิได, ภิกษุมีตนเปนปกติ
รวมสังวาสเดียวกัน รวมสีมาเดียวกัน ยอมทําลายสงฆได."
ร. "พระผูเปนเจา บุคคลผูทําลายสงฆ ยอมตองกรรมอะไร ?"
ถ. "ขอถวายพระพร บุคคลผูทําลายสงฆนนั้ ยอมตองกรรมอันจะให
ตกนรกสิ้นกัปปหนึ่ง."
ร. "พระผูเปนเจา พระพุทธเจาทรงทราบอยูหรือวา 'พระเทวทัตบวช
แลวจักทําลายสงฆ ครั้นทําลายสงฆแลว จักไหมอยูในนรกสิ้นกัปปหนึ่ง."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตเจาทรงทราบอยู. "
ร. "พระผูเปนเจา ถาพระพุทธเจาทรงทราบอยู เมื่อเปนอยางนัน้ คําวา
'พระพุทธเจาประกอบดวยพระกรุณาเอ็นดูสัตว ทรงแสวงหาธรรมที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลสัตว นําสิ่งซึ่งมิใชประโยชนเสีย ตั้งสิ่งซึ่งเปนประโยชนไวแก
สัตวทั้งหลายทั้งสิ้น' ดังนี้ ผิด. ถาและพระองคไมทรงทราบเหตุอันนัน้ แลว ให
บวชเลาไซร, เมื่อเปนอยางนัน้ พระพุทธเจาไมใชพระสัพพัญูนะซิ. ปญหา
สองเงื่อนแมนมี้ าถึงทานแลว ขอทานจงสะสางเงื่อนอันยุงใหญนั้นเสีย ขอ
ทานจงทําลายปรับปปวาทเสีย, ในอนาคตกาลไกล ภิกษุทั้งหลายผูมีปญ
 ญา
เชนทาน จักหาไดยาก, ขอทานจงประกาศกําลังปญญาของทานในปญญาขอ
นี.้ "

ถ. "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา ประกอบดวยพระกรุณา ทั้ง
เปนพระสัพพัญูดวย. ขอถวายพระพร เพราะความทีพ่ ระองคทรงพระกรุณา
พระองคทรงพิจารณาดูคติของพระเทวทัต ดวยพระสัพพัญุตญาณ ทอด
พระเนตรเห็นพระเทวทัต ผูจะสะสมกรรมอันจะใหผลในภพสืบ ๆ ไปไมสิ้นสุด
หลุดจากนรกไปสูนรก หลุดจากวินิบาตไปสูวินิบาต สิ้นเสนโกฏิแหงกัปปเปน
อันมาก, พระองคทรงทราบเหตุนั้นแลวดวยพระสัพพัญุตญาณ ทรงพระ
ดําริวา 'กรรมของเทวทัตผูน ี้ เจาตัวทําแลวหามีที่สุดลงไม เมื่อเธอบวชแลวใน
ศาสนาแหงเรา จักทําใหมที สี่ ุดลงได, เทียบกรรมกอนเขาแลว ทุกขยังจักทําให
มีที่สุดลงได, โมฆบุรุษผูน ี้ ถาบวชแลว จักสะสมกรรมอันจะใหตกนรกสิ้นกัปป
หนึ่ง' ดังนี้ จึงโปรดใหพระเทวทัตบวชแลว ดวยพระกรุณา."
ร. "พระผูเปนเจา ถาอยางนัน้ พระตถาคตเจาไดชื่อวาทรงตีแลวทาให
ดวยน้าํ มัน, ทรงทําใหตกเหวแลวยืน่ พระหัตถประทานให, ทรงฆาใหตายแลว
แสวงหาชีวิตให, เพราะทรงกอทุกขใหกอนแลว จึงจัดสุขไวใหตอภายหลัง."
ถ. "ขอถวายพระพร พระตถาคตไดชื่อวาทรงตีบาง ไดชื่อวาทรงทําให
ตกเหวบาง ไดชื่อวาทรงฆาใหตายบาง ดวยอํานาจทรงเห็นแกประโยชนแหง
สัตวทั้งหลายอยางเดียว, อนึ่ง ไดชื่อวาทรงตีกอนบาง ทรงทําใหตกเหวกอน
บาง ทรงฆาใหตายกอนบาง แลวจึงจัดประโยชนใหอยางเดียว, เหมือนมารดา
บิดาตีกอนบาง ใหลมกอนบาง แลวจึงจัดประโยชนใหแกบุตรทั้งหลายอยาง
เดียวฉะนั้น. ความเจริญแหงคุณจะพึงมีแกสัตวทั้งหลาย ดวยความประกอบ
อยางใด ๆ, ยอมทรงจัดสิ่งซึ่งเปนประโยชนไวแกสัตวทั้งหลายทั้งสิ้น ดวยนัน้
ๆ.
ขอถวายพระพร ถาพระเทวทัตนีไ้ มบวชแลว เปนคฤหัสถอยูจะกระทํา
บาปกรรมอันใหไปเกิดในนรกเปนอันมาก แลวจะไปจากนรกสูนรก ไปจาก
วินิบาตสูวนิ ิบาต เสวยทุกขเปนอันมาก สิน้ แสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมาก.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุอันนั้นอยู ดวยกําลังพระกรุณา ทรงพระดําริ
เห็นวา 'เมื่อพระเทวทัตบวชแลวในพระศาสนาของเรา ทุกขจกั เปนผลอันเจา
ตัวกระทําใหมที ี่สุดลงได' ดังนี้แลว ไดโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว ไดทรง
กระทําทุกขของพระเทวทัตอันหนักนั้นใหเบาลงไดแลว.
ขอถวายพระพร เหมือนหนึง่ บุรุษมีกาํ ลังทั้งทรัพยสมบัติอิสสริยยศสิริ

และเครือญาติ รูวาญาติหรือมิตรสหายของตนจะตองรับพระราชอาชญาอัน
หนักแลว ดวยความที่ตนเปนผูสามารถ โดยความคุน เคยกับคนเปนอันมาก
ไดกระทําโทษอันหนักนั้นใหเบาลงได ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหพระ
เทวทัต ผูจะตองเสวยทุกขสนิ้ แสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมากใหบวชแลว ดวย
ความที่พระองคเปนผูสามารถดวยพระกําลัง คือ ศีล สมาธิ ปญญา และ
วิมุตติ ทรงกระทําทุกขของพระเทวทัตอันหนักนัน้ ใหเบาได ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร อนึ่ง เหมือนหมอบาดแผล ยอมกระทําพยาธิอันหนัก
ใหเขาไดดวยอํานาจโอสถมีกําลัง ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทว
ทัตผูจะตองเสวยทุกขสิ้นแสนโกฏิแหงกัปปเปนอันมากใหบวชแลว ความที่
พระองคทราบเหตุเครื่องประกอบแก แลวทรงกระทําทุกขอันหนักใหเบาได
ดวยกําลังโอสถคือธรรมอันเขมแข็งดวยกําลังพระกรุณา ฉันนัน้ แล. พระผูมี
พระภาคเจาทรงกระทําพระเทวทัตผูจะตองเสวยทุกขมากใหไดเสวยแตนอย
จะตองอกุศลอะไร ๆ บางหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "ไมตองเลย แมโดยที่สุดสักวาจะติเตียนดวยวาจา."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคจงทรงรับรองเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทวทัตใหบวช
นี้ โดยขอความเหลานีแ้ ล.
ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุอื่นอีกยิ่งกวานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทวทัต
ใหบวช. เหมือนหนึ่งวา ราชบุรุษจับโจรผูกระทําความผิดไดแลว จะพึงกราบทูลแดพระเจาแผนดินวา
'โจรผูนี้กระทําความผิดอยางนี้ ๆ พระองคจงลงพระราชอาญาแกโจรนัน้ ตามพระราชประสงค' ดังนี้,
พระเจาแผนดินจะพึงรับสั่งใหลงโทษโจรผูนั้นวา 'ถาอยางนั้น ออเจาทั้งหลายจงนําโจรนี้ออกไปนอก
เมือง จงตัดศีรษะมันเสียในทีฆ่ าโจร;' ราชบุรุษเหลานัน้ จะพึงรับ ๆ สั่งอยางนัน้ แลวนําโจรนั้นออกนอก
เมืองไปสูที่ฆา โจร, ยังมีบุรุษขาราชการผูห นึ่ง อันไดรับพระราชทานพระไวแตราชสํานักแลว ไดรับ
พระราชทานฐานันดรยศ เงินประจําตําแหนงและเครื่องอุปโภค เปนผูมีวาจาควรเชื่อถือ มีอํานาจทําได
ตามปรารถนา, เขาจะพึงทําความกรุณาแกโจรนัน้ แลวกลาวกะราชบุรุษเหลานัน้ วา 'อยาเลยนาย,
ประโยชนอะไรของทานทั้งหลายดวยการตัดศีรษะเขา, อยากระนั้นเลย ทานจงตัดแตมือหรือเทาของ
เขา รักษาชีวิตไวเถิด, เราจักไปเฝาทูลทัดทานดวยเหตุโจรผูนี้เอง' เขาจะพึงตัดแตมือหรือเทาของโจร
และรักษาชีวิตไว ตามถอยคําของราชบุรษุ ผูมีอํานาจนั้น; บุรษุ ผูกระทําอยางนีน้ ั้น จะพึงชื่อวากระทํา
กิจการโดยเห็นแกโจรนัน้ บางหรือ ขอถวายพระ."

ร. "บุรุษผูน ั้น ชื่อวาใหชีวิตแกเขานะซี เมื่อใหชีวิตแกเขาแลว มีกิจการอะไรเลาไดชื่อวาบุรษุ นั้น
ไมไดกระทําแลวโดยเห็นแกเขา."
ถ. "ขอถวายพระพร ดวยทุกขเวทนาในเพราะใหตัดมือและเทาเขานั้น ผูบังคับนั้นจะพึงตอง
อกุศลอะไรดวยหรือ ?"
ร. "โจรนั้นยอมเสวยทุกขเวทนา ดวยกรรมอันตนกระทําแลว, สวนบุรุษผูใหชีวิตไมควรตอง
อกุศลอะไรเลย."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระเทวทัตให
บวชแลวดวยทรงเห็นวา 'เมื่อพระเทวทัตบวชในศาสนาของเราแลว ทุกขจักเปนผลอันเจาตัวกระทําให
มีที่สุดลงได' ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร ทุกขของพระเทวทัตอันเจาตัวกระทําใหมีที่สุดลงไดแลว, พระเทวทัต ในเวลา
เมื่อจะตาย ไดเปลงวาจาถึงพระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะตราบเทาสิ้นชีวิต ดังนี้วา 'ขาพเจาทั้งกระดูก
ทั้งชีวิตทั้งหลายนี้ ขอถึงพระพุทธเจาผูเปนยอดบุรุษ เปนเทวดาเลิศลวงเทวดา เปนผูฝกบุคคลควรฝก
ทรงพระญาณจักษุรอบคอบ มีพระลักษณะกําหนดดวยบุญรอยหนึ่ง พระองคนั้น เปนสรณะ."
ขอถวายพระพร พระเทวทัต เมื่อภัททกัปปแบงแลวเปนหกสวนสวนทีล่ วงไปแลว ไดทําลาย
สงฆแลว จักไหมอยูในนรกสิ้นกาลประมาณหาสวน แลวจักพนจากนรกนัน้ มาเปนพระปจเจกพุทธเจา
ทรงพระนามวาอัฏฐิสสระ. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอยางนี้ พึงชื่อวากระทํากิจการโดยเห็นแก
พระเทวทัตบางหรือ ขอถวายพระพร."
ร. "พระตถาคตเจาไดชื่อวาประทานคุณอันเปนที่ปรารถนาของเทวตามนุษยทั้งปวงแกพระ
เทวทัต, เพราะพระองคทรงกระทําพระเทวทัตใหสาํ เร็จความเปนเปนพระปจเจกพุทธเจาได, มีอะไรได
ชื่อวาพระองคไมไดกระทําโดยเห็นแกพระเทวทัตเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร ดวยการที่พระเทวทัตทําลายสงฆ แลวเสวยทุกขเวทนาในนรกนัน้ พระ
ตถาคตเจาจะตองอกุศลอะไรบางหรือ ?"
ร. "ไมตองเลย พระเทวทัตไหมอยูในนรกกัปปเดียว เพราะกรรมอันตนเองกระทําแลว, พระ
ศาสดาผูกระทําใหถึงที่สุดทุกข จะพึงตองอกุศลอะไรหามิได."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงรับรองเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทวทัตใหบวช
แลวแมนี้ ดวยขอความนี้เถิด.
ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุแมอนื่ อีกยิ่งกวานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหพระ
เทวทัตบวชแลว. เหมือนหนึ่งหมอบาดแผล เมื่อจะรักษาแผลอันเกิดเพราะ ลม ดี เสมหะ แตละอยางก็
ดี เจือกันก็ดี ฤดูแปรก็ดี รักษาอิริยาบถไมเสมอก็ดี เกิดเพราะพยายามแหงผูอื่น (มีตองประหารเปนตน)

ก็ดี อากูลดวยกลิ่นเหม็น ดุจกลิ่นแหงศพกําลังเนา ใหปวดดุจแผลอันตองลูกศร เขาไปติดอยูขาใน อัน
น้ําเหลืองนัน้ ชอนไปใหเปนโพลง เต็มไปดวยบุพโพและโลหิต เขายอมพอกปากแผลดวยยากัดอันแรง
กลาแสบรอน เพื่อจะบมแผลกอน, พอแผลนวม เขาก็เชือดดวยศัสตราแลว นาบดวยซี่เหล็ก, พอเนื้อสุก
แลว ก็ลา งดวยน้ําดางแลวพอกยา เพื่อใหแผลงอกเนื้อ ใหคนไขไดความสุขโดยลําดับ ดังนี้; จะวาหมอ
นั้นคิดราย พอกยา เชือดดวยศัสตรา นาบดวยซี่เหล็ก ลางดวยน้าํ ดาง ไดบางหรือ ?"
ร. "หามิได หมอเขามีจิตคิดเกื้อกูลหวังใหหาย จึงทําเชนนั้น."
ถ. "ขอถวายพระพร หมอนั้นจะตองอกุศลอะไร เพราะทุกขเวทนาอันเกิดขึน้ แกคนไข ดวยเหตุ
ทําการรักษาของเขาดวยหรือ ?"
ร. "หมอเขามีจิตเกื้อกูลหวังจะใหหาย จึงทําเชนนั้น, ไฉนจะตองอกุศลเพราะขอนั้นเปนเหตุเลา
, เขากลับจะไปสวรรคอีก."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว เพื่อปลด
เปลื้องทุกขดวยกําลังพระกรุณา ก็ฉันนัน้ แล.
ขอถวายพระพร ขอพระองคทรงสดับเหตุอื่นอีกอันยิ่งกวานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาโปรดพระ
เทวทัตใหบวชแลว. เหมือนหนึ่งบุรุษผูตองหนามเขาแลว, ทีนนั้ บุรุษอืน่ มีจิตคิดเกื้อกูลจะใหหาย จึงเอา
หนามแหลมหรือปลายมีดกรีดตัดแผลโดยรอบแลว นําหนามนัน้ ออกดวยทั้งโลหิตไหล; ขอถวายพระพร
บุรุษผูน ั้นชื่อวาคิดรายจึงนําหนามนั้นออกบางหรือ ?"
ร. "หามิได เขามีจิตคิดเกื้อกูลหวังจะใหหาย จึงนําหนามนั้นออก, ถาเขาไมชวยนําหนามนัน้
ออก บางทีผูตองหนามนัน้ ก็จะถึงความตายหรือไดทุกขปางตาย."
ถ. "ขอถวายพระพร ขอนี้ฉันใด, พระตถาคตเจาโปรดพระเทวทัตใหบวชแลว เพื่อปลดเปลื้อง
ทุกขดวยกําลังพระกรุณา, ถาวาพระผูมีพระภาคเจามิไดโปรดพระเทวทัตใหบวช เธอก็จักไหมอยูใน
นรกโดยลําดับ ๆ ขุม แมตลอดแสนโกฏิแหงกัปป ฉันนัน้ ."
ร. "พระผูเปนเจา พระตถาคตเจาไดชื่อวาใหพระเทวทัตผูต กไปตามกระแสขึน้ สูท ี่ทวนกระแสได
แลว, ใหพระเทวทัตผูเดินผิดทางขึน้ ในทางไดแลว, ไดประทานวัตถุเปนทีย่ ึดเหนี่ยวแกพระเทวทัตผูตก
ลงในเหวแลว, ใหพระเทวทัตผูเดินในทางไมสม่ําเสมอขึ้นสูทางที่สม่าํ เสมอไดแลว. พระผูเปนเจา
เหตุการณอันนี้ ผูอื่นนอกจากผูมีปญญาเชนทาน ไมอาจแสดงได."

