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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

คาถาธรรมบท
ปุปผวรรคที่ ๔
วาดวยคนฉลาดและดอกไม
[๑๔]
๑. ใครจักรูชัดซึ่งแผนดินนี้และยมโลก กับ
มนุสสโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก ใครจักเลือกบท
ธรรมอันเราแสดงดีแลว เหมือนนายมาลาการผูฉลาด
เลือกดอกไมฉะนั้น พระเสขะจักรูชดั แผนดินและ
ยมโลกกับมนุสสโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก พระเสขะ
จักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแลว เหมือนนาย
มาลาการผูฉลาดเลือกดอกไมฉะนั้น.
๑

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๒ เรื่อง.
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๒. ภิกษุรแู จงกายนี้วา มีฟองน้ําเปนเครื่อง
เปรียบ รูชัดกายนี้วา มีพยับแดดเปนธรรม ตัด
พวงดอกไมของมารเสียแลว พึงสถานที่มัจจุราช
ไมเห็น.
๓. มัจจุยอมพานระผูมีใจของไปในอารมณ
ตาง ๆ ผูเลือกเก็บดอกไมอยูเที่ยวไป เหมือนหวงน้ํา
ใหญพัดชาวบานอันหลับแลวไปฉะนั้น.
๔. มัจจุผูทําซึ่งที่สุด กระทํานระผูมีใจของ
ในอารมณตาง ๆ เลือกเก็บดอกไมอยูเทียว ผูไมอิ่ม
ในกามทั้งหลายนั่นแล สูอํานาจ.
๕. มุนีพึงเที่ยวไปในบาน เหมือนแมลงภูไม
ยังดอก สี และกลิ่นใหชอกช้ํา ถือเอาแตรสแลว
บินไปฉะนั้น.
๖. บุคคลผูไมควรทําคําแสยงขนของคนเหลา
อื่นไวในใจ ไมควรแลดูกิจที่ทําแลวและยังมิไดทํา
ของคนเหลาอื่น พึงพิจารณากิจที่ทําแลว และยัง
มิไดทําของตนเทานั้น.
๗. ดอกไมงามมีสี ไมมีกลิน่ แมฉันใด วาจา
สุภาษิตก็ฉันนั้น ยอมไมมีผลแกผูไมทําอยู ดอกไม
งามมีสี พรอมดวยกลิ่นแมฉันใด วาจาสุภาษิตก็
ฉันนั้น ยอมมีผลแกผูทําดีอยู.
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๘. นายมาลาการพึงทําพวงดอกไมใหมากจาก
กองดอกไมแมฉันใด มัจจสัตวผูมีอันจะพึงตาย
เปนสภาพ ควรทํากุศลไวใหมากฉันนั้น.
๙. กลิ่นดอกไมฟุงไปทวนลมไมได กลิ่น
จันทนหรือกลิ่นกฤษณาและกลัมพักก็ฟุงไปไมได แต
กลิ่นของสัตบุรุษฟุงไปทวนลมได กลิ่นจันทนก็ดี
แมกลิ่นกฤษณาก็ดี กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นมะลิก็ดี
กลิ่นศีลเปนเยี่ยมกวาคันธชาตนั่น.
๑๐. กลิ่นนี้ คือกลิ่นกลัมพัก และกลิ่นจันทน
เปนกลิน่ เพียงเล็กนอย สวนกลิน่ ของผูมีศีลทั้งหลาย
เปนกลิน่ ชั้นสูง ยอมหอมฟุงไปในเทพเจาและเหลา
มนุษย.
๑๑. มารยอมไมประสบทางของทานผูมีศีลถึง
พรอมแลว มีปกติอยูดวยความไมประมาท พนวิเศษ
แลวเพราะรูชอบเหลานั้น.
๑๒. ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ
อันบุคคลทิ้งแลวใกลทางใหญ ดอกบัวนั้นพึงเปนที่
ชอบใจฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อ
ปุถุชนเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว ยอมไพโรจน
ลวงซึ่งปุถุชนผูมืดทั้งหลายดวยปญญาฉันนั้น.
จบปุปผวรรคที่ ๔
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๔. ปุปผวรรควรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
๕๐๐ รูป ผูขวนขวายในปฐวีกถา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โก
อิม ปวึ วิเชสฺสติ" เปนตน.

ควรปรารภแผนดินภายใน
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระผูมีพระภาคเจา มาถึงพระเชตวันแลวนั่งในหอฉันในเวลาเย็น เลาถึงเรื่อง
แผนดินในสถานที่ตนไปแลว ๆ วา "ในสถานเปนที่ไปสูบานโนน จาก
บานโนน เสมอ ไมเสมอ มีเปอกตมมาก มีกรวดมาก มีดินดํา มีดิน
แดง."
พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวย เรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
" ดวยเรื่องแผนดินในสถานที่พวกขาพระองคเที่ยวไปแลว พระเจาขา"
ดังนี้แลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย นั่นชื่อวาแผนดินภายนอก, การ
ที่พวกเธอทําบริกรรมในแผนดินภายในจึงจะควร" ดังนี้ แลวไดทรง
ภาษิต ๒ พระคาถามนี้วา :-
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๑.

โก อิม ปวึ วิเชสฺสติ ยมโลกฺจ อิม สเทวก
โก ธมฺมปท สุเทสิต กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ.
เสโข ปวึ วิเชสฺสติ ยมโลกฺจ อิม สเทวก
เสโข ธมฺมปท สุเทสิต กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ.
"ใคร จักรูช ัดซึ่งแผนดินนี้ และยมโลกกับ
มนุสสโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก, ใคร จักเลือก
บทธรรม อันเราแสดงดีแลว เหมือนนายมาลาการ
ผูฉลาดเลือกดอกไมฉะนั้น. พระเสขะจักรูชัดแผนดิน
และยมโลกกับมนุสสโลกนี้พรอมทัง้ เทวโลก. พระเสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแลว เหมือน
นายมาลาการผูฉลาดเลือกดอกไมฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โก อิม ความวา ใคร (จักรู
ชัด) ซึ่งแผนดินนี้ กลาวคืออัตภาพ.
บทวา วิเชสฺสติ ความวา จักรูแจง คือแทงตลอด ไดแก ทําให
แจง ดวยญาณของตน.
บทวา ยมโลกฺจ ไดแก อบายโลก ๔ อยางดวย.
สองบทวา อิม สเทวก ความวา ใคร จักรูช ดั คือจักทราบชัด
ไดแก แทงตลอด ทําใหแจงซึ่งมนุสสโลกนี้กับเทวโลกดวย พระศาสดา
ยอมตรัสถามดังนี้.
บาทพระคาถาวา โก ธมฺมปท สุเทสิต ความวา ใคร จัก
เลือก คือคัด ไดแกพิจารณาเห็น แทงตลอด ทําใหแจง ซึ่งบทธรรม
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กลาวคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ที่ชื่อวาอันเราแสดงดีแลว เพราะ
ความเปนธรรมอันเรากลาวแลวตามความเปนจริง เหมือนนายมาลาการผู
ฉลาดเลือกดอกไมอยูฉะนั้น.
บทวา เสโข เปนตน ความวา พระอริยบุคคล ๗ จําพวก
ตั้งแตทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค จนถึงทานผูตั้งอยูในอรหัตมรรค
ชื่อวาพระเสขะ เพราะยังศึกษาสิกขา ๓ เหลานี้ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา คราออกอยูซึ่งฉันทราคะ จากอัตภาพนั้น ดวย
อรหัตมรรค ชื่อวาจักรูชัด คือจักทราบชัด ไดแกแทงตลอด ทําใหแจง
ซึ่งแผนดินนี้ กลาวคืออัตภาพ.
บทวา ยมโลกฺจ เปนตน ความวา พระเสขะนั้นนั่นแหละ
จักรูชัด คือจักทราบชัด ไดแกแทงตลอด ทําใหแจง ซึ่งยมโลก มี
ประการอันกลาวแลวอยางนั้น และมนุสสโลกนี้ กับทั้งเทวโลกทั้งหลาย
ชื่อวาพรอมทั้งเทวโลก. พระผูยังตองศึกษา ๗ จําพวกนั้นแหละ ชื่อวา
เสขะ. อธิบายวา นายมาลาการผูฉลาด เขาไปสูสวนดอกไมแลว เวน
ดอกไมที่ออนและตูม ที่สัตวเจาะ ที่เหี่ยว และที่เกิดเปนปมเสียแลว
เลือกเอาเฉพาะแตดอกไมที่งาม ที่เกิดดีแลว ชื่อฉันใด พระเสขะ จักเลือก
คือคัด ไดแกพิจารณาเห็น แทงตลอด ทําใหแจง แมซึ่งบทแหงโพธิปกขิยธรรมนี้ ที่เรากลาวดีแลว คือแสดงดีแลว ฉันนั้นนัน่ แล.
๑

๒

๑. คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
มรรคมีองค ๘.
๒. ฉันทราคะ แปลวา ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ.
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พระศาสดาทรงเฉลยปญหาเองทีเดียว. ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ
๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา จบ.
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๒. เรือ่ งพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เผณูปม"
เปนตน.
๑

พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน
ดังไดสดับมา พระเถระนั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา
แลวคิดวา " เราจักทําสมณธรรม " ดังนี้แลว เขาไปสูปา พากเพียร
พยายามแลว ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัตได จึงกลับมายังสํานักพระศาสดา
ดวยตั้งใจวา " จักทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏฐานใหวิเศษ, "
เห็นพยับแดดในระหวางทาง เจริญมรีกัมมัฏฐานวา " พยับแดดนี้
ตั้งขึ้นแลวในฤดูรอน ยอมปรากฏแกบุคคลทั้งหลายผูยืนอยู ณ ที่ไกล
ดุจมีรูปราง, แตไมปรากฏเลย แกบคุ คลผูมาสูที่ใกลฉันใด; แมอัตภาพนี้
ก็มีรูปเหมือนอยางนั้น เพราะอรรถวา เกิดขึ้นและเสื่อมไป" เดินมาแลว
เมื่อยลาในหนทาง อาบน้ําในแนน้ําอจิรวดี นัง่ ที่รม (ไม) ริมฝง
แมน้ํามีกระแสอันเชี่ยวแหงหนึ่ง เห็นฟองน้ําใหญ ตั้งขึ้นดวยกําลังแหง
น้ํากระทบกันแลวแตกไป ไดถือเอาเปนอารมณวา " แมอัตภาพนี้ ก็มี
รูปรางอยางนั้นเหมือนกัน เพราะอรรถวา เกิดขึ้นแลวก็แตกไป."
๑. กัมมัฏฐานมีอันพิจารณาพยับแดดเปนอารมณ.
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ทรงเปรียบกายดวยฟองน้ําและพยับแดด
พระศาสดา ประทับอยูที่พระคันธกุฎีนั่นแล ทอดพระเนตรเห็น
พระเถระนั้นแลว จึงตรัสวา "อยางนั้นนั่นแหละ ภิกษุ อัตภาพนี้มีรูป
อยางนั้นแล มีอันเกิดขึ้นและแตกไปเปนสภาพแนแท เหมือนฟองน้ํา
(และ) พยับแดด" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๒. เผณูปม กายมิม วิทิตฺวา
มรีจิธมฺม อภิสมฺพุธาโน
เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ
อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ.
" ภิกษุรูแจงกายนี้วา มีฟองน้ําเปนเครื่อง
เปรียบ, รูชัดกายนี้วา มีพยับแดดเปนธรรม ตัด
พวงดอกไมของมารเสียแลว พึงถึงสถานที่มัจจุราช
ไมเห็น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เผณูปม ความวา รูแจงกายนี้คือ
อันนับวาเปนที่ประชุมแหงสวนตาง ๆ มีผมเปนตน วา " เห็นสมดวย
ฟองน้ํา เพราะอรรถวา ไมมีกําลัง มีกําลังทราม ไมตั้งอยูนานและเปน
ไปชั่วกาล."
บทวา มรีจิรธมฺม เปนตน ความวา รูชัด คือรู ไดแกทราบวา
" แมกายนี้ ชื่อวามีพยับแดดเปนธรรม เพราะอรรถวา เปนไปชั่วขณะ
และปรากฏนิดหนอย เหมือนอยางพยับแดด เปนดุจมีรูปราง (และ)
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เปนดุจเขาถึงความเปนของที่ควรถือเอาได แกบุคคลทั้งหลายผูยืนอยู ณ ที่
ไกล, ( แต ) เมื่อบุคคลเขาไปใกล ยอมปรากฏเปนของวางเปลา เขา
ถึงความเปนของถือเอาไมไดฉะนั้น."
สองบทวา มารสฺส ปปุปฺผกานิ เปนตน ความวา ภิกษุผู
ขีณาสพ ตัดวัฏฏะอันเปนไปในไตรภูมิ กลาวคือพวงดอกไมของมาร
เสียได ดวยอริยมรรคแลว พึงถึงสถานที่ไมเห็น คือที่อันไมเห็น คือที่
อันไมเปนวิสัยของมัจจุราช ไดแกพระอมตมหานิพพาน.
ในกาลจบคาถา พระเถระ บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลายแลว ชมเชย สรรเสริญ ถวายบังคมพระสรีระของพระศาสดา
ซึ่งมีพรรณดุจทองคํา มาแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน จบ.
๑

๒

๑. ผูมีอาสวะสิ้นแลว. ๒. ไตรภูมิ=ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ.
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๓. เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ [๓๕]
๑

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระนครสาวัตถี ทรงปรารภพระเจา
วิฑูฑภะ พรอมทั้งบริษัท ซึ่งถูกหวงน้ําทวมทับใหสวรรคตแลว ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา "ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต" เปนตน.
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :-

สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา
พระกุมาร ๓ พระองคเหลานั้น คือ " พระราชโอรสของพระเจา
มหาโกศล ในพระนครสาวัตถี พระนามวาปเสนทิกุมาร, พระกุมาร
ของเจาลิจฉวี ในพระนครเวสาลี พระนามวามหาลิ, โอรสของเจา
มัลละ ในพระนครกุสินารา พระนามวาพันธุละ" เสด็จไปนครตักกสิลา
เพื่อเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข
มาพบกันที่ศาลานอก
พระนคร ตางก็ถามถึงเหตุที่มา ตระกูล และพระนามของกันและกัน
แลว เปนพระสหายกัน รวมกันเขาไปหาอาจารย ตอกาลไมนานนักก็
เรียนศิลปะสําเร็จ จึงกราบอาอาจารยพรอมกัน เสด็จออก (จาก
กรุงตักกสิลา) ไดไปสูที่อยูของตน ๆ.

สามพระกุมารไดรับตําแหนงตางกัน
บรรดาพระกุมารทั้ง ๓ พระองคนั้น ปเสนทิกุมาร ทรงแสดง
ศิลปะถวายพระชนก อันพระชนกทรงเลื่อมใสแลว (จึง) อภิเษกใน
ราชสมบัติ.
๑. ม. วิฏฏภวัตถุ.
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มหาลิกุมาร เพื่อจะทรงแสดงศิลปะแกเจาลิจฉวีทั้งหลาย ก็ทรง
แสดงดวยความอุตสาหะมาก. พระเนตรของพระองคไดแตกไปแลว.
พวกเจาลิจฉวีปรึกษากันวา "พุทโธเอย อาจารยของพวกเรา ถึงความ
เสียพระเนตรแลว, พวกเราจะไมทอดทิ้งทาน, จักบํารุงทาน" ดังนี้แลว
จึงไดถวายประตู ดานหนึ่ง ซึ่งเก็บสวยไดวันละแสนแกมหาลิกุมารนั้น.
พระองคทรงอาศัยประตูนั้น ใหโอรสของเจาลิจฉวี ๕๐๐ องค ทรงศึกษา
ศิลปะ อยูแลว.
(ฝาย) พันธุลกุมาร เมื่อพวกตระกูลมัลลราชกลาววา "ขอพันธุลกุมารจงฟนไมไผเหลานี้" ดังนี้แลั้ว ไดกระโดดขึ้นไปยังอากาศ (สูง)
ถึง ๘๐ ศอก เอาดาบฟนมัดไมไผ ๖๐ ลํา ทีพ่ วกเจามัลละเอาไมไผ
๖๐ ลําใสซี่เหล็กในทามกลางแถว ใหยกขึ้นตัง้ ไว ( ขาดกระเด็น )
ไปแลว. พันธุลกุมารนัน้ ไดยินเสียงดัง "กริก" ของซี่เหล็กในมัด
สุดทาย (จึง) ถามวา " นี่อะไร ? " ไดยินวา เขาเอาซี่เหล็กใสใน
ไมไผทุกมัดแลว จึงทิ้งดาบ รองไหพลางพูดวา "บรรดาญาติและเพื่อน
ของเราประมาณเทานี้ แมแตคนเดียว ซึ่งเปนผูมีความสิเนหา (ในเรา)
มิไดบอกเหตุนี้ ( แกเรา ); ก็หากวา เราพึงรูไซร, พึงฟนไมใหเสียง
ซี่เหล็กดังขึ้นเลย" แลวทูลแกพระชนนีและพระชนกวา "หมอมฉันจัก
ฆาเจามัลละเหลานี้แมทั้งหมดแลวครองราชสมบัติ" อันพระชนนีและ
พระชนกหามแลว โดยประการตาง ๆ เปนตนวา "ลูกเอย นี้ เปน
ราชประเพณี, เจาไมไดเพื่อจะทําอยางนั้น" จึงทูลวา " ถากระนั้น
๑

๑. คําวา "ประตู" หมายความวาหมูบานทีต่ งั้ อยูทางประตูดานหนึง่ .
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หมอมฉันจักไปสูสํานักเพื่อนของหมอมฉัน" ดังนี้ ไดเสด็จไปเมือง
สาวัตถีแลว.
พระเจาปเสนทิทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้น ก็ทรงตอนรับ
เชิญใหเสด็จเขาพระนคร ดวยสักการะใหญแลว ทรงตั้งไวในตําแหนง
เสนาบดี. พันธุลเสนาบดีนั้น ใหเชิญพระชนนีและพระชนกมาพักอาศัย
อยูในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแล

พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนอยูปราสาทชั้นบน ทอด
พระเนตรไปยังระหวางถนน เห็นภิกษุหลายพันรูป ซึ่งไปเพื่อตองการ
ทําภัตกิจ ในคฤหาสนของทานเหลานั้น คือ "ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา นางสุปปวาสา " จึงตรัสถามวา
พระผูเปนเจาทั้งหลายไปไหนกัน?" เมื่อพวกราชบุรุษทูลวา " ขาแต
สมมติเทพ ภิกษุสองพันรูป ไปเพื่อประโยชนแกภัตทั้งหลายมีนายภัต
สลากภัต และคิลานภัต เปนตน ในคฤหาสนของอนาบิณฑิกเศรษฐี
ทุก ๆ วัน, ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปคฤหาสนของจูฬอนาบิณฑิกเศรษฐี
เปนนิตย. ของนางวิสาขา ( และ ) นางสัปปวาสา ก็เชนเดียวกัน"
ดังนี้แลว ทรงพระประสงคจะบํารุงภิกษุสงฆดวยพระองคเองบาง จึงเสด็จ
ไปวิหาร ทรงนิมนตพระศาสดา พรอมกับภิกษุพันรูป ถวายทานดวย
พระหัตถ (เอง) สิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗ ถวายบังคมพระศาสดาแลว
ทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทรงรับภิกษาของพระองค
พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป เปนนิตยเถิด."
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พระศาสดา. มหาบพิตร ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไม
รับภิกษาประจําในที่แหงเดียว. ประชาชนเปนจํานวนมาก ยอมหวัง
เฉพาะการมาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระราชา. ถากระนั้น ขอพระองค โปรดสงภิกษุรูปหนึ่งไป
ประจําเถิด
พระศาสดาไดทรงทําใหเปนภาระของพระอานนทเถระ.

พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง ๓ วัน
พระราชาไมทรงจัด ( เจาหนาที่ ) ไววา "เมือ่ ภิกษุสงฆมาแลว
ชื่อวาชนเหลานั้น รับบาตรแลว จงอังคาส " ทรงอังคาสดวยพระองคเอง
เทานั้นตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ทรงลืมไป จึงไดทรงกระทําใหเนิ่นชา
แลว.
ก็ธรรมดาในราชตระกูล ชนทัง้ หลาย อันพระราชามิไดทรงสั่ง
แลว ยอมไมไดเพื่อปูอาสนะทั้งหลาย นิมนตพวกภิกษุใหนั่งแลวอังคาส.
พวกภิกษุ (ก็) คิดกันวา "เราไมอาจเพื่อยับยั้งอยูในที่นี้ได" พากัน
หลีกไปเสียหลายรูป. แมในวันที่ ๒ พระราชาก็ทรงลืมแลว. แมใน
วันที่ ๒ ภิกษุเปนอันมากก็พากันหลีกไป. ถึงในวันที่ ๓ พระราชา
ก็ทรงลืม ในกาลนั้น เวนพระอานนทเถระองคเดียวเทานั้น พวกภิกษุ
ที่เหลือพากันหลีกไป.

คนมีบุญยอมหนักในเหตุ
ธรรมดาผูมีบุญทั้งหลาย ยอมเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ จึง
รักษาความเลื่อมใสแหงตระกูลทั้งหลายไวได. ก็สาวกของพระตถาคต
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แมทั้งหมดที่ถึงฐานันดร ตั้งแตชนทั้ง ๘ เหลานี้ คือ อัครสาวก
๒ รูป คือ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ, อัครสาวิกา ๒ รูป
คือ นางเขมา นางอุบลวรรณา, บรรดาอุบาสกทั้งหลาย อุบาสกผูเปน
อัครสาวก ๒ คน คือ จิตคคฤหบดี หัคถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี.
บรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย อุบาสิกาผูเปนอัครสาวิกา ๒ คน คือ มารดา
ของนันทมาณพ ชื่อเวฬุกัณฎกี นางขุชชุตตรา, (ลวน) มีบญ
ุ มาก
สมบูรณดวยอภินิหาร เพราะความเปนผูบําเพ็ญบารมี ๑๐ โดยเอกเทศ.
๑

พระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดา
แมพระอานนทเถระ มีบารมีอันบําเพ็ญแลวตั้งแสนกปะ สมบูรณ
ดวยอภินิหาร มีบุญมาก เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล จึงได
ยับยั้งอยู เพราะความที่ตนเปนไปในอํานาจแหงเหตุ, พวกราชบุรุษ
นิมนตทานรูปเดียวเทานั้นใหนั่งแลวอังคาส. พระราชาเสด็จมาในเวลา
ที่พวกภิกษุไปแลว ทอดพระเนตรเห็นขาทนียะและโภชนียะตั้งอยูอยางนั้น
แหละ จึงตรัสถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลายมิไดมาหรือ ?" ทรงสดับ
วา "พระอานนทเถระมารูปเดียวเทานั้น พระเจาขา " ทรงพิโรธภิกษุ
ทั้งหลายวา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย ไดทําการตัดขาดตอเราเพียงเทานี้
เปนแน จึงเสด็จไปสํานักพระศาสดา กราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจัดแจงภิกษาไว เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป, ทราบวา
พระอานนทเถระรูปเดียวเทานั้นมา, ภิกษาที่หมอมฉันจัดแจงแลว ตั้งอยู
๑. บารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี
สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี.
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อยางนั้นนั่นเอง ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมกระทําความสําคัญในพระราชวังของ
หมอมฉัน ( เลย ). จักมีเหตุอะไรหนอแล ?

ตระกูลที่ภิกษุควรเขาไปและไมควรเขาไป
พระศาสดาไมตรัสโทษของพวกภิกษุ ตรัสวา " มหาบพิตร สาวก
ทั้งหลายของอาตมภาพ ไมมีความคุนเคยกับพระองค. เพราะเหตุนั้น
ภิกษุทั้งหลายจักไมไปแลว เมื่อจะทรงประกาศเหตุแหงการไมเขาไป และ
เหตุแหงการเขาไปสูตระกูลทั้งหลาย ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัส
พระสูตร นี้วา :"ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ ภิกษุยังไมเขา
ไปแลว ก็ไมควรเขาไป, และครั้นเขาไปแลว ก็ไมควรนั่งใกล,
ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ เปนไฉน ? ตระกูลที่ประกอบดวย
องค ๙ เหลานี้; คือ เขาไมตอนรับดวยความพอใจ, ไมอภิวาทดวย
ความพอใจ, ไมใหอาสนะดวยความพอใจ, ซอนของที่มีอยูข องเขา
ไว, เมื่อของมีอยูมาก ก็ใหแตนอย, เมื่อมีของประณีต ก็ใหของ
เศราหมอง, ใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยความเคารพ, ไมนั่งใกลเพื่อ
ฟงธรรม, เมื่อกลาวธรรมอยูเขาก็ไมยินดี ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่
ประกอบดวยองค ๙ เหลานี้แล ภิกษุยังไมเขาไปแลว ก็ไมควรเขาไป
และครั้นเขาไปแลว ก็ไมควรนั่งใกล.
ภิกษุทงั้ หลาย ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ ภิกษุยังไมเขาไป
ก็ควรเขาไป และเมื่อเขาไปแลว ก็ควรนั่งใกล. ตระกูลที่ประกอบ
๑

๑. อัง. นวก. ๒๓/๔๐๑.
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ดวยองค ๙ เปนไฉน ? ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ เหลานี้ คือ
เขาตอนรับดวยความพอใจ, อภิวาทดวยความพอใจ, ใหอาสนะดวย
ความพอใจ, ไมซอนของที่มีอยูของเขาไว, เมื่อของมีมาก ก็ใหมาก,
เมื่อมีของประณีต ก็ใหของประณีต, รูโดยเคารพ ไมใหโดย
ไมเคารพ, เขาไปนั่งใกลเพื่อฟงธรรม, เมื่อกลาวธรรมอยู เขาก็ยินดี
ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลทีป่ ระกอบดวยองค ๙ เหลานี้แล ภิกษุยังไม
เขาไป ก็ควรเขาไป และครั้นเขารูปแลว ก็ควรนั่งใกล" ดังนี้แลว
จึงตรัสวา " มหาบพิตร สาวกของอาตมภาพ เมื่อไมไดความคุนเคย
จากสํานักของพระองค จึงจักไมไป ดวยประการฉะนี้แล; แทจริง
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย แมเขาบํารุงอยูดวยความเคารพในที่ ๆ ไมคุน
เคย ถึงเวทนาแทบปางตาย ก็ไดไปสูที่ของผูคุนเคยกันเหมือนกัน. อัน
พระราชาทูลถามวา ในกาลไร ? พระเจาขา " ทรงนําอดีตนิทานมา
( สาธกดังตอไปนี้ ) :-

เรื่องเกสวดาบส
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระนคร
พาราณสี พระราชาทรงพระนามวาเกสวะ ทรงสละราชสมบัติผนวชเปน
ฤาษี. บุรุษ ๕๐๐ คน (ออก) บวชตามพระราชานั้น. ทาวเธอได
พระนามวาเกสวดาบส. อนึ่ง นายภูษามาลาของพระองคก็ไดตามบวช
เปนอันเตวาสิกนามวากัปปกะ เกสวดาบสกับบริษัทอาศัยอยูในหิมวันตประเทศสิ้น ๘ เดือน ในฤดูฝน เพือ่ ตองการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว
ไปถึงกรุงพาราณสีแลว เขาไปสูพระนครเพื่อภิกษา, ลําดับนั้น พระราชา
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ทอดพระเนตรเห็นดาบสนั้น ทรงเลื่อมใส. ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน
แกการอยูในสํานักของพระองคตลอด ๔ เดือน (นิมนต) ใหพักอยู
ในพระราชอุทยาน ยอมเสด็จไปสูที่บํารุงพระดาบสนั้น ทั้งเย็นทั้งเชา.
พวกดาบสที่เหลือพักอยู ๒-๓ วัน รําคาญดวยเสียงอึงคะนึงตาง ๆ มีเสียง
ชางเปนตน จึงกลาววา " ทานอาจารยพวกกระผมรําคาญใจ, จะไปละ"
เกสวะ. จะไปไหนกัน ? พอ.
อันเตวาสิก. ไปสูหมิ วันตประเทศ ทานอาจารย.
เกสวะ. ในวันที่พวกเรามาทีเดียว พระเจาแผนดินทรงรับปฏิญญา
เพื่อประโยชนแกการอยูในที่นี้ตลอด ๔ เดือน, พวกเธอจักไปเสียอยางไร
เลา ? พอ.
อันเตวาสิกกลาววา "ทานอาจารยไมบอกพวกกระผมเสียกอนแลว
จึงถวายปฏิญญา, พวกกระผมไมสามารถจะอยูในที่นี้ได, จักอยูใน
ที่ ๆ (พอ) ฟงความเปนไปของทานอาจารยได ซึ่งไมไกลจากที่นี้"
ดังนี้ พากันไหวพระอาจารยแลวหลีกไป. อาจารยคงอยูกับอันเตวาสิก
ชื่อกัปปกะ (เทานั้น).
พระราชาเสด็จมาสูที่บํารุง ตรัสถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ไปไหน ? " เกสวดาบสทูลวา " มหาบพิตร พวกดาบสเหลานั้นบอกวา
' พวกกระผมรําคาญใจ' ดังนี้แลว ก็ไปสูหิมวันตประเทศ"
กาลตอมาไมนานนัก แมกัปปกดาบสก็รําคาญแลว แมถูกอาจารย
หามอยูบอย ๆ ก็กลาววา " ไมอาจ " แลวก็หลีกไป.
๑

๑. อันเสียงทั้งหลายมีเสียงชางเปนตน เบียดเบียนแลว.
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แตกัปปกดาบสนั้น ไมไปสํานักของพวกดาบสนอกนี้ คอยฟงขาว
ของอาจารยอยูในที่ไมไกลนัก.
ในกาลตอมาเมื่ออาจารยคิดถึงพวกอันเตวาสิก โรคในทองก็เกิดขึ้น
พระราชารับสั่งใหแพทยเยียวยา. โรคก็ไมสงบได. พระดาบสจึง
ทูลวา " มหาบพิตร พระองคทรงพระประสงคจะใหโรคของอาตมภาพ
สงบหรือ ?"
พระราชา ขาแตทานผูเจริญ หากวาขาพเจาอาจ, ก็พึงทําความ
ผาสุกแกทาน เดี๋ยวนี้แหละ.
ดาบส. มหาบพิตร หากวา พระองคทรงปรารถนาความสุขแก
อาตมภาพไซร, โปรดสงอาตมภาพไปสํานักพวกอันเตวาสิกเถิด.
พระราชาทรงรับวา "ดีละ ขอรับ" แลวใหดาบสนั้นนอน
บนเตียงนอย ทรงสงอํามาตย (ไป) ๔ นาย มีนารทอํามาตยเปน
หัวหนา ดวยรับสั่งวา "พวกทานทราบขาวของพระผูเปนเจาของเรา
แลว พึงสงขาวถึงเรานะ."
กัปปกอันเตวาสิก ทราบวาอาจารยมา ก็ทาํ การตอนรับ เมื่ออาจารย
กลาววา "พวกนอกนี้ไปอยูที่ไหนกัน ? " จึงเรียนวา " ทราบวาอยู
ที่โนน."
อันเตวาสิกแมเหลานั้น ทราบวาอาจารยมาแลว (มา) ประชุม
กัน ณ ที่นนั้ นั่นแล ถวายน้ํารอนแลว ไดถวายผลาผลแกอาจารย.
โรคสงบแลวในขณะนั้นเอง. พระดาบสนั้น มีวรรณะประดุจทองคําโดย
๒-๓ วันเทานั้น.
๑

๑. ปวตฺตึ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 20

ลําดับนั้น นารทอํามาตยถามวา :" ขาแตเกสีดาบสผูมีโชค อยางไรหนอ ทานจึง
ละพระราชา ผูเ ปนจอมแหงมนุษย ผูบนั ดาลสมบัติ
นาใครทั้งสิ้นใหสําเร็จเสีย แลวยินดีในอาศรมของ
กัปปกดาบส."
ทานตอบวา :" คําไพเราะชวนใหรื่นรมยมีอยู, รุกขชาติเปน
ที่เพลินใจมีอยู, ดูกอนนารทะ คําที่กัปปกะกลาวดี
แลว ยอมใหเรายินดีได "
นารทอํามาตยถามวา
" ทานบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลีอนั เจือดวยรส
เนือ้ ดี ๆ แลว, ขาวฟางและลูกเดือย ซึ่งหารสเค็ม
มิได จะทําใหหา นยินดีไดอยางไร ?"
ทานตอบวา
" ผูคุนเคยกันบริโภค อาหารไมอรอยหรืออรอย
นอยหรือมากในที่ใด, (อาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให
สําเร็จประโยชนได) เพราะวา รสทั้งหลายมีความ
คุน เคยเปนอยางยิ่ง."
๑

๒

๑. ขุ. ชา. จตุกก. ๒๗/๑๖๐. อรรถกถา. ๔/๔๐๕.
๒. ภฺุเชยฺย ในชาดกและบาลีเปน ภฺุเช อรรถถาแกเปน ภฺุชิ.
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พระศาสดาทรงยอชาดก
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดก ตรัสวา " พระราชา ในครั้งนั้น ไดเปนโมคคัลลานะ, นารทอํามาตย ไดเปนสารีบุตร, อันเตวาสิกชื่อกัปปกะ ไดเปนอานนท,
เกสวดาบส เปนเราเอง " ดังนี้แลว ตรัสวา อยางนั้น มหาบพิตร
บัณฑิตในปางกอน ถึงเวทนาปางตาย ไดไปสูที่คนมีความคุนเคยกันแลว,
สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ชะรอยจะไมไดความคุนเคยในสํานักของ
พระองค."

พระราชาทรงสงสาสนไปขอธิดาเจาศากยะ
พระราชาทรงดําริวา
เราควรจะทําความคุนเคยกับภิกษุสงฆ,
เราจักทําอยางไรหนอ ?" ดังนี้แลว ทรงดําริ ( อีก ) วา "ควรทํา
พระธิดาแหงพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไวในพระราชมนเฑียร,
เมื่อเปนเชนนี้ พวกภิกษุหนุมและพวกสามเณร ( ก็จะ) คุนเคยแลวมา
ยังสํานักของเราเปนนิตย ดวยคิดวา "พระราชาเปนพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา" ดังนี้ สงพระราชสาสนไปสํานักเจาศากยะทั้งหลายวา
" ขอเจาศากยะทั้งหลาย จงประทานพระธิดาคนหนึ่ง แกหมอมฉัน,"
แลวรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายวา "พวกทานพึงถามวา 'เปนพระธิดา
แหงเจาศากยะองคไหน ?' แลว ( จึง ) มา."

เจาศากยะใหธิดานางทาสีแกพระเจาปเสนทิ
พวกทูตไปแลว ทูลขอเจาหญิง (คนหนึ่ง ) กะเจาศากยะทั้งหลาย
เจาศากยะเหลานั้นประชุมกันแลว ทรงดําริวา พระราชาเปนฝกฝายอื่น;
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ผิวา พวกเราจักไมใหไซร, ทาวเธอจักทําใหเราฉิบหาย; ก็ (เมื่อวา )
โดยสกุล ทาวเธอไมเสมอกับเราเลย; พวกเราควรทําอยางไรกันดี ?"
ทาวมหานาม ตรัสวา "ธิดาของหมอมฉัน ชื่อวาสภขัตติยา เกิด
ในทองของนางทาสี ถึงความเปนผูมีรูปงามเลิศมีอยู, พวกเราจักใหนาง
นั้น" ดังนี้แลว จึงรับสั่งกะพวกทูตวา "ดีละ พวกเราจักถวายเจาหญิง
แดพระราชา."
ทูต. เปนพระธิดาของเจาศากยะองคไหน ?
เจาศากยะ. เปนพระธิดาของทาวมหานามศากยราช ผูเปนพระ
โอรสของพระเจาอาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ชือ่ วาสภขัตติยา.
ทูตเหลานั้นไปกราบทูลแดพระราชา (ของตน.) พระราชาตรัส
วา " ถาอยางนั้นก็ดีละ, พวกเธอจงรีบนํามาเถิด; ก็ธรรมดาพวกกษัตริย
มีเลหกลมาก ( จะ ) พึงสงแมลูกสาวของนางทาสีมา (ก็อาจเปนได),
พวกทานจงนําธิดาผูเสวยอยูในภาชนะเดียวกันกับพระบิดามา " ดังนี้แลว
ทรงสงทูตทั้งหลายไป.
พวกเขาไปแลวกราบทูลวา "ขอเดชะ พระราชาทรงปรารถนา
พระธิดาผูเสวยรวมกับพระองค" ทาวมหานามรับสั่งวา " ไดซิ พอ "
(จึง) ใหตกแตงนาง ในเวลาเสวยของพระองครับสั่งใหเรียกนางมา
แสดงอาการ (ประหนึ่ง) รวมเสวยกับนางแลวมอบแกทูตทั้งหลาย.
พวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแลว กราบทูลเรือ่ งราวนั้นแดพระราชา.
พระราชาทรงพอพระทัย ตั้งใหนางเปนใหญกวาสตรี ๕๐๐ คน
อภิเษกไวในตําแหนงอัครมเหสี. ตอกาลไมชานัก นาง (ก็) ประสูติ
พระโอรส มีวรรณะเหมือนทองคํา. ตอมาในวันขนานพระนามพระโอรส
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นั้น พระราชาทรงสงพระราชสาสนไปสํานักพระอัยยิกาวา "พระนาง
วาสภขัตติยา พระธิดาแหงศากยราช ประสูติพระโอรสแลว, จะทรง
ขนานพระนามพระกุมารนั้นวาอยางไร ?"
ฝายอํามาตยผูรับพระราชสาสนนั้นไป คอนขางหูตึง. เขาไปแลว
ก็กราบทูลแกพระอัยยิกาของพระราชา.

พระกุมารไดพระนามวาวิฑูฑภะ
พระอัยยิกานั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา "พระนางวาสภขัตติยา แมไมประสูติพระโอรส ก็ไดครอบครองชนทั้งหมด, ก็บัดนี้
นางจักเปนที่โปรดปรานยิ่งของพระราชา."
อํามาตยหูตึงฟงคําวา " วัลลภา" ไมคอยชัด เขาใจวา "วิฑูฑภะ"
ครั้นเขาเฝาพระราชาแลว ก็กราบทูลวา "ขอเดชะ ขอพระองคจงทรง
ขนานพระนามพระกุมารวา ' วิฑูฑภะ' เถิด."
พระราชาทรงดําริวา "คําวา 'วิฑูฑภะ. จักเปนชื่อประจํา
ตระกูลเกาของเรา" จึงไดทรงขนานพระนามวา " วิฑูฑภะ."

วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล
ตอมา พระราชาไดพระราชทานดําแหนงเสนาบดีแกวิฑูฑภกุมาร
นั้น ในเวลาที่ยังทรงพระเยาวนั่นแล ดวยตั้งพระทัยวา "จะกระทําให
เปนที่โปรดปรานของพระศาสดา."
วิฑูฑภะนั้น ทรงเจริญดวยเครื่องบํารุงสําหรับกุมาร ในเวลามี
พระชนม ๗ ขวบ ทรงเห็นของเลนตาง ๆ มีรปู ชางและรูปมาเปนตน
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ของกุมารเหลาอื่น อันบุคคลนํามาจากตระกูลยาย จึงถามพระมารดาวา
" เจาแม ใคร ๆ เขาก็นําบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมาร
เหลาอื่น, พระญาติไร ๆ ยอมไมสงบรรณาการไร ๆ มาเพื่อหมอมฉัน
(บางเลย). เจาแมไมมีพระชนนีพระชนกหรือ ?"
ทีนั้น พระมารดาจึงลวงโอรสนั้นวา " พอ เจาศากยะเปนยาย
ของเจามีอยู, แตอยูไกล, เหตุนั้น พวกทาน (จึง ) มิไดสงเครื่อง
บรรณาการไร ๆ มาเพื่อเจา."
ในเวลามีพระชันษาครบ ๑๖ ป พระกุมารจึงทูลพระมารดาอีก
วา "เจาแม หมอมฉันใครจะเยี่ยมตระกูลพระเจายาย " แมถูกพระมารดา
หามอยูวา "อยาเลย ลูกเอย, ลูกจักไปทําอะไรในที่นั้น "ก็ยังออนวอน
ร่ําไป.
ทีนั้น พระมารดาของพระกุมาร ก็ทรงยินยอมวา " ถาอยางนั้นก็
ไปเถิด."

พวกศากยะตองรับวิฑูฑภะ
พระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแลว เสด็จออกไป พรอมดวย
บริวารเปนอันมาก. พระนางวาสภขัตติยาทรงสงจดหมายลวงหนาไปกอน
วา " หมอมฉันอยูในที่นี้สบายดี, พระญาติทั้งหลายอยาแสดงโทษไร ๆ
ของพระสวามีแกพระกุมารนั้นเลย."
เจาศากยะทรงทราบวาวิฑูฑภกุมารเสด็จมา ทรงปรึกษากันวา
" พวกเราไมอาจไหว (วิฑูฑภกุมาร) ได" จึงสงพระกุมารทั้งหลาย
ที่เด็ก ๆ กวาวิฑูฑภะนั้นไปยังชนบทเสีย, เมื่อวิฑูฑภกุมารนั้นเสด็จถึง
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กบิลพัสดุบุร,ี ก็ประชุมกันในทองพระโรง. วิฑูฑภกุมารไดเสด็จไป
ประทับอยู ณ ที่นั้น.
ลําดับนั้น พวกเจาศากยะกลาวกะพระกุมารนั้นวา "พอ ผูนี้เปน
พระเจาตาของพอ. ผูนี้เปนพระเจาลุง." วิฑูฑภกุมารนั้น เที่ยวไหวเจา
ศากยะทั้งหมด มิไดเห็นเจาศากยะแมองคหนึ่งไหวตน (จึง) ทูลถามวา
" ทําไมหนอ จึงไมมีเจาศากยะทั้งหลายไหวหมอมฉันบาง ?"
พวกเจาศากยะตรัสวา "พอ กุมารที่เปนนอง ๆ ของพอเสด็จไป
ชนบท (เสียหมด) แลวทรงทําสักการะใหแกพระกุมารนั้น. พระองคประทับอยูสิ้น ๒-๓ วัน ก็เสด็จออกจากพระนครดวยบริวารเปน
อันมาก.

วิฑูฑภะกลับสูเมืองของตน
ลําดับนั้น นางทาสีคนหนึ่งแชงดาวา "นี้เปนแผนกระดานที่บุตร
ของนางทาสีชื่อวาสภขัตติยานั่ง" ดังนี้แลว ลางแผนกระดานที่พระกุมาร
นั้นนั่งในทองพระโรง ดวยน้ําเจือดวยน้ํานม. มหาดเล็กคนหนึ่ง ลืม
อาวุธของตนไว กลับไปเอาอาวุธนั้น ไดยินเสียงดาวิฑูฑภกุมาร จึงถาม
โทษนั้น ทราบวา "นางวาสภขัตติยา เกิดในทองของนางทาสีของทาว
มหานามศากยะ" ( จึง) บอกกลาวแกพวกพล. ไดมีการอื้อฉาวกัน
อยางขนานใหญวา "ไดยินวา พระนางวาสภขัตติยา เปนธิดาของ
นางทาสี."

วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจาศากยะ
เจาวิฑูฑภะทรงสดับคํานั้น ตั้งพระหฤทัยไววา "เจาศากยะ
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เหลานั้น จงลางแผนกระดานที่เรานั่งดวยน้ําเจือดวยนมกอน. แตใน
กาลที่เราดํารงราชสมบัติแลว
เราจักเอาเลือดในลําคอของเจาศากยะ
เหลานั้น ลางแผนกระดานที่เรานั่ง" เมื่อพระองคเสด็จยาตราถึงกรุง
สาวัตถี, พวกอํามาตยก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดแดพระราชา.
พระราชาทรงพิโรธเจาศากยะวา " ไดใหธิดานางทาสีแกเรา"
จึงรับสั่งใหริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแกพระนางวาสภขัตติยาและ
พระโอรสใหพระราชทานเพียงสิ่งของอันผูเปนทาสและทาสีพึงไดเทานั้น.
ตอมา โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน พระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน ประทับนั่งแลว. พระราชาเสด็จมาถวายบังคมแลวทูลวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาวลือวา พวกพระญาติของพระองคประทานธิดาแหง
นางทาสีแกหมอมฉัน . เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึงริบเครื่องบริหารของ
นางวาสภขัตติยานั้นพรอมทั้งบุตร ให ๆ เพียงสิงของอันผูเปนทาสและ
ทาสีควรไดเทานั้น."
พระศาสดาตรัสวา "มหาบพิตร พวกเจาศากยะทํากรรมไมสมควร,
ธรรมดาเมื่อจะให ก็ควรใหพระธิดาที่มีชาติเสมอกัน; มหาบพิตร ก็
อาตมภาพขอทูลพระองควา 'พระนางวาสภขัตติยาเปนพระธิดาของขัตติยราช ไดอภิเษกในพระราชมนเฑียรของขัตติยราช. ฝายวิฑูฑภกุมาร ก็
ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นแลประสูติแลว, ธรรมดาวา โคตรฝายมารดาจัก
ทําอะไร (ได) โคตรฝายบิดาเทานั้นเปนสําคัญ" ดังนี้แลว ตรัสวา
" โบราณกบัณฑิตทั้งหลายไดพระราชทานตําแหนงอัครมเหสี แกหญิงผู
ยากจนชื่อกัฏฐหาริกา , และพระกุมารที่เกิดในทองของนางนั้น (ก็) ถึง
๑

๑. หญิงหาบฟน.
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ความเปนพระราชาในพระนครพาราณสี (อันกวางใหญไพศาล) ถึง
๑๒ โยชน ทรงพระนามวา " กัฏฐวาหนราช" แลวตรัสกัฏฐหาริยชาดก .
พระราชาทรงสดับธรรมกถา ทรงยินดีวา "ทราบวา โคตรฝาย
บิดาเทานั้นเปนสําคัญ " จึงรับสั่งใหพระราชทานเครื่องบริหารเชนเคยนั่น
แล แกมารดาและบุตร.
๑

พันธุละพาภรรยาผูแพทองอาบน้ํา
ภรรยาแมของพันธุลเสนาบดีแล ชื่อมัลลิกา ซึ่งเปนพระธิดาของ
เจามัลละ ในกุสินารานคร ไมคลอดบุตรสิ้นกาลนาน.
ตอมา พันธุลเสนาบดีสงนางไปวา "เจาจงไปสูเรือนแหงตระกูล
ของตนเสียเถิด."
นางคิดวา "เราจักเฝาพระศาสดาแลวจึงไป" จึงเขาไปยังพระเชตวัน ยืนถวายบังคนพระตถาคต อันพระตถาคตตรัสถามวา "เธอ
จะไป ณ ทีไ่ หน ?" กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ สามีสงหมอมฉัน
ไปสูเรือนแหงตระกูล."
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ?
นาง. นัยวา หมอมฉันเปนหมัน ไมมีบุตร.
พระศาสดา. ถาอยางนั้น. กิจคือการไปไมมี, จงกลับเสียเถิด.
นางดีใจ ถวายบังคมพระศาสดา กลับไปสูนเิ วศน เมื่อสามีถามวา
" กลับมาทําไม ?" ตอบวา "พระทศพลใหฉันกลับ." พันธุละคิดวา
๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. อรรถกถา. ๑/๒๐๔. แตในทีน่ ั้น เปน กัฏฐหาริชาดก.
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" พระทศพลทรงเห็นการณไกล จักเห็นเหตุ ( นี้ ) " จึงรับไว. ตอมา
ไมนานนัก นางก็ตั้งครรภ เกิดแพทอ ง บอกวา "ความแพทองเกิด
แกฉันแลว."
พันธุละ. แพทองอะไร ?
นาง. นาย ฉันใครจะลงอาบแลว ดื่มน้ําควรดื่มในสระโบกขรณี
อันเปนมงคล ในงานอภิเษกแหงคณะราชตระกูลในนครไพสาลี.
พันธุละกลาววา "ดีละ" แลวถือธนูอันบุคคลพึงโกงดวยเรี่ยวแรง
ของบุรุษพันหนึ่ง อุมนางขึ้นรถ ออกจากเมืองสาวัตถี ขับรถเขาไปสู
เมืองไพสาลี โดยประตูทเี่ จาลิจฉวีใหแกมหาลิลิจฉวี.
ก็ที่อยูอ าศัยของเจาลิจฉวีนามวามหาลิ มีอยู ณ ที่ใกลประตูนั่นแล.
พอทานไดยินเสียงรถกระทบธรณีประตูก็รูวา " เสียงรถของพันธุละ"
จึงกลาววา "วันนี้ ภัยจะเกิดแกพวกเจาลิจฉวี."
การอารักขาสระโบกขรณี แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก, เบื้อง
บนเขาขึงขายโลหะ, แมนกก็ไมมีโอกาส.
ฝายพันธุลเสนาบดีลงจากรถ เฆี่ยนพวกมนุษยผูรักษาดวยหวายให
หลบหนีไป แลวตัดขายโลหะ ใหภริยาอาบแลว แมตนเองก็อาบใน
ภายในสระโบกขรณีแลว อุมนางขึ้นรถอีก ออกจากพระนคร ขับไปโดย
ทางที่มาแลวนั่นแล.

พวกเจาลิจฉวีติดตาม
พวกเจาหนาที่ผูรักษา ทูลเรื่องแกพวกเจาลิจฉวี. พวกเจาลิจฉวี
กริ้ว เสด็จขึ้นรถ ๕๐๐ คัน (ขับ) ออกไปดวยเจตนาวา "จักจับเจา
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มัลละชื่อพันธุละ." ไดแจงเรื่องนั้นแกเจามหาลิ.
เจามหาลิตรัสวา "พวกทานอยาเสด็จไป, เพราะเจาพันธุละนั้น
จักฆาพวกทานทั้งหมด." แมเจาลิจฉวีเหลานั้นก็ยังตรัสวา "พวกขาพเจา
จักไปใหได." เจามหาลิ ตรัสวา " ถากระนั้น พวกทานทรงเห็นที่ ๆ
ลอรถจมลงไปสูแผนดินจนถึงดุมแลว ก็พึงเสด็จกลับ; เมื่อไมกลับแต
นั้น จักไดยินเสียงราวกับสายอสนีบาตขางหนา, พึงเสด็จกลับจากที่นั้น;
เมื่อไมกลับแตนั้น จักเห็นชองในแอกรถของพวกทาน, พึงกลับแตที่นั้น
ทีเดียว, อยาไดเสด็จไปขางหนา ( เปนอันขาด )."
เจาลิจฉวีเหลานั้น ไมเสด็จกลับตามคําของเจามหาลิ พากันติดตาม
พันธุละเรื่อยไป. นางมัลลิกาเห็นแลว จึงกลาววา "นาย รถทั้งหลาย
ยอมปรากฏ."
พันธุละกลาววา "ถากระนั้น ในเวลารถปรากฏเปนตนเดียวกัน
ทีเดียว เจาพึงบอก."
ในกาลเมื่อรถทั้งหมดปรากฏดุจเปนตนเดียวกัน นางจึงบอกวา
"นาย งอนรถปรากฏเปนตนเดียวกันทีเดียว."
พันธุละกลาววา " ถากระนั้น เจาจงจับเชือกเหลานี้ " แลวให
เชือกแกนาง ยืนตรงอยูบนรถ โกงธนูขึ้น. ลอรถจมลงไปสูแผนดิน
ถึงดุม. เจาลิจฉวีทรงเห็นที่นั้นแลว ก็ยังไมเสด็จไป. เจาพันธุละนอกนี้
ไปไดหนอยหนึ่งก็ดีดสายธนู. เสียงสายธนูนั้นไดเปนประหนึ่งอสนีบาต.
เจาลิจฉวีเหลานั้นก็ยังไมเสด็จกลับแมจากที่นั้น, ยังเสด็จติดตามไปอยูนั่น
แล.
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อํานาจลูกศรของพันธุละ
พันธุละยืนอยูบนรถนั่นแล ยิงลูกศรไปลูกหนึ่ง ลูกศรนั้น ทํา
งอนรถ ๕๐๐ คันใหเปนชองแลว แทงทะลุพระราชา ๕๐๐ ในที่ผูกเกราะ
แลวจมลงไปในแผนดิน.
เจาลิจฉวีเหลานั้น ไมรูวาคนถูกลูกศรแทงแลวตรัสวา " เฮย หยุด
กอน, เฮย หยุดกอน" ยังเสด็จติดตามไปนั่นแล. พันธุลเสนาบดี
หยุดรถแลวกลาววา " พวกทานเปนคนตาย. ชื่อวาการรบของขาพเจา
กับคนตายทั้งหลาย ยอมไมมี."
เจาลิจฉวี. ชื่อวาคนตาย ไมเหมือนเรา.
พันธุละ. ถากระนัน้ พวกทานจงแกเกราะของคนหลังทั้งหมดดู.
พวกเจาลิจฉวีเหลานั้นใหแกแลว. เจาลิจฉวีองคนั้น ลมลงสิ้น
ชีพิตักษัยในขณะแกเกราะออกแลวนั่งเอง.
ทีนั้น พันธุละจึงกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา "พวกทานแมทั้งหมด
ก็เหมือนกัน, เสด็จไปเรือนของตน ๆ แลว จึงจัดสิ่งที่ควรจัด พร่ําสอน
ลูกเมีย แลวแกเกราะออก.
เจาลิจฉวีเหลานั้น กระทําอยางนั้นทุก ๆ องค ถึงชีพิตักษัยแลว.

พันธุละมีบุตร ๓๒ คน
ฝายพันธุละ พานางมัลลิกามายังเมืองสาวัตถี. นางคลอดบุตรเปน
คู ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง.
แมบุตรของนางทั้งหมดไดเปนผูแกลวกลา ถึงพรอมดวยกําลัง, ถึง
ความสําเร็จศิลปะทั้งหมด. คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุรุษพันคนเปนบริวาร. พระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 31

ลานหลวงเต็มไปดวยบุตรเหลานั้นแล ซึ่งไปราชนิเวศนกับบิดา.

พันธุละเสนาบดีถูกฆาพรอมทั้งบุตร
อยูมาวันหนึ่ง พวกมนุษยแพความดวยคดีโกงในการวินิจฉัย เห็น
พันธุละกําลังเดินมา ร่าํ รองกันใหญ แจงการกระทําคดีโกงของพวก
อํามาตยผูวินิจฉัย แกพันธุละนั้น.
พันธุละไปสูโรงวินิจฉัย พิจารณาคดีนั้นแลว ไดทําผูเปนเจาของ
นั่นแล ใหเปนเจาของ. มหาชนใหสาธุการเปนไปดวยเสียงอันดัง.
พระราชาทรงสดับเสียงนั้น ตรัสถามวา " นีอ่ ะไรกัน?" เมื่อทรง
สดับเรื่องนั้นแลว ทรงโสมนัส ใหถอดพวกอํามาตยเหลานั้นแมทั้งหมด
ทรงมอบการวินิจฉัยแกพันธุละเทานั้น. ตั้งแตนั้นมา พันธุละก็วินิจฉัย
โดยถูกตอง. จําเติมตั้งแตวันนั้นมา พวกอํามาตยผูวินิจฉัยรุนเกา ไม
ไดคาจาง มีรายไดนอย ยุยงในราชตระกูลวา " พันธุละปรารถนาเปน
พระราชา."
พระราชาทรงเชื่อคําของอํามาตยเหลานั้น มิไดอาจจะทรงขมพระหฤทัยได, ทรงดําริอีกวา " เมื่อพันธุละถูกฆาตายในที่นี้นั้นแล. ความ
ครหาก็จักเกิดแกเรา" ทรงมีรับสั่งใหบุรุษที่แตงไว โจมตีปจจันตนคร
แลวรับสั่งใหหาพันธุละมา ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา "ทราบวา จังหวัด
ปลายแดน โจรกําเริบขึ้น. ทานพรอมทั้งบุตรของทานจงไปจับโจรมา ,"
แลวทรงสงนายทหารผูใหญซึ่งสามารถเหลาอื่น ไปกับพันธุละเสนาบดีนั้น
ดวยพระดํารัสวา "พวกทานจงตัดศีรษะพันธุลเสนาบดีพรอมทั้งบุตร
๓๒ คน ในที่นั้นแลวนํามา."
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เมื่อพันธุละนั้นพอถึงจังหวัดปลายแดน, พวกโจรที่พระราชาทรง
แตงไว กลาวกันวา " ทราบวา ทานเสนาบดีมา" แลวพากันหลบหนี
ไป.
พันธุลเสนาบดีนั้น ยังประเทศนั้นใหสงบราบคาบแลว ก็กลับมา.
ลําดับนั้น ทหารเหลานั้นก็ตัดศีรษะพันธุลเสนาบดีพรอมกับบุตรทั้งหมด
ในที่ใกลพระนคร.

นางมัลลิกาเทวีไมมีความเสียใจ
วันนั้น นางมัลลิกาเทวี นิมนตพระอัครสาวกทั้งสองพรอมทั้ง
ภิกษุ ๕๐๐ รูป.
ครั้นในเวลาเชา พวกคนไดนําหนังสือมาใหนาง เนื้อความวา
"โจรตัดศีรษะสามีพรอมทั้งบุตรของทาน." นางรูเรื่องนั้นแลว ไมบอก
ใคร ๆ พับหนังสือใสไวในพกผา อังคาสภิกษุสงฆเรื่อยไป.
ขณะนั้น สาวใชของนางถวายภัตแกภิกษุแลว นําถาดเนยใสมา
ทําถาดแตกตรงหนาพระเถระ. พระธรรมเสนาบดีกลาววา " สิ่งของมี
อันแตกเปนธรรมดา ก็แตกไปแลว, ใคร ๆ ไมควรคิด."
นางมัลลิกานั้น นําเอาหนังสือออกจากพกผา เรียนทานวา "เขา
นําหนังสือนี้มาใหแกดิฉัน เนื้อความวา 'พวกโจรตัดศีรษะบิดาพรอม
ดวยบุตร ๓๒ คน,' ดิฉันแมสดับเรื่องนี้แลว ก็ยงั ไมคิด; เมื่อ (เพียง)
ถาดเนยใสแตก ดิฉันจักคิดอยางไรเลา ? เจาขา."
พระธรรมเสนาบดีกลาวคําเปนตนวา :-
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"ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ในโลกนี้ ไมมีนมิ ิต
ใคร ๆ ก็รูไมได ทั้งฝดเคือง ทั้งนอย, และชีวิตนั้น
ซ้ําประกอบดวยทุกข."
แสดงธรรมเสร็จแลว ลุกจากอาสนะ ไดไปวิหารแลว.
ฝายนางมัลลิกาใหเรียกบุตรสะใภทั้ง ๓๒ คนมาแลว สั่งสอนวา
"สามีของพวกเธอไมมีความผิด ไดรับผลกรรมในชาติกอนของตน, เธอ
ทั้งหลายอยาเศราโศก อยาปริเทวนาการ, อยาทําการผูกใจแคนเบื้องบน
พระราชา."
จารบุรุษของพระราชา ฟงถอยคํานั้นแลว กราบทูลความที่ชน
เหลานั้นไมมีโทษแดพระราชา. พระราชาทรงถึงความสลดพระหฤทัยเสด็จ
ไปนิเวศนของนางมัลลิกานั้น ใหนางมัลลิกาและหญิงสะใภของนางอดโทษ
แลวไดพระราชทานพรแกนางมัลลิกา. นางกราบทูลวา "พรจงเปนพร
อันหมอมฉันรับไวเถิด" เมื่อพระราชานั้นเสด็จไปแลว, ถวายภัตเพื่อผู
ตาย อาบน้ําแลว เขาเฝาพระราชา ทูลวา "ขอเดชะ พระองคพระราชทานพรแกหมอมฉันแลว, อนึ่ง หมอมฉันไมมีความตองการดวยของ
อื่น, ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหลูกสะใภ ๓๒ คนของหมอมฉัน และ
ตัวหมอมฉัน กลับไปเรือนแหงตระกูลเถิด."
พระราชาทรงรับแลว. นางมัลลิกาสงหญิงสะใภ ๓๒ คนไปสูตระกูล
ของตน ๆ ดวยตนเอง. สวนนางไดไปสูเรือนแหงตระกูลของตนใน
กุสินารานคร.
ฝายพระราชา ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกทีฆการายนะผู
ซึ่งเปนหลานพันธุลเสนาบดี.
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ก็ทีฆการายนะนั้น เที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาดวยคิดอยูวา
" ลุงของเรา ถูกพระราชาองคนี้ ใหตายแลว." ขาววา จําเดิมแตการ
ที่พันธุละผูไมมีความผิดถูกฆาแลว พระราชาทรงมีวิปฏิสาร ไมไดรับ
ความสบายพระหฤทัย ไมไดเสวยความสุขในราชสมบัติเลย.

พระราชาสวรรคต
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจาศากยะ
ประทับอยู. พระราชาเสด็จไปที่นั้นแลว ทรงใหตั้งคายในที่ไมไกลจาก
พระอารามแลว เสด็จไปวิหาร ดวยบริวารเปนอันมาก ดวยทรงดําริวา
" จักถวายบังคมพระศาสดา" พระราชที่เครื่องราชกกุธภัณฑทั้ง ๕
แกทีฆการายนะแลว พระองคเดียวเทานั้น เสด็จเขาสูพระคันธกุฎี. พึง
ทราบเรื่องทั้งหมดโดยทํานองแหงธรรมเจติยสูตร . เมื่อพระองคเสด็จเขา
สูพระคันธกุฎีแลว ทีฆการายนะจึงถือเอาเครื่องราชกกุธภัณฑเหลานั้น ทํา
วิฑูฑภะใหเปนพระราชา เหลือมาไวตัวหนึ่ง และหญิงผูเปนพนักงาน
อุปฏฐากคนหนึ่ง แลวไดกลับไปเมืองสาวัตถี.
พระราชาตรัสปยกถากับพระศาสดาแลวเสด็จออก ไมทรงเห็นเสนา
จึงตรัสถามหญิงนั้น ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงดําริวา " เราจักพา
หลานไปจับวิฑูฑภะ" ดังนี้แลว เสด็จไปกรุงราชคฤห เสด็จถึงพระนคร
เมื่อประตู (พระนคร) อันเขาปดแลวในเวลาวิกาล บรรทมแลวในศาลา
๑

๒

๑. เครื่องประดับพระเกียรติยศของพระเจาแผนดินมี ๕ อยาง คือ ๑. แสจามรี ๒. มงกุฏ
๓. พระขรรค ๔. ธาระพระการ ๕. ฉลองพระบาท บางแหงวา ๑. พระขรรค ๒. เศวตฉัตร
๓. มงกุฏ ๔. ฉลองพระบาท ๕. พัดวาลวิชนี. ๒. ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
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แหงหนึ่ง ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดด ไดสวรรคตในที่นั้นนั่งเอง
ในเวลากลางคืน. เมื่อราตรีสวางแลว, ประชาชนไดยินเสียงหญิงคนนั้น
คร่ําครวญอยูวา "ขาแตสมมติเทพ ผูจอมแหงชาวโกศล พระองคไมมี
ที่พึ่งแลว" จึงกราบทูลแดพระราชา. ทาวเธอ ทรงรับสั่งใหทําสรีรกิจ
ของพระเจาลุง ดวยสักการะใหญ.

พระเจาวิฑูฑภะเสด็จไปพบพระศาสดา
แมพระเจาวิฑูฑภะ ไดราชสมบัติแลว ทรงระลึกถึงเวรนั้น ทรง
ดําริวา " เราจักยังเจาศากยะแมทั้งหมดใหตาย " ดังนี้แลว จึงเสด็จออก
ไปดวยเสนาใหญ.
ในวันนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุง ทรงเห็นความ
พินาศแหงหมูพระญาติแลว ทรงดําริวา " เราควรกระทําญาติสังคหะ"
ในเวลาเชา เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว
ทรงสําเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี ในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศ ประทับ
นั่งที่โคนไม มีเงาปรุโปรง ใกลเมืองกบิลพัสดุ.
แตนั้นไป มีตนไทรเงาสนิทตนใหญตนหนึ่งอยูในรัชสีมาของพระเจาวิฑูฑภะ. พระเจาวิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา จึงเสด็จเขา
ไปเฝา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะ
เหตุไร พระองคจึงประทับนั่งแลวที่โคนไมเงาปรุโปรงนี้ ในเวลารอน
เห็นปานนี้, ขอพระองคโปรดประทับนั่งที่โคนไทร มีเงาอันสนิทนั่นเถิด
พระเจาขา" เมื่อพระศาสดาตรัสตอบวา "ชางเถิด มหาบพิตร, ชื่อวา
เงาของหมูพระญาติเปนของเย็น," จึงทรงดําริวา "พระศาสดาจักเสด็จ
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มาเพื่อทรงประสงครักษาหมูพระญาติ" จึงถวายบังคมพระศาสดา เสด็จ
กลับไปสูเมืองสาวัตถีนั่นแล. แมพระศาสดาก็ทรงเหาะไปสูเชตวันเหมือน
กัน. พระราชาทรงระลึกถึงโทษแหงพวกเจาศากยะ เสด็จออกไปแมครั้ง
ที่ ๒ ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแล ก็เสด็จกลับอีก. เสด็จ
ออกไปแมครั้งที่ ๓ ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแล ก็เสด็จ
กลับ. แตเมื่อพระเจาวิฑูฑภะนั้นเสด็จออกไปในครั้งที่ ๔, พระศาสดา
ทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจาศากยะทั้งหลาย ทรงทราบความที่กรรม
อันลามกคือการโปรยยาพิษ ในแมนา้ํ ของเจาศากยะเหลานั้น เปนกรรม
อันใคร ๆ หามไมได จึงมิไดเสด็จไปในครั้งที่ ๔. พระเจาวิฑูฑภะเสด็จ
ออกไปแลวดวยพลใหญ ดวยทรงดําริวา "เราจักฆาพวกเจาศากยะ."

พระเจาวิฑูฑภะฆาพวกศากยะ
ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธะชื่อวาไมฆาสัตว แมจะ
ตายอยูก็ไมปลงชีวิตของเหลาสัตวอื่น.
เจาศากยะเหสานั้นคิดวา " พวกเราฝกหัดมือแลว มีเครื่องผูกสอด
อันทําแลว หัดปรือมาก, แตพวกเราไมอาจปลงสัตวอื่นจากชีวิตไดเลย,
พวกเราจักแสดงกรรมของตนแลวใหหนีไป." เจาศากยะเหลานั้น ทรงมี
เครื่องผูกสอดอันทําแลว จึงเสด็จออกเริ่มการยุทธ. ถูกศรที่เจาศากยะ
เหลานั้นยิงไปไปตามระหวาง ๆ พวกบุรุษของพระเจาวิฑูฑภะ, ออกไป
โดยชองโลและชองหูเปนตน. พระเจาวิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็น, จึง
ตรัสวา "พนาย พวกเจาศากยะยอมตรัสวา 'พวกเราเปนผูไมฆาสัตว'
มิใชหรือ ? เมื่อเชนนี้ ไฉนพวกเจาศากยะจึงยิงบุรุษของเราใหฉิบหาย
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เลา." ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งกราบทูลพระเจาวิฑูฑภะนั้นวา "ขาแต
เจา พระองคตรวจสอบดูแลวหรือ ?"
พระเจาวิฑูฑภะ. พวกเจาศากยะ ยังบุรุษของเราใหฉิบหาย.
บุรุษ. บุรุษไร ๆ ของพระองค ชื่อวาตายแลว ยอมไมม,ี ขอเชิญ
พระองคจงรับสั่งใหนับบุรุษเหลานั้นเถิด.
พระเจาวิฑูฑภะเมื่อรับสั่งใหนับดู ไมทรงเห็นหมดไปแมคนหนึ่ง.
ทาวเธอเสด็จกลับจากที่นั้นแลว ตรัสวา " พนาย คนเหลาใด ๆ บอกวา
'พวกเราเปนเจาศากยะ' ทานทั้งหลาย จงฆาคนเหลานั้นทั้งหมด; แต
จงใหชีวิต แกคนที่ยืนอยูในสํานักของเจาศากยะมหานาม ผูเปนพระเจาตา
ของเรา.
เจาศากยะทั้งหลายไมเห็นเครื่องถือที่คนพึงถือเอา บางพวกคาบหญา
บางพวกถือไมออ ยืนอยู, ถูกเขาถามวา "ทานเปนเจาศากยะหรือไม
ใช ? เพราะเหตุที่เจาศากยะเหลานั้น แมจะตายก็ไมพูดคําเท็จ; พวกที่
ยืนคาบหญาอยูแลว จึงกลาววา "ไมใชเจาศากยะ, หญา." พวกที่ยืน
ถือไมออก็กลาววา " ไมใชเจาศากยะ, ไมออ." เจาศากยะเหลานั้นและ
เจาศากยะที่ยืนอยูในสํานักของทาวมหานาม ไดชีวิตแลว
บรรดาเจาศากยะเหลานั้น เจาศากยะที่ยืนคาบหญา ชื่อวาเจาศากยะ
หญา, พวกที่ยืนถือไมออ ชื่อวาเจาศากยะไมออ.
พระเจาวิฑูฑภะรับสั่งใหฆาเจาศากยะอันเหลือทั้งหลาย ไมเวนทารก
แมยังดื่มนม ยังแมน้ําคือโลหิต ใหไหลไปแลว รับสั่งใหลางแผนกระดาน
ดวยโลหิตในลําคอของเจาศากยะเหลานั้น.
ศากยวงศ อันพระเจาวิฑูฑภะเขาไปตัดแลว ดวยอาการอยางนี้.
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พระเจาวิฑูฑภะนั้น รับสั่งใหจับเจาศากยมหานาม เสด็จกลับแลว ใน
เวลาเสวยกระยาหารเชา ทรงดําริวา " เราจักเสวยอาหารเชา" ดังนี้แลว
ทรงแวะในที่แหงหนึ่ง, เมื่อโภชนะอันบุคคลนําเขาไปแลว, รับสั่งให
เรียกพระเจาตามา ดวยพระดํารัสวา " เราจักเสวยรวมกัน."

มานะกษัตริย
แตกษัตริยทั้งหลาย ถึงจะสละชีวิต ก็ไมยอมเสวยรวมกับบุตรนาง
ทาสี; เพราะฉะนั้น ทาวมหานามทอดพระเนตรเห็นสระ ๆ หนึ่งจึงตรัสวา
เรามีรางกายอันสกปรก, พอ เราจักอาบน้ํา."
พระเจาวิฑูฑภะตรัสวา " ดีละ พระเจาตา เชิญพระเจาตาอาบเถิด."
ทาวมหานามทรงดําริวา "พระเจาวิฑูฑภะนี้ จักฆาเราผูไมบริโภครวม,
การตายเองของเราเทานั้น ประเสริฐกวา" ดังนี้แลว จึงทรงสยายผม
สอดหัวแมเทาเขาไปในผม ขอดใหเปนปมที่ปลาย ดําลงไปในน้ํา.
ดวยเดชแหงคุณของทาวมหานามนั้น นาคภพก็แสดงอาการรอน.
พระยานาคใครครวญวา " เรื่องอะไรกันหนอ ?" เห็นแลวจึงมาสูสํานัก
ของทาวมหานามนั้น ใหทาวมหานามประทับบนพังพาน แลวเชิญเสด็จ
เขาไปสูนาคภพ. ทาวมหานามนั้นอยูในนาคภพนั้นนั่นแล สิ้น ๑๒ ป.
ฝายพระเจาวิฑูฑภะประทับนั่งคอยอยู ดวยทรงดําริวา "พระเจา
ตาของเราจักมาในบัดนี้ ; เมื่อทาวมหานามนั้นชักชาอยู, จึงรับสั่งใหคน
ในสระ. ตรวจดูแมระหวางบุรุษดวยแสงประทีป ไมเห็นแลวก็เสด็จหลีก
ไป ดวยทรงดําริวา " พระเจาตาจักเสด็จไปแลว."
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พระเจาวิฑูฑภะถูกน้ําทวมสวรรคต
พระเจาวิฑูฑภะนั้น เสด็จถึงแมน้ําอจิรวดีในเวลาราตรี รับสั่งให
ตั้งคาย แลว. คนบางพวก นอนแลวทีห่ าดทรายภายในแมน้ํา, บางพวก
นอนบนบกในภายนอก. แมบรรดาพวกที่นอนแลวในภายใน พวกที่มี
บาปกรรมอันไมไดกระทําแลวในกอน มีอยู. แมบรรดาพวกที่นอนแลว
ในภายนอก ผูที่มีบาปกรรมอันไดกระทําแลวในกอน มีอยู, มดแดง
ทั้งหลายตั้งขึ้นแลว ในทีซ่ ึ่งคนเหลานั้นนอนแลว.
ชนเหลานั้น กลาวกันวา "มดแดงตั้งขึ้นแลวในที่เรานอนแลว,
มดแดงตั้งขึ้นแลว ในที่เรานอนแลว" จึงลุกขึ้น, พวกที่มีบาปกรรมอัน
ไมไดกระทําแลว ลุกขึ้นไปนอนบนบก, พวกมีบาปกรรมอันกระทําแลว
ลงไปนอนเหนือหาดทราย.
ขณะนั้น มหาเมฆตั้งขึ้น ยังฝนลูกเห็บใหตกแลว. หวงน้ําหลากมา
ยังพระเจาวิฑูฑภะพรอมดวยบริษัท ใหถึงสมุทรนั่นแล. ชนทั้งหมด ได
เปนเหยื่อแหงปลาและเตาในสมุทรนั้นแลว. มหาชนยังกถาใหตั้งขึ้นวา
" ความตายของเจาศากยะทั้งหลายไมสมควรเลย, ความตายนี่ คือพวกเจา
ศากยะ อันพระเจาวิฑูฑภะทุบแลว ๆ ชื่ออยางนี้ใหตาย จึงสมควร. "
๑

พวกเจาศากยะตายสมควรแกบุรพกรรม
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย, ความ
ตายอยางนี้ ไมสมควรแกเจาศากยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น
ความตายที่พวกเจาศากยะนั่นไดแลว ก็ควรโดยแท ดวยสามารถแหง
กรรมลามกที่เขาทําไวในปางกอน."
๑. นาจะเปน "จึงไมสมควร"
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ภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เจาศากยะทั้งหลายนั่น ไดกระทํา
กรรมอะไรไวในปางกอน ?
พระศาสดา. ในปางกอน พวกเจาศากยะนั่น รวมเปนพวกเดียวกัน
โปรยยาพิษในแมน้ํา.
ในวันรุง ขึ้น ภิกษุทั้งหลายยังกถาใหตั้งขึ้นในโรงธรรมวา "พระเจาวิฑูฑภะ ยังเจาศากยะทั้งหลายประมาณเทานี้ใหตายแลว เสด็จมาอยู,
เมื่อมโนรถของตนยังไมถึงที่สุดนั่นแล, พาชนมีประมาณเทานั้น (ไป)
เกิดเปนภักษาแหงปลาและเตาในสมุทรแลว."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวก
เธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลวา "ดวย
กถาชื่อนี้ " จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนรถของสัตวเหลานี้ ยัง
ไมถึงที่สุดนั่นแล, มัจจุราชตัดชีวิตินทรียแลว ใหจมลงในสมุทรคือ
อบาย ๔ ประดุจหวงน้ําใหญ ทวมทับชาวบานอันหลับฉะนั้น" ดังนี้
แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓. ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต พฺยาสตฺตมนส นร
สุตฺต คาม มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ.
"มัจจุ ยอมพานระผูมีใจของในอารมณตาง ๆ
ผูเ ลือกเก็บดอกไมอยูเที่ยวไป เหมือนหวงน้ําใหญ
พัดชาวบานอันหลับแลวไปฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา พฺยาสตฺตมนส นร ความ
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วา ผูมีใจของแลว ในอารมณอันถึงพรอมแลว หรืออันยังไมถึงพรอม
แลว.
พระผูมีพระภาคตรัสคําอธิบายนี้ไววา ; นายมาลาการเขาไปสูสวน
ดอกไม คิดวา "จักเก็บดอกไมทั้งหลาย" แลวไมเก็บเอาดอกไมจาก
ในสวนนั้น ปรารถนากออื่น ๆ ชื่อวาสงใจไปในสวนดอกไมทั้งสิ้น หรือ
คิดวา "เราจักเก็บดอกไมจากกอื่น ๆ แลวไมเก็บเอาดอกไมจากกอนั้น
ยอมสงใจไปในที่อื่น เลือกอยูซึ่งกอไมนั้นนั่นเอง ชื่อวายอมถึงความ
ประมาทฉันใด; นระบางคน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน หยั่งลงสูท ามกลาง
กามคุณ ๕ เชนกันกับสวนดอกไม ไดรูปอันชอบใจแลว ปรารถนา
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจอยางใดอยางหนึ่ง. หรือได
บรรดาอารมณมีเสียงเปนตนเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่งแลว ยังปรารถนา
อารมณอยางใดอยางหนึ่ง ( ตอไป ). หรือไดรปู นั้นแหละ แลวยัง
ปรารถนาอารมณอยางใดอยางหนึ่งอยู ชื่อวายอมยินดีอารมณนั้นนั่นแล,
หรือไดบรรดาอารมณมีเสียงเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง แลวปรารถนา
อารมณอยางใดอยางหนึ่ง (ชื่อวายอมยินดีอารมณอันตนไดแลวนั้น).
ในสวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพย มีโค กระบือ ทาสี ทาส
นา สวน บาน นิคมและชนบทเปนตน ก็นัยนั้นนั่นแล. ในบริเวณ
วิหารและปจจัยมีบาตรและจีวรเปนตน แมของบรรพชิต ก็นัยนัน้ เหมือน
กัน; (มัจจุยอมพา) พระผูมีใจของในกามคุณอันถึงพรอมแลว หรือ
อันยังไมถึงพรอมแลว ซึ่งกําลังเลือกเก็บดอกไม กลาวคือกามคุณ ๕
อยูอยางนั้น ดวยประการฉะนี้ (ไป).
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สองบทวา สุตฺต คาม ความวา ชื่อวาการหลับดวยสามารถแหง
การหลับ แหงทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแหงบาน ยอมไมมี,
แตบานชื่อวาเปนอันหลับแลว ก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตวทั้งหลาย
เปนผูประมาทแลวเพียงดังวาหลับแลว; มัจจุพา (นระ) ไป ดุจหวงน้ํา
ใหญอันกวางและลึก ๒-๓ โยชน (พัดพา) ชาวบานที่หลับแลวอยาง
นั้นไปอยูฉะนั้น; คือวา หวงน้ําใหญนั้น ยังชาวบานนั้นทั้งหมด ไม
ใหสัตวไร ๆ ในบรรดาสตรี บุรุษ โค กระบือ และไกเปนตน เหลือ
ไว ใหถึงสมุทรแลว ทําใหเปนภักษาของปลาและเตาฉันใด; มัจจุราช
คือความตาย พานระผูมีใจของแลวในอารมณตาง ๆ คือตัดอินทรียคือ
ชีวิตของพระนั้น ใหจมลงในสมุทรคืออบายทั้ง ๔ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว, เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ จบ.
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๔. เรือ่ งนางปติปูชิกา [๓๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภหญิงชื่อ
ปติปูชิกา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุปฺผานิ เหว" เปนตน.
เรื่องตั้งขึ้นในดาวดึงสเทวโลก.

เทพธิดาจุติแลวเกิดในกรุงสาวัตถี
ไดยินวา เทพบุตรนามวามาลาภารี ในดาวดึงสเทวโลกนั้น มี
นางอัปสรพันหนึ่งแวดลอมแลว เขาไปสูสวน. เทพธิดา ๕๐๐ ขึ้นสู
ตนไม ยังดอกไมใหตกอยู. เทพธิดา ๕๐๐ เก็บเอาดอกไมที่เทพธิดา
เหลานั้นใหตกแลว ประดับเทพบุตร. บรรดาเทพธิดาเหลานั้น เทพธิดา
องคหนึ่ง จุติบนกิ่งไมนั่นแล. สรีระดับไป ดุจเปลวประทีป นางถือ
ปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูลหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ในเวลาทีน่ างเกิดแลว
เปนหญิงระลึกชาติได ระลึกอยูวา "เราเปนภริยาของมาลาภารีเทพบุตร"
ถึงความเจริญ กระทําการบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน ปรารถนา
การเกิดเฉพาะในสํานักสามี. นางแมไปสูตระกูลอื่น. ในเวลามีอายุ ๑๖ ป
ถวายสลากภัต ปกขิกภัต และวัสสาวาสิกภัตเปนตนแลว ยอมกลาววา
"สวนแหงบุญนี้ จงเปนปจจัยเพื่อประโยชนแกอันบังเกิดในสํานักสามี
ของเรา."
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จุตจิ ากมนุษยโลกแลวไปเกิดในสวรรค
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายทราบวา "นางนี้ ลุกขึ้นเสร็จสรรพแลว
ยอมปรารถนาสามีเทานั้น" จึงขนานนามของนางวา "ปติปูชิกา."
แมนางปติปูชิกานั้น ยอมปฏิบัตโิ รงฉัน เขาไปตั้งน้ําฉัน ปูอาสนะ
เปนนิตย. มนุษยแมพวกอื่น ใครเพื่อจะถวายสลากภัตเปนตน นํามา
มอบใหดวยคําวา "แม ทานจงจัดแจงภัตเหลานี้ แกภิกษุสงฆ." แม
นางเดินไปเดินมาอยูโดยทํานองนั้น ไดกุศลธรรม ๕๖ ทุกยางเทา. นาง
ตั้งครรภแลว. นางก็คลอดบุตร โดยกาลอันลวงไป ๑๐ เดือน. ในกาล
ที่บุตรนั้นเดินได นางไดบุตรแมอื่น ๆ รวม ๔ คน. ในวันหนึ่ง นาง
ถวายทาน ทําการบูชา ฟงธรรม รักษาสิกขาบท ในเวลาเปนที่สุดแหง
วัน ก็ทํากาละดวยโรคชนิดใดชนิดหนึง่ ซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้น แลว
บังเกิดในสํานักสามีเติมของตน.

อายุของมนุษยประมาณ ๑๐๐ ป
ฝายนางเทพธิดานอกนี้ กําลังประดับอยูนั่งเอง ตลอดกาลเทานี้.
เทพบุตรเห็นนางนั้น กลาววา "เธอหายหนาไปตั้งแตเชา, เธอไป
ไหนมา ?"
เทพธิดา. ดิฉันจุติคะ นาย.
เทพบุตร. เธอพูดอะไร ?
เทพธิดา. ขอนั้นเปนอยางนี้ นาย.
เทพบุตร. เธอเกิดแลวในที่ไหน.
เทพธิดา. เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกรุงสาวัตถี.
๑. อภิ. ส. ๓๔/๑๖.
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เทพบุตร. เธอดํารงอยูในกรุงสาวัตถีนั้นสิ้นกาลเทาไร ?
เทพธิดา. ขาแตนาย ดิฉันออกจากทองมารดา โดยกาลอันลวง
ไป ๑๐ เตือน ในเวลาอายุ ๑๖ ป ไปสูตระกูลสามี คลอดบุตร ๔ คน
ทําบุญมีทานเปนตน ปรารถนาถึงนา มาบังเกิดแลวในสํานักของนาย
ตามเดิม.
เทพบุตร. อายุของมนุษยมีประมาณเทาไร ?
เทพธิดา. ประมาณ ๑๐๐ ป.
เทพบุตร. เทานั้นเองหรือ ?
เทพธิดา. คะ นาย.
เทพบุตร. พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณเทานี้เกิดแลว เปนผู
ประมาทเหมือนหลับ ยังกาลใหลวงไปหรือ ? หรือทําบุญมีทานเปนตน ?
เทพธิดา. พูดอะไร นาย, พวกมนุษยประมาทเปนนิตย ประหนึ่ง
ถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแลว ประหนึ่งวาไมแกไมตาย.
ความสังเวชเปนอันมาก ไดเกิดขึ้นแกมาลาภารีเทพบุตรวา
" ทราบวา พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณ ๑๐๐ ปเกิดแลว ประมาท
นอนหลับอยู. เมื่อไรหนอ ? จึงจักพนจากทุกขได."

๑๐๐ ปของมนุษยเทา ๑ วันในสวรรค
ก็ ๑๐๐ ปของพวกเรา เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจาชั้น
ดาวดึงส, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปนเดือนหนึ่ง, กําหนดดวย ๑๒
เดือนโดยเดือนนั้น เปนปหนึ่ง, ๑,๐๐๐ ปทิพย โดยปนั้น เปนประมาณ
อายุของเทพเจาชั้นดาวดึงส, ๑,๐๐๐ ปทิพยนั้น โดยการนับในมนุษย
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เปน ๓ โกฏิ ๖ ลานป.
เพราะฉะนั้น แมวันเดียวของเทพบุตรนั้น ก็ยังไมลวงไป ได
เปนกาลเชนครูเดียวเทานั้น. ขึ้นชื่อวาความประมาทของสัตวผูมีอายุนอย
อยางนี้ ไมควรอยางยิ่งแล
ในวันรุง ขึ้น พวกภิกษุเขาไปสูบาน เห็นโรงฉันยังไมไดจัด
อาสนะยังไมไดปู น้ําฉันยังไมไดตั้งไว จึงกลาววา " นางปติปูชิกา
ไปไหน ?"
ชาวบาน. ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาทั้งหลายจักเห็นนาง ณ ที่
ไหน ? วันวานนี้ เมื่อพระผูเปนเจาฉันแลว (กลับ ) ไป, นางตายใน
ตอนเย็น.
ภิกษุปุถุชนฟงคํานั้นแลว ระลึกถึงอุปการะของนางนั่น ไมอาจจะ
กลั้นน้ําตาไวได, ธรรมสังเวชไดเกิดแกพระขีณาสพ. ภิกษุเหลานั้นทํา
ภัตกิจแลว ไปวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา ทูลถามวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ อุบาสิกาชื่อปติปูชิกา ลุกขึ้นเสร็จสรรพแลว ทําบุญมี
ประการตาง ๆ ปรารถนาถึงสามีเทานั้น, บัดนี้ นาง ตายแลว (ไป)
เกิด ณ ที่ไหน?"
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นางเกิดในสํานักสามีของตนนั่นแหละ.
ภิกษุ. ในสํานักสามี ไมมี พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นางปรารถนาถึงสามีนั่น ก็หามิได,
มาลาภารีเทพบุตร ในดาวดึงสพิภพ เปนสามีของนาง, นางเคลื่อนจาก
ที่ประดับดอกไมของสามีนั้นแลว ไปบังเกิดในสํานักของสามีนั้นนั่นแลอีก.
ภิกษุ. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? พระเจาขา.
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พระศาสดา. อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ นาสังเวช ! ชีวิตของสัตวทั้งหลายนอย ( จริง) พระเจาขา
เชาตรู นางอังคาสพวกขาพระองค ตอนเย็น ตายดวยพยาธิที่เกิดขึ้น.
พระศาสดา. อยางนั้น ภิกษุทงั้ หลาย ชื่อวา ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายนอย (จริง). เหตุนั้นแล มัจจุผูกระทําซึ่งที่สุด ยังสัตวเหลานี้
ซึ่งไมอิ่ม ดวยวัตถุกาม และกิเลสกามนั่นแล ใหเปนไปในอํานาจของ
ตนแลว ยอมพาเอาสัตวที่คร่ําครวญ ร่ําไรไป" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔.ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต
พฺยาสตฺตมนส นร
อติตฺตเยว กาเมสุ
อนฺตโก กุรุเต วส ฯ
"มัจจุ ผูทําซึ่งที่สุด กระทํานระผูมีใจของใน
อารมณตางๆ เลือกเก็บดอกไมอยูเทียว ผูไมอิ่มใน
กามทั้งหลายนั่นแล สูอํานาจ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต
ความวา ผูมัวเลือกเก็บดอกไมคือกามคุณทั้งหลาย อันเนื่องดวยอัตภาพ
และเนื่องดวยเครื่องอุปกรณอยู เหมือนนายมาลาการ เลือกเก็บดอกไม
ตางชนิดอยูในสวนดอกไมฉะนั้น.
บาทพระคาถาวา พฺยาสตฺตมนส นร ความวา ผูมีจิตซานไปโดย
อาการตาง ๆ ในอารมณอันยังไมถึงแลว ดวยสามารถแหงความปรารถนา
ในอารมณที่ถึงแลว ดวยสามารถแหงความยินดี.
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บาทพระคาถาวา อติตฺตเยว กาเมสุ ความวา ผูไมอิ่มในวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายนั่นแล ดวยการแสวงหาบาง ดวยการไดเฉพาะ
บาง ดวยการใชสอยบาง ดวยการเก็บไวบาง.
บาทพระคาถาวา อนฺตโก กุรุเต วส ความวา มัจจุผูทําซึ่ง
ที่สุด กลาวคือมรณะ พานระผูคร่ําครวญ ร่ําไร ไปอยู ใหถงึ อํานาจ
ของตน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องนางปติปูชิกา จบ.
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๕. เรื่องโกสิยเศรษฐผูมีความตระหนี่ [๓๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภเศรษฐี
ชื่อโกสิยะผูมีความตระหนี่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป ภมโร
ปุปฺผ" เปนตน. เรื่องตั้งขึ้นแลวในกรุงราชคฤห.

สมบัติของเศรษฐีไมอํานวยประโยชนแกใคร ๆ
ดังไดสดับมา ในทีไ่ มไกลแหงกรุงราชคฤห ไดมีนิคม ชื่อสักกระ,
เศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกสิยะ มีความตระหนี่ มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ประจํา
อยูในนิคมนั้น. เขาไมใหแมหยดน้ํามัน (สักหยดเดียว) ดวยปลายหญา
แกคนเหลาอื่น. ทั้งไมบริโภคดวยตนเอง. สมบัตขิ องเขานั้น ไมอํานวย
ประโยชนแกปยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเปนตน ไมอํานวยประโยชน
แกสมณะและพราหมณทั้งหลาย คงเปนของไมไดใชสอย ตั้งอยู เหมือน
สระโบกขรณี ที่ผีเสื้อน้ําหวงแหน ดวยประการฉะนี้แล.

เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจมผอม
วันหนึ่ง เวลาจวนสวาง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอัน
ประกอบดวยความกรุณาใหญ ทรงตรวจดูหมูสัตวผูเปนเผาพันธุที่พอ
แนะนําในการตรัสรูไดในสกลโลกธาตุ ไดทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผล
ของเศรษฐีพรอมทั้งภรรยา ซึ่งอยูในที่สุดแหงที่ ๔๕ โยชน. ก็ในวัน
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กอนแตวันนั้น เศรษฐีนั้นไปสูพระราชมนเทียร เพื่อบํารุงพระราชา
ทําการบํารุงพระราชาแลว กลับมา เห็นคนบานนอกคนหนึ่งถูกความหิว
ครอบงํา กําลังกินขนมกุมมาส (ขนมเบื้อง) ใหเกิดความกระหายใน
ขนมนั้นขึ้น ไปสูเรือนของตนแลว คิดวา "ถาเราบอกวาเราอยากกิน
ขนมเบื้อง ' ไซร, คนเปนอันมากก็จัก ( พากัน) อยากกินกับเรา,
เมื่อเปนอยางนั้น วัตถุเปนอันมาก มีงา ขาวสาร เนยใส น้ําออย
เปนตน ของเรา ก็จักถึงความหมดไป. เราจักไมบอกแกใคร ๆ"
ดังนี้แลว อดกลั้นความอยากเที่ยวไป, เมื่อเวลาลวงไป ๆ เขาผอมเหลือง
ลงทุกที มีตวั สะพรั่งดวยเสนเอ็น, แตนั้น ไมสามารถจะอดกลั้นความ
อยากไวได เขาหองแลวนอนกอดเตียง. เขาแมถึงความทุกขอยางนี้ก็ยัง
ไมบอกอะไร ๆ แกใคร ๆ เพราะกลัวเสียทรัพย.

ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง
ลําดับนั้น ภรรยาเขาไปหาเขาลูบหลังถามวา "ทานไมสบายหรือ ?
นาย."
เศรษฐี. ความไมสบายอะไร ๆ ของฉันไมมี.
ภรรยา. ก็พระราชากริ้วทานหรือ ?
เศรษฐี. ถึงพระราชาก็ไมกริ้วฉัน.
ภรรยา. เมื่อเปนเชนนั้น ความไมพอใจอะไร ๆ ที่พวกลูกชาย
ลูกหญิงหรือปริชนมีทาสกรรมกรเปนตนกระทําแกทาน มีอยูห รือ ?
เศรษฐี. แมกรรมเห็นปานนั้นก็ไมมี.
ภรรยา. ก็ทานมีความอยากในอะไรหรือ ?
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แมเมื่อภรรยากลาวอยางนั้น เขาก็ไมกลาวอะไร คงนอนเงียบ
เสียงเพราะกลัวเสียทรัพย. ลําดับนั้น ภรรยากลาวกะเขาวา " บอกเถิด
นาย, ทานอยากอะไร ?" เขาเปนเหมือนกลืนคําพูดไว ตอบวา "ฉัน
มีความอยาก."
ภรรยา. อยากอะไร ? นาย.
เศรษฐี. ฉันอยากกินขนมเบื้อง.
ภรรยา. เมื่อเปนเชนนั้น ทําไม ทานไมบอกแกดิฉัน. ทานเปน
คนจนหรือ ? บัดนี้ ดิฉันจักทอดขนมเบื้องใหพอแกคนที่อยูในสักกรนิคม
ทั้งสิ้น.
เศรษฐี. ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกนั้น, พวกเขาทํางาน
ของตน ก็จักกิน ( องตน).
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจักทอดขนมเบื้องใหพอแกคนที่อยูใน
ตรอกเดียวกัน.
เศรษฐี. ฉันรูความที่เธอเปนคนรวยทรัพยละ.
ภรรยา. ดิฉันจะทอดใหพอแกคนทั้งหมด (ที่อยู ) ในที่ใกล
เรือนนี้.
เศรษฐี. ฉันรูความที่เธอเปนคนมีอัธยาศัยกวางขวางละ.
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจะทอดใหพอแกชนสักวาลูกเมียทาน
เทานั้นเอง.
เศรษฐี. ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกนั้น.
ภรรยา. ก็ดิฉันจะทอดใหพอแกทานและดิฉันหรือ ?
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เศรษฐี. เธอจักทํา ทําไม ?
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจะทอดใหพอแกทานผูเดียวเทานั้น.
เศรษฐี. เมื่อเธอทอดขนมที่นี้ คนเปนจํานวนมากก็ยอมหวัง
(ที่จะกินดวย) เธอจงเวนขาวสาร (ทีด่ ี) ทั้งสิ้น ถือเอาขาวสารหัก
และเชิงกรานและกระเบื้อง และถือเอาน้ํานม เนยใส น้ําผึ้ง และน้ําออย
หนอยหนึ่งแลว ขึ้นไปชั้นบนแหงปราสาท ๗ ชัน้ แลวทอดเถิด, ฉัน
คนเดียวเทานั้น จักนั่งกิน ณ ที่นั้น.
นางรับคําวา "ดีละ" แลวใหทาสีถือสิ่งของที่ควรถือ เอาขึ้นไป
สูปราสาท แลวไลทาสีไป ใหเรียกเศรษฐีมา. เศรษฐีนั้น ปดประตูใส
ลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแตประตูแรกมา แลวขึ้นไปยังชั้นที่ ๗ ปดประตู
แลวนั่ง ณ ชัน้ แมนั้น. ฝายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกราน ยกกระเบื้อง
ขึ้นตั้ง แลวเริ่มทอดขนม.

พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแตเชาตรู
ตรัสวา "โมคคัลลานะ ในสักกรนิคม (ซึ่งตั้งอยู ) ไมไกลกรุง
ราชคฤห เศรษฐีผูมีความตระหนี่นั่นคิดวา 'เราจักกินขนมเบื้อง' จึง
ใหภรรยาทอดขนมเบื้องบนปราสาท ๗ ชั้น เพราะกลัวคนเหลาอื่นเห็น,
เธอจงไป ณ ที่นั้นแลวทรมานเศรษฐี ทําใหสิ้นพยศ ใหผัวเมียแม
ทั้งสองถือขนม และน้ํานม เนยใส น้ําผึ้งและน้ําออย แลวนํามายัง
พระเชตวันดวยกําลังของตน; วันนี้เรากับภิกษุ ๕๐๐ รูปจักนั่งในวิหาร
นั่นแหละ, จักทําภัตกิจดวยขนมเทานั้น."
๑

๑. นิพฺพิเสวน แปลตามศัพทวา มีความเสพผิดออกแลว.
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แมพระเถระ ก็รบั พระดํารัสของพระศาสดาวา "ดีละ พระเจาขา" แลวไปยังนิคมนั้นดวยกําลังฤทธิ์ทันทีทีเดียว เปนผูนุงหมเรียบรอย
ไดยืนอยูที่ชองสีหบัญชร แหงปราสาทนั้น เหมือนรูปแกวมณีลอยเดนอยู
กลางอากาศเทียว. เพราะเห็นพระเถระนั้นแล ดวงหทัยของมหาเศรษฐี
ก็สั่นสะทาน เขาคิดวา " เรามาที่นี่ เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผูมีรูป
อยางนี้นั่นแล, แตสมณะนี้ยังมายืนอยูที่ชองหนาตางได" เมื่อไมเห็น
เครื่องมือที่ตนควรจะฉวยเอา เดือดดาลทําเสียงตฏะ ๆ ประดุจกอนเกลือ
ที่ถูกโรยลงในไฟ จึงกลาวอยางนั้นวา "สมณะ ทานยืนอยูในอากาศ จัก
ไดอะไร ? แมจงกรมแสดงรอยเทาในอากาศซึ่งหารอยมิไดอยู ก็จักไมได
เหมือนกัน." พระเถระจงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแล. เศรษฐี
กลาววา "ทานจงกรมอยูจักไดอะไร ? แมนั่งดวยบัลลังก ในอากาศ
ก็จักไมไดเชนกัน." พระเถระจึงนั่งคูบัลลังก.
ลําดับนั้น เศรษฐีกลาวกะทานวา " ทานนั่งในอากาศ จักได
อะไร ? แมมายืนที่ธรณีหนาตางก็จักไมได." พระเถระไดยืนอยูที่ธรณี
(หนาตาง ) แลว. ลําดับนั้น เขากลาวกะทานวา "ทานยืนที่ธรณี
(หนาตาง ) จักไดอะไร ? แมบังหวนควันแลว ก็จักไมไดเหมือนกัน."
แมพระเถรก็บังหวนควัน. ปราสาททั้งสิ้นไดมีควันเปนกลุมเดียวกัน.
อาการนั้น
ไดเปนเหมือนเวลาเปนที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีดวยเข็ม
เศรษฐีไมกลาวกะทานวา "แมทานใหไฟโพลงอยูก็จักไมได" เพราะ
กลัวไฟไหมเรือน แลวคิดวา "สมณะนี้ จักเปนผูเกี่ยวของอยางสนิท
๑

๒

๑. ศัพทวา "สีหบัญชร" หมายความวา หนาตางมีลูกกรง แปลตามศัพทวา "หนาตางมี
สัณฐานประดุจกรงเล็บแหงสีหะ. ๒. นั่งขัดสมาธิ.
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ไมไดแลวจักไมไป, เราจักใหถวายขนมแกทานชิ้นหนึ่ง " แลวจึงกลาว
กะภรรยาวา "นางผูเจริญ เธอจงทอดขนมชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่ง ใหแก
สมณะแลว จงสงทานไปเสียเถอะ." นางหยอดแปงลงในถาดกระเบื้อง
นิดเดียว. (แต ) ขนม ( กลาย) เปนขนมชิ้นใหญ ไดพองขึ้นเต็ม
ทั่วทั้งถาด ตั้งอยูแลว. เศรษฐีเห็นเหตุนั้น กลาววา "(ชะรอย)
หลอนจักหยิบแปงมากไป" ดังนี้แลว ตักแปงหนอยหนึ่งดวยมุมทัพพี
แลว หยอดเองทีเดียว. ขนมเกิดใหญกวาขนมชิ้นกอน. เศรษฐีทอด
ขนมชิ้นใด ๆ ดวยอาการอยางนั้น, ขนมชิ้นนั้น ๆ ก็ยิ่งใหญโตทีเดียว.
เขาเบื่อหนาย จึงกลาวกะภรรยาวา "นางผูเจริญ เธอจงใหขนมแก
สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะ." เมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเชา, ขนม
ทั้งหมดก็ติดเนื่องเปนอันเดียวกัน. นางจึงกลาวกะเศรษฐีวา "นาย
ขนมทั้งหมดติดเนื่องเปนอันเดียวกันเสียแลว. ดิฉันไมสามารถทําใหแยก
กันได." แมเขากลาววา " ฉันจักทําเอง." แลวก็ไมอาจทําได. ถึงทั้ง
สองคน จับที่ริม (แผนขนม) แมดึงออกอยู ก็ไมอาจใหแยกออกจาก
กันไดเลย. ครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ําอยูกับขนม ( เพื่อจะใหแยกกัน ),
เหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแลว. ความหิวกระหายก็หายไป. ลําดับนั้น
เขากลาวกะภรรยาวา "นางผูเจริญ ฉันไมมีความตองการขนมแลว,
เธอจงใหแกสมณะเถิด." นางฉวยกระเชาแลวเขาไปหาพระเถระ. พระเถระแสดงธรรมแกคนแมทั้งสอง, กลาวคุณพระรัตนตรัย, แสดงผลทาน
ที่บุคคลใหแลวเปนอาทิ ใหเปนดังพระจันทรในพื้นทองฟาวา " ทานที่
บุคคลใหแลว ยอมมีผล. ยัญที่บุคคลบูชา ยอมมีผล." เศรษฐีฟงธรรม
นั้นแลว มีจิตเลื่อมใส กลาววา " ทานผูเจริญ ทานจงมานั่งฉันบน
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บัลลังกนี้เถิด."

พระเถระนําเศรษฐีและภรรยาไปเฝาพระศาสดา
พระเถระกลาววา " มหาเศรษฐี พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่ง
ในวิหารกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ดวยตั้งพระหฤทัยวา "จักเสวยขนม. เมื่อ
ทานมีความชอบใจ. เศรษฐี ทานจงใหภรรยาถือเอาขนมและวัตถุอื่น
มีน้ํานมเปนตน, พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา."
เศรษฐี. ก็บัดนี้ พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหนเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ในที่สุดแหงที่ ๔๕
โยชนจากที่นี้ เศรษฐี.
เศรษฐี. ทานผูเจริญ พวกเราจักไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเทานี้
จะไมลวงเลยเวลาอยางไร ?
พระเถระ. มหาเศรษฐี เมื่อทานมีความชอบใจ, เราจักนําทาน
ทั้งสองไปดวยกําลังของตน. หัวบันไดปราสาทของทานจักมีในที่ของตน
นี่เอง, แตเชิงบันไดจักมีที่ซุมประตูพระเชตวัน, เราจักนําไปสูพระเชตวัน
โดยกาลชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นลาง.
เขารับวา "ดีละ ขอรับ." พระเถระทําหัวบันไดไวในที่นั้น
นั่นเองแลว อธิษฐานวา "ขอเชิงบันไดจงมีที่ซุมประตูพระเชตวัน."
บันไดก็ไดเปนแลวอยางนั้นนั่นแล. พระเถระใหเศรษฐีและภรรยาถึงพระเชตวันเร็วกวากาลที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นลาง.
สามีภรรยาแมทั้งสองคนนั้น เขาไปเฝาพระศาสดาแลว กราบทูล
กาล. พระศาสดาเสด็จเขาไปสูโรงฉันแลว ประทับนั่งบนพุทธอาสนที่
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เขาปูลาดไวแลว พรอมดวยภิกษุสงฆ. มหาเศรษฐีไดถวายทักษิโณทก
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข, ภรรยาใสขนมในบาตรของพระตถาคตเจาแลว แมมหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยา ก็บริโภคขนมพอแก
ความตองการ. ความหมดสิ้นของขนมไมปรากฏเลย. แมเมื่อเขาถวาย
ขนมแกภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและ (ให ) แกคนกินเดนทั้งหลายแลว
ความหมดสิ้นไป (แหงขนม) ก็ไมปรากฏอยูนนั่ เอง. เขาทั้งสองจึง
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขนมหาถึงความ
หมดไปไม."
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " ถากระนั้น ทานทั้งสองจงทิ้งเสียที่
ซุมประตูพระเชตวัน." เขาทั้งสองก็ทิ้งที่เงื้อมซึ่งไมไกลซุมประตู
(พระเชตวัน). แมทุกวันนี้ ที่นั้น ก็ยงั ปรากฏชื่อวา "เงื้อมขนมเบื้อง."
มหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยู ณ ที่
ควรขางหนึ่งแลว. พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแลว.
ในกาลจนอนุโมทนา สามีและภรรยาแมทั้งสองดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว ถวายบังคมพระศาสดา ขึ้นบันไดที่ซุมประตู (พระเชตวัน) แลว สถิตอยูที่ปราสาทของตนทีเดียว ตั้งแตนั้นมาเศรษฐี
ไดเกลี่ยทรัพยจํานวน ๘๐ โกฏิ ในพระพุทธศาสนานั่นแหละ.

พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ
ในเวลาเย็นวันรุงขึ้น พวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรม นั่งกลาว
คุณกถาของพระเถระวา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย จงดู
อานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะ ทานชื่อวาไมกระทบกระทั่งศรัทธา
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ไมกระทบกระทั่งโภคะ ทรมานเศรษฐีผูมีความตระหนี่โดยครูเดียว กระทํา
ใหหมดพยศแลว ใหเขาถือขนมนํามาสูพระเชตวัน กระทําไวตรง
พระพักตรพระศาสดาแลว ใหตั้งอยูในโสดาปตติผล นาอัศจรรย พระเถระมีอานุภาพมาก.
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพวกภิกษุ ดวยพระโสตธาตุอัน
เปนทิพย เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่ง
ประชุมดวยเรื่องอะไรกันหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ดวย
เรื่องชื่อนี้" จึงตรัสสรรเสริญพระเถระวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาอัน
ภิกษุผูทรมาน ไมกระทบกระทั่งศรัทธา ไมกระทบกระทั่งโภคะ ไมให
สกุลชอกช้ํา ไมเบียดเบียน (สกุล) เปนดุจแมลงภูเคลาเอาละอองจาก
ดอกไม เขาไปหา (สกุล) แลว ควรใหรูพุทธคุณ, โมคคัลลานะ
บุตรของเราก็เปนเชนนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๕. ยถาป ภมโร ปุปฺผ วณฺณวนฺต อเหย
ปเลติ รสมาทาย
เอว คาเม มุนี จเร.
"มุนีพึงเที่ยวไปในบาน เหมือนแมลงภูไมยัง
ดอก สี และกลิ่นใหชอกช้ํา ถือเอาแตรสแลวบิน
รูปฉะนั้น."

แกอรรถ
ชาติแหงสัตวผูกระทําน้ําหวานชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวา ภมร ใน
พระคาถานั้น. บทวา ปุปฺผ เปนตน ความวา แมลงภูเมื่อบินไปในสวน
ดอกไม ไมยงั ดอก สี และกลิ่นใหชอกช้ํา คือวา ไมใหเสียหาย บินไป.
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บทวา ปเลติ ความวา ครั้นบินไปอยางนั้นแลว ดื่มรสจนพอ
ความตองการ ดาบเอารสแมอื่นไปเพื่อประโยชนแกการกระทําน้ําหวาน
แลวบินไป. แมลงภูนั้น รอนลงสูปาชัฏแหงหนึ่งแลว เก็บรสซึ่งเจือดวย
ธุลีนั้นไวในโพรงไมแหงหนึ่งแลว กระทํารสน้ําหวานใหเปนน้ําผึ้งโดย
ลําดับ; ดอก หรือสี และกลิ่นของดอกไมนั้นหาชอกช้ําไป เพราะการ
เที่ยวไปในสวนดอกไมแหงแมลงภูนั้นเปนปจจัยไม ที่แทสิ่งทั้งหมดคง
เปนปกติอยูนั่นเอง.
บาทพระคาถาวา เอว คาเม มุนี จเร ความวา พระอนาคาริยมุนี ตางโดยเสขะและอเสขะก็ฉันนั้น เที่ยวรับภิกษาในบานโดย
ลําดับสกุล.
แทจริง การเลื่อมศรัทธาหรือการเสื่อมโภคะหามีแกสกุลทั้งหลาย
เพราะการเที่ยวไปในบานของมุนีนั้นเปนปจจัยไม, ศรัทธาก็ดี โภคะก็ดี
คงเปนปกติอยูนั่นเอง; ก็แล พระเสขมุนีและอเสขมุนี ครัน้ เที่ยวไป
อยางนั้นออกมาแลว. พระเสขมุนี ปูสังฆาฏิ นั่ง ณ ที่ที่สบายดวยน้ํา
ภายนอกบานกอนแลวพิจารณา (อาหารบิณฑบาต) ดวยสามารถแหง
การเปรียบดวยน้ํามันหยอดเพลา ผาปดแผล และเนื้อแหงบุตร แลว
ฉันบิณฑบาต หลบเขาไปสูไพรสณฑเห็นปานนั้น พิจารณากัมมัฏฐาน
เปนไปภายใน กระทํามรรค ๔ และผล ๔ ใหอยูในเงื้อมมือใหได, สวน
พระอเสขมุนี ประกอบการอยูสบายในทิฏฐธรรมเนือง ๆ บัณฑิตพึง
ทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงภูโดยการกระทําน้ําหวานเชนนี้.
แตในที่นี้ทรงประสงคเอาพระขีณาสพ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดา-
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ปตติผลเปนตน.
พระศาสดา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว เพื่อจะประกาศคุณ
ของพระเถระแมใหยิ่ง จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะทรมาน
เศรษฐีผูมีความตระหนี่ในบัดนี้เทานั้นก็หาไม แมในกาลกอน เธอก็
ทรมานเขาแลว ใหรูความเกี่ยวเนื่องกันแหงกรรมและผลแหงกรรมเหมือน
กัน" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ ทรงนําอดีตนิทาน
(มาสาธก) ตรัสอิลลีสชาดก นี้ก็ :" คนทั้งสองเปนคนกระจอก คนทั้งสองเปนคน
คอม คนทั้งสองเปนคนมีตาเหล คนทั้งสองมียอม
บนศีรษะ, เราไมรูจักเศรษฐีชื่ออิลลีสะ (วา) คน
ไหน?" ดังนี้แล.
เรื่องโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหนี่ จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๗๘ อรถกถา ๒/๑๖๓.
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๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอาชีวกชื่อ
ปาฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ปเรส วิโลมานิ" เปนตน.

ชาวบานสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจา
ดังไดสดับมา หญิงแมเรือนคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ปฏิบัติอาชีวก
ชื่อปาฏิกะ ตั้งไวในฐานะดังลูก. พวกมนุษยในเรือนใกลเคียงของนาง
ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว มาพรรณนาพระพุทธคุณโดยประการ
ตาง ๆ เปนตนวา " แหม ! พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
นาอัศจรรย (นัก)."

นางอยากไปฟงธรรมแตไมสมประสงค
หญิงแมเรือนนั้น ฟงถอยคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาแลว
ประสงคจะไปสูวิหารแลวฟงธรรม จึงเลาความนั้นแกอาชีวก แลวกลาว
วา "พระผูเปนเจา ดิฉันจักไปสํานักของพระพุทธเจา."
อาชีวกนั้นหามวา " อยาไปเลย" แลวก็เลยหามนางแมผูออนวอน
อยูแลว ๆ เลา ๆ เสียทีเดียว.
นางคิดวา " พระผูเปนเจานี้ ไมใหเราไปวิหารฟงธรรม. เรา
จักนิมนตพระศาสดามา แลวฟงธรรมในที่นี้แหละ" ดังนี้แลว ใน
เวลาเย็น จึงเรียกบุตรชายมาแลวสงไปดวยคําวา " เจาจงไป, จงนิมนต
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พระศาสดามาเพื่อเสวยภัตตาหารพรุงนี้."
บุตรชายนั้น เมื่อจะไป ก็ไปทีอ่ ยูของอาชีวกกอน ไหวอาชีวก
แลวนั่ง. ทีนนั้ อาชีวกนัน้ ถามเขาวา "เธอจะไปไหน ?"
บุตร. ผมจะไปนิมนตพระศาสดาตามคําสั่งของคุณแม.
อาชีวก. อยาไปสํานักของพระองคเลย.
บุตร. ไมได พระผูเปนเจา, ผมจักไป.
อาชีวก. เราทั้งสองคน จักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทํา
ถวายพระศาสดานั่น, อยาไปเลย.
บุตร. ไมได พระผูเปนเจา. คุณแมจักดุผม.
อาชีวก. ถากระนั้น ก็ไปเถิด. ก็แล ครั้นไปแลว จงนิมนต
(แต) อยาบอกวา 'พระองคพึงเสด็จไปเรือนของพวกขาพระองคในที่
โนน ในถนนโนน หรือโดยหนทางโนน' (ทํา) เปนเหมือนยืนอยูใน
ที่ใกลเหมือนจะไปโดยหนทางอื่น จงหนีมาเสีย.

บุตรชายทําตามคําของชีวก
เขาฟงถอยของอาชีวกแลวไปสํานักของพระศาสดา นิมนตแลว
ทํากิจทุกสิ่งโดยทํานองอาชีวกกลาวแลวนั่นแล แลวไปสํานักของอาชีวก
นั้น ถูกอาชีวกถามวา " เธอทําอยางไร ?" จึงตอบวา "ที่ทานบอก
ทั้งหมด ผมทําแลว ขอรับ." อาชีวกกลาววา " เธอทําดีแลว, เรา
ทั้งสองคนจักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทําไวเพื่อพระศาสดานั้น"
ดังนี้แลว ในวันรุงขึ้น อาชีวกไดไปสูเรือนนั้นแตเชาตรู. พวกคน
ในบานพาชีวกนั้นใหไปนั่งที่หองหลัง, พวกมนุษยคุนเคยฉาบทาเรือน
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นั้นดวยโคมัยสด โปรยดอกไมซึ่งมีขาวตอกเปนที่ ๕ ลง แลวปูลาด
อาสนะอันควรแกคามาก เพื่อประโยชนแกการประทับนั่งของพระศาสดา.
จริงอยู พวกมนุษยที่ไมคุนเคยกับพระพุทธเจา ยอมไมรูจักการปูลาด
อาสนะ.

พระพุทธเจาเสด็จไปเยือนอุบาสิกา
อนึ่ง ชื่อวากิจ ( เนื่อง ) ดวยผูแสดงทาง ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย: เพราะหนทางทั้งหมดแจมแจงแกพระพุทธเจาเหลานั้น
แลววา "ทางนี้ไปนรก, นี้ไปกําเนิดดิรัจฉาน, นี้ไปเปตวิสัย, นี้ไป
มนุษยโลก, นี้ไปเทวโลก, นี้ไปอมตนิพพาน" ในวันที่ทรงยังหมื่นแหง
โลกธาตุใหหวั่นไหว แลวบรรลุสมั โพธิที่โคนตนโพธินั่นแล, จึงไมมี
คําที่ควรกลาวในหนทางแหงสถานที่ตาง ๆ มีคามและนิคมเปนตนเลย
เพราะฉะนั้น พระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรแลว จึงเสด็จไปสูประตูเรือน
ของมหาอุบาสิกาแตเชาตรู. นางออกมาจากเรือน ถวายบังคมพระศาสดา
ดวยเบญจางคประดิษฐ อัญเชิญใหเสด็จเขาไปภายในเรือน ใหประทับนั่ง
เหนืออาสนะแลวถวายทักษิโณทก อังคาสดวยชาทนียะ และโภชนียะ
อันประณีต. อุบาสิกาประสงคจะใหพระศาสดาผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว
ทรงกระทําอนุโมทนาจึงรับบาตรแลว.

อุบาสิกาฟงธรรมแลวถูกอาชีวกดา
พระศาสดา ทรงเริ่มธรรมกถาสําหรับอนุโมทนา ดวยพระสุรเสียง
อันไพเราะ. อุบาสิกาฟงธรรมพลางใหสาธุการวา " สาธุ สาธุ. "
อาชีวกนั่งอยูหองหลังนั่นแล ไดยินเสียงนางใหสาธุการแลวฟงธรรมอยู
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ไมอาจจะอดทนอยูได จึงออกไป ดวยคิดวา " ทีนี้แหละ นางไมเปน
ของเราละ" ดังนี้แลว ดาอุบาสิกาและพระศาสดาโดยประการตาง ๆ วา
" อีกาลกิณี มึงเปนคนฉิบหาย. มึงจงทําสักการะนี้แกสมณะนั่นเถิด"
ดังนี้เปนตน หนีไปแลว.

อุบาสิกามีจิตฟุงซาน
อุบาสิกาละอาย เพราะถอยคําของอาชีวกนั้น ไมอาจจะสงจิตซึ่ง
ถึงความฟุงซาน๑ ไปตามกระแสแหงเทศนาได.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา "อุบาสิกา เธอไมอาจทําจิต
ใหไปตาม ( แนว ) เทศนาไดหรือ ?"
อุบาสิกา. พระเจาคะ เพราะถอยคําของอาชีวกนี้ จิตของขาพระองค เขาถึงความฟุงซานเสียแลว .
พระศาสดา ตรัสวา "ไมควรระลึกถึงถอยคําที่ชนผูไมเสมอภาค
กันเห็นปานนี้กลาว, การไมคํานึงถึงถอยคําเห็นปานนี้แลว ตรวจดูกิจ
ที่ทําแลวและยังมิไดทําของตนเทานั้นจึงควร" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา :๖. น ปเรส วิโลมานิ
น ปเรส กตากต
อตฺตโน ว อเวกฺเขตยฺย กตานิ อกตานิ จ.
"บุคคลไมควรทําคําแสยงขนของคนเหลาอื่นไว
ในใจ, ไมควรแลดูกิจที่ทําแลวและยังมิไดทําของคน
เหลาอื่น, พึงพิจารณากิจที่ทําแลวและยังมิไดทํา
ของตนเทานั้น."
๑. อฺถตฺต แปลตามศัพทวา ซึ่งความเปนอยางอื่น.
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา น ปเรส วิโลมานิ
ความวา ไมควรทําคําแสยงขน คือคําหยาบ ไดแกคําตัดเสียซึ่งความรัก
ของตนเหลาอื่นไวในใจ.
บาทพระคาถาวา น ปเรส กตากต ความวา ไมควรแลดู
กรรมที่ทําแลวและยังไมทําแลว ของคนเหลาอื่น อยางนั้นวา " อุบาสก
โนน ไมมศี รัทธา ไมเลื่อมใส, แมวัตถุมีภิกษาทัพพีหนึ่งเปนตน
ในเรือน เขาก็ไมให, สลากภัตเปนตน เขาก็ไมให, การใหปจจัยมี
จีวรเปนตน ไมมีแกอุบาสกนั่น; อุบาสิกาโนนก็เหมือนกัน ไมมี
ศรัทธา ไมเลื่อมใส, ภิกษาทัพพีหนึ่งเปนตน ในเรือน นางก็ไมให,
สลากภัตเปนตนก็ไมให, การใหปจจัยมีจีวรเปนตน ก็ไมมีแกอุบาสิกา
นั้น. ภิกษุโนนก็เชนกัน ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ทั้งไมทําอุปชฌายวัตร,
ไมทําอาจริยวัตร, ไมทําอาคันตุกวัตร, ไมทําวัตรเพื่อภิกษุผูเตรียมจะไป,
ไมทําวัตรที่ลานพระเจดีย. ไมทําวัตรในโรงอุโบสถ. ไมทําวัตรที่หอฉัน,
ไมทําวัตรมีวัตรในเรือนไฟเปนอาทิ, ทั้งธุดงคไร ๆ ก็ไมมีแกเธอ แม
เหตุสักวาความอุตสาหะ เพื่อความเปนผูมีภาวนาเปนที่มายินดี ก็ไมม.ี "
บาทพระคาถาวา อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย ความวา กุลบุตร
ผูบวชดวยศรัทธา เมื่อระลึกถึงโอวาท นี้วา "บรรพชิต พึงพิจารณา
เนือง ๆ วา 'วันคืนลวงไป ๆ เราทําอะไรอยู" ดังนี้แลว ก็พึงแลดูกิจ
ที่ทําแลวและยังมิไดทําของตนอยางนั้นวา "เราไมอาจจะยกตนขึ้นสู
ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทําใหเกษมจากโยคะ
๑

๑. อัง. ทสก. ๒๔/๙๒.
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หรือหนอ ?"
ในกาลจบเทศนา อุบาสิกาดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
มีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องปาฏิกาชีวก จบ.
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๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภฉัตตปาณิอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยถา รุจิร ปุปฺผ" เปนตน.

ฉัตตปาณิเขาเฝาพระศาสดา
ความพิสดารวา ในกรุงสาวัตถี ยังมีอุบาสก ( คนหนึ่ง ) ชื่อ
ฉัตตปาณิ เปนผูทรงพระไตรปฎก เปนอนาคามี. อุบาสกนัน้ เปนผู
รักษาอุโบสถแตเชาตรู ไดไปยังที่บํารุงของพระศาสดา. จริงอยู ชื่อวา
อุโบสถกรรม หามีแกอริยสาวกผูเปนอนาคามีทั้งหลาย ดวยสามารถแหง
การสมาทานไม พรหมจรรยและการบริโภคภัตครั้งเดียวของอริยสาวก
ผูเปนอนาคามีเหลานั้น มาแลวโดยมรรคนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " มหาบพิตร นางชางหมอชื่อฆฏิการแล
เปนผูบริโภคภัตครั้งเดียว มีปกติประพฤติพรหมจรรย มีศลี มีกัลยาณธรรม." โดยปกติทีเดียว ทานอนาคามีทั้งหลาย เปนผูบริโภคภัต
ครั้งเดียว และมีปกติประพฤติพรหมจรรยอยางนั้น. อุบาสกแมนั้น ก็
เปนผูรักษาอุโบสถอยางนั้นเหมือนกัน เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคม
แลวนั่งฟงธรรมกถา.
๑

ฉัตตปาณิไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล
ในสมัยนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ไดเสด็จไปสูที่บํารุงของพระศาสดา.
๑. ฆฏการสูตร ม.ม. ๑๓/๓๗๕.
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อุบาสกเห็นพระองคเสด็จมา จึงคิดวา " เราควรลุกขึ้นหรือไมหนอ ?"
ดังนี้แลว ก็ไมลุกขึ้น ดวยสําคัญวา "เรานั่งในสํานักของพระราชา
ผูเลิศ การที่เรานั้นเห็นเจาประเทศราช แลวลุกขึ้นตอนรับ ไมควร;
ก็แล เมื่อเราไมลุกขึ้น พระราชาจักกริ้ว. เมื่อพระราชานั้นแมกริ้วอยู
เราก็จักไมลุกขึ้นตอนรับละ; ดวยวา เราเห็นพระราชาแลว ลุกขึ้น
ก็ชื่อวาเปนอันทําความเคารพพระราชา ไมทําความเคารพพระศาสดา;
เราจักไมลุกขึ้นละ."
ก็ธรรมดาบุรุษผูเปนบัณฑิต เห็นคนที่นั่งในสํานักของทานที่ควร
เคารพกวา (ตน) ไมลุกขึน้ (ตอนรับ) ยอมไมโกรธ. แตพระราชา
เห็นอุบาสกนั้น ไมลกุ ขึ้น (ตอนรับ) มีพระมนัสขุนเคือง ถวายบังคม
พระศาสดาแลวประทับนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. พระศาสดาทรงทราบ
ความที่พระราชากริ้ว จึงตรัสกถาพรรณนาคุณของอุบาสกวา "มหาบพิตร
ฉัตตปาณิอุบาสกนี้เปนบัณฑิต มีธรรมเห็นแลว ทรงพระไตรปฎก ฉลาด
ในประโยชนและมิใชประโยชน. เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของ
อุบาสกอยูนั้นแล พระหฤทัยก็ออน.

พระราชาตรัสถามเหตุที่ไมลุกรับกะฉัตตปาณิ
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนบนปราสาทชั้นบน ทอด
พระเนตรเห็นฉัตตปาณิอุบาสกผูทําภัตกิจเสร็จแลว กั้นรม สวมรองเทา
เดินไปทางพระลานหลวง จึงรับสั่งใหราชบุรุษเรียกมา. อุบาสกนั้น
หุบรมและถอดรองเทาออกแลว เขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง, ลําดับนั้น พระราชา ตรัสกะอุบาสก
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นั้นวา "อุบาสกผูเจริญ ทําไมทานจึงหุบรมและถอดรองเทาออกเสียเลา ?
อุบาสก. ขาพระองคไดฟงวา ' พระราชารับสั่งหา' จึงมาแลว.
พระราชา. ความที่เราเปนพระราชา (ชะรอย) ทานจักเพิ่งรูใน
วันนี้ (กระมัง?).
อุบาสก. ขาพระองคทราบความที่พระองคเปนพระราชา แมใน
กาลทุกเมื่อ.
พระราชา. เมื่อเปนเชนนั้น, ทําไม ในวันกอน ทานนั่งใน
สํานักของพระศาสดา เห็นเราแลว จึงไมลุกขึ้น (ตอนรับ).
อุบาสก. ขาแตมหาราช ขาพระองคนั่งในสํานักของพระราชา
ผูเลิศ เมื่อเห็นพระราชาประเทศราชแลวลุกขึ้น (ตอนรับ) พึงเปน
ผูไมเคารพในพระศาสดา; เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมลุกขึ้น
(ตอนรับ).
พระราชา. ชางเถอะ ผูเจริญ, ขอนี้งดไวกอน, เขาเลื่องลือกันวา
ทานเปนผูฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน ซึ่งเปนไปในทิฎฐธรรม
และสัมปรายภพ ทรงพระไตรปฎก จงบอกธรรมแกเราทั้งหลายในภายใน
วังเถิด.
อุบาสก. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไมสามารถ.
พระราชา. เพราะเหตุไร ?
อุบาสก. เพราะวา ขึ้นชื่อวาพระราชมนเทียร (แลว) ยอม
เปนสถานที่มีโทษมาก, ขาแตสมมติเทพ ในพระราชมนเฑียรนี้ กรรมที่
บุคคลประกอบชั่วและดี ยอมเปนกรรมหนัก.
พระราชา. ทานอยากลาวอยางนั้น, อยาทําความรังเกียจวา 'วัน
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กอนเห็นเราแลวไมลุกขึ้น (ตอนรับ );
อุบาสก. ขาแตสมมติเทพ ขึน้ ชื่อวา สถานเปนที่เที่ยวของเหลา
คฤหัสถ เปนสถานที่มีโทษ, ขอพระองคจงรับสั่งใหนิมนตบรรพชิต
รูปหนึ่งมาแลว จงใหบอกธรรมเถิด.

พระอานนทสอนธรรมพระราชเทวีทั้งสอง
พระราชาทรงสงฉัตตปาณิอุบาสกนั้นไปดวยพระกระแสวา "ดีละ
ผูเจริญ. ขอทานจงไปเถิด" ดังนี้แลว เสด็จไปสูที่เฝาพระศาสดาทูลขอ
กะพระศาสดาวา "พระเจาขา พระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภขัตติยา
พูดอยูวา 'จักเรียนธรรม' ขอพระองคกับภิกษุ ๕๐๐ รูป จงเสด็จไป
สูเรือนของขาพระองคเนืองนิตย ทรงแสดงธรรมแกหลอนทั้งสอง."
พระศาสดา. ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไปในทีแ่ หงเดียว
เนืองนิตย ไมมี มหาบพิตร.
พระราชา. ถาอยางนั้น ขอจงประทานภิกษุรูปอื่น พระเจาขา.
พระศาสดา ไดทรงมอบใหเปนภาระแกพระอานนทเถระ. พระเถระ ไปแสดงพระบาลีแกพระนางเหลานั้นเนืองนิตย. ในพระนาง
เหลานั้น พระนางมัลลิกาเทวีไดเรียน ไดทอง (และ) ใหพระเถระ
รับรองพระบาลีโดยเคารพ. สวนพระนางวาสภขัตติยา ไมเรียน ไมทอง
โดยเคารพทีเดียว ( และ) ไมอาจใหพระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพ
ได. ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามพระเถระวา "อานนท อุบาสิกา
(ทั้งสอง) ยังเรียนธรรมอยูหรือ ?"
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พระอานนท. ยังเรียนธรรมอยู พระเจาขา.
พระศาสดา. อุบาสิกาคนไหน เรียนโดยเคารพ.
พระอานนท. พระนางมัลลิกาเทวี เรียนโดยเคารพ ทองโดย
เคารพ อาจใหขาพระองครับรองพระบาลีโดยเคารพ พระเจาขา; สวน
ธิดาซึ่งเปนพระญาติของพระองค ไมเรียนโดยเคารพ ไมทอ งโดยเคารพ
ไมอาจใหขาพระองครับรองพระบาลีโดยเคารพไดเลยก็เดียว.
๑

วาจาสุภาษิตยอมมีผลแกผูปฏิบัติ
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว ตรัสวา "อานนท
ธรรมดาธรรมที่เรา ( ผูตถาคต) กลาวแลว ยอมไมมีผลแกผูไมฟง
ไมเรียน ไมทอง ไมแสดง โดยเคารพ ดุจวาดอกไมสมบูรณดวยสี
(แต ) ไมมีกลิ่น (หอม) ฉะนั้น. แตยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
แกผูทํากิจทั้งหลายมีการฟงโดยเคารพเปนตน " ดังนี้แลว ไดตรัสสอง
พระคาถาเหลานี้วา :๗. ยถาป รุจิร ปุปฺผ วณฺณวนฺต อคนฺธก
เอ  สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพฺพโต.
ยถาป รุจริ  ปุปฺผ
วณฺณวนฺต สคนฺธก
เอว สุภาสิตา วาจา สผลา โหติ สุกุพฺพโต.
"ดอกไมงามมีสี (แต) ไมมีกลิ่น (หอม)
แมฉันใด, วาจาสุภาษิตก็ฉันนั้น ยอมไมมีผล
แกผูไมทําอยู; (สวน) ดอกไมงาม มีสพี รอมดวย
๑. พระนางวาสภขัตติยา เปนธิดาของทาวมหานามผูอนุชาของพระศาสดา, นับตามลําดับชั้น
พระนางวาสภขัตติยาเปนพระภาคิไนยของพระศาสดา.
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กลิน่ (หอม) แมฉันใด, วาจาสุภาษิตก็ฉันนั้น
ยอมมีผลแกผูทาํ ดีอยู."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุจิร คือ งาม. บทวา วณฺณวนฺต
คือ บริบูรณดวยสีและทรวดทรง. บทวา อคนฺธก คือ ไรจากกลิ่น
มีดอกหงอนไก ดอกกรรณิการเขา และดอกชัยพฤกษเปนตนเปนประเภท.
บาทพระคาถาวา เอว สุภาสิตา วาจา ความวา พระพุทธพจน คือ
ปฎก ๓ ชื่อวาวาจาสุภาษิต. พระพุทธพจนนั้น เหมือนดอกไมสมบูรณ
ดวยสีและทรวดทรง ( แต ) ไมมกี ลิ่น ( หอม). เหมือนอยางวา
ดอกไมไมมีกลิ่น ( หอม ), กลิ่น (หอม ) ยอมไมแผไป (คือไมฟุง
ไป) ในสรีระของผูทัดทรงดอกไมอันไมมีกลิ่นนั้น ฉันใด, แมพระพุทธพจนนี้ ก็ฉันนั้น ยอมไมนํากลิ่นคือการฟง กลิ่นคือการจําทรง
และกลิ่นคือการปฏิบัติมาให ชื่อวายอมไมมีผลแกผู (ซึ่ง) ไมตั้งใจ
ประพฤติพระพุทธพจนนั้นโดยเอื้อเฟอ ดวยกิจทัง้ หลายมีการฟงเปนตน,
ชื่อวาผูไมทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจนนั้น; เพราะเหตุนั้น พระศาสดา
จึงไดตรัสวา "วาจาสุภาษิตก็ฉันนั้น ยอมไมมีผลแกผูไมทําอยู."
บทวา สคนฺธก ไดแก ดอกจําปาและบัวเขียวเปนตนเปนประเภท.
บทวา เอว เปนตน ความวา กลิ่น (หอม) ยอมแผไป (คือฟุงไป)
ในสรีระของผูทัดทรงดอกไมนั้น ฉันใด; แมวาจาสุภาษิต กลาวคือ
พระพุทธพจนปฎก ๓ ก็ฉันนั้น ยอมมีผล คือชือ่ วายอมมีผลมาก มี
อานิสงสมาก เพราะนํากลิ่นคือการฟง กลิ่นคือการจําทรง กลิ่นคือการ
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ปฏิบัติมาให แกบุคคลผูทําดีอยู คือบุคคลที่ตั้งใจทํากิจที่ควรทําใน
พระพุทธพจนนั้น ดวยกิจทั้งหลาย มีการฟงเปนตน
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน เทศนาไดเกิดเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก จบ.
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๘. เรือ่ งนางวิสาขา [๔๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อทรงเขาไปอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยูในบุพพาราม
ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป
ปุปฺผราสิมฺหา" เปนตน.

พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว
ดังไดสดับมา นางวิสาขาอุบาสิกานั้น เกิดในทองนางสุมนาเทวี
ภริยาหลวงของธนญชัยเศรษฐี ผูเปนบุตรเมณฑกเศรษฐี ในภัททิยนคร
แควนอังคะ. ในเวลาที่นางมีอายุ ๗ ขวบ พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัย
สมบัติของสัตว ผูมีเผาพันธุที่พึงแนะนํา เพื่อความตรัสรู มีเสลพราหมณ
เปนตน มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จจาริกไปถึงนครนั้น.

ผูมีบญ
ุ ทั้ง ๕ ในภัททิยนคร
ก็ในสมัยนั้น เมณฑกคฤหบดี เปนหัวหนาของผูมีบุญมาก ๕ คน
ครองตําแหนงเศรษฐีอยูในเมืองนั้น. ชื่อวาคนที่มีบุญมาก ๕ คน คือ
เมณฑกเศรษฐี ๑ ภริยาหลวงของเศรษฐีนั้น นามวาจันทปทุมา ๑ บุตร
ชายคนโตของเศรษฐีนั่นเอง ชื่อธนญชัย ๑ ภริยาของธนญชัยนั้น ชื่อวา
สุมนาเทวี ๑ คนใชของเมณฑกเศรษฐี ชื่อปุณณะ ๑.

คนมัง่ มีในแควนของพระเจาพิมพิสาร ๕ คน
ใชจะมีแตเมณฑกเศรษฐีแตผูเดียวเทานั้นก็หาไม, ก็ในแควนของ
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พระเจาพิมพิสาร ก็ไดมีคนผูมีโภคะนับไมถวน ๕ คน คือ โชติยะ ๑
ชฏิละ ๑ เมณฑกะ ๑ ปุณณกะ ๑ กากวัลลิยะ ๑.

เมณฑลเศรษฐีใหนางวิสาขาไปรับพระศาสดา
ในทานเหลานั้น เมณฑกเศรษฐีนี้ ไดทราบความที่พระทศพล
เสด็จถึงนครของตน จึงใหเรียกเด็กหญิงวิสาขาลูกสาวธนญชัยเศรษฐีผู
บุตรมา บอกวา "แมหนู เปนมงคล ทั้งแกเจา, ทั้งแกเรา; แมหนู
กับพวกเด็กหญิงบริวารของเจา ๕๐๐ จงขึ้นรถ ๕๐๐ คัน แวดลอมดวย
ทาสี ๕๐๐ คน (ไป) ทําการตอนรับพระทศพล." นางรับวา "ดีละ"
แลวไดทําอยางนั้น. แตเพราะความที่นางเปนเด็กฉลาดในเหตุอันควรและ
ไมควร นางจึงไปดวยยาน เทาที่ยาน ( ไปได) ลงจากยานแลว ก็เดิน
เทาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ไดยืน ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้งนั้น
พระศาสดาทรงแสดงธรรม ดวยสามารถแหงบุรพจรรยาของนาง.

นางไดโสดาปตติผลแตอายุ ๗ ขวบ
ในเวลาจบเทศนา นางพรอมดวยเด็กหญิง ๕๐๐ ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. ฝายเมณฑกเศรษฐีแล เขาเฝาพระศาสดา ฟงธรรมกถา
ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว
จึงนิมนตเพื่อเสวยอาหารเชาในวันรุงขึ้น
อังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียะโภชนียะอัน
ประณีตที่เรือนของตน ไดถวายมหาทานโดยอุบายนี้แล ตลอดกึ่งเดือน.
พระศาสดา ประทับอยูในภัททิยนคร ตามความพอพระหฤทัยแลว ก็เสด็จ
หลีกไป.
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พระเจาปเสนทิโกศลอยากไดผูมีบุญ
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารและพระเจาปเสนทิโกศลตาง
ก็เปนพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน. ตอมาวันหนึ่ง พระเจาโกศล
ทรงดําริวา "คนมีโภคะนับไมถวน มีบุญมากทั้ง ๕ ยอมอยูในแควน
พระเจาพิมพิสาร. ในแควนของเรา ผูเชนนั้น แมเพียงคนเดียวก็ไมมี.
อยากระนั้นเลย เราพึงไปสูสํานักของพระเจาพิมพิสารขอผูมีบุญมากสักคน
หนึ่ง."
พระองคเสด็จไปในพระนครนั้นแลว อันพระราชาทรงทําปฎิสันถารทูลถามวา "พระองคเสด็จมา เพราะเหตุไร ?" จึงตรัสวา " หมอมฉันมา ดวยประสงควา คนมีโภคะนับไมถวน มีบุญมากทัง้ ๕ คน
อยูในแควนของพระองค หมอมฉันจักพาเอาคนหนึ่งจาก ๕ คนนั้นไป,
ขอพระองคจงประทานคนหนึ่งใน ๕ คนนั้น แกหมอมฉันเถิด."
พิมพิสาร. หมอมฉันไมอาจจะใหตระกูลใหญ ๆ ยายได.
ปเสนทิโกศล. หมอมฉันไมได ก็จักไมไป.

มอบธนญชัยเศรษฐีใหพระเจาโกศล
พระราชา ( พระเจาพิมพิสาร ) ทรงปรึกษากับพวกอํามาตยแลว
ตรัสวา "ชือ่ วาการยายตระกูลใหญ ๆ มีโชติยสกุลเปนตน เชนกับ
แผนดินไหว, บุตรของเมณฑกมหาเศรษฐีชื่อธนญชัยเศรษฐี มีอยู,
หมอมฉันปรึกษากับเธอเสร็จแลว จักถวายคําตอบแดพระองค" ดังนี้แลว
รับสั่งใหเรียกธนญชัยเศรษฐีมาแลว ตรัสวา "พอ พระเจาโกศลตรัสวา
'จักพาเอาเศรษฐีมีทรัพยคนหนึ่งไป, เธอจงไปกับพระองคเถิด."
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ธนญชัย. เมื่อพระองคสงไป. ขาพระองคก็จักไป พระเจาขา
พิมพิสาร. ถาเชนนัน้ เธอจงทําการตระเตรียมไปเถิด พอ.
เศรษฐีนั้น ไดทํากิจจําเปนที่ควรทําของตนแลว. ฝายพระราชา
ทรงทําสักการะใหญแกเขา ทรงสงพระเจาปเสนทิโกศลไปดวยพระดํารัส
วา "ขอพระองคจงพาเศรษฐีนี้ไปเถิด." ทาวเธอพาธนญชัยเศรษฐีนั้น
เสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวง บรรลุถงึ สถานอันผาสุก
แหงหนึ่งแลว ก็ทรงหยุดพัก.

การสรางเมืองสาเกต
ครั้งนั้น ธนญชัยเศรษฐี ทูลถามทาวเธอวา " นี้เปนแควนของ
ใคร ?"
ปเสนทิโกศล. ของเรา เศรษฐี.
ธนชัย. เมืองสาวัตถี แตนี้ไป ไกลเทาไร ?
ปเสนทิโกศล. ในที่สุด ๗ โยชน.
ธนญชัย. ภายในพระนครคับแคบ, ชนบริวารของขาพระองคมาก
ถาพระองคทรงโปรดไซร, ขาพระองคพึงอยูที่นี้แหละ พระเจาขา.
พระราชาทรงรับวา "ดีละ" ดังนี้แลว ใหสรางเมืองในที่นั้น
ไดพระราชทานแกเศรษฐีนั้นแลวเสด็จไป. เมืองไดนามวา "สาเกต"
เพราะความที่แหงสถานที่อยู ในประเทศนั้น อันเศรษฐีจับจองแลวใน
เวลาเย็น.
แมในกรุงสาวัตถีแล บุตรของมิคารเศรษฐี ชื่อวาปุณณวัฒนกุมาร
เจริญวัยไดมีแลว. ครั้งนัน้ มารดาบิดากลาวกะเขาวา "พอ เจาจงเลือก
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เด็กหญิงคนหนึ่งในที่เปนที่ชอบใจของเจา."
ปุณณะ. กิจดวยภริยาเห็นปานนั้น ของผมไมมี.
มารดาบิดา. เจาอยาทําอยางนั้น ลูก, ธรรมดาตระกูลที่ไมมีบุตร
ตั้งอยูไมได.

ลักษณะเบญจกัลยาณี
เขาถูกมารดาบิดาพูดรบเราอยู จึงกลาววา "ถากระนั้น ผม
เมื่อไดหญิงสาวประกอบพรอมดวยความงาม ๕ อยาง ก็จักทําตามคําของ
คุณพอคุณแม."
มารดาบิดา. ก็ชื่อวาความงาม ๕ อยางนั้น อะไรเลา? พอ.
ปุณณะ. คือ ผมงาม, เนื้องาม, กระดูกงาม, ผิวงาม, วัยงาม.
ก็ผมของหญิงผูมีบุญมาก เปนเชนกับกําหางนกยูง แกปลอยระชาย
ผานุงแลว ก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู, นี้ ชื่อวาผมงาม. ริมผีปากเชน
กับผลตําลึง (สุก) ถึงพรอมดวยสีเรียบชิดสนิทดี, นี้ ชื่อวาเนื้องาม.
ฟนขาวเรียบไมหางกัน งดงามดุจระเบียบแหงเพชร ที่เขายกขึ้นตั้งไว
และดุจระเบียบแหงสังขที่เขาขัดสีแลว, นี้ ชื่อวากระดูกงาม, ผิวพรรณ
ของหญิงดําไมลูบไลดวยเครื่องประเทืองผิวเปนตนเลย ก็ดําสนิทประหนึ่ง
พวงอุบลเขียว, ของหญิงชาว ประหนึ่งพวงดอกกรรณิการ. นี้ ชื่อวา
ผิวงาม. ก็แลหญิงแมคลอดแลวตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว
ยังสาวพริ้งอยูเทียว, นี้ ชื่อวาวัยงาม ดังนี้แล.

เศรษฐีสงพราหมณไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี
ครั้งนั้น มารดาบิดาของนายปุณณวัฒนกุมารนั้น เชิญพราหมณ
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๑๐๘ คนมาใหบริโภคแลว ถามวา "ชื่อวาหญิงที่ตองดวยลักษณะ
เบญจกัลยาณี มีอยูหรือ ?" พราหมณเหลานั้น ตอบวา "จะ มีอยู."
เศรษฐีกลาววา "ถากระนั้น ชน (คือพราหมณ ) ๘ คนจงไป
แสวงหาเด็กหญิงเห็นปานนี้" ดังนี้แลว ใหทรัพยเปนอันมาก สั่งวา
" ก็ในเวลาที่พวกทานกลับ ขาพเจาทั้งหลายจักรูสิ่งที่ควรทําแกพวกทาน,
ทานทั้งหลายไปเถิด. แสวงหาเด็กหญิงแมเห็นปานนั้น, และในเวลาที่
พบแลว พึงประดับพวงมาลัยทองคํานี้" ดังนี้แลว ใหพวงมาลัยทองคํา
อันมีราคาแสนหนึ่ง สงไปแลว .
พราหมณเหลานั้น ไปยังนครใหญ ๆ แสวงหาอยู ไมพบเด็กหญิง
ที่ตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี กลับมาถึงเมืองสาเกตโดยลําดับ ในวัน
มีงานนักขัตฤกษเปด จึงติดกันวา "การงานของพวกเราคงสําเร็จใน
วันนี้."

งานประจําปของนครสาเกต
ก็ในนครนั้น ชื่อวางานนักขัต ฤกษเปดยอมมีประจําป. ในกาลนั้น
แมตระกูลที่ไมออกภายนอก ก็ออกจากเรือนกับบริวาร มีรางกายมิได
ปกปด ไปสูฝ งแมน้ําดวยเทาเทียว. ในวันนั้นถึงบุตรทั้งหลายของขัตติยมหาศาลเปนตน ก็ยืนแอบหนทางนั้น ๆ ดวยตั้งใจวา "พวกเรา พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจ มีชาติเสมอดวยคนแลว จึงคลองดวยพวง
มาลัย."
๑

๑. วิวฏนกฺขตฺต นักษัตรเปดเผย เปนงานประจําปของนครสาเกต ในงานนี้ชาวเมืองทุกคน
เผยรางโดยปราศจากผาคลุมปดหนา เดินเทาไปยังแมน้ํา.
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พราหมณพบนางวิสาขา
พราหมณแมเหลานั้น
เขาไปถึงศาลาแหงหนึ่งริมฝงแมน้ําแลว
ไดยืนอยู. ขณะนั้น นางวิสาขา มีอายุยางเขา ๑๕ - ๑๖ ป ประดับ
ประดาดวยเครื่องอาภรณครบทุกอยาง อันเหลากุมารี ๕๐๐ คนแวดลอม
แลว คิดวา "เราจักไปยังแมน้ําแลวอาบน้ํา " ถึงประเทศนั้นแลว.
ครั้งนั้นแล เมฆตั้งขึ้นแลว ก็ยังฝนใหตก. เด็กหญิง ๕๐๐ รีบเดินเขา
ไปสูศาลา. พวกพราหมณพิจารณาดูอยู ก็ไมเห็นเด็กหญิงเหลานั้นแม
สักคนเดียว ที่ตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี. นางวิสาขาเขาไปยังศาลา
ดวยการเดินตามปกตินั่นเอง. ผาและอาภรณเปยกโชก. พวกพราหมณ
เห็นความงาม ๔ อยางของนางแลว ประสงคจะเห็นฟน จึงกลาวกะกัน
และกันวา "ธิดาของพวกเรา เปนหญิงเฉื่อยชา, สามีของหญิงคนนี้
เห็นที่จักไมได แมเพียงขาวปลายเกรียน" ทีนั้น นางวิสาขา พูดกะ
พราหมณเหลานั้นวา "พวกทานวาใครกัน."
พราหมณ. วาเธอ แม.
ไดยินวา เสียงอันไพเราะของนาง เปลงออกประหนึ่งเสียงกังสดาล,
ลําดับนั้น นางจึงถามพราหมณเหลานั้นดวยเสียงอันไพเราะอีกวา " เพราะ
เหตุไร ? จึงวาฉัน. "
พราหมณ. หญิงบริวารของเธอ ไมใหผาและเครื่องประดับเปยก
รีบเขาสูศาลา, กิจแมเพียงการรีบมาสูที่ประมาณเทานี้ของเธอ ก็มิไดมี,
เธอปลอยใหผาและเครื่องอาภรณเปยกมาแลว; เพราะฉะนั้น พวกเรา
จึงพากันวา.
วิสาขา. พอทั้งหลาย พวกทานอยาพูดอยางนั้น, ฉันแข็งแรงกวา
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เด็กหญิงเหลานั้น, แตฉันกําหนดเหตุการณแลว จึงไมมาโดยเร็ว.
พราหมณ. เหตุอะไร ? แม.

ชน ๔ จําพวกวิง่ ไปไมงาม
วิสาขา. พอทั้งหลาย ชน ๔ จําพวก เมื่อวิ่ง ยอมไมงาม,
เหตุอันหนึ่ง แมอื่นอีก ยังมีอยู.
พราหมณ. ชน ๔ จําพวก เหลาไหน ? เมื่อวิ่ง ยอมไมงาม แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย พระราชาผูอภิเษกแลว ทรงประดับประดา
แลวดวยเครื่องอาภรณทั้งปวง เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวง ยอม
ไมงาม, ยอมไดความครหาเปนแนนอนวา 'ทําไม พระราชาองคนี้จึงวิ่ง
เหมือนคฤหบดี' คอย ๆ เสด็จไปนั่นแหละ. จึงจะงาม; แมชางมงคล
ของพระราชา ประดับแลว วิ่งไป ก็ไมงาม, ตอเมื่อเดินไปดวยลีลา
แหงชาง จึงจะงาม, บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไมงาม, ยอมไดแตความ
ครหาอยางเดียวเทานั้นวา 'ทําไม สมณะรูปนี้ จึงวิ่งไปเหมือนคฤหัสถ,'
แตยอมงาม ดวยการเดินอยางอาการของผูสงบเสงี่ยม; สตรี เมื่อวิ่ง
ก็ไมงาม, ยอมถูกเขาติเตียนอยางเดียววา "ทําไม หญิงคนนี้ จึงวิ่ง
เหมือนผูชาย; แตยอมงามดวยการเดินอยางธรรมดา; พอทั้งหลาย ชน
๔ จําพวกเหลานี้ เมื่อวิ่งไป ยอมไมงาม.
พราหมณ ก็เหตุอื่นอีกอยางหนึ่ง เปนไฉน ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย ธรรมดามารดาบิดา ถนอมอวัยวะนอยใหญ
เลี้ยงดูธิดา, เพราะวา พวกฉัน ชื่อวาเปนสิ่งของอันมารดาบิดาพึงขาย,
มารดาบิดาเลี้ยงฉันมา ก็เพื่อตองการจะสงไปสูตระกูลอื่น, ถาวา ในเวลา
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ที่พวกฉันวิ่งไป เหยียบชายผานุงหรือลื่นลมลงบนพื้นดิน มือหรือเทา
ก็จะพึงหัก, พวกฉันก็จะพึงเปนภาระของตระกูลนั่นแล, สวนเครื่อง
แตงตัว เปยกแลวก็จะแหง; ดิฉันกําหนดเหตุนี้ จึงไมวิ่งไป พอ.

พราหมณสวมมาลัยทองให
พวกพราหมณเห็นความถึงพรอมแหงฟน ในเวลานางพูด จึงให
สาธุการแกนางวา "สมบัติเชนนี้ พวกเรายังไมเคยเห็นเลย" แลว
กลาววา "แม พวกมาลัยนี้ สมควรแกเธอเทานั้น" ดังนี้แลว จึงได
คลองพวงมาลัยทองนั้นให. ลําดับนั้น นางจึงถามพวกเขาวา "พอ
ทั้งหลาย พวกทานมาจากเมืองไหน ?
พราหมณ. จากเมืองสาวัตถี แม.
วิสาขา. ตระกูลเศรษฐี ชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อมิคารเศรษฐี แม.
วิสาขา. บุตรของทานเจาพระคุณ ชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร แม.
นางวิสาขานั้น รับรองวา "ตระกูลของเรา เสมอกัน" ดังนี้แลว
จึงสงขาวไปแกบิดาวา "ขอคุณพอและคุณแม จงสงรถไปใหพวกดิฉัน."
ก็ในเวลามา นางเดินมาก็จริง, อยางนั้น จําเดิมแตกาลที่ประดับดวย
มาลัยทองคําแลว ยอมไมไดเพื่อจะไปเชนนั้น. เด็กหญิงทั้งหลายผูมีอิสระ
ยอมไปดวยยานมีรถเปนตน, หญิงนอกนี้ขึ้นยานธรรมดา (ไป), กั้นแตร
หรือใบตาลขางบน, เมื่อฉัตรหรือใบตาล แมนั้นไมมี ก็ยกชายผานุง
ขึ้นมาพาดบนบาทีเดียว, สวนบิดาของนางวิสาขานั้น สงรถไป ๕๐๐ คัน.
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นางวิสาขานั้นกับบริวารขึ้นรถไปแลว แมพวกพราหมณ ก็ไดไปดวยกัน.
ทีนั้น ทานเศรษฐี ถามพราหมณเหลานั้นวา "พวกทานมาจาก
ไหน ?"
พราหมณ. มาจากเมืองสาวัตถี ทานมหาเศรษฐี.
เศรษฐี. เศรษฐีชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อมิคารเศรษฐี.
เศรษฐี. บุตรชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร.
เศรษฐี. ทรัพยมีเทาไร ?
พราหมณ. ๔๐ โกฏิ ทานมหาเศรษฐี.
เศรษฐีรับคํา ดวยคิดวา "ทรัพยเทานั้น, เทียบทรัพยของ
เรา ก็เทากับกากณิกเดียว. แตจะประโยชนอะไรดวยเหตุอื่น จําเดิม
แตกาลที่นางทาริกาไดเหตุเพียงการรักษา." เศรษฐีนั้น ทําสักการะแก
พราหมณเหลานั้น ใหพักอยูวัน ๒ วัน แลวก็สง กลับ.

พราหมณกลับเมืองสาวัตถี
พวกเขา ไปกรุงสาวัตถีแลว เรียน (ทานเศรษฐี) วา "พวก
ขาพเจาไดนางทาริกาแลว."
เศรษฐี. ลูกสาวของใคร ?
พราหมณ. ของธนญชัยเศรษฐี.
เศรษฐีนั้น คิดวา "นางทาริกาแหงตระกูลใหญ อันเราไดแลว,
ควรที่เราจะนํานางมาโดยเร็วทีเดียว " ดังนี้แลว กราบทูลแดพระราชา
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เพื่อไปในเมืองนั้น.
พระราชา ทรงดําริวา " ตระกูลใหญนั่น อันเรานํามาจากสํานัก
ของพระเจาพิมพิสาร แลวใหอยูอาศัยในเมืองสาเกต, ควรจะทําความ
ยกยองแกตระกูลนั้น" ดังนี้แลว จึงรับสั่งวา " แมเรา ก็จักไป."
เศรษฐี ทูลวา " ดีละ พระเจาขา" ดังนี้แลว สงขาวไปบอก
แกธนญชัยเศรษฐีวา "เมื่อขาพเจามา, แมพระราชาก็จักเสด็จมา, พลของ
พระราชามาก. ทานจักอาจเพื่อทํากิจที่ควรทําแกชนประมาณเทานั้น หรือ
จักไมอาจ."
ฝายเศรษฐีนอกนี้ ไดสงขาวตอบไปวา แมถาพระราชาจะเสด็จมา
สัก ๑๐ พระองค. ขอจงเสด็จมาเถิด." มิคารเศรษฐี เวนเพียงคนเฝา
เรือน พาเอาคนที่เหลือในนครใหญถงึ เพียงนั้นไป หยุดพักในหนทาง
กึ่งโยชนแลว สงขาวไปวา " พวกขาพเจามาแลว."

ธนญชัยเศรษฐีกับธิดาจัดสถานที่ตอนรับ
ธนญชัยเศรษฐี สงเครื่องบรรณาการเปนอันมากไป แลวปรึกษา
กับธิดาวา "แม ไดยินวา พอผัวของเจา มากับพระเจาโกศล, เราควร
จัดเรือนหลังไหน สําหรับพอผัวของเจานั้น, หลังไหน สําหรับพระราชา,
หลังไหน สําหรับอิสรชนมีอุปราชเปนตน." เศรษฐีธิดาผูฉลาด มีญาณ
เฉียบแหลมดุจยอดเพชร ตั้งความปรารถนาไวตลอดแสนกัป สมบูรณ
แลวดวยอภินิหาร จัดแจงวา "ทานทั้งหลายจงจัดแจงเรือนหลังโนน
เพื่อพอผัวของเรา. หลังโนน เพื่อพระราชา. หลังโนน เพื่ออุปราช
เปนตน " ดังนี้แลว ใหเรียกทาสและกรรมกรมา จัดการวา " พวกทาน
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เทานี้คน จงทํากิจที่ควรทําแกพระราชา, เทานี้คน จงทํากิจที่ควรทําแก
อุปราชเปนตน. พวกทานนั่นแล จงดูแลแมสัตวพาหนะมีชางและมา
เปนตน, แมคนผูกมาเปนตน มาถึงแลว จักไดชมมหรสพในงานมงคล."
ถามวา "เพราะเหตุไร ? (นางจึงจัดอยางนั้น)."
ตอบวา "(เพราะ) คนบางพวก อยาไดเพื่อพูดวา 'เราไปสู
ที่มงคลแหงนางวิสาขา ไมไดอะไรเลย, ทําแตกิจมีการเฝามาเปนตน
ไมไดเที่ยวตามสบาย."

เครื่องแตงตัวนางวิสาขา ๔ เดือนจึงแลวเสร็จ
ในวันนั้นแล บิดาของนางวิสาขา ใหเรียกชางทองมา ๕๐๐ คน
แลว กลาววา " พวกทานจงทําเครื่องประดับ ชื่อมหาลดาปสาธน
แกธิดาของเรา" ดังนีแ้ ลว สั่งใหใหทองคํามีสีสุกพันลิม่ และเงิน
แกวมณี แกวมุกดา แกวประพาฬและเพชรเปนตน พอสมกับทองนั้น.
พระราชา ประทับอยู ๒-๓ วันแลว ทรงสงขาวไปแกธนญชัย
เศรษฐีวา "เศรษฐีไมสามารถทําการเลี้ยงดูพวกเราได, ขอเศรษฐีจงรู
กาลไปแหงนางทาริกาเถิด."
ฝายเศรษฐีนั้น สงขาวไปทูลพระราชาวา "บัดนี้ กาลฝนมา
ถึงแลว, ใคร ๆ ไมอาจเพื่อเที่ยวไปตลอด ๔ เดือนได; การที่หมูพล
ของพระองค ไดวัตถุใด ๆ สมควร, วัตถุนั้น ๆ ทัง้ หมด เปนภาระ
ของขาพระองค; พระองคผูสมมติเทพจักเสด็จไปไดในเวลาที่ขาพระองค
สงเสด็จ." จําเดิมแตกาลนั้น นครสาเกต ไดเปนนครราวกะมีนักษัตร
เปนนิตย.
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วัตถุมพี วงดอกไมของหอมและผาเปนตน เปนของอันเศรษฐีจัดแลว
แกชนทั้งหมด ตั้งแตพระราชาแล. ชนเหลานั้นคิดกันวา "เศรษฐี
ทําสักการะแกพวกเราถายเดียว ๓ เดือนลวงไปแลว โดยอาการอยางนี้.
สวนเครื่องประดับ ก็ยังไมเสร็จกอน. ผูควบคุมงานมาแจงแกเศรษฐีวา
" สิ่งอื่นที่ชื่อวาไมมี ก็หาไม, แตฟนสําหรับหุงตมภัตเพื่อหมูพล ไมพอ."
เศรษฐี กลาววา "ไปเถิดพอทั้งหลาย. พวกทานจง (รื้อ) ขนเอา
โรงชางเกา ๆ เปนตนและเรือนเกาในนครนี้หุงตมเถิด."
แมเมื่อหุงตมอยูอยางนั้น, กึ่งเดือนลวงไปแลว. ลําดับนั้น ผู
ควบคุมงาน มาแจงแกทานเศรษฐีอีกครั้งวา "ฟนไมมี." เศรษฐีกลาววา
" ใคร ๆ ไมอาจไดฟนในเวลานี้, พวกทาน จงเปดเรือนคลังผาทั้งหลาย
แลวเอาผาเนื้อหยาบ ทําเกลียวชุบลงในตุมน้ํามันหุงภัตเถิด." ชนเหลานั้น
ไดทําอยางนั้น ตลอดกึง่ เดือน. ๔ เดือนลวงไปแลวโดยอาการอยางนี้.
แมเครื่องประดับก็เสร็จแลว.

เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน
เพชร ๔ ทะนาน ไดถึงอันประกอบเขาในเครื่องประดับนั้น,
แกวมุกดา ๑๑ ทะนาน, แกวประพาฬ ๒๐ ทะนาน. แกวมณี ๓๓
ทะนาน. เครื่องประดับนั้น ไดถึงความสําเร็จ ดวยรัตนะเหลานี้และ
เหลาอื่น ดวยประการฉะนี้. เครื่องประดับไมสําเร็จดวยดาย, การงานที่
ทําดวยดาย เขาทําแลวดวยเงิน. เครื่องประดับนั้น สวมทีศ่ ีรษะแลว
ยอมจดหลังเทา.
ลูกดุมที่เขาประกอบทําเปนแหวนในที่นั้น ๆ ทําดวยทอง, หวง
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ทําดวยเงิน, แหวนวงหนึ่ง ที่ทามกลางกระหมอม, หลังหูทั้งสอง ๒ วง,
ที่หลุมคอ ๑ วง, ที่เขาทั้งสอง ๒ วง, ที่ขอศอกทั้งสอง ๒ วง, ที่ขาง
สะเอวทั้งสอง ๒ วง ดังนี้. ก็ในเครื่องประดับนั้นแล เขาทํานกยูงตัวหนึ่งไว.
ขนปกทําดวยทอง ๕๐๐ ขน ไดมีที่ปกเบื้องขวาแหงนกยูงนั้น, ๕๐๐ ขน
ไดมีที่ปกเบื้องซาย, จะงอยปาก ทําดวยแกวประพาฬ, นัยนตาทําดวย
แกวมณี, คอและแววหางก็เหมือนกัน, กานขนทําดวยเงิน, ขาก็เหมือน
กัน. นกยูงนั้น สถิตอยูทามกลางกระหมอมแหงนางวิสาขา ปรากฏ
ประหนึ่งนกยูงยืนรําแพนอยูบนยอดเขา. เสียงแหงกานขนปกพันหนึ่ง
เปนไปประหนึ่งทิพยสังคีต และประหนึ่งเสียงกึกกองแหงดนตรีประกอบ
ดวยองค ๕. ชนทั้งหลายผูเขาไปสูที่ใกลเทานั้น ยอมทราบวา นกยูง
นั้นไมใชนกยูง (จริง ). เครื่องประดับมีคา ๙ โกฎิ. ทานเศรษฐีใหคา
หัตถกรรม (คาบําเหน็จ) แสนหนึ่ง.

หญิงถวายจีวรยอมไดมหาลดาปสาธน
ถามวา " ก็เครื่องประดับนั่น อันนางวิสาขานั้นไดแลว เพราะ
ผลแหงกรรมอะไร ?"
แกวา "ไดยินวา ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นาง
ถวายจีวรสาฎก แกภิกษุ ๒ หมื่นรูปแลว ไดถวายดายบาง เข็มบาง
เครื่องยอมบาง ซึ่งเปนของตนนั่นเอง นางไดแลวซึ่งเครื่องประดับนี้
เพราะผลแหงจีวรทานนั้น. ก็จีวรทานของหญิงทั้งหลาย ยอมถึงที่สุดดวย
เครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน, จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย ยอมถึงที่สุด
ดวยบาตรและจีวรอันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์."
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เศรษฐีจดั ไทยธรรมใหนางวิสาขา
มหาเศรษฐี ทําการตระเตรียม เพื่อธิดาโดย ๔ เตือนอยางนั้น
แลว เมื่อจะใหไทยธรรมแกธิดานั้น ไดใหเกวียนเต็มดวยยกหาปณะ ๕๐๐
เลม, ไดใหเกวียนเต็มดวยภาชนะทองคํา ๕๐๐ เลม, เต็มดวยภาชนะเงิน
๕๐๐ เลม, เต็มดวยภาชนะทองแดง ๕๐๐ เลม, เต็มดวยภาชนะสําริด
๕๐๐ เลม, เต็มดวยผาดายผาไหม ๕๐๐ เลม. เต็มดวยเนยใส ๕๐๐ เลม,
เต็มดวยน้ํามัน ๕๐๐ เลม, เต็มดวยน้ําออย ๕๐๐ เลม, เต็มดวยขาวสาร
แหงขาวสาลี ๕๐๐ เลม, เต็มดวยเครื่องอุปกรณ มีไถและผาลเปนตน
๕๐๐ เลม.
ไดยินวา ความคิดอยางนี้ไดมีแกมหาเศรษฐีนั้นวา " ในที่แหง
ธิดาของเราไปแลว นางอยาไดสงคนไปสูประตูเรือนของคนอื่นวา "เรา
ตองการดวยวัตถุชื่อโนน;" เพราะฉะนั้น มหาเศรษฐีจึงไดสั่งใหใหเครื่อง
อุปกรณทุกสิ่ง (แกธิดาของตน ). มหาเศรษฐีไดใหรถ ๕๐๐ คัน ตั้ง
นางสาวใชรูปงามผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ ไวบนรถคันละ
๓ คน ๆ. ไดใหนางปริจาริกา ๑,๕๐๐ คน ดวยสั่งวา "พวกเจาเทานี้คน
จงใหธิดาของเราอาบ เทานี้คนใหบริโภค เทานี้คนแตงตัว เที่ยวไป."
ครั้งนั้น มหาเศรษฐีไดมีความคิดอยางนี้วา " เราจักใหโคแกธิดา
ของเรา." ทานสั่งบุรุษวา "พนาย พวกทานจงไป. จงเปดประตูคอก
นอยแลว ยืนถือกลอง ๓ ใบ อยูในที่ ๓ คาวุต, ยืนอยูที่ขางทั้งสองในที่
ประมาณ ๑ อุสภะ โดยสวนกวาง. ถัดจากนั้นจงอยาใหแมโคทั้งหลายไป
ที่อื่น, พึงตีกลองสัญญาในเวลาแมโคหยุดแลวอยางนี้." บุรุษเหลานั้น
ไดทําอยางนั้นแลว. เวลาแมโคออกจากคอกได ๑ คาวุต พวกเขาไดตีกลอง
สัญญาขึ้น. ในเวลาแมโคไปไดกึ่งโยชน ไดดีกลองสัญญาอีก, แตในเวลา
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แมโคไปได ๓ คาวุต พวกเขาไดหามการไปโดยสวนกวางอีก แมโค
ทั้งหลายไดยืนเบียดกันและกันในที่ยาวประมาณ ๓ คาวุต กวางประมาณ
๑ อุสภะ ดวยประการอยางนี้.
มหาเศรษฐีสั่งใหปดประตูคอก ดวยคําวา " โคเทานี้ พอแลว
แกธิดาของขาพเจา, พวกเจาจงปดประตูเถิด." เมื่อเขาปดประตูคอก
แลว, เพราะผลบุญของนางวิสาขา โคตัวมีกําลังและแมโคนมทั้งหลาย
ก็กระโดดออกไปแลว. เมื่อพวกมนุษยหามอยูนั่นแล. โคตัวมีกําลัง
๖ หมื่นตัว และแมโคนม ๖ หมื่นตัว ออกแลว, (และ) ลูกโคตัวมี
กําลัง มีจํานวนเทานั้น ก็ออกไปแลว, พวกโคอุสภะของแมนมเหลานั้น
ก็ไดติดตามไปแลว.
ถามวา "ก็โคทั้งหลายไปแลวอยางนั้น เพราะผลแหงกรรม
อะไร ? "
แกวา "เพราะผลแหงทานที่นางวิสาขาถวายแลวแกภิกษุหนุมและ
สามเณรผูหามอยู ๆ."
ไดยินวา ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นางเปนนอง
สุดทองของธิดาทั้ง ๗ ของพระเจากิกิ มีพระนามวาสังฆทาสี เมื่อถวาย
เบญจโครสทานแกภิกษุ ๒ หมื่นรูป
แมเมื่อภิกษุหนุมและสามเณร
ปดบาตรหามอยูวา "พอ พอ" ก็ยังรับสั่งวา "นี่อรอย นี่นาฉัน"
แลวไดถวาย (อีก ). เพราะผลแหงกรรมนั้น โคเหลานั้น แมเขาหาม
อยู ก็ออกไปแลวอยางนั้น.
ในเวลาที่เศรษฐีใหทรัพยเทานี้ (แกธิดา) แลว ภริยาของ
เศรษฐีไดพูดวา "ทุกสิ่งอันทานจัดแจงแลวแกธิดาของเรา, แตคนใช
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ชายหญิง ผูท ําการรับใช ทานมิไดจัดแจง, ขอนั้นเพราะเหตุไร ?"
เศรษฐี ตอบวา "(ที่เราไมจัดแจง) เพื่อรูคนผูมีความรักและชังใน
ธิดาของเรา, เพราะเราจะจับคอพวกที่ไมไปกับธิดานั้นสงไปไมได, แต
ในเวลาจะขึ้นยานไปนั้นแล เราจะพูดวา ' โครอยากไปกับนางวิสาขานั่น
ก็จงไป, ผูไมอยากไป ก็อยาไป."
ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา " ธิดาของเรา จักไปพรุงนี้" นั่งใน
หอง ใหธิดานั่งในที่ใกลแลวใหโอวาทวา " แม ธรรมดาหญิงผูอยูใน
สกุลผัว รักษามรรยาทนี้และนี้ จึงจะควร. แมมคิ ารเศรษฐีนี้นั่งในหอง
ถัดไป ไดยนิ โอวาทของธนญชัยเศรษฐีแลว .

โอวาท ๑๐ ขอของเศรษฐี
ฝาย (ธนญชัย) เศรษฐีนั้น สอนธิดาอยางนั้นแลว ใหโอวาท
๑๐ ขอนี้วา "แม ธรรมดาหญิงที่อยูในสกุลพอผัวแมผัว ไมควรนํา
ไฟภายในออกไปภายนอก, ไมควรนําไฟภายนอกเขาไปภายใน, พึงให
แกคนที่ใหเทานั้น, ไมพึงใหแกคนที่ไมให, พึงใหแกคนทั้งที่ใหทั้งที่
ไมให, พึงนั่งใหเปนสุข, พึงบริโภคใหเปนสุข, พึงนอนใหเปนสุข,
พึงบําเรอไฟ, พึงนอบนอมเทวดาภายใน" ดังนี้แลว ในวันรุงขึ้น
เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแลว จึงเอากุฎมพี ๘ คนใหเปนผูค้ําประกัน
ในทามกลางราชเสนาแลว กลาววา " ถาโทษเกิดขึ้นแกธิดาของเรา
ในที่ที่ไปแลว, พวกทานพึงชําระ" ดังนี้แลว ประดับธิดาดวยเครื่อง
ประดับชื่อมหาลดาปสาธน ซึ่งมีคาได ๙ โกฏิ ใหทรัพย ๕๔ โกฏิ
เปนคาจุณสําหรับอาบ ใหขึ้นสูยานแลว ใหคนเที่ยวตีกลองประกาศใน
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บานสวย ๑๔ ตําบลอันเปนของตน เทาอนุราธบุรี รอบเมืองสาเกตวา
" ชนผูอยากไปกับธิดาของเรา ก็จงไป."
ชาวบาน ๑๔ ตําบลพอไดยินเสียง จึงออกไปไมเหลือใคร ๆ เลย
ดวยคิดวา " จักมีประโยชนอะไรแกพวกเราในที่นี้ ในเวลาที่แมเจาของ
เราไปเสีย." ฝายธนญชัยเศรษฐี ทําสักการะแดพระราชาและมิคารเศรษฐี
แลว ก็ตามไปสงธิดากับคนเหลานั้นหนอยหนึ่ง.
มิคารเศรษฐี นั่งในยานนอยไปขางหลังยานทั้งหมด เห็นหมูพล
แลว จึงถามวา "นั่นพวกไหน ?"
พวกคนใช. ทาสหญิงทาสชาย ผูรับใชของหญิงสะใภของทาน.
มิคารเศรษฐี ใครจักเลี้ยงดูคนจํานวนเทานั้นได; พวกทานจง
โบยคนพวกนั้นแลวไลใหหนีไป, จงฉุดพวกที่ไมหนีออกจากที่นี้.
แตนางวิสาขากลาววา "หลีกไป, อยาหาม. พลนั่นแล จักให
ภัตแกพล."
แมเมื่อนางกลาวอยางนั้น. เศรษฐีก็ยังกลาววา " แม เราไมมี
ความตองการดวยชนเหลานั้น, ใครจักเลี้ยงคนเหลานี้ได" ดังนี้แลว
จึงใหโบยดวยกอนดินและทอนไมเปนตน ไลใหหนีไปแลวพาพวกที่เหลือ
ไป ดวยคิดวา "เราพอละ ดวยคนจํานวนเทานี้."

นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี
ครั้นเวลาถึงประตูนครสาวัตถี นางวิสาขาคิดวา "เราจักนั่งใน
ยานที่ปกปดเขาไปหรือหนอ ? หรือจะยืนบนรถเขาไป." ทีนั้นนางได
ตกลงใจอยางนี้วา "เมื่อเราเขาไปดวยยานที่ปกปด, ความวิเศษแหง
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เครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธนจักไมปรากฏ." นางยืนบนรถแสดงตน
แกชาวนครทั้งสิ้น เขาไปสูนครแลว. ชาวกรุงสาวัตถี เห็นสมบัติของ
นางวิสาขาแลว จึงพูดกันวา "นัยวา หญิงนั่น ชื่อวิสาขา, สมบัติเห็น
ปานนี้ นี้สมควรแกนางแท."
นางวิสาขานั้น เขาไปสูเรือนของเศรษฐี ดวยสมบัติมาก ดวย
ประการฉะนี้. ก็ในวันที่นางมาถึง ชาวนครทั้งสิ้น ไดสงบรรณาการไป
ตามกําลัง ดวยคิดวา "ธนญชัยเศรษฐี ไดทําสักการะมากมายแกพวก
เราผูถึงนครของตน." นางวิสาขาไดใหใหบรรณาการที่เขาสงมาแลว ๆ
(ทํา) ใหเปนประโยชนทุกอยาง ในตระกูลอื่น ๆ ในนครนัน้ นั่นแหละ.

นางวิสาขาเจรจาไพเราะ
นางกลาวถอยคําเปนที่รัก เหมาะแกวัยของคนเหลานั้น ๆ วา
" ทานจงใหสิ่งนี้แกคุณแมของฉัน, จงใหสิ่งนี้แกคุณพอของฉัน, จง
ใหสิ่งนี้แกพี่ชายนองชายของฉัน. จงใหสิ่งนี้แกพี่สาวนองสาวของฉัน"
ดังนี้แลว สงบรรณาการไป. ไดทําชาวนครทั้งหมดใหเปนเหมือนพวก
ญาติ ดวยประการฉะนี้.
ตอมาในระหวางตอนกลางคืน นางลาตัวเปนแมมาอาชาไนยของ
นางไดตกลูก. นางใหพวกทาสีถือประทีปดามไปในที่นั้นแลว ยังนางลา
ใหอาบดวยน้ําอุน ใหทาดวยน้ํามัน แลวไดไปสูที่อยูของตนตามเดิม.
มิคารเศรษฐี เมื่อทําอาวาหมงคลของบุตร หาไดคํานึงถึงพระตถาคต แมประทับอยูในวิหารใกลไม อันความรักที่ตั้งอยูเฉพาะใน
พวกสมณะเปลือยสิ้นกาลนาน เตือนอยู คิดวา " เราจักทําสักการะ
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แมแกพระผูเปนเจาของเรา" ดังนี้แลว วันหนึ่งใหคนหุงขาวปายาส
ขึ้นบรรจุในภาชนะใหม หลายรอยสําหรับ ใหนิมนตพวกอเจลกะ ๕๐๐
คน เชิญเขาไปในเรือนแลว จึงสงขาวแกนางวิสาขาวา "สะใภของฉัน
จงมา, ไหวพระอรหันตทั้งหลาย."
๑

นางวิสาขาตําหนิพอผัว
นางเปนอริยสาวิกาผูโสดาบัน [พอ] ไดยนิ คําวา "อรหันต"
ก็เปนผูราเริงยินดี มาสูท ี่บริโภคแหงอเจลกะเหลานั้น แลดูอเจลกะ
เหลานั้นแลว คิดวา "ผูเวนจากหิริโอตตัปปะเห็นปานนี้ ยอมชื่อวา
พระอรหันตไมได, เหตุไร พอผัวจึงใหเรียกเรามา ?" ติเตียนเศรษฐี
แลว ก็ไปทีอ่ ยูของตนตามเดิม.
พวกอเจลกะเห็นอาการของหางวิสาขานั้นแลว จึงติเตียนเศรษฐี
โดยเปนเสียงเดียวกัน ทั้งหมดวา "คฤหบดี ทานไมไดหญิงอื่นแลวหรือ
จึงใหสาวิกของสมณโคดมซึ่งเปนนางกาลกิณีตัวสําคัญเขามาในที่นี้ ?
จงใหขับไลนางออกจากเรือนนี้โดยเร็ว." เศรษฐีนั้นคิดวา " เราไม
อาจใหขับไลออกไป ดวยเหตุเพียงถอยคําของทานเหลานี้เทานั้น, นาง
เปนธิดาของสกุลใหญ" ดังนี้แลว จึงกลาววา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ธรรมดาเด็ก รูบางไมรูบาง พึงทํา, ทานทั้งหลายนิ่งเสียเถิด " สง
อเจลกะเหลานั้นไปแลว นั่งบนอาสนะมีคามาก บริโภคขามธุปายาส
มีน้ํานอยในถาดทองคํา.
ในสมัยนั้น พระเถระผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
๑. อเจลกะ คนผูถือลัทธิเปลือยกาย.
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กําลังเที่ยวบิณฑบาต ไดเขาไปสูเรือนหลังนั้นแลว. นางวิสาขายืนพัด
พอผัวอยู เห็นพระเถระรูปนั้นวา คิดวา "การบอกพอผัวไมควร,"
จึงไดเลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พอผัวนั้นจะเห็นพระเถระได. แตเศรษฐี
นั้นเปนพาล แมเห็นพระเถระ ก็แกลงทําเปนเหมือนไมเห็น กมหนา
บริโภคอยูนั่นเอง.

นางวิสาขาติพอผัววาบริโภคของเกา
นางวิสาขารูวา " พอผัวของเราแมเห็นพระเถระ ก็ไมเอาใจใส"
จึงกลาววา "นิมนตไปขางหนาเถิด เจาขา, พอผัวของดิฉันกําลังบริโภค
ของเกา." เศรษฐีนั้น แมอดกลั้นไดในเวลาที่พวกนิครนถบอก (แต)
ในขณะที่นางวิสาขากลาววา "บริโภคของเกา" นั่นเอง ก็วางมือ
กลาววา ทานทั้งหลายจําขาวปายาสนี้ไปเสียจากที่นี่, จงขับไลนางนั่น
ออกจากเรือนนี้, นางคนนี้ทําใหเราเปนผูชื่อวาเคี้ยวกินของไมสะอาด
ในกาลมงคลเชนนี้."
ก็แลทาสและกรรมกรทั้งหมดในเรือนนั้น ลวนเปนคนของนาง
วิสาขา จึงไมอาจจะเขาใกล ใครจักจับนางที่มือหรือที่เทา. แมผูสามารถ
กลาวดวยปากก็ไมมี.
นางวิสาขาฟงคําของพอผัวแลว กลาววา "คุณพอ ดิฉันจะไม
ออกไปดวยเหตุเพียงเทานี้ คุณพอมิไดนําดิฉันมา เหมือนนํานางกุมภทาสี
มาแตทาน้ํา ธรรมดาธิดาของมารดาบิดาผูยังมีชีวิตอยู จะไมออกไปดวย
เหตุเพียงเทานี้; เพราะเหตุนั้นแล ในเวลาจะมาที่นี้ คุณพอของดิฉัน
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จึงไดเรียกกุฎมพี ๘ คนมา พูดวา ' ถาโทษเกิดขึ้นแกธิดาของเรา'
ดังนี้แลว ก็มอบดิฉันไวในมือของกุฎมพีเหลานั้น คุณพอจงใหเรียกทาน
เหลานั้นมาแลวใหชําระโทษของดิฉัน."
เศรษฐีคิดวา "นางวิสาขานี้ พูดดี" จึงใหเรียกกุฎมพีทงั้ ๘
มาแลวบอกวา "นางทาริกานี้ วาฉันผูนั่งรับประทานขาวปายาสมีน้ําขน
ในถาดทอง ในเวลามงคลวา 'ผูกินของไมสะอาด,' พวกทานยกโทษ
นางวิสาขานี้ขึ้นแลว จงครานางนี้ออกจากเรือนนี้."
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. ฉันไมไดพูดอยางนั้น. แตเมื่อพระเถระผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ยืนอยูที่ประตูเรือน, พอผัวของฉัน กําลัง
รับประทานขาวมธุปายาสมีน้ํานอย ไมใสใจถึงพระเถระนั้น, ฉันคิดวา
พอผัวของเรา ไมทําบุญในอัตภาพนี้, บริโภคแตบุญเกาเทานั้น, จึง
ไดพูดวา นิมนตไปขางหนาเถิด เจาขา, พอผัวของดิฉัน กําลังบริโภค
ของเกา.' โทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุนี้เลา ?
กุฎมพี. ทาน โทษในเพราะเหตุนี้ มิไดมี ธิดาของขาพเจา
กลาวชอบ. เหตุไร ทานจึงโกรธ ?
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย โทษอันนี้ เปนอันพนไปกอน, แต
วันหนึ่ง ในมัชฌิมยาม นางวิสาขานี้อันคนใชชายหญิงแวดลอมแลว
ไดไปหลังเรือน.
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย ดิฉันไมไดไปเพราะเหตุอื่น, ก็เมื่อนางลา
แมมาอาชาไนยตกลูกแลวใกลเรือนนี้ ดิฉันคิดวา ' การที่นั่งเฉยไมเอา
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เปนธุระเสียเลย ไมสมควร' จึงใหคนถือประทีปดามไปกับพวกหญิง
คนใช ใหทําการบริหารแกแมลาที่ตกลูกแลว, ในเพราะเหตุนี้ ดิฉัน
จะมีโทษอะไร ?
กุฎมพี. ทาน ธิดาของพวกขาพเจา ทํากรรมแมพวกหญิงคนใช
ไมพึงทําในเรือนของทาน, ทานยังเห็นโทษอะไร ในเพราะเหตุนี้ ?
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย แมในเรือ่ งนี้ จะไมมีโทษ ก็ชางเถอะ,
แตวา บิดาของนางวิสาขานี้ เมื่อกลาวสอนนางวิสาขานี้ ในเวลาจะมา
ที่นี้ ไดใหโอวาท ๑๐ ขอซึ่งลี้ลบั ปดบัง, เราไมทราบเนื้อความแหง
โอวาทนั้น, นางจงบอกเนื้อความแหงโอวาทนั้นแกเรา; ก็บิดาของนางนี้
ไดบอกวา 'ไฟในไมพึงนําออกไปภายนอก' พวกเราอาจหรือหนอ ?
เพื่อจะไมใหไฟแกเรือนคุนเคยทั้งสองฝายแลวอยูได."

นางวิสาขาชนะความพอผัว
กุฎมพี. ทราบวาอยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย คุณพอของดิฉันมิไดพูดหมายความดังนั้น,
แตไดพูดหมายความดังนี้วา ' แม เจาเห็นโทษของแมผัวพอผัวและสามี
ของเจาแลว อยาเฝากลาว ณ ภายนอกคือในเรือนนั้น ๆ, เพราะวา
ขึ้นชื่อวาไฟ เชนกับไฟชนิดนี้ ยอมไมมี.
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย ขอนั้นยกไวกอน, ก็บิดาของนางวิสาขานี้
กลาววา 'ไฟแตภายนอก ไมพึงใหเขาไปภายใน, พวกเราอาจเพื่อจะ
ไมไปนําไฟมาจากภายนอกหรือ ? ในเมื่อไฟใน (เรือน) ดับ.
กุฎมพี. ทราบวาอยางนั้นหรือ ? แม.
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วิสาขา. พอทั้งหลาย คุณพอของดิฉัน ไมไดพูดหมายความดังนั้น,
แตไดพูดหมายความดังนี้วา 'ถาหญิงหรือชายทั้งหลาย ในบานใกล
เรือนเคียงของเจา พูดถึงโทษของแมผัวพอผัวและสามี, เจาอยานําเอาคํา
ที่ชนพวกนั้นพูดแลว มาพูดอีกวา 'คนชื่อโนน พูดยกโทษอยางนั้นของ
ทานทั้งหลาย' เพราะขึ้นชื่อวาไฟ เชนกับไฟนั่น ยอมไมมี.
นางวิสาขาไดพนโทษ เพราะเหตุนี้อยางนี้. ก็นางพนโทษใน
เพราะเหตุนี้ฉันใด, แมในคําที่เหลือ นางก็ไดพนโทษฉันนั้น (เหมือน
กัน).

อรรถาธิบายขอโอวาทอื่น
ก็ในโอวาทเหลานั้น พึงทราบอธิบายดังนี้ :ก็คําที่บิดาของนางสอนวา "แม เจาควรใหแกชนทั้งหลายที่ให
เทานั้น" เศรษฐีกลาวหมายเอา [เนื้อความนี้] วา "ควรให แกคน
ที่ถือเครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว สงคืนเทานั้น." แมคําวา "ไมควรให
แกคนที่ไมให " นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา " ไมควรใหแกผูที่ถือเอา
เครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว ไมสงคืน." ก็แลคําวา " ควรใหแกคนทั้งที่
ใหทั้งที่ไมให" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา " เมื่อญาติและมิตรยากจน
มาถึงแลว, ชนเหลานั้น อาจจะใชคืน หรือไมอาจก็ตาม. ใหแกญาติ
และมิตรเหลานั้นนั่นแหละ ควร." แมคําวา " พึงนั่งเปนสุข" นี้ เศรษฐี
กลาวหมายความวา "การนั่งในที่ ๆ เห็นแมผัวพอผัวและสามีแลวตอง
ลุกขึ้น ไมควร." สวนคําวา "พึงบริโภคเปนสุข" นี้ เศรษฐีกลาว
หมายความวา "การไมบริโภคกอนแมผัวพอผัวและสามี เลี้ยงดูทาน
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เหลานั้น รูส ิ่งที่ทานเหลานั้น ทุก ๆ คนไดแลวหรือยังไมได แลวตนเอง
บริโภคทีหลัง จึงควร." แมคําวา "พึงนอนเปนสุข" นี้ เศรษฐีกลาว
หมายความวา " ไมพึงขึ้นที่นอน นอนกอนแมผัวพอผัวและสามี,
ควรทําวัตรปฏิบัติที่ตนควรทําแกทานเหลานั้นแลว ตนเองนอนทีหลัง
จึงควร." และคําวา "พึงบําเรอไฟ" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา
" การเห็นทั้งแมผัวพอผัวทั้งสามี ใหเปนเหมือนกองไฟและเหมือนพระยานาค จึงควร." แมคําวา " พึงนอบนอมเทวดาภายใน " นี้ เศรษฐี
กลาวหมายความวา "การเห็นแมผัวพอผัวและสามี ใหเปนเหมือนเทวดา
จึงสมควร."
เศรษฐีไดฟงเนื้อความแหงโอวาท ๑๐ ขอนี้ อยางนั้นแลว ไม
เห็นคําโตเถียง ไดนั่งกมหนาแลว.
ครั้งนั้น กุฎมพีทั้งหลาย ถามเศรษฐีนั้นวา "ทานเศรษฐี โทษ
แมอยางอื่นแหงธิดาของพวกขาพเจา ยังมีอยูหรือ ?"
เศรษฐี. ไมมีดอก ทาน.
กุฎมพี. เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร ทานจึงใหขับไล นางผูไมมี
ความผิด ออกจากเรือน โดยไมมีเหตุเลา ?

มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา
เมื่อกุฎมพีทั้งหลาย พูดอยางนั้นแลว, นางวิสาขาไดพูดวา "พอ
ทั้งหลาย การที่ดิฉันไปกอนตามคําของพอผัว ไมสมควรเลย ก็จริง,
แตในเวลาจะมา คุณพอของดิฉัน ไดมอบดิฉันไวในมือของพวกทาน
เพื่อตองการชําระโทษของดิฉัน, ก็ความที่ดิฉันไมมีโทษ ทานทั้งหลาย
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ทราบแลว, บัดนี้ ดิฉันควรไปได" ดังนี้แลว จึงสั่งคนใชหญิงชาย
ทั้งหลายวา "พวกเจาจงใหชวยกันจัดแจงพาหนะ มียานเปนตน." ทีนั้น
เศรษฐียึดกุฎมพีเหลานั้นไว แลวกลาวกะนางวา " แม ฉัน ไมรู พูด
ไปแลว . ยกโทษใหฉันเถิด."
วิสาขา. คุณพอ ดิฉันยกโทษที่ควรยกใหแกคุณพอไดโดยแท,
แตดิฉันเปนธิดาของตระกูลผูมีความเลื่อมใสอันไมงอนแงน ในพระพุทธศาสนา, พวกดิฉันเวนภิกษุสงฆแลว เปนอยูไมได, หากดิฉันไดเพื่อ
บํารุงภิกษุสงฆตามความพอใจของดิฉัน, ดิฉันจึงจักอยู.
เศรษฐี. แม เจาจงบํารุงพวกสมณะของเจา ตามความชอบใจเถิด.

มิคารเศรษฐีฟงธรรมของพระพุทธเจา
นางวิสาขา ใหคนไปทูลนิมนตพระทศพล แลวเชิญเสด็จใหเขาไป
สูนิเวศนในวันรุงขึ้น. ฝายพวกสมณะเปลือย ไดยนิ วาพระศาสดาเสด็จไป
ยังเรือนของมิคารเศรษฐี จึงไปนั่งลอมเรือนไว. นางวิสาขาถวายน้ํา
ทักษิโณทกแลวสงขาวไปวา "ดิฉันตกแตงเครื่องสักการะทั้งปวงไวแลว.
เชิญพอผัวของดิฉัน มาอังคาสพระทศพลเถิด." ครั้งนั้น พวกอาชีวก
หามมิคารเศรษฐีผูอยากจะมาวา "คฤหบดี ทานอยาไปสูสํานักของ
พระสมณโคดมเลย." เศรษฐี สงขาวไปวา "สะใภของฉัน จงอังคาส
เองเถิด." นางอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข เมื่อเสร็จ
ภัตกิจแลว ไดสงขาวไปอีกวา "เชิญพอผัวของดิฉัน มาฟงธรรมกถา
เถิด." ทีนั้น พวกอาชีวกนั้น กลาวกะเศรษฐีนั้นผูคิดวา "ชื่อวา การ
ไมไปคราวนี้ ไมสมควรอยางยิ่ง" แลวกําลังไป เพราะความที่ตนอยาก
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ฟงธรรมอีกวา " ถากระนั้น ทานเมื่อฟงธรรมของพระสมณโคดม จง
นั่งฟงภายนอกมาน" ดังนี้แลว จึงลวงหนาไปกอนเศรษฐีนั้นแลวก็กั้น
มานไว. เศรษฐีไปนั่งภายนอกมาน.
พระศาสดา ตรัสวา "ทานจงนั่งนอกมานก็ตาม ที่ฝาเรือนคน
อื่นก็ตาม ฟากภูเขาหินโนนก็ตาม ฟากจักรวาลโนนก็ตาม, เราชื่อวา
เปนพระพุทธเจา ยอมอาจจะใหทานไดยินเสียงของเราได" ดังนี้แลว
ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพื่อแสดงธรรม ดุจจับตนหวาใหญสั่น และดุจ
ยังฝนคืออมตธรรมใหตกอยู.
ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธรรมอยู ชนผูยืนอยูขางหนา
ก็ตาม ขางหลังก็ตาม อยูเลยรอยจักรวาล พันจักรวาลก็ตาม อยูในภพ
อกนิษฐก็ตาม ยอมกลาวกันวา "พระศาสดา ยอมทอดพระเนตรดูเรา
คนเดียว, ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว." แทจริง พระศาสดาเปน
ดุจทอดพระเนตรดูชนนั้น ๆ และเปนดุจตรัสกับคนนั้น ๆ.
นัยวา พระพุทธเจาทั้งหลาย อุปมาดังพระจันทร. ยอมปรากฏ
เหมือนประทับยืนอยูตรงหนาแหงสัตวทั้งหลาย ผูยืนอยูในที่ใดที่หนึ่ง
เหมือนพระจันทรลอยอยูแลวในกลางหาว ยอมปรากฏแกปวงสัตววา
"พระจันทรอยูบนศีรษะของเรา, พระจันทรอยูบนศีรษะของเรา" ฉะนั้น.
ไดยินวา นีเ้ ปนผลแหงทานที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงตัดพระเศียรที่
ประดับแลว ทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแลว ทรงชําแหละเนื้อหทัยแลว
ทรงบริจาคโอรสเชนกับพระชาลี ธิดาเชนกับนางกัณหาชินา ปชาบดี
เชนกับพระนางมัทรี ใหแลว เพื่อเปนทาสของผูอื่น.
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นางวิสาขาไดนามวามิคารมารดา
ฝายมิคารเศรษฐี เมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักยายธรรมเทศนาอยู นั่งอยูภายนอกมานนั่นเอง ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล อัน
ประดับดวยพันนัย ประกอบดวยอจลศรัทธา เปนผูหมดสงสัยในรัตนะ ๓
ยกชายมานขึ้นแลว มาเอาปากอมถันหญิงสะใภ ตั้งนางไวในตําแหนง
มารดาดวยคําวา "เจาจงเปนมารดาของฉัน ตั้งแตวันนี้ไป."
จําเดิมแตวันนั้น นางวิสาขาไดชื่อวามิคารมารดาแลว, ภายหลัง
ไดบุตรชาย จึงไดตั้งชื่อบุตรนั้นวา "มิคาระ."
มหาเศรษฐีปลอยถันของหญิงสะใภแลว ไปหมอบลงแทบพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจา นวดฟนพระบาทดวยมือ และจุบดวยปาก
และประกาศชื่อ ๓ ครั้งวา " ขาพระองคชื่อมิคาระ พระเจาขา " ดังนี้
เปนตนแลว กราบทูลวา "พระเจาขา ขาพระองคไมทราบ ตลอดกาล
เพียงเทานี้ 'ทานที่บุคคลใหแลวในศาสนานี้ มีผลมาก, ขาพระองค
ทราบผลแหงทานในบัดนี้ ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ ของขาพระองค,
ขาพระองค เปนผูพนแลวจากอบายทุกขทั้งปวง, หญิงสะใภของ
ขาพระองค เมื่อมาสูเรือนนี้ ก็มาแลวเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความ
สุขแกขาพระองค" ดังนี้แลว ไดกลาวคาถานี้วา:"ขาพระองคนั้น ยอมรูทวั่ ถึงทานที่บุคคลให
แลว ในเขตที่บุคคลใหแลวมีผลมากในวันนี้,
หญิงสะใภคนดีของขาพระองคมาสูเรือน เพื่อ
ประโยชนแกขา พระองคหนอ."
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นางวิสาขา ทูลนิมนตพระศาสดา แมเพื่อเสวยในวันรุงขึ้น. แม
ในวันรุงขึ้น แมผัวไดบรรลุโสดาปตติผลแลว. จําเดิมแตกาลนั้น เรือน
หลังนั้น ไดเปดประตูแลวเพื่อพระศาสนา.

มิคารเศรษฐีทําเครื่องประดับใหนางวิสาขา
ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา " สะใภของเรา มีอุปการะมาก, เรา
จักทําบรรณาการใหแกนาง, เพราะเครื่องประดับของสะใภนั้นหนัก,
ไมอาจเพื่อประดับตลอดกาลเปนนิตยได, เราจักใหชางทําเครื่องประดับ
อยางเบา ๆ แกนาง ควรแกการประดับในทุกอิริยาบถ ทั้งในกลางวัน
และกลางคืน" ดังนี้แลว จึงใหชางทําเครื่องประดับ ชื่อฆนมัฏฐกะ
อันมีราคาแสนหนึ่ง, เมื่อเครื่องประดับนั้นเสร็จแลว, นิมนตพระภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหฉัน โดยความเคารพแลว ใหนาง
วิสาขาอาบน้ําดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอ ใหยืนถวายบังคมพระศาสดา
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระศาสดาแลว. พระศาสดาทรงทําอนุโมทนา
แลว เสด็จไปสูวิหารตามเดิม.

นางวิสาขามีกําลังเทาชาง ๕ เชือก
จําเดิมแตกาลนั้น แมนางวิสาขา ทําบุญมีทานเปนตนอยู ได
พร ๘ ประการ จากสํานักพระศาสดา ปรากฏประหนึ่งจันทเลขา
(วงจันทร) ในกลางหาว ถึงความเจริญดวยบุตรและธิดาแลว. ได
ทราบมาวา นางมีบุตร ๑๐ คน มีธิดา ๑๐ คน, บรรดาบุตร (ชายหญิง )
เหลานั้น คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิ าคนละ ๑๐ คน, บรรดา
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หลานเหลานั้น คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธิดาคนละ ๑๐ คน.
จํานวนคน ไดมีตั้ง ๘,๔๒๐ คน เปนไปดวยสามารถแหงความสืบเนื่อง
แหงบุตรหลานและเหลน ของนางวิสาขานั้น อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
นางวิสาขาเอง ก็ไดมีอายุ ๑๒๐ ป. ชื่อวาผมหงอกบนศีรษะแมเสนหนึ่ง
ก็ไมมี. นางไดเปนประหนึ่งเด็กหญิงรุนอายุราว ๑๖ ป เปนนิตย. ชน
ทั้งหลาย เห็นนางมีบุตรและหลานเปนบริวารเดินไปวิหาร ยอมถามกัน
วา "ในหญิงเหลานี้ คนไหน นางวิสาขา ?. ชนผูเห็นนางเดินไปอยู
ยอมคิดวา 'บัดนี้ขอจงเดินไปหนอยเถิด. แมเจาของเราเดินไปอยูเทียว
ยอมงาม." ชนที่เห็นนางยืน นั่ง นอน ก็ยอมคิดวา "บัดนี้ จงนอน
หนอยเถิด, แมเจาของเรานอนแลวแล ยอมงาม." นางไดเปนผูอัน
ใคร ๆ พูดไมไดวา "ในอิริยาบถทั้ง ๔ นางยอมไมงามในอิริยาบถ
ชื่อโนน" ดวยประการฉะนี้. ก็นางวิสาขานั้น ยอมทรงกําลังเทาชาง
๕ เชือก. พระราชาทรงสดับวา " ไดทราบวา นางวิสาขา ทรงกําลัง
เทาชาง ๕ เชือก" ในเวลานางไปวิหารฟงธรรมแลวกลับมา มีพระประสงคจะทดลองกําลัง จึงรับสั่งใหปลอยชางไป. ชางนั้นชูงวง ไดวิ่ง
รี่เขาใสนางวิสาขาแลว . หญิงบริวารของนาง ๕๐๐ บางพวกวิ่งหนีไป,
บางพวกไมละนาง, เมื่อนางวิสาขาถามวา " อะไรกันนี่ ? " จึงบอก
วา " แมเจา ไดทราบวา พระราชาทรงประสงคจะทดลองกําลังแมเจา
จึงรับสั่งใหปลอยชาง." นางวิสาขา คิดวา "ประโยชนอะไร ดวยการ
เห็นชางนี้แลววิ่งหนีไป, เราจักจับชางนั้นอยางไรหนอแล ?" จึงคิดวา
" ถาเราจับชางนั้นอยางมั่นคง, ชางนั้นจะพึงฉิบหาย" ดังนี้แลว จึง
เอานิ้ว ๒ นิ้ว จับงวงแลวผลักไป. ชางไมอาจทรงตัวอยูได, ไดซวน
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ลมลงที่พระลานหลวงแลว. มหาชนไดใหสาธุการ. นางพรอมกับบริวาร
ไดกลับเรือนโดยสวัสดีแลว.

นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไวที่วิหาร
ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดา มีบุตรมาก มีหลาน
มาก มีบุตรหาโรคมิได มีหลานหาโรคมิได สมมติกัน วา เปนมงคล
อยางยิ่ง ในกรุงสาวัตถี. บรรดาบุตรหลานตั้งพัน มีจํานวนเทานั้น
แมคนหนึ่ง ที่ชื่อวา ถึงความตายในระหวาง มิไดมีแลว. ในงาน
มหรสพที่เปนมงคล ชาวกรุงสาวัตถี ยอมอัญเชิญนางวิสาขาใหบริโภค
กอน. ตอมา ในวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อมหาชนแตงตัวไปวิหารเพื่อ
ฟงธรรม, แมนางวิสาขา บริโภคในที่ที่เขาเชิญแลว ก็แตงเครื่อง
มหาลดาปสาธน ไปวิหารกับดวยมหาชน ไดเปลื้องเครื่องอาภรณใหแก
หญิงคนใชไว, ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวหมายเอาคํานี้วา "ก็โดย
สมัยนั้นแล ในกรุงสาวัตถี มีการมหรสพ, มนุษยทั้งหลายแตงตัวแลว
ไปวัด. แมนางวิสาขามิคารมารดา ก็แตงตัวไปวิหาร. ครั้งนั้นแล นาง
วิสาขามิคารมารดา เปลื้องเครื่องประดับ ผูกใหเปนหอที่ผาหมแลวได
(สง ) ใหหญิงคนใชวา "นี่แนะ แม เจาจงรับหอนี้ไว."
ไดยินวา นางวิสาขานั้น เมื่อกําลังเดินไปวิหาร คิดวา "การ
ที่เราสวมเครื่องประดับมีคามากเห็นปานนี้ไวบนศีรษะ แลวประดับเครื่อง
อลังการจนถึงหลังเทา เขาไปสูวิหาร ไมควร" จึงเปลื้องเครื่องประดับ
นั้นออกหอไว แลวไดสงใหในมือหญิงคนใช ผูทรงกําลังเทาชาง ๕ เชือก
๑

๑. วิ. มหาวิภังค ๒/๔๘๙.
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ผูเกิดดวยบุญของตนเหมือนกัน. หญิงคนใชนั้นคนเดียว ยอมอาจเพื่อรับ
เครื่องประดับมหาลดาปสาธนนั้นได, เพราะเหตุนั้น นางวิสาขา จึงกลาว
กะหญิงคนใชนั้นวา "แม จงรับเครื่องประดับนี้ไว, ฉันจักสวมมันใน
เวลากลับจากสํานักของพระศาสดา. ก็นางวิสาขา ครั้นใหเครื่องประดับ
มหาลดาปสาธนนั้นแลว จึงสวมเครื่องประดับชื่อฆนมัฎฐกะ ไดเขาไป
เฝาพระศาสดา สดับธรรมแลว. ในที่สุดการสดับธรรม นางถวายบังคม
พระผูมีพระภาคจาลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. ฝายหญิงคนใชนั้นของนาง
ลืมเครื่องประดับนั้นแลว. ก็เมื่อบริษทั ฟงธรรมหลีกไปแลว, ถาใครลืม
ของอะไรไว. พระอานนทเถระยอมเก็บงําของนั้น. เพราะเหตุดังนี้
ในวันนั้น ทานเห็นเครื่องมหาลดาปสาธนแลว จึงทูลแดพระศาสดาวา
" นางวิสาขา ลืมเครื่องประดับไว ไปแลว พระเจาขา." พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา " จงเก็บไวในที่สุดขางหนึ่งเถิด อานนท." พระเถระ
ยกเครื่องประดับนั้น เก็บคลองไวที่ขางบันได.

นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด
ฝายนางวิสาขา เทีย่ วเดินไปภายในวิหาร กับนางสุปปยา ดวย
ตั้งใจวา "จักรูสิ่งที่ควรทําแกภิกษุอาคันทุกะภิกษุผูเตรียมตัวจะไปและภิกษุ
ไขเปนตน." ก็โดยปกติแล ภิกษุหนุมและสามเณร ผูตองการดวยเนยใส
น้ําผึ้งและน้ํามันเปนตน เห็นอุบาสิกาเหลานั้น ในภายในวิหารแลว
ยอมถือภาชนะมีถาดเปนตน เดินเขาไปหา. ถึงในวันนั้น ก็ทาํ แลวอยาง
นั้นเหมือนกัน. ครั้งนั้น นางสุปปยา เห็นภิกษุไขรูปหนึ่ง จึงถามวา
"พระผูเปนเจาตองการอะไร ?" เมื่อภิกษุไขรูปนั้น ตอบวา "ตอง
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การรสแหงเนื้อ " จึงตอบวา ไดพระพระผูเปนเจา, ดิฉันจักสงไป"
ในวันที่ ๒ เมื่อไมไดเนื้อที่เปนกัปปยะ จึงทํากิจที่ควรทําดวยเนื้อขาออน
ของตน ดวยความเลื่อมใสในพระศาสดา ก็กลับเปนผูมีสรีระตั้งอยูตาม
ปกตินั่นแล. ฝายหางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุมและสามเณรผูเปนไขแลว
ก็ออกโดยประตูอื่น ยืนอยูที่อุปจารวิหารแลว พูดวา "แม จงเอาเครื่อง
ประดับมา, ฉันจักแตง." ในขณะนั้นหญิงคนใชนั้น รูวาตนลืมแลว
ออกมา จึงตอบวา " ดิฉันลืม แมเจา." นางวิสาขา กลาววา "ถา
กระนั้น จงไปเอามา, แตถาพระผูเปนเจาอานนทเถระของเรา ยกเก็บ
เอาไวในที่อื่น, เจาอยาเอามา, ฉันบริจาคเครื่องประดับนั้น ถวายพระผู
เปนเจานั้นแล." นัยวา นางวิสาขานั้นยอมรูวา "พระเถระยอมเก็บสิ่ง
ของที่พวกมนุษยลืมไว," เพราะฉะนั้น จึงพูดอยางนั้น.
๑

นางวิสาขาซื้อที่สรางวิหารถวายสงฆ
ฝายพระเถระ พอเห็นนางคนใชนั้น ก็ถามวา "เจามาเพื่อ
ประสงคอะไร ?" เมื่อหญิงคนใชนั่นตอบวา " ดิฉันลืมเครื่องประดับ
ของแมเจาของดิฉัน จึงไดมา." จึงกลาววา "ฉันเก็บมันไวที่ขางบันได
นั้น, เจาจงเอาไป." หญิงคนใชนั้นตอบวา "พระผูเปนเจา หอภัณฑะ
ที่ทานเอามือถูกแลว แมเจาของดิฉัน สั่งมิใหนําเอาไป" ดังนี้แลว ก็มี
มือเปลากลับไป ถูกนางวิสาขาถามวา อะไร แม ? " จึงบอกเนื้อความ
นั้น. นางวิสาขา กลาววา " แม ฉันจักไมประดับเครื่องที่พระผูเปน
เจาของฉันถูกตองแลว ฉันบริจาคแลว. แตพระผูเปนเจารักษาไว เปน
๑. อรรถกถาแกวา ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ มสรเสน (น้ําเนื้อตม).
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การลําบาก. ฉันจําหนายเครื่องประดับนั้นแลวจักนอมนําสิ่งที่เปนกัปปยะ
ไป. เจาจงไปเอาเครื่องประดับนั้นมา." หญิงคนใชนั้นไปนําเอามาแลว.
นางวิสาขา ไมแตงเครื่องประดับนั้น สั่งใหเรียกพวกชางทองมาแลวให
ตีราคา, เมื่อพวกชางทองเหลานั้นตอบวา มีราคาถึง ๖ โกฏิ, แต
สําหรับคาบําเหน็จตองถึงแสน," จึงวางเครื่องประดับไวบนยานแลวกลาว
วา " ถากระนั้น พวกทานจงขายเครื่องประดับนั้น." ไมมีใครจักอาจ
ใหทรัพยจํานวนเทานั้นรับไวได. เพราะหญิงผูสมควรประดับเครื่องประดับนั้น หาไดยาก. แทจริง หญิง ๓ คนเทานั้น ในปฐพีมณฑล ได
เครื่องประดับมหาลดาปสาธน คือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑, นางมัลลิกา
ภรรยาของพันธุลมัลลเสนาบดี ๑, ลูกสาวของเศรษฐีกรุงพาราณสี ๑,
เพราะฉะนั้น นางวิสาขา จึงใหคาเครื่องประดับนั้นเสียเองทีเดียว แลว
ใหขนทรัพย ๙ โกฏิ ๑ แสน ขึ้นใสเกวียน นําไปสูวิหาร ถวายบังคม
พระศาสดาแลว กราบทูลวา "พระเจาขา พระอานนทเถระผูเปนเจา
ของหมอมฉัน เอามือถูกตองเครื่องประดับของหมอมฉันแลว, จําเดิม
แตกาลที่ทานถูกตองแลว หมอมฉันไมอาจประดับได, แตหมอมฉันให
ขายเครื่องประดับนั้น ดวยคิดวา "จักจําหนาย นอมนําเอาสิ่งอันเปน
กัปปยะมา' ไมเห็นผูอื่นจะสามารถรับไวได จึงใหรับคาเครื่องประดับ
นั้นเสียเองมาแลว. หมอมฉันจะนอมเขาในปจจัยไหน ในปจจัย ๔ พระเจาขา ?" พระศาสดา ตรัสวา "เธอควรจะทําที่อยูเพื่อสงฆ ใกล
ประตูดานปราจีนทิศเถิด วิสาขา." นางวิสาขา ทูลรับวา "สมควร
พระเจาขา" มีใจเบิกบาน จึงเอาทรัพย ๙ โกฏิ ซือ้ เฉพาะที่ดิน. นาง
เริ่มสรางวิหารดวยทรัพย ๙ โกฏินอกนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 107

การสรางวิหารของวิสาขา ๙ เดือนแลวเสร็จ
ตอมาวันหนึ่ง พระศาสาดา ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง ได
ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามวาภัททิยะ ผูจุติจาก
เทวโลกแลวเกิดในตระกูลเศรษฐีในภัททิยนคร ทรงทําภัตกิจในเรือนของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว ก็เสด็จบายพระพักตรไปยังประตูดานทิศอุดร.
แมตามปกติ พระศาสดา ทรงรับภิกษาในเรือนของนางวิสาขาแลว ก็
เสด็จออกทางประตูดานทักษิณ ประทับอยูในพระเชตวัน, ทรงรับภิกษา
ในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว ก็เสด็จออกทางประตูดานปราจีน
ประทับอยูในบุพพาราม. ชนทั้งหลายเห็นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จดําเนิน
มุงตรงประตูดานทิศอุดรแลว ยอมรูไ ดวา "จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริก."
ในวันนั้น แมนางวิสาขา พอทราบวา " พระศาสดา เสด็จดําเนิน
บายพระพักตรไปทางประตูดานทิศอุดร" จึงรีบไป ถวายบังคมแลว
กราบทูลวา " ทรงประสงคจะเสด็จดําเนินไปสูที่จาริกหรือ พระเจาขา ?"
พระศาสดา. อยางนั้น วิสาขา.
วิสาขา. พระเจาขา หมอมฉันบริจาคทรัพยจํานวนเทานี้ ใหสราง
วิหารถวายแดพระองค, โปรดเสด็จกลับเถิด พระเจาขา.
พระศาสดา. นี้ เปนการไปยังไมกลับ วิสาขา.
นางวิสาขานั้น คิดวา "พระผูมีพระภาคเจา จะทรงเห็นใคร ๆ
ผูสมบูรณดวยเหตุ เปนแน." จึงกราบทูลวา " ถากระนั้น ขอพระองค
โปรดรับสั่งใหภิกษุรูปหนึ่ง ผูเขาใจการงานที่หมอมฉันทําแลวหรือยังไม
ไดทํา กลับ แลวเสด็จเถิด พระเจาขา."
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พระศาสดา. เธอพอใจภิกษุรูปใด, จงรับบาตรของภิกษุรูปนั้น
เถิด วิสาขา.
แมนางจะพึงใจพระอานนทเถระก็จริง, แตคิดวา "พระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูมีฤทธิ์, การงานของเราจักพลันสําเร็จ ก็เพราะ
อาศัยพระเถระนั่น" ดังนี้แลว จึงรับบาตรของพระเถระไว. พระเถระ
แลดูพระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา "โมคคัลลานะ เธอจงพาภิกษุ
บริวารของเธอ ๕๐๐ รูป กลับเถิด." ทานไดทาํ ตามพระดํารัสนั้นแลว.
ดวยอานุภาพของทาน พวกมนุษยผูไปเพื่อตองการไมและเพื่อตองการหิน
ระยะทางแมตั้ง ๕๐-๖๐ โยชน ก็ขนเอาไมและหินมากมายมาทันในวัน
นั้นนั่นเอง, แมยกไมและหินใสเกวียนก็ไมลําบากเลย, เพลาเกวียนก็
ไมหัก. ตอกาลไมนานนัก พวกเขาก็สรางปราสาท ๒ ชั้นเสร็จ. ปราสาท
นั้นไดเปนปราสาทประดับดวยหองพันหอง คือชั้นลาง ๕๐๐ หอง. ชั้น
บน ๕๐๐ หอง. พระศาสดา เสด็จดําเนินจาริกไปโดย ๙ เดือนแลว
ไดเสด็จ ( กลับ) ไปสูกรุงสาวัตถีอีก. แมการงานในปราสาทของนาง
วิสาขา ก็สําเร็จโดย ๙ เดือนเหมือนกัน. นางใหสรางยอดปราสาทอันจุ
น้ําได ๖๐ หมอ ดวยทองคําสีสุกที่บุเปนแทงนั่นแล. นางไดยินวา
" พระศาสดา เสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร" จึงทําการตอนรับนําพระศาสดาไปวิหารของตนแลว รับปฏิญญาวา "พระเจาขา ขอพระองค
โปรดพาภิกษุสงฆประทับอยูในวิหารนี้แหละตลอด ๔ เดือนนี้, หมอมฉัน
จักทําการฉลองปราสาท." พระศาสดาทรงรับแลว.

นางวิสาขาทําบุญฉลองวิหาร
จําเดิมแตกาลนั้น นางวิสาขานั้น ยอมถวายทานแกภิกษุสงฆมี
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พระพุทธเจาเปนประธานในวิหารนั่นแล. ครั้งนั้น หญิงสหายคนหนึ่ง
ของนาง ถือผาผืนหนึ่งราคา ๑,๐๐๐ มาแลว กลาววา " สหาย ฉัน
อยากจะลาดผาผืนนี้ โดยสังเขปวาเครื่องลาดพื้นในปราสาทของทาน, ขอ
ทานชวยบอกที่ลาดแกฉัน." นางวิสาขากลาววา "สหาย ถาฉันจะบอกแก
ทานวา 'โอกาสไมมี,' ทานก็จักสําคัญวา 'ไมปรารถนาจะใหโอกาส
แกเรา, ทานจงตรวจดูพื้นแหงปราสาท ๒ ชั้น และหองพันหองแลว
รูที่ลาดเอาเองเถิด" หญิงสหายนั้น ถือผาราคา ๑,๐๐๐ เที่ยว (เดิน
ตรวจ) ในทีน่ ั้น ๆ ไมเห็นผาที่มีราคานอยกวาผาของตนนั้นแลว ก็ถึง
ความเสียใจวา "เราไมไดสวนบุญในปราสาทนี้" ไดยืนรองไหอยูแลว
ในที่แหงหนึ่ง. ครั้งนั้น พระอานนทเถระ เห็นหญิงนั้น จึงถามวา
" รองไหเพราะเหตุไร ?" นางบอกเนื้อความนั้นแลว. พระเถระกลาววา
" อยาคิดเลย, เราจักบอกที่ลาดใหแกทาน," กลาวแลววา 'ทานจงลาด
ไวที่บันได ทําเปนผาเช็ดเทา, ภิกษุทั้งหลาย ลางเทาแลว เช็ดเทาที่
ผานั้นกอน จึงจักเขาไปภายใน, เมื่อเปนเชนนั้น ผลเปนอันมากก็จักมี
แกทาน." ไดยินวา ที่นนั่ เปนสถานอันนางวิสาขามิไดกําหนดไว. นาง
วิสาขาไดถวายทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ในภายใน
วิหาร ตลอด ๔ เดือน. ในวันสุดทาย ไดถวายผาสาฎกเพื่อทําจีวรแก
ภิกษุสงฆ. ผาสาฎกเพื่อทําจีวร ที่ภกิ ษุใหมในสงฆไดแลว ไดมีราคา
พันหนึ่ง. นางไดถวายเภสัชเต็มบาตรแกภิกษุทุกรูป. ในเพราะการ
บริจาคทาน ทรัพยได (หมดไป ) ถึง ๙ โกฏิ. นางวิสาขาบริจาค
ทรัพยในพระพุทธศาสนา ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ คือ ในการซือ้ พื้นที่แหง
วิหาร ๙ โกฏิ, ในการสรางวิหาร ๙ โกฏิ, ในการฉลองวิหาร ๙ โกฏิ
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ดวยประการฉะนี้.
ชื่อวาการบริจาคเห็นปานนี้ ยอมไมมีแกหญิงอื่น ผูดาํ รงอยูใน
ภาวะแหงสตรีอยูในเรือนของตนผูมิจฉาทิฏฐิ.

นางวิสาขาเปลงอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ
ในวันแหงการฉลองวิหารเสร็จ เวลาบาย นางวิสาขานั้นอันบุตร
หลานแวดลอมแลว คิดวา " ความปรารถนาใด ๆ อันเราตั้งไวแลวใน
กาลกอน, ความปรารถนานั้น ๆ ทั้งหมดเทียว ถึงที่สุดแลว." เดินเวียน
รอบปราสาท เปลงอุทานนี้ดวยเสียงอันไพเราะดวย ๕ คาถาวา :"ความคําริของเราวา ' เมื่อไร เราจักถวาย
ปราสาทใหม ฉาบดวยปูนขาวและดิน เปนวิหารทาน'
ดังนี้ บริบูรณแลว. ความดําริของเราวา 'เมื่อไร
เราจักวายเตียงตั่งฟูกและหมอนเปนเสนาสนภัณฑ'
ดังนี้ บริบูรณแลว. ความดําริของเราวา ' เมื่อไร
เราจักถวายสลากภัต ผสมดวยเนื้ออันสะอาด เปน
โภชนทาน' ดังนี้ บริบรู ณแลว. ความดําริของ
เราวา 'เมื่อไร เราจักถวายผากาสิกพัสตร ผาเปลือก
ไม และผาฝาย เปนจีวรทาน' ดังนี้ บริบูรณแลว.
ความดําริของเราวา ' เมื่อไร เราจักถวายเนยใส
เนยขน น้ําผึ้ง น้ํามัน และน้ําออย เปนเภสัชทาน'
ดังนี้ บริบูรณแลว"
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินเสียงของนางแลว กราบทูลแดพระศาสดาวา
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" พระเจาขา ชื่อวาการขับรองของนางวิสาขา พวกขาพระองคไมเคยเห็น
ในกาลนาน ประมาณเทานี้, วันนี้ นางอันบุตรและหลานแวดลอมแลว
ขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาท, ดีของนางกําเริบหรือหนอแล, หรือนาง
เสียจริตเสียแลว ?" พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธิดาของเราหา
ขับเพลงไม, แตอัชฌาสัยสวนตัวของเธอเต็มเปยมแลว, เธอดีใจวา
' ความปรารถนาที่เราตั้งไว ถึงที่สุดแลว, จึงเดินเปลงอุทาน." เมื่อ
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา " ก็นางตั้งความปรารถนาไวเมื่อไร พระเจาขา,"
จึงตรัสวา "จักฟงหรือภิกษุทั้งหลาย ." เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา
"จักฟง พระเจาขา." จึงทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอไปนี้):-

บุรพประวัติของนางวิสาขา
ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแสนกัปแตนี้ไป พระพุทธเจา พระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก. พระองคไดมีพระชนมายุแสนป,
มีภิกษุขีณาสพแสนหนึ่งเปนบริวาร, นครชื่อหังสวดี พระชนกเปนพระราชา นามวา สุนันทะ, พระชนนีเปนพระเทวี นามวา สุชาดา.
อุบาสิกาผูเปนยอดอุปฏฐายิกาของพระศาสดาองคนั้นทูลขอพร ๘ ประการ
แลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา บํารุงพระศาสดาดวยปจจัย ๔ ยอมไปสู
ที่บํารุงทั้งเย็นและเชา. หญิงสหายคนหนึ่งของอุบาสิกานั้น ยอมไปวิหาร
กับอุบาสิกานั้นเปนนิตย. หญิงนั้น เห็นอุบาสิกนั้น พูดกับพระศาสดา
ดวยความคุนเคย และเห็นความเปนผูสนิทสนมกับพระศาสดา คิดวา
" เธอทํากรรมอะไรหนอแล จึงเปนผูสนิทสนมกับพระพุทธเจาทั้งหลาย
อยางนี้ ?" ดังนี้แลว จึงทูลถามพระศาสดาวา "พระเจาขา หญิงนี้
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เปนอะไรแกพระองค ?"
พระศาสดา. เปนเลิศแหงหญิงผูอุปฏฐายิกา.
หญิง. พระเจาขา นางกระทํากรรมอะไร จึงเปนเลิศแหงหญิงผู
อุปฏฐายิกา ?
พระศาสดา. เธอตั้งความปรารถนาไวตลอดแสนกัป.
หญิง. บัดนี้ หมอมฉันปรารถนาแลวอาจจะไดไหม พระเจาขา ?
พระศาสดา. จะ อาจ.
หญิงนั้นกราบทูลวา " พระเจาขา ถากระนั้น ขอพระองค
กับภิกษุแสนรูป โปรดรับภิกษาของหมอมฉันตลอด ๗ วันเถิด.
พระศาสดาทรงรับแลว. หญิงนั้น ถวายทานครบ ๗ วัน ในวันที่สุด
ไดถวายผาสาฎกเพื่อทําจีวรแลว ถวายบังคมพระศาสดา หมอบลงแทบ
บาทมูล ตั้งความปรารถนาวา " พระเจาขา ดวยผลแหงทานนี้ หมอม
ฉันปรารถนาความเปนใหญในเทวโลกเปนตน อยางใดอยางหนึ่งก็หาไม.
หมอมฉันพึงไดพร ๘ ประการ ในสํานักแหงพระพุทธเจาผูเชนพระองค
แลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา เปนยอดของอุบาสิกาผูสามารถเพื่อบํารุง
ดวยปจจัย ๔. " พระศาสดา ทรงดําริวา " ความปรารถนาของหญิงนี้ จัก
สําเร็จหรือหนอ ?" ทรงคํานึงถึงอนาคตกาล ตรวจดูตลอดแสนกัปแลว
จึงตรัสวา ในที่สุดแหงแสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาโคดม จักทรง
อุบัติขึ้น, ในกาลนั้น เธอจักเปนอุบาสิกาชื่อวาวิสาขา ไดพร ๘ ประการ
ในสํานักของพระองคแลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา จักเปนเลิศแหง
หญิงผูเปนอุปฏฐายิกา ผูบํารุงดวยปจจัย ๔." สมบัตินั้นไดเปนประหนึ่ง
วา อันนางจะพึงไดในวันพรุงนี้ทีเดียว.
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นางทําบุญจนตลอดอายุแลว จุติจากอัตภาพนั้น เกิดในเทวโลก
ทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสป เปนพระธิดา พระนามวา สังฆทาสี ผูพระกนิษฐา
ของบรรดาพระธิดา ๗ พระองคของพระเจากาสีพระนามวากิกิ ยังมิไดไป
สูตระกูลอื่น ทรงทําบุญมีทานเปนตนกับดวยเจาพี่หญิงเหลานั้นตลอดกาล
นาน, ไดทําความปรารถนาไว แมแทบบาทมูลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากัสสป วา " ในอนาคตกาล หมอมฉัน พึงไดพร ๘ ประการ
ในสํานักแหงพระพุทธเจาผูเชนพระองคแลว ตัง้ อยูในฐานะดังมารดา
เปนยอดแหงอุบาสิถาผูถวายปจจัย ๔." ก็จําเดิมแตกาลนั้น นางทองเที่ยว
อยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในอัตภาพนี้ ไดเกิดเปนธิดาของธนญชัน
เศรษฐีผูเปนบุตรแหงเมณฑกเศรษฐี ไดทําบุญเปนอันมากในศาสนา
ของเรา.

สัตวเกิดแลวควรทํากุศลใหมาก
พระศาสดา (ครั้นทรงแสดงอดีตนิทานจบแลว ) ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ธิดาของเรายอมไมขับเพลง ดวยประการฉะนี้แล, แตเธอเห็น
ความสําเร็จ แหงความปรารถนาที่ตั้งไว จึงเปลงอุทาน." เมื่อจะทรง
แสดงธรรม ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย นายมาลาการผูฉลาด ทํากอง
ดอกไมตาง ๆ ใหเปนกองโตแลว ยอมทําพวงดอกไมมีประการตาง ๆ ได
ฉันใด; จิตของนางวิสาขา ยอมนอมไปเพื่อทํากุศล มีประการตาง ๆ
ฉันนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้วา:-
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๘.

ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา กยิรา มาลาคุเฬ พหู
เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล พหุ.
" นายมาลาการพึงทําพวงดอกไมใหมาก จาก
กองดอกไม แมฉันใด; มัจจสัตวผูมีอันจะพึงตาย
เปนสภาพ ควรทํากุศลไวใหมาก ฉันนัน้ ."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุปผฺ ราสิมฺหา ไดแก จากกองแหง
ดอกไมมีประการตาง ๆ. บทวา กยิรา แปลวา พึงทํา. สองบทวา
มาลาคุเณ พหู ความวา ซึ่งมาลาวิกัติ หลายชนิด ตางโดยชนิด
มีดอกไมที่รอยขั้วขางเดียวเปนตน. บทวา มจฺเจน ความวา สัตวผู
ไดชื่อวา 'มจฺโจ' เพราะความเปนผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ควรทํา
กุศล ตางดวยกุศลมีการถวายจีวรเปนตนไวใหมาก. ศัพทคือ ปุปฺผราสิ
ในพระคาถานั้น มีอันแสดงดอกไมมากเปนอรรถ.
ก็ถาดอกไมมีนอย และนายมาลาการฉลาด ก็ยอมไมอาจทําพวง
ดอกไมใหมากไดเลย; สวนนายมาลาการผูไมฉลาด เมื่อดอกไมจะมีนอย
ก็ตาม มากก็ตาม ยอมไมอาจโดยแท; แตเมื่อดอกไมมีมาก นายมาลาการผูฉลาด ขยัน เฉียบแหลม ยอมทําพวกดอกไมใหมาก ฉันใด; ถา
ศรัทธาของคนบางคนมีนอย สวนโภคะมีมาก ผูนั้นยอมไมอาจทํา
กุศลใหมากได , ก็แล เมื่อศรัทธามีนอยทั้งโภคะก็นอย. เขาก็ยอมไมอาจ;
ก็แล เมื่อศรัทธาโอฬาร แตโภคะนอย เขาก็ยอมไมอาจเหมือนกัน,
๑. อรรถกถา เปนมาลาคุเณ.
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ก็แตเมื่อมีศรัทธาโอฬาร และโภคะก็โอฬาร เขายอมอาจทํากุศลใหมาก
ได ฉันนั้น นางวิสาขาอุบาสิกาเปนผูเชนนั้นแล, พระศาสดา ทรง
หมายนางวิสาขานั้น จึงตรัสคําเปนพระคาถาดังนี้วา:"นายมาลาการพึงทําพวงดอกไมใหมาก จาก
กองดอกไม แมฉันใด; มัจจสัตวผูมีอันจะพึงตาย
เปนสภาพ ควรทํากุศลไวใหมาก ฉันนั้น."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากไดเปนอริยบุคคล มีโสดาบัน
เปนตน, เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งนางวิสาขา จบ.
บาทพระคาถาวา อติตฺตเยว กาเมสุ ความวา ผูไมอิ่มในวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายนั่นแล ดวยการแสวงหาบาง ดวยการไดเฉพาะ
บาง ดวยการใชสอยบาง ดวยการเก็บไวบาง.
บาทพระคาถาวา อนฺตโก กุรุเต วส ความวา มัจจุผูทําซึ่ง
ที่สุด กลาวคือมรณะ พานระผูคร่ําครวญ ร่ําไร ไปอยู ใหถงึ อํานาจ
ของตน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน, เทศนาเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องนางปติปูชิกา จบ.
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๙. เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ [๔๑]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี เมื่อจะทรงแกปญหา
ของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ปุปผฺ คนฺโธ
ปฏิวาตเมติ" เปนตน.

พระอานนทเถระทูลถามปญหา
ดังไดสดับมา พระเถระหลีกเรนแลวในเวลาเย็น คิดวา "พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกลิ่นสูงสุดไว ๓ อยาง คือ 'กลิ่นเกิดจากราก กลิ่นเกิด
จากแกน กลิ่นเกิดจากดอก, กลิ่นของคันธชาตเหลานั้นฟุงไปไดตามลม
เทานั้น ไปทวนลมไมได; กลิ่นของคันธชาตใด ฟุงไปไดแมทวนลม
คันธชาตนั้น มีอยูหรือหนอแล ?" ครั้งนั้น ทานไดมีความคิดนี้วา
"ประโยชนอะไรของเราดวยปญหาที่จะวินิจฉัยดวยตนเอง, เราจักทูลถาม
พระศาสดานั่นแหละ (ดีกวา) " ทานเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถาม.
เพราะ เหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาวไววา "ครั้งนั้นแล
ทานพระอานนท ออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น, เขาไปเฝาโดยทิสาภาค
ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู. ครัน้ เขาไปเฝาแลว ไดกราบทูลคํานี้กะ
พระผูมีพระภาคเจาวา "พระเจาขา กลิ่นของคันธชาตเหลาใดฟุงไปตามลม
อยางเดียว ฟุงไปทวนลมไมได, คันธชาตเหลานี้มี ๓ อยาง. คันธชาต ๓
อยางเปนไฉน ? พระเจาขา กลิ่นของคันธชาตเหลาใด ฟุงไปตามลม
๑

๑. อัง. ติก. ๒๐/๒๙๐.
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อยางเดียว ฟุงไปทวนลมไมได, คันธชาต ๓ อยางเหลานี้แล คือ กลิ่น
เกิดจากราก, กลิ่นเกิดจากแกน, กลิ่นเกิดจากดอก. พระเจาขา กลิ่น
ของคันธชาตใด ฟุงไปตามลมก็ได, กลิ่นของคันธชาตใด ฟุงไปทวนลม
ก็ได. กลิ่นของคันธชาตใด ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตนั้น
บางอยาง มีอยูหรือหนอแล ?"

พระศาสดาทรงเฉยปญหา
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเฉลยปญหาแกทาน จึงตรัสวา
" อานนท กลิ่นของคันธชาตใด ฟุงไปตามลมก็ได, กลิ่นของคันธชาตใด
ฟุงไปทวนลมก็ได, กลิน่ ของคันธชาตใด ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได,
คันธชาตนั้น มีอยู."
พระอานนท. พระเจาขา ก็กลิน่ ของคันธชาตใด ฟุงไปตามลม
ก็ได. กลิ่นของคันธชาตใด ฟุงไปทวนลมก็ได. กลิ่นของคันธชาตใด
ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตนั้นเปนไฉน ?
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท หญิงก็ตาม ชายก็ตาม ในบาน
หรือในนิคมใด ในโลกนี้ เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง, เปนผูถึง
พระธรรมวาเปนที่พึ่ง, เปนผูถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง; เปนผูงดเวนจากการ
ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง. เปนผูงดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให.
เปนผูงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม เปนผูงดเวนจากการกลาวเท็จ.
เปนผูงดเวนจากฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาท คือการดื่มน้ําเมา ไดแก
สุราและเมรัย; เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม; มีใจมีความตระหนี่เปนมลทิน
ไปปราศแลว มีเครื่องบริจาคอันสละแลว มีฝามืออันลางแลว ยินดีใน
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การสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ยอมอยูครอบครองเรือน,
สมณะและพราหมณในทิศทั้งหลาย ยอมกลาว (สรรเสริญ) เกียรติคุณ
ของหญิงและชายนั้นวา 'หญิงหรือชายในนิคมชื่อโนน เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน.' แมเทวดาทั้งหลาย
ยอมกลาว (สรรเสริญ) เกียรติคุณของหญิงและชายนั้นวา หญิงหรือ
ชายในบานหรือนิคมชื่อโนน เปนผูถ ึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง, ฯ ลฯ
ยินดีในการจําแนกทาน.' อานนท นีแ้ ล เปนคันธชาตมีกลิ่นฟุงไปตาม
ลมก็ได. มีกลิ่นฟุงไปทวนลมก็ได, มีกลิ่นฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได"
ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานั้นวา :๙. น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
น จนฺทน ตครมลฺลิกา วา
สตฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ.
จนฺทน ตคร วาป
อุปฺปล อถ อสฺสิกี
เอเตส คนฺธชาตาน
สีลคนฺโธ อนุตฺตโร.
"กลิ่นดอกไมฟุงไปทวนลมไมได, กลิ่นจันทน
หรือกลิ่นกฤษณาและกลัมพักก็ฟุงไปไมได, แตกลิ่น
ของสัตบุรุษฟุงไปทวนลมได, (เพราะ) สัตบุรุษ
ยอมฟุง ขจรไปตลอดทุกทิศ, กลิ่นจันทนก็ดี แมกลิ่น
กฤษณาก็ดี กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นดอกมะลิก็ดี, กลิ่น
ศีลเปนเยี่ยม กวาคันธชาตทั้งหลายนั่น."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ปุปฺผคนฺโธ ความวา ตนปาริฉัตร
ในภพชื่อดาวดึงส โดยดานยาวและดานกวาง มีประมาณ (ดานละ)
๑๐๐ โยชน, รัศมีดอกไมของตนปาริฉัตรนั้นแผออกไปตลอด ๕๐ โยชน,
กลิ่นฟุงไปได ๑๐๐ โยชน. แมกลิ่นนั้น ก็ฟุงไปไดตามลมเทานั้น. แต
หาสามารถฟุงไปทวนลมไดแม ( เพียง) ครึ่งองคุลีไม. กลิน่ ดอกไม
แมเห็นปานนี้ ฟุงไปทวนลมไมได. บทวา จนฺทน ไดแก กลิ่นจันทน.
ดวยบทวา ตครมลฺลิกา วา นี้ ทรงพระประสงคกลิ่นของคันธชาต
แมเหลานั้นเหมือนกัน. แทจริง กลิน่ ของจันทนแดงก็ดี ของกฤษณาและ
กลัมพักก็ดี ซึ่งเปนยอดแหงกลิ่นที่เกิดจากแกนทั้งหลาย ยอมฟุงไปได
ตามลมเทานั้น ฟุงไปทวนลมไมได. สองบทวา สตฺจ คนฺโธ ความวา
สวนกลิ่นศีลของสัตบุรุษ คือของพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ยอม
ฟุงไปทวนลมได.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะสัตบุรุษยอมฟุงขจรไปตลอดทุกทิศ. อธิบายวา
เพราะสัตบุรุษยอมฟุงปกคลุมไปตลอดทุกทิศดวยกลิ่นศีล; ฉะนั้น สัตบุรุษ
อันบัณฑิตควรกลาวไดวา "กลิ่นของทานฟุงไปทวนลมได" เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา " ปฏิวาตเมติ." บทวา วสฺสกิ ี ไดแก
ดอกมะลิ.
บทวา เอเตส เปนตน ความวา กลิ่นศีลของสัตบุรุษผูมีศีลนั่นแล
เปนกลิ่นยอดเยี่ยมกวากลิ่นแหงคันธชาต มีจันทน (แดง ) เปนตนเหลานี้
คือหากลิ่นที่เหมือนไมมี ไดแกไมมีสวนเปรียบเทียบได.
๑

๑. กลิ่นกฤษณาและดอกมะลิ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน, เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ [๔๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภการถวาย
บิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมตฺโต
อย คนฺโธ" เปนตน.

นางอัปสรอยากทําบุญแตไมสมหวัง
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระเถระออกจากนิโรธสมาบัติ โดย
ลวงไป ๗ วัน ออกไปแลว ดวยคิดวา "จักเทีย่ วบิณฑบาต ตาม
ลําดับตรอก ในกรุงราชคฤห." ในสมัยนั้น นางอัปสรประมาณ ๕๐๐
มีเทาเหมือนเทานกพิราบ เปนบริจาริกา ของทาวสักกเทวราช เกิดความ
อุตสาหะวา " จักถวายบิณฑบาตแกพระเถระ" จึงตระเตรียมบิณฑบาต
๕๐๐ ที่ แลวถือมายืนอยูในระหวางทาง กลาววา " นิมนตรับบิณฑบาตนี้
เจาขา, โปรดทําความสงเคราะหแกพวกดิฉันเถิด."
พระเถระ พวกเจาจงไปเสียเถิด, ฉันจักทําความสงเคราะหพวกคน
เข็ญใจ.
นางอัปสร. ขอทานอยาใหพวกดิฉันฉิบหายเสียเลย เจาขา, โปรด
ทําความสงเคราะหพวกดิฉันเถิด.
พระเถระรูแลว จึงหามเสียอีก แลวดีดนิ้ว ( บอก) นาง
อัปสรทั้งหลายผูไมปรารถนาจะหลีกไปยังออนวอนอยูวา "พวกเจาไมรูจัก
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ประมาณตัว, จงหลีกไป." นางอัปสรเหลานั้น ฟงเสียงนิ้วมือของพระเถระ
แลว ไมอาจเพื่อจะยืนขัดแข็งอยูได จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิม อันทาวสักกะตรัสถามวา "พวกหลอนไปไหนกันมา" จึงทูลวา "หมอมฉัน
พากันไปดวยหมายวา จักถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ ผูออก
จากสมาบัติ พระเจาขา.
สักกะ. ก็พวกหลอนถวายแลวหรือ ?
นางอัปสร. พระเถระไมปรารถนาจะรับ.
สักกะ. พระเถระพูดอยางไร ?
นางอัปสร. " ทานพูดวา จักทําความสงเคราะหพวกคนเข็ญใจ'
พระเจาขา.
สักกะ. พวกหลอนไปกันดวยอาการอยางไร ?
นางอัปสร. ไปดวยอาการนี้แล พระเจาขา.

ทาวสักกะแปลงตัวทําบุญแกพระเถระ
ทาวสักกะ ตรัสวา "หญิงเชนพวกหลอน จักถวายบิณฑบาต
แกพระเถระไดอยางไร?" ประสงคจะถวายดวยพระองคเอง จึงแปลง
เปนคนแกคร่ําคราดวยอํานาจชรา มีฟนหัก มีผมหงอก หลังโกง เปน
ชางหูกผูเฒา ทรงทําแมนางสุชาดาผูเทพธิดา ใหเปนหญิงแก เหมือน
อยางนั้นนั่นแล แลวทรงนิรมิตถนนชางหูกขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูกอยู.
ฝายพระเถระ เดินบายหนาเขาเมือง ดวยหวังวา "จักทําความ
สงเคราะหพวกคนเข็ญใจ" เห็นถนนสายนั้น นอกเมืองนั้นแล แลดูอยู
ก็ไดเห็นคน ๒ คน. ในขณะนั้น ทาวสักกะกําลังขึงหูก, นางสุชาดา
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กรอหลอด. พระเถระคิดวา " สองคนนี้ แมในเวลาแกก็ยังทํางาน,
ในเมืองนี้ผูที่จะเข็ญใจกวาสองคนนี้เห็นจะไมมี, เราจักรับภัตแมประมาณ
กระบวนหนึ่งที่สองคนนี้ถวายแลว ทําความสงเคราะหแกคนสองคนนี้."
พระเถระไดบายหนาไปตรงเรือนของตนทั้งสองนั้นแล.
ทาวสักกะ ทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นมาอยู จึงตรัสกะนาง
สุชาดาวา "หลอน พระผูเปนเจาของเรา เดินมาทางนี้, เธอจงนั่งทํา
เปนเหมือนไมเห็นทานเสีย, ฉันจักลวงทานสักครูหนึ่ง แลวจึงถวาย
บิณฑบาต." พระเถระไดมายืนอยูที่ประตูเรือนแลว. แมสองผัวเมียนั้น
ก็ทําเปนเหมือนไมเห็น ทําแตการงานของตนฝายเดียว คอยอยูหนอยหนึ่ง
แลว . ครั้งนั้น ทาวสักกะตรัสวา "ที่ประตูเรือนดูเหมือน (มี)
พระเถระยืนอยูรูปหนึ่ง, เธอจงไปตรวจดูกอน." นางสุชาดาตอบวา
"ทานจงไปตรวจดูเถอะ นาย." ทาวเธอเสด็จออกจากเรือนแลว, ทรง
ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐแลว. เอาพระหัตถทั้งสองเทาพระชานุ
แลว ถอนใจ เสด็จลุกขึ้น. ยอพระองคลงหนอยหนึ่ง ตรัสวา "พระผูเปนเจา เปนพระเถระรูปไหนหนอแล ?" แลวตรัสวา "ตาของผม
ฝาฟาง" ดังนี้แลว, ทรงวางพระหัตถไวเหนือพระนลาต (ปองหนา)
ทรงแหงนดูแลว, ตรัสวา " โอ ตายจริง !, พระผูเปนเจา พระมหากัสสปเถระของเรา นาน ๆ จึงมายังประตูกระทอมของเรา, มีอะไรอยู
ในเรือนบางไหม ?" นางสุชาดาทําเปนกุลีกุจออยูหนอยหนึ่งแลว ไดให
คําตอบวา " มี นาย" ทาวสักกะ ตรัสวา "ทานเจาขา พระคุณเจา
อยาคิดเลยวา 'ทานเศราหมอง หรือประณีต' โปรดทําความสงเคราะห
แกกระผมทั้งสองเถิด" ดังนี้แลว ก็ทรงรับบาตรไว, พระเถระคิดวา
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" ทานที่สองผัวเมียนั่นถวายแลว จะเปนน้ําผักดองหรือรํากํามือหนึ่งก็ตามที,
เราจักทําความสงเคราะหแกสองผัวเมียนั้น" ดังนี้แลว จึงไดใหบาตรไป.
ทาวสักกะนั้น เสด็จเขาไปภายในเรือนแลว ทรงคดขาวสุกออกจากหมอ
ใสเต็มบาตรแลว มอบถวายในมือพระเถระ. บิณฑบาตนั้นไดมีสูปพยัญชนะ
มากมาย ไดหอมตลบทั่วกรุงราชคฤหแลว.

ทาวสักกะตรัสบอกความจริงแกพระเถระ
ในกาลนั้น พระเถระคิดวา "ชายนี้ มีศักดิ์นอย, บิณฑบาต
มีศักดิ์มาก เชนกับโภชนะของทาวสักกะ, นั่น ใครหนอ ?" ครั้งนั้น
พระเถระ ทราบชายนั้นวา " ทาวสักกะ" จึงกลาววา "พระองคทรง
แยงสมบัติของคนเข็ญใจ ( จัดวา ) ทํากรรมหนักแลว . ใคร ๆ ก็ตาม
ที่เปนคนเข็ญใจ ถวายทานแกอาตมภาพในวันนี้ พึงไดตําแหนงเสนาบดี
หรือตําแหนงเศรษฐี."
สักกะ. ผูที่เข็ญใจไปกวากระผม ไมมีเลย ขอรับ.
พระเถระ, พระองคเสวยสิริราชสมบัติในเทวโลก จะจัดวาเปนคน
เข็ญใจ เพราะเหตุไร ?
สักกะ. อยางที่พระผูเปนเจาวา ก็ถูกละ ขอรับ. แตเมื่อพระพุทธเจา ยังมิทรงอุบัติ, กระผมไดทํากัลยาณกรรมไว. เมื่อพุทธุปบาทกาล
ยังเปนไปอยู, เทพบุตรผูมีศักดิ์เสมอกัน ๓ องคเหลานี้ คือ จูฬรถเทพบุตร,
มหารถเทพบุตร, อเนกวัณณเทพบุตรทํากัลยาณกรรมแลว ไดเกิดในที่
ใกลของกระผม มีเดชมากกวากระผม; ก็กระผม เมื่อเทพบุตรทั้งสามนั้น
พาพวกบริจาริกาลงสูระหวางถนน ดวยคิดวา 'จักเลนนักขัตฤกษ' ตอง
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หนีเขาตําหนัก, เพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้น ทวมทับ
สรีระของกระผม, เดชจากสรีระของกระผม ไมทวมทับสรีระของเทพบุตร
ทั้งสามนั้น, ใครจะเข็ญใจกวากระผมเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. แมเมื่อเปนอยางนั้น ตั้งแตนี้ตอไป พระองคอยาได
ลวงถวายทานแกอาตมภาพอยางนั้น.
สักกะ. เมื่อกระผมลวงถวายทานแกทาน, กุศลจะมีแกกระผมหรือ
ไมมี ?
พระเถระ. มี พระองค.
สักกะ. เมื่อเปนอยางนั้น การทํากุศลกรรมก็จัดเปนหนาที่ของ
กระผมซิ ขอรับ.
ทาวเธอตรัสอยางนั้นแลว ทรงไหวพระเถระ พานางสุชาดา
ทรงทําปทักษิณพระเถระแลว เหาะขึ้นสูเวหาส ทรงเปลงอุทานวา :"โอ ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้ง
ไวดีแลวในทานพระกัสสป."

มหากัสสสปเถรทานสูตร

๑

เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา :" สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห. ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสป
อยูที่ปปผลิคูหา, นั่งเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง โดยบัลลังกเดียว สิ้น ๗ วัน.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปโดยลวง ๗ วันนั้นแลวจึงออกจากสมาธินั้น,
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.
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ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป ผูออกจากสมาธินั้นแลว ไดมีความ
ปริวิตกอยางนี้วา 'ไฉนหนอ ? เราพึงเขาไปสูกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต."
ก็โดยสมัยนัน้ แล เทวดา ประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย เพื่อจะให
ทานพระมหากัสสปไดบิณฑบาต. ครั้งนั้นแล ทานมหากัสสป หามเทวดา
ประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นแลว ในเวลาเชา นุง ( สบง) แลว ถือบาตร
และจีวร เขาไปสูกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต. ก็โดยสมัยนัน้ แล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ทรงประสงคจะถวายบิณฑบาตแกทาน
พระมหากัสสป ทรงนิรมิตเปนชางหูก ทอหูกอยู. อสุรกัญญา นามวา
สุชาดา กรอหลอด.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป, ที่ประทับอยูของทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา มีอยูโดยทิศาภาคใด, เขาไปหาแลว โดย
ทิศาภาคนั้น; ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ไดทอดพระเนตร
เห็นแลวแล ซึ่งทานพระมหากัสสปกําลังเดินมา แตที่ไกลเทียว, ครั้น
ทอดพระเนตรเห็นแลว เสด็จออกจากเรือน ทรงตอนรับ รับบาตรจาก
มือ เสด็จเขาไปสูเรือน คดขาวสุกจากหมอ ใสเต็มบาตรแลว ไดถวาย
แกทานพระมหากัสสป. บิณฑบาตนั้น ไดมีกับมากมาย มีแกงเหลือหลาย.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป ไดมคี วามปริวิตกอยางนี้วา " สัตวผูมี
ฤทธิ์มีอานุภาพเห็นปานนี้นี่ คือใครกันหนอ ?. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา "นี้ คือทาวสักกะ ผูเปนจอม
แหงเหลาเทพเจาแล." ครั้นทราบแลว ไดกลาวคํานี้กะทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจาวา "ทาวโกสีย กรรมนี้ อันพระองคทรง
ทําแลว, พระองคอยาไดทรงทํากรรมเห็นปานนี้อีกเลย." ทาวสักกะ
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ตรัสวา "ทานกัสสป ผูเ จริญ แมพวกผมก็ตองการบุญ, แมพวกผมก็
ควรทําบุญ." ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทพเจา อภิวาท
ทานพระมหากัสสปแลว ทรงทําปทักษิณ เหาะขึ้นสูเวหาส ทรงเปลง
อุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาววา :"โอ ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดี
แลวในทานพระกัสสป, โอ ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม
เราไดตั้งไวดีแลวในทานพระกัสสป, โอ ทานที่เปน
ทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดีแลวในทานพระกัสสป."
พระผูมีพระภาคเจา ประทับยืนอยูในพระวิหารนั่นแล ไดทรงสดับ
เสียงของทาวสักกะนั้น จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงดูทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ทรงเปลง
อุทาน เสด็จไปทางอากาศ."
ภิกษุ. ก็ทาวสักกะนั้น ทําอะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ทาวเธอลวงถวายบิณฑบาตแกกัสสปผูบุตรของเรา,
ครั้นถวายบิณฑบาตนั้นแลว ดีพระทัย พลางทรงเปลงอุทานไป.
ภิกษุ. ทาวเธอทราบไดอยางไรวา "ถวายบิณฑบาตแกพระเถระ
ควร พระเจาขา?"
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ทั้งเหลาเทพเจา ทั้งเหลามนุษย
ยอมพอใจ ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ชื่อวาเชนบุตรของเรา"
ดังนี้แลว แมพระองคเองก็ทรงเปลงอุทานแลว.
ก็ในพระสูตร คํามาแลวเทานี้นั่นเทียววา "พระผูมีพระภาคเจาได
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ทรงสดับแลวแล ซึ่งเสียงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพเจา ผูเหาะขึ้น
สูเวหาส ทรงเปลงอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาววา :" โอ ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดี
แลวในทานพระกัสสป, โอ ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม
เราไดตั้งไวดีแลในทานพระกัสสป, โอ ทานที่เปน
ทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดีแลวในทานพระกัสสป."
ดวยพระโสตธาตุอนั เปนทิพย หมดจด ลวงเสียซึ่งโสตของมนุษย."
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบเนื้อความนั้นแลว ทรง
เปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา:" เทวดาและมนุษย ยอมพอใจ แกภิกษุผูถือ
การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูเลี้ยงตัวเอง มิใชเลี้ยง
ผูอนื่ ผูมั่นคง ผูเขาไปสงบแลว มีสติทกุ เมื่อ."
ก็แลครัน้ ทรงเปลงอุทานนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ไดเสด็จมาถวายบิณฑบาตแกบุตรของเรา
เพราะกลิ่นศีล " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ ยวาย ตครจนฺทนี
โย จ สีลวต คนฺโธ
วาติ เทเวสุ อุตฺตโม.
" กลิ่นนี้ คือ กลิน่ กฤษณา และกลิ่นจันทน
เปนกลิ่นเพียงเล็กนอย, สวนกลิ่นของผูมีศีลทั้งหลาย
เปนกลิ่นชัน้ สูง ยอมหอมฟุงไป ในเทพเจาและ
เหลามนุษย."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺโต คือ มีประมาณนิดหนอย.
สองบทวา โย จ สีลวต ความวา สวนกลิ่นศีล ของผูมีศีลทั้งหลาย
ใด. กลิ่นศีลนั้น หาเปนกลิ่นเล็กนอย เหมือนกลิ่นในกฤษณาและ
จันทนแดงไม คือเปนกลิ่นอันโอฬาร แผซานไปเหลือเกิน, ดวยเหตุ
นั้นแล กลิน่ ศีล จึงเปนกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐ เลิศ ฟุงไปใน
เหลาเทพเจาและเหลามนุษย คือฟุงไปในเหลาเทพเจา และเหลามนุษย
ไดแกหอมตลบทั่วไปทีเดียว.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. เทศนาเกิดประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๑๑. เรือ่ งปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เตส สมฺปนฺนสีลาน" เปนตน.

พระเถระคิดฆาตนเพราะเสือ่ มจากฌาน
ความพิสดารวา ทานผูมีอายุนั้น อยูใกลถ้ํากาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ถูกตองเจโตวิมุตติ
อันเกิดขึ้นในสมัย (เกิดเปนครั้งคราว) เสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้น ดวย
อํานาจแหงโรคชนิดหนึ่งอันเรื้อรัง. ทานยังฌานที่ ๒ บาง ที่ ๓ บาง
ใหเกิดขึ้นถึง ๖ ครั้ง แลวก็เสื่อม ในวาระที่ ๗ ใหเกิดขึ้นแลว คิดวา
"เราเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้งแลว, ก็คติของผูมีฌานเสื่อมแลวแล ไมแนนอน, คราวนี้แล เราจักนําศัสตรามา" ดังนี้แลว จึงถือมีดสําหรับ
ปลงผม นอนบนเตียงนอย เพื่อจะตัดกานคอแลว.

มารทูลใหพระศาสดาทรงทราบ
มารรูจิตของทานแลวคิดวา "ภิกษุนี้ ใครจะนําศัสตรามา;
ก็แล ภิกษุทั้งหลายเมื่อนําศัสตรามา ยอมเปนผูหมดความอาลัยในชีวิต,
ภิกษุเหลานั้นเริ่มตั้งวิปสสนาแลว ยอมบรรลุพระอรหัตได, ถาเราจักหาม
ภิกษุนั้น; เธอจักไมทําตามคําของเรา, เราจักทูลใหพระศาสดาหาม"
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ดังนี้แลว จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ดวยเพศที่คนอื่นไมรูจัก กราบทูล
อยางนั้นวา :"ขาแตพระมหาวีระ ผูมีบุญมาก รุงเรื่องดวย
ฤทธิ์ ดวยยศ ลวงเสียไดซึ่งเวรและภัยทั้งปวง
ผูมจี ักษุ ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาททั้งสอง.
ขาแตพระมหาวีระ สาวกของพระองค อันความตาย
ครอบงํา ยอมจํานง คิดถึงความตาย, ขาแตพระองค
ผูทรงไวซึ่งความรุงเรื่อง ขอพระองคจงทรงหามพระสาวกนั้น, ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูปรากฏในหมูชน
สาวกของพระองคยินดีแลวในศาสนา (แต) มีธรรม
มีในใจยังมิไดบรรลุ ยังเปนผูจะตองศึกษา จะพึงทํา
กาละเสียอยางไรเลา ?"
๑

มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ
ในขณะนั้น พระเถระนําศัสตรามาแลว. พระศาสดาทรงทราบวา
" ผูนี้ เปนมาร " จึงตรัสพระคาถานี้วา:"ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางนั้นแล ยอมไม
จํานงชีวิต, โคธิกะ ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้งราก
ปรินิพพานแลว."
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จไปสูที่พระเถระนําศัสตรา
มานอนอยูแลว พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก. ขณะนั้น มารผูลามกคิดวา
" ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะนี้ ตั้งอยูแลวในที่ไหนหนอแล ?"
๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๗.
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ดังนี้แลว เปนดุจกลุมควันและกอนเมฆ แสวงหาวิญญาณของพระเถระ
ในทิศทั้งปวง. พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงความที่มารนั้น เปนควัน
และกอนเมฆนั้น แกภกิ ษุทั้งหลายแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย มารผู
ลามกนั่นแล แสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะอยู ดวยคิดวา
'วิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะตั้งอยูแลว ณ ที่ไหน ?' ภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรชื่อโคธิกะมีวิญญาณไมตั้งอยูเลย ปรินิพพานแลว." แมมาร
เมื่อไมอาจเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะนั้นได จึงแปลงเพศเปนกุมาร
ถือพิณมีสีเหลืองดุจผลมะตูม เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามวา :" ขาพระองคเที่ยวแสวงหาอยู ในทิศเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบือ้ งขวาง ทิศใหญ ทิศนอย ก็มิได
ประสบ, พระโคธิกะนั้นไปแลว ณ ที่ไหน ?"
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะมารนั้นวา :" ภิกษุชื่อโคธิกะ เปนปราชญ สมบูรณดวย
ปญญาเครื่องทรงจํา มีณาน ยินดีแลวในณาน
ในกาลทุกเมื่อ ประกอบความเพียรทั้งกลางวัน
กลางคืน ไมไยดีชีวิต ชนะเสนาแหงมัจจุไดแลว
ไมมาสูภพอีก ถอนตัณหาพรอมทั้งราก ปรินิพพาน
แลว. "
เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว, พิณไดพลัดตกจากรักแรของมาร
นั้น ผูอันความโศกครอบงํา ลําดับนั้น ยักษนั้นเสียใจ ไดหายไปในที่นั้น
นั่นเอง ดวยประการฉะนี้.
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แมพระศาสดา ตรัสวา "มารผูลามก เจาตองการอะไรดวย
สถานที่กุลบุตรชื่อโคธิกะเกิดแลว. เพราะคนอยางเจา ตั้งรอย ตั้งพัน
ก็ไมอาจจะเห็นที่ที่โคธิกะนั้นเกิด" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถานี้วา:๑๑. เตส สมฺปนฺนสีลาน
อุปฺปมาทวิหาริน
สมฺมทฺา วิมุตฺตาน มาโร มคฺค น วินฺทติ.
"มาร ยอมไมประสบพางของทานผูมีศีลถึง
พรอมแลว มีปกติอยูดวยความไมประมาท พนวิเศษ
แลว เพราะรูชอบ เหลานั้น.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตส คือ แหงทานที่ปรินิพพาน
เหมือนอยางกุลบุตรชื่อโคธิกะ มีวิญญาณไมตั้งอยู ปรินิพพานแลวฉะนั้น
บทวา สมฺปนฺนสีลาน คือ ผูมีศีลบริบูรณแลว. บทวา อปฺปมาทวิหาริน คือ ผูอยูดว ยความไมประมาท กลาวคือ ความไมอยู
ปราศจากสติ.
บาทพระคาถาวา สมฺมทฺา วิมุตฺตาน ความวา ผูพนวิเศษ
แลว ดวยวิมุตติ ๕ เหลานั้น คือ "ตทังควิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ นิสสรณวิมุตติ" เพราะรูโดยเหตุ คือโดย
นัย โดยการณ.
บาทพระคาถาวา มาโร มคิค น วินฺทติ ความวา มารแม
แสวงหาอยู โดยเต็มกําลัง ยอมไมประสบ คือยอมไมไดเฉพาะ ไดแก
ยอมไมเห็น ทางแหงพระมหาขีณาสพทั้งหลาย ผูเห็นปานนี้ ไปแลว.
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ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว. เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ จบ.
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๑๒. เครือ่ งครหทินน [๔๔]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสาวกของ
นิครนถ ชือ่ ครหทินน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถา สงฺการธานสฺมึ" เปนตน.

เปนสหายกันแตเลื่อมใสวัตถุไมตรงกัน
ความพิสดารวา ในกรุงสาวัตถี ไดมีชนผูเ ปนสหายกันสองคน
คือ สิริคุตต ๑ ครหทินน ๑. ในสองคนนั้น สิริคุตตเปนอุบาสก,
ครหทินนเปนสาวกของนิครนถ. พวกนิครนถ ยอมกลาวกะครหทินน
นั้นเนือง ๆ อยางนี้วา "การที่ทานพูดกะสิริคุตต ผูสหายของทานวา
ทานเขาไปหาพระสมณโคดมทําไม ? ทานจักไดอะไร ในสํานักของ
พระสมณโคดมนั้น ? ' ดังนี้แลว กลาวสอนโดยอาการที่สิริคุตตเขามาหา
พวกเราแลว จักใหไทยธรรมแกพวกเรา จะไมควรหรือ ?" ครหทินน
ฟงคําของนิครนถเหลานั้นแลว ก็หมั่นไปพูดกะสิริคุตต" ในที่ที่เขายืน
และนั่งแลวเปนตน อยางนี้วา "สหาย ประโยชนอะไรของทานดวย
พระสมณโคดมเลา ? ทานเขาไปหาพระสมณโคดมนั้นจักไดอะไร ? การ
ที่ทานเขาไปหาพระผูเปนเจาของเราแลว ถวายทานแกพระผูเปนเจา
เหลานั้น จะไมควรหรือ ?" สิริคุตตแมฟงคําของครหทินนนั้น ก็นิ่งเฉย
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เสียหลายวัน รําคาญแลว วันหนึ่งจึงพูดวา "เพื่อน ทานหมั่นมาพูด
กะเราในที่ที่ยืนแลวเปนตน อยางนี้วา 'ทานไปหาพระสม โคคมแลว
จักไดอะไร ? ทานจงเขาไปหาพระผูเปนเจาของเรา ถวายทานแกพระผู
เปนเจาเหลานั้น. ทานจงบอกแกเรากอน. พระผูเปนเจาทั้งหลายของทาน
ยอมรูอะไร ?"
ครหทินน. "โอ ! นาย ทานอยาพูดอยางนี้ ขึ้นชื่อวาสิ่งที่พระผูเปนเจาทั้งหลายของเรา จะไมรูไมมี, พระผูเปนเจาทั้งหลาย ยอมรูเหตุ
ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันทั้งหมด, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ทั้งหมด, ยอมรูเหตุที่ควรและไมควรทั้งหมดวา 'เหตุนี้ จักมี, เหตุนี้
จักไมมี.'
สิริคุตต. ทานพูดวา 'พระผูเปนเจาของทาน ยอมรู' ดังนี้
มิใชหรือ ?
ครหทินน. ขาพเจาพูดอยางนั้น.
สิริคุตต. ถาเมื่อเปนเชนนั้น, ทานไมบอกเนื้อความนี้แกขาพเจา
ตลอดกาลประมาณเทานี้ นับวาทํากรรมหนักแลว, วันนี้ ขาพเจาทราบ
อานุภาพแหงญาณของพระผูเปนเจาทั้งหลายแลว, จงไปเถิดสหาย, จง
นิมนตพระผูเปนเจาทั้งหลาย ตามคําของขาพเจา.
ครหทินนนั้นไปสํานักของพวกนิครั้นถ ไหวนิครนถเหลานั้นแลว
กลาววา " สิริคุตตสหายของขาพเจา นิมนตเพื่อฉันวันพรุงนี้."
นิครนถ. สิริคุตตพูดกะทานเองหรือ ?
ครหทินน. อยางนั้น พระผูเปนเจา.
นิครนถเหลานั้นราเริงยินดีแลว กลาวแลววา " กิจของพวกเรา
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สําเร็จแลว, จําเดิมแตกาลที่สิริคุตตเลื่อมใสในพวกเราแลว สมบัติชื่อ
อะไร จักไมมีแกพวกเรา ?" ที่อยู แมของสิริคุตตก็ใหญ.

สิรคิ ุตตเตรียมรับรองนิครนถ
สิริคุตตนั้น ใหคนขุดหลุมยาว ๒ ขาง ในระหวางเรือน ๒ หลัง
นั้นแลว ก็ใหเอาคูถเหลวใสจนเต็ม, ใหตอกหลักไวในที่สุด ๒ ขาง
ภายนอกหลุม ใหผูกเชือกไวที่หลักเหลานั้น ใหตั้งเทาหนาของอาสนะ
ทั้งหลายไวบนเบื้องบนหลุม ใหตั้งเทาหลังไวที่เชือก สําคัญอยูวา "ใน
เวลาที่นั่งแลวอยางนั้นแล พวกนิครนถจักมีหัวปกตกลง." ใหคนลาด
เครื่องลาดไวเบื้องบนอาสนะทั้งหลาย โดยอาการที่หลุมจะไมปรากฏ. ให
คนลางตุมใหญ ๆ แลว ใหผูกปากดวยใบกลวยและผาเกา ทําตุมเปลา
เหลานั้นแล ใหเปอนดวยเมล็ดขาวตม ขาวสวย เนยใส น้ําออยและขนม
ในภายนอกแลว ใหตั้งไวขางหลังเรือน.
ครหทินนรีบไปเรือนของสิริคุตตนั้นแตเชาตรูแลว ถามวา "ทาน
จัดแจงสักการะเพื่อพระผูเปนเจาทั้งหลายแลวหรือ ?"
สิริคุตต. เออ สหาย ขาพเจาจัดแจงแลว.
ครหทินน. ก็สักการะนั่นอยูไหน ?
สิริคุตต. ขาวตมในตุมทั้งหลายนั่นประมาณเทานี้, ขาวสวยในตุม
ประมาณเทานี้, เนยใส น้ําออย ขนม เบื้องตน ในตุมประมาณเทานี้
อาสนะปูไวแลว.
ครหทินนนั้นกลาววา " ดีละ" แลวก็ไป. ในเวลาที่ครหทินน
นั้นไปแลว พวกนิครนถประมาณ ๕๐๐ ก็มา. สิริคุตตออกจากเรือน
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ไหวพวกนิครนถดวยเบญจางคประดิษฐแลว
ยืนประคองอัญชลีอยู
เบื้องหนาของนิครนถเหลานั้น คิดวา "นัยวา ทานทั้งหลาย ยอมรูเหตุ
ทุกอยาง ตางโดยเปนเหตุที่เปนอดีตเปนตน. อุปฏฐากของพวกทาน
บอกแกขาพเจาแลวอยางนั้น ถาพวกทาน ยอมรูเหตุทั้งหมด, พวกทาน
อยาเขาไปสูเรือนของขาพเจา
เพราะเมื่อพวกทานเขาไปสูเรือนของ
ขาพเจาแลว ขาวตมไมมีเลย ขาวสวยเปนตนก็ไมมี ถาพวกทานไมรูก็
จงเขาไป, เราใหพวกทานตกลงในหลุมคูถแลว จักใหตี," ครั้นคิด
อยางนั้นแลว จึงใหสัญญาแกพวกบุรุษวา "พวกทานรูภาวะคือการนั่ง
ของนิครนถเหลานั้นแลว ยืนอยูขางหลัง พึงนําเครื่องลาดในเบื้องบน
แหงอาสนะทั้งหลายออกเสีย อาสนะเหลานั้นอยาเปอนแลวดวยของไม
สะอาดเลย." ครั้งนั้น สิริคุตต พูดกะพวกนิครนถวา "นิมนตมา
ขางนี้เถิด ขอรับ." พวกนิครนถเขาไปแลวก็ปรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะ
ที่เขาปูไว. ครั้งนั้น มนุษยทั้งหลายกลาวกะนิครนถเหลานั้นวา "จงรอ
กอน ขอรับ, จงอยานั่งกอน."
นิครนถ. เพราะอะไร ?
มนุษย. การที่พระผูเปนเจาทั้งหลาย เขาไปสูเรือนของพวก
ขาพเจา รูธรรมเนียมแลว จึงนั่ง ยอมสมควร.
นิครนถ. ทําอยางไร จึงสมควรเลา ? ทาน
มนุษย. การที่พระผูเ ปนเจาทั้งหมด ยืนอยูใกลอาสนะที่ถึงแกตน ๆ
แลว นั่งลงพรอมกันทีเทียว จึงควร.
ไดยินวา สิริคุตตนั้นใหทําพิธีนี้ ก็ดวยคิดวา "เมื่อนิครนถ
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คนหนึ่ง ตกลงในหลุมแลว, นิครนถที่เหลือ อยานั่งแลว." นิครนถ
เหลานั้น กลาววา "ดี" แลวคิดวา "การที่พวกเราทําตามถอยคํา
ที่คนพวกนี้บอกแลว สมควร."

พวกนิครนถตกหลุมคูถ
ครั้งนั้น นิครนถทั้งหมด ไดยืนอยูใกลอาสนะที่ถึงแลวแกตน ๆ
โดยลําดับ. ลําดับนั้น พวกมนุษย กลาวกะนิครนถเหลานั้นวา " พวก
ทานจงรีบนั่งพรอมกันทีเดียว ขอรับ" รูภาวะคือการนั่งของนิครนถ
เหลานั้นแลว จึงนําเครื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออก. พวกนิครนถ
นั่งพรอมกันทีเดียว. เทาอาสนะที่ตั้งไวบนเชือก พลัดตกแลว. พวก
นิครนถหัวขมําตกลงในหลุม. สิริคุตต เมื่อพวกนิครนถนั้น ตกลงแลว
จึงปดประตู ใหเอาทอนไมตีพวกนิครนถที่ตะกายขึ้นแลว ๆ ดวยพูดวา
" พวกทาน ไมรูเหตุที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เพราะเหตุไร ?"
แลวบอกวา " การทําเทานี้ จักสมควรแกพวกนิครนถเหลานั้น" ดังนี้
แลว จึงใหเปดประตู. พวกนิครนถเหลานั้นออกแลว ปรารภเพื่อจะหนี
ไป. ก็ในทางไปแหงพวกนิครนถนั้น สิริคุตตใหคนทําพื้นที่อันทํา
บริกรรมดวยปุนขาวไวใหลื่น. สิรคิ ุตต ใหคนโบกซ้ําพวกนิครนถนั้น
ผูยืนอยูไมไดในที่นั้น ลมลงแลว ๆ จึงสงไปดวยคําวา "การทําเทานี้
พอแกทานทั้งหลาย." นิครนถเหลานั้นคร่ําครวญอยูวา " พวกเรา อัน
ทานใหฉิบหาย, พวกเรา อันทานใหฉิบหาย" ไดไปสูประตูเรือนของ
อุปฏฐานแลว.
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ครหทินนฟองสิรคิ ุตตแดพระราชา
ครหทินน เห็นประการอันแปลกนั้น ของนิครนถเหลานั้นแลว
โกรธ คิดวา "เรา อันสิริคุตตใหฉิบหายแลว, มันใหโบกพระผูเปน
เจาทั้งหลายของเรา ผูเปนบุญเขต ผูไดนามวาสามารถเพื่อจะใหเทวโลก
ทั้ง ๖ แกมนุษยทั้งหลาย ผูเหยียดมือออกไหวอยู ตามความพอใจ ให
ถึงความฉิบหายแลว" จึงไปยังราชตระกูลกราบทูลใหพระราชาทรงทํา
สินไหมแกสิริคุตตนั้น ๑ พันกหาปณะ. ครั้งนั้น พระราชาทรงสง
พระราชสาสนไปแกสิริคุตตนั้น. สิรคิ ุตตนั้นไปถวายบังคมพระราชาแลว
กราบทูลวา "พระเจาขา พระองคทรงสอบสวนแลวจักปรับสินไหมได,
ยังมิไดทรงสอบสวน อยาปรับ."
พระราชา. เราสอบสวนดูแลว จึงจักปรับ .
สิริคุตต. ดีละ พระเจาขา ถากระนั้น จงปรับเถิด.
พระราชา. ถากระนั้น จงพูด. สิริคุตต กราบทูลความเปนไป
นั้นทั้งหมด ตั้งตนแตเรื่องนี้วา "พระเจาขา สหายของขาพระองคเปน
สาวกของนิครนถ เขาไปหาขาพระองคแลว กลาวอยางนี้เนือง ๆ ในที่ยนื
ที่นั่งเปนตนวา 'สหาย ประโยชนอะไรของทานดวยพระสมณโคดมเลา ?
ทานเขาไปหาพระสมณโคดมนั้น จักไดอะไร ?" ดังนี้แลว กราบทูล
วา " พระเจาขา ถาการปรับสินไหมในเพราะเหตุนี้ ควรแลว: ขอจง
ปรับเถิด." พระราชา ทอดพระเนตรครหทินน ตรัสวา "นัยวา เจา
พูดอยางนั้น จริงหรือ ?
ครหทินน. จริง พระเจาขา.
พระราชา. เจาคบพวกนิครนถ ผูไมรูแมเหตุเพียงเทานี้เที่ยวไป
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อยู ดวยคิดวา 'เปนครู' บอกแกสาวกของพระตถาคตวา 'ยอมรู
ทุกอยาง' เพราะเหตุไร ? สินไหมอันเจายกขึ้นปรับ จงมีแกเจาเอง
เถิด.
ครหทินนนั้นแล อันพระราชาทรงปรับสินไหมแลว ดวยอาการ
อยางนั้น. พวกนิครนถ เขาถึงสกุลของครหทินนนั้นนั่นแล อันสิริคุตต
โบยไลออกแลว.

ครหทินนเตรียมแกแคนสิริคุตต
ครหทินนนั้น โกรธสิริคุตตนั้นแลว จําเดิมแตนั้น ไมพูดกับ
ดวยสิริคุตต เปนเวลาประมาณกึ่งเดือน คิดวา "การเที่ยวไปโดยอาการ
อยางนั้น ไมควรแกเรา. การที่เราทําความฉิบหาย แมแกพวกภิกษุผูเขา
ถึงสกุลของสิริคุตตนั้น ยอมควร" ดังนี้แลว จึงเขาไปหาสิริคุตต
กลาววา "สหาย สิริคุตต."
สิริคุตต. อะไร ? สหาย.
ครหทินน. ธรรมดาญาติและสหายทั้งหลาย ยอมมีการทะเลาะ
กันบาง วิวาทกันบาง, ทานไมพูดอะไรๆ, เพราะเหตุอะไร ทานจึง
ทําอยางนั้น ?
สิริคุตต. สหาย ขาพเจาไมพูด ก็เพราะทานไมพูดกับขาพเจา
กรรมใดอันขาพเจาทําแลว. กรรมนั้นจงเปนอันทําแลวเถิด เราทั้งสอง
จักไมทําลายไมตรีกัน.
จําเดิมแตกาลนั้น สหายทั้งสองยอมยืน ยอมนั่ง ในทีแ่ หงเดียว
กัน. ตอมาในกาลวันหนึ่ง สิริคุตตกลาวกะครหทินนวา " ประโยชน
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อะไรของทานดวยพวกนิครนถเลา ? ทานเขาไปพานิครนถเหลานั้นจักได
อะไร ? การเขาไปหาพระศาสดาของเราก็ดี การถวายทานแกพระผูเปน
เจาทั้งหลายก็ดี จะไมควรแกทานหรือ ?" แมครหทินนนั้นยอมหวัง
เหตุนี้เหมือนกัน, เพราะฉะนั้น คําพูดของสิริคุตตนั้น จึงไดเปนเหมือน
เกาที่แผลฝดวยเล็บ. แมครหทินนนั้น ถามสิริคุตตวา "พระศาสดา
ของทานยอมรูอะไร?"
สิริคุตต. ทานผูเจริญ ทานอยาพูดอยางนั้น, ขึ้นชื่อวาสิ่งอัน
พระศาสดาของเราไมรูไมมี; พระศาสดาของเรานั้น ยอมรูเหตุทั้งหมด
ตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน, ยอมกําหนดจิตของสัตวทั้งหลายโดย
อาการ ๑๖ อยางได.
ครหทินน. ขาพเจาไมทราบอยางนั้น, เพราะเหตุอะไร ทานจึง
ไมบอกแกขาพเจา ตลอดกาลประมาณเทานี้ ? ถากระนั้นทานจงไป,
จงทูลนิมนตพระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ขาพเจาจักใหเสวย. ทาน
จงกราบทูล เพื่อทรงรับภิกษาของขาพเจา พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป
สิริคุตตเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลอยางนี้วา
" พระเจาขา ครหทินนสหายของขาพระองค สั่งใหทูลนิมนตพระองค,
ทราบวา ขอพระองคทรงรับภิกษาของครหทินนนั้นพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐
รูปในวันพรุง นี้ ; ก็ในวันกอนแล กรรมชื่อนี้ อันขาพระองคทําแลว
แกพวกนิครนถ ผูเขาถึงสกุลของครหทินนนั้น, ขาพระองคยอมไมทราบ
แมการทําตอบ แกกรรมอันขาพระองคทําแลว, ขาพระองคไมทราบ
แมความที่ครหทินนนั้น ใครจะถวายภิกษาแกพระองคดวยจิตอันบริสุทธิ์,
พระองคทรงพิจารณาแลว, หากสมควร, จงทรงรับ, หากไมสมควร,

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 143

อยาทรงรับ." พระศาสดาทรงพิจารณาวา " ครหทินนนั้น ใครจะถวาย
แกเราหรือหนอแล ?" ไดทรงเห็นวา "ครหทินนนั้น ใหคนขุดหลุม
ใหญในระหวางเรือน ๒ หลังแลว ใหคนนําไมตะเคียนมาประมาณ ๘๐
เลมเกวียนจุดไฟแลว ตองการจะใหเราตกลงในหลุมถานเพลิงแลวขมขี่"
ทรงพิจารณาอีกวา "เพราะเราไปในที่นั้นเปนปจจัย ประโยชนจะมีหรือ
ไมมีหนอแล ? ลําดับนั้น ไดทรงเห็นเหตุนี้วา " เราจักเหยียดเทา
บนหลุมถานเพลิง. เสื่อลําแพนที่วางปดหลุมถานเพลิงนั้น จักหายไป,
ดอกบัวใหญประมาณเทาลอ จักผุดขึ้นทําลายหลุมถานเพลิง, เมื่อเปน
เชนนั้น เราจักเหยียบกลีบบัว ไปนั่งบนอาสนะ, ภิกษุทั้ง ๕๐๐ จักไป
นั่งอยางนั้นเหมือนกัน; มหาชนจักประชุมกัน, เราจักทําอนุโมทนาดวย
คาถา ๒ คาถา ในสมาคมนั้น, ในเวลาจบอนุโมทนา ความตรัสรูธรรม
จักมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน. สิริคุตตและครหทินน จักเปนโสดาบัน
จักหวานกองทรัพยของตน ๆ ในศาสนา; การที่เราอาศัยกุลบุตรนี้ไป
ยอมสมควร" ดังนี้แลว จึงทรงรับภิกษา. สิริคตุ ตทราบการรับของ
พระศาสดาแลว จึงบอกแกครหทินน แลวบอกวา "ทานจงทําสักการะ
แกพระโลกเชษฐ."

ครหทินนเตรียมรับพระศาสดา
ครหทินน คิดวา "บัดนี้ เราจักรูกิจที่ควรทําแกพระสมณโคดม
นั้น" จึงใหขุดหลุมใหญไวในระหวางเรือน ๒ หลัง ใหนําไมตะเคียน
มาประมาณ ๘๐ เลมเกวียน ใหจุดไฟสุมตลอดคืนยังรุงแลว ใหทํากอง
ถานเพลิงไมตะเคียนไว วางไมเรียบบนปากหลุม ใหปดดวยเสื่อลําแพน
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ใหทาดวยโคมัย ลาดทอนไมผุไวโดยขางหนึ่งแลว ใหทําทางเปนที่ไป
สําคัญอยูวา "ในเวลาทีพ่ วกสมณะเหยียบแลว ๆ อยางนั้น เมื่อทอนไม
ทั้งหลายหักแลว พวกสมณะจักกลิ้งตกไปในหลุมถานเพลิง." ใหทั้งตุม
ไวในภาคแหงหลังเรือน โดยวิธีที่สิรคิ ุตตตั้งแลวเหมือนกัน. ใหปูแม
อาสนะทั้งหลายไวอยางนั้นเหมือนกัน. สิริคุตตไปเรือนของครหทินนนั้น
แตเชาตรูแลว กลาววา "สหาย ทานทําสักการะแลวหรือ?
ครหินน. เออ สหาย
สิริคุตต. ก็ สักการะนั่น อยูทไี่ หน ?
ครหทินน ตอบวา "จงมา, จะดูกัน" แลวแสดงของทั้งหมด
โดยวิธีที่สิรคิ ุตตแสดงแลวเหมือนกัน. สิริคุตตกลาววา "ดีละสหาย."
มหาชน ประชุมแลว. ก็เมื่อพระศาสดา อันคนผูมิจฉาทิฏฐินิมนตแลว
การประชุมใหญ ยอมมี. ฝายพวกมิจฉาทิฏฐิยอมประชุมกัน ดวยคิดวา
" พวกเราจักเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดม."
ฝายพวก
สัมมาทิฏฐิ ยอมประชุมกัน ดวยคิดวา "วันนี้ พระศาสดา จักทรง
แสดงธรรมเทศนาอยางใหญ พวกเราจักกําหนดพุทธวิสัย พุทธลีลา."
ในวันรุงขึ้น พระศาสดา ไดเสด็จไปประตูเรือนของครหทินน กับภิกษุ
๕๐๐ รูป. ครหทินนนั้น ออกจากเรือนแลว ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ยืนประคองอัญชลีอยูเบื้องพระพักตร คิดวา "พระเจาขา
อุปฏฐากของพระองค บอกแกขาพระองคอยางนี้วา 'ไดยินวา พระองค
ยอมทรงทราบเหตุทุกอยาง ตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน, ยอมทรง
กําหนดจิตของสัตวทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อยางได, ถาพระองคทรง
ทราบอยู ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปสูเรือนของขาพระองค, เพราะเมื่อ
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พระองคเสด็จเขาไปแลว ขาวยาคูไมมีเลย ภัตเปนตนก็ไมมี, ก็แล
ขาพระองคจักยังทานทั้งหมด ใหตกลงในหลุมถานเพลิงแลวขมขี่." ครั้น
คิดอยางนั้นแลว จึงรับบาตรของพระศาสดา กราบทูลวา "ขอพระผูมีพระภาคเจา จงเสด็จมาทางนี้" แลวกราบทูลวา " พระเจาขา ผูมาสูเรือน
ของขาพระองค รูธรรมเนียมแลวมา จึงสมควร."
พระศาสดา. เราทําอยางไร จึงควรเลา ? ทาน.
ครหทินน. ในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เขาไปขางหนา นั่งแลว
ภิกษุอื่นมาในภายหลัง จึงควร.
ไดยินวา ครหทินนนั้น ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา "ภิกษุที่
เหลือ เห็นภิกษุผูไปขางหนา ตกลงในหลุมถานเพลิงแลว จักไมมา.
เราจักใหภิกษุตกลงทีละรูป ๆ เทานัน้ แลวขมขี่." พระศาสดา ตรัสวา
" ดีละ " แลวเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว. ครหทินน ถึงหลุมถานเพลิง
แลว ถอยออกไปยืนอยู กราบทูลวา "ขอพระองคเสด็จไปขางหนาเถิด
พระเจาขา."

ครหทินนเลื่อมใสพระพุทธเจา
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมถานเพลิง,
เสื่อลําแพน หายไปแลว, ดอกบัวประมาณเทาลอผุดขึ้นทําลายหลุม
ถานเพลิง พระศาสดา ทรงเหยียบกลีบบัว เสด็จไปประทับนั่งลงบน
พุทธอาสน ที่เขาปูลาดไว. แมภิกษุทงั้ หลาย ก็ไปนั่งบนอาสนะอยางนั้น
เหมือนกัน. ความเรารอนตั้งขึ้นแตกายของครหทินนแลว . เขาไปโดย
เร็ว เขาไปหาสิริคุตต บอกวา " นาย ขอทานจงเปนที่พึ่งของ
ขาพเจา."
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สิริคุตต. นี่ อะไรกัน ?
ครหทินน. ขาวยาคูหรือภัตเปนตน เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมมีใน
เรือน, ขาพเจาจะทําอยางไรหนอแล ?
สิริคุตต. ก็ทานทําอะไรไว ?
ครหทินน. ขาพเจาใหคนทําหลุมใหญไวในระหวางเรือน ๒ หลัง
เต็มดวยถานเพลิง ดวยหวังวา 'จักใหพวกภิกษุตกไปในหลุมถานเพลิง
นั้นแลวขมขี่.' ทีนั้น ดอกบัวใหญ ผุดขึ้นทําลายหลุมถานเพลิงนั้น.
ภิกษุทั้งหมด เหยียบกลีบบัว เดินไปนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว, บัดนี้
ขาพเจาจะทําอยางไร ?
สิริคุตต. ทานแสดงแกขาพเจาเดี๋ยวนี้เองวา ' ตุมขาวยาคูเทานี้,
ตุมภัตเปนตนเทานี้, มิใชหรือ.
ครหทินน. นั้นเท็จ นาย, ตุมเปลาทั้งนั้น.
สิริคุตต. ชางเถิด, ทานจงไป, จงตรวจดูขาวยาคูเปนตนใน
ตุมเหลานั้น.
ในขณะนั้นนั่นเอง ขาวยาคูในตุมทั้งหลายใด อันครหทินนนั้น
บอกแลว, ตุมเหลานั้น เต็มดวยขาวยาคูแลว, ภัตเปนตน ในตุม
เหลาใด อันครหทินนบอกแลว, ตุมเหลานั้น ไดเต็มแลวดวยภัตเปน
ตนเทียว. เพราะไดเห็นสมบัตินั้น สรีระของครหทินน เต็มดวยปติและ
ปราโมทยแลว. จิตเลื่อมใสแลว. เขาอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุข โดยความเคารพ ใครจะใหทรงทําอนุโมทนา จึงรับบาตรของ
พระศาสดา ผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว.
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สัตวไมรูคุณพระศาสนาเพราะไรปญญา
พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา ตรัสวา " สัตวเหลานั้นไมรูคุณ
แหงสาวกของเรา และแหงพระพุทธศาสนา เพราะความไมมีปญญาจักษุ
ชื่อวาผูมืด, ผูมีปญญา ชื่อวามีจักษุ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานั้นวา :๑๒. ยถา สงฺการธานสฺนึ อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ
ปทุม ตตฺถ ชาเยถ สุจิคนฺธ มโนรม
เอว สงฺการภูเตสุ
อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน
อติโรจติ ปฺาย
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก
"ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อัน
บุคคลทิ้งแลวใกลทางใหญ ดอกบัวนั้น พึงเปนที่
ชอบใจ ฉันใด, สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ
ปุถุชนเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว ยอมไพโรจน
ลวงซึ่งปุถุชนผูมืดทั้งหลาย ดวยปญญา ฉันนั้น."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺการธานสฺมึ คือ ในที่ทิ้งหยาก
เยื่อ อธิบายวา ในกองหยากเยื่อ. สองบทวา อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ
คือ อันบุคคลทิ้งแลวใกลทางใหญ. บทวา สุจิคนฺธ คือ มีกลิน่ หอม.
บทวา มโนรม มีวิเคราะหวา ใจยอมยินดีในดอกบัวนี้ เหตุนนั้ ดอกบัว
นั้น ชื่อวา เปนที่รื่นรมยแหงใจ. บทวา สงฺการภูเตสุ คือ เปนดัง
๑. ที่แปลอยางนี้ แปลตามนัยอรรถกถา. แตบางทานแปล ตตฺถ เปนวิเสสนะ ของ สงฺการธานสฺมึ.
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หยากเยื่อ. บทวา ปุถุชฺชเน ความวา ซึ่งโลกิยมหาชนทั้งหลาย ผูมีชื่อ
อันไดแลวอยางนั้น เพราะยังกิเลสหนาใหเกิด.
พระผูมีพระภาคตรัสคํานี้ไววา "ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกอง
หยากเยื่อ อันบุคคลทิ้งแลวใกลทางใหญ แมไมสะอาด นาเกลียด ปฏิกลู
ดอกบัวนั้น พึงเปนที่ชอบใจ คือ พึงเปนของนาใคร พึงใจ ไดแก
พึงเปนของควรประดิษฐานไวเหนือกระหมอมแหงอิสรชนทั้งหลาย มี
พระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ชื่อฉันใด; สาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา คือภิกษุผูขีณาสพ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เมื่อปุถุชน
แมเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว แมเกิดในระหวางแหงมหาชน ผูไมมี
ปญญา ไมมจี ักษุ ยอมไพโรจนลวงดวยกําลังแหงปญญาของตน เห็น
โทษในกามทั้งหลาย และอานิสงสในการออกบวช ออกบวชแลว ยอม
ไพโรจนลวง แมดวยคุณสักวาการบรรพชา, แมยก (ตน) ขึ้นสูศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ยิ่งกวาคุณสักวาการบรรพชา
นั้น ก็ยอมไพโรจน คืองามลวง ซึ่งปุถุชนผูมืดทัง้ หลาย."

ครหทินนกับสิริคุตตบรรลุโสดาปตติผล
ในเวลาจบเทศนา ความตรัสรูธรรม ไดมแี ลวแกสัตว ๘ หมื่น
๔ พัน. ครหทินนและสิริคุตตบรรลุโสดาปตติผลแลว. สองคนนั้น หวาน
ทรัพยของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแลว. พระศาสดาไดเสด็จลุก
จากอาสนะ ไปสูวิหาร.
ภิกษุทั้งหลาย ยังกถาใหตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นวา "นา
เลื่อมใส ธรรมดาคุณของพระพุทธเจา นาอัศจรรย, ดอกบัวผุดขึ้น
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ทําลายกองถานตะเคียน ชื่อเห็นปานนั้นแลว." พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกกถา
อะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้" แลว
จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ดอกบัวผุดขึ้นแตกองถานเพลิงเพื่อเรา
ผูเปนพระพุทธเจา ในกาลบัดนี้ ไมนาอัศจรรย ในกาลกอนดอกบัว
เหลานั้น ก็ผุดขึ้นแลวเพื่อเรา แมผูเปนโพธิสัตว เปนไปอยูในประเทศ
ญาณ," อันภิกษุเหลานั้น ทูลออนวอนวา " ในกาลไร พระเจาขา,
ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย" ดังนี้แลว จึงทรงนําอดีต
นิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก นี้ ใหพิสดารวา :" เรามีเทาขึ้นเบื้องบน มีศีรษะลงเบื้องต่ํา
จะตกสูเหวโดยแท เราจักไมทํากรรมอันมิใชของ
พระอริยะ, เชิญทานรับกอนขาวเถิด" ดังนี้แล.
เรื่องครหทินน จบ.
ปุปผวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๔ จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓ อรรถกถา. ๑/๓๓๘.
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คาถาธรรมบท
พาลวรรค ที่ ๕
วาดวยคนพาลรอยกวาทุกอยาง
[๑๕] ๑. ราตรีของคนผูตื่นอยูนาน โยชนของคนลา
แลวไกล สงสารของคนพาลทั้งหลาย ผูไมรูอยูซึ่ง
สัทธรรมยอมยาว.
๒. ถาบุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพึงประสบสหาย
ผูประเสริฐกวา ผูเชนกับ (ดวยคุณ) ของคนไซร
พึงทําความเที่ยวไปคนเดียวใหมั่น เพราะวา คุณ
เครื่องเปนสหายยอมไมมใี นเพราะคนพาล.
๓. คนพาลยอมเดือดรอนวา บุตรทัง้ หลาย
ของเรามีอยู ทรัพย ( ของเรา) มีอยู ตนแลยอม
ไมมีแกตน บุตรทั้งหลายจักมีแตที่ไหน ทรัพยจักมี
แตที่ไหน.
๔. บุคคลใดโง ยอมสําคัญความที่ตนเปน
คนโง บุคคลนั้นจะเปนบัณฑิต เพราะเหตุนั้นไดบาง
สวนบุคคลใดเปนคนโง มีความสําคัญวาตนเปน
บัณฑิต บุคคลนั้นแล เราเรียกวาคนโง.
๕. ถาคนพาล เขาไปนั่งใกลบัณฑิตอยูแมจน
๑

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๕ เรื่อง
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ตลอดชีวิต เขายอมไมรูธรรม เหมือนทัพพีไมรู
รสแกงฉะนั้น.
๖. ถาวิญูชนเขาไปนั่งใกลบัณฑิตแมครูเดียว
เขายอมรูแจงธรรมไดฉับพลัน เหมือนลิ้นรูรสแกง
ฉะนั้น.
๗. ชนพาลทั้งหลาย มีปญญาทราม มีตน
เปนดังขาศึก เที่ยวทํากรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดรอนอยู.
๘. บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูมหี นาชุมดวยน้ําตา รองไหเสวยผล
ของกรรมใดอยู กรรมนั้นอันบุคคลกระทําแลวไมดี
เลย.
๙. บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอน
ในภายหลังเปนผูเอิบอิ่ม มีใจดี ยอมเสวยผลของ
กรรมใด กรรมนั้นแล อันบุคคลทําแลวเปนกรรมดี.
๑๐. คนพาลยอมสําคัญบาปประดุจน้ําผึ้ง ตราบ
เทาที่บาปยังไมใหผล ก็เมื่อใดบาปใหผล เมื่อนั้น
คนพาลยอมประสบทุกข.
๑๑. คนพาลพึงบริโภคโภชนะดวยปลายหญา
คาทุก ๆ เดือน เขายอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงทาน
ผูมีธรรมอันนับไดแลว.
๑๒. ก็กรรมชัว่ อันบุคคลทําแลว ยังไมใหผล
เหมือนน้ํานมที่รีดในขณะนั้น ยังไมแปรไปฉะนั้น
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บาปกรรมยอมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถา
กลบไวฉะนั้น.
๑๓. ความรูย อมเกิดแกคนพาล เพียงเพื่อ
ความฉิบหายเทานั้น ความรูนนั้ ยังหัวคิดของเขาให
ตกไป ยอมฆาสวนสุกกธรรมของคนพาลเสีย.
๑๔. ภิกษุผพู าล พึงปรารถนาครามยกยองอัน
ไมมีอยู ความแวดลอมในภิกษุทงั้ หลาย ความเปน
ใหญในอาวาส และการบูชาในตระกูลแหงชนอื่น
ความดําริยอมเกิดขึน้ แกภิกษุผูพาลวา คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้งสองจงสําคัญกรรมอันเขาทําเสร็จแลว
เพราะอาศัยเราผูเดียว จงเปนไปในอํานาจของเขา
เทานั้น ในกิจนอยใหญกิจไร ๆ ริษยาและมานะ
ยอมเจริญ ( แกเธอ).
๑๕. ก็ขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภ เปน
อยางอื่น ขอปฏิบตั ิอันยังสัตวใหถึงพระนิพพานเปน
อยางอื่น (คนละอยาง) ภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจาทราบเนื้อความนั้นอยางนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลินสักการะ พึงตามเจริญวิเวก.
จบพาลวรรคที่ ๕.
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๕. พาลวรรควรรณนา
๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทีฆา
ชาครโต รตฺติ" เปนตน.

พระราชาประทักษิณพระนคร
ไดยินวา ในวันมหรสพวันหนึ่ง พระราชา พระนามวาปเสนทิโกศล ทรงชางเผือกลวนเชือกหนึ่ง ชื่อปุณฑรีกะ ซึ่งประดับประดา
แลว ทรงทําประทักษิณพระนครดวยอานุภาพแหงพระราชาอันใหญ.
เมื่ออาญาเปนเหตุใหบุคคลลุกไป เปนไปอยู, มหาชนถูกราชบุรุษโบย
ดวยวัตถุมีกอนดินและทอนไมเปนตน หนีไป ก็ยังเอี้ยวคอกลับแลดูอยู
นั้นแล. ไดยินวา ขอนี้ เปนผลแหงทานที่พระราชาทั้งหลายทรงถวาย
ดีแลว.
๑

อํานาจความรัก
ภรรยาของทุคคตบุรุษแมคนใดคนหนึ่ง ยืนอยูที่พื้นชั้นบนแหง
ปราสาท ๗ ชั้น เปดบานหนาตางบานหนึ่ง พอแลดูพระราชาแลวก็หลบ
ไป. การหลบไปของหญิงนั้น ปรากฏแกพระราชา ราวกับวา พระ๑. หมายความวา ตํารวจกําลังทําการขับไลไมใหยนื เกะกะทางเสด็จ.
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จันทรเพ็ญเขาไปสูกลีบเมฆ. ทาวเธอ ทรงมีพระหฤทัยปฏิพทั ธในหญิง
นั้น เปนประหนึ่งวา ถึงอาการพลัดตกจากคอชาง ทรงรีบกระทําประทักษิณพระนครแลว เสด็จเขาสูภายในพระราชวัง ตรัสกะอํามาตยคน
สนิทนายหนึ่งวา "ปราสาทที่เราแลดูในที่โนน เธอเห็นไหม ?"
อํามาตย. เห็น พระเจาขา.
พระราชา. เธอไดเห็นหญิงคนหนึ่งในปราสาทนั้นไหม ?
อํามาตย. ไดเห็น พระเจาขา.
พระราชา. เธอจงไป. จงรูความที่หญิงนั้น มีสามีหรือไมมีสามี.
อํามาตยนั้นไปแลว ทราบความที่หญิงนั้นมีสามี จึงมากราบทูล
แกพระราชาวา "หญิงนัน้ มีสามี." ทีนั้น เมื่อพระราชา ตรัสวา
" ถากระนั้น เธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมา," อํามาตยนั้น ไปพูดวา
" มานี่แนะ นาย, พระราชารับสั่งหาทาน," บุรษุ นั้น คิดวา "อัน
ภัยพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะอาศัยภรรยา" เมื่อไมอาจจะขัดขืนพระราชอาญา จึงไดไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยูแลว. ขณะนั้นพระราชา
ตรัสกะบุรุษนั้นวา "เธอจงบํารุงเรา."
บุรุษ. ขาแตสมมติเทพ อยาเลย. ขาพระองค ทําการงานของตน
ถวายสวยแดพระองคอยู, การเลี้ยงชีพนั้นแล จงมีแกขาพระองคเถิด.
พระราชาตรัสวา "เราไมมีความตองการดวยสวยของเธอ, จําเดิม
แตวันนี้ไป เธอจงบํารุงเรา" แลวใหพระราชทานโลและอาวุธแกบุรุษ
นั้น.
ไดยินวา พระราชา ไดทรงดําริอยางนี้วา "เราจักยกโทษบาง
อยางของเขาขึ้นแลวฆาเสีย ริบเอาภรรยา." ทีนนั้ เขากลัวแตมรณภัย
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เปนผูไมประมาท บํารุงพระราชานั้นแลว. พระราชาไมทรงเห็นชอง
(โทษ) แหงบุรุษนั้น เมื่อความเรารอนเพราะกามเจริญอยู. ทรงดําริวา
" เราจะยกโทษของบุรุษนั้นขึ้นสักอยางหนึ่ง แลวลงราชอาญา" จึงรับ
สั่งใหเรียกบุรุษนั้นมาแลว ตรัสอยางนั้นวา " ผูเจริญ เธอจงไปจากที่นี้
ที่ชื่อโนน แหงแมน้ําในที่สุดประมาณ ๕ โยชน นําเอาดอกโกมุท
ดอกอุบลและดินสีอรุณมา (ใหทัน) ในเวลาเราอาบน้ําในเวลาเย็น, ถา
เธอไมพึงมาในขณะนั้น, เราจักลงอาญาแกเธอ."

ความลําบากในราชสํานัก
ไดยินวา เสวก ( ผูเขาเฝา ) ลําบากกวาทาสแมทั้งสี่. จริงอยู
ทาสทั้งหลาย มีทาสที่เขาไถมาดวยทรัพยเปนตน ยังไดเพื่อจะพูดวา
" ผมปวดศีรษะ, ผมปวดหลัง" แลวพักผอน.
คําที่ทาสทั้งหลายกลาวแลวไดพักผอนนั่น ยอมไมมีแกเสวก,
เสวกควรทําการงานตามรับสั่งเทานั้น; เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้น คิดอยูวา
" เราตองไปเปนแนแท. ชื่อวาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล ยอม
เกิดในภพแหงนาค, เราจักไดที่ไหน ?" กลัวแตมรณภัย ไปเรือนแลว
กลาววา "หลอน ภัตสําหรับฉันสําเร็จแลวหรือ ?" ภรรยา กลาววา
" ยังตั้งอยูบนเตา นาย." เขาไมอาจจะรออยู จนกวาภรรยาจะปลงภัต
ลงได จึงใหภรรยาเอากระบวยตักน้ําขาวเท (ปนกับ ) ขาวที่แฉะนั้นเอง
ลงในกระเชาพรอมดวยกับตามแตจะได ถือเอาแลว เดินดุมไปแลวสิ้นทาง
โยชนหนึ่ง.
เมื่อเขากําลังเดินไปนั่นแหละ ภัตไดสุกแลว. เขาแบงภัตไวหนอ
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หนึ่ง กระทําไมใหเปนเดนบริโภคอยู พบคนเดินทางคน หนึ่งจึงกลาววา
" ภัตหนอยหนึ่งเทานั้น ฉันแบงออกกระทําไมใหเปนเดนมีอยู, เธอจงรับ
ไปบริโภคเถิด นาย." เขารับไปบริโภคแลว. แมบุรุษนอกนี้ ก็โปรย
ภัตลงในน้ํากํามือหนึ่ง บวนปากแลว ประกาศขึ้น ๓ ครั้งดวยเสียงอัน
ดังวา "ขอพวกนาค ครุฑและเทวดา ผูสิงอยูในประเทศแหงแมน้ํานี้
จงฟงคําของขาพเจา; พระราชาทรงปรารถนาจะลงอาญาแกขาพเจา
ทรงบังคับขาพเจาวา "เธอจงนําเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล
มา," ก็ภัตที่ขาพเจาใหแกมนุษยเดินทางแลว, ทานที่ขาพเจาใหแลวนั้น
มีอานิสงสตั้งพัน, ภัตที่ขาพเจาใหแกปลาทั้งหลายในน้ํา, ทานที่ขาพเจา
ใหนั้นมีอานิสงสตั้งรอย, ขาพเจาใหผลบุญประมาณเทานี้ ใหเปนสวนบุญ
แกทานทั้งหลาย; ทานทั้งหลายจงนําดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล
มาใหแกขาพเจาเถิด."
พระยานาค ผูอาศัยอยูในประเทศนั้น ไดยินเสียงนั้น จึงไปสู
สํานักบุรุษนั้น ดวยเพศแหงคนแก กลาววา " ทานพูดอะไร ? บุรุษ
นั้น จึงกลาวซ้ําอยางนั้นนั่นแหละ, เมื่อพระยานาค กลาววา " ทาน
จงใหสวนบุญนั้นแกเรา," จึงกลาววา " เราให นาย " เมื่อพระยานาค
กลาวแมอีกวา "ทานจงให" ก็กลาว (ยืนคํา) วา "เราให นาย,"
พระยานาคนั้น ใหน้ําสวนบุญมาอยางนั้นสิ้น ๒ - ๓ คราวแลว จึงได
ใหดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล (แกบุรุษนั้น).
ฝายพระราชา ทรงดําริวา ธรรมดามนุษยทั้งหลาย มีมนตมาก,
ถาบุรุษนั้น พึงได (ของนั้น) ดวยอุบายบางอยางไซร, กิจของเราก็ไม
พึงสําเร็จ," ทาวเธอรับสั่งใหปดประตู (เมือง) เสียแตวันทีเดียว แลว
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ใหนําลูกดาลไปยังสํานักของพระองค.
บุรุษแมนอกนี้ มาทันในเวลาพระราชาทรงสรงสนานเหมือนกัน
เมื่อไมไดประตู จึงเรียกคนยามประตู กลาววา "ทานจงเปดประตู."
คนยามประตูกลาววา "เราไมอาจจะเปดได. พระราชารับสั่งใหนําลูกดาล
ไปสูพระราชมนเทียรแตกาลยังวันทีเดียว." บุรุษนั้น แมบอกวา " เรา
เปนราชทูต, ทานจงเปดประตู" เมื่อไมไดประตู จึงคิดวา " บัดนี้
เราจะไมมีชีวิต. เราจักทําอยางไรหนอแล ?" แลวโยนกอนดินไปที่ธรณี
ประตูขางบน แขวนโอกไมไวบนธรณีประตูนั้น ตะโกนรองขึ้น ๓ ครั้ง
วา "ชาวพระนคร ผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย จงรูความที่กิจ
อันขาพเจากระทําตามรับสั่งของพระราชาแลวเถิด; พระราชาทรงใครจะ
ยังเราใหพินาศ ดวยเหตุไมสมควร" แลวคิดอยูวา " เราจักไปที่ไหน
หนอแล ? ไดทําความตกลงใจวา "ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย มีใจออนโยน.
เราจักไปสูวิหารแลวนอน." ธรรมดาสัตวเหลานี้ ในเวลาไดรับสุข ไม
ทราบแมความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู พอถูกทุกขครอบงํา จึงปรารถนาจะไป
วิหาร; เพราะเหตุนั้น แมบุรุษนั้น ก็คิดวา " ที่พึ่งอยางอื่นของเราไมมี"
จึงไปยังวิหาร นอนอยูในที่สําราญแหงหนึ่ง แมเมื่อพระราชา ไมไดการ
หลับอยูตลอดราตรี ทรงรําพึงถึงหญิงอยู, ความรุมรอนเพราะกามเกิดขึ้น
แลว. ทาวเธอทรงคิดวา "ในขณะที่ราตรีสวางแลวนั่นแหละ เราจักให
ฆาบุรุษนั้นเสีย แลวใหนําเอาหญิงนั้นมา."

เรื่องของเปรตผูกลาวอักษร ทุ. สะ. นะ. โส.
ในขณะนั้นนั่นแล บุรุษ ๔ คนที่เกิดในนรก ชื่อโลหกุมภี ซึ่ง
ลึกได ๖๐ โยชน ถูกไฟนรกไหมกลิง้ ไปมาอยู ดุจขาวสารในหมอที่
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กําลังเดือดพลาน (จมลงไป) ถึงพื้นภายใต ๓ หมืน่ ปแลว (ลอยขึ้นมา)
ถึงที่ขอบปากโดย ๓ หมื่นปอีก. สัตวนรกเหลานั้น ยกศีรษะขึ้นแลดูกัน
และกันแลว ปรารถนาเพื่อจะกลาวคาถาตนละคาถา ( แต ) ไมอาจ
จะกลาวได จึงกลาวอักษรตนละอักษร แลวหมุนกลับไปสูโ ลหกุมภี
อยางเดิม.
พระราชา เมื่อไมทรงไดการหลับ ไดยินเสียงนั้นในระหวางแหง
มัชฌิมยาม ทรงหวาดหวั่น มีพระทัยสะดุง ทรงดําริวา "อนตราย
แหงชีวิต จักมีแกเราหรือหนอ ? หรือจักมีแกพระอัครมเหสี. หรือ
ราชสมบัติของเราจักพินาศ ?" ไมอาจหลับพระเนตรทั้งสองไดตลอดคืน
ยังรุง. พอเวลาอรุณขึ้น ทาวเธอรับสั่งใหหาปุโรหิตมาแลว ตรัสวา
" อาจารย เสียงที่นากลัวอยางใหญ เราไดยินในระหวางแหงมัชฌิมยาม.
เราไมทราบวา 'อันตรายจักมีแกราชสมบัติ หรือแกพระมเหสี แกเรา
หรือแกใคร ?' เพราะเหตุนั้น เราจึงใหเชิญทานมา."

พราหมณโงใหพระราชาบูชายัญ
ปุโรหิต. ขาแตมหาราช เสียงที่พระองคทรงสดับอยางไร ?
ราชา. อาจารย เราไดยินเสียงเหลานี้วา ' ทุ. สะ. นะ. โส.' ทาน
จงใครครวญผลสําเร็จแหงเสียงเหลานี้ดู.
เหตุอะไร ๆ ยอมไมปรากฏแกพราหมณ ราวกะเขาไปสูที่มืดใหญ.
ปุโรหิตนั้นกลัววา "ก็เมื่อเราทูลวา 'ขาพระองคไมทราบ' ดังนี้ ลาภ
สักการะของเราจักเสื่อม" จึงทูลวา 'ขาแตมหาราช เหตุนี้หนัก."
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ราชา. เหตุอะไร ? อาจารย.
ปุโรหิต. อันตรายแหงชีวิต จะปรากฏแกพระองค.
พระราชาทรงหวาดหวั่นตั้ง ๒ เทา ตรัสวา "อาจารย เหตุเครื่อง
บําบัดอะไร ๆ มีอยูหรือ ?"
ปุโรหิต. มีอยูมหาราช พระองคอยาทรงหวาดหวั่นเลย ขาพระองครูพระเวท ๓.
ราชา. เราไดอะไรเลา ? จึงจะควร.
ปุโรหิต. ขอเดชะ พระองคทรงบูชายัญ มีสัตวอยางละ ๑๐๐
ทุกอยางแลว จักไดชีวิต.
ราชา. ไดอะไร ? จึงควร
ปุโรหิตนั้น เมื่อจะใหจับปาณชาติชนิดหนึ่ง ๆ ใหไดชนิดละ ๑๐๐
อยางนี้ คือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ โคอุสภะ ๑๐๐ แมโคนม ๑๐๐ แพะ ๑๐๐
แกะ ๑๐๐ ไก ๑๐๐ สุกร ๑๐๐ เด็กชาย ๑๐๐ เด็กหญิง ๑๐๐, จึงคิด
วา " ถาเราจักใหจับเอาแตจําพวกเนื้อเทานั้น, ชนทั้งหลายก็จะพูดวา
'ปุโรหิต ใหจับเอาแตสัตวที่เปนของกินไดสําหรับคนเทานั้น;" เพราะ
เหตุนั้น จึงใหจับทั้งจําพวก ชาง มา และมนุษย (ดวย). พระราชา
ทรงดําริวา " ความเปนอยูของเรานั่นแหละเปนลาภของเรา" จึงตรัสวา
" ทานจงจับสัตวทุกชนิดเร็ว." พวกมนุษยผูไดรับสั่ง ก็จับเอามากเกิน
ประมาณ.
๑

๑. เวท ๓ คือ อิรุพเพท เปนคัมภีรมีคาถากลาวถึงชื่อเทวดาและออนวอนขอใหชว ยกําจัดภัย
ตาง ๆ ๑ ยชุพเพท เปนคัมภีรกลาวถึงพิธกี ารบูชายัญ เชน เซนสรวงตาง ๆ ๑ สามเพท เปน
คัมภีรกลาวถึงอุบายชนะศึก ๑.
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บาลีโกสลสังยุต
จริงอยู พระธรรมสังคาหกาจารย กลาวแมคํานี้ไวในโกสลสังยุต
" ก็โดยสมัยนั้นแล ยัญใหญเปนอาการปรากฏเฉพาะ แกพระเจาปเสนทิโกศลแลว, โคอุสภะ ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ แพะ
๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปหาหลักแลว เพื่อประโยชนแกยัญ, สัตว
เหลานั้นแมใด คือทาสก็ดี, ทาสีก็ดี, คนใชกด็ ี, กรรมกรก็ดี, ยอมมี
เพื่อยัญนั้น, สัตวแมเหลานั้น, ถูกเขาคุกคามดวยอาญา ถูกภัยคุกคาม
แลว มีหนาชุมดวยน้ําตา รองไห กระทําบริกรรม (คร่ําครวญ ) อยู. "
๑

พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกขของสัตว
มหาชน คร่ําครวญอยูเพื่อประโยชนแกหมูญาติของตน ๆ ไดรอง
เสียงดังแลว; เสียงนั้น ไดเปนราวกะวาเสียงถลมแหงมหาปฐพี. ครั้งนัน้
พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับเสียงนั้นแลว เสด็จไปสูราชสํานักทูลถามวา
" ขาแตมหาราช เพราะเหตุไรหนอแล ? พระอินทรียของพระองคไม
เปนปกติ พระองคยอมทรงปรากฏดุจมีพระรูปอิดโรย."
ราชา. ประโยชนอะไรของเธอเลา ? มัลลิกา, เธอไมรูอสรพิษ
เลื้อยอยูในที่ใกลหูของเราหรือ ?
มัลลิกา. นั้นเหตุอะไร ? พระเจาขา.
ราชา. ในสวนราตรี เราไดยินเสียงชื่อเห็นปานนี้, เราจึงถาม
ปุโรหิต ไดสดับวา 'อันตรายแหงชีวิตยอมปรากฏแกพระองค, พระองคทรงบูชายัญ มีสัตวชนิดละ ๑๐๐ ทุกชนิดแลว จักไดชวี ิต' เรา
๑. ส. ส. ๑๕/๑๐๙.
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จึงคิดวา 'ความเปนอยูของเรานั่นแหละ เปนลาภของเรา' จึงสั่งใหจับ
สัตวเหลานั้นไวแลว.
พระนางมัลลิกาเทวี ทูลวา "ขาแตมหาราช พระองคเปนคน
อันธพาล; ทรงมีภักษามก พระองคยอมเสวยโภชนะอันหุงดวยขาวตั้ง
ทะนาน มีสูปะและพยัญชนะหลาก ๆ หลายอยาง พระองคทรงราชยใน
แควนทั้งสอง ก็จริง แตพระปญญาของพระองคยังเขลา."
ราชา. เพราะเหตุไร ? เธอจึงพูดอยางนั้น.
มัลลิกา. การไดชีวติ ของคนอื่น เพราะการตายของคนอื่น พระองคเคยเห็น ณ ที่ไหน ? เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงเชื่อถอยคําของ
พราหมณผูอันธพาลแลว โยนทุกขไปในเบื้องบนของมหาชนเลา ? พระศาสดา ผูเปนอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลก มีพระญาณไมขัดของในกาล
ทั้งหลายมีอดีตกาลเปนตน ประทับอยูในวิหารใกลเคียง, พระองคทูลถาม
พระศาสดานั้นแลว จงทรงกระทําตามพระโอวาทของพระองคเถิด.
ครั้งนั้นแล พระราชา เสด็จไปวิหารกับพระนางมัลลิกา ดวยยาน
เบา ถูกมรณภัยคุกคามแลว ไมอาจทูลอะไร ๆ ได ถวายบังคมพระศาสดา
แลว ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทักทาย
พระราชานั้นกอนวา "เชิญเถิด มหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหนแต
ยังวันนักเลา ?" พระราชาแมนั้น ก็ทรงนั่งนิ่งเงียบเสีย. ลําดับนั้น
พระนางมัลลิกา กราบทูลแดพระผูมีพระผูมีภาคเจาวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไดทราบวา พระราชาทรงสดับเสียง (ประหลาด) ในระหวางแหง
มัชฌิมยาม, เมื่อเชนนั้นทาวเธอจึงทรงบอกเหตุนั้นแกปุโรหิต, ปุโรหิต
กราบทูลวา 'อันตรายแหงชีวิตจักมีแกพระองค, เมื่อพระองคจับสัตวอยางละ
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๑๐๐ ทุกชนิด บูชายัญดวยโลหิตในคอของสัตวเหลานั้น เพื่อประโยชน
แกอันขจัดอันตรายนั้น. พระองคจักไดชีวิต,' พระราชาใหจับสัตวไว
เปนอันมาก; เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงนําพระราชามา ณ ที่นี้."
พระศาสดา. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? มหาบพิตร.
ราชา. อยางนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เสียง พระองคทรงสดับแลว อยางไร ?
พระราชานั้น ทูลโดยทํานองที่พระองคสดับแลว. แสงสวางเปน
อันเดียวไดปรากฏแดพระตถาคต เพราะทรงสดับเนื้อความนั้น. ลําดับ
นั้น พระศาสดา ตรัสกะพระราชานั้นวา "พระองคอยาทรงหวาดหวั่น
เลย มหาบพิตร, อันตรายไมมีแกพระองค, สัตวทั้งหลายผูมีกรรมลามก
เมื่อกระทําทุกขของตน ๆ ใหแจง จึงกลาวอยางนี้." พระราชา ทูลวา
" ก็กรรมอะไร ? อันสัตวเหลานั้นกระทําไว พระเจาขา."

พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตวนรกเหลานั้น จึง
ตรัสวา "ถากระนั้น พระองคจงทรงสดับ มหาบพิตร" แลวทรงนํา
อดีตนิทานมา (ตรัส) วา:ในอดีตกาล เมื่อมนุษยมีอายุ ๒ หมื่นป พระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา กัสสป อุบัติขึ้นในโลก เสด็จเที่ยวจาริกไปกับดวยพระขีณาสพ ๒ หมื่น
ไดเสด็จถึงกรุงพาราณสี. ชาวกรุงพาราณสี ๒ คนบาง ๓ คนบาง มาก
กวาบาง รวมเปนพวกเดียวกัน ยังอาคันตุกทานใหเปนไปแลว. ในกาล
นั้น ในกรุงพาราณสีไดมีเศรษฐีบุตร ๔ คน มีสมบัติ ๔๐ โกฏิ เปน
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สหายกัน เศรษฐีบุตรเหลานั้น ปรึกษากันวา ในเรือนของพวกเรามี
ทรัพยมาก พวกเราจะกระทําอะไรดวยทรัพยนั้น."
เมื่อพระพุทธเจาเห็นปานนั้น เสด็จเที่ยวจาริกไปอยู บรรดาเศรษฐี
บุตรเหลานั้น มิไดกลาววา พวกเราจักถวายทาน จักกระทําบูชา จักรักษา
ศีล" คนหนึง่ กลาวอยางนี้กอนวา" พวกเราดื่มสุราที่เขม เคี้ยวกินเนื้อ
มีที่รสอรอย จักเที่ยวไป ชีวิตนี้ของพวกเราจักมีผล."
อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา "พวกเราจักบริโภคภัตแหงขาวสาร
แหงขาวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บคางไว ๓ ป ดวยรสเลิศตาง ๆ เที่ยวไป."
อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา " พวกเราจักใหเขาทอดของควรเคี้ยว
แปลก ๆ มีประการตาง ๆ เคี้ยวกินเที่ยวไป."
อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนั้นวา " แนะเพื่อน พวกเราจักไมกระทํา
กิจอะไร ๆ แมอยางอื่น. หญิงทั้งหลาย เมื่อเรากลาววา 'จักใหทรัพย.'
ชื่อวาไมปรารถนา ยอมไมมี; เพราะเหตุนั้น พวกเรารวบรวมทรัพยไว
แลว จักประเลาประโลม (หญิง) ทําปรทาริกกรร (การประพฤติ
ผิดในภรรยาของชายอื่น)."
เศรษฐีบุตรทั้งหมด รับคําวา "ดีละ ๆ" ไดตั้งอยูในถอยคํา
ของคนที่ ๔ นั้น. จําเดิมแตนั้นมา เศรษฐีบุตรเหลานั้น สงทรัพยไป
เพื่อ (บําเรอ) หญิงที่มีรปู งาม กระทําปรทาริกกรรมตลอด ๒ หมื่นป
กระทํากาละแลว บังเกิดในอเวจีมหานรก.
เศรษฐีบุตรเหลานั้น ไหมแลวในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง กระทํา
กาละในนรกนั้น ดวยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหกุมภีนรก (อันลึก)
๖๐ โยชน (จมลง) ถึงพื้นภายใต ๓ หมื่นป (ลอยขึ้นมา) ถึงปาก
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หมอโดย ๓ หมื่นปอีก เปนผูใครจะกลาวคาถาตนละคาถา ( แต) ไม
อาจจะกลาวได กลาวตนละอักษรแลว ก็หมุนกลับลงไปสูกนหมออยางเดิม
อีก. พระองคจงบอก มหาบพิตร, พระองคไดสดับเสียงขออยางไร ?
ทีแรก. "
พระราชา. เสียงวา ทุ. พระเจาขา.
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สัตวนรกนั้น กลาวไมเต็ม
ทําใหเต็ม จึงตรัสอยางนี้วา :" เราทั้งหลายเหลาใด เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู
ไมไดถวายทาน, ไมไดทําที่พึ่งแกตน, พวกเรา
เหลานั้น จัดวามีชีวิตอยูชั่วชาแลว."
ลําดับนั้น พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเนื้อความแหงคาถานี้แก
พระราชาแลว จึงตรัสถามวา " มหาบพิตร เสียงที่ ๒, เสียงที่ ๓,
เสียงที่ ๔, พระองคไดสดับอยางไร ?" เมื่อพระราชาทูลวา "ชื่อ
อยางนั้น พระเจาขา" เมื่อจะทรงยิ่งอรรถที่เหลือใหบริบูรณ จึงตรัส
( คาถา ) วา :" เมื่อเราทั้งหลาย ถูกไฟไหมอยูในนรกครบ ๖
หมืน่ ป โดยประการทั้งปวง, เมื่อไร ที่สุดจัก
ปรากฏ ? ผูนิรทุกขทั้งหลาย ที่สุดยอมไมม,ี ที่สุด
จักมีแตที่ไหน ? ที่สุดจะไมปรากฏ. เพราะวากรรมชั่ว
อันเราและทานไดกระทําไวแลวในกาลนั้น. เรานั้น
ไปจากที่นี่แลว ไดกําเนิดเปนมนุษย จักเปนผูรู
๑

๑. ปาฐะวา เยสนฺโน ฯ เยสโน เปน ฉฏิปจฺจตฺตตฺถ ฯ บางปาฐะวา เย สนฺเต ก็มี ฯ
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ถอยคําที่ยาจกกลาว ถึงพรอมดวยศีล ทํากุศลใหมาก
แน. "
พระศาสดา ครั้นตรัสคาถาเหลานี้โดยลําดับ ประกาศเนื้อความ
แลว จึงตรัสวา " มหาบพิตร ชนทัง้ ๔ นั้น ปรารถนาจะกลาวคาถา
คนละคาถา เมื่อไมอาจจะกลาวได กลาวคนละอักษรเทานั้น และลง
ไปสูโลหกุมภีนั้นนั่นแลอีก ดวยประการฉะนี้แล."
ไดยินวา จําเดิมแตกาลแหงเสียงนั้น อันพระเจาปเสนทิโกศลทรง
สดับแลว ชนเหลานั้น พลัดลงไป ณ ภายใตอยางเดิม แมจนวันนี้ก็ยัง
ไมลวงหนึ่งพันป. ความสังเวชใหญ ไดเกิดขึ้นแกพระราชา เพราะทรง
สดับเทศนานั้น. ทาวเธอทรงดําริวา "ชื่อวาปรทาริกกรรมนี้หนักหนอ,
ไดยินวา ชนทั้ง ๔ ไหมแลวในอเวจีนรก ตลอดพุทธันดรหนึ่ง จุติ
จากอเวจีนรกนั้นแลว เกิดในโลหกุมภี อันลึก ๖๐ โยชน ไหมแลวใน
โลหกุมภีนั้น ถึง ๖ หมื่นป, แมอยางนี้ กาลเปนที่พนจากทุกขของชน
เหลานั้น ยังไมปรากฏ; แมเราทําความเยื่อใยในภรรยาของชายอื่น ไม
ไดหลับตลอดคืนยังรุง, บัดนี้ จําเดิมแตนี้ไปเราจักไมผูกความพอใจใน
ภรรยาของชายอื่นละ" จึงกราบทูลพระตถาคตวา " ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทราบความที่แหงราตรีนานในวันนี้."
ฝายบุรุษนั้น นั่งอยูในที่นั้นนั่นแล ฟงถอยคํานั้นแลว คิดวา
" ปจจัยมีกําลัง เราไดแลว" จึงกราบทูลพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชา ทรงทราบความที่แหงราตรีนาน ในวันนี้กอน,
สวนขาพระองคเองไดทราบความที่แหงโยชนไกลในวันวาน."
๑

๒

๑. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.
๒. คําวา อฏ...สี. ม. ยุ. เปน ตตฺถ...
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พระศาสดา ทรงเทียบเคียงถอยคําของคนแมทั้งสองแลว ตรัสวา
" ราตรีของคนบางคนยอมเปนเวลานาน, โยชนของคนบางคนเปนของ
ไกล, สวนสงสารของคนพาลยอมเปนสภาพยาว" เมื่อจะทรงแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑. ทีฆา ชาครโต รตฺติ
ทีฆ สนฺตสฺส โยชน
ทีโฆ พาลาน สสาโร สทฺธมฺม อวิชานต.
"ราตรีของคนผูตื่นอยู นาน, โยชนของคนลา
แลว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลาย ผูไมรูอยู
ซึ่งสัทธรรม ยอมยาว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทีฆา เปนตน ความวา ชื่อวาราตรี
นี้มีเพียง ๓ ยามเทานั้น, แตสําหรับผูตื่นอยู อยูข างนาน คือวา ยอม
ปรากฏเปนราวกะวา ๒ เทา ๓ เทา; บุคคลผูเกียจครานมาก ทําตนให
เปนเหยื่อของหมูเรือด นอนกลิ้งเกลือกอยูตลอดจนพระอาทิตยขึ้นก็ดี
ผูเสพกาม บริโภคโภชนะที่ดีแลว นอนอยูบนที่นอนอันเปนสิริก็ดี ยอม
ไมรูความที่ราตรีนั้นนาน, สวนพระโยคาวจร ผูเริ่มตั้งความเพียรตลอด
คืนยังรุงก็ดี พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุงก็ดี บุคคล
ผูนั่งฟงธรรมอยูในที่ใกลอาสนะตลอดคืนยังรุงก็ดี ผูที่ถูกโรคทั้งหลาย
มีโรคในศีรษะเปนตนถูกตองแลว หรือผูถึงทุกข มีการตัดมือและเทา
เปนตน ถูกเวทนาครอบงําก็ดี คนเดินทางไกล เดินทางตลอดคืนก็ดี
ยอมรูความที่ราตรีนั้นนาน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 167

บทวา โยชน เปนตน ความวา แมโยชนก็มีเพียง ๔ คาวุต
เทานั้น, แตสําหรับผูลาแลว คือผูบอบช้ําแลว อยูขางไกล คือวา ยอม
ปรากฏเปนราวกะวา ๒ เทา ๓ เทา. จริงอยู คนเดินทางตลอดทั้งวัน
ลาแลว พบคนเดินสวนทางมา ถามวา "บานขางหนาไกลเทาไร ?"
เมื่อเขาบอกวา "โยชนหนึ่ง" ไปไดหนอยหนึ่ง ก็ถามคนแมอื่นอีก,
แมเมื่อคนอื่นนั้นบอกวา " โยชนหนึ่ง" ไปไดหนอยหนึ่งอีก ก็ถามแม
คนอื่นอีก, แมเขาก็กลาววา "โยชนหนึ่ง" คนเหลานั้น ถูกคนผูเดิน
ทางนั้นถามแลว ๆ ก็บอกวา "โยชนหนึ่ง" เขาคิดวา โยชนนี้ ไกล
จริงหนอ" ยอมสําคัญโยชนหนึ่งเปนราวกับวา ๒-๓ โยชน.
บทวา พาลาน เปนตน ความวา สวนสงสารของชนพาลทั้งหลาย
ผูไมรูประโยชนในโลกนีแ้ ละประโยชนในโลกหนา คือผูไมอาจเพื่อกระทํา
ที่สุดแหงสังสารวัฏ ผูไมรูแจงสัทธรรม อันตางดวยธรรม มีโพธิปกขิยธรรม ๓๗ เปนตน ที่พระอริยเจาทั้งหลายรูแลวกระทําที่สุดแหงสงสารได
ยอมชื่อวายาว. แทจริง สงสารนั้น ชื่อวายาว ตามธรรมดาของตนเอง.
สมจริงดังพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย สงสาร
นี้มีที่สุดอันใคร ๆ ไปตามไมรูแลว เบื้องตน เบื้องปลา (แหง
สงสารนั้น) ยอมไมปรากฏ." แตสําหรับชนพาลทั้งหลาย ผูไ มสามารถ
จะทําที่สุดได ยอมยาวแททีเดียว.
ในกาลจบเทศนา บุรุษนั้น บรรลุโสดาปตติผลแลว ชนแมเหลา
อื่นเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน เทศนา
มีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
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พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแลว กําลังเสด็จไป รับสั่งให
ปลอยสัตวเหลานั้น จากเครื่องจองจําแลว. บรรดามนุษยและสัตวเหลา
นั้น หญิงและชายทั้งหลาย พนจากเครื่องผูก สนานศีรษะแลวไปสูเรือน
ของตน ๆ กลาวสรรเสริญพระคุณแหงพระนางมัลลิกาวา เราทั้งหลาย
ไดชีวิตเพราะอาศัยพระเทวีองคใด ขอพระนางมัลลิกาพระเทวีองคนั้น
ผูเปนพระแมเจาของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนมอยูตลอดกาลนานเทอญ."
ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา "นาสรรเสริญ ! พระนางมัลลิกานี้ฉลาดหนอ ทรงอาศัยพระปญญาของพระองค
ไดใหชีวิตทานแกชนมีประมาณเทานี้แลว."

พระนางมัลลิกาเคยชวยทุกขคนในชาติกอน
พระศาสดาเสด็จนาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอ
ทั้งหลาย นั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลวา "ดวยถอยคําชื่อนี้" ภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกา ทรงอาศัย
พระปญญาของตน ใหชวี ิตทานแกมหาชนในบัดนี้เทานั้นหามิได ถึงใน
กาลกอน พระนางก็ไดใหแลวเหมือนกัน" เมื่อจะทรงประกาศความนั้น
จึงทรงนาอดีตนิทานมา (ตรัส ) วา.
ในอดีตกาล โอรสของพระเจาพาราณสีเขาไปสูตนไทรตนหนึ่ง
แลว ทรงออนวอนเทวดาผูเกิด ณ ตนไทรนั้นวา "ขาแตเทวราชผูเปน
เจา ในชมพูทวีปนี้ มีพระราชา ๑๐๑ พระอัครมเหสี ๑๐๑, ถาขาพเจา
จักไดราชสมบัติโดยกาลลวงไปแหงบิดาไซร, ขาพเจาจักทําพลีดวยเลือด
ในลําคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหลานั้น." พระกุมารนั้น เมื่อ
พระบิดาสวรรคตแลว ไดรับราชสมบัติ (สมพระประสงค) ทรงคิดวา
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"เราไดรับราชสมบัติดวยอานุภาพของเทวดา เราจักทําพลีแกเทวดานั้น"
จึงเสด็จออกไปดวยเสนาหมูใหญ ยังพระราชาพระองคหนึ่ง ใหเปนไป
ในอํานาจของตนแลว ทําพระราชาพระองคอื่นและอื่นอีก กับดวยพระราชาพระองคนั้น ใหอยูใ นอํานาจของตน ทําพระราชาทั้งหมดใหอยูใน
อํานาจของตน ดวยประการฉะนี้แลว ทรงพาไปพรอมกับพระอัครมเหสี
ทั้งหลาย. ทรงละพระเทวีพระนามวาธัมมทินนา ผูทรงพระครรภแก
ซึ่งเปนพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวาอุคคเสน ซึ่งเปนพระราชา
องคเล็กวาพระราชาทั้งปวงไว เสด็จไป ทรงดําริวา " เราจักใหชน
เหลานี้ดื่มน้ําเจือยาพิษใหตาย" จึงใหชนทั้งหลายชําระโคนไมใหสะอาด
แลว .
เทวดาคิดวา "พระราชาองคนี้ เมื่อจับพระราชาประมาณเทานี้
ทรงอาศัยเราจึงจับ, ทาวเธอทรงใครจะทําพลีกรรมแกเราดวยโลหิตใน
ลําพระศอของพระราชาเหลานั้น, ก็ถาพระราชานี้ จักทรงสําเร็จโทษ
พระราชาเหลานั้นไซร. พระราชวงศในชมพูทวีปจักขาดสูญ, แมโคนไม
ของเรา ก็จักไมสะอาด, เราจักอาจหามพระราชานั้นไดไหมหนอแล ?"
เทวดานั้น ใครครวญอยูก็รูวา " เราจักไมอาจ" จึงเขาไปหาเทวดาองค
อื่น บอกเนื้อความนั้นแลว กลาววา "ทานจักอาจหรือ ?" เทวดานั้น
แมอันเทวดา (ที่ถูกถาม ) นั้นหามแลว, จึงเขาไปหาเทวดาในจักรวาล
ทั้งสิ้น อยางนี้คือ 'เขาไปหาเทวดาองคอื่นและองคอื่น' แมถูกเทวดา
เหลานั้นหามแลว จึงไปสํานักของทาวมหาราชทั้งสี่ ในเวลาที่แมทาวมหาราชทั้งสี่นั้น หามแลวดวยคําวา "พวกเราไมอาจ, แตวาพระราชา
ของเราทั้งหลาย เปนผูวิเศษกวาพวกเราดวยบุญและปญญา, ทานจง
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ทูลถามพระราชานั้นเถิด" ดังนี้แลว จึงเขาไปเฝาทาวสักกะ กราบทูล
เนื้อความนั้นแลว ทูลวา " ขอเดชะ เมื่อพระองคถึงความเปนผูขวนขวาย
นอยเสียแลว ขัตติยวงศจักขาดสูญ, ขอพระองคจงทรงเปนที่พํานักแหง
ขัตติยวงศนั้นเถิด."
ทาวสักกะตรัสวา "แมเราก็ไมอาจเพื่อจะหามพระราชานั้น, แต
จักบอกอุบายแกทาน" แลวทรงบอกอุบายวา "ไปเถิดทาน. เมื่อพระราชาทรงเห็นอยูนั้นแหละ. ทานจงนุงผาแดง แสดงอาการดุจออกไปจาก
ตนไมของตน, เมื่อเชนนั้น พระราชาทรงดําริวา 'เทวดาของเราไปอยู'
เราจักใหเทวดานั้นกลับมา" แลวจักออนวอนทานดวยประการตาง ๆ,
เมื่อเชนนั้น ทานพึงกลาวกะพระราชานั้นวา 'ทานบนตอเราไววา จัก
นําพระราชา ๑๐๑ กับพระอัครมเหสีทั้งหลายมาทําพลีดวยโลหิตในลําพระศอของพระราชาเหลานั้น' (แต) ทรงทิ้งพระเทวีของพระอุคคเสนไว
แลวเสด็จมา; เราจักไมรับพลีของคนผูมักพูดเท็จ เชนกับพระองค; นัยวา
เมื่อทานกลาวอยางนั้น พระราชาจักใหนําพระเทวีนั้นมา, พระเทวีนั้น
จักแสดงธรรมแกพระราชา ใหชีวิตทานแกชนมีประมาณเทานี้." ทาวสักกะ ตรัสบอกอุบายนี้แกเทวดาดวยเหตุนี้. เทวดาไดกระทําตามนั้น
แลว แมพระราชาก็รับสั่งใหนําพระเทวีนั้นมาแลว.

เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา
พระเทวีนั้นมาถวายบังคมพระราชา (ผูสวามี) ของตนเทานั้น
แมประทับนั่ง ณ ที่สุดแหงพระราชาเหลานั้น, พระราชากริ้วตอพระเทวี
นั้นวา "เมื่อเราดํารงอยูในตําแหนงผูใหญกวาพระราชาทั้งปวง นางยัง
ไหวสามีของตน ซึ่งเปนผูนอยกวาพระราชาทั้งปวงได." ลําดับนั้น
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พระเทวีทูลพระราชานั้นวา "เรื่องอะไรของหมอมฉันตองเกี่ยวของใน
พระองคเลา ? ก็พระราชาพระองคนี้ เปนสามีผูใหความเปนใหญแก
หมอมฉัน, หมอมฉันไมไหวพระราชาพระองคนี้แลว จักไหวพระองค
เพราะเหตุไร ?" เมื่อชนนั้นเห็นอยูนั้นเทียว รุกขเทวดากลาววา "อยาง
นั้น พระเทวีผูเจริญ. อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาพระเทวี
นั้น ดวยดอกไมกํามือหนึ่ง.
พระราชา ตรัสอีกวา "ถาเธอไมไหวเราไซร. เพราะเหตุไร
จึงไมไหวเทวดาของเราผูมีอานุภาพมากอยางนี้ ผูใหสิริแหงความเปน
พระราชาเลา ?" พระเทวีทูลวา "ขาแตมหาราช พระราชาทัง้ หลาย
อันพระองคทรงตั้งอยูในบุญของพระองค จึงจับได, ไมใชเทวดาจับ
ถวาย." เทวดากลาวกะพระเทวีอีกวา "อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ,
อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาเหมือนอยางนั้น.
พระเทวีนั้นทูลพระราชาอีกวา " พระองคตรัสวา ' พระราชา
ทั้งหลายมีประมาณเทานี้ เทวดาจับใหแกเรา.' บัดนี้ ตนไมถูกไฟไหม
ณ ขางซายในเบื้องบนแหงเทวดาของพระองค เพราะเหตุไร เทวดานั้น
จึงไมอาจเพื่อจะยังไฟนั้นใหดับได ? ถาเทวดามีอานุภาพมากอยางนั้น."
เทวดากลาวกะพระเทวีแมอีกวา " อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ. อยางนั้น
พระเทวีผูเจริญ " แลวบูชาเหมือนอยางนั้น.
พระเทวียืนตรัสอยู ทั้งทรงพระกันแสง ทั้งทรงพระสรวล. ลําดับ
นั้น พระราชา ตรัสกะพระเทวีนั้นวา "เธอเปนบาหรือ ?"
พระเทวี. ขอเดชะ เพราะเหตุไร ? พระองคจึงตรัสอยางนั้น,
หญิงทั้งหลายผูเชนกับหมอมฉัน ไมใชเปนบา.
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พระราชา เมื่อเชนนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงรองไหและหัวเราะ ?
พระเทวี ทูลวา "ขอพระองคจงสดับเถิด มหาราช; ก็ในอดีตกาล หมอมฉันเปนกุลธิดา เมื่ออยูในตระกูลสามี เห็นแขกผูเปนสหาย
ของสามีมาแลว ใครเพื่อหุงขาวเพื่อแขกนั้น จึงใหกหาปณะแกนางทาสี
ดวยสั่งวา ' เจาจงซื้อเนื้อมา' เมื่อนางทาสีนั้นไมไดเนื้อมาแลว กลาววา
' เนื้อไมมี ' จึงตัดศีรษะแมแพะที่นอนอยูเบื้องหลังเรือน จัดแจงภัต
เสร็จ; หมอมฉันนั้น ตัดศีรษะแมแพะตัวเดียว ไหมในนรก ดวยเศษ
ผลแหงกรรม จึงไดถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแมแพะนั้น; พระองค
สําเร็จโทษชนมีประมาณเทานี้ เมื่อไรจักพนจากทุกข หมอมฉันระลึกถึง
ทุกขอันใหญของพระองคดังนี้ อยางนั้นจึงรองไห" ดังนี้แลว จึงตรัส
พระคาถานี้วา :" หมอมฉันตัดคอแมแพะตัวเดียว ไหมอยูแลว
( ในนรก ) ดวยการนับขน ( แพะ ), ขาแตพระองคผูเปนกษัตริย พระองคตัดคอของมนุษยเปนอัน
มาก จักกระทําอยางไร ?"
พระราชา. เมื่อเชนนั้น เธอหัวเราะเพราะเหตุไร ?
พระเทวี. ขาแตมหาราช หมอมฉันยินดีวา เราพนจากทุกขนั้น
แลว' จึงหัวเราะ.
เทวดากลาวกะพระเทวีนั้นอีกวา " อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ,
อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาดวยดอกไมกํามือหนึ่ง.
พระราชา ทรงดําริวา "นาสลด ! กรรมของเราหนัก ไดยินวา
พระเทวีนี้ ฆาแมแพะตัวเดียว ไหมในนรกแลว ดวยเศษแหงผลกรรม
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ถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแหงแมแพะนั้น, เราฆาชนมีประมาณเทานี้
จักถึงความสวัสดีเมื่อไร ?" ดังนี้แลว จึงทรงปลอยพระราชาทั้งหมด
ถวายบังคมพระราชาผูแกกวาตน ทรงประคองอัญชลีแกพระราชาที่หนุม
กวา ยังพระราชาทั้งหมดใหทรงอดโทษแลว ทรงสงไปสูที่ของตน ๆ
อยางเดิม.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
" อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกาอาศัยปญญาของตน ประทาน
ชีวิตทานแกมหาชนในบัดนี้เทานั้นหามิได. ถึงในกาลกอน พระนางก็ได
ประทานแลวเหมือนกัน" แลวทรงประชุมเรื่องอดีตวา " พระเจา
พาราณสี ในกาลนั้น ไดเปนพระเจาปเสนทิโกศล, พระนางธัมมทินนาเทวี
เปนพระนางมัลลิกา, รุกขเทวดาคือเราเอง." ครัน้ ทรงประชุมเรื่องอดีต
อยางนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
ชื่อวาปาณาติบาตเปนโทษ ไมสมควรที่บุคคลจะพึงกระทํา, เพราะวา
บุคคลผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน" จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางนี้วา ชาติสมภพ
นี้เปนทุกข, สัตวไมพึงฆาสัตว เพราะวา ผูฆาสัตว
เปนปกติ ยอมเศราโศก."
เรื่องบุรษุ คนใดคนหนึ่ง จบ.
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๒. เรือ่ งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภสัทธิวิหาริก
ของพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จรฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย" เปนตน.

ผูเ กียจครานมักอางความดีของคนอื่น
เทศนาตั้งขึ้นในกรุงราชคฤห. ไดยินวา สัทธิวิหาริก ๒ รูป
อุปฏฐากพระเถระผูอาศัยกรุงราชคฤหอยูในถ้ําปปผลิ. บรรดาภิกษุ ๒ รูป
นั้น รูปหนึง่ กระทําวัตรโดยเคารพ, รูปหนึ่งแสดงวัตรที่ภิกษุนั้นกระทํา
แลวเปนเหมือนคนกระทํา รูความที่น้ําลางหนาและไมชําระฟนอันภิกษุ
นั้นจัดแจงแลว จึงเรียน ( พระเถระ) วา "น้ําลางหนาและไมชําระฟน
กระผมจัดแจงแลว ขอรับ, ขอทานจงลางหนาเถิด." แมในกาลทํากิจมี
การลางเทาและสรงน้ําเปนตน ก็ยอมเรียนอยางนั้นเหมือนกัน.
ภิกษุนอกนี้ คิดวา "ภิกษุนี้ยอมแสดงวัตรที่เรากระทําแลว เปน
เหมือนวาตนกระ.แลวตลอดกาลเปนนิตย, ชางเถิดขอนั้น, เราจัก
กระทําสิ่งที่ควรกระทําแกเธอ;" เมื่อภิกษุนั้น ฉันแลว หลับอยูนั่นแล,
ตมน้ําอาบแลว ตักใสในหมอใบหนึ่ง ตั้งไวหลังซุม. แตใหเหลือนั่นไว
ในภาชนะตมน้ําประมาณกระบวยหนึ่ง แลวดังไวใหพนไออยู.
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กรรมตามทัน
ในเวลาเย็น ภิกษุนอกนี้ตื่นขึ้น เห็นไอพลุงออกอยู จึงคิดวา น้ํา
จักเปนน้ําอันภิกษุนั้นตมแลวตั้งไวในซุม" รีบไปไหวพระเถระแลวเรียน
วา "น้ํากระผมตั้งไวในซุม ขอรับ, นิมนตทานสรงเถิด" แลวเขาไป
สูซุมกับดวยพระเถระเหมือนกัน. พระเถระ เมื่อไมเห็นน้ํา จึงกลาววา
"น้ําอยูที่ไหน ? คุณ " ภิกษุหนุมไปยังโรงไฟ จวงกระบวยลงในภาชนะ
รูความที่ภาชนะเปลา จึงโพนทะนาวา " ขอทานจงดูกรรมของภิกษุหัวดื้อ
เธอยกภาชนะเปลาขึ้นตั้งไวบนเตา แลวไปไหนเสีย ? กระผมเรียนดวย
เขาใจวา " น้ํามีอยูในซุม" ดังนี้แลวก็ไดถือเอาหมอน้ําไปยังทาน้ํา.
ฝายภิกษุนอกนี้ นําเอาน้ํามาจากหลังซุมแลวตั้งไวในซุม. แม
พระเถระ คิดวา " ภิกษุหนุมรูปนี้ กลาววา ' น้ํากระผมตมตั้งไวใน
ซุมแลว, นิมนตทานมาสรงเถิด ขอรับ' บัดนี้ โพนทะนาอยูถือเอา
หมอไปสูทาน้ํา, นี่เหตุอะไรหนอแล ?" ใครครวญดู ก็รูวา " ภิกษุ
หนุมรูปนั้น ประกาศกิจวัตรที่ภิกษุนี้กระทําแลว เปนดังวาตนกระทําแลว
ตลอดกาลเทานี้ " ไดใหโอวาทแกเธอผูมานั่งในเวลาเย็นวา "คุณ ชื่อวา
ภิกษุ กลาวกิจที่ตนกระทําแลวนั่นแหละวา 'ตนกระทําแลว' ยอมควร,
จะกลาวกิจที่คนมิไดกระทําวา เปนกิจที่ตนกระทําแลว ยอมไมควร,
บัดนี้ เธอกลาววา "น้ําผมตั้งไวในซุม, นิมนตทานสรงเถิด ขอรับ '
เมื่อเราเขาไปยืนอยู, ถือหมอน้ําโพนทะนาไป, ชื่อวาบรรพชิตกระทําอยาง
นั้น ยอมไมควร ."
ภิกษุนั้น กลาววา ทานทั้งหลาย จงดูกรรมของพระเถระ,
พระเถระ อาศัยเหตุสักวาน้ํา จึงกลาวกะเราอยางนี้" โกรธแลวในวัน
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รุงขึ้น ไมเขาไปบิณฑบาตกับพระเถระ. พระเถระไปสูประเทศแหงหนึ่ง
กับภิกษุนอกนี้. เมื่อพระเถระไปแลว ภิกษุนั้น ไปสูตระกูลอุปฏฐาก
ของพระเถระ ถูกอุปฏฐากถามวา "พระเถระไปไหน ? ขอรับ" จึง
บอกวา " ความไมผาสุกเกิดแกพระเถระ, ทานนั่งอยูในวิหารนั่นเอง."
อุปฏฐาก. ก็ไดอะไรเลา จึงจะควร ? ขอรับ.
ภิกษุ. ไดยินวา ทานทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานนี้.
อุปฏฐากทั้งหลาย ไดจัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนั้นกลาวนั่นเอง
ถวายแลว. ภิกษุนั้น ฉันอาหารนั้นในระหวางหนทางแล ไปสูวิหารแลว.

พระเถระจับความเลวทรามของศิษยได
ฝายพระเถระ ไดผาเนื้อละเอียดผืนใหญในที่ที่ไปแลว ก็ไดให
แกภิกษุหนุมผูไปกับดวยตน. ภิกษุหนุมนั้น ยอมผานั้นแลว ไดกระทํา
ใหเปนผาสําหรับนุงหมแหงตน. ในวันรุงขึ้น พระเถระไปสูตระกูล
อุปฏฐากนั้น, เมื่อพวกอุปฏฐาก กลาววา "ทานผูเจริญ พวกขาพเจา
ทราบวา 'ไดยินวา ความไมผาสุกเกิดแกทาน' จึงจัดแจงอาหารสงไป
โดยทํานองที่ภิกษุหนุมกลาวนั่นเอง ความผาสุกเกิดแกทานเพราะฉันแลว
หรือ ?" ก็นิ่งเสีย ก็พระเถระไปสูวิหารแลว กลาวกะภิกษุหนุมนั้นผู
ไหวแลว นั่งอยูในเวลาเย็นอยางนี้วา " คุณ ไดยินวา วานนี้ เธอกระทํา
กรรมชื่อนี้, กรรมนี้ ไมสมควรแกบรรพชิตทั้งหลาย. บรรพชิตกระทํา
วิญญัติ ( ขอ) แลวฉัน ยอมไมสมควร."

ประทุษรายแกผูมีคุณตายไปเกิดในอเวจี
ภิกษุนั้น โกรธแลว ผูกอาฆาตในพระเถระวา "ในวันกอน
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พระเถระอาศัยเหตุสักวาน้ํา กระทําเราใหเปนคนมักพูดเท็จ ในวันนี้
เพราะเหตุที่เราบริโภคภัตกํามือหนึ่งในสกุลอุปฏฐากของตน จึงกลาวกะ
เราวา ' บรรพชิตกระทําวิญญัติบริโภค ยอมไมควร' แมผาทานก็ใหแก
ภิกษุผูบํารุงตนเทานั้น; โอ ! กรรมของพระเถระหนัก, เราจักรูสิ่งที่เรา
ควรกระทําแกพระเถระนั้น" ในวันรุง ขึ้น เมื่อพระเถระเขาไปสูบาน.
สวนตนพักอยูในวิหาร จับทอนไม ทุบวัตถุทั้งหลาย มีภาชนะสําหรับ
ใชสอยเปนตน แลวจุดไฟที่บรรณศาลาของพระเถระ, สิ่งใดไฟไมไหม,
เอาพลองทุบทําลายสิ่งนั้นแลวออกหนีไป กระทํากาละแลว เกิดในอเวจี
มหานรก. มหาชนตั้งเรื่องสนทนากันวา " ไดยนิ วา สัทธิวิหาริกของ
พระเถระ ไมอดทนเหตุสักวาการกลาวสอน โกรธเผาบรรณศาลาแลว
หนีไป. "
ตอมาภายหลัง ภิกษุรูปหนึ่ง ออกจากกรุงราชคฤห ใครจะเฝา
พระศาสดา ไปถึงพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา อันพระศาสดา
ทรงกระทําปฏิสันถารแลว ตรัสถามวา " เธอมาจากไหน ? ทูลวา
"มาจากกรุงราชคฤห พระเจาขา."
พระศาสดา. มหากัสสปบุตรเรา อยูสบายหรือ ?
ภิกษุ. สบาย พระเจาขา. แตวา สัทธิวิหาริกของทานรูปหนึ่ง
โกรธดวยเหตุสักวาการกลาวสอน เผาบรรณศาลาแลวหนีไป.
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุนั้น พึงโอวาทแลวโกรธในบัดนี้
เทานั้นหามิได. แมในกาลกอน ก็โกรธแลวเหมือนกัน . และภิกษุนั้น
ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได. แมในกาลกอน ก็ประทุษรายแลว
เหมือนกัน;" ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:-
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เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน
ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี นกขมิ้นตัวหนึ่ง ทํารังอยูในหิมวันตประเทศ. ตอมาวันหนึ่ง
เมื่อฝนกําลังตก, ลิงตัวหนึ่ง สะทานอยูเพราะความหนาว ไดไปยังประเทศ
นั้น. นกขมิ้นเห็นลิงนั้น จึงกลาวคาถาวา :" วานร ศีรษะและมือเทาของทานก็มีเหมือน
ของมนุษย, เมือ่ เชนนั้น เพราะโทษอะไรหนอ ?
เรือนของพานจึงไมมี."
ลิง คิดวา " มือและเทาของเรามีอยูก็จริง, ถึงกระนั้น เรา
พิจารณาแลว พึงกระทําเรือนดวยปญญาใด, ปญญานั้นของเรายอมไมมี."
ใครจะประกาศเนื้อความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :" นกขมิ้น ศีรษะและมือเทาของเรา ยอมมี
เหมือนของมนุษย, บัณฑิตทัง้ หลายกลาววา ปญญาใด
ประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย, ปญญานั้น ยอมไมมี
แมแกเรา. "
ลําดับนั้น เมื่อนกขมิ้นจะติเตียนลิงนั้นวา "การอยูครองเรือน
จักสําเร็จแกทานผูเห็นปานนี้ไดอยางไร ?" จึงกลาว ๒ คาถานี้วา:" สุขภาพ ยอมไมมแี กบุคคลผูมีจติ ไมมั่นคง
มีจติ เบา (กลับกลอก) มักประทุษรายมิตร มีปกติ
ไมยงั ยืนเปนนิตย ทานนัน้ จงกระทําอานุภาพเถิด
๑

๒

๑. ขุ. ชา. จตุกก. ๒๗/๑๒๔. อรรถกถา. ๔/๓๑๕.
๒. ถาตัดบท ยาห เปน ยา - อหุ ก็แปลวา แตขาพเจาไมมีปญหา ที่เปนสิ่งประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย.
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จงเปนไปลวงความเปนปกติ (ของตน) เสีย,
จงกระทํากระทอมเปนที่ปองกันหนาวและลมเกิด
กบี่."
ลิง คิดวา "นกขมิน้ ตัวนี้ ยอมกระทําเราใหเปนผูมีจิตไมมั่นคง
มีจิตเบา มักประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืน, บัดนี้ เราจักแสดงความ
ที่เรามักเปนผูประทุษรายมิตรตอมัน" จึงขยี้รังโปรยลงแลว. นกขมิ้น
เมื่อลิงนั้น จับเอารังอยูนั่นแหละ หนีออกไปโดยขางหนึ่งแลว.

ทรงประมวลชาดก
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดกวา "ลิงในกาลนั้น ไดเปนภิกษุผูประทุษรายกุฎีในบัดนี้, นก
ขมิ้น คือกัสสป." ครั้นประมวลชาดกนาแลว จึงตรัสวา "อยางนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได, แมใน
กาลกอน ภิกษุนั้นโกระในเพราะโอวาทแลว ก็ประทุษรายกุฎีแลว
(เหมือนกัน); การอยูของกัสสปบุตรเราคนเดียวเทานั้น ดีกวาการอยู
รวมกับคนพาลผูเห็นปานนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพะคาถานี้วา:๒. จรฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย เสยฺย สนทิสมตฺตโน
เอกจริย ทฬฺห กยิรา นตฺถิ พาเล สหายตา.
ถาบุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพึงประสบสหายผู
ประเสริฐกวา ผูเชนกับ (ดวยคุณ) ของตนไซร,
พึงพําการเที่ยวไปคนเดียวใหมั่น, เพราะวา คุณ
เครื่องเปนสหาย ยอมไมมีในเพราะคนพาล"
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา จร บัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไป
ดวยใจ ไมเกี่ยวกับการเที่ยวไปดวยอิริยาบถ. อธิบายวา เมื่อแสวงหา
กัลยาณมิตร.
บาทพระคาถาวา เสยฺย สทิสมตฺตโน ความวา ถาไมพึงได
สหายผูยิ่งกวา หรือผูแมกัน ดวยคุณคือศีล สมาธิ ปญญาของตน.
บทวา เอกจริย ความวา ก็ในสหายเหลานั้น บุคคลเมื่อได
สหายผูดีกวา ยอมเจริญดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน, เมื่อไดสหายผูเชนกัน
ยอมไมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน, แตเมื่ออยูโดยรวมกันกับสหาย
ที่เลว ทําการสมโภคและบริโภคโดยความเปนพวกเดียวกัน ยอมเสื่อม
จากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคํานี้วา "บุคคลผูเห็น
ปานนั้น อันบัณฑิตไมพึงเสพ ไมพึงคบ ไมพึงเขาไปนั่งใกล, เวน ไว
แตความเอ็นดู เวนไวแตความอนุเคราะห."
เพราะเหตุนั้น หากบุคคลอาศัยความการุญ คิดวา " บุคคลนี้
อาศัยเรา จักเจริญดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน" ไมหวังตอบแทนอยูซึ่ง
วัตถุอะไร ? จากบุคคลนั้น ชื่อวายอมอาจสงเคราะหบุคคลนั้นได, การ
อาศัยความการุญ สงเคราะหดังนี้นั้นเปนการดี; ถาไมอาจจะสงเคราะห
(อยางนั้น) ได. พึงทําความเที่ยวไปผูเดียวใหมั่น คือวา ทําความ
เปนคนโดดเดี่ยวเทานั้นใหมั่น อยูแตผูเดียวในอิริยาบถทั้งปวง
ถามวา " เพราะเหตุอะไร?"
ตอบวา "เพราะคุณเครื่องเปนสหาย ยอมไมมีในพระชนพาล."
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อธิบายวา จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธุดงคคุณ ๑๓
วิปสสนาคุณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ ชื่อวาคุณเครื่อง
เปนสหาย, คุณเครื่องเปนสหายนี้ ยอมไมมีเพราะอาศัยคนพาล.
ในกาลจบเทศนา อาคันตุกภิกษุ บรรลุโสดาปตติผลแลว, ชน
แมเหลาอื่นเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน
เทศนาไดเปนไปกับดวยประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรือ่ งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๓. เรื่องอานนทเศรษฐี [๔๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอานนทเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุตฺตามตฺถิ ธนมตฺถิ" เปนตน.

อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรใหตระหนี่
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชื่ออานนท มีสมบัติประมาณ
๘๐ โกฏิ (แต) เปนคนตระหนี่มาก. อานนทเศรษฐีนั้น ใหพวกญาติ
ประชุมกันทุกกึ่งเดือนแลว กลาวสอนบุตร (ของตน) ผูชื่อวามูลสิริ
ใน ๓ เวลาอยางนี้วา " เจาอยาไดทําความสําคัญวา ' ทรัพย ๔๐ โกฏิ
นี้มาก,' เจาไมควรใหทรัพยที่มีอยู, ควรยังทรัพยใหมใหเกิดขึ้น, เพราะ
เมื่อบุคคลทํากหาปณะแมหนึ่ง ๆ ใหเสือ่ มไป ทรัพยยอมสิ้นดวยเหมือนกัน;
เพราะเหตุนั้น
บุคคลผูฉลาด พึงเห็นความสิ้นแหงยาสําหรับ
หยอด (ตา) ความกอขึ้นแหงตัวปลวกทั้งหลาย
และการประมวลมาแหงตัวผึ้งทั้งหลาย พึงอยูครองเรือน.

อานนทเศรษฐีตายไปเกิดในตระกูลคนจัณฑาล
โดยสมัยอื่นอีก อานนทเศรษฐีนั้นไมบอกขุมทรัพยใหญ ๕ แหง
ของตนแกบุตร อาศัยทรัพย มีความหมนหมองเพราะมลทิน คือความ
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ตระหนี่ ทํากาละแลว, ถือปฏิสนธิในทองของหญิงจัณฑาลคนหนึ่ง
ในจําพวกจัณฑาลพันตระกูล ที่อยูอาศัยในบานใกลประตูแหงหนึ่ง แหง
พระนครนั้นนั่นเอง. พระราชา ทรงทราบการทํากาละของอานนทเศรษฐี
แลว รับสั่งใหเรียกมูลสิริผูบุตรของเขามา ทรงตั้งไวในตําแหนงเศรษฐี.
ตระกูลแหงคนจัณฑาลตั้งพันแมนั้น ทํางานเพื่อคาจาง โดยความ
เปนพวกเดียวกันเทียว เปนอยู จําเติมแตกาลถือปฏิสนธิของทารกนั้น
ยอมไมไดคาจางเลย ทั้งไมไดแมกอนขาวเกินไปกวาอาหารพอยังอัตภาพ
ใหเปนไป. พวกเขากลาววา "บัดนี้ เราทั้งหลายแมทําการงานอยู ยอม
ไมไดอาหารสักวากอนขาว, หญิงกาลกิณีพึงมีในระหวางเราทั้งหลาย"
ดังนี้แลว จึงแยกกันออกเปน ๒ พวก จนแยกมารดาบิดาของทารกนั้นอยู
แผนกหนึ่งตางหาก, ไลมารดาของทารกนั้นออก ดวยคิดวา "หญิง
กาลกิณีเกิดในตระกูลนี้." ทารกนัน้ ยังอยูในทองของหญิงนั้นตราบใด,
หญิงนั้นไดอาหารแมสักวายังอัตภาพใหเปนไปโดยฝดเคืองตราบนั้น คลอด
บุตรแลว.
ทารกนั้น ไดมีมือและเทา นัยนตา หู จมูก และปากไมตั้งอยู
ในที่ตามปกติ. ทารกนั้น ประกอบดวยความวิกลแหงอวัยวะเห็นปานนั้น
ไดมีรูปนาเกลียดเหลือเกิน ดุจปศาจคลุกฝุน. แมเมื่อเปนเชนนี้ มารดา
ก็ไมละบุตรนั้น. จริงอยู มารดายอมมีความเยื่อใยเปนกําลังในบุตรที่อยู
ในทอง. นางเลี้ยงทารกนั้นอยูโดยฝดเคือง, ในวันที่พาเขาไป ไมได
อะไร ๆ เลย, ในวันที่ใหเขาอยูบานแลวไปเองนั่นแล จึงไดคาจาง.

มารดาปลอยบุตรไปขอทานเลีย้ งชีพเอง
ตอมา ในกาลที่ทารกนั้นสามารถเที่ยวไป เพื่อกอนขาวเลี้ยงตัวได
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นางวางกระเบื้องไวบนมือแลว กลาวกะบุตรนั้นวา "พอ แมอาศัยเจา
ถึงความลําบากมาก. บัดนี้ แมไมอาจเลี้ยงเจาได, อาหารวัตถุทั้งหลาย
มีขาวเปนตนที่เขาจัดไว เพื่อคนทั้งหลายมีคนกําพราและคนเดินทางเปนตน
มีอยูในนครนี้, เจาจงเที่ยวไปเพื่อภิกษาในนครนั้นเลี้ยงชีพเถิด." ดังนี้
แลว ปลอยบุตรนั้นไป. ทารกนั้นเที่ยวไปตามลําดับเรือน ถึงที่แหงตน
เกิดในคราวเปนอานนทเศรษฐีแลว เปนผูละลึกชาติได เขาไปสูเรือน
ของตน. ใคร ๆ ไมไดสังเกตเขาในซุมประตูทั้งสาม ในซุมประตูที่ ๔
พวกบุตรของมูลสิริเศรษฐีเห็น (เขา) แลวมีใจหวาดเสียวรองไหแลว.
ลําดับนั้น พวกบุรุษของเศรษฐีกลาวกะทารกนั้นวา " เองจงออกไป
คนกาลกิณี" โบยพลางนําออกไปโยนไวที่กองหยากเยื่อ.

พระศาสดาแสดงธรรมแกมูลสิริเศรษฐี
พระศาสดา มีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ เสด็จบิณฑบาต
ถือที่นั้นแลว ทอดพระเนตรดูพระเถระ อันพระเถระนั้นทูลถามแลว
ตรัสบอกพฤติการณนั้น, พระเถระใหเชิญมูลสิริเศรษฐีมาแลว. หมูมหาชน
ประชุมกันแลว. พระศาสดา ตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมาแลว ตรัสถามวา
" ทานรูจักทารกนั่นไหม ?" เมื่อมูลสิริเศรษฐีนั้นทูลวา "ไมรูจัก"
จึงตรัสวา "ทารกนั้น คืออานนทเศรษฐีผูบิดาของทาน" แลวยังทารก
นั้นใหบอก (ขุมทรัพย) ดวยพระดํารัสวา "อานนทเศรษฐี ทานจง
บอกขุมทรัพยใหญ ๕ แหงแกบุตรของทาน" แลวทรงยังมูลสิริเศรษฐี
ผูไมเชื่ออยูนั้นใหเชื่อแลว. มูลสิริเศรษฐีนั้นไดถึงพระศาสดาเปนสรณะ
แลว. พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแกมูลลิริเศรษฐีนั้น จึงตรัส
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พระคาถานี้วา:๓. ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถิ อิติ พาโล วิหฺติ
อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ กุโต ปุตฺตา กุโต ธน.
"คนพาล ยอมเดือดรอนวา 'บุตรทั้งหลาย
ของเรามีอยู, ทรัพย (ของเรา) มีอยู,' ตนแล
ยอมไมมีแกตน, บุตรทั้งหลายจักมีแตที่ไหน ? ทรัพย
จักมีแตที่ไหน ?"

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงคาถานี้วา :"คนพาลยอมเดือดรอนดวยความอยากในบุตร และดวยความ
อยากในทรัพยวา 'บุตรทั้งหลายของเรามีอยู, ทรัพยของเรามีอยู.' คือ
ยอมลําบาก ยอมถึงทุกข; คือยอมเดือดรอนวา "บุตรทั้งหลายของเรา
ฉิบหายแลว," ยอมเดือดรอนวา "ฉิบหายอยู," ยอมเดือดรอนวา
" จักฉิบหาย." แมในทรัพยก็มีนัยนี้เหมือนกัน. คนพาลยอมเดือดรอน
ดวยอาการ ๖ อยาง ดวยประการฉะนี้, คนพาลแมพยายามอยูในที่ทั้งหลาย
มีทางบกและทางน้ําเปนตน ทั้งกลางคืนและกลางวันโดยประการตาง ๆ
ดวยคิดวา "เราจักเลี้ยงบุตรทั้งหลาย" ชื่อวายอมเดือดรอน, แมทํากรรม
ทั้งหลายมีการทํานาและการคาขายเปนตน ดวยคิดวา "เราจักยังทรัพย
ใหเกิดขึ้น" ชื่อวายอมเดือดรอนเหมือนกัน; ก็เมื่อเขาเดือดรอนอยูอยางนั้น
ตนแลชื่อวายอมไมมีแกตน, เมื่อเขาไมอาจทําคนที่ถึงทุกขดวยความคับแคน
นั้นใหถึงสุขได แมในปจจุบันกาล ตนของเขาแล ชื่อวายอมไมมี
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แกตน, เมื่อเขานอนแลวบนเตียงเปนที่ตาย ถูกเวทนาทั้งหลายมีความตาย
เปนที่สุด เผาอยูราวกะวาถูกเปลวเพลิงเผาอยู เมื่อเครื่องตอและเครื่องผูก
(เสนเอ็น ) จะขาดไป เมื่อรางกระดูกจะแตกไป แมเมื่อเขาหลับตา
เห็นโลกหนา ลืมตาเห็นโลกนี้อยู ตนแลแมอันเขาใหอาบน้ําวันละ ๒ ครัง้
ใหบริโภควันละ ๓ ครั้ง ประดับดวยของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน
เลี้ยงแลวตลอดชีวิต ก็ชื่อวายอมไมมีแกตน เพราะความที่ตนเปนผูไม
สามารถจะทําเครื่องตานทานทุกขโดยความเปนสหายได; บุตรจักมีแต
ที่ไหน ? ทรัพยจักมีแตที่ไหน ? คือวาในสมัยนั้น; บุตรหรือทรัพย
จักทําอะไรไดเลา ? แมเมื่ออานนทเศรษฐีไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ
รวบรวมทรัพยไวเพื่อประโยชนแกบตุ ร นอนบนเตียงเปนที่ตายในกาลกอน
ก็ดี ถึงทุกขนี้ในบัดนี้ก็ดี, บุตรแตที่ไหน ? ทรัพยแตที่ไหน ? คือวา
บุตรหรือทรัพยนําทุกขอะไรไปได ? หรือใหสุขอะไรเกิดขึ้นไดเลา ?"
ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐, เทศนา
ไดมีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องอานนทเศรษฐี จบ.
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๔. เรื่องโจรผูทําลายปม [๔๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกโจรผู
ทําลายปม ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย พาโล มฺตี พาลฺย"
เปนตน.

โจรลักของที่ขอดไวที่พกผา
ไดยินวา โจร ๒ คนนั้นเปนสหายกัน ไปสูพ ระเชตวันกับมหาชน
ผูไปอยูเพื่อตองการฟงธรรม. โจรคนหนึ่งไดฟงธรรมกถาแลว, โจร
คนหนึ่งมองดูของที่ตนควรถือเอา. บรรดาโจรทัง้ สองนั้น โจรผูฟงธรรม
อยู บรรลุโสดาปตติผลแลว. โจรนอกนี้ไดทรัพยประมาณ ๕ มาสกที่
ขอดไวที่ชายผาของอุบาสกคนหนึ่ง. ทรัพยนั้นเปนคาอาหารในเรือนของ
เขาแลว. ยอมไมสําเร็จผลในเรือนของโจรผูโสดาบันนอกนี้.
ครั้งนั้น โจรผูส หายกับภรรยาของตน เมื่อจะเยยหยันโจรผู
โสดาบันนั้น จึงกลาววา "ทานไมยังแมคาอาหารใหสําเร็จในเรือนของตน
เพราะความที่คนฉลาดเกินไป." สหายผูโสดาบันนอกนี้คิดวา " เจาคนนี้
ยอมสําคัญความที่คนเปนบัณฑิต ดวยความเปนพาลทีเดียวหนอ" เพื่อ
จะกราบทูลความเปนไปนั้นแดพระศาสดา จึงไปสูพระเชตวันกับญาติ
ทั้งหลาย กราบทูลแลว.

ผูรูสึกตัววาโงยอมเปนบัณฑิตได
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกเขา จึงตรัสพระคาถานี้วา:-
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๔. โย พาโล มฺญตี พาลฺย ปณฺฑิโต วาป เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจจฺ ติ.
"บุคคลใดโง ยอมสําคัญความที่แหงตนเปน
คนโง, บุคคลนั้นจะเปนบัณฑิตเพราะเหตุนั้นไดบาง;
สวนบุคคลใดเปนคนโง มีความสําคัญวาตนเปน
บัณฑิต บุคคลนั้นแล เราเรียกวา 'คนโง.'

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย พาโล ความวา บุคคลใด
เปนคนโง คือมิใชเปนบัณฑิต ยอมสําคัญ คือยอมรูความที่ตนเปนคนโง
คือความเปนคนเขลานั้น ดวยตนเองวา "เราเปนคนเขลา."
สองบทวา เตน โส ความวา ดวยเหตุนั้น บุคคลนั้นจะเปน
บัณฑิตไดบาง หรือจะเปนเชนกับบัณฑิตไดบาง.
ก็เขารูอยูวา "เราเปนคนโง" เขาไปหา เขาไปนั่งใกลคนอื่น
ซึ่งเปนบัณฑิต อันบัณฑิตนั้นกลาวสอนอยู พร่ําสอนอยู เพือ่ ประโยชน
แกความเปนบัณฑิต เรียนเอาโอวาทนั้นแลว ยอมเปนบัณฑิต หรือ
เปนบัณฑิตกวาได.
สองบทวา ส เว พาโล ความวา สวนบุคคลใดเปนคนโงอยู
เปนผูมีความสําคัญวาคนเปนบัณฑิตถายเดียวอยางนั้นวา " คนอื่นใครเลา ?
จะเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ทรงวินัย มีวาทะกลาวคุณเครื่องขจัดกิเลส
เชนกับดวยเรามีอยู" บุคคลนั้นไมเขาไปหา ไมเขาไปนั่งใกลบุคคลอื่น
ซึ่งเปนบัณฑิต ยอมไมเรียนปริยัติเลย, ยอมไมบําเพ็ญขอปฏิบัติ, ยอม
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ถึงความเปนคนโงโดยสวนเดียวแท. บุคคลนั้นยอมเปนเหมือนโจรทําลาย
ปมฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้วา " ส เว
พาโลติ วุจฺจติ."
ในกาลจบเทศนา มหาชนพรอมดวยญาติทั้งหลายของโจรผูโสดาบัน
นอกนี้ บรรลุโสดาปตติผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องโจรผูทําลายปม จบ.
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๕. เรือ่ งพระอุทายีเถระ [๔๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยาวชีวมฺป เจ พาโล" เปนตน.

คนไมรูมักถือตัว
ไดยินวา พระอุทายีเถระนั้น เมือ่ พระเถระผูใหญหลีกไปแลว ไปสู
โรงธรรมแลว นั่งบนธรรมาสน. ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะเห็น
พระอุทายีเถระนั้นแลวเขาใจวา " ภิกษุนี้จักเปนพระมหาเถระผูพหูสูต"
จึงถามปญหาปฏิสังยุตดวยขันธเปนตนแลว ติเตียนทานผูไมรูอยูซึ่งพระพุทธวจนะอะไร ๆ วา "นี่พระเถระอะไร ? อยูในพระวิหารเดียวกัน
กับพระพุทธเจา ยังไมรูธรรมแมสักวาขันธธาตุและอายตนะ" ดังนี้แลว
จึงกราบทูลความเปนไปนั้นแดพระตถาคต. ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อ
จะทรงแสดงธรรมแกพวกภิกษุอาคันตุกะนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา :๕. ยาวชีวมฺป เจ พาโล
ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ
น โส ธมฺม วิชานาติ
ทพฺพี สูปรส ยถา.
"ถาคนพาล เขาไปนั่งใกลบัณฑิตอยู แมจน
ตลอดชีวิต, เขายอมไมรธู รรม เหมือนทัพพีไมรูรส
แกงฉะนั้น."

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 191

พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานี้วา :"ชื่อวาคนพาลนี้ เขาไปหา เขาไปนั่งใกลบัณฑิต แมจนตลอดชีวิต
ยอมไมรูปริยตั ิธรรมอยางนี้วา 'นี้เปนพระพุทธพจน พระพุทธพจน
มีประมาณเทานี้' หรือซึ่งปฏิปตติธรรมและปฏิเวธธรรมอยางนี้วา 'ธรรม
นี้เปนเครื่องอยู. ธรรมนี้เปนมรรยาท, นี้เปนโคจรกรรม นี้เปนไป
กับดวยโทษ. กรรมนี้หาโทษมิได. กรรมนี้ควรเสพ; กรรมนี้ไมควรเสพ;
สิ่งนี้พึงแทงตลอด, สิ่งนี้ควรกระทําใหแจง."
ถามวา " เหมือนอะไร ?"
แกวา " เหมือนทัพพีไมรูรสแกงฉะนั้น."
อธิบายวา เหมือนอยางวา ทัพพี แมคนแกงตางชนิด มีประการ
ตาง ๆ อยูจนกรอนไป ยอมไมรูรสแกงปา 'นี้รสเค็ม, นี้รสจืด, นี้รส
ขม, นี้รสขื่น, นี้รสเผ็ด, นี้รสเปรี้ยว, นี้รสฝาด ฉันใด; คนพาลเขา
ไปนั่งใกลบัณฑิตลอดชีวิต ยอมไมรธู รรมมีประการดังกลาวแลว ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา จิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพนแลวจาก
อาสวะทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องพระอุทายีเถระ จบ.
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๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา [๕๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชาว
เมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มุหุตฺตมป
เจ วิฺู" เปนตน.

ภิกษุสมาทานธุดงค
ความพิสดารวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมคราวแรกในชัฎ
แหงปาไรฝายแกสหาย ๓๐ นั้น ผูแ สวงหาหญิงอยู. ในกาลนั้น สหาย
ทั้งหมดเทียว ถึงความเปนเอหิภิกขุ เปนผูทรงบาตรและจีวร อันสําเร็จ
แลวดวยฤทธิ์ สมาทานธุดงค ๑๓ ประพฤติอยู โดยลวงไปแหงกาลนาน
เขาไปเฝาพระศาสดาแมอีก ฟงอนมตัคค ธรรมเทศนา บรรลุพระอรหัต
แลว อาสนะนั้นนั่นเอง.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา " นาอัศจรรยหนอ !
ภิกษุเหลานี้ รูแจงธรรมพลันทีเดียว." พระศาสดา ทรงสดับกถานั้น
แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น, แมในกาลกอน
ภิกษุเหลานี้เปนนักเลง เปนสหายกันประมาณ ๓๐ คน ฟงธรรมเทศนา
ของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ ในตุณฑิลชาดก รูแจงธรรมไดฉับพลันทีเดียว
สมาทานศีล ๕ แลว. เพราะอุปนิสัยนั้นนั่นเอง เขาเหลานั้น จึงบรรลุ
พระอรหัต ณ อาสนะที่ตนนั่งแลวทีเดียวในกาลบัดนี้ " ดังนี้แลว เมื่อ
๑

๒

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๐๒. ๒. ขุ. ชา. ฉักก. ๒๗/๒๐๐. อรรถกถา ๕/๗๘.
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จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๖. มุหุตฺตมป เจ วิฺู ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ
ขิปฺป ธมฺม วิชานาติ ชิวฺหา สูปรส ยถา.
"ถาวิญูชน เขาไปนั่งใกลบัณฑิต แมครู
เดียว, เขายอมรูแจงธรรมไดฉับพลัน, เหมือนลิน้
รูรสแกงฉะนั้น.

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานี้วา :" ถาวิญูชน คือวา บุรุษผูบณ
ั ฑิต เขาไปนั่งใกลบัณฑิตอื่น
แมครูเดียว, เขาเรียนอยู สอบสวนอยู ในสํานักบัณฑิตอื่นนั้น ชื่อวา
ยอมรูแจงปริยัติธรรมโดยพลันทีเดียว, แตนั้น เขาใหบัณฑิตบอกกัมมัฏฐาน
แลว เพียรพยายามอยูในขอปฏิบัติ, เปนบัณฑิต ยอมรูแจงแมโลกุตรธรรม
พลันทีเดียว, เหมือนบุรุษผูมีชิวหาประสาทอันโรคไมกําจัดแลว พอวาง
อาหารลงที่ปลายลิ้นเพื่อจะรูรส ยอมรูร ส อันตางดวยรสเค็มเปนตนฉะนั้น."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเปนอันมาก บรรลุพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา จบ.
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๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษโรค
เรื้อน ชื่อวาสุปปพุทธะ ตรัสวาธรรมเทศนานี้วา "จรนฺติ พาลา
ทุมฺเมธา" เปนตน.

สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแดพระศาสดา
เรื่องสุปปพุทธะนี้มาแลวในอุทาน นั่นแล. ก็โนกาลนั้น สุปปพุทธกุฏฐินั่งที่ทายบริษัท ฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวบรรลุ
โสดาปตติผล ปรารถนาจะกราบทูลคุณที่คนไดแลว แดพระศาสดา (แต)
ไมอาจเพื่อจะหยั่งลงในทามกลางบริษัท ไดไปยังวิหารในเวลามหาชน
ถวายบังคมพระศาสดากลับไปแลว.
๑

คนมีอริยทรัพย ๗ เปนผูไมขัดสน
ขณะนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงทราบวา "สุปปพุทธกุฏฐินี้ใคร
เพื่อกระทําคุณที่ตนไดในศาสนาของพระศาสดาใหปรากฏ" ทรงดําริวา
"เราจักทดลองนายสุปปพุทธกุฏฐินั้น" เสด็จไปยืนในอากาศแลว ได
ตรัสคํานี้วา "สุปปพุทธะ เธอเปนมนุษยขัดสน เปนมนุษยยากไร,
เราจักใหทรัพยหาที่สิ้นสุดมิไดแกเธอ, เธอจงกลาววา 'พระพุทธไมใช
พระพุทธ, พระธรรมไมใชพระธรรม, พระสงฆไมใชพระสงฆ, อยาเลย
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.
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ดวยพระพุทธแกเรา, อยาเลยดวยพระธรรมแกเรา, อยาเลยดวยพระสงฆแกเรา." ลําดับนั้น สุปปพุทธกุฏฐินั้น กลาวกะทาวสักกะนั้นวา
"ทานเปนใคร ?"
สักกะ. เราเปนทาวสักกะ.
สุปปพุทธะ. ทานผูอันธพาล ผูไมมียางอาย, ทานเปนผูไมสมควร
จะพูดกับเรา. ทานพูดกะเราวา  เปนคนเข็ญใจ เปนคนขัดสน เปน
คนกําพรา.' เราไมใชคนเข็ญใจ ไมใชคนขัดสนเลย เราเปนผูถึงความ
สุข มีทรัพยมาก,
"ทรัพยเหลานี้คือ ทรัพยคือศรัทธา ๑, ทรัพย
คือศีล ๑, ทรัพยคือหิริ ๑, ทรัพยคือโอตตัปปะ ๑,
ทรัพยคือสุตะ ๑, ทรัพยคือจาคะ ๑, ปญญาแล
เปนทรัพยที่ ๗, ยอมมีแกผใู ด จะเปนหญิงก็ตาม
เปนชายก็ตาม, บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา
' เปนคนไมขัดสน.' ชีวิตของบุคคลนั้นไมวางเปลา. "
เพราะเหตุนั้น อริยทรัพยมีอยาง ๗ นี้ มีอยูแกชนเหลาใดแล,
ชนเหลานั้น อันพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมไมกลาววา เปนคนจน.'
ทาวสักกะ ทรงสดับถอยคําของสุปปพุทธะนั้นแลว ทรงละเขาไว
ในระหวางทาง เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลการโตตอบถอย
คํานั้นทั้งหมดแดพระศาสดาแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
กะทาวสักกะนั้นวา "ทาวสักกะ ทัง้ รอยทั้งพันแหงคนทั้งหลายผูเชนกับ
๑

๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 196

พระองค ไมอาจเพื่อจะใหสุปปพุทธกุฏฐิ กลาววา ' พระพุทธไมใช
พระพุทธ พระธรรมไมใชพระธรรม หรือพระสงฆไมใชพระสงฆ
ไดเลย."
ฝายสุปปพุทธะแล ไปสูสํานักของพระศาสดา มีความบันเทิงอัน
พระศาสดาทรงกระทําแลว กราบทูลคุณอันตนไดแลวแตงระศาสดา ลูก
จากอาสนะหลีกไปแลว. ขณะนั้น แมโคลูกออน ปลงสุปปพุทธะนั้น
ผูหลีกไปแลวไมนานจากชีวิตแลว.

บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแมโค
ไดยินวา โคแมลกู ออนนั้น เปนยักษิณีตนหนึ่ง เปนแมโคปลง
ชนทั้ง ๔ นี้ คือกุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ๑ พาหิยทารุจีริยะ ๑ นายโจรฆาตกะชื่อตัมพทาฐิกะ ๑ สุปปพุทธกุฎฐิ ๑ จากชีวิตคนละรอยอัตภาพ.
ไดยินวา ในอดีตกาล ชนเหลานั้น เปนบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คน นํา
หญิงแพศยาผูเปนนครโสเภณีคนหนึ่งไปสูสวนอุทยาน เสวยสมบัติตลอด
วันแลว ในเวลาเย็น ปรึกษากันอยางนี้วา " ในทีน่ ี้ไมมีคนอื่น, เรา
ทั้งหลาย จักถือเอากหาปณะพันหนึ่ง และเครื่องประดับทั้งหมดที่พวก
เราใหแกหญิงนี้แลว ฆาหญิงนี้เสียไปกันเกิด." หญิงนั้นฟงถอยคําของ
เศรษฐีบุตรเหลานั้นแลว คิดวา "ชนพวกนี้ไมมียางอาบ อภิรมยกับ
เราแลว บัดนี้ ปรารถนาจะฆาเรา, เราจักรูกิจที่ควรกระทําแกชนเหลา
นั้น" เมื่อถูกชนเหลานั้นฆาอยู ไดกระทําความปรารถนาวา " ขอเรา
พึงเปนยักษิณี ผูสามารถเพื่อฆาชนเหลานั้น เหมือนอยางที่พวกนี้ฆาเรา
ฉะนั้นเหมือนกัน."
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คนโงทํากรรมลามก
ภิกษุหลายรูป กราบทูลการกระทํากาละของสุปปพุทธะนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ทูลถามวา "คติของสุปปพุทธะนั้น เปนอยางไร ?
เพราะเหตุไรเลา ? เขาจึงถึงความเปนคนมีโรคเรื้อน."
พระศาสดา ทรงพยากรณความที่สุปปพุทธะนั้นบรรลุโสดาปตติผล
แลว เกิดในดาวดึงสภพ และการเห็นพระตครสีขีปจเจกพุทธเจาถม
(น้ําลาย) แลว หลีกไปทางซาย๑ ไหมแเลวในนรกตลอดกาลนาน ดวย
วิบากที่เหลือ ถึงความเปนคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวเหลานี้ เที่ยวกระทํากรรมมีผลเผ็ดรอนแกตนเองแล "
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมใหยงิ่ ขึ้น จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :๗. จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา อมิตฺเตเนว อตฺตนา
กโรนฺตา ปาปก กมฺม ย โหติ กฏกปฺผล.
"ชนพาลทั้งหลาย มีปญญาทราม มีตนเปนดัง
ขาศึก เที่ยวทํากรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดรอนอยู."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จรนฺติ ความวา เที่ยวกระทําอกุศล
ถายเดียว ดวยอิริยาบถ ๔ อยู.
ชนทั้งหลาย ผูไมรปู ระโยชนในโลกนี้ และประโยชนโนโลกหนา
ขอวาพาล ในบทวา พาลา นี้.
๑. อปพฺยาม กตฺวา ถือเอาความวา หลีกซาย. ธรรมดาบัณฑิต เห็นพุทธบุคคลแลวยอมหลีก
ทางขวา. ดูใน อรรถกถาอุทาน หนา ๓๖๘.
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บทวา ทุมฺเมธา คือมีปญญาเขลา. บทวา อมิตฺเตเนว ความวา
เปนราวกะวาคนมีเวรผูมิใชมิตร. บทวา กฏกปฺผล ความวา มีผล
เขมแข็ง คือมีทุกขเปนผล.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ จบ.
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๘. เรื่องชาวนา [๕๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชาวนาคน
หนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ต กมฺม กต สาธุ" เปนตน.

โจรเขาลักทรัพยในตระกูลมั่งคั่ง
ไดยินวา ชาวนานั้น ไถนาแหงหนึ่งอยูในที่ไมไกลจากกรุงสาวัตถี.
พวกโจรเขาไปสูพระนครโดยทอน้ํา ทําลายอุโมงคในตระกูลมั่งคั่งตระกูล
หนึ่ง เขาไปถือเอาเงินและทองเปนอันมากแลวก็ออกไปโดยทางทอน้ํา
นั่นเอง. โจรคนหนึ่ง ลวงโจรเหลานั้น กระทําถุงที่บรรจุทรัพยพันหนึ่ง
ถุงหนึ่งไวที่เกลียวผาแลวไปถึงนานั้น แบงภัณฑะกับโจรทั้งหลายเหลานั้น
แลว ถือพาเดินไปอยู ไมไดกําหนดถึงถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งที่ตกลงจาก
เกลียวผา.

พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา
ในวันนั้น เวลาใกลรุง พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรง
เห็นชาวนานั้น ผูเขาไปในภายในขายคือพระญาณของพระองค แลวทรง
ใครครวญอยูวา "เหตุอะไรหนอแล ? จักมี" ไดทรงเห็นเหตุนี้วา
" ชาวนาคนนี้ จักไปเพื่อไถนาแตเชาตรู, แมพวกเจาของภัณฑะ ไป
ตามรอยเทาของโจรทั้งหลายแลว เห็นถึงที่บรรจุทรัพยพันหนึ่งในนาของ
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ชาวนานั้นแลวก็จักจับชาวนานั่น, เวนเราเสีย คนอื่นชื่อวาผูเปนพยาน
ของชาวนานั้นจักไมมี; แมอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค ของชาวนานั้น
ก็มีอยู, เราไปในที่นั้น ยอมควร." ฝายชาวนานั้น ไปเพื่อไถนาแต
เชาตรู. พระศาสดามีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ ไดเสด็จไปในที่
นั้นแลว. ชาวนาเห็นพระศาสดาแลว ไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวเริ่มไถนาอีก. พระศาสดา ไมตรัสอะไร ๆ กับเขา เสด็จไปยังที่ ๆ
ถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งตก ทอดพระเนตรเห็นถุงนั้นแลว จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท เธอเห็นไหม อสรพิษ." พระอานนทเถระ
ทูลวา "เห็น พระเจาขา อสรพิษราย." ชาวนาไดยินถอยคํานั้น คิดวา
" ที่นี้เปนที่เที่ยวไปในเวลาหรือมิใชเวลาแหงเรา. ไดยินวา อสรพิษมีอยู
ในที่นั่น " เมื่อพระศาสดาตรัสคํามีประมาณเทานั้นหลีกไปแลว, จึงถือ
เอาดามปฏักเดินไปดวยตั้งใจวา " จักฆาอสรพิษนั้น เห็นถุงบรรจุ
ทรัพยพันหนึ่ง แลวคิดวา " คํานั้น จักเปนคําอันพระศาสดาตรัสหมาย
เอาถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งนี้ " จึงถือถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งนั้นกลับไป
เพราะความที่ตนเปนคนไมฉลาด จึงซอนมันไวในที่สมควรแหงหนึ่ง
กลบดวยฝุนแลวเริ่มจะไถนาอีก.

ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิต
แมพวกมนุษย เมื่อราตรีสวางแลว เห็นกรรมอันพวกโจรกระทํา
ในเรือน จึงเดินตามรอยเทาไป ถึงนานั้นแลว เห็นที่ ๆ พวกโจรแบง
ภัณฑะกันในนานั้น ไดเห็นรอยเทาของชาวนาแลว. มนุษยเหลานั้น
ไปตามแนวรอยเทาของชาวนานั้น เห็นที่แหงถุงทรัพยที่ชาวนาเก็บเอาไว
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คุยฝุนออกแลว ถือเอาถุงทรัพย คุกคามวา "แกปลนเรือนแลว เทียว
ไปราวกับไถนาอยู" โบยดวยทอนไม นําไปแสดงแกพระราชาแลว.
พระราชา ทรงสดับความเปนไปนั้นแลว จึงรับสั่งใหประหารชีวิตชาวนา
นั้น. พวกราชบุรุษ มัดชาวนานั้นใหมีแขนไพลหลัง เฆี่ยนดวยหวาย
นําไปสูตะแลงแกงแลว. ชาวนานั้นถูกราชบุรุษเฆี่ยนดวยหวาย ไมกลาว
คําอะไร ๆ อื่น กลาวอยูวา "เห็นไหม อานนท อสรพิษ, 'เห็น
พระเจาขา อสรพิษราย " เดินไปอยู. ครั้งนั้น พวกราชบุรุษ ถามเขาวา
" แกกลาวถอยคําของพระศาสดาและพระอานนทเถระเทานั้น, นี่ชื่อ
อะไร ?" เมื่อชาวนาตอบวา "เราเมื่อไดเฝาพระราชาจึงจักบอก," จึง
นําไปสูสํานักของพระราชา กราบทูลความเปนไปนั้นแดพระราชาแลว.

ชาวนาพนโทษเพราะอางพระสาดาเปนพยาน
ลําดับนั้น พระราชา ตรัสถามชาวนานั้นวา "เพราะเหตุไร เจา
จึงกลาวดังนั้น ?" แมชาวนานั้น กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคไมใชโจร" แลวก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแดพระราชา จําเดิม
แตกาลที่คนออกไปเพื่อตองการจะไถนา. พระราชา ทรงสดับถอยคําของ
ชาวนานั้นแลว ตรัสวา " พนาย ชาวนานี้อางเอาพระศาสดาผูเปนบุคคล
เลิศในโลกเปนพยาน, เราจะยกโทษแกชาวนานี่ยังไมสมควร, เราจักรูสิ่งที่
ควรกระทําในเรื่องนี้" ดังนี้แลว ทรงพาชาวนานั้นไปยังสํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระศาสดาวา "ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคไดเสด็จไปสูที่ไถนาของชาวนานั้น กับพระอานนทเถระแลหรือ ?"
พระศาสดา. ขอถวายพระพร มหาบพิตร.
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พระราชา. พระองคทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้น ?
พระศาสดา. ถุงทรัพยพันหนึ่ง มหาบพิตร.
พระราชา. ทอดพระเนตรเห็นแลว ไดตรัสคําอะไร ?
พระศาสดา. คําชื่อนี้ มหาบพิตร.
พระราชา. พระเจาขา ถาบุรุษนี้จักไมไดกระทําการอางบุคคลผู
เชนกับดวยพระองคแลวไซร, เขาจักไมไดชีวิต. แตเขากลาวคําที่พระองคตรัสแลว จึงไดชีวิต.

ไมควรทํากรรมที่ใหผลเดือดรอนในภายหลัง
พระศาสดา ทรงสดับพระราชดํารัสนั้นแลว ตรัสวา "ขอถวาย
พระพร มหาบพิตร, แมตถาคตกลาวคํามีประมาณเทานั้นนั่นเองแลว
ก็ไป, ความตามเดือดรอนในภายหลังยอมมี เพราะกระทํากรรมใด
กรรมนั้น ผูช ื่อวาเปนบัณฑิตไมพึงกระทํา " ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๘. น ต กมฺม กต สาธุ ย กตฺวา อนุตปฺปติ
ยสฺส อสฺสุมโุ ข โรท
วิปาก ปฏิเสวติ.
"บุคคลกระทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูมีหนาชุมดวยน้ําตา รองไหเสวย
ผลของกรรมใดอยู กรรมนั้น อันบุคคลกระทําแลว
ไมดีเลย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ย กตฺวา ความวา บุคคลกระทํา
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กรรมใด คืออันสามารถจะใหเกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเปนตน ไดแก
มีทุกขเปนกําไร เมื่อตามระลึกถึง ชื่อวายอมเดือดรอนในภายหลัง คือ
ยอมเศราโศกในภายหลัง ในขณะที่ระลึกถึงแลว ๆ, กรรมนั้น อันบุคคล
กระทําแลวไมดี คือไมงาม ไดแก ไมสละสลวย.
สองบทวา ยสฺส อสฺสุมุโข ความวา เปนผูมีหนาชุมดวยน้ําตา
รองไห ยอมเสวยผลกรรมใด.
ในเวลาจบเทศนา อุบาสกชาวนาบรรลุโสดาปตติผลแลว. แมภิกษุ
ผูประชุมกันเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน
ดังนี้แล.
เรื่องชาวนา จบ.
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๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ [๕๓]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนายมาลาการ
ชื่อสุมนะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ตฺจ กมฺม กต สาธุ "
เปนตน.

พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต
ดังไดสดับมา นายมาลาการนั้น บํารุงพระเจาพิมพิสารดวยดอก
มะลิ ๘ ทะนานแตเชาตรูทุกวัน ยอมไดกหาปณะวันละ ๘ กหาปณะ.
ตอมาวันหนึ่ง เมื่อนายมาลาการนั้นถือดอกไม พอเขาไปสูพระนคร
พระผูมีพระภาคเจา อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม ทรงเปลงพระรัศมี
มีพรรณะ ๖ เสด็จเขาไปสูพระนคร เพื่อบิณฑบาต ดวยพระพุทธานุภาพ
อันใหญ ดวยพระพุทธลีลาอันใหญ. แทจริง ในกาลบางคราว พระผูมีพระภาคทรงปดพระรัศมีมีพรรณะ ๖ ดวยจีวรแลว เสด็จไป เหมือน
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใดรูปหนึ่ง เหมือนเสด็จไปตอนรับพระอังคุลิมาล สิ้นทางตั้ง ๓๐ โยชน. ในกาลบางคราว ทรงเปลงพระรัศมี
มีพรรณะ ๖ เหมือนทรงเปลงในเวลาเสด็จเขาไปสูกรุงกบิลพัสดุเปนตน.
แมในวันนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระรัศมีมีพรรณะ ๖ จาก
พระสรีระ เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห ดวยพระพุทธานุภาพอันใหญ ดวย
พระพุทธลีลาอันใหญ.
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นายมาลาการบูชาพระศาสดาดวยดอกไม
ครั้งนั้น นายมาลาการเห็นอัตภาพพระผูมีพระภาคเจา เชนกับดวย
รัตนะอันมีคาและทอง อันมีคา แลดูพระสรีระซึ่งประดับแลว ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ มีสวนความงามดวยพระสิริคืออนุพยัญชนะ ๘๐ มีจิต
เลื่อมใสแลว คิดวา "เราจักทําการบูชาอันยิ่งแดพระศาสดาอยางไรหนอ
แล ?" เมื่อไมเห็นสิ่งอื่น จึงคิดวา " เราจักบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวย
ดอกไมเหลานี้" คิดอีกวา "ดอกไมเหลานี้เปนดอกไมสําหรับบํารุง
พระราชาประจํา, พระราชา เมื่อไมทรงไดดอกไมเหลานี้ พึงใหจองจํา
เราบาง พึงใหฆาเราบาง พึงขับไลเสียจากแวนแควนบาง, เราจะทํา
อยางไรหนอแล ?" ครั้งนั้น ความคิดอยางนี้ไดมีแกนายมาลาการนั้นวา
" พระราชาจะทรงฆาเราเสียก็ตาม ขับไลเสียจากแวนแควนก็ตาม, ก็พระราชานั้น แมเมื่อพระราชทานแกเรา พึงพระราชทานทรัพยสักวาเลี้ยงชีพ
ใหอัตภาพนี้; สวนการบูชาพระศาสดา อาจเพื่อประโยชนเกือ้ กูลและ
ความสุข แกเราในโกฏิกัปเปนอเนกทีเดียว" สละชีวิตของตน แดพระตถาคตแลว. นายมาลาการนั้น คิดวา " จิตเลื่อมใสของเราไมกลับกลาย
เพียงใด; เราจักทําการบูชาเพียงนั้นทีเดียว" เปนผูราเริงบันเทิงแลว มี
จิตเบิกบานและแชมชื่น บูชาพระศาสดาแลว.
๑

ความอัศจรรยของดอกไมที่เปนพุทธบูชา
นายมาลาการนั้นบูชาอยางไร ? ทีแรก นายมาลาการซัดดอกไม
๒ กํา ขึน้ ไปในเบื้องบนแหงพระตถาคตกอน. ดอกไม ๒ กํานั้น
๑. เชนกับดวยพวงแกวและพวงทองก็วา โบราณวา เชนกับดวยพนมแกวและพนมทองก็มี.
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ไดตั้งเปนเพดานในเบื้องบนพระเศียร. เขาซัดดอกไม ๒ กําอื่นอีก.
ดอกไม ๒ กํานั้นไดยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระหัตถขวา โดยอาการอัน
มาลาบังไว. เขาซัดดอกไม ๒ กําอื่นอีก. ดอกไม ๒ กํานั้น ไดหอย
ยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระปฤษฎางค อยางนั้นเหมือนกัน. เขาซัดดอก
ไม ๒ กําอื่นอีก. ดอกไม ๒ กํานัน้ หอยยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระหัตถซาย อยางนั้นเหมือนกัน. ดอกไม ๘ ทะนานเปน ๘ กํา แวด
ลอมพระตถาคตในฐานะทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้. ไดมีทางพอเปนประตู
เดินไปขางหนาเทานั้น. ขั้วดอกไมทั้งหลายไดหันหนาเขาขางใน, หัน
กลีบออกขางนอก. พระผูมีพระภาคเจาเปนราวกะวา แวดลอมแลวดวย
แผนเงิน เสด็จไปแลว. ดอกไมทั้งหลาย แมไมมจี ิต อาศัยบุคคลผูมีจิต
ไมแยกกัน ไมตกลง ยอมไปกับพระศาสดานั่นเทียว ยอมหยุดในที่
ประทับยืน. รัศมีเปนราวกะวาสายฟาแลบตั้งแสนสาย ออกจากพระสรีระ
ของพระศาสดา. พระรัศมีที่ออก (จากพระกายนั้น) ออกทั้งขางหนา
ทั้งขางหลัง ทั้งขางขวาทั้งขางซาย ทั้งเบื้องบนพระเศียร. พระรัศมี
แมแตสายหนึ่ง ไมหายไปทางที่ตรงเบื้องพระพักตร แมทั้งหมดกระทํา
ประทักษิณพระศาสดา ๓ รอบแลว รวมเปนพระรัศมี มีประมาณเทา
ลําตาลหนุม พุงตรงไปขางหนาทางเดียว.

นายมาลาการบอกแกภรรยา
นครทัง้ สิ้นเลื่องลือแลว. บรรดาชน ๑๘ โกฏิ คือในภายในนคร
๙ โกฏิ ภายนอกนคร ๙ โกฏิ ชายหรือหญิงแมคนหนึ่ง ชื่อวาจะไม
ถือเอาภิกษาออกไปยอมไมมี. มหาชนบันลือสีหนาท ทําการยกทอนผา
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ขึ้นตั้งพันอยูขางหนาของพระศาสดาเทียว. แมพระศาสดาเพื่อจะทรงทํา
คุณของนายมาลาการใหปรากฏ ไดเสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณ ๓
คาวุต โดยหนทางเปนที่เที่ยวไปดวยยกลองนั้นเอง. สรีระทั้งสิ้น ของนาย
มาลาการเต็มเปยมดวยปติมีวรรณะ ๕. นายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถาคตหนอยหนึ่งเทานั้น เขาไปในภายในแหงพุทธรัศมี เปนราวกะวา
จมลงในรสแหงมโนสิลา ชมเชยถวายบังคมพระศาสดาแลว ไดถือเอา
กระเชาเปลานั่นแลไปสูเรือน.
ครั้งนั้น ภรรยาถามเขาวา " ดอกไมอยูที่ไหน ?"
มาลาการ. เราบูชาพระศาสดาแลว.
ภรรยา. บัดนี้ ทานจักทําอะไรแดพระราชาเลา ?
มาลาการ. พระราชาจะทรงฆาเราก็ตาม ขับไลจากแวนแควน
ก็ตาม, เราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแลว, ดอกไมทั้งหมดมี ๘ กํา, บูชา
ชื่อเห็นปานนี้เกิดแลว, มหาชนทําการโหรองตั้งพัน เที่ยวไปกับพระศาสดา นั่นเสียงโหรองของมหาชนในที่นั้น.

ภรรยาไมเลื่อมใสฟองพระราซา
ลําดับนั้น ภรรยาของเขาเปนหญิงอันธพาล ไมยังความเลื่อมใส
ในพระปาฏิหาริยเห็นปานนั้นใหเกิด ดาเขาแลว กลาววา " ธรรมดา
พระราชาทั้งหลาย เปนผูดุราย กริว้ คราวเดียวก็กระทําความพินาศแม
มาก ดวยการตัดมือและเทาเปนตน, ความพินาศพึงมีแมแกเรา เพราะ
กรรมที่เธอกระทํา" พาพวกบุตรไปสูราชตระกูล ผูอันพระราชาตรัส
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เรียกมาถามวา " อะไรกันนี่ ?" จึงกราบทูลวา " สามีของหมอมฉัน
เอาดอกไมสําหรับบํารุงพระองคบูชาพระศาสดาแลว มีมือเปลามาสูเรือน
ถูกหมอมฉันถามวา " ดอกไมอยูไหน ? ' ก็กลาวคําชื่อนี้, หมอมฉันดา
เขาแลวกลาววา ' ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเปนผูดุราย กริ้วคราวเดียวก็
กระทําความพินาศแมมาก ดวยการตัดมือและเทาเปนตน, ความพินาศ
พึงมีแมแกเรา เพราะกรรมที่เธอกระทํา ' ดังนี้แลวก็ทิ้งเขามาในที่นี้;
กรรมที่เขากระทํา จงเปนกรรมดีก็ตาม จงเปนกรรมชั่วก็ตาม, กรรม
นั้นจงเปนของเขาผูเดียว; ขอเดชะ พระองคจงทรงทราบความที่เขาอัน
หมอมฉันทิ้งแลว."

พระราชาทรงทําเปนกริว้
พระราชาทรงบรรลุโสดาปตติผล ถึงพรอมดวยศรัทธา เปน
อริยสาวก ดวยการเห็นทีแรกนั้นแล ทรงดําริวา "โอ ! หญิงนี้เปน
อันธพาล ไมยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานนี้ใหเกิดขึ้น." ทาวเธอ
ทําเปนดังกริ้ว ตรัสวา " เจาพูดอะไร แม ? นายมาลาการนั้นกระทํา
การบูชา ดวยดอกไมสําหรับบํารุงเราหรือ ?" หญิงนั้น ทูลวา
" ขอเดชะ พระเจาขา." พระราชาตรัสวา " ความดีอันเจาทิ้งเขา
กระทําแลว, เราจักรูกิจที่ควรกระทําแกนายมาลาการผูกระทําการบูชาดวย
ดอกไมทั้งหลายของเรา," ทรงสงหญิงนั้นไปแลว รีบเสด็จไปในสํานัก
พระศาสดา ถวายบังคมแลว เสด็จเที่ยวไปกับดวยพระศาสดานั่นเทียว.
พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแหงพระหฤทัย ของพระราชานั้น
เสด็จเที่ยวไปสูพระนครตามถนนเปนที่เที่ยวไปดวยกลองแลว ไดเสด็จไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 209

สูพระทวารแหงพระราชมนเฑียรของพระราชา. พระราชาทรงรับบาตร
ไดทรงมีพระประสงคจะเชิญเสด็จพระศาสดาเขาไปสูพระราชมนเฑียร. สวน
พระศาสดา ไดทรงแสดงพระอาการที่จะประทับนั่งในพระลานหลวง
นั่นเอง. พระราชาทรงทราบพระอาการนั้นแลว รับสั่งใหกระทําปะรําใน
ขณะนั้นนั่นเอง ดวยพระดํารัสวา "ทานทั้งหลายจงกระทําปะรําโดยเร็ว."
พระศาสดาประทับนั่งกับหมูภิกษุแลว.
ถามวา " ก็เพราะเหตุไร พระศาสดาจึงไมเสด็จเขาสูพระราชมนเทียร ? "
แกวา " (เพราะ) ไดยินวา ความปริวิตกอยางนี้ไดมีแกพระองควา 'ถาวาเราพึงเขาไปนั่งในภายในไซร, มหาชนไมพึงไดเพื่อจะ
เห็นเรา. คุณของนายมาลาการจะไมพึงปรากฏ, แตวามหาชนจักไดเพื่อ
เห็นเราผูนั่งอยู ณ พระลานหลวง, คุณของนายมาลาการจักปรากฏ."

พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอยางละ ๘ อยาง
จริงอยู พระพุทธเจาของเราเทานั้น ยอมอาจเพื่อกระทําคุณของ
บุคคลผูมีคุณทั้งหลายใหปรากฏ, ชนที่เหลือเมื่อจะกลาวคุณของบุคคลผูมี
คุณทั้งหลาย ยอมประพฤติตระหนี่ (คือออมเสีย). แผนดอกไม ๔ แผน
ไดตั้งอยูในทิศทั้ง ๔ แลว. มหาชนแวดลอมพระศาสดาแลว. พระราชา
ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหารอันประณีต.
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนาแลว อันแผน
ดอกไม ๔ แผน แวดลอมโดยนัยกอนนั่นแล อันมหาชนผูบันลือสีหนาท
แวดลอม ไดเสด็จไปสูวิหารแลว. พระราชา ตามสงพระศาสดา กลับ
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แลว รับสัง่ ใหหานายมาลาการมาแลว ตรัสถามวา " เจาวาอยางไร
จึงบูชาพระศาสดาดวยดอกไม อันตนพึงนํามาเพื่อเรา ?" นายมาลาการ
กราบทูลวา "ขอเดชะ ขาพระองคคิดวา 'พระราชาจะฆาเราก็ตาม
จะขับไลเราเสียจากแวนแควนก็ตาม' ดังนี้แลว จึงสละชีวิตบูชาพระศาสดา." พระราชาตรัสวา "เจาชื่อวาเปนมหาบุรุษ" แลวพระราชทาน
ของที่ควรให ชื่อหมวด ๘ แหงวัตถุท้งั ปวงนี้ คือชาง ๘ มา ๘ ทาส ๘
ทาสี ๘ เครือ่ งประดับใหญ ๘ กหาปณะ ๘ พัน นารี ๘ นาง ที่นํามา
จากราชตระกูล ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง และบานสวย ๘ ตําบล

พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ
พระอานนทเถร ะ คิดวา "วันนี้ ตั้งแตเชาตรู เสียงสีหนาท
ตั้งพัน และการยกทอนผาขึ้นตั้งพันยอมเปนไป. วิบากของนายมาลาการ
เปนอยางไรหนอแล ?" พระเถระนั้น ทูลถามพระศาสดาแลว ลําดับนั้น
พระศาสดา ตรัสกะพระเถระนั้นวา " อานนท เธออยาไดกําหนดวา
กรรมมีประมาณเล็กนอย อันนายมาลาการนี้กระทําแลว' ก็นายมาลาการ
นี้ไดสละชีวิตกระทําการบูชาเราแลว, เขายังจิตใหเลื่อมใสในเราดวยอาการ
อยางนั้น จักไมไปสูทุคติ ตลอดแสนกัลป" ดังนีแ้ ลว ตรัสวา :"นายมาลาการ จักดํารงอยูในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย จักไมไปสูทุติ ตลอดแสนกัลป, นี่เปน
ผลแหงกรรมนัน้ , ภายหลังเขาจักเปนพระปจเจกพุทธะ นามวาสุมนะ."
ก็ในเวลาพระศาสดาเสด็จถึงวิหาร เขาไปสูพระคันธกุฎี ดอกไม
เหลานั้นตกลงที่ซุมพระทวารแลว.
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ไมควรทํากรรมที่เดือดรอนภายหลัง
ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา " แหม !
กรรมของนายมาลาการ นาอัศจรรย. เธอสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจาผูยัง
ดํารงพระชนมอยู กระทําการบูชาดวยดอกไมแลว ไดของพระราชทาน
ชื่อวาหมวด ๘ ลวน ในขณะนั้นนั่นเอง." พระศาสดาเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีแลว ไปสูโรงธรรมดวยการเสด็จไป ๓ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง ประทับนั่งบนพระพุทธอาสนแลว ตรัสถามวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวยกถาชื่อนี้," จึงตรัสวา "อยางนั้นภิกษุ
ทั้งหลาย ความเดือดรอนในภายหลังยอมไมมี โสมนัสเทานั้นยอมเกิดขึ้น
ในขณะที่ระลึกแลว ๆ เพราะบุคคลกระทํากรรมใด, กรรมเห็นปานนั้น
อันบุคคลควรกระทําแท" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้วา:๙. ตฺจ กมฺม กต สาธุ ย กตฺวา นานุตปฺปติ
ยสฺส ปตีโต สุมโน วิปาก ปฏิเสวติ.
"บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูเอิบอิ่ม มีใจดี ยอมเสวยผลของ
กรรมใด, กรรมนั้นแล อันบุคคลทําแลว เปน
กรรมดี."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ย กตฺวา ความวา บุคคลกระทํา
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กรรมใด คือกรรมที่สามารถเพื่ออันยังสมบัติแหงเทวดาและสมบัติแหง
มนุษย และนิพพานสมบัติใหเกิด คือมีสุขเปนกําไร ยอมไมตาม
เดือดรอน, โดยที่แท บุคคลนั้น ชือ่ วาเปนผูเอิบอิ่มแลวดวยกําลังแหง
ปติ และชือ่ วามีใจดีดวยกําลังแหงโสมนัส ในขณะที่ระลึกถึง ๆ เปน
ผูเกิดปติและโสมนัสในกาลตอไป ยอมเสวยผล ในทิฏฐธรรมนั่นเอง,
กรรมนั้นอันบุคคลกระทําแลว เปนกรรมดี คือเปนกรรมงาม ไดแก
สละสลวย.
ในเวลาจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พันแลว
ดังนี้แล.
เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ.
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๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๕๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถรี
นามวาอุบลวรรณา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มธุวา มฺตี พาโล"
เปนตน.

พระเถรีตั้งความปรารถนา
ดังไดสดับมา พระเถรีนั้น ตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูลของ
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ กระทําบุญทั้งหลาย สิน้ แสนกัลป
ทองเที่ยวอยู ในเทวดาและมนุษย จุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในสกุล
เศรษฐี ในกรุงสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ก็มารดาบิดาไดตั้งชื่อนาง
วา อุบลวรรณนา เพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบลเขียว. ตอมา
ในกาลที่นางเจริญวัยแลว พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในสกลชมพูทวีป สงบรรณาการไปสูสํานักของเศรษฐีวา "ขอเศรษฐีจงใหธิดา
แกเรา." ชือ่ วาคนผูไมสงบรรณาการไป มิไดมี. ลําดับนั้น เศรษฐี
คิดวา "เราจักไมสามารถเอาใจของคนทั้งหมดได. แตเราจักทําอุบาย
ลักอยางหนึ่ง." เศรษฐีนั้นเรียกธิดามาแลวกลาววา " แม เจาจักอาจ
เพื่อบวชไหม ? " คําของบิดาไดเปนเหมือนน้ํามันที่หุงแลวตั้ง ๑๐๐ ครั้ง
อันเขารดลงบนศีรษะ เพราะความที่นางมีภพมีในที่สุด; เพราะฉะนั้น
นางจึงกลาวกะบิดาวา "พอ ฉันจักบวช." เศรษฐีนั่น ทําสักการะ
เปนอันมากแกนางแลว นํานางไปสูสํานักนางภิกษุณี ใหบวชแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 214

พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต
เมื่อนางบวชแลวไมนาน วาระรักษาลูกดาลในโรงอุโบสถถึงแลว
นางตามประทีป กวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแหงเปลวประทีป แลดู
แลว ๆ เลา ๆ ยังฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณใหเกิดแลว กระทําฌาน
นั้นแลใหเปนบาท บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาและอภิญญา
ทั้งหลายแลว. โดยสมัยอืน่ พระเถรีนนั้ เที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมา
แลว เขาไปสูปาอันธวัน. ในกาลนัน้ พระศาสดายังไมทรงหามการอยูปา
ของพวกนางภิกษุณี. ครัง้ นั้นพวกมนุษยทํากระทอม ตั้งเตียงกั้นมานไว
ในปานั้น แกพระเถรีนั้น. พระเถรีนนั้ เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี
ออกมาแลว.

นันทมาณพขมขืนพระเถรี
ฝายนันทมาณพ ผูเปนบุตรแหงลุงของพระเถรีนั้น มีจิตปฏิพัทธ
ตั้งแตกาลแหงพระเถรียังเปนคฤหัสถ สดับความที่พระเถรีมา จึงไปสูปา
อันธวันกอนแตพระเถรีมาทีเดียว เขาไปสูกระทอม ซอนอยูภายใตเตียง
พอเมื่อพระเถรีมาแลว เขาไปสูกระทอม ปดประตู นั่งลงบนเตียง เมื่อ
ความมืดในคลองจักษุยังไมทันหาย เพราะมาจาก (กลาง) แดดใน
ภายนอก, จึงออกมาจากภายใตเตียง ขึ้นเตียงแลว ถูกพระเถรีหามอยูวา
" คนพาล เธออยาฉิบหายเลย, คนพาล เธออยาฉิบหายเลย" ขมขืน
กระทํากรรมอันตนปรารถนาแลวก็หนีไป. ครั้งนั้น แผนดินใหประดุจ
วาไมอาจจะทรงโทษของเขาไวได แยกออกเปน ๒ สวนแลว . เขาขาไปสู
แผนดิน ไปเกิดในอเวจีมหานรกแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 215

ฝายพระเถรี บอกเนื้อความแกภิกษุณีทั้งหลายแลว. พวกภิกษุณี
แจงเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. พวกภิกษุ กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา.

คนพาลประสบทุกขเพราะบาปกรรม
พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัส
วา " ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผูใด
ผูหนึ่งเปนพาล เมื่อทํากรรมลามก เปนผูยินดีราเริง เปนประดุจฟูขึ้น ๆ
ยอมทําได ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวาน มีจําพวกน้ําผึ้ง และ
น้ําตาลกรวดเปนตน บางชนิด" ดังนีแ้ ลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. มธุวา มฺตี พาโล
ยาว ปาป น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจติ ปาป
อถ (พาโล) ทุกขฺ  นิคจฺฉติ.
"คนพาลยอมสําคัญบาปประดุจน้ําผึ้ง ตราบเทา
ที่บาปยังไมใหผล; ก็เมือ่ ใด บาปใหผล; เมื่อนัน้
คนพาล ยอมประสพทุกข.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มธุวา เปนตน ความวา ก็เมื่อ
คนพาลกระทําบาป คืออกุศลกรรมอยู กรรมนัน้ ยอมปรากฏดุจน้ําผึ้ง คือ
ดุจน้ําหวาน ไดแกประดุจนาใคร นาชอบใจ, คนพาลนั้น ยอมสําคัญบาป
นั้น เหมือนน้ําหวาน ดวยประการฉะนี้.
บทวา ยาว คือ ตลอดกาลเพียงใด.
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สองบทวา ปาป น ปจฺจติ ความวา คนพาล ยอมสําคัญ
บาปนั้นอยางนั้น ตราบเทาที่บาปยังไมใหผลในทิฏฐธรรม หรือใน
สัมปรายภพ.
บทวา ยทา จ ความวา ก็ในกาลใด เมื่อคนพาลนั้น ถูกทํา
กรรมกรณตาง ๆ ในทิฏฐธรรม หรือเสวยทุกขใหญในอบายมีนรก
เปนตนในสัมปรายภพ บาปนั้นชื่อวายอมใหผล; ในกาลนั้น คนพาลนั้น
ยอมเขาถึง คือประสพ ไดแกกลับไดทุกข.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.

พระขีณาสพไมยินดีกามสุข
โดยสมัยอื่น มหาชนสนทนากันในธรรมสภาวา "แมพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ชะรอยจะยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม, ทําไมจักไมซองเสพ;
เพราะพระขีณาสพเหลานั้น ไมใชไมผุ, ไมใชจอมปลวก. มีเนื้อและ
สรีระยังสดเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น แมพระขีณาสพเหลานั้น ยังยินดี
กามสุข, ยังเสพกาม."
พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไรกัน ?" เมื่อพวกภิกษุ กราบทูลวา " ดวย
เรื่องชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลาย ไมยินดี
กามสุข ไมเสพกาม, เหมือนอยางวา หยาดน้ําตกลงบนใบบัว ยอม
ไมติด ไมตงั้ อยู. ยอมกลิ้งตกไปทีเดียว; และเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด
ไมติด ไมตงั้ อยู ที่ปลายเหล็กแหลม, ยอมกลิง้ ตกไปแนแท ฉันใด;
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กามแม ๒อยาง ยอมไมซึมซาบ ไมตั้งอยูในจิตของพระขีณาสพ ฉันนั้น"
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาม ใน
พราหมณวรรค วา :"เรากลาวบุคคล ผูไมติดอยูในกามทั้งหลาย
เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาดไมติดอยูที่ปลายเหล็กแหลม; วาเปนพราหมณ."
เนื้อความแหงพระคาถานี้ จักแจมแจงในพราหมณวรรคนั่นแล.
๑

ภิกษุณีควรอยูในพระนคร
ก็พระศาสดา รับสั่งใหเชิญพระเจาปเสนทิโกศลมาแลว ตรัสวา
" มหาบพิตร แมกลุ ธิดาทั้งหลาย ในพระศาสนานี้ ละหมูญ
 าติอันใหญ
และกองแหงโภคะมาก บวชแลว ยอมอยูในปา เหมือนอยางกุลบุตร
ทั้งหลายเหมือนกัน, คนลามก ถูกราคะยอมแลว ยอมเบียดเบียนภิกษุณี
เหลานั้น ผูอยูในปา ดวยสามารถแหงการดูถูกดูหมิ่นบาง ใหถึงอันตราย
แหงพรหมจรรยบาง; เพราะฉะนั้น พระองคควรทําที่อยูภายในพระนคร
แกภิกษุณีสงฆ."
พระราชา ทรงรับวา "ดีละ" ดังนี้แลว รับสั่งใหสรางที่อยู
เพื่อภิกษุณีสงฆ ที่ขางหนึ่งแหงพระนคร. จําเดิมแตนั้นมา พวกภิกษุณี
ยอมอยูในละแวกบานเทานั้น.
เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี จบ.
๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.
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๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภชัมพุกาชีวก
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มาเส มาเส กุสคฺเคน" เปนตน.

กุฏม พีบํารุงพระเถระ
ไดยินวา ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสป
ในอดีตกาล กุฎมพีชาวบานคนหนึ่ง สรางวิหาร ( ถวาย ) แกพระเถระ
รูปหนึ่งแลว บํารุงพระเถระผูอยูในวิหารนั้นดวยปจจัย ๔. พระเถระ
ฉันในเรือนของกุฎมพีนั้นเปนนิตย. ครั้งนั้น ภิกษุขีณาสพรูปหนึ่ง เที่ยว
บิตฑบาตในกลางวัน ถึงประตูเรือนของกุฎมพีนั้น. กุฎมพีเห็นพระขีณาสพนั้นแลว เลื่อมใสในอิริยาบถของทาน นิมนตใหเขาไปสูเรือน
อังคาสดวยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ ถวายผาสาฎกผืนใหญ ดวยเรียน
วา " ทานผูเจริญ ทานพึงยอมผาสาฎกนี้นุงเถิด" ดังนี้แลว เรียนวา
" ทานผูเจริญ ผมของทานยาว; กระผมจักนําชางกัลบกมา เพือ่ ประโยชน
แกอันปลงผมของทาน, จักใหจัดเตียงมาเพื่อประโยชนแกการนอน."
ภิกษุกุลุปกะ ผูฉันอยูในเรือนเปนนิตย เห็นสักการะนั้น ของพระขีณาสพนั้น ไมอาจยังจิตใหเลื่อมใสได คิดวา " กุฎมพีนี้ ทําสักการะ
นั้นเห็นปานนี้ แกภิกษุผูที่คนเห็นแลวครูเดียว, แตไมทําแกเราผูฉันอยู
ในเรือนเปนนิตย" ดังนี้แลว ไดไปสูวิหาร. แมภิกษุขีณาสพนอกนี้
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ไปกับดวยภิกษุนั้นนั่นแล ยอมผาสาฎกที่กุฏมพีถวายนุงแลว. แมกุฎมพี
พาชางกัลบกไปใหปลงผมของพระเถระ ใหคนลาดเตียงไวแลวเรียนวา
" ทานผูเจริญ ขอทานจงนอนบนเตียงนี้แหละ" นิมนตพระเถระ
ทั้งสองรูป เพื่อฉันในวันพรุงนี้แลว ก็หลีกไป. ภิกษุเจาถิ่นไมอาจอดกลั้น
สักการะที่กุฎมพีทําแกพระขีณาสพนั้นได.

ดาพระอรหันตดวยอาการ ๔ มีโทษ
ครั้นเวลาเย็น เธอไปสูที่ที่พระเถระนั้นนอนแลว ดาดวยอาการ
๔ อยางวา " อาคันตุกะผูมีอายุ ทานเคี้ยวกินคูถ ประเสริฐกวาการ
บริโภคภัตในเรือนของกุฎมพี. ทานใหถอนผมดวยแปรงตาล ประเสริฐ
วาการปลงผมดวยชางกัลบก ที่กุฎมพีนํามา, ทานเปลือยกายเที่ยวไป
ประเสริฐกวาการนุงผาสาฎก ที่กฏุ ม พีถวาย, ทานนอนเหนือแผนดิน
ประเสริฐกวาการนอนบนเตียง ที่กฎุ มพีนํามา." ฝายพระเถระ คิดวา
" คนพาลนี่ อยาฉิบหายเพราะอาศัยเราเลย" ดังนี้แลว ไมเอื้อเฟอถึง
การนิมนต ลุกขึ้นแตเชาตรูไดไปตามสบายแลว. ฝายภิกษุเจาถิ่น ทําวัตร
ที่ควรทําในวิหารแตเชาตรูแลว เคาะระฆังดวยหลังเล็บเทานั้น ดวยความ
สําคัญวา " เวลานี้ เปนเวลาเที่ยวภิกษา, แมบัดนี้ ภิกษุอาคันตุกะ
หลับอยู, เธอพึงตื่นดวยเสียงระฆัง ดังนี้แลว เขาไปสูบานเพื่อ
บิณฑบาต แมกุฎมพีนั้น กระทําสักการะแลว แลดูทางมาของพระเถระ
ทั้งสอง เห็นภิกษุเจาถิ่นแลว ถามวา " ทานผูเจริญ พระเถระไปไหน ?"
ทีนั้น ภิกษุเจาถิ่น กลาวกะกุฎมพีนั้นวา " ผูมีอายุ อยาไดพูดถึงเลย
ภิกษุกุลุปกะของทาน เขาสูหองนอย ในเวลาที่ทานออกไปเมื่อวาน
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กาวลงสูความหลับ เมื่อขาพเจา ทําเสียงกวาดวิหารก็ดี เสียงกรอกน้ํา
ในหมอฉันและหมอน้ําใชก็ดี เสียงระฆังก็ดี ตั้งแตเชาตรู ก็ยังไมรูสึก..."
กฎมพีคิดวา "ชื่อวาการหลับจนถึงกาลนี้ ยอมไมมี แกพระผูเปนเจาของ
เราประกอบดวยอิริยาบถสมบัติเชนนั้น, แตทานผูเจริญรูปนี้ จักกลาวคํา
อะไร ๆ แนนอน เพราะเห็นเราทําสักการะแกทาน." เพราะความที่ตน
เปนบัณฑิต กุฎมพีนั้น จึงนิมนตใหภิกษุฉันโดยเคารพ ลางบาตรของ
ทานใหดีแลว ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ แลวกลาววา " ทาน
ผูเจริญ ถาทานพึงเห็นพระผูเปนเจาของกระผม, ทานพึงถวายบิณฑบาต
นี้ แกพระผูเปนเจานั้น." ภิกษุนอกนี้พอรับบิณฑบาตนั้นแลว ก็คิดวา
"ถาภิกษุนั้น จักบริโภคบิณฑบาตเห็นปานนี้ไซร, เธอก็จักของอยูในที่นี้
เทานั้น" ทิ้งบิณฑบาตนั้นในระหวางทาง ไปสูที่อยูของพระเถระ แลดู
พระเถระนั้นในที่นั้นมิไดเห็นแลว. ทีนั้น สมณธรรมแมที่เธอทําไว สิ้น
สองหมื่นปไมอาจเพื่อรักษาเธอได เพราะเธอทํากรรมประมาณเทานี้. ก็
ในกาลสิ้นอายุ เธอเกิดแลวในอเวจี เสวยทุกขเปนอันมาก สิน้ พุทธันดร
หนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูล ซึ่งมีขาวและน้ํามาก
แหงหนึ่งในพระนครราชคฤห.

โทษของการดาพระอรหันต
จําเดิมแตกาลที่เดินไดดวยเทา เขาไมปรารถนา เพื่อจะนอนบน
ที่นอนทีเดียว ไมปรารถนาเพื่อจะบริโภคภัต, เคี้ยวกินแตสรีรวลัญชะ
ของตนเทานั้น. มารดาบิดา เลี้ยงทารกนั้นไว ดวยสําคัญวา " เด็ก

๑

๑. อุจจาระ.
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ไมรูเพราะยังออน จึงทํา." แมในเวลาเปนผูใหญ เขาไมปรารถนาเพื่อ
จะนุงผา. เปนผูเปลือยกายเที่ยวไป นอนบนแผนดิน, เคี้ยวกินแต
สรีรวลัญชะของตนเทานั้น. ลําดับนั้น มารดาและบิดาของเขา คิดวา
" เด็กนี้ไมสมควรแกเรือนแหงสกุล; เด็กนี้สมควรแกพวกอาชีวก" ดังนี้
แลว จึงนําไปสูสํานักของอาชีวกเหลานั้น ไดมอบใหวา " ขอทาน
ทั้งหลายจงยังเด็กนี้ใหบวชเถิด." ลําดับนั้น อาชีวกเหลานั้นยังเขาใหบวช
แลว ก็แลครัน้ ใหบวชแลว พวกอาชีวกนั้นตั้งเขาไวในหลุมประมาณเพียง
คอ วางไมเรียบไวบนจะงอยบาทั้งสอง นั่งบนไมเรียบเหลานั้น ถอน
ผมดวยทอนแหงแปรงตาล. ลําดับนัน้ มารดาบิดาของเขา เชิญอาชีวก
เหลานั้น เพื่อฉันในวันพรุงนี้แลว หลีกไป. วันรุงขึ้น พวกอาชีวก
กลาวกะเขาวา "ทานจงมา, พวกเราจักเขาไปสูบาน." เขากลาววา "ขอ
เชิญพวกทานไปเถิด, ขาพเจาจักอยูในที่นี้แล" ดังนี้แลว ก็ไมปรารถนา.
ครั้งนั้น อาชีวกทั้งหลาย ไดละเขาผูกลาวแลว ๆ เลา ๆ ซึ่งไมปรารถนา
อยู ไปแลว. ฝายเขาทราบความที่อาชีวกเหลานั้นไปแลว เปดประตูเวจกุฏี
ลงไปกินคูถปนใหเปนคําดวยมือทั้งสอง พวกอาชีวกสงอาหารไปจากภายในบานเพื่อเขา. เขาไมปรารถนาแมอาหารนั้น, แมถูกพวกอาชีวกกลาวอยู
บอย ๆ ก็กลาววา "ขาพเจาไมตองการอาหารนี้. อาหารอันขาพเจาได
แลว." พวกอาชีวกถามวา " ทานไดอาหารที่ไหน ?" เขาตอบวา "ื ได
ในที่นี้นั้นเอง. "
แมในวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๘ เขาถูกพวกอาชีวกนั้น กลาวอยูแม
มากอยางนั้น ก็ยังกลาว "ขาพเจาจักอยูในที่นี้แหละ" ไมปรากฏนา
เพื่อจะไปบาน. พวกอาชีวิวก คิดวา "อาชีวกนี้ ไมปรารถนาจะเขา
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บานทุกวัน ๆ ทีเดียว, ไมปรารถนาจะกลืนกินอาหารที่พวกเรานํามาให
กลาวอยูวา 'อาหารเราไดแลวในที่นี้เทียว; เขาทําอะไรหนอแล ? พวก
เราจักจับผิดเขา' ดังนี้แลว เมื่อจะเขาไปสูบาน เวนคนไวคนหนึ่ง
สองคน เพื่อจับผิด แมซึ่งอาชีวกนั้น จึงไป. อาชีวกเหลานั้น เปน
ราวกะไปขางหลัง ซอนอยูแลว. แมเขา รูความที่อาชีวกเหลานั้นไป
แลว ลงสูเวจกุฎี กินคูถโดยนัยกอนนั้นแล. พวกอาชีวกนอกนี้ เห็น
กิริยาของเขาแลว จึงบอกแกอาชีวกทั้งหลาย. พวกอาชีวก ฟงคํานั้น
แลว คิดวา " โอ กรรมหนัก; ถาสาวกของพระสมณโคดม พึง
รูไซร, พึงประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราวา 'อาชีวกทั้งหลาย
เที่ยวกินคูถ; อาชีวกนี้ไมสมควรแกพวกเรา" จึงขับไลเขาออกจาก
สํานักของตนแลว. เขาถูกพวกอาชีวกเหลานั้นไลออกแลว. มีหินดาด
กอนหนึ่ง ที่เขาลาดไวในที่ถายอุจจาระของมหาชน, มีกระพังใหญบน
แผนหินนั้น, มหาชนอาศัยหินดาดเปนที่ถายอุจจาระ. เขาไปในที่นั้น
กินคูถในกลางคืน ในกาลที่มหาชนมาเพื่อตองการถายอุจจาระ เหนี่ยว
กอนหินขางหนึ่งดวยมือขางหนึ่ง ยกเทาขึ้นขางหนึ่งตั้งไวบนเขา ยืน
เงยหนาอาปากอยู. มหาชนเห็นเขาแลว เขาไปหา ไหวแลว ถามวา
" ทานผูเจริญ เพราะเหตุไร พระผูเปนเจาจึงยืนอาปาก ?"
อาชีวก. (เพราะ) เรามีลมเปนภักษา อาหารอยางอื่นของเรา
ไมมี.
มหาชน. เมื่อเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงยกเทาขางหนึ่งตั้งไว
บนเขายืนอยูเลา ขอรับ ?
อาชีวก. เรามีตบะสูง มีตบะกลา แผนดินถูกเราเหยียบดวยเทา
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ทั้งสองยอมหวั่นไหว; เพราะฉะนั้น เราจึงยกเทาขึ้นขางหนึ่งไวบนเขา
ยืนอยู, ก็เราแลยืนอยางเดียว ยิ่งกาลใหลวงไป ไมนั่ง ไมนอน.
ขึ้นชื่อวาพวกมนุษยโดยมาก มักเชื่อเพียงถอยคําเทานั้น; เพราะฉะนั้น ชนชาวแควนอังคะและมคธะโดยมาก จึงลือกระฉอนวา "แหม !
นาอัศจรรยจริง. ทานผูมตี บะชื่อแมเห็นปานนี้ มีอยู, ผูเชนนี้ พวกเรา
ยังไมเคยเห็น" ดังนี้แลว ยอมนําสักการะเปนอันมากไปทุก ๆ เดือน.
อาชีวกนั้น กลาววา "เรากินลมอยางเดียว, ไมกินอาหารอยางอื่น.
เพราะเมื่อเรากินอาหารอยางอื่น ตบะยอมเสื่อมไป " ดังนี้แลว ไม
ปรารถนาของอะไรๆ ทีพ่ วกมนุษยเหลานั้นนํามา. พวกมนุษย ออนวอน
บอย ๆ วา " ทานผูเจริญ ทานอยาใหพวกกระผมฉิบหายเลย, การ
บริโภค อันคนผูมีตบะกลาเชนทานกระทําแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข แกพวกกระผม สิ้นกาลนาน." อาชีวก กลาววา "เรา
นั้นไมชอบใจอาหารอยางอื่น" แตถูกมหาชนรบกวนดวยการออนวอน
จึงวางเภสัชมีเนยใสและน้ําออยเปนตน อันชนเหลานั้นนํามา ที่ปลายลิ้น
ดวยปลายหญาคาแลว สงไป ดวยคําวา " พวกทานจงไปเถิด, เทานี้
พอละเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกทานทั้งหลาย." อาชีวกนั้น
เปนคนเปลือย เคี้ยวกินคูถ ถอนผม นอนบนแผนดิน ใหกาลลวงไป
๕๕ ป ดวยประการฉะนี้.

พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก
การตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรุง เปนพุทธกิจ แมอัน
๑

๑. ปจฺจูสกาเล ปฏิ-อุส-กาล กาลเปนที่กําจัดตอบซึ่งมืด.
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พระพุทธเจาทั้งหลาย ไมทรงละโดยแท; เพราะฉะนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทางพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาใกลรงุ วันหนึ่ง, ชัมพุกาชีวก
นี้ ปรากฏภายในขายคือพระญาณแลว. พระศาสดา ทรงใครครวญวา
"อะไรหนอแล จักมี ?" ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัต พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาของเขาแลว ทรงทราบวา "เราจักทําชัมพุกาชีวกนั้นให
เปนตนแลว กลาวคาถา ๆ หนึ่ง, ในกาลจบคาถา สัตว ๘ หมืน่ ๔ พัน
จักตรัสรูธรรม อาศัยกุลบุตรนี้ มหาชนจักถึงความสวัสดี" ดังนี้แลว
ในวันรุงขึ้น เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต เสด็จกลับจาก
บิณฑบาตแลว ตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท เราจักไปสูสํานัก
ของชัมพุกาชีวก."
อานนท. พระองคเทานั้น จักเสด็จไปหรือ พระเจาขา ?
พระศาสดา. อยางนั้น เราผูเดียวจักไป.
พระศาสดา ครั้นตรัสอยางนั้นแลว ในเวลาบาย เสด็จไปสูสํานัก
ของชัมพุกาชีวกนั้น. เทวดาทั้งหลาย คิดวา "พระศาสดาจะเสด็จไปสู
สํานักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็น, ก็ชัมพุกาชีวกนั้น อยูบนหินดาด
นาเกลียด เปนที่ถายอุจจาระปสสาวะ เศราหมองดวยไมชําระฟน,
พวกเราควรใหฝนตก" ดังนี้แลว จึงยังฝนใหตก ครูเดียวเทานั้น
ดวยอานุภาพของตน. หินดาด ไดสะอาดปราศจากมลทินแลว. ลําดับนั้น
เทวดาทั้งหลาย ยังฝนเปนวิการแหงดอกไม ๕ สี ใหตกลงบนหินดาด
นั้น. ในเวลาเย็น พระศาสดา เสด็จไปสูสํานักของชัมพุกาชีวกแลว ได
เปลงพระสุรเสียงวา "ชัมพุกะ." ชัมพุกะคิดวา "นั่นใครหนอแล รูยาก
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เรียกเราดวยวาทะวาชัมพุกะ" จึงคิดวา "นั่นใคร ?"
พระศาสดา. เรา ชัมพุกะ.
ชัมพุกะ. ทําไม มหาสมณะ ?
พระศาสดา. วันนี้ เธอจงใหที่อยูในที่นี้แกเรา สักคืนหนึ่ง.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ที่อยูในที่นี้ ไมมี.
พระศาสดา. ชัมพุกะ เธออยากระทําอยางนั้น, เธอจงใหที่อยู
แกเรา สักคืนหนึ่ง; ชื่อวาพวกบรรพชิตยอมปรารถนาบรรพชิต,
พวกมนุษยยอมปรารถนามนุษย, พวกปศุสัตวยอมปรารถนาพวกปศุสัตว.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนบรรพชิตหรือ ?
พระศาสดา. เออ เราเปนบรรพชิต.
ชัมพุกะ. ถาทานเปนบรรพชิต, น้ําเตาของทานอยูที่ไหน ? ทัพพี
สําหรับโบกควันของทานอยูที่ไหน ? ดาย สําหรับบูชายัญของทานอยู
ที่ไหน ?
พระศาสดา. น้ําเตาเปนตนนั่น ของเรามีอยู, แตการถือเอาเปน
แผนก ๆ เที่ยวไปลําบาก เพราะฉะนั้น เราจึงเก็บไวภายในเทานั้นเที่ยว
ไป. อาชีวกนั้นโกรธวา "ทานจักไมถือนาเตาเปนตนนั่นเที่ยวไปได
หรือ ?" ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะอาชีวกนั้นวา "ชางเถอะ
ชัมพุกะ, เธออยาโกรธเลย. เธอจงบอกที่อยูแกเราเถิด." เขากลาววา
"มหาสมณะ ที่อยูในที่นี้ ไมมี."
พระศาสดา เมื่อจะทรงชี้เงื้อมแหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูในที่ไมไกลจากที่
อยูของเขา จึงตรัสวา "ที่เงื้อมนั่น ใครอยู ?"
๑

๑. ยัชโญปวีต สายเครื่องหมายวรรณะพราหมณ.
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ชัมพุกะ. มหาสมณะ ที่เงื้อมนั่น ไมมีใครอยู.
พระศาสดา. ถาเชนนั้น เธอจงใหเงื้อมนั่นแกเรา.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ทานจงรูเองเถิด.
พระศาสดา ทรงปูผานั่ง ประทับนั่งที่เงื้อมแลว.

ชัมพุกาชีวกไดบรรลุพระอรหัต
ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้งสี่ ทําทิศทั้งสี่ ใหมีแสงสวางเปนอัน
เดียวกัน มาสูที่บํารุงในปฐมยาม. ชัมพุกะเห็นแสงสวางแลว คิดวา
" นั่น ชื่อแสงสวางอะไรกัน ?" ในมัชฌิมยาม ทาวสักกเทวราชเสด็จ
มาแลว. ชัมพุกะเห็นแมทาวสักกเทวราชนั้น คิดวา "ชื่อวาใครนั่น ?"
ในปจฉิมยาม ทาวมหาพรหม ผูสามารถยังจักรวาลหนึ่ง ใหสวางดวย
นิ้วมือนิ้วหนึ่ง ยังจักรวาลสองจักรวาล ใหสวางดวยนิ้วมือ ๒ นิ้ว ฯลฯ
ยังจักรวาลสิบจักรวาล ใหสวางดวยนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ทําปาทั้งสิ้นใหมีแสง
สวางเปนอันเดียวมาแลว. ชัมพุกะเห็นทาวมหาพรหมแมนั้น คิดวา "นั่น
ใครหนอแล ?" ดังนี้แลว จึงไปสูสํานักพระศาสดาแตเชาตรู กระทํา
ปฏิสันถารแลว ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทูลถามพระศาสดาวา
" มหาสมณะ ใคร ยังทิศทั้งสี่ใหสวาง มาสูสํานักของทานในปฐมยาม ?"
พระศาสดา. ทาวมหาราชทั้งสี่.
ชัมพุกะ. มาเพราะเหตุไร ?"
พระศาสดา. มาเพื่อบํารุงเรา.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวมหาราชทั้งสี่หรือ ?
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พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ เราแลเปนพระราชายอดเยี่ยมกวาพระราชาทั้งหลาย.
ชัมพุกะ. ก็ในมัชฌิมยาม ใครมา ?
พระศาสดา. ทาวสักกเทวราช.
ชัมพุกะ. เพราะเหตุไร ?
พระศาสดา. เพื่อบํารุงเราเหมือนกัน .
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวสักกเทวราชหรือ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาวสักกะ,
ก็ทาวสักกะนั่น เปนคิลานุปฏฐากของเรา เชนเดียวกับสามเณรผูเปน
กัปปยการก.
ชัมพุกะ. ก็ใคร ยังปาทั้งสิ้นใหสวาง มาแลวในปจฉิมยาม ?
พระศาสดา. ชนทัง้ หลาย มีพราหมณเปนตน ในโลก จามแลว
พลาดพลั้งแลว ยอมกลาววา 'ขอความนอบนอม จงมี แกมหาพรหม'
อาศัยผูใด ผูน ั้นแหละ เปนทาวมหาพรหม.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาวมหาพรหมหรือ ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราแลเปนพรหมยิ่งแมกวาพรหม.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ทานเปนผูอัศจรรย, ก็เมื่อเราอยูในที่นี้
สิ้น ๕๕ ป บรรดาเทวดาเหลานั้น แมองคหนึ่ง ก็ไมเคยมาเพื่อบํารุง
เรา; ก็เราเปนผูมีลมเปนภักษา ยืนอยางเดียว ใหกาลนานประมาณ
เทานี้ลวงไปแลว, เทวดาเหลานั้น ไมเคยมาสูที่บํารุงของเราเลย.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะชัมพุกะนั้นวา "ชัมพุกะ เธอ
ลวงมหาชนผูอันธพาลในโลก ยังปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา; เธอเคี้ยวกิน
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คูถเทานั้น, นอนบนแผนดินอยางเดียว, เปนผูเปลือยเที่ยวไป, ถอนผม
ดวยทอนแปรงตาลสิ้น ๕๕ ป มิใชหรือ ? ก็เมื่อเปนเชนนั้น เธอลวง
โลก กลาววา ' เราเปนผูมีลมเปนภักษา, ยืนดวยเทาขางเดียว, ไมนั่ง
ไมนอน,' ยังเปนผูปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา ? แมในกาลกอน เธอ
อาศัยทิฏฐิอันชั่วชาลามก เปนผูมีคูถเปนภักษาสิ้นกาลประมาณเทานี้ เปน
ผูนอนเหนือแผนดิน เปลือยกายเที่ยวไป ถึงการถอนผมดวยทอนแปรง
ตาล, แมในบัดนี้ เธอยังถือทิฏฐิอันชัว่ ชาลามกเหมือนเดิม."
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ก็เราทํากรรมอะไรไว.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสบอกกรรมที่เขากระทําแลวในกอนแก
ชัมพุกะนั้น. เมื่อพระศาสดา ตรัสอยูนั่นแหละ ความสังเวชเกิดขึ้นแก
เขาแลว, หิริโอตตัปปะปรากฏแลว. เขานั่งกระโหยงแลว. ลําดับนั้น
พระศาสดา ไดทรงโยนผาสาฎกสําหรับอาบน้ําไปใหเขา. เขานุงผานั้น
แลว ถวายบังคมพระศาสดา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฝายพระศาสดา
ตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแกเขา. ในกาลจบเทศนา เขาบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ถวายบังคมพระศาสดาแลวลุกขึ้นจากที่นั่ง
ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท. ดวยอาการเพียงเทานี้ กรรมในกอนของ
ชัมพุกะนั้นสิ้นแลว . ก็ชมั พุกะนี้ ดาพระมหาเถระผูขณ
ี าสพ ดวยอักโกสวัตถุ ๔ อยาง, ไหมแลวในอเวจี ตราบเทามหาปฐพีนี้หนาขึ้น ๑ โยชน
ยิ่งดวย ๓ คาวุต ถึงอาการอันนาเกลียดนี้สิ้น ๕๕ ป ดวยเศษแหงผล
กรรม ในเพราะการดานั้น, กรรมนั้นของเธอสิ้นแลว เพราะบรรลุพระอรหันตนั้น, กรรมที่เธอทําแลวนั้น ไมอาจยังผลแหงสมณธรรม ที่
ชัมพุกาชีวกนี้ทําแลวสิ้น ๒ หมื่นปใหฉิบหายได; เพราะฉะนั้น พระ-
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ศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาออก ตรัสกะชัมพุกะนั้นวา "เธอ
จงเปนภิกษุมาเถิด, จงประพฤติพรหมจรรยเถิด." ขณะนั้นเอง เพศ
คฤหัสถของเธอ หายไปแลว. เธอเปนผูทรงบริขาร ๘ ไดเปนประดุจ
พระเถระมีพรรษา ๖๐ แลว.

ชัมพุกะบอกความจริงแกมหาชน
ไดยินวา วันนั้น เปนวันแหงชาวอังคะและมคธะ ถือสักการะมา
เพื่อชัมพุกะนั่น; เพราะฉะนั้น ชาวแวนแควนทั้งสอง ถือสักการะมาแลว
เห็นพระตถาคตแลว จึงคิดวา "ชัมพุกะผูเปนเจาของพวกเราเปนใหญ
หรือหนอแล ? หรือวา พระสมณโคดมเปนใหญ" คิดวา "ถา
พระสมณโคดม พึงเปนใหญ, ชัมพุกะนี้ พึงไปสูสํานักของพระสมณโคดม, แตเพราะความที่ชัมพุกาชีวกเปนใหญ พระสมณโคดมจึงเสด็จมา
สูสํานักชัมพุกาชีวกนี้."
พระศาสดา ทรงทราบความปริวิตกของมหาชน จึงตรัสวา
" ชัมพุกะ เธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปฏฐากของเธอเสีย." เธอ
กราบทูลวา แมขาพระองค ก็หวังพระพุทธดํารัสมีประมาณเทานี้
เหมือนกัน พระเจาขา" ดังนี้แลว เขาฌานที่ ๔ ลุกขึ้น เหาะขึ้นสู
เวหาสประมาณชั่วลําตาล กราบทูลวา "พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
เปนพระศาสดาของขาพระองค, ขาพระองคเปนสาวก" แลวลงมา
ถวายบังคม เหาะขึ้นสูเวหาสประมาณ ๗ ชั่วลําตาลอีก ดวยอาการอยางนี้
คือ ประมาณ ๒ ชั่วลําตาล ประมาณ ๓ ชั่วลําตาล แลวลงมา ยัง
มหาชนใหทราบความที่ตนเปนสาวก. มหาชนเห็นเหตุนั้นแลว คิดวา
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" โอ ! ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูนาอัศจรรย มีพระคุณไม
ทรามเลย."
พระศาสดาเมื่อตรัสกับมหาชน ตรัสอยางนี้วา "ชัมพุกะนี้ วาง
สักการะที่พวกทานนํามาแลว ที่ปลายลิ้นดวยปลายหญาคา ตลอดกาล
ประมาณเทานี้ อยูในทีน่ ี้ ดวยหวังวา ' เราบําเพ็ญการประพฤติตบะ;'
ถาเธอพึงบําเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น ๑๐๐ ปดวยอุบายนี้ไซร, ก็การ
บําเพ็ญตบะนั้น ยังไมถึงเสี้ยวแมที่ ๑๖ แหงกุศลเจตนาเปนเครื่องตัดภัต
ของเธอผูรังเกียจสกุลหรือภัต แลวไมบริโภคในบัดนี้" ดังนีแ้ ลว เมื่อ
จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :๑๑. มาเส มาเส กุสคฺเตน พาโล ภุเฺ ชถ โภชน
น โส สงฺขาตธมฺมาน กล อคฺฆติ โสฬสึ.
"คนพาล พึงบริโภคโภชนะดวยปลายหญาคา
ทุก ๆ เดือน, เขายอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงทาน
ผูมีธรรมอันนับไดแลว."

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงคาถานั้นวา :" ถาคนพาล คือผูมีธรรมยังไมกําหนดรู เหินหางจากคุณมีศีล
เปนตน บวชในลัทธิเดียรถีย บริโภคโภชนะดวยปลายหญาคาทุก ๆ เดือน
ที่ถึงแลว ดวยหวังวา "เราจักบําเพ็ญการประพฤติตบะ" ชื่อวา พึง
บริโภคโภชนะตลอด ๑๐๐ ป.
ในกึ่งพระคาถาวา น โส สงฺขาตธมฺมาน กล อคฺฆติ โสฬสึ
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แสดงเปนบุคลาธิษฐานวา "ทานผูมีธรรมอันรูแ ลว คือผูมีธรรม
อันชั่งไดแลว เรียกวาผูมีธรรมอันนับไดแลว, บรรดาทานเหลานั้น
โดยที่สุดมี ณ เบื้องต่ํา พระโสดาบัน ชื่อวาผูมีธรรมอันนับไดแลว,
โดยที่สุดมี ณ เบื้องสูง พระขีณาสพ ชื่อวาผูมีธรรมอันนับไดแลว;
ชนพาลนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของทานผูมีธรรมอันนับไดแลวเหลานี้.
สวนเนื้อความในกึ่งพระคาถานี้ พึงทราบดังนี้ :ก็เจตนาของคนพาลนั้น ผูบําเพ็ญการประพฤติตบะอยางนั้น ตลอด
๑๐๐ ป เปนไปสิ้นราตรีนานเพียงนั้น ยอมไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ แหงกุศลเจตนาเครื่องตัดภัตดวงหนึ่งของทานผูมีธรรมอันนับไดแลว รังเกียจสกุล
หรือภัตแลวไมบริโภค.
พระศาสดา ตรัสอธิบายไวดังนี้วา "ผลแหงสวนหนึ่ง ๆ จาก
สวนที่ ๑๖ ซึ่งทําผลแหงเจตนาของทานผูมีธรรมอันนับไดแลวนั้นให
เปน ๑๖ สวนแลว ทําสวนหนึ่ง ๆ จาก ๑๖ สวนนั้น ใหเปน ๖ สวน
อีกนั้นแล ยังมากกวาการประพฤติตบะของชนพาลนั้น."
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน
แลว ดังนี้แล.
เรื่องชัมพุกาชีวก จบ.
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๑๒. เรือ่ งอหิเปรต [๕๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอหิเปรต
ตนใดตนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น หิ ปาป กต กมฺม"
เปนตน.

พระมหาโมคคัลลานเถระทําการยิ้ม
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ทานพระลักขณเถระ ภายในชฎิล
พันหนึ่ง และทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏดวย
คิดวา "เราจักเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห." บรรดาพระเถระ ๒ รูป
นั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงไดกระทําการ
ยิ้มแยมใหปรากฏ. ลําดับนั้น พระลักขณเถระ ถามเหตุกะพระเถระนั้นวา
" ผูมีอายุ เพราะเหตุไร ทานจึงทําการยิ้มแยมใหปรากฏ ?" พระเถระ
ตอบวา "ผูมีอายุ นี้ไมใชกาลแล เพื่อวิสัชนาปญหานี้, ทานพึงถามผม
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด." เมื่อพระเถระทั้งสองนั้น เที่ยว
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห ไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา นั่งแลว,
พระลักขณเถระถามวา " ทานโมคคัลลานะผูมีอายุ ทานลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ ผมถามถึงเหตุแหงการยิ้มแยม ได
กลาววา ' ทานพึงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเจา,' บัดนี้ ทานจง
บอกเหตุนั้นเถิด."
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พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแหงการยิม้
พระเถระ กลาววา "ผูมีอายุ ผมเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงได
ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ, อัตภาพของเปรตนั้นเห็นปานนี้, ศีรษะของมัน
เหมือนศีรษะมนุษย, อัตภาพที่เหลือของมัน เหมือนของงู, นั่นชื่อ
อหิเปรต โดยประมาณ ๒๕ โยชน, เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมัน
ลามไปจนถึงหาง, ตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะ, ตั้งขึ้นในทามกลาง ลามไป
ถึงขางทั้งสอง ตั้งขึ้นแตขางทั้งสอง รวมลงในทามกลาง." ไดยินวา
อัตภาพของเปรตทั้งสอง นั่นแล ประมาณ ๒๕ โยชน, ของเปรตที่เหลือ
ประมาณ ๓ คาวุต, ของอหิเปรตนี้นั่นแล และของกากเปรต ประมาณ
๒๕ โยชน, บรรดาเปรตทั้งสองนั้น อหิเปรต เปนดังนี้กอน.

บุรพกรรมของกากเปรต
พระมหาโมคคัลลานะ เห็นแมกากเปรต อันไฟไหมอยูที่ยอดเขา
คิชฌกูฏ เมื่อจะถามบุรพกรรมของเปรตนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :" ลิ้นของเจาประมาณ ๕ โยชน, ศีรษะของเจา
ประมาณ ๙ โยชน, กายของเจาสูงประมาณ ๒๕
โยชน, เจาทํากรรมอะไรไวจึงถึงทุกขเชนนี้."
ครั้งนั้น เปรตเมื่อจะบอกแกพระเถระนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :" พระโมคคัลลานะผูเจริญ ขาพเจากลืนกินภัต
ที่เขานํามาเพื่อสงฆ ของพระพุทธเจาพระนานวา
กัสสป ผูแสวงหาคุณอันใหญ ตานปรารถนา."
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ดังนี้แลว จึงกลาววา " ทานผูเจริญ ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนาม
วากัสสป พวกภิกษุมากรูป เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต. พวกมนุษย
เห็นพระเถระทั้งหลายแลว รักใคร นิมนตใหนั่งที่โรงฉัน ลางเทา
ทาดวยน้ํามัน ใหดื่มขาวยาคู ถวายของควรเคี้ยว รอคอยบิณฑบาตกาล
นั่งฟงธรรมอยู. ในกาลจบธรรมกถา พวกมนุษยรับบาตรของพระเถระ
ทั้งหลายแลว ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ในเรือนของตน ๆ แลว
นํามา. ในครั้งนั้น ขาพเจาเปนกา จับอยูที่หลังคาแหงโรงฉัน เห็น
โภชนะนั้นแลว ไดคาบเอาคําขาว ๓ คําเต็มปาก ๓ ครั้ง จากบาตรอัน
มนุษยผูหนึ่งถือไว, แตภัตนั้น ยังหาเปนของสงฆไม, มิใชเปนภัตที่เขา
กําหนดถวายแกสงฆ, เปนภัตอันเหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉัน อันพวก
มนุษยพึงนําไปสูเรือนของตนบริโภคก็ไมใช, เปนเพียงภัตที่เขานํามา
เฉพาะสงฆอยางเดียวเทานั้น. ขาพเจาคาบเอาคําขาว ๓ คําจากบาตรนั้น,
กรรมเพียงเทานี้ เปนบุรพกรรมของขาพเจา, ขาพเจานั้น ทํากาละ
แลวไหมในอเวจี เพราะวิบากแหงกรรมนั้น ในบัดนี้ เกิดเปนกากเปรต
เสวยทุกขนี้ ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ดวยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมนั้น
เรื่องกากเปรต มีเทานี้.
แตในเรื่องนี้ พระเถระกลาววา " ผมเห็นอหิเปรต จึงไดทําการ
ยิ้มแยมใหปรากฏ." ลําดับนั้น พระศาสดาทรงเปนพยานของพระเถระ
นั้น ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง, ก็เราเห็นเปรตนั่น
ในวันบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกัน, แตเราไมกลาว เพราะเอ็นดูคนอื่นวา
' ชนเหลาใด ไมเชื่อคําของเรา, ความไมเชื่อนั้น พึงเปนไปเพื่อสิ่งมิใช

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 235

ประโยชนเกือ้ กูลแกชนเหลานั้น." ก็ในกาลที่พระมหาโมคคัลลานะเห็น
แลวนั่นแล พระศาสดาทรงเปนพยานของทาน ตรัสเรื่อง ๒ เรื่อง
แมในลักขณสังยุต เเลว. แมเรื่องนี้ พระเถระนั้น ก็กลาวไวอยางนั้น
เหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลายฟงเรื่องนั้นแลว จึงทูลถามบุรพกรรมของเปรต
นั้น. แมพระศาสดา ก็ตรัสแกภิกษุเหลานั้นวา:๑

บุรพกรรมของอหิเปรต
" ไดยินวา ในอดีตกาล พวกชนอาศัยกรุงพาราณสี สราง
บรรณศาลาไวเพื่อพระปจเจกพุทธเจา ใกลฝงแมนา้ํ . พระปจเจกพุทธเจา
นั้น อยูในบรรณศาลานั้น ยอมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเนืองนิตย.
แมพวกชาวเมือง มีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไมเปนตน ไปสูท ี่
บํารุงของพระปจเจกพุทธเจา ทั้งเย็นทั้งเชา. บุรษุ ชาวกรุงพาราณสีคน
หนึ่ง อาศัยหนทางนั้นไถนา. มหาชน เมื่อไปสูที่บํารุงพระปจเจกพุทธเจา
ยอมเหยียบย่ํานานั้นไป ทั้งเย็นทั้งเชา. ชาวนา แมหามอยูวา "ขอ
พวกทานอยาเหยียบนาของขาพเจา" ก็ไมสามารถจะหามได. ครั้งนั้น
ชาวนานั้น ไดมีความคิดอยางนั้นวา " ถาบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจา ไมพึงมีในที่นี้ไซร ชนทัง้ หลายก็ไมพึงเหยียบย่ํานาของเรา."
ในกาลที่พระปจเจกพุทธเจาเขาไปบิณฑบาต ชาวนานั้น ทุบภาชนะ
เครื่องใชแลวเผาบรรณศาลาเสีย. พระปจเจกพุทธเจา เห็นบรรณศาลา
นั้นถูกไฟไหม จึงหลีกไปตามสบาย. มหาชน ถือของหอมและระเบียบ
ดอกไมมา เห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม จึงกลาววา " พระผูเปนเจาของ
๑. ส. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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พวกเรา ไป ณ ที่ไหนหนอแล ? " แมชาวนานั้น ก็มากับดวยมหาชน
เหมือนกัน ยืนอยูในทามกลางแหงมหาชน พูดอยางนี้วา " ขาพเจาเอง
เผาบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจา. " ครั้งนัน้ ชนทั้งหลายพูดวา
" พวกทานจงจับ. " พวกเราอาศัยบุรุษชั่วนี้ จึงไมไดเพื่อจะเห็นพระปจเจกพุทธเจา. " ดังนี้แลว ก็โบยชาวนานั้น ดวยเครื่องประหาร มี
ทอนไมเปนตน ใหถึงความสิ้นชีวิตแลว. ชาวนานั้นเกิดในอเวจี. ไหม
ในนรกตราบเทาแผนดินนี้ หนาขึ้นประมาณโยชนหนึ่งแลว จึงเกิดเปน
อหิเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ดวยผลกรรมอันเหลือ. "

พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม
พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของอหิเปรตนั้นแลว จึงตรัสวา
" ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาบาปกรรมนั้น เปนเชนกับน้ํานม. น้ํานมอันบุคคล
กําลังรีดแล ยอมไมแปรไปฉันใด; กรรมอันบุคคลกําลังกระทําเทียว
ก็ยังไมทันใหผลฉันนั้น. แตในกาลใด กรรมใหผล; ในกาลนั้น ผูกระทํา
ยอมประกอบดวยทุกขเห็นปานนั้น " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑๒. น หิ ปาป กต กมฺม สชฺชขุ ีรว มุจฺจิ
ฑหนฺติ พาลมเนฺวติ ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก.
" ก็กรรมชั่วอันบุคคลทําแลว
ยังไมใหผล
เหมือนน้ํานมที่รีดในขณะนั้น ยังไมแปรไปฉะนั้น,
บาปกรรม ยอมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถา
กลบไวฉะนั้น."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สชฺชุขีร ความวา น้ํานมซึ่งไหล
ออกจากนมของแมโคนมในขณะนั้นนั่นแล ยังอุน ยอมไมเปลี่ยน คือ
ยอมไมแปรไป. พระศาสดา ตรัสคําอธิบายไวดังนี้วา " น้ํานมที่เขารีด
ในขณะนั้น ยอมไมเปลีย่ น คือไมแปร ไดแกไมละปกติในขณะนั้น
นั่นแล. แตที่เขารีดใสไวในภาชนะใด. ก็ยอมไมละปกติตราบเทาที่ยัง
ไมไดใสของเปรี้ยวมีเปรียงเปนตน ลงในภาชนะนั้น คือตราบเทาที่ยัง
ไมถึงภาชนะของเปรี้ยว มีภาชนะนมสมเปนตน ยอมละในภายหลัง
ฉันใด; แมบาปกรรมทีบ่ ุคคลกําลังทํา ก็ยอมไมใหผลฉันนั้นเหมือนกัน.
ถาบาปกรรมพึงใหผล (ในขณะทํา ). ใคร ๆ ไมพึงอาจเพื่อทําบาปกรรม
ได. ก็ขันธทั้งหลายที่บังเกิดดวยกุศล ยังทรงอยูเพียงใด; ขันธเหลานั้น
ยอมรักษาบุคคลนั้นไวไดเพียงนั้น. เมื่อขันธทั้งหลายเกิดในอบาย เพราะ
ความแตกแหงขันธเหลานั้น บาปกรรมยอมใหผล, ก็เมื่อใหผล ชื่อวา
ยอมตามเผาผลาญคนพาล."
ถามวา "เหมือนอะไร ?"
แกวา "เหมือนไฟอันเถากลบไว."
อธิบายวา เหมือนอยางวา ถานไฟปราศจากเปลวไฟ อันเถา
กลบไว แมคนเหยียบแลวก็ยังไมไหมกอน เพราะเถายังปดไว, แตยัง
เถาใหรอนแลว ยอมไหมไปจนถึงมันสมอง ดวยสามารถไหมอวัยวะ
มีหนังเปนตนฉันใด; แมบาปกรรมก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนบาปกรรม
อันผูใดกระทําไว, ยอมตามเผาผูนั้น ซึ่งเปนพาล เกิดแลวในอบาย
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มีนรกเปนตน ในอัตภาพที่ ๒ หรือที่ ๓.
ในกาลจนเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอหิเปรต จบ.
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๑๓. เรือ่ งสัฏฐิกูฏเปรต [๕๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสัฏฐิกูฏเปรต ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยาวเทว อนตฺถาย " เปนตน.
๑

พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต
ความพิสดารวา พระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
พรอมกับพระลักขณเถระ กระทําการยิ้มแยมในประเทศแหงใดแหงหนึ่ง
โดยนัยมีในกอนนั้นแล ถูกพระเถระถามถึงเหตุแหงการยิ้มแยมจึงกลาววา
" ทานพึงถามผมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา" ในกาลแหงพระมหาโมคคัลลานเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคม
นั่งแลว ถูกพระเถระถามอีก จึงกลาววา " ผูมีอายุ ผมไดเห็นเปรตตน
หนึ่ง มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต, คอนเหล็ก ๖ หมื่นอันไฟติดลุกโพลง
แลว ตกไปเบื้องบนแหงกระหมอมของเปรตนั้นแลว ตั้งขึ้น ทําลาย
ศีรษะ, ศีรษะที่แตกแลว ๆ ยอมตั้งขึ้นอีก, โดยอัตภาพนี้ อัตภาพเห็น
ปานนี้ ผมยังไมเคยเห็น. ผมเห็นอัตภาพนั้น จึงไดกระทําการยิ้มแยมให
ปรากฏ." จริงอยู ในเรือ่ งเปรต พระมหาโมคคัลลานเถระหมายเอาซึ่ง
เปรตนี้นั่นแหละ จึงกลาวคําเปนตนวา :"คอนเหล็ก ๖ หมื่น บริบูรณแลวโดยประการ
ทั้งปวง ยอมตกไปบนศีรษะของเจา ตอยกระหมอม
อยูเสมอ."
๒

๑. เปรตผูมีศีรษะอันไมคอน ๖ หมื่น ตอยแลว. ๒. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
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พระศาสดาทรงรับรองวาเปรตมี
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว จึงตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวนี้ แมเรานั่งอยูที่โพธิมัณฑประเทศ ก็เห็นแลวเหมือนกัน
เราไมบอก ก็เพื่อนุเคราะหแกคนเหลาอื่นวา ' ก็แลคนเหลาใด ไมพึง
เชื่อคําของเรา; ความไมเชื่อนั้น พึงมีเพื่อกรรมไมเปนประโยชนเกื้อกูล
แกคนเหลานั้น,' แตวา บัดนี้ เราเปนพยานของโมคคัลลานะ จึงบอก
ได." ภิกษุทงั้ หลาย ฟงพระดํารัสนั้นแลว จึงทูลถามถึงบุรพกรรมของ
เปรตนั้น. แมพระศาสดา ก็ตรัสแกภกิ ษุเหลานั้นวา :-

บุรพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรต
" ดังไดยินมา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ไดมีบุรุษเปลี้ย
คนหนึ่ง ถึงซึ่งความสําเร็จในศิลปะของบุคคลผูดีดกอนกรวด. บุรุษนั้น
นั่ง ณ ภายใตตนไทรยอยตนหนึ่ง ใกลประตูพระนคร อันพวกเด็ก
ชาวบานกลาวอยูวา " ทานจงดีดกอนกรวดไปเจาะใบไทรนั้นแสดงรูปชาง
แกพวกเรา; แสดงรูปมาแกพวกเรา" ก็แสดงรูปทั้งหลายอันพวกเด็ก
ปรารถนาแลว ๆ ไดวัตถุมีของเคี้ยวเปนตน จากสํานักพวกเด็กเหลานั้น.
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสูพระราชอุทยาน เสด็จถึงประเทศนั้น.
พวกเด็กซอนบุรุษเปลี้ยไวในระหวางยานไทรแลว ก็หนีไป. เมื่อพระราชาเสด็จเขาไปสูโคนตนไมในเวลาเที่ยงตรง เงาของชองสองตองพรสรีระ. ทาวเธอทรงดําริวา "นี้อะไรหนอแล ?" ทรงตรวจดูในเบื้องบน
ทอดพระเนตรเห็นรูปมีรูปชางเปนตนที่ใบไมทั้งหลาย จึงตรัสถามวา
" นี่กรรมของใคร ?" ทรงสดับวา " ของบุรุษเปลี้ย" จงรับสั่งใหหา
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บุรุษเปลี้ยนั้นมาแลว ตรัสวา "ปุโรหิตของเรา ปากกลานัก เมื่อเรา
พูดแมนิดหนอย ก็พูดเสียมากมาย ยอมเบียดเบียนเรา, ทานอาจ เพื่อ
ดีดมูลแพะประมาณทะนานหนึ่ง เขาในปากของปุโรหิตนั้นไดหรือ ?"
บุรุษเปลี้ยทูลวา " อาจ พระเจาขา, ขอพระองคจงใหคนนํามูลแพะมา
แลวประทับนั่งภายในมานกับปุโรหิต, ขาพระองค จักรูกรรมที่ควร
กระทําในเรื่องนี้." พระราชา ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้น. บุรุษ
เปลี้ยนอกนี้ ใหกระทําชองไวที่มานดวยปลายแหงกรรไกร เมื่อปุโรหิต
พูดกับดวยพระราชา พออาปาก ก็ดดี มูลแพะไปทีละกอน ๆ. ปุโรหิต
กลืนมูลแพะที่เขาปากแลว ๆ. เมื่อมูลแพะหมด บุรุษเปลี้ยจึงสั่นมาน
พระราชา ทรงทราบความที่มูลแพะหมดดวยสัญญานั้นแลว จึงตรัสวา
" ทานอาจารย เราพูดกับทาน จักไมอาจจําคําไวได ทานแมกลืนกิน
มูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแลว ยังไมถึงความเปนผูนิ่ง เพราะความที่
ทานมีปากกลานัก." พราหมณถึงความเปนผูเกอ จําเดิมแตนั้น ไมอาจ
เพื่ออาปากเจรจากับพระราชาได. พระราชารับสั่งใหเรียกบุรุษเปลี้ยมาแลว
ตรัสวา " เราไดความสุขเพราะอาศัยทาน. " ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานชื่อหมวด ๘ แหงวัตถุทั้งสิ้นแกเขา ไดพระราชทานบานสวย ๔
ตําบล ในทิศทั้ง ๔ แหงเมือง. อํามาตยผูพร่ําสอนอรรถและธรรมของ
พระราชาทราบความนั้นแลว จึงกลาวคาถานี้วา:" ชื่อวาศิลปะ แมอยางใดอยางหนึ่ง ก็ยังประโยชนใหสําเร็จได. ทานจงดูเถิด, ดวยการดีดตาม
ประสาคนเปลี้ย บุรษุ เปลี้ยไดบานสวย อันตั้งอยู
ในทิศทั้ง ๔."
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(ก็อํามาตยนั้น) โดยสมัยนั้น ไดเปนพระผูมีพระภาคเจา คือเรานี่
เอง. ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่ง เห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยไดแลว จึงคิดวา
" บุรุษชื่อนี้ เปนคนเปลี้ย อาศัยศิลปะนี้ จึงถึงแลวซึ่งสมบัติใหญ
แมเราศึกษาศิลปะนี้ไวก็ควร. " เขาเขาไปหาบุรุษเปลี้ย ไหวแลวกลาววา
" ทานอาจารย ขอทานจงใหศิลปะนี้แกขาพเจาเถิด. " บุรุษเปลีย้ กลาววา
" พอ เราไมอาจใหได. " เขาถูกบุรุษเปลี้ยนั้นหามแลว คิดวา " ชาง
เถอะ. เราจักยังบุรุษเปลี้ยนั้นใหยินดี. " จึงกระทํากิจมีการนวดมือและ
เทาเปนตน แกบุรุษเปลี้ยนั้นอยู ใหบรุ ุษเปลี้ยนั้นยินดีแลว สิ้นกาลนาน
วิงวอนบอย ๆ แลว. บุรษุ เปลี้ยคิดวา " คนนี้มีอุปการะแกเราเหลือเกิน "
จึงมิอาจเพื่อหามเขาได ใหเขาศึกษาศิลปะแลว กลาววา " พอ ศิลปะ
ของทานสําเร็จแลว, บัดนี้ทานจักกระทําอะไรเลา ? "
บุรุษ. ขาพเจาจักไปทดลองศิลปะในภายนอก.
บุรุษเปลี้ย. ทานจักทําอยางไร ?
บุรุษ. ขาพเจาจักดีดแมโคหรือมนุษยใหตาย.
บุรุษเปลี้ย กลาววา " พอ เมื่อคนฆาแมโค สินไหมมีอยู ๑๐๐,
เมื่อฆามนุษย สินไหมมีอยู ๑ พัน, ทานแมทั้งบุตรและภรรยา จักไม
อาจเพื่อจะปลดเปลื้องสินไหมนั้นได, ทานจงอยาฉิบหายเสียเลย เมื่อ
ทานประหารบุคคลใด ไมตองเสียสินไหม. ทานจะตรวจดูใคร ๆ ผูหา
มารดาบิดามิไดเชนนั้น. " บุรุษนั้น รับวา " ดีละ " แลวเอากรวด
ใสพกเที่ยวเลือกดูบุคคลเชนนั้นอยู เห็นแมโคแลว ไมอาจดีดไดดวย
คิดวา " แมโคนี้มีเจาของ. " เห็นมนุษยแลวไมอาจดีดได ดวยคิดวา
" คนนี้มีมารดาบิดา. "
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ก็โดยสมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวาสุเนตตะ อาศัยพระนคร
อยูในบรรณศาลา. บุรุษนั้น เห็นพระปจเจกพุทธเจานั้น ผูเขาไปเพื่อ
บิณฑบาต ยืนอยูที่ระหวางประตูพระนคร จึงคิดวา " พระปจเจกพุทธเจานี้ เปนผูไมมีมารดาบิดา, เมื่อเราดีดผูนี้ ไมตอ งมีสินไหม, เราจัก
ดีดพระปจเจกพุทธเจานี้ ทดลองศิลปะ " ดังนี้แลว จึงดีดกอนกรวดไป
หมายชองหูเบื้องขวาของพระปจเจกพุทธเจา. กอนกรวดเขาไปโดยชองหู
เบื้องขวา ทะลุออกโดยชองหูเบื้องซาย. ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแลว. พระปจเจกพุทธเจา ไมอาจจะเที่ยวไปเพื่อภิกษาได. จึงไปสูบรรณศาลาโดย
อากาศ ปรินิพพานแลว. พวกมนุษยเมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมมา
คิดวา " ความไมผาสุกอะไร ๆ จักมี " จึงไปที่บรรณศาลานั้น เห็นทานปรินิพพานแลวรองไหคร่ําครวญแลว. แมบุรุษนั้น เห็นมหาชนไปอยู ไป
ที่บรรณศาลานั้นแลว จําพระปจเจกพุทธเจาได จึงกลาววา " พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ เมื่อเขาไปเพื่อบิณฑบาต พบเราที่ระหวางประตู. เรา
เมื่อจะทดลองศิลปะของตน จึงประหารพระปจเจกพุทธเจานี้. " พวกมนุษย
กลาววา " ไดยินวา คนชั่วนี้ ประหารพระปจเจกพุทธเจา. พวกทาน
จงจับ ๆ " โบยใหบุรุษนั้นถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง. บุรษุ นั้น เกิด
ในอเวจีไหมแลว จนแผนดินใหญนหี้ นาขึ้นโยชนหนึ่ง บังเกิดเปนสัฏฐิกูฏเปรต ทีย่ อดภูเขาคิชฌกูฏ ดวยผลกรรมอันเหลือ.

พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ
พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของเปรตนั้นแลว จึงตรัสวา
" ภิกษุทั้งหลาย ศิลปะหรือความเปนอิสระ เมื่อเกิดขึ้นแกผูชื่อวาคนพาล
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ยอมเกิดขึ้นเพื่อความฉิบหาย, ดวยวา คนพาลไดศิลปะหรือความเปน
อิสระแลว ยอมทําความฉิบหายแกตนถายเดียว" ดังนี้แลว เมื่อจะทรง
สืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑๓. ยาวเทว อนตฺถาย ตฺต พาลสฺส ชายติ
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกส มุทฺธ อสฺส วิปาตย.
"ความรูยอมเกิดแกคนพาล เพียงเพื่อความ
ฉิบหายเทานั้น, ตามรูน ั้น ยังหัวคิดของเขาให
ตกไป ยอมฆาสวนสุกกธรรมของคนพาลเสีย."

แกอรรถ
ศัพทวา ยาวเทว ในคาถานั้นเปนนิบาต ในอรรถคือความ
กําหนดซึ่งแดน. ภาวะคือความรู ชื่อวา ตฺต. บุคคลยอมรูศิลปะ
แมใด, หรือบุคคลดํารงอยูในความเปนใหญใด หรือดวยความถึงพรอม
ดวยยศใด อันชนยอมรูจัก คือปรากฏ ไดแกเปนผูโดงดัง, คําวา ตฺต
นี้ เปนชื่อแหงศิลปะ ความเปนใหญและความถึงพรอมดวยยศนั้น. แท
จริง ศิลปะหรือความเปนใหญเปนตน ยอมเกิดแกคนพาล เพื่อความ
ฉิบหายถายเดียว คือคนพาลนั้น อาศัยศิลปะเปนตนนั้น ยอมทําความ
ฉิบหายแกคนอยางเดียว. บทวา หนฺติ ไดแก ใหพินาศ. บทวา
สุกฺกส คือสวนแหงกุศล. อธิบายวา ก็ศิลปะหรือความเปนใหญ เมื่อ
เกิดขึ้นแกคนพาล ยอมเกิดขึ้นฆาสวนอันเปนกุศลอยางเดียว. บทวา มุทฺธ
นี้ เปนชื่อวาของปญญา. บทวา วิปาตย คือกําจัดอยู อธิบายวา
ก็ความรูนั้น ฆาสวนกุศลของคนพาลนั้น ยังมุทธา กลาวคือปญญา
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ใหตกไป คือขจัดอยูนั้นแหละ ชื่อวาฆา.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสัฏิกูฏเปรต จบ.
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๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ [๕๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุธรรมเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย" เปนตน.

จิตตคฤหบดีถวายสวนเปนสังฆาราม
ก็เทศนาตั้งขึ้นแลว ในมัจฉิกาสัณฑนคร จบแลวในกรุงสาวัตถี.
ความพิสดารวา จิตตคฤหบดี ในมัจฉิกาสัณฑนคร เห็นพระมหานามเถระ ภายในพวกภิกษุปญจวัคคีย เที่ยวบิณฑบาตอยู เลื่อมใส
ในอิริยาบถของพระเถระแลว จึงรับบาตร นิมนตใหเขาไปสูเรือนใหฉัน
แลว ในกาลเสร็จภัตกิจ สดับธรรมกถา บรรลุโสดาปตติผลแลว เปน
ผูมีศรัทธาไมหวั่นไหว ใครเพื่อจะทําอุทยานของตนอันชื่อวาอัมพาฏกวัน
ใหเปนสังฆาราม จึงหลั่งน้ําลงไปในมือของพระเถระ มอบถวายแลว. ใน
ขณะนั้น มหาปฐพี ทําน้ําที่สุด ก็หวั่นไหวดวยบอกเหตุวา " พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแลว."
มหาเศรษฐี ใหสรางวิหารใหญในอุทยาน ไดเปนผูมีประตูเปดไว
เพื่อพวกภิกษุผูมาจากทิศทั้งปวงแลว. พระสุธรรมเถระ ไดเปนเจาอาวาส
อยูในมัจฉิกาสัณฑ.

คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล
โดยสมัยอื่น พระอัครสาวกทั้งสอง สดับกถาพรรณนาคุณของ
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จิตตคฤหบดีแลว ใครจะทําความสงเคราะหแกคฤหบดีนั้น จึงไดไปสูมัจฉิกาสัณฑนคร. จิตตคฤหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกทั้งสองนั้น
จึงไปตอนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน พาพระอัครสาวกทั้งสองนั้น มา
แลว นิมนตใหเขาไปสูวิหารของตน ทําอาคันตุกวัตรแลว ออนวอน
พระธรรมเสนาบดีวา " ทานผูเจริญ กระผมปรารถนาฟงธรรมกถาสัก
หนอย." ครัง้ นั้น พระเถระกลาวกะเขาวา "อุบาสก อาตมะทั้งหลาย
เหน็ดเหนื่อยแลวโดยทางไกล, อนึ่ง ทานจงฟงเพียงนิดหนอยเถิด"
ดังนี้แลว ก็กลาวธรรมกถาแกเขา. คฤหบดีนั้นฟงธรรมกถาของพระเถระ
อยูแล บรรลุอนาคามิผลแลว. เขาไหวพระอัครสาวกทั้งสองแลวนิมนตวา
"ทานผูเจริญ พรุงนี้ขอทานทั้งสอง กับภิกษุพันรูป รับภิกษาที่เรือน
กระผม" แลวนิมนตพระสุธรรมเถระเจาอาวาสภายหลังวา " ทานขอรับ
พรุงนี้แมทานก็พึงมากับพระเถระทั้งหลาย."

พระสุธรรมเถระดาคฤหบดี
พระสุธรรมเถระนัน้ โกรธวา " อุบาสกนี้ นิมนตเราภายหลัง "
จึงหามเสีย แมอันคฤหบดีออนวอนอยูบอย ๆ ก็หา มแลวนั่นแล. อุบาสก
กลาววา "ทานจักปรากฏ ขอรับ" แลวหลีกไป ในวันรุงขึ้นจัดแจง
ทานใหญไวในที่อยูของตน. ในเวลาใกลรุงแล แมพระสุธรรมเถระ คิดวา
" คฤหบดี จัดแจงสักการะเชนไรหนอแล ? เพื่อพระอัครสาวกทั้งสอง
พรุงนี้เราจักไปดู" แลวไดถือบาตรและจีวรไปสูเรือนของคฤหบดีนั้นแต
เชาตรู. พระสุธรรมเถระนั้น แมอันคฤหบดี กลาววา "นิมนตนั่งเถิด
ขอรับ" ก็กลาววา "เราไมนั่ง, จักเที่ยวบิณฑบาต" แลวตรวจดู
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สักการะอันคฤหบดีเตรียมไวเพื่อพระอัครสาวกทั้งสอง ใครจะเสียดสี
คฤหบดีโดยชาติ จึงกลาววา "คฤหบดีสักการะของทานลนเหลือ, ก็แต
ในสักการะนี้ ไมมีอยูอ ยางเดียวเทานั้น."
คฤหบดี. อะไร ขอรับ ?
พระเถระ ตอบวา " ขนมแดกงา คฤหบดี" ถูกคฤหบดีรกุ ราน
ดวยวาจาอุปมาดวยกา โกรธแลว กลาววา " คฤหบดี นั่นอาวาสของ
ทาน, เราจักหลีกไป." แมอันคฤหบดีหา มถึง ๓ ครั้ง ก็หลีกไปสูสํานัก
พระศาสดา กราบทูลลําที่จิตตคฤหบดี และตนกลาวแลว.

พระสุธรรมเถระถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม
พระศาสดา ตรัสวา "อุบาสกเปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส อันเธอ
ดาดวยคําเลว" ดังนี้แลว ทรงปรับโทษแกพระสุธรรมเถระนัน้ นั่นแล
แลวรับสั่งใหสงฆลงปฏิสารณียกรรม แลวสงไปวา "เธอจงไป, ให
จิตตคฤหบดีอดโทษเสีย." พระเถระไปในที่นั้นแลว แมกลาววา
" คฤหบดี นั่นโทษของอาตมะเทานั้น, ทานจงอดโทษแกอาตมะเถิด "
อันคฤหบดีนั้น หามวา "ผมไมอดโทษ" เปนผูเกอ ไมอาจใหคฤหบดี
นั้นอดโทษได, จึงกลับมาสูสํานักพระศาสดาอีกเทียว. พระศาสดา แม
ทรงทราบวา "อุบาสกจักไมอดโทษแกพระสุธรรมนั้น ทรงดําริวา
"ภิกษุนี้ กระดางเพราะมานะ จงไปสูทาง ๓ โยชนแลวกลับมา" จึง
ไมทรงบอกอุบายใหอดโทษเลย ทรงสงไปแลว.
๑

๑. กรรมอันใหระลึกถึงความผิด.
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สมณะไมควรทํามานะและริษยา
ครั้นในกาลที่พระสุธรรมเถระนั้นกลับมา พระศาสดา ประทาน
ภิกษุผูอนุทูตแกเธอผูนํามานะออกแลว ตรัสวา "เธอจงไปเถิด, ไปกับ
ภิกษุนี้ จงใหอุบาสกอดโทษ" ดังนีแ้ ลว ตรัสวา "ธรรมดาสมณะ
ไมควรทํามานะหรือริษยาวา 'วิหารของเรา, ที่อยูของเรา, อุบาสกของ
เรา, อุบาสิกาของเรา, เพราะเมื่อสมณะทําอยางนั้น เหลากิเลส มีริษยา
และมานะเปนตน ยอมเจริญ" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๑๔. อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย
ปุเรกฺขารฺจ ภิกฺขุสุ
อาวาเสสุ จ อิสฺสริย ปูชา ปรกุเลสุ จ
มเนว กตมฺนฺตุ
คิหี ปพฺพชิตา อุโภ
มเมว อติวสา อสฺสุ กิจฺจากิจฺเจสุ กิสมฺ ิจิ
อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป อิสฺสา มโน จ วฑฺฒตฺ.
"ภิกษุผูพาล พึงปรารถนาความยกยองอันไม
มีอยู ความแวดลอมในภิกษุทั้งหลาย ความเปนใหญ
ในอาวาส และการบูชาในตระกูลแหงชนอื่น ความ
ดําริ ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลวา 'คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้งสองจงสําคัญกรรม อันเขาทําเสร็จแลว
เพราะอาศัยเราผูเดียว จงเปนไปในอํานาจของเรา
เทานั้น ในกิจนอยใหญ กิจไร ๆ, ริษยาและมานะ
ยอมเจริญ (แกเธอ)."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺต ความวา ภิกษุผูพาล พึง
ปรารถนาความสรรเสริญอันไมมีอยู คือภิกษุผูพาล ไมมีศรัทธา เปน
ผูทุศีล สดับนอย ไมสงัด เกียจคราน มีสติไมตั้งมั่น มีจิตไมมั่นคง
มีปญญาทราม ไมใชขีณาสพ ยอมปรารถนาความยกยองอันไมมีอยูนี้วา
"ไฉนหนอ ชนพึงรูจักเราวา ' ภิกษุนี้ มีศรัทธา มีศีล เปนพหูสูต
เปนผูสงัด ปรารภความเพียร มีสติตั้งมั่น มีจิตมั่นคง มีปญ
 ญา เปน
พระขีณาสพ" โดยนัยที่ทานกลาวไวในปาปจฉตานิทเทส วา " ภิกษุ
เปนผูไมมีศรัทธาเลย ยอมปรารถนาวา 'ชนจงรูจักเราวา 'ผูมีศรัทธา"
เปนตน.
บทวา ปุเรกฺขาร คือ ซึ่งบริวาร. อธิบายวา ภิกษุผูพาล ตั้ง
อยูในความประพฤติดวยอํานาจความอยากอยางนี้วา " ไฉนหนอ ภิกษุ
ในวิหารทั้งสิ้น พึงแวดลอมเราถามปญหาอยู" ชื่อวา ยอมปรารถนา
ความแวดลอมในภิกษุทั้งหลาย.
บทวา อาวาเสสุ ไดแก ในอาวาสอันเปนของสงฆ. อธิบายวา
ภิกษุผูพาล จัดเสนาสนะประณีตในทามกลางวิหารเพื่อภิกษุทั้งหลาย
มีภิกษุที่เปนเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเปนตนของตัว ดวยบอกวา "พวก
ทาน จงอยูในเสนาสนะนี้" สวนตนเกียดกันเสนาสนะที่ดี จัดเสนาสนะ
อันทรามและเสนาสนะอันอมนุษยหวงแหนแลว ซึ่งตั้งอยูสุดทาย เพื่อ
อาคันตุกภิกษุที่เหลือทั้งหลาย ดวยบอกวา "พวกทาน จงอยูในเสนา๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/ ๔๗๓.
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สนะนี้" ชื่อวา ยอมปรารถนาความเปนใหญในอาวาส.
บาทพระคาถาวา ปุชา ปรกุเลสุ จ ความวา ภิกษุผูพาลยอม
ไมปรารถนาการบูชาดวยปจจัย ๔ ในสกุลของมารดาและบิดาเลย และ
ของพวกญาติก็ไมปรารถนา. ( แต ) ยอมปรารถนาในสกุลของชนเหลา
อื่นเทานั้น อยางนี้วา " ไฉนหนอ ชนเหลานั้น พึงถวายแกเราคนเดียว
ไมพึงถวายแกภิกษุเหลานั้น."
บาทพระคาถาวา มเมว กตมฺนฺตุ ความวา ก็ความดําริ
ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลใดวา "พวกคฤหัสถและบรรพชิต แมทั้งสอง
จงสําคัญกิจอันตนทําแลว คือที่สําเร็จแลวเพราะอาศัยเราเทานั้น" ดวย
ความประสงค อยางนั้นวา "นวกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เขาทําแลวใน
วิหาร ดวยสามารถการกระทํานวกรรมมีโรงอุโบสถเปนตน. นวกรรม
นั้นทั้งหมด อันพระเถระของพวกเราทําแลว."
บาทพระคาถาวา นเมว อติวสา อสฺสุ ความวา ความดําริ
ยอมเกิดขึ้น (แกภิกษุผูพาลนั้น) วา "คฤหัสถและบรรพชิตแมทั้งหมด
จงเปนไปในอํานาจของเราแตผูเดียว คือ พาหนะและเครื่องอุปกรณทั้ง
หลาย เปนตนวา เกวียน โค พรา ขวาน หรือโดยที่สุดกิจทั้งหลาย
เปนตนวา อุนแมเพียงขาวยาคูแลวดื่ม อันคฤหัสถและบรรพชิตจะพึง
ไดก็ตามเถิด. แตบรรดากิจนอยและกิจใหญ คือบรรดากรณียกิจทั้งนอย
ทั้งใหญ เห็นปานนี้ คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย จงเปนไปในอํานาจ
ของเราเทานั้น ในกิจไร ๆ คือ แมในกิจอยางหนึ่ง. อธิบายวา จงถาม
เราเทานั้นแลวจึงกระทํา."
สองบทวา อิติ พาลสฺส ความวา ความอยากนั้น และความ
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ดําริเห็นปานนี้ ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลใด, วิปสสนา มรรคและผล
ยอมไมเจริญทีเดียวแกภิกษุผูพาลนั้น, แตตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นในทวาร ๖
และมานะ ๙ อยาง ยอมเจริญแกภิกษุผูพาลนั้นอยางเดียว เหมือนน้ํา
เจริญแกทะเลในเวลาพระจันทรขึ้นฉะนั้น .
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
๑

๒

พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต
แมพระสุธรรมเถระ ฟงพระโอวาทนี้แลว ถวายบังคมพระศาสดา
ลุกขึ้นจากอาสนะ กระทําประทักษิณแลว ไปกับภิกษุผูเปนอนุทูตนั้น
กระทําคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสก ยังอุบาสกใหอดโทษแลว.
พระสุธรรมเถระนั้น อันอุบาสกใหอดโทษดวยคําวา "กระผมอดโทษ
ขอรับ. ถาโทษของกระผมมี, ขอทานอดโทษแกกระผม" ตั้งอยูใน
พระโอวาท ที่พระศาสดาประทานแลว โดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็บรรลุ
พระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว.

จิตตคฤหบดีไปเฝาพระศาสดา
ฝายอุบาสก คิดวา "เรายังไมไดเฝาพระศาสดาเลย เมื่อบรรลุโสดาปตติผลแลว, ยังไมไดเฝาพระศาสดาเหมือนกัน เมื่อดํารงอยูในอนาคามิผล,
๑. มานะ ๙ อยาง ดูพิสดารในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒.
๒. นี้แปลตามฉบับสีหลและยุโรป แตฉบับของเราที่ใชอยู เวลาแปลเติม นิสฺสาย เขามา
แปลวา ตัณหาอันจะอาศัยฉันทะเปนตน เกิดขึ้นในทวาร ๖ และมานะ ๙ อยางยอมเจริญแก..,
สี. ยุ. ฉนฺทาทโย เปน จนฺโททเย.
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เราควรเฝาพระศาสดาโดยแท." คฤหบดีนั้น ใหเทียมเกวียน ๕๐๐ เลม
เต็มดวยวัตถุมีงา ขาวสาร เนยใส น้ําออย และผานุงหมเปนตนแลว
ใหบอกแกหมูภิกษุวา "พระผูเปนเจาทั้งหลายใด ประสงคจะเฝาพระศาสดา. พระผูเปนเจาทั้งหลายนั้นจงไป, จักไมลําบากดวยบิณฑบาต
เห็นตน" ดังนี้แลว ก็ใหแจงทั้งแกหมูภิกษุณี ทั้งแกพวกอุบาสก
ทั้งแกพวกอุบาสิกา. ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป
อุบาสกประมาน ๕๐๐ อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ ออกไปกับคฤหบดีนั้น.
เขาตระเตรียมแลวโดยประการที่จะไมมีความบกพรองสักนอยหนึ่ง ดวยขาว
ยาคูและภัตเปนตน ในหนทาง ๓๐ โยชน เพื่อชนสามพันคน คือ
เพื่อภิกษุเปนตนเหลานั้นนั่นแล และเพื่อบริษัทของตน. ฝายพวกเทวดา
ทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแลว ปลูกคายที่พักไวทุก ๆ โยชน บํารุง
มหาชนอันดวยอาหารวัตถุ มีขาวยาคู องควรเคี้ยว ภัตและน้ําดื่มเปนตน
อันเปนทิพย. ความบกพรองดวยวัตถุอะไร ๆ มิไดมีแลวแกใคร ๆ.
มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บํารุงอยูอยางนั้น เดินทางไดวันละโยชน ๆ
โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถี. เกวียนทั้ง ๕๐๐ เลม ยังเต็มบริบูรณเชน
เติมนั้นแหละ. คฤหบดี ไดสละบรรณาการ อันพวกเทวดานั้นแลและ
มนุษยทั้งหลายนํามา ไปแลว.

พระศาสดาทรงแสดงปฏิหาริย
พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา " อานนท ในเวลาบาย
วันนี้ จิตตคฤหบดี อันอุบาสก ๕๐๐ หอมลอมแลว จักมาไหวเรา."
พระอานนท. พระเจาขา ก็ในกาลที่จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคม
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พระองค ปาฏิหาริยไร ๆ จักมีหรือ ?
พระศาสดา. จักมี อานนท.
อานนท. ปาฏิหาริยอะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ในกาลที่จิตตคฤหบดีนั้น มาไหวเรา ฝนลูกเห็บ
แหงดอกไมทิพย มีสี ๕ สี จักตกโดยถองแถวประมาณเพียงเขาใน
ประเทศประมาณ ๘ กรีส โดยวิธีนบั อยางของหลวง.
ชาวเมือง ฟงขาวนั้นแลว คิดวา " ไดยินวา จิตตคฤหบดีผูมี
บุญมากอยางนั้น จักมาถวายบังคมพระศาสดาวันนี้, เขาวาปาฏิหาริยเห็น
ปานนี้ จักมี, แมพวกเรา จักไดเห็นผูมีบุญมากนั้น" ดังนี้แลวไดถือ
เอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยูสองขางทาง. ในกาลที่จิตตคฤหบดีมาใกล
วิหาร ภิกษุ ๕๐๐ รูปมาถึงกอน. จิตตคฤหบดี กลาวกะพวกอุบาสิกาวา
" แมทั้งหลาย พวกทานจงมาขางหลัง" แลว สวนตนอันอุบาสก ๕๐๐
แวดลอมแลว ไดไปสูสํานักของพระศาสดา. ก็ชนทั้งหลาย ผูยืนก็ดี
นั่งก็ดี ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้งหลายมิไดมีขางนี้หรือขาง
โนน ยอมยืนอยูแนนขนัดเทียวในสองขางแหงพุทธวิถี. จิตตคฤหบดี
กาวลงสูพุทธวิถีใหญแลว. ที่อันพระอริยสาวกผูบรรลุผล ๓ แลดู ๆ
หวั่นไหวแลว. มหาชนแลดูแลว ดวยคิดวา " เขาวา คนนั่นคือ
จิตตคฤหบดี." คฤหบดีนั้นเขาเฝาพระศาสดา เขาไปภายในพระพุทธรัศมี
มีพรรณะ ๖ จับพระบาทพระศาสดาที่ขอพระบาททั้งสองถวายบังคมแลว.
ในขณะนั้นเอง ฝนดอกไมมีประการดังกลาวมา ตกแลว. สาธุการพัน
หนึ่งเปนไปแลว.
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จิตตคฤหบดีถวายทาน
คฤหบดีนั้น อยูในสํานักพระศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแล ไดนิมนต
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานทั้งสิ้น ใหนั่งในวิหารนั่นแหละ
ถวายทานใหญแลว. ทาภิกษุแมผูมากับตนไวภายในวิหารนั้นแหละบํารุง
แลว. ไมตองหยิบอะไร ๆ ในเกวียนของตน แมสักวันหนึ่ง. ไดทํากิจ
ทุกอยาง ดวยบรรณาการ อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายนํามาเทานั้น.
จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา "พระเจาขา
ขาพระองคมาดวยตั้งใจวา 'จักถวายทานแดพระองค ไดพักอยูใน
ระหวางทางเดือนหนึ่ง, เดือนหนึ่งของขาพระองคลวงไปแลว ในที่น,ี้
ขาพระองค ไมไดเพื่อจะถือเอาของอะไร ๆ ที่ขาพระองคนํามาเลย,
ไดถวายทาน สิ้นกาลเทานี้ ดวยบรรณาการที่เทวดาและมนุษยทั้งหลาย
นํามาเทานั้น, แมถาขาพระองคนั้น จักอยูในที่นี้ สิ้นปหนึ่ง, ก็จักไม
ไดเพื่อจะถวายไทยธรรมของขาพระองคแนแท, ขาพระองคปรารถนาจัก
ถายเกวียนแลวไป, ขอพระองค จงโปรดใหบอกที่สําหรับเก็บแก
ขาพระองคเถิด."
พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท" เธอจงให
จัดที่แหงหนึ่งใหวาง ใหแกอุบาสก." พระเถระ ไดกระทําอยางนั้นแลว.
ไดยินวา พระศาสดา ทรงอนุญาตกัปปยภูมิแกจิตตคฤหบดีแลว.

จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ
ฝายอุบาสกกับชนสามพัน ซึ่งมาพรอมกับตน เดินทางกลับดวย
เกวียนเปลาแลว. พวกเทวดาและมนุษย ลุกขึ้นแลว กลาววา "พระผู
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เปนเจา ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียนเปลา" ดังนี้แลว ก็บรรจุ
เกวียนใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ. คฤหบดี นัน้ ไดบํารุงมหาชนดวย
บรรณาการอันเขานํามาเพื่อตน ไปแลว.
พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา
" พระเจาขา จิตตคฤหบดี แมเมื่อมาสูสํานักของพระองค มาแลวโดย
เดือนหนึ่ง; อยูในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกัน. ไดถวายทานดวยบรรณาการ
ที่เทวดาและมนุษยนํามาเทานั้น สิ้นกาลเทานี้; ไดยินวา บัดนี้คฤหบดีนั้น
ทําเกวียน ๕๐๐ เลม ใหเปลา จักไปโดยเดือนหนึ่งเหมือนกัน, แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ลุกขึ้นแลว กลาวแกคฤหบดีนั้นวา ' พระผูเปนเจา
ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียนเปลา" ดังนี้แลว ก็บรรจุเกวียน
ใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ. ไดยนิ วา คฤหบดี บํารุงมหาชน ดวย
เครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย นํามาเพื่อตนนั่นแหละจักกลับไป;
พระเจาขา ก็สักการะนี้เกิดขึ้นแกคฤหบดีนั่นผูนาสูสํานักของพระองคเทา
นั้นหรือ. หรือแมไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน."
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท จิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานักของเรา
ก็ดี ไป ณ ที่อื่นก็ดี สักการะยอมเกิดขึ้นทั้งนั้น, เพราะอุบาสกนี้เปนผู
มีศรัทธา เลื่อมใส มีศลี สมบูรณ, อุบาสกผูเห็นปานนี้ ยอมคบ (ไป)
ประเทศใด ๆ; ลาภสักการะ ยอมเกิดแกเขาในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคนี้วา :"ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เพียบพรอม
ดวยยศ และโภคะ ยอมคบประเทศใด ๆ ยอมเปนผู
อันเขาบูชาแลว ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว."
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ก็เนื้อความแหงพระคาถานั้น จักแจมแจงในปกิณณกวรรคนั้นแล.

บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี
เมื่อพระคาสดา ตรัสอยางนั้นแลว, พระอานนทเถระ จึงทูลถาม
บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี. ลําดับนัน้ พระศาสดา เมื่อจะตรัสแกพระอานนทเถระนั้น จึงตรัสวา :" อานนท จิตตคฤหบดีนี้ มีอภินิหารอันทําไวแทบบาทมูลของ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
สิ้นแสนกัลป ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป เกิดในสกุล
ของพรานเนื้อ ถึงควานเจริญแลว วันหนึ่ง เมื่อฝนตกอยูถือหอกไปสูปา
เพื่อตองการจะลาเนื้อ ตรวจดูหมูเนื้ออยู เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะ
ที่เงื้อมเกิดเอง แหงหนึ่ง จึงคิดวา "พระผูเปนเจารูปเดียว จักนั่งทํา
สมณธรรม, เราจักนําอาหารมา เพื่อพระผูเปนเจานั้น" ดังนี้แลว รีบไป
สูเรือน ใหคนปงเนื้อที่ตนนํามาเมื่อวานที่เตาแหงหนึ่ง ใหหุงขาวที่เตา
แหงหนึ่ง เห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวกอื่น รับบาตรของภิกษุแมเหลานั้น
นิมนตใหนั่งเหนืออาสนะที่จัดแจงไว ตระเตรียมภิกษาแลว สั่งคนอื่นวา
" พวกทานจงอังคาสพระผูเปนเจาทั้งหลาย แลว ใสภัตนั้นลงในตะกรา
ถือเดินไป เลือกเก็บดอกไมตาง ๆ ในระหวางทาง หอดวยใบไม ไป
สูที่พระเถระนั่งแลวกลาววา "ทานผูเจริญ ขอทานจงทําความสงเคราะห
แกกระผมเถิด" ดังนี้แลว รับบาตร ใหเต็มดวยภัตแลววางไวในมือของ
พระเถระ กระทําการบูชาดวยดอกไมเหลานั้น ตั้งความปรารถนาวา
๑

๑. อกตปพฺภาร เงื้อมที่บุคคลไมไดทํา หมายความวา เกิดเปนเองตามธรรมชาติ
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" บิณฑบาตอันมีรสนี้ พรอมดวยดอกไมเครื่องบูชา ยังจิตของขาพเจา
ใหยินดีฉันใด; ขอบรรณาการพันหนึ่ง จงมายังจิตของขาพเจาใหยินดี
ในที่ที่ขาพเจาเกิดแลว ๆ ฉันนั้น, และขอฝนดอกไมมีสี ๕ สีจงตก."
เขาบําเพ็ญกุศลจนตลอดชีพแลว เกิดในเทวโลก. ฝนดอกไมทิพย ตกแลว
โดยถองแถว ประมาณเพียงเขา ในที่ที่เขาเกิดแลว. แมในกาลนี้ ฝน
ดอกไม (ทิพย) ก็ตกในวันที่เขาเกิดแลว และเมื่อเขามาในที่นี้ การ
นําบรรณาการมา และการที่เกวียนเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ ก็เปนผล
แหงกรรมนั้นแล."
เรื่องพระสุธรรมเถระ จบ.
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๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ
ผูมีปกติอยูในปา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อฺา หิ ลาภูปนิสา "
เปนตน.

พระสารีบุตรอนุเคราะหพราหมณผูยากจน
เทศนาตั้งขึ้นแลวในกรุงราชคฤห. ไดยินวา สหายของวังคันตพราหมณ ผูบิดาของพระสารีบุตรเถระ ชื่อ มหาเสนพราหมณ อยูในกรุงราชคฤห. วันหนึ่ง พระสารีบุตรเถระเที่ยวบิณฑบาต ไดไปยังประตูเรือน
ของพราหมณนั้น เพื่อนุเคราะหเขา. แตพราหมณนั้น มีสมบัติหมด
เสียแลว กลับเปนคนยากจน. เขาคิดวา "บุตรของเราจักมาเพื่อเที่ยว
บิณฑบาตที่ประตูเรือนของเรา, แตเราเปนคนยากจน. บุตรของเราเห็น
จะไมทราบความที่เราเปนคนยากจน, ไทยธรรมอะไร ๆ ของเราก็ไมมี,"
เมื่อไมอาจจะเผชิญหนาพระเถระนั้นไดจึงหลบเสีย. ถึงในวันอื่น แมพระเถระไดไป (อีก). พราหมณก็ไดหลบเสียอยางนั้นเหมือนกัน. เขาคิด
อยูวา "เราไดอะไร ๆ แลวนั่นแหละจักถวาย" ก็ไมได (อะไร ๆ).
ภายหลังวันหนึ่งเขาไดถาดเต็มดวยขาวปายาสพรอมกับผาสาฎกเนื้อหยาบ
ในที่บอกลัทธิของพราหมณแหงหนึ่ง ถือไปถึงเรือน นึกถึงพระเถระขึ้น
ไดวา " การที่เราถวายบิณฑบาตนี้แกพระเถระ ควร."
ในขณะนั้นนั่นเอง แมพระเถระเขาฌาน ออกจากสมาบัติแลว
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เห็นพราหมณนั้น คิดวา " พราหมณไดไทยธรรมแลว หวังอยูซึ่งกรรม
ของเรา. การที่เราไปในที่นั้น ควร" ดังนี้แลว จึงหมผาสังฆาฏิ ถือ
บาตร แสดงตนยืนอยูแลวที่ประตูเรือนของพราหมณนั้นนั่นเอง. เพราะ
เห็นพระเถระเทานั้น จิตของพราหมณเลื่อมใสแลว. ลําดับนั้น เขาเขา
ไปหาพระเถระนั้น ไหวแลว กระทําปฏิสันถารนิมนตใหนั่งภายในเรือน
ถือถาดอันเต็มดวยขาวปายาส เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ. พระเถระ
รับกึ่งหนึ่งแลวจึงเอามือปดบาตร. ทีนั้น พราหมณกลาวกะพระเถระนั้นวา
" ทานผูเจริญ ขาวปายาสนี้สักวาเปนสวนของคน ๆ เดียวเทานั้น. ขอ
ทานจงทําความสงเคราะหในปรโลกแกกระผมเถิด, อยาทําความสงเคราะห
ในโลกนี้เลย; กระผมปรารถนาถวายไมใหเหลือทีเดียว" ดังนี้แลว จึง
เกลี่ยลงทั้งหมด. พระเถระฉันในที่นั้นนั่นแล. ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ
เขาถวายผาสาฎกแมนั้น แกพระเถระนั้น ไหวแลว กลาวอยางนี้วา "ทาน
ผูเจริญ แมกระผมพึงบรรลุธรรมทีท่ านเห็นแลวเหมือนกัน." พระเถระ
ทําอนุโมทนาแกพราหมณนั้นวา "จงสําเร็จอยางนั้น พราหมณ" ลุกขึ้น
จากอาสนะหลีกไป เที่ยวจาริกโดยลําดับ ไดถึงพระเชตวันแลว.

พราหมณยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี
ก็ทานที่บุคคลถวายแลวในคราวที่ตนตกยาก ยอมยังผูถวายใหราเริง
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น แมพราหมณถวายทานนั้นแลว มีจิตเลือ่ มใส เกิด
โสมนัสแลว ไดทําความสิเนหามีประมาณยิ่งในพระเถระ. ดวยความ
สิเนหาในพระเถระนั่นแล พราหมณนั้น ทํากาละแลว ถือปฏิสนธิในสกุล

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 261

อุปฏฐากของพระเถระในกรุงสาวัตถี. ก็ในขณะนั้นแล มารดาของเขา
บอกแกสามีวา "สัตวเกิดในครรภตั้งขึ้นในทองของฉัน." สามีนั้นไดให
เครื่องบริหารครรภแกมารดาของทารกนั้นแลว . เมื่อนางเวนการบริโภค
อาหารวัตถุมีของรอนจัด เย็นนัก และเปรี้ยวนักเปนตน รักษาครรภอยู
โดยสบาย ความแพทองเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา "ไฉนหนอ เราพึงนิมนต
ภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระสารีบุตรเถระเปนประธานใหนั่งในเรือน ถวายปายาส
เจือดวยน้ํานมลวน แมตนเองนุงหมผากาสาวะ ถือขันทองนั่งในที่สุด
แหงอาสนะ แลวบริโภคขาวปายาสอันเปนเดนของภิกษุประมาณเทานี้."
ไดยินวา ความแพทองในเพราะการนุงหมผากาสาวะนั้นของนาง ไดเปน
บุรพนิมิตแหงการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในทอง. ลําดับนั้น
พวกญาติของนาง คิดวา "ความแพทองของธิดาพวกเราประกอบดวย
ธรรม" ดังนี้แลว จึงถวายขาวปายาสเจือดวยน้ํานมลวน แกภิกษุ ๕๐๐
รูป ทําพระสารีบุตรเถระใหเปนพระสังฆเถระ. แมนางก็นุงผากาสาวะผืน
หนึ่ง หมผืนหนึ่ง ถือขันทองนั่งในที่สุดแหงอาสนะ บริโภคขาวปายาส
อันเปนเดน ( ของภิกษุ ). ความแพทองสงบแลว. ในมงคลอันเขากระทํา
แลวในระหวาง ๆ แกนางนั้น ตลอดเวลาสัตวเกิดในครรภตลอดก็ดี ใน
มงคลอันเขากระทําแลวแกนางผูตลอดบุตรแลว โดยลวงไป ๑๐ เดือนก็ดี
พวกญาติก็ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํานอย แกภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มี
พระสารีบุตรเถระเปนประธานเหมือนกัน. ไดยนิ วา นี้เปนผลแหงขาว
ปายาสที่ทารกถวายแลว ในเวลาที่คนเปนพราหมณในกาลกอน. ก็ใน
วันมงคลที่พวกญาติกระทําในวันที่ทารกเกิด พวกญาติใหทารกนั้นอาบน้ํา
๑

๑. ขาวชนิดหนึ่ง ที่หุงเจือดวยน้ํานม น้ําผึง้ น้ําตาล เปนตน หรือขาวเปยกเจือนม.
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แตเชาตรู ประดับแลวใหนอนเบื้องบนผากัมพลมีคาแสนหนึ่งบนที่นอน
อันมีสิริ.

ทารกบริจาคทาน
ทารกนั้น นอนอยูบนผากัมพลนั้นเอง แลดูพระเถระแลว คิดวา
" พระเถระนี้ เปนบุรพาจารยของเรา, เราไดสมบัตินี้ เพราะอาศัยพระเถระนี้, การที่เราทําการบริจาคอยางหนึ่งแกทานผูนี้ ควร" อันญาติ
นําไปเพื่อประโยชนแกการรับสิกขาบท ไดเอานิ้วกอยเกี่ยวผากัมพลนั้น
ยึดไว. ครั้งนั้น ญาติทั้งหลายของทารกนั้น คิดวา " ผากัมพลคลองที่
นิ้วมือแลว" จึงปรารภจะนําออก. ทารกนั้น รองไหแลว พวกญาติ
กลาววา " ขอพวกทานจงหลีกไปเถิด, ทานทั้งหลายอยายังทารกใหรองไหเลย" ดังนี้แลว จึงนําไปพรอมกับผากัมพลนั่นแล. ในเวลาไหวพระเถระ. ทารกนั้น ชักนิ้วมือออกจากผากัมพล ใหผากัมพลตกลง ณ ทีใ่ กล
เทาของพระเถระ. ลําดับนั้น พวกญาติไมกลาววา " เด็กเล็กไมรูกระทํา
แลว" กลาววา " ทานเจาขา ผาอันบุตรของพวกขาพเจาถวายแลว จง
เปนอันบริจาคแลวทีเดียว" ดังนี้แลว กลาววา "ทานเจาขา ขอพระผู
เปนเจาจงใหสิกขาบทแกทาสของทาน ผูทําการบูชาดวยผากัมพลนั่นแหละ
อันมีราคาแสนหนึ่ง."
พระเถระ. เด็กนี้ชอื่ อะไร ?
พากญาติ. ชื่อเหมือนกับพระผูเปนเจา ขอรับ.
พระเถระ. นี้จักชื่อ ติสสะ.
ไดยินวา พระเถระ ในเวลาเปนคฤหัสถ ไดมีชื่อวา อุปติสสมาณพ, แมมารดาของเด็กนั้น ก็คิดวา "เราไมควรทําลายอัธยาศัยของ
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บุตร." พวกญาติ ครั้นกระทํามงคลคือการขนานนามแหงเด็กอยางนั้น
แลว ในมงคลคือการบริโภคอาหาของเด็กนั้นก็ดี ในมงคลคือการเจาะหู
ของเด็กนั้นก็ดี ในมงคลคือการนุงผาของเด็กนั้นก็ดี ในมงคลคือการ
โกนจุกของเด็กนั้นก็ดี ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํานอย แกภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเปนประธาน. เด็กเจริญวัยแลว กลาวกะ
มารดา ในเวลามีอายุ ๗ ขวบวา "แม ฉันจักบวชในสํานักของพระเถระ."
มารดานั้น รับวา " ดีละ ลูก, เมื่อกอนแมก็ไดหมายใจไววา 'เราไมควร
ทําลายอัธยาศัยของลูก.' เจาจงบวชเถิดลูก" ดังนี้แลว ใหคนนิมนต
พระเถระมา ถวายภิกษาแกพระเถระนั้นผูมาแลว กลาววา " ทานเจาขา
ทาสของทานกลาววา ' จักบวช,' พวกดิฉันจักพาทาสของทานนี้ไปสู
วิหารในเวลาเย็น" สงพระเถระไปแลว ในเวลาเย็นพาบุตรไปสูวิหาร
ดวยสักการะและสัมมานะเปนอันมาก แลวก็มอบถวายพระเถระ.

การบวชทําไดยาก
พระเถระกลาวกับเด็กนั้นวา " ติสสะ ชื่อวาการบวชเปนของที่ทํา
ไดยาก, เมื่อความตองการดวยของรอนมีอยู ยอมไดของเย็น, เมื่อความ
ตองการดวยของเย็นมีอยู ยอมไดของรอน, ชื่อวา นักบวชทั้งหลาย ยอม
เปนอยูโดยลําบาก. ก็เธอเสวยความสุขมาแลว ."
ติสสะ. ทานขอรับ กระผมจักสามารถทําไดทุกอยาง ตามทํานอง
ที่ทานบอกแลว.

กัมมัฏฐานพระพุทธเจาทุกพระองคไมเคยทรงละ
พระเถระ กลาววา " ดีละ" แลวบอกตจปญจกกัมมัฏฐานดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 264

สามารถแหงการกระทําไวในใจโดยความเปนของปฏิกูลแกเด็กนั้น ใหเด็ก
บวชแลว. จริงอยู การที่ภิกษุบอกอาการ ๓๒ แมทั้งสิ้นควรแท, เมื่อ
ไมอาจบอกไดทั้งหมด พึงบอกตจปญจกกัมมัฏฐานก็ได ดวยวากัมมัฏฐาน
นี้ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคไมทรงละแลวโดยแท. การกําหนดภิกษุ
ก็ดี ภิกษุณีกด็ ี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี ผูบรรลุพระอรหัต ในเพราะ
บรรดาอาการทั้งหลายมีผมเปนตน สวนหนึ่ง ๆ ยอมไมมี. ก็ภิกษุทั้งหลาย
ผูไมฉลาด เมื่อยังกุลบุตรใหบวช ยอมยังอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหฉิบหาย
เสีย เพราะเหตุนั้น พระเถระพอบอกกัมมัฏฐานแลว จึงใหบวช ใหตั้ง
อยูในศีล ๑๐. มารดาบิดาทําสักการะแกบุตรผูบวชแลว ไดถวายขาว
มธุปายาสมีน้ํานอยเทานั้นแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ใน
วิหารนั่นเองสิ้น ๗ วัน. ฝายภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา "เราทั้งหลาย
ไมสามารถจะฉันขาวมธุปายาสมีน้ํานอยเปนนิตยได." มารดาบิดา แมของ
สามเณรนั้น ไดไปสูเรือนในเวลาเย็นในวันที่ ๗ ในวันที่ ๘ สามเณร
เขาไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย.

สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลกอน
ชาวเมืองสาวัตถี กลาววา " ไดยินวา สามเณรจักเขาไปบิณฑบาต
ในวันนี้, พวกเราจักทําสักการะแกสามเณรนั้น" ดังนี้แลว จึงทําเทริด
ดวยผาสาฎกประมาณ ๕๐๐ ผืน จัดแจงบิณฑบาต ประมาณ ๕๐๐ ที่
ไดถือไปยืนดักทางถวายแลว. ในวันรุงขึ้น ไดมาสูปาใกลวิหาร ถวายแลว.
สามเณรไดบิณฑบาตพันหนึ่ง กับผาสาฎกพันหนึ่ง โดย ๒ วันเทานั้น
ดวยอาการอยางนี้ ใหคนถวายแกภิกษุสงฆแลว. ไดยินวา นั่นเปนผล
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แหงผาสาฎกเนื้อหยาบที่สามเณรถวายแลวในคราวเปนพราหมณ. ลําดับนั้น
ภิกษุทั้งหลายขนานนามสามเณรนั้นวา "ปณฑปาตทายกติสสะ." รุงขึ้น
วันหนึ่งในฤดูหนาว สามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหาร เห็นภิกษุทั้งหลาย
ผิงไฟอยูในเรือนไฟเปนตนในที่นั้น ๆ จึงเรียนวา "ทานขอรับ เหตุไร
ทานทั้งหลายจึงนั่งผิงไฟ ?"
พวกภิกษุ. ความหนาวเบียดเบียนพวกเรา สามเณร.
สามเณร. ทานขอรับ ธรรมดาในฤดูหนาว ทานทั้งหลายควรหมผา
กัมพล, เพราะผากัมพลนั้น สามารถกันหนาวได.
พวกภิกษุ. สามเณร เธอมีบุญมาก พึงไดผากัมพล, พวกเราจักได
ผากัมพลแตที่ไหน ?
สามเณร กลาววา " ทานขอรับ ถากระนั้น พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ผูมีความตองการผากัมพล จงมากับกระผมเถิด" แลวใหบอกภิกษุใน
วิหารทั้งสิ้น. ภิกษุทั้งหลายคิดวา "พวกเราจักไปกับสามเณรแลว นําผา
กัมพลมา" อาศัยสามเณรผูมีอายุ ๗ ป ออกไปแลวประมาณพันรูป.
สามเณรนั้น มิใหแมจิตเกิดขึ้นวา " เราจักไดผากัมพลแตที่ไหน เพื่อ
ภิกษุประมาณเทานี้ " พวกภิกษุเหลานั้นบายหนาสูพระนครไปแลว. จริงอยู
ทานที่บุคคลถวายดีแลว ยอมมีอานุภาพเชนนี้. สามเณรนั้น เที่ยวไป
ตามลําดับเรือนภายนอกพระนครเทานั้น ไดผากัมพลประมาณ ๕๐๐ ผืน
แลว จึงเขาไปภายในพระนคร. พวกมนุษยนําผากัมพลมาแตที่โนนที่นี้.
สวนบุรุษคนหนึ่งเดินไปโดยทางประตูรานตลาด เห็นชาวรานตลาดคน
หนึ่ง ผูนั่งคลี่ผากัมพล ๕๐๐ ผืน จึงพูดวา " ผูเจริญ สามเณรรูปหนึ่ง
รวบรวมผากัมพลอยู, ทานจงซอมผากัมพลของทานเสียเถิด.
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ชาวรานตลาด. ก็สามเณรนั้น ถือเอาสิ่งที่เขาใหแลวหรือที่เขายัง
ไมให.
บุรุษ. ถือเอาสิ่งที่เขาใหแลว.
ชาวรานตลาดพูดวา เมื่อเปนเชนนั้น, ถาเราปรารถนา เราจักให;
หากเราไมปรารถนา, จักไมให; ทานจงไปเสียเถิด" ดังนี้แลวก็สงเขาไป.

ลักษณะคนตระหนี่
จริงอยู พวกคนตระหนี่ผูเปนอันธพาล, เมื่อชนเหลาอื่นใหทาน
อยางนี้ ก็ตระหนี่แลว จึงเกิดในนรก เหมือนกาฬอํามาตยเห็นอสทิสทาน
แลว ตระหนี่อยูฉะนั้น. ชาวรานตลาด คิดวา "บุรุษนี้มาโดยธรรมดา
ของตน กลาวกะเราวา ' ทานจงซอนผากัมพลของทานเสีย.' แมเราก็ได
กลาววา " ถาสามเณรนั้น ถือเอาสิ่งที่เขาให; ถาเราปรารถนา เราจักให
ของ ๆ เรา; หากไมปรารถนา, เราก็จักไมให; ก็เมื่อเราไมใหของที่สามเณรเห็นแลว ความละอายยอมเกิดขึ้น, เมื่อเราซอนของ ๆ ตนไว ยอม
ไมมีโทษ; บรรดาผากัมพล ๕๐๐ นี้ ผากัมพล ๒ ผืนมีราคาตั้งแสน;
การซอนผา ๒ ผืนนี้ไว ควร" ดังนี้แลว จึงผูกผากัมพลทั้งสองผืน ทําให
เปนชายดวยชาย วางซอนไวในระหวางแหงผาเหลานั้น. ฝายสามเณรถึง
ประเทศนั้นพรอมดวยภิกษุพันหนึ่ง. เพราะเห็นสามเณรเทานั้น ความรัก
เพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นแกชาวรานตลาด. สรีระทั้งสิ้นไดเต็มเปยมแลวดวย
ความรัก. เขาคิดวา "ผากัมพลทั้งหลายจงยกไว, เราเห็นสามเณรนี้แลวจะ
ใหแมเนื้อคือหทัย ก็ควร." ชาวรานตลาดนั้นนําผากัมพลทั้งสองผืนนั้น
๑

๑. เอาชายผา ๒ ผืนผูกติดกัน.
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ออกมาวางไวแทบเทาของสามเณร ไหวแลวไดกลาววา "ทานเจาขา ผมพึง
มีสวนแหงธรรมที่ทานเห็นแลว." สามเณรแมนั้นไดทําอนุโมทนาแกเขาวา
" จงสําเร็จอยางนั้นเถิด" สามเณรไดผากัมพล ๕๐๐ ผืนแมในภายใน
พระนคร. ในวันเดียวเทานั้น ไดผากัมพลพันหนึ่ง ไดถวายแกภิกษุพันหนึ่ง
ดวยประการฉะนี้. ครั้งนั้น ภิกษุทงั้ หลาบขนานนามของสามเณรนั้นวา
" กัมพลทายกติสสะ." ผากัมพลที่สามเณรใหในวันตั้งชื่อ ถึงความเปน
ผากัมพลพันหนึ่ง ในเวลาตนมีอายุ ๗ ป ดวยประการฉะนี้.

ใหของนอยแตไดผลมาก
ของนอยอันบุคคลใหแลวในฐานะใด ยอมมีผลมาก. ของมากที่
บุคคลใหแลวในฐานะใด ยอมมีผลมากกวา. ฐานะอื่นนั้น ยกพระพุทธศาสนาเสียมิไดมี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ของนอยที่บุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนใดมีผลมาก; ของมาก
ที่บุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนมีผลมากกวา, หมูภิกษุนี้ก็เปนเชนนั้น."
แมสามเณรมีอายุ ๗ ป ไดผากัมพลพันหนึ่ง ดวยผลแหงผากัมพลผืนหนึ่ง
ดวยประการฉะนี้.
เมื่อสามเณรนั้นอยูในพระเชตวัน พวกเด็กที่เปนญาติมาสูสํานัก
พูดจาปราศรัยเนือง ๆ. สามเณรนั้นคิดวา "อันเราเมื่ออยูในที่นี้ เมื่อเด็ก
ที่เปนญาติมาพูดอยู, ไมอาจที่จะไมพูดได, ดวยการเนิ่นชาคือการสนทนา
กับเด็กเหลานี้ เราไมอาจทําที่พึ่งแกตนได, ไฉนหนอเราเรียนกัมมัฏฐานใน
สํานักของพระศาสดาแลว พึงเขาไปสูปา."

ติสสสามเณรออกปาทําสมณธรรม
ติสสสามเณรนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลใหพระ-
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ศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต ไหวพระอุปชฌายะแลว ถือ
บาตรและจีวรออกไปจากวิหารแลว คิดวา " ถาเราจักอยูในที่ใกลไซร,
พวกญาติจะรองเรียกเราไป" จึงไดไปสิ้นทางประมาณ ๑๒๐ โยชน.
ครั้งนั้น สามเณรเดินไปทางประตูบานแหงหนึ่ง เห็นชายแกคนหนึ่ง จึง
ถามวา " อุบาสก วิหารในปาของภิกษุทั้งหลายผูอยูในประเทศนี้มีไหม ?"
อุบาสก. มี ขอรับ.
สามเณร. ถาอยางนั้น ขอทานชวยบอกทางแกฉัน.
ก็ความรักเพียงดังบุตรเกิดขึ้นแลวแกอุบาสก เพราะเห็นสามเณร
นั้น. ลําดับนั้น อุบาสกยืนอยูในที่นั้นนั่นแล ไมบอกแกสามเณรนั้น
กลาววา " มาเถิด ขอรับ, ผมจักบอกแกทาน" ไดพาสามเณรนั้นไป
แลว. สามเณร เมื่อไปกับอุบาสกแกนั้น เห็นประเทศ ๖ แหง ๕ แหง
อันประดับแลวดวยดอกไมและผลไมตาง ๆ ในระหวางทาง จึงถามวา
"ประเทศนี้ชื่ออะไร ? อุบาสก" ฝายอุบาสกนั้น บอกชื่อประเทศเหลา
นั้น แกสามเณรนั้น ถึงวิหารอันตั้งอยูในปาแลว กลาววา "ทานขอรับ
ที่นี่เปนที่สบาย, ขอทานจงอยูในที่นี้เถิด" แลวถามชื่อวา "ทานชื่อ
อะไร ? ขอรับ" เมื่อสามเณรบอกวา "ฉันชื่อวนวาสีติสสะ อุบาสก."
จึงกลาววา "พรุงนี้ ทานควรไปเที่ยวบิณฑบาตในบานของพวกกระผม"
แลวกลับไปสูบานของตนนั่นแหละ บอกแกพวกมนุษยวา สามเณร
ชื่อวนวาสีติสสะมาสูวิหารแลว. ขอทานจงจัดแจงอาหารวัตถุมียาคูและภัต
เปนตน เพื่อสามเณรนั้น." ครั้งแรกทีเดียว สามเณรเปนผูชื่อวา "ติสสะ"
แตนั้นไดชื่อ ๓ ชื่อเหลานี้คือ ปณฑปาตทายกติสสะ กัมพลทายกติสสะ
๑

๑. คําวาประเทศในที่นี้ หมายความเพียงบานหนึ่งหรือตําบลหนึ่งเทานัน้ .
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วนวาสีติสสะ ไดชื่อ ๔ ชื่อภายในอายุ ๗ ป. รุงขึ้น สามเณรนั้นเขาไป
บิณฑบาตยังบานนั้นแตเชาตรู. พวกมนุษยถวายภิกษาไหวแลว. สามเณร
กลาววา "ขอทานทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข, จงพนจากทุกขเถิด." แม
มนุษยคนหนึ่งถวายภิกษาแกสามเณรนั้นแลว ก็ไมสามารถจะ ( กลับ)
ไปยังเรือนไดอีก, ทุกคนไดยืนแลดูอยูทั้งนั้น. แมสามเณรนั้นก็รับภัตพอ
ยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อตน. ชาวบานทั้งสิ้นหมอบลงดวยอก แทบเทา
ของสามเณรนั้นแลว กลาววา ทานเจาขา เมื่อทานอยูในที่นี้ตลอดไตรมาสนี้ พวกกระผมจักรับสรณะ ๓ ตั้งอยูในศีล ๕ จักทําอุโบสถกรรม
๘ ครั้งตอเดือน. ขอทานจงใหปฏิญญาแกกระผมทั้งหลาย เพื่อประโยชน
แหงการอยูในที่นี้." สามเณรนั้นกําหนดอุปการะ จึงใหปฏิญญาแกมนุษย
เหลานั้น เที่ยวบิณฑบาตในบานนั้นนั่นแลเปนประจํา. ก็ในขณะที่เขา
ไหวแลว ๆ กลาวเฉพาะ ๒ บทวา "ขอทานทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุข,
จงพนจากทุกข" ดังนี้แลว หลีกไป. สามเณรนั้นใหเดือนที่ ๑ และ
เดือนที่ ๒ ลวงไปแลว ณ ที่นั้น เมื่อเดือนที่ ๓ ลวงไป, ก็บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทา.

อุปญฌายะไปเยี่ยมสามเณร
ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแลว พระอุปชฌายของสามเณรนั้น
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะไปยังสํานักติสสสามเณร."
พระศาสดา. ไปเถิด สารีบุตร.
พระสารีบุตรเถระนัน้ เมื่อพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 270

บริวารของตน หลีกไป กลาววา "โมคคัลลานะผูมีอายุ กระผมจะไป
ยังสํานักติสสสามเณร" พระโมคคัลลานเถระ กลาววา "ทานผูมีอายุ
แมกระผมก็จักไปดวย" ดังนี้แลว ก็ออกไปพรอมกับภิกษุประมาณ ๕๐๐
รูป. พระมหาสาวกทั้งปวง คือ พระมหากัสสปเถระ. พระอนุรทุ ธเถระ
พระอุบาสีเถระ พระปุณณเถระเปนตน ออกไปพรอมกับภิกษุประมาณ
องคละ ๕๐๐ รูป โดยอุบายนั้นแล. บริวารของพระมหาสาวกแมทั้งหมด
ไดเปนภิกษุประมาณ ๔ หมื่น. อุบาสกผูบํารุงสามเณรเปนประจํา เห็น
ภิกษุเหลานั้น ผูเดินทางประมาณ ๑๒๐ โยชน ถึงโคจรคามแลว ณ ประตู
บานนั่นเองตอนรับไหวแลว. ลําดับนั้น พระสารีบุตรเถระ ถามอุบาสก
นั้นวา "อุบาสก วิหารอันตั้งอยูในปาในประเทศนี้มีอยูหรือ ?"
อุบาสก. มีขอรับ.
พระเถระ. มีภิกษุไหม ?
อุบาสก. มีขอรับ.
พระเถระ. ใคร อยูใ นที่นั้น ?
อุบาสก. วนวาสีติสสสามเณร ขอรับ.
พระเถระ. ถากระนั้น ทานจงบอกทางแกพวกฉัน.
อุบาสก. ทานเปนภิกษุพวกไหน ? ขอรับ.
พระเถระ. พวกเรามาสูสํานักของสามเณร.
อุบาสกแลดูภิกษุเหลานั้น จําพระมหาสาวกแมทั้งหมดได นับ
ตั้งแตพระธรรมเสนาบดีเปนตน . เขามีสรีระอันปติถูกตองแลวหาระหวาง
มิได กลาววา "ทานขอรับ ขอทานจงหยุดกอนเถิด" แลวเขาไปสู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 271

บานโดยเร็ว ปาวรองวา " พระอสีติมหาสาวกผูเปนเจาทั้งหลายเหลานั้น
นับแตพระสารีบุตรเถระเปนตน มาสูสํานักของสามเณร กับดวยบริวาร
ของตน ๆ, ทานทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช มี เตียง ตั่ง เครื่องปูลาด
ประทีปและน้ํามันเปนตน ออกไปโดยเร็วเถิด." ทันใดนั้นเอง พวก
มนุษยขนเตียงเปนตน เดินติดตามรอยพระเถระไป เขาไปสูวิหารพรอม
กับพระเถระนั่นแหละ. สามเณรจําหมูภิกษุได รับบาตรและจีวรพระมหาเถระ ๒ - ๓ องคแลว ไดทําวัตร. เมื่อสามเณรนั้นจัดแจงที่อยูเพื่อพระเถระทั้งหลายเก็บบาตรและจีวรอยูนั่นแล, ก็มืดพอดี. พระสารีบุตรเถระ
กลาวกะพวกอุบาสกวา " อุบาสกทั้งหลาย พวกทานไปเถิด, ความมืด
เกิดแกพวกทาน."
พวกอุบาสก. ทานผูเจริญ วันนี้เปนวันฟงธรรม, พวกกระผม
จักยังไมไป, จักฟงธรรม, ในกาลกอนแตนี้ แมการฟงธรรมมิไดมีแก
กระผมทั้งหลาย.
พระเถระ. สามเณร ถากระนั้น เธอจงตามประทีปประกาศเวลา
ฟงธรรมเถิด.
สามเณรนั้น ไดทําแลวอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะสามเณรนั้นวา "ติสสะ พวกอุปฏฐาก
ของเธอ กลาวอยูวา ' พวกเราใครจะฟงธรรม เธอจงกลาวธรรมแก
อุปฏฐากเหลานั้น." พวกอุบาสก ลุกขึ้นพรอมกันทันที กลาววา
" ทานผูเจริญ พระผูเปนเจา ของพวกกระผม ยกแตบท ๒ บทเหลานี้
คือ ' ขอทานทั้งหลายจงมีความสุข, จงพนจากทุกข,' หารูธรรมกถา
อยางอื่นไม, ขอทานทั้งหลาย จงใหพระธรรมกถึกรูปอื่นแกพวกกระผม
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เถิด." ก็สามเณรถึงบรรลุพระอรหัตแลวก็มิไดกลาวธรรมกถาแกอุปฏฐาก
เหลานั้นเลย.

เหตุใหถงึ สุขและพนจากทุกข
ก็ในกาลนั้น พระอุปชฌายะ กลาวกะสามเณรนั้นวา " สามเณร
คนทั้งหลายจะมีความสุขไดอยางไร ? [และ] จะพนจากทุกขไดอยางไร ?
เธอจงกลาวเนื้อความแหงบททั้งสองนี้แกเราทั้งหลาย." สามเณรนั้นรับวา
" ดีละ ขอรับ " แลวถือพัดอันวิจิตร ขึ้นสูธรรมาสน ชักผลและเหตุ
มาจากนิกายทั้ง ๔ จําแนกขันธ ธาตุ อายตนะ และโพธิปก ขิยธรรม
ดุจมหาเมฆตั้งขึ้นใน ๔ ทวีป ยังฝนลูกเห็บใหตกอยู กลาวธรรมกถาดวย
ยอดคือพระอรหัต แลวกลาววา " ทานผูเจริญ ความสุขยอมมีแกบุคคลผู
บรรลุพระอรหัตอยางนี้. ผูบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล ยอมพนจากทุกข,
คนที่เหลือไมพนจากชาติทุกขเปนตน และจากทุกขในนรกเปนตนได."
พระเถระกลาววา "ดีละ สามเณร การกลาวโดยบทอันเธอกลาวดีแลว
บัดนี้ จงกลาวสรภัญญะเถิด." สามเณรนั้น กลาวแมสรภัญญะแลว.
เมื่ออรุณขึ้น พวกมนุษยที่บํารุงสามเณร ไดเปน ๒ พวก. บางพวก
โกรธวา " ในกาลกอนแตนี้ พวกเราไมเคยเห็นคนหยาบชาเชนนี้.
ทําไม สามเณรรูธรรมกถาเห็นปานนี้ จึงไมกลาวบทแหงธรรมแมสักบท
หนึ่ง แกพวกมนุษยผูตั้งอยูในฐานะเพียงดังมารดาบิดา อุปฏฐากอยู
สิ้นกาลประมาณเทานี้. บางพวกยินดีวา "เปนลาภของพวกเราหนอ ผู
แมไมรูคุณหรือโทษ บํารุงทานผูเจริญเห็นปานนี้, แตบัดนี้ พวกเรา
ไดเพื่อฟงธรรมในสํานักของทานผูเจริญนั้น." ในเวลาใกลรงุ วันนั้น
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แมพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นพวกอุปฎฐาก
ของวนวาสีติสสสามเณร ผูเขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองค.
ทรงใครครวญอยูวา "เหตุอะไรหนอแล จักมี" ทรงใครครวญเนื้อ
ความนี้วา " พวกอุปฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร บางพวกโกรธ, บาง
พวกยินดี, ก็พวกที่โกรธสามเณรผูเปนบุตรของเราจักไปสูนรก, เราควร
ไปที่นั้นเถิด, เมื่อเราไป, คนเหลานั้นแมทั้งหมด จักทําเมตตาจิตใน
สามเณรแลวพนจากทุกข." มนุษยแมเหลานั้น นิมนตภิกษุสงฆแลวก็ไป
บาน ใหคนทํามณฑป จัดอาหารวัตถุมียาคูและภัตเปนตน ปูอาสนะไว
แลว นั่งดูการมาของพระสงฆ. แมภิกษุทั้งหลายทําการชําระสรีระแลว
เมื่อจะเขาไปสูบานในเวลาเที่ยวภิกษา จึงถามสามเณรวา "ติสสะ เธอ
จักไปพรอมกับพวกเราหรือ หรือจักไปภายหลัง ?"
สามเณร. กระผมจักไปในเวลาเปนที่ไปของกระผมตามเคย, นิมนต
ทานทั้งหลายไปเถิด ขอรับ.

พวกมนุษยเลื่อมใสติสสสามเณร
ภิกษุทั้งหลายถือบาตรและจีวรเขาไปแลว.
พระศาสดา ทรงหมจีวรในพระเชตวันนั่นแล แลวทรงถือบาตร
เสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเทานั้น ทรงแสดงพระองคประทับยืนขางหนา
ภิกษุทั้งหลายทีเดียว. ชาวบานทั้งสิ้นไดตื่นเตนเอิกเกริกเปนอยางเดียวกัน
วา พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมา." พวกมนุษยมีจิตราเริง นิมนต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหนั่งแลว ถวายยาคูแลว ไดถวาย
ของควรเคี้ยว. เมื่อภัตยังไมทันเสร็จนั้นแล สามเณรเขาไปสูภายในบาน
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แลว. ชาวบาน ไดนาํ ออกไป ถวายภิกษุแกสามเณรโดยเคารพ
สามเณรนั้นรับภิกษาเพียงยังอัตภาพ. ใหเปนไปแลว ไปสูสํานักพระศาสดา
นอมบาตรเขาไปแลว. พระศาสดาตรัสวา " นํามาเถิด ติสสะ " แลว
ทรงเหยียดพระหัตถรับบาตร ทรงแสดงแกพระเถระวา "สารีบุตร จง
ดูบาตรของสามเณรของเธอ." พระเถระรับบาตรจากพระหัตถของพระศาสดา ใหแกสามเณรแลว กลาววา "เธอจงไปนั่งทําภัตกิจในที่ที่ถึง
แกตน." ชาวบานอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวทูล
ขออนุโมทนากะพระศาสดา. พระศาสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนา จึง
ตรัสอยางนี้วา " อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เปนลาภของทานทั้งหลาย
ซึ่งไดเห็นอสีติมหาสาวก คือ สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสป เปนตน
เพราะอาศัยสามเณรผูเขาถึงสกุลของตน ๆ. แมเราก็มาแลว เพราะอาศัย
สามเณรผูเขาถึงสกุลทานทั้งหลายเหมือนกัน. แมการเห็นพระพุทธเจา
อันทานทั้งหลายไดแลว เพราะอาศัยสามเณรนี้นั่นเอง, เปนลาภของทาน
ทั้งหลาย. ทานทั้งหลายไดดีแลว." มนุษยทั้งหลายคิดวา " นายินดี !
เปนลาภของพวกเรา. พวกเราไดเห็นพระผูเปนเขาของพวกเรา ผูสามารถ
ในการยังพระพุทธเจาและภิกษุสงฆใหโปรดปราน. และยอมไดถวาย
ไทยธรรมแกพระผูเปนเจานั้น." พวกมนุษยที่โกรธสามเณรกับยินดีแลว
พวกที่ยินดีแลวเลื่อมใสโดยประมาณยิ่ง. ก็ในเวลาจบอนุโมทนา ชนเปน
อันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว พระศาสดา
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. มนุษยทั้งหลายตามสงเสด็จพระศาสดา
ถวายบังคมแลวกลับ.
พระศาสดา เสด็จไปดวยพระธุระอันเสมอกับสามเณร ตรัสถาม
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ประเทศที่อุบาสกแสดงแลวแกสามเณรนั้น ในกาลกอนวา "สามเณร
ประเทศนี้ชื่ออะไร ? ประเทศนี้ชื่ออะไร ?" ดังนี้แลว ไดเสด็จไป.
แมสามเณรก็กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ประเทศนี้ชื่อนี้,
ประเทศนี้ชื่อนี้ " ไดไปแลว.

น้ําตาของมนุษยมากกวาน้ําในมหาสมุทร
พระศาสดา เสด็จถึงที่อยูของสามเณรนั้นแลว เสด็จขึ้นสูยอด
ภูเขา. ก็มหาสมุทรยอมปรากฏแกผูที่ยืนอยูบนยอดภูเขานั้น. พระศาสดา
ตรัสถามสามเณรวา "ติสสะ เธอยืนอยูบนยอดเขา แลดูขางโนนและ
ขางนี้ เห็นอะไร ?"
สามเณร. เห็นมหาสมุทร พระเจาขา
พระศาสดา. เห็นมหาสมุทรแลวคิดอยางไร ?
สามเณร. ขาพระองคคิดอยางนี้วา 'เมื่อเรารองไหในคราวที่ถึง
ทุกข น้ําตาพึงมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่' พระเจาขา.
พระศาสดา ตรัสวา "ดีละ ดีละ ติสสะ, ขอนี้เปนอยางนั้น,
เพราะน้ําตาอันไหลออก ในเวลาที่สตั วผูหนึ่ง ๆ ถึงซึ่งทุกข พึงเปนของ
มากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ โดยแท." ก็แล ครั้นตรัสคํานี้แลว จึง
ตรัสพระคาถานี้วา:" น้ําในมหาสมุทรทั้งสีนิดหนอย, น้ําคือน้ําตา
ของนระผูอันทุกขถูกตองแลว เศราโศกอยู มี
ประมาณไมนอย มากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่นั้น,
สหาย เพราะเหตุไร ทานจึงยังประมาทอยู ? "
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สถานที่สัตวเคยตายและไมเคยตาย
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามสามเณรนั้นอีกวา "ติสสะ เธอ
อยูที่ไหน ?
สามเณร. อยูที่เงื้อมเขานี้ พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็เมื่ออยูในที่นั้น คิดอยางไร ?
สามเณร. ขาพระองคคิดวา ' การกําหนดที่ทิ้งสรีระ อันเราผูตาย
อยู ทําแลวในที่นี้ ไมม'ี พระเจาขา.
พระศาสดา. ตรัสวา "ดีละ ดีละ ติสสะ, ขอนี้ อยางนั้น,
เพราะชื่อวาสถานที่แหงสัตวเหลานี้ ผูที่ไมนอนตายบนแผนดิน ไมมี "
ดังนี้แลว จึงตรัสอุปสาฬหกชาดก ในทุกนิบาตนี้วา :" พราหมณ นามวาอุปสาฬหก หมื่นสี่พัน
ถูกไฟไหมแลวในประเทศนี้, สถานที่อันสัตวไมเคย
ตายไมมีในโลก. ความสัตย ๑ ธรรม ๑ ความไม
เบียดเบียน ๑ ความสํารวม ๑ ความฝกฝน
(ทรมาน) ๑ มีอยูที่ใด, พระอริยเจาทั้งหลาย
ยอมเสพที่เชนนั้น, สถานที่นั้นชื่อวา อันสัตวไม
เคยตายในโลก."
เมื่อสัตวทั้งหลาย ทําการทอดทิ้งสรีระไวเหนือแผนดิน ตายอยู,
สัตวทั้งหลาย ชื่อวาตายในประเทศที่ไมเคยตาย ยอมไมมี ดวยประการ
ฉะนี้.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๕๗. อรรถกถา. ๓/๗๐.
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สวนพระเถระทั้งหลาย เชนพระอานนทเถระ ยอมปรินิพพาน
ในประเทศที่สัตวไมเคยตาย.

การปรินพิ พานของพระอานนท
ดังไดสดับมา พระอานนทเถระ พิจารณาดูอายุสังขารในกาลที่มี
อายุได ๑๒๐ ป ทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบ จึงบอกวา " เราจัก
ปรินิพพานในวันที่ ๗ แตวันนี้." บรรดามนุษยผูอยูที่ฝงทั้งสองแหง
แมน้ําโรหิณี ทราบขาวนั้นแลว ผูที่อยูฝงนี้ กลาววา "พวกเรา มี
อุปการะมากแกพระเถระ, พระเถระจักปรินิพพานในสํานักของพวกเรา."
ผูที่อยูฝงโนนก็กลาววา " พวกเรามีอุปการะมากแกพระเถระ, พระเถระ
จักปรินิพพานในสํานักของพวกเรา." พระเถระฟงคําของชนเหลานั้นแลว
คิดวา "แมพวกชนผูที่อยูฝงทั้งสองก็มีอุปการะแกเราทั้งนั้น. เราไมอาจ
กลาววา ' ชนเหลานี้ไมมีอุปการะ' ได, ถาเราจักปรินิพพานที่ฝงนี้,
ผูอยูฝงโนนจักทําการทะเลาะกับพวกฝงนี้ เพื่อจะถือเอา (อัฐิ) ธาตุ;
ถาเราจักปรินิพพานที่ฝงโนน, พวกที่อยูฝงนี้ ก็จักทําเหมือนอยางนั้น;
ความทะเลาะแมเมื่อจะเกิด ก็จักเกิดขึ้นอาศัยเราแนแท, แมเมื่อจะสงบ
ก็จะสงบอาศัยเราเหมือกัน" ดังนี้แลว กลาววา "ทั้งพวกที่อยูฝงนี้
ยอมมีอุปการะแกเรา, ทั้งพวกที่อยูฝงโนน ก็มีอุปการะแกเรา. ใคร ๆ
ชื่อวาไมมีอุปการะไมมี; พวกที่อยูฝงนี้จงประชุมกันที่ฝงนี้แหละ, พวก
ที่อยูฝงโนนก็จงประชุมกันที่ฝงโนนแหละ." ในวันที่ ๗ แตวันนั้น
พระเถระนั่งโดยบัลลังกในอากาศประมาณ ๗ ชั่วลําตาล ในทามกลางแหง
แมน้ํา กลาวธรรมแกมหาชนแลวอธิษฐานวา "ขอสรีระของเราจงแตก
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ในทามกลาง, สวนหนึ่งจงตกฝงนี้, สวนหนึ่งจงตกฝงโนน" นั่งอยูตาม
ปกตินั่นแหละ เขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณ. เปลวไฟตั้งขึ้นแลว.
สรีระแตกแลวในทามกลาง. สวนหนึ่งตกฝงนี้; สวนหนึ่งตกที่ฝงโนน.
มหาชนรองไหแลว. เสียงรองไห ไดเปนราวกะวาเสียงแผนดินทรุด
นาสงสาร แมกวาเสียงรองไหในวันปรินิพพานแหงพระศาสดา. พวก
มนุษยรองไหร่ําไรอยูตลอด ๔ เดือน เที่ยวบนเพออยูวา " เมื่อพระเถระ
ผูรับบาตรจีวรของพระศาสดายังดํารงอยู, ไดปรากฏแกพวกเรา เหมือน
การที่พระศาสดายังทรงพระชนมอยู, บัดนี้ พระศาสดาของพวกเรา
ปรินิพพานแลว."

พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร
พระศาสดา ตรัสถามสามเณรอีกวา " ติสสะ เธอไมกลัวในเพราะ
เสียงแหงสัตวทั้งหลายมีเสือเหลืองเปนตน ในชัฏปานี้หรือ ?"
สามเณรกราบทูลวา " ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค
ยอมไมกลัว, ก็แลอีกอยางหนึ่ง ชื่อวาความยินดีในปา ยอมเกิดขึ้นแก
ขาพระองค เพราะฟงเสียงแหงสัตวเหลานั้น" แลวกลาวพรรณนาปาดวย
คาถาประมาณ ๖๐ คาถา.
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสเรียกสามเณรนั้นวา "ติสสะ."
สามเณร. อะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. พวกเราจะไป เธอจักไปหรือจักกลับ ?
สามเณร. เมื่ออุปชฌายะของขาพระองค พาขาพระองคไป,
ขาพระองคจักไป, เมื่อใหขาพระองคกลับ, ขาพระองคก็จักกลับพระเจาขา.
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พระศาสดา เสด็จหลีกไปกับภิกษุสงฆ. แตอัธยาศัยของสามเณร
ใครจะกลับอยางเดียว. พระเถระทราบอัธยาศัยนั้น จึงกลาววา " ติสสะ
ถาเธอใครจะกลับ, ก็จงกลับเถิด." สามเณรถวายบังคมพระศาสดาและ
ไหวภิกษุสงฆแลวกลับ. พระศาสดาไดเสด็จไปยังพระเชตวันแลวเทียว.

พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร
การสนทนาของภิกษุทั้งหลาย เกิดขึ้นในโรงธรรมวา "นา
อัศจรรยหนอ ติสสสามเณร ทํากรรมที่บุคคลทําไดยาก; จําเดิมแตถือ
ปฏิสนธิ พวกญาติของเธอ ไดถวายขาวปายาสมีน้ํานอยแกภิกษุประมาณ
๕๐๐ ในมงคล ๗ ครั้ง, ในเวลาบวชแลว ก็ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํา
นอยเหมือนกัน แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ภายในวิหาร
สิ้น ๗ วัน ครั้นบวชแลว ในวันที่ ๘ เขาไปสูบาน ไดบิณฑบาตพัน
หนึ่งกับผาสาฎกพันหนึ่ง โดย ๒ วันเทานั้น, วันรุงขึ้น ไดผากัมพลพัน
หนึ่ง ในเวลาเธออยูในที่นี้ ลาภและสักการะมากก็เกิดขึ้นแลว ดวย
ประการฉะนี้. บัดนี้ เธอทิ้งลาภสละสักการะเห็นปานนี้เสีย แลวเขาไปสู
ปา ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารที่เจือกัน; สามเณรทํากรรมที่ทําได
โดยยากหนอ."

ขอปฏิบัติ ๒ อยาง
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนึ่งสนทนากันดวยเรื่องอันใดหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบ
ทูลวา "ดวยเรื่องชื่อนี้" จึงตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา
ขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภนั้นเปนอยางอื่น, ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึง
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พระนิพพาน เปนอยางอื่น ก็อบาย ๔ มีประตูอันเปดแลวนั้นแล
ดังอยู เพื่อภิกษุผูรักษาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภ ดวยสามารถแหงการ
สมาทานธุดงค มีการอยูป าเปนตน ดวยหวังวา ' เราจักไดลาภดวยการ
ปฏิบัติอยางนี้' สวนภิกษุผูละลาภและสักการะอันเกิดขึ้น ดวยขอปฏิบัติ
อันยังสัตวใหถึงพระนิพพานแลวเขาไปสูปา เพียรพยายามอยู ยอมยึดเอา
พระอรหัตไวได" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้วา :๑๕. อฺา หิ ลาภูปนิสา อฺา นิพพฺ านคามินี
เอวเมต อภิฺาย ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวโก
สกฺการ นาภินนฺเทยฺย วิเวกมนุพฺรหู เย.
"ก็ขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภ เปนอยางอื่น,
ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน เปนอยางอื่น
(คนละอยาง). ภิกษุผเู ปนสาวกของพระพุทธเจา
ทราบเนื้อความนั้นอยางนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลิน
สักการะ พึงตามเจริญวิเวก."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อฺา หิ ลาภูปนิสา
ความวา ชือ่ วาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภนี้เปนอยางนี้แล; ขอปฏิบัติ
อันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน เปนอยางอื่น ( เปนคนละอยาง). จริงอยู
๑. อบาย ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน.
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อันภิกษุผูจะใหลาภเกิดขึ้น ควรทําอกุศลกรรมหนอยหนึ่ง. การคดกาย
เปนตน นาที่เธอจะพึงทํา. ดวยวา ในกาลใดภิกษุทําการคดบางอยาง
บรรดาคดกายเปนตน, ในกาลนั้นลาภยอมเกิดขึ้น. ก็เมื่อภิกษุหยอนมือ
ลงตรง ๆ ในถาดเขาปายาสไมใหงอแลวยกขึ้น, มือเปนแตเพียงเปอน
เทานั้น, แตเมื่อหยอนลง ทําใหงอแลวยกขึ้น, มือยอมชอนกอนขาว
ปายาสออกมาไดแท; ลาภและสักการะยอมเกิดขึ้นในคราวทําการคดกาย
เปนตนอยางนี้: นี้จัดเปนขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภที่ไมชอบธรรม. แต
ลาภที่เกิดขึ้นดวยเหตุเห็นปานนี้ คือ "การถึงพรอมดวยอุปธิ การ
ทรงไวซึ่งจีวร (การครองจีวร) ความเปนพหูสูต ความมีบริวาร การ
อยูปา" ชื่อวาประกอบดวยธรรม. ก็ภิกษุผูบําเพ็ญขอปฏิบัติอันยังสัตว
ใหถึงพระนิพพาน พึงละการคดกายเปนตนเสีย, อันภิกษุผูบําเพ็ญขอ
ปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน ไมใชคนบอด เปนเหมือนคนบอด
ไมใชคนใบ เปนเหมือนคนใบ ไมใชคนหนวก เปนเหมือนคนหนวก
จึงควร.
บทวา เอวเมต เปนตน ความวา ภิกษุชื่อวาเปนสาวก
เพราะอรรถวา เกิดในทีส่ ุดแหงการฟง หรือเพราะอรรถวา ฟงโอวาท
และอนุสาสนี ของทานผูชื่อวาพุทธะ เพราะอรรถวา ตรัสรูสังขตธรรม
และอสังขตธรรมทั้งหมด ทราบขอปฏิบัติเปนเครื่องยังลาภใหเกิดขึ้น
และขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพานนั้น อยางนั้นแลว ไมพึงเพลิดเพลิน
๑

๑. อุปธิสมฺปทา ฉบับยุโรปเปน อุปสมฺปทา. คําวา อุปธิ เปนชื่อของกิเลสก็มี ของรางกายก็มี
ในที่นี้เปนชื่อของรางกาย อุปธิสมฺปทา จึงหมายถึงรูปสมบัติ.
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สักการะคือปจจัย ๔ อันไมชอบธรรม คือไมพึงหามสักการะอันชอบ
ธรรมนั้นนั่นแล พึงเจริญวิเวก มีกายวิเวกเปนตน.
บรรดาวิเวกเหลานั้น ความเปนผูมีกายโดดเดี่ยว ชื่อวากายวิเวก,
สมาบัติ ๘ ชื่อวาจิตตวิเวก พระนิพพาน ชื่อวาอุปธิวิเวก .
บรรดาวิเวกเหลานั้น กายวิเวก ยอมบรรเทาความคลุกคลีดวยหมู,
จิตตวิเวก ยอมบรรเทาความหมักหมมดวยกิเลส, อุปธิวิเวก ยอมบรรเทา
ซึ่งความเกี่ยวของดวยสังขาร; กายวิเวก ยอมเปนปจจัยแหงจิตตวิเวก,
จิตตวิเวก ยอมเปนปจจัยแหงอุปธิวิเวก. สมจริงดังคําที่พระสารีบุตรเถระ
แมกลาวไววา "กายวิเวกของผูมีกายสงบแลว ยินดียิ่งแลวในการออก
บวช, จิตตวิเวกของผูมีจิตบริสุทธิ์แลว
ถึงความผองแผวอยางยิ่ง,
และอุปธิวิเวกของบุคคลผูไมมีอุปธิ ถึงพระนิพพาน " พึงเจริญ คือ
พึงพอกพูน อธิบายวา พึงเขาไปสําเร็จวิเวก ๓ นี้อยู.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ จบ.
พาลวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๕ จบ.
๑

๒

๓

๔

๑. จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช. ๒. รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔. ๓. อุปธิมี ๔
คือ ขันธูปธิ, กิเลสสูปธิ, อภิสังขารูปธิ, กามูปธิ. ๔. ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.
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คาถาธรรมบท
บัณฑิตวรรค ที่ ๖
วาดวยบุคคลผูเปนบัณฑิต
[๑๖] ๑. บุคคลพึงเห็นผูมีปญญาใด ซึ่งเปนผูกลาว
นิคคหะชี้โทษ วาเปนเหมือนผูบอกขุมทรัพยให
พึงคบผูมีปญญาเชนนั้น ซึ่งเปนบัณฑิต เพราะวา
เมื่อคบทานผูเชนนั้น มีแตคุณอยางประเสริฐ ไมมี
โทษที่ลามก.
๒. ผูใดพึงวากลาว พึงสอน และพึงหามจาก
ธรรมของอสัตบุรุษ ผูนั้นแล ยอมเปนที่รักของ
สัตบุรุษทั้งหลาย ไมเปนที่รกั ของพวกอสัตบุรุษ.
๓. บุคคลไมควรคบบาปมิตร ไมควรคบบุรษุ
ต่ําชา ควรคบกัลยาณมิตร ควรคบบุรุษสูงสุด.
๔. บุคคลผูเอิบอิ่มในธรรม มีใจผองใส ยอม
อยูเปนสุข บัณฑิตยอมยินดีในธรรมที่พระอริยเจา
ประกาศแลวทุกเมื่อ.
๕. อันคนไขน้าํ ทั้งหลายยอมไขน้ํา ชางศร
ทั้งหลายยอมดัดศร ชางถากทั้งหลายยอมถากไม
บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกตน.
๑

๑. วรรคที่ ๖ มีอรรกถา ๑๑ เรื่อง.
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๖. ภูเขาศิลาลวน เปนแทงเดียว ยอมไม
สะเทือนดวยลมฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไม
เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น.
๗. บัณฑิตทั้งหลาย ฟงธรรมแลว ยอมผองใส
เหมือนหวงน้ําลึก ใสแจว ไมขุนมัวฉะนั้น.
๘. สัตบุรษุ ทั้งหลาย ยอมเวนในธรรมทั้งปวง
แล สัตบุรุษทั้งหลาย หาใชผูปรารถนากามบนไม
บัณฑิตทั้งหลาย อันสุขหรือทุกขถูกตองแลว ยอม
ไมแสดงอาการขึ้นลง.
๙. บัณฑิตยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหงตน
ยอมไมทําบาปเพราะเหตุแหงบุคคลอื่น บัณฑิตไม
พึงปรารถนาบุตร ไมพึงปรารถนาทรัพย ไมพึง
ปรารถนาแวนแควน ( และ) ไมพึงปรารถนาความ
สําเร็จเพื่อตนโดยไมเปนธรรม บัณฑิตนั้นพึงเปนผู
มีศีล มีปญญา ตั้งอยูในธรรม.
๑๐. บรรดามนุษย ชนผูถ ึงฝงมีจํานวนนอย
ฝายประชานอกนี้เลาะไปตามตลิ่งอยางเดียว ก็ชน
เหลาใดแล ประพฤติสมควรแกธรรมในธรรมที่เรา
กลาวชอบแลว ชนเหลานั้นลวงบวงมารที่ขามไดยาก
อยางเอกแลวจักถึงฝง.
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๑๑. บัณฑิตละธรรมดําแลว ออกจากอาลัย
อาศัยธรรม อันหาอาลัยมิไดแลว ควรเจริญธรรมขาว
ละกามทั้งหลายแลว หมดความกังวล พึงปรารถนา
ความยินดียิ่งในวิเวก อันเปนที่ซึ่งประชายินดีไดยาก
บัณฑิตควรทําตนใหผองแผวจากเครื่องเศราหมอง
ชนเหลาใดอบรมจิตดีแลว โดยชอบ ในองคธรรม
แหงความตรัสรู ( และ) ชนเหลาใดไมถือมั่น
ยินดีในการละ เลิกความถือมั่น ชนเหลานั้น ฯ
เปนพระขีณาสพ รุงเรื่อง ดับสนิทแลวในโลก.
จบบัณฑิตวรรคที่ ๖
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๖. บัณฑิตวรรควรรณนา
๑. เรือ่ งพระราธเถระ [๖๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับ อยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานพระราธะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นิธีนว ปวตฺตาร" เปนตน.

ราธพราหมณซูบผอมเพราะไมไดบวช
ไดยินวา พระราธะนั้น ในเวลาเปนคฤหัสถ ไดเปนพราหมณ
ตกยากอยูในกรุงสาวัตถี. เขาคิดวา " เราจักเลี้ยงชีพอยูในสํานักของ
ภิกษุทั้งหลาย" ดังนี้แลว ไปสูวิหาร ตายหญา กวาดบริเวณ ถวาย
วัตถุมีน้ําลางหนาเปนตน อยูในวิหารแลว. ภิกษุทั้งหลายไดสงเคราะห
เธอแลวก็ตาม, แตก็ไมปรารถนาจะใหบวช. เขาเมื่อไมไดบวช จึง
ซูบผอมแลว.

ราธพราหมณมีอุปนิสัยพระอรหัต
ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง
ทอดพระเนตรเห็นพราหมณนั้นแลว ทรงใครครวญอยูวา "เหตุอะไร
หนอ ?" ดังนี้แลว ทรงทราบวา "ราธพราหมณจักเปนพระอรหันต"
ในเวลาเย็น เปนเหมือนเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร เสด็จไปสูสํานักของ
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พราหมณแลวตรัสถามวา "พราหมณ เธอเที่ยวทําอะไรอยู ?" เขา
กราบทูลวา " ขาพระองคทําวัตรปฏิวัตรแกภิกษุทั้งหลายอยู พระเจาขา."
พระศาสดา. เธอไดการสงเคราะหจากสํานักของภิกษุเหลานั้น
หรือ ?
พราหมณ. ไดพระเจาขา, ขาพระองคไดแตเพียงอาหาร, แต
ทานไมใหขาพระองคบวช.

พระสารีบุตรเปนผูกตัญูกตเวที
พระศาสดารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเรื่องนั้นแลว ตรัส
ถามความนั้นแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ ระลึกถึงคุณของ
พราหมณนี้ได มีอยูบางหรือ ?" พระสารีบุตรเถระกราบทูลวา
"พระเจาขา ขาพระองคระลึกได, เมื่อขาพระองคเที่ยวบิณฑบาตอยูใน
กรุงราชคฤห พราหมณนี้ใหคนถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ที่เขานํามาเพื่อตน,
ขาพระองคระลึกถึงคุณของพราหมณนี้ได." เมือ่ พระศาสดาตรัสวา
" สารีบุตร ก็การที่เธอเปลื้องพราหมณผูมีอุปการะอันกระทําแลวอยางนั้น
จากทุกข ไมควรหรือ ?" ทานกราบทูลวา " ดีละ พระเจาขา, ขาพระองคจักใหเขาบวช" จึงใหพราหมณนั้นบวชแลว.

พราหมณบวชแลวเปนคนวางาย
อาสนะที่สุดแหงอาสนะในโรงฉันยอมถึงแกทาน. ทานลําบากอยู
ดวยอาหารวัตถุมีขาวยาคูและภัตเปนตน. พระเถระพาทานหลีกไปสูที่
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จาริกแลว, กลาวสอน พร่ําสอนทานเนือง ๆ วา " สิ่งนี้ คุณควรทํา,
สิ่งนี้ คุณไมควรทํา " เปนตน. ทานไดเปนผูวางาย มีปกติรับเอา
โอวาทโดยเคารพแลว, เพราะฉะนั้น เมื่อทานปฏิบัติตามคําที่พระเถระ
พร่ําสอนอยู โดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัตแลว. พระเถระ
พาทานไปสูสํานักพระศาสดา ถวายบังคมนั่งแลว.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกะทานแลว ตรัสวา
" สารีบุตร อันเตวาสิกของเธอเปนผูวางายแลหรือ ?"
พระเถระ. อยางนั้น พระเจาขา. เธอเปนผูวางายเหลือเกิน
เมื่อโทษไร ๆ ที่ขาพระองคแมกลาวสอนอยู. ไมเคยโกรธเลย.
พระศาสดา. สารีบตุ ร เธอเมื่อไดสัทธิวิหาริกเห็นปานนี้ จะพึง
รับไดประมาณเทาไร ?
พระเถระ. ขาพระองคพึงรับไดแมมากทีเดียว พระเจาขา.

พวกภิกษุสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะ
ภายหลังวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา "ไดยินวา
พระสารีบุตรเถระเปนผูกตัญูกตเวที ระลึกถึงอุปการะสักวาภิกษาทัพพี
หนึ่ง ใหพราหมณตกยากบวชแลว; แมพระราธเถระก็เปนผูอดทนตอ
โอวาท ยอมไดทานผูควรแกการใหโอวาทเหมือนกันแลว."

พระศาสดาทรงแสดงอลีนจิตตชาดก
พระศาสดาทรงสดับกถาของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น, ถึงในกาลกอน สารีบตุ รเปนผู
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กตัญูกตเวทีเหมือนกัน" ดังนี้แลว เพื่อจะประกาศความนั้น จึงตรัส
อลีนจิตตชาดก ในทุกนิบาตนี้ ใหพิสดารวา:" เสนาหมูใหญอาศัยเจาอลีนจิตตกุมาร ราเริง
ทั่วกันแลว ไดใหชางจับพระเจาโกศลทั้งเปน ผูไม
พอพระทัยดวยราชสมบัต,ิ ภิกษุผูถึงพรอมดวยนิสัย
อยางนี้ เปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว เจริญ
กุศลธรรมอยู, เพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะ พึงบรรลุธรรมเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวงโดยลําดับ."
ไดยินวา ชางตัวหนึ่งเที่ยวไปตัวเดียว รูอปุ การะที่พวกชางไม
ทําแลวแกตน โดยภาวะคือทําเทาใหหายโรค แลวใหลูกชางตัวขาวปลอด
ในครั้งนั้น ไดเปนพระสารีบุตรเถระแลว .
๑

ภิกษุควรเปนผูวางายอยางพระราธะ
พระศาสดาครั้นตรัสชาดกปรารภพระเถระอยางนั้นแลว ทรง
ปรารภพระราธเถระ ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเปน
ผูวางายเหมือนราธะ, แมอาจารยชี้โทษกลาวสอนอยู ก็ไมควรโกรธ
อนึ่ง ควรเห็นบุคคลผูใหโอวาท เหมือนบุคคลผูบอกขุมทรัพยใหฉะนั้น
ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถานี้วา :๑. ข. ชา. ๒๗/ขอ ๑๖๑. อรรถกถา. ๓/๒๓.
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๑. นิธีนว ปวตฺตาร ย ปสฺเส วชฺชทสฺสิน
นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิส ปณฺฑิต ภเช
ตาทิส ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย
"บุคคลพึงเห็นผูมีปญญาใด ซึ่งเปนผูกลาว
นิคคหะ ชี้โทษ วาเปนเหมือนผูบอกขุมทรัพยให,
พึงคบผูมีปญญาเชนนั้น ซึ่งเปนบัณฑิต, ( เพราะวา)
เมื่อคบทานผูเชนนั้น มีแตคุณอยางประเสริฐ ไมมี
โทษที่ลามก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิธีน ไดแก หมอแหงขุมทรัพยอัน
เต็มดวยเงินทองเปนตน ซึ่งเขาฝงเก็บไวในที่นั้น ๆ
บทวา ปวตฺตาร คือ เหมือนอยางผูทําความอนุเคราะหคนเข็ญใจ
ซึ่งเปนอยูโดยฝดเคือง แลวชักชวนวา " ทานจงมา, เราจักชี้อุบาย
เลี้ยงชีพโดยสะดวกแกทาน" ดังนี้แลว นําไปยังที่ขุมทรัพยแลว เหยียด
มือออกบอกวา " ทานจงถือเอาทรัพยนี้เลี้ยงชีพตามสบายเถิด."
วินิจฉัยในบทวา วชฺชทสฺสิน ภิกษุผูชี้โทษมี ๒ จําพวก คือ
ภิกษุคอยแสหาโทษ ดวยคิดวา "เราจักขมภิกษุนั้นดวยมารยาทอันไม
สมควร หรือดวยความพลั้งพลาดอันนี้ในทามกลางสงฆ" ดังนี้ จําพวก ๑,
ภิกษุผูดํารงอยูแลวตามสภาพ ดวยสามารถแหงการอุมชูดวยการแลดูโทษ
นั้น ๆ เพื่อประโยชนจะใหรูสิ่งที่ยังไมรู เพื่อตองการจะไดตามถือเอาสิ่ง
ที่รูแลว เพราะความเปนผูปรารถนาความเจริญแหงคุณมีศีลเปนตนแกผู
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นั้น จําพวก ๑; ภิกษุจําพวกหลังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค
ในบทวา วชฺชทสฺสิน นี.้ คนเข็ญใจถูกผูอื่นคุกคามก็ดี ตีก็ดี ชี้ขุมทรัพย
ใหวา "แกจงถือเอาทรัพยนี้" ยอมไมทําความโกรธ, มีแตปราโมทย
อยางเดียว ฉันใด; เมื่อบุคคลเห็นปานดังนั้น เห็นมารยาทมิบังควรก็ดี
ความพลั้งพลาดก็ดี แลวบอกอยู. ผูรับบอกไมควรทําความโกรธ ควร
เปนผูยินดีอยางเดียว ฉันนั้น, ควรปวารณาทีเดียววา "ทานเจาขา
กรรมอันใหญ อันทานผูตั้งอยูในฐานะเปนอาจารย เปนอุปชฌาย ของ
กระผมแลว สั่งสอนอยูกระทําแลว, แมตอไป ทานพึงโอวาทกระผม"
ดังนี้.
บทวา นิคฺคยฺหวาทึ ความวา ก็อาจารยบางทานเห็นมารยาท
อันมิบังควรก็ดี ความพลั้งพลาดก็ดี ของพวกศิษยมีสทั ธิวิหาริกเปนอาทิ
แลว ไมอาจเพื่อจะพูด ดวยเกรงวา "ศิษยผูนี้อุปฏฐากเราอยูดวยกิจวัตร
มีใหน้ําบวนปากเปนตน แกเรา โดยเคารพ; ถาเราจักวาเธอไซร,
เธอจักไมอุปฏฐากเรา, ความเสื่อมจักมีแกเรา ดวยอาการอยางนี้" ดังนี้
ยอมหาชื่อวาเปนผูกลาวนิคคหะไม,
เธอผูนั้นชื่อวาเรี่ยรายหยากเยื่อ,
ลงในศาสนานี้. สวนอาจารยใด เมื่อเห็นโทษปานนั้นแลว คุกคาม
ประณาม ลงทัณฑกรรม ไลออกจากวิหาร ตามสมควรแกโทษ ใหศึกษา
อยู. อาจารยนั้น ชื่อวาผูกลาวนิคคหะ แมเหมือนอยางพระสัมมาสัมพุทธเจา. สมจริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้ไววา "ดูกอนอานนท
เราจักกลาวขม ๆ, ดูกอนอานนท เราจักกลาวยกยอง ๆ ผูใดเปนสาระ,
ผูนั้นจักดํารงอยูได."
บทวา เมธาวึ คือ ผูประกอบดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม.
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บทวา ตาทิส เปนตน ความวา บุคคลพึงคบ คือพึงเขาไปนั่ง
ใกล บัณฑิตเห็นปานนั้น, เพราะเมื่ออันเตวาสิกคบอาจารยเชนนั้นอยู,
คุณอยางประเสริฐยอมมี โทษทีล่ ามกยอมไมมี คือมีแตความเจริญอยาง
เดียว ไมมีความเสื่อมเสีย.
ในที่สดุ เทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผล
เปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งพระราธเถระ จบ.
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๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ [๖๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุอัสสชิ
และปุนัพพสุกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โอวเทยฺยานุสาเสยฺย"
เปนตน . ก็เทศนาตั้งขึ้นแลวที่กิฏาคีรี.

ภิกษุลามกตองถูกปพพาชนียกรรม
ดังไดสดับมา ภิกษุ ๒ รูปนั้น แมเปนสัทธิจะจาริกของพระอัครสาวกก็จริง, ถึงอยางนั้น เธอก็กลายเปนอลัชชี เปนภิกษุชั่ว.
ภิกษุ ๒ รูปนัน้ เมื่ออยูที่กฏิ าคีรี กับภิกษุ ๕๐๐ รูป ซึ่งเปนบริวาร
ของตน (ลวน ) เปนผูช ั่วชา ทําอนาจารหลายอยางหลายประการ
เปนตน ปลูกตนไมกระถางเองบาง ใชใหเขาปลูกบาง ทํากรรมแหง
ภิกษุผูประทุษรายตระกูล เลี้ยงชีพดวยปจจัยอันเกิดแตกรรมนั้น ไดทํา
อาวาสนั้นมิใหเปนที่อยูแหงพวกภิกษุมีศีลเปนที่รกั . พระศาสดาทรงสดับ
ขาวนั้นแลว ตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้งสองพรอมดวยบริวารมา เพื่อ
ทรงประสงคทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุพวกนั้นแลว ตรัสวา "สารีบุตร
และโมคคัลลานะ เธอพากันไปเถิด. ในภิกษุเหลานั้น เหลาใดไมเชื่อฟง
คําของเธอ. จงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุเหลานั้น; สวนเหลาใดเชื่อฟง
คํา, จงวากลาวพร่ําสอนภิกษุเหลานั้น, ธรรมดาผูวากลาวสอน ยอมไมเปน
ที่รักของผูที่ไมใชบัณฑิตเทานั้น, แตเปนที่รักที่ชอบใจของบัณฑิต
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ทั้งหลาย" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดตรัสพระคาถานี้วา:๒. โอเทยฺยานุสาเสยฺย
อสพฺภา จ นิวารเย
สต หิ โส ปโย โหติ อสต โหติ อปฺปโย.
"ผูใดพึงวากลาว พึงสอน และพึงหามจาก
ธรรมของอสัตบุรุษ, ผูนั้นแล ยอมเปนที่รักของ
สัตบุรุษทั้งกลาย, ไมเปนที่รักของพวกอสัตบุรุษ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอวเทยฺย ความวา เมื่อเกิดเรื่อง
ขึ้นแลว จึงกลาว ชื่อวายอมโอวาท, เมื่อยังไมเกิดเรื่อง ชีโ้ ทษอัน
ยังไมมาถึง ดวยสามารถเปนตนวา "แมโทษจะพึงมีแกทาน" ดังนี้
ชื่อวายอมอนุศาสน; กลาวตอหนา ชื่อวายอมโอวาท, สงทูตหรือศาสน
ไปในที่ลับหลัง ชื่อวายอมอนุศาสน. แมกลาวคราวเดียว ชือ่ วายอม
โอวาท, กลาวบอย ๆ ชือ่ วายอมอนุศาสน. อีกอยางหนึ่งกําลังโอวาท
นั่นแล ชื่อวาอนุศาสน พึงกลาวสั่งสอนอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อสพฺภา ความวา พึงหามจากอกุศลธรรม พึงใหตั้งอยู
ในกุศลธรรม. บทวา สต ความวา บุคคลเห็นปานนี้นั้น ยอมเปน
ที่รักแหงสัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน; แตผูวากลาว ผูสั่งสอน
นั้น ยอมไมเปนที่รักแหงพวกที่ไมเห็นธรรม มีปรโลกอันขามลวงแลว
ผูเห็นแกอามิส บวชเพื่อประโยชนแกการเลี้ยงชีพเหลานั้น ชื่อวาอสัตบุรุษ
ผูทิ่มแทงดวยหอกคือปากอยางนั้นวา " ทานไมใชอุปชฌายอาจารยของพวก
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เรา, วากลาวพวกเราทําไม ?"
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว.
ฝายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปที่กิฏาคีรีนั้น วากลาว
สั่งสอนภิกษุเหลานั้นแลว. ในภิกษุเหลานั้น บางพวกก็รับโอวาท ตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติ, บางพวกก็สึกไป, บางพวกตองปพพาชนียกรรม ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ จบ.
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๓. เรือ่ งพระฉันนเถระ [๖๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระฉันนเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ภเช ปาปเก มิตฺเต" เปนตน.

พระฉันนเถระดาพระอัครสาวก
ดังไดสดับมา ทานพระฉันนะนั้นดาพระอัครสาวกทั้งสองวา
"เราเมื่อตามเสด็จออกมหาเนษกรมณ กับพระลูกเจาของเราทั้งหลายใน
เวลานั้น มิไดเห็นผูอื่นแมสึกคนเดียว, แตบัดนี้ ทานพวกนี้เที่ยวกลาววา
เราชื่อสารีบุตร, เราชื่อโมคลัลลานะ, พวกเราเปนอัครสาวก." พระศาสดาทรงสดับขาวนั้นแตสํานักภิกษุทั้งหลายแลว รับสั่งใหหาพระฉันนเถระมา ตรัสสอนแลว. ทานนิ่งในชั่วขณะนั้นเทานั้น ยังกลับไปดาพระเถระทั้งหลายเหมือนอยางนั้นอีก. พระศาสดารับสั่งใหหาทานซึ่งกําลังดา
มาแลว ตรัสสอนอยางนั้นถึง ๓ ครัง้ แลว ตรัสเตือนวา "ฉันนะ ชื่อวา
อัครสาวกทั้งสองเปนกัลยาณมิตร เปนบุรุษชั้นสูงของเธอ, เธอจงเสพ
จงคบกัลยาณมิตรเห็นปานนี้" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓. น ภเช ปาปเก มิตฺเต น ภเช ปุริสาธเม
ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภเชถ ปุรสิ ุตฺตเม.
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"บุคคลไมควรลบปาปมิตร ไมควรคบบุรุษต่ําชา
ควรคบกัลยาณมิตร ควรคบบุรุษสูงสุด."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา "คนผูยินดีในอกุศลกรรม มีกาย
ทุจริตเปนตน ชื่อวาปาปมิตร, คนผูชักนําในเหตุอันไมสมควร มีการ
ตัดชองเปนตนก็ดี อันตางโดยการแสวงหาไมควร ๒๑ อยาง ก็ดี ชื่อวา
บุรุษต่ําชา. อนึ่ง ชน ๒ จําพวกนั้น ชื่อวาเปนทั้งปาปมิตร ทั้งบุรุษ
ต่ําชา; บุคคลไมควรคบ คือไมควรนั่งใกลเขาเหลานั้น; ฝายชนผูผิด
ตรงกันขาม ชื่อวาเปนทั้งกัลยาณมิตร ทั้งสัตบุรุษ, บุคคลควรคบ คือ
ควรนั่งใกลทานเหลานั้น.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตนแลว.
๑

พระศาสดาตรัสสั่งใหลงพรหมทัณฑพระฉันนะ
ฝายพระฉันนเถระ แมไดฟงพระโอวาทแลว ก็ยังดาขูพวกภิกษุ
อยูอีกเหมือนนัยกอนนั่นเอง. แมพวกภิกษุก็กราบทูลแดพระศาสดาอีก.
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังมีชีวิตอยู พวกเธอจักไมอาจ
เพื่อใหฉันนะสําเหนียกได, แตเมื่อเราปรินิพพานแลว จึงจักอาจ" ดังนี้
แลว, เมื่อทานพระอานนททูลถาม ในเวลาจวนจะเสด็จปรินิพพานวา
"พระเจาขา อันพวกขาพระองคจะพึงปฏิบัติในพระฉันนเถระอยางไร ?
จึงตรัสบังคับวา "อานนท พวกเธอพึงลงพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุเถิด."
๑. ปรมัตถโชติกา หนา ๒๖๕.
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พระฉันนะนั้น เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ไดฟง
พรหมทัณฑ ที่พระอานนทเถระยกขึ้นแลว มีทกุ ข เสียใจ ลมสลบ
ถึง ๓ ครั้ง แลววิงวอนวา " ขาแตทานผูเจริญ ขอทานอยาใหกระผม
ฉิบหายเลย" ดังนี้แลว บําเพ็ญวัตรอยูโดยชอบ ตอกาลไมนานนัก
ก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระฉันนเถระ จบ.
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๔. เรื่องพระมหากัปปนเถระ [๖๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพรพะเชตวัน ทรงปรารภพระมหากัปปนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ธมฺมปติ สุข เสติ" เปนตน.
ในเรื่องนั้น มีอนุบุพพีกถา ดังตอไปนี้ :-

พระปจเจกพุทธเจาทูลขอหัตถกรรมทําเสนาสนะ
ไดยินวา ในอดีตกาล ทานพระมหากัปปนะ มีอภินิหารไดทําไว
แทบบาทมูลของพระพุทธเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ทองเที่ยวอยูใน
สงสาร เกิดเปนนายชางหูกผูเปนหัวหนา ในบานชางหูกแหงหนึ่งในที่
ไมไกลแตกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจาประมาณพันองค
อยูในหิมวันตประเทศ ๘ เดือน อยูในชนบท ๔ เดือนอันเปนฤดูฝน.
คราวหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น พักอยูในที่ไมไกลแตกรุงพาราณสี
แลวสงพระปจเจกพุทธเจา ๒ รูปไปยังสํานักพระราชาดวยคําวา "ทาน
ทั้งหลายจงทูลขอหัตถกรรมเพื่อประโยชนแกการทําเสนาสนะ." ก็ในกาล
นั้น เปนคราววัปปมงคลแรกนาขวัญของพระราชา. ทาวเธอทรงสดับวา
"ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายมา" จึงเสด็จออกไป ตรัสถามถึง
เหตุที่มา แลวตรัสวา "ขาแตทานผูเจริญ วันนี้ยงั ไมมีโอกาส, (เพราะ)
พรุงนี้ ขาพเจาทั้งหลายจะมีการมงคลแรกนาขวัญ, ขาพเจาจักทําใน
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วันที่ ๓ ไมทรงอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไวเลย เสด็จเขาไป
แลว. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายคิดวา " เราทั้งหลายจักเขาไปสูบาน
อื่น" หลีกไปแลว.

พวกบานชางหูกทําบุญ
ในขณะนั้น ภรรยาของนายชางหูกผูหัวหนา ไปสูกรุงพาราณสี
ดวยกิจบางอยาง เห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น นมัสการแลวถามวา
"ทานผูเจริญ พระผูเปนเจามาในกาลมิใชเวลา เพราะเหตุไร ?" ได
ทราบความเปนไปนั้นตั้งแตตน เปนหญิงมีศรัทธา ถึงพรอมดวยปญญา
นิมนตวา " ทานผูเจริญ ขอทานทั้งหลายจงรับภิกษาของดิฉันทั้งหลาย
ในวันพรุงนี้."
พระปจเจก. นองหญิง พวกเรามีมาก.
หญิง. มีประมาณเทาไร ? เจาขา.
พระปจเจก. มีประมาณพันรูป นองหญิง.
หญิงนั้นกลาววา "ทานผูเจริญ พวกดิฉันมีประมาณพันคน อยู
ในบานนี้, คนหนึ่ง ๆ จักถวายภิกษาแดพระผูเปนเจารูปหนึ่ง ๆ ขอทาน
ทั้งหลาย จงรับภิกษาเถิด, ดิฉันคนเดียวจักใหทําแมที่อยูแกทานทั้งหลาย."
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายรับ (อาราธนา ) แลว. นางเขาไปสูบาน
ปาวรองวา "เราเห็นพระปจเจกพุทธเจาประมาณพันองค นิมนตไวแลว,
ทานทั้งหลายจงจัดแจงที่เปนที่นั่งแดพระผูเปนเจาทั้งหลาย, จงจัดอาหาร
วัตถุทั้งหลายมีขาวตมและขาวสวยเปนตน แดพระผูเปนเจาทั้งหลายเถิด"
แลวใหสรางปะรําในทามกลางบาน ลาดอาสนะไวในวันรุงขึ้น จึงให
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นิมนตพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่ง อังคาสดวยโภชนะอันประณีต ใน
เวลาเสร็จภัตกิจ จึงพาหญิงทั้งหมดในบานนั้น พรอมกับหญิงเหลานั้น
นมัสการพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแลว รับเอาปฏิญญาเพื่อประโยชนแก
การอยูตลอดไตรมาส แลวปาวรองชาวบานอีกวา "แมและพอทั้งหลาย
บุรุษคนหนึ่ง ๆ แตตระกูลหนึ่ง ๆ จงถือเอาเครื่องมือมีมีดเปนตน เขาไป
สูปา นําเอาทัพสัมภาระมาสรางที่เปนที่อยูของพระผูเปนเจาทั้งหลาย."
พวกชาวบานตั้งอยูในถอยคําของนางแลว คนหนึ่ง ๆ ทําที่แหง
หนึ่ง ๆ แลวใหสรางศาลามุงดวยใบไมพันหลัง พรอมกับที่พักกลางคืน
และกลางวัน แลวอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจาผูเขาจําพรรษาในบรรณศาลาของตน ๆ ดวยตั้งใจวา " เราจักอุปฏฐากโดยเคารพ. เราจักอุปฏฐาก
โดยเคารพ."
ในเวลาออกพรรษาแลว นางชักชวนวา "ทานทั้งหลายาจง
ตระเตรียมผาเพื่อจีวร ( ถวาย ) แดพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูอยู
จําพรรษาในบรรณศาลาของตน ๆ เถิด," แลวใหถวายจีวรมีคาพันหนึ่ง
แดพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ๆ. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายออก
พรรษาแลว ทําอนุโมทนาแลวก็หลีกไป.

อานิสงสทานนําใหเกิดในดาวดึงส
แมพวกชาวบาน ครั้นทําบุญนี้แลว จุติจากอัตภาพนั้นแลวเกิด
ในภพดาวดึงส ไดมีความวาคณะเทวบุตรแลว. เทวบุตรเหลานั้น เสวย
ทิพยสมบัติในภพดาวดึงสนั้น ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 302

นามวากัสสปะ (มา) เกิดในเรือนของกุฎมพี ในกรุงพาราณสี. หัวหนา
ชางหูกไดเปนบุตรของกุฎมพีผูใหญ. ฝายภรรยาของเขา ก็ไดเปนธิดา
ของกุฎมพีผูใหญเหมือนกัน. หญิงเหลานั้นแมทั้งหมด ถึงควานเจริญวัย
แลว เมื่อจะไปสูตระกูลสามี ก็ไดไปสูเรือนของบุรุษเหลานั้นนั่นแล.

กุฎม พีถวายมหาทาน
ตอมาวันหนึ่ง เขาปาวรองการฟงธรรมในวิหาร กุฎมพีเหลานั้น
แมทั้งหมด ไดยินวา "พระศาสดาจะทรงแสดงธรรม ปรึกษากันวา
" เราทั้งหลายจักฟงธรรม" แลวไดไปสูวิหารกับภรรยา. ในขณะที่ชน
เหลานั้น เขาไปสูทามกลางวิหาร ฝนไดตั้งเคาแลว. บรรพชิตทั้งหลาย
มีสามเณรเปนตน ผูเปนกุลุปกะหรือเปนญาติของชนเหลาใดมีอยู; ชน
เหลานั้นก็เขาไปสูบริเวณของบรรพชิตเหลานั้น. แตกุฎมพีเหลานั้นไม
อาจจะเขาไปในที่ไหน ๆ ได เพราะความที่กุลุปกะหรือญาติเห็นปานนั้น
ไมมี ไดยืนอยูทามกลางวิหารนั่นเอง.
ลําดับนั้น กุฎมพีผูเปนหัวหนา จึงกลาวกะกุฎมพีผูบริวารเหลา
นั้นวา "ทานทั้งหลาย จงดูอาการอันนาเกลียดของพวกเรา, ธรรมดา
กุลบุตรทั้งหลาย ละอายดวยเหตุมีประมาณเทานี้ สมควรแลว."
บริวาร. นาย พวกเราจะทําอยางไรเลา ?
กุฎมพี. พวกเราถึงอาการอันนาเกลียดนี้ เพราะไมมีสถานที่ซึ่งมี
คนคุนเคยกัน, เราทั้งหมดรวมทรัพยกัน สรางบริเวณเถอะ.
บริวาร. ดีละ นาย.
คนผูหัวหนา ไดใหทรัพยพันหนึ่ง, ชนที่เหลือใหคนละ ๕๐๐,
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พวกหญิงใหคนละ ๒๕๐. ชนเหลานั้นรวบรวมทรัพยนั้นแลวเริ่ม ( สราง )
ชื่อบริเวณใหญ เพื่อประโยชนเปนที่ประทับของพระศาสดาซึ่งมีเรือนยอด
พันหลังเปนบริวาร. เมื่อทรัพยไมเพียงพอ เพราะความที่นวกรรมเปน
งานใหญ, จึงไดออกอีกคนละกึ่ง จากทรัพยที่ตนใหแลวในกอน. เมื่อ
บริเวณเสร็จแลว. ชนเหลานั้นเมื่อจะทําการฉลองวิหาร จึงถวายมหาทาน
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน แลวจัดจีวรเพื่อภิกษุ
สองหมื่นรูป.

ภรรยาของกุฎมพีถวายดอกอังกาบ
ฝายภรรยาของกุฎมพีผูเปนหัวหนา ไมทําใหมีสวนเสมอดวยชน
ทั้งหมด ตั้งอยูดวยปญญาของตน คิดวา "เราจักบูชาพระศาสดาทําให
ยิ่ง (กวาเขา)" จึงถือเอาผอบดอกอังกาบ กับผาสาฎกมีสีดังดอกอังกาบ
ราคาพันหนึ่ง ในเวลาอนุโมทนา บูชาพระศาสดาดวยดอกอังกาบแลว
วางผาสาฎกนั้นไว แทบบาทมูลของพระศาสดาตั้งความปรารถนาวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ ขอสรีระของหมอมฉันจงมีสีดุจดอกอังกาบนี้แหละ
ในที่หมอมฉันเกิดแลว ๆ, และขอหมอมฉันจงมีนามวา อโนชา นั้นแล."
พระศาสดาไดทรงทําอนุโมทนาวา "จงสําเร็จอยางนั้นเถิด."

กุฎม พีภรรยาและบริวารเกิดในราชตระกูล
ชนเหลานั้นแมทั้งหมด ดํารงอยูจนตลอดอายุแลว จุติจากอัตภาพ
นั้นแลวก็เกิดในเทวโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ จุติจากเทวโลกแลว.
กุฎมพีผูเปนหัวหนาเกิดในราชตระกูล ในกุกกุฏวดีนคร ถึงความเจริญ
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วัยแลว ไดเปนพระราชาพระนามวา พระเจามหากัปปนะ, ชนที่เหลือ
วัยเกิดในตระกูลอํามาตย; ภรรยาของกุฎมพีผูเปนหัวหนาเกิดในราชตระกูล
ในสาคลนคร ในมัททรัฐ, พระนางไดมีพระสรีระเชนกับสีดอกอังกาบ
นั่นเทียว, พระญาติขนานพระนามแกพระนางวา " อโนชา" นั่นแล.
พระนางทรงถึงความเจริญวัยแลว ก็ไปสูพระราชมณเฑียรของพระเจา
กัปปนะ ไดเปนพระเทวีมีพระนามวาอโนชาแลว, แมหญิงทั้งหลายที่เหลือ
เกิดในตระกูลอํามาตยทั้งหลายถึงความเจริญวัยแลว ก็ไดไปสูเรือนแหง
บุตรอํามาตยเหลานั้นเหมือนกัน. ชนเหลานั้นแมทุกคน ไดเสวยสมบัติ
เชนกับสมบัติของพระราชา. ในกาลใด พระราชาทรงประดับ เครื่องอลังการทั้งปวง ทรงชางเที่ยวไป; ในกาลนั้น แมชนเหลานั้นก็เที่ยวไปเหมือน
อยางนั้น. เมื่อพระราชาเสด็จเที่ยวไปดวยมาหรือดวยรถ, แมชนเหลานั้น
ก็เที่ยวไปเหมือนอยางนั้น. ชนเหลานั้นเสวยสมบัติรวมกัน ดวยอานุภาพ
แหงบุตรที่ทํารวมกัน ดวยประการฉะนี้.
ก็มาของพระราชามีอยู ๕ ตัว คือ " มาชื่อพละ ๑ พลวาหนะ ๑
ปุปผะ ๑ ปุปผวาหนะ ๑ สุปตตะ ๑. บรรดามาเหลานั้น มาชื่อ
สุปตตะ พระราชาทรงเอง. มา ๔ ตัว นอกนี้ ไดพระราชทานแกพวกมา
ใช เพื่อประโยชนนําขาวสารมา.

พระราชาใหสืบขาวพระรัตนตรัย
พระราชาใหมาใชเหลานั้น บริโภคแตเชาตรูแลว ทรงสงไปดวย
พระดํารัสวา "พวกทานไปเถิด, เที่ยวไป ๒ หรือ ๓ โยชนแลวทราบ
วาพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆอุบัติแลว จงนําขาวที่ใหเกิดสุข
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มาแกเรา." มาใชเหลานั้น ออกโดยประตูทั้ง ๔ เที่ยวไปได ๒-๓ โยชน
ไมไดขาวแลวก็กลับ.

พระราชาไดขาวพระรัตนตรัยจากพอคามา
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาทรงมาชื่อสุปตตะ อันอํามาตยพันหนึ่ง
แวดลอม เสด็จไปพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นพวกพอคาประมาณ
๕๐๐ ผูมรี างกายออนเพลียกําลังเขาสูพระนคร แลวทรงดําริวา "ชนเหลานี้
ลําบากในการเดินทางไกล. เราจักไดฟงขาวดีอยางหนึ่งจากสํานักแหงชน
เหลานี้เปนแน " จึงรับสั่งใหเรียกพอคาเหลานั้นมาแลวตรัสถามวา "ทาน
ทั้งหลายมาจากเมืองไหน ?"
พอคา. พระเจาขา พวกขาพระองคมาจากนครชื่อสาวัตถีซึ่งมีอยู
ในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชน แตพระนครนี้.
พระราชา. ก็ขาวอะไร ๆ อุบัติขึ้นในประเทศของพวกทานมี
อยูหรือ ?
พอคา. พระเจาขา ขาวอะไร ๆ อยางอื่นไมมี, แตพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว.
พระราชามีพระสรีระอันปติมีวรรณะ ๕ ถูกตองแลว ในทันใด
นั้นนั่นเอง ไมอาจเพื่อจะกําหนดอะไร ๆ ได ทรงยับยั้งอยูครูหนึ่งแลว
ตรัสถามวา "พวกทานกลาวอะไร ? พอ. " พวกพอคากราบทูลวา
" พระเจาขา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว." แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓
พระราชาก็ทรงยับยั้งอยูเหมือนอยางนั้น, ในวาระที่ ๔ ตรัสถามวา พวก
ทานกลาวอะไร ? พอ" เมื่อพอคาเหลานั้น กราบทูลวา "พระเจาขา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 306

พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว." จึงตรัสวา "พอทั้งหลาย เราใหทรัพย
แกพวกทานแสนหนึ่ง " แลวตรัสถามวา "ขาวอะไร ๆ แมอื่นอีก มี
อยูหรือ ? พอ." พวกพอคากราบทูลวา " มีอยู พระเจาขา, พระธรรม
อุบัติขึ้นแลว." พระราชาทรงสดับแมคํานั้นแลว ทรงยับยังอยูตลอด ๓
วาระโดยนัยกอนนั่นแล. ในวาระที่ ๔ เมื่อพวกพอคากราบทูลบทวา
" ธมฺโม " จึงตรัสวา "แมในเพราะบทนี้ เราใหทรัพยแกพวกทาน
แสนหนึ่ง " แลวตรัสถามวา " ขาวแมอื่นอีก มีอยูหรือ ? พอ." พวก
พอคากราบทูลวา " พระเจาขา มีอยู, พระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแลว."
พระราชาทรงสดับแมคํานั้นแลวทรงยับยั้งอยูตลอด ๓ วาระอยางนั้นเหมือน
กัน, ในวาระที่ ๔ เมื่อพวกพอคากราบทูลบทวา " สงฺโฆ " จึงตรัสวา
" แมในเพราะบทนี้ เราใหทรัพยแกพวกทานแสนหนึ่ง " แลวทรงแลดู
อํามาตยพนหนึ่งตรัสถามวา "พอทั้งหลาย พวกทานจักทําอยางไร ?"
อํามาตย. พระเจาขา พระองคจักทรงทําอยางไรเลา ?
พระราชา. พอทั้งหลาย เราไดสดับวา ' พระพุทธเจาทรงอุบัติ
ขึ้นแลว, พระธรรมอุบตั ิขึ้นแลว, พระสงฆอุบัติขึ้นแลว จักไมกลับ
อีก, เราจักอุทิศตอพระศาสดาไปบวชในสํานักของพระองค.
อํามาตย. แมขาพระองคทั้งหลาย ก็จักบวชพรอมดวยพระองค
พระเจาขา.

พระราชาออกผนวชพรอมกับอํามาตย
พระราชารับสั่งใหเจาพนักงานอาลักษณจารึกอักษรลงในแผนทอง
แลว ตรัสกะพวกพอคาวา "พระเทวีพระนามวาอโนชา จักพระราช-
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ทานทรัพย ๓ แสนแกพวกทาน; ก็แลพวกทานพึงทูลอยางนี้วา 'ได
ยินวา พระราชาทรงสละความเปนใหญถวายพระองคแลว, พระองคจง
เสวยสมบัติตามสบายเถิด; ก็ถาพระเทวีจักตรัสถามพวกทานวา 'พระราชา
เสด็จไปที่ไหน ?" พวกทานพึงทูลวา 'พระราชาตรัสวาจักบวชอุทิศ
พระศาสดา" แลวก็เสด็จไป
แมอํามาตยทั้งหลายก็สงขาวไปแกภรรยาของตน ๆ อยางนั้นเหมือน
กัน. พระราชาทรงสงพวกพอคาไปแลว อันอํามาตยพันหนึ่งแวดลอม
เสด็จออกไปในขณะนั้นนั่นแล.
ในวันนั้น แมพระศาสดาเมื่อทรงตรวจดูสัตวโลกในกาลใกลรุง
ไดทอดพระเนตรเห็นพระเจามหากัปปนะพรอมทั้งบริวาร ทรงดําริวา
" พระเจามหากัปปนะนี้ ไดทรงสดับความที่รัตนะ ๓ อุบัติขึ้นแตสํานัก
ของพวกพอคาแลว ทรงบูชาคําของพอคาเหลานั้นดวยทรัพย ๓ แสน
ทรงสละราชสมบัติ อันอํามาตยพันหนึ่งแวดลอม ทรงประสงคเพื่อจะ
ผนวช อุทิศเรา จักเสด็จออกไปในวันพรุงนี้, ทาวเธอพรอมทั้งบริวาร
จักบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย, เราจักทําการตอนรับ
ทาวเธอ" ดังนี้แลว ในวันรุงขึ้น ทรงบาตรและจีวรดวยพระองคเอง
ทีเดียว เสด็จตอนรับสิ้นทาง ๑๒๐ โยชน ดุจพระเจาจักรพรรดิทรง
ตอนรับกํานันฉะนั้น ประทับนั่งเปลงพระรัศมี มีวรรณะ ๖ ภายใตโคน
ตนนิโครธริมฝงแมน้ําจันทภาคานที.
ฝายพระราชาเสด็จมาถึงแมน้ําแหงหนึ่งแลว ตรัสถามวา "นี่ชื่อ
แมน้ําอะไร ?"
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อํามาตย. ชื่ออารวปจฉานที พระเจาขา.
พระราชา. พอทั้งหลาย แมน้ํานี้ประมาณเทาไร ?
อํามาตย. โดยลึก คาวุตหนึ่ง, โดยกวาง ๒ คาวุต พระเจาขา.
พระราชา. ก็ในแมน้ํานี้ เรือหรือแพมีไหม ?
อํามาตย. ไมมี พระเจาขา.
พระราชาตรัสวา " เมื่อเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเปนตน, ชาติ
ยอมนําไปสูชรา, ชรายอมนําไปสูมรณะ, เราไมมีความสงสัย ออกบวช
อุทิศพระรัตนตรัย. ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัยนั้น น้ํานี้ อยาได
เปนเหมือนน้ําเลย" ดังนี้แลว ทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึง
พุทธานุสสติวา " แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา" เปนตน พรอมทั้งบริวารเสด็จไปบน
หลังน้ําดวยมาพันหนึ่ง. มาสินธพทั้งหลายก็วิ่งไป ดุจวิ่งไปบนหลังแผน
หิน. ปลายกีบก็ไมเปยก.
พระราชาเสด็จขามแมน้ําแลว เสด็จไปขางหนา ทอดพระเนตร
เห็นแมน้ําอื่นอีก จึงตรัสถามวา "แมน้ํานี้ชื่ออะไร ?"
อํามาตย. ชื่อนีลวาหนานที พระเจาขา.
พระราชา. แมน้ํานี้ประมาณเทาไร ?"
อํามาตย. ทั้งสวนลึก ทั้งสวนกวาง ประมาณกึ่งโยชนพระเจาขา.
คําที่เหลือก็เชนกับคํากอนนั้นแล.
ก็พระราชา ทอดพระเนตรเห็นแมน้ํานั้นแลว ทรงระลึกถึงธรรมานุสสติวา "พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว" เปนตนเสด็จไป
๑

๑. ถาบาลีเปน อคฺคาเนว เตมึสุ ก็แปลวา ปลายกีบเทานัน้ เปยกน้ํา.
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แลว. ครั้นเสด็จขามแมน้ําแมนั้นไปไดแลว ทอดพระเนตรเห็นแมแมน้ํา
อื่นอีก จึงตรัสถามวา "แมน้ํานี้ชื่ออะไร ?"
อํามาตย. แมนานี้ชอื่ วาจันทภาคานที พระเจาขา.
พระราชา. แมน้ํานี้ประมาณเทาไร ?
อํามาตย. ทั้งสวนลึก ทั้งสวนกวาง ประมาณโยชนหนึ่ง พระเจาขา.
คําที่เหลือก็เหมือนกับคํากอนนั่นแล.
สวนพระราชาทอดพระเนตรเห็นแมน้ํานี้แลว ทรงระลึกถึงสังฆานุสสติวา "พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว"
เปนตน เสด็จไปแลว. ก็เมื่อเสด็จขามแมน้ํานั้นไป ไดทอดพระเนตร
เห็นพระรัศมีมีวรรณะ ๖ แตพระสรีระของพระศาสดา. กิ่งคาคบ และใบ
แหงตนนิโครธ ไดเปนราวกะวาสําเร็จดวยทองคํา.

พระราชาและอํามาตยไดบรรลุคุณวิเศษ
พระราชาทรงดําริวา " แสงสวางนี้ ไมใชแสงจันทร, ไมใชแสง
อาทิตย, ไมใชแสงสวางแหงเทวดา มาร พรหม นาค ครุฑเปนตน
ผูใดผูหนึ่ง เราอุทิศพระศาสดามาอยู จักเปนผูอันพระมหาโคดมพุทธเจา
ทรงเห็นแลวโดยแนแท." ในทันใดนั้นนั่นแล ทาวเธอเสด็จลงจาก
หลังมาทรงนอมพระสรีระ เขาไปเฝาพระศาสดา ตามสายพระรัศมี เสด็จ
เขาไปภายในแหงพระพุทธรัศมี ราวกะวาดําลงไปในมโนสิลารส ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่งพรอมกับอํามาตย
พันหนึ่ง
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พระศาสดาทรงแสดงอนุปุพพีกถาแลว. ในเวลาจบเทศนาพระราชา
พรอมดวยบริวาร ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล. ลําดับนั้นชนเหลานั้น
ทั้งหมด ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาแลว.
พระศาสดาทรงใครครวญวา "บาตรจีวรสําเร็จแลวดวยฤทธิ์ของ
กุลบุตรเหลานี้ จักมาหรือหนอแล ?" ทรงทราบวา " กุลบุตรเหลานี้
ไดถวายจีวรพันผืน ไดพระปจเจกพุทธเจาพันองค, ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวากัสสป ไดถวายจีวรสองหมื่น แมแกภิกษุสองหมื่นรูป,
ความมาแหงบาตรและจีวรอันสําเร็จแลวดวยฤทธิข์ องกุลบุตรเหลานี้ ไมนา
อัศจรรย" ดังนี้แลว ทรงเหยียดพระหัตถขวา ตรัสวา " ทานทั้งหลาย
จงเปนภิกษุมาเถิด. ทานทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุด
ทุกขโดยชอบเถิด." ทันใดนั้นนั่นเองกุลบุตรเหลานั้นเปนราวกะพระเถระ
มีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ทรงบริขาร ๘ เหาะขึ้นสูเวหาส กลับลงมาถวาย
บังคมพระศาสดานั่งอยูแลว.

พระนางอโนชาเทวีเสด็จออกผนวช
ฝายพอคาเหลานั้นไปสูราชตระกูลแลว ใหเจาหนาที่กราบทูลขาวที่
พระราชาทรงสงไป. เมื่อพระเทวีรับสั่งวา "จงมาเถิด" เขาไปถวาย
บังคมแลว ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระเทวีตรัสถาม
พอคาเหลานั้นวา " พอทั้งหลาย พวกทานมาเพราะเหตุอะไร ?"
พอคา. พระราชาทรงสงพวกขาพระองคมายังสํานักของพระองค,
นัยวา ขอพระราชทานทรัพย ๓ แสนแกพวกขาพระองค.
พระเทวี. พอทั้งหลาย พวกทานพูดมากเกินไป, พวกทานทําอะไร
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แกพระราชา. พระราชาทรงเลื่อมใสในอะไรของพวกทานจึงรับสั่งให
พระราชทานทรัพยมีประมาณเทานี้ ?
พอคา. พระเจาขา อะไรๆ อยางอื่น พวกขาพระองคมิไดทํา,
แตพวกขาพระองคไดกราบทูลขาวแดพระราชา.
พระเทวี. พอทั้งหลาย ก็พวกทานสามารถบอกแกเราบางไดไหม ?
พอคา. ได พระเจาขา.
พระเทวี. พอทั้งหลาย ถากระนั้น พวกทานจงบอก.
พอคา. พระเจาขา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก.
แมพระเทวีทรงสดับคํานั้นแลว มีพระสรีระอันปติถูกตองแลว
โดยนัยกอนนั่นแล ทรงกําหนดอะไร ๆ ไมไดถงึ ๓ ครั้ง, ในวาระที่ ๔
ทรงสดับบทวา "พุทฺโธ" แลวจึงตรัสวา "พอทัง้ หลายในเพราะ
บทนี้ พระราชาพระราชานอะไร ?"
พอคา. ทรัพยแสนหนึ่ง พระเจาขา.
พระเทวี. พอทั้งหลาย พระราชาทรงสดับขาวเห็นปานนี้แลวพระราชทานทรัพยแสนหนึ่งแกทานทั้งหลาย ( ชื่อวา) ทรงกระทําไมสมกัน
เลย, แตเราจะใหแกพวกทาน ๓ แสน ในเพราะของกํานัลอันขัดสน
ของเรา. ขาวอะไรอีก ? ที่ทานทั้งหลายกราบทูลแลว.
พอคาเหลานั้นกราบทูลขาว ๒ อยาง แมอนื่ อีกวา "ขาวอยาง
นี้ แลอยางนี้."
พระเทวีมีพระสรีระอันปติถูกตองแลว โดยนัยกอนนั้นแล ทรง
กําหนดอะไร ๆ ไมไดถึง ๓ ครั้ง, ในครั้งที่ ๔ ทรงสดับอยางนั้นเหมือน
กันแลว รับสั่งใหพระราชทานทรัพยครั้งละ ๓ แสน. พอคาเหลานั้น
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ไดทรัพยทั้งหมดเปน ๑๒ แสน ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระเทวีตรัสถามพอคาเหลานั้นวา "พอทั้งหลาย พระราชาเสด็จไปไหน ?"
พอคา. พระเจาขา พระราชารับสั่งวา "เราจักบวชอุทิศพระศาสดา" แลวก็เสด็จไป.
พระเทวี. ขาวอะไร ? ที่พระองคพระราชทานแกเรา.
พอคา. นัยวา พระองคทรงสละความเปนใหญทั้งหมด ถวาย
พระองค. นัยวา พระองคจงเสวยสมบัติตามพระประสงคเถิด.
พระเทวี. ก็พวกอํามาตยไปไหน ? พอ.
พอคา. แมอํามาตยเหลานั้นกลาววา เราจักบวชกับพระราชา
เหมือนกัน' แลวก็ไป พระเจาขา.
พระนาง รับสั่งใหเรียกภรรยา ของอํามาตยเหลานั้นมาและตรัสวา
"แมทั้งหลาย สามีของพวกเจา กลาววา 'เราจักบวชกับพระราชา'
แลวก็ไป, พวกเจาจักทําอยางไร?"
หญิง. พระเจาขา ก็ขาวอะไร ? ที่พวกเขาสงมาเพื่อพวกหมอมฉัน .
พระเทวี. ไดยินวา อํามาตยเหลานั้น สละสมบัติของตน ๆ แก
พวกเจาแลว. ไดยินวา พวกเจาจงบริโภคสมบัตินั้นตามชอบใจเถิด.
หญิง. ก็พระองคจักทรงทําอยางไรเลา ? พระเจาขา.
พระเทวี แมทั้งหลาย ทีแรก พระราชานั้นทรงสดับขาวแลว
ประทับยืนในหนทางเทียว ทรงบูชาพระรัตนตรัยดวยทรัพย ๓ แสน
ทรงสละสมบัติดุจกอนน้ําลาย ตรัสวา เราจักบวช แลวเสด็จออกไป;
สวนเราไดฟงขาวพระรัตนตรัยแลว บูชาพระรัตนตรัยดวยทรัพย ๙ แสน;
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ก็แล ชื่อวาสมบัตินี้ มิไดนําทุกขมาแตพระราชาเทานั้น. ยอมเปนเหตุ
นําทุกขมา แมแกเราเหมือนกัน, ใครจักคุกเขารับเอากอนน้ําลายที่
พระราชาทรงบวนทิ้งแลวดวยปากเลา ? เราไมตองการดวยสมบัติ, แม
เราก็จักไปบวชอุทิศพระศาสดา.
หญิง. พระเจาขา แมพวกหมอมฉันก็จักบวชกับพระองคเหมือนกัน
พระเทวี. ถาพวกเจาอาจ. ก็ดลี ะแม.
หญิง. อาจ พระเจาขา.
พระเทวี ตรัสวา "ถากระนั้น พวกเจาจงมา " ดังนี้แลว รับสั่ง
ใหเทียมรถพันคัน เสด็จขึ้นรถออกไปกับหญิงเหลานั้น ทอดพระเนตร
เห็นแมน้ําสายที่หนึ่งในระหวางทาง ตรัสถามเหมือนพระราชาตรัสถาม
แลวเหมือนกัน ทรงสดับความเปนไปทั้งหมดแลว ตรัสวา " พวกเจา
จงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชา
เมื่อหญิงเหลานั้นกราบทูลวา
" พวกหมอมฉันไมเห็นรอยเทามาสินธพ พระเจาขา" ทรงดําริวา
" พระราชาจักทรงทําสัจจกิริยาวา ' เราออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย"
แลวเสด็จไป, ถึงเราก็ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย, ดวยอานุภาพแหง
พระรัตนะเหลานั้นนั่นแล ขอน้ํานี้อยาไดเปนเหมือนน้ําเลย " ดังนี้แลว
ทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทรงสงรถพันคันไป. น้ําไดเปนเชนกับ
หลังแผนหิน. ปลายเพลาและเกลียวกงแหงลอก็ไมเปยกเลย. พระเทวี
เสด็จขามแมน้ําทั้งสองแมนอกนี้ไปได โดยอุบายนั้นเหมือนกัน.
พระศาสดาทรงทราบความเสด็จมาของพระเทวี ไดทรงทําโดย
ประการที่ภิกษุทั้งหลาย ผูนั่งอยูในสํานักของพระองค ไมปรากฏได.
แมพระเทวีเสด็จไปอยู ๆ ทอดพระเนตรเห็นพระรัศมีพุงออกจากพระสรีระ
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ของพระศาสดา ทรงดําริอยางนั้นเหมือนกัน แลวเสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ประทับยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง ทูลถามวา
" ขาแตพระองคผูเจริญพระเจามหากัปปนะ เสด็จออกผนวชอุทิศพระองค,
ทาวเธอชะรอยจะเสด็จมาในที่นี้แลว, ทาวเธอประทับอยูไหน ? พระองค
ไมทรงแสดงแมแกพวกหมอมฉันบาง."
พระศาสดาตรัสวา "ทานทั้งหลายจงนั่งกอน, จักเห็นพระราชา
ในที่นี้เอง." หญิงเหลานั้นแมทุกคน มีจิตยินดี นั่งแลว ดวยคิดวา
" นัยวา พวกเรานั่งในที่นี้แหละ จักเห็นพวกสามี."
พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถาแลว. ในเวลาจบเทศนา พระนาง
อโนชาเทวี พรอมทั้งบริวาร บรรลุโสดาปตติผลแลว.
พระมหากัปปนเถระพรอมทั้งบริวาร สดับพระธรรมเทศนาที่
พระศาสดาทรงขยายแกหญิงเหลานั้นแลว ก็ไดบรรลุพระอรหัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. ในขณะนั้น พระศาสดา ทรงแสดงภิกษุ
เหลานั้น ผูบรรลุพระอรหัตแลว แกหญิงเหลานั้น.
ไดยินวา ในขณะที่หญิงเหลานั้นมานั่นเทียว จิต (ของเขา)
ไมพึงมีอารมณเปนหนึ่ง เพราะเห็นสามีของตน ๆ ทรงผายอมน้ําฝาด,
มีศีรษะโลน เพราะเหตุนั้น หญิงเหลานั้น จึงไมพึงอาจเพื่อบรรลุมรรค
ผลได; เพราะฉะนั้น ในเวลาหญิงเหลานั้น ตั้งมั่นอยูในศรัทธาอันไม
หวั่นไหวแลว พระศาสดาจึงทรงแสดงภิกษุเหลานั้น ผูบรรลุพระอรหัต
แลว แกหญิงเหลานั้น. แมหญิงเหลานั้น เห็นภิกษุเหลานั้นแลว
นมัสการดวยเบญจางคประดิษฐแลว กลาววา "ทานผูเจริญ กิจบรรพชิต
ของทานทั้งหลาย ถึงที่สุดกอน" ดังนี้แลวถวายบังคมพระศาสดา ยืนอยู
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ณ สวนขางหนึ่ง แลวทูลขอบรรพชา.
อาจารยบางพวก กลาววา "ไดยินวา เมือ่ หญิงเหลานั้นกราบ
ทูลอยางนั้นแลว. พระศาสดาทรงดําริการมาของพระอุบลวรรณาเถรี."
แตพระศาสดาตรัสกะอุบาสิกาเหลานั้นวา " ทานทั้งหลายพึงไปสู
กรุงสาวัตถี บรรพชาในสํานักแหงภิกษุณีเถิด." อุบาสิกาเหลานั้น เที่ยว
จาริกไปโดยลําดับ มีสักการะและสัมมานะอันมหาชนนํามาในระหวางทาง
เดินทางไปดวยเทาสิ้นหนทาง ๑๒๐ โยชน บวชในสํานักแหงนางภิกษุณี
ไดบรรลุพระอรหัตแลว. แมพระศาสดาก็ไดทรงพาภิกษุพันรูป เสด็จไป
สูพระเชตวัน ทางอากาศนั่นแล.
ไดยินวา ในภิกษุเหลานั้น ทานพระมหากัปปนะเที่ยวเปลงอุทาน
ในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันวา "สุขหนอ สุขหนอ."
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
พระมหากัปปนะ เที่ยวเปลงอุทานวา 'สุขหนอ สุขหนอ,' ทานเห็น
จะกลาวปรารภความสุขในราชสมบัติของตน."
พระศาสดารับสั่งใหเรียกพระมหากัปปนะนั้นมาแลว ตรัสถามวา
" กัปปนะ ไดยินวา เธอเปลงอุทานปรารภสุขในกาม สุขในราชสมบัติ
จริงหรือ ?"
พระมหากัปปนะทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงทราบ การเปลงหรือไมเปลงปรารภกามสุขและรัชสุขนั้นของ
ขาพระองค"
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรายอมเปลงอุทาน
ปรารภสุขในกาม สุขในราชสมบัติ หามิได, ก็แตวา ความเอิบอิ่มใน
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ธรรม ยอมเกิดขึ้นแกบุตรของเรา. บุตรของเรานั้นยอมเปลงอุทาน
อยางนั้น เพราะปรารภอมตมหานิพพาน" ดังนี้แลวเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๔. ธมฺมปติ สุข เสติ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
อริยปฺปเวทิเต ธมฺเม สทา รมติ ปณฺฑิโต.
"บุคคลผูเอิบอิ่มในธรรม มีใจผองใส ยอมอยู
เปนสุข, บัณฑิตยอมยินดีในธรรมที่พระอริยเจา
ประกาศแลวทุกเมื่อ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺมปติ ความวา ผูเอิบอิ่มในธรรม
อธิบายวา ผูดื่มธรรม. ก็ชื่อพระธรรมนี่ อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะดื่ม
ได เหมือนดื่มขาวยาคูเปนตน ดวยภาชนะฉะนั้น. ก็บุคคลถูกตอง
โลกุตรธรรม ๙ อยาง ดวยนามกาย ทําใหแจงโดยความเปนอารมณ
แทงตลอดอริยสัจมีทุกขเปนตน ดวยกิจมีการบรรลุธรรมดวยความกําหนด
รูเปนตน ชื่อวายอมดื่มธรรม.
คําวา สุข เสติ นี้ สักวาเปนหัวขอเทศนา. อธิบายวา ยอม
อยูเปนสุข แมดวยอิริยาบถ ๔.
บทวา วิปฺปสนฺเนน คือไมขุนมัว ไดแก ไมมอี ุปกิเลส.
บทวา อริยปฺปเวทิเต ความวา ในโพธิปกขิยธรรม อันตางดวย
สติปฏฐานเปนตน อันพระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
ประกาศแลว.
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สองบทวา สทา รมติ ความวา บัณฑิตผูเอิบอิ่มในธรรมเห็น
ปานนั้น มีใจผองใสอยู มาตามพรอมแลวดวยความเปนบัณฑิตยอมยินดี
คือยอมชื่นชมทุกเมื่อ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดเปนพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเปนตนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระมหากัปปนเถระ จบ.
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๕. เรือ่ งบัณฑิตสมเณร [๖๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบัณฑิต สามเณร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุทก หิ นยนฺติ" เปนตน.

พระศาสดาตรัสอนุโมทนากถา
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสป
มีพระขีณาสพ ๒ หมื่นรูปเปนบริวาร ไดเสด็จไปสูกรุงพาราณสี. มนุษย
ทั้งหลายกําหนดกําลังของตน ๆ แลว รวมกัน ๘ คนบาง ๑๐ คนบาง
ไดถวายอาคันตุกทานแลว.
ตอมาวันหนึ่ง ในกาลเปนที่เสร็จภัตกิจ พระศาสดาไดทรงทํา
อนุโมทนาอยางนี้วา " อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้
คิดวา ' เราใหของ ๆ ตนเทานั้นควร, ประโยชนอะไรดวยการชักชวน
คนอื่น' ดังนี้แลว จึงใหทานดวยตนเทานั้น ไมชักชวนผูอื่น, เขายอม
ไดโภคสมบัติ ไมไดบริวารสมบัติ ในที่ ๆ ตนเกิดแลว, บางคนชักชวน
ผูอื่น ไมใหดวยตน, เขายอมไดบริวารสมบัติไมไดโภคสมบัติ ในที่ ๆ
ตนเกิดแลว, บางคนทั้งไมใหดวยตน ทั้งไมชกั ชวนผูอื่น. เขายอม
ไมไดโภคสมบัติ ไมไดบริวารสมบัติ เปนคนกินเดนเปนอยู ในที่ ๆ ตน
เกิดแลว; บางคนทั้งใหดวยตน ทั้งชักชวนผูอื่น, เขายอมไดทั้งโภคสมบัติ
ในที่ ๆ คนเกิดแลว."
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ผูเลื่อมใสในอนุโมทนากถา
ชายบัณฑิตผูหนึ่งยืนอยูในที่ใกล ไดฟงอนุโมทนากถานั้นแลวคิด
วา "บัดนี้ เราจักทําอยางที่สมบัติทั้งสองจักมีแกเรา." เขาถวายบังคม
พระศาสดาแลว กราบทูลวา " พรุงนี้ ขอพระองคโปรดทรงรับภิกษาของ
ขาพระองค พระเจาขา."
พระศาสดา. ตองการภิกษุเทาไร ?
บัณฑิต. ก็บริวารของพระองค มีเทาไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. มีภิกษุ ๒ หมื่นรูป.
บัณฑิต. พระเจาขา พรุงนี้ ขอพระองคกับภิกษุทั้งหมด โปรดทรง
รับภิกษาของขาพระองค.
พระศาสดาทรงรับนิมนตแลว. เขาเขาไปบานแลว เดินบอกบุญ
วา "แมและพอทั้งหลาย พรุงนี้ ขาพเจานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขไว ( เพื่อรับภิกษา). ทานทั้งหลายจงถวายแกภิกษุเทาจํานวน
ที่สามารถ ( ถวายได)." เมื่อชนทั้งหลายกําหนดกําลังของตน ๆ แลว
กลาววา "พวกเรา จักถวาย ๑๐ รูป, พวกเราจักถวาย ๒๐ รูป, พวกเรา
๑๐๐ รูป, พวกเรา ๕๐๐ รูป" ดังนี้แลว จึงจดคําของคนทั้งหมดลง
ไวในบัญชีตั้งแตตนมา.

ชายเข็ญใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุ
ก็ในสมัยนั้น ในกรุงนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อวา " มหาทุคตะ"
เพราะความเปนผูยากจนยิ่งนัก. ชายบัณฑิตนั้นเห็นชายเข็ญใจแมนั้นมา
เฉพาะหนา จึงบอกวา "เพื่อนมหาทุคตะ ขาพเจาไดนิมนตภิกษุสงฆ
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มีพระพุทธเจาเปนประธานไว เพื่อฉันในวันพรุงนี้, พรุงนี้ ชาวเมือง
จักถวายทานกัน, แกจักเลี้ยงภิกษุสักกี่รูป ?"
มหาทุคตะ. คุณ ผมจะตองการอะไรดวยภิกษุเลา ? ชื่อวาความ
ตองการภิกษุ เปนของคนมีทรัพย, สวนผมแมสักวาขาวสารทะนานหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกขาวตมพรุงนี้ ก็ไมมี, ผมทํางานรับจางเลี้ยงชีพ. ผม
จะตองการอะไรดวยภิกษุ ?
ธรรมดาผูชักชวนพึงเปนผูฉลาด. เพราะฉะนั้น ชายบัณฑิตนั้น
แมเมื่อมหาทุคตะพูดวา "ไมมี" ก็ไมนิ่งเฉย ยังกลาวอยางนี้วา
"เพื่อนมหาทุคตะ คนเปนอันมาก ในเมืองนี้ บริโภคโภชนะอยางดี
นุงผาเนื้อละเอียด แตงตัวดวยเครื่องอาภรณตาง ๆ นอนบนที่นอนอัน
สงางาม ยอมเสวยสมบัติกัน, สวนแกทํางานรับจางตลอดวัน ยังไมได
อาหารแมพอเต็มทอง; แมเมื่อเปนเชนนี้ แกยังไมรูสึกวา 'เราไมได
อะไรๆ เพราะไมไดทําบุญอะไร ๆ ไวแมในกาลกอน."
มหาทุคตะ. ผมทราบ คุณ.
บัณฑิต. เมื่อเชนนัน้ ทําไมบัดนี้แกจึงไมทําบุญเลา ? แกยังเปน
หนุม มีเรีย่ วแรงสมบูรณ แกแมทํางานจางแลว ใหทานตามกําลัง จะ
ไมควรหรือ ?
มหาทุคตะนั้น เมือ่ ชายบัณฑิตกลาวอยู ถึงความสลดใจ จึงพูด
วา "คุณจงลงบัญชีภิกษุใหผมบางสักรูปหนึ่ง, ผมจักทํางานจางอะไร
สักอยางแลว จักถวายภิกษาแกภิกษุรูปหนึ่ง. ชายบัณฑิตนอกนี้ คิดวา
"ภิกษุรูปเดียว จะจดลงในบัญชีทําไม ?" ดังนี้แลวจึงไมจดไว.
ฝายมหาทุคตะ ไปเรือนแลว พูดกะภรรยาวา "หลอน พรุงนี้
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ชาวเมืองเขาจัดภัตเพื่อพระสงฆ แมฉันก็ถูกผูชักชวนบอกวา 'จงถวาย
ภิกษาแกภิกษุรูปหนึ่ง. พวกเราจักถวายภิกษาแกภิกษุรูปหนึ่ง พรุงนี้."
ลําดับนั้น ภรรยาของเขาไมพูดเลยวา " พวกเราเปนคนจน, แกรับคํา
เขาทําไม ?" กลาววา " นาย แกทําดีแลว, เมื่อกอนเราไมใหอะไร ๆ
ชาตินี้จึงเกิดเปนคนยากจน, เราทั้งสองคน ทํางานจางแลว จักถวาย
แกภิกษุรูปหนึ่ง" แมทั้งสองคนไดออกไปสูที่สํานักงานจาง. มหาเศรษฐี
เห็นมหาทุคตะ จึงถามวา "เพื่อนมหาทุคตะ เธอจักทํางานจางหรือ ?"
มหาทุคตะ. ขอรับ กระผม.
มหาเศรษฐี. จักทําอะไร ?
มหาทุคตะ. แลวแตทานจักใหทํา.
มหาเศรษฐีกลาววา "ถาอยางนั้น พรุงนี้ เราจักเลี้ยงภิกษุ ๒ - ๓
รอย, จงมา ผาฟนเถิด" แลวก็ใหหยิบมีดและขวานมาให. มหาทุคตะ
ถกเขมรอยางแข็งแรง ถึงความอุตสาหะ วางมีด ควาขวาน ทิ้งขวาน
ฉวยมีด ผาฟนไป.
ลําดับนั้น เศรษฐีพูดกะเขาวา "เพื่อน วันนี้ เธอขยันทํางาน
เหลือเกิน, มีเหตุอะไรหรือ ?"
มหาทุคตะ. นาย ผมจักเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่ง.
เศรษฐีฟงคํานั้นแลว มีใจเลื่อมใส คิดวา นาเลื่อมใสจริง
มหาทุคตะนี้ ทํากรรมที่ทําไดยาก, เขาไมถึงความเฉยเมยดวยคิดวา
'เราจน' พูดวา 'จักทํางานจางแลวเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่ง."
ฝายภรรยาของเศรษฐี เห็นภรรยาของมหาทุคตะนั้นแลว ก็
ถามวา " แม เจาจักทํางานอะไร ? เมื่อนางตอบวา "แลวแตจะใช
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ดิฉันใหทํา" จึงใหเขาไปสูโรงกระเดื่องแลว ใหมอบเครื่องมือมีกระดง
และสากเปนตนใหแลว. นางยินดีรา เริง ทั้งตําและฝดขาวเหมือนจะ
รําละคร.
ลําดับนั้น ภรรยาเศรษฐีถามนางวา "แม เจายินดีราเริงทํางาน
เหลือเกิน. มีเหตุอะไรหรือ ?"
นาง. คุณนาย พวกดิฉันทํางานจางนี้แลว จักเลี้ยงภิกษุสักรูป
หนึ่ง.
ฝายภรรยาเศรษฐี ฟงคํานั้นแลว เลื่อมใสในนางวา "นาเลื่อมใส
นางนี้ทํากรรมที่ทําไดยาก."
ในเวลาที่มหาทุคตะผาฟนเสร็จ เศรษฐีสั่งใหใหขาวสาลี ๔
ทะนาน ดวยพูดวา "นี้คาจางของเธอ" แลวสั่งใหใหแมอีก ๔ ทะนาน
ดวยพูดวา "นี้เปนสวนที่เพิ่มใหเพราะความยินดีแกเธอ."
เขาไปสูเรือน บอกกะภรรยาวา " ฉันรับจางไดขาวสาลีมา, สวนนี้
จักเปนกับ. เจาจงถือเอาของ คือ นมสม น้ํามัน และเครื่องเทศ
ดวยคาจาง ( แรงงาน ) ที่เจาไดแลว."
ฝายภรรยาเศรษฐี สั่งใหจายเนยใสขวดหนึ่ง นมสมกระปุกหนึ่ง
เครื่องเทศหนึ่ง และขาวสารสาลีอยางเปนตัวทะนานหนึ่งแกนาง. เขา
ทั้งสองไดมีขาวสารรวม ๕ ทะนาน ดวยประการฉะนี้.
ทั้งสองผัวเมียยินดีราเริงวา "เราไดไทยธรรมแลว" ลุกขึ้นแต
เชาตรู. ภรรยาพูดกับมหาทุคตะวา "ไปหาผักมาซิ นาย" เขาไม
เห็นผักในรานตลาด จึงไปฝงแมน้ํา มีใจราเริงวา " จักไดถวายโภชนะ
แกพระผูเปนเจา " รองเพลงพลาง เลือกเก็บผักพลาง. ชาวประมงยืน
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ทอดแหใหญอยู รูวา " เปนเสียงของมหาทุคตะ" จึงเรียกเขามาถาม
วา " แกมีจติ ยินดีเหลือเกิน รองเพลงอยู, มีเหตุอะไรหรือ ?"
มหาทุคตะ. เก็บผัก เพื่อน.
ชาวประมง. จักทําอะไรกัน ?
มหาทุคตะ. จักเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่ง.
ชาวประมง. โอ ! อิ่มละ ภิกษุที่ฉันผักของแก.
มหาทุคตะ. จะทําอยางไรได ? เพื่อน, กันตองเลี้ยงภิกษุดวย
ผักที่กันได.
ชาวประมง. ถาอยางนั้น มานี่เถิด.
มหาทุคตะ. จะทําอยางไร ? เพื่อน.
ชาวประมง. จงถือเอาปลาเหลานี้ รอยใหเปนพวง มีราคาบาทหนึ่ง
บาง กึ่งบาทบาง กหาปณะหนึ่งบาง. เขาไดกระทําอยางนั้น.
ชาวเมืองซื้อปลาที่มหาทุคตะรอยไว ๆ ไป เพื่อประโยชนแกภิกษุ
ที่ตนนิมนตแลว ๆ. เมื่อเขากําลังรอยปลาอยูนั้นแล, ก็ถึงเวลาภิกขาจาร
แลว. เขากําหนดเวลาแลว กลาววา " จักตองไป เพื่อน, นี้ เปน
เวลาที่ภิกษุมา."
ชาวประมง. ก็พวงปลายังมีอยูไหม ?
มหาทุคตะ. ไมมี เพื่อน, หมดสิ้นแลว.
ชาวประมง. " ถาอยางนั้น ปลาตะเพียน ๔ ตัว ขาหมกทรายไว
เพื่อประโยชนแกตน, แมถาแกตองการจะเลี้ยงภิกษุ, จงเอาปลาเหลานี้
ไปเถิด" ดังนี้แลว ก็ไดใหปลาตะเพียนเหลานั้นแกเขาไป.
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มหาทุคตะไดถวายทานแดพระพุทธเจา
ก็วันนัน้ พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรงุ ทรง
เห็นมหาทุคตะ เขาไปในภายในขายคือพระญาณของพระองค ทรงรําพึง
วา " จักมีเหตุอะไรหนอ ?" ทรงดําริวา " มหาทุคตะ " คิดวา จักเลี้ยง
ภิกษุรูปหนึ่ง, จึงไดทํางานจางกับภรรยาแลวในวันวาน, เขาจักไดภิกษุ
รูปไหนหนอ ?" จึงทรงใครครวญวา " คนทั้งหลาย จักพาภิกษุไปคาม
ชื่อที่จดไวในบัญชีแลว ใหนั่งในเรือนของตน ๆ. มหาทุคตะเวน เรา
เสียแลว จักไมไดภิกษุอื่น."
ไดยินวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงทําความอนุเคราะหใน
พวกคนเข็ญใจ. เพราะฉะนั้น พระศาสดาทรงทําสรีรกิจแตเชาตรูแลว
เสด็จเขาสูพระคันธกุฎี ประทับนั่ง ดวยทรงดําริวา "จักสงเคราะหมหาทุคตะ." แมเมื่อมหาทุคตะ กําลังถือปลาเขาไปสูเรือน, บัณฑุกัมพลศิลาอาสนของทาวสักกะ แสดงอาการรอน. ทาวเธอทรงพิจารณาวา
" เหตุอะไรกันหนอ ?" ทรงดําริวา "วานนี้ มหาทุคตะไดทํางานจาง
กับภรรยาของตน ดวยจงใจวา 'จักถวายภิกษาแกภิกษุสัก ๑ รูป' เขา
จักไดภิกษุรูปไหนหนอ ?" ทรงทราบวา "ภิกษุอื่นไมมีสําหรับเขา, แต
พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันกุฎีนั่นเอง ดวยตั้งพระทัยวา 'จัก
สงเคราะหมหาทุคตะ,' มหาทุคตะ พึงถวายขาวตมขาวสวย และมีผัก
เปนกับ อยางที่ตัวบริโภคเองแดพระตถาคต. ถากระไร เราควรไปยัง
เรือนของมหาทุคตะ ทําหนาที่เปนพอครัว" ดังนี้แลว จึงทรงจําแลง
เพศมิใหใครรูจัก เสด็จไปที่ใกลเรือนของมหาทุคตะนั้นแลว ตรัสถาม
วา "ใคร ๆ มีงานจางอะไรบางหรือ ?" มหาทุคตะเห็นทาวสักกะแลว
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จึงกลาววา "จักทํางานอะไร ? เพื่อน."
ชายแปลง. ขาพเจารูวิชาการทุกอยาง นาย, ชื่อวาวิชาการสิ่งไร
ที่ขาพเจาไมเขาใจ ไมมีเลย, รูจนการปรุงขาวตม ขาวสวยเปนตน.
มหาทุคตะ. เพื่อน พวกขาพเจามีความตองการดวยการงานของ
ทาน, แตยังไมเห็นคาจางที่ควรจะใหแกทาน.
ชายแปลง. ก็ทานตองการทําอะไร ?
มหาทุคตะ. ขาพเจาประสงคจะถวายภิกษาแกภิกษุรูปหนึ่ง,
ประสงคจัดแจงขาวตมขาวสวยถวายภิกษุนั้น.
ชายแปลง. ถาทานจะถวายภิกษาแกภิกษุ. ขาพเจาไมตองการ
คาจาง, ทานใหบุญแกขาพเจา ไมควรหรือ ?
มหาทุคตะ. เมื่อเปนเชนนั้น ก็เปนการดีละ เพื่อน, เชิญเขา
ไปเถิด.
ทาวสักกะนั้น เสด็จเขาไปในเรือนของมหาทุคตะนั้นแลว ใหนํา
ขาวสารเปนตนมาแลว ทรงสงมหาทุคตะนั้นไปดวยคําวา "ไปเถิดทาน,
จงนําภิกษุที่ถึงแกตนมา."
ฝายผูจัดการทาน ไดจายภิกษุไปสูเรือนของพวกชนเหลานั้น ๆ
ตามรายการที่จดไวในบัญชีนั่นแล. มหาทุคตะไปยังสํานักของเขาแลว
พูดวา "จงใหภิกษุที่ถึงแกผมเถิด" เขาไดสติขึ้นในขณะนั้น จึงพูดวา
"ฉันลืมภิกษุสําหรับแกเสียแลว" มหาทุคตะเปนเหมือนถูกประหารที่
ทองดวยหอกอันคม ประคองแขนร่ําไรวา " เหตุไรจึงใหผมฉิบหาย
เสียเลา ? คุณ, แมผมอันทานชวนแลวเมื่อวาน ก็พรอมดวยภรรยาทํางาน
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จางตลอดวัน วันนี้ แตเชาตรู เที่ยวไปที่ฝงแมน้ํา เพื่อตองการผัก
แลวจึงมา ขอทานจงใหภิกษุแกผมสักรูปหนึ่งเถิด."

มหาทุคตะไปนิมนตพระศาสดา
คนทั้งหลายประชุมกันแลว ถามวา "มหาทุคตะ นั่นอะไรกัน ?"
เขาบอกเนื้อความนั้น. คนเหลานั้น ถามผูจัดการวา "จริงไหม ? เพื่อน,
ไดยินวา มหาทุคตะนี้ ทานชักชวนวา 'จงทํางานจางแลวถวายภิกษา
แกภิกษุรูปหนึ่ง.
ผูจัดการ. ขอรับ นาย.
คนเหลานั้น. ทานจัดการภิกษุมีประมาณถึงเทานี้ ไมไดใหภิกษุ
แกมหาทุคตะนี้สักรูปหนึ่ง ทํากรรมหนักเสียแลว.
เขาละอายใจ ดวยคําพูดของคนเหลานั้น จึงพูดกะมหาทุคตะ
นั้นวา "เพื่อนมหาทุคตะ อยาใหฉันฉิบหายเลย, ฉันถึงความลําบาก
ใหญ เพราะเหตุแหงทาน. คนทั้งหลาย นําภิกษุที่ถึงแกตน ๆ ไปตาม
รายการที่จดไวในบัญชี, ชื่อวาคนผูซึ่งจะถอนภิกษุผูซึ่งนั่งในเรือนของตน
ให ไมมี, สวนพระศาสดา สรงพระพักตรแลวประทับนั่งอยูในพระคันธกุฎีนั่นเอง, พระเจาแผนดิน ยุพราช และคนโต ๆ มีเสนาบดี
เปนตน นั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแหงพระศาสดา คิดวา
'จักรับบาตรของพระศาสดาไป,' ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ทรงทําอนุเคราะหในคนยากจน, ทานจงไปวิหาร กราบทูลพระศาสดา
วา 'ขาพระองคเปนคนยากจน พระเจาขา, ขอพระองค จงทรงทํา
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ความสงเคราะหแกขาพระองคเถิด; ถาทานมีบุญ. ทานจักไดแน" เขา
ไดไปสูวิหารแลว.

พระศาสดาประทานบาตรแกมหาทุคตะ
ลําดับนั้น พระเจาแผนดินและยุพราชเปนตน ตรัสกะเขาวา
"มหาทุคตะ ไมใชเวลาภัตกอน, เจามาทําไม?" เพราะเคยเห็นเขา
โดยความเปนคนกินเดนในวิหาร ในวันอื่น ๆ. มหาทุคตะกราบทูลวา
" ขาพระองคทราบอยูวา 'ไมใชเวลาภัตกอน' แตขาพระองคมาก็เพื่อ
ถวายบังคมพระศาสดา" ดังนี้แลว จึงซบศีรษะลงที่ธรณีพระคันธกุฎี
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ กราบทูลวา " ผูที่ยากจนกวา
ขาพระองคในพระนครนี้ไมมี พระเจาขา, ขอทรงเปนที่พึ่งแกขาพระองค
เถิด, ขอทรงทําความสงเคราะหแกขาพระองคเถิด." พระศาสดาทรง
เปดพระทวารพระคันธกุฎี ทรงนําบาตรมาประทานในมือของเขา. เขา
ไดเปนเหมือนบรรลุจักรพรรดิสิร.ิ พระเจาแผนดินและยุพราชเปนตน
ตางทรงดูแลดูพระพักตรกันและกัน.
แทจริง ใครๆ ชื่อวาสามารถเพื่อจะรับบาตรที่พระศาสดาประทาน
แกมหาทุคตะ ดวยอํานาจความเปนใหญ หามีไม. เปนแตกลาวอยางนี้
วา "เพื่อนมหาทุคตะ ทานจงใหบาตรของพระศาสดาแกพวกเรา,
พวกเราจักใหทรัพยมีประมาณเทานี้ คือ พันหนึง่ หรือแสนหนึ่ง แกทาน.
ทานเปนคนเข็ญใจ จงเอาทรัพยเถิด, ประโยชนอะไรของทานดวยบาตร
เลา ?" มหาทุคตะ ตอบวา "ขาพเจาจักไมใหใคร, ขาพเจาไมมี
ความตองการดวยทรัพย, จักใหพระศาสดาเทานั้นเสวย." ชนทั้งหลาย
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ที่เหลือ ออนวอนเขา ไมไดบาตรแลวจึงกลับไป.
ฝายพระเจาแผนดิน ทรงดําริวา " มหาทุคตะ แมถูกเขาเลาโลม
ลอดวยทรัพย ก็ไมใหบาตรของพระศาสดา, ก็ใคร ๆ ไมอาจจะรับบาตร
ที่พระศาสดาประทานแลวดวยพระองคเองได, อันไทยธรรมของมหา
ทุคตะนี้ จักมีประมาณเทาไร ? ในเวลามหาทุคตะนี้ถวายไทยธรรม
เสร็จ เราจักนําพระศาสดาไปยังเรือน ถวายอาหารที่เขาจัดไวสําหรับเรา"
ดังนี้แลว จึงไดตามเสด็จไปพรอมดวยพระศาสดาทีเดียว.

พระศาสดาเสด็จไปเรือนของมหาทุคตะ
ฝายทาวสักกเทวราช จัดอาหารภัตมีขาวตมขาวสวยและผักเปนตน
ปูอาสนะที่สมควรเปนที่ประทับแหงพระศาสดาแลวประทับนั่ง. มหา
ทุคตะนําพระศาสดาไปแลว กราบทูลวา "จงเสด็จเขาไปเถิด
พระเจาขา." ก็เรือนที่อยูข องเขาต่ํา, ผูที่ไมกม ไมอาจเขาไปได, ก็แต
ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อเสด็จเขาสูเรือน ไมตองกมเสด็จเขาไป,
เพราะวา ในเวลาเสด็จเขาสูเรือน แผนดินใหญยอมยุบลงภายใต. หรือ
เรือนสูงขึ้น. นี่เปนผลแหงทานที่พระพุทธเจาทั้งหลายนั้นถวายไวดีแลว.
ในเวลาที่พระองคเสด็จออกไปแลว ทุกสิ่งเปนปกติเหมือนเดิมอีก; เพราะฉะนั้น พระศาสดา ทั้งประทับยืนอยูนั่นเอง เสด็จเขาสูเรือนแลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ทาวสักกะปูไวแลว. เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลว
พระราชารับสั่งวา " เพือ่ นมหาทุคตะ ทานไมใหบาตรของพระศาสดา
แกพวกเรา แมผูออนวอนอยู, พวกเราจะดูกอน, สักการะที่ทานจัด
ถวายพระศาสดาเปนเชนไร ?" ลําดับนั้น ทาวสักกะเปดขาวยาคูและภัต
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ออกอวด. กลิ่นเครื่องอบอาหารภัตเหลานั้น ไดตลบทั่วพระนครตั้งอยู.
พระราชาทรงตรวจดูขาวยาคูเปนตนแลว กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ หมอนฉัน คิดวา ' ไทยธรรมของมหาทุคตะ
จักมีสักเทาไร ? เมื่อมหาทุคตะนี้ถวายไทยธรรมแลว จักนําเสด็จ
พระศาสดาไปยังเรือน ถวายอาหารที่เขาจัดไวสําหรับตน' ดังนี้ จึง
มาแลว, อาหารเห็นปานนี้ หมอมฉันไมเคยเห็นเลย, เมื่อหมอมฉันอยู
ในที่นี้ มหาทุคตะตองลําบากเหลือเกิน หมอมฉันจะกลับ" ถวายบังคม
พระศาสดาแลว เสด็จหลีกไป.

บานของมหาทุคตะเต็มดวยแกว ๗ อยาง
ฝายทาวสักกะ ถวายยาคูเปนตน ทรงอังคาสพระศาสดาโดยเคารพ.
แมพระศาสดา ทรงทําภัตกิจแลว ทรงทําอนุโมทนา เสด็จลุกจากอาสนะ
หลีกไป. ทาวสักกะไดใหสัญญาแกมหาทุคตะ. เขารับบาตร ตามเสด็จ
พระศาสดา. ทาวสักกะเสด็จกลับ ประทับยืนอยูที่ประตูเรือนของมหา
ทุคตะ ทรงแลดูอากาศแลว. ฝนแกว ๗ ประการตกลงจากอากาศ
เต็มภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขาแลว ยังลนไปทั่วเรือน. ในเรือนของ
เขาไมมีที่วาง ภรรยาของเขาไดจูงมือพวกเด็ก นําออกไปยืนอยูภายนอก.
เขาตามเสด็จพระศาสดาแลวกลับมาเห็นเด็กขางถนน จึงถามวา "นี่
อะไร ?" ภรรยาของเขาตอบวา " นาย เรือนของเราเต็มไปดวยแกว ๗
ประการทั่วทั้งหลัง, ไมมีชองจะเขาไปได." เขาคิดวา "ทานของเรา
ใหผลในวันนี้เอง" ดังนี้แลวจึงไปสูพระราชสํานัก ถวายบังคมพระราชา
แลว, เมื่อพระราชารับสั่งถามวา " มาทําไม ?" จึงกราบทูลวา
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" พระเจา เรือนของขาพระองค เต็มไปดวยแกว ๗ ประการ, ขอ
พระองคทรงถือเอาทรัพยนั้นเถิด."
พระราชาทรงดําริวา "นาอัศจรรย ทานที่เขาถวายแดพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ถึงที่สุดวันนี้เอง" ดังนี้แลว จึงรับสั่งกะเขาวา "เธอควรจะ
ไดอะไร ?"
มหาทุคตะ. ขอจงพระราชทานเกวียนพันเลม เพื่อตองการนํา
ทรัพยมา.
พระราชาทรงสงเกวียนพันเลมไป ใหนําทรัพยมา เกลี่ยไวที่
พระลานหลวง. กองทรัพยไดเปนกองสูงประมาณเทาตนตาล. พระราชา
รับสั่งใหชาวเมืองประชุมกันแลว ตรัสถามวา "ในกรุงนี้ ใครมีทรัพย
ถึงเทานี้ไหม ?"
ชาวเมือง. ไมมี พระเจาขา.
พระราชา. จะควรทําอยางไร ? แกคนมีทรัพยมากอยางนั้น.
ชาวเมือง. ควรตั้งเปนเศรษฐี พระเจาขา.
พระราชาทรงทําสักการะเปนอันมากแกเขาแลว รับสัง่ ใหพระราชทานตําแหนงเศรษฐี.
ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสบอกที่บานของเศรษฐีคนหนึ่งในกาลกอน
แกเขาแลว ตรัสวา " เธอจงใหถางพุมไมที่เกิดในที่นี้แลว ปลูกเรือน
อยูเถิด." เมือ่ เขาแผวถางที่นั้น ขุดพื้นที่ทําใหเรียบอยู. หมอทรัพยได
ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกัน. เมื่อเขากราบทูลแดพระราชา, ทาวเธอจึง
รับสั่งวา "หมอทรัพยเกิดเพราะบุญของเธอนั่นเอง, เธอนั่นแหละจงถือ
เอาเถิด."
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มหาทุคตะตายแลวเกิดในกรุงสาวัตถี
เขาไดปลูกเรือนแลว ไดถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขตลอด ๗ วัน. แมเบื้องหนาแตนั้น เขาดํารงอยู บําเพ็ญบุญ
จนตลอดอายุ ในที่สุดอายุ ไดบังเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติ
สิ้นพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ จุติจากนั้นแลวถือปฏิสนธิใน
ทองธิดาคนโต ในตระกูลอุปฏฐาก ของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถี.
ครั้งนั้น มารดาบิดาของนาง ทราบความที่นางตั้งครรภ จึงได
ใหเครื่องบริหารครรภ. โดยสมัยอื่น นางเกิดแพทองเห็นปานนี้วา "โอ !
เราพึงถวายทานแกภิกษุ ๕๐๐ รูป ตัง้ ตนแตพระธรรมเสนาบดี ดวยรส
ปลาตะเพียนแลว นุงผายอมน้ําฝาด นั่งในที่สุดอาสนะ บริโภคภัตที่
เปนเดนของภิกษุเหลานั้น." นางบอกแกมารดาบิดาแลวก็ไดกระทําตาม
ประสงค. ความแพทองระงับไปแลว. ตอมาในงานมงคล ๗ ครั้งแมอื่น
จากนั้น. มารดาบิดาของนางเลี้ยงภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระธรรมเสนาบดี
เถระเปนประมุข ดวยรสปลาตะเพียนเหมือนกัน.
พึงทราบเรื่องทั้งหมด โดยนัยที่กลาวแลว ในเรื่องติสสกุมาร
นั้นแล. ก็แตวา นี้เปนผลแหงการถวายรสปลาตะเพียนที่ถวายในกาลที่
เด็กนี้เปนมหาทุคตะนั่นเอง.

ทารกออกบวชเปนสามเณร
ก็ในวันตั้งชื่อ เมือ่ มารดาของเด็กนั้น กลาววา "ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานจงใหสิกขาบททั้งหลายแกทาสของทานเถิด" พระเถระจึงกลาววา
"เด็กนี้ชื่ออะไร ?"
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มารดาของเด็ก ตอบวา " ขาแตทานผูเจริญ คนเงอะงะในเรือนนี้
แมพวกพูดไมไดเรื่อง ก็กลับเปนผูฉลาด ตั้งแตกาลที่เด็กนี้ถือปฏิสนธิ
ในทอง; เพราะฉะนั้น บุตรของดิฉัน จักมีชื่อวา "หนูบัณฑิต" เถิด.
พระเถระ ไดใหสิกขาบททั้งหลายแลว. ก็ตั้งแตวันที่หนูบัณฑิตเกิดมาความ
คิดเกิดขึ้นแกมารดาของเขาวา " เราจักไมทําลายอัธยาศัยของบุตรเรา."
ในเวลาที่เขามีอายุได ๗ ขวบ เขากลาวกะมารดาวา "ผมจักบวชใน
สํานักพระเถระ." นางกลาววา "ได พอคุณ, แมไดนึกไวแลวอยางนั้นวา
'จักไมทําลายอัธยาศัยของเจา" ดังนี้แลว จึงนิมนตพระเถระใหฉันแลว
กลาววา "ขาแตทานผูเจริญ ทาสของทาน อยากจะบวช, ดิฉันจักนํา
เด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็น" สงพระเถระไปแลว ใหหมูญาติประชุมกัน
กลาววา "พวกขาพเจา จักทําสักการะที่ควรทําแกบุตรของขาพเจา ใน
เวลาเปนคฤหัสถ ในวันนี้ทีเดียว" ดังนี้แลว ก็ใหทําสักการะมากมาย
พาหนูบัณฑิตนั้นไปสูวิหาร ไดมอบถวายแกพระเถระวา "ขอทานจงให
เด็กนี้บวชเถิด เจาขา." พระเถระนอกความที่การบวชเปนกิจทําไดยาก
แลว, เมื่อเด็กรับรองวา "ผมจักทําตามโอวาทของทานขอรับ" จึง
กลาววา "ถาอยางนั้น จงมาเถิด" ชุบผมใหเปยกแลว บอกตจปญจกกัมมัฏฐาน ใหบวชแลว. แมมารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้น อยูใน
วิหารนั่นเองสิ้น ๗ วัน ถวายทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ดวยรสปลาตะเพียนอยางเดียว ในวันทีเ่ จ็ด เวลาเย็นจึงไดไป
เรือน.
ในวันที่แปด พระเถระเมื่อจะไปภายในบาน พาสามเณรนั้นไป
ไมไดไปกับหมูภิกษา เพราะเหตุไร ? เพราะวา การหมจีวรและถือบาตร
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หรืออิริยาบถของเธอ ยังไมนาเลื่อมใสกอน; อีกอยางหนึ่ง วัตรที่พึงทํา
ในวิหารของพระเถระ ยังมีอยู; อนึ่ง พระเถระ, เมื่อภิกษุสงฆเขาไป
ภายในบานแลว. เที่ยวไปทั่ววิหาร กวาดที่ ๆ ยังไมกวาด ตั้งน้ําฉันน้ํา
ใชไวในภาชนะที่วางเปลา เก็บเตียงตั่งเปนตน ที่ยังเก็บไวไมเรียบรอย
แลว จึงเขาไปบานภายหลัง; อีกอยางหนึ่ง ทานคิดเห็นวา " พวก
เดียรถียเขาไปยังวิหารวางแลว อยาไดเพื่อจะพูดวา ' ดูเถิด ที่นั่ง
ของพวกสาวกพระสมณโคดม' ดังนี้แลว จึงไดจัดแจงวิหารทั้งสิ้น เขา
ไปบานภายหลัง; เพราะฉะนั้น แมในวันนั้น พระเถระใหสามเณรนั่น
เอง ถือบาตรจีวร เขาไปบานสายหนอย.

สามเณรเขาไปบิณฑบาตกับพระเถระ
สามเณรเมื่อไปกับพระอุปชฌาย เห็นเหมืองในระหวางทางจึง
เรียนถามวา " นี้ชื่ออะไร ? ขอรับ.
พระเถระ. ชื่อวาเหมือง สามเณร.
สามเณร. เขาทําอะไร ? ดวยเหมืองนี้.
พระเถระ. เขาไขน้ําจากที่นี้ ๆ แลว ทําการงานเกี่ยวดวยขาว
กลาของตน.
สามเณร. ก็น้ํามีจิตไหม ? ขอรับ
พระเถระ. ไมมี เธอ.
สามเณร. ชนทั้งหลายยอมไขน้ําที่ไมมีจิตเห็นปานนี้สูที่ ๆ ตน
ปรารถนาแลว ๆ ไดหรือ ? ขอรับ.
พระเถระ. ได เธอ.
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สามเณรนั้น คิดวา " ถาคนทั้งหลายไขน้ําซึ่งไมมีจิตแมเห็นปานนี้
ที่ ๆ คนปรารถนาแลว ๆ ทําการงานได; เหตุไฉน ? คนมีจิตแท ๆ
จักไมอาจเพื่อทําจิตของตนใหเปนไปในอํานาจแลว บําเพ็ญสมณธรรม."
เธอเดินตอไปเห็นพวกชางศรกําลังเอาลูกศรลนไฟแลว เล็งดวยหางตา
ดัดใหตรง จึงเรียนถามวา " พวกนี้ ชื่อพวกอะไรกัน ? ขอรับ."
พระเถระ. ชื่อชางศร เธอ.
สามเณร. ก็พวกเขา ทําอะไรกัน ?
พระเถระ. เขาลนที่ไฟ แลวดัดลูกศรใหตรง.
สามเณร. ลูกศรนัน่ มีจิตไหม ? ขอรับ.
พระเถระ. ไมมีจิต เธอ.
เธอคิดวา " ถาคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไมมีจิตลนไฟแลวดัด
ใหตรงได; เพราะเหตุไร ? แมคนมีจิต จึงจักไมอาจเพื่อทําจิตของตน
ใหเปนไปในอํานาจ แลวบําเพ็ญสมณธรรมเลา ?"
ครั้นสามเณรเดินตอไป เห็นชนถากไมทําเครื่องทัพสัมภาระมีกํา
กงและดุมเปนตน จึงเรียนถามวา "พวกนี้ ชื่อพวกอะไร ? ขอรับ."
พระเถระ. ชื่อชางถาก เธอ.
สามเณร. ก็พวกเขา ทําอะไรกัน ?
พระเถระ. เขาถือเอาไมแลวทําลอแหงยานนอยเปนตน เธอ.
สามเณร. ก็ไมเหลานั่น มีจิตไหม ? ขอรับ.
พระเถระ. ไมมีจิต เธอ.

สามเณรลากลับไปทําสมณธรรม
ทีนั้น เธอไดมีความตริตรองอยางนั้นวา "ถาคนทั้งหลายถือเอา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 335

ทอนไมที่มีจิต ทําเปนลอเปนตนได. เพราะเหตุไร คนผูมีจิตจึงจักไม
อาจทําจิตของตนใหเปนไปในอํานาจแลวบําเพ็ญสมณธรรมเลา ? เธอ
เห็นเหตุเหลานี้แลว จึงเรียนวา " ใตเทาขอรับ ถาใตเทาควรถือบาตร
และจีวรของใตเทาได; กระผมพึงกลับ" พระเถระมิไดเกิดความคิด
เลยวา "เจาสามเณรเล็กนี้บวชไดหยก ๆ ตามเรามา กลาวอยางนั้นได"
กลับกลาวา " จงเอามา สามเณร" แลวไดรับบาตรและจีวรของ
ตนไว.
ฝายสามเณรไหวพระอุปชฌายแลว เมื่อจะกลับ จึงเรียนวา "ใตเทา
เมื่อจะนําอาหารมาเพื่อกระผม พึงนํามาดวยรสปลาตะเพียนเถอะขอรับ."
พระเถระ. เราจักได ในที่ไหนเลา ? เธอ.
สามเณรเรียนวา "ถาไมไดดวยบุญของใตเทา ก็จักไดดวยบุญของ
กระผม ขอรับ." พระเถระวิตกวา "แมอันตรายจะพึงมีแกสามเณรเล็ก
ผูนั่งขางนอก' จึงใหลูกดาลไปแลวบอกวา "ควรเปดประตูหองอยูของ
ฉันแลว เขาไปนั่งเสียภายใน." เธอไดกระทําอยางนั้นแลว นัง่ หยั่งความ
รูลงในกรัชกายของตน พิจารณาอัตภาพอยู.

อาสนะทาวสักกะรอนเพราะคุณของสามเณร
ครั้งนั้น ที่ประทับนั่งของทาวสักกะ แสดงอาการรอนดวยเดช
แหงคุณ ของสามเณรนั้น. ทาวเธอใครครวญวา "จักมีเหตุอะไรกัน
หนอ ?" ทรงดําริไดวา "บัณฑิตสามเณรถวายบาตรและจีวรแกพระอุปชฌายแลวกลับ. ดวยตั้งใจวา 'จักทําสมณธรรม' แมเราก็ควรไป
ในที่นั้น" ดังนี้แลว, ตรัสเรียกทาวมหาราชทั้ง ๔ มา ตรัสวา " พวก
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ทานจงไปไลนกที่บินจอแจอยูในปาใกลวิหารใหหนีไป แลวยึดอารักขา
ไวโดยรอบ," ตรัสกะจันทเทพบุตรวา "ทานจงฉุดรั้งมณฑลพระจันทร
ไว. ตรัสกะสุริยเทพบุตรวา "ทานจงฉุดรั้งมณฑลพระอาทิตยไว"
ดังนี้แลว พระองคเอง ไดเสด็จไปประทับยืนยึดอารักขาอยูที่สายยู, ใน
วิหารแมเสียงแหงใบไมแกก็มิไดมี. จิตของสามเณรไดมีอารมณเปนหนึ่ง
แลว . เธอพิจารณาอัตภาพแลว บรรลุผล ๓ อยางในระหวางภัตนั้น
เอง.
ฝายพระเถระ คิดวา "สามเณรนั่งแลวในวิหาร, เราอาจจะได
โภชนะที่สมประสงคแกเธอ ในสกุลชื่อโนน" ดังนี้แลว จึงไดไปสู
ตระกูลอุปฏฐาก ซึ่งประกอบดวยความรักและเคารพตระกูลหนึ่ง. ก็ใน
วันนั้น มนุษยทั้งหลายในตระกูลนั้น ไดปลาตะเพียนหลายตัวนั่งดูการมา
แหงพระเถระอยูเทียว. พวกเขาเห็นพระเถระกําลังมาจึงกลาววา " ทาน
ขอรับ ทานมาที่นี้ ทํากรรมเจริญแลว " แลวนิมนตใหเขาไปขางใน
ถวายขาวยาคูและของควรเคี้ยวเปนตนแลว ไดถวายบิณฑบาตดวยรสปลา
ตะเพียน. พระเถระแสดงอาการจะนําไป. พวกมนุษยเรียนวา " นิมนต
ฉันเถิดขอรับ ใตเทาจักไดแมภัตสําหรับจะนําไป" ในเวลาเสร็จภัตกิจ
ของพระเถระ ไดเอาโภชนะประกอบดวยรสปลาตะเพียน ใสเต็มบาตร
ถวายแลว. พระเถระคิดวา " สามเณรของเราหิวแลว " จึงไดรีบไป

พระศาสดาทรงทําอารักขาสามเณร
แมพระศาสดา ในวันนั้น เสวยแตเชาทีเดียว เสด็จไปวิหารทรง
ใครครวญวา " บัณฑิตสามเณรใหบาตรและจีวรแกพระอุปชฌายแลว
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กลับไป ดวยตั้งใจวา 'จักทําสมณธรรม;' กิจแหงบรรพชิตของเธอ
จักสําเร็จหรือไม ?" ทรงทราบวา สามเณรบรรลุผล ๓ อยางแลว
จึงทรงพิจารณาวา "อุปนิสัยแหงพระอรหัตจะมีหรือไมมี ?" ทรงเห็น
วา "มี" แลวทรงใครครวญวา "เธอจักอาจเพื่อบรรลุพระอรหัตกอน
ภัตทีเดียว หรือจักไมอาจ ?" ไดทรงทราบวา " จักอาจ." ลําดับนั้น
พระองคไดมีความปริวิตกอยางนี้วา "สารีบุตร ถือภัตเพื่อสามเณร
รีบมา. เธอจะพึงทําอันตรายแกสามเณรนั้นก็ได, เราจักนั่งถือเอาอารักขา
ที่ซุมประตู, ทีนั้นจักถามปญหา ๔ ขอกะเธอ, เมื่อเธอแกอยู, สามเณรจักบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา" ดังนี้แลว จึงเสด็จไปจาก
วิหารนั้น ประทับยืนอยูที่ซุมประตู ตรัสถามปญหา ๔ ขอกะพระเถระ
ผูมาถึงแลว. พระเถระแกปญหาที่พระศาสดาตรัสถามแลว.
ในปญหานั้น มีปุจฉาวิสัชนาดังตอไปนี้ :ไดยินวา พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นวา " สารีบุตร เธอ
ไดอะไรมา ?
พระเถระ. อาหาร พระเจาขา.
พระศาสดา. ชื่อวาอาหาร ยอมนําอะไรมา ? สารีบุตร.
พระเถระ. เวทนา พระเจาขา.
พระศาสดา. เวทนา ยอมนําอะไรมา ? สารีบุตร.
พระเถระ. รูป พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็รูป ยอมนําอะไรมา ? สารีบุตร.
พระเถระ. ผัสสะ พระเจาขา.
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คําอธิบายในปญหา
ในปญหานั้น มีอธิบายดังนี้ :จริงอยู อาหารอันคนหิวบริโภคแลว กําจัดความหิวของเขาแลว
นําสุขเวทนามาให. เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแกผูมีความสุขเพราะการบริโภค
อาหาร วรรณสมบัติยอมมีในสรีระ, เวทนาชื่อวายอมนํารูปมา ดวย
อาการอยางนั้น. ก็ผูมสี ุขเกิดสุขโสมนัส ดวยอํานาจรูปที่เกิดจากอาหาร
นอนอยูก็ตาม นั่งอยูก็ตาม ดวยคิดวา "บัดนี้ อัสสาทะ เกิดแกเรา
แลว" ยอมไดสุขสัมผัส.

สามเณรบรรลุพระอรหัตผล
เมื่อพระเถระแกปญหาทั้ง ๔ ขอเหลานี้ อยางนั้นแลว สามเณร
ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา. ฝายพระศาสดา ตรัสกะพระเถระวา "ไปเถิด สารีบุตร, จงใหภัตแกสามเณรของเธอ." พระเถระไปเคาะประตูแลว. สามเณรออกมารับบาตรจากมือพระเถระ วางไว
ณ สวนขางหนึ่งแลว จึงเอาพัดกานตาลพัดพระเถระ. ลําดับนั้น พระเถระ
กลาวกะเธอวา " สามเณร จงทําภัตกิจเสียเถิด."
สามเณร. ก็ใตเทาเลา ขอรับ.
พระเถระ. เราทําภัตกิจเสร็จแลว, เธอจงทําเถิด.
เด็กอายุ ๗ ขวบ บวชแลว ในวันที่ ๘ บรรลุพระอรหัตเปน
เหมือนดอกปทุมที่แยมแลว ในขณะนั้น ไดนั่งพิจารณาที่เปนที่ใสภัต
ทําภัตกิจแลว. ในขณะที่เธอลางบาตรเก็บไว จันทเทพบุตรปลอยมณฑล
พระจันทร. สุรยิ เทพบุตรปลอยมณฑลพระอาทิตย ทาวมหาราชทั้ง ๔
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อารักขาทั้ง ๔ ทิศ, ทาวสักกเทวราช เลิกอารักขาที่สายยู, พระอาทิตย
เคลื่อนคลอยไปแลวจากที่ทามกลาง.

ธรรมดาบัณฑิตยอมฝกตน
ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา "เงา บายเกินประมาณแลว, พระอาทิตยเคลื่อนคลอยไปจากที่ทามกลาง. ก็สามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เอง, นี่
เรื่องอะไรกัน หนอ ? พระศาสดาทรงทราบความเปนไปนั้นแลวเสด็จมา
ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน ?"
พวกภิกษุ. เรื่องชือ่ นี้ พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา " อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย. ในเวลาผูมีบุญ
ทําสมณธรรม จันทเทพบุตรฉุดมณฑลพระจันทรรั้งไว, สุริยเทพบุตร
ฉุดมณฑลพระอาทิตยรั้งไว, ทาวมหาราชทั้ง ๔ ถืออารักขาทั้ง ๔ ทิศ
ในปาใกลวิหาร, ทาวสักกเทวราชเสด็จมายึดอารักขาที่สายยู, ถึงเราผู
มีความขวนขวายนอยดวยนึกเสียวา 'เปนพระพุทธเจา' ก็ไมไดเพื่อ
จะนั่งอยูได, ยังไดไปยึดอารักขาเพื่อบุตรซึ่งเรา ที่ซุมประตู, พวก
บัณฑิตเห็นคนไขน้ํากําลังไขน้ําไปจากเหมือง ชางศรกําลังดัดลูกศรให
ตรง และชางถากกําลังถากไมแลว ถือเอาเหตุเทานั้น ใหเปนอารมณ
ทรมานตนแลว ยอมยึดเอาพระอรหัตไวไดทีเดียว" ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :๕. อุทกฺหิ นยนฺติ เนตฺติกา
อุสุการา นนยนฺติ เตชน
ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา
อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑติ า.
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" อันคนไขน้ําทั้งหลายยอมยอมไขน้ํา, ชางศร
ทั้งหลายยอมดัดศร, ชางถากทั้งหลายยอมถากไม,
บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกตน."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทก เปนตน ความวา ชนทั้งหลาย
ขุดที่ดอนบนแผนดิน ถมที่เปนบอแลวทําเหมือง หรือวางรางไมไว
ยอมไขน้ําไปสูที่ตนตองการ ๆ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาผูไขน้ํา.
บทวา เตชน ไดแก ลูกศร.
มีพระพุทธาธิบาย ตรัสไวดังนี้วา :" พวกคนไขน้ํายอมไขน้ําไปตามชอบใจของตนได, แมชางศรก็
ยอมลนดัดลูกศร คือทําใหตรง, ถึงชางถาก เมื่อจะถากเพื่อเปน
ประโยชนแกทัพสัมภาระมีกงเปนตน ยอมดัดไม คือทําใหตรงหรือคด
ตามชอบใจของตน. บัณฑิตทั้งหลายทําเหตุมีประมาณเทานี้ ใหเปน
อารมณอยางนั้นแลว ยังมรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตนใหเกิดขึ้นอยู
ยอมชื่อวาทรมานตน, แตเมื่อบรรลุพระอรหัตแลวยอมจัดวาทรมานโดย
สวนเดียว."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องบัณฑิตสามเณร จบ.
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๖. เรืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๖๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เสโล ยถา" เปนตน.

พระเถระถูกลอเลียนเพราะรางเล็ก
ไดยินวา สหธรรมิกมีสามเณรเปนตน ซึ่งเปนปุถุชน เห็นพระเถระแลว จับที่ศีรษะบาง ที่หูบาง ที่จมูกบาง พลางกลาววา " อาจะ
อาจา อาไมกระสัน ยังยินดีแนนแฟน ในพระศาสนาหรือ ?" พระเถระ
ไมโกรธ ไมประทุษรายในสหธรรมิกเหลานั้นเลย.
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา "ผูมีอายุทั้งหลาย พวก
ทานจงดูเถิด สหธรรมมิกมีสามเณรเปนตน เห็นพระลกุณฏกภัททิยเถระ
แลว ยอมรังแกอยางนั้นอยางนี้, ทานไมโกรธ ไมประทุษรายในสหธรรมิกเหลานั้นเลย."

พระขีณาสพเปนดังศิลา
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
พูดอะไรกัน ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา " เรื่องชื่อนี้พระเจาขา"
จึงตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพ ยอมไมโกรธ
ไมประทุษรายเลย, เพราะทานเหลานั้นไมหวั่นไหว ไมสะเทือน เชนกับ
ศิลาแทงทึบ" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา:-
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๖. เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมฺนิฺชนฺติ ปณฺฑิตา.
"ภูเขาศิลาลวน เปนแทงเดียว ยอมไม
สะเทือนดวยลมฉันใด, บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไม
เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา นินฺทาปสสาสุ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสโลกธรรมไว ๒ ก็จริง, ถึงอยางนั้น พึงทราบเนื้อความดวย
สามารถแหงโลกธรรมแมทั้ง ๘. อธิบายวา เหมือนอยางวาภูเขาศิลาลวน
เปนแทงเดียว คือ ไมมีโพรง ยอมไมสะเทือน คือ ไมเอนเอียง ไม
หวั่นไหว ดวยลม ตางดวยลมพัดมาแตทิศตะวันออกเปนตนฉันใด; เมื่อ
โลกธรรมแมทั้ง ๘ ครอบงําอยู บัณฑิตทั้งหลายยอมไมเอนเอียง คือไม
หวั่นไหว ไมสะเทือน ดวยอํานาจความยินรายหรือยินดีฉันนั้น."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุพระอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
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๗. เรื่องมารดาของนางกาณา [๖๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมารดาของ
นางกาณา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป รหโท คมฺภีโร"
เปนตน .
เรื่องมาแลวในวินัย แล.
๑

นางกาณาดาภิกษุ
ก็ครั้งนั้น ในกาลเมื่อมารดาของนางกาณาทอดขนม เพือ่ สงธิดา
ใหเปนผูไมมีมือเปลา ไปสูตระกูลผัวแลว ถวายแกภิกษุ ๔ รูปเสีย ถึง
๔ ครั้ง เมือ่ พระศาสดาทรงบัญญัติสิกขาบทในเพราะเรื่องนั้น, เมื่อสามี
ของนางกาณา นําภรรยาใหมมาแลว, นางกาณาไดฟงเรื่องนั้น จึงดา
จึงบริภาษพวกภิกษุ ซึง่ ตนไดเห็นแลวและเห็นแลววา "การครองเรือน
ของเรา อันภิกษุเหลานี้ ใหฉิบหายแลว." ภิกษุทงั้ หลายไมอาจเดินไป
สูถนนนั้นได.

นางกาณาบรรลุโสดาปตติผล
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแลว จึงไดเสด็จไปในที่นั้น. มารดา
ของนางกาณา ถวายบังคมพระศาสดาแลว นิมนตใหประทับนั่งบนอาสนะ
ที่ตนตกแตงไว ไดถวายขาวยาคูและของควรเคี้ยวแลว;
๑. มหาวิภงฺค ๒/๓๒๒. แตในคัมภีรนั้น กลาวถึงจํานวนภิกษุรับขนมเพียง ๓ องค และ
มารดาของนางกาณาก็ทอดขนมถวายภิกษุเพียง ๓ ครั้งเทานั้น.
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พระศาสดาเสวยพระกระยาหารเชาแลว ตรัสถามวา "กาณาไป
ไหน ?"
กาณมารดา. พระเจาขา นางเห็นพระองคแลว เปนผูเกอยืน
รองไหอยู.
พระศาสดา. เพราะเหตุอะไรเลา ?
กาณมารดา. นางดาบริภาษพวกภิกษุ; เพราะฉะนั้น นางเห็น
พระองคแลว จึงเปนผูเกอ ยืนรองไหอยู พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงมีรับสั่งใหเรียกนางกาณามาแลว ตรัส
ถามวา "กาณา เจาเห็นเราแลว จึงเกอเขิน แอบรองไหทําไม ?"
ครั้งนั้น มารดาของนางกราบทูลกิริยาที่นางกระทําแลว (ใหทรงทราบ).
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะมารดาของนางกาณาวา "กาณมารดา ก็สาวก
ทั้งหลายของเรา ถือเอาสิ่งที่เธอใหแลวหรือวาที่ยังมิไดใหเลา ?"
กาณมารดา. ถือเอาสิ่งที่หมอมฉันถวายแลว พระเจาขา.
พระศาสดา. ถาสาวกของเราเที่ยวบิณฑบาต ถึงประตูเรือนของ
เธอแลว ถือเอาสิ่งที่เธอใหแลว , จะมีโทษอะไรแกสาวกเหลานั้นเลา ?
กาณมารดา. โทษของพระผูเปนเจาไมมี พระเจาขา. โทษของ
นางนี่เทานั้น มีอยู.
พระศาสดา. ตรัสกะนางกาณาวา "กาณา ไดยินวา สาวกของเรา
เที่ยวบิณฑบาต มาถึงประตูเรือนนี้แลว, เมื่อเปนเชนนี้ มารดาของเจา
ไดถวายขนมแกสาวกเหลานั้น, ในเรื่องนี้ ชื่อวาโทษอะไรจักมีแกพวก
สาวกทั้งหลายของเราเลา ?"
.
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นางกาณา. โทษของพระผูเปนเจา ไมมี พระเจาขา, หมอมฉัน
เทานั้น มีโทษ.
นางถวายบังคมพระศาสดา ใหทรงอดโทษแลว. ครั้งนัน้ พระศาสดาไดตรัสอนุบุพพีกถาแกนาง. นางบรรลุโสดาปตติผลแลว.

พระราชาทรงตั้งนางกาณาในตําแหนงเชษฐธิดา
พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแลว เมื่อจะเสด็จไปสูวิหาร ได
เสด็จไปทางพระลานหลวง . พระราชาทอดพระเนตรเห็นแลว ตรัสถามวา
" พนาย นั่นดูเหมือนพระศาสดา," เมื่อราชบุรุษกราบทูลวา "ถูกแลว
พระเจาขา" ดังนี้แลว จึงสงไปดวยพระดํารัสวา "จงไป จงกราบทูล
ความที่เราจะมาถวายบังคม" แลว ไดเขาไปเฝาพระศาสดา ซึ่งประทับ
ยืนอยู ณ พระลานหลวง ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐแลว ทูล
ถามวา "พระองคจะเสด็จไปไหน ? พระเจาขา."
พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมภาพจะไปสูเรือนมารดาของนาง
กาณา.
พระราชา. เพราะเหตุอะไร ? พระองคจึงเสด็จไป พระเจาขา.
พระศาสดา. ไดขาววา นางกาณาดาบริภาษภิกษุ. อาตมภาพไป
เพราะเหตุนั้น.
พระราชา. ก็พระองคทรงทําความที่นางไมดาแลวหรือ ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ถวายพระพร มหาบพิตร อาตมภาพทํานางมิให
เปนผูดาภิกษุแลว และใหเปนเจาของทรัพยอันเปนโลกกุตระแลว.
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พระราชา. "พระองคทรงทําใหนางเปนเจาของทรัพยที่เปน
โลกุตระแลวก็ชางเถิด พระเจาขา. สวนหมอมฉัน จักทํานางใหเปนเจา
ของทรัพยที่เปนโลกีย" ดังนี้แลว ถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับแลว
ทรงสงยานใหญที่ปกปดไป รับสัง่ ใหเรียกนางกาณามาแลวประดับดวย
เครื่องอาภรณทุกอยาง ทรงตั้งไวในตําแหนงพระธิดาผูใหญแลว ตรัสวา
" ผูใดสามารถเลี้ยงดูธิดาของเราได; ผูนั้นจงรับเอานางไป."

มหาอํามาตยรับเลีย้ งนางกาณา
ครั้งนั้น มหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทุกอยางคนหนึ่ง กราบทูลวา
" ขาพระองคจักเลี้ยงดูพระธิดาของผาพระบาท" ดังนี้แลว นํานาไปยัง
เรือนของตน มอบความเปนใหญทุกอยางใหแลว กลาววา " เจาจงทํา
บุญตามชอบใจเถิด."
จําเดิมแตวันนั้นมา นางกาณาตั้งบุรุษไวที่ประตูทั้ง ๔ ก็ยังไมได
ภิกษุและภิกษุณีที่ตนพึงบํารุง. ของควรเคี้ยวและของควรบริโภคที่นาง
กาณาตระเตรียมตั้งไวที่ประตูเรือน ยอมเปนเหมือนหวงน้ําใหญ.
พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ ในกาลกอนพระเถระ ๔ รูป ทําความเดือดรอนใหแกนางกาณา, นางแมเปนผูเดือดรอนอยางนั้น อาศัยพระศาสดา ไดความถึงพรอมดวยศรัทธาแลว; พระศาสดา
ไดทรงทําประตูเรือนของนาง ใหเปนสถานที่ควรเขาไปของพวกภิกษุอีก,
บัดนี้ นางแมแสวงหาภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายที่คนจะพึงบํารุง ก็ยังได,
โอ ! ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย มีคุณนาอัศจรรยจริง.
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
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พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบ
ทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้." จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแกเหลานั้น
ทําความเดือดรอนแกนางกาณา มิใชแตบัดนี้เทานั้น. แมในกาลกอน
พวกเธอก็ทําแลวเหมือนกัน; อนึ่ง เราไดทําใหนางกาณาทําตามถอยคํา
ของเรา มิใชแตในบัดนี้เทานั้น, ถึงในกาลกอน เราก็ทําแลวเหมือนกัน
อันพวกภิกษุผูใครจะฟงเนื้อความนั้น ทูลวิงวอนแลวจึงตรัสพัพพุชาดกนี้
โดยพิสดารวา:" แมวตัวหนึ่งไดหนูและเนื้อในที่ใด, แมว
ตัวที่ ๒ ก็ยอมเกิดในที่นั้น. ตัวที่ ๓ และตัว
ที่ ๔ ก็ยอมเกิดในที่นั้น. แมวเหลานั้นทําลาย
ปลองนี้แลว (ถึงแกความตาย). "
แลว ทรงประชุมชาดกวา " ภิกษุแก ๔ รูป (ในบัดนี้) ไดเปนแมว
๔ ตัวในครัง้ นั้น. หนูไดเปนนางกาณา. นายชางแกว คือเรานั่นเอง "
ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย แมในอดีตกาล นางกาณาได
เปนผูมีใจหมนหมอง มีจิตขุนมัวอยางนั้น (แต ) ไดเปนผูมีจิตผองใส
เหมือนหวงน้ํามีน้ําใส เพราะคําของเรา เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๗. ยถาป รหโท คมฺภีโร วิปฺปสนฺโน อนาวิโล
เอว ธมฺมานิ สุตฺวาน วิปฺปสีทนฺติ ปณฺฑิตา.
" บัณฑิตทั้งหลาย ฟงธรรมแลว ยอมผองใส
เหมือนหวงน้ําลึก ใสแจว ไมขุนมัว ฉะนั้น. "

๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๔. อรรถกถา. ๒/๓๖๔.
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แกอรรถ
หวงน้ําใด แมเมื่อเสนาทั้ง ๔ เหลา ขามอยู ยอมไมกระเพื่อม.
หวงน้ําเห็นปานนี้ ชื่อวา รหโท ในพระคาถานั้น.
ก็นีลมหาสมุทรซึ่งลึกถึง ๘ หมืน่ ๔ พันโยชน โดยอาการทั้งปวง
ชื่อวา หวงน้ํา. แทจริง น้ําในที่มปี ระมาณ ๔ หมื่นโยชน ภายใต
นีลมหาสมุทรนั้น ยอมหวั่นไหวเพราะฝูงปลา. น้ําในที่มีประมาณเทานั้น
เหมือนกัน ในเบื้องบน ยอมหวั่นไหวเพราะลม. (สวน) น้าํ ในที่มี
ประมาณ ๔ พันโยชนในทามกลาง (นีลมหาสมุทรนั้น) ไมหวั่นไหว
ตั้งอยู; นี้ ชือ่ วาหวงน้ําลึก.
บทวา ธมฺมานิ ไดแก เทศนาธรรมทั้งหลาย. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสคําอธิบายนี้ไววา " หวงน้ํานั้น ชือ่ วา ใสแจว เพราะเปนน้ําไม
อากูล ชื่อวา ไมขุนมัว เพราะเปนน้ําไมหวั่นไหว ฉันใด; บัณฑิต
ทั้งหลาย ฟงเทศนาธรรมของเราแลว ถึงความเปนผูมีจิตปราศจาก
อุปกิเลส ดวยสามารถแหงมรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน ชื่อวา ยอม
ผองใส ฉันนั้น. สวนทานผูบรรลุพระอรหัตแลวยอมเปนผูผองใสโดย
สวนเดียวแล."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องมาดาของนางกาณา จบ.
๑

๑. ไดแก จตุรงคเสนา คือ พลชาง พลมา พลรถ และพลเดินเทา.
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๙. เรือ่ งภิกษุ ๕๐๐ รูป [๖๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐
รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ "
เปนตน.
พระธรรมเทศนาตั้งขึ้นที่เมืองเวรัญชา.

พระศาสดาเสด็จเมืองเวรัญชา
ความพิสดารวา ครั้งปฐมโพธิกาล พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จไป
เมืองเวรัญชา อันพราหมณชื่อวาเวรัญชะทูลนิมนตแลว จึงเสด็จจําพรรษา
พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป. เวรัญชพราหมณถูกมารดลใจ มิใหเกิดสติ
ปรารภถึงพระศาสดาแมสักวันหนึ่ง. แมเมืองเวรัญชาไดเปนเมืองขาวแพง
แลว. พวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตตลอดเมืองเวรัญชา ทั้งภายในภายนอก
เมื่อไมไดบิณฑบาต จึงลําบากมาก.
พวกพอคามาจัดแจงภิกษา มีขาวแดงราวแลงหนึ่ง ๆ เพื่อภิกษุ
เหลานั้น. พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นภิกษุเหลานั้นลําบาก ไดมีความ
ประสงคจะใหภิกษุฉันงวนดิน และประสงคจะใหพวกภิกษุเขาไปสูอุตตรกุรุทวีป เพื่อบิณฑบาต. พระศาสดาไดทรงหามทานเสีย. แมในวันหนึ่ง
พวกภิกษุมิไดมีความสะดุงเพราะปรารภบิณฑบาต. ภิกษุทั้งหลายเวน
ความประพฤติดวยอํานาจความอยากแลอยูแลว.
๑

๑. มาราวฏฏเนน อาวฏโฏ อันเครื่องหมุนไปทั่วแหงหารใหหมุนทั่วแลว.
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พระศาสดาเสด็จไปกรุงสาวัตถี
พระศาสดาประทับอยูที่เมืองเวรัญชานั้น สิ้นไตรมาสแลว ทรง
อําลาเวรัญชพราหมณ มีสักการะสัมมานะอันพราหมณนั้นกระทําแลว
ทรงใหเขาตั้งอยูในสรณะแลว เสด็จออกจากเมืองเวรัญชานั้นเสด็จจาริก
ไปโดยลําดับ สมัยหนึ่ง เสด็จถึงกรุงสาวัตถี ประทับอยูในพระเชตวัน
ชาวกรุงสาวัตถี กระทําอาคันตุกภัตแดพระศาสดาแลว.
ก็ในกาลนั้น พวกกินแดนประมาณ ๕๐๐ คน อาศัยพวกภิกษุ
อยูภายในวิหารนั่นเอง. พวกเขากินโภชนะอันประณีต ที่เหลือจากภิกษุ
ทั้งหลายฉันแลว ก็นอนหลับ ลุกขึ้นแลว ไปสูฝงแมน้ํา แผดเสียง
โหรอง กระโดดโลดเตน ซอมมวยปล้ํา เลนกันอยูประพฤติแตอนาจาร
เทานั้น ทั้งภายในวิหาร ทั้งภายนอกวิหาร.
พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา "ดูเถิด ผูมีอายุทั้งหลาย,
ในเวลาเกิดทุพภิกขภัย พวกกินเดนเหลานี้ มิไดแสดงวิการอะไร ๆ
ในเมืองเวรัญชา, แตบัดนี้ กินโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้แลว เที่ยว
แสดงอาการแปลก ๆ เปนอเนกประการ ; สวนพวกภิกษุ สงบอยู แม
ในเมืองเวรัญชา ถึงในบัดนี้ ก็พากันอยูอยางเสงี่ยมเหมือนกัน.

พระศาสดาตรัสวาโลทกชาดก
พระศาสดาเสด็จไปสูโรงธรรมแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพูดอะไรกัน ? " เมื่อพวกภิกษุกราบทูล "เรื่องชื่อนี้" ดังนี้แลว
ตรัสวา "แมในกาลกอน คนกินเดนเหลานี้ เกิดในกําเนิดลา เปนลา
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๕๐๐ ไดดื่มน้ํามีรสนอยอันเลว ซึ่งถึงการนับวา 'น้ําหาง' เพราะ
ความที่เขาเอาน้ําขยํากากอันเปนแดนซึ่งเหลือจากน้ําลูกจันทนมีรสชุม ที่มา
สินธพชาติอาชาไนย ๕๐๐ ดื่มแลว จึงกรองดวยผาเปลือกปอเกา ๆ เปน
เหมือนเมาน้ําหวาน เที่ยวรองเอ็ดอึงอยู" เมื่อจะทรงแสดงกิริยาของลา
เหลานั้น อันพระโพธิสัตวผูอันพระราชาทรงสดับเสียงของลาเหลานั้น
ตรัสถามแลว ไดกราบทูลแดพระราชา ตรัสวาโลทกชาดก นี้โดยพิสดาร
วา :"ความเมายอมบังเกิดแกพวกลา เพราะดื่มกิน
น้ําหางมีรสนอยอันเลว, แตความเมายอมไมเกิดแก
มาสินธพ เพราะดื่มรสที่ประณีตนี้.
ขาแตพระราชาผูเปนจอมนรชน ลานั้นเปนสัตว
มีชาติเลว ดื่มน้าํ มีรสนอย อันรสนั้นถูกตองแลว
ยอมเมา, สวนมาอาชาไนย ผูเอาธุระเสมอ เกิด
ในตระกูล (ที่ด)ี ดื่มรสที่เลิศแลวหาเมาไม"
แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรษุ เวนธรรมคือความโลภแลว ยอม
เปนผูไมมีวิการเลย ทั้งในเวลาถึงสุข ทั้งในเวลาถึงทุกข อยางนี้" เมื่อ
จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถานี้วา :๘. สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนฺติ
น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต
สุเขน ผุฏ า อถวา ทุกฺเขน
น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๖๕. อรรถกถา. ๓/๑๒๖.
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" สัตบุรุษทั้งหลายยอมเวนในธรรมทั้งปวงแล.
สัตบุรุษทั้งหลาย หาใชผูปรารถนากามบนไม,
บัณฑิตทั้งหลาย อันสุขหรือทุกขถูกตองแลว ยอม
ไมแสดงอาการขึ้นลง. "
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพตฺถ ไดแก ในธรรมทัง้ หมด
ตางโดยธรรมมีขันธ เปนตน . บุรุษดี ชื่อวา สปฺปุริสา.
บทวา วชนฺติ ความวา สัตบุรุษเมื่อคราฉันทราคะออกดวย
อรหัตมรรคญาณ ชื่อวายอมเวนฉันทราคะ.
บทวา น กามกามา ไดแก ผูใครกาม. ( อีกอยางหนึ่ง) ได
แก เพราะเหตุแหงกาม คือเพราะกามเปนเหตุ.
สองบทวา ลปยนฺติ สนฺโต ความวา สัตบุรษุ ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมไมบนเพอดวยตนเองเลย (ทั้ง ) ไมยงั ผูอื่นให
บนเพอ เพราะเหตุแหงกาม. จริงอยู ภิกษุเหลาใดเขาไปเพื่อภิกษา
ตั้งอยูในอิจฉาจาร กลาวคําเปนตนวา " อุบาสก บุตรภรรยาของทาน
ยังสุขสบายดีหรือ ? อุปทวะไร ๆ ดวยสามารถแหงราชภัยและโจรภัย
เปนตน มิไดมีในสัตว ๒ เทาและสัตว ๔ เทาดอกหรือ ? " ภิกษุ
เหลานั้น ชือ่ วา ยอมบนเพอเอง. ก็ครั้นกลาวอยางนั้นแลว ( พูด )
ใหเขานิมนตตนวา " อยางนั้น ขอรับ พวกผมทุกคนมีความสุขดี.
๑. อีกนัยหนึง่ แปลวา สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมไมพร่ําเพอ เพราะความใครในกาม.
๒. ขันธ ๕ คือ รูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ.
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อุปทวะไร ๆ มิไดมี, บัดนี้ เรือนของพวกผมมีขาวน้ําเหลือเฟอ. นิมนต
ทานอยูในที่นี้แหละ " ดังนี้ ชื่อวาใหบุคคลอื่นบนเพอ. สวนสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ยอมไมทําการบนเพอแมทั้งสองอยางนั้น.
คําวา สุเขน ผุฏ า อถวา ทุกฺเขน นี้ สักวาเปนเทศนา.
อธิบายวา " บัณฑิตทั้งหลายผูอันโลกธรรม ๘ ถูกตองแลว ยอมไม
แสดงอาการขึ้นลง ดวยสามารถแหงความเปนผูยินดีและความเปนผูเกอเขิน
หรือดวยสามารถแหงการกลาวคุณและกลาวโทษ. "
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป จบ.
๑

๑. โลกธรรม ๘ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข.
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๙. เรื่องพระเถระผูตั้งอยูในธรรม [๖๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระธรรมิกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น อตฺตเหตุ" เปนตน.

อุบาสกหนีไปบวชไดบรรลุพระอรหัต
ไดยินวา อุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี อยูครองเรืองโดยชอบ
ธรรม. อุบาสกนั้นเปนผูใครจะบวช วันหนึ่งเมื่อนั่งสนทนาถึงถอยคํา
ปรารภความสุขกับภรรยา จึงพูดวา "นางผูเจริญ ฉันปรารถนาจะ
บวช." ภรรยาออนวอนวา "นาย ถากระนั้น ขอทานจงคอย จน
กวาดิฉันจะคลอดบุตรซึ่งอยูในทองกอนเถิด." เขาคอยแลว ในเวลา
ที่เด็กเดินได จึงอําลานางอีก เมื่อนางวิงวอนวา "นาย ขอทานจงคอย
จนกวาเด็กนี้เจริญวันเถิด." จึงมาคิดวา "ประโยชนอะไรของเราดวย
หญิงนี้ ที่เราลาแลวหรือไมลา, เราจักทําการสลัดออกจากทุกขแกตนละ"
ดังนี้แลว ออกไปบวชแลว. ทานเรียนกัมมัฏฐาน พากเพียนพยายามอยู
ยังกิจแหงบรรพชิตของตนใหสําเร็จแลวจึง (กลับ) ไปเมืองสาวัตถีอีก
เพื่อประโยชนแกการเยี่ยมบุตรและภรรยาเหลานั้น แลวไดแสดงธรรมกถา
แกบุตร.

บุตรและภรรยาออกบวชไดบรรลุพระอรหัต
แมบุตรนั้นออกบวชแลว. ก็แลครั้นบวชแลว ไมนานนักก็ได
บรรลุพระอรหัต. ฝายภรรยาเกาของภิกษุ (ผูเปนบิดา) นั้นคิดวา
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"เราอยูครองเรือนเพื่อประโยชนแกชนเหลาใด, ชนเหลานั้นแมทั้งสอง
ก็บวชแลว, บัดนี้ ประโยชนอะไรของเราดวยการครองเรือนเลา ? เรา
จักบวชละ " แลวจึงออกไปบวชในสํานักงานภิกษุณี, ก็แลครัน้ บวชแลว
ไมนานเลยก็ไดบรรลุพระอรหัต.

พวกภิกษุสรรเสริญพระธรรมิกะ
ภายหลังวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันขึ้นในธรรมสภาวา "ผูมี
อายุทั้งหลาย ธรรมิกอุบาสก ออกบวช บรรลุพระอรหัตแลว ทั้งได
เปนที่พึ่งแกบุตรและภรรยา ก็เพราะความที่ตนตั้งอยูในธรรม."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอ นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา
"ดวยกถาชื่อนี้พระเจาขา" แลว, จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา
วาบัณฑิตไมพึงปรารถนาความสําเร็จเพราะเหตุแหงตน (และ) ไมพึง
ปรารถนาความสําเร็จเพราะเหตุแหงคนอื่น, แตพึงเปนผูตั้งอยูในธรรม
มีธรรมเปนที่พึ่งโดยแท" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๙. น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ
น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ
น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน
ส สีลวา ปฺญวา ธมฺมิโก สิยา.
"บัณฑิตยอมไมทําบาป เพราะเหตุแหงตน,
ยอมไมทําบาป เพราะเหตุแหงบุคคลอื่น, บัณฑิต
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ไมพึงปรารถนาบุตร, ไมพึงปรารถนาทรัพย ไมพงึ
ปรารถนาแวนแควน, ( และ) ไมพึงปรารถนาความ
สําเร็จเพื่อตน โดยไมเปนธรรม, บัณฑิตนั้นพึง
เปนผูมีศีล มีปญญา ตั้งอยูในธรรม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อตฺตเหตุ ความวา ธรรมดา
บัณฑิต ยอมไมทําบาป เพราะเหตุแหงตนหรือเพราะเหตุแหงบุคคลอื่น.
บทวา น ปุตฺตมิจฺเฉ ความวา บัณฑิตไมพึงปรารถนาบุตร
หรือทรัพย หรือแวนแควน ดวยกรรมอันลามก. บัณฑิตเมื่อปรารถนา
แมสิ่งเหลานั้น ยอมไมกระทํากรรมลามกเลย.
บทวา สมิทฺธมิ ตฺตโน ความวา บัณฑิตไมพึงปรารถนา แม
ความสําเร็จเพื่อตน โดยไมเปนธรรม. อธิบายวา บัณฑิตยอมไมทําบาป
แมเพราะเหตุแหงความสําเร็จ
บทวา ส สีลวา ความวา บุคคลผูเห็นปานนี้นั่นแล พึงเปน
ผูมีศีล มีปญ
 ญา และตั้งอยูในธรรม อธิบายวา ไมพึงเปนอยางอื่น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระผูตั้งอยูในธรรม จบ.
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๑๐. เรื่องการฟงธรรม [๖๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภการฟงธรรม
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ" เปนตน.

คนอาศัยภพแลวติดภพมีมาก
ดังไดสดับมา พวกมนุษยผูอยูถนนสายเดียวกัน ในกรุงสาวัตถี
เปนผูพรอมเพรียงกัน ถวายทานโดยรวมกันเปนคณะแลว ก็ใหทําการ
ฟงธรรมตลอดคืนยังรุง, แตไมอาจฟงธรรมตลอดคืนยังรุงได; บางพวก
เปนผูอาศัยความยินดีในกามก็กลับไปเรือนเสียกอน, บางพวกเปนผูอาศัย
โทสะไปแลว, แตบางพวกงวงงุนเต็มที นั่งสัปหงกอยูในที่นั้นนั่นเอง
ไมอาจจะฟงได. ในวันรุงขึ้น พวกภิกษุยังถอยคําใหตั้งขึ้นในโรงธรรม
เจาะจงถึงเรื่องนั้น. พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา " ดวยเรื่องชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา
สัตวเหลานี้ อาศัยภพแลวเลยของอยูในภพนั่นเอง โดยดาษดื่น, ชนิดผู
ถึงฝงมีจํานวนนอย," เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๑๐. อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน
อถาย อิตรา ปชา
ตีรเมวานุธาวติ.
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เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร.
"บรรดามนุษย ชนผูถึงฝงมีจํานวนนอย, ฝาย
ประชานอกนี้เลาะไปตามตลิ่งอยางเดียว. ก็ชน
เหลาใดแล ประพฤติสมควรแกธรรมในธรรมที่เรา
กลาวชอบแลว, ชนเหลานั้นลวงบวงมารที่ขามได
ยากอยางเอกแลว จึงถึงฝง."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปกา คือ นิดหนอย ไดแก
ไมมาก. บทวา ปารคามิโน คือบรรลุพระนิพพาน. บาทพระคาถาวา
อถาย อิตรา ปชา ความวา ฝายประชาที่เหลือนี้ใด ยอมเลาะไปตาม
ริมตลิ่ง คือ สักกายทิฏฐิ, นี้แล มากนัก.
บทวา สมฺมทกฺขาเต คือตรัสโดยชอบ ไดแกตรัสถูกตอง.
บทวา ธมฺเม คือ ในเทศนาธรรม. บทวา ธมฺมานุวตฺติโน ความ
วา ประพฤติสมควรแกธรรม ดวยสามารถแหงการฟงธรรมนัน้ แลว
บําเพ็ญปฏิปทาเหมาะแกธรรมนั้นแลว กระทํามรรคผลใหแจง.
บทวา ปารเมสฺสนฺติ ความวา ชนเหลานั้น คือเห็นปานนั้น
จึงถึงฝงคือนิพพาน. บทวา มจฺจุเธยฺย ไดแก วัฏฏะอันเปนไปใน ๓
ภูมิ อันเปนสถานที่อยูอาศัยของมัจจุ กลาวคือกิเลสมาร.
บทวา สุทุตฺตร ความวา ชนเหลาใดประพฤติธรรมสมควรแก
ธรรม, ชนเหลานั้นลวงคือเลยบวงมารที่ขามไดยากอยางเอก คือกาวลวง
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ไดยากนักแลวนั้น จักถึงฝายคือพระนิพพาน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้.
เรือ่ งการฟงธรรม จบ.
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๑๑. เรือ่ งภิกษุอาคันตุกะ [๗๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุ
อาคันคุกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย"
เปนตน .

พระศาสดาตรัสเหมาะแกความประพฤติ
ดังไดทราบมาวา ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป จําพรรษาอยูใน
แควนโกศล ออกพรรษาแลว ปรึกษากันวา "จักเฝาพระศาสดา"
จึงไปยังพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่งอยู ณ ทีส่ ุแหงหนึ่ง.
พระศาสดาทรงพิจารณาธรรมอันเปนปฏิปกษแกจริยาของพวกเธอ เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๑๑. กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม
วิเวเก ยตฺถ ทูรม
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย
หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน
จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต.
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ
สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค
อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต
เต โลเก ปรินิพพฺ ุตา.
" บัณฑิตละธรรมดําแลว ออกจากอาลัย อาศัย
ธรรมอันหาอาลัยมิไดแลว ควรเจริญธรรมขาว, ละ
กามทั้งหลายแลว หมดความกังวล พึงปรารถนา
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ความยินดียิ่งในวิเวก อันเปนซึ่งประชายินดีไดยาก,
บัณฑิตควรทําตนใหผองแลว จากเครื่องเศราหมอง.
ชนเหลาใดอบรมจิตดีแลวโดยชอบ ในองคธรรมแหง
ความตรัสรู, (และ) ชนเหลาใด ไมถือมั่นยินดี
ในการละเลิกความถือมั่น, ชนเหลานัน้ ๆ เปน
พระขีณาสพ รุงเรื่อง ดับสนิทแลวในโลก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา กณฺห ธมฺม ความวา ละ คือ
สละอกุศลธรรม ตางโดยเปนกายทุจริตเปนตน.
สองบทวา สุกฺก ภาเวถ ความวา ภิกษุผูเปนบัณฑิต ควร
เจริญธรรมขาว ตางโดยเปนกายสุจริตเปนตน ตัง้ แตออกบวช จน
ถึงอรหัตมรรค. เจริญอยางไร ? คือออกจากอาลัย ปรารภธรรมอันหา
อาลัยมิได.
อธิบายวา ธรรมเปนเหตุใหอาลัย ตรัสเรียกวาโอกะ ธรรมเปน
เหตุใหไมมีอาลัย ตรัสเรียกวา อโนกะ, บัณฑิตออกจากธรรมเปนเหตุ
ใหอาลัยแลว เจาะจง คือปรารภพระนิพพาน กลาวคือธรรมเปนเหตุ
ไมมีอาลัย เมื่อปรารถนาพระนิพพานนั้น ควรเจริญธรรมขาว.
บาทพระคาถาวา ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย ความวา พึงปรารถนา
ความยินดียิ่งในวิเวก ทีน่ ับวาเปนธรรมอันไมมีอาลัย คือพระนิพพาน
ซึ่งสัตวเหลานั้นอภิรมยไดโดยยาก.
สองบทวา หิตฺวา กาเม ความวา ละวัตถุกามและกิเลสกาม
แลวเปนผูหมดความกังวล พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก.
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บทวา จิตฺตเกฺลเสหิ ความวา พึงทําตนใหขาวผอง คือให
บริสุทธิ์จากนิวรณ ๕.
บทวา สมฺโพธิยงฺเคสุ ไดแก ในธรรมเปนองคเครื่องตรัสรู.
บาทพระคาถาวา สมฺมา จิตฺต สุภาวิต ความวา (ชน
เหลาใด) อบรม คือเจริญจิตดวยดีแลว ตามเหตุ คือตามนัย.
บาทพระคาถาวา อาทานปฏินิสฺสคฺเค ความวา ความยึดถือ
ตรัสเรียกวา ความถือมั่น, ชนเหลาใด ไมถืออะไร ๆ ดวยอุปาทาน ๔
ยินดีแลวในการไมถือมั่น กลาวคือการเลิกละความยึดถือนั้น.
บทวา ชุติมนฺโต ความวา ผูมีอานุภาพ คือผูยังธรรมตางโดย
ขันธเปนตนใหรุงเรือง แลวดํารงมั่นอยู ดวยความรุงเรืองคือญาณอัน
กํากับดวยอรหัตมรรค.
สองบทวา เต โลเก เปนตน ความวา ชนเหลาชั้นชื่อวา
ดับสนิทแลว ในขันธาทิโลกนี้ คือปรินิพพานแลว ดวยปรินิพพาน
๒ อยาง คือดวยปรินิพพานที่ชื่อวาสอุปาทิเสส เพราะกิเลสวัฏอันตน
ใหสิ้นไปแลว ตั้งแตเวลาที่บรรลุพระอรหัต และดวยปรินิพพานที่ชื่อวา
อนุปาทิเสส เพราะขันธวัฏอันตนใหสิ้นไปแลว ดวยดับจริมจิต คือถึง
ความหาบัญญัติไมได ดังประทีปหาเชื้อมิไดฉะนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุอาคันตุกะ จบ.
บัณฑิตวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๖ จบ.
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คาถาธรรมบท
อรหันตวรรค ที่ ๗
วาดวยภิกษุอรหันต
[๑๗] ๑. ความเรารอน ยอมไมมีแกทานผูม ีทางไกล
อันถึงแลว หาความเศราโศกมิได หลุดพนแลวในที่
ทั้งปวง ผูละกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวงไดแลว.
๒. ทานผูม ีสติยอมออก ทานยอมไมยินดีใน
ที่อยู ทานละความหวงใยเสีย เหมือนฝูงหงสละเปอก
ตมไปฉะนั้น.
๓. คติของชนทั้งหลายผูหาสั่งสมมิได ผูกําหนด
รูโภชนะ มีสุญญตวิโมกข และอนิมิตตวิโมกข
เปนอารมณ ไปตามยาก เหมือนทางไปของฝูงนก
ในอากาศฉะนั้น.
๔. อาสวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแลว บุคคล
ใดไมอาศัยแลวในอาหารและสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข เปนโคจรของบุคคลใด รองรอยของบุคคล
นั้น ๆ รูไดยาก เหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศ
ฉะนั้น.
๕. อินทรียทั้งหลายของภิกษุใด ถึงความสงบ
แลว เหมือนมาอันนายสารถีฝกดีแลวฉะนั้น แม
๑

๑. ในวรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๐ เรื่อง.
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เหลาเทพเจายอมกระหยิม่ ตอภิกษุนั้น ผูมีมานะอัน
ละแลว ผูหาอาสวะมิได ผูค งที่.
๖. ภิกษุใด เสมอดวยแผนดิน เปรียบดวย
เสาเขื่อนคงที่ มีวัตรดี มีกิเลสดังเปอกตมไปปราศ
แลว เหมือนหวงน้ําปราศจากเปอกตม ยอมไม
(ยินดี) ยินราย สงสารทั้งหลายยอมไมมแี กภิกษุ
นั้น ผูคงที่.
๗. ใจของทานพนวิเศษแลว เพราะรูชอบ ผู
สงบระงับ คงที่ เปนผูมใี จสงบแลว วาจาก็สงบแลว
การงานก็สงบแลว.
๘. นระใดไมเชื่องาย มีปกติรูพระนิพพานอัน
ปจจัยทําไมได ตัดที่ตอ มีโอกาสอันกําจัดแลว มี
ความหวังอันคายแลว นระนั้นแล เปนบุรุษสูงสุด
๙. พระอรหันตทั้งหลาย อยูใ นที่ใด เปนบาน
ก็ตาม เปนปาก็ตาม ที่ลุมก็ตาม ที่ดอนก็ตาม
ที่นนั้ เปนภูมิสถานที่นารื่นรมย.
๑๐. ปาทั้งหลาย เปนที่นารื่นรมย ทานผูมีราคะ
ไปปราศแลวทั้งหลาย จักยินดีในปาอันไมเปนที่ยินดี
ของชน เพราะทานผูมีราคะไปปราศแลวเหลานั้น
เปนผูมีปกติไมแสวงหากาม.
จบอรหันตวรรคที่ ๗
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๗. อรหันตวรรควรรณนา
๑. เรื่องหมอชีวก [๗๑]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในสวนมะมวงของหมอชีวก ทรงปรารภ
ปญหาอันหมอชีวกทูลถามแลว ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "คตทฺธิโน"
เปนตน.

พระเทวทัตทําโลหิตุปบาทกรรม
เรื่องหมอชีวก ทานใหพิสดารในขันธกะแลวแล.
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระเทวทัตเปนผูรวมคิดกับพระเจา
อชาตศัตรูขึ้นสูเขาคิชฌกูฎ มีจิตคิดราย คิดวา "เราจักปลงพระชนม
พระศาสดา" จึงกลิ้งหินลง. ยอดเขา ๒ ยอดรับหินนั้นไว. สะเก็ดซึ่ง
แตกออกจากหินนั้น กระเด็นไป กระทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ยังพระโลหิตใหหอแลว. เวทนากลับเปนไปแลว.

หมอชีวกทําการพยาบาลแลว
ภิกษุทั้งหลายนําพระศาสดาไปยังสวนมัททกุจฉิ. พระศาสดามีพระประสงคจะเสด็จ แมจากสวนมัททกุจฉินั้นไปยังสวนมะมวงของหมอชีวก
จึงตรัสวา " เธอทั้งหลาย จงนําเราไปในสวนมะมวงของหมอชีวกนั้น."
พวกภิกษุไดพาพระผูมีพระภาคเจาไปยังสวนมะมวงของหมอชีวกแลว. หมอ
ชีวกทราบเรื่องนั้น ไปสูสํานักพระศาสดา ถวายเภสัชขนานที่ชะงัด เพื่อ
ประโยชนกําชับแผล พันแผลเสร็จแลว ไดกราบทูลคํานี้กะพระศาสดาวา
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" พระเจาขา ขาพระองคประกอบเภสัชแกมนุษยผูหนึ่งภายในพระนคร,
ขาพระองคจักไปยังสํานักของมนุษยนั้นแลว จัก ( กลับ) มาเฝา นี้จงตั้ง
อยูโดยนิยามที่ขาพระองคพันไวนั่นแหละจนกวาขาพระองคจะกลับมาเฝา."
เขาไปทํากิจที่ควรทําแกบุรุษนั้นแลว กลับมาในเวลาปดประตู
จึงไมทันประตู. ทีนั้น เขาไดมีความวิตกอยางนี้วา "แยจริง เราทํา
กรรมหนักเสียแลว ที่เราถวายเภสัชอยางชะงัด พันแผลที่พระบาทของ
พระตถาคตเจา ดุจคนสามัญ; เวลานี้เปนเวลาแกแผลนั้น, เมื่อแผลนั้น
อันเรายังไมแก, ความเรารอนในพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจาจักเกิด
ตลอดคืนยังรุง."
๑

แผลของพระศาสดาหายสนิท
ขณะนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระอานนทเถระมาเฝา รับสั่งวา
" อานนท หมอชีวกมาในเวลาเย็นไมทันประตู, ก็เขาคิดวา 'เวลานี้
เปนเวลาแกแผล,' เธอจงแกแผลนั้น." พระเถระแกแลว. แผลหายสนิท
ดุจสะเก็ดไมหลุดออกจากตนไม.

พระอรหันตไมมีความเรารอนใจ
หมอชีวกมายังสํานักพระศาสดาโดยเร็ว ภายในอรุณนั่นแล ทูลถาม
วา "พระเจาขา ความเรารอนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระองคหรือไม ?"
พระศาสดาตรัสวา "ชีวก ความเรารอนทั้งปวงของตถาคตสงบราบคาบ
แลว ที่ควงโพธิพฤกษนั่นแล" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑. อฺตรสฺส แปลวา คนใดคนหนึ่ง.
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๑. คตทฺธิโน วิโสกสฺส วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส ปริฬาโห น วิชฺชติ.
" ความเรารอน ยอมไมมีแกทานผูมีทางไกล
อันถึงแลว หาความเศราโศกมิได หลุดพนแลวใน
ธรรมทั้งปวง ผูละกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวงไดแลว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คตทฺธิโน ไดแก ผูมีทางไกลอันถึง
แลว. ชื่อวาทางไกลมี ๒ อยาง คือ ทางไกลคือกันดาร ทางไกลคือ
วัฏฏะ, บรรดาทางไกล ๒ อยางนั้น ผูเดินทางกันดาร, ยังไมถึงที่ ๆ
คนปรารถนาเพียงใด ; ก็ชื่อวาผูเดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้น, แตเมื่อ
ทางไกลนั้นอันเขาถึงแลว ยอมเปนผูชื่อวามีทางไกลอันถึงแลว, ฝายสัตว
ทั้งหลายแมผูอาวัฏฏะ, คนยังอยูในวัฏฏะเพียงใด; ก็ชื่อวาผูเดินทางไกล
เรื่อยไปเพียงนั้น. มีคําถามสอดเขามาวา เพราะเหตุไร ? แกวา เพราะ
ความที่วัฏฏะอันตนยังใหสิ้นไปไมได. แมพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเปนตน ก็ชื่อวาผูเดินทางไกลเหมือนกัน. สวนพระขีณาสพยัง
วัฏฏะใหสิ้นไปไดแลวดํารงอยู ยอมเปนผูชื่อวามีทางไกลอันถึงแลว. แก
พระขีณาสพนั้นผูมีทางไกลอันถึงแลว.
บทวา วิโสกสฺส คือชื่อวาผูหาความเศราโศกมิได เพราะความ
ที่ความเศราโศกมีวัฏฏะเปนมูลปราศจากไปแลว.
บาทพระคาถาวา วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธิ คือผูหลุดพนแลวใน
ธรรมมีขันธเปนตนทั้งปวง.
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บาทพระคาถาวา สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส คือ ชื่อวาผูละกิเลสเครื่อง
รอยรัดทั้งปวงได เพราะความที่กิเลสเครื่องรอยรัด ๔ อยางอันตนละได
แลว.
บาทพระคาถาวา ปริฬาโห น วิชฺชติ ความวา ความเรารอน
มี ๒ อยาง คือ ความเรารอนเปนไปทางกายอยาง ๑ ความเรารอนเปน
ไปทางจิตอยาง ๑. บรรดาความเรารอน ๒ อยางนั้น ความเรารอนเปน
ไปทางกาย ซึ่งเกิดขึ้นแกพระขีณาสพ ดวยสามารถแหงผัสสะมีหนาวและ
รอนเปนตน ยังไมดับเลย, หมอชีวกทูลถามหมายถึงความเรารอนอัน
เปนไปทางกายนั้น. แตพระศาสดาทรงพลิกแพลงพระเทศนาดวย สามารถ
แหงความเรารอนอันเปนไปทางจิต เพราะความที่พระองคเปนผูฉลาดใน
เทศนาวิธี เพราะความที่พระองคเปนพระธรรมราชาจึงตรัสวา "ชีวก
ผูมีอายุ ก็โดยปรมัตถ ความเรารอน ยอมไมมีแกพระขีณาสพผูเห็น
ปานนั้น."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องหมอชีวก จบ.
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๒. เรือ่ งพระมหากัสสปเถระ [๗๒]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุยฺยฺุชนฺติ" เปนตน.

ธรรมเนียมของพระพุทธเจาผูจะเสด็จจาริก
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระศาสดาทรงจําพรรษาอยูในกรุงราชคฤห รับสั่งใหแจงแกภิกษุทั้งหลายวา " โดยกาลลวงไปกึ่งเดือน
เราจักหลีกไปสูที่จาริก."
ไดยินวา การรับสัง่ ใหแจงแกภิกษุทั้งหลายวา "บัดนี้เราจักหลีก
ไปสูที่จาริกโดยกาลลวงไปกึ่งเดือน" ดังนี้ ดวยทรงประสงควา "ภิกษุ
ทั้งหลายจักทํากิจตาง ๆ มีการระบมบาตรและยอมจีวรเปนตนของตนแลว
จักไปตามสบาย ดวยอาการอยางนี้ " นี้เปนธรรมเนียนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ผูมีพระประสงคจะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุ. ก็เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กําลังทํากิจตาง ๆ มีการระบมบาตรเปนตนของตนอยู. แมพระมหากัสสปเถระ ก็ชกั จีวรทั้งหลายแลว.

พวกภิกษุวาพระเถระละญาติและอุปฏฐากไปไมได
พวกภิกษุยกโทษวา "เพราะเหตุไร พระเถระจึงชักจีวร ? ใน
พระนครนี้ ทั้งภายในและภายนอก มีมนุษยอาศัยอยู ๑๘ โกฏิ: บรรดา
มนุษยเหลานั้น พวกใดไมเปนญาติของพระเถระ, พวกนั้นเปน
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อุปฏฐาก, พวกใดไมเปนอุปฏฐาก, พวกนั้นเปนญาติ; ชนเหลานั้น
ยอมทําความนับถือ ( และ ) สักการะแกพระเถระดวยปจจัย ๔; พระเถระนั้น จักละอุปการะมีประมาณเทานั้น ไป ณ ที่ไหนได; แมหากพึง
ไปได ก็จักไมไป เลยจากซอกชื่อมาปมาทะ.
ดังไดสดับมา พระศาสดาเสด็จถึงซอกใดแลว ยอมตรัสบอกภิกษุ
ทั้งหลาย ผูค วรที่พระองคพึงใหกลับอีกวา " เธอทั้งหลายจงกลับเสียแต
ที่นี้, อยาประมาท," ซอกนั้นชาวโลกเรียกวา "ซอกมาปมาทะ," คํานั่น
ภิกษุทั้งหลายกลาวหมายเอาซอกมาปมาทะนั้น.

รับสัง่ ใหพระมหากัสสปกลับ
แมพระศาสดาเสด็จหลีกไปสูที่จาริกพลางดําริวา " ในนครนี้ทั้งภาย
ใน ทั้งภายนอก มีมนุษยอยู ๑๘ โกฏิ. อันภิกษุจะตองไปในที่ทําการ
มงคลและอวมงคลของมนุษยทั้งหลายมีอยู, เราไมอาจทําวิหารใหเปลาได
เราจักใหใครหนอแลกลับ."
ลําดับนั้น พระองคไดทรงมีพระปริวิตกอยางนี้วา "ก็พวกมนุษย
เหลานั้น เปนทั้งญาติเปนทั้งอุปฏฐากของกัสสป, เราควรใหกัสสปกลับ."
พระองคตรัสกะพระเถระวา " กัสสป เราไมอาจทําวิหารใหเปลาได,
ความตองการดวยภิกษุ ในที่ทํามงคลและอวมงคลทั้งหลาย ของพวก
มนุษยมีอยู, เธอกับบริษัทของตน จงกลับเถิด." พระเถระทูลวา "ดีละ
พระเจาขา" แลวพาบริษัทกลับ. ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย พวกทานเห็นไหมละ, พวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองมิใชหรือ ?
คําที่พวกเราพูดวา 'เพราะเหตุไร พระมหากสัสปจึงชักจีวร ? ทานจัก
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ไมไปกับพระศาสดา,' ดังนี้นั่นแลเกิด เปนจริง แลว."

ทรงชี้แจงเหตุที่พระมหากัสสปกลับ
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุทั้งหลายแลวเสด็จกลับประทับ
ยืน ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกลาวชื่ออะไรกันนั่น ?" ภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา "พวกขาพระองค กลาวปรารภพระมหากัสสปเถระ
พระเจาขา" ดังนี้แลว กราบทูลเรือ่ งราวทั้งหมดตามแนวความที่ตน
กลาวแลวนั่นแล.
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอกลาว (หา) กัสสปวา ของแลวในตระกูลและในปจจัยทั้งหลาย,'
(แตความจริง) เธอกลับแลว ดวยทําในใจวา 'เราจักทําตามคําของเรา
(ตถาคต).' ก็กัสสปนั่น แมในกาลกอน เมื่อจะทําความปรารถนานั่นแล
ก็ไดทําความปรารถนาวา 'เราพึงเปนผูไมของในปจจัย ๔ มีอุปมาดัง
พระจันทร สามารถเขาไปสูตระกูลทั้งหลายได,' กัสสปนั่น ไมมีความ
ของในตระกูลหรือในปจจัยทั้งหลาย; เราเมื่อจะกลาวขอปฏิบัตอิ ันเปรียบ
ดวยพระจันทร และขอปฏิบัติแหงวงศของพระอริยะ ก็กลาวอางกัสสปให
เปนตน."

พระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระ
ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาวา "ก็พระเถระตั้งความปรารถนา
ไวเมื่อไร ? พระเจาขา."
พระศาสดา. พวกเธอประสงคจะฟงหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย.
พวกภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาขา.
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พระศาสดา ตรัสแกภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุด
แหงแสนกัลปแตกัลปนี้ พระพุทธเจา ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ทรง
อุบัติขึ้นแลวในโลก" ดังนี้แลว ตรัสความประพฤติในกาลกอนของ
พระเถระทั้งหมด ตั้งตนแตทานตั้งความปรารถนาไวในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ. บุรพจริตนัน้ พระธรรมสังคาหกาจารยใหพิสดารแลว ในพระบาลีอันแสดงประวัติของพระเถระนั่นแล.

ตรัสเปรียบพระเถระดวยพระยาหงส
ก็พระศาสดาครั้นตรัสบุรพจริตของพระเถระนี้ใหพิสดารแลว จึง
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เพราะอยางนี้แล เราจึงกลาวขอปฏิบัติอันเปรียบ
ดวยพระจันทร และขอปฏิบัติแหงวงศของพระอริยะ อางเอากัสสปบุตร
ของเราใหเปนตน. ชื่อวาความของในปจจัยก็ดี ตระกูลก็ดี วิหารก็ดี
บริเวณก็ดี ยอมไมมีแกบุตรของเรา. บุตรของเราไมของในอะไร ๆ เลย
เหมือนพระยาหงส รอนลงในเปอกตม เที่ยวไปในเปอกตมนั้นแลว ก็บิน
ไปฉะนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้วา:๒. อุยฺยฺุชนฺติ สตีมนฺโต น นิเกเต รมนฺติ เต
หสาว ปลฺลล หิตฺวา
โอกโมก ชหนฺติ เต.
"ทานผูมีสติยอมออก. ทานยอมไมยินดีใน
ที่อยู; ทานละความหวงใยเสีย เหมือนฝูงหงส
ละเปอกตมไปฉะนั้น."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อุยฺยฺุชนฺติ สตีมนฺโต ความ
วา ทานผูถงึ ความไพบูลยแหงสติ คือวาทานผูมีอาสวะสิ้นแลวยอมขวน
ขวาย ร่ําอยูในคุณอันตนแทงตลอดแลว มีฌานและวิปสสนาเปนตน
ดวยนึกถึง ดวยเขาสมาบัติ ดวยออกจากสมาบัติ ดวยตั้งใจอยูในสมาบัติ
และดวยพิจารณาถึง.
บาทพระคาถาวา น นิเกเค รมนฺติ เต คือชื่อวาความยินดีใน
ที่หวงของทาน ยอมไมมี.
บทวา หสาว นี้ เปนแงแหงเทศนา. ก็นคี้ วามอธิบายในคํานี้
วา :- ฝูงนกถือเอาเหยื่อของตน ในเปอกตมอันบริบูรณดวยเหยื่อแลว
ในเวลาไป ไมทําความหวงสักหนอยในที่นั้นวา "น้ําของเรา, ดอก
ปทุมของเรา, ดอกอุบลของเรา, ดอกบุณฑริกของเรา. หญาของเรา"
หาความเสียดายมิไดเทียว ละประเทศนั้น บินเลนไปในอากาศ ฉันใด :
พระขีณาสพทั้งหลายนั่น ก็ฉันนั้นแล แมอยูในที่ใดที่หนึ่ง ไมของแลว
ในสกุลเปนตนเทียวอยู แมในคราวไป ละที่นั้นไปอยู หาความหวงหา
ความเสียดายวา " วิหารของเรา, บริเวณของเรา, อุปฏฐากของเรา"
มิไดเทียว ไปอยู.
บทวา โอกโมก คือ อาลัย, ความวา ละความหวงทั้งปวงเสีย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ [๗๓]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชต วันทรงปรารภทานเพฬัฏฐสีสะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เยส สนฺนิจโย นตฺถิ" เปนตน.

ทรงบัญญัติสันนิธิการสิกขาบท
ดังไดสดับมา ทานนั้นเที่ยวบิณฑบาตถนนหนึ่ง ภายในบาน
ทําภัตกิจแลว เที่ยวถนนอื่นอีก ถือเอาขาวตากนําไปวิหารเก็บไว คิดเห็น
วา " ขึ้นชื่อวาการเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตร่ําไป เปนทุกข" ยังวันเล็ก
นอยใหลวงไป ดวยสุขในฌานแลว, เมื่อตองการดวยอาหารมีขึ้น, ยอม
ฉันขาวตากนั้น. พวกภิกษุรูเขาติเตียนแลว ทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดาแมทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อประโยชนเวนการสั่งสมตอไปในเพราะเหตุนั้นแลว ก็ตอเมื่อจะทรงประกาศ
ความหาโทษมิไดแหงพระเถระ เพราะการเก็บอาหารนั้น อันพระเถระ
อาศัยความมักนอย ทําเมื่อยังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถานี้วา:๓. เยส สนฺนิจฺจโย นตฺถิ
เย ปฺริฺาตโภชนา
สฺุโต อนิมิตฺโต จ วิโมกฺโข เยส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตาน
คติ เตส ทุรนฺนยา.
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" คติของชนทั้งหลายผูหาสั่งสมมิได, ผูกําหนด
รูโภชนะ, มีสุญญตวิโมกข และอนิมติ ตวิโมกขเปน
อารมณ, ไปตามยาก เหมือนทางไปของฝูงนกใน
อากาศฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา สนฺนิจโย สัง่ สมมี ๒ อยาง คือ
สั่งสมกรรม ๑ สั่งสมปจจัย ๑; ในการสั่งสม ๒ อยางนั้น กรรมที่
เปนกุศลและอกุศล ชื่อวาสั่งสมกรรม. ปจจัย ๔ ชื่อวาสั่งสมปจจัย.
ในสั่งสม ๒ อยางนั้น สัง่ สมปจจัยยอมไมมีแกภิกษุผูอยูในวิหาร เก็บน้ํา
ออยกอนหนึ่ง เนยใสสักเทาเสี้ยวที่ ๔ และขาวสารทะนานหนึ่งไว.
ยอมมีแกภิกษุผูเก็บไวยิ่งกวานั้น; สั่งสม ๒ อยางนี้ของชนเหลาใดไมมี.
บทวา ปริฺาตโภชนา คือกําหนดรูโภชนะดวยปริญญา ๓.
ก็การรูโภชนะมีขาวตมเปนตน โดยความเปนขาวตมเปนตน ชื่อวา
ญาตปริญญา (กําหนดรูด วยอันรูอยูแลว). สวนการกําหนดรูโภชนะ
ดวยอํานาจสําคัญเห็นในอาหารปฏิกูล ชื่อวาตีรณปริญญา (กําหนดรูดวย
อันไตรตรอง). ญาณเปนเหตุถอนความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
โภชนาหารออกเสีย ชื่อวาปหานปริญญา (กําหนดรูดวยอันละเสีย);
ชนเหลาใด กําหนดรูโภชนะดวยปริญญา ๓ นี.้
ในบาทพระคาถาวา สฺุโต อนิมิตฺโต จ นี้ แมอัปปณิหิตวิโมกข ก็ทรงถือเอาดวยแท. เหตุวา บทเหลานั้นทั้ง ๓ เปนชื่อแหง
๑

๑. บาลี เปน สนฺนิจฺจโย.
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พระนิพพานนั่นแล. จริงอยู พระนิพพานทานกลาววาสุญญตวิโมกข
เหตุวา วาง เพราะไมมีแหงราคะโทสะโมหะ และพนจากราคะโทสะ
โมหะนั้น, พระนิพพานนั้น ทานกลาววาอนิมิตตวิโมกข เหตุวา
หานิมิตมิได เพราะไมมีแหงนิมิตมีราคะเปนตน และพนแลวจากนิมิต
เหลานั้น. อนึ่งทานกลาววา อัปปณิหิตวิโมกข เหตุวา มิไดตั้งอยู
เพราะไมมีแหงปณิธิ คือกิเลสเปนเหตุตั้งอยูมีราคะเปนตน และพนแลว
จากปณิธิเหลานั้น. วิโมกข ๓ อยางนั้น เปนอารมณของชนเหลาใด ผู
ทําพระนิพพานนั้นใหเปนอารมณ ดวยอํานาจเขาสมาบัติ สัมปยุตดวย
ผลจิตอยู.
บาทพระคาถาวา คติ เตส ทุรนฺวยา ความวา เหมือนอยาง
วา ทางไปของฝูงนกผูไปแลวโดยอากาศไปตามยาก คือไมอาจจะรู เพราะ
ไมเห็นรอยเทา ฉันใด; คติของชนทั้งหลายผูหาสั่งสม ๒ อยางนี้มิได
ผูกําหนดรูโภชนะดวยปริญญา ๓ นี้ และผูมีวิโมกขมีประการอันกลาว
แลวนี้เปนอารมณ ก็ไปตามยาก คือไมอาจบัญญัติ เพราะไมปรากฏแหง
การไปวา "ไปแลว ในสวน ๕ นี้ คือ ' ภพ ๓ กําเนิด ๔ คติ ๕
วิญญาณฐิติ ๗ สัตตาวาส ๙ ' โดยสวนชื่อนี้ ๆ " ฉันนั้นแล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเพฬัฎฐสีสเถระ จบ.
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๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺสาสวา ปริกขฺ ีณา " เปนตน.

เทพธิดาถวายผาแกพระอนุรทุ ธเถระ
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง พระเถระมีจีวรเกาแลว แสวงหา
จีวรในที่ทั้งหลายมีกองหยากเยื่อเปนตน. หญิงภรรยาเกาของพระเถระนั้น
ในอัตภาพที่ ๓ แตอัตภาพนี้ ไดเกิดเปนเทพธิดาชื่อชาลินี ในดาวดึงสภพ. นางชาลินีเทพธิดานั้น เห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาทอนผาอยู
ถือผาทิพย ๓ ผืน ยาว ๓ ศอก กวาง ๔ ศอก แลวคิดวา " ถาเรา
จักถวายโดยทํานองนี้. พระเถระจักไมรับ " จึงวางผาไวบนกองหยากเยื่อ
แหงหนึ่ง ขางหนาของพระเถระนั้น ผูแสวงหาทอนผาทั้งหลายอยู โดย
อาการที่เพียงชายผาเทานั้น จะปรากฏได. พระเถระเที่ยวแสวงหาทอนผา
อยูโดยทางนั้น เห็นชายผาของทอนผาเหลานั้นแลว จึงจับที่ชายผานั้น
นั่นแลฉุดมาอยู เห็นผาทิพยมีประมาณดังกลาวแลวถือเอาดวยคิดวา " ผานี้
เปนผาบังสุกุลอยางอุกฤษฏหนอ " ดังนี้แลวหลีกไป.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 378

พระศาสดาทรงชวยทําจีวร
ครั้นในวันทําจีวรของพระเถระนั้น พระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ รูป
เปนบริวาร เสด็จไปวิหารประทับนั่งแลว. แมพระเถระผูใหญ ๘๐ รูป
ก็นั่งแลวอยางนั้นเหมือนกัน. พระมหากัสสปเถระนั่งแลวตอนตน เพื่อ
เย็บจีวร. พระสารีบุตรเถระนั่งในทามกลาง. พระอานนทเถระนั่งในที่สุด.
ภิกษุสงฆกรอดาย. พระศาสดาทรงรอยดายนั้นในรูเข็ม. พระมหาโมคคัลลานเถระ. ความตองการดวยวัตถุใด ๆ มีอยู. เที่ยวนอมนําวัตถุ
นั้น ๆ มาแลว. แมเทพธิดาเขาไปสูภายในบานแลว ชักชวนใหรับภิกษา
วา " ทานผูเจริญทั้งหลาย พระศาสดาทรงทําจีวรแกพระอนุรุทธเถระ
ผูเปนเจาของเราทั้งหลายวันนี้ อันพระอสีติมหาสาวกแวดลอม ประทับ
นั่งอยูในวิหาร กับภิกษุ ๕๐๐ รูป. พวกทานจงถือขาวยาคูเปนตน ไป
วิหาร. " แมพระมหาโมคคัลลานเถระ นําชิ้นชมพูใหญมาแลวในระหวาง
ภัต. ภิกษุ ๕๐๐ รูปไมอาจเพื่อขบฉันใหหมดได. ทาวสักกะไดทรงทํา
การประพรมในที่เปนที่กระทําจีวร. พื้นแผนดินไดเปนราวกะวายอมดวย
น้ําครั่ง. กองใหญแหงขาวยาคูของควรเคี้ยวและภัต อันภิกษุทั้งหลาย
ฉันเหลือ ไดมีแลว.

พระขีณาสพไมพดู เกี่ยวกับปจจัย
ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา " ประโยชนอะไร ? ของภิกษุมีประมาณ
เทานี้ ดวยขาวยาคูเปนตนอันมากอยางนั้น. ญาติและอุปฏฐาก อันภิกษุ
ทั้งหลายกําหนดประมาณแลว พึงพูดวา 'พวกทาน จงนําวัตถุชื่อมี
ประมาณเทานี้มา มิใชหรือ ? พระอนุรุทธเถระเห็นจะประสงคใหเขารู
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ความที่แหงญาติและอุปฏฐากของตนมีมาก." ลําดับนั้น พระศาสดา
ตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน ?"
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "พูดเรื่องชื่อนี้ พระเจาขา" จึงตรัสถาม
วา "ภิกษุทงั้ หลาย ก็พวกเธอสําคัญวา 'ของนี้อันอนุรุทธะใหนํามา
แลวหรือ ?" ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา "อยางนั้น พระเจาขา" พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย อนุรทุ ธะผูบุตรของเรา ไมกลาวถอยคํา
เห็นปานนั้น, แทจริง พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกลาวกถาปฏิสังยุต
ดวยปจจัย ก็บิณฑบาตนี้ เกิดแลวดวยอานุภาพของเทวดา" เมื่อจะ
ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๔. ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา
อาหาเร จ อนิสฺสิโต
สฺุโต อนิมิตฺโต จ วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร
อากาเสว สกุนฺตาน
ปทนฺตสฺส ทุรนฺนย.
"อาสวะทั้งหลาย ของบุคคลใด สิ้นแลว,
บุคคลใด ไมอาศัยแลว ในอาหาร, และสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข เห็นโคจรของบุลคลใด,
รองรอยของบุคคลนั้น ๆ รูไดยาก เหมือนรอยของ
นกทั้งหลายในอากาศฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺสาสวา ความวา อาสวะ ๔
ของบุคคลใด สิ้นแลว. บาทพระคาถาวา อาหาเร จ อนิสฺสิโต ความวา
อันตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย ไมอาศัยแลว ในอาหาร.
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บาทพระคาถาวา ปทนฺตสฺส ทุรนฺวย ความวา อันบุคคลไมอาจ
เพื่อจะรูรอยของนกทั้งหลายซึ่งไปในอากาศวา "นกทั้งหลายเหยียบดวย
เทาในที่นี้บินไปแลว, กระแทกที่นี้ดวยอกบินไปแลว, ที่นี้ดวยศีรษะ,
ที่นี้ดวยปกทั้งสองฉันใด, อันใคร ๆ ก็ไมอาจเพื่อบัญญัติ ซึ่งรอยของ
ภิกษุผูเห็นปานนี้ โดยนัยเปนตนวา 'ภิกษุนี้ ไปแลวโดยทางนรก
หรือไปแลวโดยทางดิรัจฉานกําเนิด" ฉันนั้นเหมือนกัน .
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอนุรุทธเถระ จบ.
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๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ [๗๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภพระมหากัจจายนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺสินฺทฺริยานิ" เปนตน.

พระเถระยกยองการฟงธรรม
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระศาสดาอันพระสาวกหมูใหญ
แวดลอมแลว ประทับนั่ง ณ ภายใตปราสาทของมิคารมารดา ในวัน
มหาปวารณา. ในสมัยนั้น พระมหากัจจายนเถระอยูในอวันตีชนบท
ก็ทานนั้นมาแลวแมแตที่ไกล ยอมยกยองการฟงธรรมนั่นเทียว. เพราะฉะนั้น พระเถระผูใหญทั้งหลายเมื่อจะนั่ง จึงนั่งเวนอาสนะไวเพื่อ
พระมหากัจจายนเถระ. ทาวสักกเทวราชเสด็จมาจากเทวโลกทั้งสองพรอม
ดวยเทพบริษัท ทรงบูชาพระศาสดา ดวยของหอมและระเบียบดอกไม
อันเปนทิพยเปนตนแลว ประทับยืนอยู มิไดเห็นพระมหากัจจายนเถระ
จึงทรงรําพึงวา " เพราะเหตุอะไรหนอแล ? พระผูเปนเจาของเราจึงไม
ปรากฏ. ก็ถา พระผูเปนเจาพึงมา, การมาของทานนั้น เปนการดีแล."
พระเถระมาแลวในขณะนั้นนั่นเอง แสดงตนซึ่งนั่งแลวบนอาสนะของตน
นั่นแล. ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระแลว ทรงจับขอเทาทั้งสอง
อยางมั่นแลว ตรัสวา " พระผูเปนเจาของเรามาแลวหนอ. เราหวังการ
มาของพระผูเปนเจาอยูทีเดียว " ดังนีแ้ ลว ก็ทรงนวดเทาทั้งสองของพระ-
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เถระดวยพระหัตถทั้งสอง บูชาดวยของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน
ไหวแลวไดประทับยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.

เทพดารักใครภิกษุผูสํารวมอินทรีย
ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา "ทาวสักกะทรงเห็นแกหนา จึงทํา
สักการะ, ไมทรงทําสักการะเห็นปานนี้แกพระสาวกผูใหญที่เหลือ เห็น
พระมหากัจจายนเถระแลว จับขอเทาทั้งสองโดยเร็ว ตรัสวา 'พระผูเปนเจาของเรามา ดีหนอ, เราหวังการมาของพระผูเปนเจาอยูทีเดียว'
ดังนี้แลว ทรงนวดเทาทั้งสองดวยพระหัตถทั้งสอง บูชาแลว ไหวแลว
ประทับยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง." พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุ
ทั้งหลายนั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีทวารอันตนคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลาย เชนกับดวยมหากัจจายนะผูบุตรของเรายอมเปน
ที่รักของเหลาเทพเจานั่นเทียว" เมื่อจะทรงสืบอันสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถานี้วา:๕. ยสฺสินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ
อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา
ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส
เทวาป ตสฺส ปหยนฺติ ตาทิโน.
"อินทรียทั้งหลายของภิกษุใด ถึงความสงบแลว
เหมือนเมาอันนายสารถีฝกดีแลวฉะนั้น, แมเหลา
เทพเจา ยอมกระหยิ่มตอภิกษุนั้น ผูมีมานะอันละ
แลว ผูหาอาสวะมิได ผูคงที่".

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 383

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้น ดังนี้ :อินทรีย ๖ ของภิกษุใดถึงความสงบ คือความเปนอินทรียอันตน
ทรมานแลว ไดแกความเปนอินทรียหมดพยศราย เหมือนมาอันนายสารถี
ผูฉลาดฝกดีแลวฉะนั้น, ตอภิกษุนั้น ผูชื่อวามีมานะอันละแลว เพราะ
ละมานะมีอยาง ๙ ดํารงอยู ผูช ื่อวาหาอาสวะมิได เพราะไมมีอาสวะ ๔.
บทวา ตาทิโน ความวา ทั้งเหลาเทพเจา ทั้งเหลามนุษย ยอมกระหยิ่ม
คือยอมปรารถนาการเห็น และการมาของภิกษุผูเห็นปานนั้น ผูดํารงอยู
โดยภาวะแหงผูคงที่.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหากัจจายนเถระ จบ.
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๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปวีสโม" เปนตน .

พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึง่ ฟอง
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร ออกพรรษาแลว
ใครจะหลีกไปสูที่จาริก จึงทูลลาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว
ออกไปกับดวยบริวารของตน. ภิกษุทั้งหลายมากแมอื่นตามสงพระเถระ
แลว. ก็พระเถระปราศรัยกะภิกษุทั้งหลายผูปรากฏอยู ดวยสามารถชื่อ
และโคตร ตามชื่อและโคตรแลวจึงบอกใหกลับ. ภิกษุผูไมปรากฏ
ดวยสามารถชื่อและโคตรรูปใดรูปหนึ่ง คิดวา "โอหนอ พระเถระ
นาจะยกยองปราศรัยกะเราบาง ดวยสามารถชื่อและโคตร แลวพึงใหกลับ."
พระเถระไมทันกําหนดถึงทาน ในระหวางแหงภิกษุสงฆเปนอันมาก. แม
ภิกษุนั้นผูกอาฆาตในพระเถระวา "พระเถระไมยกยองเรา เหมือนภิกษุ
ทั้งหลายอื่น." มุมสังฆาฏิแมของพระเถระถูกสรีระของภิกษุนั้นแลว. แม
ดวยเหตุนั้น ภิกษุนั้นก็ผูกอาฆาตแลวเหมือนกัน. ภิกษุนั้นรูวา " บัดนี้
พระเถระจักลวงอุปจารวิหาร" จึงเขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา "พระเจาขา ทานพระสารีบุตรประหารขาพระองคเหมือนทําลายหมวกหู ไมยงั
ขาพระองคใหอดโทษแลว หลีกไปสูที่จาริก" ดวยสําคัญวา "เปน
อัครสาวกของพระองค." พระศาสดารับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว.
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พระเถระเปรียบตนดวยอุปมา ๙ อยาง
ในขณะนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระและพระอานนทเถระคิดแลว
วา "พระศาสดาไมทรงทราบความที่แหงภิกษุนี้ อันพี่ชายของพวกเรา
ไมประหารแลวก็หาไม, แตพระองคจักทรงประสงคใหทานบันลือสีหนาท,
เราจักใหบริษัทประชุมกัน." พระเถระทั้งสองนั้นมีลูกดาลอยูในมือ
เปดประตูบริเวณแลวกลาววา " ทานผูมีอายุทั้งหลายจงออก, ทานผูมี
อายุทั้งหลายจงออก, บัดนี้ทานพระสารีบุตรจักบันลือสีหนาท ณ เบื้อง
พระพักตรแหงพระผูมีพระภาคเจา" ใหภิกษุสงฆหมูใหญประชุมกันแลว.
ฝายพระเถระมาถวายบังคมพระศาสดานั่งแลว. ลําดับนัน้ พระศาสดาตรัสถามเนื้อความนั้นกะพระเถระนั้นแลว. พระเถระไมกราบทูล
ทันทีวา "ภิกษุนี้อันขาพระองคไมประหารแลว" เมื่อจะกลาวคุณกถา
ของตนจึงกราบทูลวา "พระเจาขา สติเปนไปในกาย อันภิกษุใดไมพึง
เขาไปตั้งไวแลวในกาย. ภิกษุนั้นกระทบกระทั้งสพรหมจารีรูปใดรูปหนึง่
ในศาสนานี้ ไมขอโทษแลวพึงหลีกไปสูที่จาริกแน" ดังนี้แลว ประกาศ
ความที่แหงตนมีจิตเสมอดวยแผนดิน เสมอดวย น้ํา ไฟ ลม ผาเช็ดธุลี เด็กจัณฑาล โคอุสภะมีเขาขาด ความอึดอัดดวยกายของคนเหมือน
ซากงูเปนตน และการบริหารกายของตน ดุจภาชนะมันขนโดยนัยเปนตน
วา "พระเจาขา บุคคลยอมทั้งของอันสะอาดบาง ยอมทิ้งของอันไม
สะอาดบาง ลงในแผนดินแมฉันใด" ก็แลเมื่อพระเถระกลาวคุณของตน
ดวยอุปมา ๙ อยางนี้อยู, แผนดินใหญไหวจนที่สุดน้ํา ในวาระทั้ง ๙
แลว. ก็ในเวลาน้ําอุปมาดวยผาเช็ดธุลี เด็กาจัณฑาลและภาชนะมันขนมา
ภิกษุผูปุถุชนไมอาจเพื่ออดกลั้นน้ําตาไวได, ธรรมสังเวชเกิดแกภิกษุผู
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ขีณาสพทั้งหลายแลว. เมื่อพระเถระกลาวคุณของตนอยูนั่นแล, ความ
เรารอนเกิดขึ้นในสรีระทัง้ สิ้นของภิกษุผูกลาวตูแลว. ทันใดนั้นแล ภิกษุ
นั้นหมอบลงใกลพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา ประกาศโทษ
ในเพราะความกลาวตู ดวยคําอันไมจริงแสดงโทษลวงเกินแลว.

จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผนดิน
พระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแลว ตรัสวา " สารีบตุ ร เธอจง
อดโทษตอโมฆบุรุษนี้เสีย, ตลอดเวลาที่ศีรษะของเขา จักไมแตกโดย ๗
เสี่ยง." พระเถระนั่งกระโหยงประคองอัญชลีกราบทูลวา "พระเจาขา
ขาพระองกยอมอดโทษตอผูมีอายุนั้น, และขอผูมีอายุนั้นจงอดโทษตอ
ขาพระองค. ถาวาโทษของขาพระองคมีอยู." ภิกษุทั้งหลายกลาววา
" ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไมต่ําทราม,
พระเถระไมกระทําความโกรธหรือความประทุษราย แมมปี ระมาณนอย
ในเบื้องบนของภิกษุผูกลาวตูดวยมุสาวาทชื่อเห็นปานนี้ ตัวเองเทียวนั่ง
กระโหยงประคองอัญชลีใหภิกษุนั้นอดโทษ."
พระศาสดาทรงสดับกถานั้นแลวตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอพูดอะไรกัน ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา "กถาชื่อนี้พระเจาขา"
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ ไมอาจใหความโกรธหรือความประทุษรายเกิดขึ้นแกภิกษุผูเชนกับสารีบุตรได. ภิกษุทงั้ หลาย จิตของสารีบุตร
เชนกับดวยแผนดินใหญ เชนกับเสาเขื่อนและเชนกับทวงน้ําใส" เมื่อ
จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:-
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๖. ปวีสโม โน วิรุชฺฌติ
อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโต
รหโทว อเปตกทฺทโม
สสารา น ภวนฺติ ตาทิโน.
"ภิกษุใด เสมอดวยแผนดิน เปรียบดวยเสา
เขื่อน คงที่ มีวัตรดี มีกิเลสดังเปอกตมไปปราศแลว
เหมือนหวงน้ําปราศจากเปอกตม ยอมไม (ยินดี)
ยินราย, สงสารทั้งหลายยอมไมมแี กภิกษุนั้น ผูคงที่."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้น ดังนี้:ภิกษุทั้งหลาย ชนทั้งหลายยอมทิ้งของสะอาดมีของหอมและระเบียบ
ดอกไมเปนตนบาง ยอมทิ้งของไมสะอามีมูตรและกรีสเปนตนบาง ลง
ในแผนดิน. อนึ่งเด็กเปนตน ยอมถายปสสาวะบาง ยอมถายอุจจาระบาง
รดเสาเขื่อน อันเขาฝงไวใกลประตูเมือง, แตชนทั้งหลายพวกอื่น ยอม
สักการะเสาเขื่อนนั้น ดวยวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน, ใน
เพราะการทํานั้น ความยินดีหรือความยินราย ยอมไมเกิดแกแผนดิน
หรือเสาเขื่อนนั่นแลฉันใด; ภิกษุผูขีณาสพนี้ใดชื่อวาผูคงที่ เพราะความ
เปนผูไมหวั่นไหว ดวยโลกธรรมทั้งหลาย ๘, ชื่อวาผูมีวัตรดี เพราะ
ความที่แหงวัตรทั้งหลายงาม, ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อชน
ทั้งหลายทําสักการะและอสักการะอยู ยอมไมยินดียอมไมยินรายทีเดียววา
"ชนเหลานั้นยอมสักการะเราดวยปจจัย ๔, แตชนเหลานี้ยอมไมสักการะ;
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โดยที่แท ภิกษุผูขีณาสพนั้นยอมเปนผูเสมอดวยแผนดินและเปนผูเปรียบ
ดวยเสาเขื่อนนั่นเอง. ก็หวงน้ําที่มีเปอกตมไปปราศแลว เปนหวงน้ําใส
ฉันใด; ภิกษุผูขีณาสพนั้น ชื่อวามีเปอกตมไปปราศแลว ดวยเปอกตม
ทั้งหลายมีเปอกตมคือราคะเปนตน เพราะความเปนผูมีกิเลสไปปราศแลว
ยอมเปนผูผองใสเทียว ฉันนั้น.
บทวา ตาทิโน ความวา ก็ชื่อวาสงสารทั้งหลาย ดวยสามารถ
แหงการทองเที่ยวไปในสุคติและทุคติทั้งหลาย ยอมไมมีแกภิกษุนั้น คือ
ผูเห็นปานนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๙ พันรูปบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี [๗๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณรของ
พระติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สนฺต ตสฺส มน โหติ"
เปนตน.

ศิษยบรรลุพระอรหัตกอนอาจารย
ดังไดสดับมา กุลบุตรชาวกรุงโกสัมพีผูหนึ่ง บวชในพระศาสนา
ไดอุปสมบทแลวปรากฏวา "พระโกสัมพีวาสีติสสเถระ." เมื่อพระเถระ
นั้นจําพรรษาอยูในกรุงโกสัมพี อุปฏฐากนําไตรจีวร เนยใสและน้ําออย
มาวางไวใกลเทา. ครั้งนัน้ พระเถระกลาวกะอุปฏฐากนั้นวา "นี้อะไร ?
อุบาสก."
อุปฏฐาก. กระผมนิมนตทานใหอยูจําพรรษามิใชหรือ ขอรับ,
ก็พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในวิหารของพวกกระผม ยอมไดลาภนั้น, นิมนต
รับเถิด ขอรับ.
พระเถระ. ชางเถิด อุบาสก. ความตองการดวยวัตถุนี้ ของเรา
ไมมี.
อุปฏฐาก. เพราะเหตุอะไร ? ขอรับ.
พระเถระ. แมสามเณรผูเปนกัปปยการกในสํานักของเรา ก็ไมมี
ผูมีอายุ.
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อุปฏฐาก. ทานผูเจริญ ถากัปปยการกไมมี บุตรของกระผมจัก
เปนสามเณรในสํานักของพระผูเปนเจา.
พระเถระรับแลว. อุบาสกนําบุตรของตนผูมีอายุ ๗ ขวบไปสู
สํานักของพระเถระแลว ไดถวายวา "ขอทานจงใหเด็กนี้บวชเถิด."
ครั้งนั้น พระเถระชุบผมของเด็กนั้นใหชุมแลว ใหตจปญจกกัมมัฏฐาน
ใหบวชแลว. ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง กุมารนั้นก็บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทา. พระเถระครั้นใหกุมารนั้นบวชแลวอยูในที่นั้นสิ้น
กึ่งเดือนแลวคิดวา "จักเฝาพระศาสดา" จึงใหสามเณรถือหอภัณฑะ
เดินไปสูวิหารแหงหนึ่งในระหวางทาง. สามเณรถือเสนาสนะจัดแจงเพื่อ
พระอุปชฌายแลว. เมื่อสามเณรนั้นจัดแจงเสนาสนะอยูเทียว ก็หมดเวลา
แลว. เพราะเหตุนั้น สามเณรจึงไมอาจจัดแจงเสนาสนะเพื่อตนได.
ครั้งนั้น พระเถระถามสามเณรนั้น ผูมาในเวลาบํารุงนั่งอยูแลววา
"สามเณร เจาจัดแจงที่อยูของตนแลวหรือ."
สามเณร. กระผมไมไดโอกาสเพื่อจัดแจง ขอรับ.

ตาสามเณรแตกเพราะอาจารย
พระเถระกลาววา "ถากระนั้น จงอยูในที่อยูของฉันเถิด, การ
อยูในที่อาคันตุกะลําบาก" พาสามเณรนั้นแลเขาไปสูเสนาสนะแลว. ก็
พระเถระเปนปุถุชน พอนอนเทานั้น ก็หยั่งลงสูความหลับ. สามเณร
คิดวา "วันนี้เปนวันที่ ๓ ของเรา ผูอยูในเสนาสนะเดียวกันกับพระอุปชฌาย; ถาเราจักนอนหลับ, พระเถระพึงตองสหไสยาบัติ, เราจะ
นั่งอยางเดียว ยังกาลใหนอมลวงไป." สามเณรนั่งคูบัลลังกใกลเตียงของ
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พระอุปชฌายเทียว ยังราตรีใหนอมลวงไปแลว. พระเถระลุกขึ้นในเวลา
ใกลรุง คิดวา "ควรใหสามเณรออก" จึงจับพัดที่วางอยูขางเตียง เอา
ปลายใบพัดตีเสื่อลําแพนของสามเณรแลว ยกพัดขึ้นเบื้องบนกลาววา
"สามเณรจงออกไปขางนอก" ใบพัดกระทบตา. ตาแตกแลว ทันใด
นั้นนั่นเอง สามเณรนั้น กลาววา " อะไร ? ขอรับ" เมื่อพระเถระ
กลาววา "เจาจงลุกขึ้น ออกไปขางนอก." ก็ไมกลาววา " ตาของผม
แตกแลว ขอรับ" ปด (ตา) ดวยมือขางหนึ่งออกไปแลว. ก็แลใน
เวลาทําวัตร สามเณรไมนั่งนิ่งดวยคิดวา "ตา ของเราแตกแลว."
กุมตาดวยมือขางหนึ่ง ถือกําไมกวาดดวยมือขางหนึ่ง กวาดเวจกุฎีและที่ลาง
หนาและตั้งน้ําลางหนาไวแลวกวาดบริเวณ. สามเณรนั้นเมื่อถวายไมชําระ
ฟนแกพระอุปชฌาย ไดถวายดวยมือเดียว.

อาจารยขอโทษศิษย
ครั้งนั้น พระอุปชฌายกลาวกะสามเณรนั้นวา "สามเณรนี้ไมได
สําเหนียกหนอ, จึงไดเพื่อถวายไมชําระฟนแกอาจารยและอุปชฌายดวย
มือเดียว."
สามเณร. ผมทราบ ขอรับ วา 'นั่นไมเปนวัตร,' แตมือขาง
หนึ่งของผม ไมวาง
พระเถระ. อะไร ? สามเณร.
สามเณรนั้นบอกความเปนไปนั้นแลวจําเดิมแตตน. พระเถระพอ
ฟงแลวมีใจสลด กลาววา " โอ กรรมหนักอันเราทําแลว" กลาววา
"จงอดโทษแกฉัน สัตบุรุษ, ฉันไมรูขอนั้น, ขอจงเปนที่พึ่ง" ดังนี้
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แลว ประคองอัญชลี นัง่ กระโหยงใกลเทาของเด็กอายุ ๗ ขวบ. ลําดับ
นั้นสามเณรบอกกะพระเถระนั้นวา "กระผมมิไดพูดเพื่อตองการเหตุนั้น
ขอรับ, กระผมเมื่อตามรักษาจิตของทาน จึงไดพูดแลวอยางนี้, ในขอนี้
โทษของทานไมมี, โทษของผมก็ไมมี, นั่นเปนโทษของวัฏฏะเทานั้น,
ขอทานอยาคิดแลว, อันผมรักษาความเดือดรอนของทานอยูนั่นเทียว
จึงไมบอกแลว" พระเถระแมอันสามเณรใหเบาใจอยู ไมเบาใจแลว มี
ความสลดใจเกิดขึ้นแลว ถือภัณฑะของสามเณรไปสูสํานักของพระศาสดา
แลว. แมพระศาสดาประทับนั่งทอดพระเนตรการมาของพระเถระนั้น
เหมือนกัน. พระเถระนั้นไปถวายบังคมพระศาสดา ทําความบันเทิงกับ
พระศาสดาแลว อันพระศาสดาตรัสถามวา " พออดพอทนหรือ ? ภิกษุ,
ความไมผาสุกที่รุนแรงอะไร ๆ ไมมหี รือ?" จึงกราบทูลวา "พออด
พอทน พระเจาขา. ความไมผาสุกที่รุนแรงอะไร ๆ ของขาพระองค
ไมมี. ก็อีกอยางหนึ่งแล คนอื่นผูมีคุณอยางลนเหลือเหมือนสามเณร
เด็กนี้ อันขาพระองคไมเคยเห็น" พระศาสดาตรัสถามวา "กรรมอะไร ?
อันสามเณรนี้ทําแลว ภิกษุ." พระเถระนั้นกราบทูลความเปนไปนั้นทั้งหมด
ตั้งแตตนแดพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา " พระเจาขา สามเณรนี้
อันขาพระองคใหอดโทษอยูอยางนั้น กลาวกะขาพระองคอยางนั้นวา 'ในขอนี้
โทษของทานไมมีเลย, โทษของผมก็ไมมี, นั่นเปนโทษของวัฏฏะเทานั้น,
ขอทานอยาคิดแลว,' สามเณรยังขาพระองคใหเบาใจแลวนั่นเทียวดวย
ประการฉะนี้, ไมทําความโกรธไมทําความประทุษราย ในขาพระองค
เลย; ขาแตพระองคผูเจริญ ผูสมบูรณดวยคุณเห็นปานนี้ อันขาพระองค
ไมเคยเห็น."
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พระขีณาสพไมโกรธไมประทุษรายใคร
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา "ภิกษุ ธรรมดาพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ไมโกรธ ไมประทุษราย ตอใครๆ, เปนผูมีอินทรียสงบแลว
เปนผูมีใจสงบแลวเทียว" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
ตรัสพระคาถานี้วา :๗. สนฺติ ตสฺส มน โหติ
สนฺตา วาจา จ กมฺม จ
สมฺมทฺา วิมุตฺตสฺส
อุปสนฺตสฺส ตาทิโน.
"ใจของทานผูพนวิเศษแลว เพราะรูตอบ ผู
สงบระงับ คงที่ เปนใจสงบแลว วาจาก็สงบแลว
การงานก็สงบ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต ความวา ใจของสมณะผู
ขีณาสพนั้น ชื่อวา สงบแลวแท คือ ระงับ ไดแก ดับ เพราะความ
ไมมีแหงมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน, อนึ่งวาจา ชื่อวา สงบแลว
เพราะความไมมีแหงวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาทเปนตน, และกายกรรม
ชื่อวา สงบแลวนั่นเทียว เพราะความไมมีแหงกายทุจริตมีปาณาติบาต
เปนตน.
บาทพระคาถาวา สมฺมทฺา วิมุติตสฺส ความวา ผูพนวิเศษ
แลว ดวยวิมุตติ ๕ เพราะรูโดยนัยโดยเหตุ.
บทวา อุปสนฺตสฺส ความวา ชื่อวาผูสงบระงับแลว เพราะความ
ระงับแหงกิเลสมีราคะเปนตน ณ ภายใน.
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บทวา ตาทิโน คือ ผูสมบูรณดวยคุณเห็นปานนั้น.
ในเวลาจบเทศนา พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพีบรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย, ธรรมเทศนาไดเปนประโยชน แมเก
มหาชนที่เหลือ ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี จบ.
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๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๗๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสฺสทฺโธ" เปนตน.

สัทธินทรียเ ปนตนมีอมตะเปนที่สุด
ความพิสดารวา ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร ประมาณ ๓๐ รูป วัน
หนึ่งไปสูสํานักพระศาสดา ถวายบังคมนั่งแลว. พระศาสดาทรงทราบ
อุปนิสัยแหงพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ของภิกษุเหลานั้น
แลว ตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมา ตรัสถามปญหาปรารภอินทรีย ๕
อยางนั้นวา "สารีบุตร เธอเชื่อหรือ ?, อินทรียคือศรัทธาอันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมหยั่งถึงอมตะ มีอมตะเปนที่สุด." พระเถระ
ทูลแกปญหานั้นอยางนั้นวา "พระเจาขา ขาพระองคยอมไมถึงดวยความ
เชื่อตอพระผูมีพระภาคเจาในอินทรีย ๕ นี้แล; (วา) อินทรีย คือ
ศรัทธา ฯลฯ มีอมตะเปนที่สุด, ขาแตพระองคผูเจริญ อินทรีย คือ
ศรัทธานั่น อันชนเหลาใดไมรูแลว ไมสดับแลว ไมเห็นแลว ไมทราบ
แลว ไมทําใหแจงแลว ไมถูกตองแลว ดวยปญญา, ชนเหลานั้นพึงถึง
ดวยความเชื่อตอชนเหลาอื่นในอินทรีย ๕ นั้น (วา) อินทรีย คือ
ศรัทธา ฯลฯ มีอมตะเปนที่สุด."
ภิกษุทั้งหลายฟงคํานั้นแลว ยังกถาใหตั้งขึ้นวา "พระสารีบุตรเถระ
แกแลว ดวยการถือผิดทีเดียว, แมในวันนี้ พระเถระไมเชื่อแลวตอ
พระสัมมาสัมพุทธเจานั่นเทียว."
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พระสารีบตุ รอันใคร ๆ ไมควรติเตียน
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
กลาวคําชื่ออะไรนั่น ? เราแล ถามวา 'สารีบุตร เธอเชือ่ หรือวา
ชื่อวาบุคคลผูไมอบรมอินทรีย ๕ ไมเจริญสมถะและวิปสสนา สามารถ
เพื่อทํามรรคและผลใหแจงมีอยู" สารีบุตรนั้น กลาววา " พระเจาขา
ขาพระองคไมเชื่อวา 'ผูกระทําใหแจงอยางนั้น ชื่อวามีอยู' สารีบุตร
ไมเชื่อผลวิบาก แหงทานอันบุคคลถวายแลว หรือแหงกรรมอันบุคคล
กระทําแลวก็หาไม; อนึ่ง สารีบุตร ไมเชื่อคุณของพระรัตนะ ๓ มีพระพุทธเจาเปนตนก็หาไม; แตสารีบุตรนั้น ไมถึงความเชื่อตอบุคคลอื่นใน
ธรรมคือ ฌาน วิปสสนา มรรค และผล อันตนไดเฉพาะแลว;
เพราะฉะนั้น สารีบุตรจึงเปนผูอันใคร ๆ ไมควรติเตียน, เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :๘. อสฺสทฺโธ อกตญู จ สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร
หตาวกาโส วนฺตาโส
ส เว อุตฺตมโปริโส.
"นระใดไมเชื่องาย มีปกติรูพระนิพพาน อัน
ปจจัยทําไมได ตัดที่ตอ มีโอกาสอันกําจัดแลว
มีความหวังอันคายแลว นระนั้นแล เปนบุรษุ
สูงสุด."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสฺสทฺโธ เปนตน พึงทราบวิเคราะห
ดังนี้ :-
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นระ ชือ่ วา อสฺสทฺโธ เพราะอรรถวา ไมเธอคุณอันตนแทง
ตลอดแลว ดวยคําของชนเหลาอื่น, ชื่อวา อกตฺฺ เพราะอรรถวา
รูพระนิพพานอันปจจัยทําไมไดแลว, อธิบายวา มีพระนิพพานอันตน
ทําใหแจงแลว ชื่อวา สนฺธิจฺเฉโท เพราะอรรถวา ตัดที่ตอคือวัฏฏะ
ที่ตอคือสงสาร ดํารงอยู ชื่อวา หตาวกาโส เพราะอรรถวา โอกาส
แหงการบังเกิด ชื่อวาอันนระกําจัดแลว เพราะความที่พืชคือกุศลกรรม
และอกุศลกรรมสิ้นแลว. ชื่อวา วนฺตาโส เพราะอรรถวา ความหวัง
ทั้งปวง ชือ่ วาอันนระนี้คายแลว เพราะความที่กิจอันตนควรทําดวย
มรรค ๔ อันตนทําแลว. ก็นระเห็นปานนี้ใด, นระนั้นแล ชื่อวาผูสูงสุด
ในบุรุษ เพราะอรรถวา ถึงความเปนผูสูงสุดในบุรุษทั้งหลาย ดวยความ
ที่แหงโลกุตรธรรม อันคนแทงตลอดแลว.
ในเวลาจบพระคาถา ภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ผูอยูปาเหลานั้น
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว. พระธรรมเทศนาได
มีประโยชนแมแกมหาชนที่เหลือ ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ [๗๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเรวตเถระ
ผูอยูปาไมสะแก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "คาเม วา" เปนตน.
๑

พระสารีบุตรชวนพี่นองบวช
ความพิสดารวา ทานพระสารีบุตร ละทรัพย ๘๗ โกฏิบวชแลว
(ชักชวน) นองสาว ๓ คน คือนางจาลา, นางอุปจาลา, นางสีสุปจาลา,
(และ) นองชาย ๒ คนนี้ คือ นายจุนทะ, นายอุปเสนะ, ใหบวชแลว.
เรวตกุมารผูเดียวเทานั้นยังเหลืออยูแลวในบาน. ลําดับนั้น มารดาของ
ทานคิดวา "อุปติสสะบุตรของเรา ละทรัพยประมาณเทานี้บวชแลว
(ยังชักชวน) นองสาว ๓ คน นองชาย ๒ คน ใหบวชดวย, เรวตะ
ผูเดียวเทานั้นยังเหลืออยู ถาเธอจัก (ชักชวน) เรวตะแมนี้ใหบวชไซร,
ทรัพยของเราประมาณเทานี้จักฉิบหาย, วงศสกุลจักขาดสูญ เราจักผูก
เรวตะนั้นไว ดวยการอยูค รองเรือน แตในกาลที่เขายังเปนเด็กเถิด."
ฝายพระสารีบุตรเถระสั่งภิกษุทั้งหลายไวกอนทีเดียววา "ผูมีอายุ
ถาเรวตะประสงคจะบวช มาไซร, พวกทานพึงใหเขาผูมาตรวามาถึงเทานั้น
บวช (เพราะ) มารดาบิดาของผมเปนมิจฉาทิฏฐิ, ประโยชนอะไรดวย
ทานทั้งสองนั้น อันเรวตะจะบอกลาเลา ? ผมเองเปนมารดาและบิดาของ
เรวตะนั้น."
๑. ขทิร แปลวาไมตะเคียนก็มี.
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มารดาบิดาใหเรวตะแตงงาน
แมมารดาของพระสารีบุตรเถระนั้น ประสงคจะผูกเรวตกุมารผูมี
อายุ ๗ ขวบเทานั้น ดวยเครื่องผูกคือเรือน จึงหมั้นเด็กหญิงในตระกูล
ที่มีชาติเสมอกัน กําหนดวันแลว ประดับตกแตงกุมารแลว ไดพาไป
สูเรือนของญาติเด็กหญิง พรอมดวยบริวารเปนอันมาก. ลําดับนั้น เมื่อ
พวกญาติของเขาทั้งสองผูทําการมงคลประชุมกันแลว, พวกญาติใหเขา
ทั้งสองจุมมือลงในถาดน้ําแลว กลาวมงคลทั้งหลาย หวังความเจริญ
แกเด็กหญิง จึงกลาววา " ขอเจาจงเห็นธรรมอันยายของเจาเห็นแลว,
เจาจงเปนอยูสิ้นกาลนาน เหมือนยาย นะแม" เรวตกุมาร คิดวา
"อะไรหนอแล ? ชื่อวาธรรมอันยายนี้เห็นแลว" จึงถามวา " คนไหน ?
เปนยายของหญิง."
ลําดับนั้น พวกญาติบอกกะเขาวา "พอ คนนี้ มีอายุ ๑๒๐ ป
มีฟนหลุด ผมหงอก หนังหดเหี่ยว ตัวตกกระ หลังโกงดุจกลอนเรือน
เจาไมเห็นหรือ ? นั่นเปนยายของเด็กหญิงนั้น."
เรวตะ. ก็แมหญิงนี้ จักเปนอยางนั้นหรือ ?
พวกญาติ. ถาเขาจักเปนอยูไซร, ก็จักเปนอยางนั้น พอ.

เรวตะคิดหาอุบายออกบวช
เรวตะนั้น คิดวา "ชื่อวาสรีระ แมเห็นปานนี้ จักถึงประการ
อันแปลกนี้ เพราะชรา, อุปติสสะพี่ชายของเรา จักเห็นเหตุนี้แลว. ควร
ที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละ." ทีนั้น พวกญาติอุมเขาขึ้นสูยาน
อันเดียวกันกับเด็กหญิงพาหลีกไปแลว . เขาไปไดหนอยหนึ่งอางการถาย
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อุจจาระ พูดวา "ทานทั้งหลาย จงหยุดยานกอน, ฉันลงไปแลวจัก
มา" ดังนี้แลว ลงจากยานทาใหชักชาหนอยหนึ่ง ที่พุมไมพุมหนึ่งแลว
จึงไดไป. เขาไปไดหนอยหนึ่งแลว ลงไปดวยการอางนั้นนั่นแลแมอีก
ขึ้นแลวก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกันอีก.
ลําดับนั้น พวกญาติของเขากําหนดวา "เรวตะนี้ หมั่นไปแทๆ "
จึงมิไดทําการรักษาอยางเขมแข็ง. เขาไปไดหนอยหนึ่งก็ลงไปดวยการอาง
นั้นนั่นแลแมอีกแลว พูดวา "พวกทาน จงขับไปขางหนา, ฉันจัก
คอย ๆ เดินมาขางหลัง" จึงลงไปแลว ไดบายหนาตรงไปยังพุมไม.

เรวตะไดบรรพชา
แมพวกญาติของเขา ไดขับยานไปดวยสําคัญวา เรวตะจักมา
ขางหลัง." ฝายเรวตะนั้นหนีไปจากที่นั้นแลว, ไปยังสํานักของภิกษุ
ประมาณ ๓๐ รูป ซึ่งอยูในประเทศแหงหนึ่ง ไหวแลวเรียนวา "ทาน
ขอรับ ขอทานทั้งหลายจงใหกระผมบวช."
พวกภิกษุ. ผูมีอายุ เธอประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ
พวกขาพเจาไมทราบวา เธอเปนพระราชโอรสหรือเปนบุตรของอํามาตย
จักใหเธอบวชอยางไรได."
เรวตะ. พวกทานไมรูจักกระผมหรือ ? ขอรับ.
พวกภิกษุ. ไมรู ผูมีอายุ.
เรวตะ. กระผมเปนนองชายของอุปติสสะ.
พวกภิกษุ. ชื่อวาอุปติสสะนั่น คือใคร ?
เรวตะ. ทานผูเจริญทั้งหลาย เรียกพีช่ ายของกระผมวา สารี-
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บุตร เพราะฉะนั้น เมื่อกระผมเรียนวา 'อุปติสสะ' ทานผูเจริญทั้งหลาย
จึงไมทราบ.
พวกภิกษุ. ก็เธอเปนนองชายของพระสารีบุตรเถระหรือ ?
เรวตะ. อยางนั้น ขอรับ.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา "ถากระนัน้ มาเถิด พี่ชายของเธออนุญาต
ไวแลวเหมือนกัน" ดังนี้แลว ก็ใหเปลื้องเครื่องอาภรณของเขาออก
ใหวางไว ณ ที่สุดแหงหนึ่ง ใหเขาบวชแลว จึงสงขาวไปแกพระเถระ.
พระเถระ ฟงขาวนั้นแลว จึงกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา
" พระเจาขา ภิกษุทั้งหลายสงขาวมาวา ' ไดยินวา พวกภิกษุที่อยูปาให
เรวตะบวช' ขาพระองคไปเยี่ยมเธอแลวจึงจักกลับมา."
พระศาสดา มิไดทรงยอมใหไป ดวยพระดํารัสวา "สารีบุตร จง
ยับยั้งอยูกอน." โดยการลวงไป ๒-๓ วัน พระเถระก็ทูลลาพระศาสดา
อีก. พระศาสดามิไดทรงยอมใหไป ดวยพระดํารัสวา "สารีบตุ ร จงยับยั้ง
อยูกอน แมเราก็จักไป."

เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัต
ฝายสามเณรคิดวา "ถาเราจักอยูในที่นี้ไซร พวกญาติจักใหคนติด
ตามเรียกเรา ( กลับ)" จึงเรียนกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัตแตสํานัก
ของภิกษุเหลานั้น ถือบาตรแลจีวร เที่ยวจาริกไปถึงปาไมสะแกในที่
ประมาณ ๓๐ โยชนแตที่นั้น ในระหวาง ๓ เดือนภายในพรรษานั่นแล
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
แมพระเถระปวารณาแลว ทูลลาพระศาสดาเพื่อตองการไปในที่
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นั้นอีก. พระศาสดาตรัสวา "สารีบุตร แมเราก็จักไป" เสด็จออกไป
พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป. ในเวลาเสด็จไปไดหนอยหนึ่ง พระอานนทเถระยืนอยูที่ทาง ๒ แพรง กราบทูลพระศาสดาวา "พระเจาขา บรรดา
ทางที่ไปสูสํานักของเรวตะ ทางนี้เปนทางออม ประมาณ ๖๐ โยชน
เปนที่อยูของมนุษย ทางนี้เปนทางตรง ประมาณ ๓๐ โยชน อันอมนุษย
คุมครอง พวกเราจะไปโดยทางไหน ?"
พระศาสดา. อานนท ก็สีวลี มากับพวกเรา ( มิใชหรือ ?)
อานนท. อยางนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. ถาสีวลีมา, เธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละ.

พวกภิกษุอาศัยบุญของพระสีวลีเถระ
ไดยินวา พระศาสดามิไดตรัสวา "เราจักยังขาวตมและขาวสวยให
เกิดขึ้นแกพวกเธอ พวกเธอจงถือเอาทางตรง" ทรงทราบวา "ที่นั่นเปน
ที่ใหผลแหงบุญแกชนเหลานั้น ๆ" จึงตรัสวา "ถาสีวลีมา เธอจงถือเอา
ทางตรง." ก็เมื่อพระศาสดาทรงดําเนินไปทางนั้น พวกเทวดาคิดวา
" พวกเราจักทําสักการะแกพระสีวลีเถระ พระผูเปนเจาของเรา" ใหสราง
วิหารในที่โยชนหนึ่ง ๆ ไมใหเกินไปกวาโยชนหนึ่ง ลุกขึ้นแตเชาเทียว
ถือเอาวัตถุมีขาวตมเปนตนอันเปนทิพยแลวเที่ยวไปดวยตั้งใจวา "พระสีวลี
เถระผูเปนเจาของเรา นั่งอยูที่ไหน ?"
พระเถระใหเทวดาถวายภัตที่นํามาเพื่อตน แกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข. พระศาสดาพรอมทั้งบริวารเสวยบุญของพระสีวลีเถระผูเดียว ไดเสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณ ๓๐ โยชน.
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ฝายพระเรวตเถระ ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา จึงนิรมิต
พระคันธกุฎีเพื่อพระผูมีพระภาคเจา นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ ทีจ่ งกรม ๕๐๐
และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน ๕๐๐. พระศาสดาประทับอยูใน
สํานักของพระเรวตเถระนั้นสิ้นกาลประมาณเดือนหนึ่งแล. แมประทับอยู
ในที่นั้น ก็เสวยบุญของพระสีวลีเถระนั่นเอง.
ก็บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุแก ๒ รูป ในเวลาพระศาสดาเสด็จ
เขาไปสูปาไมสะแก คิดแลวอยางนี้วา " ภิกษุนี้ทาํ นวกรรม (การกอสราง)
ประมาณเทานี้อยู จักอาจทําสมณธรรมไดอยางไร ? พระศาสดาทรง
ทํากิจคือการเห็นแกหนา ดวยทรงดําริวา 'เปนนองชายของพระสารีบุตร'
จึงเสด็จมาสูสํานักของเธอผูประกอบนวกรรมเห็นปานนี้."
๑

พระศาสดาทรงอธิฐานใหภิกษุลืมบริขาร
ในวันนั้น แมพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง ทรง
เห็นภิกษุเหลานั้นแลว ไดทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหลานั้นแลว เพราะ
เหตุนั้น ประทับอยูในที่นั้นสิ้นกาลประมาณเดือนหนึ่งแลว ในวันเสด็จ
ออกไป ทรงอธิษฐานโดยประการที่ภิกษุเหลานั้นลืมหลอดน้ํามัน ลักจั่นน้ํา และรองเทาของตนไว เสด็จออกไปอยู ในเวลาเสด็จออกไปภายนอก
แตอุปจารวิหารจึงทรงคลายพระฤทธิ์.
ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นกลาวกันวา "ผมลืมสิง่ นี้และสิ่งนี้ แมผมก็
ลืม" ดังนี้แลว ทั้งสองรูปจึงกลับไป ไมกําหนดถึงที่นั้น ถูกหนาม
๑. เรวตะ เปนสามเณร แตเรียกวาพระเถระ เปนเพราะทานบรรลุพระอรหัตผลแลว.
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ไมสะแกแทง เที่ยวไป พบหอสิ่งของของตน ซึ่งหอยอยูที่ตนสะแกตน
หนึ่ง ถือเอาแลวก็หลีกไป.
แมพระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆไป เสวยบุญของพระสีวลีเถระ
ตลอดกาลประมาณเดือนหนึ่งนั่นแลอีก เสด็จเขาไปสูบุพพาราม. ลําดับ
นั้น ภิกษุแกเหลานั้นลางหนาแตเชาตรู เดินไปดวยตั้งใจวา พวกเราจัก
ดื่มขาวตมในเรือนของนางวิสาขา ผูถวายอาคันตุกภัต ดื่มขาวตมแลว
ฉันของเคี้ยวแลวนั่งอยู.

นางวิสาขาถามถึงที่อยูของเรวตะ
ลําดับนั้น นางวิสาขาถามภิกษุแกเหลานั้นวา "ทานผูเจริญ ก็
ทานทั้งหลายไดไปที่อยูของเรวตเถระกับพระศาสดาหรือ ?"
ภิกษุแก. อยางนั้น อุบาสิกา.
วิสาขา. ทานผูเจริญ ที่อยูของพระเถระนารื่นรมยหรือ ?
ภิกษุแก. ที่อยูของพระเถระนั้นเปนสถานที่นารื่นรมย จักมีแต
ที่ไหน ? อุบาสิกา ที่นั้นรกดวยไมสะแกมีหนามขาว เปนเชนกับสถาน
ที่อยูของพวกเปรต.
ครั้งนั้น ภิกษุหนุมสองรูปพวกอื่นมาแลว. อุบาสิกาถวายขาวตม
และของควรเคี้ยวทั้งหลายแมแกภิกษุหนุมเหลานั้นแลว ถามอยางนั้น
เหมือนกัน. ภิกษุเหลานั้น กลาววา "อุบาสิกา พวกฉันไมอาจ
พรรณนาได ที่อยูของพระเถระ เปนเชนกับเทวสภาชื่อสุธรรมาดุจตกแตง
ขึ้นดวยฤทธิ์."
อุบาสิกาคิดวา "ภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกลาวอยางอื่น ภิกษุพวกนี้
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กลาวอยางอื่น ภิกษุพวกที่มาครั้งแรก ลืมอะไรไวเปนแน จักกลับไป
ในเวลาคลายฤทธิ์แลว สวนภิกษุพวกนี้จักไปในเวลาที่พระเถระตกแตง
นิรมิตสถานที่ดวยฤทธิ์" เพราะความที่ตนเปนบัณฑิตจึงทราบเนื้อความ
นั้น ไดยืนอยูแลวดวยหวังวา "จักมูลถามในกาลที่พระศาสดาเสด็จมา."
ตอกาลเพียงครูเดียวแตกาลนั้น พระศาสดาอันภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จ
ไปสูเรือนของนางวิสาขา ประทับนั่งเหนืออาสนะอันเขาตกแตงไวแลว
นางอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขโดยเคารพในเวลาเสร็จภัตกิจ
ถวายบังคมพระศาสดาแลว ทูลถามเฉพาะวา "พระเจาขา บรรดาภิกษุ
ที่ไปกับพระองค บางพวกกลาววา ทีอ่ ยูของพระเรวตเถระ เปนปารก
ดวยไมสะแก บางพวกกลาววา เปนสถานที่รื่นรมย ที่อยูของพระเถระ
นั่นเปนอยางไรหนอแล ?"
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลวตรัสวา "อุบาสิกา จะเปนบานหรือ
เปนปาก็ตาม พระอรหันตทั้งหลายยอมอยูในที่ใด ที่นั้นนารื่นรมยแท "
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๙. คาเม วา ยทิ วา รฺเ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ต ภูมิรามเณยิยก.
"พระอรหันตทั้งหลาย อยูในทีใ่ ด เปนบาน
ก็ตาม เปนปาก็ตาม ที่ลุมก็ตาม ที่ดอนก็ตาม,
ที่นั้นเปนภูมิสถานนารื่นรมย."
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แกอรรถ
ในพระคาถานั้น มีความวา พระอรหันตทั้งหลาย ยอมไมไดกายวิเวกภายในบานก็จริง, ถึงดังนั้น ยอมไดจิตตวิเวกอยางแนนอน, เพราะ
อารมณทั้งหลายแมเปรียบดังของทิพย ยอมไมอาจทําจิตของพระอรหันต
เหลานั้นใหหวั่นไหวได, เพราะเหตุนั้น จะเปนบานหรือจะเปนที่ใดที่หนึ่ง
มีปาเปนตน, พระอรหันตทั้งหลายยอมอยูในที่ใด. บาทพระคาถาวา
ต ภูมิรามเณยฺยก ความวา ภูมิประเทศนั้น เปนทีน่ ารื่นรมยแท.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตนแลว.

พวกภิกษุปรารภถึงความเปนไปของพระสีวลี
โดยสมัยอื่นอีก ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา "ผูมีอายุทั้งหลาย
เพราะเหตุไรหนอแล ทานพระสีวลีเถระ จึงอยูในทองของมารดา
ตลอด ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน ? เพราะกรรมอะไร จึงไหมแลวในนรก ?
เพราะกรรมอะไร จึงถึงความเปนผูมีลาภเลิศ และมียศเลิศอยางนั้น ?"
พระศาสดาทรงสดับถอยคํานั้นแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอกลาวอะไรกัน ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "กถาชื่อนี้
พระเจาขา" ดังนี้แลว เมื่อจะตรัสบุรพกรรมของทานพระสีวลีเถระนั้น
จึงตรัสวา :-

บุรพกรรมของพระสีวลี
"ภิกษุทั้งหลาย ในกัลปที่ ๙๑ แตกัลปนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวาวิปสสี ทรงอุบัติในโลกแลว สมัยหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปใน
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ชนบท กลับมาสูนครของพระบิดา. พระราชาทรงตระเตรียมอาคันตุกทาน
เพื่อภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ทรงสงขาวแกชาวเมืองวา
"ชนทั้งหลายจงมาเปนสหายในทานของเรา." ชนเหลานั้นทําอยางนั้น
แลวคิดวา "พวกเราจักถวายทานใหยิ่งกวาทานที่พระราชาถวายแลว "
จึงทูลนิมนตพระศาสดา ในวันรุงขึ้นตกแตงทานแลว ก็สงขาวไปทูลแด
พระราชา. พระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นทานของชนเหลานั้นแลว
ทรงดําริวา "เราจักถวายทานใหยิ่งกวาทานนี้" ในวันรุงขึ้นทรงนิมนต
พระศาสดาแลว. พระราชาไมทรงสามารถจะใหชาวเมืองแพไดเลย (ถึง)
ชาวเมืองก็ไมสามารถจะใหพระราชาแพได. ในครั้งที่ ๖ ชาวเมืองคิดวา
"บัดนี้พวกเราจักถวายทานในวันพรุงนี้ โดยประการที่ใคร ๆ ไมอาจพูด
ไดวา "วัตถุชื่อนี้ไมมี ในทานของชนเหลานี้" ดังนี้แลว ในวัน
รุงขึ้นจัดแจงของถวายเสร็จแลวตรวจดูวา "อะไรหนอแล ? ยังไมมีใน
ทานนี้" ไมไดเห็นน้ําผึ้งดิบ เลย, สวนน้ําผึ้งสุกมีมาก. ชนเหลานั้นให
คนถือเอาทรัพย ๔ พันแลว สงไปในประตูแหงพระนครทั้ง ๔ เพื่อ
ตองการน้ําผึ้งดิบ.
ครั้งนั้น คนบานนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมนายบาน เห็นรวงผึ้ง
ในระหวางทาง ไลตัวผึ้งใหหนีไปแลว ตัดกิ่งไมถือรวงผึ้งพรอมทั้งคอน
นั่นแลเขาไปสูพระนครดวยตั้งใจวา "เราจักใหแกนายบาน" บุรุษผูไป
เพื่อตองการน้ําผึ้งพบคนบานนอกนั้นแลว จึงถามวา "ทานผูเจริญ
น้ําผึ้งทานขายไหม ?"
๑

๑. อลฺลมธุ ตามศัพทแปลวาน้ําผึ้งสด. ไดแกน้ําผึ้งที่ไดจากรังใหม ๆ ยังไมไดตมหรือเคี่ยว,
เพื่อความใหความเขากันกับน้ําผึ้งสุก ศัพทนี้จึงควรแปลวา น้ําผึ้งดิบ.
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คนบานนอก. ไมขาย นาย.
บุรุษ. เชิญทานรับเอากหาปณะนี้แลว จงให (รวงผึ้งแกฉัน )
เถิด.
คนบานนอกนั้นคิดวา "รวงผึ้งนี้ยอมไมถึงคาแมสักวาบาทหนึ่ง;
แตบุรุษนี้ใหทรัพยกหาปณะหนึ่ง, เห็นจะเปนผูมีกหาปณะมาก, เราควร
ขึ้นราคา." ลําดับนั้น เขาจึงตอบกะบุรุษนั้นวา "ฉันใหไมได."
บุรุษ. ถากระนั้น ทานจงรับเอาทรัพย ๒ กหาปณะ.
คนบานนอก. แมดวยทรัพย ๒ กหาปณะฉันก็ใหไมได.
เขาขึ้นราคาดวยอาการอยางนั้น จนถึงบุรษุ นั้นกลาววา "ถา
กระนั้น ขอทานจงรับเอาทรัพยพันกหาปณะนี้" ดังนี้แลว นอมหอ
ภัณฑะเขาไป. ทีนั้นคนบานนอกกลาวกะบุรุษนั้นวา "ทานบาหรือหนอ
แล ? หรือไมไดโอกาสเปนที่เก็บกหาปณะ; น้ําผึ้งไมถึงคาแมบาทหนึ่ง
ทานยังกลาววา 'ทานรับเอากหาปณะพันหนึ่งแลว จงให (รวงผึ้งแก
ฉัน), ชื่อวาเหตุอะไรกันนี้ ?"
บุรุษ. ผูเจริญ ขาพเจารู, ก็กรรมของขาพเจาดวยน้ําผึ้งนี้มีอยู,
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงพูดอยางนั้น.
คนบานนอก. กรรมอะไร ? นาย.
บุรุษ. พวกขาพเจาตระเตรียมมหาทาน เพื่อพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีสมณะ ๖ ลาน ๘ แสนเปนบริวาร, ในมหาทานนั้นยัง
ไมมีน้ําผึ้งดิบอยางเดียวเทานั้น, เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงขอซื้อ (รวงผึ้ง)
ดวยอาการอยางนั้น.
คนบานนอก. เมื่อเปนอยางนั้น ขาพเจาจักไมใหดวยราคา, ถา
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แมขาพเจาไดสวนบุญในทานบางไซร, ขาพเจาจักให.
บุรุษนัน้ ไปบอกเนื้อความนั้นแกชาวเมือง. ชาวเมืองทราบความที่
ศรัทธาของเขามีกําลัง จึงรับวา "สาธุ ขอเขาจงเปนผูไดสวนบุญ.
พวกชาวเมืองนั้นนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหนั่งแลว
ถวายขาวตมและของเคี้ยว ใหคนนําถาดทองคําอยางใหญมาใหบีบรวงผึ้ง
แลว. แมกระบอกนมสมอันมนุษยนั้นแลนํามา เพื่อตองการเปนของ
กํานัลมีอยู. เขาเทนมสมแมนั้นลงในถาดแลวเคลากับน้ําผึ้งนั้น ไดถวาย
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขจําเดิมแตตน. น้ําผึ้งนั้นทั่วถึงแก
ภิกษุทุกรูป ผูรับเอาจนพอความตองการ. ไดเหลือเกินไปดวยซ้ํา.
ใคร ๆ ไมควรคิดวา "น้าํ ผึ้งนอยอยางนั้น ถึงแกภิกษุมากเพียงนั้นได
อยางไร ?" จริงอยู น้ําผึ้งนั้น ถึงไดดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา.
พุทธวิสัยใคร ๆไมควรคิด. จริงอยู เหตุ ๔ อยาง อันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา " เปนเรื่องที่ไมควรคิด." ใคร ๆ เมื่อไปคิดเหตุเหลานั้นเขา
ยอมเปนผูมีสวนแหงคนบาทีเดียว ดวยประการฉะนี้.
บุรุษนัน้ ทํากรรมประมาณเทานั้นแลว ในกาลเปนที่สิ้นสุดแหง
อายุ บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวอยูสิ้นกาลนานประมาณเทานั้น ใน
สมัยหนึ่งจุติจากเทวโลก บังเกิดในราชตระกูลในกรุงพาราณสี โดยกาล
ที่พระชนกสวรรคต ถึงความเปนพระราชาแลว. ทาวเธอทรงดําริวา
"จักยึดเอาพระนครหนึ่ง" จึงเสด็จไปลอม (นครนั้นไว). และทรง
สงสาสนไปแกชาวเมืองวา "จงใหราชสมบัติหรือใหการยุทธ" ชาวเมือง
เหลานั้นตอบวา "จักไมใหทั้งราชสมบัตินั่นแหละ, จักไมใหทั้งการยุทธ"
๑

๑. อนิจไตย เรื่องที่ไมควรคิด ๔ อยาง คือ พุทธวิสัย. ฌานวิสัย. กรรมวิสัย. โลกจินตะ.
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ดังนี้แลว ก็ออกไปนําฟนและน้ําเปนตนมาทางประตูเล็ก ๆ, ทํากิจ
ทุกอยาง.
ฝายพระราชานอกนี้รักษาประตูใหญ ๔ ประตู ลอมพระนครไว
สิ้น ๗ ป ยิ่งดวย ๗ เดือน ๗ วัน. ในกาลตอมา พระชนนีของพระราชา
นั้นตรัสถามวา บุตรของเราทําอะไร ?" ทรงสดับเรื่องนั้นวา "ทรง
ทํากรรมชื่อนี้ พระเจาขา" ตรัสวา "บุตรของเราโง, พวกเธอจงไป
จงทูลแกบุตรของเรานั้นวา "จงปดประตูเล็ก ๆ ลอมพระนคร."
ทาวเธอทรงสดับคําสอนของพระชนนีแลว ก็ไดทรงทําอยางนั้น.
ฝายชาวเมืองเมื่อไมไดเพื่อออกไปภายนอก ในวันที่ ๗ จึงปลง
พระชนมพระราชาของตนเสีย ไดถวายราชสมบัติแดพระราชานั้น. ทาว
เธอทรงทํากรรมนี้แลว ในกาลเปนที่สิ้นสุดแหงอายุบังเกิดในอเวจี, ไหม
แลวในนรกตราบเทามหาปฐพีนี้หนาขึ้นไดประมาณโยชนหนึ่ง, จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว ถือปฏิสนธิในทองของมารดานั้นนั่นแหละ อยูภายในทอง
สิ้น ๗ ป ยิ่งดวย ๗ เดือน นอนขวางอยูที่ปากชองกําเนิดสิ้น ๗ วัน เพราะ
ความที่ตนปดประตูเล็ก ๆ ทั้งสี่.
ภิกษุทั้งหลาย สีวลีไหมแลวในนรกสิ้นกาลประมาณเทานั้น เพราะ
กรรมที่เธอลอมพระนครแลวยึดเอาในกาลนั้น ถือปฏิสนธิในทองของ
มารดานั้นนั่นแหละ อยูใ นทองสิ้นกาลประมาณเทานั้น เพราะความที่เธอ
ปดประตูเล็ก ๆ ทั้งสี,่ เปนผูถึงความเปนผูมีลาภเลิศ มียศเลิศ เพราะ
ความที่เธอถวายน้ําผึ้งใหม ดวยประการอยางนี้.

พวกภิกษุชมเชยบุญของเรวตะ
ในวันรุง ขึ้น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา "แมสามเณรผูเดียวทํา
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เรือนยอด ๕๐๐ หลัง เพือ่ ภิกษุ ๕๐๐ รูป มีลาภ, มีบุญ. นาชมจริง,"
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุม
กันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ดวยถอยคํา
ชื่อนี้พระเจาขา," ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไมมีบุญ, ไมมีบาป;
(เพราะ) บุญและบาปทั้งสองเธอละเสียแลว" ไดตรัสพระคาถานี้ ใน
พราหมณวรรค วา:"บุคคลใดในโลกนี้ ลวงเครื่องของ ๒ อยาง
คือบุญและบาป, เราเรียกบุคคลนั้น ผูไ มโศก ปราศจากกิเลสเพียงดังธุลี ผูหมดจดวา เปนพราหมณ."
เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง [๗๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงคนใด
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "รมณียานิ" เปนตน.

หญิงนครโสภิณียั่วจิตพระเถระใหหลง
ดังไดสดับมา ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง เรียนกัมมัฏฐาน
ในสํานักของพระศาสดาแลว เขาไปสูสวนรางสวนหนึ่งทําสมณธรรมอยู.
ครั้งนั้นหญิงนครโสภิณีคนหนึ่ง ทําการนัดแนะกับบุรุษวา "ฉันจักไปสู
ที่ชื่อโนน, เธอพึงมาในที่นั้น" ไดไปแลว. บุรษุ นั้นไมมาแลว. นาง
แลดูทางมาของบุรุษนั้นอยูไมเห็นเขา กระสันขึ้นแลว จึงเที่ยวไปขางโนน
ขางนี้ เขาไปสูสวนนั้นพบพระเถระนั่งคูบัลลังก แลไปขางโนนขางนี้
ไมเห็นใคร ๆ อื่น คิดวา "ผูนี้เปนเปนชายเหมือนกัน, เราจักยังจิตของ
ผูนี้ใหลุมหลง" ยืนอยูขางหนาของพระเถระนั้น เปลื้องผานุงแลว
(กลับ) นุงบอย ๆ, สยายผมแลวเกลา, ปรบมือแลวหัวเราะ.
ความสังเวชเกิดขึ้นแกพระเถระ แผซานไปทั่วสรีระ. ทานคิด
วา "นี้เปนอยางไรหนอแล ?"

พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระเถระ
ฝายพระศาสดาทรงใครครวญวา " ความเปนไปของภิกษุผูเรียน
กัมมัฏฐานจากสํานักของเราไปแลวดวยตั้งใจวา 'จักทําสมณธรรม'
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เปนอยางไรหนอแล ?" ทรงเห็นหญิงนั้นแลว ทรงทราบกิริยาอนาจาร
ของหญิงนั้น และความเกิดขึ้นแหงอวามสังเวชของพระเถระ ประทับนั่ง
ในพระคันธกุฎนั่นแหละ ตรัสกับพระเถระนั้นวา "ภิกษุ ที่ ๆ ไม
รื่นรมยของพวกคนผูแสวงหากามนั่นแหละ เปนที่รื่นรมยของผูมีราคะ
ปราศจากแลวทั้งหลาย." ก็แลครั้นตรัสอยางนั้นแลว ทรงแผพระโอภาส
ไป เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุนั้น ตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. รมณียานี อรฺนิ ยตฺถ น รมตี ชโน
วีตราคา รเมสฺสนฺติ น เต กามคเวสิโน.
"ปาทั้งหลาย เปนทีน่ ารื่นรมย, ทานผูมีราคะ
ไปปราศแลวทั้งหลาย จักยินดีในปาอันไมเปนที่
ยินดีของชน, ( เพราะ ) ทานผูมีราคะไปปราศแลว
นั้น เปนผูมีปกติไมแสวงหากาม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อรฺานิ ความวา ธรรมดาปาทั้งหลาย
อันประดับดวยไพรสณฑมีตนไมรุน ๆ มีดอกบานแลว สมบูรณดวย
น้ําใสสะอาด เปนที่นารื่นรมย. บทวา ยตฺถ เปนตน ความวา ชน
ผูแสวงหากาม ยอมไมยินดีในปาทั้งหลายใด เหมือนแมลงวันบาน
ไมยินดีในปาบัวหลวง ซึ่งมีดอกอันแยมแลวฉะนั้น.
บทวา วีตราคา เปนตน ความวา ก็ทานผูมีราคะไปปราศแลว
ทั้งหลาย คือพระขีณาสพ จักยินดีในปาทั้งหลายเห็นปานนั้น เหมือน
แมลงภูและแมลงผึ้ง ยินดีในปาบัวหลวงฉะนั้น.
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ถามวา " เพราะเหตุไร ?"
แกวา "เพราะทานผูมีราคะไปปราศแลวเหลานั้น เปนผูมีปกติ
ไมแสวงหากาม." อธิบายวา เพราะทานเหลานั้นยอมไมเปนผูมีปกติ
แสวงหากาม (จึงยินดีในปาทั้งหลาย).
ในกาลจบเทศนา พระเถระนั้นนั่งตามปกตินั่นแล บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย มาโดยอากาศ ทําความชมเชย ถวาย
บังคมพระบาททั้งสองของพระตถาคต ไดไปแลว ดังนี้แล.
เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง จบ.
อรหันตวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๗ จบ.
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คาถาธรรมบท
สหัสสวรรค ที่ ๘
วาดวยสิ่งเดียวประเสริฐกวารอยกวาพัน
[๑๘] ๑. หากวาจาแมตั้งพัน ไมประกอบดวยบทที่
เปนประโยชนไซร บทที่เปนประโยชนบทเดียว ซึ่ง
บุคคลฟงแลวสงบระงับได ประเสริฐกวา.
๒. หากวา คาถาแมพันหนึ่ง ไมประกอบ
ดวยบทเปนประโยชน (ไมประเสริฐ ) บทแหง
คาถาบทเดียว ซึ่งบุคคลฟงแลว สงบระงับได
ประเสริฐกวา.
๓. ก็ผูใดพึงกลาวคาถาตั้งรอย ซึ่งไมประกอบ
ดวยบทเปนประโยชน บทแหงธรรมบทเดียวที่บุคคล
ฟงแลวสงบระงับได ประเสริฐกวา (การกลาวคาถา
ตั้งรอยของผูนั้น) ผูใดพึงชนะมนุษยพันหนึ่งคูณดวย
พันหนึ่ง (คือ ๑ ลาน) ในสงคราม ผูนั้นหาชื่อวา
เปนยอดแหงชนผูชนะในสงครามไม สวนผูใดชนะ
ตนคนเดียวได
ผูนั้นแลเปนยอดแหงผูชนะใน
สงคราม.
๔. ตนนั่นแล บุคคลชนะแลวประเสริฐ สวน
๑

๑. วรรคที่ ๘ มีอรรถกถา ๑๔ เรื่อง.
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หมูส ัตวนอกนี้ บุคคลชนะแลวไมประเสริฐเลย
(เพราะ) เมื่อบุรษุ ฝกตนแลว ประพฤติสํารวม
เปนนิตย เทวดา คนธรรพ มาร พรอมทั้งพรหม
พึงทําความชนะของสัตวเห็นปานนั้น ใหกลับแพ
ไมไดเลย.
๕. ผูใด พึงบูชาดวยทรัพยพันหนึ่งทุก ๆ
เดือนสิ้น ๑๐๐ ป สวนการบูชานั้นนั่นแลของผูที่พึง
บูชา ทานผูมตี นอบรมแลวคนเดียว แมครูห นึ่ง
ประเสริฐกวาการบูชาของผูน ั้น การบูชาสิ้น ๑๐๐ ป
จะประเสริฐอะไรเลา.
๖. ก็สัตวใด พึงบําเรอไฟในปาตั้ง ๑๐๐ ป
สวนเขาพึงบูชาทานผูมีตนอบรมแลวผูเดียว แมครู
หนึง่ การบูชานั้นนั่นแลประเสริฐกวา (การบูชาไฟ
ในปาตั้ง ๑๐๐ ป) การบูชา ๑๐๐ ป จะประเสริฐ
อะไรเลา.
๗. ผูมุงบุญพึงบูชายัญและทําบําบวงอยางใด
อยางหนึ่งในโลกตลอดป ทานนั้นแมทั้งหมดไมถึง
สวน ๔ การอภิวาทในทานผูดําเนินตรงประเสริฐสุด.
๘. ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ
สุขะ พละ เจริญแกบุคคลผูกราบไหวเปนปกติ
ผูออ นนอมตอทานผูเจริญเปนนิตย.
๙. ก็ผูใดทุศลี มีใจไมตงั้ มั่น พึงเปนอยู
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๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของผูมีศลี มีฌาน
ประเสริฐกวา (ความเปนอยูของผูนั้น).
๑๐. ก็ผูใดมีปญญาทราม มีใจตั้งมั่น พึงเปน
อยู ๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของผูมีปญญา มี
ฌาน ประเสริฐกวา (ความเปนอยูของผูนั้น).
๑๑. ก็ผูใดเกียจครานมีความเพียรอันทราม
พึงเปนอยู ๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของทานผู
ปรารภความเพียรมั่น ประเสริฐกวาชีวิตของผูนั้น.
๑๒. ก็ผูใดไมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อม
อยู พึงเปนอยู ๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของ
ผูเห็นความเกิดและความเสื่อม ประเสริฐกวา
ความเปนอยูของผูนั้น.
๑๓. ก็ผใู ดไมเห็นบทอันไมตาย พึงเปนอยู
๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของผูเห็นบทอันไม
ตาย ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น.
๑๔. ผูใดไมเห็นธรรมอันยอดเยี่ยม พึงเปน
อยู ๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของผูเห็นธรรม
อันยอดเยี่ยม ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น.
จบสหัสสวรรคที่ ๘.
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๘. สหัสสวรรควรรณนา
๑. เรื่องบุรุษผูฆาโจรมีเคราแดง [๘๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษผูฆาโจร
มีเคราแดง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สหสฺสมป เจ วาจา "
เปนตน.

เพชฌฆาตเคราแดง
ดังไดสดับมา โจร ๔๙๙ คน ทํากรรมมีการปลนชาวบานเปนตน
สําเร็จความเปนอยูแลว. ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งมีตาเหลือกเหลือง มีเครา
แดง ไปยังสํานักของโจรเหลานั้น กลาววา "แมเราจักเปนอยูกับ
พวกทาน." ทีนั้นพวกโจรแสดงบุรุษนั้นแกหัวหนาโจร แลวกลาววา
"ชายแมนี้ ปรารถนาจะอยูในสํานักของพวกเรา." ครั้งนั้นหัวหนาโจร
แลดูบุรุษนั้นแลวคิดวา "บุรุษผูนี้ กักขฬะนัก สามารถในการที่จะ
ตัดนมของแม หรือนําเลือดในลําคอของพอออกแลว กินได" จึงหามวา
" กิจคือการอยู ในสํานักของพวกเราสําหรับบุรุษนี้ไมมี." บุรษุ นั้นแมถูก
หัวหนาโจรหามแลวอยางนั้นก็ไมไป บํารุงศิษยคนหนึ่งของหัวหนาโจร
นั้นนั่นแลใหพอใจแลว. โจรนั้นพาบุรุษนั้นเขาไปหาหัวหนาโจรแลว
ออนวอนวา "นาย ผูนี้เปนคนดี มีอุปการะแกพวกเรา, ขอทานจง
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สงเคราะหเขาเถิด" ใหหัวหนาโจรรับไวแลว. ภายหลังวันหนึ่ง พวก
ชาวเมืองรวมกันกับพวกราชบุรุษจับโจรเหลานั้นได จึงนําไปสูสํานักของ
พวกอํามาตยผูวินิจฉัยทั้งหลาย. พวกอํามาตยสั่งบังคับการตัดศีรษะของโจร
เหลานั้นดวยขวาน. ลําดับนั้น พวกชาวเมืองปรึกษากันวา "ใครหนอ
แล ? จักฆาโจรเหลานี้" แสวงหาอยู ไมเห็นใคร ๆ ผูปรารถนาเพื่อ
จะฆาโจรเหลานั้น จึงพูดกะหัวหนาโจรวา ทานฆาโจรเหลานี้แลว
จักไดทั้งชีวิต ทั้งความนับถือทีเดียว. ทานจงฆาโจรเหลานั้น." แม
หัวหนาโจรนั้น ก็ไมปรารถนาจะฆา เพราะความที่พวกโจรนั้นอาศัยตน
อยูแลว. พวกชาวเมืองถามโจร ๔๙๙ คนโดยอุบายนั้น. แมโจรทั้งหมด
ก็ไมปรารถนาแลว. พวกชาวเมือง ถามนายตัมพทาฐิกะ ( เคราแดง)
ผูมีตาเหลือกเหลืองนั้น ภายหลังโจรทั้งหมด. นายตัมพทาฐิกะนั้นรับคํา
วา " ดีละ " แลว ฆาโจรทั้งหมดนั้น ไดทั้งชีวิตทั้งความนับถือแลว.

เพชฌฆาตออกจากตําแหนงเวลาแก
พวกชาวเมืองนําโจร ๕๐๐ คนมาแมแตทิศทักษิณแหงเมืองแลว
แสดงแกพวกอํามาตยโดยอุบายนั้น, เมื่อพวกอํามาตยนั้นสั่งบังคับใหตัด
ศีรษะโจรเหลานั้น, จึงถามตั้งแตหัวหนาโจรเปนตนไป ไมเห็นใครผู
ปรารถนาจะฆา จึงถามวา "ในวันกอน บุรุษหนึ่งฆาโจร ๕๐๐ คนแลว,
บุรุษนั่นอยูที่ไหนหนอแล ?" เมื่อชนทั้งหลายตอบวา "พวกขาพเจา
เห็นเขาแลวในที่ชื่อโนน" จึงใหเรียกเขาแลวสั่งบังคับวา "ทานจงฆา
โจรเหลานี้, ทานจะไดความนับถือ." นายตัมพทาฐิกะนั้นรับวา "ดีละ"
แลวฆาโจรเหลานั้น ไดความนับถือแลว.
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ครั้งนั้นชาวเมืองเหลานั้นปรึกษากันวา "บุรุษคนนี้ดี, พวกเรา
จักทําเขาใหเปนคนฆาโจรประจําทีเดียว" ดังนี้แลว จึงใหตําแหนงนั้น
แกเขา กระทําความนับถือแลว.
นายตัมพทาฐิกะนั้นฆาโจร (คราวละ) ๕๐๐ ๆ ซึ่งเขานํามาแต
ทิศปศจิมบาง ทิศอุดรบาง. เขาฆาโจร (สิ้น) ๒ พันคน ซึ่งนํามา
แตทิศทั้ง ๔ ดวยอุบายอยางนั้น จําเดิมแตนั้น เมือ่ ฆามนุษยที่เขานํามา ๆ
คือ "คนหนึ่ง สองคน" ทุกวัน ๆ ไดกระทําโจรฆาตกกรรมสิ้น ๕๕ ป.
ื้ในเวลาเปนคนแก เขาไมอาจจะตัดศีรษะดวยการฟนทีเดียวได, ตองฟน
๒-๓ ที ทําใหมนุษยทั้งหลายลําบาก. พวกชาวเมืองคิดกันวา "คนฆาโจร
แมอื่นจักเกิดขึ้น, ผูนี้ทํามนุษยทั้งหลายใหลําบากเหลือเกิน. จะตองการ
อะไรดวยผูนี้" จึงถอนตําแหนงนั้นของเขาเสีย.
นายตัมพทาฐิกะนั้น กระทําโจรฆาตกรรมอยูในกาลกอน จึงไมได
กิจ อยางนี้ คือ "การนุง ผาใหม การดื่มยาคูเจือน้ํานมที่ปรุงดวย
เนยใสใหม การประดับดอกมะลิ การทาดวยของหอม." ในวันที่ถูก
ออกจากตําแหนง เขากลาววา " ทานทั้งหลาย จงดื่มยาคูเจือน้ํานมแก
เรา" แลว ใหคนถือผาใหม ระเบียบดอกมะลิและเครื่องทา ไปยังแมน้ํา
อาบน้ําแลว นุงผาใหม ประดับดอกไม มีตัวทาดวยของหอมมาสูเรือน
นั่งแลว. ทีนั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ํานมที่ปรุงดวยเนยใสใหมขางหนา
ของเขาแลว นําน้ําสําหรับลางมือมา.

นายตัมพทาฐิกะกระทําบุญแกพระสารีบุตร
ในขณะนั้น พระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติ พิจารณาทางเที่ยว
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ภิกษาของตนวา "วันนี้ เราควรไปที่ไหนหนอแล ?" เห็นยาคูเจือน้ํานม
ในเรือนของนายตัมพทาฐิกะนั้น จึงใครครวญวา "บุรุษนั้น จักทําการ
สงเคราะหเราหรือหนอแล ?" รูวา "เขาเห็นเราแลว จักทําการสงเคราะห
แกเรา, ก็แล กุลบุตรนี้ ครั้นกระทําแลว จักไดสมบัติใหญ" จึงหม
จีวร ถือบาตร แสดงตนยืนอยูที่ประตูเรือนของนายตัมพทาฐิกะนั้น
นั่นแล.
นายตัมพทาฐิกะนั้น พอแลเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส คิดวา
"เรากระทําโจรฆาตกกรรมมานาน, เราฆามนุษยเสียเปนอันมาก; บัดนี้
ในเรือนของเราตกแตงยาคูเจือน้ํานมไว, แลพระเถระก็มายืนอยูที่ประตู
เรือนของเรา; เราถวายไทยธรรมแกพระผูเปนเจาเสียในเวลานี้ ก็ควร"
ดังนี้แลว จึงนํายาคูที่วางไวขางหนาออกไปแลว เขาไปหาพระเถระ
ไหวแลวนิมนตใหนั่งภายในเรือน เกลี่ยยาคูเจือน้ํานมลงในบาตร ราดเนย
ใสใหมแลว ไดยืนพูดพระเถระอยู. ทีนั้น อัธยาศัยเพื่อดื่มยาคูเจือน้ํานม
ไดมีกําลัง เพราะเขาไมเคยไดแลวสิ้นเวลานาน. พระเถระรูอธั ยาศัยของ
นายตัมพทาฐิกะนั้น จึงพูดกะเขาวา " อุบาสก ทานจงดื่มยาคูของตน
เถิด." เขาใหพูดในมือแกผูอื่นแลวดื่มยาคูเอง. พระเถระพูดกะบุรุษผู
พัดวา "ทานจงไป จงพัดอุบาสกเถิด." เขาอันบุรุษนั้นพัดอยู ดื่มยาคู
เต็มทองแลวมายืนพัดพระเถระ ไดรบั บาตรของพระเถระ ผูก ระทําภัตกิจ
เสร็จแลว. พระเถระเริม่ อนุโมทนาแกเขาแลว เขาไมอาจกระทําจิต
ของตนใหไปตามธรรมเทศนาของพระเถระได. พระเถระสังเกตไดจึงถาม
วา "อุบาสก เหตุไร ทานจึงไมอาจทําจิตใหไปตามธรรมเทศนาได ?"
ตัมพทาฐิกะ. "ทานผูเจริญ ขาพเจาทํากรรมหยาบชามาสิ้นกาล
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นาน. มนุษยเปนอันมากถูกขาพเจาฆาตาย, ขาพเจามัวระลึกถึงกรรม
ของตนนั้นอยู จึงไมอาจทําจิตใหไปตามเทศนา ของพระผูเปนเจาได."
พระเถระคิดวา "เราจักลวงบุรุษนั้น" จึงพูดวา "ก็ทานได
กระทําตามชอบใจตน, หรือถูกคนอื่นใหกระทําเลา ?"
ตัมพทาฐิกะ. ทานผูเจริญ พระราชาใหขาพเจาทํา."
พระเถระ. " อุบาสก เมื่อเปนเชนนั้น อกุศลจะมีแกทานอยางไร
หนอ ?"

นายตัมพทาฐิกะตายไปเกิดในดุสิตบุรี
อุบาสกเปนคนธาตุทึบ ถูกพระเถระกลาวอยางนั้น มีความสําคัญวา
"อกุศลไมมีแกเรา" จึงกลาววา " ทานผูเจริญ ถากระนั้น ขอทาน
จงกลาวธรรมเถิด." อุบาสกนั้น เมื่อพระเถระทําอนุโมทนาอยูล มีจิต
มีอารมณเปนหนึ่ง ฟงธรรมอยู ยังขันติเปนไปโดยอนุโลม ( แกอริยสัจ )
ภายในแหงโสดาปตติมรรค ใหบังเกิดแลว . แมพระเถระ กระทํา
อนุโมทนาแลวก็หลีกไป.
นางยักษิณีตนหนึ่งมาแลวดวยเพศแหงแมโคนม ขวิดที่อกอุบาสก
ผูตามสงพระเถระหนอยหนึ่งแลวกลับอยูใหตายแลว. อุบาสกนั้นกระทํา
กาละแลวก็บังเกิดในดุสิตบุรี.

กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดในดุสิต
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา "บุรุษฆาโจร กระทํา
กรรมหยาบชาสิ้น ๕๕ ป พนจากกรรมนั้นในวันนี้แล ถวายภิกษาแก
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พระเถระก็ในวันนี้เหมือนกัน กระทํากาละก็ในวันนี้นั่นแล, เขาบังเกิด
ในที่ไหนหนอแล ?"
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลวา "ดวยถอยคําชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนัน้
บังเกิดในดุสิตบุรี." ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา "พระเจาขา พระองค
ตรัสอะไร ? บุรุษนั้นฆามนุษยเทานี้สิ้นเวลาเทานี้ แลวบังเกิดในวิมาน
ดุสิต."
พระศาสดาตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย, บุรุษนั้นได
กัลยาณมิตรผูใหญ, เขาฟงธรรมเทศนาของสารีบุตร ยังอนุโลมญาณให
บังเกิดแลว เคลื่อนจากโลกนี้แลว บังเกิดในวิมานดุสิต" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :" บุรุษผูฆาโจรในเมือง ฟงคําเปนสุภาษิตแลว
ไดอนุโลมขันติ ไปสูเทวโลกชั้นไตรทิพย ยอม
บันเทิงใจ."
ภิกษุ. " พระเจาขา ธรรมดาอนุโมทนากถามีกําลัง, บุรุษนั้น
กระทําอกุศลกรรมไวมาก, เขายังคุณวิเศษใหบังเกิดดวยเหตุเทานั้นอยางไร
ได ?"
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาถือประมาณ
แหงธรรมที่เราแสดงแลววา 'นอยหรือมาก' เพราะวา แมวาจาคําเดียว
ที่อาศัยประโยชน ประเสริฐโดยแท" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๑. สหสฺสมป เจ วาจา อนตฺถปทสฺหิตา
เอก อตฺถปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมติ.
"หากวาจาแมตั้งพัน ไมประกอบดวยบทที่เปน
ประโยชนไซร, บทที่เปนประโยชน บทเดียว ซึง่
บุคคลฟงแลวสงบระงับได ประเสริฐกวา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสมป เปนคําสําหรับกําหนด.
อธิบายวา "แมหากวาวาจาเขากําหนดดวยพันอยางนี้ คือ ๑ พัน ๒ พัน
ไซร, ก็วาจาเหลานั้นไมประกอบดวยบทที่เปนประโยชน คือ ประกอบ
ดวยบททั้งหลายที่ไมเปนประโยชน อันประการแตเรื่องพรรณนาอากาศ
พรรณนาภูเขา และพรรณนาปาเปนตน ไมแสดงนิพพาน มีมากเพียงใด;
ก็เปนวาจาชั่วนั่นแหละ เพียงนั้น."
สองบทวา เอก อตฺถปท ความวา สวนบุคคลฟงบทใด ที่
เปนประโยชนแมบทเดียวเห็นปานนี้วา "นี้กาย, นี้สติไปในกาย, วิชชา ๓
เราตามบรรลุแลว, คําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย เรากระทําแลว."
ยอมสงบระงับ ดวยการสงบระงับกิเลส มีราคะเปนตนได, บทนั้น
สําเร็จประโยชน ประกอบดวยนิพพาน คือแสดงขันธ ธาตุ อายตนะ
อินทรีย พละ โพชฌงค และสติปฏฐาน แมบทเดียว ยังประเสริฐกวา
โดยแท.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องบุรุษผูฆาโจรมีเคราแดง จบ.
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๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ [๘๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระทารุจีริยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สหสฺสมป เจ คาถา"
เปนตน.

ทารุจีริยะสําคัญวาตนเปนอรหันต
ความพิสดารวา ในกาลหนึ่ง มนุษยเปนอันมากแลนเรือไปสู
มหาสมุทร เมื่อเรืออับปางในภายในมหาสมุทร ไดเปนภักษาของเตา
และปลาแลว. บรรดามนุษยเหลานั้น บุรุษคนหนึ่งแลจับกระดานไวได
แผนหนึ่ง พยายามกระเสือกไป สูฝง แหงทาเรือชื่อสุปปารกะ. ผานุงหม
ของเขาไมมี. บุรุษนั้นไมเห็นอะไรอื่น จึงเอาปอพันทอนไมแหงทําเปน
ผานุงหม ถือกระเบื้องจากเทวสถาน ไดไปสูทาเรือสุปปารกะ. มนุษย
ทั้งหลายเห็นเขาแลวใหยาคูและภัตเปนตนแลวยกยองวา "ผูนี้เปนพระอรหันตองคหนึ่ง." บุรุษนั้น เมื่อมนุษยทั้งหลายนําผาเขาไปให คิดวา
" ถาเราจักนุงหรือจักหม, ลาภสักการะของเราจักเสื่อม" จึงหามผาที่เขา
นํามาเสีย นุงหมแตเปลือกไมเทานั้น.
ครั้งนั้น เมื่อเขาถูกมนุษยเปนอันมากกลาวอยูวา "เปนพระอรหันต" ความปริวิตกแหงใจจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา "พระอรหันต หรือ
ผูบรรลุพระอรหัตมรรคเหลาใดเหลาหนึ่งแลในโลก, บรรดาพระอรหันต
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เหลานั้น เราก็เปนพระอรหันตองคใดองคหนึ่ง." ทีนั้นเทวดาผูเปน
สาโลหิตกันในกาลกอนแหงบุรุษนั้น ก็คิดแลว อยางนั้น.

ประวัติเดิมของทารุจรี ิยะ
ขอวา ผูเปนสาโลหิตกัน ในกาลกอน คือกระทําสมณธรรมรวมกัน
ในครั้งกอน. ไดยินวา ในกาลกอนเมื่อศาสนาของพระทศพล พระนาม
วากัสสปะเสื่อมลงอยู, ภิกษุ ๗ รูปเห็นประการอันแปลกแหงบรรพชิต
ทั้งหลายมีสามเณรเปนตนแลว ถึงความสลดใจคิดวา "ความอันตรธาน
แหงพระศาสนายังไมมีเพียงใด; พวกเราจักกระทําที่พึ่งแกตนเพียงนั้น"
ไหวพระเจดียทองคําแลว เขาไปสูปา เห็นภูเขาลูกหนึ่ง จึงกลาววา
"ผูมีอาลัยในชีวิตจงกลับไป, ผูไมมีอาลัยจงขึ้นภูเขาลูกนี้" พาดบันได
แลว แมทั้งหมดขึ้นสูภูเขานั้น ผลักบันไดแลวกระทําสมณธรรม. บรรดา
ภิกษุเหลานั้น พระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตโดยลวงไปราตรีเดียวเทานั้น.
พระเถระนั้นเดียวไมชําระฟนชื่อนาคลดาในสระอโนดาต นําบิณฑบาตมา
แตอุตตรกุรุทวีป แลวกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา "ผูมีอายุทั้งหลาย พวก
ทานเคี้ยวไมชําระฟนนี้ บวนปากแลวจงฉันบิณฑบาตนี้."
ภิกษุ. ทานผูเจริญ ก็พวกเราทํากติกากัน ไวอยางนี้วา "ภิกษุ
ใดบรรลุพระอรหัตกอน, ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ จักฉันบิณฑบาตที่ภิกษุ
นั้นนํามา หรือ ?"
พระเถระ. ผูมีอายุ ขอนั้นไมมีเลย.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา " ถาเชนนั้น แมพวกเราพึงยังคุณวิเศษ
ใหบังเกิดเหมือนทาน, พวกเราจักนํามาบริโภคเอง" ดังนี้แลว ก็ไม
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ปรารถนา. ในวันที่ ๒ พระเถระองคที่ ๒ บรรลุอนาคามิผลแลว. แม
พระเถระนั้นนําบิณฑบาตมาแลว ก็นมิ นตภิกษุนอกนี้อยางนั้นเหมือนกัน
ภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนี้วา "ทานผูเจริญ ก็พวกเราทํากติกากันไว
อยางนี้วา 'พวกเราจักไมบริโภคบิณฑบาตที่พระมหาเถระนํามา แตจัก
บริโภคบิณฑบาตที่พระอนุเถระนํามา, หรือ ?"
พระเถระองคที่ ๒. ผูมีอายุ ขอนั้นไมมีเลย.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา "เมื่อเปนเชนนั้น แมพวกเรายังคุณวิเศษ
ใหบังเกิดเหมือนทานแลว อาจเพื่อบริโภคดวยความเพียรแหงบุรุษของ
ตนไดจึงจักบริโภค " ดังนี้แลว ก็ไมปรารถนา.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูบรรลุพระอรหัตปรินิพพานแลว, ภิกษุ
ผูเปนอนาคามีบังเกิดในพรหมโลก, ภิกษุ ๕ รูปนอกนี้ไมอาจยังคุณวิเศษ
ใหบังเกิดได ผายผอมแลวกระทํากาละในวันที่ ๗ บังเกิดในเทวโลก
ในพุทธุปบาทกาลนี้ จุติจากเทวโลกนั้นแลว บังเกิดในเรือนแหงตระกูล
นั้นๆ.
บรรดาคนเหลานั้น คนหนึ่งไดเปนพระราชา พระนามวา ปุกกุสาติ, คนหนึ่งไดเปนพระกุมารกัสสป, คนหนึ่งไดเปนพระทารุจีริยะ,
คนหนึ่งไดเปนพระทัพพมัลลบุตร, คนหนึ่งไดเปนปริพาชกชื่อสภิยะแล.
คําวา เทวดาผูเปนสาโลหิตกันในกาลกอนนี้ ทานกลาวหมายเอาภิกษุผูที่
บังเกิดในพรหมโลกนั้น.

พรหมบอกความจริงแกทารุจีริยะ
พรหมนั้น ไดมีความปริวิตกอยางนั้นวา "บุรุษนี้พาดบันไดแลว
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ขึ้นสูภูเขา ไดกระทําสมณธรรมกับเรา, เดี๋ยวนี้เขาถือลัทธินี้เที่ยวไป
พึงฉิบหาย. เราจักยังเขาใหสลดใจ." ทีนั้นพรหมนั้นเขาไปหาบุรุษนั้น
แลวกลาวอยางนี้วา "พาหิยะ ทานไมใชเปนพระอรหันตดอก, ทานยัง
ไมไดบรรลุพระอรหัตมรรคเลย: ถึงปฏิปทาของทานเปนเหตุใหเปนพระอรหันต หรือเปนผูบรรลุพระอรหัตมรรค ก็ยังไมมี." พาหิยะแลดู
มหาพรหมผูยืนพูดอยูในอากาศจึงคิดวา "โอ ! เราทํากรรมหนัก, เรา
คิดวา 'เราเปนพระอรหันต.' ก็มหาพรหมผูนี้พูดกะเราวา ' ทานไมใช
พระอรหันต, ทานยังไมไดบรรลุพระอรหัตมรรคเลย,' พระอรหันตอื่น
มีอยูในโลกหรือหนอแล ?" ทีนั้นเขาถามมหาพรหมนั้นวา " ทานผูเปน
เทวดา เดี๋ยวนี้พระอรหันตหรือผูบรรลุพระอรหัตมรรค มีอยูใ นโลกหรือ
หนอแล ?"
ครั้งนั้น เทวดาบอกแกพาหิยะนั้นวา " พาหิยะ นครชือ่ สาวัตถี
มีอยูในชนบทแถบอุดร, เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้น ประทับอยูในพระนครนั้น, พาหิยะ ก็พระผูมีพระภาคเจานั้น เปนพระอรหันตดวย ทรงแสดงธรรมเพื่อความเปนพระอรหันต
ดวย."

ทารุจีรยิ ะไปเฝาพระศาสดา
พาหิยะฟงคําของเทวดาในสวนแหงราตรีแลว มีใจสลด ในทันใด
นั้นนั่นเอง ออกจากทาเรือสุปปารกะไดไปถึงกรุงสาวัตถี ดวยการพัก
โดยราตรีเดียว. เขาไดเดินทางประมาณ ๑๒๐ โยชน ทั้งหมดโดยการ
พักราตรีเดียวเทานั้น; ก็แล เมื่อไป ไปแลวดวยอานุภาพของเทวดา.
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อาจารยบางพวกกลาววา "ไปดวยอานุภาพของพระพุทธเจาบาง "ที่เดียว.
ก็ในขณะนั้น พระศาสดาเสด็จเขาไปสูกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต.
พาหิยะนั้นถามภิกษุทั้งหลายผูฉันอาหารเชาแลว เดินจงกรมอยูในที่แจง
เพื่อตองการเปลื้องความครานทางกายวา "เดี๋ยวนี้ พระศาสดาประทับ
อยูที่ไหน ?" ภิกษุทั้งหลายตอบวา "เสด็จเขาไปกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต"
แลวถามบุรษุ นั้นวา "ก็ทานมาแตที่ไหนเลา ?"
ทารุจีริยะ. ขาพเจามาแตทาเรือสุปปารกะ.
ภิกษุ. ทานออกในกาลไร ?
ทารุจีริยะ. ขาพเจาออกในเวลาเย็นวานนี้.
ภิกษุ. ทานมาแตที่ไกล, จงนั่งกอน, ลางเทาแลวทาดวยน้ํามัน
แลว จงพักเหนื่อยเสียหนอย, ทานจักเห็นพระศาสดา ในเวลาที่เสด็จมา.
ทารุจีริยะ. ทานผูเจริญ ขาพเจาไมรูอันตรายแหงชีวิตของพระศาสดาหรือของขาพเจา, ขาพเจาไมไดหยุด ไมไดนั่งในที่ไหน เดินมา
สิ้นทาง ๑๒๐ โยชนโดยคืนเดียวเทานั้น, ขาพเจาพลเห็นพระศาสดาแลว
จึงจักพักเหนื่อย.
พาหิยะนั้น กลาวอยางนั้นแลว มีทีทาเรงรอน เขาไปยังกรุงสาวัตถี
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตดวยพุทธสิริอันหาที่เปรียบ
มิได คิดวา "นานหนอ เราเห็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธะ" ดังนี้แลว ก็นอม
ตัวเดินไปตั้งแตที่ๆ ตนเห็น ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐในระหวาง
ถนน จับที่ขอพระบาททั้งสองแนน แลวกราบทูลอยางนี้วา "พระเจาขา
๑

๑. ตรมานรูโป=มีรูปแหงบุคคลผูดวน แปลตรงศัพท ไมไดความแกภาษา, เพื่อใหไดความ
แกภาษาและเหมาะแกเรื่อง จึงไดแปลอยางนั้น.
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ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค, ขอพระสุคตจง
ทรงแสดงธรรม อันจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนสขุ แกขาพระองคสิ้นกาล
นานเถิด."

ทารุจรี ิยะบรรลุพระอรหัตแตยังเปนคฤหัสถ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสหามเขาวา "พาหิยะ ไมใชกาลกอน,
เราเปนผูเขาไปสูระหวางถนนเพื่อบิณฑบาต." พาหิยะ ฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลวกราบทูลวา " พระเจาขา ผูทองเที่ยวไปในสงสาร ไมเคย
ไดอาหารคือคําขาวเลยหรือ ? ขาพระองคไมรูอันตรายแหงชีวิตของพระองค หรือของขาพระองค, ขอพระองคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค
เถิด." แมครั้งที่ ๒ พระศาสดาก็ตรัสหามแลวเหมือนกัน. ไดยินวา
พระศาสดานั้นไดทรงปริวิตกอยางนั้นวา "จําเดิมแตกาลที่พาหิยะนี้เห็นเรา
แลว สรีระทัง้ สิ้น (ของเขา) อันปติทวมทับไมมีระหวาง, ผูมีปติกําลัง
แมฟงธรรมแลวจักไมอาจแทงตลอด (ของจริง) ได, เขาจงตั้งอยู
ในอุเบกขาคือความมัธยัสถกอน, แมความกระวนกระวายของเขาจะมีกําลัง
เพราะเปนผูเดินมาสิ้นทาง ๑๒๐ โยชนโดยคืนเดียวเทานั้น, แมความ
กระวนกระวายนั้นจงระงับเสียกอน," เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัส
หามถึง ๒ ครั้ง ถูกเขาออนวอนแมครั้งที่ ๓ ประทับยืนในระหวางถนน
นั่นเอง ทรงแสดงธรรมโดยนัยเปนตนวา "พาหิยะ เพราะเหตุนั้น เธอ
พึงศึกษาในศาสนานี้ อยางนั้นวา "เมื่อรูปเราไดเห็นแลว รูปจักเปนเพียง
เราเห็น." พาหิยะนั้นกําลังฟงธรรมของพระศาสดานั้นแล ยังอาสวะ
ทั้งหมดใหสิ้นไป บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ แลว, ก็แล
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ขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา, ถูกตรัสถามวา
" บาตรจีวรของเธอครบแลวหรือ ?" ทูลตอบวา "ยังไมครบ." ทีนั้น
พระศาสดาตรัสกะเขาวา "ถาอยางนั้น เธอจงแสวงหาบาตรจีวร" แลว
ก็เสด็จหลีกไป.
ไดยินวา พาหิยะนั้นกระทําสมณธรรมสิ้น ๒ หมื่นป คิดวา
"ธรรมดาภิกษุไดปจจัยดวยตนแลว ไมเหลียวแลผูอื่น บริโภคเองเทานั้น
จึงควร" ดังนี้แลว ไมไดกระทําการสงเคราะหดวยบาตรหรือจีวร แม
แกภิกษุรูปหนึ่ง. เพราะฉะนั้น พระศาสดาทรงทราบวา "บาตรจีวรอัน
สําเร็จแลวดวยฤทธิ์ จักไมเกิดขึ้น" จึงไมไดประทานบรรพชา ดวยความ
เปนเอหิภิกษุแกเขา. แมพาหิยะนั้นแสวงหาบาตรจีวรอยูนั่นแล ยักษิณี
คนหนึ่งมาดวยรูปแมโคนม ขวิดถูกตรงขาออนขางซาย ใหถึงความสิ้น
ชีวิต.
พระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต ทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลวเสด็จ
ออกไปพรอมกับภิกษุเปนอันมาก ทรงเห็นสรีระของพาหิยะถูกทิ้งในที่
กองขยะ จึงทรงบัญชาภิกษุทั้งหลายวา "ภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลาย
จงยืนใกลประตูเรือนแหงหนึ่ง ใหนําเตียงมาแลว นําสรีระนี้ออกจากเมือง
เผาแลวกระทําสถูปไว." ภิกษุทั้งหลายกระทําดังนั้นแลว; ก็แลครั้นกระทํา
แลวไปยังวิหารเขาเฝาพระศาสดา ทูลบอกกิจที่ตนกระทําแลว ทูลถาม
อภิสัมปรายภพของพาหิยะนั้น.

ทารุจีระเลิศในทางขิปปาภิญญา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพพาน
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แลวแกภิกษุเหลานั้น, ทรงตั้งไวในเอคทัคคะ วา "ภิกษุทั้งหลาย พาหิยะ
ทารุจีริยะ (ผูนุงผาเปลือกไม) เปนเลิศกวาภิกษุผูสาวกของเรา ผูตรัสรู
เร็ว." ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาวา "พระเจาขา
พระองคตรัสวา 'พาหิยะ ทารุจีริยะ บรรลุพระอรหัต, เขาบรรลุ
พระอรหัตเมื่อไร ?"
พระศาสดา. ในกาลที่เขาฟงธรรมของเรา ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. ก็พระองคตรัสธรรมแกเขาเมื่อไรเลา ?
พระศาสดา. เรากําลังเที่ยวบิณฑบาต ยืนในระหวางถนนกลาว
ธรรมแกเขา.
ภิกษุ. พระเจาขา ก็ธรรมที่พระองคประทับยืนในระหวางถนน
ตรัสแลว มีประมาณเล็กนอย เขายังคุณวิเศษใหบังเกิดดวยธรรมมีประมาณ
เพียงนั้นอยางไร ?
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายอยานับธรรมของเราวา 'นอยหรือมาก,' ดวยคาถาวา
พันหนึ่งแมเปนอเนกที่ไมอาศัยประโยชน ไมประเสริฐ, สวนบทแหง
คาถาแมบทเดียวอาศัยประโยชน ประเสริฐกวา" ดังนี้แลว เมื่อจะทรง
สืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒. สหสฺสมี เจ คาถา
อนตฺถปทสฺหิตา
เอก คาถาปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมติ.
"หากวา คาถาแมพันหนึ่ง ไมประกอบดวย
บทเปนประโยชน [ไมประเสริฐ]: บทแหงคาถา
๑

๑. อัง. เอก. ๒๐/๒๓.
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บทเดียว ซึ่งบุคคลฟงแลว สงบระงับไดประเสริฐ
กวา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เอก คาถาปท ความวา แม
คาถา ๆ เดียวเห็นปานนี้วา " ความไมประมาท เปนทางอมตะ ฯลฯ
เหมือนคนตายแลว" ประเสริฐกวา. บทที่เหลือพึงทราบตามนัยกอน
นั่นแล.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระทารุจีริยเถระ จบ.
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๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี [๘๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกุณฑลเกสี
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ คาถา สต ภาเส" เปนตน.

ธิดาเศรษฐีไดโจรเปนสามี
ดังไดสดับมา ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห มีอายุยาง ๑๖ ป
มีรูปสวย นาดู. ก็นารีทั้งหลายผูตั้งอยูในวัยนั้น ยอมมีความฝกใฝใน
บุรุษ โลเลในบุรุษ. ครัง้ นั้น มารดาบิดา ใหธดิ านั้นอยูในหองอัน
มีสิริ บนพื้นชั้นบนแหงปราสาท ๗ ชัน้ , ไดกระทําทาสีคนเดียวเทานั้น
ใหเปนผูบํารุงบําเรอนาง.
ครั้งนั้น พวกราชบุรุษจับกุลบุตรคนหนึ่ง ผูกระทําโจรกรรม
ไดมัดมือไพลหลัง โบยดวยหวายครั้งละ ๔ เสน ๆ แลวนําไปสูที่สําหรับ
ฆา. ธิดาเศรษฐีไดยินเสียงของมหาชน คิดวา "นี่อะไรกันหนอแล ?
ยืนแลดูอยูบนพื้นปราสาท เห็นโจรนั้นแลวก็มจี ิตปฏิพัทธปรารถนาอยู
หามอาหารแลวนอนบนเตียง." ลําดับนั้น มารดาถามนางวา " แม นี้
อยางไรกัน ?"
ธิดาเศรษฐี. ถาดิฉันจักไดบุรุษคนที่ถูกเขาจับนําไปวา 'เปนโจร'
นั่นไซร, ดิฉันจักเปนอยู; ถาไมได, ชีวิตดิฉันก็จะไมมี, ดิฉันจักตาย
ในที่นี้นี่แหละ.
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มารดา. แม เจาอยากระทําอยางนั้นเลย. เจาจักไดสามีอื่นซึ่งเสมอ
กันโดยชาติและโภคะของเรา.
ธิดาเศรษฐี. กิจดวยบุรุษอื่นสําหรับดิฉันไมมี; ดิฉันเมื่อไมได
บุรุษคนนี้จักตาย.
มารดา เมื่อไมอาจยังธิดาใหยินยอมไดจึงบอกแกบิดา. ถึงบิดา
นั้นก็ไมอาจยังธิดานั้นใหยินยอมได คิดวา "เราอาจจะกระทําอยางไร
ได ?" สงหอภัณฑะพันหนึ่งแกราชบุรุษ ผูใหจับโจรนั้นแลวเดินไป
อยู ดวยคําวา " ทานจงรับภัณฑะนี้ไวแลว ใหบุรุษคนนั้นแกฉัน."
ราชบุรุษนั้นรับคําวา "ดีละ" แลวรับกหาปณะ ปลอยโจรนัน้ ไป ฆา
บุรุษอื่นแลว กราบทูลแดพระราชาวา "ขอเดชะ ขาพระองคฆาโจรแลว."
แมเศรษฐีไดใหธิดาแกโจรนั้นแลว . นางคิดวา "จักยังสามีให
ยินดี" จึงตกแตงดวยเครื่องประดับทั้งปวง จัดแจงยาคูเปนตนแกโจร
นั้นเองทีเดียว.

โจรคิดอุบายพาภรรยาไปฆา
โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน โจรคิดวา "ในกาลไรหนอแล ? เรา
จักไดเพื่อฆาหญิงนี้ ถือเอาเครื่องประดับของหญิงนี้ ขายกินในโรงสุรา
แหงหนึ่ง." โจรนั้นคิดวา "อุบายนี้มีอยู" จึงหามอาหารเสียนอนบน
เตียง. ทีนั้น นางเขาไปหาโจรนั้นแลวถามวา" นาย อะไรเสียดแทงทาน ?"
โจร. อะไร ๆ ไมไดเสียดแทงดอก นางผูเจริญ.
ธิดาเศรษฐี. ก็มารดาบิดาของดิฉนั โกรธทานแลหรือ ?
โจร. ไมโกรธ นางผูเจริญ.
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ธิดาเศรษฐี. เมื่อเปนเชนนั้น นี่ชื่ออะไร ?
โจร. นางผูเจริญ ฉันถูกจับนําไปในวันนั้น บนบาน ไวตอเทวดา
ผูสถิตอยูที่ภูเขาทิ้งโจรไดชีวิตแลว, แมหลอนฉันก็ไดดวยอานุภาพแหง
เทวดานั้นเหมือนกัน, นางผูเจริญ ฉันคิดวา "ฉันตั้งพลีกรรมนั้นไวตอ
เทพดา."
ธิดาเศรษฐี. นาย อยาคิดเลย, ดิฉันจักกระทําพลีกรรม, ทาน
จงบอก, ตองการอะไร ?
โจร. ตองการขาวมธุปายาสชนิดมีน้ํานอย และดอกไมมีขาวตอก
เปนที่ ๕.
ธิดาเศรษฐี. ดีละ นาย, ดิฉันจักจัดแจง.
ธิดาเศรษฐีนั้นจัดแจงพลีกรรมทุกอยางแลว จึงกลาววา "มาเถิด
นาย เราไปกัน."
โจร. นางผูเจริญ ถาอยางนั้น หลอนใหพวกญาติของหลอนกลับ
เสีย ถือเอาผาและเครื่องประดับที่มีดามากแลวจงตกแตงตัว, เราจักหัวเราะ
เลนพลางเดินไปอยางสบาย.
นางไดกระทําอยางนั้นแลว. ทันทีนั้น ในเวลาถึงเชิงเขา โจรนั้น
กลาวกะนางวา "นางผูเจริญ เบื้องหนาแตนี้ เราจักไปกัน ๒ คน,
หลอนจงใหคนที่เหลือกลับพรอมกับยาน ยกภาชนะพลีกรรมถือไปเอง."
นางไดกระทําอยางนั้น. โจรพานางขึ้นสูภูเขาทิ้งโจร
ก็มนุษยทั้งหลายยอมขึ้นไปโดยขาง ๆ หนึ่งแหงภูเขานั้น. ขาง ๆ
หนึ่งเปนโกรกชัน, มนุษยทั้งหลายยืนอยูบนยอดเขาแลว ยอมทิ้งโจร
๑

๑. พลิกมฺม ปฏิสฺสณิตฺวา รับซึ่งพลีกรรม คือการบวงสรวง.
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ทั้งหลายโดยทางขางนั้น. โจรเหลานั้นเปนทอนเล็กทอนนอยตกลงไปที่
พื้น; เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกวา " เขาทิ้งโจร." นางยืนอยูบนยอด
เขานั้นกลาววา "นาย ทานจรทําพลีกรรมของทาน." โจรนั้นไดนิ่งแลว.
เมื่อนางกลาวอีกวา "นาย เหตุไรทานจึงนิ่งเสียเลา ?" จึงบอกกะนางวา
"ฉันไมตองการพลีกรรมดอก, แตฉันลอลวงพาหลอนมา."
ธิดาเศรษฐี. เพราะเหตุไร ? นาย.
โจร. เพื่อตองการฆาหลอนเสีย แลวถือเอาเครื่องประดับของ
หลอนหนีไป.
นางถูกมรณภัยคุกคามแลวกลาววา " นายจา ดิฉันและเครื่อง
ประดับของดิฉันก็เปนของ ๆ ทานทั้งนั้น. เหตุไร ทานจึงพูดอยางนี้ ?"
โจรนั้นแมถกู ออนวอนบอย ๆ วา "ทานจงอยากระทําอยางนี้" ก็กลาว
วา "ฉันจะฆาใหได." นางกลาววา "เมื่อเปนเชนนั้น ทานจะตอง
การอะไร ? ดวยความตายของดิฉัน, ทานถือเอาเครื่องประดับเหลานี้
แลวใหชีวิตแกดิฉันเถิด, จําเดิมแตนี้ทานจงจําดิฉันวา 'ตายแลว,' หรือ
วาดิฉันจักเปนทาสีของทานกระทําหัตถกรรม" ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา:" สายสรอยทองคําเหลานี้ ลวนสําเร็จดวยแกว
ไพฑูรย, ทานผูเจริญ ทานจงถือเอาทั้งหมด และ
จงประกาศวาดิฉันเปนทาสี."
โจรฟงคํานั้นแลว กลาววา "เมื่อฉันกระทําอยางนั้น, หลอนไปแลว
ก็จักบอกแกมารดาบิดา, ฉันจักฆาใหได, หลอนอยาคร่ําครวญไปนักเลย"
ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา :-
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"หลอนอยาคร่ําครวญนักเลย, จงรีบหอสิ่งของ
เขาเถิด, ชีวิตของหลอนไมมีดอก, ฉันจะถือเอาสิ่ง
ของทั้งหมด."

ธิดาเศรษฐีผลักโจรตกเขาตาย
นางคิดวา "โอ กรรมนี้หนัก, ชื่อวาปญญา ธรรมดามิไดสราง
มาเพื่อประโยชนแกงกิน, ที่แท สรางมาเพื่อประโยชนพิจารณา, เรา
จักรูสิ่งที่ควรกระทําแกเขา."
ลําดับนั้น นางกลาวกะโจรนั้นวา "นาย ทานถูกจับนําไปวา
'เปนโจร' ในกาลใด; ในกาลนั้น ดิฉันบอกแกมารดาบิดา, ทาน
ทั้งสองนั้นสละทรัพยพันหนึ่ง ใหนา้ํ ทานมากระทําไวในเรือน, จําเดิม
แตนั้นดิฉันก็อุปการะทาน, วันนี้ทานจงใหดิฉันกระทําตัว ( ทาน ) ให
เห็นถนัดแลวไหว."
โจรนัน้ กลาววา "ดีละ นางผูเจริญ, หลอนจงทําตัว (ฉัน)
ใหเห็นไดถนัด แลวไหวเถิด" ดังนีแ้ ลว ก็ไดยนื อยูบนยอดเขา. ทีนั้น
นางทําประทักษิณ ๓ ครัง้ ไหวโจรนั้นในที่ ๔ สถานแลว กลาววา
"นาย นี้เปนการเห็นครั้งสุดทายของดิฉัน. บัดนี้การที่ทานเห็นดิฉัน
หรือการที่ดิฉันเห็นทานไมมีละ" แลวสวมกอดขางหนาขางหลังยืนที่ขาง
หลังเอามือขางหนึ่งจับโจรผูประมาท ยืนอยูบนยอดเขาตรงคอเอามือขาง
หนึ่งจับตรงรักแรขางหลัง ผลักลงไปในเหวแหงภูเขา. โจรนั้นถูกกระทบ
ที่ทองแหงเขา เปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ตกลงไปแลวที่พื้น.
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หญิงผูมปี ญญาก็เปนบัณฑิตได
เทวดาผูสถิตอยูบนยอดเขาที่ทิ้งโจร เห็นกิรยิ าแมของชนทั้งสองนั้น
จึงใหสาธุการแกหญิงนั้น แลวกลาวคาถานี้วา :"บุรษุ นั่น เปนบัณฑิตในที่ทุกสถาน ก็หาไม,
แมสตรี ผูม ีปญญาเห็นประจักษ ก็เปนบัณฑิตได
ในที่นั้น ๆ."
ธิดาเศรษฐีแมนั้น ครั้นผลักโจรลงไปในเหวแลว (คิดวา)
" หากวา เราจักไปบาน. มารดาบิดาจักถามวา 'สามีของเจาไปไหน ?
หากเราถูกถามอยางนั้นจะตอบวา 'ดิฉันฆาเสียแลว' ทานจักทิ่มแทง
เราดวยหอกคือปากวา 'นางคนหัวดื้อ เจาใหทรัพยพันหนึ่งใหนําผัวมา
บัดนี้ ก็ฆาเขาเสียแลว;' แมเมื่อเราบอกวา ' เขาปรารถนาจะฆาดิฉัน
เพื่อตองการเครื่องประดับ,' ทานก็จักไมเชื่อ; อยาเลยดวยบานของเรา"
ดังนี้แลว ทิ้งเครื่องประดับไวในที่นั้นนั่นเอง เขาไปสูปาเที่ยวไปโดย
ลําดับ ถึงอาศรมของพวกปริพาชกแหงหนึ่ง ไหวแลว กลาววา "ทาน
ผูเจริญ ขอทานทั้งหลายจงใหการบรรพชา ในสํานักของทานแกดิฉัน
เถิด." ลําดับนั้น ปริพาชกทั้งหลายใหนางบรรพชาแลว.

ธิดาเศรษฐีบวชเปนปริพาชิกา
ธิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแลว ถามวา " ทานผูเจริญ อะไรเปน
สูงสุดแหงบรรพชาของทาน."
ปริพาชก. นางผูเจริญ บุคคลกระทําบริกรรมในกสิณ ๑๐ แลว
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พึงยังฌานใหบังเกิดบาง, พึงเรียนวาทะพันหนึ่งบาง, นี้เปนประโยชน
สูงสุดแหงบรรพชาของพวกเรา.
ธิดาเศรษฐี. ดิฉันไมอาจจะยังฌานใหเกิดไดกอน, แตจักเรียน
วาทะพันหนึ่ง พระผูเปนเจา.
ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้น ยังนางใหเรียนวาทะพันหนึ่งแลว
กลาววา "ศิลปะ ทานก็เรียนแลว, บัดนี้ ทานจงเที่ยวไปบนพื้นชมพูทวีป ตรวจดูผูสามารถจะกลาวปญหากับตน" แลว ใหกิ่งหวาในมือ
แกนาง สงไปดวยสั่งวา "ไปเถิด นางผูเจริญ; หากใคร ๆ เปนคฤหัสถ
อาจกลาวปญหากับทานได, ทานจงเปนบาทปริจาริกา ของผูนั้นเทียว;
หากเปนบรรพชิต, ทานจงบรรพชาในสํานักผูนั้นเถิด." นางมีชื่อวา
ชัมพุปริพาชิกา ตามนาม (ไม) ออกจากที่นั้นเที่ยวถามปญหากะผูที่ตน
เห็นแลว ๆ. คนชื่อวาผูสามารถจะกลาวกับนางไมไดมีแลว. มนุษย
ทั้งหลายพอฟงวา "นางชัมพุปริพาชิกามาแตที่นี้' ยอมหนีไป. นาง
เขาไปสูบานหรือตําบลเพื่อภิกษา กอกองทรายไวใกลประตูบาน ปกกิ่งหวา
บทกองทรายนั้น กลาววา "ผูสามารถจะกลาวกับเรา จงเหยียบกิ่งหวา"
แลวก็เขาไปสูบาน. ใคร ๆ ชื่อวาสามารถจะเขาไปยังที่นั้น มิไดมิ. แม
นางยอมถือกิ่งอื่น ในเมื่อกิ่งหวา ( เกา) เหี่ยวแหง. เที่ยวไปโดย
ทํานองนี้ ถึงกรุงสาวัตถี ปกกิ่ง (หวา) ใกลประตูบาน พูดโดยนัย
ที่กลาวมาแลวนั่นแล เขาไปเพื่อภิกษา. เด็กเปนอันมากไดยืนลอมกิ่งไม
ไวแลว.
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ธิดาเศรษฐีมีชื่อวากุณฑลเกสีเถรี
ในกาลนั้น พระสารีบุตรเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต กระทําภัตกิจ
แลวออกไปจากเมือง เห็นเด็กเหลานั้นยืนลอมกิ่งไม จึงถามวา "นี้
อะไร ?" เด็กทั้งหลายบอกเรื่องนั้นแกพระเถระแลว. พระเถระกลาววา
"เด็กทั้งหลาย ถาอยางนั้น พวกเจาจงเหยียบกิ่งไมนี้."
พวกเด็ก. พวกกระผมกลัว ขอรับ.
พระเถระ. เราจักกลาวปญหา, พวกเจาเหยียบเถิด.
เด็กเหลานั้น เกิดความอุตสาหะดวยคําของพระเถระ กระทําอยางนั้น
โหรองอยู โปรยธุลีขึ้นแลว.
นางปริพาชิกามาแลวดุเด็กเหลานั้น กลาววา "กิจดวยปญหาของ
เรากับพวกเจาไมมี; เหตุไร พวกเจาจึงพากันเหยียบกิ่งไมของเรา ?"
พวกเด็กกลาววา "พวกเรา อันพระผูเปนเจาใชใหเหยียบ."
นางปริพาชิกา. ทานผูเจริญ ทานใชพวกเด็กเหยียบกิ่งไมของ
ดิฉันหรือ ?
พระเถระ. เออ นองหญิง.
นางปริพาชิกา. ถาอยางนั้น ทานจงกลาวปญหากับดิฉัน.
พระเถระ. ดีละ, เราจักกลาว.
นางปริพาชิกานั้น ไดไปสูสํานักของพระเถระเพื่อถามปญหาใน
เวลาเงาไมเจริญ (คือเวลาบาย). ทั่วทั้งเมือง ลือกระฉอนกันวา "พวก
เราจักฟงถอยคําของ ๒ บัณฑิต." พวกชาวเมืองไปกับนางปริพาชิกานั้น
เหมือนกัน ไหวพระเถระแลวนั่ง ณ ที่สุดขางหนึ่ง.
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นางปริพาชิกา กลาวกะพระเถระวา " ทานผูเจริญ ดิฉันจักถาม
ปญหากะทาน."
พระเถระ. ถามเถิด นองหญิง.
นางถามวาทะพันหนึ่งแลว. พระเถระแกปญหาที่นางถามแลว ๆ.
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะนางวา "ปญหาของทานมีเทานี้,
ปญหาแมอื่นมีอยูหรือ ?"
นางปริพาชิกา. มีเทานี้แหละ ทานผูเจริญ.
พระเถระ. ทานถามปญหาเปนอันมาก. แมเราจักถามสักปญหาหนึ่ง,
ทานจักแกไดหรือไม ?
นางปริพาชิกา. ดิฉันรูก็จักแก, จงถามเถิด ทานผูเจริญ.
พระเถระ ถามปญหาวา "อะไร ? ชื่อวาหนึ่ง." นางปริพาชิกา
นั้น ไมรูวา "ปญหานี้ ควรแกอยางนี้" จึงถามวา "นั่นชื่อวาอะไร ?
ทานผูเจริญ"
พระเถระ. ชื่อพุทธมนต นองหญิง.
นางปริพาชิกา. ทานจงใหพุทธมนตนั้น แกดิฉันบาง ทาน
ผูเจริญ.
พระเถระ. หากวา ทานจักเปนเชนเรา. เราจักให.
นางปริพาชิกา. ถาเชนนั้น ขอทานยังดิฉันใหบรรพชาเถิด.
พระเถระ บอกแกนางภิกษุณีทั้งหลายใหบรรพชาแลว. นางครั้น
ไดบรรพชาอุปสมบทแลว มีชื่อวากุณฑลเกสีเถรี บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายโดย ๒-๓ วันเทานั้น.
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ชนะกิเลสประเสริฐ
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา "การฟงธรรมของ
นางกุณฑลเกสีเถรีไมมีมาก, กิจแหงบรรพชิตของนางถึงที่สุดแลว, ได
ยินวา นางทํามหาสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะแลวมา."
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา "ภิกษุทงั้ หลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนากันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายนั้น กราบทูล
วา "ถอยคําชื่อนี้." จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยานับธรรม
ที่เราแสดงแลววา 'นอยหรือมาก' บทที่ไมเปนประโยชนแม ๑๐๐ บท
ไมประเสริฐ, สวนบทแหงธรรมแมบทเดียวประเสริฐกวาเทียว; อนึ่ง
เมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือ หาชื่อวาชนะไม, สวนบุคคลชนะโจรคือกิเลส
อันเปนไปภายในนั่นแหละ จึงชื่อวาชนะ" เมือ่ จะทรงสืบอันสนุธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๓. โย จ คาถาสต ภาเส อนตฺถปทสฺหิตา
เอก ธมฺมปท เสยฺโย ย สุตฺวา อุปสมฺมติ.
โย สหสฺส สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน
เอกฺจ เชยฺยมตฺตาน ส เว สงฺคามชุตฺตโม.
"ก็ผูใด พึงกลาวคาถาตั้งรอย ซึ่งไมประกอบ
ดวยบพเปนประโยชน; บทแหงธรรมบทเดียวที่บุคคล
ฟงแลวสงบระงับได ประเสริฐกวา ( การกลาว
คาถาตั้ง ๑๐๐ ของผูนั้น). ผูใด พึงชนะมนุษย
พันหนึ่งคูณดวยพันหนึ่ง (คือ ๑ ลาน) ในสงคราม
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ผูนั้น หาชื่อวา เปนยอดแหงชนผูชนะในสงครามไม,
สวนผูใดชนะตนคนเดียวได, ผูนั้นแล เปนยอดแหง
ผูชนะ ในสงคราม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา คาถาสต ความวา ก็บคุ คลใด
พึงกลาวคาถากําหนดดวยรอย คือเปนอันมาก. บาทพระคาถาวา
อนตฺถปทสฺหิตา ความวา ประกอบดวยบททั้งหลายอันไมมีประโยชน
ดวยอํานาจพรรณนาอากาศเปนตน.
บทที่ปฏิสังยุตดวยธรรมมีขันธเปนตน สําเร็จประโยชน ชื่อวา
บทธรรม. บรรดาธรรม ๔ ที่พระศาสดาตรัสไวอยางนี้วา " ปริพาชก
ทั้งหลาย บทธรรม ๔ เหลานี้; ๔ คืออะไรบาง ? ปริพาชกทั้งหลาย
บทธรรมคือความไมเพงเล็ง, บทธรรมคือความไมปองราย, บทธรรม
คือความระลึกชอบ, บทธรรมคือความตั้งใจไวชอบ บทธรรมแมบท
เดียวประเสริฐกวา."
บาทพระคาถาวา โย สหสฺส สหสฺเสน ความวา ผูใ ดคือ
นักรบในสงคราม พึงชนะมนุษยพันหนึ่งซึ่งคูณดวยพัน ในสงคราม
ครั้งหนึ่ง ไดแกชนะมนุษย ๑๐ แสนแลว พึงนําชัยมา, แมผูนี้ ก็หา
ชื่อวา เปนยอดแหงชนทั้งหลายผูชนะในสงครามไม.
บาทพระคาถาวา เอกฺจ เชยฺยมตฺตาน ความวา สวนผูใด
พิจารณากัมมัฏฐานอันเปนไปในภายใน ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน
พึงชนะตน ดวยการชนะกิเลสมีโลภะเปนตน ของตนได.
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บาทพระคาถาวา ส เว สงฺคามชุตฺตโม ความวา ผูนั้นชื่อวา
เปนยอด คือประเสริฐ แหงชนทั้งหลายผูชนะในสงคราม ไดแก เปน
นักรบเยี่ยมในสงคราม.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี จบ.
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๔. เรื่องอนันถปุจฉกพราหมณ [๘๔]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอนัตถปุจฉกพราหมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อตฺตา หเว" เปนตน.

ความฉิบหายยอมมีแกผูเสพกรรม ๖ อยาง
ไดยินวา พราหมณนั้นคิดวา "พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบ
สิ่งที่เปนประโยชนอยางเดียวหรือหนอแล ? หรือทรงทราบแมสิ่งมิใช
ประโยชน; เราจักทูลถามพระองค" ดังนี้แลว จึงเขาไปเฝาพระศาสดา
ทูลถามวา "พระเจาขา พระองคเห็นจะทรงทราบสิ่งที่เปนประโยชน
อยางเดียว. ไมทรงทราบสิ่งที่มิใชประโยชน."
พระศาสดา. พราหมณ เราะรูทงั้ สิ่งที่เปนประโยชน ทั้งสิ่งที่มิใช
ประโยชน.
พราหมณ. ถาเชนนั้น ขอพระองคจงตรัสบอกสิ่งที่มิใชประโยชน
แกขาพระองคเถิด.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสพระคาถานี้ แกพราหมณนั้นวา
"การนอนจนตะวันขึ้น (นอนตื่นสาย) ความ
เกียจคราน ความดุราย การผัดวันประกันพรุง การ
เดินทางไกลของคนคนเดียว การเขาไปเสพภรรยาของ
๑

๑. ทีฆโสตฺติย หมายความวา การผัดเพี้ยนกาลเวลา, การผันวันประกันพรุง
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ผูอื่น พราหมณ ทานจงเสพกรรม ๖ อยาง นี้เถิด,
สิ่งมิใชประโยชน [ความฉิบหาย] จักมีแกทาน."
พราหมณฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว ไดใหสาธุการวา "ดีละ
ดีละ ทานผูเปนอาจารยของคณะ ทานผูเปนใหญในคณะ, พระองคเทียว
ยอมทรงทราบทั้งสิ่งที่เปนประโยชน ทั้งสิ่งที่มิใชประโยชน."
พระศาสดา. อยางนั้น พราหมณ, ขึ้นชื่อวาผูรูสิ่งที่เปนประโยชน
และสิ่งมิใชประโยชน เชนกับดวยเราไมมี.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของพราหมณนั้นแลว
จึงตรัสถามวา "พราหมณ ทานเปนอยู (เลี้ยงชีพ) ดวยการงานอะไร ?"
พราหมณ. ดวยการงานคือเลนสกา (การพนัน) พระโคดมผูเจริญ
พระศาสดา. ก็ทานชนะหรือแพเลา ?

ชนะตนเปนการชนะประเสริฐ
เมื่อพราหมณนั้นทูลวา "ชนะบาง แพบาง" ดังนี้แลว พระศาสดาจึงตรัสวา "พราหมณ นั่นยังมีประมาณนอย. ขึ้นชือ่ วาความ
ชนะของบุคคลผูชนะผูอื่นไมประเสริฐ; สวนผูใดชนะตนได ดวยชนะ
กิเลส, ความชนะของผูนั้นประเสริฐ; เพราะวาใคร ๆ ไมอาจทําความ
ชนะนั้นใหกลับพายแพได" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถาเหลานั้นวา :๔. อต ตา หเว ชิต เสยฺโย ยา จาย อิตรา ปชา
อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส
นิจฺจ สฺตจาริโน
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เนว เทโว น คนฺธพฺโพ น มาโร สห พฺรหฺมุนา
ชิต อปชิต กยิรา
ตถารูปสฺส ชนฺตุโน.
"ตนนั่นแล บุคคลชนะแลว ประเสริฐ, สวน
หมูสัตวนอกนี้ บุคคลชนะแลว ไมประเสริฐเลย,
(เพราะ) เมือ่ บุรุษฝกตนแลว ประพฤติสํารวมเปน
นิตย, เทวดา คนธรรพ มาร พรอมทั้งพรหม พึง
ทําความชนะของสัตวเห็นปานนั้น ใหกลับแพไมได
เลย."

แกอรรถ
ในพระคาถานั้น ศัพทวา หเว เปนนิบาต.
ศัพทวา ชิต เปนลิงควิปลาส. ความวา ตนอันบุคคลชนะแลว
ดวยความชนะกิเลสของตน ประเสริฐ.
บาทพระคาถาวา ยา จาย อิตรา ปชา ความวา สวนหมูสัตว
นี้ใด คือ ที่เหลือ พึงเปนผูอันเขาชนะ ดวยการเลนสกาก็ดี ดวยการ
ฉอทรัพยก็ดี ดวยการครอบงําพลในสงครามก็ดี, ความชนะที่บุคคลผูชนะ
หมูสัตวนั้นชนะแลว ไมประเสริฐ.
ถามวา "ก็เหตุไร ? ความชนะนั้นเทานั้นประเสริฐ, ความชนะนี้
ไมประเสริฐ."
แกวา "เพราะเมื่อบุรุษฝกตนแลว ฯลฯ ของสัตวเห็นปานนั้น
ใหกลับแพไมได."
พระศาสดาตรัสคํานี้ไววา "เพราะวา เมื่อบุรุษผูชื่อวาฝกตนแลว
เพราะเปนผูไรกิเลส ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน มีปกติประพฤติสํารวม
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ทางกายเปนตนเปนนิตย, เทวดาก็ดี คนธรรพกด็ ี ก็หรือมารพรอม
ทั้งพรหม แมพากเพียรพยายามอยูวา ' เราจักทําความชนะของผูนั้นให
กลับแพ, จักทํากิเลสทั้งหลายที่เขาละไดดวยมรรคภาวนาใหเกิดอีก, ก็ไม
พึงอาจเลย เพื่อจะทํา ( ความชนะ) ของสัตวเห็นปานนั้น คือ ผูสํารวม
แลว ดวยการสํารวมทางกายเปนตน เหลานั้น ใหกลับแพ เหมือนผูแพ
ดวยทรัพยเปนตนแลวเปนปรปกษ ชนะผูที่คนนอกนี้ชนะแลว พึงทําให
กลับแพอีกฉะนั้น"
ในเวลาจบเทศหา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ จบ.
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๕. เรื่องพราหมณผูเปนลุงของพระสารีบุตรเถระ [๘๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพราหมณ
ผูเปนลุงของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มาเส
มาเส" เปนตน.

พระเถระพาลุงไปเฝาพระศาสดา
ไดยินวา พระเถระ ไปสูสํานักของพราหมณนั้นแลว ถามวา
พราหมณ ทานทํากุศลอะไร ๆ บางหรือหนอแล ?"
พราหมณ. ทํา ขอรับ.
พระเถระ. ทํากุศลอะไร ?
พราหมณ. ผมก็ใหทาน ดวยบริจาคทรัพยพันหนึ่ง ทุก ๆ เดือน
พระเถระ ใหแกใคร ?
พราหมณ. ใหแกพวกนิครนถ ขอรับ.
พระเถระ ปรารถนาอะไร ?
พราหมณ. พรหมโลก ขอรับ.
พระเถระ. ก็นี้เปนทางแหงพรหมโลกหรือ ?
พราหมณ. อยางนั้น ขอรับ.
พระเถระ. ใครกลาวอยานี้ ?
พราหมณ. พวกอาจารยของผมกลาว ขอรับ.
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พระเถระกลาววา "ทานไมรูทางแหงพรหมโลกทีเดียว, แมพวก
อาจารยของทานก็ไมรู: พระศาสดาพระองคเดียวเทานั้น ทรงรู, มาเถิด
พราหมณ. ฉันจะทูลอาราธนาใหพระองคตรัสบอกทางแหงพรหมโลกแก
ทาน" ดังนี้แลว พาพราหมณนั้น นําไปสูสํานักของพระศาสดา กราบ
ทูลเรื่องนั้นวา พราหมณผูนี้ กลาวอยางนั้น พระเจาขา" แลวกราบทูล
วา "ดีละหนอ ขอพระองคตรัสบอกทางแหงพรหมโลกแกพราหมณนั้น."

พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ
พระศาสดาตรัสถามวา "ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? พราหมณ"
เมื่อพราหมณนั้นทูลวา " อยางนั้น พระโคคมผูเจริญ " จึงตรัสวา
"พราหมณ การแลดูสาวกของเราดวยจิตอันเลื่อมใสเพียงครูเดียว หรือ
การถวายอาหารวัตถุเพียงภิกษาทัพพีเดียว มีผลมากแมกวาทานที่ทานเมื่อ
ใหอยางนั้น ใหแลวตั้ง ๑๐๐ ป เมือ่ จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา:๕. มาเส มาเส สหสฺเสน
โย ยเชถ สต สม
เอฺจ ภาวิตตฺตาน
มุหุตฺตมป ปูชเย
สา เย ปูชนา เสยฮ ย ยฺเจ วสฺสสต หุต.
"ผูใด พึงบูชาดวยทรัพยพันหนึ่งทุก ๆ เดือน
สิ้น ๑๐๐ ป, สวนการบูชานั้นนั่นแล ของผูท ี่พึง
บูชาทานผูมีตนอบรนแลวคนเดียวแมตรูหนึ่ง ประเสริฐกวาการบูชาของผูนนั้ , การบูชา สิ้น ๑๐๐ ป
จะประเสริฐอะไรเลา ?"
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺเสน ความวา ดวยการบริจาค
ทรัพยพันหนึ่ง.
บาทพระคาถาวา โย ยเชถ สต สม ความวา ผูใดเมื่อบริจาค
ทรัพยพันหนึ่งทุก ๆ เดือน พึงใหทานแกโลกิยมหาชน สิ้น ๑๐๐ ป.
บาทพระคาถาวา เอกฺจ ภาวิตฺตาน ความวา สวนผูใดพึง
บูชาทานผูมีในอบรมแลว ดวยอํานาจแหงคุณผูเดียว โดยที่สุดเบื้องต่ําเปน
พระโสดาบัน โดยที่สุดเบื้องสูงเปนพระขีณาสพ ผูมาถึงแทบประตูเรือน
ดวยอํานาจถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ดวยอํานาจถวายอาหาร พอยังอัตภาพ
ใหเปนไปได หรือดวยเพียงถวายผาเนื้อหยาบ, บูชาของผูนั้นนั่นแล
ประเสริฐ คือล้ําเลิศ ไดแก สูงสุดกวาความบูชาอันบุคคลนอกนี้บูชา
แลว สิ้น ๑๐๐ ป.
ในเวลาจบเทศนา พราหมณนั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว, ชนแม
เหลาอื่นเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณผูเปนลุงของพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๖. เรื่องพราหมณผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ [๘๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภหลานของ
พระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ วสฺสสต ชนฺตุ"
เปนตน .

พระเถระพาหลานไปเฝาพระศาสดา
ความพิสดารวา พระเถระเขาไปหาหลานแมนั้นแลว ถามวา
"พราหมณ เธอทํากุศลหรือ ?"
พราหมณ. อยางนั้น ขอรับ.
พระเถระ. ทํากุศลอะไร ?
พราหมณ. ฆาสัตวเลี้ยงตัวหนึ่งแลวบําเรอไฟทุก ๆ เดือน.
พระเถระ. ทําอยางนั้น เพื่ออะไร ?
พราหมณ. เขาวา นั่นเปนทางแหงพรหมโลก.
พระเถระ. ใคร วาอยางนั้น ?
พราหมณ. พวกอาจารยของกระผม ขอรับ.
พระเถระกลาววา " เธอไมรูทางแหงพรหมโลกเลย. แมพวก
อาจารยของเธอก็ไมรู มาเถิด, เราจักไปสํานักของพระศาสดา" ดังนี้
แลว นําหลานนั้นไปสูสํานักของพระศาสดา ทูลเรื่องนั้นแลว กราบทูลวา
" พระเจาขา ขอพระองคตรัสบอกทางแหงพรหมโลกแกพราหมณนี้."
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พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ
พระศาสดาตรัสถามวา "ไดยินวา อยางนั้นหรือ ?" เมื่อพราหมณ
นั้นทูลวา "อยางนั้น พระโคดมผูเจริญ" จึงตรัสวา "พราหมณ
การบําเรอไฟของทานผูบําเรอไฟอยางนั้น ตั้ง ๑๐๐ ป ยอมไมถึงแม
การบูชาสาวกของเรา เพียงขณะเดียว" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :๖. โย จ วสฺสสต ชนฺตุ
อคฺคึ ปริจเร วเน
เอกฺจ ภาวิตตฺตาน
มุหุติตมป ปูชเย
สา เยว ปูชนา เสยฺโย ยฺเจ วสฺสสต หุต.
"ก็สัตวใด พึงบําเรอไฟในปา ตั้ง ๑๐๐ ป,
สวนเขา พึงบูชาทานผูมีตนอบรมแลวผูเดียว แม
ครูหนึ่ง, การบูชานั้นนั่นแลประเสริฐกวา ( การบูชา
ตั้ง ๑๐๐ ป ของสัตวนั้น) การบูชา ๑๐๐ ป
จะประเสริฐอะไรเลา ?"

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชนฺตุ นี้ เปนชื่อของสัตว. บาทพระคาถาวา อคฺคึ ปริจเร วเน ความวา แมเขาไปสูปา ดวยปรารถนา
ความเปนผูไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา พึงบําเรอไฟในปานั้น.
คําที่เหลือ เชนเดียวกับคําที่มีในกอนนั้นแล.
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ในเวลาจบเทศนา พราหมณบรรลุโสดาปตติผล. ชนแมเหลาอื่น
เปนอัน มากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๗. เรื่องพราหมณผูเปนสหายของพระสารีบุตรเถระ [๘๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพราหมณผู
เปนสหายของพระสารีบุตรเถระ. ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยงฺกิฺจิ
ยิฏฺจ" เปนตน.

พระเถระพาสหายไปเฝาพระศาสดา
ความพิสดารวา พระเถระเขาไปหาพราหมณแมนั้นแลว ถามวา
"พราหมณ ทานทํากุศลบางอยางหรือ ?"
พราหมณ. อยางนั้น ขอรับ.
พระเถระ. ทํากุศลอะไร ?
พราหมณ. บูชายัญอยางที่เขาบูชากัน.
ทราบวา ครั้งนั้น ชนทั้งหลายยอมบูชายัญนั้น ดวยการบริจาค
อยางมาก. ตอแตนี้ พระเถระถามโดยนัยกอนนั่นแล แลวนําพราหมณ
นั้นไปยังสํานักของพระศาสดา ทูลเรื่องนั้นแลว กราบทูลวา " พระเจาขา ขอพระองคตรัสบอกทางแหงพรหมโลก แกพราหมณนี้."

พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณ
พระศาสดาตรัสถามวา ไดยินวาอยางนั้นหรือ ? พราหมณ"
เมื่อพราหมณทูลรับวา "อยางนั้น" แลว จึงตรัสวา "พราหมณ
ทานที่ทานบูชายัญอยางที่เขาบูชากัน ใหแกโลกิยมหาชนตั้งป ยอมไมถึง
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แมเพียงสวนที่ ๔ แหงกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแกคนทั้งหลาย ผูไหวสาวก
ของเราดวยจิตที่เลื่อมใส" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้วา :๗. ยงฺกิฺจิ ยิฏ  ว หุต ว โลเก
สวจฺฉร ยเชถ ปฺุเปกฺโข
สพฺพป ต น จตุภาคเมติ
อภิวาทนา อุชุคเตสุ เสยฺโย.
"ผูมุงบุญพึงบูชายัญ และทําบําบวงอยางใด
อยางหนึ่งในโลกตลอดป, ทานนั้นแมทั้งหมดไมถึง
สวนที่ ๔, การอภิวาทในทานผูดําเนินตรงประเสริฐ
สุด."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยงฺก
ิ ฺจิ นี้ เปนคํารวบถือไมมีสวน
เหลือ. บทวา ยิฏ ไดแก ทานที่เขาใหดวยอํานาจการทํามงคลเปนตน
โดยมาก. บทวา หุต ไดแก ทานเพื่อแขกที่เขาจัดแจงทํา และทานที่
เขาเธอกรรมและผลของกรรมทํา.
สองบทวา สวจฺฉร ยเชถ ความวา พึงใหทานมีประการ
ดังกลาวแลวแกโลกิยมหาชนแมในจักรวาลทั้งสิ้น ตลอดปหนึ่งไมมีระหวาง
เลย. บทวา ปฺุเปกฺโข ไดแก ผูปรารถนาบุญ. บทวา อุชุคเตสุ
ความวา ในพระโสดาบันโดยที่สุดอยางต่ํา ในพระขีณาสพโดยที่สุดอยางสูง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 458

คํานี้ เปนคําที่พระศาสดาตรัสไววา "ทานนั้นทั้งหมด ไมถึงแม
สวนที่ ๔ จากผลแหงกุศลเจตนา ของผูนอมสรีระไหว ดวยจิตที่เลื่อมใส
เห็นปานนั้น; เพราะฉะนั้น การอภิวาทในทานผูดําเนินตรงเทานั้น
ประเสริฐสุด.
ในเวลาจบเทศนา พราหมณบรรลุโสดาปตติผลแลว. ชนแมเหลา
อื่นเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณผูเปนสหายของพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร [๘๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยทีฆลัมพิกนคร ประทับอยู ณ กุฎีในปา
ทรงปรารภกุมารผูอายุยืน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อภิวาทนสีลิสฺส"
เปนตน.
๑

พราหมณ ๒ สหายออกบวช
ไดยินวา พราหมณ ๒ คนชาวทีฆลัมพิกนคร บวชในลัทธิภาย
นอก บําเพ็ญตบะสิ้นกาล ๔๘ ป. บรรดาพราหมณ ๒ คนนัน้ คนหนึ่ง
คิดวา "ประเพณีของเราจักเสื่อมเสีย, เราจักสึก " ดังนี้แลว จึงขาย
บริขารตบะที่ตนทําไวแกคนเหลาอื่น ไดภรรยาพรอมดวยโค ๑๐๐ ตัว
และทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ใหตั้งไวเปนกองทุน. ครั้งนั้น ภรรยาของ
เขาคลอดเด็ก.
สวนสหายของเขานอกจากนี้ไปสูตางถิ่นแลว ก็กลับมาสูนครนั้นอีก
นั่นแล. เขาไดยินความที่สหายนั้นมา จึงไดพาบุตรและภรรยาไปเพื่อ
ตองการเยี่ยมสหาย, ครั้นถึงแลวใหบุตรในมือของมารดาแลวก็ไหวเอง
กอน. แมมารดาใหบุตรในมือของบิดาแลวก็ไหว. สหายนั้นกลาววา
" ขอทานจงเปนผูมีอายุยืน" แตเมื่อมารดาบิดาใหบุตรไหวแลว สหาย
นั้นไดนิ่งเสีย.
๑. กุฏิกศัพท แปลวา กระทอม ก็มี คําวา อรฺกุฏิกาย คงเปนกระทอมที่เขาสราง
ไวในปา ไมใชสถานที่ประทับยืน เปนทีป่ ระทับชั่วคราว.
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พราหมณถามเหตุที่สหายไมใหพรแกบุตร
สําคัญนั้น เขากลาวกะสหายนั้นวา "ผูเจริญ ก็เพราะเหตุไร ?
เมื่อผมไหว ทานจึงกลาววา ' ขอทานจงเปนผูมีอายุยืน.' ในเวลาที่เด็ก
นี้ไหว ไมกลาวคําอะไร ๆ ?"
สหาย. พราหมณ อันตรายอยางหนึ่งของเด็กนี้มีอยู.
พราหมณ. เด็กจักเปนอยูตลอดกาลเทาไร ? ขอรับ.
สหาย. ๗ วัน พราหมณ.
พราหมณ. เหตุเปนเครื่องปองกัน มีไหม ? ขอรับ.
สหาย. เราไมรูเหตุเปนเครื่องปองกัน.
พราหมณ. ก็ใครพึงรูเลา ? ขอรับ.
สหาย. พระสมณโคดม, ทานจงไปสํานักของพระสมณโคดมนั้น
แลวถามเถิด.
พราหมณ. ผมไปในที่นั้น กลัวแตการเสื่อมแหงตบะ.
สหาย. ถาความรักในบุตรของทานมีอยู, ทานอยาคิดถึงการเสื่อม
แหงตบะ จงไปสํานักของพระสมณโคดมนั้น ถามเถิด.

พราหมณไปเฝาพระศาสดา
พราหมณนั้นไปสูสํานักของพระศาสดาไหวเองกอน. พระศาสดา
ตรัสวา "ทานจงมีอายุยืน," แมในเวลาที่ปชาบดีไหว ก็ตรัสแกนาง
อยางนั้นเหมือนกัน ในเวลาที่เวลาใหบุตรไหวไดทรงนิ่งเสีย. เขาทูลถาม
พระศาสดาโดยนัยกอนนั่นแล. แมพระศาสดาก็ทรงพยากรณแกเขาอยาง
นั้นเหมือนกัน.
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ไดยินวา พราหมณนั้นไมแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ จึงเทียบ
เคียงมนตของตนกับพระสัพพัญุตญาณ. แตไมรอู ุบายเครื่องปองกัน.

พระศาสดาตรัสบอกอุบายปองกัน
พราหมณทูลถามพระศาสดาวา "ก็อุบายเครื่องปองกันมีอยูหรือ ?
พระเจาขา."
พระศาสดา พึงมี พราหมณ.
พราหมณ. พึงมีอยางไร ?
พระศาสดา. ถาทานพึงอาจเพื่อทํามณฑปใกลประตูเรือนของตน
ใหทําตั่งไวตรงกลางมณฑปนั้น แลวปูอาสนะไว ๘ หรือ ๖ ที่ ลอม
รอบตั่งนั้น ใหสาวกของเรานั่งบนอาสนะเหลานั้น ใหทําพระปริตร ๗
วันไมมีระหวาง. อันตรายของเด็กนั้นพึงเสื่อมไป ดวยอุบายอยางนี้.
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคอาจทํามณฑปเปนตนได.
แตจักไดสาวกของพระองคอยางไร ?
พระศาสดา. เมื่อทานทํากิจเทานี้แลว เราจักสงสาวกของเราไป
พราหมณทูลรับวา "ดีละ พระโคดมผูเจริญ" แลวทํากิจนั้น
ทั้งหมดใกลประตูเรือนของตนแลว ไดไปยังสํานักของพระศาสดา.

พวกภิกษุไปสวดพระปริตร
พระศาสดาทรงสงภิกษุทั้งหลายไป. ภิกษุเหลานั้นไปนั่งในมณฑป
นั้น. พราหมณสามีภริยาใหเด็กนอนบนตั่งแลว. ภิกษุทั้งหลายสวดพระปริตร ๗ คืน ๗ วันไมมีระหวาง. ในวันที่ ๗ พระศาสดาเสด็จมาเอง.
เมื่อพระศาสดานั้นเสด็จไปแลว. พวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นประชุมกัน
แลว.
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ก็อวรุทธกยักษตนหนึ่งบํารุงทาวเวสวัณ ๑๒ ป เมื่อจะไดพรจาก
สํานักทาวเวสวัณนั้น ไดกลาววา "ในวันที่ ๗ จากวันนี้ ทานพึงจับ
เอาเด็กนี้; เพราะฉะนั้น ยักษตนนั้นจึงไดมายืนอยู. ก็เมื่อพระศาสดา
เสด็จไปในมณฑปนั้น, เมื่อพวกเทวดาผูมีศักดิ์ใหญประชุมกัน. พวก
เทวดาผูมีศักดิ์นอยถดถอยไป ไมไดโอกาส หลีกไปตลอด ๑๒ โยชน
ถึงอวรุทธกยักษก็ไดหลีกไปยืนอยางนั้นเหมือนกัน.

เด็กพนอันตรายกลับมีอายุยืน
แมพระศาสดาไดทรงทําพระปริตรตลอดคืนยังรุง. เมื่อ ๗ วัน
ลวงแลว, อวรุทธกยักษไมไดเด็ก. ก็ในวันที่ ๘ เนื้ออรุณพอขึ้นเทานั้น,
สองสามีภรรยานําเด็กมาใหถวายบังคมพระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา
" ขอเจาจงมีอายุยืนเถิด."
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ก็เด็กจะดํารงอยูนานเทาไร ?
พระศาสดา. ๑๒๐ ป พราหมณ.
ลําดับนั้น ๒ สามีภรรยาขนานนามเด็กนั้นวา "อายุวัฒนกุมาร."
อายุวัฒนกุมารนั้น เติบโตแลว อันอุบาสก ๕๐๐ คนแวดลอมเที่ยวไป.

การกราบไหวทานผูม ีคุณทําใหอายุยืน
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา "ผูมี
อายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดู, ไดยินวา อายุวัฒนกุมารพึงตายใน
วันที่ ๗, บัดนี้อายุวัฒนกุมารนั้น (ดํารงอยู ๑๒๐ ป) อันอุบาสก ๕๐๐
คนแวดลอมเที่ยวไป; เหตุเครื่องเจริญอายุของสัตวเหลานี้ เห็นจะมี."
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พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกัน ดวยเรือ่ งอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
"ดวยเรื่องชื่อนี้," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย อายุเจริญอยางเดียว
เทานั้นก็หาไม, ก็สัตวเหลานี้ไหวทานผูมีพระคุณ ยอมเจริญดวยเหตุ
๔ ประการ, พนจากอันตราย, ดํารงอยูจนตลอดอายุทีเดียว" ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๘. อภิวาทนสีลิสฺส
นิจฺจ วุฑฒ
ฺ าปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข พล.
"ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ
พละ เจริญแกบุคคลผูกราบไหวเปนปกติ ผูออนนอม
ตอทานผูเจริญเปนนิตย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิวาทนสีลิสฺส คือ ผูไหวเปนปกติ
ไดแก ผูขวนขวายกิจคือการไหวเนือง ๆ. บทวา วุฑฺฒาปจายิโน ความ
วา แกคฤหัสถผูออนนอมหรือผูบูชาเปนนิตย ดวยการกราบไหว แมใน
ภิกษุหนุมและสามเณรบวชในวันนั้น, ก็หรือแกบรรพชิตผูออนนอมหรือ
ผูบูชาเปนนิตย ดวยการกราบไหวในทานผูแกกวาโดยบรรพชาหรือโดย
อุปสมบท (หรือ ) ในทานผูเจริญดวยคุณ.
สองบทวา จตฺตาโร ธมฺมา ความวา เมื่ออายุเจริญอยู, อายุนั้น
ยอมเจริญสิ้นกาลเทาใด, ธรรมทั้งหลายแมนอกนี้ ก็เจริญสิน้ กาลเทานั้น
เหมือนกัน, ดวยวาผูใดทํากุศลที่ยังอายุ ๕๐ ป ใหเปนไป, อันตราย
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แหงชีวิตของผูนั้นพึงเกิดขึ้นแมในกาลมีอายุ ๒๕ ป; อันตรายนั้นยอม
ระงับเสียได ดวยความเปนผูกราบไหวเปนปกติ. ผูนั้นยอมดํารงอยูไดจน
ตลอดอายุทีเดียว. แมวรรณะเปนตนของผูนั้น ยอมเจริญพรอมกับอายุแล.
นัยแมยิ่งกวานี้ ก็อยางนี้แล.
ก็ชื่อวาการเจริญแหงอายุ ที่เปนไปโดยไมมีอันตราย หามีไม.
ในเวลาจบเทศนา อายุวัฒนกุมาร ตั้งอยูในโสดาปตติผล พรอม
กับอุบาสก ๕๐๐ แลว. แมชนเหลาอื่นเปนอันหาก ก็บรรลุอริยผล
ทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอายุวัฒนกุมาร จบ.
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๙. เรือ่ งสังกิจจสามเณร [๘๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสังกิจจสามเณร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ วสฺสสต ชีเว" เปนตน.

กุลบุตร ๓๐ คนออกบวช
ไดยินวา กุลบุตรประมาณ ๓๐ คนในกรุงสาวัตถี ฟงธรรมกถา
แลว บวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดา. ภิกษุเหลานั้นอุปสมบท
ได ๕ พรรษา เขาไปเฝาพระศาสดา สดับธุระ ๒ ประการ คือ
" คันธธุระ วิปสสนาธุระ" ไมทําอุตสาหะในคันถธุระ เพราะเปนผู
บวชในเวลาเปนคนแก มีความประสงคจะบําเพ็ญวิปสสนาธุระ ทูลให
พระศาสดาตรัสบอกกมมัฏฐานจนถึงพระอรหัตแลว จึงทูลอําลาพระศาสดาวา "ขาพระองคจักไปสูแดงปาแหงหนึ่ง พระเจาขา."
พระศาสดาตรัสถามวา "พวกเธอจักไปยังที่ไหน ? เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา "สถานชื่อโนน," ไดทรงทราบวา "ภัยจักเกิดขึ้น
ในที่นั้นแกภิกษุเหลานั้น เพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่ง ก็แตวาเมื่อ
สังกิจจสามเณรไปแลว ภัยนั้นจักระงับ, เมื่อเปนเชนนั้นกิจบรรพชิตของ
ภิกษุเหลานั้นจักถึงความบริบูรณ."

๑

๑. อุปสมฺปทาย ปฺจวสฺสา หุตฺวา เปนผูมีพรรษา ๕ โดยการอุสมบท.
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ประวัตขิ องสังกิจจสามเณร
สามเณรของพระสารีบุตรเถระชือ่ สังกิจจสามเณร มีอายุ ๗ ป
โดยกําเนิด. ไดยินวา มารดาของสังกิจจสามเณรนั้น เปนธิดาของ
ตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวัตถี. เมื่อสามเณรนั้นยังอยูในทอง มารดานั้น
ไดทํากาละในขณะนั้นนั่นเอง ดวยความเจ็บไขอยางหนึ่ง. เมื่อมารดา
นั้นถูกเผาอยู เนื้อสวนที่เหลือไหมไป เวนแตเนื้อทอง. ลําดับนั้น
พวกสัปเหรอยกเนื้อทองของนางลงจากเชิงตะกอน แทงดวยหลาวเหล็ก
ในที่ ๒-๓ แหง. ปลายหลาวเหล็กกระทบทางตาของทารก. พวก
สัปเหรอแทงเนื้อทองอยางนั้นแลว จึงโยนไปบนกองถาน ปกปดดวย
ถานนั่นแลแลวหลีกไป. เนื้อทองไหมแลว. สวนทารกไดเปนเชนกับรูป
ทองคําบนกองถาน เหมือนนอนอยูในกลีบแหงดอกบัว. แทจริง สัตวผู
มีในภพเปนที่สุด แมถกู ภูเขาสิเนรุทับอยู ชื่อวายังไมบรรลุพระอรหัต
แลวสิ้นชีวิตไมมี. ในวันรุงขึ้น พวกสัปเหรอมาดวยคิดวา "จักดับเชิง
ตะกอน" เห็นทารกนอนอยูอยางนั้น เกิดอัศจรรยและแปลกใจ คิดวา
" ชื่ออยางไรกัน ? เมื่อสรีระทั้งสิ้นถูกเผาอยูบนฟนเทานี้ ทารกไมไหม
แลว, จักมีเหตุอะไรกันหนอ ?" จึงอุมเด็กนั้นนําไปภายในบานแลว
ถามพวกหมอทายนิมิต. พวกหมอทายนิมิตพูดวา "ถาทารกนี้ จักอยู
ครองเรือน. พวกญาติคลอด ๗ เครือสกุล จักไมยากจน; ถาจักบวช,
จักเปนผูอันสมณะ ๕๐๐ รูปแวดลอมเที่ยวไป." พวกญาติขนานนามวา
สังกิจจะ เพราะหางตาของเขาแตกดวยขอเหล็ก.
สมัยอื่น เด็กนั้นปรากฏวา "สังกิจจะ." ครั้งนั้น พวกญาติ
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เลี้ยงเขาไว ดวยปรึกษากันวา "ชางเถิด, ในเวลาที่เขาเติบโตแลวพวก
เราจะใหเขาบวชในสํานักพระสารีบุตรผูเปนเจาของเรา. ในเวลาที่ตน
มีอายุได ๗ ขวบ สังกิจจะนั้นไดยินคําพูดของพวกเด็ก ๆ วา "ในเวลา
ที่เจาอยูในทอง มารดาของเจาไดกระทํากาละแลว, เมื่อสรีระมารดาของ
เจานั้นแมถูกเผาอยู เจาก็ไมไหม" จึงบอกแกพวกญาติวา "เขาวา
ฉันพนภัยเห็นปานนั้น, ประโยชนอะไรของฉันดวยเรือน. ฉันจักบวช."
ญาติเหลานั้นรับวา " ดีละพอ" แลวนําไปยังสํานักพระสารีบุตรเถระ
ไดถวายดวยกลาววา "ทานเจาขา ขอทานจงใหเด็กนี้บวช." พระเถระ
ใหตจปญจกกัมมัฏฐานแลวก็ใหบวช. สามเณรนั้นบรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา ในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง, ชื่อวาสังกิจจสามเณรเพียง
เทานี้.

รับสัง่ ใหภิกษุไปลาพระสารีบุตร
พระศาสดาทรงทราบวา "เมื่อสามเณรนี้ไปแลว ภัยนัน้ จักระงับ,
เมื่อเปนเชนนั้น กิจแหงบรรพชิตของภิกษุเหลานั้น จักถึงความบริบูรณ"
ดังนี้แลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอําลาสารีบุตรพี่ชาย
ของพวกเธอแลวจึงไป." ภิกษุเหลานั้น รับวา "ดีละ" แลวไปยัง
สํานักของพระเถระ เมื่อพระเถระถามวา "อะไร ? ผูมีอายุ" จึงกลาว
วา "พวกกระผมเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว มีประสงคจะ
เขาไปปาจึงทูลอําลา, เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดาจึงตรัสอยางนี้แกพวก
กระผมวา 'พวกเธออําลาพี่ชายของพวกเธอแลวจึงไป,' ดวยเหตุนั้น
พวกกระผมจึงมาในที่นี้."
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พระเถระ คิดวา "ภิกษุเหลานี้ จักเปนผูที่พระศาสดาทรงเห็น
เหตุอยางหนึ่งแลวสงมาที่นี่, นี่อะไรกันหนอแล ? รูเรื่องนั้นแลว จึง
กลาววา "ผูมีอายุ ก็สามเณรของพวกทานมีหรือ ?"
พวกภิกษุ. ไมมี ทานผูมีอายุ.
พระเถระ. ถาไมมี, พวกทานจงพาสังกิจจสามเณรนี้ไป.
พวกภิกษุ. อยาเลย ทานผูมีอายุ. เพราะอาศัยสามเณร ความ
กังวลจักมีแกพวกกระผม, ประโยชนอะไรดวยสามเณร สําหรับพวก
ภิกษุผูที่อยูในปา.
พระเถระ. ทานผูมีอายุ เพราะอาศัยสามเณรนี้ ความกังวลจัก
ไมมีแกพวกทาน, ก็แตวาเพราะอาศัยพวกทาน ความกังวลจักมีแก
สามเณรนี้, ถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงสงพวกทานมายังสํานักเรา ทรง
หวังจะสงสามเณรไปกับพวกทานจึงทรงสงมา, พวกทานจงพาสามเณรนี้
ไปเถิด.

ภิกษุ ๓๐ รูปไปทําสมณธรรม
ภิกษุเหลานั้นรับวา "ดีละ" รวมเปน ๓๑ รูปพรอมทั้งสามเณร
อําลาพระเถระออกจากวิหารเที่ยวจาริกไป บรรลุถึงบานหนึ่ง ซึ่งมี
พันสกุลในทีส่ ุด ๑๒๐ โยชน. พวกมนุษยเห็นภิกษุเหลานั้นมีจิตเลื่อมใส
อังคาสโดยเคารพแลว ถามวา "ทานเจาขา พวกทานจะไปไหน ?"
เมื่อภิกษุเหลานั้นตอบวา "จะไปตามสถานที่ผาสุก ผูมีอายุ" จึงหมอบลง
แทบเทาออนวอนวา "ทานเจาขา เมื่อพวกพระผูเปนเจาอาศัยบานนี้
อยูตลอดภายในพรรษา, พวกกระผมจะสมาทานศีลหาทําอุโบสถกรรม."
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พระเถระทั้งหลายรับแลว. ครั้งนั้น พวกภิกษุจัดแจงที่พักกลางคืน
ที่พักกลางวัน ที่จงกรมและบรรณศาลา ถึงความอุตสาหะวา "วันนี้
พวกเรา, พรุงนี้ พวกเรา" ไดทําการบํารุงภิกษุเหลานั้น.

พวกภิกษุตั้งกติกากันอยูจําพรรษา
ในวันเขาจําพรรษา พระเถระทั้งหลายทํากติกวัตรกันวา "ผูมี
อายุ พวกเราเรียนกัมมัฏฐาน ในสํานักของพระพุทธเจา ผูยังทรงพระชนมอยู, แตเวนความถึงพรอมดวยขอปฏิบัติ พวกเราไมอาจยังพระพุทธเจาทั้งหลายใหยินดีได, อนึ่ง ประตูอบายก็เปดแลวสําหรับพวกเรา
ทีเดียว, เพราะฉะนั้น เวนเวลาภิกษาจารในตอนเชา และเวลาบํารุง
พระเถระตอนเย็น ในกาลที่เหลือ พวกเราจักไมอยูในที่แหงเดียวกัน ๒
รูป; ความไมผาสุกจักมีแกทานผูใด, เมื่อทานผูนั้นตีระฆัง, พวกเรา
จักไปสํานักทานผูนั้น ทํายา; ในสวนกลางคืนหรือสวนกลางวันอื่นจากนี้
พวกเราจักไมประมาทประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ."

ทุคตบุรุษมาอาศัยอยูกับพวกภิกษุ
เมื่อภิกษุเหลานั้น ครั้นทํากติกาอยางนั้นอยู. บุรุษเข็ญใจคนหนึ่ง
อาศัยธิดาเปนอยู, เมื่อทุพภิกขภัยเกิดขึ้นในที่นั้น, มีความประสงคจะอาศัย
ธิดาคนอื่นเปนอยู จึงเดินทางไป, แมพระเถระทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาต
ในบาน มาถึงที่อยู อาบน้ําในแมน้ําแหงหนึ่งในระหวางทางนั่งบน
หาดทราย ทําภัตกิจ. ในขณะนั้น บุรุษนั้นถึงที่นั้นแลวไดยืนอยู ณ ที่สุด
สวนขางหนึ่ง. ลําดับนัน้ พระเถระทั้งหลายถามเขาวา "จะไปไหน ?"
บุรุษนั้นบอกเนื้อความนั้นแลว. พระเถระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุรุษ
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นั้น จึงกลาววา "อุบาสก ทานหิวจัด, จงไป, นําใบไมมา, พวกเรา
จักใหกอนภัตแกทานรูปละกอน" เมื่อเขานําใบไมมาแลว; จึงคลุกดวย
แกงและกับ โดยทํานองที่จะฉันดวยตน ๆ ไดใหกอนภัตรูปละกอน.
ทราบวา ธรรมเนียมมีดงั นี้ ภิกษุผูจะใหภัตแกผูมาถึงในเวลาฉัน ไม
ใหภัตตอนยอด พึงใหนอยบาง มากบาง โดยทํานองที่จะฉันดวยตน
นั้นแล; เพราะฉะนั้น ภิกษุแมเหลานั้น จึงไดใหอยางนั้น. บุรษุ นั้นทํา
ภัตกิจแลวไหวพระเถระทั้งหลาย ถามวา "ทานขอรับ พวกพระผูเปนเจา
ใคร ๆ นิมนตไวหรือ ?"
พวกภิกษุ. ไมมีการนิมนตดอก อุบาสก, พวกมนุษยถวายอาหาร
เชนนี้แหละทุกวัน ๆ.
ทุคตบุรุษคิดวา "เราแมขยันขันแข็งทํางานตลอดกาลเปนนิตย
ก็ไมอาจไดอาหารเชนนั้น, ประโยชนอะไรของเราดวยการไปที่อื่น, เรา
จักเปนอยูในสํานักของภิกษุเหลานี้นี่แหละ." ลําดับนั้น จึงกลาวกะภิกษุ
เหลานี้วา "กระผมปรารถนาจะทําวัตรปฏิบัติอยูในสํานักของพวกพระผูเปนเจา."
พวกภิกษุ. ดีละ อุบาสก.
๑

ทุคตบุรุษหนีพวกภิกษุไปเยี่ยมธิดา
เขาไปที่อยูของภิกษุเหลานั้นกับภิกษุเหลานั้น ทําวัตรปฏิบัติเปน
อันดี ยังพวกภิกษุใหรักใครอยางยิ่ง โดยลวงไป ๒ เดือน ปรารถนาจะ
ไปเยี่ยมธิดา คิดวา "ถาเราจักอําลาพวกพระผูเปนเจา, พระผูเปนเจา
๑. อนามัฏฐบิณฑบาต ภิกษุละเมิดธรรมเนียมนี้ ทานปรับอาบัติทุกกฏ.
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ทั้งหลาย จักไมปลอยเรา, เราจักไมอําลาไปละ" ดังนี้แลว ก็ไมบอก
แกภิกษุเหลานั้นเลยออกไปแลว. ทราบวา ขอที่เขาไมบอกพวกภิกษุ
หลีกไปเทานั้น ไดเปนความพลั้งพลาดอยางขนาดใหญ, ก็ในหนทางไป
ของบุรุษนั้น มีดงอยูแหงหนึ่ง. วันที่ ๗ เปนวันของโจร ๕๐๐ คน
ผูทําการบนบานเทวดาวา " ผูใดจักเขาสูดงนี้, พวกเราจักฆาผูนั้นแลว
ทําพลีกรรมแดทาน ดวยเนื้อและเลือดของผูนั้นแหละ" แลวอยูในดง
นั้น.

เขาถูกโจรจับในกลางดง
เพราะฉะนั้น ในวันที่ ๗ หัวหนาโจรขึ้นตนไมตรวจดูพวกมนุษย
เห็นบุรุษนั้นเดินมา จึงไดใหสัญญาแกพวกโจร. โจรเหลานั้นรูความที่
บุรุษนั้นเขาสูกลางดง จึงลอมจับเขา ทําการผูกอยางมั่นคง สีไฟดวยไม
สีไฟ ขนฟนมากอเปนกองไฟใหญ เสี้ยมหลาวไว. บุรุษนั้นเห็นกิริยา
ของโจรเหลานั้น ถึงถามวา "นาย ในที่นี้ ขาพเจาไมเห็นหมูและเนื้อ
เปนตนเลย, เหตุไร พวกทานจึงทําหลาวนี้ ?"
พวกโจร. พวกเราจักฆาเจา ทําพลีกรรมแกเทวดา ดวยเนื้อและ
เลือดของเจา.
บุรุษนัน้ ถูกมรณภัยคุกคาม มิไดติดถึงอุปการะนั้นของพวกภิกษุ
เมื่อจะรักษาชีวิตของตนอยางเดียวเทานั้น จึงกลาวอยางนี้วา "นาย
ขาพเจาเปนคนกินเดน กินภัตที่เปนเดนเติบโต, ขึ้นชื่อวาคนกินเดน
เปนคนกาลกิณี; ก็พวกพระผูเปนเจา แมออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่ง
เปนกษัตริยทีเดียว; ภิกษุ ๓๑ รูปอยูในที่โนน พวกทานจงฆาภิกษุ
เหลานั้นแลวทํากรรม, เทวดาของพวกทานจักยินดี เปนอยางยิ่ง."
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พวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทําพลีกรรม
พวกโจรฟงคํานั้นแลวคิดวา "คนนี้พูดดี, ประโยชนอะไรดวย
คนกาลกิณีนี้, พวกเราจักฆาพวกกษัตริยทําพลีกรรม" ดังนี้แลว
จึงกลาววา "มาเถิด, จงแสดงที่อยูของภิกษุเหลานั้น" แลวใหเขา
นั่นแลเปนผูนําทาง ถึงที่นั้นแลว ไมเห็นพวกภิกษุในทานกลางวิหาร
จึงถามเขาวา "พวกภิกษุไปไหน ?" เขารูกติกวัตรของภิกษุเหลานั้น
เพราะอยูถึง ๒ เดือน จึงกลาวอยางนี้วา "พวกภิกษุนั่งอยูในที่พัก
กลางคืนและที่พักกลางวันของตน, จงตีระฆังนั่น, พวกภิกษุจักประชุม
กันดวยเสียงระฆัง." หัวหนาโจรตีระฆังแลว. พวกภิกษุไดยินเสียงระฆัง
คิดวา "ใครตีระฆังผิดเวลา, ความไมผาสุกจักมีแกใคร" ดังนี้แลว
จึงมานั่งบนแผนหินที่เขาแตงตั้งไว โดยลําดับตรงกลางวิหาร พระสังฆเถระแลดูพวกโจรแลว ถามวา "อุบาสก ใครตีระฆังนี้." หัวหนาโจร
ตอบวา ขาพเจาเองขอรับ."
พระสังฆเถระ. เพราะเหตุไร ?
หัวหนาโจร. พวกขาพเจาบนบานเทพยดาประจําดงไว, จักจับ
ภิกษุรูปหนึ่งไป เพื่อตองการทําพลีกรรมแกเทวดานั้น.

พวกภิกษุยอมตัวใหโจรจับ
พระมหาเถระฟงคํานั้นแลว จึงกลาวกะพวกภิกษุวา "ผูมีอายุ
ธรรดากิจเกิดแกพวกนอง ๆ ผูเปนพี่ชายตองชวยเหลือ, ผมจักสละชีวิต
ของตนเพื่อพวกทาน ไปกับโจรเหลานี้, ขออันตรายจงอยามีแกทุก ๆ
ทาน, พวกทานจงเปนผูไมประมาททําสมณธรรมเถิด." พระอนุเถระ
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กลาววา "ทานขอรับ ธรรมดากิจของพี่ชายยอมเปนภาระของนองชาย,
กระผมจักไป, ขอทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด." โดยอุบายนี้
ชนแมทั้ง ๓๐ ลุกขึ้นพูดเปนลําดับวา "ผมเอง ผมเอง." ดวยประการ
ฉะนี้ ภิกษุทั้งหมดไมเปนบุตรของมารดาเดียวกันเลย. ไมเปนบุตรของ
บิดาเดียวกัน, ทั้งยังไมสิ้นราคะ, แตกระนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลําดับ
เพื่อประโยชนแกภิกษุที่เหลือ; บรรดาภิกษุเหลานั้น แมภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อวาสามารถกลาววา "ทานไปเถิด" มิไดมีเลย.

สังกิจจสามเณรยอมมอบตัวใหแกโจร
สังกิจจสามเณรไดฟงคําของภิกษุเหลานั้น จึงกลาววา "หยุด
เถิด ทานขอรับ, กระผมจักสละชีวิตเพื่อพวกทานไปเอง."
พวกภิกษุ. ผูมีอายุ เราทั้งหมดแมจักถูกฆารวมกัน ก็จักไมยอม
สละเธอผูเดียว.
สามเณร. เพราะเหตุไร ? ขอรับ.
พวกภิกษุ. ผูมีอายุ เธอเปนสามเณรของพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถระ, ถาเราจักสละเธอ, พระเถระจักติวา 'พวกภิกษุพา
สามเณรของเราไปมอบใหแกพวกโจร,' เราไมอาจจะสลัดคําติเตียนนั้น
ได ดวยเหตุนั้น เราจักไมสละเธอ.
สามเณร. ทานขอรับ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสงพวกทานไปยัง
สํานักพระอุปชฌายะของกระผมก็ดี, พระอุปชฌายะของกระผม สง
กระผมมากับพวกทานก็ดี. ไดทรงเห็นเหตุอันนี้แลวทั้งนั้น จึงสงมา,
หยุดเถิด ขอรับ, กระผมนี่แหละจักไปเอง.
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สามเณรนั้นไหวภิกษุทั้ง ๓๐ รูปแลว กลาววา "ทานขอรับ
ถาโทษของกระผมมีอยู, ขอทานจงอดโทษ" ดังนี้ แลวก็ออกไป.
ความสลดใจอยางใหญเกิดขึ้นแกพวกภิกษุแลว, ตาเต็มไปดวยน้ําตา,
เนื้อหัวใจสิ้นแลว. พระมหาเถระพูดกะพวกโจรวา "อุบาสก เด็กนี้เห็น
พวกทานกอไฟ เสี้ยมหลาว ลาดใบไมจักกลัว, ทานทั้งหลายพักสามเณร
นี้ไวในที่สวนหนึ่ง พึงทํากิจเหลานั้น." พวกโจรพาสามเณรไปพักไวใน
ที่สวนหนึ่ง แลวทํากิจทั้งปวง.

นายโจรลงมือฆาสามเณร
ในเวลาเสร็จกิจ หัวหนาโจรชักดาบเดินเขาไปหาสามเณร. สามเณร
เมื่อนั่ง นั่งเขาฌานมั่น, หัวหนาโจรแกวงดาบฟนลงที่คอสามเณร.
ดาบงอเอาคมกระทบคม. หัวหนาโจรนั้นสําคัญวา "เราประหารไมดี"
จึงดัดดาบนั้นใหตรงแลวประหารอีก. ดาบเปนดังใบตาลที่มวน ไดรนถึง
โคนดาบ. แทจริง บุคคลแมจะเอาภูเขาสิเนรุทับสามเณรในเวลานั้น
ชื่อวาสามารถจะใหสามเณรตายไมมีเลย, จะปวยกลาวไปไยถึงวาจะเอา
ดาบฟนใหตาย. หัวหนาโจรเห็นปาฏิหาริยนั้นแลวคิดวา "เมื่อกอนดาบ
ของเรา ยอมตัดเสาหินหรือตอไมตะเคียนเหมือนหยวกกลวย, บัดนี้ ดาบ
ของเรางอคราวหนึ่ง อีกคราวหนึ่งเกิดเปนดังใบตาลมวน; ดาบชื่อนี้
แมไมมีเจตนา ยังรูคุณของสามเณรนี้, เรามีเจตนายังไมรู.

นายโจรเลื่อนใสในปาฏิหาริยของสามเณร
นายโจรนั้นทิ้งดาบลงที่ฟนดิน เอาอกหมอบแทบใกลเทาของ
สามเณร แมจะถามวา "ทานเจาขา พวกผมเขามาในดงนี้ เพราะเหตุ
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ตองการทรัพย. บุรุษแมมีประมาณพันคน เห็นพวกเราแตที่ไกลเทียว
ยังสั่น, ไมอาจพูด ๒ - ๓ คําได, สวนสําหรับทานแมเพียงความหวาด
สะดุงแหงจิตก็มิไดมี, หนาของทานผองใสดังทองคําในปากเบา และ
ดังดอกกรรณิการที่บานดี; เหตุอะไรกันหนอ ?" จึงกลาวคาถานี้วา :"ความหวาดเสียวไมมีแกทาน, ความกลัวก็
ไมม,ี วรรณะผองใสยิ่งนัก, เหตุไร ทานจึงไม
คร่ําครวญ ในเพราะภัยใหญหลวงเห็นปานนี้เลา ?"
สามเณรออกจากฌาน เมื่อจะแสดงธรรมแกหัวหนาโจรนั้น จึง
กลาววา "ทานผูเปนนายบาน ขึ้นชือ่ วาอัตภาพของพระขีณาสพ ยอม
เปนเหมือนภาระ (ของหนัก) ซึ่งวางไวบนศีรษะ, พระขีณาสพนั้น
เมื่ออัตภาพนั้นแตกไป ยอมยินดีทีเดียว ยอมไมกลัวเลย" ดังนี้แลว
ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :"ทานผูเปนนายบาน ทุกขทางใจยอมไมมแี ก
ทานผูไมมีความหวงใย, ทานผูแสวงหาคุณ สิ้น
สัญโญชนแลว กาวลวงภัยทุกอยางได, ตัณหา
อันนําไปสูภพของพระขีณาสพนั้นสิ้นแลว, ทานเห็น
ธรรมแลวตามเปนจริง หรือโดยถองแท, ความตาย
[ของทาน] หมดภัยดังปลงภาระลงฉะนั้น."

นายโจรขอบรรพชากะสามเณร
หัวหนาโจรนั้นฟงคําสามเณรนั้นแลว แลดูโจร ๕๐๐ คนพูดวา
" พวกทานจักทําอยางไร ?"
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พวกโจร. ก็ทานเหลา ? นาย.
นายโจร. กิจในทามกลางเรือนของฉันไมมี เพราะเห็นปาฏิหาริย
เห็นปานนี้กอน, ฉันจักบวชในสํานักพระผูเปนเจา.
พวกโจร. แมเราจักทําอยางนั้นเหมือนกัน.
นายโจร. ดีละ พอ.
ลําดับนั้น โจรทั้ง ๕๐๐ คนไหวสามเณรแลวจึงขอบรรพชา.
สามเณรนั้นตัดผมและชายผาดวยคมดาบของโจรเหลานั้นเอง ยอมดวย
ดินแดง ใหครองผากาสายะเหลานั้น ใหตั้งอยูในศีล ๑๐ เมื่อพา
สามเณรเหลานั้นไป คิดวา "ถาเราจักไมเยี่ยมพระเถระทั้งหลายไปเสีย,
พระเถระเหลานั้นจักไมอาจทําสมณธรรมได, จําเดิมแตกาลที่พวกโจรจับ
เราออกไป บรรดาพระเถระเหลานั้น แมรูปหนึ่งก็มิไดอาจอดกลั้นน้ําตา
ไวได, เมื่อพระเถระเหลานั้น คิดอยูวา 'สามเณรถูกโจรฆาตายแลว
หรือยังหนอ' กัมมัฏฐาน จักไมมุงหนาได;๑ เพราะฉะนั้น เราเยี่ยม
ทานแลวนั้นแหละ จึงจักไป."

สามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุ
สามเณรนั้นมีสามเณร ๕๐๐ รูปเปนบริวารไปในที่นั้น, เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกลับไดความเบาใจเพราะเห็นตนแลว กลาววา "สังกิจจะผู
สัตบุรุษ เธอไดชีวิตแลวหรือ ?" จึงตอบวา "อยางนั้นขอรับ, โจร
เหลานี้ใครจะฆากระผมใหตาย ก็ไมอาจฆาได เลื่อมใสในคุณธรรมของ
กระผม ฟงธรรมแลวบวช: กระผมมาดวยหวังวา 'เยี่ยมทานแลวจัก
๑. ถือเอาความวา ไมเปนอันตั้งหนาทํากัมมัฏฐานได.
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ไป,' ขอทานจงเปนผูไมประมาททําสมณธรรมเถิด, กระผมจักไปสํานัก
พระศาสดา" แลวไหวภกิ ษุเหลานั้น พาสามเณรนอกนี้ไปยังสํานัก
พระอุปชฌายะ, เมื่อทานถามวา "สังกิจจะ เธอไดอันเตวาสิกแลว
หรือ ?" จึงตอบวา "ถูกแลว ขอรับ" ดังนี้แลวก็เลาเรื่องนั้น, ก็
เมื่อพระเถระกลาววา 'สังกิจจะ เธอจงไป, เฝาเยี่ยมพระศาสดา,' เธอ
รับวา "ดีละ" แลวไหวพระเถระพาสามเณรเหลานั้นไปยิ่งสํานักพระศาสดา, แมเมื่อพระศาสดาตรัสถามวา "สังกิจจะ เธอไดอันเตวาสิก
แลวหรือ ?" จึงกราบทูลเรื่องนั้น

ผูมีศีลประเสริฐกวาผูทุศลี
พระศาสดาตรัสถามวา "ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย,"
เมื่อพวกภิกษุทูลรับวา "อยางนั้น พระเจาขา" จึงตรัสวา "ความ
ตั้งอยูในศีลแลวเปนอยูแมวันเดียวในบัดนี้ ประเสริฐกวาการที่ทานทํา
โจรกรรมตั้งอยูในทุศีลเปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป" ดังนีแ้ ลว เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๙. โย จ วสฺสสต ชีเว ทุกสฺสีโล อสมาหิโต
เอกาห ชีวิต เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน.
"ก็ผูใดทุศีล มีใจไมตั้งมั่น พึงเปนอยู ๑๐๐ ป,
ความเปนอยูวันเดียวของผูมีศีล มีฌาน ประเสริฐ
วา (ความเปนอยูของผูนั้น)."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุสฺสโี ล คือ ไมมศี ีล.
บทวา สีลวนฺตสฺส ความวา ความเปนอยูแมวันเดียว คือ
แมครูเดียวของผูมีศีล มีฌาน ดวยฌาน ๒ ประการ ประเสริฐ คือ
สูงสุดกวาความเปนอยู ๑๐๐ ปของผูทุศีล.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุแม ๕๐๐ นั้นบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย, ธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกมหาชนผูประชุม
กัน.

ประวัติอธิมุตตกสามเณร
โดยสมัยอื่นอีก สังกิจจะไดอุปสมบทแลวมีพรรษา ๑๐ จึงรับ
สามเณรไว. ก็สามเณรนั้นเปนหลานของทานเอง ชื่ออธิมุตตกสามเณร.
ครั้งนั้น พระเถระเรียกสามเณรนั้นมาในเวลามีอายุครบสงไปดวยคําวา
" เราจักทําการอุปสมบทเธอ, จงไป, ถามจํานวนอายุในสํานักพวกญาติ
แลวจงมา." อธิมุตตกสามเณรนั้น เมื่อไปสํานักของมารดาบิดา ถูก
พวกโจร ๕๐๐ คนจะฆาใหตายเพื่อตองการทําพลีกรรมในระหวางทาง
แสดงธรรมแกโจรเหลานั้นเปนผูอันพวกโจรมีจิตเลื่อมใส ปลอยไปดวย
คําวา "ทานไมพึงบอกความที่พวกผมมีอยูในที่นี้แกใคร ๆ" เห็นมารดา
บิดาเดินสวนทางมาก็รักษาสัจจะไมบอกแกมารดาบิดาเหลานั้น แมเดินไป
ทางนั้นนั่นแหละ. เมื่อมารดาบิดานั้นถูกพวกโจรเบียดเบียน คร่ําครวญ
พูดวา "ชะรอยวาแมทานก็เปนพวกเดียวกันกับพวกโจรจึงไมบอกแกเรา"
โจรเหลานั้นไดยินเสียงแลว รูความที่สามเณรไมบอกแกมารดาบิดา ก็มีจิต
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เลื่อมใส ขอบรรพชา. แมอธิมุตตกสามเณรนั้นก็ยังโจรเหลานั้นทั้งหมด
ใหบวชแลว เหมือนสังกิจจสามเณร นํามายังสํานักพระอุปชฌาย ผูอัน
พระอุปชฌายนั้นสงไปยังสํานักพระศาสดา พาภิกษุเหลานั้นไป กราบทูล
เรื่องนั้นแดพระศาสดาแลว. พระศาสดาตรัสถามวา "เขาวาอยางนั้นหรือ ?
ภิกษุทั้งหลาย" เมื่อพวกภิกษุทูลวา "ถูกแลวพระเจาขา" เมื่อจะทรง
สืบอนุสนธิแสดงธรรมโดยนัยกอนนั้นแล จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ก็ผูใดทุศีล มีใจไมตั้งมั่น พึงเปนอยู ๑๐๐ ป,
ความเปนอยูวันเดียวของผูมีศีล มีฌาน ประเสริฐ
วา [ความเปนอยูของผูนั้น]."
(ชื่อเรื่องอธิมุตตกสามเณร) แมนี้ ขาพเจากกลาวไวแลวดวย
พระคาถานี้เหมือนกัน.
เรื่องสังกิจจสามเณร จบ.
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๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ [๙๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขานุโกณฑัญญเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ สฺสสต ชีเว "
เปนตน.

พระเถระนั่งเขาฌาน โจรเอาหอของทับไมรูสึก
ไดยินวา พระเถระนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาอยูในปา
บรรลุพระอรหัตแลวคิดวา "จักทูลพระศาสดา" เมื่อมาจากที่นั้นเหน็ด
เหนื่อยในระหวางทาง แวะจากทางนั่งเขาฌานบนศิลาดาด แหงหนึ่ง.
ครั้งนั้น โจร ๕๐๐ คนปลนบานแหงหนึ่งแลวผูกหอสิ่งของตามสมควร
แกกาลังของตน เอาศีรษะเทินเดินไป ครั้นเดินไปไกลก็เหน็ดเหนื่อย
คิดวา 'เรามาไกลแลว, จักพักเหนื่อยบนศิลาดาดนี้' แวะจากทางไปยัง
ที่ใกลศิลาดาด แมเห็นพระเถระแลวก็มีความสําคัญวา "นี่เปนตอไม."
ลําดับนั้น โจรคนหนึ่งวางหอสิ่งของลงบนศีรษะพระเถระ. โจรคนอื่น ๆ
ก็วางหอสิ่งของพิงพระเถระนั้น. ดวยประการฉะนี้ โจรแมทงั ๕๐๐ คน
เอาหอสิ่งของ ๕๐๐ หอลอมรอบพระเถระ แมตนเองก็นอนหลับ ตื่น
ในเวลาอรุณขึ้น ควาหอของตน ๆ ไดเห็นพระเถระก็เริ่มจะหนีไป ดวย
สําคัญวา "เปนอมนุษย."
ทันใดนั้น พระเถระกลาวกะพวกโจรนั้นวา "อยากลัวเลยอุบาสก,
๑

๑. ปฏิปาสาเณ บนแผนหินมีหลัง.
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ฉันเปนบรรพชิต." โจรเหลานั้นหมอบลงที่ใกลเทาพระเถระ ใหพระเถระ
อดโทษดวยคําวา " โปรดอดโทษเถิด ขอรับ. พวกกระผมไดสําคัญวา
ตอไม," เมื่อหัวหนาโจรบอกวา "เราจักบวชในสํานักพระผูเปนเจา,"
พวกโจรที่เหลือก็กลาววา "แมพวกเราก็จักบวช" มีฉันทะเปนอันเดียวกัน
ทั้งหมดเทียว ขอบรรพชากะพระเถระ. พระเถระใหโจรเหลานั้นทั้งหมด
บวช ดุจสังกิจจสามเณร. จําเดิมแตนั้น พระเถระปรากฏชื่อวา "ขานุโกณฑัญญะ." ทานไปสํานักพระศาสดาพรอมดวยภิกษุเหลานั้น, เมื่อ
พระศาสดาตรัสถามวา โกณฑัญญะ เธอไดอันเตวาสิกแลวหรือ ? จึง
กราบทูลเรื่องนั้น.

คนมีปญญาดีกวาคนทรามปญหา
พระศาสดาตรัสถามวา "เขาวาอยางนั้นหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย"
เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลรับวา " ถูกแลว พระเจาขา, พวกขาพระองค
ไมเคยเห็นอานุภาพเห็นปานนั้นของผูอื่นเลย, ดวยเหตุนั้น พวกขาพระองค
จึงบวช," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยูแมวันเดียวของพวก
เธอ ผูประพฤติในปญญาสัมปทาในบัดนี้ ประเสริฐกวาความตั้งอยูใน
กรรมของผูมีปญญาทรามเห็นปานนั้น เปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป" ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. โย จ วสฺสสต ชีเว ทุปฺปฺโ อสมาหิโต
เอกาห ชีวติ  เสยฺโย ปฺวนฺตสฺส ณายิโน.
"ก็ผูใดมีปญญาทราม มีใจไมตงั้ มั่น พึงเปน
อยู ๑๐๐ ป, ความเปนอยูวันเดียวของผูมีปญญา มี
ฌาน ประเสริฐกวา [ความเปนอยูของผูนั้น]."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุปปฺ ฺโ ความวา ผูไรปญ
 ญา
บทวา ปฺวนฺตสฺส ความวา ผูเปนไปกับดวยปญญา. คําที่
เหลือเชนเดียวกับคํามีในกอนนั่นแล.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแม ๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทาแลว, พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกมหาชนผู
ประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระจบ.
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๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ [๙๑]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัปปทาสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ วสฺสสต ชีเว" เปนตน.

พระเถระใหงูกัดตัว
ดังไดสดับมา กุลบุตรผูหนึ่งในกรุงสาวัตถี ฟงพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดาแลว บรรพชาไดอุปสมบทแลว โดยสมัยอื่นอีก กระสันขึน้
จึงคิดวา "ชือ่ วาภาวะแหงคฤหัสถ ไมควรแกกุลบุตรเชนเรา. แมการ
ดํารงอยูในบรรพชาแลวตายไป เปนความดีของเรา" ดังนี้แลว ก็เที่ยว
คํานึงหาอุบายเพื่อมรณะของตนอยู.
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสรงน้ําแตเชาตรู ทําภัตกิจเสร็จแลว
ไปสูวิหาร เห็นงูที่โรงไฟ จึงใสงูนั้นไวในหมอใบหนึ่งปดหมอแลวถือ
ออกจากวิหาร. ฝายภิกษุผูกระสัน ทําภัตกิจแลวเดินมาเห็นภิกษุเหลานั้น
จึงถามวา "นี่อะไร ? ผูมีอายุ" เมื่อพวกภิกษุตอบวา "งู ผูมอี ายุ"
จึงถามวา "จักทําอะไรดวยงูนี้ ?" ฟงคําของภิกษุเหลานั้นวา "เราจัก
ทิ้งมัน" คิดวา "เราจักใหงูนี้กัดตัวตายเสีย" จึงกลาววา "นํามาเถิด,
กระผมจักทิ้งมันเอง" รับหมอจากมือของภิกษุเหลานั้นแลว นิ่งอยูในที่
แหงหนึ่งแลว ก็ใหงูนนั้ กัดตน. งูไมปรารถนาจะกัด. ภิกษุนั้นเอามือ
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ลวงลงในหมอแลว คนขางโนนขางนี้, เปดปากงูแลวสอดนิ้วมือเขาไป.
งูก็ไมกัดเธอเลย. เธอคิดวา "งูนี้มิใชงูมีพิษ, เปนงูเรือน" จึงทิ้งงูนั้น
แลวไดไปยังวิหาร.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธอวา "ผูมีอายุ ทานทิง้ งูแลว
หรือ ?"
ภิกษุกระสัน . ผูมอี ายุ นั้นจะไมใชงู (พิษ), นั่นเปนงูเรือน.
ภิกษุ. ผูมีอายุ งู (พิษ) ทีเดียว แผแมเบี้ยใหญ ขูฟูฟู พวก
ผมจับไดโดยยาก, เพราะเหตุไร ทานจึงวาอยางนี้ ?
ภิกษุกระสัน. ผูมีอายุ ผมใหมันกัดอวัยวะบาง สอดนิว้ มือเขาใน
ปากบาง ก็ไมอาจใหมันกัดได.
พวกภิกษุฟงคํานั้นแลว ไดนิ่งเสีย.

พระเถระบรรลุพระอรหัตแลวมีชื่อวาสัปปทาสะ
ภายหลังวันหนึ่ง ชางกัลบกถือมีดโกน ๒-๓ เลม ไปวิหาร
วางมีดโกนเลมหนึ่งไวที่พื้น เอาเลมหนึ่งปลงผมของภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุ
กระสันนั้น จับมีดโกนเลมที่เขาวางไวที่พื้นแลว คิดวา "จักตัดคอดวย
มีดโกนนี้ตาย" จึงยืนพาดคอไวที่ตนไมตนหนึ่งแลว จอคมมีดโกนที่
กานคอ ใครครวญถึงศีลของตน จําเดิมแตกาลอุปสมบท ไดเห็นศีล
หมดมลทิน ดังดวงจันทรปราศจากมลทิน และดังดวงแกวมณีที่ขัดดี. เมื่อ
เธอตรวจดูศีลนั้นอยู, ปติเกิดแผซานทั่วทั้งสรีระ. เธอขมปติไดแลว
เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย จึงถือ
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มีดโกนเขาไปทามกลางวิหาร. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถามเธอวา
" ผูมีอายุ ทานไปไหน ?"
ภิกษุกระสัน. ผูมีอายุ ผมไปดวยคิดวา 'จักเอามีดโกนนี้ตัด
กานคอตาย.'
ภิกษุ. เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงไมตาย ?
ภิกษุกระสัน. บัดนี้ ผมเปนผูไมควรนําศัสตรา มา, ดวยวาผมคิดวา
'จักตัดกานคอดวยมีดโกนนี้, แตตัดกิเลสเสียสิ้นดวยมีดโกนคือญาณ.'
พวกภิกษุกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา "ภิกษุนี้ พยากรณ
พระอรหัตดวยคําที่ไมเปนจริง." พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของภิกษุ
เหลานั้น จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพยอมไมปลงตน
จากชีวิตดวยมือตนเอง."
ภิกษุ. พระเจาขา พระองคตรัสภิกษุนี้วา 'เปนพระขีณาสพ,'
ก็ภิกษุนี้ สมบูรณดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตอยางนั้น เหตุไรจึงกระสัน ?
อะไรเปนเหตุแหงอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุนั้น; เหตุไรงูนั้นจึงไม
กัดภิกษุนั้น.
พระศาสดา. "ภิกษุทั้งหลาย งูนั้นไดเปนทาสของภิกษุนี้ในอัตภาพ
ที่ ๓ จากอัตภาพนี้กอน, มันไมอาจจะกัดสรีระของผูเปนนายของตน
ได."
พระศาสดาทรงบอกเหตุอยางหนึ่งแกภิกษุเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้กอน. ก็ตั้งแตนั้นมา ภิกษุนั้นไดชื่อวาสัปปทาสะ.
๑

๑. นี้เปนสํานวน หมายความวา ฆาตัวตาย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หนาที่ 486

บุรพกรรมของพระสัปปทาสเถระ
ดังไดสดับมา ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา บุตรแหงคฤหบดี
ผูหนึ่ง ฟงธรรมของพระศาสดาแลว เกิดความสลดใจจึงบรรพชา ได
อุปสมบทแลว. โดยสมัยอื่นอีก เมื่อความเบื่อหนายเกิดขึ้น, จึงบอกแก
ภิกษุผูสหายรูปหนึ่ง. สหายนั้น กลาวโทษในภาวะแหงคฤหัสถแกเธอ
เนือง ๆ. ภิกษุนอกนี้ฟงคํานั้นแลว ก็ยินดียิ่งในพระศาสนา จึงนั่ง
ขัดสมณบริขารทั้งหลายซึ่งมลทินจับในเวลาที่หนายในกอน ใหหมดมลทิน
ใกลขอบสระแหงหนึ่ง. ฝายสหายของภิกษุนั้นนั่งในที่ใกลนนั้ เอง. ลําดับ
นั้น ภิกษุนั้นกลาวกะสหายนั้นอยางนี้วา "ผูมีอายุ ผมเมื่อสึก ได
ปรารถนาจะถวายบริขารเหลานี้แกทาน." สหายนัน้ เกิดโลภขึ้น คิดวา
"เราจะตองการอะไรดวยภิกษุนี้ผูยังบวชหรือสึกเสีย, บัดนี้ เราจักยัง
บริขารทั้งหลายใหฉิบหาย." ตั้งแตนั้นมา สหายนั้นพูดเปนตนวา "ผูมี
อายุ บัดนี้จะประโยชนอะไรดวยชีวิตของพวกเรา ผูซึ่งมีมือถือกระเบื้อง
เที่ยวไปเพื่อกอนขาวในสกุลผูอื่น ? (ทั้ง) ไมทําการสนทนาปราศรัย
กับบุตรและภรรยา" ดังนี้แลว ก็กลาวคุณแหงภาวะของคฤหัสถ. ภิกษุ
นั้นฟงคําของสหายนั้นแลว ก็กระสันขึ้นอีก คิดวา "สหายนี้เมื่อเรา
กลาววา 'ผมกระสัน' ก็กลาวโทษในภาวะแหงคฤหัสถกอน บัดนี้
กลาวถึงคุณเนือง ๆ, เหตุอะไรหนอแล ? รูวา "เพราะความโลภใน
สมณบริขารเหลานี้" จึงกลับจิตของตนเสียดวยตนเองทีเดียว. เพราะ
ความที่ภิกษุรูปหนึ่งถูกตนทําใหกระสันแลว ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา บัดนี้ความเบื่อหนายจึงเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น ดวยประการฉะนี้.
ก็สมณธรรมใดอันภิกษุนั้นบําเพ็ญมา ๒ หมื่นปครั้งนั้น, สมณธรรมนั้น
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เกิดเปนอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุนั้น ในกาลบัดนี้แล.

ชีวิตของผูปรารภความเพียรวันเดียวประเสริฐ
ภิกษุเหลานั้นฟงเนื้อความนี้จากสํานักพระผูมีพระภาคเจา จึงทูล
ถามยิ่งขึ้นวา "พระเจาขา ไดยินวา ภิกษุนี้ยืนจดคมมีดโกนที่กานคออยู
เทียวบรรลุพระอรหัต, พระอรหัตมรรคเกิดขึ้นไดโดยขณะเพียงเทานั้น
หรือหนอแล ?"
พระศาสดาตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย, เมื่อภิกษุผูปรารภ
ความเพียร ยกเทาขึ้นวางบนพื้น เมื่อเทายังไมทันถึงฟนเลย พระอรหัตมรรคก็ไดเกิดขึ้น; แทจริง ความเปนอยูแมเพียงชั่วขณะของทานผูปรารภ
ความเพียร ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของบุคคลผูเกียจคราน"
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๑. โย จ วสฺสสต ชีเว กุสีโต หีนวีริโย
เอกาห ชีวติ  เสยฺโย วีริย อารภโต ทฬฺห.
" ผูใดเกียจครานมีความเพียรอันทราม พึง
เปนอยู ๑๐๐ ป, ความเปนอยูวันเดียว ของทานผู
ปรารภความเพียรมั่น ประเสริฐกวาชีวิต ของผูน ั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสีโต ไดแก บุคคลผูยังเวลาใหลวง
ไปดวยวิตก ๓ มีกามวิตกเปนตน.
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บทวา หีนวีริโย คือไรความเพียร.
บาทพระคาถาวา วีริย อารภโจ ทฬฺห ความวา ผูปรารภ
ความเพียรมั่นคง ซึ่งสามารถยังฌาน ๒ ประการใหเกิด.
คําที่เหลือ เชนเดียวกับคํามีในกอนนั่นแล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสัปปทาสเถระ จบ.
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๑๒. เรือ่ งนางปฏาจารา [๙๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปฏาจาราเถรี ตรัสพระคาถานี้วา "โย จ วสฺสสต ชีเว" เปนตน.

ความรักไมเลือกชั้นวรรณะ
ดังไดสดับมา นางปฏาจารานั้นไดเปนธิดาของเศรษฐีผูมีสมบัติ
๔๐ โกฏิในกรุงสาวัตถี มีรูปงาม. ในเวลานางมีอายุ ๑๖ ป มารดา
บิดาเมื่อจะรักษา จึงใหนางอยูบนชั้นบนปราสาท ๗ ชั้น. ถึงเมื่อเปน
เชนนั้น นางก็ยังสมคบกับคนรับใชคนหนึ่งของตน. ครั้งนั้นมารดา
บิดาของนางยกใหแกชายหนุมคนหนึ่ง
ในสกุลที่มีชาติเสมอกันแลว
กําหนดวันวิวาหะ. เมื่อวันวิวาหะนั้นใกลเขามา, นางจึงพูดกะคนรับใช
ผูนั้นวา "ไดยินวา มารดาบิดาจักยกฉันใหแกสกุลโนน, ในกาลที่ฉัน
ไปสูสกุลผัว ทานแมถือบรรณาการเพื่อฉันมาแลว ก็จักไมไดเขาไปในที่
นั้น, ถาทานมีความรักในฉัน, ก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งใน
บัดนี้นี้แล." คนรับใชนั้นรับวา " ดีละ นางผูเจริญ" แลวกลาววา " ถา
อยางนั้นฉันจักยืนอยูในที่ชื่อโนนแหงประตูเมืองแตเวลาเชาตรูพรุงนี้,
หลอนพึงออกไปดวยอุบายอยางหนึ่งแลว มาในที่นั้น" ในวันที่ ๒ ก็
ไดยืนอยูในที่นัดหมายกันไว.
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นางปฏาจาราหนีไปกับคนใช
ฝายธิดาเศรษฐีนั้นนุงผาปอน ๆ สยายผม เอารําทาสรีระถือหมอน้ํา
ออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสี ไดไปยังที่นั้นแตเชาตรู. ชายคน
รับใชนั้นพานางไปไกลแลว สําเร็จการอาศัยอยูในบานแหงหนึ่ง ไถนา
ในปาแลว ไดนําฟนและผักเปนตนมา. ธิดาเศรษฐีนอกนี้เอาหมอน้ํามา
แลว ทํากิจมีการคําขาวและหุงตนเปนตนดวยมือตนเอง เสวยผลแหง
ความชั่วของตน. ครั้งนั้น สัตวเกิดในครรภตั้งขึ้นในทองของนางแลว.
นางมีครรภแกแลวจึงออนวอนสามีวา "ใคร ๆ ผูอุปการะของเราไมมี
ในที่นี้, ธรรมดามารดาบิดา เปนผูมีใจออนโยนในบุตรทั้งหลาย, ทาน
จงนําฉันไปยังสํานักของทานเถิด, ฉันจักคลอดบุตรในที่นั้น." สามีนั้น
คัดคานวา "นางผูเจริญ เจาพูดอะไร ? มารดาบิดาของเจาเห็นฉันแลว
พึงทํากรรมกรณมีอยางตาง ๆ ฉันไมอาจไปในที่นั้นได." นางแมออนวอน
แลว ๆ เลา ๆ เมื่อไมไดความยินยอม ในเวลาที่สามีนั้นไปปา จึงเรียก
คนผูคุนเคยมาสั่งวา "ถาเขามาไมเห็นฉัน จักถามวา 'ฉันไปไหน ?'
พวกทานพึงบอกความที่ฉันไปสูเรือนแหงตระกูลของตน" ดังนี้แลว
ก็ปดประตูเรือนหลีกไป.
ฝายสามีนั้นมาแลว ไมเห็นภรรยานั้นจึงถามคนคุนเคย ฟงเรื่อง
นั้นแลว ก็ตดิ ตามไปดวยคิดวา "จักใหนางกลับ" พบนางแลวแมจะ
ออนวอนมีประการตาง ๆ ก็มิอาจใหนางกลับได.
ทีนั้น ลมกัมมัชวาตของนางปนปวนแลวในที่แหงหนึ่ง. นางเขา
ไปในระหวางพุมไมพุมหนึ่ง พูดวา "นาย ลมกัมมัชวาตของฉัน
ปนปวนแลว" นอนกลิ้งเกลือกอยูบนพื้นดิน คลอดเด็กโดยยากแลว คิด
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วา "เราพึงไปสูเรือนแหงตระกูลเพื่อประโยชนใด, ประโยชนนั้นสําเร็จ
แลว" จึงกลับมาสูเรือนกับสามี สําเร็จการอยูกันอีกเทียว.
สมัยอื่น ครรภของนางตั้งขึ้นอีก. นางเปนผูมีครรภแกแลวจึง
ออนวอนสามีโดยนัยกอนนั้นแล เมือ่ ไมไดความยินยอม จึงอุมบุตรดวย
สะเอวหลีกไปอยางนั้นนั่นแล แมถกู สามีนั้นติดตามไปพบแลว ก็ไม
ปรารถนาจะกลับ.
ครั้งนั้น เมื่อชนเหลานั้นเดินไปอยู, มหาเมฆอันมิใชฤดูกาลเกิด
ขึ้น. ทองฟาไดมีทอธารตกลงไมมีระหวาง ดังสายฟาแผดเผาอยูโดยรอบ
ดังจะทําลายลงดวยเสียงแผดแหงเมฆ. ในขณะนั้น ลมกัมมัชวาตของนาง
ปนปวนแลว. นางเรียกสามีมากลาววา "นาย ลมกัมมัชวาตของฉัน
ปนปวนแลว, ฉันไมอาจจะทนได, ทานจงรูสถานที่ฝนไมรดฉันเถิด."
สามีนั้นมีมีดอยูในมือ ตรวจดูขางโนนขางนี้ เห็นพุมไมซึ่งเกิดอยูบน
จอมปลวกแหงหนึ่ง เริ่มจะตัด. ลําดับนั้น อสรพิษมีพิษรายกาจเลื้อย
ออกจากจอมปลวก กัดเขาในขณะนั้นนั่นแล สรีระของเขามีสีเขียวดัง
ถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในไหมอยู ลมลงในที่นั้นนั่นเอง. ฝายภรรยา
นอกนี้เสวยทุกขอยางมหันต แมมองดูทางมาของเขาอยู ก็มิไดเห็นเขาเลย
จึงคลอดบุตรคนอื่นอีก. ทารกทั้ง ๒ ทนกําลังแหงลมและฝนไมได ก็
รองไหลั่น. นางเอาทารกแมทั้ง ๒ คนนั้นไวที่ระหวางอุทร ยืนเทา
แผนดินดวยเขาและมือทั้ง ๒ ใหราตรีลวงไปแลว. สรีระทั้งสิ้นไดเปน
ดังสีใบไมเหลือง เหมือนไมมีโลหิต. เมื่ออรุณขึ้นนางอุมบุตรคนหนึ่งซึ้ง
มีสีดังชิ้นเนื้อดวยสะเอว จูงบุตรนอกนี้ดวยนิ้วมือกลาววา "มาเถิด พอ,
บิดาเจาไปโดยทางนี้" ดังนี้แลว ก็เดินไปตามทางที่สามีไป เห็นสามี
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นั้นลมตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระดาง รองไหรําพันวา "เพราะ
อาศัยเรา สามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยว" ดังนี้แลวก็เดินไป.
นางเห็นแมน้ําอจิรวดี เต็มเปยมดวยน้ํามีประมาณเพียงหัวเขา
มีประมาณเพียงนม เพราะฝนตกตลอดคืนยังรุง ไมอาจลงน้ําพรอมดวย
ทารก ๒ คนได เพราะตนมีความรูออน จึงพักบุตรคนใหญไวที่ฝงนี้
อุมบุตรคนเล็กนอกนี้ไปฝงโนน ลาดกิ่งไมไวใหบุตรนอนแลว คิดวา
"จักไปที่อยูของบุตรนอกนี้" ไมอาจละบุตรออนไดกลับแลดูแลว ๆ
เลา ๆ เดินไป. ครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแมน้ําเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็ก
นั้น จึงโฉบลงมาจากอากาศ ดวยสําคัญวา "เปนชิ้นเนื้อ." นางเห็น
มันโฉบลงเพื่อตองการบุตร จึงยกมือทั้งสองขึ้น รองเสียงดัง ๓ ครั้งวา
"สู สู" เหยี่ยวไมไดยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกัน จึงเฉี่ยวเด็กบินขึ้นสู
เวหาสไปแลว. แมบุตรผูย ืนอยูที่ฝงนี้ เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้น รอง
เสียงดังที่ทามกลางแมน้ํา จึงกระโดดลงในแมน้ําโดยเร็วดวยสําคัญวา
" มารดาเรียกเรา." เหยี่ยวเฉี่ยวบุตรออนของนางไป บุตรคนโตถูกน้ําพัด
ไป ดวยประการฉะนี้.
๑

นางทราบขาววามารดาบิดาตายอีก
นางเดินรองไหรําพันวา "บุตรของเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป,
คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป, สามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยว," พบบุรุษผูหนึ่งเดินมา
แตกรุงสาวัตถี จึงถามวา "พอ ทานอยูที่ไหน ?"
บุรุษ. ฉันอยูในกรุงสาวัตถี แม.
๑. ฉบับสีหล ชานุปฺปมาณ ไมมี.
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ธิดาเศรษฐี. ตระกูลชื่อโนนเห็นปานนี้ใกลถนนโนนในกรุงสาวัตถี
มีอยู, ทราบไหม ? พอ.
บุรุษ. ฉันทราบ แม, แตอยาถามถึงตระกูลนั้นเลย; ถาทาน
รูจักตระกูลอื่น, ก็จงถามเถิด.
ธิดาเศรษฐี. กรรมดวยตระกูลอื่นของฉันไมมี, ฉันถามถึงตระกูล
นั้นเทานั้นแหละ พอ.
บุรุษ. แม ฉันบอกก็ไมควร.
ธิดาเศรษฐี. บอกฉันเถิด พอ
บุรุษ. วันนี้ แมเห็นฝนตกคืนยังรุงไหม ?
ธิดาเศรษฐี. ฉันเห็น พอ, ฝนนั้นตกคืนยังรุงเพื่อฉันเทานั้นไม
ตกเพื่อคนอื่น, แตฉันจักบอกเหตุที่ฝนตกเพื่อฉันแกทานภายหลัง, โปรด
บอกความเปนไปในเรือนเศรษฐีนั้นแกฉันกอน.
บุรุษ. แม วันนี้ ในกลางคืน เรือนลมทับคนแมทั้ง ๓ คือ
เศรษฐี ๑ ภรรยาเศรษฐี ๑ บุตรเศรษฐี ๑, คนทั้ง ๓ นั้นถูกเผาบน
เชิงตะกอนเดียวกัน, แมเอย ควันนั่นยังปรากฏอยู.
ในขณะนั้น นางไมรูสึกถึงผาที่นุงซึ่งไดหลุดลง ถึงความเปนคน
วิกลจริตยืนตะลึงอยู รองไหรําพันบนเพอเซซวนไปวา:"บุตร ๒ คน ตายเสียแลว, สามีของเรา
ก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยว, มารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผา
บนเชิงตะกอนเดียวกัน."
คนทั้งหลายเห็นนางแลว เขาใจวา "หญิงบา ๆ" จึงถือเอา
หยากเยื่อ กอบฝุน โปรยลงบนศีรษะ ขวางดวยกอนดิน.
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พระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท ๔ ใน
พระเชตวันมหาวิหาร ไดทอดพระเนตรเห็นนางผูบําเพ็ญบารมีมาแสนกัลป
สมบูรณดวยอภินิหารเดินมาอยู.

นางไดตั้งความปรารถนาไวในชาติกอน
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ
นางปฏาจารานั้น เห็นพระเถรีผูทรงวินัยรูปหนึ่ง อันพระปทุมุตตรศาสดา
ทรงทั้งไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดังทาวสักกะจับที่แขน ตั้งไวในสวน
นันทวัน จึงทําคุณความดีแลว ตั้งความปรารถนาไววา " แมหมอมฉัน
พึงไดตําแหนงเลิศกวาพระเถรีผูทรงวินัยทั้งหลายในสํานักพระพุทธเจาเชน
กับดวยพระองค," พระปทุมุตตรพุทธเจาทรงเล็งอนาคตังสญาณไป ก็
ทรงทราบวาความปรารถนาจะสําเร็จจึงทรงพยากรณวา "ในอนาคตกาล
หญิงผูนี้จักเปนผูเลิศกวาพระเถรีผูทรงวินัยทั้งหลาย มีนามวาปฏาจารา
ในศาสนาของพระโคดมพุทธเจา."
พระศาสดา ทรงเห็นนางผูมีความปรารถนาตั้งไวแลว อยางนั้น
ผูสมบูรณดวยอภินิหาร กําลังเดินมาแตที่ไกลเทียว ทรงดําริวา " เวน
เราเสีย ผูอนื่ ชื่อวาสามารถจะเปนที่พึ่งของหญิงผูนี้ได ไมมี" จึงได
ทรงทํานางโดยประการที่นางจะบายหนาสูวิหารเดินมา.
บริษัทเห็นนางแลวจึงกลาววา "ทานทั้งหลาย อยาใหหญิงบานี้
มาที่นี้เลย."
พระศาสดาตรัสวา "พวกทานจงหลีกไป, อยาหามเธอ" ในเวลา
นางมาใกล จึงตรัสวา "จงกลับไดสติเถิด นองหญิง." นางกลับได
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สติดวยพุทธานุภาพไมขณะนั้นเอง. ในเวลานั้น นางกําหนดความที่ผานุง
หลุดไดแลว ใหเกิดหิริโอตตัปปะขึ้น จึงนั่งกระโหยง.
ลําดับนั้น บุรุษผูหนึ่งจึงโยนผาหมไปใหนาง. นางนุงผานั้นแลว
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ แทบพระบาท
ทั้งสองซึ่งมีพรรณะดังทองคําแลว ทูลวา "ขอพระองคจึงทรงเปนที่พึ่ง
แกหมอมฉันเถิด พระเจาขา, เพราะวาเหยี่ยวเฉี่ยวบุตรคนหนึ่งของ
หมอมฉันไป; คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป, สามีตายที่ทางเปลี่ยว, มารดาบิดาและ
พี่ชายถูกเรือนทับตาย เขาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน."
พระศาสดาทรงสดับคําของนาง จึงตรัสวา "อยาคิดเลยปฏาจารา,
เธอมาสูสํานักของผูสามารถจะเปนที่พึ่งพํานักอาศัยของเธอไดแลว; เหมือน
อยางวา บัดนี้ บุตรคนหนึ่งของเธอถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป, คนหนึ่งถูกน้ํา
พัดไป, สามีตายแลวที่ทางเปลี่ยว, มารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับ
ฉันใด; น้ําตาที่ไหลออกของเธอผูรองไหอยูในสงสารนี้ ในเวลาที่ปยชน
มีบุตรเปนตนตาย ยังมากกวาน้ําแหงมหาสมุทรทั้ง ๔ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"น้ําในสมุทรทั้ง ๔ มีประมาณนอย, น้ําตาของ
คนผูอันทุกขถูกตองแลว เศราโศก มิใชนอย มาก
วาน้ําในมหาสมุทรนั้น; เหตุไร เธอจึงประมาทอยู
เลา ? แมนอ ง."
เมื่อพระศาสดาตรัสอนมตัคคปริยายสูตรอยูอยางนั้น, ความโศกใน
สรีระของนาง ไดถึงความเบาบางแลว.
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ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบที่นางผูมีความโศกเบาบางแลวทรง
เตือนอีก แลวตรัสวา " ปฏาจารา ขึ้นชื่อวาปยชนมีบุตรเปนตน ไมอาจ
เพื่อเปนที่ตานทาน เปนที่พึ่ง หรือเปนที่ปองกันของผูไปสูปรโลกได;
เพราะฉะนั้น บุตรเปนตนเหลานั้นถึงมีอยู ก็ชื่อวายอมไมมีทีเดียว, สวน
บัณฑิตชําระศีลแลว ควรชําระทางที่ยังสัตวใหถึงนิพพานของตนเทานั้น"
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"บุตรทั้งหลาย ไมมีเพื่อตานทาน, บิดาก็ไมมี
ถึงพวกพองก็ไมม,ี เมื่อบุคคลถูกความตาย ครอบงํา
แลว ความตานทานในญาติทั้งหลาย ยอมไมม;ี
บัณฑิตทราบอํานาจประโยชนนั้นแลว สํารวมในศีล
พึงชําระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียว."
ในกาลจบเทศนา
นางปฏาจาราเผากิเลสมีประมาณเทาฝุนใน
แผนดินใหญแลว ตั้งอยูในโสดาปตติผล, ชนแมเหลาอื่นเปนอันมาก
บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.

นางปฏาจาราทูลขอบวช
ฝายนางปฏาจารานั้นเปนพระโสดาบันแลว ทูลขอบรรพชากะ
พระศาสดา. พระศาสดาทรงสงนางไปยังสํานักของพวกภิกษุณีใหบรรพชา
แลว. นางไดอุปสมบทแลวปรากฏชือ่ วา " ปฏาจารา " เพราะนางกลับ
ความประพฤติได. วันหนึ่ง นางกําลังเอาหมอตักน้ําลางเทา เทน้ําลง.
๑

๑. บาลีวา เพราะมีความประพฤติเวนจากผืนผา ดังนี้ก็มี.
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น้ํานั้นไหลไปหนอยหนึ่งแลวก็ขาด. ครั้งที่ ๒ น้ําที่นางเทลง ไดไหลไป
ไกลกวานั้น. ครั้งที่ ๓ น้ําที่เทลง ไดไหลไปไกลแมกวานั้น ดวยประการ
ฉะนี้. นางถือเอาน้ํานั้นนั่นแลเปนอารมณ กําหนดวัยทั้ง ๓ แลว คิดวา
"สัตวเหลานี้ ตายเสียในปฐมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งแรก, ตาย
เสียในมัชฌิมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่ ๒ ไหลไปไกลกวานั้น, ตาย
เสียในปจฉิมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เราเทลงครั้งที่ ๓ ไหลไปไกลแมกวานั้น."
พระศาสดาประทับในพระคันธกุฎี ทรงแผพระรัศมีไป เปนดัง
ประทับยืนตรัสอยูเฉพาะหนาของนาง ตรัสวา "ปฏาจารา ขอนั้น
อยางนั้น, ดวยวาความเปนอยูวันเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดี ของผูเห็น
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมแหงปญจขันธเหลานั้น ประเสริฐกวา ความ
เปนอยู ๑๐๐ ป ของผูไมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแหงปญจขันธ"
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑๒. โย จ วสฺสสต ชีเว
อปสฺส อุทยพฺพย
เอกาห ชีวิต เสยฺโย
ปสฺสโต อุทยพฺฑย.
"ก็ผูใด ไมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู
พึงเปนอยู ๑๐๐ ป, ความเปนอยูวันเดียว ของ
ผูเห็นความเกิดและความเสื่อม ประเสริฐกวา
ความเปนอยูของผูนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถา อปสฺส อุทยพฺพย ความวา
ไมเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู ดวยลักษณะ ๒๕ แหงปญจขันธ.
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บาทพระคาถาวา ปสฺสโต อุทยพฺพย ความวา ความเปนอยูแมวันเดียว
ของผูเห็น ความเกิดขึ้นและความเสื่อมแหงปญจขันธเหลานั้น ประเสริฐ
กวาความเปนอยูของบุคคลนอกนี้.
ในกาลจบเทศนา นางปฏาจาราบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องนางปฏาจารา จบ.
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๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี [๙๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย จ วสฺสสต ชีเว" เปนตน.

ทรัพยของเศรษฐีกลายเปนถาน
ไดยินวา ทรัพย ๔๐ โกฏิ ในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุง
สาวัตถี ไดกลายเปนถานหมดตั้งอยู. เศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศราโศก
จึงหามอาหารเสีย นอนอยูบนเตียงนอย. สหายผูหนึ่งของเศรษฐีนั้นถาม
วา "เหตุไร จึงเศราโศกเลา ? เพื่อน" ฟงความเปนไปนั้นแลว กลาววา
" อยาเศราโศกเลย เพื่อน, ฉันทราบอุบายอยางหนึ่ง, จงทําอุบายนั้นเถิด."
เศรษฐี. ทําอยางไรเลา ? เพื่อน.
สหาย. เพื่อน ทานจงปูเสื่อลําแพนที่ตลาดของตน ทําถานใหเปน
กองไว จงนั่งเหมือนจะขาย, บรรดามนุษยที่มาแลว ๆ คนเหลาใดพูด
อยางนี้วา 'ชนที่เหลือ ชายผา น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน สวน
ทานนั่งขายถาน,' ทานพึงพูดกับคนเหลานั้น วา 'เราไมขายของ ๆ
ตนจักทําอะไร ?' สวนผูใดพูดกับทานอยางนี้วา 'ชนที่เหลือ ขายผา
น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน, สวนทานนั่งขายเงินและทอง,' ทาน
พึงพูดกะผูนั้นวา 'เงินและทองที่ไหน ?' ก็เมื่อเธอพูดวา 'นี้,' ทาน
พึงพูดวา 'จงนําเงินทองนั้นมากอน, แลวรับดวยมือทั้งสอง ของที่เขาให
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ในมือของทานอยางนั้น จักกลายเปนเงินและทอง; ก็ผูนั้นถาเปนหญิง
รุนสาว, ทานจงนํานางมาเพื่อบุตรในเรือนของทาน มอบทรัพย ๔๐ โกฏิ
ใหแกนาง พึงใชสอยเงินทองที่นางให, ถาเปนเด็กชาย, ทานพึงใหธิดา
ผูเจริญวัยแลวในเรือนของทานแกเขา แลวมอบทรัพย ๔๐ โกฏิใหแกเขา
ใชสอยทรัพยที่เขาให.
เศรษฐีนั้นกลาววา "อุบายดี" จึงทําถานใหกองไวในรานตลาด
ของตน นั่งทําเหมือนจะขาย. คนเหลาใดพูดกะเศรษฐีนั้นอยางนี้วา
" ชนที่เหลือทั้งหลาย ขายผา น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน, ทาน
นั่งขายถาน" ก็ใหคําตอบแกคนเหลานั้นวา "ฉันไมขายของ ๆ ตน
จักทําอยางไร ?"

ถานกลายเปนทรัพยอยางเดิม
ครั้งนั้น หญิงรุนสาวคนหนึ่งชื่อโคตมี ปรากฏชื่อวา "กิสาโคตมี"
เพราะนางมีสรีระแบบบาง เปนธิดาของตระกูลเกาแก ไปยังประตูตลาด
ดวยกิจอยางหนึ่งของตน เห็นเศรษฐีนั้น จึงกลาวอยางนั้นวา "พอ ชนที่
เหลือ ขายผา น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน. ทําไมทานจึงนั่งขาย
เงินและทอง ?"
เศรษฐี. เงินทองที่ไหน ? แม.
นางโคตมี. ทานนั่งจับเงินทองนั้นเอง มิใชหรือ ?
เศรษฐี. จงนําเงินทองนั้นมากอน แม.
นางกอบเต็มมือแลว วางไวในมือของเศรษฐีนั้น. ถานนัน้ ไดกลาย
เปนเงินและทองทั้งนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐีถามนางวา "แม เรือนเจาอยูไหน." เมื่อนาง
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ตอบวา "ชื่อโนนจะ." รูค วามที่นางยังไมมีสามีแลว จึงเก็บทรัพยนํานาง
มาเพื่อนบุตรของตน ใหรับทรัพย ๔๐ โกฏิไว. ทรัพยทั้งหมดไดกลาย
เปนเงินและทองดังเดิม.
สมัยอื่นอีกนางตั้งครรภ. โดยกาลลวงไป ๑๐ เดือน นางคลอดบุตร
แลว. บุตรนั้นไดทํากาละแลวในเวลาเดินได. นางหามพวกชนที่จะนํา
บุตรนั้นไปเผา เพราะนางไมเคยเห็นความตาย อุม รางบุตรผูตายแลวดวย
สะเอว ดวยหวังวา "จักถามถึงยา เพื่อบุตรเรา" เที่ยวถามไปตามลําดับ
เรือนวา "ทานทั้งหลายรูจักยาเพื่อบุตรของฉันบางไหมหนอ ?" ทีนั้น
คนทั้งหลายพูดกับนางวา " แม เจาเปนบาแลวหรือ ? เจาเที่ยวถามถึง
ยาเพื่อบุตรที่ตายแลว." นางสําคัญวา "จักไดคนผูรูจักยาเพื่อบุตรของเรา
แนแท" จึงเที่ยวไป.
ทีนั้น บุรุษผูเปนบัณฑิตคนหนึ่ง เห็นนางแลวคิดวา "ธิดาของ
เรานี้จักคลอดบุตรคนแรก ไมเคยเห็นความตาย, เราเปนที่พึ่งของหญิง
นี้ยอมควร" จึงกลาววา "แม ฉันไมรจู ักยา, แตฉันรูจักคนผูรูยา."
นางโคตมี. ใครรู ? พอ.
บัณฑิต. แม พระศาสดาทรงทราบ, จงไปทูลถามพระองคเถิด
นางกลาววา "พอ ฉันจักไป, จักทูลถาม พอ" ดังนั้นแลวเขาไป
เฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่สุดขางหนึ่ง ทูลถามวา "ทราบ
วา พระองคทรงทราบยาเพื่อบุตรของหมอมฉันหรือ ? พระเจาขา."
พระศาสดา. เออ เรารู.
นางโคตมี. ไดอะไร ? จึงควร.
พระศาสดา. ไดเมล็ดพันธุผักกาดสักหยิบมือหนึ่ง ควร.
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นางโคตมี. จักได พระเจาขา, แตไดในเรือนใคร ? จึงควร.
พระศาสดา. บุตรหรือธิดาไร ๆ ในเรือนของผูใด ไมเคยตาย.
ไดในเรือนของผูนั้น จึงควร.
นางทูลรับวา " ดีละ พระเจาขา" แลวถวายบังคมพระศาสดา
อุมบุตรผูตายแลวดวยสะเอวเขาไปภายในบาน ยืนที่ประตูเรือนหลังแรก
กลาววา " เมล็ดพันธุผักกาดในเรือนนี้ มีบางไหม ? ทราบวานั่นเปน
ยาเพื่อบุตรของฉัน." เมือ่ เขาตอบวา "มี" จึงกลาววา " ถาอยางนั้น
จงใหเถิด," เมื่อคนเหลานั้นนําเมล็ดพันธุผักกาดมาให, จึงถามวา " ใน
เรือนนี้ บุตรหรือธิดาเคยตายไมมีบางหรือ ? แม" เมื่อเขาตอบวา "พูด
อะไร ? แม เพราะคนเปนมีเล็กนอย, คนตายนั้นแหละมีมาก." จึงกลาว
วา "ถาอยางนั้น จงรับเมล็ดพันธุผักกาดของทานไปเถิด, นั่นไมเปนยา
เพื่อบุตรของฉัน" แลวไดใหคืนไป; เที่ยวถามโดยทํานองนี้ ตั้งแตเรือน
หลังตน. นางไมรับเมล็ดพันธุผักกาดแมในเรือนหลังหนึ่ง ในเวลาเย็น
คิดวา "โอ กรรมหนัก, เราไดทําความสําคัญวา 'บุตรของเราเทานั้น
ตาย,' ก็ในบานทั้งสิ้น คนที่ตายเทานั้นมากกวาคนเปน." เมื่อนางคิดอยู
อยางนี้ หัวใจที่ออนดวยความรักบุตร ไดถึงความแข็งแลว. นางทิ้งบุตร
ไวในปา ไปยังสํานักพระศาสดา ถวายบังคมแลว ไดยืน ณ ทีส่ ุดขาง
หนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา "เธอไดเมล็ดพันธุผักกาด
ประมาณหยิบมือหนึ่งแลวหรือ ?"
นางโคตมี. ไมได พระเจาขา, เพราะในบานทั้งสิ้น คนตายนั้น
แหละมากกวาคนเปน.
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ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา "เธอเขาใจวา 'บุตรของ
เราเทานั้นตาย,' ความตายนั่นเปนธรรมยั่งยืนสําหรับสัตวทั้งหลาย, ดวย
วา มัจจุราชฉุดคราสัตวทั้งหมด ผูมีอัธยาศัยยังไมเต็มเปยมนั่นแลลงใน
สมุทรคืออบาย ดุจหวงน้ําใหญฉะนั้น" เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัส
พระคาถานี้วา :"มฤตยู ยอมพาชนผูมัวเมาในบุตรและสัตว
ของเลี้ยง ผูมีใจซานไปในอารมณตาง ๆ ไป ดุจ
หวงน้ําใหญ พัดชาวบานผูหลับไหลไปฉะนั้น."
ในกาลจบคาถา นางกิสาโคตมีดํารงอยูในโสดาปตติผล, แมชน
เหลาอื่นเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล

นางบวชในพุทธศาสนา
ฝายนางกิสาโคตมีนั้นทูลขอบรรพชากะพระศาสดาแลว. พระศาสดา
ทรงสงไปยังสํานักของนางภิกษุณีใหบรรพชาแลว. นางไดอุปสมบทแลว
ปรากฏชื่อวา " กิสาโคตมีเถรี."
วันหนึ่ง นางถึงวาระในโรงอุโบสถ นั่งตามประทีปเห็นเปลวประทีป
ลุกโพลงขึ้นและหรี่ลง ไดถือเปนอารมณวา " สัตวเหลานั้นก็อยางนั้น
เหมือนกัน เกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีป, ผูถึงพระนิพพาน ไม
ปรากฏอยางนั้น."
พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นแล ทรงแผพระรัศมีไป ดัง
นั่งตรัสตรงหนานาง ตรัสวา "อยางนั้นแหละโคตมี สัตวเหลานั้น ยอม
เกิดและดับเหมือนเปลวประทีป, ถึงพระนิพพานแลว ยอมไมปรากฏ
๑

๑. ภิชฺชนฺติโย.
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อยางนั้น; ความเปนอยูแมเพียงขณะเดียว ของผูเห็นพระนิพพาน ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของผูไมเห็นพระนิพพานอยางนั้น" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๓. โย จ วสฺสสต ชีเว อปสฺส อมต ปท
เอกาห ชีวติ  เสยฺโย ปสฺสโต อมต ปท.
"ก็ผูใด ไมเห็นบทอันไมตาย พึงเปนอยู ๑๐๐
ป, ความเปนอยูวันเดียว ของผูเห็นบทอันไมตาย
ประเสริฐกวา ความเปนอยูของผูนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อมต ปท ความวา อมตมหานิพพาน อันเปนสวนที่เวนจากมรณะ.
คําที่เหลือ เชนเดียวกับคํามีในกอนนั้นแล.
ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมีนั่งอยูตามเดิมนั่นแล ดํารงอยูใน
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี [๙๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระพหุปุตติกาเถรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย จ วสฺสสต ชีเว" เปนตน.

นางมีลูกมาก
ไดยินวา ในตระกูลหนึ่ง ณ กรุงสาวัตถี ไดมีบุตร ๗ คนและ
ธิดา ๗ คน บุตรและธิดาแมทั้งหมดนั้นเจริญวัยแลว ดํารงอยูในเรือน
ไดถึงความสุขตามธรรมดาของตน. สมัยอื่น บิดาของชนเหลานั้นไดทํา
กาละแลว.
มหาอุบาสิกา ถึงเมื่อสามีลวงลับไปแลว ก็ยังไมแบงกองทรัพยให
แกบุตรทั้งหลายกอน. ครั้งนั้น บุตรทั้งหลายกลาวกะมารดานั้นวา "เมื่อ
บิดาของฉันลวงลับไปแลว, ประโยชนอะไรของแมดวยกองทรัพย, พวก
ฉันไมอาจบํารุงแมไดหรือ ?" นางฟงคําของบุตรเหลานั้นแลวก็นิ่งเสีย
ถูกบุตรเหลานั้นพูดบอย ๆ จึงคิดวา "พวกลูก ๆ จักบํารุงเรา, ประโยชนอะไรของเราดวยกองทรัพยสวนหนึ่ง" ไดแบงสมบัติทั้งหมดครึ่งหนึ่ง
ใหไป
ครั้งนั้น โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน ภรรยาของบุตรคนใหญกลาว
กะแมผัวนั้นวา "โอ คุณแมของพวกเรามาเรือนนี้เทานั้นเหมือนกะให
ไว ๒ สวนวา 'บุตรชายคนใหญของเรา." แมภรรยาของบุตรที่เหลือ
ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน.
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ตั้งตนแตธิดาคนใหญก็กลาวกะนางดุจเดียวกัน แมในเวลาที่นางไป
เรือนของธิดาเหลานั้น. นางถูกดูหมิ่น คิดวา "ประโยชนอะไร ดวย
การอยูในสํานักของคนเหลานี้. เราจักเปนนางภิกษุณีเปนอยู " แลวไปสู
สํานักของนางภิกษุณีขอบรรพชาแลว . นางภิกษุณีเหลานั้นใหนางบรรพชา
แลว. นางไดอุปสมบทแลวปรากฏชือ่ วา "พหุปุตติกาเถรี." นางคิดวา
" เราบวชในเวลาแก, เราไมควรเปนคนประมาท" จึงทําวัตรปฏิบัติแก
นางภิกษุณีทั้งหลาย, คิดวา " จักทําสมณธรรมตลอดคืนยังรุง" จึงเอา
มือจับเสาตนหนึ่งที่ภายใตปราสาท เดินเวียนเสานั้นทําสมณธรรม แม
เมื่อเดินจงกรมก็เอามือจับตนไมดวยคิดวา "ศีรษะของเราพึงกระทบตน
ไมหรือที่ไหน ๆ ในที่มืด " ดังนี้แลว เดินวนเวียนตนไมนั้น ทําสมณธรรม, นึกถึงธรรมดวยคิดวา "จักทําตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดง"
ตามระลึกถึงธรรมอยูเทียวทําสมณธรรม.
ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียว ทรงแผพระรัศมีไปดังประทับนั่งตรงหนา เมื่อตรัสกับนาง ตรัสวา "พหุปุตติกา
ความเปนอยูแมครูเดียวของผูเห็นธรรม ที่เราแสดง ประเสริฐกวาความ
เปนอยู ๑๐๐ ป ของผูไมพิจารณา ผูไมเห็นธรรมที่เราแสดง" เมื่อ
จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๔. โย จ วสฺสสต ชีเว อปสฺส ธมฺมมุตฺตม
เอกาห ชีวติ  เสยฺโย
ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตม.
"ก็ผูใด ไมเห็นธรรมอันยอดเยีย่ ม พึงเปนอยู
๑๐๐ ป ความเปนอยูวันเดียวของผูเห็นธรรมอัน
ยอดเยี่ยม ประเสริฐกวา ความเปนอยูของผูนั้น."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธ มฺมมุตฺตม ไดแก โลกุตรธรรม
๙ อยาง. ก็โลกุตรธรรมนั้น ชื่อวา ธรรมอันยอดเยี่ยม. ก็ผูใดไมเห็นธรรม
อันยอดเยี่ยมนั้น, ความเปนอยูแมวันเดียว คือแมขณะเดียว ของผูเห็น
คือแทงตลอดธรรมนั้น ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของผูนั้น.
ในกาลจบคาถา พระพหุปุตติกาเถรีดํารงอยูในพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องพระพหุปุตติกาเถร จบ.
สหัสสวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๘ จบ.

