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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๔
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

คาถาธรรมบท
มลวรรคที่ ๑๘

๑

วาดวยมลทิน
[๒๘]
๑. บัดนี้ ทานเปนดุจใบไมเหลือง อนึ่ง บุรษุ แหง
พระยายม (คือความตาย) ปรากฏแกทานแลว ทาน
ตั้งอยูใกลปากแหงความเสื่อม อนึ่ง แมเสบียงทาง
ของทานก็ยังไมมี ทานนั้นจงทําที่พึ่งแกตน จงรีบ
พยายาม จงเปนบัณฑิต ทานกําจัดมลทินไดแลว
ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงอริยภูมิอันเปนทิพย.
บัดนี้ ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว เปนผู
เตรียมพรอม (เพื่อจะไป) สํานักของพระยายม อนึ่ง

แมที่พักในระหวาง (ทาง) ของทานก็ยังไมมี อนึ่ง
๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๒ เรื่อง.
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ถึงเสบียงทางของทานก็หามีไม ทานนั้นจงทําที่พึ่ง
แกตน จงรีบพยายาม จงเปนบัณฑิต ทานเปนผูมี
มลทินอันกําจัดไดแลว ไมมีกิเลสเพียงดําเนิน จักไม
เขาถึงชาติชราอีก.
๒. ผูมีปญญาทํากุศลอยูคราวละนอย ๆ ทุก ๆ
ขณะโดยลําดับ พึงกําจัดมลทินของตนได เหมือน
ชางทองปดเปาสนิมของฉะนั้น.
๓. สนิมตัง้ ขึ้นแตเหล็ก ครั้นตั้งขึ้นแตเหล็กแลว
ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด กรรมทั้งหลายของตน
ยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาชื่อวา โธนา ไป
สูทุคติ ฉันนั้น.
๔. มนตทั้งหลาย มีอันไมทองบนเปนมลทิน
เรือนมีความในหมัน่ เปนมลทิน ความเกียจครานเปน
มลทินของผิวพรรณ ความประมาทเปนมลทินของ
ผูรักษา.
๕. ความประพฤติชั่วเปนมลทินของสตรี ความ
ตระหนีเ่ ปนมลทินของผูให ธรรมอันลามกทั้งหลาย
เปนมลทินแล ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา เราจะบอก
มลทินอันยิ่งกวามลทินนั้น อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละมลทินนั่นไดแลว ยอม
เปนผูหมดมลทิน.
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๖. อันบุคคลผูไมมีความละอาย กลาเพียงดังกา
มีปกติกําจัด (คุณผูอื่น) มักแลนไป (เอาหนา) ผู
คะนอง ผูเศราหมอง เปนอยูงาย สวนบุคคลผูมี
ความละอาย ผูแสวงหากรรมอันสะอาดเปนนิตย ไม
หดหู ไมคะนอง มีอาชีวะหมดจด เห็นอยู เปนอยูยาก.
๗. นระใด ยอมยังสัตวมีชวี ิตใหตกลวงไป ๑
กลาวมุสาวาท ๑ ถือเอาทรัพยที่บุคคลอื่นไมใหใน
โลก ๑ ถึงภริยาของผูอื่น ๆ อนึ่ง นระใดยอมประกอบ
เนือง ฯ ซึ่งการดื่มสุราและเมรัย นระนี้ (ชือ่ วา) ยอม
ขุดซึ่งรากเหงาของตนในโลกนี้ทีเดียว. บุรษุ ผูเจริญ
ทานจงทราบอยางนี้วา บุคคลผูม ีบาปธรรมทั้งหลาย
ยอมเปนผูไมสํารวมแลว ความโลภและสภาพมิใช
ธรรม จงอยารบกวนทาน เพื่อความทุกข ตลอดกาล
นานเลย.
๘. ชนยอมให (ทาน) ตามศรัทธา ตามความ
เลื่อมใส แลชนใดยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ําและ
ขาวของชนเหลาอื่นนั้น ชนนั้นยอมไมบรรลุสมาธิใน
กลางวันหรือในกลางคืน ก็อกุศลกรรมอันบุคคลใดตัด
ขาดแลว ถอนขึ้นทําใหมีรากขาดแลว บุคคลนั้นแล
ยอมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน.
๙. ไฟเสมอดวยราคะไมมี ผูจักเสมอดวยโทสะ
ไมมี ขายเสมอดวยโมหะไมมี แมน้ําเสมอดวย
ตัณหาไมม.ี
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๑๐. โทษของบุคคลเหลาอื่นเห็นไดงาย ฝาย
โทษของตนเห็นไดยาก เพราะวาบุคคลนั้น ยอมโปรย
โทษของบุคคลอันเหมือนบุคคลโปรยแกลบ แตวา
ยอมปกปดโทษของตน เหมือนพรานนกปกปดอัตภาพ
ดวยเครื่องปกปดฉะนั้น.
๑๑. อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบคุ คลนั้น ผู
คอยดูโทษของบุคคลอื่น ผูมีความมุงหมายในอันยก
โทษเปนนิตย บุคคลนั้นเปนผูไกลจากความสิ้นไป
แหงอาสวะ.
๑๒. รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมมี สมณะ
ภายนอกไมมี หมูสัตวเปนผูยินดียิ่งแลวในธรรม
เครื่องเนิ่นชา พระตถาคตทั้งหลายไมมีธรรมเครื่อง
เนิ่นชา รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมมี สมณะ
ภายนอกไมมี สังขารทั้งหลายชื่อวาเที่ยงไมมี กิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว ไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย.
จบมลวรรคที่ ๑๘
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๑๘. มลวรรควรรณนา
๑. เรือ่ งบุตรของนายโคฆาตก [๑๘๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของ
นายโคฆาตกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา ปณฺฑุปลาโสว ทานิส
เปนตน.

นายโคฆาตกสั่งใหภรรยาปงเนื้อ
ดังไดสดับมา นายโคฆาตกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ฆาโคแลว
ถือเอาเนื้อล่ําใหปงแลว นั่งพรอมดวยบุตรและภริยาเคี้ยวกินเนื้อ และ
ขายดวยราคา. เขาทําการงานของคนฆาโคอยูอยางนั้นตลอด ๕๕ ป มิได
ถวายยาคูหรือภัต แมมาตรวาทัพพีหนึ่งในวันหนึ่งแดพระศาสดา ซึ่ง
ประทับอยูในวิหารใกล. เขาเวนจากเนื้อเสีย ยอมไมบริโภคภัต. วันหนึ่ง
เขาขายเนื้อในตอนกลางวันแลว ใหกอนเนื้อกอนหนึ่งแกภริยา เพื่อปง
เพื่อประโยชนแกตน แลวไดไปอาบน้ํา.
ลําดับนั้น สหายของเขามาสูเรือนแลว พูดกะภริยาวา " หลอน
จงใหเนื้อที่จะพึงขายแกฉันหนอยหนึ่ง, (เพราะ) แขกมาที่เรือนฉัน."
ภริยานายโคฆาตก. เนื้อที่จะพึงขายไมมี, สหายของทานขายเนื้อแลว
บัดนี้ไปอาบน้ํา.
สหาย. อยาทําอยางนี้เลย, ถากอนเนื้อมี; ขอจงใหเถิด.
ภริยานายโคฆาตก. เวนกอนเนื้อที่ฉันเก็บไวเพื่อสหายของทานแลว
เนื้ออื่นไมมี.
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เขาคิดวา " เนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงนี้เก็บไวเพื่อประโยชนแกสหาย
ของเราไมมี, อนึ่ง สหายของเรานั้น เวนจากเนื้อยอมไมบริโภค, หญิงนี้
จักไมให " จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีกไป.
ฝายนายโคฆาตกอาบน้ําแลวกลับมา, เมื่อภริยานั้นคดภัตนําเขาไป
พรอมกับผักตมเพื่อตน, จึงพูดวา " เนื้ออยูที่ไหน ?"
ภริยา. นาย เนื้อไมมี.
นายโคฆาตก. เราใหเนื้อไวเพื่อตองการปงแลวจึงไป มิใชหรือ ?
ภริยา. สหายของทานมาบอกวา " แขกของฉันมา, หลอนจงให
เนื้อที่จะพึงขายแกฉัน," เมื่อฉันแมตอบวา " เนื้ออื่นจากเนื้อที่ฉันเก็บไว
เพื่อสหายของทานไมมี, อนึ่ง สหายของทานนั้น เวนจากเนื้อยอมไม
บริโภค," ก็ถือเอาเนื้อนั้นโดยพลการเองทีเดียวไปแลว.
นายโคฆาตก. เราเวนจากเนื้อ ไมบริโภคภัต, หลอนจงนําภัต
นั้นไป.
ภริยา. ฉันอาจทําอยางไรได, ขอจงบริโภคเถิด นาย.
นายโคฆาตกตัดลิ้นโคมาปงบริโภค
นายโคฆาตกนั้นตอบวา " เราไมบริโภคภัต" ใหภริยานําภัตนั้น
ไปแลว, ถือมีดไปสูสํานักโคตัวยืนอยูที่หลังเรือน แลวสอดมือเขาไป
ในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคน (ลิ้น) แลวถือไปใหปงบนถานเพลิง
แลว วางไวบนภัต นั่งบริโภคกอนภัตกอนหนึ่ง วางกอนเนื้อกอนหนึ่ง
ไวในปาก. ในขณะนั้นเอง ลิ้นของเขาขาดตกลงในถาดสําหรับใสภัต.
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ในขณะนั้นแล เขาไดวิบากที่เห็นสมดวยกรรม. แมเขาแลเปนเหมือนโค
มีสายเลือดไหลออกจากปากเขาไปในเรือน เที่ยวคลานรองไป.
๑

บุตรนายโคฆาตกหนี
สมัยนัน้ บุตรของนายโคฆาตกยืนแลดูบิดาอยูในที่ใกล. ลําดับนั้น
มารดาพูดกะเขาวา " ลูก เจาจงดูบิดานี้เที่ยวคลานรองไปในทามกลาง
เรือนเหมือนโค ความทุกขนี้จักตกบนกระหมอมของเจา, เจาไมตองหวง
แมซึ่งแม จงทําความสวัสดีแกตนหนีไปเถิด." บุตรนายโคฆาตกนั้น
ถูกมรณภัยคุกคาม ไหวมารดาแลวหนีไป, ก็แลครั้นหนีไปแลว ไดไป
ยังนครตักกสิลา. แมนายโคฆาตกเปนเหมือนโค เที่ยวรองไปในทามกลาง
เรือน ทํากาละแลวเกิดในอเวจี. แมโคก็ไดทํากาละแลว. ฝายบุตรของ
นายโคฆาตกไปนครตักกสิลา เรียนการงานของนายชางทอง. ลําดับนั้น
อาจารยของเขา เมื่อจะไปบานสั่งไววา " เธอพึงทําเครื่องประดับชื่อเห็น
ปานนี้" แลวหลีกไป. แมเขาก็ไดทําเครื่องประดับเห็นปานนั้นแลว.
ลําดับนั้น อาจารยของเขามาเห็นเครื่องประดับแลว ดําริวา "ชายผูนี้
ไปในที่ใดที่หนึ่ง เปนผูส ามารถจะเลี้ยงชีพได" จึงไดใหธิดาผูเจริญวัย
ของตน (แกเขา). เขาเจริญดวยบุตรธิดาแลว.
๒

ลูกทําบุญใหพอ
ลําดับนั้น บุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแลว เรียนศิลปะ, ในกาล
ตอมาไปพระนครสาวัตถี ดํารงฆราวาสอยูในพระนครนั้น ไดเปนผูมี
ศรัทธาเลื่อมใส. ฝายบิดาของพวกเขาไมทํากุศลอะไร ๆ เลย ถึงความชรา
๑. ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต เทีย่ วไปอยูด วยเขา. ๒. อโนโลเกตฺวา ไมแลดูแลว.
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ในนครตักกสิลาแลว. ลําดับนั้น พวกบุตรของเขาปรึกษากันวา " บิดา
ของพวกเราแก" แลวใหเรียกมายังสํานักของตน พูดวา " พวกฉันจะ
ถวายทานเพื่อประโยชนแกบิดา " แลวนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประธาน. วันรุงขึ้น พวกเขานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธานใหนั่งภายในเรือนแลว อังคาสโดยเคารพ, ในเวลาเสร็จภัตกิจ
กราบทูลพระศาสดาวา " พระเจาขา พวกขาพระองค ถวายภัตนี้ใหเปน
ชีวภัต (ภัตเพื่อบุคคลผูเปนอยู) เพือ่ บิดา. ขอพระองคจงทรงทํา
อนุโมทนา แกบิดาของพวกขาพระองคเถิด."

พระศาสดาทรงแสดงธรรม
พระศาสดา ตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแลว ตรัสวา " อุบาสก
ทานเปนคนแก มีสรีระแกหงอมเชนกับใบไมเหลือง, เสบียงทางคือกุศล
เพื่อจะไปยังปรโลกของทานยังไมมี, ทานจงทําที่พึ่งแกตน, จงเปนบัณฑิต
อยาเปนพาล" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา จึงไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา:๑. ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ยมปุริสาป จ ต อุปฏิตา
อุยโฺ ยคมุเข จ ติฏสิ
ปาเถยฺยมฺป จ เต น วิชฺชติ.
โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนฺคโณ
ทิพฺพ อริยภูมเิ มหิสิ.
๑

๒

๑. อรรถกถา เปน เต. ๒. ปติฏสิ.
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"บัดนี้ ทานเปนดุจใบไมเหลือง, อนึ่ง บุรษุ แหง
พระยายม (คือความตาย) ปรากฏแกทานแลว. ทาน
ตั้งอยูใกลปากแหงความเสื่อม, อนึ่ง แมเสบียงทาง
ของทาน ก็ยังไมมี. ทานนั้น จงทําที่พึ่งแกตน, จงรีบ
พยายาม จงเปนบัณฑิต ทานกําจัดมลทินไดแลว
ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงอริยภูมิอันเปนทิพย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ความวา อุบาสก บัดนี้ทานไดเปนเหมือนใบไมที่เหลืองอันขาดตกลง
บนแผนดิน.
ทูตของพระยายม พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ยมิปุริสา. แต
คํานี้ พระองคตรัสหมายถึงความตายนั่นเอง. อธิบายวา ความตายปรากฏ
แกทานแลว.
บทวา อุยฺโยคมุเข ความวา ก็ทานเปนผูตั้งอยูแลวใกลปากแหง
ความเสื่อม คือใกลปากแหงความไมเจริญ.
บทวา ปาเถยฺย ความวา แมเสบียงทางคือกุศลของทานผูจะไปสู
ปรโลก ก็ยังไมมี เหมือนเสบียงทางมีขาวสารเปนตน ของบุคคลผูเตรียม
จะไป ยังไมมีฉะนั้น.
สองบทวา โส กโรหิ ความวา ทานนั้นจงทําที่พึ่งคือกุศลแกตน
เหมือนบุคคลเมื่อเรืออับปางในสมุทร ทําที่พึ่งกลาวคือเกาะ (แกตน)
ฉะนั้น, และทานเมื่อทํา จึงรีบพยายาม คือจงปรารภความเพียรเร็ว ๆ
จงเปนบัณฑิต ดวยกายทําที่พึ่งกลาวคือกุศลกรรมแกตน. ดวยวา ผูใด
ทํากุศลในเวลาที่ตนยังไมถึงปากแหงความตาย สามารถจะทําไดนั่นแล,
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ผูนั้นชื่อวาเปนบัณฑิต. อธิบายวา ทานจงเปนผูเชนนั้น อยาเปนอันธพาล.
สองบทวา ทิพฺพ อริยภูมึ ความวา ทานทําความเพียรอยูอยางนี้
ชื่อวาผูกําจัดมลทินไดแลว เพราะความเปนผูนํามลทินมีราคะเปนตนออก
เสียได, ชื่อวาไมมีกิเลสเพียงดังเนิน คือหมดกิเลส เพราะไมมีกิเลสเพียง
ดังเนิน จักถึงชั้นสุทธาวาสภูมิเปนที่อยูแหงพระอริยบุคคลผูหมดจดแลว
๕ ภูมิ.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนาไดมี
ประโยชน แมแกหมูชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
๑

พวกบุตรถวายทานอีก
บุตรเหลานั้น ทูลนิมนตพระศาสดา แมเพื่อประโยชนในวันรุงขึ้น
ถวายทานแลว ไดกราบทูลพระศาสดาผูทรงทําภัตกิจแลว ในเวลาทรง
อนุโมทนาวา พระเจาขา แมภัตนี้พวกขาพระองคถวายใหเปนชีวภัตเพื่อ
บิดาของปวงขาพระองคเหมือนกัน, ขอพระองคจงทรงทําอนุโมทนาแก
บิดานี้นี่แล."
พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแกเขา ไดตรัส ๒ พระคาถา
นี้วา:อุปนีตวโยว ทานิสิ
สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก
วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา
ปาเถยฺยมฺป จ เต น วิชฺชติ.
๑. ๕ ภูมิคือ อวิหา ๑ อตัปปา ๑ สุทัสสา ๑ สุทัสสี ๑ อกนิฏฐา ๑ ภูมทิ ั้ง ๕ นี้อยูในพรหมโลก
ชั้นสุทธาวาส เปนที่เกิดแหงพระอนาคามี.
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โส กโรหิ ทีปมตฺตโน
ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว
นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ
น ปุน ชาติชร อุเปหิสิ.
"บัดนี้ ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว,
เปนผูเตรียมพรอม เพื่อจะไป สํานักของพระยายม,
อนึ่ง แมที่พัก ในระหวางหาง ของทาน ก็ยงั ไมม,ี
อนึ่ง ถึงเสบียงทางของทาน ก็หามีไม, ทานนั้นจงทํา
ที่พึ่งแกตน, จงรีบพยายาม จงเปนบัณฑิต ทานเปน
ผูมมี ลทินอันกําจัดไดแลว ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน
จักไมเขาถึงชาติชราอีก."

แกอรรถ
ศัพทวา อุป ในบทวา อุปนีตวโย ในพระคาถานั้น เปนเพียง
นิบาต. ทานมีวัยอันชรานําไปแลว คือมีวัยผานไปแลว ไดแกมีวัยลวง
ไปแลว. อธิบายวา บัดนี้ ทานลวงวัยทั้งสามแลว ดังอยูใกลปากของ
ความตาย.
บาทพระคาถาวา สนฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก ความวา ทาน
ตระเตรียมจะไปสูปากของความตายตั้งอยูแลว.
บาทพระคาถาวา วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา ความวา พวกคน
เดินทาง ยอมพักทํากิจนั้น ๆ ในระหวางทางไดฉันใด; คนไปสูปรโลก
ยอมพักอยูฉันนั้นไมได. เพราะคนไปสูปรโลกไมอาจเพื่อจะกลาวคําเปนตน
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วา " ทานจงรอสัก ๒-๓ วัน, ขาพเจาจะใหทานกอน จะฟงธรรมกอน."
ก็บุคคลเคลื่อนจากโลกนี้แลว ยอมเกิดในปรโลกทีเดียว, คํานั่นพระศาสดา
ตรัสหมายเอาเนื้อความนี้.
บทวา ปเถยฺย นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในหนหลังแลวก็จริง
แล ถึงอยางนั้น พระศาสดาทรงถือเอาในพระคาถาแมนี้ ก็เพื่อทรงทํา
ใหมั่นบอย ๆ แกอุบาสก. แมพยาธิและมรณะ ก็เปนอันทรงถือเอาใน
บทวา ชาติชร นี้เหมือนกัน.
ก็ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนาคามิมรรค ดวยพระคาถาในหนหลัง,
ตรัสอรหัตมรรคในพระคาถานี้. แมเมื่อเปนเชนนั้นอุบาสก เมื่อพระศาสดา
แมทรงแสดงธรรมดวยสามารถแหงมรรคเบื้องบน ก็บรรลุโสดาปตติผล
เบื้องต่ํา แลวจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนานี้ ตามกําลังอุปนิสัย
ของตน เหมือนเมื่อพระราชาทรงปนพระกระยาหารขนาดเทาพระโอษฐ
ของพระองค แลวทรงนําเขาไปแกพระโอรส, พระกุมารทรงรับโดยประมาณพระโอษฐของพระกุมารเทานั้นฉะนั้น.
พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกบริษัทที่เหลือ ดังนี้แล.
เรื่องบุตรของนายโคฆาตก จบ.
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๒. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๑๘๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อนุปุพฺเพน เมธาวี"
เปนตน.

พราหมณทําความเกื้อกูลแกภิกษุ
ดังไดสดับมา วันหนึ่ง พราหมณนั้นออกไปแตเชาตรู, ไดยืนแลดู
พวกภิกษุหมจีวร ในที่เปนที่หมจีวรของพวกภิกษุ. ก็ที่นั้นมีหญางอกขึ้น
แลว. ตอมาภิกษุรูปหนึ่งหมจีวรอยู, ชายจีวรเกลือกกลั้วที่หญา เปยกดวย
หยาดน้ําคางแลว. พราหมณเห็นเหตุนนั้นแลวคิดวา " เราควรทําที่นี้ให
ปราศจากหญา" ในวันรุง ขึ้น ถือจอบไปถากที่นั้น ไดทําใหเปนที่เชน
มณฑลลาน.
แมในวันรุงขึ้น เมือ่ ภิกษุมายังที่นั้น หมจีวรอยู, พราหมณเห็น
ชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่ง ตกไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วอยูที่ฝุน จึงคิดวา
" เราเกลี่ยทรายลงในที่นี้ควร" แลวขนทรายมาเกลี่ยลง.

พราหมณสรางมณฑปและศาลา
ภายหลังวันหนึ่ง ในเวลากอนภัตไดมีแดดกลา. แมในกาลนั้น
พราหมณเห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผูกําลังหมจีวรอยู จึงคิด
วา "เราใหสรางมณฑปในที่นี้ควร" จึงใหสรางมณฑปแลว.
รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ไดมีฝนพรําแตเชาตรู. แมในกาลนั้น พราหมณ
แลดูพวกภิกษุอยู, เห็นพวกภิกษุมีจีวรเปยก จึงคิดวา " เราใหสรางศาลา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 14

ในที่นี้ควร" จึงใหสรางศาลาแลวคิดวา "บัดนี้ เราจักทําการฉลองศาลา,"
จึงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหภิกษุทั้งหลายนั่งทั้งภายใน
ทั้งภายนอก ถวายทาน, ในเวลาเสร็จภัตกิจ รับบาตรพระศาสดา เพื่อ
ประโยชนแกการทรงอนุโมทนา แลวกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมด จําเดิม
ตั้งแตตนวา " พระเจาขา ขาพระองคยืนแลดูอยูในที่นี้ ในเวลาที่พวก
ภิกษุหมจีวร, เห็นเหตุการณอยางนี้ ๆ จึงใหสรางสิ่งนี้ ๆ ขึ้น."

พระศาสดาทรงแสดงธรรม
พระศาสดาทรงสดับคําของเขาแลว ตรัสวา " พราหมณ ธรรมดา
บัณฑิตทั้งหลายทํากุศลอยูคราวละนอย ๆ ทุก ๆ ขณะ, ยอมนํามลทิน
คืออกุศลของตน ออกโดยลําดับทีเดียว" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :๒. อนุปุพฺเพน เมธาวี โถก โถก ขเณ ขเณ
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโน.
"ผูมีปญญา (ทํากุศลอยู) คราวละนอย ๆ ทุก ๆ
ขณะ โดยลําดับ พึงกําจัดมลทินของตนได เหมือน
ชางทอดปดเปาสนิมทองฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุปุพฺเพน คือ โดยลําดับ, ผูประกอบ
ดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม ชื่อวา เมธาวี.
สองบทวา ขเณ ขเณ ความวา ทํากุศลอยูทุก ๆ โอกาส.
บาทพระคาถาวา กมฺมาโร รชตสฺเสว ความวา บัณฑิตทํากุศล
อยูบอย ๆ ชือ่ วาพึงกําจัดมลทิน คือกิเลสมีราคะเปนตนของตน, ดวยวา
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เมื่อเปนอยางนั้น บัณฑิตยอมเปนผูชื่อวามีมลทินอันขจัดแลว คือไมมีกิเลส
เหมือนชางทองหลอมแลวทุบทองครั้งเดียวเทานั้น ยอมไมอาจไลสนิมออก
แลวทําเครื่องประดับตาง ๆ ได. แตเมื่อหลอมทุบบอย ๆ ยอมไลสนิม
ออกได, ภายหลัง ยอมทําใหเปนเครื่องประดับตาง ๆ หลายอยางได
ฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา พราหมณดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๓. เรื่องพระติสสเถระ [๑๘๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อยสาว มล สมุฏ ิต"
เปนตน.

พระติสสะมอบผาสาฎกเนื้อหยาบใหพี่สาว
ดังไดสดับมา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไดบรรพชาอุปสมบท
แลว ปรากฏชื่อวา " พระติสสเถระ."
ในกาลตอมา พระติสสเถระนั้นเขาจําพรรษา ณ วิหารในชนบท,
ไดผาสาฎกเนื้อหยาบประมาณ ๘ ศอก จําพรรษา ปวารณาแลว, ถือผา
นั้นไปวางไวใกลมือพี่สาว. พี่สาวนั้นดําริวา " ผาสาฎกผืนนี้ไมสมควร
แกนองชายเรา" แลวตัดผานั้นดวยมีดอันคม ทําใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ,
โขลกในครก แลวสาง ดีด กรอ ปน ใหเปนดายละเอียด ใหทอเปน
ผาสาฎกแลว.

พระเถระเตรียมจะตัดจีวร
ฝายพระเถระ ก็จัดแจงดายและเข็ม, นิมนตภิกษุหนุมและสามเณร
ผูทําจีวรใหประชุมกันแลว ไปยังสํานักพี่สาว พูดวา " พี่จงใหผาสาฎก
ผืนนั้นแกฉัน, ฉันจักใหทําจีวร."
พี่สาวนั้น นําผาสาฎกประมาณ ๙ ศอกออกมาวางไวใกลมือของ
พระผูนองชาย. ทานรับผาสาฎกนั้นมาพิจารณาแลว พูดวา " ผาสาฎก
ของฉันเนื้อหยาบ ประมาณ ๘ ศอก, ผืนนี้เนื้อละเอียด ประมาณ ๙ ศอก,
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ผามิใชผาสาฎกของฉัน, นี่เปนผาสาฎกของพี่, ฉันไมตองการผาผืนนี้
พี่จงใหผาสาฎกผืนนั้นแหละแกฉัน." พี่สาวตอบวา " ทานผูเจริญ นี่เปน
ผาของทานทีเดียว, ขอทานจงรับผานั้นเถิด." ทานไมปรารถนาเลย.
ลําดับนั้น พี่สาวจึงบอกกิจที่ตนทําทุกอยางแกพระเถระนั้นแลว
ไดถวายวา " ทานผูเจริญ นั่นเปนผาของทานทีเดียว, ขอทานจงรับผา
นั้นเถิด." ทานถือผานั้นไปวิหาร เริ่มจีวรกรรม.

พระเถระหวงใยในจีวร ตายแลวเกิดเปนเล็น
ลําดับนั้น พี่สาวของทานจัดแจงวัตถุมียาคูและภัตเปนตน เพื่อ
ประโยชนแกภิกษุสามเณรผูทําจีวรของพระติสสะนั้น. ก็ในวันที่จีวรเสร็จ
พี่สาวใหทําสักการะมากมาย. ทานแลดูจีวรแลว เกิดความเยื่อใยในจีวรนั้น
คิดวา "ในวันพรุงนี้ เราจักหมจีวรนั้น" แลวพับพาดไวที่สายระเดียง,
ในราตรีนั้น ไมสามารถใหอาหารที่ฉันแลวยอยไปได มรณภาพแลว เกิด
เปนเล็นที่จีวรนั้นนั่นเอง.

พระศาสดารับสั่งไมใหแจกจีวร
ฝายพี่สาว สดับการมรณภาพของทานแลว รองไหกลิ้งเกลือกใกล
เทาของพวกภิกษุ. พวกภิกษุทําสรีรกิจ (เผาศพ) ของทานแลวพูดกันวา
" จีวรนั้นถึงแกสงฆทีเดียว เพราะไมมีคิลานุปฏฐาก, พวกเราจักแบงจีวร
นั้น" แลวใหนําจีวรนั้นออกมา. เลนวิ่งรองไปขางโนนและขางนี้วา
" ภิกษุพวกนี้แยงจีวรอันเปนของเรา."
พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียว ทรงสดับเสียงนั้นดวย
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โสตธาตุเพียงดังทิพย ตรัสวา " อานนท เธอจงบอก อยาใหพวกภิกษุ
แบงจีวรของติสสะ แลวเก็บไว ๗ วัน." พระเถระใหทําอยางนั้นแลว.

พระศาสดารับสั่งใหแจกจีวรของพระติสสเถระ
แมเล็นนั้น ทํากาละในวันที่ ๗ เกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว, ใน
วันที่ ๘ พระศาสดารับสั่งวา " ภิกษุทั้งหลาย จงแบงจีวรของติสสะแลว
ถือเอา." พวกภิกษุทําอยางนั้นแลว.
พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาวา " เหตุไรหนอแล พระศาสดา
จึงใหเก็บจีวรของพระติสสะไวสิ้น ๗ วัน แลวทรงอนุญาตเพื่อถือเอาใน
วันที่ ๘."

ตัณหาทําใหสัตวถึงความพินาศ
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวก
เธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
วา "ดวยเรื่องชื่อนี้," ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ติสสะเกิดเปนเล็นที่จีวร
ของตน, เมื่อพวกเธอจะแบงจีวรนั้น วิ่งรองไปขางโนนและขางนี้วา
' ภิกษุพวกนี้แยงจีวรอันเปนของเรา,' เมื่อพวกเธอถือเอาจีวรอยู. เขา
ขัดใจในพวกเธอแลวพึงเกิดในนรก, เพราะเหตุนั้น เราจึงใหเก็บจีวรไว;
ก็บัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว. เพราะเหตุนั้น เราจึงอนุญาตการถือ
เอาจีวรแกพวกเธอ," เมื่อภิกษุพวกนั้นกราบทูลอีกวา "พระเจาขา ขึ้น
ชื่อวาตัณหานี้หยาบหนอ" จึงตรัสวา " อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวา
ตัณหาของสัตวเหลานี้หยาบ; สนิมตั้งขึ้นแตเหล็ก ยอมกัดเหล็กนั่นเอง
ยอมใหเหล็กพินาศไป ทําใหเปนของใชสอยไมได ฉันใด; ตัณหานี้ (ก็)
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ฉันนั้นเหมือนกัน เกิดขึน้ ภายในของสัตวเหลานี้แลว ยอมใหสัตวเหลานั้น
เกิดในอบายมีนรกเปนตน ใหถึงความพินาศ ' ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓. อยสา ว มล สมุฏ ิต
ตหุฏ าย ตเมว ขาทติ
เอว อติโธนจาริน
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ.
"สนิมตั้งขึ้นแตเหล็ก ครัน้ ตั้งขึ้นแตเหล็กแลว
ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด; กรรมทั้งหลายของตน
ยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาชื่อวาโธนา ไป
สูทุคติ ฉันนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยสา คือแตเหล็ก. บทวา สมุฏิต
คือตั้งขึ้นแลว. บทวา ตทุฏาย คือครั้นตั้งขึ้นแตเหล็กนั้น.
ในบทวา อติโธนจาริน บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้.
ปญญาเปนเครื่องพิจารณาปจจัย ๔ วา " การบริโภคนี้ เปนประโยชนดวยปจจัยเหลานี้" แลวบริโภค พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาโธนา,
บุคคลประพฤติกาวลวงปญญาชื่อวาโธนานั่น ชื่อวา อติโธนจารี.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา " สนิมเกิดขึ้นแต
เหล็ก ตั้งขึ้นแตเหล็ก ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด; กรรมทัง้ หลายของ
ตน คือกรรมเหลานั้นชื่อวาเปนของตนนั่นแหละ เพราะตั้งขึ้นในตน
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ยอมนําบุคคลผูไมพิจารณาปจจัย ๔ แลวบริโภค ชื่อวาผูประพฤติกาวลวง
ปญญาชื่อวาโธนา ไปสูท ุคติ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระ จบ.
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๔. เรือ่ งพระโลฬุทายีเถระ [๑๘๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสชฺฌายมลา มนฺตา" เปนตน.

พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม
ดังไดสดับมา พวกอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิในพระนครสาวัตถี
ถวายทานในเวลากอนภัตแลว ในเวลาหลังภัตจึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใส
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย และผาเปนตน ไปวิหารแลวฟงธรรมกถาอยู,
ก็ในเวลาฟงธรรมแลวเดินไป ยอมกลาวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ.
พระอุทายีเถระ สดับถอยคําของอริยสาวกเหลานั้นแลว จึงพูดวา
" พวกทานฟงธรรมกถาของพระเถระทั้งสองนั้น ยังกลาวถึงอยางนั้นกอน,
ฟงธรรมกถาของฉันแลว จักกลาวอยางไรหนอแล ?"
พวกมนุษย ฟงถอยคําของทานแลวคิดวา " พระเถระแมนี้ จัก
เปนพระธรรมกถึกองคหนึ่ง, พวกเราฟงธรรมกถาของพระเถระแมนี้
ควร." วันหนึ่ง พวกเขาอาราธนาพระเถระวา " ทานขอรับ วันนี้เปน
วันฟงธรรมของพวกกระผม," ถวายทานแกพระสงฆแลวพูดวา " ทาน
ขอรับ ขอทานพึงกลาวธรรมกถาในกลางวันเถิด." ฝายพระเถระนั้น
รับนิมนตของพวกมนุษยนั้นแลว.
๑

พระเถระไมสามารถแสดงธรรมได
เมือ่ พวกมนุษยนั้นมาในเวลาฟงธรรมแลว พูดวา "ทานขอรับ
๑. ยาจิตวฺ า=ขอหรือวิงวอน.
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ขอทานจงกลาวธรรมแกพวกกระผมเถิด," พระโลฬุทายีเถระนั่งบนอาสนะ
แลว จับพัดอันวิจิตรสั่นอยู, ไมเห็นบทธรรม แมบทหนึ่งพูดวา " ฉัน
จักสวดสรภัญญะ, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลาวธรรมกถา" ดังนี้แลว ก็ลง (จาก
อาสนะ). มนุษยพวกนั้น นิมนตภิกษุรูปอื่นใหกลาวธรรมกถาแลว นิมนต
พระโลฬุทายีขึ้นอาสนะอีก เพื่อตองการสวดสรภัญญะ. พระโลฬุทายีนนั้
ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ แมอีก จึงพูดวา " ฉันจักกลาวในกลางคืน, ขอ
ภิกษุรูปอื่นจงสวดสรภัญญะ" แลวก็ลง มนุษยพวกนั้น นิมนตภิกษุรูป
อื่นใหสวดสรภัญญะแลว นําพระเถระมาในกลางคืนอีก. พระเถระนั้น ก็ยงั
ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ แมในกลางคืน พูดวา " ฉักจักกลาวในเวลา
ใกลรุงเทียว, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลาวในเวลากลางคืน" แลวก็ลง. มนุษย
พวกนั้น นิมนตภิกษุรูปอื่นใหกลาวแลวในเวลาใกลรุง ก็นําพระเถระนั้น
มาอีก. พระเถระนั้น แมในเวลาใกลรงุ ก็มิไดเห็นบทธรรมอะไร ๆ.

พระเถระถูกมหาชนไลไปตกหลุมคูถ
มหาชน ถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินและทอนไมเปนตน คุกคามวา
"พระอันธพาล เมื่อพวกขาพเจากลาวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทานพูดอยางนั้นและอยางนั้น, บัดนี้ เหตุไรจึงไมพูด ?" ดังนี้แลว
ก็ติดตามพระเถระผูหนีไป. พระเถระนั้นหนีไปตกลงในเวจกุฎีแหงหนึ่ง.
มหาชนสนทนากันวา "พระโลฬุทายี เมื่อถอยคําสรรเสริญคุณ
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนไปอยู อวดอางประกาศความที่ตน
เปนธรรมกถึก, เมื่อพวกมนุษยทําสักการะแลว พูดวา ' พวกกระผมจะ
ฟงธรรม,' นั่งบนอาสนะถึง ๔ ครั้ง ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ ที่สมควร
จะพึงกลาว ถูกพวกมนุษยถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินและทอนไมเปนตน
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คุกคามวา ' ทานถือตัวเทาเทียม กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระ
ผูเปนเจาของพวกเรา' ไลใหหนีไปตกลงในเวจกุฎีแลว.
๑

บุรพกรรมของพระโลฬุทายี
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?" เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา " ดวยเรื่อง
ชื่อนี้," จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น, แมในกาล
กอน โลฬุทายีนี้ ก็จมลงในหลุมคูถเหมือนกัน " ดังนี้แลว ทรงนําอดีต
นิทานมา ตรัสชาดก นี้ใหพิสดารวา :"สหาย เรามี ๔ เทา, สหาย แมทานก็มี ๔ เทา.
มาเถิด สีหะ ทานจงกลับ, เพราะเหตุไรหนอ ทาน
จึงกลัวแลวหนีไป ? สุกร ทานเปนผูไมสะอาด มีขน
เปอนดวยของเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป; ถาทานประสงค
ตอสู, เราจะใหความชนะแกทาน นะสหาย"
ดังนี้แลว ตรัสวา " ราชสีหในกาลนั้นไดเปนสารีบุตร, สุกรไดเปน
โลฬุทายี."
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย โสฬุทายีเรียนธรรมมีประมาณนอยแท, อนึ่ง มิไดทําการทอง
เลย; การเรียนปริยัติอยางใดอยางหนึ่งแลว ไมทําการทองปริยัตินั้น เปน
มลทินแท" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:๒

๑. ยคคฺคาห คณฺหสิ=ถือความเปนคู. ๒. ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๑. อรรถกถา. ๓/๑๑.
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๔. อสชฺฌายมลา มนฺตา
อนุฏานมลา ฆรา
มล วณฺณสฺส โกสชฺช
ปมาโท รกฺขโต มล.
"มนตทั้งหลาย มีอันไมทอ งบนเปนมลทิน, เรือน
มีความไมหมั่นเปนมลทิน, ความเกียจคราน เปน
มลทินของผิวพรรณ, ความประมาท เปนมลทินของ
ผูรักษา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสชฺฌายมลา เปนตน ความวา
เพราะปริยัติหรือศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อบุคคลไมทอง ไมประกอบ
เนือง ๆ ยอมเสื่อมสูญ หรือไมปรากฏติดตอกัน; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "อสชฺฌายมลา มนฺตา."
อนึ่ง เพราะชื่อวาเรือนของบุคคลผูอยูครองเรือน ลุกขึ้นเสร็จสรรพ
แลวไมทํากิจ มีการซอมแซมเรือนที่ชํารุดเปนตน ยอมพินาศ ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "อนุฏ านมลา ฆรา."
เพราะกายของคฤหัสถหรือบรรพชิต ผูไมทาํ การชําระสรีระ หรือ
การชําระบริขาร ดวยอํานาจความเกียจคราน ยอมมีผิวพรรณมัวหมอง;
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "มล วณฺณสฺส โกสชฺช."
อนึ่ง เพราะเมื่อบุคคลรักษาโคอยู หลับหรือเลนเพลินดวยอํานาจ
ความประมาท, โคเหลานั้นยอมถึงความพินาศ ดวยเหตุมีวิ่งไปสูที่มิใชทา
เปนตนบาง ดวยอันตรายมีพาลมฤค และโจรเปนตนบาง ดวยอํานาจการ
๑

๑. พาลมิค-เนือ้ ราย
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กาวลงสูที่ทั้งหลาย มีนาขาวสาลีเปนตนของชนพวกอื่นแลวเคี้ยวกินบาง,
แมตนเอง ยอมถึงอาชญาบาง การบริภาษบาง.
ก็อีกอยางหนึ่ง กิเลสทั้งหลายลวงล้ําเขาไปดวยอํานาจความประมาท
ยอมยังบรรพชิตผูไมรักษาทวาร ๖ ใหเคลื่อนจากศาสนา; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ปมาโท รกฺขโต มล." อธิบายวา ก็ความ
ประมาทนั้น ชื่อวาเปนมลทิน เพราะความประมาทเปนที่ตั้งของมลทิน
ดวยการนําความพินาศมา.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
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๕. เรือ่ งกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง [๑๘๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภกุลบุตรคน
ใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มลิตฺถิยา ทุจฺจริต" เปนตน.

สามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ
ดังไดสดับมา มารดาและบิดานํากุลสตรีผูมีชาติเสมอกันมาเพื่อ
กุลบุตรนั้น. นางไดเปนหญิงมักประพฤตินอกใจ ( สามี) จําเดิมแตวันที่นํา
มาแลว. กุลบุตรนั้นละอาย เพราะการประพฤตินอกใจของนาง ไมอาจ
เขาถึงความเปนผูเผชิญหนาของใครได เลิกกุศลกรรมทั้งหลาย มีการ
บํารุงพระพุทธเจาเปนตน โดยกาลลวงไป ๒-๓วัน เขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง เมื่อพระศาสดาตรัสวา " อุบาสก
เพราะเหตุไร เราจึงไม (ใคร) เห็นทาน ?" จึงกราบทูลความนั้นแลว.
๑

สตรีเปรียบเหมือนของ ๕ อยาง
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะกุลบุตรนั้นวา " อุบาสก แมในกาล
กอน เราก็ไดกลาวแลววา ' ขึ้นชื่อวาสตรีทั้งหลาย เปนเชนกับแมน้ํา
เปนตน. บัณฑิตไมควรทําความโกรธในสตรีเหลานั้น,' แตทานจําไม
ได เพราะความเปนผูอันภพปกปดไว" อันกุลบุตรนั้นทูลอาราธนาแลว
ตรัสชาดก ใหพิสดารวา:๒

๑. อติจารินี ผูม ักประพฤติลวง. ๒. ขุ. ชุ. ๒๗/๒๑ อรรถกถา. ๓/๙๘.
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"ธรรมดาสตรีในโลก เปนเหมือนแมน้ํา หนทาง
โรงดื่ม (สุรา) ที่พักและบอน้ํา, เวลายอมไมมแี กสตรี
เหลานัน้ ."
ดังนี้แลว ตรัสวา " ก็อบุ าสก ความเปนผูมักประพฤตินอกใจ เปน
มลทินของสตรี, ความตระหนี่ เปนมลทินของผูใหทาน, อกุศลกรรม
เปนมลทินของสัตวทั้งหลายในโลกนีแ้ ละโลกหนา เพราะอรรถวา เปน
เครื่องยังสัตวใหฉิบหาย, แตอวิชชา เปนมลทินอยางยอดยิ่ง กวามลทิน
ทั้งปวง" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๕. มลิตฺถิยา ทุจฺจริต
มจฺเฉร ททโต มล
มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
ตโต มลา มลตร
อวิชฺชา ปรม มล
เอต มล ปหนฺตฺวาน
นิมมฺ ลา โหถ ภิกขฺ โว.
" ความประพฤติชั่ว เปนมลทินของสตรี, ความ
ตระหนี่ เปนมลทินของผูให, ธรรมอันลามกทั้งหลาย
เปนมลทินแล ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา, เราจะ
บอกมลทินอันยิ่งกวามลทินนั้น, อวิชชาเปนมลทิน
อยางยิ่ง ภิกษุทงั้ หลาย ทานทั้งหลาย ละมลทินนั่น
ไดแลว ยอมเปนผูหมดมลทิน."

แกอรรถ
ความประพฤตินอกใจ ชื่อวา ความประพฤติชั่วในพระคาถานั้น.
๑. ไดแก กําหนด, เขตแดน, ความจํากัด.
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ก็แมสามี ยอมขับไลสตรีผูมักประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือน, สตรี
นั้นไปสูสํานักของมารดาบิดา (ก็ถูก) มารดาบิดาขับไลดวยคําวา "เอ็ง
ไมมีความเคารพตระกูล เราไมอยากเห็นแมดวยนัยนตาทั้งสอง" สตรี
นั้นหมดที่พึ่ง เทียวไปยอมถึงความลําบากมาก; เพราะเหตุนั้น พระศาสดา
จึงตรัสความประพฤติชั่วของสตรีนั้นวา " เปนมลทิน."
บทวา ททโต แปลวา ของผูให. ก็เมื่อบุคคลใดในเวลาไถนา คิด
อยูวา " เมื่อนานี้สมบูรณแลว , เราจักถวายภัตทั้งหลาย มีสลากภัต
เปนตน," เมื่อขาวกลาเผล็ดผลแลว, ความตระหนี่เกิดขึ้น หามจิตอัน
สัมปยุตดวยจาคะ, บุคคลนั้น เมื่อจิตสัมปยุตดวยจาคะ ไมงอกงามขึ้นได
ดวยอํานาจความตระหนี่ ยอมไมไดสมบัติสามอยาง คือ มนุษยสมบัติ
ทิพยสมบัติ (และ) นิพพานสมบัติ; เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา
" ความตระหนี่เปนมลทินของผูให." แมในบทอื่น ๆ ซึ่งมีรูปอยางนี้ ก็
มีนัยเชนนี้เหมือนกัน.
สองบทวา ปาปกา ธมฺมา ความวา ก็อกุศลธรรมทั้งหลายเปน
มลทินทั้งนั้น ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา. บทวา ตโต ความวา กวา
มลทินที่ตรัสแลว ในหนหลัง. บทวา มลตร ความวา เราจะบอกมลทิน
อันยิ่งแกทานทั้งหลาย.
บทวา อวิชฺชา ความวา ความไมรู อันมีวัตถุ ๘ นั่นแล เปน
มลทินอยางยิ่ง.
๑

๑. พึงดู อวิชชา ๘ ในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ หมวด ๘.
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บทวา ปหนฺตฺวาน ความวา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายละมลทิน
นั่นไดแลว ยอมเปนผูหามลทินมิได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี [๑๘๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริก
ของพระสารีบุตรเถระ ชือ่ จูฬสารี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สีชีว
อหิริเกน" เปนตน.

พระจูฬสารีไดโภชนะเพระทําเวชกรรม
ดังไดสดับมา วันหนึ่ง พระจูฬสารีนั้นทําเวชกรรมแลวไดโภชนะ
อันประณีตแลว ถือออกไปอยู พบพระเถระในระหวางทาง จึงเรียนวา
" ทานขอรับ โภชนะนี้ กระผมทําเวชกรรมไดแลว, ใตเทาจักไมได
โภชนะเห็นปานนี้ในที่อื่น, ขอใตเทาจงฉันโภชนะนี้, กระผมจักทํา
เวชกรรม นําอาหารเห็นปานนี้มาเพื่อใตเทาตลอดกาลเปนนิตย." พระเถระ
ฟงคําของพระจูฬสารีนั้นแลว ก็นิ่งเฉย หลีกไปแลว. ภิกษุทงั้ หลายมาสู
วิหารแลว กราบทูลความนั้นแดพระศาสดา.

ผูตั้งอยูในอเนสนกรรมเปนอยูงาย
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาบุคคลผูไมมีความ
ละอาย ผูคะนอง เปนผูเชนกับกา ตั้งอยูในอเนสนา ๒๑ อยาง ยอม
เปนอยูงาย, สวนบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ ยอมเปนอยูยาก"
ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๖. สุชีว อหิริเกน
กากสูเรน ธสินา
ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน สงฺกิลิฏเน ชีวิต.
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หิรีมตา จ ทุชฺชีว
นิจฺจ สุจิคเวสินา
อลีเนนาปคพฺเภน
สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา.
"อันบุคคลผูไมมีความละอาย กลาเพียงดังกา
มีปกติกําจัด (คุณผูอื่น) มักแลนไป (เอาหนา) ผู
คะนอง ผูเศราหมอง เปนอยูงาย. สวนบุคคลผูมี
ความละอาย ผูแสวงหากรรมอันสะอาดเปนนิตย ไม
หดหู ไมคะนอง มีอาชีวะหมดจดเห็นอยู เปนอยู
ยาก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหิรเิ กน คือผูขาดหิริและโอตตัปปะ.
อธิบายวา อันบุคคลผูเห็นปานนั้น อาจเรียกหญิงผูมิใชมารดานั่นแลวา
" มารดาของเรา" เรียกชายทั้งหลายผูมิใชบิดาเปนตนนั่นแล โดยนัย
เปนตนวา "บิดาของเรา" ตั้งอยูในอเนสนา ๒๑ อยาง เปนอยูโดยงาย.
บทวา กากสูเรน ไดแก เชนกาตัวกลา. อธิบายวา เหมือนอยาง
วา กาตัวกลา ใครจะคาบวัตถุทั้งหลายมียาคูเปนตน ในเรือนแหง
ตระกูลทั้งหลาย จับ ณ ที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแลว รูวา เขาแลดูตน
จึงทําเปนเหมือนไมแลดู เหมือนสงใจไปในที่อื่น และทําเปนเหมือนหลับ
อยู กําหนดความเผอเรอของพวกมนุษยไดแลวก็โผลง, เมื่อพวกมนุษย
ไลวา " สุ สุ " อยูนั่นแล ก็คาบเอาอาหารเต็มปากแตภาชนะแลวบินหนี
ไปฉันใด; แมบุคคลผูไมมีความละอายก็ฉันนั้นเหมือนกัน เขาไปบาน
กับภิกษุทั้งหลายแลว ยอมกําหนดที่ทั้งหลาย มีที่ตั้งแหงยาคูแลภัต
เปนตน, ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนั้น รับเอาอาหารสักวา
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ยังอัตภาพใหเปนไป ไปสูโรงฉันพิจารณาอยู ดืม่ ยาคูแลว ทํากัมมัฏฐาน
ไวในใจ สาธยายอยู ปดกวาดโรงฉันอยู; สวนบุคคลนี้ไมทําอะไร ๆ
เปนผูบายหนาตรงไปยังบาน, เขาแมถูกภิกษุทั้งหลายบอกวา " จงดูบุคคล
นี้ " แลวจองดูอยู ทําเปนเหมือนไมแลดู เหมือนสงใจไปในที่อื่น เหมือน
หลับอยู ดุจกลัดลูกดุม ทําที่เปนดุจจัดจีวร พูดวา " การงานของเรา
ชื่อโนนมีอยู " ลุกจากอาสะเขาไปบาน เขาไปสูเรือนหลังโคหลังหนึ่ง
บรรดาเรือนที่กําหนดไวแลวแตเชา, เมื่อหมูมนุษยในเรือน แมแงม
ประตู แลวนั่งกรอดายอยูริมประตู, เอามือขางหนึ่งผลักประตูแลวเขาไป
ภายใน. ลําดับนั้น มนุษยเหลานั้นเห็นบุคคลนั้นแลว แมไมปรารถนา
ก็นิมนตใหนั่งบนอาสนะ แลวถวายของมียาคูเปนตนที่มีอยู, เขาบริโภค
ตามตองการแลว ถือเอาของสวนที่เหลือดวยบาตรหลีกไป, บุคคลนี้ชื่อวา
ผูกลาเพียงดังกา, อันบุคคลผูหาหิริมิไดเห็นปานนี้ เปนอยูง าย.
บทวา ธสินา ความวา ชื่อวาผูมีปกติกําจัด เพราะเมื่อคนทั้งหลาย
กลาวคําเปนตนวา " พระเถระชื่อโนน เปนผูมีความปรารถนานอย,"
กําจัดคุณของคนเหลาอื่นเสีย ดวยคําเปนตนวา " ก็แมพวกเราไมเปนผูมี
ความปรารถนานอยดอกหรือ ?" ก็มนุษยทั้งหลายฟงคําของคนเห็นปาน
นั้นแลว เมือ่ สําคัญวา " แมผูนี้ก็เปนผูประกอบดวยคุณ มีความเปนผู
ปรารถนานอยเปนตน" ยอมสําคัญของที่ตนควรให. แตวาจําเดิมแตนั้น
ไป เขาเมื่อไมอาจเพื่อยังจิตของบุรุษผูรูทั้งหลายใหยินดี ยอมเสื่อมจาก
ลาภแมนั้น. บุคคลผูมีปกติกําจัดอยางนี้ ยอมยังลาภทั้งของตนทั้งชองผูอื่น
ใหฉิบหายแท.
๑

๑. โถก กวาฏ ปธาย ปดบานประตูหนอยหนึ่ง.
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บทวา ปกฺขนฺทินา ความวา ผูมักประพฤติแลนไป คือผูแสดงกิจ
ของคนเหลาอื่นใหเปนดุจกิจของตน. เมื่อภิกษุทั้งหลายทําวัตรที่ลานพระเจดียเปนตนแตเชาตรู นั่งดวยกระทําไวในใจซึ่งกัมมัฏฐานหนอยหนึ่ง
แลวลุกขึ้น เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต, บุคคลนั้นลางหนา แลวตกแตง
อัตภาพ ดวยอันหมผากาสาวะมีสีเหลือง หยอดนัยนตาและทาศีรษะ
เปนตน ใหประหารดวยไมกวาด ๒-๓ ทีเปนดุจวากวาดอยู เปนผูบาย
หนาไปสูซุมประตู, พวกมนุษยมาแตเชาตรู ดวยคิดวา "จักไหวพระเจดีย
จักกระทําบูชาดวยระเบียบดอกไม" เห็นเขาแลว พูดกันวา "วิหารนี้"
อาศัยภิกษุหนุมนี้ จึงไดการปฏิบัติบํารุง, ทานทั้งหลายอยาละเลยภิกษุ
นี้" ดังนี้แลว ยอมสําคัญของที่ตนพึงใหแกเขา. อันบุคคลผูมักแลนไป
เชนนี้ เปนอยูงาย.
บทวา ปคพฺเภน ความวา ผูประกอบดวยความคะนองกายเปนตน.
สองบทวา สงฺกิลิฏเน ชีวิต ความวา ก็อันบุคคลผูเลี้ยงชีวิตเปนอยู
อยางนี้ ชื่อวาเปนผูเศราหมองแลว เปนอยู. การเปนอยูนั้น ชื่อวาเปน
อยูชั่ว คือเปนอยูลามกแท.
บทวา หิริมตา จ ความวา อันบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ เปนอยูยาก. เพราะเขาไมกลาวคําวา "มารดาของเรา" เปนตน
กะหญิงผูมิใชมารดาเปนตน เกลียดปจจัยที่เกิดขึ้นโดยไมชอบธรรมดุจคูถ
แสวงหา (ปจจัย) โดยธรรมโดยเสมอ เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก
สําเร็จชีวิตเปนอยูเศราหมอง.
บทวา สุจิคเวสินา ความวา แสวงหากรรมทั้งหลาย มีกายกรรม
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เปนตนอันสะอาด. บทวา อลีเนน ความวา ไมหดหูดวยความเปนไป
แหงชีวิต.
สองบทวา สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา ความวา ก็บุคคลเห็นปานนี้ยอม
เปนผูชื่อวา มีอาชีวะหมดจด, อันบุคคลผูมีอาชีวะหมดจดแลวอยางนี้นั้น
เห็นอาชีวะหมดจดนั้นแลโดยความเปนสาระ ยอมเปนอยูไดยาก ดวย
อํานาจแหงความเปนอยูเศราหมอง.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี จบ
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๗. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๘๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย ปาณมติมาเปติ" เปนตน.

อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล
ความพิสดารวา บรรดาอุบาสกเหลานั้น อุบาสกคนหนึ่งยอมรักษา
สิกขาบท คือเจตนาเครื่องงดเวนจากการยังชีวิตสัตวใหตกลวงไปอยาง
เดียว. (สวน) อุบาสกทั้งหลายนอกนี้ ยอมรักษาสิกขาบททั้งหลายนอกนี้.
วันหนึ่ง อุบาสกเหลานั้นเกิดทุมเถียงกันวา " เรายอมทํากรรมที่ทําไดโดย
ยาก. เรายอมรักษาสิ่งที่รักษาไดโดยยาก" ไปสูสํานักของพระศาสดา
ถวายบังคมแลวกราบทูลความนั้น.

พระศาสดาทรงตัดสิน
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของอุบาสกเหลานั้นแลว มิไดทรง
กระทําศีลแมขอหนึ่งใหต่ําตอย ตรัสวา "มีศลี ทั้งหมดเปนของรักษาไว
โดยยากทั้งนั้น" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๗. โย ปาณมติมาเปติ
มุสาวาทฺจ ภาสติ
โลเก อทินฺน อาทิยติ
ปรทารฺจ คจฺฉติ
สุราเมรยปานฺจ
โย นโร อนุย
ุ ฺชติ
อิเธวเมโส โลกสฺมึ
มูล ขนติ อตฺตโน.
เอว โภ ปุริส ชานาหิ ปาปธมฺมา อสฺตา
มา ต โลโภ อธมฺโม จ จิร ทุกขฺ าย รนฺธยุ.
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" นระใด ยอมยังสัตวมชี ีวิตใหตกลวงไป ๑,
กลาวมุสาวาท ๑, ถือเอาทรัพยที่บุคคลอื่นไมใหใน
โลก ๑, ถึงภริยาของผูอื่น ๑, อนึ่ง นระใดยอม
ประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งการดื่มสุราและเมรัย นระนี้
(ชื่อวา) ยอมขุดซึ่งรากเหงาของตนในโลกนี้ทีเดียว.
บุรุษผูเจริญ ทานจงทราบอยางนี้วา 'บุคคลผูมีบาปธรรมทัง้ หลาย ยอมเปนผูไมสํารวมแลว' ความโลภ
และสภาพมิใชธรรม จงอยารบกวนทาน เพือ่ ความ
ทุกข ตลอดกาลนานเลย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา โย ปาณมติมาเปติ ความวา
บรรดาประโยคทั้งหก มีสาหัตถิกประโยค เปนตน นระใดยอมเขาไปตัด
อินทรียคือชีวิตของผูอื่น แมดวยประโยคอันหนึ่ง.
บทวา มุสาวาท ความวา และยอมกลาวมุสาวาท อันหักเสียซึ่ง
ประโยชนของชนเหลาอื่น.
บาทพระคาถาวา โลเก อทินฺน อาทิยติ ความวา ยอมถือเอาทรัพย
อันบุคคลอื่นหวงแหนแลว ดวยบรรดาอวหาร (การนําเอาไป) ทั้งหลาย
มีไถยาวหาร (การนําเอาไปโดยขโมย) เปนตน อวหารแมอันหนึ่งใน
สัตวโลกนี้.
บาทพระคาถาวา ปรทารฺจ คจฺฉติ ความวา นระเมื่อผิดใน
๑

๑. ประโยคแหงการฆามี ๖ คือ สาหัตถิกประโยค ๑ นิคสัคคิยประโจค ๑ อาณัตติประโยค ๑
ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ อิทธิมยประโยค ๑ สาหัตถิกประโยคนั้น ไดแกการทํา
ดวยมือตนเอง. สมันตปาสาทิกา ๑/๕๒๖.
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ภัณฑะทั้งหลาย ที่บุคคลอื่นรักษาและคุมครองแลว ชื่อวายอมประพฤติ
นอกทาง.
บทวา สุราเมรยปาน ไดแก การดื่มซึ่งสุราและเมรัยอยางใดอยาง
หนึ่งนั่นเทียว. บทวา อนุยฺุชติ คือ ยอมเสพ ไดแก ยอมกระทํา
ใหมาก.
สองบทวา มูล ขนติ ความวา ปรโลกจงยกไว. ก็ในโลกนีน้ ั่นแล
นระนี้จํานองหรือขายขาด แมซึ่งทรัพยอันเปนตนทุนมีนาและสวนเปนตน
อันเปนเครื่องที่จะพึงดํารง (ตน) อยูได ดื่มสุราอยู ชื่อวายอมขุดซึ่ง
รากเหงาของตน คือเปนคนหาที่พึ่งมิได. เปนคนกําพราเที่ยวไป.
พระศาสดา ยอมตรัสเรียกบุคคลผูทํากรรมคือทุศีล ๕ ดวยคําวา
เอว โภ. บทวา ปาปธมฺมา ไดแก ผูมีธรรมลามก. บทวา อสฺตา
ไดแก ผูเวนแลวจากการสํารวม มีการสํารวมทางกายเปนตน. พระบาลีวา
อเจตสา ดังนี้บาง. ความวา ผูไมมีจิต.
สองบทวา โลโภ อธมฺโม จ ไดแก โลภะและโทสะ. แทจริง
กิเลสชาตแมทั้งสองนี้ เปนอกุศลโดยแท.
บาทพระคาถาวา จิร ทุกฺขาย รนฺธยุ ความวา ธรรมเหลานี้
จงอยาฆา อยูย่ํายี (ซึ่งทาน) เพื่อประโยชนแกทุกขทั้งหลายมีทุกขใน
นรกเปนตน ตลอดกาลนาน.
ในกาลจบเทศนา อุบาสก ๕ คนนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว.
พระธรรมเทศนาไดมีประโยชน แมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสก ๕ คน จบ.
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๘. เรื่องภิกษุหนุม ชื่อติสสะ [๑๘๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุม
ชื่อติสสะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ททาติ เว ยถาสทฺธ" เปนตน.

พระติสสะนินทาชนอื่นแตชมเชยญาติของตน
ไดยินวา พระติสสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของพระอริยสาวก แม ๕
โกฏิ คือ อนาถบิณฑิกคฤหบดี นางวิสาขาอุบาสิกา (เปนตน ). แมถึง
อสทิสทาน ก็ติเตียนเหมือนกัน, ไดของเย็นในโรงทานของอริยสาวก
เหลานั้น ยอมติเตียนวา " เย็น " ไดของรอน ยอมติเตียนวา " รอน "
แมเขาใหนอย ยอมติเตียนวา " เพราะเหตุไร ชนเหลานี้จึงใหของเพียง
เล็กนอย ?" แมเขาใหมาก ยอมติเตียนวา " ในเรือนของชนเหลานี้ เห็น
จะไมมีที่เก็บ, ธรรมดาบุคคลควรใหวัตถุพอยังอัตภาพใหเปนไปแกภิกษุ
ทั้งหลายมิใชหรือ ? ยาคูและภัตเทานี้ยอมวิบัติไปไมมีประโยชนเลย,"
แตกลาวปรารภพวกญาติของตนเปนตนวา " นาชมเชยเรือนของพวกญาติ
ของเรา เปนโรงเลี้ยงของภิกษุทั้งหลาย ผูมาแลวจากทิศทั้งสี่" ดังนี้
แลว ยอมยังคําสรรเสริญใหเปนไป.
๑

พวกภิกษุสอบสวนฐานะของพระติสสะ
ก็พระติสสะนั้น เปนบุตรของผูรักษาประตูคนหนึ่ง เที่ยวไปกับ
พวกชางไมผูเที่ยวไปยังชนบท ถึงพระนครสาวัตถี บวชแลว.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเห็นเธอผู (เที่ยว) ติเตียนทานของมนุษย
๑. หาทานเสมอเหมือนมิได.
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ทั้งหลายอยูอยางนั้น คิดกันวา " พวกเราจักสอบสวนภิกษุนั้น " จึงถาม
วา " ผูมีอายุ พวกญาติของทานอยูที่ไหน ?" ไดฟงวา " อยูในบานชื่อ
โนน " จึงสงภิกษุหนุมไป ๒-๓ รูป.
ภิกษุหนุมเหลานั้นไปในบานนั้นแลว อันชนชาวบานนิมนตใหนั่ง
ที่โรงฉันแลวกระทําสักการะ จึงถามวา เด็กหนุมชื่อติสสะออกจากบาน
นี้ไปบวชแลว มีอยูหรือ ? ชนเหลาไหนเปนญาติของติสสะนั้น." มนุษย
ทั้งหลาย (ตาง) คิดวา " ในบานนี้ เด็กผูออกจากเรือนแหงตระกูลไป
บวชแลว ไมมี; ภิกษุเหลานั้น พูดถึงใครหนอ ?" แลวเรียนวา " ทานขอรับ
กระผมทั้งหลายไดยินวา ' บุตรของผูรักษาประตูคนหนึ่ง เที่ยวไปกับพวก
ชางไม บวชแลว;' ทานทั้งหลายเห็นจะกลาวหมายเอาผูนั้นกระมัง ?"

จับโกหกได
ภิกษุหนุมทั้งหลายทราบวา พวกญาติผูใหญของติสสภิกษุหนุมนั้น
ไมมีในบานนั้นแลว (จึงพากัน) กลับไปสูพระนครสาวัตถี แจงเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลายวา " ทานผูเจริญ พระติสสะยอมเที่ยวพูดเพอถึงสิ่งอัน
หาเหตุมิไดเลย." แมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูล (เรื่องนั้น) แดพระตถาคต.

บุรพกรรมของพระติสสะ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอื่ วาติสสะนั้นยอมเที่ยว
โออวด ในบัดนี้เทานั้นหามิได; แมในกาลกอน เธอก็ไดเปนผูโออวด
แลว," อันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมาแลว ทรง
ยังกฏาหกชาดก นี้ใหพิสดารวา :๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๐. อรรถกถา. ๒/๓๒๖.
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"นายกฏาหกนั้น ไปสูชนบทอื่น จึงพูดอวดซึ่ง
ทรัพยแมมาก, นายมาตามแลว พึงประทุษราย,
กฏาหก ทานจงบริโภคโภคะทั้งหลายเถิด."
ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใดเมื่อชนเหลาอื่นใหซึ่งวัตถุ
นอยก็ตาม มากก็ตาม เศราหมองก็ตาม ประณีตก็ตาม หรือใหวัตถุแก
ชนเหลาอื่น (แต) ไมใหแกตน ยอมเปนผูเกอเขิน; ฌานก็ดี วิปสสนา
ก็ดี มรรคและผลก็ดี ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๘. ททาติ เว ยถาสทฺธ
ยถาปสาทน ชโน
ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ ปเรส ปานโภชเน
น โส ทิวา วา รตฺตึ วา
สมาธึ อธิคจฺฉติ.
ยสฺสเจต สมุจฉฺ ินฺน
มูลฆจฺจ สมูหต
ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา
สมาธึ อธิคจฺฉติ.
"ชนยอมให (ทาน) ตามศรัทธา ตามความ
เลือ่ มใสแล, ชนใด ยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ํา
และขาวของชนเหลาอื่นนั้น, ชนนั้นยอมไมบรรลุ
สมาธิในกลางวันหรือในกลางคืน. ก็อกุศลธรรมอัน
บุคคลใดตัดขาดแลว ถอนขึ้นทําใหมีรากขาดแลว,
บุคคลนั้นแล ยอมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือใน
กลางคืน."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ททาติ เว ยถาสทฺธ ความ
วา ชนเมื่อใหบรรดาวัตถุมีของเศราหมองและประณีตเปนตน อยางใด
อยางหนึ่ง ชื่อวายอมใหตามศรัทธา คือ ตามสมควรแกศรัทธาของตน
นั่นแล.
บทวา ยถาปสาทน ความวา ก็บรรดาภิกษุผูเปนเถระและภิกษุ
ใหมเปนตน ความเลื่อมใสในภิกษุใด ๆ ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น, เมื่อ
ถวาย (ทาน) แกภิกษุนั้น ชื่อวายอมถวายตามความเลื่อมใส คือตาม
สมควรแกความเลื่อมใสของตนนั่นแล.
บทวา ตตฺถ เปนตน ความวา ยอมถึงความเปนผูเกอเขินในเพราะ
ทานของชนอื่นนั้นวา " เราไดวัตถุเล็กนอย, เราไดของเศราหมอง."
บทวา สมาธึ เปนตน ความวา บุคคลนั้นยอมไมบรรลุสมาธิดวย
สามารถแหงอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ หรือดวยสามารถแหงมรรค
และผล ในกลางวันหรือในกลางคืน.
สองบทวา ยสฺส เจต ความวา อกุศลกรรมนั่น กลาวคือความ
เปนผูเกอเขินในฐานะเหลานั้น อันบุคคลใดตัดขาดแลว ถอนขึ้น ทําใหมี
รากขาดแลว ดวยอรหัตมรรคญาณ. บุคคลนั้นยอมบรรลุสมาธิ มีประการ
ดังกลาวแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ จบ.
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๙. เรื่องอุบาสก ๕ คน [๑๙๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕
คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ" เปนตน.
ไดยินวา อุบาสกเหลานั้นใครจะฟงธรรม ไปสูวิหาร ถวายบังคม
พระศาสดาแลวนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ก็ความดําริวา " ผูนี้เปนกษัตริย
ผูนี้เปนพราหมณ, ผูนี้เปนคนมั่งมี, ผูนี้เปนคนยากจน, เราจักแสดงธรรม
ใหยวดยิ่งแกผูนี้, จักไมแสดง (ธรรมใหยวดยิ่ง) แกผูนี้" ยอมไมเกิด
ขึ้นแกพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยอม
ทรงทําความเคารพธรรมไวเปนเบื้องหนา แลวจึงแสดง ประหนึ่ง
เทพเจาผูมีฤทธิ์บันดาลใหน้ําในอากาศหลั่งไหลลงอยูฉะนั้น. ก็บรรดา
อุบาสกเหลานั้น ผูนั่งแลวในสํานักของพระตถาคตผูทรงแสดง (ธรรม)
อยูอยางนั้น อุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแลวเทียว, คนหนึ่งนั่งเขียนแผนดิน
ดวยนิ้วมือ, คนหนึ่งนั่งเขยาตนไม, คนหนึ่งนั่งแหงน (หนา) มองดู
อากาศ, แตคนหนึ่งไดฟงธรรมโดยเคารพ.
พระอานนทเถระ ถวายงานพัดพระศาสดาอยู แลดูอาการของ
อุบาสกเหลานั้น กราบทูลพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
ทรงบันลือลัน่ ดุจมหาเมฆคํารน ทรงแสดงธรรมแกอุบาสกเหลานี้, แต
อุบาสกเหลานั้น เมื่อพระองคตรัสธรรมอยู, นั่งทํากรรมนี้และนี้."
พระศาสดา. อานนท เธอไมรูจักอุบาสกเหลานั้นหรือ ?
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อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมรูจัก พระเจาขา.

ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน
พระศาสดา. ก็บรรดาอุบาสกเหลานั้น อุบาสกผูนั่งหลับแลวนั่น
เกิดในกําเนิดแหงงูสิ้น ๕๐๐๐ ชาติ พาดศีรษะไวบนขนดทั้งหลายหลับแลว.
แมในบัดนี้ ความอิ่มในการหลับของเขายอมไมมี, เสียงของเรายอมไม
เขาไปสูหูของเขา.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสโดยลําดับหรือตรัส
เปนตอน ๆ ?
พระศาสดา. อานนท แทจริง แมพระสัพพัญุตญาณ ก็ไมอาจทรง
กําหนด ซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั่น ผูอุบัติอยูในระหวาง ๆ อยางนี้คือ
' ความเปนมนุษยตามกาล, ความเปนเทพตามกาล, ความเปนนาคตาม
กาล,' แตอุบาสกนั่นเกิดแลวในกําเนิดแหงนาคสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ
แมหลับอยู (ก็) ไมอิ่มในการหลับเสียเลย.
ฝายบุรษุ ผูนั่งเขียนแผนดินดวยนิ้วมือ เกิดในกําเนิดไสเดือนสิ้น
๕๐๐ ชาติโดยลําดับ ขุดแผนดินแลว, ถึงบัดนี้ก็เขียนแผนดินอยู ดวย
อํานาจความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติแลว ในกาลกอนยอมไมฟง
เสียงของเรา.
ฝายบุรษุ ผูนั่งเขยาตนไมอยูนั่น เกิดแลวในกําเนิดลิงสิ้น ๕๐๐ ชาติ
โดยลําดับ, ถึงบัดนี้ก็เขยาตนไมอยู ดวยสามารถแหงความประพฤติที่ตน
ไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอนนั่นเทียว. เสียงของเรายอมไมเขาหูของ
เขา. แมพราหมณผูนั่งแหงน (หนา) มองอากาศอยูนั่น ก็เกิดเปน (หมอ)
๑

๑. อนฺตรนฺตรา=ในระหวาง ๆ.
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ผูบอกฤกษสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ, ถึงบัดนี้ แมในวันนี้ก็ยังแหงน
(หนา) ดูอากาศอยู ดวยสามารถแหงความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติ
มาแลว ในกาลกอนนั่นเทียว. เสียงของเรายอมไมเขาหูของเขา.
สวนพราหมณผูฟงธรรมโดยความเคารพนั่น เกิดเปนพราหมณผู
ทองมนต ถึงฝงแหงเวท ๓ สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ, ถึงบัดนี้ ก็ยอมฟง
ธรรมโดยเคารพ เปนดังเทียบเคียงมนตอยู.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค
ยอมแทรกอวัยวะทั้งหลาย มีผิวเปนตน (เขา) ไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู;
เพราะเหตุไร อุบาสกเหลานี้แมเมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู จึงไมฟง
โดยเคารพ ?
พระศาสดา. อานนท เธอเห็นจะทําความสําคัญวา ' ธรรมของเรา
อันบุคคลพึงฟงไดโดยงายกระมัง ? '
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรม (ของพระองค) อัน
บุคคลพึงฟงไดโดยยากหรือ ?
พระศาสดา. ถูกแลว อานนท.
อานนท. เพราะเหตุไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท บทวา ' พุทฺโธ ' ก็ดี ' ธมฺโม ' ก็ดี ' สงฺโฆ '
ก็ดี อันสัตวเหลานั้นไมเคยสดับแลว ในแสนกัลป แมเปนอเนก: เพราะฉะนั้น สัตวเหลานั้นจึงไมสามารถฟงธรรมนี้ได: แตในสงสารมีที่สุดอัน
ใคร ๆ ตามรูไมได สัตวเหลานั้นฟงดิรัจฉานกถามีอยางตาง ๆ นั่นแล มา
๑

๑. มนฺตชฺฌายกพฺราหฺณโณ.
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แลว: เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้จึงเที่ยวขับรองฟอนรําอยูในที่ทั้งหลาย
มีโรงดื่มสุราและสนามเปนที่เลนเปนตน . จึงไมสามารถจะฟงธรรมได.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกทั้งหลายนั่น อาศัยอะไร
จึงไมสามารถ ?
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสแกพระอานนทวา " อานนท อุบาสก
เหลานั้น อาศัยราคะ อาศัยโทสะ อาศัยโมหะ อาศัยตัณหา จึงไมสามารถ:
ชื่อวาไฟ เชนกับดวยไฟคือราคะไมมี, ไฟใดไมแสดงแมซึ่งเถา ยอมไหม
สัตวทั้งหลาย; แทจริง แมไฟซึ่งยังกัลปใหพินาศ ที่อาศัยความปรากฏ
แหงอาทิตย ๗ ดวงบังเกิดขึ้น ยอมไหมโลก ไมใหวัตถุไร ๆ เหลืออยูเลย
ก็จริง, ถึงกระนั้น ไฟนั้นยอมไหมในบางคราวเทานั้น; ชื่อวากาลที่ไฟคือ
ราคะจะไมไหม ยอมไมมี: เพราะฉะนั้น ชื่อวาไฟเสมอดวยราคะก็ดี ชื่อวา
ผูจับเสมอดวยโทสะก็ดี ชื่อวาขายเสมอดวยโมหะก็ดี ชื่อวาแมน้ําเสมอ
ดวยตัณหาก็ดี ไมมี" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๙. นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ
นตฺถิ โทสสโม คโห
นตฺถิ โมหสม ชาล
นตฺถิ ตณฺหาสมา นที.
"ไฟเสมอดวยราคะ ไมม,ี ผูจับเสมอดวยโมหะ
ไมม,ี ขายเสมอดวยโมหะ ไมม.ี แมน้ําเสมอดวย
ตัณหา ไมมี."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราคสโม ความวา ชื่อวาไฟเสมอดวย
ราคะ ยอมไมมี ดวยสามารถแหงอันไมแสดงอะไร ๆ เชนควันเปนตน
ตั้งขึ้นเผาภายในนั่นเอง. บทวา โทสสโม ความวา ผูจับทั้งหลาย มีผู
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จับคือยักษ ผูจับคืองูเหลือม และผูจับคือจระเขเปนตน ยอมสามารถจับ
ไดในอัตภาพเดียวเทานั้น, แตผูจับคือโทสะ ยอมจับโดยสวนเดียวทีเดียว
เพราะฉะนั้น ชื่อวาผูจับเสมอดวยโทสะยอมไมมี.
สองบทวา โมหสม ชาล ความวา ก็ชื่อวาขายเสมอดวยโมหะ ยอม
ไมมี เพราะอรรถวารึงรัดและรวบรัดไว.
บทวา ตณฺหาสมา ความวา เวลาเต็มก็ดี เวลาพรองก็ดี เวลาแหง
ก็ดี ของแมน้ําทั้งหลาย มีแมน้ําคงคาเปนตน ยอมปรากฏ, แตเวลาเต็ม
หรือเวลาแหงแหงตัณหา ยอมไมม,ี ความพรองอยางเดียวยอมปรากฏ
เปนนิตย เพราะฉะนั้น ชื่อวาแมน้ําเสมอดวยตัณหา ยอมไมมี เพราะ
อรรถวาใหเต็มไดโดยยาก.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกผูฟงธรรมอยูโดยเคารพนั้น ตั้งอยูใน
โสดาปตติผลแลว. พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกัน
แลว ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสก ๕ คน จบ.
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๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี [๑๙๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยภัททิยนครประทับอยูในชาติยาวัน ทรง
ปรารภเมณฑกเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สุทสฺส วชฺชมฺเส"
เปนตน.
๑

พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร
ไดยินวา พระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปถชนบท
ทั้งหลาย ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของคนเหลานี้ คือเมณฑกเศรษฐี ๑,
ภรรยาของเศรษฐีนั้น ชื่อวานางจันทปทุมา ๑, บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี ๑,
หญิงสะใภชื่อนางสุมนเทวี ๑, หลานสาวชื่อวิสาขา ๑, ทาสชื่อปุณณะ ๑,
จึงเสด็จไปสูภัททิยนคร ประทับอยูในชาติยาวัน . เมณฑกเศรษฐีไดสดับ
การเสด็จมาของพระศาสดาแลว.
๒

เหตุที่ไดนามวาเมณฑกเศรษฐี
ถามวา " ก็เพราะเหตุไร เศรษฐีนั่นจึงชื่อวา เมณฑกเศรษฐี ?"
แกวา ไดยนิ วา แพะทองคําทั้งหลายประมาณเทาชาง มาและโคอุสภะ
ชําแรกแผนดินเอาหลังดุนหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณ ๘ กรีส ที่ขางหลัง
เรือนของเศรษฐีนั้น. บุญกรรมใสกลุม ดาย ๕ สีไวในปากของแพะเหลานั้น.
เมื่อมีความตองการดวยเภสัชมีเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน
หรือดวยวัตถุมีผาเครื่องปกปด เงินและทองเปนตน ชนทั้งหลานยอมนํา
กลุมดายออกจากปากของแพะเหลานั้น. เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย
๑. ปาไมมะลิ ๒. ที่อื่น ๆ วา สุมนาเทวี.
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ผาเครื่องปกปด เงินและทอง ยอมไหลออกจากปากแพะแมตัวหนึ่ง ก็เปน
ของเพียงพอแกชาวชมพูทวีป. จําเดิมแตนั้นมา เศรษฐีนั้นจึงปรากฏวา
เมณฑกเศรษฐี.

บุรพกรรมของทานเศรษฐี
ถามวา ก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเปนอยางไร ? แกวา ไดยินวา
ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสี เศรษฐีนั้นเปนหลานของ
กุฎมพีชื่ออวโรชะ ไดมชี ื่อวา อวโรชะ ซึ่งมีชื่อพองกับลุง. ครั้งนั้น
ลุงของเขาปรารภเพื่อจะสรางพระคันธกุฎีเพื่อพระศาสดา. เขาไปสูสํานัก
ของลุงแลว กลาววา " ลุง แมเราทั้งสองจงสรางรวมกันทีเดียว" ใน
เวลาที่ถูกลุงนั้นหามวา " เราคนเดียวเทานั้นจักสรางไมใหสาธารณะกับดวย
ชนเหลาอื่น" จึงคิดวา "เมื่อลุงสรางคันธกุฎีในที่นี้แลว, เราควรไดศาลา
รายในที่นี้" จึงใหคนนําเครื่องไมมาจากปา ใหทําเสาอยางนั้น คือ "เสา
ตนหนึ่งบุดวยทองคํา, ตนหนึ่งบุดวยเงิน, ตนหนึ่งบุดวยแกวมณี" ให
ทําขื่อ พรึง บานประตู บานหนาตาง กลอน เครือ่ งมุงแลอิฐแมทั้งหมด
บุดวยวัตถุมีทองคําเปนตนเทียว ใหทําศาลารายสําเร็จดวยรัตนะ ๗ประการ
แดพระตถาคตในที่ตรงหนาพระคันธกุฎี ในเบื้องบนแหงศาลารายนั้น
ไดมีจอมยอด ๓ ยอด อันสําเร็จแลวดวยทองคําอันสุกเปนแทงแกวผลึก
และแกวประพาฬ. ใหสรางมณฑปประดับดวยแกว ในที่ทามกลางแหง
ศาลาราย. ใหตั้งธรรมาสนไว. เทาธรรมาสนนั้นไดสําเร็จดวยทองคําสีสุก
เปนแทง แมแคร ๔ อันก็เหมือนกัน. แตใหกระทําแพะทองคํา ๔ ตัว
ตั้งไวในภายใตแหงเทาทั้ง ๔ แหงอาสนะ. ใหกระทําแพะทองคํา ๒ ตัว
ตั้งไวภายใตตั่งสําหรับรองเทา. ใหกระทําแพะทองคํา ๖ ตัว ตั้งแวดลอม
มณฑป: ใหถักธรรมาสนดวยเชือกเสนเล็กสําเร็จดวยดายกอนแลว จึงให
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ถักดวยเชือกอันสําเร็จดวยทองคําในทามกลาง แลวใหถักดวยเชือกสําเร็จ
ดวยแกวมุกดาในเบื้องบน; พนักแหงธรรมาสนนั้น ไดสําเร็จดวยไม
จันทน. ครัน้ ใหศาลารายสําเร็จอยางนั้นแลว เมื่อจะกระทําการฉลองศาลา
จึงนิมนตพระศาสดาพรอมดวยภิกษุ ๖ ลาน ๘ แสน ไดถวายทานตลอด
๔ เดือน. ในวันสุดทายไดถวายไตรจีวร. บรรดาภิกษุเหลานั้น จีวรมี
คาพันหนึ่ง ถึงแกภิกษุผูใหมในสงฆแลว.
เขาทําบุญกรรม ในกาลแหงพระวิปสสีพุทธเจาอยางนั้นแลว เคลื่อน
จากอัตภาพนั้น ทองเที่ยวไปในเทวดาและในมนุษยทั้งหลาย ในภัทรกัปนี้ เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสี ไดมีนามวา พาราณสีเศรษฐี.

เศรษฐีประสบฉาตกภัย
วันหนึ่ง เศรษฐีไปสูที่บํารุงพระราชา พบปุโรหิต จึงกลาววา
" ทานอาจารย ทานตรวจดูฤกษยามหรือ ?"
ปุโรหิต. ขอรับ ผมตรวจดู , เราทั้งหลายจะมีการงานอะไรอื่น ?
เศรษฐี. ถาอยางนั้น ความเปนไปในชนบทจักเปนเชนไร ?
ปุโรหิต. ภัยอยางหนึ่ง จักมี.
เศรษฐี. ชื่อวาภัยอะไร ?
ปุโรหิต. ฉาตกภัย ทานเศรษฐี.
เศรษฐี. จักมี เมื่อไร ?
ปุโรหิต. จักมี โดยลวงไป ๓ ป แตปนี้.
เศรษฐี ฟงคํานั้นแลวใหบุคคลทํากสิกรรมเปนอันมาก รับ (ซื้อ)
๑

๑. ภัยคือความอดอยากหรือความหิว.
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จําเพาะขาวเปลือกแมดวยทรัพยที่มีอยูในเรือน ใหกระทําฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง
บรรจุฉางทั้งหมดใหเต็มดวยขาวเปลือก. เมื่อฉางไมพอ ก็บรรจุภาชนะมี
ตุมเปนตนใหเต็มแลว ขุดหลุมฝงขาวเปลือกที่เหลือในแผนดิน. ใหขยํา
ขาวเปลือกที่เหลือจากที่ฝงไวกับดวยดิน ฉาบทาฝาทั้งหลาย.
โดยสมัยอื่นอีก เศรษฐีนั้น เมื่อภัยคือความอดอยากถึงเขาแลวก็
บริโภคขาวเปลือกตามที่เก็บไว, เมื่อขาวเปลือกที่เก็บไวในฉางและใน
ภาชนะมีตุมเปนตนหมดแลว, จึงใหเรียกชนผูเปนบริวารมาแลว กลาววา
" พอทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงไป จงเขาไปสูภูเขาแลวเปนอยู ประสงคจะ
มาสูสํานักของเรา ก็จงมาในเวลาที่มีภิกษาอันหาไดงาย, ถาไมอยากจะมา,
ก็จงเปนอยูในที่นั้นเถิด." ชนเหลานั้นไดกระทําเหมือนอยางนั้นแลว.
สวนทาสผูทําการรับใช คนหนึ่ง ชื่อวาปุณณะ เหลืออยูในสํานักของ
เศรษฐีนั้น. รวมเปนคน ๕ คนเทานั้นคือ เศรษฐี ภรรยาของเศรษฐี
บุตรของเศรษฐี บุตรสะใภของเศรษฐีกับนายปุณณะนั้น (ที่ยงั คงเหลืออยู).
ชนเหลานั้น แมเมื่อขาวเปลือกที่ฝงไวในหลุมในแผนดินหมดสิ้น
แลว. พังดินที่ฉาบไวที่ฝาแลว แชน้ํา ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเปลือก
ที่ไดแลวจากฝานั้น.
ครั้งนั้น ภรรยาของเศรษฐีนั้น เมื่อความหิวครอบงําอยู เมื่อดิน
สิ้นไปอยู พังดินที่เหลืออยูในสวนแหงฝาทั้งหลายลงแลว แชน้ํา ไดขาวเปลือกประมาณกึ่งอาฬหกะ ตําแลว ถือเอาขาวสารประมาณทะนานหนึ่งใสไวในหมอใบหนึ่ง เพราะความกลัวแตโจรวา " ในเวลาเกิดฉาตกภัย
๑

๒

๑. เวยฺยาวจฺจกโร โดยพยัญชนะแปลวา ผูกระทําซึ่งกรรมแหงบุคคลผูขวนขวาย. ๒. อาฬหกะ
หนึ่งคือ ๔ ทะนาน กึ่งอาฬหกะ= ๒ ทะนาน.
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พวกโจรมีมาก" ปดแลวฝงตั้งไวในแผนดิน. ลําดับนั้น เศรษฐีมาจากที่
บํารุงแหงพระราชาแลว กลาวกะนางวา " นางผูเจริญ ฉันหิว, อะไร ๆ
มีไหม ?" นางนั้น ไมไดกลาวถึงสิ่งที่มีอยูวา " ไมมี " กลาววา " นาย
ขาวสารมีอยูทะนานหนึ่ง."
เศรษฐี. ขาวสารทะนานหนึ่งนั้น อยูที่ไหน ?
ภรรยา. ฉันฝงตั้งไว เพราะกลัวแตโจร.
เศรษฐี. ถากระนั้น หลอนจงขุดมันขึ้นมาแลว หุงตมอะไร ๆ เถิด.
ภรรยา. ถาเราจักตมขาวตม, ก็จักเพียงพอกัน ๒ มื้อ; ถาเราจัก
หุงขาวสวย, ก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเทานั้น; ฉันจักหุงตมอะไรละ ? นาย.
เศรษฐี. ปจจัยอยางอื่นของพวกเราไมมี, พวกเราตอบริโภคขาว
สวยแลวก็จักตาย; หลอนจงหุงขาวสวยนั่นแหละ.
ภรรยาแหงเศรษฐีนั้น หุงขาวสวยแลว แบงใหเปน ๕ สวน
คดขาวสวยสวนหนึ่งวางไวขางหนาของเศรษฐี.

เศรษฐีถวายภัตแกพระปจเจกพุทธเจา
ในขณะนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งที่ภูเขาคันธมาทน ออก
จากสมาบัติ. ทราบวา ในภายในสมาบัติ ความหิวยอมไมเบียดเบียน
เพราะผลแหงสมาบัติ, แตวา เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายออกจาก
สมาบัติแลว ความหิวมีกําลังยอมเกิดขึ้น เปนราวกะวาเผาพื้นทองอยู;
เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ตรวจดูฐานะที่จะได (อาหาร)
แลว จึงไป.
ก็ในวันนั้น ชนทั้งหลาย ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
แลว ยอมไดสมบัติ บรรดาสมบัติมีตําแหนงเสนาบดีเปนตนอยางใดอยาง
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หนึ่ง; เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาแมนั้น ตรวจดูอยูดวยทิพยจักษุ
ดําริวา ฉาตกภัย เกิดขึ้นแลวในชมพูทวีปทั้งสิ้น, และในเรือนเศรษฐี
เขาหุงขาวสุก อันสําเร็จดวยขาวสารทะนานหนึ่งเทานั้นเพื่อคน ๕ คน; ชน
เหลานั้นจักมีศรัทธา หรืออาจเพื่อจะทําการสงเคราะหแกเราหรือหนอ
แล ? " เห็นความที่ชนเหลานั้นเปนผูมีศรัทธา ทัง้ สามารถเพื่อจะทําการ
สงเคราะห จึงถือเอาบาตรจีวรไปแสดงตนยืนอยูที่ประตู (เรือน) ขางหนา
ของเศรษฐี. เศรษฐีนั้น พอเห็นทานเขาก็มีจิตเลื่อมใส คิดวา " เรา
ประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้ เพราะความที่เราไมใหทานแมในกาลกอน.
ก็แลภัตนี้พึงรักษาเราไวสิ้นวันเดียวเทานั้น, สวนภัตที่เราถวายแลวแก
พระผูเปนเจา จักนําประโยชนเกื้อกูลมาแกเราหลายโกฏิกัป " แลวนํา
ถาดแหงภัตนั้นออกมา เขาไปหาพระปจเจกพุทธเจา ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ นิมนตใหเขาไปสูเรือน เมื่อทานนั่งบนอาสนะแลวจึงลางเทา
(ของทาน) วาง (ถาดภัต) ไวบนตั่งทอง แลวถือเอาถาดภัตนั้น มา
ตักลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา. เมื่อภัตเหลือกึ่งหนึ่ง, พระปจเจกพุทธเจา เอามือปดบาตรเสีย.
ทีนั้น เศรษฐีจึงกลาวกะพระปจเจกพุทธเจานั้นวา " ขาแตทาน
ผูเจริญ นี้เปนสวนหนึ่งแหงขาวสุกที่เขาหุงไวเพื่อคน ๕ คน ดวยขาวสาร
ทะนานหนึ่ง, กระผมไมอาจเพื่อจะแบงภัตนี้ใหเปน ๒ สวน, ขอทาน
จงอยากระทําการสงเคราะหแกกระผมในโลกนี้เลย, กระผมใครเพื่อจะ
ถวายไมใหมีสวนเหลือ" แลวไดถวายภัตทั้งหมด. ก็แลครั้นถวายแลว
ไดตั้งความปรารถนาวา " ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาอยาไดประสบ
๑

๑. แปลหักประโยคกรรมเปนประโยคกัตตุ.
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ฉาตกภัยเห็นปานนี้ ในทีข่ าพเจาเกิดอีกเลย, ตั้งแตบัดนี้ไป ขาพเจาพึง
สามารถเพื่อจะใหภัตอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น, ไมพึงทําการงาน
เลี้ยงชีพดวยมือของตนเอง, ในขณะที่ขาพเจาใชใหคนชําระฉาง ๑,๒๕๐
ฉางแลว สนานศีรษะนั่งอยูที่ประตูแหงฉางเหลานั้นแลว แลดูในเบื้องบน
เทานั้น ธารแหงขาวสาลีแดง พึงตกลงมายังฉางทั้งหมดใหเต็มเพื่อ
ขาพเจา, และผูนี้นั่นแหละจงเปนภรรยา, ผูนี้นั่นแหละจงเปนบุตร, ผูนี้
นั่นแหละจงเปนหญิงสะใภ, ผูนี้นั่นแหละจงเปนทาสของขาพเจา ใน
สถานที่ขาพเจาเกิดแลว ๆ."

ทัง้ ๕ คนปรารถนาใหไดอยูรวมกัน
ฝายภรรยาของเศรษฐีนั้น ก็คดิ วา " เมื่อสามีของเราถูกความหิว
เบียดเบียนอยู เราก็ไมอาจเพื่อจะบริโภคได" จึงถวายสวนของตนแก
พระปจเจกพุทธเจาแลวตั้งความปรารถนาวา "ขาแตทานผูเจริญ จําเดิม
แตนี้ ดิฉันไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้ ในสถานที่ดิฉันเกิดแลว, อนึ่ง
แมเมื่อดิฉันวางถาดภัตไวขางหนา ใหอยูซึ่งภัตแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น,
ดิฉันยังไมลุกขึ้นเพียงใด, ที่แหงภัตที่ดิฉันตักแลว ๆ จงเปนของบริบูรณ
อยูอยางเดิมเพียงนั้น, ทานผูนี้แหละจงเปนสามี, ผูนี้แหละจงเปนบุตร,
ผูนี้แหละจงเปนหญิงสะใภ, ผูนี้แหละจงเปนทาส (ของดิฉัน)," แมบุตร
ของเศรษฐีนั้น ก็ถวายสวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว ตั้งความ
ปรารถนาวา " จําเดิมแตนี้ไป ขาพเจาไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้,
อนึ่ง เมื่อขาพเจาถือเอาถุงกหาปณะหนึ่งพัน แมใหกหาปณะ แกชาว
ชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู ถุงนี้จงเต็มอยูอยางเดิม, ทานทั้งสองนี้นั่นแหละจง
เปนมารดาบิดา, หญิงคนนี้จงเปนภรรยา, ผูนี้จงเปนทาส ของขาพเจา."
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แมลูกสะใภของเศรษฐีนั้น ถวายสวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว
ก็ตั้งความปรารถนาวา "จําเดิมแตนี้ไป ดิฉันไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็น
ปานนี้, อนึ่ง เมื่อดิฉันตั้งกระบุงขาวเปลือกกระบุงหนึ่งไวขางหนา แมให
อยูซึ่งภัตอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ความหมดสิ้นไปอยาปรากฏ.
ทานทั้งสองนี้นั่นแหละจงเปนแมผัวและพอผัว, ผูนี้นั่นแหละจงเปนสามี.
ผูนี้นั่นแหละจงเปนทาส (ของดิฉัน)." แมทาสของเศรษฐีนั้น ก็ถวาย
สวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว ก็ตั้งความปรารถนาวา "จําเดิม
แตนี้ไป ขาพเจาไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานนี้, คนเหลานี้ทั้งหมดจง
เปนนาย, และเมื่อขาพเจาไถนาอยู, รอย ๗ รอยประมาณเทาเรือโกลน
คือ 'ขางนี้ ๓ รอย ขางโนน ๓ รอย ในทามกลาง ๑ รอย, จงเปนไป."
นายปุณณะนั้น ปรารถนาตําแหนงเสนาบดีก็สามารถจะไดในวันนั้นเทียว.
แตวา ดวยความรักในนายทั้งหลาย เขาจึงตั้งความปรารถนาวา "คน
เหลานี้นั่นแหละจงเปนนายของขาพเจา." ในที่สุดแหงถอยคําของชน
ทั้งหมด พระปจเจกพุทธเจากลาววา "จงเปนอยางนั้นเถิด" แลวกระทํา
อนุโมทนาดวยคาถาของพระปจเจกพุทธเจาแลวคิดวา "เรายังจิตของชน
ทั้งหลายเหลานี้ใหเลื่อมใส ยอมควร" จึงอธิษฐานวา "ชนเหลานี้ จง
เห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาทน" ดังนี้แลวก็หลีกไป. แมชนเหลานั้น ได
ยืนแลดูอยูเทียว. พระปจเจกพุทธเจานั้นไปแลว แบงภัตนั้นกับดวย
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค. ดวยอานุภาพแหงพระปจเจกพุทธเจานั้น
ภัตนั้นเพียงพอแลวแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมด. ชนแมเหลานั้นไดยืน
แลดูอยูทีเดียว.
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อานิสงสของการถวายทาน
ก็เมื่อเวลาเที่ยงลวงไปแลว ภรรยาเศรษฐีลางหมอขาวแลวปดตั้งไว,
ฝายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้น นอนแลวหลับไป. เศรษฐีนั้นตื่นขึ้นใน
เวลาเย็น กลาวกะภรรยาวา " นางผูเจริญ ฉันหิวเหลือเกิน, ขาวตัง
กนหมอมีอยูบางไหมหนอ ?" ภรรยานั้น แมทราบความที่ตนลางหมอตั้ง
ไวแลว ก็ไมกลาววา " ไมมี " " คิดวาเราเปดหมอขาวแลวจึงจะบอก"
ดังนี้แลว จึงลุกขึ้นไปสูที่ใกลหมอขาวแลวเปดหมอขาว.
ในขณะนั้นเอง หมอขาวเต็มดวยภัต มีสีเชนกับดอกมะลิตูม ได
ดุนฝาละมีตั้งอยูแลว. ภรรยานั้นเห็นภัตนั้นแลว เปนผูมีสรีระอันปติถูก
ตองแลว กลาวกะเศรษฐีวา " จงลุกขึ้นเถิดนาย, ดิฉันลางหมอขาวปด
ไว, แตหมอขาวนั้นนั่นเต็มดวยภัต มีสีเชนกับดวยดอกมะลิตูม, ชื่อวา
บุญทั้งหลายควรที่จะกระทํา, ชื่อวาทานควรจะให; ขอทานจงลุกขึ้นเถิด
นาย, บริโภคเสียเถิด." ภรรยานั้นไดใหภัตแกบิดาและบุตรทั้งสองแลว.
เมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแลว นางนั่งบริโภคกับดวยลูกสะใภแลว
ไดใหภัตแกนายปุณณะ. ที่แหงภัตอันชนเหลานั้นตักแลว ๆ ยอมไมสิ้น
ไป. ปรากฏเฉพาะตรงที่ตักดวยทัพพีคราวเดียวเทานั้น.
ในวันนัน้ นั่นแล ฉางเปนตน ก็กลับเต็มแลวโดยทํานองที่เต็มใน
กอนนั่นแล. นางใหกระทําการโฆษณาในเมืองวา " ภัตเกิดขึ้นแลวใน
เรือนของเศรษฐี, ผูมีความตองการดวยภัตอันเปนพืชจงมารับเอา."
มนุษยทั้งหลาย ถือเอาภัตอันเปนพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นแลว. แม
ชาวชมพูวีปทั้งสิ้น ก็อาศัยเศรษฐีนั้น ไดชีวิตแลวนั่นแล.
๑

๑. เมล็ดขาวอันไฟไหมทั้งหลาย.
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เศรษฐีและคณะไปเกิดที่ภัททิยนคร
เศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยว
อยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในสกุลเศรษฐี
ในภัททิยนคร. แมภรรยาของเขาบังเกิดในสกุลมีโภคะมาก เจริญวัยแลว
ก็ไดไปสูเรือนของทานเศรษฐีนั้นนั่นเอง. แพะทั้งหลายมีประการดังกลาว
แลว อาศัยกรรมในกาลกอนของเศรษฐีนั้นผุดขึ้นแลวที่ภายหลังเรือน,
แมบุตรก็ไดเปนบุตรของทานเหลานั้นแหละ, หญิงสะใภก็ไดเปนหญิง
สะใภเหมือนกัน, ทาสก็ไดเปนทาสเทียว. ตอมาวันหนึ่ง ทานเศรษฐีใคร
จะทดลองบุญของตน จึงใหคนชําระฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง สนานศีรษะแลว
นั่งที่ประตู แหงนดูเบื้องบน. ฉางแมทั้งหมดเต็มแลวดวยขาวสาลีแดง
มีประการดังกลาวแลว. เศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแมของชนที่เหลือ
จึงกลาวกะภรรยาและบุตรเปนตนวา "เธอทั้งหลาย จงทดลองบุญแมของ
พวกเธอเถิด." ลําดับนั้น ภรรยาของเศรษฐีนั้น ประดับแลวดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวง, เมื่อมหาชนกําลังแลดูอยูนั้นแล, ใชใหคนตวงขาวสาร
ทั้งหลาย ใหหุงขาวสวยดวยขาวสารเหลานั้น นั่งบนอาสนะอันเขาปูลาด
แลวที่ซุมประตู ถือทัพพีทองคําแลวใหปาวรองวา "ผูมีความตองการดวย
ภัตจงมา แลวไดใหจนเดิมภาชนะที่ชนผูมาแลว ๆ รับเอา. เมื่อนาง
นั้นใหอยูแมจนหมดวัน ก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ ตักดวยทัพพีเทานั้น. ก็
ปทุมลักษณะเกิดเต็มฝามือขางซาย, จันทรลักษณะเกิดเต็มฝามือขางขวา,
เพราะนางจับหมอขาวดวยมือซาย จับทัพพีดวยมือขวา แลวถวายภัตจน
เต็มบาตรของภิกษุสงฆ แมของพระพุทธเจาในปางกอนทั้งหลาย ดวย
ประการดังนี้แล. ก็เพราะเหตุที่นางถืออาธมกรกกรองน้ําถวายแกภิกษุสงฆ
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เที่ยวไป ๆ มา ๆ; ฉะนั้นจันทรลักษณะจึงเกิดเต็มฝาเทาเบื้องขวาของนาง,
ปทุมลักษณะจึงเกิดจนเต็มฝาเทาเบื้องซายของนางนั้น. เพราะเหตุนี้
ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางวา " จันทปทุมา."
แมบุตรของเศรษฐีนั้น สนานศีรษะแลว ถือเอาถุงกหาปณะพันหนึ่ง
กลาววา " ผูม ีความตองการดวยกหาปณะทั้งหลายจงมา" แลวไดใหจน
เต็มภาชนะที่ชนผูมาแลว ๆ รับเอา. กหาปณะพันหนึ่งก็คงมีอยูในถุงนั่น
เอง. แมลูกสะใภของเศรษฐีนั้น ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือ
เอากระบุงขาวเปลือกแลว นั่งที่กลางแจง กลาววา " ผูมีความตองการ
ดวยภัตอันเปนพืช จงมา" แลวไดใหจนเต็มภาชนะที่ชนผูมาแลว ๆ
รับเอา. กระบุง (ขาวเปลือก) ก็คงเต็มอยูตามเดิมนั่นเอง. แมทาสของ
เศรษฐีนั้น ประดับแลวดวยเครื่องอลังการทั้งปวง เทียมโคทั้งหลายที่
แอกทองคําดวยเชือกทองคําถือเอาดามปฏักทองคํา ใหของหอมอันบุคคล
พึงเจิมดวยนิ้วทั้ง ๕ แกโดยทั้งหลาย สวมปลอกทองคําที่เขาทั้งหลาย ไปสู
นาแลวขับไป. รอย ๗ รอยคือ " ขางนี้ ๓ รอย ขางโนน ๓ รอย ใน
ทามกลาง ๑ รอย " ไดแตกแยกกันไปแลว. ชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของ
บรรดาภัต พืช เงินทองเปนตน ตามที่ตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐี
เทานั้น.
เศรษฐีผูมีอานุภาพมากอยางนั้น สดับวา " ไดยินวา พระศาสดา
เสด็จมาแลว" จึงคิดวา " เราจักกระทําการรับเสด็จพระศาสดา" ออก
ไปอยู พบพวกเดียรถียในระหวางทาง, แมถูกพวกเดียรถียเหลานั้นหาม
๑

๑. หมายความวา มีลักษณะเหมือนพระจันทรและดอกปทุม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 58

อยูวา " คฤหบดี ทานเปนผูกิริยวาทะ จะไปสูสํานักของพระสมณโคดม
ผูเปนอกิริยวาทะ เพราะเหตุไร ? ก็มไิ ดเชื่อถอยคําของพวกเดียรถียเหลานัน้
เทียว ไปแลว ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง.
๑

๓

โทษของคนอื่นเห็นไดงาย
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสอนุบุพพีกถาแกเศรษฐีนั้น. ในเวลาจบ
เทศนา เศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปตติผล แลวกราบทูลความที่ตนถูกพวก
เดียรถียกลาวโทษแลวหามไวแดพระศาสดา. ครัง้ นั้น พระศาสดาตรัสกะ
ทานเศรษฐีนั้นวา " คฤหบดี ขึ้นชื่อวาสัตวเหลานั้นยอมไมเห็นโทษของตน
แมมาก, ยอมโปรยโทษของชนเหลาอื่นแมไมมีอยูกระทําใหมี ราวกะบุคคล
โปรยแกลบขึ้นในที่นั้น ๆ ฉะนั้น " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑๐. สุทสฺส วชฺชมฺเส อตฺตโน ปน ทุทฺทส
ปเรส หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถาภุส
อตฺตโน ปน ฉาเหติ
กลึว กิตวา สโ.
"โทษของบุคคลเหลาอื่นเห็นไดงาย, ฝายโทษ
ของตนเห็นไดยาก; เพราะวา บุคคลนั้น ยอมโปรย
โทษของบุคคลเหลาอื่น เหมือนบุคคลโปรยแกลบ,
แตวายอมปกปด (โทษ) ของตน เหมือนพรานนก
ปกปดอัตภาพดวยเครื่องปกปดฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทสฺส ความวา โทษคือความพลั้ง๑. ผูกลาววา กรรมอันบุคคลทําแลว ชื่อวาเปนอันทํา. ๒. ผูกลาววา กรรมอันบุคคลทําแลว
วา ไมเปนอันทํา.
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พลาดของบุคคลอื่น แมมีประมาณนอย อันบุคคลเห็นไดงาย คืออาจเพื่อ
จะเห็นไดโดยงายทีเดียว, สวนโทษของตน แมใหญยิ่งอันบุคคลเห็นไดยาก.
บทวา ปเรส หิ ความวา เพราะเหตุนั้นนั่นแล บุคคลนั้นยอม
โปรยโทษทัง้ หลายของชนเหลาอื่นในทามกลางสงฆเปนตน เหมือนบุคคล
ยืนบนที่สูงแลวโปรยแกลบลงอยูฉะนั้น.
อัตภาพชื่อวา กลิ ดวยสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลาย ในคํา
วา กลึว กิตวา สโ นี้.
เครื่องปกปด มีกิ่งไมที่พอหักไดเปนตน ชื่อวา กิตวา (ในคําวา
" กิตวา" นี้ ).
นายพราน ชื่อวา สโ (ในคําวา "สโ" นี้.) อธิบายวา
นายพรานนกประสงคจะจับนกฆา ยอมปกปดอัตภาพดวยเครื่องปกปด
ฉันใด, บุคคลยอมปกปดโทษของตนฉันนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเมณฑกเศรษฐี จบ.
๑

๑. แกอรรถตอนนี้ บางอาจารยเห็นวาใชวนิ ิจฉัย.
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๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ [๑๙๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
รูปหนึ่งชื่อ อุชฌานสัญญี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส" เปนตน.

คุณวิเศษใหเกิดแกผูเพงโทษผูอื่น
ไดยินวา พระเถระนั้นเที่ยวแสหาแตโทษของภิกษุทั้งหลายเทานั้น
วา " ภิกษุนี้ ยอมนุงอยางนี้, ภิกษุนี้ ยอมหมอยางนี้." พวกภิกษุ
กราบทูลแดพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระชื่อโนน ยอม
กระทําอยางนี้."
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูตั้งอยูในขอวัตรกลาว
สอนอยูอยางนี้ ใคร ๆ ไมควรติเตียน, สวนภิกษุใด แสวงหาโทษของ
ชนเหลาอื่น เพราะความมุงหมายในอันยกโทษ กลาวอยางนี้แลวเที่ยวไป
อยู, บรรดาคุณวิเศษมีฌานเปนตน คุณวิเศษแมอยางหนึ่ง ยอมไมเกิด
ขึ้นแกภิกษุนั้น. อาสวะทั้งหลายเทานั้น ยอมเจริญอยางเดียว" ดังนี้แลว
จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑๑. ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส
นิจฺจ อุชฺฌานสฺิโน
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ
อารา โส อาสวกฺขยา.
"อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น ผูคอย
ดูโทษของบุคคลอื่น ผูมีความมุง หมายในอันยกโทษ
เปนนิตย, บุคคลนัน้ เปนผูไกลจากความสิ้นไปแหง
อาสวะ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุชฺฌานสฺิโน ความวา บรรดา
ธรรมทั้งหลายมีฌานเปนตน ธรรมแมอยางหนึ่ง ยอมไมเจริญแกบุคคลผู
ชื่อวามากไปดวยการยกโทษ เพราะความเปนผูแสหาโทษของชนเหลาอื่น
วา "ควรนุงอยางนั้น, ควรหมอยางนี้" เปนตน โดยที่แทอาสวะทั้งหลาย
ยอมเจริญ; เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวาเปนผูอยูไกล คือแสนไกล
จากความสิ้นไปแหงอาสวะ กลาวคือพระอรหัต.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ จบ.
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๑๒. เรือ่ งสุภัททปริพาชก [๑๙๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา ผทมแลวบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน ในสาลวัน
ของเจามัลละทั้งหลาย อันเปนที่แวะพัก ใกลพระนครกุสินารา ทรง
ปรารภปริพาชกชื่อวาสุภัททะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อากาเสว ปท
นตฺถิ" เปนตน.

บุรพกรรมของสุภัททะ
ไดยินวา ในอดีตกาล สุภัททปริพชกนั้น เมื่อนองชายใหทานอัน
เลิศถึง ๙ ครั้ง ในเพราะขาวกลาครั้งหนึ่ง, ไมปรารถนาเพื่อจะให ทอถอย
แลว ไดใหในกาลเปนที่สุด.
เพราะฉะนั้น จึงไมไดเพื่อจะเฝาพระศาสดา ทั้งในปฐมโพธิกาล
ทั้งในมัชฌิมโพธิกาล, แตวาในปจฉิมโพธิกาล ในเวลาเปนที่ปรินิพพาน
แหงพระศาสดา คิดวา "เราถามความสงสัยของตน ในปญหา ๓ ขอ
กะปริพาชกทั้งหลายซึ่งเปนคนแก ไมถามกะพระสมณโคดม ดวยความ
สําคัญวา ' เปนเด็ก,' ก็บัดนี้ เปนกาลปรินิพพานของพระสมณโคดมนั้น,
วิปฏิสารพึงบังเกิดแกเราในภายหลัง เพราะเหตุไมถามพระสมณโคดม"
แลวเขาไปเฝาพระศาสดา แมถูกพระอานนทเถระหามอยู เขาไปแลวสู
ภายในมาน เพราะความที่พระศาสดาทรงกระทําโอกาสแลว ตรัสวา
"อานนท เธออยาหามสุภัททะเลย, สุภัททะจงถามปญหากะเรา" จึงนั่ง
ใกลขางลางเตียงทูลถามปญหาเหลานี้วา " ขาแตพระสมณะผูเจริญ ชื่อวา
รอยเทาในอากาศ มีอยูห รือหนอแล ? ชื่อวาสมณะภายนอกแตศาสนานี้
มีอยูหรือ ? สังขารทั้งหลายชื่อวาเที่ยง มีอยูหรือ ? "
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พระศาสดาทรงแกปญหาของสุภัททะ
ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกความไมมีแหงรอยเทา
ในอากาศเปนตนเหลานั้นแกเขา จึงทรงแสดงธรรมดวยพระคาถาเหลานั้น
วา:๑๒. อากาเสว ปท นตฺถิ
สมโณ นตฺถิ พาหิโร
ปปฺจาภิรตา ปชา
นิปฺปปฺจา ตถาคตา.
อากาเสว ปท นตฺถิ
สมโณ นตฺถิ พาหิโร
สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ นตฺถิ พุทฺธานมิฺชิต.
"รอยเทาในอากาศนั่นเทียว ไมม;ี สมณะภาย
นอก ไมม;ี หมูสัตวเปนผูยินดียิ่งแลวในธรรมเครื่อง
เนิน่ ชา, พระตถาคตทั้งหลาย ไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา
รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมม,ี สมณะภายนอก
ไมม,ี สังขารทั้งหลาย (ชื่อวา) เที่ยง ไมม,ี กิเลสชาต
เครื่องหวั่นไหว ไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปท ความวา ชื่อวารอยเทาแหงสัตวไร ๆ
อันบุคคลพึงบัญญัติวา " มีรูปอยางนี้" ดวยสามารถแหงสีและสัณฐาน
ในอากาศนี้ ไมมี.
บทวา พาหิโร ความวา ชื่อวาสมณะผูดํารงอยูในมรรคและผล
ภายนอกแตศาสนาของเรา ไมม.ี
บทวา ปชา ความวา หมูสัตว กลาวคือสัตวโลกนี้ ยินดียิ่งแลว
ในธรรมเครือ่ งเนิ่นชามีตัณหาเปนตนเทานั้น.
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บทวา นิปฺปปฺจา ความวา สวนพระตถาคตทั้งหลาย เปนผูชื่อวา
ไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา เพราะความที่พระองคตัดธรรมเครื่องเนิ่นชา
ทั้งปวงไดขาดแลว ที่ควงแหงไมโพธิ์นั่นแล.
ขันธ ๕ ชื่อวาสังขาร, ในขันธ ๕ เหลานั้น ขันธอยางหนึ่งชื่อวา
เที่ยง ไมมี.
บทวา อิฺชิต ความวา ก็ชนทั้งหลายพึงถือเอาวา " สังขารทั้งหลาย
เปนสภาพเที่ยง" ดวยบรรดากิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว คือตัณหามานะ
และทิฏฐิอันใด, แมกิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวนั้นอยางหนึ่งมิไดมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย.
ในเวลาจบเทศนา สุภัททปริพาชกตั้งอยูแลวในอนาคามิผล. พระธรรมเทศนา ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องสุภัททปริพาชก จบ.
มลวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๘ จบ.
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คาถาธรรมบท
ธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙

๑

วาดวยอรรถกถาคดีที่ชอบธรรมของนักปราชญ
[๒๙]
๑. บุคคลไมชื่อวาตั้งอยูในธรรม เพราะเหตุที่
นําคดีไปโดยความผลุนผลัน สวนผูใดเปนบัณฑิต
วินิจฉัยคดีและไมใชคดีทั้งสอง ยอมนําบุคคลเหลา
อื่นรูปโดยความละเอียดลออ โดยธรรมสม่าํ เสมอ
ผูนั้นอันธรรมคุม ครองแลว เปนผูมีปญญา เรากลาว
วาตั้งอยูในธรรม.
๒. บุคคลไมชอื่ วาเปนบัณฑิต เพราะเหตุเพียง
พูดมาก (สวน) ผูมคี วามเกษม ไมมีเวร ไมมีภัย
เรากลาววา เปนบัณฑิต.
๓. บุคคลไมชอื่ วาทรงธรรม เพราะเหตุที่พูด
มาก สวนบุคคลใด ฟงแมนิดหนอย ยอมเห็นธรรม
ดวยนามกาย บุคคลใดไมประมาทธรรม บุคคลนั้น
แลเปนผูทรงธรรม.
๔. บุคคลไมชอื่ วาเปนเถระ เพราะมีผมหงอก
บนศีรษะ ผูมีวัยแกรอบแลวนั้น เราเรียกวา แกเปลา
(สวน) ผูใดมีสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และ
ทมะ ผูนั้นแล ผูมีมลทินอันคายแลว ผูมปี ญญา
เรากลาววา เปนเถระ.

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๐ เรื่อง.
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๕. นระผูมีความริษยา มีความตระหนี่ โออวด
จะชื่อวาคนดี เพราะเหตุสักวาทําการพูดจัดจาน หรือ
เพราะมีผิวกายงามก็หาไม สวนผูใดตัดโทสชาต มี
ความริษยาเปนตนนี้ไดขาด ถอนขนใหรากขาด ผูนั้น
มีโทสะอันคายแลว มีปญญา เราเรียกวา คนดี.
๖. ผูไมมีวตั ร พูดเหลาะแหละ ไมชอื่ วาสมณะ
เพราะศีรษะโลน ผูประกอบดวยความอยากและความ
โลภจะเปนสมณะอยางไรได สวนผูใดยังบาปนอย
หรือใหญ ใหสงบโดยประการทั้งปวง ผูนั้นเรากลาววา
เปนสมณะ เพราะยังบาปใหสงบแลว.
๗. บุคคลชือ่ วาเปนภิกษุ เพราะเหตุที่ขอกะคน
พวกอื่นหามิได บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ ไม
ชื่อวาเปนภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ผูใดในศาสนานี้
ลอยบุญและบาปแลว ประพฤติพรหมจรรย ในโลก
ดวยการพิจารณาเที่ยวไป ผูนั้นแล เราเรียกวา ภิกษุ.
๘. บุคคลเขลา ไมรูโดยปกติ ไมชื่อวาเปนมุนี
เพราะความเปนผูนิ่ง สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรม
อันประเสริฐ ดุจบุคคลประคองตาชั่ง เวนบาปทั้งหลาย ผูน ั้นเปนมุนี เพราะเหตุนั้น ผูใดรูอรรถทั้งสอง
ในโลก ผูนั้นเรากลาววา เปนมุนี เพราะเหตุนั้น.
๙. บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว บุคคลทีก่ ลาววา เปนอริยะ เพราะไม
เบียดเบียนสัตวทั้งปวง.
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๑๐. ภิกษุ ภิกษุยังไมถึงอาสวักขัย อยาเพิ่งถึง
ความวางใจ ดวยเหตุสักวาศีลและวัตร ดวยความ
เปนพหูสูต ดวยอันไดสมาธิ ดวยอันนอนในที่สงัด
หรือ (ดวยเหตุเพียงรูวา) เราถูกตองสุขในเนกขัมมะ
ซึ่งปุถุชนเสพไมไดแลว.
จบธัมมัฏฐวรรคที่ ๑๙
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๑๙. ธัมมัฏฐวรรควรรณนา
๑. เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย [๑๙๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมหาอํามาตย
ผูวินิจฉัย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน โหติ ธมฺมฏโ"
เปนตน.

พวกภิกษุเห็นมหาอํามาตยรับสินบน
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบานใกล
ประตูดานทิศอุดร แหงนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตแลวมาสูวิหารโดย
ทามกลางพระนคร. ขณะนั้น เมฆใหญตั้งขึ้นยังฝนใหตกแลว. ภิกษุ
เหลานั้น เขาไปสูศาลาที่ทําการวินิจฉัยอันตั้งอยูตรงหนา เห็นพวก
มหาอํามาตยผูวินิจฉัยรับสินบนแลว ทําเจาของไมใหเปนเจาของ จึงคิด
วา " โอ ! มหาอํามาตยเหลานี้ไมตั้งอยูในธรรม, แตพวกเราไดมีความ
สําคัญวา ' มหาอํามาตยเหลานี้ทําการวินิจฉัยโดยธรรม," เมื่อฝนหาย
ขาดแลว, มาถึงวิหาร ถวายบังคมพระศาสดานั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่งแลว
กราบทูลความนั้น.

ลักษณะบุคคลผูตั้งอยูและไมตั้งอยูในธรรม
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกอํามาตยผูวินิจฉัย เปนผู
ตกอยูในอํานาจอคติมีฉันทาคติเปนตน ตัดสินความโดยผลุนผลัน ไมชอื่ วา
เปนผูตั้งอยูในธรรม, สวนพวกที่ไตสวนความผิดแลว ตัดสินความโดย
ละเอียดลออ ตามสมควรแกความผิดนั่นแหละ เปนผูชื่อวาตั้งอยูในธรรม"
ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:-
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๑.

น เตน โหติ ธมฺมฏโ
เยนตฺถ สหสา นเย
โย จ อตฺถ อนตฺถฺจ
อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺทิโต
อสาหเสน ธมฺเมน
สเมน นยตี ปเร
ธมฺมสฺส คุตฺโต เมธาวี
ธมฺมฏโติ ปวุจฺจติ.
" บุคคลไมชื่อวาตั้งอยูในธรรม เพราะเหตุที่นํา
คดีไปโดยความผลุนผลัน; สวนผูใดเปนบัณฑิต วินิจฉัยคดีและไมใชคดีทั้งสอง ยอมนําบุคคลเหลาอื่นไป
โดยความละเอียดลออ โดยธรรมสม่ําเสมอ, ผูนั้น
อันธรรมคุนครองแล เปนผูปญญา เรากลาววา
"ตั้งอยูในธรรม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน แปลวา เพราะเหตุเพียงเทานั้นเอง.
บทวา ธมฺมฏโ ความวา บุคคลผูตั้งอยูในธรรมเครื่องวินิจฉัย ที่
พระเจาแผนดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทําดวยพระองค ไมเปนผูชื่อวาตั้งอยู
ในธรรม. บทวา เยน แปลวา เพราะเหตุใด.
บทวา อตฺถ ความวา ซึ่งคดีที่หยั่งลงแลวอันควรตัดสิน.
สองบทวา สหสา นเย ความวา บุคคลผูตั้งอยูในอคติ มีฉันทาคติ
เปนตน ตัดสินโดยผลุนผลัน คือโดยกลาวเท็จ. อธิบายวา จริงอยู ผูใด
ตั้งอยูในความพอใจ กลาวมุสาวาท ยอมทําญาติหรือมิตรของตนซึ่งมิใช
เจาของนั่นแลใหเปนเจาของ, ตั้งอยูในความชัง กลาวเท็จ ยอมทําคน
ที่เปนศัตรูของตนซึ่งเปนเจาของแทจริงไมใหเปนเจาของ, ตั้งอยูในความ
๑

๑. อคติ ๔ คือ ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ.
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หลง รับสินบนแลวในเวลาตัดสิน ทําเปนเหมือนสงจิตไปในที่อื่น แลดู
ขางโนนและขางนี้ กลาวเท็จ ยอมนําบุคคลอื่นออกดวยคําวา " ผูนี้ชํานะ,
ผูนี้แพ," ตั้งอยูในความกลัว ยอมยกความชํานะใหผูเปนใหญบางคนนั่นแล
แมที่ถึงความแพ; ผูนี้ ชือ่ วายอมนําคดีไปโดยความผลุนผลัน. ผูนั้นไมเปน
ผูชื่อวาตั้งอยูในธรรม.
บาทพระคาถาวา โย จ อตฺถ อนตฺถฺจ ความวา ซึ่งเหตุที่จริง
และไมจริง. สองบทวา อุโภ นิจฺเฉยฺย ความวา สวนผูใดเปนบัณฑิต
วินิจฉัยเหตุที่เปนคดีและไมเปนคดีทั้งสองแลวยอมกลาว.
บทวา อสาหเสน คือ โดยไมกลาวเท็จ. วา ธมฺเมน แปลวา
โดยธรรมเครื่องวินิจฉัย คือหาใชโดยอํานาจอคติ มีฉันทาคติเปนตนไม
บทวา สเมน คือ ยอมนําบุคคลเหลาอื่นไป คือใหถึงความชํานะหรือ
ความแพโดยสมควรแกความผิดนั่นเอง.
สองบทวา ธมฺมสฺส คุตฺโต ความวา ผูนั้นอันธรรมคุมครองแลว
คืออันธรรมรักษาแลว ประกอบแลวดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม ชื่อวา
มีปญญา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ผูตั้งอยูในธรรม" เพราะเปนผูตั้งอยู
ในธรรมเครือ่ งวินิจฉัย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย จบ.
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๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย [๑๙๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน ปณฺฑิโต โหติ " เปนตน.

ภิกษุฉัพพัคคียทําโรงภัตใหอากูล
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นเที่ยวทําโรงภัตใหอากูลในวัดบาง ในบานบาง.
ครั้นวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุหนุมและสามเณรผูทําภัตกิจในบาน
แลวมา วา " ทานผูมีอายุ โรงภัตเปนเชนไร ?" ภิกษุหนุมและสามเณร
ตอบวา " อยาถามเลย ขอรับ," พวกภิกษุฉัพพัคคีย กลาววา ' พวกเรา
แหละเปนผูฉลาด, พวกเราเปนบัณฑิต จักประหารภิกษุเหลานี้ โปรย
หยากเยื่อที่ศีรษะแลวนําออกไป ' แลวจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่อ
อยู ทําโรงภัตใหอากูล." ภิกษุทั้งหลาย ไปสูสํานักพระศาสดาแลว กราบ
ทูลความนั้น.

ลักษณะบัณฑิตและไมใชบัณฑิต
พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกคนพูดมาก
เบียดเบียนผูอื่นวา ' เปนบัณฑิต,' แตเราเรียกคนที่มีความเกษม ไมมีเวร
ไมมีภัยเลยวา " เปนบัณฑิต " ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้วา :๒. น เตน ปณฺฑิโต โหติ ยาวตา พหุ ภาสติ
เขมี อเวรี อภโย
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ.
"บุคคลไมชื่อวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุเพียงพูด
มาก; (สวน) ผูมีความเกษม ไมมีเวร ไมมีภยั เรา
กลาววา เปนบัณฑิต."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา เปนตน ความวา บุคคลไม
ชื่อวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุที่พูดมากในทามกลางสงฆเปนตน, สวน
บุคคลใด ตนเองเปนคนมีความเกษม ชื่อวาไมมีเวร เพราะเวร ๕ ไมมี
ผูไมมีภัย คือภัยยอมไมมีแกมหาชน เพราะอาศัยบุคคลนั้น, ผูนั้นชื่อวา
" เปนบัณฑิต" ดังนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย จบ.
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๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ [๑๙๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขีณาสพ
ชื่อวาเอกุทานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ตาวตา ธมฺมธโร"
เปนตน

พวกเทวดาใหสาธุแกเทศนาของพระเถระ
ไดยินวา พระเถระนั้น อยูในราวไพรแหงหนึ่งแตองคเดียว. อุทาน
ที่ทานช่ําชองมีอุทานเดียวเทานั้นวา:"ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมีแกบุคคลผูมีจิต
มั่นคง ไมประมาท เปนมุนี ศึกษาในทางแหงโมนปฏิบตั ิ ผูคงที่ ระงับแลว มีสติทุกเมื่อ."
ไดยินวา ในวันอุโบสถ ทานปาวรองการฟงธรรมเอง ยอมกลาว
คาถานี้. เสียงเทวดาสาธุการดุจวาเสียงแผนดินทรุด. ครั้นวันอุโบสถวันหนึง่
ภิกษุผูทรงพระไตรปฎก ๒ รูป มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ไดไปสูทอี่ ยูของทาน.
ทานพอเห็นภิกษุเหลานั้น ก็ชื่นใจ กลาววา " ทานทั้งหลายมาในที่นี้
เปนอันทําความดีแลว, วันนี้ พวกกระผมจักฟงธรรมในสํานักของทาน
ทั้งหลาย."
พวกภิกษุ. ทานผูมีอายุ ก็คนฟงธรรมในที่นี้ มีอยูหรือ ?
พระเอกุทาน. มี ขอรับ, ราวไพรนี้ มีความบันลือลั่นเปน
อันเดียวกัน เพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟงธรรม.
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พวกเทวดาไมใหสาธุการแกเทศนาของภิกษุ ๒ รูป
บรรดาภิกษุ ๒ องคนั้น พระเถระผูทรงพระไตรปฎกองคหนึ่ง
สวดธรรม, องคหนึ่งกลาวธรรม. เทวดาแมองคหนึ่งก็มิไดใหสาธุการ.
ภิกษุเหลานั้น จึงพูดกันวา " ทานผูม ีอายุ ทานกลาววา ' ในวันฟงธรรม
พวกเทวดาในราวไพรนี้ ยอมใหสาธุการดวยเสียงดัง,' นี่ชื่ออะไรกัน ?"
พระเอกุทาน. ในวันอื่น ๆ เปนอยางนั้น ขอรับ, แตวนั นี้กระผม
ไมทราบวา ' นี่เปนเรื่องอะไร.'
พวกภิกษุ. ผูมีอายุ ถาอยางนั้น ทานจงกลาวธรรมดูกอน.
ทานจับพัดวีชนีนั่งบนอาสนะแลว กลาวคาถานั้นนั่นแล. เทวดา
ทั้งหลายไดใหสาธุการดวยเสียงอันดัง.

พวกภิกษุติเตียนเทวดา
ครั้งนั้น ภิกษุที่เปนบริวารของพระเถระทั้งสองงยกโทษวา " เทวดา
ในราวไพรนี้ ใหสาธุการดวยเห็นแกหนากัน, เมื่อภิกษุผูทรงพระไตรปฎก
แมกลาวอยูประมาณเทานี้, ก็ไมกลาวแมสักวาความสรรเสริญอะไร ๆ.
เมื่อพระเถระแกองคเดียวกลาวคาถาหนึ่งแลว, พากันใหสาธุการดวยเสียง
อันดัง." ภิกษุเหลานั้นแมไปถึงวิหารแลว กราบทูลความนั้นแดพระศาสดา.

ลักษณะผูทรงธรรมและไมทรงธรรม
พระศาสดาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกผูเรียนมากหรือ
พูดมากวา ' เปนผูทรงธรรม ' สวนผูใดเรียนคาถาแมคาถาเดียวแลวแทง
ตลอดสัจจะทั้งหลาย, ผูนั้นชื่อวาเปนผูทรงธรรม" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา:-
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๓. น ตาวตา ธมฺมขโร
ยาวตา พหุ ภาสติ
โย จ อปฺปมฺป สุตฺวาน ธมฺม กาเยน ปสฺสติ
ส เว ธมฺมธโร โหติ
โย ธมฺม นปฺปมชฺชติ.
บุคคล ไมชื่อวาทรงธรรม เพราะเหตุที่พูดมาก;
สวนบุคคลใด ฟงแมนิดหนอย ยอมเห็นธรรมดวย
นามกาย, บุคคลใด ไมประมาทธรรม, บุคคลนั้นแล
เปนผูทรงธรรม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา เปนตน ความวา บุคคลไม
ชื่อวาผูทรงธรรม เพราะเหตุที่พูดมาก ดวยเหตุมีการเรียน และการ
ทรงจําและบอกเปนตน. แตชื่อวาตามรักษาวงศ รักษาประเพณี.
บทวา อปฺปมฺป เปนตน ความวา สวนผูใดฟงธรรมแมมีประมาณ
นอย อาศัยธรรมะ อาศัยอรรถะ เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
กําหนดรูสัจจะมีทุกขเปนตน ชื่อวายอมเห็นสัจธรรม ๔ ดวยนามกาย.
ผูนั้นแล ชื่อวาเปนผูทรงธรรม.
บาทพระคาถาวา โย ธมฺม นปฺปมชฺชติ ความวา แมผูใดเปนผูมี
ความเพียรปรารภแลว หวังการแทงตลอดอยูวา " (เราจักแทงตลอด)
ในวันนี้ ๆ แล" ชื่อวายอมไมประมาทธรรม, แมผูนี้ก็ชื่อวาผูทรงธรรม
เหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเอกุทานเถระ จบ.
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๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๑๙๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น เตน เถโร โหติ"
เปนตน.

พวกภิกษุเห็นพระเถระเขาใจวาเปนสามเณร
ความพิสดารวา วันหนึ่ง เมื่อพระเถระนั้นไปสูที่บํารุงพระศาสดา
พอหลีกไปแลว, ภิกษุผูอยูปาประมาณ ๓๐ รูป พอเห็นทานก็มาถวาย
บังคมพระศาสดาแลวนั่ง พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสถามปญหานี้วา " พระเถระองคหนึ่ง
ไปจากนี้ พวกเธอเห็นไหม ?"
พวกภิกษุ. ไมเห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. พวกเธอเห็นพระเถระนั้นมิใชหรือ ?
พวกภิกษุ. เห็นสามเณรรูปหนึ่ง พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นั้นไมใชสามเณร, นั่นเปนพระเถระ.
พวกภิกษุ. เล็กนัก พระเจาขา.

ลักษณะเถระและมิใชเถระ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกวา ' เถระ ' เพราะ
ความเปนคนแก เพราะเหตุสักวานั่งบนอาสนะพระเถระ, สวนผูใด แทง
ตลอดสัจจะทั้งหลายแลว ตั้งอยูในความเปนผูไมเบียดเบียนมหาชน, ผูนี้
ชื่อวาเปนเถระ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :-
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๔.

น เตน เถโร โหติ
เยนสฺส ปลิตสิโร
ปริปกฺโก วโย ตสฺส โมฆชิณฺโณติ วุจฺจติ.
ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ อหึสา สฺโม ทโม
ส เว วนฺตมโล ธีโร โส เถโรติ ปวุจฺจติ.
" บุคคล ไมชอื่ วาเปนเถระ เพราะมีผมหงอกบน
ศีรษะ ผูมีวัยแกรอบแลวนั้น เราเรียกวา 'แกเปลา,'
(สวน) ผูใด มีสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ
และทมะ, ผูนั้นมีมลทินอันตายแลว ผูม ปี ญญา,
เรากลาววา "เปนเถระ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริปกฺโก ความวา อันชรานอมไป
รอบแลว คือถึงความเปนคนแกแลว . บทวา โมฆชิณฺโณ ความวา ชื่อวา
แกเปลา เพราะภายในไมมีธรรม เครื่องทําใหเปนเถระ.
บทวา สจฺจฺจ ความวา ก็บคุ คลใดมีสัจจะทั้ง ๔ เพราะความ
เปนผูแทงตลอดดวยอาการ ๑๖ และมีโลกุตรธรรม ๙ อยาง เพราะความ
เปนผูทําใหแจงดวยญาณ.
คําวา อหึสา นั่น สักวาเปนหัวขอเทศนา. อธิบายวา อัปปมัญญาภาวนาแม ๔ อยาง มีอยูใ นผูใด. สองบทวา สฺโม ทโม ไดแก ศีล
และอินทรียสังวร. บทวา วนฺตมโล คือ มีมลทินอันนําออกแลวดวย
มรรคญาณ. บทวา ธีโร คือ สมบูรณดวยปญญาเปนเครื่องทรงจํา. บทวา
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เถโร ความวา ผูนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " เถระ" เพราะความเปน
ผูประกอบดวยธรรมเครื่องทําความเปนผูมั่นคงเหลานั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
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๕. เรือ่ งภิกษุมากรูป [๑๙๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น วากฺกรณมตฺเต " เปนตน.
พระเถระบางพวกอยากไดลาภสักการะ
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุมและ
สามเณรทําการรับใชทั้งหลายมีอันยอมจีวรเปนตน แกอาจารยผูบอก
ธรรมของตนนั่นแล คิดวา " แมเราก็ฉลาดในลัทธิพยัญชนะ, ผลอะไร ๆ
ไมมีแกเราเลย; ผิฉะนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลอยางนี้วา
' ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคเปนผูฉลาดในลัทธิพยัญชนะ, ขอ
พระองคจงบังคับภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลายวา ' พวกเธอแมเรียน
ธรรมในสํานักของอาจารยอื่นแลว ยังไมสอบทานในสํานักของภิกษุเหลานี้
แลว อยาสาธยาย,' ลาภสักการะจักเจริญแกเราทั้งหลาย ดวยอาการอยางนี้
แล." พระเถระเหลานั้น เขาไปเฝาพระศาสดาแลว กราบทูลอยางนั้น.
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ทรงทราบวา " ใคร ๆ
ก็พูดเชนนั้นได ดวยสามารถประเพณีในพระศาสนานี้เทานั้น, แตภิกษุ
เหลานี้เปนผูอาศัยลาภสักการะ" จึงตรัสวา " เราไมเรียกพวกเธอวา 'คนดี'
เพราะเหตุสักวาพูดจัดจาน, สวนผูใดตัดธรรมมีความริษยาเปนตนเหลานี้
ไดแลว ดวยอรหัตมรรค ผูนี้แหละชื่อวาคนดี" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๑

๑. เพราะเหตุสักวาการกระทําซึ่งคําพูด.
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๕.

น วากฺกรณมตฺเตน
วณฺณโปกฺขรตาย วา
สาธุรูโป นโร โหติ
อิสสฺ ุกี มจฺฉรี สโ.
ยสฺส เจต สมุจฺฉินนฺ 
มูลฆจฺจ สมูหต
ส วนฺตโทโส เมธาวี
สาธุรูโปติ วุจฺจติ.
"นระผูมีความริษยา มีความตระหนี่ โออวด
จะชื่อวาเปนคนดี เพราะเหตุสักวาทําการพูดจัดจาน
หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม, สวนผูใดตัดโทสชาติ มีความริษยาเปนตนนี้ไดขาด ถอนขึ้นใหราก
ขาด, ผูนั้นมีโทสะอันคายแลว มีปญญา เราเรียกวา
'คนดี."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น วากฺกรณมตฺเตน ความวา เพราะ
เหตุสักวาทําการพูด คือสักวาถอยคําอันถึงพรอมดวยลักษณะ. บทวา
วณฺณโปกฺขรตาย วา คือ เพราะความเปนผูยังใจใหเอิบอาบโดยมีสรีระ
สมบูรณดวยวรรณะ. บทวา นโร เปนตน ความวา นระผูมีใจริษยาใน
เพราะลาภของคนอื่นเปนตน ประกอบดวยความตระหนี่ ๕ อยาง ชื่อวา
ผูโออวด เพราะคบธรรมฝายขาศึก จะชื่อวาคนดี เพราะเหตุเพียงเทานี้
หามิได.
สองบทวา ยสฺส เจต เปนตน ความวา สวนบุคคลใดตัดโทสชาต
๑

๑. ตระหนี่ ๕ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล. ลาภมัจฉริยะ
ตระหนี่ลาภ. วัณณมัจฉริยะ ตระหนีว่ รรณะ ตระหนี่ธรรม.
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มีความริษยาเปนตนนี่ไดขาดแลว ดวยอรหัตมรรคญาณ ถอนขึ้น ทําให
รากขาดแลว, บุคคลนั้นมีโทสะอันคายแลว ประกอบดวยปญญาอันรุงเรือง
ในธรรม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " คนดี."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
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๖. เรือ่ งภิกษุชื่อหัตถกะ [๑๙๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุชื่อ
หัตถกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น มุณฺฑเกน สมโณ " เปนตน.

พระหัตถกะพูดอวดดี
ไดยินวา ภิกษุนั้นพูดฟุงไป กลาววา " ทานทั้งหลายพึงไปสูที่
ชื่อโนน ในกาลโนน, เราจักทําวาทะ" แลวไปในที่นั้นกอน กลาวคํา
ทั้งหลายเปนตนวา " ดูเถิดทานทั้งหลาย, พวกเดียรถียไมมาเพราะกลัวผม,
นี่แหละเปนความแพของพวกเดียรถียเหลานั้น" เที่ยวพูดฟุงไป กลบเกลื่อนคําอื่นดวยคําอื่น.

ลักษณะสมณะและผูมิใชสมณะ
พระศาสดาทรงสดับวา "ไดยินวา ภิกษุชื่อหัตถกะทําอยางนั้น"
แลวรับสั่งใหเรียกเธอมา ตรัสถามวา " หัตถกะ ไดยินวาเธอทําอยางนั้น
จริงหรือ ?" เมื่อเธอกราบทูลวา " จริง," จึงตรัสวา "เหตุไฉน เธอจึง
ทําอยางนั้น ? ดวยวาผูทํามุสาวาทเห็นปานนั้น จะชื่อวาเปนสมณะ เพราะ
เหตุสักวามีศีรษะโลนเปนตนเทานั้นหามิได; สวนผูใด ยังบาปนอยหรือ
ใหญใหสงบแลวตั้งอยู ผูนี้แหละชื่อวาสมณะ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๖. น มุณฺฑเกน สมโณ
อพฺพโต อลิก ภณ
อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน
สมโณ กึ ภวิสฺสติ.
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โย จ สเมติ ปาปานิ อณุถูลานิ สพฺพโส
สมิตตฺตา หิ ปาปาน สมโณติ ปวุจฺจติ.
"ผูไมมีวัตร พูดเหลาะแหละ ไมชอื่ วาสมณะ
เพราะศีรษะโลน, ผูประกอบดวยความอยากและ
ความโลภ จะเปนสมณะอยางไรได; สวนผูใด ยัง
บาปนอยหรือใหญใหสงบโดยประการทั้งปวง, ผูนั้น
เรากลาววา 'เปนสมณะ' เพราะยังบาปใหสงบ
แลว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุณฑ
ฺ เกน ความวา เพราะเหตุสักวา
ศีรษะโลน. บทวา อพฺพโต คือเวนจากศีลวัตรและธุดงควัตร. สองบทวา
อลิก ภณ ความวา ผูกลาวมุสาวาท ประกอบดวยความอยากในอารมณ
อัน ยังไมถึง และดวยความโลภในอารมณอัน ถึงแลว จักชื่อวาเปนสมณะ
อยางไรได. บทวา สเมติ ความวา สวนผูใดยังบาปนอยหรือใหญให
สงบ, ผูนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ' เปนสมณะ' เพราะยังบาป
เหลานั้นใหสงบแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ จบ.
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๗. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๐๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน ภิกขฺ ุ โส โหติ"
เปนตน.

พราหมณอยากใหพระศาสดาเรียกตนวาภิกษุ
ไดยินวา พราหมณนั้นบวชในลัทธิภายนอกเที่ยวภิกษาอยู คิดวา
"พระสมณโคดมเรียกสาวกของตนผูเที่ยวภิกษาวา ภิกษุ,' การที่พระสมณโคดมเรียกแมเราวา ' ภิกษุ ' ก็ควร." เขาเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลวา
" ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมขาพเจาก็เที่ยวภิกษาเลี้ยงชีพอยู, พระองค
จงเรียกแมขาพเจาวา 'ภิกษุ."

ลักษณะภิกษุและผูมิใชภิกษุ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพราหมณนั้นวา "พราหมณ เราหา
เรียกวา ' ภิกษุ ' เพราะอาการเพียงขอ (เขาไม), เพราะผูสมาทานธรรม
อันเปนพิษแลวประพฤติอยู ยอมเปนผูชื่อวาภิกษุหามิได, สวนผูใดเที่ยว
ไปดวยพิจารณาสังขารทั้งปวง, ผูนั้นชื่อวาเปนภิกษุ" ดังนี้แลว ไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา :๗. น เตน ภิกฺขุ โส โหติ
ยาวตา ภิกขฺ เต ปเร
วิสฺส ธมฺม สมาทาย
ภิกขฺ ุ โหติ น ตาวตา.
โยธ ปฺฺุจ ปาปฺจ พาเหตฺวา พฺรหฺมจริยวา
สงฺขาย โลเก จรติ
ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ.
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"บุคคลชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเหตุที่ขอกะคนพวก
อื่นหามิได, บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ ไมชื่อวา
เปนภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานั้น; ผูใดในศาสนานี้
ลอยบุญและบาปแลว ประพฤติพรหมจรรย (รูธรรม)
ในโลก ดวยการพิจารณาเที่ยวไป ผูนั้นแลเราเรียก
วา 'ภิกษุ.'

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา ความวา ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะ
เหตุสักวาขอกะชนพวกอื่นหามิได. บทวา วิส เปนตน ความวา ผูที่
สมาทานธรรมไมเสมอ หรือธรรมมีกายกรรมเปนตน อันมีกลิ่นเปนพิษ
ประพฤติอยู หาชื่อวาเปนภิกษุไม. บทวา โยธ เปนตน ความวา ผูใด
ในศาสนานี้ ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแมทั้งสองนี้ดวยมรรคพรหมจรรย
ชื่อวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย. บทวา สงฺขาย คือ ดวยญาณ. บทวา
โลเก เปนตน ความวา บุคคลรูธรรมแมทั้งหมดในโลก มีขันธโลก
เปนตน อยางนี้วา "ขันธเหลานี้เปนภายใน, ขันธเหลานี้เปนภายนอก"
เที่ยวไป, ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ' ภิกษุ ' เพราะเปนผูทําลาย
กิเลสทั้งหลายดวยญาณนั้นแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
๑

๑. บาลีเปน วิสฺส.
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๘. เรื่องเดียรถีย [๒๐๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกเดียรถีย
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น โมเนน" เปนตน.

เหตุที่ทรงอนุญาตอนุโมทนากถา
ไดยินวา พวกเดียรถียเหลานั้นทําอนุโมทนาแกพวกมนุษย ใน
สถานที่ตนบริโภคแลว, กลาวมงคลโดยนัยเปนตนวา " ความเกษมจงมี,
ความสุขจงมี, อายุจงเจริญ; ในที่ชื่อโนนมีเปอกตม, ในที่ชื่อโนนมีหนาม,
การไปสูที่เห็นปานนั้นไมควร" แลวจึงหลีกไป. ก็ในปฐมโพธิกาล ใน
เวลาที่ยังไมทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนาเปนตน ภิกษุทั้งหลายไมทําอนุโมทนาแกพวกมนุษยในโรงภัตเลย ยอมหลีกไป. พวกมนุษยยกโทษวา
"พวกเราไดฟงมงคลแตสํานักของเดียรถียทั้งหลาย, แตพระผูเปนเจา
ทั้งหลายนิ่งเฉย หลีกไปเสีย." ภิกษุทั้งหลายยกราบทูลความนั้นแดพระศาสดา.
พระศาสดาทรงอนุญาตวา " ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตบัดนี้ไป ทานทั้งหลายจงทําอนุโมทนาในที่ทั้งหลายมีโรงภัตเปนตน ตามสบายเถิด, จงกลาว
อุปนิสินนกถาเถิด" ภิกษุเหลานั้นทําอยางนั้นแลว.

พวกเดียรถียติเตียนพุทธสาวก
พวกมนุษยฟงวิธีอนุโมทนาเปนตน ถึงความอุตสาหะแลว นิมนต
ภิกษุทั้งหลาย เที่ยวทําสักการะ. พวกเดียรถียยกโทษวา " พวกเราเปน
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มุนีทําความเปนผูนิ่ง, พวกสาวกของพระสมณโคดมเที่ยวกลาวกถามาก
มาย ในที่ทั้งหลายมีโรงภัตเปนตน.

ลักษณะมุนีและผูไมใชมุนี
พระศาสดาทรงสดับความนั้น ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาว
วา ' มุนี ' เพราะเหตุสักวาเปนผูนิ่ง; เพราะคนบางพวกไมรู ยอมไมพูด,
บางพวกไมพูด เพราะความเปนผูไมแกลวกลา, บางพวกไมพูด เพราะ
ตระหนี่วา ' คนเหลาอื่นอยารูเนื้อความอันดียิ่งนี้ของเรา; เพราะฉะนั้น
คนไมชื่อวาเปนมุนี เพราะเหตุสักวาเปนคนนิ่ง, แตชื่อวาเปนมุนี เพราะ
ยังบาปใหสงบ." ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๘. น โมเนน มุนิ โหติ
มูฬฺหรูโป อวิทฺทสุ
โย จ ตุลว ปคฺคยฺห
วรมาทาย ปณฺฑิโต
ปาปานิ ปริวชฺเชติ
ส มุนิ เตน โส มุนิ
โย มุนาติ อุโภ โลเก
มุนิ เตน ปวุจฺจติ.
" บุคคลเขลา ไมรูโดยปกติ ไมชื่อวาเปนมุนี
เพราะความเปนผูนิ่ง, สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรม
อันประเสริฐ ดุจบุคคลประคองตาชั่ง เวนบาป
ทั้งหลาย, ผูนั้นเปนมุน,ี ผูนั้นเปนมุนี เพราะเหตุ
นั้น; ผูใดรูอรรถทั้งสองในโลก, ผูนั้นเรากลาววา
' เปนมุนี ' เพราะเหตุนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น โมเนน ความวา ก็บุคคลชือ่ วาเปน
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มุนี เพราะโมนะคือมรรคญาณ กลาวคือขอปฏิบัติเครื่องเปนมุนี ก็จริงแล,
ถึงอยางนั้น ในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมเนน หมายเอา
ความเปนผูนิ่ง. บทวา มุฬฺหรูโป คือ เปนผูเปลา.
บทวา อวิทฺทสุ คือ ไมรูโดยปกติ. อธิบายวา " ก็บุคคลเห็นปาน
นั้น แมเปนผูนิ่ง ก็ไมชอื่ วาเปนมุนี; อีกอยางหนึ่ง ไมชื่อวาโมไนยมุนี,
แตเปนผูเปลาเปนสภาพ และไมรูโดยปกติ.
บาทพระคาถาวา โย จ ตุล ว ปคฺคยฺห ความวา เหมือนอยาง
คนยืนถือตาชั่งอยู, ถาของมากเกินไป, ก็นําออกเสีย, ถาของนอย, ก็
เพิ่มเขา ฉันใด; ผูใดนําออก ชื่อวาเวนบาป ดุจคนเอาของที่มากเกินไป
ออก. บําเพ็ญกุศลอยูดุจคนเพิ่มของอันนอยเขา ฉันนั้นเหมือนกัน; ก็แล
เมื่อทําอยางนั้น ชื่อวาถือธรรมอันประเสริฐ คือสูงสุดทีเดียว กลาวคือศีล
สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เวนบาป คือกรรมที่เปนอกุศล
ทั้งหลาย. สองบทวา ส มุนิ ความวา ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี. หลายบทวา
เตน โส มุนิ ความวา หากมีคําถามสอดเขามาวา " ก็เพราะเหตุไร ผู
นั้นจึงชื่อวาเปนมุนี ?" ตองแกวา " ผูนั้นเปนมุนี เพราะเหตุที่กลาว
แลวในหนหลัง."
บาทพระคาถาวา โย มุนาติ อุโภ โลเก ความวา บุคคลผูใดรู
อรรถทั้งสองนี้ ในโลกมีขันธเปนตนนี้ โดยนัยเปนตนวา "ขันธเหลานี้
เปนภายใน, ขันธเหลานี้เปนภายนอก" ดุจบุคคลยกตาชั่งขึ้นชั่งอยู
ฉะนั้น. หลายบทวา มุนิ เตน ปวุจจฺ ติ ความวา ผูนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ' เปนมุนี ' เพราะเหตุนั้น.
๑

๑. ญาณอันสัมปยุตดวยมรรค.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเดียรถีย จบ.
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๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ [๒๐๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพรานเบ็ด
ชื่ออริยะคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน อริโย โหติ"
เปนตน.

พรานเบ็ดตองการใหพระศาสดาตรัสเรียกตนวาอริยะ
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคของนายอริยะนั้น เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานใกลประตูดานทิศ
อุดร แหงกรุงสาวัตถี อันภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จมาแตบานนั้น. ขณะนั้น
พรานเบ็ดนั้นตกปลาอยูดวยเบ็ด เห็นภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ไดทั้งคันเบ็ดยืนอยูแลว.
พระศาสดาเสด็จกลับ ประทับยืนอยู ณ ที่ไมไกลพรานเบ็ดนั้น ตรัส
ถามชื่อของพระสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเถระเปนตนวา " เธอชื่อไร ?
เธอชื่อไร ?" แมพระสาวกเหลานั้น ก็กราบทูลชื่อของตน ๆวา " ขาพระองคชื่อสารีบุตร, ขาพระองคชื่อโมคคัลลานะ" เปนตน. พรานเบ็ด
คิดวา " พระศาสดายอมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค, เห็นจักตรัสถามชื่อของ
เราบาง."

ลักษณะผูเปนอริยะและไมใชอริยะ
พระศาสดาทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้น จึงตรัสถาม
วา " อุบาสก เธอชื่อไร ?" เมื่อเขากราบทูลวา " ขาพระองคชื่ออริยะ
พระเจาขา " ตรัสวา " อุบาสก ผูที่ฆาสัตวเชนทานจะชื่อวาอริยะไมได,
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สวนผูที่ตั้งอยูในความไมเบียดเบียนมหาชนจึงจะชื่อวาอริยะ" ดังนี้ แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๙. น เตน อริโย โหติ
เยน ปาณาติ หึสติ
อหึสา สพฺพปาณาน
อริโยติ ปวุจฺจติ.
"บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว; บุคคลที่เรากลาววา ' เปนอริยะ' เพราะ
ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหึสา ความวา เพราะไมเบียดเบียน.
มีคําอธิบายไวเชนนี้วา: " บุคคลไมเปนผูชื่อวาอริยะ เพราะเหตุที่
เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย; สวนผูใดตั้งอยูไกลจากความเบียดเบียน เพราะ
ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงดวยฝามือเปนตน คือเพราะความที่ตนตั้งอยูแลว
ในภาวนาเมตตาเปนตน, ผูนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ' อริยะ."
ในกาลจบเทศนา พรานเบ็ดตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนาได
มีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ จบ.
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๑๐. เรือ่ งภิกษุมากรูป [๒๐๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป
ผูถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น สีลพฺพตมตฺเตน" เปนตน.
ไดยินวา บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกไดมีความคิดอยางนี้วา
" พวกเรามีศีลสมบูรณแลว, พวกเราทรงซึ่งธุดงค, พวกเราเปนพหูสูต,
พวกเราอยูในเสนาสนะอันสงัด, พวกเราไดฌาน, พระอรหัตพวกเราได
ไมยาก, พวกเราจักบรรลุพระอรหัต ในวันทีพ่ วกเราปรารถนานั่นเอง."
บรรดาภิกษุเหลานั้น แมภิกษุผูเปนอนาคามีไดมีความคิดเชนนี้วา " บัดนี้
พระอรหัตพวกเราไดไมยาก. วันหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมดเขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งอยู อันพระศาสดาตรัสถามวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย กิจแหงบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแลวหรือหนอ ?" ตางก็
กราบทูลอยางนี้วา "ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคเห็นปานนี้นี้;
เพราะฉะนั้น พวกขาพระองคจึงคิดวา ' พวกเราสามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตในขณะที่ปรารถนาแลว ๆ นั่นเอง' ดังนี้แลวอยู."
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ชือ่ วาภิกษุจะเห็นวา ' ทุกขในภพของพวกเรานอย, ดวยคุณ
สักวาความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์เปนตน หรือดวยคุณสักวาความสุขของพระอนาคามีไมควร, และยังไมถึงความสิ้นอาสวะ ไมพึงใหความคิดเกิดขึ้นวา
' เราถึงสุขแลว " ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :-
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๑๐.

น สีลพฺพตมตฺเตน
พาหุสจฺเจน วา ปน
อถวา สมาธิลาเภน
วิวิตฺตสยเนน วา
ผุสามิ เนกฺขมฺมสุข
อปุถชุ ฺชนเสวิต
ภิกขฺ ุ วิสฺสาสมาปาทิ
อปฺปตฺต อาสวกฺขย.
"ภิกษุ ภิกษุยังไมถึงอาสวักขัย อยาเพิ่งถึงความ
วางใจ ดวยเหตุสักวาศีลและวัตร ดวย ความเปน
พหูสูต ดวยอันไดสมาธิ ดวยอันนอนในที่สงัด หรือ
(ดวยเหตุเพียงรูวา) ' เราถูกตองสุขในเนกขัมมะ ซึ่ง
ปุถุชนเสพไมไดแลว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลพฺพตมตฺเตน คือ ดวยเหตุสักวา
ปาริสุทธิศีล ๔ หรือสักวาธุดงคคุณ ๑๓.
บทวา พาหุสจฺเจน วา ความวา หรือดวยเหตุสักวาความเปนผู
เรียนปฎก ๓.
บทวา สมาธิลาเภน ความวา หรือดวยอันไดสมาบัติ ๘.
บทวา เนกฺขมฺมสุข คือ สุขของพระอนาคามี. เพราะฉะนั้น ภิกษุ
อยาเพิ่งถึงความวางใจ ดวยเหตุมีประมาณเพียงรูเทานี้วา ' เราถูกตองสุข
ของพระอนาคามี.'
บทวา อปุถุชฺชนเสวิต ความวา อันปุถุชนทั้งหลายเสพไมได คือ
อันพระอริยะเสพแลวอยางเดียว. ภิกษุเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
ทรงทักภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ก็ตรัสวา " ภิกษุ."
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บทวา วิสฺสาสมาปาทิ ความวา อยาเพิ่งถึงความวางใจ. มีคํา
อธิบายไวฉะนี้วา " ภิกษุ ชื่อวาภิกษุเปนผูยังไมบรรลุพระอรหัต กลาว
คือความสิ้นไปแหงอาสวะ ไมพึงถึงความวางใจวา ' ภพของเรานอย นิด
หนอย ' ดวยเหตุสักวา ความเปนผูมีคุณมีศีลสมบูรณเปนตนนี้เทานั้น;
เหมือนคูถแมมีประมาณนอยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใด, ภพแมมีประมาณนอย
ก็เปนเหตุใหเกิดทุกขฉันนั้น."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูในพระอรหัตแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
ธัมมัฏฐวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๙ จบ.
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คาถาธรรมบท
มรรควรรคที่ ๒๐

๑

วาดวยมรรคมีองค ๘ ประเสริฐ
[๓๐]

๑. บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐ
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ บรรดาธรรม
ทั้งหลาย วิราคะประเสริฐ บรรดาสัตว ๒ เทา และ
อรูปธรรมทั้งหลาย พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐ
ทางนี้เทานั้นเพื่อความหมดจดแหงทัสสนะ ทางอืน่
ไมมี เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจงดําเนินตามทางนี้
เพราะทางนี้เปนที่ยังมารและเสนามารใหหลง ดวยวา
ทานทั้งหลายดําเนินไปตามทางนี้แลว จักทําที่สุดแหง
ทุกขได เราทราบทางเปนที่สลัดลูกศรแลว จึงบอก
แกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงทําความเพียร
เครื่องเผากิเลส พระตถาคตทั้งหลายเปนแตผูบอก
ชนทั้งหลายผูดําเนินไปแลว มีปกติเพงพินิจ ยอม
หลุดพนจากเครื่องผูกของมาร.
๒. เมื่อใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข ความ
หนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด.
เมือ่ ใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข ความ

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๐ เรื่อง.
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หนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด.
เมือ่ ใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข ความ
หนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด.
๓. ก็บุคคลยังหนุมแนนมีกําลัง (แต) ไมขยัน
ในกาลที่ควรขยัน เขาถึงความเปนผูเกียจคราน มีใจ
ประกอบดวยความดําริอันจมแลว ขี้เกียจ เกียจคราน
ยอมไมพบทางดวยปญญา.
๔. บุคคลผูมีปกติรักษาวาจา สํารวมดีแลวดวย
ใจ และไมควรทําอกุศลดวยกาย พึงยังกรรมบถ
ทั้งสามเหลานี้ใหหมดจด ทั้งยินดีทางที่ทานผูแสวง
หาคุณประกาศแลว.
๕. ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบแล ความ
สิ้นไปแหงปญญา เพราะการไมประกอบ บัณฑิต
รูทาง ๒ แพรงแหงความเจริญ และความเสื่อมนั่น
แลว พึงตั้งตนไวโดยประการที่ปญญาจะเจริญขึ้นได.
๖. ทานทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจปา อยาตัด
ตนไม ภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา ภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจปา และดุจหมูไมตั้งอยู
ในปาแลว เปนผูไมมีกิเลสดุจปาเถิด เพราะกิเลสดุจ
หมูไมตงั้ อยูในปา ถึงมีประมาณนิดหนอยของนรชน
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ยังไมขาด ในนารีทั้งหลายเพียงใด เขาเปนเหมือน
ลูกโคทีย่ ังดื่มน้ํานม มีใจปฏิพัทธในมารดาเพียงนั้น.
๗. เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เหมือน
บุคคลถอนดอกโกมุท ที่เกิดในสรทกาลดวยมือ จง
เจริญทางแหงสันติทีเดียว (เพราะ) พระนิพพานอัน
พระสุคตแสดงแลว.
๘. คนพาลยอมคิดวา เราจักอยูในทีน่ ี้ตลอดฤดู
ฝน จักอยูในที่นี้ในฤดูหนาวและฤดูรอน หารูอันตราย
ไม.
๙. มัจจุพานระนั้น ผูม ัวเมาในบุตรและปศุสัตว
ผูมใี จของรนอารมณตาง ๆ ไป เหมือนหวงน้ําใหญ
พัดพาเอาชาวบานผูหลับไปฉะนัน้ .
๑๐. บัณฑิตทราบอํานาจเนื้อความวา บุตรทั้งหลาย ยอมไมมีเพื่อตานทาน บิดาและพวกพองทั้งหลายก็ไมมีเพื่อตานทาน เมื่อบุคคลถูกความตาย
ครอบงําแลว ความตานทานในญาติทั้งหลายยอมไมมี
ดังนี้แลว เปนผูสํารวมในศีล พึงชําระทางเปนที่ไป
พระนิพพานใหหมดจดพลันทีเดียว.
จบมรรควรรคที่ ๒๐
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๒๐. มรรควรรควรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๒๐๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มคฺคานฏงฺคิโก" เปนตน.

พวกภิกษุพูดถึงทางที่ตนเที่ยวไป
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เมือ่ พระศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปใน
ชนบทแลวเสด็จมาสูกรุงสาวัตถีอีก, นั่งในโรงเปนที่บํารุง พูดมรรคกถา
ปรารภทางที่ตนเที่ยวไปแลว โดยนัยเปนตนวา " ทางแหงบานโนนจาก
บานโนนสม่ําเสมอ, ทางแหงบานโนน (จากบานโนน ) ไมสม่ําเสมอ, มี
กรวด, ไมมีกรวด."

อริยมรรคเปนทางใหพนทุกข
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุเหลานั้น เสด็จ
มายังที่นั้นแลว ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว ตรัสถามวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรเลา ?" เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา " ดวยกถาชื่อนี้," ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ทางที่
พวกเธอพูดถึงนี้ เปนทางภายนอก ธรรมดาภิกษุทํากรรมในอริยมรรค
จึงควร, (ดวยวา) ภิกษุเมื่อทําอยางนั้น ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได" ดังนี้
แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:-.
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๑.

มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ สจฺจาน จตุโร ปทา
วิราโค เสฏโ ธมฺมาน ทิปทานฺจ จกฺขุมา
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ ทสฺสนสฺส วิสทุ ฺธิยา.
เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปชฺชถ มารสฺเสต ปโมหน
เอตฺหิ ตุเมฺห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ.
อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อฺาย สลฺลสตฺถน
ตุเมฺหหิ กิจฺจ อาตปฺป
อกฺขาตาโร ตถาคตา
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ
ฌายิโน มารพนฺธนา.
"บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐ,
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ, บรรดาธรรม
ทั้งหลาย วิราคะประเสริฐ, บรรดาสัตว ๒ เทา และ
อรูปธรรมทั้งหลาย พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐ;
ทางนี้เทานั้น เพื่อความหมดจดแหงทัสสนะ ทาง
อื่นไมม,ี เพราะฉะนั้น ทานทัง้ หลายจงดําเนินตาม
ทางนี้ เพราะทางนี้เปนที่ยังมารและเสนามารให
หลง, ดวยวา ทานทั้งหลายดําเนินไปตามทางนี้แลว
จักทําทีส่ ุดแหงทุกขได; เราทราบทางเปนที่สลัดลูกศร
แลว จึงบอกแกทา นทั้งหลาย, ทานทั้งหลาย
พึงทําความเพียรเครื่องเผากิเลส, พระตถาคตทั้งหลาย
เปนแตผูบอก, ชนทั้งหลายผูดําเนินไปแลว มีปกติ
เพงพินิจ ยอมหลุดพนจากเครื่องผูกของมาร."
๑

๑. อรรถกถา มารเสนปฺปโมหน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 100

บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคฺคานฏงฺคิโก ความวา ทางทั้งหลาย
จงเปนทางไปดวยแขงเปนตนก็ตาม เปนทางทิฏฐิ ๖๒ ก็ตาม บรรดา
ทางแมทั้งหมด ทางมีองค ๘ อันทําการละทาง ๘ มีมิจฉาทิฏฐิเปนตน
ดวยองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน ทํานิโรธใหเปนอารมณ ยังกิจมีอันกําหนด
รูทุกขเปนตน ในสัจจะแมทั้งสี่ใหสําเร็จ ประเสริฐคือยอดเยี่ยม.
บาทพระคาถาวา สจฺจาน จตุโร ปทา ความวา บรรดาสัจจะ
เหลานี้ แมทั้งหมด จงเปนวจีสัจจะอันมาแลว (ในพระบาลี) วา " บุคคล
พึงกลาวคําสัตย, ไมพึงโกรธ," เปนตนก็ตาม, เปนสมมติสัจจะอันตาง
โดยสัจจะเปนตนวา " เปนพราหมณจริง, เปนกษัตริยจริง" ก็ตาม,
เปนทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) วา " สิ่งนี้เทานั้นจริง, สิ่งอื่นเปลา," เปนตน
ก็ตาม, เปนปรมัตถสัจจะ อันตางโดยสัจจะเปนตนวา " ทุกขเปนความจริง
อันประเสริฐ" ก็ตาม, บท ๔ มีบทวา " ทุกข เปนความจริงอันประเสริฐ "
เปนตน ชือ่ วาประเสริฐ เพราะอรรถวาทุกขอันโยคาวจรควรกําหนดรู
เพราะอรรถวาสมุทัยอันโยคาวจรควรละ เพราะอรรถวานิโรธอันโยคาวจร
ควรทําใหแจง, เพราะอรรถวามรรคมีองค ๘ อันโยคาวจรควรเจริญ
เพราะอรรถวาแทงตลอดไดดวยญาณอันเดียว และเพราะอรรถวาแทง
ตลอดไดโดยแนนอน.
บาทพระคาถาวา วิราโค เสฏโ ธมฺมาน ความวา บรรดาธรรม
ทั้งปวง วิราคะ กลาวคือพระนิพพาน ชื่อวาประเสริฐ เพราะพระพุทธพจนวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ปจจัยปรุงแตงก็ดี ที่ปจจัยไม
๑

๒

๓

๑. อัง. ทสก. ๒๔/๒๑๐. ๒.แปลวา:- เพราะอรรถวา แทงตลอดไดในขณะเดียวกันก็มี.
๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๘.
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ปรุงแตงก็ดี มีประมาณเพียงไร, บรรดาธรรมเหลานั้นวิราคะเรากลาววา
เปนยอด."
บาทพระคาถาวา ทิปทานฺจ จกฺขุมา ความวา บรรดาสัตว ๒ เทา
อันตางโดยเทวดาและมนุษยเปนตนแมทั้งหมด พระตถาคตผูมีจักษุ ๕
ประการเทานั้น ประเสริฐ. จ ศัพท มีอันประมวลมาเปนอรรถ ยอม
ประมวลเอาอรูปธรรมทัง้ หลายดวย; เพราะฉะนั้น แมบรรดาอรูปธรรม
ทั้งหลาย พระตถาคตก็เปนผูประเสริฐ คือสูงสุด.
บาทพระคาถาวา ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา ความวา ทางใดที่เรา
(ตถาคต) กลาววา " ประเสริฐ" ทางนั่นเทานั้น เพื่อความหมดจดแหง
ทัสสนะคือมรรคและผล; ทางอื่นยอมไมมี.
บทวา เอต หิ ความวา เพราะเหตุนั้น ทานทั้งหลายจงดําเนิน
ทางนั้น นัน่ แหละ.
ก็บทวา มารเสนปฺปโมหน นั่น พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสวา
" เปนที่หลงแหงมาร คือเปนที่ลวงแหงมาร."
บทวา ทุกฺขสฺส ความวา ทานทั้งหลายจักทําที่สุด คือเขตแดน
แหงความทุกขในวัฏฏะแมทั้งสิ้นได.
บทวา สลฺลสตฺถน เปนตน ความวา เราเวนจากกิจทั้งหลาย มี
การไดฟง (จากผูอื่น) เปนตน ทราบทางนั่น อันเปนที่สลัดออกคือย่ํายี
ไดแกถอนออกซึ่งลูกศรทั้งหลาย มีลูกศรคือราคะเปนตน โดยประจักษ
แกตนแลวทีเดียว จึงบอกทางนี้, บัดนีท้ านทั้งหลายพึงทํา ไดแกควรทํา
ความเพียรคือสัมมัปปธาน อันถึงซึ่งการนับวาอาตัปปะ เพราะเปนเครื่อง
๑

๑. มังสจักขุ จักษุคือดวงตา ๑ ทิพพจักขุ จักษุทิพย ๑ ปญญาจักขุ จักษุคือปญญา ๑
พุทธจักข จักษแหงพระพุทธเจา ๑ สมันตจักขุ จักษุรอบคอบ ๑.
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เผากิเลสทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกการบรรลุทางนั้น. เพราะพระตถาคต
ทั้งหลายเปนแตผูบอกอยางเดียว, เพราะฉะนั้น ชนทั้งหลายผูปฏิบัติแลว
ดวยสามารถแหงทางที่พระตถาคตเจาเหลานั้นตรัสบอกแลว มีปกติเพง
ดวยฌานสองอยาง ยอมหลุดพนจากเครื่องผูกแหงมารกลาวคือวัฏฏะอัน
เปนไปในภูมิสาม.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัตผล.
พระธรรมเทศนาไดสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป จบ.
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๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก [๒๐๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺเพ สงฺขารา" เปนตน.

ภิกษุเรียนกัมมัฏฐาน
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว
แมพากเพียรพยายามอยูในปา ก็ไมบรรลุพระอรหัต จึงคิดวา " เราจัก
เรียนกัมมัฏฐานใหวิเศษ" ดังนี้แลวไดไปสูสํานักพระศาสดา.

ทางแหงความหมดจด
พระศาสดาทรงพิจารณาวา " กัมมัฏฐานอะไรหนอแล เปนที่
สบายของภิกษุเหลานี้ ?" จึงทรงดําริวา " ภิกษุเหลานี้ ในกาลแหง
พระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป ตามประกอบแลวในอนิจจลักษณะสิ้น
สองหมื่นป, เพราะฉะนั้น การแสดงคาถาดวยอนิจจลักษณะนั้นแลแกเธอ
ทั้งหลาย สัก ๑ คาถายอมควร ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย สังขาร
แมทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน เปนสภาพไมเที่ยงเลย เพราะ
อรรถวามีแลวไมมี " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพพฺ ินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
"เมื่อใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา ' สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง,' เมือ่ นั้น ยอมหนายในทุกข, ความ
หนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา สพฺเพ สงฺขารา เปนตน ความ
วา เมื่อใดบัณฑิตยอมเห็นดวยวิปสสนาปญญาวา " ขันธทั้งหลายที่เกิด
ขึ้นแลวในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน ชื่อวาไมเที่ยง เพราะตองดับใน
ภพนั้น ๆ เอง," เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกขอันเนื่องดวยการบริหารขันธ
นี้, เมื่อหนายยอมแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ดวยสามารถแหงกิจ มีการ
กําหนดรูทุกขเปนตน.
บาทพระคาถาวา เอส มคฺโค วิสทุ ฺธิยา ความวา ความหนายใน
ทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด คือแหงความผองแผว.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูในพระอรหัตผลแลว. เทศนา
ไดสําเร็จประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก จบ.
แมในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็อยางนั้นเหมือนกัน. ก็ในกาลนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบความที่ภิกษุเหลานั้น ทําความเพียรในอัน
กําหนดสังขารโดยความเปนทุกขแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขันธแม
ทั้งปวง เปนทุกขแท เพราะอรรถวาถูกทุกขบีบคั้น" ดังนี้แลว จึงตรัส
พระคาถานี้วา:สพฺเพ สงฺขารา ทุกขฺ าติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
" เมื่อใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา ' สังขาร
ทั้งปวงเปนทุกข,' เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข, ความ
หนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขา ความวา ชื่อวาเปนทุกข เพราะ
อรรถวาถูกทุกขบีบคั้น. บทที่เหลือ ก็เชนกับบทอันมีในกอนนั้นแล.
แมในพระคาถาที่ ๓ ก็มีนัยเชนนัน้ เหมือนกัน. ก็ในพระคาถาที่ ๓
นี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบความที่ภิกษุเหลานั้นเปนผูตามประกอบ
แลว ในอันกําหนดสังขารโดยความเปนอนัตตา ในกาลกอนอยางสิ้นเชิง
แลว ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย ขันธแมทั้งปวงเปนอนัตตาแท เพราะ
อรรถวาไมเปนไปในอํานาจ" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา.
" เมื่อใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา ' ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา,' เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข,
ความหนายในทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สพฺเพ ธมฺมา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประสงคเอาขันธ ๕ นี้เอง.
บทวา อนตฺตา ความวา ชื่อวา อนัตตา คือวางเปลา ไมมีเจาของ
ไดแกไมมีอิสระ เพราะอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ เพราะใคร ๆ ไม
อาจใหเปนไปในอํานาจวา " ธรรมทั้งปวง จงอยาแก จงอยาตาย."
บทที่เหลือ ก็เชนกับบทที่มีแลวในกอนนั่นเอง ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอืน่ อีก จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 106

๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ [๒๐๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานกัมมิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุฏานกาลมฺห"ิ เปนตน.

พวกภิกษุประสงคจะกราบทูลคุณที่ตนได
ไดยินวา กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีประมาณ ๕๐๐ คน บวชในสํานัก
พระศาสดา เรียนกัมมัฏฐานแลวไดไปสูปา. บรรดาภิกษุเหลานั้น รูปหนึ่ง
พักอยูในที่นั้นเอง. ที่เหลือทําสมณธรรมอยูในปา บรรลุพระอรหัต คิด
วา " พวกเราจักกราบทูลคุณอันตนไดแลวแดพระศาสดา" ได (กลับ)
ไปยังกรุงสาวัตถีอีก. อุบาสกคนหนึ่ง เห็นภิกษุเหลานั้นผูเที่ยวบิณฑบาต
อยูในบานแหงหนึ่ง ในที่ประมาณโยชนหนึ่งแตกรุงสาวัตถี จึงตอนรับ
ดวยวัตถุทั้งหลายมียาคูและภัตเปนตน ฟงอนุโมทนาแลว จึงนิมนตเพื่อ
ประโยชนแกการฉันในวันรุงขึ้น.
ภิกษุเหลานั้น ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นเอง เก็บบาตรและจีวร
ไวแลว ในเวลาเย็นเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมนั่งอยูแลว. พระศาสดา ทรงแสดงความยินดีอยางยิ่งกับดวยภิกษุเหลานั้น ไดทรงทําการ
ตอนรับแลว.

ความไมรูจักกาลใหเกิดความเดือดรอน
ขณะนั้น ภิกษุสหายแหงภิกษุเหลานั้น ผูยังเหลืออยูในที่นั้น
คิดวา " เมื่อพระศาสดาทรงทําการตอนรับภิกษุเหลานั้น พระโอษฐยอม
ไมพอ (จะตรัส), แตหาตรัสปราศรัยกับดวยเราไม เพราะมรรคและผล
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ของเราไมมี, ในวันนี้แหละเราบรรลุพระอรหัตแลว จักใหพระศาสดา
ตรัสปราศรัยกับดวยเรา." ภิกษุแมเหลานั้นทูลลาพระศาสดาวา " พวก
ขาพระองคอันอุบาสกคนหนึ่ง ในหนทางเปนที่มา นิมนตเพื่อฉันเชาใน
วันพรุงนี้ จักไปในที่นั้นแตเชาเทียว." ลําดับนั้น ภิกษุผูสหายแหงภิกษุ
เหลานั้น เดินจงกรมตลอดคืนยังรุง ลมลงที่แผนหินแผนหนึ่งในที่สุด
จงกรม ดวยอํานาจแหงความหลับ. กระดูกขาแตกแลว. เธอรองดวย
เสียงดัง.
พวกภิกษุผูเปนสหายเหลานั้นของเธอจําเสียงได ตางวิ่งเขาไปขาง
โนนและขางนี้. เมื่อภิกษุเหลานั้น ตามประทีปทํากิจที่ควรทําแกภิกษุนั้น
อยูนั่นแล, อรุณขึ้นแลว. ภิกษุเหลานั้นไมไดโอกาสไปบานนั้น.

ทรงแสดงชาดกในเรื่องไมรูจักกาล
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา " ภิกษุทงั้ หลาย พวก
เธอไมไปสูบาน เปนที่เที่ยวภิกษาหรือ ? ภิกษุเหลานั้น ทูลรับวา " อยาง
นั้น พระเจาขา " แลวกราบทูลเรื่องนั้น. พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั่นทําอันตรายลาภของพวกเธอในบัดนี้เทานั้นหามิได, แม
ในกาลกอน เธอก็ไดทําแลวเหมือนกัน" อันภิกษุเหลานั้นทูลวิงวอน
แลว ทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสชาดก ใหพิสดารวา:" บุคคลใด ยอมปรารถนาจะทํากิจที่ควรทํากอน
ไว (ทํา) ภายหลัง, บุคคลนั้น ยอมเดือดรอนภายหลัง, เหมือนมาณพผูหักกิ่งไมกุมฉะนั้น."
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. อรรถกถา. ๒/๑๑๙. วรุณชาดก.
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ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นไดเปนมาณพ ๕๐๐ ในกาลนั้น, มาณพผู
เกียจครานไดเปนภิกษุนี้, สวนอาจารยไดเปนพระตถาคตดวยประการฉะนี้.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลใดไมทําความขยัน ในกาลที่ควรขยัน เปนผูมีความ
ดําริอันจมแลว เปนผูเกียจคราน, บุคคลนั้นยอมไมบรรลุคุณวิเศษอันตาง
โดยคุณมีฌานเปนตน" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓. อุฏ านกาลมฺหิ อนุฏหาโน
ยุวา พลี อาลสิย อุเปโต
สสนฺนสงฺกปฺปมโน กุสีโต
ปฺาย มคฺค อลโส น วินฺทติ.
" ก็บุคคลยังหนุมแนนมีกําลัง (แต) ไมขยันใน
กาลที่ควรขยัน เขาถึงความเปนผูเกียจคราน มีใจ
ประกอบดวยความดําริอันจมแลว ขี้เกียจ เกียจคราน
ยอมไมประสบทางดวยปญญา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุฏหาโน ความวา ไมขยันคือ
ไมพยายาม. สองบทวา ยุวา พลี ความวา เปนผูตั้งอยูในความเปนคน
รุนหนุม ทั้งถึงพรอมดวยกําลัง. สองบทวา อาลสิย อุเปโต ความวา
ยอมเปนผูเขาถึงแลวซึ่งความเปนผูเกียจคราน คือกินแลว ๆ ก็นอน.
บทวา สสนฺนสงฺกปฺปมโน ความวา ผูมีจิตประกอบดวยความดําริอันจม
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ดิ่งลงแลว เพราะมิจฉาวิตกสาม. บทวา กุสีโต ไดแกผูไมมีความเพียร.
บทวา อลโส ความวา บุคคลนั้น เกียจครานมาก เมื่อไมเห็นอริยมรรค
อันพึงเห็นดวยปญญา จึงชื่อวา ยอมไมประสบ คือไมได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ จบ.
๑

๑. มิจฉาวิตก ๓ คือ ๑. กามวิตก ตรึกในกาม ๒. พยาบาทวิตก ตรึกในการพยาบาท
๓. วิหิงสาวิตก ตรึกในการเบียดเบียนคนอื่น.
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๔. เรื่องสูกรเปรต [๒๐๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสูกรเปรต
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วาจานุรกฺขี" เปนตน.

พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต
ความพิสดารวา วันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
กับพระลักขณเถระ ไดทาํ การยิ้มแยมในประเทศแหงหนึ่ง อันพระลักขณเถระถามวา " ทานผูมีอายุ อะไรหนอ เปนเหตุแหงการทําความยิ้มแยม
ใหปรากฏ ?" กลาววา " ทานผูมีอายุ กาลนี้มใิ ชกาลแหงปญหานี้, ทาน
ควรถามผมในสํานักของพระศาสดา " ดังนี้แลว เที่ยวบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤหกับพระลักขณเถระนั่นเอง กลับจากบิณฑบาตแลวไปสูพระเวฬุวัน
ถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง.
ลําดับนั้น พระลักขณเถระถามความนั้นกะทาน. ทานกลาววา
" ผูมีอายุ ผมไดเห็นเปรตตนหนึ่ง, สรีระของมันประมาณ ๓ คาวุต,
สรีระนั้นคลายสรีระของมนุษย สวนศีรษะของมันเหมือนศีรษะของสุกร,
หางของมันเกิดที่ปาก, หมูหนอนไหลออกจากปากนั้น, ผมคิดวา ' เรา
ไมเคยเห็นสัตวมีรูปอยางนี้ ' ครั้นเห็นเปรตนั้นแลว จึงไดทําการยิ้มแยม
ใหปรากฏ."

พระศาสดาตรัสรับรอง
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกสาวกของเรามีจักษุอยู
หนอ " แลวตรัสวา " แมเราก็ไดเห็นสัตวนั่นที่ควงแหงตนโพธิ์เหมือน
กัน. แตไมพูด ดวยอนุเคราะหแกชนเหลาอื่นวา ' ก็ชนเหลาใดไมพึง
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เชื่อตอเรา, ความไมเชื่อนั้น พึงมีกรรมมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลา
นั้น, บัดนี้เราไดโมคคัลลานะเปนพยาน จึงกลาว, โมคคัลลานะพูดจริง
ภิกษุทั้งหลาย."
ภิกษุทั้งหลายฟงเรื่องนี้แลว ทูลถามพระศาสดาวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็บุรพกรรมของเปรตนั้นเปนอยางไร ?" พระศาสดาตรัสวา
" ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟงเถิด ภิกษุทั้งหลาย" แลวทรงนําอดีตนิทาน
มา ตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้น (ดังตอไปนี้) :-

บุรพกรรมของสูกรเปรต
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป พระเถระ
๒ รูปพรอมเพรียงกันในอาวาสใกลหมูบานตําบลหนึ่ง. ในพระ ๒ รูปนั้น
รูปหนึ่งมีพรรษา ๖๐, รูปหนึ่งมีพรรษา ๕๙, รูปที่มีพรรษา ๕๙ นั้น
ถือบาตรและจีวรของพระเถระนอกนี้เที่ยวไป, ไดทําวัตรปฏิบัติทุกอยาง
เหมือนสามเณร. เมื่อพระเถระทั้งสองนั้นอยูพรอมเพรียงกัน ดุจพี่นอง
ที่อยูในทองมารดาเดียวกัน, พระธรรมกถึกรูปหนึ่งมาสูที่อยู (ของพระเถระทั้งสอง) แลว ก็กาลนั้น เปนวันธัมมัสสวนะ. พระเถระทั้งสอง
สงเคราะหพระธรรมกถึกแลวพูดวา " ทานสัตบุรุษ ขอทานจงกลาว
ธรรมกถาแกพวกผมเถิด. " พระธรรมกถึกนั้น ก็กลาวธรรมกถาแลว.
พระเถระทั้งสองมีจิตยินดีวา " พวกเราไดพระธรรมกถึกแลว " รุงขึ้น
พาทานเขาไปบิณฑบาตยังบานใกลเคียง ทําภัตกิจเสร็จในบานนั้นแลว
กลาววา " ทานผูมีอายุ ขอทานจงกลาวธรรมกถาหนอยหนึ่งจากที่ที่ไดพัก
ไวในวันวาน" แลวนิมนตใหทานกลาวธรรมแกพวกมนุษย. พวกมนุษย
ฟงธรรมกถาแลว นิมนตแมเพื่อตองการ (ใหฉัน) ในวันรุงขึ้น. พระ-
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เถระทั้งสองพาพระธรรมกถึกนั้นเที่ยวบิณฑบาต ในบานเปนที่เที่ยวภิกษา
บานละสองวันโดยรอบ อยางนี้. พระธรรมกถึกคิดวา "พระเถระสอง
รูปนี้ เปนผูออนโยนยิ่งนัก, การที่เราใหพระแมทั้งสองรูปนี้หนีไปเสีย
แลวอยูในวัดนี้ควร." ในตอนเย็นทานไปสูที่บํารุงของพระเถระในเวลาที่
ภิกษุทั้งสองลุกไปแลว กลับเขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา "ทาน
ผูเจริญ เรื่องบางอยางที่ผมควรพูดมีอยู," เมื่อพระมหาเถระกลาววา
"จงพูดเถิด ผูมีอายุ." คิดหนอยหนึ่งแลวพูดวา "ทานผูเจริญ ขึ้น
ชื่อวาการพูดมีโทษมาก" ไมพูดอะไร แลวหลีกไป. พระธรรมกถึกนั้น
ไปสูสํานักแมของพระอนุเถระก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน. ในวันที่ ๒ ทาน
ก็ทําอยางนั้นเหมือนกัน, ในวันที่ ๓ เมื่อความรวนเรอยางยิ่งเกิดแกพระเถระทั้งสองนั้นแลว, เขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา "ทานผูเจริญ
คําบางอยางที่ผมควรจะพูดมีอยู, แตผมไมอาจพูดในสํานักของทานได."
ถูกพระเถระรบเราวา "ไมเปนไร คุณ, จงพูดเถิด" จึงกลาววา "ทาน
ผูเจริญ ก็ทําไม พระอนุเถระจึงไมถูกกับทาน ?"
พระมหาเถระ. ทานสัตบุรุษ ทานพูดอะไรนั่น; ผมทั้งสองเปน
เหมือนบุตรผูอยูในทองมารดาเดียวกัน, ในผมทั้งสองรูป รูปหนึ่งไดสิ่งของ
แลว รูปแมนอกนี้ก็เปนอันไดเหมือนกัน, โทษของพระเถระนั่น อันผม
เคยเห็น ยอมไมมี ตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
พระธรรมกถึก. อยางนั้นหรือ ? ทานผูเจริญ.
พระมหาเถระ. อยางนั้น คุณ.
พระธรรมกถึก. ทานผูเจริญ พระอนุเถระพูดกะผมอยางนี้วา ' ทาน
สัตบุรุษ ทานเปนกุลบุตร, ทานทําการคบหากับพระมหาเถระนั่น ดวย
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ทําในใจวา ' พระมหาเถระนี้ มีความละอาย มีศลี เปนที่รัก, ควรพิจารณา
แลวจึงทํา, ตั้งแตวันที่ผมมาถึง พระอนุเถระนั่นพูดกะผมอยางนี้.
พระมหาเถระพอไดฟงคํานั้น ก็มีใจโกรธแคน แตกแลว ดุจ
ภาชนะที่เขาทําดวยดิน อันบุคคลตีดวยไมฉะนั้น. พระธรรมกถึกแมนอกนี้
ลุกไปสํานักของพระอนุเถระ แลวไดพูดเหมือนอยางนั้น. แมพระอนุเถระ
ก็ไดแตกอยางนั้นเหมือนกัน. ในพระเถระสองรูปนั้น แมรูปหนึ่ง ชื่อวา
เคยแยกกันเขาไปบิณฑบาต ยอมไมมี ตลอดกาลเทานี้ แมก็จริง, ถึง
ดังนั้น ในวันรุงขึ้น พระเถระทั้งสองไดแยกกันเขาไปบิณฑบาต, พระอนุเถระมาถึงกอนแลว ไดยืนอยูที่ศาลาเปนที่บํารุง, พระมหาเถระไดมา
ถึงในภายหลัง. พระอนุเถระเห็นทานแลว จึงคิดวา "เราควรรับบาตร
และจีวรของพระเถระนี้หรือไมหนอ ?" ทานแมคิดวา "บัดนี้เราจักไม
รับ" ดังนี้แลว ก็ยังทําจิตใหออนได ดวยทําในใจวา "ชางเถิด กรรม
เห็นปานนี้ อันเราไมเคยทํา, การที่เรายังวัตรของตนใหเสียไปไมสมควร"
ดังนี้แลว เขาไปหาพระเถระ กลาววา "ทานผูเจริญ ทานจงใหบาตรและ
จีวร." พระมหาเถระนอกนี้ ชี้นิ้วตวาดวา "จงไป คนหัวดือ้ , คุณ
ไมควรจะรับบาตรและจีวรของฉัน," เมื่อพระอนุเถระนั้นกลาววา "จริง
ละขอรับ, ถึงผมก็คิดแลววา ' จักไมรับบาตรและจีวรของทาน," กลาว
วา "ทานผูมีอายุผูใหม ทําไมทานจึงคิดวา ' ความเกี่ยวของอะไร ๆ ใน
วิหารนี้ของเรามีอยู ?". แมพระอนุเถระนอกนี้ก็กลาววา "ทานผูเจริญ
ก็ทําไมทานจึงสําคัญอยางนี้วา ' ความเกี่ยวของอะไร ๆ ในวิหารนี้ของเรา
มีอยู ? ' นี้เปนวิหารของทาน," แลวถือบาตรและจีวรออกไป. ถึงพระมหาเถระนอกนี้ก็ไดออกไป ( เหมือนกัน ).
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พระเถระทั้งสองนั้น ไมไปแมโดยหนทางเดียวกัน, รูปหนึ่งถือเอา
หนทางโดยประตูดานปจฉิมทิศ, รูปหนึ่งถือเอาโดยประตูดานปุรัตถิมทิศ.
พระธรรมกถึกกลาววา "ทานผูเจริญ อยาทําอยางนี้, อยาทําอยางนี้"
เมื่อพระเถระกลาววา "จงหยุดเถิด คุณ," แลวกลับ. ในวันรุงขึ้นพระธรรมกถึกนัน้ เขาไปบานใกลเคียง, เมื่อพวกมนุษยกลาววา "ทานผู
เจริญทั้งสองไปไหน ? ขอรับ," กลาวตอบวา "คุณ อยาถามเลย,
พระผูเปนเจาผูเขาถึงสกุลของพวกทาน วานนี้ทําการทะเลาะกันแลวออก
ไป, ฉันแมขอรองอยูก็ไมสามารถจะใหกลับได." ในคนเหลานั้น คนที่
โงเขลาไดนิ่งเสีย, สวนคนที่ฉลาดคิดวา "ชื่อวาความพลั้งพลาดอะไร ๆ
ของผูเจริญทั้งสอง เราทั้งหลายไมเคยเห็นสิ้นกาลประมาณเพียงนี้, ภัยเมื่อ
เกิดขึ้นแกพระผูเปนเจาทั้งสองนั้น คงเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระธรรมกถึก
รูปนี้" แลวไดเปนผูถึงความเสียใจ. พระมหาเถระแมเหลานั้น ไมได
ความสบายจิตในที่ไปแลว. พระมหาเถระคิดวา "โอ ! กรรมของภิกษุ
ใหมหนัก, (เพราะ) เธอไดพูดกะภิกษุผูจรมา ที่ตนเห็นแลวครูเดียววา
' ทานอยาไดทําการคบหากับพระมหาเถระ." ถึงพระอนุเถระนอกนี้ก็ได
คิดวา "โอ ! กรรมของพระมหาเถระหนัก (เพราะ) ทานไดพูดกะ
ผูจรมา อันตนเห็นแลวเพียงครูเดียววา ' อยาไดคบหากับพระอนุเถระนี้."
การสาธยายและการทําไวในใจมิไดมีแลวแกพระเถระทั้งสองนั้น. โดย
ลวงไป ๑๐๐ ป พระเถระทั้งสองนั้นไดไปสูวิหารแหงเดียวกันในปจฉิมทิศ. เสนาสนะอันเดียวกันนั่นแล ไดถึงแกพระเถระทั้งสองนั้น. เมื่อ
พระมหาเถระเขาไปนั่งบนเตียงแลว, แมพระอนุเถระนอกนี้ก็ไดเขาไป.
พระมหาเถระพอเห็นพระอนุเถระนั้นก็จําได ไมสามารถจะอดกลั้นน้ําตา
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ไวได. ถึงพระอนุเถระนอกนี้ ก็จําพระมหาเถระได มีนัยนตาอันเต็มแลว
ดวยน้ําตา คิดวา "เราจะพูดหรือไมพูดหนอแล ?" แลวคิดวา "ขอ
นั้นไมควรเชื่อ" แลวไหวพระเถระ กลาววา "ขาแตทานผูเจริญ
ผมถือบาตรและจีวรของทานไดเที่ยวไปตลอดกาลประมาณเพียงนี้, เออก็
มรรยาทอันไมสมควรอะไร ๆ ในทวารทั้ง ๖ มีกายทวารเปนตนของผม
อันทานเคยเห็นแลวหรือ ?
พระมหาเถระ. ไมเคยเห็น ผูมีอายุ.
พระอนุเถระ. เมื่อเปนเชนนั้น ทําไมทานจึงไดพูดกะพระธรรมกถึกวา ' อยาไดทําการคบหากับพระอนุเถระนั่น ? '
พระมหาเถระ. ผูมีอายุ ผมหาพูดอยางนั้นไม นัยวา ทานพูด
อยางนี้ ในระหวางของเรา.
พระอนุเถระ. ทานผูเจริญ แมผมก็มิไดพูด.
ในขณะนั้น พระเถระทั้งสองนั้นก็ทราบไดวา "พระธรรมกถึก
นั้น จักใครทําลายเราทั้งสอง จึงพูดอยางนั้น" แลวยังกันและกันให
แสดงโทษแลว. พระเถระทั้งสองนั้น ไมไดความสบายใจตลอด ๑๐๐ ป
เปนผูพรอมเพรียงกันในวันนั้น ชวนกันวา "มาเถิด, เราจักคราพระธรรมกถึกนัน้ ออกจากวิหารนั้น" แลวหลีกไป ไดถึงวิหารนั้นโดยลําดับ.
แมพระธรรมกถึกก็เห็นพระเถระทั้งสองแลว เขาไปใกล เพื่อรับบาตร
และจีวร. พระเถระทั้งสองชี้นิ้วพูดวา "ทานไมควรจะอยูในวิหารนี้
(ตอไป)." พระธรรมกถึกนั้นไมอาจดํารงอยูได ออกหนีไปในทันใด
นั้นเอง. ครัง้ นั้น สมณธรรมที่เธอบําเพ็ญแลวสิ้นสองหมื่นป มิไดอาจ
เพื่อจะทรงเธอไวได. เธอเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในอเวจี ไหม
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อยูสิ้นพุทธันดรหนึ่ง มีอัตภาพมีประการดังกลาวแลว เสวยทุกขอยูที่
ภูเขาคิชฌกูฏในบัดนี้.

พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา
พระศาสดา ครั้นทรงนําบุรพกรรมนี้ ของสูกรเปรตนั้นมาแลว
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาวาภิกษุ พึงเปนผูเขาไปสงบดวยกาย
เปนตน" แลวตรัสพระคาถานี้วา :๔. วาจานุรกฺขี มนสา สุสวุโต
กาเยน จ อกุสล น กยิรา
เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย
อาราธเย มคฺค อิสิปฺปเวทิต.
"บุคคลผูมีปกติรักษาวาจา สํารวมดีแลวดวยใจ
และไมควรทําอกุศลดวยกาย พึงยังกรรมบกทั้งสาม
เหลานีใ้ หหมดจด พึงยินดีทางที่ทานผูแสวงหาคุณ
ปราศแลว."

แกอรรถ
ความแหงพระคาถานั้นวา " บุคคล ชื่อวาผูมีปกติตามรักษาวาจา
เพราะเวนทุจริต ๔, ชื่อวาสํารวมใจแลวดวยดี เพราะไมยังมโนทุจริตมี
อภิชฌาเปนตนใหเกิดขึ้น. และเมื่อสูกายทุจริต มีปาณาติบาตเปนตน
ชื่อวาไมควรทําอกุศลดวยกาย, พึงยังกรรมบถ ๓ เหลานั้น ใหหมดจด
ดวยอาการอยางนี้; ก็เมื่อใหหมดจดไดอยางนั้น ชื่อวาพึงยินดีมรรคมี
๑

๑. วจีทจุ ริต ๔ คือ ๑. พูดเท็จ ๒. พูดคําหยาบ ๓. พูดสอเสียด ๔. พูดเพอเจอ คือตัดเสียงซึ่ง
ประโยชนตนและคนอื่น.
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องค ๘ อันทานผูแสวงหาคุณทั้งหลา มีพระพุทธเจาเปนตน ผูแสวง
หาคุณคือศีลเปนตน ประกาศแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งสูกรเปรต จบ.
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๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ [๒๐๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
นามวาโปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โยคา เว " เปนตน.

รูมากแตเอาตัวไมรอด
ดังไดสดับมา พระโปฐิละนั้นเปนผูทรงพระไตรปฎกในศาสนาของ
พระพุทธเจา ๗ พระองค บอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐ รูป. พระศาสดา
ทรงดําริวา " ภิกษุนี้ ยอมไมมีแมความคิดวา ' เราจักทําการสลัดออก
จากทุกขแกตน; เราจักยังเธอใหสังเวช."
จําเดิมแตนั้นมา พระองคยอมตรัสกะพระเถระนั้น ในเวลาที่พระเถระมาสูที่บํารุงของพระองควา " มาเถิด คุณใบลานเปลา, นั่งเถิด คุณ
ใบลานเปลา, ไปเถิด คุณใบลานเปลา, แมในเวลาที่พระเถระลุกไป ก็
ตรัสวา " คุณใบลานเปลา ไปแลว." พระโปฐิละนั้นคิดวา " เรายอม
ทรงไวซึ่งพระไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถา, บอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐ รูป
ถึง ๑๘ คณะใหญ, ก็เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดายังตรัสเรียกเราเนือง ๆ
วา ' คุณใบลานเปลา ' พระศาสดาตรัสเรียกเราอยางนี้ เพราะความไมมี
คุณวิเศษ มีฌานเปนตนแนแท." ทานมีความสังเวชเกิดขึ้นแลว จึงคิดวา
" บัดนี้ เราจักเขาไปสูปาแลวทําสมณธรรม" จัดแจงบาตรและจีวรเอง
ทีเดียว ไดออกไปพรอมดวยภิกษุผูเรียนธรรม แลวออกไปภายหลังภิกษุ
ทั้งหมดในเวลาใกลรุง. พวกภิกษุนั่งสาธยายอยูในบริเวณ ไมไดกําหนด
ทานวา " อาจารย." พระเถระไปสิ้นสองพันโยชนแลว, เขาไปหาภิกษุ
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๓๐ รูป ผูอยูใ นอาวาสราวปาแหงหนึ่ง ไหวพระสังฆเถระแลว กลาววา
" ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนที่พึ่งของกระผม."
พระสังฆเถระ. " ผูม ีอายุ ทานเปนพระธรรมกถึก, สิ่งอะไรชื่อวา
อันพวกเราพึงทราบได ก็เพราะอาศัยทาน, เหตุไฉนทานจึงพูดอยางนี้ ?
พระโปฐิละ. ทานผูเจริญ ขอทานจงอยาทําอยางนี้, ขอทานจง
เปนที่พึ่งของกระผม.

วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ
ก็พระเถระเหลานั้นทั้งหมด ลวนเปนพระขีณาสพทั้งนั้น. ลําดับนั้น
พระมหาเถระ สงพระโปฐิละนั้นไปสูสํานักพระอนุเถระ ดวยคิดวา
" ภิกษุนี้มีมานะ เพราะอาศัยการเรียนแท." แมพระอนุเถระนั้นก็กลาว
กะพระโปฐิละนั้น อยางนั้นเหมือนกัน. ถึงพระเถระทั้งหมด เมื่อสง
ทานไปโดยทํานองนี้ ก็สงไปสูสํานักของสามเณรผูมีอายุ ๗ ขวบ ผูใหม
กวาสามเณรทั้งหมด ซึ่งนั่งทํากรรมคือการเย็บผาอยูในที่พักกลางวัน.
พระเถระทั้งหลายนํามานะของทานออกได ดวยอุบายอยางนี้.

พระโปฐิละหมดมานะ
พระโปฐิละนั้น มีมานะอันพระเถระทั้งหลายนําออกแลว จึง
ประคองอัญชลีในสํานักของสามเณรแลวกลาววา " ทานสัตบุรุษ ขอทาน
จงเปนที่พึ่งของผม."
สามเณร. ตายจริง ทานอาจารย ทานพูดอะไรนั่น, ทานเปน
คนแก เปนพหูสูต, เหตุอะไร ๆ พึงเปนกิจอันผมควรรูในสํานักของทาน
พระโปฐิละ. ทานสัตบุรุษ ทานอยาทําอยางนี้, ขอทานจงเปน
ที่พึ่งของผมใหได.
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สามเณร. ทานขอรับ หากทานจักเปนผูอดทนตอโอวาทไดไซร,
ผมจักเปนที่พึ่งของทาน.
พระโปฐิละ. ผมเปนได ทานสัตบุรุษ, เมื่อทานกลาววา ' จงเขา
ไปสูไฟ,' ผมจักเขาไปแมสูไฟไดทีเดียว.

พระโปฐิละปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสามเณร
ลําดับนั้น สามเณรจึงแสดงสระ ๆ หนึ่งในที่ไมไกล แลวกลาวกะ
ทานวา " ทานขอรับ ทานนุงหมตามเดิมนั่นแหละ จงลงไปสูสระนี้."
จริงอยู สามเณรนั้น แมรูความที่จีวรสองชั้นซึ่งมีราคามาก อันพระเถระ
นั้นนุงหมแลว เมื่อจะทดลองวา " พระเถระจักเปนผูอดทนตอโอวาทได
หรือไม" จึงกลาวอยางนั้น. แมพระเถระก็ลงไปดวยคํา ๆ เดียวเทานั้น.
ลําดับนั้น ในเวลาที่ชายจีวรเปยก สามเณรจึงกลาวกะทานวา " มาเถิด
ทานขอรับ" แลวกลาวกะทานผูมายืนอยูดวยคําๆ เดียวเทานั้นวา " ทาน
ผูเจริญ ในจอมปลวกแหงหนึ่ง มีชองอยู ๖ ชอง, ในชองเหลานั้น เหี้ย
เขาไปภายในโดยชอง ๆ หนึ่ง บุคคลประสงคจะจับมัน จึงอุดชองทั้ง ๕
นอกนี้ ทําลายชองที่ ๖ แลว จึงจับเอาโดยชองที่มันเขาไปนั่นเอง; บรรดา
ทวารทั้งหก แมทานจงปดทวารทั้ง ๕ อยางนั้นแลว จงเริ่มตั้งกรรม นี้ไว
ในมโนทวาร." ดวยนัยมีประมาณเทานี้ ความแจมแจงไดมีแกภิกษุผู
เปนพหูสูต ดุจการลุกโพลงขึ้นแหงดวงประทีปฉะนั้น. พระโปฐิละนั้น
กลาววา " ทานสัตบุรุษ คํามีประมาณเทานี้แหละพอละ" แลวจึงหยั่งลง
ในกรชกาย ปรารภสมณะธรรม.
๑

๒

๑. คําวา กรรม ในที่นี้ ไดแก บริกรรม หรือกัมมัฏฐาน. ๒. แปลวา ในกายบังเกิดดวยธุลี
มีในสรีระ.
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ทางเจริญและทางเสื่อมแหงปญญา
พระศาสดาประทับนั่งในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชนเทียว ทอด
พระเนตรดูภิกษุนั้นแลวดําริวา " ภิกษุนั้นเปนผูมีปญญา (กวางขวาง)
ดุจแผนดิน ดวยประการใดแล; การที่เธอตั้งตนไวดวยประการนั้นนั่นแล
ยอมสมควร." แลวทรงเปลงพระรัศมีไป ประหนึ่งตรัสอยูกับภิกษุนั้น
ตรัสพระคาถานี้วา :๕. โยคา เว ชายตี ภูริ
อโยคา ภูริสงฺขโย
เอต เทฺวธา ปถ ญตฺวา ภวาย วิภวาย จ
ตถตฺตาน นิเวเสยฺย
ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ.
"ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบแล, ความ
สิ้นไปแหงปญญาเพราะการไมประกอบ, บัณฑิตรู
ทาง ๒ แพรง แหงความเจริญและความเสื่อมนั่น
แลว พึงตั้งตนไวโดยประการที่ปญญาจะเจริญขึ้น
ได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยคา ความวา เพราะการกระทําไว
ในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ ๓๘.
คําวา ' ภูริ ' นั่น เปนชื่อแหงปญญาอันกวางขวาง เสมอดวย
แผนดิน. ความพินาศ ชื่อวา ความสิ้นไป.
สองบทวา เอต เทวฺธา ปถ คือ ซึ่งการประกอบและการไม
ประกอบนั่น.
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บาทพระคาถาวา ภวาย วิภวาย จ คือ แหงความเจริญและ
ความไมเจริญ.
บทวา ตถตฺตาน ความวา บัณฑิตพึงตั้งตนไว โดยประการที่
ปญญากลาวคือภูรินี้จะเจริญขึ้นได.
ในกาลจบพระคาถา พระโปฐิลเถระตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้. .
เรื่องพระโปฐิลเถระ จบ.
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๖. เรื่องพระเถระแก [๒๐๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุแก
หลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " วน ฉินฺทถ " เปนตน.

พวกกุฏมพีละฆราวาสออกบวช
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นในเวลาเปนคฤหัสถเปนกุฎมพี เปนผู
มั่งคั่ง มีทรัพยมาก ในกรุงสาวัตถี เปนสหายกันและกัน ทําบุญรวมกัน
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว คิดวา " พวกเราเปนคนแก,
ประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือนของพวกเรา" ดังนี้แลว ทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา บวชแลว, แตเพราะความเปนคนแก ไมสามารถ
เลาเรียนธรรมได จึงใหคนสรางบรรณศาลาไวในที่สุดวิหาร แลวอยูรวม
กัน, แมเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต โดยมากก็ไปเรือนของบุตรและภรรยา
นั่นแหละแลวฉัน.

พวกภิกษุแกรองไหราํ พันถึงอุบาสิกา
ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีภรรยาเกาชื่อวานางมธุรปาณิกา.
นางไดมีอุปการะแกภิกษุเหลานั้นแมทุกรูป; เพราะฉะนั้น ภิกษุแมทุกรูป
ถืออาหารที่ตนไดแลว ไปนั่งฉันที่เรือนของนางนั่นแหละ. ฝายนางก็ถวาย
แกงและกับแกภิกษุเหลานั้น ตามที่ตนจัดไว.
นางอันอาพาธชนิดใดชนิดหนึ่งถูกตองแลว ไดทํากาละแลว. ลําดับ
นั้น พระเถระแกเหลานั้นประชุมกันในบรรณศาลาของพระเถระผูสหาย
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กอดคอกันและกันรองไหรําพันอยูวา " อุบาสิกาผูมีรสมืออันอรอยทํากาละ
เสียแลว." และอันภิกษุทั้งหลายวิ่งเขาไปโดยรอบ แลวถามวา " นี่เรื่อง
อะไรกัน ? ทาน " จึงกลาววา " ทานผูเจริญ ภรรยาเกาของสหายของ
พวกผมทํากาละเสียแลว, นางเปนผูมีอุปการะแกพวกผมเหลือเกิน, บัดนี้
พวกผมจักไดผูเห็นปานนั้นแตไหน, พวกผมรองไหเพราะเหตุนี้."

พระศาสดาตรัสกากชาดกแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมแลว. พระศาสดาเสด็จมาแลว
ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?
ในบัดนี้ " เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา " ดวยเรื่องชื่อนี้ " จึงตรัสวา
" ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น, แมในกาลกอน เมื่อนางมธุรปาณิกานั้นเกิดในกําเนิดกา เที่ยวไปริมฝงสมุทร ถูกลูกคลื่นสมุทร (ซัด)
เขาไปสูสมุทรใหตายแลว ภิกษุเหลานั้น (เกิด) เปนกา รองไหร่ําไรแลว,
คิดวา ' พวกเราจักนํานางกานั้นไป,' จึงพากันวิดมหาสมุทรดวยจะงอยปาก
ลําบากแลว." ทรงนําอดีตนิทานมาแลว ตรัสกาก๑ ชาดกใหพิสดารวา :" เออก็ คางของพวกเราลาแลว, และปากซีด,
พวกเราจงงดเสียเถิด พวกเรา (วิดตอไปก็) ไม
สําเร็จ, เพราะหวงน้ําใหญยังเต็มอยูอยางเดิม."
แลวตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
อาศัยปา คือราคะ โทสะ และโมหะ จึงถึงทุกขนี้, การที่พวกเธอตัดปา
นั้นเสีย ควร, พวกเธอจักเปนผูหมดทุกขไดดวยอาการอยางนั้น" แลว
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๒ อรรถกถา. ๒/๕๓๓.
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๖.

วน ฉินฺทถ มา รุกข
วนโต ชายตี ภย
เฉตฺวา วนฺจ วนกฺจ
นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว.
ยาว หิ วนโถ น ฉิชชฺ ติ
อณุมตฺโตป นรสฺส นาริสุ
ปฏิพทฺธมโน ว ตาว โส
วจฺโฉ ขีรปโกว มาตริ.
" ทานทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจปา อยาตัดตนไม,
ภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา, ภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลาย จงตัดกิเลสดุจปา และดุจหมูไมตั้งอยูใน
ปาแลว เปนผูไมมกี ิเลสดุจปาเถิด; เพราะกิเลสดุจ
หมูไมตงั้ อยูในปา ถึงมีประมาณนิดหนอยของนรชน
ยังไมขาดในนารีทั้งหลายเพียงใด, เขาเปนเหมือน
ลูกโคทีย่ ังดื่มน้ํานม มีใจปฏิพัทธในมารดาเพียง
นั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา รุกฺข ความวา ก็เมื่อพระศาสดา
ตรัสวา " ทานทั้งหลายจงตัดปา,' ภิกษุเหลานั้นผูบวชยังไมนาน ความ
คิดในความเปนผูใครเพื่อตัดตนไมจะเกิดขึ้นวา " พระศาสดายอมใหพวก
เราถือมีดเปนตนตัดปา;" เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงหาม
ภิกษุเหลานั้นวา " เราพูดคํานั่น หมายเอาปาคือกิเลสมีราคะเปนตน
(ตางหาก ) มิไดพูดหมายเอาตนไม" จึงตรัสวา "อยาตัดตนไม."
บทวา วนโต ความวา ภัยแตสัตวรายมีสีหะเปนตน ยอมเกิด
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จากปาตามปกติ ฉันใด; แมภัยมีชาติเปนตน ยอมเกิดจากปาคือกิเลส
ฉันนั้น.
ในสองบทวา วน วนฏฺจ นี้ พึงทราบวินิจฉัยวา ตนไมใหญ
ชื่อวาปา, ตนไมเล็กที่ตั้งอยูในปานั้น ชื่อวาหมูไมตั้งอยูในปา อีกอยาง
หนึ่ง ตนไมที่เกิดกอนชื่อวาปา ที่เกิดตอ ๆ กันมา ชื่อวาหมูไมตั้งอยู
ในปา (ฉันใด); กิเลสใหญ ๆ อันคราสัตวไวในภพ ชื่อวากิเลสดุจปา,
กิเลสที่ใหผลในปจจุบัน ชื่อวากิเลสดุจหมูไมตั้งอยูในปา; อีกอยางหนึ่ง
กิเลสที่เกิดกอน ชื่อวากิเลสดุจปา ทีเ่ กิดตอ ๆ มา ชื่อวากิเลสดุจหมูไม
ตั้งอยูในปาฉันนั้นเหมือนกัน . ก็กิเลสชาตแมทั้งสองอยางนั้น อันพระโยคี
พึงตัดดวยญาณที่สัมปยุตดวยมรรคที่ ๔, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " จงตัดกิเลสดุจปา และดุจหมูไมตั้งอยูในปา."
สองบทวา นิพฺพนา โหถ แปลวา ทานทั้งหลายจงเปนผูไมมี
กิเลสเถิด.
สองบทวา ยาวฺหิ วนฏโฑ ความวา หมูไมที่ตั้งอยูในปา คือ
กิเลสนั่น ถึงมีประมาณนิดหนอยของนรชน ยังไมขาดในนารีทั้งหลาย
เพียงใด, เขาก็เปนเหมือนลูกโคตัวยังดื่มน้ํานม มีใจปฏิพัทธ คือมีจิต
ของในมารดาเพียงนั้น.
ในเวลาจบทศนา พระเถระแกเหลานั้นตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว,
เทศนาไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระแก จบ.
๑

๒

๑. บาลีเปน วนถฺจ. ๒. ยาว หิ วนโถ.
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๙. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ [๒๑๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริก
ของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุจฺฉินฺท " เปนตน.

มาณพบวชแลวไดกัมมัฏฐานไมถูกอัธยาศัย
ไดยินวา บุตรของนายชางทองคนหนึ่งมีรูปสวย บวชในสํานักของ
พระเถระแลว. พระเถระดําริวา " พวกคนหนุม มีราคะหนา" แลวได
ใหอสุภกัมมัฏฐานแกทาน เพื่อกําจัดราคะ. แตกมั มัฏฐานนั้นไมเปนที่สบาย
สําหรับทาน; เพราะเหตุนั้น ทานเขาไปสูปาแลว พยายามอยูสิ้น ๓ เดือน
ไมไดแมซึ่งคุณมาตรวาความเปนผูมีจิตแนแนวแลว จึงมาสูสํานักของ
พระเถระอีก, เมื่อพระเถระกลาววา " ทาน กัมมัฏฐานมาปรากฏแกทาน
แลวหรือ ?" จึงบอกความเปนไปนั้น. ครั้งนั้น พระเถระกลาว (กะทาน)
วา "การถึงการปลงใจวา ' กัมมัฏฐานไมสําเร็จ,' ดังนี้ ยอมไมสมควร"
แลวบอกกัมมัฏฐานนั้นแหละใหดีขึ้นอีก แลวไดใหแกทาน. แมในวาระ
ที่ ๒ ทานก็ไมอาจยังคุณวิเศษอะไร ๆ ใหเกิดขึ้นได จึง (กลับ) มาบอก
แกพระเถระ. แมพระเถระบอกกัมมัฏฐานนั้นเอง ทําใหมีเหตุมีอุปมา.
ทานก็มาบอกความที่กัมมัฏฐานไมสําเร็จแมอีก. พระเถระคิดวา " ภิกษุ
ผูทํา (ความเพียร) ยอมทราบนิวรณธรรม มีความพอใจในกามเปนตน
ซึ่งมีอยูในตนวา ' มีอยู ' และที่ไมมีวา ' ไมมี; ' ก็ภิกษุแมนี้ เปนผูทํา
(ความเพียร) มิใชเปนผูไมทํา, เปนผูปฏิบัติ มิใชเปนผูไมปฏิบัติ; แต
เราไมรูอัธยาศัยของภิกษุนั่น, ภิกษุนั่นจักเปนผูอันพระพุทธเจาพึงแนะ
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นํา " จึงพาทานเขาไปเฝาพระศาสดาในเวลาเย็น แลวกราบทูลความเปน
ไปนั้นทั้งหมดวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้เปนสัทธิวิหาริกของ
ขาพระองค, ขาพระองคใหกัมมัฏฐานชื่อนี้แกภิกษุนี้ ดวยเหตุนี้."

พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแกภิกษุนั้น
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นวา " ชื่อวาอาสยานุสยญาณ
นั่น ยอมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูบําเพ็ญบารมีแลว ยังหมื่นโลกธาตุ
ใหบันลือแลว ถึงความเปนพระสัพพัญูนั่นแล" แลวทรงรําพึงอยูวา
" ภิกษุนี้บวชจากสกุลไหนหนอแล ?" ทรงทราบวา " จากสกุลชางทอง,
ทรงพิจารณาอัตภาพที่ลวงมาแลว ทรงเห็นอัตภาพ ๕๐๐ ของภิกษุนั้น
อันเกิดโดยลําดับเฉพาะในสกุลชางทอง แลวทรงดําริวา " ภิกษุหนุมนี้
ทําหนาที่ชางทองอยูตลอดกาลนาน หลอมแตทองมีสีสุกอยางเดียว ดวย
คิดวา ' เราจักทําใหเปนดอกกรรณิการและดอกปทุมเปนตน. อสุภปฏิกูล
กัมมัฏฐานไมเหมาะแกภิกษุหนุมนี้, กัมมัฏฐานที่พอใจเทานั้น จึงจะเปน
กัมมัฏฐานที่สบายแกเธอ" จึงตรัสวา " สารีบุตร เธอจักเห็นภิกษุที่เธอ
ใหกัมมัฏฐาน ลําบากแลวตลอด ๔ เดือน บรรลุพระอรหัตในภายหลังภัต
ในวันนี้นั่นแหละ เธอไปเถิด" ดังนี้แลว ทรงสงพระเถระไป ทรง
นิรมิตดอกปทุมทอง ประมาณเทาจักรดวยพระฤทธิ์ แลวทรงทําให
เปนเหมือนหลั่งหยาดน้ําจากใบและกาน แลวไดประทานใหดวยพระดํารัส
วา " เอาเถิด ภิกษุ เธอจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไวที่กองทรายที่ทาย
วิหาร นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหนา แลวทําบริกรรมวา 'โลหิตก โลหิตก '
(สีแดง สีแดง). เมื่อภิกษุนั้นรับดอกปทุมจากพระหัตถของพระศาสดาเทา
นั้น, จิตก็เลื่อมใสแลว, ทานไปยังทายวิหารพูนทรายขึ้นแลว เสียบกาน
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ดอกปทุมที่กองทรายนั่นแลว นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหนา เริม่ บริกรรมวา
" โลหิตก โลหิตก."

ภิกษุนั้นสําเร็จคุณวิเศษ
ครั้งนั้น นิวรณทั้งหลายของทานระงับแลวในขณะนั้นนั่นเอง อุปจารฌานเกิดแลว. ทานยังปฐมฌานใหเกิดขึ้น ในลําดับแหงอุปจารฌาน
นั้น ใหถึงความเปนผูชํานาญโดยอาการ ๕ นัง่ อยูตามเดิมเทียว บรรลุ
ฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเปนตนแลว นั่งเลนฌานในจตุตถฌานที่ชํานาญ
อยู.
พระศาสดา ทรงทราบวาฌานทั้งหลายเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นแลว ทรง
พิจารณาดูวา " ภิกษุนี่จักอาจเพื่อยังคุณวิเศษอันยิ่งใหเกิดขึ้นตามธรรมดา
ของตนหรือหนอ ?" ทรงทราบวา ' จักไมอาจ ' แลวทรงอธิษฐานวา
" ขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแหงไป" ดอกปทุมนั้นไดเหี่ยวแหงมีสีดํา เหมือน
ดอกปทุมที่ถกู ขยี้ดวยมือฉะนั้น. ภิกษุนั้นออกจากฌานแลว แลดูดอกปทุม
นั้น เห็นอนิจจลักษณะวา " ทําไมหนอแล ดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบ
แลวจึงปรากฏได, แมเมื่ออนุปาทินนกสังขารอันชรายังครอบงําไดอยางนี้,
ในอุปาทินนกสังขารก็ไมจําตองพูดถึง, อันชราคงจักครอบงําอุปาทินนกสังขารแมนี้." ก็ครั้นอนิจจลักษณะนั้น อันทานเห็นแลว, ทุกขลักษณะและ
อนัตตลักษณะก็ยอมเปนอันเห็นแลวเหมือนกัน. ภพ ๓ ปรากฏแลวแก
ทานดุจไฟติดทั่วแลว และดุจซากศพอันบุคคลผูกไวที่คอ.
ในขณะนั้น พวกเด็กลงสูสระแหงหนึ่ง ในที่ไมไกลภิกษุนั้น เด็ด
๑

๑. อาการ ๕ คือ อาวัชชนะ การนึก, สมาปชชนะ การเขา, วุฏฐานะ การออก, อธิฏฐานะ
การตั้งใจปรารถนา, ปจจเวกขณะ การพิจารณา.
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ดอกโกมุททัง้ หลายแลว ทําใหเปนกองไวบนบก. ภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุท
ทั้งหลายบนบกและในน้ํา. ลําดับนั้น ดอกโกมุทในน้ํางดงาม ปรากฏ
แกเธอประดุจหลั่งน้ําออกอยู, ดอกโกมุทนอกนีเ้ หี่ยวแหงแลวที่ปลาย ๆ.
ภิกษุนั้นเห็นอนิจจลักษณะเปนตนดีขึ้นวา " ชรายอมกระทบอนุปาทินนกสังขารอยางนี้, ทําไมจึงจักไมกระทบอุปาทินนกสังขารเลา ?"

จงตัดความเยือ่ ใย เจริญทางสงบ
พระศาสดาทรงทราบวา " บัดนี้ กัมมัฏฐานปรากฏแกภิกษุนี้แลว,
ประทับนั่งในพระคันธกุฏิเทียว ทรงเปลงพระรัศมีไป. พระรัศมีนั้น
กระทบหนาภิกษุนั้น, ครั้นเมื่อทานพิจารณาอยูวา " นั่นอะไรหนอ ?"
พระศาสดาไดเปนประหนึ่งวาเสด็จมาประทับยืนอยูที่ตรงหนา. ทานลุกขึ้น
แลวประคองอัญชลี. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงกําหนดธรรมเปนที่สบาย
ของเธอแลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:๗. อุจฺฉนิ ฺท สิเนหมตฺตโน
กุมุท สารทิกว ปาณินา
สนฺติมคฺคเม พฺรหู ย
นิพฺพาน สุคเตน เทสิต.
" เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เหมือน
บุคคลถอนดอกโกมุท ทีเกิดในสรทกาลดวยมือ, จง
เจริญทางแหงสันติทีเดียว, (เพราะ) พระนิพพาน
อันพระสุคตแสดงแลว."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจฺฉนิ ฺท คือ จงตัดดวยอรหัตมรรค.
บทวา สารทิก ไดแก ที่เกิดแลวในสรทกาล.
บทวา สนฺติมคฺค คือ ซึ่งทางอันมีองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงพระนิพพาน. บทวา พฺรูหย คือ จงเจริญ. บทวา นิพฺพาน ความวา เพราะ
พระนิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว; เพราะฉะนั้น ทานจงเจริญทาง
แหงพระนิพพานนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุนั้นตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๘. เรือ่ งพอคามีทรัพยมาก [๒๑๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพอคามีทรัพย
มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อิธ วสฺส " เปนตน.

พอคาไมทราบความตายที่จะมาถึงตน
ดังไดสดับมา พอคานั้นบรรทุกผาซึ่งยอมดวยดอกคํา จนเต็มเกวียน
๕๐๐ เลม จากกรุงพาราณสีแลว มาสูกรุงสาวัตถีเพื่อคาขาย. เขาถึงฝง
แมน้ําแลว คิดวา " พรุง นี้เราจึงจักขามแมน้ํา" ปลดเกวียนแลวพักอยูที่
ฝงนั้นนั่นแล. ตอนกลางคืน มหาเมฆตั้งขึ้นแลวยังฝนใหตก. แมน้ําเต็ม
ดวยน้ําไดทรงอยูตลอด ๗ วัน. ถึงในพระนคร พวกชนก็เลนนักษัตรกัน
ตลอด ๗ วัน. กิจดวยผาซึ่งยอมดวยดอกคําไมมี. พอคาจึงคิดวา " เรา
มาสูที่ไกล, ถาเราจักไปอีก, ความเนิ่นชาก็จักมี, เราจักอยูทําการงาน
ของเราในที่นี้แหละ ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน แลวขายผา
เหลานี้."
พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร ทรงทราบจิต
(ความคิด) ของเขาแลว ทรงทําความยิ้มแยมใหปรากฏ, พระอานนทเถระ
ทูลถามเหตุแหงการทรงยิ้มแยม จึงตรัสวา " อานนท เธอเห็นพอคามีทรัพย
มากหรือ ?"
อานนท. เห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. เขาไมรูอันตรายแหงชีวิตของตน จึงไดตั้งจิตเพื่ออยู
ขายสิ่งของในที่นี้แหละตลอดปนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 133

อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อันตรายจักมีแกเขาหรือ ?
พระศาสดาตรัสวา " เออ อานนท เขาเปนอยูไดตลอด ๗ วัน
เทานั้น ก็จักตั้งอยูในปากแหงมัจจุ (ตาย) " ดังนี้แลว ไดทรงภาษิต
พระคาถาเหลานี้วา :" ความเพียรเครื่องเผากิเลส ควรทําในวันนี้
ทีเดียว, ใครพึงรูไดวา ' ความตายจะมีในวันพรุงนี้,'
เพราะวา ความผัดเพี้ยนดวยความตาย ซึ่งมีเสนา
ใหญนั้น ไมมีเลย.' มุนี้ผูสงบ ยอมเรียกบุคคลผูมี
ปกติอยูอ ยางนั้น มีความเพียร ไมเกียจคราน ตลอด
กลางวันและกลางคืน นั้นแลวา ' ผูมีราตรีเดียว
เจริญ. "
อานนท. ขาพระองคจักไปบอกแกเขา พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท เธอคุนเคยกัน ก็ไปเถิด.
พระเถระไปสูที่แหงเกวียนแลวเที่ยวไปเพื่อภิกษา. พอคาตอนรับ
พระเถระดวยอาหาร. ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะพอคานั้นวา " ทาน
จักอยูในที่นี้ ตลอดกาลเทาไร ? "
พอคา. ทานผูเจริญ ผมมาแตที่ไกล, ถาจักไปอีก, ความเนิ่นชา
จักมี; ผมจักอยูในที่นี้ตลอดปนี้ ขายสิ่งของ (หมด) แลวจักไป.
อานนท. อุบาสก อันตรายแหงชีวิตรูไดยาก, การทําความไม
ประมาท จึงจะควร.
๑

๑. ม. อุปริ. ๑๔/๓๔๘.
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พอคา. ทานผูเจริญ ก็อันตรายจักมีหรือ ?
อานนท. เออ อุบาสก, ชีวิตของทานจักเปนไปไดตลอด ๗ วัน
เทานั้น.
เขาเปนผูมีใจสังเวชแลว นิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แลวรับมาตรเพื่อประโยชนแกการ
อนุโมทนา.

คนเขลายอมไมรูอันตรายแหงชีวิต
ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแกเขา ตรัสวา
" อุบาสก ธรรมดาบัณฑิตคิดวา ' เราจักอยูในที่นี้นี่แหละตลอดฤดูฝน
เปนตน, จักประกอบการงานชนิดนี้ ๆ' ยอมไมควร, ควรคิดถึงอันตราย
แหงชีวิตของตนเทานั้น" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:๘. อิธ วสฺส วสิสสิ ามิ
อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ
อิติ พาโล วิจินฺเตติ
อนฺตราย น พุชฌ
ฺ ติ.
" คนพาลยอมคิดวา ' เราจักอยูในที่นี้ตลอดฤดู
ฝน, จักอยูในที่นี้ ในฤดูหนาวและฤดูรอน ' หารู
อันตรายไม."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธ วสฺส ความวา เราจักอยูทําการ
งานชนิดนี้ ๆ ในที่นี้ ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน.
บทวา เหมนฺตคิมฺหสิ ุ ความวา คนพาลผูไมรูประโยชนอันเปนไป
ในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ ยอมคิดอยางนี้วา " เราจักอยูทําการงาน
ชนิดนี้ ๆในที่นี้นี่แหละ ตลอด ๔ เดือน แมในฤดูหนาวและฤดูรอน."
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บทวา อนฺตราย ความวา ยอมไมรูจักอันตรายแหงชีวิตของตนวา
"เราจักตายในกาล ในประเทศ หรือในวัยชื่อโนน."
ในกาลจบเทศนา พอคานั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดมีประโยชน แมแกบคุ คลที่ประชุมกันแลว. ฝายพอคาตามสงเสด็จ
พระศาสดาแลว กลับมานอนบนที่นอน ดวยคิดวา " ดูเหมือนโรคใน
ศีรษะจะเกิดขึ้นแกเรา," นอนแลวดวยอาการนั้นแหละ. ทํากาละแลว
บังเกิดในดุสิตวิมาน ดังนี้แล.
เรื่องพอคามีทรัพยมาก จบ.
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๙. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๑๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต " เปนตน.

ความตายเปนของเที่ยง
เรื่องขาพเจากลาวใหพิสดารไวแลว ในการพรรณนาพระคาถาใน
สหัสสวรรค วา :"ก็ผูใดไมเห็นบทอันไมตาย พึงเปนอยูสิ้น ๑๐๐
ป, ความเปนอยูวันเดียว ของผูเห็นอมตบท ยัง
ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น."
ก็ในคราวนั้น พระศาสดาตรัสวา " กิสาโคตมี เมล็ดพันธุผักกาด
ประมาณหยิบมือหนึ่ง ทานไดแลวหรือ ?"
กิสาโคตมี. ไมได พระเจาขา. (เพราะ) ในบานทั้งสิ้น คนตาย
แหละมีมากกวาคนเปนอยู.

มัจจุยอมพานระไปเหมือนหวงน้ําใหญ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา " ทานเขาใจวา ' บุตรของเรา
เทานั้น ตาแลว,' ความตายนั่น เปนธรรมเที่ยงแทของสรรพสัตว,
เพราะมัจจุราชคราสรรพสัตวผูมีอัธยาศัยยังไมเต็มเปยมเทานั้น ซัดลงไป
ในสมุทรคืออบาย ดุจหวงน้ําใหญ ฉะนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๙.

ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต
พฺยาสตฺตมนส นร
สุตฺต คาม มโหโฆว
มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ.
" มัจจุ พานระนั้น ผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว
ผูมใี จของในอารมณตาง ๆ ไป เหมือนหางน้ําใหญ
พัดเอาชาวบานผูหลับไปฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต ความวา ซึ่ง
นระนั้นผูไดบุตรและปศุสัตวทั้งหลาย ซึ่งถึงพรอมดวยรูปและกําลังเปนตน
แลว มัวเมาคือประมาทแลว ดวยบุตรและปศุสัตวทั้งหลายอยางนี้วา " บุตร
ของเรามีรูปสวย มีกําลังสมบูรณ ฉลาด สามารถในกิจทุกอยาง, โคของ
เรามีรูปงาม ปราศจากโรค สามารถนําของไปไดมาก, แมโคของเรา
มีน้ํานมมาก."
บทวา พฺยาสตฺตมนส ความวา ชื่อวาผูมีใจของแลว (ในอารมณ)
เพราะไดบรรดาเงินและทองเปนตน หรือสมณบริขารทั้งหลาย มีบาตร
และจีวรเปนตน บางอยางเทานั้นแลว ปรารถนาใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวานั้น.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาผูมีใจของอยูในอารมณตาง ๆ เพราะตองอยูในบรรดา
อารมณทั้งหลาย ที่จะพึงรูดวยจักษุเปนตน หรือบรรดาสมณบริขาร
ทั้งหลาย มีประการดังกลาวแลว ในอารมณและบริขารอันตนไดแลว
นั้นแล.
สองบทวา สุตฺต คาม ไดแก หมูส ัตวผูเขาถึงความหลับ.
บทวา มโหโฆว เปนตน ความวา หวงมหานทีใหญ ทั้งลึก
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ทั้งกวาง พูดชาวบานเห็นปานนั้นไปหมด โดยที่สดุ แมสุนัขก็มิใหเหลือไว
ฉันใด; มัจจุยอมพานระมีประการดังกลาวแลวไปฉันนั้น.
ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมีตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๐. เรื่องนางปฏาจารา [๒๑๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปฏาจารา
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น สนฺติ ปุตฺตา " เปนตน.

ไมมีใครตานทานมัจจุได
เรื่องขาพเจากลาวพิสดารไวแลว ในการพรรณนาพระคาถาใน
สหัสสวรรค วา:" ก็ผูใดไมเห็นความเกิดและความเสื่อม พึงเปน
อยูสิ้น ๑๐๐ ป, ความเปนอยูวันเดียวของผูเห็นความ
เกิดและความเสื่อม ยังประเสริฐกวาความเปนอยู
ของผูนั้น. "
ก็ในกาลนั้น พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราวา มีความโศก
เบาบางแลว จึงตรัสวา " ปฏาจารา ชื่อวาปยชนทั้งหลายมีบุตรเปนตน
ยอมไมสามารถเปนผูตานทานหรือปองกัน ของบุคคลผูไปสูปรโลกได.
เพราะฉะนั้น ชนเหลานั้นแมมีอยู ก็ชื่อวาไมมีแท: อันการทีบ่ ัณฑิตชําระศีล
ใหหมดจดแลว ชําระหนทางเปนที่ไปพระนิพพานเพื่อตนนั่นแล ยอม
ควร " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้
วา :๑๐. น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปตา นป พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา
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เอตมตฺถวส ตฺวา
ปณฺฑโิ ต สีลสวุโต
นิพฺพานคมน มคฺค
ขิปฺปเม วิโสธเย.
"บัณฑิตทราบอํานาจเนื้อความวา ' บุตรทั้งหลาย
ยอมไมมีเพื่อตานทาน, บิดาและพวกพองทั้งหลาย
ก็ไมมีเพื่อตานทาน, เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงํา
แลว, ความตานทานในญาติทั้งหลายยอมไมม,ี '
ดังนี้แลว เปนผูสํารวมในศีล พึงชําระทางเปนที่ไป
พระนิพพานใหหมดจดพลันทีเดียว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาณาย ความวา เพื่อความเปนผูตาน
ทาน คือเพื่อประโยชนแกความเปนที่พึ่ง.
ญาติและเพื่อนผูใจดีที่เหลือเวนบุตรและมารดาบิดาเสีย ชือ่ วาพวก
พอง.
บทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส คือ ผูถูกความตายครอบงํา. จริงอยู
ในปจจุบันกาล ปยชนทัง้ หลาย มีบุตรเปนตน แมเปนผูตานทานได ดวย
การใหขาวและน้ําเปนตน และดวยการชวยกิจที่เกิดขึ้นแลว (แต) ใน
เวลาตาย ชือ่ ยอมไมมีประโยชนแกการตานทาน คือเพื่อประโยชนแก
การปองกัน เพราะความเปนผูไมสามารถเพื่อกางกั้นความตาย โดยอุบาย
อะไร ๆ ได; เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "นตฺถิ
าตีสุ ตาณตา."
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บทวา เอตมตฺถวส ความวา บัณฑิตทราบเหตุนั้น กลาวคือความ
ที่ชนเหลานั้น เปนผูไมสามารถ เพือ่ จะเปนผูตานทานแกกันและกันแลว
เปนผูสํารวม คือรักษา ไดแกคุมครองดวยปาริสุทธิศีล ๔ พึงชําระทาง
มีองค ๘ เปนที่ไปพระนิพพานใหหมดจดโดยรีบดวน.
ในเวลาจบเทศนา นางปฏาจาราตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว, ชน
แมเหลาอื่นเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตนแลว
ดังนี้แล.
เรือ่ งนางปฏาจารา จบ.
มรรควรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๐ จบ.
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คาถาธรรมบท
ปกิณณกวรรคที่ ๒๑

๑

วาดวยหมวดเบ็ดเตล็ด
[๓๑] ๑.ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย พึงสละสุขพอ
ประมาณเสีย ผูมีปญ
 ญา เมื่อเห็นสุขอันไพบูลย ก็
พึงสละสุขพอประมาณเสีย.
๒.ผูใดยอมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะกอ
ทุกขในผูอื่น ผูนั้นเปนผูระคนดวยเครื่องระคนคือเวร
ยอมไมพนจากเวรได.
๓.ก็ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทํา แตทําสิ่งที่ไมควร
ทํา อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลานัน้ ผูมี
มานะประดุจไมอออันยกขึ้นแลว ประมาทแลว สวน
สติอันเปนไปในกาย อันภิกษุเหลาใดปรารภดวยดี
เปนนิตย ภิกษุเหลานั้นมีปกติทําเนือง ๆ ในกิจที่ควร
ทํา ยอมไมเสพสิ่งที่ไมควรทํา อาสวะทั้งหลายของ
ภิกษุเหลานั้น ผูมีสติ มีสมั ปชัญญะ ยอมถึงความ
ตั้งอยูไมได.
๔.บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูเปน
กษัตริยทั้งสอง และฆาแวนแควนพรอมดวยเจา๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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พนักงานเก็บสวยแลว เปนพราหมณไมมีทกุ ข ไป
อยู.
บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ
ทั้งสองไดแลว และฆาหมวด ๕ แหงนิวรณมีวิจ-ิ
กิจฉานิวรณ เชนกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปเปน
ที่ ๕ แลว เปนพราหมณไมมีทุกข ไปอยู.
๕. สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระพุทธเจา
เปนนิตย ทั้งกลางวันกลางคืน (ชนเหลานั้น) เปน
สาวกของพระโคดม ตื่นอยูดวยดี ในกาลทุกเมื่อ
สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระธรรมเปนนิตย
ทั้งกลางวันกลางคืน (ชนเหลานั้น) เปนสาวกของ
พระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ สติของชน
เหลาใดไปแลวในพระสงฆเปนนิตย ทั้งกลางวันและ
กลางคืน (ชนเหลานั้น) เปนสาวกของพระโคดม
ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ สติของชนเหลาใดไป
แลวในกายเปนนิตย ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน (ชน
เหลานัน้ ) เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดวยดีใน
กาลทุกเมื่อ ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในอันไม
เบียดเบียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืน (ชนเหลานั้น)
เปนสาวกของพระโคดม ตืน่ อยูดวยดีในกาลทุก
เมื่อ ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในภาวนา ทัง้ กลาง-
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วันและกลางคืน (ชนเหลานั้น) เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมือ่ .
๖. การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก เรือนที่
ปกครองไมดีใหเกิดทุกข การอยูรวมกับผูเสมอกัน
เปนทุกข ผูเดินทางไกลก็ถูกทุกขติดตาม เพราะฉะนั้น ไมพึงเปนผูเดินทางไกล และไมพึงเปนผูอัน
ทุกขติดตาม.
๗. ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เพียบพรอม
ดวยยศและโภคะ จะไปประเทศใด ๆ ยอมเปนผูอัน
เขาบูชาแลว ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว.
๘. สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมปรากฏในที่ไกล
เหมือนภูเขาหิมพานต (สวน) อสัตบุรษุ ยอมไม
ปรากฏในที่นี้ เหมือนลูกศรอันเขาซัด (ยิง) ไปใน
ราตรีฉะนั้น.
๙. ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียว ที่นอนคนเดียว
พึงเปนผูเดียว ไมเกียจครานเที่ยวไป เปนผูเดียว
ทรมานตน เปนผูยนิ ดียิ่งในราวปา.
จบปกิณณกวรรคที่ ๒๑
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๒๑. ปกิณณกวรรควรรณนา
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค [๒๑๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรพกรรม
ของพระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มตฺตาสุขปริจฺจาคา" เปนตน.

เกิดภัย ๓ อยางในเมืองไพศาลี
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เมืองไพศาลีไดเปนเมืองมั่งคั่งกวางขวาง มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน. ก็ในเมืองไพศาลีนั้นไดมีกษัตริย
ครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึงเจ็ดพันเจ็ดรอยพระองค. ปราสาท
เพื่อประโยชนเปนที่ประทับของกษัตริยเหลานั้น ก็มีประมาณเทานั้น
เหมือนกัน, เรือนยอดก็มีประมาณเทานั้นเหมือนกัน; สถานที่รื่นรมยและ
สระโบกขรณี เพื่อประโยชนเปนทีป่ ระทับอยูในพระราชอุทยาน ก็ไดมี
ประมาณเทานั้นเหมือนกัน.
โดยสมัยอื่นอีก เมืองไพศาลีนั้นไดเปนเมืองมีภิกษาหาไดยาก ขาว
กลาเสียหาย. ทีแรกพวกมนุษยที่ขัดสนในเมืองไพศาลีนั้น ไดตายแลว
(มากกวามาก) เพราะโทษคือความหิว. พวกอมนุษยก็เขาไปสูพระนคร
เพราะกลิ่นซากศพของมนุษยเหลานั้น อันเขาทิ้งไวในที่นั้น ๆ, มนุษย
ทั้งหลายไดตายมากกวามาก เพราะอุปทวะที่เกิดจากอมนุษย. อหิวาตกโรค
เกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย เพราะความปฏิกูลดวยกลิ่นศพแหงมนุษยเหลานั้น.
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ภัย ๓ อยาง คือ "ภัยเกิดแตภิกษาหาไดยาก ๑ ภัยเกิดแตอมนุษย ๑
ภัยเกิดแตโรค ๑" เกิดขึ้นแลวดวยประการฉะนี้.
ชาวนครประชุมกันแลว กราบทูลพระราชาวา "มหาราช ภัย ๓
อยางเกิดขึ้นแลวในพระนครนี้, ในกาลกอนแตกาลนี้ จนถึงพระราชา
ชั้น ๗ ชื่อวาภัยเห็นปานนี้ไมเคยเกิดขึ้นแลว; เพราะวาในรัชกาลของ
พระราชาผูทรงธรรมทั้งหลาย ภัยเห็นปานนี้ยอมไมเกิดขึ้น."
พระราชารับสั่งใหทําการประชุมชนทั้งปวงในทองพระโรงแลว
ตรัสวา "ถาวาความไมทรงธรรมของเรามีอยูไซร, ทานทั้งหลายจงตรวจ
ดูซึ่งเหตุนั้น." ชาวเมืองไพศาลีตรวจดูประเพณีทุกอยาง ไมเห็นโทษ
อะไร ๆ ของพระราชา จึงกราบทูลวา "มหาราช โทษของพระองค
ไมมี" จึงปรึกษากันวา "อยางไรหนอแล ภัยของพวกเรานี้พึงถึงความ
สงบ ?" บรรดาชนเหลานั้น เมื่อบางพวกกลาววา "ภัยพึงถึงความสงบ
ดวยการพลีกรรม ดวยการบวงสรวง ดวยการกระทํามงคล," ชนเหลา
นั้นทําพิธีนั้นทั้งหมด ก็ไมอาจปองกันได.
ชนพวกอื่นกลาวกันอยางนี้วา "ครูทั้ง ๖ มีอานุภาพมาก, พอเมื่อ
ครูทั้ง ๖ มาในที่นี้แลว, ภัยพึงสงบไป." อีกพวกหนึ่งกลาววา "พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก, อันพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกสรรพสัตว; เมื่อพระองคเสด็จมาในที่นี้แลว, ภัยเหลานี้พึงถึงความสงบได."
ชนแมทุกจําพวกชอบใจถอยคําของชนเหลานั้นแลว กลาววา "เดี๋ยวนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นประทับอยู ณ ทีไ่ หนหนอแล ?"
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ชาวเมืองไพศาลีใหไปทูลเชิญพระศาสดา
ก็ในกาลนั้น เมื่อดิถีเปนที่เขาจําพรรษาใกลเขามาแลว, พระศาสดา
ทรงประทานปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสาร แลวเสด็จอยูในพระเวฬุวัน.
ก็โดยสมัยนั้น เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี ทรงบรรลุโสดาปตติผล
พรอมดวยพระเจาพิมพิสารในสมาคมแหงพระเจาพิมพิสาร ประทับนั่งใน
ที่ใกลแหงบริษัทนั้น. ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมบรรณาการใหญ สง
เจามหาลีลิจฉวีและบุตรของปุโรหิตไปดวยสั่งวา " ทานทั้งหลาย จงยัง
พระเจาพิมพิสารใหยินยอมแลว นําพระศาสดามาในพระนครนี้." เจา
มหาลีลิจฉวีและบุตรปุโรหิตเหลานั้นไปแลว ถวายบรรณาการแดพระราชา
กราบทูลความเปนไปนั้นใหทรงทราบแลวออนวอนวา " มหาราช ขอ
พระองคทรงสงพระศาสดาไปยังพระนครแหงขาพระองค."
พระราชา ตรัสวา " ทานทั้งหลายจงรูเอาเองเถิด" แลวไมทรงรับ
(บรรณาการนั้น). ชนเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคม
แลว ทูลออนวอนวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ในเมืองไพศาลีเกิดภัย ๓
อยาง, เมื่อพระองคเสด็จไป, ภัยเหลานั้นก็จักสงบ, เชิญเสด็จเถิด
พระเจาขา. ขาพระองคทั้งหลายจะไป." พระศาสดาทรงสดับคําของชน
เหลานั้นแลว ทรงใครครวญอยู ก็ทรงทราบวา " ในเมืองไพศาลี เมื่อ
เราสวดรัตนสูตร, อาชญาจักแผไปตลอดแสนโกฏิจักรวาล, ในกาลจบ
พระสูตร การบรรลุธรรมจักมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พัน, ภัยเหลานั้นก็จัก
สงบไป" แลวทรงรับถอยคําของชนเหลานั้น.

พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี
พระเจาพิมพิสารทรงสดับขาววา " นัยวา พระศาสดาทรงรับการ
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เสด็จไปยังเนืองไพศาลี " แลว รับสั่งใหทําการปาวรองในพระนครเขาไป
เฝาพระศาสดา ทูลถามวา " พระองคทรงรับการเสด็จไปเมืองไพศาลีหรือ
พระเจาขา ?" เมื่อพระศาสดาตรัสวา " ขอถวายพระพร มหาบพิตร"
ทูลวา " ถากระนั้น ขอพระองคทรงรอกอน พระเจาขา, ขาพระองค
จัดแจงหนทางกอน " แลวรับสั่งใหปราบพื้นที่ ๕ โยชนในระหวางกรุงราชคฤหและแมน้ําคงคา (ตอกัน) ใหสม่ําเสมอ ใหจัดแจงวิหารไวในที่
โยชนหนึ่ง ๆ จึงกราบทูลกาลเปนที่เสด็จไปแดพระศาสดา.
ครั้งนั้น พระศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกษุ ๕๐๐ รูป. พระราชา
รับสั่งใหโปรยดอกไม ๕ สี โดยสวนสูงประมาณเพียงเขา ในระหวาง
โยชนหนึ่ง ๆ แลวใหยกธงชัย ธงแผนผา และตนกลวยเปนตน ใหกั้น
เศวตฉัตร ๒ คันซอนกันแดพระผูมีพระภาคเจา กั้นเศวตฉัตรแกภิกษุ
รูปละคันๆ พรอมทั้งบริวาร ทรงทําบูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน
ทรงอาราธนาพระศาสดาใหประทับอยูในวิหารแหงหนึ่ง ๆ ถวายมหาทาน
แลว ใหเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคาโดย ๕ วัน ทรงประดับเรือในที่นั้น พลาง
ทรงสงขาวไปแกชาวเมืองไพศาลีวา " ชาวเมืองไพศาลีจงจัดแจงหนทาง
ทําการรับรองพระศาสดาเถิด."

ชาวเมืองไพศาลีจัดการตอนรับพระศาสดา
ชาวเมืองไพศาลีเหลานั้น คิดวา " เราทั้งหลายจักทําการบูชาทวีคูณ
(๒ เทา) แลวปราบพื้นที่ประมาณ ๓ โยชน ในระหวางเมืองไพศาลีและ
แมน้ําคงคา (ตอกัน) ใหสม่ําเสมอ แลวตระเตรียมเศวตฉัตรซอน ๆ กัน
ดวยเศวตฉัตร เพื่อพระผูมีพระภาคเจา ๔ คัน เพื่อภิกษุรูปละ ๒ คัน
ทําการบูชาอยู ไดมายืนอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแลว.
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พระเจาพิมพิสาร ทรงขนานเรือ ๒ ลํา ใหทําพลับพลา ใหประดับ
ดวยพวงดอกไมเปนตน ปูลาดพุทธอาสนสําเร็จดวยรัตนะทุกอยางไว.
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น. แมภิกษุทั้งหลายก็ขึ้นสู
เรือ นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระราชาเมื่อตามสงเสด็จลง
ไปสูน้ําประมาณเพียงพระศอ กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาตราบใด, หมอมฉันจักอยูที่ฝงแมน้ําคงคานี้นั่นแหละ
ตราบนั้น" สงเรือไปแลวก็เสด็จกลับ. พระศาสดาเสด็จไปในแมน้ําคงคา
สิ้นทางไกลประมาณโยชนหนึ่ง จึงถึงแดนของชาวเมืองไพศาลี.
เจาลิจฉวีทั้งหลาย ทรงตอนรับพระศาสดา ลุยน้ําประมาณเพียง
พระศอ นําเรือเขายังฝงแลว เชิญเสด็จพระศาสดาใหลงจากเรือ. พอเมื่อ
พระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝงแมน้ําเทานั้น, มหาเมฆตั้งขึ้นยังฝน
โบกขรพรรษใหตกแลว. ในที่ทุก ๆ แหง น้ําประมาณเพียงเขา เพียงขา
เพียงสะเอวเปนตน ไหลบาพัดพาเอาซากศพทั้งปวง ใหเขาไปในแมน้ํา
คงคาแลว. ภูมิภาคไดสะอาดแลว. เจาลิจฉวีทั้งหลายทูลใหพระศาสดา
ประทับอยูในที่โยชนหนึง่ ๆ ถวายมหาทานทําการบูชาใหเปน ๒ เทา
นําเสด็จไปสูเมืองไพศาลี โดย ๓ วัน. ทาวสักกเทวราชอันหมูเทวดา
แวดลอมไดเสด็จมาแลว. อมนุษยทั้งหลายหนีไปโดยมาก เพราะเทวดา
ทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญประชุมกันแลว.

น้าํ มนตแหงพระปริตรมีอํานาจมาก
พระศาสดา ประทับยืนที่ประตูพระนครในเวลาเย็น ตรัสเรียก
พระอานนทเถระมาแลว ตรัสวา "อานนท เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้แลว
เที่ยวไปกับเจาลิจฉวีกุมารทั้งหลาย ทําพระปริตรในระหวางกําแพง ๓ ชั้น
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ในเมืองไพศาลี." พระเถระเรียนรัตนสูตรที่พระศาสดาประทานแลว เอา
บาตรสําเร็จดวยศิลาของพระศาสดาตักน้ํา ยืนอยูประตูพระนครแลว.
ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหลานั้นทั้งหมด จําเดิมแตตั้งความ
เพียรไววา " พระบารมี ๓๐ ถวน คือบารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ มหาบริจาค ๕ จริยา ๓ คือ โลกัตถจริยา ๑ ญาตัตถจริยา ๑
พุทธัตถจริยา ๑ การกาวลงสูพระครรภในภพที่สุด การประสูติ การเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ การทรงประพฤติความเพียร การชํานะมาร การ
แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณเหนือบัลลังกไมโพธิ์ การยังพระธรรมจักร
ใหเปนไป และพระโลกุตรธรรม ๙ " แลวเขาไปยังพระนคร เที่ยวทํา
พระปริตรในระหวางกําแพงทั้ง ๓ ตลอด ๓ ยามแหงราตรี. เมื่อคําสักวา
" ยงฺกิฺจิ " เปนตน อันพระเถระนั้นกลาวแลวเทานั้น, น้ําที่สาดขึ้นไป
เบื้องบนตกลงบนกระหมอมของอมนุษยทั้งหลาย.
จําเดิมแตการกลาวคาถาวา " ยานีธ ภูตานิ " เปนตน, หยาดน้ํา
เปนราวกะวาเทริดเงินพุงขึ้นในอากาศ แลวตกลง ณ เบื้องบนแหงมนุษย
ทั้งหลายผูปวย. มนุษยทงั้ หลายหายโรคในทันใดนั่นเอง แลวลุกขึ้นแวดลอม
พระเถระ. ก็จําเดิมแตบทวา " ยงฺก
ิ ฺจิ " เปนตน อันพระเถระกลาว
แลว อมนุษยทั้งหลายถูกเมล็ดน้ํากระทบแลว ๆ ยังไมหนีไปกอน ที่อาศัย
กองหยากเยื่อและสวนแหงฝาเรือนเปนตน ก็หนีไปแลวโดยประตูนั้น ๆ.
ประตูทั้งหลายไมมีชองวางแลว. อมนุษยเหลานั้นเมื่อไมไดโอกาส ก็ทําลาย
กําแพงหนีไป. มหาชนประพรมทองพระโรงในทามกลางพระนครดวย
ของหอมทั้งปวง ผูกผาเพดานอันวิจิตรดวยดาวทองเปนตนในเบื้องบน
ตกแตงพุทธอาสน นําเสด็จพระศาสดามาแลว.
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พระศาสดา ประทับนั่งบนอาสนะอันตกแตงแลว. ทั้งภิกษุสงฆ ทั้ง
หมูเจาลิจฉวีนั่งแวดลอมพระศาสดาแลว. แมทาวสักกเทวราชอันหมูเทวดา
แวดลอมแลว ไดประทับยืนในโอกาสสมควร. ฝายพระเถระเที่ยวไปสูพระนครทั้งสิ้นโดยลําดับแลว มากับมหาชนผูหายโรค ถวายบังคมพระศาสดา
นั่งแลว พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแลว ไดทรงภาษิตรัตนสูตรนั้น
นั่นเอง. ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พันแลว.
พระศาสดา ทรงแสดงรัตนสูตรนั้นเหมือนกันตลอด ๗ วัน คือแม
ในวันรุงขึ้น ก็ทรงแสดงอยางนั้น ทรงทราบความที่ภัยทั้งปวงสงบแลว
ตรัสเตือนหมูเจาลิจฉวีแลว เสด็จออกจากเมืองไพศาลี. เจาลิจฉวี
ทั้งหลายทรงทําสักการะทวีคูณ นําเสด็จพระศาสดาไปสูฝงแมน้ําคงคา
โดย ๓ วันอีก.

พวกพระยานาคทําการบูชาพระศาสดา
พระยานาคทั้งหลายผูเกิดในแมน้ําคงคา คิดวามนุษยทั้งหลายยอมทํา
สักการะแดพระตถาคต, เราทั้งหลายจะทําอะไรหนอ ?" พระยานาคเหลานั้นนิรมิตเรือสําเร็จดวยทองคํา เงิน และแกวมณี จัดตั้งบัลลังกสําเร็จดวย
ทองคํา เงิน และแกวมณี ทําน้ําใหดาดาษดวยดอกปทุม ๕ สี แลวทูล
ออนวอนพระศาสดา เพื่อประโยชนเสด็จขึ้นเรือของตน ๆ วา " ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงทําการอนุเคราะหแมแกขาพเจาทั้งหลาย
เถิด." มนุษยและนาคทั้งหลายยอมทําการบูชาพระตถาคต.
เทวดาทั้งปวง ตั้งตนแตเทวดาผูสถิต ณ ภาคพื้น ตลอดถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐคิดวา " พวกเราจะทําอะไรหนอ ?" แลวทําสักการะ.
บรรดามนุษยและอมนุษยเหลานั้น นาคทั้งหลายยกฉัตรซอน ๆ กันขึ้น
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ประมาณโยชนหนึ่ง. ฉัตรที่ซอน ๆ กัน อันมนุษยและอมนุษยทั้งหลาย
คือนาคภายใต มนุษยที่พื้นดิน ภุมมัฏฐกเทวดาที่ตนไม กอไม และภูเขา
เปนตน อากาสัฏฐกเทวดาในกลางหาว ตางก็ยกขึ้นแลว ตั้งตนแตนาคภพ
ตลอดถึงพรหมโลก โดยรอบจักรวาล ดวยประการฉะนี้. ในระหวาง
ฉัตรมีธงชัย, ในระหวางธงชัยมีธงแผนผา, ในระหวาง ๆ แหงธงเหลานั้น
ไดมีเครื่องสักการะมีพวงดอกไม จุณเครื่องอบ และกระแจะเปนตน.
เทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือเพศแหงคน
เลนมหรสพ ปาวรองเที่ยวไปในอากาศ. ไดยินวา สมาคม ๓ แหงเทานั้น
คือ " สมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย ๑ สมาคมในเวลาเสด็จลงจาก
เทวโลก ๑ สมาคมในเวลาลงสูคงคานี้ ๑ " ไดเปนสมาคมใหญ.

พระเจาพิมพิสารใหเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจาอีก
ฝายพระเจาพิมพิสาร ทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณ จากสักการะ
อันพวกเจาลิจฉวีทํา ไดทรงยืนแลดูการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจาอยู
ู
ที่ฝงโนน. พระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ ของพระราชา
ทั้งหลายใน ๒ ฝงแหงแมน้ําคงคา และทรงทราบอัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย
มีนาคเปนตน แลวทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองคหนึ่ง ๆ มีภิกษุ
องคละ ๕๐๐ เปนบริวารไวที่เรือลําหนึ่ง ๆ. พระผูมีพระภาคเจานั้นอันหมู
นาคแวดลอมแลว ไดประทับนั่ง ณ ภายใตแหงเศวตฉัตรคันหนึ่ง ๆ และ
ตนกัลปพฤกษและพวงระเบียบดอกไม. ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองค
หนึ่ง ๆ พรอมทั้งบริวารในโอกาสแหงหนึ่ง ๆ แมในเทวดาทั้งหลายมี
เทวดาชั้นภุมมัฏฐกะเปนตน. เมื่อหองจักรวาลทั้งสิ้นเกิดเปนประหนึ่งวา
มีมหรสพอันเดียวและมีการเลนอันเดียว ดวยประการฉะนี้แลว, พระศาสดา
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เมื่อจะทรงทําการอนุเคราะหแกนาคทั้งหลาย ไดเสด็จขึ้นสูเรือแกวลําหนึ่ง.
แมบรรดาภิกษุทั้งหลายรูปหนึ่ง ๆ ก็ขึ้นสูเรือลําหนึ่ง ๆ เหมือนกัน.
พระยานาคทั้งหลาย นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขให
เขาไปสูนาคภพ ฟงธรรมกถาในสํานักของพระศาสดาตลอดคืนยังรุง
ในวันที่ ๒ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยของควรเคี้ยว
ดวยของควรบริโภคอันเปนทิพย. พระศาสดาทรงทําอนุโมทนาแลวออก
จากนาคภพ อันเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นบูชาอยู ทรงขามแมน้ําคงคา
ดวยเรือ ๕๐๐ ลําแลว.
พระราชาทรงตอนรับ อัญเชิญพระศาสดาใหเสด็จลงจากเรือ ทรงทํา
สักการะทวีคูณ จากสักการะอันเจาลิจฉวีทั้งหลายทําในเวลาเสด็จมา นํา
พระศาสดามาสูกรุงราชคฤห โดย ๕ วัน โดยนัยกอนนั่นแล.

พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ
ในวันที่ ๒ พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตแลว ในเวลาเย็นนั่งประชุม
กันในโรงธรรม สนทนากันวา " นาชม ! อานุภาพของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย. นาประหลาดใจ ! เทวดาและมนุษยทั้งหลายพากันเลื่อมใสใน
พระศาสดา; พระราชาทั้งหลายทรงทําพื้นที่ใหสม่ําเสมอในหนทาง ๘ โยชน
ทั้งฝงนี้ฝงโนนแหงแมน้ําคงคา เกลี่ยทรายลงลาดดอกไมมีสีตาง ๆ โดย
สวนสูงประมาณเพียงเขา ดวยความเลื่อมใสอันเปนไปแลวในพระพุทธเจา,
น้ําในแมน้ําคงคาก็ดาดาษ ดวยดอกปทุม ๕ สี ดวยอานุภาพนาค, เทวดา
ทั้งหลายก็ยกฉัตรซอน ๆ กันขึ้นตลอดถึงอกนิฏฐภพ, หองจักรวาลทั้งสิ้น
เกิดเปนเพียงดังวามีเครื่องประดับเปนอันเดียว และมีมหรสพเปนอันเดียว."
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พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอ
ทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา
" ดวยกถาชื่อนี้," จึงตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย เครือ่ งบูชาและลักการะนี้
มิไดบังเกิดขึ้นแกเราดวยพุทธานุภาพ, มิไดเกิดขึ้นดวยอานุภาพนาคและ
เทวดาและพรหม, แตวาเกิดดวยอานุภาพแหงการบริจาคมีประมาณนอย
ในอดีต" อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนแลว ใครจะประกาศเนื้อความนั้น
จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา :-

เรื่องสุสิมมาณพ
ในอดีตกาล ในเมืองตักกสิลา ไดมีพราหมณคนหนึ่งชื่อสังขะ.
เขามีบุตร (คนหนึ่ง) เปนมาณพชื่อสุสิมะ มีอายุยางเขา ๑๖ ป. ในวัน
หนึ่ง สุสิมมาณพนั้นเขาไปหาบิดาแลว กลาววา " พอ ผมปรารถนาจะ
เขาไปสูเมืองพาราณสีทองมนต." ลําดับนั้น บิดากลาวกะเขาวา " พอ ถา
กระนั้น พราหมณชื่อโนนเปนสหายของพอ เจาจงไปสูสํานักของสหาย
นั้น แลวเรียนเถิด." เขารับคําวา " ดีละ " แลวถึงเมืองพาราณสีโดย
ลําดับ เขาไปหาพราหมณนั้นแลว บอกความที่ตนอันบิดาสงมาแลว.
ลําดับนั้น พราหมณนั้นรับเขาไว ดวยคิดวา " บุตรสหายของเรา "
แลวเริ่มบอกมนตกะเขา ผูมีความกระวนกระวายอันระงับแลวโดยวันเจริญ
สุสิมมาณพนั้น เรียนเร็วดวย เรียนไดมากดวย ทรงจํามนตที่เรียนแลว ๆ
ไมใหเสื่อมไป ราวกะวาน้ํามันสีหะอันเขาเทไวในภาชนะทองคํา ตอกาล
ไมนานนัก ไดเรียนมนตทั้งหมดอันตนพึงเรียนจากปากของอาจารย ทํา
การสาธยายอยู ยอมเห็นเบื้องตนและทามกลางแหงศิลปที่ตนเรียนแลวเทา
๑. คืนวันดี เปนวันมงคล.

๑
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นั้น, (แต) ไมเห็นที่สุด. เขาเขาไปหาอาจารยแลว กลาววา "ผมยอม
เห็นเบื้องตนและทามกลางแหงศิลปนี้เทานั้น, ยอมไมเห็นที่สุด," เมื่อ
อาจารยกลาววา "พอ แมฉันก็ไมเห็น," จึงถามวา "ขาแตอาจารย เมื่อ
เปนเชนนั้น ใครจะรูที่สุด." เมื่ออาจารยกลาววา "พอ ฤษีทั้งหลาย
เหลานั้นยอมอยูในปาอิสิปตนะ, ฤษีเหลานั้นพึงรู, เจาเขาไปสูสํานักของ
ทานแลวจงถามเถิด," จึงเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแลว ถามวา
"ไดยินวา ทานทั้งหลายยอมรูที่สุดหรือ ?"
ปจเจก. เออ เราทั้งหลายยอมรู
สุสิมะ. ถากระนั้น ขอทานทั้งหลาย จงบอกแกขาพเจา.
ปจเจก. เราทั้งหลายยอมไมบอกแกคนไมใชบรรพชิต, ถาทานมี
ประสงคดวยที่สุด, จงบวชเถิด.
สุสิมมาณพนั้นรับวา "ดีละ" แลวบวชในสํานักพระปจเจกพุทธะ
เหลานั้น. ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธะเหลานั้นกลาวแกทานวา "เธอจง
ศึกษาขอนี้กอน" แลวบอกอภิสมาจาริกวัตร โดยนัยเปนตนวา "ทาน
พึงนุงอยางนี้, พึงหมอยางนี้." ทานศึกษาอยูในอภิสมาจาริกวัตรนั้น
เพราะความที่ตนมีอุปนิสัยสมบูรณ ตอกาลไมนานนักก็ตรัสรูป จเจกสัมโพธิ
ปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้น เปนราวกะวาพระจันทรเต็มดวงปรากฏอยู
ในทองฟา ไดเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ. ทานได
ปรินิพพานตอกาลไมนานเลย เพราะความที่แหงกรรมซึ่งอํานวยผลใหเปน
ผูมีอายุนอยอันตนทําแลว. ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย และ
มหาชน (ชวยกัน) ทําสรีรกิจของทานแลว ถือเอาธาตุประดิษฐานพระสถูปไวใกลประตูพระนคร.
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ฝายสังขพราหมณ คิดวา " บุตรของเราไปนานแลว, เราจักรูความ
เปนไปของเขา" ปรารถนาจะเห็นบุตรนั้น จึงออกจากเมืองตักกสิลา ถึง
เมืองพาราณสีโดยลําดับ เห็นหมูมหาชนประชุมกันแลว คิดวา " ในชน
เหลานี้ แมคนหนึ่งจักรูความเปนไปแหงบุตรของเราเปนแน." จึงเขาไป
หาแลว ถามวา " มาณพชื่อสุสิมะมาในที่นี้, ทานทั้งหลายทราบขาวคราว
ของเขาบางหรือหนอ ?" มหาชนตอบวา " เออ พราหมณ เรารู,
สุสิมมาณพนั้นสาธยายไตรเพท ในสํานักของพราหมณชื่อโนน บวชแลว
ทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิปญญา ปรินพิ พานแลว, นี้สถูปของทานอันเรา
ทั้งหลายใหตั้งเฉพาะแลว." สังขพราหมณนั้น ประหารพืน้ ดินดวยมือ
รองใหคร่ําครวญแลว ไปยังลานพระเจดีย ถอนหญาขึ้นแลว เอาผาหม
นําทรายมา เกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย ประพรมดวยน้ําในลักจั่น ทําบูชา
ดวยดอกไมปา ยกธงแผนผาดวยผาสาฎก ผูกฉัตรของตนในเบื้องบนแหง
พระสถูปแลวก็หลีกไป.

อานิสงสแหงการบริจาคสุขพอประมาณ
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
ในกาลนั้นเราไดเปนสังขพราหมณ, เราไดถอนหญาในลานพระเจดีย ของ
พระปจเจกพุทธะชื่อสุสิมะ, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น ชนทัง้ หลายจึง
ทําหนทาง ๘ โยชนใหปราศจากตอและหนามทําใหสะอาด มีพื้นสม่ําเสมอ,
เราไดเกลี่ยทรายลงในลานพระเจดียนั้น, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น
ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง ๘ โยชนแลว; เราทําการบูชาดวย
ดอกไมปาที่พระสถูปนั้น, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึง
โปรยดอกไมสีตาง ๆ ลงในหนทาง ๘ โยชน, น้ําในคงคาในที่ประมาณ
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โยชนหนึ่งจึงดาดาษไปดวยดอกปทุม ๕ สี, เราไดประพรมพื้นที่ในลาน
พระเจดียนั้น ดวยน้ําในลักจั่น, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษจึงตกลงในเมืองไพศาลี, เราไดยกธงแผนผาขึ้นและผูกฉัตรไว
บนพระเจดียนั้น, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น หองจักรวาลทั้งสิ้น จึง
เปนราวกะวามีมหรสพเปนอันเดียวกัน ดวยธงชัย ธงแผนผา และฉัตร
ซอน ๆ กันเปนตนตลอดถึงอกนิฏฐภพ, ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล
บูชาสักการะนั่นเกิดในแกเรา ดวยพุทธานุภาพก็หาไม, เกิดขึ้นดวย
อานุภาพแหงนาคเทวดาและพรหมก็หาไม, แตวา เกิดขึ้นดวยอานุภาพ
แหงการบริจาคมีประมาณนอย ในอดีตกาล ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรมจึงตรัสพระคาถานี้วา:๑. มตฺตาสุขปริจฺจาคา
ปสฺเส เจ วิปุล สุข
จเช มตฺตาสุข ธีโร สมฺปสฺส วิปุล สุข.
" ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุข
พอประมาณเสีย, ผูมีปญญา เมือ่ เห็นสุขอันไพบูลย
ก็พึงสละสุขพอประมาณเสีย [จึงจะไดพบสุขอัน
ไพบูลย]."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺตาสุขปริจฺจาคา ความวา เพราะ
สละสุขเล็กนอยพอประมาณ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "มตฺตาสุข."
สุขอันโอฬาร ไดแกสุขคือพระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สุขอัน
ไพบูลย. ความวา ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลยนั้น.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา " ก็ชื่อวาสุขพอประมาณ ยอมเกิด
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ขึ้นแกบุคคลผูใหจัดแจงถาดโภชนะถาดหนึ่ง แลวบริโภคอยู, สวนชื่อวา
นิพพานสุข อันไพบูลย คืออันโอฬาร ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูสละสุขพอ
ประมาณนั้นเสียแลว ทําอุโบสถอยูบา ง; ใหทานอยูบาง; เพราะเหตุนั้น
ถาบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุขพอประมาณนั้นเสีย อยางนั้น,
เมื่อเชนนั้นบัณฑิตเมื่อเห็นสุขอันไพบูลยนั่นโดยชอบ ก็พึงสละสุขพอประมาณนั้นเสีย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องบุรพกรรมของพระองค จบ.
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๒. เรื่องกุมาริกากินไขไก [๒๑๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกาผู
กินไขไกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปรทุกขฺ ูปธาเนน "
เปนตน.

แมไกผูกอาฆาตในนางกุมาริกา
ไดยินวา บานหนึ่งชื่อปณฑุระ อยูไมไกลเมืองสาวัตถี, ในบาน
นั้น มีชาวประมงอยูคนหนึ่ง. เขาเมื่อไปยังเมืองสาวัตถี เห็นไขเตาริมฝงแมน้ําอจิรวดีแลว ถือเอาไขเตาเหลานั้นไปสูเมืองสาวัตถีใหตมในเรือน
หลังหนึ่งแลวเคี้ยวกิน ไดใหไขฟองหนึ่งแกกุมาริกาในเรือนนั้น. นาง
เคี้ยวกินไขเตานั้นแลว จําเดิมแตนั้น ไมปรารถนาซึ่งของควรเคี้ยวอยาง
อื่น. ครั้งนั้นมารดาของนาง ถือเอาไขฟองหนึ่งจากที่แมไกไขแลว ได
ให (แกนาง). นางเคี้ยวกินไขฟองนั้นแลว อันความอยากในรสผูกแลว
จําเดิมแตนั้น ก็ถือเอาไขไกมาเคี้ยวกินเองทีเดียว. ในเวลาตกฟอง แมไก
เห็นกุมาริกานั้นถือเอาไขของตนเคี้ยวกินอยู ถูกกุมาริกานั้นเบียดเบียนแลว
ผูกอาฆาต ตั้งความปรารถนาวา " บัดนี้เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แลว พึง
เกิดเปนยักษิณี เปนผูสามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจา" ทํากาละแลว
บังเกิดเปนนางแมวในเรือนนั้นนั่นเอง.

การจองเวรกันใหเกิดทุกข
แมนางกุมาริกานอกนี้ ทํากาละแลว บังเกิดเปนแมไกในเรือนนั้น
เหมือนกัน. แมไกตกฟองทั้งหลายแลว. นางแมวมาเคี้ยวกินฟองไข
เหลานั้นแลว แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ก็เคี้ยวกินแลวเหมือนกัน. แมไก
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ทําความปรารถนาวา " เจาเคี้ยวกินฟองไขทั้งหลายของเราตลอด ๓ คราว
บัดนี้ ยังปรารถนาจะเคี้ยวกินเรา, เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แลว พึงได
เพื่อเคี้ยวกินเจาพรอมทั้งลูก " เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดเปน
นางเสือเหลือง.
ฝายนางแมวนอกนี้ ทํากาละแลวบังเกิดเปนนางเนื้อ. ในเวลานาง
เนื้อนั้นคลอดแลว นางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเนื้อนั้นพรอมดวยลูก
ทั้งหลาย. สองสัตวนั้นเคี้ยวกินอยูอยางนี้ ยังทุกขใหเกิดขึ้นแกกันและกัน
ใน ๕๐๐ อัตภาพ ในที่สุดนางหนึ่งเกิดเปนยักษิณี, นางหนึ่งเกิดเปน
กุลธิดาในเมืองสาวัตถี.
เบื้องหนาแตนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในพระคาถาวา
" น หิ เวเรน เวรานิ " เปนอาทิ นั่นแล.
แตในเรือ่ งนี้ พระศาสดาตรัสวา " ก็เวรยอมระงับดวยความไมมี
เวร, ยอมไมระงับดวยเวร," ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกชน
แมทั้งสองงจึงตรัสพระคาถานี้วา :๒. ปรทุกขูปธาเนน
โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ
เวรสสคฺคสสฏโ
เวรา โส น ปริมุจจฺ ติ.
" ผูใด ยอมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะกอทุกข
ในผูอื่น, ผูนั้น เปนผูระคนดวยเครื่องระคนคือเวร
ยอมไมพนจากเวรได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรทุกฺขุปธาเนน ความวา เพราะกอ
ทุกขในผูอื่น, อธิบายวา เพราะยังทุกขใหเกิดขึ้นแกผูอื่น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 161

บาทพระคาถาวา เวรสสคฺคสสฏโ ความวา บุคคลนั้นเปนผู
ระคนแลวดวยเครื่องระคนคือเวร อันตนทําใหแกกันและกัน ดวยสามารถ
แหงการดาและการดาตอบ การประหารและการประหารตอบ เปนตน.
บาทพระคาถาวา เวรา โส น ปริมุจฺจติ ความวา ยอมถึงทุกข
อยางเดียว ตลอดกาลเปนนิตย ดวยสามารถแหงเวร.
ในกาลจบเทศนา นางยักษิณีตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย สมาทานศีล ๕
พนแลวจากเวร, ฝายกุลธิดานอกนี้ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องกุมาริกากินไขไก จบ.
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๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ [๒๑๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยนครภัททิยะ ประทับอยูในชาติยาวัน
ทรงปรารภภิกษุชาวนครภัททิยะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ย หิ กิจฺจ "
เปนตน.

ภิกษุละเลยสมณกิจ
ดังไดสดับมา ภิกษุชาวนครภัททิยะเหลานั้น ไดเปนผูขวนขวาย
ในการประดับเขียงเทา.
สมจริงตามที่พระอุบาลีเถระกลาวไววา " ก็โดยสมัยนั้นแล พวก
ภิกษุนครภัททิยะ ตามประกอบความเพียรในการประดับเขียงเทาชนิด
ตาง ๆ กันอยู : ทําเองบาง ใหคนอื่นทําบาง ซึ่งเขียงเทาหญาธรรมดา
ทําเองบาง ใหคนอื่นทําบาง ซึ่งเขียงเทาหญาปลอง เขียงเทาหญามุงกระตาย
เขียงเทาตนแปง เขียงเทาผากัมพล, ยอมละทิ้งอุทเทส (ศึกษาเลาเรียน
ธรรมวินัย) ปริปุจฉา (การไตถาม) อธิศีล (อินทรียสังวร) อธิจิต
(สมถภาวนา) อธิปญญา (วิปสสนาภาวนา). ภิกษุทั้งหลาย ตําหนิโทษ
ความที่ทําเชนนั้นของภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลแดพระศาสดา.

พระศาสดาทรงตําหนิโทษแลวเทศนา
พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายมาดวยกิจอยางอื่นแลว ขวนขวายในกิจอยางอื่นแล " ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๓. ยฺหิ กิจฺจ ตทปวิทฺธ อกิจฺจ ปน กยิรติ
อุนฺนฬาน ปมตฺตาน
เตส วฑฺฒนฺติ อาสวา.
๑
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เยสฺจ สุสมารทฺธา นิจฺจ กายคตา สติ
อกิจฺจนฺเต น เสวนฺติ กิจฺเจ สาตจฺจการิโน
สตาน สมฺปชานาน
อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวา.
" ก็ ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทํา, แตทําสิ่งที่ไมควร
ทํา; อาสวะ ทั้งหลาย ยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น ผูมี
มานะประดุจไมอออันยกขึ้นแลว ประมาทแลว; สวน
สติอันไปในกาย อันภิกษุเหลาใด ปรารภดวยดีเปน
นิตย, ภิกษุเหลานัน้ มีปกติทําเนือง ๆ ในกิจที่ควรทํา
ยอมไมเสพสิ่งที่ไมควรทํา; อาสวะทั้งหลายของภิกษุ
เหลานัน้ ผูมีสติ มีสัมปชัญญะ ยอมถึงความตั้งอยู
ไมได."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ย หิ กิจฺจ ความวา ก็กรรม
มีอาทิอยางนี้คือ การคุมครองศีลขันธอันหาประมาณมิได การอยูปาเปน
วัตร การรักษาธุดงค ความเปนผูยินดีในภาวนา ชื่อวาเปนกิจอันควรทํา
ของภิกษุ จําเดิมแตกาลบวชแลว. แตภิกษุเหลานี้ละเลย คือทอดทิ้งกิจ
ที่ควรทําของตนเสีย.
บทวา อกิจฺจ เปนตน ความวา ก็การประดับรม การประดับ
รองเทา การประดับเขียงเทา บาตร โอ ธมกรก ประคดเอว อังสะ ชื่อวา
เปนกิจไมควรทําของภิกษุ. อธิบายวา ภิกษุเหลาใดทําสิ่งนั้น, อาสวะ
๑. อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ๑ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๑ ทิฏฐาสวะ อาสวะ
คือความเห็นผิด ๑ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ๑.
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ทั้ง ๔ ยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น ผูชอื่ วา มีมานะประดุจไมอออันยกขึ้น
แลว เพราะการยกมานะเพียงดังไมออเที่ยวไป ชือ่ วาประมาทแลว เพราะ
ปลอยสติ.
บทวา สุสมารทฺธา ไดแก ประคองไวดีแลว.
สองบทวา กายคตา สติ ไดแก ภาวนาอันเปนเครื่องตามเห็นกาย.
บทวา อกิจฺ จ ความวา ภิกษุเหลานั้นยอมไมเสพ คือไมทําสิ่งที่
ไมควรทํานั่น มีการประดับรมเปนตน.
บทวา กิจฺเจ ความวา ในสิ่งอันตนพึงทํา คือในกรณียะ มีการ
คุมครองศีลขันธอันหาประมาณมิไดเปนตน จําเดิมแตกาลบวชแลว.
บทวา สาตจฺจการิโน ไดแก มีปกติทําเนือง ๆ คือทําไมหยุด,
อธิบายวา อาสวะแมทั้ง ๔ ของภิกษุเหลานั้น ผูชอื่ วามีสติ เพราะไมอยู
ปราศจากสติ ผูชื่อวามีสัมปชัญญะ เพราะสัมปชัญญะ ๔ อยาง คือ
' สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะ ' ยอมถึงความตั้งอยูไมได คือถึงความสิ้นไป ไดแก ไมมี.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูในพระอรหัตแลว. เทศนาไดมี
ประโยชนแมแกบุคคลที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ จบ.
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๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๒๑๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มาตร ปตร หนฺตวฺ า "
เปนตน.

อาคันตุกภิกษุเขาเฝาพระศาสดา
ความพิสดารวา วันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปดวยกัน เขาไป
เฝาพระศาสดา ผูประทับนั่ง ณ ทีป่ ระทับกลางวัน ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรขางหนึ่ง. ขณะนั้นพระลกุณฏกภัททิยเถระเดินผานไปในที่ไมไกล
แหงพระผูมีพระภาคเจา.
พระศาสดา ทรงทราบวารจิต (คือความคิด) ของภิกษุเหลานั้นแลว
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือ ? ภิกษุนี้ฆามารดาบิดาแลว
เปนผูไมมีทุกข ไปอยู " เมื่อภิกษุเหลานั้นมองดูหนากันและกันแลว แลน
ไปสูความสงสัยวา " พระศาสดา ตรัสอะไรหนอแล ?" จึงกราบทูลวา
" พระองคตรัสคํานั่นชื่ออะไร ?" เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น
จึงตรัสพระคาถานี้วา:๔. มาตร ปตร หนฺตฺวา
ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย
รฏ สานุจร หนฺตฺวา
อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ.
" บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูเปนกษัตริย
ทั้งสอง และฆาแวนแควนพรอมดวยเจาพนักงาน
เก็บสวยแลว เปนพราหมณ ไมมีทุกข ไปอยู."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สานุจร ไดแก ผูเปนไปกับดวยผูจัดการ
สวยใหสําเร็จ คือเจาพนักงานเก็บสวย.
ก็ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยวา ตัณหา ชื่อวามารดา
เพราะใหสัตวทั้งหลายเกิดในภพ ๓ เพราะบาลีวา " ตัณหายังบุรุษใหเกิด."
อัสมิมานะ ชื่อวาบิดา เพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกิดขึ้นวา " เรา
เปนราชโอรสของพระราชาชื่อโนน หรือเปนบุตรของมหาอํามาตยของ
พระราชาชื่อโนน" เปนตน.
ทิฏฐิทุกชนิด ยอมอิงสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิทั้งสอง เหมือน
ชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้น, เพราะฉะนั้น สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ
จึงชื่อวาพระราชาผูกษัตริยสองพระองค.
อายตนะ ๑๒ ชื่อวาแวนแควน เพราะคลายคลึงกับแวนแควน
โดยอรรถวากวางขวาง. ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี ซึ่งอาศัย
อายตนะนั้น ดุจบุรุษเก็บสวย จัดการสวยใหสําเร็จ ชื่อวาเจาพนักงาน
เก็บสวย.
บทวา อนีโฆ ไดแก ไมมีทุกข. บทวา พฺราหมฺโณ ไดแก
ผูมีอาสวะสิ้นแลว.
ในพระคาถานี้ มีอธิบายดังนี้ " ผูชื่อวามีอาสวะสิ้นแลว เพราะ
กิเลสเหลานั้นมีตัณหาเปนตน อันตนกําจัดได ดวยดาบคืออรหัตมรรคญาณ จึงเปนผูไมมีทุกข ไปอยู."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นดํารงอยูในพระอรหัตแลว.
๑

๒

๑. การถือวาเปนเรา. ๒. อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเปนตน. ภายนอก ๖ มีรูปเปนตน.
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(พระคาถาที่ ๒)
แมในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็เหมือนกับเรื่องกอนนั่นเอง.
แมในกาลนั้น พระศาสดาทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระเหมือน
กัน เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา:มาตร ปตร หนฺตฺวา
ราชาโน เทฺว จ โสตฺถิเย
เวยฺยคฺฆปฺจม หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ.
" บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ
ทั้งสองไดแลว และฆาหมวด ๕ แหงนิวรณมวี ิจิกิจฉานิวรณ เชนกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปเปนที่ ๕
แลว เปนพราหมณ ไมมีทุกข ไปอยู. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เทฺว จ โสตฺถิเย คือ ผูเปนพราหมณ
ทั้งสองดวย.
ก็ในพระคาถานี้ พระศาสดาตรัสสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิใหเปน
พระราชาผูเปนพราหมณทั้งสอง เพราะพระองคเปนใหญในพระธรรม
และเพราะพระองคเปนผูฉลาดในวิธีเทศนา.
บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห ในบท เวยฺยคฺฆปฺจม นี้ วาหนทาง
ที่เสือโครงเที่ยวไป มีภยั รอบดาน เดินไปลําบาก ชื่อวาทางที่เสือโครง
เที่ยวไปแลว. แมวิจิกิจฉานิวรณ ชื่อวาเปนดุจทางที่เสือโครงเที่ยวไปแลว
เพราะความที่วิจิกิจฉานิวรณนั้น คลายกับทนทางอันเสือโครงเที่ยวไป
แลวนั้น, วิจิกิจฉานิวรณเชนกับทนทางที่เสือโครงเที่ยวไปแลวนั้น เปน
ที่ ๕ แหงหมวด ๕ แหงนิวรณนั้น เพราะฉะนั้น หมวด ๕ แหงนิวรณ
จึงชื่อวามีวิจิกิจฉานีวรณ เชนกับทนทางที่เสือโครงเที่ยวไปแลวเปนที่ ๕.
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ในพระคาถาที่ ๒ นี้ มีอธิบายดังนี้วา " ก็บุคคลฆาหมวด ๕ แหง
นีวรณมีวิจิกิจฉานีวรณเชนกับทนทางที่เสือโครงเที่ยวไปแลวเปนที่ ๕ นี้
ไมใหมีสวนเหลือ ดวยดาบคืออรหัตมรรคญาณ เปนพราหมณ ไมมีทุกข
เที่ยวไปอยู."
บทที่เหลือ เปนเชนกับบทที่มีในกอนนั่นแล ดังนี้แล.
เรือ่ งพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
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๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ [๒๑๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุตรของ
นายทารุสากฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุปฺปพุทฺธ " เปนตน.

เด็กสองคนเลนขลุบ
ความพิสดารวา เด็กในพระนครราชคฤหสองคน คือ " บุตรของ
บุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิคนหนึ่ง บุตรของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง"
เลนขลุบอยูดวยกันเนือง ๆ. ในเด็กสองคนนั้น บุตรของบุคคลผูเปน
สัมมาทิฏฐิ เมื่อจะทอดขลุบ. ระลึกถึงพุทธานุสสติแลวกลาววา " นโม
พุทฺธสฺส " แลวจึงทอดขลุบ. เด็กนอกนี้ระลึกเฉพาะพระคุณทั้งหลาย
ของพวกเดียรถียแลว กลาววา "นโม อรหนฺตานิ " แลวจึงทอด.
ในเด็กสองคนนั้น บุตรของบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ ยอมชนะ, เด็กคน
นอกนี้ ยอมแพ. บุตรของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น เห็นกิรยิ าของบุตร
ผูเปนสัมมาทิฏฐินั้นแลว คิดวา " เพื่อนคนนี้ ระลึกแลวอยางนั้น กลาว
แลวอยางนั้น ทอดขลุบไปจึงชนะเรา, แมเราก็จักทําอยางนั้น (บาง)"
ไดทําการสั่งสมในพุทธานุสสติแลว.

เด็กผูเปนสัมมาทิฏฐิไปปากับบิดา
ภายหลังวันหนึ่ง บิดาของเด็กผูเปนสัมมาทิฏฐินั้น เทียมเกวียน
แลวไปเพื่อตองการไม ไดพาเด็กแมนั้นไปแลว บรรทุกเกวียนใหเต็ม
แลวดวยไมในดง ขับมาอยู (ถึง) ภายนอกเมือง ปลอยโคไปในที่อันมี
ความสําราญดวยน้ํา ในทีใ่ กลปาชา แลวไดกระทําการจัดแจงภัต.
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ลําดับนั้น โคของเขาเขาไปสูเมืองกับหมูโคที่เขาไปสูเมืองในเวลา
เย็น. ฝายนายสากฏิกะเที่ยวติดตามโคอยู เขาไปสูเมืองแลวในเวลาเย็น
พบโคแลวจูงออกไปอยู ไมทันถึงประตู ก็เมื่อเขายังไมทันถึงนั่นแหละ,
ประตูปดเสียแลว. ขณะนั้น บุตรของเขาผูเดียวเทานั้น นอนแลวใน
ภายใตแหงเกวียนในสวนแหงราตรีกาวลงสูความหลับแลว.

เจริญพุทธานุสสติปองกันอมนุษยได
ก็กรุงราชคฤห แมตามปกติก็มากไปดวยอมนุษย. อนึ่ง เด็กนี้
ก็นอนแลวในที่ใกลแหงปาชา. พวกอมนุษยในที่ใกลแหงปาชานั้นเห็น
เขาแลว. อมนุษยคนหนึ่ง ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนเสี้ยนหนามตอพระศาสนา, อมนุษยตนหนึ่ง เปนสัมมาทิฏฐิ.
ในอมนุษยทั้งสองนั้น อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐิกลาววา " เด็กคนนี้
เปนภักษาหารของพวกเรา, พวกเราจงเคี้ยวกินเด็กคนนี้." อมนุษยผูเปน
สัมมาทิฏฐินอกนี้ หามอมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น ดวยคําวา " อยาเลย,
ทานอยาชอบใจเลย." อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น แมถูกอมนุษยผูเปน
สัมมาทิฏฐินั้นหามอยู ก็ไมเอื้อเฟอถอยคําของเขา จับเทาเด็กครามาแลว.
ในขณะนั้น เด็กนั้นกลาววา "นโม พุทฺธสฺส" เพราะความที่
ตนเปนผูสั่งสมในพุทธานุสสติ. อมนุษยกลัวภัยใหญ จึงไดถอยไปยืน
อยูแลว.

อมนุษยรักษาและบํารุงเด็กผูนอนในปาคนเดียว
ลําดับนัน้ อมนุษยผูเปนสัมมาทิฏฐินอกนี้ กลาวกะอมนุษยผูเปน
มิจฉาทิฏฐินั้นวา. " พวกเราทําสิ่งอันไมควรทําเสียแลว, พวกเราจงทํา
ทัณฑกรรมเพื่อเด็กนั้นเสียเถิด" ดังนี้แลว ไดยืนรักษาเด็กนั้น. อมนุษย
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ผูเปนมิจฉาทิฏฐิเขาไปสูพระนคร ยังถาดโภชนะของพระราชาใหเต็มแลว
นําโภชนะมา.
ตอมา อมนุษยแมทั้งสองเปนประดุจวามารดาและบิดาของเด็กนั้น
ปลุกเด็กนั้นใหลุกขึ้นแลว ใหบริโภคโภชนะนั้น ประกาศความเปนไป
นั้นแลว จารึกอักษรที่ถาดโภชนะ ดวยอานุภาพของยักษ ดวยอธิษฐานวา
" พระราชาเทานั้น จงเห็นอักษรเหลานี้, คนอื่นจงอยาเห็น" ดังนี้แลว
จึงไป.
ในวันรุง ขึ้น พวกราชบุรุษทําความโกลาหลอยูวา " พวกโจร
ลักเอาภัณฑะคือภาชนะไปจากราชตระกูลแลว" จึงปดประตูทั้งหลายแลว
คนดู เมื่อไมเห็นในพระนคร จึงออกจากพระนคร ตรวจดูขางโนนและ
ขางนี้ จึงเห็นถาดอันเปนวิการแหงทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟน จึงจับ
เด็กนั้น ดวยความสําคัญวา " เด็กนี้เปนโจร" ดังนี้แลว แสดง
แดพระราชา.

เด็กถูกไตสวน
พระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายแลว ตรัสถามวา " นี่
อะไรกัน ? พอ." เด็กนั้นกราบทูลวา " ขาแตพระองคผูสมมติเทพ
ขาพระองคไมทราบ, มารดาบิดาของขาพระองคมาใหบริโภคในราตรี
แลวไดยืนรักษาอยู. ขาพระองคคิดวา ' มารดาบิดารักษาเราอยู" จึงไมมี
ความกลัวเลย เขาถึงความหลับแลว, ขาพระองคทราบเพียงเทานี้."
ลําดับนั้น แมมารดาและบิดาของเด็กนั้น ก็ไดไปสูที่นั้นแลว.
พระราชาทรงทราบความเปนไปนั้นแลว ทรงพาชนทั้งสามนั้นไปสู
สํานักพระศาสดา กราบทูลความเปนไปทั้งปวงแลว ทูลถามวา " ขาแต
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พระองคผูเจริญ พุทธานุสสติเทานั้น ยอมเปนคุณชาติเครื่องรักษาหรือ
หนอแล ? หรือวาอนุสสติอื่น แมมีธัมมานุสสติเปนตน ก็เปนคุณชาติ
เครื่องรักษา."

พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสแกพระราชานั้นวา " มหาบพิตร พุทธานุสสติอยางเดียวเทานั้น เปนคุณชาติเครื่องรักษาก็หามิได, ก็จิตอันชน
เหลาใดอบรมดีแลวโดยฐานะ ๖. กิจดวยอันรักษาและปองกันอยางอื่น
หรือดวยมนตและโอสถ ยอมไมมีแกชนเหลานั้น ดังนี้แลว เมื่อจะทรง
แสดงฐานะ ๖ ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๕. สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
ทา โคตมสาวกา
เยส ทิวา จ รตฺโต จ
นิจฺจ พุทฺธคตา สติ.
ปฺปพุทฺธ พุชฌ
ฺ นฺติ
สทา โคตมสาวกา
ส ทิวา จ รตฺโต จ
นิจฺจ ธมฺมคตา สติ.
ปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
สทา โคตมสาวกา
ส ทิวา จ รตฺโต จ
นิจฺจ สงฺฆคตา สติ.
ปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
สทา โคตมสาวกา
ส ทิวา จ รตฺโต จ
นิจฺจ กายคตา สติ.
ปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
สทา โคตมสาวกา
ส ทิวา จ รตฺโต จ
อหึสาย รโต มโน.
ปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ
สทา โคตมสาวกา
ส ทิวา จ รตฺโต จ
ภาวนาย รโต นโน.
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" สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระพุทธเจา
เปนนิตย ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้น
เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ.
สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระธรรมเปนนิตย
ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้น เปนสาวกของ
พระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ.
สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระสงฆเปนนิตย
ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้น เปนสาวกของ
พระโคดม ตื่นอยูดว ยดีในกาลทุกเมื่อ.
สติของชนเหลาใด ไปแลวในกายเปนนิตย ทั้ง
กลางวันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้นเปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมือ่ .
ใจของชนเหลาใด ยินดีแลวในอันไมเบียดเบียน
ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้น เปนสาวกของ
พระโคดม ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ.
ใจของชนเหลาใด ยินดีแลวในภาวนา ทั้งกลาง
วันทั้งกลางคืน, ชนเหลานั้นเปนสาวกของพระโคดม
ตื่นอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา สุปฺปพุทฺธ ปพุชฌ
ฺ นฺติ
ความวา ชนเหลานั้นยึดสติอันไปแลวในพระพุทธเจา หลับอยูนั่นเทียว
เมื่อตื่น ชื่อวาตื่นอยูดวยดี.
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บาทพระคาถาวา สทา โคตมสาวกา ความวา ชื่อวาเปนสาวก
ของพระโคดม เพราะความที่ตนเปนผูเกิดแลวในที่สุดแหงการฟงแหง
พระพุทธเจาผูโคตมโคตร (และ) เพราะความเปนคืออันฟงอนุสาสนีของ
พระพุทธเจาพระองคนั้นนั่นแล.
สองบทวา พุทฺธคตา สติ ความวา สติของชนเหลาใดปรารภ
พระพุทธคุณทั้งหลายอันตางดวยคุณมีวา " อิติป โส ภควา " เปนตน
เกิดขึ้นอยู มีอยูตลอดกาลเปนนิตย, ชนเหลานัน้ ชื่อวาตื่นอยูดวยดีแม
ในกาลทุกเมื่อ. ก็ชนเหลานั้น เมื่อไมอาจ (เพื่อจะกระทํา) อยางนั้นได
ทําซึ่งพุทธานุสสติไวในใจ ในวันหนึ่ง ๓ เวลา ๒ เวลา (หรือ) แมเวลา
เดียว ชื่อวาตื่นอยูดวยดีเหมือนกัน.
สองบทวา ธมฺมคตา สต ความวา สติที่ปรารภพระธรรมคุณ
ทั้งหลาย อันตางดวยคุณมีวา " สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม" เปนตน
อันเกิดขึ้นอยู.
สองบทวา สงฺฆคตา สติ ความวา สติที่ปรารภพระสังฆคุณทั้งหลาย
อันตางดวยคุณมีวา " สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ" เปนตน
อันเกิดขึ้นอยู.
สองบทวา กายคตา สติความวา สติอันเกิดขึ้นอยู ดวยสามารถ
แหงอาการ ๓๒ ดวยสามารถแหงการอยูในปาชา ๙ ดวยสามารถแหง
รูปฌานมีนีลกสิณอันเปนไปในภายในเปนตน.
สองบทวา อหึสาย รโต ความวา ยินดีแลวในกรุณาภาวนา
(การเจริญกรุณา) อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา " ภิกษุนั้นมี
ใจสหรคตดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู."

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 175

บทวา ภาวนาย ไดแก เมตตาภาวนา, จริงอยู ภาวนาที่เหลือ
แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทวา " ภาวนาย "
นี้ เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองคตรัสไวแลวในหนหลังแมโดยแท,
ถึงดังนั้น เมตตาภาวนาเทานั้น พระองคทรงประสงคเอาในบทวา
" ภาวนาย " นี,้ คําที่เหลือ ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน
คาถาตนนั้นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ทารกนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมดวย
มารดาและบิดาแลว. ครัน้ ภายหลัง ชนแมทั้งหมดบวชแลวบรรลุพระอรหัต. เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องนายทารุสากฏิกะ จบ.
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๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [๒๑๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงไพศาลี ประทับอยูในปามหาวัน ทรง
ปรารภภิกษุผูเปนโอรสของเจาวัชชีรูปใดรูปหนึ่ง ที่พระธรรมสังคาหกาจารย กลาวหมายเอาวา "ภิกษุผเู ปนโอรสของเจาวัชชีรูปใดรูปหนึ่ง
อยูในราวปาแหงใดแหงหนึ่ง ใกลเมืองไพศาลี. ก็โดยสมัยนั้นแล ใน
กรุงไพศาลีมีการเลนมหรสพตลอดคืนยังรุง. ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นไดยิน
เสียงกึกกองแหงดนตรีที่เขาดีแลวและประโคมแลว คร่ําครวญอยู กลาว
คาถานี้ในเวลานั้นวา:"พวกเราผูเดียว ยอมอยูใ นปา เหมือนไมที่เขา
ทิ้งไวแลวในปา, ในราตรีเชนนี้ บัดนี้ ใครเลา ?
ที่เลวกวาพวกเรา."
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทุปฺปพฺพชฺช ทุรภิรม" เปนตน.
๑

เสียงกึกกองเปนปรปกษตอสมณเพศ
ไดยินวา ภิกษุนั้นเปนราชโอรสในแควนวัชชี สละราชสมบัติที่ถึง
แลวตามวาระ บวชแลว ในกรุงไพศาลี, เมื่อทั่วทั้งพระนครอันเขาประดับ
แลวดวยเครื่องประดับทั้งหลาย มีธงชัยและธงแผนผาเปนตน กระทําให
เนื่องเปนอันเดียวกันกับชั้นจาตุมหาราช, เมื่อวาระเปนที่เลนมหรสพ
ตลอดคืนยังรุง ในวันเพ็ญเปนที่บานแหงดอกโกมุทเปนไปอยู, ไดยิน
เสียงกึกกองแหงดนตรี มีกลองเปนตนที่เขาตีแลว และเสียงดนตรีมีพิณ
เปนตน ทีเ่ ขาประโคมแลว, เมื่อพระราชาเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดพระองค,
๑. ส. ส. ๑๕/ ขอ ๗๘๓ วัชชีปุตตสูตร.
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และขาราชบริพารทั้งหลาย มีอุปราชและเสนาบดีเปนตนของพระราชา
เหลานั้น ก็มีจํานวนเทานั้นเหมือนกัน ซึ่งมีอยูในกรุงไพศาลี ประดับ
ประดาแลว กาวลงสูถนนเพื่อตองการจะเลนนักษัตร, จงกรม (เดินกลับ
ไปกลับมา) อยูที่จงกรมใหญ ประมาณ ๖๐ ศอก เห็นพระจันทรเต็มดวง
เดนอยูในกลางทองฟา ยืนพิงแผนกระดาน ณ ที่สุดจงกรมแลว มองดู
อัตภาพประดุจไมที่เขาทิ้งไวในปา เพราะความที่ตนเวนแลวจากผาสําหรับ
โพกและเครื่องอลังการ คิดอยูวา "คนอื่นที่เลวกวาเรา มีอยูหรือหนอ ?"
แมประกอบดวยคุณมีการอยูปาเปนวัตรเปนตนตามปกติ ในขณะนั้น ถูก
ความไมยินดียิ่งบีบคั้น จึงกลาวอยางนั้น.

เทวดากลาวคาถาใหเกิดความสังเวช
ทานไดยินคาถานี้ ซึ่งเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น กลาวแลว
วา*:"ทานผูเดียว อยูในปา เหมือนไมที่เขาทิ้งไวใน
ปา, ชนเปนอันมาก ยอมกระหยิง่ ตอทานนั้น ราว
กะวาพวกสัตวนรก กระหยิ่มตอชนทั้งหลาย ผูไปสู
สวรรคฉะนั้น.
ดวยความประสงควา "เราจักยังภิกษุนี้ใหสังเวช" ในวันรุงขึ้น
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง.

พระศาสดาทรงแสดงทุกข ๕ อยาง
พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแลว ประสงคจะประกาศความที่
ฆราวาสเปนทุกข จึงทรงรวบรวมทุกข ๕ อยางแลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑. ส. ส. ๑๕/ขอ ๗๘๕.
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๖.

ทุปฺปพฺพชฺช ทุรภิรม
ทุราวาสา ฆรา ทุกขฺ า
ทุกฺโข สมานสวาโส
ทุกฺขานุปติตทฺธคู
ตสฺมา น จทฺธคู สิยา
น จ ทุกฺขานุปติโต สิยา.
"การบวชก็ยาก การยินดีกย็ าก เรือนทีป่ กครอง
ไมดี ใหเกิดทุกข การอยูรวมกับผูเสมอกัน เปน
ทุกข ผูเดินทางไกล ก็ถูกทุกขติดตาม, เพราะฉะนั้น
ไมพึงเปนผูเดินทางไกล และไมพึงเปนผูอันทุกข
ติดตาม."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุปฺกพฺพชฺช ความวา ชื่อวา การละ
กองแหงโภคะนอยก็ตาม มากก็ตาม และเครือญาติ บวชมอบอุระ (ถวาย
ชีวิต) ในศาสนานี้ เปนการยาก.
บทวา ทุรภิรม ความวา การที่กุลบุตรแมบวชแลวอยางนั้น สืบ
ตอความเปนไปแหงชีวิต ดวยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ยินดียิ่ง ดวยสามารถ
แหงการคุมครองคุณคือศีลอันไมมีประมาณ และบําเพ็ญขอปฏิบัติธรรม
อันสมควรแกธรรมใหบริบูรณ เปนการยาก.
บทวา ทุราวาสา ความวา ก็ราชกิจของพระราชา อิสรกิจของ
อิสรชนทั้งหลาย อันผูค รองเรือนตองนําไป, ชนขางเคียงและสมณพราหมณผูประพฤติธรรม อันผูครองเรือนตองสงเคราะห, แมเมื่อเปน
อยางนี้ การครองเรือนก็เต็มไดยาก เหมือนหมอที่ทะลุและมหาสมุทร;
เพราะฉะนั้น ชื่อวาเรือนเหลานั่น ที่ปกครองไมดีจึงชื่อวาใหเกิดทุกข
๑. ตามนัยอรรถกถา ประสงคจะใหหมายความวา การอยูร วมกับผูไมเสมอกัน.
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คือใหลําบากเพื่อจะอยูครอบครอง เพราะเหตุนั้นนั่นแล.
บาทพระคาถาวา ทุกฺโข สมานสวาโส ความวา จริงอยู ชนเหลา
ใดเปนคฤหัสถ แมเสมอกันโดยชาติ โคตร ตระกูล และโภคะก็ตาม เปน
บรรพชิต เสมอกันโดยคุณทั้งหลาย มีศีล อาจาระและพาหุสัจจะเปนตน
ก็ตาม (แต) กลาวคําเปนตนวา "ทานเปนใคร ? เราเปนใคร ?" เปน
ผูขวนขวายในอธิกรณอยู, ชนเหลานัน้ ชื่อวาผูไมเสมอกัน, ชื่อวาการ
อยูรวมกับชนเหลานั้นเปนทุกข.
บาทพระคาถาวา ทุกฺขานุปติตทฺธคู ความวา ชนเหลาใดชื่อวา
ผูเดินทางไกล เพราะความเปนผูดําเนินไปสูทางไกล กลาวคือวัฏฏะ; ชน
เหลานั้นถูกทุกขติดตามแท.
สองบทวา ตสฺมา น จทฺธคู ความวา แมความเปนผูอันทุกขติด
ตาม ก็เปนทุกข แมความเปนผูเดินทางไกล ก็เปนทุกข; เพราะฉะนั้น
บุคคลไมพึงเปนผูชื่อวาเดินทางไกล เพราะการเดินทางไกลกลาวคือวัฏฏะ
ดวย ไมพึงเปนผูอันทุกขมีประการดังกลาวแลวติดตามดวย.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นเบื่อหนายในทุกขที่พระองคตรัสใน
ฐานะ ๕ แลว ทําลายสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ อันเปนสวนเบื้อง
สูง ๕ ดํารงอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุวัชชีบุตร จบ.
๑

๒

๑. สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ. ๒. รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา.
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๗. เรื่องจิตตคฤหบดี [๒๒๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภจิตตคฤหบดี
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน " เปนตน.

ลาภสักการะเกิดขึ้นแกจิตตคฤหบดี
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในวรรณนาแหงพระคาถา ในพาลวรรควา " อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย " เปนตน. แมพระคาถา (นี้) ก็มา
แลวในพาลวรรคนั้นเหมือนกัน. จริงอยู ในพาลวรรคนั้น ขาพเจากลาว
ไววา
(พระอานนทเถระ ทูลถามพระศาสดาวา) " ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็สักการะนี้เกิดขึ้นแกคฤหบดีนั่น แมผูมาสูสํานักของพระองคเทานั้น
หรือ ? หรือแมไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน ? "
พระศาสดาตรัสวา " อานนท เมื่อจิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานักของเรา
ก็ดี ไปในทีอ่ ื่นก็ดี, สักการะยอมเกิดขึ้นทั้งนั้น, เพราะอุบาสกนี้ เปนผูมี
ศรัทธาเลื่อมใส สมบูรณดวยศีล, อุบาสกผูเห็นปานนี้ ยอมไปประเทศ
ใดๆ; ลาภสักการะยอมเกิดแกเขาในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว " ดังนี้แลว จึง
ตรัสพระคาถานี้วา :๗. สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน
ยโสโภคสมปฺปโต
ย ย ปเทส ภชติ
ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต.
" ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เพียบพรอมดวย
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ยศและโภคะ จะไปประเทศใด ๆ, ยอมเปนผูอัน
เขาบูชาแลว ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺโธ ไดแก ผูป ระกอบดวยศรัทธา
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา สีเลน ความวา ศีลมี ๒ อยาง คือ ศีลสําหรับผูครองเรือน ๑
ศีลสําหรับผูไมครองเรือน ๑, ใน ๒ อยางนั้น ศีลสําหรับผูครองเรือน
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทนี้, ความวา ผูประกอบดวยศีล
สําหรับผูครองเรือนนั้น.
บาทพระคาถาวา ยโสโภคสมปฺปโต ความวา ผูประกอบแลวดวย
ยศสําหรับผูครองเรือน กลาวคือความมีอุบาสก ๕๐๐ เปนบริวาร เชน
ของชนทั้งหลาย มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน และดวยโภคะ ๒ อยาง
(คือ) โภคะมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตนอยางหนึ่ง คืออริยทรัพย ๗
อยางหนึ่ง.
สองบทวา ย ย เปนตน ความวา กุลบุตรผูเห็นปานนี้ ไปสูประเทศ
ใด ๆ ในทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเปนตน; ยอมเปนผูอันเขาบูชาแลวใน
ประเทศนั้นๆ ดวยลาภและสักการะเห็นปานนั้นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องจิตตคฤหบดี จบ.
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๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา [๒๒๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภธิดาของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ชื่อจูฬสุภัททา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ทูเร
สนฺโต ปกาเสนฺติ " เปนตน.

สองเศรษฐีทํากติกาตอกัน
ดังไดสดับมา เศรษฐีบุตรชื่ออุคคะ ชาวอุคคนครไดเปนสหายของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ตั้งแตเวลาที่ยังเปนหนุม. สหายทั้งสองนั้น เรียน
ศิลปะอยูในตระกูลอาจารยเดียวกัน ทํากติกาตอกันวา " ในเวลาที่เรา
ทั้งสองเจริญวัย เมื่อบุตรและธิดาเกิดแลว, ผูใดขอธิดาเพื่อประโยชนแก
บุตร: ผูนั้นตองใหธิดาแกผูนั้น " เขาทั้งสองเจริญวัยแลว ดํารงอยูใน
ตําแหนงเศรษฐีในนครของตน ๆ.
สมัยหนึ่ง อุคคเศรษฐีประกอบการคาขาย ไดไปยังกรุงสาวัตถีดวย
เกวียน ๕๐๐ เลม. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เรียกนางจูฬสุภัททาธิดาของตน
มาสั่งวา " แม บิดาของเจาชื่ออุคคเศรษฐีมา, กิจที่ควรทําแกเขา จงเปน
ภาระของเจา. "

อุคคเศรษฐีขอนางจูฬสุภัททาเพื่อบุตร
นางรับวา " ดีละ " จึงจัดโภชนะมีแกงและกับเปนตน ดวยมือของ
ตนเอง จําเดิมแตวันอุคคเศรษฐีนั้นมา, เตรียมวัตถุตาง ๆ มีระเบียบ
ดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไลเปนตนไว, ในเวลาบริโภค ก็จัดน้ํา
สําหรับอาบไว (คอย) ทานเศรษฐีนั้น ตั้งแตเวลาอาบน้ําไป ยอมทํากิจ
ทุกอยางสําเร็จเรียบรอย.
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อุคคเศรษฐี เห็นอาจารสมบัติของนางสุภัททานั้นแลว มีจิตเลื่อมใส
ในวัน หนึ่ง นั่งอยูกับ อนาถบิณฑิกเศรษฐี ดวยกถาอันปรารภความสุข
แลว นึกไดวา " ในเวลายังเปนหนุม เราทั้งสองทํากติกาชื่ออยางนี้ไว
แลว " จึงขอนางจูฬสุภัททา เพื่อประโยชนแกบุตรของตน. แตอุคคเศรษฐีนั้นโดยปกติเปนมิจฉาทิฏฐิ; เพราะฉะนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐี
จึงกราบทูลความนั้นแดพระทศพล อันพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของ
อุคคเศรษฐีแลวทรงอนุญาต, จึงปรึกษากับภรรยา แลวรับคําของอุคคเศรษฐีนั้น กําหนดวัน (แตงงาน) แลว, ทําสักการะเปนอันมาก เหมือน
อยางธนญชัยเศรษฐีทําใหนางวิสาขาผูเปนธิดา แลวสงไปฉะนั้น, เรียกนาง
สุภัททามาแลว ใหโอวาท ๑๐ ขอ เปนตนวา " แม ธรรมดาสตรีผูอยู
ในตระกูลพอผัว ไมควรนําไฟภายในออกไปภายนอก " โดยนัยที่ธนญชัยเศรษฐีใหแกนางวิสาขานั่นแล เมื่อจะสงไป ยึดเอากุฎมพี ๘ คนใหเปนผู
รับรองวา " ถาโทษของธิดาขาพเจาเกิดขึ้นในที่ไปแลว, พวกทานตอง
ชําระ, " ในวันเปนที่สงธิดานั้นไป ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว, สงธิดาไปดวยสักการะเปนอันมาก ประหนึ่งจะ
แสดงความเจริญแหงผลสุจริตทั้งหลาย อันธิดาทําไวแลวในภพกอนให
ปรากฏแกชาวโลก. ในเวลานางถึงอุคคนครโดยลําดับ มหาชนพรอมกับ
ตระกูลพอผัว ไดทําการตอนรับ.
ฝายนางจูฬสุภัททานั่น แสดงตนแกชาวนครทั้งสิ้น เหมือนนาง
วิสาขา เพื่อทําสิริสมบัติของตนใหปรากฏ ยืนอยูบ นรถเขาไปสูนคร รับ
เครื่องบรรณาการที่ชาวนครสงมาแลว สงไป [ตอบแทน] แกชนเหลา
๑

๑. นั่งสนทนากันตามสบายกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
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นั้น ๆ ดวยสามารถแหงวัตถุตามสมควร ไดทําชาวนครทั้งสิ้นใหเนื่อง
เปนอันเดียวกับดวยคุณของตน.

พอผัวใหนางจูฬสุภัททาไหวชีเปลือย
ก็ในวันมงคลเปนตน พอผัวของนาง เมื่อจะทําสักการะแกพวก
ชีเปลือย สงไปดวยคําวา " นางจงมาไหวพระสมณะทั้งหลายของพวกเรา. "
นางไมอาจเพื่อจะดูชีเปลือยทั้งหลาย เพราะละอาย ไมปรารถนาจะไป. พอ
ผัวนั้น แมสง (ขาว) ไปบอย ๆ ถูกนางหามแลว จึงโกรธพูดวา " พวก
เธอจงขับไลมันไปเสีย. " นางคิดวา " พอผัวไมอาจยกโทษแกเรา เพราะ
เหตุไมสมควรได " ใหคนเรียกกุฎมพีมาแลว บอกความนั้น. กุฏมพี
เหลานั้น ทราบความที่นางไมมีโทษ จึงใหเศรษฐียินยอมแลว. เขาบอก
แกภรรยาวา " ลูกสะใภนี้ไมไหวพระสมณะทั้งหลายของเรา ดวยเขาใจวา
" เปนผูไมมีความละอาย."
ภรรยาเศรษฐีนั้น คิดวา " พวกสมณะของลูกสะใภนี้ เปนเชนไร
หนอแล ? นางสรรเสริญพระสมณะเหลานั้นเหลือเกิน " ใหคนเรียกนาง
มาแลว พูดวา :" พวกพระสมณะของเจา เปนเชนไร ? เจาจึง
สรรเสริญพระสมณะเหลานั้นนักหนา. พระสมณะ
เหลานัน้ มีปกติอยางไร ? มีสมาจารอยางไร ? เจา
อันเราถามแลว จงบอกเรื่องนั้นแกเรา."
ลําดับนั้น นางสุภัททาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจา และ
พระสาวกของพระพุทธเจา แกแมผัวนั้นอยู ใหแมผัวยินดีแลวดวยคํา
ทั้งหลายมีเปนตนอยางนี้วา :-
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ลูกสะใภบอกสมณภาพแกแมผัว
" ทานผูมีอินทรียส งบ มีใจสงบ ทานเดิน
ยืนเรียบรอย, มีจักษุทอดลง พูดพอประมาณ,
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น. กายกรรมของทาน
สะอาด. วจีกรรมไมมัวหมอง, มโนกรรมหมดจดดี.
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น. ทานไมมีมลทิน มี
รัศมีดุจสังขและมุกดา บริสุทธิท์ ั้งภายใน ภายนอก
เต็มแลวดวยธรรมอันหมดจดทั้งหลาย. พวกสมณะ
ของฉันเปนเชนนั้น. โลกฟูขึ้นเพราะลาภ และฟุบลง
เพราะเสื่อมลาภ, ทานผูตั้งอยูอยางเดียวเพราะลาภ
และเสื่อมลาภ. พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น. โลก
ฟูขึ้นเพราะยศ และฟุบลงเพราะเสื่อมยศ, ทานผูตั้ง
อยูอยางเดียวเพราะยศและเสื่อมยศ, พวกสมณะ
ของฉันเปนเชนนั้น. โลกฟูขึ้นเพราะสรรเสริญ และ
ฟุบลงแมเพราะนินทา, ทานผูสม่ําเสมอในเพราะ
นินทาและสรรเสริญ, พวกสมณะของฉันเปนเชน
นั้น. โลกฟูขึ้นเพราะสุข และฟุบลงแมเพราะทุกข,
ทานไมหวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข, พวกสมณะ
ของฉันเปนเชนนั้น. "

นางจูฬสุภัททานิมนตภิกษุสงฆฉันอาหาร
ลําดับนั้น แมผัวกลาวกะนางวา " เจาอาจแสดงสมณะทั้งหลายของ
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เจา แมแกพวกฉันไดหรือ " เมื่อนางตอบวา " อาจ " จึงพูดวา " ถา
กระนั้น เจาจงทําโดยประการที่พวกฉันจะเห็นสมณะเหลานั้น." นางรับวา
" ดีละ " ตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว
ยืนอยูบนพื้นปราสาทชั้นบน ผินหนาไปเฉพาะพระเชตวัน ไหวโดยเคารพ
ดวยเบญจางคประดิษฐ ระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย ทําการบูชาดวย
ของหอม เครื่องอบ ดอกไมและธูป กลาว (อัญเชิญ) วา " ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพเจานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อ
ฉันเชาในวันรุงขึ้น, ดวยสัญญาณของขาพเจานี้ ขอพระศาสดาจงทราบวา
เปนผูอันขาพเจานิมนตแลว " ดังนีแ้ ลว จึงซัดดอกมะลิ ๘ กําไปใน
อากาศ.
ดอกไมทั้งหลาย ลอยไปเปนเพดานอันสําเร็จดวยระเบียบดอกไม
ไดคงที่อยูเบื้องบนพระศาสดา ผูทรงแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท ๔.

สัตบุรุษยอมปรากฏในที่ไกล
ในขณะนั้น แมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแลว นิมนตพระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้. พระศาสดาตรัสวา " คฤหบดี ตถาคต
รับภัตเพื่อฉันในวันพรุงนี้แลว," เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ คนอื่นมากอนกวาขาพระองคไมมี, พระองคทรง
รับภัตของใครหนอแล ? " ตรัสวา " คฤหบดี นางจูฬสุภัททานิมนตไว
แลว." เมื่อทานเศรษฐีกลาววา " นางสุภัททาอยูในที่ไกลที่สุดประมาณ
๑๒๐ โยชนแตที่นี้มิใชหรือ ? พระเจาขา " ตรัสวา " จะ คฤหบดี. ก็สตั บุรุษทั้งหลาย แมอยูในที่ไกล ยอมปรากฏเหมือนยืนอยูเฉพาะหนา "
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๘.

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ หิมวนฺโตว ปพฺพโต
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ รตฺติขิตฺตา ยถา สรา.
" สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมปรากฏในที่ไกล เหมือน
ภูเขาหิมพานต, (สวน) อสัตบุรุษ ยอมไมปรากฏ
ในที่น,ี้ เหมือนลูกศรอันเขาซัด (ยิง) ไปในราตรี
ฉะนั้น. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺโต เปนตน ความวา ปราชญ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชื่อวาสัตบุรุษ เพราะความที่กิเลสทั้งหลาย
มีราคะเปนตน สงบแลว, แตในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค
สัตวผูมีอธิการ (บุญ) อันทําไวแลว ในพระพุทธเจาในปางกอน มีกุศลมูลสั่งสมไวแลว (และ) อบรมภาวนาแลววา " สัตบุรุษ. "
บทวา ปกาเสนฺติ ความวา แมยืนอยูที่ไกล เมื่อมาสูคลองพระญาณ
แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวายอมปรากฏได.
บทวา หิมวนฺโตว ความวา เหมือนอยางวา ภูเขาหิมพานตกวาง
๓,๐๐๐ โยชน สูง ๕๐๐ โยชน ประดับดวยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอมปรากฏ
แมแกชนทั้งหลายผูยืนอยูในที่ไกล เหมือนตั้งอยูเฉพาะหนา ฉันใด; สัตบุรุษทั้งหลายยอมปรากฏ ฉันนั้น.
บทวา อสนฺเตตฺถ ความวา บุคคลพาล หนักในทิฏฐธรรม มีปรโลกอันผานไปแลว เห็นแกอามิส บวชเพื่อประโยชนแกชวี ิต ชื่อวา
อสัตบุรุษ, อสัตบุรุษเหลานั้น แมนั่งในที่นี้ คือในที่ใกลมณฑลแหงพระชานุเบื้องขวาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมปรากฏ คือยอมไมทราบ.
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สองบทวา รตฺตึ ขิตตฺ า คือเหมือนลูกศรที่ยงิ ไปในราตรี คือในที่
มืด ประกอบดวยองค ๔.
อธิบายวา อสัตบุรษุ เหลานั้น ยอมไมปรากฏเพราะความไมมีแหง
บุรพเหตุ ซึ่งเปนอุปนิสัยเห็นปานนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
๑

วิสสุกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง
แมทาวสักกเทวราชแล ทรงทราบวา " พระศาสดาทรงรับนิมนต
ของนางจูฬสุภัททาแลว " ทรงบังคับวิสสุกรรมเทพบุตรวา " ทานจงนิรมิต
เรือนยอด ๕๐๐ หลัง แลวนําภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ไปสู
อุคคนครในวันพรุงนี้.
ในวันรุง ขึ้น วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง
แลว ไดยืนอยูที่ประตูแหงพระเชตวัน. พระศาสดาทรงเลือกแลว พา
ภิกษุขีณาสพผูบริสุทธิ์ทั้งนั้น ๕๐๐ รูป พรอมดวยบริวารประทับนั่งใน
เรือนยอดแลว ไดเสด็จไปยังอุคคนคร.

อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
แมอุคคเศรษฐีพรอมดวยบริวาร แลดูทางเสด็จมาแหงพระตถาคต
โดยนัยอันนางสุภัททาใหแลว เห็นพระศาสดาเสด็จมาดวยสิริสมบัติใหญ
เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว ทําสักการะดวยวัตถุทั้งหลาย มีระเบียบดอกไม
เปนตน ตอนรับแลว ถวายบังคม ถวายมหาทาน นิมนตซ้ําอีก ได
ถวายมหาทานสิ้น ๗ วัน.
๑. วันแรม ๑๔-๑๕ ค่ํา ๑ เที่ยงคืน ๑ ดงทึบ ๑ กอนเมฆ ๑.
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แมพระศาสดา ทรงกําหนดธรรมเปนที่สบายของเศรษฐีนั้นแลว
ทรงแสดงธรรม. สัตว ๘๔,๐๐๐ ทําเศรษฐีนั้นใหเปนตน ไดตรัสรู
ธรรมแลว.
พระศาสดา เพื่อทรงอนุเคราะหนางสุภัททา จึงรับสั่งใหพระอนุรุทธเถระกลับ ดวยพระดํารัสวา " เธอจงพักอยูในที่นี่แหละ " แลวได
เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีทีเดียว. ตั้งแตนั้นมา ชาวนครนั้นไดมีศรัทธาเลื่อมใส
ดังนี้แล.
เรื่องนางจูฬสุภัททา จบ.
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๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี [๒๒๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อเอกวิหารี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เอกาสน " เปนตน.

พวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแดพระศาสดา
ไดยินวา พระเถระนั้นไดเปนผูในปรากฏในระหวางแหงบริษัท ๔ วา
" นั่งอยูแตผูเดียว เดินแตผูเดียว ยืนแตผูเดียว." ตอมาภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลพระเถระนั้นแดพระตถาคตวา " พระเถระนี้ ชื่อวามีรูปอยางนี้
พระเจาขา."

ภิกษุพึงเปนผูสงัด
พระศาสดาประทานสาธุการวา " สาธุ สาธุ " ดังนี้แลวทรงสั่งสอน
วา " ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสงัด " แลวตรัสอานิสงสในวิเวก แลวจึง
ตรัสพระคาถานี้วา :๙. เอกาสน เอกเสยฺย
เอโก จรมตนฺทิโต
เอโก ทมยมตฺตาน
วนนฺเต รมิโต สิยา.
" ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียว ที่นอนคนเดียว, พึง
เปนผูเดียว ไมเกียจครานเที่ยวไปเปนผูเดียว ทรมาน
ตน เปนผูยินดียิ่งไปราวปา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เอกาสน เอกเสยฺย ความวา ที่
นั่งของภิกษุผูไมละมูลกัมมัฏฐาน นัง่ แมในทามกลางแหงภิกษุตั้งพัน ดวย
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การทําไวในใจนั้นนั่นแล ชื่อวา ที่นั่งคนเดียว. ก็ที่นอนของภิกษุผูเขาไป
ตั้งสติไวแลวนอนเหนือที่นอนอันเขาปูไว ในปราสาทเชนกับโลหปราสาท
ก็ดี ในทามกลางภิกษุตั้งพันรูปก็ดี เปนที่รองผาลาดอันวิจิตร อันควร
แกคามาก โดย (ตะแคง) ขางขวา ดวยมนสิการในมูลกัมมัฏฐาน ชื่อวา
ที่นอนคนเดียว. ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวและที่นอนคนเดียวเห็นปานนั้น.
บทวา อตนฺทิโต ความวา ภิกษุเปนผูไมเกียจคราน ดวยการอาศัย
กําลังแขงเลี้ยงชีวิต เที่ยวไปแตผูเดียวในทุก ๆ อิรยิ าบถ.
บาทพระคาถาวา เอโก ทมยมตฺตาน ความวา เปนผู ๆ เดียวเทานั้น
ทรมานตน ดวยสามารถแหงการตามประกอบกัมมัฏฐานในที่ทั้งหลายมี
ที่พักกลางคืนเปนตน แลวบรรลุมรรคและผล.
บาทพระคาถาวา วนนฺเต รมิโต สิยา ความวา ภิกษุเมื่อทรมาน
ตนอยางนั้น ชื่อวา พึงเปนผูยินดียิ่ง ในราวปาอันสงัดจากเสียงทั้งหลาย
มีเสียงสตรีและบุรุษเปนตนทีเดียว. เพราะภิกษุผูมีปกติอยูพลุกพลาน ไม
อาจทรมานตนอยางนั้นได.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. ตั้งแตนั้นมา มหาชนยอมปรารถนาการอยูคนเดียวเทานั้น
ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี จบ.
ปกิณณกวรรควรรณนา จบ
วรรคที่ ๒๑ จบ.
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คาถาธรรมบท
นิรยวรรค ที่ ๒๒
๑

วาดวยผูมีธรรมเลวไปนรก
[๓๒]

๑. ผูมักพูดคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก หรือแม
ผูใดทําแลวกลาววา ขาพเจามิไดทํา ชนแมทั้งสอง
นัน้ เปนมนุษยมีกรรมเลวทราม ละไปในโลกอื่นแลว
ยอมเปนผูเสมอกัน.
๒. ชนเปนอันมาก มีคอพันดวยผากาสาวะ เปน
ผูมีธรรมลามก ไมสํารวม ชนผูลามกเหลานั้น ยอม
เขาถึงนรก เพราะกรรมลามกทั้งหลาย.
๓. กอนเหล็กอันรอนประหนึ่งเปลวไฟ ภิกษุ
บริโภคยังดีกวาภิกษุผูทุศีล ไมสํารวม บริโภคกอน
ขาวของชาวแวนแควน จะประเสริฐอะไร.
๔. นระผูประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น
ยอมถึงฐานะ ๔ อยาง คือ การไดสิ่งที่มิใชบุญ เปน
ที่ ๑ การนอนไมไดตามความปรารถนา เปนที่ ๒
การนินทา เปนที่ ๓ นรก เปนที่ ๔. การไดสิ่ง
มิใชบุญอยางหนึ่ง คติลามกอยางหนึ่ง ความยินดี
ของบุรุษผูกลัว กับดวยหญิงผูกลัว มีประมาณนอย
อยางหนึ่ง พระราชายอมลงอาญาอันหนักอยางหนึ่ง
เพราะฉะนั้น นระไมควรเสพภรรยาของคนอื่น.

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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๕. หญาคาที่บุคคลจับไมดี ยอมตามบาดมือ
นั่นเองฉันใด คุณเครื่องเปนสมณะที่บุคคลลูบคลํา
ไมดี ยอมคราเขาไปในนรกฉันนั้น. การงานอยาง
ใดอยางหนึ่งที่ยอหยอน วัตรใดทีเ่ ศราหมอง พรหมจรรยทรี่ ะลึกดวยความรังเกียจ กรรมทั้ง ๓ อยางนั้น
ยอมไมมีผลมาก. หากวาบุคคลพึงทํากรรมใด ควร
ทํากรรมนั้นใหจริง ควรบากบัน่ ทํากรรมนัน้ ใหมั่น
เพราะวาสมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน ยิ่งเกลี่ย
ธุลีลง.
๖. กรรมชั่ว ไมทําเสียเลยดีกวา (เพราะ)
กรรมชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง สวนบุคคลทํา
กรรมใดแลว ไมตามเดือดรอน กรรมนั้นเปนกรรมดี
อันบุคคลทําแลวดีกวา.
๗. ทานทั้งหลายควรรักษาตน เหมือนกับพวก
มนุษยปองกันปจจันตนคร ทัง้ ภายในและภายนอก
ฉะนั้น. ขณะอยาไดลวงทานทั้งหลายเสีย เพราะวา
ชนทั้งหลายผูลวงเสียงขณะ เปนผูเบียดเสียดกัน
ในนรก เศราโศกอยู.
๘. สัตวทั้งหลาย ยอมละอายเพราะสิ่งอันไม
ควรละอาย ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ยอมถึงทุคติ. สัตวทั้งหลายยอม
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ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทานมิจฉาทิฏฐิ
ยอมถึงทุคติ สัตวทั้งหลายมีปกติเห็นในสิ่งอันไมควร
กลัววาควรกลัว และมีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัววาไม
ควรกลัว สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ยอมเขาถึงทุคติ.
๙. สัตวทั้งหลาย ผูมีความรูว ามีโทษ ในธรรม
ที่หาโทษนี้ได มีปกติเห็นวาหาโทษมิได ในธรรมที่
มีโทษ เห็นผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ ยอมไปสูทุคติ
สัตวทั้งหลายรูธรรมที่มีโทษโดยความเปนธรรมมีโทษ
รูธรรมที่หาโทษมิไดโดยความเปนธรรมหาโทษมิได
เปนผูถือดวยดีซึ่งสัมมาทิฏฐิ ยอมไปสูสุคติ.
จบนิรยวรรคที่ ๒๒
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๒๒. นิรยวรรควรรณนา
๑. เรื่องนางปริยาชิกาชื่อสุนทรี [๒๒๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปริพาชิกา
ชื่อสุนทรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อภูตวาที " เปนตน.

พวกเดียรถียคิดตัดลาภสักการะพระศาสดา
เรื่องมาโดยพิสดารในอุทานนั่นแลวา " ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเปนผูอันมหาชนสักการะ ทําความเคารพ นับถือ บูชาแลว "
เปนตน. สวนเนื้อความยอในเรื่องนี้ มีดังตอไปนี้ :ไดยินวา เมื่อลาภสักการะเชนกับหวงน้ําใหญแหงปญจมหานที เกิด
ขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆแลว, พวกอัญญเดียรถียก็เสื่อมลาภ
สักการะ เปนผูอับแสง ประหนึ่งหิ่งหอยในเวลาพระอาทิตยขึ้น รวม
ประชุมปรึกษากันวา " ตั้งแตกาลแหงพระสมณโคดมอุบัติขึ้น พวกเรา
ก็เสื่อมลาภสักการะ, ใคร ๆ ยอมไมรแู มความที่เราทั้งหลายมีอยู, พวกเรา
จะพึงรวมกันกับใครหนอ ? กอโทษใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดม แลวยัง
ลาภสักการะของเธอใหเสื่อมสูญ. "

พวกเดียรถียใหนางสุนทรี ทําลายพระเกียรติพระศาสดา
ครั้งนั้น ความคิดไดเกิดขึ้นแกอัญญเดียรถียเหลานั้นวา " พวกเรา
รวมกับนางสุนทรีจักสามารถ (ทําได)." วันหนึ่ง พวกเขา (แกลง) ไม
สนทนากะนางสุนทรี ผูเขาไปยังอารามเดียรถีย ไหวแลวยืนอยู. นางแม
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ปราศรัยบอยๆ ก็ไมไดคําตอบ จึงถามวา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย ถูก
ใครๆ เบียดเบียนบางหรือ ?"
เดียรถีย. นองหญิง นางไมเห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียน
พวกเรา ทําใหเสื่อมลาภสักการะหรือ ?
นางสุนทรี. ดิฉันควรจะทําอยางไร ในเรื่องนี้ ?
เดียรถีย. นองหญิง นางแลมีรูปสวย ถึงความเปนผูงามเลิศ จง
ยกโทษขึ้นแกพระสมณโคดม แลวใหมหาชนเชื่อถอยคํา ทําใหเสื่อมลาภ
สักการะ.
นางสุนทรีนั้น รับรองวา " ดีละ " แลวหลีกไป ตั้งแตนั้นมา นาง
ถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล การบูรและของ
เผ็ดรอนเปนตน เดินบายหนาตรงไปยังพระเชตวัน ในเวลาที่มหาชนฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวกลับเขาพระนครในเวลาเย็น, ถูก
มหาชนถามวา " ไปไหน " ก็ตอบวา " ไปสํานักพระสมณโคดม, ฉันอยู
ในพระคันกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมนั้น " แลวอยูในอารามเดียรถีย
แหงใดแหงหนึ่ง ยางลงสูทาง (ที่ไปยัง) พระเชตวันแตเชาตรู เดินบายหนา
สูพระนคร, นางถูกมหาชนถามวา " ไปไหนสุนทรี ? " ตอบวา " ฉันอยู
ในพระคันกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ใหทานยินดีดวยความยินดี
เพราะกิเลสแลว จึงกลับมา."

พวกภิกษุถูกพวกเดียรถียหาวาฆานางสุนทรี
แตนั้นมา โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน พวกเดียรถียใหกหาปณะ
แกพวกนักเลงแลวกลาววา " พวกทานจงไปฆานางสุนทรี แลวหมกไว
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ที่ระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม ที่ใกลพระคันธกุฎีของพระสมณโคดมแลวกลับมา. " พวกนักเลงก็ไดทําอยางนั้น.
ลําดับนั้น เดียรถียท ั้งหลายไดทําความโกลาหลขึ้นวา " พวกเรา
ไมเห็นนางสุนทรี," แลวทูลแดพระราชา ถูกพระราชาตรัสถามวา " พวก
ทานมีความสงสัยที่ไหน ? " ทูลวา " นางสุนทรีอยูในพระเชตวันสิ้นวัน
เทานี้, พวกอาตมภาพไมทราบความเปนไปของนางในพระเชตวันนั้น."
อันพระราชา ทรงอนุญาตวา " ถากระนั้น พวกทานจงไป, คนพระเชตวันนั้นดูเถิด," พาพวกอุปฏฐากของตนไปยังพระเชตวัน คนอยูที่พบ
นางสุนทรีนั้น ในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม จึงยกขึ้นเตียง
เขาไปยังพระนคร ทูลแดพระราชาวา " พระสาวกของพระสมณโคดมฆา
นางสุนทรี แลวหมกไวในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม ดวย
คิดวา ' จักปกปดกรรมลามกที่พระศาสดาทํา." พระราชา ตรัสวา " ถา
อยางนั้น พวกทานจงไปเที่ยวประกาศใหตลอดพระนครเถิด. " พวก
เดียรถียพากันกลาวคําเปนตนวา " ขอทานทั้งหลาย จงดูกรรมของพวก
สมณสักยบุตรเถิด " ในถนนแหงพระนครแลว ไดไปยังพระทวารแหง
พระราชนิเวศนอีก. พระราชา รับสั่งใหยกสรีระของนางสุนทรีขึ้นใสแคร
ในปาชาผีดิบแลวใหรักษาไว. ชาวพระนครสาวัตถีเวนพระอริยสาวก
ที่เหลือโดยมากพากันกลาวคําเปนตนวา " ขอทานทั้งหลาย จงดูกรรมของ
พวกสมณสักยบุตรเถิด " แลวเที่ยวดาพวกภิกษุ ในภายในพระนครบาง
ภายนอกพระนครบาง ในปาบาง. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรือ่ งนั้นแด
พระตถาคต.
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พระศาสดาตรัสวา " ถาอยางนั้น แมพวกเธอจงกลับโจทพวก
มนุษยเหลานั้นอยางนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑. อภูตวาที นิรย อุเปติ
โย วาป กตฺวา น กโรมีติ จาห
อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ
นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ.
" ผูมักพูดคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก, หรือแม
ผูใดทําแลว กลาววา 'ขาพเจามิไดทํา,' ชนแมทั้ง
สองนั้น เปนมนุษยมีกรรมเลวทราม ละไปในโลก
อื่นแลว ยอมเปนผูเสมอกัน. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภูตวาที ไดแก ผูไมเห็นโทษของ
บุคคลอื่นเลย ทําการกลาวเท็จ ตูผูอื่นดวยคําเปลา.
บทวา กตฺวา ความวา หรือผูใดทํากรรมลามกแลว กลาววา
" ขาพเจามิไดทํากรรมนัน่ . "
หลายบทวา เปจฺจ สมา ภวนฺติ ความวา ชนแมทั้งสองนั้นไปสู
ปรโลก ยอมเปนผูเสมอกันโดยคติ เพราะการเขาถึงนรก, คติของชน
เหลานั้นเทานั้น ทานผูรูกําหนดไวแลว, แตอายุของเขาทานมิไดกําหนด
ไว; เพราะวาชนทั้งหลายทําบาปกรรมไวมาก ยอมไหมในนรกนาน ทํา
บาปกรรมไวนอย ยอมไหมสิ้นกาลเพียงเล็กนอยเทานั้น; ก็เพราะกรรมที่
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ลามกของชนแมทั้งสองนั้นนั่นเอง (เปนเหตุ), เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ. "
ก็บทวา ปรตฺถ สัมพันธเขากับบทวา ' เปจฺจ ' ขางหนา. อธิบาย
วา ชนผูมกี รรมเลวทรามเหลานั้น ละไปในโลกอื่น คือไปจากโลกนี้
ยอมเปนผูเสมอกันในปรโลก.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.

พวกฆานางสุนทรีถูกประหารชีวิต
พระราชา ทรงสงราชบุรุษไปดวยรับสั่งวา " พวกเธอจงรูความที่
คนอื่นฆานางสุนทรี. " ครั้งนั้น นักเลงเหลานั้นดื่มสุราอยูดวยกหาปณะ
เหลานั้น ทําการทะเลาะกันและกัน. คนหนึ่งกลาวกะคนหนึ่งวา " แก
ฆานางสุนทรีดวยประหารเพียงทีเดียวแลว หมกไวในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม ดื่มสุราดวยกหาปณะที่ไดมาจากการประหารนั้น,
เรื่องนั้นยกเลิกเสียเถิด." พวกราชบุรุษจึงจับนักเลงนั้นไปแสดงแดพระราชา. ลําดับนั้น พระราชา ตรัสถามนักเลงเหลานั้นวา " พวกเธอฆา
นางสุนทรีหรือ ? "
พวกนักเลง. ขาแตสมมติเทพ พระเจาขา.
พระราชา. ใครใชพวกเธอใหฆา ?
พวกนักเลง. พวกอัญญเดียรถีย พระเจาขา.
พระราชา รับสั่งใหเรียกพวกเดียรถียมาแลว ทรงบังคับวา " พวก
เธอจงไปเที่ยวกลาวทั่วพระนครอยางนี้วา ' นางสุนทรีนี้ ถูกพวกขาพเจา
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ผูใครยกโทษแกพระสมณโคดมขึ้น ฆาแลว; โทษของพระสาวกของ
พระสมณโคดมไมมี, เปนโทษของขาพเจาฝายเดียว." พวกเดียรถียไดทํา
อยางนั้น. มหาชนผูเขลาเชื่อแลวในคราวนั้น. พวกเดียรถียกด็ ี พวก
นักเลงก็ดี ถึงอาชญาเพราะการฆาคน. จําเดิมแตนั้นมา สักการะไดมี
มากแกพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย (ตามเคย) ดังนี้แล.
เรือ่ งนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี จบ.
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๒. เรือ่ งสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน [๒๒๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัตวทั้งหลาย
ผูอันอานุภาพแหงผลทุจริตเบียดเบียน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
" กาสาวกณฺา " เปนตน.

พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแตรางกระดูก
ความพิสดารวา ทานพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
พรอมกับพระลักขณเถระ เห็นอัตภาพของเหลาเนรยิกสัตวมีเปรตผูมีแต
รางกระดูกเปนตน จึงทําการยิ้มแยม ถูกพระลักขณเถระถามถึงเหตุที่ทํา
การยิ้มแยม ก็กลาววา " ผูมีอายุ (กาลนี้ ) มิใชกาลแหงปญหานี้, ทาน
พึงถามผมในสํานักพระตถาคต " อันพระเถระถามในสํานักพระตถาคต
แลว บอกความที่ตนเห็นเนรยิกสัตวมีเปรตผูมีแตรางกระดูกเปนตนแลว
จึงบอกกะสหธรรมิก ๕ เหลา ผูเรารอนอยูกับดวยสมณบริขารมีบาตรจีวร
และประคดเปนตน โดยนัยวา " ผูมีอายุ ผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นภิกษุในพุทธศาสนานี้ไปสูอากาศ, แมกายของภิกษุนั้นก็เรารอน."

ผูม ีกรรมลามกยอมเขาถึงนรก
พระศาสดาตรัสบอกความที่สัตวเหลานั้นบวชในศาสนาพระกัสสปทศพลแลว ไมสามารถทําใหสมควรแกบรรพชา เปนผูลามก เมื่อจะทรง
แสดงผลแหงทุจริตกรรมของภิกษุผูลามกทั้งหลาย ซึ่งนั่งอยูแลว ณ ที่นนั้
ในขณะนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา:๒. ภาสาวกณฺา พหโว
ปาปธมฺมา อสฺตา
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ นิรยนฺเต อุปปชฺชเร.
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" ชนเปนอันมาก มีคอพันดวยผากาสาวะ เปน
ผูม ีธรรมลามก ไมสํารวม, ชนผูลามกเหลานั้น ยอม
เขาถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลาย. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาสาวกณฺา ไดแก ผูมีคอพันดวย
ผากาสาวะ.
บทวา ปาปธมฺมา แปลวา ผูมีธรรมลามก.
บทวา อสฺตา ไดแก ผูเวนจากการสํารวมทางกายเปนตน.
อธิบายวา บุคคลผูลามกเห็นปานนั้น ยอมเขาถึงนรก เพราะอกุศลกรรม
ทั้งหลายที่ตนทําไว. ชนเหลานั้น ไหมในนรกนัน้ แลว จุติจากนรกนั้น
ยอมไหมแมในเปรตวิสัยทั้งหลายอยางนั้น เพราะกรรมอันเผล็ดผลที่ยัง
เหลือ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน จบ.
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๓. เรื่องภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา [๒๒๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยเมืองไพศาลี ประทับอยูในปามหาวัน
ทรงปรารภเหลาภิกษุอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
" เสยฺโย อโยคุโฬ " เปนตน.

พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเห็นแกทอง
เรื่อง (มี) มาแลวในอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกสิกขาบทนั้นแล. ใน
กาลนั้นแล พระศาสดาตรัสกะพระภิกษุเหลานั้นวา " ภิกษุทั้งหลาย ก็
พวกเธอพากันกลาวคุณแหงอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน แกพวก
คฤหัสถเพื่อประโยชนแกทองหรือ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ขอรับ
พระเจาขา " ดังนี้แลว, ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยาย แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๓.
เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต
ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม
ยฺเจ ภฺุเชยฺย ทุสสฺ ีโล รฏปณฺฑ อสฺโต.
" กอนเหล็กอันรอนประหนึ่งเปลวไฟ ภิกษุ
บริโภคยังดีกวา, ภิกษุผูทุศีล ไมสํารวม บริโภค
กอนขาวของชาวแวนแควน จะประเสริฐอะไร ? "
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ยฺเจ ภฺุเชยฺย ความวา ภิกษุ
ผูทุศีล คือผูไมมีศีล ไมสํารวมทางกายเปนตน ปฏิญญาตนวา " เราเปน
สมณะ " รับกอนขาวที่ชาวแวนแควนถวายดวยศรัทธา อันชือ่ วารัฏฐปณฑะอันใด แลวพึงฉัน, กอนเหล็กอันรอนมีสีประหนึ่งไฟ อันภิกษุ
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บริโภคแลว ยังประเสริฐกวา คือดีกวานั้น. ถามวา เพราะเหตุไร ?"
แกวา เพราะอัตภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม เพราะการบริโภคกอนเหล็ก
นั้นเปนปจจัย, แตผูทุศีลบริโภคกอนขาวที่เขาถวายดวยศรัทธาพึงไหมใน
นรกตั้งหลายรอยชาติ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา จบ.
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๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐี
ชื่อเขมกะ ซึ่งเปนหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้วา " จตฺตาริ านานิ " เปนตน.

เขมกะเปนนักเลงเจาชู ถูกจับถึง ๓ ครั้ง
ดังไดสดับมา นายเขมกะนั้นเปนผูมีรูปสวย. โดยมากหญิงทั้งหลาย
เห็นเขาแลว ถูกราคะครอบงํา ไมสามารถจะดํารงอยูตามภาวะของตนได.
แมเขาก็ไดเปนผูยินดียิ่งในปรทารกรรม เหมือนกัน.
ตอมาในเวลากลางคืน พวกราชบุรุษจับเขานําไปแสดงแดพระราชา.
พระราชามิไดตรัสอะไรกะเขา ดวยทรงดําริวา " เราละอายตอมหาเศรษฐี "
แลวรับสั่งใหปลอยไป. ฝายนายเขมกะนั้นก็มิไดงดเวนเลย. ตอมา (อีก)
พวกราชบุรษุ ก็จับเขาแลวแสดงแตพระราชาถึงครั้งที่ ๒ ที่ ๓. พระราชา
ก็รับสั่งใหปลอยเชนเคย. มหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแลว พาเขาไปสํานัก
พระศาสดา กราบทูลเรื่องนั้นแลวทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคโปรดแสดงธรรมแกนายเขมกะนี้ "
๑

พระศาสดาทรงแสดงโทษแหงปรทารกรรม
พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแกเขาแลว เมื่อจะทรงแสดงโทษในการ
เสพภรรยาของคนอื่น ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๑. กรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของผูอื่น.
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๔.

จตฺตาริ านานิ นโร ปมตฺโต
อาปชฺชตี ปรทารูปเสวี
อปฺุลาภ นนิกามเสยฺย
นินฺท ตติย นิรย จตุตฺถ.
อปฺุลาโภ จ คติ จ ปาปกา
ภีตสฺส ภีตาย รตี จ โถกิถา
ราชา จ ทณฺฑ ครุก ปเณติ
ตสฺมา นโร ปรทาร น เสว.
" นระผูประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น ยอม
ถึงฐานะ ๔ อยางคือ: การไดสิ่งที่มิใชบญ
ุ เปนที่ ๑
การนอนไมไดตามความปรารถนา เปนที่ ๒ การ
นินทา เปนที่ ๓ นรก เปนที่ ๔. การไดสิ่งมิใชบุญ
อยางหนึ่ง, คติลามกอยางหนึ่ง, ความยินดีของบุรุษผู
กลัวกับดวยหญิงผูกลัว มีประมาณนอยอยางหนึ่ง,
พระราชายอมลงอาชญาอันหนักอยางหนึ่ง, เพราะฉะนั้น นระไมควรเสพภรรยาของคนอื่น "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา านานิ ไดแก เหตุแหงทุกขทั้งหลาย .
บทวา ปมตฺโต ไดแก ประกอบดวยการปลอยสติ. บทวา อาปชฺชติ คือ
ยอมถึง.
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บทวา ปรทารูปเสวี ความวา เขาไปเสพภรรยาของคนอื่นอยู ชื่อ
วามักประพฤตินอกทาง.
บทวา อปฺุลาภ ไดแก การไดอกุศล.
บทวา น นิกามเสยฺย ความวา บุคคลนั้นไมไดการนอนอยางที่
ตนปรารถนา ยอมไดการนอนตลอดกาลนิดหนอยเทานั้น ซึ่งตนไม
ปรารถนา.
บทวา อปฺุลาโภ จ ความวา การไดสิ่งอันไมเปนบุญนี้อยางหนึ่ง
คติอันลามก กลาวคือนรก เพราะสิ่งอันไมเปนบุญนั้น (เปนเหตุ) อยาง
หนึ่ง ยอมมีแกบุคคลนั้น อยางนี้.
สองบทวา รตี จ โถกิกา ความวา แมความยินดีของบุรุษผูกลัว
นั้น กับหญิงผูกลัวมีประมาณนอย คือมีนิดหนอย.
บทวา ครุก ความวา อนึ่ง พระราชายอมลงอาชญาอยางหนักดวย
สามารถแหงการตัดมือเปนตน.
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา บุคคลผูเสพภรรยาของคนอื่น
ยอมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งมิใชบุญเปนตนเหลานั้น; เพราะฉะนั้น นระจึง
ไมควรเสพภรรยาของคนอื่น.
ในกาลจบเทศนา นายเขมกะดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. ตั้งแต
นั้นมา มหาชนยังกาลใหผานไปอยางสบาย.

บุรพกรรมของนายเขมกะ
ถามวา " ก็บุรพกรรมของนายเขมกะนั้น เปนอยางไร ? "
แกวา " ดังไดสดับมา ในสมัยของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป
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เขาเปนนักมวยที่เกงที่สุด ยกธงทอง ๒ แผนขึ้นไวที่กาญจนสถูปของ
พระทศพลแลว ตั้งความปรารถนาไววา " เวนหญิงที่เปนญาติสาโลหิต
เสีย หญิงทีเ่ หลือเห็นเราแลวจงกําหนัด." นี้เปนบุรพกรรมของเขาดวย
ประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น หญิงของคนเหลาอื่น เห็นเขาในที่เขาเกิดแลว
จึงไมสามารถเพื่อจะดํารงอยูตามภาวะของตนได ดังนี้แล.
เรื่องบุตรของเศรษฐีชอื่ เขมกะ จบ
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๕. เรื่องภิกษุวายาก [๒๒๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุวายาก
รูปใดรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " กุโส ยถา " เปนตน.

ภิกษุเด็ดหญาแลวสงสัย
ไดสดับมาวา ภิกษุรูปหนึ่ง ไมแกลง เด็ดหญาตนหนึ่ง เมื่อความ
รังเกียจเกิดขึ้น, จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง บอกความที่กรรมอันตนทําแลว
ถามวา " ผูมอี ายุ ภิกษุใดเด็ดหญา, โทษอะไร ยอมมีแกภิกษุนั้น ? "
ลําดับนั้น ภิกษุนอกนี้ กลาวกะเธอวา " ทานทําความสําคัญวา ' โทษ
อะไร ๆ มี' เพราะเหตุแหงหญาที่ทานเด็ดแลว, โทษอะไร ๆ ยอมไมมี
ในที่นี้, แตทานแสดงแลว ยอมพนได แมตนเลงก็ไดเอามือทั้งสอง
ถอนหญาแลวถือไว. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา.

กรรมที่บุคคลทํายอหยอนไมมีผลมาก
พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยาย เมื่อทรงแสดงธรรม
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๕. กุโส ยถา ทุคฺคหิโต
หตฺถเมวานุกนฺตติ
สามฺ ทุปฺปรามฏ
นิรยายูปกฑฺฒติ.
ย กิฺจิ สิถิล กมฺม
สงฺกิลิฏฺจ ย วต
สงฺกสฺสร พฺรหฺมจริย
น ต โหติ มหปฺผล.
กยิรฺเจ กยิรเถน
ทฬฺหเมน ปรกฺกเม
สิถิโล หิ ปริพฺพาโช
ภิยฺโย อากิรเต รช.
๑

๑. อรรถกถา. กยิรา เจ กยิราเถน ตรงกับฉบับพมา.
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" หญาคาที่บุคคลจับไมดี ยอมตามบาดมือนั่นเอง
ฉันใด, คุณเครื่องเปนสมณะ ทีบ่ ุคคลลูบคลําไมดี
ยอมคราเขาไปในนรก ฉันนั้น. การงานอยางใด
อยางหนึ่งที่ยอหยอน, วัตรใดที่เศราหมอง, พรหมจรรยทรี่ ะลึกดวยความรังเกียจ, กรรมทั้งสามอยาง
นั้น ยอมไมมีผลมาก. หากวาบุคคลพึงทํากรรมใด
ควรทํากรรมนั้นใหจริง, ควรบากบั่นทํากรรมนั้นใหมั่น
เพราะวาสมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน ยิ่งเกลี่ย
ธุลีลง."

แกอรรถ
หญามีคมชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแมใบตาล ชื่อวา กุโส ใน
พระคาถานั้น. หญาคานั้น ผูใดจับไมดี ยอมตามบาด คือยอมแฉลบบาด
มือของผูนั้น ฉันใด; แมคุณเครื่องเปนสมณะกลาวคือสมณธรรม ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ชือ่ วาอันบุคคลลูบคลําไมดี เพราะความเปนผูมีศีลขาดเปนตน.
บาทพระคาถาวา นิรยายูปกฑฺฒติ ความวา ยอมใหเกิดในนรก.
บทวา สถิล ไดแก การงานไร ๆ ที่บุคคลทํา ทําใหเปนการ
ยึดถือไวยอหยอน โดยทําหละหลวม.
บทวา สงฺกิลิฏ ความวา ชื่อวา เศราหมองเพระการเที่ยวไปใน
อโคจร มีหญิงแพศยาเปนตน.
บทวา สงฺกสฺสร ไดแก พึงระลึกดวยความสงสัยทั้งหลาย คือเห็น
สงฆแมที่ประชุมกันดวยกิจอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดากิจ มีกิจดวย
อุโบสถเปนตน แลวระลึกดวยความสงสัยของตน คือรังเกียจ ไดแก
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ระแวงอยางนี้วา " ภิกษุเหลานี้ ทราบความประพฤติของเรา มีประสงค
จะยกวัตรเรา จึงประชุมกันแนแท. "
สองบทวา น ต โหติ ความวา พรหมจรรย กลาวคือสมณธรรม
นั้น คือเห็นปานนั้น ยอมไมมีผลมากแกบุคคลนั้น, เพราะไมมีผลมาก
แกเธอ ก็ยอมไมมีผลมากแมแกทายกผูถวายภิกษาแกเธอ (ดวย).
บทวา กยิรา เจ ความวา เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงทําการงานใด,
จงทําการงานนั้นจริง ๆ.
บาทพระคาถาวา ทฬฺหเมน ปรกฺกเม ความวา ควรทําการงาน
นั่นใหเปนของอันตนทํามั่นคง คือเปนผูมีการสมาทานดํารงมั่นทําการงาน
นั่น.
บทวา ปริพฺพาโช ไดแก สมณธรรมที่บุคคลทําดวยการยึดถือ
ยอหยอน อันถึงภาวะมีความขาดเปนตน.
บทวา ภิยฺโย ความวา สมณธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมสามารถที่
จะนําออกซึ่งธุลี มีธลุ ีคือราคะเปนตน ที่มีอยู ณ ภายใน โดยที่แท ยอม
เกลี่ยธุลี มีธลุ ีคือราคะเปนตน แมอยางอื่น ณ เบื้องบนของผูนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว. ภิกษุแมนั้นดํารงอยูในความสังวรแลว ภายหลัง
เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุวายาก จบ.
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๖. เรือ่ งหญิงขี้หึง [๒๒๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงขี้หึง
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อกต " เปนตน.

หญิงขี้หึงทํากรรมชั่วแลวคิดปกปด
ไดยินวา สามีของหญิงนั้นไดทําความเชยชิดกับหญิงรับใชในเรือน
คนหนึ่ง. หญิงขี้หึงนั้น มัดมือมัดเทาหญิงรับใชคนนั้นไวแลวตัดหูตัดจมูก
ของเขา ขังไวในหองวางหองหนึ่ง ปดประตูแลว เพื่อจะปกปดความที่
กรรมนั้นอันตนทําแลว (ชวนสามี) วา " มาเถิดนาย, เราจักไปวัดฟง
ธรรม " พาสามีไปวัดนั่งฟงธรรมอยู. ขณะนั้นพวกญาติผูเปนแขกของ
นางมายังเรือน (ของนาง) แลว เปดประตูเห็นประการอันแปลกนั้นแลว
แกหญิงรับใชออก. หญิงรับใชนั้นไปวัด กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระทศพล ในทามกลางบริษัท ๔.

กรรมชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง
พระศาสดาทรงสดับคําของหญิงรับใชนั้นแลว ตรัสวา " ขึ้นชื่อวา
ทุจริต แมเพียงเล็กนอยบุคคลไมควรทํา ดวยความสําคัญวา ' ชนพวก
อื่นยอมไมรูกรรมนี้ของเรา ' (สวน) สุจริตนั่นแหละ เมื่อคนอื่นแมไมรู
ก็ควรทํา, เพราะวาขึ้นชื่อวาทุจริต แมบุคคลปกปดทํา ยอมทําการเผา
ผลาญในภายหลัง, (สวน) สุจริตยอมยังความปราโมทยอยางเดียวใหเกิดขึ้น
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:-
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๖.

อกต ทุกฺกต เสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกต
กตฺจ สุกต เสยฺโย ย กตฺวา นานุตปฺปติ.
" กรรมชั่ว ไมทําเสียเลยดีกวา, (เพราะ) กรรม
ชั่ว ยอมเผาผลาญในภายหลัง, สวนบุคคลทํากรรม
ใดแลว ไมตามเดือดรอน, กรรมนั้น เปนกรรมดี
อันบุคคลทําแลวดีกวา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺกต ความวา กรรมอันมีโทษยัง
สัตวใหเปนไปในอบาย ไมทําเสียเลยดีกวา คือประเสริฐ ไดแกยอดเยี่ยม.
สองบทวา ปจฺฉา ตปฺปติ ความวา เพราะกรรมนั้น ยอมเผาผลาญ
ในกาลที่ตนตามระลึกถึงแลว ๆ ร่ําไป.
บทวา สุกต ความวา สวนกรรมอันไมมีโทษ มีสุขเปนกําไร
ยังสัตวใหเปนไปในสุคติอยางเดียว บุคคลทําแลวดีกวา.
สองบทวา ย กตฺวา ความวา บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไม
เดือดรอนในภายหลัง คือในกาลเปนที่ระลึกถึง ชื่อวา ยอมไมตามเดือดรอน
คือเปนผูมีโสมนัสอยางเดียว, กรรมนั้นอันบุคคลทําแลว ประเสริฐ.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว,
ก็แลชนทั้งหลายทําหญิงรับใชนั้นใหเปนไท ในที่นั้นนั่นแล แลวทําให
เปนหญิงมีปกติประพฤติธรรม ดังนี้แล.
เรื่องหญิงขี้หึง จบ.
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๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ [๒๒๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู
อาคันตุกะหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " นคร ยถา " เปนตน.

พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝาพระศาสดา
ไดยินวา พวกภิกษุเหลานั้น เขาจําพรรษาอยูในปจจันตนครแหง
หนึ่ง ไดอยูเปนสุขในเดือนแรก. ในเดือนทามกลาง พวกโจรไดมาปลน
บานอันที่โคจรของภิกษุเหลานั้น จับชาวบานเปนเชลยไป. จําเดิม
แตกาลนั้น มนุษยทั้งหลายไดพากันมาปฏิสังขรณปจจันตนครนั้น เพื่อ
ประโยชนจะปองกันพวกโจร จึงไมไดโอกาสจะอุปฏฐากภิกษุเหลานั้น
อยางแข็งแรง. พวกภิกษุเหลานั้นจําพรรษาหาความสําราญมิได (ครั้น)
ออกพรรษาแลว ไดไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อจะเฝาพระศาสดา ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.

พระศาสดาตรัสถามสุขทุกขกะภิกษุเหลานั้น
พระศาสดาทรงทําการปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้น ตรัสถามวา
" ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพากันอยูสบายหรือ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูล
วา " พระเจาขา พวกขาพระองคอยูสบายแตในเดือนแรกเทานั้น, ใน
เดือนทามกลาง พวกโจรไดปลนบาน, จําเดิมแตกาลนั้นมนุษยทั้งหลาย
พากันปฏิสังขรณนคร ไมไดโอกาสจะบํารุงอยางแข็งแรง; เพราะฉะนั้น
พวกขาพระองค จึงจําพรรษาหาความสําราญมิได " จึงตรัสวา " ชางเถอะ
ภิกษุทั้งหลาย, พวกเธออยาไดคิดเลย, ธรรมดาวาความอยูเปนสุขสําราญ
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ตลอดกาลเปนนิตย อันบุคคลหาไดยาก; ธรรมดาวาภิกษุ รักษาอัตภาพ
นั่นแหละ เหมือนกับพวกมนุษยเหลานั้นคุมครองนครฉะนั้น ยอมควร "
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๗. นคร ยถา ปจฺจนต
คุตฺต สนฺตรพาหิร
เอว โคเปถ อตฺตาน
ขโณ โว มา อุปจฺจคา
ขณาตีตา หิ โสจนฺติ
นิรยมฺหิ สมปฺปตา.
" ทานทั้งหลายควรรักษาตน เหมือนกับพวก
มนุษยปองกัน ทัง้ ภายในและภายนอก
ฉะนั้น, ขณะอยาเขาไปลวงทานทั้งหลายเสีย; เพราะ
วาชนทัง้ หลายผูลวงเสียซึ่งขณะ เปนผูเบียดเสียด
กันในนรก เศราโศกอยู. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตรพาหิร เปนตน ความวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ปจจันตนครนั้น อันมนุษยเหลานั้นชวยกันทําที่มั่นทั้งหลายมี
ประตูและกําแพงเปนตน ชื่อวาทําใหมั่นในภายใน เขาทําที่มั่นทั้งหลาย
มีปอมและคูเปนตน ชื่อวาทําใหมั่นในภายนอก เพราะเหตุนั้นปจจันตนคร
นั้น จึงเปนเมืองที่พวกมนุษยทําใหมั่นทั้งภายในทั้งภายนอกรักษาแลว
ฉันใด; ก็พวกทานจงเขาไปตั้งสติไว จงปดทวารทั้ง ๖ อันเปนภายใน ไม
ปลอยสติซึ่งรักษาทวาร ทําอายตนะภายใน ๖ เหลานั้นใหมั่น ดวยการไม
ถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอก ๖ ซึ่งยึดถืออยู จะเปนไปเพื่อขจัด
อายตนะภายในเสีย ไมละสติที่รักษาทวาร เพื่อไมใหอายตนะภายนอก
เหลานั้นเขาไปประพฤติอยู ชื่อวารักษาตนไวฉันนั้น.
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บาทพระคาถาวา ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความวา ก็ผูใดไม
ปกครองตนอยางนั้น, ขณะนี้แมทั้งสิ้น คือ " ขณะเปนที่บังเกิดขึ้นแหง
พระพุทธเจานี้ ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ ขณะอันไดสัมมาทิฏฐิ ขณะ
ไมขาดแคลนแหงอายตนะทั้ง ๖ ประการ ยอมกาวลวงเสียซึ่งบุคคลผูนั้น;
ขณะนั้นจงอยากาวลวงทานทั้งหลายไปเสีย.
บทวา ขณาตีตา เปนตน ความวา เพราะวา บุคคลเหลาใดลวง
เสียซึ่งขณะนั้น, และขณะนั้นลวงเสียซึ่งบุคคลเหลานั้น; ชนเหลานั้นเปน
ผูเบียดเสียดกันในนรก คือบังเกิดในนรกนั้นแลว เศราโศกอยู.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นเกิดความสังเวช ตั้งอยูใ นพระอรหัตผลแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งอาคันตุกภิกษุ จบ.
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๘. เรื่องนิครนถ [๒๓๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกนิครนถ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อลชฺชิตาเย " เปนตน.

พวกนิครนถโตวาทะกับพวกภิกษุ
ความพิสดารวา ในวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนถแลว
สนทนากันวา " ผูมีอายุ พวกนิครนถเหลานี้ประเสริฐกวาพวกชีเปลือย
ซึ่งไมปกปดโดยประการทั้งปวง, (เพราะวา) พวกนิครนถที่ปกปดแมขาง
หนาขางเดียวเทานั้น ก็เห็นจะเปนผูมีความละอาย (อยูบาง)." พวก
นิครนถฟงคํานั้นแลว กลาววา " พวกเรา ยอมปกปดเพราะเหตุนั้น หามิได
พวกเราปกปดเพราะเหตุนี้ คือก็ละอองตาง ๆ มีฝุนและธุลีเปนตนนั่นเทียว
เปนของเนื่องดวยชีวิตินทรีย, เมื่อเปนอยางนั้น ละอองตาง ๆ มีฝุนและ
ธุลีเปนตนเหลานั้น อยาตกลงในภาชนะภิกษาทั้งหลายของพวกเรา " ดังนี้
แลว ทําการพูดกับภิกษุเหลานั้นอยางมากมาย ดวยสามารถแหงการโตตอบวาทะกัน. ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลเรื่องนั้น ใน
กาลที่ตนนั่งแลว.

ผูสมาทานผิดยอมถึงทุคติ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ชือ่ วาผูละอาย
ในสิ่งอันไมควรละอาย ไมละอายในสิ่งอันควรละอาย ยอมเปนผูมีทุคติ
เปนที่ไปในเบื้องหนาแนแท " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :-
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๘.

อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ
ลชฺชิตาเย น ลชุชเร
มิจฺฉาทิฏิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.
อภเย ภยทสฺสิโน
ภเย จ อภยทสฺสิโน
มิจฺฉาทิฏิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.
" สัตวทั้งหลาย ยอมละอายเพราะสิ่งอันไมควร
ละอาย ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละลาย สมาทาน
มิจฉาทิฏฐิ ยอมถึงทุคติ. สัตวทั้งหลาย มีปกติเห็น
ในสิ่งอันไมควรกลัววาควรกลัว และมีปกติเห็นใน
สิ่งอันควรกลัววาไมควรกลัว สมาทานมิจฉาทิฏฐิยอม
ถึงทุคติ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลชฺชิตาเย ไดแก เพราะภาชนะภิกษา
อันไมควรละอาย. จริงอยู ภาชนะภิกษา ชื่อวาสิ่งอันไมควรละอาย. ก็
สัตวเหลานั้น เมื่อปกปดภาชนะภิกษานั้นแลวเที่ยวไป ชื่อวายอมละอาย
เพราะภาชนะภิกษาอันไมควรละอายนั้น.
บทวา ลชฺชิตาเย ความวา เพราะองคอันยังหิริใหกําเริบอันไม
ปกปดแลว. จริงอยู องคอันยังหิริใหกําเริบ ชื่อวาสิ่งอันควรละอาย ก็
สัตวเหลานั้น เมื่อไมปกปดองคอันยังหิริใหกําเริบนั้นเที่ยวไป ชื่อวายอม
ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย. เพราะเหตุนั้น เมื่อสัตวเหลานั้นละอาย
เพราะสิ่งอันไมควรละอายอยู ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอายอยู. ชื่อวา
เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะภาวะคือความยึดถือเปลา และเพราะภาวะคือความ
ยึดถือโดยประการอื่น, สัตวเหลานั้นสมาทานมิจฉาทิฏฐินั้นแลวเที่ยวไปอยู
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ชื่อวาสมาทานมิจฉาทิฏฐิ ยอมถึงทุคติอันตางโดยอบายมีนรกเปนตน.
บทวา อภเย เปนตน ความวา ภาชนะภิกษา ชื่อวาสิ่งอันไมควร
กลัว เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และภัยคือทุจริตหา
เกิดขึ้นเพราะอาศัยภาชนะภิกษาไม. ก็สัตวทั้งหลายปกปดภาชนะนั้นเพราะ
ความกลัว ชื่อวามีปกติเห็นในสิ่งอันไมควรกลัววาควรกลัว. ก็องคอันยัง
หิริใหกําเริบนั้น ชื่อวาสิ่งอันควรกลัว เพราะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน
เกิดขึ้นเพราะอาศัยอันยังหิริใหกําเริบ. และเพราะไมปกปดองคอันยัง
หิริใหกําเริบ จึงชื่อวา ผูม ีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัววาไมควรกลัว.
สัตวทั้งหลาย ชื่อวาสมาทานมิจฉาทิฏฐิ เพราะคาที่ตนสมาทานการยึดถือ
เปลานั้น และการยึดถือโดยประการอื่น ยอมถึงทุคติ.
ในกาลจบเทศนา พวกนิครนถเปนอันมาก มีใจสังเวชแลวบวช,
เทศนาสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องนิครนถ จบ.
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๙. เรื่องสาวกเดียรถีย [๒๓๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกสาวกเดียรถีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อวชฺเช " เปนตน.

บุตรพวกเดียรถียสอนบุตรไมใหไหวสมณะ
ความพิสดารวา สมัยหนึ่งพวกสาวกอัญญเดียรถีย เห็นพวกลูก ๆ
ของตนพรอมทั้งบริวาร เลนอยูกับพวกลูกของพวกอุบาสกผูเปนสัมมาทิฏฐิ ในเวลาลูกเหลานั้นมาเรือนแลว จึงตางใหกระทําปฏิญาณวา " สมณะ
พวกศากยบุตร พวกเจาไมพึงไหว, แมวิหารของสมณะเหลานั้น พวก
เจาก็ไมพึงเขาไป." วันหนึ่ง ลูกของพวกอัญญเดียรถียเหลานั้น กําลัง
เลนอยูในที่ใกลแหงซุมประตูนอกพระเชตวันวิหาร มีความระหายน้ําขึ้น.
ทีนั้น พวกเขาจึงสงเด็กของอุบาสกคนหนึ่งไปสูพระวิหาร สั่งวา " เจาไป
ดื่มน้ําในวิหารนั้นแลว จงนํามาเพื่อพวกเราบาง." เด็กนั้นก็เขาไปยัง
พระวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลความขอนั้น.

บุตรพวกเดียรถียนับถือพระพุทธศาสนา
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะเด็กนั้นวา " เจาเทานั้น ดื่มน้าํ แลวไป
จงสงแมพวกเด็กนอกนี้มา เพื่อตองการแกการดื่มน้ําในที่นี้เทียว." เขา
ไดทําอยางนั่น. พวกเด็กเหลานั้นมาดื่มน้ําแลว. พระศาสดารับสั่งใหหา
เด็กเหลานั้นมาแลว ตรัสธรรมกถาที่สบายแกเด็กเหลานั้น ทรงทําเด็ก
เหลานั้นใหมีศรัทธามั่นคงแลว ใหตั้งอยูในสรณะและศีล. เด็กเหลานั้น
ไปสูเรือนของตน ๆ แลว แจงความนั้นแกมารดาและบิดา. ครั้งนั้น
มารดาและบิดาของพวกเขา ถึงความโทมนัสปริเทวนาวา " ลูกของพวก
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เรา เกิดเปนคนมีทิฏฐิวิบัติเสียแลว." ครั้งนั้น คนที่สนิทสนมของพวกนั้น
เปนคนฉลาด มากลาวธรรมแกคนเหลานั้น เพือ่ ตองการแกอันยังความ
โทมนัสใหสงบ.
มารดาและบิดาของพวกเด็กเหลานั้น ฟงถอยคําของคนเหลานั้น
แลวจึงกลาววา " พวกเราจักมอบพวกเด็ก ๆ เหลานี้แกพระสมณโคดมเสีย
ทีเดียว" ดังนี้แลว นําไปสูพระวิหารพรอมดวยหมูญาติเปนอันมาก.

ความเห็นเปนเหตุใหสัตวไปทุคติและสุคติ
พระศาสดาทรงตรวจดูอาสยะของคนเหลานั้นแลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๙. อวชฺเช วชฺชมติโน
วชฺเช จ อวชฺชทสฺสิโน
มิจฺฉาทิฏิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.
วชฺชฺจ วชฺชโต ญตฺวา อวชฺชฺจ อวชฺชโต
สมฺมาทิฏิสมาทานา
สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ.
"สัตวทั้งหลาย ผูมีความรูว ามีโทษในธรรมที่หา
โทษมิได มีปกติเห็นวาหาโทษมิไดในธรรมที่มีโทษ
เปนผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ ยอมไปสูทุคติ. สัตว
ทั้งหลาย รูธรรมที่มีโทษ โดยความเปนธรรมมีโทษ
รูธรรมที่หาโทษมิได โดยความเปนธรรมหาโทษมิได
เปนผูถือดวยดีซึ่งสัมมาทิฏฐิ ยอมไป สูสุคติ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวชฺเช คือ ในสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
และในธรรมที่เปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้น.
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บทวา วชฺชมติโน คือมีมติเกิดขึ้นวา " นี้มโี ทษ." แตสตั ว
เหลานั้น มีปกติเห็นวาหาโทษมิได ในธรรมทีม่ ีโทษ คือมิจฉาทิฏฐิมี
วัตถุ ๑๐ และคือธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมิจฉาทิฏฐินั้น. อธิบายวา สัตว
ทั้งหลาย ชื่อวาผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ เพราะความที่ตนถือดวยดีแลวซึ่ง
มิจฉาทิฏฐินั่น คือความรูธรรมที่หาโทษมิได โดยความเปนธรรมมีโทษ
และรูธรรมทีม่ ีโทษ โดยความเปนธรรมหาโทษมิไดแลวยึดถือมั่น ยอม
ไปสูทุคติ.
ความแหงพระคาถาที่ ๒ บัณฑิตพึงทราบโดยความตรงกันขามกับ
ที่กลาวแลว.
ในกาลจบเทศนา คนเหลานั้นแมทั้งหมด ดํารงอยูในสรณะ ๓
แลว ฟงธรรมอื่น ๆ อีกอยู ก็ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องสาวกเดียรถีย จบ.
นิรยวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๒ จบ.
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คาถาธรรมบท
นาควรรค ที่ ๒๓
๑

วาดวยความอดกลั้นตอคําลวงเกินเหมือนชางทนลูกศร
[๓๓]
๑. เราจักอดกลั้นคําลวงเกิน เหมือนชางอดทนตอ
ลูกศรทีต่ กจากแลงในสงครามฉะนั้น เพราะชนเปน
อันมากเปนผูทุศีล. ชนทั้งหลายยอมนําสัตวพาหนะที่
ฝกแลวไปสูที่ประชุม พระราชายอมทรงสัตวพาหนะ
ที่ฝกแลว บุคคลผูอดกลั้นคําลวงเกินไดฝก (ตน) แลว
เปนผูประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย มาอัสดร ๑
มาสินธพผูอาชาไนย ๑ ชางใหญชนิดกุญชร ๑ ที่
ฝกแลวยอมเปนสัตวประเสริฐ แตบุคคลทีม่ ีคนฝก
แลวยอมประเสริฐกวา (สัตวพิเศษนั้น).
๒. ก็บุคคลพึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยยาน
เหลานี้ เหมือนคนผูฝ ก (ตน) แลว ไปสูทิศที่ยังไม
เคยไป ดวยตนที่ฝกแลว ฝกดีแลวฉะนั้นหามิได.
๓. กุญชร นามวา ชนปาลกะ. ตถมันจัด หาม
ไดยาก ถูกขังไว ไมบริโภคฟอนหญา กุญชรระลึก
ถึง (แต) นาควัน
๔. ในกาลใด บุคคลเปนผูกินมาก นักงวง
และมักหลับกระสับกระสาย ประหนึ่งสุกรใหญที่ถูก
๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๘ เรื่อง.
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ปรนปรือดวยอาหารฉะนัน้ ในกาลนัน้ เขาเปนคน
มึนซึม ยอมเขาไปถึงหองร่ําไป.
๕. เมื่อกอน จิตนี้ไดเที่ยวจาริกไป ตามอาการ
ที่ปรารถนาตามอารมณทใี่ คร (และ) ตามความสบาย
วันนี้เราจักขมมันดวยโยนิโสมนสิการ ประหนึ่งนาย
ควาญชาง ขมชางที่ซับมันฉะนั้น.
๖. ทานทั้งหลาย จงยินดีในความไมประมาท
จงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหลม ประหนึ่งชางที่จมลงในเปอกตม ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น.
๗. ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา
ตัว มีธรรมเครื่องอยูอันดี เปนนักปราชญ ไวเปนผู
เที่ยวไปดวยกันไซร เขาพึงครอบงําอันตรายทั้งสิ้น
เสียแลว พึงเปนผูมีใจยินดี มีสติ เที่ยวไปกับสหาย
นัน้ หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา
ตัว มีธรรมเครื่องอยูอันดี เปนนักปราชญ ไวเปนผู
เทีย่ วไปดวยกันไซร เขาพึงเที่ยวไปคนเดียว เหมือน
พระราชาทรงละแวนแควน ที่ทรงชนะเด็ดขาดแลว
(หรือ) เหมือนชางชื่อวามาตังคะ ละโขลงแลว เที่ยว
ไปในปาตัวเดียวฉะนั้น. ความเที่ยวไปแหงบุคคลคน
เดียวประเสริฐกวา เพราะคุณเครื่องเปนสหายไม
มีอยูในชนพาล บุคคลนั้นพึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป
เหมือนชางชือ่ มาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอย
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เที่ยวไปอยูในปาฉะนั้น และไมพึงทําบาปทั้งหลาย.
๘. เมื่อความตองการเกิดขึ้น สหายทั้งหลายนํา
ความสุขมาให ความยินดีดวยปจจัยนอกน ๆ (ตาม
มีตามได) นําความสุขมาให บุญนําความสุขมาให
ในขณะสิ้นชีวิต การละทุกขทั้งปวงเสียไดนําความ
สุขมาให ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา นําความสุข
มาใหในโลก อนึ่ง ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา นํา
ความสุขมาให ความเปนผูเ กื้อกูลแกสมณะ นํา
ความสุขมาใหในโลก อนึง่ ความเปนผูเกื้อกูลแก
พราหมณนําความสุขมาให ศีลนําความสุขมาให
ตราบเทาเรา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลว นําความสุขมา
ให การไดเฉพาะซึ่งปญญา นําความสุขมาให การ
ไมทําบาปทั้งหลาย นําความสุขมาให.
จบนาควรรคที่ ๒๓
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๒๓. นาควรรควรรณนา
๑. เรื่องของพระองค [๒๓๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงโกสัมพี ทรงปรารภพระองค
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อห นาโคว" เปนตน.
๑

พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิดา
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในวรรณนาแหงพระคาถาแรกแหง
อัปปมาทวรรคนั่นแล. จริงอยู ในที่นนั้ ขาพเจากลาวไวฉะนี้วา " พระนาง
มาคันทิยา ไมอาจทําอะไร ๆ แกหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเปนประมุข
เหลานั้นได" จึงทรงดําริวา " เราจักทํากิจที่ควรทําแกพระสมณโคดมให
ได" ดังนี้แลว ใหสินจางแกชาวนครทั้งหลายแลว กลาววา " ทานทั้งหลาย
พรอมกับพวกผูชายที่เปนทาสและกรรมกร จงดาจงบริภาษพระสมณโคดม
ผูเสด็จเที่ยวเขามาภายในพระนคร ใหหนีไป."
พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไดติดตามพระศาสดา
ผูเสด็จเขาไปภายในพระนคร ดาอยู บริภาษอยู ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ วา
" เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปนอูฐ เจาเปนโค
เจาเปนลา เจาเปนสัตวนรก เจาเปนสัตวดิรัจฉาน, สุคติไมมีสําหรับเจา
ทุคติเทานั้นอันเจาพึงหวัง."
๑. นครหลวงแหงแควนวังสะ.
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พระอานนททลู ใหเสด็จไปนครอืน่ ก็ไมเสด็จไป
ทานพระอานนทสดับคํานั้นแลว ไดกราบทูลคํานี้กะพระศาสดาวา
' ขาแตพระองคผูเจริญ ชาวนครเหลานี้ ยอมดา ยอมบริภาษเราทั้งหลาย,
เราทั้งหลายไปในที่อื่นจากพระนครนี้เถิด.'
พระศาสดา. ไปไหน อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อมนุษยทั้งหลายในที่นั้น ดาอยู บริภาษอยู, เราจัก
ไปในที่ไหนอีก อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่นแมจากนครนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อมนุษยในที่นั้น ดาอยู บริภาษอยู เราทั้งหลาย
จักไปในที่ไหน (อีก) เลา อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่นแมจากนครนั้น (อีก) พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท การทําอยางนั้นไมควร, อธิกรณเกิดขึ้น
ในที่ใด, เมื่อมันสงบแลวในนั้นนั่นแหละ, การไปสูที่อื่นจึงควร; อานนท
ก็เขาพวกไหนเลา ยอมดา ?
พระอานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทัง้ หมดจนกระทั่งทาสและ
กรรมกร ยอมดา.

พระศาสดาทรงอดกลั้นคําลวงเกินได
พระศาสดาตรัสวา " อานนท เราเปนเชนกับชางที่เขาสูสงคราม,
การอดทนตอลูกศรที่แลนมาจาก ๔ ทิศ เปนภาระของชางที่เขาสูสงคราม
ฉันใด, ชื่อวาการอดทนถอยคําที่ชนทุศีลแมมากกลาวแลว เปนภาระของ
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เราฉันนั้นเหมือนกัน " เมื่อทรงปรารภพระองคแสดงธรรม ไดทรงภาษิต
พระคาถาเหลานี้ ในนาควรรควา:๑. อห นาโคว สงฺคาเม
จาปาโต ปติต สร
อติวยากฺยนฺติติกฺขิสฺส
ทุสสฺ ีโล หิ พหุชฺชโน.
ทนฺต นยนฺติ สมิตึ
ทนฺต ราชาภิรูหติ
ทนฺโต เสฏโ มนุสเฺ สสุ โยติวากฺยนฺติติกฺขติ.
วรมสฺสตรา ทนฺตา
โยติวากฺยนฺติติกฺขติ.
กฺุชรา จ มหานาคา
อตฺตทนฺโต ตโต วร.
" เราจักอดกลั้นคําลวงเกิน เหมือนชางอดทนตอ
ลูกศรทีต่ กจากแลงในสงครามฉะนั้น, เพราะชนเปน
อันมากเปนผูทุศีล. ชนทั้งหลาย ยอมนําสัตวพาหนะ
ที่ฝกแลวไปสูที่ประชุม, พระราชายอมทรงสัตว
พาหนะที่ฝกแลว, บุคคลผูอดกลั้นคําลวงเกินได ฝก
(ตน) แลว เปนผูประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย, มา
อัสดร ๑ มาสินธพผูอาชาไนย ๑ ชางใหญชนิด
กุญชร ๑ ที่ฝกแลวยอมเปนสัตวประเสริฐ, แต
บุคคลทีม่ ีตนฝกแลว ยอมประเสริฐกวา (สัตวพิเศษ
นั้น)."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาโคว คือ เหมือนชาง.
สองบทวา จาปาโต ปติต ความวา หลุดออกไปจากธนู.
บทวา อติวากฺย ความวา ซึง่ คําลวงเกิน ที่เปนไปแลวดวย
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สามารถแหงอนริยโวหาร ๘.
บทวา ติติกฺขิสฺส ความวา ชางใหญที่เขาฝกหัดดีแลว เขาสูสงคราม
เปนสัตวอดทน ไมพรั่นพรึงซึ่งลูกศรที่หลุดจากแลงตกลงที่ตน ชื่อวา ยอม
ทนทานตอการประหารทั้งหลาย มีประหารดวยหอกเปนตนได ฉันใด, เรา
ก็จักอดกลั้น คือจักทนทานคําลวงเกิน มีรูปอยางนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา ทุสฺสีโล หิ ความวา เพราะโลกิยมหาชนนี้เปนอันมาก
เปนผูทุศีล เที่ยวเปลงถอยคําเสียดสีดวยอํานาจแหงความชอบใจของตน,
การอดกลั้น คือการวางเฉย ในถอยคํานั้น เปนภาระของเรา.
บทวา สมิตึ ความวา ก็ชนทั้งหลาย เมื่อจะไปสูทามกลางมหาชน
ในสมาคมสถาน มีอุทยานและสนามกรีฑาเปนตน เทียมโคหรือมาที่ฝก
แลวเทานั้นเขาที่ยานแลว ยอมนําไป.
บทวา ราชา ความวา แมพระราชา เมื่อเสด็จไปสูที่เห็นปาน
นั้นนั่นแหละ ยอมทรงสัตวพาหนะเฉพาะที่ฝกแลว.
บทวา มนุสฺเสสุ ความวา แมในมนุษยทั้งหลายผูฝกแลว คือผู
สิ้นพยศแลวแล ดวยอริยมรรค ๔ เปนผูประเสริฐ.
๑

๒

๑. อนริยโวหาร ๘ คือ:-

๑. อทิฏเ ทิฏวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมเห็นวาเห็น.
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมไดยินวาไดยิน.
๓. อมุเต มุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมรูวารู.
๔. อวิฺาเต วิฺาตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมทราบชัดวาทราบชัด.
๕. ทิฏเ อทิฏวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่เห็นวาไมเห็น.
๖. สุเต อสฺสุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไดยินวาไมไดยิน.
๗. มุเต อมุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่รูวาไมรู.
๘. วิฺาเต อวิฺาตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ทราบชัดวาไมทราบชัด.
๒. นิพฺพิเสว= มีความเสพผิดออกแลวเทียว.
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บทวา โยติวากฺย ความวา บุคคลใดยอมอดกลั้น คือยอมไม
โตตอบ ไมพรั่นพรึงถึงคําลวงเกินมีรูปเชนนั้น แมอันเขากลาวซ้ําซากอยู.
บุคคลผูฝกแลวเห็นปานนั้น เปนผูประเสริฐ.
มาที่เกิดจากแมมาโดยพอลา ชื่อวา มาอัสดร. บทวา อาชานียา
ความวา มาตัวสามารถเพื่อจะพลันรูเหตุที่นายสารถีผูฝกมาใหกระทํา.
มาที่เกิดในแควนสินธพ ชื่อวา มาสินธพ. ชางใหญที่เรียกวากุญชร
ชื่อวา มหานาค.
บทวา อตฺตทนฺโต เปนตน ความวา มาอัสดรก็ดี มาสินธพก็ดี
ชางกุญชรก็ดี เหลานั้น ที่ฝกแลวเทียว เปนสัตวประเสริฐ, ที่ยังไมไดฝก
หาประเสริฐไม, แตบุคคลใด ชื่อวามีตนฝกแลว คือหมดพยศแลว
เพราะความที่ตนเปนผูฝกดวยอริยมรรค ๔. บุคคลนี้ยอมประเสริฐกวา
สัตวพาหนะ มีมาอัสดรเปนตนแมนั้น คือยอมเปนผูยิ่งกวาสัตวพาหนะ
มีมาอัสดรเปนตนเหลานั้นแมทั้งสิ้น.
ในกาลจบเทศนา มหาชนแมทั้งหมดนั้น ผูรับสินจางแลวยืนดา
อยูในที่ทั้งหลาย มีถนนและทางสามแยกเปนตน บรรลุโสดาปตติผลแลว
ดังนี้แล.
เรื่องของพระองค จบ.
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๒. เรื่องภิกษุผูเคยเปนควาญชาง [๒๓๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง
ผูเคยเปนนายหัตถาจารย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น หิ เอเตหิ "
เปนตน.

ควาญชางฝกชางใหดีไดเพราะไดนัยจากภิกษุ
ไดยินวา วันหนึ่ง ภิกษุนั้นเห็นนายควาญชาง* ผูตั้งใจวา " เราจัก
ฝกชางสักตัวหนึ่ง" แลวไมอาจเพื่อจะใหชางสําเหนียกเหตุที่ตนปรารถนา
ได อยูใกลฝงแมน้ําอจิรวดี จึงเรียกภิกษุทั้งหลายซึ่งยืนอยูที่ใกลมาแลว
กลาววา " ผูม ีอายุทั้งหลาย หากวานายหัตถาจารยนี้ พึงแทงชางตัวนี้
ในที่ชื่อโนนไซร, เขาพึงใหมันสําเหนียกเหตุนี้ไดโดยเร็วทีเดียว." เขาสดับ
คําของภิกษุนั้นแลว จึงทําอยางนั้น ก็ฝกชางตัวนั้นใหเรียบรอยได.
ภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา.
๒

ฝกตนดีแลวยอมไปสูที่ไมเคยไปได
พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว ตรัสถามวา " เขาวาเธอ
พูดอยางนั้นจริงหรือ ?" เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา " จริง พระเจาขา " ทรง
ติเตียนภิกษุนั้นแลว ตรัสวา " บุรษุ เปลา เธอตองการอะไร ดวยยาน
คือชาง หรือยานอยางอื่น ที่ฝกแลว ? เพราะชื่อวาคนผูสามารถเพื่อจะไป
สูสถานที่ไมเคยไปดวยยานเหลานี้ หามีไม, แตผูมีตนฝกดีแลวอาจไปสู
สถานที่ไมเคยไปได; เพราะฉะนั้น เธอจงฝกตนเทานั้น, เธอจะตองการ
อะไรดวยการฝกสัตวพาหนะเหลานั้น " แลวตรัสพระคาถานี้วา:๑. หตฺถิทมก ซึ่งบุคคลผูฝกซึ่งชาง. ๒. สทนฺต ใหเปนสัตวที่ฝกดีแลว.
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๒.

น หิ เอเตหิ ยาเนหิ คจฺเฉยฺย อคต ทิส
ยถาตฺตนา สุทนฺเตน ทนฺโต ทนฺเตน คจฺฉติ.
" ก็บุคคลพึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยยานเหลา
นี้ เหมือนคนผูฝก (ตน) แลว ไปสูทิศที่ยังไมเคย
ไป ดวยคนที่ฝกแลว ฝกดีแลวฉะนั้นหามิได."

แกอรรถ
พระคาถานั้น มีความวา ก็บุคคลไร ๆ พึงไปสูทิศ คือพระนิพพาน
ที่นับวายังไมไดไป เพราะความเปนทิศที่ตนยังไมเคยไป แมโดยที่สดุ
ดวยความฝน ดวยยานทั้งหลาย มียานคือชางเปนตนเหลานี้ได, เหมือน
บุคคลผูฝก (ตน) แลว คือผูหมดพยศ มีปญญา ไปสูทิศที่ยังไมเคยไป
แลวนั้น คือบรรลุถึงภูมิแหงทานที่ฝก (ตน) แลว ดวยตนที่ฝกแลว
ดวยการฝกอินทรียในสวนเบื้องตน ทรมานดีแลว ดวยอริยมรรคภาวนา
ในสวนเบื้องหลังฉะนั้นก็หามิได; เพราะฉะนั้น การฝกตนเทานั้น จึง
ประเสริฐสําหรับเธอ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผเู คยเปนควาญชาง จบ.
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๓. เรือ่ งบุตรของพราหมณเฒา [๒๓๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพวกบุตรของ
พราหมณเฒาคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ธนปาลโก "
เปนตน.

บุตรบํารุงบิดาเพราะอยากไดสมบัติ
ไดยินวา พราหมณคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี มีสมบัติประมาณ ๘ แสน
ทําอาวาหมงคลแกบุตร ๔ คน ผูเจริญแลว ไดใหทรัพย ๔ แสน.
ตอมา เมื่อพราหมณีของเขาทํากาละ (ตาย) ไปแลว พวกบุตรจึงปรึกษา
พรอมกันวา " หากพอของเรานี้จักนําพราหมณีคนอื่นมาไซร, ดวยอํานาจ
แหงบุตรทั้งหลาย ที่เกิดในทองของนาง ตระกูลก็จักทําลาย; เอาเถิด
พวกเรา (ชวยกัน ) สงเคราะหทาน." พวกเขาบํารุงพราหมณเฒานั้น
อยูดวยปจจัยมีอาหารเครื่องนุงหมเปนตนอันประณีต ทํากิจมีการนวดฟน
มือและเทาเปนตนอยู ครั้นบํารุงแลว วันหนึ่ง เมื่อพราหมณเฒานั้น
นอนหลับกลางวันแลวลุกขึ้นแลว, จึงนวดฟนมือและเทาพลางพูดถึงโทษ
ในฆราวาสตาง ๆ กันแลว วิงวอนวา พวกผมจักทะนุบํารุงคุณพอโดย
ทํานองนี้ตลอดชีพ, ขอคุณพอโปรดใหแมทรัพยที่ยังเหลือแกพวกผมเถิด."
พราหมณใหทรัพยแกบุตรอีกคนละแสน แบงเครื่องอุปโภคทั้งหมดให
เปน ๔ สวน มอบให เหลือไวเพียงผานุงหมของตน. บุตรคนหัวปทะนุ
บํารุงพราหมณนั้น ๒-๓ วัน.
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พราหมณเที่ยวขอทานเขากิน
ตอมาวันหนึ่ง ลูกสะใภยืนอยูที่ซุมประตู พูดกับพราหมณเฒานั้น
ผูอาบน้ําแลวเดินมาอยู อยางนี้วา " ทรัพย ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ที่คุณพอ
ใหแกบุตรคนหัวป ยิ่งกวา (บุตรทัง้ หลาย) มีอยูหรือ, คุณพอใหทรัพย
แกบุตรทุกคน คนละ ๒ แสนมิใชหรือ ? ไฉนคุณพอจึงไมรูจักทางแหง
เรือนของบุตรที่เหลือเลา ?"
แมเขาคุกคามนางวา " อีหญิงถอย มึงจงฉิบหาย," โกรธแลว
ไดไปยังเรือนของบุตรคนอื่น, โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน เขาถูกลูกสะใภ
อื่นใหเตลิดไปจากเรือนแมนั้น ดวยอุบายนี้เหมือนกันแล (ไดไปยังเรือน
ของบุตรคนอื่น) เมื่อไมไดการเขาไปแมในเรือนหลังหนึ่งอยางนี้ดวย
ประการฉะนี้ จึงบวชเปนชีปะขาว เที่ยวภิกษาอยู โดยกาลลวงไป
ทรุดโทรมลงเพราะชรา มีสรีระเศราหมองเพราะโภชนะไมดีนอนลําบาก
เที่ยวภิกษาอยู (กลับ) มา ทอดหลังลงนอน กาวลงสูความหลับแลว ลุกขึ้น
นั่งมองดูตน ซึ่งมีความกระวนกระวายระงับแลว ไมเห็นที่พึ่งของตน
ในบุตรทั้งหลาย จึงคิดวา " ไดยินวา พระสมณโคดมไมสยิ้วพระพักตร
มีพระพักตรเบิกบาน ตรัสถอยคําไพเราะ ทรงฉลาดในการตอนรับ, เรา
อาจเขาไปหาพระสมณโคดมแลว ไดรับการตอนรับ." เขาจัดแจงผานุง
ผาหมเรียบรอยแลว หยิบภาชนะภิกษา ถือไมเทา ไดไปยังสํานัก
พระผูมีพระภาคเจา.
สมจริง แมพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ก็กลาวคํานี้ไววา
" ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลคนใดคนหนึ่ง ผูเศราหมอง มีผาหม
๑

๑. อุตฺตานมุโข มีพระพักตรหงาย .
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อันเศราหมอง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยสถานที่พระองคประทับ
อยู."
พระศาสดา ทรงทําปฏิสันถารกับเขาผูนั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลว ได
ตรัสคํานี้วา " พราหมณ เพราะอะไรหนอแล ทานจึงเปนผูเศราหมอง
มีผาหมอันเศราหมอง ?"
พราหมณทูลวา " ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคมีบุตรอยู
๔ คนในโลกนี้, บุตรเหลานั้น ถูกภรรยายุยง จึงขับขาพระองคออกเสีย
จากเรือน."

พระศาสดาใหพราหมณเรียนคาถา
พระศาสดาตรัสวา " พราหมณ ถากระนั้น ทานจงเรียนคาถา
เหลานี้ เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา, เมื่อบุตรทั้งหลาย (ของทาน)
นั่งแลว จงกลาววา:" ขาพเจาจักเพลิดเพลินดวยบุตรที่เกิดแลวเหลา
ใด, และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด, บุตร
เหลานัน้ ถูกภรรยายุยง ยอมรุกรานขาพเจาเหมือน
สุนขั รุกรานสุกรฉะนั้น. ไดยินวา บุตรเหลานั้นเปน
อสัตบุรษุ เลวทราม เรียกขาพเจาวา ' พอ พอ '
พวกเขาคือรากษส (มาแลว) โดยรูปเพียงดังบุตร
ยอมทอดทิ้งขาพเจาผูถึงความเสื่อม (แก) บิดาแม
ของเหลาพาลชน เปนคนแก ตองเที่ยวขอทานที่เรือน
ของชนเหลาอื่น เหมือนมาที่แกใชการงานไมได ถูก
๑

๑. บุตรเหลานั้นคบคิดกับภรรยา ก็วา.
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เขาพรากไปจากอาหารฉะนั้น. นัยวา ไมเทาของ
ขาพเจาแลยังประเสริฐกวา, บุตรทั้งหลายไมเชื่อฟง
จะประเสริฐอะไร. (เพราะ) ไมเทากันโคดุก็ได, อนึ่ง
กันสุนขั ก็ได, มีไว (ยัน) ขางหนาเวลามืดก็ได, (ใช)
หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได, เพราะอานุภาพแหงไมเทา
คนแกเชนขาพเจา พลาดแลวก็กลับยืนขึ้น (อีกได)."

พราหมณไดอุบายดี
เขาเรียนคาถาเหลานั้น ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว เมื่อ
พวกบุตรประดับประดาดวยสรรพาลังการแลว ยางเขาไปสูสภานั้น นัง่
เหนืออาสนะที่ควรแกคามาก ในทามกลางพวกพราหมณ ในวันประชุม
พราหมณเห็นปานนั้น, ตกลงใจวา " กาลนี้เปนกาลของเราแลว" เขา
ไปสูทามกลางสภา ชูมือขึ้นแลวกลาววา " ทานผูเจริญ ขาพเจาประสงค
จะกลาวคาถาแกทานทั้งหลาย, ทานทั้งหลายจักฟงไหม ?" เมื่อพราหมณ
เหลานั้นกลาววา " กลาวเถิด ๆ พราหมณ พวกเราจักฟง," ไดยืนกลาว
เทียว.
ก็โดยสมัยนั้น มนุษยทั้งหลายมีวัตรอยูอยางนี้วา " บุตรใดใชสอย
ทรัพยที่เปนของมารดาบิดา (แต) ไมเลี้ยงมารดาบิดา. บุตรนัน้ ตองถูกฆา."
เพราะฉะนั้น บุตรของพราหมณเหลานั้น จึงฟุบลงแทบเทาของบิดา
วิงวอนวา " คุณพอขอรับ ขอคุณพอโปรดใหชีวติ แกพวกกระผมเถิด."
เพราะความที่หทัยของบิดาเปนธรรมชาติออนโยน เขาจึงกลาววา " ทาน
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ผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลาย อยาใหบุตรนอยทั้งหลายของขาพเจาพินาศ
เสียเลย; พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา."
ทันใดนัน้ มนุษยทั้งหลาย จึงกลาวกะพวกบุตรของเขาวา " ทาน
ผูเจริญ ตั้งแตวันนี้ไป หากพวกทานจักไมประคับประคองบิดาใหดีไซร,
พวกเราจักฆาพวกทานเสีย." บุตรเหลานั้นกลัวแลว เชิญบิดาใหนั่ง
บนตั่ง ยกขึ้นนําไปสูเรือนดวยตนเอง ทาสรีระดวยน้ํามัน ขัดสี (ใหสะอาด)
ใชวัตถุมีกลิน่ หอมเปนตนชโลมแลว ใหเรียกพราหมณีทั้งหลายมาแลว
สั่งวา " ตั้งแตวันนี้ไป เธอทั้งหลายจงประคับประคองบิดาของพวกฉัน
ใหดี, ถาเธอทั้งหลายจักถึงความประมาทแลวไซร, พวกฉันจักติเตียน
เธอทั้งหลาย" แลวใหบริโภคโภชนะอันประณีต.

พราหมณคิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา
พราหมณอาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน
ก็เกิดมีกําลังมีอินทรียเปลงปลั่ง มองดูอัตภาพแลวดําริวา " สมบัตินี้ เรา
ไดเพราะอาศัยพระสมณโคดม" ถือเอาผาคูหนึ่งเพื่อประโยชนแกความ
เปนบรรณาการ ไปสูส ํานักของพระผูมีพระภาคเจา มีปฏิสันถารอัน
พระองคทรงทําแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง วางผาคูนั้นลงแทบบาทมูลของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา " ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
ชื่อวาเปนพราหมณ ยอมแสวงหาทรัพยเปนสวนแหงอาจารย เพื่ออาจารย,
ขอพระโคดมผูเจริญ ซึง่ เปนพระอาจารยของขาพระองค โปรดรับทรัพย
เปนสวนอาจารย." พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาคูนั้น เพื่ออนุเคราะห
เขาแลว ทรงแสดงธรรม.
ในกาลจบเทศนา พราหมณดํารงอยูในสรณะแลว จึงกราบทูล
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อยางนี้วา " ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคถวายธุวภัต ๒ ที่จาก
ธุวภัต ๔ ที่ ซึ่งบุตรทั้งหลายใหแกขาพระองคนั้น แดพระองค."
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา " งามละ พราหมณ, แตเราจักไปสู
สถานที่ชอบใจเทานั้น " แลวทรงสงเขาไป.
พราหมณไปถึงเรือนแลว บอกพวกบุตรวา " พอทั้งหลาย พระสมณโคดมเปนสหายของพอ, พอถวายธุวภัต ๒ ที่แกพระองค, เจา
ทั้งหลายอยาละเลยในเมื่อพระองคเสด็จมาถึงนะ," บุตรทั้งหลายรับวา
" ดีละ คุณพอ."

พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ
วันรุงขึ้น พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ไดเสด็จไปถึงประตูเรือน
แหงบุตรคนหัวป (ของพราหมณ), เขาเห็นพระศาสดาแลว รับบาตร เชิญ
เสด็จใหเขาไปสูเรือน เชิญใหประทับนั่ง ณ บัลลังกซึ่งควรแกคามากแลว
ไดถวายโภชนะอันประณีต. พระศาสดาไดเสด็จไปสูเรือนของบุตรพราหมณ
ทั้งสิ้นตามลําดับ คือ วันรุงขึ้น ของบุตรนอกนี้, . วันรุงขึ้น ของบุตรนอกนี้.
พวกเขาทุกคนไดทําสักการะอยางนั้นเหมือนกัน.
ตอมาวันหนึ่ง บุตรคนหัวป เมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแลวจึงพูด
กะบิดาวา " คุณพอขอรับ พวกกระผมจะใหมงคลแกใคร ? "
พราหมณ, พอไมรูจักคนอื่น, พระสมณโคดมเปนสหายซึ่งพอ
มิใชหรือ ?
บุตรคนหัวป. ถากระนั้น คุณพอโปรดนิมนตพระองคพรอมกับ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป เพื่อฉันในวันพรุงนี้.
พราหมณไดทําอยางนั้น. วันรุงขึ้น พระศาสดาพรอมดวยบริวาร
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ไดเสด็จไปยังบานของเขา. เขานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ใหนั่งในเรือนซึ่งฉาบทาดวยโคมัยสด ประดับดวยสรรพาลังการแลว
อังคาสดวยมธุปายาสขน และดวยขาทนียะอันประณีต.
ก็ในระหวางแหงภัตนั่นแหละ บุตร ๔ คนของพราหมณนั่งใน
สํานักพระศาสดา กราบทูลวา " ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย
ประคับประคองบิดาของพวกขาพระองค ไมประมาท, โปรดทอดพระเนตร
อัตภาพของทานเถิด."

บํารุงมารดาบิดาเปนมงคล
พระศาสดาตรัสวา " ทานทั้งหลายทํากรรมงามแลว, ชื่อวาการเลี้ยง
มารดาบิดา โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย (เคย) ประพฤติมาแลวเหมือนกัน "
แลวตรัสมาตุโปสกนาคชาดก๑ ในเอกาทสนิบาตนี้โดยพิสดารวา " เพราะ
ชางนั้นหลีกไปเสีย ตนออยชางและไมโมกมันจึงงอกขึ้นไสว" ดังนี้เปนตน
แลวไดทรงภาษิตพระคาถานี้วา :๓. ธนปาลโก นาม กุชฺ โร
กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย
พทฺโธ กพล น ภฺุชติ
สุมรติ นาควนสฺส กฺุชโร.
"กุญชร นามวา ธนปาลกะ ตกมันจัด หามได
ยาก ถูกขังไว ไมบริโภคฟอนหญา กุญชรระลึกถึง
(แต) นาควัน ."
๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๓. อรรถกถา. ๖/๑. ๒. สุมรติ เปนอีกรูปหนึ่ง ของสรติ. นาควนสฺส

แปลกันวา ซึ่งปาแหงไมกากะทิง เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ..
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนปาลโก นาม นั่นเปนชื่อของชาง
ที่พระเจากาสิกราช ทรงสงนายหัตถาจารยไปใหจับในนาควันอันรื่นรมย
ในครั้งนั้น.
บทวา กฏกปฺปเภทโน ความวา ตกมันจัด. อันที่จริง ในกาล
เปนที่ตกมันของชางทั้งหลาย หมวกหูทั้ง ๒ ยอมแตกเยิ้ม, แมตามปกติ
ในกาลนั้น ชางทั้งหลาย ยอมไมนําพาซึ่งขอ ปฏัก หรือโตมร ยอมเปน
สัตวดุราย, แตชางธนปาลกะนั้น ดุรา ยนักทีเดียว; เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย.
บาทพระคาถาวา พทฺโธ กพล น ภฺุชติ ความวา ชางธนปาลกะ
นั้น มิไดถูกตกปลอกไว, แตถูกเขานําไปสูโรงชาง ใหแวดวงดวยมาน
อันวิจิตรแลว พักไวบนพื้นที่ซึ่งทําการประพรมดวยของหอม มีเพดาน
วิจิตรดาดไว ณ เบื้องบน แมอันพระราชาใหบํารุงดวยโภชนะมีรสเลิศ
ตาง ๆ ควรแกพระราชา ก็มิไยดีจะบริโภคอะไร ๆ. อันคําวา " พทฺโธ
กพล น ภฺุชติ" ( นี้ ) พระศาสดาตรัสหมายถึงอาการเพียงชางถูกสง
เขาไปสูโรงชาง.
สองบทวา สุมรติ นาควนสฺส ความวา ชางธนปาลกะนั้นระลึก
ถึงนาควัน ซึ่งเปนที่อยูอันนารื่นรมยแทหามิได, ก็มารดาของชางนั้น
ไดเปนสัตวถึงทุกขเพราะพรากจากบุตรในปา, ชางนั้นบําเพ็ญมาตาปตุอุปฏฐานธรรมนั่นแล. ดําริวา " ประโยชนอะไรของเราดวยโภชนะนี้"
ระลึกถึงมาตาปตุอุปฏฐานธรรม ซึง่ ประกอบดวยธรรมเทานั้น; ก็ชางนั้น
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อยูในนาควันนั้นนั่นแล อาจบําเพ็ญมาตาปตุอุปฏฐานธรรมนั้นได, เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา " สุมรติ นาควนสฺส กฺุชโร"
เมื่อพระศาสดา ครั้นทรงนําบุรพจริยาของพระองคนี้มาตรัสอยูนั่น
แล บุตรของพราหมณแมทั้งหมด ยังอัสสุธารใหไหลแลว มีหทัยออน
เงี่ยโสตลงสดับแลว. ครัง้ นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึงธรรมเปน
ที่สบายของพวกเขาแลว จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลาย.
ในกาลจบเทศนา พราหมณพรอมกับบุตรและลูกสะใภทั้งหลาย
ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องบุตรของพราหมณเฒา จบ.
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๔. เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล [๒๓๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มิทฺธี ยทา " เปนตน.

พระเจาปเสนทิโกศลงวงเพราะเสวยจุเกินไป
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระราชาเสวยขาวสุกแหงขาวสารทะนาน
หนึ่ง กับสูปพยัญชนะพอควรแกขาวสุกนั้น. วันหนึ่ง ทาวเธอเสวย
พระกระยาหารเชาแลว ยังไมทรงบรรเทาความเมาในภัตไดเลย ไดเสด็จ
ไปสูสํานักของพระศาสดา มีพระรูปอันลําบาก พลิกไปขางนี้และขางนี้
แมถูกความงวงครอบงํา เมื่อไมสามารถจะผทมตรง ๆ ได จึงประทับนั่ง
ณ ที่สุดขางหนึ่ง.

พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " มหาบพิตร พระองคยัง
ไมทันไดทรงพักผอนเลย เสด็จมากระมัง ?"
พระราชา. " ถูกละ พระเจาขา, ตั้งแตกาลที่บริโภคแลว หมอมฉัน
มีทุกขมาก."
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " มหาบพิตร คนบริโภค
มากเกินไป ยอมมีทุกขอยางนี้" แลวตรัสพระคาถานี้วา :๔. มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี
มหาวราโหว นิวาปปุฏโ
ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 243

" ในกาลใด บุคคลเปนผูกินมาก นักงวง และมัก
นอนหลับกระสับกระสาย ประหนึ่งสุกรใหญ ที่ถูก
ปรนปรือดวยอาหารฉะนั้น ในกาลนั้น เขาเปนคน
มันซึม ยอมเขาไปถึงหองร่ําไป."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิทฺธี ความวา ผูอันความทอแทและ
ความงวงเหงาครอบงํา.
บทวา มหคฺฆโส ความวา ผูบริโภคมาก เหมือนอาหรหัตถกพราหมณ อลังสาฏกพราหมณ ตัตถวัฏฏกพราหมณ กากมาสกพราหมณ
และภุตตวัมมิกพราหมณ คนใดคนหนึ่ง.
บทวา นิวาปปุฏโ ความวา ถูกปรนปรือแลวดวยขาวหมูมีรํา
เปนตน. จริงอยู สุกรบานเขาเลี้ยงไวตั้งแตเวลายังออน ในเวลามีสรีระ
อวน ไมไดเพื่อจะออกจากเรือนไปขางนอก สายไปสายมาในที่ตาง ๆ
มีใตเตียงเปนตนแลว ยอมนอนหายใจฟูดฟาดอยูเทานั้น. ทานกลาวคํา
อธิบายนี้วา " บุคคลผูมีความงวงงุน กินจุ และเมื่อไมอาจยังอัตภาพให
เปนไปดวยอิริยาบถอยางอื่น มักนอนหลับพลิกกลับไปกลับมาตามปกติ
เหมือนสุกรใหญที่ถูกปรนปรือดวยเหยื่อฉะนั้น ในขณะใด; ในขณะนั้น
เขายอมไมอาจเพื่อมนสิการไตรลักษณ คือ " อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตา" ได,
เพราะไมมนสิการไตรลักษณเหลานั้น จึงชื่อวามีปญญาทึบ ยอมเขาหอง
คือไมพน ไปจากการอยูในหอง.
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พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทากินจุ
ในกาลจบเทศนา พระศาสดาไดตรัสพระคาถานี้ดวยสามารถอุปการะ
แกพระราชาวา:" คนผูมีสติทุกเมื่อ รูจักประมาณในโภชนะที่ได
แลวนั้น ยอมมีโรคภัยไขเจ็บนอย แกชา อายุยืน."
ดังนี้แลว โปรดใหอุตตรมาณพเรียนไวแลว ทรงแนะอุบายวา " เธอ
พึงกลาวคาถานี้เฉพาะในเวลาที่พระราชาเสวย, และพึงใหพระราชาทรง
ลดโภชนะลงดวยอุบายนี้," เขาไดกระทําเชนนี้.
สมัยตอมา พระราชาทรงกระปรี้กระเปรา มีพระสรีระเบา ทรงถึง
ความสําราญ เพราะความที่ทรงมีพระกระยาหารทะนานหนึ่งเปนอยางยิ่ง
ทรงมีความคุนเคยบังเกิดขึ้นในพระศาสดาแลว ทรงใหอสทิสทานเปนไป
๗ วัน. ในเพราะทรงอันโมทนาทาน มหาชนซึ่งมาประชุม (ณ ที่นั้น)
บรรลุคุณวิเศษใหญแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล จบ.
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๕. เรือ่ งสานุสามเณร [๒๓๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณร ชื่อ
สานุ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อิท ปุเร " เปนตน.

สานุสามเณรประกาศธรรม
ไดยินวา สามเณรนั้นไดเปนบุตรนอยคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่ง.
ครั้งนั้น นางใหเธอบรรพชาในกาลที่เธอเปนเด็กทีเดียว. ตั้งแตกาลที่
บรรพชาแลว เธอไดเปนผูมีศีล สมบูรณดวยวัตร. เธอไดกระทําวัตรแก
อาจารย อุปช ฌายะ และพระอาคันตุกะทั้งหลายทีเดียว. ตลอด ๘ วัน
ของเดือน เธอลุกขึ้นแตเชาตรู เขาไปตั้งน้ําในโรงน้ํา ปดกวาดโรง
ธัมมัสสวนะ ตามประทีป ประกาศธัมมัสสวนะดวยน้ําเสียงอันไพเราะ.
ภิกษุทั้งหลายทราบเรี่ยวแรงของเธอแลว ยอมเชื้อเชิญวา " จงกลาวบท
ภาณะเถิด สามเณร." เธอไมกระทําอิดเอื้อนไร ๆ วา " ลมเสียดแทง
หทัยของผม, หรือโรคไอเบียดเบียนผม" ขึ้นสูธรรมาสน กลาวบทภาณะ
เหมือนจะใหน้ําในอากาศตกลง เมื่อจะลง ยอมกลาววา " ขาพเจาใหสวน
บุญ ในเพราะการกลาวนี้แกมารดาและบิดาของขาพเจา." มนุษยท้งั หลาย
หาทราบความที่เธอใหสวนบุญแกมารดาและบิดาไม.

ยักษิณีเคยเปนมารดาของสานุสามเณร
ก็มารดาของเธอเกิดเปนยักษิณีในอัตภาพเปนลําดับ นางมากับ
เทวดาทั้งหลาย ฟงธรรมแลว (เมื่อจะอนุโมทนา) สวนบุญที่สามเณรให
ยอมกลาววา " ฉันขออนุโมทนา พอ." ก็ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย ผูสมบูรณ
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ดวยศีล ยอมเปนที่รักของโลกพรอมทัง้ เทวโลก; เพราะฉะนั้น พวกเทวดา
ที่มีความละอาย มีความเคารพในสามเณร ยอมสําคัญเธอเหมือนมหาพรหม และกองเพลิง. และยอมเห็นนางยักษิณีนั้นเปนที่นาเคารพ เพราะ
คารวะในสามเณร; ในสมัยทั้งหลาย มีสมัยฟงธรรมและสมัยที่ยักษประชุม
กันเปนตน อมนุษยทั้งหลายยอมใหอาสนะที่ดี น้ําที่ดี อาหารที่ดี แกนาง
ยักษิณี ดวยคิดวา " นางยักษิณีตนนี้ เปนมารดาของสานุสามเณร" ยักษ
ทั้งหลายแมที่มีศักดิ์ใหญ เห็นนางยักษิณีแลว ยอมหลีกทางให, ยอมลุก
ขึ้นจากอาสนะ.

ยักษิณีเขาสิงกายสามเณร
ครั้นสามเณรนั้นถึงความเจริญ มีอินทรียแกกลา ถูกความไมยินดี
ยิ่งบีบคั้น ไมสามารถจะบรรเทาความไมยินดียิ่งลงได ปลอยผมและเล็บ
ไวยาว มีผานุงและผาหมมอมแมม ไมแจงแกใครๆ หยิบบาตรจีวรขึ้น
แลว ไดไปเรือนของมารดาลําพังคนเดียว. อุบาสิกาเห็นบุตรแลวไหว
กลาววา " พอ ครั้งกอน พอมาในที่นี้พรอมกับอาจารยและอุปชฌายะ
หรือพรอมกับภิกษุหนุมและสามเณร, เพราะเหตุไร ในวันนีพ้ อจึงมาคน
เดียวเลา ?" เธอแจงความที่ตนกระสัน (ใหมารดาทราบ) แลว. อุบาสิกา
มีศรัทธา แมแสดงโทษในฆราวาสโดยประการตาง ๆ ตักเตือนบุตรอยู
ก็ไมอาจใหเธอยินยอมได (แต) ก็ไมเสือกไสไปเสีย ดวยคิดวา " ถึง
อยางไร เธอพึงกําหนดไดแมตามธรรมดาของตน" กลาววา " พอ โปรด
รออยูจนกวาฉันจะจัดยาคูและภัตเพื่อพอเสร็จ, ฉันจักนําผาชอบใจมา
ถวายแกพอ ผูดื่มยาคู กระทําภัตกิจแลว" แลวไดตกแตงอาสนะถวาย.
สามเณรนั่งลงแลว. อุมาสิกาจัดแจงยาคูและของเคี้ยวเสร็จโดยครูเดียว
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เทานั้น ไดถวายแลว. ลําดับนั้น อุบาสิกาคิดวา " เราจักจัดแจงภัต"
นั่งลงในที่ไมไกล ซาวขาวอยู.
สมัยนัน้ นางยักษิณีนั้นใครครวญอยูวา "สามเณรอยูที่ไหนหนอ
แล ? เธอไดภิกษาหาร หรือยังไมได " ทราบความที่เธอนั่งอยูแลว
ดวยความเปนผูใครจะสึก จึงคิดวา " ก็เธออยาพึงยังความละอายใหเกิด
ขึ้นแกเราในระหวางเทวดาทั้งหลายเลย, เราจะไป จักกระทําอันตรายใน
การสึกของเธอ " ดังนี้แลว จึงมาสิงในสรีระของสามเณรนั้น บิดคอให
ลมลงเหนือแผนดิน. เธอมีตาทั้งสองเหลือก มีน้ําลายไหล ดิน้ รนอยูบน
แผนดิน. อุบาสิกาเห็นอาการแปลกนั้นของบุตร รีบมาชอนบุตรแลว
ใหนอนบนตัก. ชาวบานทั้งสิ้นมากระทําการเชนสรวงมีพลีกรรมเปนตน.

อุบาสิกาคร่ําครวญ
สวนอุบาสิกาคร่ําครวญ ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :" ชนเหลาใด ยอมรักษาอุโบสถที่ประกอบดวย
องค ๘ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ
และตลอดปาริหาริยปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู,
ยักษทั้งหลายยอมไมเลนดวยชนเหลานั้น ขาพเจา
ไดสดับคําของพระอรหันตทั้งหลายดังนี้:. ในวันนี้
บัดนี้เอง ขาพเจานั้นเห็นอยู ยักษทั้งหลาย เลนกับ
สานุสามเณร."
นางยักษิณีฟงคําของอุบาสิกาแลว จึงกลาววา :" ยักษิณีทั้งหลาย ยอมไมเลนกับเหลาชนผูรักษา
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และ
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ที่ ๘ แหงปกษ และตลอดปาริหาริยปกษ ผูประพฤติ
พรหมจรรยอยู, ทานไดสดับคําของพระอรหันตทั้งหลายดังนี้ดีแลว."
ดังนี้แลว จึงกลาว (ตอไปอีก) วา :" ขอทานจงบอกคํานี้ของยักษทั้งหลาย กะสานุสามเณร ผูรูสึกขึ้นแลววา ' ทานอยาไดกระทําบาป
กรรมในที่แจงหรือในที่ลับ; หากวาทานจักกระทําบาป
กรรมก็ตาม กําลังกระทําอยูก็ตาม ทานถึงจะเหาะ
หนีไป ก็หามีการหลุดพนจากทุกขไม."
นางยักษิณีตนนั้นกลาววา " ความพนยอมไมมีแกทานผูแมกระทํา
บาปกรรมอยางนี้แลว เหาะหนีไปอยูเหมือนนก" ดังนี้แลว ก็ปลอย
สามเณร.
สามเณรนั้น ลืมตาขึ้นแลว เห็นมารดากําลังสยายผมรองไหสะอึก
สะอื้นอยู และชาวบานทั้งสิ้นประชุมกันอยูแลว ไมทราบความที่ตนถูก
ยักษสิง จึงนึกสงสัยขึ้นวา " เมื่อกอนเรานั่งบนตั่ง, มารดาของเรานั่ง
ซาวขาว ณ ที่ไมไกล, แตบัดนี้ เรา (กลับ) นอนเหนือแผนดิน; นี่อะไร
กันหนอ ?" นอนอยูเทียว กลาวกะมารดาวา :" โยม ชนทั้งหลายยอมรองไหถึงคนที่ตายไป
แลว หรือยังเปนอยู (แต) ไมปรากฏ: โยม โยม
เห็นฉันซึ่งเปนอยู ไฉนจึงรองใหถึงฉันเลา ? โยม."
ครั้งนั้น มารดาเมื่อจะแสดงโทษในการมาเพื่อจะสึกอีกของบุคคล
ผูละวัตถุกามและกิเลสกามบวชแลวแกเธอ จึงกลาววา :-
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" ลูก (ถูกแลว) ชนทั้งหลายยอมรองไหถึงชนที่
ตายไปแลว หรือยังเปนอยู (แต) ไมปรากฏ; ก็ผูใด
ละกามทั้งหลายไดแลว ยังจะเวียนมาในกามนี้อีก,
ลูก ชนทั้งหลายยอมรองไหถึงผูนั้นบาง, เพราะเขา
(ถึง) เปนอยูตอไป ก็เหมือนตายแลว."
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว เมื่อจะแสดงโทษในการครอบครอง
เรือน ทําการครอบครองเรือนใหเปนเชนกับเถารึงเทียว และใหเปนเชน
กับเหว จึงกลาวอีกวา :" พอ พอถูกยกขึ้นจากเถารึงแลว ยังปรารถนา
จะตกลงสูเถารึง (อีก), พอ พอถูกยกขึ้นจากเหวแลว
ยังปรารถนาเพื่อจะตกลงไปสูเหว (อีก)."
ตอมา เพื่อจะแสดงวา " ลูก ขอพอจงมีความเจริญเถิด, ก็ฉันจะ
ปรับทุกขแกใคร จะใหใครชวยคิดเนื้อความนี้วา ' บุตรนอยของเรานี้ อัน
เรานําออกใหบวชในพระพุทธศาสนา ประหนึ่งภัณฑะที่ถูกนําออกจาก
เรือนซึ่งกําลังถูกไฟไหมแลว ยังปรารถนาเพื่อรุมรอนในฆราวาสอีก, ขอ
ทานทั้งหลายจงชวยวิ่งเตน จงชวยตานทาน แกขาพเจาดวยเถิด" นาง
จึงกลาวคาถานี้กะสานุสามเณรนั้นวา :" ขอทานทั้งหลาย จงชวยวิ่งเตน ความเจริญจง
มีแกทาน, ขาพเจาจะปรับทุกขแกใครเลา ทานเปน
ดุจภัณฑะ ซึ่งถูกนําออกจากเรือนที่ถูกไฟไหมแลว
ยังปรารถนาเพื่อจะถูกไหมอีก."
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สานุสามเณรนั้น กําหนดไดในเมื่อมารดากลาวอยู จึงกลาววา " ฉัน
ไมมีความตองการดวยความเปนคฤหัสถ." ครั้งนัน้ มารดาของเธอกลาววา
" สาธุ พอ" พอใจแลว ใหบริโภคโภชนะอันประณีต ถามวา " พอ พอ
มีกาลฝนเทาไร ?" ทราบความที่เธอมีกาลฝนครบแลว ก็จัดแจงไตรจีวร
ให. เธอมีบาตรจีวรครบ ไดอุปสมบทแลว.
ตอมา พระศาสดาเมื่อจะทรงยิ่งความอุตสาหะในการขมจิตใหเกิดขึ้น
แกเธอผูอุปสมบทแลวไมนาน จึงตรัสวา " ธรรมดาวาจิตนี้เที่ยวจาริกไป
ในอารมณตาง ๆ ตลอดกาลนาน, ชื่อวาความสวัสดี ยอมไมมีแกบุคคล
ผูไมขมจิตนั้นลงไปได, เพราะฉะนั้น บุคคลจึงควรทําความเพียรในการ
ขมจิต เหมือนนายหัตถาจารยทําความพยายามในการขมชางมันดวยขอ
ฉะนั้น" แลวตรัสพระคาถานี้วา:๕. อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก
เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสุข
ตทชฺชห นิคฺคเหสฺสามิ โยนิโส
หตฺถิปฺปภินฺน วิย อกุสคฺคโห.
" เมื่อกอน จิตนี้ไดเที่ยวจาริกไป ตามอาการที่
ปรารถนา ตามอารมณที่ใคร (และ) ตามความ
สบาย, วันนี้ เราจักขมมันดวยโยนิโสมนสิการ
ประหนึง่ นายควาญชาง ขมชางที่ซับมันฉะนั้น."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา; กอนแตนี้ ชือ่ วาจิตนี้เที่ยวจาริกไป
ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนตลอดกาลนาน, ชื่อวาตามอาการที่ปรารถนา
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ดวยสามารถแหงอาการแหงกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน
อันเปนเหตุ
ปรารถนา, ชื่อวา (เที่ยวไป) ตามอารมณเปนที่ใคร ดวยสามารถแหง
อารมณเปนที่เกิดความใครแหงจิตนั้นนั่นแหละ, ชื่อวาตามความสบาย
เพราะเมื่อมันเที่ยวดวยอาการใด ความสุขจึงมี ก็เที่ยวไปดวยอาการนั้น
นั่นแหละ, วันนี้ เราจักขมจิตดวยโยนิโสมนสิการ คือจักไมยอมใหมัน
กาวลวงได เหมือนบุรุษผูกุมขอไว (ในมือ) ผูฉลาด คือนายหัตถาจารย
ขมชางซับมัน คือตกมันไวดวยขอฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก ผูเขาไป
เพื่อสดับธรรมพรอมกับพระสานุ. ก็ทา นผูมีอายุนั้น เรียนพระพุทธรจนะ
คือพระไตรปฎกแลว ไดเปนพระธรรมกถึกที่เชีย่ วชาญ ดํารง (ชีพ) อยู
ตลอด ๑๒๐ ป ยังชมพูทวีปทั้งสิ้นใหกระฉอนแลวปรินิพพาน ดังนี้แล.
เรื่องสานุสามเณร จบ.
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๖. เรื่องชางชื่อปาเวรกะ [๒๓๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชางชื่อ
ปาเวรกะของพระเจาโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อปฺปมาทรตา"
เปนตน.

ชางของพระเจาโกศลติดหลม
ดังไดสดับมา ชางนั้นในกาลเปนหนุม เปนสัตวมีกําลังมาก โดย
สมัยอื่นอีก ถูกกําลังแหงลมซึ่งเกิดขึ้นเพราะชราตัดทอน ลงไปสูสระใหญ
สระหนึ่ง ติดอยูในหลมแลว ไมไดอาจเพื่อจะขึ้นได. มหาชนเห็นชาง
นั้นแลว จึงสนทนากันขึ้นวา " ชางชื่อแมเห็นปานนี้ ยังถึงทุพพลภาพนี้."
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงบังคับนายหัตถาจารยวา " เธอจงไป
จงยกชางนั้นใหขึ้นจากหลม." เขาไปแลวแสดงการรบขึ้นที่นั่น ใหตีกลอง
รบขึ้นแลว. ชางซึ่งเปนเชื้อชาติแหงสัตวมีมานะ ลุกขึ้นโดยเร็ว ดํารงอยู
บนบกได. ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุนั้นแลว จึงกราบทูลแดพระศาสดา.
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ชางตัวนั้นถอนตนขึ้นจากหลมคือ
เปอกตมตามปกติกอน, สวนเธอทั้งหลาย แลนลงแลวในหลมกิเลส;
เพราะฉะนั้น แมเธอทั้งหลายจงเริ่มตั้ง (ความเพียร) โดยแยบคายแลว
ถอนตนขึ้นจากหลมคือกิเลสนั้นเถิด" แลวตรัสพระคาถานี้วา:๖. อปฺปมาทรตา โหถ
สจิตฺตมนุกขฺ ถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน
ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโร.
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" ทานทั้งหลาย จงยินดีในความไมประมาท, จง
ตามรักษาจิตของตน, จงถอนตนขึ้นจากหลม ประหนึ่ง
ชางที่จมลงในเปอกตม ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมาทรตา ความวา ทานทั้งหลาย
จงยินดียิ่งในความไมอยูปราศจากสติ.
บทวา สจิตฺต ความวา จงรักษาจิตของตนในอารมณทั้งหลายมีรูป
เปนตน โดยอาการที่มันจะทําความกาวลวงไมได.
บทวา สนฺโน ความวา ชางที่จมลงไปแลวในเปอกตมตัวนั้น ทํา
ความพยายามดวยเทาหนาและเทาหลัง ถอนตนขึ้นพนจากเปอกตม ดํารง
อยูบนบกได ฉันใด, แมทานทั้งหลายก็จงถอนตนขึ้นจากหลมคือกิเลส
คือยังตนใหดํารงอยูบนบกคือพระนิพพาน ฉันนั้นเถิด.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นดํารงอยูในพระอรหัตผลแลว ดัง
นี้แล.
เรื่องชางชื่อปาเวรกะ จบ
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๓. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๓๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยปาชื่อปาลิไลยกะ ประทับอยูในไพรสณฑ
ชื่อรักขิตะ ทรงปรารภภิกษุเปนอันมาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สเจ
ลเภถ " เปนตน.

ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยากเขาเฝาพระศาสดา
เรื่องมาในอรรถกถาแหงพระคาถาวา "ปเร จ น วิชานนฺติ"
เปนตน ในยมกวรรคแลวแล. อันที่จริง ขาพเจากลาวเรื่องนี้แลววา
" การประทับอยูของพระตถาคตเจา ผูซึ่งพระยาชางในไพรสณฑ ชื่อรักขิตะ
นั้นบํารุงอยู ไดปรากฏไปในสกลชมพูทวีปแลว. ตระกูลใหญมีอาทิอยางนี้
คือ " ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา" สงขาวไปจาก
พระนครสาวัตถีแกพระอานนทเถระวา " ทานผูเจริญ ขอทานจงแสดง
พระศาสดาแกขาพเจาทั้งหลายเถิด." ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป แมผูมีปกติ
อยูในทิศ ออกพรรษาแลว เขาไปหาพระอานนทเถระ วิงวอนวา " อานนท
ผูมีอายุ เราทั้งหลายฟงธรรมกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ตอ
กาลนานแลว, ดีละ อานนทผูมีอายุ เราทั้งหลายพึงไดเพื่อฟงธรรมกถา
ณ ที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา."

ชางปาลิไลยกะจับไมจะตีพระอานนท
พระเถระ พาภิกษุเหลานั้นไป ณ ไพรสณฑชื่อรักขิตะนั้นแลว ดําริ
วา " การเขาไปสูสํานักพระตถาคตเจา ผูมีปกติประทับอยูพระองคเดียว
ตลอดไตรมาส พรอมกับภิกษุมีประมาณเทานี้ ไมสมควร" ดังนี้แลว
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องคเดียวเทานั้นเขาไปเฝาพระศาสดา. ชางชื่อปาลิไลยกะเห็นทานแลว
จับไมแลนแปรไป. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแลวตรัสวา " เจาจง
หลีกไป ปาลิไลยกะ, อยาหาม, นั่นเปนพุทธปฏฐาก." มันทิง้ ทอนไม
ลงในที่นั้นนั่นเอง ถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบาตรและจีวร. พระเถระ
มิไดให. ชางคิดวา " ถาภิกษุนี้จักเปนผูมีวัตรอันเรียนแลวไซร, ทานจัก
ไมวางบริขารของตนลงบนแผนหินที่ประทับนั่งของพระศาสดา." พระเถระวางบาตรและจีวรลงบนพื้น. แทจริง ภิกษุผูสมบูรณดวยวัตรทั้งหลาย
ยอมไมวางบริขารของตนลงบนที่นั่งหรือที่นอนของครู. พระเถระถวาย
บังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามวา " เธอ
มารูปเดียวเทานั้นหรือ ?" ทรงสดับความที่พระเถระมากับภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูป ตรัสวา " ภิกษุพวกนั้นอยูที่ไหนเลา ?" เมื่อพระเถระกราบทูล
วา "ขาพระองค เมื่อไมทราบจิตของพระองค จึงพักไวขางนอก (กอน)
แลวมาเฝา," ตรัสวา " จงเรียกภิกษุเหลานั้นเขามาเถิด." พระเถระได
กระทําอยางนั้น.

เที่ยวไปคนเดียวดีกวาไปกับเพื่อนชั่ว
พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้นแลว, เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนพระพุทธเจาผูสุขุมาล และเปนกษัตริยผูสุขุมาล, พระองคผูเดียวประทับยืนและ
ประทับนั่งอยูตลอดไตรมาส ทรงทํากรรมที่ทําไดโดยยากแลว, ผูกระทํา
วัตรและปฏิวัตรก็ดี ผูถวายวัตถุมีน้ําบวนพระโอษฐเปนตนก็ดี ชะรอยจะ
มิไดมี," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย กิจทุกอยาง ชางปาลิไลยกะทําแลว
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แกเรา, อันที่จริง การที่บคุ คลเมื่อไดสหายผูมีรูปเชนนี้ อยูรวมกัน สมควร
แลว, เมื่อบุคคลไมได การเที่ยวไปคนเดียวเทานั้นเปนการประเสริฐ"
แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้ไวในนาควรรควา :๗. สเจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสสฺ ยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.
โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริธีร
ราชาว รฏ วิชิต ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครฺเว นาโค.
เอกสฺส จริต เสยฺโย
นตฺถิ พาเล สหายตา
เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา
อปฺโปสฺสุกโฺ ก มาตงฺครฺเญว นาโค.
" ถาวา บุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา
ตัว มีธรรมเครื่องอยูอันดี เปนนักปราชญ ไวเปน
ผูเที่ยวไปดวยกันไซร, เขาพึงครอบงําอันตรายทั้งสิ้น
เสียแลว พึงเปนผูมใี จยินดี มีสติ เที่ยวไปกับ
สหายนัน้ . หากวา บุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญา
เครื่องรักษาตัว มีธรรมเครื่องอยูเปนอันดี เปนนัก
ปราชญ ไวเปนผูเที่ยวไปดวยกันไซร, เขาพึงเที่ยว
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ไปคนเดียว เหมือนพระราชาทรงละแวนแควน ที่
ทรงชนะเด็ดขาดแลว (หรือ) เหมือนชางชื่อวา
มาตังคะ ละโขลงแลว เที่ยวไปในปาตัวเดียวฉะนั้น.
ความเที่ยวไปแหงบุคคลคนเดียวประเสริฐกวา, เพราะ
คุณเครือ่ งเปนสหาย ไมมีอยูใ นชนพาล; บุคคลนั้น
พึงเปนผูผูเดียวเที่ยวไป เหมือนชางชื่อมาตังคะ ตัว
มีความขวนขวายนอยเที่ยวไปอยูในปาฉะนั้น และ
ไมพึงทําบาปทั้งหลาย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิปก คือผูประกอบปญญาเครื่องรักษา
ตน.
บทวา สาธุวิหาริธีร คือผูมีธรรมเครื่องอยูอันเจริญ เปนบัณฑิต.
บทวา ปริสฺสยานิ เปนตน ความวา เขาเมื่อไดสหายผูมีเมตตาเปน
วิหารธรรมเชนนั้น พึงครอบงําอันตรายทั้งหลาย คือ " อันตรายที่ปรากฏ
มีสีหะและพยัคฆเปนตน และอันตรายที่ปกปด มีราคะและโทสะเปนตน "
ทั้งหมดทีเดียวแลว พึงเปนผูมีใจยินดี มีสติมั่นคง เที่ยวไป คืออยูกับ
สหายนั้น.
สองบทวา ราชาว รฏ ความวา เหมือนพระราชาผูฤาษี ทรงละ
แวนแควนผนวชอยูฉะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา " พระราชาผูมี
ภูมิประเทศอันพระองคทรงชนะเด็ดขาดแลว ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะ
เด็ดขาดแลวเสีย ดวยทรงดําริวา ชือ่ วาความเปนพระราชานี้ เปนที่ตั้ง
แหงความประมาทอันใหญ, ประโยชนอะไรของเราดวยราชสมบัติที่เรา
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ครอบครองแลว ' ลําดับนั้นแหละเสด็จเขาไปยังปาใหญ ผนวชเปนดาบส
แลวเสด็จเที่ยวไปเฉพาะพระองคเดียวในอิริยาบถทั้ง ๔ ฉันใด; บุคคล
พึงเที่ยวไปเฉพาะผูเดียวฉันนั้น."
สองบทวา มาตงฺครฺเว นาโค ความวา เหมือนอยางวา พระยา
ชางตัวนี้ไดนามวา " มาตังคะ " เพราะพิจารณาเห็นอยางนี้วา " เราแล
ยอมอยูนัวเนียดวยพวกชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิ้น และลูกชางทั้งหลาย,
เรายอมเคี้ยวกินหญาที่เขาเด็ดปลายแลว, และเขายอมเคี้ยวกินกิ่งไมอันพอ
หักไดที่เขาหักลงแลวๆ. และเรายอมดื่มน้ําที่ขุน, เมื่อเราหยั่งลง (สูทา
น้ํา) และกาวขึ้น (จากทาน้ํา) เหลาชางพังยอมเดินเสียดสีกายไป, ถา
อยางไร เราตัวเดียวเทานั้น พึงหลีกออกไปจากโขลงอยู " ดังนี้แลว
ดําเนินไปดวยความรู ละโขลงแลว ยอมเที่ยวไปในปานี้ตามสบายตัวเดียว
เทานั้น ในอิริยาบถทั้งปวง ฉันใด;. บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเทานั้น
แมฉันนั้น.
บทวา เอกสฺส ความวา ความเที่ยวไปแหงบรรพชิตผูยินดียิ่งแลว
ในเอกีภาพ ตั้งแตกาลที่ตนบวช ชื่อวา ผูผูเดียวเทานั้นประเสริฐ.
บาทพระคาถาวา นตฺถิ พาเล สหายตา ความวา เพราะคุณธรรม
นี้ คือ " จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธุดงคคุณ ๑๓
วิปสสนาญาณ มรรค ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ อมตมหานิพพาน"
ชื่อวาคุณเครื่องเปนสหาย. บุคคลไมอาจบรรลุคุณเครื่องเปนสหายนั้น
เพราะอาศัยเหลาพาลชน เพราะฉะนั้น คุณเครื่องเปนสหาย จึงชื่อวา
ไมมีในพาลชน.

๑

๑. สาขาภงฺค ซึ่งรุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม.
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บทวา เอโก เปนตน ความวา เพราะเหตุนี้ บุคคลพึงเปนผู
ผูเดียวเทานั้นเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวง, และไมพึงทําบาปทั้งหลาย แมมี
ประมาณนอย. อธิบายวา " บุคคลนั้น พึงเปนผูผูเดียวเทานั้นเที่ยวไป
เหมือนชางชื่อมาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอย คือไมมีอาลัย เที่ยวไป
ตามสบายในสถานที่ที่ตนปรารถนาแลว ๆ ในปานีฉ้ ะนั้น, และไมพึงทํา
บาปทั้งหลายแมมีประมาณนอย.
เพราะฉะนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้วา " แมทาน
ทั้งหลาย เมื่อไมไดสหายมีรูปเชนนี้ พึงเปนผูเที่ยวไปคนเดียวเทานั้น"
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แกภิกษุเหลานั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นแมทั้ง ๕๐๐ รูป ดํารงอยูใ นพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.
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๘.เรื่องมาร [๒๓๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ กุฎีซึ่งตั้งอยูในปาที่ขางปาหิมพานต
ทรงปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺถมฺหิ " เปนตน.

มารทูลใหพระศาสดาทรงครองราชสมบัติ
ไดยินวา ในกาลนั้น พระราชาทัง้ หลายทรงครอบครองราชสมบัติ
เบียดเบียนเหลามนุษย. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็น
มนุษยทั้งหลายถูกเบียดเบียนดวยการลงอาชญา ในรัชสมัยของพระราชา
ผูมิไดตั้งอยูในธรรม ทรงดําริดวยสามารถแหงความกรุณาอยางนี้วา " เรา
อาจเพื่อจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรม ไมเบียดเบียนเอง ไมใหผูอื่น
เบียดเบียน ไมชนะเอง ไมใหผูอื่นชนะ ไมเศราโศกเอง ไมใหผูอื่น
เศราโศก หรือหนอ ?"
มารผูมบี าปทราบพระปริวิตกขอนั้นของพระผูมีพระภาคเจาแลว จึง
ดําริวา " พระสมณโคดมทรงดําริวา ' เราอาจเพื่อครอบครองราชสมบัติ
หรือหนอ ?' บัดนี้ พระสมณโคดมนั้น จักเปนผูใครเพื่อครอบครอง
ราชสมบัติ, ก็ชื่อวาราชสมบัตินี้ เปนที่ตั้งแหงความประมาท, เมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัตินั้นอยู, เราอาจเพื่อไดโอกาส; เรา
จะไป, จักยังความอุตสาหะใหเกิดขึ้นแกพระองค." แลวเขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง
ครองราชสมบัติ, ขอพระสุคตเจาจงทรงครองราชสมบัติโดยธรรม ไม
เบียดเบียนเอง ไมใหผูอื่นเบียดเบียน ไมชนะเอง ไมใหผูอื่นชนะ ไม
เศราโศกเอง ไมใหผูอื่นเศราโศก."
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พระศาสดาตรัสถามเหตุที่มารทูล
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะมารนั้นวา " มารผูมีบาป ก็ทา นเห็น
อะไรของเรา ผูซึ่งทานกลาวอยางนี้ ?" เมื่อมารกราบทูลวา " ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาแล ทรงอบรมอิทธิบาททั้ง ๔ ดีแลว,
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงจํานงหวัง พึงทรงนอมนึกถึงเขาหลวงหิมวันต
วา " จงเปนทอง" และเขาหลวงที่ทรงนอมนึกถึงนั้น พึงเปนทองทีเดียว,
แมขาพระองคจักทํากิจที่ควรทําดวยทรัพย เพื่อพระองค, เพราะเหตุนี้
พระองคจักทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรม" ดังนี้แลว ทรงยังมาร
ใหสังเวชดวยคาถา เหลานี้วา:" บรรพต พึงเปนของลวนดวยทองคําที่สุกปลั่ง,
แมความที่บรรพตนัน้ (ทวีขึ้น) เปน ๒ เทา ก็ยัง
ไมเพียงพอแกบุคคลคนหนึ่ง บุคคลทราบดังนี้แลว
พึงประพฤติแตพอสม. ผูเกิดมาคนใด ไดเห็นทุกข
วามีกามใดเปนแดนมอบให (เปนเหตุ), ไฉนผูที่
เกิดมาคนนั้น จะพึงนอมไปในกามนั้นไดเลา ? ผูที่
เกิดมารูจ ักอุปธิ (สภาพเขาไปทรงไว) วา ' เปน
ธรรมเครื่องของ ' ในโลกแลว พึงศึกษาเพื่อนําอุปธิ
นั้นนั่นแล ออกเสีย."
แลวตรัสวา " มารผูลามก โอวาทของทานเปนอยางอื่นทีเดียวแล, ของ
เราก็เปนอยางอื่น (คนละอยางกัน ), ขึ้นชื่อวาการปรึกษาธรรมกับทาน
๑

๒

๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๐. ๒. แมประชุมแหงบรรพต ๒ ลกก็วา.
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ยอมไมมี, เพราะเรายอมสอนอยางนี้" แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้
วา:๘. อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
ตุฏี สุขา ยา อิตรีตเรน
ปฺุ สุข ชีวิตสงฺขยมฺหิ
สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุข ปหาน.
สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก
อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา
สุขา สามฺตา โลเก
อโถ พฺรหฺมฺตา สุขา
สุข ยาว ชรา สีล
สุขา สทฺธา ปติฏิตา
สุโข ปฺาย ปฏิลาโภ
ปานาน อกรณ สุข.
" เมื่อความตองการเกิดขึ้น สหายทัง้ หลายนํา
ความสุขมาให, ความยินดีดวยปจจัยนอกนี้ ๆ (ตาม
มีตามได ) นําความสุขมาให, บุญนําความสุขมาให
ในขณะสิ้นชีวิต, การละทุกขทั้งปวงเสียได นําความ
สุขมาให. ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา นําความสุข
มาใหในโลก, อนึ่ง ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา นํา
ความสุขมาให. ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ นํา
ความสุขมาให ในโลก, อนึ่ง ความเปนผูเกื้อกูล
แกพราหมณ นําความสุขมาให. ศีลนําความสุขมาให
ตราบเทาชรา, ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลว นําความสุขมา
ให, การไดเฉพาะซึ่งปญญา นําความสุขมาให, การ
ไมทําบาปทั้งหลาย นําความสุขมาให."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถมฺหิ ความวา ก็เมื่อกิจ มีการ
ทําจีวรเปนตนก็ดี มีการระงับอธิกรณเปนตนก็ดี บังเกิดขึ้นแกบรรพชิต
บาง. (หรือ ) เมื่อกิจ มีกสิกรรมเปนตนก็ดี มีการถูกเหลาชนผูอาศัย
รวมดวยฝกฝายที่มีกําลังย่ํายีก็ดี บังเกิดขึ้นแกคฤหัสถบาง, สหายเหลาใด
สามารถเพื่อยังกิจนั้นใหสําเร็จได หรือใหสงบได, สหายผูเห็นปานนั้น
นําความสุขมาให.
สองบทวา ตุฏี สุขา ความวา ก็แมคฤหัสถทั้งหลาย ผูไม
สันโดษแลวดวยของแหงตน จึงปรารภทุจริตกรรมมีการตัดที่ตอเปนตน,
แมบรรพชิตทั้งหลายผูไมสันโดษแลวดวยปจจัยของตน จึงปรารภอเนสนา
มีประการตาง ๆ, เพราะเหตุนี้ คฤหัสถและบรรพชิตทั้งสองนั้น จึงไม
ประสพความสุขเลย; เพราะฉะนั้น ความสันโดษดวยของมีอยูแหงตน
นอกนี้ ๆ คือเล็กนอยหรือมากมายนี่เอง นําความสุขมาให.
บทวา ปฺุญ ความวา ก็บุญกรรมที่เริ่มทําไวตามอัธยาศัยอยางไร
นั่นแล นําความสุขมาใหในมรณกาล.
บทวา สพฺพสฺส ความวา อนึ่ง พระอรหัต กลาวคือการละ
วัฏทุกขทั้งสิ้นไดนั่นแล ชื่อวานําความสุขมาใหในโลกนี.้
การปฏิบัติชอบในมารดา ชื่อวา มตฺเตยฺยตา. การปฏิบัติชอบใน
บิดา ชื่อวา เปตฺเตยฺยตา การทะนุบํารุงมารดาบิดานี่แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยบทแมทั้งสอง. อันที่จริง มารดาและบิดาทราบวา
บุตรทั้งหลายไมบํารุงแลว ยอมฝงทรัพยอันเปนของมีอยูแหงตนเสียใน
แผนดินบาง ยอมสละใหแกชนเหลาอื่นบาง, อนึ่ง การนินทายอมเปนไป
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แกบุตรเหลานั้นวา " คนพวกนี้ไมทะนุบํารุงมารดาบิดา," บุตรเหลานั้น
ยอมบังเกิดแมในคูถนรก เพราะกายแตกทําลายไป; สวนบุตรเหลาใด
ทะนุบํารุงมารดาบิดาโดยเคารพ, บุตรเหลานั้นยอมไดรับทรัพยอันเปน
ของมีอยูของมารดาบิดาเหลานั้น ทัง้ ยอมไดซึ่งการสรรเสริญ, เพราะ
รางกายแตกทําลายไป ยอมบังเกิดในสวรรค; เพราะฉะนั้น แมทั้งสอง
ขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " นําความสุขมาให " ดังนี้.
การปฏิบัติชอบในบรรพชิตทั้งหลาย ชื่อวา สามฺตา. การ
ปฏิบัติชอบในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูมีบาปอันลอยเสียแลวเทานั้น ชื่อวา พฺรหฺมฺตา.
ความเปนคือการบํารุงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธสาวก
ทั้งหลายเหลานั้นดวยปจจัย ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแมดวยบท
ทั้งสอง. แมขอนี้ พระองคก็ตรัสวา ชื่อวานําความสุขมาใหในโลก (นี้).
บทวา สีล เปนตน ความวา แทจริง เครื่องอลังการทั้งหลาย
มีแกวมณี ตุม หู และผาแดงเปนตน ยอมงดงามสําหรับชนผูตั้งอยูแลวใน
วัยนั้น ๆ เทานั้น, เครื่องอลังการของคนหนุม จะงดงามในกาลแก หรือ
เครื่องอลังการของคนแก จะงดงามในกาลหนุม ก็หาไม, อนึ่ง (เครื่อง
อลังการที่ตกแตงไมถูกกาลนี้) ยอมกอใหเกิดความเสียหายถายเดียว เพราะ
ใหการครหาบังเกิดขึ้นวา " คนนั้นชะรอยจะเปนบา" สวนประเภทแหง
ศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เปนตน ยอมงดงามในทุก ๆ วัย ทั้งแกคนหนุม
ทั้งแกคนแกทีเดียว, ยอมนํามาแตความโสมนัสถายเดียว เพราะใหความ
สรรเสริญบังเกิดขึ้นวา "โอ ทานผูนี้มศี ีลหนอ " เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " สุข ยาว ชรา สีล."
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สองบทวา สทฺธา ปติฏิตา ความวา ศรัทธาที่เปนโลกิยะและ
โลกุตระแมทั้งสองอยาง เปนคุณชาติไมหวั่นไหว ตั้งมั่นแลวเทียว นํา
ความสุขมาให.
บาทพระคาถาวา สุโข ปฺาปฏิลาโภ ความวา การไดเฉพาะ
ปญญาแมที่เปนโลกิยะและโลกุตระ นําความสุขมาให.
สองบทวา ปาปาน อกรณ ความวา อนึ่ง การไมกระทําบาป
ทั้งหลายดวยอํานาจแหงเสตุฆาตะ (คืออริยมรรค) นําความสุขมาใหใน
โลกนี.้
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก ดังนี้แล.
เรื่องมาร จบ.
นาควรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๓ จบ.
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คาถาธรรมบท
ตัณหาวรรคที่ ๒๔

๑

วาดวยตัณหา
[๓๔]

๑. ตัณหาดุจเถายานทราย ยอมเจริญแตคนผูมี
ปกติประมาท เขายอมเรรอ นไปสูภพนอยภพใหญ
ดังวานรปรารถนาผลไมเรรอนไปในปาฉะนั้น ตัณหา
นี้เปนธรรมชาติลามก มักแผซานไปในอารมณตางๆ
ในโลก ยอมครอบงําบุคคลใด ความโศกทั้งหลาย
ยอมเจริญแกบุคคลนั้น ดุจหญาคมบางอันฝนตกรด
แลวงอกงามอยูฉะนั้น แตผูใดย่ํายีตัณหานั่นซึ่งเปน
ธรรมชาติลามก ยากที่ใครในโลกจะลวงไปได ความ
โศกทั้งหลาย ยอมตกไปจากผูนั้น เหมือนหยาดน้ํา
ตกไปจากใบบัวฉะนั้น เพราะฉะนั้น เราบอกกะทาน
ทั้งหลายวา ความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย บรรดาที่
ประชุมกันแลว ณ ที่นี้ ทานทั้งหลายจงขุดรากตัณหา
เสียเถิด ประหนึ่งผูตองการแฝก ขุดหญาคมบาง
เสียฉะนั้น มารอยาระรานทานทั้งหลายบอย ๆ ดุจ
กระแสน้ําระรานไมออฉะนั้น.
๒. ตนไม เมื่อรากไมมีอันตราย ยังมั่นคง ถึง
บุคคลตัดแลว ยอมงอกขึน้ ไดอีกทีเดียว แมฉันใด

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๒ เรื่อง.
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ทุกขนี้ เมื่อตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไมไดแลว
ยอมเกิดขึ้นร่ําไป แมฉันนั้น กระแส (แหงตัณหา)
๓๖ อันไหลไปรนอารมณเปนที่พอใจ เปนธรรมชาติ
กลา ยอมมีแกบุคคลใด ความดําริทั้งหลายอันใหญ
อาศัยราคะยอมนําบุคคลนั้นผูมีทิฏฐิชั่วไป กระแส
(แหงตัณหาทั้งหลาย) ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง
ตัณหาดุจเถาวัลยแตกขึ้นแลวยอมตั้งอยู ก็ทานทั้งหลายเห็นตัณหานั้น เปนดังเถาวัลยเกิดแลว จงตัด
รากเสียดวยปญญา โสมนัสทั้งหลายที่ซานไป และ
เปอนตัณหาดุจยางเหนียวยอมมีแกสัตว สัตวทั้งหลายนั้นอาศัยความสําราญ จึงเปนผูแสวงหาความ
สุข นระเหลานั้นแล ยอมเปนผูเขาถึงซึ่งชาติชรา
หมูสัตวอันตัณหาผูทําความดิ้นรนลอมไวแลว ยอม
กระเสือกกระสน เหมือนกระตายอันนายพรานดักได
แลวฉะนั้น หมูสัตวผูของอยูในสังโยชนและกิเลส
เครื่องของ ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ อยูชานาน หมูสัตว
อันตัณหาผูทําความดิ้นรนลอมไวแลว ยอมกระเสือก
กระสนเหมือนกระตายที่นายพรานดักไดแลวฉะนั้น
เพราะเหตุนั้น ภิกษุหวังธรรมเปนที่สํารอกกิเลสแก
ตน พึงบรรเทาตัณหาผูทําความดิ้นรนเสีย.
๓. บุคคลใด มีอาลัยดุจหมูไมอันตั้งอยูในปา
ออกแลว นอมไปในปา (คือตปธรรม) พนจากปา
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แลว ยังแลนไปสูปาตามเดิม ทานทั้งหลายจงแลดู
บุคคลนั้นนั่นแล เขาพนแลว (จากเครื่องผูก) ยัง
แลนไปสูเครื่องผูกตามเดิม.
๔. เครื่องจองจําใด เกิดแตเหล็ก เกิดแตไม
และเกิดแตหญาปลอง ผูมีปญญาทั้งหลาย หากลาว
เครื่องจองจํานั้นวาเปนของมั่นคงไม ความกําหนัดใด
ของชนทั้งหลายผูกําหนัดยินดียิ่งนัก ในแกวมณีและ
ตุมหูทงั้ หลาย และความเยื่อใยในบุตรและในภรรยา
ทั้งหลายใด นักปราชญทั้งหลายกลาวความกําหนัด
และครามเยื่อใยนั้นวามั่นคง.
๕. สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ ยอมตกไปสู
กระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวทํา
ไวเองฉะนั้น ธีรชนทั้งหลายตัดกระแสตัณหาแมนั้น
แลว เปนผูหมดหวงใย ละเวนทุกขทั้งปวง.
๖. ทานจงเปลื้อง (อาลัย ) ในกอนเสีย จง
เปลื้อง ( อาลัย) ขางหลังเสีย จงเปลื้อง (อาลัย)
ในทามกลางเสีย จึงเปนผูถึงฝงแหงภพ มีใจหลุดพน
ในธรรมทั้งปวง จะไมเขาถึงชาติและชราอีก.
๗. ตัณหายอมเจริญยิ่งแกชนผูถูกวิตกย่ํายี มี
ราคะจัด เห็นอารมณวางาม บุคคลนั่นแลยอมทํา
เครื่องผูกใหมั่น สวนภิกษุใด ยินดีในธรรมเปนที่เขา
ไประงับวิตก เจริญอสุภฌานอยู มีสติทุกเมื่อ ภิกษุ
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นั่นแล จักทําตัณหาใหสูญสิ้นได ภิกษุนั่น จะตัด
เครื่องผูกแหงมารได.
๘. (ผูใด) ถึงความสําเร็จ มีปกติไมสะดุง มี
ตัณหาไปปราศแลว ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจ ได
ตัดลูกศรอันใหไปสูภพทั้งหลายเสียแลว กายนี้
(ของผูนั้น) ชื่อวาไมมีที่สุด (ผูใด) มีตัณหาไป
ปราศแลว ไมมีความถือมั่น ฉลาดในบทแหงนิรุตติ
รูที่ประชุมแหงอักษรทั้งหลาย และรูเบื้องตนและ
เบื้องปลายแหงอักษรทั้งหลาย ผูน ั้นแล มีสรีระมีใน
ที่สุด เรายอมเรียกวา ผูมีปญญามาก เปนมหาบุรุษ.
๙. เราเปนผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด รูธรรม
ทุกอยาง ไมติดอยูในธรรมทั้งปวง ละธรรมไดแลว
ทุกอยาง พนแลวในเพราะธรรมเปนที่สนิ้ ไปแหง
ตัณหา รูเองแลว จะพึงอางใครเลา ( วาเปนอุปชฌาย
อาจารย)
๑๐. ธรรมทานยอมชนะทานทั้งปวง รสแหง
ธรรมยอมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรม ยอม
ชนะความยินดีทั้งปวง ความสิน้ ไปแหงตัณหายอม
ชนะทุกขทั้งปวง.
๑๑. โภคะทั้งหลาย ยอมฆาคนทรามปญญา แต
ไมฆาคนผูแสวงหาฝงโดยปกติ คนทรามปญญา
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ยอมฆาตนเหมือนฆาผูอื่น เพราะความทะยานอยาก
ในโภคะ.
๑๒. นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูส ัตวนี้ก็มี
ราคะเปนโทษ ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจากราคะ จึงเปนของมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญา
เปนโทษ หมูสัตวกม็ ีโทสะเปนโทษฉะนั้นแล ทาน
ที่ใหในทานผูปราศจากโทสะ จึงมีผลมาก นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวน้กี ็มีโมหะเปนโทษ
ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจากโมหะจึงมีผล
มาก นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนกี้ ็มีความ
อยากเปนโทษ ฉะนัน้ แล ทานที่ใหในทานผูปราศจาก
ความอยาก จึงมีผลมาก.
จบตัณหาวรรคที่ ๒๔
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๒๔. ตัณหาวรรควรรณนา
๑. เรื่องปลาชื่อกปละ [๒๔๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปลาชื่อกปละ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มนุชสฺส " เปนตน.

สองพีน่ องออกบวช
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม
วากัสสป ปรินิพพานแลว กุลบุตรสองคนพี่นองออกบวชในสํานักแหง
พระสาวกทั้งหลาย.
บรรดากุลบุตรสองคนนั้น คนพี่ไดชื่อวาโสธนะ, คนนองชื่อกปละ.
สวนมารดาของคนทั้งสองนั้น ชื่อวาสาธนี, นองสาวชื่อตาปนา. แม
หญิงทั้งสองนั้น ก็บวชแลวใน ( สํานัก ) ภิกษุณี. เมื่อคนเหลานั้นบวช
แลวอยางนั้น พี่นองทั้งสองทําวัตรและปฏิวัตรแกพระอาจรรยและพระอุปชฌายะอยู วันหนึ่ง ถามวา " ทานขอรับ ธุระในพระศาสนานี้มี
เทาไร ?" ไดยินวา " ธุระมี ๒ อยาง คือ คันถธุระ ๑ วิปส สนาธุระ ๑," ภิกษุผูเปนพี่คิดวา " เราจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ" อยูในสํานัก
แหงพระอาจารยและพระอุปชฌาย ๕ พรรษาแลว เรียนกัมมัฏฐานจน
ถึงพระอรหัต เขาไปสูปาพยายามอยู ก็บรรลุพระอรหัตผล.

นองชายเมาในคันถธุระ
ภิกษุนอ งชายคิดวา " เรายังหนุมกอน, ในเวลาแกจึงจักบําเพ็ญ
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วิปสสนาธุระ " จึงเริ่มตั้งคันถธุระ เรียนพระไตรปฎก. บริวารเปนอัน
มากไดเกิดขึ้น เพราะอาศัยปริยัติของเธอ, ลาภก็ไดเกิดขึ้น เพราะอาศัย
บริวาร. เธอเมาแลวดวยความเมาในความเปนผูสดับมาก อันความทะยาน
อยากในลาภครอบงําแลว เพราะเปนผูสําคัญตัววาฉลาดยิ่ง ยอมกลาวแม
สิ่งที่เปนกัปปยะ อันคนเหลาอื่นกลาวแลววา " เปนอกัปปยะ," กลาว
แมสิ่งที่เปนอกัปปยะวา " เปนกัปปยะ," กลาวแมสิ่งที่มีโทษวา " ไมมี
โทษ," กลาวแมสิ่งไมมีโทษวา " มีโทษ." เธอแมอันภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก
ทั้งหลายกลาววา " คุณกปละ คุณอยาไดกลาวอยางนี้ " แลว แสดง
ธรรมและวินัยกลาวสอนอยู ก็กลาววา " พวกทานจะรูอะไร ? พวกทาน
เชนกับกํามือเปลา" เปนตนแลว ก็เทีย่ วขูตวาดภิกษุทั้งหลายอยู.

นองชายไมเชื่อพี่
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายบอกเนื้อความนั้นแมแกพระโสธนเถระผูเปน
พี่ชายของเธอแลว. แมพระโสธนะเถระเขาไปหาเธอแลว ตักเตือนวา
" คุณกปละ ก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายผูเชนเธอชื่อวาเปนอายุ
พระศาสนา; เพราะฉะนั้น เธออยาไดละการปฏิบัติชอบแลว กลาว
คัดคานสิ่งที่เปนกัปปยะเปนตนอยางนั้นเลย." เธอมิไดเอื้อเฟอถอยคําแม
ของทาน. แมเมื่อเปนเชนนี้ พระเถระก็ตักเตือนเธอ ๒ - ๓ ครั้ง ทราบ
เธอผูไมรับคําตักเตือนวา " ภิกษุนี้ไมทําตามคําของเรา" จึงกลาววา
" คุณ ถาดังนั้น เธอจักปรากฏดวยกรรมของตน ดังนี้แลว หลีกไป.

นองชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง
จําเดิมแตนั้น ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก แมเหลาอื่น ทอดทิ้ง
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เธอแลว. เธอเปนผูมีความประพฤติชั่ว อันพวกผูมีความประพฤติชั่ว
แวดลอมอยู วันหนึ่ง คิดวา " เราจักสวดปาติโมกข " จึงถือพัดไปนั่ง
บนธรรมาสนในโรงอุโบสถแลว ถามวา " ผูมีอายุ ปาติโมกขยอมเปนไป
เพื่อภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในที่นี้หรือ ?" เห็นภิกษุทั้งหลายนิ่งเสีย
ดวยคิดวา " ประโยชนอะไร ดวยคําโตตอบที่เราใหแกภิกษุ ?" จึง
กลาววา " ผูมีอายุ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ไมม,ี ประโยชนอะไรดวย
ปาติโมกข ที่พวกทานจะฟงหรือไมฟง" ดังนี้แลว ก็ลุกไปจากอาสนะ.
เธอยังศาสนาคือปริยัติของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปให
เสื่อมลงแลวดวยอาการอยางนี้. แมพระโสธนเถระก็ปรินิพพานในวันนั้น
เอง.
ในกาลสิ้นอายุ ภิกษุกปละเกิดในอเวจีมหานรก. มารดาและนองสาวของเธอแมนั้น ถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแล ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย
ผูมีศีลเปนที่รักแลว ก็บังเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกัน.

โจรเกิดในเทวโลกดวยอํานาจของศีล
ก็ในกาลนั้น บุรุษ ๕๐๐ คนทําโจรกรรมมีการปลนชาวบานเปนตน
เปนอยูดวยกิริยาของโจร ถูกพวกมนุษยในชนบทตามจับแลว หนีเขาปา
ไมเห็นที่พึ่งอะไรในปานั้น เห็นภิกษุผูอยูในปาเปนวัตรรูปใดรูปหนึ่ง
ไหวแลว กลาววา " ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนที่พึ่งของพวกขาพเจา
เถิด."
พระเถระกลาววา " ชื่อวาที่พึ่งเชนกับศีล ยอมไมมีแกทานทั้งหลาย,
พวกทานแมทั้งหมดจงสมาทานศีล ๕ เถิด."
โจรเหลานั้นรับวา " ดีละ" ดังนีแ้ ลว สมาทานศีลทั้งหลาย.
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ลําดับนั้น พระเถระตักเตือนโจรเหลานั้นวา " บัดนี้ พวกทาน
เปนผูมีศีล; พวกทานไมควรลวงศีลแมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย; ความ
ประทุษรายทางใจ ก็ไมควรทํา." โจรเหลานั้นรับวา " ดีละ " แลว.
ครั้งนั้น ชาวชนบทเหลานั้น (มา) ถึงที่นั้นแลว คนหาขางโนน
ขางนี้ พบโจรเหลานั้นแลว ก็ชวยกันปลงชีวิตเสียทั้งหมด. พวกโจร
เหลานั้นทํากาละแลว ก็บังเกิดในเทวโลก. หัวหนาโจรไดเปนหัวหนา
เทพบุตร.

เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกูลชาวประมง
เทพบุตรเหลานั้น ทองเที่ยวไปในเทวโลกสิน้ พุทธันดรหนึ่ง ดวย
อํานาจอนุโลมและปฏิโลม ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดแลวในบาน
ชาวประมง ๕๐๐ ตระกูล ใกลประตูพระนครสาวัตถี. หัวหนาเทพบุตร
ถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหนาชาวประมง, พวกเทพบุตรนอกนี้ ถือ
ปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกนี้. การถือปฏิสนธิและการออกจากทอง
มารดาแหงชนเหลานั้น ไดมีแลวในวันเดียวกันทั้งนั้น ดวยประการฉะนี้.
หัวหนาชาวประมงใหคนเที่ยวแสวงหาวา " พวกทารกแมเหลาอื่น
ในบานนี้ เกิดแลวในวันนี้มีอยูบางไหม ?" ไดยินความที่ทารกเหลานั้น
เกิดแลว จึงสั่งให ๆ ทรัพยคาเลี้ยงดูแกชาวประมงเหลานั้น ดวยตั้งใจวา
" พวกทารกนั้น จักเปนสหายของบุตรเรา." ทารกเหลานั้นแมทุกคน
เปนสหายเลนฝุนรวมกัน ไดเปนผูเจริญวัยโดยลําดับแลว บรรดาเด็ก
เหลานั้น บุตรของหัวหนาชาวประมงไดเปนผูเยี่ยมโดยยศและอํานาจ.

กปละเกิดเปนปลาใหญ
แมภิกษุกปละ ไหมในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งแลว ในกาลนั้น
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บังเกิดเปนปลาใหญในแมน้ําอจิรวดี มีสีเหมือนทองคํา มีปากเหม็น ดวย
เศษแหงวิบาก.
ตอมาวันหนึ่ง สหายเหลานั้นปรึกษากันวา " เราจักจับปลา " จึง
ถือเอาเครื่องจับสัตวน้ํามีแหเปนตน ทอดไปในแมน้ํา. ทีนนั้ ปลานั้นได
เขาไปสูภายในแหของคนเหลานั้น. ชาวบานประมงทั้งหมด เห็นปลานั้น
แลว ไดสง เสียงเอ็ดอึงวา " ลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรก จับได
ปลาทองแลว, คราวนี้ พระราชาจักพระราชทานทรัพยแกเราเพียงพอ."
สหายแมเหลานั้นแล เอาปลาใสเรือ ยกเรือขึ้นแลวก็ไปสูพระราชสํานัก.
แมเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานั้น ตรัสวา " นั่นอะไร ? "
พวกเขาไดกราบทูลวา " ปลา พระเจาขา." พระราชาทอดพระเนตรเห็น
ปลามีสีเหมือนทองคํา ทรงดําริวา " พระศาสดาจักทรงทราบเหตุที่ปลานั่น
เปนทองคํา" ดังนี้แลว รับสั่งใหคนถือปลา ไดเสด็จไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา. เมื่อปากอันปลาพออาเทานั้น พระเชตวันทั้งสิ้น ไดมีกลิ่น
เหม็นเหลือเกิน.
พระราชาทูลถามพระศาสดาวา " พระเจาขา เพราะเหตุไร ปลา
จึงมีสีเหมือนทองคํา ? และเพราะเหตุไร กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจากปาก
ของมัน ? "
พระศาสดา. มหาบพิตร ปลานีไ้ ดเปนภิกษุชื่อกปละ เปนพหูสูต
มีบริวารมาก ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป,
ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงําแลว ดาบริภาษพวกภิกษุผูไมถือคํา
ของตน ยังพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป ให
เสื่อมลงแลว . เขาบังเกิดในอเวจีดวยกรรมนนั้นแลว บัดนี้เกิดเปนปลา
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ดวยเศษแหงวิบาก; ก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะ กลาวสรรเสริญคุณ
พระพุทธเจาสิ้นกาลนาน, จึงไดอัตภาพมีสีเหมือนทองคํานี้ ดวยผลแหง
กรรมนั้น. เธอไดเปนผูบริภาษภิกษุทั้งหลาย กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจาก
ปากของเธอ ดวยผลแหงกรรมนั้น; มหาบพิตร อาตมภาพจะใหปลานั้น
พูด.
พระราชา. ใหพูดเถิด พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามปลาวา " เจาชื่อกปละหรือ ? "
ปลา. พระเจาขา ขาพระองคชื่อกปละ.
พระศาสดา. เจามาจากที่ไหน ?
ปลา. มาจากอเวจีมหานรก พระเจาขา.
พระศาสดา. พระโสธนะพี่ชายใหญของเจาไปไหน ?
ปลา. ปรินิพพานแลว พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็นางสาธนีมารดาของเจาเลาไปไหน ?
ปลา. เกิดในนรก พระเจาขา.
พระศาสดา. นางตาปนานองสาวของเจาไปไหน ?
ปลา. เกิดในมหานรก พระเจาขา.
พระศาสดา. บัดนี้เจาจักไปที่ไหน ?
ปลาชื่อกปละกราบทูลวา " จักไปสูอเวจีมหานรกดังเดิม พระเจาขา "
ดังนี้แลว อันความเดือดรอนครอบงําแลว เอาศีรษะฟาดเรือ ทํากาละ
ในทันทีนั่นเอง เกิดในนรกแลว. มหาชนไดสลดใจมีโลมชาติชูชันแลว.
พระศาสดาตรัสกปลสูตร
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวาระจิตของบริษัทผูประชุม
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กันในขณะนั้น เพื่อจะทรงแสดงธรรมใหสมควรแกขณะนั้น จึงตรัส
กปลสูตรในสุตตนิบาต วา " นักปราชญทั้งหลาย ไดกลาวการประพฤติ
ธรรม ๑ การประพฤติพรหมจรรย ๑ นั่น วาเปนแกวอันสูงสุด" ดังนี้
เปนตนแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๑. มนุชสฺส ปมตฺตจาริโน
ตณฺห วฑฺฒติ มาลุวา วิย
โส ปลวตี หุราหุร
ผลมิจฉฺ ว วนสฺมึ วานโร.
ย เอสา สหตี ชมฺมี
ตณฺหา โลเก วิสตฺติกา
โสกา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ
อภิวฑฺฒว พีรณ.
โย เจ ต สหตี ชมฺมึ
ตณฺห โลเก ทุรจฺจย
โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ
อุทพินฺทุว โปกฺขรา.
ต โว วทามิ ภทฺท โว
ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา
ตณฺหาย มูล ขณถ
อุสีรตฺโถว พีรณ.
มา โว นฬ ว โสโตว
มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุน.
" ตัณหา ดุจเถายานทราย ยอมเจริญแกคนผูมี
ปกติประพฤติประมาท. เขายอมเรรอนไปสูภ พนอย
ใหญ ดังวานรปรารถนาผลไมเรรอนไปในปาฉะนั้น.
ตัณหานี้เปนธรรมชาติลามก มักแผซานไปในอารมณ
ตาง ๆ ในโลก ยอมครอบงําบุคคลใด ความโศก
ทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น, ดุจหญาคมบางอัน
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/ ขอ ๓๒๑. ธรรมจริยสูตร.
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ฝนตกรดแลวงอกงามอยูฉะนั้น, แตผูใด ยอมย่ํายี
ตัณหานั่น ซึ่งเปนธรรมชาติลามก ยากที่ใครในโลก
จะลวงไปได, ความโศกทั้งหลาย ยอมตกไปจากผู
นั้น เหมือนหยาดน้าํ ตกไปจากใบบัวฉะนั้น. เพราะฉะนั้น เราบอกกะทานทั้งหลายวา ความเจริญจงมี
แกทานทั้งหลาย บรรดาที่ประชุมกันแลว ณ ที่นี้
ทานทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสียเถิด, ประหนึ่งผู
ตองการแฝก ขุดหญาคมบางเสียฉะนั้น, มารอยา
ระรานทานทั้งหลายบอย ๆ ดุจกระแสน้ําระรานไม
ออฉะนัน้ ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมตฺตจาริโน ความวา ฌานไมเจริญ
เทียว วิปสสนา มรรค และผล ก็ไมเจริญ แกบุคคลผูมีปกติประพฤติ
ประมาท ดวยความประมาท มีการปลอยสติเปนลักษณะ อธิบายวา
เหมือนอยางวา เครือเถายานทรายรอยรัด รึงรัดตนไมอยู ยอมเจริญเพื่อ
ความพินาศแหงตนไมนั้นฉันใด, ตัณหาก็ฉันนั้น ชื่อวาเจริญแกบุคคล
นั้น เพราะอาศัยทวารทั้ง ๖ เกิดขึ้นบอย ๆ.
บาทพระคาถาวา โส ปริปฺล วติ หุราหุร ความวา บุคคลนั้น คือ
ผูเปนไปในคติแหงตัณหา ยอมเรรอนคือแลนไปในภพนอยใหญ. ถามวา
" เขายอมเรรอนไปเหมือนอะไร ? " แกวา " เหมือนวานรตัวปรารถนา
ผลไม โลดไปในปาฉะนั้น." อธิบายวา วานรเมื่อปรารถนาผลไม ยอม
โลดไปในปา. มันจับกิ่งไมนั้น ๆ ปลอยกิ่งนั้นแลว จับกิ่งอื่น. ปลอย
๑

๑. บาลีเปน ปลวตี.
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กิ่งแมนั้นแลว จับกิ่งอื่น ยอมไมถึงความเปนสัตวที่บุคคลควรกลาวไดวา
" มันไมไดกิ่งไมจึงนั่งเจาแลว " ฉันใด; บุคคลผูเปนไปในคติแหงตัณหา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรรอ นไปสูภพนอยภพใหญ ยอมไมถึงความเปนผูที่
ใคร ๆ ควรพูดไดวา " เขาไมไดอารมณแลว จึงถึงความไมเปนไปตาม
ความทะเยอทะยาน."
บทวา ย เปนตน ความวา ตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ นี้ ชื่อ
วา ลามก เพราะความเปนของชั่ว ถึงซึ่งอันนับวา ' วิสตฺติกา ' เพราะ
ความที่ตัณหานั้น เปนธรรมชาติซานไป คือวาของอยูในอารมณมีรูป
เปนตน โดยความเปนดุจอาหารเจือดวยพิษ โดยความเปนดุจดอกไมเจือ
ดวยพิษ โดยความเปนคุณผลไมเจือดวยพิษ โดยความเปนดุจเครื่องบริโภค
เจือดวยพิษ ยอมครอบงําบุคคลใด, ความโศกทั้งหลายมีวัฏฏะเปนมูล
ยอมเจริญยิ่งในภายในของบุคคลนั้น เหมือนหญาคมบางที่ฝนตกรดอยู
บอย ๆ ยอมงอกงามในปาฉะนั้น.
บทวา ทุรจฺจย เปนตน ความวา ก็บุคคลใด ยอมขม คือยอม
ครอบงําตัณหานั่น คือมีประการที่ขาพเจากลาวแลว ชื่อวายากที่ใครจะ
ลวงได เพราะเปนของยากจะกาวลวงคือละได, ความโศกทั้งหลายมีวัฏฏะ
เปนมูล ยอมตกไปจากบุคคลนั้น; คือไมตั้งอยูไดเหมือนหยาดน้ําตกไป
บนใบบัว คือบนใบดอกปทุม ไมติดอยูไดฉะนั้น.
หลายบทวา ต โว วทามิ คือ เพราะเหตุนั้น เราขอกลาวกะทาน
ทั้งหลาย.
สองบทวา ภทฺท โว ความวา ความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย,
อธิบายวา ทานทั้งหลาย อยาไดถึงความพินาศ ดุจกปลภิกษุรูปนี้.
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บทวา มูล เปนตน ความวา ทานทั้งหลายจงขุดรากแหงตัณหา
อันเปนไปในทวาร ๖ นี้ ดวยญาณอันสัมปยุตดวยพระอรหัตมรรค. ถาม
วา " ขุดรากแหงตัณหานั้น เหมือนอะไร ? แกวา " เหมือนผูตองการแฝก
ขุดหญาคมบางฉะนั้น." อธิบายวาบุรุษผูตองการแฝก ยอมขุดหญาคมบาง
ดวยจอบใหญฉันใด; ทานทั้งหลาย จงขุดรากแหงตัณหานั้นเสียฉันนั้น.
สองบาทคาถา วา มา โว นฬ ว โสโตว มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุน
ความวา กิเลสมาร มรณมาร และเทวบุตรมาร จงอยาระรานทานทั้งหลายบอย ๆ เหมือนกระแสน้ําพัดมาโดยกําลังแรง ระรานไมออซึ่งเกิดอยู
ริมกระแสน้าํ ฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา บุตรของชาวประมงทั้ง ๕๐๐ ถึงความสังเวช
ปรารถนาการทําที่สุดแหงทุกข บวชในสํานักพระศาสดา ทําที่สุดแหงทุกข
ตอกาลไมนานเทาไร ไดเปนผูมีการบริโภคเปนอันเดียว โดยธรรมเปน
เครื่องบริโภค คืออเนญชวิหารธรรมและสมาปตติธรรม รวมกับพระศาสดา ดังนี้แล.
เรื่องปลาชื่อกปละ จบ.
๑

๑. กึ่งพระคาถาสุดทาย.
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๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนางลูกสุกร
กินคูถตัวหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยถาป มูเล " เปนตน.

พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร
ไดยินวา วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห เพื่อ
บิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่ง จึงไดทรงทําการแยม
(พระโอษฐ) ใหปรากฏ. เมื่อพระองคทรงทําการแยม (พระโอษฐ) อยู
พระอานนทเถระไดเห็นมณฑลแหงทัสสโนภาส ซึ่งเปลงออกจากชอง
พระโอษฐ จึงทูลถามเหตุแหงการแยม (พระโอษฐ) วา " พระเจาขา
อะไรหนอแลเปนเหตุ ? อะไรเปนปจจัยแหงการทําการแยมใหปรากฏ."
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระอานนทนั้นวา " อานนท เธอ
เห็นนางลูกสุกรนั่นไหม ? "
พระอานนท. เห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. นางลูกสุกรนั้น ไดเกิดเปนแมไก อยูในที่ใกลโรงฉัน
แหงหนึ่ง ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากกุสันธะ, นาง
ไกนั้น ฟงเสียงประกาศธรรมของภิกษุผูเปนโยคาวจรรูปหนึ่ง สาธยาย
วิปสสนากัมมัฏฐานอยู จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเกิดในราชตระกูล เปน
ราชธิดาพระนามวา อุพพรี, ในกาลตอมา พระนางเสด็จเขาไปยังสถาน
เปนที่ถายอุจจาระ ทอดพระเนตรเห็นหมูหนอนแลวยังปุฬวกสัญญาใหเกิด
ขึ้นในที่นั้น ไดปฐมฌานแลว, พระนางดํารงอยูในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุ
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จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในพรหมโลก, ก็แลพระนางครั้นจุติจาก
อัตภาพนั้นแลว สับสนอยูดวยอํานาจคติ จึงเกิดแลวในกําเนิดสุกรใน
บัดนี้, เราเห็นเหตุนี้ จึงไดทําการแยมใหปรากฏ.
ภิกษุทั้งหลายมีพระอานนทเถระเปนประมุข สดับเรื่องนั้นแลวได
ความสังเวชเปนอันมาก.

ราคตัณหาใหโทษมาก
พระศาสดา ทรงยังความสังเวชใหเกิดแกภิกษุเหลานั้นแลว เมื่อ
จะทรงประกาศโทษแหงราคตัณหา ประทับยืนอยูระหวางถนนนั่นเอง ได
ทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๒. ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทเฬฺห
ฉินฺโนป รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต
นิพฺพตฺตติ ทุกขฺ มิท ปุนปฺปุน.
ยสฺส ฉตฺตึสตีโสตา
มนาปสฺสวนา ภุสา
มหา วหนฺติ ทุทฺทฏิ ึ สงฺกปฺปา ราคนิสฺสิตา.
สวนฺติ สพฺพธี โสตา
ลตา อุพฺภิชฺช ติฏติ
ตฺจ
ทิสฺวา ลต ชาต
มูล ปฺญาย ฉินฺทถ.
สริตานิ สิเนหิตานิ จ
โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตุโน
เต สาตสิตา สุเขสิโน
เต เว ชาติชรูปคา นรา.
ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา
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ปริสปฺปนฺติ สโสว พาธิโต
สโยชนสงฺคสตฺตา
ทุกขฺ มุเปนฺติ ปุนปฺปุน จิราย.
ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา
ปริสปฺปนฺติ สโสว พาธิโต
ตสฺมา ตสิณ วิโนทเย
ภิกขฺ ุ อากงฺข วิราคมตฺตโน.
" ตนไม เมื่อรากไมมีอันตราย ยังมั่นคง ถึง
บุคคลตัดแลว ยอมงอกขึ้นไดอีกทีเดียว แมฉันใด,
ทุกขนี้ เมื่อตัณหานุสัย อันบุคคลยังขจัดไมไดแลว
ยอมเกิดขึ้นร่ําไป แมฉันนั้น. กระแส (แหงตัณหา)
๓๖ อันไหลไปในอารมณเปนที่พอใจ เปนธรรมชาติ
กลา ยอมมีแกบุคคลใด, ความดําริทั้งหลายอันใหญ
อาศัยราคะยอมนําฉุดบุคคลนั้น ผูมีทิฏฐิชั่วไป. กระแส
(แหงตัณหาทั้งหลาย) ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง
ตัณหาดุจเถาวัลยแตกขึ้นแลวยอมตั้งอยู, ก็ทานทั้งหลายเห็นตัณหานั้น เปนดังเถาวัลยเกิดแลว จงตัด
รากเสียดวยปญญาเถิด. โสมนัสทั้งหลายที่ซานไป
และเปอนตัณหาดุจยางเหนียว ยอมมีแกสัตว, สัตว
ทั้งหลายนั้น อาศัยความสําราญ จึงเปนผูแสวงหา
ความสุข, นระเหลานั้นแล ยอมเปนผูเขาถึงซึ่งชาติ
๑

๑. โดยพยัญชนะแปลวา เปนไปแลวกับดวยตัณหาดุจยางเหนียว.
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ชรา. หมูสัตวอันตัณหาผูทําความดิ้นรนลอมไวแลว
ยอมกระเสือกกระสน เหมือนกระตายอันนายพราน
ดักไดแลวฉะนั้น, หมูสัตวผูของอยูในสังโยชนและ
กิเลสเครื่องของ ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ อยูช านาน.
หมูสัตวอันตัณหาผูทําความดิ้นรนลอมไวแลว ยอม
กระเสือกกระสนเหมือนกระตายที่นายพรานดักไดแลว
ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ภิกษุหวังธรรมเปนที่สํารอก
กิเลสแกตน พึงบรรเทาตัณหาผูทําควานดิ้นรนเสีย."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มูเล เปนตน ความวา เมื่อรากทั้ง ๕
(ของตนไมใด) ซึ่งทอดตรงแนวไปใน ๔ ทิศ และในภายใต ชือ่ วาไมมี
อันตราย เพราะอันตรายชนิดใดชนิดหนึ่ง บรรดาอันตรายมีการตัด การ
ผา และการเจาะเปนตน ชื่อวามั่นคง เพราะถึงความเปนของมั่นคง
ตนไม (นั้น) แมถกู บุคคลรานแลว ณ เบื้องบน ยอมงอกขึ้นไดอีกทีเดียว
ดวยอํานาจกิ่งใหญนอย ฉันใด,. ทุกขนี้ ที่ตางดวยทุกขมีชาติทุกขเปนตน
เมื่ออนุสัยคือความนอนเนื่องแหงตัณหาอันเปนไปทางทวาร ๖ อันพระอรหัตมรรคญาณยังไมขจัด คือยังตัดไมขาดแลว ยอมเกิดร่ําไปในภพนั้นๆ
จนได ฉันนั้นนั่นแล.
บทวา ยสฺส เปนตน ความวา ตัณหาประกอบดวยกระแส ๓๖
ดวยสามารถแหงตัณหาวิจริตเหลานี้ คือตัณหาวิจริตอิงอายตนะภายใน ๑๘
ตัณหาวิจริตอิงอายตนะภายนอก ๑๘ ดวยประการฉะนี้ ชื่อวาไหลไปใน
๒

๑. ๒. ดูความพิสดารใน อภิ. วิ. ๓๕/๕๓๐.

๑
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อารมณเปนที่ชอบใจ เพราะอรรถวิเคราะหวา ยอมไหลไป คือเปนไป
ในอารมณมีรูปเปนตน อันเปนที่ชอบใจ เปนธรรมชาติกลา คือมีกําลัง
ยอมมีแกบุคคลใด, ความดําริทั้งหลาย ชื่อวาเปนธรรมชาติใหญ เพราะ
ความเปนของใหญ โดยอันเกิดขึ้นบอย ๆ ไมอาศัยฌานหรือวิปสสนา
อาศัยราคะ ยอมนําบุคคลนั้นผูชื่อวามีทิฏฐิชั่ว เพราะความเปนผูมีญาณ
วิบัติไป.
บาทพระคาถาวา สวนฺติ สพฺพธี โสตา ความวา กระแสตัณหา
เหลานี้ ชือ่ วายอมไหลไปในอารมณทั้งปวง เพราะไหลไปในอารมณ
ทั้งปวงมีรูปเปนตน ดวยอํานาจแหงทวารมีจักษุทวารเปนตน หรือเพราะ
ตัณหาทั้งหมด คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ไหลไปในภพทั้งปวง.
บทวา ลตา ความวา ตัณหาไดซึ่งวา ลตา เพราะอรรถวิเคราะห
วา เปนเหมือนเครือเถา โดยอรรถวา เปนเครื่องพัวพัน และโดยอรรถ
วา เปนเครื่องรึงรัดไว.
สองบทวา อุพฺภิชฺช ติฏติ ความวา ตัณหาดุจเถาวัลยเกิดขึ้น
โดยทวาร ๖ แลว ยอมตั้งอยูในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน.
สองบทวา ตฺจ ทิสฺวา ความวา ก็ทานเห็นตัณหาดังเครือเถา
นั้น ดวยอํานาจแหงที่มันเกิดแลววา " ตัณหานี้ เมื่อจะเกิดยอมเกิดขึ้น
ในปยรูปและสาตรูปนี้."
บทวา ปฺาย ความวา ทานทั้งหลายจงตัดที่ราก ดวยมรรค
ปญญา ดุจบุคคลตัดซึ่งเครือเถาที่เกิดในปาดวยมีดฉะนั้น.
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บทวา สริตานิ คือแผซานไป ไดแกซึมซาบไป.
บทวา สิเนหิตานิ จ ความวา และเปอนตัณหาเพียงดังยางเหนียว
ดวยอํานาจตัณหาเพียงดังยางเหนียว อันเปนไปในบริขาร มีจีวรเปนตน,
อธิบายวา อันยางเหนียวคือตัณหาฉาบทาแลว.
บทวา โสมนสฺสานิ ความวา โสมนัสทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอม
มีแกสัตวผูเปนไปในอํานาจตัณหา.
สองบทวา เต สาตสิตา ความวา บุคคลเหลานั้น คือผูเปนไป
ในอํานาจแหงตัณหา เปนผูอาศัยความสําราญ คืออาศัยความสุขนั่นเอง
จึงเปนผูแสวงหาความสุข คือเปนผูเสาะหาความสุข.
บทวา เต เว เปนตน ความวา เหลานระผูเห็นปานนี้ยอมเขาถึง
ความเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายแท ฉะนั้นจึงเปนผูชื่อวา
เขาถึงชาติและชรา.
บทวา ปชา เปนตน ความวา สัตวเหลานี้เปนผูอันตัณหาที่ถึง
ซึ่งอันนับวา " ตสิณา " (ความดิ้นรน) เพราะทําซึ่งความสะดุงแวดลอม
คือหอมลอมแลว.
บทวา พาธิโต ความวา (สัตวเหลานั้น) ยอมกระเสือกกระสน
คือ หวาดกลัว ดุจกระตายตัวที่นายพรานดักไดในปาฉะนั้น.
บทวา สโยชนสงฺคตฺตา ความวา สัตวทั้งหลายเปนผูอันสังโยชน
๑๐ อยาง และกิเลสเรื่องของคือราคะเปนตนผูกไวแลว หรือเปนผูติด
แลวในสังโยชนเปนตนนั้น.
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บทวา จิราย ความวา สัตวทั้งหลายยอมเขาถึงทุกขมีชาติเปนตน
ร่ําไปสิ้นกาลนาน คือตลอดระยะกาลยืดยาว.
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เพราะสัตวทั้งหลายผูอันตัณหา
ซึ่งทําความสะดุงลอมไว คือรึงรัดไวแลว, ฉะนั้น เมื่อภิกษุปรารถนา
หวังอยูซึ่งธรรมที่สิ้นกําหนัด คือพระนิพพาน อันเปนที่ไปปราศกิเลสมี
ราคะเปนตนเพื่อตน พึงบรรเทา คือพึงขับไลนําออกทิ้งเสียซึ่งตัณหาผู
ทําความสะดุงนั้น ดวยพระอรหัตมรรคนั่นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
นางลูกสุกรแมนั้นแล จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในราชตระกูล
ในสุวรรณภูมิ, จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในกรุงพาราณสีเหมือนอยาง
นั้นแหละ, จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนพอคามาที่ทาสุปปารกะ,
จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนของนายเรือที่ทาคาวิระ, จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนของอิสรชน ในเมืองอนุราธบุรี, จุติจาก
อัตภาพนั้นแลว เกิดเปนธิดาในเรือนของกุฏมพีชื่อสุมนะ ในเภกกันตคาม
ในทิศทักษิณของเมืองนั้นแลว ชื่อสุมนา ตามชื่อ (ของกุฎมพีนั้น). ตอมา
บิดาของนาง เมื่อชนทั้งหลายทิ้งบานนั้นแลว ไดไปสูแควนทีฆวาปอยูใน
บานชื่อมหามุนีคาม. อํามาตยของพระเจาทุฏฐคามณี นามวาลกุณฏกอติมพระ ไปที่บา นนั้นดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นนางแลว ทําการมงคล
อยางใหญ พานางไปสูบานมหาปุณณคามแลว. ครั้งนั้น พระมหาอตุลเถระผูอยูในมหาวิหารชื่อโกฏิบรรพต เที่ยวไปในบานนั้น เพื่อบิณฑบาต-
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ยืนอยูที่ประตูเรือนของนาง เห็นนางแลว จึงกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา
" ผูมีอายุทั้งหลาย ชื่อวานางลูกสุกร ถึงความเปนภรรยาของมหาอํามาตย
ชื่อลกุณฏกอติมพระแลว, โอ ! นาอัศจรรยจริง." นางฟงคํานั้นแลวเพิก
ภพในอดีตขึ้นได กลับไดญาณอันเปนเหตุระลึกชาติ. ในขณะนั้นนั่นเอง
นางมีความสังเวชเกิดขึ้นแลว ออนวอนสามีบวชในสํานักพระเถรีผูประกอบดวยพละ ๕ ดวยอิสริยยศอยางใหญ ไดฟงกถาพรรณนามหาสติปฏฐานสูตร ในติสสมหาวิหารแลว ตั้งอยูในโสดาปตติผล, ภายหลัง เมื่อ
พระเจาทุฏฐคามณีทรงปราบทมิฬไดแลว พระสุมนาเถรีไปสูบานเภกกันตคาม ซึ่งเปนที่อยูของมารดาบิดานั่นเทียว อยูในบานนั้น ฟงอาสีวิสูปมสูตรในกัลลกมหาวิหาร บรรลุพระอรหัตแลว.
ในวันปรินิพพาน นางถูกพวกภิกษุณีซักถามแลว ไดเลาประวัติ
ทั้งหมดนี้อยางละเอียด แกภิกษุณีสงฆ แลวสนทนากับพระมหาติสสเถระ
ผูกลาวบทแหงธรรม ผูม ีปกติอยูในมณฑลาราม ณ ทามกลางภิกษุสงฆผู
ประชุมกันแลว กลาววา " ในกาลกอน ขาพเจาจุติจากกําเนิดมนุษยแลว
เปนแมไก ถึงการตัดศีรษะจากสํานักเหยี่ยวในอัตภาพนั้นแลว (ไป) เกิด
ในกรุงราชคฤห แลวบวชในสํานักนางปริพาชิกาทั้งหลาย แลวเกิดใน
ภูมิปฐมฌาน จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในตระกูลเศรษฐี ตอกาลไม
นานนัก จุติแลวไปสูกําเนิดสุกร จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปสูสุวรรณภูมิ
จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปสูเมืองพาราณสี จุติจากอัตภาพนั้นแลวไปสู
ทาสุปปารกะ จุติจากอัตภาพนั้นแลวไปสูทาคาวิระ จุติจากอัตภาพนั้นแลว
ไปสูเมืองอนุราธบุรี จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปสูบ านเภกกันตคาม, ขาพเจา
๑

๑. นิรนฺตร แปลวา หาระหวางมิได ถือความแปลตามนั้น.
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ไดถึงอัตภาพ ๑๓ อันสูง ๆ ต่ํา ๆ อยางนั้น ดวยประการฉะนี้ บัดนี้ เกิด
ในอัตภาพอันอุกฤษฏแลว ขอใหทานทั้งหลายแมทั้งหมด จงยังธรรม
เปนกุศลทั้งหลายใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด." ดังนี้แลว ยัง
บริษัท ๔ ใหสังเวชแลวปรินิพพาน ดังนี้แล.
เรือ่ งนางลูกสุกร จบ.
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๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภวิพภันตกภิกษุ รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย นิพพฺ นฏโ " เปนตน.
๑

เธอสึกออกไปทําโจรกรรมเลี้ยงชีพ
ไดยินวา ภิกษุรูปหนึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ แม
ยังฌาน ๔ ใหเกิดขึ้นแลว เห็นรูปารมณอันเปนวิสภาค (ขาศึก) ในเรือน
ของนายชางทองผูเปนลุงของตน มีจิตปฏิพัทธในรูปารมณนั้น สึกแลว.
ตอมา เพราะความเปนผูเกียจคราน พวกมนุษยจึงไลเขาผูไม
ปรารถนาจะทําการงาน ออกเสียจากเรือน. เขาเที่ยวเลี้ยงชีพอยูดวยโจรกรรม เพราะการคลุกคลีดวยมิตรชั่ว.
ตอมาในวันหนึ่ง พวกราชบุรษุ จับเขาไดแลว มัดแขนไพลหลัง
ผูกอยางมั่นคง เฆี่ยนดวยหวายทุก ๆ ทาง ๔ แพรง แลวนําไปสูตะแลงแกง.
พระเถระ เขาไปเพื่อเที่ยวบิณฑบาต เห็นเขาถูกพวกราชบุรุษนํา
ไปโดยประตูดานทักษิณ จึงขอใหพวกราชบุรุษผอนเครื่องจองจําใหหยอน
แลว พูดวา " เธอจงระลึกถึงกัมมัฏฐานที่เธอเคยสั่งสมแลวในกอนอีก."
เขาไดความเกิดขึ้นแหงสติเพราะโอวาทนั้นแลว ไดยังจตุตถฌานใหเกิด
ขึ้นอีก.
ลําดับนั้น พวกราชบุรุษนําเขาไปสูตะแลงแกง ใหเขานอนหงาย
บนหลาว ดวยคิดวา " พวกเราจักฆาเสีย." เขาไมกลัว ไมสะดุง.
๑. ภิกษุผูหมุนไปผิด (สึก).
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พวกมนุษยประหลาดใจเพราะเห็นเขาไมกลัว
ลําดับนั้น มนุษยทงั้ หลายผูยืนอยูในทิศาภาคนั้น ๆ แมเงือดเงื้อ
เครื่องประหารทั้งหลายมีดาบ หอก และโตมร เปนตนแกเขา เห็นเขา
มิไดสะดุงเลย ตางพูดวา " ผูเจริญทั้งหลาย พวกทานจงดูบุรุษคนนี้เถิด,
เขาไมหวั่นไหว ไมสะทกสะทานในทามกลางแหงบุรุษผูมีอาวุธในมือ แม
หลายรอยคน, โอ ! นาอัศจรรยจริง" ดังนี้แลวเกิดมีความอัศจรรยและ
ประหลาดใจ บันลือลั่นสนั่น (ไป) กราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา.
พระราชาทรงสดับเหตุนั้นแลว ตรัสวา " พวกทานจงปลอยเขา
เสียเถิด" ดังนี้แลว เสด็จไปแมยังสํานักพระศาสดา กราบทูลเนื้อความ
นั้นแลว.
พระศาสดา ทรงเปลงพระโอภาสไปแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
แกเขา จึงตรัสพระคาถานี้วา:๓. โย นิพพฺ นฏโ วนาธิมุตฺโต
วนมุตฺโต วนเมว ธาวติ
ต ปุคฺคลเมว ปสฺสถ
มุตฺโต พนฺธนเมว ธาวติ.
" บุคคลใด มีอาลัยดุจหมูไมอันตั้งอยูในปาออก
แลว นอมไปในปา (คือตปธรรม) พนจากปาแลว
ยังแลนไปสูปาตามเดิม, ทานทั้งหลายจงดูบุคคลนั้น
นั่นแล; เขาพนแลว (จากเครื่องผูก) ยังแลนไปสู
เครื่องผูกตามเดิม."
๑

๑. โตมร หอกซัด.
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แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " บุคคลใด ชื่อวามีอาลัยดุจหมูไม
อันตั้งอยูในปาออกแลว เพราะความที่ตนละทิ้งหมูไมอันตั้งอยูในปา
กลาวคืออาลัยในความเปนคฤหัสถแลวบวช นอมไปในปาคือตปะ กลาว
คือวิหารธรรม เปนผูพนจากปาคือตัณหา ซึ่งจัดเปนเครื่องผูกคือการ
ครองเรือนแลว ยังแลนไปหาปาคือตัณหานั่นแหละ อันเปนเครื่องผูกคือ
การครองเรือนนั้นอีก, ทานทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นอยางนั้น; บุคคลนั่น
พนจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแลว ยังแลนไปสูเครื่องผูกคือการ
ครองเรือนอีกทีเดียว.
เขานั่งฟงธรรมเทศนานี้ อยูบนปลายหลาว ในระหวางพวกราชบุรุษนั่นแล เริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแลว ยก (จิต) ขึ้นสู
ไตรลักษณ พิจารณาอยูซึ่งสังขารทั้งหลายบรรลุโสดาปตติผลแลวเสวยสุข
เกิดแตสมาบัติอยู เหาะขึ้นสูเวหาสมาสูสํานักพระศาสดาทางอากาศนั่นเอง
ถวายบังคมพระศาสดาแลวบวช ไดบรรลุพระอรหัต ณ ทามกลางบริษัท
พรอมดวยพระราชานั่นเอง ดังนี้แล.
เรื่องวิพภันตกภิกษุ จบ.
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๔. เรือ่ งเรือนจํา [๒๔๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเรือนจํา
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น ต ทฬฺห " เปนตน.

พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจํานึกแปลกใจ
ดังไดสดับมา ในกาลครั้งหนึ่ง พวกราชบุรษุ นําพวกโจร ผูตัดชอง
ผูปลนในหนทางเปลี่ยว และผูฆามนุษยเปนอันมาก ทูลเสนอแดพระเจา
โกศลแลว . พระราชารับสั่งใหจองจําโจรเหลานั้นไว ดวยเครื่องจองจํา
คือขื่อ เครื่องจองจําคือเชือก และเครื่องจองจําคือตรวนทั้งหลาย. พวก
ภิกษุชาวชนบท แมมีประมาณ ๓๐ รูปแล ใครจะเฝาพระศาสดา มา
เฝาถวายบังคมแลว ในวันรุงขึ้นเที่ยวไปในกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต
ไปถึงเรือนจําเห็นโจรเหลานั้น กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระตถาคตเจาในเวลาเย็น กราบทูลถามวา " พระเจาขา วันนี้ พวกขา
พระองคกําลังเที่ยวไปบิณฑบาต เห็นโจรเปนอันมากในเรือนจํา ถูก
จองจําดวยเครื่องจองจําคือขื่อเปนตน เสวยทุกขมาก พวกเขายอมไม
อาจเพื่อจะตัดเครื่องจองจําเหลานั้นหนีไปได; ขาแตพระองคผูเจริญ ขึน้
ชื่อวาเครื่องจองจําชนิดอื่น ที่มั่นคงกวาเครื่องจองจําเหลานั้น มีอยูหรือ

เครื่องจองจําคือกิเลสตัดไดยากยิ่ง
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจําเหลานั้นจะชื่อวา
เครื่องจองจําอะไร; สวนเครื่องจองจําคือกิเลส กลาวคือตัณหา ใน
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สวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพยทั้งหลาย มีทรัพยคือ ขาวเปลือก
บุตรและภรรยาเปนตน เปนเครื่องจองจําที่มั่นคงกวาเครื่องจองจําคือขื่อ
เปนตนเหลานั้น ดวยอันคูณดวยรอย คูณดวยพัน คูณดวยแสน, แต
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ตัดเครื่องจองจํานั่นแมชนิดใหญที่ตัดไดยาก
ดวยประการดังนี้แลว เขาสูปาหิมพานตบวช." ดังนี้แลว ทรงนําอดีต
นิทานมา (ตรัส) วา
" ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุง
พาราณสี พระโพธิสตั วเกิดแลวในตระกูลคฤหบดีตกยากตระกูลหนึ่ง.
เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเจริญวัย บิดาไดทํากาละแลว. พระโพธิสัตวนั้นทํา
การรับจางเลี้ยงมารดา. ตอมา มารดากระทํานางกุลธิดาคนหนึ่งไวในเรือน
เพื่อพระโพธิสัตวนั้น ผูไมปรารถนาเลย ในกาลตอมาก็ไดกระทํากาละ
แลว. ฝายภรรยาของพระโพธิสัตวนั้นตั้งครรภแลว. พระโพธิสัตวนั้น
ไมทราบวาครรภตั้งขึ้นเลย จึงกลาววา " นางผูเจริญ หลอนจงทําการ
รับจางเลี้ยงชีพเถิด, ฉันจักบวช."
นางกลาววา " นาย ครรภตั้งขึ้นแลวแกดิฉันมิใชหรือ ? เมื่อดิฉัน
คลอดแลว ทานจักเห็นทารกแลว จึงบวช." พระโพธิสัตวนั้น รับวา
" ดีละ " ในกาลแหงนางคลอดแลว จึงอําลาวา " นางผูเจริญ หลอนคลอด
โดยสวัสดีแลว, บัดนี้ ฉันจักบวชละ. " ทีนั้นนางกลาวกะพระโพธิสัตว
นั้นวา " ทานจงรอ เวลาที่ลูกนอยของทานหยานมกอน " แลวก็ตั้งครรภ
อีก.
พระโพธิสัตวนั้นดําริวา " เราไมสามารถจะใหนางคนนี้ยินยอมแลว
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ไปได. เราจักไมบอกแกนางละ จักหนีไปบวช." ทานไมบอกแกนางเลย
ลุกขึ้นแลวในสวนราตรี หนีไปแลว.
ครั้งนั้น คนรักษาพระนครไดจับทานไวแลว. ทานกลาววา "นาย
ขาพเจาชื่อวาเปนผูเลี้ยงมารดา, ขอทานทั้งหลายจงปลอยขาพเจาเสียเถิด"
ใหเขาปลอยตนแลว พักอยูในที่แหงหนึ่ง แลวเขาไปสูปาหิมพานต บวช
เปนฤาษี ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดแลว เลนฌานอยู. ทานอยูในที่
นั้นนั่นเอง เปลงอุทานขึ้นวา " เครื่องผูกคือบุตรและภรรยา เครื่องผูก
คือกิเลส อันบุคคลตัดไดโดยยาก ชื่อแมเห็นปานนั้น เราตัดไดแลว."

พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจํา ๒ อยาง
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว เมื่อจะทรงประกาศ
อุทานที่พระโพธิสัตวนั้นเปลงแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา :๔. น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา
ยทายส ทารุช ปพฺพชฺจ
สารตฺตรตฺตา มณิกุณฑ
ฺ เลสุ
ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา.
เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา
โอหาริน สิถิล ทุปฺปมฺุจ
เอตป เฉตฺวาน ปริพพฺ ชนฺติ
อนเปกฺขิโน กามสุข ปหาย.
" เครื่องจองจําใด เกิดแตเหล็ก เกิดแตไม และ
เกิดแตหญาปลอง ผูมีปญญาทั้งหลาย หากลาวเครื่อง
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จองจํานั้น วาเปนของมั่นคงไม. ความกําหนัดใด
ของชนทั้งหลายผูกําหนัด ยินดียิ่งนัก ในแกวมณี
และตุมหูทั้งหลาย และความเยื่อใยในบุตร แลใน
ภรรยาทั้งหลายใด, นักปราชญทั้งหลาย กลาวความ
กําหนัดและความเยื่อใยนั่นวา เปนเครื่องจองจําอัน
มั่นคง มีปกติเหนี่ยวลง อันหยอน (แต) เปลื้องได
โดยยาก. นักปราชญทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกแมนั่น
แลว เปนผูไมมีไยดี ละกามสุขแลวบวช. "
๑

๒

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธีรา เปนตน ความวา บุรุษผูเปน
บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน หากลาวเครื่องจองจําที่เกิดแต
เหล็ก กลาวคือตรวน ชือ่ วา เกิดแตเหล็ก ที่เกิดแตไม กลาวคือ ชื่อ คา
และเครื่องจองจําคือเชือก ที่เขาเอาหญาปลอง หรือวัตถุอยางอื่น มีปอ
เปนตน ฟนทําเปนเชือก วา " เปนของมั่นคง" ไม, เพราะความเปน
เครื่องจองจํา ที่บุคคลสามารถตัดดวยศัสตราทั้งหลาย มีดาบเปนตนได.
บทวา สารตฺตรตฺตา ไดแก เปนผูกําหนัดนักแลว, อธิบายวา ผู
กําหนัดดวยราคะจัด.
บทวา มณิกุณฺฑเลสุ คือในแกวมณีและตุมหูทั้งหลาย, อีกอยาง
หนึ่ง (คือ) ในตุมหูทั้งหลายอันวิจิตรดวยแกวมณี.
บทวา ทฬฺห ความวา ความกําหนัดใด ของชนทั้งหลาย ผูกําหนัด
๑. แปลเติมอยางอรรถกถา. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๐, ชา. ทุก. ๒๗/ขอ ๒๕๑. อรรถกถา

๓/๑๘๕. พันธนาคารชาดก.
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ยินดียิ่งนัก ในแกวมณีและตุมหูทั้งหลายนั่นแล และความเยื่อใย คือความ
ทะยานอยากไดในบุตรและภรรยาใด, บุรุษผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย ยอม
กลาวความกําหนัดและความเยื่อใยนั่น อันเปนเครื่องผูกซึ่งสําเร็จดวยกิเลส
วา " มั่น. "
บทวา โอหาริน ความวา ชื่อวา มีปกติเหนี่ยวลง เพราะยอมฉุดลง
คือนําไปในเบื้องต่ํา เพราะครามาแลวใหตกไปในอบาย ๔.
บทวา สิถิล ความวา ชื่อวา หยอน เพราะยอมไมบาดผิวหนัง
และเนื้อ คือยอมไมนําโลหิตออกในที่ที่ผูก ไดแก ไมใหรูสึกแมความเปน
เครื่องผูก ยอมใหทําการงานทั้งหลาย ในที่ทั้งหลายมีทางบกและทางน้ํา
เปนตนได.
บทวา ทุปฺปมฺุจ ความวา ชื่อวา เปลื้องไดโดยยาก ก็เพราะ
เครื่องผูกคือกิเลส อันเกิดขึ้นดวยสามารถแหงความโลภแมคราวเดียว
ยอมเปนกิเลสชาตอันบุคคลเปลื้องไดโดยยาก เหมือนเตาเปลื้องจากที่เปน
ที่ผูกไดยากฉะนั้น.
สองบทวา เอตป เฉตฺวาน ความวา นักปราชญทั้งหลายตัดเครื่อง
ผูกคือกิเลสนั่น แมอันมั่นอยางนั้น ดวยพระขรรคคือญาณ เปนผูหมด
ความเยื่อใย ละกามสุขแลว เวนรอบ คือหลีกออก, อธิบายวา ยอม
บวช.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเรือนจํา จบ.
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๕. เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระอัครมเหสี
ของพระเจาพิมพิสาร พระนามวาเขมา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เย
ราครตฺตา" เปนตน .

หนามบงหนาม
ไดสดับมา พระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูลของ
พระปทุมุตตรพุทธเจา ไดเปนผูมีพระรูปงดงามนาเลื่อมใสอยางเหลือเกิน.
ก็พระนางไดทรงสดับวา " ทราบวา พระศาสดาตรัสติโทษของรูป" จึง
ไมปรารถนาจะเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา. พระราชาทรงทราบความที่
พระอัครมเหสีนั้นมัวเมาอยูในรูป จึงตรัสใหพวกนักกวีแตงเพลงขับเกี่ยว
ไปในทางพรรณนาพระเวฬุวัน แลวก็รับสั่งใหพระราชทานแกพวกนัก
ฟอนเปนตน. เมื่อนักฟอนเหลานั้นขับเพลงเหลานั้นอยู พระนางทรง
สดับแลว พระเวฬุวันไดเปนประหนึ่งไมเคยทอดพระเนตรและทรงสดับ
แลว. พระนางตรสถามวา " พวกทานขับหมายถึงอุทยานแหงไหน ?"
เมื่อพวกนักขับทูลวา " หมายอุทยานเวฬุวันของพระองค พระเทเทวี" ก็ได
ทรงปรารถนาจะเสด็จไปพระอุทยาน. พระศาสดาทรงทราบการเสด็จมา
ของพระนาง เมื่อประทับนั่งแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัทแล จึงทรง
นิรมิตหญิงรูปงาม ยืนถือพัดกานตาลพัดอยูที่ขางพระองค
ฝายพระนางเขมาเทวี เสด็จเขาไปอยูแล ทอดพระเนตรเห็นหญิง
นั้น จึงทรงดําริวา " ชนทั้งหลาย ยอมพูดกันวา ' พระสัมมาสัมพุทธเจา
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ตรัสโทษของรูป,' ก็หญิงนี้ ยืนพัดอยูในสํานักของพระองค, เราไมเขา
ถึงแมสวนแหงเสี้ยวของหญิงนี้, รูปหญิงเชนนี้ เราไมเคยเห็น, ชนทั้งหลาย
เห็นจะกลาวตูพระศาสดา ดวยคําไมจริง" ดังนี้แลว ก็มิใสใจถึงเสียงพระดํารัสของพระตถาคต ไดประทับยืนทอดพระเนตรดูหญิงนั้นนั่นแล.

ในรางกายนี้ไมมีสาระ
พระศาสดาทรงทราบเนื้อความที่พระนางมีมานะจัดเกิดขึ้นในรูปนั้น
เมื่อจะทรงแสดงรูปนั้นดวยอํานาจวัยมีปฐมวัยเปนตน จึงทรงแสดงทําให
เหลือเพียงกระดูกในที่สุด โดยนัยทีข่ าพเจากลาวแลวในหนหลังนั้นแล.
พระนางเขมาพอทอดพระเนตรเห็นรูปนั้น จึงทรงดําริวา " รูปนั้น
แมเห็นปานนี้ ก็ถึงความสิ้นความเสื่อมไปโดยครูเดียวเทานั้น, สาระใน
รูปนี้ ไมมีหนอ ?"
พระศาสดาทรงตรวจดูวาระจิตของพระนางเขมานั้นแลว จึงตรัสวา
" เขมา เธอคิดวา ' สาระมีอยูในรูปนีห้ รือ ?' เธอจงดูความที่รูปนั้นหา
สาระมิได ในบัดนี้" แลวตรัสพระคาถานี้วา :" เขมา เธอจงดูรางกายอันอาดูร ไมสะอาดเนา
เปอย ไหลออกทั้งขางบน ไหลออกทั้งขางลาง อันคน
พาลทั้งหลาย ปรารถนายิ่งนัก."
ในกาลจบพระคาถา พระนางดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระนางวา " เขมา สัตวเหลานี้ เยิ้ม
อยูดวยราคะ รอนอยูดวยโทสะ งงงวยอยูดวยโมหะ จึงไมอาจเพื่อกาว
ลวงกระแสตัณหาของตนไปได ตองของอยูในกระแสตัณหานั้นนั่นเอง "
ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๕. เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต
สย กต มกฺกฏโกว ชาล
เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา
อนเปกฺขิโน สพฺพทุกขฺ  ปหาย.
" สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ ยอมตกไปสูกระแสตัณหา เหมือนแมลงมุม ตกไปยังใยที่ตัวทําไว
เองฉะนั้น. ธีรชนทั้งหลาย ตัดกระแสตัณหาแมนั้น
แลว เปนผูหมดหวงใย ละเวนทุกขทั้งปวงไป."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มกฺกฏโกว ชาล ความวา เหมือน
อยางวา แมลงมุมทําขายคือใยแลว ก็นอนอยูในศูนยใยในที่ทามกลาง
แลวก็รีบวิ่งไปฆาตั๊กแตนหรือตัวแมลง ที่ตกไปในริมสายใย สูบกินรส
ของมันแลว ก็กลับมานอนอยูในที่นั้นอยางเดิมฉันใด; สัตวทั้งหลาย
เหลาใด ผูกาํ หนัดแลวดวยราคะ โกรธแลวดวยโทสะ หลงแลวดวยโมหะ,
สัตวเหลานั้นยอมตกไปสูกระแสตัณหาที่ตัวทําไวเอง คือเขาไมอาจเพื่อ
กาวลวงกระแสตัณหานั้นไปได ฉันนั้นเหมือนกัน; กระแสตัณหา บุคคล
ลวงไดยากอยางนี้.
บาทพระคาถาวา เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา ความวา บัณฑิต
ทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกนั่นแลว เปนผูห มดหวงใย คือไมมีอาลัย ละทุกข
ทั้งปวงดวยอรหัตมรรคแลว ก็เวน คือไป.
๑

๑. ผูอันราคะยอมแลว. ๒. อันโทสะประทุษรายแลว.

๒
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ในกาลจบเทศนา พระนางเขมาทรงดํารงอยูในพระอรหัต. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว. พระศาสดาตรัสกะพระราชาวา " มหาบพิตร พระนางเขมาจะบวชหรือปรินิพพาน จึงควร ?"
พระราชา. โปรดใหพระนางบวชเถิด พระเจาขา, อยาเลยดวยการ
ปรินิพพาน.
พระนางบรรพชาแลว ก็ไดเปนสาวิกาผูเลิศ ดังนี้แล.
เรื่องพระนางเขมา จบ.
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๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอุคคเสน
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มฺุจ ปุเร " เปนตน.

อุคคเสนรักใครหญิงนักฟอน
ไดยินวา เมื่อครบปหรือ ๖ เดือนแลว พวกนักฟอนประมาณ ๕๐๐
ไปยังกรุงราชคฤห ทํามหรสพ (ถวาย) แดพระราชาตลอด ๗ วัน ได
เงินและทองเปนอันมาก, การตกรางวัลในระหวาง ๆ ไมมีสิ้นสุด. มหาชน
ตางก็ยืนบนเตียงเปนตน ดูมหรสพ.
ลําดับนั้น ธิดานักหกคะเมนคนหนึ่ง ขึ้นไปสูไมแปน หกคะเมน
เบื้องบนของไมเปนนั้น เดินฟอนและขับรองบนอากาศ ณ ที่สุดแหง
ไมแปนนั้น.
สมัยนัน้ บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน ยืนอยูบนเตียงที่ (ตั้ง) ซอนๆ
กันกับดวยสหาย แลดูหญิงนั้น มีความรักเกิดขึ้นในอาการทั้งหลาย มีการ
แกวงมือและเทาเปนตนของนาง ไปสูเรือนแลวคิดวา " เราเมื่อไดนาง
จึงจักเปนอยู, เมื่อเราไมไดก็จะตายเสียในที่นี้แหละ" ดังนี้แลว ก็ทําการ
ตัดอาหาร นอนอยูบนเตียง; แมถูกมารดาบิดาถามวา " พอ เจาเปนโรค
อะไร ?" ก็บอกวา " เมื่อฉันไดลูกสาวของนักฟอนคนนั้น ก็จะมีชีวิตอยู,
เมื่อฉันไมได ก็จะตายเสียในที่นี้นี่แหละ," แมเมื่อมารดาปลอบวา " พอ
เจาอยาทําอยางนี้เลย, พวกเราจักนํานางกุมาริกาคนอื่น ซึง่ สมควรแก
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ตระกูลและโภคะของพวกเรา มาใหแกเจา" ก็ยังนอนกลาวอยางนั้น
เหมือนกัน.

อุคคเสนไดนางนักฟอนสมประสงค
ลําดับนั้นบิดาของเขา แมออนวอนเปนอันมาก เมื่อไมสามารถจะ
ใหเขายินยอมได จึงเรียกสหายของนักฟอนมา ใหทรัพยพันกหาปณะแลว
สงไปดวยสั่งวา " ทานจงรับเอากหาปณะเหลานี้แลว ใหลกู สาวของทาน
แกบุตรชายของฉันเถิด."
นักฟอนนั้นกลาววา " ขาพเจารับเอากหาปณะแลวก็ใหไมได; ก็ถา
วาบุตรชาย (ของทาน) นั้น ไมไดลูกสาว (ของขาพเจา) นี้แล ไมอาจ
จะเปนอยูไซร, ถากระนั้น บุตรของทานจงเที่ยวไปกับดวยพวกขาพเจา
เถิด, ขาพเจาจักใหลูกสาวแกเขา." มารดาบิดาบอกความนั้นแกบุตรแลว.
เขาพูดวา " ฉันจักเที่ยวไปกับพวกนักฟอนนั้น" ไมเอื้อเฟอถอยคําของ
มารดาบิดาเหลานั้น แมผูออนวอนอยู ไดออกไปยังสํานักของนักฟอน
แลว.
นักฟอนนั้น ใหลกู สาวแกเขาแลว เที่ยวแสดงศิลปะในบานนิคม
และราชธานี กับดวยเขานั่นแหละ.
ฝายนางนั้น อาศัยการอยูรวมกับบุตรเศรษฐีนั้น ตอกาลไมนาน
นักก็ไดบุตร เมื่อจะเยาบุตรนั้น จึงพูดวา " ลูกของคนเฝาเกวียน, ลูก
ของคนหาบของ, ลูกของคนไมรูอะไรๆ."
ฝายบุตรเศรษฐีนั้น ขนหญามาใหโคทั้งหลาย ในที่แหงชนเหลานั้น
ทําการกลับเกวียนพักอยูแลว, (และ) ยกเอาสิ่งของที่ไดในที่แสดงศิลปะ
แลวนําไป, นัยวา หญิงนั้นหมายเอาบุตรเศรษฐีนั้นนั่นเอง เมื่อจะเยาบุตร
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จึงกลาวอยางนั้นนั่นแล. บุตรเศรษฐีนั้นทราบความที่นางขับรองปรารภ
ตน จึงถามวา " หลอนพูดหมายถึงฉันหรือ ?"
ภรรยา. จะ ฉันพูดหมายถึงทาน.
บุตรเศรษฐี. เมื่อเชนนั้นฉันจักหนีละ.
นางกลาววา " ก็จะประโยชนอะไรของฉัน ดวยทานผูหนีไปหรือ
มาแลว " ดังนี้แลว ก็ขับเพลงบทนั้นนั่นแลเรื่อยไป.
ไดยินวา นางอาศัยรูปสมบัติของตน และทรัพยซึ่งเปนรายได จึง
มิไดเกรงใจบุตรเศรษฐีนั้น ในเรื่องอะไร ๆ.
บุตรเศรษฐีนั้น คิดอยูวา "นางนี้ มีการถือตัวเชนนี้ เพราะอาศัย
อะไรเลาหนอ ?" ทราบวา " เพราะอาศัยศิลปะ" จึงคิดวา " ชางเถิด,
เราก็จักเรียนศิลปะ " แลวก็เขาไปหาพอตา เรียนศิลปะอันเปนความรูของ
พอตานั้น แสดงศิลปะ ในบานนิคมเปนตนอยู มาถึงกรุงราชคฤหโดย
ลําดับ ใหปา วรองวา " ในวันที่ ๗ แตวันนี้ บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน
จักแสดงศิลปะแกชาวพระนคร."

อุคคเสนแสดงศิลปะ
ชาวพระนคร ใหผกู เตียงซอนๆ กันเปนตนแลว ประชุมกันใน
วันที่ ๗.
ฝายอุคคเสนนั้น ไดขึ้นไปสูไมแปน (สูง) ๖๐ ศอก ยืนอยูบนปลาย
ไมแปนนั้น.
ในวันนัน้ พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรงุ ทรง
เห็นอุคคเสนนั้น เขาไปในขายคือพระญาณของพระองค จึงทรงใคร-
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ครวญอยูวา " เหตุอะไรหนอ ? จักมี " ไดทราบวา " พรุงนี้บุตรเศรษฐี
จักยืนบนปลายไมเปน ดวยหวังวา " จักแสดงศิลปะ ' มหาชนจักประชุม
กันเพื่อดูเขา, เราจักแสดงคาถาประกอบดวยบท ๔ ในสมาคมนั้น; การ
บรรลุธรรมจักมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐ เพราะฟงธรรมนั้น, แมอุคคเสนก็จัก
ตั้งอยูในพระอรหัต."
ในวันรุง ขึ้น พระองคทรงกําหนดเวลาแลว มีภิกษุสงฆแวดลอม
เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต. ฝายอุคคเสน เมื่อพระศาสดา
ยังไมทันเสด็จเขาไปภายในพระนครนั่นแล จึงใหสัญญาดวยนิ้วมือแก
มหาชน เพื่อตองการใหเอิกเกริก ยืนบนปลาไมแปนหกคะเมนในอากาศ
นั่นเองสิ้น ๗ ครั้ง ลงมาแลวไดยืนบนปลายไมเปนอีก.

อุคคเสนแสดงศิลปะแกพระมหาโมคคัลลานะ
ขณะนั้น พระศาสดากําลังเสด็จไปสูพระนคร, ทรงกระทําโดย
อาการที่บริษัทไมแลดูเขา, ใหดูเฉพาะพระองคเทานั้น. อุคคเสนแลดู
บริษัทแลว ถึงความเสียใจวา " บริษทั จะไมแลดูเรา " จึงคิดวา " ศิลปะ
นี้เราพึ่งแสดง (ประจํา) ป, ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระนคร
บริษัทไมแลดูเรา แลดูแตพระศาสดาเทานั้น; การแสดงศิลปะของเรา
เปลา (ประโยชน) แลวหนอ."
พระศาสดาทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาแลว ตรัสวา "โมคคัลลานะ เธอจงไป, พูดกะบุตรเศรษฐีวา
" นัยวา ทาน จงแสดงศิลปะ" พระเถระไปยืนอยู ณ ภายใตไมแปนนั่นแล
เรียกบุตรเศรษฐีมาแลว กลาวคาถานี้วา:๑

๑. คําวา ' ทาน ' ในที่นี้ เปนปฐมบุรุษ.
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" เชิญเถิด อุคคเสน บุตรคนฟอน ผูม กี ําลังมาก
เชิญทานจงดู, เชิญทานทําความยินดีแกบริษัทเถิด,
เชิญทานทําใหมหาชนราเริงเถิด."
เขาไดยินถอยคําของพระเถระแลว เปนผูมีใจยินดี หวังวา " พระศาสดามีพระประสงคจะดูศิลปะของเรา " จึงยืนบนปลายไมแปนแลวกลาว
คาถานี้วา :" เชิญเถิด ทานโมคคัลลานะ ผูมีปญญามาก มี
ฤทธิ์มาก เชิญทานจงดู, กระผมจะทําความยินดีแก
บริษัท, จะยังมหาชนใหราเริง."
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว ก็กระโดดจากปลายไมแปน ขึ้นสู
อากาศ หกคะเมน ๑๔ ครั้งในอากาศแลว ลงมายืนอยูบนปลายไมแปน
(ตามเดิม).
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาวา " อุคคเสน ธรรมดาบัณฑิต
ตองละความอาลัยรักใครในขันธทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบันเสียแลว พนจากทุกขทั้งหลายมีชาติเปนตนจึงควร ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา:๖. มฺุจ ปุเร มฺุจ ปจฺฉโต
มชฺเฌ มฺุจ ภวสฺส ปารคู
สพฺพตฺถ วิมุตฺตมานโส
น ปุน ชาติชร อุเปหิส.ิ
" ทานจงเปลื้อง (อาลัย) ในกอนเสีย จงเปลื้อง
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(อาลัย) ขางหลังเสีย, จงเปลื้อง (อาลัย) ในทามกลางเสีย, จึงเปนผูถึงฝงแหงภพ มีใจหลุดพนใน
ธรรมทัง้ ปวง จะไมเขาถึงชาติและชราอีก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มฺุจ ปุเร ความวา จงเปลื้อง
อาลัย คือความยินดี หมกมุน ปรารถนา ขลุกขลุย ความถือ ลูบคลํา
ความอยาก ในขันธทั้งหลายที่เปนอดีตเสีย.
บทวา ปจฺฉโต ความวา จงเปลื้องอาลัยเปนตน ในขันธทั้งหลาย
ที่เปนอนาคตเสีย.
บทวา มชฺเฌ ความวา จงเปลื้องอาลัยเหลานั้น ในขันธทงั้ หลาย
แมที่เปนปจจุบันเสีย.
สองบทวา ภวสฺส ปารคู ความวา เมื่อปฏิบัติไดอยางนั้น จักเปน
ผูถึงฝง คือไปแลวสูฝงแหงภพแมทั้ง ๓ อยางได ดวยอํานาจแหงอัน
กําหนดรู ละ เจริญ และทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง มีใจพนแลวใน
สังขตธรรมทั้งปวง ตางดวยขันธ ธาตุ อายตนะ เปนตนอยู ตอไปไม
ตองเขาถึงชาติ ชรา และมรณะ.
ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตวทั้ง ๘๔,๐๐๐ แลว.

อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท
ฝายบุตรเศรษฐี กําลังยืนอยูบนปลายไมแปน บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว ลงจากไมแปนมาสูที่ใกลพระศาสดา ถวาย
บังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา. ลําดับนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 308

พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาตรัสกะนายอุคคเสนนั้นวา " ทาน
จงเปนภิกษุมาเถิด." อุคคเสนนั้นไดเปนผูทรงไวซึ่งบริขาร ๘ ประหนึ่ง
พระเถระมีพรรษาตั้ง ๖๐ ในขณะนั้นนั่นเอง.
ตอมา พวกภิกษุถามทานวา " คุณอุคคเสน เมื่อคุณลงจากปลาย
ไมแปน (สูง) ตั้ง ๖๐ ศอก ขึ้นชื่อวาความกลัว ไมไดมีหรือ ? " เมื่อ
ทานตอบวา " คุณ ความกลัวยอมไมมีแกผมเลน," จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา พระอุคคเสนพูดอยูวา ' ผมไมกลัว ' เธอพูดไม
จริง ยอมอวดคุณวิเศษ" พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุ
ผูมีสังโยชนอันตัดไดแลว เชนกับอุคคเสนผูบุตรของเรา หากลัว หา
พรั่นพรึงไม" ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้ในพราหมณวรรควา :" เรา กลาวผูที่ตัดสังโยชนทั้งหมดได ไมสะดุง
ผูลวงกิเลสเปนเครื่องของ ไมประกอบดวยโยคะ
กิเลสแลววา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา การบรรลุธรรมพิเศษ ไดมีแลวแกชนเปนอัน
มาก.
รุงขึ้นวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย เหตุคือการอาศัยลูกสาวนักฟอน เที่ยวไปกับดวยนักฟอนของ
ภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตอยางนี้ เปนอยางไรหนอแล ?
เหตุแหงอุปนิสัยพระอรหัตเปนอยางไร ?"
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พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวยเรื่อง
ชื่อนี้ " ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เหตุแมทั้งสองนั่น อัน
อุคคเสนนี้ผูเดียวทําไวแลว " เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น จึงทรง
ชักอดีตนิทานมา (ตรัส ) วา :" ดังไดสดับมา ในอดีตกาล เมือ่ สุพรรณเจดียสําหรับพระกัสสปทศพล อันเขากระทําอยู พวกกุลบุตรชาวพระนครพาราณสี บรรทุกของ
เคี้ยวของบริโภคเปนอันมากในยานทั้งหลาย กําลังไปสูเจดียสถาน ดวย
ตั้งใจวา " พวกเราจักทําหัตถกรรม" พวกพระเถระองคหนึ่ง กําลังเขาไป
เพื่อบิณฑบาตในระหวางทางแลว . ลําดับนั้นนางกุลธิดาคนหนึ่ง แลเห็น
พระเถระแลว จึงกลาวกะสามีวา " นาย พระผูเปนเจาของเราเขามาอยู
เพื่อบิณฑบาต, อนึ่ง ของเคี้ยวของบริโภคของเราในยาน มีเปนอันมาก,
นายจงนําบาตรของทานมา, เราทั้งสองจักถวายภิกษา." สามีน้ําบาตรมา
แลว. ภรรยายังบาตรนั้นใหเต็ม ดวยของควรเคี้ยวของควรบริโภคแลว
ใหสามีวางลงในมือของพระเถระ แมทั้งสองคนทําความปรารถนาวา "ทาน
เจาขา ดิฉันทั้งสองคนพึงมีสวนแหงธรรมอันทานเห็นแลวนั่นเทียว."
พระเถระแมนั้น เปนพระขีณาสพ, เพราะฉะนั้น เมื่อทานเล็งดู ทราบ
ภาวะ คืออันจะสําเร็จความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นแลว ไดทําการยิ้ม.
หญิงนั้นเห็นอาการนั้นเขา จึงพูดกะสามีวา " นาย พระคุณเจาของเรา
ยอมทําอาการยิ้ม, ทานจักเปนเด็กนักฟอน." ผายสามีของนางตอบวา
" นางผูเจริญ ก็จักเปนอยางนั้น" ดังนี้แลว หลีกไป. นี้เปนบุรพกรรม
ของเขาทั้งสองนั้น.
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สามีภรรยานั้น ดํารงอยูในอัตภาพนั้นชั่วอายุแลว ก็เกิดในเทวโลก
เคลื่อนจากที่นั้นแลว, หญิงนั้นเกิดในเรือนของคนนักฟอน, ชายเกิดใน
เรือนของเศรษฐี. พระอุคคเสนนั้น เพราะความที่ใหคําตอบแกภรรยา
นั้นวา " จักเปนอยางนั้น นางผูเจริญ" จึงตองเที่ยวไปกับพวกนักฟอน,
อาศัยบิณฑบาตที่ถวายแลวแกพระเถรผูขีณาสพ จึงบรรลุพระอรหัตแลว,
ฝายธิดาของนักฟอนนั้น คิดวา " อันใดเปนคติของสามีของเรา,
อันนั้นเอง ก็เปนคติแมของเรา" ดังนี้แลว บรรพชาในสํานักของภิกษุณี
ทั้งหลายแลว ดํารงอยูในพระอรหัต ดังนี้แล.
เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน จบ.
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๗. เรื่องจุฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุม
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " วิตกกฺมถิตสฺส " เปนตน.

ภิกษุหนุมรักใครหญิงรุนสาว
ดังไดสดับมา ภิกษุหนุมรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลาก ถือ
เอาขาวตมตามสลากไปสูโรงฉัน ดื่มอยู. ภิกษุนั้น ไมไดน้ําในโรงฉันนั้น
ไดไปยืนยังเรือนหลังหนึ่ง เพื่อตองการน้ํา, หญิงรุนสาวคนหนึ่งในเรือน
นั้น พอเห็นภิกษุนั้น ก็เกิดความสิเนหา กลาววา " ทานผูเจริญ เมื่อมี
ความตองการดวยน้ําดื่ม ทานพึงมาในเรือนนี้แหละ แมอีก."
ตั้งแตนั้น ภิกษุนั้นไมไดน้ําดื่มในกาลใด, ก็ไปเรือนนั้นนั่นแล
ในกาลนั้น.
ฝายหญิงนั้น รับบาตรของเธอแลว ถวายน้ําดื่ม. เมื่อกาลลวงไป
ดวยอาการอยางนั้น รุงขึ้นวันหนึ่ง นางถวายแมขาวตมแลวนิมนตใหนั่ง
ในเรือนนั้นแล ไดถวายขาวสวยแลว. นางนั่ง ณ ทีใ่ กลภิกษุนั้นแลว
เอยถอยคําขึ้นวา " ทานผูเจริญ ในเรือนนี้ อะไร ๆ ชื่อวา ยอมไมมี
หามีไม, ดิฉันยังไมไดแตคนจัดการเทานั้น."
ภิกษุนนั้ สดับถอยคําของหญิงนั้นแลว โดย ๒-๓ วันเทานั้น
ก็กระสันแลว.

ภิกษุหนุมถูกนําตัวไปเฝาพระศาสดา
ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะพบภิกษุนั้น จึงถามวา " ผูมีอายุ
เหตุไร ? ทานจึงเปนผูผอมเหลืองหนักขึ้น," เมื่อภิกษุนั้นตอบวา " ผูมีอายุ
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ผมเปนผูกระสัน," จึงนําไปสูสํานักพระอาจารยและอุปชฌายะ. อาจารย
และอุปชฌายแมเหลานั้น ก็นําภิกษุนั้นไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูล
ความนั้นแลว.

พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุมนั้น
พระศาสดาตรัสถามวา " ภิกษุ นัยวา เธอเปนผูกระสันจริงหรือ ?"
เมื่อภิกษุนั้นทูลวา " จริง " จึงตรัสวา " ภิกษุ เหตุไร ? เธอบวชใน
ศาสนาของพระพุทธเจา ผูปรารภความเพียรเชนดังเรา จึงไมใหเขาเรียก
ตนวา ' พระโสดาบัน ' หรือ ' พระสกทาคามี ' กลับใหเขาเรียกวา
' เปนผูกระสัน ' ได, เธอทํากรรมหนักเสียแลว" จึงทรงซักถามวา
" เพราะเหตุไร ? เธอจึงเปนผูกระสัน " เมื่อภิกษุนั้นทูลวา " ขาแต
พระองคผูเจริญ หญิงคนหนึ่ง พูดกะขาพระองคอยางนี้," จึงตรัสวา
" ภิกษุ กิริยาของนางนั่น ไมนาอัศจรรย: เพราะในกาลกอน นางละบัณฑิต
ผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว ยังความสิเนหาในบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งตนเห็น
ครูเดียวนั้นใหเกิดขึ้น ทําบัณฑิตผูเลิศนั้นใหถึงความสิ้นชีวิต" อันภิกษุ
ทั้งหลายทูลอาราธนาเพื่อใหทรงประกาศเรื่องนั้น จึงทรงทําใหแจงซึ่ง
ความที่จูฬธนุคคหบัณฑิต เรียนศิลปะในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข
ในกรุงตักกสิลา พาธิดาผูอันอาจารยนั้นยินดีใหแลว ไปสูกรุงพาราณสี
เมื่อตนฆาโจรตาย ๔๙ คน ดวยลูกศร ๔๙ ลูก ทีป่ ากดงแหงหนึ่ง, เมื่อ
ลูกศรหมดแลว จึงจับโจรผูหัวหนาฟาดใหลมลงที่พื้นดิน. กลาววา " นาง
ผูเจริญ หลอนจงนําดาบมา," นาง (กลับ) ทําความสิเนหาในโจรซึ่งตน
เห็นในขณะนั้นแลว วางดามดาบไวในมือโจร ใหโจรฆาแลวในกาลเปน
จูฬธนุคคหบัณฑิต ในอดีตกาล และภาวะคือโจรพาหญิงนั้นไป พลางคิด
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วา " หญิงนี้เห็นชายอื่นแลว จักใหเขาฆาเราบางเชนเดียวกับสามีของตน,
เราจักตองการอะไรดวยหญิงนี้" เห็นแมน้ําสายหนึ่ง จึงพักนางไวที่ฝงนี้
ถือเอาหอภัณฑะของนางไป สั่งวา " หลอนจงรออยู ณ ที่นี้แหละ จนกวา
ฉันนําหอภัณฑะขามไป " ละนางไว ณ พี่นั้นนั่นเอง (หนี) ไปเสีย แลว
ตรัสจูฬธนุคคหชาดก นี้ในปญจกนิบาต ใหพิสดารวา:" พราหมณ ทานถือเอาภัณฑะทั้งหมด ขามฝง
ไดแลว, จงรีบกลับมารับฉัน ใหขามไปในบัดนี้โดยเร็ว
บางนะ ผูเจริญ."
" แมนางงาม ยอมแลกฉัน ผูมิใชผัว ไมได
เชยชิด ดวยผัวผูเชยชิดมานาน, แมนางงาม พึง
แลกชายอื่นแมดวยฉัน, ฉันจักไปจากที่นี้ใหไกล
ที่สุดทีจ่ ะไกลได."
" ใครนี้ ทําการหัวเราะอยูที่กอตะไครน้ํา, ในที่นี้
การฟอนก็ดี การขับก็ดี การประโคมก็ดี ทีบ่ ุคคลจัด
ตั้งขึ้น มิไดม,ี แมนางงาม ผูมตี ะโพกอันผึ่งฝาย
ทําไมเลา ? แมจึงซิกซี้ในกาลเปนที่รองไห. "
" สุนัขจิ้งจอก ชาติชัมพุกะ ผูโงเขลา ทราม
ปญญา เจามีปญญานอย, เจาเสื่อมจากปลาและชิ้น
(เนื้อ) แลวก็ซบเซาอยู ดุจสัตวกําพรา."
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๘๑๘. อรรถกถา. ๔/๑๕๐๖. ๒. โดยพยัญชนะ แปลวา ในกาลใชกาล

เปนที่หัวเราะ.
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" โทษของคนเหลาอื่น เห็นไดงาย, สวนโทษ
ของตน เห็นไดยาก, หลอนนั่นเอง เสื่อมทั้งผัวทั้งชู
ซบเซาอยู แม (ยิ่ง) กวาเรา."
" พระยาเนื้อ ชาติซัมพุกะ เรื่องนั้น เปนเหมือน
เจากลาว. ฉันนั้น ไปจากที่นี้แลว จักเปนผูไปตาม
อํานาจของภัสดาแนแท."
" ผูใดพึงนําภาชนะดินไปได, แมภาชนะสําริด
ผูนั้นก็พึงนําไปได; หลอนทําชั่วจนช่ํา, ก็จักทําชั่ว
อยางนัน้ แมอีก."
แลวตรัสวา " ในกาลนั้น จูฬธนุคคหบัณฑิตไดเปนเธอ, หญิงนั้นไดเปน
หญิงรุนสาวนี้ในบัดนี้, ทาวสักกเทวราช ผูมาโดยรูปสุนัขจิ้งจอก ทําการ
ขมขี่นางนั้น เปนเรานี่แหละ" แลวทรงโอวาทภิกษุนั้นวา " หญิงนั้น
ปลงบัณฑิตผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น จากชีวิต เพราะความสิเนหาในชาย
คนหนึ่ง ซึ่งตนเห็นครูเดียวนั้นอยางนี้; ภิกษุเธอจงตัดตัณหาของเธอ อัน
ปรารภหญิงนั้นเกิดขึ้นเสีย" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิงขึ้นไป
จึงทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๗. วิตกฺกมถิตสฺส ชนฺตุโน
ติพฺพราคสฺส สุภานุปสฺสิโน
ภิยฺโย ตณฺหา ปวฑฺฒติ
เอส โข ทฬฺห กโรติ พนฺธน.
วิตกฺกูปสเม จ โย รโต
อสุภ ภาวยตี สทา สโต
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เอส โข วฺยนฺติกาหติ
เอสจฺเฉจฺฉติ มารพนฺธน.
" ตัณหา ยอมเจริญยิ่งแกชนผูถูกวิตกย่ํายี มี
ราคะจัด เห็นอารมณวางาม, บุคคลนั่นแลยอมทํา
เครื่องผูกใหมั่น. สวนภิกษุใด ยินดีในธรรมเปนที่เขา
ไประงับวิตก เจริญอสุภฌานอยู มีสติทุกเมื่อ, ภิกษุ
นั่นแล จักทําตัณหาใหสูญสิ้นได ภิกษุนั่น จะตัด
เครื่องผูกแหงมารได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิตกฺกมถิตสฺส ไดแก ผูถูกวิตก ๓
มีกามวิตกเปนตนย่ํายียิ่ง.
บทวา ติพฺพราคสฺส คือ ผูมีราคะหนาแนน.
บทวา สุภานุปสฺสิโน ความวา ชื่อวา ผูตามเห็นอารมณวา " งาม "
เพราะความเปนผูมีใจอันตนปลอยไป ในอารมณอันนาปรารถนาทั้งหลาย
ดวยสามารถแหงการยึดถือโดยสุภนิมิตเปนตน.
บทวา ตณฺหา เปนตน ความวา บรรดาฌานเปนตน แมฌานหนึ่ง
ยอมไมเจริญแกบุคคลผูเห็นปานนั้น. โดยที่แท ตัณหาเกิดทางทวาร ๖
ยอมเจริญยิ่ง.
บทวา เอส โข ความวา บุคคลนั่นแล ยอมทําเครื่องผูกคือตัณหา
ชื่อวา ใหมนั่ .
บทวา วิตกฺกูปสเม ความวา บรรดาอสุภะ ๑๐ ในปฐมฌานกลาว
คือธรรมเปนที่ระงับมิจฉาวิตกทั้งหลาย.
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สองบทวา สทา สโต ความวา ภิกษุใด เปนผูยินดียิ่งในปฐมฌานนี้
ชื่อวา มีสติ เพราะความเปนผูมีสติตั้งมั่นเปนนิตยเจริญอสุภฌานนั้นอยู.
บทวา พฺ ยนฺติกาหติ ความวา ภิกษุนั่น จักทําตัณหาอันจะใหเกิด
ในภพ ๓ ใหไปปราศได.
บทวา มารพนฺธฺน ความวา ภิกษุนั่น จักตัดแมเครื่องผูกแหงมาร
กลาวคือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เสียได.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต จบ.
๑

๑. บาลีเปน วฺยนฺติกาหติ.
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๘. เรื่องมาร [๒๔๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมาร ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา "นิฏ คโต" เปนตน.

มารแปลงเปนชางรัดกระหมอนพระราหุล
ความพิสดารวา ในวันหนึ่งเวลาวิกาล พระเถระเปนอันมากเขา
ไปสูพระเชตวันมหาวิหาร ไปถึงที่เปนที่อยูของพระราหุลเถระแลวก็ไลทาน
ใหลุกขึ้น. ทานเมื่อไมเห็นที่เปนที่อยูในที่อื่น จึงไปนอนที่หนามุขพระคันธกุฎีของพระตถาคต. คราวนั้น ทานผูมีอายุนั้นบรรลุพระอรหัตแลว
ไดเปนผูยังไมมีพรรษาเลย.
มารชื่อวสวัตดี ดํารงอยูในภพนั่นแหละ เห็นทานผูมีอายุนั้นนอน
ที่หนามุขพระคันธกุฎี จึงคิดวา " พระหนอนอยผูแทงใจของพระสมณโคดมนอนขางนอก, สวนพระองคผทมในภายในพระคันธกุฎี; เมื่อเรา
บีบคั้นพระหนอนอย พระองคเองก็จัก (เปนเหมือน) ถูกบีบคั้น (ดวย)."
มารนั้น นิรมิตเพศเปนพระยาชางใหญมา เอางวงรัดกระหมอมพระเถระ
แลวรองดุจนกกระเรียนดวยเสียงดัง.

พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไมกลัว
พระศาสดาผทมในพระคันธกุฎี ทรงทราบวาชางนั้นเปนมาร จึง
ตรัสวา " มาร คนเชนทานนั้นแมตั้งแสน ก็ไมสามารถเพื่อจะใหความ
กลัวเกิดแกบุตรของเราได, เพราะวาบุตรของเรามีปกติไมสะดุง มีตัณหา
ไปปราศจากแลว มีความเพียรใหญ มีปญญามาก" ดังนี้แลว ไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :-
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๘. นิฏ คโต อสนฺตาสี วีตตโณฺห อนงฺคโณ
อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ
อนฺติโมย สมฺสฺสโย.
วีตตโณฺห อนาทาโน
นิรุตฺติปทโกวิโท
อกฺขราน สนฺนปิ าต
ชฺา ปุพพฺ ปรานิ จ
ส เว อนฺติมสารีโร
มหาปฺโ มหาปุริโสติ วุจฺจติ.
" (ผูใด) ถึงความสําเร็จ มีปกติไมสะดุง มีตัณหา
ไปปราศแลว ไมมกี ิเลสเครื่องยั่วยวนใจ ไดตัดลูกศร
อันใหไปสูภพทั้งหลายเสียแลว, กายนี้ (ของผูนั้น)
ชื่อวามีในที่สุด. (ผูใด) มีตัณหาไปปราศแลว ไมมี
ความถือมั่น ฉลาดในบทแหงนิรุตติ รูที่ประชุมแหง
อักษรทัง้ หลาย. และรูเบื้องตนและเบื้องปลายแหง
อักษรทัง้ หลาย. ผูนนั้ แล มีสรีระมีในที่สุด เรายอม
เรียกวาผูมีปญญามาก เปนมหาบุรุษ.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา นิฏ คโต ความวา พระอรหัต
ชื่อวา ความสําเร็จของบรรพชิตทั้งหลาย ในพระศาสนานี้, ถึง คือบรรลุ
พระอรหัตนั้น.
บทวา อสนฺตาสี คือ ผูชื่อวาไมสะดุง เพราะไมมีกิเลสเครื่องสะดุง
คือราคะเปนตน ในภายใน.
บาทพระคาถาวา อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ คือ ไดตัดลูกศรอันมีปกติ
ใหไปสูภพทั้งสิ้น.
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บทวา สมุสฺสโย คือ รางกายนี้ ของผูนั้นมีในที่สุด.
บทวา อนาทาโน คือ ผูไมมีการยึดถือในขันธเปนตน.
บาทพระคาถาวา นิรุตฺติปทโกวิโท ความวา ผูฉลาดในปฏิสัมภิทา
แมทั้ง ๔ คือ ในนิรุตติ และบทที่เหลือ.
สองบาทพระคาถาวา อกฺขราน สนฺนปาต ชฺา ปุพฺพาปรานิ จ
ความวา ยอมรูหมวดหมูแหงอักษร กลาวคือที่ประชุมแหงอักษรทั้งหลาย
และรูอักษรเบื้องปลายดวยอักษรเบื้องตน และอักษรเบื้องตนดวยอักษร
เบื้องปลาย. ชื่อวา รูจักอักษรเบื้องปลายดวยอักษรเบื้องตน คือเมื่อเบื้องตน
ปรากฏอยู ในทามกลางและที่สุด แมไมปรากฏ, ก็ยอมรูไดวา " นี้เปน
ทามกลางแหงอักษรเหลานี้, นี้เปนที่สุด," ชื่อวา ยอมรูจักอักษรเบื้องตน
ดวยอักษรเบื้องปลาย คือเมื่อที่สุดปรากฏอยู เมือ่ เบื้องตนและทามกลาง
แมไมปรากฏ, ก็ยอมรูไดวา " นี้เปนทามกลางแหงอักษรเหลานั้น, นี้เปน
เบื้องตน" เมื่อทามกลางปรากฏอยู เมื่อเบื้องตนและที่สุดแมไมปรากฏ,
ยอมทราบไดเหมือนกันวา " นี้เปนเบื้องตนแหงอักษรเหลานั้น, นี้เปน
ที่สุด."
บทวา มหาปฺโ ความวา ทานผูมีสรีระตั้งอยูในที่สุดนั่นพระศาสดาตรัสเรียกวา ผูมีปญ
 ญามาก เพราะความเปนผูประกอบดวยปญญา
อันกําหนดถือเอาซึ่งอรรถ ธรรม นิรตุ ติ และปฏิภาณ และศีลขันธเปนตน
อันใหญ และตรัสวาเปนมหาบุรุษ เพราะความเปนผูมีจิตพนแลว โดย
พระบาลีวา " สารีบุตร เราเรียกผูมีจิตพนแลวแล วา " มหาบุรุษ."
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
ฝายมารผูมีบาปคิดวา " พระสมณโคดม ยอมทรงรูจักเรา" แลว
อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง ดังนี้แล.
เรือ่ งมาร จบ.
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๙. เรือ่ งอุปกาชีวก [๒๔๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาทรงปรารภอาชีวกชื่ออุปกะ ในระหวางทาง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพาภิภู " เปนตน.

อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว ทรงยังกาลใหลวงไปที่ควงไมโพธิ์ ๗ สัปดาห ทรงถือบาตร
และจีวรของพระองค เสด็จดําเนินไปสิ้นทางประมาณ ๑๘ โยชนมุงกรุงพาราณสี เพื่อทรงยังพระธรรมจักรใหเปนไป ไดทอดพระเนตรเห็น
อาชีวกชื่ออุปกะ ในระหวางทาง.
ฝายอุปกาชีวกนั้น เห็นพระศาสดาแลว ทูลถามวา " ผูมีอายุ อินทรีย
ของทานผองใสแล, ผิวพรรณก็บริสุทธิ์ผุดผอง; ผูมีอายุ ทานบวชเฉพาะ
ใคร ? ใครเปนศาสดาของทาน ? หรือทานชอบใจธรรมของใคร ?"

พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา " เราไมมีอุปชฌายหรืออาจารย" ดังนี้
แลว ตรัสพระคาถานี้แกอุปกาชีวกนั้น วา :๙. สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต
สพฺพฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต
สย อภิฺาย กมุทฺทิเสยฺย ฯ
" เราเปนผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด รูธ รรมทุก
อยาง ไมติดอยูในธรรมทั้งปวง ละธรรมไดทกุ อยาง
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พนแลว ในเพราะธรรมเปนที่สนิ้ ไปแหงตัณหา รูเอง
แลว จะพึงอางใครเลา ? (วาเปนอุปชฌายอาจารย)."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพาภิภู คือ ครอบงําธรรมอันเปน
ไปในภูมิ ๓ ไดทั้งหมด.
บทวา สพฺพวิทู คือ ผูมีธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งปวงอันรูแลว.
สองบทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ ความวา ผูอ ันตัณหาและทิฏฐิ
ทั้งหลายฉาบทาไมได ในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งสิ้น.
บทวา สพฺพฺชโห คือ ผูละธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด
ดํารงอยู.
สองบทวา ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต คือผูพนแลวในเพราะพระอรหัต
กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ที่ตนใหเกิดขึ้นแลว ในที่สุดแหง
ความสิ้นไปแหงตัณหา ดวยวิมุตติอันเปนของพระอเสขะ.
สองบทวา สย อภิฺาย คือรูธรรมตางดวยอภิญไญยธรรม
เปนตนไดเองทีเดียว.
บทวา กมุทฺทิเสยฺย ความวา เราจะพึงอางใครเลาวา " นี้เปน
อุปชฌายหรืออาจารยของเรา. "
ในกาลจบเทศนา อุปกาชีวก ไมยินดี ไมคัดคานพระดํารัสของ
พระตถาคตเลย, แตเขาสั่นศีรษะ แลบลิ้น ยึดเอาทางที่เดินไปคนเดียว
ไดไปยังที่เปนที่อาศัยอยูของนายพรานแหงใดแหงหนึ่งแลว ดังนี้แล.
เรื่องอุปกาชีวก จบ.
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๑๐. เรื่องทาวสักกเทวราช [๒๔๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทาวสักกเทวราช ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพทาน " เปนตน.

ปญหา ๔ ขอของเทวดา
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เทพดาในดาวดึงสเทวโลกประชุม
กันแลว ตั้งปญหาขึ้น ๔ ขอวา " บรรดาทานทั้งหลาย ทานชนิดไหน
หนอแล ? บัณฑิตกลาววาเยี่ยม, บรรดารสทั้งหลาย รสชนิดไหน ?
บัณฑิตกลาววายอด, บรรดาความยินดีทั้งหลาย ความยินดีชนิดไหน ?
บัณฑิตกลาววาเลิศ, ความสิ้นไปแหงตัณหาแล บัณฑิตกลาววาประเสริฐ
ที่สุด เพราะเหตุไร ? แมเทพดาองคหนึ่ง ก็มิสามารถจะวินิจฉัยปญหา
เหลานั้นได. ก็เทพดาองคหนึ่ง ถามกะเทพดาองคหนึ่ง, แมเทพดาองคนั้น
ก็ถามเทพดาองคอื่นอีก, ก็เทพดาทั้งหลาย ถามกันและกันอยางนั้น ดวย
อาการอยางนั้น ไดทองเที่ยวไปในหมื่นจักรวาลถึง ๑๒ ป.

เทวดาพากันไปถามปญหาทาวมหาราชทัง้ ๔
เทวดาในหมื่นจักรวาล ไมเห็นเนื้อความแหงปญญาโดยกาลแมมี
ประมาณเทานี้ ประชุมกันแลว ไปยังสํานักของทาวมหาราชทั้ง ๔, เมื่อ
ทาวมหาราชกลาววา " พอทั้งหลาย ทําไมจึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ ?"
จึงกลาววา " พวกผมตั้งปญหาขึ้น ๔ ขอแลว เมื่อไมสามารถจะวินิจฉัยได
จึงมายังสํานักของทาน," เมื่อทาวมหาราชกลาววา "ชื่อปญหาอะไรกัน ?
พอ " (จึงบอกเนื้อความนั้น) วา " พวกผมไมสามารถวินิจฉัยปญหา
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เหลานี้ได คือ ' บรรดาทาน รส และความยินดี ทาน รส และความยินดี
ชนิดไหนหนอแล ประเสริฐสุด ? ความสิ้นไปแหงตัณหาเทียว ประเสริฐ
สุด เพราะเหตุไร ?" จึงมาหา.
ทาวมหาราชทั้ง ๘ กลาววา " พอทั้งหลาย แมพวกเราก็หารูเนื้อ
ความแหงปญหาเหลานี้ไม; แตพระราชาของพวกเรา ทรงดําริอรรถทีช่ น
ตั้งพันคิดแลว ยอมทรงทราบโดยขณะเดียวเทานั้น, พระองคประเสริฐ
วิเศษกวาพวกเราทั้งหลาย ทั้งทางปญญาและทางบุญ, พวกเราจงไปยัง
สํานักของพระองคเถิด" แลวพาหมูเทพดานั้นนั่นแลไปยังสํานักของทาวสักกเทวราช, ถึงเมื่อทาวสักกเทวราชนั้นตรัสวา " พอทั้งหลาย ทําไม
จึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ ? " ก็กราบทูลเนื้อความนั้น.

ทาวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝาพระศาสดา
ทาวสักกะตรัสวา " พอทั้งหลาย คนอื่นยอมไมสามารถรูเนื้อความ
แหงปญหาเหลานี้ได, ปญหาเหลานั่น เปนวิสัยของพระพุทธเจา, แลว
ตรัสถามวา " ก็เดี๋ยวนี้ พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหน ?" ทรงสดับวา
" ในพระเชตวันวิหาร" จึงตรัสวา " พวกเธอมาเถิด, พวกเราจักไปยัง
สํานักของพระองค" ทรงพรอมดวยหมูเทพดา ใหพระเชตวันทั้งสิ้น
สวางไสวในสวนแหงราตรี เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ประทับ
ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง, เมื่อพระศาสดาตรัสวา " มหาบพิตร ทําไม
พระองคจึงเสด็จมาพรอมกับหมูเทพดามากมาย ?" จึงกราบทูลวา "พระเจาขา หมูเทพดาพากันตั้งปญหาชื่อเหลานี้, คนอื่นที่ชื่อวาสามารถรูเนื้อ
ความแหงปญหาเหลานี้ได หามีไม, ขอพระองคไดทรงประกาศเนื้อความ
แหงปญหาเหลานี้ แกพวกขาพระองคเถิด."
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พระศาสดาทรงแกปญ
 หา
พระศาสดาตรัสวา " ดีละ มหาบพิตร ตถาคตบําเพ็ญบารมี ๓๐
ทัศ บริจาคมหาบริจาค แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลว ก็เพื่อตัด
ความสงสัยของชนผูเชนพระองคนี่แหละ, ขอพระองคจงทรงสดับปญหาที่
พระองคถามแลวเถิด: บรรดาทานทุกชนิด ธรรมทานเปนเยี่ยม, บรรดา
รสทุกชนิด รสแหงพระธรรมเปนยอด, บรรดาความยินดีทุกชนิด ความ
ยินดีในธรรมประเสริฐ, สวนความสิ้นไปแหงตัณหาประเสริฐที่สุดแท
เพราะความเปนเหตุใหสัตวบรรลุพระอรหัต" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา :๑๐. สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ
สพฺพ รส ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพ รตึ ธมฺมรตี ชินาติ
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชนาติ.
" ธรรมทาน ยอมชนะทานทั้งปวง, รสแหง
ธรรม ยอมชนะรสทั้งปวง, ความยินดีในธรรม
ยอมชนะความยินดีทั้งปวง, ความสิ้นไปแหงตัณหา
ยอมชนะทุกขทั้งปวง."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพทาน เปนตน ความวา ก็ถา
บุคคลถึงถวายไตรจีวรเชนกับใบตองออน แดพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธเจาแลวพระขีณาสพทั้งหลาย ผูนั่งติด ๆ กัน ในหองจักรวาลตลอด
๑. หมายถึงบริจาค ๕ คือ :- ๑. องฺคปริจฺจาค บริจาคอวัยวะ. ๒. ธนปริจาค บริจาค
ทรัพย. ๓. ปุตฺตปริจฺจาค บริจาคบุตร. ๔. ทารปริจฺจาค บริจาคเมีย. ๕. ชีวิตปริจฺจาค
บริจาคชีวิต.
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ถึงพรหมโลก. การอนุโมทนาเทียว ที่พระพุทธเจาเปนตนทรงทําดวย
พระคาถา ๔ บาทในสมาคมนั้นประเสริฐ; ก็ทานนั้น หามีคาถึงเสี้ยว
ที่ ๑๖ แหงพระคาถานั้นไม: การแสดงก็ดี การกลาวสอนก็ดี การสดับ
ก็ดี ซึ่งธรรม เปนของใหญ ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง บุคคลใดใหทํา
การฟงธรรม, อานิสงสเปนอันมากก็ยอมมีแกบุคคลนั้นแท. ธรรมทาน
นั่นแหละ ทีพ่ ระพุทธเจาเปนตนใหเปนไปแลว แมดวยอํานาจอนุโมทนา
โดยที่สุดดวยพระคาถา ๔ บาท ประเสริฐที่สุดกวาทานที่ทายกบรรจุบาตร
ใหเต็มดวยบิณฑบาตอันประณีตแลวถวายแกบริษัทเห็นปานนั้นนั่นแหละ
บาง กวาเภสัชทานที่ทายกบรรจุบาตรใหเต็มดวยเนยใสและน้ํามันเปนตน
แลวถวายบาง กวาเสนาสนทานที่ทายกใหสรางวิหารเชนกับมหาวิหาร
และปราสาทเชนกับโลหปราสาทตั้งหลายแสนแลวถวายบาง กวาการบริจาค
ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตนปรารภวิหารทั้งหลายแลวทําบาง. เพราะ
เหตุไร ? เพราะวาชนทั้งหลาย เมื่อจะทําบุญเห็นปานนั้น ตอฟงธรรม
แลวเทานั้นจึงทําได. ไมไดฟง ก็หาทําได; ก็ถาวาสัตวเหลานี้ไมพึง
ฟงธรรมไซร, เขาก็ไมพึงถวายขาวยาคูประมาณกระบวยหนึ่งบาง ภัต
ประมาณทัพพีหนึ่งบาง; เพราะเหตุนี้ ธรรมทานนั่นแหละ จึงประเสริฐ
ที่สุดกวาทานทุกชนิด.
อีกอยางหนึ่ง เวนพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเสีย แม
พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน ผูประกอบดวยปญญา ซึ่งสามารถ
นับหยาดน้ําได ในเมื่อฝนตกตลอดกัลปทั้งสิ้น ก็ยังไมสามารถจะบรรลุ
โสดาปตติผลเปนตน โดยธรรมดาของตนได; ตอฟงธรรมที่พระอัสสชิเถระเปนตนแสดงแลว จึงทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล, และทําใหแจงซึ่ง
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สาวกบารมีญาณ ดวยพระธรรมเทศนาของพระศาสดา; เพราะเหตุแมนี้
มหาบพิตร ธรรมทานนัน่ แหละจึงประเสริฐที่สุด. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา "สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ. "
อนึ่ง รสมีรสเกิดแตลําตนเปนตนทุกชนิด โดยสวนสูงแมรสแหง
สุธาโภชนของเทพดาทั้งหลาย ยอมเปนปจจัยแหงการยิ่งสัตวใหตกไปใน
สังสารวัฏ แลวเสวยทุกขโดยแท. สวนพระธรรมรสกลาวคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ และกลาวคือโลกุตรธรรม ๙ ประการนี้แหละ
ประเสริฐกวารสทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา " สพฺพรส
ธมฺมรโส ชินาติ."
อนึ่ง แมความยินดีในบุตร ความยินดีในธิดา ความยินดีในทรัพย
ความยินดีในสตรี และความยินดีมีประเภทมิใชอยางเดียวอันตางดวยความ
ยินดีในการฟอนการขับการประโคมเปนตน ยอมเปนปจจัยแหงการยัง
สัตวใหตกไปในสังสารวัฏ แลวเสวยทุกขโดยแท; สวนความอิ่มใจ ซึ่ง
เกิดขึ้น ณ ภายในของผูแสดงก็ดี ผูฟง ก็ดี ผูกลาวสอนก็ดี ซึง่ ธรรม ยอม
ใหเกิดความเบิกบานใจ ใหน้ําตาไหล ใหเกิดขึ้นชูชัน ความอิ่มใจนั้น
ยอมทําที่สุดแหงสังสารวัฏ มีพระอรหัตเปนปริโยสาน; ความยินดีใน
ธรรม เห็นปานนี้แหละ ประเสริฐกวาความยินดีทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น
พระศาสดา จึงตรัสวา "สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ."
สวนความสิ้นไปแหงตัณหา คือพระอรหัตซึ่งเกิดขึ้นในที่สุดแหง
๑

๑. นาจะเปนบทเกิน, เพราะใครไมสามารถทําเนื้อความเชนนี้ ใหพระดํารัสของพระศาสดาได.
๒. Celestial food ambrosia อาหารทิพย (อาหารของเทพดาในเรื่องนิยาย
ถือกันวาทําใหผูบริโภคไมตาย ใหความงามและความหนุมสาวอยูชวั่ นิรันดร) ของเกินเครื่องดื่ม
อันโอชารส.
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ความสิ้นไปแหงตัณหา, พระอรหัตนั้น ประเสริฐกวาทุกอยางแท เพราะ
ครอบงําวัฏทุกขแมทั้งสิ้น. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา
" ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาติ."
เมื่อพระศาสดา ตรัสเนื้อความแหงพระคาถานี้ ดวยประการฉะนี้
อยูนั่นแล ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พันแลว.
แมทาวสักกะ ทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแลว ทูลวา พระเจาขา เพื่อประโยชนอะไร พระองคจึงไมรับสั่งให
ใหสวนบุญแกพวกขาพระองค ในธรรมทานอันชื่อวาเยี่ยมอยางนี้ ? จําเดิม
แตนี้ไป ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกแกภิกษุสงฆแลวรับสั่งให ๆ สวน
บุญแกพวกขาพระองคเถิด พระเจาขา." พระศาสดา ทรงสดับคําของ
ทาวเธอแลว รับสั่งใหภิกษุสงฆประชุมกันแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พวกเธอทําการฟงธรรมใหญก็ดี การฟงธรรมตาม
ปกติก็ดี กลาวอุปนิสินนกถาก็ดี โดยที่สุดแมการอนุโมทนา แลวพึง
ใหสวนบุญแกสัตวทั้งปวง."
เรื่องทาวสักกเทวราช จบ.
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๑๑. เรื่องเศรษฐีผูไมบตุ ร [๒๕๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีผูชื่อวา
อปุตตกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ " เปนตน.

ประวัติครั้งยังมีชีวิตของอปุตตกเศรษฐี
ดังไดสดับมา พระเจาปเสนทิโกศลทรงสดับการทํากาละของเศรษฐี
นั้นแลว จึงตรัสถามวา " ทรัพยสมบัติที่ไรบุตร จะถึงแกใคร ?" ทรงสดับ
วา " ถึงแกพระราชา " จึงใหนําทรัพยจากเรือนของเศรษฐีนั้น มาสู
ราชตระกูล (กินเวลาถึง) ๗ วัน แลวจึงเสด็จเขาไปสูสํานักพระศาสดา
เมื่อพระศาสดาตรัสวา " ขอเชิญมหาบพิตร พระองคเสด็จมาจากไหน
หนอ ? แตยังวัน " จึงกราบทูลวา " พระเจาขา คฤหบดีผูเปนเศรษฐี
ในกรุงสาวัตถีนี้ ทํากาละเสียแลว. ขาพระองคนําทรัพยสมบัติซึ่งไรบุตร
นั้น ไปภายในราชสํานักแลวจึงมา. "
เรื่องทั้งปวง พึงทราบตามนัยที่มาในพระสูตรนั่นแหละ.
เมื่อพระราชากราบทูลขอความอยางนี้วา "ไดยินวา เศรษฐีนั้น เมื่อ
เขานําโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เขาไปใหดวยถาดทอง ก็กลาววา ' พวกมนุษย
ยอมกินโภชนะชื่อวาเห็นปานนี้ (เทียวหรือ?), พวกเจาจะทําการเยาะเยย
กับเราในเรือนนี้หรือ ?" เมื่อเขาเขาไปตั้งโภชนะไวใหก็ประหาร (มนุษย
เหลานั้น ) ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน ใหหนีไปแลว บริโภคขาว
ปลายเกวียน มีน้ําผักดองเปนที่ ๒ ดวยกลาววา ' นี้จึงเปนโภชนะของพวก
มนุษย,' แมเมื่อเขาเขาไปตั้งผา ยาน และรมที่นาพอใจไวให ก็ประหาร
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มนุษย (เหลานั้น) ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน ใหหนีไปแลว ทรง
ผาปาน, มีรมใบไมอันทรงไว (ถือไว) อยู ยอมไปดวยรถเกา ๆ "
พระศาสดาจึงตรัสเลาบุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐีนั้นวา :-

บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี
" มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คฤหบดีผูเศรษฐีนั้น ตอนรับ
พระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี ดวยบิณฑบาต, กลาววา ' ทานทั้งหลาย
จงใหบิณฑะแกสมณะ' ดังนี้แลว ก็ลกุ จากอาสนะหลีกไป. ไดยินวา เมื่อ
เศรษฐีนั้น ผูไมมีศรัทธา ผูโงเขลา กลาวอยางนั้นแลวหลีกไป ภรรยา
ของเขาผูมีศรัทธาเลื่อมใส คิดวา ' นานเทียวหนอ เราจึงไดยินคําวา
' จงให ' จากปากของเศรษฐีนี้, มโนรถของเรา จะเต็มในวันนี้, เรา
จักถวายบิณฑบาต' แลวรับบาตรของพระปจเจกพุทธเจา ไดใหเต็มดวย
โภชนะอันประณีตแลวถวาย. ฝายเศรษฐีนั้นกลับมา เห็นพระปจเจกพุทธเจานั้น จึงถามวา "สมณะทานไดอะไร ๆ แลวหรือ " แลวจับบาตร
เห็นบิณฑบาตอันประณีต ก็มีความเดือดรอน จึงคิดอยางนี้วา " พวกทาส
หรือพวกกรรมกรพึงกินบิณฑบาตนี้ ยังดีกวา, เพราะวา พวกเขา ครั้น
กินบิณฑบาตนี้แลว จักทําการงานใหเรา; สวนสมณะนี้ ครั้นไปกินแลว
ก็จักนอนหลับ; บิณฑบาตของเราฉิบหายเสียแลว" อนึ่ง เศรษฐีนั้นปลง
แลวซึ่งบุตรนอยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิต เพราะเหตุแหงทรัพยสมบัติ.
ไดยินวา เด็กนั้นจับนิ้วมือของเศรษฐีนั้น เที่ยวไปอยูกลาววา " ยานนี้
เปนของบิดาฉัน, โคนี้ก็ขอทาน." ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา " ในบัดนี้
เด็กนี้ยังกลาวอยางนี้กอน, ก็ในกาลที่เด็กนี้ถึงความเจริญแลว ใครจัก
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รักษาโภคทรัพยทั้งหลายในเรือนนี้ได" จึงนําเด็กนั้นไปสูปา จับที่คอ
แลวบีบคอเหมือนบีบหัวมัน ใหตายแลวที่โคนกอไมแหงหนึ่ง แลวทิ้งเด็ก
นั้นไวในที่นั้นนั่นแหละ." นี้เปนบุรพกรรมของเศรษฐีนั้น.

สรุปกรรมและผลแหงกรรมของเศรษฐี
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้วา " มหาบพิตร ดวย
ผลแหงกรรมที่คฤหบดีผูเศรษฐี ตอนรับพระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี
ดวยบิณฑบาตนั้นแล เศรษฐีนั้นจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคถึง ๗ ครั้ง; ดวย
ผลที่เหลืออยูแหงกรรมนั้นนั่นแล เศรษฐีจึงครองความเปนเศรษฐีอยูใน
กรุงสาวัตถีนี้แล ถึง ๗ ครั้ง. มหาบพิตร ดวยผลแหงกรรมที่คฤหบดีผู
เศรษฐีนั้นใหทานแลว มีความเดือดรอนในภายหลังวา ' พวกทาสหรือ
กรรมกร พึงบริโภคบิณฑบาตนี้ยังดีกวา,' จิตของเศรษฐีนั้น จึงไมนอม
ไปเพื่อการบริโภคภัตอยางฟุมเฟอย, ไมนอมไปเพื่อการใชสอยผาอยาง
ฟุมเฟอย, ไมนอมไปเพื่อการใชสอยยานอยางฟุมเฟอย ไมนอมไปเพื่อ
บริโภคกามคุณ ๕ อันดียิ่ง. มหาพิตร ดวยผลแหงกรรมที่คฤหบดีผูเศรษฐี
นั้น ปลงแลวซึ่งบุตรนอยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิต เพราะเหตุแหง
ทรัพยสมบัติ; เศรษฐีนั้นจึงไหมแลวในนรกสิ้นปเปนอันมาก สิ้นรอยป
เปนอันมาก สิ้นพันปเปนอันมาก สิ้นแสนปเปนอันมาก. ชนทั้งหลายยัง
ทรัพยสมบัติที่ไรบุตรครั้งที่ ๗ นี้ใหเขาสูพระคลังหลวง ดวยผลอันเหลือ
อยูแหงกรรมนั้นแล. มหาบพิตร อนึ่งเลา บุญเกาของคฤหบดีผูเศรษฐีนั้น
แล หมดสิ้นแลว และบุญใหมอันคฤหบดีผูเศรษฐีนั้นไมสั่งสมแลว, มหาบพิตร ก็ในวันนี้ คฤหบดีผูเศรษฐีไหมอยูในมหาโรรุวนรก."
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โภคะยอมฆาคนผูทรามปญญา
พระราชาทรงสดับพระดํารัสของพระศาสดาแลว จึงกราบทูลวา
" พระเจาขา นาอัศจรรย นี้เปนกรรมอันหนัก, เศรษฐีนั้น เมื่อโภคะ
ชื่อวามีประมาณเทานี้ มีอยู ไมใชสอยดวยตนเองเลย, เมื่อพระพุทธเจา
เชนกับพระองค ประทับอยูในวิหารใกลๆ ก็มิไดทําบุญกรรม."
พระศาสดาตรัสวา " จริงเชนนัน้ มหาบพิตร ชื่อวาบุคคลผูมีปญญา
ทราม ไดโภคะทั้งหลายแลวยอมไมแสวงหานิพพาน, อนึ่ง ตัณหาซึ่งเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย ยอมฆาคนเหลานั้นสิ้นกาลนาน" ดังนี้แลว
ไดตรัสพระคาถานี้วา:๑๑. หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ
โน จ ปารคเวสิโน
โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ
หนฺติ อฺเว อตฺตน.
ติสโทสานิ เขตฺตานิ
ราคโทสะ อย ปชา
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ
ทินฺน โหติ มหปฺผล.
" โภคะทั้งหลาย ยอมฆาคนทรามปญญา, แต
ไมฆาคนผูแสวงหาฝงโดยปกติ; คนทรามปญญา
ยอมฆาตนเหมือนฆาผูอื่น เพราะความทะยานอยาก
ในโภคะ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา โน จ ปารคเวสิโน ความวา
แตโภคะทั้งหลาย ยอมไมฆาบุคคลผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานโดยปกติ.
บาทพระคาถาวา หนฺติ อฺเว อตฺตน ความวา บุคคลผูมี
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ทรามปญญา ยอมฆาตนเองดุจฆาผูอื่น เพราะความทะยานอยาก ซึ่งเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แลว
เรือ่ งเศรษฐีผูไมมีบุตร จบ.
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๑๒. เรือ่ งอังกุรเทพบุตร [๒๕๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูบนแทนบัณฑุกัมพลศิลา ทรงปรารภ
อังกุรเทพบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ติณโทสานิ เขตฺตานิ "
เปนตน.

ทานที่เลือกใหพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญ
ขาพเจาทําเรื่องใหพิสดารแลวแล ในพระคาถาวา " เย ฌานปฺปสุตา
ธีรา" เปนตน. สมจริงดังคําที่ขาพเจาปรารภอินทกเทพบุตรกลาวไวใน
เรื่องนั้นดังนี้วา : " ไดยนิ วา อินทกเทพบุตรนั้นยังภิกษาทัพพีหนึ่ง ที่เขา
นํามาเพื่อตน ใหถึงแลวแกพระอนุรุทธเถระผูเขาไปสูภายในหมูบานเพื่อ
บิณฑบาต. บุญนั้นของอินทกเทพบุตรนั้น มีผลมากกวาทานที่อังกุรเทพบุตร ทําระเบียบแหงเตาประมาณ ๑๒ โยชน ถวายแลวสิ้นหมื่นป"
เพราะเหตุนั้น อินทกเทพบุตร จึงกลาวอยางนั้น. เมื่ออินทกเทพบุตร
กลาวอยางนั้นแลว พระศาสดาจึงตรัสวา " อังกุระ ชื่อวาการเลือกใหทาน
ยอมควร, ทาน (ของอินทกะ) นั้น เปนของมีผลมาก ดังพืชที่หวานดีแลว
ในนาดี อยางนั้น, แตทานไมไดทําอยางนั้น, เพราะฉะนั้น ทานของทาน
จึงไมมีผลมาก " เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ จึงตรัสวา :" บุคคลควรเลือกใหทาน ในเขตที่ตนใหแลว
จะมีผลมาก. เพราะการเลือกให พระสุคตทรง
สรรเสริญแลว: ทานที่ใหในทานผูเปนทิกขิไณยบุคคลในชีวโลกนี้ เปนของมีผลมากเหมือนพืชที่
หวานในนาดีฉะนั้น."

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 335

เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลา
นี้วา :๑๒. ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โทสโทสา อย ปชา
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ
ทินนฺ  โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โมหโทสา อย ปชา
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ
ทินฺน โหติ มหปฺผล.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
อิจฺฉาโทสา อย ปชา
ตสฺมา หิ วีคติจฺเฉสุ
ทินฺน โหติ มหปฺผล.
" นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้ก็มีราคะ
เปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจาก
ราคะ จึงมีผลมาก. นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ,
หมูสัตวนี้มีโทสะเปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหใน
ทานผูปราศจากโทสะ จึงมีผลมาก. นาทั้งหลายมี
หญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้กม็ ีโมหะเปนโทษ; ฉะนั้น
แล ทานที่ใหในทานผูปราศจากโมหะ จึงมีผลมาก.
นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้ก็มีความอยาก
เปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจาก
ความอยาก จึงมีผลมาก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณโทสานิ ความวา ความจริงหญา
ทั้งหลายมีขาวฟางเปนตน เมื่องอกขึ้น ยอมประทุษรายนาแหงบุพพัณณ-
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ชาติ และอปรัณณชาติ, เพราะเหตุนั้น นาเหลานั้นจึงไมงอกงามมาก
ได; ราคะเมื่อเกิดขึ้นในภายในแมแหงสัตวทั้งหลาย ยอมประทุษรายสัตว
ทั้งหลาย, เพราะเหตุนั้น ทานที่ใหในคนที่ถูกราคะประทุษรายเหลานั้น
จึงเปนของไมมีผลมาก; สวนทานที่ใหในพระขีณาสพทั้งหลาย เปนของมี
ผลมาก; เพราะฉะนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา " นาทั้งหลาย
มีหญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้มีราคะเปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทาน
ผูปราศจากราคะ จึงเปนของมีผลมาก."
แมในคาถาที่เหลือ ก็นัยนี้แหละ.
ในกาลจบเทศนา อังกุรเทพบุตร และอินทกเทพบุตร ก็ดาํ รงอยู
ในโสดาปตติผล, เทศนาไดเปนประโยชนแมแกเหลาเทพบุตรผูประชุม
กันแลว ดังนี้แล.
เรื่องอังกุรเทพบุตร จบ.
ตัณหาวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๔ จบ.
๑

๒

๑. บุพพัณณชาติ=พืชที่จะพึงกินออน ไดแกขาวทุกชนิด. ๒. อปรัณณชาติ=พืชที่จะพึงกิน
ทีหลัง หรืออาหาร คือถั่วและผักอื่น ๆ.
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คาถาธรรมบท
ภิกขุวรรค ที่ ๒๕
๑

วาดวยทางเดินของภิกษุ
[๓๕]
๑. ความสํารวมทางตา เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ ความสํารวมทางหู เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ ความสํารวมทางจมูก เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ ความสํารวมทางลิ้น เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ ความสํารวมทางกาย เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ ความสํารวมทางใจ เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ ภิกษุผูสํารวมแลวในทวารทั้งปวง ยอม
พนจากทุกขทั้งปวงได.
๒. บัณฑิตทั้งหลาย กลาวบุคคลผูมีมือสํารวม
แลว มีเทาสํารวมแลว มีวาจาสํารวมแลว มีตน
สํารวมแลว ยินดีในธรรมอันเปนไปภายใน มีจิต
ตั้งมั่นแลว เปนคนโดดเดี่ยว สันโดษวา เปนภิกษุ.
๓. ภิกษุใดสํารวมปาก มีปกติกลาวดวยปญญา
ไมฟุงซานแสดงอรรถและธรรม ภาษิตของภิกษุนั้น
ยอมไพเราะ.
๔. ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลวในธรรม
ใครครวญอยูซึ่งธรรม ระลึกถึงธรรมอยู ยอมไม
เสื่อมจากพระสัทธรรม.
๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๒ เรื่อง.
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๕. ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน ไมควรเที่ยว
ปรารถนาลาภของผูอื่น ภิกษุเมือ่ ปรารภนาลาภของผู
อื่น ไมประสบสมาธิ ถาภิกษุแมเปนผูมีลาภนอย ก็
ไมดูหมิน่ ลาภของตน เทพดาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญ
ภิกษุนนั้ แล (วา) ผูม ีอาชีพหมดจด ไมเกียจคราน.
๖. ความยึดถือในนามรูปวาเปนของของเรา ไม
มีแกผูใดโดยประการทั้งปวง อนึ่ง ผูใดไมเศราโศก
เพราะนามรูปนั้นไมมีอยู ผูนั้นแล เราเรียกวา ภิกษุ.
๗. ภิกษุใด มีปกติอยูดวยเมตตา เสื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นพึงบรรลุบทอันสงบ เปนที่
เขาไประงับสังขารอันเปนสุข ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้
เรือที่เธอวิดแลวจักถึงเร็ว เธอตัดราคะและโทสะได
แลว แตนี้จักถึงพระนิพพาน ภิกษุพึงตัดธรรม ๕ อยาง
พึงละธรรม ๕ อยาง และพึงยังคุณธรรม ๕ ใหเจริญ
ยิ่ง ๆ ขึน้ ภิกษุผูลวงกิเลสเครื่องของ ๕ อยาง ได
แลว เราเรียกวา ผูขามโอฆะได ภิกษุ เธอจงเพง
และอยาประมาท จิตของเธออยาหมุนไปในกามคุณ
เธออยาเปนผูประมาทกลืนกินกอนแหงโลหะ เธอ
อยาเปนผูอันกรรมแผดเผาอยู คร่ําครวญวา นี้ทุกข
ฌานยอมไมมีแกบุคคลผูไมมีปญญา ปญญายอมไม
มีแกผูไมมีฌาน ฌานและปญญายอมมีในบุคคลใด
บุคคลนั้นแล ตั้งอยูแลวในที่ใกลพระนิพพาน ความ
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ยินดีมิใชของมีอยูแหงมนุษย ยอมมีแกภิกษุผูเขาไป
แลวสูเรือนวาง ผูมีจิตสงบแลว ผูเห็นแจงธรรมอยู
โดยชอบ ภิกษุพิจารณาอยู ซึง่ ความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย โดยอาการใด ๆ
เธอยอมไดปติและปราโมทยโดยอาการนั้น ๆ การ
ไดปติและปราโมทยนั้น เปนธรรมอันไมตายของผูรู
แจงทั้งหลาย ธรรมนี้คือ ความคุมครองอินทรีย ๑
ความสันโดษ ๑ ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑
เปนเบื้องตน ในธรรมอันไมตายนั้น มีอยูแกภิกษุผูมี
ปญญาในพระศาสนานี้ เธอจงคบมิตรที่ดีงาม
อาชีวะอันหมดจด ไมเกียจคราน ภิกษุพึงเปนผู
ประพฤติในปฏิสันถาร พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ
เพราะเหตุนั้น เธอจักเปนผูมากดวยปราโมทย กระทําที่สุดแหงทุกขได.
๘. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะ
และโทสะเสีย เหมือนมะลิเครือปลอยดอกทั้งหลายที่
เหี่ยวเสียฉะนั้น.
๙. ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ ผู
ตั้งมั่นดีแลว มีอามิสในโลกอันคายเสียแลว เรา
เรียกวา ผูสงบระงับ.
๑๐. เธอจงตักเตือนตนดวยตน จงพิจารณาดู
ตนนั้นดวยตน ภิกษุ เธอนั้นมีสติ ปกครองตนไดแลว
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จักอยูสบาย ตนแหละเห็นนาถะของตน ตนแหละ
เปนคติของตน เพราะฉะนั้น เธอจงสงวนตนให
เหมือนอยางพอคามาสงวนมาตัวเจริญฉะนั้น.
๑๑. ภิกษุผูมากดวยความปราโมทย เลือ่ มใส
แลวในพระพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท เปนที่
เขาไปสงบสังขาร เปนสุข.
๑๒. ภิกษุใดแล ยังหนุม พากเพียรอยูในพระพุทธศาสนา ภิกษุนนั้ ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดุจ
พระจันทรที่พนแลวจากหมอก (เมฆ) สวางอยูฉะนั้น.
จบภิกขุวรรคที่ ๒๕
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๒๕. ภิกขุวรรควรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป [๒๕๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕ รูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " จกฺขุนา สวโร สาธุ" เปนตน.

ภิกษุ ๕ รูปรักษาทวารตางกัน
ดังไดสดับมา บรรดาภิกษุ ๕ รูปนั้น รูปหนึ่ง ๆ ยอมรักษาทวาร
ทั้ง ๕ มีจักษุทวารเปนตน รูปละทวารเทานั้น.
ตอมาวันหนึ่ง พวกเธอประชุมกันแลว เถียงกันวา " ผมยอม
รักษาทวารที่รักษาเขาไดยาก, ผมยอมรักษาทวารที่รักษาไดยาก" แลว
กลาววา " พวกเราทูลถามพระศาสดาแลว จักรูเนื้อความนี้" จึงเขาไป
เฝาพระศาสดา กราบทูลถามวา " พระเจาขา พวกขาพระองครักษาทวาร
มีจักษุทวารเปนตนอยู ยอมสําคัญวา ' ทวารที่ตน ๆ รักษานั่นแล เปน
สิ่งที่รักษาไดโดยยาก, บรรดาพวกขาพระองค ใครหนอแล ? ยอมรักษา
ทวารที่รักษาไดโดยยาก."

พระศาสดาทรงแกความเขาใจผิดขอภิกษุ ๕ รูป
พระศาสดาไมทรงยังภิกษุแมรูปหนึ่งใหนอยใจแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ทวารเหลานั้นแมทั้งหมด เปนสิ่งที่รักษาไดโดยยากแท; อีก
อยางหนึ่งแล พวกเธอไมสํารวมแลวทวารทั้ง ๕ ในบัดนี้เทานั้น หา
มิได, แมในกาลกอน พวกเธอก็ไมสํารวมแลว; ก็พวกเธอไมประพฤติ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 342

ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย ถึงความสิ้นไปแหงชีวิต ก็เพราะความที่
ทวารเหลานั้น อันตนไมสํารวมแลวนั่นแล" อันภิกษุเหลานั้นทูลวิงวอน
วา " เมื่อไร ? พระเจาขา" จึงทรงยังเรื่องตักกสิลชาดกใหพสิ ดาร๑ แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:" เราทั้งหลาย ไมไดถึงอํานาจแหงรากษสทั้งหลายเลย เพราะความเปนผูตั้งมั่น ดวยความเพียร
อันมั่น ในอุบายเครือ่ งแนะนําของทานผูฉลาด และ
เพราะความเปนผูขลาดตอภัย, ความสวัสดี จากภัย
ใหญนั้น ไดมีแลวแกเรา."
ซึ่งพระมหาสัตวผูไดรับอภิเษกแลว ในเมื่อราชตระกูลถึงความสิ้นไปแหง
ชีวิต เพราะอํานาจแหงรากษสทั้งหลาย ประทับนั่งเหนือราชอาสน ณ
ภายใตเศวตฉัตร ทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองคแลว ตรัสวา
" ชื่อวาความเพียรนี่ สัตวทั้งหลายควรทําแท " แลวทรงเปลงดวยอํานาจ
แหงความเบิกบาน ทรงประชุมชาดกวา " แมกาลนั้น เธอทั้งหลายเปน
ชน ๕ คน มีอาวุธในมือ แวดลอมพระมหาสัตวซึ่งเสด็จออกไปเพื่อ
ประโยชนจะยึดเอาราชสมบัติในเมืองตักกสิลา เดินทางไปไมสํารวมแลว
ในอารมณมีรูปารมณเปนตน ที่รากษสทั้งหลายนําเขามา ดวยอํานาจแหง
ทวารมีจักษุทวารเปนตน ในระหวางทาง ไมประพฤติในโอวาทของ
บัณฑิต แลดูอยู ถูกรากษสทั้งหลายเคี้ยวกิน ถึงความสิ้นไปแหงชีวิต,
๑. ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๔๓. ปญจภีรุกชาดก. อรรถกถา. ๒/๓๕๓.
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สวนพระราชาผูทรงสํารวมในอารมณเหลานั้น ไมเอื้อเฟอถึงนางยักษิณี
ผูมีเพศดุจเทพยดา แมติดตามไปอยูขางหลัง ๆ เสด็จถึงเมืองตักกสิลาโดย
สวัสดิภาพ แลวถึงความเปนพระราชา คือเราแล" แลวตรัสวา " ธรรมดา
ภิกษุ ควรสํารวมทวารแมทั้งหมด, เพราะวา ภิกษุสํารวมทวารเหลานั้น
นั่นแล ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได" ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานั้นวา :๑. จกฺขุนา สวโร สาธุ
สาธุ โสเตน สวโร
ฆาเนน สวโร สาธุ
สาธุ ชิวฺหาย สวโร
กาเยน สวโร สาธุ
สาธุ วาจาย สวโร
มนสา สวโร สาธุ
สาธุ สพฺพตฺถ สวโร
สพฺพตฺถ สวุโต ภิกฺขุ
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
" ความสํารวมทางตา เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ, ความสํารวมทางหู เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ, ความสํารวมทางจมูก เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ, ความสํารวมทางลิ้น เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ, ความสํารวมทางกาย เปนคุณยังประโยชน
ใหสําเร็จ, ความสํารวมทางวาจา เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมทางใจ เปนคุณยัง
ประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมในทวารทัง้ ปวง
เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ภิกษุผูสํารวมแลวใน
ทวารทัง้ ปวง ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได."
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แกอรรถ
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา จกฺขุนา เปนตน ในพระคาถานั้น ดังตอไปนี้ :ก็ในกาลใด รูปารมณมาสูคลองในจักษุทวารของภิกษุ, ในกาลนั้น
เมื่อภิกษุไมยินดีในอารมณที่นาปรารถนา ไมยินรายในอารมณที่ไมนา
ปรารถนา ไมยังความหลงใหเกิดขึ้นในเพราะความเพงเล็งอันไมสม่ําเสมอ,
ความสํารวม คือความกั้น ไดแกความปด หมายถึงความคุมครอง ชื่อวา
เปนกิริยาอันภิกษุทําแลวในทวารนั้น; ความสํารวมทางจักษุนั้นเห็นปาน
นั้น ของภิกษุนั้น เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ. นัยแมในทวารอื่นมี
โสตทวารเปนตน ก็เหมือนกับนัยนี้.
ก็ความสํารวมหรือความไมสํารวม ยอมไมเกิดในทวารทั้งหลายมี
จักษุทวารเปนตนเลย, แตความสํารวมหรือความไมสํารวมนี้ ยอมไดใน
วิถีแหงชวนจิตขางหนา; จริงอยู ในคราวนั้น ความไมสํารวมเมื่อเกิด
ขึ้นเปนอกุศลธรรม ๕ อยางนี้ คือ " ความไมเชื่อ ความไมอดทน ความ
เกียจคราน ความหลงลืมสติ ความไมรู " ยอมไดในอกุศลวิถี. ความ
สํารวมเมื่อเกิดขึ้นเปนกุศลธรรม ๕ อยางนี้ คือ " ความเชื่อ ความอดทน
ความเพียร ความระลึกได ความรู" ยอมไดในกุศลวิถี.
ก็ปสาทกายก็ดี โจปนกายก็ดี ยอมไดในสองบทนี้วา " กาเยน
สวโร " ก็คาํ วาปสาทกายและโจปนกาย แมทั้งสองนั่น คือกายทวาร
นั่นเอง. ในกายทวารทั้งสองนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสความสํารวมและ
ความไมสํารวมไวในปสาททวารเทียว. ตรัสปาณาติบาต อทินนาทาน และ
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มิจฉาจารซึ่งมีปสาททวารนั้นเปนที่ตั้งไวแมในโจปนทวาร. ทวารนั้น ชื่อ
วาอันภิกษุไมสํารวมแลว เพราะอกุศลธรรมเหลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นอยูใน
อกุศลวิถี พรอมดวยปสาททวารและโจปนทวารเหลานั้น, ทวารนั้น ชื่อ
วาเปนอันภิกษุสํารวมแลว. เพราะวิรัติทั้งหลาย มีเจตราเปนเครื่องเวน
จากปาณาติบาตเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นอยูในกุศลวิถ.ี
โจปนวาจา ตรัสไวแมในสองบทนี้วา " สาธุ วาจาย " ทวารนั้น
ชื่อวาอันภิกษุไมสํารวมแลว เพราะวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาทเปนตน ซึ่ง
เกิดขึ้นอยู พรอมดวยโจปนวาจานั้น, ชื่อวา อันภิกษุสํารวมแลว เพราะ
วิรัติทั้งหลาย มีเจตนาเปนเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนตน.
มโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน กับดวยใจอื่นจากใจที่แลนไป
ยอมไมมีแมในสองบทนี้วา "มนสา สวโร." แตทวารนั้น ชือ่ วาอัน
ภิกษุไมสํารวมแลว เพราะมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตนซึ่งเกิดขึ้น
อยูในขณะแหงชวนจิตในมโนทวาร, ชื่อวาอันภิกษุสํารวมแลว เพราะ
มโนสุจริตทั้งหลายมีอนภิชฌาเปนตน (ซึ่งเกิดขึ้นในขณะแหงชวนจิตใน
มโนทวาร).
สองบทวา สาธุ สพฺพตฺถ ความวา ความสํารวมแมในทวาร
ทั้งปวงมีจักษุทวารเปนตนเหลานั้น เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ. ก็
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทวารที่ภิกษุสํารวม ๘ อยาง และทวารที่ภิกษุ
ไมสํารวม ๘ อยาง ดวยพระพุทธพจนเพียงเทานี้. ภิกษุผูตั้งอยูในทวาร
ที่ไมสํารวม ๘ อยางนั้น ยอมไมพนจากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูลทั้งสิ้น, สวน
ภิกษุผูตั้งอยูในทวารที่สํารวม ยอมพนจากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูลแมทั้งสิ้น;

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 346

เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " สพฺพตฺถ สวุโต ภิกขฺ ุ
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๕ รูปตั้งอยูในโสดาปตติผล, เทศนาไดมี
ประโยชนแมแกมหาชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕ รูป จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 347

๒. เรืองภิกษุฆาหงส [๒๕๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูฆาหงส
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หตฺถสฺโต " เปนตน.

สองสหายออกบวช
ดังไดสดับมา สหายสองคนชาวกรุงสาวัตถี ไดบรรพชาอุปสมบท
ใน (สํานัก) ภิกษุทั้งหลายแลว โดยมากเที่ยวไปดวยกัน.
ในวันหนึ่ง ภิกษุสองรูปนั้นไปสูแมน้ําอจิรวดี สรงน้ําแลวผิงแดด
อยู ไดยืนพูดกันถึงสาราณียกถา. ในขณะนั้น หงสสองตัวบินมาโดย
อากาศ.

ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงสดวยกอนกรวด
ขณะนั้น ภิกษุหนุมรูปหนึ่งหยิบกอนกรวดแลวพูดวา " ผมจักดีด
ตาของหงสตัวหนึ่ง," ภิกษุนอกนี้กลาววา " ทานจักไมสามารถ."
ภิกษุรูปที่หนึ่ง. ตาขางนี้จงยกไว, ผมจักดีดตาขางโนน.
ภิกษุรูปที่สอง. แมตาขางนี้ ทานก็จักไมสามารถ (ดีด) เหมือนกัน.
ภิกษุรูปที่หนึ่ง. พูดวา " ถาอยางนั้น ทานจงคอยดู" แลวหยิบ
กรวดกอนที่สอง ดีดไปทางขางหลังของหงส. หงสไดยินเสียงกอนกรวด
จึงเหลียวดู. ขณะนั้น เธอหยิบกอนกรวดกลมอีกกอนหนึ่ง แลวดีดหงส
ตัวนั้นที่ตาขางโนน ใหทะลุออกตาขางนี้. หงสรอง มวนตกลงแทบเทา
ของภิกษุเหลานั้นนั่นแล.
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ภิกษุทั้งหลายติเตียนแลวทูลแดพระศาสดา
ภิกษุทั้งหลาย ยืนอยูในที่นั้น ๆ เห็นแลว จึงกลาววา " ผูมีอายุ
เธอบวชในพระพุทธศาสนา ทําปาณาติบาต (นับวา) ทํากรรมไมสมควร"
แลวพาภิกษุทั้งสองรูปนั้นไปเฝาพระตถาคต.

พระศาสดาประทานโอวาท
พระศาสดาตรัสถามวา " ภิกษุ ไดยินวา เธอทําปาณาติบาตจริง
หรือ ?" เมื่อเธอกราบทูลวา " จริง พระเจาขา " จึงตรัสวา " ภิกษุ เธอ
บวชในพระศาสนาที่เปนเหตุนําสัตวออกจากทุกข เห็นปานนี้ ไดทําแลว
อยางนี้ เพราะเหตุอะไร ? บัณฑิตในปางกอน เมื่อพระพุทธเจายิ่งไม
ทรงอุบัติ อยูในทามกลางเรือน ทําความรังเกียจในฐานะแมมีประมาณ
นอย, สวนเธอบวชในพระพุทธศาสนาเห็นปานนี้ หาไดทําแมมาตรวา
ความรังเกียจไม" อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทาน
มา (ตรัส) วา :-

ศีล ๕ ชื่อกุรุธรรม
" ในอดีตกาล เมือ่ พระเจาธนญชัยเสวยราชสมบัติอยูในพระนคร
ชื่ออินทปตตะ ในแควนกุร,ุ พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระอัครมเหสีของพระราชานั้น ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลวโดยลําดับ
ทรงเรียนศิลปะทั้งหลายในเมืองตักกสิลาแลว อันพระบิดาทรงใหดํารงใน
ตําแหนงอุปราช ในกาลตอมา โดยกาลเปนที่ลวงไปแหงพระบิดา ไดรับ
ราชสมบัติแลว ไมทรงละเมิดราชธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ทรงประพฤติ
๑

๑. ราชธรรม ๑๐ คือ:- ทาน การให ๑ สีล ศีล ๑ ปริจฺจาค การบริจาค ๑ อาชฺชว ความ
ซื่อตรง ๑ มทฺทว ความออนโยน ๑ ตป ความเพียร ๑ อกฺโกธ ความไมโกรธ ๑ อวิหึสา
ความไมเบียดเบียน ๑ ขนฺติ ความอดทน ๑ อวิโรธน ความไมพิโรธ ๑.
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อยูในกุรุธรรมแลว. ศีล ๕ ชื่อวากุรุธรรม. พระโพธิสัตวทรงรักษาศีล ๕
นั้น ทําใหบริสุทธิ์. พระชนนี พระอัครมเหสี พระอนุชา อุปราช
พราหมณปุโรหิต อํามาตยผูถือเชือก นายสารถี เศรษฐี มหาอํามาตย
ผูเปนขุนคลัง คนรักษาประตู นางวรรณทาสี ผูเปนหญิงงามเมือง
ของพระโพธิสัตวนั้น ยอมรักษาศีล ๕ เหมือนพระโพธิสัตว ดวยประการ
ฉะนี้.
๑

๒

๓

แควนกาลิงคะเกิดฝนแลง
เมื่อชนทั้ง ๑๑ คนนี้ รักษากุรุธรรมอยูอยางนั้น, เมื่อพระราชา
ทรงพระนามวากาลิงคะ เสวยราชสมบัติอยูในพระนครทันตบุรี ในแควน
กาลิงคะ ฝนมิไดตกในแควนของพระองคแลว . ก็ชางมงคล ชื่อวาอัญชนาสภะของพระมหาสัตว เปนสัตวมีบุญมาก. ชาวแควนพากันกราบทูล
ดวยสําคัญวา " เมื่อนําชางนั้นมาแลว ฝนจักตก."
พระราชาทรงสงพวกพราหมณไป เพื่อตองการนําชางนั้นมา.
พราหมณเหลานั้นไปแลว ทูลขอชางกะพระมหาสัตวแลว. เพื่อจะทรง
แสดงอาการขอนี้ของพราหมณเหลานั้น พระศาสดาจึงตรัสชาดก ในติกนิบาตนี้เปนตนวา :" ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชน ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย ทราบศรัทธาและศีลของพระองคแลว
ขอพระราชทานแลกทองดวยชาง ซึ่งมีสีดุจดอกอัญชัน ไปในแควนกาลิงคะ."
๔

๑. พนักงานรางวัด. ๒. โทณมาปโก ผูตวงวัตถุดวยทะนาน. โทณะหนึ่งเทากับ ๔ อาฬหก.
๓. หญิงคนใชรูปงาม ๔. ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๔๒๗. กุรุธรรมชาดก. อรรถกถา. ๔/ ๑๑๙.
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ก็เมื่อพราหมณทั้งหลายนําชางมาแลว, เมื่อฝนไมตก, ดวยทรง
สําคัญวา "พระราชานั้นทรงรักษากุรุธรรม; เพราะฉะนั้น ฝนจึงตกใน
แควนของพระองค" พระเจากาลิงคะ จึงทรงสงพวกพราหมณและอํามาตย
ไปอีก ดวยพระดํารัสวา " พวกทานจงจารึกกุรุธรรมที่พระราชานั้นรักษา
ลงในแผนทองคําแลวนํามา." เมื่อพราหมณและอํามาตยเหลานั้นไปทูลขอ
อยู, ชนเหลานั้นแมทั้งหมด นับแตพระราชาเปนตน กระทําอาการสักวา
ความรังเกียจบางอยางในศีลทั้งหลายของตน ๆ แลว หามวา " ศีลของ
พวกเราไมบริสุทธิ์ " ถูกพราหมณและอํามาตยเหลานั้นออนวอนหนักเขา
วา " ความทําลายแหงศีล หาไดมีดวยเหตุเพียงเทานี้ไม" จึงไดบอกศีล
ทั้งหลายของตน ๆ แลว.

พระเจากาลิงคะทรงรักษากุรุธรรมฝนจึงตก
พระเจากาลิงคะ ไดทอดพระเนตรกุรุธรรมที่พวกพราหมณและ
อํามาตยจารึกลงในแผนทองคํานํามา ทรงสมาทานบําเพ็ญใหบริบูรณดวย
ดี. ฝนจึงตกในแควนของพระองค, แวนแควนไดเกษม มีภิกษาหาได
โดยงายแลว.
พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ทรงประชุมชาดกวา:" หญิงแพศยาในครั้งนั้น ไดเปนนางอุบลวรรณา,
คนรักษาประตู ไดเปนภิกษุชื่อวาปุณณะ, อํามาตยผู
ถือเชือก ไดเปนกัจจานภิกษุ, และอํามาตยผูเปน
ขุนคลัง ไดเปนโกลิตะ, เศรษฐีในครั้งนั้น ไดเปน
สารีบุตร, นายสารถี ไดเปนอนุรุทธะ, พราหมณ
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ไดเปนกัสสปเถระ, อุปราช ไดเปนนันทบัณฑิต,
พระมเหสี ไดเปนมารดาของราหุล, พระชนนี ได
เปนพระนางมายาเทวี, พระเจากุรุ ไดเปนพระโพธิสัตว; พวกเธอจงจําชาดกไวดวยอาการอยางนี้"
ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุ บัณฑิตในครั้งกอน เมื่อความรําคาญ
แมมีประมาณนอยเกิดขึ้นแลว, ทําศีลเภทของตนใหเปนเครื่องรังเกียจแลว
อยางนี้, สวนเธอ บวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนกับดวยเรา ยัง
ทําปาณาติบาตอยู (นับวา) ไดทํากรรมอันหนักยิ่งนัก; ธรรมดาภิกษุ ควร
เปนผูสํารวมดวยมือ เทา และวาจา" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๒. หตฺถสฺโต ปาทสฺโต
วาจาย สฺโต สฺตตฺตโม
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต
เอโก สนฺตุสิโต ตมาหุ ภิกขุ.
" บัณฑิตทั้งหลาย กลาวบุคคลผูมีมอื สํารวม
แลว มีเทาสํารวมแลว มีวาจาสํารวมแลว มีตน
สํารวมแลว ยินดีในธรรมอันเปนไปภายใน มีจิต
ตั้งมั่นแลว เปนคนโดดเดี่ยว สันโดษวา " เปน
ภิกษุ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺถสฺโต ความวา ชื่อวาผูมีมือ
อันสํารวมแลว เพราะความไมมีการคะนองมือเปนตน* หรือการประหาร
สัตวเหลาอื่นเปนตนดวยมือ.
๑. การยังมือใหเลนเปนตน.
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นัยแมในบทที่สอง ก็เหมือนนัยนี้.
ก็ชื่อวาผูมีวาจาอันสํารวมแลว เพราะไมทําวจีทุจริต มีพูดเท็จทาง
วาจาเปนตน.
บทวา สฺตตฺตโม คือผูมีอัตภาพอันสํารวมแลว, อธิบายวา ผู
ไมทําอาการแปลก มีโคลงกาย สั่นศีรษะ และยักคิ้ว เปนตน.
บทวา อชฺฌตฺตรโต ความวา ผูยินดีในการเจริญกัมมัฏฐาน
กลาวคือโคจรธรรมอันเปนไป ณ ภายใน.
บทวา สมาหิโต คือ ผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีแลว.
สองบทวา เอโก สนฺตุสิโต ความวา เปนผูม ีปกติอยูผูเดียวยินดี
แลวดวยดี คือมีใจยินดีแลวดวยอธิคมแหงตน จําเดิมแตการประพฤติใน
วิปสสนา. จริงอยู พระเสขบุคคลแมทุกจําพวก ตั้งตนแตกัลยาณปุถุชน
ยอมยินดีดวยอธิคมแหงตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาผูสันโดษ, สวนพระอรหันต เปนผูยินดีแลวโดยสวนเดียวแล; พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาพระอรหันตนั้น จึงตรัสคํานั่นวา " เอโก สนฺตุสิโต. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฆาหงส จบ.
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๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ [๒๕๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชื่อ
โกกาลิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย มุขสฺโต " เปนตน.

พระโกกาลิกะเกิดในนรกเพราะดาพระอัครสาวก
เรื่องมาแลวในพระสูตรวา๑ " ครั้งนั้นแล ภิกษุชื่อโกกาลิกะ ได
เขาไปเฝาโดยสถานที่ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู " เปนตน. แมเนื้อ
ความแหงเรื่องนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่พระอรรถกถาจารยกลาวไว
แลวในอรรถกถานั่นแล.ท
ก็เมื่อพระโกกาลิกะเกิดในปทุมนรก, ภิกษุทั้งหลายสนทนากันใน
โรงธรรมวา " โอ ! ภิกษุชื่อโกกาลิกะ ถึงความพินาศแลว เพราะอาศัย
ปากของตน, ก็เมื่อเธอดาพระอัครสาวกทั้งสองอยูนั้นแล, แผนดินไดให
ชองแลว."
พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา " ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอนั่ง
ประชุมกันดวยกถาอะไร ในกาลบัดนี้ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
" ดวยกถาชือ่ นี้," จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อโกกาลิกะ ฉิบหาย
เพราะอาศัยปากของตนในบัดนี้เทานั้น หามิได, แมในกาลกอน โกกาลิกะ
ก็ฉิบหายแลวเพราะอาศัยปากของตนเหมือนกัน" อันภิกษุทั้งหลายผูใคร
จะสดับเนื้อความนั้นทูลออนวอนแลว เพื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น
ไดทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:๑. ส. ส. ๑๕/๒๑๙. ขุ. สุ. ๒๕/๔๕๘.
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หงสสองตัวพาเตาผูส หายไปถ้ําของตน
ในอดีตกาล เตาอาศัยอยูในสระแหงหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ.
ลูกหงสสองตัวเที่ยวไปเพื่อหากินอยู ทําความคุนเคยกับเตานั้น เปนผู
สนิทสนมอยางแนนแฟน ในวันหนึ่ง จึงถามเตาวา " เพื่อนเอย ที่อยู
ของพวกเราในถ้ําทอง บนพื้นแหงภูเขาชื่อจิตตกูฏ ในหิมวันตประเทศ
เปนประเทศที่นารื่นรมย, ทานจักไปกับพวกเราไหม ?"
เตา. ฉันจักไปไดอยางไร ?
หงส. พวกเราจักนําทานไป, ถาวาทานสามารถเพื่อจะรักษาปาก
ไวได.
เตา. เพื่อนเอย ฉันจักอาจ, ขอทานทั้งหลายจงพาฉัน ไปเถิด.
หงสทั้งสองพูดวา " ดีละ" แลวใหเตาคาบทอนไมทอนหนึ่ง สวน
ตนคาบปลายทั้งสองแหงทอนไมนั้น แลวบินไปสูอากาศ.

เตาหลุดจากทอนไมที่คาบตกลงตาย
พวกเด็กชาวบาน เห็นเตาถูกหงสนําไปอยูอยางนั้น จึงพูดกันวา
" หงสสองตัวนําเตาไปอยูดวยทอนไม." เตาใครจะพูดวา " ผิวาสหาย
ทั้งสองนําเราไปอยู, ประโยชนอะไรของพวกเอง ในเพราะขอนี้ อาย
พวกเด็กเปรตชั่วราย" จึงปลอยทอนไมจากที่ตนคาบไวในเวลาถึงสวน
เบื้องบนพระราชนิเวศน ในพระนครพาราณสี เพราะความที่หงสทั้งสอง
เปนสัตวมีกําลังเร็ว จึงตกลงไปในพระลานหลวงแตกเปนสองภาค.

การพูดมากไมถูกเวลาใหโทษ
พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ทรงยังพหุภาณิชาดก
ในทุกนิบาตนี้ใหพิสดารวา :๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๗๙. กัจฉปชาดก. อรรถกถา. ๓/๒๓๕.

๑
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" เตาเปลงวาจา ไดฆาตนแลวหนอ, เมื่อทอน
ไมที่ตนคาบไวดีแลว, ก็ฆา (ตน) ดวยวาจาอันเปน
ของ ๆ ตน. ขาแตพระองคผูแกลวกลาประเสริฐใน
หมูคน บุคคลเห็นเหตุแมนั่นแลว ควรเปลงวาจาที่ดี
ไมควรเปลงวาจาที่ลวงเลยเวลา. พระองคยอม
ทอดพระเนตรเห็นเตาตัวถึงความฉิบหายเพราะพูดมาก
(มิใชหรือ)"
แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุพึงเปนผูสํารวมปากประพฤติ
สม่ําเสมอ ไมฟุงซาน มีจิตสงบ " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓.โย มุขสฺโต ภิกฺขุ มนฺตภาณี อนุทฺธโต
อตฺถ ธมฺมฺจ ทีเปติ มธุร ตสฺส ภาสิต.
" ภิกษุใด สํารวมปาก มีปกติกลาวดวยปญญา
ไมฟุงซาน แสดงอรรถและธรรม, ภาษิตของภิกษุ
นั้น ยอมไพเราะ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุขสฺโต ความวา ชื่อวาผูสํารวม
แลวดวยปาก เพราะไมพูดคําเปนตนวา " เจาเปนคนชาติชั่ว เจาเปนคน
ทุศีล" แมกะคนทั้งหลายมีทาสและคนจัณฑาลเปนตน.
บทวา มนฺตภาณ ความวา ปญญา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
วา มันตา, ผูมีปกติพูดดวยปญญานั้น.
บทวา อนุทฺธโต ไดแก ผูมีจิตสงบแลว.
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บาทพระคาถาวา อตฺถ ธมฺมฺจ ทีเปติ ความวา ยอมแสดง
อรรถแหงภาษิตและธรรมคือเทศนา.
บทวา มธุร ความวา ภาษิตของภิกษุเห็นปานนั้น ชื่อวาไพเราะ.
สวนภิกษุใด ใหอรรถอยางเดียวถึงพรอม, ไมใหพระบาลีถึงพรอม;
ใหพระบาลีอยางเดียวถึงพรอม, ไมใหอรรถถึงพรอม; ก็หรือไมใหทั้ง
สองอยางถึงพรอม, ภาษิตของภิกษุนั้น หาชื่อวาเปนภาษิตที่ไพเราะไม.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ จบ.
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๔. เรื่องพระธรรมารามเถระ [๒๕๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระธรรมารามเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ธมฺมารโม ธมฺมรโต" เปนตน.

พระภิกษุปรึกษาเรื่องปรินพพานของพระศาสดา
ดังไดสดับมา เมื่อพระศาสดาตรัสบอกวา " การปรินิพพานของ
เราจักมีโดยลวงไป ๔ เดือน ตั้งแตเดือนนี้ , " ภิกษุหลายพันรูปเที่ยวแวด
ลอมพระศาสดาแลว.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูยงั เปนปุถุชน ไมอาจเพื่อจะอดกลั้น
น้ําตาไวได. ธรรมสังเวชเกิดแกภิกษุผูขีณาสพแลว . ภิกษุทั้งปวงปรึกษา
กันวา " เราจักทําอยางไรหนอแล ?" ดังนี้แลว ก็เที่ยวไปโดยรวมกัน
เปนพวกๆ.

พระธรรมารามะไมเกี่ยวของดวย
สวนภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อวาธรรมารามะ ไมเขาไปสูสํานักของภิกษุ
ทั้งหลาย, อันภิกษุทั้งหลายพูดวา "อยางไร ? ผูมีอายุ ก็ไมใหแมคําตอบ
คิดวา " ขาววา พระศาสดาจักปรินิพพานโดยลวงไป เตือน ๔ เดือน, สวนเรา
เปนผูมีราคะยังไมไปปราศแลว เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยูนี้แหละ
จักพยายามบรรลุพระอรหัต" ดังนี้แลว ก็เปนผู ๆ เดียวเทานั้นอยู นึก
คิด ระลึก ถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
(เรื่องนั้น) แตพระตถาคตวา "พระเจาขา พระธรรมรามะมิไดมีแมสักวา
ความเยื่อใยในพระองค ไมทําแมสักวาการปรึกษากับพวกขาพระองควา
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" ขาววา พระศาสดาจักปรินิพพาน, พวกเราจักทํา อยางไรกันเลา ?"

พระศาสนารับสั่งใหหาตัว
พระศาสดารับสั่งใหเรียกเธอมาแลว ตรัสถามวา " ขาววา เธอทํา
อยางนั้น จริงหรือ ?"
พระธรรมารามะ. จริง พระเจาขา.
พระศาสดา. เพราะเหตุอะไร ?.
พระธรรมารามะ. ขาววา พระองคจักปรินิพพานโดยกาลลวงไป
เดือน, สวนขาพระองค เปนผูมีราคะไมไปปราศ, เมื่อพระองคยังทรง
พระชนมอยูนี้แหละ, ขาพระองคจักพยายามบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุ
นั้น ขาพระองคจึงนึก คิด ระลึก ถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวอยู.

พระศาสดาทรงอนุโมทนาดวย
พระศาสดาประทานสาธุการแกเธอวา " ดีละ ๆ" แลวตรัสวา
" ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูมีความรักใครในเราแมรูปอื่น พึงเปนเชนภิกษุ
ธรรมารามะนี้แหละ, แทจริง ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทําการบูชาดวยระเบียบ
และของหอมเปนตน หาชื่อวาทําการบูชาแกเราไม, ผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมเทานั้น จึงชื่อวาบูชาเรา," ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔. ธมฺมาราโม ธมฺมรใต
ธมฺม อนุวจิ ินฺตย
ธมฺม อนุสฺสร ภิกฺขุ
สทฺธมฺมา น ปริหายติ.
" ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลวในธรรม
ใครครวญอยูซึ่งธรรม ระลึกถึงธรรมอยู ยอมไมเสื่อม
จากพระสัทธรรม."
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แกอรรถ
พึงทราบวิเคราะหในบทเหลานั้นวา :- ธรรมคือสมถะและวิปสสนา
เปนที่มายินดีของภิกษุนั้น เพราะอรรถวาเปนที่อยู เพราะเหตุนั้น ชื่อวา
ผูมีธรรมเปนที่มายินดี, ผูยินดีแลวในธรรมนั้นนัน่ แล เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวาผูยินดีแลวในธรรม, ชื่อวาผูใครครวญอยูซึ่งธรรม เพราะนึกถึง
ธรรมนั้นนั่นแหละบอย ๆ, อธิบายวา ผูนึกถึงธรรมนั้นอยู.
บทวา อนุสฺสร ไดแก ระลึกถึงธรรมนั้นนั่นแหละอยู.
บทวา สทฺธมฺมา ความวา ภิกษุเห็นปานนั้น ยอมไมเสื่อมจาก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประเภท และจากโลกุตรธรรม ๙.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นตั้งอยูแลวในพระอรหัต, เทศนาไดมี
ประโยชนแมแกผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งพระธรรมารามเถระ จบ.
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๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผูคบ
ภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สลาภ
นาติมฺเยฺย " เปนตน.

ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัตเพราะเห็นแกลาภ
ดังไดสดับมา ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัตรูปหนึ่ง ไดเปนสหาย
ของภิกษุรูปนั้น. ภิกษุผูเปนฝกฝายของพระเทวทัตนั้น เห็นเธอเที่ยวไป
เพื่อบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย ทําภัตกิจแลว (กลับ) มา จึงถามวา " ทาน
ไปไหน ?."
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา. ผมไปสูที่ชื่อโนนเพื่อเที่ยวบิณฑบาต.
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต. ทานไดบิณฑบาตแลวหรือ ?
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา. เออ เราไดแลว.
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต. ในที่นี้แหละ พวกผมมีลาภและ
สักการะเปนอันมาก, ขอทานจงอยูในที่นี้แหละสัก ๒-๓ วันเถิด.
เธออยูในที่นั้น ๒-๓ วันตามคําของภิกษุนั้นแลว ก็ไดไปสูที่อยู
ของตนตามเดิม.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา " พระเจาขา ภิกษุนี้บริโภคลาภและสักการะที่เกิดขึ้นแกพระเทวทัต, เธอเปน
ฝกฝายของพระเทวทัต."
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พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว ตรัสถามวา " ไดยินวา
เธอไดทําอยางนั้น จริงหรือ ?."
ภิกษุ. จริง พระเจาขา, ขาพระองคอาศัยภิกษุหนุมรูปหนึ่งอยูใน
ที่นั้น ๒-๓ วัน; ก็แตวา ขาพระองคมิไดชอบใจลัทธิของพระเทวทัต.

ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเทานั้น
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเธอวา " เธอไมชอบใจลัทธิ
(ของพระเทวทัต ) ก็จริง, ถึงอยางนั้น เธอเที่ยวไปประหนึ่งวาชอบใจ
ลัทธิของชนผูที่เธอพบเห็นแลวทีเดียว; เธอทําอยางนั้นในบัดนี้เทานั้นก็หา
มิได, แมในกาลกอน เธอก็เปนผูเห็นปานนั้นเหมือนกัน," อันภิกษุ
ทั้งหลายทูลวิงวอนวา " พระเจาขา ในบัดนี้ พวกขาพระองคเห็นภิกษุนี้
ดวยตนเองกอน, แตในกาลกอน ภิกษุนี่พอใจลัทธิของใครเที่ยวไป ?
ขอพระองคโปรดตรัสบอกแกพวกขาพระองคเถิด," จึงทรงนําอดีตนิทาน
มา ทรงยังมหิลามุขชาดก นี้ใหพิสดารวา :" ชางชื่อมหิลามุข ฟงคําของพวกโจรกอนแลว
เที่ยวฟาดบุคคลผูไปตามอยู, แตพอฟงคําของสมณะ
ผูสํารวมดีแลว ก็เปนชางประเสริฐ ตั้งอยูแลวในคุณ
ทั้งปวง."
แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุเปนผูยินดีดวยลาภของตน
เทานั้น, การปรารถนาลาภของผูอื่น ไมสมควร, เพราะบรรดาฌาน
วิปสสนา มรรค และผลทั้งหลาย แมธรรมสักอยางหนึ่งยอมไมเกิดขึ้น
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙. อรรถกถา. ๑/ ๒๗๙.
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แกภิกษุผูปรารถนาลาภของผูอื่น, แตคุณชาติทั้งหลายมีฌานเปนตน ยอม
เกิดขึ้นแกภิกษุผูยินดีดวยลาภของตนเทานั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๕. สลาภ นาติมฺเยฺย
นาฺเส ปหยฺจเร
อฺเส ปหย ภิกฺขุ
สมาธึ นาธิคจฺฉติ.
อปฺปลาโภป เจ ภิกขฺ ุ
สลาภ นาติมฺติ
ต เว เทวา ปสสนฺติ
สุทธฺ าชีวึ อตนฺทิต.
" ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน, ไมควรเที่ยว
ปรารถนาลาภของผูอื่น, ภิกษุเมื่อปรารถนาลาภของ
ผูอื่น ยอมไมประสบสมาธิ; ถาภิกษุแมเปนผูมีลาภ
นอย ก็ไมดูหมิ่นลาภของตน, เทพยดาทั้งหลาย ยอม
สรรเสริญภิกษุนั้นแล (วา) ผูมอี าชีพหมดจด ไม
เกียจคราน."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สลาภ ไดแก ลาภที่เกิดขึ้นแกตน.
จริงอยู ภิกษุผูเวนการเที่ยวไปตามตามลําดับตรอก เลี้ยงชีพอยูดวยการ
แสวงหาอันไมสมควร ชื่อวาดูหมิ่น คือดูแคลน ไดแก รังเกียจลาภของ
ตน; เพราะเหตุนั้น ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน ดวยการไมทําอยาง
นั้น.
สองบทวา อฺเส ปหย ความวา ไมควรเที่ยวปรารถนาลาภ
ของคนเหลาอื่น.
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บาทพระคาถาวา สมาธึ นาธิคจฺฉติ ความวา ก็ภิกษุเมื่อปรารถนา
ลาภของชนเหลาอื่นอยู ถึงความขวนขวายในการทําบริขารมีจีวรเปนตน
แกชนเหลานั้น ยอมไมบรรลุอัปปนาสมาธิ หรืออุปจารสมาธิ.
บาทพระคาถาวา สลาภ นาติมฺติ ความวา ภิกษุแมเปนผูมี
ลาภนอย เมื่อเที่ยวไปตามลําดับตรอกโดยลําดับแหงตระกูลสูงและต่ํา
ชื่อวา ไมดูแคลนลาภของตน.
บทวา ต เว เปนตน ความวา เทพดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ คือ
ชมเชย ภิกษุนั้น คือผูเห็นปานนั้น ผูชื่อวามีอาชีวะหมดจด เพราะความ
เปนผูมีชีวิตเปนสาระ ชือ่ วาผูไมเกียจคราน เพราะความเปนผูไมยอทอ
ดวยอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๖. เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ [๒๕๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณชื่อ
ปญจัคคทายก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพโส นามรูปสฺมึ"
เปนตน.

เหตุที่พราหมณไดชื่อวาปญจัคคทายก
ดังไดสดับมา พราหมณนั้นยอมถวายทานชื่อเขตตัคคะ ในเวลา
แหงนาขาวกลาอันตนเก็บเกี่ยวเสร็จแลวนั่นแล, ในเวลาขนขาวลาน ก็
ถวายชื่อขลัคคคะ, ในเวลานวด ก็ถวายทานชื่อขลภัณฑัคคะ, ในเวลาเอา
ขาวสารลงในหมอ ก็ถวายทานชื่ออุกขลิกัคคะ, ในเวลาที่ตนคดขาวใส
ภาชนะ ก็ถวายทานชื่อปาฏิคคะ, พราหมณยอมถวายทานอันเลิศทั้ง ๕
อยางนี้.
พราหมณนั้น ชื่อวา ยังไมใหแกปฏิคาหกผูที่มาถึงแลว ยอมไม
บริโภค. เพราะเหตุนั้น เขาจึงไดมีชื่อวา "ปญจัคคทายก" นั่นแล.
๑

๒

๓

๔

๕

พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณและภรรยา
พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงผลทั้ง ๓ ของพราหมณนั้น และ
นางพราหมณีของเขา จึงไดเสด็จไปในเวลาบริโภคของพราหมณ แลว
ประทับยืนอยูที่ประตู. แมพราหมณนั้นบายหนาไปภายในเรือน นั่ง
บริโภคอยูที่หนาประตู, เขาไมเห็นพระศาสดาผูประทับยืนอยูที่ประตู.
๑. ทานอันเลิศในนา ๒. ทานอันเลิศในลาน. ๓. ทานอันเลิศในคราวนวด. ๔. ทาน
อันเลิศในคราวเทขาวสารลงหมอขาว. ๕. ทานอันเลิศในคราวคดขาวสุกใสภาชนะ.
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สวนนางพราหมณีของเขา กําลังเลี้ยงดูเขาอยู เห็นพระศาสดาจึง
คิดวา " พราหมณนี้ ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง ๕ ( กอน ) แลวจึง
บริโภค, ก็บัดนี้ พระสมณโคดมเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตู; ถาวา
พราหมณเห็นพระสมณโคคมนี่แลว จักนําภัตของตนไปถวาย, เราจัก
ไมอาจเพื่อจะหุงตมเพื่อเขาไดอีก." นางคิดวา " พราหมณนี้จักไมเห็น
พระสมณโคดมดวยอาการอยางนี้" จึงหันหลัง ใหเพระศาสดา ไดยืนกม
ลงบังพระศาสดานั้นไวขางหลังพราหมณนั้น ประดุจบังพระจันทรเต็มดวง
ดวยฝามือฉะนั้น. นางพราหมณียืนอยูอยางนั้นนั่นแหละ แลวก็ชําเลือง
ดูพระศาสดาดวยหางตา ดวยคิดวา " พระศาสดาเสด็จไปแลวหรือยัง."
๑

๒

พราหมณเห็นพระศาสดา
พระศาสดาไดประทับยืนอยูในที่เดิมนั่นเอง. สวนนางมิไดพูดวา
" นิมนตพระองคโปรดสัตวขางหนาเถิด " ก็เพราะกลัวพราหมณจะไดยิน,
แตนางถอยไป แลวพูดคอย ๆ วา " นิมนตโปรดสัตวขางหนาเถิด."
พระศาสดาทรงสั่นพระเศียร ดวยอาการอันทรงแสดงวา " เราจักไม
ไป " เมื่อพระพุทธเจาผูเปนที่เคารพของชาวโลก ทรงสั่นพระเศียรดวย
อาการอันแสดงวา " เราจักไมไป," นางไมอาจอดกลั้นไวได จึงหัวเราะ
ดังลั่นขึ้น.
ขณะนั้น พระศาสดาทรงเปลงพระรัศมีไปตรงเรือน. แมพราหมณ
นั่งหันหลังใหแลวนั่นแล ไดยินเสียงหัวเราะของนางพราหมณี และมอง
เห็นแสงสวางแหงพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ประการ จึงไดเห็นพระศาสดา.
๓

๑. สตฺถุ ปฏึ ทตฺวา ใหซึ่งหลังแดพระศาสดา. ๒. สตฺถาร อฑฺฒกฺขิเกน โอโบเกสิ มอง
ดูพระศาสดาดวยตาครึ่งหนึ่ง. ๓. เพงเพื่อจะพูดอยางเดียว หาใสใจถึงเสขิยวัตรไม.

.
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พราหมณถวายภัตแดพระศาสดา
ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลายยังไมไดทรงแสดงพระองคแกชน
ทั้งหลายผูถึงพรอมแลวดวยเหตุ ในบานหรือในปาแลว ยอมไมเสด็จหลีก
ไป. แมพราหมณเห็นพระศาสดาแลว จึงพูดวา " นางผูเจริญ หลอน
ไมบอกพระราชบุตรผูเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตูแกเรา ใหเราฉิบหาย
เสียแลว, หลอนทํากรรมหนัก" ดังนี้แลว ก็ถือเอาภาชนะแหงโภชนะที่
ตนบริโภคแลวครั้งหนึ่ง ไปยังสํานักพระศาสดา แลวกราบทูลวา " ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง ๔ แลว จึง
บริโภค; แตสวนแหงภัตสวนหนึ่งเทานั้น อันขาพระองคแบงครึ่งจาก
สวนนี้บริโภค, สวนแหงภัตสวนหนึ่งยังเหลืออยู; ขอพระองคไดโปรด
รับภัตสวนนี้ของขาพระองคเถิด."

พราหมณเลื่อมใสพระดํารัสของพระศาสดา
พระศาสดาไมตรัสวา " เราไมมีความตองการดวยภัตอันเปนเดน
ของทาน" ตรัสวา " พราหมณ สวนอันเลิศก็ดี ภัตที่ทานแบงครึ่งบริโภค
แลวก็ดี เปนของสมควรแกเราทั้งนั้น, แมกอนภัตที่เปนเดน เปนของ
สมควรแกเราเหมือนกัน, พราหมณ เพราะพวกเราเปนผูอาศัยอาหารที่
ผูอื่นใหเลี้ยงชีพ เปนเชนกับพวกเปรต" แลวตรัสพระคาถานี้วา:" ภิกษุผูอาศัยอาหารที่บุคคลอื่นใหเลี้ยงชีพ ได
กอนภัตอันใดจากสวนที่เลิศก็ตาม จากสวนปาน
กลางก็ตาม จากสวนที่เหลือก็ตาม. ภิกษุนนั้ เปนผู
ไมควรเพื่อชมกอนภัตนั้น, และไมเปนผูติเตียน
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แลว ขบฉันกอนภัตนั้น, ธีรชรทัง้ หลายยอมสรรเสริญแมซึ่งภิกษุนั้นวา เปนมุนี."
พราหมณพอไดฟงพระคาถานั้น ก็เปนผูมีจิตเลื่อมใส แลวคิดวา
" โอ ! นาอัศจรรยจริง, พระราชบุตรผูชื่อวาเจาแหงดวงประทีป มิได
ตรัสวา ' เราไมมีความตองการดวยภัตอันเปนเดนของทาน' ยังตรัสอยาง
นั้น " แลวยืนอยูที่ประตูนั่นเอง ทูลถามปญหากะพระศาสดาวา " ขาแต
พระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสเรียกพวกสาวกของพระองควา ' ภิกษุ '
ดวยเหตุเพียงเทาไร ? บุคคลชื่อวา เปนภิกษุ."

คนผูไมกําหนัดไมติดในนามรูปชือ่ วาภิกษุ
พระศาสดาทรงใครครวญวา " ธรรมเทศนาเชนไรหนอ ? จึงจะ
เปนเครื่องสบายแกพราหมณนี้" ทรงดําริวา " ชนทั้งสองนี้ ในกาล
ของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัลสป ไดฟงคําของภิกษุทั้งหลายผูกลาว
อยูวา ' นามรูป,' การที่เราไมละนามรูปแหละ แลวแสดงธรรมแกชน
ทั้งสองนั้น ยอมควร" แลวจึงตรัสวา " พราหมณ บุคคลผูไมกําหนัด
ไมของอยูในนามรูป ชื่อวา เปนภิกษุ " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๖. สพฺพโส นามรูปสฺมึ ยสฺส นตฺถิ มมายิต
อสตา จ น โสจติ
ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ.
" ความยึดถือในนามรูปวาเปนของ ๆ เรา ไมมี
แกผใู ดโดยประการทั้งปวง, อนึ่ง ผูใดไมเศราโศก
เพราะนามรูปนั้นไมมีอยู, ผูนั้นแล เราเรียกวา
ภิกษุ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพโส คือ ในนามรูปทั้งปวงที่เปน
ไปแลวดวยอํานาจขันธ ๕ คือนามขันธ ๔ มีเวทนาเปนตน และรูป
ขันธ.
บทวา มมายิต ความวา ความยึดถือวา ' เรา ' หรือวา ' ของเรา
ไมมีแกผูใด.
บาทพระคาถาวา อสตา จ น โสจติ ความวา เมื่อนามรูปนั้นถึง
ความสิ้นและความเสื่อม ผูใดยอมไมเศราโศก คือไมเดือดรอนวา " รูป
ของเราสิ้นไปแลว ฯ ล ฯ วิญญาณของเราสิ้นไปแลว คือเห็น (ตามความ
เปนจริง) วา " นามรูป ซึ่งมีความสิ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดานี่แล
สิ้นไปแลว."
บทวา ส เว เปนตน ความวา ผูนั้น คือผูเห็นปานนั้น ไดแก
ผูเวนจากความยึดถือในนามรูปซึ่งมีอยูวาเปนของเราก็ดี ผูไมเศราโศก
เพราะนามรูปนั้น ซึ่งไมมีอยูก็ดี พระศาสดาตรัสเรียกวา ' ภิกษุ '
ในกาลจบเทศนา เมียและผัวทั้งสองตั้งอยูในพระอนาคามิผลแลว,
เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ จบ.
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๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เมตฺตาวิหารี " เปนตน.

ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เมื่อทานพระมหากัจจานะอาศัยกุรรฆรนคร ในอวันตีชนบท อยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ, อุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ
เลื่อมใสในธรรมกถาของพระเถระ ใครจะบวชในสํานักของพระเถระ แม
ถูกพระเถระพูดหามถึง ๒ ครั้งวา " โสณะ พรหมจรรยมีภัตหนเดียว นอน
ผูเดียว ตลอดชีพ เปนสิง่ ที่บุคคลทําไดดวยยากแล" ก็เปนผูเกิดอุตสาหะ
อยางแรงกลาในการบรรพชา ในวาระที่ ๓ วิงวอนพระเถระ บรรพชา
แลว โดยลวงไป ๓ ปจึงไดอุปสมบท เพราะทักษิณาปถชนบทมีภิกษุ
นอย เปนผูใครจะเฝาพระศาสดาเฉพาะพระพักตร จึงอําลาพระอุปชฌายะ
ถือเอาขาวที่พระอุปชฌายะใหแลวไปสูพระเชตวันโดยลําดับ ถวายบังคม
พระศาสดา ไดรับการปฏิสันถารแลว ผูอันพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะในพระคันธกุฎีเดียวกันทีเดียว ใหราตรีสวนมากลวงไปอยูขางนอก
แลวเขาไปสูพระคันธกุฎีในเวลากลางคืน ใหสวนแหงกลางคืนนั้นลวงไป
แลวที่เสนาสนะอันถึงแลวแกตน ในเวลาใกลรุงอันพระศาสดาทรงเชื้อเชิญ
แลว ไดสวดพระสูตรหมดดวยกัน ๑๖ สูตร โดยทํานองสรภัญญะที่จัด
เปนอัฏฐกวรรค.
๑

๒

๑. อชฺโฌกาเส ในที่กลางแจง. ๒. อฏกวคฺคิกานีติ: อฏกวคฺคภูตานิ กามสุตฺตาทีนิ
โสฬสสุตฺตานิ พระสูตร ๑๖ สูตร มีกามสูตรเปนตน ที่จัดเปนอัฏฐกวรรค พระสูตรเหลานี้มีอยู
ใน ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๕-๕๒๓.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงอนุโมทนาเปนพิเศษ จึงได
ประทานสาธุการแกทานในเวลาจบสรภัญญะวา " ดีละ ๆ ภิกษุ."
ภุมมัฏฐกเทพดา นาค และสุบรรณ ฟงสาธุการที่พระศาสดา
ประทานแลว ไดใหสาธุการแลว; เสียงสาธุการเปนอันเดียวกัน ไดมีแลว
ตลอดพรหมโลกอยางนั้น ดวยประการดังนี้.
ในขณะนั้น แมเทพดาผูสิงอยูในเรือนของมหาอุบาสิกา ผูเปน
มารดาของพระเถระ ในกุรรฆรนคร ในที่สุด (ไกล) ประมาณ ๑๒๐
โยชน แตพระเชตวันมหาวิหาร ก็ไดใหสาธุการดวยเสียงอันดังแลว.
ครั้งนั้น มหาอุบาสิกา ถามเทพดานั้นวา " นั่น ใครใหสาธุการ ?"
เทพดา. เราเอง นองหญิง.
มหาอุบาสิกา. ทานเปนใคร ?
เทพดา. เราเปนเทพดา สิงอยูในเรือนของทาน.
มหาอุบาสิกา. ในกาลกอนแตนี้ ทานมิไดใหสาธุการแกเรา เพราะ
เหตุไร ? วันนี้จึงให.
เทพดา. เรามิไดใหสาธุการแกทาน.
มหาอุบาสิกา. เมื่อเปนเชนนั้น ทานใหสาธุการแกใคร ?
เทพดา. เราใหแกพระโสณกุฏิกณ
ั ณเถระ ผูเปนบุตรของทาน.
มหาอุบาสิกา บุตรของเราทําอะไร ?
เทพดา. ในวันนี้ บุตรของทานอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา แลวแสดงธรรมแกพระศาสดา, พระศาสดาทรงสดับธรรมแหง
บุตรของทาน แลวก็ทรงเลื่อมใส จึงไดประทานสาธุการ, เพราะเหตุนั้น
แมเราจึงใหสาธุการแกพระเถระนั้น, ก็เพราะรับสาธุการของพระสัมมา-
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สัมพุทธเจา จึงเกิดสาธุการเปนเสียงเดียวกันไปหมด นับตั้งตนแตภุมมัฏฐกเทพดาตลอดถึงพรหมโลก.
มหาอุบาสิกา. นาย ก็บุตรของเราแสดงธรรมแกพระศาสดา หรือ
พระศาสดาแสดงแกบุตรของเรา.
เทพดา. บุตรของทานแสดงธรรมแกพระศาสดา.
เมื่อเทพดากลาวอยูอยางนั้น, ปติมีวรรณะ ๕ ประการ เกิดขึ้นแก
อุบาสิกา แผไปทั่วสรีระทั้งสิ้น. ครั้งนั้น มหาอุบาสิกานั้นไดมีความคิด
อยางนี้วา " หากวา บุตรของเราอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา
แลวยังสามารถแสดงธรรมแกพระศาสดาได, ก็จักสามารถใหแสดงธรรม
แมแกเราไดเหมือนกัน, ในเวลาบุตรมาถึง เราจักใหทําการฟงธรรมกัน
แลวฟงธรรมกถา."

พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา
ฝายพระโสณเถระแล เมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแลว, คิดวา
" เวลานี้ เปนเวลาสมควรที่จะกราบทูลขาวที่พระอุปชฌายะใหมา" ดังนี้
แลว จึงทูลขอพร ๕ ประการ กะพระผูมีพระภาคเจา ตัง้ ตนแตการ
อุปสมบทดวยคณะสงฆมีภิกษุผูทรงวินัยเปนที่ ๕ ในชนบททัง้ หลายซึ่งตั้ง
อยูปลายแดนแลว อยูในสํานักของพระศาสดา ๒-๓ วันเทานั้น ทูลลา
พระศาสดาวา " ขาพระองคจักเยี่ยมพระอุปชฌายะ" ไดออกจากพระเชตวันวิหาร ไปสูสํานักพระอุปชฌายะโดยลําดับ.
๑

๑. ขอใหอุปสมบทดวยคณะเพียง ๕ รูปได ๑ ขอใหใชรองเทาหลายชั้นได ๑ ขอใหอาบน้ําได
เนืองนิตย ๑ ขอใหใชเครื่องปูลาดที่ทําดวยหนังได ๑ ( ๔ ขอนี้เฉพาะในปจจันตชนบท) มี
มนุษยสั่งถวายจีวรแกภกิ ษุอยูน อกสีมา ภิกษุผูรับสั่งจึงมาบอกใหเธอรับ แตเธอรังเกียจไมยอม
รับ ดวยกลัวเปนนิสสัคคีย ขออยาใหเปนนิสสัคคีย ๑. มหาวัคค ๕/๓๔.
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ในวันรุง ขึ้น พระเถระพาทานเที่ยวไปบิณฑบาต ไดไปถึงประตู
เรือนของอุบาสิกาผูเปนมารดา.
ฝายอุบาสิกานั้น เห็นบุตรแลวก็ดีใจ ไหวแลว อังคาสโดยเคารพ
แลวถามวา " พอ ไดยินวา คุณอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา
แลวแสดงธรรมกถาแกพระศาสดา จริงหรือ ? "
พระโสณะ. เรื่องนี้ ใครบอกแกโยม ? อุบาสิกา.
มหาอุบาสิกา. พอ เทวดาผูสิงอยูในเรือนนี้ ใหสาธุการดวยเสียง
อันดัง, เมื่อโยมถามวา ' นั่นใคร ' ก็กลาววา ' เราเอง ' แลวบอกอยาง
นั้นนั่นแหละ, เพราะฟงเรื่องนั้น โยมจึงไดมีความคิดอยางนี้วา ' ถาวา
บุตรของเราเสดงธรรมกถาแกพระศาสดาไดไซร, ก็จักอาจแสดงธรรม
แมแกเราได. '
ครั้งนั้น มหาอุบาสิกากลาวกะพระโสณะนั้นวา " พอ เพราะคุณ
แสดงธรรมเฉพาะพระพักตรของพระศาสดาไดแลว, คุณก็จักอาจแสดง
แมแกโยมไดเหมือนกัน, ในวันชื่อโนน โยมจักใหทําการฟงธรรมกัน
แลวจักฟงธรรมของคุณ" พระโสณะรับนิมนตแลว.
อุบาสิกาคิดวา " เราถวายทานแกภิกษุสงฆ ทําการบูชาแลวจักฟง
ธรรมกถาแหงบุตรของเรา" จึงไดตั้งใหหญิงทาสีคนเดียวเทานั้นใหเปน
คนเฝาเรือน แลวไดพาเอาบริวารชนทั้งสิ้นไป เพื่อฟงธรรมกถาของ
บุตรผูจะกาวขึ้นสูธรรมาสนที่ประดับประดาไวแลว ในมณฑปที่ตนให
สรางไวภายในพระนคร เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม แสดงธรรมอยู.

พวกโจรเขาปลนเรือนมหาอุบาสิกา
ก็ในเวลานั้น พวกโจร ๙๐๐ เที่ยวมองหาชองในเรือนของอุบาสิกา
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นั้นอยู. ก็เรือนของอุบาสิกานั้น ลอมดวยกําแพง ๗ ชั้น ประกอบดวย
ซุมประตู ๗ ซุม. เขาลามสุนัขที่ดุไวในที่นั้น ๆ ทุกๆ ซุมประตู; อนึ่ง
เขาขุดคูไวในที่น้ําตกแหงชายคาภายในเรือน แลวก็ใสดีบุกจนเต็ม, เวลา
กลางวัน ดีบุกนั้นปรากฏเปนประดุจวาละลายเดือดพลานอยูเพราะแสง
แดด (เผา), ในเวลากลางคืน ปรากฏเปนกอนแข็งกระดาง, เขาปก
ขวากเหล็กใหญไวที่พื้นในระหวางดูนั้นติด ๆ กันไป. พวกโจรเหลานั้น
ไมไดโอกาส เพราะอาศัยการรักษานี้ และเพราะอาศัยความที่อุบาสิกาอยู
ภายในเรือน วันนั้นทราบความอุบาสิกานั้นไปแลว จึงขุดอุโมงคเขาไป
สูเรือน โดยทางเบื้องลางแหงดูดีบุกและขวากเหล็กทีเดียว แลวสงหัวหนา
โจรไปสูสํานักของอุบาสิกานั้น ดวยสั่งวา " ถาวาอุบาสิกานั้น ไดยินวา
พวกเราเขาไปในที่นี้แลว กลับมุงหนามายังเรือน, ทานจงฟนอุบาสิกานั้น
ใหตายเสียดวยดาบ." หัวหนาโจรนั้น ไดไปยืนอยูในสํานักของอุบาสิกา
นั้น.
ฝายพวกโจร จุดไฟใหสวางในภายในเรือน แลวเปดประตูหองเก็บ
กหาปณะ. นางทาสีนั้นเห็นพวกโจรแลว จึงไปสูสํานักอุบาสิกา บอกวา
" คุณนาย โจรเปนอันมากเขาไปสูเรือน งัดประตูหองเก็บกหาปณะ
แลว."
มหาอุบาสิกา. พวกโจรจงขนเอากหาปณะที่ตนคนพบแลวไปเถิด,
เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา, เจาอยาทําอันตรายแกธรรมของเรา
เลย, เจาจงไปเรือนเสียเถิด.
ฝายพวกโจร ทําหองเก็บกหาปณะใหวางเปลาแลว จึงงัดหองเก็บ
เงิน. นางทาสีนั้นก็มาแจงเนื้อความแมนั้นอีก. อุบาสิกาพูดวา " พวกโจร
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จงขนเอาทรัพยที่ตนปรารถนาไปเถิด, เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา
เจาอยาทําอันตรายแกเราเลย" แลวก็สงนางทาสีนั้นออกไปอีก.
พวกโจรทําแมหองเก็บเงินใหวางเปลาแลว จึงงัดหองเก็บทอง.
นางทาสีนั้นก็ไปแจงเนื้อความนั้นแกอุบาสิกาแมอีก.
ครั้งนั้น อุบาสิกาเรียกนางทาสีมา แลวพูดวา " ชะนางตัวดี เจา
มาสํานักเราหลายครั้งแลว แมเราสั่งวา ' พวกโจรจงขนเอาไปตามชอบใจ
เถิด, เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา, เจาอยาทําอันตรายแกเราเลย '
ก็หาเอื้อเฟอถอยคําของเราไม ยังขืนมาซ้ํา ๆ ซาก ๆ ร่ําไป, ที่นี้ ถาเจา
จักมา, เราจักรูสิ่งที่ควรทําแกเจา, เจาจงกลับบานเสียเถิด" แลวสงให
กลับ.

ธรรมยอมรักษาผูป ระพฤติธรรม
นายโจรฟงถอยคําของอุบาสิกานั้นแลว คิดวา " เมื่อพวกเรานําสิ่ง
ของ ๆ หญิงเห็นปานนี้ไป, สายฟาพึงตกฟาดกระหมอม" ดังนี้แลว จึงไป
สํานักพวกโจร สั่งวา " พวกทานจงขนเอาสิ่งของ ๆ อุบาสิกาไปไวตาม
เดิมโดยเร็ว." โจรเหลานัน้ ใหหองเก็บกหาปณะเต็มดวยกหาปณะ ให
หองเก็บเงินและทองเต็มไปดวยเงินและทองแลว. ไดยินวา ความที่ธรรม
ยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรมเปนธรรมดา, เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :" ธรรมแล ยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรม,
ธรรมทีบ่ ุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําความสุขมาให,
นี้เปนอานิสงสในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว: ผูมี
ปกติประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุคติ."
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พวกโจรไดไปยืนอยูในที่เปนที่ฟงธรรม. ฝายพระเถระแสดงธรรม
แลว เมื่อราตรีสวาง จึงลงจากอาสนะ. ในขณะนั้นหัวหนาโจรหมอบลง
แทบเทาของอุบาสิกา พูดวา " คุณนาย โปรดอดโทษแกผมเถิด."
อุบาสิกา. นี้อะไรกัน ? พอ.
หัวหนาโจร. ผมผูกอาฆาตในคุณนาย ประสงคจะฆาคุณนาย จึง
ไดยืน (คุม) อยู.
อุบาสิกา. พอ ถาเชนนั้น ฉันอดโทษให.

พวกโจรเลื่อมใสขอบวชกะพระโสณะ
แมพวกโจรที่เหลือ ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน เมื่ออุบาสิกาพูดวา
" พอทั้งหลาย ฉันอดโทษให" จึงพูดวา " คุณนาย ถาวาคุณนายอดโทษ
แกพวกผมไซร, ขอคุณนายให ๆ บรรพชาแกพวกผม ในสํานักแหงบุตร
ของคุณนายเถิด." อุบาสิกานั้นไหวบุตรแลว พูดวา " พอ โจรพวกนี้
เลื่อมใสในคุณของโยม และธรรมกถาของคุณแลว จึงพากันขอบรรพชา,
ขอคุณจงใหโจรพวกนี้บวชเถิด. "
พระเถระพูดวา " ดีละ " แลวใหตัดชายผาที่โจรเหลานั้นนุงแลว
ใหยอมดวยดินแดง ใหพวกเขาบวชแลว ใหตั้งอยูในศีล. แมในเวลาที่
พวกเขาอุปสมบทแลว พระเถระไดใหพระกัมมัฏฐานตาง ๆ แกภิกษุเหลา
นั้นรอยละอยาง. ภิกษุ ๙๐๐ รูปนั้นเรียนพระกัมมัฏฐาน ๙ อยางตาง ๆ กัน
แลวพากันขึ้นไปสูภูเขาลูกหนึ่ง นั่งทําสมณธรรมใตรมไมนั้น ๆ แลว.
พระศาสดา ประทับนั่งอยูในพระเชตวันมหาวิหารอันไกลกันได ๑๒๐
โยชนนั่นแล ทรงเล็งดูภิกษุเหลานั้นแลว ทรงกําหนดพระธรรมเทศนา
ดวยอํานาจแพงความประพฤติของเธอเหลานั้น ทรงเปลงพระรัศมีไป
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ประหนึ่งวาประทับนั่งตรัสอยูในที่เฉพาะหนา
ไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา :๗. เมตฺตาวิหารี โย ภิกขฺ ุ
ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต
สงฺขารูปสม สุข.
สิฺจ ภิกฺขุ อิม นาว
สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ
เฉตฺวา ราคฺจ โทสฺจ ตโต นิพฺพานเมหิสิ.
ปฺจ ฉินฺเท ปฺจ ชเห
ปฺจ อุตฺตริ ภาวเย
ปฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ
โอฆติณฺโณติ วุจฺจติ.
ฌาย ภิกขฺ ุ มา จ ปมาโท
มา เต กามคุเณ ภมสฺสุ จิตฺต
มา โลหคุฬ คิลี ปมตฺโต
มา กนฺทิ ทุกขฺ มิทนฺติ ฑยฺหมาโน.
นตฺถิ ณาน อปฺ
ฺ สฺส ปฺญา นตฺถิ อฌายโต
ยมหิ ฌานฺจ ปฺญา จ ส เว นิพฺพานสนฺติเก.
สฺุาคาร ปวิฏสฺส
สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
อมานุสี รตี โหติ
สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต.
ยโต
ยโต สมฺมสติ
ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภตี ปติปาโมชฺช
อิธ ปฺสฺส ภิกฺขุโน
ตตฺายมาทิ ภวติ
อิธ ปฺสฺส ภิกขฺ ุโน
อินฺทฺริยคุตฺติ สนฺตุฏี
ปาติโมกฺเข จ สวโร
มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ
สุทฺธาชีเว อตนฺทิเต.
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ปฏิสนฺถารวุตฺตฺยสฺส
อาจารกุสโล สิยา
ตโต ปาโมชฺชพหุโล
ทุกขฺ สฺสนฺต กริสฺสติ.
" ภิกษุใด นี้ปกติอยูดวยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา, ภิกษุนั้น พึงบรรลุบทอันสงบ เปนที่
เขาไประงับสังขาร อันเปนสุข. ภิกษุ เธอจงวิดเรือ
นี,้ เรือที่เธอวิดแลว จักถึงเร็ว; เธอตัดราคะและ
โทสะไดแลว แตนั้นจักถึงพระนิพพาน. ภิกษุพึงตัด
ธรรม ๕ อยาง พึงละธรรม ๕ อยาง และพึงยังคุณ
ธรรม ๕ ใหเจริญยิง่ ๆ ขึ้น, ภิกษุผูลวงกิเลสเครื่อง
ของ ๕ อยางไดแลว เราเรียกวา ผูขามโอฆะได.
ภิกษุ เธอจงเพงและอยาประมาท, จิตของเธออยา
หมุนไปในกามคุณ, เธออยาเปนผูประมาทกลืนกิน
กอนแหงโลหะ, เธออยาเปนผูอันกรรมแผดเผาอยู
คร่ําครวญวา ' นี้ทุกข.' ฌานยอมไมมแี กบุคคลผู
ไมมีปญ
 ญา, ปญญายอมไมมแี กผูไมมีฌาน. ฌาน
และปญญายอมมีในบุคคลใด, บุคคลนั้นแล ตั้งอยู
แลวในที่ใกลพระนิพพาน. ความยินดีมิใชของมีอยู
แหงมนุษย ยอมมีแกภกิ ษุผเู ขาไปแลวสูเรือนนาง
ผูมีจิตสงบแลว ผูเห็นแจงธรรมอยูโดยชอบ. ภิกษุ
พิจารณาอยู ซึ่งความเกิดขึ้นและควานเสื่อมไปแหง
ขันธทงั้ หลายโดยอาการใด ๆ, เธอยอมไดปติและ
ปราโมทยโดยอาการนั้น ๆ, การไดปติและปราโมทย
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นั้น เปนธรรมอันไมตายของผูรูแจงทั้งหลาย, ธรรม
นี้ คือความคุมครองซึ่งอินทรีย ๑ ความสันโดษ ๑
ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ เปนเบื้องตนใน
ธรรมอันไมตายนั้น มีอยูแกภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนานี้. เธอจงคบมิตรที่ดีงาม มีอาชีวะอันหมด
จด มีเกียจคราน. ภิกษุพึงเปนผูประพฤติในปฏิสันถาร พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ; เพราะเหตุนั้น
เธอจักเปนผูมากดวยปราโมทย กระทําที่สุดแหง
ทุกขได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เมตฺตาวิหารี ความวา บุคคลผูทํากรรม
ในพระกัมมัฏฐานอันประกอบดวยเมตตาอยูก็ดี ผูยังฌานหมวด ๓ และ
หมวด ๔ ใหเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงเมตตาแลวดํารงอยูก็ดี ชื่อวา ผูมีปกติ
อยูดวยเมตตาโดยแท.
คําวา ปสนฺโน ความวา ก็ภิกษุใดเปนผูเลื่อมใสแลว, อธิบายวา
ยอมปลูกฝงความเลื่อมใสลงในพระพุทธศาสนานั่นแล.
สองบทวา ปท สนฺต นั่น เปนชือ่ แหงพระนิพพาน. จริงอยู ภิกษุ
ผูเห็นปานนั้น ยอมบรรลุ, อธิบายวา ยอมประสบโดยแท ซึง่ พระนิพพาน
อันเปนสวนแหงความสงบ ชื่อวาเปนที่เขาไประงับสังขาร เพราะความ
ที่สังขารทั้งปวงเปนสภาพระงับแลว ซึ่งมีชื่ออันไดแลววา ' สุข ' เพราะ
ความเปนสุขอยางยิ่ง.
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บาทพระคาถาวา สิฺจ ภิกขฺ ุ อิม นาว ความวา ภิกษุเธอจงวิด
เรือ กลาวคืออัตภาพนี้ ซึ่งมีน้ําคือมิจฉาวิตกทิ้งเสีย.
บาทพระคาถาวา สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ ความวา เหมือนอยางวา
เรือที่เพียบแลวดวยน้ําในมหาสมุทรนั่นแล ชื่อวาอันเขาวิดแลว เพราะ
ความที่น้ําอันเขาปดชองทั้งหลายวิดแลว เปนเรือที่เบา ไมอัปปางใน
มหาสมุทร ยอมแลนไปถึงทาไดเร็วฉันใด; เรือคืออัตภาพแมของทานนี้
ที่เต็มแลวดวยน้ําคือมิจฉาวิตกก็ฉันนั้น ชื่อวาอันเธอวิดแลว เพราะความ
ที่น้ําคือมิจฉาวิตก ซึ่งเกิดขึ้นแลว อันเธอปดชองทั้งหลายมีจักษุทวาร
เปนตน ดวยความสํารวม วิดออกแลวจึงเบา ไมจมลงในสังสารวัฏ จัก
พลันถึงพระนิพพาน.
บทวา เฉตฺวา เปนตน ความวา เธอจงตัดเครื่องผูกคือราคะและ
โทสะ, ครั้นตัดเครื่องผูกเหลานั้นแลว จักบรรลุพระอรหัต, อธิบายวา
แตนั้น คือในกาลตอมา จักบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน.
สองบทวา ปฺจ ฉินฺเท คือ พึงตัดสังโยชนอันมีในสวนเบื้องต่ํา
๕ อยาง อันยังสัตวใหถึงอบายชั้นต่ํา ดวยหมวด ๓ แหงมรรคชั้นต่ํา ดุจ
บุรุษตัดเชือกอันผูกแลวที่เทาดวยศัสตราฉะนั้น.
สองบทวา ปฺจ ชเห ความวา พึงละ คือทิ้ง, อธิบายวา พึงตัด
สังโยชนอันมีในสวนเบื้องบน ๕ อยาง อันยังสัตวใหถึงเทวโลกชั้นสูง
ดวยพระอรหัตมรรค ดุจบุรุษตัดเชือกอันรัดไวที่คอฉะนั้น.
บาทพระคาถาวา ปฺจ อุตฺตริ ภาวเย คือ พึงยังอินทรีย ๕ มี
ศรัทธาเปนตนใหเจริญยิ่ง เพื่อประโยชนแกการละสังโยชนอันมีในสวน
เบื้องบน.
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บทวา ปฺจสงฺคาติโค ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุชื่อวาผูลวง
กิเลสเครื่องของ ๕ อยางได เพราะกาวลวงกิเลสเครื่องของ คือราคะ
โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ ๕ อยาง พระศาสดาตรัสเรียกวา " ผูขาม
โอฆะได;" อธิบายวา ภิกษุนั้น พระศาสดาตรัสเรียกวา " ผูข ามโอฆะ
๔ ไดแทจริง."
สองบทวา ฌาย ภิกขฺ ุ ความวา ภิกษุ เธอจงเพงดวยอํานาจแหง
ฌาน ๒ และชื่อวา อยาประมาทแลว เพราะความเปนผูมีปกติไมประมาท
ในกายกรรมเปนตนอยู.
บทวา ภมสฺสุ คือ จิตของเธอ จงอยาหมุนไปในกามคุณ ๕ อยาง.
บทวา มา โลหคุฬ ความวา ก็ชนทั้งหลายผูประมาทแลวดวยความ
เลินเลอมีปลอยสติเปนลักษณะ ยอมกลืนกินกอนโลหะที่รอนแลวในนรก,
เพราะฉะนั้น เราจึงกลาวกะเธอ: เธออยาเปนผูประมาท กลืนกินกอน
โลหะ, อยาถูกไฟแผดเผาในนรก คร่ําครวญวา " นี้ทุกข นีท้ ุกข."
สองบทวา นตฺถิ ฌาน ความวา ชื่อวาฌาน ยอมไมมีแกผูหา
ปญญามิได ดวยปญญาเปนเหตุพยายามอันยังฌานใหเกิดขึ้น.
สองบทวา นตฺถิ ปฺา ความวา ก็ปญญาซึ่งมีลักษณะที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา " ภิกษุผูมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรู ยอมเห็นตามความ
เปนจริง" ยอมไมมีแกบุคคลผูไมเพง.
บาทพระคาถาวา ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จ ความวา ฌานและ
ปญญาแมทั้งสองนี้มีอยูในบุคคลใด, บุคคลนั้นชื่อวาตั้งอยูแลวในที่ใกล
แหงพระนิพพานโดยแททีเดียว.
๑

๑. อารัมมณปนิชฌาน และลักขณปนิชฌาน.
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บาทพระคาถาวา สฺุาคาร ปวิฏสฺส คือ ผูไมละพระกัมมัฏฐาน
นั่งอยู ดวยการทําพระกัมมัฏฐานไวในใจในโอกาสที่สงัดบางแหงนั่นแล.
บทวา สนฺตจิตฺตสฺส คือ ผูมีจิตอันสงบแลว.
บทวา สมฺมา เปนตน ความวา ความยินดีมิใชเปนของมีอยูแหง
มนุษย กลาวคือวิปสสนาก็ดี ความยินดีอันเปนทิพย กลาวคือสมาบัติ ๘
ก็ดี ยอมมี อธิบายวา ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูเห็นแจงซึ่งธรรมโดยเหตุ
โดยการณ.
บาทพระคาถาวา ยโต ยโต สมฺมสติ ความวา ทํากรรมใน
อารมณ ๓๘ ประการ โดยอาการใด ๆ, คือทํากรรมในกาลทั้งหลาย
มีกาลกอนภัตเปนตน ในกาลใด ๆ ที่ตนชอบใจแลว, หรือทํากรรมใน
พระกัมมัฏฐานที่ตนชอบใจแลว ชื่อวายอมพิจารณาเห็น.
บทวา อุทยพฺพย คือ ซึ่งความเกิดขึ้นแหงขันธ ๕ โดยลักษณะ
๒๕ และความเสื่อมแหงขันธ ๕ โดยลักษณะ ๒๕ เหมือนกัน.
บทวา ปติปาโมชฺช คือ เมื่อพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปแหงขันธทั้งหลายอยางนั้นอยู ชื่อวายอมไดปติในธรรมและปราโมทยใน
ธรรม.
บทวา อมต ความวา เมื่อนามรูปพรอมทั้งปจจัย เปนสภาพ
ปรากฏตั้งขึ้นอยู ปติและปราโมทยที่เกิดขึ้นแลวนั้น ชื่อวาเปนอมตะของ
๑

๒

๑. รูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชา. ๒. . .เพราะตัณหา. ๓. . .เพราะกรรม. ๔. . .เพราะอาหาร
๕. ความเกิดขึน้ ของรูปอยางเดียว ไมอาศัยเหตุปจจัย. สวนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็เหมือนกัน ตางแตขอ ๔ ใหเปลี่ยนวา เกิดขึ้นเพราะผัสสะ วิญญาณเกิดขึ้นเพราะนามรูป ๕x๕
จึงเปน ๒๕. ๒. ในลักษณะความเสื่อม พึงทราบโดยนับตรงกันขาม.
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ทานผูรูทั้งหลาย คือของผูเปนบัณฑิตโดยแท เพราะความที่ปติและ
ปราโมทยเปนธรรมที่ใหสัตวถึงอมตมหานิพพาน.
บาทพระคาถาวา ตตฺรายมาทิ ภวติ คือ นี้เปนเบื้องตน คือปติ
และปราโมทยนี้ เปนฐานะมีในเบื้องตนในอมตธรรมนั้น.
สองบทวา อิธ ปฺสฺส คือ แกภิกษุผูฉลาดในพระศาสนานี้.
บัดนี้ พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงฐานะอันมีในเบื้องตนที่พระองค
ตรัสวา " อาทิ " นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา " อินฺทฺริยคุตฺติ. " จริงอยู
ปาริสุทธิศีล ๔ ชื่อวา เปนฐานะมีในเบื้องตน.
ความสํารวมอินทรีย ชื่อวา อินฺทรฺ ิยคุตฺติ ในพระคาถานั้น. ความ
สันโดษดวยปจจัย ๔ ชือ่ วา สนฺตุฏิ อาชีวปาริสุทธิศีลและปจจยสันนิสิตศีล พระศาสดาตรัสไวดวยบทวา สนฺตุฏิ นั้น.
ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทีป่ ระเสริฐสุด กลาวคือพระปาติโมกข พระศาสดาตรัสไวดวยบทวา ปาติโมกฺเข.
บาทพระคาถาวา มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ ความวา ทานละสหาย
ผูไมสมควร มีการงานอันสละแลว จงคบ คือ จงเสพ มิตรที่ดีงาม ผู
ชื่อวา มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ เพราะมีชีวิตประกอบดวยสาระ และชื่อวา ผูไม
เกียจคราน เพราะอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ.
บาทพระคาถาวา ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส คือ พึงเปนผูชื่อวาประพฤติ
ในปฏิสันถาร เพราะความเปนผูประพฤติเต็มที่แลวดวยอามิสปฏิสันถาร
และธรรมปฏิสันถาร, อธิบายวา พึงเปนผูทําปฏิสันถาร.
บทวา อาจารกุสโล ความวา แมศีลก็ชื่อวา มรรยาท ถึงวัตรปฏิวัตร
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ก็ชื่อวา มรรยาท, พึงเปนผูฉลาด, อธิบายวา พึงเปนผูเฉียบแหลม ใน
มรรยาทนั้น.
บาทพระคาถาวา ตโต ปาโมชฺชพหุโล ความวา เธอชื่อวาเปนผู
มากดวยปราโมทย เพราะความเปนผูบันเทิงในธรรม อันเกิดขึ้นแลวจาก
การประพฤติปฏิสันถาร และจากความเปนผูฉลาดในมรรยาทนั้น จักทํา
ที่สุดแหงวัฏทุกขแมทั้งสิ้นได.
บรรดาบทพระคาถาเหลานี้ ทีพ่ ระศาสดาทรงแสดงดวยอยางนี้ ใน
กาลจบพระคาถาหนึ่ง ๆ ภิกษุรอยหนึ่ง ๆ บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในที่แหงตนนั่งแลว ๆ นั่นแล เหาะขึ้นไปสูเวหาส
แลว ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมด กาวลวงทางกันดาร ๑๒๐ โยชนทางอากาศ
นั่นแล ชมเชยพระสรีระซึ่งมีสีดุจทองของพระตถาคตเจา ถวายบังคม
พระบาทแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.
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๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป [๒๕๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วสฺสิกา วิย ปุปฺผานิ" เปนตน.
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้นเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปา เห็นดอกมะลิที่บานแลวแตเชาตรู
หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็น จึงพากันพยายาม ดวยหวังวา " พวกเราจัก
หลุดพนจากกิเลสมีราคะเปนตน กอนกวาดอกไมทั้งหลายหลุดออกจากขั้ว.

ภิกษุควรพยายามใหหลุดพนจากวัฏทุกข
พระศาสดาทรงตรวจดูภิกษุเหลานั้น แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมดาภิกษุพึงพยายามเพื่อหลุดพนจากวัฏทุกขใหได ดุจดอกไมที่หลุด
จากขั้วฉะนั้น." ประทับนั่งที่พระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงเปลงพระรัศมีไป
แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๘. วสฺสิกา วิย ปุปฺผานิ
มทฺทวานิ ปมฺุจติ
เอว ราคฺจ โทสฺจ วิปฺปมฺุเจถ ภิกฺขโว.
" ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและ
โทสะเสีย เหมือนมะลิเครือปลอยดอกทั้งหลายที่
เหี่ยวเสียฉะนั้น."

แกอรรถ
มะลิ ชือ่ วา วสฺสิกา ในพระคาถานั้น.
บทวา มชฺชวานิ แปลวา เหี่ยวแลว.
๑

๑. สี. ยุ. มทฺทวานิ. ม. มจฺจวานิ. บาลี มทฺทวานิ.
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ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา :" มะลิเครือ ยอมปลอยคือยอมสลัดซึ่งดอกที่บานแลวในวันวาน ใน
วันรุงขึ้นเปนดอกไมเกา เสียจากขั้วฉันใด; แมทานทั้งหลายก็จงปลดเปลื้องโทษทั้งหลายมีราคะเปนตนฉันนั้นเถิด."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแมทั้งหมดตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป จบ.
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๙. เรื่องพระสันตกายเถระ [๒๖๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสันตกายเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สนฺตกาโย " เปนตน.

พระเถระเคยเกิดเปนราชสีห
ดังไดสดับมา ชื่อวาการคะนองมือและเทาของพระเถระนั้น มิได
มีแลว. ทานไดเปนผูเวนจากการบิดกาย เปนผูมีอัตภาพสงบ.
ไดยินวา พระเถระนั้นมาจากกําเนิดแหงราชสีห. นัยวา ราชสีห
ทั้งหลาย ถือเอาอาหารในวันหนึ่งแลว เขาไปสูถ้ําเงิน ถ้ําทอง ถ้ําแกว
มณี และถ้ําแกวประพาฬ ถ้ําใดถ้ําหนึ่ง นอนที่จุรณแหงมโนศิลา และ
หรดาลตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ลุกขึ้นแลว ตรวจดูที่แหงตนนอนแลว,
ถาเห็นวาจุรณแหงมโนศิลาและหรดาลกระจัดกระจายแลว เพราะความที่
หาง หู หรือเทาอันตัวกระดิกแลว จึงคิดวา " การทําเชนนี้ ไมสมควร
แกชาติหรือโคตรของเจา" แลวก็นอนอดอาหารไปอีกตลอด ๗ วัน; แต
เมื่อไมมีความที่จุรณทั้งหลายยกระจัดกระจายไป จึงคิดวา " การทําเชนนี้
สมควรแกชาติและโคตรของเจา " ดังนี้แลว ก็ออกจากที่อาศัย บิดกาย
ชําเลืองดูทิศทั้งหลาย บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวก็หลีกไปหากิน. ภิกษุ
นี้มาแลวโดยกําเนิดแหงราชสีหเห็นปานนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย เห็นความประพฤติเรียบรอยทางกายของทาน จึง
กราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา ภิกษุผูเชนกับพระสันตกายเถระ
พวกขาพระองคไมเคยเห็นแลว, ก็การคะนองมือ คะนองเทา หรือการ
บิดกายของภิกษุนี้ ในที่แหงภิกษุนี้นั่งแลว มิไดม.ี "
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ภิกษุควรเปนผูส งบ
พระศาสดาทรงสดับถอยคํานั้นแลว จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสงบทางทวารทั้งหลายมีกายทวารเปนตนโดยแท
เหมือนสันตกายเถระฉะนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๙. สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิโต
วนฺตโลกามิโส ภิกขฺ ุ อุปสนฺโตติ วุจฺจติ.
" ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ ผู
ตั้งมั่นดีแลว มีอามิสในโลกอันคายเสียแลว เรา
เรียกวา " ผูสงบระงับ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตกาโย เปนตน ความวา ชื่อวา
ผูมีกายสงบแลว เพราะความไมมีกายทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน.
ชื่อวา ผูมีวาจาสงบแลว เพราะความไมมีวจีทุจริตทั้งหลาย มีมุสาวาท
เปนตน, ชื่อวา มีใจสงบแลว เพราะความไมมีมโนทุจริตทั้งหลายมี
อภิชฌาเปนตน, ชื่อวา ผูตั้งมั่นดีแลว เพราะความที่ทวารทั้ง ๓ มีกาย
เปนตนตั้งมั่นแลวดวยดี, ชื่อวา มีอามิสในโลกอันคายแลว เพราะความ
ที่อามิสในโลกเปนของอันตนสํารอกเสียแลวดวยมรรค ๔, พระศาสดา
ตรัสเรียกวา ' ชื่อวาผูสงบ ' เพราะความที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนใน
ภายในสงบระงับแลว.
ในกาลจบเทศนา พระเถระตั้งอยูในพระอรหัตแลว, เทศนาได
เปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระสันตกายเถระ จบ.
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๑๐. เรือ่ งพระนังคลกูฏเถระ [๒๖๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนังคลกูฏเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตนา โจทยตฺตาน " เปนตน.

คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา
ดังไดสดับมา มนุษยเข็ญใจผูหนึ่ง ทําการรับจางของชนเหลาอื่น
เลี้ยงชีพ. ภิกษุรูปหนึ่ง เห็นเขานุงผาทอนเกา แบกไถ เดินไปอยู จึง
พูดอยางนี้วา " ก็เธอบวช จะไมประเสริฐกวาการเปนอยูอยางนี้หรือ."
มนุษยเข็ญใจ. ใครจักใหกระผมผูเปนอยูอยางนี้บวชเลาขอรับ.
ภิกษุ. หากเธอจักบวช, ฉันก็จักใหเธอบวช.
มนุษยเข็ญใจ. " ดีละ ขอรับ, ถาทานจักใหกระผมบวช กระผม
ก็จักบวช."
ครั้งนั้น พระเถระนําเขาไปสูพระเชตวัน แลวใหอาบน้ําดวยมือ
ของตน พักไวในโรงแลวใหบวช ใหเขาเก็บไถ พรอมกับผาทอนเกาที่
เขานุง ไวที่กิ่งไมใกลเขตแดนแหงโรงนั้นแล. แมในเวลาอุปสมบท เธอ
ไดปรากฏชือ่ วา " นังคลกูฏเถระ" นัน่ แล.

ภิกษุมีอุบายสอนตนเองยอมระงับความกระสัน
พระนังคลกูฏเถระนัน้ อาศัยลาภสักการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจาทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู กระสันขึ้นแลว เมื่อไมสามารถเพื่อจะบรรเทาได
จึงตกลงใจวา " บัดนี้ เราจักไมนุงหมผากาสายะทั้งหลายที่เขาใหดวย
ศรัทธาไปละ" ดังนี้แลว ก็ไปยังโคนตนไม ใหโอวาทตนดวยตนเองวา
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" เจาผูไมมีหิริ หมดยางอาย เจาอยากจะนุงหมผาขี้ริ้วผืนนี้ สึกไปทําการ
รับจางเลี้ยงชีพ (หรือ)." เมื่อทานโอวาทคนอยูอยางนั้นแล จิตถึงความ
เปนธรรมชาติเบา (คลายกระสัน ) แลว.
ทานกลับมาแลว โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน ก็กระสันขึ้นอีก จึง
สอนตนเหมือนอยางนั้นนั่นแล, ทานกลับใจไดอีก. ในเวลากระสันขึ้นมา
ทานไปในที่นั้นแลว โอวาทตนโดยทํานองนี้แล.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย เห็นทานไปอยูในที่นั้นเนือง ๆ จึงถามวา
" ทานนังคลกูฏเถระ เหตุไร ทานจึงไปในที่นั้น."
ทานตอบวา " ผมไปยังสํานักอาจารย ขอรับ " ดังนี้แลวตอมา
๒-๓ วันเทานั้น (ก็) บรรลุพระอรหัตผล.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะทําการลอเลนกับทาน จึงกลาววา " ทาน
นังคลกูฏะผูหลักผูใหญ ทางที่เที่ยวไปของทาน เปนประหนึ่งหารอยมิได
แลว, ชะรอยทานจะไมไปยังสํานักของอาจารยอีกกระมัง"
พระเถระ. อยางนั้น ขอรับ: เมื่อกิเลสเครื่องเกี่ยวของยังมีอยู
ผมไดไปแลว, แตบัดนี้ กิเลสเครื่องเกี่ยวของ ผมตัดเสียไดแลว เพราะฉะนั้น ผมจึงไมไป.
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคําตอบนั้นแลว เขาใจวา " ภิกษุนี่ พูดไมจริง
พยากรณพระอรหัตผล" ดังนี้แลว จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระศาสดา.

ภิกษุควรเปนผูเตือนตน
พระศาสดาตรัสวา " เออ ภิกษุทั้งหลาย นังคลกูฏะบุตรของเรา
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เตือนตนดวยตนเองแล แลวจึงถึงที่สุดแหงกิจของบรรพชิต " ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๑๐. อตฺตนา โจทยตฺตาน
ปฏิมเสตมฺตนา
โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุข ภิกฺขุ วิหาหิสิ.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
ตสฺมา สฺม อตฺตาน อสฺส ภทฺรว วาณิโช.
" เธอจงตักเตือนตนดวยตน, จงพิจารณาดูตน
นั้นดวยตน, ภิกษุ เธอนั้นมีสติ ปกครองตนไดแลว
จักอยูสบาย. ตนแหละ เปนนาถะของตน, ตน
แหละ เปนคติของตน; เพราะฉะนั้น เธอจงสงวน
ตนใหเหมือนอยางพอคามา สงวนมาตัวเจริญฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โจทยตฺตาน ความวา จงตักเตือน
ตนดวยตนเอง คือจงยังตนใหรูสึกดวยตนเอง.
บทวา ปฏิมเส คือตรวจตราดูตนดวยตนเอง.
บทวา โส เปนตน ความวา ภิกษุ เธอนั้นเมื่อตักเตือนพิจารณา
ดูตนอยางนั้นอยู, เปนผูชื่อวา ปกครองตนได เพราะความเปนผูมีตน
ปกครองแลวดวยตนเอง เปนผูชื่อวา มีสติ เพราะความเปนผูมีสติตั้งมั่น
แลว จักอยูสบายทุกสรรพอิริยาบถ.
บทวา นาโถ ความวา เปนที่อาศัย คือเปนที่พํานัก (คนอื่นใคร
เลา พึงเปนที่พึ่งได) เพราะบุคคลอาศัยในอัตภาพของผูอื่น ไมอาจเพื่อ
เปนผูกระทํากุศลแลว มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา หรือเปนผูยังมรรค
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ใหเจริญแลว ทําผลใหแจงได; เพราะเหตุนั้น จึงมีอธิบายวา " คนอื่น
ชื่อวาใครเลา พึงเปนที่พึ่งได."
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เหตุที่ตนแลเปนคติ คือเปนที่
พํานัก ไดแกเปนสรณะของตน.
พอคามาอาศัยมาตัวเจริญ คือมาอาชาไนยนั้น ปรารถนาลาภอยู
จึงเกียดกันการเที่ยวไปในวิสมสถาน (ที่ไมสมควร) แหงมานั้น ใหอาบน้ํา
ใหบริโภคอยู ตั้งสามครั้งตอวัน ชื่อวา ยอมสงวน คือประดับประคอง
ฉันใด, แมตัวเธอ เมื่อปองกันความเกิดขึ้นแหงอกุศลซึ่งยังไมเกิด ขจัด
ที่เกิดขึ้นแลวเพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็) ชื่อวา สงวนคือปกครองตน
ฉันนั้น; เมื่อเธอสงวนตนไดอยางนี้อยู เธอจักบรรลุคุณพิเศษทั้งที่เปน
โลกิยะทั้งที่เปนโลกุตระ เริ่มแตปฐมฌานเปนตนไป.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งพระนังคลกูฏเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องพระวักกลิเถระ [๒๖๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนพระวักกลิเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปาโมชฺชพหุโล ภิกขฺ ุ" เปนตน.

ผูเ ห็นธรรมชื่อวาเห็นพระตถาคต
ดังไดสดับมา ทานวักกลิเถระนัน้ เกิดในตระกูลพราหมณในกรุงสาวัตถี เจริญวัยแลว, เห็นพระตถาคตเสด็จเขาไปเพื่อบิณฑบาต แลดู
พระสรีระสมบัติของพระศาสดาแลว ไมอิ่มดวยการเห็นพระสรีระสมบัติ,
จึงบรรพชาในสํานักพระศาสดา ดวยเขาใจวา " เราจักไดเห็นพระตถาคตเจาเปนนิตยกาล ดวยอุบายนี้ " ดังนี้แลว, ก็ยืนอยูในที่อันตนยืนอยูแลว
สามารถเพื่อจะแลเห็นพระทศพลได, ละกิจวัตรทั้งหลาย มีการสาธยาย
และมนสิการในพระกัมมัฏฐานเปนตน เที่ยวมองดูพระศาสดาอยู.
พระศาสดาทรงรอความแกกลาแหงญาณของทานอยู จึงไมตรัส
อะไร (ตอ) ทรงทราบวา " บัดนี้ ญาณของเธอถึงความแกกลาแลว" จึง
ตรัสโอวาทวา " วักกลิ ประโยชนอะไรของเธอ ดวยการเฝาดูกายเนานี้,
วักกลิ คนใดแลเห็นธรรม, คนนั้น (ชื่อวา) เห็นเรา (ผูตถาคต) คนใด
เห็นเรา (ผูตถาคต), คนนั้น (ชื่อวา) เห็นธรรม. "
พระวักกลินั้น แมอันพระศาสดาสอนแลวอยางนั้น ก็ไมอาจเพื่อ
ละการดูพระศาสดาไปในที่อื่นไดเลย.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงดําริวา " ภิกษุนี้ ไมไดความสังเวชแลว
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จักไมไดตรัสรู " เมื่อวัสสูปนายิกสมัยใกลเขามาแลว จึงเสด็จไปสูกรุงราชคฤห ในวันเขาพรรษา ทรงขับไลทานดวยพระดํารัสวา " วักกลิ
เธอจงหลีกไป." ทานคิดวา " พระศาสดา ไมรบั สั่งกะเรา " ไมอาจ
เพื่อดํารงอยู ณ ที่ตรงพระพักตรของพระศาสดาไดตลอดไตรมาส จึงคิดวา
" ประโยชนอะไรของเราดวยชีวิต, เราจักใหตนตกจากภูเขาเสีย " ดังนี้
แลว จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ. พระศาสดาทรงทราบความเมื่อยลาของทาน
แลว ทรงดําริวา " ภิกษุนี้ เมื่อไมไดความปลอบโยนจากสํานักของเรา,
พึงยังอุปนิสัยแหงมรรคและผลทั้งหลายใหฉิบหาย" จึงทรงเปลงพระรัศมี
ไปแลว เพื่อจะทรงแสดงพระองค (ใหปรากฏ).
ลําดับนั้น จําเดิมแตเวลาทานเห็นพระศาสดาแลว ความเศราโศก
แมมากถึงเพียงนั้น หายไปแลว.
พระศาสดาเปนประดุจวายังสระที่แหงใหเต็มดวยน้ํา เพื่อทรงยังปติ
และปราโมทยอันมีกําลังใหเกิดแกพระเถระ จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๑. ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท สนฺต
สงฺขารูปสม สุข.
" ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เลื่อมใสแลวในพระพุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท เปนที่เขาไปสงบ
สังขาร เปนสุข."
๑

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา:๑. น พุชฺฌิสสฺ ติ แปลวา จักไมรูสึกตัวก็ได อธิบายวา มัวแตพะวงอยูด วยการดูพระรูปพระ-

ศาสดา ความรูสึกตัว เพื่อจะทําความเพียร บรรลุธรรมพิเศษ ยอมไมมี.
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ภิกษุผูมากดวยปราโมทย แมโดยปกติ ยอมปลูกความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา, ภิกษุนั่นเลื่อมใส (ในพระพุทธศาสนา) แลวอยางนั้น
พึงบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนา อันไดชื่อวา " สันตบท เปนที่
เขาไปสงบสังขาร เปนสุข. "
ก็แลพระศาสดาครั้นตรัสพระคาถานี้แลว ทรงเหยียดพระหัตถ ได
ตรัสพระคาถาเหลานี้แกพระวักกลิเถระวา :" มาเถิด วักกลิ เธออยากลัว จงแลดูพระตถาคต,
เราจักยกเธอขึ้น เหมือนบุคคลพยุงชางตัวจมใน
เปอกตมขึ้นฉะนั้น. มาเถิด วักกลิ เธออยากลัว จง
แลดูพระตถาคต, เราจักยกเธอขึ้น เหมือนบุคคลที่
ชวยพระจันทรที่ถูกราหูจับฉะนัน้ ."
ทานยังปติอยางแรงกลาใหเกิดขึ้นแลววา " เราไดเห็นพระทศพลแลว"
และคํารองเรียกวา ' มาเถิด ' จึงคิดวา " เราพึงไปโดยทางไหนหนอ ?"
เมื่อไมเห็นทางเปนที่ไป จึงเหาะขึ้นไปในอากาศในที่เฉพาะพระพักตร
พระทศพล เมื่อเทาทีแรกตั้งอยูที่ภูเขานั่นแล, นึกถึงพระคาถาที่พระศาสดาตรัสแลว ขมปติไดในอากาศนั่นแล บรรลุพระอรหัต พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว ถวายบังคมพระตถาคตอยูนั่นแล ไดลงมายืนอยู
ในสํานักพระศาสดาแลว.
ครั้นในกาลตอมา พระศาสดาทรงตั้งทานไวในตําแหนงอันเลิศกวา
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสัทธาธิมุต ดังนี้แล.
เรื่องพระวักกลิเถระ จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 395

๑๒. เรือ่ งสุมนสามเณร [๒๖๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภสุมนสามเณร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย หเว " เปนตน.

บุรพกรรมของพระอนุรุทธะ
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :ความพิสดารวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ
กุลบุตรผูหนึ่ง เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงอันเลิศ
กวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ ในทามกลางบริษัท ๔ ปรารถนาสมบัติ
นั้น จึงนิมนตพระศาสดา ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขสิ้น ๗ วัน แลวตั้งความปรารถนาวา " พระเจาขา แมขาพระองค
พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ ในพระศาสนาของพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต."
พระศาสดาทรงตรวจดูสิ้นแสนกัลป ทรงทราบความสําเร็จแหง
ความปรารถนาของเขาแลว จึงทรงพยากรณวา " ในที่สุดแหงแสนกัลป
แตภัทรกัลปนี้ เธอจักเปนผูชื่อวาอนุรุทธเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผู
ไดทิพยจักษุ ในศาสนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม." เขาฟง
คําพยากรณนั้นแลว สําคัญสมบัตินั้นดุจวาอันตนบรรลุในวันพรุงนี้, เมื่อ
พระศาสดาปรินิพพานแลว, จึงถามการบริกรรมเพื่ออันไดทิพยจักษุกะ
พวกภิกษุ ใหทําโคมตนหลายพันตน ลอมพระสถูปทองอัน (สูงใหญได)
๗ โยชน แลวใหทําการบูชาดวยประทีป จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดใน
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เทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นแสนกัลป ในกัลปนี้
เกิดในตระกูลของคนเข็ญใจ ในกรุงพาราณสี อาศัยสุมนเศรษฐี เปนคน
ขนหญาของเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพแลว. เขาไดมีชื่อวา " อันนภาระ." แม
สุมนเศรษฐีก็ถวายมหาทาน ในพระนครนั้น ตลอดกาลเปนนิตย.
ภายหลังวันหนึ่ง พระปจเจกพุทธะนามวาอุปริฏฐะ ออกจาก
นิโรธสมาบัติที่เขาคันธมาทนแลว คิดวา "วันนี้ เราจักทําความอนุเคราะห
แกใครหนอแล ?" ทราบวา " วันนี้ การที่เราทําความอนุเคราะหแกบุรุษ
ชื่ออันนภาระ ควร, ก็บดั นี้ เขาขนหญาจากดงแลวจักมาเรือน" ดังนี้
แลว จึงถือบาตรและจีวรไปดวยฤทธิ์ ปรากฏเฉพาะหนาของอันนภาระ.
อันนภาระเห็นทานมีบาตรเปลาในมือแลว ถามวา " ทานขอรับ ทานได
ภิกษาบางแลวหรือ ?" เมื่อทานตอบวา " เราจักไดละ ทานผูมีบุญมาก "
จึงเรียนวา "ทานผูเจริญ ถากระนั้น ขอพระผูเปนเจาโปรดรอหนอย
เถิด" ดังนี้แลว ก็ทิ้งหาบหญาไว ไปสูเรือนโดยเร็ว ถามภรรยาวา " นาง
ผูเจริญ ภัตสวนที่หลอนเก็บไวเพื่อฉันมีหรือไม ? " เมื่อนางตอบวา " มี
อยู นาย," จึงกลับมาโดยเร็ว รับบาตรของพระปจเจกพุทธะไปสูเรือน
ดวยคิดวา " เมื่อความที่เราเปนผูปรารถนาเพื่อจะให มีอยู ไทยธรรมไม
มี, เมื่อไทยธรรมมี เราไมไดปฏิคาหก แตวันนี้ปฏิคาหกเราก็พบแลว
และไทยธรรมของเราก็มีอยู, เปนลาภของเราหนอ" ใหเทภัตลงในบาตร
แลวนํากลับมาตั้งไวในมือพระปจเจกพุทธะแลวตั้งความปรารถนาวา :" ก็ดวยทานอันนี้ ความเปนผูขัดสนอยาไดมี
แลวแกขาพเจา, ชื่อวาคําวา ไมมี อยามีแลวใน
ภพนอยภพใหญ.
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ทานเจาขา ขอขาพเจาพึงพนจากการเลี้ยงชีพอันฝดเคืองเห็นปานนี้,
ไมพึงไดฟงบทวา ' ไมมี ' เลย."
พระปจเจกพุทธะกระทําอนุโมทนาวา " ขอความปรารถนาของทาน
จงเปนอยางนั้นเถิด ทานผูมีบุญมาก" ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
เทพดาผูสิงอยูในฉัตรแมของสุมนเศรษฐี กลาววา :" นาชื่นใจจริง ทานเปนทานเยี่ยม อันนภาระ
ตั้งไวดีแลวในพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ "
ดังนี้แลวก็ไดใหสาธุการสามครั้ง.
ครั้งนั้น เศรษฐีกลาวกะเทพดานั้นวา "ทานไมเห็นเราผูถวายทาน
อยูสิ้นกาลประมาณเทานี้หรือ ? "
เทพดา. ขาพเจาปรารภทานของทานแลวใหสาธุการก็หาไม, แต
สาธุการนี่ ขาพเจาใหเปนไปแลว ก็เพราะความเลื่อมใสในบิณฑบาตที่
อันนภาระถวายแลวแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ.
เศรษฐีนั้นคิดวา " นาอัศจรรยจริง ทานผูเจริญ: เราถวายทาน
สิ้นกาลเทานี้ ก็ไมสามารถเพื่อจะใหเทพดาใหสาธุการได, อันนภาระ
อาศัยเราเปนอยู ยังใหเทพดาสาธุการดวยบิณฑบาตหนเดียวเทานั้นได,
เราจักทําสิ่งอันสมควรกันในทานของเขา แลวทําบิณฑบาตนั้นใหเปน
ของ ๆ เราเสีย " ดังนี้แลว จึงใหเรียกเขามาถามวา " วันนี้ เจาไดให
อะไรแกใครบาง ?"
อันนภาระ. นายขอรับ, วันนี้ กระผมถวายภัตตาหารแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ.
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เศรษฐี. เอาเถอะ พอ เจาจงถือเอากหาปณะ แลวใหบิณฑบาต
นั่นแกฉันเถิด.
อันนภาระ. ใหไมไดดอกนาย.
เศรษฐีนั้น ขึ้นราคาใหจนถึงพัน. ฝายอันนภาระนี้ ก็มิไดใหแม
ดวยทรัพยตั้งพัน. ลําดับนั้น เศรษฐีกลาวกะเขาวา " ผูเจริญ ขอนั้น
จงยกไวเถิด, ถาเจาไมใหบิณฑบาต, จงถือเอาทรัพยพันหนึ่ง แลวใหสวน
บุญแกฉันเถิด."
เขากลาววา " กระผมปรึกษากับพระผูเปนเจาดูแลว จักรูไ ด " รีบ
ไปทันพระปจเจกพุทธะแลวเรียนถามวา " ทานผูเจริญ สุมนเศรษฐีให
ทรัพยพันหนึ่ง แลวขอสวนบุญในบิณฑบาตของทาน, กระผมจะทํา
อยางไร ? "
ทีนั้น ทานนําขอความมาเปรียบเทียบแกเขาวา " แมฉันใด ทาน
ผูเปนบัณฑิต ประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบาน ๑๐๐ ตระกูล พึงลุก
โพลงขึ้น, พวกชนที่เหลือ เอาน้ํามันของตนชุบไสแลวพึงไปจุดไฟดวง
อื่นแลวถือเอา; แสงสวางของประทีปดวงเดิม อันบุคคลจะพึงกลาววา
' มี ' หรือวา ' ไมมี. '
อันนภาระ. แสงสวางยอมมีมากกวา ขอรับ.
พระปจเจกพุทธะ. ฉันนั้นนั่นแล ทานผูเปนบัณฑิต จะเปนขาว
ยาคูกระบวยหนึ่ง หรือภิกษาทัพพีหนึ่งก็ตาม, เมื่อบุคคลใหสวนบุญใน
บิณฑบาตของตนแกผูอื่นอยู, ใหแกคนไปเทาใด, บุญเทานั้นยอมเจริญ;
ก็ทานไดใหบิณฑบาตสวนหนึ่งเทานั้น, แตเมื่อทานใหสวนบุญแกเศรษฐี,
บิณฑบาตชื่อวาเปนสองสวน: สวนหนึ่งเปนของทาน สวนหนึ่งเปนของ
เศรษฐี.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 399

เขารับวา " ดีละ ทานผูเจริญ " แลว ไหวพระปจเจกพุทธะนั้น
แลวไปสูสํานักของเศรษฐี กลาววา " นาย ขอทานจงรับเอาสวนบุญเถิด."
เศรษฐี. ถากระนั้น พอจงรับเอากหาปณะเหลานี้ไป.
อันนภาระ. กระผมไมไดขายบิณฑบาต, กระผมใหสวนบุญแกทาน
ดวยศรัทธา.
เศรษฐีกลาววา " เจาใหดวยศรัทธา, ถึงเราก็บูชาคุณของเจา;
ดวยศรัทธา จงรับเอาไปเถิดพอ, อนึ่ง จําเดิมแตนี้ไป เจาอยาไดทําการ
งานดวยมือของตน, จงปลูกเรือนอยูริมถนนเถิด, และจงถือเอาวัตถุ
ทุกอยางที่เจาตองการ จากสํานักของฉัน. "
ก็บิณฑบาตที่บุคคลถวายแกทานผูออกจากนิโรธ ยอมใหผลในวัน
นั้นนั่นเอง; เพราะฉะนั้น แมพระราชาทรงสดับความเปนไปนั้นแลว จึง
รับสั่งใหเรียกอันนภาระมาแลว ทรงรับสวนบุญ พระราชทานโภคะมาก
มาย แลวรับสั่งใหพระราชทานตําแหนงเศรษฐีแกเขา.

ประวัตพิ ระอนุรทุ ธะ
อันนภาระนั้น เปนสหายของสุมนเศรษฐี ทําบุญทั้งหลายตลอด
ชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเทวโลก ทองเที่ยวอยูในเทวโลก
และมนุษยโลก, ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิในตําหนักของเจาศากยะ
พระนามวาอมิโตทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ. พระประยูรญาติทั้งหลาย
ทรงขนานพระนามแกพระกุมารนั้นวา " อนุรุทธะ. " พระกุมารนั้น เปน
พระกนิษฐภาดาของเจามหานามศากยะ เปนพระโอรสของพระเจาอาของ
พระศาสดา ไดเปนผูสุขุมาลชาติอยางยิ่ง มีบุญมาก.
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ไดยินวา วันหนึ่ง เมื่อกษัตริยหกพระองคเลนขลุบเอาขนมทํา
คะแนนกัน, เจาอนุรุทธะแพ, จึงสงขาวไปยังสํานักของพระมารดาเพื่อ
ตองการขนม. พระมารดานั้น เอาภาชนะทองคําใบใหญบรรจุใหเต็มแลว
สงขนม (ให). เจาอนุรุทธะเสวยขนมแลว ทรงเลนแพอีก ก็สงขาวไป
อยางนั้นเหมือนกัน.
เมื่อคนนําขนมมาอยางนั้นถึง ๓ ครั้ง, ในครั้งที่ ๔ พระมารดาสงขาว
ไปวา " บัดนี้ ขนมไมมี." เจาอนุรุทธะ ทรงสดับคําของพระมารดานั้น,
แลว ทําความสําคัญวา " ขนมที่ชื่อวาไมมี จักมีในบัดนี้ " เพราะความ
ที่บทวา " ไมมี " เปนบทที่ตนไมเคยสดับแลว จึงทรงสงไปดวยพระดํารัส
วา " เจาจงไป, จงนําขนมไมมีมา."
ครั้งนั้นพระมารดาของพระกุมารนั้น, เมื่อคนรับใช ทูลวา " ขาแต
พระแมเจา นัยวา ขอพระแมเจาจงใหขนมไมมี," จึงทรงดําริวา " บทวา
' ไมมี ' อันบุตรของเราไมเคยฟงมาแลว, เราพึงใหเขารูความที่ขนมไมมี
นั้นอยางไรไดหนอแล ?" จึงทรงลางถาดทองคําปดดวยถาดทองคําใบอื่น
สงไปวา " เอาเถิด พอ เจาจงใหถาดทองคํานี้แกบุตรของเรา. "
ขณะนั้น เทพดาทั้งหลายผูรักษาพระนคร คิดวา " เจาอนุรุทธะ
ผูเปนเจาของพวกเรา ถวายภัตอันเปนสวน (ของตน) แกพระปจเจกพุทธะ
นามวาอุปริฏฐะ แลวตั้งความปรารถนาไววา ' เราไมพึงไดฟงบทวา
ไมมี ' ในกาลแหงตนเปนคนขนหญาชื่ออันนภาระ. หากวา เราทราบ
ความนั้นแลว พึงเฉยเสียไซร, แมศีรษะของเราพึงแตกออก ๗ เสี่ยง "
จึงบรรจุถาดใหเต็มดวยขนมทิพยทั้งหลายแลว . บุรุษนั้นนําถาดมาวางไวใน
สํานักของเจาศากยะเหลานั้น แลวเปดออก. กลิน่ ของขนมทิพยเหลานั้น
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แผซานไปทั่วพระนคร. ก็เมื่อขนมพอสักวาอันเจาศากยะเหลานั้น ทรงวาง
ไวในพระโอษฐ กลิ่นนัน้ ไดแผไปสูเสนสําหรับรสตั้ง ๗ พันตั้งอยูแลว.
เจาอนุรุทธะทรงดําริวา "ในกาลกอนแตนี้ พระมารดาเห็นจะไม
ทรงรักเรา. เพราะในกาลอื่น พระองคทานไมเคยทอดขนมไมมีแกเรา. "
พระกุมารนั้นไปแลว ทูลกะพระมารดาอยางนี้วา " ขาแตพระมารดา
หมอมฉันไมเปนที่รักของพระองคหรือ ?"
มารดา. พอ พูดอะไร ? เจาเปนที่รักยิ่งของแม แมกวานัยนตา
ทั้งสอง แมกวาเนื้อในหทัย.
อนุรุทธะ. ขาแตพระแมเจา ถาหมอมฉันเปนที่รักของพระองคไซร.
เพราะเหตุอะไร ? ในกาลกอน พระองคจึงไมไดประทานขนมไมมีเห็น
ปานนี้แกหมอมฉัน.
พระนางตรัสถามบุรุษนั้นวา " พอ อะไรไดมีในถาดหรือ ?"
บุรุษนัน้ ทูลวา " มี พระแมเจา, ถาดเต็มเปยมดวยขนมทั้งหลาย,
ขนมเห็นปานนี้ ขาพระองคไมเคยเห็น."
พระนางดําริวา " บุตรของเราไดทําบุญไวแลว, ขนมทิพยจัก
เปนของอันเทพดาทั้งหลายสงไปใหบุตรของเรา."
แมเจาอนุรุทธะ ก็ทลู กะพระมารดาวา " ขาแตพระแมเจา ขนม
เห็นปานนี้ หมอมฉันไมเคยกินเลย, จําเดิมแตนี้ พระองคพึงทอดเฉพาะ
ขนมไมมีเทานั้น แกหมอมฉัน."
จําเดิมแตนั้น พระนางทรงลางถาดทองคําแลว ปดดวยถาดใบอื่น
สงไป (ให) ในเวลาเจาอนุรุทธะทูลวา " หมอมฉันมีประสงคจะบริโภค
ขนม." เทพดาทั้งหลายยอมยังถาดใหเต็ม (ดวยขนม). พระกุมารนั้น
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เมื่ออยูในทามกลางวัง มิไดทราบเนื้อความแหงบทวา "ไมมี" ดวย
อาการอยางนี้ เสวยแตขนมทิพยทั้งนั้น.
ก็เมื่อโอรสของเจาศากยะผนวชตามลําดับตระกูล เพื่อเปนบริวาร
ของพระศาสดา, เมื่อเจามหานามศากยะตรัสวา " พอ ในตระกูลของพวก
เรา ใคร ๆ ซึ่งบวชแลวไมมี, เธอหรือฉันควรจะบวช." เจาอนุรุทธะ
ตรัสวา " หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ไมสามารถจะบวชได."
เจามหานาม. ถากระนั้น เธอจงเรียนการงานเสีย. ฉันจักบวช.
เจาอนุรุทธะ. ชื่อวาการงานนี้ เปนอยางไร ?
จริงอยู เจาอนุรุทธะยอมไมทราบแมที่เกิดขึ้นแหงภัต, จักทราบ
การงานไดอยางไร ? เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนั้น.
ก็วันหนึ่ง เจาศากยะสามพระองค คือ อนุรทุ ธะ ภัททิยะ กิมพิละ
ปรึกษากันวา " ชื่อวาภัต เกิดในที่ไหน ?" บรรดาเจาศากยะทั้งสาม
พระองคนั้น เจากิมพิละตรัสวา " ภัตเกิดขึ้นในฉาง." ไดยินวาวันหนึ่ง
เจากิมพิละนั้น ไดเห็นขาวเปลือกที่เขาขึ้นใสในฉาง; เพราะฉะนั้น จึงตรัส
อยางนี้ ดวยสําคัญวา " ภัต ยอมเกิดขึ้นในฉาง."
ครั้งนั้น เจาภัททิยะตรัสกะเจากิมพิละนั้นวา " ทานยังไมทราบ "
ดังนี้แลว ตรัสวา " ธรรมดาภัต ยอมเกิดขึ้นในหมอขาว." ไดยินวา
วันหนึ่ง เจาภัททิยะนั้น เห็นชนทั้งหลายคดภัตออกจากหมอขาวนั้นแลว
ไดทําความสําคัญวา " ภัตนั่นเกิดขึ้นในหมอนี้เอง," เพราะฉะนั้น จึงตรัส
อยางนั้น.
เจาอนุรุทธะตรัสกะเจาทั้งสองนั้นวา " แมทานทั้งสองก็ยังไม
ทราบ" แลวตรัสวา " ภัตเกิดขึ้นในถาดทองคําใบใหญ ซึ่งสูงได
๑

๑. โตก.
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ศอกกํามา." ไดยินวา ทานไมเคยเห็นเขาตําขาวเปลือก ไมเคยเห็นเขาหุงภัต,
ทานเห็นแตภัตที่เขาคดออกไวในถาดทองคําแลว ตั้งไวขางหนาเทานั้น;
เพราะฉะนั้น ทานจึงไดทําความสําคัญวา " ภัตนั่น ยอมเกิดขึ้นในถาด
นั่นเอง; เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนั้น. กุลบุตรผูมีบุญมาก เมื่อไมรูแม
ที่เกิดขึ้นแหงภัตอยางนั้น จักรูการงานทั้งหลายอยางไรได.
เจาอนุรุทธะนั้น ไดสดับความที่การงานทั้งหลายที่เจาพี่ตรัสบอก
โดยนัยเปนตนวา " อนุรทุ ธะ จงมาเถิด, ฉันจักสอนเพื่อการอยูครองเรือน
แกเธอ: อันผูอยูครองเรือน จําตองไถนากอน " ดังนี้ เปนของไมมีที่สุด
จึงทูลลาพระมารดาวา " ความตองการดวยการอยูครองเรือนของหมอมฉัน
ไมมี" แลวเสด็จออกไปพรอมกับพระโอรสของเจาศากยะหาพระองคมีเจา
ภัททิยะเปนประมุข เขาไปเฝาพระศาสดาที่อนุปยอัมพวัน ทรงผนวชแลว,
ก็แลครั้นผนวชแลว พระอนุรุทธะเปนผูปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓
โดยลําดับ เปนผูนั่งบนอาสนะเดียว สามารถเล็งดูโลกธาตุพนหนึ่งได
ดวยทิพยจักษุ ดุจผลมะขามปอมที่บุคคลวางไวบนฝามือฉะนั้น จึงเปลง
อุทานขึ้นวา :" เรายอมระลึกไดซึ่งบุพเพนิวาส, ทิพยจักษุเรา
ก็ชําระแลว, เราเปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูถึงฤทธิ์,
คําสอนของพระพุทธเจา อันเราทําแลว."
พิจารณาดูวา " เราทํากรรมอะไรหนอ ? จึงไดสมบัตินี้ " ทราบไดวา
" เราไดตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ " ทราบ (ตอไป) อีกวา " เราทองเที่ยวอยูในสงสาร ในกาล
๑

๑. ขันธอันอาศัยอยูในกาลกอน.
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ชื่อโนน ไดอาศัยสุมนเศรษฐี ในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพ เปนผูชื่อวา
อันนภาระ" ดังนี้แลว กลาววา :" ในกาลกอน เราเปนผูชื่อวาอันนภาระ เปนคน
เข็ญใจ ขนหญา เราถวายบิณฑบาตแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ ผูม ียศ."

พระเถระระลึกถึงสหายเกา
ครั้งนั้น ทานไดมีความปริวิตกฉะนี้วา " สุมนเศรษฐีผูเปนสหาย
ของเรา ไดกหาปณะแลวรับเอาสวนบุญจากบิณฑบาตซึ่งเราถวายแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ ในกาลนั้น, บัดนี้ เกิดในทีไ่ หนหนอแล ?" ทีนั้น
ทานไดเล็งเห็นเศรษฐีนั้นวา " บานชื่อวามุณฑนิคม มีอยูที่เชิงเขาใกลดงไฟ
ไหม. อุบาสกชื่อมหามุณฑะในมุณฑนิคมนั้น มีบตุ รสองคน คือมหาสุมนะ,
จูฬสุมนะ, ในบุตรสองคนนั้น สุมนเศรษฐี เกิดเปนจูฬสุมนะ; " ก็แล
ครั้นเห็นแลว คิดวา " เมื่อเราไปในที่นั้น, อุปการะจะมีหรือไมมีหนอ ?"
ทานใครครวญอยูไดเห็นเหตุนี้วา " เมื่อเราไปในที่นั้น. จูฬสุมนะนั้น
มีอายุ ๗ ขวบเทานั้นจักออกบวช, และจักบรรลุพระอรหัตในเวลาปลงผม
เสร็จนั่นเอง:" ก็แลทานครั้นเห็นแลว เมื่อภายในกาลฝนใกลเขามา จึง
ไปทางอากาศลงที่ประตูบาน. สวนมหามุณฑอุบาสก เปนผูคุนเคยของ
พระเถระแมในกาลกอนเหมือนกัน. เขาเห็นพระเถระครองจีวรในเวลา
บิณฑบาต จึงกลาวกะมหาสุมนะผูบุตรวา " พอ พระผูเปนเจาอนุรุทธเถระของเรามาแลว; เจาจงไปรับบาตรของทานใหทันเวลาที่ใครๆ คนอื่น
ยังไมรับบาตรของทานไป; พอจักใหเขาปูอาสนะไว." มหาสุมนะไดทํา
อยางนั้นแลว. อุบาสกอังคาสพระเถระภายในเรือนโดยเคารพแลว รับ
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ปฏิญญาเพื่อตองการแกการอยู ( จําพรรษา ) ตลอดไตรมาส. พระเถระรับ
นิมนตแลว.
ครั้งนั้น อุบาสกปฏิบัติพระเถระนั้นตลอดไตรมาส เปนเหมือน
ปฏิบัติอยูวันเดียว ในวันมหาปวารณา จึงนําไตรจีวรและอาหารวัตถุ
มีน้ําออย น้ํามัน และขาวสารเปนตนมาแลว วางไวใกลเทาของพระเถระ
เรียนวา " ขอพระผูเปนเจาจงรับเถิด ขอรับ."

ไมรับวัตถุกลับไดสามเณร
พระเถระ. อยาเลยอุบาสก ความตองการดวยวัตถุนี้ของฉัน ไมมี.
อุบาสก. ทานผูเจริญ นีช่ ื่อวา วัสสาวาสิกลาภ (คือลาภอันเกิดแก
ผูอยูจําพรรษา), ขอพระผูเปนเจาจงรับวัตถุนั้นไวเถิด.
พระเถระ. ชางเถิด อุบาสก.
อุบาสก. ทานยอมไมรับเพื่ออะไร ? ขอรับ.
พระเถระ. แมสามเณรผูเปนกับปยการก ในสํานักของฉันก็ไมมี.
อุบาสก. ทานผูเจริญ ถาอยางนั้นมหาสุมนะเปนบุตรของกระผม
จักเปนสามเณร.
พระเถระ. อุบาสก ความตองการดวยมหาสุมนะของฉันก็ไมมี.
อุบาสก, ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น พระผูเ ปนเจาจงใหจูฬสุมนะ
บวชเถิด.
พระเถระ. รับวา "ดีละ" แลวใหจูฬสุมนะบวช. จูฬสุมนะนั้น
บรรลุอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง.
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พระเถระ อยูในที่นนั้ กับจูฬสุมนสามเณรนั้นประมาณกึ่งเดือนแลว
ลาพวกญาติของเธอวา " พวกฉันจักเฝาพระศาสดา" ดังนี้แลวไปทาง
อากาศ ลงที่กระทอมอันตั้งอยูในปา ในหิมวันตประเทศ.

พระเถระปรารภความเพียรเสมอ
ก็พระเถระ แมตามปกติเปนผูปรารภความเพียร. เมื่อทานกําลัง
จงกรมอยูในที่นั้น ในคืนแรกและคืนตอมา ลมในทองตั้งขึ้นแลว.
ครั้งนั้น สามเณรเห็นทานลําบาก จึงเรียนถามวา " ทานขอรับ
โรคอะไร ? ยอมเสียดแทงทาน."
พระเถระ. ลมเสียดทองเกิดขึ้นแกฉันแลว.
สามเณร. แมในกาลอื่น ลมเสียดทองเคยเกิดขึ้นหรือ ขอรับ.
พระเถระ. เออ ผูมอี ายุ.
สามเณร. ความสบาย ยอมมีดวยอะไรเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. เมื่อฉันไดน้ําดื่มจากสระอโนดาต, ความสบายยอมมี
ผูมีอายุ.
สามเณร. ทานขอรับ ถากระนั้น กระผมจะนํามา (ถวาย).
พระเถระ. เธอจักอาจ (นํามา) หรือ ? สามเณร.
สามเณร. อาจอยู ขอรับ.
พระเถระ. ถากระนัน้ นาคราชชื่อปนนกะ ในสระอโนดาตยอม
รูจักฉัน. เธอจงบอกแกนาคราชนั้น แลวนําขวดน้ําดื่มขวดหนึ่งมาเพื่อ
ประโยชนแกการประกอบยาเถิด.
เธอรับวา " ดีละ" แลวไหวพระอุปชฌายะ เหาะขึ้นสูเวหาสไดไป
ตลอดที่ ๕๐๐ โยชนแลว.
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สามเณรตอสูกับพระยานาค
ก็วันนัน้ นาคราชมีนาคนักฟอนแวดลอมแลว ปรารถนาจะเลนน้ํา.
นาคราชนั้น พอไดเห็นสามเณรผูไปอยูเทานั้น ก็โกรธคิดเห็นวา " สมณะ
โลนนี้ เทีย่ วโปรยฝุนที่เทาของตนลงกระหมอมของเรา, สมณะโลนนี้
จักเปนผูมาแลวเพื่อตองการน้ําดื่มในสระอโนดาต, บัดนี้เราจะไมใหน้ําดื่ม
แกเธอ " ดังนี้แลว นอนปดสระอโนดาตซึ่งมีประมาณถึง ๕๐๐ โยชนดวย
พังพาน ดุจบุคคลปดหมอขาวดวยถาดใหญฉะนั้น.
สามเณร พอแลดูอาการของนาคราชแลวก็ทราบวา " นาคราชนี้
โกรธแลว" จึงกลาวคาถานี้วา :" นาคราช ผูมเี ดชกลา มีกาํ ลังมาก ทานจงฟง
(คํา) ของขาพเจาเถิด, จงใหหมอน้ําดื่มแกขาพเจา,
ขาพเจาเปนผูมาแลวเพื่อประโยชนแกน้ําสําหรับประกอบยา."
นาคราชฟงคาถานั้นแลว กลาวคาถานี้วา :" แมน้ําใหญชอื่ คงคา ณ เบื้องทิศบูรพา ยอมไหล
ไปสูมหาสมุทร, ทานจงนําเอาน้ําดื่มจากแมน้ําคงคา
นั้นไปเถิด."
สามเณรฟงคํานั้นแลวคิดวา " พระยานาคนี้จักไมใหตามความ
ปรารถนาของตน, เราจักทําพลการใหมันรูอานุภาพใหญ จักขมพระยานาค
นี้แลว จึงจักนําน้ําดื่มไป " ดังนี้แลว กลาววา " มหาราช พระอุปชฌายะ
ใหขาพเจานําน้ําดื่มมาจากสระอโนดาตเทานั้น, เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึง
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จักนําน้ําดื่มนี้อยางเดียวไป, ทานจงหลีกไปเสียอยาหามขาพเจาเลย" ดังนี้
แลว กลาวคาถานี้วา:" ขาพเจาจักนําน้ําดื่มไปจากสระอโนดาตนี้เทา
นั้น, ขาพเจาเปนผูมีความตองการดวยน้ําดื่มนี้เทานั้น,
ถาเรี่ยวแรงและกําลังมีอยูไซร, นาคราชทานจงขัด
ขวางไวเถิด."
ครั้งนั้น พระยานาคกลาวกะเธอวา :" สามเณร ถาทานมีความกลาหาญอยางลูกผูชาย
ไซร, ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน, เชิญทานนํา
น้ําดื่มของขาพเจาไปเถิด."
ลําดับนั้น สามเณรตอบกะพระยานาคนั้นวา " มหาราช ขาพเจาจัก
นําไปอยางนั้น, เมื่อพระยานาคพูดวา " เมื่อทานสามารถก็จงนําไปเถิด"
รับปฏิญญาถึง ๓ ครั้งวา " ถากระนัน้ ทานจงรูดวยดีเถิด " แลวคิดวา
" การที่เราแสดงอานุภาพแหงพระพุทธศาสนาแลวจึงนําน้ําไป สมควรอยู"
ไดไปสูสํานักของพวกอากาสัฏฐกเทพดากอน. เทพดาเหลานั้นมาไหวแลว
กลาววา " อะไรกัน ? ขอรับ " แลวพากันยืนอยู.
สามเณรกลาววา " สงครามของขาพเจากับปนนกนาคราชจักมี ที่
หลังสระอโนดาตนี่, พวกทานจงไปในที่นั้นแลว ดูความชนะและความ
แพ." สามเณรนั้นเขาไปหาทาวโลกบาลทั้ง ๔ และทาวสักกะ ทาวสุยาม
ทาวสันดุสิต ทาวสุนิมมิต และทาววสวัตดี แลวบอกเนื้อความนั้นโดย
ทํานองนั้นแล. ตอแตนั้น สามเณรไปโดยลําดับจนถึงพรหมโลก อัน
พรหมทั้งหลาย ในที่นั้นๆ ผูมาไหวแลวยืนอยูถามวา " อะไรกัน ? ขอรับ "
จึงแจงเนื้อความนั้น.
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สามเณรนั้นเที่ยวไปบอกในที่ทุกแหง ๆ โดยครูเดียวเทานั้น เวน
เสียแตอสัญญีสัตวและอรูปพรหม ดวยอาการอยางนี้.
ถึงเทพดาทุก ๆ จําพวกฟงคําของเธอแลว ประชุมกันเต็มอากาศ
ไมมีที่วาง ที่หลังสระอโนดาต ดุจจุรณแหงขนมที่บุคคลใสไวในทะนาน
ฉะนั้น.

สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ
เมื่อหมูเทพดาประชุมกันแลว, สามเณรยืน ณ อากาศ กลาวกะ
พระยานาควา:" นาคราช ผูม ีเดชกลา มีกําลังมาก ทานจงฟง
คําของขาพเจา ทานจงใหหมอน้ําดื่มแกขาพเจา,
ขาพเจาเปนผูมาเพื่อตองการน้ําประกอบยา."
ทีนั้น นาคกลาวกะเธอวา :" สามเณร ถาทานมีความกลาหาญอยูอยางลูก
ผูชายไซร, ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน, ทานจงนํา
น้ําดื่มของขาพเจาไปเถิด."
สามเณรนั้นรับคําปฏิญญาของนาคราชถึง ๓ ครั้งแลว ยืน ณ อากาศนั้นเอง
นิรมิตอัตภาพเปนพรหมประมาณ ๑๒ โยชน แลวลงจากอากาศ เหยียบ
ที่พังพานของพระยานาค กดใหหนาคว่ําลงแลว. ในทันทีนั้นเอง เมื่อ
สามเณรพอสักวาเหยียบพังพานของพระยานาคเทานั้น แผนพังพานได
หดเขาประมาณเทาทัพพี ดุจหนังสดอันบุรุษผูมีกาํ ลังเหยียบแลวฉะนั้น.
ในที่ซึ่งพนจากพังพานของพระยานาคออกมา สายน้ําประมาณเทาลําตาล
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พุงขึ้นแลว. สามเณรยังขวดน้ําดื่มใหเต็ม ณ อากาศนั้นเอง. หมูเทพได
ใหสาธุการแลว.

พระยานาคแพสามเณร
นาคราชละอาย โกรธตอสามเณรแลว. นัยนตาทั้งสองของนาคราช
นั้นไดมีสีดุจดอกชบา. พระยานาคนั้นคิดวา " สมณะโลนนี้ใหหมูเทพ
ประชุมกันแลว ถือเอาน้ําดื่ม ยังเราใหละอายแลว, เราจะจับเธอ สอด
มือเขาในปากแลว ขยี้เนื้อหทัยของเธอเสีย, หรือจะจับเธอที่เทา แลว
ขวางไปฟากแมน้ําขางโนน " ดังนี้แลวติดตามไปโดยเร็ว. แมติดตามไป
อยู ก็ไมสามารถจะทันสามเณรไดเลย.
สามเณรมาแลว วางน้ําดื่มไวในมือพระอุปชฌายะ เรียนวา " ขอทาน
จงดื่มเถิด ขอรับ."

พระยานาคพูดเท็จแตสามเณรไมพูดเท็จ
แมพระยานาคก็มาขางหลัง กลาววา " ทานอนุรุทธะผูเจริญ สามเณร
ถือเอาน้ําซึ่งขาพเจายังไมไดใหเลยมา, ขอทานจงอยาดื่ม."
พระเถระ. ถามวา " นัยวา อยางนั้นหรือ ? สามเณร."
สามเณร. ขอนิมนททานดื่มเถิด ขอรับ, นาดื่มอันพระยานาคนี้
ใหแลว กระผมจึงนํามา.
พระเถระทราบวา " ขึ้นชื่อวาการกลาวคําเท็จของสามเณรผูเปน
ขีณาสพ ยอมไมมี " จึงดื่มน้ําแลว. อาพาธของทานสงบลงในขณะนั้นเอง.
นาคราชกลาวกะพระเถระอีกวา " ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนผูอัน
สามเณรใหหมูเทพทั้งหมดประชุมกันใหละอายแลว ขาพเจาจักผาหทัย
ของเธอ, หรือจักจับเธอที่เทา และขวางไปที่ฝงแมน้ําขางโนน."
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พระเถระกลาววา " มหาราช สามเณรมีอานุภาพมาก, ทานจักไม
สามารถเพื่อสูรบกับสามเณรได; ทานจงใหสามเณรนั้น อดโทษแลวกลับ
ไปเสียเถิด."

พระยานาคขอขมาสามเณร
พระยานาคนั้น ยอมรูอานุภาพของสามเณรแมเอง, แตติดตามมา
เพราะความละอาย.
ลําดับนั้น พระยานาคใหสามเณรนั้นอดโทษตามคําของพระเถระ
ทําความชอบพอกันฉันมิตรกับเธอ จึงกลาววา " จําเดิม
ความตองการดวยน้ําในสระอโนดาตมีอยู, กิจดวยการมาแหงพระผูเปนเจา
ยอมไมมี พระผูเปนเจาพึงสง (ขาว) ไปถึงขาพเจา, ขาพเจาเองจักนํา
น้ํามาถวาย " ดังนี้แลว หลีกไป, แมพระเถระก็พาสามเณรไปแลว .
พระศาสดาทรงทราบความมาแหงพระเถระแลว ประทับนั่งทอดพระเนตรการมาแหงพระเถระบนปราสาทของมิคารมารดา. ถึงพวกภิกษุ
ก็เห็นพระเถระซึ่งกําลังมา ลุกขึ้นตอนรับ รับบาตรและจีวร.

พวกภิกษุลอเลียนสามเณร
ครั้งนั้น ภิกษุนางพวกจับสามเณรที่ศีรษะบาง ที่หูทั้ง ๒ บาง
ที่แขนบาง พลางเขยา กลาววา " ไมกระสันหรือ ? สามเณร." พระศาสดา
ทอดพระเนตรเห็นกิริยาซึ่งภิกษุนั้นแลว ทรงดําริวา " กรรมของ
ภิกษุเหลานี้หยาบจริง. ภิกษุเหลานี้ จับสามเณรเปนดุจจับอสรพิษที่คอ,
พวกเธอหารูอานุภาพของสามเณรไม; วันนี้ การที่เราทําคุณของสุมนสามเณรใหปรากฏ สมควรอยู." แมพระเถระก็มาถวายบังคมพระศาสดา
แลวนั่ง.
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พระศาสดาทรงทําคุณของสามเณรใหปรากฏ
พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับดวยทานแลว ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาวา " อานนท เราเปนผูมีความประสงคเพื่อจะลางเทาทั้งสองดวย
น้ําในสระอโนดาต เธอจงใหหมอแกพวกสามเณรแลวใหนาํ น้ํามาเถิด."
พระเถระ ใหสามเณรประมาณ ๕๐๐ ในวิหารประชุมกันแลว.
บรรดาสามเณรเหลานั้น สุมนสามเณรไดเปนผูใหมกวาสามเณร
ทั้งหมด. พระเถระกลาวกะสามเณรผูแกกวาสามเณรทั้งหมดวา " สามเณร
พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาททั้งสองดวยน้ําในสระอโนดาต,
เธอจงถือหมอน้ําไปนําน้ํามาเถิด." สามเณรนั้นไมปรารถนา ดวยกลาววา
" กระผมไมสามารถ ขอรับ. " พระเถระถามสามเณรทั้งหลายแมที่เหลือ
โดยลําดับ. แมสามเณรเหลานั้น ก็พดู ปลีกตัวอยางนั้นแล.
มีคําถามวา " ก็บรรดาสามเณรเหลานี้
เณรผูเปนขีณาสพ
ไมมีหรือ ?"
แกวา " มีอยู. แตสามเณรเหลานั้นไมปรารถนา ดวยคิดเห็นวา
" พวงดอกไมนี้ พระศาสดาไมทรงผูกไวเพื่อพวกเรา พระองคทรงผูกไว
เพื่อสุมนสามเณรองคเดียว. แตพวกสามเณรผูเปนปุถุชนไมปรารถนา
ก็เพราะความที่ตนเปนผูไมสามารถนั่นเอง. "
ก็ในที่สดุ เมื่อวาระถึงแกสุมนสามเณรเขา, พระเถระกลาววา
" สามเณร พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาททั้งสองดวยน้ํา
ในสระอโนดาต, ไดยินวา เธอจงถือเอาหมอไปตักน้ํามา" สุมนสามเณร
นั้น เรียนวา " เมื่อพระศาสดาทรงใหนํามา, กระผมจักนํามา" ดังนี้แลว
ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา
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พระองคใหขาพระองคนําน้ํามาจากสระอโนดาตหรือ ? พระเจาขา "
พระศาสดา ตรัสวา " อยางนั้น สุมนะ. "
สุมนสามเณรนั้น เอามือจับหมอใหญใบหนึ่ง ซึ่งจุน้ําไดตั้ง ๖๐
หมอ ในบรรดาหมอสําหรับเสนาสนะ ซึ่งเลี่ยมดาดดวยทองแทง อัน
นางวิสาขาใหสรางไว หิ้วไปดวยคิดวา " ความตองการของเราดวยหมอ
อันเรายกขึ้นตั้งไวบนจะงอยบานี้ ยอมไมมี " เหาะขึ้นสูเวหาส บายหนา
ตอหิมวันตประเทศ รีบไปแลว.
นาคราชเห็นสามเณรซึ่งกําลังมาแตไกลเทียว จึงตอนรับ แบกหมอ
ดวยจะงอยบา กลาววา " ทานเจาขา เมื่อผูรับใชเชนขาพเจามีอยูเพราะ
อะไร พระผูเปนเจาจึงมาเสียเอง; เมื่อความตองการน้ํามีอยู, เหตุไร ?
พระผูเปนเจาจึงไมสงเพียงขาวสาสนมา" ดังนี้แลว เอาหมอตักน้ําแบกเอง
กลาววา " นิมนตพระผูเปนเจาลวงหนาไปกอนเถิดขอรับ, ขาพเจาเอง
จักนําไป. " สามเณรกลาววา " มหาราช ทานจงหยุด, ขาพเจาเองเปนผู
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาใชมา " ดังนี้ใหพระยานาคกลับแลว เอามือจับ
ที่ขอบปากหมอ เหาะมาทางอากาศ.
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงแลดูเธอซึ่งกําลังมา ตรัสเรียกพวกภิกษุ
มาแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูการเยื้องกรายของสามเณร,
เธอยอมงดงามดุจพระยาหงสในอากาศฉะนั้น."
แมสามเณรนั้นวางหมอน้ําแลว ไดถวายบังคมพระศาสดาแลวยืนอยู.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา " สุมนะ เธอมีอายุไดเทาไร ?
สามเณรกราบทูลวา " มีอายุ ๗ ขวบ พระเจาขา." พระศาสดาตรัสวา
" สุมนะ ถากระนั้น ตั้งแตวันนี้ เธอจงเปนภิกษุเถิด" ดังนี้แลว
ไดประทานทายัชชอุปสมบท.
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ไดยินวา สามเณรผูมีอายุ ๗ ป ๒ รูปเทานั้น ไดอุปสมบท คือสุมนสามเณรนี้รูปหนึ่ง โสปากสามเณรรูปหนึ่ง เมื่อสุมนสามเณรนั้นอุปสมบท
แลวอยางนั้น พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุทั้งหลาย
กรรมนี้นาอัศจรรย:- อานุภาพของสามเณรนอย แมเห็นปานนี้ก็มีได,
อานุภาพเห็นปานนี้ พวกเราไมเคยเห็นแลว ในกาลกอนแตกาลนี้."

สมบัติยอมสําเร็จแกเด็ก ๆ ได
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อพวกเธอกราบทูลวา " ดวยเรื่อง
ชื่อนี้ พระเจาขา" ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย ในศาสนาของเรา บุคคล
แมเปนเด็ก ปฏิบัติชอบแลว ยอมไดสมบัติเห็นปานนี้เหมือนกัน" เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๒. โย หเว ทหโร ภิกฺขุ
ยฺุชติ พุทธฺ สาสเน
โส อิม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา.
" ภิกษุใด แลยังหนุม พากเพียรอยูในพระพุทธศาสนา, ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวางดุจพระจันทร
ที่พนแลวจากหมอก (เมฆ) สวางอยูฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺุชติ ไดแก พากเพียร คือ
พยายามอยู.
บทวา ปภาเสติ เปนตน ความวา ภิกษุนนั้ ยอมยังโลกตางโดย
ขันธโลกเปนตน ใหสวางได คือยอมทําใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 415

ดวยญาณอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรคของตน ดุจพระจันทรที่พนแลวจาก
เครื่องกําบังมีหมอกเปนตนฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสุมนสามเณร จบ.
ภิกขุวรรควรรคนา จบ.
วรรคที่ ๒๕ จบ.
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คาถาธรรมบท
พราหมณวรรค ที่ ๒๖
๑

วาดวยคุณธรรมของผูเปนพราหมณ
[๓๖]
๑. พราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา
จงบรรเทากามทั้งหลายเสีย ทานรูความสิ้นไปแหง
สังขารทั้งหลายแลว เปนผูรูพระนิพพาน อันอะไร ๆ
กระทําไมไดแลวนะ พราหมณ.
๒. ในกาลใด พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรม
ทั้งสอง ในกาลนั้น กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของ
พราหมณผูรูอยู ยอมถึงความตั้งอยูไมได.
๓. ฝงก็ดี ที่มใิ ชฝงก็ดี ฝงและที่มิใชฝงก็ดี
ไมมีแกผูใด เราเรียกผูนั้นซึ่งมีความกระวนกระวาย
ไปปราศแลว ผูพราก (จากกิเลส) ไดแลววา เปน
พราหมณ.
๔. เราเรียกบุคคลผูมีความเพง ผูปราศจากธุลี
อยูแตผเู ดียว มีกิจอันกระทําแลว หาอาสวะมิได
บรรลุประโยชนอันสูงสุดแลวนั้นวา เปนพราหมณ.
๕. พระอาทิตย ยอมสองแสงในกลางวัน
พระจันทรยอมรุงเรือ่ งในกลางคืน กษัตริยทรงเครื่อง
รบแลว ยอมรุงเรือง พราหมณผมู ีความเพง ยอม
๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๓๙ เรื่อง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 417

รุงเรือง สวนพระพุทธเจา ยอมรุงเรืองดวยเดช
ตลอดกลางวันและกลางคืน.
๖. บุคคลมีบาปอันลอยแลวแล เราเรียกวา
พราหมณ บุคคลที่เราเรียกวา สมณะ เพราะความ
ประพฤติเรียบรอย บุคคลขับไลมลทินของตนอยู
เพราะเหตุนั้น เราเรียกวา บรรพชิต.
๗. พราหมณไมควรประหารแกพราหมณ ไม
ควรจอง (เวร) แกเขา นาติเตียนพราหมณผูประหาร
พราหมณ นาติเตียนพราหมณผูจอง (เวร) ยิ่งกวา
พราหมณผูประหารนั้น. ความเกียจกันใจจากอารมณ
อันเปนที่รักทั้งหลายใด ความเกียดกันนั่นยอมเปน
ความประเสริฐไมนอยแกพราหมณ ใจอันสัมปยุต
ดวยความเบียดเบียน ยอมกลับไดจากวัตถุใด ๆ
ความทุกขยอมสงบไดเพราะวัตถุนั้น ๆ นั่นแล.
๘. ความชั่วทางกาย วาจา และใจของบุคคลใด
ไมมี เราเรียกบุคคลนั้น ผูสํารวมแลวโดยฐานะ ๓ วา
เปนพราหมณ.
๙. บุคคลพึงรูแจงธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลวจากอาจารยใด พึงนอบนอมอาจารย
นั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชา
เพลิงอยูฉะนั้น.
๑๐. บุคคลยอมเปนพราหมณ ดวยชฎา ดวย
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โคตร ดวยชาติหามิได สัจจะและธรรมมีอยูในผูใด
ผูนั้นเปนผูสะอาด และผูนั้น เปนพราหมณ.
๑๑. ผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรดวยชฎา
ทั้งหลายของเธอ ประโยชนอะไรดวยผาที่ทําดวย
หนังสัตวของเธอ ภายในของเธอรกรุงรัง เธอยอม
เกลี้ยงเกลาแตภายนอก.
๑๒. เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล ผูผอม สะพรั่ง
ดวยเอ็น ผูเพงอยูผูเดียวในปานั้นวา เปนพราหมณ.
๑๓. เราไมเรียกบุคคลผูเกิดแตกําเนิด ผูมี
มารดาเปนแดนเกิดวาเปนพราหมณ เขายอมเปนผู
ชื่อวาโภวาที เขายอมเปนผูมีกิเลสเครื่องกังวล เรา
เรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมถือมั่นนั้นวา เปน
พราหมณ.
๑๔. ผูใดแล ตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลว ยอม
ไมสะดุง เราเรียกผูนั้น ผูกาวลวงกิเลสเครื่องของได
ผูหลุดพนแลววา เปนพราหมณ.
๑๕. เราเรียกบุคคลผูตัดชะเนาะ เชือก และ
เครื่องตอพรอมทั้งสาย ผูมีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแลว
ผูรูแลวนั้นวา เปนพราหมณ.
๑๖. ผูใด ไมประทุษราย อดกลั้นซึ่งคําดาและ
การตีและการจองจําได เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีกําลังคือ
ขันติ มีหมูพลวา เปนพราหมณ.
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๑๗. เราเรียกผูไ มโกรธ มีวตั ร มีศีล ไมมีตัณหา
เครื่องฟูขึ้น ผูฝกแลว มีสรีระในที่สุดนั้นวา เปน
พราหมณ.
๑๘. ผูใด ไมติดอยูในกามทั้งหลาย เหมือนน้ํา
ไมติดอยูบนใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดไมตั้ง
อยูบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ.
๑๙. ผูใด ในศาสนานี้แล รูชัดความสิ้นไปแหง
ทุกขของตน เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีภาระอันปลงแลว
ผูพรากไดแลววา เปนพราหมณ.
๒๐. เราเรียกผูมีปญญาลึกซึ้ง เปนปราชญ
ฉลาดในทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนสูงสุดนั้น
วา เปนพราหมณ.
๒๑. เราเรียกบุคคลผูไมเกี่ยวของดวยชนสอง
จําพวก คือ คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ผูไมมีอาลัย
เที่ยวไป ผูปรารถนานอยนั้นวา เปนพราหมณ.
๒๒. ผูใด วางอาชญาในสัตวทั้งหลาย ผูสะดุง
และผูมนั่ คง ไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา เราเรียกผู
นั้นวา เปนพราหมณ.
๒๓. เรายอมเรียกบุคคลผูไมเคียดแคน ใน
บุคคลผูเคียดแคน ผูดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญาใน
ตน ผูไมถือมั่นในบุคคลผูถือมั่นนั้นวา เปนพราหมณ.
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๒๔. ราคะ โทสะ มานะและมักขะ อันผูใด
ใหตกไปแลว เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจาก
ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ.
๒๕. ผูใด พึงกลาวถอยคําอันไมระคายหู อัน
ใหรูกันไดเปนคําจริง อันเปนเหตุไมยังใคร ๆ ให
ขัดใจ เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
๒๖. ผูใด ไมถือเอาของยาวหรือสั้น นอยหรือ
ใหญ งามหรือไมงาม อันเขาไมใหแลวในโลกนี้
เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
๒๗. ความหลังของผูใด ไมมีในโลกนี้และโลก
หนา เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความหลัง พราก (กิเลส)
ไดแลววา เปนพราหมณ.
๒๘. ความอาลัยของบุคคลใดไมมี บุคคลใดรู
ชัดแลว เปนผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววา
อยางไร เราเรียกบุคคลนั้น ผูหยั่งลงสูอมตะ ตาม
บรรลุแลววา เปนพราหมณ.
๒๙. ผูใด ลวงบุญและบาปทั้งสอง และกิเลส
เครื่องของเสียไดในโลกนี้ เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมี
ความโศก มีธลุ ีไปปราศแลว ผูบ ริสุทธิ์แลววา เปน
พราหมณ.
๓๐. เราเรียกผูบริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว มีภพ
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เครื่องเพลิดเพลินสิ้นแลว เหมือนพระจันทรที่
ปราศจากมลทินนั้นวา เปนพราหมณ.
๓๑. ผูใด ลวงทางออม หลม สงสาร และ
โมหะนีไ้ ปแลวเปนผูขามไปได ถึงฝง มีปกติเพง หา
กิเลสเครื่องหวั่นไหวมิได ไมมีความสงสัยเปนเหตุ
กลาววาอยางไร ไมถือมั่น ดับแลว เราเรียกผูนั้นวา
เปนพราหมณ.
๓๒. บุคคลใด ละกามทั้งหลายในโลกนี้แลว
เปนผูไมมีเรือน งดเวนเสียได เราเรียกบุคคลนั้นผู
มีกามและภพสิ้นแลววา เปนพราหมณ.
๓๓. ผูใด ละตัณหาในโลกนี้ไดแลว เปนผูไมมี
เรือน เวนเสียได เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีตัณหาและภพ
อันสิ้นแลววา เปนพราหมณ.
๓๔. ผูใด ละกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของ
มนุษย ลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของทิพยได
แลว เราเรียกผูนั้น ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบ
ทั้งปวงไดแลววา เปนพราหมณ.
๓๕. เราเรียกบุคคลนั้น ซึ่งละความยินดีและ
ความไมยินดีไดแลว ผูเย็น ไมมีอุปธิ ครอบงําโลก
ทั้งปวง ผูแกลวกลาวา เปนพราหมณ.
๓๖. ผูใด รูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย โดย
ประการทั้งปวง เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมของ ไปดี รูแลว
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วา เปนพราหมณ. เทพยดาคนธรรพและหมูม นุษย
ยอมไมรูคติของผูใด เราเรียกผูนนั้ ซึ่งมีอาสวะสิ้น
แลว ผูไ กลกิเลสวา เปนพราหมณ.
๓๗. ความกังวลในกอน ในภายหลัง และใน
ทามกลางของผูใดไมมี เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความ
กังวล ไมมีความยึดมั่นวา เปนพราหมณ.
๓๘. เราเรียกบุคคลผูองอาจ ประเสริฐ แกลว
กลา แสวงหาคุณอันใหญ ผูชนะโดยวิเศษ ไม
หวั่นไหว ผูลางแลว ผูรูนั้นวา เปนพราหมณ.
๓๙. บุคคลใด รูขันธที่อาศัยอยูในกอน ทั้งเห็น
สวรรคและอบาย อนึ่ง บรรลุความสิ้นไปแหงชาติ
เสร็จกิจแลว เพราะรูยิ่ง เปนมุนี เราเรียกบุคคล
นั้น ซึ่งมีพรหมจรรยอันอยูเสร็จสรรพแลววา เปน
พราหมณ.
จบพราหมณวรรคที่ ๒๖
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๒๖. พราหมณวรรควรรณนา
๑. เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณผูมี
ความเลื่อมใสมาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺม "
เปนตน.

พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ
ไดยินวา พราหมณนั้นฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว
มีจิตเลื่อมใส เริ่มตั้งนิตยภัตเพื่อภิกษุมีประมาณ ๑๖ รูป ไวในเรือนของ
ตน รับบาตรในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแลว กลาววา " ขอพระอรหันต
ทั้งหลาย ผูเจริญ จงมา, ขอพระอรหันตทั้งหลาย ผูเจริญ จงนั่ง" เมื่อ
จะกลาวคําอยางใดอยางหนึ่ง ก็กลาวคําประกอบเฉพาะดวยวาทะวาพระอรหันตเทานั้น. บรรดาภิกษุเหลานั้น พวกที่เปนปุถุชนคิดกันวา
" พราหมณนี้ มีความสําคัญในพวกเราวาเปนพระอรหันต" พวกที่เปน
พระขีณาสพก็คิดวา " พราหมณนี้ ยอมรูความที่พวกเราเปนพระขีณาสพ,"
ภิกษุแมทั้งหมดนั้น ประพฤติรังเกียจอยูอยางนี้ จึงไมไปสูเรือนของ
พราหมณนั้น. เขาเปนผูมีทุกขเสียใจ คิดวา " ทําไมหนอแล พระผูเปนเจา
จึงไมมา" จึงไปยังวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้น.

ไมเปนอาบัติเพราะไมยินดีตอวาทะนั้น
พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว

ตรัสถามวา " ภิกษุ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 424

ทั้งหลาย ขอนั้นอยางไร " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแลว,
จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอยังยินดีวาทะวา เปนพระอรหันต
อยูหรือ."
พวกภิกษุ. พวกขาพระองคไมยินดี พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อเปนเชนนั้น, คํานั้น เปนคํากลาวดวยความ
เลื่อมใสของมนุษยทั้งหลาย, ภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติในเพราะการ
กลาวดวยความเลื่อมใส; ก็แลอีกอยางหนึ่ง ความรักใครในพระอรหันต
ทั้งหลายของพราหมณ มีประมาณยิ่ง; เหตุนั้น แมพวกเธอตัดกระแส
ตัณหาแลวบรรลุพระอรหันตนั่นแล ควร" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๑. ฉินทฺ โสต ปรกฺกมฺม
กาเม ปนูท พฺราหฺมณ
สงฺขาราน ขย ตฺวา
อกตฺูสิ พฺราหฺมณ.
" พราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา,
จงบรรเทากามทั้งหลายเสีย, ทานรูความสิ้นไปแหง
สังขารทั้งหลายแลว เปนผูรูพระนิพพานอันอะไร ๆ
กระทําไมไดนะ พราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรกฺกมฺม เปนตน ความวา ขึ้นชื่อวา
กระแสตัณหา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะตัดไดดวยความพยายามมีประมาณ
นอย; เหตุนั้นทานจงพยายามตัดกระแสนั้น ดวยความบากบั่นอยางใหญ
ซึ่งสัมปยุตดวยญาณ คือจงบรรเทา ไดแก จงขับไลกามแมทั้งสองเสียเถิด.
คําวา พฺราหฺมณ นัน้ เปนคํารองเรียกพระขีณาสพทั้งหลาย.
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บทวา สงฺขาราน ความวา รูความสิ้นไปแหงขันธ ๕.
บทวา อกตฺู ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ทานจะเปนผูชื่อวา
อกตัญญ. เพราะรูพระนิพพาน อันอะไร ๆ บรรดาโลกธาตุทั้งหลายมี
ทองคําเปนตน ทําไมได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก จบ.
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๒. เรือ่ งภิกษุมากรูป [๒๖๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ " เปนตน.

พระสารีบุตรทูลถามปญหาเพื่อพวกภิกษุ
ในวันหนึ่ง ภิกษุผูอยูในทิศประมาณ ๓๐ รูป มาถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง. พระสารีบุตรเถระเล็งเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุ
เหลานั้นแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ยืนอยูเทียว ทูลถามปญหานี้วา
" พระเจาขา ธรรมทั้งหลายที่พระองคตรัสเรียกวา ' ธรรม ๒ ประการ ๆ
ดังนี้; ธรรม ๒ ประการนี้เปนไฉนหนอแล ?"
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา " สารีบุตร สมถะและวิปสสนา
เรียกวาธรรม ๒ ประการแล" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๒. ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ
อถสฺส สพฺเพ สโยคา อตฺถ คจฺฉนฺติ ชานโต.
" ในกาลใด พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรมสอง
ในกาลนั้น กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของพราหมณ
ผูรูอยู ยอมถึงความตั้งอยูไมได."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา เปนตน ความวา ในกาลใด
พระขีณาสพนี้เปนผูถึงฝง ในธรรมคือสมถะและวิปสสนา อันตั้งอยูโดย
สวน ๒ ดวยอํานาจแหงการถึงฝงคืออภิญญาเปนตน, ในกาลนั้นกิเลส
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เครื่องประกอบทั้งหลาย มีกิเลสเครื่องประกอบคือกามเปนตนทั้งปวง ซึ่ง
สามารถเพื่อประกอบไวในวัฏฏะของพระขีณาสพนั้น ผูรูอยูอยางนี้ ยอม
ถึงความตั้งอยูไมได คือความสิ้นไป.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมด ตั้งอยูในพระอรหัต
แลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
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๓. เรื่องมาร [๒๖๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมาร ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส ปาร อปาร วา " เปนตน.

มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝง
ไดยินวา ในวันหนึง่ มารนั้นปลอมเปนบุรุษคนใดคนหนึ่งเขาไป
เฝาพระศาสดา แลวทูลถามวา " พระเจาขา สถานที่อันพระองคตรัสวา
' ฝง ๆ;' อะไรหนอแล ? ที่ชื่อวาฝงนั่น."
พระศาสดาทรงทราบวา " นี้เปนมาร " จึงตรัสวา " มารผูมีบาป
ประโยชนอะไรของทานดวยฝง, ฝงนั้น อันผูมรี าคะไปปราศแลวทั้งหลาย
พึงถึง " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓. ยสฺส ปาร อปาร วา ปาราปาร น วิชฺชติ
วีตทฺทร วิสฺุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ฝงก็ดี ที่มิใชฝงก็ดี ฝงและมิใชฝงก็ดี ไมมี
แกผใู ด, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีความกระวนกระวาย
ไปปราศแลว ผูพราก (จากกิเลส) ไดแลววา เปน
พราหมณ."

แกอรรถ
อายตนะอันเปนไปในภายใน ๖ ชื่อวา ปาร ในพระคาถานั้น.
อายตนะอันมี ณ ภายนอก ๖ ชื่อวา อปาร. อายตนะทั้งสองนั้น ชื่อวา
ปาราปาร.
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บทวา น วิชฺชติ ความวา ฝงและที่มิใชฝงทั้งหมดนั่น ไมมีแก
ผูใด เพราะความไมมีการยึดถือวา " เรา " หรือวา " ของเรา, " เราเรียก
ผูนั้น ซึ่งชือ่ วามีความกระวนกระวายไปปราศแลว เพราะอันไปปราศ
แหงความกระวนกระวายคือกิเลสทั้งหลาย ผูพรากจากกิเลสทั้งปวงไดแลว
วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งมาร จบ.
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๔. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๖๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ฌายึ " เปนตน.

พราหมณทูลถามเรื่องพราหมณกะพระศาสดา
ไดยินวา พราหมณนั้นคิดวา " พระศาสดา ตรัสเรียกสาวกของ
พระองควา ' พราหมณ,' สวนเราเปนพราหมณโดยชาติและโคตร, การ
ที่พระองคจะตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง ควร." เขาเขาไปเฝาพระศาสดา
ทูลถามเนื้อความนั้นแลว .
พระศาสดาตรัสวา " เรามิไดเรียกบุคคลวา ' พราหมณ' ดวยเหตุ
สักวาชาติและโคตร, แตเราเรียกบุคคลผูบรรลุประโยชนอันสูงสุดนั่นเทา
นั้น (วาเปนพราหมณ)" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔. ฌายึ วิรชมาสีน
กตกิจฺจ อนาสว
อุตฺตมตฺถ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกบุคคลผูมีความเพง ผูปราศจากธุลี
อยูแตผเู ดียว มีกิจอันกระทําแลว หาอาสวะมิได
บรรลุประโยชนอันสูงสุดแลวนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฌายึ เปนตน ความวา เราเรียก
บุคคลผูเพงอยูดวยฌาน ๒ อยาง ผูป ราศจากธุลี ดวยธุลีคอื กาม อยูแต
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ผูเดียวในปา ชื่อวาผูมีกิจอันกระทําแลว เพราะกิจ ๑๖ อยาง อันตนทํา
ดวยมรรค ๔ แลว ชื่อวาหาอาสวะมิได เพราะไมมีอาสวะทั้งหลาย
บรรลุประโยชนอันสูงสุด คือพระอรหัตแลว วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
๑

๑. ทุกข มีกิจ ๔:- ปฬนตฺถ ในอรรถวาเบียดเบียน ๑. สงฺขตตฺถ ในอรรถวาปจจัย
ประชุมแตง ๑. สนฺตาปนตฺถ ในอรรถวาเรารอน ๑. วิปริณามตฺถ ในอรรถวาแปรปรวน ๑.
สมุทัย มีกิจ ๔:- อายฺหนตฺถ ในอรรถวาทําใหเกิดกองทุกข ๑. นิทานตฺถ ในอรรถ
วาเปนเหตุแหงทุกข ๑. สงฺโยคตฺถ ในอรรถวาประกอบไวดว ยสังสารทุกข ๑. ปลิโพธนตฺถ
ในอรรถวาขังอยูในเรือนจําคือสังสารทุกข ๑.
นิโรธ มีกิจ ๔:- นิสฺสรณตฺถ ในอรรถวาออกจากอุปธิ ๑. วิเวกตฺก ในอรรถวาสงัด
จากหมูคือกิเลส ๑. อสงฺขตตฺถ ในอรรถวาปจจัยประชุมแตงไมได ๑. อมตตฺถ ในอรรถวา
เปนอมตรส (ไมรูจักตาย) ๑.
มรรค มีกิจ ๔:- นิยฺยานตฺถ ในอรรถวาออกจากสงสาร ๑. เหตฺวตฺถ ในอรรถวา
เปนเหตุแหงพระนิพพาน ๑. ทสฺสนตฺถ ในอรรถวาเห็นพระนิพพาน ๑. อธิปเตยฺยตฺถ ใน
อรรถวาเปนอธิบดีในอันเห็นพระนิพพาน ๑.
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๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในปราสาทของอุบาสิกาชื่อมิคารมารดา
ทรงปรารภพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ทิวา ตปติ
อาทิจฺโจ " เปนตน.

รัศมีของวัตถุ ๕ อยางตางกัน
ไดยินวา ในวันมหาปวารณา พระเจาปเสนทิโกสลทรงประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณครบถวน ทรงถือเอาวัตถุทั้งหลายมีของหอมเปนตน
ไดเสด็จไปยังวิหารแลว .
ในขณะนั้น พระกาฬุทายีเถระนั่งเขาฌานอยูที่ทายบริษัท. ก็คําวา
' กาฬุทายีเถระ ' นั่น เปนชื่อของทานเอง. สรีระ (ของทาน) มีสีเพียง
ดังทองคํา. ก็ในขณะนั้นพระจันทรกําลังขึ้น, พระอาทิตยกําลังอัสดงคต.
พระอานนทเถระ แลดูรัศมีของพระอาทิตยซึ่งกําลังอัสดงคตและ
ของพระจันทรซึ่งกําลังขึ้น แลวมองดูพระสรีโรภาสของพระราชา สรีโรภาสของพระเถระ และพระสรีโรภาสของพระตถาคต. ในทานเหลานั้น
พระศาสดายอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง. พระเถระถวายบังคมพระศาสดา
แลว กราบทูลวา " พระเจาขา " ในวันนี้ เมื่อขาพระองคแลดูรัศมีเหลานี้
อยู, พระรัศมีของพระองคเทานั้นขาพระองคชอบใจ, เพราะวา พระสรีระ
ของพระองค ยอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง."
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา " อานนท ธรรมดาพระอาทิตย
ยอมรุงเรืองในกลางวัน, พระจันทร ยอมรุงเรืองในกลางคืน, พระราชา
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ยอมรุงเรืองในเวลาประดับแลวเทานั้น, พระขีณาสพ ละความระคนดวย
หมูแลว ยอมรุงเรืองในภายในสมาบัติเทานั้น, สวนพระพุทธเจา ยอม
รุงเรืองดวยเดช ๕ อยาง ทั้งในกลางคืน ทั้งในกลางวัน " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๕. ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ
รตฺติมาภาติ จนฺทิมา
สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปต ฌายี ตปติ พฺรหฺมโณ
อถ สพฺพมโหรตฺตึ
พุทฺโธ ตปติ เตชสา.
" พระอาทิตย ยอมสองแสงในกลางวัน,
พระจันทร ยอมรุงเรืองในกลางคืน, กษัตริย ทรง
เครื่องรบแลว ยอมรุงเรือง, พราหมณผมู ีความเพง
ยอมรุงเรือง. สวนพระพุทธเจา ยอมรุงเรืองดวยเดช
ตลอดกลางวันและกลางคืน."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทิวา ตปติ ความวา พระอาทิตย
ยอมรุงเรืองเฉพาะในกลางวัน, แตแมทางที่พระอาทิตยนั้นไปในกลางคืน
หาปรากฏไม.
บทวา จนฺทิมา ความวา แมพระจันทร ที่พนแลวจากหมอก
เปนตน ก็รงุ เรืองเฉพาะในกลางคืน, หารุงเรืองในกลางวันไม.
บทวา สนฺนทฺโธ ความวา พระราชาผูทรงประดับดวยเครื่อง
อิสริยาภรณทั้งปวงอันวิจิตรดวยทองและแกวมณี อันเสนามีองค ๔ น
แวดลอมแลวเทานั้น ยอมรุงเรือง, ทาวเธอประทับอยูดวยเพศอันบุคคล
ไมรู (ปลอมเพศ) หารุงเรืองไม.
๑

๑. พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา.
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บทวา ฌายี ความวา ฝายพระขีณาสพ เปลื้องหมูแลว เพงอยู
เทียว ชื่อวายอมรุงเรือง.
บทวา เตชสา ความวา สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงครอบงํา
เดชแหงการทุศีลดวยเดชแหงศีล เดชแหงคุณอันชั่ว ดวยเดชแหงคุณ
เดชแหงปญญาทรามดวยเดชแหงปญญา เดชแหงสิ่งมิใชบุญดวยเดชแหง
บุญ เดชแหงอธรรมดวยเดชแหงธรรม ยอมรุง เรืองดวยเดช ๕ อยางนี้
ตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอานนทเถระ จบ.
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๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบรรพชิต
รูปใดรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " พาหิตปาโป " เปนตน.

พราหมณบวชนอกพระพุทธศาสนา
ไดยินวา พราหมณคนหนึ่งบวชแลว ดวยการบวชในภายนอก
(พระศาสนา) คิดวา " พระสมณโคดม เรียกสาวกของพระองค ' บรรพชิต '
สวนเราก็เปนบรรพชิต, การพระองคเรียกเราอยางนั้นบาง ก็ควร " แลว
เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั่น.
พระศาสดาตรัสวา " เราหาเรียกวา ' บรรพชิต ' ดวยเหตุเพียงเทานี้
ไม, สวนบุคคลผูชื่อวาเปนบรรพชิต เพราะความที่มลทินคือกิเลสทั้งหลาย
อันตนเวนไดขาด " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๖. พาหิตปาโป หิ พฺราหฺมโณ
สมจริยา สมโณติ วุจฺจติ
ปพฺพาชยมตฺตโน มล
ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจติ.
" บุคคลผูมีบาปอันลอยแลวแล เราเรียกวา
'พราหมณ,' บุคคลที่เราเรียกวา ' สมณะ' เพราะ
ความประพฤติเรียบรอย, บุคคลขับไลมลทินของตน
อยู เพราะเหตุนั้น เราเรียกวา ' บรรพชิต."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมจริยาย คือ เพราะความประพฤติ
ระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวง.
บทวา ตสฺมา ความวา บุคคลที่พระศาสดาตรัสเรียกวา ' พราหมณ '
เพราะความเปนผูมีบาปอันลอยแลว, บุคคลที่พระศาสดาตรัสเรียกวา
' สมณะ ' เพราะความประพฤติสงบซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลาย; เหตุนั้น ผูใด
ประพฤติขับไล คือขจัดมลทินมีราคะเปนตนของตนอยู, แมผูนั้น พระศาสดาก็ตรัสเรียกวา ' บรรพชิต ' เพราะการขับไลนั้น.
ในกาลจบเทศนา บรรพชิตนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น พฺราหฺมณสฺส " เปนตน.
พระเถระถูกพราหมณตี
ไดยินวา มนุษยเปนอันมากในที่แหงหนึ่ง กลาวคุณกถาของพระเถระวา " นาชม พระผูเปนเจาของพวกเรา ประกอบแลวดวยกําลังคือ
ขันติ, เมื่อชนเหลาอื่นดาอยูก็ตาม ประหารอยูก็ตาม แมเหตุสักวาความ
โกรธ ยอมไมมี."
ครั้งนั้น พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ถามวา " ใครนั่น ไมโกรธ."
พวกมนุษย. พระเถระของพวกฉัน .
พราหมณ. บุคคลผูยวั่ ใหทานโกรธ จักไมมีกระมัง ?
พวกมนุษย. พราหมณ ขอนั้น หามีไม.
พราหมณ. ถาเชนนั้น เราจักยั่วใหทานโกรธ.
พวกมนุษย. ถาทานสามารถไซร, ก็จงยั่วใหพระเถระโกรธเถิด.
พราหมณนั้น คิดวา " เอาละ, เราจักรูกิจที่ควรทํา " ดังนี้แลว
เห็นพระเถระเขาไปเพื่อภิกษา จึงเดินไปโดยสวนขางหลัง ไดใหการ
ประหารดวยฝามืออยางแรงที่กลางหลัง.
พระเถระมิไดคํานึงถึงเลยวา " นีช่ ื่ออะไรกัน" เดินไปแลว. ความ
เรารอนเกิดขึ้นทั่วสรีระของพราหมณ. เขาตกลงใจวา " แหมพระผูเปนเจา
สมบูรณดวยคุณ" ดังนี้แลว หมอบลงแทบเทาของพระเถระ เรียนวา
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" ขอทานจงอดโทษแกกระผมเถิด ขอรับ" เมื่อพระเถระกลาววา " นี่
อะไรกัน ?" จึงเรียนวา " กระผมประหารทานเพื่อประสงคจะทดลองดู."
พระเถระกลาววา " ชางเถิด, เราอดโทษใหทาน." พราหมณจึง
เรียนวา " ทานผูเจริญ ถาทานอดโทษใหกระผมไซร." ก็ขอจงนั่งรับ
ภิกษาในเรือนของกระผมเถิด" ดังนี้แลว ไดรับบาตรของพระเถระ. ฝาย
พระเถระไดใหบาตรแลว. พราหมณนําพระเถระไปเรือนอังคาสแลว.
พวกมนุษยโกรธแลว ตางก็คิดวา " พระผูเปนเจาของพวกเราผูหา
โทษมิได ถูกพราหมณนี้ประหารแลว, ความพนแมจากทอนไมไมมีแก
พราหมณนั้น, พวกเราจักฆามันเสียในที่นี้แหละ" ดังนี้แลว มีกอนดิน
และทอนไมเปนตนในมือ ไดยืนซุมอยูที่ประตูเรือนของพราหมณ.
พระเถระลุกขึ้นเดินไปอยู ไดใหบาตรในมือของพราหมณ.
พวกมนุษยเห็นพราหมณนั้นเดินไปกับพระเถระ จึงเรียนวา " ทาน
ขอรับ ขอทานจงรับบาตรของทานแลวใหพราหมณกลับเสีย" พระเถระ
กลาววา " นี่เรื่องอะไรกัน ? อุบาสก."
พวกมนุษย. พราหมณประหารทาน, พวกกระผมจักรูกิจที่ควรทํา
แกเขา.
พระเถระ. ก็ทานถูกพราหมณนี้ประหารหรือ, หรือเราถูก ?
พวกมนุษย. ทานถูก ขอรับ.
พระเถระกลาววา " พราหมณนั่นประหารเราแลว (แต) ไดขอขมา
แลว, พวกทานจงไปกันเถิด " สงพวกมนุษยไปแลว ใหพราหมณกลับ
ไดไปสูวิหารนั่นเทียว.
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ภิกษุทั้งหลายยกโทษวา " นี่ชอื่ อยางไร ? พระสารีบุตรเถระถูก
พราหมณใดประหารแลว ยังนั่งรับภิกษาในเรือนของพราหมณนั้น นั่น
แหละ มาแลว; จําเดิมแตกาลที่พระเถระถูกพราหมณนั้นประหารแลว ตอ
ไปนี้ เขาจักไมละอายตอใคร ๆ, จักเที่ยวตีภิกษุทั้งหลายที่เหลือ."
พราหมณไมควรประหารพราหมณ
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
ถอยคําชื่อนี้ " แลว, ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย พราหมณชื่อวาประหาร
พราหมณ ยอมไมมี, แตพราหมณผูสมณะจักเปนผูถูกพราหมณคฤหัสถ
ประหารได; ขึ้นชื่อวา ความโกรธนั่นยอมถึงความถอนขึ้นได ดวย
อนาคามิมรรค" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา :๗. น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย นาสฺส มฺุเจถ พฺราหฺมโณ
ธิ พฺราหฺมณสฺส หนฺตาร ตโต ธิ ยสฺส มฺุจติ.
น พฺราหฺมณสฺเสตทภิฺจิ เสยฺโย
ยทานิเสโธ มนโส ปเยหิ
ยโต ยโต หึสมโน นิวตฺตติ
ตโต ตโต สมฺมติเมว ทุกขฺ .
" พราหมณไมควรประหารแกพราหมณ ไมควร
จอง (เวร) แกเขา, นาติเตียนพราหมณผูจอง
(เวร) ยิง่ กวาพราหมณผูประหารนั้น. ความเกียดกัน
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ใจ จากอารมณอันเปนที่รักทั้งหลายใด, ความเกียด
กันนั่น ยอมเปนความประเสริฐไมนอยแกพราหมณ,
ใจอันสัมปยุตดวยความเบียดเบียน ยอมกลับไดจาก
วัตถุใด ๆ, ความทุกขยอมสงบไดเพราะวัตถุนั้น ๆ
นั้นแล."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหเรยฺย ความวา พราหมณผูขีณาสพ
รูอยูวา " เราเปน (พระขีณาสพ) " ไมควรประหารแกพราหมณขีณาสพ
หรือพราหมณอื่น.
สองบทวา นาสฺส มฺุเจถ ความวา พราหมณขีณาสพแมนั้น ถูก
เขาประหารแลว ไมควรจองเวรแกเขาผูประหารแลวยืนอยู, คือไมควร
ทําความโกรธในพราหมณนั้น.
บทวา ธิ พฺราหมฺณสฺส ความวา เรายอมติเตียนพราหมณผูประหาร
พราหมณขีณาสพ.
บทวา ตโต ธิ ความวา ก็ผูใด ประหารตอบซึ่งเขาผูประหารอยู
ชื่อวา ยอมจองเวรในเบื้องบนของเขา, เราติเตียนผูจองเวรนั้น แมกวาผู
ประหารนั้นทีเดียว.
สองบทวา เอตทกิฺจ เสยฺโย ความวา การไมดาตอบซึ่งบุคคล
ผูดาอยู หรือการไมประหารตอบซึ่งบุคคลผูประหารอยู ของพระขีณาสพ
ใด, การไมดาตอบหรือการไมประหารตอบนั่น ยอมเปนความประเสริฐ
ไมใชนอย คือไมเปนความประเสริฐที่มีประมาณนอย แกพราหมณผูเปน
ขีณาสพนั้น, ที่แทยอมเปนความประเสริฐอันมีประมาณยิ่งทีเดียว.
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บาทพระคาถาวา ยทานิเสโธ มนโส ปเยหิ ความวา ก็ความ
เกิดขึ้นแหงความโกรธ ชื่อวาอารมณเปนที่รักแหงใจ ของบุคคลผูมัก
โกรธ, ก็บุคคลผูมักโกรธนั่น จะผิดในมารดาบิดาก็ดี ในพระพุทธเจา
เปนตนก็ดี ก็เพราะอารมณเปนที่รักเหลานั้น, เหตุนั้นความเกียดกันใจ
จากอารมณอันเปนที่รักเหลานั้น คือความขมขี่จิตอันเกิดขึ้นอยู ดวยอํานาจ
ความโกรธ ของบุคคลผูมักโกรธนัน้ ใด, ความเกียดกันนั่น ยอมเปน
ความประเสริฐไมนอย.
ใจอันสัมปยุตดวยความโกรธ ชื่อวา หึสมโน, ใจอันสัมปยุตดวย
ความโกรธของเขานั้น เมื่อถึงความถอนขึ้นดวยอนาคามิมรรค ชื่อวายอม
กลับไดจากวัตถุใด ๆ.
สองบทวา ตโต ตโต ความวา วัฏทุกขแมทั้งสิ้น ยอมกลับได
เพราะวัตถุนั้น ๆ นั่นแล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางมหาปชาบดีโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส กาเยน " เปนตน.

พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘
ความพิสดารวา พระนางมหาปชาบดีโคตมีพรอมกับบริวารรับครุธรรม ๘ ประการ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว ในเมื่อเรื่องยังไม
เกิดขึ้น เหมือนบุรุษผูมีชาติมักประดับรับพวงดอกไมหอมดวยเศียรเกลา
ไดอุปสมบทแลว. อุปช ฌายะหรืออาจารยอื่นของพระนางไมมี. ภิกษุ
ทั้งหลาย ปรารภพระเถรีผูมีอุปสมบทอันไดแลวอยางนั้น โดยสมัยอืน่
สนทนากันวา " อาจารยและอุปชฌายะของพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอม
ไมปรากฏ, พระนางถือเอาผากาสายะทั้งหลายดวยมือของตนเอง."
ก็แล ครั้นกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุณีทั้งหลายประพฤติรังเกียจอยู
ยอมไมทําอุโบสถ ไมทําปวารณารวมกับพระนางเลย. ภิกษุณที ั้งหลายนั้น
ไปกราบทูลเนื้อความนั้นแมแดพระตถาคตแลว.
๑

คนที่ควรเรียกวาพราหมณ
พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุณีเหลานั้นแลว จึงตรัสวา "ครุธรรม
๘ ประการ เราใหแลวแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี, เราเองเปนอาจารย
๑. ภิกษุณีถึงมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ตองกราบไหวภิกษุผูอุปสมบทใหวนั นัน้ ๑. ตองอยูจําพรรษา
ในอาวาสภิกษุ ๑. ตองหวังตอธรรมทั้ง ๒ คือ ถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุกกิ่ง
เดือน ๑. ออกพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ตองแสวงหาอุปสมบทแกนางสิกขมานาผู
ศึกษาในธรรม ๖ สิ้น ๒ ป
ปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ตองแสวงหาอุปสมบทแกนางสิกขมานาผูศึกษาในธรรม ๖ สิ้น ๒ ป
แลวในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ดาแชงภิกษุไมได ๑. ปดทางไมใหภกิ ษุสอนภิกษุ เปดทางใหภกิ ษุ
กลาวสอนอยางเดียว ๑. วิ. จุลล. ๗/๓๓๒.
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เราเองเปนอุปชฌายะของพระนาง, ชื่อวาความรังเกียจในพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ผูเวนแลวจากทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเปนตน อันเธอทั้งหลาย
ไมควรทํา" ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๘. ยสฺส กาเยน วาจาย
มนสา นตฺถิ ทุกฺกต
สวุต ตีหิ าเนหิ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ความชั่วทางกาย วาจา และใจ ของบุคคลใด
ไมม,ี เราเรียกบุคคลนั้น ผูสํารวมแลวโดยฐานะ ๓
วา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
กรรมมีโทษ คือมีทุกขเปนกําไร อันยังสัตวใหเปนไปในอบาย
ชื่อวา ทุกฺกต ในพระคาถานั้น.
สองบทวา ตีหิ าเนหิ ความวา เราเรียกบุคคลผูมีทวารอันปด
แลว เพื่อตองการหามความเขาไปแหงทุจริตเปนตน โดยเหตุ ๓ มีกาย
เปนตนเหลานั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี จบ.
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๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย " เปนตน.

พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผูอาจารย
ไดยินวา ทานพระสารีบุตรนั้น จําเดิมแตกาลที่ทานฟงธรรมใน
สํานักของพระอัสสชิเถระแลวบรรลุโสดาปตติผล สดับวา " พระเถระ
ยอมอยูในทิศใด" ก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้น นอนหันศีรษะไปทาง
ทิศนั้นแล.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา " พระสารีบุตรเปนมิจฉาทิฏฐิ ถึงวันนี้ก็เที่ยว
นอนนอมทิศทั้งหลายอยู " ดังนี้แลว กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระตถาคต.
พระศาสดารับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว ตรัสถามวา " สารีบุตร
นัยวา เธอเที่ยวนอบนอมทิศทั้งหลายอยู จริงหรือ ?" เมื่อพระเถระ
กราบทูลวา " พระเจาขา พระองคเทานั้นยอมทรงทราบความเปนคือ
อันนอบนอมหรือไมนอบนอมทิศทั้งหลาย ของขาพระองค " ดังนี้แลว,
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรยอมไมนอนนอมทิศทั้งหลาย, แตเพราะ
ความที่เธอฟงธรรมจากสํานักของพระอัสสชิเถระ แลวบรรลุโสดาปตติผล
จึงนอบนอมอาจารยของตน; เพราะวา ภิกษุอาศัยอาจารยใด ยอมรูธรรม,
ภิกษุนั้นพึงนอบนอมอาจารยนั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมไฟ
อยูฉะนั้น" ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๙.

ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย สมฺมาสมฺพุทธฺ เทสิต
สกฺกจฺจ น นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตว พฺราหฺมโณ.
" บุคคลพึงรูแจงธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว จากอาจารยใด, พึงนอบนอมอาจารย
นั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชา
เพลิงอยูฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคหิ ุตฺต ว ความวา บุคคลพึงรูแจง
ธรรมอันพระตถาคตประกาศแลว จากอาจารยใด, พึงนอบนอมอาจารย
นั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชาเพลิงโดยเคารพ ดวย
การบําเรอดวยดี และดวยกิจทั้งหลายมีอัญชลีกรรมเปนตนฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ [๒๗๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชฎิลพราหมณ
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น ชฏาหิ " เปนตน.

ชฎิลตองการใหตรัสเรียกตนวาพราหมณ
ไดยินวา ชฎิลพราหมณนั้นคิดวา " เราเกิดดีแลวทั้งฝายมารดา
ทั้งผายบิดา เกิดในตระกูลพราหมณ, ถาพระสมณโคดมตรัสเรียกพระสาวก
ทั้งหลายของพระองควา ' พราหมณ ' การที่พระองคตรัสเรียกเราอยางนั้น 
บาง ก็ควร " ดังนี้แลว จึงไปยังสํานักพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั้น.

ลักษณะแหงพราหมณ
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะพราหมณนั้นวา " พราหมณ เราไม
เรียกวา ' พราหมณ ' ดวยเหตุสักวาชฎา ไมเรียกดวยเหตุสักวาชาติและ
โคตร, แตเราเรียกผูมีสัจจะอันแทงตลอดแลวเทานั้นวา " เปนพราหมณ "
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. น ชฏาหิ น โคตฺเตหิ
น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ โส สุจี โส จ พฺราหฺมโณ.
" บุคคลยอมเปนพราหมณ ดวยชฎา ดวยโคตร
ดวยชาติ หามิได, สัจจะและธรรมมีอยูใ นผูใด ผูนั้น
เปนผูสะอาด และผูน ั้นเปนพราหมณ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจ เปนตน ความวา สัจญาณอัน
แทงตลอดซึ่งสัจจะ ๔ อยาง ดวยอาการ ๑๖ แลวตั้งอยู และโลกุตรธรรม ๙ มีอยูในบุคคลใด, บุคคลนั้นเปนผูสะอาด และเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องชฏิลพราหมณ จบ.
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๑๑. เรือ่ งกุหกพราหมณ [๒๗๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ทรงปรารภกุหกพราหมณ
ผูมีวัตรดังคางคาวคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " กินฺเต " เปนตน.

พราหมณลวงเอาสิ่งของของชาวเมือง
ไดยินวา พราหมณนั้นขึ้นตนกุมตนหนึ่ง ใกลประตูพระนครเวสาลี
เอาเทาทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม หอยหัวลงอยู กลาววา " ทานทัง้ หลายจงให
โคแดง ๑๐๐ แกเรา จงใหกหาปณะทั้งหลายแกเรา จงใหหญิงบําเรอแก
เรา, ถาทานทั้งหลายจักไมให, เราตกจากตนกุมนี้ตาย จักทําพระนคร
ไมใหเปนพระนคร." ในกาลเปนที่เสด็จเขาไปยังพระนครแมของพระตถาคต ผูอนั หมูภิกษุแวดลอมแลว ภิกษุทั้งหลายเห็นพราหมณนั้นแลว
แมในกาลเปนที่เสด็จออกไป ก็เห็นเขาหอยอยูอยางนั้นเหมือนกัน.
ฝายชาวพระนครตางก็คิดวา " พราหมณนี้ หอยอยูอยางนี้ตั้งแตเชา
พึงตกลง (ตา) ทําพระนครไมใหเปนพระนคร" กลัวความลมจมแหง
พระนคร จึงยอมรับวา " พวกเราจะใหของทุกอยางที่พราหมณนั้นขอ"
แลวไดให. เขาไดลงรับเอาสิ่งของทั้งปวงไป.
ภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเที่ยวไปดุจแมโค ใกลอปุ จารแหงวิหาร จําได
จึงถามวา " พราหมณ ทานไดสิ่งของตามปรารถนาแลวหรือ ?" ไดฟงวา
" ขอรับ กระผมไดแลว " จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระตถาคต ณ ภายใน
วิหาร.

พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พราหมณนั่นเปนโจรหลอกลวง
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ในกาลนี้เทานั้น หามิได, ถึงในกาลกอน ก็เปนโจรหลอกลวงแลวเหมือน
กัน; ก็บัดนี้ พราหมณนั่นยอมหลอกลวงพาลชนได, แตในกาลนั้น ไม
อาจเพื่อหลอกลวงบัณฑิตทั้งหลายได " ดังนี้แลว อันภิกษุเหลานั้นทูล
ออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา :"ในอดีตกาล ดาบสหลอกลวงรูปหนึ่ง อาศัยกาสิกคามตําบลหนึ่ง
ยอมสําเร็จการอยู. ตระกูลหนึ่งบํารุงเธอ คือ:- ยอมถวายสวนหนึ่งแมแก
เธอ จากของควรเคี้ยวและของควรบริโภคอันเกิดขึ้นแลวในกลางวัน
เหมือนใหแกบุตรของตน, เก็บสวนอันเกิดขึ้นในตอนเย็นไวถวายใน
วันที่ ๒.
ตอมาวันหนึ่ง ตระกูลนั้นไดเนื้อเหี้ย (มา) ในเวลาเย็น แกงไว
เรียบรอยแลว เก็บสวนหนึ่งจากสวนที่แกงนั้นไว ถวายแกเธอในวันที่ ๒.
ดาบสพอกินเนื้อแลว ถูกความอยากในรสผูกพันแลว ถามวา " นั่นชื่อ
เนื้ออะไร ?" ไดฟงวา " เนื้อเหี้ย " ดังนี้แลว เที่ยวไปเพื่อภิกษา รับเอา
เนยใสนมสมและเครื่องเผ็ดรอนเปนตน ไปยังบรรณศาลา แลวเก็บไว ณ
สวนขางหนึ่ง.
ก็พระยาเหี้ยอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง ณ ทีไ่ มไกลแหงบรรณศาลา.
พระยาเหี้ยมาเพื่อไหวพระดาบสตามกาลสมควร.
ก็ในวันนั้น ดาบสนั่นคิดวา " เราจักฆาเหี้ยนั้น " ดังนี้แลว ซอน
ทอนไมไว นั่งทําที่เหมือนหลับอยู ณ ที่ใกลจอมปลวกนั้น.
พระยาเหี้ย ออกจากจอมปลวกแลว มายยังสํานักของเธอ กําหนด
อาการไดแลว จึงกลับจากที่นั้น ดวยคิดวา " วันนี้ เราไมชอบใจอาการ
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ของอาจารย." ดาบสรูความกลับของเหี้ยนั้นแลวขวางทอนไมไปเพื่อ
ประสงคจะฆาเหี้ยนั้น. ทอนไมพลาดไป, พระยาเหี้ยเขาไปสูจอมปลวกแลว
โผลศีรษะออกหาจากจอมปลวกนั้นแลวแลดูทางที่มา กลาวกะดาบสวา :" ขาพเจา สําคัญทานผูไมสํารวมวาเปนสมณะ
จึงเขาไปหาแลว, ทานนั้น ยอมไมเปนสมณะ โดย
ประการที่ทานเอาไมประหารขาพเจา; ทานผูมีปญญา
ทราม ประโยชนอะไรดวยชฎาทั้งหลายของทาน,
ประโยชนอะไรดวยผาที่ทําดวยหนังสัตวของทาน,
ภายในของทานรกรุงรัง ทานยอมเกลี้ยงเกลาแตภาย
นอก."
ครั้งนั้น ดาบสเพื่อจะลอพระยาเหี้ยนั้น ดวยของมีอยูของตน จึง
กลาวอยางนี้วา :" เหี้ย ทานจงกลับมา จงบริโภคขาวสุกแหง
ขาวสาลีทั้งหลาย, น้ํามันและเกลือของขาพเจามีอยู,
ดีปลีของขาพเจาก็มีเพียงพอ."
พระยาเหี้ยฟงคํานั้นแลว กลาววา " ทานกลาวโดยประการใด ๆ ;
ความที่ขาพเจาประสงคเพื่อหนีไปอยางเดียว ยอมมีโดยประการนั้น ๆ "
ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา :" ขาพเจานั้น ยิ่งจักเขาไปสูจอมปลวกลึกตั้ง ๑๐๐
ชั่วบุรุษ น้ํามันและเกลือของทานจะเปนประโยชน
อะไร ? ดีปลีก็ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกขา พเจา."
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ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว กลาววา " ขาพเจาไดทําความสําคัญ
ในทานวาเปนสมณะสิ้นกาลประมาณเทานี้, บัดนี้ ทานขวางทอนไมไป
เพราะความเปนผูประสงคจะประหารขาพเจา, ทานไมเปนสมณะแตกาล
ที่ทานขวางทอนไมไปแลวทีเดียว, ประโยชนอะไรดวนชฎาทั้งหลายของ
บุคคลผูทรามปญญาเชนทาน, ประโยชนอะไรดวยหนังเนื้อชื่ออชินะพรอม
ทั้งกีบ. เพราะภายในของทานรกรุงรัง, ทานยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก
อยางเดียวเทานั้น."
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ตรัสวา " พราหมณ
นี้ ไดเปนดาบสผูหลอกลวงในกาลนั้น, สวนพระยาเหี้ย ไดเปนเรานี่เอง "
ดังนี้ แลวทรงประมวลชาดก เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงดาบสนั้น ถูกเหี้ย
ตัวฉลาดขมในกาลนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑๑. กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ
กินฺเต อชินสาฏิยา
อพฺภนฺตรนฺเต คหน
พาหิร ปริมชฺชสิ.
" ผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรดวยชฎา
ทั้งหลายของเธอ, ประโยชนอะไรดวยผาที่ทําดวย
หนังเนือ้ ชื่ออชินะของเธอ; ภายในของเธอรกรุงรัง,
เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา กินฺเต ชฏาหิ ความวา ดูกอน
ผูทรามปญญา ประโยชนอะไรดวยชฎาเหลานี้ แมอันเธอเกลาไวดีแลว
และดวยผาสาฎกที่ทําดวยหนังเนื้อชื่ออชินะนี้ พรอมทั้งกีบอันเธอนุงแลว
ของเธอ.
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บทวา อพฺภนฺตร ความวา ในภายในของเธอรกรุงรังดวยกิเลสมี
ราคะเปนตน, เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก เหมือนคูถชางคูถขางคูถมาเกลี้ยงเกลาแตภายนอกอยางเดียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องกุหกพราหมณ จบ.
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๑๒. เรือ่ งนางกิสาโคตมี [๒๗๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปสุกูลธร" เปนตน.

นางโคตมีเห็นทาวสักกะ
ไดยินวา ในกาลนั้นทาวสักกะเขาไปเฝาพระศาสดา พรอมกับ
เทวบริษัท ในที่สุดแหงปฐมยาม ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ทรงสดับ
ธรรมกถาอันเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงอยู ณ ที่สวนขางหนึ่ง.
ในขณะนั้น นางกิสาโคตมีคิดวา " เราจักเฝาพระศาสดา " เหาะ
มาทางอากาศแลว เห็นทาวสักกะ จึงกลับไปเสีย ทาวเธอทอดพระเนตร
เห็นนางผูถวายบังคมแลว กลับไปอยู ทูลถามพระศาสดาวา " พระเจาขา
ภิกษุณีนั่นชื่อไร ? พอมาเห็นพระองคแลวก็กลับ."
๑

นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผาบังสุกุล
พระศาสดาตรัสวา " มหาบพิตร ภิกษุณีนั่น ชื่อกิสาโคตมี เปน
ธิดาของตถาคต เปนยอดแหงพระเถรีผูทรงผาบังสุกุลทั้งหลาย" ดังนี้
ตรัสพระคาถานี้วา :๑๒. ปสุกูลธร ชนฺตุ
กิสนฺธมนิสนฺถต
เอก วนสฺมึ ฌายนฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล ผูผอม สะพรั่ง
ดวยเอ็น ผูเพงอยูผูเดียวในปานั้นวา เปนพราหมณ."
๑. การเที่ยวไปกลางคืนเสมอ ๆ ภิกษุณีมิไดประพฤติ.
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิส ความวา ก็ชนทั้งหลายผูทรงผา
บังสุกุล บําเพ็ญขอปฏิบัติอันสมควรแกตน ยอมเปนผูมีเนื้อและโลหิต
นอย และเปนผูมีตัวสะพรั่งดวยเอ็น; เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสอยาง
นั้น.
สองบทวา เอก วนสฺมึ ความวา เรายอมเรียกบุคคลผูเพงอยูผูเดียว
ในที่สงัดนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๓. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๗๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น จาห " เปนตน.

พราหมณเขาเฝาพระศาสดา
ไดยินวา พราหมณนั้นคิดวา " พระสมณโคดม ตรัสเรียกสาวก
ทั้งหลายของพระองควา ' พราหมณ,' สวนเราก็เปนผูเกิดในกําเนิด
พราหมณ, การที่พระองคตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง ยอมควร" ดังนี้แลว
เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั้น.

ลักษณะแหงพราหมณ
ลําดับนั้น พระศาสดาจึงตรัสกะเขาวา " พราหมณ เรายอมไม
เรียกวา ' พราหมณ ' ดวยเหตุสักวาเกิดในกําเนิดพราหมณเทานั้น, สวน
ผูใดไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมถือมั่น, เราเรียกผูนั้นวา ' เปนพราหมณ "
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๓. น จาห พฺราหฺมณ พฺรมู ิ โยนิช มตฺติสมฺภว
โภวาที นาม โส โหติ ส เว โหติ สกิฺจโน
อกิฺจน อนาทน
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราไมเรียกบุคคลผูเกิดแตกําเนิด ผูมีมารดา
เปนแดนเกิดวา เปนพราหมณ; เขายอมเปนผูชื่อวา
โภวาที, เขายอมเปนผูมีกิเลสเครื่องกังวล, เราเรียก
ผูไมมีกเิ ลสเครื่องกังวล ผูไมถือมั่นนั้นวา เปน
พราหมณ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยนิช ไดแก ผูเกิดแลวแตกําเนิด.
บทวา มตฺติสมฺภว ความวา ผูเกิดแลวในทองอันเปนของมีอยูแหง
มารดาผูเปนพราหมณี.
บทวา โภวาที ความวา ก็เขาเที่ยวกลาวอยูวา " ผูเจริญ ผูเจริญ "
ในคําที่รองเรียกกันเปนตน ยอมเปนผูชื่อวา โภวาที, เขาแล ยังเปน
ผูมีกิเลสเครื่องกังวล ดวยกิเลสเครื่องกังวลทั้งหลายมีราคะเปนตน; แต
เราเรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนอาทิ ผูไม
ถือมั่นดวยอุปาทาน ๔ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเศรษฐีบุตร
ชื่ออุคคเสน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพสฺโช น " เปนตน.
๑

พระอรหันตยอมไมกลัว
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในอรรถแหงพระคาถาวา " มฺุจ
ปุเร มฺุจ ปจฺฉโต " เปนตนนั้นแล.
ก็ในกาลนั้น พระศาสดา เมือ่ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา " พระเจาขา พระอุคคเสนยอมกลาววา ' เราไมกลัว ' ชะรอยวาจะพยากรณ
พระอรหัตผลดวยคําไมจริง," จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเชนกับ
บุตรของเรา มีสังโยชนอันตัดไดแลว ยอมไมกลัวเลย " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :๑๔. สพฺพสโยชน เฉตฺวา โย เว น ปริตสฺสติ
สงฺคาติค วิสยุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใดแล ตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลว ยอมไม
สะดุง, เราเรียกผูนั้น ผูกาวลวงกิเลสเครื่องของได
ผูหลุดพนแลววา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพสฺโชน ไดแก สังโยชน ๑๐
อยาง.
บทวา น ปริตสฺสติ ไดแก ยอมไมกลัวเพราะตัณหา.
บทวา ตมห ตัดบทเปน ต อห ความวา เราเรียกผูนั้น ซึ่งชื่อวา
๑. บาลี เปน สพฺพสโยชน.
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กาวลวงกิเลสเครื่องของ เพราะความที่กิเลสเครื่องของทั้งหลาย มีราคะ
เปนตน อันลวงไดแลว ผูชื่อวาพรากไดแลว เพราะไมมีแหงโยคะแม ๔
วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอุคคเสน จบ.
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๑๕. เรื่องพราหมณ ๒ คน [๒๗๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
๒ คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เฉตฺวา นทฺธึ " เปนตน.

พราหมณสองคนเอาโคแขงขันกัน
ไดยินวา ในพราหมณสองคนนั้น พราหมณคนหนึ่งมีโคชื่อวา
จูฬโรหิต, คนหนึ่งมีโคชื่อวามหาโรหิต.
ในวันหนึ่ง เขาทั้งสองเถียงกันวา " โคของทานแข็งแรง หรือโค
ของเราแข็งแรง" ดังนี้แลว ตางกลาวกันวา " ประโยชนอะไรของเรา
ทั้งหลาย ดวยการเถียงกัน, เราแขงกันแลว จักรู " ยังเกวียนใหเต็มดวย
ทรายที่ฝงแมน้ําอจิรวดี แลวเทียมโค.
ในขณะนั้น แมภิกษุทั้งหลายก็ไดไปแลวในที่นั้น เพื่อสรงน้ํา.
พราหมณทั้งหลายแขงโคกันแลว. เกวียนไดหยุดนิ่งอยู, สวนชะเนาะและ
เชือกทั้งหลายขาดแลว.
ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ไปยังวิหาร กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระศาสดา.

ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ชะเนาะและเชือกนั่นเปนแต
ภายนอก, คนใดคนหนึ่งก็ตัดชะเนาะและเชือกเหลานั้นไดทั้งนั้น, ฝาย
ภิกษุตัดชะเนาะคือความโกรธ และเชือกคือตัณหาอันเปนไปภายในควร"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :-
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๑๕.

เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺตฺจ สนฺทา น สหนุกฺกม
อุกขฺ ิตฺตปลิฆ พุทฺธ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกบุคคลผูตัดชะเนาะ เชือก และเครื่อง
ตอพรอมทั้งหลาย ผูมีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแลว ผูรูแลว
นั้นวา เปนพราหมณ."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นทฺธึ ไดแก ความโกรธอันเปนไปโดย
ความเปนเครื่องผูกรัด.
บทวา วรตฺต ไดแก ตัณหาอันเปนไปโดยความเปนเครื่องผูก.
บาทพระคาถาวา สนฺธาน สหนุกกฺ ม เปนตน ความวา เราเรียก
บุคคลผูตัดเครื่องตอคือทิฏฐิ ๖๒ อันประกอบดวยสายคืออนุสัย แมทั้งปวง
นี้ตั้งอยูแลว ผูชื่อวา มีลมิ่ สลักอันถอนขึ้นแลว เพราะความที่ลิ่มสลักคือ
อวิชชาเปนของอันตนถอนขึ้นแลว ผูช ื่อวา รูแลวเพราะรูสัจจะ ๔ นั้นวา
เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูปตั้งอยูในพระอรหัตผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณ ๒ คน จบ.
๒

๑. ม. โป. และ อรรถกถา เปน สนฺธาน. ๒. ที. สี. ๙/๔๙.
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๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ [๒๗๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอักโกสกภารทวาชพราหมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อกฺโกส " เปนตน.

นางธนัญชานีถูกดา
ความพิสดารวา นางพราหมณีชื่อธนัญชานี ของภารทวาชพราหมณ
ผูพี่ชายของอักโกสกภารทวาชพราหมณ ไดเปนโสดาบันแลว. นางจาม
ก็ดี ไอก็ดี พลาดก็ดี เปลงอุทานนี้วา " นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทธฺ สฺส (ความนอบนอม จงมีแดพระผูมีพระภาคเจา ผูเปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น)."
วันหนึ่ง ในเวลาที่อังคาสพราหมณ นางพลาดแลว เปลงอุทาน
ขึ้นอยางนั้นนั่นแล ดวยเสียงอันดัง. พราหมณโกรธแลว กลาววา " หญิง
ถอยนี้ พลาดแลวในที่ใดที่หนึ่ง ยอมกลาวสรรเสริญพระสมณะหัวโลนนั้น
อยางนี้ทุกที " ดังนี้แลว กลาววา " หญิงถอย บัดนี้ขาจักไปยกวาทะตอ
ศาสดานั้นของเจา."
ลําดับนั้น นางจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา " จงไปเถิดพราหมณ
ดิฉันไมเห็นบุคคลผูจะยกวาทะตอพระผูมีพระภาคเจานั้นได: เออ ก็ครั้น
ไปแลว จงทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา." เขาไปสูสํานักพระศาสดา ไมถวายบังคมเลย ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งแลว, เมื่อจะทูลถาม
ปญหา จึงกลาวคาถานี้วา:-
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" บุคคลฆาอะไรไดสิ จึงอยูเปนสุข, ฆาอะไร
ไดสิ จึงไมเศราโศก, ขาแตพระโคดม พระองค
ยอมชอบใจซึ่งการฆาธรรมอะไรสิ ซึ่งเปนธรรมอัน
เอก."
ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงพยากรณปญหาแกเขา จึงตรัส
พระคาถานี้วา :" บุคคลฆาความโกรธไดแลว จึงอยูเปนสุข. ฆา
ความโกรธไดแลวจึงไมเศราโศก, พราหมณ พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ
อันมีรากเปนพิษ มียอดหวาน, เพราะบุคคลนั้นฆา
ความโกรธนั้นไดแลว ยอมไมเศราโศก."

พราหมณ ๔ คนบรรลุพระอรหัตผล
เขาเลื่อมใสในพระศาสดา บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
ครั้งนั้น อักโกสกภารทวาชพราหมณผูนองชายของเขา ไดฟงวา
" ไดยินวา พี่ชายของเราบวชแลว " ก็โกรธ จึงมาดาพระศาสดาดวย
วาจาหยาบคาย ซึ่งมิใชวาจาสัตบุรุษ. แมเขาก็ถูกพระศาสดาใหรูสํานึก
แลว ดวยขออุปมาดวยการใหของควรเคี้ยวเปนตนแกแขกทั้งหลาย เลื่อมใสในพระศาสดา บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
นองชายทั้งสองของเธอแมอื่นอีก คือสุนทริกภารทวาชะ พิลังคกภารทวาชะ (พากัน ) ดาพระศาสดาเหมือนกัน อันพระศาสดาทรงแนะนํา
บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
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ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย คุณของพระพุทธเจานาอัศจรรยหนอ: เมื่อพราหมณพี่นองชาย
ทั้ง ๔ ดาอยู, พระศาสดาไมตรัสอะไร ๆ กลับเปนที่พึ่งของพราหมณ
เหลานั้นอีก."

พระศาสดาเปนที่พึ่งของมหาชน
พระศาสดา เสด็จมาแลวตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราไมประทุษราย ในชน
ทั้งหลายผูประทุษราย เพราะความที่เราประกอบดวยกําลังคือขันติ ยอมเปน
ที่พึ่งของมหาชนโดยแท ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑๖. อกฺโกส วธพนฺธฺจ อทุฏโ โย ติติกฺขติ
ขนฺตีพล พลาณีก
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด ไมประทุษราย อดกลั้นซึ่งคําดาและ
การตีและการจําจองได, เราเรียกผูนั้น ซึง่ มีกําลัง
คือขันติ มีหมูพลวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทุฏโ เปนตน ความวา ผูใดเปน
ผูมีใจไมโกรธ อดกลั้นคําดาและคําบริภาษ ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ และ
การดีดวยฝามือเปนตน และการจําดวยเครื่องจําคือขื่อเปนตน, เราเรียก
ผูนั้น คือผูเห็นปานนั้น ซึ่งชื่อวามีกําลังคือขันติ เพราะความเปนผู
ประกอบดวยกําลังคือขันติ ผูชื่อวามีหมูพล เพราะความเปนผูประกอบ
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ดวยกําลังคือขันติ อันเปนหมู เพราะเกิดขึ้นบอย ๆ นั่นแล วา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอักโกสกภารทวารพราหมณ จบ.
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๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อกฺโกธน " เปนตน.

พระเถระสละทรัพยออกบวช
ไดยินวา ในกาลนัน้ พระเถระเที่ยวไปบิณฑบาตกับดวยภิกษุ ๕๐๐0
รูป ไดไปยังประตูเรือนของมารดา ในบานนาลกะ.
ครั้งนั้น นางนิมนตใหทานนั่งแลว อังคาสอยู ดาวา " ผูเจริญ
ทานไมไดของเคี้ยวที่เปนเดน และน้ําขาวที่เปนเดน ก็สมควรจะกินน้ํา
ขาวที่ติดอยูทางหลังกระบวย ในเรือนของคนอื่น, ทานสละทรัพย ๘๐
โกฏิบวชเสียได, ทานใหเราฉิบหายแลว, บัดนี้ทานจงบริโภคเถิด." นาง
พลางถวายภัตแมแกภิกษุทั้งหลาย กลาววา " บุตรของเราถูกทานทั้งหลาย
ทําใหเปนคนรับใชของตนแลว, บัดนี้ พวกทานจงบริโภคเถิด," พระเถระรับภิกษาแลวไดตรงไปยังวิหารทีเดียว.
ครั้งนั้น ทานพระราหุล เอื้อเฟอพระศาสดาดวยบิณฑบาตแลว.
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา " ราหุล พวกเธอไป ณ ที่ไหน."
พระราหุล. พวกขาพระองคไปยังบานของยา พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็อุปช ฌายะของเธอ ถูกยากลาวอยางไร ?
พระราหุล. พระเจาขา พระอุปชฌายะของขาพระองค ถูกยาดา
แลว.
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พระศาสดา. อุปชฌายะของเธอถูกยาวาอยางไร ?
พระราหุล. วากลาวถอยคําชื่อนี้ พระเจาขา.
พระศาสดา. สวนอุปชฌายะของเธอ วาอยางไร ?
พระราหุล. ไมวาอะไร ๆ เลย พระเจาขา.

ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว สนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย คุณทั้งหลายของพระสารีบุตรเถระนาอัศจรรยหนอ: เมื่อมารดา
ของทานดาอยูชื่ออยางนั้น แมเหตุสักวาความโกรธ มิไดมีเลย."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี,้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย
เปนผูโกรธเลย" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๑๗. อกฺโกธน วตวนฺต
สีลวนฺต อนุสฺสท
ทนฺต อนฺติมสารีร
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกผูไมโกรธ มีวัตร มีศีล ไมมตี ัณหา
เครื่องฟูขึ้น ผูฝกแลว มีสรีระในที่สุดนั้นวา เปน
พราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตฺตว นฺต เปนตน ความวา เราเรียก
ผูประกอบดวยวัตรคือธุดงค ผูมีศีลดวยปาริสุทธิศีล ๔ ผูช ื่อวาไมมีตัณหา
๑

๑. บาลีเปน วตวนฺต.
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เครื่องฟูขึ้น เพราะไมมีเครื่องฟูขึ้นคือตัณหา ผูชื่อวาฝกแลว เพราะฝก
อินทรีย ๖ ผูชื่อวามีสรีระมีในที่สุด เพราะอัตภาพอันตั้งอยูในที่สุดนั้น
วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุบลวรรณาเถรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " วาริ โปกฺขรปตฺเตว " เปนตน.

มหาชนเขาใจวาพระขีณาสพยินดีกามสุข
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลวแล ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา
" มธุวา มฺตี พาโล " เปนตน.
จริงอยู ในที่นั้นขาพเจากลาววา " โดยสมัยอืน่ อีก มหาชนสนทนา
กันในโรงธรรมวา " ถึงพระขีณาสพทั้งหลาย ชะรอยจะยังเสพกาม, ทําไม
จักไมเสพ ? เพราะทานเหลานั้น ไมใชไมผุ ไมใชจอมปลวก ยังมีเนื้อ
และสรีระสดชื่นอยูเทียว; เหตุนั้น แมพระขีณาสพเหลานั้น จึงยังยินดี
กามสุขมีอยู."
๑

พระขีณาสพไมติดอยูในกาม
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี้" จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมยินดี
ซึ่งกามสุข ไมเสพกาม, เหมือนอยางวาหยาดน้ําที่ตกลงบนใบบัว ยอมไม
ติด ไมคางอยู, ยอมกลิ้งตกไปทีเดียวฉันใด; อนึ่ง เหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาด ยอมไมติด ไมตั้งอยูบนปลายเหล็กแหลม, ยอมกลิ้งตกไปทีเดียว
๑. มาใน ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๒ พาลวรรค เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี.
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ฉันใด; แมกามทั้งสองอยาง ยอมไมติด ไมตั้งอยู ในจิตของพระขีณาสพ
ฉันนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาใน
พราหมณวรรคนี้วา :๑๘. วาริ โปกฺขรปตฺเตว
อารคฺเคริว สาสโป
โย น ลิมฺปติ กาเมสุ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด ไมติดอยูในกามทั้งหลาย เหมือนน้ําไม
ติดอยูบนใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุผักกาด ไมตั้ง
อยูบ นปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย น ลิปฺป ติ เปนตน ความวา
ผูใด ยอมไมติดแมในกามทั้งสองอยางในภายใน คือไมตั้งอยูในกามนั้น
อยางนี้นั่นแล, เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี จบ.
๑

๑. บาลีเปน ลิมฺปติ.
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๑๙. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๘๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย ทุกขฺ สฺส " เปนตน.

ทาสของพราหมณหนีไปบวช
ไดยินวา ทาสคนหนึ่งของพราหมณนั้น เมื่อสิกขาบทอันพระศาสดา
ยังไมทรงบัญญัติ หนีไปบวชบรรลุพระอรหัตแลว. พราหมณคนหาอยู
ก็ไมพบ ในวันหนึ่งพบทานเขาไปบิณฑบาตกับพระศาสดาที่ระหวางประตู
ไดยึดจีวรไวอยางมั่น. พระศาสดาเสด็จกลับ ตรัสถามวา " นีอ่ ะไรกัน ?
พราหมณ."
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ (ภิกษุนี้) เปนทาสของ
ขาพระองค.
พระศาสดา. พราหมณ ภิกษุนนั่ เปนผูมีภาระอันปลงแลว.
เมื่อพระศาสดาตรัสวา " เปนผูมีภาระอันปลงแลว," พราหมณ
กําหนดไดวา " เปนพระอรหันต." เหตุนั้น เมื่อพราหมณกราบทูลแม
อีกวา " อยางนั้นหรือ ? พระโคดมผูเจริญ."
พระศาสดาตรัสวา " ถูกแลว พราหมณ ภิกษุนั่นเปนผูมีภาระอัน
ปลงแลว " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๑๙. โย ทุกขฺ สฺส ปชานาติ
อิเธว ขยมตฺตโน
ปนฺนภาร วิสฺุตตฺ 
ตมห พฺรูมิ พฺรหฺมณ.
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" ผูใด ในศาสนานี้แล รูช ดั ความสิ้นไปแหงทุกข
ของตน, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีภาระอันปลงแลว ผู
พรากไดแลววา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก ขันธทุกข.
บทวา ปนฺนภาร เปนตน ความวา เราเรียกผูมีภาระคือขันธอัน
ปลงแลว ผูพรากไดแลวจากโยคะ ๔ หรือสรรพกิเลสนั้นวา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้นตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๒๐. เรือ่ งพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภพระเขมา
ภิกษุณี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " คมฺภีรปฺ " เปนตน.

พระเขมาภิกษุณีพบทาวสักกะ
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ทาวสักกเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัท
ในระหวางแหงปฐมยาม ประทับนั่งสดับธรรมกถาอันเปนที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึงอยู ในสํานักพระศาสดา.
ในขณะนั้น พระเขมาภิกษุณีมาดวยดําริวา " จักเฝาพระศาสดา "
เห็นทาวสักกะแลว ยืนอยูในอากาศนั่นเอง ถวายบังคมพระศาสดาแลว
ก็กลับไป.
ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเขมานั้นแลว ทูลถามวา " พระเจาขา ภิกษุณีนั่นชื่ออะไร ? มายืนอยูในอากาศนั้นเอง ถวายบังคมแลว
กลับไป."

ลักษณะแหงพราหมณในพระพุทธศาสนา
พระศาสดาตรัสวา " มหาบพิตร ภิกษุณีนั่น เปนธิดาของตถาคต
ชื่อเขมา เปนผูมีปญญามาก ฉลาดในทางและมิใชทาง" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :๒๐. คมฺภีรปฺ เมธาวึ
มคฺคามคฺคสฺส โกวิท
อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
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" เราเรียกผูมีปญญาลึกซึ้ง เปนปราชญ ฉลาด
ในทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนสูงสุด นั้นวา
เปนพราหมณ.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คมฺภรี ปฺ เปนตน ความวา เรา
เรียกบุคคลผูประกอบดวยปญญา อันเปนไปในธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน
อันลึกซึ้ง ผูเปนปราชญ ประกอบดวยปญญาอันรุง เรืองในธรรม ผูชื่อวา
ฉลาด ในทางและมิใชทาง เพราะความเปนผูฉลาดในทางและมิใชทาง
อยางนี้ คือ นี้เปนทางแหงทุคติ, นี้เปนทางแหงสุคติ, นี้เปนทางแหง
พระนิพพาน, นี้มิใชทาง, ผูบรรลุประโยชนอันสูงสุด กลาวคือพระอรหัตนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเขมาภิกษุณี จบ.
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๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยูในเงื้อมเขา [๒๘๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ
ผูอยูในเงื้อมเขา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อสสฏิ " เปนตน.

เทพดากลัวผูมีศีลบริสุทธิ์
ไดยินวา พระเถระนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว เขา
ไปสูปา พลางตรวจดูเสนาสนะเปนที่สบาย ถึงเงื้อมถ้ําแหงหนึ่ง. ในขณะ
ที่ทานถึงนั้นเอง จิตของทานได (ถึง) ความเปนธรรมชาติแนแนวแลว.
ทานคิดวา " เราเมื่ออยูในที่นี้ จักสามารถเพื่อใหกิจแหงบรรพชิตสําเร็จ
ได.
เทพดาผูสิงอยูแมที่ถ้ําคิดวา " ภิกษุผูมีศีลมาแลว, การที่เราอยูในที่
แหงเดียวกันกับภิกษุนี้ ลําบาก; ก็ภิกษุนี้จักอยูในที่สิ้นราตรีหนึ่งเทานั้น
ก็จักจากไป" จึงพาบุตรทั้งหลายออกไป.
ในวันรุง ขึ้น พระเถระเขาไปสูโคจรคามแตเชาตรู เพื่อบิณฑบาต.
ครั้งนั้น อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นทานแลว กลับไดความรักเพียงดัง
บุตรแลว นิมนตใหนั่งในเรือน ใหฉันแลว ออนวอนเพื่อตองการให
อาศัยตนอยูตลอด ๓ เดือน. ฝายทานก็รับ ดวยคิดวา " เราอาศัยอุบาสิกานี้
สามารถเพื่อทําการสลัดออกจากภพได" ดังนี้แลว ไดไปยังถ้าํ นั้นแล.
เทพดาเห็นทานกําลังเดินมา คิดวา " พระเถระนี้จักเปนผูอันใคร ๆ
นิมนตไวแนแท, ทานคงจักไปในวันพรุงนี้หรือมะรืนนี้."
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เทพยดาคิดอบายใหภิกษุไปจากที่นั้น
เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนลวงไปแลวอยางนี้, เทพดาก็ติดวา "ภิกษุ
นี้ เห็นจักอยูในที่นี้จริง ๆ สิ้นภายในฤดูฝน, ก็การที่เรากับบุตรนอย
ทั้งหลายอยูในที่อันเดียวกันกับผูมีศีล เปนการทําไดยาก; อนึ่งเราไมอาจ
จะกลาวกะภิกษุนี้วา ' ทานจงออกไปเสีย ' ดังนี้ได, ความพลั้งพลาดใน
ศีลของภิกษุนี้มีอยูไหมหนอ ?" ดังนี้แลว ตรวจดูอยูดวยทิพยจักษุ ก็ยัง
ไมเห็นความพลั้งพลาดในศีลของทาน ตั้งแตเวลาอุปสมบท จึงคิดวา " ศีล
ของทานบริสุทธิ์, เราจักทําเหตุบางอยางนั่นเทียว ใหความเสื่อมเสียเกิด
ขึ้นแกทาน" ดังนี้แลว จึง (เขาไป) สิงในสรีระของบุตรคนใหญของ
อุบาสิกา ในตระกูลอุปฏฐาก บิดคอแลว. นัยนตาทั้งสองของบุตรนั้น
เหลือกแลว, น้ําลายไหลออกจากปาก. อุบาสิกาเห็นบุตรนั้นแลว รองวา
" นี้อะไรกัน ? "
ครั้งนั้น เทพดามีรูปไมปรากฏ กลาวกะอุบาสิกานั้นอยางนี้วา " บุตร
นั่นเราจับไวแลว, เราไมมีความตองการแมดวยพลีกรรม, แตทานจงขอ
ชะเอมเครือกะพระเถระผูเขาถึงตระกูลของทานแลว เอาชะเอมเครือนั้น
ทอดน้ํามันแลว จงใหแกบุตรนี้โดยวิธีนัดถุเถิด, เมื่อทําอยางนี้ เราจึง
จักปลอยบุตรนี้."
อุบาสิกา. บุตรนั่น จงฉิบหายหรือตายไปก็ตามเถิด, ฉันไมอาจจะ
ขอชะเอมเครือกะพระผูเปนเจาได.
เทพดา. ถาทานไมอาจจะขอชะเอมเครือไซร, ทานจงบอกเพื่อใส
ผงหิงคุลงในจมูกของบุตรนั้น.
อุบาสิกา. ฉันไมอาจเพื่อกลาวคําแมอยางนี้ได.
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เทพดา. ถาอยางนั้น ทานจงเทน้ําลางเทาของพระเถระนั้น ลงบน
ศีรษะ (บุตร) เถิด.
อุบาสิกากลาววา " ฉันอาจทําขอนี้ได," นิมนตใหพระเถระผูมาตาม
เวลานั่งแลว ถวายขาวยาคูและของเคี้ยว ลางเทาของพระเถระผูนั่งอยูใน
ระหวางภัต รองเอาน้ําไวแลว เรียนใหทราบวา " ทานผูเจริญ ฉันจะรด
น้ํานี้ลงบนศีรษะของเด็ก," เมื่อทานอนุญาตวา " จงรดเถิด," ไดทํา
อยางนั้นแลว. เทพดาปลอยเด็กนั้นในขณะนั้นเอง แลวไดไปยืนอยูที่
ประตูถ้ํา
แมพระเถระ ในเวลาเสร็จภัตกิจ ลุกจากอาสนะ สาธยายอาการ
๓๒ อยูเทียว เพราะความที่ทานเปนผูไมละเลยกัมมัฏฐาน หลีกไปแลว.
ครั้นในเวลาทานถึงประตูถ้ํา เทพดานั้นกลาวกะทานวา " พอ
หมอใหญ ทานอยาเขามาในที่นี้." ทานยืนอยู ณ ที่นั้นเอง กลาววา
" ทานเปนใคร ? "
เทพดา. ขาพเจาเปนเทพดาผูสิงอยูในที่นี้.
พระเถระคิดวา " ที่อันเราทําเวชกรรมมีอยูหรือหนอแล ?" ดังนี้
แลว ตรวจดูจําเติมแตกาลอุปสมบท ก็ยังไมเห็นความเศราหมองหรือดาง
พรอยในศีลของตน จึงกลาววา " ขาพเจาไมเห็นที่ที่ขาพเจาทําเวชกรรม
เลย, ทานกลาวอยางนี้ เพราะเหตุไร ?"
เทพดา. ทานไมเห็นหรือ ?
พระเถระ. เออ เราไมเห็น.
เทพดา. ถาอยางนั้น ขาพเจาจะบอกแกทาน.
พระเถระ. (เชิญ) ทานจงบอก.
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เทพดา. การพูดในสิ่งที่ไกลจงยกไวกอนเถิด, ในวันนี้เอง ทาน
รดน้ําลางเทาแกบุตรของอุปฏฐาก ซึง่ ถูกอมนุษยสิงแลว บนศีรษะ หรือ
ไมไดรด.
พระเถระ. เออ เราไดรด.
เทพดา. นั่นเปนไรเลา ? ทานไมเห็นหรือ ?
พระเถระ. ทานกลาวประสงคเหตุนั่นหรือ ?
เทพดา. จะ ขาพเจากลาวประสงคเหตุนั่น.

ผูมีศีลบริสุทธิ์ไมตองรอนใจ
พระเถระติดวา " โอหนอ ตนเราตั้งไวชอบแลว, เราประพฤติ
สมควรแกศาสนาแลวจริง, แมเทพดามิไดเห็นความเศราหมองหรือดาง
พรอยในจตุปาริสุทธิศีลของเรา ไดเห็นแตเพียงน้ําลางเทา อันเรารดแลว
บนศีรษะของทารก." ปตมิ ีกําลังเพราะปรารภศีลเกิดขึ้นแลวแกทาน. ทาน
ขมปติอันมีกําลังนั้นไวแลว ไมทําแมการยกเทาขึ้น บรรลุพระอรหัตใน
ที่นั้นนั่นเอง แลวกลาววา " ทานประทุษรายสมณะผูบริสุทธิ์เชนเรา, ทาน
อยาอยูในชัฏแหงปานี้, ทานนั่นแล จงออกไปเสีย" เมื่อจะสอนเทวดา
จึงเปลงอุทานนี้วา :" การอยูของเราบริสุทธิ์แลวหนอ, ทานอยา
ประทุษรายเราผูไมมมี ลทิน ผูมตี บะ ผูบริสทุ ธิ์แลว,
ทานจงออกจากปาใหญเสียเถิด."
ทานอยูในที่นั้นนั่นแล ตลอดไตรมาส ออกพรรษาแลวไปยังสํานัก
พระศาสดา ถูกภิกษุทั้งหลายถามวา " ผูมีอายุ กิจแหงบรรพชิตทานให
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ถึงที่สุดแลวหรือ ?" จึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด จําเดิมแตการเขาจําพรรษา
ในถ้ํานั้น แกภิกษุทั้งหลาย, เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา " ผูม ีอายุ ทาน
ถูกเทพดาวากลาวอยูอยางนั้น ไมโกรธหรือ ?" กลาววา " ผมไมโกรธ. "
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา " พระเจาขา
ภิกษุนี้ยอมพยากรณพระอรหัตผล, แมถูกเทพดาวากลาวคําชื่อนี้อยู ยอม
กลาวไดวา ' เราไมโกรธ."

ลักษณะพราหมณในพระพุทธศาสนา
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพระภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรของเรายอมไมโกรธเลย, เพราะขึ้นชื่อวาความเกี่ยวของ
ดวยคฤหัสถหรือดวยบรรพชิตทั้งหลาย ยอมไมมีแกบุตรของเรานั่น, บุตร
ของเรานั่น ไมเกี่ยวของ ปรารถนานอย สันโดษ " ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒๑. อสสฏ คหฏเหิ
อนาคาเรหิ จูภย
อโนกสารึ อปฺปจฺฉ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกบุคคลผูไมเกี่ยวของดวยชน ๒ จําพวก
คือคฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ผูไมมอี าลัยเที่ยวไป ผู
ปรารถนานอยนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสสฏ ความวา ชื่อวา ผูไมเกี่ยวของ
เพราะความไมมีความเกี่ยวของดวยการดู การฟง การสนทนา การบริโภค
และดวยกาย.
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บทวา อุภย ไดแก ผูไมเกี่ยวของดวยชนแม ๒ จําพวก คือ
คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑.
บทวา อโนกสารึ ไดแก ผูไมมีอาลัยเที่ยวไป. อธิบายวา เราเรียก
ผูนั้น คือเห็นปานนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา จบ.
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๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " นิธาย " เปนตน.

ภิกษุเดินทางรวมกับหญิงแมไมรูก็มีโทษ
ไดยินวา ภิกษุนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว พยายาม
อยูในปา บรรลุพระอรหัตแลว คิดวา " เราจักกราบทูลคุณอันตนไดแลว
แดพระศาสดา " จึงออกจากปานั้น.
ครั้งนั้น หญิงคนหนึ่งในบานตําบลหนึ่ง ทําการทะเลาะกับสามี,
เมื่อสามีนั้นออกไปภายนอก, คิดวา " เราจักไปสูเรือนตระกูล " จึงเดิน
ทางไป พบภิกษุนั้นในระหวางทาง คิดวา " เราจักอาศัยพระเถระนี้ไป"
จึงติดตามไปขางหลัง ๆ. แตพระเถระไมเห็นนาง.
ครั้งนั้น สามีของนางมาสูเรือน ไมเห็นนาง คิดวา " นางจักไปสู
บานแหงตระกูลแลว" ติดตามไปพบนางแลวคิดวา " อันหญิงนี้คนเดียว
ไมอาจเดินขามดงนี้ได, มันอาศัยอะไรหนอ ? จึงไปได" ดังนี้แลวตรวจดู
อยู เห็นพระเถระแลว คิดวา " พระเถระนี้จักเปนผูพาหญิงนี้ออกไปแลว"
จึงขูพระเถระ.
ครั้งนั้น หญิงนั้นจึงกลาวกะสามีนั้นวา " ทานผูเจริญนั่น มิไดเห็น
มิไดรองเรียกดิฉันเลย, คุณอยาไดวากลาวอะไร ๆ กะทานเลย."

พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตีแตไมโกรธ
สามีนั้น มีความโกรธเกิดขึ้นวา " ก็เจาจักไมบอกบุคคลผูพาเจาไป
แกเราหรือ ? เราจักทํากรรมอันสมควรแกภิกษุนี้ (แทน) ตัวเจาใหได."
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ดวยความอาฆาตในหญิง จึงตีพระเถระ แลวพาหญิงนั้นกลับไป.
ทั่วสรีระของพระเถระไดเปนปมเกิดขึ้นแลว. ครั้นในกาลแหงพระเถระนั้นมาสูวิหาร ภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระ เห็นปมแลวถามวา "นี่
อะไร ?" ทานบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุเหลานั้น.
ลําดับนั้น พวกภิกษุถามทานวา " ผูมีอายุ ก็เมื่อบุรุษนั้นประหาร
อยูอยางนั้น, ทานไดกลาวอะไร ? หรือความโกรธเกิดแกทานไหม ?"
พระเถระกลาววา " ผูมีอายุทั้งหลาย ความโกรธยอมไมเกิดขึ้นแกเรา."
ภิกษุเหลานั้น ไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้นแลว
กราบทูลวา " พระเจาขา ภิกษุนั้น อันขาพระองคทั้งหลายกลาวอยูวา
' ความโกรธยอมเกิดขึ้นแกทานไหม ' ยังกลาวไดวา ' ทานผูมีอายุทั้งหลาย
ความโกรธยอมไมเกิดขึ้นแกเรา,'
ภิกษุนั้นกลาวคําไมจริง พยากรณ
อรหัตผล."

พระขีณาสพแมถูกตีก็ไมโกรธ
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย มีอาชญาอันวางแลว, พระขีณาสพ
เหลานั้น ยอมไมทําความโกรธในชนทั้งหลาย แมผูประหารอยู " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๒๒. นิธาย ทณฺฑ ภูเตสุ
ตเสสุ ถาวเรสุ จ
โย น หนฺติ น ฆาเตติ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใดวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย ผูสะดุงและ
ผูมั่นคง ไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา, เราเรียกผูนั้น
วา เปนพราหมณ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิธาย ไดแก วางแลว คือ ปลงลง
แลว.
สองบทวา ตเสสุ ถาวเรสุ จ ความวา ผูชื่อวาสะดุง เพราะความ
สะดุงดวยสามารถแหงตัณหา และผูชื่อวา มั่นคง เพราะความเปนผูมั่นคง
โดยความไมมีแหงตัณหา.
สองบทวา โย น หนฺติ เปนตน ความวา ผูใด ชื่อวามีอาชญาอัน
วางแลว เพราะความเปนผูมีปฏิฆะไปปราศแลวในสัตวทั้งปวงอยางนี้ ยอม
ไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา ซึ่งสัตวอะไรๆ, เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณร
ทั้งหลาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อวิรุทฺธ " เปนตน.

พราหมณีเสียใจเพราะไดสามเณรนอย
ไดยินวา พราหมณีคนหนึ่ง จัดแจงอุทเทสภัตไวเพื่อภิกษุ ๔ รูป
กลาวกะพราหมณวา " พราหมณ ทานจงไปวิหารแลว เจาะจงนําพราหมณ
แก ๔ คนมา." พราหมณนั้นไปสูวิหารแลวกลาววา " ทานทั้งหลายจง
เจาจงใหพราหมณ ๔ คนแกผม."
สามเณรผูเปนขีณาสพ ๔ รูป ซึ่งมีอายุ ๗ ป คือ " สังกิจจสามเณร
บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร เรวตสามเณร" ถึงแลวแกพราหมณนั้น.
พราหมณี แตงตั้งอาสนะทั้งหลายควรแกคามากไว เห็นสามเณร
แลว โกรธ บนพึมพําอยู เหมือนเกลืออันบุคคลใสลงที่เตาไฟ กลาววา
" ทานไปวิหารแลว พาเด็ก ๔ คนแมปูนหลานของตนซึ่งไมสมควรมา
แลว " จงไมใหสามเณรเหลานั้นนั่งบนอาสนะเหลานั้น ลาดตั่งที่ต่ํา ๆ
แลวกลาววา " ทานทั้งหลายจงนั่งบนตั่งเหลานั้น" กลาววา " พราหมณ
ทานจงไป จงเลือกพราหมณแกแลวนํามา."

แมอัครสาวกทั้งสองก็ไมเปนที่พอใจของพราหมณี
พราหมณไปสูวิหาร พบพระสารีบุตรเถระแลว เรียนวา " มาเถิด
ทาน, เราจักไปสูเรือนของเราทั้งหลาย " ดังนี้แลว นํามา. พระเถระมา
เห็นสามเณรทั้งหลายแลว ถามวา " พราหมณเหลานี้ไดภัตแลวหรือ ?"
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เมื่อเขาตอบวา " ยังไมได," จึงทราบความที่เขาจัดภัตไวเพื่อพราหมณ ๔
คนเทานั้น กลาววา " พวกทานจงนําบาตรของเรามา" แลวรับบาตร
หลีกไป.
ฝายพราหมณี ถามวา " พราหมณนี้กลาวอะไร ?" เมื่อพราหมณ
ตอบวา " ทานกลาววา ' การที่พราหมณผูนั่งอยูเหลานั่นได (กอน) จึง
ควร, จงนําบาตรของเรามา, รับเอาบาตรของตนแลวไป" จึงกลาววา
" พระเถระนั้น เห็นจะไมประสงคเพื่อจะฉัน, ทานจงรีบไปเลือกดูพราหมณ
อื่นแลวนํามา."
พราหมณไปพบพระมหาโมคคัลลานเถระ ก็กลาวอยางนั้นเหมือน
กัน นํามาแลว.
แมทาน เห็นสามเณรทั้งหลายแลว ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน แลว
ก็รับบาตรหลีกไป.
ลําดับนั้น พราหมณีกลาวกะพราหมณนั้นวา " พราหมณเหลานั้น
เปนผูไมประสงคเพื่อจะฉันกระมัง ? ทานจงไปสูโรงสวดของพราหมณ
นําพราหมณแกคนหนึ่งมา."
ฝายสามเณรทั้งหลาย ไมไดอะไร ๆ จําเดิมแตเชา ถูกความหิวบีบ
คั้น นั่งอยูแลว.

ทาวสักกะปลอมเปนพราหมณแกมาทรมานพราหมณี
ครั้งนั้น อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว เพราะเดช
คุณของสามเณรเหลานั้น. ทาวเธอทรงใครครวญอยู ก็ทราบความที่
สามเณรเหลานั้นนั่งหิวโหยอยูตั้งแตเชา ทรงดําริวา " การที่เราไปในที่นั้น
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ควร" จึง (แปลง) เปนพราหมณแกคร่ําคราเพราะชรา ประทับนั่งอยูบน
อาสนะที่เลิศของพราหมณทั้งหลาย ในโรงสวดของพราหมณนั้น. พราหมณ
พอเห็นทาวสักกะนั้นแลวคิดวา " คราวนี้พราหมณีของเราจักพอใจ"
กลาววา " มาเถิดทาน, พวกเราจักไปสูเรือน" ไดพาทาวเธอไปสูเรือน
แลว.
พราหมณี พอเห็นทาวสักกะเทานั้น มีจิตยินดีแลว ลาดเครื่องลาด
บนอาสนะ ๒ (ซอน) ในที่เดียวกัน กลาววา " พระผูเปนเจา เชิญทาน
นั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด."
ทาวสักกะเสด็จเขาไปสูเรือน แลวไหวสามเณรทั้ง ๔ รูปดวยเบญจางคประดิษฐ แลวจึงประทับนั่งโดยบัลลังกที่พนื้ ทายอาสนะของสามเณร
เหลานั้น.
ครั้งนั้น พราหมณีเห็นทาวเธอกลาวกะพราหมณวา " แยจริง
พราหมณทานนํามาแลว, ทานพาพราหมณบาแมนั้นมา (อีก), พราหมณ
นั้นเที่ยวไหวสามเณรปูนหลานของตนได; ประโยชนอะไรดวยพราหมณนี้,
ทานจงขับไลพราหมณนี้ออกไปเสีย." พราหมณแปลงนั้น ถูกเขาจับที่คอ
บาง ที่มือบาง ที่รักแรบาง ฉุดคราออกไปอยู ก็ยังไมปรารถนาแมเพื่อจะ
ลุกขึ้น.
ลําดับนั้น พราหมณีกลาวกะพราหมณผูสามีนั้นวา " พราหมณมา
เถิด, ทานจงจับที่มือขางหนึ่ง, ฉันจักจับที่มือขางหนึ่ง." ทั้งสองคนจับ
ที่มือทั้งสองแลวโบยที่หลังอยู ไดชวยกันคราไปไวในภายนอกแตประตู
เรือนแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 486

ฝายทาวสักกะ ก็คงประทับนั่งในที่ตนนั่งนั่นแล กวักพระหัตถแลว.
ทั้งสองงผัวเมียนั้น กลับมาเห็นทาวสักกะนั้นประดับนั่งอยูอยางเดิม รอง
อยูดวยความกลัว ปลอยไปแลว. ในขณะนั้น ทาวสักกะใหเขาทราบความ
ที่พระองคเปนทาวสักกะแลว.
ลําดับนั้น ผัวเมียทั้งสองไดถวายอาหารแกสามเณรเหลานั้นแลว.
ชนแมทั้ง ๕ รับอาหารแลว, รูปหนึ่งทําลายมณฑลชอฟาไป, รูปหนึ่ง
ทําลายสวนเบื้องหนาแหงหลังคาไป, รูปหนึ่งทําลายสวนเบื้องหลังแหง
หลังคาไป, รูปหนึ่งดําลงในแผนดินไป, ฝายทาวสักกะก็เสด็จออกไปโดย
ทางหนึ่ง, ชนแมทั้ง ๕ ไดไปสูที่ทั้ง ๕ ดวยประการฉะนี้.

พวกสามเณรเลาเรื่องที่ถูกทรมาน
ก็แล จําเดิมแตนั้นมา ทราบวาเรือนนั้น ชื่อวาเปนเรือนมีชอง ๕.
ในกาลที่สามเณรไปสูวิหาร ภิกษุทงั้ หลาย ถามแมซึ่งสามเณรทั้งหลายวา
" ผูมีอายุทั้งหลาย เรื่องนี้เปนเชนไรกัน ?"
พวกสามเณร. ทานทั้งหลายจงอยาถามพวกกระผม, จําเดิมแตกาล
ที่พราหมณีเห็นพวกกระผมแลว พราหมณีถูกความโกรธครอบงํา ไมให
พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไว แลวยังกลาววา ' ทานจงนําพราหมณ
แกมาเร็ว,' อุปชฌายะของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแลว กลาววา
' การที่พราหมณผูนั่งอยูเหลานี้ได (อาหารกอน) ควร,' ใหนําบาตรมาแลว
ออกไป, เมื่อนางพราหมณีกลาววา ' ทานจงนําพราหมณแกอื่นมา,'
พราหมณนําพระมหาโมคคัลลานเถระมาแลว, ทานเห็นพวกกระผม ก็
กลาวอยางนั้นเหมือนกัน แลวหลีกไป, ทีนั้น พราหมณีกลาววา ' พราหมณ
เหลานี้ เปนผูไมประสงคจะฉัน, ทานจงไป, จงนําพราหมณแกคนหนึ่ง
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จากโรงสวดของพราหมณมาเถิด ' แลวสงพราหมณไป, พราหมณนั้นไป
ที่โรงสวดนั้นแลว นําทาวสักกะผูเสด็จมาดวยเพศแหงพราหมณมา, ใน
กาลที่ทาวสักกะนั้นเสด็จมาแลว ผัวเมียทั้งสองจึงไดถวายอาหารแกพวก
กระผม.
ภิกษุทั้งหลาย. พวกเธอไมโกรธแกเขา ผูทําอยูอยางนั้นหรือ ?
พวกสามเณร. พวกกระผมไมโกรธ.
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว กราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา สามเณรเหลานี้ กลาวคําไมจริงวา ' พวกกระผมไมโกรธ ' ยอม
พยากรณพระอรหัตผล."
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย
ยอมไมเคียดแคนในชนทั้งหลาย แมผูเคียดแคนแลวเลย" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา:๒๓. อวิรุทฺธ วิรุทเฺ ธสุ
อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุต
สาทาเนสุ อนาทาน ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เรายอมเรียกบุคคลผูไมเคียดแคน ในบุคคลผู
เคียดแคน ผูดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญาในตน ผู
ไมถือมัน่ ในบุคคลผูถือมั่นนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิรทุ ฺธ เปนตน ความวา เรายอมเรียก
บุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ผูชื่อวาไมเคียดแคน เพราะความไมมีอาฆาต
ในพวกโลกิยมหาชน แมผูเคียดแคนแลว ดวยอํานาจแหงความอาฆาต
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ผูชื่อวาดับเสียได คือผูมีอาชญาอันปลงแลว ในชนทั้งหลาย ผูชื่อวามี
อาชญาในตน เพราะความที่เขาเปนผูไมเวนจากการใหประหารชนเหลาอื่น
ในเมื่อทอนไมหรือศัสตราในมือ แมไมมีอยู ผูชอื่ วาไมถือมั่น เพราะ
ความไมมีการยึดถือนั้น ในชนทั้งหลาย ผูชื่อวามีความถือมั่น เพราะความ
ที่ยึดถือขันธทั้ง ๕ วา " เรา " วา " ของเขา" วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสามเณร จบ.
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๒๔. เรื่องพระมหาปนถกเถระ [๒๘๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหาปนถูกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส ราโค จ " เปนตน.

มหาปนถกะขับไลพระผูนองชายจากวิหาร
ความพิสดารวา ทานมหาปนถกะนั้นขับไลพระจูฬปนถกะ ผูไม
อาจเพื่อกระทํา (ทอง) คาถาหนึ่งใหคลองแคลวไดโดย ๔ เดือน ออก
จากวิหารดวยคําวา " เธอเปนผูอาภัพแมในพระศาสนา ทั้งเปนผูเสื่อม
แลวจากโภคะของคฤหัสถ, ประโยชนอะไรของเธอดวยการอยูในวิหารนี้,
เธอจงออกไปเสียจากวิหารนี้, แลวปดประตู."
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา " ผูมีอายุทั้งหลาย กรรมชื่อนี้พระมหาปนถกะทําได, ชะรอยความโกรธยอมเกิดมีขึ้นแมแกพระขีณาสพทั้งหลาย."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
" ดวยถอยคําชื่อนี้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายมีราคะ
เปนตน ยอมไมมีแกพระขีณาสพทั้งหลาย, แตบุตรของเราทํากรรมนั้น
เพราะความที่ตนเปนผูมุงอรรถเปนเบื้องหนา และเพราะเปนผูมุงธรรม
เปนเบื้องหนา" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๒๔. ยสฺส ราโค จ โทโส จ มาโน มกฺโข จ ปาติโต
สาสโปริว อารคฺคา
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
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" ราคะ โทสะ มานะและมักขะ อันผูใ ดใหตก
ไปแลว เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจากปลาย
เหล็กแหลมฉะนั้น เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารคฺคา เปนตน ความวา กิเลส
ทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลานั่น และมักขะมีอันลบหลูคุณของผูอื่นเปน
ลักษณะนี้ อันผูใดใหตกไปแลว เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจาก
ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, กิเลสเหลานั้น ยอมไมตั้งอยูในจิต เหมือนเมล็ด
พันธุผักกาดไมติดอยูที่ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหาปนถกเถระ จบ.
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๒๕. เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระปลินทวัจฉเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อกกฺกส " เปนตน.

พระปลินทวัจฉะใชวาทะวาคนถอยจนติดปาก
ไดยินวา ทานปลินทวัจฉะนั้น กลาวคําเปนตนวา " คนถอย จงมา,
คนถอย จงไป" ยอมรองเรียกทั้งคฤหัสถทั้งบรรพชิต ดวยวาทะวาคนถอย
ทั้งนั้น.
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุเปนอันมากกราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา ทานปลินทวัจฉะ ยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลาย ดวยยวาทะวาคนถอย."
พระศาสดารับสั่งใหหาทานมาแลว ตรัสถามวา " ปลินทวัจฉะ
ไดยินวา เธอรองเรียกภิกษุทั้งหลาย ดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ?"
เมื่อทานกราบทูลวา " อยางนั้น พระเจาขา " จึงทรงกระทําบุพเพนิวาส
ของทานปลินทวัจฉะนั้นไวในพระหฤทัย แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธออยายกโทษแกภิกษุชื่อปลินทวัจฉะเลย, ภิกษุทั้งหลาย วัจฉะหามี
โทสะในภายใน รองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวา คนถอยไม, ภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ ชาติของภิกษุชื่อวัจฉะไมสับสนกัน, ทั้งหมดนั้นเกิดแลว
ในตระกูลพราหมณ ในภายหลัง, วาทะคนถอยนั้น เธอรองเรียกมาแลว
ตลอดกาลนาน, ถอยคํากระทบกระทั่งชนเหลาอื่น อันเปนคําระคายหู
คําหยาบคายนั่นเทียว ชือ่ วายอมไมมีแกพระขีณาสพ, เพราะวาบุตรของ
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เรากลาวอยางนั้น ดวยอํานาจแหงความเคยชิน" เมื่อจะทรงแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒๕. อกฺกกส วิ
ฺ าปนึ
คิรึ สจฺจ อุทีรเย
ยาย นาภิสเช กฺจิ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด พึงกลาวถอยคําอันไมระคายหู อันใหรู
กันได เปนคําจริง อันเปนเหตุไมยังใคร ๆ ใหขัดใจ,
เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺกฺกส ไดแก คําไมหยาบ.
บทวา วิฺาปนึ ไดแก ใหรูเนื้อความกันได.
บทวา สจฺจ ไดแก เปนเนื้อความอันจริง.
บทวา นาภิสเช เปนตน ความวา บุคคลไมพึงยังบุคคลอื่นใหของ
ใจดวยอํานาจแหงการใหเขาโกรธ ดวยถอยคําอันใด, ธรรมดาพระขีณาสพ
พึงกลาวถอยคําเห็นปานนั้นนั่นแล; เหตุนั้น เราจึงเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ จบ.
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๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โยธ ทีฆ " เปนตน.

พระขีณาสพถือเอาของคนอื่นดวยบังสุกุลสัญญา
ไดยินวา พราหมณมิจฉาที่ทิฏฐิคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี เปลื้องผา
สาฎกสําหรับหม วางไว ณ ที่สวนขางหนึ่ง เพราะกลัวถูกกลิ่นตัวจับ
นั่งผินหนาออกมาขางนอกประตูเรือน.
ลําดับนั้น พระขีณาสพรูปหนึ่งทําภัตกิจแลว กําลังเดินไปสูวิหาร
เห็นผาสาฎกนั้นแลว เหลียวดูขางโนนและขางนี้ เมื่อไมเห็นใครๆ จึงคิด
วา " ผาสาฎกนี้หาเจาของมิได " แลวอธิษฐานเปนผาบังสุกุล ถือเอาแลว.
ขณะนั้น พราหมณเห็นทานแลว ดาพลางเขาไปหา กลาววา " สมณะ
โลน ทานถือเอาผาสาฎกของขาพเจาทําไม ?"
พระขีณาสพ. พราหมณ นั่นผาสาฎกของทานหรือ ?
พราหมณ. เออ สมณะ.
พระขีณาสพ. กลาววา " ฉันไมเห็นใครๆ จึงถือเอาผาสาฎกนั้น
ดวยสัญญาวาเปนผาบังสุกุล, ทานจงรับเอาผานั้นเถิด" ให (ผาสาฎก)
แกพราหมณนั้นแลวไปสูวิหาร บอกเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายฟงคําของทานแลว เมื่อจะทําการเยาะเยย
กับดวยทาน จึงกลาววา " ผูมีอายุ ผาสาฎกยาวหรือสั้น หยาบหรือ
ละเอียดหนอแล ? "
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พระขีณาสพกลาววา " ผูมีอายุทั้งหลาย ผาสาฎกยาวหรือสั้น หยาบ
หรือละเอียดก็ชางเถิด, ความอาลัยในผาสาฎกนั้นของผมไมมี ผมถือเอา
ดวยความสําคัญวาผาบังสุกุล (ตางหาก)."
ภิกษุทั้งหลายฟงคํานั้นแลว กราบทูลแดพระตถาคตวา " พระเจาขา
ภิกษุนั่นกลาวคําไมจริง พยากรณพระอรหัตผล."

พระขีณาสพไมถือเอาของคนอื่นดวยเจตนาขโมย
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ กลาวคําจริง, ธรรมดา
พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมถือเอาสิ่งของ ๆ คนเหลาอื่น " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๒๖. โยธ ทีฆ ว รสฺส วา
อณุ ถูล สุภาสุภ
โลเก อทินฺน นาทิยติ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด ไมถือเอาของยาวหรือสั้น นอยหรือใหญ
งามหรือไมงาม อันเขาไมใหแลว ในโลกนี้, เรา
เรียกผูน ั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา บุคคลใด ยอมไมถอื เอาสิ่งของยาวหรือสั้น บรรดาวัตถุ
ทั้งหลายมีผาสาฎกและเครื่องประดับเปนตน นอยหรือใหญ บรรดาวัตถุ
ทั้งหลาย มีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน งามหรือไมงาม ดวยอํานาจ
๑

๑. ตสฺสตฺโถ....อตฺโถ นี้อาจจะแปลไดอกี นัยหนึ่งวา เนื้อความวา....ดังนี้ เปนเนื้อความแหง

คําอันเปนคาถานั้น.
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แหงวัตถุอันมีคามากและมีคานอย อันบุคคลอื่นหวงแหนแลวในโลกนี,้
เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึง่ จบ.
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๒๗. เรือ่ งพระสารีบตุ รเถระ [๒๙๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตร
เถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อาสา ยสฺส " เปนตน.

พวกภิกษุเขาใจวาพระสารีบุตรยังมีตัณหา
ไดยินวา พระเถระนั้นมีภิกษุประมาณ ๕๐๐ เปนบริวาร ไปสูวิหาร
แหงหนึ่งในชนบท แลวเขาจําพรรษา.
มนุษยทั้งหลาย เห็นพระเถระแลว ตระเตรียมผาจํานําพรรษาไว
เปนอันมาก. พระเถระปวารณาแลว เมื่อผาจํานําพรรษาทั้งปวงยังไมทัน
ถึง (แกทาน) นั่นเทียว, เมื่อจะไปสูสํานักพระศาสดา สั่งกะภิกษุทั้งหลาย
ไววา " เมื่อผาจํานําพรรษาอันมนุษยทั้งหลายนํามาแลวเพื่อภิกษุหนุมและ
สามเณรทั้งหลาย พวกทานรับไวแลวเพื่อสงไป, หรือเก็บไวแลวพึงสง
ขาวไป." ก็แลพระเถระ ครั้นสั่งอยางนี้แลว ไดไปสูสํานักพระศาสดา.
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา " ถึงทุกวันนี้ตัณหาของพระสารีบุตรเถระ ชะรอยจะยังมีอยูแน, จริงอยางนั้น พระเถระสั่งไวแกภิกษุทั้งหลาย
วา ' เมื่อพวกมนุษยถวายผาจํานําพรรษาแลว, พวกทานพึงสงผาจํานํา
พรรษาไป แกพวกสัทธิวิหาริกของตน, หรือเก็บไวแลวพึงสงขาวไป '
ดังนี้แลว จึงมา."

พระศาสดาเปลือ้ งความเขาใจผิดของพวกภิกษุ
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายนั้นกราบทูลวา
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' ดวยกถาชื่อนี้,' จึงตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย ตัณหายอมไมมีแกบุตรของเรา,
แตเธอกลาวอยางนั้น ก็ดวยคิดวา ' ก็ความเสื่อมจากบุญของพวกมนุษย
และความเสื่อมจากลาภที่ชอบธรรม ของภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย
อยาไดมี" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๒๗. อาสา ยสฺส น วิชฺชนฺติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
นิราสย วิสยุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ความหวังของผูใด ไมมใี นโลกนี้และโลกหนา,
เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความหวัง พราก (กิเลส) ได
แลววา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
ตัณหา ชื่อวา อาสา ในพระคาถานั้น.
บทวา นิราสาส ไดแก ไมมีตัณหา.
บทวา วิสยุตฺต ความวา เราเรียกผูพรากไดแลวจากกิเลสทั้งปวง
นั้นวา เปนพราหมณ.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
๑

๑. บาลีเปน นิราสย.
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๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺสาลยา " เปนตน.
พระศาสดาทรงแสดงลักษณะแหงพราหมณ
เรื่องก็เชนกับเรื่องมีในกอนนั่นเอง. แตในเรื่องนี้ พระศาสดา
ตรัสความที่พระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูไมมีตัณหาแลว ตรัสพระคาถา
นี้วา :๒๘. ยสฺสาลยา น วิชฺชนฺติ อฺาย อกถงฺกถี
อมโตคธ อนุปฺปตฺต ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ความอาลัยของบุคคลใดไมม,ี บุคคลใดรูชัด
แลว เปนผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววาอยางไร,
เราเรียกบุคคลนั้น ผูห ยั่งลงสูอมตะ ตามบรรลุแลววา
เปนพราหมณ."

แกอรรถ
ตัณหา ชื่อวา อาลัย ในพระคาถานั้น.
บาทพระคาถาวา อฺาย อกถงฺกถี ความวา ผูรูวัตถุ ๘ ตามความ
เปนจริงแลว เปนผูไมมีความสงสัย ดวยความสงสัยซึ่งมีวัตถุ ๘.
บาทพระคาถาวา อมโตคธ อนุปฺปตฺต ความวา เราเรียกบุคคล
นั้น ผูหยั่งลงสูพระนิพพานชื่ออมตะ ตามบรรลุแลว วาเปนพราหมณ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.
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๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๒]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภพระเรวตเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โยธ ปฺุุจ " เปนตน.

พระขีณาสพไมมีบุญและบาป
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา " คาเม
วา ยทิ วา รฺเ " เปนตนแลวนั่นแล.
จริงอยู ในเรื่องนั้นขาพเจากลาวไววา " ในวันรุงขึ้น ภิกษุทั้งหลาย
สนทนากันวา " นาอัศจรรย สามเณรมีลาภ, นาอัศจรรยสามเณรมีบุญ;
รูปเดียว (แท) สรางเรือนยอด ๕๐๐ หลังเพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปได."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุญยอมไมมีแกบุตรของเรา,
บาปก็มิไดมี; บุญบาปทั้งสองเธอละเสียแลว" ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้วา:๒๙. โยธ ปฺฺุจ ปาปฺจ
อุโภ สงฺค อุปจฺจคา
อโสก วิรช สุทฺธ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใดลวงบุญและบาปทั้งสอง และกิเลสเครื่อง
ของเสียไดในโลกนี้, เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความโศก
มีธุลีไปปราศแลว ผูบ ริสุทธิ์แลว วาเปนพราหมณ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ความวา ละบุญและบาปแมทั้งสอง
บทวา สงฺค ไดแก กิเลสเครื่องของอันตางดวยราคะเปนตน.
บทวา อุปจฺจคา ไดแก กาวลวงแลว. อธิบายวา เราเรียกผูซึ่ง
ชื่อวาไมมีความโศก เพราะไมมีความโศกอันมีวัฏฏะเปนมูล ผูชื่อวามีธุลี
ไปปราศแลว เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตนในภายใน ผูช ื่อวาบริสุทธิ์แลว
เพราะความเปนผูไมมีอุปกิเลสนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเรวตเถระ จบ.
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๓๐. เรือ่ งพระจันทาภเถระ [๒๙๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระจันทาภเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " จนฺทว " เปนตน.

พระจันทาภะเคยเปนพอคาไมจันทรแดง
อนุปุพพีกถาในเรื่องของพระจันทาภเถระ ดังตอไปนี้ :"ไดยินวา ในอดีตกาล พอคาในกรุงพาราณสีคนหนึ่งคิดวา " เรา
จักไปสูปจจันตชนบทแลว นําไมจันทนแดงมา" ขนเอาวัตถุเปนอันมาก
มีผาและเครื่องอาภรณเปนตน ไปยังปจจันตชนบท ดวยเกวียน ๕๐๐
ยึดที่พักใกลประตูบานแลว ถามพวกเด็กเลี้ยงโคในดงวา " มนุษยไร ๆ
ในบานนี้ ผูท ํางานที่เชิงเขามีอยูหรือ ?"
พวกเด็กเลี้ยงโค. จะ มีอยู.
พอคา. มนุษยนั่นชื่ออะไร ?
พวกเด็กเลี้ยงโค. มนุษยนั่นชื่อโนน.
พอคา. ก็ภรรยาหรือพวกบุตรของเขา มีชื่ออยางไร ?
พวกเด็กเลี้ยงโค. เขามีชื่ออยางนั้น ๆ.
พอคา. ก็เรือนของเขาอยูที่ไหน ?
พวกเด็กเลี้ยงโค. เรือนของเขาอยูที่ชื่อโนน .
พอคานั้น นั่งบนยานนอยอันสบาย ไปสูประตูเรือนของเขาตาม
สัญญาที่พวกเด็กเหลานั้นใหแลว ลงจากยาน เขาไปสูเรือนแลวเรียกหา
หญิงนั้นวา " ชื่อโนน." หญิงนั้นคิดวา " บุคคลนี้ จักเปนญาติของพวก
เราคนหนึ่ง " จึงมาโดยเร็ว ปูอาสนะไว (รับรอง).
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พอคานั้น นั่งบนอาสนะนั้นแลว ระบุชื่อถามวา " สหายของฉัน
ไปไหน ? "
หญิง. ไปสูปา นาย.
พอคา ระบุชื่อของคนทั้งปวงเทียว ถามวา " บุตรของฉันชื่อโนน
ธิดาของฉันชื่อโนน ไปไหน ? ดังนี้แลว กลาววา " ทานพึงใหผาและ
เครื่องอาภรณเหลานี้ แกชนเหลานั้น, ในเวลาที่แมสหายของฉันกลับมาแลว
จากดง หลอนพึงใหผาและเครื่องอาภรณนี้ " แลวไดให (วัตถุเหลานั้น).
นางทําสักการะอยางยิ่งแกเขาแลว ในเวลาที่สามีมา จึงกลาววา " นาย
บุคคลนี้ จําเดิมแตเขามาแลว ระบุชอื่ ของชนทั้งปวงแลว ใหสิ่งนี้และ
สิ่งนี้ " ฝายสามีของหญิงนั้น ก็ทํากิจอันควรทําแกเขา.
ครั้นในเวลาเย็น พอคานั่งบนที่นอน ถามเขาวา " สหาย ทาน
เที่ยวไปที่เชิงเขา เคยเห็นอะไรมาก ? "
ชายเจาถิ่น. ฉันไมเห็นอยางอื่น, แตฉันเห็นตนไมชนิดที่มีกิ่ง
แดงมาก.
พอคา. ตนไม (ชนิดนั้น) มีมากหรือ ?
ชายเจาถิ่น, จะ ตนไม (ชนิดนั้น) มีมาก.
พอคา กลาววา " ถากระนั้น ทานจงแสดงไมเหลานั้นแกฉัน "
ดังนี้แลว ไปกับเขา ตัดตนจันทนแดงบรรทุกใหเต็มเกวียน ๕๐๐ เลม
แลว เมื่อเดินมา กลาวกะชายนั้นวา " สหาย เรือนของฉันมีอยูในที่ชื่อโนน
ในกรุงพาราณสี, ทานพึงมายังสํานักของตลอดกาลตามกาล, ฉันไมมี
ความตองการดวยเครื่องบรรณาการอยางอื่น, ทานพึงนํามาเฉพาะแตตนไม
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ที่มีกิ่งแดงเทานั้น. เขารับรองวา " ดีละ " แลวเมื่อมาสูสํานักของพอคา
นั้นตลอดกาลตามกาล ยอมนํามาแตไมจันทนแดงเทานั้น. แมพอคานั้น
ก็ใหทรัพยเปนอันมากแกเขา.
โดยสมัยอื่นอีกแตกาลนั้น เมื่อพระกัสสปทศพลปรินพิ พานแลว
เมื่อสถูปทองอันเขาประดิษฐานไวแลว, บุรุษนั้นไดบรรทุกไมจันทนแดง
เปนอันมาก ไปสูกรุงพาราณสี.
ครั้งนั้น พอคานั้นผูเปนสหายของเขา ใหบดไมจันทนเปนอันมาก
ใหเต็มถาดแลว กลาววา " สหาย ทานจงมา, พวกเราจักไปสูที่กอเจดีย
จนกวาจะหุงภัต (สุก) แลวจึงกลับ " ไดพาเขาไปในที่นั้นทําการบูชาดวย
ไมจันทนแลว.
สหายชาวปจจันตชนบทของเขาแมนั้น ไดสรางที่ดุจมณฑลแหง
พระจันทรดวยไมจันทน ในหองแหงพระเจดีย, บุรพกรรมของเขามี
เพียงนี้เทานั้น.

อานิสงสการบูชาดวยไมจันทรแดง
เขาจุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเทวโลก ยังพุทธันดรหนึ่งใหสิ้น
ไปแลวในเทวโลกนั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ
มหาศาล ในกรุงราชคฤห. รัศมีเชนกับดวยมณฑลพระจันทรตั้งขึ้นจาก
มณฑลแหงนาภีของเขา. เพราะเหตุนั้น พวกญาติจึงขนานนามของเขาวา
" จันทาภะ " นัยวา นั่นเปนผลแหงการทําที่ดุจมณฑลแหงพระจันทร ใน
พระเจดียของเขา.
พราหมณทั้งหลายคิดกันวา " พวกเราอาจเพื่อพาเอาพราหมณนี้ไป
หากินกะโลกเขาได " ดังนี้แลว ใหเขานั่งบนยานนอย เทีย่ วกลาววา
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" ผูใดเอามือลูบคลําสรีระของจันทาภพราหมณนี้, ผูนั้นจะไดอิสริยสมบัติ
ชื่อเห็นปานนี้."
ชนทั้งหลาย เมื่อใหทรัพยรอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาง แสนหนึ่ง
บางนั่นแล จึงจะไดเพื่ออามือถูกตองสรีระของพราหมณนั้น.
พราหมณเหลานั้น เที่ยวไปเนือง ๆ อยูอยางนี้ ก็ถึงกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ ยึดเอาที่พักในระหวางแหงพระนครและวิหารแลว.
อริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิแมในกรุงสาวัตถี ถวายทานในกาลกอน
แหงภัตแลว ในกาลภายหลังภัต มีมือถือของหอมระเบียบดอกไมผาและ
เภสัชเปนตน ไปเพื่อฟงธรรม. พราหมณทั้งหลายเห็นอริยสาวกเหลานั้น
แลว ถามวา " ทานทั้งหลายจะไปที่ไหนกัน ? "
อริยสาวก. พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา เพื่อฟงธรรม.
พวกพราหมณ. ทานทั้งหลายจงมา, ทานทั้งหลายไปในที่นั้นแลว
จักทําอะไร ? อานุภาพเชนกับดวยอานุภาพของจันทาภพราหมณ ของ
พวกขาพเจาไมมี, เพราะวาชนทั้งหลายถูกตองสรีระของจันทาภพราหมณ
นั่น ยอมไดสมบัติชื่อนี้, ทานทั้งหลายจงมา, จงดูจันทาภพราหมณนั้น.
อริยสาวกเหลานั้นกลาววา " ชื่อวาอานุภาพของจันทาภพราหมณ
ของทานทั้งหลาย เปนอยางไร ? พระศาสดาของพวกเราเทานั้น มี
อานุภาพมาก."
อริยสาวกและพวกพราหมณเหลานั้น ไมอาจเพื่อยังกันและกันให
ยินยอมได จึงกลาววา " พวกเราไปสูวิหารแลว จักรูอานุภาพของจันทาภพราหมณ หรือของพระศาสดาของพวกเรา" ดังนี้แลวไดพาจันทาภพราหมณนั้นไปสูวิหารแลว.
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จันทาภพราหมณอับเฉาในสํานักพระศาสดา
พระศาสดา เมื่อจันทาภพราหมณนั้น พอเขาไปสูสํานักของพระองค, ไดทรงทําใหรัศมีเพียงดังพระจันทรหายไปเสีย. จันทาภพราหมณ
นั้น ไดเปนประหนึ่งกาในกระเชาถาน ในสํานักพระศาสดา.
ครั้งนั้น พราหมณทั้งหลายจึงนําเขาไปไว ณ สวนขางหนึ่ง. รัศมี
ไดกลับเปนปกติอยางเดิม. พราหมณก็นํามาสูสํานักพระศาสดาอีก. รัศมี
ก็หายไปอยางนั้นเหมือนกัน. จันทาภพราหมณไปแลวอยางนั้นถึง ๓ ครั้ง
เห็นรัศมีหายไปอยู จึงคิดวา " ผูนี้ เห็นจะรูมนตเปนเครื่องหายไปแหง
รัศมี." เขาจึงทูลถามพระศาสดาวา " พระองคทรงทราบมนตเปนเครื่อง
หายไปแหงรัศมีหรือหนอแล ?"
พระศาสดา. เออ เรารู.
จันทาภะ ถาอยางนั้น ขอพระองคจงประทานแกขาพระองคบาง.
พระศาสดา. เราไมอาจเพื่อใหแกบุคคลผูไมบวช.
จันทาภะนั้นกลาวกะพวกพราหมณวา " เมื่อฉันเรียนมนตนั่นแลว
ฉันจักเปนผูประเสริฐในชมพูทวีปทั้งสิ้น, พวกทานจงรออยูที่นี่กอน, ฉัน
จักบวชเรียนมนตโดย ๒-๓ วัน เทานั้น." เ ขาทูลขอการบรรพชากะพระศาสดา ไดอุปสมบทแลว.
ครั้งนั้น พระศาสดาจึงตรัสบอกอาการ ๓๒ แกจันทาภภิกษุนั้น.
เธอทูลถามวา " นี้อะไร ? "
พระศาสดา. นี้เปนบริกรรมแหงมนต, เธอควรสาธยาย.
แมพวกพราหมณมาในระหวาง ๆ แลว ถามวา " ทานเรียนมนต
ไดแลวหรือ ?"
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จันทาภะ. ยังกอน. ฉันกําลังเรียน.
เขาบรรลุพระอรหัตโดย ๒-๓ วันเทานั้น ในเวลาที่พวกพราหมณ
มาถามแลว กลาววา " ทานทั้งหลายจงไปเถิด. เดี๋ยวนี้ฉันเปนผูมีธรรม
เครื่องไมไปเสียแลว."
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลแดพระตถาคตวา " พระเจาขา ภิกษุนี้
กลาวคําไมจริง ยอมพยากรณพระอรหัตผล."

พระขีณาสพกลาวแตคําจริง
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ จันทาภะบุตรของเรา
มีอาสวะสิ้นแลว ยอมกลาวแตคําจริงเทานั้น " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา:๓๐. จนฺทว วิมล สุทฺธ
วิปฺปสนฺนมนาวิล
นนฺทิภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกผูบริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว มีภพ
เครื่องเพลิดเพลินสิ้นแลว เหมือนพระจันทร ที่
ปราศจากมลทินนั้นวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิมล ไดแก เวนแลวจากมลทินมี
หมอกเปนตน.
บทวา สุทฺธ ไดแก ไมมีอุปกิเลส.
บทวา วิปฺปสนฺน ไดแก มีจิตผองใสแลว.
บทวา อนาวิล ไดแก เวนแลวจากมลทินมีกิเลสเปนตน.
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บทวา นนฺทิภวปริกฺขีณ ความวา เราเรียกผูมีตัณหาในภพทั้ง ๓
สิ้นแลวนับวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระจันทาภเถระ จบ.
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๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองกุณฑิโกลิยะ ประทับอยูในปาชื่อ
กุณฑธาน ทรงปรารภพระสีวสีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย อิม "
เปนตน.

พระนางสุปปวาสาทรงอดกลั้นทุกขไดดวยวิตก ๓ ขอ
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระธิดาของพระโกลิยวงศ พระนามวาสุปปวาสา ทรงครรภสิ้น ๗ ป มีครรภอนั หลง (มาอีก) ๗ วัน
ถูกทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว, ทรงอดกลั้นทุกขนนั้ ดวยวิตก
๓ ขอเหลานี้คือ " (๑) พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรงแสดงธรรม
เพื่อละทุกขแหงรูปนี้นี่แหละ, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนผู
ตรัสรูเองโดยชอบหนอ; (๒) พระสงฆสาวกใดปฏิบัติเพื่อละทุกขแหงรูป
นี้นี่แหละ, พระสงฆสาวกนั้น ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปน
ผูปฏิบัติดีแลวหนอ; (๓) ทุกขเห็นปานนี้ " ไมมีในพระนิพพานใด.
พระนิพพานนั้น เปนสุขดีหนอ" ดังนี้แลว ทรงสงพระสวามีไปสูสํานัก
ของพระศาสดา, เมื่อพระสวามีนั้น กราบทูลการถวายบังคมแดพระศาสดา
ตามคําของพระนางแลว, ในขณะที่พระศาสดาตรัสวา " พระธิดาโกลิยวงศ
พระนามวาสุปปวาสาจงเปนผูมีสุข ไมมีโรค, ประสูติพระโอรสซึ่งหาโรค
มิไดเถิด " ดังนี้นั่นแหละ เปนผูสบาย หายพระโรค ประสูติพระโอรส
ผูหาโรคมิไดแลว ทรงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวได
ทรงถวายมหาทาน สิ้น ๗ วัน.
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พระโอรสไดบรรลุพระอรหัต
แมพระโอรสของพระนาง ถือเอาธมกรกกรองน้ําถวายพระสงฆได
จําเดิมแตวันที่ประสูติแลว. ในกาลตอมา พระโอรสนั้นเสด็จออกบรรพชา
แลวบรรลุพระอรหัต.
ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย พวกทานจงดู:. ภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตชื่อ
เห็นปานนี้ ยังเสวยทุกขในทองของมารดาตลอดกาล ประมาณเทานี้,
จะปวยกลาวไปไยเลาถึงชนเหลาอื่น; ทุกขเปนอันมากหนอ อันภิกษุนี้
ถอนแลว."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี้ " จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เออ บุตรของเราพนจากทุกข
ประมาณเทานี้แลว บัดนี้ ทําพระนิพพานใหแจงแลวอยู " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๓๑. โย อิม ปลิปถ ทุคฺค
สสาร โมหมฺจฺจคา
ติณฺโณ ปารคโต ฌายี
อเนโช อกถงฺกถี
อนุปาทาย นิพฺพุโต
ตมห พฺรูมิ พฺหาหฺมณ.
" ผูใด ลวงทางออม หลม สงสาร และโมหะ
นี้ไปแลว เปนผูขามไปได ถึงฝง มีปกติเพง หากิเลส
เครื่องหวั่นไหวมิได ไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววา
อยางไร ไมถือมั่น ดับแลว, เราเรียกผูนั้นวา เปน
พราหมณ."
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แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา ภิกษุใด ลวงทางคือราคะ หลมคือกิเลส สังสารวัฏ และ
โมหะอันไมใหแทงตลอดอริยสัจทั้ง ๕ นี้ไปแลว, เปนผูขามโอฆะทั้ง ๔
ได ถึงฝงแลวโดยลําดับ, มีปกติเพงดวยฌาน ๒ อยาง, ชื่อวาหากิเลส
เครื่องหวั่นไหวมิได เพราะไมมีตัณหา, ชื่อวาไมมีความสงสัยเปนเหตุ
กลาววาอยางไร เพราะไมมีวาจาเปนเครื่องกลาววาอยางไร, ชื่อวาไมถือ
มั่นแลว เพราะไมมีอุปาทาน ชื่อวาดับแลว เพราะอันดับไปแหงกิเลส;
เราเรียกภิกษุนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสีวลีเถระ จบ.
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๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุนทรสมุทรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โยธ กาเม " เปนตน.

กุลบุตรออกบวช
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี กุลบุตรคนหนึ่งชื่อสุนทรสมุทรกุมาร
เกิดในตระกูลใหญอันมีสมบัติ ๔๐ โกฏิ.
วันหนึ่ง เขาเห็นมหาชนมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนในมือ
ไปสูพระเชตวันเพื่อตองการฟงธรรม ในเวลาภายหลังภัตจึงถามวา " พวก
ทานจะไปไหนกัน" ? เมื่อมหาชนนั้นบอกวา " พวกฉันจะไปสูสํานัก
พระศาสดา เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม, กลาววา " ฉันก็จักไป "
แลวไปกับมหาชนนั้น นั่ง ณ ที่สุดบริษัท.
พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขา จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา.
เขาคิดวา " บุคคลผูอยูครองเรือน ไมอาจประพฤติพรหมจรรยใหเปน
ดุจสังขที่ขัดแลวได." อาศัยพระกถาของพระศาสดา มีความอุตสาหะเกิด
แลวในบรรพชา, เมื่อบริษัทหลีกไปแลว, จึงทูลขอบรรพชากะพระศาสดา
ไดสดับวา " พระตถาคตทั้งหลาย ไมยังกุลบุตรที่มารดาบิดายังไมอนุญาต
ใหบรรพชา" จึงไปสูเรือนแลว ยังมารดาบิดาใหอนุญาตดวยความพยายาม
มากเหมือนกุลบุตรชื่อรัฏฐบาลเปนตน ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานัก
พระศาสดาแลว คิดวา " ประโยชนอะไรของเรา ดวยการอยูในที่นี้ "
จึงออกจากกรุงสาวัตถีนั้นไปสูกรุงราชคฤห เที่ยวบิณฑบาตอยู ยังกาลให
ลวงไปแลว.
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หญิงแพศยารับอาสาจะใหพระเถระสึกใหได
ตอมาวันหนึ่ง มารดาบิดาของพระสุนทรสมุทรเถระนั้น เห็นพวก
กุมารที่เปนสหายของทาน กําลังเลนอยูดวยสิริโสภาค ยอันใหญในวัน
มหรสพวันหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี คร่ําครวญวา " การเลนชนิดนี้ บุตร
ของเราไดโดยยาก."
ในขณะนั้น หญิงแพศยาคนหนึ่งไปสูตระกูลนั้น เห็นมารดาของ
พระสุนทรสมุทรเถระนั้นกําลังนั่งรองไหอยู จึงถามวา " คุณแม เพราะ
เหตุไร ? คุณแมจึงรองไห."
มารดาพระสุนทรสมุทร. ฉันคิดถึงลูก จึงรองไห.
หญิงแพศยา. ก็บุตรนั้นไปที่ไหนเลา ? คุณแม.
มารดาพระสุนทรสมุทร. บวชใน (สํานัก ) ภิกษุทั้งหลาย.
หญิงแพศยา. การใหทานสึกเสีย ไมควรหรือ ?
มารดาพระสุนทรสมุทร. ควร แตเธอไมปรารถนา, เธอออกจาก
กรุงสาวัตถีนี้ ไปสูกรุงราชคฤห.
หญิงแพศยา. ถาดิฉันพึงใหทานสึกไดไซร, คุณแมพึงทําอะไร ?
แกดิฉัน.
มารดาพระสุนทรสมุทร. พวกฉันพึงทําเจาใหเปนเจาของแหงขุมทรัพยตระกูลนี้.
หญิงแพศยากลาววา " ถาเชนนั้น คุณแมจงใหสินจางแกดิฉัน "
ถือเอาสินจางแลว ไปสูก รุงราชคฤหดวยบริวารหมูใหญ กําหนดถนนที่
เที่ยวบิณฑบาตของทานไดแลว ยึดเอาเรือนเปนที่พักหลังหนึ่งในที่นั้น
๑

๑. ความเปนผูม ีสวนงามดวยสิริ.
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ตกแตงอาหารที่ประณีตไวแตเชาตรู แลวถวายภิกษาในเวลาพระเถระเขา
ไปบิณฑบาต โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน นิมนตวา " ทานเจาขา ขอทาน
จงนั่งในที่นี้นี่แหละ ทําภัตกิจ" แลวรับเอาบาตร. ทานไดใหบาตรแลว.

หญิงแพศยาออกอุบายเกลี้ยกลอมพระเถระ
ครั้งนั้น หญิงแพศยานั้นเลี้ยงพระเถระนั้น ดวยอาหารอันประณีต
เรียนวา " ทานเจาขา การเที่ยวบิณฑบาตในที่นี้นี่แหละสะดวกดี " นิมนต
ใหพระเถระนั่งฉันที่ระเบียง ๒-๓ วัน แลว เอาขนมเกลี้ยกลอมพวกเด็ก
แลวพูดวา " พวกเจาจงมา, ในเวลาพระเถระมาแลว แมฉันหามอยู,
พวกเจาพึงมาในที่นี้ แลว (คุย) ธุลีใหฟุงขึ้น."
ในวันรุง ขึ้นเวลาพระเถระฉัน พวกเด็กเหลานั้นแมถูกหญิงแพศยา
นั้นหามอยู ก็ (คุย) ธุลีใหฟุงขึ้นแลว.
ในวันรุง ขึ้น หญิงแพศยานั้นเรียนวา " พวกเด็ก แมดิฉันหามอยู
ก็ไมฟงคําของดิฉัน ยัง (คุย) ธุลีใหฟงุ ขึ้นในที่นี้ได, ขอทานจงนั่งภายใน
เรือนเถิด" ใหทานนั่งภายในแลว นิมนตใหฉันสิ้น ๒-๓ วัน, นาง
เกลี้ยกลอมเด็กอีก พูดวา " พวกเจา แมถูกฉันหามอยู พึงทําเสียงอึกทึก
ในเวลาพระเถระฉัน." เด็กเหลานั้น ทําอยางนั้นแลว.
ในวันรุง ขึ้น นางกลาววา " ทานเจาขา ในที่นี้มีเสียงอึกทึกเหลือ
เกิน, พวกเด็ก แมดิฉันหามอยู ก็ไมเชือ่ ถือถอยคําของดิฉัน; นิมนตทาน
นั่งเสียในปราสาทเบื้องบนเถิด," เมื่อพระเถระรับนิมนตแลว, ทําพระเถระ
ไวขางหนา เมื่อจะขึ้นไปสูปราสาท ปดประตูทั้งหลายเสีย จึงขึ้นไปสู
ปราสาท.
พระเถระ แมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร
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อยางอุกฤษฏ ถูกความอยากในรสพัวพันแลว จึงขึ้นไปสูปราสาท ๗ ชั้น
ตามคําของนาง.

หญิงแพศยาแสดงอาการ ๔๐ อยาง เกี้ยวพระเถระ
นางใหพระเถระนั่งแลว แสดงแงงอนของหญิง ลีลาของหญิง
ซึ่งมาแลวอยางนี้วา " เพือ่ นผูมีหนาเอิบอิ่ม ไดยนิ วา หญิงยอมเกี้ยวชาย
ดวยฐานะ ๔๐ อยาง คือ : สะบัดสะบิ้ง ๑ กมลง ๑ กรีดกราย ๑ ชะมดชมอย ๑ เอาเล็บดีดเล็บ ๑ เอาเทาเหยียบเทา ๑ เอาไมขีดแผนดิน ๑
ชูเด็กขึ้น ๑ ลดเด็กลง ๑ เลนเอง ๑ ใหเด็กเลน ๑ จูบเอง ๑ ใหเด็ก
จูบ ๑ รับประทานเอง ๑ ใหเด็กรับประทาน ๑ ใหของเด็ก ๑ ขอของ
คืน ๑ ลอเลียนเด็ก ๑ พูดดัง ๑ พูดคอย ๑ พูดคําเปดเผย ๑ พูด
ลี้ลับ ๑ (ทํานิมิต) ดวยการฟอน ดวยการขับ ดวยการประโคม ดวย
การรองไห ดวยการเยื้องกราย ดวยการแตงตัว ๑ ซิกซี้ ๑ จองมองดู ๑
สั่นสะเอว ๑ ยังของลับใหไหว ๑ ถางขา ๑ หุบเขา ๑ แสดงถัน ๑
แสดงรักแร ๑ แสดงสะดือ ๑ ขยิบตา ๑ ยักคิ้ว ๑ แมมริมฝปาก ๑
แลบลิ้น ๑ เปลื้องผา ๑ นุงผา ๑ สยายผม ๑ เกลาผม ๑" ยืนขาง
หนาของพระเถระนั้นแลวกลาวคาถานี้วา :" หญิงแพศยาผูมีเทายอมแลวดวยน้ําครั่ง สวม
เขียงเทา (กลาวแลววา) แมทานก็เปนชายหนุม
สําหรับดิฉัน และแมดิฉันก็เปนหญิงสาวสําหรับทาน,
แมเราทัง้ สองแกแลว มีไมเทากรานไปขางหนาจึง
จักบวช."
๑

๒

๑. มาในอัฏฐกถาชาดก ๘/๒๖๑ กุณาลชาดก. ๒. กตมนุกโรติ ยอมทําตามซึ่งกรรมอันเด็ก
ทําแลว.
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พระเถระชนะหญิงแพศยาเพราะอาศัยพระศาสดา
ครั้งนั้น ความสังเวชใหญไดเกิดขึ้นแกพระเถระวา " โอหนอ !
กรรมที่เราไมใครครวญแลวทํา หนัก." ในขณะนั้น พระศาสดาประทับ
นั่งอยูในพระเชตวัน ณ ที่ไกลประมาณ ๔๕ โยชนนั่นแล ทรงเห็นเหตุนั้น
แลวไดทรงทําความยิ้มแยมใหปรากฏ.
ลําดับนั้น พระอานนทเถระทูลถามพระองควา " พระเจาขา อะไร
หนอแล ? เปนเหตุ, อะไร ? เปนปจจัย แหงการทรงทําความยิ้มแยมให
ปรากฏ.
พระศาสดาตรัสวา. อานนท สงครามของภิกษุชื่อสุนทรสมุทรและ
ของหญิงแพศยา กําลังเปนไปอยู บนพื้นปราสาท ๗ ชั้น ในกรุง
ราชคฤห.
พระอานนททูลถามวา พระเจาขา ความชนะจักมีแกใครหนอแล ?
ความปราชัยจักมีแกใคร ?
พระศาสดาตรัสวา " อานนท ความชนะจักมีแกสุนทรสมุทร, ความ
ปราชัยจักมีแกหญิงแพศยา" ดังนี้แลว ทรงประกาศความชนะของพระเถระ ประทับนั่งในพระเชตวันนั้นนั่นเอง ทรงแผพระรัศมีไป ตรัสวา
" ภิกษุ เธอจงหมดอาลัย ละกามแมทั้งสองเสีย " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓๒. โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน
อนาคาโร ปริพฺพเช
กามภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" บุคคลใด ละกามทั้งหลายในโลกนี้แลว เปน
ผูไมมีเรือน งดเวนเสียได, เราเรียกบุคคลนัน้ ผูมี
กามและภพสิ้นแลววา เปนพราหมณ."
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แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา บุคคลใด ละกามแมทั้งสองในโลกนี้แลว เปนผูไมมี
เรือน งดเวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ผูม ีกามสิ้นแลว และผูมีภพสิ้นแลว
วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เหาะขึ้นไปสูเวหาส
ดวยกําลังแหงฤทธิ์ ทะลุมณฑลชอฟาออกไปแลว ชมเชยพระสรีระ
พระศาสดาอยูนั่นเทียว มาถวายบังคมพระศาสดาแลว.

พระศาสดาเปนที่พงึ่ ของพระเถระ
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันแมในโรงธรรมวา " ผูมีอายุทั้งหลาย
พระสุนทรสมุทรเถระ อาศัยรสที่พึงรูดวยลิ้น เกือบเสียทา. แตพระศาสดา
เปนที่พึ่งของเธอ."
พระศาสดาทรงสดับกถานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราเปน
ที่พึ่งของสุนทรสมุทรนั่น แตในบัดนี้เทานั้นหามิได, แมในกาลกอน เรา
ก็เปนที่พึ่งของสุนทรสมุทรนั่น ผูตดิ อยูในรสตัณหาแลวเหมือนกัน " อัน
ภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมา เพื่อจะทรงประกาศ
เนื้อความนั้น ทรงยังวาตมิคชาดก นี้ใหพิสดารวา :" ไดยินวา สภาพอื่นที่เลวกวารสทั้งหลาย คือ
การเคยชินกัน หรือการสนิมสนมกัน ยอมไมม,ี
คนรักษาอุทยานชื่อสญชัย ยอมนําเนื้อสมันตัวอาศัย
อยูใ นรกชัฏ มาสูอํานาจได ก็เพราะรสทั้งหลาย."
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. อรรถกถา. ๑/๒๗๗.
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ดังนี้แลว ทรงประมวลชาดกวา " ในกาลนั้น สุนทรสมุทรไดเปน
เนื้อสมัน, สวนมหาอํามาตยของพระราชาผูกลาวคาถานี้แลว ใหปลอย
เนื้อนั้นไป ไดเปนเรานี้เอง."
เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ จบ.
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๓๓.เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระโชติกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โยธ ตณฺห " เปนตน.

บุรพกรรมของสองพี่นอง
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :ไดยินวา ในอดีตกาล กุฎมพี ๒ คนพี่นองในกรุงพาราณสียังชน
ใหทําไรออยไวเปนอันมาก.
ตอมาวันหนึ่ง นองชายไปยังไรออย คิดวา " เราจักใหออยลําหนึ่ง
แกพี่ชาย ลําหนึ่งจักเปนของเรา" แลว ผูกลําออยทั้งสองลําในที่ ๆ ตัด
แลว เพื่อตองการไมใหรสไหลออก ถือเอาแลว.
ไดยินวา ในครั้งนัน้ กิจดวยการหีบออยดวยเครื่องยนต ไมมี
ในเวลาออยลําที่เขาตัดที่ปลายหรือที่โคนแลวยกขึ้น รส (ออย) ยอมไหล
ออกเองทีเดียว เหมือนน้ําไหลออกจากธมกรกฉะนั้น. ก็ในเวลาที่เขาถือ
เอาลําออยจากไรเดินมา พระปจเจกพุทธเจาที่ภูเขาคันธมาทนออกจาก
สมาบัติแลว ใครครวญวา " วันนี้ เราจักทําการอนุเคราะหแกใครหนอ
แล ?" เห็นเขาเขาไปในขายคือญาณของตน และทราบความที่เขาเปนผู
สามารถเพื่อจะทําการสงเคราะหได จึงถือบาตรและจีวรแลว มาดวยฤทธิ์
ไดยืนอยูขางหนาของเขา.

นองชาวถวายออยแกพระปจเจกพุทธเจา
เขาพอเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้น ก็มีจิตเลื่อมใส จึงลาดผาหม
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บนภูมิประเทศที่สูงกวา แลวนิมนตใหพระปจเจกพุทธเจานั่ง ดวยคําวา
" นิมนตนั่งที่นี้ ขอรับ" แลวก็กลาววา " ขอทานจงนอมบาตรมาเถิด"
ไดแกที่ผูกลําออย วางไวเบื้องบนบาตร. รสไหลลงเต็มบาตรแลว. เมื่อ
พระปจเจกพุทธเจาดื่มรส (ออย) นั้นแลว, เขาคิดวา " ดีจริง พระผูเปน
เจาของเราดื่มรส (ออย) แลว, ถาพี่ชายของเราจักใหนํามูลคามา, เราก็จัก
ใหมูลคา; ถาจักใหเรานาสวนบุญมา, เราก็จักใหสวนบุญ" แลวกลาววา
" นิมนตทานนอมบาตรเขามาเถิด ขอรับ" แลวไดแกลําออยแมที่ ๒
ถวายรส.
นัยวา เขามิไดมีความคิดที่จะลวงแมมีประมาณเทานี้วา " พี่ชายของ
เราจักนําออยลําอื่นจากไรออยมาเคี้ยวกิน" สวนพระปจเจกพุทธเจา เปนผู
ใครจะแบงรสออยลํานั้นกับดวยพระปจเจกพุทธเจาเหลาอื่น เพราะความที่
ตนดื่มรสออยลําแรกนั้น จึงรับไวเทานั้น แลวก็นงั่ อยู. เขาทราบอาการ
ของทานแลว จึงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ ตัง้ ความปรารถนาวา " ทาน
ขอรับ รสอันเลิศนี้ใด ที่กระผมถวายแลว, ดวยผลแหงรสอันเลิศนี้
กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก ในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่
ทานบรรลุแลวนั่นแล." แมพระปจเจกพุทะเจา ก็กลาววา " ขอความ
ปรารถนาที่ทานตั้งไวแลว จงสําเร็จอยางนั้น" แลวทําอนุโมทนาแกเขา
ดวย ๒ คาถาวา " อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห " เปนตน, แลวก็อธิษฐาน
โดยประการที่เขาจะเห็นได แลวเหาะไปสูเขาคันธมาทนโดยทางอากาศ
แลวไดถวายรส (ออย) แกพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ รูป. เขาเห็นปาฏิหาริย
นั้นแลว ไปสูสํานักพี่ชาย, เธอพี่ชายถามวา " เจาไปไหน ?" จึงบอกวา
" ฉันไปตรวจดูไรออย " ถูกพี่ชายกลาววา " จะมีประโยชนอะไรดวยคน
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อยางเจาไปไรออย, เจาควรจะถือเอาลําออยมา ๑ ลํา หรือ ๒ ลํามิใช
หรือ ?" กลาววา " พี่ ถูกละ, ฉันถือเอาออยมา ๒ ลํา, แตฉันเห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง จึงถวายรสแตลําออยของฉัน แลวถวายรสแต
ลําออยแมของพี่ ดวยคิดวา เราจักใหมูลคาหรือสวนบุญ;' พี่จักรับเอา
มูลคาออยนั้นหรือจักรับเอาสวนบุญ ? "
พี่ชาย. ก็พระปจเจกพุทธเจา ทําอะไร ?
นองชาย. ทานดื่มรสจากลําออยของฉันแลว ก็ถือเอารสจากลําออย
ของพี่ไปสูเขาคันธมาทนโดยอากาศ แลวไดใหแกพระปจเจกพุทธเจา
๕๐๐ รูป.

พี่ชายเลื่อมใสขออนุโมทนาสวนบุญ
พี่ชายนัน้ เมื่อเขากําลังกลาวอยูนั้นแหละ, เปนผูมีสรีระอันปติ
ถูกตองแลว หาระหวางมิได ไดทําความปรารถนาวา " การบรรลุธรรมที่
พระปจเจกพุทธเจานั้นเห็นแลวนั่นแหละ พึงมีแกเรา." นองชายปรารถนา
สมบัติ ๓ อยาง สวนพี่ชายปรารถนาพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
นี้เปนบุรพกรรมของชนทั้งสองนั้น.

สองพี่นองไดเกิดรวมกันอีกในชาติตอมา
ชนทั้งสองนั้น ดํารงอยูตลอดอายุแลว เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว
บังเกิดในเทวโลก ยังพุทธันดรหนึ่งใหสิ้นไป. ในเวลาชนทั้งสองนั้นไป
เทวโลกนั่นแหละ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสีเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลวในโลก.
พี่นองทั้งสองแมนั้น เคลื่อนจากเทวโลกแลว, ผูพี่ชายก็คงเปน
พี่ชาย ผูนองชายก็คงเปนนองชาย ถือปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูลหนึ่ง
ในพันธุมดีนคร.
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บรรดาเด็กทั้งสองนั้น มารดาบิดาไดตั้งชื่อของผูพี่ชายวา " เสนาะ"
ของผูนองชายวา " อปราชิต." เมื่อพี่นองทั้งสองนั้น กําลังรวบรวม
ขุมทรัพยอยู ในเวลาเติบโตแลว, เสนกุฎมพี ไดฟงการปาวรองใน
พันธุมดีนครของอุบาสกผูโฆษณาธรรมวา " พุทธรัตนะเกิดขึ้นแลวใน
โลก, ธรรมรัตนะเกิดขึ้นแลวในโลก, สังฆรัตนะเกิดขึ้นแลวในโลก,
พวกทานจงใหทานทั้งหลาย จงทําบุญทั้งหลาย วันนี้เปนดิถีที่ ๑๔
วันนี้เปนดิถีที่ ๑๕, พวกทานจงทําอุโบสถ จงฟงธรรม" เห็นมหาชน
ถวายทานในกาลกอนภัตแลว ไปเพื่อฟงธรรมในกาลภายหลังภัต จึงถามวา
" พวกทานจะไปไหน ? เมื่อมหาชนบอกวา " พวกฉันจะไปสูสํานัก
พระศาสดา เพื่อฟงธรรม." จึงพูดวา " แมฉันก็จักไป " แลวก็ไปพรอม
กับชนเหลานั้นทีเดียว นั่งแลวในที่สุดบริษัท.
พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขา จึงตรัสอนุปุพพีกถา. เขาฟง
ธรรมของพระศาสดาแลว เกิดความอุตสาหะในบรรพชา จึงทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาวา " ก็พวกญาติที่ทานจะพึงอําลา
มีไหม ?"
เสนกุฎม พี. มี พระเจาขา.
พระศาสดา. ถาอยางนั้น ทานไปอําลา แลวจงมา.
๑

พี่ชายลานองชายออกบวชแลวไดบรรลุพระอรหัต
เขาไปสูสํานักของนองชายแลว กลาววา " ทรัพยสมบัติใด มีอยู
ในตระกูลนี้ ทรัพยสมบัตินั้นทั้งหมด จงเปนของเจา."
๑. หมายความวา ไดตั้งหลักฐานในการครองเรือนแลว.
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นองชาย. ก็พี่เลา ? ขอรับ.
เสนกุฎม พี. ฉันจักบวชในสํานักของพระศาสดา.
นองชาย. พี่พูดอะไร ? ฉันเมื่อมารดาตายแลว ก็ไดพี่เปนเหมือน
มารดา, เมื่อบิดาตายแลว ก็ไดพี่เปนเหมือนบิดา; ตระกูลนี้ก็มโี ภคะมาก,
พี่ดํารงอยูในเรือนนี่แหละ ก็สามารถจะทําบุญได. พี่อยาทําอยางนั้น.
เสนกุฎม พี. ฉันฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว, ฉันดํารง
อยูในทามกลางเรือน ไมอาจบําเพ็ญธรรมนั้นได; ฉันจักบวชใหได,
เจาจงกลับ.
เขายังนองชายใหกลับไปดวยอาการอยางนั้นแลว ไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักพระศาสดาแลว ตอกาลไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต.
ฝายนองชาย คิดวา " เราจักทําสักการะแกบรรพชิตผูพี่ชาย" จึง
ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขสิ้น ๗ วัน ไหวพี่ชายแลว
กลาววา " ทานขอรับ ทานทาการสลัดออกจากภพแหงตนไดแลว, สวน
กระผม ยังเปนผูพัวพันดวยกามคุณ ๕, ไมอาจออกบวชได, ขอทานจง
บอกบุญกรรมอันใหญที่สมควร แกกระผมผูดํารงอยูในเรือนนี่แหละ."
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะนองชายนั้นวา " ดีละ เจาผูเปน
บัณฑิต เจาจงให สรางพระคันธกุฎี สําหรับพระศาสดา."
๑

นองชายสรางพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา
นองชายนั้นรับวา "สาธุ" แลวยังชนใหนําไมตาง ๆ มาแลวให
ถากเพื่อประโยชนแกทัพสัมภาระทั้งหลายมีเสาเปนตน ใหทําเสาทั้งหมด
ใหขจิตดวยแกว ๗ ประการ คือตนหนึ่งขจิตดวยทองคํา ตนหนึ่งขจิต
๑. คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาใคร.
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ดวยเงิน ตนหนึ่งขจิตดวยแกวมณีเปนตน แลวใหสรางพระคันธกุฎีดวย
เสาเหลานั้น ใหมุงดวยกระเบื้องสําหรับมุงอันขจิตดวยแกว ๗ ประการ
เหมือนกัน.
ก็ในเวลาสรางพระคันธกุฎีนั้นแล หลานชายชื่ออปราชิต ผูมีชื่อ
เหมือนกับคนนั่นแล เขาไปหาอปราชิตกุฎมพีนั้นแลว กลาววา " แมฉัน
ก็จักสราง, ทานจงใหสวนบุญแกฉันเถิด ลุง" เขากลาววา " พอ ฉัน
ไมให, ฉันจักสรางไมใหทั่วไปดวยชนเหลาอื่น. "
หลานชายนั้น ออนวอนแมเปนอันมาก เมือ่ ไมไดสวนบุญ จึงคิด
วา " การที่เราไดกุญชรศาลาขางหนาพระคันธกุฎี ยอมควร" ดังนี้แลว
จึงใหสรางกุญชรศาลา ทีส่ ําเร็จดวยแกว ๙ ประการ. เขาเกิดเปนเมณฑกเศรษฐีในพุทธุปบาทกาลนี้.
ก็บานหนาตางใหญ ๓ บาน ทีส่ ําเร็จดวยแกว ๗ ประการ ไดมี
แลวในพระคันธกุฎี. อปราชิตคฤหบดีใหสรางสระโบกขรณี ๓ สระ ที่
โบกดวยปูนขาว ณ ภายใตที่ตรงบานหนาตางเหลานั้น ใหเต็มดวยน้ําหอม
อันเกิดแตชาติทั้ง ๔ แลวใหปลูกดอกไม ๕ สี, ใหยอยบรรดาแกว ๗
ประการ แกวที่ควรแกความเปนของที่จะพึงยอยไดแลวถือเอาแกวนอกนี้
ทั้งหมดทีเดียว โปรยรอบพระคันธกุฎีโดยถองแถวเพียงเขา ยังบริเวณ
ใหเต็มแลว.
๑

๒

๓

๑. ศาลามีรูปคลายชาง. ๒. กุงฺกุม หญาฝรั่น ๑. ยวนปุปผฺ  ดอกไมเกิดในยวนประเทศ ๑. ตคร กฤษณา ๑. ตุรุกฺโข กํายาน ๑. ๓. เบื้องหนาแตนี้ คําพูดอยางนี้
ปรากฏโดยมาก. เพื่อจะโปรยพระสรีระดวยสายแหงเกสรทั้งหลาย อันตั้งขึ้นแลวดวยกําลังลม
ในกาลแหงพระตถาคตประทับนั่งภายในแลว กระเบื้องทีย่ อดพระคันธกุฎี ไดสําเร็จดวยทองคํา
อันสุกปลั่ง. หาง (กระเบื้อง) สําเร็จดวยแกวประพาฬตอนลาง กระเบื้องมุงสําเร็จดวยแกวมณี.
พระคันธกุฎีนนั้ ไดตั้งอยูงดงามดุจนกยูงลําแพน ดวยประการฉะนี้.
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คฤหบดีชื่ออปราชิต ยังพระคันกุฎีใหสําเร็จดวยอาการอยางนั้นแลว
จึงเขาไปหาพระเถระผูพี่ชาย เรียนวา " ทานขอรับ พระคันธกุฎีสําเร็จ
แลว. กระผมหวังการใชสอยพระคันธกุฎีนั้น, ไดยินวา บุญเปนอันมาก
ยอมมีเพราะการใชสอย."
พระเถระนั้น เขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา "พระเจาขา ทราบ
วา กุฎมพีผูนี้ใหสรางพระคันธกุฎีเพื่อพระองค, บัดนี้เธอหวังการใชสอย."
พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแลว เสด็จไปสูที่เฉพาะหนาพระคันธกุฎี ทอดพระเนตรกองรัตนะที่เขากองลอมรอบพระคันธกุฎี ได
ประทับยืนอยูแลวที่ซุมแหงประตู , ก็เมื่อกุฎมพีนั้นกราบทูลวา " พระเจาขา การรักษาจักมีแกขาพระองคเอง, ขอพระองคจงเสด็จเขาไปเถิด."
พระศาสดาเสด็จเขาไปแลว.
๑

เขาตัง้ การรักษารัตนะทีโ่ ปรยไวรอบพระคันธกุฎี
แมกุฎมพีก็ตั้งการรักษาไวโดยรอบ สั่งมนุษยทั้งหลายไววา " พอ
๑. เบื้องหนาแตนี้ คําพูดอยางนี้ ปรากฏโดยมาก: ลําดับนั้น กุฏมพีกราบทูลพระองควา
" ขอพระองคโปรดเสด็จเขาไปเถิด พระเจาขา" พระศาสดาประทับยืนอยู ณ ที่นนั้ นัน่ แล ทอด
พระเนตรดูพระเถระพี่ชายของกุฏมพีนั้นถึง ๓ ครั้ง, พระเถระทราบดวยอาการที่พระองคทอด
พระเนตรแลวนั่นแล กลาวกะนองชายวา " มาเถิด พอ เธอจงทูลพระศาสดาวา การรักษาจักมี
แกขาพระองคเอง ขอเชิญพระองคประทับอยูตามสบายเถิด" เขาฟงคําพระเถระแลว ถวายบังคม
พระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ กราบทูลวา "พระเจาขา พวกมนุษยเขาไปที่โคนไมแลว
ไมมีความเยื่อใยหลีกไปฉันใด, อนึ่ง พวกมนุษยขามแมน้ํา ไมมีความเยื่อใย สละพวงแพเสียได
ฉันใด, ขอพระองคทรงเปนผูไมความความเยื่อใยฉันนัน้ ประทับอยูเถิด." ก็พระศาสดาประทับยืน
อยูเพื่ออะไร ๆ ไดยินวา พระองคทรงมีพระปริวิตกอยางนีว้ า "ชนเปนอันมาก ยอมมาสูสํานัก
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ในเวลากอนภัตบาง ในเวลาหลังภัตบาง เมื่อชนเหลานั้นถือเอารัตนะ
ทั้งหลายไปอยู, พวกเราไมอาจหามได กุฎมพีพึงติเตียนวา ' เมื่อรัตนะประมาณเทานี้เราโปรยลง
แลวที่บริเวณ, พระศาสดาไมหามปรามอุปฏฐากของพระองค แมผูนํา (รัตนะ) ไปอยู ดังนี้แลว
ทําความอาฆาตในเรา พึงเปนผูเขาถึงอบาย ' เพราะเหตุนี้ พระศาสดาจึงไดประทับยืนอยูแลว.
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พวกเธอจงหามชนทั้งหลายผูถือเอา (รัตนะ) ดวยพก หรือดวยกระเชา
และกระสอบไป, แตอยาหามชนผูถือเอาดวยมือไป." แมในภายในนคร
ก็ใหบอกวา " รัตนะ ๗ ประการ อันเราโปรยลงแลวที่บริเวณพระคันธกุฎี,
มนุษยเข็ญใจทั้งหลายผูฟงธรรมในสํานักพระศาสดาแลวไป จงถือเอาเต็ม
มือทั้งสอง, มนุษยทั้งหลายแมถึงสุขแลวก็จงถือเอาดวยมือเดียว."
ไดยินวา เขาไดมีความคิดอยางนี้วา " ชนทั้งหลายผูมีศรัทธา
ประสงคจะฟงธรรมกอนจึงจักไปทีเดียว, สวนผูไมมีศรัทธา ไปดวยความ
โลภในทรัพย ฟงธรรมแลว ก็จักพนจากทุกขได;" เพราะเหตุนั้น เขาจึง
ใหบอกอยางนั้น เพื่อตองการจะสงเคราะหชน.
มหาชน ถือเอารัตนะทั้งหลายตามกําหนดที่เขาบอกแลวนั่นแล. เมื่อ
รัตนะที่เขาโปรยลงไวคราวเดียว หมดแลว เขาจึงใหโปรยลงเรื่อย ๆ โดย
ถองแถวเพียงเขา ถึง ๓ ครั้ง. อนึ่ง เขาวางแกวมณีอันหาคามิไดประมาณ
เทาผลแตงโม แทบบาทมูลของพระศาสดา.
ไดยินวา เขาไดมีความคิดอยางนี้วา " ชื่อวา ความอิ่ม จักไมมี
แกชนทั้งหลายผูแลดูรัศมีแหงแกวมณี พรอมดวยพระรัศมีอันมีสีดุจทองคํา
แตพระสรีระของพระศาสดา;" เพราะฉะนั้น เขาจึงไดทําอยางนั้น. แม
มหาชนก็แลดูไมอิ่มเลย.

พราหมณมจิ ฉาทิฏฐิลักแกวมณี
ตอมาวันหนึ่ง พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง คิดวา " ไดยินวา
แกวมณีที่มีคามาก อันกุฎมพีนั้นวางไวแทบบาทมูลของพระศาสดา, เรา
จักลักแกวมณีนั้น " จึงไปสูวิหาร เขาไปโดยระหวางมหาชนผูมาแลวเพื่อ
จะถวายบังคมพระศาสดา.
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กุฎมพีกําหนดไววา " พราหมณนี้ มีประสงคจะถือเอาแกวมณี"
ดวยอาการแหงการเขาไปแหงพราหมณนั้นนั่นแล คิดวา " โอหนอ !
พราหมณไมควรถือเอา."
แมพราหมณนั้น วางมือไวแทบบาทมูลคลายจะถวายบังคมพระศาสดา ถือเอาแกวมีซอนไวในเกลียวผา หลีกไปแลว. กุฎม พีไมอาจ
ยังจิตใหเลื่อมใสในพราหมณนั้นได.
ในกาลจบธรรมกถา กุฏมพีนั้นเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลวา
" พระเจาขา รัตนะ ๗ ประการอันขาพระองคโปรยลอมรอบพระคันธกุฎี
สิ้น ๓ ครั้ง โดยถองแถวเพียงเขา, เมื่อชนทั้งหลายถือเอารัตนะเหลานั้น
ขึ้นชื่อวา ความอาฆาตมิไดมีแลวแกขาพระองค, จิตยิ่งเลื่อมใสขึ้นเรื่อย ๆ,
แตวันนี้ ขาพระองคคิดวา " โอหนอ ! พราหมณนี้ ไมควรถือเอา
แกวมณี," เมื่อพราหมณนั้นถือเอาแกวมณีไปแลว, จึงไมอาจยังจิตให
เลื่อมใสได."
พระศาสดาทรงสดับคําของกุฎมพีนั้นแลว ตรัสวา " อุบาสก ทานไม
อาจเพื่อจะทําของมีอยูของตน ใหเปนของอันชนเหลาอื่นพึงนําไปไมได
มิใชหรือ ?" ดังนี้แลว ไดประทานนัยแลว.
กุฎมพีนั้น ดํารงอยูในนัยที่พระศาสดาประทานแลว ถวายบังคม
พระศาสดา ไดทําการปรารถนาวา " พระเจาขา พระราชาหรือโจรแม
หลายรอย ชื่อวาสามารถเพื่อจะขมเหงขาพระองค ถือเอาแมเสนดายแหง
ชายผาอันเปนของขาพระองค จงอยามี นับแตวันนี้เปนตนไป, แมไฟก็
อยาไหมของ ๆ ขาพระองค, แมน้ําก็อยาพัด."
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แมพระศาสดา ก็ไดทรงทําอนุโมทนาแกกุฎมพีนั้นวา " ขอความ
ปรารถนาที่ทานปรารถนาอยางนั้น จงสําเร็จ."
กุฎมพีนั้น เมื่อทําการฉลองพระคันธกุฎี ถวายมหาทานแกภิกษุ ๖๘
แสน ในภายในวิหารนั่นแหละ ตลอด ๙ เดือน ในกาลเปนที่สุด ได
ถวายไตรจีวรแกภิกษุทุกรูป. ผาสาฎกสําหรับทําจีวรของภิกษุผูใหมในสงฆ
ไดมีคาถึงพันหนึ่ง.

อปราชิตกุฎม พีเกิดเปนโชติกเศรษฐี
กุฎมพีนั้น ทําบุญทั้งหลายจนตลอดอายุอยางนั้นแลว เคลื่อนจาก
อัตภาพนั้น บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก
ตลอดกาลประมาณเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิในตระกูล
เศรษฐีตระกูลหนึ่ง ในกรุงราชคฤห อยูในทองของมารดาตลอด ๙ เดือน
ครึ่ง.
ก็ในวันที่กุฎมพีนั้นเกิด สรรพอาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้น
รุงโรจนแลว. แมอาภรณทั้งหลายที่สวมกายของชนทั้งปวง* เปนราวกะวา
รุงโรจน เปลงรัศมีออกแลว. พระนครไดรุงโรจนเปนอันเดียวกัน. แม
เศรษฐีก็ไดไปสูที่บํารุงพระราชาแตเชาตรู.
ครั้งนั้น พระราชาตรัสถามเศรษฐีนั้นวา " วันนี้สรรพอาวุธทั้งหลาย
รุงโรจนแลว, พระนครก็รุงโรจนเปนอันเดียวกัน; ทานรูเหตุในเรื่องนี้
ไหม ?"
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทราบ.
พระราชา. เหตุอะไร ? เศรษฐี.
๑.กายารุฬฺหา อันขึ้นแลวสูกาย.
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เศรษฐี. ทาสของพระองคเกิดในเรือนของขาพระองค, ความ
รุงโรจนนั้น ไดมีแลวดวยเดชแหงบุญของเขานั่นแหละ.
พระราชา. เขาจักเปนโจรกระมัง ?
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ขอนั้นไมมี, สัตวมีบุญไดทําอภินิหาร
ไวแลว.
พระราชาทรงตั้งทรัพยคาเลี้ยงดูวันละพัน ดวยพระดํารัสวา " ถา
กระนั้น เธอเลี้ยงเขาไวใหดีจึงจะควร, นี้จงเปนคาน้ํานมสําหรับเขา."
ครั้นในวันเปนที่ตั้งชื่อ ชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อของเขาวา " โชติกะ" นั่น
แหละ เพราะพระนครทั้งสิ้นรุงโรจนเปนอันเดียวกัน.
ตอมา ในเวลาที่เขาเติบโตแลว เมื่อภาคพื้นอันเขาลงชําระอยู เพื่อ
ตองการปลูกเรือน ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว.

ทาวสักกะเสด็จมานิรมิตสมบัติใหโชติเศรษฐี
ทาวสักกะทรงใครครวญดูวา " นี้เหตุอะไรหนอแล ?" ทรงทราบ
วา " ชนทั้งหลายกําลังจับจองที่ปลูกเรือนเพื่อโชติกะ" ทรงดําริวา " โชติกะ
นี้ จักไมอยูในเรือนที่ชนเหลานั่นทําแลว, การที่เราไปในที่นั้น ควร"
แลวเสด็จไปที่นั้นดวยเพศแหงนายชางไม ตรัสวา " พวกทานทําอะไร
กัน ?"
เหลาชน. พวกฉันจับจองที่ปลูกเรือน สําหรับโชติกะ.
ทาวสักกะตรัสวา " พวกทานจงหลีกไป, โชติกะนี้จักไมอยูในเรือน
ที่พวกทานปลูก" แลวทอดพระเนตรดูภูมิประเทศประมาณ ๑๖ กรีส.
ภูมิประเทศนั้น ไดเปนที่สม่ําเสมอในทันใดนั้นนั่นเอง ดุจวงกสิณ. ทาว
เธอทรงดําริอีกวา " ขอปราสาท ๗ ชั้นสําเร็จดวยแกว ๗ ประการ จง
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ชําแรกแผนดินผุดขึ้น ณ ที่นี้ " แลวทอดพระเนตรดู. ปราสาท (เห็น
ปานนั้น) ผุดขึ้นแลวในขณะนั้นนั่นเอง. ทาวสักกะทรงดําริอีกวา " ขอ
กําแพง ๗ ชัน้ ที่สําเร็จดวยแกว ๗ ประการ จงผุดขึ้นแวดลอมปราสาท
นี้" แลวทอดพระเนตรดู. กําแพงเห็นปานนั้นผุดขึ้นแลว. ครั้งนั้น
ทาวเธอทรงดําริวา " ขอตนกัลปพฤกษทั้งหลาย จงผุดขึ้นในที่สุดรอบ
กําแพงเหลานั้น " แลวทอดพระเนตรดู. ตนกัลปพฤกษทั้งหลายเห็นปาน
นั้น ผุดขึ้นแลว. ทาวเธอทรงดําริวา " ขุมทรัพย ๔ ขุม จงผุดขึ้นที่มุม
ทั้ง ๔ แหงปราสาท" แลวทอดพระเนตรดู. ทุกสิ่งไดมีอยางนั้นเหมือน
กัน.
ก็บรรดาขุมทรัพยทั้งหลาย ขุมทรัพยขุมหนึ่งไดมีประมาณโยชน
หนึ่ง, ขุมหนึ่งไดมีประมาณ ๓ คาวุต, ขุมหนึ่งไดมีประมาณกึ่งโยชน,
ขุมหนึ่งไดมีประมาณคาวุตหนึ่ง , ที่ซุมประตูทั้ง ๗ ยักษ ๗ ตนยึดการ
รักษาไวแลว. ในซุมประตูที่ ๑ ยักษชื่อยมโมลีพรอมดวยยักษพันหนึ่ง
ที่เปนบริวารของตน ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๒ ยักษชื่อ
อุปปละพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๒ พัน ยึดการรักษาไวแลว,
ที่ซุมประตูที่ ๓ ยักษชื่อวชิระพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๓ พัน
ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๔ ยักษชื่อวชิรพาหุพรอมดวยยักษที่
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ คําพูดอยางนี้ ปรากฏโดยมาก: ก็ประมาณนั่น ไดเปนประมาณแหงปาก
ขุมทรัพยที่เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว. เบื้องลางไดมีที่สุดแผนดิน, ประมาณขอบปากแหงขุมทรัพย
ที่เกิดขึ้นแกโชติกเศรษฐี ทานมิไดกลาวไว. ขุมทรัพยทุกขุมเต็มเปยมเทียวผุดขึ้น เหมือน
ผลตาลที่เขาฝานหัวฉะนัน้ , ลําออย ๔ ลํา เปนวิการแหงทองคํา ประมาณเทาตนตาลรุน ๆ เกิด
ขึ้นที่มุมปราสาททั้ง ๔. ลําออยเหลานัน้ มีใบเปนวิการแหงแกวมณี มีขอ เปนวิการแหงทองคํา.
นับวาสมบัตินนั้ เกิดขึ้นแลว เพื่อแสดงบุรพกรรม (ของเขา).
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เปนบริวารของตน ๔ พัน ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๕ ยักษ
ชื่อสกฏะพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๕ พัน ยึดการรักษาไวแลว,
ที่ซุมประตูที่ ๖ ยักษชื่อสกฏัตถะพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๖ พัน
ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๗ ยักษชื่อทิสามุขะพรอมดวยยักษที่
เปนบริวารของตน ๗ พัน ยึดการรักษาไวแลว. ทั้งภายในและภายนอก
แหงปราสาท ไดมีการรักษาอยางมั่นคงแลว ดวยอาการอยางนี้.

พระเจาพิมพิสารพระราชทานฉัตรตั้งใหเปนเศรษฐี
พระราชาทรงพระนามวาพิมพิสาร ทรงสดับวา " ไดยินวา ปราสาท
๗ ชั้น ซึ่งสําเร็จดวยแกว ๗ ประการ ผุดขึ้นแลวเพื่อโชติกะ, กําแพง
๗ ชั้น ซุมประตู ๗ ซุม ขุมทรัพย ๔ ขุมก็ผุดขึน้ แลว (เพือ่ โชติกะ
เหมือนกัน )" ทรงสงฉัตรตําแหนงเศรษฐีไป (ให) แลว, เขาไดเปนผู
ชื่อวา โชติกเศรษฐี. ก็หญิงผูมีบุญกรรมอันทําไวแลวกับโชติกเศรษฐีนั้น
เกิดแลวในอุตตรกุรุทวีป.
ครั้งนั้น เทพดานํานางมาจากอุตตรกุรุทวีปนัน้ แลว ใหนงั่ ในหอง
อันเปนสิริ.
หญิงนัน้ เมื่อมา ถือเอาทะนานขาวสารทะนานหนึ่ง และแผนศิลา
อันลุกโพลง ๓ แผน (มา), ภัตของชนทั้งสองนั้น ไดมีแลวดวยทะนาน
ขาวสารนั้นนั่นเทียว ตลอดชีวิต.
ดังไดสดับมา ถาชนเหลานั้นเปนผูมีประสงคจะยังแมเกวียน ๑๐๐
เลมใหเต็มดวยขาวสาร, มันก็คงปรากฏเปนทะนานอันเต็มดวยขาวสารอยู
นั่นเอง. ในเวลาหุงภัต พวกเขาใสขาวสารในหมอ แลววางไวเบื้องบน
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แผนศิลาเหลานั้น. แผนศิลาก็ลุกโพลงขึ้นในขณะนั้นนั่นเอง เมื่อภัตสัก
วาสุกแลว ยอมดับไป พวกเขารูความที่ภัตสุกแลว ดวยสัญญานั้น
นั่นแหละ. แมในเวลาแกงของควรแกงเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. เขา
ทั้งสองยอมหุงตมอาหารดวยแผนศิลาอันลุกโพลงดวยอาการอยางนี้.
ชนเหลานั้น ยอมอยูดวยแสงสวางแหงแกวมณี, ไมรูแสงสวางของ
ไฟหรือประทีปเลย.

มหาชนตางแตกตื่นมาชมสมบัติ
ไดยินวา สมบัติของโชติกเศรษฐีเห็นปานนั้น ไดปรากฏทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว. มหาชนเทียมยานเปนตนมา เพื่อตองการดู.
โชติกเศรษฐี สั่งใหหุงภัตดวยขาวสารที่นํามาจากอุตตรกุรุทวีปแลว
ให ๆ แกชนทั้งหลายผูมาแลว ๆ, สั่งวา " ชนทั้งหลายจงถือเอาผา, จงถือ
เอาเครื่องประดับ จากตนกัลปพฤกษทั้งหลาย," แลวใหเปดปากขุมทรัพย
ที่มีประมาณคาวุตหนึ่ง แลวสั่งวา " ชนทั้งหลายจงถือเอาทรัพยพอยัง
อัตภาพใหเปนไปได." เมื่อชนทั้งหลายผูอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถือเอา
ทรัพยไปอยู ปากแหงขุมทรัพยมิไดพรองลงแลว แมเพียงองคุลีเดียว.
ไดยินวา นั่นเปนผลแหงรัตนะที่เขาโปรยลง ทําใหเปนทรายใน
บริเวณพระคันธกุฎี.

พระเจาพิมพิสารมีพระประสงคจะชมปราสาท
เมื่อมหาชน ถือเอาผาอาภรณ และทรัพยตามความปรารถนาไป
อยูอยางนั้น, พระเจาพิมพิสารมีพระประสงคจะทอดพระเนตรปราสาท
ของโชติกเศรษฐีนั้นบาง เมื่อมหาชนมาอยู จึงไมไดโอกาสแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 533

ในกาลตอมา เมื่อพวกมนุษยนอยลง เพราะถือเอาวัตถาภรณและ
ทรัพยตามความปรารถนาไปแลว พระราชาจึงตรัสกะบิดาของโชติกะวา
" ฉันมีความประสงคจะชมปราสาทของบุตรของทาน." บิดาของโชติกะ
นั้นกราบทูลวา " ดีละ สมมติเทพ " แลวไปบอกแกบุตรวา " พอ พระราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตรปราสาทของเจา," เขาพูดวา " ดีละ
คุณพอ, ขอพระองคเสด็จมาเถิด."
พระราชา ไดเสด็จไปในที่นั้นพรอมดวยขาราชบริพารเปนอันมาก.
ทาสีผูปดกวาดเทหยากเยื่อที่ซุมประตูที่ ๑ ไดถวายมือแดพระราชา.
พระราชาทรงละอาย ดวยทรงสําคัญวา " ภรรยาของเศรษฐี" จึงไมทรง
วางพระหัตถที่แขนของนาง. พระราชาทรงสําคัญทาสีแมที่ซุมประตูที่เหลือ
ทั้งหลายวา " ภรรยาของเศรษฐี " อยางนั้น จึงไมทรงวางพระหัตถที่แขน
ของทาสีเหลานั้น.
โชติกเศรษฐี มาตอนรับพระราชาถวายบังคมแลว อยูเบื้องพระปฤษฎางค กราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ขอเชิญเสด็จไปขางหนาเถิด "
แผนดินที่ประดับดวยแกวมณี ยอมปรากฏแกพระราชา เปนเหมือนเหว
ที่ลึกตั้ง ๑๐๐ ชั่วบุรุษ. ทาวเธอทรงสําคัญวา " โชติกะนี้ ขุดบอไวเพื่อ
ตองการจับเรา " จึงไมอาจเพื่อ จะเสด็จพระราชดําเนินไปได."
โชติกะ กราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ นี้มใิ ชบอ, ขอพระองค
จงเสด็จมาขางหลังขาพระองค" แลวไดเปนผูนําเสด็จ.
พระราชา ทรงเหยียบพื้นในเวลาที่โชติกะนั้นเหยียบแลว เสด็จ
เที่ยวทอดพระเนตรปราสาทตั้งแตพื้นชั้นลาง.
๑

๒

๑. ปาท นิกฺขปิ ตุ เพื่ออันวางพระบาทลง. ๒. ปุรโต อโหสิ ไดมีขางหนา.
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พระเจาอชาตศัตรูทรงนอยพระทัย
ในคราวนั้น พระราชกุมารทรงพระนามวาอชาตศัตรู ทรงจับองคุลี
ของพระราชบิดา เสด็จเที่ยวไปอยู ทรงดําริวา " โอ ทูลกระหมอมของ
เราเปนอันพาล, ชื่อวาคฤหบดียังอยูในปราสาทที่ทําดวยแกว ๗ ประการ
ได ทูลกระหมอมของเรานี่ เปนถึงพระราชา ยังประทับอยูในพระราชมณเฑียรที่ทําดวยไม, บัดนี้ เราจักเปนพระราชาแลว จักไมใหคฤหบดีนี้
อยูในปราสาทนี้. " เมือ่ พระราชากําลังเสด็จขึ้นสูพื้นปราสาทชั้นบน
นั่นแหละ เปนเวลาเสวยพระกระยาหารเชา. ทาวเธอตรัสเรียกเศรษฐีมา
แลว ตรัสวา " มหาเศรษฐี พวกเราจักบริโภคอาหารเชาในที่นี้นี่แหละ."
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคก็ทราบอยู, พระกระยาหาร
สําหรับสมมติเทพ ขาพระองคตระเตรียมไวแลว."
ทาวเธอทรงสรงสนานดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอ แลวประทับนั่ง
บนบัลลังกอนั เปนที่นั่งของเศรษฐีนั่นแหละ ที่เขาตกแตงไวในมณฑป
เปนที่นั่งของเศรษฐี ซึ่งทําดวยแกว.
๑

พระราชาประทับเสวยในบานโชติกเศรษฐี
ครั้งนั้น พวกบุรุษถวายน้ําสําหรับลางพระหัตถแดทาวเธอ แลวคด
ขาวปายาสเปยกจากภาชนะทองคําที่มีคาไดแสนหนึ่ง วางไวตรงพระพักตร.
พระราชาทรงเริ่มจะเสวยดวยสําคัญวา " เปนโภชนะ."
เศรษฐีกราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ นี้ไมใชภาชนะ, นี้เปนขาว
ปายาสเปยก. พวกบุรุษคดโภชนะใสในภาชนะทองคําใบอื่น แลววางไว
บนถาดเดิม."
.
๑. อิมสฺส อิมสฺมึ ปาสาเท วสิตุ น ทสฺสามิ เราจักไมใหอยูในปราสาทนี้ แกคฤหบดีนี้.
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ไดยินวา การบริโภคภาชนะนั้นดวยไออุนที่พลุงขึ้นจากภาชนะขาว
ปายาสเปยกนั้น ยอมเปนเหตุนํามาซึ่งความสบาย. พระราชาเมื่อเสวย
โภชนะที่มีรสอรอย ก็มไิ ดทรงรูประมาณ.
ลําดับนั้น เศรษฐีถวายบังคมทาวเธอแลว ประคองอัญชลีกราบทูล
วา " พอที พระเจาขา, เพียงเทานี้ก็พอ, พระองคไมทรงสามารถเพื่อ
จะใหโภชนะที่ยิ่งกวานี้ไป ใหยอยได."
ทีนั้น พระราชาตรัสกะเขาวา " คฤหบดี เธอทําความหนักใจหรือ
จึงพูดถึงภัตของตน ?"
เศรษฐี. " ขอนั้นหามิได พระเจาขา, เพราะภัตเพื่อหมูพลของ
พระองคแมทั้งหมด ก็อนั นี้แหละ, แกงก็อันนี้, ก็แตวาขาพระองคกลัว
ตอความเสื่อมยศ.
พระราชา. เพราะเหตุไร ?
เศรษฐี. ถาวา เหตุสักวาความอึดอัดแหงพระกาย จะพึงมีแก
สมมติเทพเจาไซร, ขาพระองคยอมกลัวตอคําวา ' วานนี้ พระราชาเสวย
( ภัต ) ในเรือนของเศรษฐี. เศรษฐีคงจักทําอะไร (ถวายเปนแน) ' พระเจาขา.
พระราชา. ถาอยางนั้น ทานจงนําภัตไป, จงนําน้ํามา.
ในเวลาเสร็จภัตกิจของพระราชา ราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคภต
นั้นนั่นแหละ.

พระราชาทรงสนทนากับเศรษฐี
พระราชาประทับนั่งสนทนาปรารภถึงความสุข ตรัสเรียกเศรษฐีมา
แลวตรัสวา " ภรรยาของทานในเรือนนี้ไมมีหรือ ?"
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เศรษฐี. มี พระเจาขา.
พระราชา. นางอยูที่ไหน ?
เศรษฐี กราบทูลวา นางนั่งอยูในหองอันมีสิริ ยังไมทราบเกลาวา
สมมติเทพเสด็จมา.
ก็พระราชาพรอมดวยราชบริพาร เสด็จมาแลวแตเชาตรูก็จริง, ถึง
อยางนั้น นางก็ยังไมรูวาทาวเธอเสด็จมา.
ลําดับนั้น เศรษฐีรูวา " พระราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตร
ภริยาของเรา " จึงไปสูสํานักของนางแลว บอกวา " พระราชาเสด็จมา
แลว, การที่หลอนเฝาพระราชา ไมควรหรือ ?"

ภรรยาเศรษฐีนอยใจที่ยังมีผูใหญกวาตน
นางนอนอยูนั่นแล กลาววา " นาย ชื่อวาพระราชานั้นเปนอยางไร ?" เมื่อเขาบอกวา " คนที่เปนใหญของพวกเรา ชื่อวาพระราชา,"
จึงแจงความที่คนเปนผูมีใจไมแชมชื่นอยู กลาววา " พวกเรา ยังมีแม
บุคคลผูเปนใหญ (นับวา) ทําบุญกรรมทั้งหลายไวไมดีหนอ, พวกเราทํา
บุญกรรมทั้งหลายชื่อดวยไมมีศรัทธา จึงถึงสมบัติเกิดแลวในที่ของชนอื่น
ผูเปนใหญ; ทานจักเปนของอันเราทั้งหลายไมเธอแลวใหเปนแน, นี่เปน
ผลของทานนั้น" แลวกลาววา " นาย บัดนี้ฉันจักทําอยางไร ?"
สามี. หลอนจงถือเอาพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชา.
เมื่อนางถือพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชาอยู ลม (มี) กลิ่นแหง
พระภูษาสําหรับโพกของพระราชา กระทบนัยนตาของนางแลว.
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ภรรยาเศรษฐีน้ําตาไหล
ลําดับนั้น สายแหงน้ําตาไหลออกจากนัยนตาของนาง. พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นอาการนั้น จึงตรัสกะเศรษฐีวา " มหาเศรษฐี ธรรมดา
มาตุคาม มีความรูนอย ชะรอยจะรองไห เพราะกลัววา ' พระราชาจะพึง
ยึดเอาสมบัติของสามีของเรา,' ทานจงปลอบนาง, เราไมมีความตองการ
ดวยสมบัติของทาน."
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ นางมิไดรองไห.
พระราชา. เมื่อเปนเชนนั้น นัน่ อะไรกันเลา ?
เศรษฐี. น้ําตาของนางไหลออกมาแลว เพราะกลิ่นแหงพระภูษา
สําหรับโพกของพระองค, ดวยวาภรรยาของขาพระองคนี้ ไมเคยเห็น
แสงสวางของประทีปหรือแสงสวางของไฟ ยอมบริโภค นั่งและนอน
ดวยแสงสวางของแกวมณีเทานั้น; สวนสมมติเทพ คงจักประทับนั่งดวย
แสงสวางแหงประทีป.
พระราชา. ถูกละ เศรษฐี.
เศรษฐีกราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ถาเชนนั้น จําเดิมแตวันนี้
ขอพระองคจงประทับนั่งดวยแสงสวางแหงแกวมณี" แลวไดถวายแกวมณี
อันหาคามิได ใหญประมาณเทาผลแตงโม.
พระราชาทอดพระเนตรเรือนแลว ตรัสวา " สมบัติของโชติกะมาก
จริง " แลวไดเสด็จไป.
นี้เปนเรื่องเกิดของพระโชติกเถระกอน
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ เรื่องพระชฏิลเถระ พึงเปนเรื่องอันทานเรียงไวในภายหลัง.
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เด็กชฎิละถูกมารดาเอาลอยน้ํา
บัดนี้ พึงทราบการอุบัติของพระเถระชื่อชฎิละ :ความพิสดารวา ในกรุงพาราณสี ไดมีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเปน
ผูมีรูปสวย. มารดาบิดาใหหญิงคนใชไวคนหนึ่ง เพื่อตองการรักษานาง
ในเวลานางมีอายุรุนราว ๑๕- ๑๖ ป ใหอยูในหองอันมีสิริบนพื้นชั้นบน
แหงปราสาท ๗ ชั้น.
วันหนึ่ง วิทยาธรคนหนึ่งกําลังเหาะไปทางอากาศ เห็นนางกําลัง
เปดหนาตาง แลดูภายนอกอยู เกิดความสิเนหา จึงเขาไปทางหนาตางแลว
ไดทําความเชยชิดกับนาง. นางอาศัยการอยูรวม (หลับนอน) กับวิทยาธร
นั้น ตั้งครรภแลว ตอกาลไมนานเลย.
ลําดับนั้น หญิงคนใชนั้นเห็นเหตุนั้นแลว จึงกลาววา " คุณนาย
นี่อะไรกัน ? อันนางบอกวา " ขอนั้นจงยกไว, เจาอยาบอกแกใคร ๆ,"
จึงไดเปนผูนิ่งเสียเพราะกลัว. โดยกาลลวงไป ๑๐ เดือน แมนางคลอด
บุตรแลว ใหหญิงคนใชนําภาชนะใหมมา ใหเด็กนั้นนอนในภาชนะนั้น
แลว ปดภาชนะนั้นเสีย วางพวงดอกไมไวขางบน สั่งหญิงคนใชวา
" เจาจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแมน้ําคงคา, ถาถูกใคร ๆ ถาม
วา ' นี่อะไร ? ' เจาพึงบอกวา ' พลีกรรมของคุณนายของฉัน." หญิง
คนใชนั้นไดทําอยางนั้น.

หญิง ๒ คนเถียงกันเพราะเด็กชฎิละ
ก็หญิง ๒ คนกําลังอาบน้ําอยูในภายใตแมน้ําคงคา เห็นภาชนะนั้น
ถูกน้ําพัดมาอยู, หญิงคนหนึ่งพูดวา " ภาชนะนั้นเปนของฉัน." คนหนึง่
พูดวา " สิ่งที่มีอยูในภาชนะนั้น เปนของฉัน," เมื่อภาชนะ (ลอยมา)
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ถึงแลว, จึงจับภาชนะนั้นวางไวบนบก เปดดูเห็นเด็ก, หญิงคนหนึ่ง พูดวา
" เด็กเปนของฉันทีเดียว เพราะฉันกลาววา ' ภาชนะเปนของฉัน." คนหนึ่ง
พูดวา " เด็กเปนของฉันเพราะฉันกลาววา ' สิ่งที่มีอยูในภาชนะเปนของ
ฉันทีเดียว."
หญิงทั้งสองนั้นเถียงกัน ไปสูศาลวินิจฉัยแลว แจงเนื้อความนั้น
เมื่อพวกอํามาตยไมสามารถจะวินิจฉัยได, จึงไดไปสูสํานักพระราชา.
พระราชาทรงสดับคําของหญิงทั้งสองนั้น จึงตรัสวา " เจาจงเอา
เด็ก, เจาจงเอาภาชนะ."
ก็หญิงผูที่ไดเด็ก ไดเปนอุปฏฐายิกาของพระมหากัจจายนเถระ,
เพราะเหตุนั้น หญิงนั้นจึงเลี้ยงทารกนั้นไว ดวยคิดวา " จักใหเด็กนี้บวช
ในสํานักของพระเถระ."

เหตุที่เด็กนั้นไดรับตั้งชื่อวาชฎิละ
ผมของเด็กนั้น ไดปรากฏรุงรัง เพราะมลทินแหงครรภอันเขาลาง
ออกไมหมด ในวันที่เด็กนั้นเกิด. เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อ
เขาวา " ชฎิล" นั้นแหละ.
ในเวลาที่เดินได พระเถระเขาไปสูเรือนนั้นเพื่อบิณฑบาต.
อุบาสิกานิมนตพระเถระใหนั่งแลว ไดถวายอาหาร.
พระเถระเห็นเด็ก จึงถามวา " อุบาสิกา ทานไดเด็กหรือ ?"
อุบาสิกาเรียนวา " ได เจาคะ, ดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ไวดวยหวังวา ' จัก
ใหบวชในสํานักของทาน,' ขอทานจงใหเขาบวช" ดังนี้แลว ไดถวาย
แลว.
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พระมหากัจจายนะรับเด็กไปมอบใหอุปฏฐาก
พระเถระรับวา " ดีละ " แลวพาเด็กนั้นไป ตรวจดูวา " บุญกรรม
ที่จะเสวยสมบัติของคฤหัสถของเด็กนี้ มีอยูหรือหนอแล ?" คิดวา " สัตว
ผูมีบุญมาก จักเสวยสมบัติใหญ, เด็กนี้ยังเล็กนัก, แมญาณของเขาก็ยัง
ไมถึงความแกรอบ" จึงไดพาเด็กนั้นไปสูเรือนของอุปฏฐากคนหนึ่ง ใน
กรุงตักกสิลา. อุปฏฐากนั้นไหวพระเถระแลวยืนอยู, เห็นเด็กนั้นแลว
เรียนถามวา " ทานไดเด็กหรือขอรับ ?"
พระเถระตอบวา " เออ อุบาสกเขาจักบวช, แตยังเปนเด็กเล็กนัก,
จงอยูในสํานักของทานเถิด."
อุบาสกนั้นรับวา " ดีละ ขอรับ " แลวตั้งเด็กไวในฐานะเพียงดัง
บุตรบํารุงแลว.
ก็สินคาในเรือนของอุบาสกนั้น เปนของที่สั่งสมไวแลวสิ้น ๑๒ ป.
เขาไปสูระหวางแหงบาน นําเอาสินคาแมทั้งหมดไปสูตลาด ใหเด็กนั่งใน
ตลาดแลว บอกราคาแหงสินคานั้น ๆ แลวกลาววา " เจาพึงถือเอาทรัพย
ชื่อมีประมาณเทานี้ แลวจึงใหสิ่งนี้และสิ่งนี้" ดังนี้แลวหลีกไป.

เทพดาชวยใหเด็กขายของไดหมด
ในวันนัน้ เทพดาผูรักษาพระนคร ทําใหชนผูมีความตองการ
(ดวยวัตถุ) โดยที่สุดแมสักวาพริกและผักชี ใหบายหนาไปสูตลาดของเด็ก
เทานั้น. เด็กนั้นขายสินคาที่สะสมไวสิ้น ๑๒ ป (หมด) โดยวันเดียว
เทานั้น. กุฎมพีมาไมเห็นอะไร ๆ ในตลาด จึงกลาววา " พอ สินคา
ทั้งหมด เจาใหฉิบหายเสียแลวหรือ."
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เด็กตอบวา " ฉันไมไดใหสินคาฉิบหาย, ฉันขายสินคาทั้งหมดตาม
นัยที่ทานบอกไวแลวนั่นแหละ, นี้เปนคาของสินคาชื่อโนน. นี้เปนคา
ของสินคาชื่อโนน." กุฎมพีปลื้มใจ คิดวา " บุรุษที่หาคามิไดสามารถ
เพื่อจะเปนอยูในที่ใดที่หนึ่งได" จึงใหลูกสาวผูเจริญวัยแลวในเรือนของ
ตนแกเขา สั่งพวกบุรุษวา " พวกเจาจงสรางเรือนแกเขา" เมื่อเรือน
สําเร็จแลว จึงบอกวา " พวกเจาจงไป, จงอยูในเรือนของตน."

ชฎิลกุมารไดเปนเศรษฐีเพราะภูเขาทองผุดใกลเรือน
ครั้นในเวลาที่ชฎิลกุมารนั้นเขาไปสูเรือน เมื่อธรณีประตูพอเขา
เหยียบแลวดวยเทาชางหนึ่ง ภูเขาทองประมาณ ๘๐ ศอก ชําแรกแผนดิน
ผุดขึ้นแลว ณ ที่สวนอันมีขางหลังเรือน.
พระราชาพอสดับวา " ขาววา ภูเขาทองชําแรกแผนดินผุดขึ้นใกล
เรือนของชฎิลกุมาร" จึงทรงสงฉัตรสําหรับเศรษฐีไปประทานแกเขา.
เขาไดเปนผูมีชื่อวา ชฎิลเศรษฐี. เขาไดบุตร ๓ คน.

ชฎิลเศรษฐีใหบรุ ุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตน
เขายังจิตใหเกิดขึ้นในการบวช ในเวลาที่บุตรเหลานั้นเจริญวัยแลว
คิดวา " ถาตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลายจักมีไซร, บุตร
ทั้งหลายก็จักใหบวชได; ถาไมมีไซร, บุตรทั้งหลายก็จักไมให; ในชมพูทวีป ตระกูลที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลาย มีอยูหรือหนอ" จึงใหชาง
ทําอิฐที่สําเร็จดวยทองคํา ดามปฏักที่สําเร็จดวยทองคํา และเขียงเทา
ที่สําเร็จดวยทองคํา เพื่อตองการจะทดลองดู ใหในมือของบุรุษทั้งหลาย
แลว สงไปวา " พวกเจาจงไป, จงถืออิฐที่สําเร็จดวยทองคําเปนตน
เหลานี้ ทําเปนเหมือนแลดูอะไร ๆ นั่นเทียว เที่ยวไปในพื้นชมพูทวีป
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รูความที่ตระกูลแหงเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเรามีอยูหรือไมมีแลว จงมา."
บุรุษเหลานั้นเที่ยวจาริกไปถึงภัททิยนคร.

พวกบุรุษพบเมณฑกเศรษฐี
ครั้งนั้น เมณฑกเศรษฐีเห็นบุรุษเหลานั้นแลว ถามวา " พอทั้งหลาย
พวกทานเที่ยวไปทําอะไรกัน ?" เมื่อพวกเขาบอกวา " พวกฉันเที่ยวดูของ
สิ่งหนึ่ง ," รูวา " กิจดวยการถืออิฐที่สําเร็จดวยทองคําเปนตนเหลานี้เที่ยว
ไป เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไร ๆ นั่นแหละ ของบุรุษเหลานี้ ยอมไมมี,
บุรุษเหลานี้เที่ยวสืบสวนดูเศรษฐี " จึงกลาววา " พอทั้งหลาย พวกทาน
จงเขาไปตรวจดูหลังเรือนของเรา."
บุรุษเหลานั้น เห็นแพะทองคําทั้งหลาย มีประการดังกลาวแลวใน
หนหลัง มีขนาดเทาชาง มา และโคอุสุภะ ซึง่ เอาหลังจดหลัง ชําแรก
แผนดินผุดขึ้นแลวในที่ประมาณ ๘ กรีส ที่หลังเรือนนั้นแลว เทียวไปใน
ระหวาง ๆ แพะเหลานั้นแลวออกไป.
ลําดับนั้น เศรษฐีถามบุรุษเหลานั้นวา " พอทั้งหลาย พวกทาน
เที่ยวไปตรวจดูผูใด, ผูนั้น พวกทานเห็นแลวหรือ ?" เมื่อพวกเขากลาววา
" เห็น นาย " จึงสงไปแลวดวยพูดวา " ถาอยางนั้น พวกทานจงไป."
บุรุษเหลานั้นไปจากที่นั้นนั่นแหละแลว, เมื่อเศรษฐีของตนพูดวา
" พอทั้งหลาย ตระกูลเศรษฐีที่โภคะเสมอเราทั้งหลาย พวกเจาเห็นแลว
หรือ ? " บอกวา " นาย ทานจะมีอะไร ? สมบัติชื่อเห็นปานนี้ของ
เมณฑกเศรษฐีมีอยู ในภัททิยนคร" แลวบอกเรื่องราวนั้นทั้งหมด.
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ชฏิลเศรษฐีใหสืบเสาะเปนครั้งที่ ๒
เศรษฐีฟงคํานั้นแลว เปนผูมีใจแชมชื่น คิดวา " ตระกูลเศรษฐี
เราไดไวกอนแลวตระกูลหนึ่ง, ตระกูลเศรษฐีแมอื่นอีกมีอยูหรือหนอ ?"
แลวใหผากัมพลมีคาไดแสนหนึ่ง สงไปวา " พอทั้งหลาย พวกเจาจงไป,
จงเสาะหาตระกูลเศรษฐีแมอื่น." พวกเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว ทํากอง
ฟนในที่ไมไกลแตเรือนของโชติกเศรษฐี ติดไฟแลวไดยืนอยู.
ก็ในเวลาพวกชนถามวา " นี้อะไรกัน ?" ก็บอกวา " เมื่อพวกฉัน
จะขายผากัมพลซึ่งมีคามากผืนหนึ่ง ผูซื้อไมมี, พวกฉันแมจะถือเที่ยวไป
อยู ก็กลัวโจร, เพราะเหตุนั้น พวกฉันจักเผามันเสียแลวจึงจักไป."

พวกบุรุษพบโชติกเศรษฐี
ครั้งนั้น โชติกเศรษฐีเห็นพวกเขาจึงถามวา " พวกนี้ทําอะไรกัน ?"
ฟงเนื้อความนั้นแลว ใหเรียกมาถามวา "ผากัมพลมีคาเทาไร ? " เมื่อ
พวกเขาบอกวา " มีคาแสนหนึ่ง " จึงสั่งให ๆ ทรัพยแสนหนึ่ง บอกวา
" พวกทานจงให (ผาผืนนั้น) แกทาสีผูกวาดซุมประตูเทหยากเยื่อ" แลวสง
ใหในมือของพวกเขานั่นแล. ทาสีนั้นรับเอาผากัมพลแลวรองไห ไปสู
สํานักของนาย บอกวา " นาย เมื่อความผิดมีอยู ประหารดิฉันเสีย ไม
ควรหรือ ? เพราะเหตุไร จึงสงผากัมพลเนื้อหยาบอยางนี้แกดิฉัน,? ดิฉัน
จักนุงหรือจักหมผากัมพลผืนนี้อยางไรได ?"
โชติกเศรษฐี. ฉันมิไดสงไปใหเจาเพื่อประโยชนแกการนุงหรือการ
หมนั่น แตสง ผากัมพลผืนนั้นไปใหเจา เพื่อตองการจะใหพับเขาแลววาง
ไวใกลที่นอนของเจา ในเวลาจะนอน เช็ดเทาที่ลางแลวดวยน้ําหอม
(ตางหาก), เจาไมอาจทํากิจแมนั่นไดหรือ ?
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ทาสีนนั้ กลาววา " ถากระนั้น ดิฉันอาจเพื่อจะทํากิจนั่นได " จึง
ไดรับเอาไปแลว.
ฝายบุรษุ เหลานั้น เห็นเหตุนั้นแลว จึงไปสูสํานักเศรษฐีของตน
เมื่อเศรษฐีกลาววา " พอทั้งหลาย ตระกูลแหงเศรษฐีอันพวกเจาเห็นแลว
หรือ ? " เรียนวา " นาย ทานจะมีอะไร, สมบัติชื่อเห็นปานนี้ ของ
เศรษฐีชื่อโชติกะ มีอยูในกรุงราชคฤห " จึงบอกสมบัติในเรือนทั้งหมด
แลวบอกเรื่องราวนั้น.
เศรษฐีฟงคําของบุรุษเหลานั้นแลวมีใจยินดี คิดวา " บัดนี้เราจัก
ไดบวช" จึงไปสูสํานักของพระราชา กราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคมีประสงคจะบวช."
พระราชาตรัสวา " ดีละ มหาเศรษฐี ทานจงบวชเถิด."
เศรษฐีนั้นไปสูเรือนแลว ใหเรียกบุตรทั้งหลายมาแลว วางจอบ
มีดามเปนทองคํา ตัวจอบเปนเพชร ไวที่มือของบุตรคนใหญแลว กลาว
วา " พอ เจาจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือน." ลูกชายคน
ใหญนั้น ถือเอาจอบไปสับภูเขาทอง. เวลาเขาสับภูเขาทองนั้น ไดเปน
เหมือนเวลาที่เขาสับที่หินดาดฉะนั้น.
เศรษฐีรบั จอบจากมือของลูกชายคนใหญนั้น สงใหในมือของลูก
ชายคนกลาง. แมลกู ชายคนกลางแมนั้น สับภูเขาทองอยู, เวลาเขาสับ
นั้น ไดเปนเหมือนเวลาที่เขาสับหินดาดฉะนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐีจึงสงจอบนั้นใหในมือของลูกชายคนเล็ก. เมื่อ
ลูกชายคนเล็กนั้น รับอาจอบนั้นฟนอยู เวลาที่เขาฟนนั้น ไดเปนเหมือน
เวลาที่เขาสับดินเหนียวที่เขาทําใหเปนกองไวฉะนั้น.
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ลําดับนั้น เศรษฐีจึงกลาวกะลูกชายคนเล็กวา " มาเถิดพอ,
พอละ ดวยทรัพยประมาณเทานี้ " แลวใหเรียกพี่ชาย ๒ คนนอกนี้มา
แลว นอกวา " ภูเขาทองลูกนี้ ไมใชเกิดเพื่อพวกเจา, เกิดขึ้นเพื่อพอ
และลูกชายคนเล็ก, พวกเจาจงใชสอยรวมกันกับลูกชายคนเล็กนี้เถิด."
ถามวา " ก็เพราะเหตุไร ภูเขาทองนั้นจึงเกิดเพื่อบิดาและลูกชาย
คนเล็กเทานั้น ? เพราะเหตุไร ชฎิลเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในน้ําในเวลา
เกิดแลว ?"
แกวา เพราะกรรมที่ตนทําแลวนั่นเอง.

บุรพกรรมของชฎิลเศรษฐี
ความพิสดารวา เมื่อมหาชนกําลังสรางพระเจดียของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาอยู พระขีณาสพองคหนึ่งไปสูเจติยสถาน แลดูแลวถามวา
" พอทั้งหลาย เพราะเหตุไร มุขทางทิศอุดรแหงเจดีย จึงยังไมกอขึ้น ?"
มหาชน. ทองยังไมพอ.
พระขีณาสพ. ฉันจักเขาไปสูภายในบานแลวชักชวน, พวกทาน
จงทํากรรมโดยเอื้อเฟอเถิด.
ทานกลาวอยางนั้นแลวเขาไปสูพระนคร ชักชวนมหาชนวา " แม
และพอทั้งหลาย ทองที่หนามุขขางหนึ่งแหงพระเจดียของพวกเรา ยังไม
พอ, พวกทานจงรูทองเถิด" ไดไปสูตระกูลแหงนายชางทองแลว. ฝาย
นายชางทอง กําลังนั่งทะเลาะกับภรรยาอยูในขณะนั้นเอง.
ครั้งนั้น พระเถระกลาวกะเขาวา " ทองสําหรับหนามุขที่พระเจดีย
อันทานทั้งหลายรับไวยังไมพอ, การที่ทานรูทองนั้นยอมควร. เขากลาว
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ดวยความโกรธตอภรรยาวา " ทานจงโยนพระศาสดาของทานลงในน้ํา
แลวไปเสีย."
ลําดับนั้น นางจึงกลาวกะเขาวา " ทานทํากรรมอยางสาหัสยิ่ง
ทานโกรธดิฉัน ควรจะดาหรือควรจะเฆี่ยนดิฉันเทานั้น, เหตุไฉนทานจึง
ทําเวรในพระพุทธเจาทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันเลา ? "
ทันใดนั้นเอง นายชางทองเปนผูถึงความสลดใจแลว กลาววา " ทาน
เจาขา ขอทานจงอดโทษแกกระผม " แลวหมอบลงแทบเทาของพระเถระ.
พระเถระ. โยม ฉันหาถูกทานวากลาวอะไร ๆ ไม, ทานจงยัง
พระศาสดาใหอดโทษเถิด.
นายชางทอง. ทานเจาขา กระผมจะทําอยางไรเลา จึงจะใหพระศาสดาอดโทษได ?
พระเถระ. ทานจงทําหมอดอกไมทองคํา ๓ หมอ บรรจุเขาไว
ภายในที่บรรจุพระธาตุแลว เปนผูมีผาชุม มีผมชุม ยังพระศาสดาให
อดโทษเถิด โยม.
เขารับวา ดีละ ขอรับ " แลวเมื่อจะทําดอกไมทองคํา ใหเรียก
บุตรชายคนใหญในบุตร ๓ คนมาแลว กลาววา " มานี่แนะ พอ, พอ
ไดกลาวกะพระศาสดาดวยคําเปนเวร, เพราะฉะนั้น พอจักทําดอกไม
เหลานี้ บรรจุในที่บรรจุพระธาตุ ใหพระศาสดาอดโทษ, แมเจาแล ก็
จงเปนสหายของเรา."
ลูกชายคนใหญนั้นบอกวา " พออันฉันใชใหกลาวคําเปนเวร หามิ
ได, พอทําแตลําพังเถิด" แลวไมปรารถนาจะทํา.
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ชางทอง ใหเรียกลูกชายคนกลางมาแลว กลาวเหมือนอยางนั้น.
แมลูกชายคนกลางนั้น ก็กลาวเหมือนอยางนั้น แลวไมปรารถนาจะทํา.
เขาจึงใหเรียกลูกชายคนเล็กมาแลว ก็กลาว (เหมือนอยางนั้น).
ลูกชายคนเล็กนั้นคิดวา " ธรรมดาวากิจที่เกิดขึ้นแกบิดา ยอมเปน
ภาระของบุตร" จึงเปนสหายของบิดา ไดทําดอกไมทั้งหลายแลว. นาย
ชางทองยังหมอดอกไมขนาดคืบหนึ่ง ๓ หมอ ใหสําเร็จแลวบรรจุในที่
บรรจุพระธาตุ มีผาชุม มีผมชุม ยังพระศาสดาใหอดโทษแลว. เขาได
ถูกโยนลงไปในน้ําในเวลาเกิดถึง ๗ ครั้ง ดวยประการฉะนี้.
ก็อัตภาพของเขาที่ตั้งอยูแลวในที่สุดนี้ แมในบัดนี้ ก็ถูกโยนลงไป
ในน้ํา เพราะผลของกรรมนั้นเหมือนกัน. สวนบุตรของเขาสองคนใด
ไมปรารถนาจะเปนสหายในเวลาทําดอกไมทองคํา, เพราะเหตุนั้น ภูเขา
ทองจึงไมเกิดสําหรับบุตรทั้งสองนั้น, แตเกิดสําหรับลูกชายคนเล็ก เพราะ
ความที่เขาทําดอกไมทองคํารวมกัน (กับบิดา).

ชฎิลเศรษฐีออกบวชไดบรรลุพระอรหัต
เศรษฐีนั้นพร่ําสอนบุตรแลว บวชในสํานักพระศาสดา บรรลุ
พระอรหัตแลวโดย ๒-๓ วันเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
โดยสมัยอื่น พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต พรอมดวย
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จไปสูประตูเรือนของบุตรทั้งหลายของเศรษฐีนั้น.
บุตรเหลานั้น ไดถวายภิกษาหารแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ตลอดกึ่งเดือน.
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา " ชฎิล ผูมีอายุ แมใน
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วันนี้ ความทะยานอยากในภูเขาทองประมาณ ๘๐ ศอก และในบุตร
ทั้งหลายของทานมีอยูหรือ ?"
พระชฎิล. ผูมีอายุ ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหลานั้น
ของผม ยอมไมมี.
ภิกษุเหลานั้น จึงกลาววา " พระชฎิลเถระนี้ พูดไมจริง พยากรณ
พระอรหัตผล."
พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหลานั้นของบุตรของเรา
ยอมไมมี" ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓๓. โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช
ตณฺหาภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด ละตัณหาในโลกนี้ไดแลว เปนผูไมมี
เรือน เวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีตัณหาและ
ภพอันสิ้นแลววา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :ผูใดละตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ ในโลกนี้เสียได เปนผูไมมี
ความตองการอยูครองเรือน ชื่อวา เปนผูไมมีเรือน เวนเสียได เราเรียก
ผูชื่อวา มีตัณหาและภพอันสิ้นแลว เพราะความที่ตัณหาและภพเปนของ
สิ้นแลวนั้น วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดา-
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ปตติผลเปนตนดังนี้แล.

๑

พระเจาอชาตศัตรูจะยึดเอาบานเศรษฐี
ฝายพระเจาอชาตศัตรูกุมารสมคบกับพระเทวทัต ปลงพระชนม
พระราชบิดา ดํารงอยูในราชสมบัติแลว ทรงดําริวา " เราจักยึดเอา
ปราสาทของโชติกเศรษฐี" จึงทรงเตรียมการรบแลวเสด็จออกไป พอ
ทอดพระเนตรเห็นพระฉายของพระองคพรอมดวยบริวารที่กําแพงแกว
เขาพระทัยวา " คฤหบดี เปนผูเตรียมการรบคุมพลออกมาแลว " จึง
ไมทรงสามารถจะเสด็จเขาไปได.
ในวันนัน้ แมเศรษฐีเปนผูรักษาอุโบสถ บริโภคอาหารเชาแต
เชาตรู ไปสูว ิหาร นั่งฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา.
สวนยักษชื่อยมโมลี ผูยึดการรักษายืนอยูที่ซุมประตูที่ ๑ เห็น
พระเจาอชาตศัตรูนั้น จึงถามวา " ทานจะไปไหน ?" แลวกําจัดพระเจา
อชาตศัตรูพรอมดวยราชบริพาร ติดตามไปในทิศใหญทิศนอยทั้งหลาย
พระราชาไดเสด็จไปสูวิหารแลวเหมือนกัน.
ครั้งนั้น เศรษฐีพอเห็นทาวเธอ จึงทูลวา " เรื่องอะไรกัน ?
พระเจาขา " ไดลุกขึ้นจากอาสนะ ยืนอยูแลว.
พระราชา. คฤหบดี ทานบังคับพวกบุรุษของทานวา ' จงรบกับ
เรา ' แลวมาในที่นี้ นั่งทําเปนเหมือนฟงธรรมอยูหรือ ?
เศรษฐี. ก็สมมติเทพ เสด็จไปเพื่อยึดเอาเรือนของขาพระองค
มิใชหรือ ?
พระราชา. เออ เราไป.
๑. เบื้องหนาแตนี้ บัณฑิตพึงเห็นความสืบตอดวยเรื่องเดิม.
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เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ แมพระราชาตั้งพัน ก็ไมสามารถเพื่อ
จะยึดเอาเรือนของขาพระองคได เพราะขาพระองคไมปรารถนา.

พระราชาทรงถอดแหวนไมออก
ทาวเธอกริ้ววา " ก็ทา นจักเปนพระราชาหรือ ? "
เศรษฐี. ขาพระองคไมเปนพระราชา, แตพระราชาหรือโจรไม
สามารถจะถือเอาแมเสนดายที่ชายผาอันเปนของขาพระองคได เพราะ
ขาพระองคไมปรารถนา.
พระราชา. ก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจของทานได อยางไร ?
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ถาอยางนั้น แหวน ๒๐ วงเหลานั้น ที่
นิ้วมือทั้ง ๑๐ ของขาพระองคมีอยู, ขาพระองคไมถวายแหวนเหลานี้แก
พระองค: ถาพระองคทรงสามารถไซร, ขาพระองคจงทรงถือเอาเถิด.
ก็พระราชานั้น ประทับนั่งกระโหยงบนพื้น เมื่อจะทรงกระโดด
ยอมทรงกระโดดขึ้นสูที่ ๑๘ ศอกได, ประทับยืน เมื่อจะทรงกระโดด
ยอมทรงกระโดดขึ้นสูที่ ๘๐ ศอกได. พระราชาแมทรงมีพระกําลังมาก
อยางนี้ ทรงกระโดดไปมาอยางโนนและขางนี้ ก็ไมทรงสามารถเพื่อจะ
ถอดแมซึ่งแหวนวงหนึ่งได.

เศรษฐีสลดใจใครจะบวช
ลําดับนั้น เศรษฐีกราบทูลกะทาวเธอวา " ขาแตสมมติเทพ ขอ
พระองคทรงลาดผาสาฎก " แลวไดทาํ นิ้วทั้งหลายใหตรง. แหวนแมทั้ง
๒๐ วง หลุดออกแลว.
ลําดับนั้น เศรษฐีกราบทูลทาวเธอวา " ขาแตสมมติเทพ ใคร ๆ
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ไมสามารถเพื่อจะถือเอาทรัพยสมบัติอันเปนของขาพระองคดวยอาการอยาง
นั้นได เพราะชาพระองคไมปรารถนา" ดังนี้แลว เกิดสลดใจเพราะ
พระกิริยาของพระราชา จึงกราบทูลวา " ขาแตสมมติเทพ ขอพระองค
จงทรงอนุญาตเพื่อการบวชแกขาพระองค." ทาวเธอทรงดําริวา " เมื่อ
เศรษฐีนี้บวชแลว, เราจักยึดเอาปราสาทไดสะดวก" จึงตรัสวา " จง
บวชเถิด" ดวยพระดํารัสคําเดียวเทานั้น. เศรษฐีนั้นบวชในสํานักพระศาสดาแลว ตอกาลไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต มีชื่อวา พระโชติกเถระ.
ในขณะที่ทานบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล สมบัตินั้นแมทั้งหมดก็
อันตรธานไป. พวกเทพดาก็นําภรรยาของเศรษฐีนั้น ชื่อสตุลกายา แม
นั้นไปสูอุตตรกุรุทวีปนั่นแล.

พวกภิกษุเขาใจวาพระเถระอวดอุตริมนุสธรรม
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเรียกพระโชติกเถระนั้นมาแลว ถามวา
" โชติกะผูมีอายุ ก็ตัณหาในปราสาทหรือในหญิงนั้นของทานยังมีอยูหรือ ?
เมื่อทานบอกวา " ไมมี ผูมีอายุทั้งหลาย " จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา
" พระเจาขา พระโชติกะนี้ กลาวไมจริง พยากรณพระอรหัตผล."
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไมมีตัณหาใน
ปราสาทหรือในหญิงนั้นเลย " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:" ผูใด ละตัณหาไดแลว ในโลกนี้ เปนผูไมมี
เรือน เวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีตัณหาและ
ภพอันสิ้นแลววา เปนพราหมณ."
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระโชติกเถระ จบ.
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๓๔. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๑ [๒๙๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผูเคยเปน
นักฟอนรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หิตฺวา มานุสก " เปนตน.

นักฟอนออกบวชไดบรรลุพระอรหัต
ไดยินวา นักฟอนนั้นเที่ยวเลนกีฬาคือการฟอนชนิดหนึ่ง ฟง
ธรรมกถาของพระศาสดา บวชแลวบรรลุพระอรหัต. เมื่อภิกษุนั้นกําลัง
เขาไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ภิกษุทั้งหลาย
เห็นบุตรของนักฟอนคนหนึ่งกําลังเลนอยู จึงถามวา " ผูมีอายุ บุตรของ
นักฟอนนั่น เลนกีฬาที่ทานเลนแลว ๆ, ทานยังมีความเยื่อใยในกีฬา
ชนิดนี้อยูหรือหนอแล ?" เมื่อภิกษุนั้นตอบวา " ไมมี " จึงพูดกันวา
" ทานผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวไมจริง พยากรณพระอรหัตผล."
พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรของเรากาวลวงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงไดแลว" ดังนี้
แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓๔. หิตฺวา มานุสก โยค
ทิพฺพ โยค อุปจฺจคา
สพฺพโยควิสยุตฺต
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด ละกิเลสเครื่องประกอบ อันเปนของ
มนุษย ลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของทิพยได
แลว, เราเรียกผูนั้น ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบ
ทั้งปวงไดแลววา เปนพราหมณ."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มานุสก โยค ไดแก อายุและ
กามคุณทั้ง ๕ อันเปนของมนุษย. แมในกิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพย
ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อุปจฺจคา เปนตน ความวา ผูใดละกิเลสเครื่องประกอบ
อันเปนของมนุษย กาวลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพยไดแลว,
เราเรียกผูนั้น ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหมดแม ๔ อยางใดแลววา
เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๑ จบ.
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๓๕. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๒ [๒๙๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผูเคยเปน
นักฟอนเหมือนกันรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หิตวฺ า รติฺจ "
เปนตน.

พราหมณละความยินดีและไมยินดีได
เรื่องเปนเชนเดียวกับเรื่องกอนนั้นแล. แตในเรื่องนี้ พระศาสดา
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราละความยินดีและความไมยินดีได
แลว ดํารงอยู " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓๕. หิตฺวา รติฺจ อรติฺจ
สีติภูต นิรูปธึ
สพฺพโลกาภิภุ วีร
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" เราเรียกบุคคลนั้น ซึ่งละความยินดีและความ
ไมยินดีไดแลว ผูเย็น ไมมีอุปธิ ครอบงําโลกทั้งปวง
ผูแกลวกลาวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตึ ไดแก ความยินดีในกามคุณ ๕.
บทวา อรตึ ไดแก ผูระอาในการอยูปา.
บทวา สีติภูต ไดแก ผูดับแลว.
บทวา นิรูปธึ ไดแก ผูไมมีอุปกิเลส.
บทวา วีร ความวา เราเรียกบุคคลผูครอบงําขันธโลกทั้งหมดได
แลว ดํารงอยู ผูมีความแกลวกลานัน้ คือเห็นปานนั้นวา เปนพราหมณ.
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ในกาลจบเทศนา เปนอันมากบรรลุอริยผลทัง้ หลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๒ จบ.
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๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระวังคีสะเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " จุตึ โย เวทิ " เปนตน.

วังคีสพราหมณเปนนักทํานาย
ไดยินวา พราหมณในกรุงราชคฤหคนหนึ่งชื่อวังคีสะ เคาะ (กะโหลก) ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลวกูรูไดวา " นี้เปนศีรษะของผูเกิด
ในนรก, นี้เปนศีรษะของผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน, นี้เปนศีรษะของ
ผูเกิดในเปรตวิสัย, นี้เปนศีรษะของผูเกิดในมนุษยโลก, นี้เปนศีรษะของ
ผูเกิดในเทวโลก."
พวกพราหมณคิดวา " พวกเราอาศัยวังคีสพราหมณนี้ ก็สามารถ
หากินกะชาวโลกได" จึงใหเขานุงผาแดง ๒ ผืนแลวพาเที่ยวไปชนบท
กลาวกะพวกมนุษยวา " พราหมณชื่อวังคีสะนั่น เคาะ (กะโหลก) ศีรษะ
ของพวกมนุษยที่ตายแลว ก็รูจักที่เกิด, พวกทานจงถามถึงที่พวกญาติของ
ตน ๆ เกิดแลวเถิด."
พวกมนุษยใหกหาปณะ ๑๐ บาง ๒๐ บาง ๑๐๐ บาง ตามกําลัง
แลว จึงถามถึงทีพวกญาติเกิดแลว. พราหมณเหลานั้นถึงกรุงสาวัตถีโดย
ลําดับแลว ยึดอาที่พักในที่ไมไกลแหงพระเชตวัน, พวกเขาเห็นมหาชน
ผูบริโภคอาหารเชาแลว มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน กําลัง
เดินไปเพื่อฟงธรรม จึงถามวา " พวกทานไปไหนกัน ?" เมื่อมหาชน
นั้นบอกวา " ไปสูวิหาร เพื่อฟงธรรม." จึงกลาววา " พวกทานจักไป
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ในที่นั้นทําอะไร ? บุคคลผูทัดเทียมกับวังดีสพราหมณของพวกเรา ยอม
ไมมี, เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลว ก็รทู ี่เกิดได,
พวกทานจงถามถึงที่พวกญาติเกิดเถิด."
มนุษยเหลานั้นกลาววา " วังคีสะจะรูอะไร ? บุคคลผูทัดเทียมกับ
พระศาสดาของพวกเรา ไมมี." เมื่อพวกพราหมณแมนอกนี้ กลาววา
" บุคคลผูทัดเทียมกับวังคีสะ ไมมี, เถียง กันแลว กลาววา " มาเถิด
บัดนี้ พวกเราจักรูวาวังคีสะของพวกทาน หรือพระศาสดาของพวกเรา
มีความรู " แลวไดพาพราหมณเหลานั้นไปสูวิหาร.
๑

เขายอมจํานนพระศาสดา
พระศาสดาทรงทราบวาชนเหลานั้นมา จึงรับสั่งใหนํา (กะโหลก)
ศีรษะมา ๕ ศีรษะ คือ " ศีรษะของสัตวผูเกิดในฐานะทั้ง ๔ คือ ' ใน
นรก ในกําเนิดดิรัจฉาน ในมนุษยโลก ในเทวโลก ' ๔ ศีรษะ และ
(กะโหลก) ศีรษะของพระขีณาสพ " รับสั่งใหวางไวตามลําดับ ในเวลา
ที่วังคีสะมาแลว จึงตรัสถามวังคีสะวา " ทราบวา ทานเคาะ (กะโหลก)
ศีรษะแลว รูที่เกิดของสัตวทั้งหลายผูตายแลวหรือ ?"
วังคีสะ. พระเจาขา ขาพระองครูได.
พระศาสดา. นี้ (กะโหลก) ศีรษะของใคร ?
เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะนั้นแลว กราบทูลวา " ของสัตวผูเกิด
ในนรก." ลําดับนั้น พระศาสดาประทานสาธุการแกเขาวา " ดีละ " จึง
ตรัสถามถึงศีรษะทั้ง ๓ นอกนี้ ในขณะที่เขากราบทูลแลว ๆ ไมผิด ก็
ประทานสาธุการเหมือนอยางนั้น จึงทรงแสดง (กะโหลก) ศีรษะที่ ๕
๑. กถ วฑฺเฒตฺวา ยังถอยคําใหเจริญ.
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ตรัสถามวา " นี้ (กะโหลก) ศีรษะของใคร ? " เขาเคาะ ( กะโหลก)
นั้นแลว ไมรูที่เกิด. ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาวา " วังคีสะ ทาน
ไมรูหรือ ? " เมื่อเขากราบทูลวา " พระเจาขา ขาพระองคไมรู " จึง
ตรัสวา " ฉันรู."
วังดีสะ. พระองคทรงทราบดวยอะไร ?
พระศาสดา. ทราบดวยกําลังมนต.
ลําดับนั้น วังคีสะทูลวิงวอนพระองควา " ขอพระองคจงประทาน
มนตนี้แกขาพระองค พระศาสดาตรัสวา " เราไมสามารถจะใหมนตแก
บุคคลผูไมบวชได."

วังคีสะบวชเพื่อเรียนพุทธมนต
เขาคิดวา " เมื่อเราเรียนมนตนี้แลว เราก็จักเปนผูประเสริฐใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น" จึงสงพราหมณเหลานั้นไป ดวยคําวา " พวกทานจง
อยูในที่นั้นนั่นแหละสิ้น ๒- ๓วัน ฉันจักบวช " แลวไดบรรพชาอุปสมบท
ในสํานักพระศาสดา ไดเปนผูมีนามวา วังคีสเถระ.
ลําดับนั้น พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานมีอาการ ๓๒ เปนอารมณ
แกเธอแลว ตรัสวา " เธอจงสาธยายบริกรรมมนต."

พระเถระบรรลุพระอรหัต
พระวังคีสเถระนั้นสาธยายมนตอยู ถูกพวกพราหมณถามใน
ระหวาง ๆ วา " ทานเรียนมนตไดแลวหรือยัง ? " จึงบอกวา " พวก
ทานจงรอกอน ฉันกําลังเรียน" ตอกาล ๒-๓ วันเทานั้นก็ไดบรรลุพระอรหัต ถูกพราหมณทั้งหลายถามอีก จึงกลาววา " ทานผูมีอายุ บัดนี้
ฉันไมควรเพื่อจะไป."
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พวกภิกษุไดยินคํานั้นแลว จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา
พระวังคีสเถระนี้ พยากรณพระอรหัตผล ดวยคําไมจริง."
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยากลาวอยางนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้บุตรของเราฉลาดในการจุติและปฏิสนธิแลว " ดังนี้
แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๓๖. จุตึ โย เวทิ สตฺตาน
อุปปตฺติฺจ สพฺพโส
อสตฺต สุคต พุทฺธ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
ยสฺส คตึ น ชานนฺติ
เทวา คนฺธพฺพมานุสา
ขีณาสว อรหนฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" ผูใด รูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายโดยประการทั้งปวง, เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมของ ไปดี รูแลว;
วาเปนพราหมณ. เทพยดา คนธรรพและหมูมนุษย
ยอมไมรูคติของผูใด, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีอาสวะสิ้น
แลว ผูไ กลกิเลสวา เปนพราหมณ."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย เวทิ เปนตน ความวา ผูใด
รูจุติปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงอยางแจงชัด , เรา
เรียกบุคคลผูนั้น ซึ่งชื่อวา ไมของ เพราะความเปนผูไมเกี่ยวของ ชื่อวา
ไปดีแลว เพราะความเปนผูไปดีแลวดวยการปฏิบัติ ชื่อวาผูรูแลว เพราะ
ความเปนผูรูสัจจะทั้ง ๔ วา เปนพราหมณ.
๑

๑. ปากฏ กตฺวา ทําใหปรากฏ.
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บทวา "ยสฺส เปนตน ความวา เทพดาเปนตนเหลานั้น ไมรูคติ
ของผูใด, เราเรียกผูนั้น ซึ่งชื่อวา มีอาสวะสิ้นแลว เพราะความที่
อาสวะทั้งหลายสิ้นแลว ชื่อวา ผูไกลกิเลส เพราะความเปนผูหางไกล
จากกิเลสทั้งหลายวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระวังคีสเถระ จบ.
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๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุณีชื่อ
ธรรมทินนา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส ปุเร จ " เปนตน.

วิสาขอุบาสกบรรลุอนาคามิผล
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ในเวลานางเปนคฤหัสถ วิสาขอุบาสก
ผูเปนสามี ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา บรรลุอนาคามิผลแลวคิดวา
" การที่เราใหนางธรรมทินนารับทรัพยสมบัติทั้งปวง ควร;" ในกาลกอน
แตนั้น อุบาสกนั้นเมื่อมา เห็นนางธรรมทินนาผูแลดูอยูทางหนาตาง
ยอมทําความยิ้มแยม. แตในวันนั้น ไมแลดูนางผูยืนอยูที่หนาตางเลย
ไดไปแลว.
นางคิดวา " นี้เรื่องอะไรกันหนอ ? คิดวา ' ขอนั้นจงยกไว,
เราจักรูในเวลาบริโภค" แลวนําภัตเขาไปในเวลาบริโภค.
ในวันอืน่ ๆ อุบาสกนั้นพูดวา " มาเถิด, เราบริโภคดวยกัน. แต
ในวันนั้น เปนผูนิ่งเฉย บริโภคแลว. นางคิดวา " สามีคงจักโกรธดวย
เหตุอะไร ๆ แนนอน."
ครั้งนั้น. วิสาขอุบาสกเรียกนางในเวลานั่งตามสบายมาแลว กลาว
กะนางวา " ธรรมทินนา หลอนจงรับทรัพยสมบัติทั้งปวงในเรือนนี้เถิด."
นางคิดวา " ธรรมดาวา คนทั้งหลายโกรธแลวยอมไมใหใครรับทรัพย
สมบัติ, นี่เรื่องอะไรกันหนอ ?" จึงกลาววา " นาย ก็ทานเลา ? "
อุบาสก. จําเดิมแตนี้ ฉันจักไมจัดแจงอะไร ๆ.
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ธรรมทินนา. ใครจักรับน้ําลายที่ทานบวนทิ้ง, เมื่อเปนเชนนั้น
ทานก็จงอนุญาตการบวชแกดิฉันเถิด.
อุบาสกนั้น รับวา " ดีละ นางผูเจริญ " แลวนํานางไปสูสํานัก
ภิกษุณีดวยสักการะเปนอันมาก ใหบวชแลว. นางไดอุปสมบทแลว
ไดมีชื่อวา ธรรมทินนาเถรี.

วิสาขอุบาสกถามปญหาในมรรคกะพระเถรี
นางไปสูชนบทกับภิกษุณีทั้งหลาย เพราะความเปนผูประสงควิเวก
เมื่ออยูในชนบทนั้นไมนานเทาไร ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลาย กลับมาสูกรุงราชคฤหอยางเดิมอีก ดวยคิดวา " บัดนี้ พวกชน
ผูเปนญาติอาศัยเราแลว จักทําบุญทั้งหลาย."
อุบาสก ไดทราบความที่พระเถรีมาแลว คิดวา " พระเถรีมา
เพราะเหตุไรหนอ ?" จึงไปสูสํานักภิกษุณี ไหวพระเถรีแลวนั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง คิดวา " การที่เราจะพูดวา ' แมเจา ทานกระสันหรือหนอ '
ดังนี้ ก็เปนการไมสมควร, เราจักถามปญหาสักขอหนึ่งกะพระเถรีนั้น "
แลวถามปญหาในโสดาปตติมรรค. พระเถรี เฉลยปญหาขอนั้นได. อุบาสก
จึงถามปญหาแมในมรรคที่เหลือ โดยอุบายนั้นนั่นแล เมื่อพระเถรีนั้น
กลาวในเวลาปญหาอันอุบาสกนั้นถามกาวลวง (วิสัย) วา " วิสาขะผูมีอายุ
ทานแลนเลย (วิสัย) ไปแล" แลวกลาววา " เมื่อทานจํานง ก็พึงเขาไป
เฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหานี้" ไหวพระเถรีแลว ลุกจากอาสนะ
ไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูลการสนทนาปราศรัยนั้นทั้งหมด แดพระผูมี
พระภาคเจา.
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พระศาสดาทรงยกยองพระธรรมทินนาเถรี
พระศาสดาตรัสวา " ธรรมทินนาธิดาของเรากลาวดีแลว, ดวยเรา
เมื่อจะแกปญหานั่น ก็จะพึงแกอยางนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แลว เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:๓๗. ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ มชฺเฌ จ นตฺถิ กิฺจน
อกิฺจน อนาทาน
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ.
" ความกังวลในกอน ในภายหลัง และในทาม
กลาง ของผูใดไมม.ี เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความ
กังวล ไมมีความยึดมั่นวา เปนพราหมณ"

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุเร ความวา ในขันธทั้งหลายที่
เปนอดีต.
บทวา ปจฺฉา คือ ในขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต.
บทวา มชฺเฌ ไดแก ในขันธทั้งหลายที่เปนปจจุบัน.
สองบทวา นตฺถิ กิฺจน เปนตน ความวา ความกังวลกลาวคือ
ความยึดถือดวยตัณหาในฐานะ ๓ เหลานั้น ของผูใดไมมี, เราเรียกผูนั้น
ซึ่งไมมีความกังวลดวยกิเลสเครื่องกังวลคือราคะเปนตน ผูชอื่ วาไมมีความ
ยึดมั่น เพราะไมมีความยึดถืออะไร ๆ วา เปนพราหมณ.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระธรรมทินนาเถรี จบ.
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๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอังคุลิมาล
เถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุสภ " เปนตน.

พระอังคุลิมาลไมกลัวชาง
เรื่องขาพเจากลาว ไวในคาถาวรรณนาวา " น เว กทริยา เทวโลก
วชนฺติ " เปนตนนั่นแล.
จริงอยู ในที่นั้นขาพเจากลาวไววา " ภิกษุทั้งหลายถามพระอังคุลิมาล
วา " ผูมีอายุ ทานเห็นชางตัวดุราย ยืนกั้นฉัตรอยูแลว ไมกลัวหรือหนอ ? "
พระอังคุลิมาลตอบวา " ไมกลัว ผูมอี ายุ."
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลพระศาสดา " พระเจาขา พระอังคุลิมาล
พยากรณพระอรหัตดวยคําไมจริง."
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย อังคุลิมาลบุตรของเรายอมไม
กลัว, เพราะวา ภิกษุทั้งหลายเชนกับบุตรของเรา ผูองอาจที่สุดในระหวาง
พระขีณาสพผูองอาจทั้งหลาย ยอมไมกลัว " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้
ในพราหมณวรรควา:๓๘. อุสภ ปวร วีร
มเหสึ วิชิตาวิน
อเนช นฺหาตก พุทธฺ  ตมห พฺรูมิ พฺราหมณ.
" เราเรียกบุคคลผูองอาจ ประเสริฐ แกลวกลา
แสวงหาคุณอันใหญ ผูชนะโดยวิเศษ ไมหวัน่ ไหว
ผูลางแลว ผูรูนั้นวา เปนพราหมณ."
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แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :เราเรียกบุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ผูชื่อวา องอาจ เพราะความ
เปนผูเชนกับโคอุสภะ ดวยอรรถวาเปนผูไมหวาดเสียว ชื่อวา ประเสริฐ
เพราะอรรถวาสูงสุด ชื่อวา ผูแกลวกลา เพราะถึงพรอมดวยความเปนผู
กลาหาญ ชือ่ วา ผูแสวงหาคุณอันใหญ เพราะความเปนผูแสวงหาคุณ
อันใหญ มีศลี ขันธเปนตน ชื่อวา ผูชนะโดยวิเศษ เพราะความที่มารทั้ง ๓
อันตนชนะแลว ชื่อวา ผูล างแลว เพราะความเปนผูมีกิเลสอันลางแลว
ชื่อวา ผูรู เพราะความเปนผูรูสัจจะทั้ง ๔ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ จบ.
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๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ [๓๐๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปญหาของ
เทวหิตพราหมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปุพฺเพนิวาส " เปนตน.

พราหมณทลู ถามทักษิณาที่มผี ลมาก
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงอาพาธดวย
พระวาโย (กําเริบ) ทรงสงพระอุปวานเถระไปสูสํานักของเทวหิตพราหมณ
เพื่อตองการน้ํารอน. ทานไปบอกความที่พระศาสดาทรงอาพาธแลวขอ
น้ํารอน.
พราหมณฟงคํานั้นแลว เปนผูมีใจยินดี คิดวา " การที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสง (พระอุปวานเถระ) มาสูสํานักของเรา เพื่อตองการ
น้ํารอน เปนลาภของเราหนอ" จึงใชบุรุษใหถอื เอาหาบน้ํารอนและ
หอน้ําออย มอบถวายแกพระอุปวานเถระ.
พระเถระ ใหชนถือเอาน้ํารอนเปนตนนั้นไปสูวิหาร กราบทูล
พระศาสดาใหทรงสรงดวยน้ํารอนแลว ละลายน้ําออยดวยน้ํารอนถวายแด
พระผูมีพระภาคเจา.
ในขณะนั้นนั่นเอง อาพาธนั้นของพระองคก็สงบระงับ. พราหมณ
คิดวา " ไทยธรรมเราใหแกใครหนอแล ? จึงมีผลมาก, เราจักทูลถาม
พระศาสดา." พราหมณนั้นไปสูสํานักพระศาสดาแลว เมื่อจะทูลถาม
เนื้อความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :-
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" บุคคลควรใหไทยธรรมในบุคคลไหน ? ไทยธรรมวัตถุอันบุคคลใหในบุคคลไหน จึงมีผลมาก ?
ทักษิณาของบุคคลผูบูชาอยูอยางไรเลา ? จะสําเร็จ
ไดอยางไร ?"

พระศาสดาทรงแกปญ
 หาของพราหมณ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา " ไทยธรรมวัตถุ ที่บุคคลใหแลว
แกพราหมณผูเชนนี้ ยอมมีผลมาก" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงประกาศบุคคล
ผูเปนพราหมณแกพราหมณนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓. ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิ
ฺ า โวสิโต มุนิ
สพฺพโวสิตโวสาน
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ.
" บุคคลใด รูข ันธที่อาศัยอยูในกอน, ทั้งเห็น
สวรรคและอบาย, อนึ่ง บรรลุความสิ้นไปแหงชาติ
เสร็จกิจแลว เพราะรูยิ่ง เปนมุนี, เราเรียกบุคคล
นั้น ซึ่งมีพรหมจรรยอันอยูเสร็จสรรพแลววา เปน
พราหมณ."

แกอรรถ
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :บุคคลใด รูขันธที่อาศัยอยูในกอนอยางแจงชัด เห็นสวรรคตางดวย
เทวโลก ๒๖ ชั้น และอบาย ๔ ดวยทิพยจักษุ อนึ่ง บรรลุพระอรหัต
๑

๑. กามาพจร ๖ รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔ รวมเปน ๒๖.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาที่ 569

กลาวคือความสิ้นไปแหงชาติ เสร็จกิจแลว เพราะรูยิ่งซึ่งธรรมควรรูยิ่ง
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ละธรรมที่ควรละ ทําใหแจงซึ่งธรรม
ที่ควรทําใหแจง คือบรรลุพระนิพพานหรือบรรลุพรหมจรรยอันคนอยูจบ
แลว ชื่อวา เปนมุนี เพราะเปนผูบรรลุภาวะแหงผูรู ดวยปญญาอันเปน
เหตุสิ้นไปแหงอาสวะ, เราเรียกบุคคลนั้นซึ่งชื่อวามีพรหมจรรยอยูเสร็จสรรพแลว เพราะความเปนผูอยูจบพรหมจรรย อันเปนที่สุดแหงกิเลส
ทั้งสิ้น คือพระอรหัตมรรคญาณวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
ฝายพราหมณ มีใจเลื่อมใสแลว ตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย ประกาศ
ความเปนอุบาสกแลว ดังนี้แล.
เรื่องเทวหิตพราหมณ จบ
พราหมณวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๖ จบ.
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รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท คือ
[ ๓๗ ] ยมกวรรค อัปปมาทวรรค จิตตวรรค ปุปผวรรค พาลวรรค
บัณฑิตวรรค อรหันตวรรค สหัสสวรรค ปาปวรรค ทัณฑวรรค ชราวรรค
อัตตวรรค โลกวรรค พุทธวรรค สุขวรรค ปยวรรค โกธวรรค มลวรรค
ธัมมัฏฐวรรค มรรควรรค รวมเปน ๒๐ วรรค ปกิณณกวรรค นิรยวรรค
นาควรรค ตัณหาวรรค ภิกขุวรรค พราหมณวรรค รวมทั้งหมดนี้เปน
๒๖ วรรค อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยทรงแสดงแลว
ในยมกวรรค มี ๒๐ คาถา ในอัปปมาทวรรคมี ๑ คาถา ในจิตตวรรคมี ๑๑
คาถา ในปุปผวรรคมี ๑๖ คาถา ในพาลวรรคมี ๑๗ คาถา ในบัณฑิตวรรค
มี ๑๔ คาถา ในอรหันตวรรคมี ๑๐ คาถา ในสหัสสวรรคมี ๑๖ คาถา
ในปาปวรรคมี ๑๓ คาถา ในทัณฑวรรคมี ๑๗ คาถา ในชราวรรค
มี ๑๑ คาถา ในอัตตวรรคมี ๑๒ คาถา ในโลกวรรคมี ๑๒ คาถา
ในพุทธวรรคมี ๑๖ คาถา ในสุขวรรคและปยวรรคมีวรรคละ ๑๒ คาถา
ในโกธวรรคมี ๑๔ คาถา ในมลวรรคมี ๒๑ คาถา ในธัมมัฏฐวรรค
มี ๑๗ คาถา ในมรรควรรคมี ๑๖ คาถา ในปกิณณกวรรคมี ๑๖ คาถา
ในนิรยวรรคและนาควรรคมีวรรคละ ๑๔ คาถา ในตัณหาวรรคมี ๒๒ คาถา
ในภิกขุวรรคมี ๒๓ คาถา ในพราหมณวรรคอันเปนวรรคที่สุดมี ๔๐ คาถา
คาถา ๔๒๓ คาถา อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ทรง
แสดงไวในนิบาตในธรรมบท.
จบคาถาธรรมบท
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อรรถกถา
รวมเรือ่ งทั้งหมด
อรรถกถาแหงพระธรรมบท มีประมาณ ๗๒ ภาณวาร อันขาพเจา
ประกาศเรื่อง ๒๙๙ เรื่อง คือ " ในยมกวรรค อันเปนวรรคแรกของ
วรรคทั้งปวง ๑๔ เรื่อง, ในอัปปมาทวรรค ๙ เรื่อง ในจิตตวรรค ๙ เรื่อง,
ในปุปผวรรค ๑๒ เรื่อง ในพาลวรรค ๑๕ เรือ่ ง, ในบัณฑิตวรรค
๑๑ เรื่อง, ในอรหันตวรรค ๑๐ เรื่อง, ในสหัสสวรรค ๑๔ เรื่อง, ใน
ปาปวรรค ๑๒ เรื่อง, ในทัณฑวรรค ๑๑ เรื่อง, ในชราวรรค ๙ เรื่อง,
ในอัตตวรรค ๑๐ เรื่อง, ในโลกวรรค ๑๑ เรื่อง, ในพุทธวรรค ๙ เรื่อง,
ในสุขวรรค ๘ เรื่อง, ในปยวรรค ๙ เรื่อง, ในโกธวรรค ๘ เรื่อง,
ในมลวรรค ๑๒ เรื่อง ในธัมมัฏฐวรรค ๑๐ เรื่อง, ในมรรควรรค ๑๐ เรือ่ ง,
ในปกิณณกวรรค ๙ เรื่อง, ในนิรยวรรค ๙ เรื่อง; ในนาควรรค ๘ เรื่อง,
ในตัณหาวรรค ๑๒ เรื่อง, ในภิกขุวรรค ๑๒ เรื่อง, ในพราหมณวรรค
๓๙ เรื่อง" รจนาไวพอเหมาะ ดวยสามารถไมยอนักไมพิสดารนัก
จบแลว ดวยคํามีประมาณเทานี้.
จบธัมมปทัฏฐกถา
๑

๑. ในเรื่องเหลานี้นับรวมทั้งหมดมี ๓๐๒ เรื่อง.
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คําอุทิศของผูเรียบเรียง
ธรรมบทอันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใดผูพระธรรมราชา ทรงบรรลุแลว, พระคาถาเหลาใดในพระธรรมบท มีประมาณ ๔๒๓ พระคาถา ตั้งขึ้นแลว ในเพราะเรื่อง ๒๙๙ เรื่อง อัน
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้น ผูแสวงหาคุณใหญ
ทรงยังสัจจะทั้ง ๔ ใหแจมแจง ทรงภาษิตไวแลว,
ขาพเจาผูอยูในปราสาทของพระเจาสิริกูฏ ในวิหาร
อันพระอธิราชเจาผูมีพระกตัญูตรัสใหสรางไวแลว
เรียบเรียงอรรถกถานี้ แหงพระคาถาเหลานั้น ใหถึง
พรอมดวยอรรถและพยัญชนะ ใหหมดมลทินดวยดี
ตามพระบาลีมีประมาณ ๗๒ ภาณวาร เพื่อประโยชน
และเพือ่ เกื้อกูลแกโลก เพราะความที่ขาพเจาเปนผู
ใครเพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรมของพระโลกนาถเจา ไดบรรลุกุศลใดแลว, ดวยอํานาจกุศลนั้น
ขอความดําริอันเปนกุศลทั้งปวง จงเผล็ดผลที่นาจับใจ
สําเร็จแกสัตวทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
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พรรณนาคุณสมบัติของผูเรียบเรียงคัมภีรนี้
พระเถระผูทรงนามอันครูทั้งหลายขนานแลววา " พุทธโฆสะ "
ผูประดับดวยศรัทธา ความรู และความเพียร อันบริสุทธิ์อยางยิ่ง มี
คุณสมุทัย มีศีล อาจาระ ความเปนผูซื่อตรง และความเปนผูออนโยน
เปนตน พรั่งพรอมแลว สามารถหยั่งลงในการถือเอาลัทธิของตนและ
ลัทธิอื่น ประกอบดวยความเฉลียวฉลาดดวยปญญา ประกาศญาณอันไม
ขัดของในสัตถุศาสน อันตางดวยปริยัติธรรม คือพระไตรปฎก พรอม
ทั้งอรรถกถา ผูชํานาญในไวยากรณมาก ผูประกอบดวยความกลมเกลี้ยง
แหงถอยคําที่ไพเราะยิ่ง อันเปลงออกไดสะดวก ที่ยังกรณสมบัติใหเกิด
ผูมีปกติพูดถูกตองคลองแคลวประเสริฐในทางพูด เปนมหากวี เปนผู
ประดับวงศของพระเถระทั้งหลาย ผูอยูในมหาวิหารโดยปกติ ผูเพียงดัง
ประทีปในวงศของพระเถระ ผูมีความรูอันไมขัดของในอุตริมนุสธรรม
อันประดับดวยคุณตางดวยอภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทา ๔ เปนตน มีความรู
ไพบูลยทั้งหมดจด ไดเรียบเรียงอรรถวรรณนาแหงพระธรรมนี้ไวแลว.

