คํานํา
การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศกึ ษา
เต็มที่ จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ เพราะ
หนังสือเครื่องประกอบเทากันดวงประทีปสําหรับสองมรรคา ใหผูศึกษา
มองเห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีหนาที่จัดพิมพหนังสือ
ที่เกี่ยวแกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท จึงไดคิดจัดพิมพ
หนังสือเครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมทั้งฝายบาลีขึ้น เพื่อใหผูศึกษา
ไดรับความสะดวกในการศึกษา และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลายเรื่อง
เฉพาะหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่องหนึ่ง
เพราะใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผูศกึ ษาบาลีเมื่อเรียน
บาลีไวยากรณจบแลว ก็เริ่มเรียนหนังสือนี้เปนลําดับไป เห็นควร
แปลเปนภาษาไทยใหตลอดเรื่อง จึงไดมอบใหพระมหาอู นิสฺสโภ
ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนผูรับไปดําเนินการ. ทานไดคนควา
รวบรวมจากหนังสือตางๆ ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง ขอให
ทานที่กรรมการกองตําราชวยแปลบาง ขอใหทานที่เปนเปรียญ
ในสํานักเดียวและตางสํานักชวยแปลบาง.
แตการแปลนั้น ไดขอใหแปลตามวิธีการที่กองตําราไดวางไว
เพื่อใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน ไมลักลั่น โดยถือหลักวา แปล
ใหไดความชัด สํานวนเรียบรอย ไมโลดโผนจนเสียหลักของภาษา
และแปลเทาศัพทอยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยางในสนามหลวง
ถาที่ไหนไมมีศัพท เพิ่มเขาใหม ก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ไว
ถาที่ไหนบงถึงขอธรรมก็ดี เกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมก็ดี ทานชัก
ความมาจากบาลีหรือคัมภีรอื่น ๆ ก็ดี ก็ไดทาํ เชิงอรรถบอกไวใหทราบ
เพื่อสะดวกแกผูศึกษาซึ่งในใจในการคนควา.
กองตํารา ฯ ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน

ชวนใหหนังสือนี้สําเร็จทุก ๆ ทาน และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก
หนังสือนี้ แดทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา.
กองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๕ มีนาคม ๒๔๘๑
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๔. ปุปผวรรค วรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา [๓๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
๕๐๐ รูป ผูข วนขวายในปฐวีกถา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โก
อิม ปวึ วิเชสฺสติ" เปนตน.
[ควรปรารภแผนดินภายใน]
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระ
ผูมีพระภาค มาถึงพระเชตวันแลวนั่งในหอฉันในเวลาเย็น เลนถึง
เรื่องแผนดินในสถานที่ตนไปแลว ๆ วา "สถานเปนที่ไปสูบานโนน
จากบานโนน เสมอ ไมเสมอ มีเปอกตมมาก มีกรวดมาก มีดินดํา
มีดินแดง."
พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
"ดวยเรื่องแผนดินในสถานที่พวกเขาพระองคเที่ยวไปแลว พระเจาขา"
ดังนี้แลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย นั่นชื่อวาแผนดินภายนอก,
การที่พวกเธอทําบริกรรมในแผนดินภายในจึงจะควร" ดังนี้ แลว
ไดทรงภาษิต ๒ พระคาถานี้วา :*

* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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"ใคร จักรูชัดซึ่งแผนดินนี้และโยมโลกกับมนุสสโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก, ใคร จักเลือกบทธรรม
อันเราแสดงดีแลว เหมือนนายมาลาการผูฉลาด
เลือกดอกไม ฉะนัน้ . พระเสขะจักรูชัดแผนดิน
และยมโลกกับมนุสสโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก. พระ
เสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแลว เหมือน
นายมาลาการผูฉลาดเลือกดอกไมฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โก อิม ความวา ใคร (จัก
รูชัด) ซึ่งแผนดินนี้ กลาวคืออัตภาพ.
บทวา วิเชสฺสติ ความวา รักรูแ จง คือแทงตลอด ไดแก
ทําใหแจง ดวยญาณของตน.
บทวา ยมโลกฺจ ไดแก อบายโลก ๔ อยางดวย.
สองบทวา อิม สเทวก ความวา ใคร จัดรูช ดั คือจัก
ทราบชัด ไดแก แทงตลอด ทําใหแจง ซึ่งมนุสสโลกนี้กับเทวโลก
ดวย พระศาสดายอมตรัสถามดังนี้.
บาทพระคาถาวา โก ธมฺมปท สุเทสิต ความวา ใคร จัก
เลือก คือคัด ไดแก พิจารณาเห็น แทงตลอด ทําใหแจง ซึ่งบทธรรม
กลาวคือโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ทีช่ ื่อวาอันเราแสดงดีแลว
๑

๑. คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗
มรรคมีองค ๘.
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เพราะความเปนธรรมอันเรากลาวแลวตามความเปนจริง เหมือนนาย
มาลการผูฉลาดเลือกดอกไมอยูฉะนั้น.
บทวา เสโข เปนตน ความวา พระอริยบุคคล ๗ จําพวก
ตั้งตนแตทานผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค จนถึงทานผูตั้งอยูในอรหัตมรรค ชื่อวาพระเสขะ เพราะยังศึกษาสิกขา ๓ เหลานี้ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขา คราออกอยูซึ่งฉันทราคะ จาก
อัตภาพนั้น ดวยอรหัตมรรค ชื่อวาจักรูชัด คือจักทราบชัด ไดแก
แทงตลอด ทําใหแจง ซึ่งแผนดินนี้ กลาวคืออัตภาพ.
บทวา ยมโลกฺจ เปนตน ความวา พระเสขะนั้นนั่นแหละ
จักรูชัด คือจักทราบชัด ไดแก แทนตลอด ทําใหแจง ซึ่งยมโลก
มีประการอันกลาวแลวอยางนั้น และมนุสสโลกนี้ กับทั้งเทวโลก
ทั้งหลาย ชื่อวาพรอมทั้งเทวโลก. พระผูยังตองศึกษา ๗ จําพวกนั้น
แหละ ชื่อวาเสขะ. อธิบายวา นายมาลาการผูฉลาด เขาไปสูสวน
ดอกไมแลว เวนดอกไมที่ออนและตูม ที่สัตวเจาะ ที่เหี่ยว และที่
เกิดเปนปมเสียแลว เลือกเอาเฉพาะแตดอกไมที่งาม ที่เกิดดีแลว
ชื่อฉันใด พระเสขะ จักเลือก คือคัด ไดแกพิจารณาเห็น แทง
ตลอด ทําใหแจง แมซึ่งบทแหงโพธิปกขิยธรรมนี้ ที่เรากลาวดีแลว
คือแสดงดีแลว ฉันนั้นนัน่ แล.
พระศาสดาทรงเฉลยปญหาทีเดียว. ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ
๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา จบ.
๑

๑. ฉันทราคะ แปลวา ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ.
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๒. เรื่องพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน [๓๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
รูปใดรูปหนึง่ ผูเจริญรีจกิ ัมมัฏฐาน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"เผณูปม" เปนตน.
[พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน]
ดังไดสดับมา พระเถระนั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา
แลวคิดวา "เราจักทําสมณธรรม" ดังนี้แลว เขาไปสูปา พาก
เพียรพยายามแลว ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัตได จึงกลับมายังสํานัก
พระศาสดา ดวยตั้งใจวา "จักทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏฐานใหวิเศษ," เห็นพยับแดดในระหวางทาง เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน
วา "พยับแดดนี้ ตั้งขึ้นแลวในฤดูรอน ยอมปรากฏแกบุคคลทั้งหลาย
ผูยืนอยู ณ ที่ไกล ดุจมีรุปราง, แตไมปรากฏเลย แกบุคคลผูมาสู
ที่ใกล ฉันใด; แมอัตภาพนี้ ก็มีรูปเหมือนอยางนั้น เพราะอรรถวา
เกิดขึ้นและเสื่อมไป" เดินมาแลว เมื่อยลาในหนทาง อาบน้ําในแมน้ํา
อจิรวดี นั่งที่รม (ไม) ริมฝงแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยวแหงหนึ่ง เห็นฟอง
น้ําใหญ ตั้งขึ้นดวยกําลังแหงน้ํากระทบกันแลวตกไป ไดถือเอาเปน
อารมณวา "แมอัตภาพนี้ ก็มีรูปอยางนั้นเหมือนกัน เพราะอรรถวา
เกิดขึ้นแลวก็แตกไป."
*

* พระมหาอูป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. กัมมัฏฐานมีอันพจารณาพยับแดดเปนอารมณ.
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[ทรงเปรียบกายดวยฟองน้ําและพยับแดด]
พระศาสดา ประดับอยูที่พระคันธกุฎีนั่นแล ทอดพระเนตรเห็น
พระเถระนั้นแลว จึงตรัสวา "อยางนั้นนั่นแหละ ภิกษุ อัตภาพนี้
มีรูปอยางนั้นแล มีอนเกิดขึ้นและแตกไปเปนสภาพแนแท เหมือน
ฟองน้ํา (และ) พยับแดด" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ภิกษุรแู จงกายนี้ (วา) มีฟองน้ําเปนเครื่อง
เปรียบ, รูชัดกายนี้ (วา) มีพยับแดดเปนธรรม
ตัดพวงดอกไมของมารเสียแลว พึงถึงสถานที่
มัจจะราชไมเห็น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เผณูปม ความวา รูแจงกายนี้
คือ อันนับวาเปนที่ประชุมแหงสวนตาง ๆ มีผมเปนตน วา "เห็นสม
ดวยฟองน้ํา เพราะอรรถวา ไมมีกําลัง มีกําลังทราม ไมตั้งอยูนาน
และเปนไปชั่วกาล."
บทวา มรีจิธมฺม เปนตน ความวา รูชัด คือรู ไดแกทราบ
วา "แมกายนี้ ชื่อวามีพยับแดดเปนธรรม เพราะอรรถวา เปนไป
ชั่วขณะและปรากฏนิดหนอย เหมือนอยางพยับแดด เปนดุจมีรูปราง
(และ) เปนดุจเขาถึงความเปนของที่ควรถือเอาได แกบุคคลทั้งหลาย
ผูยืนอยู ณ ที่ไกล, (แต) เมื่อบุคคลเขาไปใกล ยอมปรากฏเปนของ
วางเปลา เขาถึงความเปนของถือเอาไมได ฉะนั้น."
สองบทวา มารสฺส ปปุปฺผกานิ เปนตน ความวา ภิกษุผู
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ขีณาสพ ตัดวัฏฏะอันเปนไปในไตรภูมิ กลาวคือพวงดอกไมของ
มารเสียได ดวยอริยมรรคแลว พึงถึงสถานที่ไมเห็น คือที่อันไมเปน
วิสัย ของมัจจุราช ไดแกพระอมตมหานิพพาน.
ในกาลจบคาถา พระเถระ บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลายแลว ชมเชย สรรเสริญ ถวายบังคมพระสรีระขอพระศาสดา
ซึ่งมีพรรณดุจทองคํา มาแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน จบ.
๑

๒

๑. ผูมีอาสวะสิ้นแลว. ๒. ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ.
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๓. เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ [๓๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระนครสาวัตถี ทรงปรารภ
พระเจาวิฑูฑภะ พรอมทั้งบริษัท ซึ่งถูกหวงน้ําทวมทับใหสวรรคต
แลว ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต" เปนตน.
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :[สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา]
พระกุมาร ๓ พระองคเหลานี้ คือ "พระราชโอรสของพระเจา
มหาโกศล ในพระนครสาวัตถี พระนามวาปเสนทิกุมาร, พระกุมาร
ของเจาลิจฉวี ในพระนครเวลาสี พระนาวามหาลิ, โอรสของเจา
มัลละ ในพระนครกุสินนารา พระนามวาพันธุละ" เสด็จไปนคร
ตักกสิลาเพื่อเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข มาพบกันที่
ศาลานอกพระนคร ตางก็ถามถึงเหตุที่มา ตระกูล และพระนาม
ของกันและกันแลว เปนพระสหายกัน รวมกันเขาไปหาอาจารย
ตอกาลไมนานนัก (ก็) เรียนศิลปะสําเร็จ (จึง) กราบลาอาจารย
พรอมกันเสด็จออก (จากกรุงตักกสิลา) ไดไปสูท ี่อยูของตน ๆ.
[สามพระกุมารไดรับตําแหนงตางกัน]
บรรดาพระกุมารทั้ง ๓ พระองคนั้น ปเสนทิกุมาร ทรงแสดง
ศิลปะถวายพระชนก อันพระชนกทรงเลื่อมใสแลว (จึง) อภิเษก
ในราชสมบัติ.
*

* พระมหาฮัว้ ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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มหาลิกมุ าร เพื่อจะทรงแสดงศิลปะแกเจาลิจฉวีทั้งหลาย ก็
ทรงแสดงดวยความอุตสาหะมาก. พระเนตรของพระองคไดแตกไป
แลว. พวกเจาลิจฉวีปรึกษากันวา "พุโธเอย อาจารยของพวก
เรา ถึงความเสียพระเนตรแลว, พวกเราจะไมทอดทิ้งทาน, จักบํารุง
ทาน" ดังนี้แลว จึงไดถวายประตู ดานหนึ่ง ซึ่งเก็บสวยไดวันละแสน
แกมหาลิกุมารนั้น. พระองคทรงอาศัยประตูนั้น ใหโอรสของเจา
ลิจฉวี ๕๐๐ องค ทรงศึกษาศิลปะ อยูแลว.
(ฝาย) พันธุลกุมาร เมื่อพวกตระกูลมัลลราชกลาววา "ขอ
พันธุลกุมารจงฟนไมไผเหลานี้" ดังนี้แลว ไดกระโดยขึ้นไปยังอากาศ
(สูง) ถึง ๘๐ ศอก เอาดาบฟนมัดไมไผ ๖๐ ลํา ที่พวกเจามัลละเอา
ไมไผ ๖๐ ลําใสซี่เหล็กในทามกลางแลว ใหยกขึ้นตั้งไว (ขาก
กระเด็น) ไปแลว, พันธุลกุมารนั้นไดยินเสียงดัง "กริก" ของซี่เหล็ก
ในมัดสุดทาย (จึง) ถามวา "นี่อะไร ? " ไดยินวาเขาเอาซึ่งเหล็กใสใน
ไมไผทุกมัดแลว จึงทิ้งดาบ รองใหพลางพูดวา "บรรดาญาติและ
เพื่อนของเราประมาณเทานี้ แมแตคนเดียว ซึ่งเปนผูมีความสิเนหา
(ในเรา) มิไดบอกเหตุนี้ (แกเรา); ก็หากวา เราพึงรูไซร, พึง
ฟนไมไดเสียซึ่งเหล็กดังขึ้นเลย" แลวทูลแกพระชนนีและพระชนก
วา "หมอมฉันจักฆาเจามัลละเหลานี้แมทั้งหมดแลวครองราชสมบัติ"
อันพระชนนีและพระชนกหามแลว โดยประการตาง ๆ เปนตนวา
"ลูกเอย นี้ เปนราชประเพณี, เจาไมไดเพื่อจะทําอยางนั้น" จึง
๑

๑. คําวา 'ประตู' หมายความวาหมูบานทีต่ ั้งอยูทางดนหนึ่ง.
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ทูลวา "ถากระนั้น หมอมฉันจักไปสูสํานักเพื่อของหมอมฉัน" ดังนี้
ไดเสด็จไปเมืองสาวัตถีแลว.
พระเจาปเสนทิทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้น ก็ทรง
ตอนรับ เชิญใหเสด็จเขาพระนครดวยสักการะใหญแลว ทรงตั้งไว
ในตําแหนงเสนาบดี. พันธุลเสนาบดีนั้น ใหเชิญพระชนนีและพระชนก
มาพักอาศัยอยูในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแล.
[พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง]
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนอยูปราสาทชั้นบน ทอด
พระเนตรไปยังระหวางถนน เห็นภิกษุหลายพันรูป ซึ่งไปเพื่อตอง
การทําภัตกิจ ในคฤหาสนของทานเหลานี้ คือ "ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา นางสุปปวาสา" จึง
ตรัสถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลายไปไหนกัน?" เมื่อพวกราชบุรุษ
ทูลวา "ขาแตสมมติเทพ ภิกษุสองพันรูป ไปเพื่อประโยชนแกภัต
ทั้งหลายมีนิจภัต สลากภัต และคิลานภัต เปนตน ในคฤหาสน
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุก ๆ วัน, ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปคฤหาสนของ
จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนนิตย. ของนางวิสาขา (และ) นางสุปปวาสา ก็เชนเดียวกัน" ดังนี้แลว ทรงพระประสงคจะบํารุงภิกษุสงฆ
ดวยพระองคเองบาง จึงเสด็จไปวิหาร ทรงนิมนตพระศาสดา พรอม
กับภิกษุพันรูป ถวายทานดวยพระหัตถ (เอง) สิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗
ถวายบังคมพระศาสดาแลว ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
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พระองคจงทรงรับภิกษาของพระองค พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป เปน
นิตยเถิด."
พระศาสดา. มหาบพิตร ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ไมรับภิกษาประจําในที่แหงเดียว, ประชาชนเปนจํานวนมาก ยอม
หวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระราชา. ถากระนั้น ขอพระองค โปรดสงภิกษุรูปหนึ่งไป
ประจําเถิด.
พระศาสดาไดทรงทําใหเปนภาระของพระอานนทเถระ.
[พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง ๓ วัน]
พระราชาไมทรงจัด (เจาหนาที่) ไววา "เมื่อภิกษุสงฆมาแลว
ชื่อวาชนเหลานี้ รับบาตรแลว จงอังคาส" ทรงอังคาสดวย
พระองคเองเทานั้นตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ทรงลืมไป จึงไดทรง
กระทําใหเนิ่นชาแลว.
ก็ธรรมดาในราชตระกูล ชนทั้งหลาย อันพระราชามิไดทรงสั่ง
แลว ยอมไมไดเพื่อปูอาสนะทั้งหลาย นิมนตพวกภิกษุใหนั่งแลว
อังคาส. พวกภิกษุ (ก็) คิดกันวา "เราไมอาจเพื่อยับยั้งอยูใน
ที่นี้ได" พากันหลีกไปเสียหลายรูป. แมในวันที่ ๒ พระราชา (ก็)
ทรงลืมแลว. แมในวันที่ ๒ ภิกษุเปนอันมาก (ก็) พากันหลีกไป.
ถึงในวันที่ ๓ พระราชาก็ทรงลืม ในกาลนั้น เวนพระอานนทเถระองค
เดียวเทานั้น พวกภิกษุที่เหลือ พากันหลีกไป (หมด).
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[คนมีบุญยอมหนักในเหตุ]
ธรรมดาผูมีบุญทั้งหลาย ยอมเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ
จึงรักษาความเลื่อมใสแหงตระกูลทั้งหลายไวได. ก็สาวกของพระตถาคต
แมทั้งหมดที่ถึงฐานันดร ตั้งตนแตชนทั้ง ๘ เหลานี้ คือ อัครสาวก
๒ รูป คือ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ, อัครสาวิกา ๒ รูป
คือ นางเขมา นางอุบลวรรณา, บรรดาอุบาสกทั้งหลาย อุบาสก
ผูเปนอัครสาวก ๒ คน คือ จิตตคฤหบดี หัตถกอุบาสก ชาวเมือง
อาฬวี, บรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย อุบาสิกาผูเปนอัครสาวิกา ๒ คน
คือ มารดาของนันทมาณพ ชื่อเวฬุกณ
ั ฏกี นางขุชชฺตรา, (ลวน)
มีบุญมาก สมบูรณดวยอภินิหาร เพราะความเปนผูบําเพ็ญบาร มี ๑๐
โดยเอกเทศ.
[พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา]
แมพระอานนทเถระ มีบารมีอันบําเพ็ญแลวตั้งแสนกัป สมบูรณ
ดวยอภินิหาร มีบญ
ุ มาก เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล จึงได
ยับยั้งอยู เพราะความที่ตนเปนไปในอํานาจแหงเหตุ, พวกราชบุรุษ
นิมนตทานรูปเดียวเทานั้นใหนั่งแลวอังคาส. พระราชาเสด็จมาในเวลา
ที่พวกภิกษุไปแลว ทอดพระเนตรเห็นขาทนียะและโภชนียะตั้งอยู
อยางนั้นแหละ จึงตรัสถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลายมิไดมาหรือ ?"
๑

๑. บารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี
สัจจบารมี อธิฏฐานบารมี เมตตบารมี อุเบกขาบารมี.
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ทรงสดับวา "พระอานนทเถระมารูปเดียวเทานั้น พระเจาขา"
ทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายวา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย ไดทําการตัดขาด
ตอเราเพียงเทานี้เปนแน" จึงเสด็จไปสํานักพระศาสดา กราบ
ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจัดแจงภิกษาไว เพื่อ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป, ทราบวา พระอานนทเถระรูปเดียวเทานั้นมา, ภิกษุ
ที่หมอมฉันจัดแจงแลว ตั้งอยูอยางนั้นนั่นเอง ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไม
กระทําความสําคัญในพระราชวังของหมอมฉัน (เลย); จักมีเหตุ
อะไรหนอแล ?"
[ตระกูลที่ภิกษุควรเขาไปและไมควรเขาไป]
พระศาสดาไมตรัสโทษของพวกภิกษุ ตรัสวา "มหาบพิตร
สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ไมมีความคุนเคยกับพระองค, เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายจักไมไปแลว" เมื่อจะทรงประกาศเหตุแหงการ
ไมเขาไป และเหตุแหงการเขาไปสูตระกูลทั้งหลาย ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแลว ตรัสพระสูตร นี้วา :"ภิกษุทงั้ หลาย ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ ภิกษุยัง
ไมเขาไปแลว ก็ไมควรเขาไป, และครั้นเขาไปแลว ก็ไมควร
นั่งใกล, (ตระกูลที่ประกอบ) ดวยองค ๙ เปนไฉน ? (ตระกูล
ที่ประกอบดวยองค ๙ เหลานี้; คือ เขาไมตอนรับดวยความพอใจ,
ไมอภิวาทดวยความพอใจ, ไมใหอาสนะดวยความพอใจ,
ซอนของที่มอี ยูของเขาไว, เมื่อของมีอยูมาก ก็ใหแตนอย,
๑

๑. องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑.
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เมื่อมีของประณีต ก็ใหของเศราหมอง, ใหโดยไมเคารพ
ไมใหโดยความเคารพ, ไมนั่งใกลเพื่อฟงธรรม, เมื่อกลาวธรรมอยู
เขาก็ไมยินดี. ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลทีป่ ระกอบดวยองค ๙ เหลานี้
แล ภิกษุยังไมเขาไปแลว ก็ไมควรเขาไป และครั้นเขาไปแลว
ก็ไมควรนั่งใกล.
ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ ภิกษุยัง
ไมเขาไป ก็ควรเขาไป และเมื่อเขาไปแลว ก็ควรนั่งใกล.
(ตระกูลที่ประกอบ) ดวงองค ๙ เปนไฉน ? (ตระกูลที่ประกอบ
ดวยองค ๙ เหลานี้): คือ เขาตอนรับดวยความพอใจ, อภิวาท
ดวยความพอใจ, ใหอาสนะดวยความพอใจ, ไมซอนของที่
มีอยูของเขาไว, เมื่อของมีมาก ก็ใหมาก, เมื่อมีของประณีต
ก็ใหของประณีต, ใหโดยเคารพ ไมใหโดยไมเคารพ, เขาไป
นั่งใกลเพื่อฟงธรรม, เมื่อกลาวธรรมอยู เขาก็ยินดี. ภิกษุ
ทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบดวยองค ๙ เหลานี้แล ภิกษุยังไม
เขาไป ก็ควรเขาไป และครั้นเขาไปแลว ก็ควรนัน้ ใกล."
แลวจึงตรัสวา "มหาบพิตร สาวกของอาตมภาพ เมื่อไมได
ความคุนเคยจากสํานักของพระองค จึงจักไมไป ดวยประการฉะนี้แล;
แทจริง โบราณบัณฑิตทั้งหลาย แมเขาบํารุงอยูดวยความเคารพ
ในที่ ๆ ไมคุนเคย ถึงเวทนาแทบปางตาย ก็ไดไปสูที่ของผูคุนเคย
กันเหมือนกัน, อันพระราชาทูลถามวา ในกาลไร ? พระเจาขา"
ทรงนําอดีตนิทานมา (สาธกดังตอไปนี้) :-
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[เรื่องเกสวดาบส]
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัต เสวยราชสมบัติในพระ
นครพาราณสี พระราชาทรงพระนามวาเกสวะ ทรงสละราชสมบัติ
ผนวชเปนฤาษี. บุรุษ ๕๐๐ คน (ออก) บวชตามพระราชานั้น.
ทาวเธอไดพระนามวาเกสวดาบส. อนึ่ง นายภูษามาลาของพระองค
ก็ไดตามบวชเปนอันเตวาสิกนามวากัปปกะ เกสวดาบสกับบริษัทอาศัย
อยูในหิมวันตประเทศสิ้น ๘ เดือน ในฤดูฝน เพือ่ ตองการเสพรสเค็ม
และรสเปรี้ยว ไปถึงกรุงพาราณสีแลว เขาไปสูพระนครเพื่อภิกษุ,
ลําดับนั้น พระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบสนั้น ทรงเลื่อมใส. ทรง
รับปฏิญญาเพื่อประโยชนแกการอยูในสํานักของพระองคตลอด ๔ เดือน
(นิมนต) ใหพักอยูในพระราชอุทยาน ยอมเสด็จไปสูที่บํารุงพระดาบส
นั้น ทั้งเย็นทั้งเชา. พวกดาบสที่เหลือพักอยู ๒-๓ วัน รําคาญดวย
เสียงอึงคะนึงตาง ๆ มีเสียงชางเปนตน จึงกลาววา "ทานอาจารย
พวกกระผมรําคาญใจ, จะไปละ"
เกสวะ. จะไปไหนกัน ? พอ.
อันเตวาสิก. ไปสูหิมวันตประเทศ ทานอาจารย.
เกสวะ. ในวันที่พวกเรามาทีเดียว พระเจาแผนดินทรงรับ
ปฏิญญา เพื่อประโยชนแกการอยูในที่นี้ตลอด ๔ เดือน, พวกเธอ
จักไปเสียอยางไรเลา ? พอ.
อันเตวาสิกกลาววา "ทานอาจารยไมบอกพวกกระผมเสียกอน
๑

๑. อันเสียงทั้งหลายมีเสียงชางเปนตน เบียดเบียนแลว.
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แลวจึงถวายปฏิญญา, พวกกระผมไมสามารถจะอยูในที่นี้ได, จัก
อยูในที่ ๆ (พอ) ฟงความเปนไปของทานอาจารยได ซึ่งไมไกล
จากที่นี้" ดังนี้ พากันไหวพระอาจารยแลวหลีกไป. อาจารยคงอยูกับ
อันเตวาสิกชื่อกัปปกะ (เทานั้น).
พระราชาเสด็จมาสูที่บํารุง ตรัสถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ไปไหน ?" เกสวดาบสทูลวา "มหาบพิตร พวกดาบสเหลานั้นบอกวา
'พวกกระผมรําคาญใจ' ดังนี้แลว ก็ไปสูหิมวันตประเทศ"
กาลตอมาไมนานนัก แมกัปปาดาบส (ก็) รําคาญแลว แมถูก
อาจารยหามอยูบอย ๆ ก็กลาววา "ไมอาจ" แลวก็หลีกไป.
แตกัปปกดาบสนั้น ไมไปสํานักของพวกดาบสนอกนี้ คอย
ฟงขาว ของอาจารยอยูในที่ไมไกลนัก.
ในกาลตอมาเมื่ออาจารยคิดถึงพวกอันเตวาสิก โรคในทองก็
เกิดขึ้น.
พระราชารับสั่งใหแพทยเยียวยา. โรคก็ไมสงบได. พระดาบส
จึงทูลวา "มหาบพิตร พระองคทรงพระประสงคจะใหโรคของ
อาตมภาพสงบหรือ ?"
พระราชา. ขาแตทานผูเจริญ หากวาขาพเจาอาจ, ก็พึงทํา
ความผาสุกแกทาน เดี๋ยวนี้แหละ.
ดาบส. มหาบพิตร หากวา พระองคทรงปรารถนาความสุข
แกอาตมภาพไซร, โปรดสงอาตมภาพไปสํานักพวกอันเตวาสิกเถิด.
๑

๑. ปวตฺตึ.
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พระราชาทรงรับวา "ดีละ ขอรับ" แลวใหดาบสนั้นนอน
บนเตียงนอย ทรงสงอํามาตย (ไป) ๔ นาย มีนารทอํามาตยเปน
หัวหนา ดวยรับสั่งวา "พวกทานทราบขาวของพระผูเปนเจาของเรา
แลว พึงสงขาวถึงเรานะ."
กัปปกอันเตวาสิก ทราบวาอาจารยมา ก็ทําการตอนรับ เมือ่
อาจารยกลาววา "พวกนอกนี้ไปอยูที่ไหนกัน ?" จึงเรียนวา "ทราบ
วาอยูที่โนน."
อันเตวาสิกแมเหลานั้น ทราบวาอาจารยมาแลว (มา) ประชุม
กัน ณ ที่นนั้ นั่นแล ถวายน้ํารอนแลว ไดถวายผลาผลแกอาจารย.
โรคสงบแลวในขณะนั้นเอง. พระดาบสนั้น มีวรรณะประดุจทองคํา
โดย ๒-๓ วันเทานั้น.
ลําดับนั้น นารทอํามาตยถาวา :"ขาแตเกสีดาบสผูมีโชค อยางไรหนอ ทานจึง
ละพระราชา ผูเปนจอมแหงมนุษย ผูบ ันดาลสมบัติ
นาใครทั้งสิ้นใหสําเร็จเสีย แลวยินดีในอาศรม
ของกัปปกดาบส."
ทานตอบวา :"คําไพเราะชวนใหรนื่ รมยมีอยู, รุกขชาติเปน
ที่เพลินใจมีอยู, ดูกอนนารทะ คําที่กัปปกะ
กลาวดีแลว ยอมใหเรายินดีได"
๑

๑. ขุ. ชา. จตุกฺก ๒๗/๑๖๐. ตทฏกถา. ๔/๔๐๕.
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นารทอํามาตยถามวา
"ทานบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลี อันจืดดวย
เนื้อดี ๆ แลว, ขาวฟางและลูกเดือย ซึ่งหารส
เค็มมิได จะทําใหทา นยินดีไดอยางไร ?"
ทานตอบวา
"ผูคุนเคยกันบริโภค อาหารไมอรอยหรืออรอย
นอยหรือมากในที่ใด, (อาหารที่บริโภคในที่นั้น
ก็ใหสําเร็จประโยชนได) เพราะวา รสทั้งหลาย
มีความคุนเคยเปนอยางยิ่ง."
[พระศาสดาทรงยอชาดก]
พระศาสดาครั้นทรงทําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดก ตรัสวา "พระราชา ในครั้งนัน้ ไดเปนโมคคัลลานะ, นารทอํามาตย ไดเปนสารีบุตร, อันเตวาสิกชื่อกัปปกะ ไดเปนอานนท,
เกสวดาบส เปนเราเอง" ดังนี้แลว ตรัสวา "อยางนั้น มหาบพิตร
บัณฑิตในปางกอน ถึงเวทนาปางตาย ไดไปสูที่คนมีความคุนเคย
กันแลว, สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ชะรอยจะไมไดความคุนเคย
ในสํานักของพระองค."
[พระราชาทรงสงสาสนไปขอธิดาเจาศากยะ]
พระราชาทรงดําริวา "เราควรจะทําความคุนเคยกับภิกษุสงฆ,
เราจักทําอยางไรหนอ ?" ดังนี้แลว ทรงดําริ (อีก) วา "ควร
๑

๑. ภฺุเชยฺย ในชาดกและบาลีเปน ภฺุเช อรรถกถาแกเปน ภฺุชิ.
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ทําพระธิดาแหงพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไวในพระราชมนเทียร, เมื่อเปนเชนนี้ พวกภิกษุหนุมและพวกสามเณร (ก็จะ)
คุนเคยแลวมายังสํานักของเราเปนนิตย ดวยคิดวา "พระราชเปน
พระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา" ดังนี้ (จึง) สงพระราชสาสน
ไปสํานักเจาศากยะทั้งหลายวา "ขอเจาศากยะทั้งหลาย จงประทาน
พระธิดาคนหนึ่งแกหมอมฉัน," แลวรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายวา "พวก
ทานพึงถามวา 'เปนพระธิดาแหงเจาศากยะองคไหน ?' แลว (จึง)
มา."
[เจาศากยะใหธิดานางทาสีแกพระเจาปเสนทิ]
พวกทูตไปแลว ทูลขอเจาหญิง (คนหนึ่ง) กะเจาศากยะ
ทั้งหลาย. เจาศากยะเหลานั้นประชุมกันแลว ทรงดําริวา "พระราชา
เปนฝกฝายอื่น; ผิวา พวกเราจักไมใหไซร, ทาวเธอจักทําใหเรา
ฉิบหาย; ก็ (เมื่อวา) โดยสกุล ทาวเธอไมเสมอกับเราเลย; พวกเรา
ควรทําอยางไรกันดี ?"
ทาวมหานาม ตรัสวา "ธิดาของหมอมฉัน ชือ่ วาสภขัตติยา
เกิดในทองของนางทาสี ถึงความเปนผูมีรูปงามเลิศมีอยู, พวกเรา
จักใหนางนั้น" ดังนี้แลว จึงรับสั่งกะพวกทูตวา "ดีละ พวกเราจัก
ถวายเจาหญิงแดพระราชา."
ทูต. เปนพระธิดาของเจาศากยะองคไหน ?
เจาศากยะ. เปนพระธิดาของทาวมหานามศากยราช ผูเปน
พระโอรสของพระเจาอาวของพระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาสภขัตติยา.
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ทูตเหลานั้นไปกราบทูลแดพระราชา (ของตน). พระราชาตรัส
วา "ถาอยางนั้นก็ดีละ, พวกเธอจงรีบนํามาเถิด; ก็ธรรมดาพวก
กษัตริยมีเลหกลมาก (จะ) พึงสงแมลูกสาวของนางทาสีมา (ก็อาจ
เปนได), พวกทานจงนําธิดาผูเสวยอยูในภาชนะเดียวกันกับพระบิดา
มา" ดังนี้แลว ทรงสงทูตทั้งหลายไป.
พวกเขาไปแลวกราบทูลวา "ขอเดชะ พระราชาทรง
ปรารถนาพระธิดาผูเสวยรวมกับพระองค." ทาวมหานามรับสั่งวา
"ไดซิ พอ" (จึง) ใหตกแตงนาง ในเวลาเสวยของพระองค
รับสั่งใหเรียกนางมาแสดงอาการ (ประหนึ่ง) รวมเสวยกับนางแลว
มอบแตทูตทั้งหลาย. พวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแลว กราบทูล
เรื่องราวนั้นแดพระราชา.
พระราชาทรงพอพระทัย ตั้งใหนางเปนใหญกวาสตรี ๕๐๐ คน
อภิเษกไวในตําแหนงอัครมเหสี. ตอกาลไมชานัก นาง (ก็) ประสูติ
พระโอรส มีวรรณะเหมือนทองคํา. ตอมาในวันขนานพระนาม
พระโอรสนั้น พระราชาทรงสงพระราชสาสนไปสํานักพระอัยยิกาวา
"พระนางวาสภขัตติยา พระธิดาแหงศากยราช ประสูติพระโอรส
แลว, จะทรงขนานพระนามพระกุมารนั้นวาอยางไร ?"
ฝายอํามาตยผูรับพระราชสาสนนั้นไป คอนขางหูตึง. เขาไป
แลว ก็กราบทูลแกพระอัยยิกาของพระราชา.
[พระกุมารไดพระนามวาวิฑูฑภะ]
พระอัยยิกานั้นทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา "พระนางวาสภ-
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ขัตติยา แมไมประสูติพระโอรส ก็ไดครอบครองชนทั้งหมด, ก็บัดนี้
นางจักเปนที่โปรดปรานยิ่งของพระราชา."
อํามาตยหูตึงฟงคําวา "วัลลภา" ไมคอยชัด เขาใจวา
"วิฑูฑภะ" ครั้นเขาเฝาพระราชาแลว ก็กราบทูลวา "ขอเดชะ
ขอพระองคจงทรงขนานพระนามพระกุมารวา 'วิฑูฑภะ' เถิด."
พระราชาทรงดําริวา "คําวา 'วิฑูฑภะ' จักเปนชื่อประจํา
ตระกูลเกาแกของเรา" จึงไดทรงขนานพระนามวา "วิฑูฑภะ."
[วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล]
ตอมา พระราชาไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกวิฑูฑภกุมารนั้น ในเวลาที่ยังทรงพระเยาวนั่นแล ดวยตั้งพระทัยวา "จะ
กระทําใหเปนที่โปรดปรานของพระศาสดา."
วิฑูฑภกุมารนั้น ทรงเจริญดวยเครื่องบํารุงสําหรับกุมาร ใน
เวลามีพระชนม ๗ ขวบ ทรงเห็นของเลนตาง ๆ มีรูปชางและรูปมา
เปนตน ของกุมารเหลาอื่น อันบุคคลนํามาจากตระกูลยาย จึงถาม
พระมารดาวา "เจาแม ใคร ๆ เขาก็นําบรรณาการมาจากตระกูล
ยายเพื่อพวกกุมารเหลาอื่น, พระญาติไร ๆ ยอมไมสงบรรณาการไร ๆ
มาเพื่อหมอมฉัน (บางเลย), เจาแมไมมีพระชนนีพระชนกหรือ ?"
ทีนั้น พระมารดาจึงลวงโอรสนั้นวา "พอ เจาศากยะเปนยาย
ของเจามีอยู, แตอยูไกล, เหตุนั้น พวกทาน (จึง) มิไดสงเครื่อง
บรรณาการไร ๆ มาเพื่อเจา."
ในเวลามีพระชันษาครบ ๑๖ ป พระกุมารจึงทูลพระมารดาอีก
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วา "เจาแม หมอมฉันใครจะเยี่ยมตระกูลพระเจายาย" แมถูก
พระมารดาหามอยูวา "อยาเลย ลูกเอย, ลูกจักไปทําอะไรในที่
นั้น" ก็ยังออนวอนร่ําไป.
ทีนั้น พระมารดา ของพระกุมาร ก็ยอมวา "ถาอยางนั้น
ก็ไปเถิด."
[พวกศากยะตอนรับวิฑูฑภะ]
พระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแลว เสด็จออกไปพรอมดวย
บริวารเปนอันมาก. พระนางสภขัตติยาทรงสงจดหมายลวงหนา
ไปกอนวา "หมอมฉันอยูในที่นี้สบายดี, พระญาติทั้งหลายอยา
แสดงโทษไร ๆ ของพระสวามีแกพระกุมารนั้นเลย."
เจาศากยะทรงทราบวาวิฑูฑภกุมารเสด็จมา ทรงปรึกษากันวา
"พวกเราไมอาจไหว (วิฑูฑภกุมาร) ได" จึงสงพระกุมารทั้งหลาย
ที่เด็ก ๆ กวาวิฑูฑภะนั้นไปยังชนบทเสีย, เมื่อวิฑูฑภกุมารนั้นเสด็จถึง
กบิลพัสดุบุร,ี ก็ประชุมกันในทองพระโรง. วิฑูฑภกุมารไดเสด็จไป
ประทับอยู ณ ที่นั้น.
ลําดับนั้น พวกเจาศากยะกลาวกะพระกุมารนั้นวา "พอ ผูนี้
เปนพระเจาตาของพอ, ผูนี้เปนพระเจาลุง." วิฑฑ
ู ภกุมารนั้น เที่ยว
ไหวเจาศากยะทั้งหมด มิไดเห็นเจาศากยะแมองคหนึ่งไหวตน (จึง)
ทูลถามวา "ทําไมหนอ จึงไมมีเจาศากยะทั้งหลายไหวหมอมฉัน
บาง ?"
พวกเจาศากยะตรัสวา "พอ กุมารที่เปนนอง ๆ ของพอ
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เสด็จไปชนบท (เสียหมด) แลวทรงทําสักการะใหญแกพระกุมาร
นั้น. พระองคประทับอยูสิ้น ๒-๓ วัน (ก็) เสด็จออกจากพระนคร
ดวยบริวารเปนอันมาก.
[วิฑูฑภะกลับสูเมืองของตน]
ลําดับนั้น นางทาสีคนหนึ่งแชงดาวา "นี้เปนแผนกระดานที่
บุตรของนางทาสีชื่อวาสภขัตติยานั่ง" ดังนี้แลว ลางแผนกระดาน
ที่พระกุมารนั้นนั่งในทองพระโรง ดวยน้ําเจือดวยน้ํานม. มหาดเล็ก
คนหนึ่ง ลืมอาวุธของตนไว กลับไปเอาอาวุธนั้น ไดยินเสียงดา
วิฑูฑภกุมาร จึงถามโทษนั้น ทราบวา "นางวาสภขัตตยา เกิด
ในทองของนางทาสีของทาวมหานามศากยะ" (จึง) บอกกลาวแก
พวกพล. ไดมีการอื้อฉาวกันอยางขนานใหญวา "ไดยินวา พระ
นางวาสภขัตติยา เปนธิดาของนางทาสี."
[วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจาศากยะ]
เจาวิฑูฑภะทรงสดับคํานั้น ตั้งพระหฤทัยไววา "เจาศากยะ
เหลานั้น จงลางแผนกระดานที่เรานั่งดวยน้ําเจือดวยน้ํานมกอน, แต
ในกาลที่เราดํารงราชสมบัติแลว เราจักเอาเลือดในลําคอของเจา
ศากยะเหลานั้น ลางแผนกระดานที่เรานั่ง" เมื่อพระองคเสด็จยาตรา
ถึงกรุงสาวัตถี, พวกอํามาตยก็กราบทูลเรื่องทั้งหมอแดพระราชา.
พระราชาทรงพิโรธเจาศากยะวา "ไดใหธิดานางทาสีแกเรา"
จึงรับสั่งใหริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแกพระนางวาสภขัตติยาและ
พระโอรส, ใหพระราชทานเพียงสิ่งของอันผูเปนทาสและทาสีพึงได
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เทานั้น.
ตอมา โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน พระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน ประทับนั่งแลว. พระราชาเสด็จมาถวายบังคมแลวทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ ขาวลือวา พวกพระญาติของพระองค
ประทานธิดาแหงนางทาสีแกหมอมฉัน, เพราะฉะนั้น หมอมฉันจึง
ริบเครื่องบริหารของนางวาสภขัตติยานั้นพรอมทั้งบุตร ให ๆ เพียง
สิ่งของอันผูเปนทาสและทาสีควรไดเทานั้น."
พระศาสดาตรัสวา "มหาบพิตร พวกเจาศากยะทํากรรม
ไมสมควร, ธรรมดา เมือ่ จะให ก็ควรใหพระธิดาที่มีชาติเสมอกัน ;
มหาบพิตร ก็อาตมภาพขอทูลพระองควา 'พระนางวาสภขัตติยา
เปนพระธิดาของขัตติยราช ไดอภิเษกในพระราชมนเทียรของ
ขัตติยราช, ฝายวิฑูฑภกุมาร (ก็) ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นแลประสูติ
แลว, ธรรมดาวา โคตรฝายมารดาจักทําอะไร (ได), โคตรฝายบิดา
เทานั้นเปนสําคัญ" ดังนี้แลว ตรัสวา "โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย
ไดพระราชทานตําแหนงอัครมเหสี แกหญิงผูยากจนชื่อกัฏฐหาริกา ,
และพระกุมารที่เกิดในทองของนางนั้น (ก็) ถึงความเปนพระราชา
ในพระนครพาราณสี (อันกวางใหญไพศาล) ถึง ๑๒ โยชน ทรงพระ
นามวา "กัฏฐวาหนราชา" แลวตรัสกัฏฐหาริยชาดก .
พระราชาทรงสดับธรรมกถา ทรงยินดีวา "ทราบวา โคตร
๑

๒

๑. หญิงหาบฟน. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏกถา. ๑/๒๐๔. แตในทีน่ ั้น เปน
กัฏฐหาริชาดก.
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ฝายบิดาเทานั้นเปนสําคัญ" จึงรับสั่งใหพระราชทานเครื่องบริหาร
เชนเคยนั่นแล แกมาดาและบุตร.
[พันธุละพาภรรยาผูแพทองอาบน้ํา]
ภรรยาแมของพันธุลเสนาบดีแล ชื่อมัลลิกา ซึ่งเปนพระธิดา
ของเจามัลละ ในกุสินารานคร ไมคลอดบุตรสิ้นกาลนาน.
ตอมา พันธุเสนาบดีสงนางไปวา "เจาจงไปสูเรือนแหงตระกูล
ของตนเสียเถิด."
นางคิดวา "เราจักเฝาพระศาสดาแลว (จึง) ไป" (จึง) เขา
ไปยังพระเชตวัน ยืนถวายบังคมพระตถาคต อันพระตถาคตตรัสถาม
วา "เธอจะไป ณ ที่ไหน ?" กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ สามี
สงหมอมฉันไปสูเรือนแหงตระกูล."
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ?
นาง. นัยวา หมอมฉันเปนหมัน ไมมีบุตร.
พระศาสดา. ถาอยางนั้น, กิจคือการไปไมมี, จงกลับเสียเถิด.
นางดีใจ ถวายบังคมพระศาสดา กลับไปสูน ิเวศน เมื่อสามี
ถามวา "กลับมาทําไม ?" (ก็) ตอบวา "พระทศพลใหฉันกลับ."
พันธุละคิดวา "พระทศพลผูทรงเห็นการณไกล จักเห็นเหตุ (นี้)"
จึงรับไว. ตอมาไมนานนัก นางก็ตั้งครรภ เกิดแพทอง บอกวา
"ความแพทองเกิดแกฉันแลว."
พันธุละ. แพทองอะไร ?
นาง. นาย ฉันใครจะลงอาบแลวดื่มน้ําควรดื่มในสระโบกขรณี
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อันเปนมงคลในงานอภิเษกแหงคณะราชตระกูล ในนครไพศาลี.
พันธุละกลาววา "ดีละ" แลวถือธนูอันบุคคลพึงโกงดวยเรี่ยว
แรงของบุรุษพันหนึ่ง อุมนางขึ้นรถ ออกจากเมื่อสาวัตถี ขับรถเขา
ไปสูเมืองไพศาลี โดยประตูที่เจาลิจฉวีใหแกมหาลิลิจฉวี.
ก็ที่อยูอาศัยของเจาลิจฉวีนามวามหาลิ มีอยู ณ ทีใกลประตูนั่นแล.
พอทานไดยินเสียงรถกระทบธรณีประตู (ก็) รูวา "เสียงรถของ
พันธุละ" จึงกลาววา "วันนี้ ภัยจะเกิดแกพวกเจาลิจฉวี."
การอารักขาสระโบกขรณี แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก,
เบื้องบนเขาขึงขายโลหะ, แมนก ก็ไมมีโอกาส.
ฝายพันธุลเสนาบดี ลงจากรถ เฆี่ยนพวกมนุษยผูรักษาดวย
หวาย ใหหลบหนีไป (แลว) ตัดขายโลหะ ใหภริยาอาบแลว แม
ตนเองก็อาบในภายในสระโบกขรณีแลว อุมนางขึ้นรถอีก ออกจาก
พระนคร ขับ (รถ) ไปโดยทางที่มาแลวนั่นแล.
[พวกเจาลิจฉวีติดตาม]
พวกเจาหนาที่ผูรักษา ทูลเรื่องแกพวกเจาลิจฉวี. พวกเจา
ลิจฉวีกริ้ว เสด็จขึ้นรถ ๕๐๐ คัน (ขับ) ออกไปดวยเจตนาวา "จัก
จับเจามัลละชื่อพันธุละ." ไดแจงเรื่องนั้นแกเจามหาลิ.
เจามหาลิ ตรัสวา "พวกทานอยาเสด็จไป, เพราะเจาพันธุละ
นั้นจักฆาพวกทานทั้งหมด." แมเจาลิจฉวีเหลานั้นก็ยังตรัสวา "พวก
ขาพเจาจักไปใหได." เจามหาลิ ตรัสวา "ถากระนั้น พวกทานทรง
เห็นที่ ๆ ลอรถจมลงไปสูแผนดินจนถึงดุมแลว (ก็) พึงเสด็จกลับ;
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เมื่อไมกลับแตนั้น จักไดยินเสียงราวกับสายอสนีบาตขางหนา, พึง
เสด็จกลับจากที่นั้น ; เมื่อไมกลับแตนั้น จักเห็นชองในแอกรถของ
พวกทาน, พึงกลับแตที่นั้นทีเดียว, อยา (ได) เสด็จไปขางหนา
(เปนอันขาด)."
เจาลิจฉวีเหลานั้น ไมเสด็จกลับตามคําของเจามหาลิ พากัน
ติดตามพันธุละเรื่อยไป. นางมัลลิกาเห็นแลว (จึง) กลาววา "นาย
รถทั้งหลายยอมปรากฏ."
พันธุละกลาววา "ถากระนั้น ในเวลารถปรากฏเปนคันเดียวกัน
ทีเดียว เจาพึงบอก."
ในกาลเมื่อรถทั้งหมดปรากฏดุจเปนคันเดียวกัน นางจึงบอกวา
"นาย งอนรถปรากฏเปนคันเดียวกันทีเดียว."
พันธุละกลาววา "ถากระนั้น เจาจงจับเชือกเหลานี้" แลว
ใหเชือกแกนาง ยืนตรงอยูบนรถ โกงธนูขึ้น.
ลอรถจมลงไปสูแผนดินถึงดุม. เจาลิจฉวีทรงเห็นที่นั้นแลว
(ก็) ยังไมเสด็จกลับ. เจาพันธุละนอกนี้ ไปไดหนอยหนึ่ง ก็ดดี สาย
(ธนู). เสียงสายธนูนั้น ไดเปนประหนึ่งอสนีบาต. เจาลิจฉวี
เหลานั้น (ก็) ยังไมเสด็จกลับแมจากที่นั้น, ยัง (ขืน) เสด็จติดตาม
ไปอยูนั่นแล.
[อํานาจลูกศรของพันธุละ]
พันธุละยืนอยูบนรถนั่นแล ยินลูกศรไปลูกหนึ่ง. ลูกศรนัน้ ทํา
งอนรถ ๕๐๐ คันใหเปนชองแลว แทงทะลุพระราชา ๕๐๐ ในที่ผูก
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เกราะ แลวจมลงไปในแผนดิน.
เจาลิจฉวีเหลานั้น ไมรูวาตนถูกลูกศรแทงแลวตรัสวา "เฮย
หยุดกอน, เฮย หยุดกอน" ยัง (ขืน) เสด็จติดตามไปนั่นแล.
พันธุลเสนาบดีหยุดรถแลวกลาววา "พวกทานเปนคนตาย, ชื่อวา
การรบของขาพเจากับคนตายทั้งหลาย ยอมไมมี."
เจาลิจฉวี. ชื่อวาคนตาย ไมเหมือนเรา.
พันธุละ. ถากระนั้น พวกทานจงแกเกราะของคนหลังทั้งหมดดู.
พวกเจาลิจฉวีเหลานั้นใหแกแลว. เจาลิจฉวีองคนั้น ลมลงสิ้น
ชีพิตักษัยในขณะแกเกราะออกแลวนั่นเอง.
ทีนั้น พันธุละจึงกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา "พวกทานแม
ทั้งหมดก็เหมือนกัน, เสด็จไปเรือนของตน ๆ แลว จงจัดสิ่งที่ควร
จัด พร่ําสอนลูกเมีย แลว (จึงคอย) แกเกราะออก."
เจาลิจฉวีเหลานั้น กระทําอยางนั้นทุก ๆ องค ถึงชีพิตักษัยแลว.
[พันธุละมีบุตร ๓๒ คน]
ฝายพันธุละ (ก็) พานางมัลลิกามายังเมืองสาวัตถี. นางคลอด
บุตรเปนคู ๆ ถึง ๑๖ ครัง้ .
แมบุตรของนางทั้งหมดไดเปนผูแกลวกลา ถึงพรอมดวยกําลัง,
ถึงความสําเร็จศิลปะทั้งหมด. คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุรษุ พันคนเปนบริวาร.
พระลานหลวงเต็มพรึบดวยบุตรเหลานั้นแล ซึ่งไปราชนิเวศนกับบิดา.
[พันธุละเสนาบดีถูกฆาพรอมทั้งบุตร]
อยูมาวันหนึ่ง พวกมนุษย แพความดวยคดีโกงในการวินิจฉัย
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เห็นพันธุละกําลังเดินมา ร่ํารองกันใหญ แจงการกระทําคดีโกงของ
พวกอํามาตยผูวินิจฉัย แกพันธุลานั้น.
พันธุลาไปสูโรงวินิจฉัย พิจารณาคดีนั้นแลว ไดทําผูเปนเจา
ของนั่นแล ใหเปนเจาของ. มหาชน ใหสาธุการเปนไปดวยเสียง
อันดัง.
พระราชาทรงสดับเสียงนั้น ตรัสถามวา "นี่อะไรกัน ?" เมื่อ
ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงโสมนัส ใหถอดพวกอํามาตยเหลานั้นแม
ทั้งหมด ทรงมอบการวินิจฉัยแกพันธุละเทานั้น. ตั้งแตนั้นมาพันธุละ
(ก็) วินิจฉัยโดยถูกตอง. จําเดิมตั้งแตวันนั้นมา พวกอํามาตยผู
วินิจฉัยรุนเกา ไมไดจาง มีรายไดนอย ยุยงในราชตระกูลวา
"พันธุละปรารถนาเปนพระราชา."
พระราชาทรงเชื่อคําของอํามาตยเหลานั้น มิไดอาจจะทรงขม
พระหฤทัยได, ทรงดําริอีกวา "เมื่อพันธุละถูกฆาตายในที่นี้นั่นแล,
ความครหาก็จักเกิดแกเรา" ทรงรับสัง่ ใหบุรุษที่แตงไว โจมตี
ปจจันตนคร แลวรับสั่งใหหาพันธุละมา ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา
"ทราบวา จังหวัดปลายแดน โจรกําเริบขึ้น, ทานพรอมทั้งบุตรของ
ทานจงไปจับโจรมา," แลวทรงสงนายทหารผูใหญซึ่งสามารถเหลาอื่น
ไปกับพันธุละเสนาบดีนั้น ดวยพระดํารัสวา "พวกทานจงตัดศีรษะ
พันธุละเสนาบดีพรอมทั้งบุตร ๓๒ คน ในที่นั้นแลวนํามา."
เมื่อพันธุละนั้นพอถึงจังหวัดปลายแดน, พวกโจรที่พระราชา
ทรงแตงไว กลาวกันวา "ทราบวา ทานเสนาบดีมา" แลวพากัน
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หลบหนีไป.
พันธุลเสนาบดีนั้น ยังประเทศนั้นใหสงบราบเรียบแลว (ก็)
กลับมา. ลําดับนั้น ทหารเหลานั้นก็ตัดศีรษะพันธุเสนาบดีพรอมกับ
บุตรทั้งหมด ในที่ใกลพระนคร.
[นางมัลลิกาเทวีไมมีความเสียใจ]
วันนั้น นางมัลลิกาเทวี นิมนตพระอัครสาวกทั้ง ๒ พรอมทั้ง
ภิกษุ ๕๐๐ รูป.
ครั้นในเวลาเชา พวกคนไดนําหนังสือมาใหนาง เนื้อความวา
"โจรตัดศีรษะสามีพรอมทั้งบุตรของทาน." นางรูเรื่องนั้นแลว ไมบอก
ใคร ๆ พับหนังสือใสไวในพกผา อังคาสภิกษุสงฆเรื่อยไป.
ขณะนั้น สาวใชของนางถวายภัตแกภิกษุแลว นําถาด
เนยใสมา ทําถาดแตกตรงหนาพระเถระ. พระธรรมเสนาบดีกลาววา
"สิ่งของมีอันแตกเปนธรรมดา ก็แตกไปแลว, ใคร ๆ ไมควรคิด."
นางมัลลิกานั้น นําเอาหนังสือออกจากพกผา เรียนทานวา
"เขานําหนังสือนี้มาใหแกดิฉัน เนื้อความวา 'พวกโจรตัดศีรษะ
บิดาพรอมดวยบุตร ๓๒ คน,' ดิฉันแมสดับเรื่องนี้แลว ก็ยังไมคิด;
เมื่อ (เพียง) ถาดเนยใสแตก ดิฉันจักคิดอยางไรเลา ? เจาขา."
พระธรรมเสนาบดีกลาวคําเปนตนวา :"ชีวิตของสัตวทั้งหลาย ในโลกนี้ ไมมีนมิ ติ
ใคร ๆ ก็รูไมได ทั้งฝดเคือง ทั้งนอย, และชีวิตนั้น
ซ้ําประกอบดวยทุกข."
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แสดงธรรมเสร็จแลว ลุกจากอาสนะ ไดไปวิหารแลว.
ฝายนางมัลลิกาใหเรียกบุตรสะใภทั้ง ๓๒ คนมาแลว สัง่ สอนวา
"สามีของพวกเธอไมมีความผิด ไดรบั ผลกรรมในชาติกอนของตน,
เธอทั้งหลายอยาเศราโศก อยาปริเทวนาการ, อยาทําการผูกใจแคน
เบื้องบนพระราชา."
จารบุรษุ ของพระราชา ฟงถอยคํานั้นแลว กราบทูลความที่ชน
เหลานั้นไมมีโทษแดพระราชา. พระราชาทรงถึงความสลดพระหฤทัย
เสด็จไปนิเวศนของนางมัลลิกานั้น ใหนางมัลลิกาและหญิงสะใภของ
นางอดโทษ แลวไดพระราชทานพรแกนางมัลลิกา. นางกราบทูลวา
"พรจงเปนพรอันหมอมฉันรับไวเถิด" เมื่อพระราชานั้นเสด็จไป
แลว, ถวายภัตเพื่อผูตาย อาบน้ําแลว เขาเฝาพระราชา ทูลวา
"ขอเดชะ พระองคพระราชทานพรแกหมอมฉันแลว, อนึ่ง หมอม
ฉันไมมีความตองการดวยของอื่น, ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหลูก
สะใภ ๓๒ คนของหมอมฉัน และตัวหมอมฉัน กลับไปเรือนแหง
ตระกูลเถิด."
พระราชาทรงรับแลว. นางมัลลิกาสงหญิงสะใภ ๓๒ คนไปสู
ตระกูลของตน ๆ ดวยตนเอง. (และฝาย) นางไดไปสูเรือนแหง
ตระกูลของตนในกุสินารานคร.
ฝายพระราชา ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกทีฆการายนะ
ผูซึ่งเปนหลานพันธุละเสนาบดี.
ก็ทีฆการายนะนั้น เที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาดวยคิดอยู
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วา "ลุงของเรา ถูกพระราชาองคนี้ ใหตายแลว." ขาววา จําเดิม
แตการที่พันธุละผูไมมีความผิดถูกฆาแลว พระราชทรงมีวิปปฏิสาร
ไมไดรับความสบายพระหฤทัย ไมไดเสวยความสุขในราชสมบัติเลย.
[พระราชาสวรรคต]
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจาศากยะ
ประทับอยู. พระราชาเสด็จไปที่นั้นแลว ทรงใหตั้งคายในที่ไมไกลจาก
พระอารามแลว เสด็จไปวิหาร ดวยบริวารเปนอันมาก ดวยทรงดําริ
วา "จักถวายบังคมพระศาสดา" พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ
ทั้ง ๕ แกทฑ
ี การายนะแลว พระองคเดียวเทานั้น เสด็จเขาสูพระ
คันธกุฎี. พึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทํานองแหงธรรมเจติยสูตร. เมื่อ
พระองคเสด็จเขาสูพระคันธกุฎีแลว ทีฆการายนะจึงถือเอาเครื่อง
ราชกกุธภัณฑเหลานั้น ทําวิฑูฑภะใหเปนพระราชา เหลือมาไวตัวหนึ่ง
และหญิงผูเปนพนักงานอุปฏฐากคนหนึ่ง แลวไดกลับไปเมืองสาวัตถี.
พระราชาตรัสปยกถากับพระศาสดาแลว เสด็จออก ไมทรง
เห็นเสนา จึงตรัสถามหญิงนั้น ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงดําริวา
"เราจักพาหลานไปจับวิฑูฑภะ" ดังนี้แลว เสด็จไปกุรงราชคฤห
เสด็จถึงพระนคร เมื่อประตู (พระนคร) อันเขาปดแลวในเวลาวิกาล
บรรทมแลวในศาลาแหงหนึ่ง ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะลมและแดด
๑

๒

๑. เครื่องประดับพระเกียรติยศของพระเจาแผนดินมี ๕ อยาง คือ ๑. แสจามรี ๒. มงกุฏ
๓. พระขรรค ๔. ธารพระกร ๕. ฉลองพระบาท บางแหงวา ๑. พระขรรค ๒. เศวตฉัตร
๓. มงกุฏ ๔. ฉลองพระบาท ๕. พันวาลวิชนี. ๒. ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
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ไดสวรรคตในที่นั้นนั่นเอง ในเวลากลางคืน. เมื่อราตรีสวางแลว,
ประชาชนไดยินเสียงหญิงคนนั้นคร่ําครวญอยูวา "ขาแตสมมติเทพ
ผูจอมแหงชาวโกศล พระองคไมมีที่พึ่งแลว" จึงกราบทูลแดพระราชา.
ทาวเธอ ทรงรับสั่งใหทําเสรีรกิจของพระเจาลุง ดวยสักการะใหญ.
[พระเจาวิฑูฑภะเสด็จไปพบพระศาสดา]
แมพระเจาวิฑูฑภะ ไดราชสมบัติแลว ทรงระลึกถึงเวรนั้น
ทรงดําริวา "เราจักยังเจาศากยะแมทั้งหมดใหตาย" ดังนี้แลว จึง
เสด็จออกไปดวยเสนาใหญ.
ในวันนัน้ พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุง ทรงเห็น
ความพินาศแหงหมูญาติแลว ทรงดําริวา "เราควรกระทําญาติสังคหะ" ในเวลาเชา เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เสด็จกลับจาก
บิณฑบาตแลว ทรงสําเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี ในเวลาเย็น
เสด็จไปทางอากาศ ประทับนั่งที่โคนไม มีเงาปรุโปรง ใกลเมือง
กบิลพัสดุ.
แตนั้นไป มีตนไทรเงาสนิทตนใหญตนหนึ่งอยูในรัชสีมาของ
พระเจาวิฑูฑภะ. พระเจาวิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา จึง
เสด็จเขาไปเฝา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
เพราะเหตุไร พระองคจึงประทับนั่งแลวที่โคนไมเงาปรุโปรงนี้ ใน
เวลารอนเห็นปานนี้, ขอพระองคโปรดประทับนั่งที่โคนไทร มีเงาอัน
สนิทนั่นเถิด พระเจาขา" เมื่อพระศาสดาตรัสตอบวา "ชางเถิด
มหาบพิตร, ชื่อวาเงาของหมูพระญาติเปนของเย็น," จึงทรงดําริวา
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"พระศาสดาจักเสด็จมาเพื่อทรงประสงครักษาหมูพระญาติ" จึงถวาย
บังคมพระศาสดา เสด็จกลับไปสูเมืองสาวัตถีนั่นแล. แมพระศาสดา
ก็ทรงเหาะไปสูเชตวันเหมือนกัน พระราชาทรงระลึกถึงโทษแหงพวก
เจาศากยะ เสด็จออกไปแมครั้งที่ ๒ ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา
ในที่นั่นแล ก็เสด็จกลับอีก. เสด็จออกไปแมครั้งที่ ๓ ทอดพระเนตร
เห็นพระศาสดาในที่นั่นแล ก็เสด็จกลับ. แตเมื่อพระเจาวิฑูฑภะนั้น
เสด็จออกไปในครั้งที่ ๔, พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของ
เจาศากยะทั้งหลาย ทรงทราบความที่กรรมอันลามกคือการโปรยยาพิษ
ในแมน้ําของเจาศากยะเหลานั้น เปนกรรมอันใคร ๆ หามไมได
จึงมิไดเสด็จไปในครั้งที่ ๔. พระเจาวิฑูฑภะเสด็จออกไปแลวดวยพล
ใหญ ดวยทรงดําริวา "เราจักฆาพวกเจาศากยะ."
[พระจาวิฑูฑภะฆาพวกศากยะ]
ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธะ ชื่อวาไมฆาสัตว
แมจะตายอยู ก็ไมปลงชีวติ ของเหลาสัตวอื่น.
เจาศากยะเหลานั้นคิดวา "พวกเราฝกหัดมือแลว มีเครื่องผูก
สอดอันทําแลว หัดปรือมาก, แตพวกเราไมอาจปลงสัตวอื่นจาก
ชีวิตไดเลย, พวกเราจักแสดงกรรมของตนแลวใหหนีไป." เจาศากยะ
เหลานั้น ทรงมีเครื่องผูกสอดอันทําแลว จึงเสด็จออกเริ่มการยุทธ.
ถูกศรที่เจาศากยะเหลานั้นยิงไปไปตามระหวางๆ พวกบุรุษของพระเจา
วิฑูฑภะ, ออกไปโดยชองโลหและชองหูเปนตน. พระเจาวิฑูฑภะ
ทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสวา "พนาย พวกเจาศากยะยอมตรัสวา
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'พวกเราเปนผูไมฆาสัตว' มิใชหรือ ? ก็เมื่อเชนนี้ ไฉนพวกเจา
ศากยะจึงยิงบุรุษของเราใหฉิบหายเลา." ลําดับนัน้ บุรุษคนหนึ่งกราบ
ทูลพระเจาวิฑูฑภะนั้นวา "ขาแตเจา พระองคตรวจสอบดูแลวหรือ ?
พระเจาวิฑูฑภะ. พวกเจาศากยะ ยังบุรุษของเราใหฉิบหาย.
บุรุษ. บุรุษไร ๆ ของพระองค ชื่อวาตายแลว ยอมไมม,ี
ขอเชิญพระองคจงรับสั่งใหนับบุรุษเหลานั้นเถิด.
พระเจาวิฑูฑภะเมื่อรับสั่งใหนับดูไมทรงเห็นหมดไป แมคนหนึ่ง.
ทาวเธอเสด็จกลับจากที่นั้นแลว ตรัสวา "พนาย คนเหลาใด ๆ บอกวา
'พวกเราเปนเจาศากยะ' ทานทั้งหลาย จงฆาคนเหลานั้นทั้งหมด;
แตจงใหชีวิต แกคนที่ยืนอยูในสํานักงานเจาศากยะมหานาม ผูเปน
พระเจาตาของเรา.
เจาศากยะทั้งหลายไมเห็นเครื่องคือที่ตนพึงถือเอา บางพวก
คาบหญา บางพวกถือไมออ ยืนอยู, ถูกเขาถามวา "ทานเปนเจา
ศากยะหรือไมใช ? เพราะเหตุที่เจาศากยะเหลานั้น แมจะตายก็ไมพูด
คําเท็จ; พวกที่ยืนคาบหญาอยูแลว จึงกลาววา "ไมใชเจาศากยะ,
หญา." พวกที่ยืนถือไมออก็กลาววา "ไมใชเจาศากยะ, ไมออ."
เจาศากยะเหลานั้นและเจาศากยะที่ยืนอยูในสํานักของทาวมหานาม ได
ชีวิตแลว.
บรรดาเจาศากยะเหลานั้น เจาศากยะที่ยืนคาบหญา ชื่อวาเจา
ศากยะหญา, พวกที่ยืนถือไมออ ชื่อวา เจาศากยะไมออ.
พระเจาวิฑูฑภะรับสั่งใหฆาเจาศากยะอันเหลือทั้งหลาย ไมเวน
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ทารกแมยังดื่มนม ยังแมน้ําคือโลหิต ใหไหลไปแลว รับสั่งใหลาง
แผนกระดาน ดวยโลหิตในลําคอของเจาศากยะเหลานั้น.
ศากยวงศ อันพระเจาวิฑูฑภะเขาไปตัดแลว ดวยอาการ
อยางนี้. พระเจาวิฑูฑภะนั้น รับสั่งใหจับเจาศากยะมหานาม เสด็จ
กลับแลว ในเวลาเสวยกระยาหารเชา ทรงดําริวา "เราจักเสวยอาหาร
เชา" ดังนี้แลว ทรงแวะในที่แหงหนึ่ง, เมื่อโภชนะอันบุคคลนําเขา
ไปแลว, รับสั่งใหเรียกพระเจาตามา ดวยพระดํารัสวา "เราจักเสวย
รวมกัน."
[มานะกษัตริย]
แตกษัตริยทั้งหลาย ถึงจะสละชีวิต ก็ไมยอมเสวยรอมกับบุตร
นางทาสี; เพราะฉะนั้น ทาวมหานามทอดพระเนตรเห็นสระ ๆ หนึ่ง
จึงตรัสวา "เรามีรางกายอันสกปรก, พอ เราจักอาบน้ํา."
พระเจาวิฑูฑภะตรัสวา "ดีละ พระเจาตา เชิญพระเจาตา
อาบเถิด." ทาวมหานามทรงดําริวา "พระเจาวิฑูฑภะนี้ จักฆาเรา
ผูไมบริโภครวม, การตายเองของเราเทานั้น ประเสริฐกวา" ดังนี้
แลว จึงทรงสยายผม สอดหัวแมเทาเขาไปในผมขอดใหเปนปมที่
ปลาย ดําลงไปในน้ํา.
ดวยเดชแหงคุณของทาวมหานามนั้น นาคภพ ก็แสดงอาการ
รอน. พระยานาค ใครครวญวา "เรือ่ งอะไรกันหนอ ?" เห็นแลว
จึงมาสูสํานักของทาวมหานามนั้น ใหทาวมหานามประทับบนพังพาน
แลวเชิญเสด็จเขาไปสูนาคภพ. ทาวมหานามนั้น อยูในนาคภพนั้น
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นั่นแล สิ้น ๑๒ ป.
ฝายพระเจาวิฑูฑภะ ประทับนั่งคอยอยู ดวยทรงดําริวา "พระ
เจาตาของเราจักมาในบัดนี้; เมื่อทาวมหานามนั้นชักชาอยู, จึงรับสั่ง
ใหคนในสระ ตรวจดูแมระหวางบุรุษดวยแสงประทีป ไมเห็นแลว
ก็เสด็จหลีกไป ดวยทรงดําริวา "พระเจาตาจักเสด็จไปแลว."
[พระเจาวิฑูฑภะถูกน้ําทวมสวรรคต]
พระเจาวิฑูฑภะนั้น เสด็จถึงแมน้ําอจีรวดีในเวลาราตรี รับสั่ง
ใหตั้งคายแลว. คนบางพวก นอนแลวที่หาดทรายภายในแมน้ํา, บาง
พวก นอนบนบกในภายนอก. แมบรรดาพวกที่นอนแลวในภายใน
พวกที่มีบาปกรรมอันไมไดกระทําแลวในกอน มีอยู, แมบรรดาพวกที่
นอนแลวในภายนอก ผูที่มีบาปกรรมอันไดกระทําแลวในกอน มีอยู,
มดแดงทั้งหลายตั้งขึ้นแลว ในที่ซึ่งคนเหลานั้นนอนแลว.
ชนเหลานั้น กลาวกันวา "มดแดงตั้งขึ้นแลวในที่เรานอนแลว,
มดแดงตั้งขึ้นแลว ในที่เรานอนแลว" จึงลุกขึ้น, พวกที่มีบาปกรรม
อันไมไดกระทําแลว ลุกขึ้นไปนอนบนบก, พวกมีบาปกรรมอัน
กระทําแลว ลงไปนอนเหนือหาดทราย.
ขณะนั้น มหาเมฆตั้งขึ้น ยังฝนลูกเห็บใหตกแลว. หวงน้ํา
หลากมา ยังพระเจาวิฑูฑภะพรอมดวยบริษัท ใหถึงสมุทรนั่นแล.
ชนทั้งหมด ไดเปนเหยื่อแหงปลาและเตาในสมุทรนั้นแลว. มหาชน
ยังกถาใหตั้งขึ้นวา "ความตายของเจาศากยะทั้งหลายไมสมควรเลย,
ความตายนี่ คือพวกเจาศากยะ อันพระเจาวิฑูฑภะทุบแลว ๆ ชือ่ อยางนี้
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ใหตาย จึงสมควร."
[พวกเจาศากยะตายสมควรแกบุรพกรรม]
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
ความตายอยางนี้ ไมสมควรแกเจาศากยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริง
ถึงอยางนั้น ความตายที่พวกเจาศากยะนั่นไดแลว ก็ควรโดยแท ดวย
สามารถแหงกรรมลามกที่เขาทําไวในปางกอน."
ภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เจาศากยะทั้งหลายนั่น ไดกระทํา
กรรมอะไรไวในปางกอน ?
พระศาสดา. ในปางกอน พวกเจาศากยะนั่น รวมเปนพวก
เดียวกัน โปรยยาพิษในแมน้ํา.
ในวันรุง ขึ้น ภิกษุทั้งหลายยังกถาใหตั้งขึ้นในโรงธรรมวา "พระ
เจาวิฑูฑภะ ยังเจาศากยะทั้งหลายประมาณเทานี้ใหตายแลว เสด็จมาอยู,
เมื่อมโนรถของตนยังไมถึงที่สุดนั่นแล, พาชนมีประมาณเทานั้น (ไป)
เกิดเปนภักษาแหงปลาและเตาในสมุทรแลว."
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นทูลวา
"ดวยกถาชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทงั้ หลาย เมื่อมโนรถของสัตว
เหลานี้ ยังไมถึงที่สุดนั่นแล. มัจจุราชตัดชีวิตินทรียแลว ใหจมลง
ในสมุทรคืออบาย ๔ ประดุจหวงน้ําใหญ ทวมทับชาวบานอันหลับ
ฉะนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:-
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"มัจจุ ยอมพานระผูมีใจของในอารมณตาง ๆ
ผูเลือกเก็บดอกไมอยูเทียวไป เหมือนหวงน้ําใหญ
พัดชาวบานอันหลับแลวไป ฉะนัน้ ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา พฺยาสตฺตมาส นร ความ
วา ผูมีใจของแลว ในอารมณอันถึงพรอมแลว หรืออันยังไมถึง
พรอมแลว.
พระผูมพี ระภาคตรัสอธิบายนี้ไววา: นายมาลาการเขาไป
สูสวนดอกไม คิดวา "จักเก็บดอกไมทั้งหลาย" แลวไมเก็บเอา
ดอกไมจากในสวนนั้น ปรารถนากออื่น ๆ ชื่อวาสงใจไปในสวน
ดอกไมทั้งสิ้น หรือคิดวา "เราจักเก็บดอกไมจากกอนี้" แลวไม
เก็บเอาดอกไมจากกอนั้น ยอมสงใจไปในที่อื่น เลือกอยูซึ่งกอไมนั้น
นั่นเอง ชื่อวายอมถึงความประมาทฉันใด ; นระบางคน ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน หยั่งลงสูทามกลางกามคุณ ๕ เชนกันกับสวนดอกไม ไดรูป
อันชอบใจแลว ปรารถนา กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนที่ชอบใจ
อยางใดอยางหนึ่ง, หรือไดบรรดาอารมณมีเสียงเปนตนเหลานั้นอยาง
ใดอยางหนึ่งแลว ยังปรารถนาอารมณอยางใดอยางหนึ่ง (ตอไป)
หรือไดรูปนั้นแหละ แลวยังปรารถนาอารมณอยางใดอยางหนึ่งอยู
ชื่อวายอมยินดีอารมณนั้นนั่นแล, หรือไดบรรดาอารมณมีเสียงเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง แลวปรารถนาอารมณอยางใดอยางหนึ่ง (ชื่อวา
ยอมยินดีอารมณอันตนไดแลวนั้น). ในสวิญญาณกทรัพยและอวิญ-
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ญาณกทรัพย มีโค กระบือ ทาสี ทาส นา สวน บาน นิคมและชนบท
เปนตน ก็นยั นั้นนั่นแล, ในบริเวณวิหารและปจจัยมีบาตรและจีวร
เปนตน แมของบรรพชิต ก็นัยนั้นเหมือนกัน; (มัจจุยอมพา) นระผู
มีใจของในกามคุณอันถึงพรอมแลว หรืออันยังไมถึงพรอมแลวซึ่งกําลัง
เลือกเก็บดอกไม กลาวคือกามคุณ ๕ อยูอยางนี้ดวยประการฉะนี้ (ไป).
สองบทวา สุตฺต คาม ความวา ชื่อวาการหลับดวยสามารถแหง
การหลับแหงทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแหงบาน ยอมไมมี,
แตบานชื่อวาเปนอันหลับแลว ก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตวทั้งหลาย
เปนผูประมาทแลวเพียงดังวาหลักแลว; มัจจุพา (นระ) ไป ดุจหวงน้ํา
ใหญอันกวางและลึก ๒-๓ โยชน (พัดพา) ชาวบานที่หลับแลวอยางนั้น
ไปอยูฉะนั้น ; คือวา หวงน้ําใหญนั้น ยังชาวบานนั้นทั้งหมด ไมใหสัตว
ไร ๆ ในบรรดาสตรี บุรษุ โค กระบือ และไกเปนตน เหลือไว ใหถึง
สมุทรแลว ทําใหเปนภักษาของปลาและเตาฉันใด; มัจจุคือความตาย
พานระผูมีใจของแลวในอารมณตางๆ คือตัดอินทรียคือชีวิตของนระนั้น
ใหจมลงในสมุทรคืออบายทั้ง ๔ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมี
โสดาปตติผลเปนตนแลว, เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ จบ.
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๔. เรื่องนางปติปูชิกา [๓๖]
[ขอวาเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภหญิง
ชื่อปติปูชิกา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุปฺผานิเหว" เปนตน.
เรื่องตั้งขึ้นในดาวดึงสเทวโลก.
[เทพธิดาจุติแลวเกิดในกรุงสาวัตถี]
ไดยินวา เทพบุตรนามวามาลาภารี ในดาวดึงสเทวโลกนั้น มี
นางอัปสรพันหนึ่งแวดลอมแลว เขาไปสูสวน. เทพธิดา ๕๐๐ ขึ้นสู
ตนไม ยังดอกไมใหตกอยู. เทพธิดา ๕๐๐ เก็บเอาดอกไมที่เทพธิดาเหลานั้นใหตกแลว ประดับเทพบุตร. บรรดาเทพธิดาเหลานั้น
เทพธิดาองคหนึ่ง จุติบนกิ่งไมนั้นนั่นแล. สรีระดับไป ดุจเปลวประทีป
นางถือปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูลหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ในเวลาที่
นางเกิดแลว เปนหญิงระลึกชาติได ระลึกอยูวา "เราเปนภริยา
ของมาลาภารีเทพบุตร" ถึงความเจริญ กระทําการบูชาดวยของ
หอมและดอกไมเปนตน ปรารถนาการเกิดเฉพาะในสํานักสามี. นาง
แมไปสูตระกูลอื่น ในเวลามีอายุ ๑๖ ป ถวายสลากภัต ปกขิกภัต
และวัสสาวาสิกภัตเปนตนแลว ยอมกลาววา "สวนแหงบุญนี้ จงเปน
ปจจัยเพื่อประโยชนแกอนั บังเกิดในสํานักสามีของเรา."
*

พระมหาฮัว้ ป. ธ. ๕. วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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[จุติจากมนุษยโลกแลวไปเกิดในสวรรค]
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายทราบวา "นางนี้ ลุกขึ้นเสร็จสรรพ
แลว ยอมปรารถนาผัวเทานั้น" จึงขนานนามของนางวา "ปติปูชิกา."
แมนางปติปูชิกานั้น ยอมปฏิบัตโิ รงฉัน เขาไปตั้งน้ําฉัน ปูอาสนะ
เปนนิตย. มนุษยแมพวกอื่น ใครเพื่อจะถวายสลากภัตเปนตน นํามา
มอบใหดวยคําวา "แม ทานจงจัดแจงภัตแมเหลานี้ แกภิกษุสงฆ."
แมนางเดินไปเดินมาอยูโดยทํานองนั่น ไดกุศลธรรม ๕๖ ทุกยางเทา
นางตั้งครรภแลว. นางก็คลอดบุตร โดยกาลอันลวงไป ๑๐ เดือน.
ในกาลที่บุตรนั้นเดินได นางไดบุตรแมอื่น ๆ รวม ๔ คน. ในวันหนึ่ง
นางถวายทาน ทําการบูชา ฟงธรรม รักษาสิกขาบท ในเวลาเปนที่สุด
แหงวัน ก็ทาํ กาละดวยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้น
แลวบังเกิดในสํานักสามีเดิมของตน.
[อายุของมนุษยประมาณ ๑๐๐ ป]
ฝายนางเทพธิดานอกนี้ กําลังประดับเทพบุตรอยูนั่นเอง ตลอด
กาลเทานี้. เทพบุตรเห็นนางนั้น กลาววา "เธอหายหนาไปตั้งแต
เชา, เธอไปไหนมา ?"
เทพธิดา. ดิฉันจุติคะ นาย.
เทพบุตร เธอพูดอะไร ?
เทพธิดา. ขอนั้นเปนอยางนี้ นาย.
เทพบุตร. เธอเกิดแลวในที่ไหน ?
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เทพธิดา. เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกรุงสาวัตถี.
เทพบุตร. เธอดํารงอยูในกรงสาวัตถีนั้นสิ้นกาลเทาไร ?
เทพธิดา. ขาแตนาย ดิฉันออกจากทองมารดา โดยกาลอัน
ลวงไป ๑๐ เดือน ในเวลาอายุ ๑๖ ป ไปสูตระกูลผัว คลอดบุตร ๔ คน
ทําบุญมีทานเปนตน ปรารถนาถึงนาย มาบังเกิดแลวในสํานักของนาย
ตามเดิม.
เทพบุตร. อายุของมนุษยมีประมาณเทาไร ?
เทพธิดา. ประมาณ ๑๐๐ ป.
เทพบุตร. เทานั้นเองหรือ ?
เทพธิดา. คะ นาย
เทพบุตร. พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณเทานี้เกิดแลว เปน
ผูประมาทเหมือนหลับ ยังกาลใหลวงไปหรือ ? หรือทําบุญมีทาน
เปนตน ?
เทพธิดา. พูดอะไร นาย, พวกมนุษยประมาทเปนนิตย ประหนึ่ง
ถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแลว ประหนึ่งวาไมแกไมตาย.
ความสังเวชเปนอันมาก ไดเกิดขึ้นแกมาลาภารีเทพบุตรวา
"ทราบวา พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณ ๑๐๐ ปเกิดแลว ประมาท
นอนหลับอยู, เมื่อไรหนอ ? จึงจักพนจากทุกขได."
[๑๐๐ ปของมนุษยเทา ๑ วันในสวรรค]
ก็ ๑๐๐ ปของพวกเรา เปนคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจาชั้น
ดาวดึงส, ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้น เปนเดือนหนึ่ง, กําหนดดวย ๑๒
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เดือนโดยเดือนนั้น เปนปหนึ่ง, ๑๐๐๐ ปทิพย โดยปนั้น เปนประมาณ
อายุของเทพเจาชั้นดาวดึงส. ๑๐๐๐ ปทิพยนั้น โดยการนับในมนุษย
เปน ๓ โกฏิ ๖ ลานป.
เพราะฉะนั้น แมวันเดียวของเทพบุตรนั้น (ก็) ยังไมลวงไป
ไดเปนกาลเชนครูเดียวเทานั้น. ขึ้นชื่อวาความประมาท ของสัตวผู
มีอายุนอย อยางนี้ ไมควรอยางยิ่งแล.
ในวันรุง ขึ้น พวกภิกษุเขไปสูบาน เห็นโรงฉันอันไมไดจัด
อาสนะยังไมไดปู น้ําฉันยังไมไดตั้งไว จึงกลาววา "นางปติปูชิกา
ไปไหน ?"
ชาวบาน. ทานผูเจริญ พระผูเปนเจาทั้งหลายจักเห็นนาง ณ ที่
ไหน ? วันวานนี้ เมื่อพระผูเปนเจาฉันแลว (กลับ) ไป, นางตายใน
ตอนเย็น.
ภิกษุปถุ ุชนฟงคํานั้นแลว ระลึกถึงอุปการะของนางนั่น ไมอาจจะ
กลั้นน้ําตาไวได, ธรรมสังเวชไดเกิดแกพระขีณาสพ. ภิกษุเหลานั้น
ทําภัตกิจแลว ไปวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา ทูลถามวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ อุบาสิกาชื่อปติปูชิกา ลุกขึ้นเสร็จสรรพแลว ทําบุญมี
ประการตางๆ ปรารถนาถึงสามีเทานั้น, บัดนี้ นาง ตายแลว (ไป)
เกิด ณ ที่ไหน ?"
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นางเกิดในสํานักสามีของตน
นั่นแหละ.
ภิกษุ. ในสํานักสามี ไมมี พระเจาขา.
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พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นางปรารถนาถึงสามีนั่น ก็หามิได,
มาลาภารีเทพบุตร ในดาวดึงสพิภพ เปนสามีของนาง, นางเคลื่อนจาก
ที่ประดับดอกไมของสามีนั้นแลว ไปบังเกิดในสํานักสามีนั้นนั่นแลอีก.
ภิกษุ. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? พระเจาขา.
พระศาสดา. อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. นาเวช ! ชีวติ ของสัตวทั้งหลายนอย (จริง) พระเจาขา
เชาตรู นางอังคาสพวกขาพระองค ตอนเย็น ตามดวยพยาธิที่เกิดขึ้น.
พระศาสดา. อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ชีวิตของสัตว
ทั้งหลายนอย (จริง), เหตุนั้นแล มัจจุผูกระทําซึ่งที่สุด ยังสัตว
เหลานี้ ซึ่งไมอิ่ม ดวยวัตถุกาม และกิเลสกามนั่นแล ใหเปนไป
ในอํานาจของตนแลว ยอมพาเอาสัตวที่คร่ําครวญ ร่ําไรไป" ดังนี้
แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"มัจจุ ผูทําซึ่งที่สุด กระทํานระผูมีใจของใน
อารมณตาง ๆ เลือกเก็บดอกไมอยูเทียว ผูไม
อิม่ ในกามทั้งหลายนั่นแล สูอํานาจ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต
ความวา ผูมัวเลือกเก็บดอกไมคือกามคุณทั้งหลาย อันเนื่องดวย
อัตภาพ และเนื่องดวยเครื่องอุปกรณอยู เหมือนนายมาลาการ เลือก
เก็บดอกไมตางชนิดอยูในสวนดอกไม ฉะนั้น.
บาทพระคาถาวา พฺยาสตฺตมนส นร ความวา ผูมีจิต
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ซานไปโดยอาการตาง ๆ ในอารมณอันยังไมถึงแลว ดวยสามารถ
แหงความปรารถนา ในอารมณที่ถึงแลว ดวยสามารถแหงความยินดี.
บาทพระคาถาวา อติตฺตเยว กาเมสุ ความวา ผูไมอิ่ม
ในวัตถุกามและกิเลสกามทั้งหลายนั่นแล ดวยการแสวงหาบาง ดวย
การไดเฉพาะบาง ดวยการใชสอยบาง ดวยการเก็บไวบาง.
บาทพระคาถาวา อนฺตโก กุรุเต วส ความวา มัจจุผูทํา
ซึ่งที่สุด กลาวคือมรณะ พานระผูคร่ําครวญ ร่ําไร ไปอยู ใหถึง
อํานาจของตน.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน, เทศนา มีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องนางปติปูชิกา จบ.
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๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหนี่ [๓๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภ
เศรษฐีชื่อโกสิยะผูมีความตระหนี่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป
ภมโร ปุปฺผ" เปนตน. เรื่อง (นี้) ตัง้ ขึ้นแลวในกรุงราชคฤห.
สมบัติของเศรษฐีไมอํานวยประโยชนแกใคร ๆ
ดังไดสดับมา ในทีไ่ มไกลแหงกรุงราชคฤห ไดมีนิคม (หนึ่ง)
ชื่อสักกระ, เศรษฐีคนหนึ่ง ชื่อโกสิยะ มีความตระหนี่ มีสมบัติ ๘๐
โกฏิ ประจําอยูในนิคมนั้น. เขาไมใหแมหยดน้ํามัน (สักหยดเดียว)
ดวยปลายหญา แกคนเหลาอื่น. (ทั้ง) ไมบริโภคดวยตนเอง. สมบัติ
ของเขานั้น ไมอํานวยประโยชนแกปย ชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยา
เปนตน ไมอํานวยประโยชนแกสมณะและพราหมณทั้งหลาย คงเปน
ของไมไดใชสอย ตั้งอยู เหมือนสระโบกขรณี ที่ผเี สื้อน้ําหวงแหน
ดวยประการฉะนี้แล.
[เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอม]
วันหนึ่ง เวลาจวนสวาง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอัน
ประกอบดวยความกรุณาใหญ ทรงตรวจดูหมูสัตวผูเปนเผาพันธุที่
พอแนะนําในการตรัสรูไดในสกลโลกธาตุ ไดทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของเศรษฐีพรอมทั้งภรรยา ซึ่งอยูในที่สุดแหงที่ ๔๕ โยชน.
*

* พระมหาเทียบ ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ก็ในวันกอนแตวันนั้น เศรษฐีนั้นไปสูพระราชมนเทียร เพื่อบํารุงพระ
ราชา ทําการบํารุงพระราชาแลว กลับมา เห็นคนบานนอกคนหนึ่ง
ถูกความหิวครอบงํา กําลังกินขนมกุมมาส (ขนมเบื้อง) ใหเกิดความ
กระหายในขนมนั้นขึ้น ไปสูเรือนของตนแลว คิดวา "ถาเราบอกวา
เราอยากกินขนมเบื้อง' ไซร, คนเปนอันมากก็จัก (พากน) อยาก
กินกับเรา, เมื่อเปนอยางนั้น วัตถุเปนอันมาก มีงา ขาวสาร เนยใส
น้ําออย เปนตน ของเรา ก็จักถึงความหมดไป, เราจักไมบอกแก
ใคร ๆ " ดังนี้แลว อดกลั้นความอยากเที่ยวไป, เมื่อเวลาลวงไป ๆ
เขาผอมเหลืองลงทุกที มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น, แตนั้น ไมสามารถ
จะกลั้นความอยากไวได เขาหองแลวนอนกอดเตียง. เขาแมถึงความ
ทุกขอยางนี้ ก็ยังไมบอกอะไร ๆ แกใคร ๆ เพราะกลัวเสียทรัพย.
[ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง]
ลําดับนั้น ภรรยาเขาไปหาเขาแลวลูบหลังถามวา "ทานไม
สบายหรือ ? นาย."
เศรษฐี. ความไมสบายอะไร ๆ ของฉันไมมี.
ภรรยา. พระราชากริว้ ทานหรือ ?
เศรษฐี. ถึงพระราชาก็ไมกริ้วฉัน.
ภรรยา. เมื่อเปนเชนนั้น ความไมพอใจอะไร ๆ ที่พวกลูกชาย
ลูกหญิงหรือปริชนมีทาสกรรมกรเปนตนกระทําแกทาน มีอยูห รือ ?
เศรษฐี. แมกรรมเห็นปานนั้นก็ไมมี.
ภรรยา. ก็ทานมีความอยากในอะไรหรือ ?
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แมเมื่อภรรยากลาวอยางนั้น เขาก็ไมกลาวอะไร คงนอนเงียบ
เสียงเพราะกลัวเสียทรัพย. ลําดับนั้น ภรรยากลาวกะเขาวา "บอกเถิด
นาย, ทานอยากอะไร ?" ลําดับนั้น ภรรยากลาวกะเขาวา "บอกเถิด
นาย, ทานอยากอะไร ?" เขาเปนเหมือนกลืนคําพูดไว ตอบวา
"ฉันมีความอยาก."
ภรรยา. อยากอะไร ? นาย.
เศรษฐี. ฉันอยากกินขนมเบื้อง.
ภรรยา. เมื่อเปนเชนนั้น ทําไม ทานไมบอกแกดิฉัน, ทาน
เปนคนจนหรือ ? , บัดนี้ ดิฉันจักทอดขนมเบื้องใหพอแกคนที่อยูใน
สักกรนิคมทั้งสิ้น.
เศรษฐี. ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกนั้น, พวกเขา
ทํางานของตน ก็จักกิน (ของตน).
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจักทอดขนมเบื้องใหพอแกคนที่อยูใน
ตรอกเดียวกัน.
เศรษฐี. ฉันรูความที่เธอเปนคนรวยทรัพยละ.
ภรรยา. ดิฉันจะทอดใหพอแกคนทั้งหมด (ที่อยู) ในที่ใกล
เรือนนี้.
เศรษฐี. ฉันรูความที่เธอเปนคนมีอัธยาศัยกวางขวางละ.
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจะทอดใหพอแกชนสักวาลูกเมียทาน
เทานั้นเอง.
เศรษฐี. ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกนั้น.
ภรรยา. ก็ดิฉันจะทอดใหพอแกทานและดิฉันหรือ ?
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เศรษฐี. เธอจักทํา ทําไม ?
ภรรยา. ถากระนั้น ดิฉันจะทอดใหพอแกทานผูเดียวเทานั้น.
เศรษฐี. เมื่อเธอทอดขนมที่นี้, คนเปนจํานวนมากก็ยอมหวัง
(ที่จะกินดวย), เธอจงเวนขาวสาร (ทีด่ ี) ทั้งสิ้น ถือเอาขาวสารหัก
และเชิงกรานและกระเบื้อง และถือเอาน้ํานมเนยใสน้ําผึ้งและน้ําออย
หนอยหนึ่งแลวขึ้นไปชั้นบนแหงปราสาท ๗ ชั้น แลวทอดเถิด, ฉัน
คนเดียวเทานั้น จักนั่งกิน ณ ที่นั้น.
นางรับคําวา "ดีละ" แลวใหทาสีถือสิ่งของที่ควรถือ เอาขึ้นไป
สูปราสาท แลวไลทาสีไป ใหเรียกเศรษฐีมา. เศรษฐีนั้น ปดประตู
ใสลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแตประตูแรกมา แลวขึ้นไปยังชั้นที่ ๗ ปด
ประตูแลวนั่ง ณ ชั้นแมนั้น. ฝายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกราน ยก
กระเบื้องขึ้นตั้ง แลวเริมทอดขนม.
[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี]
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแต
เชาตรู ตรัสวา "โมคคัลลานะ ในสักกรนิคม (ซึง่ ตั้งอยู) ไมไกล
กรุงราชคฤห เศรษฐีผูมีความตระหนี่นั่นคิดวา 'เราจักกินขนมเบื้อง'
จึงใหภรรยาทอดขนมเบื้องบนปราสาท ๗ ชั้น เพราะกลัวคนเหลาอื่น
เห็น, เธอจงไป ณ ที่นั้นแลวทรมานเศรษฐี ทําใหสิ้นพยศ ใหผัวเมีย
แมทั้ง ๒ ถึงขนม และน้ํานม เนยใส น้ําผึ้งและน้ําออย แลวนํามา
ยังพระเชตวันดวยกําลังของตน ; วันนี้เรากับภิกษุ ๕๐๐ รูปจักนั่งใน
๑

๑. นิพฺพิเสวน แปลตามศัพทวา มีความเสพผิดออกแลว.
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วิหารนั่นแหละ, จักทําภัตกิจดวยขนมเทานั้น."
แมพระเถระ ก็รับพระดํารัสของพระศาสดาวา "ดีละ พระเจา
ขา" แลวไปยังนิคมนั้นดวยกําลังฤทธิ์ทันทีทีเดียว เปนผูนุงหม
เรียบรอย ไดยืนอยูที่ชองสีหบัญชร แหงปราสาทนั้น เหมือนรูปแลวมณี
ลอยเดนอยูกลางอากาศเทียว. เพราะเห็นพระเถระนั่นแล ดวงหทัย
ของมหาเศรษฐีก็สั่นสะทาน. เขาคิดวา "เรามาที่นี่ เพราะกลัวบุคคล
ทั้งหลายผูมีรูปอยางนี้นั่นแล, แตสมณะนี้ยังมายืนอยูที่ชองหนาตางได"
เมื่อไมเห็นเครื่องมือที่ตนควรจะฉวยเอา เดือดดาลทําเสียงตฏะ ๆ
ประดุจกอนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟ จึงกลาวอยางนี้วา "สมณะ ทาน
ยืนอยูในอากาศ จักไดอะไร ? แมจงกรมแสดงรอยเทาในอากาศซึ่งหา
รอยมิไดอยู ก็จักไมไดเหมือนกัน." พระเถระจงกรมกลับไปกลับมา
ในที่นั้นนั่นแล. เศรษฐีกลาววา "ทานจงกรมอยูจักไดอะไร ? แม
นั่งดวยบัลลังก ในอากาศ ก็จักไมไดเชนกัน." พระเถระจึงนั่งคู
บัลลังก.
ลําดับนั้น เศรษฐีกลาวกะทานวา "ทานนั่งในอากาศ จักได
อะไร ? แมมายืนที่ธรณีหนาตางก็จักไมได." พระเถระไดยืนอยูที่
ธรณี (หนาตาง) แลว. ลําดับนั้น เขากลาวกะทานวา "ทานยืนที่ธรณี
(หนาตาง) จักไดอะไร ? แมบังหวนควันแลว ก็จักไมไดเหมือน
กัน". แมพระเถระก็บังหวนควัน. ปราสาททั้งสิ้นไดมีควันเปนกลุม
๑

๒

๑. ศัพทวา "สีหบัญชร" หมายความวา หนาตางมีลูกกรง แปลตามศัพทวา "หนาตางมี
สัณฐานประดุจกรงเล็บแหงสีหะ. ๒. นัง่ ขัดสมาธิ.
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เดียวกัน. อาการนั้น ไดเปนเหมือนเวลาเปนที่แทงตาทั้ง ๒ ของ
เศรษฐีดวยเข็ม. เศรษฐีไมกลาวกะทานวา "แมทานใหไฟโพลงอยู
ก็จักไมได" เพราะกลัวไปไหมเรือน แลวคิดวา "สมณะนี้ จักเปน
ผูเกี่ยวของอยางสนิท ไมไดแลวจักไมไป, เราจักใหถวายขนมแกทาน
ชิ้นหนึ่ง" แลวจึงกลาวกะภรรยาวา "นางผูเจริญ เธอจงทอดขนม
ชิ้นเล็ก ๆ ชิน้ หนึ่ง ใหแกสมณะแลว จงสงทานไปเสียเถอะ."
นางหยอดแปงลงในถาดกระเบื้องนิดเดียว. (แต) ขนม (กลาย) เปน
ขนมชิ้นใหญ ไดพองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาด ตั้งอยูแลว. เศรษฐีเห็น
เหตุนั้น กลาววา "(ชะรอย) หลอนจักหยิบแปงมากไป" ดังนี้แลว
ตักแปงหนอยหนึ่งดวยมุมทัพพีแลว หยอดเองทีเดียว. ขนมเกิดใหญกวา
ขนมชิ้นกอน. เศรษฐีทอดขนมชิ้นใด ๆ ดวยอาการอยางนั้น,
ขนมชิ้นนั้น ๆ ก็ยิ่งใหญโตทีเดียว. เขาเบื่อหนาย จึงกลาวกะภรรยา
วา "นางผูเจริญ เธอจงใหขนมแกสมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะ." เมือ่ นาง
หยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเชา, ขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเปนอันเดียวกัน.
นางจึงกลาวกะเศรษฐีวา "นาย ขนมทั้งหมดติดเนื่องเปนอันเดียวกัน
เสียแลว, ดิฉันไมสามารถทําใหแยกกันได." แมเขากลาววา "ฉัน
จักทําเอง," แลวก็ไมอาจทําได. ถึงทัง้ ๒ คน จับที่ริม (แผนขนม)
แมดึงออกอยู ก็ไมอาจใหแยกออกจากกันไดเลย. ครั้นเมื่อเศรษฐีนั้น
ปล้ําอยูกับขนม (เพื่อจะใหแยกกัน), เหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแลว,
ความหิวกระหายก็หายไป. ลําดับนั้น เขากลาวกะภรรยาวา "นาง
ผูเจริญ ฉันไมมีความตองการขนมแลว, เธอจงใหแกสมณะเกิด"
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นางฉวยกระเชาแลวเขาไปหาพระเถระ. พระเถระแสดงธรรมแกคน
แมทั้ง ๒, กลาวคุณพระรัตนตรัย, แสดงผลทานที่บุคคลใหแลวเปน
อาทิ ใหเปนดังพระจันทรในพื้นทองฟาวา "ทานที่บุคคลใหแลว
ยอมมีผล, ยัญที่บุคคลบูชาแลว ยอมมีผล." เศรษฐีฟงธรรมนั้นแลว
มีจิตเลื่อมใส กลาววา "ทานผูเจริญ ทานจงมานั่งฉันบนบัลลังก
นี้เถิด."
[พระเถระนําเศรษฐีและภรรยาไปเฝาพระศาสดา]
พระเถระกลาววา "มหาเศรษฐี พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ
นั่งในวิหารกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ดวยตั้งพระหฤทัยวา "จักเสวยขนม,
เมื่อทานมีความชอบใจ, เศรษฐี ทานจงใหภรรยาถือเอาขนมและวัตถุ
อื่นมีน้ํานมเปนตน, พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา."
เศรษฐี. ก็บัดนี้ พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหนเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร ในที่สุดแหงที่ ๔๕
โยชนจากที่นี้ เศรษฐี.
เศรษฐี. ทานผูเจริญ พวกเราจักไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณ
เทานี้ จะไมลวงเลยเวลาอยางไร ?
พระเถระ. มหาเศรษฐี เมื่อทานมีความชอบใจ, เราจักนํา
ทานทั้ง ๒ ไปดวยกําลังของตน: หัวบันไดปราสาทของทานจักมีใน
ที่ของตนนี่เอง, แตเชิงบันไดจักมีที่ซุมประตูพระเชตวัน, เราจักนํา
ไปสูพระเชตวันโดยกาลชัว่ เวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นลาง.
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เขารับวา "ดีละ ขอรับ." พระเถระทําหัวบันไดไวในที่นั้น
นั่นเองแลว อธิษฐานวา "ขอเชิงบันไดจงมีที่ซุมประตูพระเชตวัน."
บันใดก็ไดเปนแลวอยางนั้นนั่นแล. พระเถระใหเศรษฐีและภรรยาถึง
พระเชตวันเร็วกวากาลที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นลาง.
สามีภรรยาแมทั้ง ๒ คนนั้น เขาไปเฝาพระศาสดาแลว กราบ
ทูลกาล. พระศาสดาเสด็จเขาไปสูโรงฉันแลว ประทับนั่งบนพุทธอาสน
ที่เขาปูลาดไวแลว พรอมดวยภิกษุสงฆ. มหาเศรษฐีไดถวายทักษิโณทก
แตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข, ภรรยาใสขนมในบาตรของ
พระตถาคตเจาแลว แมมหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยา ก็บริโภคขนม
พอแกความตองการ. ความหมดสิ้นของขนมไมปรากฏเลย. แมเมื่อเขา
ถวายขนมแกภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและ (ให) แกคนกินเดนทั้งหลายแลว
ความหมดสิ้นไป (แหงขนม) ก็ไมปรากฏอยูนั่นเอง. เขาทั้ง ๒ จึง
กราบทูลพระผูมีพระภาควา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขนมหาถึงความ
หมดไปไม."
พระผูมพี ระภาคตรัสวา "ถากระนั้น ทานทั้ง ๒ จงทิ้งเสียที่
ซุมประตูพระเชตวัน." เขาทั้ง ๒ ก็ทิ้งแลวที่เงื้อมซึ่งไมไกลซุมประตู
(พระเชตวัน). แมทุกวันนี้ ที่นั้น ก็ยงั ปรากฏชื่อวา "เงื้อมขนมเบื้อง."
มหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ไดยืนอยู
ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว. พระผูมีพระภาคไดทรงกระทําอนุโมทนาแลว.
ในกาลจบอนุโมทนา สามีและภรรยาแมทั้ง ๒ ดํารงอยูใน
โสดาปตติผลแลว ถวายบังคมพระศาสดา ขึ้นบันไดที่ซุมประตู
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(พระเชตวัน) แลว สถิตอยูที่ปราสาทของตนทีเดียว. ตั้งแตนั้นมา
เศรษฐีไดเกลี่ยทรัพยจํานวน ๘๐ โกฏิ ในพระพุทธศาสนานั่นแหละ.
[พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ]
ในเวลาเย็นวันรุงขึ้น พวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรม นัง่
กลาวคุณกถาของพระเถระวา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
จงดูอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะ, ทานชื่อวาไมกระทบกระทั่ง
ศรัทธา ไมกระทบกระทั่งโภคะ ทรมานเศรษฐีผูมีความตระหนี่โดย
ครูเดียว กระทําใหหมดพยศแลว ใหถือเขาขนมนํามาสูพระเชตวัน
กระทําไวตรงพระพักตรพระศาสดาแลว ใหตั้งอยูในโสดาปตติผล นา
อัศจรรย พระเถระมีอานุภาพมาก (จริง)."
พระศาสดา ทรงสดับถอยคํา ของพวกภิกษุดวยพระโสตธาตุ
อันเปนทิพย เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมดวยเรื่องอะไรกันหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
"ดวยเรื่องชื่อนี้" จึงตรัสสรรเสริญพระเถระวา "ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมดาอันภิกษุผูทรมานสกุล ไมกระทบกระทั่งศรัทธา ไมกระทบ
กระทั่งโภคะ ไมใหสกุลชอกช้ํา ไมเบียดเบียน (สกุล) เปนดุจ
แมลงภูเคลาเอาละอองจากดอกไม เขาไปหา (สกุล) แลว ควรใหรู
พุทธคุณ, โมคคัลลานะ บุตรของเราก็เปนเชนนั้น" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :-
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"มุนีพึงเที่ยวไปในบาน เหมือนแมลงภูไ มยัง
ดอก สี และกลิ่นใหชอกช้ํา ถือเอา (แต)
รสแลวบินไป ฉะนัน้ ."
[แกอรรถ]
ชาติแหงสัตวผูกระทําน้ําหวานชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวาภมรในพระ
คาถานั้น. บทวา ปุปฺผ เปนตน ความวา แมลงภูเมื่อบินไปใน
สวนดอกไม ไมยังดอก สี และกลิ่นใหชอกช้ํา คือวา ไมให
เสียหาย บินไป.
บทวา ปเลติ ความวา ครั้นบินไปอยางนั้นแลว ดื่มรสจนพอ
ความตองการ คาบเอารสแมอื่นไปเพื่อประโยชนแกการกระทําน้ําหวาน
แลว บินไป. แมลงภูนั้น รอนลงสูปาชัฏแหงหนึ่งแลว เก็บรสซึ่งเจือ
ดวยธุลีนั้นไวในโพรงไมแหงหนึ่งแลว กระทํารสน้ําหวานใหเปนน้ําผึ้ง
โดยลําดับ; ดอก หรือสี และกลิ่นของดอกไมนั้น หาชอกช้าํ ไป เพราะ
การเที่ยวไปในสวนดอกไมแหงแมลงภูนั้นเปนปจจัยไม ที่แท สิ่งทั้งหมด
คงเปนปกติอยูนั่นเอง.
บาทพระคาถาวา เอว คาเม มุนี จเร ความวา พระ
อนาคาริยมุนี ตางโดยเสขะและอเสขะก็ฉันนั้น เที่ยวรับภิกษาในบาน
โดยลําดับสกุล.
แทจริง การเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะหามีแกสกุลทั้งหลาย
เพราะการเที่ยวไปในบานของมุนีนั้นเปนปจจัยไม, ศรัทธาก็ดี โภคะก็ดี
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คงเปนปกติอยูนั่นเอง; ก็แล พระเสขมุนีและอเสขมุนี ครั้นเที่ยวไป
อยางนั้นออกมาแลว, พระเสขมุนี ปูสังฆาฏิ นั่ง ณ ที่ ๆ สบายดวยน้ํา
ภายนอกบานกอนแลว พิจารณา (อาหารบิณฑบาต) ดวยสามารถ
แหงการเปรียบดวยน้ํามันหยอดเพลา ผาปดแผล และเนื้อแหงบุตร
แลวฉันบิณฑบาต หลบเขาไปสูไพรสณฑเห็นปานนั้น พิจารณา
กัมมัฏฐานเปนไปภายใน กระทํามรรค ๔ และผล ๔ ใหอยูในเงื้อมมือ
ใหได, สวนพระอเสขมุนี ประกอบการอยูสลายในทิฏฐธรรมเนื่องๆ.
บัณฑิตพึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงภูโดยการกระทํา
น้ําหวานเชนนี้. แตในที่นี้ทรงประสงคเอาพระขีณาสพ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน.
พระศาสดา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แลว เพื่อจะประกาศ
คุณของพระเถระแมใหยิ่ง จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ
ทรมานเศรษฐีผูมีความตระหนี่ในบัดนี้เทานั้นก็หาไม, แมในกาลกอน
เธอก็ทรมานเขาแลว ใหรูความเกี่ยวเนื่องกันแหงกรรมและผลแหง
กรรมเหมือนกัน" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ ทรงนํา
อดีตนิทาน (มาสาธก) ตรัสอิลลีสชาดก นี้วา :"คนทั้ง ๒ เปนคนกระจอก คนทั้ง ๒ เปนคน
คอม คนทั้ง ๒ เปนคนมีตาเหล คนทั้ง ๒ มี
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏกถา ๒/๑๖๓.
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ตอมบนศีรษะ, เราไมรูจักเศรษฐีชื่ออิลลีส (วา)
คนไหน ?" ดังนี้แล.
เรื่องโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหนี่ จบ.
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๖. เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอาชีวก
ชื่อปาฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ปเรส วิโลมานิ" เปนตน.
[ชาวบานสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจา]
ดังไดสดับมา หญิงแมเรือนคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ปฏิบัติอาชีวก
ชื่อปาฏิกะ ตั้งไวในฐานะดังลูก. พวกมนุษยในเรือนใกลเคียงของ
นาง ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว มาพรรณนาพระพุทธคุณ
โดยประการตาง ๆ เปนตนวา "แหม ! พระธรรมเทศนาของพระ
พุทธเจาทั้งหลาย นาอัศจรรย (นัก)."
[นางอยากไปฟงธรรมแตไมสมประสงค]
หญิงแมเรือนนั้น ฟงถอยคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา
แลว ประสงคจะไปสูวิหารแลวฟงธรรม จึงเลาความนั้นแกอาชีวก
แลวกลาววา "พระผูเปนเจา ดิฉันจักไปสํานักของพระพุทธเจา."
อาชีวกนั้นหามวา "อยาไปเลย" แลวก็เลยหามนางแมผูออน
วอนอยูแลว ๆ เลา ๆ เสียทีเดียว.
นางคิดวา "พระผูเปนเจานี้ ไมใหเราไปวิหารฟงธรรม, เรา
จักนิมนตพระศาสดามา แลวฟงธรรมในที่นี้แหละ" ดังนี้แลว ใน
เวลาเย็น จึงเรียกบุตรชายมาแลวสงไปดวยคําวา "เจาจงไป, จงนิมนต
*

* พระมหาเทียบ ป. ธ. ๖. วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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พระศาสดามาเพื่อเสวยภัตตาหารพรุงนี้."
บุตรชายนั้น เมื่อจะไป ก็ไปที่อยูของอาชีวกกอน ไหวอาชีวก
แลวนั่ง. ทีนั้น อาชีวกนั้นถามเขาวา "เธอจะไปไหน ?"
บุตร. ผมจะไปนิมนตพระศาสดาตามคําสั่งของคุณแม.
อาชีวก. อยาไปสํานักของพระองคเลย.
บุตร. ไมได พระผูเปนเจา, ผมจักไป.
อาชีวก. เราทั้ง ๒ คน จักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทํา
ถวายพระศาสดานั่น, อยาไปเลย.
บุตร. ไมได พระผูเปนเจา, คุณแมจักดุผม.
อาชีวก. ถากระนั้น ก็ไปเถิด, ก็แล ครั้นไปแลว จงนิมนต
(แต) อยาบอกวา 'พระองคพึงเสด็จไปเรือนของพวกขาพระองคในที่
โนนในถนนโนน หรือโดยหนทางโนน' (ทํา) เปนเหมือนยืนอยูในที่
ใกลเหมือนจะไปโดยหนทางอื่น จงหนีมาเสีย.
[บุตรชายทําตามคําของอาชีวก]
เขาฟงถอยคําของอาชีวกแลวไปสํานักของพระศาสดา นิมนตแลว
ทํากิจทุกสิ่งโดยทํานองอาชีวกกลาวแลวนั่นแล แลวไปสํานักของอาชีวก
นั้น ถูกอาชีวกถามวา "เธอทําอยางไร ?" จึงตอบวา "ที่ทานบอก
ทั้งหมด ผมทําแลว ขอรับ." อาชีวกกลาววา "เธอทําดีแลว, เรา
ทั้ง ๒ คน จักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทําไวเพื่อพระศาสดา
นั้น" ดังนี้แลว ในวันรุงขึ้น อาชีวกไดไปสูเรือนนั้นแตเชาตรู. พวกคน
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ในบานพาอาชีวกนั้นใหไปนั่งที่หองหลัง, พวกมนุษยคุนเคยฉาบทา
เรือนนั้นดวยโคมัยสด โปรยดอกไมซึ่งมีขาวตอกเปนที่ ๕ ลง แลวปู
ลาดอาสนะอันควรแกคามาก เพื่อประโยชนแกการประทับนั่งของพระ
ศาสดา. จริงอยู พวกมนุษยที่ไมคุนเคยกันพระพุทธเจา ยอมไมรูจักการ
ปูลาดอาสนะ.
[พระพุทธเจาเสด็จไปเรือนอุบาสิกา]
อนึ่ง ชือ่ วากิจ (เนื่อง) ดวยผูแสดงทาง ยอมไมมีแกพระ
พุทธเจาทั้งหลาย : เพราะหนทางทั้งหมด แจมแจงแกพระพุทธเจา
เหลานั้นแลววา "ทางนี้ไปนรก, นี้ไปกําเนิดดิรัจฉาน, นี้ไปเปตวิสัย,
นี้ไปมนุษยโลก, นี้ไปเทวโลก, นี้ไปอมตนิพพาน" ในวันที่ทรง
ยังหมื่นแหงโลกธาตุใหหวั่นไหว แลวบรรลุสัมโพธิที่โคนตนโพธิ
นั่นแล. จึงไมมีคําที่ควรกลาวในหนทางแหงสถานที่ตาง ๆ มีคาม
และนิคมเปนตนเลย เพราะฉะนั้น พระศาสดา ทรงถือบาตรและจีวร
แลว จึงเสด็จไปสูประตูเรือนของมหาอุบาสิกาแตเชาตรู. นางออก
มาจากเรือน ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ อัญเชิญ
ใหเสด็จเขาไปภายในเรือน ใหประทับนั่งเหนืออาสนะแลวถวาย
ทักษิโณทก อังคาสดวยขาทนียะ (และ) โภชนียะอันประณีต. อุบาสิกา
ประสงคจะใหพระศาสดาผูทรงภัตกิจเสร็จแลว ทรงกระทําอนุโมทนา
จึงรับบาตรแลว.
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[อุบาสิกาฟงธรรมแลวถูกอาชีวกดา]
พระศาสดา ทรงเริม่ ธรรมกถาสําหรับอนุโมทนา ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ. อุบาสิกา ฟงธรรมพลางใหสาธุการวา "สาธุ
สาธุ." อาชีวกนั่งอยูหองหลังนั่นแล ไดยินเสียนางใหสาธุการแลว
ฟงธรรมอยู ไมอาจจะอดรนทนอยูได จึงออกไป ดวยคิดวา "ที่นี้
แหละ นางไมเปนของเราละ" ดังนี้แลว ดาอุบาสิกาและพระศาสดา
โดยประการตาง ๆ วา "อีกาฬกัณณี มึงเปนคนฉิบหาย, มึงจงทํา
สักการะนี้แกสมณะนั่นเถิด" ดังนี้เปนตน หนีไปแลว.
[อุบาสิกามีจิตฟุงซาน]
อุบาสิกา ละอาย เพราะถอยคําของอาชีวกนั้น ไมอาจจะสงจิต
ซึ่งถึงความฟุงซาน ไปตามกระแสแหงเทศนาได.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะนางวา "อุบาสิกา เธอไมอาจ
ทําจิตใหไปตาม (แนว) เทศนาไดหรือ ?"
อุบาสิกา. พระเจาคะ เพราะถอยคําของอาชีวกนี้ จิตของ
ขาพระองค เขาถึงความฟุงซานเสียแลว.
พระศาสดา ตรัสวา "ไมควรระลึกถึงถอยคําที่ชนผูไมเสมอ
ภาคกันเห็นปานนี้กลาว. การไมคํานึงถึงถอยคําเห็นปานนี้แลว ตรวจ
ดูกิจที่ทําแลวและยังมิไดทําของตนเทานั้นจึงควร" ดังนี้แลว ตรัสพระ
คาถานี้วา :๑

๑. อฺตฺถตฺต แปลตามศัพทวา ซึ่งความเปนอยางอื่น.
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"บุคคลไมควรทําคําแสยงขนของคนเหลาอื่น
ไวในใจ, ไมควรแลดูกิจที่ทําแลวและยังมิไดทํา
ของคนเหลาอื่น, พึงพิจารณากิจที่ทําแลว และยัง
มิไดทําของตนเทานั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา น ปเรส วิโลมานิ
ความวา ไมควรทําคําแสยงขน คือคําหยาบ ไดแก คําตัดเสียซึ่ง
ความรัก ของคนเหลาอื่นไวในใจ.
บาทพระคาถาวา น ปเรส กตากต ความวา ไมควรแลดู
กรรมที่ทําแลวและยังไมไดทํา ของคนเหลาอื่น อยางนี้วา "อุบาสก
โนน ไมมีศรัทธา ไมเลือ่ มใส, แมวัตถุมีภิกษาทัพพีหนึ่งเปนตน ใน
เรือน เขาก็ไมให, สลากภัตเปนตนเขาก็ไมให, การใหปจจัยมีจีวร
เปนตน ไมมีแกอุบาสกนั้น ; อุบาสิกาโนนก็เหมือนกัน ไมมศี รัทธา
ไมเลื่อมใส, ภิกษาทัพพีหนึ่งเปนตน ในเรือนนางก็ไมให, สลากภัต
เปนตนก็ไมให, การใหปจจัยมีจีวรเปนตน ก็ไมมแี กอุบาสิกานั้น,
ภิกษุโนนก็เชนกัน ไมมศี รัทธา ไมเลื่อมใส ทั้งไมทําอุปชฌายวัตร,
ไมทําอาจริยวัตร, ไมทําอาคันตุกวัตร, ไมทําวัตรเพื่อภิกษุผูเตรียม
จะไป, ไปทําวัตรที่ลานพระเจดีย, ไมทําวัตรในโรงอุโบสถ, ไมทํา
วัตรที่หอฉัน, ไมทําวัตรมีวัตรในเรือนไฟเปนอาทิ, ทั้งธุดงคไร ๆ
ก็ไมมีแกเธอ แมเหตุสักวาความอุตสาหะเพื่อความเปนผูมีภาวนา เปน
ที่มายินดี ก็ไมมี."
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บาทพระคาถาวา อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย ความวา กุลบุตร
ผูบวชดวยศรัทธา เมื่อระลึกถึงโอวาท นี้วา "บรรพชิต พึงพิจารณา
เนือง ๆ วา 'วันคืนลวงไป ๆ เราทําอะไรอยู" ดังนี้แลว ก็พึงแล
ดูกิจที่ทําแลวและยังมิไดทําของตนอยางนี้วา "เราไมอาจจะยกตนขึ้นสู
ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทําใหเกษมจากโยคะ
หรือหนอ ?"
ในกาลจบเทศนา อุบาสิกา ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว.
เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องปาฏิกาชีวก จบ.
๑

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒.
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๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก [๓๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภฉัตตปาณิ
อุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป รุจิร ปุปฺผ" เปนตน.
[ฉัตตปาณิเขาเฝาพระศาสดา]
ความพิสดารวา ในกรุงสาวัตถี ยังมีอุบาสก (คนหนึ่ง) ชื่อ
ฉัตตปาณิ เปนผูทรงพระไตรปฎก เปนอนาคามี. อุบาสกนั้น เปนผู
รักษาอุโบสถ แตเชาตรู ไดไปยังที่บํารุงของพระศาสดา. จริงอยู
ชื่อวา อุโบสถกรรม หามีแกอริยสาวกผูเปนอนาคามีทั้งหลาย ดวย
สามารถแหงการสมาทานไม พรหมจรรยและการบริโภคภัตครั้งเดียว
ของอริยสาวกผูเปนอนาคามีเหลานั่น มาแลวโดยมรรคนั่นแหละ เพราะ
เหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "มหาบพิตร นางชางหมอ
ชื่อฆฏิการและ เปนผูบริโภคภัตครั้งเดียว มีปรกติประพฤติพรหมจรรย
มีศีล มีกัลยาณธรรม." โดยปรกติทีเดียว ทานอนาคามีทั้งหลาย เปน
ผูบริโภคภัตครั้งเดียว และมีปรกติประพฤติพรหมจรรยอยางนั้น. อุบาสก
แมมั้น ก็เปนผูรักษาอุโบสถอยางนั้นเหมือนกัน เขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมแลวนั่งฟงธรรมกถา.
[ฉัตตปาณิไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล]
ในสมัยนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ไดเสด็จไปสูที่บํารุงของพระ
*

๑

* พระมหาเทียบ ป. ธ. ๖. วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. ฆฏิการสูตร ม. ม. ๑๓/๓๗๕
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ศาสดา. อุบาสกเห็นพระองคกําลังเสด็จมา จึงคิดวา "เราควรลุกขึ้น
หรือไมหนอ ?" ดังนี้แลว ก็ไมลกุ ขึ้น ดวยสําคัญวา "เรานั่งใน
สํานักของพระราชาผูเลิศ, การที่เรานั้นเห็นเจาประเทศราช แลวลุก
ขึ้นตอนรับ ไมควร; ก็แล เมื่อเราไมลุกขึ้น พระราชาจักกริ้ว,
เมื่อพระราชานั่นแมกริ้วอยู เราก็จักไมลุกขึ้นตองรับละ; ดวยวา เรา
เห็นพระราชาแลว ลุกขึ้น ก็ชื่อวา เปนอันทําความเคารพพระราชา,
ไมทําความเคารพพระศาสดา; เราจักไมลุกขึ้นละ."
ก็ธรรมดาบุรุษผูเปนบัณฑิต เห็นคนที่นั่งในสํานักของทานที่
ควรเคารพกวา (ตน) ไมลุกขึ้น (ตอนรับ) ยอมไมโกรธ. แต
พระราชาเห็นอุบาสกนั้น ไมลกุ ขึ้น (ตอนรับ) มีพระมนัสขุนเคือง
ถวายบังคมพระศาสดาแลวประทับนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. พระศาสดา
ทรงทราบความที่พระราชากริ้ว จึงตรัสกถาพรรณนาคุณของอุบาสก
วา "มหาบพิตร ฉัตตปาณิอุบาสกนี้ เปนบัณฑิต มีธรรมเห็นแลว
ทรงพระไตรปฎก ฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน." เมื่อพระ
ราชาทรงสดับคุณกถาของอุบาสกอยูนั่นแล พระหฤทัยก็ออน.
[พระราชาตรัสถามเหตุที่ไมลุกรับกะฉัตตปาณิ]
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาประทับยืนบนปราสาทชั้นบน ทอด
พระเนตรเห็นฉัตตปาณิอุบาสกผูทําภัตกิจเสร็จแลว กั้นรม สวมรองเทา
เดินไปทางพระลานหลวง จึงรับสั่งใหราชบุรุษเรียกมา. อุบาสกนั้น
หุบรมและถอดรองเทาออกแลว เขาไปเฝาพระราชา ถวายบังคมแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง, ลําดับนั้น พระราชา ตรัสกะอุบาสก
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นั้นวา "อุบาสกผูเจริญ ทําไมทานจึงหุบรมและถอดรองเทาออก
เสียเลา ?
อุบาสก. ขาพระองคไดฟงวา 'พระราชารับสั่งหา' จึงมาแลว.
พระราชา. ความที่เราเปนพระราชา (ชะรอย) ทานจักเพิ่มรู
ในวันนี้ (กระมัง ?).
อุบาสก. ขาพระองคทราบความที่พระองคเปนพระราชา แม
ในกาลทุกเมื่อ.
พระราชา. เมื่อเปนเชนนั้น, ทําไม ในวันกอน ทานนั่งใน
สํานักของพระศาสดา เห็นเราแลว จึงไมลุกขึ้น (ตอนรับ).
อุบาสก. ขาแตมหาราช ขาพระองคนั่งในสํานักของพระราชา
ผูเลิศ เมื่อเห็นพะราชประเทศราชแลวลุกขึ้น (ตอนรับ) พึงเปน
ผูไมเคารพในพระศาสดา ; เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงไมลุกขึ้น
(ตอนรับ).
พระราชา. ชางเถอะ ผูเจริญ, ขอนี้งดไวกอน, เขาเลื่องลือ
กันวา ทานเปนผูฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน ซึ่งเปนไป
ในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ ทรงพระไตรปฎก จงบอกธรรมแกเรา
ทั้งหลายในภายในวังเถิด.
อุบาสก. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคไมสามารถ.
พระราชา. เพราะเหตุไร ?
อุบาสก. เพราะวา ขึ้นชื่อวาพระราชมนเทียร (แลว) ยอม
เปนสถานที่มีโทษมาก, ขาแตสมมติเทพ ในพระราชมนเทียรนี้ กรรมที่
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บุคคลประกอบชั่วและดี ยอมเปนกรรมหนัก.
พระราชา. ทานอยากลาวอยางนั้น, อยาทําความรังเกียจวา
'วันกอนเห็นเราแลวไมลุกขึ้น (ตอนรับ).'
อุบาสก. ขาแตสมมติเทพ ขึ้นชือ่ วา สถานเปนที่เที่ยวของ
เหลาคฤหัสถ เปนสถานที่มีโทษ, ขอพระองคจงรับสั่งใหนิมนต
บรรพชิตรูปหนึ่งมาแลว จงใหบอกธรรมเถิด.
[พระอานนทสอนธรรมพระราชเทวีทั้ง ๒]
พระราชาทรงสงฉัตตปาณิอุบาสกนั้นไปดวยพระกระแสวา "ดีละ
ผูเจริญ, ขอทานจงไปเถิด" ดังนี้แลว เสด็จไปสูที่เฝาพระศาสดา
ทูลขอกะพระศาสดาวา "ขาพระเจา พระนางมัลลิกาเทวีและพระนาง
วาสภขัตติยา พูดอยูวา 'จักเรียนธรรม' ขอพระองคกับภิกษุ ๕๐๐
รูป จงเสด็จไปสูเรือนของขาพระองคเนืองนิตย ทรงแสดงธรรมแก
หลอนทั้ง ๒."
พระศาสดา. ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ไปในที่แหงเดียว
เนืองนิตย ไมมี มหาบพิตร.
พระราชา. ถาอยางนั้น ขอจงประทานภิกษุรูปอื่น พระเจาขา.
พระศาสดา ไดทรงมอบใหเปนภาระแกพระอานนทเถระ. พระ
เถระ ไปแสดงพระบาลีแกพระนางเหลานั้นเนืองนิตย. ในพระนาง
เหลานั้น พระนางมัลลิกาเทวีไดเรียน ไดทอง (และ) ใหพระเถระ
รับรองพระบาลีโดยเคารพ. สวนพระนางวาสภขัตติยา ไมเรียน ไม
๑

๑. พิมพเปนตัวอยางในสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๕๖.
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ทอง โดยเคารพทีเดียว (และ) ไมอาจใหพระเถระรับรองพระบาลี
โดยเคารพได. ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามพระเถระวา
"อานนท อุบาสิกา (ทั้ง ๒) ยังเรียนธรรมอยูหรือ ?"
พระอานนท. ยังเรียนธรรมอยู พระเจาขา.
พระศาสดา. อุบาสิกาคนไหน เรียนโดยเคารพ.
พระอานนท. พระนางมัลลิกาเทวี เรียนโดยเคารพ ทองโดย
เคารพ อาจใหขาพระองค รับรองพระบาลีโดยเคารพ พระเจาขา ;
สวนธิดาซึ่งเปนพระญาติของพระ องค ไมเรียนโดยเคารพ ไมทอง
โดยเคารพ ไมอาจใหขาพระองครับรองพระบาลีโดยเคารพไดเลย
ทีเดียว.
[วาจาสุภาษิตยอมมีผลแกผูปฏิบัติ]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว ตรัสวา
"อานนท ธรรมดาธรรมทีเ่ รา (ผูตถาคต) กลาวแลว ยอมไมมผี ล
แกผูไมฟง ไมเรียน ไมทอ ง ไมแสดง โดยเคารพ ดุจวาดอกไมสมบูรณ
ดวยสี (แต) ไมมีกลิ่น (หอม) ฉะนั้น, แตยอมมีผลมาก มีอานิสงส
มาก แกผูทํากิจทั้งหลายมีการฟงโดยเคารพเปนตน" ดังนี้แลว ได
ตรัส ๒ พระคาถาเหลานี้วา :"ดอกไมอันงาม มีสี (แต) ไมมีกลิ่น (หอม)
แมฉันใด, วาจาสุภาษิต ก็ฉันนัน้ ยอมไมมผี ล
๑

๑. พระนางวาสภขัตติยา เปนพระธิดาของทาวมหานามผูอ นุชาของพระศาสดา, นับตามลําดับ
ชั้น พระนางวาสภขัตติยาเปนพระภาคิไนยของพระศาสดา.
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แกผูไมทําอยู; (สวน) ดอกไมอนั งาม มีสี
พรอมดวยกลิ่น (หอม) แมฉันใด, วาจาสุภา
ก็ฉันนัน้ ยอมมีผลแกผูทําดีอยู."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุจิร คืองาม. บทวา วณฺณวนฺต
คือ บริบูรณดวยสีและทรวดทรง. บทวา อคนฺธก คือ ไรจากกลิ่น
มีดอกหงอนไก ดอกกรรณิกาเขา และดอกชัยพฤกษเปนตนเปน
ประเภท. บาทพระคาถาวา เอว สุภาสิตา วาจา ความวา พระ
พุทธพจน คือ ปฎก ๓ ชื่อวาวาจาสุภาษิต. พระพุทธพจนนั้น เหมือน
ดอกไมสมบูรณดวยสีและทรวดทรง (แต) ไมมีกลิ่น (หอม).
เหมือนอยางวา ดอกไมไมมีกลิ่น (หอม), กลิ่น (หอม) ยอมไม
แผไป (คือไมอบไป) ในสรีระของผูทัดทรงดอกไมอันไมมีกลิ่นนั้น
ฉันใด, แมพระพุทธพจนนี้ ก็ฉันนัน้ ยอมไมนํากลิ่นคือการฟง
กลิ่นคือการจําทรง และกลิ่นคือการปฏิบัติมาให ชื่อวายอมไมมีผล
แกผู (ซึ่ง) ไมตั้งใจประพฤติพระพุทธพจนนั้นโดยเอื้อเฟอ ดวยกิจ
ทั้งหลายมีการฟงเปนตน, ชื่อวาผูไมทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจน
นั้น; เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงไดตรัสวา "วาจาสุภาษิต
ก็ฉันนั้น ยอมไมมีผลแกผูไมทําอยู."
บทวา สคนฺธก ไดแก ดอกจําปาและบัวเขียวเปนตนเปน
ประเภท. บทวา เอว เปนตน ความวา กลิ่น (หอม) ยอม
๑

๑. คนฺธรหิต สัมพันธสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๘ ไข.
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แผไป (คือฟุงไป) ในสรีระของผูทัดทรงดอกไมนั้น ฉันใด; แม
วาจาสุภาษิตกลาวคือพระพุทธพจนปฎก ๓ ก็ฉันนั้น ยอมมีผล คือ
ชื่อวายอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เพราะนํากลิ่นคือการฟง กลิ่นคือ
การจําทรง กลิ่นคือการปฏิบัติมาให แกบุคคลผูทําดีอยู คือบุคคล
ที่ตั้งใจทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจนนั้น ดวยกิจทั้งหลาย มีการฟง
เปนตน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย
มีโสดาปตติผลเปนตน เทศนาไดเกิดเปนประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก จบ.
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๘. เรื่องนางวิสาขา [๔๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อทรงเขาไปอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"ยถาป ปุปฺผราสิมฺมา" เปนตน.
[พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว]
ดังไดสดับมา นางวิสาขาอุบาสิกานั้น เกิดในทองนาง
สุมนาเทวี ภริยาหลวงของธนญชัยเศรษฐี ผูเปนบุตรเมณฑกเศรษฐี
ในภัททิยนคร แควนอังคุ. ในเวลาทีน่ างมีอายุ ๗ ขวบ พระศาสดา
ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติ ของสัตวผูมีเผาพันธุที่พึงแนะนําเพื่อความ
ตรัสรูมีเสลพราหมณเปนตน มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จจาริก
ไปถึงนครนั้น.
[ผูมีบุญทั้ง ๕ ในภัททิยนคร]
ก็ในสมัยนั้น เมณฑกคฤหบดี เปนหัวหนาของผูมีบุญมาก ๕ คน
ครองตําแหนงเศรษฐีอยูในเมืองนั้น. ชื่อวาคนที่มีบุญมาก ๕ คนคือ
เมณฑกเศรษฐี ๑ ภริยาหลวงของเศรษฐีนั้น นามวาจันทปทุมา ๑
บุตรชายคนโตของเศรษฐีนั้นเอง ชือ่ ธนญชัย ๑ ภริยาของธนญชัยนั้น
ชื่อวาสุมนาเทวี ๑ คนใชของเมณฑกเศรษฐี ชื่อปุณณะ ๑.
[คนมั่งมีในแควนของพระเจาพิมพิสาร ๕ คน]
ใชจะมีแตเมณฑกเศรษฐีแตผูเดียวเทานั้นก็หาไม, ก็ในแควน
*

* พระมหาอุน ป. ธ. ๖ วัดพิชัยญาติการาม แปล.
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ของพระเจาพิมพิสาร ก็ไดมีคนผูมีโภคะนับไมถวน ๕ คน คือ โชติยะ ๑
ชฏิละ ๑ เมณฑกะ ๑ ปุณณกะ ๑ กากวัลลิยะ ๑.
[เมณฑกเศรษฐีใหนางวิสาขาไปรับพระศาสดา]
ในทานเหลานั้น เมณฑกเศรษฐีนี้ ไดทราบความที่พระทศพล
เสด็จถึงนครของตน จึงใหเรียกเด็กหญิงวิสาขาลูกสาวธนญชัยเศรษฐีผู
บุตรมา บอกวา "แมหนู เปนมงคล ทั้งแกเจา, ทั้งแกเรา; แมหนู
กับพวกเด็กหญิงบริวารของเจา ๕๐๐ จงขึ้นรถ ๕๐๐ คัน แวดลอม
ดวยทาสี ๕๐๐ คน (ไป) ทําการตอนรับพระทศพล." นางรับวา
"ดีละ" แลวไดทําอยางนั้น. แตเพราะความที่นางเปนเด็กฉลาดใน
เหตุอันควรและไมควร นางจึงไปดวยยาน เทาที่ยาน (ไปได) ลง
จากยานแลว ก็เดินดิ่งไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ไดยืน
ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้งนั้น พระศาสดาทรงแสดงธรรม ดวยสามารถ
แหงบุรพจรรยาของนาง.
[นางไดโสดาปตติผลแตอายุ ๗ ขวบ]
ในเวลาจบเทศนา นางพรอมดวยเด็กหญิง ๕๐๐ ตั้งอยูใ น
โสดาปตติผลแลว. ฝายเมณฑกเศรษฐีแล เขาเฝาพระศาสดา ฟง
ธรรมกถา ตัง้ อยูในโสดาปตติผลแลว จึงนิมนตเพื่อเสวยอาหารเชา
ในวันรุงขึ้น อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยขาทนียะ
โภชนียะอันประณีตที่เรือนของตน ไดถวายมหาทานโดยอุบายนี้แล
ตลอดกึ่งเดือน. พระศาสดา ประทับอยูในภัททิยนคร ตามความพอ
พระหฤทัยแลว ก็เสด็จหลีกไป.
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[พระเจาปเสนทิโกศลอยากไดผูมีบุญ]
ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจาพิมพิสารและพระเจาปเสนทิโกศลตาง
ก็เปนพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน. ตอมาวันหนึ่ง พระเจาโกศล
ทรงดําริวา "คนมีโภคะนับไมถวน มีบุญมากทั้ง ๕ ยอมอยูในแควน
พระเจาพิมพิสาร, ในแควนของเรา ผูเชนนั้น แมเพียงคนเดียว
ก็ไมมี ; อยากระนั้นเลย เราพึงไปสูนักของพระเจาพิมพิสารขอผูมีบุญ
มากสักคนหนึ่ง."
พระองคเสด็จไปในพระนครนั้นแลว อันพระราชทรงทําปฏิสันถารทูลถามวา "พระองคเสด็จมา เพราะเหตุไร ?" จึงตรัสวา
"หมอมฉันมา ดวยประสงควา 'คนมีโภคะนับไมถวน มีบุญมาก
ตั้ง ๕ คน อยูในแควนของพระองค, หมอมฉันจักพาเอาคนหนึ่งจาก
๕ คนนั้นไป, ขอพระองคจงประทานคนหนึ่งใน ๕ คนนั้น แก
หมอมฉันเถิด."
พิมพิสาร. หมอมฉันไมอาจจะใหตระกูลใหญ ๆ ยายได.
ปเสนทิโกศล. หมอมฉันไมได ก็จักไมไป.
[มอบธนญชัยเศรษฐีใหพระเจาโกศล]
พระราชา (พระเจาพิมพิสาร) ทรงปรึกษากับพวกอํามาตย
แลว ตรัสวา "ชื่อวาการยายตระกูลใหญ ๆ มีโชติยสกุลเปนตน เชน
กับแผนดินไหว, บุตรของเมณฑกมหาเศรษฐี ชื่อธนญชัยเศรษฐีมีอยู,
หมอมฉันปรึกษากับเธอเสร็จแลว จักถวายคําตอบแกพระองค" ดังนี้
แลว รับสั่งใหเรียกธนญชัยเศรษฐีมาแลว ตรัสวา "พอ พระเจา
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โกศลตรัสวา 'จักพาเอาเศรษฐีมาทรัพยคนหนึ่งไป, เธอจงไปกับ
พระองคเถิด."
ธนญชัย. เมื่อพระองคสงไป, ขาพระองคก็จักไป พระเจาขา.
พิมพิสาร. ถาเชนนัน้ เธอจงทําการตระเตรียมไปเถิด พอ.
เศรษฐีนั้น ไดทํากิจจําเปนที่ควรทําของตนแลว. ฝายพระราชา
ทรงทําสักการะใหญแกเขาแลว ทรงสงพระเจาปเสนทิโกศลไปดวย
พระดํารัสวา "ขอพระองคจงพาเศรษฐีนี้ไปเถิด." ทาวเธอพา
ธนญชัยเศรษฐีนั้น เสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวง
บรรลุถึงสถานอันผาสุกแหงหนึ่งแลว ก็ทรงหยุดพัก.
[การสรางเมืองสาเกต]
ครั้งนั้น ธนญชัยเศรษฐี ทูลถามทาวเธอวา "ที่นี้เปนแควน
ของใคร ?"
ปเสนทิโกศล. ของเรา เศรษฐี.
ธนญชัย. เมื่อสาวัตถี แตนี้ไป ไกลเทาไร ?
ปเสนทิโกศล. ในทีส่ ุด ๗ โยชน.
ธนญชัย. ภายในพระนครคับแคบ, ชนบริวารของขาพระองค
มาก, ถาพระองคทรงโปรดไซร, ขาพระองคพึงอยูที่นี้แหละ พระ
เจาขา.
พระราชาทรงรับวา "ดีละ" ดังนี้แลว ใหสรางเมืองในที่นั้น
ไดพระราชทานแกเศรษฐีนั้นแลวเสด็จไป. เมืองไดนามวา "สาเกต"
เพราะความที่แหงสถานที่อยู ในประเทศนั้น อันเศรษฐีจับจองแลว
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ในเวลาเย็น.
แมในกรุงสาวัตถีแล บุตรของมิคารเศรษฐี ชื่อวาปุณณวัฒนากุมาร เจริญวัยไดมีแลว. ครั้งนั้น มาดาบิดากลาวกะเขาวา
"พอ เจาจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เปนที่ชอบใจของเจา."
ปุณณ. กิจดวยภริยาเห็นปานนั้น ของผมไมมีง
มารดาบิดา. เจาอยาทําอยางนี้ ลูก, ธรรมดาตระกูลที่ไมมีบุตร
ตั้งอยูไมได
[ลักษณะเบญจกัลยาณี]
เขาถูกมารดาบิดาพูดรบเราอยู จึงกลาววา "ถากระนั้น ผม
เมื่อไดหญิงสาวประกอบพรอมดวยความงาม ๕ อยาง ก็จักทําตามคํา
ของคุณพอคุณแม."
มารดาบิดา. ก็ชื่อวาความงาม ๕ อยางนั้น อะไรเลา ? พอ
ปุณณ. คือ ผมงาม, เนื้องาม, กระดูกงาม, ผิวงาม, วัยงาม.
ก็ผมของหญิงผูมีบุญมาก เปนเชนกับกําหางนกยุง แกปลอยระชาย
ผานุงแลว ก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู. นี้ ชื่อวาผมงาม. ริมฝปากเชน
กับผลตําลึง (สุก) ถึงพรอมดวยสีเรียบชิดสนิทดี, นี้ ชื่อวาเนื้องาม,
ฟนขาวเรียบไมหางกัน งดงามดุจระเบียบแหงเพชร ที่ขายกขึ้นตั้งไว
และดุจระเบียบแหงสังขที่เขาขัดสีแลว, นี้ ชื่อวากระดูกงาม, ผิว
พรรณของหญิงดําไมลุกไลดวยเครื่อง ประเทืองผิวเปนตนเลย ก็ดําสนิท
ประหนึ่งพวงอุบลเขียว, ของหญิงขาว ประหนึ่งพวงดอกกรรณิกา,
๑

๑. บาลีควรจะเปน วณฺณกาทีหิ ฯ
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นี้ ชื่อวาผิวงาม. ก็แลหญิงแมคลอดแลวตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอด
ครั้งเดียว ยังสาวพริ้งอยูเทียว, นี้ชื่อวา วัยงาม ดังนี้แล.
[เศรษฐีสงพราหมณไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี]
ครั้งนั้น มารดาบิดาของนางปุณณวัฒนกุมารนั้น เชิญพราหมณ
๑๐๘ คนมาใหบริโภคแลว ถามวา "ชื่อวาหญิงที่ตองดวยลักษณะ
เบญจกัลยาณี มีอยูหรือ ?" พราหมณเหลานั้น ตอบวา "จะ มีอยู."
เศรษฐีกลาววา "ถากระนั้น ชน (คือพราหมณ) ๘ คนจง
ไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นปานนี้" ดังนี้แลว ใหทรัพยเปนอันมาก สั่ง
วา "ก็ในเวลาที่พวกทานกลับ ขาพเจาทั้งหลายจักรูสิ่งที่ควรทําแก
พวกทาน, ทานทั้งหลายไปเถิด, แสวงหาเด็กหญิงแมเห็นปานนั้น,
และในเวลาที่พบแลว พึงประดับพวงมาลัยทองคํานี้" ดังนี้แลว
ใหมาลัยทองคํา อันมีราคาแสนหนึ่ง สงไปแลว.
พราหมณเหลานั้น ไปยังนครใหญ ๆ แสวงหาอยู ไมพบเด็ก
หญิงที่ตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี กลับมาถึงเมืองสาเกตโดยลําดับ
ในวันมีงานนักขัตฤกษเปด จึงคิดกันวา "การงานของพวกเรา
คงสําเร็จในวันนี้."
[งานประจําปของนครสาเกต]
ก็ในนครนั้น ชื่อวางานนักขัต ฤกษเปดยอมมีประจําป. ใน
กาลนั้น แมตระกูลที่ไมออกภายนอก ก็ออกจากเรือนกับบริวาร มี
๑

๑. วิวฏนกฺขตฺต นักษัตรเปดเผย เปนงานประจําปของนครสาเกต ในงานนี้ชาวเมืองทุกคน
เผยรางโดยปราศจากผาคลุมปดหนา เดินเทาไปยังแมน้ํา.
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รางกายมิไดปกปด ไปสูฝงแมน้ําดวยเทาเทียว. ในวันนั้นถึงบุตรทั้ง
หลายของขัตติมหาศาลเปนตน ก็ยืนแอบหนทางนั้น ๆ ดวยตั้งใจวา
"พวกเรา พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจ มีชาติเสมอดวยตนแลว
จักคลองดวยพวงมาลัย."
[พราหมณพบนางวิสาขา]
พราหมณแมเหลานั้น เขาไปยังศาลาแหงหนึ่งริมฝงแมน้ําแลว
ไดยืนอยู. ขณะนั้น นางวิสาขา มีอายุยางเขา ๑๕-๑๖ ป ประดับ
ประดาดวยเครื่องอาภรณครบทุกอยาง อันเหลากุมารี ๕๐๐ คนแวด
ลอมแลว คิดวา "เราจักไปยังแมน้ําแลวอาบน้ํา" ถึงประเทศนั้น
แลว. ครั้งนั้นแล เมฆตั้งขึ้นแลว ก็ยงั ฝนใหตก. เด็กหญิง ๕๐๐
รีบเดินเขาไปสูศาลา. พวกพราหมณพิจารณาอยู ก็ไมเห็นเด็กหญิง
เหลานั้นแมสักคนเดียว ที่ตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี. นางวิสาขา
เขาไปยังศาลา ดวยการเดินตามปกตินั่นเอง. ผาและอาภรณเปยก
โชก. พวกพราหมณเห็นความงาม ๔ อยางของนางแลว ประสงค
จะเห็นฟน จึงกลาวกะกันและกันวา "ธิดาของพวกเรา เปนหญิง
เฉื่อยชา, สามีของหญิงคนนี้ เห็นทีจักไมได แมเพียงขาวปลายเกวียน"
ทีนั้น นางวิสาขา พูดกะพราหมณเหลานั้นวา "พวกทานวาใครกัน."
พราหมณ. วาเธอ แม.
ไดยินวา เสียงอันไพเราะของนาง เปลงออกประหนึ่งเสียง
กังสดาล. ลําดับนั้น นางจึงถามพราหมณเหลานั้นดวยเสียงอันไพเราะ
อีกวา "เพราะเหตุไร ? จึงวาฉัน."
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พราหมณ. หญิงบริวารของเธอ ไมใหผาและเครื่องประดับ
เปยก รีบเขาสูศาลา, กิจแมเพียงการรีบมาสูที่มีประมาณเทานี้ของเธอ
ก็มิไดมี, เธอปลอยใหผาและเครื่องอาภรณเปยกมาแลว; เพราะฉะนั้น
พวกเราจึงพากันวา.
วิสาขา. พอทั้งหลาย พวกทานอยูพูดอยางนี้, ฉันแข็งแรงกวา
เด็กหญิงเหลานั้น, แตฉันกําหนดเหตุการณแลว จึงไมมาโดยเร็ว.
พราหมณ. เหตุอะไร ? แม.
[ชน ๔ จําพวกวิ่งไปไมงาม]
วิสาขา. พอทั้งหลาย ชน ๔ จําพวก เมื่อวิ่ง ยอมไมงาม,
เหตุอันหนึ่ง แมอื่นอีก ยังมีอยู.
พราหมณ. ชน ๔ จําพวก เหลาไหน ? เมื่อวิ่ง ยอมไมงาม แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย พระราชาผูอภิเษกแลว ทรงประดับ
ประดาแลวแลวเครื่องอาภรณทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวง
ยอมไมงาม, ยอมไดความครหาเปนแนนอนวา 'ทําไม พระราชา
องคนี้จึงวิ่งเหมือนคฤบหดี' คอย ๆ เสด็จไปนั่นแหละ จึงจะงาม;
แมชางมงคลของพระราชา ประดับแลว วิ่งไป ก็ไมงาม, ตอเมื่อ
เดินไปดวยลีลาแหงชาง จึงจะงาม, บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไมงาม, ยอม
ไดแตความครหาอยางเดียวเทานั้นวา 'ทําไม สมณะรูปนี้ จึงวิ่งไป
เหมือนคฤหัสถ,' แตยอมงาม ดวยการเดินอยางอาการของผูสงบเสงี่ยม;
สตรี เมื่อวิ่ง ก็ไมงาม, ยอมถูกเขาติเตียนอยางเดียววา 'ทําไม หญิงคน
นี้ จึงวิ่ง เหมือนผูชาย,' แตยอมงามดวยการเดินอยางธรรมดา; พอ
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ทั้งหลาย ชน ๔ จําพวกเหลานี้ เมื่อวิ่งไป ยอมไมงาม.
พราหมณ ก็เหตุอื่นอีกอยางหนึ่ง เปนไฉน ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย ธรรมดามารดาบิดา ถนอมอวัยวะนอย
ใหญ เลี้ยงดูธิดา, เพราะวา พวกฉัน ชื่อวาเปนสิ่งของอันมารดา
บิดาพึงชาย, มารดาบิดาเลี้ยงฉันมา ก็เพื่อตองการจะสงไปสูตระกูล
อื่น, ถาวา ในเวลาที่พวกฉันวิ่งไป เหยียบชายผานุงหรือลื่นลมลงบน
พื้นดิน มือหรือเทาก็จะพึงหัก, พวกฉันก็จะพึงเปนภาระของตระกูล
นั่นแล, สวนเครื่องแตงตัว เปยกแลวก็จักแหง; ดิฉันกําหนดเหตุนี้
จึงไมวิ่งไป พอ.
[พราหมณสวมมาลัยทองให]
พวกพราหมณเห็นความถึงพรอมแหงฟน ในเวลานางพูด จึง
ใหสาธุการแกนางวา "สมบัติเชนนี้ พวกเรายังไมเคยเห็นเลย" แลว
กลาววา "แม พวงมาลัยนี้ สมควรแกเธอเทานั้น" ดังนี้แลว จึงได
คลองพวกมาลัยทองนั้นให. ลําดับนั้น นางจึงถามพวกเขาวา "พอ
ทั้งหลาย พวกทานมาจากเมืองไหน ?
พราหมณ. จากเมืองสาวัตถี แม.
วิสาขา. ตระกูลเศรษฐี ชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อมิคารเศรษฐี แม.
วิสาขา. บุตรของทานเจาพระคุณ ชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร แม.
นางวิสาขานั้น รับรองวา "ตระกูลของเรา เสมอกัน" ดังนี้
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แลว จึงสงขาวไปแกบิดาวา "ของคุณพอและคุณแม จงสงรถไปให
พวกดิฉัน." ก็ในเวลามา นางเดินมาก็จริง, ถึงอยางนั้น จําเดิมแต
กาลที่ประดับดวยมาลัยทองคําแลว ยอมไมไดเพื่อจะไปเชนนั้น. เด็ก
หญิงทั้งหลายผูมีอิสระ ยอมไปดวยยานมีรถเปนตน, หญิงนอกนี้ขึ้น
ยานธรรมดา (ไป), กั้นฉัตรหรือใบตาลขางบน, เมื่อฉัตรหรือใบตาล
แมนั้นไมมี ก็ยกชายผานุงขึ้นมาพาดบนบาทีเดียว, สวนบิดาของนาง
วิสาขานั้น สงรถไป ๕๐๐ คัน. นางวิสาขานั้นกับบริวารขึ้นรถไปแลว
แมพวกพราหมณ ก็ไดไปดวยกัน.
ทีนั้น ทานเศรษฐี ถามพราหมณเหลานั้นวา "พวกทาน
มาจากไหน ?"
พราหมณ. มาจากเมืองสาวัตถี ทานมหาเศรษฐี.
เศรษฐี. เศรษฐีชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อมิคารเศรษฐี.
เศรษฐี. บุตรชื่อไร ?
พราหมณ. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร.
เศรษฐี. ทรัพยมีเทาไร ?
พราหมณ. ๔๐ โกฏิ ทานมหาเศรษฐี.
เศรษฐี. รับคํา ดวยคิดวา "ทรัพยเทานั้น, เทียบทรัพยของ
เรา ก็เทากับกากณิกเดียว, แตจะประโยชนอะไรดวยเหตุอื่น จําเดิม
แตกาลที่นางทาริกาไดเหตุเพียงการรักษา." เศรษฐีนั้น ทําสักการะ
แกพราหมณเหลานั้น ใหพักอยูวัน ๒ วัน แลวก็สงกลับ.
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[พราหมณกลับเมืองสาวัตถี]
พวกเขา ไปกรุงสาวัตถีแลว เรียน (ทานเศรษฐี) วา "พวก
ขาพเจาไดนางทาริกาแลว."
เศรษฐี. ลูกสาวของใคร ?
พราหมณ. ของธนญชัยเศรษฐี.
เศรษฐีนั้น คิดวา "นางทาริกาแหงตระกูลใหญ อันเราไดแลว,
ควรที่เราจะนํานางมาโดยเร็วทีเดียว" ดังนี้แลว กราบทูลแดพระ
ราชา เพื่อไปในเมืองนั้น.
พระราชา ทรงดําริวา "ตระกูลใหญนั่น อันเรานํามาจาก
สํานักของพระเจาพิมพิสาร แลวใหอยูอาศัยในเมืองสาเกต, ควรจะ
ทําความยกยองแกตระกูลนั้น" ดังนี้แลว จึงรับสั่งวา "แมเรา ก็
จักไป."
เศรษฐี ทูลวา "ดีละ พระเจาขา" ดั่งนี้แลว สงขาวไป
บอกแกธนญชัยเศรษฐีวา "เมื่อขาพเจามา, แมพระราชาก็จักเสด็จมา,
พลของพระราชามาก, ทานจักอาจเพื่อทํากินที่ควรทําแกชนประมาณ
เทานั้น หรือจักไมอาจ."
ฝายเศรษฐีนอกนี้ ไดสงขาวตอบไปวา "แมถาพระราชาจะ
เสด็จมาสัก ๑๐ พระองค, ขอจงเสด็จมาเถิด." มิคารเศรษฐี เวน
เพียงคนเฝาเรือน พาเอาคนที่เหลือในนครใหญถงึ เพียงนั้นไป หยุด
พักในหนทางกึ่งโยชนแลว สงขาวไปวา "พวกขาพเจามาแลว."

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 82

[ธนญชัยเศรษฐีกับธิดาจัดสถานที่ตอนรับ]
ธนญชัยเศรษฐี สงเครื่องบรรณาการเปนอันมากไป แลวปรึกษา
กับธิดาวา "แม ไดยินวา พอผัวของเจา มากับพระเจาโกศล,
เราควรจัดเรือนหลังไหน สําหรับพอผัวของเจานั้น, หลังไหน
สําหรับพระราชา, หลังไหน สําหรับอิสรชนมีอุปราชเปนตน." เศรษฐีธิดาผูฉลาด มีญาณเฉียบแหลมดุจยอดเพชร ตั้งความปรารถนาไว
ตลอดแสนกัป สมบูรณแลวดวยอภินิหาร จัดแจงวา "ทานทั้งหลาย
จงจัดแจงเรือนหลังโนน เพื่อพอผัวของเรา, หลังโนน เพื่อพระราชา,
หลังโนน เพือ่ อุปราชเปนตน" ดังนี้แลว ใหเรียกทาสและกรรมกร
มา จัดการวา "พวกทานเทานี้คน จงทํากิจที่ควรทําแกพระราชา, เทา
นี้คน จงทํากิจที่ควรทําแกอุปราชเปนตน, พวกทานนั่นแล จงดูแล
แมสัตวพาหนะมีชางและมาเปนตน, แมคนผูกมาเปนตน มาถึงแลว
จักไดชมมหรสพในงานมงคล."
ถามวา "เพราะเหตุไร ? (นางจึงจัดอยางนั้น)."
ตอบวา "(เพราะ) คนบางพวก อยาไดเพื่อพูดวา 'เราไปสู
ที่มงคลแหงนางวิสาขา ไมไดอะไรเลย, ทําแตกิจมีการเฝามาเปนตน
ไมไดเที่ยวตามสบาย."
[เครื่องแตงตัวนางวิสาขา ๔ เดือนจึงแลว]
ในวันนัน้ แล บิดาของนางวิสาขา ใหเรียกชางทองมา ๕๐๐ คน
แลว กลาววา "พวกทานจงทําเครื่องประดับ ชื่อมหาลดาปสาธน
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แกธิดาของเรา" ดังนี้แลว สั่งใหใหทองคํามีสีสุกพันลิ่ม และเงิน
แกวมณี แกวมุกดา แกวประพาฬและเพชรเปนตน พอสมกับทองนั้น.
พระราชา ประทับอยู ๒-๓ วันแลว ทรงสงขาวไปแกธนญชัยเศรษฐีวา "เศรษฐีไมสามารถทําการเลี้ยงดูพวกเราได, ขอเศรษฐี
จงรูกาลไปแหงนางทาริกาเถิด."
ฝายเศรษฐีนั้น สงขาวไปทูลพระราชาวา "บัดนี้ กาลฝนมา
ถึงแลว, ใคร ๆ ไมอาจเพื่อเที่ยวไปตลอด ๔ เดือนได; การที่หมู
พลของพระองค ไดวัตถุใด ๆ สมควร, วัตถุนั้น ๆ ทั้งหมด เปน
ภาระของขาพระองค; พระองคผูสมมติเทพจักเสด็จไปไดในเวลาที่
ขาพระองคสงเสด็จ." จําเดิมแตกาลนั้น นครสาเกต ไดเปนนครราวกะ
มีนักษัตรเปนนิตย.
วัตถุมีพวงดอกไมของหอมและผาเปนตน เปนของอันเศรษฐี
จัดแลวแกชนทั้งหมด ตัง้ ตนแตพระราชาแล. ชนเหลานั้นคิดกันวา
"เศรษฐีทําสักการะแกพวกเราถายเดียว. ๓ เดือนลวงไปแลว โดย
อาการอยางนี้. สวนเครื่องประดับ ก็ยังไมเสร็จกอน. ผูควบคุมงาน
มาแจงแกเศรษฐีวา "สิ่งอื่นที่ชื่อวาไมมี ก็หาไม, แตฟนสําหรับ
หุงตมภัตเพื่อหมูพล ไมพอ." เศรษฐี กลาววา "ไปเถิดพอทั้งหลาย,
พวกทานจง (รื้อ) ขนเอาโรงชางเกา ๆ เปนตนและเรือนเกาในนครนี้
หุงตมเถิด."
แมเมื่อหุงตมอยูอยางนั้น, กึ่งเดือนลวงไปแลว. ลําดับนั้น ผู
๑

๑. กมฺมาธิฏายิกา ผูดแู ลการงาน (Superintendent of work, inspector.)
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ควบคุมงาน มาแจงแกทานเศรษฐีอีกครั้งวา "ฟนไมมี." เศรษฐี
กลาววา "ใคร ๆ ไมอาจไดฟนในเวลานี้, พวกทาน จงเปดเรือน
คลังผาทั้งหลาย แลวเอาผาเนื้อหยาบ ทําเกลียวชุบลงในตุมน้ํามันหุง
ภัตเถิด." ชนเหลานั้น ไดทําอยางนั้น ตลอดกึ่งเดือน. ๔ เดือนลวง
ไปแลวโดยอการอยางนี้. แมเครื่องประดับก็เสร็จแลว.
[เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน]
เพชร ๔ ทะนาน ไดถึงอันประกอบเขาในเครื่องประดับนั้น,
แกวมุกดา ๑๑ ทะนาน, แกวประพาฬ ๒๐ ทะนาน, แกวมณี ๓๓
ทะนาน. เครื่องประดับนั้น ไดถึงความสําเร็จ ดวยรัตนะเหลานี้และ
เหลาอื่น ดวยประการฉะนี้. เครื่องประดับไมสําเร็จดวยดาย, การ
งานที่ทําดวยดาย เขาทําแลวดวยเงิน. เครื่องประดับนั้น สวมที่
ศีรษะแลว ยอมจดหลังเทา.
ลูกดุมทีเ่ ขาประกอบทําเปนแหวนในที่นั้น ๆ ทําดวยทอง, หวง
ทําดวยเงิน, แหวนวงหนึ่ง ที่ทามกลางกระหมอม, หลังหูทั้งสอง ๒
วง, ที่หลุมคอ ๑ วง, ที่เขาทั้งสอง ๒ วง, ที่ขอศอกทั้งสอง ๒ วง,
ที่ขางสะเอวทั้งสอง ๒ วง ดังนี้. ก็ในเครื่องประดับนั้นแล เขาทํานกยูง
ตัวหนึ่งไว. ขนปกทําดวยทอง ๕๐๐ ขน ไดมีทปี่ กเบื้องขวาแหงนกยูง
นั้น, ๕๐๐ ขน ไดมีที่ปกเบื้องซาย, จะงอยปาก ทําดวยแกวประพาฬ,
นัยนตาทําดวยแกวมณี, คอและแววหางก็เหมือนกัน, กานขนทําดวย
เงิน, ขาก็เหมือนกัน. นกยูงนั้น สถิตอยูทามกลางกระหมอมแหง
นางวิสาขา ปรากฏประหนึ่งนกยูงยืนรําแพนอยูบนยอดเขา. เสียแหง
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กานขนปกพันหนึ่ง เปนไปประหนึ่งทิพยสังคีตและประหนึ่งเสียงกึกกอง
แหงดนตรีประกอบดวยองค ๕. ชนทั้งหลายผูเขาไปสูที่ใกลเทานั้น
ยอมทราบวา นกยูงนั้นไมใชนกยูง (จริง). เครื่องประดับมีคา ๙
โกฏิ. ทานเศรษฐีใหคาหัตถกรรม (คาบําเหน็จ) แสนหนึ่ง.
[หญิงถวายจีวรยอมไดมหาลดาปสาธน]
ถามวา "ก็เครื่องประดับนั่น อันนางวิสาขานั้นไดแลว เพราะ
ผลแหงกรรมอะไร ?"
แกวา "ไดยินวา ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นาง
ถวายจีวรสาฎก แกภิกษุ ๒ หมื่นรูปแลว ไดถวายดวยบาง เข็มบาง
เครื่องยอมบาง ซึ่งเปนของตนนั่นเอง. นางไดแลวซึ่งเครื่องประดับนี้
เพราะผลแหงจีวรทานนั้น. ก็จีวรทานของหญิงทั้งหลาย ยอมถึงที่สุด
ดวยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน, จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย ยอม
ถึงที่สุด ดวยบาตรและจีวรอันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์."
[เศรษฐีจัดไทยธรรมใหนางวิสาขา]
มหาเศรษฐี ทําการตระเตรียม เพื่อธิดาโดย ๔ เดือนอยางนั้น
แลว เมื่อจะใหไทยธรรมแกธิดานั้น ไดใหเกวียนเต็มดวยกหาปณะ
๕๐๐ เลม, ไดใหเกวียนเต็มดวยภาชนะทองคํา ๕๐๐ เลม, เต็มดวย
ภาชนะเงิน ๕๐๐ เลม, เต็มดวยภาชนะทองแดง ๕๐๐ เลม, เต็มดวย
ภาชนะสําริด ๕๐๐ เลม, เต็มดวยผาดายผาไหม ๕๐๐ เลม, เต็มดวย
เนยใส ๕๐๐ เลม, เต็มดวยน้ํามัน ๕๐๐ เลม, เต็มดวยน้ําออย ๕๐๐
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เลม, เต็มดวยขาวสารแหงขาวสาลี ๕๐๐ เลม, เต็มดวยเครื่องอุปกรณ
มีไถและผาลเปนตน ๕๐๐ เลม.
ไดยินวา ความคิดอยางนี้ไดมีแกมหาเศรษฐีนั้นวา "ในที่แหง
ธิดาของเราไปแลว นางอยาไดสงคนไปสูประตูเรือนของคนอื่นวา
"เราตองการดวยวัตถุชื่อโนน;" เพราะฉะนั้น มหาเศรษฐีจึงไดสั่งให
ใหเครื่องอุปกรณทุกสิ่ง (แกธิดาของตน). มหาเศรษฐีไดใหรถ ๕๐๐
คัน ตั้งนางสาวใชรูปงามผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพไว
บนรถคันละ ๓ คน ๆ, ไดใหนางปริจาริกา ๑,๕๐๐ คน ดวยสั่งวา
"พวกเจาเทานี้คนจงใหธิดาของเราอาบ เทานี้คนใหบริโภค เทานี้คน
แตงตัว เที่ยวไป."
ครั้งนั้น มหาเศรษฐีไดมีความคิดอยางนี้วา "เราจัดใหโค
แกธิดาของเรา." ทานสั่งบุรุษวา "พนาย พวกทานจงไป, จงเปด
ประตูคอกนอยแลว ยืนถือกลอง ๓ ใบ อยูในที่ ๓ คาวุต, ยืนอยูที่
ขางทั้ง ๒ ในที่ประมาณอุสภะ ๑ โดยสวนกวาง, ถัดจากนั้นจงอยา
ใหแมโคทั้งหลายไปที่อื่น, พึงตีกลองสัญญาในเวลาแมโคหยุดแลง
อยางนี้." บุรุษเหลานั้น ไดทําอยางนั้นแลว. เวลาแมโคออกจากคอก
ไดคาวุต ๑ พวกเขาไดตีกลองสัญญาขึ้น, ในเวลาแมโคไปไดกึ่งโยชน
ไดตึกลองสัญญาอีก, แตในเวลาแมโคไปได ๓ คาวุต พวกเขาได
หามการไปโดยสวนกวางอีก แมโคทัง้ หลายไดยืนเบียดกันและกันใน
ที่ยาวประมาณ ๓ คาวุต กวางประมาณอุสภะ ๑ ดวยประการอยางนี้.
มหาเศรษฐีสั่งใหปดประตูคอก ดวยคําวา "โคเทานี้ พอแลว
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แกธิดาของขาพเจา, พวนเจาจงปดประตูเถิด." เมือ่ เขาปดประตูคอก
แลว, เพราะผลบุญของนางวิสาขา โคตัวมีกําลังและแมโคนมทั้งหลาย
ก็กระโดดออกไปแลว. เมื่อพวกมนุษยหามอยูนั่นแล, โคตัวมีกําลัง
๖ หมื่นตัว และแมโคนม ๖ หมื่นตัว ออกแลว, (และ) ลูกโค
ตัวมีกําลัง มีจํานวนเทานั้น ก็ออกไปแลว, พวกโคอุสภะของแมโค
นมเหลานั้นก็ไดติดตามไปแลว.
ถามวา "ก็โคทั้งหลายไปแลวอยางนั้น เพราะผลแหงกรรม
อะไร ?"
แกวา "เพราะผลแหงทานที่นางวิสาขาถวายแลวแกภิกษุหนุม
และสามเณรผูหามอยู ๆ."
ไดยินวา ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นางเปนนอง
สุดทองของธิดาทั้ง ๗ ของพระเจากิกิ มีพระนามวาสังฆทาสี เมื่อ
ถวายเบญจโครสทานแกภิกษุ ๒ หมืน่ รูป- แมเมือ่ ภิกษุหนุมและสามเณรปดบาตรหามอยูวา "พอ พอ" ก็ยงั รับสั่งวา "นี่อรอย นี่นา ฉัน"
แลวไดถวาย (อีก). เพราะผลแหงกรรมนั้น โคเหลานั้น แมเขา
หามอยู ก็ออกไปแลวอยางนั้น.
ในเวลาที่เศรษฐีใหทรัพยเทานี้ (แกธิดา) แลว ภริยาของ
เศรษฐีไดพูดวา "ทุกสิ่งอันทานจัดแจงแลวแกธิดาของเรา, แตคนใช
ชายหญิง ผูท ําการรับใช ทานมิไดจัดแจง, ขอนั้นเพราะเหตุไร ?"
เศรษฐี." (ทีเ่ ราไมจัดแจง) เพื่อรูคนผูมีความรักและชังในธิดาของเรา,
เพราะเราจะจับคอพวกที่ไมไปกับธิดานั้นสงไปไมได, แตในเวลาจะขึ้น
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ยานไปนั่นแล เราจะพูดวา 'ใครอยากไปกับนางวิสาขานั่น ก็จงไป,
ผูไมอยากไป ก็อยาไป."
ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา "ธิดาของเรา จักไปพรุงนี้" นั่งใน
หอง ใหธิดานั่งในที่ใกลแลวไดใหโอวาทวา "แม ธรรมดาหญิงผูอยู
ในสกุลผัว รักษาภรรยานี้และนี้ จึงจะควร. แมมิคารเศรษฐีนี้
นั่งในหองถัดไป ไดยินโอวาทของธนญชัยเศรษฐีแลว.
[โอวาท ๑๐ ขอของเศรษฐี]
ฝาย (ธนญชัย) เศรษฐีนั้น สอนธิดาอยางนั้นแลว ใหโอวาท
๑๐ ขอนี้วา "แม ธรรมดาหญิงที่อยูในสกุลพอผัวแมผัว ไมควร
นําไฟภายในออกไปภายนอก, ไมควรนําไฟภายนอกเขาไปภายใน, พึง
ใหแกคนที่ใหเทานั้น, ไมพึงใหแกคนที่ไมให, พึงใหแกคนทั้งที่ใหทั้ง
ที่ไมให, พึงนั่งใหเปนสุข, พึงบริโภคใหเปนสุข, พึงนอนใหเปนสุข,
พึงบําเรอไฟ, พึงนอบนอมเทวดาภายใน" ดั่งนี้แลว ในวันรุง ขึ้น
เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแลว จึงเอากุฎมพี ๘ คนใหเปนผูค้ําประกัน
ในทามกลางราชเสนาแลว กลาววา "ถาโทษเกิดขึ้นแกธิดาของเรา
ในที่ ๆ ไปแลว, พวกทานพึงชําระ" ดังนี้แลว ประกับธิดาดวยเครื่อง
ประดับชื่อมหาลดาปสาธน ซึ่งมีคาได ๙ โกฏิ ใหทรัพย ๕๔ โกฏิ
เปนคาจุณสําหรับอาบ ใหขึ้นสูยานแลว ใหคนเที่ยวตีกลองประกาศ
ในบานสวย ๑๔ ตําบลอันเปนของตน เทาอนุราชบุรี รอบเมือง
สาเกตวา "ชนผูอยากไปกับธิดาของเรา ก็จงไป."
ชาวบาน ๑๔ ตําบลพอไดยินเสียง จึงออกไปไมเหลือใคร ๆ
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เลย ดวยคิดวา "จัดมีประโยชนอะไรแกพวกเราในที่นี้ ในเวลาที่แม
เจาของเราไปเสีย." ฝายธนญชัยเศรษฐี ทําสักการะแดพระราชาและ
มิคารเศรษฐีแลว ก็ตามไปสงธิดากับคนเหลานั้นหนอยหนึ่ง.
มิคารเศรษฐี นั่นในยามนอยไปขางหลังยานทั้งหมด เห็นหมูพล
แลว จึงถามวา "นั่นพวกไหน ?"
พวกคนใช. ทาสหญิงทาสชาย ผูรับใชของหญิงสะใภของทาน.
มิคารเศรษฐี. ใครจักเลี้ยงดูคนจํานวนเทานั้นได; พวกทานจง
โบยคนพวกนั้นแลวไลใหหนีไป, จงฉุดพวกที่ไมหนีออกจากที่นี้.
แตนางวิสาขากลาววา "หลีกไป, อยาหาม, พลนั่นแล จัก
ใหภัตแกพล."
แมเมื่อนางกลาวอยางนั้น, เศรษฐีก็ยังกลาววา "แม เราไมมี
ความตองการดวยชนเหลานั้น, ใครจักเลี้ยงคนเหลานี้ได" ดังนี้แลว
จึงใหโบยดวยกอนดินและทอนไมเปนตน ไลใหหนีไปแลวพาพวกที่
เหลือไป ดวยคิดวา "เราพอละ ดวยคนจํานวนเทานี้."
[นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี]
ครั้งเวลาถึงประตูนครสาวัตถี นางวิสาขาคิดวา "เราจักนั่งใน
ยานที่ปกปดเขาไปหรือหนอ ? หรือจะยืนบนรถเขาไป." ทีนั้นนางได
ตกลงใจอยางนี้วา "เมื่อเราเขาไปดวยยานที่ปกปด, ความวิเศษแหง
เครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธนจักไมปรากฏ." นางยืนบนรถแสดงตน
แกชาวนครทั้งสิ้น เขาไปสูนครแลว. ชาวกรุงสาวัตถี เห็นสมบัติ
ของนางวิสาขาแลว จึงพูดกันวา "นัยวา หญิงนั่นชื่อวิสาขา, สมบัติ
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เห็นปานนี้นี้สมควรแกนางแท."
นางวิสาขานั้น เขาไปสูเรือนของเศรษฐี ดวยสมบัติมาก ดวย
ประการฉะนี้. ก็ในวันที่นางมาถึง ชาวนครทั้งสิ้น ไดสงบรรณาการไป
ตามกําลัง ดวยคิดวา "ธนญชัยเศรษฐี ไดทําสักการะมากมายแกพวก
เราผูถึงนครของตน." นางวิสาขาไดใหบรรณาการที่เขาสงมาแลว ๆ
(ทํา) ใหเปนประโยชนทกุ อยาง ในตระกูลอื่น ๆ ในนครนั้นนั่นแหละ.
[นางวิสาขาเจรจาไพเราะ]
นางกลาวถอยคําเปนที่รัก เหมาะแกวันของคนเหลานั้น ๆ วา
"ทานจงใหสิ่งนี้แกคุณแมของฉัน, จงใหสิ่งนี้แกคุณพอของฉัน, จง
ใหสิ่งนี้แกพี่ชายนองชายของฉัน, จงใหสิ่งนี้แกพี่สาวนองสาวของฉัน"
ดังนี้แลว สงบรรณาการไป, ไดทําชาวนครทั้งหมดใหเปนเหมือนพวก
ญาติ ดวยประการฉะนี้.
ตอมาในระหวางตอนกลางคืน นางฬาตัวเปนแมมาอาชาไนยของ
นางไดตกลูก. นางใหพวกทาสีถือประทีปดามไปในที่นั้นแลว ยกนางฬา
ใหอาบดวยน้ําอุน ใหทาดวยน้ํามัน แลวไดไปสูที่อยูของตนตามเดิม.
มิคารเศรษฐี เมื่อทําอาวาหมงคลของบุตร หาไดคํานึงถึงพระ
ตถาคต แมประทับอยูในวิหารใกลไม อันความรักที่ตั้งอยูเฉพาะใน
พวกสมณะเปลือยสิ้นกาลนาน เตือนอยู คิดวา "เราจักทําสักการะ
แมแกพระผูเปนเจาของเรา" ดังนี้แลว วันหนึ่งใหคนหุงขาวปายาส
แขงบรรจุในภาชนะใหม หลายรอยสํารับ ใหนิมนตพวกอเจลกะ
๑

๑. อเจลกะ คนผูถือลัทธิเปลือยกาย.
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๕๐๐ คน เชิญเขาไปในเรือนแลว จึงสงขาวแกนางวิสาขาวา "สะใภ
ของฉันจงมา, ไหวพระอรหันตทั้งหลาย."
[นางวิสาขาตําหนิพอผัว]
นางเปนอริยสาวิกาผูโสดาบัน พอ ไดยินคําวา "อรหันต"
ก็เปนผูราเริงยินดี มาสูที่บริโภคแหงอเจลกะเหลานั้น แลดูอเจลกะ
เหลานั้นแลว คิดวา "ผูเวนจากหิริโอตตัปปะเห็นปานนี้ ยอมชื่อวา
พระอรหันตไมได, เหตุไร พอผัวจึงใหเรียกเรามา ? ติเตียนเศรษฐี
แลว ก็ไปทีอ่ ยูของตนตามเดิม.
พวกอเจลกะเห็นอาการของนางวิสาขานั้นแลว จึงติเตียนเศรษฐี
โดยเปนเสียงเดียวกันทั้งหมดวา "คฤหบดี ทานไมไดหญิงอื่นแลวหรือ
จึงใหสาวิกาของสมณโคดมซึ่งเปนนางกาฬกัณณีตัวสําคัญเขามาในที่นี้ ?
จงใหขับไลนางออกจากเรือนนี้โดยเร็ว." เศรษฐีนั้นคิดวา "เราไม
อาจใหขับไลออก ดวยเหตุเพียงถอยคําของทานเหลานี้เทานั้น, นาง
เปนธิดาของสกุลใหญ" ดังนี้แลว จึงกลาววา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ธรรมดาเด็ก รูบางไมรูบาง พึงทํา, ทานทั้งหลายนิ่งเสียเถอะ" สง
อเจลกะเหลานั้นไปแลว นั่งบนอาสนะมีคามาก บริโภคขาวมธุปายาส
มีน้ํานอยในถาดทองคํา.
ในสมัยนั้น พระเถระผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
กําลังเที่ยวบิณฑบาต ไดเขาไปสูเรือนหลังนั้นแลว. นางวิสาขายืนพัด
พอผัวอยู เห็นพระเถระรูปนั้นแลว คิดวา "การบอกพอผัวไมควร,"
จึงไดเลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พอผัวนั้นจะเห็นพระเถระได. แต
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เศรษฐีนั้นเปนพาล แมเห็นพระเถระ ก็แกลงทําเปนเหมือนไมเห็น
กมหนาบริโภคอยูนั่นเอง.
[นางวิสาขาติพอผัววาบริโภคของเกา]
นางวิสาขารูวา "พอผัวของเราแมเห็นพระเถระ ก็ไมเอาใจ
ใส " จึงกลาววา "นิมนตไปขางหนาเถิด เจาขา, พอผัวของดิฉัน
กําลังบริโภคของเกา." เศรษฐีนั้น แมอดกลั้นไดในเวลาที่พวกนิครนถ
บอก (แต) ในขณะที่นางวิสาขากลาววา "บริโภคของเกา" นั่นเอง
ก็วางมือ กลาววา "ทานทั้งหลายจงนําขาวปายาสนี้ไปเสียจากที่นี่,
จงขับไลนางนั่นออกจากเรือนนี้, นางคนนี้ทําใหเราเปนผูชื่อวาเคี้ยวกิน
ของไมสะอาด ในกาลมงคลเชนนี้."
ก็แลทาสและกรรมกรทั้งหมดในเรือนนั้น ลวนเปนคนของนาง
วิสาขา จึงไมอาจจะเขาใกล, ใครจักจับนางที่มือหรือที่เทา, แมผูสามารถ
กลาวดวยปากก็ไมมี.
นางวิสาขาฟงคําของพอผัวแลว กลาววา "คุณพอ ดิฉัน
จะไมออกไปดวยเหตุเพียงเทานี้, คุณพอมิไดนําดิฉันมา เหมือน
นํานางกุมภทาสีมาแตทาน้ํา, ธรรมดาธิดาของมารดาบิดาผูยังมีชีวิต
อยู จะไมออกไปดวยเหตุเพียงเทานี้; เพราะเหตุนั้นแล ในเวลาจะ
มาที่นี้ คุณพอของดิฉัน จึงไดเรียกกุฎมพี ๘ คนมา พูดวา 'ถาโทษ
๑

๑. สฺ น กโรติ.
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เศรษฐีคิดวา "นางวิสาขานี้ พูดดี" จึงใหเรียกกุฎมพีทั้ง ๘
มาแลวบอกวา "นางทาริกานี้ วาฉันผูนั่งรับประทานเขาปายาส
มีน้ําแขนในถาดทอง ในเวลามงคลวา 'ผูกินของไมสะอาด,' พวก
ทานยกโทษนางวิสาขานี้ขึ้นแลว จงครานางนี้ออกจากเรือนนี้."
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. ฉันไมไดพูดอยางนั้น, แตเมื่อพระเถระผูถือการเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ยืนอยูที่ประตูเรือน, พอผัวของฉัน กําลัง
รับประทานขาวธุปายาสมีน้ํานอย ไมใสใจถึงพระเถระนั้น, ฉันคิดวา
'พอผัวของเรา ไมทําบุญในอัตภาพนี้, บริโภคแตบุญเกาเทานั้น, จึง
ไดพูดวา 'นิมนตไปขางหนาเถิด เจาขา, พอผัวของดิฉัน กําลังบริโภค
ของเกา,' โทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุนี้เลา ?
กุฎมพี. ทาน โทษในเพราะเหตุนี้ มิไดมี, ธิดาของขาพเจา
กลาวชอบ, เหตุไร ทานจึงโกรธ ?
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย โทษอันนี้ เปนอันพนไปกอน, แต
วันหนึ่ง ในมัชฌิมยาม นางวิสาขานี้อันคนใชชายหญิงแวดลอมแลว
ไดไปหลังเรือน.
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย ดิฉันไมไดเปนเพราะเหตุอื่น, ก็เมื่อนางฬา
แมมาอาชาไนยตกลูกแลวใกลเรือนนี้ ดิฉันคิดวา 'การที่นั่งเฉย
ไมเอาเปนธุระเสียเลย ไมสมควร' จึงใหคนถือประทีปดามไปกับพวก
หญิงคนใช ใหทําการบริหารแกแมฬาที่ตกลูกแลว, ในเพราะเหตุนี้
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ดิฉันจะมีโทษอะไร ?
กุฎมพี. ทาน ธิดาของพวกขาพเจา ทํากรรมแมพวกหญิงคนใช
ไมพึงทําในเรือนของทาน, ทานยังเห็นโทษอะไร ในเพราะเหตุนี้ ?
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย แมในเรื่องนี้ จะไมมีโทษ ก็ชางเถอะ,
แตวา บิดาของนางวิสาขานี้ เมื่อกลาวสอนนางวิสาขานี้ ในเวลาจะ
มาที่นี้ ไดใหโอวาท ๑๐ ขอซึ่งลี้ลบั ปดบัง, เราไมทราบเนื้อความแหง
โอวาทนั้น, นางจงบอกเนื้อความแหงโอวาทนั้นแกเรา; ก็บิดาของ
นางนี้ ไดบอกวา 'ไฟในไมพึงนําออกไปภายนอก' พวกเราอาจ
หรือหนอ ? เพื่อจะไมใหไฟแกเรือนคุนเคยทั้ง ๒ ฝายแลวอยูได."
[นางวิสาขาชนะความพอผัว]
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย คุณพอของดิฉันมิไดพูดหมายความดังนั้น,
แตไดพูดหมายความดังนี้วา 'แม เจาเห็นโทษของแมผัวพอผัวและ
สามีของเจาแลว อยาเฝากลาว ณ ภายนอกคือในเรือนนั้น ๆ, เพราะ
วา ขึ้นชื่อวาไฟเชนกับไฟชนิดนี้ ยอมไมมี.
เศรษฐี. ทานทั้งหลาย ขอนั้นยกไวกอน, ก็บิดาของนาง
วิสาขานี้กลาววา 'ไฟแตภายนอก ไมพึงใหเขาไปภายใน' พวกเรา
อาจเพื่อจะไมไปนําไฟมาจากภายนอกหรือ ? ในเมื่อไฟใน (เรือน) ดับ.
กุฎมพี. ทราบวา อยางนั้นหรือ ? แม.
วิสาขา. พอทั้งหลาย คุณพอของดิฉัน ไมไดพูดหมายความดังนั้น.
แตไดพูดหมายความดังนี้วา 'ถาหญิงหรือชายทั้งหลาย ในบานใกล
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เรือนเคียงของเจา พูดถึงโทษของแมผัวพอผัวและสามี, เจาอยานําเอา
คํา ที่ชนพวกนั้นพูดแลว มาพูดอีกวา 'คนชื่อโนนพูดยกโทษอยางนี้
ของทานทั้งหลาย' เพราะขึ้นชื่อวาไฟ เชนกับไฟนั่น ยอมไมมี.
นางวิสาขาไดพนโทษ เพราะเหตุนี้อยางนี้. ก็นางพนโทษใน
เพราะเหตุนี้ฉันใด, แมในคําที่เหลือ นางก็ไดพนโทษฉันนั้น
(เหมือนกัน).
[อรรถาธิบายขอโอวาทอื่น]
ก็ในโอวาทเหลานั้น พึงทราบอธิบายดังนี้ :ก็คําที่บิดาของนางสอนวา "แม เจาควรใหแกชนทั้งหลาย
ที่ใหเทานั้น" เศรษฐีกลาวหมายเอา [เนื้อความนี้] วา
"ควรให แกคนที่ถือเครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว สงคืนเทานั้น."
แมคําวา "ไมควรใหแกคนที่ไมให" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา "ไม
ควรใหแกผูที่ถือเอาเครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว ไมสงคืน." ก็แลคําวา
"ควรใหแกคนทั้งที่ใหที่ไมให" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา
"เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแลว, ชนเหลานั้น อาจจะใชคืน หรือไม
อาจก็ตาม, ใหแกญาติและมิตรเหลานั้นนั่นแหละ ควร." แมคําวา "พึง
นั่งเปนสุข" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา "การนั่นในที่ ๆ เห็น
แมผัวพอผัวและสามีแลวตองลุกขึ้น ไมควร." สวนคําวา "พึง
บริโภคเปนสุข" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา "การไมบริโภค
กอนแมผัวพอผัวและสามี เลี้ยงดูทานเหลานั้น รูสิ่งที่ทานเหลานั้น
ทุก ๆ คนไดแลวหรือยังไมได แลวตนเองบริโภคทีหลัง จึงควร."
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แมคําวา "พึงนอนเปนสุข" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความนี้วา "ไม
พึงขึ้นที่นอน นอนกอนแมผัวพอผัวและสามี, ควรทําวัตรปฏิบัติที่
ตนควรทําแกทานเหลานั้นแลว ตนเองนอนทีหลัง จึงควร."
และคําวา "พึงบําเรอไฟ" นี้ เศรษฐีกลาวหมายความวา "การ
เห็นทั้งแมผัวพอผัวทั้งสามี ใหเปนเหมือนกองไฟและเหมือนพระยานาค จึงควร." แมคําวา "พึงนอบนอมเทวดาภายใน" นี้ เศรษฐี
กลาวหมายความวา "การเห็นผัวพอผัวและสามี ในเปนเหมือน
เทวดา จึงควร."
เศรษฐีไดฟงเนื้อความแหงโอวาท ๑๐ ขอนี้ อยางนั้นแลว ไม
เห็นคําโตเถียง ไดนั่งกมหนาแลว.
ครั้งนั้น กุฎมพีทั้งหลาย ถามเศรษฐีนั้นวา "ทานเศรษฐี
โทษแมอยางอื่นแหงธิดาของพวกขาพเจา ยังมีอยูหรือ ?"
เศรษฐี. ไมมีดอก ทาน.
กุฎมพี. เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร ทานจึงใหขับไล นางผู
ไมมีความผิด ออกจากเรือน โดยไมมีเหตุเลา ?
[มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]
เมื่อกุฎม พีทั้งหลาย พูดอยางนั้นแลว, นางวิสาขาไดพูดวา
"พอทั้งหลาย การที่ดิฉันไปกอนตามคําของพอผัว ไมสมควรเลย
ก็จริง, แตในเวลาจะมา คุณพอของดิฉัน ไดมอบดิฉันไวในมือของ
พวกทาน เพื่อตองการชําระโทษของดิฉัน, ก็ความที่ดิฉันไมมีโทษ
ทานทั้งหลายทราบแลว, บัดนี้ ดิฉันควรไปได" ดังนี้แลว จึงสั่ง
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คนใชหญิงชายทั้งหลายวา "พวกเจาจงใหชวยกันจัดแจงพาหนะ มี
ยานเปนตน." ทีนั้น เศรษฐียึดกุฎมพีเหลานั้นไว แลวกลาวกะนาง
วา "แม ฉันไมรู พูดไปแลว, ยกโทษใหฉันเถิด."
วิสาขา. คุณพอ ดิฉันยกโทษที่ควรยกใหแกคุณพอไดโดย
แท, แตดิฉันเปนธิดาของตระกูลผูมีความเลื่อมใสอันไมงอนแงน ใน
พระพุทธศาสนา, พวกดิฉันเวนภิกษุสงฆแลว เปนอยูไมได, หาก
ดิฉันไดเพื่อบํารุงภิกษุสงฆตามความพอใจของดิฉัน, ดิฉันจึงจักอยู.
เศรษฐี. แม เจาจงบํารุงพวกสมณะของเจา ตามความ
ชอบใจเถิด.
[มิคารเศรษฐีฟงธรรมของพระพุทธเจา]
นางวิสาขา ใหคนไปทูลนิมนตพระทศพล แลวเชิญเสด็จให
เขาไปสูนิเวศนในวันรุงขึ้น. ฝายพวกสมณะเปลือย ไดยินวาพระศาสดา
เสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐี จึงไปนั่งลอมเรือนไว. นางวิสาขา
ถวายน้ําทักษิโณทกแลวสงขาวไปวา "ดิฉันตกแตงเครื่องสักการะ
ทั้งปวงไวแลว, เชิญพอผัวของดิฉัน มาอังคาสพระทศพลเถิด." ครั้ง
นั้น พวกอาชีวกหามมิคารเศรษฐีผูอยากจะมาวา "คฤหบดี ทาน
อยาไปสูสํานักของพระสมณโคดมเลย." เศรษฐี สงขาวไปวา
"สะใภของฉัน จะอังคาสเองเถิด." นางอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข เมือ่ เสร็จภัตกิจแลว ไดสงขาวไปอีกวา
"เชิญพอผัวของดิฉัน มาฟงธรรมกถาเถิด." ทีนั้น พวกอาชีวกนั้น
กลาวกะเศรษฐีนั้นผูคิดวา "ชื่อวา การไมไปคราวนี้ ไมสมควรอยาง
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ยิ่ง" แลวกําลังไป เพราะความที่ตนอยากฟงธรรมอีกวา "ถากระนั้น
ทานเมื่อฟงธรรมของพระสมณโคดม จงนั่งฟงภายนอกมาน" ดังนี้แลว
จึงลวงหนาไปกอนเศรษฐีนั้นแลวก็กั้นมานไว. เศรษฐีไปนั่งภาย
นอกมาน.
พระศาสดา ตรัสวา "ทานจงนั่งนอกมานก็ตาม ที่ฝาเรือนคน
อื่นก็ตาม ฟากภูเขาหินโนนก็ตาม ฟากจักรวาลโนนก็ตาม, เรา
ชื่อวา เปนพระพุทธเจา ยอมอาจจะใหทานไดยินเสียงของเราได"
ดังนี้แลว ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพื่อแสดงธรรม ดุจจับตนหวาใหญสั่น
และดุจยังฝน คือ อมตธรรมใหตกอยู.
ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธรรมอยู ชนผูยืนอยู
ขางหนาก็ตาม ขางหลังก็ตาม อยูเลยรอยจักรวาล พันจักรวาล
ก็ตาม อยูในภพอกนิฏฐก็ตาม ยอมกลาวกันวา "พระศาสดา ยอม
ทอดพระเนตรดูเราคนเดียว, ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว."
แทจริง พระศาสดาเปนดุจทอดพระเนตรดูชนนั้น ๆ และเปนดุจตรัส
กับคนนั้น ๆ.
นัยวา พระพุทธเจาทั้งหลาย อุปมาดังพระจันทร, ยอม
ปรากฏเหมือนประทับยืนอยูตรงหนาแหงสัตวทั้งหลาย ผูยืนอยูในที่ใด
ที่หนึ่ง เหมือนพระจันทรลอยอยูแลวในกลางหาว ยอมปรากฏแก
ปวงสัตววา "พระจันทรอยูบนศีรษะของเรา, พระจันทรอยูบนศีรษะ
ของเรา" ฉะนั้น. ไดยินวา นี้เปนผลแหงทานที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงตัดพระเศียรที่ประดับแลว ทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแลว ทรง
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ชําแหละเนื้อหทัยแลว ทรงบริจาคโอรสเชนกับพระชาลี ธิดาเชนกับ
นางกัณหาชินา ปชาบดีเชนกับพระนางมัทรี ใหแลว เพื่อเปนทาส
ของผูอื่น.
[นางวิสาขาไดนามวามิคารมารดา]
ฝายมิคารเศรษฐี เมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักยายธรรมเทศนาอยู นั่งอยูภายนอกมานนั่นเอง ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล
อันประดับดวยพันนัย ประกอบดวยจลศรัทธา เปนผูหมดสงสัยใน
รัตนะ ๓ ยกชายมานขึ้นแลว มาเอาปากอมถันหญิงสะใภ ตั้งนางไว
ในตําแหนงมารดาดวยคําวา "เจาจงเปนมารดาของฉัน ตั้งแตวันนี้ไป."
จําเดิมแตวันนั้น นางวิสาขาไดชื่อวามิคารมารดาแลว, ภายหลัง
ไดบุตรชาย จึงไดตั้งชื่อบุตรนั้นวา "มิคาระ."
มหาเศรษฐี ปลอยถันของหญิงสะใภแลว ไปหมอบลงแทบ
พระบาทของพระผูมีพระภาค นวดฟนพระบาทดวยมือ และจุบ
ดวยปาก และประกาศชื่อ ๓ ครั้งวา "ขาพระองคชื่อมิคาระ พระเจาขา"
ดังนี้เปนตนแลว กราบทูลวา "พระเจาขา ขาพระองคไมทราบ ตลอด
กาลเพียงเทานี้วา 'ทานที่บุคคลใหแลวในศาสนานี้ มีผลมาก, ขา
พระองคทราบผลแหงทานในบัดนี้ ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ ของขา
พระองค, ขาพระองค เปนผูพนแลวจากอบายทุกขทั้งปวง, หญิงสะใภ
ของขาพระองค เมื่อมาสูเรือนนี้ ก็มาแลว เพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล
เพื่อความสุขแกขาพระองค" ดังนี้แลว ไดกลาวคาถานี้วา :"ขาพระองคนั้น ยอมรูทั่วถึงทานที่บุคคลให
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แลว ในเขตที่บุคคลใหแลวมีผลมากในวันนี,้
หญิงสะใภคนดีของขาพระองคมาสูเรือน เพื่อ
ประโยชนแกขาพระองคหนอ."
นางวิสาขา ทูลนิมนตพระศาสดา แมเพื่อเสวยในวันรุงขึ้น.
แมในวันรุงขึ้น แมผัวไดบรรลุโสดาปตติผลแลว. จําเดิมแตกาลนั้น
เรือนหลังนั้น ไดเปดประตูแลวเพื่อพระศาสนา.
[มิคารเศรษฐีทําเครื่องประดับใหนางวิสาขา]
ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา "สะใภของเรา มีอุปการะมาก, เรา
จักทําบรรณาการใหแกนาง, เพราะเครื่องประดับของสะใภนั้นหนัก,
ไมอาจเพื่อประดับตลอดกาลเปนนิตยได, เราจักใหชางทําเครื่องประดับ
อยางเบา ๆ แกนาง ควรแกการประดับในทุกอิริยาบถ ทั้งในกลางวัน
และกลางคืน" ดังนี้แลว จึงใหชางทําเครื่องประดับ ชื่อฆนมัฏฐกะ
อันมีราคาแสนหนึ่ง, เมื่อเครื่องประดับนั้นเสร็จแลว, นิมนตพระภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหฉัน โดยความเคารพแลว ใหนาง
วิสาขาอาบน้ําดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอ ใหยืนถวายบังคมพระศาสดา
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระศาสดาแลว. พระศาสดาทรงทําอนุโมทนา
แลว เสด็จไปสูวิหารตามเดิม.
[นางวิสาขามีกําลังเทาชาง ๕ เชือก]
จําเดิมแตกาลนั้น แมนางวิสาขา ทําบุญมีทานเปนตนอยู ได
พร ๘ ประการ จากสํานักพระศาสดา ปรากฏประหนึ่งจันทเลขา
(วงจันทร) ในกลางหาว ถึงความเจริญดวยบุตรและธิดาแลว. ได
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ทราบมาวา นางมีบุตร ๑๐ คน มีธิดา ๑๐ คน, บรรดาบุตร (ชายหญิง)
เหลานั้น คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิ าคนละ ๑๐ คน, บรรดา
หลานเหลานั้น คนหนึ่ง ๆ ไดมีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธิดาคนละ ๑๐ คน,
จํานวนคน ไดมีตั้ง ๘,๔๒๐ คน เปนไปดวยสามารถแหงความสืบเนื่อง
แหงบุตรหลานและเหลน ของนางวิสาขานั้น อยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
นางวิสาขาเอง ก็ไดมีอายุ ๑๒๐ ป. ชือ่ วาผมหงอกบนศีรษะแมเสน
หนึ่ง ก็ไมม.ี นางไดเปนประหนึ่งเด็กหญิงรุนอายุราว ๑๖ ป เปนนิตย.
ชนทั้งหลาย เห็นนางมีบุตรและหลานเปนบริวารเดินไปวิหาร ยอมถาม
กันวา "ในหญิงเหลานี้ คนไหน นางวิสาขา ?. ชนผูเห็นนางเดินไป
อยู ยอมคิดวา 'บัดนี้ขอจงเดินไปหนอยเถิด, แมเจาของเราเดินไปอยู
เทียว ยอมงาม." ชนที่เห็นนางยืน นั่ง นอน ก็ยอ มคิดวา "บัดนี้
จงนอนหนอยเถิด, แมเจาของเรานอนแลวแล ยอมงาม." นางไดเปน
ผูอันใคร ๆ พูดไมไดวา "ในอิริยาบถทั้ง ๔ นางยอมไมงามในอิริยาบถ
ชื่อโนน" ดวยประการฉะนี้. ก็นางวิสาขานั้น ยอมทรงกําลังเทาชาง
๕ เชือก. พระราชาทรงสดับวา "ไดทราบวา นางวิสาขา ทรงกําลัง
เทาชาง ๕ เชือก" ในเวลานางไปวิหารฟงธรรมแลวกลับมา มีพระ
ประสงคจะทดลองกําลัง จึงรับสั่งใหปลอยชางไป. ชางนั้นชูงวง ไดวิ่ง
รี่เขาใสนางวิสาขาแลว. หญิงบริวารของนาง ๕๐๐ บางพวกวิ่งหนีไป,
บางพวกไมละนาง, เมื่อนางวิสาขาถามวา "อะไรกันนี่ ?" จึงบอก
วา "แมเจา ไดทราบวา พระราชาทรงประสงคจะทดลองกําลัง
แมเจา จึงรับสั่งใหปลอยชาง." นางวิสาขา คิดวา "ประโยชน
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อะไร ดวยการเห็นชางนี้แลววิ่งหนีไป, เราจักจับชางนั้นอยางไร
หนอแล ?" จึงคิดวา "ถาเราจับชางนั้นอยางมั่นคง, ชางนั้นจะพึง
ฉิบหาย" ดังนี้แลว จึงเอานิ้ว ๒ นิ้ว จับงวงแลวผลักไป. ชางไม
อาจทรงตัวอยูได, ไดซวนลมลงที่พระลานหลวงแลว. มหาชนไดให
สาธุการ. นางพรอมกับบริวาร ไดกลับเรือนโดยสวัสดีแลว.
[นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไวที่วิหาร]
ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดา มีบุตรมาก มี
หลานมาก มีบุตรหาโรคมิได มีหลานหาโรคมิได สมมติกันวา
เปนมงคลอยางยิ่ง ในกรุงสาวัตถี. บรรดาบุตรหลายตั้งพัน มีจํานวน
เทานั้น แมคนหนึ่ง ที่ชื่อวา ถึงความตายในระหวาง มิไดมีแลว.
ในงานมหรสพที่เปนมงคล ชาวกรุงสาวัตถี ยอมอันเชิญนางวิสาขา
ใหบริโภคกอน. ตอมา ในวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อมหาชนแตงตัวไป
วิหารเพื่อฟงธรรม, แมนางวิสาขา บริโภคในที่ที่เขาเชิญแลว ก็แตง
เครื่องมหาลดาปสาธน ไปวิหารกับดวยมหาชน ไดเปลื้องเครื่อง
อาภรณใหแกหญิงคนใชไว, ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวหมายเอา
คํานี้วา "ก็โดยสมัยนั้นแล ในกรุงสาวัตถี มีการมหรสพ, มนุษย
ทั้งหลายแตงตัวแลวไปวัด. แมนางวิสาขามิคารมารดา ก็แตงตัวไป
วิหาร. ครั้งนั้นแล นางวิสาขามิคารมารดา เปลือ้ งเครื่องประดับ
ผูกใหเปนหอที่ผาหมแลวได (สง) ใหหญิงคนใชวา "นี่แนะ แม
เจาจงรับหอนี่ไว."
๑

๑. มหา. วิภงฺค. ๒/๔๘๙.
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ไดยินวา นางวิสาขานั้น เมื่อกําลังเดินไปวิหาร คิดวา "การ
ที่เราสวมเครื่องประดับมีคามากเห็นปานนี้ไวบนศีรษะ แลวประดับ
เครื่องอลังการจนถึงหลังเทา เขาไปสูวิหาร ไมควร" จึงเปลื้อง
เครื่องประดับนั้นออกหอไว แลวไดสงใหในมือหญิงคนใช ผูทรง
กําลังเทาชาง ๕ เชือก ผูเกิดดวยบุญของตนเหมือนกัน. หญิงคน
ใชนั้นคนเดียว ยอมอาจเพื่อรับเครื่องประดับมหาลดาปสาธนนั้นได,
เพราะเหตุนั้น นางวิสาขา จึงกลาวกะหญิงคนใชนั้นวา "แม จง
รับเครื่องประดับนี้ไว, ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสํานักของ
พระศาสดา. ก็นางวิสาขา ครั้นใหเครื่องประดับมหาลดาปสาธนนั้นแลว
จึงสวมเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ ไดเขาไปเฝาพระศาสดา สดับ
ธรรมแลว. ในที่สุดการสดับธรรม นางถวายบังคมพระผูมีพระภาค
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. ฝายหญิงคนใชนั้นของนาง ลืมเครื่อง
ประดับนั้นแลว. ก็เมื่อบริษัทฟงธรรมหลีกไปแลว, ถาใครลืมของ
อะไรไว. พระอานนทเถระ ยอมเก็บงําของนั้น. เพราะเหตุดังนี้
ในวันนั้น ทานเห็นเครื่องมหาลดาปสาธนแลว จึงทูลแดพระศาสดา
วา "นางวิสาขา ลืมเครื่องประดับไว ไปแลว พระเจาขา." พระผูมีพระภาค ตรัสวา "จงเก็บไวในที่สุดขางหนึ่งเถิด อานนท."
พระเถระยกเครื่องประดับนั้น เก็บคลองไวที่ขางบันได.
[นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด]
ฝายนางวิสาขา เที่ยวเดินไปภายในวิหาร กับนางสุปปยา ดวย
ตั้งใจวา "จักรูสิ่งที่ควรทําแกภิกษุอาคันตุกะภิกษุเตรียมตัวจะไปและ
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ภิกษุไขเปนตน." ก็โดยปกติแล ภิกษุหนุมและสามเณร ผูตองการ
ดวยเนยใสน้ําผึ้งและน้ํามันเปนตน เห็นอุบาสิกาเหลานั้น ในภายใน
วิหารแลว ยอมถือภาชนะมีถาดเปนตน เดินเขาไปหา. ถึงในวันนั้น
ก็ทําแลวอยางนั้นเหมือนกัน. ครั้งนั้น นางสุปปยา เห็นภิกษุไขรูป
หนึ่ง จึงถามวา "พระผูเปนเจาตองการอะไร ?" เมื่อภิกษุไขรูป
นั้น ตอบวา "ตองการรสแหงเนื้อ ๑" จึงตอบวา "ได พระผูเปนเจา,
ดิฉันจักสงไป" ในวันที่ ๒ เมื่อไมไดเนื้อที่เปนกัปปยะ จึงทํากิจที่
ควรทําดวยเนื้อขาออนของตน ดวยความเลื่อมใสในพระศาสดา ก็กลับ
เปนผูมีสรีระตั้งอยูตามปกตินั่นแล. ฝายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุมและ
สามเณรผูเปนไขแลว ก็ออกโดยประตูอื่น ยืนอยูที่อุปจารวิหารแลว
พูดวา "แม จงเอาเครื่องประดับมา, ฉันจักแตง." ในขณะนั้น
หญิงคนใชนั้น รูวาตนลืมแลวออกมา จึงตอบวา "ดิฉันลืม แมเจา."
นางวิสาขา กลาววา "ถากระนั้น จงไปเอามา, แตถาพระผูเปนเจา
อานนทเถระของเรา ยกเก็บเอาไวในที่อื่น, เจาอยาเอามา, ฉันบริจาค
เครื่องประดับนั้น ถวายพระผูเปนเจานั่นแล." นัยวา นางวิสาขานั้น
ยอมรูวา "พระเถระยอมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษยลืมไว," เพราะฉะนั้น
จึงพูดอยางนั้น.
[นางวิสาขาซื้อที่สรางวิหารถวายสงฆ]
ฝายพระเถระ พอเห็นนางคนใชนั้น ก็ถามวา "เจามาเพื่อ
ประสงคอะไร ?" เมื่อหญิงคนใชนั้นตอบวา "ดิฉันลืมเครื่องประดับ
ของแมเจาของดิฉัน จึงไดมา," จึงกลาววา "ฉันเก็บมันไวที่ขาง
๑. อรรถกถาแกวา ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ มสรเสน (น้ําเนื้อตม).
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บันไดนั้น, เจาจงเอาไป." หญิงคนใชนั้นตอบวา "พระผูเปนเจา
หอภัณฑะ ที่ทานเอามือถูกแลว แมเจาของดิฉัน สั่งมิใหนิเอาไป"
ดังนี้แลว ก็มีมือเปลากลับไป ถูกนางวิสาขาถามวา "อะไร แม ?"
จึงบอกเนื้อความนั้น. นางวิสาขา กลาววา "แม ฉันจักไมประดับ
เครื่องที่พระผูเปนเจาของฉันถูกตองแลว, ฉันบริจาคแลว, แตพระผู
เปนเจารักษาไว เปนการลําบาก, ฉันจําหนายเครื่องปะดับนั้นแลว
จักนอมนําสิ่งที่เปนกัปปยะไป, เจาจงไป เอาเครื่องประดับนั้นมา."
หญิงคนใชนั้นไปนําเอามาแลว. นางวิสาขา ไมแตงเครื่องประดับนั้น สั่ง
ใหเรียกพวกชางทองมาแลวใหตีราคา, เมื่อพวกชางทองเหลานั้นตอบ
วา "มีราคาถึง ๙ โกฏิ, แตสําหรับคากําเหน็จตองถึงแสน," จึง
วางเครื่องประดับไวบนยานแลวกลาววา "ถากระนั้น พวกทานจง
ขายเครื่องประดับนั้น." ไมมีใครจักอาจใหทรัพยจํานวนเทานั้นรับไว
ได, เพราะหญิงผูสมควรประดับเครื่องประดับนั้น หาไดยาก. แทจริง
หญิง ๓ คนเทานั้น ในปฐพีมณฑล ไดเครื่องประดับมหาลดาปสาธน คือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑, นางมัลลิกา ภรรยาของ
พันธุลมัลลเสนาบดี ๑, ลูกสาวของเศรษฐีกรุงพาราณสี ๑, เพราะ
ฉะนั้น นางวิสาขา จึงใหคาเครื่องประดับนั้นเสียเองทีเดียว แลว
ใหขนทรัพย ๙ โกฏิ ๑ แสนขึ้นใสเกวียน นําไปสูวิหาร ถวายบังคม
พระศาสดาแลว กราบทูลวา "พระเจาขา พระอานนทเถระ ผูเปน
เจาของหมอมฉัน เอามือถูกตองเครื่องประดับของหมอมฉันแลว,
จําเดิมแตกาลที่ทานถูกตองแลว หมอมฉันไมอาจประดับได, แตหมอม
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ฉันใหขายเครื่องประดับนั้น ดวยคิดวา "จักจําหนาย นอมนําเอาสิ่ง
อันเปนกัปปยะมา' ไมเห็นผูอื่นจะสามารถรับไวได จึงใหรับคาเครื่อง
ประดับนั้นเสียเองมาแลว, หมอมฉันจะนอมเขาในปจจัยไหน ใน
ปจจัย ๔ พระเจาขา ?" พระศาสดา ตรัสวา "เธอควรจะทําที่อยูเพื่อ
สงฆ ใกลประตูดานปราจีนทิศเถิด วิสาขา." นางวิสาขา ทูลรับวา
"สมควร พระเจาขา" มีใจเบิกบาน จึงเอาทรัพย ๙ โกฏิ ซื้อเฉพาะ
ที่ดิน. นางเริ่มสรางวิหาดวยทรัพย ๙ โกฏิ นอกนี.้
[การสรางวิหารของนางวิสาขา ๙ เดือนแลว]
ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง
ไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามวาภัททิยะ
ผูจุติจากเทวโลกแลวเกิดในตระกูลเศรษฐีในภัททิยนคร ทรงทําภัตกิจ
ในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว ก็เสด็จบายพระพักตรไปยังประตู
ดานทิศอุดร. แมตามปกติ พระศาสดา ทรงรับภิกษาในเรือนของ
นางวิสาขาแลว ก็เสด็จออกทางประตูดานทักษิณ ประทับอยูใน
พระเชตวัน, ทรงรับภิกษาในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว ก็
เสด็จออกทางประตูดานปราจีน ประทับอยูในบุพพาราม. ชนทั้งหลาย
เห็นพระผูมีพระภาค เสด็จดําเนินมุงตรงประตูดานทิศอุดรแลว ยอมรู
ไดวา "จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริก." ในวันนั้น แมนางวิสาขา พอ
ทราบวา "พระศาสดา เสด็จดําเนิน บายพระพักตรไปทางประตูดาน
ทิศอุดร" จึงรีบไป ถวายบังคมแลว กราบทูลวา ทรงประสงค
จะเสด็จดําเนินไปสูที่จาริกหรือ พระเจาขา ?"
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พระศาสดา. อยางนั้น วิสาขา.
วิสาขา. พระเจาขา หมอมฉันบริจาคทรัพยจํานวนเทานี้ ให
สรางวิหารถวายแดพระองค, โปรดเสด็จกลับเถิด พระเจาขา.
พระศาสดา. นี้ เปนการไปยังไมกลับ วิสาขา.
นางวิสาขานั้น คิดวา "พระผูมพี ระภาค จะทรงเห็นใคร ๆ
ผูสมบูรณดวยเหตุ เปนแน." จึงกราบทูลวา "ถากระนั้น ขอ
พระองคโปรดรับสั่งใหภิกษุรูปหนึ่ง ผูเขาใจการงานที่หมอมฉันทําแลว
หรือยังไมไดทํา กลับ แลวเสด็จเถิด พระเจาขา."
พระศาสดา. เธอพอใจ ภิกษุรปู ใด, จงรับบาตรของภิกษุรูป
นั้นเถิด วิสาขา.
แมนาง จะพึงในพระอานนทเถระก็จริง, แตคิดวา "พระ
มหาโมคคัลลานเถระ เปนผูมีฤทธิ์, การงานของเราจักพลันสําเร็จ ก็
เพราะอาศัยพระเถระนั่น" ดังนี้แลว จึงรับบาตรของพระเถระไว. พระ
เถระแลดูพระศาสดา. พระศาสดา ตรัสวา "โมคคัลลานะ เธอจงพา
ภิกษุบริวารของเธอ ๕๐๐ รูป กลับเถิด." ทานไดทําตามพระดํารัส
นั้นแลว. ดวยอานุภาพของทาน พวกมนุษยผูไปเพื่อตองการไม
และเพื่อตองการหิน ระยะทางแมตั้ง ๕๐-๖๐ โยชน ก็ขนเอาไมและหิน
มากมายมาทันในวันนั้นนั่นเอง, แมยกไมและหินใสเกวียนก็ไมลําบาก
เลย, เพลาเกวียนก็ไมหัก, ตอกาลไมนานนัก พวกเขาก็สรางปราสาท
๒ ชั้นเสร็จ. ปราสาทนั้นไดเปนปราสาทประดับดวยหองพันหอง คือ
ชั้นลาง ๕๐๐ หอง, ชั้นบน ๕๐๐ หอง. พระศาสดา เสด็จดําเนินจาริก
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ไปโดย ๙ เดือนแลว ไดเสด็จ (กลับ) ไปสูกรุงสาวัตถีอีก. แมการงาน
ในปราสาทของนางวิสาขา ก็สําเร็จโดย ๙ เดือนเหมือนกัน. นางให
สรางยอดปราสาทอันจุน้ําได ๖๐ หมอ ดวยทองคําสีสุกที่บุเปนแทง
นั่นแล. นางไดยินวา "พระศาสดา เสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร"
จึงทําการตอนรับนําพระศาสดาไปวิหารของตนแลว รับปฏิญญาวา
"พระเจาขา ขอพระองคโปรดพาภิกษุสงฆประทับอยูในวิหารนี้แหละ
ตลอด ๔ เดือนนี้, หมอมฉันจักทําการฉลองปราสาท." พระศาสดา
ทรงรับแลว.
[นางวิสาขาทําบุญฉลองวิหาร]
จําเดิมแตกาลนั้น นางวิสาขานั้น ยอมถวายทานแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประธานในวิหารนั่นแล. ครั้งนั้น หญิงสหายคน
หนึ่งของนาง ถือผาผืนหนึ่งราคา ๑,๐๐๐ มาแลว กลาววา "สหาย
ฉันอยากจะลาดผาผืนนี้ โดยสังเขปวาเครื่องลาดพื้นในปราสาทของ
ทาน, ขอทานชวยบอกที่ลาดแกฉัน." นางวิสาขากลาววา "สหาย
ถาฉันจะบอดแกทานวา 'โอกาสไมมี,' ทานก็จักสําคัญวา 'ไมปรารถนา
จะใหโอกาสแกเรา, ทานจงตรวจดูพื้นแหงปราสาท ๒ ชั้น และหอง
พันหองแลว รูที่ลาดเอาเองเถิด" หญิงสหายนั้น ถือผาราคา ๑,๐๐๐
เที่ยว (เดินตรวจ) ในทีน่ ั้น ๆ ไมเห็นผาที่มีราคานอยกวาผาของตนนั้น
แลว ก็ถึงความเสียใจวา "เราไมไดสวนบุญในปราสาทนี้" ไดยืน
รองใหอยูแลวในที่แหงหนึ่ง. ครั้งนั้น พระอานนทเถระ เห็นหญิงนั้น จึง
ถามวา "รองไหเพราะเหตุไร ?" นางบอกเนื้อความนั้นแลว. พระเถระ
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กลาววา "อยาคิดเลย, เราจักบอกที่ลาดใหแกทาน," กลาวแลววา
'ทานจงลาดไวที่บันได ทําเปนผาเช็ดเทา, ภิกษุทั้งหลาย ลางเทา
แลว เช็ดเทาที่ผานนั้นกอน จึงจักเขาไปภายใน, เมื่อเปนเชนนั้น ผล
เปนอันมากก็จักมีแกทาน." ไดยินวา ที่นั่นเปนสถานอันนางวิสาขา
มิไดกําหนดไว. นางวิสาขาไดถวายทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประธาน ในภายในวิหาร ตลอด ๔ เดือน. ในวันสุดทาย ได
ถวายผาสาฎกเพื่อทําจีวรแกภิกษุสงฆ. ผาสาฎกเพื่อทําจีวร ที่ภิกษุ
ใหมในสงฆไดแลว ไดมีราคาพันหนึ่ง. นางไดถวายเภสัชเต็มบาตร
แกภิกษุทุกรูป. ในเพราะการบริจาคทาน ทรัพยได (หมดไป) ถึง ๙
โกฏิ. นางวิสาขาบริจาคทรัพยในพระพุทธศาสนา ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ
คือ ในการซือ้ พื้นที่แหงวิหาร ๙ โกฏิ, ในการสรางวิหาร ๙ โกฏิ,
ในการฉลองวิหาร ๙ โกฏิ ดวยประการฉะนี้.
ชื่อวาการบริจาคเห็นปานนี้ ยอมไมมีแกหญิงอื่น ผูดํารงอยูใน
ภาวะแหงสตรีอยูในเรือนของคนผูมิจฉาทิฏฐิ.
[นางวิสาขาเปลงอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ]
ในวันแหงการฉลองวิหารเสร็จ เวลาบาย นางวิสาขานั้นอันบุตร
หลายแวดลอมแลว คิดวา "ความปรารถนาใด ๆ อันเราตั้งไวแลว
ในกาลกอน, ความปรารถนานั้น ๆ ทั้งหมดเทียว ถึงที่สุดแลว." เดิน
เวียนรอบปราสาท เปลงอุทานนี้ดวยเสียงอันไพเราะดวย ๕ คาถาวา :"ความดําริของเราวา 'เมื่อไร เราจักถวาย
ปราสาทใหม ฉาบดวยปูนขาวและดิน เปน
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วิหารทาน' ดังนี้ บริบูรณแลว. ความดําริของ
เราวา 'เมื่อไร เราจักถวายเตียงตั่งฟูกและ
หมอน เปนเสนาสนภัณฑ' ดังนี้ บริบรู ณแลว.
ความดําริของเราวา 'เมื่อไร เราจักถวาย
สลากภัต ผสมดวยเนื้ออันสะอาด เปน
โภชนทาน' ดังนี้ บริบรู ณแลว. ความดําริ
ของเราวา 'เมื่อไร เราจักถวายผากาสิกพัสตร
ผาเปลือกไม และผาฝาย เปนจีวรทาน'
ดังนี้ บริบูรณแลว. ความดําริของเราวา
'เมื่อไร เราจัดถวายเนยใส เนยขน น้ําผึ้ง
น้ํามัน และน้ําออย เปนเภสัชทาน' ดังนี้
บริบูรณแลว."
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินเสียงของนางแลว กราบทูลแดพระศาสดา
วา "พระเจาขา ชื่อวาการขับรองของนางวิสาขา พวกขาพระองค
ไมเคยเห็น ในกาลนาน ประมาณเทานี้, วันนี้ นางอันบุตรและ
หลานแวดลอมแลว ขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาท, ดีของนางกําเริบ
หรือหนอแล, หรือนางเสียจริตเสียแลว ?" พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ธิดาของเราหาขับเพลงไม, แตอัชฌาศัยสวนตัวของเธอ
เต็มเปยมแลว, เธอดีใจวา 'ความปรารถนาที่เราตั้งไว ถึงที่สดุ แลว,
จึงเดินเปลงอุทาน," เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา "ก็นางตั้ง
ความปรารถนาไวเมื่อไร พระเจาขา," จึงตรัสวา "จักฟงหรือ
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ภิกษุทั้งหลาย." เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา "จักฟง พระ
เจาขา," จึงทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอไปนี้) :[บุรพประวัติของนางวิสาขา]
ภิกษุทั้งหลาย ในทีส่ ุดแสนกัปแตนี้ไป พระพุทธเจา พระ
นามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก. พระองคไดมีพระ
ชนมายุแสนป, มีภิกษุขีณาสพแสนหนึ่งเปนบริวาร, นครชือ่ หงสวดี,
พระชนกเปนพระราชา นามวา สุนันทะ, พระชนนีเปนพระเทวี นาม
วา สุชาดา. อุบาสิกาผูเปนยอดอุปฏฐายิกาของพระศาสดาพระองคนั้น
ทูลขอพร ๘ ประการแลว ตั้งอยูในฐานะดังมาดา บํารุงพระศาสดา
ดวยปจจัย ๔ ยอมไปสูที่บํารุงทั้งเย็นและเชา. หญิงสหายคนหนึ่งของ
อุบาสิกานั้น ยอมไปวิหารกับอุบาสิกานั้นเปนนิตย. หญิงนั้น เห็น
อุบาสิกานั้น พูดกับพระศาสดาดวยความคุนเคย และเห็นความเปน
ผูสนิทสนมกับพระศาสดา คิดวา "เธอทํากรรมอะไรหนอแล จึงเปน
ผูสนิทสนมกับพระพุทธเจาทั้งหลายอยางนี้ ?" ดังนี้แลว จึงทูลถาม
พระศาสดาวา "พระเจาขา หญิงนี้ เปนอะไรแกพระองค ?"
พระศาสดา. เปนยอดแหงหญิงผูอุปฏฐายิกา.
หญิง. พระเจาขา นางกระทํากรรมอะไร จึงเปนยอดแหงหญิง
ผูอุปฏฐายิกา ?
พระศาสดา. เธอตั้งความปรารถนาไวตลอดแสนกัป.
หญิง. บัดนี้ หมอมฉันปรารถนาแลวอาจจะไดไหม พระ
เจาขา ?
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พระศาสดา. จะ อาจ.
หญิงนัน้ กราบทูลวา "พระเจาขา ถากระนั้น ขอพระองค
กับภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป โปรดรับภิกษาของหมอมฉันตลอด ๗ วันเถิด.
พระศาสดาทรงรับแลว. หญิงนั้น ถวายทานครบ ๗ วัน ในวันที่
สุด ไดถวายผาสาฎกเพื่อทําจีวรแลว ถวายบังคมพระศาสดา หมอบ
ลงแทบบาทมูล ตั้งความปรารถนาวา "พระเจาขา ดวยผลแหง
ทานนี้ หมอมฉันปรารถนาความเปนใหญในเทวโลกเปนตนอยางใด
อยางหนึ่งก็หาไม, หมอมฉันพึงไดพร ๘ ประการ ในสํานักแหงพระ
พุทธเจาผูเชนพระองคแลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา เปนยอดของ
อุบาสิกาผูสามารถเพื่อบํารุงดวยปจจัย ๔." พระศาสดา ทรงคํานึง
"ความปรารถนาของหญิงนี้ จักสําเร็จหรือหนอ ?" ทรงคํานึง
ถึงอนาคตกาล ตรวจดูตลอดแสนกัปแลว จึงตรัสวา "ในที่สุด
แหงแสนกัป พระพุทธเจา พระนามวา โคดม จัดทรงอุบัติขึ้น,
ในกาลนั้น เธอจักเปนอุบาสิกา ชื่อวาวิสาขา ไดพร ๘ ประการในสํานัก
ของพระองคแลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา จักเปนยอดแหงหญิงผู
เปนอุปฏฐายิกา ผูบํารุงดวยปจจัย ๔." สมบัตินั้น ไดเปนประหนึ่งวา
อันนางจะพึงไดในวันพรุงนี้ทีเดียว.
นางทําบุญจนตลอดอายุแลว จุติจากอัตภาพนั้น เกิดใน
เทวโลก ทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสป เปนพระธิดา พระนามวา
สังฆทาสี ผูพระกนิฏฐาของบรรดาธิดา ๗ พระองค ของพระเจากาสี
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พระนามวากิกิ ยังมิไดไปสูตระกูลอื่น ทรงทําบุญมีทานเปนตน
กับดวยเจาพี่หญิงเหลานั้นตลอดกาลนาน, ไดทําความปรารถนาไว แม
แทบบาทมูลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสปวา "ในอนาคต
กาล หมอมฉัน พึงไดพร ๘ ประการ ในสํานักแหงพระพุทธเจา
ผูเชนพระองคแลว ตั้งอยูในฐานะดังมารดา เปนยอดแหงอุบาสิกา
ผูถวายปจจัย ๔." ก็จําเดิมแตกาลนั้น นางทองเที่ยวอยูในเทวโลก
และมนุษยโลก ในอัตภาพนี้ ไดเกิดเปนธิดาของธนญชัยเศรษฐี
ผูเปนบุตรแหงมณฑกเศรษฐี, ไดทําบุญเปนอันมากในศาสนาของเรา.
[สัตวเกิดแลวควรทํากุศลใหมาก]
พระศาสดา (ครั้นทรงแสดงอดีตนิทานจบแลว) ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ธิดาของเรายอมไมขับเพลง ดวยประการฉะนี้แล,
แตเธอเห็นความสําเร็จ แหงความปรารถนาที่ตั้งไว จึงเปลง
อุทาน." เมือ่ จะทรงแสดงธรรม ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย นาย
มาลาการผูฉลาด ทํากองดอกไมตาง ๆ ใหเปนกองโตแลว ยอมทํา
พวงดอกไมมีประการตางๆ ได ฉันใด; จิตของนางวิสาขา ยอม
นอมไปเพื่อทํากุศล มีประการตาง ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"นายมาลาการ พึงทําพวงดอกไมใหมากจาก
กองดอกไม แมฉันใด; มัจจสัตวผูมีอันจะพึง
ตายเปนสภาพ ควรทํากุศลไวใหมาก ฉันนัน้ "
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุปฺผราสิมฺหา ไดแก จากกองแหง
ดอกไมมีประการตาง ๆ. บทวา กยิรา แปลวา พึงทํา. สองบทวา
มาลาคุเณ พหู ความวา ซึ่งมาลาวิกัติ หลายชนิด ตางโดยชนิด
มีดอกไมที่รอยขั้ว ขางเดียวเปนตน. บทวา มจฺเจน ความวา สัตวผู
ไดชื่อวา 'มจฺโจ' เพราะความเปนผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ ควรทํา
กุศลตางดวยกุศลมีการถวายจีวรเปนตนไวใหมาก. ศัพทคือ ปุปฺผราสิ
ในพระคาถานั้น มีอันแสดงดอกไมมากเปนอรรถ.
ก็ถาดอกไมมีนอย, และนายมาลาการฉลาด ก็ยอมไมอาจ
ทําพวงดอกไมใหมากไดเลย; สวนนายมาลาการผูไมฉลาด เมื่อดอก
ไมจะมีนอยก็ตาม มากก็ตาม ยอมไมอาจโดยแท; แตเมื่อดอกไม
มีมาก, นายมาลาการผูฉลาด ขยัน เฉียบแหลม ยอมทําพวง
ดอกไมใหมาก ฉันใด; ถาศรัทธาของคนบางคน มีนอย, สวนโภคะ
มีมาก, ผูนั้น ยอมไมอาจทํากุศลใหมากได, ก็แล เมื่อศรัทธามีนอย
ทั้งโภคะก็นอย, เขาก็ยอมไมอาจ; ก็แล เมื่อศรัทธาโอฬาร แต
โภคะนอย, เขาก็ยอมไมอาจเหมือนกัน, ก็แต เมื่อมีศรัทธาโอฬาร
และโภคะก็โอฬาร; เขายอมอาจทํากุศลใหมากไดฉันนั้น; นางวิสาขา
อุบาสิกา เปนผูเชนนั้นแล, พระศาสดา ทรงหมายนางวิสาขานั้น
จึงตรัสคําเปนพระคาถาดังนี้วา :"นายมาลาการ พึงทําพวงดอกไมใหมากจาก
กองดอกไม แมฉันใด; มัจจสัตวผูมีอันจะพึง

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 115

ตายเปนสภาพ ควรทํากุศลไวใหมาก ฉันนั้น."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดเปนอริยบุคคล มีโสดาบัน
เปนตน, เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนีแ้ ล.
เรื่องนางวิสาขา จบ.
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๙. เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ [๔๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี เมื่อจะทรงแกปญหา
ของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ปุปฺผคนฺโธ
ปฏิวาตเมติ" เปนตน.
[พระอานนทเถระทูลถามปญหา]
ดังไดสดับมา พระเถระหลีกเรนแลวในเวลาเย็น คิดวา "พระ
ผูมีพระภาค ตรัสกลิ่นสูงสุดไว ๓ อยาง คือ 'กลิน่ เกิดจากราก
กลิ่นเกิดจากแกน กลิ่นเกิดจากดอก, กลิ่นของคันธชาติเหลานั้น
ฟุงไปไดตามลมเทานั้น ไปทวนลมไมได; กลิ่นของคันธชาติใด ฟุง
ไปไดแมทวนลม คันธชาตินั้น มีอยูหรือหนอแล ?" ครั้งนั้น ทาน
ไดมีความคิดนี้วา "ประโยชนอะไรของเราดวยปญหาที่จะวินิจฉัยดวย
ตนเอง, เราจักทูลถามพระศาสดานั่นแหละ (ดีกวา)" ทานเขาไปเฝา
พระศาสดาแลวทูลถาม. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย
จึงกลาวไววา "ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ออกจากที่หลีกเรน
ในเวลาเย็น, เขาไปเฝาโดยทิสาภาคที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู,
ครั้นเขาไปเฝาแลว ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาควา "พระเจาขา
กลิ่นของคันธชาติเหลาใด ฟุงไปตามลมอยางเดียว ฟุงไปทวนลม
ไมได, คันธชาติเหลานี้มี ๓ อยาง. คันธชาติ ๓ อยางเปนไฉน ?
พระเจาขา กลิ่นของคันธชาติเหลาใด ฟุงไปตามลมอยางเดียว ฟุง
*

* พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล. ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐.
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ไปทวนลมไมได, คันธชาติ ๓ อยางเหลานี้แล คือ กลิ่นเกิดจากราก,
กลิ่นเกิดจากแกน, กลิ่นเกิดจากดอก. พระเจาขา กลิ่นของคันธชาติใด
ฟุงไปตามลมก็ได, กลิน่ ของคันธชาติใด ฟุงไปทวนลมก็ได, กลิ่น
ของคันธชาติใด ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตินั้น บาง
อยาง มีอยูหรือหนอแล ?"
[พระศาสดาทรงเฉลยปญหา]
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงเฉลยปญหาแกทาน จึง
ตรัสวา "อานนท กลิ่นของคันธชาติใด ฟุงไปตามลมก็ได, กลิน่
ของคันธชาติใด ฟุงไปทวนลมก็ได, กลิ่นของคันธชาติใด ฟุงไป
ตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตินั้น มีอยู."
พระอานนท. พระเจาขา ก็กลิ่นของคันธชาติใด ฟุงไปตาม
ลมก็ได, กลิน่ ของคันธชาติใด ฟุงไปทวนลมก็ได, กลิ่นของคันธชาติใด
ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตินั้นเปนไฉน ?
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท หญิงก็ตาม ชายก็ตาม ใน
บานหรือในนิคมใด ในโลกนี้ เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง, เปน
ผูถึงพระธรรมวาเปนที่พึ่ง, เปนผูถึงพระสงฆวาเปนที่พึ่ง; เปนผูงดเวน
จากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง, เปนผูงดเวนจากการถือเอาสิ่งของ
ที่เขามิไดให, เปนผูงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม, เปนผูงดเวน
จากการกลาวเท็จ, เปนผูงดเวนจากฐานะเปนที่ตั้งแหงความประมาท
คือการดื่มน้ําเมาไดแกสุราและเมรัย; เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม;
มีใจมีความตระหนี่เปนมลทินไปปราศแลว มีเครื่องบริจาคอันสละ
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แลว มีฝามืออันลางแลว ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีใน
การจําแนกทาน ยอมอยูค รอบครองเรือน, สมณะและพราหมณใน
ทิศทั้งหลาย ยอมกลาว (สรรเสริญ) เกียรติคุณของหญิงและชาย
นั้นวา 'หญิงหรือชายในบานหรือในนิคม ชื่อโนน เปนผูถึงพระพุทธเจา
วาเปนที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน.' แมเทวดาทั้งหลายยอม
กลาว (สรรเสริญ) เกียรติคุณของหญิงและชายนั้นวา 'หญิงหรือ
ชายในบานหรือนิคมชื่อโนน เปนผูถ ึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่ง, ฯ ล ฯ
ยินดีในการจําแนกทาน.' อานนท นี้แล เปนคันธชาติมีกลิ่นฟุงไปตาม
ลมก็ได, มีกลิ่นฟุงไปทวนลมก็ได, มีกลิ่นฟุงไปตามลมและทวนลม
ก็ได" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"กลิ่นดอกไมฟุงไปทวนลมไมได, กลิ่นจันทน
หรือกลิน่ กฤษณาและกะลําพักก็ฟุงไปไมได, แต
กลิ่นของสัตบุรุษฟุงไปทวนลมได, (เพราะ)
สัตบุรษุ ยอมฟุงขจรไปตลอดทุกทิศ, กลิ่นจันทน
ก็ดี แมกลิ่นกฤษณาก็ดี กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่น
ดอกมะลิก็ดี, กลิ่นศีลเปนเยี่ยม กวาคันธชาต
ทั้งหลายนั่น ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น ปุปฺผคนฺโธ ความวา ตนแค๑

๑. อีกนัยหนึ่ง เอเตส ฯเปฯ อนุตฺตโร แปลวา บรรดาคันธชาติทั้งหลายนั่น กลิ่นศีลเปน
ยอดเยี่ยม.
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ฝอยใน-ภพชื่อดาวดึงส โดยดานยาวและดานกวาง มีประมาณ (ดาน
ละ) ๑๐๐ โยชน, รัศมีดอกไมของตนแคฝอยนั้นแผออกไปตลอด ๕๐
โยชน, กลิ่นฟุงไปได ๑๐๐ โยชน, แมกลิ่นนั้น ก็ฟุงไปไดตามลม
เทานั้น, แตหาสามารถฟุงไปทวนลมไดแม (เพียง) ครึ่งองคุลีไม.
กลิ่นดอกไมแมเห็นปานนี้ ฟุงไปทวนลมไมได. บทวา จนฺทน ได
แก กลิ่นจันทน. ดวยบทวา ตครมลฺลิกา วา นี้ ทรงพระประสงค
กลิ่นของคันธชาติแมเหลานี้เหมือนกัน. แทจริง กลิ่นของจันทนแดง
ก็ดี ของกฤษณาและกะลําพักก็ดี ซึง่ เปนยอดแหงกลิ่นที่เกิดจาก
แกนทั้งหลาย ยอมฟุงไปไดตามลมเทานั้น ฟุงไปทวนลมไมได.
สองบทวา สตฺจ คนฺโธ ความวา สวนกลิ่นศีลของสัตบุรุษ คือ
ของพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย ยอมฟุงไป
ทวนลมได.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะสัตบุรุษ ยอมฟุงขจรไปตลอดทุกทิศ. อธิบายวา
เพราะสัตบุรุษ ยอมฟุงปกคลุมไป ตลอดทุกทิศดวยกลิ่นศีล;
ฉะนั้น สัตบุรุษอันบัณฑิตควรกลาวไดวา "กลิ่นของทานฟุงไปทวน
ลมได" เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "ปฏิวาตเมติ."
บทวา วสฺสิกี ไดแก ดอกมะลิ.
บทวา เอเตส เปนตน ความวา กลิ่นศีลของสัตบุรุษ ผูมี
ศีลนั่นแล เปนกลิ่นยอดเยี่ยมกวากลิ่นแหงคันธชาติ มีจันทน (แดง)
เปนตนเหลานี้ คือ หากลิ่นที่เหมือนไมมี ไดแก ไมมีสวนเปรียบ
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เทียบได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน, เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ จบ.
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๑๐. เรือ่ งถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ [๔๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภการ
ถวายบิณบาตแกพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ" เปนตน.
[นางอัปสรอยากทําบุญแตไมสมหวัง]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระเถระออกจากนิโรธสมบัติ โดย
ลวงไป ๗ วัน ออกไปแลว ดวยคิดวา "จักเที่ยวบิณฑบาต ตาม
ลําดับตรอก ในกรุงราชคฤห." ในสมัยนั้น นางอัปสรประมาณ ๕๐๐
นาง มีเทาเหมือนเทานกพิราบ เปนบริจาริกา ของทาวสักกเทวราช
เกิดความอุตสาหะวา "จักถวายบิณฑบาตแกพระเถระ" จึงตระเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐ ที่ แลวถือมายืนอยูในระหวางทาง กลาววา
"นิมนตรับบิณฑบาตนี้ เจาขา, โปรดทําความสงเคราะหแกพวกดิฉัน
เถิด."
พระเถระ. พวกเจาจงไปเสียเถิด, ฉันจักทําความสงเคราะห
พวกคนเข็ญใจ.
นางอัปสร. ขอทานอยาใหพวกดิฉันฉิบหายเสียเลย เจาขา,
โปรดทําความสงเคราะหพวกดิฉันเถิด.
พระเถระ รูแลว จึงหามเสียอีก แลวดีดนิ้ว (บอก) นาง
อัปสรทั้งหลาย ผูไมปรารถนาจะหลีกไปยังออนวอนอยู วา "พวกเจา
*

* พระมหาทองสา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล. ๑. นางฟา (Fairy)
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ไมรูจักประมาณตัว, จงหลีกไป." นางอัปสรเหลานั้น ฟงเสียงนิ้ว
มือของพระเถระแลว ไมอาจเพื่อจะยืนขัดแข็งอยูได จึงหนีไปยัง
เทวโลกตามเดิม อันทาวสักกะตรัสถามวา "พวกหลอนไปไหนกันมา"
จึงทูลวา "หมอมฉันพากันไปดวยหมายวา 'จักถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ ผูออกจากสมาบัติ' พระเจาขา.
สักกะ. ก็พวกหลอน ถวายแลวหรือ ?
นางอัปสร. พระเถระ ไมปรารถนาจะรับ.
สักกะ. พระเถระ พูดอยางไร ?
นางอัปสร. "ทานพูดวา 'จักทําความสงเคราะหพวกคนเข็ญใจ'
พระเจาขา.
สักกะ. พวกหลอน ไปกันดวยอาการอยางไร ?
นางอัปสร. ไปดวยอาการนี้แล พระเจาขา.
[ทาวสักกะแปลงตัวทําบุญแกพระเถระ]
ทาวสักกะ ตรัสวา "หญิงเชนพวกหลอน จักถวายบิณฑบาต
แกพระเถระไดอยางไร ? ประสงคจะถวายดวยพระองคเอง จึงแปลง
เปนคนแกคร่ําคราดวยอํานาจชรา มีฟงหัก มีผมหงอก หลังโกง
เปนชางหูกผูเฒา ทรงทําแมนางสุชาดาผูเทพธิดา ใหเปนหญิงแก
เหมือนอยางนั้นนั่นแล แลวทรงนิรมิตถนนชางหูกขึ้นสายหนึ่งประทับ
ขึงหูกอยู.
ฝายพระเถระ เดินบายหนาเขาเมือง ดวยหวังวา "จักทํา
ความสงเคราะหพวกคนเข็ญใจ" เห็นถนนสายนั้น นอกเมืองนั้นแล
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แลดูอยู ก็ไดเห็นคน ๒ คน. ในขณะนั้น ทาวสักกะ กําลังขึงหูก,
นางสุชาดากรอหลอด. พระเถระคิดวา "๒ คนนี้ แมในเวลาแก
ก็ยังทํางาน, ในเมืองนี้ ผูที่จะเข็ญใจกวา ๒ คนนี้ เห็นจะไมมี,
เราจักรับภัตแมประมาณกระบวย ๑ ที่ ๒ คนนี้ถวายแลว ทําความ
สงเคราะหแกคน ๒ คนนี้." พระเถระไดบายหนาไปตรงเรือนของตน
๒ คนนั้นแล.
ทาวสักกะ ทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นมาอยู จึงตรัสกะ
นางสุชาดาวา "หลอน พระผูเปนเจาของเรา เดินมาทางนี้, เธอ
จงนั่งทําเปนเหมือนไมเห็นทานเสีย, ฉันจักลวงทานสักครูหนึ่งแลวจึง
ถวายบิณฑบาต." พระเถระไดมายืนอยูที่ประตูเรือนแลว. แม ๒
ผัวเมียนั้น ก็ทําเปนเหมือนไมเห็น ทําแตการงานของตนฝายเดียว
คอยอยูหนอยหนึ่งแลว. ครั้งนั้น ทาวสักกะ ตรัสวา "ที่ประตูเรือน
ดูเหมือน (มี) พระเถระยืนอยูรูปหนึ่ง, เธอจงไปตรวจดูกอน." นาง
สุขาดา ตอบวา "ทานจงไปตรวจดูเถอะ นาง." ทาวเธอเสด็จออก
จากเรือนแลว, ทรงไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐแลว, เอา
พระหัตถทั้ง ๒ เทาพระชานะแลว ถอนใจ เสด็จลุกขึ้น, ยอพระองคลง
หนอยหนึ่ง ตรัสวา "พระผูเปนเจา เปนพระเถระรูปไหนหนอแล ?"
แลวตรัสวา "ตาของผมฝาฟาง" ดังนี้แลว, ทรงวางพระหัตถไว
เหนือพระนลาฏ (ปองหนา) ทรงแหงนดูแลว, ตรัสวา "โอ ตาย
จริง !, พระผูเปนเจาพระมหากัสสปเถระของเรา นาน ๆ จึงมายัง
ประตูกระทอมของเรา, มีอะไรอยูในเรือนบางไหม ?" นางสุชาดา
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ทําเปนกุลีกุจออยูหนอยหนึ่งแลว ไดใหคําตอบวา "มี นาย" ทาว
สักกะ ตรัสวา "ทานเจาขา พระคุณเจา อยาคิดเลยวา 'ทาน
เศราหมอง หรือประณีต' โปรดทําความสงเคราะหแกกระผมทั้ง ๒
เถิด" ดังนี้แลว ก็ทรงรับบาตรไว. พระเถระ คิดวา "ทานที่ ๒
ผัวเมียนั่นถวายแลว จะเปนน้ําผักดองหรือรํากํามือหนึ่งก็ตามที, เรา
จักทําความสงเคราะหแก ๒ ผัวเมียนั้น" ดังนี้แลว จึงไดใหบาตรไป.
ทาวสักกะนั้น เสด็จเขาไปภายในเรือนแลว ทรงคดขาวสุกออกจาก
หมอ ใสเต็มบาตรแลว มอบถวายในมือพระเถระ. บิณฑบาตนั้น
ไดมีสูปพยัญชนะมากมาย ไดหอมตลบทั่วกรุงราชคฤหแลว.
[ทาวสักกะตรัสบอกความจริงแกพระเถระ]
ในกาลนั้น พระเถระ คิดวา "ชายนี้ มีศักดิ์นอย, บิณฑบาต
มีศักดิ์มาก เชนกับโภชนะของทาวสักกะ, นั่น ใครหนอ?" ครั้งนั้น
พระเถระ ทราบชายนั้นวา "ทาวสักกะ" จึงกลาววา "พระองค
ทรงแยงสมบัติของคนเข็ญใจ (จัดวา) ทํากรรมหนักแลว, ใคร ๆ
ก็ตาม ที่เปนคนเข็ญใจ ถวายทานแกอาตมภาพในวันนี้ พึงได
ตําแหนงเสนาบดี หรือตําแหนงเศรษฐี."
สักกะ. ผูที่เข็ญใจไปกวากระผม ไมมีเลย ขอรับ.
พระเถระ. พระองคเสวยสิริราชสมบัติในเทวโลก จะจัดวา
เปนคนเข็ญใจ เพราะเหตุไร ?
สักกะ. อยางที่พระผูเปนเจาวา ก็ถูกละ ขอรับ. แตเมื่อ
พระพุทธเจา ยังมิทรงอุบัติ, กระผมไดทํากัลยาณกรรมไว, เมื่อ
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พุทธุปบาทกาล ยังเปนไปอยู, เทพบุตรผูมีศักดิ์เสมอกัน ๓ องค
เหลานี้ คือ จูฬรถเทพบุตร, มหารถเทพบุตร, อเนกวัณณเทพบุตร
ทํากัลยาณกรรมแลว ไดเกิดในที่ใกลของกระผม มีเดชมากกวา
กระผม; ก็กระผม เมื่อเทพบุตรทั้ง ๓ นั้น พาพวกบริจาริกาลงสู
ระหวางถนน ดวยคิดวา จัดเลนนักขัตฤกษ' ตองหนีเขาตําหนัก,
เพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้ง ๓ นั้น ทวมทับสรีระของกระผม,
เดชจากสรีระของกระผม ไมทวมทับสรีระของเทพบุตรทั้ง ๓ นั้น,
ใครจะเข็ญใจกวากระผมเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. แมเมื่อเปนอยางนั้น ตั้งแตนี้ตอไป พระองคอยาได
ลวงถวายทานแกอาตมภาพอยางนี้.
สักกะ. เมื่อกระผมลวงถวายทานแกทาน, กุศลจะมีแกกระผม
หรือไมมี ?
พระเถระ. มี พระองค.
สักกะ. เมื่อเปนอยางนั้น การทํากุศลกรรม ก็จัดเปนหนาที่
ของกระผมซิ ขอรับ.
ทาวเธอตรัสอยางนั้นแลว ทรงไหวพระเถระ พานางสุชาดา
ทรงทําปทักษิณพระเถระแลว เหาะขึ้นสูเวหาส ทรงเปลงอุทานวา :"แมทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไว
ดีแลว ในพระกัสสป."
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[มหากัสสปเถรทานสูตร ]
เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา :"สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับอยูในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห. ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสป อยูปป ผลิคูหา, นั่งเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง โดยบัลลังก
เดียว สิ้น ๗ วัน. ครั้งนัน้ แล ทานพระมหากัสสป โดยลวง ๗ วันนั้น
จึงออกจากสมาธินั้น, ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป ผูออกจาก
สมาธินั้นแลว ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา 'ไฉนหนอ? เราพึง
เขาไปสูกรุงราชคฤห เพือ่ บิณฑบาต.' ก็โดยสมัยนั้นแล เทวดา
ประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย เพื่อจะใหทานพระมหากัสสป
ไดบิณฑบาต. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป หามเทวดาประมาณ
๕๐๐ เหลานั้นแลว ในเวลาเชา นุง (สบง) แลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปสูกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต. ก็โดยสมัยนั้นแล ทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ทรงประสงคจะถวายบิณฑบาตแกทาน
พระมหากัสสป ทรงนิรมิตเปนชางหูก ทอหูกอยู. อสุรกัญญา
นามวา สุชาดา กรอหลอด.
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป, ที่ประทับอยูของทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา มีอยูโดยทิศาภาคใด, เขาไปหาแลว
โดยทิศภาคนั้น; ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ไดทอด
พระเนตรเห็นแลวแล ซึง่ ทานพระมหากัสสปกําลังเดินมา แตที่ไกล
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 127

เทียว, ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว เสด็จออกจากเรือน ทรงตอน
รับ รับบาตรจากมือ เสด็จเขาไปสูเรือน คดขาวสุกจากหมอ ใส
เต็มบาตรแลว ไดถวายแกทานพระมหากัสสป. บิณฑบาตนั้น ได
มีกับมากมาย มีแกงเหลือหลาย. ครัง้ นั้นแล ทานพระมหากัสสป
ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา "สัตวผูมีฤทธิ์มีอานุภาพเห็นปานนี้นี่ คือ
ใครกันหนอ ?. ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป ไดมีความปริวิตก
อยางนี้วา "นี้ คือทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจาแล."
ครั้นทราบแลว ไดกลาวคํานี้ กะทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเหลา
เทพเจาวา "ทาวโกสิยะ กรรมนี้ อันพระองคทรงทําแลว, พระองค
อยาไดทรงทํากรรมเห็นปานนี้อีกเลย." ทาวสักกะ ตรัสวา "ทาน
กัสสป ผูเจริญ แมพวกผมก็ตองการบุญ, แมพวกผมก็ควรทําบุญ."
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ ผูเปนจอมแหงเทพเจา อภิวาททานพระ
มหากัสสปแลว ทรงทําปทักษิณ เหาะขึ้นสูเวหาส ทรงเปลงอุทาน ๓
ครั้ง ในอากาศกลางหาววา :"แมทานเปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดี
แลว ในพระกัสสป, แมทานที่เปนทานอยาง
เยีย่ ม เราไดตั้งไวดีแลว ในพระกัสสป, แม
ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดีแลว
ในพระกัสสป."
พระผูมพี ระภาค ประทับยืนอยูในพระวิหารนั่นแล ไดทรงสดับ
เสียงของทาวสักกะนั้น จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสวา
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"ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา
ทรงเปลงอุทาน เสด็จไปทางอากาศ."
ภิกษุ. ก็ทาวสักกะนั้น ทําอะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ทาวเธอลวงถวายบิณฑบาตแกกัสสปผูบุตรของเรา,
ครั้นถวายบิณฑบาตนั้นแลว ดีพระทัย พลางทรงเปลงอุทานไป.
ภิกษุ. ทาวเธอทราบไดอยางไรวา "ถวายบิณฑบาตแกพระเถระ
ควร" พระเจาขา ?
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ทั้งเหลาเทพเจา ทั้งเหลา
มนุษย ยอมพอใจ ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ชื่อวาเชน
บุตรของเรา" ดังนี้แลว แมพระองคเองก็ทรงเปลงอุทานแลว.
ก็ในพระสูตร คํามาแลวเทานี้นั่นเทียววา "พระผูมีพระภาค ได
ทรงสดับแลวแล ซึ่งเสียงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา
ผูเหาะขึ้นสูเวหาส ทรงเปลงอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาววา :"แมทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดี
แลว ในพระกัสสป, แมทานที่เปนทานอยาง
เยี่ยม เราไดตั้งไวดีแลวในพระกัสสป, แม
ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม เราไดตั้งไวดีแลว
ในพระกัสสป."
ดวยพระโสตธาตุอันเปนทิพย หมดจด ลวงเสียซึ่งโสตของมนุษย."
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ทรงทราบเนื้อความนั้นแลว ทรง
เปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา :-
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"เทวดาและมนุษย ยอมพอใจ แกภิกษุผูถือ
การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูเลี้ยงตัวเอง
มิใชเลี้ยงผูอื่น ผูม ั่นคง ผูเขาไปสงบแลว
มีสติทุกเมื่อ."
ก็แลครัน้ ทรงเปลงอุทานนี้แลว ตรัสวา "ภิกขุทั้งหลาย ทาวสักกะ
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา ไดเสด็จมาถวายบิณฑบาต แกบตุ รของ
เรา เพราะกลิ่นศีล" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"กลิ่นนี้ คือ กลิ่นกะลําพัก และกลิ่นจันทน
เปนกลิน่ เพียงเล็กนอย, สวนกลิ่นของผูมีศีล
ทั้งหลาย เปนกลิ่นชัน้ สูง ยอมหอมฟุงไป ใน
เทพเจาและเหลามนุษย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺโต คือ มีประมาณนิดหนอย.
สองบทวา โย จ สีลวต ความวา สวนกลิ่นศีล ของผูมีศีลทั้งหลาย
ใด, กลิ่นศีลนั้น หาเปนกลิ่นเล็กนอย เหมือนกลิน่ ในกะลําพักและ
จันทนแดงไม คือ เปนกลิ่นอันโอฬาร แผซานไปเหลือเกิน, ดวย
เหตุนั้นแล กลิ่นศีล จึงเปนกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐ เลิศ ฟุงไปใน
เหลาเทพเจาและเหลามนุษย คือ ฟุงไปในเหลาเทพเจา และเหลา
มนุษย ไดแกหอมตลบทั่วไปทีเดียว.
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ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน. เทศนาเกิดประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ จบ.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 131

๑๑. เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ [๔๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห ประทับอยู
ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภการปรินพิ พานของพระโคธิกเถระ ตรัสพระ
ธรรมเทศนานี้วา "เตส สมฺปนฺนสีลาน" เปนตน.
[พระเถระคิดฆาตนเพราะเสื่อมจากฌาน]
ความพิสดารวา ทานผูมีอายุนั้น อยูใกลถ้ํากาลสิลาขางภูเขา
อิสิคิลิ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ถูกตอง
เจโตวิมุตติอันเกิดขึ้นในสมัย (เกิดเปนครั้งคราว) เสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้น ดวยอํานาจแหงโรคชนิดหนึ่งอันเรื้อรัง. ทานยังฌานที่ ๒
บาง ที่ ๓ บาง ใหเกิดขึ้นถึง ๖ ครัง้ แลวก็เสื่อม ในวาระที่ ๗ ให
เกิดขึ้นแลว คิดวา "เราเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้งแลว, ก็คติของ
ผูมีฌานเสื่อมแลวแล ไมแนนอน, คราวนี้แล เราจักนําศัสตรามา"
ดังนี้แลว จึงถือมีดสําหรับปลงผม นอนบนเตียงนอย เพื่อจะตัด
กานคอแลว.
[มารทูลใหพระศาสดาทรงทราบ]
มาร รูจติ ของทานแลว คิดวา "ภิกษุนี้ ใครจะนําศัสตรา
มา; ก็แลภิกษุทั้งหลายเมื่อนําศัสตรามา ยอมเปนผูหมดความอาลัย
ในชีวิต, ภิกษุเหลานั้นเริ่มตั้งวิปสสนาแลว ยอมบรรลุพระอรหัตได,
*

* พระมหาหนูหลา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล.
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ถาเราจักหามภิกษุนั้น ; เธอจักไมทําตามคําของเรา, เราจักทูลให
พระศาสดาหาม" ดังนี้แลว จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ดวยเพศที่คน
อื่นไมรูจัก กราบทูลอยางนี้วา :"ขาแตพระมหาวีระ ผูมบี ุญมาก รุงเรืองดวย
ฤทธิ์ ดวยยศ ลวงเสียไดซึ่งเวรและภัยทั้งปวง
ผูมีจักษุ ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาท
ทั้ง ๒. ขาแตพระมหาวีระ สาวกของพระองค
อันความตายครอบงํา ยอมจํานง คิดถึง
ความตาย, ขาแตพระองคผูทรงไวซึ่งความ
รุงเรือง ขอพระองคจงทรงหามพระสาวกนั้น,
ขาแตพระผูมีพระภาค ผูปรากฏในหมูชน
สาวกของพระองคยินดีแลวในศาสนา (แต)
มีธรรมมีในใจยังมิไดบรรลุ ยังเปนผูจะตอง
ศึกษา จะพึงทํากาละเสียอยางไรเลา ?"
[มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ]
ในขณะนั้น พระเถระนําศัสตรามาแลว. พระศาสดาทรงทราบ
วา "ผูนี้ เปนมาร" จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางนั้นแล ยอมไม
จํานงชีวิต, โคธิกะ ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้ง
ราก ปรินิพพานแลว."
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๗.
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค ไดเสด็จไปสูที่พระเถระนําศัสตรา
มานอนอยูแลว พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก. ขณะนั้น มารผูลามก
คิดวา "ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะนี้ ตั้งอยูแลวในที่ไหนหนอ
แล ?" ดังนี้แลว เปนดุจกลุมควันและกอนเมฆ แสวงหาวิญาณ
ของพระเถระในทิศทั้งปวง. พระผูมีพระภาค ทรงแสดงความที่มาร
นั้น เปนควันและกอนเมฆนั้น แกภกิ ษุทั้งหลายแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย มารผูลามกนั่นแล แสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชือ่ โคธิกะ
อยู ดวยคิดวา 'วิญญาณของกุลบุตรชือ่ โคธิกะตั้งอยูแลว ณ ทีไ่ หน ?'
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชือ่ โคธิกะมีวิญญาณไมตั้งอยูเลย ปรินพิ พาน
แลว." แมมาร เมื่อไมอาจเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะนั้นได
จึงแปลงเพศเปนกุมาร ถือพิณมีสีเลืองดุจผลมะตูม เขาไปเฝาพระ
ศาสดา ทูลถามวา :"ขาพระองคเที่ยวแสวงหาอยู ในเบื้องบน
เบือ้ งต่ํา เบื้องขวาง ทิศใหญ ทิศนอย ก็มิได
ประสบ, พระโคธิกะนั้นไปแลว ณ ทีไ่ หน ?"
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะมารนั้นวา :"ภิกษุชื่อโคธิกะ เปนปราชญ สมบูรณดวย
ปญญาเครื่องทรงจํา มีฌาน ยินดีแลวในฌาน
ในกาลทุกเมื่อ ประกอบความเพียรทั้งกลางวัน
กลางคืน ไมไยดีชีวิต ชนะเสนาแหงมัจจุได
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แลว ไมมาสูภพอีก ถอนตัณหาพรอมทั้งราก
ปรินิพพานแลว."
เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว.
พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารนั้น ผูอ ัน
ความโศกครอบงํา ลําดับนั้น ยักษ นั้นเสียใจ
ไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง ดวยประการฉะนี้.
แมพระศาสดา ตรัสวา "มารผูลามก เจาตองการอะไรดวย
สถานที่กุลบุตรชื่อโคธิกะเกิดแลว, เพราะคนอยางเจา ตั้งรอย ตั้งพัน
ก็ไมอาจจะเห็นที่ ๆ โคธิกะนั้นเกิด" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถา
นี้วา :"มาร ยอมไมประสบทางของทานผูมีศีลถึง
พรอมแลว มีปกติอยูดวยความไมประมาท
พนวิเศษแลว เพราะรูชอบ เหลานั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตส คือ แหงทานที่ปรินิพพาน
เหมือนอยางกุลบุตรชื่อโคธิกะ มีวิญญาณไมตั้งอยู ปรินิพพานแลว
ฉะนั้น.
บทวา สมฺปนฺนสีลาน คือ ผูมีศลี บริบูรณแลว. บทวา อปฺปมาทวิหาริน คือ ผูอยูดวยความไมประมาท กลาวคือ ความไมอยู
๑

๑. ยักษในทีน่ ี้ หมายถึงเทวบุตรมาร.
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ปราศจากสติ.
บาทพระคาถาวา สมฺมทฺา วิมุตฺตาน ความวา ผูพนวิเศษ
แลว ดวยวิมตุ ติ ๕ เหลานี้ คือ "ตทังวิมุตติ วิกขัมภนวิมุตติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ นิสสรณวิมุตติ" เพราะรูโดยเหตุ คือ
โดยนัย โดยการณ.
บาทพระคาถาวา มาโร มคฺค น วินฺทติ ความวา มารแม
แสวงหาอยู โดยเต็มกําลัง ยอมไมประสบ คือ ยอมไมไดเฉพาะ
ไดแก ยอมไมเห็น ทางแหงพระมหาขีณาสพทั้งหลาย ผูเห็นปานนี้ ไป
แลว.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตนแลว. เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ จบ.
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๑๒. เรื่องครหทินน [๔๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสาวก
ของนิครนถ ชื่อครหทินน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถา สงฺการธานสฺมึ" เปนตน.
[เปนสหายกันแตเลื่อมใสวัตถุไมตรงกัน]
ความพิสดารวา ในกรุงสาวัตถี ไดมีชนผูเปนสหายกัน ๒ คน
คือ สิริคุตต ๑ ครหทินน ๑. ใน ๒ คนนั้น สิริคุตต เปนอุบาสก,
ครหทินน เปนสาวกของนิครนถ. พวกนิครนถ ยอมกลาวกะ
ครหทินนนั้นเนือง ๆ อยางนี้วา "การที่ทานพูดกะสิริคุตต ผูสหาย
ของทานวา 'ทานเขาไปหาพระสมณโคดมทําไม ? ทานจักไดอะไร
ในสํานักของพระสมณโคดมนั้น ?' ดังนี้แลว กลาวสอนโดยอาการ
ที่สิริคุตตเขามาหาพวกเราแลว จักใหไทยธรรมแกพวกเรา จะไมควร
หรือ ?" ครหทินน ฟงคําของนิครนถเหลานั้นแลว ก็หมั่นไปพูด
กะสิริคุตตในที่ ๆ เขายืนและนั่งแลวเปนตน อยางนี้วา "สหาย
ประโยชนอะไรของทานดวยพระสมณโคดมเลา ? ทานเขาไปหาพระ
สมณโคดมนั้นจักไดอะไร ? การที่ทานเขาไปหาพระผูเปนเจาของเรา
แลว ถวายทานแกพระผูเปนเจาเหลานั้น จะไมควรหรือ ?" สิริคุตต
แมฟงคําของครหทินนนั้น ก็นิ่งเฉยเสียหลายวัน รําคาญแลว วันหนึ่ง
จึงพูดวา "เพื่อน ทานหมั่นมาพูดกะเราในที่ ๆ ยืนแลวเปนตน
*

* พระมหาหนูหลา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล.
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อยางนี้วา 'ทานไปหาพระสมณโคดมแลว จักไดอะไร ? ทานจง
เขาไปหาพระผูเปนเจาของเรา ถวายทานแกพระผูเปนเจาเหลานั้น,
ทานจงบอกแกเรากอน, พระผูเปนเจาทั้งหลายของทาน ยอมรู
อะไร ?"
ครหทินน. "โอ ! นาย ทานอยาพูดอยางนี้, ขึ้นชื่อวาสิ่งที่พระ
ผูเปนเจาทั้งหายของเรา จะไมรูไมมี, พระผูเปนเจาทั้งหลาย ยอมรู
เหตุที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันทั้งหมด, กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมทั้งหมด, ยอมรูเหตุที่ควรและไมควรทั้งหมดวา 'เหตุนี้ จักมี,
เหตุนี้ จักไมมี.'
สิริคุตต. ทานพูดวา 'พระผูเปนเจาของทาน ยอมรู' ดังนี้
มิใชหรือ ?'
ครหทินน. ขาพเจาพูดอยางนั้น.
สิริคุตต. ถาเมื่อเปนเชนนั้น, ทานไมบอกเนื้อความนี้แกขาพเจา
ตลอดกาลประมาณเทานี้ นับวาทํากรรมหนักแลว, วันนี้ ขาพเจา
ทราบอานุภาพแหงญาณของพระผูเปนเจาทั้งหลายแลว, จงไปเถิดสหาย,
จงนิมนตพระผูเปนเจาทั้งหลาย ตามคําของขาพเจา.
ครหทินนนั้น ไปสํานักของพวกนิครนถ ไหวนิครนถเหลานั้น
แลว กลาววา "สิริคุตตสหายของขาพเจา นิมนตทานเพื่อฉันวัน
พรุงนี้."
นิครนถ. สิริคุตตพูดกะทานเองหรือ ?
ครหทินน. อยานั้น พระผูเปนเจา.
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นิครนถเหลานั้น ราเริงยินดีแลว กลาวแลว "กิจของพวกเรา
สําเร็จแลว, จําเดิมแตกาลที่สิริคุตตเลื่อมใสในพวกเราแลว สมบัติ
ชื่ออะไร จักไมมีแกพวกเรา ?" ที่อยู แมของสิริคุตตใหญ.
[สิริคุตตเตรียมรับรองนิครนถ]
สิริคุตตนั้น ใหคนขุดหลุมยาว ๒ ขาง ในระหวางเรือน ๒ หลัง
นั้นแลว ก็ใหเอาคูถเหลวใสจนเต็ม, ใหตอกหลักไวในที่สุด ๒ ขาง
ภายนอกหลุม ใหผูกเชือกไวที่หลักเหลานั้น ใหตั้งเทาหนาของ
อาสนะทั้งหลายไวบนเบื้องบนหลุม ใหตั้งเทาหลังไวที่เชือก สําคัญ
อยูวา "ในเวลาที่นั่งแลวอยางนี้แล พวกนิครนถจักมีหัวปกตกลง."
ใหคนลาดเครื่องลาดไวเบื้องบนอาสนะทั้งหลาย โดยอาการที่หลุม
จะไมปรากฏ, ใหคนลางตุมใหญ ๆ แลว ใหผูกปากดวยใบกลวย
และผาเกา ทําตุมเปลาเหลานั้นแล ใหเปอนดวยเมล็ดขาวตมขาวสวย
เนยใสน้ําออยและขนมในภายนอกแลว ใหตั้งไวขางหลังเรือน.
ครหทินนรีบไปเรือนของสิริคุตตนั้นแกเชาตรูแลว ถามวา "ทาน
จัดแจงสักการะเพื่อพระผูเปนเจาทั้งหลายแลวหรือ ?"
สิริคุตต. เออ สหาย ขาพเจาจัดแจงแลว.
ครหทินน. ก็สักการะนั่นอยูไหน ?
สิริคุตต. ขาวตม ในตุมทั้งหลายนั่นประมาณเทานี้, ขาวสวย
ในตุมประมาณเทานี้, เนยใส น้ําออย ขนม เปนตน ในตุมประมาณ
เทานี้ อาสนะปูไวแลว.
ครหทินนนั้น กลาววา "ดีละ" แลวก็ไป. ในเวลาที่ครหทินน
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นั้นไปแลว พวกนิครนถประมาณ ๕๐๐ ก็มา. สิรคิ ุตตออกจากเรือน
ไหวพวกนิครนถดวยเบญจางคประดิษฐแลว ยืนประคองอัญชลีอยู
เบื้องหนาของนิครนถเหลานั้น คิดวา "นัยวา ทานทั้งหลาย ยอม
รูเหตุทุกอยาง ตางโดยเปนเหตุที่เปนอดีตเปนตน, อุปฏฐากของพวก
ทาน บอกแกขาพเจาแลวอยางนี้; ถาพวกทาน ยอมรูเหตุทั้งหมด,
พวกทานอยาเขาไปสูเรือนของขาพเจา ; เพราะเมื่อพวกทานเขาไปสู
เรือนของขาพเจาแลว ขาวตมไมมีเลย ขาวสวยเปนตนก็ไมมี; ถา
พวกทานไมรูก็จงเขาไป, เราใหพวกทานตกลงในหลุมคูถแลว จัก
ใหดี," ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงใหสัญญาแกพวกบุรุษวา "พวกทาน
รูภาวะคือการนั่งของนิครนถเหลานั้นแลว ยืนอยูขางหลัง พึงนํา
เครื่องลาดในเบื้องบนแหงอาสนะทั้งหลายออกเสีย, อาสนะเหลานั้น
อยาเปอนแลวดวยของไมสะอาดเลย." ครั้งนั้น สิริคุตต พูดกะพวก
นิครนถวา "นิมนตมาขางนี้เถิด ขอรับ." พวกนิครนถเขาไปแลว
ก็ปรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว. ครั้งนั้น มนุษยทั้งหลาย
กลาวกะนิครนถเหลานั้นวา "จงรอกอน ขอรับ, จงอยานั่นกอน."
นิครนถ. เพราะอะไร ?
มนุษย. การที่พระผูเ ปนเจาทั้งหลาย เขาไปสูเรือนของพวก
ขาพเจา รูธรรมเนียมแลว จึงนั่ง ยอมสมควร.
นิครนถ. ทําอยางไร จึงควรเลา ? ทาน.
มนุษย. การที่พระผูเ ปนเจาทั้งหมด ยืนอยูใกลอาสนะที่ถึง
แกตน ๆ แลว นั่งลงพรอมกันทีเดียว จึงควร.
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ไดยินวา สิริคุตตนั้น ในทําพิธนี ี้ ก็ดวยคิดวา "เมื่อนิครนถ
คนหนึ่ง ตกลงในหลุมแลว, นิครนถที่เหลือ อยานั่งแลว." นิครนถ
เหลานั้น กลาววา "ดี" แลวคิดวา "การที่พวกเราทําตามถอยคํา
ที่คนพวกนี้บอกแลว สมควร."
[พวกนิครนถตกหลุมคูถ]
ครั้นนัน้ นิครนถทงั้ หมด ไดยืนอยูใกลอาสนะที่ถึงแลวแกตน ๆ
โดยลําดับ. ลําดับนั้น พวกมนุษย กลาวกะนิครนถเหลานั้นวา "พวก
ทานจงรีบนั่งพรอมกันทีเดียว ขอรับ" รูภาวะคือการนั่งของนิครนถ
เหลานั้นแลว จึงนําเครื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออก. พวก
นิครนถนั่งพรอมกันทีเดียว. เทาอาสนะที่ตั้งไวบนเชือก พลัดตก
แลว. พวกนิครนถหัวขะมําตกลงในหลุม. สิริคุตต เมื่อพวกนิครนถ
นั้น ตกลงแลว จึงปดประตู ใหเอาทอนไมตีพวกนิครนถที่ตะกาย
ขึ้นแลว ๆ ดวยพูดวา "พวกทาน ไมรเู หตุที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เพราะเหตุไร ?" แลวบอกวา "การทําเทานี้ จักสมควร
แกพวกนิครนถเหลานั้น" ดังนี้แลว จึงใหเปดประตู. พวกนิครนถ
เหลานั้นออกแลว ปรารภเพื่อจะหนีไป. ก็ในทางไปแหงพวกนิครนถ
นั้น สิริคุตตใหคนทําพื้นที่อันทําบริกรรมดวยปูนขาวไวใหลื่น. สิริคุตต
ใหคนโบยซ้ําพวกนิครนถนั้น ผูยืนอยูไมไดในที่นั้น ลมลงแลว ๆ จึง
สงไปดวยคําวา "การทําเทานี้ พอแกทานทั้งหลาย." นิครนถเหลานั้น
คร่ําครวญอยูวา "พวกเรา อันทานใหฉิบหาย, พวกเรา อันทานให
ฉิบหาย" ไดไปสูประตูเรือนของอุปฏฐากแลว.
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[ครหทินนฟองสิริคุตตแดพระราชา]
ครหทินน เห็นประการอันแปลกนั้น ของนิครนถเหลานั้นแลว
โกรธ คิดวา "เรา อันสิรคิ ุตตใหฉิบหายแลว, มันใหโบยพระผูเปน
เจาทั้งหลายของเรา ผูเปนบุญเขต ผูไ ดนามวาสามารถเพื่อจะให
เทวโลกทั้ง ๖ แกมนุษยทั้งหลาย ผูเหยียดมือออกไหวอยู ตามความ
พอใจ ใหถึงความฉิบหายแลว" จึงไปยังราชตระกูลกราบทูลใหพระ
ราชาทรงทําสินไหม แกสิริคุตตนั้น ๑ พันกหาปณะ. ครั้งนั้น พระราชา
ทรงสงพระราชสาสนไปแกสิริคุตตนั้น. สิริคุตตนั้น ไปถวายบังคม
พระราชาแลว กราบทูลวา "พระเจาขา พระองคทรงสอบสวนแลว
จักปรับสินไหมได, ยังมิไดทรงสอบสวน อยาปรับ."
พระราชา. เราสอบสวนดูแลว จึงจักปรับ.
สิริคุตต. ดีละ พระเจาขา ถากระนั้น จงปรับเถิด.
พระราชา. ถากระนั้น จงพูด. สิริคุตต กราบทูลความเปนไป
นั้นทั้งหมด ตั้งตนแตเรื่องนี้วา "พระเจาขา สหายของขาพระองค
เปนสาวกของนิครนถ เขาไปหาขาพระองคแลว กลาวอยางนี้
เนือง ๆ ในที่ยืนที่นั่งเปนตนวา 'สหาย ประโยชนอะไรของทาน
ดวยพระสมณโคดมเลา ? ทานเขาไปหาพระสมณโคดมนั้น จักได
อะไร ?" ดังนี้แลว กราบทูลวา "พระเจาขา ถาการปรับสินไหม
ในเพราะเหตุนี้ ควรแลว: ขอจงปรับเถิด." พระราชา ทอดพระเนตร
ครหทินนแลว ตรัสวา "นัยวา เจาพูดอยางนั้น จริงหรือ ?"
ครหทินน. จริง พระเจาขา.
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พระราชา. เจาคบพวกนิครนถ ผูไมรูแมเหตุเพียงเทานี้เที่ยวไป
อยู ดวยคิดวา 'เปนครู' บอกแกสาวกของพระตถาคตวา 'ยอมรู
ทุกอยาง' เพราะเหตุไร ? สินไหมอันเจายกขึ้นปรับ จงมีแกเจาเอง
เถิด.
ครหทินนนั้นแล อันพระราชาทรงปรับสินไหมแลว ดวยอาการ
อยางนี้, พวกนิครนถ ผูเขาถึงสกุลของครหทินนนั้นนั่นแล อันสิริคุตต
โบยไลออกแลว.
[ครหทินนเตรียมแกแคนสิริคุตต]
ครหทินนนั้น โกรธสิริคุตตนั้นแลว จําเดิมแตนั้น ไมพูดกับ
ดวยสิริคุตต เปนเวลาประมาณกึ่งเดือน คิดวา "การเที่ยวไปโดย
อาการอยางนี้ ไมควรแกเรา, การที่เราทําความฉิบหาย แมแกพวก
ภิกษุผูเขาถึงสกุลของสิริคุตตนั้น ยอมควร" ดังนี้แลว จึงเขาไปหา
สิริคุตต กลาววา "สหาย สิริคุตต."
สิริคุตต. อะไร ? สหาย.
ครหทินน. ธรรมดาญาติแลสหายทั้งหลาย ยอมมีการทะเลาะ
กันบาง วิวาทกันบาง, ทานไมพูดอะไร ๆ, เพราะเหตุอะไร ทานจึง
ทําอยางนั้น ?
สิริคุตต. สหาย ขาพเจาไมพูด ก็เพราะทานไมพูดกับขาพเจา
กรรมใดอันขาพเจาทําแลว, กรรมนัน้ จงเปนอันทําแลวเถิด ; เราทั้ง ๒
จักไมทําลายไมตรีกัน.
จําเดิมแตกาลนั้น สหายทั้ง ๒ ยอมยืน ยอมนั่ง ในที่แหงเดียว
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กัน. ตอมาในกาลวันหนึ่ง สิริคุตต กลาวกะครหทินนวา "ประโยชน
อะไรของทานดวยพวกนิครนถเลา ? ทานเขาไปหานิครนถเหลานั้น
จักไดอะไร ? การเขาไปหาพระศาสดาของเราก็ดี การถวายทานแก
พระผูเปนเจาทั้งหลายก็ดี จะไมควรแกทานหรือ ?" แมครหทินนนั้น
ยอมหวังเหตุนี้เหมือนกัน, เพราะฉะนั้น คําพูดของสิริคุตตนั้น จึง
ไดเปนเหมือนเกาที่แผลฝดวยเล็บ. แมครหทินนนั้น ถามสิริคุตตวา
"พระศาสดาของทานยอมรูอะไร ?"
สิริคุตต. ทานผูเจริญ ทานอยาพูดอยางนั้น, ขึ้นชื่อวาสิ่งอัน
พระศาสดาของเราไมรูไมมี; พระศาสดาของเรานั้น ยอมรูเหตุทั้ง
หมดตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน, ยอมกําหนดจิตของสัตวทั้งหลาย
โดยอาการ ๑๖ อยางได.
ครหทินน. ขาพเจาไมทราบอยางนั้น, เพราะเหตุอะไร ทานจึง
ไมบอกแกขาพเจา ตลอดกาลประมาณเทานี้ ? ถากระนั้นทานจงไป,
จงทูลนิมนตพระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ ขาพเจาจักใหเสวย,
ทานจงกราบทูล เพื่อทรงรับภิกษาของขาพเจา พรอมดวยภิกษุ
๕๐๐ รูป.
สิริคุตต เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลอยาง
นี้วา "พระเจาขา ครหทินนสหายของขาพระองค สั่งใหทูลนิมนต
พระองค, ทราบวา ขอพระองคทรงรับภิกษาของครหทินนนั้นพรอม
ดวยภิกษุ ๕๐๐ รูปในวันพรุงนี้; ก็ในวันกอนแล กรรมชื่อนี้ อัน
ขาพระองคทําแลว แกพวกนิครนถ ผูเขาถึงสกุลของครหทินนนั้น.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 144

ขาพระองคยอมไมทราบ แมการทําตอบ แกกรรมอันขาพระองค
ทําแลว, ขาพระองคไมทราบ แมความที่ครหทินนนั้น ใครจะ
ถวายภิกษุแกพระองคดวยจิตอันบริสุทธิ์, พระองคทรงพิจารณา
แลว, หากสมควร, จงทรงรับ, หากไมสมควร, อยางทรงรับ." พระ
ศาสดาทรงพิจารณาวา "ครหทินนนั้น ใครจะถวายแกเราหรือหนอ
แล ?" ไดทรงเห็นวา "ครหทินนนั้น ใหคนขุดหลุมใหญในระหวาง
เรือน ๒ หลังแลว ใหคนนําไมตะเคียนมาประมาณ ๘๐ เลมเกวียน
จุดไฟแลว ตองการจะใหเราตกลงในหลุมถานเพลิงแลวขมขี่" ทรง
พิจารณาอีกวา "เพราะเราไปในที่นั้นเปนปจจัย ประโยชนจะมีหรือ
ไมมีหนอแล ?" ลําดับนั้น ไดทรงเห็นเหตุนี้วา "เราจักเหยียดเทา
บนหลุมถานเพลิง, เสื่อลําแพนที่วางปดหลุมถานเพลิงนั้น จักหายไป,
ดอกบัวใหญประมาณเทาลอ จักผุดขึ้นทําลายหลุมถานเพลิง, เมื่อ
เปนเชนนั้น เราจักเหยียบกลีบบัว ไปนั่งบนอาสนะ, ภิกษุทั้ง ๕๐๐ จัก
ไปนั่งอยางนั้นเหมือนกัน; มหาชนจักประชุมกัน, เราจักทําอนุโมทนา
ดวยคาถา ๒ คาถา ในสมาคมนั้น, ในเวลาจบอนุโมทนา ความ
ตรัสรูธรรม จักมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน, สิริคุตตและครหทินน จัก
เปนโสดาบัน จักหวานกองทรัพยของตน ๆ ในศาสนา; การที่เรา
อาศัยกุลบุตรนี้ไป ยอมสมควร" ดังนี้แลว จึงทรงรับภิกษา. สิริคุตต
ทราบการรับของพระศาสดาแลว จึงบอกแกครหทินน แลวบอกวา
"ทานจงทําสักการะแกพระโลกเชฏฐ."
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[ครหทินนเตรียมรับพระศาสดา]
ครหทินน คิดวา "บัดนี้ เราจักรูกิจที่ควรทําแกพระสมณโคคม
นั้น" จึงใหขุดหลุมใหญไวในระหวางเรือน ๒ หลัง ใหนําไมตะเคียน
มาประมาณ ๘๐ เลมเกวียน ใหจุดไฟสุมตลอดคืนยังรุงแลว ใหทํา
กองถานเพลิงไมตะเคียนไว วางไมเรียบบนปากหลุม ใหปดดวยเสื่อ
ลําแพน ใหทาดวยโคมัย ลาดทอนไมผุไวโดยขางหนึ่งแลว ใหทําทาง
เปนที่ไป สําคัญอยูวา "ในเวลาที่พวกสมณะเหยียบแลว ๆ อยางนี้
เมื่อทอนไมทั้งหลายหักแลว พวกสมณะจักกลิ้งตกไปในหลุมถายเพลิง."
ใหตั้งตุมไวในภาคแหงหลังเรือน โดยวิธีที่สิริคุตตตั้งแลวเหมือนกัน,
ใหปูแมอาสนะทั้งหลายไวอยางนั้นเหมือนกัน. สิริคุตตไปเรือนของ
ครหทินนนั้นแตเชาตรูแลว กลาววา "สหาย ทานทําสักการะแลว
หรือ ?"
ครหทินน. เออ สหาย
สิริคุตต. ก็ สักการะนั่น อยูที่ไหน ?
ครหทินน ตอบวา "จงมา, จะดูกัน" แลวแสดงของทั้งหมด
โดยวิธีที่สิรคิ ุตตแสดงแลวเหมือนกัน. สิริคุตตกลาววา "ดีละ
สหาย." มหาชน ประชุมแลว. ก็เมือ่ พระศาสดา อันคนผูมิจฉาทิฏฐินิมนตแลว, การประชุมใหญ ยอมมี. ฝายพวกมิจฉาทิฏฐิ
ยอมประชุมกัน ดวยคิดวา "พวกเราจักเห็นประการอันแปลกของ
พระสมณโคดม." ฝายพวกสัมมาทิฏฐิ ยอมประชุมกัน ดวยคิดวา
"วันนี้ พระศาสดา จักทรงแสดงธรรมเทศนาอยางใหญ, พวกเรา
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จักกําหนดพุทธวิสัย พุทธลีลา." ในวันรุงขึ้น พระศาสดา ไดเสด็จ
ไปประตูเรือนของครหทินน กับภิกษุ ๕๐๐ รูป. ครหทินนนั้น ออก
จากเรือนแลว ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ยืนประคอง
อัญชลีอยูเบือ้ งพระพักตร คิดวา "พระเจาขา อุปฏฐากของพระ
องค บอกแกขาพระองคอยางนี้วา 'ไดยินวา พระองคยอมทรง
ทราบเหตุทุกอยาง ตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน, ยอมทรงกําหนด
จิตของสัตวทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อยางได, ถาพระองคทรง
ทราบอยู, ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปสูเรือนของขาพระองค, เพราะ
เมื่อพระองคเสด็จเขาไปแลว ขาวยาคูไมมีเลย ภัตเปนตนก็ไมมี,
ก็แลขาพระองคจักยังทานทั้งหมด ใหตกลงในหลุมถานเพลิงแลว
ขมขี่;" ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงรับบาตรของพระศาสดา กราบทูล
วา "ขอพระผูมีพระภาค จงเสด็จมาทางนี้" แลวกราบทูลวา
"พระเจาขา ผูมาสูเรือนของขาพระองค รูธรรมเนียมแลวมา จึง
สมควร."
พระศาสดา. เราทําอยางไร จึงควรเลา ? ทาน.
ครหทินน. ในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เขาไปขางหนา นั่งแลว
ภิกษุอื่นมาในภายหลัง จึงควร.
ไดยินวา ครหทินนนั้น ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา "ภิกษุที่
เหลือ เห็นภิกษุผูไปขางหนา ตกลงในหลุมถานเพลิงแลว จักไมมา,
เราจักใหภิกษุตกลงทีละรูป ๆ เทานัน้ แลวขมขี่." พระศาสดา ตรัส
วา "ดีละ" แลวเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว. ครหทินน ถึงหลุม
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ถานเพลิงแลว ถอยออกไปยืนอยู กราบทูลวา "ขอพระองคเสด็จ
ไปขางหนาเถิด พระเจาขา."
[ครหทินนเลื่อมใสพระพุทธเจา]
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมถาน
เพลิง, เสื่อลําแพน หายไปแลว, ดอกบัวประมาณเทาลอผุดขึ้น
ทําลายหลุมถานเพลิง. พระศาสดา ทรงเหยียบกลีบบัว เสด็จไป
ประทับนั่งลงบนพุทธอาสน ที่เขาปูลาดไว. แมภิกษุทั้งหลาย ก็ไปนั่ง
บนอาสนะอยางนั้นเหมือนกัน. ความเรารอนตั้งขึ้นแตกายของครหทินนแลว. เขาไปโดยเร็ว เขาไปหาสิริคุตต บอกวา "นาย ขอ
ทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจา."
สิริคุตต. นี่ อะไรกัน ?
ครหทินน. ขาวยาคูหรือภัตเปนตน เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป ไมมี
ในเรือน, ขาพเจาจะทําอยางไรหนอแล ?
สิริคุตต. ก็ทานทําอะไรไว ?
ครหทินน. ขาพเจาใหคนทําหลุมใหญไวในระหวางเรือน ๒ หลัง
เต็มดวยถานเพลิง ดวยหวังวา 'จักใหพวกภิกษุตกไปในหลุมถาน
เพลิงนั้นแลวขมขี่.' ทีนั้น ดอกบัวใหญ ผุดขึ้นทําลายหลุมถานเพลิง
นั้น, ภิกษุทั้งหมด เหยียบกลีบบัว เดินไปนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว,
บัดนี้ ขาพเจาจะทําอยางไร ?
สิริคุตต. ทานแสดงแกขาพเจาเดี๋ยวนี้เองวา 'ตุมขาวยาคูเทานี้,
ตุมภัตเปนตนเทานี้, มิใชหรือ ?.
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ครหทินน. นั้นเท็จ นาย, ตุมเปลาทั้งนั้น.
สิริคุตต. ชางเถิด, ทานจงไป, จงตรวจดูขาวยาคูเปนตน
ในตุมเหลานั้น.
ในขณะนั้นนั่นเอง ขายาคูในตุมทั้งหลายใด อันครหทินนนั้น
บอกแลว, ตุมเหลานั้น เต็มดวยขาวยาคูแลว, ภัตเปนตน ในตุม
เหลาใด อันครหทินนบอกแลว, ตุมเหลานั้น ไดเต็มแลวดวยภัต
เปนตนเทียว. เพราะไดเห็นสมบัตินั้น สรีระของครหทินน เต็มดวยปติ
และปราโมทยแลว, จิตเลื่อมใสแลว. เขาอังคาสภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุข โดยความเคารพ ใครจะใหทรงทําอนุโมทนา
จึงรับบาตรของพระศาสดา ผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว.
[สัตวไมรูคุณพระศาสนาเพราะไรปญญา]
พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา ตรัสวา "สัตวเหลานี้
ไมรูคุณแหงสาวกของเรา และแหงพระพุทธศาสนา เพราะความไมมี
ปญญาจักษุนั่นเอง, สัตวผูเวนปญญาจักษุ ชื่อวาผูมือ, ผูมีปญญา
ชื่อวามีจักษุ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"ดอกบัวมีกลิน่ ดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อัน
บุคคลทิง้ แลวใกลทางใหญ ดอกบัวนั้น พึงเปนที่
ชอบใจ ฉันใด, สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อ
๑. ที่แปลอยางนั้น แปลตามนัยอรรถกถา. แตบางทานแปล ตตฺถ เปนวิเสสนะ ของ สงฺการธานสุมึ.
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ปุถุชนเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว ยอมไพโรจน
ลวงซึ่งปุถุชนผูมืดทั้งหลาย ดวยปญญา ฉันนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สงฺการธานสฺมึ คือ ในที่ทิ้งหยาก
เยื่อ, อธิบายวา ในกองหยากเยื่อ. สองบทวา อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ คือ อันบุคคลทิ้งแลว ใกลทางใหญ. บทวา สุจิคนฺธ คือ
มีกลิ่นหอม. บทวา มโนรม มีวิเคราะหวา ใจยอมยินดีในดอกบัวนี้
เหตุนั้น ดอกบัวนั้น ชื่อวา เปนที่รื่นรมยแหงใจ. บทวา สงฺการภูเตสุ คือ เปนดังหยากเยื่อ. บทวา ปุถุชฺชเน ความวา ซึ่ง
โลกิยมหาชนทั้งหลาย ผูมีชื่ออันไดแลวอยางนั้น เพราะยังกิเลสหนา
ใหเกิด.
พระผูมพี ระภาคตรัสคํานี้ไววา "ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดใน
กองหยากเยื่อ อันบุคคลทิ้งแลว ใกลทางใหญ แมไมสะอาดนาเกลียด
ปฏิกูล, ดอกบัวนั้น พึงเปนที่ชอบใจ คือ พึงเปนของนาใคร พึงใจ
ไดแก พึงเปนของควรประดิษฐานไวเหนือกระหมอมแหงอิสรชน
ทั้งหลาย มีพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน ชือ่
ฉันใด; สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ ภิกษุผูขีณาสพ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน, เมื่อปุถุชน แมเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว, แมเกิดใน
ระหวางแหงมหาชน ผูไมมีปญญา ไมมีจักษุ ยอมไพโรจนลวง
ดวยกําลังแหงปญญาของตน เห็นโทษในกามทั้งหลาย และอานิสงส
ในการออกบวช ออกบวชแลว ยอมไพโรจนลวง แมดวยคุณสักวา

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 150

การบรรพชา, แมยก (ตน) ขึ้นสูศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะ ยิ่งกวาคุณสักวาการบรรพชานั้น ก็ยอมไพโรจน
คือ งามลวง ซึ่งปุถชุ นผูมืดทั้งหลาย."
[ครหทินนกับสิริคุตตบรรลุโสดาปตติผล]
ในเวลาจบเทศนา ความตรัสรูธรรม ไดมีแลว แกสัตว ๘ หมือน
๔ พัน. ครหทินนและสิริคุตตบรรลุโสดาปตติผลแลว. ๒ คนนั้น หวาน
ทรัพยของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแลว. พระศาสดาไดเสด็จ
ลุกจากอาสนะ ไปสูวิหาร.
ภิกษุทั้งหลาย ยังกถาใหตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นวา "นา
เลื่อมใส ธรรมดาคุณของพระพุทธเจา นาอัศจรรย, ดอกบัวผุดขึ้น
ทําลายกองถานตะเคียน ชื่อเห็นปานนั้นแลว." พระศาสดาเสด็จ
มาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกัน
ดวยกถาอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา "ดวยกถา
ชื่อนี้" แลว จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ดอกบัวผุดขึ้นแตกอง
ถานเพลิง เพื่อเราผูเปนพระพุทธเจา ในกาลบัดนี้ ไมนาอัศจรรย
ในกาลกอน ดอกบัวเหลานั้น ก็ผุดขึ้นแลว เพื่อเรา แมผูเปนโพธิสัตว
เปนไปอยูในประเทศญาณ," อันภิกษุเหลานั้น ทูลออนวอนวา "ใน
กาลไร พระเจาขา, ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย"
ดังนี้แลว จึงทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก นี้ ใหพิสดาร
วา :๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓ ตทฏกถา. ๑/๓๓๘.
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"เรามีเทาขึ้นเบื้องบน มีศรี ษะลงเบื้องต่ํา จะ
ตกสูเหวโดยแท เราจักไมทํากรรมอันมิใชของ
พระอริยะ; เชิญทานรับกอนขาวเถิด" ดังนี้แล.
เรื่องครหทินน จบ.
ปุปผวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๔ จบ.
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๕. พาลวรรค วรรณนา
๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทีฆา
ชาครโต รตฺติ" เปนตน.
[พระราชาประทักษิณพระนคร]
ไดยินวา ในวันมหรสพวันหนึ่ง พระราชา พระนามวาปเสนทิโกศล ทรงชางเผือกลวนเชือกหนึ่ง ชื่อปุณฑรีกะ ซึ่งประดับประดา
แลว ทรงทําประทักษิณพระนครดวยอานุภาพแหงพระราชาอันใหญ.
เมื่ออาชญาเปนเหตุใหบุคคลลุกไป เปนไปอยู, มหาชนถูกราชบุรุษ
โบย ดวยวัตถุมีกอนดินและทอนไมเปนตน หนีไป ก็ยังเอี้ยวคอกลับ
และดูอยูนั่นแล. ไดยินวา ขอนี้ เปนผลแหงทานที่พระราชาทั้งหลาย
ทรงถวายดีแลว.
[อํานาจความรัก]
ภรรยาของทุคคตบุรุษแมคนใดคนหนึ่ง ยืนอยูที่พื้นชั้นบนแหง
ปราสาท ๗ ชั้น เปดบานหนาตางบานหนึ่ง พอแลดูพระราชาแลวก็หลบ
ไป. การหลบไปของหญิงนั้น ปรากฏแกพระราชา ราวกับวา พระ
*

๑

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี)
๑. หมายความวา ตํารวจกําลังทําการขับไลคนไมยนื แกะกะทางเสด็จ.
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จันทรเพ็ญเขาไปสูกลีบเมฆ. ทาวเธอ ทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธใน
หญิงนั้น เปนประหนึ่งวา ถึงอาการพลัดตกจากคอชาง ทรงรีบ
กระทําประทักษิณพระนครแลว เสด็จเขาสูภายในพระราชวัง ตรัส
กะอํามาตยคนสนิทนายหนึ่งวา "ปราสาทที่เราแลดูในที่โนน เธอ
เห็นไหม ?"
อํามาตย. เห็น พระเจาขา.
พระราชา. เธอไดเห็นหญิงคนหนึ่งในปราสาทนั้นไหม ?
อํามาตย. ไดเห็น พระเจาขา.
พระราชา. เธอจงไป, จงรูความที่หญิงนั้น มีสามีหรือไมมีสามี.
อํามาตยนั้นไปแลว ทราบความที่หญิงนั้นมีสามี จึงมากราบ
ทูลแกพระราชาวา "หญิงนั้นมีสามี." ทีนั้น เมื่อพระราชา ตรัสวา
"ถากระนั้น เธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมา," อํามาตยนั้น ไปพูดวา
"มานี่แนะ นาย, พระราชารับสั่งหาทาน." บุรุษนั้นคิดวา "อัน
ภัยพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะอาศัยภรรยา" เมื่อไมอาจจะขัดขืน
พระราชอาญา จึงไดไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยูแลว. ขณะนั้น
พระราชา ตรัสกะบุรุษนั้นวา "เธอจงบํารุงเรา."
บุรุษ. ขาแตสมมติเทพ อยาเลย, ขาพระองค ทําการงาน
ของตน ถวายสวยแดพระองคอยู, การเลี้ยงชีพนั้นแล จงมีแก
ขาพระองคเถิด.
พระราชา ตรัสวา "เราไมมีความตองการดวยสวยของเธอ, จําเดิม
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แตวันนี้ไป เธอจงบํารุงเรา" แลวใหพระราชทานโลและอาวุธแก
บุรุษนั้น.
ไดยินวา พระราชา ไดทรงดําริอยางนี้วา "เราจักยกโทษ
บางอยางของเขาขึ้นแลวฆาเสีย ริบเอาภรรยา." ทีนั้น เขากลัว
แตมรณภัย เปนผูไมประมาท บํารุงพระราชานั้นแลว. พระราชา
ไมทรงเห็นชอง (โทษ) แหงบุรุษนั้น เมื่อความเรารอนเพราะกาม
เจริญอยู. ทรงดําริวา "เราจะยกโทษของบุรุษนั้นขึ้น สักอยาง
หนึ่ง แลวลงราชอาญา" จึงรับสั่งใหเรียกบุรุษนั้นมาแลว ตรัสอยาง
นี้วา "ผูเจริญ เธอจงไปจากที่นี้สูที่ชื่อโนน แหงแมน้ําในที่สุดประมาณ ๕ โยชน นําเอาดอกโกมุทดอกอุบลและดินสีอรุณมา (ใหทัน)
ในเวลาเราอาบน้ําในเวลาเย็น, ถาเธอไมพึงมาในขณะนั้น, เราจักลง
อาญาแตเธอ."
[ความลําบากในราชสํานัก]
ไดยินวา เสวก (ผูเขาเฝา) ลําบากกวาทาสแมทั้ง ๔. จริงอยู
ทาสทั้งหลาย มีทาสที่เขาไถมาดวยทรัพยเปนตน ยังไดเพื่อจะพูดวา
"ผมปวดศีรษะ, ผมปวดหลัง" แลวพันผอน.
คําที่ทาสทั้งหลายกลาวแลวไดพักผอนนั้น ยอมไมมีแกเสวก,
เสวกควรทําการงานตามรับสั่งเทานั้น; เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้น คิด
อยูวา "เราตองไปเปนแนแท, ชื่อวาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและ
ดอกอุบล ยอมเกิดในภพแหงนาค, เราจักไดที่ไหน ?" กลัวแต
มรณภัย ไปเรือนแลว กลาววา "หลอน ภัตสําหรับฉันสําเร็จแลว
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หรือ ?" ภรรยา กลาววา "ยังตั้งอยูบนเตา นาย." เขาไมอาจ
จะรออยู จนกวาภรรยาจะปลงภัตลงได จึงใหภรรยาเอากระบวยตัก
น้ําขาวเท (ปนกับ) ขาวที่แฉะนั้นเอง ลงในกระเชาพรอมดวยกับตาม
แตจะได ถือเอาแลว เดินดุมไปแลวสิ้นทางโยชนหนึ่ง.
เมื่อเขากําลังเดินไปนั่นแหละ ภัตไดสุกแลว. เขาแบงภัต
ไวหนอยหนึ่ง กระทําไมใหเปนเดนบริโภคอยู พบคนเดินทางคนหนึ่ง
จึงกลาววา "ภัตหนอยหนึ่งเทานั้น ฉันแบงออกกระทําไมใหเปน
เดนมีอยู, เธอจงรับไปบริโภคเถิด นาย." เขารับไปบริโภคแลว.
แมบุรุษนอกนี้ บริโภคแลว ก็โปรยภัตลงในน้ํากํามือหนึ่ง บวนปาก
แลว ประกาศขึ้น ๓ ครัง้ ดวยเสียงอันดังวา "ขอพวกนาค ครุฑ
และเทวดา ผูสิงอยูในประเทศแหงแมน้ํานี้ จงฟงคําของขาพเจา;
พระราชาทรงปรารถนาจะลงอาชญาแกขาพเจา ทรงบังคับขาพเจา
วา "เธอจงนําเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมา," ก็ภัตที่
ขาพเจาใหแกมนุษยเดินทางแลว, ทานที่ขาพเจาใหแลวนั้น มีอานิสงส
ตั้งพัน, ภัตที่ขาพเจาใหแกปลาทั้งหลายในน้ํา, ทานที่ขาพเจาใหนั้น
มีอานิสงสตั้งรอย, ขาพเจาใหผลบุญประมาณเทานี้ ใหเปนสวนบุญ
แกทานทั้งหลาย; ทานทั้งหลายจงนําดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอก
อุบลมาใหแกขาพเจาเถิด."
พระยานาค ผูอาศัยอยูในประเทศนั้น ไดยินเสียงนั้น จึงไปสู
สํานักบุรุษนั้น ดวยเพศแหงคนแก กลาววา "ทานพูดอะไร ? บุรุษ
นั้น จึงกลาวซ้ําอยางนั้นนั่นแหละ, เมื่อพระยานาค กลาววา "ทาน
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จงใหสวนบุญนั้นแกเรา," จึงกลาววา "เราให นาย" เมื่อพระยา
นาค กลาวแมอีกวา "ทานจงให," ก็กลาว (ยืนคํา) วา "เราให
นาย." พระยานาคนั้น ใหนําสวนบุญมาอยางนั้นสิ้น ๒-๓ คราวแลว
จึงไดใหดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล (แกบุรุษนั้น).
ฝายพระราชา ทรงดําริวา "ธรรมดามนุษยทั้งหลาย มีมนต
มาก, ถาบุรษุ นั้น พึงได (ของนั้น) ดวยอุบายบางอยางไซร, กิจ
ของเราก็ไมพึงสําเร็จ," ทาวเธอรับสั่งใหปดประตู (เมือง) เสียแต
วันทีเดียว แลวใหนําลูกดาลไปยังสํานักของพระองค.
บุรุษแมนอกนี้ มาทันในเวลาพระราชาทรงสรงสนานเหมือน
กัน เมื่อไมไดประตู จึงเรียกคนยามประตู กลาววา "ทานจงเปด
ประตู." คนยามประตูกลาววา "เราไมอาจจะเปดได, พระราชา
รับสั่งใหนําลูกดาลไปสูพ ระราชมนเทียรแตกาลยังวันทีเดียว." บุรุษ
นั้น แมบอกวา "เราเปนราชทูต, ทานจงเปดประตู" เมื่อไมได
ประตู จึงคิดวา "บัดนี้ เราจะไมมีชีวิต, เราจักทําอยางไรหนอ
แล ?" แลวโยนกอนดินไปที่ธรณีประตูขางบน แขวนดอกไมไวบน
ธรณีประตูนั้น ตะโกนรองขึ้น ๓ ครั้งวา "ชาวพระนคร ผูเจริญ
ทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย จงรูความที่กิจอันขาพเจากระทําตาม
รับสั่งของพระราชาแลวเถิด; พระราชาทรงใครจะยังเราใหพินาศ ดวย
เหตุไมสมควร" แลวคิดอยูวา "เราจักไปที่ไหนหนอแล ? ไดทํา
ความตกลงใจวา "ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย มีใจออนโยน, เราจักไป
สูวิหารแลวนอน." ธรรมดาสัตวเหลานี้ ในเวลาไดรับสุข ไมทราบ
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แมความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู พอถูกทุกขครอบงํา จึงปรารถนา
จะไปวิหาร; เพราะเหตุนั้น แมบุรุษนัน้ ก็คิดวา "ที่พึ่งอยางอื่น
ของเราไมมี" จึงไปยังวิหาร นอนอยูในที่สําราญแหงหนึ่ง แมเมื่อ
พระราชา ไมไดการหลับอยูตลอดราตรี ทรงรําพึงถึงหญิงอยู,
ความรุมรอนเพราะกามเกิดขึ้นแลว. ทาวเธอทรงคิดวา "ในขณะ
ที่ราตรีสวางแลวนั่นแหละ เราจักใหฆาบุรุษนั้นเสีย แลวใหนําเอา
หญิงนั้นมา."
[เรื่องของเปรตผูกลาวอักษร ทุ. ส. น. โส.]
ในขณะนั้นนั่นแล บุรุษ ๔ คนที่เกิด ในนรกชื่อโลหกุมภี ซึ่ง
ลึกได ๖๐ โยชน ถูกไฟนรกไหมกลิง้ ไปมาอยู ดุจขาวสารในหมอที่
กําลังเดือดพลาน (จมลงไป) ถึงพื้นภายใต ๓ หมื่นปแลว (ลอด
ขึ้นมา) ถึงที่ขอบปากอีกโดย ๓ หมื่นปอีก. สัตวนรกเหลานั้น ยก
ศีรษะขึ้นและดูกันและกันแลว ปรารถนาเพื่อจะกลาวคาถาตนละคาถา
(แต) ไมอาจจะกลาวได จึงกลาวอักษรตนและอักษร แลวหมุนกลับไป
สูโลหกุมภีอยางเดิม.
พระราชา เมื่อไมทรงไดการหลับ ไดยินเสียงนั้นในระหวางแหง
มัชฌิมยาม ทรงหวาดหวั่น มีพระทัยสะดุง ทรงดําริวา "อันตราย
แหงชีวิต จักมีแกเราหรือหนอ ? หรือจักมีแกพระอัครมเหสี, หรือ
ราชสมบัติของเราจักพินาศ ?," ไมอาจหลับพระเนตรทั้ง ๒ ไดตลอดคืน
ยังรุง. พอเวลาอรุณขึ้น ทาวเธอรับสั่งใหหาปุโรหิตมาแลว ตรัสวา
"อาจารย เสียงที่นากลัวอยางใหญ เราไดยินในระหวางแหงมัชฌิมยาม.
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เราไมทราบวา 'อันตรายจักมีแกราชสมบัติ หรือแกพระมเหสี แกเรา
หรือแกใคร ?' เพราะเหตุนั้น เราจึงใหเชิญทานมา."
[พราหมณโงใหพระราชาบูชายัญ]
ปุโรหิต. ขาแตมหาราช เสียงทีพ่ ระองคทรงสดับอยางไร ?
ราชา. อาจารย เราไดยินเสียงเหลานี้วา 'ทุ. ส. น. โส.' ทาน
จงใครครวญผลสําเร็จแหงเสียงเหลานี้ดู.
เหตุอะไร ๆ ยอมไมปรากฏแกพราหมณ ราวกะเขาไปสูที่มืด
ใหญ. ปุโรหิตนั้นกลัววา "ก็เมื่อเราทูลวา 'ขาพระองคไมทราบ' ดังนี้
ลาภสักการะของเราจักเสื่อม" จึงทูลวา "ขาแตมหาราช เหตุนี้หนัก."
ราชา. เหตุอะไร ? อาจารย.
ปุโรหิต. อันตรายแหงชีวิต จะปรากฏแกพระองค.
พระราชาทรงหวาดหวั่นตั้ง ๒ เทา ตรัสวา "อาจารย เหตุ
เครื่องบําบัดอะไร ๆ มีอยูหรือ ?"
ปุโรหิต. มีอยูมหาราช, พระองคอยาทรงหวาดหวั่นเลย, ขา
พระองครูพระเวท ๓ .
ราชา. เราไดอะไรเลา ? จึงจะควร.
ปุโรหิต. ขอเดชะ พระองคทรงบูชายัญ มีสตั วอยางละ ๑๐๐
ทุกอยางแลว จักไดชีวิต.
ราชา. ไดอะไร ? จึงควร
๑

๑. เวท ๓ คือ อิรุพเพท เปนคัมภีรมีคาถากลาวถึงชื่อเทวดาและออนวอนขอใหชว ยกําจัดภัย
ตาง ๆ ๑ ยชุพเพท เปนคัมภีรกลาวถึงพิธกี ารบูชายัญ เชน เชนสรวงตาง ๆ ๑ สามเพท เปน
คัมภีรกลาวถึงอุบายชนะศึก ๑.
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ปุโรหิตนั้น เมื่อจะใหจับปาณชาติชนิดหนึ่ง ๆ ใหไดชนิด
ละ ๑๐๐ อยางนี้ คือ ชาง ๑๐๐ มา ๑๐๐ โคอุสภะ ๑๐๐ แมโคนม ๑๐๐
แพะ ๑๐๐ แกะ ๑๐๐ ไก ๑๐๐ สุกร ๑๐๐ เด็กชาย ๑๐๐ เด็กหญิง ๑๐๐,
จึงคิดวา "ถาเราจักใหจับเอาแตจําพวกเนื้อเทานั้น, ชนทั้งหลายก็จะ
พูดวา 'ปุโรหิต ใหจับเอาแตสัตวที่เปนของกินไดสําหรับตนเทานั้น;"
เพราะเหตุนั้น จึงใหจับทั้งพวก ชาง มา และมนุษย (ดวย). พระ
ราชาทรงดําริวา "ความเปนอยูของเรานั่นแหละเปนลาภของเรา" จึง
ตรัสวา "ทานจงจับสัตวทุกชนิดเร็ว." พวกมนุษยผูที่ไดรับสั่ง ก็จับ
เอามากเกินประมาณ.
[บาลีโกสลสังยุตต]
จริงอยู พระธรรมสังคาหกาจารย กลาวแมคํานี้ไวในโกสลสังยุตตวา "ก็โดยสมัยนัน้ แล ยัญใหญเปนอาการปรากฏเฉพาะ
แกพระเจาปเสนทิโกศลแลว, โคอุสภะ ๕๐๐ ลูกโคผู ๕๐๐ ลูกโคตัวเมีย
๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ๕๐๐ ถูกนําเขาไปหาหลักแลว เพื่อประโยชน
แกยัญ, สัตวเหลานั้นแมใด คือทาสก็ดี, ทาสีก็ดี, คนใชก็ด,ี กรรมกร
ก็ดี, ยอมมีเพื่อยัญนั้น, สัตวแมเหลานั้น ถูกเขาคุกคามดวยอาชญา
ถูกภัยคุกคามแลว มีหนาชุมดวยน้ําตา รองไห กระทําบริกรรม
(คร่ําครวญ) อยู."
[พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกขของสัตว]
มหาชน คร่ําครวญอยูเพื่อประโยชนแกหมูญาติของตน ๆ ได
๑. ส. ส. ๑๕/๑๐๙.
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รองเสียงดังแลว; เสียงนั้น ไดเปนราวกะวาเสียงถลมแหงมหาปฐพี.
ครั้งนั้น พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับเสียงนั้นแลว เสด็จไปสูราชสํานัก
ทูลถามวา "ขาแตมหาราช เพราะเหตุไรหนอแล ? พระอินทรียข อง
พระองคไมเปนปกติ, พระองคยอมทรงปรากฏดุจมีพระรูปอิดโรย."
ราชา. ประโยชนอะไรของเธอเลา ? มัลลิกา, เธอไมรูอสรพิษ
เลื้อยอยูในที่ใกลหูของเราหรือ ?
มัลลิกา. นั่นเหตุอะไร ? พระเจาขา.
ราชา. ในสวนราตรี เราไดยินเสียงชื่อเห็นปานนี้, เราจึงถาม
ปุโรหิต ไดสดับวา 'อันตรายแหงชีวิตยอมปรากฏแกพระองค, พระ
องคทรงบูชายัญ มีสัตวชนิดละ ๑๐๐ ทุกชนิดแลว จักไดชีวิต' เรา
จึงคิดวา 'ความเปนอยูของเรานั่นแหละ เปนลาภของเรา' จึงสั่งให
จับสัตวเหลานี้ไวแลว.
พระนางมัลลิกาเทวี ทูลวา "ขาแตมหาราช พระองคเปนคน
อันธพาล; ทรงมีภักษามาก พระองคยอมเสวยโภชนะอันหุงดวยขาว
ตั้งทะมาน มีสูปะและพยัญชนะหลาก ๆ หลายอยาง, พระองคทรงราชย
ในแควนทั้ง ๒ ก็จริง, แตพระปญญาของพระองคยังเขลา."
ราชา. เพราะเหตุไร ? เธอจึงพูดอยางนั้น.
มัลลิกา. การไดชีวิตของคนอื่น เพราะการตามของคนอื่น
พระองคเคยเห็น ณ ที่ไหน ? เพราะเหตุไร พระองคจึงทรงเชื่อถอย
คําของพราหมณผูอันพาลแลว โยนทุกขไปในเบื้องบนขอมหาชน
เลา ? พระศาสดา ผูเปนอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลก มีพระญาณ
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ไมขัดของในกาลทั้งหลายมีอดีตกาลเปนตน ประทับอยูในพระวิหาร
ใกลเคียง, พระองคทูลถามพระศาสดานั้นแลว จงทรงกระทําตาม
พระโอวาทของพระองคเถิด.
ครั้งนั้นแล พระราชา เสด็จไปวิหารกับพระนางมัลลิกา ดวย
ยานเบา ถูกมรณภัยคุกคามแลว ไมอาจจะทูลอะไร ๆ ได ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว ประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทักทายพระราชานั้นกอนวา "เชิญเถิด มหาบพิตร
พระองคเสด็จมาจากไหนแตยังวันนักเลา ?" พระราชาแมนั้น ก็ทรง
นั่งนิ่งเงียบเสีย. ลําดับนั้น พระนางมัลลิกา กราบทูลแดพระผุมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดทราบวา พระราชาทรงสดับเสียง
(ประหลาด) ในระหวางแหงมัชฌิมยาม, เมื่อเชนนั้นทาวเธอจึงทรง
บอกเหตุนั้นแกปุโรหิต, ปุโรหิต กราบทูลวา 'อันตรายแหงชีวิต
จักมีแกพระองค, เมื่อพระองคจับสัตวอยางละ ๑๐๐ ทุกชนิด บูชายัญ
ดวยโลหิตในคอของสัตวเหลานั้น เพื่อประโยชนแกอันขจัดอันตรายนั้น,
พระองคจักไดชีวิต,' พระราชาใหจับสัตวไวเปนอันมาก; เพราะเหตุนั้น
หมอนฉันจึงนําพระราชามา ณ ที่น.ี้ "
พระศาสดา. ไดยินวา อยางนั้นหรือ ? มหาบพิตร.
ราชา. อยางนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เสียง พระองคทรงสดับแลว อยางไร ?
พระราชานั้น ทูลโดยทํานองที่พระองคสดับแลว. แสงสวางเปน
อันเดียวไดปรากฏแดพระตถาคต เพราะทรงสดับเนื้อความนั้น. ลําดับ
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นั้น พระศาสดา ตรัสกะพระราชานั้นวา "พระองคอยางทรงหวาดหวั่นเลย มหาบพิตร, อันตรายไมมีแกพระองค, สัตวทั้งหลาย
ผูมีกรรมลามก เมื่อกระทําทุกขของตน ๆ ใหแจง จึงกลาวอยางนี้."
พระราชา ทูลวา "ก็กรรมอะไร ? อันสัตวเหลานั้นกระทําไว พระ
เจาขา."
[พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม]
พระผูมพี ระภาค เมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตวนรกเหลานั้น
จึงตรัสวา "ถากระนั้น พระองคจงทรงสดับ มหาบพิตร" แลว
ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา :"ในอดีตกาล เมื่อมนุษยมีอายุ ๒ หมื่นป, พระผูมีพระภาค
พระนามวา กัสสป อุบตั ิขึ้นในโลก เสด็จเที่ยวจาริกไปกับดวยพระขีณาสพ ๒ หมื่น ไดเสด็จถึงกรุงพาราณสี. ชาวกรุงพาราณสี ๒ คนบาง
๓ คนบาง มากกวาบาง รวมเปนพวกเดียวกัน ยังอาคันตุกทานให
เปนไปแลว. ในกาลนั้น ในกรุงพาราณสีไดมีเศรษฐีบุตร ๔ คน มี
สมบัติ ๔๐ โกฏิ เปนสหายกัน เศรษฐีบุตรเหลานั้น ปรึกษากันวา "ใน
เรือนของพวกเรามีทรัพยมาก, พวกเราจะกระทําอะไรดวยทรัพยนั้น."
เมื่อพระพุทธเจาเห็นปานนั้น เสด็จเที่ยวจาริกไปอยู บรรดา
เศรษฐีบุตรเหลานั้น มิไดกลาววา "พวกเราจักถวายทาน, จัก
กระทําบุชา, จักรักษาศีล," คนหนึ่งกลาวอยางนี้กอนวา "พวกเรา
ดื่มสุราที่เขม เคี้ยวกินเนื้อที่มีรสอรอย จักเที่ยวไป, ชีวิตนี้ของพวกเรา
จักมีผล."
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อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา "พวกเราจักบริโภคภัตแหงขาวสาร
แหงขาวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บคางไว ๓ ป ดวยรสเลิศตาง ๆ เที่ยวไป."
อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา "พวกเราจักใหเขาทอดของควร
เคี้ยวแปลก ๆ มีประการตาง ๆ เคี้ยวกินเที่ยวไป."
อีกคนหนึ่ง กลาวอยางนี้วา "แนะเพื่อน พวกเราจักไมกระทํา
กิจอะไร ๆ แมอยางอื่น, หญิงทั้งหลาย เมื่อเรากลาววา 'จักให
ทรัพย,' ชื่อวาไมปรารถนา ยอมไมมี; เพราะเหตุนั้น พวกเรารวบรวม
ทรัพยไวแลว จักประเลาประโลม (หญิง) ทําปรทาริกกรรม (การ
ประพฤติผิดในภรรยาของชายอื่น)."
เศรษฐีบุตรทั้งหมด รับคําวา "ตีละ ๆ " ไดตั้งอยูในถอยคํา
ของคนที่ ๔ นั้น. จําเดิมแตนั้นมา เศรษฐีบุตรเหลานั้น สงทรัพยไป
เพื่อ (บําเรอ) หญิงที่มีรปู งาม กระทําปรทาริกกรรมตลอด ๒ หมื่นป
กระทํากาละแลว บังเกิดในเวจีมหานรก.
เศรษฐีบุตรเหลานั้น ไหมแลวในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง กระทํา
กาละในนรกนั้น ดวยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหกุมภีนรก (อันลึก)
๖๐ โยชน (จมลง) ถึงพื้นภายใต ๓ หมื่นป (ลอยขึ้นมา) ถึงปาก
หมอโดย ๓ หมื่นปอีก เปนผูใครจะกลาวคาถาตนละคาถา (แต) ไม
อาจจะกลาวได กลาวตนละอักษรแลว ก็หมุนกลับเขาไปสูหมออยาง
เดิมอีก, พระองคจงบอก มหาบพิตร, พระองคไดสดับเสียงชื่อ
อยางไร ? ทีแรก."
พระราชา. เสียงวา ทุ. พระเจาขา.
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พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สัตวนรกนั้น กลาวไมเต็ม
ทําใหเต็ม จึงตรัสอยางนี้วา :"เราทั้งหลายเหลาใด เมือ่ โภคะทั้งหลาย
มีอยู ไมไดถวายทาน, ไมไดทําที่พึ่งแกตน,
พวกเราเหลานั้น จัดวามีชวี ิตอยูชั่วชาแลว."
ลําดับนั้น พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเนื้อความแหงคาถานี้
แกพระราชาแลว จึงตรัสถามวา "มหาบพิตร เสียงที่ ๒, เสียงที่ ๓.
เสียงที่ ๔, พระองคไดสดับอยางไร ?" เมื่อพระราชาทูลวา "ชื่ออยางนี้
พระเจาขา" เมื่อจะทรงยังอรรถที่เหลือใหบริบูรณ จึงตรัส (คาถา) วา :"เมื่อเราทั้งหลาย ถูกไฟไหมอยูในนรก ครบ ๖
หมื่นป โดยประการทั้งปวง, เมื่อไร ทีส่ ุดจัก
ปรากฏ ? ผูนิรทุกขทั้งหลาย ที่สุดยอมไมม,ี
ทีส่ ุดจักมีแตที่ไหน ? ที่สุดจะไมปรากฏ. เพราะ
วา กรรมชั่ว อันเราและทานไดกระทําไวแลว
ในกาลนั้น. เรานั้นไปจากที่นี่แลว ไดกําเนิด
เปนมนุษย จักเปนผูรูถอยคําที่ยาจกกลาว ถึง
พรอมดวยศีล ทํากุศลใหมากแน. "
พระศาสดา ครั้นตรัสคาถาเหลานี้โดยลําดับ ประกาศเนื้อความ
แลว จึงตรัสวา "มหาบพิตร ชนทั้ง ๔ นั้น ปรารถนาจะกลาวคาถา
๑

๒

๑. ปาฐะวา เยสนฺโน ฯ เยสโน เปน ฉกฺีปจฺจตฺตตฺถ ฯ ลางปาฐะวา เย สนฺเต ก็มี ฯ
๒. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.
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ตนละคาถา เมื่อไมอาจจะกลาวได กลาวตนละอักษรเทานั้น แลวเขา
ไปสูโลกกุมภีนั้นนั่นแลอีก ดวยประการฉะนี้แล."
ไดยินวา จําเดิมแตกาลแหงเสียงนั้น อันพระเจาปเสนทิโกศล
ทรงสดับแลว ชนเหลานั้น พลัดลงไป ณ ภายใตอยางเดิม แมจนวันนี้
ก็ยังไมลวงหนึ่งพันป. ความสังเวชใหญ ไดเกิดขึ้นแกพระราชา เพราะ
ทรงสดับเทศนานั้น. ทาวเธอทรงดําริวา "ชื่อวาปรทาริกรรมนี้
หนักหนอ, ไดยินวา ชนทั้ง ๔ ไหมแลวในอเวจีนรก ตลอดพุทธันดร
หนึ่ง จุติจากอเวจีนรกนั้นแลว เกิดในโลหกุมภี อันลึก ๖๐ โยชน
ไหมแลวในโลหกุมภีนั้น ถึง ๖ หมืน่ ป, แมอยางนี้ กาลเปนที่พน
จากทุกขของชนเหลานั้น ยังไมปรากฏ; แมเราทําความเยื่อใยใน
ภรรยาของชายอื่น ไมไดหลับตลอดคืนยังรุง, บัดนี้ จําเดิมแตนี้ไป
เราจักไมผูกความพอในในภรรยาของชายอื่นละ" จึงกราบทูลพระตถาคตวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทราบความที่แหงราตรี
นานในวันนี้."
ฝายบุรษุ นั้น นั่งอยูใ นที่นั้นนั่นแหละ ฟงถอยคํานั้นแลว คิดวา
"ปจจัยมีกําลัง เราไดแลว" จึงกราบทูลพระศาสดาวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ พระราชา ทรงทราบความที่แหงราตรีนาน ในวันนี้
กอน, สวนขาพระองคเองไดทราบความที่แหงโยชนไกลในวันวาน."
พระศาสดา ทรงเทียบเคียงถอยคําของคนแมทั้ง ๒ แลว ตรัสวา
๑

๑. คําวา อฏ----สี. ม. ยุ. เปน ตตฺถ----
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"ราตรีของคนบางคนยอมเปนเวลานาน, โยชนของคนบางคนเปนของ
ไกล, สวนสงสารของคนพาลยอมเปนสภาพยาว" เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ราตรีของคนผูตื่นอยู นาน, โยชนของคน
ลาแลว ไกล, สงสารของคนพาลทั้งหลาย
ผูไมรูอยูซึ่งสัทธรรม ยอมยาว."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทีฆา เปนตน ความวา ชื่อวาราตรี
นี้มีเพียง ๓ ยามเทานั้น, แตสําหรับผูตื่นอยู อยูขา งนาน คือวา ยอม
ปรากฏเปนราวกะวา ๒ เทา ๓ เทา; บุคคลผูเกียจครานมาก ทําตน
ใหเปนเหยื่อของหมูเรือด นอนกลิ้งเกือกอยูตลอดจนพระอาทิตยขึ้น
ก็ดี ผูเสพกาม บริโภคโภชนะที่ดีแลว นอนอยูบนที่นอนอันเปนสิริก็ดี
ยอมไมรูความที่ราตรีนั้นนาน, สวนพระโยคาวจร ผูเริ่มตั้งความเพียร
ตลอดคืนยังรุงก็ดี พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุง
ก็ดี บุคคลผูน ั่งฟงธรรมอยูในที่ใกลอาสนะตลอดคืนยังรุงก็ดี ผูที่ถูก
โรคทั้งหลาย มีโรคในศีรษะเปนตนถูกตองแลว หรือผูถึงทุกข มีการ
ตัดมือและเทาเปนตน ถูกเวทนาครอบงําก็ดี คนเดินทางไกล เดินทาง
ตลอดคืนก็ดี ยอมรูความที่ราตรีนั้นนาน.
บทวา โยชน เปนตน ความวา แมโยชนก็มีเพียง ๔ คาวุต
เทานั้น, แตสําหรับผูลาแลว คือผูบอบช้ําแลว อยูขางไกล คือวา ยอม
ปรากฏเปนราวกะวา ๒ เทา ๓ เทา. จริงอยู คนเดิมทางตลอดทั้งวัน
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ลาแลว พบคนเดินสวนทางมา ถามวา "บานขางหนาไกลเทาไร ?"
เมื่อเขาบอกวา "โยชนหนึ่ง," ไปไดหนอยหนึ่ง ก็ถามคนแม
อื่นอีก, แมเมื่อคนอื่นนั้นบอกวา "โยชนหนึ่ง," ไปไดหนอยหนึ่ง
อีก ก็ถามแมคนอื่นอีก, แมเขาก็กลาววา "โยชนหนึ่ง," คน
เหลานั้น ถูกคนผูเดินทางนั้นถามแลว ๆ ก็บอกวา "โยชนหนึ่ง,"
เขาคิดวา "โยชนนี้ ไกลจริงหนอ" ยอมสําคัญโยชนหนึ่งเปนราว
กับวา ๒-๓ โยชน.
บทวา พาลาน เปนตน ความวา สวนสงสารของชนพาลทั้งหลาย
ผูไมรูประโยชนในโลกนีแ้ ละประโยชนในโลกหนา คือผูไมอาจเพื่อ
กระทําที่สุดแหงสังสารวัฏ, ผูไมรูแจงสัทธรรม อันตางดวยธรรม มี
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ เปนตน ที่พระอริยเจาทั้งหลายรูแลวกระทําที่สุด
แหงสงสารได ยอมชื่อวายาว. แทจริง สงสารนั้น ชื่อวายาว ตาม
ธรรมดาของตนเอง. สมจริงดังพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา
"ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีที่สุดอันใคร ๆ ไปตามไมรูแลว, เบื้องตน
เบื้องปลาย (แหงสงสารนั้น) ยอมไมปรากฏ." แตสําหรับชนพาล
ทั้งหลาย ผูไมสามารถจะทําที่สุดได ยอมยาวแททีเดียว.
ในกาลจบเทศนา บุรุษนั้น บรรลุโสดาปตติผลแลว, ชนแม
เหลาอื่นเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทัง้ หลาย มีโสดาปตติผลเปนตน,
เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแลว กําลังเสด็จไป รับสั่งให
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
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ปลอยสัตวเหลานั้น จากเครื่องจองจําแลว. บรรดามนุษยและสัตว
เหลานั้น หญิงและชายทั้งหลาย พนจากเครื่องผูก สนานศีรษะแลว
ไปสูเรือนของตน ๆ กลาวสรรเสริญพระคุณแหงพระนางมัลลิกาวา
"เราทั้งหลายไดชีวิตเพราะอาศัยพระเทวีองคใด, ขอพระนางมัลลิกาเทวีพระองคนั้น ผูเปนพระแมเจาของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนม
อยูตลอดกาลนานเทอญ."
ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา "นา
สรรเสริญ ! พระนางมัลลิกานี้ฉลาดหนอ ทรงอาศัยพระปญญาของ
พระองคไดใหชีวิตทานแกชนมีประมาณเทานี้แลว."
[พระนางมัลลิกาเคยชวยทุกขคนในชาติกอน]
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เธอทั้งหลาย นั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยถอยคําชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พระนาง
มัลลิกา ทรงอาศัยพระปญญาของตน ใหชีวิตทานแกมหาชนในบัดนี้
เทานั้นหามิได, ถึงในกาลกอน พระนางก็ไดใหแลวเหมือนกัน" เมื่อ
จะทรงประกาศความนั้น จึงทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา :"ในอดีตกาล โอรสของพระเจาพาราณสีเขาไปสูตนไทรตนหนึ่ง
แลว ทรงออนวอนเทวดาผูเกิด ณ ตนไทรนั้นวา "ขาแตเทวราช
ผูเปนเจา ในชมพูทวีปนี้ มีพระราชา ๑๐๑ พระอัครมเหสี ๑๐๑, ถา
ขาพเจาจักไดราชสมบัติโดยกาลลวงไปแหงบิดาไซร, ขาพเจาจักทําพลี
ดวยเลือดในลําคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหลานั้น." พระ
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กุมารนั้น เมือ่ พระบิดาสวรรคตแลว ไดรับราชสมบัติ (สมพระ
ประสงค) ทรงคิดวา "เราไดรับราชสมบัติดวยอานุภาพของเทวดา
เราจักทําพลีแกเทวดานั้น" จึงเสด็จออไปดวยเสนาหมูใหญ ยัง
พระราชาพระองคหนึ่ง ใหเปนไปในอํานาจของตนแลว ทําพระราชา
พระองคอื่นและอื่นอีก กับดวยพระราชาพระองคนั้น ใหอยูใ น
อํานาจของตน ทําพระราชาทั้งหมดใหอยูในอํานาจของตน ดวย
ประการฉะนี้แลว ทรงพาไปพรอมกับพระอัครมเหสีทั้งหลาย, ทรง
ละพระเทวีพระนามวาธัมมทินนา ผูทรงพระครรภแก ซึ่งเปนพระ
อัครมเหสีของพระราชาพระนามวาอุคคเสน ซึ่งเปนพระราชาองคเล็ก
กวาพระราชาทั้งปวงไว เสด็จไป ทรงดําริวา "เราจักใหชนเหลานี้
ดื่มน้ําเจือยาพิษใหตาย" จึงใหชนทั้งหลายชําระโคนไมใหสะอาดแลว.
เทวดาคิดวา "พระราชาองคนี้ เมื่อจับพระราชาประมาณเทานี้
ทรงอาศัยเราจึงจับ, ทาวเธอทรงใครจะทําพลีกรรมแกเราดวยโลหิต
ในลําพระศอของพระราชาเหลานั้น, ก็ถาพระราชานี้ จักทรงสําเร็จ
โทษพระราชาเหลานั้นไซร, พระราชวงศในชมพูทวีปจักขาดสูญ,
แมโคนไมของเรา ก็จักไมสะอาด, เราจักอาจหามพระราชานั้นไดไหม
หนอแล ?" เทวดานั้น ใครครวญอยูก็รูวา "เราจักไมอาจ" จึงเขา
ไปหาเทวดาองคอื่น บอกเนื้อความนั้นแลว กลาววา "ทานจักอาจ
หรือ ?" เทวดานั้น แมอันเทวดา (ที่ถูกถาม) นัน้ หามแลว, จึง
เขาไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้น อยางนี้คือ 'เขาไปหาเทวดาองคอื่น

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 170

และองคอื่น' แมถูกเทวดาเหลานั้นหามแลว จึงไปสํานักของทาวมหาราชทั้ง ๔ ในเวลาที่แมทาวมหาราชทั้ง ๔ นัน้ หามแลวดวย
คําวา "พวกเราไมอาจ, แตวาพระราชาของเราทั้งหลาย เปนผูวิเศษ
กวาพวกเราดวยบุญและปญญา, ทานจงทูลถามพระราชานั้นเถิด" ดังนี้
แลว จึงเขาไปเฝาทาวสักกะ กราบทูลเนื้อความนั้นแลว ทูลวา
"ขอเดชะ เมื่อพระองคถึงความเปนผูขวนขวายนอยเสียแลว ขัตติยวงศ
จักขาดสูญ, ขอพระองคจงทรงเปนที่พํานักแหงขัตติยวงศนั้นเถิด."
ทาวสักกะตรัสวา "แมเราก็ไมอาจเพื่อจะหามพระราชานั้น, แต
จักบอกอุบายแกทาน" แลวทรงบอกอุบายวา "ไปเถิดทาน, เมื่อ
พระราชาทรงเห็นอยูนั้นแหล, ทานจงนุงผาแดง แสดงอาการดุจออก
ไปจากตนไมของตน, เมื่อเชนนั้น พระราชาทรงดําริวา "เทวดาของ
เราไปอยู, เราจักใหเทวดานั้นกลับมา" แลวจักออนวอนทานดวย
ประการตาง ๆ, เมื่อเชนนั้น ทานพึงกลาวกะพระราชานั้นวา 'ทาน
บนตอเราไววา จักนําพระราชา ๑๐๑ กับพระอัครมเหสีทั้งหลายมาทํา
พลีดวยโลหิตในลําพระศอของพระราชาเหลานั้น' (แต) ทรงทิ้ง
พระเทวีของพระเจาอุคคเสนไวแลวเสด็จมา; เราจักไมรับพลีของคน
ผูมักพูดเท็จ เชนกับพระองค; นัยวา เมื่อทานกลาวอยางนี้ พระราชา
จักใหนําพระเทวีนั้นมา, พระเทวีนั้น จักแสดงธรรมแกพระราชา ให
ชีวิตทานแกชนมีประมาณเทานี้." ทาวสักกะ ตรัสบอกอุบายนี้แก
เทวดาดวยเหตุนี้. เทวดาไดกระทําตามนั้นแลว แมพระราชา รับสั่ง
ใหนําพระเทวีนั้นมาแลว.
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[เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา]
พระเทวีนั้นมาถวายบังคมพระราชา (ผูสามี) ของตนเทานั้น
แมประทับนั่ง ณ ที่สุดแหงพระราชาเหลานั้น, พระราชากริ้วตอพระเทวีนั้นวา "เมื่อเราดํารงอยูในตําแหนงผูใหญกวาพระราชาทั้งปวง นาง
ยังไหวสามีของตน ซึ่งเปนผูนอยกวาพระราชาทั้งปวงได." ลําดับนั้น
พระเทวีทูลกับพระราชานั้นวา "เรื่องอะไรของหมอมฉันตองเกี่ยวของ
ในพระองคเลา ? ก็พระราชาพระองคนี้ เปนสามีผูใหความเปนใหญ
แกหมอมฉัน, หมอมฉันไมไหวพระราชาพระองคนี้แลว จักไหว
พระองค เพราะเหตุไร ?" เมื่อชนนั้นเห็นอยูนั้นเทียว รุกขเทวดา
กลาววา "อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ, อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ"
แลวบูชาพระเทวีนั้น ดวยดอกไมกํามือหนึ่ง.
พระราชา ตรัสอีกวา "ถาเธอไมไหวเราไซร, เพราะเหตุไร
จึงไมไหวเทวดาของเราผูมีอานุภาพมากอยางนี้ ผูใหสิริแหงความเปน
พระราชาเลา ?" พระเทวีทูลวา "ขาแตมหาราช พระราชาทั้งหลาย
อันพระองคทรงตั้งอยูในบุญของพระองค จึงจับได, ไมใชเทวดาจับ
ถวาย." เทวดากลาวกะพระเทวีอีกวา "อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ,
อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาเหมือนอยางนั้น.
พระเทวีนั้นทูลพระราชาอีกวา "พระองคตรัสวา 'พระราชา
ทั้งหลายมีประมาณเทานี้ เทวดาจับใหแกเรา.' บัดนี้ ตนไมถกู ไฟไหม
ณ ขางซายในเบื้องบนแหงเทวดาของพระองค, เพราะเหตุไร เทวดา
นั้นจึงไมอาจเพื่อจะยังไฟนั้นใหดับได ? ถาเทวดาผูมีอานุภาพมาก
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อยางนั้น." เทวดากลาวกะพระเทวีแมอีกวา "อยางนั้น พระเทวี
ผูเจริญ, อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาเหมือนอยางนั้น.
พระเทวียืนตรัสอยู ทั้งทรงพระกันแสง ทั้งทรงพระสรวล.
ลําดับนั้น พระราชา ตรัสกะพระเทวีนั้นวา "เธอเปนบาหรือ ?"
พระเทวี. ขอเดชะ เพราะเหตุไร ? พระองคจึงตรัสอยางนั้น,
หญิงทั้งหลายผูเชนกับหมอมฉัน ไมใชเปนบา.
พระราชา. เมื่อเชนนั้น เพราะเหตุไร เธอจึงรองไหและหัวเราะ ?
พระเทวี ทูลวา "ขอพระองคจงสดับเถิด มหาราช; ก็ใน
อดีตกาล หมอมฉันเปนกุลธิดา เมื่ออยูในตระกูลสามี เห็นแขกผูเปน
สหายของสามีมาแลว ใครเพื่อหุงขาวเพื่อแขกนั้น จึงใหกหาปณะแก
นางทาสี ดวยสั่งวา 'เจาจงซื้อเนื้อมา' เมื่อนางทาสีนั้นไมไดเนื้อมา
แลว กลาววา 'เนื้อไมมี' จึงตัดศีรษะแมแพะที่นอนอยูเบื้องหลัง
เรือน จัดแจงภัตเสร็จ; หมอมฉันนั้น ตัดศีรษะแมแพะตัวเดียว ไหม
ในนรก ดวยเศษผลแหงกรรม จึงไดถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแมแพะ
นั้น; พระองคสําเร็จโทษชนมีประมาณเทานี้ เมื่อไรจักพนจากทุกข,
หมอมฉันระลึกถึงทุกขอันใหญของพระองคดังนี้ อยางนี้จึงรองไห"
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"หมอมฉันตัดคอแมแพะตัวเดียว ไหมอยูแลว
(ในนรก) ดวยการนับขน (แพะ), ขาแตพระองคผูกษัตริย พระองคตัดคอของมนุษยเปนอันมาก
จักกระทําอยางไร ?"
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พระราชา. เมื่อเชนนั้น เธอหัวเราะเพราะเหตุไร ?
พระเทวี. ขาแตมหาราช หมอมฉันยินดีวา 'เราพนจากทุกข
นั้นแลว' จึงหัวเราะ.
เทวดากลาวกะพระเทวีนั้นอีกวา "อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ,
อยางนั้น พระเทวีผูเจริญ" แลวบูชาดวยดอกไมกํามือหนึ่ง.
พระราชา ทรงดําริวา "นาสลด ! กรรมของเราหนัก ไดยินวา
พระเทวีนี้ ฆาแมแพะตัวเดียว ไหมในนรกแลว ดวยเศษแหงผล
กรรม ถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแหงแมแพะนั้น, เราฆาชนมี
ประมาณเทานี้ จักถึงความสวัสดีเมื่อไร ?" ดังนี้แลว จึงทรงปลอย
พระราชาทั้งหมด ถวายบังคมพระราชาผูแกกวาตน ทรงประคอง
อัญชลีแกพระราชาที่หนุมกวา ยังพระราชาทั้งหมดใหทรงอดโทษแลว
ทรงสงไปสูที่ของตน ๆ อยางเดิม.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
"อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกาอาศัยปญญาของตน ประทาน
ชีวิตทานแกมหาชนในบัดนี้เทานั้นหามิได, ถึงในกาลกอน พระนาง
ก็ไดประทานแลวเหมือนกัน" แลวทรงประชุมเรื่องอดีตวา "พระเจา
พาราณสี ในกาลนั้น ไดเปนพระเจาปเสนทิโกศล, พระนางธัมมทินนาเทวี เปนพระนางมัลลิกา, รุกขเทวดาคือเราเอง." ครั้นทรงประชุม
เรื่องอดีตอยางนั้นแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก จึงตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ชือ่ วาปาณาติบาต เปนโทษไมสมควรที่บุคคลจะพึงกระทํา,
เพราะวา บุคคลผูฆาสัตวเปนปกติ ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน" จึงตรัส
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พระคาถานี้วา :"ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางนี้วา 'ชาติสมภพนี้
เปนทุกข, สัตวไมพึงฆาสัตว เพราะวา ผูฆา
สัตวเปนปกติ ยอมเศราโศก."
เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๒. เรือ่ งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ [๔๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จรฺเจ
นาธิคจฺเฉยฺย" เปนตน.
[ผูเกียจครานมักอางความดีของคนอื่น]
เทศนาตั้งขึ้นในกรุงราชคฤห. ไดยินวา สัทธิวิหาริก ๒ รูป
อุปฏฐากพระเถระผูอาศัยกรุงราชคฤหอยูในถ้ําปปผลิ. บรรดาภิกษุ ๒
รูปนั้น รูปหนึ่งกระทําวัตรโดยเคารพ, รูปหนึ่งแสดงวัตรที่ภิกษุนั้น
กระทําแลวเปนเหมือนตนกระทํา รูความที่น้ําลางหนาและไมชําระฟน
อันภิกษุนั้นจัดแจงแลว จึงเรียน (พระเถระ) วา "น้ําลางหนา
และไมชําระฟน กระผมจัดแจงแลว ขอรับ, ขอทานจงลางหนาเถิด."
แมในกาลทํากิจมีการลางเทาและสรงน้ําเปนตน ก็ยอมเรียนอยางนั้น
เหมือนกัน.
ภิกษุนอกนี้ คิดวา "ภิกษุนี้ยอมแสดงวัตรที่เรากระทําแลว
เปนเหมือนวาตนกระทําแลวตลอดกาลเปนนิตย, ชางเถิดขอนั้น, เรา
จักกระทําสิ่งที่ควรกระทําแกเธอ;" เมื่อภิกษุนั้น ฉันแลว หลับอยู
นั่นแล, ตมน้ําอาบแลว ตักใสในหมอใบหนึ่ง ตั้งไวหลังซุม, แต
ใหเหลือน้ําไวในภาชนะตมน้ําประมาณกระบวยหนึ่ง แลวตั้งไวใหพน
ไออยู.
*

* พระมหาเฉย ป.ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).
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[กรรมตามทัน]
ในเวลาเย็น ภิกษุนอกนี้ตื่นขึ้น เห็นไอพลุงออกอยู จึงคิดวา
"น้ําจักเปนน้ําอันภิกษุนั้นตมแลวตั้งไวในซุม" รีบไปไหวพระเถระ
แลวเรียนวา "น้ํากระผมตั้งไวในซุม ขอรับ, นิมนตทานสรงเถิด"
แลวก็เขาไปสูซุมกับดวยพระเถระเหมือนกัน. พระเถระ เมื่อไมเห็น
น้ํา จึงกลาววา "น้ําอยูที่ไหน ? คุณ" ภิกษุหนุมไปยังโรงไฟ จวง
กระบวยลงในภาชนะ รูค วามที่ภาชนะเปลา จึงโพนทนาวา "ขอทาน
จงดูกรรมของภิกษุหัวดื้อ, เธอยกภาชนะเปลาขึ้นตั้งไวบนเตา แลวไป
ไหนเสีย ? กระผมเรียนดวยเขาใจวา "น้ํามีอยูในซุม" ดังนี้แลวก็ได
ถือเอาหมอน้ําไปยังทาน้ํา.
ฝายภิกษุนอกนี้ นําเอาน้ํามาจากหลังซุมแลวตั้งไวในซุม. แม
พระเถระ คิดวา "ภิกษุหนุมรูปนี้ กลาววา 'น้ํากระผมตมตั้งไวใน
ซุมแลว, นิมนตทานมา สรงเถิด ขอรับ' บัดนี้ โพนทนาอยูถือเอา
หมอไปสูทาน้ํา, นี่เหตุอะไรหนอแล ?" ใครครวญดู ก็รูวา "ภิกษุ
หนุมรูปนั้น ประกาศกิจวัตรที่ภิกษุนี้กระทําแลวเปนดังวาตนกระทําแลว
ตลอดกาลเทานี้" ไดใหโอวาทแกเธอผูมานั่งในเวลาเย็นวา "คุณ ชื่อ
วาภิกษุ กลาวกิจที่ตนกระทําแลวนั่นแหละวา 'ตนกระทําแลว' ยอม
ควร, จะกลาวกิจที่ตนมิไดกระทําวา 'เปนกิจที่ตนกระทําแลว' ยอม
ไมควร; บัดนี้ เธอกลาววา 'น้ําผมตั้งไวในซุม, นิมนตทานสรงเถิด
ขอรับ' เมื่อเราเขาไปยืนอยู, ถือหมอน้ําโพนทนาไป, ชื่อวาบรรพชิต
กระทําอยางนั้น ยอมไมควร."
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ภิกษุนนั้ กลาววา "ทานทั้งหลาย จงดูกรรมของพระเถระ,
พระเถระ อาศัยเหตุสักวาน้ํา จึงกลาวกะเราอยางนี้" โกรธแลว
ในวันรุงขึ้น ไมเขาไปบิณฑบาตกับพระเถระ. พระเถระไดไปสู
ประเทศแหงหนึ่งกับภิกษุนอกนี้. เมื่อพระเถระไปแลว ภิกษุนนั้ ไป
สูตระกูลอุปฏฐากของพระเถร ถูกอุปฏ ฐากถามวา "พระเถระไป
ไหน ? ขอรับ" จึงบอกวา "ความไมผาสุกเกิดแกพระเถระ, ทาน
นั่งอยูในวิหารนั่นเอง."
อุปฏฐาก. ก็ไดอะไรเลา จึงจะควร ? ขอรับ.
ภิกษุ. ไดยินวา ทานทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานนี้.
อุปฏฐากทั้งหลาย ไดจัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนั้นกลาวนั่นเอง
ถวายแลว. ภิกษุนั้น ฉันอาหารนั้นในระหวางหนทางแล ไปสูวิหาร
แลว.
[พระเถระจับความเลวทรามของศิษยได]
ฝายพระเถระ ไดผา เนื้อละเอียดผืนใหญในที่ ๆ ไปแลว ก็ไดให
แกภิกษุหนุมผูไปกับดวยตน. ภิกษุหนุมนั้น ยอมผานั้นแลว ไดกระทํา
ใหเปนผาสําหรับนุงหมแหงตน. ในวันรุงขึ้น พระเถระไปสูตระกูล
อุปฏฐากนั้น, เมื่อพวกอุปฏฐาก กลาววา "ทานผูเจริญ พวก
ขาพเจาทราบวา 'ไดยินวา ความไมผาสุกเกิดแกทาน' จึงจัดแจง
อาหารสงไป โดยทํานองที่ภิกษุหนุมกลาวนั่นเอง ความผาสุกเกิด
แกทานเพราะฉันแลวหรือ ?" ก็นิ่งเสีย. ก็พระเถระ ไปสูวิหารแลว
กลาวกะภิกษุหนุมนั้นผูไหวแลว นั่งอยูในเวลาเย็นอยางนี้วา "คุณ

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 178

ไดยินวา วานนี้ เธอกระทํากรรมชื่อนี้, กรรมนี้ ไมสมควรแก
บรรพชิตทั้งหลาย, บรรพชิตกระทําวิญญัติ (ขอ) แลว ยอมไม
สมควร."
[ประทุษรายแกผูมีคุณตายไปเกิดไปอเวจี]
ภิกษุนนั้ โกรธแลว ผูกอาฆาตในพระเถระวา "ในวันกอน
พระเถระอาศัยเหตุสักวาน้ํา กระทําเราใหเปนคนมักพูดเท็จ ในวันนี้
เพราะเหตุที่เราบริโภคภัตกํามือหนึ่งในสกุลอุปฏฐากของตน จึงกลาว
กะเราวา 'บรรพชิตกระทําวิญญัติบริโภค ยอมไมควร' แมผา
ทานก็ใหแกภิกษุผูบํารุงตนเทานั้น; โอ ! กรรมของพระเถระหนัก,
เราจักรูสิ่งที่เราควรกระทําแกพระเถระนั้น" ในวันรุงขึ้น เมื่อพระ
เถระเขาไปสูบาน, สวนตนพักอยูในวิหาร จับทอนไม ทุกวัตถุ
ทั้งหลายมีภาชนะสําหรับใชสอยเปนตน แลวจุดไฟที่บรรณศาลา ของ
พระเถระ, สิ่งใดไฟไมไหม, เอาพลองทุบทําลายสิ่งนั้นแลว ออกหนีไป
กระทํากาละแลว เกิดในอเวจีมหานรก. มหาชนตั้งเรื่องสนทนากันวา
"ไดยินวา สัทธิวิหาริกของพระเถระ ไมอดทนเหตุสักวาการกลาว
สอน โกรธเผาบรรณศาลาแลวหนีไป."
ตอมาภายหลัง ภิกษุรูปหนึ่ง ออกจากรุงราชคฤห ใคร จะ
เฝาพระศาสดา ไปถึงพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา อันพระ
ศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารแลว ตรัสถามวา "เธอมาจากไหน ?
ทูลวา "มาจากกรุงราชคฤห พระเจาขา."
พระศาสดา. มหากัสสปบุตรเรา อยูสบายหรือ ?
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ภิกษุ. สบาย พระเจาขา. แตวา สัทธิวิหาริกของทานรูปหนึ่ง
โกรธดวยเหตุสักวาการกลาวสอน เผาบรรณศาลาแลวหนีไป.
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุนั้น ฟงโอวาทแลวโกรธในบัดนี้
เทานั้นหามิได, แมในกาลกอน ก็โกรธแลวเหมือนกัน ; และภิกษุนั้น
ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได, แมในกาลกอน ก็ประทุษราย
แลวเหมือนกัน;" ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา :[เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน]
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี นกขมิ้นตัวหนึ่ง ทํารังอยูในหิมวันตประเทศ. ตอมา
วันหนึ่ง เมื่อฝนกําลังตก, ลิงตัวหนึ่ง สะทานอยูเพราะความหนาว
ไดไปยังประเทศนั้น. นกขมิ้นเห็นลิงนั้น จึงกลาวคาถาวา :"วานร ศีรษะและมือเทาของทานก็มีเหมือน
ของมนุษย, เมื่อเชนนั้น เพราะโทษอะไร
หนอ ? เรือนของทานจึงไมม.ี "
ลิง คิดวา "มือและเทาของเรามีอยูก็จริง, ถึงกระนั้น เรา
พิจารณาแลว พึงกระทําเรือนดวยปญญาใด, ปญญานั้นของเรา
ยอมไมมี." ใครจะประกาศเนื้อความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :"นกขมิ้น ศีรษะและมือเทาของเรา ยอมมี
เหมือนของมนุษย, บัณฑิตทั้งหลายกลาววา
ปญญาใด ประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย, ปญญา
๑

๑. ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏกถา. ๔/๓๑๕.
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นัน้ ยอมไมมแี มแกเรา. "
ลําดับนั้น เมื่อนกขมิ้นจะติเตียนลิงนั้นวา "การอยูครองเรือน
จักสําเร็จแกทานผูเห็นปานนี้ไดอยางไร ?" จึงกลาว ๒ คาถานี้วา :"สุขภาพ ยอมไมมีแกบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง
มีจิตเบา (กลับกลอก) มักประทุษรายมิตร
มีปกติไมยั่งยืนเปนนิตย. ทานนั้นจงกระทํา
อานุภาพเถิด จงเปนไปลวงความเปนปกติ
(ของตน) เสีย, จงกระทํากระทอมเปนที่
ปองกันหนาวและลมเถิด กบี่."
ลิง คิดวา "นกขมิ้นตัวนี้ ยอมกระทําเราใหเปนผูมีจิตไม
มั่นคง มีจิตเบา มักประทุษรายมิตร มีปกติไมยั่งยืน, บัดนี้ เรา
จักแสดงความที่เรามักเปนผูประทุษรายมิตรตอมัน" จึงขยี้รังโปรย
ลงแลว. นก เมื่อลิงนั้น จับเอารังอยูนั่นแหละ หนีออกไปโดยขาง
หนึ่งแลว.
[ทรงประมวลชาดก]
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประมวล
ชาดกวา "ลิงในกาลนั้น ไดเปนภิกษุผูประทุษรายกุฎีในบัดนี้, นก
ขมิ้น คือกัสสป." ครั้งประมวลชาดกมาแลว จึงตรัสวา "อยางนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได,
๑

๑. ถาตัดบท ยาหุ เปน ยา - อหุ ก็แปลวา แตขาพเจาไมมีปญญา ที่เปนสิ่งประเสริฐสุด
ในหมูมนุษย.
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แมในกาลกอน ภิกษุนนั้ โกรธในเพราะโอวาทแลว ก็ประทุษรายกุฎี
แลว (เหมือนกัน) ; การอยูของกัสสปบุตรเราคนเดียวเทานั้น
ดีกวาการอยูรวมกับคนพาลผูเห็นปานนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา :ถาบุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพงึ ประสบสหายผู
ประเสริฐกวา ผูเชนกับ (ดวยคุณ) ของตน
ไซร, พึงทําความเที่ยวไปคนเดียวใหมั่น, เพราะ
วา คุณเครื่องเปนสหาย ยอมไมมใี นเพราะคน
พาล."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา จร บัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไป
ดวยใจ ไมเกี่ยวการเที่ยวไปดวยอิริยาบถ, อธิบายวา เมื่อแสวงหา
กัลยาณมิตร.
บาทพระคาถาวา เสยฺย สทิสมตฺตโน ความวา ถาไมพึงได
สหายผูยิ่งกวา หรือผูแมนกัน ดวยคุณคือศีล สมาธิ ปญญาของตน.
บทวา เอกจริย ความวา ก็ในสหายเหลานั้น บุคคลเมื่อได
สหายผูดีกวา ยอมเจริญดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน, เมื่อไดสหาย
ผูเชนกัน ยอมไมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน, แตเมื่ออยูโดย
รวมกันกับสหายที่เลว ทําการสมโภคและบริโภคโดยความเปนพวก
เดียวกัน ยอมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน.
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสคํานี้วา "บุคคลผูเห็น
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ปานนั้น อันบัณฑิตไมพึงเสพ ไมพึงคบ ไมพึงเขาไปนั่งใกล, เวน
ไวแตความเอ็นดู เวนไวแตความอนุเคราะห."
เพราะเหตุนั้น หากบุคคลอาศัยความการุญ คิดวา "บุคคลนี้
อาศัยเรา จักเจริญดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน" ไมหวังตอบแทน
อยูซึ่งวัตถุอะไร ๆ จากบุคคลนั้น ชื่อวายอมอาจสงเคราะหบุคคล
นั้นได, การอาศัยความการุญสงเคราะหดังนี้นั้นเปนการดี; ถาไมอาจ
จะสงเคราะห (อยางนั้น) ได, พึงทําความเที่ยวไปผูเดียวใหมั่น
คือวา ทําความเปนคนโดดเดี่ยวเทานั้นใหมั่น อยูแ ตผูเดียวในอิริยาบถ
ทั้งปวง.
ถามวา "เพราะเหตุไร ?"
ตอบวา "เพราะคุณเครื่องเปนสหาย ยอมไมมีในเพาะชน
พาล." อธิบายวา จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐
ธุดงคคุณ ๑๓ วิปสสนาคุณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖
ชื่อวาคุณเครื่องเปนสหาย, คุณเครื่องเปนสหายนี้ ยอมไมมีเพราะ
อาศัยคนพาล.
ในกาลจบเทศนา อาคันตุกภิกษุ บรรลุโสดาปตติผลแลว, ชน
แมเหลาอื่นเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน.
เทศนาไดเปนไปกับดวยประโยชนแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๓. เรื่องอานนทเศรษฐี [๔๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภอานนทเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุตฺตามตฺถิ ธนมตฺถิ" เปนตน.
[อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรใหตระหนี่]
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชื่ออานนทมีสมบัติประมาณ
๘๐ โกฏิ (แต) เปนคนตระหนี่มาก. อานนทเศรษฐีนั้น ใหพวกญาติ
ประชุมกันทุกกึ่งเดือนแลว กลาวสอนบุตร (ของตน) ผูชื่อวามูลสิริ
ใน ๓ เวลาอยางนี้วา "เจาอยาไดทําความสําคัญวา 'ทรัพย ๔๐ โกฏิ
นี้มาก,' เจาไมควรใหทรัพยที่มีอยู, ควรยังทรัพยใหมใหเกิดขึ้น,
เพราะเมื่อบุคคลทํากหาปณะแมหนึ่ง ๆ ใหเสื่อมไป ทรัพยยอ มสิ้น
ดวยเหมือนกัน; เพราะเหตุนั้น
บุคคลผูฉลาด พึงเห็นความสิ้นแหงยาสําหรับ
หยอด (ตา) ความกอนขึน้ แหงตัวปลวกทั้งหลาย
และการประมวลมาแหงตัวผึ้งทั้งหลาย พึงอยู
ครองเรือน.
[อานนทเศรษฐีตายไปเกิดในตระกูลคนจัณฑาล]
โดยสมัยอื่นอีก อานนทเศรษฐีนั้นไมบอกขุมทรัพยใหญ ๕ แหง
ของตนแกบุตร อาศัยทรัพย มีความหมนหมองเพราะมลทิน
*

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี)
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คือความตระหนี่ ทํากาละแลว, ถือปฏิสนธิในทองของหญิงจัณฑาล
คนหนึ่ง ในจําพวกจัณฑาลพันตระกูล ที่อยูอาศัยในบานใกลประตู
แหงหนึ่ง แหงพระนครนั้นนั่นเอง. พระราชา ทรงทราบการทํากาละ
ของอานนทเศรษฐีแลว รับสั่งใหเรียกมูลสิริผูบุตรของเรามา ทรง
ตั้งไวในตําแหนงเศรษฐี.
ตระกูลแหงคนจัณฑาลตั้งพันแมนั้น ทํางานเพื่อคาจาง โดย
ความเปนพวกเดียวกันเทียว เปนอยู จําเดิมแตกาลถือปฏิสนธิของ
ทารกนั้น ยอมไมไดคาจางเลย ทั้งไมไดแมกอนขาวเกินไปกวา
อาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป. พวกเขากลาววา "บัดนี้ เรา
ทั้งหลายแมทําการงานอยู ยอมไมไดอาหารสักวากอนขาว, หญิง
กาลกัณณีพึงมีในระหวางเราทั้งหลาย" ดังนี้แลว จึงแยกกัน
ออกเปน ๒ พวก จนมารดาบิดาของทารกนั้นอยูแผนกหนึ่งตางหาก,
ไลมารดาของทารกนั้นออก ดวยคิดวา "หญิงกาฬกัณณีเกิดใน
ตระกูลนี้." ทารกนั้นยังอยูในทองของหญิงนั้นตราบใด, หญิงนั้นได
อาหารแมสักวายังอัตภาพใหเปนไปโดยฝดเคืองตราบนั้น คลอดบุตรแลว.
ทารกนัน้ ไดมีมือและเทา นัยนตา หู จมูก และปากไมตั้งอยู
ในที่ตามปกติ. ทารกนั้น ประกอบดวยความวิกลแหงอวัยวะเห็นปาน
นั้น ไดมีรูปนาเกลียดเหลือเกิน ดุจปศาลคลุกฝุน. แมเมื่อเปนเชนนี้
มารดาก็ไมละบุตรนั้น. จริงอยู มารดายอมมีความเยื่อใยเปนกําลัง
ในบุตรที่อยูในทอง. นางเลี้ยงทารกนั้นอยูโดยฝดเคือง, ในวันที่
พาเขาไป ไมไดอะไร ๆ เลย, ในวันที่ใหเขาอยูบานแลวไปเองนั่นแล
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จึงไดคาจาง.
[มารดาปลอยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]
ตอมา ในกาลที่ทารกนั้นสามารถเที่ยวไป เพื่อกอนขาวเลี้ยง
ตัวได นางวางกระเบื้องไวในมือแลว กลาวกะบุตรนั้นวา "พอ แม
อาศัยเจาถึงความลําบากมาก, บัดนี้ แมไมอาจเลี้ยงเจาได, อาหาร
วัตถุทั้งหลายมีขาวเปนตนที่เขาจัดไว เพื่อคนทั้งหลายมีคนกําพราและ
คนเดินทางเปนตนมีอยูในนครนี้, เจาจงเที่ยวไปเพื่อภิกษาในนครนั้น
เลี้ยงชีพเถิด." ดังนี้แลว ปลอยบุตรนัน้ ไป. ทารกนั้นเที่ยวไปตาม
ลําดับเรือน ถึงที่แหงตนเกิดในคราวเปนอานนทเศรษฐีแลว เปนผู
ระลึกชาติได เขาไปสูเรือนของตน. ใคร ๆ ไมไดสังเกตเขา ในซุม
ประตูทั้ง ๓. ในซุมประตูที่ ๔ พวกบุตรของมูลสิริเศรษฐีเห็น (เขา)
แลวมีใจหวาดเสียวรองไหแลว. ลําดับนั้น พวกบุรุษของเศรษฐี
กลาวกระทารกนั้นวา "เองจงออกไป คนกาฬกัณณี" โบยพลาง
นําออกไปโยนไวที่กองหยากเยื่อ.
[พระศาสดาแสดงธรรมแกมูลสิริเศรษฐี]
พระศาสดา มีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ เสด็จบิณฑบาต
ถึงที่นั้นแลว ทอดพระเนตรดูพระเถระ อันพระเถระนั้นทูลถาม
แลว ตรัสบอกพฤติการณนั้น, พระเถระใหเชิญมูลสิริเศรษฐีมาแลว.
หมูมหาชนประชุมกันแลว. พระศาสดา ตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมา
แลว ตรัสถามวา "ทานรูจักทารกนั่นไหม ?" เมื่อมูลสิริเศรษฐีนั้น
ทูลวา "ไมรจู ัก" จึงตรัสวา "ทารกนั้น คืออานนทเศรษฐีผูบิดา
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ของทาน" แลวยังทารกนั้นใหบอก (ขุมทรัพย) ดวยพระดํารัสวา
"อานนทเศรษฐี ทานจงบอกขุมทรัพยใหญ ๕ แหงแกบุตรของทาน"
แลวทรงยังมูลสิริเศรษฐีผูไมเชื่ออยูนั้นใหเชื่อแลว. มูลสิริเศรษฐีนั้น
ไดถึงพระศาสดาเปนสรณะแลว. พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรม
แกมูลสิริเศรษฐีนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา :"คนพาล ยอมเดือดรอนวา 'บุตรทั้งหลายของเรา
มีอยู, ทรัพย (ของเรา) มีอยู, ' ตนแล ยอม
ไมมีแตตน, บุตรทั้งหลายจักมีแตที่ไหน ? ทรัพย
จักมีแตที่ไหน ?"
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงถาคานั้นวา :"คนพาลยอมเดือนรอนดวยความอยากในบุตร และดวยความ
อยากในทรัพยวา 'บุตรทั้งหลายของเรามีอยู, ทรัพยของเรามีอยู,' คือ
ยอมลําบาก ยอมถึงทุกข; คือ ยอมเดือดรอน "บุตรทั้งหลายของ
เราฉิบหายแลว," ยอมเดือนรอนวา "ฉิบหายอยู," ยอมเดือดรอนวา
"จักฉิบหาย." แมในทรัพยก็มีนัยนี้เหมือนกัน. คนพาลยอมเดือดรอน
ดวยอาการ ๖ อยาง ดวยประการฉะนี้, คนพาลแมพยายามอยูในที่
ทั้งหลาย มีทางบกและทางน้ําเปนตน ทั้งกลางคืนและกลางวันโดยประการตาง ๆ ดวยคิดวา "เราจักเลี้ยงบุตรทั้งหลาย" ชื่อวายอมเดือดรอน,
แมทํากรรมทั้งหลายมีการทํานาและการคาขายเปนตน ดวยคิดวา "เรา
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จักยังทรัพยใหเกิดขึ้น" ชื่อวายอมเดือดรอนเหมือนกัน; ก็เมื่อเขา
เดือดรอนอยูอยางนี้ ตนแลชื่อวายอมไมมีแกตน, เมื่อเขาไมอาจทํา
ตนที่ถึงทุกขดวยความคับแคนนั้นใหถึงสุขได แมในปจจุบันกาล ตน
ของเขาแลชื่อวายอมไมมีแกตน, เมื่อเขานอนแลวบนเตียงเปนที่ตาย
ถูกเวทนาทั้งหลายมีความตายเปนที่สุด เผาอยูราวกะวาถูกเปลวเพลิง
เผาอยู เมื่อเครื่องตอและเครื่องผูก (เสนเอ็น) จะขาดไป เมื่อราง
กระดูกจะแตกไป แมเมื่อเขาหลับตาเห็นปรโลก ลืมตาเห็นอิธโลกอยู
ตนแลแมอันเขาใหอาบน้ําวันละ ๒ ครั้งใหบริโภควันละ ๓ ครั้ง ประดับ
ดวยของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน เลี้ยงแลวตลอดชีวิต ก็ชื่อวา
ยอมไมมีแกตน เพราะความที่ตนเปนผูไมสามารถจะทําเครื่องตนทาน
ทุกขโดยความเปนสหายได; บุตรจักมีแตที่ไหน ? ทรัพยจักมีแตที่
ไหน ? คือวาในสมัยนั้น; บุตรหรือทรัพยจักทําอะไรไดเลา ? แมเมื่อ
อานนทเศรษฐีไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ รวบรวมทรัพยไวเพื่อ
ประโยชนแกบุตร นอนบนเตียงเปนที่ตายในกาลกอนก็ดี ถึงทุกขนี้ใน
บัดนี้ก็ดี, บุตรแตที่ไหน ? ทรัพยแตที่ไหน ? คือวาบุตรหรือทรัพยนํา
ทุกขอะไรไปได ? หรือใหสุขอะไรเกิดขึ้นไดเลา ?"
ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐, เทศนา
ไดมีประโยชนแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องอานนทเศรษฐี จบ.
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๔. เรื่องโจรผูทําลายปม [๔๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
โจรผูทําลายปม ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย พาโล มฺตี
พาลฺย" เปนตน.
[โจรลักของที่ขอดไวที่พกผา]
ไดยินวา โจร ๒ คนนั้นเปนสหายกัน ไปสูพ ระเชตวันกับ
มหาชนผูไปอยูเพื่อตองการฟงธรรม, โจรคนหนึ่งไดฟงธรรมกถาแลว,
โจรคนหนึ่งมองดูของที่ตนควรถือเอา. บรรดาโจรทั้ง ๒ นัน้ โจรผู
ฟงธรรมอยู บรรลุโสดาปตติผลแลว. โจรนอกนีไ้ ดทรัพยประมาณ ๕
มาสกที่ขอดไวที่ชายผาของอุบาสกคนหนึ่ง. ทรัพยนั้นเปนคาอาหาร
ในเรือนของเขาแลว, ยอมไมสําเร็จผลในเรือนของโจรผูโสดาบัน
นอกนี้.
ครั้งนั้น โจรผูสหายกับภรรยาของตน เมื่อจะเยยหยันโจรผู
โสดาบันนั้น จึงกลาววา "ทานไมยังแมคาอาหารใหสําเร็จในเรือน
ของตน เพราะความที่ตนฉลาดเกินไป." สหายผูโสดาบันนอกนี้คิดวา
"เจาคนนี้ ยอมสําคัญความที่ตนเปนบัณฑิต ดวยความเปนพาลทีเดียว
หนอ" เพื่อจะกราบทูลความเปนไปนั้นแดพระศาสดา จึงไปสูพระเชตวันกับญาติทั้งหลาย กราบทูลแลว
*

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).
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[ผูรูสึกตัววาโงยอมเปนบัณฑิตได]
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกเขา จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"บุคคลใดโง ยอมสําคัญความที่แหงตนเปนคน
โง, บุคคลนั้นจะเปนบัณฑิตเพราะเหตุนั้นไดบาง;
สวนบุคคลใดเปนคนโง มีความสําคัญวาตนเปน
บัณฑิต บุคคลนั้นแล เราเรียกวา 'คนโง"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย พาโล ความวา บุคคลใด
เปนคนโง คือมิใชเปนบัณฑิต ยอมสําคัญ คือยอมรูความที่ตนเปน
คนโง คือความเปนคนเขลานั้น ดวยตนเองวา "เราเปนคนเขลา."
สองบทวา เตน โส ความวา ดวยเหตุนั้น บุคคลนั้นจะ
เปนบัณฑิตไดบาง หรือจะเปนเชนกับบัณฑิตไดบาง.
ก็เขารูอยูวา "เราเปนคนโง" เขาไปหา เขาไปนั่งใกลคนอื่น
ซึ่งเปนบัณฑิต อันบัณฑิตนั้นกลาวสอนอยู พร่ําสอนอยู เพื่อประโยชน
แกความเปนบัณฑิต เรียนเอาโอวาทนั้นแลว ยอมเปนบัณฑิต หรือ
เปนบัณฑิตกวาได.
สองบทวา ส เว พาโล ความวา สวนบุคคลใดเปนคนโง
อยู เปนผูมคี วามสําคัญวาตนเปนบัณฑิตถายเดียวอยางนี้วา "คนอื่น
ใครเลา ? จะเปนพหุสูต เปนธรรมกถึก ทรงวินัย มีวาทะกลาวคุณ
เครื่องขจัดกิเลส เชนกับดวยเรามีอยู" บุคคลนั้นไมเขาไปหา ไมเขา
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ไปนั่งใกลบุคคลอื่นซึ่งเปนบัณฑิต ยอมไมเรียนปริยัติเลย, ยอมไม
บําเพ็ญขอปฏิบัติ, ยอมถึงความเปนคนโงโดยสวนเดียวแท, บุคคลนั้น
ยอมเปนเหมือนโจรทําลายปมฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
จึงตรัสคํานี้วา "ส เว พาโลติ วุจฺจติ."
ในกาลจบเทศนา มหาชนพรอมดวยญาติทั้งหลายของโจรผู
โสดาบันนอกนี้ บรรลุโสดาปตติผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องโจรผูทําลายปม จบ.
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๕. เรื่องพระอุทายีเถระ [๔๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
อุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยาวชีวมฺป เจ พาโล"
เปนตน.
[คนไมรูมักถือตัว]
ไดยินวา พระอุทายีเถระนั้น เมื่อพระเถระผูใหญหลีกไปแลวไปสู
โรงธรรมแลว นั่งบนธรรมาสน. ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะเห็น
พระอุทายีเถระนั้นแลวเขาใจวา "ภิกษุนี้จักเปนพระมหาเถระผูพหุสูต"
จึงถามปญหาปฏิสังยุตดวยขันธเปนตนแลว ติเตียนทานผูไมรูอยูซึ่งพระ
พุทธวจนะอะไร ๆ วา "นี่พระเถระอะไร ? อยูในพระวิหารเดียวกัน
กับพระพุทธเจา ยังไมรูธรรมแมสักวาขันธธาตุและอายตนะ" ดังนี้แลว
จึงกราบทูลความเปนไปนั้นแดพระตถาคต. ลําดับนั้น พระศาสดา
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพวกภิกษุอาคันตุกะนั้น จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"ถาคนพาล เขาไปนั่งใกลบัณฑิตอยู แมจน
ตลอดชีวิต, เขายอมไมรูธรรม เหมือนทัพพี
ไมรูรสแกง ฉะนั้น."
*

* พระหมาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).
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[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :"ชื่อวาคนพาลนี่ เขาไปหาอยู เขาไปนั่งใกลอยู ซึ่งบัณฑิต
แมจนตลอดชีวิต ยอมไมรูปริยัติธรรมอยางนี้วา 'นี่เปนพุทธพจน
พระพุทธพจนมีประมาณเทานี้' หรือซึ่งปฏิปตติธรรมและปฏิเวธรรม
อยางนี้วา 'ธรรมนี้เปนเครื่องอยู, ธรรมนี้เปนมารยาท, นี้เปนโคจร
กรรมนี้เปนไปกับดวยโทษ, กรรมนีห้ าโทษมิได, กรรมนี้ควรเสพ;
กรรมนี้ไมควรเสพ; สิ่งนี้พึงแทงตลอด, สิ่งนี้ควรกระทําใหแจง."
ถามวา "เหมือนอะไร ?"
แกวา "เหมือนทัพพีไมรูรสแกงฉะนั้น."
อธิบายวา เหมือนอยางวาทัพพี แมคนแกงตางชนิด มีประการ
ตางๆ อยูจนกรอนไป ยอมไมรูรสแกงวา 'นี้รสเค็ม, นี้รสจืด, นี้รสขม,
นี้รสขื่น, นี้รสเผ็ด, นี้รสเปรี้ยว, นี้รสไมเปรี้ยว, นี้รสฝาด ฉันใด;
คนพาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตตลอดชีวิต ยอมไมรธู รรมมีประการดังกลาว
แลว ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา จิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพนแลวจาก
อาสวะทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องพระอุทายีเถระ จบ.
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๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา [๕๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพรเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชาว
เมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มุหุตฺตมป
เจ วิฺู" เปนตน.
[ภิกษุสมาทานธุดงค]
ความพิสดารวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมคราวแรกใน
ชัฏแหงปาไรฝายแกสหาย ๓๐ นั้น ผูแ สวงหญิงอยู. ในกาลนัน้
สหายทั้งหมดเทียว ถึงความเปนเอหิภิกษุ เปนผูทรงบาตรและจีวร
อันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์ สมาทานธุดงค ๑๓ ประพฤติอยู โดยลวงไป
แหงกาลนาน เขาไปเฝาพระศาสดาแมอีก ฟงอนมตัคค ธรรมเทศนา
บรรลุพระอรหัตแลว ณ อาสนะนั้นนั่นเอง.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา "นาอัศจรรยหนอ !
ภิกษุเหลานี้ รูแจงธรรมพลันทีเดียว." พระศาสดา ทรงสดับกถานั้น
แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น, แมในกาล
กอน ภิกษุเหลานี้ เปนนักเลงเปนสหายกันประมาณ ๓๐ คน ฟง
ธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ ในตุณฑิลชาดก รูแจงธรรม
ไดฉับพลันทีเดียว สมาทานศีล ๕ แลว, เพราะอุปนิสัยนั้นนั่นเอง เขา
เหลานั้น จึงบรรลุพระอรหัต ณ อาสนะที่ตนนั่งแลวทีเดียวในกาลบัดนี้"
*

๑

๒

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล. (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี)
๑. ส. นิทาน. ๑๖/๒๐๒. ๒. ข. ชา. ฉกฺก ๒๗/๒๐๐ ตทฏกถา. ๕/๗๘.
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ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ถาวิญูชน เขาไปนั่งใกลบัณฑิต แมครูเดียว,
เขายอมรูแจงธรรมไดฉับพลัน, เหมือนลิ้นรูร ส
แกงฉะนั้น."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :"ถาวิญูชน คือวา บุรุษผูบัณฑิต เขาไปนั่งใกลบัณฑิตอื่น
แมครูเดียว, เขาเรียนอยู สอบสวนอยู ในสํานักบัณฑิตอื่นนั้น ชื่อวา
ยอมรูแจงปริยัติธรรมโดยพลันทีเดียว, แตนั้น เขาใหบัณฑิตบอก
กัมมัฏฐานแลว เพียรพยายามอยูในขอปฏิบัติ, เปนบัณฑิต ยอมรูแจง
แมโลกุตรธรรมพลันทีเดียว, เหมือนบุรุษผูมีชิวหาประสาทอันโรคไม
กําจัดแลว พอวางอาหารลงที่ปลายลิน้ เพื่อจะรูรสยอมรูรส อันตางดวย
รสเค็มเปนตนฉะนั้น."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเปนอันมาก บรรลุพระอรหัตแลว ดังนี้
แล.
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา จบ.
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๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ [๕๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุรุษโรค
เรื้อน ชื่อวาสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จรนฺติ พาลา
ทุมฺเมธา" เปนตน.
[สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแดพระศาสดา]
เรื่องสุปปพุทธะนี้มาแลวในอุทานนั่นแล. ก็ในกาลนั้น สุปปพุทธกุฏฐินั่งที่ทายบริษัท ฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคแลว
บรรลุโสดาปตติผล ปรารถนาจะกราบทูลคุณที่ตนไดแลว แดพระศาสดา
(แต) ไมอาจเพื่อจะหยั่งลงในทามกลางบริษัท ไดไปยังวิหารในเวลา
มหาชนถวายบังคมพระศาสดากลับไปแลว.
[คนมีอริยทรัพย ๗ เปนผูไมขัดสน]
ขณะนั้น ทาวสักกเทวราช ทรงทราบวา "สุปปพุทธกุฏฐินี้
ใครเพื่อกระทําคุณที่ตนไดในศาสนาของพระศาสดาใหปรากฏ" ทรง
ดําริวา "เราจักทดลองนายสุปปพุทธกุฏฐินั้น" เสด็จไปยืนในอากาศ
แลว ไดตรัสคํานี้วา "สุปปพุทธะ เธอเปนมนุษยขัดสน เปนมนุษย
ยากไร, เราจักใหทรัพยหาที่สิ้นสุดมิไดแกเธอ, เธอจงกลาววา 'พระ
พุทธไมใชพระพุทธ, พระธรรมไมใชพระธรรม, พระสงฆไมใชพระ
สงฆ, อยาเลยดวยพระพุทธของเรา, อยาเลยดวยพระธรรมของรา
*

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗. วัดสัมพันธวงศ แปล (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี)
๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 196

อยาเลยดวยพระสงฆของเรา." ลําดับนั้น สุปปพุทธกุฏฐินั้น กลาว
กะทาวสักกะนั้นวา "ทานเปนใคร ?"
สักกะ. เราเปนทาวสักกะ.
สุปปพุทธะ. ทานผูอันธพาล ผูไมมียางอาย, ทานเปนผูไม
สมควรจะพูดกับเรา, ทานพูดกะเราวา 'เปนคนเข็ญใจ เปนคนขัด
สน เปนคนกําพรา,' เราไมใชคนเข็ญใจ ไมใชคนขัดสนเลย, เรา
เปนผูถึงความสุข มีทรัพยมาก,
"ทรัพยเหลานี้คือ ทรัพยคือศรัทธา ๑, ทรัพย
คือศีล ๑, ทรัพยคือหิริ ๑, ทรัพยคือโอตตัปปะ ๑,
ทรัพยคอื สุตะ ๑, ทรัพยคือจาคะ ๑, ปญญาแล
เปนทรัพยที่ ๗, ยอมมีแกผใู ด จะเปนหญิง
ก็ตาม เปนชายก็ตาม, บัณฑิตทั้งหลายกลาว
บุคคลนั้นวา 'เปนคนไมขัดสน,' ชีวิตของบุคคล
นั้นไมวา งเปลา."
เพราะเหตุนั้น อริยทรัพยมีอยาง ๗ นี้ มีอยูแกชนเหลาใดแล,
ชนเหลานั้น อันพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย
ยอมไมกลาววา 'เปนคนจน.'
ทาวสักกะ ทรงสดับถอยคําของสุปปพุทธะนั้นแลว ทรงละ
เขาไวในระหวางทาง เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลการ
โตตอบถอยคํานั้นทั้งหมดแตพระศาสดาแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระ
๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.
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ภาค ตรัสกะทาวสักกะนั้นวา "ทาวสักกะ ทั้งรอยทั้งพันแหงคน
ทั้งหลายผูเชนกับพระองค ไมอาจเพื่อจะใหสุปปพุทธกุฏฐิ กลาววา
'พระพุทธไมใชพระพุทธ พระธรรมไมใชพระธรรม หรือพระสงฆ
ไมใชพระสงฆ' ไดเลย."
ฝายสุปปพุทธะแล ไปสูสํานักของพระศาสดา มีความบันเทิง
อันพระศาสดาทรงกระทําแลว กราบทูลคุณอันตนไดแลวแดพระศาสดา
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. ขณะนั้น แมโคลูกออน ปลงสุปปพุทธะ
นั้น ผูหลีกไปแลวไมนานจากชีวิตแลว.
[บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแมโค]
ไดยินวา โคแมลูกออนนั้น เปนยักษิณีตนหนึ่ง เปนแมโคปลง
ชนทั้ง ๔ นี้ คือกุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ๑ พาหิยทารุจีริยะ ๑ นายโจรฆาตกะชื่อตัมพาทาฐิกะ ๑ สุปปพุทธกุฏฐิ ๑ จากชีวิตคนละรอยอัตภาพ.
ไดยินวา ในอดีตกาล ชนเหลานั้น เปนบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คน นํา
หญิงแพศยาผูเปนนครโสเภณีคนหนึ่งไปสูสวนอุทยาน เสวยสมบัติ
ตลอดวันแลว ในเวลาเย็น ปรึกษากันอยางนี้วา "ในที่นี้ไมมี
คนอื่น, เราทั้งหลาย จักถือเอากหาปณะพันหนึ่ง และเครื่องประดับ
ทั้งหมดที่พวกเราใหแกหญิงนี้แลว ฆาหญิงนี้เสียไปกันเถิด." หญิงนั้นฟง
ถอยคําของเศรษฐีบุตรเหลานั้นแลว คิดวา "ชนพวกนี้ ไมมียางอาย
อภิรมยกับเราแลว บัดนี้ ปรารถนาจะฆาเรา, เราจักรูกิจที่ควร
กระทําแกชนเหลานั้น" เมื่อถูกชนเหลานั้นฆาอยู ไดกระทําความ
ปรารถนาวา "ขอเราพึงเปนยักษิณี ผูส ามารถเพื่อฆาชนเหลานั้น
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เหมือนอยางพวกนี้ฆาเราฉะนั้นเหมือนกัน."
[คนโงทํากรรมลามก]
ภิกษุหลายรูป กราบทูลการกระทํากาละของสุปปพุทธะนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ทูลถามวา "คติของสุปปพุทธะนั้น เปนอยางไร ?
เพราะเหตุไรเลา ? เขาจึงถึงความเปนคนมีโรคเรื้อน."
พระศาสดา ทรงพยากรณความที่สุปปพุทธะนั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว เกิดในดาวดึงสภพ และการเห็นพระตครสิขีปจเจกพุทธะ
ถม (น้ําลาย) แลว หลีกไปทางซาย ไหมแลวในนรกตลอดกาลนาน
ดวยวิบากที่เหลือ ถึงความเปนคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย สัตวเหลานี้ เที่ยวกระทํากรรมมีผลเผ็ดรอนแกตนเอง
แล" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมใหยิ่งขึ้น จึงตรัส
พระคาถานี้วา :"ชนพาลทั้งหลาย มีปญญาทราม มีตนเปนดัง
ขาศึก เที่ยวทํากรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดรอนอยู."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จรนฺติ ความวา เที่ยวกระทําอกุศล
ถายเดียว ดวยอิริยาบถ ๔ อยู.
ชนทั้งหลาย ผูไมรปู ระโยชนในโลกนี้ และประโยชนในโลก
หนา ชื่อวาพาล ในบทวา พาลา นี้.
๑

๑. อปพฺยาม กตฺวา ถือเอาความวา หลีกซาย. ธรรมดาบัณฑิต เห็นพุทธบุคคลแลวยอมหลีก
ทางขวา. ดูใน ป. ที. อุทานวณฺณนา ๓๖๘.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 199

บทวา ทุมฺเมธา คือมีปญญาเขลา. บทวา อมิตฺเตเนว
ความวา เปนราวกะวาคนมีเวรผูมิใชมิตร. บทวา กฏกปฺผล ความ
วา มีผลเขมแข็ง คือมีทุกขเปนผล.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ จบ.
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๘. เรื่องชาวนา ๔๒
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชาวนา
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ต กมฺม กต สาธุ" เปนตน.
โจรเขาลักทรัพยในตระกูลมั่งคั่ง
ไดยินวา ชาวนานั้น ไถนาแหงหนึ่งอยูในที่ไมไกลจากกรุง
สาวัตถี. พวกโจรเขาไปสูพระนครโดยทอน้ํา ทําลายอุโมงคในตระกูล
มั่งคั่งตระกูลหนึ่ง เขาไปถือเอาเงินและทองเปนอันมากแลวก็ออกไป
โดยทางทอน้ํานั่นเอง. โจรคนหนึ่ง ลวงโจรเหลานั้น แบงภัณฑะกับ
โจรทั้งหลายเหลานั้นแลว ถือพาเดินไปอยู ไมไดกําหนดถึงถุงบรรจุ
ทรัพยพันหนึ่งที่ตกลงจากเกลียวผา.
[พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา]
ในวันนัน้ เวลาใกลรุง พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรง
เห็นชาวนานั้น ผูเขาไปในภายในขายคือพระญาณของพระองค แลวทรง
ใครครวญอยูวา "เหตุอะไรหนอแล ? จักมี" ไดทรงเห็นเหตุนี้วา
"ชาวนาคนนี้ จักไปเพื่อไถนาแตเชาตรู, แมพวกเจาของภัณฑะ ไป
ตามรอยเทาของโจรทั้งหลายแลว เห็นถุงที่บรรจุทรัพยพันหนึ่งในนา
*

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 201

ของชาวนานั้นแลวก็จักจับชาวนานั่น, เวนเราเสีย คนอื่นชื่อวาผูเปน
พยานของชาวนานั้นจักไมมี; แมอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค ของ
ชาวนานั้นก็มีอยู, เราไปในที่นั้น ยอมควร." ฝายชาวนานั้น ไป
เพื่อไถนาแตเชาตรู. พระศาสดา มีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ
ไดเสด็จไปในที่นั้นแลว. ชาวนาเห็นพระศาสดาแลว ไปถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวเริ่มไถนาอีก. พระศาสดา ไมตรัสอะไร ๆ กับ
เขาเสด็จไปยังที่ ๆ ถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งตก ทอดพระเนตรเห็นถุงนั้น
แลว จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท เธอเห็นไหม อสรพิษ."
พระอานนทเถระ ทูลวา 'เห็น พระเจาขา อสรพิษราย.' ชาวนา
ไดยินถอยคํานั้น คิดวา "ที่นี้เปนที่เที่ยวไปในเวลาหรือมิใชเวลา
แหงเรา, ไดยินวา อสรพิษมีอยูในที่นั่น" เมื่อพระศาสดาตรัส
คํามีประมาณเทานั้นหลีกไปแลว, จึงถือเอาดามปฏักเดินไปดวยตั้งใจ
วา "จักฆาอสรพิษนั้น" เห็นถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่ง แลวคิดวา
"คํานั้น จักเปนคําอันพระศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่ง
นี้" จึงถือเอาถุงบรรจุทรัพยพันหนึ่งนั้นกลับไป เพราะความที่ตนเปน
คนไมฉลาด จึงซอนมันไวในที่สมควรแหงหนึ่ง กลบดวยฝุนแลว
เริ่มจะไถนาอีก.
[ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิต]
แมพวกมนุษย เมื่อราตรีสวางแลว เห็นกรรมอันพวกโจร
กระทําในเรือน จึงเดินตามรอยเทาไป ถึงนานั้นแลว เห็นที่ ๆ พวก
โจรแบงภัณฑะกันในนานั้น ไดเห็นรอยเทาของชาวนาแลว. มนุษย
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เหลานั้น ไปตามแนวรอยเทาของชาวนานั้น เห็นที่แหงถุงทรัพยที่
ชาวนาเก็บเอาไว คุยฝุนออกแลว ถือเอาถุงทรัพย คุกคามวา "แก
ปลนเรือนแลว เที่ยวไปราวกับไถนาอยู" โบยดวยทอนไม นํา
ไปแสดงแกพระราชาแลว. พระราชา ทรงสดับความเปนไปนั้นแลว
จึงรับสั่งใหประหารชีวิตชาวนานั้น. พวกราชบุรษุ มัดชาวนานั้นให
มีแขนไพลหลัง เฆี่ยนดวยหวาย นําไปสูตะแลงแกงแลว. ชาวนานั้น
ถูกราชบุรุษเฆี่ยนดวยหวาย ไมกลาวคําอะไร ๆ อื่น กลาวอยูวา
"เห็นไหม อานนท อสรพิษ, 'เห็น พระเจาขา อสรพิษราย"
เดินไปอยู. ครั้งนั้น พวกราชบุรุษ ถามเขาวา "แกกลาวถอยคํา
ของพระศาสดาและพระอานนทเถระเทานั้น, นี่ชื่ออะไร ?" เมื่อชาวนา
ตอบวา "เราเมื่อไดเฝาพระราชาจึงจักบอก," จึงนําไปสูสํานักของ
พระราชา กราบทูลความเปนไปนั้นแดพระราชาแลว.
[ชาวนาพนโทษเพราะอางพระศาสดาเปนพยาน]
ลําดับนั้น พระราชา ตรัสถามชาวนานั้นวา "เพราะเหตุไร
เจาจึงกลาวดังนั้น ?" แมชาวนานั้น กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคไมใชโจร" แลวก็กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมด แดพระราชา
จําเดิมแตกาลที่ตนออกไปเพื่อตองการจะไถนา. พระราชา ทรงสดับ
ถอยคําของชาวนานั่นแลว ตรัสวา "พนาย ชาวนานี้อางเอาพระ
ศาสดาผูเปนบุคคลเลิศในโลกเปนพยาน, เราจะยกโทษแกชาวนานี่
ยังไมสมควร, เราจักรูสิ่งที่ควรกระทําในเรื่องนี้" ดังนี้แลว ทรงพา
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ชาวนานั้นไปยังสํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระศาสดา
วา "ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคไดเสด็จไปสูที่ไถนาของชาวนานั้น
กับพระอานนทเถระแลหรือ ?"
พระศาสดา. ขอถวายพระพร มหาบพิตร.
พระราชา. พระองคทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้น ?
พระศาสดา. ถุงทรัพยพันหนึ่ง มหาบพิตร.
พระราชา. ทอดพระเนตรเห็นแลว ไดตรัสคําอะไร ?
พระศาสดา. คําชื่อนี้ มหาบพิตร.
พระราชา. พระเจาขา ถาบุรุษนี้จักไดกระทําการอางบุคคล
ผูเชนกับดวยพระองคแลวไซร, เขาจักไมไดชีวิต, แตเขากลาวคําที่
พระองคตรัสแลว จึงไดชีวิต.
[ไมควรทํากรรมที่ใหผลเดือดรอนในภายหลัง]
พระศาสดา ทรงสดับพระราชดํารัสนั้นแลว ตรัสวา "ขอ
ถวายพระพร มหาบพิตร, แมอาตมภาพกลาวคํามีประมาณเทานั้น
นั่นเองแลวก็ไป, ความตามเดือดรอนในภายหลัง ยอมมีเพราะกระทํา
กรรมใด กรรมนั้น ชื่อผูเปนบัณฑิตไมพึงกระทํา" ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลกระทํากรรมใดแลว ยอมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูมีหนาชุมดวยน้ําตา รองไห
เสวยผลของกรรมใดอยู กรรมนั้น อันบุคคล
กระทําแลว ไมดีเลย."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ความวา บุคคล
กระทํากรรมใด คืออันสามารถจะใหเกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรก
เปนตน ไดแก มีทุกขเปนกําไร เมื่อตามระลึกถึง ชือ่ วายอมเดือด
รอนในภายหลัง คือยอมเศราโศกในภายหลัง ในขณะที่ระลึกถึง
แลว ๆ, กรรมนั้น อันบุคคลกระทําแลวไมดี คือไมงาม ไดแก ไม
สละสลวย.
สองบทวา ยสฺส อสฺสุมุโข ความวา เปนผูมีหนาชุมดวย
น้ําตา รองไห ยอมเสวยผลกรรมใด.
ในเวลาจบเทศนา อุบาสกชาวนา บรรลุโสดาปตติผลแลว. แม
ภิกษุผูประชุมกันเปนอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผล
เปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งชาวนา จบ.
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๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ [๕๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนาย
มาลาการชื่อสุมนะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ "ตฺจ กมฺม กต
สาธุ" เปนตน.
[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต]
ดังไดสดับมา นายมาลาการนั้น บํารุงพระเจาพิมพิสารดวย
ดอกมะลิ ๘ ทะนานแตเชาตรูทุกวัน ยอมไดกหาปณะวันละ ๘ กหาปณะ.
ตอมาวันหนึ่ง เมื่อนายมาลาการนั้นถือดอกไม พอเขาไปสูพระนคร.
พระผูมีพระภาค อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม ทรงเปลงพระรัศมี
มีพรรณ ๖ เสด็จเขาไปสูพระนคร เพื่อบิณฑบาต ดวยพระพุทธานุภาพ
อันใหญ ดวยพระพุทธลีลาอันใหญ. แทจริง ในกาลบางคราว พระ
ผูมีพระภาคทรงปดพระรัศมีมีพรรณ ๖ ดวยจีวรแลว เสด็จไป เหมือน
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใดรูปหนึ่ง เหมือนเสด็จไปตอนรับ
พระอังคุลิมาล สิ้นทางตั้ง ๓๐ โยชน, ในกาลบางคราว ทรงเปลง
พระรัศมีมีพรรณ ๖ เหมือนทรงเปลงในเวลาเสด็จเขาไปสูกรุงกบิลพัสดุ
เปนตน. แมในวันนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระรัศมีมีพรรณ ๖
จากพระสรีระ เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห ดวยพระพุทธานุภาพอันใหญ
ดวยพระพุทธลีลาอันใหญ.
*

* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ วัดสัมพันธวงศ แปล (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).
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[นายมาลาการบูชาพระศาสดาดวยดอกไม]
ครั้งนั้น นายมาลาการเห็นอัตภาพพระผูมีพระภาค เชนกับ
ดวยรัตนะอันมีคาและทอง อันมีคา แลดู พระสรีระซึ่งประดับแลว
ดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ มีสวนแหงความงามดวยพระสิริคืออนุพยัญชนะ ๘๐ มีจิตเลื่อมใสแลว คิดวา "เราจักทําการบูชาอันยิ่ง
แดพระศาสดาอยางไรหนอแล ?" เมื่อไมเห็นสิ่งอื่น จึงคิดวา "เรา
จักบูชาพระผูมีพระภาคดวยดอกไมเหลานี้" คิดอีกวา "ดอกไมเหลานี้
เปนดอกไมสําหรับบํารุงพระราชาประจํา, พระราชา เมื่อไมทรงได
ดอกไมเหลานี้ พึงใหจองจําเราบาง พึงใหฆาเราบาง พึงขับไลเสีย
จากแวนแควนบาง, เราจะทําอยางไรหนอแล ?. ครั้งนั้น ความคิด
อยางนี้ไดมีแกนายมาลาการนั้นวา "พระราชาจะทรงฆาเราเสียก็ตาม
ขับไลเสียจากแวนแควนก็ตาม, ก็พระราชานั้น แมเมื่อพระราชทาน
แกเรา พึงพระราชทานทรัพยสักวาเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้ ; สวนการ
บูชาพระศาสดา อาจเพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข แกเราใน
โกฏิกัปเปนอเนกทีเดียว" สละชีวิตของตน แดพระตถาคตแลว.
นายมาลาการนั้น คิดวา "จิตเลื่อมใสของเราไมกลับกลายเพียงใด ;
เราจักทําการบูชาเพียงนั้นทีเดียว" เปนผูราเริงบันเทิงแลว มีจิต
เบิกบานและแชมชื่น บูชาพระศาสดาแลว.
๑

๑. เชนกับดวยพวงแกวและพวงทองก็วา โบราณวา เชนกับดวยพนมแกวและพนมทองก็มี.
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[ความอัศจรรยของดอกไมที่เปนพุทธบูชา]
นายมาลาการนั้นบูชาอยางไร ? ทีแรก นายมาลาการซัดดอกไม
๒ กํา ขึ้นไปในเบื้องบนแหงพระตถาคตกอน. ดอกไม ๒ กํานั้น
ไดตั้งเปนเพดานในเบื้องบนพระเศียร. เขาซัดดอกไม ๒ กําอื่นอีก.
ดอกไม ๒ กํานั้นไดยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระหัตถขวา โดยอาการ
อันมาลาบังไว. เขาซัดดอกไม ๒ กําอื่นอีก. ดอกไม ๒ กํานั้น
ไดหอยยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระปฤษฎางค อยางนั้นเหมือนกัน.
เขาซัดดอกไม ๒ กําอื่นอีก. ดอกไม ๒ กํานั้นหอยยอยลงมาตั้งอยูทาง
ดานพระหัตถซาย อยางนั้นเหมือนกัน. ดอกไม ๘ ทะนานเปน
๘ กํา แวดลอมพระตถาคตในฐานะทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้. ไดมี
ทางพอเปนประตูเดินไปขางหนาเทานั้น. ขั้วดอกไมทั้งหลายไดหันหนา
เขาขางใน, หันกลีบออกขางนอก. พระผูมีพระภาคเปนราวกะวา
แวดลอมแลวดวยแผนเงิน เสด็จไปแลว. ดอกไมทั้งหลาย แม
ไมมีจิต อาศัยบุคคลผูมีจิต ไมแยกกัน ไมตกลง ยอมไปกับพระศาสดา
นั่นเทียว ยอมหยุดในที่ประทับยืน. รัศมีเปนราวกะวาสายฟาแลบ
ตั้งแสนสาย ออกจากพระสรีระของพระศาสดา. พระรัศมีที่ออก (จาก
พระกายนั้น) ออกทั้งขางหนาทั้งขางหลัง ทั้งขางขวาทั้งขางซาย ทั้ง
เบื้องบนพระเศียร. พระรัศมีแมแตสายหนึ่ง ไมหายไปทางที่ตรงเบื้อง
พระพักตร ๆ แมทั้งหมดกระทําประทักษิณพระศาสดา ๓ รอบแลวรวม
เปนพระรัศมีมีประมาณเทาลําตาลหนุม พุงตรงไปขางหนาทางเดียว.
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[นายมาลาการบอกแกภรรยา]
นครทั้งสิ้นเลื่องลือแลว. บรรดาชน ๑๘ โกฏิ คือในภายใน
นคร ๙ โกฎิ ภายนอกนคร ๙ โกฏิ ชายหรือหญิงแมคนหนึ่ง ชื่อวา
จะไมถือเอาภิกษาออกไปยอมไมมี. มหาชนบันลือสีหนาท ทําการยก
ทอนผาขึ้นตั้งพันอยูขางหนาของพระศาสดาเทียว. แมพระศาสดา
เพื่อจะทรงทําคุณของนายมาลาการใหปรากฏ ไดเสด็จเที่ยวไปใน
พระนครประมาณ ๓ คาวุต โดยหนทางเปนที่เที่ยวไปดวยกลอง
นั้นเอง. สรีระทั้งสิ้น ของนายมาลาการเต็มเปยมดวยปติมีวรรณะ ๕.
นายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถาคตหนอยหนึ่งเทานั้น เขาไปใน
ภายในแหงพระพุทธรัศมี เปนราวกะวาจมลงในรสแหงมโนสิลา ชมเชย
ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไดถือเอากระเชาเปลานั่นแลไปสูเรือน.
ครั้งนั้น ภรรยาถามเขาวา "ดอกไมอยูที่ไหน ?"
มาลาการ. เราบูชาพระศาสดาแลว.
ภรรยา. บัดนี้ ทานจักทําอะไรแดพระราชาเลา ?
มาลาการ. พระราชาจะทรงฆาเราก็ตาม ขับไลจากแวนแควน
ก็ตาม, เราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแลว, ดอกไมทั้งหมดมี ๘ กํา,
บูชาชื่อเห็นปานนี้เกิดแลว, มหาชนทําการโหรองตั้งพัน เที่ยวไปกับ
พระศาสดา, นั่นเสียงโหรองของมหาชนในที่นั้น.
[ภรรยาไมเลื่อมใสฟองพระราชา]
ลําดับนั้น ภรรยาของเขาเปนหญิงอันธพาล ไมยังความเลื่อมใส
ในพระปาฏิหาริยเห็นปานนั้นใหเกิด ดาเขาแลว กลาววา "ธรรมดา
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พระราชาทั้งหลาย เปนผูดุราย กริ้วคราวเดียวก็กระทําความพินาศแม
มาก ดวยการตัดมือและเทาเปนตน, ความพินาศพึงมีแมแกเรา เพราะ
กรรมที่เธอกระทํา" พาพวกบุตรไปสูราชตระกูล ผูอันพระราชาตรัส
เรียกมาถามวา "อะไรกันนี่ ?" จึงกราบทูลวา "สามีของหมอมฉัน
เอาดอกไมสําหรับบํารุงพระองคบูชาพระศาสดาแลว มีมือเปลามา
สูเรือน ถูกหมอมฉันถามวา 'ดอกไมอยูไหน ?' ก็กลาวคําชื่อนี้,
หมอมฉันดาเขาแลว กลาววา 'ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเปนผูดุราย
กริ้วคราวเดียวก็กระทําความพินาศแมมาก ดวยการตัดมือและเทาเปน
ตน, ความพินาศพึงมีแมแกเรา เพราะกรรมที่เธอกระทํา' ดังนี้แลว
ก็ทิ้งเขามาในที่นี้ ; กรรมที่เขากระทํา จงเปนกรรมดีก็ตาม จงเปน
กรรมชั่วก็ตาม, กรรมนั้นจงเปนของเขาผูเดียว; ขอเดชะ พระองค
จงทรงทราบความที่เขาอันหมอมฉันทิ้งแลว."
[พระราชาทรงทําเปนกริ้ว]
พระราชาทรงบรรลุโสดาปตติผล ถึงพรอมดวยศรัทธา เปน
อริยสาวก ดวยการเห็นทีแรกนั่นแล ทรงดําริวา "โอ! หญิงนี้เปน
อันธพาล ไมยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานนี้ใหเกิดขึ้น." ทาวเธอ
ทําเปนดังวากริ้ว ตรัสวา "เจาพูดอะไร แม ? นายมาลาการนั้น
กระทําการบูชา ดวยดอกไมสําหรับบํารุงเราหรือ ?" หญิงนี้ ทูลวา
"ขอเดชะ พระเจาขา." พระราชาตรัสวา "ความดีอันเจาทิ้งเขา
กระทําแลว, เราจักรูกิจที่ควรกระทําแกนายมาลาการผูกระทําการบูชา
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ดวยดอกไมทั้งหลายของเรา," ทรงสงหญิงนั้นไปแลว รีบเสด็จไป
ในสํานักพระศาสดา ถวายบังคมแลว เสด็จเที่ยวไปกับดวยพระศาสดา
นั่นเทียว. พระศาสดา ทรงทราบความเลื่อมใสแหงพระหฤทัยของ
พระราชานั้น เสด็จเที่ยวไปสูพระนครตามถนนเปนที่เที่ยวไปดวย
กลองแลว ไดเสด็จไปสูพระทวารแหงพระราชมนเทียรของพระราชา
พระราชาทรงรับบาตร ไดทรงมีพระประสงคจะเชิญเสด็จพระศาสดา
เขาไปสูพระราชมนเทียร. สวนพระศาสดา ไดทรงแสดงพระอาการ
ที่จะประทับนั่งในพระลานหลวงนั่นเอง. พระราชาทรงทราบพระ
อาการนั้นแลว รับสั่งใหกระทําปะรําในขณะนั้นนั่นเอง ดวยพระ
ดํารัสวา "ทานทั้งหลายจงกระทําปะรําโดยเร็ว." พระศาสดาประทับ
นั่งกับหมูภิกษุแลว.
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร พระศาสดาจึงไมเสด็จเขาสูพระ
ราชมนเทียร ?"
แกวา "(เพราะ) ไดยินวา ความปริวิตกอยางนี้ไดมีแก
พระองควา 'ถาวาเราพึงเขาไปนั่งในภายในไซร, มหาชนไมพึง
ไดเพื่อจะเห็นเรา, คุณของนายมาลาการจะไมพึงปรากฏ, แตวา
มหาชนจักไดเพื่อเห็นเราผูนั่งอยู ณ พระลานหลวง, คุณของนายมาลาการ
จับปรากฏ."
[พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอยางละ ๘ อยาง]
จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น ยอมอาจเพื่อกระทํา
คุณของบุคคลผูมีคุณทั้งหลายใหปรากฏ, ชนที่เหลือเมื่อจะกลาวคุณ
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ของบุคคลผูมีคุณทั้งหลาย ยอมประพฤติตระหนี่ (คือออมเสีย).
แผนดอกไม ๔ แผนไดตั้งอยูในทิศทั้ง ๔ แลว. มหาชนแวดลอมพระ
ศาสดาแลว. พระราชาทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข
ดวยอาหารอันประณีต. ในเวลาเสด็จภัตกิจ พระศาสดาทรงกระทํา
อนุโมทนาแลว อันแผนดอกไม ๔ แผน แวดลอมโดยนัยกอนนั่นแล
อันมหาชนผูบันลือสีหนาทแวดลอม ไดเสด็จไปสูวิหารแลว. พระ
ราชา ตามสงเสด็จพระศาสดา กลับแลว รับสั่งใหหานายมาลาการมา
แลว ตรัสถามวา "เจาวาอยางไร จึงบุชาพระศาสดาดวยดอกไม
อันตนพึงนํามาเพื่อรา ?" นายมาลาการกราบทูลวา "ขอเดชะ
ขาพระองคคิดวา 'พระราชาจะฆาเราก็ตาม จะขับไลเราเสียจากแวน
แควนก็ตาม' ดังนี้แลว จึงสละชีวิตบูชาพระศาสดา." พระราชา
ตรัสวา "เจาชื่อวาเปนมหาบุรุษ" แลวพระราชาทานของที่ควรใหชื่อ
หมวด ๘ แหงวัตถุทั้งปวงนี้ คือชาง ๘ มา ๘ ทาส ๘ ทาสี ๘ เครื่อง
ประดับใหญ ๘ กหาปณะ ๘ พัน นารี ๘ นาง ที่นํามาจากราชตระกูล
ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง และบานสวย ๘ ตําบล.
[พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ]
พระอานนทเถระ คิดวา "วันนี้ ตั้งแตเชาตรู เสียงสีหนาท
ตั้งพัน และการยกทอนผาขึ้นตั้งพนยอมเปนไป, วิบากของนายมาลาการ เปนอยางไรหนอแล ?" พระเถระนั้น ทูลถามพระศาสดาแลว.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระเถระนั้นวา "อานนท เธออยา
ไดกําหนดวา 'กรรมมีประมาณเล็กนอย อันนายมาลาการนี้กระทํา
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แลว' ก็นายมาลาการนี้ไดสละชีวิตกระทําการบูชาเราแลว, เขายังจิต
ใหเลื่อมใสในเราดวยอาการอยางนี้ จักไมไปสูทุคติ ตลอดแสนกัป"
ดังนี้แลว ตรัสวา :"นายมาลาการ จักดํารงอยูในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย จับไมไปสูคติ ตลอดแสนกัป, นี่เปน
ผลแหงกรรมนั้น, ภายหลังเขาจักเปนพระปจเจกพุทธะ นามวาสุมนะ."
ก็ในเวลาพระศาสดาเสด็จถึงวิหาร เขาไปสูพระคันธกุฎี ดอกไม
เหลานั้นตกลงที่ซุมพระทวารแลว.
[ไมควรทํากรรมที่เดือดรอนภายหลัง]
ในเวลาเย็น ภิกษุทงั้ หลายสนทนากันในโรงธรรมวา "แหม !
กรรมของนายมาลาการ นาอัศจรรย, เธอสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจา
ผูยังดํารงพระชนมอยู กระทําการบูชาดวยดอกไมแลว ไดของพระราชทานชื่อวาหมวด ๘ ลวน ในขณะนั้นนั่นเอง." พระศาสดาเสด็จ
ออกจากพระคันธกุฎีแลว ไปสูโรงธรรมดวยการเสด็จไป ๓ อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง ประทับนั่งบนพระพุทธอาสนแลว ตรัสถามวา
"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้," จึงตรัสวา "อยางนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ความเดือดรอนในภายหลังยอมไมมี โสมนัสเทานั้น
ยอมเกิดขึ้นในขณะที่ระลึกแลว ๆ เพราะบุคคลกระทํากรรมใด, กรรม
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เห็นปานนั้น อันบุคคลควรกระทําแท" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลทํากรรมใดแลว ยอมไมเดือดรอนใน
ภายหลัง เปนผูเอิบอิ่ม มีใจดี ยอมเสวยผล
ของกรรมใด, กรรมนั้นแล อันบุคคลทําแลว
เปนกรรมดี."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ย กตฺวา ความวา บุคคล
กระทํากรรมใด คือกรรมที่สามารถเพื่ออันยังสมบัติแหงเทวดาและ
สมบัติแหงมนุษย และนิพพานสมบัติใหเกิด คือมีสุขเปนกําไร ยอม
ไมตามเดือดรอน, โดยที่แท บุคคลนัน้ ชื่อวาเปนผูเอิบอิ่มแลวดวย
กําลังแหงปติ และชื่อวามีใจดี ดวยกําลังแหงโสมนัส ในขณะที่ระลึก
ถึง ๆ เปนผูเกิดปติและโสมนัสในกาลตอไป ยอมเสวยผล ในทิฏฐธรรมนั่นเอง, กรรมนั้นอีกบุคคลกระทําแลว เปนกรรมดี คือเปน
กรรมงาม ไดแกสละสลวย.
ในเวลาจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน
แลว ดังนี้แล.
เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ.
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๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๕๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถรี
นามวาอุบลวรรณา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มธุวา มฺตี
พาโล" เปนตน.
[พระเถรีตั้งความปรารถนา]
ดังไดสดับมา พระเถรีนั้น ตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูล
ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ กระทําบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัป
ทองเที่ยวอยู ในเทวดาและมนุษย จุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิ
ในสกุลเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ก็มารดาบิดา
ไดตั้งชื่อนางวา อุบลวรรณา เพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบล
เขียว. ตอมา ในกาลที่แหงนางเจริญวัยแลว พระราชาและเศรษฐี
ทั้งหลายในสกลชมพูทวีป สงบรรณการไปสูสํานักของเศรษฐีวา
"ขอเศรษฐี จงใหธิดาแกเรา." ชื่อวาคนผูไมสงบรรณาการไป มิได
มี. ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา "เราจักไมสามารถเอาใจของคนทั้งหมด
ได, แตเราจักทําอุบายสักอยางหนึ่ง." เศรษฐีนั้นเรียกธิดามาแลว
กลาววา "แม เจาจักอาจเพื่อบวชไหม ?" คําของบิดาไดเปนเหมือน
น้ํามันที่หุงแลวตั้ง ๑๐๐ ครั้ง อันเขารดลงบนศีรษะ เพราะความที่
นางมีภพมีในที่สุด; เพราะฉะนั้น นางจึงกลาวะบิดาวา "พอ
*

* พระมหาวิน ป. ธ. ๘ วัดราชาธิวาส แปล. (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีวงศ ป. ธ. ๙.)
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ฉันจักบวช." เศรษฐีนั้น ทําสักการะเปนอันมากแกนางแลว นํา
นางไปสูสํานักนางภิกษุณี ใหบวชแลว.
[พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต]
เมื่อนางบวชแลวไมนาน วาระรักษาลูกดาลในโรงอุโบสถ
ถึงแลว. นางตามประทีป กวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแหงเปลว
ประทีป แลดูแลว ๆ เลา ๆ ยังฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ
ใหเกิดแลว กระทําฌานนั้นแลใหเปนบาท บรรลุพระอรหัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายแลว. โดยสมัยอื่น พระเถรีนั้น
เที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมาแลว เขาไปสูอันธวัน. ในกาลนั้น
พระศาสดา ยังไมทรงหามการอยูปาของพวกนางภิกษุณี. ครั้งนั้นพวก
มนุษย ทํากระทอมตั้งเตียงกั้นมานไวในปานั้น แกพระเถรีนั้น. พระเถรี
นั้น เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ออกมาแลว.
[นันทมาณพขมขืนพระเถรี]
ฝายนันทมาณพ ผูเปนบุตรแหงลุงของพระเถรีนั้น มีจิตปฏิพัทธ
ตั้งแตกาลแหงพระเถรียังเปนคฤหัสถ สดับความที่พระเถรีมา จึงไป
สูอันธวันกอนแตพระเถรีมาทีเดียว เขาไปสูกระทอมนั้น ซอนอยูภาย
ใตเตียง พอเมื่อพระเถรีมาแลว เขาไปสูกระทอมปดประตูนั่งลงบน
เตียง เมื่อความมืดในครองจักษุยังไมทันหาย เพราะมาจาก (กลาง) แดด
ในภายนอก, จึงออกมาจากภายใตเตียง ขึ้นเตียงแลว ถูกพระเถรีหาม
อยูวา "คนพาล เธออยางฉิบหายเลย, คนพาล เธออยาฉิบหายเลย"
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ขมขืนกระทํากรรมอันตนปรารถนาแลว ก็หนีไป. ครั้งนั้น แผนดิน
ใหญประดุจวาไมอาจจะทรงโทษของเขาไวได แยกออกเปน ๒ สวน
แลว. เขาเขาไปสูแผนดิน ไปเกิดในอเวจีมหานรกแลว.
ฝายพระเถรี บอกเนื้อความนั้นแกภิกษุณีทั้งหลายแลว. พวก
ภิกษุณี แจงเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. พวกภิกษุ กราบทูลแด
พระผูมีพระภาค.
[คนพาลประสบทุกขเพราะบาปกรรม]
พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ผูใดผูหนึ่งเปนพาล เมื่อทํากรรมลามก เปนผูยินดีรา เริง เปนประดุจ
ฟูขึ้น ๆ ยอมทําได ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวาน มีจําพวกน้ําผึ้ง
และน้ําตาลกรวดเปนตน บางชนิด" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :"คนพาล ยอมสําคัญบาปประดุจน้ําผึ้งตราบเทา
ที่บาปยังไมใหผล; ก็เมื่อใด บาปใหผล; เมื่อนั้น
คนพาล ยอมประสบทุกข."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มธุวา เปนตน ความวา ก็เมื่อ
คนพาลกระทําบาป คืออกุศลกรรมอยู กรรมนัน้ ยอมปรากฏดุจ
น้ําผึ้ง คือดุจน้ําหวาน ไดแกประดุจนาปรารถนานาใครนาชอบใจ,
คนพาลนั้น ยอมสําคัญบาปนั้น เหมือนน้ําหวาน ดวยประการฉะนี้.
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บทวา ยาว คือ ตลอดกาลเพียงใด.
สองบทวา ปาป น ปจฺจติ ความวา คนพาล ยอมสําคัญ
บาปนั้นอยางนั้น ตราบเทาที่บาปยังไมใหผลในทิฏฐธรรม หรือใน
สัมปรายภพ.
บทวา ยทา จ ความวา ก็ในกาลใด เมื่อคนพาลนั้น ถูกทํา
กรรมกรณตางๆ ในทิฏฐธรรม หรือสวยทุกขใหญในอบายมีนรก
เปนตนในสัมปรายภพ บาปนั้นชื่อวายอมใหผล; ในกาลนั้น คนพาล
นั้น ยอมเขาถึง คือประสบ ไดแกกลับไดทุกข.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน.
[พระขีณาสพไมยินดีกามสุข]
โดยสมัยอื่น มหาชนสนทนากันในธรรมสภาวา "แมพระ
ขีณาสพทั้งหลาย ชะรอยจะยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม, ทําไมจัก
ไมสองเสพ; เพราะพระขีณาสพเหลานั้น ไมใชไมผุ, ไมใชจอมปลวก, มีเนื้อและสรีระยังสดเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น แมพระ
ขีณาสพเหลานั้น ยังยินดีกามสุข, ยังเสพกาม."
พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไรกัน ?" เมื่อพวกภิกษุ กราบทูลวา
"ดวยเรื่องชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลาย
ไมยินดีกามสุข ไมเสพกาม, เหมือนอยางวา หยาดน้ําตกลงบน
ใบบัว ยอมไมติด ไมตั้งอยู, ยอมกลิง้ ตกไปทีเดียว; และเหมือน
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เมล็ดพันธุผักกาด ไมตดิ ไมตั้งอยู ที่ปลายเหล็กแหลม, ยอมกลิ้ง
ตกไปแนแท ฉันใด; กามแม ๒ อยาง ยอมไมซมึ ซาบ ไมตั้งอยูใน
จิตของพระขีณาสพฉันนั้น " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ ในพราหมณวรรค วา :"เรากลาวบุคคล ผูไ มติดอยูในกามทั้งหลาย
เหมือนน้ําไมติดอยูในใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุ
ผักกาดไมติดอยูที่ปลายเหล็กแหลม; วาเปน
พราหมณ. "
เนื้อความแหงพระคาถานี้ จักแจมแจงในพราหมณวรรคนั่นแล.
[ภิกษุณีควรอยูในพระนคร]
ก็พระศาสดา รับสัง่ ใหเชิญพระเจาปเสนทิโกศลมาแลว ตรัส
วา "หมาบพิตร แมกุลธิดาทั้งหลาย ในพระศาสดานี้ ละหมูญาติ
อันใหญ และกองแหงโภคะมาก บวชแลว ยอมอยูในปา เหมือน
อยางกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกัน, คนลามก ถูกราคะยอมแลว
ยอมเบียดเบียนภิกษุณีเหลานั้น ผูอยูในปา ดวยสามารถแหงการ
ดูถูกดูหมิ่นบาง ใหถึงอันตรายแหงพรหมจรรยบาง ; เพราะฉะนั้น
พระองค ควรทําที่อยูภายในพระนครแกภิกษุณีสงฆ."
พระราชา ทรงรับวา "ดีละ" ดังนี้แลว รับสั่งใหสรางที่อยู
เพื่อภิกษุณีสงฆ ที่ขางหนึ่งแหงพระนคร. จําเดิมแตนั้นมา พวก
ภิกษุณี ยอมอยูภายในบานเทานั้น
เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี จบ.
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.
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๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก [๕๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภชัมพุกาชีวก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มาเส มาเส กุสคฺเคน" เปนตน.
[กุฎมพีบํารุงพระเถระ]
ไดยินวา ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสป
ในอดีตกาล กุฎมพีชาวบานคนหนึ่ง สรางวิหาร (ถวาย) แกพระ
เถระรูปหนึ่งแลว บํารุงพระเถระผูอยูในวิหารนั้นดวยปจจัย ๔. พระ
เถระ ฉันในเรือนของกุฎมพีนั้นเปนนิตย. ครั้งนั้น ภิกษุขีณาสพ
รูปหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาตในกลางวัน ถึงประตูเรือนของกุฎมพีนั้น.
กุฎมพีเห็นพระขีณาสพนั้นแลว เลื่อมใสในอิริยาบถของทาน นิมนต
ใหเขาไปสูเรือน อังคาสดวยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ ถวาย
ผาสาฎกผืนใหญ ดวยเรียนวา "ทานผูเจริญ ทานพึงยอมผาสาฎก
นี้นุงเถิด" ดังนี้แลว เรียนวา "ทานผูเจริญ ผมของทานยาว;
กระผมจักนําชางกลับกมา เพื่อประโยชนแกอันปลงผมของทาน,
จักใหจัดเตียงมาเพื่อประโยชนแกการนอน." ภิกษุกุลุปกะ ผูฉัน
อยูในเรือนเปนนิตย เห็นสักการะนั้น ของพระขีณาสพนั้น ไม
อาจยังจิตใหเลื่อมใสได คิดวา "กุฎมพีนี้ ทําสักการะนั้นเห็น
ปานนี้ แกภกิ ษุผูที่ตนเห็นแลวครูเดียว, แตไมทําแกเราผูฉันอยูใน
เรือนเปนนิตย" ดังนี้แลว ไดไปสูวิหาร. แมภิกษุขีณาสพนอกนี้
*

* พระมหาวิน ป. ธ. ๘ วัดราชาธิวาส แปล. (ปจจบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ ป. ธ. ๙)
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ไปกับดวยภิกษุนั้นนั่นแล ยอมผาสาฎกที่กุฎมพีถวายนุงแลว. แม
กุฎมพี พาชางกลับไปใหปลงผมของพระเถระ ใหคนลาดเตียง
ไวแลว เรียนวา "ทานผูเจริญ ขอทานจงนอนบนเตียงนี้แหละ"
นิมนตพระเถระทั้ง ๒ รูป เพื่อฉันในวันพรุงนี้แลว ก็หลีกไป. ภิกษุ
เจาถิ่น ไมอาจอดกลั้นสักการะที่กุฎมพีทําแกพระขีณาสพนั้นได.
[ดาพระอรหันตดวยอาการ ๔ มีโทษ]
ครั้งเวลาเย็น เธอไปสูที่ ๆ พระเถระนั้นนอนแลว ดาดวย
อาการ ๔ อยางวา "อาคันตุกะผูมีอายุ ทานเคี้ยวกินคูถ ประเสริฐ
กลาการบริโภคภัตในเรือนของกุฎมพี, ทานใหถอนผมดวยแปรง
ตาล ประเสริฐกวาการปลงผมดวยชางกัลบกที่กุฎม พีนํามา, ทาน
เปลือยกายเที่ยวไป ประเสริฐกวาการนุงผาสาฎก ที่กุฎมพีถวาย,
ทานนอนเหนือแผนดิน ประเสริฐกวาการนอนบนเตียง ที่กุฎมพี
นํามา." ฝายพระเถระ คิดวา "คนพาลนี้ อยาฉิบหาย
เพราะอาศัยเราเลย" ดังนี้แลว ไมเอื้อเฟอถึงการนิมนต ลุกขึน้ แต
เชาตรูไดไปตามสบายแลว. ฝายภิกษุเจาถิ่น ทําวัตรที่ควรทําใน
วิหารแตเชาตรูแลว เคาะระฆังดวยหลังเล็บเทานั้น ดวยความ
สําคัญวา "เวลานี้ เปนเวลาเที่ยวภิกษา, แมบัดนี้ ภิกษุอาคันตุกะ
หลับอยู, เธอพึงตื่นดวยเสียงระฆัง" ดังนี้แลว เขาไปสูบานเพื่อ
บิณฑบาต. แมกุฎมพีนั้น กระทําสักการะแลว แลดูทางมาของพระ
เถระทั้ง ๒ เห็นภิกษุเจาถิ่นแลว ถามวา "ทานผูเจริญ พระ
เถระไปไหน ?" ทีนั้น ภิกษุเจาถิ่น กลาวกะกฎมพีนั้นวา
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"ผูมีอายุ อยาไดพูดถึงเลย, ภิกษุกุลุปกะของทาน เขาสูหอง
นอย ในเวลาที่ทานออกไปเมื่อวาน กาวลงสูความหลับ เมื่อ
ขาพเจา ทําเสียงกวาดวิหารก็ดี เสียงกรอกน้ําในหมอน้ําฉันและ
หมอน้ําใชก็ดี เสียงระฆังก็ดี ตั้งแตเชาตรู ก็ยังไมรูสึก." กุฎม พี
คิดวา "ชื่อวาการหลับจนถึงกาลนี้ ยอมไมมี แกพระผูเปนเจาของ
เราผูประกอบดวยอิริยาบถสมบัติเชนนั้น, แตทานผูเจริญรูปนี้ จัก
กลาวคําอะไร ๆ แนนอน เพราะเห็นเราทําสักการะแกทาน." เพราะ
ความที่ตนเปนบัณฑิต กุฎมพีนั้น จึงนิมนตใหภิกษุนั้นฉันโดยเคารพ
ลางบาตรของทานใหดีแลว ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ แลว
กลาววา "ทานผูเจริญ ถาทานพึงเห็นพระผูเปนเจาของกระผม,
ทานพึงถวายบิณฑบาตนี้ แกพระผูเปนเจานั้น." ภิกษุนอกนี้
พอรับบิณฑบาตนั้นแลว ก็คิดวา "ถาภิกษุนั้น จักบริโภค
บิณฑบาตเห็นปานนี้ไซร, เธอก็จักของอยูในที่นี้เทานั้น" ทั้งบิณฑบาต
นั้นในระหวางทาง ไปสูที่อยูของพระเถระ แลดูพระเถระนั้นในที่นั้น
มิไดเห็นแลว. ทีนั้น สมณธรรม แมที่เธอทําไวสิ้นสองหมื่นป
ไมอาจเพื่อรักษาเธอได เพราะเธอทํากรรมประมาณเทานี้. ก็ใน
กาลสิ้นอายุ เธอเกิดแลวในอเวจี เสวยทุกขเปนอันมาก สิ้น
พุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูล ซึ่งมี
ขาวและน้ํามากแหงหนึ่ง ในพระนครราชคฤห.
[โทษของการดาพระอรหันต]
จําเดิมแตกาลที่เดินไดดวยเทา เขาไมปรารถนา เพื่อจะนอน
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บนที่นอนทีเดียว ไมปรารถนาเพื่อจะบริโภคภัต, เคี้ยวกินแตสรีรวลัญชะ ของตนเทานั้น. มารดาบิดา เลี้ยงทารกนั้นไว ดวยสําคัญวา
"เด็กไมรูเพราะยังออน จึงทํา." แมในเวลาเปนผูใหญ เขา
ไมปรารถนาเพื่อจะนุงผา, เปนผูเปลือยกายเที่ยวไป, นอนบน
แผนดิน, เคี้ยวกินแตสรีรวลัญชะของตนเทานั้น. ลําดับนั้น มารดา
และบิดาของเขา คิดวา "เด็กนี้ไมสมควรแกเรือนแหงสกุล; เด็กนี้
สมควรแกพวกอาชีวก" ดังนี้แลว จึงนําไปสูสํานักของอาชีวกเหลา
นั้น ไดมอบใหวา "ขอทานทั้งหลายจงยังเด็กนี้ใหบวชเถิด." ลําดับ
นั้น อาชีวกเหลานั้น ยังเขาใหบวชแลว, ก็แลครั้นใหบวชแลว
พวกอาชีวกนั้น ตั้งไวในหลุมประมาณเพียงคอ วางไมเรียบไวบน
จะงอยบาทั้ง ๒ นั่งบนไมเรียบเหลานั้น ถอนผมดวยทอนแหงแปรง
ตาล. ลําดับนั้น มารดาบิดาของเขา เชิญอาชีวกเหลานั้น เพื่อฉัน
ในวันพรุงนี้แลว หลีกไป. วันรุงขึ้น พวกอาชีวก กลาวกะเขาวา
"ทานจงมา, พวกเราจักเขาไปสูบาน." เขากลาววา "ขอเชิญพวก
ทานไปเถิด, ขาพเจาจักอยูในที่นี้แล" ดังนี้แลว ก็ไมปรารถนา. ครั้ง
นั้น อาชีวกทั้งหลาย ไดละเขาผูกลาวแลว ๆ เลา ๆ ซึ่งไมปรารถนา
อยู ไปแลว. ฝายเขาทราบความที่อาชีวกเหลานั้นไปแลว เปดประตู
วัจจกุฎี ลงไปกินคูถปนใหเปนคําดวยมือทั้ง ๒. พวกอาชีวก
สงอาหารไปจากภายในบานเพื่อเขา. เขาไมปรารถนาแมอาหารนั้น,
แมถูกพวกอาชีวกกลาวอยูบอย ๆ ก็กลาววา "ขาพเจาไมตองการ
อาหารนี้, อาหารอันขาพเจาไดแลว." พวกอาชีวกถามวา "ทานได
๑

๑. อุจจาระ.
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อาหารที่ไหน ?" เขาตอบวา "ไดในที่นี้นั้นเอง."
แมในวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เขาถูกพวกอาชีวกนั้น กลาวอยูแมมาก
อยางนั้น ก็ยังกลาววา "ขาพเจาจักอยูในที่นี้แหละ" ไมปรารถนา
เพื่อจะไปบาน. พวกอาชีวก คิดวา "อาชีวกนี้ ไมปรารถนาจะเขา
บานทุกวัน ๆ ทีเดียว, ไมปรารถนาจะกลืนกินอาหารที่พวกเรานํามา
ให, กลาวอยูวา 'อาหารเราไดแลวในที่นี้เทียว; เขาทําอะไรหนอ
แล? พวกเราจักจับผิดเขา' ดังนี้แลว เมื่อจะเขาไปสูบาน เวน
คนไวคนหนึ่งสองคน เพื่อจับผิด แมซึ่งอาชีวกนั้น จึงไป. อาชีวก
เหลานั้น เปนราวกะไปขางหลัง ซอนอยูแล. แมเขา รูความที่
อาชีวกเหลานั้นไปแลว ลงสูวัจจกุฎี กินคูถโดยนัยกอนนั้นแล. พวก
อาชีวกนอกนี้ เห็นกิริยาของเขาแลว จึงบอกแกอาชีวกทั้งหลาย.
พวกอาชีวก ฟงคํานั้นแลว คิดวา "โอ กรรมหนัก; ถาสาวก
ของพระสมณโคดม พึงรูไซร, พึงประกาศความเสื่อมเกียรติ
ของพวกเราวา 'อาชีวกทั้งหลาย เที่ยวกินคูถ;' อาชีวกนี้ไม
สมควรแกพวกเรา" จึงขับไลเขาออกจากสํานักของตนแลว. เขา
ถูกพวกอาชีวกเหลานั้นไลออกแลว. มีหินดาดกอนหนึ่ง ที่เขาลาด
ไวในที่ถานอุจจาระของมหาชน, มีกระพังใหญบนแผนหินนั้น, มหาชน
อาศัยหินดาดเปนที่ถายอุจจาระ. เขาไปในที่นั้น กิจคูถในกลางคืน
ในกาลที่มหาชนมาเพื่อตองการถายอุจจาระ เหนี่ยวกอนหินขางหนึ่ง
ดวยมือขางหนึ่ง ยกเทาขึ้นขางหนึ่งตั้งไวบนเขา ยืนเงยหนาอาปากอยู.
มหาชนเห็นเขาแลว เขาไปหา ไหวแลว ถามวา "ทานผูเจริญ
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เพราะเหตุไร พระผูเปนเจา จึงยืนอาปาก ?"
อาชีวก. (เพราะ) เรามีลมเปนภักษา อาหารอยางอื่นของเรา
ไมมี.
มหาชน. เมื่อเชนนั้น เพราะเหตุไร ทานจึงยกเทาขางหนึ่งตั้ง
ไวบนเขายืนอยูเลา ขอรับ ?
อาชีวก. เรามีตบะสูง มีตบะกลา, แผนดินถูกเราเหยียบดวย
เทาทั้ง ๒ ยอมหวั่นไหว ; เพราะฉะนั้น เราจึงยกเทาขึ้นขางหนึ่งไวบน
เขายืนอยู, ก็เราแลยืนอยางเดียว ยังกาลใหลวงไป ไมนั่ง ไมนอน.
ขึ้นชื่อวาพวกมนุษยโดยมาก มักเชื่อเพียงถอยคําเทานั้น;
เพราะฉะนั้น ชนชาวแควนอังคะและมคธโดยมาก จึงลือกระฉอน
วา แหม ! นาอัศจรรยจริง, ทานผูมีตบะชื่อแมเห็นปานนี้ มีอยู,
ผูเชนนี้ พวกเรายังไมเคยเห็น" ดังนี้แลว ยอมนําสักการะเปนอัน
มากไปทุก ๆ เดือน. อาชีวกนั้น กลาววา "เรากินลมอยางเดียว,
ไมกินอาหารอยางอื่น, เพราะเมื่อเรากินอาหารอยางอื่น ตบะยอม
เสื่อมไป" ดังนี้แลว ไมปรารถนาของอะไร ๆ ที่พวกมนุษยเหลานั้น
นํามา. พวกมนุษย ออนวอนบอย ๆ วา "ทานผูเจริญ ทานอยา
ใหพวกกระผมฉิบหายเลย, การบริโภค อันคนผูมีตบะกลาเชนทาน
กระทําแลว ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกพวก
กระผม สิ้นกาลนาน." อาชีวก กลาววา "เรานั้นไมชอบใจ
อาหารอยางอื่น" แตถูกมหาชนรบกวนดวยการออนวอน จึงวางเภสัช
มีเนยใสและน้ําออยเปนตน อันชนเหลานั้นนํามา ที่ปลายลิ้น ดวยปลาย
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หญาคาแลว สงไป ดวยคําวา "พวกทานจงไปเถิด, เทานี้พอละ
เพื่อประโยชน เพื่อความสุข แกทานทั้งหลาย." อาชีวกนั้น เปนคน
เปลือย เคี้ยวกินคูถ ถอนผม นอนบนแผนดิน ใหกาลลวงไป ๕๕ ป
ดวยประการฉะนี้.
[พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก]
การตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรุง เปนพุทธกิจ แมอันพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ไมทรงละโดยแท; เพราะฉะนั้น เมื่อพระผูมี
พระภาค ทางพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาใกลรุงวันหนึ่ง, ชัมพุกาชีวกนี้ ปรากฏภายในขายคือพระญาณแลว. พระศาสดา ทรงใคร
ครวญวา "อะไรหนอแล จักมี ?" ทรงเห็นอุปนิสัย แหงพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาของเขาแลว ทรงทราบวา "เราจักทําชัมพุกาชีวกนั้นใหเปนตนแลว กลาวคาถา ๆ หนึ่ง, ในกาลจบคาถา สัตว
๘ หมื่น ๔ พัน จักตรัสรูธรรม. อาศัยกุลบุตรนี้ มหาชนจักถึงความ
สวัสดี" ดังนี้แลว ในวันรุง ขึ้น เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชคฤหเพื่อ
บิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสกะพระอานนทเถระ
วา "อานนท เราจักไปสูสํานักของชัมพุกชีวก."
อานนท. พระองคเทานั้น จักเสด็จไปหรือ พระเจาขา ?
พระศาสดา. อยางนั้น เราผูเดียวจักไป.
พระศาสดา ครั้นตรัสอยางนั้นแลว ในเวลาบาย เสด็จไป
สูสํานักของชัมพุกาชีวกนั้น. เทวดาทั้งหลาย คิดวา "พระศาสดา
จะเสด็จไปสูสํานักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็น, ก็ชัมพุกาชีวกนั้น อยู
๑

๑. ปจฺจูสกาเล ปฏิ--อุส--กาล กาลเปนทีกําจัดตอบซึงมีด. ๒. อุป--นิ--สี.
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บนหินดาด นาเกลียด เปนที่ถายอุจจาระปสสาวะ เศราหมองดวย
ไมชําระฟน, พวกเราควรใหฝนตก" ดังนี้แลว จึงยังฝนใหตก ครู
เดียวเทานั้น ดวยอานุภาพของตน. หินดาด ไดสะอาดปราศจาก
มลทินแลว. ลําดับนั้น เทวดาทั้งหลาย ยังฝนเปนวิการแหงดอก
ไม ๕ สี ใหตกลงบนหินดาดนั้น. ในเวลาเย็น พระศาสดา เสด็จไปสู
สํานักของชัมพุกาชีวกแลว ไดทรงเปลงพระสุรเสียงวา "ชัมพุกะ."
ชัมพุกะ คิดวา "นั่นใครหนอแล รูยาก เรียกเราดวยวาทะวา
ชัมพุกะ" จึงกลาววา "นั่นใคร ?"
พระศาสดา. เรา ชัมพุกะ.
ชัมพุกะ. ทําไม มหาสมณะ ?
พระศาสดา. วันนี้ เธอจงใหที่อยูในที่นี้แกเรา สักคืนหนึ่ง.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ที่อยูในทีน่ ี้ ไมมี.
พระศาสดา. ชัมพุกะ เธออยากระทําอยางนั้น, เธอจงใหที่อยู
แกเรา สักคืนหนึ่ง; ชื่อวาพวกบรรพชิต ยอมปรารถนาบรรพชิต,
พวกมนุษย ยอมปรารถนามนุษย, พวกปศุสัตว ยอมปรารถนา
พวกปศุสัตว.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนบรรพชิตหรือ ?
พระศาสดา. เออ เราเปนบรรพชิต.
ชัมพุกะ. ถาทานเปนบรรพชิต, น้ําเตาของทานอยูที่ไหน ? ทัพพี
สําหรับโบกควันของทานอยูที่ไหน ? ดวยสําหรับบูชายัญของทานอยู
ที่ไหน ?
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พระศาสดา. น้ําเตาเปนตนนั่น ของเรามีอยู, แตการถือเอาเปน
แผนก ๆ เที่ยวไปลําบาก เพราะฉะนั้น เราจึงเก็บไวภายในเทานั้นเที่ยว
ไป. อาชีวกนั้นโกรธวา "ทานจักไมถือน้ําเตาเปนตนนั่นเที่ยวไปได
หรือ ?" ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะอาชีวกนั้นวา "ชางเถอะ
ชัมพุกะ, เธออยาโกรธเลย, เธอจงบอกที่อยูแกเราเถิด." เขากลาววา
"มหาสมณะ ที่อยูในที่นี้ ไมมี."
พระศาสดา เมื่อจะทรงชี้เงื้อมแหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูในที่ไมไกล
จากที่อยูของเขา จึงตรัสวา "ที่เงื้อมนั่น ใครอยู ?"
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ที่เงื้อมนั้น ไมมีใครอยู.
พระศาสดา. ถาเชนนั้น เธอจงใหเงื้อมนั่นแกเรา.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ทานจงรูเองเถิด.
พระศาสดา ทรงปูผานั่ง ประทับนั่งที่เงื้อมแลว.
[ชัมพุกาชีวกไดบรรลุพระอรหัต]
ครั้งนั้น ทาวมหาราชทั้ง ๔ ทําทิศทั้ง ๔ ใหมีแสงสวางเปนอัน
เดียวกัน มาสูที่บํารุงในปฐมยาม. ชัมพุกะเห็นแสงสวางแลว คิดวา
"นั่น ชื่อแสงสวางอะไรกัน ?" ในมัชฌิมยาม ทาวสักกเทวราชเสด็จ
มาแลว. ชัมพุกะเห็นแมทาวสักกเทวราชนั้น คิดวา "ชื่อวาใครนั่น ?"
ในปจฉิมยาม ทาวมหาพรหม ผูสามารถยังจักรวาล ๑ ใหสวาง
ดวยนิ้วมือนิ้ว ๑ ยังจักรวาล ๒ ใหสวางดวยนิ้วมือ ๒ นิ้ว ฯ ล ฯ ยัง
จักรวาล ๑๐ ใหสวางดวยนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ทําปาทั้งสิ้นใหมีแสงสวาง
เปนอันเดียวมาแลว. ชัมพุกะเห็นทาวมหาพรหมแมนั้น คิดวา "นั่น
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ใครหนอแล ?" ดังนี้แลว จึงไปสูสํานักพระศาสดาแตเชาตรู กระทํา
ปฏิสันถารแลว ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทูลถามพระศาสดาวา
"มหาสมณะ ใคร ยังทิศทั้ง ๔ ใหสวาง มาสูสํานักของทานใน
ปฐมยาม ?"
พระศาสดา. ทาวมหาราชทั้ง ๔.
ชัมพุกะ. มาเพราะเหตุไร ?
พระศาสดา. มาเพื่อบํารุงเรา.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวมหาราชทั้ง ๔ หรือ ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ เราแลเปนพระราชาเยี่ยมกวา
พระราชาทั้งหลาย.
ชัมพุกะ. ก็ในมัชฌิมยาม ใครมา ?
พระศาสดา. ทาวสักกเทวราช.
ชัมพุกะ. เพราะเหตุไร ?
พระศาสดา. เพื่อบํารุงเราเหมือนกัน.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวสักกเทวราชหรือ ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาว
สักกะ, ก็ทาวสักกะนั่น เปนคิลานุปฏฐากของเรา เชนเดียวกับ
สามเณรผูเปนกัปปยการก.
ชัมพุกะ. ก็ใคร ยังปาทั้งสิ้นใหสวาง มาแลวในปจฉิมยาม ?
พระศาสดา. ชนทัง้ หลาย มีพราหมณเปนตน ในโลก จาม
แลว พลาดพลั้งแลว ยอมกลาววา 'ขอความนอบนอม จงมี แด
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มหาพรหม' อาศัยผูใด ผูนั้นแหละ เปนทาวมหาพรหม.
ชัมพุกะ. ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาวมหาพรหมหรือ ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราแลเปนพรหมยิ่ง แมกวาพรหม.
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ทานเปนผูอัศจรรย, ก็เมื่อเราอยูในที่นี้
ิสิ้น ๕๕ ป บรรดาเทดาเหลานั่น แมองคหนึ่ง ก็ไมเคยมาเพื่อบํารุง
เรา ; ก็เราเปนผูมลี มเปนภักษา ยืนอยางเดียว ใหกาลนานประมาณ
เทานี้ลวงไปแลว, เทวดาเหลานั้น ไมเคยมาสูที่บํารุงของเราเลย.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะชัมพุกะนั้นวา "ชัมพุกะ เธอ
ลวงมหาชนผูอันธพาลในโลก ยังปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา; เธอ
เคี้ยวกินคูถเทานั้น, นอนบนแผนดินอยางเดียว, เปนผูเปลือยเที่ยว
ไป, ถอนผมดวยทอนแปรงตาลสิ้น ๕๕ ป มิใชหรือ ? ก็เมื่อเปน
เชนนั้น เธอลวงโลก กลาววา 'เราเปนผูมีลมเปนภักษา, ยืนดวย
เทาขางเดียว, ไมนั่งไมนอน ;' ยังเปนผูปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา ?
แมในกาลกอน เธออาศัยทิฏฐิอันชั่วชาลามก เปนผูมีคูถเปนภักษา
สิ้นกาลประมาณเทานี้ เปนผูนอนเหนือแผนดิน เปลือยกายเที่ยว
ไป ถึงการถอนผมดวยทอนแปรงตาล, แมในบัดนี้ เธอยังถือทิฏฐิ
อันชั่วชาลามกเหมือนเดิม."
ชัมพุกะ. มหาสมณะ ก็เราทํากรรมอะไรไว.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสบอกกรรมที่เขากระทําแลวในกอน
แกชัมพุกะนั้น. เมื่อพระศาสดา ตรัสอยูนั่นแหละ ความสังเวชเกิด
ขึ้นแกเขาแลว, หิริโอตตัปปะปรากฏแลว. เขานั่งกระโหยงแลว.
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ลําดับนั้น พระศาสดา ไดทรงโยนผาสาฎกสําหรับอาบน้ําไปใหเขา.
เขานุงผานั้นแลว ถวายบังคมพระศาสดา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ฝายพระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแกเขา. ในกาลจบ
เทศนา เขาบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ถวายบังคมพระ
ศาสดาแลวลุกขึ้นจากที่นั่ง ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท. ดวย
อาการเพียงเทานี้ กรรมในกอนของชัมพุกะนั้นสิ้นแลว. ก็ชัมพุกะ
นี้ ดาพระมหาเถระผูขีณาสพ ดวยอักโกสวัตถุ ๔ อยาง, ไหมแลว
ในอเวจี ตราบเทามหาปฐพีนี้หนาขึ้น ๑ โยชน ยิ่งดวย ๓ คาวุต ถึง
อาการอันนาเกลียดนี้สิ้น ๕๕ ป ดวยเศษแหงผลกรรม ในเพราะ
การดานั้น, กรรมนั้นของเธอสิ้นแลว เพราะบรรลุพระอรหัตนั้น,
กรรมที่เธอทําแลวนั้น ไมอาจยังผลแหงสมณธรรม ทีช่ ัมพุกาชีวกนี้
ทําแลวสิ้น ๒ หมื่นปใหฉิบหายได; เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงทรง
เหยียดพระหัตถเบื้องขวาออก ตรัสกะชัมพุกะนั้นวา "เธอจงเปนภิกษุ
มาเถิด, จงประพฤติพรหมจรรยเถิด." ขณะนั้นเอง เพศคฤหัสถ
ของเธอ หายไปแลว, เธอเปนผูทรงบริขาร ๘ ไดเปนประดุจพระเถระ
มีพรรษา ๖๐ แลว.
[ชัมพุกะบอกความจริงแกมหาชน]
ไดยินวา วันนั้น เปนวันแหงชาวอังคะและมคธ ถือสักการะมา
เพื่อชัมพุกะนั้น; เพราะฉะนั้น ชาวแวนแควนทั้ง ๒ ถือสักการะมา
แลว เห็นพระตถาคตแลว จึงคิดวา "ชัมพุกะผูเปนเจา ของพวกเรา
เปนใหญหรือหนอแล ? หรือวาพระสมณโคดมเปนใหญ" คิดวา
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"ถาพระสมณโคดม พึงเปนใหญ, ชัมพุกะนี้ พึงไปสูสํานักของ
พระสมณโคดม, แตเพราะความที่ชัมพุกาชีวกเปนใหญ พระสมณโคดม
จึงเสด็จมาสูสํานักชัมพุกาชีวกนี้."
พระศาสดา ทรงทราบความปริวิตกของมหาชน จึงตรัสวา
"ชัมพุกะ เธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปฏฐากของเธอเสีย." เธอ
กราบทูลวา "แมขาพระองค ก็หวังพระพุทธดํารัศมีประมาณเทานี้
เหมือนกัน พระเจาขา" ดังนี้แลว เขาฌานที่ ๔ ลุกขึ้น เหาะขึ้นสู
เวหาสประมาณชั่วลําตาล กราบทูลวา "พระเจาขา พระผูมีพระภาค
เปนพระศาสดาของขาพระองค, ขาพระองคเปนสาวก" แลวลงมา
ถวายบังคม เหาะขึ้นสูเวหาสประมาณ ๗ ชั่วลําตาล ดวยอาการ
อยางนี้ คือ ประมาณ ๒ ชั่วลําตาล ประมาณ ๓ ชั่วลําตาล แลว
ลงมา ยังมหาชนใหทราบความที่ตนเปนสาวก. มหาชนเห็นเหตุนั้น
แลว คิดวา "โอ ! ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูนาอัศจรรย มี
พระคุณไมทรามเลย."
พระศาสดาเมื่อตรัสกับมหาชน ตรัสอยางนี้วา "ชัมพุกะนี้
วางสักการะที่พวกทานนํามาแลว ที่ปลายลิ้นดวยปลายหญาคา ตลอด
กาลประมาณเทานี้ อยูในที่นี้ ดวยหวังวา 'เราบําเพ็ญการประพฤติ
ตบะ; ถาเธอพึงบําเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น ๑๐๐ ปดวยอุบายนี้ไซร,
ก็การบําเพ็ญตบะนั้น ยังไมถงึ เสี้ยวแมที่ ๑๖ แหงกุศลเจตนาเปนเครื่อง
ตัดภัตของเธอผูรับเกียจสกุลหรือภัต แลวไมบริโภคในบัดนี้" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :-
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"คนพาล พึงบริโภคโภชนะดวยปลายหญาคา
ทุก ๆ เดือน, เขายอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงทาน
ผูมีธรรมอันนับไดแลว."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงคาถานั้นวา :"ถาคนพาล คือ ผูมธี รรมยังไมกําหนดรู เหินหางจากคุณมีศีล
เปนตน บวชในลัทธิเดียรถีย บริโภคโภชนะดวยปลายหญาคาทุก ๆ
เดือนที่ถึงแลว ดวยหวังวา "เราจัดบําเพ็ญการประพฤติตบะ" ชื่อวา
พึงบริโภคโภชนะตลอด ๑๐๐ ป.
ในกึ่งพระคาถาวา น โส สงฺขาตธมฺมาน กล อคฺฆติ
โสฬสึ แสดงเปนบุคคลาธิษฐานวา "ทานผูมีธรรมอันรูแลว คือ
ผูมีธรรมอันชั่งไดแลว เรียกวาผูมีธรรมอันนับไดแลว, บรรดาทาน
เหลานั้น โดยที่สุดมี ณ เบื้องต่ํา พระโสดาบัน ชื่อวาผูมีธรรมอัน
นับไดแลว, โดยที่สุดมี ณ เบื้องสูง พระขีณาสพ ชื่อวาผูมีธรรมอัน
นับไดแลว; ชนพาลนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของทานผูมีธรรมอัน
นับไดแลว เหลานี้.
สวนเนื้อความในกึ่งพระคาถานี้ พึงทราบดังนี้ :ก็เจตนาของคนพาลนั้น ผูบําเพ็ญการประพฤติตบะอยางนั้น
ตลอด ๑๐๐ ป เปนไปสิ้นราตรีนานเพียงนั้น ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖
แหงกุศลเจตนาเครื่องตัดภัตดวงหนึ่ง ของทานผูมีธรรมอันนับไดแลว
รังเกียจสกุลหรือภัตแลวไมบริโภค.
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พระศาสดา ตรัสอธิบายไวดังนี้วา "ผลแหงสวนหนึ่ง ๆ จาก
สวนที่ ๑๖ ซึ่งทําผลแหงเจตนาของทานผูมีธรรมอันนับไดแลวนั้นให
เปน ๑๖ สวนแลว ทําสวนหนึ่ง ๆ จาก ๑๖ สวนนั้น ใหเปน ๑๖ สวน
อีกนั้นแล ยังมากกวาการประพฤติตบะของชนพาลนั้น."
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน
แลวดังนี้แล.
เรื่องชัมพุกาชีวก จบ.
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๑๒. เรื่องอหิเปรต [๖๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอหิเปรต
ตนใดตนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น หิ ปาป กต กมฺม"
เปนตน
[พระมหาโมคคัลลานเถระทําการยิ้ม]
ความพิสดารวา ในวนหนึ่ง ทานพระลักขณเถระ ภายใน
ชฎิลพันหนึ่ง และทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
ดวยคิดวา "เราจักเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห." บรรดาพระเถระ
๒ รูปนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงได
กระทําการยิ้มแยมใหปรากฏ. ลําดับนั้น พระลักขณเถระ ถามเหตุ
กะพระเถระนั้นวา "ผูมีอายุ เพราะเหตุไร ทานจึงทําการยิ้มแยมให
ปรากฏ ?" พระเถระ ตอบวา "ผูมีอายุ นี้ไมใชกาลแล เพื่อ
วิสัชนาปญหานี้, ทานพึงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด."
เมื่อพระเถระทั้ง ๒ นั้น เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ไปสูสาํ นัก
พระผูมีพระภาค นั่งแลว, พระลักขณเถระถามวา "ทานโมคคัลลานะ
ผูมีอายุ ทานลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ ผมถาม
ถึงเหตุแหงการยิ้มแยม ไดกลาววา 'ทานพึงถามผมในสํานักพระผูมี
พระภาค.' บัดนี้ ทานจงบอกเหตุนั้นเถิด."
*

* พระมหาวิน ป. ธ. ๘ วัดราชาธิวาส แปล (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ ป. ธ. ๙)
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[พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแหงการยิ้ม]
พระเถระ กลาวา "ผูมีอายุ ผมเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง จึงได
ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ, อัตภาพของเปรตนั้นเห็นปานนี้, ศีรษะ
ของมันเหมือนศีรษะมนุษย, อัตภาพที่เหลือของมัน เหมือนของงู,
นั่นชื่ออหิเปรต โดยประมาณ ๒๕ โยชน, เปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะ
ของมันลามไปจนถึงหาง, ตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะ, ตั้งขึ้นในทาม
กลาง ลามไปถึงขางทั้ง ๒, ตั้งขึ้นแตขางทั้ง ๒ รวมลงในทามกลาง."
ไดยินวา อัตภาพของเปรตทั้ง ๒ นั่นแล ประมาณ ๒๕ โยชน, ของ
เปรตที่เหลือ ประมาณ ๓ คาวุต, ของอหิเปรตนี้นั่นแล และของกากเปรต ประมาณ ๒๕ โยชน, บรรดาเปรตทั้ง ๒ นั้น อหิเปรต เปน
ดังนี้กอน.
[บุรพกรรมของกากเปรต]
พระมหาโมคคัลลานะ เห็นแมกากเปรต อันไฟไหมอยูที่ยอดเขา
คิชฌกูฏ เมือ่ จะถามบุรพกรรมของเปรตนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :"ลิ้นของเจาประมาณ ๕ โยชน, ศีรษะของเจา
ประมาณ ๙ โยชน, กายของเจาสูงประมาณ ๒๕
โยชน, เจาทํากรรมอะไรไวจึงถึงทุกขเชนนี้."
ครั้งนั้น เปรตเมื่อจะบอกแกพระเถระนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :"พระโมคคัลลานะผูเจริญ ขาพเจากลืนกินภัต
ที่เขานํามาเพื่อสงฆ ของพระพุทธเจาพระนามวา
กัสสป ผูแสวงหาคุณอันใหญ ตามปรารถนา"
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ดั่งนี้แลว จึงกลาววา "ทานผูเจริญ ในกาลแหงพระพุทธเจา
พระนามวากัสสป พวกภิกษุมากรูป เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต.
พวกมนุษย เห็นพระเถระทั้งหลายแลว รักใคร นิมนตใหนั่งที่โรง
ฉัน ลางเทา ทาดวยน้ํามัน ใหดื่มขาวยาคู ถวายของควรเคี้ยว รอ
คอยบิณฑบาตกาล นั่งฟงธรรมอยู. ในกาลจบธรรมกถา พวกมนุษย
รับบาตรของพระเถระทั้งหลายแลว ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตางๆ
ในเรือนของตน ๆ แลวนํามา. ในครั้งนั้น ขาพเจาเปนกา จับอยู
ที่หลังคาแหงโรงฉัน เห็นโภชนะนั้นแลว ไดคาบเอาคําขาว ๓ คํา
เต็มปาก ๓ ครั้ง จากบาตรอันมนุษยผูหนึ่งถือไว, แตภัตนั้น ยังหา
เปนของสงฆไม, มิใชเปนภัตที่เขากําหนดถวายแกสงฆ, เปนภัตอัน
เหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉัน อันพวกมนุษยพึงนําไปสูเรือนของตน
บริโภคก็ไมใช, เปนเพียงภัตที่เขานํามาเฉพาะสงฆอยางเดียวเทานั้น'
ขาพเจาคาบเอาคําขาว ๓ คําจากบาตรนั้น, กรรมเพียงเทานี้ เปนบุรพกรรมของขาพเจา, ขาพเจานั้น ทํากาละแลวไหมในอเวจี เพราะวิบาก
แหงกรรมนั้น ในบัดนี้ เกิดเปนกากเปรต เสวยทุกขนี้ ที่ภูเขาคิชฌกูฏ
ดวยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมนั้น. เรื่องกากเปรต มีเทานี้.
แตในเรือ่ งนี้ พระเถระกลาววา "ผมเห็นอหิเปรต จึงไดทําการ
ยิ้มแยมใหปรากฏ." ลําดับนั้น พระศาสดาทรงเปนพยานของพระเถระ
นั้น ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง, ก็เราเห็นเปรต
นั่น ในวันบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกัน, แตเราไมกลาว เพราะเอ็นดู
คนอื่นวา 'ชนเหลาใด ไมเชื่อคําของเรา, ความไมเชื่อนั้น พึงเปน
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ไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลานั้น." ก็ในกาลที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นแลวนั่นแล พระศาสดาทรงเปนพยานของทาน ตรัส
เรื่อง ๒๐ เรือ่ ง แมในลักขณสังยุต แลว. แมเรื่องนี้ พระเถระนัน้
ก็กลาวไวอยางนั้นเหมือนกัน. ภิกษุทั้งหลายฟงเรื่องนั้นแลว จึงทูลถาม
บุรพกรรมของเปรตนั้น. แมพระศาสดา ก็ตรัสแกภิกษุเหลานั้นวา :[บุรพกรรมของอหิเปรต]
"ไดยินวา ในอดีตกาล พวกชนอาศัยกรุงพาราณสี สราง
บรรณศาลาไวเพื่อพระปจเจกพุทธเจา ใกลฝงแมน้ํา. พระปจเจกพุทธเจานั้น อยูในบรรณศาลานั้น ยอมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมือง
เนืองนิตย. แมพวกชาวเมือง มีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม
เปนตน ไปสูที่บํารุงของพระปจเจกพุทธเจา ทั้งเย็นทั้งเชา. บุรษุ
ชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง อาศัยหนทางนั้นไถนา. มหาชน เมื่อไป
สูที่บํารุงพระปจเจกพุทธเจา ยอมเหยียบย่ํานานั้นไป ทั้งเย็นทั้งเชา.
ชาวนา แมหามอยูวา "ขอพวกทานอยาเหยียบนาของขาพเจา"
ก็ไมสามารถจะหามได. ครั้งนั้น ชาวนานั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา
"ถาบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจา ไมพึงมีในที่นี้ไซร. ชน
ทั้งหลายก็ไมพึงเหยียบย่ํานาของเรา." ในกาลที่พระปจเจกพุทธเจาเขาไป
บิณฑบาต ชาวนานั้น ทุบภาชนะเครื่องใชแลวเผาบรรณศาลาเสีย.
พระปจเจกพุทธเจา เห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม จึงหลีกไปตาม
สบาย. มหาชน ถือของหอมและระเบียบดอกไมมา เห็นบรรณศาลา
๑

๑. ส. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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ถูกไฟไหม จึงกลาววา "พระผูเปนเจาของพวกเรา ไป ณ ที่ไหน
หนอแล ?" แมชาวนานั้น ก็มากับดวยมหาชนเหมือนกัน ยืนอยู
ในทามกลางแหงมหาชน พูดอยางนี้วา "ขาพเจาเอง เผาบรรณศาลา
ขอพระปจเจกพุทธเจานั้น." ครั้งนั้น ชนทั้งหลายพูดวา "พวกทาน
จงจับ, พวกเราอาศัยบุรุษชั่วนี้ จึงไมไดเพื่อจะเห็นพระปจเจกพุทธเจา"
ดังนี้แลว ก็โบยชาวนานั้น ดวยเครื่องประหาร มีทอนไมเปนตน
ใหถึงความสิ้นชีวิตแลว. ชาวนานั้นเกิดในอเวจี, ไหมในนรกตราบ
เทาแผนดินนี้ หนาขึ้นประมาณโยชนหนึ่งแลว จึงเกิดเปนอหิเปรต
ที่เขาคิชฌกูฏ ดวยผลกรรมอันเหลือ."
[พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม]
พระศาสดา ครั้งตรัสบุรพกรรมนี้ ของอหิเปรตนั้นแลว จึง
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาบาปกรรมนั่น เปนเชนกับน้ํานม,
น้ํานมอันบุคคลกําลังรีดแล ยอมไมแปรไปฉันใด; กรรมอันบุคคล
กําลังกระทําเทียว ก็ยังไมทันใหผลฉันนั้น, แตในกาลใด กรรมให
ผล; ในกาลนั้น ผูกระทํา ยอมประกอบดวยทุกขเห็นปานนั้น" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ก็กรรมชั่วอันบุคคลทําแลว ยังไมใหผล เหมือน
น้ํานมทีร่ ีดในขณะนัน้ ยังไมแปรไป ฉะนั้น,
บาปกรรม ยอมตามเผาคนพาล เหมือนไฟอันเถา
กลบไว ฉะนั้น."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สชฺชุขีร ความวา น้ํานมซึ่งไหล
ออกจากนมของแมโคนมในขณะนั้นนั่นแล ยังอุน ยอมไมเปลี่ยน
คือยอมไมแปรไป. พระศาสดา ตรัสคําอธิบายไวดังนี้วา "น้ํานม
ที่เขารีดในขณะนั้น ยอมไมเปลี่ยน คือไมแปร ไดแกไมละปกติใน
ขณะนั้นนั่นแล, แตที่เขารีดใสไวในภาชนะใด, ก็ยอมไมละปกติ
ตราบเทาที่ยังไมไดใสของเปรี้ยวมีเปรียงเปนตน ลงในภาชนะนั้น คือ
ตราบเทาที่ยังไมถึงภาชนะของเปรี้ยว มีภาชนะนมสมเปนตน ยอม
ละในภายหลังฉันใด; แมบาปกรรมที่บุคคลกําลังทํา ก็ยอมไมใหผล
ฉันนั้นเหมือนกัน, ถาบาปกรรมพึงใหผล (ในขณะทํา), ใคร ๆ ไม
พึงอาจเพื่อทําบาปกรรมได; ก็ขันธทั้งหลายที่บังเกิดดวยกุศล ยังทรงอยู
เพียงใด ; ขันธเหลานั้น ยอมรักษาบุคคลนั้นไวไดเพียงนั้น, เมื่อขันธ
ทั้งหลายเกิดในอบาย เพราะความแตกแหงขันธเหลานั้น บาปกรรม
ยอมใหผล, ก็เมื่อใหผล ชื่อวายอมตามเผาผลาญคนพาล."
ถามวา "เหมือนอะไร ?"
แกวา "เหมือนไฟอันเถากลบไว."
อธิบายวา เหมือนอยางวา ถานไฟปราศจากเปลวไฟ อันเถา
กลบไว แมคนเหยียบแลวก็ยังไมไหมกอน เพราะเถายังปดไว, แตยัง
เถาใหรอนแลว ยอมไหมไปจนถึงมันสมอง ดวยสามารถไหมอวัยวะ
มีหนังเปนตนฉันใด ; แมบาปกรรมก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนบาปกรรม
อันผูใดกระทําไว, ยอมตามเผาผูนั้น ซึ่งเปนพาล เกิดแลวในอบาย
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มีนรกเปนตน ในอัตภาพที่ ๒ หรือที่ ๓.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอหิเปรต จบ.
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๑๓. เรือ่ งสัฏฐิกูฏเปรต [๕๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสัฏฐิกูฏเปรต ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยาวเทว อนตฺถาย" เปนตน.
[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต]
ความพิสดารวา พระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
พรอมกับพระลักขณเถระ กระทําการยิ้มแยมในประเทศแหงใดแหง
หนึ่ง โดยนัยมีในกอนนั่นแล ถูกพระเถระถามถึงเหตุแหงการยิ้มแยม
จึงกลาววา "ทานพึงถามผมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา" ใน
กาลแหงพระมหาโมคคัลลานเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายบังคม นั่งแลว ถูกพระเถระถามอีก จึงกลาววา
"ผูมีอายุ ผมไดเห็นเปรตตนหนึ่ง มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต, คอน
เหล็ก ๖ หมืน่ อันไฟติดลุกโพลงแลว ตกไปเบื้องบนแหงกระหมอม
ขอเปรตนั้นแลว ตั้งขึ้น ทําลายศีรษะ, ศีรษะที่แตกแลว ๆ ยอมตั้งขึ้น
อีก, โดยอัตภาพนี้ อัตภาพเห็นปานนี้ ผมยังไมเคยเห็น, ผมเห็น
อัตภาพนั้น จึงไดกระทําการยิ้มแยมใหปรากฏ." จริงอยู ในเรื่อง
เปรต พระมหาโมคคัลลานเถระหมายเอาซึ่งเปรตนี้นั่นแหละ จึงกลาว
คําเปนตนวา :*

๑

* พระครูธรรมธร (จุนฺโท พื้น ป. ธ. ๕) วัดราชาธิวาส แปล.
๑. เปรตผูมีศีรษะอันไมคอน ๖ หมื่น ตอยแลว. ๒. ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
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"คอนเหล็ก ๖ หมืน่ บริบูรณแลวโดยประการ
ทั้งปวง ยอมตกไปบนศีรษะของเจา ตอยกระหมอม
อยูเสมอ."
[พระศาสดาทรงรับรองวาเปรตมี]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว จึงตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ แมเรานั่งอยูที่โพธิมัณฑประเทศ ก็เห็น
แลวเหมือนกัน, เราไมบอก ก็เพื่ออนุเคราะหแกคนเหลาอื่นวา 'ก็แล
คนเหลาใด ไมพึงเชื่อคําของเรา; ความไมเชื่อนั้น พึงมีเพื่อกรรม
ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนเหลานั้น,' แตวา บัดนี้ เราเปนพยาน
ของโมคคัลลานะ จึงบอกได." ภิกษุทั้งหลาย ฟงพระดํารัสนั้นแลว
จึงทูลถามถึงบุรพกรรมของเปรตนั้น. แมพระศาสดา ก็ตรัสแกภิกษุ
เหลานั้นวา :[บุรพกรรมของสัฎฐิกูฏเปรต]
"ดังไดยินมา ในอดีตกาล ในกรุงพาณสี ไดมีบุรุษเปลี้ย
คนหนึ่ง ถึงซึ่งความสําเร็จในศิลปะของบุคคลผูดีดกอนกรวด. บุรุษ
นั้น นั่ง ณ ภายใตตนไทรยอยตนหนึ่ง ใกลประตูพระนคร อันพวก
เด็กชาวบางกลาวอยูวา "ทานจงดีดกอนกรวดไปเจาะใบไทรนั้น
แสดงรูปชางแกพวกเรา ; แสดงรูปมาแกพวกเรา" ก็แสดงรูปทัง้
หลายอันพวกเด็กปรารถนาแลว ๆไดวัตถุมีของเคี้ยวเปนตน จาก
สํานักพวกเด็กเหลานั้น. ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสูพระราชอุทยาน เสด็จถึงประเทศนั้น. พวกเด็กซอนบุรุษเปลี้ยไวใน
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ระหวางยานไทรแลว ก็หนีไป. เมื่อพระราชาเสด็จเขาไปสูโคนตนไม
ในเวลาเที่ยงตรง เงาของชองสองตองพระสรีระ. ทาวเธอทรงดําริ
วา "นี้อะไรหนอแล ?" ทรงตรวจดูในเบื้องบน ทอดพระเนตร
เห็นรูปมีรูปชางเปนตนที่ใบไมทั้งหลาย จึงตรัสถามวา "นี่กรรมของ
ใคร ?" ทรงสดับวา "ของบุรุษเปลี้ย" จึงรับสั่งใหหาบุรุษเปลี้ยนั้น
มาแลว ตรัสวา "ปุโรหิตของเรา ปากกลานัก เมื่อเราพูดแมนิด
หนอย ก็พูดเสียมากมาย ยอมเบียดเบียนเรา, ทานอาจ เพื่อดีดมูล
แพะประมาณทะนานหนึ่ง เขาในปากของปุโรหิตนั้นไดหรือ ? บุรุษ
เปลี้ยทูลวา "อาจ พระเจาขา, ขอพระองคจงใหคนนํามูลแพะมา
แลวประทับนั่งภายในมานกับปุโรหิต, ขาพระองค จักรูกรรมที่ควร
แระทําในเรื่องนี้." พระราชา ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้น. บุรุษ
เปลี้ยนอกนี้ ใหกระทําชองไวที่มานดวยปลายแหงกรรไกร เมื่อ
ปุโรหิตพูดกับดวยพระราชา พออาปาก ก็ดีดมูลแพะไปทีละกอน ๆ.
ปุโรหิตกลืนมูลแพะที่เขาปากแลว ๆ . เมื่อมูลแพะหมด บุรุษเปลี้ย
จึงสั่นมาน. พระราชา ทรงทราบความที่มูลแพะหมดดวยสัญญานั้น
แลว จึงตรัสวา "ทานอาจารย เราพูดกับทาน จักไมอาจจําคําไวได,
ทานแมกลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหนึ่งแลว ยังไมถึงความเปน
ผูนิ่ง เพราะความที่ทานมีปากกลานัก." พราหมณถึงความเปนผูเกอ
จําเดิมแตนั้น ไมอาจเพื่ออาปากเจรจากับพระราชาได. พระราชารับสั่ง
ใหเรียกบุรุษเปลี้ยมาแลว ตรัสวา "เราไดความสุขเพราะอาศัยทาน"
ทรงพอพระทัย จึงพระราชทานชื่อหมวด ๘ แหงวัตถุทั้งสิ้น แกเขา
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ไดพระราชทานบานสวย ๔ ตําบล ในทิศทั้ง ๔ แหงเมือง. อมาตย
ผูพร่ําสอนอรรถและธรรมของพระราชาทราบความนั้นแลว จึงกลาว
คาถานี้วา :"ชื่อวาศิลปะ แมเชนใดเชนหนึ่ง ก็ยังประโยชน
ใหสําเร็จได. ทานจงดูเถิด, ดวยการดีดตาม
ประสาคนเปลี้ย บุรุษเปลี้ยไดบานสวย อันตั้งอยู
ในทิศทัง้ ๔."
(ก็อมาตยนั้น โดยสมัยนั้น ไดเปนพระผูมีพระภาค คือเรานี่
เอง). ครั้งนั้น บุรุษคนหนึ่ง เห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยไดแลว จึงคิดวา
"บุรุษชื่อนี้ เปนคนเปลี้ย อาศัยศิลปะนี้ จึงถึงแลวซึ่งสมบัติใหญ,
แมเราศึกษาศิลปะนี้ไวก็ควร." เขาขาไปหาบุรุษเปลี้ย ไหวแลว
กลาววา "ทานอาจารย ขอทานจงใหศิลปะนี้แกขาพเจาเถิด." บุรุษ
เปลี้ย กลาววา "พอ เราไมอาจใหได." เขาถูกบุรษุ เปลี้ยนั้นหาม
แลว คิดวา "ชางเถอะ, เราจักยังบุรุษเปลี้ยนั้นใหยินดี" จึงกระทํา
กิจมีการนวดมือและเทาเปนตน แกบรุ ุษเปลี้ยนั้นอยู ใหบุรุษเปลี้ย
นั้นยินดีแลว สิ้นกาลนาน วิงวอนบอย ๆ แลว. บุรุษเปลี้ยคิดวา
'คนนี้มีอุปการะแกเราเหลือเกิน" จึงมิอาจเพื่อหามเขาได ใหเขา
ศึกษาศิลปะแลว กลาววา "พอ ศิลปะของทานสําเร็จแลว, บัดนี้
ทานจักกระทําอะไรเลา ?"
บุรุษ. ขาพเจาจักไปทดลองศิลปะในภายนอก.
บุรุษเปลี้ย. ทานจักทําอยางไร ?
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บุรุษ. ขาพเจาจักดีดแมโคหรือมนุษยใหตาย.
บุรุษเปลี้ย กลาววา "พอ เมื่อคนฆาแมโค สินไหมมีอยู ๑๐๐,
เมื่อฆามนุษย สินไหมมีอยู ๑ พัน, ทานแมทั้งบุตรและภรรยา จัก
ไมอาจเพื่อจะปลดเปลื้องสิ้นไหมนั้นได, ทานจงอยาฉิบหายเสียเลย;
เมื่อทานประหารบุคคลใด ไมตองเสียสินไหม, ทานจงตรวจดูใคร ๆ
ผูหามารดาบิดามิไดเชนนั้น." บุรุษนั้น รับวา "ดีละ" แลวเอากรวด
ใสพกเที่ยวเลือกดูบุคคลเชนนั้นอยู เห็นแมโคแลว ไมอาจดีดได
ดวยคิดวา "แมโคนี้มีเจาของ," เห็นมนุษยแลวไมอาจดีดได ดวย
คิดวา "คนนี้มีมารดาบิดา."
ก็โดยสมัยนั้น พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวาสุเนตตะ อาศัยพระนคร อยูในบรรณศาลา. บุรุษนั้น เห็นพระปจเจกพุทธเจานั้น ผูเขา
ไปเพื่อบิณฑบาต ยืนอยูที่ระหวางประตูพระนคร จึงคิดวา "พระปจเจกพุทธเจานี้ เปนผูไมมีมารดาบิดา, เมื่อเราดีดผูนี้ ไมตองมี
สินไหม, เราจักดีดพระปจเจกพุทธเจานี้ ทดลองศิลปะ" ดังนีแ้ ลว
จึงดีดกอนกรวดไป หมายชองหูเบื้องขวาของพระปจเจกพุทธเจา.
กอนกรวดเขาไปโดยชองหูเบื้องขวา ทะลุออกโดยชองหูเบื้องซาย.
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแลว. พระปจเจกพุทธเจา ไมอาจจะเที่ยวไปเพื่อ
ภิกษาได, จึงไปสูบรรณศาลาโดยอากาศปรินิพพานแลว. พวก
มนุษยเมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมมา คิดวา "ความไมผาสุกอะไร ๆ
จักมี" จึงไปที่บรรณศาลานั้นเห็นทานปรินิพพานแลวรองไหคร่ําครวญ
แลว. แมบรุ ษุ นั้น เห็นมหาชนไปอยู ไปที่บรรณศาลานั้นแลว จํา
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พระปจเจกพุทธเจาได จึงกลาววา "พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ เมื่อ
เขาไปเพื่อบิณฑบาต พบเราที่ระหวางประตู, เราเมื่อจะทดลองศิลปะ
ของตน จึงประหารพระปจเจกพุทธเจานี้." พวกมนุษย กลาววา
"ไดยินวา คนชั่วนี้ ปะหารพระปจเจกพุทธเจา, พวกทานจงจับๆ "
โบยใหบุรุษนั้นถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง. บุรษุ นั้น เกิดในอเวจี
ไหมแลว จนแผนดินใหญนี้หนาขึ้นโยชนหนึ่ง บังเกิดเปนสัฏฐิกูฏเปรต ที่ยอดภูเขาคิชฌกูฏ ดวยผลกรรมอันเหลือ.
[พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ]
พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของเปรตนั้นแลว จึงตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ศิลปะหรือความเปนอิสระ เมื่อเกิดขึ้นแกผูชื่อวาคน
พาล ยอมเกิดขึ้นเพื่อความฉิบหาย, ดวยวา คนพาลไดศิลปะหรือ
ความเปนอิสระแลว ยอมทําความฉิบหายแกตนถายเดียว" ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ความรูยอมเกิดแกคนพาล เพียงเพื่อความฉิบหาย
เทานั้น, ความรูนั้น ยังหัวคิดของเขาใหตกไป
ยอมฆาสวนสุกกธรรมของคนพาลเสีย."
[แกอรรถ]
ศัพทวา อาวเทว ในคาถานั้นเปนนิบาต ในอรรถคือความ
กําหนดซึ่งแดน. ภาวะคือความรู ชือ่ วา ตฺต. บุคคลยอมรูศ ิลปะ
แมใด, หรือบุคคลดํารงอยูในความเปนใหญใด หรือดวยความถึง
พรอมดวยยศใด อันชนยอมรูจัก คือปรากฏ ไดแกเปนผูโดงดัง,
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คําวา ตฺต นี้ เปนชื่อ แหงศิลปะความเปนใหญและความถึงพรอม
ดวยยศนั้น. แทจริง ศิลปะหรือความเปนใหญเปนตน ยอมเกิด
แกคนพาล เพื่อความฉิบหายถายเดียว คือคนพาลนั้น อาศัยศิลปะ
เปนตนนั้น ยอมทําความฉิบหายแกตนอยางเดียว. บทวา หนฺติ
ไดแก ใหพนิ าศ. บทวา สุกฺกส คือสวนแหงกุศล. อธิบายวา
ก็ศิลปะหรือความเปนใหญ เมื่อเกิดขึ้นแกคนพาล ยอมเกิดขึ้นฆาสวน
อันเปนกุศลอยางเดียว. บทวา มุทฺธ นี้ เปนชื่อของปญญา. บทวา
วิปาตย คือกําจัดอยู. อธิบายวา ก็ความรูนั้น ฆาสวนกุศลของคนพาล
นั้น ยังมุทธา กลาวคือปญญา ใหตกไป คือขจัดอยูนั้นแหละ ชื่อ
วาฆา.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต จบ.
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๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ [๕๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
สุธรรมเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย"
เปนตน.
[จิตตคฤหบดีถวายสวนเปนสังฆาราม]
ก็เทศนาตั้งขึ้นแลว ในมัจฉิกาสัณฑนคร จบแลวในกรุง
สาวัตถี.
ความพิสดารวา จิตตคฤหบดี ในมัจฉิกาสัณฑนคร เห็น
พระมหานามเถระ ภายในพวกภิกษุปญจวัคคีย เที่ยวบิณฑบาตอยู
เลื่อมใสในอริยาบถของพระเถระแลว จึงรับบาตร นิมนตใหเขาไป
สูเรือนใหฉันแลว ในกาลเสร็จภัตกิจ สดับธรรมกถา บรรลุโสดาปตติผลแลว เปนผูมีศรัทธาไมหวั่นไหว ใครเพื่อจะทําอุทยานของตน
อันชื่อวาอัมพาฏกวันใหเปนสังฆาราม จึงหลั่งน้ําลงไปในมือของพระ
เถระ มอบถวายแลว. ในขณะนั้น มหาปฐพี ทําน้ําที่สุด ก็หวั่นไหว
ดวยบอกเหตุวา "พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแลว."
มหาเศรษฐี ใหสรางวิหารใหญในอุทยาน ไดเปนผูมีประตู
เปดไวเพื่อพวกภิกษุผูมาจากทิศทั้งปวงแลว. พระสุธรรมเถระ ไดเปน
เจาอาวาสอยูในมัจฉิกาสัณฑ.
*

* พระมหาวิน ป. ธ. ๘ วัดราชาธิวาส แปล. (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ ป. ธ. ๙)
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[คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล]
โดยสมัยอื่น พระอัครสาวกทั้ง ๒ สดับกถาพรรณนาคุณของ
จิตตคฤหบดีแลว ใครจะทําความสงเคราะหแกคฤหบดีนั้น จึงไดไปสู
มัจฉิกาสัณฑนคร. จิตตคฤหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกทั้ง ๒
นั้น จึงไปตอนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน พาพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น
มาแลว นิมนตใหเขาไปสูวิหารของตน ทําอาคันตุกวัตรแลว ออนวอน
พระธรรมเสนาบดีวา "ทานผูเจริญ กระผมปรารถนาฟงธรรมกถาสัก
หนอย." ครัง้ นั้น พระเถระกลาวกะเขาวา "อุบาสก อาตมะทั้งหลาย
เหน็ดเหนื่อยแลวโดยทางไกล, อนึ่ง ทานจงฟงเพียงนิดหนอยเถิด"
ดังนี้แลว ก็กลาวธรรมกถาแกเขา. คฤหบดีนั้นฟงธรรมกถาของพระเถระ
อยูแล บรรลุอนาคามิผลแลว. เขาไหวพระอัครสาวกทั้ง ๒ แลว
นิมนตวา "ทานผูเจริญ พรุงนี้ของทาน (ทั้ง ๒) กับภิกษุพันรูป
รับภิกษาที่เรือนกระผม" แลวนิมนตพระสุธรรมเถระเจาอาวาสภาย
หลังวา "ทานขอรับ พรุง นี้แมทานก็พึงมากับพระเถระทั้งหลาย."
[พระสุธรรมเถระดาคฤหบดี]
พระสุธรรมเถระนั้น โกรธวา "อุบสกนี้ นิมนตเราภายหลัง"
จึงหามเสีย แมอันคฤหบดีออนวอนอยูบอย ๆ ก็หามแลวนั่นแล.
อุบาสก กลาววา "ทานจักปรากฏ ขอรับ" แลวหลีกไป ในวัน
รุงขึ้นจัดแจงทานใหญไวในที่อยูของตน. ในเวลาใกลรุงแล แม
พระสุธรรมเถระ คิดวา "คฤหบดี จัดแจงสักการะเชนไรหนอแล ?
เพื่อพระอัครสาวกทั้ง ๒, พรุงนี้เราจักไปดู" แลวไดถือบาตรและ
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จีวรไปสูเรือนของคฤหบดีนั้นแตเชาตรู. พระสุธรรมเถระนั้น แมอัน
คฤหบดี กลาววา "นิมนตนั่งเถิด ขอรับ" ก็กลาววา "เราไมนั่ง,
จักเที่ยวบิณฑบาต" แลวตรวจดู สักการะอันคฤหบดีเตรียมไวเพื่อ ๒
พระอัครสาวก ใครจะเสียดสีคฤหบดีโดยชาติ จึงกลาววา "คฤหบดี
สักการะของทานลนเหลือ, ก็แตในสักการะนี้ ไมมีอยูอยางเดียว
เทานั้น."
คฤหบดี. อะไร ขอรับ ?
พระเถระ ตอบวา "ขนมแดกงา คฤหบดี" ถูกคฤหบดี
รุกรานดวยวาจาอุปมาดวยกา โกรธแลว กลาววา "คฤหบดี นัน่
อาวาสของทาน, เราจักหลีกไป." แมอันคฤหบดีหามถึง ๓ ครั้ง
ก็หลีกไปสูสาํ นักพระศาสดา กราบทูลคําที่จิตตคฤหบดี และตนกลาว
แลว.
[พระสุธรรมเถระถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม]
พระศาสดา ตรัสวา "อุบาสก เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใสอัน
เธอดาดวยคําเลว" ดังนี้แลว ทรงปรับโทษแกพระสุธรรมเถระนั้น
นั่นแล แลวรับสั่งใหสงฆลงปฏิสารณียกรรม แลวสงไปวา "เธอจง
ไป, ใหจิตตคฤหบดีอดโทษเสีย." พระเถระไปในที่นั้นแลว แมกลาว
วา "คฤหบดี นั่นโทษของอาตมะเทานั้น, ทานจงอดโทษแกอาตมะ
เถิด" อันคฤหบดีนั้น หามวา "ผมไมอดโทษ" เปนผูเกอ ไมอาจ
ใหคฤหบดีนั้นอดโทษได, จึงกลับมาสูสํานักพระศาสดาอีกเทียว. พระ
๑

๑. กรรมอันใหระลึกถึงความผิด.

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 251

ศาสดา แมทรงทราบวา "อุบาสก จักไมอดโทษแกพระสุธรรมนั้น"
ทรงดําริวา "ภิกษุนี้ กระดางเพราะมานะ จงไปสูทาง ๓๐ โยชนแลว
กลับมา" จึงไมทรงบอกอุบายใหอดโทษเลย ทรงสงไปแลว.
[สมณะไมควรทํามานะและริษยา]
ครั้นในกาลที่พระสุธรรมเถระนัน้ กลับมา พระศาสดา ประทาน
ภิกษุผูอนุทูตแกเธอผูนํามานะออกแลว ตรัสวา "เธอจงไปเถิด, ไป
กับภิกษุนี้ จงใหอุบาสกอดโทษ" ดังนี้แลว ตรัสวา "ธรรมดาสมณะ
ไมควรทํามานะหรือริษยาวา 'วิหารของเรา, ที่อยูของเรา, อุบาสกของ
เรา, อุบาสิกาของเรา, เพราะเมื่อสมณะทําอยางนั้น เหลากิเลส มีริษยา
และมานะเปนตน ยอมเจริญ" เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"ภิกษุผูพาล พึงปรารถนาความยกยอง อันไมมีอยู
ความแวดลอมในภิกษุทั้งหลาย ความเปนใหญใน
อาวาส และการบูชาในตระกูลแหงชนอื่น ความ
ดําริ ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลวา 'คฤหัสถและ
บรรพชิตทั้ง ๒ จงสําคัญกรรม อันเขาทําเสร็จแลว
เพราะอาศัยเราผูเดียว จงเปนไปในอํานาจของเรา
เทานั้น ในกิจนอยใหญ กิจไร ๆ, ริษยาและมานะ
ยอมเจริญ (แกเธอ)."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสนฺต ความวา ภิกษุผูพาล พึง
ปรารถนาความสรรเสริญอันไมมีอยู คือภิกษุผูพาล ไมมีศรัทธา เปน
ผูทุศีล สดับนอย ไมสงัด เกียจคราน มีสติไมตั้งมั่น มีจิตไมมั่นคง
มีปญญาทราม ไมใชขีณาสพ ยอมปรารถนาความยกยองอันไมมีอยูนี้วา
"ไฉนหนอ ชนพึงรูจักเราวา 'ภิกษุนี้ มีศรัทธา มีศีล เปนพหุสูต
เปนผูสงัด ปรารภความเพียร มีสติตั้งมั่น มีจิตมั่งคง มีปญญา เปน
พระขีณาสพ" โดยนัยทีท่ านกลาวไวในปาปจฉตานิทเทศ วา "ภิกษุ
เปนผูไมมีศรัทธาเลย ยอมปรารถนาวา 'ชนจงรูจักเราวา 'ผูมีศรัทธา"
เปนตน.
บทวา ปุเรกฺขาร คือ ซึ่งบริวาร. อธิบายวา ภิกษุผูพาล ตั้ง
อยูในความประพฤติดวยอํานาจความอยากอยางนี้วา "ไฉนหนอ ภิกษุ
ในวิหารทั้งสิ้น พึงแวดลอมเราถามปญหาอยู" ชื่อวา ยอมปรารถนา
ความแวดลอมในภิกษุทั้งหลาย.
บทวา อาวาเสสุ ไดแก ในอาวาสอันเปนของสงฆ. อธิบายวา
ภิกษุผูพาล จัดเสนาสนะประณีตในทามกลางวิหารเพื่อภิกษุทั้งหลาย
มีภิกษุที่เปนเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเปนตนของตัว ดวยบอกวา "พวก
ทาน จงอยูในเสนาสนะนี้" สวนตนเกียดกันเสนาะสนะที่ดี จัก
เสนาสนะอันทรามและเสาสนะอันอมนุษยหวงแหนแลว ซึ่งตั้งอยูสุด
ทายเพื่ออาคันตุกภิกษุที่เหลือทั้งหลาย ดวยบอกวา "พวกทาน จงอยู
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
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ในเสนาสนะนี้" ชื่อวา ยอมปรารถนาความเปนใหญในอาวาส.
บาทพระคาถาวา ปูชา ปรกุเลสุ จ ความวา ภิกษุผูพาลยอม
ไมปรารถนาการบูชาดวยปจจัย ๔ ในสกุลของมารดาและบิดาเลย และ
ของพวกญาติก็ไมปรารถนา. (แต) ยอมปรารถนาในสกุลของชนเหลา
อื่นเทานั้น อยางนี้วา "ไฉนหนอ ชนเหลานี้ พึงถวายแกเราคนเดียว
ไมพึงถวายแกภิกษุเหลาอื่น."
บาทพระคาถาวา มเมว กตมฺนฺตุ ความวา ก็ความดําริ
ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลใดวา "พวกคฤหัสถและบรรพชิต แมทั้ง ๒
จงสําคัญกิจอันตนทําแลว คือที่สําเร็จแลวเพราะอาศัยเราเทานั้น" ดวย
ความประสงค อยางนี้วา "นวกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เขาทําแลวใน
วิหาร ดวยสามารถการกระทํานวกรรมมีโรงอุโบสถเปนตน, นวกรรม
นั้นทั้งหมด อันพระเถระของพวกเราทําแลว."
บาทพระคาถาวา มเมว อติวสา อสฺสุ ความวา ความดําริ
ยอมเกิดขึ้น (แกภิกษุผูพาลนั้น) วา "คฤหัสถและบรรพชิตแมทั้งหมด
จงเปนไปในอํานาจของเราแตผูเดียว คือ พาหนะและเครื่องอุปกรณทั้ง
หลาย เปนตนวา เกวียน โค พรา ขวาน หรือโดยที่สุดกิจทั้งหลาย
เปนตนวา อุนแมเพียงขาวยาคูแลวดื่ม อันคฤหัสถและบรรพชิตจะพึง
ไดก็ตามเถิด, แตบรรดากิจนอยและกิจใหญ คือบรรดากรณียกิจทั้งนอย
ทั้งใหญ เห็นปานนี้ คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลาย จงเปนไปในอํานาจ
ของเราเทานั้น ในกิจไร ๆ คือ แมในกิจอยางหนึ่ง. อธิบายวา จงถาม
เราเทานั้นแลวจึงกระทํา."
สองบทวา อิติ พาลสฺส ความวา ความอยากนั้น และความ
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ดําริเห็นปานนี้ ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลใด, วิปสสนามรรคและ
ผล ยอมไมเจริญทีเดียวแกภิกษุผูพาลนั้น, แตตัณหาซึ่งบังเกิดขึ้นใน
ทวาร ๖ และมานะ ๙ อยาง ยอมเจริญแกภิกษุผูพาลนั้นอยางเดียว
เหมือนน้ําเจริญแกทะเลในเวลาพระจันทรขึ้นฉะนั้น .
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
[พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต]
แมพระสุธรรมเถระ ฟงพระโอวาทนี้แลว ถวายบังคมพระศาสดา
ลุกขึ้นจากอาสนะ กระทําประทักษิณแลว ไปกับภิกษุผูเปนอนุทูตนั้น
กระทําคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสก ยังอุบาสกใหอดโทษแลว.
พระสุธรรมเถระนั้น อันอุบาสกใหอดโทษดวยคําวา "กระผมอดโทษ
ขอรับ, ถาโทษของกระผมมี, ขอทานจงอดโทษแกกระผม" ตั้งอยูใน
พระโอวาท ที่พระศาสดาประทานแลว โดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็บรรลุ
พระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว.
[จิตตคฤหบดีไปเฝาพระศาสดา]
ฝายอุบาสก คิดวา "เรายังไมไดเฝาพระศาสดาเลย บรรลุโสดาปตตีผลแลว, ไมไดเฝาพระศาสดาเหมือนกัน ดํารงอยูในอนาคามิผล,
๑

๒

๑. มานะ ๙ อยาง ดูพิสดารในธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒.
๒. นี้แปลตามฉบับสีหลและยุโรป แตตามฉบับของเราที่ใชอยู เวลาแปลเติม นิสฺสาย เขามา.
แปลวา ตัณหาอันจะอาศัยฉันทะเปนตน เกิดขึ้นในทวาร ๖ และมานะ ๙ อยางยอมเจริญแก . . .,
สี. ยุ. ฉนฺทาทโย เปน จนฺโททเย.
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เราควรเฝาพระศาสดาโดยแท." คฤหบดีนั้น ใหเทียมเกวียน ๕๐๐ เลม
เต็มดวยวัตถุมีงา ขาวสาร เนยใส น้าํ ออยและผานุงหมเปนตนแลว
ใหบอกแกหมูภิกษุวา "พระผูเปนเจาทั้งหลายใด ประสงคจะเฝาพระ
ศาสดา, พระผูเปนเจาทั้งหลายนั้นจงไป, จักไมลําบากดวยบิณฑบาต
เปนตน" ดังนี้แลว ก็ใหแจงทั้งแกหมูภิกษุณี ทัง้ แกพวกอุบาสก
ทั้งแกพวกอุบาสิกา. ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ ออกไปกับคฤหบดีนั้น.
เขาตระเตรียมแลวโดยประการที่จะไมมีความบกพรองนอยหนึ่ง ดวย
ขาวยาคูและภัตเปนตน ในหนทาน ๓๐ โยชน เพื่อชน ๓ พันคน คือ
เพื่อภิกษุเปนตนเหลานั้นนั่นแล และเพื่อบริษัทของตน. ฝายพวกเทวดา
ทราบความที่อุบาสกนั้นออกไปแลว ปลูกคายที่พักไวทุก ๆ โยชน
บํารุงมหาชนนั้นดวยอาหารวัตถุ มีขาวยาคุ ของควรเคี้ยว ภัตและน้ําดื่ม
เปนตน อันเปนทิพย. ความบกพรองดวยวัตถุอะไร ๆ มิไดมแี ลว
แกใคร ๆ. มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บํารุงอยูอยางนั้น เดินทางได
วันละโยชน ๆ โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถี. เกวียนทั้ง ๕๐๐ เลม
ยังเต็มบริบูรณเชนเดิมนั้นแหละ. คฤหบดี ไดสละบรรณาการ อัน
พวกเทวดานั่นแลและมนุษยทั้งหลายนํามา ไปแลว.
[พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย]
พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท ในเวลา
บายวันนี้ จิตตคฤหบดี อันอุบาสก ๕๐๐ หองลอมแลว จักมาไหว
เรา."
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พระอานนท. พระเจาขา ก็ในกาลที่จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคม
พระองค ปาฏิหาริยไร ๆ จักมีหรือ ?
พระศาสดา. จักมี อานนท.
อานนท. ปาฏิหาริยอะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ในกาลที่จิตตคฤหบดีนั้น มาไหวเรา ฝนลูกเห็บ
แหงดอกไมทิพย มีสี ๕ สี จักตกโดยถองแถวประมาณเพียงเขาใน
ประเทศประมาณ ๘ กรีส โดยวิธีนบั อยางของหลวง.
ชาวเมือง ฟงขาวนั้นแลว คิดวา "ไดยินวา จิตตคฤหบดี
ผูมีบุญมากอยางนั้น จักมาถวายบังคมพระศาสดาวันนี้, เขาวาปาฏิหาริย
เห็นปานนี้ จักมี, แมพวกเรา จักไดเห็นผูมีบุญมากนั้น" ดังนี้แลว
ไดถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู ๒ ขางทาง. ในกาลที่จิตตคฤหบดี
มาใกลวิหาร ภิกษุ ๕๐๐ รูปมาถึงกอน. จิตตคฤหบดี กลาวกะพวก
อุบาสิกาวา "แมทั้งหลาย พวกทานจงมาขางหลัง" แลว สวนตนอัน
อุบาสก ๕๐๐ แวดลอมแลว ไดไปสูสํานักของพระศาสดา. ก็ชนทั้งหลาย
ผูยืนก็ดี นั่งก็ดี ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้งหลายมิได
มีขางนี้หรือขางโนน. ยอมยืนอยูแนนขนัดเทียวใน ๒ ขางแหงพุทธ
วิถี. จิตตคฤหบดี กาวลงสูพุทธวิถีใหญแลว. ที่อันพระอริยสาวก
ผูบรรลุผล ๓ แลดู ๆ หวั่นไหวแลว. มหาชนแลดูแลว ดวยคิดวา
"เขาวา คนนั่นคือจิตตคฤหบดี." คฤหบดีนั้น เขาเฝาพระศาสดา
เขาไปภายในพระพุทธรัศมี มีพรรณ ๖ จับพระบาทพระศาสดา
ที่ของพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมแลว. ในขณะนั้นเอง ฝนดอกไม
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มีประการดังกลาวมา ตกแลว. สาธุการพันหนึ่งเปนไปแลว.
[จิตตคฤหบดีถวายทาน]
คฤหบดีนั้น อยูในสํานักพระศาสดาสิ้นเดือนหนึ่งแล ไดนิมนต
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานทั้งสิ้น ใหนงั่ ในวิหารนั่นแหละ
ถวายทานใหญแลว. ทําภิกษุแมผูมากับตนไวภายในวิหารนั่นแหละ
บํารุงแลว. ไมตองหยิบอะไร ๆ ในเกวียนของตน แมสักวันหนึ่ง.
ไดทํากิจทุกอยาง ดวยบรรณาการ อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายนํามา
เทานั้น. จิตตคฤหบดีนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา
"พระเจาขา ขาพระองค มาดวยตั้งใจวา 'จักถวายทานแดพระองค
ไดพักอยูในระหวางทางเดือนหนึ่ง, เดือนหนึ่งของขาพระองคลวงไป
แลว ในที่น,ี้ ขาพระองค ไมไดเพื่อจะถือเอาของอะไร ๆ ที่ขา พระองคนํามาเลย, ไดถวายทาน สิ้นกาลเทานี้ ดวยบรรณาการที่เทวดา
และมนุษยทั้งหลายนํามาเทานั้น, แมถาขาพระองคนั้น จักอยูในที่นี้
สิ้นปหนึ่ง, ก็จักไมไดเพื่อจะถวายไทยธรรมของขาพระองคแนแท,
ขาพระองค ปรารถนาจักถายเกวียนแลวไป, ขอพระองค จงโปรด
ใหบอกที่สําหรับเก็บแกขาพระองคเถิด."
พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา "อานนท เธอจงให
จัดที่แหงหนึ่งใหวาง ใหแกอุบาสก." พระเถระ ไดกระทําอยางนั้น
แลว. ไดยินวา พระศาสดา ทรงอนุญาตกัปปยภูมิแกจิตตคฤหบดี
แลว.
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[จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ]
ฝายอุบาสกกับชน ๓ พัน ซึ่งมาพรอมกับตน เดินทางกลับ
ดวยเกวียนเปลาแลว. พวกเทวดาและมนุษย ลุกขึ้นแลว กลาววา
"พระผูเปนเจา ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียนเปลา" ดังนี้
แลว ก็บรรจุเกวียนใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ. คฤหบดีนั้น ได
บํารุงมหาชนดวยบรรณาการอันเขานํามาเพื่อตน ไปแลว.
พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา
"พระเจาขา จิตตคฤหบดี แมเมื่อมาสูสํานักของพระองค มาแลว
โดยเดือนหนึ่ง; อยูในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกัน, ไดถวายทานดวย
บรรณาการที่เทวดาและมนุษยนํามาเทานั้น สิ้นกาลเทานี้; ไดยินวา
บัดนี้คฤหบดีนั้น ทําเกวียน ๕๐๐ เลม ใหเปลา จักไปโดยเดือน
หนึ่งเหมือนกัน, ก็เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ลุกขึ้นแลว กลาวแก
คหฤบดีนั้นวา 'พระผูเปนเจา ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียน
เปลา' ดังนี้แลว ก็บรรจุเกวียนใหเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ, ไดยินวา
คฤหบดี บํารุงมหาชน ดวยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย
นํามาเพื่อตนนั่นแหละจักกลับไป; พระเจาขา ก็สักการะนี้เกิดขึ้นแก
คฤหบดีนั่นผูมาสูสํานักของพระองคเทานั้นหรือ, หรือแมไปในที่อื่น
ก็เกิดขึ้นเหมือนกัน."
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท จิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานักของเรา
ก็ดี ไป ณ ที่อื่นก็ดี สักการะยอมเกิดขึ้นทั้งนั้น, เพราะอุบาสกนี้
เปนผูมีศรัทธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ, อุบาสกผูเห็นปานนี้ ยอม
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คบ (ไป) ประเทศใด ๆ; ลาภสักการะ ยอมเกิดแกเขาในประเทศ
นั้น ๆ ทีเดียว" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคนี้วา :"ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เพียบพรอมดวยยศ
และโภคะ ยอมคบประเทศใด ๆ ยอมเปนผูอ ัน
เขาบูชาแลว ในประเทศนั้น ๆ; ทีเดียว."
ก็เนื้อความแหงพระคาถานั้น จักแจมแจงในปกิณณกวรรคนั้นแล.
[บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี]
เมื่อพระศาสดา ตรัสอยางนั้นแลว, พระอานนทเถระ จึงทูล
ถามบุรพกรรมของจิตตคฤหบดี. ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรัส
แกพระอานนทเถระนั้น จึงตรัสวา :"อานนท จิตตคฤหบดีนี้ มีอภินิหารอันทําไว แทบบาทมูล
ของพระผูมีพระภาคพระนามวา ปทุมุตตระ ทองเที่ยวไปในเทวดา
และมนุษยสิ้นแสนกัป ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป
เกิดในสกุลของพรานเนื้อ ถึงความเจริญแลว วันหนึ่ง เมื่อฝนตกอยู
ถือหอกไปสูปา เพื่อตองการจะลาเนื้อ ตรวจดูหมูเนื้ออยู เห็นภิกษุ
รูปหนึ่ง นั่งคลุมศีรษะ ที่เงื้อมเปนเอง แหงหนึ่ง จึงคิดวา "พระผู
เปนเจารูปเดียว จักนั่งทําสมณธรรม, เราจักนําอาหารมา เพื่อพระผู
เปนเจานั้น" ดังนี้แลว รับไปสูเรือน ใหคนปงเนื้อที่ตนนํามาเมื่อวาน
ที่เตาแหงหนึ่ง ใหหุงขาวที่เตาแหงหนึ่ง เห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวก
อื่น รับบาตรของภิกษุแมเหลานั้น นิมนตใหนั่งเหนืออาสนะที่จัด
๑

๑. อกตปพฺภาร เงื้อมที่บุคคลไมไดทํา หมายความวา เกิดเปนเองตามธรรมชาติ.
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แจงไว ตระเตรียมภิกษาแลว สั่งคนอื่นวา "พวกทานจงอังคาสพระ
ผูเปนเจาทั้งหลาย" แลว ใสภัตนั้นลงในตระกราถือเดินไป เลือกเก็บ
ดอกไมตางๆ ในระหวางทาง หอดวยใบไม ไปสูท ี่พระเถระนั่งแลว
กลาววา "ทานผูเจริญ ขอทานจงทําความสงเคราะหแกกระผมเถิด"
ดังนี้แลว รับบาตร ใหเต็มดวยภัตแลววางไวในมือของพระเถระ
กระทําการบูชาดวยดอกไมเหลานั้น ตั้งความปรารถนาวา "บิณฑบาต
อันมีรสนี้ พรอมดวยดอกไมเครื่องบูชา ยังจิตของขาพเจาใหยินดีฉันใด;
ขอบรรณาการพันหนึ่ง จงมายังจิตของขาพเจาใหยินดี ในที่ ๆ ขาพเจา
เกิดแลว ๆ ฉันนั้น, และขอฝนมีดอกไมมีสี ๕ สีจงตก." เขาบําเพ็ญ
กุศลจนตลอดชีพแลว เกิดในเทวโลก. ฝนดอกไมทิพย ตกแลว โดย
ถองแถว ประมาณเพียงเขา ในที่ ๆ เขาเกิดแลว. แมในกาลนี้ ฝน
ดอกไม (ทิพย) ก็ตกในวันที่เขาเกิดแลว และเมื่อเขามาในที่นี้
การนําบรรณาการมา และการที่เกวียนเต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ เปน
ผลแหงกรรมนั้นแล."
เรื่องพระสุธรรมเถระ จบ.
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๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ [๕๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ติสสเถระ ผูม ีปกติอยูในปา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อฺา หิ
ลาภูปนิสา" เปนตน.
[พระสารีบุตรอนุเคราะหพราหมณผูยากจน]
เทศนาตั้งขึ้นแลวในกรุงราชคฤห. ไดยินวา สหายของวังคันตพราหมณ ผูบิดาของพระสารีบุตรเถระ ชื่อ มหาเสนพราหมณ อยู
ในกรุงราชคฤห. วันหนึง่ พระสารีบุตรเถระ เที่ยวบิณฑบาต
ไดไปยังประตูเรือนของพราหมณนั้น เพื่ออนุเคราะหในเขา. แต
พราหมณนั้น มีสมบัติหมดเสียแลว กลับเปนคนยากจน. เขาคิดวา
"บุตรของเราจักมาเพื่อเที่ยวบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเรา, แตเรา
เปนคนยากจน, บุตรของเราเห็นจะไมทราบความที่เราเปนคนยากจน,
ไทยธรรมอะไร ๆ ของเราก็ไมมี," เมื่อไมอาจจะเผชิญหนาพระเถระนั้นได
จึงหลบเสีย. ถึงในวันอื่น แมพระเถระไดไป (อีก). พราหมณก็ได
หลบเสียอยางนั้นเหมือนกัน. เขาคิดอยูวา "เราไดอะไร ๆ แลวนั่น
แหละจักถวาย" ก็ไมได (อะไร ๆ). ภายหลังวันหนึ่งเขาไดถาด
เต็มดวยขาวปายาสพรอมกับผาสาฎกเนื้อหยาบ ในที่บอกลัทธิของ
พราหมณแหงหนึ่ง ถือไปพอถึงเรือน นึกถึงพระเถระขึ้นไดวา "การ
ที่เราถวายบิณฑบาตนี้แกพระเถระ ควร."
*

* พระมหาบุญสงค ป. ธ. ๖ (ปจจุบนั เปนประราชญาณเวที ป. ธ. ๗ วัดทาโพธิ์ นครศรีธรรมราช) แปล.
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ในขณะนั้นนั่นเอง แมพระเถระ เขาฌาน ออกจากสมาบัติ
แลว เห็นพราหมณนั้น คิดวา "พราหมณไดไทยธรรมแลว หวัง
อยูซึ่งการมาของเรา, การที่เราไปในที่นั้น ควร" ดังนี้แลว จึงหม
ผาสังฆาฏิ ถือบาตร แสดงตนยืนอยูแลวที่ประตูเรือนของพราหมณ
นั้นนั่นเอง. เพราะเห็นพระเถระเทานั้น จิตของพราหมณเลื่อมใส
แลว. ลําดับนั้น เขาเขาไปหาพระเถระนั้น ไหวแลว กระทําปฏิสันถาร
นิมนตใหนั่งภายในเรือน ถือถาดอันเต็มดวยขาวปายาส เกลี่ยลงใน
บาตรของพระเถระ. พระเถระรับกึ่งหนึ่งแลวจึงเอามือปดบาตร. ทีนั้น
พราหมณกลาวกะพระเถระนั้นวา "ทานผูเจริญ ขาวปายาสนี้สักวา
เปนสวนของคน ๆ เดียวเทานั้น, ขอทานจงทําความสงเคราะหใน
ปรโลกแกกระผมเถิด, อยาทําความสงเคราะหในโลกนี้เลย; กระผม
ปรารถนาถวายไมใหเหลือทีเดียว" ดังนี้แลว จึงเกลี่ยลงทั้งหมด.
พระเถระฉันในที่นั้นนั่นแล. ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ เขาถวายผา
สาฎกแมนั้น แกพระเถระนั้น ไหวแลว กลาวอยางนี้วา "ทานผู
เจริญ แมกระผมพึงบรรลุธรรมที่ทานเห็นแลวเหมือนกัน." พระเถระ
ทําอนุโมทนาแกพราหมณนั้นวา "จงสําเร็จอยางนั้น พราหมณ"
ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป เที่ยวจาริกโดยลําดับ ไดถึงพระเชตวัน
แลว.
[พราหมณยาจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี]
ก็ทานทีบ่ ุคคลถวายแลวในคราวที่ตนตกยาก ยอมยังผูถวาย
ใหรางเริงอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น แมพราหมณถวายทานนั้นแลว มี

ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาที่ 263

จิตเลื่อมใส เกิดโสมนัสแลว ไดทําความสิเนหามีประมาณยิ่งใน
พระเถระ. ดวยความสิเนหาในพระเถระนั่นแล พราหมณนั้น ทํา
กาละแลว ถือปฏิสนธิในสกุลอุปฏฐากของพระเถระในกรุงสาวัตถี.
ก็ในขณะนั้นแล มารดาของเขา บอกแกสามีวา "สัตวเกิดในครรภตั้ง
ในทองของฉัน." สามีนนั้ ไดใหเครื่องบริหารครรภแกมารดาของทารก
นั้นแลว. เมือ่ นางเวนการบริโภคอาหารวัตถุมีของรอนจัด เย็นนักและ
เปรี้ยวนักเปนตน รักษาครรภอยูโดยสบาย ความแพทองเห็นปานนี้
เกิดขึ้นวา "ไฉนหนอ เราพึงนิมนตภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระสารีบุตรเถระ
เปนประธานใหนั่งในเรือน ถวายขาวปายาสเจือดวยน้ํานมลวน แม
ตนเองนุงหมผากาสาวะ ถือขันทองนั่งในที่สุดแหงอาสนะ แลว
บริโภคขาวปายาสอันเปนเดนของภิกษุประมาณเทานี้." ไดยินวา
ความแพทองในเพราะการนุงหมผากาสาวะนั้นของนาง ไดเปนบุรพนิมิตแหงการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในทอง. ลําดับนั้น
พวกญาติของนาง คิดวา "ความแพทองของธิดาพวกเราประกอบ
ดวยธรรม" ดังนี้แลว จึงถวายขาวปายาสเจือดวยน้ํานมลวน แก
ภิกษุ ๕๐๐ รูปทําพระสารีบุตรเถระใหเปนพระสังฆเถระ. แมนางก็นุงผา
กาสาวะผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง ถือขันทองนั่งในที่สุดแหงอาสนะ
บริโภคขาวปายาสอันเปนเดน (ของภิกษุ). ความแพทองสงบแลว.
ในมงคลอันเขากระทําแลวในระหวาง ๆ แกนางนั้น ตลอดเวลาสัตว
เกิดในครรภคลอดก็ดี ในมงคลอันเขากระทําแลวแกนางผูคลอดบุตร
๑. ขาวชนิดหนึ่ง ที่หุงเจือดวยน้ํานม น้ําผึง้ น้ําตาล เปนตน หรือขาวเปยกเจือนม.
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แลว โดยลวงไป ๑๐ เดือนก็ดี พวกญาติก็ไดถวายขาวมธุปายาส
มีน้ํานอย แกภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเปนประธาน
เหมือนกัน. ไดยินวา นี่เปนผลแหงขาวปายาสที่ทารกถวายแลว ใน
เวลาที่ตนเปนพราหมณในกาลกอน. ก็ในวันมงคลที่พวกญาติกระทํา
ในวันที่ทารกเกิด พวกญาติใหทารกนั้นอาบน้ําแตเชาตรู ประดับแลว
ใหนอนเบื้องบนผากัมพลมีคาแสนหนึ่งบนที่นอนอันมีสิริ.
[ทารกบริจาคทาน]
ทารกนัน้ นอนอยูบนผากัมพลนั้นเอง แลดูพระเถระแลว คิด
วา "พระเถระนี้ เปนบุรพาจารยของเรา, เราไดสมบัตินี้ เพราะ
อาศัยพระเถระนี้, การที่เราทําการบริจาคอยางหนึ่งแกทานผูนี้ ควร"
อันญาตินําไปเพื่อประโยชนแกการรับสิกขาบท ไดเอานิ้วกอยเกี่ยว
ผากมพลนั้นยึดไว. ครั้งนั้น ญาติทั้งหลายของทารกนั้น คิดวา "ผา
กัมพลคลองที่นิ้วมือแลว" จึงปรารภจะนําออก. ทารกนั้น รองไห
แลว. พวกญาติ กลาววา "ขอพวกทานจงหลีกไปเถิด, ทาน
ทั้งหลายอยางยังทารกใหรองไหเลย" ดังนี้แลว จึงนําไปพรอมกับผา
กัมพลนั่นแล. ในเวลาไหวพระเถระ ทารกนั้น ชักนิ้วมีออกจากผา
กัมพล ใหผากัมพลตกลง ณ ทีใ่ กลเทาของพระเถระ. ลําดับนั้น พวก
ญาติไมกลาววา "เด็กเล็กไมรูกระทําแลว" กลาววา "ทานเจาขา
ผาอันบุตรของพวกขาพเจาถวายแลว จงเปนอันบริจาคแลวทีเดียว"
ดังนี้แลว กลาววา "ทานเจาขา ขอพระผูเปนเจา จงใหสิกขาบท
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แกทาสของทาน ผูทําการบูชาดวยผากัมพลนั่นแหละ อันมีราคาแสน
หนึ่ง."
พระเถระ. เด็กนี้ชื่ออะไร ?
พวกญาติ. ชื่อเหมือนกับพระผูเปนเจา ขอรับ.
พระเถระ. นี่จักชื่อ ติสสะ.
ไดยินวา พระเถระ ในเวลาเปนคฤหัสถ ไดมีชื่อวา อุปติสสมาณพ. แมมารดาของเด็กนั้น ก็คิดวา "เราไมควรทําลายอัธยาศัย
ของบุตร." พวกญาติ ครั้นกระทํามงคลคือการขนานนามแหงเด็ก
อยางนั้นแลว ในมงคลคือบริโภคอาหารของเด็กนั้นก็ดี ในมงคลคือ
การเจาะหูของเด็กนั้นก็ดี ในมงคลคือการนุงผาของเด็กนั้นก็ดี ในมงคล
คือการโกนจุกของเด็กนั้นก็ดี ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํานอย แกภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระสารีบุตรเถระเปนประธาน. เด็กเจริญวัย
แลว กลาวกะมารดา ในเวลามีอายุ ๗ ขวบวา "แม ฉันจัก
บวชในสํานักของพระเถระ." มารดานั้น รับวา "ดีละ ลูก, เมื่อ
กอนแมก็ไดหมายใจไววา 'เราไมควรทําลายอัธยาศัยของลูก,' เจา
จงบวชเถิด ลูก" ดังนี้แลว ใหคนนิมนตพระเถระมา ถวายภิกษา
แกพระเถระนั้นผูมาแลว กลาววา "ทานเจาขา ทาสของทานกลาว
วา 'จักบวช,' พวกดิฉันจักพาทาสของทานนี้ไปสูวิหารในเวลาเย็น"
สงพระเถระไปแลว ในเวลาเย็นพาบุตรไปสูวิหารดวยสักการะ และ
สัมมานะเปนอันมาก แลวก็มอบถวายพระเถระ.
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[การบวชทําไดยาก]
พระเถระกลาวกับเด็กนั้นวา "ติสสะ ชื่อวาการบวชเปนของ
ที่ทําไดยาก, เมื่อความตองการดวยของรอนมีอยู ยอมไดของเย็น,
เมื่อความตองการดวยของเย็นมีอยู ยอมไดของรอน, ชื่อวา นักบวช
ทั้งหลาย ยอมเปนอยูโดยลําบาก, ก็เธอเสวยความสุขมาแลว."
ติสสะ. ทานขอรับ กระผมจักสามารถทําไดทุกอยาง ตามทํานอง
ที่ทานบอกแลว.
[กัมมัฏฐานพระพุทธเจาทุกพระองคไมเคยทรงละ]
พระเถระ กลาววา "ดีละ" แลวบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน
ดวยสามารถแหงการกระทําไวในใจโดยความเปนของปฏิกูล แกเด็กนั้น
ใหเด็กบวชแลว. จริงอยู การที่ภิกษุบอกอาการ ๓๒ แมทั้งสิ้น
ควรแท, เมื่อไมอาจบอกไดทั้งหมด พึงบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน
ก็ได, ดวยวา กัมมัฏฐานนี้ พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคไมทรง
ละแลวโดยแท. การกําหนดภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี
อุบาสิกาก็ดี ผูบรรลุพระอรหัต ในเพราะบรรดาอาการทั้งหลายมีผม
เปนตน สวนหนึ่ง ๆ ยอมไมมี. ก็ภิกษุทั้งหลายผูไมฉลาด เมื่อ
ยังกุลบุตรใหบวช ยอมยังอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหฉิบหายเสีย
เพราะเหตุนั้น พระเถระ พอบอกกัมมัฏฐานแลว จึงใหบวช ใหตั้ง
อยูในศีล ๑๐. มารดาบิดา ทําสักการะแกบุตรผูบวชแลว ไดถวายขาว
มธุปายาสมีน้ํานอยเทานั้น แกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน
ในวิหารนั่นเองสิ้น ๗ วัน. ฝายภิกษุทั้งหลาย โพนทนาวา "เรา
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ทั้งหลายไมสามารถจะฉันขาวมธุปายาสมีน้ํานอยเปนนิตยได." มารดา
บิดา แมของสามเณรนั้น ไดไปสูเรือนในเวลาเย็นในวันที่ ๗. ใน
วันที่ ๘ สามเณรเขาไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย.
[สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลกอน]
ชาวเมืองสาวัตถี กลาววา "ไดยินวา สามเณรจักเขาไป
บิณฑบาตในวันนี้, พวกเราจักทําสักการะแกสามเณรนั้น" ดังนี้
แลว จึงทําเทริดดวยผาสาฎกประมาณ ๕๐๐ ผืน จัดแจงบิณฑบาต
ประมาณ ๕๐๐ ที่ ไดถอื ไปยืนดักทางถวายแลว. ในวันรุงขึ้น ไดมา
สูปาใกลวิหาร ถวายแลว. สามเณรไดบิณฑบาตพันหนึ่ง กับผา
สาฎกพันหนึ่ง โดย ๒ วันเทานั้น ดวยอาการอยางนี้ ใหคนถวาย
แกภิกษุสงฆแลว. ไดยินวา นั่นเปนผลแหงผาสาฎกเนื้อหยาบที่
สามเณรถวายแลวในคราวเปนพราหมณ. ลําดับนัน้ ภิกษุทั้งหลาย
ขนานนามสามเณรนั้นวา "ปณฑปาตทายกติสสะ" รุงขึ้นวันหนึ่ง
ในฤดูหนาว สามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหาร เห็นภิกษุทั้งหลาย ผิงไฟ
อยูในเรือนไฟเปนตนในที่นั้น ๆ จึงเรียนวา "ทานขอรับ เหตุไร
ทานทั้งหลายจึงนั่งผิงไฟ ?"
พวกภิกษุ. ความหนาวเบียดเบียนพวกเรา สามเณร.
สามเณร. ทานขอรับ ธรรมดาในฤดูหนาว ทานทั้งหลาย
ควรหมผากัมพล, เพราะผากัมพลนั้น สามารถกันหนาวได.
พวกภิกษุ. สามเณร เธอมีบุญมาก พึงไดผากัมพล, พวกเรา
จักไดผากัมพลแตที่ไหน ?
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สามเณร กลาววา "ทานขอรับ ถากระนั้น พระผูเปนเจา
ทั้งหลาย ผูมีความตองการผากัมพล จงมากับกระผมเถิด" แลว
ใหบอกภิกษุในวิหารทั้งสิ้น. ภิกษุทั้งหลาย คิดวา "พวกเราจักไปกับ
สามเณรแลว นําผากัมพลมา" อาศัยสามเณรผูมีอายุ ๗ ป ออกไป
แลวประมาณพันรูป. สามเณรนั้น มิใหแมจิตเกิดขึ้นวา "เราจักได
ผากัมพล แตที่ไหน เพื่อภิกษุประมาณเทานี้" พาภิกษุเหลานั้น
บายหนาสูพระนครไปแลว. จริงอยู ทานที่บุคคลถวายดีแลว ยอมมี
อานุภาพเชนนี้. สามเณรนั้น เที่ยวไปตามลําดับเรือนภายนอกพระนครเทานั้น ไดผากัมพลประมาณ ๕๐๐ ผืนแลว จึงเขาไปภายใน
พระนคร. พวกมนุษยนําผากัมพลมาแตที่โนนที่นี้. สวนบุรุษคนหนึ่ง
เดินไปโดยทางประตูรานตลาด เห็นชาวรานตลาดคนหนึ่ง ผูนั่งคลี่ผา
กัมพล ๕๐๐ ผืน จึงพูดวา "ผูเจริญ สามเณรรูปหนึ่งรวบรวม
ผากัมพลมาอยู, ทานจงซอนผากัมพลของทานเสียเถิด.
ชาวรานตลาด. ก็สามเณรนั้น ถือเอาสิ่งที่เขาใหแลวหรือที่
เขายังไมให.
บุรุษ. ถือเอาสิ่งที่เขาใหแลว.
ชาวรานตลาดพูดวา "เมื่อเปนเชนนั้น, ถาเราปรารถนา, เรา
จักให; หากเราไมปรารถนา, จักไมให; ทานจงไปเสียเถิด" ดังนี้แลว
ก็สงเขาไป.
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[ลักษณะคนตระหนี่]
จริงอยู พวกคนตระหนี่ผูเปนอันธพาล, เมื่อชนเหลาอื่นใหทาน
อยางนี้ ก็ตระหนี่แลว จึงเกิดในนรก เหมือนกาฬอํามาตยเห็น
อสทิสทานแลว ตระหนีอ่ ยูฉะนั้น. ชาวรานตลาด คิดวา "บุรษุ นี้มา
โดยธรรมดาของตน กลาวกะเราวา 'ทานจงซอนผากัมพลของทาน
เสีย,' แมเราก็ไดกลาววา 'ถาสามเณรนั้น ถือเอาสิ่งที่เขาให, ถา
เราปรารถนา เราจักใหของ ๆ เรา; หากไมปรารถนา, เราก็จัก
ไมให; ก็เมื่อเราไมใหของที่สามเณรเห็นแลว ความละอายยอมเกิด
ขึ้น, เมื่อเราซอนของ ๆ ตนไว ยอมไมมีโทษ; บรรดาผากัมพล ๕๐๐
นี้ ผากัมพล ๒ ผืนมีราคาตั้งแสน ; การซอนผา ๒ ผืนนี้ไว ควร"
ดังนี้แลว จึงผูผากัมพลทั้ง ๒ ผืน ทําใหเปนชายดวยชาย วางซอน
ไวในระหวางแหงผาเหลานั้น. ฝายสามเณรถึงประเทศนั้นพรอมดวย
ภิกษุพันหนึ่ง. เพราะเห็นสามเณรเทานั้น ความรับเพียงดังบุตรก็
เกิดขึ้นแกชาวรานตลาด. สรีระทั้งสิ้นไดเต็มเปยมแลวดวยความรัก.
เขาคิดวา "ผากัมพลทั้งหลายจงยกไว, เราเห็นสามเณรนี้แลวจะ
ใหแมเนื้อคือหทัย ก็ควร." ชาวรานตลาดนั้นนําผากัมพลทั้ง ๒ ผืน
นั้นออกมาวางไวแทบเทาของสามเณร ไหวแลวไดกลาววา "ทาน
เจาขา ผมพึงมีสวนแหงธรรมที่ทานเห็นแลว." สามเณรแมนั้น
ไดทําอนุโมทนาแกเขาวา "จงสําเร็จอยางนั้นเถิด" สามเณรไดผา
กัมพล ๕๐๐ ผืนแมในภายในพระนคร. ในวันเดียวเทานั้น ไดผากัมพล
๑

๑. เอาชายผา ๒ ผืนผูกติดกัน.
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พันหนึ่ง ไดถวายแกภิกษุพันหนึ่ง ดวยประการฉะนี้. ครั้งนั้น ภิกษุ
ทั้งหลายขนานนามของสามเณรนั้นวา "กัมพลทายกติสสะ." ผา
กัมพลที่สามเณรใหในวันตั้งชื่อ ถึงความเปนผากัมพลพันหนึ่ง ใน
เวลาตนมีอายุ ๗ ป ดวยประการฉะนี้.
[ใหของนอยแตไดผลมาก]
ของนอยอันบุคคลใหแลวในฐานะใด ยอมมีผลมาก, ของมาก
ที่บุคคลใหแลวในฐานะใด ยอมมีผลมากกวา, ฐานะอื่นนั้น ยก
พระพุทธศาสนาเสียมิไดมี. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ของนอยที่บุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนใดมีผลมาก;
ของมากที่บุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนใดมีผลมากกวา, หมูภิกษุนี้
ก็เปนเชนนั้น." แมสามเณรมีอายุ ๗ ป ไดผากัมพลพันหนึ่ง ดวย
ผลแหงผากัมพลหนึ่ง ดวยประการฉะนี้.
เมื่อสามเณรนั้นอยูในเชตวัน พวกเด็กที่เปนญาติมาสูสํานัก
พูดจาปราศรัยเนือง ๆ. สามเณรนั้น คิดวา "อันเราเมื่ออยูใน
ที่นี้ เมื่อเด็กที่เปนญาติมาพูดอยู, ไมอาจที่จะไมพูดได, ดวยการ
เนิ่นชาคือการสนทนากับเด็กเหลานี้ เราไมอาจทําที่พึ่งแกตนได, ไฉน
หนอ เราเรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลว พึงเขาไป
สูปา."
[ติสสสามเณรออกปาทําสมณธรรม]
ติสสสามเณรนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว
ทูลใหพระศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต ไหวพระอุปชฌายะ
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แลว ถือบาตรและจีวรออกไปจากวิหารแลว คิดวา "ถาเรา
จักอยูในที่ใกลไซร, พวกญาติจะรองเรียกเราไป" จึงไดไปสิ้นทาง
ประมาณ ๑๒๐ โยชน. ครั้งนั้น สามเณรเดินไปทางประตูบานแหงหนึ่ง
เห็นชายแกคนหนึ่งจึงถามวา "อุบาสก วิหารในปาของภิกษุทั้งหลาย
ผูอยูในประเทศนี้มีไหม ?"
อุบาสก. มีขอรับ.
สามเณร. ถาอยางนั้น ขอทานชวยบอกทางแกฉัน.
ก็ความรักเพียงดังบุตรเกิดขึ้นแลวแกอุบาสกแก เพราะเห็น
สามเณรนั้น. ลําดับนั้น อุบาสกยืนอยูในที่นั้นนั่นแล ไมบอกแก
สามเณรนั้น กลาววา "มาเถิด ขอรับ, ผมจักบอกแกทาน"
ไดพาสามเณรนั้นไปแลว. สามเณร เมื่อไปกับอุบาสกแกนั้น เห็น
ประเทศ ๖ แหง ๕ แหง อันประดับแลวดวยดอกไมและผลไมตาง ๆ
ในระหวางทาง จึงถามวา "ประเทศนีช้ ื่ออะไร ? อุบาสก" ฝาย
อุบาสกนั้น บอกชื่อประเทศเหลานั้น แกสามเณรนั้น ถึงวิหาร
อันตั้งอยูในปาแลว กลาววา "ทานของรับ ที่นี่เปนที่สบาย, ขอ
ทานจงอยูในที่นี้เถิด" แลวถามชื่อวา " ทานชื่ออะไร ? ขอรับ"
เมื่อสามเณรบอกวา "ฉันชื่อวนวาสีติสสะ อุบาสก." จึงกลาววา
"พรุงนี้ ทานควรไปเที่ยวบิณฑบาตในบานของพวกกระผม" แลว
หลับไปสูบานของตนนั่นแหละ บอกแกพวกมนุษยวา "สามเณร
ชื่อวนวาสีติสสะมาสูวิหารแลว, ขอทานจงจัดแจงอาหารวัตถุมียาคู
๑. คําวาประเทศในที่นี้ หมายความเพียงบานหนึ่งหรือตําบลหนึ่งเทานัน้ .
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และภัตเปนตน เพื่อสามเณรนั้น." ครั้งแรกทีเทียว สามเณรเปน
ผูชื่อวา "ติสสะ" แตนั้นไดชื่อ ๓ ชือ่ เหลานี้คือ ปณฑปาตทายกติสสะ
กัมพลทายกติสสะ วนวาสีติสสะ ไดชื่อ ๔ ชื่อภายในอายุ ๗ ป. รุง
ขึ้น สามเณรนั้นเขาไปบิณฑบาตยังบานนั้นแตเชาตรู. พวกมนุษย
ถวายภิกษาไหวแลว. สามเณร กลาววา "ขอทานทั้งหลายจงถึงซึ่ง
ความสุข, จงพนจากทุกขเถิด." แมมนุษยคนหนึ่ง ถวายภิกษาแก
สามเณรนั้นแลวก็ไมสามารถจะ (กลับ) ไปยังเรือนไดอีก, ทุกคน
ไดยืนแลดูอยูทั้งนั้น. แมสามเณรนั้นก็รับภัตพอยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อ
ตน. ชาวบานทั้งสิ้น หมอบลงดวยอกแทบเทาของสามเณรนั้นแลว
กลาววา "ทานเจาขา เมื่อทานอยูในที่นี้ตลอดไตรมาสนี้ พวก
กระผมจักรับสรณะ ๓ ตั้งอยูในศีล ๕ จักทําอุโบสถกรรม ๘ ครั้ง
ตอเดือน, ขอทานจงใหปฏิญญาแกกระผมทั้งหลาย เพื่อประโยชน
แหงการอยูในที่นี้." สามเณรนั้นกําหนดอุปการะ จึงใหปฏิญญา
แกมนุษยเหลานั้น เที่ยวบิณฑบาตในบานนั้นนั่นแลเปนประจํา. ก็
ในขณะที่เขาไหวแลว ๆ กลาวเฉพาะ ๒ บทวา "ขอทานทั้งหลาย
จึงถึงซึ่งความสุข, จงพนจากทุกข" ดังนี้แลว หลีกไป. สามเณร
นั้นใหเดือนที่ ๑ และเดือนที่ ๒ ลวงไปแลว ณ ที่นั้น เมื่อเดือนที่ ๓
ลวงไป, ก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา.
[อุปชฌายะไปเยี่ยมสามเณร]
ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแลว พระอุปชฌายะของ
สามเณรนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว กราบทูลวา
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"ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะไปยังสํานักติสสสามเณร."
พระศาสดา. ไปเถิด สารีบุตร.
พระสารีบุตรเถระนัน้ เมื่อพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซึง่ เปน
บริวารของตน หลีกไป กลาววา "โมคคัลลานะผูมีอายุ กระผม
จะไปยังสํานักติสสสามเณร." พระโมคคัลลานเถระ กลาววา
"ทานผูมีอายุ แมกระผมก็จักไปดวย" ดังนี้แลว ก็ออกไปพรอม
กับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป. พระมหาสาวกทั้งปวง คือ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ พระอุบาลีเถระ พระปุณณเถระ
เปนตน ออกไปพรอมกับภิกษุประมาณองคละ ๕๐๐ รูป โดยอุบาย
นั้นแล. บริวารของพระมหาสาวกแมทั้งหมด ไดเปนภิกษุประมาณ
๔ หมื่น. อุบาสกผูบํารุงสามเณรเปนประจํา เห็นภิกษุเหลานั่น ผูเดิน
ทางประมาณ ๑๒๐ โยชน ถึงโคจรคามแลว ณ ประตูบานนั่นเอง
ตอนรับไหวแลว. ลําดับนั้น พระสารีบุตรเถระ ถามอุบาสกนั้นวา
"อุบาสก วิหารอันตั้งอยูในปาในประเทศนี้มีอยูหรือ ?"
อุบาสก. มีขอรับ.
พระเถระ. มีภิกษุไหม ?
อุบาสก. มีขอรับ.
พระเถระ. ใคร อยูในที่นั้น ?
อุบาสก. วนวาสีติสสามเณร ขอรับ.
พระเถระ. ถากระนัน้ ทานจงบอกทางแกพวกฉัน.
อุบาสก. ทานเปนภิกษุพวกไหน ? ขอรับ.
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พระเถระ. พวกเรามาสูสํานักของสามเณร.
อุบาสกแลดูภิกษุเหลานั้น จําพระมหาสาวกแมทั้งหมดได นับ
ตั้งแตพระธรรมเสนาบดีเปนตน. เขามีสรีระอันปติถูกตองแลวหา
ระหวางมิได กลาววา "ทานขอรับ ขอทานจงหยุดกอนเถิด"
แลวเขาไปสูบานโดยเร็ว ปาวรองวา "พระอสีติมหาสาวกผูเปนเจา
ทั้งหลายเหลานี้นับแตพระสารีบุตรเถระเปนตน มาสูสํานักของสามเณร
กับดวยบริวารของตน ๆ, ทานทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช มี เตียง
ตั่ง เครื่องปูลาด ประทีปและน้ํามันเปนตน ออกไปโดยเร็วเถิด."
ทันใดนั่นเอง พวกมนุษยขนเตียงเปนตนเดินติดตามรอยพระเถระไป
เขาไปสูวิหารพรอมกับพระเถระนั่นแหละ. สามเณรจําหมูภิกษุ
ได รับบาตรและจีวรพระมหาเถระ ๒-๓ องคแลว ไดทําวัตร. เมื่อ
สามเณรนั้นจัดแจงที่อยูเพื่อพระเถระทั้งหลายเก็บบาตรและจีวรอยูนั่นแล,
ก็มืดพอดี. พระสารีบุตรเถระ กลาวกะพวกอุบาสกวา "อุบาสกทั้งหลาย
พวกทานไปเถิด, ความมืดเกิดแกพวกทาน."
พวกอุบาสก. ทานผูเจริญ วันนี้เปนวันฟงธรรม, พวกกระผม
จักยังไมไป, จักฟงธรรม, ในกาลกอนแตนี้ แมการฟงธรรมมิไดมี
แกกระผมทั้งหลาย
พระเถระ. สามเณร ถากระนั้น เธอจงตามประทีปประกาศ
เวลาฟงธรรมเถิด.
สามเณรนั้น ไดทําแลวอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะสามเณรนั้นวา "ติสสะ พวก
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อุปฏฐากของเธอ กลาวอยูวา 'พวกเราใครจะฟงธรรม, เธอจง
กลาวธรรมแกอุปฏฐากเหลานั้น." พวกอุบาสก ลุกขึ้นพรอมกันทันที
กลาววา "ทานผูเจริญ พระผูเปนเจา ของพวกกระผม ยกแต
บท ๒ บทเหลานี้คือ 'ขอทานทั้งหลายจงมีความสุข, จงพนจากทุกข,
หารูธรรมกถาอยางอื่นไม, ขอทานทั้งหลาย จงใหพระธรรมกถึก
รูปอื่นแกพวกกระผมเถิด." ก็สามเณรถึงบรรลุพระอรหัตแลวก็มิได
กลาวธรรมกถาแกอุปฏฐากเหลานั้นเลย.
[เหตุใหถึงสุขและพนจากทุกข]
ก็ในกาลนั้น พระอุปชฌายะ กลาวกะสามเณรนั้นวา "สามเณร
คนทั้งหลายจะมีความสุขไดอยางไร ? และ จะพนจากทุกขได
อยางไร ? เธอจงกลาวเนื้อความแหงบททั้ง ๒ นี้แกเราทั้งหลาย."
สามเณรนั้นรับวา "ดีละ ขอรับ" แลวถือพัดอันวิจิตร ขึ้นสู
ธรรมมาสน ชักผลและเหตุจากนิกายทั้ง ๕ จําแนกขันธ ธาตุ
อายตนะ และโพธิปกขิยธรรม ดุจมหาเมฆตั้งขึ้นใน ๔ ทวีป ยังฝน
ลูกเห็บใหตกอยู กลาวธรรมกถาดวยยอดคือพระอรหัต แลวกลาววา
"ทานผูเจริญ ความสุขยอมมีแกบุคคลผูบรรลุพระอรหัตอยางนี้,
ผูบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล ยอมพนจากทุกข, คนที่เหลือไมพน
จากชาติทุกขเปนตน และจากทุกขในนรกเปนตนใด." พระเถระ
กลาววา "ดีละ สามเณร การกลาวโดยบทอันเธอกลาวดีแลว,
บัดนี้ จงกลาวสรภัญญะเถิด." สามเณรนั้น กลาวแมสรภัญญะแลว.
เมื่ออรุณขึ้น พวกมนุษยที่บํารุงสามเณร ไดเปน ๒ พวก. บางพวก
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โกรธวา "ในกาลกอนแตนี้ พวกเราไมเคยเห็นคนหยาบชาเชนนี้,
ทําไม สามเณรรูธรรมกถาเห็นปานนี้ จึงไมกลาวบทแหงธรรมแมสักบท
หนึ่ง แกพวกมนุษยผูตั้งอยูในฐานะเพียงดังมารดาบิดา อุปฏฐากอยู
สิ้นกาลประมาณเทานี้. บางพวกยินดีวา "เปนลาภของพวกเราหนอ
ผูแมไมรูคุณหรือโทษ บํารุงทานผูเจริญเห็นปานนี้, แตบัดนี้ พวกเรา
ไดเพื่อฟงธรรมในสํานักของทานผูเจริญนั้น" ในเวลาใกลรุงวันนั้น
แมพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นพวกอุปฏฐาก
ของวนวาติสสสามเณร ผูเขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองค
ทรงใครครวญอยูวา "เหตุอะไรหนอแล จักมี" ทรงใครครวญเนื้อ
ความนี้วา พวกอุปฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร บางพวกโกรธ,
บางพวกยินดี, ก็พวกที่โกรธสามเณรผูเปนบุตรของเราจักไปสูนรก,
เราควรไปที่นั้นเถิด, เมื่อเราไป, คนเหลานั้นแมทั้งหมด จักทํา
เมตตาจิตในสามเณรแลวพนจากทุกข." มนุษยแมเหลานั้น นิมนต
ภิกษุสงฆแลวก็ไปบานใหคนทํามณฑป จัดอาหารวัตถุมียาคูและภัต
เปนตน ปูอาสนะไวแลวนั่งดูการมาของพระสงฆ. แมภิกษุทั้งหลาย
ทําการชําระเสรีระแลว เมื่อจะเขาไปสูบานในเวลาเที่ยวภิกษา จึงภาม
สามเณรวา "ติสสะ เธอจักไปพรอมกับพวกเราหรือ ๆ จักไปภายหลัง ?"
สามเณร. กระผมจักไปในเวลาเปนที่ไปของกระผมตามเคย,
นิมนตทานทั้งหลายไปเถิด ขอรับ.
[พวกมนุษยเลื่อมใสติสสสามเณร]
ภิกษุทั้งหลาย ถือบาตรและจีวรเขาไปแลว.
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พระศาสดา ทรงหมจีวรในพระเชตวันนั่นแล แลวทรงถือบาตร
เสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเทานั้น ทรงแสดงพระองคประทับยืนขางหนา
ภิกษุทั้งหลายทีเดียว. ชาวบานทั้งสิ้นไดตื่นเตนเอิกเกริกเปนอยางเดียว
กันวา "พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จมา." พวกมนุษยมีจิตราเริง
นิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหนั่งแลว ถวายยาคูแลว
ไดถวายของควรเคี้ยว. เมื่อภัตยังไมทันเสร็จนั่นแล สามเณรเขาไป
สูภายในบานแลว. ชาวบาน ไดนําออกไป ถวายภิกษาแกสามเณร
โดยเคารพ. สามเณรนั้น รับภิกษาเพียงยังอัตภาพใหเปนไปแลวไป
สูสํานักพระศาสดา นอมบาตรเขาไปแลว. พระศาสดาตรัสวา
"นํามาเถิด ติสสะ" แลวทรงเหยียดพระหัตถรับบาตร ทรง
แสดงแกพระเถระวา "สารีบุตร จงดูบาตรของสามเณรของเธอ."
พระเถระรับบาตรจากพระหัตถของพระศาสดา ใหแกสามเณรแลว
กลาววา "เธอจงไปสั่งทําภัตกิจในที่ ๆ ถึงแกตน." ชาวบานอังคาส
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานแลวทูลขออนุโมทนากะพระศาสดา.
พระศาสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนา จึงตรัสอยางนี้วา "อุบาสกและ
อุบาสิกาทั้งหลาย ลาภของทานทั้งหลาย ซึ่งไดเห็นอสีติมหาสาวก คือ
สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสป เปนตน เพราะอาศัยสามเณรผูเขาถึงสกุล
ของตน ๆ, แมเราก็มาแลว เพราะอาศัยสามเณรผูเขาถึงสกุลทาน
ทั้งหลายเหมือนกัน, แมการเห็นพระพุทธเจา อันทานทั้งหลายไดแลว
เพราะอาศัยสามเณรนี้นั่นเอง, เปนลาภของทานทั้งหลาย, ทานทั้งหลาย
ไดดีแลว." มนุษยทั้งหลายคิดวา "นายินดี ! เปนลาภของพวกเรา,
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พวกเราไดเห็นพระผูเปนเจาของพวกเรา ผูสามารถในอันยังพระพุทธเจา
และภิกษุสงฆใหโปรดปราน, และยอมไดถวายไทยธรรมแกพระผูเปน
เจานั้น." พวกมนุษยที่โกรธสามเณรกลับยินดีแลว. พวกที่ยนิ ดีแลว
เลื่อมใสโดยประมาณยิ่ง. ก็ในเวลาจบอนุโมทนา ชนเปนอันมาก
บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว. พระศาสดาเสด็จ
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. มนุษยทงั้ หลายตามเสด็จพระศาสดาถวาย
บังคมแลวกลับ.
พระศาสดา เสด็จไปดวยพระธุระอันเสมอกับสามเณร ตรัสถาม
ประเทศที่อุบาสกแสดงแลวแกสามเณรนั้น ในกาลกอนวา "สามเณร
ประเทศนี้ชื่ออะไร ? ประเทศนี้ชื่ออะไร ?" ดังนี้แลว ไดเสด็จไป.
แมสามเณรก็กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ประเทศนี้ชื่อนี้,
ประเทศนี้ชื่อนี้" ไดไปแลว.
[น้ําตาของมนุษยมากกวาน้ําในมหาสมุทร]
พระศาสดา เสด็จถึงที่อยูของสามเณรนั้นแลว เสด็จขึ้นสูยอด
ภูเขา. ก็มหาสมุทรยอมปรากฏแกผูที่ยนื อยูบนยอดภูเขานั้น. พระศาสดา
ตรัสถามสามเณรวา "ติสสะ เธอยืนอยูบนยอดภูเขา แลดูขางโนน
และขางนี้ เห็นอะไร ?"
สามเณร. เห็นมหาสมุทร พระเจาขา.
พระศาสดา. เห็นมหาสมุทรแลวคิดอยางไร ?
สามเณร. ขาพระองคคิดอยางนี้วา 'เมื่อเรารองไหในคราวที่
ถึงทุกข น้ําตาพึงมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔' พระเจาขา.
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พระศาสดา ตรัสวา "ดีละ ดีละ ติสสะ, ขอนี้เปนอยางนั้น,
เพราะน้ําตาอันไหลออก ในเวลาที่สัตวผูหนึ่ง ๆ ถึงซึ่งทุกข พึงเปนของ
มากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ โดยแท." ก็แล ครั้นตรัสคํานี้แลว
จึงตรัสพระคาถานี้วา :"น้ําในมหาสมุทรทัง้ ๔ นิดหนอย, น้ําคือน้ําตา
ของนระผูอันทุกขถูกตองแลว เศราโศกอยู มี
ประมาณไมนอย มากกวาน้ําในมหาสมุทรทัง้ ๔
นั้น, สหาย เพราะเหตุไร ทานจึงยังประมาท
อยู ?"
[สถานที่สัตวเคยตายและไมเคยตาย]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามสามเณรนั้นอีกวา "ติสสะ
เธออยูที่ไหน ?
สามเณร. อยูที่เงื้อมนี้ พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็เมื่ออยูในที่นั้น คิดอยางไร ?
สามเณร. ขาพระองคคิดวา 'การกําหนดที่ทิ้งสรีระ อันเรา
ผูตายอยู ทําแลวในที่นี้ ไมมี' พระเจาขา.
พระศาสดา. ตรัสวา "ดีละ ดีละ ติสสะ, ขอนี้ อยางนั้น,
เพราะชื่อวาสถานที่แหงสัตวเหลานี้ ผูที่ไมนอนตายบนแผนดิน ไมมี"
ดังนี้แลว จึงตรัสอุปสาฬหกชาดก ในทุกนิบาตนี้วา :"พราหมณ นามวาอุปสาฬหก หมื่นสี่พัน
๑

๑. ข. ชา. ๒๗/๕๗. ตทฏกถา. ๓/๗๐.
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ถูกไฟไหมแลวในประเทศนี้, สถานที่อันสัตว
ไมเคยตายไมมีในโลก. ความสัตย ๑ ธรรม ๑
ความไมเบียดเบียน ๑ ความสํารวม ๑ ความ
ฝกฝน (ทรมาน) ๑ มีอยูที่ใด, พระอริยเจา
ทั้งหลายยอมเสพที่เชนนั้น, สถานที่นั่นชื่อวา
อันสัตวไมเคยตายในโลก."
เมื่อสัตวทั้งหลาย ทําการทอดทิ้งสรีระไวเหนือแผนดิน ตาย
อยู, สัตวทั้งหลาย ชื่อวาตายในประเทศที่ไมเคยตาย ยอมไมมี ดวย
ประการฉะนี้.
สวนพระเถระทั้งหลาย เชนพระอานนทเถระ ยอมปรินิพพาน
ในประเทศที่สัตวไมเคยตาย.
[การปรินพิ พานของพระอานนท]
ดังไดสดับมา พระอานนทเถระ พิจารณาดูอายุสังขารในกาล
ที่มีอายุได ๑๒๐ ป ทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบ จึงบอกวา "เรา
จับปรินิพพานในวันที่ ๗ แตวันนี้." บรรดามนุษยผูอยูที่ฝงทั้ง ๒ แหง
แมน้ําโรหิณี ทราบขาวนั้นแลว ผูที่อยูฝงนี้ กลาววา "พวกเรา มี
อุปการะมากแกพรเถระ, พระเถระจักปรินิพพานในสํานักของพวก
เรา." ผูที่อยูฝ งโนนก็กลาววา "พวกเรามีอุปการะมากแกพระเถระ,
พระเถระจักปรินิพพานในสํานักของพวกเรา." พระเถระฟงคําของชน
เหลานั้นแลว คิดวา "แมพวกชนผูที่อยูฝงทั้ง ๒ ก็มีอุปการะแกเรา
ทั้งนั้น, เราไมอาจกลาววา 'ชนเหลานี้ไมมีอุปการะ' ได, ถาเรา
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จักปรินิพพานที่ฝงนี้, ผูอยูฝงโนนจากทําการทะเลาะกับพวกฝงนี้ เพื่อจะ
ถือเอา (อัฏฐิ) ธาตุ; ถาเราจักปรินิพานที่ฝงโนน, พวกที่อยูฝงนี้
ก็จักทําเหมือนอยางนั้น ; ความทะเลาะแมเมื่อจะเกิด ก็จักเกิดขึ้นอาศัย
เราแนแท, แมเมื่อจะสงบ ก็จะสงบอาศัยเราเหมือนกัน" ดังนีแ้ ลว
กลาวา "ทั้งพวกที่อยูฝงนี้ยอมมีอุปการะแกเรา, ทั้งพวกที่อยูฝงโนน
ก็มีอุปการะแกเรา, ใคร ๆ ชื่อวาไมมีอุปการะไมมี; พวกที่อยูฝงนี้
จงประชุมกันที่ฝงนี้แหละ, พวกที่อยูฝงโนนก็จะประชุมกันที่ฝงโนน
แหละ." ในวันที่ ๗ แตวันนั้น พระเถระนั่งโดยบัลลังกในอากาศ
ประมาณ ๗ ชั่วลําตาล ในทามกลางแหงแมน้ํา กลาวธรรมแกมหาชน
แลวอธิษฐานวา "ขอสรีระของเราแตกในทามกลาง, สวนหนึ่ง
จงตกฝงนี้, สวนหนึ่งจงตกฝงโนน" นั่งอยูตามปกตินั่นแหละ
เขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณ. เปลวไฟตั้งขึ้นแลว. สรีระแตกแลว
ในทามกลาง, สวนหนึ่งตกฝงนี้; สวนหนึ่งตกที่ฝงโนน. มหาชน
รองไหแลว. เสียงรองไห ไดเปนราวกะวาเสียงแผนดินทรุด นาสงสาร
แมกวาเสียงรองไหในวันปรินิพพานแหงพระศาสดา. พวกมนุษยรองไห
ร่ําไรอยูตลอด ๔ เดือน เที่ยวบนเพออยูวา "เมื่อพระเถระผูรับ
บาตรจีวรของพระศาสดายังดํารงอยู, ไดปรากฏแกพวกเรา เหมือนการ
ที่พระศาสดายังทรงพระชนมอยู, บัดนี้ พระศาสดาของพวกเรา
ปรินิพพานแลว."
[พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร]
พระศาสดา ตรัสถามสามเณรอีกวา "ติสสะ เธอไมกลัวในเพราะ
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เสียงแหงสัตวทั้งหลายมีเสือเหลืองเปนตน ในชัฏปานี้หรือ ?"
สามเณรกราบทูลวา "ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคยอม
ไมกลัว, ก็แลอีกอยางหนึ่ง ชื่อวาความยินดีในปา ยอมเกิดขึ้นแก
ขาพระองค เพราะฟงเสียงแหงสัตวเหลานั้น" แลวกลาวพรรณนา
ปาดวยคาถาประมาณ ๖๐.
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสเรียกสามเณรนั้นวา "ติสสะ."
สามเณร. อะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. พวกเราจะไป, เธอจักไปหรือจักกลับ ?
สามเณร. เมื่ออุปชฌายะของขาพระองค พาขาพระองคไป,
ขาพระองคจักไป, เมื่อใหขาพระองคกลับ, ขาพระองคก็จักกลับ
พระเจาขา.
พระศาสดา เสด็จหลีกไปกับภิกษุสงฆ. แตอัธยาศัยของ
สามเณรใครจะกลับอยางเดียว. พระเถระทราบอัธยาศัยนั้น จึง
กลาววา "ติสสะ ถาเธอใครจะกลับ, ก็จงกลับเถิด." สามเณร
ถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลวกลับ. พระศาสดา ได
เสด็จไปยังเชตวันแลวเทียว.
[พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร]
การสนทนาของภิกษุทั้งหลาย เกิดขึ้นในโรงธรรมวา "นา
อัศจรรยหนอ ติสสสามเณร ทํากรรมที่บุคคลทําไดยาก; จําเดิม
แตถือปฏิสนธิ พวกญาติของเธอ ไดถวายขาวปายาสมีน้ํานอยแก
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ ในมงคล ๗ ครั้ง, ในเวลาบวชแลว ก็ไดถวาย
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ขาวมธุปายาสมีน้ํานอยเหมือนกัน แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธาน ภายในวิหารสิ้น ๗ วัน, ครั้งบวชแลว ในวันที่ ๘ เขาไป
สูบาน ไดบณ
ิ ฑบาตพันหนึ่งกับผาสาฎกพันหนึ่ง โดย ๒ วันเทานั้น,
วันรุงขึ้น ไดผากัมพลพันหนึ่ง, ในเวลาเธออยูในที่นี้ ลาภและสักการะ
มากก็เกิดขึ้นแลว ดวยประการฉะนี้, บัดนี้ เธอทิ้งลาภและสักการะ
เห็นปานนี้เสีย แลวเขาไปสูปา ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารที่เจือ
กัน; สมเณรทํากรรมทีท่ ําไดโดยยากหนอ."
[ขอปฏิบัติ ๒ อยาง]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอันใดหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยเรื่องชื่อนี้" จึงตรัสวา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย
ชื่อวาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภนั้นเปนอยางอื่น, ขอปฏิบัติอันยัง
สัตวใหถึงพระนิพพาน เปนอยางอื่น; ก็อบาย ๔ มีประตุอันเปด
แลวนั้นแล ตั้งอยู เพื่อภิกษุผูรักษาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภ
ดวยสามารถแหงการสมาทานธุดงค มีการอยูปาเปนตน ดวยหวังวา
'เราจักไดลาภดวยการปฏิบัติอยางนี้' สวนภิกษุผูละลาภและสักการะ
อันเกิดขึ้น ดวยขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพานแลวเขาไปสูปา
เพียรพยายามอยู ยอมมีเอาพระอรหัตไวได" ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑

๑. นรก ติรัจฉาน เปรต อสรกาย.
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"ก็ขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภเปนอยางอื่น, ขอ
ปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน เปนอยางอื่น
(คนละอยาง), ภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจา
ทราบเนื้อความนั้นอยางนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลิน
สักการะ พึงตามเจริญวิเวก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อฺา หิ ลาภูปนิสา
ความวา ชื่อวาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภนี้เปนอยางอื่นแล; ขอ
ปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน เปนอยางอื่น (เปนคนละอยาง).
จริงอยู อันภิกษุผูจะใหลาภเกิดขึ้น ควรทําอกุศลกรรมหนอยหนึ่ง. การ
คดกายเปนตน นาที่เธอจะพึงทํา. ดวยวา ในกาลใดภิกษุทําการคด
บางอยางบรรดาคดกายเปนตน, ในกาลนั้นลาภยอมเกิดขึ้น. ก็เมื่อภิกษุ
หยอนมือลงตรง ๆ ในถาดเขาปายาสไมทําใหงอแลวยกขึ้น, มือเปน
แตเพียงเปอนเทานั้น, แตเมื่อหยอนลง ทําใหงอแลวยกขึ้น, มือยอม
ชอนกอนขาวปายาสออกมาไดแท; ลาภและสักการะยอมเกิดขึ้นใน
คราวทําการคดกายเปนตนอยางนี้. นีจ้ ัดเปนขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัย
ลาภที่ไมชอบธรรม. แตลาภที่เกิดขึ้นดวยเหตุเห็นปานนี้ คือ "การถึง
พรอมดวยอุปธิ การทรงไวซึ่งจีวร (การครองจีวร) ความเปนพหุสูต
ความมีบริวาร การอยูปา" ชื่อวาประกอบดวยธรรม. ก็ภิกษุผูบําเพ็ญ
๑

๑. อุปธิสมฺปทา ฉบับยุโรปเปน อุปสมฺปทา. คําวาอุปธิ เปนชื่อของกิเลสก็มี ของรางกายก็มี
ในที่นี้เปนชื่อของรางกาย อุปริสมฺปทา จึงหมายถึงรูปสมบัติ.
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ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน พึงละการคดกายเปนตนเสีย,
อันภิกษุผูบําเพ็ญขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน ไมใชคนบอด
เปนเหมือนคนบอด ไมใชคนใบเปนเหมือนคนใบ ไมใชคนหนวกเปน
เหมือนคนหนวก จึงควร, การเปนคนไมโออวด ไมมีมายา จึงควร.
บทวา เอวเมต เปนตน ความวา ภิกษุชื่อวาเปนสาวก เพราะ
อรรถวาเกิด ในที่สุดแหงการฟง หรือเพราะอรรถวาฟง โอวาทและ
อนุสาสนี ของทานผูชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวาตรัสรูสังขตธรรมแล
อสังขตธรรมทั้งหมด ทราบขอปฏิบัติเปนเครื่องยังลาภใหเกิดขึ้น และ
ขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพานนั้น อยางนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลิน
สักการะคือปจจัย ๔ อันไมชอบธรรม คือไมพึงหามสักการะอัน
ชอบธรรมนัน้ นั่นแล พึงเจริญวิเวก มีกายวิเวกเปนตน.
บรรดาวิเวกเหลานั้น ความเปนผูมีกายโดยเดี่ยว ชื่อวากายวิเวก, สมาบัติ ๘ ชื่อวาจิตตวิเวก. พระนิพพาน ชื่อวาอุปธิวิเวก .
บรรดาวิเวกเหลานั้น กายวิเวก ยอมบรรเทาความคลุกคลีดวย
หมู, จิตตวิเวก ยอมบรรเทาความหมักหมมดวยกิเลส, อุปธิวิเวก
ยอมบรรเทาซึ่งความเกี่ยวของดวยสังขาร; กายวิเวก ยอมเปนปจจัย
แหงจิตตวิเวก, จิตตวิเวก ยอมเปนปจจัยแหงอุปธิวิเวก, สมจริงดัง
คําที่พระสารีบุตรเถระแมกลาวไววา "กายวิเวกของผูมีกายสงบแลว
๑

๒

๓

๑. จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช. ๒. รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ ความพิสดาร
ดูในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒. ๓. อุปธิมี ๔ คือ ขันธูปธิ, กิเลสูปธิ, อภิสังขารูปธิ,
กามคุณูปธิ.
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ยินดียิ่งแลวในการออกบวช, จิตตวิเวกของผูมีจิตบริสุทธิ์แลว ถึง
ความผองแผวอยางยิ่ง, และอุปธิวิเวกของบุคคลผูไมมีอุปธิ ถึงพระ
นิพพาน " พึงเจริญ คือ พึงพอกพูน อธิบายวา พึงเขาไปสําเร็จ
วิเวก ๓ นี้อยู.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ จบ.
พาลวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๕ จบ.
๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.

