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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

คาถาธรรมบท
ปาปวรรค ที่ ๙
วาดวยบุญและบาป
[๑๙] ๑. บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงหามจิต
เสียจากบาป เพราะวาเมื่อบุคคลทําความดีชาอยู
ใจจะยินดีในบาป.
๒. ถาบุรษุ พึงทําบาปไซร ไมควรทําบาปนั้น
บอย ๆ ไมควรทําความพอใจในบาปนั้น เพราะวา
ความสั่งสมเปนเหตุใหเกิดทุกข.
๓. ถาบุรษุ พึงทําบุญไซร พึงทําบุญนั้นบอย ๆ
พึงทําความพอใจในบุญนั้น เพราะวาความสั่งสมบุญ
ทําใหเกิดสุข.
๑

๑. วรรคนี้มีอรรถกถา ๑๒ เรื่อง.
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๔. แมคนผูทําบุญ ยอมเห็นบาปวาดี ตลอด
กาลที่บาปยังไมเผล็ดผล แตเมื่อใดบาปเผล็ดผล
เมื่อนั้นเขายอมเห็นบาปวาชั่ว ฝายคนทํากรรมดี ยอม
เห็นกรรมดีวาชั่ว ตลอดกาลที่กรรมดียังไมเผล็ดผล
แตเมื่อใดกรรมดีเผล็ดผล เมือ่ นั้นเขายอมเห็นกรรม
ดีวาดี.
๕. บุคคลไมควรดูหมิน่ บาปวา บาปมีประมาณ
นอยจักไมมาถึง แมหมอน้าํ ยังเต็มดวยหยาดน้ําที่ตก
ลง (ทีละหยาดๆ) ไดฉันใด ชนพาลเมื่อสั่งสมบาป
แมทีละนอย ๆ ยอมเต็มดวยบาปไดฉันนั้น.
๖. บุคคลไมควรดูหมิน่ บุญวา บุญมีประมาณ
นอยจักไมมาถึง แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําที่
ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ไดฉันใด ธีรชน (ชนผูมี
ปญญา) สั่งสมบุญแมทีละนอยๆ ยอมเต็มดวยบุญ
ไดฉันนั้น.
๗. บุคคลพึงเวนกรรมชั่วทั้งหลายเสีย เหมือน
พอคามีทรัพยมาก มีพวกนอย เวนทางอันพึงกลัว
(และ) เหมือนผูต องการจะเปนอยู เวนยาพิษเสีย
ฉะนั้น.
๘. ถาแผลไมพึงมีในฝามือไซร บุคคลพึงนํายา
พิษไปดวยฝามือได เพราะยาพิษยอมไมซึมเขาไปสู
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ฝามือที่ไมมีแผล ฉันใด บาปยอมไมมีแกผูไมทําอยู
ฉันนั้น.
๙. ผูใด ประทุษรายตอนรชนผูไมประทุษราย
ผูบริสุทธิ์ ไมมีกิเลสดุจเนิน บาปยอมกลับถึงผูนั้น
ซึ่งเปนคนพาลนั่นเอง เหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัด
ทวนลมไปฉะนั้น.
๑๐. ชนทัง้ หลายบางพวก ยอมเขาถึงครรภ ผูม ี
กรรมลามก ยอมเขาถึงนรก ผูมกี รรมเปนเหตุแหง
สุคติ ยอมไปสวรรค ผูไมมอี าสวะยอมปรินิพพาน.
๑๑. บุคคลที่ทํากรรมชั่วไว หนีไปแลวในอากาศ
ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได
หนีไปในทามกลางมหาสมุทร ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได หนีเขาไปสูซอก
ภูเขา ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได (เพราะ) เขาอยู
แลวในประเทศแหงแผนดินใด
พึงพนจากกรรมชั่ว
ได ประเทศแหงแผนดินนั้น หามีอยูไม.
๑๒. บุคคลที่ทํากรรมชั่วไว หนีไปแลวในอากาศ
ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได
หนีไปในทามกลางมหาสมุทร ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได หนีเขาไปสูซอก
ภูเขา ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได (เพราะ) เขาอยู
แลวในประเทศแหงแผนดินใด ความตายพึงครอบงํา
ไมได ประเทศแหงแผนดินนั้น หามีอยูไม.
จบปาปวรรคที่ ๙
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๙. ปาปวรรควรรณนา
๑. เรื่องพราหมณชื่อจูเฬกสาฎก [๙๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ ชื่อ
จูเฬกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ " เปนตน.

พราหมณและพราหมณีผลัดกันไปฟงธรรม
ความพิสดารวา ในการแหงพระวิปสสีทศพล ไดมีพราหมณคนหนึ่ง
ชื่อมหาเอกสาฎก. แตในกาลนี้ พราหมณนี้ไดเปนพราหมณ ชื่อจูเฬก
สาฎกในเมืองสาวัตถี. ก็ผาสาฎกสําหรับนุงของพราหมณนั้นมีผืนเดียว.
แมของนางพราหมณีก็มีผืนเดียว. ทัง้ สองคนมีผาหมผืนเดียวเทานั้น. ใน
เวลาไปภายนอก พราหมณหรือพราหมณียอมหมผาผืนนั้น. ภายหลังวัน
หนึ่ง เมื่อเขาประกาศการฟงธรรมในวิหาร พราหมณกลาววา "นาง
เขาประกาศการฟงธรรม. เจาจักไปสูสถานที่ฟงธรรมในกลางวัน หรือ
กลางคืน ? เพราะเราทั้งสองไมอาจไปพรอมกันได เพราะไมมีผาหม"
พราหมณีตอบวา "นาย ฉันจักไปในกลางวัน" แลวไดหมผาสาฎกไป.

พราหมณคิดบูชาธรรมดวยผาสาฎกที่หม อยู
พราหมณยับยั้งอยูในเรือนตลอดวัน ตอกลางคืนจึงไดไปนั่งฟง
ธรรมทางดานพระพักตรพระศาสดา. ครั้งนั้น ปติ ๕ อยางซาบซาน
๑

๑. ปติ ๕ คือ ขุททกาปติ ปตอิ ยางนอย ๑ ขณิกาปติ ปตชิ ั่วขณะ ๑ โอกกันติกาปติ ปติเปน
พัก ๆ ๑ อุพเพงคาปติ ปติอยางโลดโผน ๑ ผรณาปติ ปติซาบซาน ๑.
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ไปทั่วสรีระของพราหมณนั้นเกิดขึ้นแลว. เขาเปนผูใครจะบูชาพระศาสดา
คิดวา " ถาเราจักถวายผาสาฎกนี้ไซร, ผาหมของนางพราหมณีจักไมมี
ของเราก็จักไมมี " ขณะนั้นจิตประกอบดวยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้น
แลวแกเขา, จิตประกอบดวยสัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีก. จิตประกอบดวย
ความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นครอบงําสัทธาจิต แมนั้นอีก. ความตระหนี่
อันมีกําลังของเขาคอยกีดกันสัทธาจิตไว ดุจจับมัดไวอยูเทียว ดวยประการ
ฉะนี้.

ชนะมัจเฉรจิตดวยสัทธาจิต
เมื่อเขากําลังคิดวา " จักถวาย จักไมถวาย " ดังนี้นั่นแหละ ปฐมยามลวงไปแลว. แตนั้น ครั้นถึงมัชฌิมยาม เขาไมอาจถวายในมัชฌิมยาม
แมนั้นได. เมื่อถึงปจฉิมยาม เขาคิดวา " เมื่อเรารบกับสัทธาจิตและ
มัจเฉรจิตอยูนั่นแล ๒ ยามลวงไปแลว. มัจเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเทานี้
เจริญอยู จักไมใหยกศีรษะขึ้นจากอบาย ๔, เราจักถวายผาสาฎกละ. "
เขาขมความตระหนี่ตั้งพันดวงไดเเลวทําสัทธาจิตใหเปนปุเรจาริก ถือผา
สาฎกไปวางแทบบาทมูลพระศาสดา ไดเปลงเสียงดังขึ้น ๓ ครั้งวา " ขาพเจาชนะแลว ขาพเจาชนะแลว เปนตน ."

ทานของพราหมณใหผลทันตาเห็น
พระเจาปเสนทิโกศล กําลังทรงฟงธรรม ไดสดับเสียงนั้นแลว
ตรัสวา " พวกทานจงถามพราหมณนั้นดู. ไดยินวา เขาชนะอะไร ?."
พราหมณนั้นถูกพวกราชบุรุษถาม ไดเเจงความนั้น. พระราชาได
สดับความนั้นแลว ทรงดําริวา " พราหมณทําสิ่งที่บุคคลทําไดยาก เราจัก
ทําการสงเคราะหเขา " จึงรับสั่งใหพระราชทานผาสาฎก ๑ คู.
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เขาไดถวายผาแมนั้นแดพระตถาคตเหมือนกัน พระราชาจึงรับสั่ง
ใหพระราชทานทําใหเปนทวีคูณอีก คือ ๒ คู ๔ คู ๘ คู ๑๖ คู. เขาได
ถวายผาแมเหลานั้นแดพระตถาคตนั้นเทียว. ตอมา พระราชารับสั่งให
พระราชทานผาสาฎก ๓๒ คูแกเขา.
พราหมณเพื่อจะปองกันวาทะวา " พราหมณไมถือเอาเพื่อตน สละ
ผาที่ไดแลว ๆ เสียสิ้น " จึงถือเอาผาสาฎก ๒ คูจากผา ๓๒ คูนั้นคือ " เพือ่
ตน ๑ คู เพื่อนางพราหมณี ๑ คู " ไดถวายผาสาฎก ๓๐ คูแดพระตถาคต
ทีเดียว. ฝายพระราชา เมื่อพราหมณนั้นถวายถึง ๗ ครั้ง ไดมีพระราช
ประสงคจะพระราชทานอีก. พราหมณชื่อมหาเอกสาฎก ในกาลกอน
ไดถือเอาผาสาฎก ๒ คูในจํานวนผาสาฎก ๖๔ คู. สวนพราหมณชื่อจูเฬกสาฎกนี้ ไดถือเอาผาสาฎก ๒ คู ในเวลาที่ตนไดผาสาฎก ๓๒ คู.
พระราชา ทรงบังคับพวกราชบุรุษวา " พนาย พราหมณทําสิ่งที่ทํา
ไดยาก. ทานทั้งหลายพึงใหนําเอาผากัมพล ๒ ผืนภายในวังของเรามา."
พวกราชบุรษุ ไดกระทําอยางนั้น. พระราชารับสั่งใหพระราชทานผากัมพล
๒ ผืนมีคาแสนหนึ่งแกเขา. พราหมณคิดวา " ผากัมพลเหลานี้ไมสมควร
แตะตองที่สรีระของเรา. ผาเหลานั้นสมควรแกพระพุทธศาสนาเทานั้น "
จึงไดขึงผากัมพลผืนหนึ่ง ทําใหเปนเพดานไวเบื้องบนที่บรรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุฎี. ขึงผืนหนึ่งทําใหเปนเพดานในที่ทําภัตกิจของ
ภิกษุผูฉันเปนนิตยในเรือนของตน. ในเวลาเย็น พระราชาเสด็จไปสู
สํานักของพระศาสดา ทรงจําผากัมพลไดแลว ทูลถามวา " ใครทําการ
บูชา พระเจาขา ? " เมื่อพระศาสดาตรัสตอบวา " พราหมณชื่อเอกสาฎก "
ดังนี้แลว ทรงดําริวา " พราหมณเลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือน
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กัน " รับสัง่ ใหพระราชทานหมวด ๔ แหงวัตถุทุกอยาง จนถึงรอยแหง
วัตถุทั้งหมด ทําใหเปนอยางละ ๔ แกพราหมณนั้น อยางนี้ คือชาง ๔
มา ๔ กหาปณะ สี่พัน สตรี ๔ ทาสี ๔ บุรุษ ๔ บานสวย ๔ ตําบล.
๑

รีบทํากุศลดีกวาทําชา
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา " แม ! กรรมของพราหมณ
ชื่อจูเฬกสาฎก นาอัศจรรย. ชั่วครูเดียวเทานั้น เขาไดหมวด ๔ แหง
วัตถุทุกอยาง. กรรมอันงามเขาทําในที่อันเปนเนื้อนาในบัดนี้นั่นแล ให
ผลในวันนี้ทีเดียว. "
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลาย
นั่งสนทนากันดวยกถาอะไรเลา ? " เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา " ดวยกถาชื่อ
นี้ พระเจาขา " ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ถาเอกสาฎกนี้จักไดอาจเพื่อถวาย
แกเราในปฐมยามไซร เขาจักไดสรรพวัตถุอยางละ ๑๖, ถาจักไดอาจ
ถวายในมัชฌิมยามไซร เขาจักไดสรรพวัตถุอยางละ ๘, แตเพราะถวาย
ในเวลาจวนใกลรุง เขาจึงไดสรรพวัตถุอยางละ ๔, แทจริง กรรมงาม
อันบุคคลผูเมื่อกระทํา ไมใหจิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทําในทันทีนั้นเอง,
ดวยวา กุศลที่บุคคลทําชา เมื่อใหสมบัติ ยอมใหชาเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น พึงทํากรรมงามในลําดับแหงจิตตุปบาททีเดียว " เมือ่ ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๑. อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ
ปาปา จิตฺต นิวารเย
ทนฺธิ หิ กรโต ปฺุ
ปาปสฺมึ รมตี มโน
ทนฺธิ หิ กรโต ปฺุ
ปาปสฺมึ รมตี มโน.
๑. เปนชื่อเงินตราชนิดหนึ่ง ซึ่งในอินเดียโบราณ มีคาเทากับ ๔ บาท.
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"บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี, พึงหามจิต
เสียจากบาป, เพราะวา เมื่อบุคคลทําความดีชาอยู,
ใจจะยินดีในบาป."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิตฺเรถ ความวา พึงทําดวนๆ คือ
เร็ว ๆ. จริงอยู คฤหัสถเมื่อจิตเกิดขึ้นวา " จักทํากุศลบางอยาง ในกุศล
ทานทั้งหลายมีถวายสลากภัตเปนตน " ควรทําไว ๆทีเดียว ดวยคิดวา
เราจะทํากอน เราจะทํากอน " โดยประการที่ชนเหลาอื่นจะไมไดโอกาส
ฉะนั้น. หรือบรรพชิต เมื่อทําวัตรทั้งหลายมีอุปชฌายวัตรเปนตน ไมให
โอกาสแกผูอื่น ควรทําเร็ว ๆ ทีเดียว ดวยคิดวา " เราจะทํากอน เราจะ
ทํากอน."
สองบทวา ปาปา จิตฺต ความวา ก็บุคคลพึงหามจิตจากบาปกรรม
มีกายทุจริตเปนตน หรือจากอกุศลจิตตุปบาท ในที่ทุกสถาน.
สองบทวา ทนฺธิ หิ กรโต ความวา ก็ผูใดคิดอยูอยางนั้นวา " เรา
จักให, จักทํา, ผลนี้จักสําเร็จแกเราหรือไม " ชื่อวาทําบุญชาอยู เหมือน
บุคคลเดินทางลื่น. ความชั่วของผูนั้นยอมไดโอกาส เหมือนมัจเฉรจิต
พันดวงของพราหมณชื่อเอกสาฎกฉะนั้น. เมื่อเชนนั้นใจของเขายอมยินดี
ในความชั่ว, เพราะวาในเวลาที่ทํากุศลกรรมเทานั้นจิตยอมยินดีในกุศล
กรรม, พนจากนั้นแลว ยอมนอมไปสูความชั่วไดแท.
ในกาลจบคาถา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณชื่อจูเฬกสาฎก จบ.
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๒. เรื่องพระเสยยสกัตเถระ [๙๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเสยยสกัตเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปาปฺเจ ปุริโส กยิรา" เปนตน.

พระเถระทําปฐมสังฆาทิเสส
ดังไดสดับมา พระเสยยสกัตเถระนั้น เปนสัทธิวิหาริกของพระโลฬุทายีเถระ บอกความไมยินดี ของตนแกพระโลฬุทายีนนั้ ถูกทาน
ชักชวนในการทําปฐมสังฆาทิเสส เมื่อความไมยินดีเกิดทวีขึ้น ไดทํากรรม
นั้นแลว.
๑

กรรมชั่วใหทุกขในภพทั้ง
พระศาสดา ไดสดับกิริยาของเธอ รับสั่งใหเรียกเธอมาแลว ตรัส
ถามวา " ไดยินวา เธอทําอยางนั้นจริงหรือ ? " เมื่อเธอทูลวา " อยางนั้น
พระเจาขา ? " จึงตรัสวา " แนะโมฆบุรุษ เหตุไร เธอจึงไดทํากรรมหนัก
อันไมสมควรเลา ? " ทรงติเตียนโดยประการตาง ๆ ทรงบัญญัติสิกขาบท
แลว ตรัสวา " ก็กรรมเห็นปานนี้ เปนกรรมยังสัตวใหเปนไปเพื่อทุกข
อยางเดียว ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหนา " เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา
๒. ปาปฺเจ ปุริโส กยิรา น น กยิรา ปุนปฺปุน
น ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.
"ถาบุรษุ พึงทําบาปไซร, ไมควรทําบาปนั้น
บอย ๆ ไมควรทําความพอใจในบาปนั้น. เพราะวา
ความสั่งสมบาปเปนเหตุใหเกิดทุกข."
๑. อนภิรดี บางแหงแปลวา ความกระสัน.
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แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถามนั้นวา " ถาบุคคลพึงทํากรรมลามกคราว
เดียว. ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ สําเหนียกวา " กรรมนี้ไมสมควร
เปนกรรมหยาบ " ไมควรทํากรรมนั้นบอย ๆ. พึงบรรเทาเสีย ไมควรทํา
แมซึ่งความพอใจ หรือความชอบใจในบาปกรรมนั้น ซึ่งจะพึงเกิดขึ้น
เลย.
ถามวา " เพราะเหตุไร ? "
แกวา " เพราะวา ความสั่งสม คือความพอกพูนบาป เปนเหตุ
ใหเกิดทุกข คือยอมนําแตทุกขมาให ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเสยยสกัตเถระ จบ.
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๓. เรือ่ งนางลาชเทวธิดา [๙๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางลาชเทวธิดา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปฺุญฺเจ ปุริโส กยิรา" เปนตน.
เรื่องเกิดขึ้นแลวในเมืองราชคฤห.

หญิงถวายขาวตอกแกพระมหากัสสป
ความพิสดารวา ทานพระมหากัสสป อยูที่ปปผลิคูหา เขาฌาณ
แลว ออกในวันที่ ๗ ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาดวยทิพยจักษุ เห็น
หญิงรักษานาขาวสาลีคนหนึ่ง เด็ดรวงขาวสาลีทําขาวตอกอยู พิจารณาวา
" หญิงนี้มีศรัทธาหรือไมหนอ " รูวา " มีศรัทธา " ใครครวญวา " เธอ
จักอาจ เพื่อทําการสงเคราะหแกเราหรือไมหนอ ? " รูวา " กุลธิดาเปน
หญิงแกลวกลา จักทําการสงเคราะหเรา, ก็แลครัน้ ทําแลว จักไดสมบัติ
เปนอันมาก " จึงครองจีวรถือบาตร ไดยืนอยูที่ใกลนาขาวสาลี. กุลธิดา
พอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส มีสระรีอันปติ ๕ อยางถูกตองแลว กลาววา
นิมนตหยุดกอน เจาขา " ถือขาวตอกไปโดยเร็ว เกลี่ยลงในบาตรของ
พระเถระแลว ไหวดวยเบญจางค ประดิษฐ ไดทําความปรารถนาวา " ทาน
เจาขา ขอดิฉันพึงเปนผูมีสวนแหงธรรมที่ทานเห็นแลว. "
๑

จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค
พระเถระไดทําอนุโมทนาวา "ความปรารถนาอยางนั้น จงสําเร็จ."
ฝายนางไหวพระเถระแลว พลางนึกถึงทานที่ตนถวายแลวกลับไป. ก็ใน
๑. คําวา เบญจางคประดิษฐ แปลวา ตั้งไวเฉพาะซึ่งองค ๕ หมายความวา ไหวไดองค ๕ คือ
หนาผาก ๑ ฝามือทั้ง ๒ และเขาทั้ง ๒ จดลงที่พื้น จึงรวมเปน ๕.
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หนทางที่นางเดินไป บนคันนา มีงูพิษรายนอนอยูในรูแหงหนึ่ง งูไม
อาจขบกัดแขงพระเถระอันปกปดดวยผากาสายะได. นางพลางระลึกถึง
ทานกลับไปถึงที่นั้น. งูเลื้อยออกจากรู กัดนางใหลมลง ณ ที่นั้นเอง
นางมีจิตเลื่อมใส ทํากาละแลว ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน
ในภพดาวดึงส มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต ประดับเครื่องอลังการทุก
อยาง เหมือนหลับแลวตื่นขึ้น.
๑

วิธีทาํ ทิพยสมบัติใหถาวร
นางนุงผาทิพยประมาณ ๑๒ ศอกผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง แวดลอม
ดวยนางอัปสรตั้งพัน เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยูที่ประตูวิมาน
อันประดับดวยขันทองคํา เต็มดวยขาวตอกทองคําหอยระยาอยู ตรวจดู
สมบัติของตน ใครครวญดวยทิพยจักษุวา " เราทํากรรมสิ่งไรหนอ จึง
ไดสมบัตินี้ " ไดรูวา " สมบัตินี้เราไดเเลว เพราะผลแหงขาวตอกที่เรา
ถวายพระผูเปนเจามหากัสสปเถระ. " นางคิดวา " เราไดสมบัติเห็นปานนี้
เพราะกรรมนิดหนอยอยางนี้ บัดนี้เราไมควรประมาท. เราจักทําวัตร
ปฏิบัติแกพระผูเปนเจา ทําสมบัตินี้ใหถาวร " จึงถือไมกวาด และกระเชา
สําหรับเทมูลฝอยสําเร็จดวยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระ แลวตั้งน้ํา
ฉันน้ําใชไวแตเชาตรู.
พระเถระเห็นเชนนั้น สําคัญวา " จักเปนวัตรที่ภิกษุหนุมหรือสามเณร
บางรูปทํา. " แมในวันที่ ๒ นางก็ไดทําอยางนั้น. ผายพระเถระก็สําคัญ
เชนนั้นเหมือนกัน. แตในวันที่ ๓ พระเถระไดยินเสียงไมกวาดของนาง
๑. คาวุต ๑ ยาวเทากับ ๑๐๐ เสน.
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และเห็นแสงสวางแหงสรีระฉายเขาไปทางชองลูกดาล จึงเปดประตู (ออก
มา) ถามวา " ใครนั่น กวาดอยู ? "
นาง. ทานเจาขา ดิฉันเอง เปนอุปฏฐายิกาของทาน ชื่อลาชเทวธิดา.
พระเถระ. อันอุปฏฐายิกาของเรา ผูมีชื่ออยางนั้น ดูเหมือนไมมี.
นาง. ทานเจาขา ดิฉัน ผูรักษานาขาวสาลี ถวายขาวตอกแลว มีจิต
เลื่อมใสกําลังกลับไป ถูกงูกัด ทํากาละแลว บังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส.
ทานเจาขา ดิฉันคิดวา " สมบัตินี้เราไดเพราะอาศัยพระผูเปนเจา, แมใน
บัดนี้ เราจักทําวัตรปฏิบัติแกทาน ทําสมบัติใหมั่นคง, จึงไดมา. "
พระเถระ. ทั้งวานนี้ทั้งวานซืนนี้ เจาคนเดียวกวาดที่นี่. เจาคน
เดียวเขาไปตั้งน้ําฉันน้ําใชไวหรือ ?
นาง. อยางนั้น เจาขา.
พระเถระ. จงหลีกไปเสีย นางเทวธิดา, วัตรที่เจาทําแลว จงเปน
อันทําแลว, ตั้งแตนี้ไป เจาอยามาที่นี้ (อีก).
นาง. อยาใหดิฉันฉิบหายเสียเลย เจาขา, ขอพระผูเปนเจา จงให
ดิฉันทําวัตรแกพระผูเปนเจา ทําสมบัติของดิฉันใหมั่นคงเถิด.
พระเถระ. จงหลีกไป นางเทวธิดา, เจาอยาทําใหเราถูกพระธรรมกถึกทัง้ หลาย นั่งจับพัดอันวิจิตร พึงกลาวในอนาคตวา ' ไดยินวา
นางเทวธิดาผูหนึ่ง มาทําวัตรปฏิบัติ เขาไปตั้งน้ําฉันน้ําใช เพื่อพระมหากัสสปเถระ,' แตนี้ไป เจาอยามา ณ ที่นี้ จงกลับไปเสีย.
นางจึงออนวอนซ้ํา ๆ อีกวา " ขอทานอยาใหดิฉันฉิบหายเลย
เจาขา. "
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พระเถระคิดวา " นางเทวธิดานี้ไมเชื่อฟงถอยคําของเรา " จึงปรบ
มือดวยกลาววา " เจาไมรูจักประมาณของเจา. "
นางไมอาจดํารงอยูในที่นั้นได เหาะขึ้นในอากาศ ประคองอัญชลี
ไดยืนรองไห (คร่ําครวญอยู) ในอากาศวา " ทานเจาขา อยาใหสมบัติ
ที่ดิฉันไดเเลวฉิบหายเสียเลย, จงใหเพื่อทําใหมั่นคงเถิด. "

บุญใหเกิดสุขในภพทั้งสอง
พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงสดับเสียงนาง
เทวธิดานั้นรองไห ทรงแผพระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยูในที่เฉพาะหนา
นางเทวธิดา ตรัสวา " เทวธิดา การทําความสังวรนั่นเทียว เปนภาระ.'
ของกัสสปผูบุตรของเรา. แตการกําหนดวา ' นี้เปนประโยชนของเรา
แลวมุงกระทําแตบุญ ยอมเปนภาระของผูมีความตองการดวยบุญ, ดวยวา
การทําบุญเปนเหตุใหเกิดสุขอยางเดียว ทั้งในภพนี้ ทั้งในภพหนา " ดังนี้
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๓. ปฺฺุเจ ปุริโส กยิรา
กยิราเถน ปุนปฺปุน
ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ
สุโข ปฺุสฺส อุจฺจโย.
" ถาบุรุษพึงทําบุญไซร, พึงทําบุญนั้นบอย ๆ พึง
ทําความพอใจในบุญนั้น, เพราะวา ความสั่งสมบุญ
ทําใหเกิดสุข. "

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " ถาบุรุษพึงทําบุญไซร. ไมพึง
งดเวนเสียดวยเขาใจวา " เราทําบุญครั้งเดียวแลว, พอละ ดวยบุญเพียง
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เทานี้ พึงทําบอยๆ แมในขณะทําบุญนั้น พึงทําความพอใจ คือความ
ชอบใจ ไดแกความอุตสาหะในบุญนั่นแหละ.
ถามวา " เพราะเหตุไร? "
วิสัชนาวา เพราะวาความสั่งสมบุญใหเกิดสุข อธิบายวา เพราะวา
ความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ ชือ่ วาใหเกิดสุข เพราะเปนเหตุนําความ
สุขมาใหในโลกนี้และโลกหนา.
ในกาลจบเทศนา นางเทวธิดานั้น ยืนอยูในที่สดุ ทาง ๔๕ โยชน
นั่นแล ไดบรรลุโสดาปตติผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องนางลาชเทวธิดา จบ.
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๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๙๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ
อนาถบิณฑิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปาโปป ปสฺสตี ภทฺร "
เปนตน.

ทานเศรษฐีบํารุงภิกษุสามเณรเปนนิตย
ความพิสดารวา อนาถบิณฑิกเศรษฐี จายทรัพยตั้ง ๕๔ โกฎิ ใน
พระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเทานั้น. เมื่อพระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ไปสูที่บํารุงใหญ ๓ แหงทุกวัน, ก็เมื่อจะไป คิดวา " สามเณร
ก็ดี ภิกษุหนุม ก็ดี พึงแลดูแมมือของเรา ดวยการนึกวา เศรษฐีนั้นถือ
อะไรมาบาง ดังนี้ ไมเคยเปนผูชื่อวามีมือเปลาไปเลย, เมื่อไปเวลาเชา
ใหคนถือขาวตมไป บริโภคอาหารเชาแลวใหคนถือเภสัชทั้งหลาย มีเนยใส
เนยขนเปนตนไป. ในเวลาเย็น ใหถอื วัตถุตางๆ มีระเบียบดอกไม ของ
หอม เครื่องลูบไลและผาเปนตน ไปสูวิหาร. ถวายทาน รักษาศีล อยางนั้น
ทุก ๆ วัน ตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว.

การหมดสิ้นแหงทรัพยของเศรษฐี
ในกาลตอมา เศรษฐี ยอมถึงความสิ้นไปแหงทรัพย. ทั้งพวกพาณิช
ก็กูหนี้เปนทรัพย ๑๘ โกฏิจากมือเศรษฐีนั้น. เงิน ๑๘ โกฏิแมเปนสมบัติ
แหงตระกูลของเศรษฐี ที่ฝงตั้งไวใกลฝงแมน้ํา เมื่อฝงพังลงเพราะน้ํา
(เซาะ) ก็จมลงยังมหาสมุทร. ทรัพยของเศรษฐีนั้นไดถึงความหมดสิ้น
ไปโดยลําดับ ดวยประการอยางนี้.
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เศรษฐีถวายทานตามมีตามได
เศรษฐีแมเปนผูอยางนั้นแลว ก็ยังถวายทานแกสงฆเรื่อยไป. แต
ไมอาจถวายทําใหประณีตได. ในวันหนึ่ง เศรษฐี เมื่อพระศาสดารับสั่งวา
" คฤหบดี ก็ทานในตระกูล ทานยังใหอยูหรือ ? " กราบทูลวา " พระเจาขา
ทานในตระกูล ขาพระองคยังใหอยู. ก็แลทานนั้น (ใช) ขาวปลายเกรียน
มีน้ําสมพะอูมเปนที่ ๒."

เมือ่ มีจิตผองใสทานที่ถวายไมเปนของเลว
ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีวา " คฤหบดี ทานอยาคิดวา ' เรา
ถวายทานเศราหมอง. ' ดวยวาเมื่อจิตประณีตแลว, ทานที่บุคคลถวายแด
พระอรหันตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชือ่ วาเศราหมองยอมไมมี.
คฤหบดี อีกประการหนึ่ง ทานไดถวายทานแดพระอริยบุคคลทั้ง ๘แลว;
สวนเราในกาลเปนเวลาพราหมณนั้น กระทําชาวชมพูททวีปทั้งสิ้น ใหพัก
ไถนา ยังมหาทานใหเปนไปอยู ไมไดทักขิไณยบุคคลไรๆ แมผูถึงซึ่ง
ไตรสรณะ. ชื่อวาทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ยากทีบ่ ุคคลจะไดดวยประการ
ฉะนี้. เพราะเหตุนั้น ทานอยาคิดเลยวา 'ทานของเราเศราหมอง' ดังนี้
แลว ไดตรัสเวลามสูตร แกเศรษฐีนั้น.
๑

เทวดาเตือนเศรษฐีใหเลิกการบริจาค
ครั้งนั้น เทวดาซึ่งสถิตอยูที่ซุมประตูของเศรษฐี เมื่อพระศาสดา
และสาวกทั้งหลายเขาไปสูเรือน. ไมอาจจะดํารงอยูไดเพราะเดชแหงพระศาสดาและพระสาวกเหลานั้น คิดวา " พระศาสดาและพระสาวกเหลานี้จะ
๑. อัง. นวก. ๒๓/๔๐๖
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ไมเขาไปสูเรือนนี้ไดดวยประการใด. เราจะยุยงคฤหบดีดวยประการนั้น:
แมใครจะพูดกะเศรษฐีนั้น ก็ไมไดอาจเพื่อจะกลาวอะไร ๆ ในกาลที่
เศรษฐีเปนอิสระ " คิดวา " ก็บัดนี้เศรษฐีนี้เปนผูยากจนแลว. คงจักเชื่อ
ฟงคําของเรา " ในเวลาราตรี เขาไปสูหองอันเปนสิริของเศรษฐี ไดยืนอยู
ในอากาศ.
ขณะนั้น เศรษฐีเห็นเทวดานั้นแลวถามวา " นั่นใคร ? "
เทวดา. มหาเศรษฐี ขาพเจาเปนเทวดาสถิตอยูที่ซุมประตูที่ ๔ ของ
ทาน มาเพื่อตองการเตือนทาน.
เศรษฐี. เทวดา ถาเชนนั้น เชิญทานพูดเถิด.
เทวดา. มหาเศรษฐี ทานไมเหลียวแลถึงกาลภายหลังเลย จาย
ทรัพยเปนอันมากในศาสนาของพระสมณโคคม. บัดนี้ ทานแมเปนผูยาก
จนแลว ก็ยังไมละการจายทรัพยอีก. เมื่อทานประพฤติอยางนี้ จักไมได
แมวัตถุสักวาอาหารและเครื่องนุงหม โดย ๒-๓ วันแนแท; ทานจะตอง
การอะไรดวยพระสมณโคคม ทานจงเลิกจากการบริจาคเกิน (กําลัง) เสีย
แลวประกอบการงานทั้งหลาย รวบรวมสมบัติไวเถิด.
เศรษฐี. นี้เปนโอวาทที่ทานใหแกขาพเจาหรือ ?
เทวดา. จะ มหาเศรษฐี.
เศรษฐี. ไปเถิดทาน. ขาพเจา อันบุคคลผูเชนทาน แมตั้งรอย
ตั้งพัน ตั้งแสนคน ก็ไมอาจใหหวั่นไหวได. ทานกลาวคําไมสมควร จะ
ตองการอะไรดวยทานผูอยูในเรือนของขาพเจา. ทานจงออกไปจากเรือน
ของขาพเจาเร็ว ๆ.
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เทวดาถูกเศรษฐีขับไลไมมีที่อาศัย
เทวดานั้น ฟงคําของเศรษฐีผูเปนโสดาบันอริยสาวกแลว ไมอาจ
ดํารงอยูได จึงพาทารกทั้งหลายออกไป, ก็แล ครัน้ ออกไปแลวไมไดที่อยู
ในที่อื่น จึงคิดวา " เราจักใหทานเศรษฐีอดโทษแลวอยูในที่เดิมนั้น
เขาไปหาเทพบุตรผูรักษาพระนคร แจงความผิดที่ตนทําแลว กลาววา
" เชิญมาเถิดทาน, ขอทานจงนําขาพเจาไปยังสํานักของทานเศรษฐี ให
ทานเศรษฐีอดโทษแลวใหที่อยู (แกขาพเจา). "
เทพบุตรหามเทวดานั้นวา " ทานกลาวคําไมสมควร, ขาพเจาไม
อาจไปยังสํานักของเศรษฐีนั้นได. "
เทวดานั้นจึงไปสูสํานักของทาวมหาราชทั้ง ๔ ก็ถูกทานเหลานั้น
หามไว จึงเขาไปเฝาทาวสักกเทวราช กราบทูลเรือ่ งนั้น (ใหทรงทราบ)
แลว ทูลวิงวอนอยางนาสงสารวา " ขาแตเทพเจา ขาพระองคไมไดที่อยู
ตองจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหิน หาที่พึ่งมิได. ขอไดโปรดใหเศรษฐี
ใหที่อยูแกขาพระองคเถิด."

ทาวสักกะทรงแนะนําอุบายใหเทวดา
คราวนั้น ทาวสักกะ ตรัสกะเทวดานั้นวา " ถึงเราก็จักไมอาจกลาว
กะเศรษฐีเพราะเหตุแหงทานได (เชนเดียวกัน). แตจักบอกอุบายใหแก
ทานสักอยางหนึ่ง. "
เทวดา. ดีละ เทพเจา ขอพระองคทรงพระกรุณาตรัสบอกเถิด.
ทาวสักกะ. ไปเถิดทาน. จงแปลงเพศเปนเสมียนของเศรษฐี ให
ใครนําหนังสือ (สัญญากูเ งิน) จากมือเศรษฐีมาแลว (นําไป) ใหเขาชําระ
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ทรัพย ๑๘ โกฏิ ที่พวกคาขายถือเอาไป ดวยอานุภาพของตนแลว บรรจุ
ไวใหเต็มในหองเปลา. ทรัพย ๑๘ โกฏิ ที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยูก็ดี.
ทรัพย ๘ โกฏิ สวนอื่น ซึ่งหาเจาของมิได มีอยูในที่โนนก็ดี. จงรวบ
รวมทรัพยทงั้ หมดนั้น บรรจุไวใหเต็มในหองเปลาของเศรษฐี ครั้นทํา
กรรมชื่อนี้ใหเปนทัณฑกรรมแลว จึงขอขมาโทษเศรษฐี.

เศรษฐีกลับรวยอยางเดิม
เทวดานั้น รับวา " ดีละ เทพเจา " แลวทํากรรมทุก ๆ อยางตาม
นัยที่ทาวสักกะตรัสบอกแลวนั่นแล ยังหองอันเปนสิริของทานเศรษฐีให
สวางไสว ดํารงอยูในอากาศ เมื่อทานเศรษฐีกลาววา " นั่น ใคร " จึง
ตอบวา " ขาพเจาเปนเทวดาอันธพาล ซึ่งสถิตอยูที่ซุมประตูที่ ๔ ของ
ทาน. คําใด อันขาพเจากลาวแลวในสํานักของทานดวยความเปนอันธพาล. ขอทานจงอดโทษคํานั้นแกขาพเจาเถิด. เพราะขาพเจาไดทําทัณฑกรรมดวยการรวบรวมทรัพย ๕๔ โกฏิ มาบรรจุไวเต็มหองเปลา ตาม
บัญชาของทาวสักกะ. ขาพเจาเมื่อไมไดที่อยู ยอมลําบาก. "

เศรษฐีอดโทษแกเทวดา
อนาถบิณฑิกเศรษฐี จินตนาการวา " เทวดานี้ กลาววา "ทัณฑกรรม อันขาพเจากระทําแลว" ดังนี้. และรูสึกโทษ (ความผิด) ของตน.
เราจักแสดงเทวดานั้นแดพระสัมมาสัมพุทธเจา." ทานเศรษฐี นําเทวดา
นั้นไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทําแลว
ทั้งหมด.
เทวดาหมอบลงดวยเศียรเกลา แทบพระบาทยุคลแหงพระศาสดา
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กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมทราบพระคุณทั้งหลาย
ของพระองค ไดกลาวคําใดอันชั่วชา เพราะความเปนอันธพาล. ขอ
พระองคทรงงดโทษคํานั้นแกขาพระองค ใหพระศาสดาทรงอดโทษแลว
จึงใหทานมหาเศรษฐีอดโทษให (ในภายหลัง).

เมื่อกรรมใหผล คนโงจึงเห็นถูกตอง
พระศาสดา เมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดา ดวยสามารถวิบาก
แหงกรรมดีและชั่วนั่นแล จึงตรัสวา " ดูกอนคฤหบดี แมบุคคลผูทําบาป
ในโลกนี้ ยอมเห็นบาปวาดี ตลอดกาลที่บาปยังไมเผล็ดผล. แตเมื่อใด
บาปของเขาเผล็ดผล, เมื่อนั้น เขายอมเห็นบาปวาชั่วเเท ๆ; ฝายบุคคล
ผูทํากรรมดี ยอมเห็นกรรมดีวาชั่ว ตลอดกาลทีก่ รรมดียังไมเผล็ดผล,
แตเมื่อใด กรรมดีของเขาเผล็ดผล. เมื่อนั้น เขายอมเห็นกรรมดีวา
ดีจริง ๆ " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๔. ปาโปป ปสฺสติ ภทฺร ยาว ปาป น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจติ ปาป อถ (ปาโป) ปาปานิ ปสฺสติ.
ภโทฺรป ปสฺสติ ปาป ยาว ภทฺร น ปจฺจติ
ยทา จ ปจฺจติ ภทฺร อถ (ภโทฺร) ภทฺรานิ ปสฺสติ.
" แมคนผูทําบาป ยอมเห็นบาปวาดี ตลอดกาล
ที่บาปยังไมเผล็ดผล, แตเมื่อใด บาปเผล็ดผล,
เมื่อนั้น เขายอมเห็นบาปวาชั่ว, ฝายคนทํากรรมดี
ยอมเห็นกรรมดีวาชั่ว ตลอดกาลที่กรรมดียังไมเผล็ด
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ผล แตเมื่อใด กรรมดีเผล็ดผล เมือ่ นั้น เขายอม
เห็นกรรมดีวา ดี."

แกอรรถ
บุคคลผูประกอบบาปกรรมมีทจุ ริตทางกายเปนตน ชื่อวาคนผูบาป
ในพระคาถานั้น.
ก็บุคคลแมนั้น เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดขึ้น ดวยอานุภาพแหงสุจริต
กรรมในปางกอนอยู ยอมเห็นแมบาปกรรมวาดี.
บาทพระคาถาวา ยาว ปาป น ปจฺจติ เปนตน ความวา บาปกรรม
ของเขานั้น ยังไมใหผลในปจจุบันภพหรือสัมปรายภพเพียงใด. (ผูทํา
บาป ยอมเห็นบาปวาดี เพียงนั้น). แตเมื่อใดบาปกรรมของเขานั้นใหผล
ในปจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ. เมื่อนั้น ผูทําบาปนั้น เมื่อเสวยกรรมกรณตาง ๆ ในปจจุบันภพ และทุกขในอบายในสัมปรายภพอยู ยอมเห็น
บาปวาชั่วถายเดียว.
ในพระคาถาที่ ๒ (พึงทราบเนื้อความดังตอไปนี้). บุคคลผูประกอบกรรมดีมีทุจริตทางกายเปนตน ชื่อวาคนทํากรรมดี. คนทํากรรมดี
แมนั้น เมื่อเสวยทุกขอันเกิดขึ้นดวยอานุภาพแหงทุจริตในปางกอน ยอม
เห็นกรรมดีวาชั่ว.
บาทพระคาถาวา ยาว ภทฺร น ปจฺจิต เปนตน ความวากรรมดี
ของเขานั้น ยังไมใหผล ในปจจุบันภพหรือในสัมปรายภพเพียงใด. (คน
ทํากรรมดี ยอมเห็นกรรมดีวาชั่วอยู เพียงนั้น). แตเมื่อใด กรรมดีนั้น
ใหผล, เมื่อนั้นคนทํากรรมดีนั้น เมื่อเสวยสุขที่อิงอามิส มีลาภและสักการะ
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เปนตนในปจจุบันภพ และสุขที่อิงสมบัติ อันเปนทิพยในสัมปรายภพอยู
ยอมเห็นกรรมดีวา ดีจริง ๆ ดังนี้.
ในกาลจบเทศนา เทวดานั้น ดํารงอยูในโสดาปตติผล. พระธรรมเทศนา ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูมาประชุมกัน ดังนี้เเล.
เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.
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๕. เรื่องภิกษุไมถนอมบริขาร [๙๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง
ผูไมถนอมบริขาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มาวมฺเถ ปาปสฺส "
เปนตน.

ของสงฆใชเเลวควรรีบเก็บ
ไดยินวา ภิกษุนั้น ใชสอยบริขารอันตางดวยเตียงและตั่งเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง ในภายนอกแลว ทิ้งไวในที่นั้นนั่นเอง. บริขารยอม
เสียหายไป เพราะฝนบาง แดดบาง พวกสัตวมีปลวกเปนตนบาง. ภิกษุ
นั้น เมื่อพวกภิกษุกลาวเตือนวา " ผูม ีอายุ ธรรมดาบริขาร ภิกษุควร
เก็บงํามิใชหรือ ? " กลับกลาววา " กรรมที่ผมทํานั่นนิดหนอย ผูมีอายุ,
บริขารนั่นไมมีจิต, ความวิจิตรก็ไมมี " ดังนี้แลว (ยังขืน) ทําอยูอยางนั้น
นั่นแลอีก. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลกิรยิ า (การ) ของเธอแดพระศาสดา.
พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุ ขาววา
เธอทําอยางนั้นจริงหรือ ? " เธอแมถูกพระศาสดาตรัสถามแลว ก็กราบทูลอยางดูหมิ่นอยางนั้นนั่นแหละวา " ขาเเตพระผูมีพระภาคเจา ขอนัน้
จะเปนอะไร, ขาพระองคทํากรรมเล็กนอย. บริขารนั้น ไมมีจติ . ความ
วิจิตรก็ไมมี. "

อยาดูหมิ่นกรรมชั่ววานิดหนอย
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกับเธอวา " อันภิกษุทั้งหลายทําอยางนั้น
ยอมไมควร, ขึ้นชื่อวาบาปกรรม ใคร ๆ ไมควรดูหมิ่นวา นิดหนอย;
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เหมือนอยางวา ภาชนะที่เขาเปดปากตั้งไวกลางแจง เมื่อฝนตกอยู ไม
เต็มไดดวยหยาดน้ําหยาดเดียวโดยแท, ถึงกระนั้น เมื่อฝนตกอยูบอย ๆ
ภาชนะนั้นยอมเต็มไดเเน ๆ ฉันใด. บุคคลผูทําบาปกรรมอยู ยอมทํากอง
บาปใหใหญโตขึ้นโดยลําดับไดอยางแน ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แลว.
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๕. มาวมฺเถ ปาปสฺส
น มตฺต อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภป ปูรติ
อาปูรติ พาโล ปาปสฺส โถก โถกป อาจิน.
" บุคคลไมควรดูหมิ่นบาปวา บาปมีประมาณ
นอยจักไมมาถึง ' แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําที่
ตกลง (ทีละหยาดๆ) ไดฉันใด, ชนพาลเมื่อสั่งสม
บาปแมทีละนอย ๆ ยอมเต็มดวยบาปได ฉันนั้น. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาวมฺเถ ความวา บุคคลไมควร
ดูหมิ่น.
บทวา ปาปสฺส แปลวา ซึ่งบาป.
บาทพระคาถาวา น มตฺต อาคมิสฺสติ ความวา บุคคลไมควรดูหมิ่น
บาปอยางนั้นวา " เราทําบาปมีประมาณนอย, เมื่อไร บาปนั่นจักเผล็ด
ผล ? "
บทวา อุทกุมฺโภป ความวา ภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เขา
เปดปากทิ้งไวในเมื่อฝนตกอยู ยอมเต็มดวยหยาดน้ําที่ตกลงแมทีละหยาดๆ
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โดยลําดับไดฉันใด. บุคคลเขลา เมือ่ สั่งสมคือเมื่อพอกพูนบาปแมทีละ
นอย ๆ ยอมเต็มดวยบาปไดฉันนั้นเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว. แมพระศาสดา ก็ทรงบัญญัตสิ ิกขาบทไววา " ภิกษุ
ลาดที่นอน (ของสงฆ) ไวในที่แจงแลว ไมเก็บไวตามเดิมตองอาบัติชื่อนี้ "
ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุไมถนอมบริขาร จบ.
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๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ [๑๐๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ
พิฬาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว) ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มาวมฺเถ
ปฺุสฺส เปนตน.

ใหทานองและชวนคนอื่น ไดสมบัติ ๒ อยาง
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน โดยเนื่องเปนพวกเดียวกัน. อยูมา
วันหนึ่ง พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา ตรัสอยางนี้วา " อุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ใหทานดวยตน, (แต) ไมชักชวนผูอื่น. เขายอมไดโภคสมบัติ, (แต) ไมไดบริวารสมบัติ ในที่แหง
ตนเกิดแลว ๆ; บางคนไมใหทานดวยตน. ชักชวนแตคนอื่น. เขายอม
ไดบริวารสมบัติ (แต) ไมไดโภคสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ; บางคน
ไมใหทานดวยตนดวย ไมชักชวนคนอื่นดวย. เขายอมไมไดโภคสมบัติ
ไมไดบริวารสมบัติ ในที่แหงตนเกิดแลว ๆ; เปนคนเที่ยวกินเดน บาง
คน ใหทานดวยคนดวย ชักชวนคนอื่นดวย,. เขายอมไดทั้งโภคสมบัติ
และบริวารสมบัติ ในที่แหงคนเกิดแลว ๆ."

บัณฑิตเรี่ยไรของทําบุญ
ครั้งนั้น บัณฑิตบุรุษผูหนึ่ง ฟงธรรมเทศนานั้นแลว คิดวา " โอ !
เหตุนี้นาอัศจรรย, บัดนี้ เราจักทํากรรมที่เปนไปเพื่อสมบัติทั้งสอง," จึง
กราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พรุงนี้
ขอพระองคจงทรงรับภิกษาขอพวกขาพระองค."
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พระศาสดา. ก็ทานมีความตองการดวยภิกษุสักเทาไร ?
บุรุษ. ภิกษุทั้งหมด พระเจาขา.
พระศาสดาทรงรับแลว. แมเขาก็เขาไปยังบาน เที่ยวปาวรองวา
"ขาแตแมและพอทั้งหลาย ขาพเจานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประธาน เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้, ผูใดอาจถวายแกภิกษุทั้งหลายมี
ประมาณเทาใด, ผูนั้นจงใหวัตถุตาง ๆ มีขาวสารเปนตน เพื่อประโยชน
แกอาหารมียาคูเปนตน เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทานั้น, พวกเราจัก
ใหหุงตมในที่แหงเดียวกันแลวถวายทาน"

เหตุทเี่ ศรษฐีชื่อวาพิฬาลปทกะ
ทีนั้น เศรษฐีคนหนึ่ง เห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูรานตลาดของตน
ก็โกรธวา "เจาคนนี้ ไมนิมนตภิกษุแตพอ (กําลัง) ของตน ตองมา
เที่ยวชักชวนชาวบานทั้งหมด (อีก)," จึงบอกวา "แกจงนําเอาภาชนะ
ที่แกถือมา" ดังนี้แลว เอานิ้วมือ ๓ นิ้วหยิบ ไดใหขาวสารหนอยหนึ่ง,
ถั่วเขียว ถั่วราชมาษก็เหมือนกันแล. ตั้งแตนั้น เศรษฐีนั้นจึงมีชื่อวา
พิฬาลปทกเศรษฐี. แมเมื่อจะใหเภสัชมีเนยใสและน้ําออยเปนตน ก็เอียง
ปากขวดเขาที่หมอ ทําใหปากขวดนั้นติดเปนอันเดียวกัน ใหเภสัชมีเนยใส
และน้ําออยเปนตนไหลลงทีละหยด ๆ ไดใหหนอยหนึ่งเทานั้น.
อุบาสกทําวัตถุทานที่คนอื่นใหโดยรวมกัน (แต) ไดถือเอาสิ่งของ
ที่เศรษฐีนี้ใหไวแผนกหนึ่งตางหาก.

เศรษฐีใหคนสนิทไปดูการทําของบุรุษผูเรีย่ ไร
เศรษฐีนั้น เห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแลว คิดวา " ทําไมหนอ
เจาคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราใหไวแผนกหนึ่ง ? " จึงสงจูฬุปฏฐากคนหนึ่ง
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ไปขางหลังเขา ดวยสั่งวา " เจาจงไป, จงรูกรรมที่เจานั่นทํา." อุบาสก
นั้นไปแลว กลาววา " ขอผลใหญจงมีแกเศรษฐี." ดังนี้แลวใสขาวสาร
๑-๒ เมล็ด เพื่อประโยชน แกยาคู ภัต และขนม, ใสถั่วเขียวถั่วราชมาษ
บาง หยาดน้ํามันและหยาดน้ําออยเปนตนบาง ลงในภาชนะทุก ๆ ภาชนะ.
จูฬุปฏฐากไปบอกแกเศรษฐีแลว. เศรษฐีฟงคํานั้นแลว จึงคิดวา " หาก
เจาคนนั้นจักกลาวโทษเราในทามกลางบริษัทไซร, พอมันเอยชื่อของเรา
ขึ้นเทานั้น เราจักประหารมันใหตาย." ในวันรุงขึ้น จึงเหน็บกฤชไวใน
ระหวางผานุงแลว ไดไปยืนอยูที่โรงครัว.

ฉลาดพูดทําใหผูมงุ รายกลับออนนอม
บุรุษนัน้ เลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน แลวกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคชักชวนมหาชนถวายทานนี้, พวกมนุษยขาพระองคชักชวนแลวในที่นั้น ไดใหขาวสาร
เปนตนมากบางนอยบาง ตามกําลังของตน, ขอผลอันไพศาลจงมีแก
มหาชนเหลานั้นทั้งหมด."
เศรษฐีไดยินคํานั้นแลว คิดวา " เรามาดวยตั้งใจวา ' พอมันเอย
ชื่อของเราขึ้นวา ' เศรษฐีชื่อโนนถือเอาขาวสารเปนตนดวยหยิบมือให,'
เราก็จักฆาบุรุษนี้ ใหตาย, แตบุรุษนี้ ทําทานใหรวมกันทั้งหมด แลว
กลาววา ' ทานที่ชนเหลาใดตวงดวยทะนานเปนตนแลวใหก็ดี, ทานที่
ชนเหลาใดถือเอาดวยหยิบมือแลวใหก็ดี, ขอผลอันไพศาล จงมีแกชน
เหลานั้นทั้งหมด,' ถาเราจักไมใหบุรุษเห็นปานนี้อดโทษไซร, อาชญา
ของเทพเจาจักตกลงบนศีรษะของเรา." เศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเทาของ
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อุบาสกนั้นแลวกลาววา " นาย ขอนายจงอดโทษใหผมดวย," และถูก
อุบาสกนั้นถามวา "นี้อะไรกัน ? " จึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด.
พระศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแลว ตรัสถามผูขวนขวายในทานวา
" นี่อะไรกัน ? " เขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแตวันที่แลว ๆ มา.

อยาดูหมิ่นบุญวานิดหนอย
ทีนั้น พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นวา " นัยวา เปนอยางนั้น
หรือ ? เศรษฐี." เมื่อเขากราบทูลวา " อยางนั้น พระเจาขา. " ตรัสวา
" อุบาสก ขึ้นชื่อวาบุญ อัน ใคร ๆ ไมควรดูหมิ่นวา 'นิดหนอย.' อัน
บุคคลถวายทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเชนเราเปนประธานแลว ไม
ควรดูหมิ่นวา 'เปนของนิดหนอย.' ดวยวา บุรุษผูบัณฑิต ทําบุญอยู
ยอมเต็มไปดวยบุญโดยลําดับแนแท เปรียบเหมือนภาชนะที่เปดปาก ยอม
เต็มไปดวยน้ํา ฉะนั้น." ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถานี้วา
๖. มาวมฺเถ ปุสฺส น มตฺต อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภป ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปฺุสฺส โถก โถกป อาจิน.
" บุคคลไมควรดูหมิ่นบุญวา 'บุญมีประมาณนอย
จักไมมาถึง' แมหมอน้ํายังเต็มดวยหยาดน้ําที่ตกลงมา
(ทีละหยาดๆ)ไดฉันใด, ธีรชน (ชนผูมีปญญา) สั่งสมบุญแมทลี ะนอย ๆ ยอมเต็มดวยบุญไดฉันนั้น."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " มนุษยผูบณ
ั ฑิต ทําบุญแลวอยา
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ดูหมิ่น คือไมควรดูถูกบุญ อยางนี้วา " เราทําบุญมีประมาณนอย บุญมี
ประมาณนอยจักมาถึง ดวยอํานาจแหงวิบากก็หาไม. เมื่อเปนเชนนี้
กรรมนิดหนอยจักเห็นเราที่ไหน ? หรือวาเราจักเห็นกรรมนัน้ ที่ไหน ?
เมื่อไรบุญนั่นจักเผล็ดผล ? เหมือนอยางวา ภาชนะดินที่เขาเปดฝาตั้งไว
ยอมเต็มดวยหยาดน้ําที่ตกลงมา (ทีละหยาด ๆ) ไมขาดสายได ฉันใด,
ธีรชน คือบุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อสั่งสมบุญทีละนอย ๆ ชื่อวาเต็มดวยบุญ
ได ฉันนั้น."
ในกาลจบเทศนา เศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปตติผลแลว. พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมเเกบริษัทที่มาประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ จบ.
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๗. เรื่องมหาธนวาณิช [๑๐๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพอคามีทรัพย
มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วาณิโชว ภย มคฺค" เปนตน.

พอคานิมนตภิกษุ ๕๐๐ เดินทางรวม
ดังไดสดับมา พวกโจร ๕๐๐ คน แสวงหาชองในเรือนของพอคา
นั้น ไมได(ชอง) แลว. โดยสมัยอื่น พอคานั้นบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เลม
ใหเต็มดวยสิ่งของแลว ใหเผดียงแกภิกษุทั้งหลายวา " เราจะไปสูที่ชื่อ
โนนเพื่อคาขาย พระผูเปนเจาเหลาใดประสงคจะไปสูที่นั้น. ขอนิมนต
พระผูเปนเจาเหลานั้นจงออกไป. จักไมลําบากดวยภิกษาในหนทาง. "
ภิกษุ ๕๐๐ รูปฟงคํานั้นแลว ไดเดินทางไปกับพอคานั้น. โจรแมเหลานั้น
ไดขาววา " ไดยินวา พอคานั้นออกไปแลว " ไดไปซุมอยูในดง.
ฝายพอคาไปแลว ยึดเอาที่พักใกลบานแหงหนึ่งที่ปากดง จัดแจง
โคและเกวียนเปนตนสิ้น ๒-๓ วัน และถวายภิกษาแกภิกษุเหลานั้นเปน
นิตยเทียว.

พวกโจรใหคนใชไปสืบขาวพอคา
พวกโจร เมื่อพอคานั้นลาชาอยู จึงสงบุรุษคนหนึ่งไปดวยสั่งวา
" เจาจงไป. จงรูวันออก (เดินทาง) ของพอคานั้นแลวจงมา. " บุรุษ
นั้นไปถึงบานนั้นแลว ถามสหายคนหนึ่งวา " พอคาจักออกไปเมื่อไร "
สหายนั้นตอบวา " โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน " ดังนี้แลวกลาววา " ก็
ทานถามเพื่ออะไร ? "
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ทีนั้น บุรุษนั้นบอกแกเขาวา " พวกขาพเจาเปนโจร ๕๐๐ ซุมอยู
ในดงเพื่อตองการพอคานั่น." ฝายสหาย กลาววา " ถาเชนนั้น ทานจง
ไป. พอคาจักออกไปโดยเร็ว " สงบุรุษนั้นไปแลว คิดวา " เราจักหาม
พวกโจรหรือพอคาดีหนอ ? " ตกลงใจวา " ประโยชนอะไรของเราดวย
พวกโจร ภิกษุ ๕๐๐ รูปอาศัยพอคาเปนอยู. เราจักใหสัญญาแกพอคา "
แลวไดไปสูสํานักของพอคานั้น ถามวา " ทานจักไปเมื่อไร " พอคา
ตอบวา ในวันที่ ๓ " กลาววา " ทานจงทําตามคําของขาพเจา, ไดยิน
วาพวกโจร ๕๐๐ ซุมอยูในดงเพื่อตองการตัวทาน, ทานอยาเพิ่งไปกอน. "

พอคาถูกสกัดตองพักอยูในระหวางทาง
พอคา. ทานรูอยางไร ?
บุรุษสหาย. เพื่อนของขาพเจามีอยูในระหวางพวกโจรเหลานั้น.
ขาพเจารูเพราะคําบอกเลาของเขา.
พอคา. ถาเชนนั้น ประโยชนอะไรของเราดวยการไปจากที่นี้.
เราจักกลับไปเรือนละ.
เมื่อพอคานั้นชักชา บุรุษที่พวกโจรเหลานั้นสงมาอีก มาถึงแลว
ถามสหายนั้น ไดฟงความเปนไปนั้นแลว ไปบอกแกพวกโจรวา " ได
ยินวา พอคาจักกลับคืนไปเรือนทีเดียว. " พวกโจรฟงคํานั้นแลว ได
ออกจากดงนั้นไปซุมอยูริมหนทางนอกนี้. เมื่อพอคานั้นชักชาอยู โจร
เหลานั้นก็สงบุรุษไปในสํานักของสหายแมอีก. สหายนั้นรูความที่พวกโจร
ชุมอยูในที่นนั้ แลว ก็แจงแกพอคาอีก.
พอคาคิดวา " แมในที่นี่ ความขาดแคลน (ดวยอะไร ๆ) ของ
เราก็ไมมี, เมื่อเปนเชนนี้ เราจักไมไปขางโนน ไมไปขางนี้, จักอยูที่นี่
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แหละ " ดังนี้แลว ไปสูส ํานักของภิกษุทั้งหลาย เรียนวา " ทานผูเจริญ
ไดยินวา พวกโจรประสงคจะปลนผม ซุมอยูริมหนทาง, ครั้นไดยินวา
บัดนี้ พอคาจักกลับมาอีก.' (จึงไป) ซุมอยูริมหนทางนอกนี้, ผมจักไมไป
ทั้งขางโนนทั้งขางนี้ จักพักอยูที่นี่แหละชั่วคราว; ทานผูเจริญทั้งหลาย
ประสงคจะอยูที่นี่ก็จงอยู. ประสงคจะไปก็จงไปตามความพอใจของตน. "

ภิกษุลาพอคากลับไปเมืองสาวัตถี
พวกภิกษุกลาววา " เมื่อเปนเชนนั้น พวกฉันจักกลับ. " อําลา
พอคาแลว ในวันรุงขึ้น ไปสูเมืองสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู
แลว.

สิ่งที่ควรเวน
พระศาสดา ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมไปกับพอคา
มีทรัพยมากหรือ ? " เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลวา " อยางนั้น พระเจาขา
พวกโจรซุมอยูริมทางทั้งสองขาง เพื่อตองการปลนพอคาผูมีทรัพยมาก.
เพราะเหตุนั้น เขาจึงพักอยูในที่นั้นแล, สวนพวกขาพระองค ลาเขากลับ
มา " ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พอคาผูมีทรัพยมาก ยอมเวนทาง (ที่มีภัย)
เพราะความที่พวกโจรมีอยู, บุรุษแมใครจะเปนอยู ยอมเวน ยาพิษอันราย
แรง. แมภกิ ษุทราบวา 'ภพ ๓ เปนเชนกับหนทางที่พวกโจรซุมอยู.
แลวเวนกรรมชั่วเสียควร.' ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา
๗. วาณิโชว ภย มคฺค อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน
วิส ชีวิตุกาโมว
ปาปานิ ปริวชฺชเย.
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บุคคลพึงเวนกรรมชั่วทัง้ หลายเสีย, เหมือนพอคามีทรัพยมาก มีพวกนอย เวนทางอันพึงกลัว,
(และ) เหมือนผูตองการจะเปนอยู เวนยาพิษเสีย
ฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภย ไดแก อันนากลัว, อธิบายวา
ชื่อวามีภัยเฉพาะหนา เพราะเปนทางที่พวกโจรซุมอยู. ทานกลาวอธิบาย
คํานี้ไววา " พอคาผูมีทรัพยมาก มีพวกนอย เวนทางที่มีภัยเฉพาะหนา
ฉันใด. ผูตอ งการจะเปนอยู ยอมเวนยาพิษอันรายแรงฉันใด. ภิกษุผู
บัณฑิต ควรเวนกรรมชัว่ ทั้งหลายแมมีประมาณนอยเสียฉันนั้น. "
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. พระธรรมเทศนาไดเปนประโยชนเเมเเกมหาชนผูมา
ประชุม ดังนี้แล.
เรื่องมหาธนวาณิช จบ.
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๘. เรื่องนายพรานกุกุกฏมิตร [๑๐๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนายพรานชื่อ
กุกกุฏมิตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปาณิมหิ เจ วโณ นาสฺส "
เปนตน.

ธิดาเศรษฐีรักพรานกุกกุฏมิตร
ไดยินวา ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห เจริญวัยแลว เพื่อ
ประโยชนแกการรักษา มารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใชใหคนหนึ่ง ใหอยูใน
หองบนปราสาท ๗ ชั้น ในเวลาเย็นวันหนึ่ง แลไปในระหวางถนน
ทางหนาตาง เห็นนายพรานคนหนึ่งชื่อกุกกุฏมิตร ผูถือบวง ๕๐๐ และ
หลาว ๕๐๐ ฆาเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพ ฆาเนื้อ ๕๐๐ ตัวแลวบรรทุกเกวียน
ใหญใหเต็มไปดวยเนื้อสัตวเหลานั้น นั่งบนแอกเกวียนเขาไปสูพระนคร
เพื่อตองการขายเนื้อ เปนผูมีจิตปฏิพัทธในนายพรานนั้น ใหบรรณาการ
ในมือหญิงคนใช สงไปวา " เจาจงไป. จงใหบรรณาการแกบุรุษนั้น
รูเวลาไป (ของเขา) แลวจงมา. "
หญิงคนใชไปแลว ใหบรรณาการแกนายพรานนั้นแลว ถามวา
" ทานจักไปเมื่อไร ?" นายพรานตอบวา " วันนี้เราขายเนื้อแลว จัก
ออกไปโดยประตูชื่อโนนแตเชาเทียว." หญิงคนใชฟงคําที่นายพรานนั้น
บอกแลว กลับมาบอกแกนาง.

ธิดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน
ธิดาเศรษฐีรวบรวมผาและอาภรณอันควรแกความเปนของที่ตน
ควรถือเอา นุงผาเกา ถือหมอออกไปแตเชาตรูเหมือนไปสูทาน้ํากับพวก
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นางทาสี ถึงที่นั้นแลวไดยืนคอยการมาของนายพรานอยู. แมนายพรานก็
ขับเกวียนออกไปแตเชาตรู. ผายนางก็เดินตามหลังนายพรานนั้นไป. เขา
เห็นนางจึงพูดวา " ขาพเจาไมรูจักเจาวา ' เปนธิดาของผูชื่อโนน .' แนะ
แม เจาอยาตามฉันไปเลย. " นางตอบวา "ทานไมไดเรียกฉันมา ฉัน
มาตามธรรมดาของตน. ทานจงนิ่ง ขับเกวียนของตนไปเถิด." เขาหาม
นางแลว ๆ เลา ๆ ทีเดียว. ครั้นนางพูดกับเขาวา " อันการหามสิริอันมา
สูสํานักของตนยอมไมควร " นายพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดย
ไมสงสัยแลว ไดอุมนางขึ้นเกวียนไป.
มารดาบิดาของนางใหคนหาขางโนนขางนี้ก็ไมพบ สําคัญวา " นาง
จักตายเสียแลว " จึงทําภัตเพื่อผูตาย . แมนางอาศัยการอยูรวมกับนายพรานนั้น คลอดบุตร ๗ คนโดยลําดับ ผูกบุตรเหลานั้นผูเจริญวัยเติบโต
แลว ดวยเครื่องผูกคือเรือน .
๑

๒

กุกกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจา
ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง
ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ เขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองค ทรงใครครวญวา " นั่นเหตุอะไรหนอแล ? " ทรง
เห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคของชนเหลานั้นแลว ทรงถือบาตรและ
จีวร ไดเสด็จไปที่ดักบวงของนายพรานนั้นแตเชาตรู. วันนั้นแมเนื้อ
สักตัวหนึ่งก็มิไดติดบวง.
พระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาท ที่ใกลบวงของเขาแลวประทับ
นั่งที่ใตรมพุมไมพุมหนึ่งขางหนา. นายพรานกุกกุฏมิตรถือธนูไปสูบวง
๑. ทําบุญเลี้ยงพระแลวอุทิศผลบุญใหผูตาย. ๒. จัดแจงแตงงานใหมีเหยาเรือน.
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แตเชาตรู ตรวจดูบวงจําเดิมแตตน ไมพบแมตัวเดียวซึ่งติดบวง ได
เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแลว. ทีนั้นเขาไดดําริฉะนี้วา " ใครเที่ยว
ปลอยเนื้อตัวติด (บวง) ของเรา." เขาผูกอาฆาตในพระศาสดา เมื่อเดิน
ไปก็พบพระศาสดาประทับนั่งที่โคนพุมไมคิดวา " สมณะองคนี้ปลอยเนื้อ
ของเรา. เราจักฆาสมณะนั้นเสีย." ดังนี้แลว ไดโกงธนู.
พระศาสดาใหโกงธนูได (แต) ไมใหยิง (ธนู) ไปได. เขาไมอาจ
ทั้งเพื่อปลอยลูกศรไป ทั้งลดลง มีสีขางทั้ง ๒ ปานดังจะแตกมีน้ําลายไหล
ออกจากปาก เปนผูออนเพลีย ไดยืนอยูแลว.
ครั้งนั้น พวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันวา " บิดาของเราลาชา
อยู. จักมีเหตุอะไรหนอ ?" อันมารดาสงไปวา " พอทั้งหลาย พวกเจา
จงไปสูสํานักของบิดา." ตางก็ถือธนูไปเห็นบิดายืนอยูเชนนั้น คิดวา " ผู
นี้ จักเปนปจจามิตรของบิดาพวกเรา." ทั้ง ๗ คนโกงธนูแลว ไดยืนอยู
เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนแลว เพราะอานุภาพแหงพระพุทธเจา.

กุกกุฏมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจา
ลําดับนั้น มารดาของพวกเขาคิดวา " ทําไมหนอแล ? บิดา (และ)
บุตรจึงลาชาอยู " ไปกับลูกสะใภ๗ คน เห็นชนเหลานั้นยืนอยูอยางนั้น
คิดวา " ชนเหลานั้นยืนโกงธนูตอใครหนอแล ?" แลไปก็เห็นพระศาสดา
จึงประคองแขนทั้ง ๒ รองลั่นขึ้นวา " พวกทานอยายังบิดาของเราให
พินาศ พวกทานอยายังบิดาของเราใหพินาศ."
นายพรานกุกกุฏมิตรไดยินเสียงนั้นแลว คิดวา " เราฉิบหายแลว
หนอ, นัยวา ผูนั้นเปนพอตาของเรา. ตายจริง เราทํากรรมหนัก." แม
พวกบุตรของเขาก็คิดวา " นัยวา ผูนนั้ เปนตาของเรา, ตายจริง เราทํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 39

กรรมหนัก. " นายพรานกุกกุฏมิตร เขาไปตั้งเมตตาจิตไววา " คนนี้เปน
พอตาของเรา. " แมพวกบุตรของเขาก็เขาไปตั้งเมตตาจิตวา " คนนี้เปน
ตาของพวกเรา." ขณะนั้น ธิดาเศรษฐีผูมารดาของพวกเขาพูดวา " พวก
เจาจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วแลวใหบิดาของฉันอดโทษ."

เขาทั้งหมดสําเร็จโสดาปตติผล
พระศาสดา ทรงทราบจิตของเขาเหลานั้นออนแลว จึงใหลดธนูลง
ได. ชนเหลานั้นทั้งหมด ถวายบังคมพระศาสดาแลว ใหพระองคอดโทษ
วา " ขาแตพระองคเจริญ ขอพระองคทรงอดโทษแกขาพระองค ดัง
นี้แลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ลําดับนั้นพระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถาแก
พวกเขา. ในเวลาจบเทศนา นายพรานกุกกุฎมิตรพรอมทั้งบุตรและสะใภ
มีตนเปนที่ ๑๕ ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. พระศาสดาเสด็จเที่ยวไป
บิณฑบาต ไดเสด็จไปสูวิหารภายหลังภัต. ลําดับนั้น พระอานนทเถระ
ทูลถามพระองควา " วันนี้พระองคเสด็จไปไหน ? พระเจาขา. "
พระศาสดา. ไปสํานักของกุกกุฏมิตร อานนท.
พระอานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ นายพรานกุกกุฏมิตรพระองค
ทําใหเปนผูไมทํากรรมคือปาณาติบาตแลวหรือ ? พระเจาขา.
พระศาสดา. เออ อานนท นายพรานกุกกุฏมิตรนั้นมีตนเปนที่ ๑๕
ตั้งอยูในศรัทธาอันไมคลอนแคลน เปนผูหมดสงสัยในรัตนะ ๓ เปนผูไม
ทํากรรมคือปาณาติบาตแลว .
พวกภิกษุกราบทูลวา " แมภริยาของเขามีมิใชหรือ ? พระเจาขา "
พระศาสดา ตรัสวา " อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย, นางเปนกุมาริกาในเรือน
ของผูมีตระกูลเทียว บรรลุโสดาปตติผลแลว. "
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พระโสดาบันไมทําบาป
พวกภิกษุสนทนากันวา " ไดยนิ วา ภริยาของนายพรานกุกกุฏมิตร
บรรลุโสดาปตติผลในกาลที่ยังเปนเด็กหญิงนั่นแล แลวไปสูเ รือนของนายพรานนั้น ไดบุตร ๗ คน. นางอันสามีสั่งตลอดกาลเทานี้วา ' หลอนจง
นําธนูมา นําลูกศรมา นําหอกมา นําหลาวมา นําขายมา.' ไดใหสิ่ง
เหลานั้นแลว, นายพรานนั้นถือเครื่องประหารที่นางใหไปทําปาณาติบาต;
แมพระโสดาบันทั้งหลายยังทําปาณาติบาตอยูหรือหนอ ? "
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร ? " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
" ดวยเรื่องชื่อนี้." ตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย พระโสดาบันยอมไมทํา
ปาณาติบาต. แตนางไดทําอยางนั้น ดวยคิดวา 'เราจักทําตามคําสามี.'
จิตของนางไมมีเลยวา สามีนั้นจงถือเอาเครื่องประหารนี้ไปทําปาณาติบาต;
จริงอยู เมื่อแผลในฝามือไมมี ยาพิษนั้นก็ไมอาจจะใหโทษแกผูถือยาพิษได
ฉันใด. ชื่อวาบาปยอมไมมีแกผูไมทําบาป แมนําเครื่องประหารทั้งหลาย
มีธนูเปนตนออกใหเพราะไมมีอกุศลเจตนา ฉันนั้นเหมือนกัน, ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๘. ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส หเรยฺย ปาณินา วิส
นาพฺพณ วิสมเนฺวติ
นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต.
" ถาแผลไมพึงมีในฝามือไซร, บุคคลพึงนํายา
พิษไปดวยฝามือได, เพราะยาพิษยอมไมซึมเขาสูฝา
มือที่ไมมีแผล ฉันใด, บาปยอมไมมีแกผูไมทําอยู
ฉันนั้น."
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาสฺส แปลวา ไมพึงมี.
บทวา หเรยฺย แปลวา พึงอาจนําไปได.
ถามวา " เพราะเหตุไร ? "
แกวา " เพราะยาพิษไมซึมไปสูฝามือที่ไมมีแผล " จริงอยู ยาพิษ
ยอมไมอาจซึมซาบเขาสูฝามือที่ไมมีแผล ฉันใด; ชื่อวาบาปยอมไมมีแกผูไม
ทําบาป แมนําเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเปนตนออกให เพราะไมมี
อกุศลเจตนา ฉันนั้นเหมือนกัน, แทจริง บาปยอมไมติดตามจิตของบุคคล
นั้น เหมือนยาพิษไมซึมเขาไปสูฝามือที่ไมมีแผลฉะนั้น ดังนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตนแลว.

บุรพกรรมของกุกกุฏมิตรพรอมดวยบุตรและสะใภ
โดยสมัยอื่น พวกภิกษุสนทนากันวา " อะไรหนอเเล เปนอุปนิสัย
แหงโสดาปตติมรรค ของนายพรานกุกกุฏมิตร ทั้งบุตร และสะใภ ?
นายพรานกุกกุฏมิตรนี้ เกิดในตระกูลของพรานเนื้อเพราะเหตุอะไร ? "
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวก
เธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
" ดวยเรื่องชื่อนี้. " ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล หมูช นจัดสราง
เจดียบรรจุพระธาตุของพระกัสสปทสพล กลาวกันอยางนี้วา " อะไรหนอ
จักเปนดินเหนียว ? อะไรหนอ จักเปนน้ําเชื้อ แหงเจดียนี้ ?  
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การสรางเจดียในสมัยกอน
ทีนั้น พวกเขาไดมีปริวิตกนี้วา " หรดาลและมโนสิลาจักเปนดินเหนียว. น้ํามันงาจักเปนน้ําเชื้อ. " พวกเขาตําหรดาลและมโนสิลาแลว
ผสมกับน้ํามันงา กอดวยอิฐ ปดดวยทองคํา แลวเขียนลวดลายขางใน.
แตที่มุขภายนอกมีอิฐเปนทองทั้งแทงเทียว. อิฐแผนหนึ่ง ๆ ไดมีคาแสน
หนึ่ง. พวกเขาเมื่อเจดียสําเร็จแลว จนถึงกาลจะบรรจุพระธาตุ คิดกัน
วา " ในกาลบรรจุพระธาตุ ตองการทรัพยมาก. พวกเราจักทําใครหนอ
แล ใหเปนหัวหนา ? "

แยงกันเปนหัวหนาในการบรรจุพระธาตุ
ขณะนั้น เศรษฐีบานนอกคนหนึ่ง กลาววา " ขาพเจา จักเปน
หัวหนา " ไดใสเงิน ๑ โกฏิ ในที่บรรจุพระธาตุ. ชาวแวนแควนเห็นกิริยา
นั้น ติเตียนวา " เศรษฐีในกรุงนี้ ยอมรวบรวมทรัพยไวถายเดียว, ไม
อาจเปนหัวหนาในเจดียเห็นปานนี้ได. สวนเศรษฐีบานนอก ใสทรัพย
๑ โกฏิ เปนหัวหนาทีเดียว."
เศรษฐีในกรุงนั้น ไดยินถอยคําของชนเหลานั้นแลว กลาววา
" เราจักใหทรัพย ๒ โกฏิแลวเปนหัวหนา " ไดใหทรัพย ๒ โกฏิแลว.
เศรษฐีบานนอกคิดวา " เราเองจักเปนหัวหนา " ไดใหทรัพย ๓
โกฎิ. ครั้นเศรษฐีทั้ง ๒ เพิ่มทรัพยกันดวยอาการอยางนั้น. เศรษฐีในกรุง
ไดใหทรัพย ๘ โกฏิแลว.
สวนเศรษฐีบานนอก มีทรัพย ๙ โกฏิเทานั้นในเรือน. เศรษฐีใน
กรุงมีทรัพย ๔๐ โกฏิ. เพราะฉะนั้น เศรษฐีบานนอก จึงคิดวา " ถา
เราใหทรัพย ๙ โกฏิไซร. เศรษฐีนี้จักกลาววา " เราจักให๑๐ โกฏิ."

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 43

เมื่อเปนเชนนั้น ความหมดทรัพยของเราจักปรากฏ " เธอจึงกลาวอยางนั้น
วา " เราจักใหทรัพยประมาณเทานี้, และเราทั้งลูกและเมียจักเปนทาสของ
เจดีย ดังนี้แลว พาบุตรทั้ง ๗ คน สะใภทั้ง ๗ คนและภริยา มอบ
แกเจดียพรอมกับตน.

เศรษฐีบานนอกไดเปนหัวหนา
ชาวแวนแควนทําเศรษฐีบานนอกนั้นใหเปนหัวหนา ดวยอางวา
"ชื่อวาทรัพยใคร ๆ ก็อาจใหเกิดขึ้นได, แตเศรษฐีบานนอกนี้พรอมทั้ง
บุตรและภริยา มอบตัว (เฉพาะเจดีย). เศรษฐีนี้แหละจงเปนหัวหนา."
ชนทั้ง ๑๖ คนนั้น ไดเปนทาสของเจดียดวยประการฉะนี้. แตชาวแวนแควนไดทําพวกเขาใหเปนไท. แตเมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย
นั้นแล ดํารงอยูตลอดอายุ จุติจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก.
เมื่อชนเหลานั้น อยูในเทวโลกตลอด ๑ พุทธันดร ในพุทธุปบาทนี้ ภริยา
จุติจากเทวโลกนั้น บังเกิดเปนธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห.

คติของผูไ มเห็นสัจจะไมแนนอน
นางยังเปนเด็กหญิงเทียว บรรลุโสดาปตติผลแลว. ก็ชื่อวาปฏิสนธิ
ของสัตวผูยังไมเห็นสัจจะ เปนภาระหนัก เพราะฉะนั้น สามีของนาง
จึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเนื้อ. ความสิเนหาในกอนไดครอบงํา
ธิดาของเศรษฐี พรอมกับการเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรนั้นแล. จริงอยู
แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสคํานี้ไววา
" ความรักนั้น ยอมเกิด เพราะอาศัยเหตุ ๒
ประการ อยางนี้ คือ เพราะการอยูรวมกันในกาล
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กอน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปจจุบัน ๑ ดุจดอกบัว
เกิดในน้ํา (เพราะอาศัยเปอกตมและน้ํา) ฉะนั้น."
ธิดาของเศรษฐีนั้น ไดไปสูตระกูลของพรานเนื้อเพราะความสิเนหา
ในปางกอน, แมพวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในทอง
ของนางนั้นแล.
แมเหลาสะใภของนาง บังเกิดในที่นั้น ๆ เจริญวัยแลว ไดไป
สูเรือนของชนเหลานั้นนั่นแหละ. ชนเหลานั้นทั้งหมด ปฏิบัติเจดียในกาล
นั้น ดวยประการฉะนี้แลว จึงไดบรรลุโสดาปตติผล ดวยอานุภาพแหง
กรรมนั้น ดังนี้แล.
เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร จบ.
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๙. เรื่องนายพรานสุนัขชือ่ โกกะ [๑๐๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนายพราน
สุนัขชื่อโกกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส
ทุสฺสติ " เปนตน.

นายพรานพบพระเถระเที่ยวบิณฑบาต
ไดยินวา เวลาเชาวันหนึ่ง นายพรานนั้นถือธนู มีสุนัขหอมลอม
ออกไปปา พบภิกษุถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง กําลังเที่ยวบิณฑบาต
ในระหวางทาง โกรธแลว พลางคิดวา " เราพบคนกาลกรรณี, วันนี้
จักไมไดสิ่งอะไรเลย " ดังนี้ จึงหลีกไป. ฝายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตใน
หมูบาน ทําภัตกิจแลวจึงกลับไปสูวิหารอีก.

นายพรานใหสุนัขกัดพระเถระ
ฝายนายพรานนอกนี้ เที่ยวไปในปาไมไดอะไร ๆ เมื่อกลับมาก็พบ
พระเถระอีก จึงคิดวา " วันนี้ เราพบคน(กาลกรรณี)นี้แลว ไปปาจึงไม
ไดอะไร ๆ. บัดนี้เธอไดมาเผชิญหนาของเราแมอีก. เราจักใหสุนัขทั้งหลาย
กัดพระรูปนั้นเสีย ดังนี้แลว จึงใหสัญญาปลอยสุนัขไป.
พระเถระออนวอนวา " อุบาสก ทานอยาทําอยางนั้น. " เขารอง
บอกวา " วันนี้ ขาพเจาไมไดอะไร เพราะประสบทาน. ทานก็มาประสบ
ขาพเจาแมอีก. ขาพเจาจักใหสุนัขกัดทาน " ดังนีแ้ ลว จึงใหสุนัข (กัด).
พระเถระรีบขึ้นตนไมตนหนึ่งโดยเร็ว นั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่ง. สุนัข
ทั้งหลายก็พากันลอมตนไมไว.
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นายพรานแทงพระเถระ
นายโกกะไปแลว รองบอกวา " ทานแมขึ้นตนไมก็ไมมีความพน
ไปได " ดังนี้แลว จึงแทงพื้นเทาของพระเถระดวยปลายลูกศร. พระเถระ
ไดเเตออนวอนวา " ขอทานอยาทําเชนนั้น. " นายโกกะนอกนี้ไมคํานึงถึง
คําวอนของทาน กลับแทงกระหน่ําใหญ. พระเถระเมื่อพื้นเทาขางหนึ่งถูก
แทงอยู จึงยกเทานั้นขึ้น หยอนเทาที่ ๒ ลง. แมเมื่อเทาที่ ๒ นั้นถูกแทง
อยู จึงยกเทานั้นขึ้นเสีย, นายโกกะไมคํานึงถึงคําออนวอนของพระเถระ
แทงพื้นเทาทั้งสองแลวดวยอาการอยางนี้เทียว. สรีระของพระเถระไดเปน
ประดุจถูกรมดวยคบเพลิง. ทานเสวยเวทนาไมสามารถจะคุมสติไวได,
จีวรที่ทานหมแมหลุดลงก็กําหนดไมได. จีวรนัน้ เมื่อตกลง ก็ตกลงมา
คลุมนายโกกะ ตั้งแตศีรษะทีเดียว.

สุนัขรุมกัดนายพราน
เหลาสุนัขตรูกันเขาไปในระหวางจีวร ดวยสําคัญวา " พระเถระ
ตกลงมา " ดังนี้แลวก็รุมกันกัดกินเจาของของตน ทําใหเหลืออยูเพียง
กระดูก. สุนขั ทั้งหลายออกมาจากระหวางจีวรแลว ไดยืนอยู ณ ภายนอก.
ทีนั้น พระเถระจึงหักกิ่งไมเเหงกิ่งหนึ่งขวางสุนัขเหลานั้น. เหลาสุนัขเห็น
พระเถระแลว รูวา " พวกตัวกัดกินเจาของเอง " จึงหนีเขาปา.

พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน
พระเถระเกิดความสงสัยขึ้นวา " บุรุษนั่นเขาสูระหวางจีวรของเรา
ฉิบหายแลว. ศีลของเราไมดางพรอยหรือหนอ ? " ทานลงจากตนไมเเลว
ไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแตตนแลวทูลถามวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกนั้น อาศัยจีวรของขาพระองคฉิบหายแลว
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ศีลของขาพระองคไมดางพรอยแลหรือ ? สมณภาพของขาพระองค ยัง
คงมีอยูแลหรือ ? "

พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพระเถระนั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ศีลของเธอไมดางพรอย, สมณภาพของเธอยังมีอยู. เขาประทุษราย ตอ
เธอผูไมประทุษราย จึงถึงความพินาศ. ทั้งมิใชแตในบัดนี้อยางเดียวเทานั้น. แมในอดีตกาล เขาก็ประทุษรายตอผูไมประทุษราย ถึงความพินาศ
แลวเหมือนกัน " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงนําอดีต
นิทานมา (ตรัสวา)

บุรพกรรมของนายพราน
"ดังไดสดับมา ในอดีตกาล หมอผูหนึ่งเที่ยวไปถึงหมูบาน เพื่อ
ตองการประกอบเวชกรรม ไมไดกรรมอะไร ๆ อันความหิวรบกวนแลว
ออกไปพบเด็ก ๆ เปนอันมาก กําลังเลนอยูที่ประตูบาน จึงคิดวา ' เรา
จักใหงูกัดเด็กเหลานั้นแลวรักษา ก็จักไดอาหาร ' ดังนี้แลว จึงแสดงงูนอน
ชูศีรษะในโพรงไมเเหงหนึ่ง บอกวา แนะ เจาเด็กผูเจริญทั้งหลาย นั่น
ลูกนกสาลิกา, พวกเจาจงจับมัน."
ทันใดนั้น เด็กนอยคนหนึ่ง จับงูที่คออยางมั่นดึงออกมา รูวามัน
เปนงู จึงรองขึ้น สลัดไปบนกระหมอมของหมอผูยืนอยูไมไกล. งูรัด
กานคอของหมอ กัดอยางถนัด ใหถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเอง.
นายโกกะพรานสุนัขนี้ แมในกาลกอนก็ประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย
ถึงความพินาศแลวอยางนั้นเหมือนกัน."
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พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๙. โย อปฺปทุฏ สฺส นรสฺส ทุสฺสติ
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส
ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป
สุขุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโต.
"ผูใด ประทุษรายตอนรชนผูไมประทุษราย ผู
บริสุทธิ์ ไมมีกิเลสดุจเนิน, บาปยอมกลับถึงผูนั้น
ซึ่งเปนคนพาลนั่นเอง เหมือนธุลีอันละเอียดที่เขา
ซัดทวนลมไปฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปทุฏสฺส คือผูไมประทุษรายตอตน
หรือตอสรรพสัตว. บทวา นรสฺส ไดแก สัตว. บทวา ทุสฺสติแปลวา
ยอมพระพฤติผิด. บทวา สุทฺธสฺส คือผูไมมีความผิดเลย. แมคําวา
โปสสฺส นี้ ก็เปนชื่อของสัตวนั้นเอง โดยอาการอื่น.
บทวา อนงฺคณสฺส คือผูไมมีกิเลส. คําวา ปจฺเจติ ตัดบทเปน
ปฏิ-เอติ (แปลวา ยอมกลับถึง).
บทวา ปฏิวาต เปนตน ความวา ธุลีทลี่ ะเอียด อันบุรุษผูห นึ่งซัด
ไป ดวยความเปนผูใครประหารคนผูยืนอยูในที่เหนือลมยอมกลับถึงบุรุษ
นั้นเอง คือตกลงที่เบื้องบนของผูซัดไปนั้นเอง ฉันใด. บุคคลใด เมื่อให
การประหารดวยฝามือเปนตน ชื่อวายอมประทุษรายตอบุรุษผูไมประทุษราย. บาปนั้นเมื่อใหผลในปจจุบันนี้ หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเปนตน
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ในภพหนา ชื่อวายอมกลับถึงบุคคลนั้นแหละผูเปนพาล ดวยสามารถ
วิบากทุกข ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูในพระอรหัตผล. พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ จบ.
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๑๐. เรื่องพระติสสเถระผูเขาถึงสกุลนายชางแกว [๑๐๔]
๑

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อติสสะผูเขาถึงสกุลนายชางเเกว ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "คพฺภเมเก
อุปฺปชฺชนฺติ" เปนตน.

พระเจาปเสนทิโกศลสงแกวใหนายชางเจียระไน
ไดยินวา พระเถระนั้นฉัน (ภัต) อยูในสกุลของนายมณีการผูหนึ่ง
สิ้น ๑๒ ป. ภรรยาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยูในฐานะเพียงมารดาและบิดา
ปฏิบัติพระเถระแลว.
อยูมาวันหนึ่ง นายมณีการกําลังนั่งหั่นเนื้อขางหนาพระเถระ. ใน
ขณะนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงสงแกวมณีดวงหนึ่งไป ดวยรับสั่งวา
" นายชางจงจัดและเจียระไนแกวมณีนี้แลวสงมา. " นายมณีการรับแกวนั้น
ดวยมือทั้งเปอนโลหิต วางไวบนเขียงแลว ก็เขาไปขางในเพื่อลางมือ.

แกวมณีหายนายชางสืบหาคนเอาไป
ก็ในเรือนนั้น นกกะเรียนที่เขาเลี้ยงไวมีอยู. นกนั้นกลืนกินแกว
มณีนั้น ดวยสําคัญวาเนื้อ เพราะกลิน่ โลหิต เมือ่ พระเถระกําลังเห็นอยู
เทียว. นายมณีการมาแลว เมื่อไมเห็นแกวมณีจึงถามภริยา ธิดาและบุตร
โดยลําดับวา " พวกเจาเอาแกวมณีไปหรือ ? " เมื่อชนเหลานั้นกลาววา
" มิไดเอาไป " จึงคิดวา " (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป จึงปรึกษากับ
ภริยาวา " แกวมณี (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป " ภริยาบอกวา " แนะ
นาย นายอยากลาวอยางนั้น. ดิฉันไมเคยเห็นโทษอะไร ๆ ของพระเถระ
๑. หมายความถึงผูสนิทสนมกับสกุล ไดรบั อุปการะจากสกุลนั้น.
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เลยตลอดกาลประมาณเทานี้. ทานยอมไมถือเอาแกวมณี (แนนอน)."
นายมณีการถามพระเถระวา " ทานขอรับ ทานเอาแกวมณีในที่นี้ไปหรือ? "
พระเถระ. เราไมไดถือเอาดอก อุบาสก.
นายมณีการ. ทานขอรับ ในทีน่ ี้ไมมีคนอื่น. ทานตองเอาไปเปน
แน, ขอทานจงใหแกวมณีแกผมเถิด.
เมื่อพระเถระนั้นไมรับ, เขาจึงพูดกะภริยาวา " พระเถระเอาแกวมณี
ไปแน, เราจักบีบคั้นถามทาน. "
ภริยาตอบวา " แนะนาย นายอยาใหพวกเราฉิบหายเลย, พวกเรา
เขาถึงความเปนทาสเสียยังประเสริฐกวา, ก็การกลาวหาพระเถระผูเห็น
ปานนี้ไมประเสริฐเลย. "

ชางแกวทําโทษพระติสสเถระเพราะเขาใจผิด
นายชางแกวนั้นกลาววา " พวกเราทั้งหมดดวยกัน เขาถึงความเปน
ทาส ยังไมเทาคาแกวมณี " ดังนี้แลว จึงถือเอาเชือกพันศีรษะพระเถระ
ขันดวยทอนไม. โลหิตไหลออกจากศีรษะหูและจมูกของพระเถระ. หนวย
ตาทั้งสองไดถึงอาการทะเลนออก, ทานเจ็บปวด มาก ก็ลมลง ณ ภาคพื้น.
นกกะเรียนมาดวยกลืนโลหิต ดื่มกินโลหิต.
๑

ชางแกวเตะนกกะเรียนตายแลวจึงทราบความจริง
ขณะนั้น นายมณีการจึงเตะมันดวยเทาแลวเขี่ยไปพลางกลาววา
" มึงจะทําอะไรหรือ ? " ดวยกําลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระเถระ. นก
กะเรียนนั้นลมกลิ้งตายดวยการเตะทีเดียวเทานั้น. พระเถระเห็นนกนั้น จึง
กลาววา " อุบาสก ทานจงผอนเชือกพันศีรษะของเราใหหยอนกอนแลว
๑. เวทนาปฺปตฺโต ถึงซึ่งเวทนา.
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จงพิจารณาดูนกกะเรียนนี้ (วา) มันตายแลวหรือยัง ?" ลําดับนั้น นาย
ชางแกวจึงกลาวกะทานวา "แมทานก็จักตายเชนนกนั่น."
พระเถระตอบวา "อุบาสก แกวมณีนั้น อันนกนี้กลืนกินแลว.
หากนกนี้จักไมตายไซร, ขาพเจาแมจะตาย ก็จักไมบอกแกวมณีแกทาน."

ชางแกวไดแกวมณีคืนแลวขอขมาพระติสสเถระ
เขาแหวะทองนกนั้นพบแกวมณีแลว งกงันอยู มีใจสลด หมอบลง
ใกลเทาของพระเถระ กลาววา " ขอพระผูเปนเจาจงอดโทษแกผม, ผม
ไมรูอยู ทําไปแลว."
พระเถระ. อุบาสก โทษของทานไมมี. ของเราก็ไมมี มีแตโทษ
ของวัฏฏะเทานั้น. เราอดโทษแกทาน.
นายมณีการ. ทานขอรับ หากทานอดโทษแกผมไซร. ทานจงนั่ง
รับภิกษาในเรือนของผมตามทํานองเถิด.

พระเถระเห็นโทษของการเขาชายคาเรือน
พระเถระกลาววา " อุบาสก ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราจักไมเขา
ไปภายในชายคาเรือนของผูอื่น เพราะวานี้เปนโทษแหงการเขาไปภายใน
เรือนโดยตรง. ตั้งแตนี้ไป เมื่อเทาทั้งสองยังเดินไปได เราจักยืนที่ประตู
เรือนเทานั้น รับภิกษา " ดังนี้แลว สมาทานธุดงคกลาวคาถานี้วา
" ภัตในทุกสกุล ๆ ละนิดหนอย อันเขาหุงไว
เพื่อมุนี เราจักเที่ยวไปดวยปลีแขง, กําลังแขงของ
เรายังมีอยู. "
ก็แล พระเถระ ครั้นกลาวคาถานี้แลว ตอกาลไมนานักก็ปรินิพพาน
ดวยพยาธินั้นนั่นเอง.
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คนทําบาปกับคนทําบุญมีคติตางกัน
นกกะเรียนไดถือปฏิสนธิในทองแหงภริยาของนายชางแกว. นาย
ชางแกวทํากาละแลว ก็บังเกิดในนรก. ภริยาของนายชางแกวทํากาละ
แลว เกิดในเทวโลก เพราะความเปนผูมีจิตออนโยนในพระเถระ.
ภิกษุทั้งหลายทูลถามอภิสัมปรายภพของชนเหลานั้น กะพระศาสดา.
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย สัตวบางจําพวกในโลกนี้ ยอม
เกิดในครรภ. บางจําพวกทํากรรมลามก ยอมเกิดในนรก. บางจําพวก
ทํากรรมดีแลว ยอมเกิดในเทวโลก. สวนผูไมมีอาสวะ ยอมปรินิพพาน "
ดังนี้แลว เมือ่ จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๑๐. คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ นิรย ปาปกมฺมิโน
สคฺค สุคติโน ยนฺติ
ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา.
" ชนทั้งหลายบางพวก ยอมเขาถึงครรภ, ผูมี
กรรมลามก ยอมเขาถึงนรก, ผูมีกรรมเปนเหตุแหง
สุคติ ยอมไปสวรรค ผูไมมีอาสวะยอมปรินิพพาน. "

แกอรรถ
ในบทเหลานั้น ครรภมนุษยเทียว พระศาสดาทรงประสงคเอาใน
บทวา คพฺภ นี้. คําที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระผูเขาถึงสกุลนายชางแกว จบ.
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๑๑. เรื่องชน ๓ คน [๑๐๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชน ๓ คน
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น อนฺตลิกเฺ ข น สมุทฺทมชฺเฌ" เปนตน.

กาถูกไฟไหมตายในอากาศ
ไดยินวา เมื่อพระศาสดาประทับอยูในพระเชตวัน ภิกษุหลายรูป
มาเพื่อตองการจะเฝาพระศาสดา เขาไปสูบานตําบลหนึ่ง เพื่อบิณฑบาต.
ชนชาวบานรับบาตรของภิกษุเหลานั้นแลว นิมนตใหนั่งในโรงฉัน ถวาย
ขาวยาคูและของเคี้ยว เมื่อรอเวลาบิณฑบาต นั่งฟงธรรมแลว. ในขณะ
นั้น เปลวไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงคนหนึ่ง ผูหุงขาวแลวปรุงสูปะและ
พยัญชนะอยู ติดชายคา. เสวียนหญาอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคานั้น อัน
ไฟไหมอยูลอยไปสูอากาศ. ในขณะนั้น กาตัวหนึ่งบินมาทางอากาศ สอด
คอเขาไปในเสวียนหญานั้น อันเกลียวหญาพันแลว ไหมตกลงที่กลาง
บาน. พวกภิกษุเห็นเหตุนั้นคิดวา " โอ กรรมหนัก, ผูมีอายุ ทาน
ทั้งหลายจงดูอาการแปลกที่กาถึงแลว, เวนพระศาสดาเสีย ใครจักรูกรรม
ที่กานี้ทําแลว พวกเราจักทูลถามกรรมของกานั้นกะพระศาสดา " ดังนี้
แลว ก็พากันหลีกไป.

ภรรยานายเรือถูกถวงน้ํา
เมื่อภิกษุอีกพวกหนึ่ง โดยสารเรือไป เพื่อตองการจะเฝาพระศาสดา
เรือไดหยุดนิ่งเฉยในกลางสมุทร. พวกมนุษยพากันคิดวา " คนกาลกรรณี
พึงมีในเรือนี้. " ดังนี้แลว จึงแจกสลาก (ใหจับ). ก็ภรรยาของนายเรือ
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ตั้งอยูในปฐมวัย (กําลัง) นาดู สลากถึงแกนางนั้น. พวกมนุษยพากัน
กลาววา " จงแจกสลากอีก. " แลวใหเเจกถึง ๓ ครั้ง. สลากถึงแกนาง
นั้นคนเดียวถึง ๓ ครั้ง. พวกมนุษยแลดูหนานายเรือ (เปนทีจะพูดวา)
" อยางไรกัน ? นายครับ " นายเรือกลาววา " ขาพเจาไมอาจใหมหาชน
ฉิบหาย เพื่อประโยชนแกนางนี้. พวกทานจงทิ้งนางในน้ําเถิด. " นางนั้น
เมื่อพวกมนุษยจับจะทิ้งน้ํา กลัวตอมรณภัย ไดรองใหญแลว นายเรือ
ไดยินเสียงรองนั้น จึงกลาววา " ประโยชนอะไร ดวยอาภรณของนางนี้
(จะ) ฉิบหายเสีย (เปลาๆ). พวกทานจงเปลื้องเครื่องอาภรณทั้งหมด ให
นางนุงผาเกาผืนหนึ่งแลวจงทิ้งนางนั้น. ก็ขาพเจาไมอาจดูนางนั้น ผูลอย
อยูเหนือหลังน้ําได, เพราะฉะนั้น พวกทานจงเอากระออมที่เต็มดวยทราย
ผูกไวที่คอแลว โยนลงไปเสียในสมุทรเถิด (ทํา) โดยประการที่ขาพเจาจะ
ไมเห็นเขาได. " พวกมนุษยเหลานั้น ไดกระทําตามนั้นเเลว. ปลาและ
เตารุมกินนางแมนั้นในที่ตกนั่นเอง. พวกภิกษุฟงเรื่องนั้นแลว ก็คิดวา
" ใครคนอื่น เวนพระศาสดาเสีย จักรูกรรมของหญิงนั้นได. พวกเราจะ
ทูลถามกรรมของหญิงนั้นกะพระศาสดา " ถึงถิน่ ที่ประสงคแลว จึงพากัน
ลงจากเรือหลีกไป.

ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ํา
ภิกษุ ๗ รูปอีกพวกหนึ่ง ไปจากปจจันตชนบท เพื่อตองการจะ
เฝาพระศาสดา เวลาเย็น เขาไปสูวัดแหงหนึ่ง แลวถามถึงที่พัก. ก็ในถ้ํา
แหงหนึ่ง มีเตียงอยู ๗ เตียง, เมื่อภิกษุเหลานั้นไดถ้ํานั้นแล นอนบน
เตียงนั้นแลว. ตอนกลางคืน แผนหินเทาเรือนยอดกลิ้งลงมาปดประตูถ้ํา
ไว พวกภิกษุเจาของถิ่นกลาววา " พวกเราใหถ้ํานี้ถึงแกภิกษุอาคันตุกะ,
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ก็แผนหินใหญนี้ ไดตั้งปดประตูถ้ําเสียแลว. พวกเราจักนําแผนหินนั้น
ออก " แลวใหประชุมพวกมนุษยจากบาน ๗ ตําบลโดยรอบ แมพยายาม
อยู ก็ไมอาจยังแผนหินนั้นใหเขยื้อนจากที่ได.
แมพวกภิกษุผูเขาไป (อยู) ในภายใน ก็พยายามเหมือนกัน. แม
เมื่อเปนเชนนั้น ก็ยังไมอาจใหเเผนหินนั้นเขยื้อนไดตลอด ๗ วัน, พวก
ภิกษุอาคันตุกะ อันความหิวแผดเผาแลวตลอด ๗ วัน ไดเสวยทุกขใหญ
แลว. ในวันที่ ๗ แผนหินก็ไดกลับกลิ้งออกไปเอง. พวกภิกษุออกไป
แลว คิดวา " บาปของพวกเรานี้ เวนพระศาสดาเสียแลวใครเลาจักรูได
พวกเราจักทูลถามพระศาสดา " ดังนีแ้ ลว ก็พากันหลีกไป.

พวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและของผูอื่น
ภิกษุเหลานั้น มาบรรจบกันกับภิกษุพวกกอนในระหวางทาง รวม
เปนพวกเดียวกันเขาเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง
มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทําแลว จึงทูลถามถึงเหตุที่ตนเห็นและที่
ตนเสวยมาแลวโดยลําดับ. แมพระศาสดาก็ตรัสพยากรณแกภิกษุเหลานั้น
โดยลําดับอยางนี้.

บุรพกรรมของกา
ภิกษุทั้งหลาย กานั้นไดเสวยกรรมที่ตนทําแลวนั่นแหละโดยแท.
ก็ในอดีตกาล ชาวนาผูหนึ่งในกรุงพาราณสี ฝกโคของตนอยู (แต) ไม
อาจฝกได. ดวยวาโคของเขานั้นเดินไปไดหนอยหนึ่งแลวก็นอนเสีย. แม
เขาตีใหลุกขึ้นแลว เดินไปไดหนอยหนึ่ง ก็กลับนอนเสียเหมือนอยางเดิม
นั่นแล. ชาวนานั้น แมพยายามแลวก็ไมอาจฝกโคนั้นได เปนผูอันความ
โกรธครอบงําแลว จึงกลาววา 'บัดนี้เจาจักนอนสบายตั้งแตนี้ไป' ดังนี้
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แลว ทําโคนั้นใหเปนดุจฟอนฟาง พันคอโคนั้นดวยฟางแลวก็จุดไฟ.
โคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นเอง. ภิกษุทั้งหลาย กรรมอันเปนบาปนั้น อัน
กานั้นทําแลวในครั้งนั้น. เขาไหมอยูในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบาก
ของกรรมอันเปนบาปนั้นเกิดแลวในกําเนิดกา ๗ ครั้ง (ถูกไฟ) ไหมตาย
ในอากาศอยางนั้นแหละดวยวิบากที่เหลือ."

บุรพกรรมของภรรยานายเรือ
" ภิกษุทั้งหลาย หญิงแมนั้น เสวยกรรมที่ตนทําแลวเหมือนกัน. ก็
ในอดีตกาล หญิงนั้นเปนภรรยาแหงคฤหบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีไดทํา
กิจทุกอยางมีตักน้ํา ซอมขาว ปรุงอาหาร เปนตน ดวยมือของนางเอง.
สุนัขตัวหนึ่งของนางนั่งแลดูนางนั้น ผูทํากิจทุกอยางอยูในเรือน. เมื่อ
นางนําภัตไปนาก็ดี ไปปาเพื่อตองการวัตถุตาง ๆ มีฟนและผักเปนตนก็ดี
สุนัขนั้นยอมไปกับนางนั้นเสมอ. พวกคนหนุมเห็นดังนั้น ยอมเยาะเยยวา
' แนะพอ พรานสุนัขออกแลว. วันนี้พวกเราจักกิน (ขาว) กับเนื้อ '
นางขวยเขินเพราะคําพูดของพวกคนเหลานั้น จึงประหารสุนัขดวยกอน
ดินและทอนไมเปนตนใหหนีไป. สุนัขกลับแลวก็ตามไปอีก. ไดยินวา
สุนัขนั้นไดเปนสามีของนางในอัตภาพที่ ๓; เหตุนั้น มันจึงไมอาจตัดความ
รักได. จริงอยู ใคร ๆ ชือ่ วาไมเคยเปนเมียหรือเปนผัวกัน ในสงสาร
มีที่สุดอันบุคคลไปตาม ไมรูแลว ไมมีโดยแท; ถึงกระนั้น ความรักมี
ประมาณยิ่ง ยอมมีในผูที่เปนญาติกันในอัตภาพไมไกล; เหตุนั้น สุนัขนั้น
จึงไมอาจละนางนั้นได. นางโกรธสุนัขนั้น เมื่อนําขาวยาคูไปเพื่อสามีที่
นา (จึง) ไดเอาเชือกใสไวในชายพกแลวไป. สุนขั ไปกับนางเหมือนกัน.
นางใหขาวยาคูแกสามีแลว ถือกระออมเปลาไปสูทาน้ําแหงหนึ่ง บรรจุ
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กระออมใหเต็มดวยทรายแลว ไดทําเสียง (สัญญา) แกสุนัขซึ่งยืนแลดูอยู
ในที่ใกล. สุนัขดีใจวา นานแลวหนอ เราไดถอ ยคําที่ไพเราะในวันนี้,
จึงกระดิกหางเขาหานาง. นางจับสุนัขนั้นอยางมั่นที่คอแลว จึงเอาปลาย
เชือกขางหนึ่งผูกกระออมไว เอาปลายเชือกอีกขางหนึ่งผูกที่คอสุนัข ผลัก
กระออมใหกลิ้งลงน้ํา. สุนัขตามกระออมไปตกลงน้ํา ก็ไดทาํ กาละในน้ํา
นั้นเอง. นางนั้นไหมอยูในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมนั้น
ดวยวิบากที่เหลือจึงถูกเขาเอากระออมเต็มดวยทรายผูกคอถวงลงในน้ํา ได
ทํากาละแลวตลอด ๑๐๐ อัตภาพ."

บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป
ภิกษุทั้งหลาย แมพวกเธอก็เสวยกรรมอันตนกระทําแลวเหมือน
กัน. ก็ในอดีตกาล เด็กเลี้ยงโค ๗ คนชาวกรุงพาราณสี เที่ยวเลี้ยงโค
อยูคราวละ ๗ วัน ในประเทศใกลดงแหงหนึ่ง วันหนึ่งเที่ยวเลี้ยงโคแลว
กลับมาพบเหี้ยใหญตัวหนึ่ง จึงไลตาม. เหี้ยหนีเขาไปสูจอมปลวกแหงหนึ่ง.
ก็ชองแหงจอมปลวกนั้นมี ๗ ชอง. พวกเด็กปรึกษากันวา บัดนี้ พวก
เราจักไมอาจจับได พรุงนี้จึงจักมาจับดังนี้แลว จึงตางคนตางก็ถือเอากิ่ง
ไมที่หักไดคนละกํา ๆ แมทั้ง ๗ คนพากันปดชองทั้ง ๗ ชองแลวหลีกไป.
ในวันรุงขึ้นเด็กเหลานั้นมิไดคํานึงถึงเหี้ยนั้น ตอนโคไปในประเทศอื่น ครั้น
ในวันที่ ๗ พาโคกลับมา พบจอมปลวกนั้น กลับไดสติ คิดกันวา ' เหี้ย
นั้นเปนอยางไรหนอ ' จึงเปดชองที่ตน ๆ ปดไวเเลว. เหี้ยหมดอาลัยใน
ชีวิต เหลือแตกระดูกและหนังสั่นคลานออกมา. เด็กเหลานั้นเห็นดังนั้น
แลว จึงทําความเอ็นดูพูดกันวา  พวกเราอยาฆามันเลย. มันอดเหยื่อตลอด
๗ วัน' จึงลูบหลังเหี้ยนั้นแลวปลอยไป ดวยกลาววา 'จงไปตามสบายเถิด.'
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เด็กเหลานั้นไมตองไหมในนรกกอน เพราะไมไดฆาเหี้ย. แตชนทั้ง ๗
นั้น ไดเปนผูอดขาวรวมกันตลอด ๗ วัน ๆ ใน ๑๔ อัตภาพ ภิกษุทั้งหลาย
กรรมนั้น พวกเธอเปนเด็กเลี้ยงโค ๗ คนทําไวแลวในกาลนั้น."
พระศาสดาทรงพยากรณปญหา อันภิกษุเหลานั้นทูลถามแลว ๆ ดวย
ประการฉะนี้. "

คนจะอยูที่ไหน ๆ ก็ไมพนจากกรรมชั่ว
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ทูลพระศาสดาวา " ความพนยอมไมมีแก
สัตวที่ทํากรรมเปนบาปแลว ผูซึ่งเหาะไปในอากาศก็ดี แลนไปสูสมุทร
ก็ดี เขาไปสูซอกแหงภูเขาก็ดี หรือ ? พระเจาขา."
พระศาสดา ตรัสบอกวา " อยางนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย แมใน
ที่ทั้งหลาย มีอากาศเปนตน ประเทศแมสักสวนหนึ่งที่บุคคลอยูแลว
พึงพนจากกรรมชั่วได ไมมี " เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัส
พระคาถานี้วา
๑๑. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวีส
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิโต มฺุเจยฺย ปาปกมฺมา.
" บุคคลที่ทํากรรมชั่วไว หนีไปแลวในอากาศ ก็
ไมพึงพนจากกรรมชั่วได, หนีไปในทามกลางมหาสมุทร ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได, หนีเขาไปสูซอก
แหงภูเขา ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได, (เพราะ) เขา
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อยูแลวในประเทศแหงแผนดินใด พึงพนจากกรรม
ชั่วได, ประเทศแหงแผนดินนั้น หามีอยูไม."

แกอรรถ
ความแหงพระคาถานั้นวา " ก็หากวา คนบางคนคิดวา 'เราจัก
พนจากกรรมชั่วดวยอุบายนี้ พึงนั่งในอากาศก็ดี. พึงเขาไปสูมหาสมุทร
อันลึกแปดหมื่นสี่พันโยชนก็ดี พึงนั่งในซอกแหงภูเขาก็ดี. เขาไมพึงพน
จากกรรมชั่วไดเลย. ' ดวยวา ในสวนแหงแผนดินคือภาคแหงปฐพีมี
ปุรัตถิมทิศเปนตน โอกาสแมประมาณเทาปลายขนทรายที่บุคคลอยูแลว
พึงอาจพนจากกรรมชั่วได หามีไม. "
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. พระธรรมเทศนาเปนกถามีประโยชน แมเเกมหาชนผู
ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งชน ๓ คน จบ
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๑๒. เรื่องเจาสุปปพุทธศากยะ [๑๐๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในนิโครธาราม ทรงปรารภเจาศากยะ
พระนามวาสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น อนฺตลิกเฺ ข น
สมุทฺทมชฺเฌ " เปนตน.

เจาสุปปพุทธะแกลงนั่งปดทางเสด็จพระศาสดา
ดังไดสดับมา เจาสุปปพุทธะพระองคนั้น ผูกอาฆาตในพระศาสดา
ดวยเหตุ ๒ ประการนี้ คือ พระสมณโคดมนี้ทิ้งลูกสาวของเราออกบวช
ประการ ๑ ใหลูกชายของเราบวชแลวตั้งอยูในฐานะแหงผูมีเวรตอลูกชาย
นั้นประการ ๑, วันหนึ่ง ทรงดําริวา " บัดนี้ เราจักไมใหพระสมณโคดม
นั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต " ดังนี้ จึงปดทางเปนที่เสด็จไป นั่งเสวย
น้ําจัณฑในระหวางทาง.
ลําดับนั้น เมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆหอมลอมเสด็จมาที่นั้น พวก
มหาดเล็กทูลทาวเธอวา " พระศาสดาเสด็จมาแลว." ทาวเธอตรัสวา
" พวกเจาจงลวงหนาไปกอน. จงบอกพระสมณะนั้นวา 'พระสมณโคดม
องคนี้ไมเปนใหญกวาเรา เราจักไมใหทางแกพระสมณโคดมนั้น " แม
พวกมหาดเล็กทูลเตือนแลว ๆ เลา ๆ ก็คงประทับนั่งรับสั่งอยางนั้นแล.
พระศาสดาไมไดหนทางจากสํานักของพระมาตุละ (ลุง) แลวจึง
เสด็จกลับจากที่นั้น. แมทาวเธอก็สงจารบุรุษ (คนสอดแนม) ไปคนหนึ่ง
ดวยกําชับวา " เจาจงไป ฟงคําของพระสมณโคดมนั้นแลวกลับมา."
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เจาสุปปพุทธะทํากรรมหนักจักถูกแผนดินสูบ
แมพระศาสดาเสด็จกลับมา ทรงทําการแยมพระโอฐ พระอานนทเถระทูลถามวา " อะไรหนอแล ? เปนปจจัยแหงกรรมคือการแยมพระโอฐ
ใหปรากฏ พระเจาขา " จึงตรัสวา " อานนท เธอเห็นเจาสุปปพุทธะ
ไหม ? "
พระอานนทเถระ. ทูลวา " เห็น พระเจาขา. "
พระศาสดา ตรัสวา " เจาสุปปพุทธะนั้นไมใหทางแกพระพุทธเจา
ผูเชนเรา ทํากรรมหนักแลว ในวันที่ ๗ แตวันนี้ ทาวเธอจักเขาไปสู
แผนดิน (ธรณีสูบ) ณ ที่ใกลเชิงบันได ในภายใตปราสาท. "

เจาสุปปพุทธะมุงจับผิดพระศาสดาดวยคําเท็จ
จารบุรุษไดฟงพระดํารัสนั้นแลว ไปสูสํานักของเจาสุปปพุทธะ ๆ
ตรัสถามวา " หลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบาง ? " จึงกราบทูลตาม
ที่ตนไดยินแลว.
ทาวเธอไดสดับคําของจารบุรุษนั้นแลว ตรัสวา " บัดนี้ โทษใน
การพูด (ผิด) แหงหลานของเรายอมไมมี เธอตรัสคําใด คํานั้นตอง
เปนอยางนั้นจริง ๆ ทีเดียว. แมเมื่อเปนเชนนั้น คราวนี้ เราจักจับผิดเธอ
ดวยการพูดเท็จ. เพราะเธอไมตรัสกะเราโดยไมเจาะจงวา 'ทานสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่ ๗ ' ตรัสวา ' ทานสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบ
ที่ใกลเชิงบันได ในภายใตปราสาท ' ตั้งแตวันนี้ไป เราจักไมไปสูที่นั้น.
เมื่อเปนเชนนั้น เราไมถูกธรณีสูบในที่นั้นแลว จักขมขี่เธอดวยการ
พูดเท็จ. "
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เจาสุปปพุทธะทรงทําการรักษาพระองคอยางแข็งแรง
ทาวเธอรับสั่งใหพวกมหาดเล็กขนเครื่องใชสอยของพระองคออก
ทั้งหมดไวบนปราสาท ๗ ชั้น ใหชกั บันได ปดประตู ตั้งคนแข็งแรง
ประจําไวที่ประตู ประตูละ ๒ คน ตรัสวา " ถาเราเปนผูมุงจะลงไปขาง
ลางโดยความประมาทไซร พวกเจาตองหามเราเสีย. " ดังนีแ้ ลวประทับ
นั่งในหองอันเปนสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่ ๗.

จะหนีผลแหงกรรมชั่วยอมไมพน
พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เจาสุปปพุทธะมิใชจะนั่งบนพื้นปราสาทอยางเดียว, ตอใหเหาะขึ้นไปสูเวหาส
นั่งในอากาศก็ตาม. ไปสูส มุทรดวยเรือก็ตาม. เขาซอกเขาก็ตาม, ธรรมดา
พระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลายจะเปนสองไมมี, ทาวเธอจักถูกธรณี
สูบในสถานที่เราพูดไวนั่นแหละ. " เมือ่ จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถานี้วา
๑๒. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวีส
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิต นปฺปสเหยฺย มจฺจุ.
" บุคคลที่ทํากรรมชั่วไว หนีไปแลวในอากาศ ก็
ไมพึงพนจากกรรมชั่วได, หนีไปในทามกลางมหาสมุทร ก็ไมพึงพนจากกรรมชั่วได. หนีไปสูซอกภูเขา
ก็ไมพงึ พนจากกรรมชั่วได (เพราะ) เขาอยูแลวใน
ประเทศแหงแผนดินใด ความตายพึงครอบงําไมได
ประเทศแหงแผนดินนั้น หามีอยูไม. "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น

สองบทวา

นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ความวา

ประเทศคือแผนดิน แมเพียงเทาปลายผม ที่มรณะไมพึงย่ํายี คือไมพึง
ครอบงําผูสถิตอยู ยอมไมมี คําที่เหลือ ก็เชนกับคํากอนนั่นเทียวดังนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.

มามงคลเปนเหตุใหทาวเธอเสด็จลงจากปราสาท
ในวันที่ ๗ ในเวลาคลายกับเวลาที่เจาสุปปพุทธะปดหนทางภิกษาจารของพระศาสดา มามงคลของเจาสุปปพุทธะในภายใตปราสาทคึก
คะนอง กระแทกแลวซึ่งฝานั้น ๆ.
ทาวเธอประทับนั่งอยูชั้นบนนั่นเอง ไดสดับเสียงของมานั้น จึง
ตรัสถามวา " นั่นอะไรกัน ? " พวกมหาดเล็กทูลวา " มามงคลคะนอง. "
สวนมานั้น พอเห็นเจาสุปปพุทธะ ก็หยุดนิ่ง.

เกิดเหตุนาประหลาดเพราะกรรมชั่ว
ขณะนั้น ทาวเธอมีพระประสงคจะจับมานั้น ไดเสด็จลุกจากที่
ประทับบายพระพักตรมาทางประตู. ประตูทั้งหลายเปดเองทีเดียว; บันได
ตั้งอยูในที่ของตนตามเดิม. คนแข็งแรงผูยืนอยูที่ประตูจับทาวเธอที่พระศอ
ผลักใหมีพระพักตรคะมําลงไป. โดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้ง ๗ ก็เปดเอง
ทีเดียว บันไดทั้งหลายก็ดังอยูในที่เดิม. พวกคนที่แข็งแรง (ประจําอยู)
ที่ชั้นนั้น ๆ จับทาวเธอที่พระศอเทียวแลวผลักใหมพี ระพักตรคะมําลงไป.
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ทาวเธอถูกแผนดินสูบไปเกิดในอเวจีนรก
ขณะนั้น มหาปฐพีแตกแยกออกคอยรับเจาสุปปพุทธะนั้นผูถึงที่
ใกลเชิงบันไดที่ภายใตปราสาทนั่นเอง. ทาวเธอไปบังเกิดในอเวจีนรก
แลวแล.
เรื่องเจาสุปปพุทธศากยะ จบ
ปาปวรรควรรณนา จบ
วรรคที่ ๙ จบ.
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คาถาธรรมบท
ทัณฑวรรค ที่ ๑๐
วาดวยอาชญามีผล
[๒๐] ๑. สัตวทั้งหมด ยอมหวาดหวั่นตออาชญา สัตว
ทั้งหมดยอมกลัวตอความตาย บุคคลทําตนใหเปน
อุปมาแลว ไมควรฆาเอง ไมควรใชผูอนื่ ใหฆา.
๒. สัตวทงั้ หมด ยอมหวาดหวั่นตออาชญา ชีวิต
ยอมเปนที่รักของสัตวทั้งหมด บุคคลควรทําตนให
เปนอุปมาแลว ไมควรฆาเอง ไมควรใชใหฆา.
๓. สัตวผเู กิดแลวทั้งหลาย เปนผูใครสุข บุคคล
ใดแสวงหาสุขเพื่อตน แตเบียดเบียนสัตวอื่นดวย
ทอนไม บุคคลนั้นละไปแลวยอมไมไดสุข สัตวผู
เกิดแลวทั้งหลายเปนผูใครสุข บุคคลใดแสวงหาสุข
เพื่อตน ไมเบียดเบียน (ผูอื่น) ดวยทอนไม บุคคล
นั้นละไปแลว ยอมไดสุข.
๔. เธออยาไดกลาวคําหยาบกะใครๆ ชนเหลา
อื่นถูกเธอวาแลว จะพึงวาตอบเธอ.
๕. นายโคบาล ยอมตอนโคทั้งหลายไปสูที่หา
กิน ดวยทอนไมฉันใด ชราและมัจจุยอมตอนอายุ
ของสัตว ทั้งหลายไปฉันนั้น.
๑

๑. วรรคที่ ๑๐ มีอรรถกถา ๑๑ เรื่อง.
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๖. อันคนพาล ทํากรรมทั้งหลายอันลามกอยู
ยอมไมรู (สึก) บุคคลผูมีปญญาทราม ยอมเดือดรอน
ดุจถูกไฟไหม เพราะกรรมของตนเอง.
๗. ผูใด ประทุษรายในทานผูไมประทุษราย
ทั้งหลาย ผูไมมีอาชญาดวยอาชญา ยอมถึงฐานะ
๑๐ อยาง อยางใดอยางหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึง
เวทนากลา ๑ ความเสื่อมทรัพย ๑ ความสลายแหง
สรีระ ๑ อาพาธหนัก ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑
ความขัดของแตพระราชา ๑ การถูกกลาวตูอยางราย
แรง ๑ ความยอยยับแหงเครือญาติ ๑ ความเสียหาย
แหงโภคะทั้งหลาย ๑ อีกอยางหนึ่ง ไฟปายอมไหม
เรือนของเขา ๑ ผูนั้นมีปญญาทราม เพราะกายแตก
ยอมเขาถึงนรก.
๘. การประพฤติเปนคนเปลือย ก็ทําสัตวให
บริสุทธิ์ไมได การเกลาชฎาก็ไมได การนอนเหนือ
เปอกตมก็ไมได การไมกินขาวก็ดี การนอนบนแผนดินก็ดี ความเปนผูมีกายหมักหมมดวยธุลีก็ดี ความ
เพียรดวยการนั่งกระหยงก็ดี (แตละอยาง) หาทํา
สัตวผูยังไมลวงสงสัยใหบริสุทธิ์ไดไม.
๙. แมถาบุคคลประดับแลว พึงประพฤติสม่ํา
เสมอ เปนผูสงบ ฝกแลว เทีย่ งธรรม มีปกติประ-
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พฤติประเสริฐ วางเสียซึ่งอาชญาในสัตวทุกจําพวก
บุคคลนั้นเปนพราหมณ เปนสมณะ เปนภิกษุ.
๑๐. บุรุษผูห ามอกุศลวิตก ดวยหิริได นอยคน
จะมีในโลก บุคคลใดกําจัดความหลับ ตื่นอยู เหมือน
มาดีหลบแสไมใหถูกตน บุคคลนั้นหาไดยาก ทาน
ทั้งหลายจงมีความเพียร มีความสลดใจ เหมือนมาดี
ถูกเขาตีดวยแสแลว (มีความบากบั่น) ฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ
และดวยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรม มีวิชชาและจรณะ
ถึงพรอม มีสติมั่นคง จักละทุกขอันมีประมาณไม
นอยนี้ได.
๑๑. อันคนไขน้ําทั้งหลาย ยอมไขน้าํ ชางศร
ทั้งหลาย ยอมดัดศร ชางถากทั้งหลาย ยอมถากไม
ผูสอนงายทั้งหลาย ยอมฝกตน.
จบทัณฑวรรคที่ ๑๐

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 69

๑๐. ทัณฑวรรควรรณนา
๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย [๑๐๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ฉัพพัคคีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สพฺเพ ตสนฺติ" เปนตน.
๑

เหตุทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เมื่อเสนาสนะอันภิกษุสัตตร สพัคคีย
ซอมแซมแลว ภิกษุฉัพพัคคียกลาววา " พวกทานจงออกไป, พวกผม
แกกวา, เสนาสนะนั่นถึงแกพวกผม." เมื่อภิกษุสัตตรสพัคคียเหลานั้น
พูดวา " พวกผมจักไมยอมให, (เพราะ) พวกผมซอมแซมไวกอน " ดังนี้
แลว จึงประหารภิกษุเหลานั้น. ภิกษุสัตตรสพัคคียถูกมรณภัยคุกคามแลว
จึงรองเสียงลั่น.
พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหลานั้น จึงตรัสถามวา " อะไร
กันนี่ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " เรื่องชื่อนี้ " ดังนี้แลว ตรัสวา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จําเดิมแตนี้ ธรรมดาภิกษุไมควรทําอยางนั้น, ภิกษุ
ใดทํา, ภิกษุนั้นยอมตองอาบัติชื่อนี้. " ดังนี้แลว ทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุรูวา ' เรายอม
หวาดหวั่นตออาชญา กลัวตอความตายฉันใด, แมสัตวเหลาอื่นก็ยอม
หวาดหวั่นตออาชญา กลัวตอความตายฉันนั้นเหมือนกัน ' ไมควรประหาร
๒

๑. ภิกษุมีพวก ๖. ๒. ภิกษุมีพวก ๑๗.
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เอง ไมควรใชใหฆาผูอื่น " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา
๑. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายฺนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานิ อุปม กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย.
" สัตวทั้งหมด ยอมหวาดหวั่นตออาชญา, สัตว
ทั้งหมด ยอมกลัวตอความตาย, บุคคลทําตนใหเปน
อุปมาแลว ไมควรฆาเอง ไมควรใชผอู ื่นใหฆา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา " สพฺเพ ตสนฺติ " ความวา สัตว
แมทั้งหมด เมื่ออาชญาจะตกที่ตน ยอมหวาดหวั่นตออาชญานั้น.
บทวา มจจุโน ไดแก ยอมกลัวแมตอความตายแท.
ก็พยัญชนะ แหงเทศนานี้ไมมีเหลือ. สวนเนื้อความยังมีเหลือ. เหมือน
อยางวา เมื่อพระราชารับสั่งใหพวกราชบุรุษตีกลองเที่ยวปาวรองวา " ชน
ทั้งหมดจงประชุมกัน " ชนทั้งหลายที่เหลือเวนพระราชาและมหาอํามาตย
ของพระราชาเสีย ยอมประชุมกันฉันใด. แมเมื่อพระศาสดา ตรัสวา
" สัตวทั้งหมด ยอมหวาดหวั่น " ดังนี้. สัตวทั้งหลายที่เหลือเวนสัตววิเศษ
๔ จําพวกเหลานั้น คือ 'ชางอาชาไนย มาอาชาไนย โคอุสภอาชาไนย
และพระขีณาสพ ' บัณฑิตพึงทราบวา ยอมหวาดหวั่นฉันนั้นเหมือนกัน.
จริงอยู บรรดาสัตววิเศษเหลานี้ พระขีณาสพ ไมเห็นสัตวที่จะตาย เพราะ
ความที่ทานละสักกายทิฏฐิเสียไดเเลวจึงไมกลัว. สัตววิเศษ ๓ พวกนอกนี้
๑

๑. อธิบายวา เพงตามพยัญชนะ แสดงวา สัตวทั้งหลายกลัวตอความตาย ไมมีเวนใครเลย แต
ตามอรรถ มีเวนสัตวบางพวก จึงกลาววา ยังมีเหลือ.
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ไมเห็นสัตวที่เปนปฏิปกษตอตน เพราะความที่สักกายทิฏฐิ มีกําลังจึงไม
กลัว.
พระคาถาวา น หเนยฺย น ฆาตเย ความวา บุคคลรูวา " เราฉัน
ใด. แมสัตวเหลาอื่นก็ฉันนั้น " ดังนี้แลว ก็ไมควรฆาเอง (และ)ไมควร
ใชผูอื่นใหฆา.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย จบ.
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๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย [๑๐๘]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺเพ สนฺติ " เปนตน.

เหตุใหทรงบัญญัติตลสัตติกสิกขาบท
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พวกภิกษุฉัพพัคคีย เงือดเงื้อหอก
คือฝามือแกพวกภิกษุสัตตรสพัคคียเหลานั้น ดวยเหตุที่ตนประหารพวก
สัตตรสพัคคีย ในสิกขาบทกอนนั้นนั่นแล.
แมในเรื่องนี้ พระศาสดาทรงสดับเสียงของภิกษุเหลานั้นแลว ก็
ตรัสถามวา " นี่อะไรกัน ? " ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " เรื่องชื่อนี้ " แลว
ตรัสวา " ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จําเดิมแตนี้ไป ธรรมดาภิกษุไมควรทํา
อยางนี้, ภิกษุใดทํา, ภิกษุนั้นยอมตองอาบัติชื่อนี้ " ดังนี้แลว ทรงบัญญัติ
ตลสัตติกสิกขาบท ตรัสวา " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุทราบวา
แมสัตวเหลาอื่นยอมหวาดหวั่นตออาชญา อยางเดียวกับเราเหมือนกัน,
อนึ่ง ชีวิตก็ยอมเปนที่รักของสัตวเหลานั้น เหมือนของเราโดยแท ไมควร
ประหารเอง ไมควรใชผอู ื่นใหฆา " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๒. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพส ชีวิต ปย
อตฺตาน อุปม กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย.
" สัตวทั้งหมด ยอมหวาดหวั่นตออาชญา ชีวิต
ยอมเปนที่รักของสัตวทั้งหมด. บุคคลควรทําตนให
เปนอุปมาแลว ไมควรฆาเอง ไมควรใชใหฆา. "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา สพฺเพส ชีวิต ปย ความวา
ชีวิตยอมเปนที่รักยิ่งของเหลาสัตวที่เหลือ เวนพระขีณาสพเสีย. อันพระขีณาสพ ยอมเปนผูวางเฉยในชีวิตหรือในมรณะโดยแท. คําที่เหลือ เชน
กับคําอันมีในกอนนั่นแล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย จบ.
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๓. เรือ่ งเด็กหลายคน [๑๐๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเด็กเปนอัน
มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุขกามานิ ภูตานิ " เปนตน.

พระศาสดาทรงพบพวกเด็กตีงู
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จทรงบาตรเขาไปใน
กรุงสาวัตถี ทรงเห็นพวกเด็กเปนอันมาก เอาไมตีงูเรือน ตัวหนึ่ง ใน
ระหวางทาง ตรัสถามวา " แนะ เจาเด็กทั้งหลาย พวกเจาทําอะไรกัน ? "
เมื่อเด็กเหลานั้นกราบทูลวา " พวกขาพระองคเอาไมตีงู " พระเจาขา "
ตรัสถามอีกวา " เพราะเหตุไร ? " เมื่อพวกเขากราบทูลวา " เพราะกลัว
มันกัด พระเจาขา " จึงตรัสวา " พวกเจาตีงูนี้ดวยคิดวา 'จักทําความสุข
แกตน ' จักไมเปนผูไดรับความสุขในที่แหงตนเกิดแลว ๆ. แทจริง บุคคล
เมื่อปรารถนาสุขแกตน (แต) ประหารสัตวอื่น ยอมไมควร " ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๓. สุขกานานิ ภูตานิ
โย ทณฺเฑน วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน
เปจฺจ โส น ลภเต สุข.
สุขกานานิ ภูตานิ
โย ทณฺเฑน น หึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน
เปจฺจ ลภเต สุข.
" สัตวผูเกิดแลวทั้งหลาย เปนผูใครสุข บุคคล
ใดแสวงหาสุขเพื่อตน, แตเบียดเบียนสัตวอื่นดวย
ทอนไม บุคคลนั้นละไปแลวยอมไมไดสุข. สัตวผู
๑

๑. คืองูที่อาศัยอยูตามเรือน เชนงูเขียว งูลายสอ เปนตน.
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เกิดแลวทั้งหลาย เปนผูใครสุข, บุคคลใดแสวงหา
สุขเพื่อตน, ไมเบียดเบียน (ผูอื่น) ดวยทอนไม,
บุคคลนั้นละไปแลว ยอมไดสุข.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย ทณฺเฑน ความวา บุคคลใด
ยอมเบียดเบียน (ผูอื่น) ดวย ทอนไมหรือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินเปนตน.
บาทพระคาถาวา เปจฺจ โส น ลภเต สุข ความวา บุคคลนั้น
ยอมไมไดสุขสําหรับมนุษย สุขอันเปนทิพย หรือสุขคือพระนิพพาน อัน
เปนปรมัตถ (สุข) ในโลกหนา.
ในพระคาถาที่ ๒ (มีความวา) หลายบทวา เปจฺจ โส ลภเต สุข
ความวา บุคคลนั้นยอมไดสุขทั้ง ๓ อยาง มีประการดังกลาวแลวใน
ปรโลก.
ในกาลจบเทศนา เด็กเหลานั้นทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยูในโสดาปตติผล
ดังนี้แล.
เรื่องเด็กหลายคน จบ.
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๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ [๑๑๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อ
โกณฑธานะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มาโวจ ผรุส กฺจิ " เปนตน.

รูปสตรีตดิ ตามพระเถระไปทุกแหง
ดังไดสดับมา จําเดิมแตวันที่พระเถระนั้นบวชแลว รูปสตรีรูปหนึ่ง
เที่ยวไปกับพระเถระ (แต) พระเถระไมเห็นรูปสตรีนั้น, สวนมหาชนเห็น.
เมื่อทานแมเที่ยวบิณฑบาตอยูภายในบาน. พวกมนุษยถวายภิกษาทัพพี ๑
แลว พูดวา " ทานขอรับ สวนนี้จงเปนของสําหรับทาน, แตสวนนี้
สําหรับสตรีผูสหายของทาน " ดังนีแ้ ลว ก็ถวายภิกษาแมทัพพีที่ ๒.

บุรพกรรมของพระเถระ
ถามวา " บุรพกรรมของทานเปนอยางไร ? "
ตอบวา " ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ
ภิกษุ ๒ รูปเปนสหายกัน ไดเปนผูกลมเกลียวกันอยางยิ่ง ดุจคลอดจาก
ครรภมารดาเดียวกัน."
ก็ในกาลแหงพระพุทธเจาผูทรงพระชนมายุยืน ภิกษุทั้งหลายยอม
ประชุมกัน เพื่อประโยชนแกการทําอุโบสถทุก ๆ ๑ ป หรือทุก ๆ ๖เดือน
(ครั้งหนึ่ง) เพราะฉะนั้น แมทานทั้งสองรูปนั้น ก็ออกไปจากที่อยูดวย
คิดวา " จักไปสูโรงอุโบสถ. "

เทวดาแกลงทําพระเถระใหแตกกัน
เทวดาผูเกิดในชั้นดาวดึงสผูหนึ่ง เห็นทานทั้งสองแลว คิดวา " ภิกษุ
เหลานั้นชางกลมเกลียวกันเหลือเกิน, เราอาจทําลายภิกษุเหลานี้ไดหรือ
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หนอ ? " ดังนี้แลว ไดมาในลําดับเวลาที่ตนคิดแลวนั่นแล เพราะความ
ที่ตนเปนผูเกเร. ในภิกษุ ๒ รูปนั้น เมื่อรูปหนึ่งกลาววา " ผูม ีอายุ ขอ
ทานจงรออยูสักครูหนึ่ง ผมมีความตองการถายอุจจาระ " จึงนิรมิตเพศ
เปนหญิงมนุษยคนหนึ่ง. ในกาลทีพ่ ระเถระเขาไปในระหวางพุมไมเเลว
ออกมา เอามือขางหนึ่งเกลามวยผม ขางหนึ่งจัดผานุง (เดินตาม) ออก
มาขางหลังพระเถระนั้น. ทานไมเห็นหญิงนั้น. แตภิกษุรูปที่ยืนอยูขาง
หนาซึ่งคอยทานอยู เหลียวมาแลดูเห็นหญิงนั้นทําอยางนั้น (เดินตาม)
ออกมา.
๑

รังเกียจกันดวยสีลเภท
เทวดานั้นรูภาวะแหงตน อันภิกษุนั้นเห็นแลว ก็อันตรธานไป.
ภิกษุรูปนอกนี้ (ที่คอยอยู) พูดกะภิกษุนั้น ในเวลาที่มาสูที่ใกลตนวา
" ผูมีอายุ ศีลของทานทําลายเสียแลว. "
ภิกษุนั้นกลาววา " ผูมีอายุ กรรมเห็นปานนั้นของผมไมมี. " ภิกษุ
นอกนี้กลาววา " เดี๋ยวนี้เอง หญิงรุนสาว (เดินตาม) ออกมาขางหลัง
ทาน ทํากรรมชื่อนี้ผมเห็นแลว. ทานยังพูด (ปฏิเสธ) ไดวา 'กรรมเห็น
ปานนี้ของผมไมมี. "
ภิกษุนั้น ปานประหนึ่งถูกสายฟาฟาดลงที่กระหมอม กลาววิงวอน
วา " ผูมีอายุ ขอทานจงอยาใหผมฉิบหายเลย. กรรมเห็นปานนั้นของผม
ไมมีจริง ๆ. "
ภิกษุนอกนี้ก็พูดวา " ผมเห็นดวยนัยนตาทั้งสองเอง, จักเชื่อทาน
๑. สรีรกิจฺเจน ดวยกิจแหงสรีระ.
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ไดอยางไร " ดังนี้แลว ก็แตกกันดุจทอนไมแลวหลีกไป. แมในโรง
อุโบสถก็นั่งดวยตั้งใจวา " เราจักไมทําอุโบสถรวมกับภิกษุนี้. "
ภิกษุนอกนี้ (ผูถูกหา) แจงแกภิกษุทั้งหลายวา " ทานขอรับจุดดํา
แมเทาเมล็ดงา ยอมไมมีในศีลของผม."
แมภิกษุนั้น ก็กลาวยันวา " กรรมลามกนั้นผมเห็นเอง. "

เทวดาขยายความจริง
เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้น ไมปรารถนาจะทําอุโบสถรวมกับภิกษุ
(รูปที่ตนแกลง) นั้น หวนคิดวา " เราทํากรรมหนักแลว " ดังนี้ จึงชี้แจง
วา " ความทําลายแหงศีลของพระผูเปนเจาของขาพเจายอมไมมี. แตขาพเจาทํากรรมอันลามกนั้น ก็ดวยสามารถจะทดลองดู, ขอทานจงทําอุโบสถ
รวมกับพระผูเปนเจานั้นเถิด."
ภิกษุรปู ที่คอยนั้น เมื่อเทวดานั้น ดํารงอยูในอากาศชี้แจงอยูจึงเชื่อ
แลวไดทําอุโบสถ (รวมกัน ) แตหาไดเปนผูมีจิตชิดเชื้อในพระเถระเหมือน
ในกาลกอนไม.
บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเทานี้. ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระเถระ
เหลานั้น ไดบังเกิดในเทวโลกแสนสบาย.

เทวดามาเกิดเปนพระโกณฑธานะ
ฝายเทวดาบังเกิดในอเวจีแลว หมกไหมอยูในอเวจีนั้นสิ้น ๑ พุทธันดร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในกรุงสาวัตถี ถึงความเจริญวัยแลว
ไดบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา. ตั้งแตวันที่ทานบวชแลว รูปสตรี
๑. ระหวางกาลแหงพระพุทธเจาพระองคหนึ่งซึ่งปรินิพพานแลว องคใหมอุบัติขึ้น.

๑
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นั้นก็ไดปรากฏอยางนั้นนั่นแล. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลายจึงได
ขนานนามทานวา " โกณฑธานะ. "

พวกภิกษุบอกคฤหัสหใหขบั ไล
ภิกษุทั้งหลายเห็นทานเที่ยวไปอยูอยางนั้น จึงบอกอนาถปณฑิกเศรษฐีวา " ทานเศรษฐี ทานจงขับไลภิกษุผูทุศีลรูปนี้ออกจากวิหารของ
ทานเสีย. เพราะวา ความเสียหายจะเกิดขึ้นแกภิกษุที่เหลือ. "
เศรษฐี. ทานผูเจริญ ก็พระศาสดาไมมีในวิหารหรือ ?
ภิกษุ. มีอยู ทานเศรษฐี.
เศรษฐี. ทานผูเจริญ ถากระนั้น พระศาสดาคงจักทรงทราบ.
ภิกษุทั้งหลายก็ไปแจงแมแกนางวิสาขาอยางนั้นเหมือนกัน.
ถึงนางวิสาขา ก็ไดใหคําตอบแกภิกษุเหลานั้นเหมือนกัน.
ฝายภิกษุทั้งหลาย อันทานเหลานั้นไมรับถอยคํา (ของตน) จึงได
ทูลแดพระราชาวา " มหาบพิตร ภิกษุชื่อโกณฑธานะ พาหญิงคนหนึ่ง
เที่ยวไป จะยังความเสียหายใหเกิดแกภิกษุทุกรูป. ขอมหาบพิตรทรงขับไล
ภิกษุนั้นออกจากแวนแควนของพระองคเสีย. "
พระราชา. ภิกษุนนั้ อยูที่ไหนเลา ?
พวกภิกษุ. อยูในวิหาร มหาบพิตร.
พระราชา. อยูในเสนาสนะหลังไหน ?
พวกภิกษุ. ในเสนาสนะชื่อโนน.
พระราชา. ถาเชนนั้น ขออาราธนาพระคุณเจาไปเถิด. ขาพเจา
จักสั่งใหจับภิกษุรูปนั้น.
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พระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกณฑธานะ
ในเวลาเย็น ทาวเธอเสด็จไปวิหาร รับสั่งใหพวกบุรุษลอมเสนาสนะนั้นไวแลว ไดเสด็จผินพระพักตรตรงที่อยูของพระเถระ.
พระเถระไดยินเสียงเอะอะ จึงไดออกจากวิหาร (ที่อยู) ยืนอยูที่
หนามุข. พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีแมนั้น ยืนอยูขางหลัง
พระเถระนั้น. พระเถระทราบวาพระราชาเสด็จมา จึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู
แลว. พระราชาไมทรงไหวพระเถระ, ไมไดทอดพระเนตรเห็นแมสตรีนั้น
ทาวเธอทรงตรวจดูที่ซอกประตูบาง ที่ใตเตียงบาง ก็มิไดทรงประสบเลย
จึงไดตรัสกะพระเถระวา " ทานขอรับ ผมไดเห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี้, เขา
ไปเสียไหน ? "
พระเถระทูลวา " อาตมภาพไมเห็น มหาบพิตร. แมเมื่อพระราชา
ตรัสวา " เมือ่ กี้นี้ ขาพเจาเห็นสตรียืนอยูขางหลังทาน. " ก็ทูลยืนกรานวา
" อาตมภาพไมเห็น มหาบพิตร. "
พระราชาทรงดําริวา " นี่มันเปนเรื่องอะไรหนอ ? " แลวตรัสวา
" ขอนิมนตทานออกไปจากที่นี้กอน ขอรับ " เมื่อพระเถระออกไปจากที่
นั้น ยืนอยูทหี่ นามุข. สตรีนั้นก็ไดยืนอยูขางหลังของพระเถระอีก. พระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแลว จึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีก.
พระเถระทราบความที่พระราชานั้นเสด็จมาแลว จึงนั่งอยู.
พระราชา แมทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแหงอีก ก็มไิ ดทรง
ประสบ จึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ําอีกวา " สตรีนั้นมีอยู ณ ทีไ่ หน ?
ขอรับ. "
พระเถระ. อาตมภาพไมเห็น (สตรีนั้น) มหาบพิตร.
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พระราชา. ขอทานโปรดบอกเถิด ขอรับ เมื่อกี้นี้เอง ผมเห็น
สตรียืนอยูขางหลังของทาน.
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร แมมหาชนก็พูดวา " สตรี
เที่ยวไปขางหลังอาตมภาพ." สวนอาตมภาพไมเห็น (สตรีนั้นเลย).

พระราชาทรงสันนิษฐานวาเปนรูปเทียม
พระราชาทรงกําหนดวา " นั่นพึงเปนรูปเทียม " แลวรับสั่งกะ
พระเถระอีกวา " ทานขอรับ ขอทานจงลงไปจากที่นี้ดูที. " เมื่อพระเถระ
ลงไปยืนอยูที่หนามุข. ก็ไดทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยูขางหลังของ
พระเถระนั้นอีก ครั้นเสด็จขึ้นไปขางบน ก็กลับมิไดทอดพระเนตรเห็น.
ทาวเธอทรงซักถามพระเถระอีก. เมื่อทานทูล (ยืนกรานคําเดียว) วา
" อาตมภาพไมเห็น. " ก็ทรงสันนิษฐานไดวา " นั่นเปนรูปเทียมแน "
จึงตรัสกะพระเถระวา " ทานขอรับ เมื่อสังกิเลส (เครื่องเศราหมอง)
เห็นปานนั้น เที่ยวติดตามไปขางหลังทานอยู. คนอื่นใคร ๆ จักไมถวาย
ภิกษาแกทาน. ทานจงเขาไปพระราชวังของขาพเจาเนืองนิตย. ขาพเจา
จักบํารุง (ทาน) ดวยปจจัย ๔, " ทรงนิมนตพระเถระแลว ก็เสด็จหลีกไป.

พวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระ
ภิกษุทั้งหลาย ยกโทษวา " ผูม ีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดู
กิริยาของพระราชาผูลามก. เมื่อพวกเราทูลวา ' ขอพระองคทรงขับไล
ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสีย. ก็เสด็จมา (กลับ) นิมนต (ภิกษุนั้น) ดวย
ปจจัย ๔ แลวเสด็จกลับ. "
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ภิกษุทั้งหลาย ก็กลาวกะพระเถระนั้นวา " เฮย คนทุศีล บัดนี้
พระราชากลายเปนคนชั่วแลว. "
แมพระเถระนั้น ในกาลกอนไมอาจจะกลาวอะไรๆ กะภิกษุทั้งหลาย
ได, บัดนี้ กลาวตอบทันทีวา " พวกทานเปนผูทุศีล. พวกทานเปนคน
ชั่ว, พวกทานพาหญิงเที่ยวไป. "
ภิกษุเหลานั้น ไปกราบทูลแดพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ
พระโกณฑธานะ อันขาพระองคทั้งหลายวากลาวแลว กลับกลาวดาตางๆ
เปนตนวา 'แมพวกทาน ก็เปนผูทุศีล. "

พระศาสดาทรงไตสวนทั้งสองฝาย
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกพระโกณฑธานะนั้นมาแลว ตรัสถามวา
" ภิกษุ ขาววา เธอกลาวอยางนั้น จริงหรือ ? "
พระเถระ กราบทูลวา " จริง พระเจาขา."
พระศาสดา. เพราะเหตุไร ? เธอจึงกลาวอยางนั้น.
พระเถระ. เพราะเหตุที่ภิกษุเหลานั้นกลาวกับขาพระองค.
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเหตุไร ? แมพวกทานจึงกลาว
กะภิกษุนี้ (อยางนั้น).
พวกภิกษุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคเห็นหญิงเที่ยว
ไปขางหลังภิกษุนี้ จึงกลาวอยางนั้น.
พระศาสดา. นัยวา ภิกษุเหลานี้เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอ จึงกลาว
(ขึ้นอยางนั้น) สวนตัวเธอไมไดเห็นเลย เหตุไฉน ? จึงกลาวกะภิกษุ
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เหลานี้ (อยางนั้นเลา ?). ผลนี้ เกิดขึน้ เพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอใน
กาลกอนมิใชหรือ ? เหตุไร ในบัดนี้ เธอจึงถือทิฏฐิลามกอีกเลา ?
พวกภิกษุทูลถามวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนี้ไดทํากรรม
อะไรในปางกอน ? "
ทีนั้น พระศาสดา ตรัสบุรพกรรมของทานแกภิกษุเหลานั้นแลว
ตรัสวา " ภิกษุ เธออาศัยกรรมลามกนี้ จึงถึงประการอันแปลกนี้แลว
บัดนี้ การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นปานนั้นอีก ไมสมควร. เธออยา
กลาวอะไร ๆ กับภิกษุทงั้ หลายอีก. จงเปนผูไมมีเสียง เชนกังสดาลอัน
เขาตัดขอบปากแลว. เมื่อทําอยางนั้น จักเปนผูชื่อวาบรรลุพระนิพพาน "
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา
๔. มาโวจ ผรุส กฺจิ
วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต
ทุกฺขา หิ สารมฺภกถา ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต.
สเจ เนเรสิ อตฺตาน กโส อุปหโต ยถา
เอส ปตฺโตสิ นิพฺพาน สารมฺโภ เต น วิชฺชติ.
" เธออยาไดกลาวคําหยาบกะใคร ๆ, ชนเหลาอื่น
ถูกเธอวาแลว จะพึงตอบเธอ, เพราะการกลาวแขงขัน
กันใหเกิดทุกข อาชญาตอบพึงถูกตองเธอ, ผิเธอ
อาจยังตนไมใหหวั่นไหวได ดังกังสดาลที่ถูกกําจัด
แลวไซร เธอนั่นยอมบรรลุพระนิพพาน, การกลาว
แขงขันกัน ยอมไมมแี กเธอ."
๑. ระฆังวงเดือน.
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กฺจิ ความวา อยาไดกลาวคําหยาบ
กะใคร ๆ คือแมกะบุคคลผูหนึ่ง.
บทวา วุตฺตา ความวา คนเหลาอื่นถูกเธอกลาววา " เจาพวกทุศีล, "
พึงกลาวตอบเธอบาง อยางนั้นเหมือนกัน.
บทวา สารมฺภกถา ขึ้นชื่อวาการกลาวแขงขันกันเกินกวาเหตุนั้น
ใหเกิดทุกข.
บทวา ปฏิทณฺฑา ความวา เมื่อเธอประหารผูอื่น ดวยอาชญา
ทั้งหลาย มีอาชญาทางกายเปนตน. อาชญาตอบเชนนั้นแหละ พึงตกลง
เหนือกระหมอมของเธอ.
บทวา สเจ เนเรสิ ความวา ถาเธอจักอาจทําตนไมใหหวั่นไหวได
ไซร.
บาทพระคาถาวา กโส อุปหโต ยถา ความวา เหมือนกังสดาล ที่
เขาตัดขอบปากทําใหเหลือแตพื้นวางไว. จริงอยู กังสดาลเชนนั้น แม
บุคคลตีแลวดวยมือ เทา หรือดวยทอนไม ก็ยอมไมดัง.
สองบทวา เอส ปตฺโตสิ ความวา ถาเธอจักอาจเปนผูเห็นปานนั้น
ไดไซร. เธอนั่น บําเพ็ญปฏิปทานี้อยู. เปนผูไ มประมาทแลวในบัดนี้
ชื่อวาบรรลุพระนิพพาน.
บาทพระคาถาวา สารมฺโภ เต น วิชฺชติ ความวา ก็เมื่อเปนอยาง
นั้น แมความแขงขันกัน มีอันกลาวทําใหยิ่งกวากันเปนลักษณะเปนตน
อยางนั้นวา " เจาเปนผูทุศีล " วา " พวกเจาเปนผูทุศีล " ดังนี้ ยอมไมมี
คือจักไมมีแกเธอเลย.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอรหัตผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว. แมพระโกณฑธานเถระ ตั้งอยูในพระโอวาทที่
พระศาสดาประทานเเลว ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล. ตอกาลไมนานนัก
ทานไดเหาะขึ้นไปในอากาศ จับสลากเปนครั้งแรก ดังนี้แล.
เรื่องพระโกณฑธานเถระ จบ.
๑

๑. ไดยนิ วา ทานไดจับสลากไดที่ ๑ สามครั้ง คือพระศาสดาจะเสด็จไปสูอุคคนคร ในกิจ
นิมนตของนางมหาสุภัททา ๑ เมื่อเสด็จไปสูเมืองสาเกต ในกิจนิมนตของนางสุภทั ทา ๑ เมื่อ
เสด็จไปสูสุนาปรันตชนบท ๑ ในกิจนิมนตเหลานั้น ตองการแตพระขีณาสพลวนๆ ๕๐๐ องค.
นัย. มโน., ๑/๒๘๓.
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๕. เรื่องอุโบสถกรรม [๑๑๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภอุโบสถกรรม
ของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเปนตน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยถา
ทณฺเฑน โคปาโล " เปนตน.

หญิงรักษาอุโบสถมุงผลตางกัน
ดังไดสดับมา ในวันอุโบสถวันหนึ่ง หญิงประมาณ ๕๐๐ คนใน
นครสาวัตถี เปนผูรักษาอุโบสถ ไดไปสูวิหาร. นางวิสาขาเขาไปหา
หญิงแกๆ ในจํานวนหญิง ๕๐๐ นั้นแลว ถามวา " แนะแมทั้งหลาย พวก
ทานเปนผูรักษาอุโบสถ เพื่ออะไร ? " เมื่อหญิงแกเหลานั้นบอกวา " พวก
ฉันปรารถนาทิพยสมบัติ จึงรักษาอุโบสถ. " ถามพวกหญิงกลางคน,
เมื่อพวกหญิงเหลานั้นบอกวา " พวกฉันรักษาอุโบสถ ก็เพื่อตองการพน
จากการอยูกับหญิงรวมสามี. " ถามพวกหญิงสาว ๆ. เมื่อพวกเขาบอกวา
" พวกฉันรักษาอุโบสถ เพื่อตองการไดบุตรชายในการมีครรภคราวแรก. "
ถามพวกหญิงสาวนอย. เมื่อพวกเขาบอกวา " พวกฉันรักษาอุโบสถ เพื่อ
ตองการไปสูสกุลผัวแตในวัยสาว ๆ. " (นาง) ไดฟงถอยคําแมทั้งหมดของ
หญิงเหลานั้นแลว ก็พาพวกเขาไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูล (ความ
ประสงคของหญิงเหลานั้น) ตามลําดับ.

สรรพสัตวถูกสงไปเปนทอด ๆ
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลวตรัสวา " วิสาขา ธรรมดาสภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเปนตนของสัตวเหลานี้ เปนเชนกับนายโคบาลที่มี
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ทอนไมในมือ. ชาติสงสรรพสัตวไปสูสํานักชรา ชราสงไปสูสํานักพยาธิ
พยาธิสงไปสูสํานักมรณะ มรณะยอมตัดชีวิต ดุจบุคลตัดตนไมดวย
ขวาน. แตเมื่อเปนอยางนั้น ปวงสัตวชื่อวาปรารถนาวิวัฏฏะ(พระนิพพาน)
ยอมไมมี, มัวแตปรารถนาวัฏฏะเทานั้น. " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา
๕. ยถา ทณฺเฑน โคปาโล คาโว ปาเชติ โคจร
เอว ชรา จ มจฺจุ จ อายุ ปาเชนฺติ ปาณิน.
" นายโคบาล ยอนตอนโคทั้งหลายไปสูที่หากิน
ดวยทอนไม ฉันใด, ชราและมัจจุ ยอมตอนอายุ
ของสัตวทั้งหลายไป ฉันนั้น. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาเชติ ความวา นายโคบาลผูฉลาด
กันโคทั้งหลาย ตัวเขาไปสูระหวางคันนาดวยทอนไม ตีดวยทอนไมนั้น
นั่นแหละ นําไปอยู ชื่อวา ยอมตอน (โคทั้งหลาย) ไปสูที่หากิน ซึ่ง
มีหญาและน้ําหาไดงาย.
สองบทวา อายุ ปาเชนฺติ ความวา ยอมตัดอินทรียคือชีวิต คือ
ยอมยังชีวิตินทรียใหสิ้นไป. ในพระคาถานี้ มีคาํ อุปมาอุปไมย ฉะนี้วา
ก็ชราและมัจจุ เปรียบเหมือนนายโคบาล, อินทรียคือชีวิต เปรียบ
เหมือนฝูงโค, มรณะ เปรียบเหมือนสถานที่หากิน. บรรดาสภาวธรรม
เหลานั้น ชาติสงอินทรียคือชีวิตของสัตวทั้งหลายไปสูสํานักชรา ชราสง
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ไปสูสํานักพยาธิ พยาธิสงไปสูสํานักมรณะ, มรณะนั้นแลตัด (ชีวิตินทรีย
ของสัตวทั้งหลาย) ไป เหมือนบุคคลตัดตนไมดวยขวานฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอุโบสถกรรม จบ.
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๖. เรื่องอชครเปรต [๑๑๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอชครเปรต
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อถ ปาปนิ กมฺมานิ " เปนตน.

พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถูกไฟไหม
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะเถระกับพระลักขณเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสัตวชื่ออชครเปรต ประมาณ ๒๕
โยชน ดวยจักษุทิพย. เปลวไฟตั้งขึ้นแตศีรษะของเปรตนั้น ลามถึงหาง,
ตั้งขึ้นแตหาง ลามถึงศีรษะ. ตั้งขึ้นแตขางทั้งสองไปรวมอยูที่กลางตัว.

เลาการเห็นเปรตใหพระเถระฟง
พระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแลวจึงยิ้ม อันพระลักขณเถระถามเหตุ
แหงการยิ้มแลว ก็ตอบวา " ผูมีอายุ กาลนี้ ไมใชกาลพยากรณ
ปญหานี้, ทานคอยถามผมในสํานักพระศาสดาเถิด " เที่ยวบิณฑบาตใน
กรุงราชคฤห. ในกาลไปยังสํานักพระศาสดา พระลักขณเถระถามแลว
จึงตอบวา " ผูมีอายุ ผมไดเห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้น. อัตภาพของมัน
ชื่อวามีรูปอยางนี้; ผมครั้นเห็นมันแลว ไดทําการยิ้มใหปรากฏ ก็ดวย
ความคิดวา 'อัตภาพเห็นปานนี้ เราไมเคยเห็นเลย. "

พระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตนั้น
พระศาสดา เมื่อจะตรัสคําเปนตนวา " ภิกษุทั้งหลาย สาวกของ
เรา เปนผูมีจักษุอยูหนอ " ทรงรับรองถอยคําของพระเถระแลว จึง
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เปรตนั้น แมเราก็ไดเห็นแลวที่โพธิมัณฑสถาน
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เหมือนกัน. แตเราไมพูด เพราะคิดเห็นวา ' ก็แลชนเหลาใดไมพึงเชื่อ
คําของเรา ความไมเชื่อนั้นของคนเหลานั้น พึงเปนไปเพื่อหาประโยชน
เกื้อกูลมิได ' บัดนี้ เราไดโมคคัลลานะเปนพยานแลวจึงพูดได." อัน
ภิกษุทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นแลว จึงทรงพยากรณ (ดัง
ตอไปนี้) วา

บุรพกรรมของอชครเปรต
ดังไดยินมา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ
เศรษฐีชื่อวาสุมงคล ปูพื้นที่ดวยแผนอิฐทองคํา ใหสรางวิหารในที่
ประมาณ ๒๐ อุสภะ ดวยทรัพยประมาณเทานั้นแลว ก็ใหทําการฉลองดวย
ทรัพยประมาณเทานั้นเหมือนกัน. วันหนึ่ง ทานเศรษฐีไปสูสํานักพระศาสดาแตเชาตรู เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผากาสาวะคลุมรางตลอดถึงศีรษะ
ทั้งมีเทาเปอนโคลน อยูในศาลาหลังหนึ่ง ใกลประตูพระนคร จึงกลาววา
" เจาคนนี้ มีเทาเปอนโคลน คงจักเปนมนุษยที่เที่ยวเตรในเวลากลางคืน
แลว (มา) นอน. "

กรรมชั่วใหผลชั่ว
โจรเปดหนาเห็นเศรษฐีแลว คิดในใจวา " เอาเถอะนะ. เราจัก
รูกรรมที่ควรทําแกมัน " ดังนี้แลวก็ผูกอาฆาตไว ไดเผานา (ของเศรษฐี)
๗ ครั้ง ตัดเทาโคทั้งหลาย ในคอก ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง เขาไมอาจ
ใหความแคนเคืองดับได แมดวยทารุณกรรมมีประมาณเทานั้น จึงทําการ
สนิทชิดเชื้อกับคนใชของเศรษฐีนั้นแลว ถามวา " อะไรเปนที่รักของ
เศรษฐี (นาย) ของทาน ? " ไดฟงวา " วัตถุเปนที่รักยิ่งของเศรษฐีอื่น
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จากพระคันธกุฎี ยอมไมมี " คิดวา " เอาละ, เราจักเผาพระคันธกุฎี ยัง
ความแคนเคืองใหดับ. " เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาไปบิณฑบาต. จึงทุบ
หมอน้ําสําหรับดื่มและสําหรับใช ไดจุดไฟที่พระคันธกุฎีแลว.
เศรษฐีไดทราบวา " ขาววา พระคันธกุฎีถูกไฟไหม " เดินมา
อยู ในเวลาพระคันธกุฎีถูกไฟไหมเเลว จึงมาถึง แลดูพระคันธกุฎีที่ไฟ
ไหม ก็มิไดทําความเสียใจแมสักเทาปลายขนทราย คูแขนขางซายเขามา
ปรบดวยมือขางขวาอยางขนานใหญ.
ขณะนั้น ประชาชนยืนอยู ณ ทีใ่ กล ถามทานเศรษฐีวา " นาย
ขอรับ เพราะเหตุไร ทานจึงปรบมือ ในเวลาที่พระคันธกุฎีซึ่งทานสละ
ทรัพยประมาณเทานี้สรางไวถูกไฟไหมเลา ? "
เศรษฐีตอบวา " พอแมทั้งหลาย ขาพเจาทํากรรมประมาณเทานี้
(ชื่อวา) ไดฝงทรัพยไวในพระศาสนาที่ไมสาธารณะแกอันตรายมีไฟเปน
ตน, ขาพเจาจึงมีใจยินดี ปรบมือดวยคิดวา ' เราจักไดสละทรัพยประมาณ
เทานี้ สรางพระคันธกุฎี (ถวาย) พระศาสดาแมอีก."
ทานเศรษฐี สละทรัพยประมาณเทานั้น สรางพระคันธกุฎีอีก ได
ถวายแดพระศาสดา ซึ่งมีภิกษุ ๒ หมื่นรูปเปนบริวาร.
โจรเห็นกิริยานั้นแลว คิดวา " เราไมฆาเศรษฐีนี้เสีย จักไมอาจ
ทําใหเกอเขินได, เอาเถอะ, เราจักฆามันเสีย, " ดังนี้แลว จึงซอนกริช
ไวในระหวางผานุง แมเดินเตรอยูในวิหารสิ้น ๗ วัน ก็ไมไดโอกาส.
ฝายมหาเศรษฐีถวายทานแดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข
สิ้น ๗ วัน ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองค
ผูเจริญ บุรษุ ผูหนึ่งเผานาของขาพระองค ๗ ครั้ง ตัดเทาโคในคอก ๗
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ครั้ง, เผาเรือน ๗ ครั้ง, บัดนี้ แมพระคันธกุฎี ก็จักเปนเจาคนนั้น
แหละเผา ขาพระองคขอใหสวนบุญในทานนี้แกเขากอน. "

ผูทํากรรมดียอมชนะผูทํากรรมชั่ว
โจรไดยินคํานั้น ระทมทุกขวา " เราทํากรรมอันหนักหนอ เมื่อ
เปนอยางนั้น บุรุษนี้ก็มิไดมีแมสักวาความแคนเคืองในเราผูทําผิด (ยัง
กลับ) ใหสว นบุญในทานนี้แกเรากอนเสียดวย; เราคิดประทุษรายใน
บุรุษนี้ (ไมสมควรเลย) แมเทวทัณฑพึงตกลงบนกระหมอมของเราผูไม
ใหบุรุษผูเห็นปานนี้อดโทษให." ดังนี้แลว จึงไปหมอบลงที่ใกลเทาของ
เศรษฐี กลาววา " นายขอรับ ขอทานจงกรุณาอดโทษแกผมเถิด. เมื่อ
เศรษฐีกลาววา " อะไรกันนี่ ? " จึงเรียนวา " นายขอรับ ผมไดทํากรรม
ประมาณเทานี้ ๆ. ขอทานจงอดโทษนั้นแกผมเถิด, "
ทีนั้น เศรษฐีถามกรรมทุก ๆ อยางกะเขาวา " เจาทํากรรมนี้ดวย
นี้ดวย ประมาณเทานี้แกเราหรือ ? " เมื่อเขารับสารภาพวา ' ขอรับ ผม
ทํา " จึงถาม (ตอไป) วา " เราไมเคยเห็นเจาเลย เหตุไรเจาจึงโกรธ
ไดทําอยางนั้นแกเรา ?."
เขาเตือนใหเศรษฐีระลึกถึงคํา ที่ตนผูออกจากพระนครในวันหนึ่ง
พูดแลว ไดบอกวา " ผมเกิดความแคนเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้."
เศรษฐีระลึกถึงความแหงถอยคําที่ตนพูดไดเเลว ใหโจรอดโทษให
ดวยถอยคําวา " เออพอ เราพูดจริง, เจาจงอดโทษขอนั้นแกเราเถิด. "
แลวกลาววา 'ลุกขึ้นเถิด เราอดโทษใหแกเจาละ, เจาจงไปเถิด. ''
โจร. นายขอรับ ถาทานอดโทษแกผมไซร. ขอจงทําผมพรอม
ทั้งบุตรและภริยา ใหเปนทาส (ผูรับใช) ในเรือนของทานเถิด
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เศรษฐี. แนะพอ เมือ่ เรากลาวคํามีประมาณเทานี้. เจาก็ไดทําการ
ตัดเห็นปานนี้. เราไมอาจจะกลาวอะไร ๆ กับ เจาผูอยูในเรือนไดเลย. เรา
ไมมีกิจเกี่ยวดวยเจาผูจะอยูในเรือน. เราอดโทษใหเเกเจา, ไปเถิด พอ
โจรครัน้ ทํากรรมนัน้ แลว ในกาลสิ้นอายุ บังเกิดแลวในอเวจี
ไหมในอเวจีสิ้นกาลนาน ในกาลบัดนี้ เกิดเปนอชครเปรต ถูกไฟไหม
อยูที่เขาคิชฌกูฏ ดวยวิบาก [แหงกรรม] ที่ยังเหลือ.
พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้นอยางนี้แลว จึง
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาคนพาล ทํากรรมอันลามกอยู ยอมไม
รู. แตภายหลัง เรารอนอยูเพราะกรรมอันตนทําแลว ยอมเปนเชนกับ
ไฟไหมปา ดวยตนของตนเอง " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงไดตรัสพระคาถานี้วา
๖. อถ ปาปานิ กมฺมานิ
กร พาโล น พุชฺฌติ
อคฺคิหฑฺโฒว ตปฺปติ.
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ
" อันคนพาล ทํากรรมทั้งหลายอันลามกอยู ยอม
ไมรู (สึก) บุคคลมีปญญาทราม ยอมเดือดรอน ดุจ
ถูกไฟไหม เพราะกรรมของตนเอง. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อถ ปาปานิ ความวา คนพาลหาใชทํา
บาปทั้งหลายดวยสามารถแหงความโกรธอยางเดียวไม, แมทําอยูก็ไมรูสึก.
แตเมื่อทําบาปอยู จะชื่อวา ไมรูวา " เราทําบาป " ยอมไมมี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " ยอมไมรู เพราะความไมรูวา " ผล
ของกรรมนี้ มีชื่อเห็นปานนี้."
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บทวา เสหิ ความวา เพราะกรรมอันเปนของตนเหลานั้น.
บทวา ทุมฺเนโธ ความวา บุคคลผูมีปญญาทราม เกิดในนรกยอม
เดือดรอน เหมือนถูกไฟไหม.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งอชครเปรต จบ.
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๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๑๑๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ. ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ "
เปนตน.

พวกเดียรถียคิดหาอุบายฆาทาน
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พวกเดียรถียประชุมกัน คิดวา " ทาน
ผูมีอายุ ทานทั้งหลายทราบหรือ ? ดวยเหตุไร ลาภสักการะ จึงเกิดขึ้น
เปนอันมากแกพระสมณโคดม ? เดียรถียพวกหนึง่ กลาววา " พวกขาพเจา
ไมทราบ สวนพวกทานทราบหรือ ? " เดียรถียท ี่รูเรื่องก็พากันตอบวา
ขอรับ พวกขาพเจาทราบ ลาภและสักการะเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระ
รูปหนึ่ง ชื่อมหาโมคคัลลานะ เพราะพระเถระนั้น ไปเทวโลก ถาม
กรรมที่พวกเทวดาทําแลว ก็กลับมาบอกกับพวกมนุษยวา ' ทวยเทพทํา
กรรมชื่อนี้ ยอมไดสมบติเห็นปานนี้.' แมไปนรก ก็ถามกรรมของหมู
สัตวผูเกิดในนรกแลวกลับมาบอกพวกมนุษยวา 'พวกเนรยิกสัตวทํากรรม
ชื่อนี้ ยอมเสวยทุกขเห็นปานนี้.' พวกมนุษยไดฟงถอยคําของพระเถระ
นั้นแลว ยอมนําลาภสักการะเปนอันมากไป (ถวาย). ถาพวกเราจักสามารถ
ฆาพระเถระนั้นไดไชร. ลาภและสักการะนั้น ก็จักเกิดแกพวกเรา. "

เดียรถียจางพวกโจรฆาพระเถระ
เดียรถียเหลานั้นตางรับรองวา " อุบายนี้ใชได " ทุกคนเปนผูมี
ฉันทะอันเดียวกัน ตกลงกันวา " พวกเราจักทํากรรมอยางใดอยางหนึ่ง
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ฆาพระเถระนั้นเสีย " ดังนี้แลว ชักชวนพวกอุปฏฐากของตนไดทรัพย
พันกหาปณะ ใหเรียกหมูโจรผูเที่ยวทํากรรมคือฆาบุรุษมาแลว สั่งวา
" พระเถระชื่อมหาโมคคัลลานะอยูที่กาฬสิลา. พวกเจาไปในที่นั้นแลว
จงฆาพระเถระนั้น. " ดังนี้แลว ก็ไดใหกหาปณะ (แกพวกโจร).
พวกโจร รับคําเพราะความโลภในทรัพย ตั้งใจวา " พวกเราจัก
ฆาพระเถระ " ดังนี้แลว ไปลอมที่อยูของพระมหาโมคคัลลานเถระนั้นไว.

พระเถระถูกพวกโจรทุบ
พระเถระ ทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหลานั้นลอมแลว จึงออก
ไปทางชองลูกกุญแจหลีกไปเสีย. ในวันนั้น พวกโจรนั้น มิไดเห็นพระเถระ. วันรุงขึ้น จึงไปลอม (อีก).
พระเถระทราบแลว ก็ทําลายมณฑลชอฟาเหาะไปสูอากาศ. เมื่อ
เปนเชนนี้ ในเดือนแรกก็ดี ในเดือนทามกลางก็ดี พวกเดียรถียน ั้น ก็
มิไดอาจจับพระเถระได. แตเมื่อมาถึงเดือนสุดทาย. พระเถระทราบภาวะ
คือการชักมาแหงกรรมอันตนทําไวเเลว จึงมิไดหลบเลี่ยง.
พวกโจรไปจับพระเถระไดแลว ทุบกระดูกทั้งหลายของทานให
(แตกยับเปนชิ้นนอย) มีประมาณเทาเมล็ดขาวสารหัก. ทีนั้น พวกโจร
เหวี่ยงทานไปที่หลังพุมไมเเหงหนึ่ง ดวยสําคัญวา ' ตายแลว.' ก็หลีกไป.

พระเถระประสานกระดูกแลวไปเฝาพระศาสดา
พระเถระคิดวา " เราเฝาพระศาสดาเสียกอนแลวจักปรินิพพาน "
ดังนี้แลว จึงประสานอัตภาพดวยเครื่องประสานคือฌาน ทําใหมั่นคง
แลว ไปสูสํานักพระศาสดาโดยอากาศ ถวายบังคมพระศาสดาแลว
กราบทูลวา " ขาพระองคจักปรินิพพาน พระเจาขา. "
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พระผูมีพระภาคเจา. เธอจักปรินิพพานหรือ ? โมคคัลลานะ.
พระเถระ. จักปรินพิ พาน พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอจักปรินิพพาน ณ ที่ไหน ?
พระเถระ. ขาพระองคจักไปสูประเทศชื่อกาฬสิลาแลวปรินิพพาน
พระเจาขา.
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ถากระนั้น เธอกลาวธรรมแกเราแลว
จึงคอยไป เพราะบัดนี้ เราไมพบเห็นสาวกผูเชนเธอ (อีก).

พระเถระแสดงฤทธิ์แลวปรินิพพาน
พระเถระกราบทูลวา " ขาพระองคจักทําอยางนั้น พระเจาขา "
ดังนี้แลว ถวายบังคมพระศาสดา เหาะขึ้นไปในอากาศ แสดงฤทธิ์มีประการตาง ๆ อยางพระสารีบุตรแสดงฤทธิ์ในวันปรินิพพานแลวกลาวธรรม
ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไปสูดงใกลกาฬสิลาประเทศ ปรินิพพานแลว.
ถอยคํา (เลาลือ) แมนี้วา " ขาววา พวกโจรฆาพระเถระเสียแลว "
ดังนี้ ไดกระฉอนไปทั่วชมพูทวีป.

พวกโจรถูกจารบุรุษจับได
พระเจาอชาตศัตรู ทรงแตงจาร บุรุษไปเพื่อตองการสืบเสาะหาพวก
โจร. เมื่อโจรแมเหลานั้น ซึ่งกําลังดื่มสุราอยูในโรงดื่มสุรา, โจรคนหนึ่ง
ก็ถองหลังโจรคนหนึ่งใหลมลง. โจรที่ถูกถองนั้น ขูตะคอกโจรนั้นแลว
พูดวา " เฮย อายหัวดื้อ ทําไมจึงถองหลังกูเลา."
โจรผูหนึ่ง. เฮย อายโจรชั่วราย ก็พระมหาโมคคัลลานะ มึง
(ลงมือ) ตีกอนหรือ ?
๑

๑. บุรุษสอดแนม.
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โจรอีกผูหนึ่ง. ก็มึงไมรูวาพระโมคัลลานะถูกตีดอกหรือ ?
เมื่อพวกโจรเหลานั้นพากันกลาว (อวดอาง) อยูวา "พระโมคคัลลานะ กูเองตีแลว ๆ."
จารบุรุษเหลานั้นไดยินแลว จึงจับโจรเหลานั้นไวทั้งหมดแลว
กราบทูลแดพระราชา.
พระราชาทรงมีรับสั่งใหเรียกพวกโจรมาแลว ตรัสถามวา "พวก
เจาฆาพระเถระหรือ ? "
พวกโจร. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พระราชา. ใครใชพวกเจาเลา ?
พวกโจร. พวกสมณะเปลือย พระเจาขา.

พวกเดียรถียและพวกโจรถูกลงโทษ
พระราชา ทรงมีรับสั่งใหจับสมณะเปลือยประมาณ ๕๐๐ แลวใหฝง
ไวในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พระลานหลวง รวมกับโจรทั้ง ๕๐๐ คน
ใหกลบดวยฟางแลว กอไฟ (เผา). ครั้นทรงทราบวาพวกเหลานั้นถูกไฟ
ไหมแลว จึงรับสั่งใหไถดวยไถเหล็ก ทําพวกนั้นทั้งหมดใหเปนทอนและ
หาทอนมิได. รับสั่งใหทําการเสียบหลาวไวในโจร ๔ คน.

พระเถระถึงมรณะสมควรแกกรรมของตน
ภิกษุทั้งหลายสนทนา กันในโรงธรรมวา "นาสังเวชจริง พระมหา
โมคคัลลานะ มรณภาพ ไมสมควรแกตน."
๑

๒

๑. กถ สมุฏาเปสุ แปลวา ยังกถาใหตั้งขึ้นพรอม. ๒. มรณ ปตฺโต แปลวา ถึงแลวซึ่ง
มรณะ.
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พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี้ พระเจาขา " ดังนี้แลวตรัสวา " ภิกษุทงั้ หลาย โมคคัลลานะ
มรณภาพไมสมควรแกอัตภาพนี้เทานั้น, แตเธอถึงมรณภาพสมควรแท
แกกรรมที่เธอทําไวในกาลกอน " อันภิกษุทั้งหลายทูลถามวา " ก็บรุ พกรรมของทานเปนอยางไร ? พระเจาขา " ไดตรัส (อดีตนิทาน) อยาง
พิสดาร (ดังตอไปนี้) :-

บุรพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล กุลบุตรผูหนึ่ง เปนชาวเมืองพาราณสี
ทํากิจตาง ๆ มีตําขาวและหุงตมเปนตนเองทั้งนั้น ปรนนิบัตมิ ารดาบิดา.
ตอมา มารดาบิดาของเขา พูดกะเขาวา " พอ เจาผูเดียวเทานั้น
ทํางานทั้งในเรือน ทั้งในปา ยอมลําบาก, มารดาบิดาจักนําหญิงสาวคน
หนึ่งมาใหเจา," ถูกเขาหามวา ' คุณแมและคุณพอ ผมไมตองการดวย
หญิงสาวเห็นปานนั้น, ผมจักบํารุงทานทั้งสองดวยมือของผมเอง ตราบ
เทาทานทั้งสองยังมีชีวิตอยู " ก็ออนวอนเขาแลว ๆ เลา ๆ แลวนําหญิงสาวมา (ใหเขา).

หญิงชั่วยุยงผัวฆามารดาบิดา
หญิงนั้นบํารุงแมผัวและพอผัวไดเพียง ๒-๓ วันเทานั้น ภายหลัง
ก็ไมอยากเห็นทานทั้งสองนั้นเลย จึงบอกสามีวา " ฉันไมอาจอยูในที่แหง
เดียวกับมารดาบิดาของเธอได " ดังนี้แลว ติเตียน (ตาง ๆ นานา) เมื่อ
สามีนั้นไมเชื่อถอยคําของตน, ในเวลาสามีไปภายนอก ถือเอาปอ กานปอ
และฟองขาวยาคู ไปเรี่ยรายไวในที่นั้น ๆ (ใหรกรุงรังเลอะเทอะ) สามีมา
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แลว ก็ถามวา " นี้ อะไรกัน " ก็บอกวา " นี่ เปนกรรมของคนแกผู
บอดเหลานี้, แกทั้งสองเที่ยวทําเรือนทั่วทุกแหงใหสกปรก. ฉันไมอาจ
อยูในที่แหงเดียวกันกับแกทั้งสองนั่นได.

เชื่อเมียตองเสียพอแม
เมื่อหญิงนั้น บนพร่ําอยูอยางนั้น. สัตวผูมีบารมีบําเพ็ญไวแลว
แมเห็นปานนั้น ก็แตกกับมารดาบิดาได. เขาพูดวา " เอาเถอะ, ฉันจักรู
กรรมที่ควรทําแกทานทั้งสอง " ดังนี้แลว เชิญมารดาบิดาใหบริโภคแลว
ก็ชักชวนวา " ขาแตพอและแม พวกญาติในที่ชื่อโนน หวังการมาของ
ทานทั้งสองอยู. ผมจัก (พา) ไปในที่นั้น " ดังนี้แลว ใหทานทั้งสองขึ้น
สูยานนอยแลวพาไป ในเวลาถึงกลางดงลวงวา " คุณพอขอรับ ขอพอ
จงถือเชือกไว. โคทั้งสองจักไปดวยสัญญาแหงปฏัก, ในที่นี้มีพวกโจรซุม
อยู, ผมจะลงไป " ดังนีแ้ ลว มอบเชือกไวในมือของบิดา ลงไปแลว
ไดเปลี่ยนเสียงทําใหเปนเสียงพวกโจรซุมอยู.

มารดาบิดาสิเนหาในบุตรยิง่ กวาตน
มารดาบิดาไดยินเสียงนั้น ดวยสําคัญวา " พวกโจรซุมอยู " จึงกลาว
วา " ลูกเอย แมและพอแกแลว, เจาจงรักษาเฉพาะตัวเจา (ใหพนภัย)
เถิด." เขาทําเสียงดุจโจร ทุบตีมารดาบิดา แมผูรองอยูอยางนั้นใหตาย
แลว ทิ้งไวในดง แลวกลับไป.

ผลของกรรมชั่วตามสนอง
พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของพระมหาโมคคัลลานะนั้นแลว
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ ทํากรรมประมาณเทานี้ไหมใน
นรกหลายแสนป, ดวยวิบากที่ยังเหลือ จึงถูกทุบตีอยางนั้นนั่นแล ละเอียด
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หมด ถึงมรณะ สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ, โมคคัลลานะ ไดมรณะอยางนี้ ก็พอ
สมแกกรรมของตนเองแท. พวกเดียรถีย ๕๐๐ กับโจร ๕๐๐ ประทุษรายตอบุตรของเราผูไมประทุษราย ก็ไดมรณะที่เหมาะ (แกกรรมของเขา)
เหมือนกัน, ดวยวา บุคคลผูประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษราย ยอม
ถึงความพินาศฉิบหายดวยเหตุ ๑๐ ประการเปนแท " ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๗. โย ทณฺเฑน อทณฺเฑนสุ อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ
ทสนฺนมฺตร าน
ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ
เวทน ผรุส ชานึ
สรีรสฺส จ เภทน
ครุก วาป อาพาธ
จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ
ราชฺโต วา อุปสคฺค
อพฺภกฺขาน ว ทารุณ
ปริกฺขย ว ญาตีน
โภคาน ว ปภงฺคุณ
อถ วาสฺส อคารานิ
อคฺคิ ฑหติ ปาวโก
กายสฺส เภทา ทุปฺปฺโ นิรย โส อุปปชฺชติ.
" ผูใด ประทุษรายในทานผูไมประทุษรายทั้ง
หลาย ผูไมมอี าชญา ดวยอาชญา ยอมถึงฐานะ ๑๐
อยาง อยางใดอยางหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึงเวทนา
กลา ๑ ความเสื่อมทรัพย ๑ ความสลายแหงสรีระ ๑
อาพาธหนัก ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ความขัดของ
แตพระราชา ๑ การถูกกลาวตูอยางรายแรง ๑ ความ
ยอยยับแหงเครือญาติ ๑ ความเสียหายแหงโภคะ
ทั้งหลาย ๑ อีกอยางหนึ่ง ไฟปายอมไหมเรือนของ
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เขา, ผูนั้นมีปญญาทราม เพราะกายแตก ยอมเขา
ถึงนรก."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทณฺเฑสุ ความวา ในพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ผูเวน จากอาชญามีอาชญาทางกายเปนอาทิ.
บทวา อปฺปทุฏเสุ ความวา ผูไมมีความผิดในชนเหลาอื่น หรือ
ในตน.
บาทพระคาถาวา ทสนฺนนฺตร าน ความวา ในเหตุแหงทุกข
๑๐ อยาง ซึง่ เหตุอยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา เวทน ไดแก เวทนากลา อันตางดวยโรคมีโรคในศีรษะ
เปนตน.
บทวา ชานึ ไดแก ความเสื่อมทรัพยที่ไดโดยยาก.
บทวา เภทน ไดแก ความสลายแหงสรีระมีการตัดมือเปนตน.
บทวา ครุก ไดแก (หรือ) อาพาธหนักตางโดยโรคมีโรคอัมพาต
มีจักษุขางเดียว เปลี้ย งอย และโรคเรื้อนเปนตน.
บทวา จิตฺตกฺเขป ไดแก ความเปนบา.
บทวา อุปสคฺค ไดแก (หรือ) ความขัดของแตพระราชาเปนตน
วา ถอดยศลดตําแหนงเสนาบดีเปนตน.
บทวา อพฺภกฺขาน ความวา การถูกกลาวตูอยางรายแรงเห็นปานนี้
วา ' กรรมมีการตัดที่ตอเปนตนนี้ก็ดี, กรรมคือการประพฤติผิดในพระราชานี้ก็ดี เจาทําแลว.' ซึ่งตนไมเคยเห็น ไมเคยไดยิน และไมเคยคิดเลย.
๑

๑. Caralysis โรคเสนประสาทพิการทําใหเนื้อตัวตาย.
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บาทพระคาถาวา ปริกฺขย ว าตีน ไดแก ความยอยยับแหง
เครือญาติ ผูสามารถเปนที่พํานักของตน.
บทวา ปภงฺคุณ คือ ความเสียหาย ไดแก ความผุพังไป. ก็
ขาวเปลือกในเรือนของเขา ยอมถึงความผุ. ทองคําถึงความเปนถาน
เพลิง. แกวมุกดาถึงความเปนเมล็ดฝาย. กหาปณะถึงความเปนชิ้นกระเบื้องเปนตน. สัตว ๒ เทา ๔ เทา ถึงความเปนสัตวบอดเปนอาที.
สองบทวา อคฺคิ ฑหตี ความวา ในปหนึ่ง เมื่อไฟผลาญอยาง
อื่นแมไมมี ไฟคืออสนิบาต ยอมตกลงเผาผลาญ ๒-๓ ครั้ง. หรือไฟปา
ตั้งขึ้นตามธรรมดาของมัน ยอมไหมเทียว.
บทวา นิรย เปนตน ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " ผูนั้น
ยอมเขาถึงนรก " ก็เพื่อแสดงฐานะ อันการกบุคคลแมถึงฐานะ ๑๐ อยาง
เหลานี้อยางใดอยางหนึ่งในปจจุบันนี้แลว ก็พึงถึงในสัมปรายภพโดยอยาง
เดียวกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ไดบรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.
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๘. เรื่องภิกษุมีภัณฑะมาก [๑๑๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูมีภัณฑะ
มาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น นคฺคจริยา " เปนตน.
๑

กุฎมพีเตรียมเครือ่ งใชกอนบวช
ไดยินวา กุฎมพีชาวเมืองสาวัตถีผูหนึ่ง มีภรรยาทํากาละแลว จึง
บวช. เขาเมื่อจะบวช ใหสรางบริเวณ เรือนไฟและหองเก็บภัณฑะเพื่อตน
บรรจุหองเก็บภัณฑะแมทั้งหมดใหเต็มดวยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ํามัน
เปนตนแลว จึงบวช. ก็แล ครั้นบวชแลวใหเรียกพวกทาสของตน มา
หุงตมอาหารตามที่ตนชอบใจ แลวบริโภค. ไดเปนผูมีภัณฑะมาก และ
มีบริขารมาก. ผานุงผาหมในราตรีมีชดุ หนึ่ง. กลางวันมีอีกชุดหนึ่ง. อยู
ในวิหารหลังสุดทาย.

ถูกพวกภิกษุตอวาแลวนําตัวไปเฝาพระศาสดา
วันหนึ่ง เมื่อภิกษุนั้น ตากจีวรและผาปูที่นอนอยู. ภิกษุทั้งหลาย
เดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ เห็นแลว จึงถามวา " ผูมีอายุ จีวรและ
ผาปูที่นอนเหลานี้ของใคร ? " เมื่อเขาตอบวา " ของผมขอรับ " ดังนี้
แลว จึงกลาววา " ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจา ทรงอนุญาตจีวร (เพียง)
๓ ผืน. ก็ทานบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูมีความปรารถนานอย อยาง
นี้ (ทําไม) จึงเปนผูมีบริขารมากอยางนี้ " ดังนี้แลว ไดนําภิกษุนั้นไปสู
สํานักพระศาสดา กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรปู นี้ เปน
ผูมีภัณฑะมากเหลือเกิน."
๒

๓

๑. สั่งสมสิ่งของ. ๒. เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺตา. ๓. มังคลัตถทีปนี ทุติยภาค หนา ๒๗๑
แกศัพทนี้วา ไมมีความปรารถนา.
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พระศาสดาตรัสถาม (ภิกษุนั้น) วา "ไดยินวา เปนอยางนั้น
จริงหรือ ? ภิกษุ " เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลวา " จริง พระเจาขา " จึงตรัส
วา " ภิกษุ ก็เหตุไร เธอ เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความเปนผูมีความ
ปรารถนานอยแลว, จึงกลับเปนผูมีภัณฑมากอยางนี้เลา ? "
ภิกษุนั้นโกรธแลวดวยเหตุเพียงเทานั้นแล คิดวา " บัดนี้เราจัก
เที่ยวไป โดยทํานองนี้ " ดังนี้แลว ทิง้ (เปลื้อง) ผาหม มีจีวรตัวเดียว
ไดยืนอยูในทามกลางบริษัท.

พระศาสดาใหเธอกลับมีหิริและโอตตัปปะ
ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงอุปถัมภภิกษุรูปนั้น จึงตรัสวา
" ภิกษุ ในกาลกอน เธอแสวงหาหิริและโอตตัปปะ แมในกาลเปนรากษส
น้ํา ก็แสวงหาหิริโอตตัปปะอยู (ถึง) ๑๒ ป มิใชหรือ ? (แต) บัดนี้ เธอ
บวชในพระพุทธศาสนาที่เคารพอยางนี้แลว เปลื้องผาหมละหิริและโอตตัปปะ ยืนอยูในทามกลางบริษัท ๔ เพราะเหตุไร ? "
ภิกษุนั้นฟงพระดํารัสของพระศาสดาแลว กลับตั้งหิริและโอตตัปปะขึ้นได หมจีวรนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ ที่ สมควร
ขางหนึ่ง.
ภิกษุทั้งหลายทูลขอพระผูมีพระภาคเจา เพื่อใหทรงประกาศ
เนื้อความนั้น. ทีนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา:-

บุรพกรรมของภิกษุนั้น
" ไดยินวา ในอดีตกาล พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในพระครรภ
พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี. ในวันขนานพระนามของพระโพธิ๑. คือ เหลือสบงตัวเดียว เพราะ ติจวี ร ยอมหมายผา ๓ ผืน.
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สัตวนั้น ชนทั้งหลายขนานพระนามของพระองควา " มหิสสากุมาร. "
พระกนิษฐภาดา ของพระองค ไดมีพระนามวาจันทกุมาร. เมื่อพระชนนี
ของพระราชกุมารทั้งสองนั้น สิ้นพระชนมแลว พระราชาก็ทรงสถาปนา
สตรีอื่นไวในตําแหนงพระอัครมเหสี.
พระนางแมนั้นประสูติพระราชโอรส (พระองคหนึ่ง). ชนทั้งหลาย
ขนานพระนามของพระโอรสนั้นวา " สุริยกุมาร " พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารนั้นแลว ก็ทรงพอพระทัย ตรัส (พระราชทานพร) วา
" เราใหพรแกบุตรของเธอ. " ฝายพระเทวีนั้นแลกราบทูลวา " หมอม
ฉันจักรับเอา ในเวลาที่ตองการ " ดังนี้แลว ในกาลที่พระราชโอรส
เจริญวัยแลว จึงทูลพระราชาวา " ขอเดชะสมมติเทพ พระองคไดพระราชทานพรไวแลว ในเวลาบุตรของหมอมฉันประสูติ. ขอพระองคโปรด
พระราชทานราชสมบัติแกบุตรของหมอมฉันเถิด. "
๑

๒

พระโพธิสัตวตองเดินไพร
พระราชาแมทรงหามวา " บุตรทั้งสองของเรากําลังรุงเรืองดุจกองไฟ เที่ยวไป, เราไมอาจใหราชสมบัติแกสุริยกุมารนั้นได (แต) ทรงเห็น
พระนางยังขืนออนวอนอยูบอย ๆ จึงทรงดําริวา " นางนี้จะพึงทําแมความ
ฉิบหายแกบุตรของเรา " ดังนี้แลว จึงรับสั่งใหเรียกพระราชโอรสทั้งสอง
มา ตรัสวา " พอทั้งสอง พอไดใหพรไวในเวลาสุริยกุมารประสูติ. บัดนี้
มารดาของเขา ทูลขอราชสมบัติ. พอไมอยากจะใหแกเขาเลย มารดา
ของเขา จะพึงทําแมความฉิบหายแกเจาทั้งสอง. เจาจงไป อยูในปาแลว
๑. แปลวา กุมารผูซัดไปซึ่งลูกศรใหญ ฉบับยุโรปและสิงหลวา มหิงสฺ กกุมาโร. ๒. แปลวา
นองชาย.
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คอยกลับมารับราชสมบัติโดยกาลที่พอลวงไป " ดังนี้แลว ทรงสงไป.
สุริยกุมารเลนอยูที่พระลานหลวง เห็นพระราชกุมารทั้งสองนั้น
ถวายบังคมพระราชบิดาแลวลงจากปราสาท ทราบเหตุนั้นแลวจึงออกไป
กับพระราชกุมารเหลานั้นดวย.

พระราชกุมารทั้งสองถูกรากษสจับไว
ในกาลที่พระราชกุมารเหลานั้น เขาไปสูหิมวันตประเทศ พระโพธิสัตวเสด็จแยกออกจากทาง นั่งอยูที่โคนตนไมตนใดตนหนึ่งแลวตรัส
กะสุริยกุมารวา " แนะพอ เจาจงไปสูสระนั่น อาบน้ําและดื่มน้ําแลว
จงเอาใบบัวนําน้ํามาเพื่อพี่ทั้งสองบาง. " ก็สระนัน้ เปนสระที่รากษสน้ํา ตน
หนึ่งไดจากสํานักแหงทาวเวสวัณ. ก็ทาวเวสวัณรับสั่งกะรากษสน้ํานั้นวา
" เวนชนผูรูเทวธรรมเทานั้น ชนเหลาอื่นลงสูสระนี้, เจายอมไดเพื่อเคี้ยว
กินชนเหลานั้น. " ตั้งแตนั้นมา รากษสน้ํานั้นถามเทวธรรมกะคนผูลง
แลว ๆ ลงสูส ระนั้น ยอมเคี้ยวกินคนผูไมรูอยู.
ฝายสุริยกุมาร มิทนั พิจารณาสระนั้น ลงไป, และถูกรากษสนั้น
ถามวา " ทานรูเทวธรรมหรือ ? " ก็ตอบวา " พระจันทรและพระอาทิตย
ชื่อวาเทวธรรม. " ลําดับนั้น รากษสกลาวกะสุริยกุมารนั้นวา " ทานไม
รูเทวธรรม. " แลวก็ฉุดลงน้ําไปพักไวในภพของตน.
สวนพระโพธิสัตว เห็นสุริยกุมารนั้นชาอยู จึงสงจันทกุมารไป
แมจันทกุมารนั้น ถูกรากษสนั้นถามวา " ทานรูเทวธรรมหรือ ? " ก็ตอบ
วา " ทิศ ๔ ชือ่ วา เทวธรรม, " รากษสน้ําก็ฉุดแมจันทกุมารนั้นลงน้ํา
ไปพักไวอยางนั้นเหมือนกัน.
๑

๑. ปทานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๗๐ วา รากษส (รากสด) ยักษ ผีเสื้อน้ํา เปน
ชื่อพวกอสูรอยางเลว มีนิสยั ดุราย ชอบเที่ยวตามปา ทําลายพิธีและคน.
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พระโพธิสัตวแสดงเทวธรรมแกรากษส
พระโพธิสัตวแมเมื่อจันทกุมารนั้นเชาอยู จึงคิดวา "อันตรายจะ
พึงมี" ดังนี้แลว จึงไปเอง เห็นรอย (เทา) ลงแหงกุมารแมทั้งสองแลว
ก็ทราบวา "สระนี้มีรากษสรักษา" จึงสอดพระขรรคไว ถือธนูไดยืน
แลว. รากษสเห็นพระโพธิสัตวนั้นไมลง (สูสระ) จึงแปลงเพศเปนชาย
ชาวปา มากลาวปราศรัยวา "ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเดินทางออนเพลีย
ทําไม จึงไมลงสูสระนี้ อาบน้ํา, ดื่มน้ํา, เคี้ยวกินเหงาบัว ประดับดอกไม
แลว จึงไปเปลา ?"
พระโพธิสัตวพอเห็นบุรุษนั้นก็ทราบไดวา "ผูนี้เปนยักษ" จึง
กลาววา "ทานจับเอานองชายทั้งสองของขาพเจาไวหรือ ?"
ยักษ. เออ ขาพเจาจับไว.
โพธิสตั ว. จับไวทําไม ?
ยักษ. ขาพเจา ยอมได (เพื่อกิน) ผูลงสูสระนี้.
โพธิสตั ว. ก็ทานยอมไดทุกคนเทียวหรือ ?
ยักษ. เวนผูรูเทวธรรม คนที่เหลือ ขาพเจายอมได.
โพธิสตั ว. ก็ทานมีความตองการดวยเทวธรรมหรือ ?
ยักษ. ขาพเจามีความตองการ.
โพธิสตั ว. ขาพเจาจักกลาว (ใหทานฟง).
ยักษ. ถากระนั้น ขอทานจงกลาวเถิด.
โพธิสตั ว. ขาพเจามีตัวสกปรก ไมอาจกลาวได.
ยักษใหพระโพธิสัตวอาบน้ํา ใหดื่มน้ําอันควรดื่ม ตบแตงแลว
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เชิญขึ้นสูบัลลังก ในทามกลางมณฑปอันแตงไว ตัวเองหมอบอยูแทบ
บาทมูลของพระโพธิสัตวนั้น.
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวบอกกะยักษนั้นวา "ทานจงฟงโดยเคารพ"
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา
"นักปราชญ เรียกคนผูถึงพรอมดวยหิริและ
โอตตัปปะ ตั้งมัน่ ดีแลวในธรรมขาว เปนผูสงบเปน
สัตบุรุษในโลกวา 'ผูทรงเทวธรรม."
ยักษฟงธรรมเทศนานี้แลวเลื่อมใส กลาวกะพระโพธิสัตววา
" ทานบัณฑิต ขาพเจาเลื่อมใสตอทานแลว จะใหนองชายคนหนึ่ง, จะนํา
คนไหนมา ?"
โพธิสตั ว. จงนํานองชายคนเล็กมา.
ยักษ. ทานบัณฑิต ทานรูเทวธรรมอยางเดียวเทานั้น, แตทานไม
ประพฤติในเทวธรรมเหลานั้น.
โพธิสตั ว. เพราะเหตุไร ?
ยักษ. เพราะทานใหนํานองชายคนเล็กมาเวนคนโตเสีย ยอมไม
ชื่อวาทําอปจายิกกรรม ตอผูเจริญ.
๑

พระโพธิสัตวทั้งรูท ั้งพฤติเทวธรรม
พระโพธิสัตวตรัสวา "ยักษ เรารูท ั้งเทวธรรม, ทั้งประพฤติใน
เทวธรรมนั้น, เพราะเราอาศัยนองชายคนเล็กนั่น พวกเราจึงตองเขาปา
นี้, เหตุวา มารดาของนองชายนั่น ทูลขอราชสมบัติกะพระราชบิดาของ
เราทั้งสอง เพื่อประโยชนแกนองชายนั้น, ก็พระบิดาของเราไมพระราชทานพรนั้น ทรงอนุญาตการอยูปา เพื่อประโยชนแกการตามรักษาเรา
๑. กรรมคือการทําความออนนอม.
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ทั้งสอง. กุมารนั้นไมกลับ มากับพวกเรา. แมเมื่อขาพเจาจะกลาววา
ยักษตนหนึ่งในปาเคี้ยวกินนองชายคนเล็กนั้น ' ดังนี้ ใคร ๆ ก็จักไม
เชื่อ. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาผูกลัวตอภัยคือการครหา จึงใหนํานองชาย
คนเล็กนั้นผูเดียวมาให. "
ยักษเลือ่ มใสตอพระโพธิสัตว สรรเสริญวา " สาธุ ทานบัณฑิต
ทานผูเดียวทั้งรูเทวธรรม ทั้งประพฤติในเทวธรรม " ดังนี้แลว จึงได
นําเอานองชายแมทั้งสองคนมาให.

พระโพธิสัตวไดครองราชสมบัติ
ลําดับนั้น พระโพธิสัตวตรัสพรรณนาโทษในความเปนยักษแลว
ใหยักษนั้นดํารงอยูในศีล ๕. พระโพธิสัตวนั้น เปนผูมีความรักษาอัน
ยักษนั้นจัดทําดวยดีแลว อยูในปานั้น. ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคต
แลว. พายักษไปยังกรุงพาราณสี ครอบครองราชสมบัติแลว พระราชทานตําแหนงอุปราชแกจันทกุมาร พระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกสุริยกุมาร โปรดใหสรางที่อยูในรัมณียสถานแกยักษ. (และ) ไดทรงทําโดย
ประการที่ยักษนั้นจะถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ.

พระศาสดาทรงยอชาดก
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา " รากษสน้ํานั้น ในกาลนั้น ไดเปนภิกษุผูมีภัณฑะมาก, สุริยกุมาร เปนพระอานนท. จันทกุมาร เปนพระสารีบุตร. มหิสสาสกุมาร
ไดเปนเรานี่เอง."
พระศาสดา ครั้นตรัสชาดกอยางนี้แลว จึงตรัสวา " ภิกษุ ในกาล
กอน เธอแสวงหาเทวธรรม ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะเที่ยวไปอยาง
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นั้น. บัดนี้ เธอยืนอยูโดยทํานองนี้ ในทามกลางแหงบริษัท ๔ กลาวอยู
ตอหนาเราวา " ฉันมีความปรารถนานอย " ดังนี้ ชื่อวาไดทํากรรมอันไม
สมควรแลว. เพราะวา บุคคลจะชื่อวาเปนสมณะ ดวยเหตุสักวาหามผา
สาฎกเปนตนก็หามิได " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา
๘. น นคฺคจริยา น ชฏา น ปงฺกา
นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา
รโชชลฺล อุกกู ุฏิกป)ปธาน
โสเธนฺติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺข.
" การประพฤติเปนคนเปลือย ก็ทําสัตวใหบริสุทธิ์
ไมได, การเกลาชฎาก็ไมได การนอนเหนือเปอกตม
ก็ไมได, การไมกินขาวก็ดี การนอนบนแผนดินก็ดี
ความเปนผูมีกายหมักหมมดวยธุลีก็ดี ความเพียร
ดวยการนั่งกระหยงก็ดี (แตละอยาง) หาทําสัตวผูยัง
ไมลวงสงสัยใหบริสุทธิ์ไดไม.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานาสกา ตัดบทเปน น อนาสกา.
ความวา การหามภัต. การนอนบนแผนดิน ชื่อวา ตณฺฑิลสายิกา
ธุลีที่หมักหมมอยูในสรีระ โดยอาการคือดังฉาบทาดวยเปอกตม ชื่อวา
รโชชลฺล, ความเพียรที่ปรารภแลว ดวยความเปนผูนั่งกระโหยง ชื่อวา
อุกฺกุฏิกปฺปธาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายคํานี้วา " ก็สัตวใดเขาใจวา
เราจักบรรลุความบริสุทธิ์ กลาวคือการออกจากโลก ดวยการปฏิบัติ
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อยางนี้ ' ดังนี้แลว พึงสมาทานประพฤติวัตรอยางใดอยางหนึ่ง ในวัตร
มีการประพฤติเปนคนเปลือยเปนตน เหลานี้. สัตวนั้น พึงชื่อวาเจริญ
ความเห็นผิด และพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบากโดยสวนเดียว. ดวยวา
วัตรเหลานั้น ที่สัตวสมาทานดีแลว ยอมยังสัตวที่ชื่อวาผูยังไมลวงความ
สงสัยอันมีวัตถุ ๕ อันตนยังไมกาวลวงแลวใหหมดจดไมได. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูมีภัณฑะมาก จบ.
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๙. เรื่องสันตติมหาอํามาตย [๑๑๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสันตติมหาอํามาตย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อลงฺกโต เจป สมฺจเรยฺย"
เปนตน.

สันตติมหาอํามาตย ไดครองราชสมบัติ ๗ วัน
ความพิสดารวา ในกาลครั้งหนึ่ง สันตติมหาอํามาตยนั้นปราบปราม
ปจจันตชนบท ของพระเจาปเสนทิโกศล อันกําเริบใหสงบแลวกลับมา.
ตอมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให ๗ วัน ได
ประทานหญิงผูฉลาดในการฟอนและการขับนางหนึ่งแกเขา. เขาเปนผู
มึนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗ ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางแลว
ขึ้นสูคอชางตัวประเสริฐไปสูทาอาบน้ํา เห็นพระศาสดากําลังเสด็จเขาไป
บิณฑบาตที่ระหวางประตู อยูบนคอชางตัวประเสริฐนั่นเอง ผงกศีรษะ
ถวายบังคมแลว.
พระศาสดาทรงทําการแยม พระอานนททูลถามวา "ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล ? เปนเหตุใหทรงกระทําการแยมใหปรากฏ"
เมื่อจะตรัสบอกเหตุแหงการแยม จึงตรัสวา "อานนท เธอจงดูสันตติมหาอํามาตย, ในวันนี้เอง เขาทั้งประดับดวยอาภรณทุกอยางเทียว มา
สูสํานักของเรา จักบรรลุพระอรหัตในเวลาจบคาถาอันประกอบดวยบท ๔
แลว นั่งบนอากาศ ชั่ว ๗ ลําตาล จักปรินิพพาน."
มหาชนไดฟงพระดํารัสของพระศาสดา ผูกําลังตรัสกับพระเถระอยู
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คน ๒ พวกมีความคิดตางกัน
บรรดามหาชนเหลานั้น พวกมิจฉาทิฏฐิ คิดวา " ทานทั้งหลาย
จงดูกิริยาของพระสมณโคดม, พระสมณโคดมนั่น ยอมพูดสักแตปาก
เทานั้น ไดยนิ วา ในวันนี้ สันตติมหาอํามาตยนั่น มึนเมาสุราอยางนั้น
แตงตัวอยูตามปกติ ฟงธรรมในสํานักของพระสมณโคดมนั้นแลว จัก
ปรินิพพาน, ในวันนี้ พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมนั้นดวยมุสาวาท."
พวกสัมมาทิฏฐิ คิดกันวา "นาอัศจรรย พระพุทธเจาทั้งหลาย
มีอานุภาพมาก, ในวันนี้เราทั้งหลาย จักไดดูการเยื้องกรายของพระพุทธเจา
และการเยื้องกรายของสันตติมหาอํามาตย."
สวนสันตติมหาอํามาตย เลนน้ําตลอดวันที่ทาอาบน้ําแลว ไปสู
อุทยาน นั่งที่พนโรงดื่ม.

หญิงฟอนเปนลมตาย
ฝายหญิงนั้น ลงไปในทามกลางที่เตนรํา เริ่มจะแสดงการฟอน
และการขับ, เมื่อนางแสดงการฟอนการขับอยูในวันนั้น ลมมีพิษเพียง
ดังศัสตราเกิดขึ้นแลวในภายในทอง ไดตัดเนื้อหทัยแลว เพราะความที่
นางเปนผูมีอาหารนอยถึง ๗ วัน เพื่อแสดงความออนแอนแหงสรีระ. ใน
ทีทันใดนั้นเอง นางมีปากลาและตาเหลือก ไดกระทํากาละแลว.

โศกเพราะภรรยาตาย
สันตติมหาอํามาตย กลาววา "ทานทั้งหลาย จงตรวจดูนางนั้น"
ในขณะสักวาคําอันชนทั้งหลายกลาววา "หญิงนั้นดับแลว นาย" ดังนี้
ถูกความโศกอยางแรงกลาครอบงําแลว. ในขณะนั้นเอง สุราที่เธอดื่ม
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ตลอด ๗ วัน ไดถึงความเสื่อมหายแลว ประหนึ่งหยาดน้ําในกระเบื้อง
ที่รอนฉะนั้น. เธอคิดวา " คนอื่น เวนพระตถาคตเสีย จักไมอาจเพื่อจะ
ยังความโศกของเรานี้ใหดับได " มีพลกายแวดลอมแลว ไปสูส ํานักของ
พระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแลว กราบทูลอยางนั้นวา " ขาแต
พระองคผูเจริญ ความโศกเห็นปานนี้เกิดขึ้นแกขาพระองค, ขาพระองค
มาแลว ก็ดวยหมายวา 'พระองคจักอาจเพื่อจะดับความโศก ของ
ขาพระองคนั้นได.' ขอพระองคจงทรงเปนที่พึ่งของขาพระองคเถิด. "

พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา " ทานมาสูสํานักของผูสามารถ
เพื่อดับความโศกไดแนนอน, อันที่จริง น้ําตาที่ไหลออกของทานผูรองไห
ในเวลาที่หญิงนี้ตาย ดวยเหตุนี้นั่นแล มากกวาน้ําของมหาสมุทรทั้ง ๔ "
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา
" กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยูใ นกาลกอน เธอจง
ยังกิเลสเครื่องกังวลนั้น ใหเหือดแหงไป กิเลสเครื่อง
กังวล จงอยามีแกเธอในภายหลัง, ถาเธอจักไมยึด
ถือขันธ ในทามกลาง จักเปนผูสงบระงับเที่ยว
ไป. "
ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอํามาตย บรรลุพระอรหัตแลว
พิจารณาดูอายุสังขารของตน ทราบความเปนไปไมไดแหงอายุสังขารนั้น
แลว จึงกราบทูลพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจง
ทรงอนุญาตการปรินิพพานแกขาพระองคเถิด. "
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พระศาสดาแมทรงทราบกรรมที่เธอทําแลว ก็ทรงกําหนดวา " พวก
มิจฉาทิฏฐิประชุมกัน เพื่อขมขี่ (เรา) ดวยมุสาวาท จักไมไดโอกาส.
พวกสัมมาทิฏฐิ ประชุมกัน ดวยหมายวา พวกเราจักดูการเยื้องกราย
ของพระพุทธเจา และการเยื้องกรายของสันตติมหาอํามาตย ' ฟงกรรม
ที่สันตติมหาอํามาตยนี้ทําแลว จักทําความเอื้อเฟอในบุญทั้งหลาย " ดังนี้
แลว จึงตรัสวา " ถากระนั้น เธอจงบอกกรรมที่เธอทําแลวแกเรา,
ก็เมื่อจะบอก จงอยายืนบนภาคพื้นบอก จงยืนบนอากาศชั่ว ๗ ลําตาล
แลวจึงบอก. "

แสดงอิทธิปาฏิหารยในอากาศ
สันตติมหาอํามาตยนั้น ทูลรับวา " ดีละ พระเจาขา " ดังนี้แลว
จึงถวายบังคมพระศาสดาแลว ขึ้นไปสูอากาศชั่วลําตาลหนึ่ง ลงมาถวาย
บังคมพระศาสดาอีก ขึ้นไปนั่งโดยบัลลังกบนอากาศ ๗ ชั่ว ลําตาลตาม
ลําดับแลว ทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงสดับ บุรพกรรม
ของขาพระองค " (ดังตอไปนี้ ):-

บุรพกรรมของสันตติมหาอํามาตย
ในกัลปที่ ๙๑ เเตกัลปนี้ ครั้งพระพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสี
ขาพระองคบังเกิดในตระกูล ๆ หนึ่ง ในพันธุมดีนคร คิดแลววา 'อะไร
หนอแล ? เปนกรรมที่ไมทําการตัดรอนหรือบีบคั้น ซึ่งชนเหลาอื่น '
ดังนี้แลว เมื่อใครครวญอยู จึงเห็นกรรมคือการปาวรองในบุญทั้งหลาย จําเดิมแตกาลนั้น ทํากรรมนั้นอยู ชักชวนมหาชนเที่ยวปาวรอง
อยูวา 'พวกทาน จงทําบุญทั้งหลาย, จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถ
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ทั้งหลาย. จงถวายทาน, จงฟงธรรม, ชื่อวา รัตนะอยางอื่นเชนกับ
พุทธรัตนะเปนตนไมมี. พวกทานจงทําสักการะรัตนะทั้ง ๓ เถิด. "

ผลของการชักชวนมหาชนบําเพ็ญการกุศล
พระราชาผูใหญทรงพระนามวาพันธุมะ เปนพระพุทธบิดา ทรง
สดับเสียงของขาพระองคนั้น รับสั่งใหเรียกขาพระองคมาเฝาแลว ตรัสถาม
วา ' พอ เจาเที่ยวทําอะไร ? ' เมื่อขาพระองคทูลวา ' ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคเที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้ง ๓ ชักชวนมหาชนในการบุญทั้งหลาย.' จึงตรัสถามวา ' เจานั่งบนอะไรเที่ยวไป ? ' เมื่อขาพระองค
ทูลวา ' ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคเดินไป ' จึงตรัสวา ' พอ เจาไม
ควรเพื่อเที่ยวไปอยางนั้น, จงประดับพวงดอกไมนี้แลว นัง่ บนหลังมา
เที่ยวไปเถิด ' ดังนี้แลว ก็พระราชทานพวงดอกไม เชนกับพวงแกวมุกดา
ทั้งไดพระราชทานมาที่ฝกแลวแกขาพระองค.
ตอมา พระราชารับสั่งใหขาพระองค ผูกําลังเที่ยวประกาศอยูอยาง
นั้นนั่นแล ดวยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชทาน มาเฝา แลวตรัสถาม
อีกวา 'พอ เจาเที่ยวทําอะไร ? ' เมื่อขาพระองคทูลวา ' ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคทํากรรมอยางนั้นนั่นแล จึงตรัสวา ' พอ แมมาก็ไมสมควร
แกเจา. เจาจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิด ' แลวไดพระราชทานรถที่เทียม
ดวยมาสินธพ ๔. แมในครั้งที่ ๓ พระราชาทรงสดับเสียงของขาพระองค
แลว รับสั่งใหหา ตรัสถามวา  พอ เจาเที่ยวทําอะไร ' เมื่อขาพระองค
ทูลวา ' ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทํากรรมนั้นแล ' จึงตรัสวา ' แนะพอ
แมรถก็ไมสมควรแกเจา ' แลวพระราชทานโภคะเปนอันมาก และเครื่อง
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ประดับใหญ ทั้งไดพระราชทานชางเชือกหนึ่งแกขาพระองค. ขาพระองค
นั้น ประดับดวยอาภรณทุกอยาง นั่งบนคอชาง ไดทํากรรมของผู
ปาวรองธรรมสิ้นแปดหมื่นป กลิ่นจันทนฟุงออกจากกายของขาพระองค
นั้น กลิ่นอุบลฟุงออกจากปาก ตลอดกาลมีประมาณเทานี้; นี้เปนกรรมที่
ขาพระองคทําแลว. "

การปรินิพพานของสันตติมหาอํามาตย
สันตติมหาอํามาตยนั้น ครั้นทูลบุรพกรรมของตนอยางนั้นแลว
นั่งบนอากาศเทียว เขาเตโชธาตุ ปรินิพพานแลว. เปลวไฟเกิดขึ้นในสรีระ
ไหมเนื้อและโลหิตแลว. ธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิเหลืออยูแลว.
พระศาสดา ทรงคลี่ผาขาว. ธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผาขาวนั้น.
พระศาสดา ทรงบรรจุธาตุเหลานั้นแลว รับสั่งใหสรางสถูปไวที่ทางใหญ
๔ เเพรง ดวยทรงประสงควา " มหาชนไหวแลว จักเปนผูมีสวน
แหงบุญ. "

สันตติมหาอํามาตยควรเรียกวาสมณะหรือพราหมณ
พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ สันตติมหาอํามาตย
บรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถา ๆ เดียว ยังประดับประดาอยูนั่น
แหละ นั่งบนอากาศปรินิพพานแลว. การเรียกเธอวา ' สมณะ' ควร
หรือหนอแล ? หรือเรียกเธอวา ' พราหมณ ' จึงจะควร. "
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา ' พวก
ขาพระองค นั่งประชุมกันดวยกถาชือ่ นี้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 119

กาเรียกบุตรของเราแมวา ' สมณะ ' ก็ควร. เรียกวา ' พราหมณ '
ก็ควรเหมือนกัน " ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้วา
๙. อลงฺกโต เจป สม จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
สพฺเพสุ ภุเตสุ นิธาย ทณฺฑ
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขฺ ุ.
" แมถาบุคคลประดับแลว พึงประพฤติสม่ําเสมอ
เปนผูสงบ ฝกแลว เที่ยงธรรม มีปกติประพฤติ
ประเสริฐ วางเสียซึ่งอาชญาในสัตวทุกจําพวก,
บุคคลนั้น เปนพราหมณ เปนสมณะ เปนภิกษุ. "
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกโต ไดแก ประดับดวยผาและ
อาภรณ. บัณฑิตพึงทราบความแหงพระคาถานั้นวา " แมหากวาบุคคล
ประดับดวยเครื่องอลังการมีผาเปนตน พึงประพฤติสม่ําเสมอ ดวยกาย
เปนตน. ชื่อวาเปนผูสงบ เพราะความสงบระงับแหงราคะเปนตน, ชื่อวา
เปนผูฝก เพราะฝกอินทรีย, ชื่อวาเปนผูเที่ยง เพราะเที่ยงในมรรคทั้ง ๔.
ชื่อวาพรหมจารี เพราะประพฤติประเสริฐ, ชื่อวาวางอาชญาในสัตวทุก
จําพวก เพราะความเปนผูวางเสียซึ่งอาชญาทางกายเปนตนแลว. ผูนั้น
คือผูเห็นปานนั้น อันบุคคลควรเรียกวา ' พราหมณ ' เพราะความเปนผู
มีบาปอันลอยแลว ก็ได, วา ' สมณะ ' เพราะความเปนผูมีบาปอันสงบ
๑. อรรถกถาเปน สมฺจเรยฺยย.
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แลว ก็ได, วา ' ภิกษุ ' เพราะความเปนผูมีกิเลสอันทําลายแลว ก็ได
โดยแท. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสันตติมหาอํามาตย จบ
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๑๐. เรือ่ งพระปโลติกเถระ [๑๑๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปโลติกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หิรินิเสโ ปุริโธ ปุริโส" เปนตน.

พระอานนทจัดการใหปโลติกะบวช
ความพิศดารวา ในวันหนึ่ง พระอานนทเถระเห็นทารกคนหนึ่ง
นุงผาทอนเกา ถือกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู จึงพูดวา " เจาบวชเสียจะ
ไมดียิ่งกวาการเที่ยวไปอยางนี้เปนอยูหรือ ? " เมื่อเขาตอบวา "ใครจัก
ใหผมบวชเลา ? ขอรับ " จึงกลาวรับรองวา "ฉันจะใหบวช " แลว
พาเขาไปยังวิหารใหอาบน้ําดวยมือของตน ใหกรรมฐานแลวก็ใหบวช.
ก็พระอานนทเถระนั้น คลี่ทอนผาเกาที่ทารกนั้นนุงแลว ตรวจดู
ไมเห็นสวนอะไร ๆ พอใชสอยได แมสักวาทําเปนผาสําหรับกรองน้ํา
จึงเอาพาดไวที่กิ่งไมกิ่งหนึ่งกับกระเบื้อง.

พระปโลติกะอยากสึก
เขาไดบรรพชาอุปสมบทแลว บริโภคลาภและสักการะอันเกิดขึ้นเพื่อ
พระพุทธเจาทั้งหลาย นุง หมจีวรที่มีคามากเที่ยวไปอยู เปนผูมีสรีระอวน
การะสันขึ้นแลว คิดวา "ประโยชนอะไรของเราดวยการนุง (หม) จีวร
อันชนใหดวยศรัทธาเที่ยวไป, เราจะนุงผาเกาของตัวนี่แหละ " ดังนี้
แลว ก็ไปสูท ี่นั้นแลว จังผาเกาทําผานั้นใหเปนอารมณ แลวจึงโอวาท
ตนดวยตนเองวา " เจาผูไมมีหิริ หมดยางอาย เจายังปรารถนาเพื่อจะละ
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ฐานะคือการนุงหมผาทั้งหลายเห็นปานนั้น (กลับไป ) นุงผาทอนเกานี้ มี
มือถือกระเบื้องเที่ยวขอทาน ( อีกหรือ)".
ก็เมื่อทานโอวาท (ตน ) อยูนั้น แหละจิตผองใสแลว. ทานเก็บผา
เกาผืนนั้นไวที่เดิมนั้นแลว กลับไปยังวิหารตามเดิม. โดยกาลลวงไป
๒-๓ วัน ทานกระสันขึ้นอีก ไปกลาวอยางนั้นแหละ แลวก็กลับ. ถึง
กระสันขึ้นอีก ก็ไปกลาวอยางนั้นเหมือนกัน แลวดวยประการฉะนี้.
๑

พระปโลติกเถระบรรลุพระอรหัต
ภิกษุทั้งหลาย เห็นทานเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูอยางนั้น จึงถามวา
" ผูมีอายุ ทานจะไปไหน ? "
ทานบอกวา " ผูมอี ายุ ผมจะไปสํานักอาจารย " ดังนี้แลว ก็ทํา
ผาทอนเกาของคนนั้น แหละใหเปนอารมณ โดยทํานองนั้นนั่นเองหามตน
ได โดย ๒-๓ วัน เทานั้น ก็บรรลุพระอรหัตผล.
ภิกษุทั้งหลาย กลาว " ผูมีอายุ บัดนี้ ทานไมไปสํานักอาจารย
หรือ ? ทางนี้เปนทางเที่ยวไปของทานมิใชหรือ ? "

คนหมดเครื่องของไมตองไป ๆ มา ๆ
ทานตอบวา " ผูมอี ายุ เมื่อความเกี่ยวของกับอาจารยมีอยูผมจึงไป
แตบัดนี้ ผมตัดความเกี่ยวของไดแลว, เพราะฉะนั้น ผมจึงไมไปสํานัก
อาจารย. "
พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแดพระตถาคตวา " ขาแตพระองคผูเจริญ
พระปโลติกเถระอวดอางพระอรหัตผล.
๑. อีกนัยหนึ่ง แปลวา " ก็จติ ของทานผูโอวาท (ตน) อยูน ั่นแล ผองใสแลว"ก็ได.
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พระศาสดา. เธอกลาวอยางไรเลา ? ภิกษุทั้งหลาย.
พวกภิกษุ. เธอกลาวคําชื่อนี้ พระเจาขา.
พระศาสดาทรงสดับคํานั้นแลวตรัสวา " ถูกละ ภิกษุทั้งหลาย, บุตร
ของเรา เมื่อความเกี่ยวของมีอยู จึงไปสํานักอาจารย. แตบัดนี้ ความ
เกี่ยวของเธอตัดไดแลว. เธอหามตนดวยตนเอง บรรลุพระอรหัตแลว. "
ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา
๑๐. หิรินิเสโธ ปุริโส
โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชติ
โย นิทฺท อปโพเธติ อสฺโส ภโทฺร กสามิว
อสฺโส ยถา ภโทฺร กสานิวฏิ โ
อาตาปโน สเวคิโน ภวาถ
สทฺธาย สีเลน จ วีริเยน จ
สมาธินา ธมฺมวินิจฺฉเยน จ
สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา ปติสฺสตา
ปหสฺสถ ทุกขฺ มิท อนปฺป.
" บุรุษผูขามอกุศลวิตกดวยหิริได นอยคนจะมี
ในโลก, บุคคลใดกําจัดความหลับ ตืน่ อยู เหมือน
มาดีหลบแสไมใหถูกตน, บุคคลนัน้ หาไดยาก. ทาน
ทั้งหลายจงมีความเพียร มีความสลดใจ เหมือนมาดี
ถูกเขาตีดวยแสแลว (มีความบากบั่น) ฉะนั้น.
ทานทั้งหลายเปนผูประกอบดวยศรัทธา ศีล วิริยะ
สมาธิ และ ดวยคุณเครือ่ งวินิจฉัยธรรม มีวิชชาและ
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จรณะถึงพรอม มีสติมั่นคง จักละทุกขอันมีประมาณ
ไมนอยนี้ได."

แกอรรถ
คนผูชื่อวา หิรินิเสธบุคคล ในพระคาถานั้น ก็เพราะอรรถวา
หามอกุศลวิตกอันเกิดในภายในดวยความละอายได.
สองบทวา โกจิ โลกสฺมึ ความวา บุคคลเห็นปานนั้น หาไดยาก
จึงชื่อวา นอยคนนักจะมีในโลก.
สองบทวา โย นิททฺ  ความวา บุคคลใด ไมประมาทแลว ทําสมณธรรมอยู คอยขับไลความหลับที่เกิดแลวแกตน ตื่นอยู เพราะฉะนั้น
บุคคลนั้นจึงชื่อวา กําจัดความหลับใหตื่นอยู.
บทวา กสามิว เปนตน ความวา บุคคลใดกําจัดความหลับ ตื่นอยู
เหมือนมาดีคอยหลบแสอันจะตกลงที่ตน คือไมใหตกลงที่ตนไดฉะนั้น.
บุคคลนั้นหาไดยาก.
ในคาถาที่ ๒ มีเนื้อความสังเขปดังตอไปนี้:" ภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลาย จงเปนผูมีความเพียร มีความ
สลดใจ เหมือนมาดีอาศัยความประมาท ถูกเขาฟาดดวยแสแลว รูสึก
ตัววา ' ชื่อแมตัวเรา ถูกเขาหวดดวยแสแลว ' ในกาลตอมา ยอมทํา
ความเพียรฉะนั้น. เธอทั้งหลายเปนผูอยางนั้นแลว ประกอบดวยศรัทธา
๒ อยาง ทีเ่ ปนโลกิยะและโลกุตระ ดวยปาริสุทธิศีล ๔ ดวยความเพียร
เปนไปทางกายและเปนไปทางจิต ดวยสมาธิสัมปยุตดวยสมาบัติ ๘ และ
ดวยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรม มีอันรูเหตุและมิใชเหตุเปนลักษณะ, ชื่อวา
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วิชชาและจรณะถึงพรอม เพราะความถึงพรอมแหงวิชชา ๓ หรือวิชชา ๘
และจรณะ ๑๕, ชื่อวาเปนผูมีสติมั่นคง เพราะความเปนผูมีสติตั้งมั่นแลว
จักละทุกขในวัฏฏะอันมีประมาณไมนอยนี้ได. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระปโลติกเถระ จบ.
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๑๑. เรื่องสุขสามเณร [๑๑๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสุขสามเณร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา " เปนตน.

เรื่องคันธเศรษฐี
ความพิสดารวา ในอดีตกาล มีบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี
คนหนึ่งชื่อวา คันธกุมาร เมื่อบิดาของเธอถึงแกกรรมแลว พระราชา
รับสั่งใหหาเธอมาเฝา ทรงปลอบโยนแลว ไดพระราชทานตําแหนงเศรษฐี
แกเธอนั้นแล ดวยสักการะเปนอันมาก. จําเดิมแตกาลนั้นมา คันธกุมารนั้น
ก็ไดปรากฏนามวา " คันธเศรษฐี " ครั้งนั้น ผูรักษาเรือนคลังของเศรษฐี
นั้น ไดเปดประตูหองสําหรับเก็บทรัพย ขนออกมาแลว ชีแ้ จงวา " นาย
ทรัพยนี้ของบิดาทาน มีประมาณเทานี้. ของบุรพบุรุษมีปูเปนตน มี
จํานวนเทานี้." เศรษฐีนั้นแลดูกองทรัพยแลว พูดวา " ก็ทําไม บุรพบุรุษ
เหลานั้น จึงมิไดถือเอาทรัพยนี้ไปดวย ? " ผูรักษาเรือนคลังตอบวา
" นาย ชื่อวาผูที่จะถือเอาทรัพยไปดวยไมมี. แทจริง สัตวทั้งหลายพาเอา
แตกุศลอกุศลที่ตนไดทําไวเทานั้นไป "

เศรษฐีจายทรัพยสรางสิง่ ตาง ๆ
เศรษฐีนั้นคิดวา " บุรพบุรุษเหลานั้น พากันสั่งสมทรัพยไวแลว
ก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่ตนเปนคนโง. สวนเราจักถือเอาทรัพยนั่น
ไปดวย. " ก็คันธเศรษฐีเมื่อคิดอยูอยางนั้น มิไดคิดวา " เราจักใหทาน,
หรือจักทําการบูชา. " คิดแตวา " เราจักบริโภคทรัพยนี้ใหหมดแลวจึงไป. "
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เศรษฐีนั้นไดสละทรัพยแสนหนึ่ง ใหทําซุมที่อาบน้ํา อันแลวดวย
แกวผลึก, จายทรัพยแสนหนึ่ง ใหทํากระดานสําหรับอาบน้ํา อันแลวดวย
แกวผลึกเหมือนกัน, จายทรัพยแสนหนึ่ง ใหทําบัลลังกสําหรับนั่ง. จาย
ทรัพยแสนหนึ่ง ใหทําถาดสําหรับใสโภชนะ, จายทรัพยอีกแสนหนึ่ง ให
ทํามณฑปในที่บริโภค, จายทรัพยแสนหนึ่ง ใหทําเตียงรองถาดโภชนะ,
ใหสรางสีหบัญชรไวในเรือนดวยทรัพยแสนหนึ่งเหมือนกัน, จายทรัพย
พันหนึ่ง เพื่อประโยชนแกอาหารเชาของตน. จายทรัพยอีกพันหนึ่ง แม
เพื่อประโยชนแกอาหารเย็น. แตในวันเพ็ญ ไดสั่งจายทรัพยแสนหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกโภชนะ, ในวันบริโภคภัตนั้น ทานเศรษฐีไดสละทรัพย
แสนหนึ่ง ตกแตงพระนคร ใชคนเที่ยวตีกลองประกาศวา " ไดยินวา
มหาชนจงดูทาทางแหงการบริโภคภัตของคันธเศรษฐี. " มหาชนไดผูก
เตียงซอนเตียงประชุมกัน.
ฝายคันธเศรษฐีนั้นนั่งบนแผนกระดานอันมีคาแสนหนึ่ง ในซุม
อาบน้ําอันมีคาแสนหนึ่ง อาบน้ําดวยหมอน้ําหอม๑๖ หมอ เปดสีหบัญชร
นั้นแลว นั่งบนบัลลังกนนั้ กาลนั้น พวกคนใชวางถาดนั้นไวบนเตียงรอง
นั้นแลว คดโภชนะอันมีคาแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐีนั้น. ทานเศรษฐีอัน
หญิงนักฟอนแวดลอมแลว บริโภคโภชนะนั้นอยูดวยสมบัติเห็นปานนี้.

คนบานนอกกระหายในภัตของเศรษฐี
โดยสมัยอื่น คนบานนอกผูหนึ่งบรรทุกฟนเปนตน ใสในยาน
ยอม ๆ เพื่อตองการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสําหรับตน ไปถึงพระนคร
แลว ก็พักอยูในเรือนของสหาย. ก็กาลนั้นเปนวันเพ็ญ. ชนทั้งหลาย
เที่ยวตีกลองประกาศในพระนครวา " มหาชนจงดูทาทางบริโภคของทาน
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คันธเศรษฐี. " ครั้งนั้น สหายจึงกลาวกะชาวบานนอกนั้นวา " เพื่อนเอย
ทาทางบริโภคภัตของคันธเศรษฐี เพื่อนเคยเห็นหรือ ? "
ชาวบานนอก. ไมเคยเห็นเลย เพื่อน.
สหายชาวเมือง. ถากระนั้นมาเถิดเพื่อน เราจักไปดวยกัน, กลองนี้
เที่ยวไปทั่วพระนคร เราจักดูสมบัติใหญ.
สหายชาวเมืองไดพาสหายชาวบานนอกไปแลว. แมมหาชนก็ไดพา
กันขึ้นเตียงซอนเตียงดูอยู. สหายชาวบานนอก พอไดสูดกลิ่นภัต ก็พดู
กับสหายชาวเมืองวา " กันเกิดกระหายในกอนภัตในถาดนั่นแลวละ. "
สหายชาวเมือง. อยาปรารภกอนภัตนั้นเลยเพื่อน เราไมอาจจะ
ไดดอก.
ชาวบานนอก. เพื่อนเอย เมื่อไมได ก็จักไมเปนอยู (ตอไปละ).
สหายชาวเมืองนั้น เมื่อไมอาจหามสหายชาวบานนอกนั้นไวได ยืน
อยูทายบริษัท เปลงเสียงดัง ๓ ครั้งวา " นาย ฉันไหวทาน " เมื่อคันธเศรษฐีถามวา " นั่นใคร ? " จึงตอบวา " ผมครับ นาย. "
เศรษฐี นี่เหตุอะไรกัน.
สหายชาวเมือง. คนบานนอกผูหนึ่งนี้ เกิดกระหายในกอนภัตใน
ถาดของทาน, ขอทานกรุณาใหกอนภัตกอนหนึ่งเถิด.
เศรษฐี. ไมอาจจะไดดอก.
สหายชาวเมือง. คําของเศรษฐี เพื่อนไดยินไหม เพื่อน.
ชาวบานนอก. กันไดยินแลวเพื่อน เออ ก็กันเมื่อได จักเปนอยู
เมื่อกันไมได ความตายจักมี.
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สหายชาวเมืองรองอีกวา " นาย ไดยินวา ชายคนนี้ เมื่อไมไดก็จัก
ตาย. ขอทานจงใหชีวิตแกเขาเถิด.
คันธเศรษฐี. ทานผูเจริญ ชื่อวากอนภัตนี้ ยอมถึงคารอยหนึ่งก็มี
สองรอยก็มี, ผูใดๆยอมขอ. เมื่อใหแกผูนั้น ๆ ฉันจักบริโภคอะไร
เลา ?
สหายชาวเมือง. นาย ชายคนนี้ เมื่อไมไดจักตาย, ขอทานจงให
ชีวิตแกเขาเถิด.
คันธเศรษฐี. เขาไมอาจไดเปลา ๆ ก็ถาเขาเมื่อไมไดจักไมเปนอยู
ไซร ชายนัน้ จงทําการรับจางในเรือนของฉัน ๓ ป, ฉันจักใหถาดภัต
แกเขาถาดหนึ่ง.

ชาวชนบทยอมทําการรับจางในบานเศรษฐี
ชาวบานนอกฟงคํานั้นแลว จึงพูดกะสหายวา " อยางนั้น เอาละ
เพื่อน " ดังนี้แลว ไดละบุตรและภรรยา เขาไปสูเรือนของเศรษฐี ดวย
หมายใจวา " จักทําการรับจางตลอด ๓ ป. เพื่อประโยชนแกถาดภัต
ถาดหนึ่ง. " เขาเมื่อทําการรับจาง ไดทํากิจทุกอยางโดยเรียบรอย. การงาน
ที่ควรทําในบาน ในปา ในกลางวัน กลางคืน ไดปรากฏวา เขาทําเสร็จ
เรียบรอย. เมื่อมหาชนเรียกเขาวา " นายภัตตภติกะ " คํานั้นไดปรากฏ
ไปทั่วพระนคร.
กาลตอมา เมื่อวัน (รับจาง) ของนายภัตตภติกะครบบริบูรณแลว.
ผูจัดการภัตเรียนวา " นาย วัน (รับจาง) ของนายภัตติภติกะครบบริบูรณ
แลว เขาทําการรับจางอยูตลอด ๓ ป ทํากรรมยากที่คนอื่นจะทําไดแลว,
การงานแมสักอยางหนึ่ง ก็ไมเคยเสียหาย. " ครั้งนั้น ทานเศรษฐี ไดสั่ง
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จายทรัพย ๓ พันแกผูจัดการภัตนั้น คือสองพัน เพื่อประโยชนแกอาหาร
เย็นและอาหารเชาของตน, พันหนึ่ง เพื่อประโยชนแกอาหารเชาของนาย
ภัตตภติกะนั้น แลวสั่งคนใชวา " วันนี้ พวกเจาจงทําการบริหารที่พึงทํา
แกเรา แกนายภัตตภติกะนั้นเถิด. " ก็แลครั้นสั่งแลว จึงสั่งแมกะชนที่
เหลือ เวนภรรยาเปนที่รักนามวาจินดามณีคนเดียว วา " วันนี้ พวกเจา
จงแวดลอมนายภัตตภติกะนั้นเถิด . " ดังนี้แลว ก็มอบสมบัติทั้งหมดใหแก
นายภัตตภติกะนั้น.

นายภัตติภติกะเตรียมบริโภคภัต
นายภัตตภติกะ นั่งบนแผนกระดานนั้นในซุมนั้นนั่นแล อาบ
น้ําดวยสําหรับอาบของเศรษฐี นุงผาสาฎกสําหรับนุงของเศรษฐีนั่น
แหละ แลวนั่งบนบัลลังกของเศรษฐีนั้นเหมือนกัน. แมทานเศรษฐีก็ใช
ใหคนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระนครวา " นายภัตตภติกะทําการ
รับจางตลอด ๓ ปในเรือนของคันธเศรษฐี ไดถาดภัตถาดหนึ่ง, ขอชน
ทั้งหลายจงดูสมบัติแหงการบริโภคของเขา. มหาชนไดขึ้นเตียงซอนเตียง
ดูอยู. ที่ๆชายชาวบานนอกดูแลว ๆก็ไดถึงอาการหวั่นไหว. พวก
นักฟอนไดยืนลอมนายภัตตภติกะนั้น. พวกคนใชยกถาดภัตถาดหนึ่ง ตั้ง
ไวขางหนาของนายภัตตภติกะนั้นแลว.
ครั้งนั้น ในเวลาที่นายภัตตภติกะนั้นลางมือ พระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่งที่ภูเขาคันธมาทน ออกจากสมาบัติในวันที่ ๗ แลว ใครครวญ
อยูวา " วันนี้ เราจักไปเพื่อประโยชนแกภิกขาจารในที่ไหนหนอแล ? ก็ได
เห็นนายภัตตภติกะแลว. ครั้งนั้น ทานพิจารณาตอไปอีกวา " นาย
ภัตตภติกะนี้ ทําการรับจางถึง ๓ ป จึงไดถาดภัต. ศรัทธาของเขามี
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หรือไมมีหนอ ? ใครครวญไปก็ทราบไดวา " ศรัทธาของเขามีอยู " คิดไป
อีกวา " คนบางพวก ถึงมีศรัทธา ก็ไมอาจเพื่อทําการสงเคราะหได.
นายภัตตภติกะนี้ จักอาจหรือไมหนอ เพื่อจะทําการสงเคราะหเรา ? "
ก็รูวา " นายภัตตภติกะ จักอาจทีเดียว ทั้งจักไดมหาสมบัติเพราะอาศัย
เหตุคือการสงเคราะหแกเราดวย " ดังนี้แลว จึงหมจีวรถือบาตร เหาะขึ้น
สูเวหาสไปโดยระหวางบริษัท แสดงตนยืนอยูขางหนาแหงนายภัตตภติกะ
นั้นนั่นแล.

นายภัตตภติกะถวายภัตแกพระปจเจกพุทธเจา
นายภัตตภติกะนั้น เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว คิดวา " เราไดทํา
การรับจางในเรือนคนอื่นถึง ๓ ป ก็เพื่อประโยชนแกถาดภัตถาดเดียว
เพราะความที่เราไมไดใหทานในกาลกอน. บัดนี้ ภัตนี้ของเราพึงรักษา
เราก็เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง, ก็ถาเราจักถวายภัตนั้นแกพระผูเปนเจา ภัต
จักรักษาเราไวมิใชพันโกฏิกัลปเดียว เราจักถวายภัตนั้นแกพระผูเปน
เจาละ." นายภัตตภติกะนั้น ทําการรับจางตลอด ๓ ป ไดถาดภัตแลว
ไมทันวางภัตแมกอนเดียวในปาก บรรเทาความอยากได ยกถาดภัตขึ้น
เองทีเดียว ไปสูสํานักของพระปจเจกพุทธเจา ใหถาดในมือของคนอื่น
แลว ไหวดวยเบญจางคประดิษฐแลว เอามือซายจับถาดภัต เอามือขวา
เกลี่ยภัตลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจานั้น. พระปจเจกพุทธเจาได
เอามือปดบาตรเสีย ในเวลาที่ภัตยังเหลืออยูกึ่งหนึ่ง.
ครั้งนั้น นายภัตตภติกะนั้นเรียนทานวา " ทานขอรับ ภัตสวน
เดียวเทานั้น ผมไมอาจเพื่อจะเเบงเปน ๒ สวนได, ทานอยาสงเคราะห
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ผมในโลกนี้เลย. ขอจงทําการสงเคราะหในปรโลกเถิด. ผมจักถวายทั้งหมด
ทีเดียว ไมใหเหลือ."

ทานที่ถวายไมเหลือมีผลมาก
จริงอยู ทานที่บุคคลถวายไมเหลือไวเพื่อตนแมแตนอยหนึ่ง ชื่อวา
ทานไมมีสวนเหลือ. ทานนั้นยอมมีผลมาก. นายภัตตภติกะนั้น เมื่อทํา
อยางนั้น จึงไดถวายหมด ไหวอีกแลว เรียนวา " ทานขอรับ ผมอาศัย
ถาดภัตถาดเดียว ตองทําการรับจางในเรือนของคนอื่นถึง ๓ ป ไดเสวย
ทุกขแลว. บัดนี้ ขอความสุขจงมีแกกระผมในที่ที่บังเกิดแลวเถิด. ขอ
กระผมพึงมีสวนแหงธรรมที่ทานเห็นแลวเถิด. " พระปจเจกพุทธเจา
กลาววา " ขอจงสมคิด เหมือนแกวสารพัดนึก ความดําริอันใหความใคร
ทุกอยาง จงบริบูรณแกทา น เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญฉะนั้น " เมื่อ
จะทําอนุโมทนา จึงกลาววา
"สิ่งที่ทานมุงหมายแลว จงสําเร็จพลันทีเดียว,
ความดําริทั้งปวง จงเต็มเหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ.
สิ่งที่ทานมุงหมายแลว จงสําเร็จพลันทีเดียว. ความ
ดําริทั้งปวง จงเต็มเหมือนแกวมณีโชติรส ฉะนั้น "
ดังนี้แลว อธิษฐานวา " ขอมหาชนนี้ จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาทนเถิด." ไดไปสูภูเขาคันธมาทนโดยอากาศแลว. ถึงมหาชนก็ไดยืนเห็น
ทานอยูนั่นแหละ. พระปจเจกพุทธเจา ไปภูเขาคันธมาทนแลว ไดแบง
บิณฑบาตนั้นถวายแกพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ รูป พระปจเจกพุทธเจา
ทุก ๆ รูป ไดรับเอาภัตเพียงพอแกตน ๆ แลว ใคร ๆ ไมพึงคิดวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 133

" บิณฑบาตเล็กนอยจะพอเพียงอยางไร ? " ดวยวาอจินไตย ๔ อยาง พระผูมีพระเจาตรัสไวแลว, ในอจินไตย ๔ เหลานั้น นี้ก็เปนปจเจกพุทธวิสัยแล.

คันธเศรษฐีแบงทรัพยใหนายภัตตภติกะ
มหาชน เห็นบิณฑบาตที่พระปจเจกพุทธเจาเเบงถวายแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายอยู ก็ไดพากันยังพันแหงสาธุการใหเปนไปเเลว.
เสียงสาธุการไดเปนประหนึ่งเสียงอสนีบาต. คันธเศรษฐีไดยินเสียงนั้นแลว
จึงคิดวา " นายภัตติภติกะเห็นจะไมสามารถทรงสมบัติเราใหแลวได.
เพราะเหตุนั้น มหาชนนี้ เมื่อทําการหัวเราะเยาะจึงไดอื้อฉาวขึ้น. ทาน
เศรษฐีนั้น สงคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เปนไปแลว. คนเหลานั้น มาแลว
บอกวา " นายขอรับ ธรรมดาผูทรงสมบัติ ยอมเปนเห็นปานนี้ " ดังนี้แลว
จึงบอกเรื่องราวที่เปนไปแลวนั้น.
เศรษฐี ฟงเรื่องนั้นแลว เปนผูมีสรีระอันปติมีวรรณะ ๕ ถูกตอง
แลว จึงกลาววา " นาอัศจรรย นายภัตตภติกะนั้น ทําสิ่งที่บุคคลทําได
โดยยากแลว. เราดํารงอยูในสมบัติเห็นปานนี้ ตลอดกาลมีประมาณเทานี้
ยังไมไดอาจเพื่อใหสิ่งไรได " ดังนี้แลว จึงใหเรียกนายภัตตภติกะนั้นมา
แลว ถามวา " ไดยินวา เธอทํากรรมชื่อนี้จริงหรือ ? " เมื่อเขาตอบวา
" ขอรับ นาย " จึงกลาววา " เอาเถิด เธอจงถือเอาทรัพยพันหนึ่งแลวแบง
สวนบุญในทานของเธอใหฉันบาง. " นายภัตตภติกะนั้น ไดทําตามนั้น
แลว. แมเศรษฐีก็ไดแบงครึ่งทรัพยสมบัติอันเปนของ ๆ ตนทั้งหมด
ใหแกนายภัตตภติกะนั้น.
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สัมปทา ๔ อยาง
จริงอยู ชื่อวาสัมปทามี ๔ อยางคือ วัตถุสัมปทา ปจจัยสัมปทา
เจตนาสัมปทา คุณาติเรกสัมปทา. ในสัมปทา ๔ อยางนั้น พระอรหันต
หรือพระอนาคามี ควรแกนิโรธสมาบัติ ผูเปนทักขิไณยบุคคลล ชื่อวัตถุ
สัมปทา. การบังเกิดขึ้นแหงปจจัยทั้งหลาย โดยธรรมสม่ําเสมอ ชื่อปจจัยสัมปทา, ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือในกาลกอนแตให, ในกาลกําลังให,
ในกาลภายหลัง สัมปยุตดวยญาณ อันกํากับโดยโสมนัส ชื่อเจตนสัมปทา.
สวนความที่ทักขิไณยบุคคลออกจากสมาบัติ ชือ่ วาคุณาติเรกสัมปทา.
ก็สัมปทาทั้ง ๔ อยางคือ พระปจเจกพุทธเจา ผูขีณาสพเปนทักขิไณยบุคคล. ปจจัยที่เกิดแลว โดยธรรม โดยความที่ทําการจางไดเเลว. เจตนา
บริสุทธิ์ใน ๓ กาล พระปจเจกพุทธเจา ผูออกจากสมาบัติเปนผูยิ่ง
โดยคุณ สําเร็จแลวแกนายภัตตภติกะนี้. ดวยอานุภาพแหงสัมปทา ๔ นี้
นายภัตตภติกะ จึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียว. เพราะฉะนั้น
นายภัตตภติกะนั้น จึงไดสมบัติจากสํานักของเศรษฐี.

นายภัตตภติกะไดเปนเศรษฐี
ก็ในกาลตอมา แมพระราชา ทรงสดับกรรมที่นายภัตตภติกะนี้ทํา
แลว จึงไดรับสั่งใหเรียกเขามาเฝา แลวพระราชทานทรัพยใหพันหนึ่ง
ทรงรับสวนบุญ ทรงพอพระทัย พระราชทานโภคะเปนอันมาก แลวก็ได
พระราชทานตําแหนงเศรษฐีให. เขาไดมีชื่อวา " ภัตตภติกเศรษฐี "
ภัตตภติกเศรษฐีนั้น เปนสหายกับคันธเศรษฐี กินดื่มรวมกัน ดํารงอยู
ตลอดอายุแลว จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดบังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติ
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อันเปนทิพย ๑ พุทธันดร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดถือปฏิสนธิในตระกูล
อุปฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในเมืองสาวัตถี.

นายภัตตภติกะไปเกิดในเมืองสาวัตถี
ครั้งนั้น มารดาของทารกนั้น ไดครรภบริหารแลว โดยลวงไป
๒-๓ วัน ก็เกิดแพทองวา " โอหนอ เราถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด
แกพระสารีบุตรเถระพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป นุงผายอมฝาดแลว ถือ
ขันทองนั่งอยู ณ ทายอาสนะ พึงบริโภคภัตที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลาย
นั้น " ดังนี้แลว ทําตามความคิดนั้นนั่นแล บรรเทาความแพทองแลว.
นางแมในกาลมงคลอื่นๆถวายทานอยางนั้นเหมือนกัน คลอดบุตรแลว ใน
วันตั้งชื่อ จึงเรียนพระเถระวา " จงใหสิกขาบทแกลูกชายของฉันเถิด ทาน
ผูเจริญ. " พระเถระถามวา " เด็กนั้นชื่อไร ? " เมื่อมารดาของเด็กเรียนวา
ทานผูเจริญ จําเดิมแตลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ ขึ้นชื่อวาทุกข ไมเคยมี
แกใครในเรือนนี้, เพราะฉะนั้น คําวา 'สุขกุมาร ' นั่นแล จักเปนชื่อของ
เด็กนั้น. " จึงถือเอาคํานั้นแล เปนชือ่ ของเด็กนั้น ไดใหสิกขาบทแลว.
ในกาลนั้น ความคิดไดเกิดแกมารดาของเด็กนั้นอยางนี้วา " เราจักไม
ทําลายอัธยาศัยของลูกชายเรา." แมในกาลมงคลทั้งหลาย มีมงคลเจาะหู
เด็กนั้นเปนตน นางก็ไดถวายทานอยางนั้นเหมือนกัน.

สุขกุมารบรรพชา
ฝายกุมาร ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ ก็พูดวา " คุณแม ผมอยากออก
บวชในสํานักของพระเถระ. " นางตอบวา " ดีละ พอ แมจกั ไมทําลาย
อัธยาศัยของเจา " ดังนี้แลว จึงนิมนตพระเถระ ใหทานฉันแลว ก็เรียน
วา " ทานผูเจริญ ลูกชายของฉันอยากบวช, ในเวลาเย็น จักนําเด็กนี้ไป
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สูวิหาร. " สงพระเถระไปแลว ใหประชุมพวกญาติ กลาววา " ในเวลา
ที่ลูกชายของฉันเปนคฤหัสถ พวกเราจักทํากิจที่ควรทําในวันนี้แหละ. "
ดังนี้แลว จึงแตงตัวลูกชายนําไปวิหาร ดวยสิริโสภาคอันใหญ แลวมอบ
ถวายแกพระเถร. ฝายพระเถระกลาวกะสุขกุมารนั้นวา " พอ ธรรมดา
บรรพชา ทําไดโดยยาก. เจาจักอาจเพื่อภิรมยหรือ ? " เมื่อตอบวา " ผม
จักทําตามโอวาทของทาน ขอรับ " จึงใหกัมมัฏฐาน ใหบวชแลว. แม
มารดาบิดาของสุขกุมารนั้น เมื่อทําสักการะในการบรรพชา ก็ถวายโภชนะ
มีรส ๑๐๐ ชนิดแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ในภายใน
วิหารนั่นเองตลอด ๗ วัน ในเวลาเย็น จึงไดไปสูเรือนของตน. ใน
วันที่ ๓ พระสารีบุตรเถระ เมื่อภิกษุสงฆเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต. ทํา
กิจที่ควรทําในวิหารแลว จึงใหสามเณรถือบาตรและจีวร เขาไปสูบาน
เพื่อบิณฑบาต.

สามเณรฝกตน
สามเณรเห็นเหมืองน้ําเปนตนในระหวางทาง จึงถามพระเถระ
ดุจสามเณรบัณฑิต. แมพระเถระก็พยากรณแกสามเณรนั้นอยางนั้นเหมือน
กัน. สามเณรฟงเหตุนั้นแลว จึงเรียนพระเถระวา " ถาทานพึงรับ
บาตรและจีวรของทานไซร. กระผมพึงกลับ. " เมื่อพระเถระไมทําลาย
อัธยาศัยของสามเณรนั้น กลาววา จงเอาบาตรและจีวรของฉันมา " รับ
บาตรและจีวรไปแลว. ก็ไหวพระเถระ เมื่อจะกลับ จึงเรียนสั่งวา " ทาน
ขอรับ ทานเมื่อนําอาหารมาเพื่อผม พึงนําเอาโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดมา. "
พระเถระ. จักไดโภชนะนั้น จากไหน ?
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สามเณร. เมื่อไมไดดวยบุญของทาน ก็จักไดดวยบุญของผม ขอ
รับ.
ครั้งนั้น พระเถระใหลูกกุญแจแกสามเณรนั้นแลว ก็เขาบานเพื่อ
บิณฑบาต. สามเณรนั้นไปวิหารแลว เปดหองของพระเถระเขาไปแลว
ปดประตู นัง่ หยั่งญาณลงในกายของตนแลว. ดวยเดชแหงคุณของสามเณร
นั้น อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว. ทาวสักกะพิจารณาดูวา
" นี้เหตุอะไรหนอ ? " เห็นสามเณรแลว ทรงดําริวา " สุขสามเณรถวาย
จีวรแกอุปชฌายแลว กลับ (วิหาร) ดวยคิดวา ' จักทําสมณธรรม ' ควร
ที่เราจะไปในที่นั้น " จึงรับสั่งใหเรียกทาวมหาราชทั้ง ๔ แลวทรงสงไป
ดวยดํารัสสั่งวา " พอทั้งหลาย พวกทานจงไป. จงไลนกที่มีเสียงเปนโทษ
ใกลปาแหงวิหารใหหนีไป. ทาวมหาราชทั้งหลายนั้น กระทําตามนั้นแลว
ก็ (พากัน) รักษาอยูโดยรอบ. ทาวสักกะ ทรงบังคับพระจันทรและ
พระอาทิตยวา " พวกทานจงยึดวิมานของตนๆหยุดกอน. " แมพระจันทร
และพระอาทิตยก็กระตามนั้นแลว. แมทาวสักกะเอง ก็ทรงรักษาอยูที่
สายยู. วิหารสงบเงียบปราศจากเสียง. สามเณรเจริญวิปสสนาดวยจิต
มีอารมณเปนหนึ่ง บรรลุมรรคและผล ๓ แลว.
พระเถระ อันสามเณรกลาววา " ทานพึงนําโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด
มา " ดังนี้แลว ก็คิดวา " อันเราอาจเพื่อไดในตระกูลของใครหนอแล ? "
พิจารณาดูอยู ก็เห็นตระกูลอุปฏฐากผูสมบูรณดวยอัธยาศัยตระกูลหนึ่ง จึง
ไปในตระกูลนั้น อันชนเหลานั้น มีใจยินดีวา " ทานผูเจริญ ความดี
อันทานผูมาในที่นี้ ในวันนี้ กระทําแลว " รับบาตรนิมนตใหนั่ง ถวาย
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ยาคูและของขบฉัน อัน เขาเชิญกลาวธรรมชั่วเวลาภัต จึงกลาวสาราณียธรรมกถาแกชนเหลานั้น กําหนัดกาล ยังเทศนาใหจบแลว.

สามเณรบรรลุพระอรหัต
ทีนั้น ชนทั้งหลาย จึงถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แกพระเถระ
นั้น เห็นพระเถระรับโภชนะนั้นแลวประสงคจะกลับ จึงเรียนวา " ฉันเถิด
ขอรับ พวกผมจักถวายโภชนะแมอื่นอีก " ใหพระเถระฉันแลว ก็ถวาย
จนเต็มบาตรอีก. พระเถระรับโภชนะนั้นแลว ก็รีบไปวิหาร ดวยคิดวา
" สามเณรของเราจักหิว. " วันนั้น พระศาสดาเสด็จออกประทับนั่งใน
พระคันธกุฎีแตเชาตรู ทรงรําพึงวา " วันนี้ สุขสามเณรรับบาตรและจีวร
ของอุปชฌายแลว กลับไปแลวตั้งใจวา " จักทําสมณธรรม, กิจของเธอ
สําเร็จแลวหรือ ? พระองคทรงเห็นความที่มรรคผลทั้ง ๓ เทียว อัน
สามเณรบรรลุแลว จึงทรงพิจารณาแมยิ่งขึ้นไปวา " สุขสามเณรนี้ จักอาจ
ไหมหนอ ? เพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันนี้, สวนพระสารีบุตรรับภัต
แลว ก็รีบออกดวยคิดวา " สามเณรของเราจักหิว " ถาเมื่อสามเณรนี้
ยังไมบรรลุพระอรหัต. พระสารีบตุ รจักนําภัตมากอน. อันตรายก็จักมี
แกสามเณรนี้; ควรเราจะไปยึดอารักขาอยูที่ซุมประตู " ครั้นทรงดําริแลว
จึงเสด็จออกจากคันธกุฎี ประทับยืนยึดอารักขาอยูที่ซุมประตู. ฝายพระเถระก็นําภัตมา. ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสถามปญหา ๔ ขอกะพระเถระ
นั้น โดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังแล. ในที่สดุ แหงการวิสัชนาปญหา
สามเณรก็บรรลุพระอรหัตแลว.
พระศาสดาตรัสเรียกพระเถระมาแลว ตรัสวา " สารีบุตร จงไป
เถิด, จงใหภัตแกสามเณรของเธอ. " พระเถระไปถึงแลว จึงเคาะประตู
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สามเณรออกมาทําวัตรแกอุปชฌายแลว, เมื่อพระเถระบอกวา " จงทํา
ภัตกิจ, " ก็รวู าพระเถระไมมีความตองการดวยภัต เปนเด็กมีอายุ ๗ ขวบ
บรรลุพระอรหัตในขณะนั้นนั่นเอง ตรวจตราดูที่นั่งอันต่ํา ทําภัตกิจแลว
ก็ลางบาตร. ในกาลนั้น ทาวมหาราช ๔ องค ก็พากันเลิกการรักษา.
ถึงพระจันทรพระอาทิตยก็ปลอยวิมาน. แมทาวสักกะก็ทรงเลิกอารักขาที่
สายยู พระอาทิตยปรากฏคลอยเลยทามกลางฟาไปแลวเทียว.
ภิกษุทั้งหลาย พากันพูดวา " กาลเย็นปรากฏ, สามเณรเพิ่งทําภัตกิจ
เสร็จเดี๋ยวนี้เอง. ทําไมหนอ วันนี้เวลาเชาจึงมาก. เวลาเย็นจึงนอย. "
พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่ง
ประชุมกันดวยกลาวเรื่องอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุทั้งหลาย ทูลวา " พระเจาขา
วันนี้ เวลาเชามาก เวลาเย็นนอย สามเณรเพิ่งฉันภัตเสร็จเดี๋ยวนี้เอง.
ก็แลเปนไฉน พระอาทิตยจึงปรากฏคลอยเคลื่อนทามกลางฟาไป, " จึง
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทําสมณธรรมของผูมีบุญทั้งหลาย ยอม
เปนเชนนั้นนั่นแล. ก็ในวันนี้ ทาวมหาราช ๔ องคยึดอารักขาไวโดย
รอบ. พระจันทรและพระอาทิตยไดยึดวิมานหยุดอยู, ทาวสักกะทรงยึด
อารักขาที่สายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยูที่ซุมประตู; วันนี้ สุขสามเณร เห็น
คนไขน้ําเขาเหมือง ชางศรดัดศรใหตรง ชางถาก ถากทัพสัมภาระทั้งหลาย
มีลอเปนตนแลว ฝกตน บรรลุพระอรหัตแลว " ดังนี้แลวจึงตรัสพระคาถานี้วา
๑๑. อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา
อุสุการา นมยนฺติ เตชน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 140

ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา
อตฺตาน ทมยนฺติ สุพฺพตา.
" อันคนไขน้ําทั้งหลายยอมไขน้ํา, ชางศรทั้งหลาย
ยอมดัดลูกศร, ชางถากทั้งหลาย ยอมถากไม, ผู
สอนงายทั้งหลาย ยอมฝกตน. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุพพฺ ตา ความวา วางาย คือพึงโอวาท
พึงอนุศาสน โดยสะดวก. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว ดังนี้แล.
เรื่องสุขสามเณร จบ.
ทัณฑวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๐ จบ.
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คาถาธรรม
ชราวรรค ที่ ๑๑
วาดวยสิ่งที่คร่ําครา ชรา
[๒๑] ๑. เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุกโพลงอยูเปนนิตย
พวกเธอยังจะราเริงบันเทิงอะไรกันหนอ เธอทั้งหลาย
อันความมืดปกคลุมแลว ทําไมจึงไมแสวงหาประทีป
เลา.
๒. เธอจงดูอัตภาพที่ไมมีความยั่งยืน (และ)
ความมั่นคง (อันกรรม) ทําใหวิจิตรแลว มีกายเปน
แผล อันกระดูก ๓๐๐ ทอน ยกขึ้นแลว อันอาดูร
ที่มหาชนครุนคิดแลวโดยมาก.
๓. รูปนีแ้ กหงอมแลว เปนรังของโลก เปอยพัง
กายของตนเปนของเนา จักแตก เพราะชีวิตมีความ
ตายเปนที่สุด.
๔. กระดูกเหลานี้ใด อันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุจ
น้ําเตาในสารทกาล มีสีเหมือนนกพิราบ ความยินดี
อะไรเลา (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหลานั้น.
๕. สรีระอันกรรมทําใหเปนนครแหงกระดูกทั้งหลาย ฉาบดวยเนื้อและโลหิต เปนที่ตั้งลงแหงชรา
มรณะ มานะ และมักขะ.
๑

๑. วรรคนี้มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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๖. ราชรถที่วิจิตรดียังคร่ําคราไดเเล อนึ่ง ถึง
สรีระ ก็ยอ มถึงความคร่ําครา ธรรมของสัตบุรุษหา
เขาถึงความคร่ําคราไม สัตบุรุษทั้งหลายแล ยอม
ปราศรัยกับดวยสัตบุรุษ.
๗. คนมีสุตะนอยนี้ ยอมแกเหมือนโคถึก เนื้อ
ของเขายอมเจริญ แตปญญาของเขาหาเจริญไม.
๘. เราแสวงหาชางผูทําเรือน เมื่อไมประสบ
จึงไดทองเที่ยวไปสูสงสาร มีชาติเปนอเนก ความ
เกิดบอย ๆ เปนทุกข แนะนายชางผูทําเรือน เราพบ
ทานแลว ทานจะทําเรือนอีกไมได ซี่โครงทุกซี่ของ
ทานเราหักเสียแลว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว จิต
ของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแตงแลว เพราะ
เราบรรลุธรรมเปนที่สิ้นตัณหาแลว.
๙. พวกคนเขลาไมประพฤติพรหมจรรย ไมได
ทรัพยในคราวยังเปนหนุมสาว ยอมซบเซาดังนก
กะเรียนแก ซบเซาอยูในเปอกตมที่หมดปลาฉะนั้น.
พวกคนเขลาไมประพฤติพรหมจรรย ไมไดทรัพยใน
คราวยังเปนหนุมสาว ยอมนอนทอดถอนถึงทรัพยเกา
เหมือนลูกศรที่ตกจากแลงฉะนั้น.
จบชราวรรคที่ ๑๑
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๑๑. ชราวรรควรรณนา
๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา [๑๑๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกหญิง
สหายของนางวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โก นุ หาโส กิมานนฺโท " เปนตน.

สามีมอบภรรยาของตนแกนางวิสาขา
ดังไดสดับมา กุลบุตร ๕๐๐ คน ในพระนครสาวัตถี ไดมอบภริยา
ของตนๆกะนางวิสาขามหาอุบาสิกา ดวยมุงหมายวา " ดวยอุบายอยางนี้
ภริยาเหลานี้จักเปนผูอยูดวยความไมประมาท. " หญิงเหลานั้นเมื่อไปสวน
ก็ดี ไปวิหารก็ดี ยอมไปกับนางวิสาขานั่นแล.

มหรสพเกี่ยวกับสุรา
ในคราวหนึ่ง เมื่อเขาโฆษณาการมหรสพวา " จักมีการมหรสพ
เกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วัน " หญิงเหลานั้นก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตนๆ
สามีเหลานั้น เลนมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วันแลว ในวันที่ ๘ ได
ออกไปเพื่อทําการงาน.

หญิงเหลานั้นคิดหาอุบายดื่มสุรา
หญิงแมเหลานั้นหารือกันวา " พวกเราไมไดดื่มสุราตอหนาสามี,
ก็สุราที่เหลือยังมีอยู, เราทั้งหลายจักดื่มสุรานี้ดวยวิธีที่สามีเหลานั้นจะไม
รู " ดังนี้แลว จึงไปสํานักของนางวิสาขา กลาววา " แมเจา ดิฉันทั้งหลาย
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ปรารถนาจะชมสวน " เมื่อนางวิสาขาตอบวา " ดีละ แมทั้งหลาย ถาเชน
นั้น จงทํากิจที่ควรทําเสร็จแลวจึงออกไป. " ไดไปพรอมกับนางวิสาขานั้น
ซอนสุราไปโดยอาการอันมิดชิด ดื่มเสีย (จน) เมาแลว เที่ยวไปในสวน.
นางวิสาขาคิดวา " หญิงเหลานี้ทํากรรมไมสมควร. คราวนี้ถึงพวกเดียรถีย
ก็จักติเตียนไดวา " สาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคคม ดื่มสุรา ยอมเที่ยว
ไป " จึงกลาวกะหญิงเหลานั้นวา " นี่แนะแม เธอทั้งหลายทํากรรมไม
สมควร. พลอยใหเกิดอัปยศแกฉันดวย. ถึงสามีก็จะโกรธพวกเธอ. บัดนี้
พวกเธอจักทําอยางไรกัน ? " หญิงเหลานั้นตอบวา " แมเจา ดิฉันทั้งหลาย
จักแสดงอาการลวงวาเปนไข " นางวิสาขาจึงกลาววา " ถาเชนนั้น พวก
เธอก็จักปรากฏดวยกรรมของตน." หญิงเหลานั้นไปถึงเรือนแลว ทําทา
ลวงวาเปนไข. ทีนั้นสามีของหญิงเหลานั้นถามวา " หญิงชื่อนีแ้ ละชื่อนี้ไป
ไปไหน ? " ไดยินวา " เปนไข " ก็กาํ หนดจับไดวา " พวกนี้จักดื่มสุรา
ที่เหลือเปนแน " จึงไดทุบตีหญิงเหลานั้นใหถึงความเสื่อมเสีย. ในคราว
มหรสพแมอื่นอีก หญิงเหลานั้นอยากดื่มสุราเหมือนอยางนั้น จึงเขาไปหา
นางวิสาขา กลาววา " แมเจา โปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิด " ถูกนาง
หามวา " แมในคราวกอน เธอทั้งหลายกระทําใหอัปยศแกฉัน. ไปเอง
เถอะ, ฉันจะไมพาเธอทั้งหลายไปละ " ไดพูดเอาใจวา " ทีนี้ พวกดิฉันจัก
ไมทําอยางนั้น " แลวเขาไปหานางวิสาขานั้น พูดใหมวา " แมเจา ดิฉัน
ทั้งหลายประสงคจะทําพุทธบูชา. ขอจงพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิด. "
นางจึงพูดวา " แนะแม บัดนี้ สมควร (แท). เธอทั้งหลายจงไปจัดแจง
เตรียมตัวเถอะ. หญิงเหลานั้น ใหคนถือของหอมเเละระเบียบดอกไมเปนตน
ดวยผอบ หิ้วขวดมีสัณฐานดุจกํามือ ซึ่งเต็มดวยสุรา ดวยมือทั้งสอง
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คลุมผาผืนใหญเขาไปหานางวิสาขาแลว เขาไปวิหารพรอมกับนางวิสาขา
นั้น นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ดื่มสุราดวยขวดอันมีสัณฐานดุจกํามือนั่นเอง
แลวทิ้งขวดเสีย นั่งตรงพระพักตรพระศาสดาในโรงธรรม. นางวิสาขา
กราบทูลวา " พระเจาขา ขอพระองคแสดงธรรมแกหญิงเหลานี้. "
ผายหญิงเหลานั้น มีตัวสั่นเทิ้มอยูดวยฤทธิ์เมา เกิดความคิดขึ้นวา " เรา
ทั้งหลายจักฟอน จักขับ. "

เทวบุตรมารบันดาลใหแสดงกายวิการแตไมสําเร็จ
ลําดับนั้น เทวดาองคหนึ่ง ซึ่งนับเนื่องในหมูมาร คิดวา " บัดนี้
เราจักสิงในสรีระของหญิงเหลานี้แลว จักแสดงประการอันแปลกตรง
พระพักตรพระสมณโคดม " แลวเขาสิงในสรีระของหญิงเหลานั้น บรรดา
หญิงเหลานั้น บางพวกจะเริ่มปรบมือหัวเราะ, บางพวกเริ่มจะฟอน ตรง
พระพักตรพระศาสดา. พระศาสดาทรงรําพึงวา " นี้อยางไรกัน ? " ทรง
ทราบเหตุนั้นแลว ทรงดําริแลววา " บัดนี้ เราจักไมใหเทวดาผูนับเนื่องใน
หมูมารไดชอง. เพราะเมื่อเราบําเพ็ญบารมีตลอดกาลเทานี้ ก็หาไดบําเพ็ญ
เพื่อมุงจะใหพวกเทวดาผูนับเนื่องในหมูมารไดชองไม " เพือ่ จะใหหญิง
เหลานั้นสังเวช จึงทรงเปลงรัศมีจากพระโลมาระหวางพระโขนง ทันใด
นั้นเอง ความมืดมนอนธการไดมีแลว. หญิงเหลานั้นไดหวาดหวั่น อัน
มรณภัยคุกคามแลว ดวยเหตุนั้น สุราในทองของหญิงเหลานั้นจึงสรางคลาย
ไป. พระศาสดาทรงหายไป ณ บัลลังกที่ประทับนั่ง ประทับยืนอยูบน
ยอดเขาสิเนรุ ทรงเปลงพระรัศมีจากพระอุณาโลม. ขณะนั้น แสงสวาง
ไดมีเหมือนพระจันทรขึ้นตั้งพันดวง. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกหญิง
๑

๑. ภมุกโลมโตติ. ภมุกนฺตเร โลมโต.
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เหลานั้นมาแลว ตรัสวา " พวกเธอ เมื่อมาสํานักของเรา ประมาทแลว
หาควรไม, เพราะความประมาทของพวกเธอนั่นเอง เทวดาซึ่งนับเนื่อง
ในหมูมารจึงไดชอง ใหพวกเธอทํากายวิการมีหัวเราะเปนตน ในที่ซึ่งไม
ควรทํากายวิหารมีหัวเราะเปนตน, บัดนี้ พวกเธอทําความอุตสาหะ เพื่อ
มุงใหไฟราคะเปนตนดับไปจึงควร " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๑. โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจ ปชฺชลิเต สติ
อนฺธกาเรน โอนทฺธา
ปทีป น คเวสถ.
" เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุกโพลงอยูเปนนิตย,
พวกเธอยังจะราเริง บันเทิงอะไรกันหนอ ? เธอ
ทั้งหลายยอมความมืดปกคลุมแลว ทําไมจึงไมแสวงหา
ประทีปเลา ? "

แกอรรถ
ความยินดี ชื่อวา อานนฺโท ในพระคาถานั้น. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา " เมื่อโลกสันนิวาสนี้ อันไฟ ๑๑ อยาง มี
ราคะเปนตนลุกโพลงแลวเปนนิตย. เธอทั้งหลายจะมัวราเริงหรือเพลิดเพลินอะไรกันหนอ ? นั่นไมสมควรทําเลย มิใชหรือ ? ก็เธอทั้งหลาย
อันความมืดคืออวิชชาซึ่งมีวัตถุ ๘ ปกคลุมไว เหตุไรจึงไมแสวงหา คือ
ไมทําประทีปคือญาณ เพื่อประโยชนแกการกําจัดความมืดนั้นเสีย ? "

ผูร ับคําเตือนยอมไดผล
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา หญิง ๕๐๐ ตัง้ อยูในโสดาปตติผล
แลว. พระศาสดาทรงทราบความที่หญิงเหลานั้นเปนผูตั้งมั่นอยูในอจลศรัทธาแลว เสด็จลงจากยอดเขาสิเนรุ ประทับนั่งบนพุทธอาสน.
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นางวิสาขาชี้โทษของสุราโดยบุคลาธิษฐาน
ลําดับนั้น นางวิสาขาไดกราบทูลพระพุทธองควา " พระเจาขา ขึ้น
ชื่อวาสุรานี้, เลวทราม, เพราะวาหญิงเหลานี้ ชื่อเห็นปานนี้ นั่งตรงพระพักตรพระพุทธเจาเชนพระองค ยังไมสามารถจะยังแมเพียงอิริยาบถใหเรียบ
รอยได เริ่มจะลุกขึ้นปรบมือ ทําการหัวเราะ ขับ และฟอนเปนตนแลว. "
พระศาสดาตรัสวา " นั่นแหละวิสาขา ขึ้นชื่อวาสุรานี้ เลวทรามแท, เพราะ
ประชาชนอาศัยสุรานี้ ถึงความพินาศแลวตั้งหลายรอย." เมือ่ นางวิสาขา
กราบทูลวา " ก็สุรานี้เกิดขึ้นเมื่อไร ? พระเจาขา, " เพื่อจะตรัสอุปตติเหตุ
แหงสุรานั้น (แกนางวิสาขา) โดยพิสดาร จึงทรงนําอดีตนิทานมาแลว
ตรัสกุมภชาดก ดังนี้แล.
เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๔๗๗. อรรถกถา. ๗/๑๙๑.
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๒. เรือ่ งนางสิริมา [๑๑๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนางสิริมา
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปสฺส จิตฺตกต พิมพ " เปนตน.

นางสิริมาบรรลุโสดาปตติผล
ดังไดสดับมา นางสิริมานั้นมีรูปรางงดงาม เปนหญิงแพศยา ใน
กรุงราชคห ภายในพรรษาหนึ่ง ไดประทุษรายตออุบาสิกานามวาอุตตรา
ซึ่งเปนธิดาของปุณณกเศรษฐี ผูเปนภริยาของสุมนเศรษฐีบุตร ประสงค
จะใหนางอุตตรานั้นเลื่อมใส จึงทูลขอขมาพระศาสดาผูทรงทําภัตกิจกับ
ภิกษุสงฆเสร็จแลว ในเรือนของนางอุตตรานั้น, ในวันนั้น ไดฟง
ภัตตานุโมทนาของพระทศพล บรรลุโสดาปตติผลแลว ในเวลาจบพระคาถาวา
" พึงชํานะคนโกรธ ดวยความไมโกรธ, พึง
ชนะคนไมดี ดวยความดี. พึงชนะคนตระหนี่ ดวย
การใหปน, พึงชนะคนพูดพลอย ๆ ดวยคําจริง. "
นี้เปนความยอในเรื่องนี้. สวนเนื้อเรื่องพิสดาร จักมีแจงในวรรณนา
แหงคาถาอนุโมทนาในโกธวรรคนั่นแล. นางสิริมานั้น ครั้นบรรลุโสดาปตติผลอยางนั้นแลว นิมนตพระทศพล รุงขึ้นถวายทานเปนอันมาก แลว
ไดตั้งอัฏฐกภัตเพื่อพระสงฆไวเปนประจํา. ตั้งแตวันตนมาภิกษุ ๘ รูป
ไปเรือนเสมอ. นางเอยปากวา " นิมนตพระคุณเจาทั้งหลายรับเนยใส,
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รับนมสด " ดังนี้เปนตนแลว (บรรจุภัต) ใหเต็มบาตรของภิกษุเหลานั้น.
อาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหนึ่งไดเเลว ยอมเพียงพอแกภิกษุ ๓ รูปบาง
๔ รูปบาง. นางถวายบิณฑบาตดวยการจับจายทรัพย ๑๖ กหาปณะทุกวัน.
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งฉันอัฏฐกภัตในเรือนของนางแลว ไดไปวิหาร
แหงหนึ่ง ณ ที่ไกล ๓ โยชน. ครั้งนัน้ พวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยูในที่
บํารุงพระเถระในเวลาเย็นวา " ผูมีอายุ (ไป) รับภิกษาที่ไหนมา ? " เธอ
ตอบวา " ผม (ไป) ฉันอัฏฐกภัตของนางสิริมา (มา). " พวกภิกษุถาม
อีกวา " นางทําของอันนาพึงใจถวายไหม ? ผูมีอายุ. "

ภิกษุพรรณนาความดีของนางสิริมา
เธอจึงกลาวคุณของนางวา " ผมไมสามารถจะพรรณนาภัตของนาง
ได. นางทําถวายแสนจะประณีต. ภัตที่ภิกษุรูปหนึ่งไดยอมเพียงพอแก
ภิกษุ ๓ รูปบาง ๔ รูปบาง; แตการไดเห็นนางนั้นแล ดีเสียยิ่งกวาไทยธรรมของนางอีก. เพราะนางสวยงามเชนนี้ ๆ. " ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง
ไดฟงถอยคําที่พรรณนาคุณของนาง เกิดความรักขึ้นแลว โดยมิไดเห็นตัว
เลย คิดวา " ควรที่เราจะไปดูนาง " แลวบอกจํานวนพรรษาของตนแลว
ถามลําดับกะภิกษุนั้นแลว ไดยินวา " ผูมีอายุ พรุงนี้ ทานเปนพระสังฆเถระ จักไดอัฎฐกภัตในเรือนนั้น " จึงควาบาตรและจีวรหลีกไปใน
ขณะนั้นเอง. เมื่ออรุณขึ้นแตเชาเทียว เขาไปสูโรงภัตยืน (คอย) อยูแลว
เปนพระสังฆเถระไดอัฏฐกภัต ในเรือนของนาง.

นางสิริมาเจ็บ
ก็ในเวลาที่ภิกษุนั้นฉันแลว หลีกไปในวันวานนั่นเอง โรคไดเกิด
ขึ้นในสรีระของนาง; ฉะนั้น นางจึงเปลื้องอาภรณแลวนอน. ขณะนั้น
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พวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผูไดอัฏฐกภัตมาแลว จึงบอกแกนาง.
นางไมสามารถจะรับบาตรแลวนิมนตใหนั่ง หรืออังคาสดวยมือของตนได
จึงสั่งพวกทาสีวา " แนะแมทั้งหลาย พวกเธอรับบาตรแลวนิมนตพระผูเปนเจาใหนั่ง ใหดื่มขาวยาคู ถวายของเคี้ยว ในเวลาฉันภัต จง (บรรจุ
ภัต) ใหเต็มบาตรแลวถวายเถิด. " ทาสีเหลานั้นรับวา " ดีละ คุณแม. "
แลวนิมนตภิกษุทั้งหลายใหเขามา ใหดื่มขาวยาคู ถวายของเคี้ยวแลว ใน
เวลาฉันภัต (บรรจุภัต) ใหเต็มบาตรแลว บอกแกนาง. นางกลาววา
" จงชวยพยุงฉันไปที, ฉันจักไหวพระผูเปนเจาทั้งหลาย " อันทาสีเหลานั้น
พยุงไปสูที่ใกลภิกษุทั้งหลายแลว ไดไหวภิกษุทั้งหลายดวยทั้งสรีระอันสั่น
เทิ้มอยู. ภิกษุนั้นแลดูนางแลว คิดวา " ความสวยงามแหงรูปของหญิง
ผูเปนไขนี้ (ยังสวยงาม) ถึงเพียงนี้. ก็ในเวลาไมมีโรค รูปสมบัติของนาง
คนนี้ ที่ตกแตงแลวดวยอาภรณทุกอยาง จะสวยงามสักเพียงไร." ครั้งนั้น
กิเลสที่เธอสั่งสมไวตั้งหลายโกฏิปกําเริบขึ้นแลว. ภิกษุนั้นมิไดมีใจจดจอ
ที่อื่น (มีใจจดจอแตเฉพาะนางเทานั้น) ไมสามารถจะฉันหาอาหารได
จึงถือบาตรกลับวิหาร ปดบาตรวางไว ณ สวนขางหนึ่ง ปูจีวรนอนแลว.
ลําดับนั้น ภิกษุหาย (ของเธอ) รูปหนึ่ง แมออนวอนอยู ก็ไมสามารถ
จะใหเธอฉันได. ภิกษุนนั้ ไดอดอาหารแลว.

นางสิริมาถึงแกกรรม
ในเวลาเย็นวันนั้นเอง นางสิรมิ าไดทํากาลกิริยาแลว. พระราชา
ทรงสงพระราชสาสนไปถวายพระศาสดาวา " พระเจาขา นางสิริมานอง
สาวหมอชีวก ไดทํากาลกิริยาเสียแลว. " พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้น
จึงสงขาวไปแดพระราชาวา " กิจคือการเผา (ศพ) นางสิริมา ยังไมมี,
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พระองคจงทรงรับสั่งใหเอาศพนางสิริมานั้นนอนในปาชาผีดิบแลว ให
รักษาไวโดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไมไดเถิด. " พระราชาไดทรงทํา
ตามรับสั่งแลว. สามวันลวงไปแลวโดยลําดับ ในวันที่ ๔ สรีระขึ้นพอง
แลว. หมูห นอนไตออกจากปากแผลทั้ง ๙. สรีระทั้งสิ้นไดแตกสลาย
คลายถาดขาวสาลีฉะนั้น. พระราชาใหพวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาใน
พระนครวา " เวนเด็กๆที่เฝาเรือนเสีย ใครไมมาดูนางสิริมาจะถูกปรับ
๘ กหาปณะ, " และไดสง (พระราชสาสน) ไปสํานักพระศาสดาวา " นัย
วาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน ของจงมาดูนางสิริมา; พระศาสดา
รับสั่งใหเผดียงแกภิกษุทั้งหลายวา " เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมา. " ภิกษุ
หนุมแมรูปนั้นไมเชื่อฟงคําของใครๆเลย ตลอด ๔ วัน อดอาหารนอน
แซวอยูแลว. ขาวสวยในบาตรบูด, สนิมก็ตั้งขึ้นในบาตร. ลําดับนั้น ภิกษุ
สหายนั้น จึงเขาไปหาเธอแลวบอกวา " ผูมีอายุ พระศาสดาจะเสด็จไป
ทอดพระเนตรนางสิริมา." เธอแมถูกความหิวแผดเผาอยางนั้น ก็ลุกขึ้น
ไดโดยรวดเร็ว ในเพราะบทที่กลาววา " สิริมา " นั่นเอง กลาวถามวา
" ทานวาอะไรนะ " เมือ่ ภิกษุสหายตอบวา " พระศาสดาจะเสด็จไปทอด
พระเนตรนางสิริมา ทานจะไปดวยไหม ? " รีบรับวา " ไปขอรับ " แลว
เทขาวลางบาตรใสในถลก ไดไปกับหมูภิกษุ. พระศาสดามีหมูภิกษุหอม
ลอมแลว ไดประทับอยู ณ ขางหนึ่ง. ภิกษุณีสงฆก็ดี ราชบริษัทก็ดี
อุบาสกบริษัทก็ดี อุบาสิกาบริษัทก็ดี ไดยืนอยูพวกละขาง.

ศพนางสิรมิ าผูเลอโฉมหาคามิได
พระศาสดาตรัสถามพระราชาวา " นี่ใคร ? มหาบพิตร. "
พระราชา. นองสาวหมอชีวก ชือ่ สิริมา พระเจาขา.
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พระศาสดา. นางสิริมาหรือนี่ ?
พระราชา. นางสิริมา พระเจาขา.
พระศาสดา ถากระนั้น ขอพระองคไดโปรดใหราชบุรษุ ตีกลอง
โฆษณาในพระนครวา " ใครใหทรัพยพันหนึ่ง จงเอานางสิริมาไป."
พระราชาไดทรงทําอยางนั้นแลว. ผูที่จะออกปากวา " ขาพเจาหรือ
วาเรา " แมคนหนึ่งก็ไมมี. พระราชาทูลแกพระศาสดาวา " ชนทั้งหลาย
ไมรับ พระเจาขา. " พระศาสดาตรัสวา " มหาบพิตร ถากระนั้น จงลด
ราคาลง (อีก). พระราชารับสั่งใหตีกลองโฆษณาวา " ใครใหทรัพย ๕๐๐
จงเอาไป " ไมทรงเห็นใครๆจะรับเอา จึงรับสั่งใหตีกลองโฆษณาวา
" ใครใหทรัพย ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐-๕๐-๒๕ กหาปณะ, ๑๐ กหาปณะ,
๕ กหาปณะ, ๑ กหาปณะ, ครึ่งกหาปณะ, บาท ๑, มาสก ๑, กากณิก ๑
แลวเอานางสิริมาไป " (ก็ไมเห็นใครจะรับเอาไป) จึงรับสั่งใหตีกลอง
โฆษณาวา " จงเอาไปเปลา ๆ ก็ได " ผูที่จะออกปากวา " ขาพเจา. หรือ
วาเรา " (แมคนหนึ่ง) ก็ไมมี. พระราชาทูลวา " พระเจาขา ชื่อวาผูที่จะ
รับเอาไปแมเปลาๆ ก็ไมมี " พระศาสดาจึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเปนที่รักของมหาชน. ในกาลกอน ชนทั้งหลาย
ในพระนครนี้แล ใหทรัพยพันหนึ่งแลว ได (ภิรมย) วันหนึ่ง, บัดนี้
แมผูที่จะรับเอาเปลาๆ ก็ไมมี. รูปเห็นปานนี้ ถึงความสิ้นและเสื่อม
แลว. ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูร " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา
๒. ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ
อรุกาย สมุสฺสิต
อาตุร พหุสงฺกปฺป
ยสฺส นตฺถิ ธุว ิติ.
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" เธอจงดูอัตภาพ ที่ไมมีความยั่งยืน (และ)
ความมั่นคง (อันกรรม) ทําใหวิจิตรแลว มีกายเปน
แผล อันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว อันอาดูร ที่
มหาชนครุน คิดแลวโดยมาก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺตกต ความวา มีความวิจิตรอันกรรม
ทําแลว คือ (อันกรรม) ทําใหวิจิตรดวยวัตถุตางๆ มีอาภรณคือผาและ
เครื่องประดับ คือระเบียบดอกไมเปนตน. บทวา พิมฺพ ไดแก ซึ่งอัตภาพ
อันตั้งอยูถูกสวนดวยอวัยวะทั้งหลายใหญนอย มีสวนยาวเปนตน ในฐานะ
อันสมควรแกความเปนอวัยวะยาวเปนตน. บทวา อรุกาย คือ มีกายเปน
แผล ดวยสามารถปากแผลทั้ง ๙. บทวา สนุสฺสิต คือ อันกระดูก ๓๐๐
ทอนยกขึ้นแลว. บทวา อาตุร ความวา ชื่อวาเปนไขประจํา เพราะความ
เปนสถานที่ตองบริหารดวยอิริยาบถเปนตนทุกเวลา. บทวา พหุสงฺกปฺป
ไดแก อันมหาชนครุนคิดแลวโดยมาก. บาทพระคาถาวา ยสฺส นตฺถิ ธุว
ิติ ความวา เธอทั้งหลายจงดูอัตภาพนี้ ที่ไมมีความยั่งยืน หรือความ
มั่นคง มีความแตกเรี่ยรายและกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา โดยสวน
เดียวเทานั้น.
ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแลวแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน
ภิกษุแมรูปนั้น ก็ไดตั้งอยูในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องนางสิริมา จบ.
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๓. เรื่องพระอุตตราเถรี [๑๒๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุตตราเถรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปริชิณฺณมิท รุป " เปนตน.

พระเถรีอดอาหารเพราะน้าํ ใจกรุณา
ดังไดสดับมา พระเถรีมีอายุได๑๒๐ปโดยกําเนิด เที่ยวบิณฑบาต
ไดบิณฑบาตแลว เห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหวางถนน ไดถามโดยเอื้อเฟอ
ดวยบิณฑบาต เมื่อภิกษุนั้นไมหามรับเอา ก็ถวายทั้งหมด (สวนตน) ได
อดอาหารแลว; แมในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็ไดถวายภัตแกภิกษุนั้นแหละในที่นั้น
เหมือนกัน ไดอดอาหารแลวอยางนั้น.

ไดฟงเทศนาบรรลุโสดาปตติผล
แตในวันที่ ๘ พระเถรีเที่ยวบิณฑบาต พบพระศาสดาในที่แคบ
แหงหนึ่ง เมื่อถอยหลังไดเหยียบมุมจีวรของตนซึ่งหอยอยู ไมสามารถตั้ง
ตัวได จึงซวนลมแลว. พระศาสดาเสด็จไปสูที่ใกลเธอแลว ตรัสวา " นอง
หญิง อัตภาพของเธอแกหงอมแลว ตอกาลไมชานัก ก็จะแตกสลายไป "
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา
๓. ปริชิณฺณมิท รูป
โรคนิทฺธ ปภงฺคุณ
ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มรณนฺต หิ ชีวิต.
" รูปนี้แกหงอมแลว เปนรังของโรค เปอยพัง,
กายของตนเปนของเนา จักแตก, เพราะชีวิตมีความ
ตายเปนที่สุด. "
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แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " นองหญิง รูปนี้ คือที่นบั วาสรีระ
ของเธอ ชื่อวาแกหงอมแลว เพราะความเปนคนแก. ก็รูปนั้นแล ชื่อวา
เปนรังของโรค เพราะอรรถวา เปนสถานที่อยูอาศัยของโรคทุกชนิด;
เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกแมหนุม เขาเรียกวา " สุนัขจิ้งจอกแก. " เถา
หัวดวนแมออน เขาเรียกวา " เถาเนา " ฉันใด รูปนี้ก็ฉันนั้น เกิดใน
วันนั้น แมเปนรูปมีสีเหมือนทองคํา ก็ชื่อวากายเนา เปอยพัง เพราะ
อรรถวา ไหลลอกเปนนิตย. กายของเธอนี้นั้นเปนของเนา พึงทราบเถิด
วา " จะแตก คือจักทําลาย ตอกาลไมนานนัก. " เพราะเหตุไร ? เพราะ
ชีวิตมีความตายเปนที่สุด. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเปนคําอธิบายไววา
" เพราะชีวิตของสรรพสัตวมีความตายเปนที่สุดทั้งนั้น. "
ในกาลจบเทศนา พระเถรีบรรลุโสดาปตติผลแลว. เทศนาไดเปน
กถามีประโยชน แมแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระอุตตราเถรี จบ.
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๔. เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ [๑๒๑]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุผูมี
ความสําคัญวาตนไดบรรลุพระอรหัตผลหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
" ยานิมานิ " เปนตน.

พวกภิกษุสําคัญผิด
ดังไดสดับมา ภิกษุ ๕๐๐ รูปเรียนกรรมฐานในสํานักพระศาสดา
แลว เขาไปสูปา พากเพียรพยายามอยู ยังฌานใหเกิดขึ้นแลว สําคัญวา
" กิจบรรพชิตของพวกเราสําเร็จแลว " เพราะกิเลสทั้งหลายไมฟุงขึ้น จึง
(กลับ) มาดวยหวังวา " จักกราบทูลคุณที่ตนไดแลวแดพระศาสดา. "

พระศาสดาจึงแกความสําคัญผิดนั้น
ในเวลาที่พวกเธอถึงซุมประตูชั้นนอกเทานั้น พระศาสดาตรัสกะ
พระอานนทเถระวา " อานนท การงาน (เกี่ยว) ดวยเราผูอันภิกษุเหลานี้
เขามาเฝา ยังไมมี. ภิกษุเหลานี้จงไปปาชาผีดิบ (เสียกอน) กลับมาจาก
ที่นั้นแลวจึงคอยเฝาเรา." พระเถระไปแจงความนั้นแกพวกเธอแลว. พวก
เธอไมพูดเลยวา " พวกเราจะไดประโยชนอะไรดวยปาชาผีดิบ " คิดเสียวา
" พระพุทธเจาทรงเห็นการณไกล จักทรงเห็น (เหตุ) การณ ดังนี้แลว ไป
สูปาชาผีดิบแลว เมื่อเห็นศพในที่นั้น กลับไดความเกลียดชังในซากศพ
ที่เขาทิ้งไว ๑ วัน ๒ วัน ยังความกําหนัดใหเกิดในสรีระอันสดซึ่งเขาทิ้ง
ไวในขณะนั้น. ในขณะนั้นก็รูวาตนยังมีกิเลส. พระศาสดาประทับนั่งใน
พระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงฉายพระรัศมีไป ดุจตรัสอยูเฉพาะหนาของภิกษุ
เหลานั้น. ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเห็นรางกระดูก
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เชนนั้น ยังความยินดีดวยอํานาจราคะใหเกิดขึ้น ควรละหรือ ? " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา
๔. ยานิมานิ อปตฺถานิ
อลาปูเนว สารเท
กาโปตกานิ อฏีนิ
ตานิ ทิสฺวาน กา รติ.
" กระดูกนี้เหลาใด อันเขาทิ้งเกลื่อนกลาด ดุจ
น้ําเตาในสารทกาล มีสีเหมือนนกพิราบ ความยินดี
อะไรเลา ? (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหลานั้น."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปตฺถานิ ไดแก อันเขาทิ้งแลว. บทวา
สารเท ความวา เหมือนน้ําเตาที่ถูกลมและแดดกระทบ หลนเกลื่อนกลาด
ในที่นั้นๆ ในสารทกาล. วา กาโปตกานิ แปลวา มีสีเหมือนสีนก
พิราบ. สองบทวา ตานิ ทิสฺวาน ความวา ความยินดีอะไรเลาของพวก
เธอ (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหลานั้น คือเห็นปานนั้น การทําความ
ยินดีในกามแมเพียงนิดหนอย ยอมไมควรเลย มิใชหรือ ?
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นไดบรรลุอรหัตผลแลว ตามที่ยืนอยู
เทียว ชมเชย พระผูมีพระภาคเจา มาถวายบังคมแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ จบ.
๑. อรรถกถาวา อลาพูเนว.
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๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี [๑๒๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนาง
รูปนันทาเถรี ซึ่งเปนนางงามในชนบท ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
" อฏิน นคร กต " เปนตน.

พระนางรูปนันทาทรงผนวช
ไดยินวา วันหนึ่ง พระนางรูปนันทานั้น ทรงดําริวา " เจาพี่ใหญ
ของเราสละสิริราชสมบัติ (ออก) ผนวช เปนพระพุทธเจาผูอัครบุคคลใน
โลก. แมโอรสของพระองคทรงนามวาราหุลกุมาร ก็ผนวชแลว. แม
เจาพี่ของเรา (คือพระนันทะ) ก็ผนวชแลว. แมพระมารดาของเรา ก็
ทรงผนวชแลว. เมื่อคณะพระญาติมีประมาณเทานี้ ทรงผนวชแลว. แม
เราจักทําอะไรในเรือน. จักผนวช (บาง). " พระนางเสด็จเขาไปสูสํานัก
ภิกษุณีทั้งหลายแลวทรงผนวชพระนางทรงผนวชเพราะสิเนหาในพระญาติ
เทานั้น หาใชเพราะศรัทธาไม; แตเพราะพระนางเปนผูมีพระโฉมอัน
วิไล จึงปรากฏพระนามวา " รูปนันทา."

นางไมเขาเฝาศาสดาเพราะเกรงถูกตําหนิ
พระนางไดทรงสดับวา " ไดยินวา พระศาสดาตรัสวา ' รูปไม
เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ' จึงไมเสด็จไปเผชิญพระพักตรพระศาสดา ดวย
ทรงเกรงวา " พระศาสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแมของเราซึ่งนาดู นา
เลื่อมใสอยางนี้. "
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ชาวนครนิยมฟงธรรม
ชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแตเชาตรู สมาทานอุโบสถแลวหมผา
สะอาด มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ในเวลาเย็น ประชุม
กันฟงธรรมในพระเชตวัน. เเมภิกษุณีสงฆผูเกิดฉันทะในพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา ก็ยอมไปวิหารฟงธรรม. ชาวพระนครสาวัตถีเหลานั้น
ครั้นฟงธรรมแลว เมื่อเขาไปสูพระนคร ก็กลาวแตคุณกถาของพระศาสดา
เทานั้นเขาไป.

ความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จําพวก
จริงอยู จําพวกสัตวในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณ ๔ จําพวก ที่
เห็นพระตถาคตอยู ไมเกิดความเลื่อมใส มีจํานวนนอยนัก.

๑. รูปปปมาณิกา
ดวยวาจําพวกสัตวที่เปนรูปปปปมาณิกา (ถือรูปเปนประมาณ) เห็น
พระสรีระของพระตถาคต อันประดับแลวดวยพระลักษณะและอนุพยัญชนะมีพระฉวีวรรณดุจทองคํา ยอมเลื่อมใส.

๒. โฆสัปปมาณิกา
จําพวกโฆสัปปมาณิกา (ถือเสียงเปนประมาณ) ฟงเสียงประกาศ
พระคุณของพระศาสดา ซึ่งอาศัยเปนไปแลวตั้งหลายรอยชาติ และเสียง
ประกาศพระธรรมเทศนา อันประกอบดวยองค ๘ ยอมเลื่อมใส.
๑

๓. ลูขัปปมาณิก
แมจําพวกลูขัปปมาณิกา (ถือการปฏิบัติเศราหมองเปนประมาณ)
๑ . เสียงที่ประกอบดวยองค ๘ คือ แจมใส ๑ ชัดเจน ๑ นุมนวล ๑ นาฟง ๑ กลมกลอม ๑
ไมพรา ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ ที. มหาวรรค ชนวสภสูตร ขอ ๑๙๘.
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อาศัยความที่พระองคเปนผูเศราหมองดวยปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน ยอม
เลื่อมใส.

๔ . ธัมมัปปมาณิกา
แมจําพวกธัมมัปปมาณิกา (ถือธรรมเปนประมาณ) ก็ยอมเลื่อมใส
วา " ศีลของพระทศพลเห็นปานนี้. สมาธิเห็นปานนี้. ปญญาเห็นปานนี้.
พระผูมีพระภาคเจาหาผูเสมอมิได ไมมีผูเสมอเทา หาผูเสมอเหมือนมิได
ไมมีผูทัดเทียม ดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน. " เมื่อชนเหลานั้นพรรณนา
คุณของพระตถาคตอยู ปากไมเพียงพอ.

พระนางรูปนันทาเถรีเขาเฝาทรงสดับธรรม
พระนางรูปนันทา ไดสดับคําพรรณนาคุณของพระตถาคต แต
สํานักพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกา จึงทรงดําริวา " ชนทั้งหลาย ยอม
กลาวชมเจาพี่ของเรานักหนาทีเดียว แมในวันหนึ่ง พระองคเมื่อจะตรัส
โทษในรูปของเรา จะตรัสไดสักเทาไร ? ถากระไร เราพึงไปกับพวก
ภิกษุณี ไมแสดงตนเลย เฝาพระตถาคตฟงธรรมแลวพึงมา. " พระนาง
จึงตรัสบอกแกพวกภิกษุณีวา " วันนี้ ฉันจักไปสูที่ฟงธรรม. " พวก
ภิกษุณีมีใจยินดีวา " นานนักหนา การที่พระนางรูปนันทาทรงมีพระประสงคจะเสด็จไปสูที่บํารุงพระศาสดาเกิดขึ้นแลว, วันนี้พระศาสดา ทรง
อาศัยพระนางรูปนันทานี้แลว จักทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตร "
ดังนี้แลวพาพระนางออกไปแลว. ตั้งแตเวลาที่ออกไป พระนางทรงดําริ
วา " เราจะไมแสดงตนเลย. "
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พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระนาง
พระศาสดาทรงดําริวา " วันนี้ รูปนันทาจักมาที่บํารุงของเรา
ธรรมเทศนาเชนไรหนอแล ? จักเปนที่สบายของเธอ " ทรงทําความ
ตกลงพระหฤทัยวา " รูปนันทานั่น หนักในรูป มีความเยื่อใยในอัตภาพ
อยางรุนแรง การบรรเทาความเมาในรูปดวยรูปนัน่ แล เปนทีส่ บายของ
เธอ ดุจการบงหนามดวยหนามฉะนั้น " ในเวลาที่พระนางเขาไปสูวิหาร
ทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผูหนึ่ง อายุราว ๑๖ ป นุงผาแดง ประดับ
แลวดวยอาภรณทุกอยาง ถือพัด ยืนถวายงานพัดอยูในที่ใกลพระองค
ดวยกําลังพระฤทธิ์. ก็แล พระศาสดาและพระนางรูปนันทาเทานั้น ทรง
เห็นรูปหญิงนั้น. พระนางเสด็จเขาไปวิหารพรอมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรง
ยืนขางหลังพวกภิกษุณี ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ นั่ง
ในระหวางพวกภิกษุณี ทรงแลดูพระศาสดาตั้งแตพระบาท ทรงเห็น
พระสรีระของพระศาสดาวิจิตรแลวดวยพระลักษณะ รุงเรืองดวยอนุพยัญชนะ. อันพระรัศมีวาหนึ่งแวดลอมแลว ทรงแลดูพระพักตรอันมีสิริดุจ
พระจันทรเพ็ญ ไดทรงเห็นรูปหญิงยืนอยูในที่ใกลแลว. พระนางทรง
แลดูหญิงนั้นแลว ทรงแลดูอัตภาพ (ของตน) รูสึกวาตนเหมือนนางกา
(ซึ่งอยู) ขางหนานางพระยาหงสทอง. ก็จําเดิมแตเวลาที่ (พระนาง) ทรง
เห็นรูปอันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์ทีเดียว พระเนตรทัง้ สองของพระนางก็วิงเวียน. พระนางมีจิตอันสิริโฉมแหงสรีรประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแลววา
" โอผมของหญิงนี้ก็งาม. โอหนาผากก็งาม " ดังนี้ ไดมีสิเนหาในรูปนั้น
อยางรุนแรง. พระศาสดาทรงทราบความยินดีอยางสุดซึ้งในรูปนั้นของ
พระนาง พอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงแสดงรูปนั้นใหลวงภาวะของ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 162

ผูมีอายุ ๑๖ ป มีอายุราว ๒๐ ป. พระนางรูปนันทาไดทอดพระเนตร
มีจิตเบื่อหนายหนอยหนึ่งวา " รูปนี้ไมเหมือนรูปกอนหนอ. " พระศาสดา
(ทรงแสดงความแปรเปลี่ยนเพศ) ของหญิงนั้น โดยลําดับเทียว คือ เพศ
หญิงคลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลางคน เพศหญิงแก เพศหญิงแก
คร่ําคราแลวเพราะชรา. แมพระนางก็ทรงเบื่อหนายรูปนั้น ในเวลาที่
ทรุดโทรมเพราะชราโดยลําดับเหมือนกัน วา " โอรูปนี้ หายไปแลว ๆ "
(ครั้น) ทรงเห็นรูปนั้นมีฟนหัก ผมหงอก หลังโกง มีซโี่ ครงขึ้นดุจ
กลอน มีไมเทายันขางหนา งกงันอยู ก็ทรงเบื่อหนายเหลือเกิน. ลําดับ
นั้น พระศาสดาทรงแสดงรูปหญิงนั้นใหเปนรูปอันพยาธิครอบงํา ใน
ขณะนั้นเอง หญิงนั้นทิ้งไมเทาและพัดใบตาล รองเสียงขรม ลมลงที่
ภาคพื้น จมลงในมูตรและกรีสของตน กลิ้งเกลือกไปมา. พระนางรูปนันทา ทรงเห็นหญิงนั้นเเลว ทรงเบื่อหนายเต็มที. พระศาสดา ทรง
แสดงมรณะของหญิงนั้นแลว. หญิงนั้นถึงความเปนศพพองขึ้นในขณะ
นั้นเอง. สายเเหงหนองและหมูหนอนไหลออกจากปากแผล ๑ทั้ง ๙. ฝูง
สัตวมีกาเปนตน รุมแยงกันกินแลว. พระนางรูปนันทา ทรงพิจารณาซาก
ศพนั้นแลว ทรงเห็นอัตภาพโดยความเปนสภาพไมเที่ยงวา " หญิงนี้ถึง
ความแก ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่นี้เอง. ความแก ความเจ็บ
และความตาย จักมาถึงแกอัตภาพแมนี้อยางนั้นเหมือนกัน. " และเพราะ
ความที่อัตภาพเปนสภาพอันพระนางทรงเห็นแลว โดยความเปนสภาพไม
เที่ยงนั่นเอง อัตภาพนั้น จึงเปนอันทรงเห็นแลวโดยความเปนทุกข โดย
ความเปนอนัตตาทีเดียว. ลําดับนั้น ภพทั้งสามปรากฏแกพระนางดุจถูก
๑

๑. แผล ๙ คือ ตา หู จมูก อยางละ ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑.
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ไฟเผาลนแลว และดุจซากศพอันเขาผูกไวที่พระศอ จิตมุงตรงตอกรรมฐาน
แลว. พระศาสดาทรงทราบวา พระนางทรงคิดเห็นอัตภาพโดยความเปน
สภาพไมเที่ยงแลว จึงทรงพิจารณาดูวา " พระนางจักสามารถทําที่พึ่งแก
ตนไดเองทีเดียวหรือไมหนอแล ? " ทรงเห็นวา " จักไมอาจ. การที่
พระนางไดปจจัยภายนอก (เสียกอน) จึงจะเหมาะ " ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรม ดวยอํานาจธรรมเปนที่สบายแหงพระนาง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
" นันทา เธอจงดูกายอันกรรมยกขึ้น อันอาดูร
ไมสะอาด เปอยเนา ไหลออกอยูขางบน ไหลออก
อยูข างลาง ที่พาลชนทั้งหลายปรารถนากันนัก; สรีระ
ของเธอนี้ ฉันใด, สรีระของหญิงนั่น ก็ฉันนั้น,
สรีระของหญิงนั่น ฉันใด สรีระของเธอนี้ ก็ฉันนั้น:
เธอจงเห็นธาตุ ทั้งหลายโดยความเปนของสูญ, อยา
กลับมาสูโลกนีอ้ ีก, เธอคลี่คลายความพอใจในภพ
เสียแลว จักเปนบุคคลผูสงบเที่ยวไป.

พระนางนันทาสําเร็จโสดาปตติผล
ไดทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภพระนางนันทาภิกษุณี
ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. พระนางนันทา ทรงสง
ญาณไปตามกระแสเทศนา บรรลุโสดาปตติผลแลว.

พระศาสดาทรงแสดงวิปสสนา
ลําดับนั้น พระศาสดาเพื่อจะตรัสสุญญตกรรมฐาน เพื่อตองการ
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อบรมวิปสสนาเพื่อมรรคผลทั้งสามยิ่งขึ้นไปแกพระนาง จึงตรัสวา "นันทา
เธออยาทําความเขาใจวา ' สาระในสรีระนี้ มีอยู' เพราะสาระในสรีระนี้
แมเพียงเล็กนอย ก็ไมม,ี สรีระนี้ อันกรรมยกกระดูก ๓๐๐ ทอนขึ้น
สรางใหเปนนครแหงกระดูกทั้งหลาย " ดังนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา
๕. อฏิน นคร กต
มสโลหิตเลปน
ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ
มาโน มกฺโข จ โอหิโต.
"สรีระอันกรรมทําใหเปนนครแหงกระดูกทั้งหลาย
ฉาบดวยเนื้อและโลหิต เปนที่ตั้งลงแหงชรา มรณะ
มานะ และมักขะ"

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา " เหมือนอยางวา ชนทั้งหลายให
ยกไมทั้งหลายขึ้น (เปนโครง) เอาเถาวัลยผูกแลว ฉาบดวยดินเหนียว
ทําใหเปนเรือนภายนอกกลาวคือนคร เพื่อประโยชนแกการตัง้ ปุพพัณชาติ
และอปรัณชาติเปนตนลง ฉันใด; แมสรีระนี้ที่เปนไปในภายใน ก็ฉัน
นั้น อันกรรมยังกระดูก ๓๐๐ ทานใหยกขึ้นแลวทําใหเปนนคร อันเสน
เอ็นรึงรัดไว ฉาบทาดวยเนื้อและโลหิต หุมหอดวยหนัง เพื่อประโยชน
แกการตั้งลงแหงชรา ซึง่ มีความทรุดโทรมเปนลักษณะ แหงมัจจุซึ่งมี
ความตายเปนลักษณะ แหงมานะซึ่งมีความเมา เพราะอาศัยความถึงพรอม
ดวยความระหง เปนตนเปนลักษณะ และแหงมักขะมีการทํากรรมที่เขาทํา
ดีแลวใหฉิบหายเปนลักษณะ. เพราะอาพาธอันเปนไปทางกายและทางใจ
๑

๑. อาโห เปนสวนสูง ปริณาห เปนสวนกลม งามพรอม ไดสวนสัด.
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เห็นปานนี้นั่นแล ตั้งลงแลวในสรีระนี้. นอกจากนี้ไมมีอะไร ๆ ที่เขา
ถึงความเปนของจะพึงถือเอาได.
ในกาลจบเทศนา พระนางรูปนันทาเถรีไดบรรลุพระอรหัตผล.
พระธรรมเทศนาไดเปนกถามีประโยชนเเกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี จบ.
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๖. เรื่องของพระนางมัลลิกาเทวี [๑๒๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน
ทรงปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา "
เปนตน.

พระนางมัลลิกาทําสันถวะกับสุนัข
ไดยินวา วันหนึ่ง พระนางมัลลิกาเทวีนั้น เสด็จเขาไปยังซุม
สําหรับสรงสนาน ทรงชําระพระโอษฐแลว ทรงนอมพระสรีระลงปรารภ
เพื่อจะชําระพระชงฆ มีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่ง เขาไปพรอมกับพระนาง
ทีเดียว. มันเห็นพระนางนอมลงเชนนั้น จึงเริ่มจะทําอสัทธรรมสันถวะ.
พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงไดประทับยืนอยู. พระราชาทรงทอด
พระเนตรทางพระแกลในปราสาทชั้นบน ทรงเห็นกิริยานั้น ในเวลา
พระนางเสด็จมาจากซุมน้ํานั้น จึงตรัสวา " หญิงถอย จงฉิบหาย เพราะ
เหตุไร เจาจึงไดทํากรรมเห็นปานนี้ ? "

พระราชาแพรูพระนางมัลลิกา
พระนาง. หมอมฉันทํากรรมอะไร พระเจาขา.
พระราชา. ทําสันถวะกับ สุนัข.
พระนาง. เรื่องนี้หามิได พระเจาขา.
พระราชา. ฉันเองเห็น. ฉันจะเชื่อเจาไมได. หญิงถอย จง
ฉิบหาย.
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พระนาง. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา ฯ ผูใดผูหนึ่งเขา
ไปยังซุมน้ํานี้ผูเดียวเทานั้น ก็ปรากฏเห็นสองคน แกผูที่แลดูทางพระแกลนี้.
พระราชา. เจาพูดไมจริง หญิงชั่ว.
พระนาง. พระเจาขา ถาพระองคไมทรงเชื่อหมอมฉัน. ขอเชิญ
พระองคเสด็จเขาไปยังซุมน้ํานั้น. หมอมฉันจักแลดูพระองคทางพระแกลนี้.
พระราชาติดจะเขลา จึงทรงเชื่อถอยคําของพระนาง แลวเสด็จเขา
ไปยังซุมน้ํา. ฝายพระนางเทวีนั้นแล ทรงยืนทอดพระเนตรอยูที่พระแกล
ทูลวา " มหาราชผูมืดเขลา ชื่ออะไรนั่น. พระองคทรงทําสันถวะกับ
นางแพะ " แมเมื่อพระราชาจะตรัสวา " นางผูเจริญ ฉันมิไดทํากรรม
เห็นปานนั้น " ก็ทลู วา " แมหมอมฉันเห็นเอง หมอมฉันจะเชื่อพระองค
ไมได " พระราชาทรงสดับคํานั้นแลว ก็ทรงเชื่อวา " ผูเขาไปยังซุมน้ํา
นี้ ผูเดียวเทานั้น ก็ยอมปรากฏเปนสองคนแน. " พระนางมัลลิกา ทรง
ดําริวา " พระราชานี้ อันเราลวงไดเเลว ก็เพราะพระองคโงเขลา. เรา
ทํากรรมชั่วแลว, ก็พระราชานี้ เรากลาตูดวยคําไมจริง. แลแมพระศาสดา จักทรงทราบกรรมนี้ของเรา. พระอัครสาวกทั้งสองก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี จักทราบ; ตายจริง เราทํากรรมหนักแลว." ทราบวา
พระนางมัลลิกานี้ ไดเปนสหายในอสติสทานของพระราชา.

พระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี
ก็ในอสติสทานนั้น การบริจาคที่ทรงทําในวันหนึ่ง มีคาถึงทรัพย
๑๔โกฏิ. ก็เศวตฉัตร บัลลังกประทับนั่ง เชิงบาตร ตั่งสําหรับรอง
พระบาทของพระตถาคตเจา ๔ อยางนี้ ไดมีคานับไมได. ในเวลาจะสิ้น
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พระชนม พระนางมัลลิกานั้นมิไดทรงนึกถึงการบริจาคใหญ เห็นปาน
นั้น ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอยางเดียว สิ้นพระชนมแลว ก็บังเกิด
ในอเวจี. ก็พระนางมัลลิกานั้นไดเปนผูโปรดปรานของพระราชาอยางยิ่ง.

พระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิด
ทาวเธออันความโศกเปนกําลังครอบงํา รับสั่งใหทําฌาปนกิจ
พระสรีระของพระนางแลว ทรงดําริวา " เราจะทูลถามสถานที่เกิดของ
พระนาง " จึงไดเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา. พระศาสดาไดทรงทํา
โดยประการที่ทาวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไมได. ทาวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนใหระลึกถึง ในสํานักของพระศาสดาแลว ก็ทรงลืม; ในเวลา
เสด็จเขาไปสูพระราชนิเวศน ทรงระลกได จึงตรัสวา " พนาย ฉันตั้งใจ
วา ' จักทูลถามที่พระนางมัลลิกาเทวีเกิด ' ไปยังสํานักของพระศาสดาก็
ลืมเสีย. วันพรุงนี้ ฉันจะทูลถามอีก " ดังนี้แลว ก็ไดเสด็จไป แมใน
วันรุงขึ้น. ฝายพระศาสดาก็ไดทรงทํา โดยประการที่ทาวเธอระลึกไมได
ตลอด ๗ วันโดยลําดับ.
ฝายพระนางมัลลิกานั้นไหมในนรกตลอด ๗ วันเทานั้น. ในวันที่ ๘
จุติจากที่นั้นแลว เกิดในดุสิตภพ.
ถามวา " ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงไดทรงทําความที่พระราชา
นั้น ทรงระลึกไมได ? "
แกวา " ทราบวา พระนางมัลลิกานั้น ไดเปนที่โปรดปรานพอ
พระทัยของพระราชานั้นอยางที่สุด ? " เพราะฉะนั้น ทาวเธอทราบวา
พระนางเกิดในนรกแลว ก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิ ดวยทรงดําริวา " ถา
หญิงสมบูรณดวยศรัทธาเห็นปานนี้ เกิดในนรกไซร เราจะถวายทานทํา
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อะไร ? " ดังนี้แลวก็จะรับสั่งใหเลิกนิตยภัตที่เปนไปในพระราชนิเวศน
เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปแลวพึงเกิดในนรก; เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงทรง
ทําความที่พระราชานั้น ทรงระลึกไมไดตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ทรง
ดําเนินไปเพื่อบิณฑบาต ไดเสด็จไปยังประตูพระราชวังดวยพระองคเอง
ทีเดียว. พระราชาทรงทราบวา " พระศาสดาเสด็จมาแลว " จึงเสด็จ
ออก ทรงรับบาตรแลว ปรารภเพื่อจะเสด็จขึ้นสูปราสาท. แตพระศาสดา
ทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถ. พระราชาจึงทูลอัญเชิญ
พระศาสดาใหประทับนั่ง ณ ที่นั้นเหมือนกัน ทรงรับรองดวยขาวยาคูและ
ของควรเคี้ยวแลว จึงถวายบังคม พอประทับนั่ง ก็กราบทูลวา " หมอม
ฉันมาก็ดวยประสงควา 'จักทูลถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาเทวี. แลว
ลืมเสีย พระนางเกิดในที่ไหนหนอแล ? พระเจาขา. "
พระศาสดา. ในดุสติ ภพ มหาบพิตร.
พระราชา. พระเจาขา เมื่อพระนางไมบังเกิดในดุสิตภพ. คนอื่น
ใครเลาจะบังเกิด. พระเจาขา หญิงเชนกันพระนางมัลลิกานั้นไมมี. เพราะ
ในที่ ๆ พระนางนั่งเปนตน กิจอื่น เวนการจัดแจงทาน ดวยคิดวา
" พรุงนี้ จักถวายสิ่งนี้, จักทําสิ่งนี้, แดพระตถาคต " ดังนีไ้ มมีเลย,
พระเจาขา ตั้งแตเวลาพระนางไปสูปรโลกแลว สรีระของหมอมฉัน ไม
คอยกระปรี้กระเปรา.

ธรรมของสัตบุรุษไมเกาเหมือนของอื่น
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " อยาคิดเลยมหาบพิตร
นี้เปนธรรมอันแนนอนของสัตวทุกจําพวก " ตรัสถามวา " นี้รถของ
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ใคร ? มหาบพิตร. " พระราชาทรงประดิษฐานอัญชลีไวเหนือพระเศียร
แลว ทูลวา " ของพระเจาปูของหมอมฉัน พระเจาขา. "
พระศาสดา. นี้ ของใคร.
พระราชา. ของพระชนกของหมอมฉัน พระเจาขา.
เมื่อพระราชากราบทูลอยางนั้นแลว พระศาสดาจึงตรัสวา " มหาบพิตร รถของพระเจาปู ของมหาบพิตร เพราะเหตุไร จึงไมถึงรถของ
พระชนก ของมหาบพิตร. รถของพระชนก ของมหาบพิต ไมถึงรถ
ของมหาบพิตร. ความคร่ําครายอมมาถึง แมแกทอนไมชื่อเห็นปานนี้.
ก็จะกลาวไปไย ความคร่ําคราจักไมมาถึงแมแกอัตภาพเลา ? มหาบพิตร
ความจริง ธรรมของสัตบุรุษเทานั้นไมมีความชรา. สวนสัตวทั้งหลาย
ชื่อวาไมชรา ยอมไมมี " ดังนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา
๖. ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจติ ฺตา
อโถ สรีรมฺป ชร อุเปติ
สตฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ
สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.
" ราชรถ ที่วิจิตรดี ยังคร่ําคราไดแล, อนึ่งถึง
สรีระ ก็ยอมถึงความคร่ําครา, ธรรมของสัตบุรุษ
หาเขาถึงความคร่ําคราไม, สัตบุรุษทั้งหลายแล ยอม
ปราศรัยกับดวยสัตบุรุษ."

แกอรรถ
ศัพทวา เว ในพระคาถานั้น เปนนิบาต. บทวา สุจิตฺตา ความวา
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รถทั้งหลาย แมของพระราชาทั้งหลาย อันวิจิตรดีแลวดวยรัตนะ ๗ และ
ดวยเครื่องประดับรถอยางอื่น ยอมคร่ําคราได.
บทวา สรีรมฺป ความวา มิใชรถอยางเดียวเทานั้น. ถึงสรีระที่
ประคบประหงมกันอยางดีนี้ ก็ยอมถึงความชํารุดมีความเปนผูมีฟนหัก
เปนตน ชื่อวาเขาถึงความคร่ําครา.
บทวา สตฺจ ความวา แตโลกุตรธรรมมีอยาง ๙ ของสัตบุรุษ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมไมทําการกระทบกระทั่งอะไร ๆ เลย
ชื่อวาไมเขาถึงความทรุดโทรม.
บทวา ปเวทยนฺติ ความวา สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ยอมปราศรัยกับดวยสัตบุรุษ คือดวยบัณฑิตทั้งหลายอยางนี้.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี จบ.
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๗. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ [๑๒๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อปฺปสฺสุตาย ปุริโส " เปนตน.

พระเถระกลาวธรรมไมเหมาะแกงาน
ดังไดสดับมา พระโลฬุทายีเถระนั้น ไปสูเรือนของหมูคนผูทําการ
มงคล ก็กลาวอวมงคล โดยนัยเปนตนวา " ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏนฺติ " ไป
เรือนของผูทําการอวมงคล เมื่อควรกลาว ติโรกุฑฑสูตรเปนตน. ก็กลาว
มงคลคาถา โดยนัยเปนตนวา " ทานฺจ ธมฺมจริยา จ " หรือรัตนสูตร
เปนตนวา " ยงฺกิฺจิ วิตตฺ  อิธ วา หุร วา. " เธอคิดวา " เราจักสวดสูตร
อื่น " แมสวดสูตรอื่นอยูในที่นั้นๆ อยางนั้นก็ไมรูวา " เราสวดสูตรอื่น. "

ถึงกาลกอนก็เลอะเหมือนกัน
ภิกษุทั้งหลายฟงกถาของทานแลว จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา
" พระเจาขา เปนอยางไร พระโลฬุทายี ในที่ทาํ การมงคลและอวมงคล
ควรกลาวสูตรอื่น ก็ไพลไปกลาวสูตรอื่น ? " พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย โลฬุทายีนั่น กลาวอยางนั้น ในกาลบัดนี้เทานั้น ก็หาไม.
ถึงในกาลกอน โลฬุทายี เมื่อสูตรอื่นอันตนควรกลาว ก็ไพลกลาวสูตร
อื่น " อันภิกษุเหลานั้น ทูลออนวอน จึงทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส
ดังตอไปนี้):-

บุรพกรรมของพระโลฬุทายี
ในอดีตกาล บุตรของพราหมณ ชื่ออัคคิทัต ในกรุงพาราณสี
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ชื่อโสมทัตกุมาร บํารุงพระราชาแลว. เธอไดเปนที่โปรดปรานพอพระหฤทัยของพระราชา. สวนพราหมณอาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพ. พราหมณ
นั้นมีโค ๒ตัว. ใน ๒ ตัวนั้น ตัว ๑ ไดลมเสียแลว. พราหมณจึง
กลาวกะบุตรชายวา " พอโสมทัต พอจงทูลขอในหลวง นําโคมาใหพอ
ตัวหนึ่ง. "

โสมทัตสอนพอใหทูลขอโค
มหาดเล็กโสมทัตคิดวา " ถาเราจักขอพระราชทานกะสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไซร, ความเปนคนผลุนผลันจักปรากฏแกเรา " จึงพูดวา
" คุณพอขอรับ คุณพอเองจงขอพระราชทานกะในหลวงเถิด " เมื่อบิดา
พูดวา " ลูกเอย ถากระนั้น เจาจงพาเขาไปเถิด, " จึงคิดวา " ทาน
พราหมณนี้ มีปญญาแลนชา ยอมไมรูจักแมสักแตคําพูดเปนตนวา " จง
ไปขางหนา จงถอยมาขางหลัง. เมื่อคําอื่นอันควรพูด ก็ไพลพูดคําอื่น
เสีย เราจะใหสําเหนียกแลวจึงพาทานไป. " เธอพาทานไปปาชา ชื่อ
วีรณัตถัมภกะแลว จึงมัดฟอนหญาหลายฟอน ทําสมมติวา " ฟอนหญา
นี้เปนเจาชีวิต. ฟอนหญานี้เปนวังหนา. ฟอนหญานี้เปนเสนาบดี " ดังนี้
เปนตน แสดงแกบิดาตามลําดับแลว จึงชี้แจงวา " อันคุณพอไปราชสกุล
ตองเดินหนาอยางนี้. ตองถอยหลังอยางนี้. พระเจาอยูหัว ตองกราบ
บังคมทูลอยางนี้. วังหนาตองกราบทูลอยางนี้. คุณพอเฝาพระเจาอยูหัว
แลว ตองถวายชัยมงคลอยางนี้วา ' ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาฯ
ขอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จงทรงชนะเถิด ' ดังนี้ พึงวาคาถานี้
แลว ขอพระราชทานโคเถิด " จึงใหบิดาเรียนคาถาวา
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" ขาแตพระมหาราชเจา ผูสมมติเทพ โคสําหรับ
ไถนาของขาพระพุทธเจามี ๒ ตัว ในโค ๒ ตัวนั้น
ตัวหนึ่งลมเสียแลว, พระองคผูเทพขัตติยราช ขอ
พระองคผูสมมติเทพ จงพระราชทานตัวที่ ๒ เถิด. "

โสมทัตพาพอเขาเฝาพระราชา
พราหมณนั้นทองคาถานั้นใหคลองแคลวราวปหนึ่ง จึงบอกความที่
คาถานั้นคลองแคลวแลวแกบุตร. เมื่อลูกนั้นกลาววา " คุณพอขอรับ ถา
กระนั้นคุณพอจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหนอยนั่นแหละมาเถิด. ผมจะไป
กอน แลวยืนที่ราชสํานัก " จึงพูดวา " ดีละ ลูก " แลวถือเครื่องบรรณาการไป เปนผูถึงความอุตสาหะไปราชสกุล ในเวลาที่โสมทัตยืนอยู
ในราชสํานัก เปนผูมีพระราชปฏิสันถาร อันพระเจาอยูหัวมีพระราชหทัย
ยินดี ทรงกระทําแลว เมื่อพระองคตรัสวา " ตา แกมานานแลวหรือ ?
นี้ที่นั่ง, แกจงนั่งแลวพูดไปเถิด แกตองการดวยสิ่งใดเลา ? " จึงวา
คาถานี้วา
" ขาแตพระมหาราชเจา ผูสมมติเทพ โคสําหรับ
ไถนาของขาพระพุทธเจามี ๒ ตัว, ในโค ๒ ตัวนั้น
ตัวหนึ่งลมเสียแลว, พระองคผูเทพขัตติยราช ขอ
พระองคผูสมมติเทพ จงทรงถือเอาตัวที่ ๒ มาเสีย. "
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โสมทัตไดรับพระราชทาน
แมเมื่อในหลวงตรัสวา " ตา แกวาอะไรนะ ? จงวาไปอีก. "
พราหมณนั้น ก็คงกลาวคาถาบทนั้นเอง. ในหลวงทรงทราบความที่คาถา
นั้นพราหมณกลาวผิด ทรงแยมสรวลแลวตรัสวา " โสมทัต โคในบาน
ของเจาเห็นจะมากนะ. " เมื่อโสมทัตกราบทูลวา " ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาทผูสมมติเทวราช โคอันใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณา
โคพระราชทานแลวจักมีมาก " ดังนี้แลว ทรงโปรดปรานโสมทัตผูโพธิสัตว จึงพระราชทานโค ๑๖ ตัวแกพราหมณ สิ่งของเครื่องอลังการ
และบานที่อยูแกโพธิสัตวนั้นใหเปนพรหมไทยแลว จึงทรงสงพราหมณ
ไปดวยยศใหญ.

ผูมีสตุ ะนอยเหมือนโคถึก
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ประชุมชาดก วา
" พระเจาแผนดินในครั้งกระนั้น เปนอานนท. ตาพราหมณในครั้งกระนั้น
เปนโลฬุทายี. มหาดเล็กโสมทัตในครั้งกระนั้น เปนเราตถาคตนี่แหละ "
จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายีนี้ เมื่อคําอื่นอันคนควรพูด ก็ไพล
พูดคําอื่นไปเสีย มิใชแตในบัดนี้เทานั้น. แมในกาลกอน เธอก็พูดแลว
เพราะความที่ตนเปนคนมีธรรมไดสดับนอย. เพราะวา คนมีสุตะนอย
ชื่อวาเปนเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถาวา
๗. อปฺปสฺสุตาย ปุริโส
พลิพทฺโทว ชีรติ
มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ ปฺา ตสฺส น วฑฺฒติ.
๑

๑. อรรถกถา. ๓/๒๑๙.
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" คนมีสุตะนอยนี้ ยอมแกเหมือนโคถึก,
เนื้อของเขายอมเจริญ แตปญญาของเขาหาเจริญไม. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น เนื้อความแหงบทวา อปฺปสฺสุตาย วาคนชื่อ
วา อัปปสสุตะ เพราะไมมีหมวดสูตร หาสิบ ๑ หมวด หรือ ๒ หมวด
ก็หรือวา เพราะไมมีวรรคสูตร ๑ วรรค หรือ ๒ วรรค โดยกําหนดที่สุด
ทั้งหมด เพราะไมมีแมสูตร ๑ หรือ ๒ สูตร. แตไดเรียนกรรมฐาน
เล็กนอยประกอบความเพียรเนือง ๆ อยู ก็เปนพหุสูตไดทีเดียว.
สองบทวา พลิพทฺ โทว ชีรติ ความวา เหมือนโคถึกเมื่อแก
คือเมื่อเฒา ยอมโตขึ้นเพื่อประโยชนแกโคแมพอหามิไดเลย แกโคที่เปน
พี่นองที่เหลือก็หามิได. โดยที่แทก็แกไมมีประโยชนเลย ฉันใด, แม
อัปปสสุตชนนี้ไมทําอุปชฌายวัตร, ไมทําอาจริยวัตร. และไมทําวัตรอื่น
มีอาคันตุกวัตรเปนตน. ไมหมั่นประกอบแมสักวาภาวนา. ชื่อวา ยอมแก
ไมมีประโยชนเลย ฉันนั้นนั่นแหละ.
บาทพระคาถาวา มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ มีอธิบายวา เนื้อของโคถึก
ที่เจาของคิดวา " อายนี่ไมอาจจะลากแอกไถเปนตนไหวแลว " ปลอย
เสียในปา เที่ยวเคี้ยวกินดื่มอยูในปานั้นแหละ ยอมเจริญ ฉันใด. เนื้อแม
ของอัปปสสุตชนนี้ อันพระครุฏฐานิยะมีพระอุปชฌายเปนตน ปลอยเสีย
แลว อาศัยสงฆไดปจจัย ๔ ทํากิจมีระบายทองเปนตน เลี้ยงกายอยู
ยอมเจริญ คือวาเธอเปนผูมีรางกายอวนพีเที่ยวไป ฉันนั้น นัน่ แหละ.
สองบทวา ปฺา ตสฺส มีเนื้อความวา สวนปญญที่เปนโลกิยะ
โลกุตระของอัปปสสุตชนนั้น แมประมาณองคุลีเดียวก็ไมเจริญ แต
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ตัณหาและมานะ ๙ อยาง ยอมเจริญเพราะอาศัยทวาร ๖ เหมือนกอหญา
ลดาวัลยเปนตน เจริญอยูในปาฉะนั้น.
ในเวลาจบเทศนา มหาชนบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผล
เปนตนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
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๘. เรือ่ งปฐมโพธิกาล [๑๒๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาประทับนั่ง ณ ควงไมโพธิพฤกษ ทรงเปลงอุทานดวย
สามารถเบิกบานพระหฤทัย ในสมัยอื่น พระอานนทเถระทูลถาม จึงตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา " อเนกชาติสสาร " เปนตน.

ทรงกําจัดมารแลวเปลงอุทาน
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแล ประทับนั่ง ณ ควงไมโพธิพฤกษ เมื่อพระอาทิตยยังไมอัสดงคตเทียว ทรงกําจัดมารและพลแหงมาร
แลว ในปฐมยาม ทรงทําลายความมืดที่ปกปดปุพเพนิวาสญาณ. ใน
มัชฌิมยาม ทรงชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว. ในปจฉิมยาม ทรงอาศัย
ความกรุณาในหมูสัตว ทรงหยั่งพระญาณลงในปจจยาการแลว ทรง
พิจารณาปจจยาการนั้น ดวยสามารถแหงอนุโลมปฏิโลม. ในเวลาอรุณขึ้น
ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพรอมดวยอัศจรรยหลายอยาง เมื่อจะ
ทรงเปลงอุทาน ที่พระพุทธเจามิใชแสนเดียวไมทรงละแลว จึงไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา
๘. อเนกชาติสสาร
สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส
คหการก คเวสนฺโต
ทุกขฺ า ชาติ ปุนปฺปุน
คหการก ทิฏโสิ
ปุน เคห น กาหสิ
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา คหกูฏ วิสงฺขต
วิสงฺขารคต จิตฺต
ตณฺหาน ขยมชฺฌคา.
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" เราแสวงหานายชางผูทําเรือน เมื่อไมประสบ
จึงไดทองเที่ยวไปสูสงสาร มีชาติเปนอเนก ความเกิด
บอยๆ เปนทุกข, แนะนายชางผูทําเรือน เราพบทาน
แลว, ทานจะทําเรือนอีกไมได, ซี่โครงทุกซี่ ของทาน
เราหักเสียแลว ยอดเรือนเราก็รื้อเสียแลว, จิตของ
เราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแตงแลว, เพราะเรา
บรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแลว. "
๑

๒

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา คหการ คเวสวนฺโต ความวา เรา
เมื่อแสวงหานายชางคือตัณหาผูทําเรือน กลาวคืออัตภาพนี้มีอภินิหารอัน
ทําไวแลว แทบบาทมูลแหงพระพุทธเจา ทรงพระนามวา ทีปงกร เพื่อ
ประโยชนแกพระญาณ อันเปนเครื่องอาจเห็นนายชางนั้นได คือพระโพธิญาณ เมื่อไมประสบ ไมพบ คือไมไดพระญาณนั้นแล จึงทองเที่ยว
คือเรรอน ไดแกวนเวียนไป ๆ มา ๆ สูสงสารมีชาติเปนอเนก คือสู
สังสารวัฏนี้ อันนับไดหลายแสนชาติ สิ้นกาลมีประมาณเทานี้.
คําวา ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปน นี้ เปนคําแสดงเหตุแหงการแสวงหา
ชางผูทําเรือน. เพราะชื่อวาชาตินี้ คือการเขาถึงบอย ๆ ชื่อวาเปนทุกข
เพราะภาวะที่เจือดวยชรา พยาธิและมรณะ. ก็ชาตินั้น เมื่อนายชางผูทํา
เรือนนั้น อันใครๆ ไมพบแลว ยอมไมกลับ. ฉะนั้น เราเมื่อแสวงหา
นายชางผูทําเรือน จึงไดทองเที่ยวไป.
๓

๑. ความเกิดเปนทุกขร่ําไป. ๒. อีกนัยหนึ่ง ผาสุกกา เปนคําเปรียบกับเครื่องเรือน แปลวา
จันทันเรือนของทานเราหักเสียหมดแลว. ๓. บาลีเปน คหการก.
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บทวา ทิฏโสิ ความวา บัดนี้เราตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ พบ
ทานแลวแนนอน. บทวา ปุน เคห ความวา ทานจักทําเรือนของเรา
กลาวคืออัตภาพ ในสังสารวัฏนี้อีกไมได.
บาทพระคาถาวา สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคาความวา ซี่โครง กลาว
คือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของทาน เราหักเสียแลว.
บาทพระคาถาวา คหกูฏ วิสงฺขต ความวา ถึงมณฑลชอฟากลาว
คืออวิชชา แหงเรือนคืออัตภาพที่ทานสรางแลวนี้ เราก็รื้อเสียแลว.
บาทพระคาถาวา วิสงฺขารคต จิตฺต ความวา บัดนี้ จิตของเราถึง
คือเขาไปถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแตงแลว คือพระนิพพาน ดวย
สามารถแหงอันกระทําใหเปนอารมณ.
บาทพระคาถาวา ตณฺหาน ขยมชฺฌคา ความวา เราบรรลุ
พระอรหัต กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาแลว.
เรื่องปฐมโพธิกาล จบ.
๑

๑. หรือ จันทันเรือน กลาวคือกิเลสที่เหลือทั้งหมด.
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๙. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก [๑๒๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภ
บุตรเศรษฐีผูมีทรัพยมาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อจริตฺวา
พฺรหฺมจริย. " เปนตน.

พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรใหดื่มเหลา
ดังไดสดับมา บุตรเศรษฐีนั้น เกิดแลวในตระกูลผูมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ
ในกรุงพาราณสี. ครั้งนัน้ มารดาบิดาของเขาคิดวา " ในตระกูลของเรา
มีกองโภคะเปนอันมาก. เราจักมอบกองโภคะนั้นไวในมือบุตรของเรา
ทําใหใชสอยอยางสบาย. กิจดวยการงานอยางอื่นไมตองมี. " ดังนี้แลวจึง
ใหเขาศึกษาศิลปะสักวาการฟอน ขับ และประโคมอยางเดียว. ในพระนคร
นั้นแล แมธิดาคนหนึ่ง ก็เกิดแลวในตระกูลอื่น ซึ่งมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ.
บิดามารดาแมของนางก็คิดแลวอยางนั้นเหมือนกัน แลวก็ใหนางศึกษาก็ได
ศิลปะสักวาการฟอนขับและประโคมอยางเดียว. เมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแลว
ก็ไดมีการอาวาหวิวาหมงคลกัน ตอมาภายหลัง มารดาบิดาของคนทั้งสอง
นั้นไดถึงแกกรรมแลว. ทรัพย ๑๖๐ โกฏิ ก็ไดรวมอยูในเรือนเดียวกัน
ทั้งหมด. เศรษฐีบุตร ยอมไปสูที่บํารุงพระราชาวันหนึ่งถึง ๓ ครั้ง ครั้งนั้น
พวกนักเลงในพระนครนั้น คิดกันวา " ถาเศรษฐีบุตรนี้ จักเปนนักเลง
สุรา. ความผาสุกก็จักมีแกพวกเรา; เราจะใหเธอเรียนความเปนนักเลง
สุรา. " พวกนักเลงนั้นจึงถือเอาสุรา มัดเนื้อสําหรับแกลม และกอนเกลือ
ไวที่ชายผา ถือหัวผักกาด นั่งแลดูทางของเศรษฐีบุตรนั้น ผูมาจาก
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ราชกุล เห็นเขากําลังเดินมา จึงดื่มสุรา เอากอนเกลือใสเขาในปาก กัดหัว
ผักกาด กลาววา " จงเปนอยู ๑๐๐ ปเถิด นายเศรษฐีบุตร. พวกผม
อาศัยทาน ก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่ม. "
บุตรเศรษฐีฟงคําของพวกนักเลงนั้นแลว จึงถามคนใชสนิทผูตาม
มาขางหลังวา " พวกนั้น ดื่มอะไรกัน ? "
คนใช. นาดื่มชนิดหนึ่ง นาย.
บุตรเศรษฐี. มีรสชาติอรอยหรือ ?
คนใช. นาย ธรรมดาน้ําที่ควรดื่ม เชนกับน้ําดื่มนี้ ไมมใี นโลก
ที่เปนอยูนี้.

เศรษฐีบุตรหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข
บุตรเศรษฐีนั้นพูดวา " เมื่อเปนเชนนั้น แมเราดื่มก็ควร " ดังนี้
แลว จึงใหนํามาแตนิดหนอยแลวก็ดื่ม ตอมาไมนานนัก นักเลงเหลานั้น
รูวาบุตรเศรษฐีนั้นดื่ม จึงพากันแวดลอมบุตรเศรษฐีนั้น เมื่อกาลลวงไป
ก็ไดมีบริวารหมูใหญ. บุตรเศรษฐีนั้น ใหนําสุรามาดวยทรัพย ๑๐๐ บาง
๒๐๐ บาง ดืม่ อยูตั้งกองกหาปณะไวในที่นั่งเปนตนโดยลําดับ ดื่มสุรา
กลาววา " จงนําเอาดอกไมมาดวยกหาปณะนี้ จงนําเอาของหอมมาดวย
กหาปณะนี้ ผูนี้ฉลาดในการขับ ผูนี้ฉลาดในการฟอน ผูนี้ฉลาดในการ
ประโคม จงใหทรัพย ๑ พันแกผูนี้ จงใหทรัพย ๒ พันแกผูนี้. " เมื่อ
ใชสุรุยสุรายอยางนั้นตอกาลไมนานนัก ก็ยังทรัพย ๘๐ โกฏิ อันเปนของ
ตนใหหมดไปแลว เมื่อเหรัญญิกเรียนวา " นาย ทรัพยของนายหมด
แลว. " จึงพูดวา " ทรัพยของภรรยาของขาไมมีหรือ ? " เมื่อเขาเรียนวา
" ยังมีนาย " จึงบอกวา " ถากระนั้น จงเอาทรัพยนั้นมา, " ไดยังทรัพย
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แมนั้นใหสิ้นไปแลวอยางนั้น เหมือนกัน แลวขายสมบัติของตนทั้งหมดคือ
นา สวนดอกไม สวนผลไม ยานพาหนะ เปนตนบาง โดยที่สุด
ภาชนะเครื่องใชบาง เครื่องลาด ผาหม และผาปูนั่งบาง โดยลําดับ
เคี้ยวกิน.

เศรษฐีตองเที่ยวขอทาน
ครั้นในเวลาที่เขาแกลง เจาของเรือนจึงไลเขาออกจากเรือน ที่เขา
มีโภคะหมดแลว ขายเรือนของตัว (แตยัง) ถืออาศัยอยูกอน. เขาพา
ภรรยาไปอาศัยเรือนของชนอื่นอยู ถือชิ้นกระเบื้องเที่ยวไปขอทาน
ปรารภจะบริโภคภัตที่เปนเดนของชนแลว. ครัง้ นั้น พระศาสดาทอด
พระเนตรเห็นเขายืนอยูที่ประตูโรงฉัน คอยรับโภชนะที่เปนเดนอันภิกษุ
หนุมและสามเณรใหในวันหนึ่ง จึงทรงแยมพระโอษฐ ลําดับนั้น
พระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแยมกะพระองค. พระศาสดา เมื่อ
จะตรัสบอกเหตุที่ทรงแยม จึงวา " อานนท เธอจงดูบุตรเศรษฐี
ผูมีทรัพยมากผูนี้ ผลาญทรัพยเสีย ๑๖๐ โกฏิ พาภรรยาเที่ยวขอทาน
อยูในนครนี้แล: ก็ถาบุตรเศรษฐีไมผลาญทรัพยใหหมดสิ้น จักประกอบ
การงานในปฐมวัย ก็จกั ไดเปนเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แล และถาจัก
ออกบวช, ก็จักบรรลุอรหัต. แมภรรยาของเขาก็จักดํารงอยูในอนาคามิผล.
ถาไมผลาญทรัพยใหหมดไป จักประกอบการงานในมัชฌิมวัย. จักไดเปน
เศรษฐีชั้นที่ ๒. ออกบวชจักไดเปนอนาคามี. แมภรรยาของเขาก็จักดํารง
อยูในสกทาคามิผล. ถาไมผลาญทรัพยใหสิ้นไป ประกอบการงานใน
ปจฉิมวัยจักไดเปนเศรษฐีชั้นที่ ๓ แมออกบวช ก็จักไดเปนสกทาคามี,
แมภรรยาของเขาก็จักดํารงอยูในโสดาปตติผล. แตเดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่น
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ทั้งเสื่อมแลวจากโภคะของคฤหัสถ ทั้งเสื่อมแลวจากสามัญผล. ก็แล
ครั้นเสื่อมแลว จึงเปนเหมือนนกกะเรียนในเปอกตมแหงฉะนั้น " ดังนี้แลว
จึงตรัสพระคาถาเหลานี้วา
๙. อจริตฺวา พฺรหฺมจริย
อลทฺธนา โยพฺพเน ธน
ชิณฺณโกฺจาว ณายนฺติ ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล
อจริตฺวา พฺรหฺมจริย
อลทฺธา โยพฺพเน ธน
เสนฺติ จาปาติขีณาว ปุราณานิ อนุตฺถุน.
" พวกคนเขลา ไมประพฤติพรหมจรรย ไมได
ทรัพยในคราวยังเปนหนุมสาว ยอมซบเซาดังนก
กะเรียนแก ซบเซาอยูในเปอกตมที่หมดปลาฉะนั้น.
พวกคนเขลา ไมประพฤติพรหมจรรย ไมไดทรัพย
ในคราวยังเปนหนุมสาว ยอมนอนทอดถอนถึงทรัพย
เกา เหมือนลูกศรที่ตกจากแลงฉะนั้น.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจริตฺวา ความวา ไมอยูพรหมจริยาวาส.
บทวา โยพฺพเน ความวา ไมไดแมทรัพยในเวลาที่ตนสามารถ เพื่อจะยัง
โภคะที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น หรือเพื่อตามรักษาโภคะที่เกิดขึ้นแลว. บทวา
ขีณมจฺเฉ ความวา คนเขลาเห็นปานนั้นนั่น ยอมซบเซา ดังนกกะเรียนแก
มีขนเปยกอันเหี้ยนเกรียน ซบเซาอยูในเปอกตม. ทีช่ ื่อวาหมดปลาแลว
เพราะไมมีน้ํา. มีคําอธิบายกลาวไวดังนี้วา " อันความไมมีที่อยูของคนเขลา
เหลานี้ เหมือนความไมมีน้ําในเปอกตม. ความไมมีโภคะของคนเขลา
เหลานี้ เหมือนความหมดปลา, ความไมสามารถจะรวบรวมโภคะไวได
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โดยทางน้ําหรือทางบกเปนตนในกาลบัดนี้แล ของคนขลาเหลานี้ เหมือน
ความไมมีการโผขึ้นแลวบินไปแหงนกกะเรียนที่มีขนปกอันเหี้ยน; เพราะ
ฉะนั้น คนเขลาเหลานี้ จึงนอนซบเซาอยูในที่นี้เอง เหมือนนกกะเรียน
มีขนปกอันเหี้ยนแลวฉะนั้น.
บทวา จาปาติขีณาว ความวา หลุดจากแลง คือพนแลวจาก
แลง. มีคําอธิบายกลาวไวดังนี้วา " ลูกศรพนจากแลงไปตามกําลัง
ตกแลว. เมื่อไมมีใครจับมันยกขึ้น. มันก็ตองเปนอาหารของหมูปลวก
ในที่นั้นเอง ฉันใด; ถึงคนเขลาเหลานี้ ก็ฉันนั้น ลวง ๓ วัยไปแลว ก็จัก
เขาถึงมรณะ เพราะความไมสามารถจะยกตนขึ้นไดในกาลบัดนี้; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เสนฺติ จาปาติขีณาว. "
บาทพระคาถาวา ปุราณานิ อนุตฺถุน ความวา ยอมนอนทอดถอน
คือเศราโศกถึงการกิน การดื่ม การฟอน การขับ และการประโคม
เปนตน ทีค่ นทําแลวในกาลกอนวา " พวกเรา กินแลวอยางนี้, ดื่มแลว
อยานี้."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก จบ.
ชราวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๑ จบ
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คาถาธรรมบท
อัตวรรค ที่ ๑๒
วาดวยเรื่องตน
[๒๒] ๑. ถาบุคคลทราบตนวาเปนที่รัก พึงรักษาตนนั้น
ใหเปนอันรักษาดวยดี บัณฑิตพึงประคับประคอง(ตน)
ตลอดยามทั้งสาม ยามใดยามหนึ่ง.
๒. บัณฑิตพึงตั้งตนนั่นแล ในคุณอันสมควร
กอนพึงสั่งสอนผูอื่นในภายหลัง จะไมพึงเศราหมอง.
๓. ถาผูอ ื่นพร่ําสอนผูอื่นอยูฉันใด พึงทําตาม
ฉันนั้น บุคคลผูมีตนฝกดีแลวหนอ (จึง) ควรฝก
(ผูอื่น) เพราะวาไดยินวา ตนฝกฝนไดโดยยาก.
๔. ตนแลเปนที่พึ่งของตน บุคคลอื่นใครเลาพึง
เปนที่พึ่งได เพราะบุคคลมีตนฝกฝนดีแลว ยอมได
ที่พงึ่ ที่บุคคลไดโดยยาก.
๕. บาปอันตนทําไวเอง เกิดในตน มีตนเปน
แดนเกิด ยอมย่ํายีบุคคลผูมีปญญาทราม ดุจเพชร
ย่ํายีแกวมณี อันเกิดแตหินฉะนั้น.
๖. ความเปนผูทุศีลลวงสวน รวบรัด (อัตภาพ)
ของบุคคลใด ดุจเถายานทราย รัดรึงตนสาละฉะนั้น
บุคคลนั้น ยอมทําตนอยางเดียวกันกับที่โจรหัวโจก
ปรารถนาทําใหตนฉะนั้น.
๑

๑. วรรคนี้มอี รรถกถา ๑๐ เรื่อง.
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๗. กรรมอันไมดี และไมเปนประโยชนแกตน
คนทํางาย กรรมใดแลเปนประโยชนแกตน และดี
กรรมนั้นแลทํายากอยางยิ่ง.
๘. บุคคลใดปญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา
คัดคานคําสั่งสอนของพระอริยบุคคลผูอรหันต มีปกติ
เปนอยูโดยธรรม บุคคลนั้นยอมเกิดมาเพื่อมาฆาตน
เหมือนขุยแหงไมไผ.
๙. บาปอันผูใดทําแลวดวยตนเอง ผูนั้นยอม
เศราหมองดวยตน บาปอันผูใดไมทําดวยตน ผูนั้น
ยอมบริสุทธิ์ดวยตนเอง ความบริสุทธิ์ไมบริสุทธิ์เปน
ของเฉพาะตน คนอื่นทําคนอื่นใหบริสุทธิ์ไมได.
๑๐. บุคคลไมพึงยังประโยชนของตนใหเสื่อม
เสียเพราะประโยชนของคนอื่นแมมาก รูจ ักประโยชน
ของตนแลว พึงเปนผูขวนขวายในประโยชนของตน.
จบอัตตวรรคที่ ๑๒
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๑๒. อัตตวรรควรรณนา
๑. เรื่องโพธิราชกุมาร [๑๒๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในเภสกฬาวัน ทรงปรารภโพธิราชกุมาร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตานฺเจ " เปนตน.

โพธิราชกุมารสรางปราสาทแลวคิดฆานายชาง
ดังไดสดับมา โพธิราชกุมาร รับสั่งใหสรางปราสาท ชือ่ โกกนท
มีรูปทรงไมเหมือนปราสาทอื่น ๆ บนพื้นแผนดิน ปานดังลอยอยูในอากาศ
แลว ตรัสถามนายชางวา " ปราสาทที่มีรูปทรงอยางนี้ เธอเคยสรางในที่
อื่นบางแลวหรือ ? หรือวานี้เปนศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียว " เมื่อเขา
ทูลวา " ขาแตสมมติเทพ นี้เปนศิลปะครั้งแรกทีเดียว " ทาวเธอทรง
ดําริวา " ถานายชางผูนี้จักสรางปราสาทมีรูปทรงอยางนี้แมแกคนอื่นไซร,
ปราสาทนี้ก็จักไมนาอัศจรรย; การที่เราฆานายชางนี้เสีย ตัดมือและเทา
ของเขา หรือควักนัยนตาทั้งสองเสียยอมควร; เมื่อเปนเชนนั้น เขาจะสราง
ปราสาทแกคนอื่นไมได ทาวเธอตรัสบอกความนั้น แกมาณพนอยบุตร
ของสัญชีวก ผูเปนสหายรักของตน.

นายชางทํานกครุฑขี่หนีภัย
มาณพนอยนั้น คิดวา " พระราชกุมารพระองคนี้ จักผลาญนายชาง
ใหฉิบหายอยางไมตองสงสัย, คนผูมีศิลปะเปนผูหาคามิได, เมื่อเรายังมีอยู
เขาจงอยาฉิบหาย. เราจักใหสัญญาแกเขา." มาณพนอยนั้นเขาไปหาเขา
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แลว ถามวา " การงานของทานที่ปราสาทสําเร็จแลวหรือยัง ? " เมื่อเขา
บอกวา " สําเร็จแลว. " จึงกลาววา " พระราชกุมารมีพระประสงค
จะผลาญทานใหฉิบหาย. เพราะฉะนั้น ทานพึงรักษาตน (ใหดี). "
นายชางพูดวา " นาย ทานบอก ( ความนั้น ) แกขาพเจา ทํากรรม
อันงามแลว. ขาพเจาจักทราบกิจที่ควรทําในเรื่องนี้ ดังนี้แลว อัน
พระราชกุมารตรัสถามวา " สหาย การงานของทานที่ปราสาทของเรา
สําเร็จแลวหรือ ? " จึงทูลวา " ขาแตสมมติเทพ การงาน (ที่ปราสาท)
ยังไมสําเร็จกอน. ยังเหลืออีกมาก. "
ราชกุมาร. ชื่อวาการงานอะไร ? ยังเหลือ.
นายชาง. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคจะทูล (ใหทรงทราบ)
ภายหลัง. ขอพระองคจงตรัสสั่งใหใคร ๆ ขนไมมากอนเถิด.
ราชกุมาร. จะใหขนไมชนิดไหนมาเลา ?
นายชาง. ไมแหงหาแกนมิได พระเจาขา.
ทาวเธอไดรับสั่งใหขนมาใหแลว. ลําดับนัน้ นายชางทูลพระราชกุมารนั้นวา " ขาแตสมมติเทพ จําเดิมแตนี้ พระองคไมพึงเสด็จมายังสํานัก
ของขาพระองค. เพราะเมื่อขาพระองคทํางานที่ละเอียดอยู เมื่อมีการ
สนทนากับคนอื่น ความฟุงซานก็จะมี. อนึ่ง เวลารับประทานอาหาร
ภรรยาของขาพระองคเทานั้น จักนําอาหารมา. " พระราชกุมารทรงรับวา
" ดีแลว. " ฝายนายชางนั่งถากไมเหลานั้นอยูในหอง ๆ หนึ่ง ทําเปนนกครุฑ
ควรที่บุตรภรรยาของตนนั่งภายในได ในเวลารับประทานอาหาร สั่ง
ภรรยาวา " เธอจงขายของทุกสิ่งอันมีอยูในเรือนแลว รับเอาเงินและ
ทองไว."
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นายชางพาครอบครัวหนี
ฝายพระราชกุมาร รับสั่งใหลอมเรือนไว ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อ
ประโยชนจะไมใหนายชางออกไปได. แมนายชาง ในเวลาที่นกสําเร็จ
แลว สั่งภรรยาวา " วันนี้ หลอนพึงพาเด็ก แมทั้งหมดมา " รับประทาน
อาหารเชาเสร็จแลว ใหบุตรและภรรยานั่งในทองนก ออกทางหนาตาง
หลบหนีไปแลว. เมื่อพวกอารักขาเหลานั้น พิไรรําพันทูลวา " ขอเดชะ
สมมติเทพนายชางหลบหนีไปได " ดังนี้อยูนั่นแหละ นายชางนั้นก็ไปลง
ที่หิมวันตประเทศ สรางนครขึ้นนครหนึ่ง ไดเปนพระราชา ทรงพระนาม
วา กัฏฐวาหนะ ในนครนั้น.
๑

พระศาสดาไมทรงเหยียบผาที่ลาดไว
ฝายพระราชกุมาร ทรงดําริวา " เราจะทําการฉลองปราสาท จึง
ตรัสสั่งใหนิมนตพระศาสดา ทรงทําการประพรมในปราสาทดวยของหอม
ที่ผสมกัน ๔ อยาง ทรงลาดแผนผานอย ตั้งแตธรณีแรก. ไดยินวาทาว
เธอไมมีพระโอรส, เพราะฉะนั้น จึงทรงดําริวา " ถาเราจักไดบุตรหรือ
ธิดาไซร. พระศาสดาจักทรงเหยียบแผนผานอยนี้ แลวจึงทรงลาด. ทาว
เธอ เมื่อพระศาสดาเสด็จมา ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ
แลว รับบาตร กราบทูลวา " ขอเชิญพระองคเสด็จเขาไปเถิด พระเจาขา "
พระศาสดาไมเสด็จเขาไป. ทาวเธอทรงออนวอนถึง ๒ - ๓ ครั้ง พระศาสดาก็ยังไมเสด็จเขาไป ทรงแลดูพระอานนท.
พระเถระทราบความที่ไมทรงเหยียบผาทั้งหลาย ดวยสัญญาที่พระองค
ทรงแลดูนั่นเอง จึงทูลใหพระราชกุมารเก็บผาทั้งหลายเสีย ดวยคําวา
๑. ผูมีทอนไมเปนพาหนะ หรือผูมีพาหนะอันทําดวยทอนไม.
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" พระราชกุมาร ขอพระองคทรงเก็บผาทั้งหลายเสียเถิด. พระผูมีพระภาคเจาจักไมทรงเหยียบแผนผา, (เพราะ) พระตถาคตทรงเล็งดูหมูชน
ผูเกิดภายหลัง."

พระศาสดาตรัสบอกเหตุที่ไมทรงเยียบผา
ทาวเธอทรงเก็บผาทั้งหลายแลว ทูลอาราธนาพระศาสดาใหเสด็จ
เขาไปภายใน ทรงเลี้ยงดูใหอิ่มหนําดวยยาคูและของเคี้ยว แลวนั่งอยู ณ
สวนขางหนึ่ง ถวายบังคมแลวทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
เปนอุปฏฐากของพระองค ถึง (พระองค) วาเปนที่พึ่งถึง ๓ ครั้งแลว
(คือ) นัยวา ขาพระองคอยูในทอง ถึง (พระองค) วาเปนที่พึ่งครั้งที่ ๑,
แมครั้งที่ ๒ ในเวลาที่หมอมฉันเปนเด็กรุนหนุม, แมครั้งที่ ๓ ในกาล
ที่หมอมฉัน ถึงความเปนผูรูดีรูชั่ว; พระองคไมทรงเหยียบแผนผานอย
ของหมอมฉันนั้น เพราะเหตุอะไร ? "
พระศาสดา. ราชกุมาร ก็พระองคทรงดําริอยางไร ? จึงลาดแผน
ผานอย.
ราชกุมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคิดดังนี้วา " ถาเรา
จักไดบุตรหรือธิดาไซร. พระศาสดาจักทรงเหยียบแผนผานอยของเรา."
แลวจึงลาดแผนผานอย.
พระศาสดา. ราชกุมาร เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงไมเหยียบ.
ราชกุมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็หมอมฉันจักไมไดบุตรหรือ
ธิดาเลยเทียวหรือ ?
พระศาสดา. อยางนั้น ราชกุมาร.
ราชกุมาร. เพาระเหตุไร ? พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 192

พระศาสดา. เพราะความที่พระองคกับพระชายา เปนผูถึงความ
ประมาทแลวในอัตภาพกอน.
ราชกุมาร. ในกาลไหน ? พระเจาขา.

บุรพกรรมของโพธิราชกุมาร
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงนําอดีตนิทาน มาแสดงแดพระราชกุมาร
นั้น:ดังไดสดับมา ในอดีตกาล มนุษยหลายรอยคนแลนเรือลําใหญ
ไปสูมหาสมุทร. เรืออับปางในกลางสมุทร สองสามีภรรยาควาไดเเผน
กระดานแผนหนึ่ง (อาศัย) วายเขาไปสูเกาะนอยอันมีในระหวาง มนุษย
ที่เหลือทั้งหมดตายในมหาสมุทรนั้นนั่นแล. ก็หมูนกเปนอันมากอยที่เกาะ
นั้นแล เขาทั้งสองไมเห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได ถูกความหิวครอบงําแลว
จึงเผาฟองนกทั้งหลายที่ถานเพลิงแลวเคี้ยวกิน. เมื่อฟองนกเหลานั้นไม
เพียงพอ ก็จับลูกนกทัง้ หลายปงกิน. เมื่อลูกนกเหลานั้นไมเพียงพอ
ก็จับนกทั้งหลาย (ปง) กิน. ในปฐมวัยก็ดี มัชฌิมวัยก็ดี ปจฉิมวัยก็ดี
ไดเคี้ยวกินอยางนี้แหละ. แมในวันหนึ่ง ก็มิไดถงึ ความไมประมาท อนึ่ง
บรรดาชน ๒ คนนั้น เเมคนหนึ่งไมไดถึงความไมประมาท.

พึงรักษาตนไวใหดีในวัยทั้งสาม
พระศาสดา ครั้นทรงแสดงบุรพกรรมนี้ ของโพธิราชกุมารนั้นแลว
ตรัสวา " ราชกุมาร ก็ในกาลนั้น ถาพระองคกับภรรยาจักถึงความไม
ประมาท แมในวัยหนึ่งไซร บุตรหรือธิดาพึงเกิดขึ้นแมในวัยหนึ่ง; ก็ถา
บรรดาทานทั้งสองแมคนหนึ่ง จักไดเปนผูไมประมาทแลวไซร. บุตรหรือ
ธิดา จักอาศัยผูไมประมาทนั้นเกิดขึ้น, ราชกุมาร ก็บุคคลเมื่อสําคัญตน
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อยูวา เปนที่รัก พึงไมประมาท รักษาตนแมในวัยทั้งสาม เมื่อไมอาจ
(รักษา) ไดอยางนั้น พึงรักษาใหไดแมในวัยหนึ่ง " ดังนี้แลว จึงตรัส
พระคาถานี้วา :๑. อตฺตานฺเจ ปย ชฺญา รกฺเขยฺย น สุรกฺขิต
ติณฺณ อฺญตร ยาม ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต.
" ถาบุคคลทราบตนวา เปนทีร่ ัก พึงรักษาตนนั้น
ใหเปนอันรักษาดวยดี, บัณฑิตพึงประคับประคอง
(ตน) ตลอดยามทั้งสาม ยามใดยามหนึ่ง."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาม นี้ พระศาสดาทรงแสดงทําวัยทั้ง
๓ วัยดวยหนึ่งใหชื่อวา ยาม เพราะความที่พระองคทรงเปนใหญในธรรม
และเพราะความที่พระองคทรงฉลาดในเทศนาวิธี เพราะเหตุนั้น ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอยางนั้นวา " ถาบุคคลทราบตนวา เปน
ที่รัก. พึงรักษาตนนั้น ใหเปนอันรักษาดีแลว; คือพึงรักษาตนนั้น โดย
ประการที่ตนเปนอันรักษาดีแลว."
บรรดาชนผูรักษาตนเหลานั้น ถาผูเปนคฤหัสถคิดวา ' จักรักษาตน '
ดังนี้แลว เขาไปสูหองที่เขาปดไวใหเรียบรอย เปนผูมีอารักขาสมบูรณ
อยูบนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดี. ผูเปนบรรพชิต อยูใ นถ้ําอันปดเรียบรอย
มีประตูและหนาตางอันปดแลวก็ดี ยังไมชื่อวารักษาตนเลย. แตผูเปน
คฤหัสถทําบุญทั้งหลายมีทาน ศีล เปนตนตามกําลังอยู. หรือผูเ ปนบรรพชิต
ถึงความขวนขวายในวัตร ปฏิวัตร ปริยัติ และการทําไวในใจอยู ชื่อวา
ยอมรักษาตน.
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บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อไมอาจ (ทํา) อยางนั้นไดในวัย (ตอง)
ประคับประคองตนไว แมในวัยใดวัยหนึ่งก็ไดเหมือนกัน. ก็ถาผูเปน
คฤหัสถ ไมอาจทํากุศลไดในปฐมวัย เพราะความเปนผูหมกมุนอยูในการ
เลนไซร. ในมัชฌิมวัย พึงเปนผูไมประมาทบําเพ็ญกุศล. ถาในมัชฌิมวัย
ยังตองเลี้ยงบุตรและภรรยา ไมอาจบําเพ็ญกุศลไดไซร. ในปจฉิมวัย พึง
บําเพ็ญกุศลใหได. ดวยอาการแมอยางนี้ ตนตองเปนอันเขาประคับ
ประคองแลวทีเดียว. แตเมื่อเขาไมทําอยางนั้น ตนยอมชื่อวา ไมเปนที่รัก.
ผูนั้น (เทากับ) ทําตนนั้น ใหมีอบายเปนที่ไปในเบื้องหนาทีเดียว.
ก็ถาวา บรรพชิต ในปฐมวัยทําการสาธยายอยู ทรงจํา บอก ทํา
วัตรและปฏิวัตรอยู เชือ่ วาถึงความประมาท ในมัชฌิมวัย พึงเปนผูไม
ประมาท บําเพ็ญสมณธรรม.
อนึ่ง ถายังสอบถามอรรถกถาและวินิจฉัย และเหตุแหงพระปริยัติ
อันตนเรียนแลวในปฐมวัยอยู ชื่อวาถึงความประมาท ในมัชฌิมวัย. ใน
ปจฉิมวัย พึงเปนผูไมประมาทบําเพ็ญสมณธรรม. ดวยอาการแมอยางนี้
ตนยอมเปนอันบรรพชิตนั้น ประคับประคองแลวทีเดียว. แตเมื่อไมทํา
อยางนั้น ตนยอมชื่อวา ไมเปนที่รัก. บรรพชิตนั้น (เทากับ) ทําตนนั้น
ใหเดือดรอน ดวยการตามเดือดรอนในภายหลังแท.
ในกาลจบเทศนา โพธิราชกุมารตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว พระธรรมเทศนาไดสําเร็จประโยชน แมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องโพธิราชกุมาร จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 195

๒. เรือ่ งพระอุปนันทศากยบุตร [๑๒๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุปนันทศากยบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตานเมว ปม " เปนตน.

พระเถระออกอุบายหาลาภ
ดังไดสดับมา พระเถระนั้นฉลาดกลาวธรรมกถา. ภิกษุเปนอันมาก
ฟงธรรมกถาอันปฏิสังยุตดวยความเปนผูมีความปรารถนานอยเปนตน ของ
ทานแลว จึงบูชาทานดวยจีวรทั้งหลาย สมาทานธุดงค. พระอุปนันทะนั้น
รูปเดียว รับเอาบริขารที่ภิกษุเหลานั้นสละแลว.
เมื่อภายในกาลฝนหนึ่งใกลเขามา พระอุปนันทะนั้นไดไปสูชนบท
แลว. ลําดับนั้น ภิกษุหนุมและสามเณรในวิหารแหงหนึ่ง กลาวกะทาน
ดวยความรักในธรรมกถึกวา " ทานผูเจริญ ขอทานจงเขาพรรษาในที่นี้
เถิด. " พระอุปนันทะถามวา " ในวิหารนี้ ไดผาจํานําพรรษากี่ผืน ? "
เมื่อภิกษุเหลานั้น ตอบวา " ไดผาสาฎกองคละผืน " จึงวางรองเทาไวใน
วิหารนั้น ไดไปวิหารอื่น, ถึงวิหารที่ ๒ แลวถามวา " ในวิหารนี้ ภิกษุ
ทั้งหลายไดอะไร ? " เมื่อพวกภิกษุตอบวา " ไดผาสาฎก ๒ ผืน " จึงวาง
ไมเทาไว. ถึงวิหารที่ ๓ ถามวา " ในวิหารนี้ ภิกษุทั้งหลายไดอะไร "
เมื่อพวกภิกษุตอบวา " ไดผาสาฎก ๓ ผืน. " จึงวางลักจั่นน้ําไว; ถึง
วิหารที่ ๔ ถามวา " ในวิหารนี้ ภิกษุทั้งหลายไดอะไร ? " เมื่อพวกภิกษุ
ตอบวา " ไดผาสาฎก ๔ ผืน. " จึงกลาววา " ดีละ เราจักอยูในที่นี้ "
ดังนี้แลว เขาพรรษาในวิหารนั้น กลาวธรรมกถาแกคฤหัสถเเละภิกษุ
ทั้งหลายนั่นแล. คฤหัสถและภิกษุทั้งหลายเหลานั้น บูชาพระอุปนันทะ
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นั้นดวยผาและจีวรเปนอันมากทีเดียว. พระอุปนันทะนั้นออกพรรษาแลว
สงขาวไปในวิหารแมนอกนี้วา " เราควรไดผาจํานําพรรษา เพราะเราวาง
บริขารไว, ภิกษุทั้งหลายจงสงผาจํานําพรรษาใหเรา " ใหนําผาจํานํา
พรรษาทั้งหมดมาแลว บรรทุกยานนอยขับไป.

พระอุปนันทะตัดสินขอพิพากษา
ครั้งนั้นภิกษุหนุม ๒ รูปในวิหารแหงหนึ่ง ไดผาสาฎก ๒ ผืน
และผากัมพลผืนหนึ่ง ไมอาจจะแบงกันไดวา " ผาสาฎกจงเปนของทาน,
ผากัมพลเปนของเรา " นั่งทะเลาะกันอยูใกลหนทาง. ภิกษุหนุม ๒ รูปนัน้
เห็นพระเถระนั้นเดินมา จึงกลาววา " ขอทานจงชวยแบงใหแกพวกผม
เถิด ขอรับ. "
เถระ. พวกคุณจงแบงกันเองเถิด.
ภิกษุ. พวกผมไมสามารถ ขอรับ ขอทานจงแบงใหพวกผมเถิด.
เถระ. พวกคุณจักตั้งอยูในคําของเราหรือ ?
ภิกษุ. ขอรับ พวกผมจักตั้งอยู.
พระเถระนั้นกลาววา " ถากระนั้น ดีละ " ใหผาสาฎก ๒ ผืนแก
ภิกษุหนุม ๒ รูปนั้นแลว กลาววา " ผากัมพลผืนนี้ จงเปนผาหมของเรา
ผูกลาวธรรมกถา " ดังนีแ้ ลว ก็ถือเอาผากัมพลมีคามากหลีกไป. พวก
ภิกษุหนุมเปนผูเดือดรอน ไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูลเนือ้ ความนั้น
แลว.

บุรพกรรมของพระอุปนันทะ
พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย อุปนันทะนี้ถือเอาของ ๆ พวก
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เธอ กระทําใหพวกเธอเดือดรอนในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน
ก็ไดทําแลวเหมือนกัน " ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา :ก็ในอดีตกาล นาก๒ ตัว คือนากเที่ยวหากินตามริมฝง ๑ นาก
เที่ยวหากินทางน้ําลึก ๑ ไดปลาตะเพียนตัวใหญ ถึงความทะเลาะกันวา
" ศีรษะจงเปนของเรา. หางจงเปนของทาน. " ไมอาจจะแบงกันได เห็น
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง จึงกลาววา " ลุง ขอทานจงชวยแบงปลานี้ ใหแก
พวกขาพเจา. "
สุนัขจิ้งจอก. เราอันพระราชาตั้งไวในตําแหนงผูพิพากษา, เรานั่ง
ในที่วินิจฉัยนั้นนานแลว จึงมาเสียเพื่อตองการเดินเที่ยวเลน. เดี๋ยวนี้
โอกาสของเราไมมี.
นาก. ลุง ทานอยาทําอยางนี้เลย. โปรดชวยแบงใหพวกขาพเจา
เถิด.
สุนัขจิ้งจอก. พวกเจาจักตั้งอยูในคําของเราหรือ ?
นาก. พวกขาพเจาจักตั้งอยู ลุง.
สุนัขจิ้งจอกนั้น กลาววา " ถาเชนนั้น ดีละ " จึงไดตัดทําหัวไว
ขางหนึ่ง. หางไวขางหนึ่ง; ก็แลครัน้ ทําแลว จึงกลาววา " พอทั้งสอง
บรรดาพวกเจาทั้งสอง ตัวใดเที่ยวไปริมฝง ตัวนั้นจึงถือทางหาง. ตัวใด
เที่ยวไปในน้ําลึก. ศีรษะจงเปนของตัวนั้น. สวนทอนกลางนี้จักเปนของ
เรา ผูตั้งอยูในวินิจฉัยธรรม " เมื่อจะใหนากเหลานั้นยินยอม จึงกลาว
คาถา นี้วา:๑

๒

๑ . ชงฺฆวิหาร ศัพทนี้ แปลวา เดินเที่ยวเลนหรือพักแขง. ๒. ขุ. ชา. สัตตก. ๒๗/๒๑๖.
อรรถกถา. ๕/๑๓๗.
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" หางเปนของนาก ผูเที่ยวหากินตามริมฝง, ศีรษะ
เปนของนาก ผูเที่ยวหากินในน้ําลึก, สวนทอน
กลางนี้ จักเปนของเรา ผูตั้งอยูในธรรม."
ดังนี้แลว คาบเอาทอนกลางหลีกไป. แมนากทั้งสองนั้นเดือดรอน ได
ยืนแลดูสุนัขจิ้งจอกนั้นแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงแสดงเรื่องอดีตนี้แลว ตรัสวา แมในอดีตกาล
อุปนันทะนี้ไดกระทําพวกเธอใหเดือดรอนอยางนี้เหมือนกัน " ใหภิกษุเหลา
นั้นยินยอมแลว เมื่อจะทรงติเตียนพระอุปนันทะ จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมดาผูจะสั่งสอนผูอื่น พึงใหตนตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอนทีเดียว "
ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถานี้วา:๒. อตฺตานเมว ปม
ปฏิรูเป นิเวสเย
อถฺมนุสาเสยฺย
น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต.
" บัณฑิตพึงตั้งตนนั่นแล ในคุณอันสมควรกอน.
พึงสั่งสอนผูอื่นในภายหลัง. จะไมพึงเศราหมอง. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปฏิรูเป นิเวสเย ไดแก พึง
ยังตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควร. พระศาสดาตรัสคํานี้วา " บุคคลใด
ประสงคจะสั่งสอนผูอื่น ดวยคุณมีความปรารถนานอยเปนตน หรือดวย
ปฏิปทาของอริยวงศเปนตน. บุคคลนั้น พึงยังตนนั่นแลใหตั้งอยูในคุณ
นั้นกอน; ครั้นตั้งตนไวอยางนั้นแลว พึงสั่งสอนผูอื่น ดวยคุณนั้นใน
ภายหลัง. ดวยวาบุคคล เมื่อไมยังตนใหตั้งอยูในคุณนั้น สอนผูอื่นอยาง
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เดียวเทานั้น ไดความนินทาจากผูอื่นแลว ชื่อวายอมเศราหมอง. บุคคล
เมื่อยังตนใหตั้งอยูในคุณนั้นแลว สั่งสอนผูอื่นอยู ยอมไดรับความสรรเสริญจากผูอื่น; เพราะฉะนั้นชื่อวายอมไมเศราหมอง. บัณฑิตเมื่อทําอยู
อยางนี้ ชื่อวาไมพึงเศราหมอง.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุสองรูปนั้น ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล.
เทศนาไดเปนไปกับดวยประโยชนแมเเกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
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๓. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ [๑๒๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตานฺเจ " เปนตน.

พระปธานิกติสสเถระดีแตสอนคนอื่น ตนไมทํา
ดังไดสดับมา พระเถระนั้นเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลว พวกภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปไปจําพรรษาในปา กลาวสอนวา
"ผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของพระพุทธเจา
ผูทรงพระชนมอยู, จงเปนผูไมประมาท ทําสมณธรรมเถิด" ดังนี้แลว
ตนเองก็ไปนอนหลับ. ภิกษุเหลานั้นจงกรมในปฐมยามแลว เขาไปสูวิหาร
ในมัชฌิมยาม. พระเถระนั้นไปสูสํานักของภิกษุเหลานั้น ในเวลาตนนอน
หลับแลวตื่นขึ้น กลาววา "พวกทานมาดวยหวังวา 'จักหลับนอน' ดังนี้
หรือ ? จงรีบออกไปทําสมณธรรมเถิด" ดังนี้แลว ตนเองก็ไปนอน
เหมือนอยางนั้นนั่นแล. พวกภิกษุนอกนี้ จงกรมในภายนอกในมัชฌิมยาม
แลว เขาไปสูวิหารในปจฉิมยาม. พระเถระนั้น ตื่นขึ้นแมอีกแลว ไปสู
สํานักของภิกษุเหลานั้น นําภิกษุเหลานั้นออกจากวิหารแลว ตนเองก็ไป
นอนหลับเสียอีก. เมื่อพระเถระนั้นกระทําอยูอยางนั้น ตลอดกาลเปนนิตย.
ภิกษุเหลานั้นไมสามารถจะทําการสาธยายหรือทําพระกัมมัฏฐานไวในใจได.
จึงไดถึงความฟุงซานแลว. ภิกษุเหลานั้นปรึกษากันวา " อาจารยของพวก
เรา ปรารภความเพียรเหลือเกิน, พวกเราจักคอยจับทาน " เมื่อคอยจับอยู
เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแลว จึงกลาววา " ผูมีอายุทั้งหลาย พวกเรา
ฉิบหายแลว, อาจารยของพวกเรายอมรองเปลา ๆ " บรรดาภิกษุเหลานั้น
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ลําบากอยูเหลือเกิน ภิกษุแมรูปหนึ่ง ไมสามารถจะยังคุณวิเศษใหบังเกิด
ได. ภิกษุเหลานั้นออกพรรษาแลว ไปสูสํานักของพระศาสดา มีปฏิสันถาร
อันพระศาสดาทรงทําแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเปนผู
ไมประมาท ทําสมณธรรมหรือ ? จึงกราบทูลความนั้น.

เรื่องไกขันไมเปนเวลา
พระศาสดา ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ไดทําอันตรายแกพวก
เธอไมใชแตในบัดนี้เทานั้น. แมในกาลกอน ภิกษุนั้นก็ไดทําอันตรายแก
พวกเธอเหมือนกัน " อันภิกษุเหลานั้น ทูลออนวอนแลว จึงทรงยังอกาลรวกุกกุฏชาดก ใหพิสดาร (ความยอ) วา :" ไกตัวนี้ เติบโตแลวในสํานักของผูมิใชมารดา
และบิดา อยูในสกุลแหงผูมิใชอาจารย จึงไมรูจัก
กาลหรือมิใชกาล "
ดังนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย อันธรรมดาภิกษุ เมื่อกลาวสอนคนอื่น
พึงทําตนใหเปนอันทรมานดีแลว, เพราะบุคคล เมื่อกลาวสอนอยางนั้น
เปนผูฝกดีแลว ชื่อวายอมฝกได " แลวตรัสพระคาถานี้ :๓. อตฺตานฺเจ ตถา กยิรา ยถฺมนุสาสติ
สุทนฺโต วต ทเมถ
อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.
" ถาบุคคลพร่ําสอนผูอื่นอยูฉันใด, พึงทําตน
ฉันนั้น, บุคคลผูมีตนฝกดีแลวหนอ (จึง) ควรฝก
(ผูอื่น) เพราะวาไดยินวา ตนฝกไดโดยยาก."
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๘. อรรถกถา. ๒/๓๐๒. อกาลราวิชาดก.
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แกอรรถ
พึงทราบความแหงพระคาถานี้วา :"ภิกษุกลาวแลววา พึงจงกรมในปฐมยามเปนตน ' ชื่อวายอมกลาว
สอนผูอื่นฉันใด ตนเองก็ฉันนั้น อธิษฐานกิจมีจงกรมเปนตน ชื่อวาพึง
กระทําตนเหมือนอยางสอนผูอื่น. เมื่อเปนเชนนี้ ภิกษุนั้นเปนผูมีตนฝก
ดีแลวหนอ ควรฝก(บุคคลอื่น). "
บาทพระคาถาวา สุทนฺโต วต ทเมถ ความวา ภิกษุยอมพร่ําสอน
ผูอื่น ดวยคุณอันใด. เปนผูฝกฝนดีแลวดวยตน ดวยคุณอันนั้น ควรฝก
(ผูอื่น).
บาทพระคาถาวา อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม ความวา เพราะวาชื่อวา
ตนนี้ เปนสภาพอันบุคคลฝกฝนไดยาก. เพราะเหตุนั้น ตนนั้นยอมเปน
สภาพอันบุคคลฝกฝนดีแลว ดวยประการใด ควรฝกฝนตนดวยประการ
นั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแมประมาณ ๕๐๐ รูปนั้น บรรลุพระอรหัตผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระปธานิติสสเถระ จบ.
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๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ [๑๓๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมารดาของ
พระกุมารกัสสปเถระ. ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ " เปนตน.

มารดาของพระกุมารกัสสปบวช
ดังไดสดับมา มารดาของพระเถระนั้น เปนธิดาของเศรษฐีในกรุง
ราชคฤห ขอบรรพชาแลวจําเดิมแตเวลาตนถึงความเปนผูรูเดียงสา, แม
ออนวอนอยูบอย ๆ ก็ไมไดบรรพชา แตสํานักของมารดาและบิดา เจริญ
วัยแลว ไปสูตระกูลสามี เปนผูมีสามีดังเทวดา อยูครองเรือนแลว. ครั้น
ตอมาไมนานนัก สัตวเกิดในครรภ ตัง้ ขึ้นแลวในทองของนาง. แตนางไม
ทราบความที่ครรภนั้นตั้งขึ้นเลย ยังสามีใหยินดีแลว จึงขอบรรพชา.
ครั้งนั้น สามีนํานางไปสูสํานักของนางภิกษุณี ดวยสักการะใหญไมทราบ
อยู ใหบวชในสํานักของนางภิกษุณี ที่เปนฝกฝายแหงพระเทวทัตแลว.
โดยสมัยอื่น นางถูกนางภิกษุณีเหลานั้น ทราบความที่นางมีครรภ
แลว ถามวา " นี่อะไรกัน ? " จึงตอบวา " แมเจา ดิฉันไมทราบวา
'นี่เปนอยางไร ? ' แตศีลของดิฉันไมดางพรอยเลย. " พวกนางภิกษุณี
นํานางไปสูสํานักของพระเทวทัตแลว ถามวา " นางภิกษุณีนี้บวชดวย
ศรัทธา. พวกดิฉันไมทราบกาลแหงครรภของนางนี้ตั้งขึ้น; บัดนี้ พวก
ดิฉันจะทําอยางไร ? " พระเทวทัต คิดเหตุเพียงเทานี้วา " ความเสีย
ชื่อเสียง จงอยาเกิดขึ้นแกพวกนางภิกษุณีผูทําตามโอวาทของเรา " จึง
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กลาววา " พวกเธอ จงใหนางนั้นสึกเสีย. " นางภิกษุณีสาวนั้น ฟงคํานั้น
แลว กลาววา " แมเจา ขอแมเจาทั้งหลาย อยาใหดิฉันฉิบหายเสียเลย.
ดิฉันมิไดบวชเจาะจงพระเทวทัต, แมเจาทั้งหลาย จงมาเถิด จงนําดิฉัน
ไปสูพระเชตวัน ซึ่งเปนสํานักของพระศาสดา. " นางภิกษุณีเหลานั้นพา
นางไปสูพระเชตวัน กราบทูลแดพระศาสดาแลว.

พระกุมารกัสสปเกิด
พระศาสดา แมทรงทราบอยูวา " ครรภตั้งขึ้นแลว ในเวลานาง
เปนคฤหัสถ " เพื่อจะเปลื้องเสียซึ่งถอยคําของชนอื่น จึงรับสั่งใหเชิญ
พระเจาปเสนทิโกศล ทานมหาอนาถบิณฑิกะ ทานจุลอนาถบิณฑิกะ
นางวิสาขาอุบาสิกา และสกุลใหญอื่นๆ มาแลว ทรงบังคับพระอุบาลี
เถระวา " เธอจงไป. จงชําระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ใหหมดจด ในทาม
กลางบริษัท ๔. " พระเถระใหเชิญนางวิสาขามา ตรงพระพักตรพระราชาแลว ใหสอบสวนอธิกรณนั้น. นางวิสาขานั้นใหคนลอมเครื่องลอม
คือมาน ตรวจดูมือ เทา สะดือ และที่สุดแหงทองของนางภิกษุณีนั้น
ภายในมาน แลวนับเดือนและวันดู ทราบวา " นางไดมีครรภในเวลาเปน
คฤหัสถ " จึงบอกความนั้นแกพระเถระ. ครั้งนัน้ พระเถระยังความที่นาง
เปนผูบริสุทธิ์ ใหกลับตัง้ ขึ้นในทามกลางบริษัทแลว. โดยสมัยอื่น นาง
คลอดบุตรมีอานุภาพมาก ซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว แทบบาทมูลของ
พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ.

มีกุมารนําหนาเพราะพระราชาทรงเลี้ยง
ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไป ณ ที่ใกลสํานักของนางภิกษุณี
ทรงสดับเสียงทารก จึงตรัสถามวา " นี้เสียงอะไร ? " เมื่ออํามาตยกราบ
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ทูลวา " พระเจาขา บุตรของนางภิกษุณีนั่นเกิดแลว, นั่นเปนเสียงของ
บุตรนางภิกษุณีนั้น. " ทรงนํากุมารนั้นไปสูพระราชมนเฑียรของพระองค
ไดประทานใหแกแมนมทั้งหลาย. ก็ในวันตั้งชื่อ ชนทั้งหลายตั้งชื่อกุมาร
นั้นวา " กัสสป " เพราะความที่กุมารนั้น เปนผูอันพระราชาทรงให
เจริญแลวดวย เครื่องบริหารของพระกุมาร จึงรูกันวา " กุมารกัสสป." กุมาร
นั้นทุบตีเด็กในสนามกีฬาแลว. เมื่อพวกเด็กกลาววา " พวกเราถูกคนไม
มีแมไมมีพอทุบตีแลว." จึงเขาไปเฝาพระราชา ทูลถามวา " ขาแต
พระองคผูเปนสมมติเทพ พวกเด็กยอมวาหมอมฉันวา " ไมมมี ารดาและ
บิดา ขอพระองคจงตรัสบอกมารดาแกหมอมฉัน. " เมือ่ พระราชา
ทรงแสดงหญิงแมนมทั้งหลาย ตรัสวา " หญิงเหลานี้เปนมารดาของเจา."
จึงกราบทูลวา " มารดาของหมอมฉันไมมีเทานี้. อันมารดาของหมอมฉัน
พึงมีคนเดียว, ขอพระองคตรัสบอกมารดานั้น แกหมอมฉันเถิด. "
พระราชาทรงดําริวา " เราไมอาจลวงกุมารนี้ได " จึงตรัสวา " พอ
มารดาของเจาเปนภิกษุณี เจา อันเรานํามาแตสํานักนางภิกษุณี."

กุมารกัสสปออกบวชบรรลุพระอรหัต
กุมารนัน้ มีความสังเวชเกิดขึ้นพรอมแลว ดวยเหตุเพียงเทานั้น
นั่นแหละ กราบทูลวา " ขาแตพระบิดา ขอพระองคทรงใหหมอมฉัน
บวชเถิด " พระราชาทรงรับวา " ดีละ พอ " แลวยังกุมารนั้นใหบวชใน
สํานักของพระศาสดา ดวยสักการะเปนอันมาก.
กุมารกัสสปนั้นไดอุปสมบทแลว ปรากฏวา " พระกุมารกัสสปเถระ. " ทานเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา เขาไปสูปาพยายามแลว
ไมสามารถจะใหคุณวิเศษบังเกิดได จึงคิดวา " เราจะเรียนกัมมัฏฐานให
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วิเศษอีก " มาสูสํานักของพระศาสดา อยูในปาอันธวันแลว. ครัง้ นั้นภิกษุ
ผูทําสมณธรรมรวมกัน ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา บรรลุอนาคามิผล
แลว บังเกิดในพรหมโลก มาจากพรหมโลกถามปญหา ๑๕ ขอ กะพระกุมารกัสสปนั้นแลว สงไปดวยคําวา " คนอื่นยกพระศาสดาเสีย ที่สามารถ
เพื่อจะพยากรณปญหาเหลานี้ไมมี. ทานจงไป จงเรียนเนื้อความของ
ปญหาเหลานั้นในสํานักของพระศาสดาเถิด. " ทานทําเหมือนอยางนั้น
บรรลุพระอรหัตผลในเวลาที่พระศาสดาทรงแกปญหาจบ.

มารดาพระกุมารกัสสปบรรลุพระอรหัต
ก็ตั้งแตวันที่พระเถระนั้นออกไปแลว น้ําตาไหลออกจากนัยนตาทั้ง
สองของนางภิกษุณีผูเปนมารดาตลอด ๑๒ ป. นางมีทุกขเพราะพลัดพราก
จากบุตร มีหนาชุมไปดวยน้ําตาทีเดียว เที่ยวไปเพื่อภิกษา พอเห็น
พระเถระในระหวางแหงถนน จึงรองวา " ลูก ลูก " วิ่งเขาไปเพื่อจะจับ
พระเถระ ซวนลมลงแลว. นางมีถันหลั่งน้ํานมอยู ลุกขึ้น มีจีวรเปยก ไป
จับพระเถระแลว พระเถระคิดวา " ถามารดานี้จักไดถอยคําอันไพเราะจาก
สํานักของเรา. นางจักฉิบหายเสีย; เราจักเจรจากับมารดานี้ ทําใหกระดาง
เทียว. " ทีนนั้ พระเถระกลาวกะนางภิกษุณีผูเปนมารดานั้นวา " ทาน
เที่ยวทําอะไรอยู ? จึงไมอาจตัดแมมาตรวาความรักได. " นางคิดวา " โอ
ถอยคําของพระเถระหยาบคาย, " จึงกลาววา " พอ พอพูดอะไร ? " ถูก
พระเถระวาเหมือนอยางนั้นนั่นแหละอีก จึงคิดวา " เราไมอาจอดกลั้น
น้ําตาไวไดสิ้น ๑๒ ป เพราะเหตุแหงบุตรนี้. แตบุตรของเรานี้ มีหัวใจ
กระดาง ประโยชนอะไรของเราดวยบุตรนี้ " ตัดความเสนหาในบุตร
แลว บรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นนัน่ เอง.
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พวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณ
โดยสมัยอื่น ภิกษุทั้งหลายสนทนากัน ในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย พระกุมารกัสสปและพระเถรี ผูสมบูรณดวยอุปนิสัยอยางนี้ ถูก
พระเทวทัตใหฉิบหายแลว. สวนพระศาสดาเกิดเปนที่พึ่งของทานทั้งสอง
นั้น; โอ ! นาอัศจรรย ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเปนผู
อนุเคราะหโลก. "
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากัน ดวยเรื่องอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา
" ดวยเรื่องชื่อนี้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เราเปนปจจัย เปนที่พํานัก
ของคนทั้งสองนี้ ในบัดนี้เทานั้นก็หาไม. แมในกาลกอน เราก็ไดเปนที่
พํานักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แลวจึงตรัสนิโครธชาดก นี้โดย
พิสดารวา:" เจาหรือคนอื่น พึงคบเนื้อชื่อวานิโครธผูเดียว
อยาเขาไปคบเนื้อชื่อวาสาขะ; ความตายในสํานัก
ของเนื้อชื่อวานิโครธประเสริฐกวา. ความเปนอยูใน
สํานักของเนื้อชือ่ วาสาขะนั้นจะประเสริฐอะไร."
ทรงประชุมชาดกวา "เนื้อชื่อวาสาขะในครั้งนั้น ไดเปนพระเทวทัต
(ในบัดนี้). เเมบริษัทของเนื้อชื่อวาสาขะนั้น (ก็) เปนบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละ. แมเนื้อตัวถึงวาระไดเปนพระเถรี. บุตรไดเปนกุมารกัสสป. สวนพระยาเนื้อนามวานิโครธ ผูไปสละชีวิตแกแมเนื้อตัวมีครรภ
คือเราเอง, " เมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรแลว
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕. อรรถกถา. ๑/๒๓๒.
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ทําที่พึ่งแกตนเองแล จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย เพราะบุคคลอาศัยคน
อื่น ไมสามารถเพื่อจะมีสวรรคหรือมรรคเปนที่ไปในเบื้องหนาได, ฉะนั้น
ตนนั่นแหละเปนที่พึ่งของตน, คนอื่นจะทําอะไรได " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา:๔. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน
นาถ ลภติ ทุลฺลภ.
" ตนแลเปนที่พึ่งของตน. บุคคลอื่นใครเลา พึง
เปนที่พึ่งได เพราะบุคคล มีตนฝกฝนดีแลว ยอมได
พึ่ง ที่บุคคลไดโดยยาก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาโถ คือเปนที่พํานัก พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคํานี้ไววา " บุคคลตั้งอยูในตน คือสมบูรณแลวดวยตน สามารถ
จะทํากุศลแลวถึงสวรรค หรือเพื่อยังมรรคใหเจริญ หรือทําใหแจงซึ่งผล
ได, เพราะเหตุนั้นแหละ ตนแลพึงเปนที่พึ่งของตน. คนอื่นใครเลา ?
พึงเปนที่พึ่งของใครได. เพราะบุคคลมีตนฝกดีแลว คือมีความเสพผิด
ออกแลว ยอมไดที่พึ่งซึ่งบุคคลไดโดยยากกลาวคือพระอรหัตผล. ก็คําวา
" นาถ ลภติ ทุลฺลภ " นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาพระอรหัต.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ จบ.
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๕. เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล [๑๓๑]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกผู
โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหากาล ตรัสพระธรรรมเทศนานี้วา " อตฺตนา หิ
กต ปาป " เปนตน.

มหากาลถูกหาวาเปนโจรเลยถูกทุบตาย
ไดยินวา มหากาลนั้นเปนผูรักษาอุโบสถ ๘ วันตอเดือน (เดือน
ละ ๘ วัน) ฟงธรรมกถาตลอดคืนยังรุงในวิหาร. ครั้งนั้นพวกโจรตัด
ที่ตอในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืน ถือเอาหอภัณฑะไป ถูกพวก
เจาของตื่นขึ้น เพราะเสียงภาชนะโลหะ (กระทบกัน) ติดตามแลว ทิ้งสิ่ง
ของที่ตนถือไวแลวก็หลบหนีไป.
ฝายพวกเจาของ ติดตามโจรเหลานั้นเรื่อยไป. พวกโจรเหลานั้น
กระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศ. สวนโจรคนหนึ่ง ถือเอาทางที่ไปยังวิหาร
ทิ้งหอภัณฑะไวขางหนามหากาล ผูฟงธรรมกถาตลอดคืนยังรุง ลางหนา
อยูริมสระโบกขรณีแตเชาตรูแลว หลบหนีไป.
พวกมนุษยติดตามหมูโจรมา พบหอภัณฑะแลว จึงจับมหากาลนั้น
ไว ดวยกลาววา " แกตัดที่ตอในเรือนของพวกฉัน ลักหอภัณฑะไปแลว
เที่ยวเดินเหมือนฟงธรรมอยู " ไดทุบใหตายแลวก็ทิ้งไวเลยไป.

มหากาลตายสมแกบุรพกรรม
ครั้งนั้น ภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลายถือหมอน้ําดื่มไปแตเชาตรู
พบมหากาลนั้น กลาววา " อุบาสกฟงธรรมกถาอยูในวิหาร ไดมรณะ
ไมสมควร " ดังนี้แลว จึงไดกราบทูลแดพระศาสดา.
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พระศาสดา ตรัสวา " อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย นายกาล ไดมรณะไม
สมควรในอัตภาพนี้, แตเขาไดมรณะสมควรแกกรรมที่ทําไวแลวในกาล
กอนนั่นแล " อันภิกษุหนุมและสามเณรเหลานั้นทูลอาราธนา จึงตรัส
บุรพกรรมของมหากาลนั้นวา:๑

บุรพกรรมของมหากาล
ดังไดสดับมา ในอดีตกาลพวกโจรซุมอยูที่ปากดงแหงปจจันตคาม
แหงหนึ่ง ในแควนของพระเจาพาราณสี. พระราชาทรงตั้งราชภัฏคน
หนึ่งไวที่ปากดง. ราชภัฏนั้นรับคาจางแลว ก็นําคนไปจากฟากขางนี้ สู
ฟากขางโนน. นําคนจากฟากขางโนนมาสูฟากขางนี้.
ตอมนุษยคนหนึ่ง พาภริยารูปสวยของตนขึ้นสูยานนอยแลว ได
ไปถึงที่นั้น. ราชภัฏพอเห็นหญิงนั้น ก็เกิดสิเนหา เมื่อมนุษยนั้น
แมกลาววา " นาย ขอทานจงชวยกระผมทั้งสองใหผานพนดงเถิด. " ก็ตอบ
วา " บัดนี้ ค่ํามืดเสียแลว. เชาตรูเถอะ เราจักชวยใหทานพนไป. "
มนุษย. นาย ยังมีเวลา, ขอโปรดนํากระผมทั้งสอง ไปเดี๋ยวนี้เถอะ.
ราชภัฏ. กลับเถิดทานผูเจริญ อาหารและที่พักอาศัยจักมีในเรือน
ของเราทีเดียว.
มนุษยนั้นไมปรารถนากลับเลย. ฝายราชภัฏนอกนี้ ใหสัญญาแก
พวกบุรุษ ยังยานนอยใหกลับแลว ใหที่พักอาศัยที่ซุมประตู ใหตระเตรียม
อาหารแกเขาผูไมปรารถนาเลย. ก็ในเรือนราชภัฏนั้นมีเเกวมณีดวงหนึ่ง.
เขาใหเอาแกวมณีนั้นซอนไวในซอกแหงยานนอย ของมนุษยผูนั้นแลว
ในเวลาจวนรุง ใหทําเสียงเปนพวกโจรเขาไป (บาน).
๒

๓

๑. นามีมหาดวย. ๒. บานตั้งอยูริมเขตแดน. ๓. คนอันพระราชาชุบเลี้ยง ไดแกขาราชการ
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ลําดับนั้น พวกบุรษุ แจงแกเขาวา " นาย แกวมณีถูกพวกโจรลัก
เอาไปแลว. " เขาสั่งวา " พวกเจาจงตั้งกองรักษาไวที่ประตูบานทั้งหลาย
ตรวจคนคนผูออกไปจากภายในบาน. " ฝายมนุษยนอกนี้ จัดยานนอย
เสร็จแลวก็ขับไปแตเชาตรู. ทีนั้น พวกคนใชของราชภัฏ จึงคนยานนอย
ของมนุษยนั้น พบแกวมณีที่ตนซอนไวจึงขูพูดวา " เจาลักเอาแกวมณี
หนีไป " ดังนี้แลว ก็โบย แสดงแกนายบานวา " นาย พวกผมจับตัว
ไดเเลว." เขาพูดวา " ตัวเราเปนถึงนายราชภัฏ ใหพักอาศัยในเรือน
ใหภัตแลว. มันยังลักแกวมณีไปได. พวกเจาจงจับอายบุรุษชั่วชานั้น "
ดังนี้แลว ใหชวยกันทุบตายแลวใหทิ้งเสีย. นี้เปนบุรพกรรมของมหากาล
นั้น. ราชภัฏนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในอเวจี ไหมอยูในอเวจี
นั้นสิ้นกาลนาน ถูกทุบถึงความตายอยางนั้นแล ใน ๑๐๐ อัตภาพ เพราะ
วิบากที่ยังเหลืออยู.

บาปยอมย่ํายีผูทํา
พระศาสดา ครั้นทรงแสดงบุรพกรรมของมหากาลอยางนั้นแลว
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บาปกรรมอันตนทําไวนั่นแล ยอมย่ํายีสัตวเหลานี้
ในอบาย ๔ อยางนี้ " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:๕. อตฺตนา กต ปาป อตฺตช อตฺตสมฺภว
อภิมตฺถติ ทุมฺเมธ วชิรวมฺหย มณึ.
" บาป อันตนทําไวเอง เกิดในตน มีตนเปน
แดนเกิด ยอมย่ํายีบุคคลผูมีปญญาทราม ดุจเพชร
ย่ํายีแกวมณี อันเกิดแตหินฉะนั้น. "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา วชิรวมฺหย มณึ ความวา
เปรียบดังเพชร (ย่ํายี) แกวมณีที่เกิดแตหิน. ทานอธิบายคํานี้ไววา
" เพชรอันสําเร็จจากหิน มีหินเปนแดนเกิด กัดแกวมณีที่เกิดแตหิน
คือแกวมณีอันสําเร็จแตหิน ซึ่งนับวาเปนที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแล คือ
ทําใหเปนชองนอยชองใหญ ใหเปนทอนนอยทอนใหญ ทําใหใชสอยไม
ได ฉันใด; บาปอันตนทําไวเเลว เกิดในตน มีตนเปนแดนเกิด ยอม
ย่ํายี คือขจัดบุคคลผูมีปญญาทราม คือผูไรปญญา ในอบาย ๔ ฉันนั้น
เหมือนกัน ."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 213

๖. เรือ่ งพระเทวทัต [๑๓๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย " เปนตน.

สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัต
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง พวกภิกษุ สนทนากันในโรงธรรมวา
" ผูมีอายุทั้งหลาย พระเทวทัตเปนผูทุศีล มีธรรมลามก เกลี้ยกลอม
พระเจาอชาตศัตรู ยังลาภสักการะเปนอันมากใหเกิดขึ้น ชักชวนพระเจา
อชาตศัตรู ในการฆาพระราชบิดา เปนผูรวมคิดกับพระเจาอชาตศัตรูนั้น
ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆาพระตถาคตเจาดวยประการตาง ๆ เพราะตัณหา
อันเจริญขึ้นแลว ดวยเหตุคือความเปนผูทุศีลนั่นเอง. "
พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่ง
สนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " ดวย
กถาชื่อนี,้ " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตบัดนี้เทานั้น. ถึงใน
กาลกอน เทวทัตก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆาเราดวยประการตาง ๆ เหมือน
กัน " ดังนี้แลว จึงตรัสชาดกทั้งหลาย มีกรุ ุงคชาดกเปนตน แลวตรัส
วา " ภิกษุทงั้ หลาย ตัณหาอันเกิดขึ้นเพราะเหตุคือเปนผูทุศีลหุมหอ
รวบรัดซัดซึง่ บุคคลผูทุศีลลวงสวน ไปในอบายทั้งหลายมีนรกเปนตน
เหมือนเถายานทรายรัดรึงตนสาละจนหักรานลงฉะนั้น " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :-
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๖. ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย. มาลุวา สาลมิโวตฺถต
กโรติ โส ตถตฺตาน
ยถา น อิจฺฉตี ทิโส.
" ความเปนผูทุศีลลวงสวน รวบรัด (อัตภาพ)
ของบุคคลใด ดุจเถายานทรายรัดรึงตนสาละ ฉะนัน้ ,
บุคคลนั้น ยอมทําตนอยางเดียวกันกับที่โจรหัวโจก
ปรารถนาทําใหตนฉะนั้น. "

แกอรรถ
ความเปนผูทุศีลโดยสวนเดียว ชื่อวา อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย ในพระคาถา
นั้น. บุคคลผูเปนคฤหัสถ ทําอกุศลกรรมบถ ๑๐ ตั้งแตเกิดก็ดี. ผูเปน
บรรพชิต ตองครุกาบัติ ตั้งแตวันอุปสมบทก็ดี ชื่อวา ผูทุศีลลวงสวน.
แตบทวา อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสในพระคาถา
นี้ ทรงหมายเอาความเปนผูทุศีลอันมาแลวตามคติของบุคคลผูทุศีลใน
๒ - ๓ อัตภาพ.
อนึ่ง ตัณหาอันอาศัยทวาร ๖ ของผูทุศีลเกิดขึ้น บัณฑิตพึงทราบวา
" ความเปนผูทุศีล " ในพระคาถานี้.
บาทพระคาถาวา มาลุวา สาลมิโวตฺถต ความวา ความเปนผูทุศีล
กลาวคือตัณหา รวบรัด คือหุมหออัตภาพของบุคคลใดตั้งอยู. เหมือน
เถายานทรายรัดรึงตนสาละ. คือปกคลุมทั่วทั้งหมดทีเดียว ดวยสามารถรับ
น้ําดวยใบในเมื่อฝนตก แลวหักรานลงฉะนั้นแล. บุคคลนั้นคือผูถูกตัณหา
กลาวคือความเปนผูทุศีลนั้นหักราน ใหตกไปในอบายทั้งหลาย เหมือน
๑

๑. แปลวา อาบัติหนัก ไดแก ปราชิก และสังฆาทิเสส.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 215

ตนไมถูกเถายานทรายหักราน ใหโคนลงเหนือแผนดินฉะนั้น. ชื่อวา
ยอมทําตนอยางเดียวกันกับที่โจรหัวโจกผูใครความพินาศปรารถนาทําให
ฉะนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งพระเทวทัต จบ.
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๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ [๑๓๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวันทรงปรารภการกระเสือก
กระสนเพื่อจะทําลายสงฆ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุกรานิ " เปนตน.

พระเทวทัตพยายามทําลายสงฆ
ความพิสดารวา พระเทวทัตกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ วัน
หนึ่ง เห็นทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตอยู บอกความประสงคของ
ตนแลว. พระเถระฟงขาวนั้นแลวไปสูสํานักของพระศาสดา ไดทูลคํานี้
กะพระผูมีพระภาคเจาวา " พระเจาขา เวลาเชา ขาพระองคครองสบงที่
เวฬุวันนี้แลว ถือบาตรจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต. พระเจาขา
พระเทวทัตไดเห็นขาพระองคเที่ยวบิณฑบาตอยูในกรุงราชคฤหแลวแลตาม
เขาไปหาขาพระองค ไดกลาวคํานี้วา 'อาวุโส อานนท จําเดิมแตวันนี้
ฉันจักทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผูมีพระภาคเจา แยกจากภิกษุ
สงฆ; ขาแตพระผูมีพระภาคเจา วันนี้ พระเทวทัตจักทําลายสงฆ. คือ
จักทําอุโบสถและสังฆกรรม. "

ความดีคนทํางาย
เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนั้นแลว พระศาสดาทรงเปลง
พระอุทานวา:" ความดีคนดีทํางาย, ความดีคนชั่วทํายาก, ความ
คนชั่วทํางาย, ความชั่วอริยบุคคลทําไดยาก "
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แลวตรัสวา " อานนท ขึ้นชื่อวากรรมอัน ไมเปนประโยชนแกตน
ทําไดงาย. กรรมอันเปนประโยชนแกตนทํายากนักหนา " แลวตรัสพระคาถานี้วา:๗. สุกรานิ อสาธูนิ
อตฺตโน อหิตานิ จ
ย เว หิตฺจ สาธฺุจ ต เว ปรมทุกฺกร.
" กรรมอันไมดีและไมเปนประโยชนแกตน คน
ทํางาย; กรรมใดแลเปนประโยชนแกตนและดี,
กรรมนั้นแลทํายากอยางยิ่ง."

แกอรรถ
ความแหงพระคาถานั้นวา :" กรรมเหลาใดไมดี คือมีโทษและเปนไปเพื่ออบาย ชือ่ วาไมเปน
ประโยชนแกคนเพราะทํานั่นแล กรรมเหลานั้นทํางาย. ฝายกรรมใดชื่อ
วาเปนประโยชนแกตนเพราะทํา และชื่อวาดี ดวยอรรถวาหาโทษมิไดคือ
เปนไปเพื่อสุคติ และเปนไปเพื่อพระนิพพาน. กรรมนั้นทําแสนยาก
ราวกับทดน้ําแมคงคาอันไหลไปทิศตะวันออก ทําใหไหลกลับฉะนั้น. "
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากไดบรรลุโลกุตรผล มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรือ่ งกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ จบ.
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๘. เรื่องพระกาลเถระ [๑๓๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระกาลเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย สาสน " เปนตน.

พระเถระไมใหอุปฏฐายิกาไปฟงธรรม
ดังไดยินมา หญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ตั้งอยูในที่แหงมารดา
ทํานุบํารุงพระเถระนั้นอยู. พวกคนในเรือนแหงผูคุนเคยของหญิงนั้น
ฟงธรรมในสํานักพระศาสดาแลว กลับมาเรือนแลว สรรเสริญอยูวา
" โอ ชื่อพระพุทธเจาทั้งหลายเปนอัศจรรย. โอ พระธรรมเทศนาก็
ไพเราะ. " หญิงนั้น ฟงถอยคําของคนพวกนั้นแลว จึงบอกแกพระกาละ
วา " ทานเจาขา ดิฉันอยากจะฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาบาง. " เธอ
หามเขาวา " อยาไปที่นั่นเลย." หญิงนั้นในวันรุงขึ้นก็ขออีก แมอัน
พระกาละนั้นหามอยูถึง ๓ ครั้งก็ยังอยากจะฟงอยูนั้นแล. มีคําถามสอดเขา
มาวา " ก็เหตุไฉน ? เธอจึงไดหามเขาเสีย." แกวา " ไดยินวา เธอ
ไดมีความเห็นเชนนี้วา " อุบาสิกานี้ ไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดาแลว
จักแตกจากเรา " เหตุนั้น เธอจึงไดหามเขาเสีย.
วันหนึ่ง หญิงนั้นบริโภคอาหารเสร็จสมาทานอุโบสถแลว สั่งบุตรี
ไววา " แม จงอังคาสพระผูเปนเจาใหดี " แลวไดไปวิหารแตเชาเทียว.
ฝายบุตรีของเขาก็อังคาสพระกาละโดยเรียบรอย ในกาลเธอมาถึง เธอ
ถามวา " อุบาสิกาผูใหญไปไหน ? " (นาง) ตอบวา " ไปวิหารเพื่อฟง
ธรรม. " เธอพอไดฟงขาวนั้น ทุรนทุรายอยูเพราะความกลัดกลุมอันตั้ง
ขึ้นในทอง (ควรจะเปน อนฺโต ในภายใน) นึกวา " เดี๋ยวนี้ อุบาสิกา
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นั้นแตกจากเราแลว " รีบไป เห็นหญิงนั้นฟงธรรมอยูในสํานักพระศาสดา
จึงทูลพระศาสดาวา " พระเจาขา หญิงคนนี้เขลา ไมเขาใจธรรมกถาอัน
ละเอียด. อยาตรัสธรรมกถาอันละเอียดซึ่งประดับดวยสภาวธรรมมีขันธ
เปนตน ตรัสแตเพียงทานกถาหรือสีลกถาแกเขาก็พอ."

สักการะยอมฆาคนถอย
พระศาสดา ทรงทราบอัธยาสัยของเธอแลว ตรัสวา " เธอเปน
คนปญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา หามปรามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา.
เธอพยายามเพื่อฆาตนเอง " แลวตรัสพระคาถานี้วา :๘. โย สาสน อรหต
อริยาน ธมฺมชีวิน
ปฏิกฺโกสิ ทุมฺเมโธ ทิฏึ นิสฺสาย ปาปก
ผลานิ กณฺฏกสฺเสว อตฺตฆฺาย ผลฺลติ.
" บุคคลใดปญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา คัด
คานคําสั่งสอนของพระอริยบุคคล ผูอ รหันต มีปกติ
เปนอยูโดยธรรม, บุคคลนั้นยอมเกิดมาเพื่อฆาตน
เหมือนขุยแหงไมไผ. "

แกอรรถ
ความแหงพระคาถานั้นวา :บุคคลใดปญญาโฉด อาศัยทิฏฐิอันชั่วชา หามปรามพวกคนผู
กลาวอยูวา ' จักฟงธรรมก็ดี.' วา ' จักถวายทานก็ดี.' เพราะกลัวแต
เสื่อมสักการะของตน ชือ่ วาโตแยงคําสั่งสอนของพระอริยบุคคลผูอรหันต
มีปกติเปนอยูโดยธรรม คือพระพุทธเจา. การโตแยงและทิฏฐิอันเลวทราม
นั้นของบุคคลนั้น ยอมเปนเหมือนขุยของไมมีหนาม กลาวคือไมไผ,
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เหตุนั้น ไมไผเมื่อตกขุย ยอมตกเพื่อฆาตนเทานั้น ฉันใด ; แมบุคคล
นั้นก็ยอมเกิดมาเพื่อฆาตน คือวาเกิดมาเพื่อผลาญตนเอง ฉันนั้น. สมจริง
แมคาถาประพันธนี้ พระผูมีพระภาคก็ไดตรัสไววา :" ผลนั้น แลยอมฆาตนกลวยเสีย. ผลนั้นแลยอม
ฆาไมไผเสีย, ผลนั้นแลยอมฆาไมออเสีย, ลูกใน
ทองยอมฆาแมมาอัศดรเสีย ฉันใด, สักการะก็ยอม
ฆาบุรุษถอยเสีย ฉันนั้น."
ในเวลาจบเทศนา อุบาสิกาตั้งอยูในโสดาปตติผล เทศนาไดมี
ประโยชนแมเเกบริษัทผูประชุมกันแลว ดังนี้แล
เรื่องพระกาลเถระ จบ.
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๙. เรื่องอุบาสิกาชื่อจุลกาล [๑๓๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกชื่อ
จุลกาล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตนาว กต ปาป " เปนตน.

จุลกาลถูกกลาวหาวาเปนโจร
ความพิสดารวา วันหนึ่งพวกโจรขุดอุโมงค อันเจาของทั้งหลาย
ติดตามแลว จึงทิ้งหอภัณฑะไวขางหนาของอุบาสก ผูฟงธรรมกถาใน
วิหารตลอดราตรี เดินออกจากวิหารแตเชาตรูมาสูกรุงสาวัตถีแลว ก็หลบ
หนีไป โดยนัยที่กลาวแลวในเรื่องมหากาลนั่นแล. พวกมนุษยเห็นเขา
แลว พูดวา " คนนี้ ทําโจรกรรมในราตรีแลว ทําทีเหมือนฟงธรรม
เที่ยวไป, ทานทั้งหลายจงชวยกันจับมันไว ดังนี้แลว โบยอุบาสกนั้น.

จุลกาลรอดตายเพราะนางกุมภทาสีชวย
หมูนางกุมภทาสี เดินไปทาน้ํา ประสบเหตุนั้น จึงกลาววา " นาย
ทานทั้งหลายจงหลีกไป. ทานผูนี้ยอมไมทํากรรมเห็นปานนั้น " ดังนี้แลว
ใหมนุษยพวกนั้นปลอยเขาแลว. เขาไปวิหาร บอกแกภิกษุทั้งหลายวา
" ทานขอรับ ก็กระผมถูกมนุษยทั้งหลายใหฉิบหายแลว. กระผมไดชีวิต
เพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสี. " ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความนั้นแดพระตถาคต.

จะเศราหมองหรือผองแผวเพราะตน
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นเเลว ตรัสวา " ภิกษุ
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ทั้งหลาย จุลกาลอุบาสก ไดชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสี และ
ความที่ตนไมใชผูทํา ; ดวยวา ธรรมดาสัตวเหลานี้ทําบาปกรรมดวยตน
แลว ยอมเศราหมองดวยตนเอง ในอบายมีนรกเปนตน. สวนสัตว
ทั้งหลายทํากุศลแลว ไปสูสุคติและนิพพาน ยอมชื่อวาบริสุทธิ์ไดดวยตน
เอง " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๙. อตฺตนา ว กต ปาป อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกต ปาป อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ
สุทฺธิ อสุทธฺ ิ ปจฺจตฺต นาฺโ อฺ วิโสธเย.
" บาปอันผูใดทําแลวดวยตนเอง ผูนั้นยอมเศรา
หมองดวยตน ; บาปอันผูใดไมทําดวยตน, ผูนั้นยอม
บริสุทธิ์ดวยตนเอง ; ความบริสุทธิ์ไมบริสุทธิ์ เปน
ของเฉพาะตน, คนอื่นทําคนอื่นใหบริสุทธิ์ไมได. "

แกอรรถ
ความแหงพระคาถานั้นวา :อกุศลกรรมเปนกรรมอันผูใดทําแลวดวยตน. ผูนั้นเมื่อเสวยทุกข
ในอบาย ๔ ชื่อวาเศราหมองดวยตนเอง ; สวนบาปอันผูใดไมไดทําดวย
ตน ผูนั้นเมือ่ ไปสูสุคติและนิพพาน ชื่อวายอมบริสุทธิ์ดวยตนเอง. ความ
บริสุทธิ์กลาวคือกุศลกรรม และความไมบริสุทธิ์กลาวคืออกุศลกรรม เปน
ของเฉพาะตน คือยอมเผล็ดผลเฉพาะในตนของสัตวผูทําทั้งหลาย. บุคคล
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อื่นทําบุคคลอื่นใหบริสุทธิ์ไมได คือใหหมดจดไมไดเลย ใหเศราหมอง
ไมไดเลย. "
ในกาลจบเทศนา จุลกาลตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล. พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมเเกบริษัทผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล จบ.
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๑๐. เรื่องพระอัตตทัตถเถระ [๑๓๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอัตตทัตถเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตทตฺถ ปรตฺเถน " เปนตน.

พระเถระพยายามบําเพ็ญประโยชน
ความพิสดารวา เมือ่ พระศาสดาตรัสในกาลที่จวนจะปรินิพพานวา
" ภิกษุทั้งหลาย โดยกาลลวงไป ๔ เดือนแตวันนี้ เราจักปรินิพพาน. "
ภิกษุประมาณ ๗๐๐ รูปซึ่งยังเปนปุถุชน เกิดความสังเวช ไมละสํานัก
พระศาสดาเยล เที่ยวปรึกษากันวา " ทานผูมีอายุ พวกเราจะทําอะไร
หนอแล ? "
สวนพระอัตตทัตถเถระ คิดวา " ขาววา พระศาสดา จักปรินิพพาน
โดยกาลลวงไป ๔ เดือน. ก็ตัวเรายังเปนผูมีราคะไมไปปราศ. เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยูนี่แหละ เราจักพยายามเพื่อประโยชนแกพระอรหัต. " พระเถระนั้น ยอมไมไปสํานักของภิกษุทั้งหลาย. ลําดับนั้น
ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา " ผูมีอายุ ทําไม ? ทานจึงไมมาสํานักของ
พวกกระผมเสียเลย. ทานไมปรึกษาอะไร ๆ " ดังนี้แลว ก็นําไปสูสํานัก
พระศาสดา กราบทูลวา " พระเจาขา ภิกษุรูปนี้ ยอมทําชื่ออยางนี้. "
พระอัตตทัตถเถระนั้น แมพระศาสดาตรัสวา " เหตุไร ? เธอ
จึงทําอยางนั้น " ก็กราบทูลวา " พระเจาขา ขาววา พระองคจัก
ปรินิพพานโดยกาลลวงไป ๔ เดือน. ขาพระองคพยายามเพื่อบรรลุพระอรหัต ในเมือ่ พระองคยังทรงพระชนมอยูนี่แหละ."
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ผูปฏิบัตธิ รรมชื่อวาบูชาพระศาสดา
พระศาสดา ประทานสาธุการแกพระเถระนั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใดมีความสิเนหาในเรา. ผูน ั้นควรเปนดุจอัตตทัตถะ ดวยวา
ชนทั้งหลายบูชาอยูดวยวัตถุตาง ๆ มีของหอมเปนตน ยอมไมชื่อวาบูชา
เรา, สวนผูบูชาอยูดวยการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมชื่อวาบูชา
เรา; เพราะฉะนั้น แมภิกษุรูปอื่นก็พึงเปนเชนอัตตทัตถะ " ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :๑๐. อตฺตทตฺถ ปรตฺเถน พหุนาป น หาปเย
อตฺตทตฺถมภิฺาย
สทตฺถปสุโต สิยา.
" บุคคลไมพึงยังประโยชนของตน ใหเสื่อมเสีย
เพราะประโยชนของคนอื่นแมมาก รูจักประโยชน
ของตนแลว พึงเปนผูขวนขวายในประโยชนของตน."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา.
" บุคคลผูเปนคฤหัสถ ไมพึงยังประโยชนของตน แมประมาณ
กากณิก หนึ่งใหเสื่อมเสีย เพราะประโยชนของคนอื่น แมประมาณคาตั้ง
พันทีเดียว. ดวยวาประโยชนของตนแหงบุคคลนั้นแล แมประมาณกากณิก
หนึ่ง ก็ยังของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคใหสําเร็จได, ประโยชนของ
คนอื่น หาใหสําเร็จไม. สวนสองบาทพระคาถาเหลานี้ พระผูมีพระภาค
เจาไมตรัสอยางนั้น ตรัสดวยหัวขอแหงกัมมัฏฐาน. เพราะฉะนั้น ภิกษุ
๑

๑. เปนชื่อของมาตราเงินอยางต่ําที่สุด แทบไมมีคาเสียเลย แตในทีน่ ี้ เปนคุณบทของคําวา
ประโยชน จึงหมายความวา ประโยชนของตนแมนอย จนไมรูจะประมาณไดวาเทาไหน ก็ไม
ควรใหเสียไป.
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ตั้งใจวา ' เราจะไมยังประโยชนของตนใหเสื่อมเสีย ' ดังนี้แลว ก็ไมพึง
ยังกิจมีการปฏิสังขรณพระเจดียเปนตน อันบังเกิดขึ้นแกสงฆ หรือวัตถุมี
อุปชฌายวัตรเปนตนใหเสื่อมเสีย. ดวยวาภิกษุบําเพ็ญอภิสมาจาริกวัตร
ใหสมบูรณอยูแล ยอมทําใหแจงซึ่งผลทั้งหลายมีอริยผลเปนตน. เพราะฉันนั้น การบําเพ็ญวัตรใหบริบูรณแมนี้ จึงชื่อวาเปนประโยชนของตนแท.
อนึ่ง ภิกษุใด มีวปิ สสนาอันปรารภยิ่งแลว ปรารถนาการแทง
ตลอดวา 'เราจักแทงตลอดในวันนี้ ๆ แหละ ' ดังนี้แลว ประพฤติอยู.
ภิกษุนั้น แมยังวัตรมีอุปชฌายวัตรเปนตนใหเสื่อมแลว ก็พึงทํากิจของตน
ใหได. ก็ภิกษุรูจักประโยชนของตนเห็นปานนั้น คือกําหนดไดวา นี้
เปนประโยชนตนของเรา ' พึงเปนผูเรงขวนขวาย ประกอบในประโยชน
ของตนนั้น. "
ในกาลจบเทศนา พระเถระนั้น ไดตั้งอยูในพระอรหัตผล เทศนา
ไดเปนประโยชนแมเเกภิกษุผูประชุมกันทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องพระอัตตทัตถเถระ จบ.
อัตตวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๒ จบ.
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คาถาธรรมบท
โลกวรรค ที่ ๑๓
วาดวยเรื่องโลก
[๒๓] ๑. บุคคลไมพึงเสพธรรมอันเลว ไมพึงอยูรวม
ดวยความประมาท ไมพึงเสพความเห็นผิด ไมพึง
เปนคนรกโลก.
๒. บรรพชิตไมพึงประมาทในกอนขาว อันตน
พึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต
ผูมปี กติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้และ
โลกหนา, บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสจุ ริต ไมพึง
ประพฤติธรรมนั้นใหทุจริต ผูมีปกติประพฤติธรรม
ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้และโลกหนา.
๓. พระยามัจจุ ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณา
เห็นอยูซึ่งโลก เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ํา (และ)
เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด.
๔. ทานทัง้ หลายจงดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ
ที่พวกคนเขลาหมกอยู (แต) พวกผูรูหาของอยูไม.
๕. ผูใดประมาทในกอน ภายหลังไมประมาท
ผูนนั้ ยอมยังโลกนี้ใหสวางได เหมือนดวงจันทรพน
จากหมอกฉะนั้น.
๖. บุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทําไวแลวไดดวย
๑

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๑๐ เรื่อง.
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กุศล บุคคลนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวาง เหมือนดวง
จันทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น.
๗. สัตวโลกนี้เปนเหมือนคนบอด ในโลกนี้นอย
คนนักจะเห็นแจง นอยคนนักจะไปในสวรรค เหมือน
นกหลุดเเลวจากขาย (มีนอย) ฉะนั้น.
๘. หงสทงั้ หลาย ยอมไปในทางแหงดวงอาทิตย
ทานผูมีฤทธิ์ทั้งหลายยอมไปในอากาศดวยฤทธิ์ ธีรชน
ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ยอมออกไปจากโลกได.
๙. บาปอันชนผูกาวลวงธรรมอยางเอกเสีย ผู
มักพูดเท็จ ผูมปี รโลกอันลวงเลยเสียแลว ไมพึงทํา
ยอมไมม.ี
๑๐. พวกคนตระหนี่ จะไปสูเทวโลกไมไดเลย
พวกชนพาลแล ยอมไมสรรเสริญทาน สวนนักปราชญอนุโมทนาทานอยู เพราะเหตุนั้นนั่นแล นักปราชญนั้นจึงเปนผูมีสุขในโลกหนา.
๑๑. โสดาปตติผลประเสริฐกวาความเปนเอกราช
ในแผนดิน กวาการไปสูสวรรค และกวาความเปน
ใหญในโลกทั้งปวง.
จบโลกวรรคที่ ๑๓
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๑๓. โลกวรรควรรณนา
๑. เรือ่ งภิกษุหนุม [๑๓๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุม
รูปใดรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หีน ธมฺม " เปนตน.

ภิกษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา
ไดยินวา พระเถระรูปใดรูปหนึ่งพรอมทั้งภิกษุหนุม ไดไปสูเรือน
ของนางวิสาขาแตเชาตรู ขาวตมประจํายอมเปนของอันเขาตกแตงไวเปน
นิตย เพื่อภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในเรือนของนางวิสาขา. พระเถระ
ฉันขาวตมแลว ใหภิกษุหนุมนั่งอยูบนเรือนของนางวิสาขานั้น สวนตน
ไดไปเรือนหลังอื่น. ก็โดยสมัยนั้น ธิดาของบุตรของนางวิสาขาตั้งอยูใน
ฐานะของยา ทําการขวนขวายแกภิกษุทั้งหลาย. นางกรองน้ําเพื่อภิกษุ
หนุมนั้น เห็นเงาหนาของตนในตุม จึงหัวเราะ. แมภิกษุหนุมมองดูนาง
ก็หัวเราะ. นางเห็นภิกษุหนุมนั้นหัวเราะอยู จึงกลาววา " คนหัวขาด
ยอมหัวเราะ" ลําดับนั้นภิกษุหนุมดานางวา " เธอก็หัวขาด. ถึงมารดา
บิดาของเธอก็หัวขาด." นางรองไหไปสูสํานักของยาในโรงครัวใหญ.
เมื่อนางวิสาขากลาววา " นี้อะไร ? แม " จึงบอกเนื้อความนั้น. นางวิสาขานั้นมาสูสํานักของภิกษุหนุมแลว พูดวา " ทานเจาขา อยา
โกรธแลว. คํานั้นเปนคําไมหนักนักสําหรับพระผูเปนเจา ผูมีผมและ
๑

๑. หมายความวา ทําแทนนางวิสาขาผูเปนยา
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เล็บอันตัดแลว ผูมีผานุงผาหมอันตัดแลว ผูถือกระเบื้องตัด ณ ทามกลาง
เที่ยวไปอยูเพื่อภิกษา. " ภิกษุหนุมพูดวา " เออ อุบาสิกา ทานยอม
ทราบความที่อาตมาเปนผูมีผมอันตัดแลวเปนตน." การที่หลานของทาน
นี้ดาทําอาตมาวา ' ผูมีหัวขาด ' ดังนี้ จักควรหรือ.? " นางวิสาขา
ไมไดอาจ เพื่อใหภิกษุหนุมยินยอมเลย (ทั้ง) ไมไดอาจเพื่อใหนางทาริกา
ยินยอม. ขณะนั้น พระเถระมาแลว ถามวา " นี้ อะไรกัน ? อุบาสิกา "
ฟงความนั้นแลว เมื่อจะกลาวสอนภิกษุหนุม จึงพูดวา " ผูมีอายุ เธอจง
หลีกไป, หญิงนี้ไมไดดาตอเธอผูมีผมเล็บและผาอันตัดแลว ผูถือกระเบื้อง
ตัดในทามกลางเที่ยวไปอยูเพื่อภิกษา, เธอจงเปนผูนิ่งเสีย. "
ภิกษุหนุม. อยางนั้นขอรับ ทานไมคุกคามอุปฏฐายิกาของตน จัก
คุกคามกระผมทําไม ? การที่นางดากระผมวา ' ผูมีหัวขาด ' จักควรหรือ ?
ขณะนั้น พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา " นี้อะไรกัน ? " นางวิสาขากราบทูลประพฤติเหตุนั้นตั้งแตตน.

พระศาสดาประทานโอวาทแกภิกษุหนุม
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผลของภิกษุหนุมนั้น
แลว จึงทรงดําริวา " เราคลอยตามภิกษุหนุมนี้จะควร " ดังนี้แลว จึง
ตรัสกะนางวิสาขาวา " วิสาขา ก็ทาริกาของทานดาทําสาวกทั้งหลายของ
เราใหเปนผูมีศีรษะขาด ดวยเหตุสักวามีผมอันตัดแลวเปนตนนั้นแล ควร
หรือ ? " ภิกษุหนุม ลุกขึ้นประคองอัญชลีในทันใดนั่นแล กราบทูล
วา " พระเจาขา พระองคยอมทรงทราบปญหานั่นดวยดี. อุปช ฌายของ
ขาพระองคและมหาอุบาสิกา ยอมไมทราบดวยดี. " พระศาสดา ทรง
ทราบความที่พระองคเปนผูอนุกูลแกภิกษุหนุมแลว ตรัสวา " ชื่อวาความ
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เปนคือการหัวเราะปรารภกามคุณเปนธรรมอันเลว. อนึ่งการเสพธรรมที่
ชื่อวาเลว และการอยูรวมกับความประมาทยอมไมควร " จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :๑. หีน ธมฺม น เสเวยฺย ปมาเทน น สวเส
มิจฺฉาทิฏึ น เสเวยฺย น สิยา โลกวฑฺฒโน.
" บุคคลไมพึงเสพธรรมอันเลว, ไมพึงอยูรวม
ดวยความประมาท, ไมพึงเสพความเห็นผิด ไมพึง
เปนคนรกโลก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา หีน ธมฺม ไดแก ธรรม คือ
เบญจกามคุณ. แทจริง ธรรมคือเบญจกามคุณนั้น อันชนเลว โดยที่สุด
แมอูฐและโคเปนตนพึงเสพ. ธรรมคือเบญจกามคุณ ยอมใหสัตวผูเสพบังเกิดในฐานะทั้งหลายมีนรกเปนตนอันเลว เพราะเหตุนั้น ธรรมคือ
เบญจกามคุณนั้น จึงชือ่ วาเปนธรรมเลว : บุคคลไมพึงเสพธรรมอันเลว
นั้น. บทวา ปมาเทน ความวา ไมพึงอยูรวมแมดวยความประมาท มี
อันปลอยสติเปนลักษณะ บทวา น เสเวยฺย ไดแก ไมพึงถือความเห็น
ผิด. บทวา โลกวฑฺฒโน ความวา ก็ผูใดทําอยางนี้. ผูนั้นยอมชื่อวา
เปนคนรกโลก ; เพราะเหตุนั้น (ไม) พึงเปนคนรกโลก เพราะไมทํา
อยางนั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุหนุมตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดเปนประโยชนแมแกชนทั้งหลายผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุหนุม จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 232

๒. เรือ่ งพระเจาสุทโธนทะ [๑๓๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในนิโครธาราม ทรงปรารภพระบิดา
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย " เปนตน.

พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุครั้งแรก
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุบุรี
โดยเสด็จไปครั้งแรก มีการตอนรับอันพระญาติทั้งหลายทําแลวเสด็จไปสู
นิโครธาราม ทรงนิรมิตตนจงกรมในอากาศ จงกรมบนรัตนจงกรมนั้น
ทรงแสดงธรรมเพื่อตองการทําลายมานะของพระญาติทั้งหลายแลว. พระญาติทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสแลว ถวายบังคมตั้งตนแตพระเจาสุทโธทนมหาราช. ฝนโบกขรพรรษตกในสมาคมแหงพระญาตินั้น. เมื่อมหาชนปรารภ
ฝนนั้น สนทนากันแลวพระศาสดาตรัสวา " ใชแตในบัดนี้เทานั้นหามิได
ภิกษุทั้งหลาย. ถึงในกาลกอน ฝนโบกขรพรรษก็ตกในสมาคมแหงญาติ
ของเราเหมือนกัน " ดังนี้แลว จึงตรัสเวสสันดรชาดก . บรรดาพระญาติ
ซึ่งฟงพระธรรมเทศนาแลวหลีกไปอยู. แมองคหนึ่งก็ไมนิมนตพระศาสดา
แลว. แมพระราชาก็ไมทรงนิมนตเลย ดวยทรงดําริวา " บุตรเราไมมา
สูเรือนของเรา จักไปไหน ? " ดังนี้แลว ไดเสด็จไป ; ก็แลครั้นเสด็จไป
แลว รับสั่งใหคนตกแตงขาวตมเปนตน ใหปูลาดอาสนะทั้งหลายไวเพื่อ
ภิกษุมีประมาณสองหมื่น ในพระราชมนเฑียร.
๑

๑. ขุ. ชา. มหา. ๒๗/๓๖๕. อรรถกถา.๑๐/๓๑๕.
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วันรุงขึ้น พระศาสดาเมื่อเสด็จเขาไปสูพระนครเพื่อบิณฑบาต ทรง
ใครครวญวา " พระพุทธเจาในอดีตทั้งหลาย เสด็จถึงพระนครแหงพระบิดาแลว เสด็จตรงไปสูตระกูลแหงพระญาติทีเดียวหรือหนอแล ? หรือวา
เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต โดยลําดับ " ทรงเห็นวา " เสด็จเที่ยวไปโดย
ลําดับ " ดังนี้แลว จึงเสด็จดําเนินไปเพื่อบิณฑบาตตั้งแตเรือนหลังแรก.
พระมารดาของพระราหุลประทับนั่งบนพื้นปราสาทแลเห็นแลว จึงกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแดพระราชา พระราชาทรงจัดแจงผาสาฎกรีบเสด็จ
ออกไป ถวายบังคมพระศาสดาแลว ตรัสวา " ลูก เพราะเหตุไร ? ทาน
จึงใหขาพเจาฉิบหาย. ทานเที่ยวไปเพื่อภิกษา ใหความละอายเกิดขึ้นแลว
แกขาพเจาเหลือเกิน. ขึ้นชื่อวากรรมไมควรอันทานทําแลว. การที่ทาน
เที่ยวไปดวยวอทองคําเปนตน เที่ยวไปเพื่อภิกษา ในนครนี้นนั้ แหละจึง
ควร ; ทานใหขาพเจาละอายทําไม ? "

การบิณฑบาตเปนวงศของพระพุทธเจา
พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมภาพใหพระองคละอายหามิได,
แตอาตมภาพยอมประพฤติตามวงศสกุลของตน.
พระราชา. พอ ก็การเที่ยวไปเพื่อภิกษาแลวเปนอยู เปนวงศ
ของขาพเจาหรือ ?
พระศาสดาตรัส วา " มหาบพิตร นั่นมิใชเปนวงศของพระองค. แต
นั่นเปนวงศของอาตมภาพ ; เพราะพระพุทธเจาไมใชพันหนึ่ง เสด็จเที่ยว
ไปเพื่อบิณฑบาตแลวเปนอยูเหมือนกัน" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ไดภาษิตพระคาถาเหลานั้นวา:-
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๒. อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย
ธมฺม สุจริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ.
ธมฺม จเร สุจริต
น น ทุจจฺ ริต จเร
ธมฺมจารี สุข เสติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ.
" บรรพชิตไมพึงประมาทในกอนขาว อันตนพึง
ลุกขึ้นยืนรับ, บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต ผูมี
ปกติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้และโลก
หนา, บุคคลพึงประพฤติธรรมใหสุจริต, ไมพึง
ประพฤติธรรมนั้นใหทุจริต, ผูมีปกติประพฤติธรรม
ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้และโลกหนา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตฺติฏเ ความวา ในกอนขาว อันตน
พึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูเรือนของชนเหลาอื่น. บทวา นปฺปมชฺเชยฺย
ความวา ก็ภิกษุเมื่อใหธรรมเนียมของผูเที่ยวบิณฑบาตเปนปกติเสื่อมแลว
แสวงหาโภชนะอันประณีต ชื่อวายอมประมาท ในกอนขาวอันตนพึงลุก
ขึ้นยืนรับ. แตวาเมื่อเที่ยวไปตามลําดับตรอกเพื่อบิณฑบาต ชื่อวายอมไม
ประมาท. ทําอยูอยางนั้น ชื่อวาไมพึงประมาท ในกอนขาวที่ตนพึงลุกขึ้น
ยืนรับ.
บทวา ธมฺม ความวา เมื่อละการแสวงหาอันไมควรแลวเที่ยวไป
ตามลําดับตรอก ชื่อวาพึงประพฤติธรรม คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษานั้น
นั่นแลใหเปนสุจริต. คําวา สุข เสติ นั่น สักวาเปนเทศนา. อธิบายวา
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เมื่อประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ชือ่ วาประพฤติธรรมเปน
ปกติ ยอมอยูเปนสุขโดยอิริยาบถแมทั้ง ๔ ในโลกนี้และโลกหนา.
สองบทวา น ต ทุจฺจริต ความวา เมื่อเที่ยวไปในอโคจร ตางดวย
อโคจรมีหญิงแพศยาเปนตน ชื่อวายอมประพฤติธรรม คือการเที่ยวไปเพื่อ
ภิกษาใหเปนทุจริต. ไมประพฤติอยางนั้น พึงประพฤติธรรมนั้นใหเปน
สุจริต, ไมพึงประพฤติธรรมนั้นใหเปนทุจริต. คําที่เหลือ มีเนื้อความ
ดังกลาวแลวเหมือนกัน.
ในเวลาจบเทศนา พระราชาทรงดํารงอยูในพระโสดาปตติผลแลว.
เทศนาไดมีประโยชนแมเเกชนทั้งหลายผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาสุทโธทนะ จบ.
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๓. เรื่องภิกษุผูเจริญวิปสสนา [๑๓๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูเจริญ
วิปสสนามีประมาณ๕๐๐รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยถา ปุพฺพุฬก
ปสฺเส " เปนตน.

ภิกษุถือเอาพยับแดดเปนอารมณ
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา
แลว เขาไปสูปา แมพยายามอยู ก็ไมไดบรรลุคุณวิเศษ จึงคิดวา '' พวก
เราจักเรียนกัมมัฏฐานใหวิเศษ " กําลังมาสูสํานักของพระศาสดา เห็น
พยับแดดในระหวางทาง เจริญกัมมัฏฐานมีพยับแดดเปนอารมณนั่นแหละ
มาแลว. ฝนตกในขณะแหงภิกษุเหลานั้นเขาไปสูวิหารนั่นเอง ภิกษุ
เหลานั้นยืนที่หนามุขนั้น ๆ เห็นฟองน้ําทั้งหลายซึ่งตั้งขึ้นแลว แตกไป
อยูดวยความเร็วแหงสายน้ํา ยึดเอาเปนอารมณวา " อัตภาพแมนี้ เปน
เชนกับฟองน้ํา เพราะอรรถวาเกิดขึ้นแลวแตกไปเหมือนกัน. " พระศาสดา
ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงแลดูภิกษุเหลานั้นแลว ทรงแผ
พระโอภาส เหมือนตรัสกับภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓. ยถา ปุพฺพุฬก ปสฺเส
ยถา ปสฺเส มรีจิก
เอว โลก อเวกฺขนฺต
มจฺจุราชา น ปสฺสติ.
" พระยามัจจุ ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเห็น
อยูซึ่งโลก เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ํา (และ)
เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด. "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มรีจิก คือพยับแดด จริงอยู พยับแดด
แมปรากฏขึ้นแตที่ไกลเทียว ดวยสามารถมีสัณฐานดังสัณฐานเรือนเปนตน
เปนของเขาถึงความเปนรูปที่ถือเอามิได เปนของวางเปลาแท (ยอม
ปรากฏ) แกคนทั้งหลายผูเขาไปใกลอยู, เพราะเหตุนั้น จึงมีอธิบายวา
" พระยามัจจุ ยอมไมเห็นบุคคลผูพิจารณาเห็นอยูซึ่งโลกมีขันธเปนอาทิ
เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ํา เพราะอรรถวาเกิดขึ้นแลวแตกไป (และ)
เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด เพราะความเปนธรรมชาติวางเปลาเปน
อาทิ ฉะนั้น. "
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นบรรลุพระอรหัตแลว ในที่แหง
ตนยืนนั่นเอง ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูเจริญวิปสสนา จบ.
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๔. เรือ่ งอภัยราชกุมาร [๑๔๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอภัยราชกุมาร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เอถ ปสฺสถิม โลก " เปนตน.

พระกุมารไดรับพระราชทานราชสมบัติ
ไดยินวา เมื่ออภัยราชกุมารนั้น ทรงปราบปรามปจจันตชนบทให
สงบมาแลว พระเจาพิมพิสารผูพระบิดา ทรงพอพระทัยแลว พระราชทาน
หญิงฟอนคนหนึ่ง ผูฉลาดในการฟอนและการขับแลว ไดพระราชทาน
ราชสมบัติสิ้น ๗ วัน. อภัยราชกุมารนั้น ไมเสด็จออกภายนอกพระราชมนเฑียรเลย. เสวยสิริแหงความเปนพระราชาสิ้น ๗ วัน เสด็จไปสูทา
แมน้ําในวันที่ ๘ ทรงสรงสนานแลว เสด็จเขาไปสูพระอุทยาน ประทับ
นั่งทอดพระเนตรการฟอนและการขับของหญิงนั้น ดุจสันตติมหาอํามาตย.
ในขณะนั้นเอง แมนางนั้นไดทํากาละ ดวยอํานาจกองลมกลาดุจศัสตรา
ดุจหญิงฟอนของสันตติมหาอํามาตย พระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแลว
เพราะกาลกิริยาของหญิงฟอนนั้น ทรงดําริวา " ผูอื่น เวนพระศาสดาเสีย
จักไมอาจเพื่อใหความโศกนี้ของเราดับได " ดังนีแ้ ลว จึงเขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา " พระเจาขา ขอพระองคจงใหความโศกของขาพระองค
ดับเถิด. "

อุบายระงับความโศก
พระศาสดา ทรงปลอบพระกุมารนั้นแลวตรัสวา " กุมาร ก็ประมาณ
แหงน้ําตาทั้งหลาย ที่เธอรองไหอยูในกาลแหงหญิงนี้ตายแลว อยางนี้
นี่แลใหเปนไปแลว ยอมไมมีในสงสาร ซึ่งมีที่สุดอันใคร ๆ รูไมได "
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ทรงทราบความที่ความโศกเปนภาพเบาบาง เพราะเทศนานั้นแลวจึง
ตรัสวา " กุมาร เธออยาโศกเลย, ขอนั้นเปนฐานะเปนที่จมลงของชน
พาลทั้งหลาย ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔. เอถ ปสฺสถิม โลก
จิตฺต ราชรถูปม
ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ นตฺถิ สงฺโค วิชานต
" ทานทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการ ดุจ
ราชรถ, ที่พวกคนเขลาหมกอยู, (แต) พวกผูร ูหา
ของอยูไม."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เอถ ปสฺสถ พระศาสดาตรัสหมาย
เอาพระราชกุมารนั่นเอง, สองบทวา อิม โลก ไดแก อัตภาพ กลาวคือ
ขันธโลกเปนตนนี้. บทวา จิตฺต ความวา อันวิจิตรดวยเครื่องประดับ
มีเครื่องประดับคือผาเปนตน ดุจราชรถอันวิจิตรดวยเครื่องประดับมีเเกว
๗ ประการเปนอาทิ. สองบทวา ยตฺถ พาลา ความวา พวกคนเขลา
เทานั้นหมกอยูในอัตภาพใด. บทวา วิชานต ความวา แตสําหรับพวก
ผูรูคือบัณฑิตทั้งหลาย หามีความของในกิเลสเครื่องของ คือราคะเปนตน
แมอยางหนึ่งในอัตภาพนั้นไม.
ในเวลาจบเทศนา พระราชกุมารตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว, พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมเเกผูประชุมกัน ดังนี้แล.
เรื่องอภัยราชกุมาร จบ.
๑. พระศาสดาตรัสสองบทวา เอถ ปสฺสถ ในพระคาถานั้น ทรงหมายเอาจําเพาะพระราชกุมาร.
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๕. เรื่องพระสัมมัชชนเถระ [๑๔๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัมมัชชนเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชติ ฺวา "
เปนตน.

ผูไมประมาทยอมยังโลกใหสวาง
ไดยินวา พระเถระนั้นไมทําเวลาใหเปนประมาณวา " เชาหรือ
เย็น " ยอมเที่ยวกวาดอยูเนือง ๆ. วันหนึ่ง พระเถระนั้น ถือไมกวาด
ไปสูสํานักของพระเรวตเถระ ผูนั่งในที่พักกลางวันแลว กลาววา " พระเถระนี้เปนผูเกียจครานมาก. บริโภคของที่ชนถวายดวยศรัทธา แลวมา
นั่งอยู ; การที่พระเถระนั้นถือเอาไมกวาดแลวกวาดที่แหงหนึ่ง จะไมควร
หรือ ? " พระเถระคิดวา " เราจักใหโอวาทแกเธอ " ดังนี้แลว จึงกลาววา
" มานี่แนะ คุณ."
พระสัมมัชชนเถระ. อะไร ? ขอรับ.
พระเรวตเถระ. ทานจงไป. อาบน้ําแลวจงมา.
พระสัมมัชชนเถระนั้น ไดทําอยางนั้นแลว.
ลําดับนั้น พระเถระใหเธอนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่งแลว เมื่อจะกลาว
สอน จึงกลาววา " คุณ ธรรมดาภิกษุเที่ยวกวาดอยูตลอดทุกเวลา ไมควร,
ก็การที่ภิกษุกวาดแตเชาตรูแลว เทีย่ วบิณฑบาต กลับจากบิณฑบาตแลว
มานั่งในที่พักกลางคืนหรือในที่พักกลางวัน สาธยายอาการ ๓๒ เริ่มตั้ง
ความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพแลว ลุกขึ้นกวาดในเวลาเย็น จึงควร. อัน
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ภิกษุไมกวาดตลอดกาลเปนนิตย แลวพึงทําโอกาส ชื่อแมแกตน." พระสัมมัชชนเถระนั้นตั้งอยูในโอวาทของพระเถระแลว ไมนานเทาไรก็บรรลุ
พระอรหัต. ที่นั้น ๆไดรกรุงรังแลว.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกลาวกะพระสัมมัชชนเถระนั้นวา " สัมมัชชนเถระผูมีอายุ ที่นั้น ๆ รกรุงรัง. เพราะเหตุไร ทานจึงไมกวาด ? "
พระสัมมัชชนเถระ. ทานผูเจริญ กระผมทําแลวอยางนั้น ในเวลา
ประมาท, บัดนี้ กระผมเปนผูไมประมาทแลว.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเถระนี้ พยากรณ
อรหัตผล. " พระศาสดาตรัสวา " อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรา
เที่ยวกวาดอยูในเวลาประมาทในกอน. แตบัดนี้ บุตรของเรายับยั้งอยู
ดวยความสุขซึ่งเกิดแตมรรคผล จึงไมกวาด " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา :๕. โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โส อิม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา.
" ผูใดประมาทในกอน ภายหลังไมประมาท,
ผูนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวางได เหมือนดวงจันทรพน
แลวจากหมอกฉะนั้น."

แกอรรถ
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :บุคคลใดประมาทแลวในกอน ดวยการทําวัตรและวัตรตอบ หรือ
ดวยการสาธยายเปนตน ภายหลังยับยั้งอยูดวยสุขซึ่งเกิดแตมรรคผล ชื่อวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 242

ยอมไมประมาท. บุคคลนั้น ยอมยังโลกมีขันธเปนตนนี้ใหสวาง คือยอม
ทําใหแสงสวางเปนอันเดียวกันไดดวยมรรคญาณ เหมือนดวงจันทรพนแลว
จากหมอกเปนตน ยังโอกาสโลกใหสวางอยู ฉะนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสัมมัชชนเถระ จบ.
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๖. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๑๔๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส ปาป กต กมฺม " เปนตน.

ตนคดปลายตรงใชได
เนื้อเรื่องบัณฑิตพึงทราบดวยสามารถแหงอังคุลิมาลสูตร นั่นแล. ก็
พระเถระบวชในสํานักของพระศาสดา บรรลุพระอรหัตแลว. ครั้งนั้นแล
ทานพระอังคุลิมาลไปแลวในที่ลับหลีกเรนอยู เสวยวิมุตติสุขแลว, เปลง
อุทานนี้ในเวลานั้นวา :" ก็ผูใด ประมาทแลวในกอน ภายหลังไมประมาท, ผูนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวาง เหมือนดวงจันทร
พนแลวจากหมอกฉะนั้น. "
ครั้นเปลงอุทานแลว ก็ปรินพิ พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุ พระเถระบังเกิดแลว
ณ ที่ไหนหนอแล ? พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอเปนผูนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา " ดวยถอยคําปรารภถึงที่บังเกิดของพระอังคุลิมาลเถระ. พระเจาขา. " จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราปรินิพพานแลว." เมื่อ
ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา " พระอังคุลิมาลเถระฆามนุษยมีประมาณเทานี้
ปรินิพพานแลวหรือ ? พระเจาขา " จึงตรัสวา " อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย
เพราะอังคุลิมาลนั้นไมไดกัลยามิตรสักคนหนึ่ง จึงไดทําบาปมีประมาณ
๑

๑. ม. ม. ๑๓/๔๗๗.
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เทานี้ในกาลกอน. แตภายหลังเธอไดกัลยาณมิตรเปนปจจัย จึงไดเปน
ผูไมประมาท; เหตุนั้น บาปกรรมนัน้ อันบุตรของเราละไดแลวดวยกุศล"
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๖. ยสฺส ปาป กต กมฺม กุสเลน ปถียติ
โส อิม โลก ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา
" บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทําไวเเลวไดดวย
กุศล, บุคคลนั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวาง เหมือน
ดวงจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุสเลน พระศาสดาตรัสหมายเอาพระอรหัตมรรค. คําที่เหลือ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ จบ.
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๗. เรื่องธิดานายชางหูก [๑๔๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในเจดียชื่อวาอัคคาฬวะ ทรงปรารภ
ธิดาของนายชางหูกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อนฺธภูโต อย
โลโก " เปนตน.

คนเจริญมรณสติไมกลัวตาย
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พวกชาวเมืองอาฬวี เมื่อพระศาสดา
เสด็จถึงเมืองอาฬวีแลว ไดทูลนิมนตถวายทานแลว. พระศาสดาเมื่อจะ
ทรงทําอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตกิจ จึงตรัสวา " ทานทั้งหลายจงเจริญ
มรณสติอยางนี้วา ' ชีวิตของเราไมยั่งยืน, ความตายของเราแนนอน, เรา
พึงตายแนแท. ชีวิตของเรามีความตายเปนที่สุด. ชีวิตของเราไมเที่ยง.
ความตายเที่ยง; ก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไมเจริญแลว, ในกาลที่สุด
ชนทั้งหลายนั้น ยอมถึงความสะดุง รองอยางขลาดกลัวอยูทํากาละ เหมือน
บุรุษเห็นอสรพิษแลวกลัวฉะนั้น; สวนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแลว
ชนทั้งหลายนั้น ยอมไมสะดุงในกาลที่สุด ดุจบุรุษเห็นอสรพิษแตไกล
เทียว แลวก็เอาทอนไมเขี่ยทิ้งไปยืนอยูฉะนั้น; เพราะฉะนั้นมรณสติอัน
ทานทั้งหลายพึงเจริญ. "

พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทธิดาชางหูก
พวกชนที่เหลือฟงพระธรรมเทศนานั้นแลว ไดเปนผูขวนขวายใน
กิจของตนอยางเดียว. สวนธิดาของนายชางหูกอายุ ๑๖ ปคนหนึ่ง คิดวา
" โอ ธรรมดาถอยคําของพระพุทธเจาทั้งหลายอัศจรรย, เราเจริญมรณสติ
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จึงควร " ดังนี้แลว ก็เจริญมรณสติอยางเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืน.
ฝายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอาฬวีแลว ก็ไดเสด็จไปพระเชตวัน.
นางกุมาริกาแมนั้น ก็เจริญมรณสติสิ้น ๓ ปทีเดียว. ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูโลก ในเวลาใกลรงุ ทรงเห็นนางกุมาริกานั้น เขาไป
ในภายในขาย คือพระญาติของพระองค ทรงใครครวญวา " เหตุอะไร
หนอ ? จักมี " ทรงทราบวา นางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแลวสิ้น ๓ ป
ตั้งแตวันที่ฟงธรรมเทศนาของเรา. บัดนี้ เราไปในที่นั้นแลว ถามปญหา
๔ ขอกะนางกุมาริกานี้ เมื่อนางเเกปญหาอยู จักใหสธุการในฐานะ ๔
แลวภาษิตคาถานี้. ในเวลาจบคาถา นางกุมาริกานั้น จักตั้งอยูในโสดาปตติผล, เพราะอาศัยนางกุมาริกานั้น เทศนาจักมีประโยชนแมแกมหาชน
ดังนี้แลว มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเปนบริวาร ไดเสด็จออกจากพระเชตวัน ไปสูอัคคาฬววิหารโดยลําดับ. ชาวเมืองอาฬวีทราบวา " พระศาสดาเสด็จมาแลว " จึงไปวิหาร ทูลนิมนตแลว. แมนางกุมาริกานั้น ทราบ
การเสด็จมาของพระศาสดา มีใจยินดีวา " ขาววา พระมหาโคดมพุทธเจา
ผูพระบิดา ผูเปนใหญ เปนพระอาจารย ผูมีพระพักตรดังพระจันทรเพ็ญ
ของเราเสด็จมาแลว " จึงคิดวา " พระศาสดา ผูมีวรรณะดังทองคํา อัน
เราเคยเห็น ในที่สุด ๓ ป แตวันนี้. บัดนี้ เราจักไดเห็นพระสรีระซึ่งมี
วรรณะดังทองคํา และฟงธรรมอันเปนโอวาท ซึ่งโอชะอันไพเราะ
(จับใจ) ของพระศาสดานั้น. "
ฝายบิดาของนาง เมื่อจะไปสูโรงหูก ไดสั่งไววา " แม ผาสาฎก
ซึ่งเปนของคนอื่น เรายกขึ้นไว (กําลังทอ), ผานั้นประมาณคืบหนึ่ง ยัง
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ไมสําเร็จ; เราจะใหผานั้นเสร็จในวันนี้. เจากรอดายหลอดแลว พึงนํา
มาใหแกพอโดยเร็ว. " นางกุมาริกานั้นคิดวา " เราใครจะฟงธรรมของ
พระศาสดา ก็บิดาสั่งเราไวอยางนี้; เราจะฟงธรรมของพระศาสดาหรือ
หนอแล หรือจะกรอดายหลอดแลวนําไปใหแกบิดา ? " ครั้งนั้น นาง
กุมาริกานั้น ไดมีความปริวิตกอยางนั้นวา " เมื่อเราไมนําดายหลอดไปให
บิดาพึงโบยเราบาง พึงตีเราบาง. เพราะฉะนั้น เรากรอดายหลอดใหเเก
ทานแลว จึงจักฟงธรรมในภายหลัง " ดังนี้แลว จึงนั่งกรอดายหลอดอยู
บนตั่ง แมพวกชาวเมืองอาฬวีอังคาสพระศาสดาแลว ไดรับบาตร ยืนอยู
เพื่อตองการอนุโมทนา. พระศาสดาประทับนั่งแลว ดวยทรงดําริวา " เรา
อาศัยกุลธิดาใดมาแลวสิ้นทาง ๓๐ โยชน, กุลธิดานั้น ไมมโี อกาสแมใน
วันนี้. เมื่อกุลธิดานั้นไดโอกาสเราจักทําอนุโมทนา. " ก็ใครๆในโลก
พรอมทั้งเทวโลก ยอมไมอาจเพื่อจะทูลอะไร ๆ กะพระศาสดา ผูทรงนิ่ง
อยางนั้นได. แมนางกุมาริกานั้นแล กรอดายหลอดแลวใสในกระเชา
เดินไปสูสํานักของบิดา ถึงที่สุดของบริษัทแลว ก็ไดเดินแลดูพระศาสดา
ไป. แมพระศาสดา ก็ทรงชะเงอ ทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้น. ถึงนาง
กุมาริกานั้นก็ไดทราบแลว โดยอาการที่พระศาสดาทอดพระเนตรเหมือน
กันวา " พระศาสดา ประทับนั่งอยูในทามกลางบริษัทเห็นปานนั้น ทอด
พระเนตรเราอยู ยอมทรงหวังการมาของเรา ยอมทรงหวังการมาสูสํานัก
ของพระองคทีเดียว. " นางวางกระเชาดายหลอด แลวไดไปยังสํานักของ
พระศาสดา.
๑

๑. คีว อุกฺขิปตฺวา.
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ถามวา " ก็เพราะเหตุอะไร ? พระศาสดา จึงทอดพระเนตรนาง
กุมาริกานั้น."
แกวา " ไดยินวา พระองคไดทรงปริวิตกอยางนี้วา " นางกุมาริกา
นั้น เมื่อไปจากที่นี้ ทํากาลกิริยาอยางปุถุชนแลว จักเปนผูมีคติไมแนนอน.
แตมาสูสํานักของเราแลวไปอยู บรรลุโสดาปตติผลแลว จักเปนผูมีคติ
แนนอน เกิดในดุสิตวิมาน." นัยวา ในวันนั้น ชือ่ วาความพนจากความ
ตายไมมีแกนางกุมาริกานั้น.
นางกุมาริกานั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ดวยเครื่องหมายอันพระศาสดา
ทอดพระเนตรนั่นแล เขาไปสูระหวางแหงรัศมี มีพรรณะ ๖ ถวายบังคม
แลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง.

พระศาสดาตรัสถามปญหากะธิดาชางหูก
ในขณะที่นางกุมาริกานั้น ถวายบังคมพระศาสดาผูประทับนั่งนิ่งใน
ทามกลางบริษัทเห็นปานนั้นแลว ยืนอยูนั่นแล พระศาสดาตรัสกะนางวา
" กุมาริกา เธอมาจากไหน ? "
กุมาริกา. ไมทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอจักไปที่ไหน ?
กุมาริกา. ไมทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอไมทราบหรือ ?
กุมาริกา. ทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอทราบหรือ ?
กุมาริกา. ไมทราบ พระเจาขา.
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พระศาสดาตรัสถามปญหา ๔ ขอกะนางกุมาริกานั้น ดวยประการ
ฉะนี้.
มหาชนโพนทะนาวา " ผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดู, ธิดา
ของชางหูกนี้ พูดคําอันตนปรารถนาแลว ๆ กับพระสัมมาสัมพุทธเจา;
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ' เธอมาจากไหน ? ' ธิดาของชางหูกนี้
ควรพูดวา ' จากเรือนของชางหูก, ' เมื่อตรัสวา ' เธอ จะไปไหน ? '
ก็ควรกลาววา ' ไปโรงของชางหูก ' มิใชหรือ ?. พระศาสดาทรงกระทํา
มหาชนใหเงียบเสียงแลว ตรัสถามวา ' กุมาริกา เธอ เมื่อเรากลาววา
' มาจากไหน ? ' เพราะเหตุไรเธอจึงตอบวา  ไมทราบ '
กุมาริกา. " พระเจาขา พระองคยอมทรงทราบความที่หมอมฉันมา
จากเรือนชางหูก. แตพระองคเมื่อตรัสถามวา ' เธอมาจากไหน ? ' ยอม
ตรัสถามวา 'เธอมาจากที่ไหน จึงเกิดแลวในทีน่ ี้ ? ' แตหมอมฉัน
ยอมไมทราบวา ' ก็เรามาแลวจากไหน จึงเกิดในที่นี้ ? '
ลําดับนั้น พระศาสดาประทานสาธุการเปนครั้งแรกแกนางกุมาริกา
นั้นวา " ดีละ ดีละ กุมาริกา ปญหาอันเราถามแลวนั่นแล อันเธอแก
ไดแลว " แลวตรัสถามแมขอตอไปวา " เธอ อันเราถามแลววา ' เธอ
จะไป ณ ที่ไหน ?  เพราะเหตุไร จึงกลาววา ' ไมทราบ ? '
กุมาริกา. " พระเจาขา พระองคทรงทราบหมอมฉันผูถือกระเชา
ดายหลอดเดินไปยังโรงของชางหูก, พระองคยอมตรัสถามวา ' ก็เธอไป
จากโลกนี้แลว จักเกิดในที่ไหน ?' ก็หมอมฉันจุติจากโลกนี้แลวยอม
ไมทราบวา 'จักไปเกิดในที่ไหน ? "
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ลําดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการแกนางเปนครั้งที่ ๒ วา
" ปญหาอันเราถามแลวนั่นแล เธอแกไดแลว " แลวตรัสถามแมขอตอไป
วา " เมื่อเชนนั้น. เธอ อันเราถามวา ' ไมทราบหรือ ? ;' เพราะเหตุไร
จึงกลาววา 'ทราบ? "
กุมาริกา. พระเจาขา หมอมฉันยอมทราบภาวะคือความตายของ
หมอมฉันเทานั้น, เหตุนั้น จึงกราบทูลอยางนั้น.
ลําดับนั้น พระศาสดาประทานสาธุการแกนางเปนครั้งที่ ๓ วา
" ปญหาอันเราถามแลวนั่นแล เธอแกไดแลว " แลวตรัสถามแมขอตอไป
วา " เมื่อเปนเชนนั้น, เธอ อันเราถามวา ' เธอยอมทราบหรือ ?' เพราะ
เหตุไร จึงพูดวา 'ไมทราบ ? '
กุมาริกา. หมอมฉันยอมทราบแตภาวะคือความตายของหมอมฉัน
เทานั้น พระเจาขา แตยอมไมทราบวา จักตายในเวลากลางคืน กลางวัน
หรือเวลาเชาเปนตน ในกาลชื่อโนน เพราะเหตุนั้น จึงพูดอยางนั้น. "

คนมีปญญาชือ่ วามีจักษุ
ลําดับนั้น พระศาสดาประทานสาธุการครั้งที่ ๔ แกนางวา " ปญหา
อันเราถามแลวนั่นแล เธอแกไดแลว "
แลวตรัสเตือนบริษัทวา
พวกทานยอมไมทราบถอยคําชื่อมีประมาณเทานี้ ที่นางกุมาริกานี้กลาว
แลว, ยอมโพนทะนาอยางเดียวเทานั้น; เพราะจักษุ คือปญญาของชน
เหลาใดไมมี. ชนเหลานัน้ เปน (ดุจ) คนบอดทีเดียว; จักษุคือปญญา
ของชนเหลาใดมีอยู. ชนเหลานั้นนั่นแล เปนผูมีจักษุ " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :-
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๗. อนฺธภูโต อย โลโก
ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ
สกุนฺโต ชาลมุตฺโตว อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ.
" สัตวโลกนี้เปนเหมือนคนตาบอด, ในโลกนี้
นอยคนนัก จะเห็นแจง, นอยคนนักจะไปในสวรรค
เหมือนนกหลุดแลวจากขาย (มีนอย) ฉะนั้น."
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อย โลโก ความวา โลกิยมหาชนนี้
ชื่อวาเปนเหมือนคนบอด เพราะไมมีจักษุคือปญญา. สองบทวา ตนุเกตฺถ ความวา ชนในโลกนี้นอยคน คือไมมาก จะเห็นแจงดวยสามารถ
แหงไตรลักษณมีไมเที่ยงเปนตน. บทวา ชาลมุตฺโตว ความวา บรรดาฝูงนกกระจาบที่นายพรานนกผูฉลาดตลบดวยขายจับเอาอยู นกกระจาบบางตัว
เทานั้น ยอมหลุดจากขายได. ที่เหลือยอมเขาไปสูภายในขายทั้งนั้น ฉันใด;
บรรดาสัตวที่ขายคือมารรวบไวแลว สัตวเปนอันมาก ยอมไปสูอบาย.
นอยคนคือบางคนเทานั้น ไปในสวรรค คือยอมถึงสุคติหรือนิพพาน
ฉันนั้น.
ในเวลาจบเทศนา นางกุมาริกานั้น ดํารงอยูโนโสดาปตติผล.
เทศนาไดมีประโยชนแมแกมหาชน.

ธิดาชางหูกตายไปเกิดในดุสิตภพ
แมนางกุมาริกานั้น ไดถือกระเชาดายหลอดไปสูสํานักของบิดาแลว.
แมบิดานั้น ก็นั่งหลับแลว. เมื่อนางไมกําหนดแลว นอมกระเชาดายหลอด
เขาไปอยู กระเชาดายหลอดกระทบที่สุดฟม ทําเสียงตกไป. บิดานั้น
ตื่นขึ้นแลว ฉุดที่สุดฟมไป ดวยนิมิตที่ตนจับเอาแลวนั่นเอง. ที่สุดฟม
๑. อรรถกถา เปน สกุโณ.
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ไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อก. นางทํากาละ ณ ที่นั้นนั่นเอง บังเกิด
แลวในที่สุดภพ. ลําดับนั้น บิดาของนางเมื่อแลดูนาง ไดเห็นนางมีสรีระ
ทั้งสิ้นเปอนดวยโลหิตลมลงตายแลว. ลําดับนั้น ความโศกใหญบังเกิดขึ้น
แกบิดานั้น. เขารองไหอยูดวยคิดวา " ผูอื่นจักไมสามารถเพื่อยังความ
โศกของเราใหดับได " จึงไปสูสํานักของพระศาสดา กราบทูลเนื้อความ
นั้นแลว กราบทูลวา " พระเจาขา ขอพระองคจงยังความโศกของขา
พระองคใหดับ. " พระศาสดาทรงปลอบเขาแลว ตรัสวา " ทานอยา
โศกแลว, เพราะวาน้ําตาของทานอันไหลออกแลว ในกาลเปนที่ตายแหง
ธิดาของทานดวยอาการอยางนั้นนั่นแล ในสงสารมีที่สุด ที่ใคร ๆ ไมรูแลว
เปนของยิ่งกวาน้ําแหงมหาสมุทรทั้ง ๔ " ดังนี้แลว จึงตรัสอนมตัคคสูตร.
เขามีความโศกเบาบาง ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา ไดอปุ สมบทแลว
ตอกาลไมนานบรรลุพระอรหัตแลว ดังนี้เเล.
เรื่องธิดาของนายชางหูก จบ.
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๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป [๑๔๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๓๐ รูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หสา อาทิจฺจปเถ ยนฺติ " เปนตน.

ผูเจริญอิทธิบาทยอมเหาะไปได
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ภิกษุผูมีปกติอยูในทิศประมาณ ๓๐ รูป
เขาไปเฝาพระศาสดา. พระอานนทเถระมาในเวลาที่ทําวัตรแดพระศาสดา
เห็นภิกษุเหลานั้นแลวคิดวา " เมื่อพระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับดวย
ภิกษุเหลานี้แลว, เราจักทําวัตร " ดังนี้แลว จึงไดยืนอยูที่ซุมประตู.
แมพระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับดวยภิกษุเหลานั้นแลว ก็ตรัสกถาอัน
ปรารภธรรมซึ่งเปนเครื่องใหระลึกถึงกัน แกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้น
แมทั้งหมดฟงธรรมกถานัน้ แลว บรรลุพระอรหัต ไดเหาะไปทางอากาศ.
พระอานนทเถระ เมื่อภิกษุเหลานั้นชักชาอยู จึงเขาไปเฝาพระศาสดา
ทูลถามวา " พระเจาขา ภิกษุมีประมาณ๓๐รูปมาแลว ณ ที่น.ี้ ภิกษุเหลานั้น
ไปไหน ? "
พระศาสดา. ไปแลว อานนท.
พระอานนท. ไปโดยทางไหน ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ทางอากาศ อานนท.
พระอานนท. ก็ภิกษุเหลานั้นเปนพระขีณาสพหรือ ? พระเจาขา.
พระศาสดา. อยางนั้น อานนท. ภิกษุเหลานั้นฟงธรรมในสํานักเรา
บรรลุพระอรหัตแลว.
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ก็ในขณะนั้น หงสทั้งหลายไปโดยอากาศแลว. พระศาสดาตรัส วา
" อานนท อิทธิบาท ๔ อันผูใดแลเจริญดีแลว. ผูนั้น ยอมไปโดยอากาศ
ดุจหงสฉะนั้น " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๘. หสา อาทิจฺจปเถ ยนฺติ
อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา
นียนฺติ ธีรา โลกมฺหา
เชตฺวา มาร สวาหน.
" หงสทั้งหลาย ยอมไปในทางแหงดวงอาทิตย.
ทานผูมีฤทธิ์ทั้งหลายยอมไปในอากาศดวยฤทธิ์, ธีรชนชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ยอมออกไปจาก
โลกได. "

แกอรรถ
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :" หงสเหลานี้ ยอมไปในทางแหงดวงอาทิตยคือในอากาศ. ก็
อิทธิบาทอันชนเหลาใดเจริญดีแลว. ชนแมเหลานั้น ยอมไปในอากาศ
ดวยฤทธิ์. แมธีรชนทั้งหลายคือบัณฑิต ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว
ยอมออกไป คือยอมสลัดออกจากโลกคือวัฏฏะนี้ ไดแกถึงพระนิพพาน."
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป จบ.
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๙. เรื่องนางจิญจมาณวิกา [๑๔๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางจิญจมาณวิกา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เอกธมฺมมตีตสฺส " เปนตน.
๑

พวกเดียรถียริษยาพระพุทธศาสนา
ความพิสดารวา ในปฐมโพธิกาล เมื่อสาวกของพระทศพลมีมาก
หาประมาณมิได. เมื่อพวกเทวดาและมนุษยหยั่งลงสูอริยภูมิ, เมื่อการเกิด
ขึ้นแหงพระคุณของพระศาสดาแผไปแลว. ลาภสักการะเปนอันมากเกิดขึ้น
แลว. พวกเดียรถีย เปนผูเชนกับแสงหิ่งหอยในเวลาดวงอาทิตยขึ้น เปนผู
เสื่อมลาภสักการะ. พวกเดียรถียเหลานั้น ยืนในระหวางถนน แมประกาศ
ใหพวกมนุษยรูแจงอยูอยางนั้นวา " พระสมณโคดมเทานั้นหรือ เปน
พระพุทธเจา." แมพวกเราก็เปนพระพุทธเจา; ทานที่เขาใหแลวแก
พระสมณโคดมนั้นเทานั้นหรือ มีผลมาก. ทานที่เขาใหแลวแมแกเรา
ทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกัน; ทานทั้งหลาย จงให จงทํา แกเราทั้งหลาย
บาง " ดังนี้แลว ไมไดลาภสักการะแลว ประชุมคิดกันในที่ลับวา
" พวกเรา พึงยังโทษใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดม ในระหวางมนุษย
ทั้งหลาย พึงยังลาภสักการะใหฉิบหายโดยอุบายอะไรหนอแล ? " กาลนั้น
ในกรุงสาวัตถี มีนางปริพาชิกาคนหนึ่ง ชื่อวาจิญจมาณวิกา เปนผูทรง
รูปอันเลอโฉม ถึงความเลิศดวยความงาม เหมือนนางเทพอัปสรฉะนั้น,
รัศมียอมเปลงออกจากสรีระของนางนั้น.
๑. พระไตรปฎก เปน เอก ธมฺม อตีตสฺส.
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นางจิญจมาณวิการับอาสาพวกเดียรถีย
ลําดับนั้น เดียรถียผูมีความรูเฉียบแหลมคนหนึ่ง กลาวอยางนั้นวา
" เราทั้งหลายอาศัยนางจิญจมาณวิกา พึงยังโทษใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดม
ยังลาภสักการะ (ของเธอ) ใหฉิบหายได." เดียรถียเหลานั้น รับรองวา
" อุบายนี้ มีอยู." ตอมา นางจิญจมาณวิกานั้นไปสูอารามของเดียรถีย
ไหวแลวไดยืนอยู. พวกเดียรถียไมพดู กับนาง. นางจึงคิดวา " เรามีโทษ
อะไรหนอแล ? " แมพูดครั้งที่ ๓ วา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย ดิฉันไหว "
ดังนี้แลวจึงพูดวา " พระผูเปนเจาทั้งหลาย ดิฉนั มีโทษอะไรหนอแล ?
เพราะเหตุอะไร ทานทั้งหลาย จึงไมพูดกับดิฉัน ? "
เดียรถีย. นองหญิง เจายอมไมทราบซึ่งพระสมณโคดม ผูเบียดเบียน
เราทั้งหลาย เที่ยวทําเราทั้งหลายใหเสื่อมลาภสักการะหรือ ?
นางจิญจมาณวิกา. ดิฉันยังไมทราบ เจาขา. ก็ในเรื่องนี้ดิฉัน
ควรทําอยางไรเลา ?
เดียรถีย. นองหญิง ถาเจาปรารถนาความสุขแกเราทั้งหลายไซร,
จงยังโทษใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดมแลว ยังลาภสักการะใหฉิบหาย
เพราะอาศัยตน.
นางกลาววา " ดีละ พระผูเปนเจาทั้งหลาย. ขอนี้จงเปนภาระ
ของดิฉันเอง. ทานทั้งหลายอยาคิดแลว " ดังนี้แลว หลีกไป หมผามีสี
ดุจแมลงคอมทอง มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนในมือ มุงหนา
ตรงพระเชตวัน ไปอยูใ นสมัยเปนที่ฟงธรรมกถาแหงชนชาวเมืองสาวัตถี
แลวออกไปจากพระเชตวัน ตั้งแตกาลนั้น เพราะความที่นางเปนผูฉลาด
ในมารยาทของหญิง. เมือ่ ผูอื่นถามวา " นางจะไปไหนในเวลานี้ ? " จึง
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กลาววา " ประโยชนอะไรของทานทั้งหลายดวยที่ที่เราไป " พักอยู
ในวัดของเดียรถียในทีใ่ กลพระเชตวัน เมื่อคนผูเปนอุบาสกออกจาก
พระนครแตเชาตรู ดวยหวังวา " จักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา "
(นาง) ทําทีเหมือนอยูในพระเชตวัน เขาไปสูพระนคร เมื่อคนผูเปนอุบาสก
ถามวา " ทานอยู ณ ที่ไหน ? " แลวจึงกลาววา " ประโยชนอะไรของ
ทานทั้งหลายดวยที่ที่เราอยู " โดยกาลลวงไป ๑ - ๒ เดือน เมื่อถูกถาม
จึงกลาววา " เราอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ใน
พระเชตวัน " ยังความสงสัยใหเกิดขึ้นแกปุถุชนทั้งหลายวา " ขอนั้นจริง
หรือไมหนอ ? " โดยกาลลวงไป ๓ - ๔ เดือน เอาทอนผาพันทอง แสดง
เพศของหญิงมีครรภ ใหเหลาชนอันธพาลถือเอาวา " ครรภบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยพระสมณโคดม " โดยกาลลวงไป ๘ - ๙ เดือน ผูกไมกลมไว
ที่ทองหมผาทับขางบน ใหทุบหลังมือและเทาดวยไมคางโค แสดงอาการ
บวมขึ้น มีอินทรียบอบช้ํา เมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบน
ธรรมาสนที่ประดับแลวในเวลาเย็น, ไปสูธรรมสภา ยืนตรงพระพักตร
ของพระตถาคตแลว กลาววา " มหาสมณะ พระองค (ดีแต) แสดงธรรม
แกมหาชนเทานั้น. เสียงของพระองคไพเราะ. พระโอษฐของพระองค
สนิท; สวนหมอมฉัน อาศัยพระองคไดเกิดมีครรภครบกําหนดแลว
พระองคไมทรงทราบเรือนเปนที่คลอดของหมอมฉัน, ไมทรงทราบเครื่อง
ครรภบริหารมีเนยใสและน้ํามันเปนตน, เมื่อไมทรงทําเอง ก็ไมตรัสบอก
พระเจาโกศล หรืออนาถบิณฑิกะ หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใด
คนหนึ่ง แมบรรดาอุปฏฐากทั้งหลายวา ทานจงทํากิจที่ควรทําแกนางจิญจมาณวิกานี้, พระองคทรงรูแตจะอภิรมยเทานั้น,ื ไมทรงรูครรภบริหาร "
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เหมือนพยายามจับกอนคูถ ปามณฑลพระจันทรฉะนั้น ดาพระตถาคต
ในทามกลางบริษัทแลว.
พระตถาคต ทรงงดธรรมกถาแลว เมื่อจะทรงบันลือเยี่ยงอยางสีหะ
จึงตรัสวา " นองหญิง ความที่คําอันเจากลาวแลว จะจริงหรือไม เรา
และเจาเทานั้น ยอมรู. "
นางจิญจมาณวิกา. อยางนั้น มหาสมณะ ขอนั้น เกิดแลวโดยความ
ที่ทานและหมอมฉันทราบแลว .

เทพบุตรทําลายกลอุบายของนางจิญจมาณวิกา
ขณะนั้น อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอน. ทาวเธอทรง
ใครครวญอยู ก็ทราบวา " นางจิญจมาณวิกา ยอมดาพระตถาคตดวยคํา
ไมเปนจริง " แลวทรงดําริวา " เราจักชําระเรื่องนี้ใหหมดจด " จึงเสด็จ
มากับเทพบุตร ๔ องค. เทพบุตรทั้งหลายแปลงเปนลูกหนูกดั เชือกที่ผูก
ทอนไมกลม ดวยอันแทะทีเดียวเทานั้น. ลมพัดเวิกผาหมขึ้น. ไมกลม
พลัดตกลงบนหลังเทาของนางจิญจมาณวิกานั้น. ปลายเทาทั้ง ๒ ขางแตก
แลว. มนุษยทั้งหลายพูดวา " แนะนางกาลกรรณี เจาดาพระสัมมาสัมพุทธเจา " ถมเขฬะลงบนศีรษะ มีมือถือกอนดินและทอนไม ฉุดลาก
ออกจากพระเชตวัน.

นางจิญจมาณวิกาถูกแผนดินสูบ
ครั้นในเวลานางลวงคลองพระเนตรของพระตถาคตไป แผนดิน
ใหญแตกแยกชองใหแลว. เปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจี. นางจิญจมาณวิกานั้น
ไปเกิดในอเวจี เปนเหมือนหมผากัมพลที่ตระกูลให. ลาภสักการะของ
พวกเดียรถียเสื่อมแลว (แตกลับ) เจริญแกพระทศพลโดยประมาณยิ่ง.
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ในวันรุง ขึ้น พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาวา " ผูมีอายุทั้งหลาย
นางจิญจมาณวิกาดาพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูควรทักษิณาอันเลิศ ผูมีคุณ
อันยิ่งอยางนี้ ดวยคําไมจริง จึงถึงความพินาศใหญแลว." พระศาสดา
เสด็จมา ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันดวย
ถอยคําอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา " ดวยถอยคําชื่อนี้. "
แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เทานั้นหามิได. ถึงในกาลกอน
นางจิญจมาณวิกานั้น ก็ดาเราดวยคําไมจริง ถึงความพินาศแลวเหมือนกัน "
ดังนี้แลว จึงตรัสมหาปทุมชาดก*ในทวาทสกนิบาตนี้ใหพิสดารวา :" ผูเปนใหญไมเห็นโทษนอยใหญ ของผูอื่นโดย
ประการทั้งปวงแลว ไมทันพิจารณาเห็นเอง ไมพึง
ลงอาญา."

พระโพธิสัตวถูกทิ้งลงเหวแตไมตาย
(พระองคตรัสวา) " ไดยินวา ในกาลนั้น นางจิญจมาณวิกานั้น
เปนผูรวมสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว ทรงนามวามหาปทุมกุมาร
เปนอัครมเหสีของพระราชา เชิญชวนพระมหาสัตวดวยอสัทธรรม ไมได
ความยินยอมของพระโพธิสัตวนั้นแลว ทําประการแปลกในตนดวยตนเอง
แสดงอาการลวงวาเปนไข จึงกราบทูลแดพระราชาวา " พระราชโอรสของ
พระองค ยังหมอมฉันผูไมปรารถนาอยู ใหถึงประการแปลกนี้. " พระราชา
กริ้ว ทิ้งพระมหาสัตวไปในเหวเปนที่ทิ้งโจร.
๑. ขุ. ชา. ทวาทสก. ๒๗/๓๓๘. อรรถกถา. ๖/๑๓๐.
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ลําดับนั้น เทวดาผูสิงอยูที่ทองแหงภูเขา (หุบเขา) รับพระมหาสัตว
นั้นแลว ใหประดิษฐานอยูในหองพังพานของพระยานาค. พระยานาค
นําพระมหาสัตวนั้นไปสูภพนาค ทรงรับรองดวยราชสมบัติกึ่งหนึ่ง.
พระมหาสัตวนั้นอยูในภพนาคนั้นสิ้นปหนึ่ง ใครจะบวช จึงมาสูหิมวันตประเทศ บวชแลว ใหฌานและอภิญญาบังเกิดแลว.

พระโพธิสัตวถวายพระโอวาทแกพระราชา
ตอมา พรานไพรผูหนึ่งเห็นพระมหาสัตวนั้น จึงกราบทูลแด
พระราชา. พระราชาเสด็จไปสูสํานักของพระมหาสัตวนั้นแลว มีปฏิสันถาร
อันพระมหาสัตวทําแลว ทรงทราบประพฤติเหตุนั้นทั้งหมด ทรงเชื้อเชิญ
พระมหาสัตวดวยราชสมบัติ อันพระมหาสัตวนั้นถวายโอวาทวา " กิจดวย
ราชสมบัติของหมอมฉันไมมี, ก็พระองคจงอยาใหราชธรรม ๑๐ ประการ
กําเริบ ทรงละการถึงอคติเสียแลว เสวยราชสมบัติโดยธรรมเถิด " ดังนี้
แลว เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงกันแสง เสด็จไปสูพระนคร จึงตรัสถาม
อํามาตยทั้งหลายในระหวางหนทางวา " เราถึงความพลัดพรากจากบุตร
ซึ่งสมบูรณดวยอาจาระอยางนั้นเพราะอาศัยใคร ? "
อํามาตย. เพราะอาศัยพระอัครมเหสี พระเจาขา.
พระราชารับสั่งใหจับพระอัครมเหสีนั้น ใหมีเทาขึ้นแลว ทิ้งไป
ในเหวที่ทิ้งโจร เสด็จเขาไปสูพระนคร เสวยราชสมบัติโดยธรรม
มหาปทุมกุมารในกาลนั้น ไดเปนพระมหาสัตว. หญิงรวมสามีของ
พระมารดา ไดเปนนางจิญจมาณวิกา.
พระศาสดาครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ขึ้นชื่อวาบาปกรรม อันบุคคลผูละคําสัตย ซึ่งเปนธรรมอยาง
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เอกแลว ตั้งอยูในมุสาวาท ผูมีปรโลกอันสละแลว ไมพึงทํายอมไมมี
ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๙. เอก ธมฺม อตีตสฺส มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน
วิติณฺณปรโลกสฺส นตฺถิ ปาป อการิย.
" บาปอันชนผูกาวลวงธรรมอยางเอกเสีย ผูมัก
พูดเท็จ ผูมปี รโลกอันลวงเลยเสียแลว ไมพึงทํา
ยอมไมม.ี "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอก ธมฺม คือ ซึ่งคําสัตย. บทวา มุสาวาทิสฺส ความวา บรรดาคําพูด ๑๐ คํา คําสัตยแมสักคําหนึ่งยอมไมมีแก
ผูใด อันผูเห็นปานนี้ ชื่อวาผูมักพูดเท็จ. บาทพระคาถาวา วิติณฺณปรโลกสฺส ไดแก ผูมีปรโลกอันปลอยเสียแลว. ก็บุคคลเห็นปานนี้ ยอมไม
พบสมบัติ ๓ อยางเหลานั้น คือ มนุษยสมบัติ เทพสมบัติ นิพพานสมบัติ
ในอวสาน. สองบทวา นตฺถิ ปาป ความวา ความสงสัยวา บาปชื่อนี้
อันบุคคลนั้น คือผูเห็นปานนั้น ไมพึงทําดังนี้ยอมไมมี.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนางจิญจมาณวิกา จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 262

๑๐. เรื่องอสทิสทาน [๑๔๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอสทิสทาน
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น เว กทริยา เทวโลก วชนฺติ " เปนตน.

พระราชาถวายทานแขงกับราษฎร
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปแลว มีภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ เปนบริวาร เสด็จเขาไปในพระเชตวัน. พระราชาเสด็จ
ไปวิหาร ทูลนิมนตพระศาสดา ในวันรุงขึ้น ทรงตระเตรียมอาคันตุกทาน
แลว จึงตรัสเรียกชาวพระนครวา " จงดูทานของเรา. " ชาวพระนคร
มาเห็นทานของพระราชาแลว ในวันรุง ขึ้น ทูลนิมนตพระศาสดา ตระเตรียมทานแลว สง (ขาวไปกราบทูล) แดพระราชาวา " ขอพระองค
ผูเปนสมมติเทพ จงทอดพระเนตรทานของพวกขาพระองค. " พระราชา
เสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหลานั้นแลว ทรงดําริวา
" ทานอันยิ่งกวาทานของเราอันชนเหลานี้ทําแลว. เราจักทําทานอีก "
จึงรับสั่งใหตระเตรียมทานแลว แมในวันรุงขึ้น. แมชาวพระนครเห็นทาน
นั้นแลว ในวันรุงขึ้น จึงตระเตรียม (ทาน) แลว ดวยประการฉะนี้.
ดวยอาการอยางนี้ พระราชาไมทรงอาจเพื่อใหชาวพระนครแพไดเลย
ชาวพระนครก็ไมอาจเพื่อใหพระราชาแพได. ตอมาในวาระที่ ๖ ชาว
พระนครเพิ่มขึ้นรอยเทาพันเทา ตระเตรียมทาน โดยประการที่ใคร ๆ
ไมอาจจะพูดไดวา " วัตถุชื่อนี้ ไมมีในทานของชาวพระนครเหลานี้. "
พระราชาทอดพระเนตรทานนั้นแลว ทรงดําริวา " ถาเราจักไมอาจเพื่อ
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ทําทานใหยิ่งกวาทานของชาวพระนครเหลานั้นไซร. ประโยชนอะไร
ของเราดวยชีวิตเลา " ดังนี้แลว ไดบรรทมดําริถึงอุบายอยู.

พระนางมัลลิกาทรงจัดทาน
ลําดับนั้น พระนางมัลลิกาเทวีเขาไปเฝาทาวเธอแลว ทูลถามวา
" ขาแตมหาราชเจา. เพราะเหตุไร พระองคจึงเปนผูบรรทมอยางนี้ ? "
พระราชาตรัสวา " เทวี บัดนี้ เธอยังไมทราบหรือ ? "
พระเทวี. หมอมฉันยังไมทราบ พระเจาขา.
ทาวเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแกพระนางแลว.
ลําดับนั้น พระนางมัลลิกากราบทูลทาวเธอวา " ขาแตสมมติเทพ
พระองคอยาทรงดําริเลย. พระราชาผูเปนใหญในแผนดิน อันชาวพระนคร
ทั้งหลายใหพายแพอยู พระองคเคยทอดพระเนตรหรือ หรือเคยสดับแลว
ที่ไหน ? หมอมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค."
พระนางกราบทูลแดทาวเธออยางนี้ เพราะความที่พระนางเปน
ผูใครจะจัดแจงอสทิสทาน แลวกราบทูลวา " ขาแตพระมหาราชเจา ขอ
พระองคจงรับสั่งใหเขาทํามณฑปสําหรับนั่งภายในวงเวียน เพื่อภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ดวยไมเรียบที่ทําดวยไมสาละและไมขานาง พวกภิกษุ
ที่เหลือจักนั่งภายนอกวงเวียน; ขอจงรับสั่งใหทําเศวตฉัตร ๕๐๐ คัน.
ชางประมาณ ๕๐๐ เชือก จักถือเศวตฉัตรเหลานั้น ยืนกั้นอยูเบื้องบน
แหงภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป. ขอจงรับสั่งใหทําเรือสําเร็จดวยทองคําอันมี
สีสุก สัก ๘ ลํา หรือ ๑๐ ลํา, เรือเหลานั้นจักมี ณ ทามกลางมณฑป.
เจาหญิงองคหนึ่ง ๆ จักนั่งบดของหอมอยูในระหวางภิกษุ ๒ รูป ๆ, เจา
หญิงองคหนึ่ง ๆ จักถือพัดยืนพัดภิกษุ ๒ รูป ๆ, เจาหญิงที่เหลือ จักนํา
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ของหอมที่บดแลว ๆ มาใสในเรือทองคําทั้งหลาย. บรรดาเจาหญิงเหลานั้น
เจาหญิงบางพวกจักถือกําดอกอุบลเขียว เคลาของหอมที่ใสไวในเรือทองคํา
แลว จักใหภิกษุรับเอาไออบ; เพราะเจาหญิงไมมีแกชาวพระนครเลย
ทีเดียว. เศวตฉัตรก็ไมมี. ชางก็ไมมี. ชาวพระนครจักพายแพดวยเหตุ
เหลานี้, ขาแตมหาราช ขอพระองคจงรับสั่งใหทําอยางนี้เถิด. " พระราชา
ทรงรับวา " ดีละ พระเทวี เรื่องอันงาม เจาบอกแลว " จึงรับสั่งใหทํา
กิจทั้งสิ้น โดยทํานองที่พระนางกราบทูลแลวทีเดียว. ก็ชา งเชือกหนึ่ง
ยังไมพอแกภิกษุรูปหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกับพระนางมัลลิกาวา " นางผูเจริญ ชาง
เชือกหนึ่ง ยังไมพอแกภิกษุรูปหนึ่ง. เราจักทําอยางไร ? "
พระเทวี. ชาง ๕๐๐ เชือกไมมหี รือ ? พระเจาขา.
พระราชา. มีอยู เทวี, แตชางที่เหลือ เปนชางดุราย. ชางเหลานั้น
พอเห็นภิกษุทั้งหลายเขา ยอมเปนสัตวดุราย เหมือนลมเวรัมภา. "
พระเทวี. ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันทราบที่เปนที่ยืนถือฉัตร
ของลูกชางซึ่งดุรายเชือกหนึ่ง.
พระราชา. เราจักเอาชางยืน ณ ที่ไหน ?
พระเทวี. ยืน ณ ที่ใกลของพระผูเปนเจาชื่อวาอังคุลิมาล.
พระราชารับสั่งใหราชบุรุษทําแลวอยางนั้น. ลูกชางสอดหางเขาใน
ระหวางขา ไดปรบหูทั้งสอง หลับตายืนอยูแลว. มหาชนแลดูชางที่ทรง
เศวตฉัตรเพื่อพระเถระเทานั้น ดวยคิดวา " นี้เปนอาการของชางดุราย
ชื่อเห็นปานนี้ (ทาน) พระอังคุลิมาลเถระยอมทําได. " พระราชาทรง
อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยอาหารอันประณีตแลว
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ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งใดเปน
กัปปยภัณฑหรือเปนอกัปปยภัณฑ ในโรงทานนี้ หมอมฉันจักถวายสิ่งนั้น
ทั้งหมดแดพระองคเทานั้น. "

ทานที่พระนางมัลลิกาจัดชื่ออสทิสทาน
ก็ในทานนั้นแล ทรัพยมีประมาณ ๑๔ โกฏิ เปนอันพระราชาทรง
บริจาคโดยวันเดียวเทานั้น. ก็ของ ๔ อยาง คือเศวตฉัตร ๑ บัลลังก
สําหรับนั่ง ๑ เชิงบาตร ๑ ตั่งสําหรับเช็ดเทา ๑ เปนของหาคามิไดเทียว
เพื่อพระศาสดา. ใคร ๆ ผูสามารถเพื่อทําทานเห็นปานนี้แลว ถวายทาน
แดพระพุทธเจาทั้งหลายไมไดมีแลวอีก; เพราะเหตุนั้นนั่นแล ทานนั้น
จึงปรากฏวา " อสทิสทาน. " ไดยินวา อสทิสทานนั้น มีแดพระพุทธเจา
ทุก ๆพระองค ครั้งเดียวเทานั้น. สตรีเทานั้นยอมจัดแจง (ทาน) เพื่อ
พระศาสดาและภิกษุทั้งปวง.

ลักษณะของคนดีคนชั่ว
ก็อํามาตยของพระราชา ไดมีสองคน คือกาฬะ ๑ ชุณหะ ๑. บรรดา
อํามาตยสองคนนั้น กาฬอํามาตยคิดวา " โอ ความเสื่อมรอบแหงราชตระกูล, ทรัพยประมาณ ๑๔ โกฏิ ถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเทานั้น,
ภิกษุเหลานี้ บริโภคทานแลวจักไปนอนหลับ; โอ ราชตระกูลฉิบหาย
แลว. " สวนชุณหอํามาตยคิดวา " โอ ทานของพระราชา, ก็ใคร ๆไม
ดํารงในความเปนพระราชา ไมอาจเพื่อถวายทานเห็นปานนี้ได. พระราชา
ชื่อวาไมใหสวนบุญแกสัตวทั้งปวงยอมไมมี;. ก็เราอนุโมทนาทานนี้. "
ในที่สดุ ภัตกิจแหงพระศาสดา พระราชาทรงรับบาตรเพื่อตองการ
อนุโมทนา. พระศาสดาทรงดําริวา " พระราชาถวายมหาทาน เหมือน
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ใหหวงน้ําใหญเปนไปอยู. มหาชนไดอาจเพื่อยังจิตใหเลื่อมใสหรือไม
หนอ ? " พระองคทรงทราบวาระจิตของอํามาตยเหลานั้นแลว ทรงทราบ
วา ถาเราจักทําอนุโมทนาใหสมควรแกทานของพระราชาไซร: ศีรษะ
ของกาฬอํามาตยจักแตก ๗ เสี่ยง, ชุณหอํามาตยจักตั้งอยูในโสดาปตติผล "
ทรงอาศัยความอนุเคราะหในกาฬอํามาตย จึงตรัสพระคาถา ๔ บาทเทานั้น
แดพระราชาผูทรงถวายทานเห็นปานนี้ ประทับยืนอยูแลว เสด็จลุกจาก
อาสนะไปสูพระวิหาร.

ตรัสสรรเสริญพระอังคุลมิ าล
ภิกษุทั้งหลาย ถามพระอังคุลิมาลเถระวา " ผูมีอายุ ทานเห็นชาง
ดุรายยืนทรงฉัตร ไมกลัวหรือหนอแล ? "
พระอังคุลิมาล. ผูมีอายุทั้งหลาย กระผมไมกลัว.
ภิกษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระศาสดาแลว กราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ พระอังคุลิมาล ยอมพยากรณอรหัตผล. " พระศาสดาตรัสวา
" ภิกษุทั้งหลาย อังคุลิมาลยอมไมกลัว. เพราะวาภิกษุทั้งหลาย ผูเชนกับ
บุตรของเรา เสมอดวยโคผูตัวประเสริฐ ในระหวางแหงโคผูคือพระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกลัว ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถาในพราหมณวรรควา :" เรากลาวบุคคลผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูชนะโดยวิเศษ ผูไม
หวัน่ ไหว ผูลา งแลว ผูตรัสรูแลวนั้น วาเปน
พราหมณ. "
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แมพระราชา ถึงความโทมนัสวา " พระศาสดาไมทรงทําอนุโมทนา
ใหสมควรแกเราผูถวายทานแลวยืนอยูในทามกลางบริษัทเห็นปานนี้ ตรัส
เพียงพระคาถาเทานั้นแลว เสด็จลุกจากอาสนะไป, เราจักเปนอันไมทํา
ทานใหสมควรแกพระศาสดา ทําทานอันไมสมควรเสียแลว. เราจักเปน
อันไมถวายกัปปยภัณฑ ถวายแตอกัปปยภัณฑถายเดียวเสียเเลว. เราพึง
เปนผูอันพระศาสดาทรงขุนเคืองเสียแลว, การทําอนุโมทนาอันสมควรแก
ทาน ซึ่งผูใดผูหนึ่งนั้นแล จึงควร " ดังนี้แลว จึงเสด็จไปสูวิหาร
ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไดกราบทูลคํานี้วา " ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานที่ควรจะถวาย หมอมฉันมิไดถวายแลวหรือหนอ หรือหมอมฉัน
มิไดถวายกัปปยภัณฑอันสมควรแกทาน ถวายแตอกัปปยภัณฑเทานั้น ? "
พระศาสดา. นี่อยางไร ? มหาบพิตร.
พระราชา. พระองคไมทรงทําอนุโมทนา ที่สมควรแกทานของ
หมอนฉัน.
พระศาสดา. มหาบพิตร พระองคถวายทานอันสมควรแลวทีเดียว
ก็ทานนั่นชื่อวาอสทิสทาน. ใครๆ อาจเพื่อถวายแดพระพุทธเจาพระองค
หนึ่ง ครั้งเดียวเทานั้น. ธรรมดาทานเห็นปานนี้ เปนของยากที่บุคคลจะ
ถวายอีก.
พระราชา. เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระองคจึงไมทรงทํา
อนุโมทนา ใหสมควรแกทานของหมอมฉัน ? พระเจาขา.
พระศาสดา. เพราะบริษัทไมบริสุทธิ์ มหาบพิตร.
พระราชา. โทษอะไรหนอแล ของบริษัท ? พระเจาขา.
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พระราชาทรงเนรเทศอํามาตยชั่ว
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสบอกวาระจิต ของอํามาตยทั้งสองคนแลว
ตรัสบอกความที่อนุโมทนา เปนอันพระองคอาศัยความอนุเคราะหในกาฬอํามาตย จึงไมทรงทําแลวแกทาวเธอ. พระราชาตรัสถามวา " กาฬะ ได
ยินวา ทานคิดอยางนี้จริงหรือ ? " เมื่อเขาทูลวา "จริง" จึงตรัสวา
" เมื่อเราพรอมกับบุตรภรรยาของเรา มิไดถือเอาของมีอยูของทาน ให
ของมีอยูของตน, เบียดเบียนอะไรทาน ? สิ่งใดที่เราใหแกทานแลว สิ่ง
นั้นจงเปนอันใหเลยทีเดียว; แตทานจงออกไปจากแวนแควนของเรา "
ดังนี้แลว จึงทรงเนรเทศกาฬอํามาตยนั้นออกจากแวนแควน แลวรับสั่ง
ใหเรียกชุณหอํามาตยมา ตรัสถามวา " ไดยินวา ทานคิดอยางนี้ จริง
หรือ ? เมื่อเขาทูลวา " จริง " จึงตรัสวา " ดีละ ลุง, เราเลื่อมใส
(ขอบใจ). ทานจงรับราชสมบัติของเราแลว ใหทานสิ้น ๗ วัน โดย
ทํานองที่เราใหแลวนั่นแล " ทรงมอบราชสมบัติแกเขาสิ้น ๗ วันแลว
จึงกราบทูลพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทอด
พระเนตรการทําของคนพาล. เขาไดใหความลบหลูในทาน ที่หมอมฉัน
ถวายแลวอยางนี้. "

คนตระหนี่ไปเทวโลกไมได
พระศาสดาตรัสวา " อยางนั้น มหาบพิตร, ขึ้นชื่อวาพวกคนพาล
ไมยินดีทานของผูอื่น เปนผูมีทุคติเปนที่ไป ณ เบื้องหนา. สวนพวกนัก
ปราชญอนุโมทนาทานแมของชนเหลาอื่น จึงเปนผูมีสวรรคเปนที่ไป ณ
เบื้องหนาโดยแท " ดังนีแ้ ลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๑๐. น เว กทริยา เทวโลก วชนฺติ
พาลา หเว นปฺปสสนฺติ ทาน
ธีโร จ ทาน อนุโมทมาโน
เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ.
" พวกคนตระหนี่จะไปสูเทวโลกไมไดเลย, พวก
คนพาลแล ยอมไมสรรเสริญทาน, สวนนักปราชญ
อนุโมทนาทานอยู เพราะเหตุนั้นนั่นเอง นักปราชญ
นั้น จึงเปนผูมีสุขในโลกหนา. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กทริยา คือผูมีความตระหนี่เหนียว
แนน. ผูไมรูจักประโยชนโนโลกนี้และโลกหนา ชื่อวาพวกพาล บัณฑิต
ชื่อวา ธีรชน, สองบทวา สุขี ปรตฺถ ความวา ธีรชนนั้น เมื่อเสวย
ทิพยสมบัติ ชื่อวาเปนผูมีความสุขในโลกหนา เพราะบุญอันสําเร็จแตการ
อนุโมทนาทานนั้นนั่นเอง.
ในเวลาจบเทศนา ชุณหอํามาตยต้งั อยูในโสดาปตติผล. เทศนา
ไดมีประโยชนแมเเกบริษัทผูประชุมกันแลว. ชุณหอํามาตย ครั้นเปน
พระโสดาบันแลว ไดถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแลวสิ้น ๗ วัน
เหมือนกัน ดังนี้แล.
เรื่องอสทิสทาน จบ.
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๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๑๔๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของ
ทานอนาถบิณฑิกะ ชื่อวา กาละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปพฺยา
เอกรชฺเชน " เปนตน.

บิดาจางบุตรใหฟงธรรม
ไดยินวา นายกาละนั้นเปนบุตรเศรษฐี ผูถึงพรอมแลวดวยศรัทธา
เชนนั้น ก็ไมปรารถนาจะไปสูสํานักของพระศาสดาเลย. ไมปรารถนาจะฟง
ธรรม. ไมปรารถนาจะทําการขวนขวายแกสงฆ; แมถูกบิดาพูดวา " เจา
อยาทําอยางนี้ พอ " ก็ไมฟงคําของทาน.
ลําดับนั้น บิดาของเขาคิดวา เจากาละนี้ เมื่อถือทิฏฐิเห็นปานนี้
เที่ยวไป จักเปนผูมีอเวจีเปนที่ไปในเบื้องหนา; ก็เมื่อเรายังเห็นอยู บุตร
ของเราพึงไปสูนรก, ขอนั้นไมสมควรแกเราเลย; ก็ขึ้นชื่อวาสัตวผูไมเพง
เล็งเพราะการใหทรัพย ไมมีในโลกนี้เลย, เราจักทําลายทิฏฐิของบุตรนั้น
ดวยทรัพย."
ลําดับนั้น เศรษฐีพูดกะนายกาละนั้นวา " พอ เจาจงเปนผูรักษา
อุโบสถ ไปสูวิหารฟงธรรมแลวมาเถิด เราจักใหกหาปณะ ๑๐๐ แกเจา."
กาละ. จักใหหรือ ? พอ.
เศรษฐี. จักให ลูก.
นายกาละนั้น รับปฏิญญา ๓ ครัง้ แลว เปนผูรักษาอุโบสถ ไดไป
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สูวิหารแลว. แตกิจดวยการฟงธรรมของเขาไมมี; เขานอนในที่ตามความ
สําราญแลว ไดไปบานแตเชาตรู. ลําดับนั้น บิดาของเขาพูดวา " บุตร
ของเราไดเปนผูรักษาอุโบสถ, ทานทั้งหลายจงนําขาวตมเปนตนมาแกเขา
เร็ว " ดังนี้แลว ก็สั่งคนใชให ๆ. นายกาละนั้นหามอาหารเสีย ดวย
พูดวา " เรายังมิไดรับกหาปณะจักไมบริโภค. " ลําดับนั้น บิดาของเขา
เมื่ออดทนการรบกวนไมได จึงใหหอกหาปณะแลว. นายกาละนั้น ตอ
รับกหาปณะนั้นไวดวยมือแลว จึงบริโภคอาหาร.
ตอมาในวันรุงขึ้น เศรษฐีสั่งเขาไป ดวยพูดวา " พอ เราจักให
กหาปณะพันหนึ่งแกเจา. เจายืนตรงพระพักตรของพระศาสดา เรียนเอา
บทแหงธรรมใหไดบทหนึ่งแลวพึงมา. เขาไปวิหาร ยืนตรงพระพักตร
ของพระศาสดา ไดเปนผูใครจะเรียนเอาบทแหงธรรม บทเดียวเทานั้น
แลวหนีไป. ลําดับนั้น พระศาสดาไดทรงทําอาการ คือการกําหนดไมได
แกเขา. เขากําหนดบทนั้นไมไดเเลว จึงไดยืนฟงแลวเทียว ดวยคิดวา
" เราจักเรียนบทตอไป. " นัยวาชนทั้งหลาย ตอฟงอยู ดวยคิดวา " เรา
จักเรียนใหได ชื่อวาฟงโดยเคารพ.
ก็ธรรมดา เมื่อชนทั้งหลายฟงอยูอยางนี้, ธรรมยอมใหโสดาปตติมรรคเปนตน. ถึงนายกาละนั้นก็ฟงอยูดวยคิดวา " จักเรียนใหได."
แมพระศาสดาก็ทรงทําอาการคือการกําหนดไมไดแกเขา. เขากําลังยืนฟง
อยูเทียว ดวยคิดวา " จักเรียนตอไป " จึงตั้งอยูในโสดาปตติผล.

บรรลุโสดาปตติผลแลวรับคาจาง
ในวันรุง ขึ้น นายกาละนั้นไปสูกรุงสาวัตถี พรอมดวยภิกษุสงฆ
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มีพระพุทธเจาเปนประมุขทีเดียว. มหาเศรษฐีพอเห็นเขาก็คิดวา " วันนี้
เราชอบใจอาการของบุตร." แมนายกาละนั้นก็ไดมีความปริวิตกดังนี้วา
" โอหนอ วันนี้ บิดาของเราไมพึงใหกหาปณะในที่ใกลพระศาสดา
พึงปกปดความที่เราเปนผูรักษาอุโบสถเพราะเหตุแหงกหาปณะไว. " แต
พระศาสดา ไดทรงทราบความที่นายกาละนั้น เปนผูรักษาอุโบสถ เพราะ
เหตุแหงกหาปณะแลวในวันวาน มหาเศรษฐีใหถวายขาวตมแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว จึงสั่งให ๆ แมแกบตุ ร. นายกาละนั้นเปน
ผูนั่งนิ่งเทียว ดื่มขาวตม เคี้ยวของควรเคี้ยว บริโภคภัต.
ในเวลาเสร็จภัตกิจของพระศาสดา มหาเศรษฐีใหบุคคลวางหอ
กหาปณะพันหนึ่งไวตรงหนาบุตรแลว พูดวา " พอ พอพูดวา 'จักให'
กหาปณะพันหนึ่งแกเจา' จึงใหเจาสมาทานอุโบสถ สงไปวิหาร นีก้ หาปณะพันหนึ่งของเจา. " นายกาละนั้น เห็นกหาปณะที่บิดาใหเฉพาะพระพักตรของพระศาสดา ละอายอยู จึงพูดวา " ผมไมตองการดวยกหาปณะ
ทั้งหลาย " แมถูกบิดาพูดวา " จงรับเถิด พอ " ก็ไมรับแลว.

โสดาปตติผลเลิศกวาสมบัติทุกอยาง
ลําดับนั้น บิดาของเขาถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ วันนี้ ขาพระองค ชอบใจอาการของบุตร " เมื่อ
พระศาสดาตรัส ถามวา " อะไร ? มหาเศรษฐี " จึงกราบทูลวา " ใน
วันกอน บุตรของขาพระองคนี้ อันขาพระองคพูดวา 'เราจักใหกหาปณะ
๑๐ แกเจา ' แลวสงไปวิหาร ในวันรุงขึ้น ยังไมไดรับกหาปณะแลว
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ไมปรารถนาจะบริโภค; แตวันนี้ เขาไมปรารถนากหาปณะแมที่ขาพระองคให. " พระศาสดาตรัสวา " อยางนั้น มหาเศรษฐี. วันนี้ โสดาปตติผล
นั่นแลของบุตรของทาน ประเสริฐแมกวาสมบัติของพระเจาจักรพรรดิ
แมกวาสมบัติในเทวโลก และพรหมโลก " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :๑๑. ปพฺยา เอกรชฺเชน
สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน
โสตาปตฺติผล วร.
" โสดาปตติผล ประเสริฐกวาความเปนเอกราช
ในแผนดิน กวาการไปสูสวรรค และกวาความเปน
ใหญในโลกทั้งปวง. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปพฺยา เอกรชฺเชน คือ
กวาความเปนพระเจาจักรพรรดิ. บาทพระคาถาวา สคฺคสฺส คมเนน วา
ความวา กวาการกลาวถึงสวรรค ๒๖ ชั้น. บาทพระคาถาวา สพฺพโลกา
ธิปจฺเจน ความวา กวาความเปนใหญในโลก มีประมาณเทานั้น ๆ คือ
ในโลกทั้งปวง พรอมดวยนาค ครุฑ และเวมานิกเปรต. บาทพระคาถาวา
โสตาปตฺติผล วร ความวา เพราพระพระราชา แมเสวยราชสมบัติในที่มี
ประมาณเทานั้น ก็เปนผูไ มพนจากนรกเปนตนไดเลย สวนพระโสดาบัน
เปนผูมีประตูอบายอันปดแลว แมมกี ําลังเพลากวาพระโสดาบัน ทั้งสิ้น ก็
๑

๑. พระโสดาบัน ๓ พวก คือ สัตตักขัตตุปรมะ ๑ โกลังโกละ ๑ เอกพิชี ๑. พวกแรกมีกําลัง
เพลากวา ๒ พวกหลัง.
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ไมเกิดในภพที่ ๘; ฉะนั้น โสดาปตติผลนั่นแล จึงประเสริฐ คือสูงสุด.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.
โลกวรรครรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๓ จบ.
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คาถาธรรมบท
พุทธวรรค ที่ ๑๔
วาดวยเรื่องพระพุทธเจา
[๒๔] ๑. กิเลสชาตมีราคะเปนตน อันพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคใดชนะแลว อันพระองคยอมไมกลับแพ กิเลสหนอยหนึ่งในโลกยอมไปหากิเลสชาต
ที่พระพุทธเจาพระองคนั้นชนะแลวไมได พวกเจาจัก
นําพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีอารมณไมมีที่สุด ไมมี
รองรอยไปดวยรองรอยอะไร ตัณหามีขายซานไปตาม
อารมณตาง ๆ ไมมีแกพระพุทธเจาพระองคใด เพื่อ
นําไปในภพไหนๆ พวกเจาจักนําพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูม ีอารมณไมมีที่สดุ ไมมรี องรอยไปดวย
รองรอยอะไร.
๒. พระสัมพุทธเจาเหลาใดเปนปราชญ ขวนขวายในฌาน ยินดีแลวในธรรมที่เขาไปสงบ ดวยสามารถแหงการออก แมเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ก็ยอ มรักใครตอพระสัมพุทธเจาผูมีสติเหลานั้น.
๓. ความไดอัตภาพเปนมนุษยเปนการยาก ชีวติ
ของสัตวทั้งหลายเปนอยูยาก การฟงพระสัทธรรม
๑

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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เปนของยาก การอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนการยาก.
๔. ความไมทําบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลใหถึง
พรอม ความทําจิตของตนใหผองใส นี้เปนคํา
สอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ความอดทนตอความ
อดกลั้น เปนธรรมเผาบาปอยางยิ่ง ทานผูรูทั้งหลาย
ยอมกลาวพระนิพพานวาเปนเยี่ยม ผูทํารายผูอื่นไม
ชื่อวาบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอื่นอยู ไมชื่อวาเปน
สมณะ ความไมกลาวราย ๑ ความไมทําราย ๑
ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณในภัตตาหาร ๑ ที่นั่งที่นอนอันสงัด ๑ ความ
ประกอบโดยเอื้อเฟอในอธิจิต ๑ นี่เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย.
๕. ความอิ่มในกามทั้งหลาย ยอมไมมีเพราะฝน
คือกหาปณะ กามทั้งหลายมีรสอรอยนอย มีทุกข
มาก บัณฑิตรูแจงดังนี้แลว ยอมไมถึงควานยินดีใน
กามทั้งหลาย แมที่เปนทิพย พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ยอมเปนผูยินดีในความสิ้นไปแหง
ตัณหา.
๖. มนุษยเปนอันมากถูกภัยคุกคามแลว ยอมถึง
ภูเขา ปา อาราม และรุกขเจดีย วาเปนที่พึ่ง สรณะ
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นั่นแลไมเกษม สรณะนั่นไมอุดม เพราะบุคคลอาศัย
สรณะนั่นยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได สวนบุคคล
ใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ วาเปนที่พึ่ง
ยอมเห็นอริยสัจ ๔ (คือ) ทุกข เหตุใหเกิดทุกข
ความกาวลวงทุกข และมรรคมีองค ๘ อันประเสริฐ
ซึ่งยังสัตวใหถึงความสงบแหงทุกข ดวยปญญาชอบ
สรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษม สรณะนั่นอุดม
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ยอมพนจากทุกขทั้งปวง
ได.
๗. บุรษุ อาชาไนยหาไดยาก (เพราะวา) บุรุษ
อาชาไนยนั้น ยอมไมเกิดในที่ทั่วไป บุรษุ อาชาไนย
นั้นเปนนักปราชญ ยอมเกิดในตระกูลใด ตระกูลนั้น
ยอมถึงความสุข.
๘. ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งทลาย เปน
เหตุนําสุขมา การแสดงธรรมของสัตบุรุษเปนเหตุนํา
สุขมา ความพรอมเพรียงของหมูเปนเหตุนําสุขมา
ความเพียรของชนผูพรอมเพรียงกัน เปนเหตุนําสุข
มา.
๙. ใครๆไมอาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผูบูชาอยู
ซึ่งทานผูควรบูชา คือพระพุทธเจา หรือวาพระสาวก
ทั้งหลายดวย ผูกาวลวงปญจธรรม เครื่องเนิ่นชา
ไดแลว ผูมีความเศราโศกและความคร่ําครวญ อัน
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ขามพนแลว (หรือวา) ของบุคคลผูบูชาอยู ซึ่งทาน
ผูควรบูชาเชนนัน้ เหลานั้น ผูนิพพานแลว ไมมีภัย
แตที่ไหน ๆ ดวยการนับแมวิธีไร ๆ ก็ตาม วาบุญนี้
มีประมาณเทานี้.
จบพุทธวรรคที่ ๑๔
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๑๔. พุทธวรรควรรณนา
๑. เรื่องมารธิดา [๑๔๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูที่โพธิมัณฑสถาน ทรงปรารภธิดามาร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ยสฺส ชิต " เปนตน.

พราหมณหาสามีใหลูกสาว
ก็พระศาสดา ทรงยังพระธรรมเทศนาใหตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถีแลว
ตรัสแกพราหมณชื่อมาคันทิยะ ในเเควนกุรุอีก.
ทราบวา ในแควนกุรุ ธิดาของมาคันทิยพราหมณ ชื่อวามาคันทิยา
เหมือนกัน ไดเปนผูมีรูปงามเลอโฉม. พราหมณมหาศาลเปนอันมาก
และเหลาขัตติยมหาศาลอยากไดนางมาคันทิยานั้น จึงสงขาวไปแกมาคันทิยะวา " ขอจงใหธิดาแกขาพเจาทั้งหลายเถิด. " แมมาคันทิยพราหมณ
ก็หามพราหมณมหาศาล และขัตติยมหาศาลเสียทั้งหมดเหมือนกันวา " พวก
ทาน ไมสมควรแกธิดาของขาพเจา. " ตอมาวันหนึ่ง ในเวลาใกลรุง
พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นมาคันทิยพราหมณเขาไปภายใน
แหงขายคือพระญาณของพระองค จึงทรงใครครวญวา " จักมีเหตุอะไร
หนอ ? " ไดทรงเห็นอุปนิสัยแหงมรรคและผลทั้ง ๓ ของพราหมณและ
นางพราหมณี. ฝายพราหมณก็บําเรอไฟอยูเปนนิตย ภายนอกบาน. พระศาสดาไดทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปยังที่นั้นแตเชาตรู. พราหมณ
ตรวจดูรูปสิริของพระศาสดา พลางคิดวา " ขึ้นชือ่ วาบุรุษในโลกนี้ ที่จะ
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เหมือนดวยบุรุษคนนี้ไมมี. บุรุษคนนี้ เปนผูสมควรแกธิดาของเรา, เรา
จะใหธิดาแกบุรุษคนนี้ " แลวกราบทูลพระศาสดาวา " สมณะ เรามีธิดา
อยูคนหนึ่ง. เรายังไมเห็นบุรุษผูที่สมควรแกนาง จึงไมไดใหนางแกใครๆ
เลย, สวนทานเปนผูสมควรแกนาง, เราใครจะใหธิดาแกทาน ทําใหเปน
หญิงบําเรอบาท ทานจงรออยูในที่นี้แหละ จนกวาเราจะนําธิดานั้นมา. "
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของเขาแลวไมทรงยินดีเลย (แต) ไมทรงหาม.

รอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐาน
ฝายพราหมณ ไปเรือนแลว บอกกะนางพราหมณีวา " นางผูเจริญ
วันนี้ เราเห็นบุรุษผูสมควรแกธิดาของเราแลว, พวกเราจักใหธิดานั้นแก
เขา " ใหธดิ าตกแตงกายแลว ไดพาไปยังที่นั้นพรอมดวยนางพราหมณี.
แมมหาชนก็ตื่นเตน พากันออกไป (ดู). พระศาสดาไมไดประทับยืนอยู
ในที่ที่พราหมณบอกไว ทรงแสดงเจดีย คือรอยพระบาทไวในที่นั้นแลว
ไดประทับยืนเสียในที่อื่น. ทราบวาเจดีย คือ รอยพระบาทของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมปรากฏในที่ที่พระองคทรงอธิษฐานวา " บุคคลชื่อโนน
จงเห็นเจดีย คือรอยเทานี้ " แลวทรงเหยียบไวเทานั้น. ชื่อวา ผูที่จะเห็น
เจดีย คือรอยพระบาทนั้นในที่ที่เหลือไมมี. พราหมณ ถูกนางพราหมณี
ผูไปกับตนถามวา " บุรุษนั้นอยูที่ไหน " จึงบอกวา " ฉันไดสั่งเขาไว
แลววา  ทานจงรออยูที่นี้ ' พลางมองหาอยู พบรอยพระบาทแลว จึง
ชี้วา นีร้ อยเทาของเขา. "

รอยเทาเปนเครื่องแสดงลักษณะของคน
นางพราหมณีนั้นกลาวรา " พราหมณ นี้ ไมใชรอยเทาของบุคคล
ผูบริโภคกาม " เพราะความที่นางเปนคนฉลาดในมนตเครื่องทํานาย
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ลักษณะ, เมื่อพราหมณพูดวา " นางผูเจริญ เจาเห็นจระเขในตุมน้ํา.
สมณะนั้นเราบอกแลววา ' เราจักใหธิดาแกเขา ' ถึงเขาก็รับคําของเรา
แลว, " กลาววา " พราหมณ ทานบอกอยางนั้นก็จริง. ถึงดังนั้น รอยเทา
นี้ เปนรอยเทาของผูหมดกิเลสทีเดียว ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา :" ก็คนเจาราคะ พึงมีรอยเทากระโหยง (เวา
กลาง) คนเจาโทสะ ยอมมีรอยเทาอันสนบีบ (หนัก
สน) คนเจาโมหะยอมมีรอยเทาจิกลง (หนักทาง
ปลายเทา) คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปดแลวมีรอย
เทาเชนนี้ นี้. "
ทีนั้น พราหมณจึงบอกนางพราหมณีวา " นางผูเจริญ เจาอยาอึง
ไป. จงเปนผูนิ่งมาเถิด " ไปพบพระศาสดาแลว จึงแสดงแกนางพราหมณี
นั้นวา " นี้ คือ บุรุษคนนั้น. " แลวเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลวา " สมณะ
เราจะใหธิดา. " พระศาสดา ไมตรัสวา " เราไมตองการดวยธิดาของ
ทาน " (กลับ) ตรัสวา " พราหมณ เราจักบอกเหตุสักอยางหนึ่งแกทาน.
ทานจักฟงไหม ? " เมื่อพราหมณทูลวา " สมณะผูเจริญ ทานจงกลาว,
ขาพเจาจักฟง. จึงทรงนําเรื่องอดีต ตั้งแตครั้งออกมหาภิเนษกรมณมา
แสดงแลว.
กถาโดยยอในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :" พระมหาสัตว ทรงละสิริราชสมบัติ ทรงขึ้นมากัณฐกะ (มาสีขาว)
มีนายฉันนะเปนสหาย เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ เมื่อมารยืนอยูที่ประตู
แหงพระนคร กลาววา " สิทธัตถะ ทานจงกลับเสียเถิด แตวันนี้ไปใน
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วันที่ ๗ จักรรัตนะจักปรากฏแกทาน. จึงตรัสวา " มาร ถึงเราก็รูจักรรัตนะนั้น. แตเราไมมีความตองการดวยจักรรัตนะนั้น. "
มาร. เมื่อเปนเชนนั้น ทานออกไปเพื่อประโยชนอะไร ?
พระมหาสัตว. เพื่อประโยชนแกสัพพัญุตญาณ.
มาร. ถาเชนนั้น ตั้งแตวันนี้ไป บรรดาวิตกทั้งสามมีกามวิตกเปน
ตน ทานจะตองตรึกวิตกแมสักอยางหนึ่ง เราจักรูกิจที่ควรทําแกทาน.
ตั้งแตนั้นมา มารนั้นคอยเพงจับผิด ติดตามพระมหาสัตวไป ๗ ป
แมพระศาสดาทรงประพฤติทุกรกิรยิ าสิ้น ๖ ป ทรงอาศัยการกระทํา
(ความเพียร) ของบุรุษ เฉพาะพระองค ทรงแทงตลอดซึ่งพระสัพพัญุตญาณ เสวยวิมุตติสุข (สุขอันเกิดจากความพนกิเลส) ที่ควงไมโพธิ ใน
สัปดาหที่ ๕ ประทับนั่งที่ควงไมอชปาลนิโครธ.

มารเสียใจเพราะพระองคตรัสรู
ในสมัยนั้น มารถึงความโทมนัสแลว นั่งทีห่ นทางใหญ พลางรําพึง
วา " เราติดตามมาตลอดกาลมีประมาณเทานี้ แมคอยเพงจับผิด ก็ไมได
เห็นความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของสิทธัตถะนี้, บัดนี้ เธอกาวลวงวิสัยของ
เราไปเสียแลว. " ทีนั้น ธิดาของมารนั้นสามคนเหลานี้ คือ นางตัณหา
นางอรดี นางราคา ดําริวา " บิดาของเราไมปรากฏ. บัดนี้ ทานอยูที่ไหน
หนอ ? เที่ยวมองหาอยู จึงเห็นบิดานั้นผูนั่งแลวอยางนั้น จึงเขาไปหา
แลวไตถามวา " คุณพอ เพราะเหตุไร คุณพอจึงมีทุกขเสียใจ " มาร
นั้น จึงเลาเนื้อความแกธิดาเหลานั้น. ลําดับนั้น ธิดาเหลานั้น จึงบอก
กะมารผูบิดานั้นวา " คุณพอ คุณพออยาคิดเลย. พวกดิฉันจักทําเขาให
อยูในอํานาจของตนแลวนํามา. "
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มาร. แมทั้งหลาย ใคร ๆ ก็ไมอาจทําเขาไวในอํานาจได.
ธิดา. คุณพอ พวกดิฉันชื่อวาเปนหญิง. พวกดิฉันจักผูกเธอไวดวย
บวง มีบวงคือราคะเปนตนแลวนํามา ในบัดนี้แหละ, คุณพออยาคิด
เลย " แลวพากันเขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา " ขาแตพระสมณะ
พวกหมอมฉันจักบําเรอพระบาทของพระองค."

ธิดามารประเลาประโลมพระศาสดา
พระศาสดา มิไดทรงใฝพระหฤทัยถึงถอยคําของธิดามารเหลานั้น
เลย. ไมทรงลืมพระเนตรทั้งสองขึ้นดูเลย. พวกธิดามาร คิดกันอีกวา
" ความประสงคของพวกบุรุษ สูง ๆ ต่ํา ๆ แล. บางพวกมีความรักใน
เด็กหญิงรุนทั้งหลาย บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยูในปฐมวัย.
บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยูในมัชฌิมวัย. บางพวกมีความรัก
ในพวกหญิงที่ตั้งอยูในปจฉิมวัย; พวกเราจักประเลาประโลมเธอโดย
ประการตาง ๆ คนหนึ่ง ๆ นิรมิตอัตภาพไดรอยหนึ่ง ๆ ดวยสามารถ
แหงเพศมีเพศเด็กหญิงรุนเปนตน เปนเด็กหญิงรุนทั้งหลาย เปนหญิงยัง
ไมคลอด คลอดแลวคราวหนึ่ง คลอดแลวสองคราว เปนหญิงกลางคน
และเปนหญิงแก. เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา " ขาแต
พระสมณะ พวกหมอมฉันจักบําเรอพระบาททั้งสองของพระองค " ดังนี้
ถึง ๖ ครั้ง. พระผูมีพระภาคเจาไมทรงใฝพระหฤทัยถึงถอยคําของธิดามาร
แมนั้น โดยประการที่ทรงนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยม ดวย
ประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะธิดามารผูติดตามมา แมดวยเหตุ
เพียงเทานี้วา " พวกเจาจงหลีกไป, พวกเจาเห็นอะไรจึงพยายามอยางนี้ ?
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การทํากรรมชื่อเห็นปานนี้ตอหนาของพวกที่มีราคะไมไปปราศจึงจะควร,
สวนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนไดเเลว, พวกเจาจักนําเราไปใน
อํานาจของตน ดวยเหตุอะไรเลา ? " ดังนี้ แลวไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา :๑. ยสฺส ชิต นาวชียติ
ชิตมสฺส โนยาติ โกจิ โลเก
ต พุทฺธ อนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถ.
ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา
ตณฺหา นตฺถิ กุหิฺจิ เนตเว
ต พุทฺธ อนนฺตโคจร
อปท เกน ปเทน เนสฺสถ.
" กิเลสชาตมีราคะเปนตน อันพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดชนะแลว อันพระองคยอมไม
กลับแพ, กิเลสหนอยหนึ่งในโลก ยอมไปหากิเลสชาตที่พระพุทธเจาพระองคนั้นชนะแลวไมได. พวก
เจาจักนําพระพุทธเจาพระองคนั้นผูมีอารมณไมมีที่
สุด ไมมีรองรอยไปดวยรองรอยอะไร ? ตัณหามี
ขายซานไปตามอารมณตาง ๆ ไมมีแกพระพุทธเจา
พระองคใด เพื่อนําไปในภพไหน ๆ, พวกเจาจักนํา
พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีอารมณไมมีทสี่ ุด ไมมี
รองรอยไป ดวยรองรอยอะไร ? "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ยสฺส ชิต นาวชิยติ ความวา
กิเลสชาตมีราคะเปนตน อันพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดทรงชนะแลว
ดวยมรรคนั้น ๆ อันพระองค ยอมไมกลับแพ คือชื่อวาชนะแลวไมดี
หามิได เพราะไมกลับฟุงขึ้นอีก.
บทวา โนยาติ ตัดเปน น อุยฺยาติ แปลวา ยอมไมไปตาม.
อธิบายวา บรรดากิเลสมีราคะเปนตน แมกิเลสอยางหนึ่งไร ๆ ในโลก
ชื่อวากลับไปขางหลังไมมี คือไมมีความกิเลสชาตที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคใดทรงชนะแลว.
บทวา อนนฺคโคจร ความวา ผูมีอารมณไมมีที่สุด ดวยสามารถ
แหงพระสัพพัญุตญาณ มีอารมณหาที่สุดมิได.
สองบทวา เกน ปเทน เปนตน ความวา บรรดารอยมีรอย คือ
ราคะเปนตน แมรอยหนึง่ ไมมีแกพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด, พวก
เจาจักนําพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นไป ดวยรองรอยอะไร คือ ก็
แมรองรอยสักอยางหนึ่ง ไมมีแกพระพุทธเจา, พวกเจาจักนําพระพุทธเจา
นั้น ผูไมมรี องรอยไป ดวยรองรอยอะไร ?
วินิจฉัยในคาถาที่สอง. ขึ้นชื่อวาตัณหานั่น ชื่อวา ชาลินี เพราะ
วิเคราะหวา มีขายบาง มีปกติทําซึ่งขายบาง เปรียบดวยขายบาง เพราะ
อรรถวา รวบรัดตรึงตราผูกมัดไว, ชือ่ วา วิสตฺติกา เพราะเปนธรรมชาติมักซานไปในอารมณทั้งหลาย มีรูปเปนตน เพราะเปรียบดวยอาหาร
อันมีพิษ เพราะเปรียบดวยดอกไมมีพิษ เพราะเปรียบดวยผลไมมีพิษ
๑

๑. กิเลสเหลาอื่น ติดตานกิเลสที่ทรงชนะแลวเนื่องกันเปนสาย ๆ ไมมี.
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เพราะเปรียบดวยเครื่องบริโภคมีพิษ. อธิบายวา ตัณหาเห็นปานนั้น
ไมมีแกพระพุทธเจาพระองคใด เพื่อนําไปในภพไหน ๆ. พวกเจาจักนํา
พระพุทธเจาพระองคนั้นผูไมมีรองรอยไปดวยรองรอยอะไร ?
ในกาลจบเทศนา ธัมมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก. แมธิดา
มารก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแล.
พระศาสดาครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา " มาคันทิยะ ในกาลกอน เราไดเห็นธิดามารทั้งสามเหลานี้ผูประกอบดวยอัตภาพ
เชนกับแทงทอง ไมแปดเปอนดวยของโสโครก มีเสมหะเปนตน. แม
ในกาลนั้น เราไมไดมีความพอใจในเมถุนเลย. ก็สรีระแหงธิดาของ
ทานเต็มไปดวยซากศพ คืออาการ ๓๒ เหมือนหมอที่ใสของไมสะอาด
อันตระการตา ณ ภายนอก. แมถาเทาของเราพึงเปนเทาที่แปดเปอนดวย
ของไมสะอาดไซร. และธิดาของทานนี้พึงยืนอยูที่ธรณีประตู; ถึงอยางนั้น
เราก็ไมพึงถูกตองสรีระของนางดวยเทา " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :" แมความพอใจในเมถุน ไมไดมแี ลว เพราะ
เห็น นางตัณหา นางอรดี และนางราคา, เพราะ
เห็นสรีระ แหงธิดาของทานนี้ ซึ่งเต็มไปดวยมูตร
และกรีส. (เราจักมีความพอใจในเมถุนอยางไรได ?)
เรายอมไมปรารถนาเพื่อจะแตะตองสรีระธิดาของทาน
นั้น แมดวยเทา."
ในเวลาจบเทศนา เมียผัวทั้งสองตั้งอยูแลวในอนาคามิผล ดังนี้แล.
เรือ่ งมารธิดา จบ.
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๒. เรือ่ งยมกปาฏิหารย [๑๔๙]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาทรงปรารภเทวดาและพวกมนุษยเปนอันมาก ที่พระทวารแหงสังกัสสนคร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เย ฌานปฺปสุตา
ธีรา " เปนตน.
ก็เทศนาตั้งขึ้นแลวในกรุงราชคฤห.

เศรษฐีไดไมจันทนทําบาตร
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห ใหขึงขายมี
สัณฐานคลายขวด เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาอาภรณเปนตน ที่
หลุดไปดวยความพลั้งเผลอแลว เลนกีฬาทางน้ําในแมน้ําคงคา.
ในกาลนั้น ตนจันทนแดงตนหนึ่ง เกิดขึ้นที่ริมฝงตอนเหนือของ
แมน้ําคงคา มีรากถูกน้าํ ในแมน้ําคงคาเซาะโคนหักกระจัดกระจายอยูบน
หินเหลานั้น ๆ. ครั้งนั้นปุม ๆ หนึ่งมีประมาณเทาหมอ ถูกหินครูดสี ถูก
คลื่นน้ําซัด เปนของเกลี้ยงเกลา ลอยไปโดยลําดับ อันสาหรายรวบรัด
มาติดที่ขายของเศรษฐีนั้น.
เศรษฐีกลาววา " นั่นอะไร ? " ไดยินวา " ปุมไม " จึงใหนํา
ปุมไมนั้นมาใหถากดวยปลายมีด เพื่อจะพิจารณาวา " นั่นชื่ออะไร ? "
ในทันใดนั่นเอง จันทนแดงมีสีดังครั่งสดก็ปรากฏ. ก็เศรษฐียัง
ไมเปนสัมมาทิฏฐิ. ไมเปนมิจฉาทิฏฐิ. วางตนเปนกลาง; เขาคิดวา
" จันทนแดงในเรือนของเรามีมาก. เราจะเอาจันทนแดงนี้ทําอะไรหนอ
แล ? " ทีนั้นเขาไดมีความคิดอยางนี้วา " ในโลกนี้ พวกที่กลาววา 'เรา
๑

๑. เพื่อเปลื้องอันตราย.
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เปนพระอรหันต ' มีอยูมาก. เราไมรจู ักพระอรหันตแมสักองคหนึ่ง; เรา
จักใหประกอบเครื่องกลึงไวในเรือน ใหกลึงบาตรแลว ใสสาแหรกหอย
ไวในอากาศประมาณ ๖๐ ศอก โดยเอาไมไผตอกันขึ้นไปแลว จะบอกวา
' ถาวา พระอรหันตมีอยู, จงมาทางอากาศแลว ถือเอาบาตรนี้; ผูโคจัก
ถือเอาบาตรนั้นได เราพรอมดวยบุตรภรรยา จักถึงผูนั้นเปนสรณะ. "
เขาใหกลึงบาตรโดยทํานองที่คิดไวนั่นแหละ ใหยกขึ้นโดยเอาไมไผตอ ๆ
กันขึ้นไปแลว กลาววา " ในโลกนี้ ผูใดเปนพระอรหันต. ผูน ั้นจงมา
ทางอากาศ ถือเอาบาตรนี้. "

ครูทั้ง ๖ อยากไดบาตรไมจันทน
ครูทั้งหกกลาววา " บาตรนั้น สมควรแกพวกขาพเจา. ทานจง
ใหบาตรนั้นแกพวกขาพเจาเสียเถิด. " เศรษฐีนั้นกลาววา " พวกทาน
จลมาทางอากาศแลวเอาไปเถิด. "
ในวันที่ ๖ นิครนถนาฎบุตรสงพวกอันเตวาสิกไปดวยสั่งวา " พวก
เจาจงไป. จงพูดกะเศรษฐีอยางนั้นวา " บาตรนั่น สมควรแกอาจารยของ
พวกขาพเจา. ทานอยาทําการมาทางอากาศเพราะเหตุแหงของเพียงเล็กนอย
เลย. นัยวา ทานจงใหบาตรนั่นเถิด. " พวกอันเตวาสิกไปพูดกะเศรษฐี
อยางนั้นแลว. เศรษฐีกลาววา " ผูทสี่ ามารถมาทางอากาศแลวถือเอาได
เทานั้น จงเอาไป. "

นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร
นาฏบุตรเปนผูปรารถนาจะไปเอง จึงไดใหสัญญาแกพวกอันเตวาสิกวา " เราจักยกมือและเทาขางหนึ่ง เปนทีวาปรารถนาจะเหาะ,
พวกเจาจงรองบอกเราวา " ทานอาจารย ทานจะทําอะไร ? ทานอยาแสดง
ความเปนพระอรหันตที่ปกปดไว เพราะเหตุแหงบาตรไม แกมหาชนเลย '
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ดังนี้แลว จงพากันจับเราที่มือและเทาดึงไว ใหลมลงที่พื้นดิน. " เขาไป
ในที่นั้นแลว กลาวกะเศรษฐีวา " มหาเศรษฐี บาตรนี้สมควรแกเรา.
ไมสมควรแกชนพวกอื่น. ทานอยาชอบใจการเหาะขึ้นไปในอากาศของเรา
เพราะเหตุแหงของเพียงเล็กนอย. จงใหบาตรแกเราเถิด. "
เศรษฐี. ผูเจริญ ทานตองเหาะขึ้นไปทางอากาศแลว ถือเอาเถิด.
ลําดับนั้น นาฏบุตรกลาววา " ถาเชนนั้น พวกเจาจงหลีกไป ๆ "
กันพวกอันเตวาสิกออกไปแลว กลาววา " เราจักเหาะขึ้นไปในอากาศ
ดังนี้แลว ก็ยกมือและเทาขึ้นขางหนึ่ง. ทีนั้น พวกอันเตวาสิกกลาวกับ
อาจารยวา " ทานอาจารย ทานจะทําชื่ออะไรกันนั่น ? ประโยชนอะไร
ดวยคุณที่ปกปดไว อันทานแสดงแกมหาชน เพราะเหตุแหงบาตรไมนี้ "
แลวชวยกันจับนาฏบุตรนั้นที่มือและเทา ดึงมาใหลมลงแผนดิน. เขา
บอกกะเศรษฐีวา " มหาเศรษฐี อันเตวาสิกเหลานี้ ไมใหเหาะ, ทาน
จงใหบาตรแกเรา. "
เศรษฐี. ผูเจริญ ทานตองเหาะขึ้นไปถือเอาเถิด.
พวกเดียรถีย เเมพยายามดวยอาการอยางนั้นสิ้น ๖ วันแลว ยังไม
ไดบาตรนั้นเลย.

ชาวกรุงเขาใจวาไมมีพระอรหันต
ในวันที่ ๗ ในกาลที่ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระปณโฑลภารทวาชะไปยืนบนหินดาดแหงหนึ่งแลวหมจีวร ดวยตั้งใจวา " จักเที่ยว
ไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงราชคฤห พวกนักเลงคุยกันวา " ชาวเราเอย ใน
กาลกอน ครูทั้ง ๖ กลาววา ' พวกเราเปนพระอรหันตในโลก. ก็เมื่อเศรษฐี
ชาวกรุงราชคฤหใหยกบาตรขึ้นไวแลวกลาววา ' ถาวา พระอรหันตมีอยู,
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จงมาทางอากาศแลว ถือเอาเถิด' วันนี้เปนวันที่ ๗ แมสักคนหนึ่งชื่อวา
เหาะขึ้นไปในอากาศดวยแสดงตนวา ' เราเปนพระอรหันต ' ก็ไมมี; วันนี้
พวกเรารูความที่พระอรหันตไมมีในโลกแลว. "
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดยินถอยคํานั้นแลว จึงกลาวกะทาน
พระปณโฑลภารทวาชะวา " อาวุโส ภารทวาชะ ทานไดยินถอยคําของ
พวกนักเลงเหลานั้นไหม " พวกนักเลงเหลานี้ พูดเปนทีวาจะย่ํายีพระพุทธศาสนา; ก็ทานมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก, ทานจงไปเถิด จงมาทางอากาศ
แลวถือเอาบาตรนั้น. "
ปณโฑลภารทวาชะ. อาวุโส โมคคัลลานะ ทานเปนผูเลิศกวาบรรดา
สาวกผูมีฤทธิ์ ทานจงถือเอาบาตรนั้น. แตเมื่อทานไมถือเอา ผมจักถือเอา.

พระปณโฑลภารทวาชะแสดงปาฏิหาริย
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะกลาวอยางนั้นวา " ทานจงถือเอาเถิดผูมี
อายุ " ทานปณโฑลภารทวาชะก็เขาจตุตถฌาน มีอภิญญาเปนบาท ออก
แลว เอาปลายเทาคีบหินดาดประมาณ ๑ คาวุต ใหขึ้นไปในอากาศเหมือน
ปุยนุน แลวหมุนเวียนไปในเบื้องบนพระนครราชคฤห ๗ ครั้ง. หินดาด
นั้นปรากฏดังฝาละมีสําหรับปดพระนครไวประมาณ ๓ คาวุต. พวกชาว
พระนครกลัว รองวา " หินจะตกทับขาพเจา " จึงทําเครื่องกั้นมีกระดง
เปนตนไวบนกระหมอม แลวซุกซอนในที่นั้น ๆ. ในวาระที่ ๗ พระเถระทําลายหินดาด แสดงตนแลว.
มหาชนเห็นพระเถระแลว กลาววา " ทานปณโฑลภารทวาชะผู
เจริญ ทานจงจับหินของทานไวใหมั่น, อยาใหพวกขาพเจาทั้งหมด
พินาศเสียเลย. "
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พระเถระเอาปลายเทาเหวี่ยงหินทิ้งไป. แผนหินนั้นไปตั้งอยูในที่
เดิมนั่นเอง. พระเถระไดยืนอยูในที่สุดแหงเรือนของเศรษฐี. เศรษฐีเห็น
ทานแลว หมอบลงแลว กราบเรียนวา " ลงเถิด พระผูเปนเจา " นิมนต
พระเถระผูลงจากอากาศใหนั่งแลว. ใหนําบาตรลง กระทําใหเต็มดวยวัตถุ
อันมีรสหวาน ๔ อยางแลว ไดถวายแกพระเถระ. พระเถระรับบาตรแลว
บายหนาสูวิหาร ไปแลว.
ลําดับนั้น ชนเหลาใดที่อยูในปาบาง อยูในบานบาง ไมเห็น
ปาฏิหาริยของพระเถระ, ชนเหลานัน้ ประชุมกันแลววิงวอนพระเถระวา
" ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงแสดงปาฏิหาริยแมแกพวกผม " ดังนี้แลว
ก็พากันติดตามพระเถระไป. พระเถระนั้น แสดงปาฏิหาริยแกชนเหลา
นั้น ๆ พลางไดไปยังพระวิหารแลว.

พระศาสดาทรงหามไมใหภิกษุทําปาฏิหาริย
พระศาสดา ทรงสดับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงอยู
จึงตรัสถามวา " อานนท นั่นเสียงใคร " ทรงสดับวา " พระเจาขา
พระปณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปในอากาศแลว ถือเอาบาตรไมจันทน,
นั่นเสียงในสํานักของทาน " จึงรับสั่งใหเรียกพระปณโฑลภารทวาชะมา
ตรัสถามวา " ไดยินวา เธอทําอยางนั้นจริงหรือ " เมื่อทานกราบทูลวา
" จริง พระเจาขา " จึงตรัสวา " ภารทวาชะ ทําไม เธอจึงทําอยางนั้น ? "
ทรงติเตียนพระเถระ แลวรับสั่งใหทําลายบาตรนั้น ใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ
แลว รับสั่งใหประทานแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกอันบดผสมยาตา
แลวทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลาย เพื่อตองการไมใหทํา
ปาฏิหาริย. ฝายพวกเดียรถียไดยินวา " ทราบวา พระสมณโคดมใหทําลาย
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บาตรนั้นแลว ทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อตองการมิใหทํา
ปาฏิหาริย " จึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนครวา " สาวกทั้งหลายของ
พระสมณโคดม ไมกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแมเพราะเหตุแหงชีวิต.
ถึงพระสมณโคดมก็จักรักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกัน. บัดนี้
พวกเรา ไดโอกาสแลว " แลวกลาววา " พวกเรารักษาคุณของตน จึง
ไมแสดงคุณของตนแกมหาชนเพราะเหตุแหงบาตรไวในกาลกอน เหลา
สาวกของพระสมณโคดมแสดงคุณของตนแกมหาชนเพราะเหตุแหงบาตร.
พระสมณโคดมรับสั่งใหทําลายบาตรนั้นแลว ทรงบัญญัติสิกขาบทแกเหลา
สาวก เพราะพระองคเปนบัณฑิต. บัดนี้ พวกเราจักทําปาฏิหาริยกับพระสมณโคดมนั่นแล. "

พระศาสดาทรงประสงคจะทําปาฏิหาริย
พระเจาพิมพิสารทรงสดับถอยคํานั้นแลว เสด็จไปยังสํานักพระศาสดา กราบทูลวา " พระเจาขา ไดทราบวาพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทแกเหลาสาวก เพื่อตองการไมใหทําปาฏิหาริยเสียแลวหรือ ? "
พระศาสดา. ขอถวายพระพร มหาบพิตร.
พระราชา. บัดนี้ พวกเดียรถียพากันกลาววา ' พวกเราจักทํา
ปาฏิหาริยกับดวยพระองค.' บัดนี้ พระองคจักทรงทําอยางไร ?
พระศาสดา. เมื่อเดียรถียเหลานั้นกระทํา อาตมภาพก็จักกระทํา
มหาบพิตร.
พระราชา. พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวเเลวมิใชหรือ ?
พระศาสดา มหาบพิตร อาตมภาพมิไดบัญญัติสิกขาบทเพื่อตน.
สิกขาบทนั้นนั่นแล อาตมภาพบัญญัติไวเพื่อสาวกทั้งหลาย.
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พระราชา. สิกขาบท เปนอันชื่อวาอันพระองคทรงบัญญัติในสาวก
ทั้งหลายอื่น เวนพระองคเสียหรือ ? พระเจาขา.
พระศาสดา. มหาบพิตร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักยอนถามพระองค
นั่นแหละในเพราะเรื่องนี้, มหาบพิตร ก็พระอุทยานในแวนแควนของ
พระองคมีอยูหรือ ?
พระราชา. มี พระเจาขา.
พระศาสดา. มหาบพิตร ถาวามหาชนพึงบริโภคผลไม เปนตนวา
ผลมะมวงในพระอุทยานของพระองค, พระองคพึงทรงทําอยางไร แกเขา ?
พระราชา. พึงลงอาชญา พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็พระองคยอมไดเพื่อเสวยหรือ ?
พระราชา. พระเจาขา อาชญาไมมีแกหมอมฉัน, หมอมฉันยอม
ไดเพื่อเสวยของ ๆ ตน.
พระศาสดา. มหาบพิตร อาชญาแมของอาตมภาพยอมแผไปใน
แสนโกฏิจักรวาล เหมือนอาชญาของพระองคที่แผไปในแวนแควนประมาณ ๓๐๐ โยชน. อาชญาไมมีแกพระองคผูเสวยผลไมทั้งหลาย เปนตน
วาผลมะมวงในพระอุทยานของพระองค. แตมีอยูแกชนเหลาอื่น. ขึ้นชื่อวา
การกาวลวงบัญญัติ คือ สิกขาบท ยอมไมมีแกตน, แตยอมมีแกสาวก
เหลาอื่น, อาตมภาพจึงจักทําปาฏิหาริย.
พวกเดียรถียฟงถอยคํานั้นแลว ปรึกษากันวา " บัดนี้ พวกเรา
ฉิบหายแลว. ไดยินวา พระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหลาสาวก
เทานั้น, ไมทรงบัญญัติไวเพื่อตน; ไดยินวา ทานปรารถนาจะทําปาฏิหาริย
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เองทีเดียว; พวกเราจักทําอยางไรกันเลา ? พระราชาทูลถามพระศาสดา
วา " เมื่อไร พระองคจักทรงทําปาฏิหาริย ? พระเจาขา. "
พระศาสดา. มหาบพิตร โดยลวงไปอีก ๔ เดือน ตอจากนี้ไป
วันเพ็ญเดือน ๘ จักทํา.
พระราชา. พระองคจักทรงทําที่ไหน ? พระเจาขา.
พระศาสดา. อาตมภาพจักอาศัยเมืองสาวัตถีทํา มหาบพิตร.
มีคําถามสอดเขามาวา " ก็ทําไม พระศาสดาจึงอางที่ไกลอยางนี้ ? "
แกวา " เพราะที่นั้นเปนสถานที่ทํามหาปาฏิหาริยของพระพุทธเจา
ทุก ๆ พระองค; อีกอยางหนึ่ง พระองคอางที่ไกลทีเดียว แมเพื่อ
ประโยชนจะใหมหาชนประชุมกัน ."
พวกเดียรถียฟงถอยคํานั้นแลว กลาววา " ไดยินวา ตอจากนี้
โดยลวงไป ๔ เดือน พระสมณโคดมจักทําปาฏิหาริย ณ เมืองสาวัตถี.
บัดนี้ พวกเราไมละเทียว จักติดตามพระองคไป. มหาชนเห็นพวกเรา
แลว จักถามวา " นี่อะไรกัน ? " ทีนั้นพวกเราจักบอกแกเขาวา " พวก
เราพูดไวเเลววา จักทําปาฏิหาริยกับพระสมณโคดม.' พระสมณโคดม
นั้นยอมหนีไป, พวกเราไมใหพระสมณโคดมนั้นหนีจึงติดตามไป. " พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤหออกมาแลว. ถึงพวกเดียรถีย
ก็ออกมาขางหลังของพระองคนั่นแล อยูใกลที่ ๆ พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทําภัตกิจ. ในวันรุงขึ้นพวกเดียรถียบ ริโภคอาหารเชาในที่ ๆ ตนอยูแลว.
เดียรถียเหลานั้น ถูกพวกมนุษยถามวา " นี่อะไรกัน ? " จึงบอกโดยนัย
แหงคําที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล. ฝายมหาชนคิดวา " พวกเราจัก
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ดูปาฏิหาริย ดังนี้แลวไดติดตามไป. พระศาสดาบรรลุถึงพระนครสาวัตถี
โดยลําดับ.

เดียรถียเตรียมทําปาฏิหารยแขง
แมพวกเดียรถีย ก็ไปกับพระองคเหมือนกัน ชักชวนอุปฏฐากได
ทรัพยแสนหนึ่งแลว ใหทํามณฑปดวยเสาไมตะเคียน ใหมุงดวยอุบลเขียว
นั่งพูดกันวา " พวกเราจักทําปาฏิหาริยในที่นี้. "
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูล
วา " พวกเดียรถียใหทํามณฑปแลว พระเจาขา แมขาพระองคจะใหทํา
มณฑปเพื่อพระองค. "
พระศาสดา. อยาเลยมหาบพิตร. ผูทํามณฑปของอาตมภาพมี.
พระราชา. คนอื่นใครเลา เวนขาพระองคเสีย จักอาจทําได
พระเจาขา ?
พระศาสดา. ทาวสักกเทวราช.
พระราชา. ก็พระองคจักทรงทําปาฏิหาริยที่ไหนเลา ? พระเจาขา.
พระศาสดา. ที่ควงไมคัณฑามพพฤกษ มหาบพิตร.
พวกเดียรถียไดยินวา " ไดขาววา พระสมณโคดมจักทําปาฏิหาริย
ที่ควงไมมะมวง " จึงบอกพวกอุปฏฐากของตน ใหถอนตนมะมวงเล็กๆ
โดยที่สุดแมงอกในวันนั้น ในทีร่ ะหวางโยชนหนึ่ง แลวใหทิ้งไปในปา.
ในวันเพ็ญเดือน ๘ พระศาสดาเสด็จเขาไปภายในพระนคร. ผู
รักษาสวนของพระราชา ชื่อคัณฑะ เห็นมะมวงสุกผลใหญผลหนึ่งใน
ระหวางกลุมใบที่มดดํามดแดงทํารังไว. ไลกาที่มาชุมนุมดวยความโลภใน
๑

๑. ขทิร ในทีบ่ างแหงแปลวา ไมสะแก.
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กลิ่นและรสแหงมะมวงนั้นใหหนีไปแลว ถือเอาเพื่อประโยชนแดพระราชา เดินไปเห็นพระศาสดาในระหวางทาง คิดวา " พระราชาเสวยผล
มะมวงนี้แลว พึงพระราชทานกหาปณะแกเรา ๘ กหาปณะ หรือ ๑๖
กหาปณะ, กหาปณะนั้นไมพอเพื่อเลี้ยงชีพในอัตภาพหนึ่งของเรา; ก็ถา
วา เราจักถวายผลมะมวงนี้แดพระศาสดา. นั่นจักเปนคุณนําประโยชน
เกื้อกูลมาใหเเกเราตลอดกาลไมมีสิ้นสุด." เขานอมถวายผลมะมวงนั้นแด
พระศาสดา.
พระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแลว. ลําดับนั้นพระเถระนําบาตรที่ทาวมหาราชทั้ง ๔ ถวายออกมาแลว วางที่พระหัตถของ
พระองค.
พระศาสดา ทรงนอมบาตรเขาไปรับมะมวงแลว ทรงแสดงอาการ
เพื่อประทับนั่งในที่นั้นนั่นแหละ. พระเถระไดปูจีวรถวายแลว. ลําดับนั้น
เมื่อพระองคประทับนั่งบนจีวรนั้นแลว พระเถระกรองน้ําดื่ม แลวขยํา
มะมวงสุกผลนั้น ไดทําใหเปนนําปานะถวาย. พระศาสดาเสวยน้ําปานะ
ผลมะมวงแลวตรัสกะนายคัณฑะวา " เธอจงคุยดินรวนขึ้นแลว ปลูก
เมล็ดมะมวงนี้ในที่นี้นี่แหละ. " เขาไดทําอยางนั้นแลว.

ประวัติคัณฑามพพฤกษ
พระศาสดาทรงลางพระหัตถบนเมล็ดมะมวงนั้น. พอเมื่อพระหัตถ
อันพระองคทรงลางแลวเทานั้น, ตนมะมวงมีลําตนเทาศีรษะไถ (งอนไถ)
มีประมาณ ๕๐ ศอกโดยสวนสูงงอกขึ้นแลว. กิ่งใหญ ๕ กิง่ คือใน
๔ ทิศ ๆ ละกิ่ง เบื้องบนกิ่งหนึ่ง ไดมีประมาณกิ่งละ ๕๐ ศอกเทียว.
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ตนมะมวงนั้นสมบูรณดวยชอและผล ไดทรงไวซึ่งพวงแหงมะมวงสุกในที่
แหงหนึ่ง ในขณะนั้นนั่นเอง.
พวกภิกษุผูมาขางหลัง มาขบฉันผลมะมวงสุกเหมือนกัน.
พระราชาทรงสดับวา " ขาววา ตนมะมวงเห็นปานนี้เกิดขึ้นแลว "
จึงทรงตั้งอารักขาไวดวยพระดํารัสวา " ใคร ๆ อยาตัดตนมะมวงนั้น."
ก็ตนมะมวงนั้น ปรากฏชื่อวา " คัณฑามพพฤกษ " เพราะความที่นาย
คัณฑะปลูกไว. แมพวกนักเลงเคี้ยวกินผลมะมวงสุกแลวพูดวา " เจาพวก
เดียรถียถอยเวย พวกเจารูวา 'พระสมณโคดมจักทรงทําปาฏิหาริยที่โคน
ตนคัณฑามพพฤกษ จึงสั่งใหถอนตนมะมวงเล็ก ๆ แมที่เกิดในวันนั้นใน
รวมในที่โยชนหนึ่ง, ตนมะมวงนี้ ชื่อวาคัณฑามพะ " แลวเอาเมล็ด
มะมวงที่เปนเดนประหารพวกเดียรถียเหลานั้น.

ทาวสักกะทําลายพิธีของพวกเดียรถีย
ทาวสักกะทรงสั่งบังคับวาตวลาหกเทวบุตรวา " ทานจงถอนมณฑป
ของพวกเดียรถียเสียดวยลม แลวใหลม (หอบไป) ทิ้งเสียบนแผนดินที่ทิ้ง
หยากเยื่อ. เทวบุตรนั้นไดทําเหมือนอยางนั้นแลว. ทาวสักกะสั่งบังคับ
สุริยเทวบุตรวา " ทานจงขยายมณฑลพระอาทิตย ยัง (พวกเดียรถีย) ให
เรารอน. " แมเทวบุตรนั้นก็ไดทําเหมือนอยางนั้นแลว. ทาวสักกะทรงสั่ง
บังคับวาตวลาหกเทวบุตรอีกวา " ทานจงยังมณฑลแหงลม (ลมหัวดวน)
ใหตั้งขึ้นไปเถิด. " เทวบุตรนั้นทําอยูเหมือนอยางนั้น โปรยเกลียวธุลลี ง
ที่สรีระของพวกเดียรถียท ี่มีเหงื่อไหล. พวกเดียรถียเหลานั้นไดเปนเชนกับ
จอมปลวกแดง. ทาวสักกะทรงสั่งบังคับแมวัสสวลาหกเทวบุตรวา " ทาน
จงใหหยาดน้ําเมล็ดใหญ ๆ ตก. " เทวบุตรนั้นไดทําเหมือนอยางนั้นแลว.
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ทีนั้น กายของพวกเดียรถียเหลานั้น ไดเปนเชนกับแมโคดางแลว. พวก
เขาแตกหมูกัน หนีไปในที่เฉพาะหนา ๆ นั่นเอง. เมื่อพวกเขาหนีไปอยู
อยางนั้น ชาวนาคนหนึ่งเปนอุปฏฐาก องปูรณกัสสป คิดวา " บัดนี้
เปนเวลาทําปาฏิหาริยแหงพระผูเปนเจาของเรา, เราจักดูปาฎิหาริยนั้น "
แลวปลอยโค ถือหมอยาคูและเชือก ซึ่งตนนํามาแตเชาตรูเดินมาอยู เห็น
ปูรณะหนีไปอยูเชนนั้น จึงกลาววา " ทานขอรับ ผมมาดวยหวังวา
' จักดูปาฏิหาริยของพระผูเปนเจา, ' พวกทานจะไปที่ไหน ? "
ปูรณะ. ทานจะตองการอะไรดวยปาฏิหาริย. ทานจงใหหมอและ
เชือกนี้แกเรา.
เขาถือเอาหมอและเชือกที่อุปฏฐากนั้นใหเเลว ไปยังฝงแมน้ํา เอา
เชือกผูกหมอเขาที่คอของตนแลว กระโดดลงไปในหวงน้ํา ยังฟองน้ําให
ตั้งขึ้นอยู ทํากาละในอเวจีแลว.
พระศาสดาทรงนิรมิตจงกรมแกวในอากาศ. ที่สุดดานหนึ่งของ
จงกรมนั้น ไดมีที่ขอบปากจักรวาลดานปาจีนทิศ. ดานหนึ่งไดมีที่ขอบปาก
จักรวาลดานปศจิมทิศ. พระศาสดา เมื่อบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน
ประชุมกันแลว. ในเวลาบายเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ดวยทรงดําริวา
" บัดนี้เปนเวลาทําปาฏิหาริย " แลว ไดประทับยืนที่หนามุข.

สาวกสาวิการับอาสาทําปาฏิหาริยแทน
ครั้งนั้น อนาคามีอุบาสิกาคนหนึ่ง ผูนันทมารดา ชื่อฆรณี เขา
ไปเฝาพระองคแลวกราบทูลวา " พระเจาขา เมื่อธิดาเชนหมอมฉันมีอยู.
กิจที่พระองคตองลําบากยอมไมมี, หมอมฉันจักทําปาฏิหาริย. "
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พระศาสดา. ฆรณี เธอจักทําอยางไร ?
ฆรณี. พระเจาขา หมอมฉันจักทําแผนดินใหญในทองแหงจักรวาลหนึ่งใหเปนน้ําแลวดําลงเหมือนนางนกเปดน้ํา แสดงตนที่ขอบปาก
แหงจักรวาลดานปาจีนทิศ. ที่ขอบปากแหงจักรวาลดานปศจิมทิศ อุตรทิศ
และทักษิณทิศก็เชนนั้น, ตรงกลางก็เชนนั้น; เมื่อเปนเชนนั้น มหาชน
เห็นหมอมฉันแลว. เมื่อใคร ๆ พูดขึ้นวา ' นั่นใคร ' ก็จะบอกวา ' นั่น
ชื่อนางฆรณี. อานุภาพของหญิงคนหนึ่งยังเพียงนี้กอน. สวนอานุภาพ
ของพระพุทธเจา จักเปนเชนไร ? ' พวกเดียรถียไมทันเห็นพระองคเลย
ก็จักหนี ไปดวยอาการอยางนี้.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา " ฆรณี เรายอมทราบความ
ที่เธอเปนผูสามารถทําปาฏิหาริยเห็นปานนี้ได. แตพวงดอกไมนี้เขามิได
ผูกไวเพื่อประโยชนแกเธอ " แลวทรงหามเสีย.
นางฆรณีนั้นคิดวา " พระศาสดาไมทรงอนุญาตแกเรา. คนอื่น
ผูสามารถทําปาฏิหาริยยิ่งขึ้นไปกวาเราจะมีแนแท " ดังนี้ แลวไดยืนอยู
ณ ที่สวนขางหนึ่ง.
ฝายพระศาสดาทรงดําริวา " คุณของสาวกเหลานั้นจักปรากฏดวย
อาการอยางนี้แหละ " ทรงสําคัญอยูวา " พวกสาวกจะบันลือสีหนาท
ณ ทามกลางบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน ดวยอาการอยางนี้ " จึงตรัส
ถามสาวกแมพวกอื่นอีกวา " พวกเธอจักทําปาฏิหาริยอยางไร ? สาวก
เหลานั้นก็กราบทูลวา " พวกขาพระองคจักทําอยางนี้และอยางนี้ พระเจาขา " แลวยืนอยูเฉพาะพระพักตรของพระศาสดานั่นแหละ บันลือ
สีหนาท.
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บรรดาสาวกเหลานั้น ไดยินวา ทานจุลอนาถบิณฑิกะ คิดวา
" เมื่ออนาคามีอุบาสกผูเปนบุตรเชนเรามีอยู. กิจที่พระศาสดาตองลําบาก
ยอมไมมี " จึงกราบทูลวา " พระเจาขา ขาพระองคจัก ทําปาฏิหาริย
ถูกพระศาสดาตรัสถามวา " เธอจักทําอยางไร ? " จึงกราบทูลวา " พระเจาขา ขาพระองคจักนิรมิตอัตภาพเหมือนพรหมมีประมาณ ๑๒ โยชน
จักปรบดุจดังพรหมดวยเสียงเชนกับมหาเมฆกระหึ่มในทามกลางบริษัทนี้,
มหาชนจักถามวา 'นี่ชื่อวาเสียงอะไรกัน ? ' แลวจักกลาวกันเองวา
' นัยวา นี่ชื่อวาเปนเสียงแหงการปรบดังพรหมของทานจุลอนาถบิณฑิกะ.'
พวกเดียรถียจ ักคิดวา " อานุภาพของคฤหบดียังถึงเพียงนี้กอน. อานุภาพ
ของพระพุทธเจาจะเปนเชนไร ? ยังไมทันเห็นพระองคเลยก็จักหนีไป."
พระศาสดาตรัสเชนนั้นเหมือนกัน แมเเกทานจุลอนาถบิณฑิกะนั้นวา
" เราทราบอานุภาพของเธอ " แลวไมทรงอนุญาตการทําปาฏิหาริย.
ตอมา สามเณรีชื่อวา วีรา มีอายุได ๗ ขวบ บรรลุปฏิสัมภิทารูป
หนึ่ง ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลวา " พระเจาขา หมอมฉันจักทํา
ปาฏิหาริย. "
พระศาสดา. วีรา เธอจักทําอยางไร.
วีรา. พระเจาขา หมอมฉันจักนําภูเขาสิเนรุ ภูเขาจักรวาล และ
ภูเขาหิมพานตตั้งเรียงไวในที่นี้ แลวจักออกจากภูเขานั้น ๆ ไปไมขัดของ
ดุจนางหงส. มหาชนเห็นหมอมฉันแลวจักถามวา ' นั่นใคร? ' แลวจัก
กลาววา ' วีราสามเณรี. พวกเดียรถียค ิดกันวา อานุภาพของสามเณรี
ผูมีอายุ ๗ ขวบ ยังถึงเพียงนี้กอน, อานุภาพของพระพุทธเจาจักเปน
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เชนไร ? ยังไมทันเห็นพระองคเลยก็จักหนีไป. เบื้องหนาแตนี้ไป พึง
ทราบคําเห็นปานนี้ โดยทํานองดังที่กลาวแลวนั่นแล. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแมเเกสามเณรีนั้นวา " เราทราบอานุภาพของเธอ " ดังนีแ้ ลว ก็ไม
ทรงอนุญาตการทําปาฏิหาริย."
ลําดับนั้น สามเณรชื่อจุนทะผูเปนขีณาสพ บรรลุปฏิสัมภิทารูปหนึ่ง
มีอายุ ๗ ขวบแตเกิดมา เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูล
วา " ขาพระองคจักทําปาฏิหาริย พระเจาขา. " ถูกพระศาสดาตรัสถามวา
" เธอจักทําอยางไร ? " จึงกราบทูลวา " พระเจาขา ขาพระองคจักจับ
ตนหวาใหญที่เปนธงแหงชมพูทวีปที่ลาํ ตนแลวเขยา นําผลหวาใหญมาให
บริษัทนี้เคี้ยวกิน. และขาพระองคจักนําดอกแคฝอยมาแลว ถวายบังคม
พระองค. พระศาสดาตรัสวา " เราทราบอานุภาพของเธอ " ดังนี้แลว
ก็ทรงหามการทําปาฏิหาริย แมของสามเณรนั้น.
ลําดับนั้น พระเถรีชื่ออุบลวรรณา ถวายบังคมพระศาสดาแลว
กราบทูลวา " หมอมฉันจักทําปาฏิหาริย พระเจาขา " ถูกพระศาสดา
ตรัสถามวา " เธอจักทําอยางไร ? " จึงกราบทูลวา " พระเจาขา หมอมฉัน
จักแสดงบริษัทมีประมาณ ๓๒ โยชนโดยรอบ เปนพระเจาจักรพรรดิ อัน
บริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชนโดยกลมแวดลอมแลวมาถวายบังคมพระองค."
พระศาสดาตรัสวา " เราทราบอานุภาพของเธอ " แลวก็ทรงหามการทํา
ปาฏิหาริย แมของพระเถรีนั้น.
ลําดับนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา " ขาพระองคจักทําปาฏิหาริย พระเจาขา " ถูก
พระศาสดาตรัสถามวา " เธอจักทําอะไร ? " จึงกราบทูลวา " ขาพระองค
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จักวางเขาหลวงชื่อสิเนรุไวในระหวางฟนแลว เคี้ยวกินภูเขานั้นดุจพืช
เมล็ดผักกาด พระเจาขา. "
พระศาสดา. เธอจักทําอะไร ? อยางอื่น.
มหาโมคคัลลานะ. ขาพระองคจักมวนแผนดินใหญนี้ดุจเสื่อลําแพน
แลวใสเขาไว(หนีบไว) ในระหวางนิ้วมือ.
พระศาสดา เธอจักทําอะไร. อยางอื่น.
มหาโมคคัลลานะ. ขาพระองคจักหมุนแผนดินใหญ ใหเปนเหมือน
แปนหมุนภาชนะดินของชางหมอ แลวใหมหาชนเคี้ยวกินโอชะแผนดิน.
พระศาสดา. เธอจักทําอะไร ? อยางอื่น.
มหาโมคคัลลานะ. ขาพระองคจักทําแผนดินไวในมือเบื้องซายแลว
วางสัตวเหลานั้นไวในทวีปอื่นดวยมือเบื้องขวา.
พระศาสดา. เธอจักทําอะไร ? อยางอื่น.
มหาโมคคัลลานะ. ขาพระองคจักทําเขาสิเนรุใหเปนดามรม ยก
แผนดินใหญขึ้นวางไวขางบนของภูเขาสิเนรุนั้น
เอามือขางหนึ่งถือไว
คลายภิกษุมีรมในมือ จงกรมไปในอากาศ.
พระศาสดาตรัสวา " เราทราบอานุภาพของเธอ " ดังนี้แลวก็ไม
ทรงอนุญาตการทําปาฏิหาริย แมของพระเถระนั้น. พระเถระนั้นคิดวา
" ชะรอยพระศาสดาจะทรงทราบผูสามารถทําปาฏิหาริยยิ่งกวาเรา " จึงได
ยืนอยู ณ ที่สว นขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นวา " โมคคัลลานะ พวง
ดอกไมนี้เขามิไดผูกไวเพื่อประโยชนแกเธอ, ดวยวา เราเปนผูมีธุระที่หา
ผูเสมอมิได. ผูอื่นที่ชื่อวาสามารถนําธุระของเราไปไดไมมี; การที่ผูสามารถ
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นําธุระของเราไปไดไมพึงมีในบัดนี้ไมเปนของอัศจรรย, แมในกาลที่เรา
เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉานที่เปนอเหตุกกําเนิด ผูอื่นที่สามารถนําธุระของ
เราไป ก็มิไดมีแลวเหมือนกัน " อันพระเถระทูลถามวา " ในกาลไรเลา ?
พระเจาขา " จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสกัณหอุสภชาดก นี้ใหพิสดารวา :" ธุระหนักมีอยูในกาลใด ๆ, ทางไปในที่ลุมลึก
มีอยูในกาลใด ในกาลนั้นแหละ พวกเจาของยอม
เทียมโคชื่อกัณหะ; โคชื่อกัณหะนั้นแหละ ยอมนํา
ธุระนั้นไป. "
เมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นนั่นแหละใหพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก จึงตรัส
นันทวิสาลชาดก นี้ใหพิสดารวา :" บุคคลพึงกลาวคําเปนที่พอใจเทานั้น, ไมพึง
กลาวคําไมเปนที่พอใจในกาลไหน ๆ; (เพราะ) เมือ่
พราหมณกลาวคําเปนที่พอใจอยู, โคนันทวิสาลเข็น
ภาระอันหนักไปได; ยังพราหมณนนั้ ใหไดทรัพย,
และพราหมณนนั้ ไดเปนผูมีใจเบิกบาน เพราะการได
ทรัพยนั้น."
ก็แล พระศาสดาครั้นตรัสแลว จึงเสด็จขึ้นสูจงกรมแกวนั้น. ขาง
หนาไดมีบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน. ขางหลัง ขางซาย และขางขวา
ก็เหมือนอยางนั้น, สวนโดยตรง มีประมาณ ๒๔ โยชน พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงทํายมกปาฏิหาริย ในทามกลางบริษัท. ยมกปาฏิหาริยนั้น
บัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีอยางนี้กอน.
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. อรรถกถา. ๑/๒๘๙. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐. อรรถกถา. ๑/๒๙๓.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 304

ลักษณะของยมกปาฏิหาริย
" ญาณในยมกปาฏิหาริยของพระตถาคตเปนไฉน ? ในญาณนี้
พระตถาคตทรงทํายมกปาฏิหาริย ไมทั่วไปดวยพวกสาวก; ทอไฟพลุง
ออกแตพระกายเบื้องบน, สายน้ําไหลออกแตพระกายเบื้องลาง; ทอไฟ
พลุงออกแตพระกายเบื้องลาง, สายน้ําไหลออกแตพระกายเบื้องบน; ทอ
ไฟพลุงออกแตพระกายเบื้องหนา, สายน้ําไหลออกแตพระกายเบื้องหลัง;
ทอไฟพลุงออกแตพระกายเบื้องหลัง, สายน้ําไหลออกแตพระกายเบื้อง
หนา; ทอไฟพลุงออกเเตพระเนตรเบื้องขวา, สายน้ําไหลออกแตพระเนตร
เบื้องซาย; ทอไฟพลุงออกแตพระเนตรเบื้องซาย, สายน้ําไหลออกแต
พระเนตรเบื้องขวา; ทอไฟพลุงออกแตชองพระกรรณเบื้องขวา, สายน้ํา
ไหลออกแตชองพระกรรณเบื้องซาย; ทอไฟพลุงออกแตชองพระกรรณ
เบื้องซาย; สายน้ําไหลออกแตชองพระกรรณเบื้องขวา, ทอไฟพลุงออก
แตชองพระนาสิกเบื้องขวา; สายน้ําไหลออกแตชองพระนาสิกเบื้องซาย;
ทอไฟพลุงออกแตชองพระนาสิกเบื้องซาย, สายน้ําไหลออกแตชองพระนาสิกเบื้องขวา; ทอไฟพลุงออกแตจะงอยพระอังสาเบื้องขวา, สายน้ําไหล
ออกแตจะงอยพระอังสาเบื้องซาย; ทอไฟพลุงออกแตจะงอยพระอังสาเบื้อง
ซาย, สายน้ําไหลออกแตจะงอยพระอังสาเบื้องขวา; ทอไฟพลุงออกแต
พระหัตถเบื้องขวา, สายน้ําไหลออกแตพระหัตถเบื้องซาย; ทอไฟพลุง
ออกแตพระหัตถเบื้องซาย, สายน้ําไหลออกแตพระหัตถเบื้องขวา; ทอไฟ
พลุงออกแตพระปรัศวเบื้องขวา; สายน้ําไหลออกแตพระปรัศวเบื้องซาย;
๑

๑. ขุ. ปฏิ. ๓๐/๑๘๓.
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ทอไฟพลุงออกแตพระปรัศวเบื้องซาย, สายน้ําไหลออกแตพระปรัศวเบื้อง
ขวา; ทอไฟพลุงออกแตพระบาทเบื้องขวา, สายน้ําไหลออกเเตพระบาท
เบื้องซาย; ทอไฟพลุงออกแตพระบาทเบื้องซาย, สายน้ําไหลออกแต
พระบาทเบื้องขวา; ทอไฟพลุงออกแตพระองคุลี, สายน้ําไหลออกแต
ชองพระองคุล;ี ทอไฟพลุงออกแตชองพระองคุลี, สายน้ําไหลออกจาก
พระองคุลี; ทอไฟพลุงออกแคขุมพระโลมาขุมหนึ่ง ๆ. สายน้าํ ไหลออก
แตพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ, ทอไฟพลุงออกแตพระโลมาเสนหนึ่ง ๆ,
สายน้ําไหลออกแตขุมพระโลมาขุมหนึ่ง ๆ. รัศมีทั้งหลาย ยอมเปนไป
ดวยสามารถแหงสี ๖ อยาง คือ เขียว เหลือง แดง ขาว หงสบาท ปภัสสร;
พระผูมีพระภาคเจาทรงจงกรม. พระพุทธนิรมิตยอมยืนหรือนั่งหรือสําเร็จ
การนอน; (พระผูมีพระภาคเจาประทับยืน พระพุทธนิรมิตยอมจงกรม นั่ง
หรือสําเร็จการนอน, พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง พระพุทธนิรมิตยอม
จงกรม ยืนหรือสําเร็จการนอน; พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยา
พระพุทธนิรมิตยอมจงกรม ยืนหรือนั่ง; พระพุทธนิรนิตจงกรม. พระผูม-ี
พระภาคเจา ยอมทรงยืน ประทับนั่ง หรือสําเร็จสีหไสยา; พระพุทธนิรมิตทรงยืน. พระผูมีพระภาคเจา ยอมทรงจงกรม ประทับนัง่ หรือทรง
สําเร็จสีหไสยา;). พระพุทธนิรมิตประทับนั่ง, พระผูมีพระภาคเจายอมทรง
จงกรม ประทับยืน หรือสําเร็จสีหไสยา พระพุทธนิรมิตสําเร็จสีหไสยา.
พระผูมีพระภาคยอมทรงจงกรม ประทับยืน หรือประทับนั่ง. นี้เปน
ญาณในยมกปาฏิหาริยของพระตถาคต. "
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ก็พระศาสดาเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้น ไดทรงทําปาฏิหาริยนี้
แลว. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น " ทอไฟยอมพลุงออกแตพระกายเบื้องบน
ดวยอํานาจเตโชกสิณสมาบัติของพระศาสดานั้น. สายน้ําไหลออกแตพระกายเบื้องลาง ดวยอํานาจอาโปกสิณสมาบัติ; ทอไฟพลุงออกแตที่ ๆ สาย
น้ําไหลออกแลวอีก, และสายน้ําก็ไหลออกแตที่ ๆ ทอไฟพลุงออก
พระสารีบุตรเถระจึงกลาววา " เหฏิมกายโต อุปริมกายโต. " นัยในบท
ทั้งปวงก็เชนนี้. ก็ในยมกปาฏิหาริยนี้ ทอไฟมิไดเจือปนกับสายน้ําเลย,
อนึ่ง สายน้ําก็มิไดเจือดวยทอไฟ, ก็นัยวาทอไฟและสายน้ําทั้งสองนี้ พลุง
ขึ้นไปตลอดถึงพรหมโลก แลวก็ลุกลามไปที่ขอบปากจักรวาล. ก็เพราะ
เหตุที่พระสารีบุตรเถระกลาวไววา " ฉนฺน วณฺณาน " พระรัศมีพรรณะ
๖ ประการของพระศาสดานั้น พลุงขึ้นไปจากหองแหงจักรวาลหนึ่ง ดุจ
ทองคําละลายควาง ซึ่งกําลังไหลออกจากเบา และดุจสายน้ําแหงทองคํา
ที่ไหลออกจากทะนานยนต จดพรหมโลกแลวสะทอนกลับมาจดขอบปาก
จักรวาลตามเดิม. หองแหงจักรวาลหนึ่ง ไดเปนดุจเรือนตนโพธิที่ตรึง
ไวดวยซี่กลอนอันคด มีแสงสวางเปนอันเดียวกัน.
ในวันนั้น พระศาสดาเสด็จจงกรมทรงทํา (ยมก) ปาฏิหาริยแสดง
ธรรมกถาแกมหาชนในระหวาง ๆ, และเมื่อทรงแสดงไมทรงทําใหมหาชน
ใหหนักใจ ประทานใหเบาใจยิ่ง. ในขณะนั้น มหาชนยังสาธุการใหเปน
ไปแลว. ในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเปนไป พระศาสดาทรงตรวจดู
จิตของบริษัทซึ่งใหญถึงเพียงนั้น ไดทรงทราบวาระจิตของคนหนึ่ง ๆ ดวย
๑. นิรสฺสาส ใหมีความโลงใจออกแลว.
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อํานาจอาการ ๑๖ อยาง. จิตของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนไปเร็วอยางนี้,
บุคคลใด ๆ เลื่อมใสในธรรมใด และในปาฏิหาริยใด. พระศาสดาทรง
แสดงธรรม และไดทรงทําปาฏิหาริยดวยอํานาจอัธยาศัยแหงบุคคลนั้น ๆ.
เมื่อพระองคทรงแสดงธรรม และทรงทําปาฏิหาริยดวยอาการอยางนี้
ธรรมาภิสมัยไดมีแกมหาชนแลว. ก็พระศาสดาทรงกําหนดจิตของพระองค
ไมทรงเห็นคนอื่นผูสามารถจะถามปญหาในสมาคมนั้น จึงทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิต. พระศาสดาทรงเฉลยปญหาที่พระพุทธนิรมิตนั้นถามแลว.
พระพุทธนิรมิตนั้นก็เฉลยปญหาที่พระศาสดาตรัสถามแลว. ในเวลาที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงจงกรม พระพุทธนิรมิตสําเร็จอิริยาบถมีการยืน
เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง. ในเวลาที่พระพุทธนิรมิตจงกรม พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จพระอิริยาบถ มีการประทับยืนเปนตนอยางใดอยาง
หนึ่ง. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาวคํา
เปนตนวา " พระพุทธนิรมิตยอมจงกรมบาง " เปนตน .
ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๒๐ โกฏิในสมาคมนั้น เพราะเห็น
ปาฏิหาริยของพระศาสดา ผูทรงทําอยูอยางนั้น และเพราะไดฟงธรรมกถา.

พระศาสดาเสด็จจําพรรษาชั้นดาวดึงส
พระศาสดากําลังทรงทําปาฏิหาริยอยูนั่นแล ทรงรําพึงวา " พระพุทธเจาในอดีตทั้งหลาย ทําปาฏิหาริยนี้แลว จําพรรษาที่ไหนหนอแล ? "
ทรงเห็นวา " จําพรรษาในภพดาวดึงส แลวทรงแสดงอภิธรรมปฎก
แกพระพุทธมารดา " ดังนี้แลว ทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอด
ภูเขายุคันธร ทรงยกพระบาทอีกขางหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุ วาระที่
ยางพระบาท ๓ กาว ไดมีแลวในที่ ๖๘ แสนโยชนอยางนี้. ชองพระบาท
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๒ ชอง ไดถางออกเชนเดียวกันกับการยางพระบาทตามปกติ. ใคร ๆ
ไมพึงกําหนดวา " พระศาสดาทรงเหยียดพระบาทเหยียบแลว. เพราะใน
เวลาที่พระองคทรงยกพระบาทนั่นแหละ ภูเขาเหลานั้นก็มาสูที่ใกลพระบาทรับไวแลว, ในเวลาที่พระศาสดาทรงเหยียบแลว ภูเขาเหลานั้นก็ตั้ง
ประดิษฐานในที่เดิม. ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาแลว ทรง
ดําริวา " พระศาสดาจักทรงเขาจําพรรษานี้ ในทามกลางบัณฑุกัมพลสิลา.
อุปการะจักมีแกเหลาเทพดามากหนอ. แตเมื่อพระศาสดาทรงจําพรรษา
ที่นั่น เทพดาอื่น ๆ จักไมอาจหยุดมือได; ก็แลบัณฑุกัมพลสิลานี้ ยาว
๖๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน หนา ๑๕ โยชน แมเมื่อพระศาสดาประทับ
นั่งแลว ก็คงคลายกับวางเปลา." พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของทาวเธอ
ทรงโยนสังฆาฏิของพระองคไปใหคลุมพื้นศิลาแลว. ทาวสักกะทรงดําริวา
" พระศาสดาทรงโยนจีวรมาใหคลุมไวกอน. ก็พระองคจักประทับนั่งในที่
นิดหนอยดวยพระองคเอง. " พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของทาวเธอ
จึงประทับนั่งทําบัณฑุกัมพลสิลาไวภายในขนดจีวรนั่นเอง ประหนึ่งภิกษุ
ผูทรงผามหาบังสุกุล ทําตั่งเตี้ยไวภายในขนดจีวรฉะนั้น. ขณะนั้นเอง แม
มหาชนแลดูพระศาสดาอยู ก็มิไดเห็น. กาลนั้น ไดเปนประหนึ่งเวลา
พระจันทรตก. และไดเปนเหมือนเวลาพระอาทิตยตก. มหาชนคร่ําครวญ
กลาวคาถานี้วา :" พระศาสดาเสด็จไปสูเขาจิตรกูฏ หรือสูเขา
ไกรลาส หรือสูเขายุคันธร, เราทั้งหลายจึงไมเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูโลกเชษฐ ผูป ระเสริฐ
กวานระ. "
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อีกพวกหนึ่งกําลังคร่ําครวญวา "ชื่อวาพระศาสดา ทรงยินดีแลว
ในวิเวก, พระองคจักเสด็จไปสูแควนอื่น หรือชนบทอื่นเสียแลว เพราะ
ทรงละอายวา 'เราทําปาฏิหาริยเห็นปานนี้ แกบริษัทเห็นปานนี้,' บัดนี้
เราทั้งหลายคงไมไดเห็นพระองค" ดังนี้ กลาวคาถานี้วา:"พระองคผูเปนปราชญ ทรงยินดีแลวในวิเวก
จักไมเสด็จกลับมาโลกนี้อีก. เราทั้งหลายจะไมเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูโลกเชษฐ ผูป ระเสริฐ
กวานระ" ดังนี้.
ชนเหลานั้นถามพระมหาโมคคัลลานะวา " พระศาสดาเสด็จไปที่
ไหน ? ขอรับ" ทานแมทราบอยูเอง ก็ยังกลาววา " จงถามพระอนุรุทธ
เถิด" ดวยมุง หมายวา "คุณแมของสาวกอื่น ๆ จงปรากฏ" ดังนี้.
ชนเหลานั้นถามพระเถระอยางนั้นวา " พระศาสดาเสด็จไปที่ไหน"
ขอรับ. "
อนุรุทธ. เสด็จไปจําพรรษาที่บัณฑุกัมพลสิลา ในภพดาวดึงส
แลวทรงแสดงอภิธรรมปฎกแกพระมารดา.
มหาชน. จักเสด็จมาเมื่อไร ? ขอรับ.
อนุรุทธ. ทรงแสดงอภิธรรมปฎกตลอด ๓ เดือนแลว จักเสด็จมา
ในวันมหาปวารณา.
ชนเหลานั้นพูดกันวา " พวกเราไมไดเห็นพระศาสดา จักไมไป"
ดังนี้แลว ทําที่พักอยูแลวในที่นั้นนั่นเอง. ไดยินวา ชนเหลานั้นไดมี
อากาศนั่นเอง เปนเครื่องมุงเครื่องบัง ชื่อวาเหงื่อที่ไหลออกจากตัวของ
บริษัทใหญถงึ เพียงนั้น มิไดปรากฏแลว. แผนดินไดแหวกชองใหแลว.
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พื้นแผนดินในที่ทุกแหง ไดเปนที่สะอาดทีเดียว. พระศาสดาไดตรัสสั่ง
พระมหาโมคคัลลานะไวกอนทีเดียววา " โมคัลลานะ เธอพึงแสดงธรรม
แกบริษัทนั่น, จุลอนาถบิณฑิกะจักใหอาหาร. " เพราะเหตุนั้น จุลอนาถบิณฑิกะแล ไดใหแลวซึ่งขาวตม ขาวสวย ของเคี้ยว ของหอม
ระเบียบและเครื่องประดับ แกบริษัทนั้น ทุกเวลาทั้งเชาและเย็นตลอด
ไตรมาสนั้น. พระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแลว วิสชั นาปญหาที่
เหลาชนผูมาแลว ๆ เพื่อดูปาฏิหาริยถามแลว.

พระสัมพุทธเจาไพโรจนลวงเหลาเทวดา
เทวดาในหมื่นจักรวาล แวดลอมแมพระศาสดา ผูทรงจําพรรษา
ที่บัณฑุกัมพลสิลา เพื่อทรงแสดงอภิธรรมแกพระมารดา เหตุนั้น
พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา :" ในกาลใด พระพุทธเจา ผูเปนยอดบุรุษประทับ
อยูเหนือบัณฑุกมั พลสิลา ณ ควงไมปาริฉัตตกะ ในภพ
ดาวดึงส, ในกาลนั้น เทพดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ
ประชุมพรอมกันแลวเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา ผู
ประทับอยูบนยอดเขา, เทพดาองคไหน ๆ ก็หา
ไพโรจนกวาพระสัมพุทธเจาโดยวรรณะไม, พระสัมพุทธเจาเทานั้น
ยอมไพโรจนลวงปวงเทพดา
ทั้งหมด. "
ก็เมื่อพระศาสดานั้น ประทับนั่งครอบงําเทพดาทุกหมูเหลา ดวย
รัศมีพระสรีระของพระองคอยางนี้ พระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมาน
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ชั้นดุสิต ประทับนั่ง ณ พระปรัศวเบื้องขวา. แมอนิ ทกเทพบุตร ก็มานั่ง
ณ พระปรัศวเบื้องขวาเหมือนกัน. อังกุรเทพบุตรมานั่ง ณ พระปรัศวเบื้องซาย. อังกุรเทพบุตรนั้น เมื่อเทพดาทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญประชุมกัน รนออก
ไปแลว ไดโอกาสในที่มีประมาณ ๑๒ โยชน. อินทกเทพบุตรนั่งในที่
นั่นเอง. พระศาสดาทอดพระเนตรดูเทพบุตรทั้งสองนั้นแลว มีพระประสงคจะยังบริษัทใหทราบความที่ทานอันบุคคลถวายแลวแกทักขิไนยบุคคล
ในศาสนาของพระองค เปนกุศลมีผลมาก จึงตรัสอยางนั้นวา " อังกุระ
เธอทําแถวเตาไฟยาว ๑๒ โยชนใหทานเปนอันมาก ในกาลประมาณหมื่นป
ซึ่งเปนระยะกาลนาน. บัดนี้เธอมาสูสมาคมของเรา ไดโอกาสในที่ไกล
ตั้ง ๑๒ โยชน ซึ่งไกลกวาเทพบุตรทั้งหมด; อะไรหนอแล เปนเหตุใน
ขอนี้ ? " แทจริงพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ก็ไดกลาวไวดังนี้วา:" พระสัมพุทธเจา ทอดพระเนตรอังกุรเทพบุตร
และอินทกเทพบุตรแลว เมื่อจะทรงยกยองทักขิไณยบุคคล ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ' อังกุระ เธอ
ใหทานเปนอันมาก ในระหวางกาลนาน, เธอเมื่อ
มาสูสํานักของเรา นั่งเสียไกลลิบ. "

พระศาสดาตรัสไดยินถึงมนุษยโลก
พระสุรเสียงนั้น (ดัง) ถึงพื้นปฐพี. บริษทั ทั้งหมดนั้น ไดยิน
พระสุรเสียงนั้น.
เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว อังกุรเทพบุตร อันพระศาสดา
ผูมีพระองคอันอบรมแลวตรัสเตือนแลว ไดกราบทูลคํานี้วา:-
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" ขาพระองคจะตองการอะไร ดวยทานอันวาง
เปลาจากทักขิไณยบุคคล ยักษ ชื่ออินทกะนี้นั้น ถวาย
ทานแลวนิดหนอย ยังรุงเรืองยิ่งกวาขาพระองคดุจ
พระจันทรในหมูดาว."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทชฺชา แกเปน ทตฺวา (แปลวา
ใหแลว).
เมื่ออังกุรเทพบุตรกราบทูลอยางนั้นแลว พระศาสดาตรัสกะอินทกเทพบุตรวา " อินทกะ เธอนั่งขางขวาของเรา. ไฉนจึงไมตองรนออก
ไปนั่งเลา ? " อินทกเทพบุตรกราบทูลวา " พระเจาขา ขาพระองคได
ทักขิไณยสมบัติแลว ดุจชาวนาหวานพืชนิดหนอยในนาดี " ดังนี้แลว
เมื่อจะประกาศทักขิไณยบุคคล จึงกราบทูลวา :" พืชแมมาก อันบุคคลหวานแลวในนาดอน
ผลยอมไมไพบูลย ทั้งไมยังชาวนาใหยินดี ฉันใด,
ทานมากมาย อันบุคคลตั้งไวในหมูชนผูทุศีล ผล
ยอมไมไพบูลย ทั้งไมยังทายกใหยินดี ฉันนั้น
เหมือนกัน; พืชแมเล็กนอย อันบุคคลหวานแลวในนา
ดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ําถูกตอง (ตามกาล) ผลก็ยอม
ยังชาวนาใหยินดีได ฉันใด, เมื่อสักการะแมเล็กนอย
อันทายกทําแลวในเหลาทานผูมีศีล ผูมีคุณคงที่
ผลก็ยอมยังทายกใหยินดีได ฉันนั้นเหมือนกัน."
๑

๑. เทพบุตรอันบุคคลพึงบูชา.
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ทานที่ใหในทักขิไณยบุคคลมีผลมาก
ถามวา " บุรพกรรมของอินทกเทพบุตรนั้น เปนอยางไร ? "
แกวา " ไดยินวา อินทกเทพบุตรนั้นไดใหถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง
ที่เขานํามาแลวเพื่อตน แกพระอนิรุทธเถระผูเขาไปบิณฑบาตภายในบาน.
บุญของเธอนั้น มีผลมากกวาทานที่อังกุรเทพบุตร ทําแถวเตาไฟยาวตั้ง
๑๒ โยชน ใหแลวตั้งหมื่นป, เพราะเหตุนั้น อินทกเทพบุตรจึงกราบทูล
อยางนั้น. " เมื่ออินทกเทพบุตรกราบทูลอยางนั้นแลว พระศาสดาตรัสวา
" อังกุระ การเลือกเสียกอนแลวใหทานจึงควร, ทานนั้นยอมมีผลมากดวย
อาการอยางนี้ ดุจพืชที่เขาหวานดีในนาดีฉะนั้น; แตเธอหาไดทําอยาง
นั้นไม, เหตุนั้น ทานของเธอจึงไมมีผลมาก " เมือ่ จะทรงประกาศเนื้อ
ความนี้ใหแจมแจงจึงตรัสวา :" ทานอันบุคคลใหแลวในเขตใด มีผลมาก,
บุคคลพึงเลือกใหทานในเขตนั้น; การเลือกให อัน
พระสุคตทรงสรรเสริญแลว, ทานที่บุคคลใหแลวใน
ทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ที่มีอยูในโลกคือหมูสัตว
ที่ยงั เปนอยูนี้ มีผลมาก เหมือนพืชที่บุคคลหวานแลว
ในนาดีฉะนั้น. "
เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป ไดตรัสพระคาถาเหลานั้นวา:" นาทั้งหลายมีหญาเปนเครื่องประทุษราย หมู
สัตวนี้มีราคะเปนเครื่องประทุษราย, เพราะเหตุนั้นแล
ทานที่บุคคลใหแลว ในทานที่มีราคะไปปราศแลว
ทั้งหลาย จึงมีผลมาก. นาทั้งหลายมีหญาเปนเครื่อง
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ประทุษราย หมูสัตวนี้มีโทสะเปนเครื่องประทุษราย
เพราะเหตุนั้นแล ทานที่บุคคลใหแลวในทานผูมีโท
สะไปปราศแลวทั้งหลาย จึงมีผลมาก. นาทั้งหลาย
มีหญาเปนเครื่องประทุษราย หมูสัตวนมี้ ีโมหะเปน
เครือ่ งประทุษราย. เพราะเหตุนั้นแล ทานที่บุคคล
ใหแลวในทานผูมีโมหะไปปราศแลวทั้งหลาย จึงมี
ผลมาก. นาทั้งหลายมีหญาเปนเครื่องประทุษราย
หมูส ัตวนี้มีความอยากเปนเครื่องประทุษราย เพราะ
เหตุนั้นแล ทานที่บุคคลใหแลว ในทานผูมีความ
อยากไปปราศแลวทั้งหลาย จึงมีผลมาก. "
ในกาลจบเทศนา อังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร ดํารงอยูแลว
ในโสดาปตติผล. (ธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว).

พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส
ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางเทวบริษัท ทรง
ปรารภพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปฎกวา " กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา,
อพฺยากตา ธมฺมา " ดังนี้เปนตน. ทรงแสดงอภิธรรมปฎกโดยนัยนี้
เรื่อยไปตลอด ๓ เดือน. ก็แลทรงแสดงธรรมอยู ในเวลาภิกษาจาร
ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิต ดวยทรงอธิษฐานวา " พุทธนิรมิตนี้จงแสดง
ธรรมชื่อเทานี้ จนกวาเราจะมา " แลวเสด็จไปปาหิมพานต ทรงเคี้ยว
ไมสีฟนชื่อนาคลตา บวนพระโอษฐที่สระอโนดาต นําบิณฑบาตมาแต
อุตตรกุรุทวีป ไดประทับนั่งทําภัตกิจในโรงกวางใหญแลว. พระสารีบุตร-
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เถระไปทําวัตรแตพระศาสดาในที่นั้น. พระศาสดาทรงทําภัตกิจแลว ตรัส
แกพระเถระวา " สารีบตุ ร วันนี้เราภาษิตธรรมชื่อเทานี้. เธอจงบอกแก
(ภิกษุ ๕๐๐) นิสิตของตน. " ไดทราบวา กุลบุตร ๕๐๐ เลือ่ มใสยมกปาฏิหาริย บวชแลวในสํานักของพระเถระ. พระศาสดาตรัสแลวอยางนั้น
ทรงหมายเอาภิกษุเหลานั้น. ก็แลครั้นตรัสแลว เสด็จไปสูเทวโลก ทรง
แสดงธรรมเอง ตอจากที่พระพุทธนิรมิตแสดง. แมพระเถระก็ไปแสดง
ธรรมแกภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้น เมื่อพระศาสดาเสด็จอยูในเทวโลก
นั้นแล ไดเปนผูชํานาญในปกรณ ๗ แลว.
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป ภิกษุ
เหลานั้นเปนคางคาวหนู หอยอยูที่เงื้อมแหงหนึ่ง เมื่อพระเถระ ๒ รูป
จงกรมแลวทองอภิธรรมอยู ไดฟงถือเอานิมิตในเสียงแลว. คางคาว
เหลานั้นไมรูวา " เหลานั้น ชื่อวาขันธ. เหลานี้ ชื่อวาธาตุ " ดวยเหตุ
สักวาถือเอานิมิตในเสียงเทานั้น จุติจากอัตภาพนั้น แลวเกิดในเทวโลก
เสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากเทวโลกนั้นแลว เกิดในเรือน
ตระกูลในกรุงสาวัตถี เกิดความเลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย บวชในสํานัก
ของพระเถระแลว ไดเปนผูชํานาญในปกรณ ๗ กอนกวาภิกษุทั้งปวง. แม
พระศาสดาก็ทรงแสดงอภิธรรมโดยทํานองนั้นแล ตลอด ๓ เดือนนั้น.
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดา ๘ หมื่นโกฏิ. แม
พระมหามายาก็ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล.

พระโมคคัลลานเถระขึน้ ไปทูลถามขาวเสด็จลง
บริษัทมีปริมณฑล ๓๖ โยชน แมนั้นแล คิดวา " แตบัดนี้ไป
ในวันที่ ๗ จักเปนวันมหาปวารณา " แลวเขาไปหาพระมหาโมคคัลลาน-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 316

เถระ กลาววา " ทานเจาขา ควรจะทราบวันเสด็จลงของพระศาสดา.
เพราะขาพเจาทั้งหลาย ไมเห็นพระศาสดาแลว จักไมไป." ทานพระมหาโมคคัลลานะ ฟงถอยคํานั้นแลวรับวา " ดีละ." แลวดําลงในแผนดิน
ตรงนั้นเอง อธิษฐานวา " บริษัทจงเห็นเรา ผูไปถึงเชิงเขาสิเนรุแลว
ขึ้นไปอยู " มีรูปปรากฏดุจดายกัมพลเหลืองที่รอยไวในแกวมณีเทียว ขึ้น
ไปแลวโดยทามกลางเขาสิเนรุ. แมพวกมนุษยก็แลเห็นทานวา " ขึ้นไป
แลว ๑ โยชน ขึ้นไปแลว ๒ โยชน " เปนตน. แมพระเถระขึ้นไปถวาย
บังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา ดุจเทินไวดวยเศียรเกลา กราบทูล
อยางนั้นวา " พระเจาขา บริษัทประสงคจะเฝาพระองคกอนแลวไป.
พระองคจักเสด็จลงเมื่อไร ? "
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ก็สารีบุตร พี่ของเธอ อยูที่ไหน.
โมคคัลลานะ พระเจาขา ทานจําพรรษาอยู ในสังกัสสนคร.
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ในวันที่ ๗ แตวันนี้ (ไป) เราจักลง
ที่ประตูเมืองสังกัสสะ ในวันมหาปวารณา ผูใครจะพบเราก็จงไปที่นั่นเถิด;
ก็แลสังกัสสนครจากกรุงสาวัตถี มีประมาณ ๓๐ โยชน ในทางเทานั้น
กิจที่จะตองเตรียมเสบียง ยอมไมมีแกใคร ๆ. เธอพึงบอกแกคนเหลานั้น
วา ' ทานทั้งหลาย จงเปนผูรักษาอุโบสถไป ดุจไปสูวิหารใกลเพื่อ
ฟงธรรมเถิด.'

พระพุทธองคทรงเปดโลก
พระเถระทูลวา " ดีละ พระเจาขา " แลวไดบอกตามรับสั่ง.
พระศาสดาเสด็จจําพรรษาปวารณาแลว ตรัสบอกแกทาวสักกะวา " มหาบพิตร อาตมภาพจักไปสูถิ่นของมนุษย." ทาวสักกะทรงนิรมิตบันได
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๓ ชนิด คือบันไดทองคํา บันไดแกวมณี บันไดเงิน. เชิงบันไดเหลานั้น
ตั้งอยูแลวที่ประตูสังกัสสนคร. หัวบันไดเหลานั้น ตั้งอยูแลวที่ยอดเขา
สิเนรุ. ในบันไดเหลานั้น บันไดทอง ไดมีในขางเบื้องขวา เพื่อพวก
เทวดา. บันไดเงิน ไดมีในขางเบื้องซาย เพื่อมหาพรหมทั้งหลาย.
บันไดเเกวมณีไดมีในทามกลาง เพื่อพระตถาคต. พระศาสดาประทับยืนอยู
บนยอดเขาสิเนรุ. ทรงทํายมกปาฏิหาริยในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ทรง
แลดูขางบนแลว. สถานที่อันพระองคทรงแลดูแลวทั้งหลาย ไดมีเนิน
เปนอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก; ทรงแลดูขางลาง, สถานที่อันพระองค
ทรงแลดูแลว ไดมีเนินเปนอันเดียวกันจนถึงอเวจี; ทรงแลดูทศิ ใหญและ
ทิศเฉียงทั้งหลาย. จักรวาลหลายแสน ไดมีเนินเปนอันเดียวกัน; เทวดา
เห็นพวกมนุษย. แมพวกมนุษยก็เห็นพวกเทวดา. พวกเทวดาเเละมนุษย
ทั้งหมด ตางเห็นกันแลวเฉพาะหนาทีเดียว. พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลง
พระฉัพพรรณรังสีไปแลว. มนุษยในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล ๓๖ โยชนแม
คนหนึ่ง เมือ่ แลดูสิริของพระพุทธเจาในวันนั้นแลว ชื่อวาไมปรารถนา
ความเปนพระพุทธเจา มิไดมีเลย. พวกเทวดาลงทางบันไดทอง. พวก
มหาพรหมลงทางบันไดเงิน; พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จลงทางบันได
แกวมณี. เทพบุตรนักฟอนชื่อปญจสิขะ ถือพิณสีเหลืองดุจผลมะตูมยืนอยู
ณ ขางเบื้องขวา ทําบูชาดวยการฟอนแดพระศาสดาลงมา มาตลิสังคาหกเทพบุตรยืน ณ ขางเบื้องซาย ถือของหอมระเบียบและดอกไมอันเปนทิพย
นมัสการอยู ทําบูชาแลวลงมา. ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร. ทาวสุยามถือพัด
วาลวิชนี. พระศาสดาเสด็จลงพรอมดวยบริวารนี้ หยุดประทับอยูที่ประตู
สังกัสสนคร. เเมพระสารีบุตรเถระ มาถวายบังคมพระศาสดาแลว เพราะ
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พระศาสดาเสด็จลงดวยพุทธสิริเห็นปานนั้น อันทานไมเคยเห็นแลว ใน
กาลกอนแตนี้. เพราะฉะนั้น จึงประกาศความยินดีของตน ดวยคาถา
ทั้งหลายเปนตนวา :" พระศาสดา ผูมีถอยคําอันไพเราะ ทรงเปน
อาจารยแหงคณะ เสด็จมาจากดุสิตอยางนี้ เรายัง
ไมเห็น หรือไมไดยินตอใคร ในกาลกอนแตนี้ "
แลวทูลวา " พระเจาขา วันนี้เทวดาและมนุษยแมทั้งหมดยอมกระหยิ่ม
ปรารถนาตอพระองค. "
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทานวา " สารีบุตร ชื่อวาพระพุทธเจา
ผูประกอบพรอมดวยคุณเห็นปานนี้ ยอมเปนที่รักของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายโดยแท." เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒. เย ฌานปฺปสุตา ธีรา
เนกฺขมฺมูปสเม รตา
เทวาป เตส ปหยนฺติ
สมฺพุทฺธาน สตีมต.
" พระสัมพุทธเจาเหลาใด เปนปราชญ ขวน
ขวายในฌาน ยินดีแลวในธรรมที่เขาไปสงบดวย
สามารถแหงการออก, แมเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ก็ยอมกระหยิ่มตอพระสัมพุทธเจาเหลานั้น ผูมีสติ. "
๑

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เย ฌานปฺปสุตา ความวา ประกอบ
แลว ขวนขวายแลวในฌาน ๒ อยางเหลานี้ คือ ลักขณูปนิชฌาน อารัม๑. คณิมาคโต ตัดบทเปน คณี อาคโต. อรรถกถาวา.....คณาจริยาตฺตา คณี.....
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มณูปนิชฌาน ดวยการนึกการเขาการอธิษฐานการออกและการพิจารณา.
บรรพชา อันผูศึกษาไมพึงถือวา " เนกขัมมะ " ในคําวา เนขมฺมูปสเม
รตา นี้. ก็คาํ " เนกขัมมะ " นั่น พระองคตรัส หมายเอาความยินดี
ในนิพพาน อันเปนที่เขาไปสงบกิเลส. บทวา เทวาป ความวา เทวดา
และมนุษยทั้งหลายยอมกระหยิ่ม คือปรารถนาตอพระสัมพุทธเจาเหลานั้น.
บทวา สตีมฺต ความวา เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ปรารถนาความเปน
พระพุทธเจาวา " นาชมจริงหนอ แมเราพึงเปนพระพุทธเจา " ดังนี้
ชื่อวายอมกระหยิ่มตอพระสัมพุทธเจาเหลานั้น ผูมีพระคุณเห็นปานนี้ ผู
ประกอบพรอมแลวดวยสติ.
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวประมาณ ๓๐ โกฏิ.
ภิกษุ ๕๐๐ สัทธิวิหาริกของพระเถระ ตั้งอยูแลวในพระอรหัต.

สังกัสสนครเปนทีเ่ สด็จลงจากดาวดึงส
ไดยินวา การทํายมกปาฏิหาริยแลวจําพรรษาในเทวโลก แลวเสด็จ
ลงที่ประตูสังกัสสนคร อันพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคไมทรงละแลวแล.
ก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐาน ณ ที่เสด็จลงนั้น มีนามวาอจลเจติยสถาน. พระศาสดาประทับยืน ณ ที่นั้น ตรัสถามปญหาในวิสัยของ
ปุถุชนเปนตน. พวกปุถชุ นแกปญหาไดในวิสัยของตนเทานั้น ไมสามารถ
จะแกปญหาในวิสัยของพระโสดาบันได. พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเปนตนก็เหมือนกัน ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระสกทาคามีเปนตน. พระมหาสาวกที่เหลือไมสามารถจะ
แกปญหาในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ. พระมหาโมคคัลลานะไม
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สามารถจะแกปญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได. แมพระสารีบุตรเถระ
ก็ไมสามารถจะแกปญหาในวิสัยของพระพุทธเจาไดเหมือนกัน. พระศาสดา
ทรงแลดูทิศทั้งปวง ตั้งตนแตปาจีนทิศ. สถานที่ทั้งปวง ไดมีเนินเปนอัน
เดียวกันทีเดียว เทวดาและมนุษยใน ๘ ทิศ และเทวดาเบื้องบนจด
พรหมโลก และยักษนาคและสุบรรณผูอยู ณ ภาคพื้นเบื้องต่ํา ประคอง
อัญชลีกราบทูลวา " พระเจาขา ชื่อวาผูวิสัชนาปญหานี้มิไดมีในสมาคมนี้,
ขอพระองคโปรดใครครวญในสมาคมนี้ทีเดียว."

พระสารีบุตรเถระมีปญญามาก
พระศาสดาทรงดําริวา " สารีบุตรยอมลําบาก. ดวยวาเธอไดฟง
ปญหาที่เราถามแลวในพุทธวิสัยนี้วา :" ดูกอนทานผูนิรทุกข เธอมีปญญารักษาตน
อันเราถามถึงความเปนไปของทาน ผูมีธรรมอันนับ
พรอมแลวทั้งหลาย และพระเสขะทั้งหลาย ซึ่งมี
อยูม ากในโลกนี้ จงบอกความเปนไปนั้นแกเรา "
ดังนี้,เปนผูหมดความสงสัยในปญหาวา ' พระศาสดายอมตรัสถามถึงปฏิปทา
เปนที่มา (มรรคปฏิปทา) ของพระเสขะและอเสขะกะเรา ' ดังนี้ก็จริง,
ถึงอยางนั้นก็ยังหวังอัธยาศัยของเราอยูวา ' เราเมื่อกลาวปฏิปทานี้ดวยมุข
ไหน ๆ ในธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน จึงจักอาจถือเอาอัธยาศัยของ
พระศาสดาได; สารีบุตรนั้นเมื่อเราไมใหนัย จักไมอาจแกได, เรา
จักใหนัยแกเธอ " เมื่อจะทรงแสดงนัย ตรัสวา " สารีบุตร เธอจง
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พิจารณาเห็นความเปนจริงนี้. " ไดยนิ วา พระองคไดทรงดําริอยางนี้วา
" สารีบุตรเมื่อถือเอาอัธยาศัยของเราแก จักแกดวยสามารถแหงขันธ "
ปญหานั้นปรากฏแกพระเถระตั้งรอยนัย พันนัย พรอมกับการประทานนัย.
ทานตั้งอยูในนัยที่พระศาสดาประทาน แกปญ
 หานั้นไดเเลว. ไดยินวา
คนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจาเสีย ชื่อวาสามารถเพื่อจะทันปญญาของ
พระสารีบุตรเถระหามิได. นัยวา เหตุนั้นแล พระเถระจึงยืนตรงพระพักตร
พระศาสดา บันลือสีหนาทวา " พระเจาขา เมื่อฝนตกแมตลอดกัลปทั้งสิ้น
ขาพระองคก็สามารถเพื่อจะนับ แลวยกขึ้นซึ่งคะแนนวา ' หยาดน้ําทั้งหลาย
ตกในมหาสมุทรเทานี้หยาด, ตกบนแผนดินเทานี้หยาด, บนภูเขาเทานี้
หยาด." แมพระศาสดาก็ตรัสกะทานวา " สารีบุตร เราก็ทราบความที่
เธอสามารถจะนับได." ชื่อวาขออุปมาเปรียบดวยปญญาของทานนั้น ยอม
ไมมี. เหตุนนั้ แล ทานจึงกราบทูลวา :" ทรายในแมน้ําคงคา พึงสิ้นไป น้าํ ในหวงน้ํา
ใหญ พึงสิ้นไป ดินในแผนดิน พึงสิน้ ไป การแก
ปญหาดวยความรูของขาพระองค ยอมไมสิ้นไปดวย
คะแนน. "
มีคําอธิบายไวดังนี้วา " ขาแตพระองคผูเจริญ ผูสมบูรณดวยความรู
เปนที่พึ่งของโลก ก็ถา วา เมื่อขาพระองคแกปญหาขอหนึ่งแลว บุคคล
พึงใสทรายเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน้ําหยาดหนึ่ง หรือดินรวนกอนหนึ่ง เมื่อ
ขาพระองคแกปญหารอย หรือพัน หรือแสนขอ พึงใสคะแนนทั้งหลายมี
ทรายเปนตน ทีละหนึ่ง ๆ ณ สวนขางหนึ่ง ในแมน้ําคงคา, คะแนนทั้งหลาย
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มีทรายเปนตนในแมน้ําคงคาเปนตน พึงถึงความสิ้นไปเร็วกวา: การแก
ปญหาของขาพระองค ยอมไมสิ้นไป. "
ภิกษุแมมีปญญามากอยางนี้ ก็ยังไมเห็นเงื่อนตนหรือเงื่อนปลาย
แหงปญหาที่พระศาสดาถามแลวในพุทธวิสัย ตอตั้งอยูในนัยที่พระศาสดา
ประทานแลว จึงแกปญหาได ภิกษุทั้งหลายฟงดังนั้นแลว สนทนากัน
วา " แมชนทั้งหมด อันพระศาสดาตรัสถามปญหาใด ไมอาจแกได,
พระสารีบุตรเถระผูเปนธรรมเสนาบดีผูเดียวเทานั้น แกปญ
 หานั้นได. "
พระศาสดาทรงสดับถอยคํานั้นแลวตรัสวา " สารีบุตรแกปญหาที่มหาชน
ไมสามารถจะแกได ในบัดนี้เทานั้นหามิได ; แมในภพกอน เธอก็แกได
แลวเหมือนกัน " ดังนี้แลวทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสชาดก นี้โดยพิสดาร
วา :" คนที่มาประชุมกันแลว แมตั้งพันเปนกําหนด
คนเหลานั้นหาปญญามิได พึงคร่ําครวญตั้ง ๑๐๐ ป,
บุรษุ ใดผูรูชัดซึ่งอรรถแหงภาษิตได บุรุษผูนั้นซึ่งเปน
ผูมปี ญญาคนเดียวเทานั้น ประเสริฐกวา " ดังนี้แล.
เรื่องยมกปาฏิหาริย จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๒.
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๓. เรื่องนาคราชชื่อเอรกปตตะ [๑๕๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา ทรงอาศัยนครพาราณสี ประทับอยูที่โคนไมซึก ๗ ตน
ทรงปรารภพระยานาคชื่อเอรกปตตะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " กิจฺโฉ
มนุสฺสปฏิลาโภ " เปนตน.

อาบัติเล็กนอยไมแสดงเสียกอนใหโทษ
ทราบวา ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาในกาลกอน
พระยานาคนั้นเปนภิกษุหนุม ขึ้นเรือไปในแมน้ําคงคา ยึดใบตะไครน้ํา
กอหนึ่ง เมื่อเรือแมเเลนไปโดยเร็ว, ก็ไมปลอย. ใบตะไครน้ําขาดไปแลว.
ภิกษุหนุมนั้นไมแสดงอาบัติ ดวยคิดเสียวา " นี้เปนโทษเพียงเล็กนอย "
แมทําสมณธรรมในปาสิน้ ๒ หมื่นป ในกาลมรณภาพ เปนประดุจใบ
ตะไครน้ําผูกคอ แมอยากจะแสดงอาบัติ เมื่อไมเห็นภิกษุอื่น ก็เกิดความ
เดือดรอนขึ้นวา " เรามีศีลไมบริสุทธิ์ " จุติจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิด
เปนพระยานาค รางกายประมาทเทาเรือโกลน. เขาไดมีชื่อวา " เอรก
ปตตะ " นัน่ แล. ในขณะที่เกิดแลวนั่นเอง พระยานาคนั้นแลดูอัตภาพ
แลว ไดมีความเดือดรอนวา " เราทําสมณธรรมตลอดกาลชื่อมีประมาณ
เทานี้ เปนผูบังเกิดในที่มีกบเปนอาหาร ในกําเนิดแหงอเหตุกสัตว."
ในกาลตอมาเขาไดธิดาคนหนึ่ง แผพังพานใหญบนหลังน้ําในแมน้ํา
คงคา วางธิดาไวบนพังพานนั้น ใหฟอนรําขับรองแลว.

พระยานาคออกอุบายเพื่อทราบการอุบัติแหงพระพุทธเจา
ทราบวา เขาไดมีความคิดอยางนี้วา " เมื่อพระพุทธเจาบังเกิดขึ้น
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เราจักไดยินความที่พระพุทธเจานั้นบังเกิดขึ้น ดวยอุบายนี้แนละ; ผูใด
นําเพลงขับ แกเพลงขับของเราได, เราจักใหธิดากับดวยนาคพิภพอันใหญ
แกผูนั้น," วางธิดานั้นไวบนพังพาน ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน. ธิดา
นั้นยืนฟอนอยูบนพังพานนั้น ขับเพลงขับนี้วา :" ผูเปนใหญอยางไรเลา ชื่อวาพระราชา ?
อยางไรเลา พระราชาชื่อวามีธุลีบนพระเศียร ?
อยางไรเลา ชื่อวาปราศจากธุลี, อยางไร ? ทาน
จึงเรียกวา ' คนพาล.' "
ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันมาดวยหวังวา " เราจักพาเอานางนาคมาณวิกา " แลวทําเพลงขับแก ขับไปโดยกําลังปญญาของตน ๆ. นาง
ยอมหามเพลงขับตอบนั้น. เมื่อนางยืนอยูบนพังพานทุกกึ่งเดือน ขับเพลง
อยูอยางนี้เทานั้น พุทธันดรหนึ่งลวงไปแลว .

พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก วันหนึ่งเวลาใกลรุง
ทรงตรวจดูโลก ทําเอรกปตตนาราชใหเปนตน ทรงเห็นมาณพชื่อ
อุตตระ ผูเขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองค ทรงใครครวญดูวา
" จักมีเหตุอะไร ? " ไดทรงเห็นแลววา " วันนี้เปนวันที่เอรกปตตนาคราช
ทําธิดาไวบนพังพานแลวใหฟอน อุตตรมาณพนี้เรียนเอาเพลงขับแกที่เรา
ใหเเลวจักเปนโสดาบัน เรียนเอาเพลงขับนั้นไปสูสํานักของนาคราชนั้น,
นาคราชนั้นฟงเพลงขับแกนั้นแลว จักทราบวา ' พระพุทธเจาทรงอุบัติ
ขึ้นแลว ' จักมาสูสํานักของเรา, เมื่อนาคราชนั้นมาแลว, เราจักกลาว
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คาถาในสมาคมอันใหญ, ในกาลจบคาถา สัตวประมาณ ๘ หมื่น ๔ พัน
จักตรัสรูธรรม"
พระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นแลว ประทับนั่ง ณ โคนตนซึกตนหนึ่ง
บรรดาตนซึก ๗ ตนที่มอี ยูในที่ไมไกลแตเมืองพาราณสี. ชาวชมพูทวีป
พาเอาเพลงขับแกเพลงขับไปประชุมกันแลว . พระศาสดาทอดพระเนตร
เห็นอุตตรมาณพกําลังไปในที่ไมไกล จึงตรัสวา " อุตตระ. "
อุตตระ. อะไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอจงมานี่กอน.
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะอุตตรมาณพนั้น ผูมาถวายบังคมนั่งลงแลว
ถามวา " เธอจะไปไหน ? "
อุตตรมาณพ. จักไปยังที่ที่ธิดาของเอรกปตตนาคราช ขับเพลง.
พระศาสดา. ก็เธอรูเพลงขับแกเพลงขับหรือ ?
อุตตรมาณพ. ขาพระองคทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอจงกลาวเพลงเหลานั้นดูกอน.
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะอุตตรมาณพผูกลาวตามธรรมดาความรูของ
ตนเทานั้นวา " แนะอุตตระ นั่น ไมใชเพลงขับแก, เราจักใหเพลงขับ
แกแกเธอ, เธอตองเรียนเพลงขับแกนั้น ใหได "
อุตตมาณพ. ดีละ พระเจาขา.

อุตตรมาณพเรียนเพลงแกจากพระศาสดา
ทีนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาวา " อุตตระ ในกาลที่นางนาคมาณ
วิกาขับเพลง เธอพึงขับเพลงแกนี้วา :-
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" ผูเปนใหญในทวาร ๖ ชื่อวาเปนพระราชา,
พระราชาผูกําหนัดอยู ชือ่ วาธุลีบนพระเศียร, ผูไม
กําหนัดอยู ชือ่ วาปราศจากธุลี, ผูกําหนัดอยู ทาน
เรียกวา คนพาล."
ก็เพลงขับของนางนาคมาณวิกา มีอธิบายวา:
บาทคาถาวา กึสุ อธิปตี ราชา ความวา ผูเปนใหญอยางไรเลา
จึงชื่อวาพระราชา ?
คาถาวา กึสุ ราชา รชสฺสิโร ความวา อยางไรพระราชา ยอม
เปนผูชื่อวา มีธุลีบนพระเศียร ?
บทวา กถ สุ ความวา อยางไรกันเอย พระราชานั้นเปนผูชื่อวา
ปราศจากธุลี ?
สวนเพลงขับแก มีอธิบายวา :
บาทคาถาวา ฉทฺวาราธิปตี ราชา ความวา ผูใดเปนผูใหญแหง
ทวาร ๖ อันอารมณทั้ง ๖ มีรูปเปนตนครอบงําไมได แมในทวารหนึ่ง
ผูนี้ชื่อวาเปนพระราชา.
บาทคาถาวา รชมาโน รชสฺสิโร ความวา ก็พระราชาใดกําหนัด
อยูในอารมณเหลานั้น, พระราชาผูกําหนัดอยูนั้น ชื่อวามีธุลีบนพระเศียร.
บทวา อรช ความวา สวนพระราชาผูไมกําหนัดอยู ชื่อวาเปนผู
ปราศจากธุลี.
บทวา รช ความวา พระราชาผูกําหนัดอยู ทานเรียกวา " เปน
คนพาล"
พระศาสดาครั้นประทานเพลงขับแก แกอตุ ตรมาณพนั้นอยางนี้
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แลว ตรัสวา " อุตตระ " เมื่อเธอขับเพลงขับนี้ (นาง) จักขับเพลงขับแก
เพลงขับของเธออยางนี้วา:" คนพาลอันอะไรเอย ยอมพัด ไป, บัณฑิตยอม
บรรเทาอยางไร, อยางไร จึงเปนผูมีความเกษมจาก
โยคะ, ทานผูอันเราถามแลว โปรดบอกขอนั้นแกเรา "
ทีนั้น ทานพึงขับเพลงขับแกนี้แกนางวา :" คนพาลอันหวงน้ํา (คือกามโอฆะเปนตน) ยอม
พัดไป, บัณฑิตยอมบรรเทา (โอฆะนั้น) เสียดวย
ความเพียร, บัณฑิตผูไมประกอบดวยโยคะทั้งปวง
ทานเรียกวา ผูม ีความเกษมจากโยคะ "
เพลงขับแกนั้น มีเนื้อความวา :" คนพาลอันโอฆะ (กิเลสดุจหวงน้ํา) ๔ อยาง
มีโอฆะคือกามเปนตน ยอมพัดไป, บัณฑิตยอม
บรรเทาโอฆะนั้น ดวยความเพียร กลาวคือสัมมัปปธาน (ความเพียรอันตั้งไวชอบ), บัณฑิตนั้นไม
ประกอบดวยโยคะทั้งปวง มีโยคะคือกามเปนตน ทาน
เรียกชื่อวา ' ผูมีความเกษมจากโยคะ."
อุตตรมาณพ เมื่อกําลังเรียนเพลงขับแกนี้เทียว ดํารงอยูในโสดาปตติผล. เขาเปนโสดาบัน เรียนเอาคาถานั้นไปแลว กลาววา " ผูเจริญ
ฉันนําเพลงขับแกเพลงขับมาแลว, พวกทานจงใหโอกาสแกฉัน " ได
คุกเขาไปในทามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยูแลว. นางนาคมาณวิกา
ยืนฟอนอยูบนพังพานของพระบิดา แลวขับเพลงขับวา
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" ผูเปนใหญ อยางไรเลา ชื่อวาเปนพระราชา ? " เปนตน.
อุตตรมาณพ ขับเพลงแกวา
" ผูเปนใหญในทวาร ๖ ชื่อวาเปพระราชา " เปนอาทิ. นางนาคมาณวิกา ขับเพลงโตแกอุตตรมาณพนั้นอีกวา
" คนพาล อันอะไรเอย ยอมพัคไป ? " เปนตน.
ทีนั้น อุตตรมาณพเมื่อจะขับเพลงแกแกนาง จึงกลาวคาถานี้วา :" คนพาลอันหวงน้ํายอมพัดไป " ดังนี้เปนตน.

นาคราชทราบวาพระพุทธเจาอุบัติแลว
นาคราชพอฟงคาถานั้น ทราบความที่พระพุทธเจาบังเกิดขึ้น ดีใจ
วา " เราไมเคยฟงชื่อบทเห็นปานนี้ ตลอดพุทธันดรหนึ่ง, " ผูเจริญ
พระพุทธเจา บังเกิดขึ้นในโลกแลวหนอ " จึงเอาหางฟาดน้ํา, คลื่นใหญ
เกิดขึ้นแลว. ฝงทั้งสองพังลงแลว. พวกมนุษยในที่ประมาณอุสภะหนึ่ง
แตฝงขางนี้และฝงขางโนน จมลงไปในน้ํา. นาคราชนั้น ยกมหาชนมี
ประมาณเทานั้นวางไวบนพังพาน แลวตั้งไวบนบก. นาคราชนั้นเขาไป
หาอุตตรมาณพ แลวถามวา " แนะนาย พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ? "
อุตตระ. ประทับนั่งที่โคนไมตนหนึ่ง มหาราช.
นาคราชนั้นกลาววา " มาเถิดนาย พวกเราจะพากันไป " แลว
ไดไปกับอุตตรมาณพ. ฝายมหาชนก็ไดไปกับเขาเหมือนกัน. นาคราชนั้น
ไปถึง เขาไปสูระหวางพระรัศมีมีพรรณะ ๖ ถวายบังคมพระศาสดาแลว
ไดยืนรองไหอยู. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนาคราชนั้นวา " นี่อะไร
กัน ? มหาบพิตร. "
นาคราช. พระเจาขา ขาพระองคเปนสาวกของพระพุทธเจา ผู
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เชนกับดวยพระองค ไดทําสมณธรรมสิ้น ๒ หมืน่ ป แมสมณธรรมนั้น
ก็ไมอาจเพื่อจะชวยขาพระองคได. ขาพระองคอาศัยเหตุสักวาใหใบตะไคร
น้ําขาดไปมีประมาณเล็กนอย ถือปฏิสนธิในอเหตุกสัตว เกิดในที่ที่ตอง
เลื้อยไปดวยอก. ยอมไมไดความเปนมนุษยเลย. ไมไดฟงพระธรรม,
ไมไดเห็นพระพุทธเจา ผูเชนกับดวยพระองคตลอดพุทธันดรหนึ่ง.
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของนาคราชนั้นแลว ตรัสวา " มหาบพิตร ชื่อวาความเปนมนุษยหาไดยากนัก, การฟงพระสัทธรรม ก็
อยางนั้น การอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา ก็หาไดยากเหมือนกัน ; เพราะ
วาทั้งสามอยางนี้ บุคคลยอมไดโดยลําบากยากเย็น " เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม ตรัสพระคาถานี้วา :๓. กิจฺโฉ มนุสสฺ ปฏิลาโภ กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต
กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท.
" ความไดอัตภาพเปนมนุษย เปนการยาก, ชีวิต
ของสัตวทั้งหลาย เปนอยูยาก, การฟงพระสัทธรรม
เปนของยาก การอุบตั ิขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนการยาก."

แกอรรถ
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบดังนี้วา " ก็ขึ้นชื่อวา ความ
ไดอัตภาพเปนมนุษย ชือ่ วาเปนการยาก คือหาไดยากเพราะความเปน
มนุษย บุคคลตองไดดวยความพยายามมาก ดวยกุศลมาก, ถึงชีวิตของ
สัตวทั้งหลาย ก็ชื่อวาเปนอยูยาก เพราะทํากรรมมีกสิกรรมเปนตนเนือง ๆ
แลวสืบตอความเปนไปแหงชีวิตบาง เพราะชีวิตเปนของนอยบาง, แม
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การฟงพระสัทธรรม ก็เปนการยาก เพราะคาที่บุคคลผูแสดงธรรมหา
ไดยาก ในกัปแมมิใชนอ ย. อนึ่ง ถึงการอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ก็เปนการยากเหมือนกัน คือไดยากยิ่งนัก เพราะอภินิหารสําเร็จ
ดวยความพยายามมาก และเพราะการอุบัติขึ้นแหงทานผูมีอภินิหารอัน
สําเร็จแลว เปนการไดโดยยาก ดวยพันแหงโกฏิกัป แมมิใชนอย. "

นาคราชไมบรรลุโสดาบัน
ในกาลจบเทศนา เหลาสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน ไดตรัสรูธ รรมแลว.
ฝายนาคราชควรจะไดโสดาปตติผลในวันนั้น แตก็ไมได เพราะคาที่ตน
เปนสัตวดิรัจฉาน. นาคราชนั้นถึงภาวะคือความไมลําบากในฐานะทั้ง ๕
กลาวคือการถือปฏิสนธิ การลอกคราบ การวางใจแลวกาวลงสูความหลับ
การเสพเมถุนกับดวยนางนาคผูมีชาติเสมอกัน และจุติ ที่พวกนาคถือเอา
สรีระแหงนาคนั่นแหละ แลวลําบากอยู ยอมไดเพื่อเที่ยวไปดวยรูปแหง
มาณพนั่นแล ดังนี้แล.
เรื่องนาคราชชื่อเอรกปตตะ จบ.
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๔. เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ [๑๕๑]

ขอความเบื้อตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปญหาของ
พระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สพฺพปาปสฺส อกรณ "
เปนตน.

กาลแหงพระพุทธเจาตางกัน แตคําสอนเหมือนกัน
ไดยินวา พระเถระนั่งในที่พักกลางวัน คิดวา " พระศาสดาตรัส
บอกเหตุแหงพระพุทธเจา ๗ พระองคทุกอยาง คือ พระชนนีและพระชนก การกําหนดพระชนมายุ ไมเปนที่ตรัสรู สาวกสันนิบาต อัครสาวก
อุปฏฐาก. แตอุโบสถมิไดตรัสบอกไว; อุโบสถแหงพระพุทธเจาแม
เหลานั้นเหมือนอยางนี้ หรือเปนอยางอื่น. " ทานจึงเขาไปเฝาพระศาสดา
แลวทูลถามเนื้อความนั้น. ก็เพระความแตกตางแหงกาลแหงพระพุทธเจา
เหลานั้นเทานั้น ไดมีแลว, ความแตกตางแหงคาถาไมมี; ดวยวา พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ไดทรงกระทําอุโบสถในทุก ๆ ๗ ป,
เพราะพระโอวาทที่พระองคประทานแลวในวันหนึ่งเทานั้น พอไปได๗ป,
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสิขีและเวสสภู ทรงกระทําอุโบสถใน
ทุก ๆ ๖ ป. (เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง ๒ พระองคนั้น
ทรงประทานในวันหนึ่งเทานั้น พอไปได ๖ ป) พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะ และ โกนาคมนะ ไดทรงกระทําอุโบสถทุก ๆ ป,
(เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองคนั้น ทรงประทาน
ในวันหนึ่งเทานั้น พอไปไดปหนึ่ง ๆ); พระกัสสปทสพล ไดทรงกระทํา
อุโบสถทุก ๆ ๖ เดือน, เพราะพระโอวาทที่พระองคทรงประทานในวัน
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หนึ่ง พอไปได ๖ เดือน; ฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสความแตกตางกัน
เเหงกาลนี้ของพระพุทธเจาเหลานั้นแลว ตรัสวา " สวนโอวาทคาถาของ
พระพุทธเจาเหลานั้น เปนอยางนี้นี่แหละ." ดังนี้แลว เมื่อจะทรงกระทํา
อุโบสถแหงพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค ซึ่งเปนอันเดียวกันทั้งนั้นให
แจมแจง จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :๔. สพฺพปาปสฺส อกรณ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน
เอต พุทฺธาน สาสน.
ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปร วิเหฐยนฺโต.
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสน
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอต พุทฺธาน สาสน.
" ความไมทําบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลใหถึง
พรอม ความทําจิตของตนใหผองใส นี่เปนคําสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย. ความอดทนคือความอด
กลั้น เปนธรรมเผาบาปอยางยิ่ง ทานผูรูทั้งหลาย
ยอมกลาวพระนิพพานวาเปนเยี่ยม, ผูทํารายผูอื่น
ไมชื่อวาบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอื่นอยู ไมชอื่ วาเปน
สมณะ. ความไมกลาวราย ๑ ความไมทําราย ๑
ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑ ความเปนผูรูประมาณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 333

ในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ ความประกอบ
โดยเอื้อเฟอในอธิจิต ๑ นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพปาปสฺส ไดแก อกุศลกรรมทุก
ชนิด. การยังกุศลใหเกิดขึ้น ตั้งแตออกบวชจนถึงพระอรหัตมรรค และ
การยังกุศลที่ตนใหเกิดขึ้นแลวใหเจริญ ชื่อวา อุปสมฺปทา. การยังจิตของ
ตนใหผองใสจากนิวรณทั้ง ๕ ชื่อวา สจิตฺตปริโยทปน.
บาทพระคาถาวา เอต พุทฺธานสาสน โดยอรรถวา นีเ้ ปนวาจา
เครื่องพร่ําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค.
บทวา ขนฺติ ความวา ขึ้นชื่อวาความอดทน กลาวคือ ความอด
กลั้นนี้ เปนตบะอยางยอดยิ่ง คืออยางสูงสุดในพระศาสนานี้.
บาทพระคาถาวา นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา ความวา พุทธบุคคลทั้ง ๓ จําพวกนี้ คือ พระพุทธะจําพวก ๑ พระปจเจกพุทธะจําพวก ๑
พระอนุพุทธะจําพวก ๑ ยอมกลาวพระนิพพานวา " เปนธรรมชาติอัน
สูงสุด. "
บทวา น หิ ปพฺพชิโต โดยความวา บุคคลผูที่ลางผลาญบีบคั้น
สัตวอื่นอยู ดวยเครื่องประหารตาง ๆ มีฝามือเปนตน ชื่อวา ผูท ํารายผูอื่น
ไมชื่อวาเปนบรรพชิต. บทวา สมโณ ความวา บุคคลผูยังเบียดเบียนสัตว
อื่นอยู โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ไมชื่อวาเปนสมณะดวยเหมือนกัน.
การไมติเตียนเอง และการไมยังผูอื่นใหติเตียน ชือ่ วา อนูปวาโท. การ
ไมทํารายเอง และการไมใชผูอื่นใหทําราย ชื่อวา อนูปฆาโต.
๑

๑. บาลี เปน พุทฺธาน สาสน

.
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บทวา ปาติโมกฺเข ไดแก ศีลที่เปนประธาน. การปด ชื่อวา สวโร.
ความเปนผูรูจักพอดี คือความรูจักประมาณ ชื่อวา มตฺตฺุตา. บทวา
ปนฺติ ไดแก เงียบ. บทวา อธิจิตฺเต ความวา ในจิตอันยิ่ง กลาวคือ
จิตที่สหรคตดวยสมาบัติ ๘. การกระทําความเพียร ชื่อวา อาโยโค. บทวา
เอต ความวา นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค. ก็ในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสศีลอันเปนไปทางวาจา ดวยอนูปวาท
ตรัสศีลอันเปนไปทางกาย ดวยอนูปฆาต. ตรัสปาติโมกขสีลกับอินทริยสังวรสีล ดวยคํานี้วา ปาติโมกฺเข จ สวโร. ตรัสอาชีวปาริสุทธิสีลและ
ปจจัยสันนิสิตสีล ดวยมัตตัญุตา, ตรัสเสนาสนะอันสัปปายะ ดวยปนตเสนาสนะ, ตรัสสมาบัติ ๘ ดวยอธิจติ . ดวยประการนี้ สิกขาแมทั้ง ๓
ยอมเปนอันพระองคตรัสแลวดวยพระคาถานี้ทีเดียว ฉะนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ฉะนี้แล.
เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 335

๕. เรือ่ งภิกษุผูไมยินดี [๑๒๕]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผูไมยินดี
(ในพรหมจรรย) รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น กหาปณวสฺเสน "
เปนตน.

ภิกษุหนุมกระสันอยากสึก
ไดยินวา ภิกษุนั้นบรรพชาแลวในศาสนา ไดอุปสมบทแลว อัน
พระอุปชฌายสงไป ดวยคําวา " เธอจงไปที่ชื่อโนนแลว เรียนอุทเทส "
ไดไปในที่นั้นแลว. ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแกบิดาของทาน เขาเปนผูใครจะ
ไดเห็นบุตร (แต) ไมไดใคร ๆ ที่สามารถจะเรียกบุตรนั้นมาได จึงบน
เพออยู เพราะความโศกถึงบุตรนั่นแล เปนผูมีความตายอันใกลเขามา
แลว จึงสั่งนองชายวา " เจาพึงทําทรัพยนี้ใหเปนคาบาตรและจีวรแกบุตร
ของเรา " แลวใหทรัพย ๑๐๐ กหาปณะไวในมือของนองชาย ไดทํา
กาละแลว.
ในกาลที่ภิกษุหนุมมาแลว นองชายนั้น จึงหมอบลงแทบเทารองไห
กลิ้งเกลือกไปมา พลางกลาววา " ทานผูเจริญ บิดาของทานทั้งหลาย
บนถึงอยูเทียว ทํากาละแลว. ก็บิดานั้นไดมอบกหาปณะไว ๑๐๐ ในมือ
ของผม. ผมจักทําอะไร ? ดวยทรัพยนั้น. " ภิกษุหนุมจึงหามวา " เรา
ไมมีความตองการดวยกหาปณะ " ในกาลตอมาจึงคิดวา " ประโยชนอะไร
ของเรา ดวยการเที่ยวไปบิณฑบาตในตระกูลอื่นเลี้ยงชีพ, เราอาจเพื่อจะ
อาศัยกหาปณะ ๑๐๐ นั้นเลี้ยงชีพได. เราจักสึกละ. " เธอถูกความไมยินดี
บีบคั้นแลว จึงสละการสาธยายและพระกัมมัฏฐาน ไดเปนเหมือนผูมีโรค
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ผอมเหลือง, ครั้งนั้น ภิกษุหนุมและสามเณรถามเธอวา " นี่อะไรกัน ?
เมื่อเธอตอบวา " ผมเปนผูกระสัน " จึงพากันเรียนแกอาจารยและ
อุปชฌาย. ทีนั้นอาจารยและอุปชฌายเหลานั้น จึงนําเธอไปยังสํานักของ
พระศาสดา แสดงแดพระศาสดาแลว.
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุ ไดยินวา เธอกระสันจริงหรือ ? " เมื่อ
เธอกราบทูลรับวา " อยางนั้น พระเจาขา " ตรัสวา " เพราะเหตุไร ?
เธอจึงไดทําอยางนั้น. ก็อะไร ๆที่เปนปจจัยแหงการเลี้ยงชีพของเธอมีอยู
หรือ ?"
ภิกษุ. มี พระเจาขา.
พระศาสดา. อะไร ? ของเธอมีอยู.
ภิกษุ. กหาปณะ ๑๐๐ พระเจาขา.
พระศาสดา. ถากระนั้น เธอจงนํากอนกรวดมา แมเพียงเล็กนอย
กอน. เธอลองนับดูก็จักรูไดวา ' เธออาจเลี้ยงชีวิตไดดวยกหาปณะจํานวน
เทานั้นหรือ. หรือไมอาจเลี้ยงชีวิตได.'
ภิกษุหนุมนั้น จึงนํากอนกรวดมา.

ความอยากใหเต็มไดยาก
ทีนั้น พระศาสดาจึงตรัสกะเธอวา " เธอจงตั้งไว ๕๐ เพื่อประโยชน
แกเครื่องบริโภคกอน, ตั้งไว ๒๘ เพื่อประโยชนแกโค ๒ ตัว, ตั้งไวชื่อ
มีประมาณเทานี้ เพื่อประโยชนแกพืช, เพื่อประโยชนแกแอกและไถ,
เพื่อประโยชนแกจอบ, เพื่อประโยชนเเกพราและขวาน. " เมื่อเธอนับ
อยูดวยอาการอยางนี้ กหาปณะ ๑๐๐ นั้น ยอมไมเพียงพอ. ครั้งนั้น
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พระศาสดาจึงตรัสกะเธอวา " ภิกษุ กหาปณะของเธอมีนอยนัก, เธออาศัย
กหาปณะเหลานั้น จักใหความทะยานอยากเต็มขึ้นไดอยางไร ? ไดยินวา
ในอดีตกาล บัณฑิตทั้งหลายครองจักรพรรดิราชสมบัติ สามารถจะยัง
ฝนคือรัตนะ ๗ ประการใหตกลงมาเพียงสะเอวในที่ประมาณ ๑๒ โยชน
ดวยอาการสักวาปรบมือ แมครองราชสมบัติในเทวโลก ตลอดกาลที่
ทาวสักกะ ๓๖ พระองคจุติไป ในเวลาตาย (ก็) ไมยังความอยากใหเต็ม
ไดเลย ไดทํากาละแลว " อันภิกษุนั้นทูลวิงวอนแลว ทรงนําอดีตนิทาน
มา ยังมันธาตุราชชาดก ใหพิสดารแลว ในลําดับแหงพระคาถานี้วา :" พระจันทรและพระอาทิตย (ยอมหมุนเวียนไป)
สองทิศใหสวางไสวอยูกําหนดเพียงใด, สัตวทั้งหลาย
ผูอาศัยแผนดินทั้งหมดเทียว ยอมเปนทาสของพระเจามันธาตุราชกําหนดเพียงนั้น."
ไดทรงภาษิต ๒ พระคาถานี้วา :๕. น กหาปณวสฺเสน
ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ
อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา อิติ วิฺาย ปณฺฑิโต
อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ รตึ โส นาธิคจฺฉติ
ตณฺหกฺขยรโต โหติ
สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก.
" ความอิ่มในกามทั้งหลาย ยอมไมมีเพราะฝน
คือกหาปณะ, กามทั้งหลาย มีรสอรอยนอย ทุกข
มาก บัณฑิตรูแจงดังนี้แลว ยอมไมถงึ ความยินดีใน
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๐. อรรถกถา. ๒/๔๗.
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กามทั้งหลายแมที่เปนทิพย, พระสาวกของพระสัมมา
สัมพุทธเจา
ยอมเปนผูยินดีในความสิ้นไปแหง
ตัณหา. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กหาปณวสฺเสน ความวา บัณฑิตนั้น
ปรบมือแลว ยังฝนคือรัตนะ ๗ ประการใหตกลงได, ฝนคือรัตนะ ๗
ประการนั้น ตรัสใหชื่อวา กหาปณวสฺส ในพระคาถานี้, ก็ขึ้นชื่อวา
ความอิ่มในวัตถุกามและกิเลสกาม ยอมไมมี แมเพราะฝนคือรัตนะทั้ง ๗
ประการนั้น; ความทะยานอยากนั่น เต็มไดยากดวยอาการอยางนี้.
บทวา อปฺปสฺสาทา คือ ชื่อวามีสุขนิดหนอย เพราะคาที่กามมี
อุปมาเหมือนความฝนเปนตน.
บทวา ทุกฺขา คือ ชือ่ วามีทุกขมากแท ดวยสามารถแหงทุกขอัน
มาในทุกขักขันธสูตร เปนตน.
บทวา อิติ วิฺาย คือ รูกามทัง้ หลายเหลานั้น ดวยอาการ
อยางนี้.
บทวา อป ทิพฺเพสุ ความวา ก็ถาใคร ๆ พึงเธอเชิญดวยกามอัน
เขาไปสําเร็จแกเทวดาทั้งหลาย. ถึงอยางนั้นทานยอมไมประสบความยินดี
ในกามเหลานั้นเลย เหมือนทานพระสมิทธิ ทีถ่ ูกเทวดาเธอเชื้อเชิญฉะนั้น.
บทวา ตณฺหกฺขยรโต ความวา เปนผูยินดียิ่ง ในพระอรหัตและ
ในพระนิพพาน คือปรารถนาพระอรหัตและพระนิพพานอยู.
๑

๑. ม. มู. มหาทุกขักขันธสูตร ๑๒/๑๖๖. จูฬทุกขักขันธสูตร ๑๒/๑๗๙.
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ภิกษุโยคาวจรผูเกิดในที่สุดแหงการฟงธรรม ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ชื่อวาพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล. เทศนาไดมี
ประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุผูไมยินดี จบ.
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๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต. [๑๕๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา (เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน) ประทับนั่งบนกอง
ทราย ทรงปรารภปุโรหิตของพระเจาโกศล ชื่ออัคคิทัต ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " พหุ เว สรณ ยนฺติ " เปนตน.

อัคคิทัตไดเปนปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล
ดังไดสดับมา อัคคิทัตนั้น ไดเปนปุโรหิตของพระเจามหาโกศล.
ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว พระราชาทรงพระนามวา ปเสนทิโกศล
ทรงดําริวา " ผูนี้เปนปุโรหิตแหงพระชนกของเรา " จึงตั้งเขาไวใน
ตําแหนงนั้นนั่นแล ดวยความเคารพ ในเวลาเขามาสูที่บํารุงของพระองค
ทรงทําการเสด็จลุกรับ. รับสั่งใหพระราชทานอาสนะเสมอกัน ดวยพระดํารัสวา " อาจารย เชิญนัง่ บนอาสนะนี้. "

อัคคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนา
อัคคิทัตนั้น คิดวา " พระราชานี้ทรงทําความเคารพในเราอยาง
เหลือเกิน, แตเราก็ไมอาจเอาใจของพระราชาทั้งหลายไดตลอดกาลเปน
นิตยเทียว; อนึ่ง พระราชาก็เยาววัย ยังหนุมนอย, ชื่อวาความเปนพระราชากับดวยคนผูมีวัยเสมอกันนั่นแล เปนเหตุใหเกิดสุข; สวนเราเปนคน
แก, เราควรบวช " เขากราบทูลใหพระราชาพระราชทานพระบรมราชานุญาตการบรรพชาแลว ใหคนตีกลองเที่ยวไปในพระนครแลว สละทรัพย
ของตนทั้งหมดในเพราะการใหทานเปนใหญตลอด ๗ วันแลว บวชเปน
นักบวชภายนอก. บุรุษหมื่นหนึ่งอาศัยอัคคิทัตนั้น บวชตามแลว. อัคคิทัต
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นั้นพรอมดวยนักบวชเหลานั้น สําเร็จการอยูในระหวางแควนอังคะ แควน
มคธะและแควนกุรุ (ตอกัน) ใหโอวาทนี้วา " พอทั้งหลาย บรรดาเธอ
ทั้งหลาย ผูใดมีกามวิตกเปนตน เกิดขึ้น, ผูนั้นจงขนหมอทรายหมอหนึ่ง ๆ
จากแมน้ํา (มา) เกลี่ยลง ณ ที่นี้. " พวกนักบวชเหลานั้นรับวา " ดีละ " ใน
เวลากามวิตกเปนตนเกิดขึ้นแลว ก็ทาํ อยางนั้น. โดยสมัยอื่นอีก ไดมีกอง
ทรายใหญแลว. นาคราชชื่อ อหิฉัตตะ หวงแหนกองทรายใหญนั้น. ชาว
อังคะ มคธะ และชาวแควนกุรุ นําเครื่องสักการะเปนอันมากไป ถวาย
ทานแกพวกนักบวชเหลานั้นทุกๆเดือน.

อัคคิทัตสอนประชาชนใหถึงสรณะ
ครั้งนั้น อัคคิทัตไดใหโอวาทแกชนเหลานั้น ดังนี้วา " พวกทาน
จงถึงภูเขาเปนสรณะ, จงถึงปาเปนสรณะ, จงถึงอารามเปนสรณะ, จงถึง
ตนไมเปนสรณะ; พวกทานจักพนจากทุกขทั้งสิ้นไดดวยอาการอยางนี้ "
กลาวสอนแมซึ่งอันเตวาสิกของตน ดวยโอวาทนี้เหมือนกัน.

พระมหาโมคคัลลนะไปทรมานอัคคิทตั
ฝายพระโพธิสัตว เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิแลว ในสมัยนั้น ทรงอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยูในพระเชตวัน.
ในเวลาจวนรุงทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นอัคคิทัตพราหมณพรอมดวย
อันเตวาสิก ผูเขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองคแลว ทรงทราบ
วา " ชนเหลานั้นแมทั้งหมด เปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต "
ในตอนเย็น ตรัสกะพระมหาโมคคัลลานเถระวา " โมคคัลลานะ เธอเห็น
อัคคิทัตพราหมณผูยังมหาชนใหเเลนไปโดยทางไมใชทาไหม ? เธอจงไป,
ใหโอวาทแกมหาชนเหลานั้น. "
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พระเถระ. ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลานั้นเปนอันมาก ขาพระองคผูเดียวพึงขมขี่ไมได ถาแมพระองคจักเสด็จมาไซร. ชนเหลานั้นจัก
เปนอันพึงขมขี่ได.
พระศาสดา. โมคคัลลานะ แมเราก็จักมา. เธอจงลวงหนาไป
กอน.
พระเถระ กําลังเดินไปเทียว พลางคิดวา " ชนเหลานั้น ทั้งมีกําลัง
ทั้งมีมาก, ถาเราจักพูดอะไรๆในที่ประชุมของชนทั้งปวงไซร; ชนแม
ทั้งหมดพึงลุกขึ้น โดยความเปนพวกๆ กัน " ยังฝนมีเม็ดหยาบใหตกลง
แลว ดวยอานุภาพของตน. ชนเหลานั้น เมื่อฝนมีเม็ดหยาบตกอยู, ตาง
ก็ลุกขึ้นแลว ๆเขาไปยังบรรณศาลาของตน ๆ. พระเถระยืนอยูที่ประตู
บรรณาศาลาของอัคคิทัตกลาววา อัคคิทัต. เขาไดยินเสียงของพระเถระ
แลว กลาววา " นั่นเปนใคร ? " เพราะความเปนผูกระดางเพราะมานะวา
" ในโลกนี้ใคร ๆชื่อวาผูสามารถเรียกเราโดย (ออก) ชื่อ ไมมี, ใคร
หนอแล ? เรียกเราโดย (ออก) ชื่อ. "
พระเถระ. ขาพเจา พราหมณ.
อัคคิทัต. ทานพูดอะไร ?
พระเถระ. ขอทานจงบอกสถานที่พักอยูในที่นี้แกขาพเจาสิ้นคืน
หนึ่ง ในวันนี้.
อัคคิทัต. สถานที่พกั อยูในที่นี้ ไมมี, บรรณาศาลาหลังหนึ่งก็สําหรับ
คนหนึ่งเทานั้น.
พระเถระ. อัคคิทัต ธรรมดาพวกมนุษย ยอมไปสูสํานักของพวก
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มนุษย. พวกโคก็ไปสูสํานักของโค พวกบรรพชิตก็ไปสูสํานักของพวก
บรรพชิต, ทานอยาทําอยางนั้น, ขอจงใหที่พักอยูแกขาพเจา.
อัคคิทัต. ก็ทานเปนบรรพชิตหรือ ?
พระเถระ. เออ ขาพเจาเปนบรรพชิต.
อัคคิทัต. ถาทานเปนบรรพชิตไซร. สิ่งของคือสาแหรกบริขารแหง
บรรพชิต ของทานอยูไหน ?
พระเถระ. บริขารของขาพเจามีอยู. ขาพเจาคิดเห็นวา ' ก็การถือ
บริขารนั้นเปนแผนก เทีย่ วไป ลําบาก ' ดังนี้แลว จึงถือบริขารนั้นไว
โดยภายในนั้นแลเที่ยวไป พราหมณ. "
พราหมณนั้นโกรธพระเถระวา " ทานจักถือบริขารนั้นเที่ยวไป
หรือ ? " ลําดับนั้น พระเถระจึงพูดกะเขาวา " (จงหลีกไป) อัคคิทัต
ทานอยาโกรธ (ขาพเจา). จงบอกสถานที่พักอยูแกขาพเจา. "
อัคคิทัต. สถานที่พักอยูที่นี้ไมมี.
พระเถระ. ก็ใคร ? อยูบนกองทรายนั่น.
อัคคิทัต. นาคราชตัวหนึ่ง.
พระเถระ. ทานจงใหที่นั้น แกขา พเจา.
อัคคิทัต. ขาพเจาไมอาจใหได. กรรมของนาคราชนั่นรายกาจ.
พระเถระ. ชางเถอะ, ขอทานจงใหแกเราเถิด.
อัคคิทัต. ถาเชนนั้น ทานจงรูเองเถิด.

พระเถระผจญกับนาคราช
พระเถระ ผินหนาตรงกองทรายไปแลว. นาคราชเห็นพระเถระ
นั้นมา จึงดําริวา " พระสมณะนี้มาขางนี้, เห็นจะไมทราบความที่เรามีอยู;
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เราจะบังหวนควัน ใหสมณะนั้นตาย " บังหวนควันแลว.
พระเถระคิดวา " นาคราชนี้เห็นจะเขาใจวา ' เราเทานั้นอาจบังหวน
ควันได. พวกอื่นยอมไมอาจ ' ดังนี้แลว บังหวนควันแมเอง. ควัน
ทั้งหลายพุงออกจากสรีระแหงนาคราชและพระเถระ แมทั้งสองฝาย ตั้งขึ้น
จนถึงพรหมโลก. ควันทั้งสองฝายไมเบียดเบียนพระเถระ เบียดเบียนแต
นาคราชฝายเดียว. นาคราชไมอาจอดทนกําลังแหงควันได จึงใหลกุ โพลง
(เปนไฟ). ฝายพระเถระเขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณแลว ใหลุกโพลง
(เปนไฟ) พรอมกับนาคราชนั้นเหมือนกัน. เปลวไฟพุงขึ้นไปจนถึง
พรหมโลก. เปลวไฟแมทั้งสองฝายไมเบียดเบียนพระเถระ เบียดเบียนแต
นาคราชฝายเดียว.

นาคราชแพพระเถระ
ลําดับนั้น สรีระทั้งสิ้นของนาคราชนั้น ไดเปนราวกะวาถูกคบเพลิง
ทั้งหลายลนทั่วแลว. หมูฤษีแลดูแลวคิดวา " นาคราชเผาสมณะ, สมณะ
คนดีหนอ ไมเชื่อฟงคําของพวกเรา จึงฉิบหายแลว. "
พระเถระ ทรมานนาคราชทําใหหมดพยศแลว นั่งบนกองทราย.
นาคราชเอาขนดรวบกองทราย แผพังพานประมาณเทาหองโถงแหงเรือน
ยอด กั้นอยูแ ลวเบื้องบนแหงพระเถระ. หมูฤษีไปยังสํานักของพระเถระ
แตเชาตรู ดวยคิดวา " พวกเราจักรูความที่สมณะตายแลวหรือยังไมตาย "
เห็นทานนั่งอยูบนยอดกองทรายแลว ประคองอัญชลีชมเชยอยู กลาววา
" สมณะ นาคราชไมเบียดเบียนทานแลหรือ ? "
พระเถระ. ทานทั้งหลายไมเห็นนาคราชแผพังพานดํารงอยูเบื้องบน
แหงเราหรือ ?
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ฤษีเหลานั้น พูดกันวา " นาอัศจรรยหนอ ! ทานผูเจริญ. อานุภาพ
แหงสมณะ ชื่อเห็นปานนี้. พระสมณะนี้ทรมานนาคราชไดแลว " ไดยืน
ลอมพระเถระอยูแลว.
ในขณะนั้น พระศาสดาเสด็จมาแลว. พระเถระเห็นพระศาสดาแลว
ลุกขึ้นถวายบังคม. ลําดับนั้น ฤษีทั้งหลาย พูดกะพระเถระนั้นวา " สมณะ
นี้ เปนใหญแมกวาทานหรือ ? "
พระเถระ. พระผูมพี ระภาคเจานั่น เปนพระศาสดา, ขาพเจาเปน
สาวกของพระผูมีพระภาคเจานี้.

พวกฤษีชมเชยพระศาสดา
พระศาสดาประทับนั่งบนยอดกองทรายแลว. หมูฤษีประคองอัญชลี
ชมเชยพระศาสดาวา " อานุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้, สวนอานุภาพ
ของพระศาสดานี้ จักเปนเชนไร ? "
พระศาสดาตรัสเรียกอัคคิทัตมาแลว ตรัสวา " อัคติทัต ทานเมื่อ
ใหโอวาทแกสาวกและอุปฏฐากทั้งหลายของทาน ยอมกลาววา ' อยางไร ? '
ให. "
อัคคิทัต. ขาพระองคใหโอวาทแกสาวกและอุปฏฐากเหลานั้น อยาง
นี้วา ทานทั้งหลาย จงถึงภูเขานั่นวาเปนที่พึ่ง, จงถึงปา อาราม, จงถึง
ตนไม วาเปนที่พึ่ง; ดวยวาบุคคลถึงวัตถุทั้งหลาย มีภูเขาเปนตนนั้นวา
เปนที่พึ่งแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.'

สรณะที่เกษมและไมเกษม
พระศาสดาตรัสวา " อัคคิทัต บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเปนตน
นั่นวาเปนที่พึ่งแลว ยอมไมพนจากทุกขไดเลย, สวนบุคคลถึงพระพุทธ
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พระธรรม พระสงฆ วาเปนที่พึ่ง ยอมพนจากทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นได "
ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๖. พหุ เว สรณ ยนฺติ
ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกฺขเจตฺยานิ
มนุสฺสา ภยตชฺชิตา
เนต โข สรณ เขม
เนต สรณมุตฺตม
เนต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ
ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท
ทุกขฺ สฺส จ อติกฺกม
อริยฺจฏงฺคิก มคฺค ทุกฺขูปสมคามิน
เอต โข สรณ เขม
เอต สรณมุตฺตม
เอต สรณมาคมฺม
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.
" มนุษยเปนอันมาก ถูกภัยคุกคามแลว ยอม
ถึงภูเขา ปา อาราม และรุกขเจดียวาเปนที่พึ่ง;
สรณะนั่นแลไมเกษม, สรณะนั่นไมอุดม, เพราะ
บุคคลอาศัยสรณะนั่น ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได.
สวนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
วาเปนที่พึ่ง ยอมเห็นอริยสัจ ๔ (คือ) ทุกข
เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข และมรรค
มีองค ๘ อันประเสริฐ
ซึ่งยังสัตวใหถึงความสงบ
แหงทุกข ดวยปญญาชอบ; สรณะนั่นแลของ
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บุคคลนั้นเกษม, สรณะนั่นอุดม, เพราะบุคคลอาศัย
สรณะนั่น ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พหุ ไดแก พหู แปลวามาก. บทวา
ปพฺพตานิ เปนตน ความวา มนุษยเหลานั้นๆ อันภัยนั้นๆ คุกคามแลว
อยากพนจากภัย หรือปรารถนาลาภทั้งหลาย มีการไดบุตรเปนตน ยอม
ถึงภูเขา มีภูเขาชื่ออิสิคิลิ เวปุลละและเวภาระเปนตน ปาทั้งหลาย มีปา
มหาวัน ปาโคสิงคสาลวันเปนตน อารามทั้งหลาย มีเวฬุวันและชีวกัมพวัน
เปนตน และรุกขเจดียทั้งหลาย มีอุเทนเจดียและโคตมเจดียเปนตนในที่
นั้น ๆ วาเปนที่พึ่ง.
สองบทวา เนต สรณ ความวา ก็สรณะแมทั้งหมดนั่นไมเกษม
ไมอุดม. ดวยวาบรรดาสัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนตน เปนธรรมดาแม
ผูหนึ่ง อาศัยสรณะนั่น ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวง มีชาติเปนตนได.
คําวา โย จ เปนตนนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสรณะอันไม
เกษม ไมอุดมแลว ปรารภไวเพื่อจะทรงแสดงสรณะอันเกษม อันอุดม.
เนื้อความแหงคําวา โย จ เปนตนนั้น (ดังตอไปนี้) :สวนบุคคลใด เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม อาศัยกัมมัฎฐาน คือการตามระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนตนวา
" แมเพราะอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ถึงพระพุทธ พระธรรม เเละพระสงฆวาเปนที่พึ่ง ดวย
สามารถแหงความเปนวัตถุอันประเสริฐ, การถึงสรณะนั้น ของบุคคลแม
นั้น ยังกําเริบ ยังหวั่นไหว ดวยกิจทั้งหลายมีการไหวอัญเดียรถียเปนตน,
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แตพระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงแสดงความที่การถึงสรณะนั้นไมหวั่นไหว
เมื่อจะทรงประกาศสรณะอันมาแลวโดยมรรคนั่นแล จึงตรัสวา ' ยอมเห็น
อริยสัจ ๔ ดวยปญญาชอบ.' ดวยวาบุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลาย มีพระพุทธรัตนะเปนตนนั่นวา เปนที่พึ่ง ดวยสามารถแหงการเห็นสัจจะเหลานั้น,
สรณะนั้นของบุคคลนั้น เกษมและอุดม. และบุคคลนั้นอาศัยสรณะนั่น
ยอมพนจากทุกขในวัฏฏะแมทั้งสิ้นได; เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เอต โข สรณ เขม เปนตน
ในกาลจบเทศนา ฤษีเหลานั้นแมทั้งหมด บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว ถวายบังคมพระศาสดา ทูลขอบรรพชาแลว.
พระศาสดา ทรงเหยียดพระหัตถออกจากกลีบจีวร ตรัสวา " ทาน
ทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย."

ชาวเมืองเขาใจวาอัคคิทัตใหญกวาพระศาสดา
ในขณะนั้นเอง ฤษีเหลานั้นไดเปนผูทรงไวซึ่งบริขาร ๘ ดุจพระเถระมีพรรษาตั้งรอย. ก็วนั นั้นไดเปนวันที่ชาวแควนอังคะ แควนมคธะ
และแควนกุรุ แมทั้งปวงถือเครื่องสักการะมา. ชนเหลานั้นถือเครื่อง
สักการะมาแลว เห็นฤษีเหลานั้นแมทั้งหมดบวชแลว คิดวา " อัคคิทัต
พราหมณของพวกเราเปนใหญ หรือพระสมณโคดมเปนใหญหนอแล ? "
ไดสําคัญวา " อัคคิทัต เปนใหญแน เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมาหา."

อัคคิทัตตัดความสงสัยของชาวเมือง
พระศาสดา ทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหลานั้นแลว ตรัสวา
" อัคคิทัต เธอจงตัดความสงสัยของบริษัท. " พระอัคคิทัตนั้นกราบทูลวา
" แมขาพระองค ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 349

เหาะขึ้นไปสูเวหาสดวยกําลังฤทธิ์ แลวลงมาถวายบังคมพระศาสดาบอย ๆ
ถึง ๗ ครั้งแลว กลาวประกาศความที่ตนเปนสาวกวา " ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนศาสดาของขาพระองค. ขาพระองคเปน
สาวก " ดังนี้แล.
เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต จบ.
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๗. เรื่องปญหาพระอานนทเถระ [๑๕๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปญหาของ
พระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ทุลฺลโภ ปุริสาชฺโ "
เปนตน.

พระเถระรําพึงถึงที่เกิดของบุรุษอาชาไนย
ความพิสดารวา วันหนึ่งพระเถระนั่งในที่พักกลางวัน คิดวา " พระศาสดาเมื่อตรัสคําวา ' ชางอาชาไนย เกิดขึ้นในตระกูลชางฉัททันต หรือ
ในตระกูลชางอุโบสถ, มาอาชาไนยเกิดขึ้นในตระกูลมาสินธพ หรือใน
ตระกูลพระยามาวลาหก, โคอาชาไนย เกิดขึ้นในทักขิณาปถชนบท '
เปนตน เปนอันตรัสสถานที่เกิดขึ้นแหงสัตวประเสริฐ มีชางอาชาไนย
เปนตนแลว, สวนบุรุษอาชาไนย ยอมบังเกิดขึ้นในที่ไหนหนอ ? "

พระเถระเขาไปทูลถามพระศาสดา
พระเถระนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวทูลถามเรื่อง
นั้น. พระศาสดาตรัสวา " อานนท ขึ้นชื่อวาบุรุษอาชาไนย ยอมไม
บังเกิดในที่ทั่วไป, แตบังเกิดขึ้นในที่อันเปนมัชฌิมประเทศ (วัด) โดย
ตรงยาว ๓๐๐ โยชน โดยรอบประมาณ ๙๐๐ โยชน ก็เมื่อจะบังเกิดขึ้น
ก็ยอมไมบังเกิดขึ้นในตระกูลสามัญ, ยอมบังเกิดขึ้นในตระกูลขัตติยมหาศาลและพราหมณมหาศาล ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเทานั้น " ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :๗. ทุลฺลโภ ปุรสิ าชฺโ
น โส สพฺพ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ต กุล สุขเมธติ.
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" บุรุษอาชาไนยหาไดยาก, (เพราะวา) บุรุษ
อาชาไนยนั้น ยอมไมเกิดในที่ทั่วไป; บุรษุ อาชาไนย
นั้นเปนนักปราชญ ยอมเกิดในตระกูลใด, ตระกูล
นั้น ยอมถึงความสุข. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุลฺลโภ เปนตน ความวา บุรุษอาชาไนยแล เปนผูอันบุคคลหาไดยาก. คือหาไดงายเหมือนชางอาชาไนยเปน
ตนก็หาไม. บุรุษอาชาไนยนั้น ยอมไมเกิดในที่ทั่วไปคือ ในปจจันตประเทศ หรือในตระกูลต่ํา, แตยอมเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง บรรดา
ตระกูลกษัตริยและตระกูลพราหมณ ในที่ทําสักการะมีอภิวาทเปนตน
แหงมหาชนในมัชฌิมประเทศเทานั้น. ก็บรุ ุษอาชาไนยนั้นเปนนักปราชญ
คือเปนผูมีปญญาสูงสุด ไดแกพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อจะเกิดอยางนั้น
ยอมเกิดในตระกูลใดตระกูลนั้น ยอมถึงความสุข คือยอมเปนตระกูลที่
บรรลุความสุขแท.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ จบ.
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๘. เรือ่ งสัมพหุลภิกขุ [๑๕๕]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภการสนทนา
ของภิกษุมากรูปดวยกัน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท " เปนตน.

ความเห็นในปญหาตาง ๆ กัน
ความพิสดารวา วันหนึ่ง ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั่งในศาลาเปนที่บํารุง
สนทนากันวา " ผูมีอายุทั้งหลาย อะไรหนอแล เปนสุขในโลกนี้ ? "
บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกกลาววา " ชือ่ วาสุข เชนกับดวยสุข
ในราชสมบัติ ยอมไมมี. " บางพวกกลาววา " ชือ่ วาสุข เชนกับดวยสุข
ในกาม ยอมไมมี. " บางพวกกลาววา " ชื่อวาสุข เชนกับดวยสุขอันเกิด
แตการบริโภคขาวสาลีและเนื้อ ยอมไมมี. "

พระศาสดาทรงแกปญหานั้น
พระศาสดา เสด็จมาสูที่ ๆ ภิกษุเหลานั้นนั่งแลว ตรัสถามวา
" ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ? " เมื่อ
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา " ดวยถอยคําชื่อนี้, " จึงตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอกลาวอะไร ? ก็ความสุขนี้แมทั้งหมด นับเนือ่ งดวยทุกข
ในวัฏฏะทั้งนั้น. แตเหตุนี้เทานั้นคือ ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา การ
ฟงธรรม ความพรอมเพรียงของหมู ความเปนผูปรองดองกัน เปนสุขใน
โลกนี้ " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :-
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๘. สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท สุขา สทฺธมฺมเทสนา
สุขา สงฺฆส ส สามคฺคี สมคฺคาน ตโป สุโข.
" ความเกิดขึ้นเเหงพระพุทธเจาทั้งหลาย เปน
เหตุนําสุขมา, การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เปนเหตุ
นําสุขมา, ความพรอมเพรียงของหมู เปนเหตุนําสุข
มา, ความเพียรของชนผูพรอมเพรียงกัน เปนเหตุนํา
สุขมา."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺธานมุปฺปาโท ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อทรงอุบัติขึ้น ยอมยังมหาชนใหขามจากความกันดาร
ทั้งหลาย มีความกันดารคือราคะเปนตน เหตุใด. เหตุนั้น ความเกิดขึ้น
แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงชื่อวาเปนเหตุนําสุขมา. สัตวทั้งหลายผูมีทุกข
มีชาติเปนตนเปนธรรม. อาศัยการแสดงธรรมของสัตบุรุษ ยอมพนจาก
ทุกขทั้งหลาย มีชาติเปนตน เหตุใด. เหตุนั้น การแสดงธรรมของสัตบุรุษ
จึงชื่อวาเปนเหตุนําสุขมา. ความเปนผูมีจิตเสมอกัน ชื่อวาสามัคคี. แม
สามัคคีนั้น ก็ชื่อวาเปนเหตุนําสุขมาโดยแท. อนึง่ การเรียนพระพุทธพจน
ก็ดี การรักษาธุดงคทั้งหลายก็ดี การทําสมณธรรมก็ดี ของเหลาชนผู
พรอมเพรียงกัน คือผูมีจิตเปนอันเดียวกัน เปนเหตุนําสุขมา เหตุใด,
เหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา " สมคฺคาน ตโป สุโข. " เพราะเหตุนั้น
นั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา " ภิกษุทั้งหลาย ก็พวก
ภิกษุจักพรอมเพรียงกันประชุม, จักพรอมเพรียงกันเลิก (ประชุม), จัก
พรอมเพรียงกันทํากิจที่ควรทําของหมู, ตลอดกาลเพียงใด; ภิกษุทั้งหลาย
๑

๒

๑. บาลีเปน พุทฺธาน อุปฺปาโท. ๒. ยัง. สัตตก. ๒๓/๒๑.
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ความเจริญฝายเดียว อันภิกษุทั้งหลายพึงหวังได, ความเสื่อมอันภิกษุ
ทั้งหลายไมพึงหวังได ตลอดกาลเพียงนั้น. "
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเปนอันมากตั้งอยูในอรหัตผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัมพหุลภิกขุ จบ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 355

๙. เรื่องพระจดียทองของพระกัสสปทสพล [๑๕๖]

ขอความเบือ้ งตน
พระบรมศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไป ทรงปรารภพระเจดียทองของ
พระกัสสปทสพล จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปูชารเห " เปนตน.
ความพิสดารวา พระตถาคตเจามีพระสงฆหมูใหญเปนพุทธบริวาร
เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแลวเสด็จไปเมืองพาราณสีโดยลําดับ เสด็จถึง
เทวสถานแหงหนึ่ง ในที่ใกลบานโตไทยคาม ในระหวางทาง. พระสุคตเจาไดประทับใกลเทวสถานนั้น ทรงสงพระธรรมภัณฑาคาริก (คือพระอานนทผูเปนขุนคลังแหงพระธรรม) ใหบอกพราหมณซึ่งกําลังทํากสิกรรม
อยูในที่ไมไกลมาเฝา. พราหมณนั้นมาแลวไมถวายอภิวาทแดพระตถาคต
แตไหวเทวสถานนั้นอยางเดียว แลวยืนอยู. แมพระสุคตเจาก็ตรัสวา
" ดูกอนพราหมณ ทานสําคัญประเทศนี้วาเปนที่อะไร ? " พราหมณจึง
กราบทูลวา " ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไหวดวยตั้งใจวา ที่นี้เปน
เจติยสถานตามประเพณีของพวกขาพเจา. " พระสุคตเจาจึงใหพราหมณนั้น
ซื่นชมยินดีวา " ดูกอนพราหมณ ทานไหวสถานที่นี้ ไดทํากรรมที่ดีแลว."
ภิกษุทั้งหลายไดสดับพระพุทธดํารัสนั้นแลวจึงเกิดสงสัยขึ้นวา " พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพราหมณชื่นชมยินดีอยางนี้ ดวยเหตุอะไรหนอ."
ลําดับนั้น พระตถาคตเจา เพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหลานั้น
จึงตรัสเทศนา ฆฏิการสูตร ในมัชฌิมนิกาย แลวทรงนิรมิตพระเจดียทอง
ของพระกัสสปทศพล สูงหนึ่งโยชน และพระเจดียทองอีกหนึ่งองคไวใน
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อากาศ ทรงแสดงใหมหาชนเห็นแลวตรัสวา " ดูกอ นพราหมณ การบูชา
ซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดเชนนี้ ยอมสมควรกวาแท " ดังนี้แลว จึงทรง
ประกาศปูชารหบุคคล ๔ จําพวก มีพระพุทธเจาเปนตน โดยนัยดังที่ตรัส
ไวในมหาปรินิพพานสูตรนั้นเอง แลวทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย ๓
ประเภทคือ สรีรเจดีย ๑ อุททิสเจดีย ๑ ปริโภคเจดีย ๑ (ครั้นแลว) ได
ทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา.
๙. ปูชารเห ปูชยโต
พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก
ปปฺจสมติกฺกนฺเต
ติณฺณโสกปริทฺทเว
เต ตาทิเส ปูชยโต
นิพฺพุเต อกุโตภเย
น สกฺกา ปฺุ สงฺขาตุ อิเมตฺตมป เกนจิ.
" ใคร ๆ ไมอาจเพือ่ จะนับบุญของบุคคลผูบูชาอยู
ซึ่งทานผูควรบูชา คือพระพุทธเจา หรือวาพระสาวก
ทั้งหลายดวย ผูกาวลวงปปญจธรรมเครื่องเนิ่นชาได
แลว ผูมีความเศราโศก และความคร่าํ ครวญ อันขาม
พนแลว (หรือวา) ของบุคคลผูบูชาอยู ซึ่งทานผูควร
บูชาเชนนั้นเหลานั้น ผูนิพพานแลว ไมมีภัยเเตที่
ไหน ๆ ดวยการนับแมวิธีไร ๆ ก็ตาม วาบุญนี้มี
ประมาณเทานี้ " ดังนี้.

แกอรรถ
บุคคลผูควรเพื่อบูชา อธิบายวา ผูควรแลวเพื่อบูชา ชื่อวาปูชารหบุคคลในพระคาถานั้น. คําวาของบุคคลผูบูชาอยูซึ่งทานผูควรบูชา ความ
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วา ผูบชู าอยูดวยการนอบนอมมีกราบไหวเปนตนและดวยปจจัย ๔.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปูชารหบุคคลดวยคําวา พุทฺเธ คือ พระพุทธะ
ทั้งหลาย. บทวา พุทฺเธ ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา. ศัพทนิบาตวา ยทิ
ไดแก ยทิวา อธิบายวา อถวา คือ ก็หรือวา. คําวา ซึ่งพระปจเจกพุทธะ
ทั้งหลายก็เปนอันตรัสไวแลวในพระคาถานั้น. (หรือวา) พระสาวกทั้งหลาย
ดวย. บทวา ผูกาวลวงปปญจธรรมไดเเลว หมายความวาปปญจธรรมคือ
ตัณหา ทิฏฐิ มานะ ทานกาวลวงไดเเลว. คําวาผูมีความเศราโศกความ
คร่ําครวญอันขามพนแลว ไดแกผมู ีความโศกและความร่ําไรอันลวงพน
แลว. อธิบายวา ขามลวงไดทั้งสองอยาง. ความเปนผูควรแกบูชา พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยบทวิเสสนะ (คุณบท) เหลานั้น. คําวาเหลานั้น ไดแก
พระพุทธะเปนตน. คําวาผูเชนนั้น ไดแกผูประกอบดวยคุณเชนนั้น ดวย
อํานาจแหงคุณดังกลาวแลว. คําวานิพพานแลว ไดแกนิพพานดวยการดับ
กิเลสมีราคะเปนตน. ภัยแตที่ไหน ๆ คือจากภพหรือจากอารมณยอมไมมี
แกทานผูควรบูชาเหลานั้น ฉะนั้นทานเหลานั้นจึงชื่อวาไมมีภัยแตที่ไหนๆ.
ซึ่งทานผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ เหลานั้น. คําวาอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะนับ
บุญได ความวา ไมอาจเพื่อคํานวณบุญได. หากมีคาํ ถามสอดมาวา นับ
อยางไร ? พึงแกวา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อนับบุญวานี้มีประมาณเทานี้ อธิบาย
วา อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะนับวา บุญนี้มีประมาณเทานี้ บุญนีม้ ีประมาณ
เทานี้. อปศัพทพึงเชื่อมในบทวา เกนจิ. อธิบายวา อันบุคคลไร ๆ หรือ
วาดวยการนับวิธีไร ๆ ในสองคํานั้น คําวาอันบุคคล ไดแกอนั บุคคลนั้น
มีพระพรหมเปนตน. คําวาดวยการนับ ไดแกดวยการนับ ๓ อยางคือ ดวย
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การคะเน ดวยการชั่งและดวยการตวง. การคะเนโดยนัยวาของนี้มีประมาณ
เทานี้ ชื่อวาคะเน การชั่งดวยเครื่องชั่ง ชื่อวาชั่ง การทําใหเต็ม (ตวง)
ดวยสามารถแหงกึ่งฟายมือ ฟายมือ แลง และทะนานเปนตน ชื่อวาตวง.
อันบุคคลไร ๆ ไมอาจเพื่อนับบุญของผูบูชาอยู ซึง่ ทานผูควรบูชามีพระพุทธเจาเปนตน ดวยการนับทั้ง ๓ วิธีเหลานี้ ดวยสามารถแหงวิบากคือผล
เพราะเวนจากที่สุดฉะนี้.
ผลทานของผูบูชาในสถานะทั้งสอง เปนอยางไรกัน ? บุญของผู
บูชาพระพุทธเจาเปนตน ผูยังทรงพระชนมอยู ใคร ๆ ไมอาจนับไดก็พอ
ทําเนา. บุญของผูบูชาพระพุทธเจาเปนตนผูเชนนั้นแมนิพพานแลวดวย
ขันธปรินิพพาน อันมีกิเลสปรินิพพานเปนนิมิต ใคร ๆ ก็ไมอาจนับไดอีก
เลา เพราะฉะนั้น ควรจะแตกตางกันบาง. เพราะเหตุ (ที่จะมีขอสงสัย)
นั้นแหละ ทาวสักกะจึงกลาวไวในวิมานวัตถุวา
" เมื่อพระสัมพุทธเจาเปนตน ยังทรงพระชนม
อยูก ็ดี นิพพานแลวก็ดี เมือ่ จิตเสมอกัน ผลก็ยอม
เทากัน ในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแหงใจ สัตว
ทั้งหลาย ยอมไปสูสุคติ " ดังนี้.
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนา พราหมณนั้นไดเปนพระโสดาบัน
แลวแล.
พระเจดียทองสูงตั้งโยชน ไดตงั้ (เดน) อยูในอากาศนั้นแลตลอด
๗ วัน. ก็สมาคมไดมีแลวดวยชนเปนอันมาก พวกเขาบูชาพระเจดียดวย
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ประการตาง ๆ ตลอด ๗วัน. ตอนั้นมาความแตกตางแหงลัทธิของผูมีลัทธิ
ตางกันไดเกิดมีแลว.
พระเจดียนั้นไดไปสูที่เดิมแหงตนดวยพุทธานุภาพ, ในขณะนั้น
พระเจดียศิลาใหญ ไดมขี ึ้นแลวในที่นั้นนั่นแล.
ประชาสัตว ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรมาภิสมัย (คือตรัสรูธรรม) แลว
ในสมาคมนั้น.
เรื่องพระเจดียทองของพระกัสสปทสพล จบ.
พุทธวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๔ จบ.
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คาถาธรรมบท
สุขวรรค ที่ ๑๕
วาดวยความสุขที่แทจริง.
[๒๕] ๑. ในมนุษยทั้งหลายผูมีเวรกัน พวกเราไมมี
เวร เปนอยูสบายดีหนอ ในมนุษยทั้งหลายผูมีเวรกัน
พวกเราไมมีเวรอยู ในมนุษยทั้งหลายผูมีความเดือดรอนกัน พวกเราไมมีความเดือดรอน เปนอยูสบายดี
หนอ ในมนุษยทั้งหลายผูมีความเดือดรอนกัน พวก
เราไมมีความเดือดรอนอยู ในมนุษยทั้งหลายผูขวน
ขวายกัน พวกเราไมมีความขวนขวาย เปนอยูสบาย
ดีหนอ
ในมนุษยทั้งหลายผูมีความขวนขวายนอย
พวกเราไมมีความขวนขวายอยู.
๒. เราผูซึ่งไมมีกิเลสชาตเครื่องกังวล ยอมเปน
อยูส บายดีหนอ เราจักเปนผูมีปติเปนภักษา เหมือน
เหลาเทวดาชั้นอาภัสระ.
๓. ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมอยูเปนทุกข ผู
สงบระงับละความชนะและความแพไดแลว ยอมอยู
เปนสุข.
๔. ไฟเสมอดวยราคะยอมไมมี โทษเสมอดวย
โทสะยอมไมมี ทุกขทั้งหลายเสมอดวยขันธยอมไม
มี สุขอื่นจากความสงบยอมไมม.ี
๕. ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง สังขารทั้งหลาย
๑

๑. วรรคนี้มีอรรถกถา ๘ เรื่อง.
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เปนทุกขอยางยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตาม
ความจริงแลว (กระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน) เพราะ
พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง.
๖. ลาภทัง้ หลายมีความไมมีโรคเปนอยางยิ่ง
ทรัพยมีความสันโดษเปนอยางยิ่ง ญาติมีความคุนเคย
เปนอยางยิ่ง พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง.
๗. บุคคลดื่มรสอันเกิดแตวิเวก และรสพระนิพพานเปนที่เขาไปสงบ ดื่มรสปติอันเกิดแตธรรม
ยอมเปนผูรวมความกระวนกระวาย ไมมีบาป.
๘. การพบเห็นเหลาอริยบุคคลเปนการดี การ
อยูร วม (ดวยเหลาอริยบุคคล) ใหเกิดสุขทุกเมื่อ
บุคคลพึงเปนผูมีความสุขเปนนิตยแทจริง เพราะไม
พบเห็นพวกคนพาล เพราะวาคนเที่ยวสมาคมกับคน
พาล ยอมโศกเศราตลอดกาลยืดยาวนาน ความอยู
รวมกับพวกคนพาล ใหเกิดทุกขเสมอไป เหมือน
ความอยูรวมดวยศัตรู ปราชญมีความอยูรวมกันเปน
สุข เหมือนสมาคมเเหงญาติ เพราะฉะนัน้ แล ทาน
ทั้งหลายจงคบหาผูที่เปนปราชญ และมีปญญา ทัง้
เปนพหุสูต นําธุระไปเปนปกติ มีวัตร เปนอริยบุคคล
เปนสัตบุรุษ มีปญญาดีเชนนั้น เหมือนพระจันทร
ซองเสพคลองแหงนักษัตรฤกษฉะนั้น.
จบสุขวรรคที่ ๑๕
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๑๕. สุขวรรควรรณนา
๑. เรือ่ งระงับความทะเลาะแหงหมูพระญาติ [๑๕๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในแควนของชาวสักกะ ทรงปรารภหมู
พระญาติ เพื่อระงับความทะเลาะ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุสุข
วต " เปนตน.

ความวิวาทเกิดเพราะแยงน้ํา
ดังไดยินมาวา พวกเจาศากยะและพวกเจาโกลิยะ ใหกนั้ แมน้ําชื่อ
วาโรหิณี ดวยทํานบอันเดียวกัน ในระหวางนครกบิลพัสดุกับนครโกลิยะ
แลวใหทําขาวกลา. ถึงตนเดือนเชฏฐมาส เมื่อขาวกลาเหี่ยว, พวกกรรมกร
แมของชาวนครทั้งสองประชุมกัน. ในชาวนครทั้งสองนั้นชาวนครโกลิยะ
กลาววา " น้าํ นี้ เมื่อถูกพวกเรานําไปแตขางทั้งสองจักไมพอแกพวกทาน,
เมื่อถูกพวกทานนําไปแตขางทั้งสอง. ก็จักไมพอแกพวกขาพเจา; แตขาว
กลาของพวกขาพเจา จักสําเร็จดวยน้ําคราวเดียวเทานั้น พวกทานจงให
น้ํานี้แกพวกขาพเจาเถิด. " ฝายพวกชาวศากยะนอกนี้ กลาวอยางนี้วา
" เมื่อพวกทานทําฉางใหเต็มตั้งไวเเลว พวกขาพเจาจักไมอาจถือเอาทอง
มีสีสุก แกวสีเขียว แกวสีดําและกหาปณะ แลวมีกระเชาและกระสอบ
เปนตนในมือเที่ยวไปที่ประตูเรือนของพวกทาน, ขาวกลาแมของพวก
๑

๑. เดือนมิถุนายน เดือน ๗.
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ขาพเจา ก็จักสําเร็จดวยน้ําคราวเดียวเหมือนกัน, พวกทานจงใหน้ํานี้แก
พวกขาพเจาเถิด. "
โกลิยะ. พวกขาพเจาจักไมให.
ศากยะ. แมพวกขาพเจาก็จักไมให.
ชาวเมืองทั้งสอง ยังถอยคําใหเจริญขึ้นอยางนั้นแลว ประหารซึ่งกัน
และกันอยางนี้ คือคนหนึ่งลุกขึ้นแลวไดใหประหารแกคนหนึ่ง. แมชนผู
ถูกประหารนั้น ก็ไดใหประหารแมแกชนอื่น กระทบกระทั่งถึงชาติแหง
ราชตระกูลทัง้ หลาย กอความทะเลาะใหเจริญขึ้นแลว. พวกกรรมกรชาวโกลิยะกลาววา " พวกเจาจงพาเด็กชาวเมืองกบิลพัสดุไปเสียเถิด, ชน
เหลาใด อยูร วมกับพวกพี่สาวนองสาวของตน ๆ เหมือนสุนัขบานและสุนัข
จิ้งจอกเปนตน; ชาง มา โลและอาวุธทั้งหลายของชนเหลานั้นจักทําอะไร
แกพวกขาพเจาได. "
ฝายพวกกรรมกรชาวศากยะกลาววา " บัดนี้ พวกเจาจงพาพวก
เด็กขี้เรื้อนไปเสียเถิด, ชนเหลาใด ไมมีที่พึ่ง ไมมีคติ อยูที่ตนกระเบา
ดุจสัตวดิรัจฉาน; ชาง มา โลและอาวุธของชนเหลานั้นจักทําอะไรแก
พวกขาพเจาได." ชนเหลานั้น ไปบอกแกพวกอํามาตยผูประกอบใน
กรรมนั้น. พวกอํามาตยทูลแกราชตระกูลทั้งหลาย.
ลําดับนั้น เจาศากยะทั้งหลายคิดวา " พวกเราจักแสดงเรี่ยวแรง
และกําลัง ของเหลาชนผูอยูรวมกับพวกพี่สาวนองสาว " แลวตระเตรียม
การยุทธ ออกไปแลว. ฝายเจาโกลิยะทั้งหลายคิดวา " พวกเราจักสําแดง
เรี่ยวแรงและกําลัง ของเหลาชนผูอยูที่ตนกระเบา " ดังนี้แลว ตระเตรียม
การยุทธ ออกไปแลว.
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พระศาสดาเสด็จหามพระญาติ
แมพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง ทอดพระเนตร
เห็นหมูพระญาติแลว ทรงดําริวา " เมื่อเราไมไป. พวกญาติเหลานี้จัก
ฉิบหาย. การที่เราไปก็ควร " ดังนี้แลว จึงเสด็จทางอากาศพระองคเดียว
เทานั้น ประทับนั่งโดยบัลลังกในอากาศ ณ ทามกลางแมน้ําโรหิณี. พระญาติทั้งหลาย เห็นพระศาสดาแลวทิ้งอาวุธ ถวายบังคม. ครัง้ นั้น พระศาสดาตรัสกะพระญาติเหลานั้นวา " มหาบพิตร นี่ชื่อวาทะเลาะอะไรกัน ? "
พวกพระญาติ. พวกขาพระองค ไมทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. บัดนี้ ใครจักทราบเลา ?
พระญาติเหลานั้น ถามตลอดถึงพวกทาสและกรรมกร โดยอุบายนี้
วา " อุปราช จักทราบ, เสนาบดี จักทราบ " เปนตน แลวกราบทูลวา
" ทะเลาะกันเพราะน้ํา พระเจาขา. "
พระศาสดา. น้ําตีราคาเทาไร ? มหาบพิตร.
พวกพระญาติ. มีราคานอย พระเจาขา.
พระศาสดา. กษัตริยทั้งหลาย ราคาเทาไร.
พวกพระญาติ. ขึ้นชื่อวา กษัตริยทั้งหลาย หาคามิได พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็การที่ทานทั้งหลาย ยังพวกกษัตริยซึ่งหาคามิไดให
ฉิบหาย เพราะอาศัยน้ํา ซึ่งมีประมาณนอย ควรแลวหรือ ?
พระญาติเหลานั้น ไดนิ่งแลว. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเตือน
พระญาติเหลานั้นแลว ตรัสวา " มหาบพิตร เพราะเหตุไร ? พวกทาน
จึงกระทํากรรมเห็นปานนี้, เมื่อเราไมมีอยู. ในวันนี้ แมน้ําคือโลหิตจัก
ไหลนอง, ทานทั้งหลาย ทํากรรมไมสมควรแลว, ทานทั้งหลาย เปนผู
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มีเวรดวยเวร ๕ อยู, เราไมมีเวรอยู; ทานทั้งหลายเปนผูมีความเดือดรอน
ดวยกิเลสอยู, เราไมมีความเดือดรอนอยู; ทานทั้งหลายเปนผูมีความ
ขวนขวายในอันแสวงหากามคุณอยู, เราไมมีความขวนขวายอยู " แลวได
ทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๑. สุสุข วต ชีวาม
เวริเนสุ อเวริโน
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ
วิหราม อเวริโน.
สุสุข วต ชีวาม
อาตุเรสุ อนาตุรา
อาตุเรสิ มนุสฺเสสุ
วิหราม อนาตุรา.
สุสุข วต ชีวาม
อุสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา
อุสฺสุเกสุ มนุสฺเสสุ
วิหราม อนุสฺสุกา.
" ในมนุษยทั้งหลายผูมีเวรกัน พวกเราไมมีเวร
เปนอยูสบายดีหนอ, ในมนุษยทั้งหลายผูมีเวรกัน
พวกเราไมมเี วรอยู,
ในมนุษยทั้งหลายผูมีความ
เดือดรอนกัน พวกเราไมมีความเดือดรอน เปนอยู
สบายดีหนอ, ในมนุษยทั้งหลายผูมีความเดือดรอน
กัน พวกเราไมมีความเดือดรอนอยู, ในมนุษย
ทั้งหลายผูขวนขวายกัน พวกเราไมมีความขวนขวาย
เปนอยูสบายดีหนอ, ในมนุษยทงั้ หลายผูมีความ
ขวนขวายกัน พวกเราไมมีความขวนขวายอยู. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสุข ไดแก สบายดี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําอธิบายนี้ไววา " ในมนุษยทั้งหลายผูมีเวรกัน ดวยเวร ๕ พวก
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เราไมมีเวร ในมนุษยทั้งหลายผูมีความเดือดรอนดวยกิเลส (พวกเรา) ชื่อ
วาไมมีความเดือดรอนเพราะความเปนผูไมมีกิเลส ในมนุษยทั้งหลายผูมี
ความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณ ๕ (พวกเรา) ชื่อวาไมมีความขวนขวาย เพราะไมมีการแสวงหานั้น จึงเปนอยูสบายดี กวาพวกคฤหัสถ
ผูยังความเปนไปแหงชีวิตใหบังเกิดขึ้น ดวยสามารถแหงการตัดที่ตอเปน
ตน หรือกวาพวกบรรพชิต ผูยังความเปนไปแหงชีวิตใหบังเกิดขึ้น ดวย
สามารถแหงเวชกรรมเปนตนแลว กลาววา ' เราเปนอยูโดยความสบาย. '
บทที่เหลือมีอรรถอันงายทั้งนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องระงับความทะเลาะแหงหมูพระญาติ จบ.
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๒. เรื่องมาร [๑๕๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบานพราหมณชื่อปญจสาลา ทรง
ปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สุสขุ  วต " เปนตน.

เด็กหญิง ๕๐๐ เลนนักษัตร
ความพิสดารวา ในวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคขอเด็กหญิง ๕๐๐ จึงเสด็จเขาไปอาศัยบานนั้นอยู. แมเด็กหญิง
เหลานั้น ในวันนักษัตรวันหนึ่ง ไปสูแมน้ําอาบแลว ประดับตกแตงแลว
บายหนาสูบานไปแลว. แมพระศาสดาเสด็จเขาไปสูบานนั้น เที่ยวไปเพื่อ
บิณฑบาต. มารเขาสิงในสรีระของชาวบานทั้งสิ้น, ไดทําอยางที่พระศาสนาไมไดแมมาตรวาภิกษาทัพพีหนึ่ง ยืนอยูทปี่ ระตูบาน ทูลพระศาสดา
ซึ่งเสด็จออกมาดวยทั้งบาตรตามที่ลางไวแลววา " ขาเเตพระสมณะ ทาน
ไดกอนขาวบางไหม ? "
พระศาสดา. มารผูมีบาป ก็ทานไดทําโดยอาการที่เราไมพึงไดภิกษา
มาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ถากระนั้นขอพระองคเสด็จเขาไปอีก
เถิด.
ไดยินวา มารไดมีความคิดอยางนี้วา " หากวาพระสมณะจะเสด็จ
เขาไปอีก. เราจักเขาสิงในสรีระของชนทั้งปวง แลวปรบฝามือกระทําการ
หัวเราะเยาะเยย ขางหนาพระสมณะนี้. " ในขณะนั้น เด็กหญิงเหลานั้น
ถึงประตูบาน เห็นพระศาสดา ถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
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ฝายมารทูลกะพระศาสดาวา " ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคเมื่อไมได
กอนขาว จะเปนผูอันความทุกขอันเกิดจากความหิวบีบคั้นบางไหม ? "

ผูไ มมีความกังวลเสวยปติแทนอาหาร
พระศาสดาตรัสวา " มารผูมีบาป ในวันนี้ เราแมไมไดอะไร ๆ
ก็จักยังกาลใหนอมลวงไปดวยความสุขอันเกิดจากปติเทานั้น ดุจพรหมใน
เทวโลกชั้นอาภัสระ " แลวตรัสพระคาถานี้วา :๒. สุสุข วต ชีวาม
เยสนฺโน นตฺถิ กิฺจน
ปติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถา.
" เรา ผูซึ่งไมมีกิเลสชาตเปนเครื่องกังวล ยอม
เปนอยูสบายดีหนอ, เรา จักเปนผูม ีปติเปนภักษา
เหมือนเหลาเทวดาชั้นอาภัสระ. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยสนฺโน ความวา บรรดากิเลสชาต
เครื่องกังวล มีราคะเปนตน กิเลสชาตเครื่องกังวลแมอยางหนึ่ง โดย
อรรถวาเครื่องพัวพัน ไมมีแกเราเหลาใด.
บทวา ปติภกฺขา ความวา เหลาเทวดาชั้นอาภัสระ เปนผูมีปติเปน
ภักษา ยิ่งกาลใหนอมลวงไปฉันใด, แมเราก็จักเปนฉันนั้น.
ในกาลจบเทศนา เด็กหญิงทั้ง ๕๐๐ เหลานั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องมาร จบ.
ุ
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๓. เรื่องปราชัยของพระเจาโกศล [๑๕๙]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปราชภความปราชัย
ของพระเจาโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ชย เวร " เปนตน.

อาแพหลาน
ไดยินวา พระเจาโกศลนั้นทรงอาศัยกาสิกคาม รบอยูก บั พระเจา
อชาตศัตรู ผูเปนพระเจาหลาน อันพระเจาอชาตศัตรูนั้นใหแพเเลว ๓ ครั้ง
ในครั้งที่๓ ทรงดําริวา " เราไมอาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไมสิ้นกลิ่นน้ํานม
ใหแพได, ประโยชนอะไร ดวยความเปนอยูของเรา ? " ทาวเธอทรงตัด
พระกระยาหาร เสด็จบรรทมบนพระแทน. ครั้งนั้น ความเปนไปอันนั้น
ของทาวเธอ กระฉอนไปทั่วพระนคร. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระตถาคตวา " ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา พระราชาทรงอาศัยกาสิกคาม
อันพระเจาอชาตศัตรูใหทรงปราชัยแลว ๓ ครั้ง, บัดนี้ ทาวเธอทรงปราชัย
(กลับ) มาแลว ทรงตัดพระกระยาหารผทมบนพระแทน ดวยทรงดําริวา
' เราไมอาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไมสิ้นกลิ่นน้ํานมใหเเพได, ประโยชนอะไร
ดวยความเปนอยูของเรา ? '
พระศาสดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย แมผูชนะยอมกอเวร, ฝายผูแพยอมอยูเปนทุกขเหมือนกัน "
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๓. ชย เวร ปสวติ
ทุกฺข เสติ ปราชิโต
อุปสนฺโต สุข เสติ หิตฺวา ชยปราชย.
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" ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมอยูเ ปนทุกข, ผูสงบ
ระงับ ละความชนะและความแพไดเเลว ยอมอยู
เปนสุข."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชย ความวา ผูชนะผูอื่น ยอมกลับ
ไดเวร. บทวา ปราชิโต ความวา ผูอันคนอื่นใหเเพเเลว ยอมอยูเปน
ทุกข คือยอมอยูลําบาก ในอิริยาบถทั้งปวงทีเดียว ดวยคิดวา " ในกาล
ไรเลาหนอ เราอาจเห็นหลังของปจจามิตร ? "
บทวา อุปสนฺโต ความวา พระขีณาสพ ผูมีกิเลสมีราคะเปนตน
ในภายในสงบระงับ ละความชนะและความแพได ยอมอยูเปนสุข คือ
ยอมอยูสบายแท ในอิรยิ าบถทั้งปวง.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องปราชัยของพระเจาโภกล จบ.
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๔. เรื่องเด็กหญิงแหงตระกูลคนใดคนหนึ่ง [๑๖๐]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกาคนใด
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ " เปนตน.

พระศาสดาเสด็จในงานอาวาหมงคล
ไดยินวา มารดาของกุมาริกนั้นกระทําอาวาหมงคล นิมนตพระศาสดาในวันมงคล. พระศาสดา อันหมูแหงภิกษุแวดลอมเสด็จไปในที่
นั้น ประทับนั่งแลว. หญิงสาวแมคนนั้นแล กระทําการกรองน้ําเปนตน
เพื่อหมูแหงภิกษุ เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู. ฝายสามีของนางไดยืนแลดูนางอยู
แลว. เมื่อเขาแลดูอยู ดวยอํานาจแหงราคะ, กิเลสในภายในยอมฟุงซาน.
เขาถูกความไมรู (ไมรูสกึ ) ครอบงําแลว จึงไมบํารุงพระพุทธเจา, ไม
บํารุงพระมหาเถระ ๘๐, แตไดกระทําจิตไววา " เราจักเหยียดมือออกจับ
(หญิงสาว) นั้น. " พระศาสดาทรงเล็งเห็นอัชฌาสัยของเขาแลว. ไดทรง
กระทําอยางที่เขาไมเห็น (หญิง) นั้น. เขาไมเห็นหญิงนั้นแลว จึงไดยืน
แลดูพระศาสดา. ในกาลที่เขายืนแลอยู พระศาสดาตรัสวา " แนะกุมาร
ก็ชื่อวาไฟ เชนกับไฟคือราคะ ไมมี, ชื่อวาโทษ เชนกับโทษคือโทสะ
ไมมี, ชื่อวาทุกข เชนกับทุกขเพราะการบริหารขันธ ไมมี, แมสุขเชนกับ
นิพพานสุข ไมมีเหมือนกัน " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔. นตฺถิ ราคสโน อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ
นตฺถิ ขนฺธาทิสา ทุกฺขา นตฺถิ สนฺติปร สุข.
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" ไฟเสมอดวยราคะ ยอมไมม,ี โทษเสมอดวย
โทสะ ยอมไมม,ี ทุกขทั้งหลายเสมอดวยขันธ ยอม
ไมม,ี สุขอื่นจากความสงบ ยอมไมมี. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา นตฺถิ ราคสโม ความวา ชื่อวาไฟ
อื่นเสมอดวยราคะ ซึ่งสามารถเพื่อจะไมแสดงควัน เปลว หรือถาน ไหม
ในภายในเทานั้น แลวจึงกระทํากองเถา ยอมไมมี.
บทวา กลิ ความวา แมโทษ เสมอดวยโทสะ ยอมไมมี.
บทวา ขนฺธสมา ไดแก เสมอดวยขันธทั้งหลาย. อธิบายวา ชื่อวา
ทุกขอยางอื่น เหมือนอยางขันธทั้งหลายที่บุคคลบริหารอยูเปนทุกข ยอม
ไมมี.
สองบทวา สนฺติปร สุข ความวา แมสุขอื่นยิ่งกวาพระนิพพาน
ยอมไมมี. อธิบายวา ความจริง สุขอยางอื่นก็เปนสุขเหมือนกัน แต
พระนิพพานเปนบรมสุข.
ในกาลจบเทศนา กุมาริกาและกุมารตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. ใน
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําอาการคืออันเห็นซึ่งกันและกัน แก
คนทั้งสองนั้นดังนี้แล.
เรื่องเด็กหญิงแหงตระกูลคนใดคนหนึ่ง จบ.
๑

๑. บาลีเปน ขนฺธาทิสา.
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๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง [๑๖๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในเมืองอาฬวี ทรงปรารภอุบาสกคน
หนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ชิฆจฺฉา " เปนตน.

เสด็จโปรดคนเข็ญใจ
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎี
ในพระเชตวันเทียว ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรงุ ทรงเห็นมนุษยเข็ญใจ
คนหนึ่ง ในเมืองอาฬวี ทรงทราบความถึงพรอมแหงอุปนิสัยของเขา
มีภิกษุ ๕๐๐ เปนบริวาร ไดเสด็จไปสูเมืองอาฬวี. ชาวเมืองอาฬวีนิมนต
พระศาสดา. มนุษยเข็ญใจแมนั้นไดยินวา " พระศาสดาเสด็จมา " ดังนี้แลว
ไดตั้งใจไววา " เราจักฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา." แลในวันนั้น
เอง โคของเขาตัวหนึ่งหนีไป เขาคิดวา " เราจักคนหาโคหรือจะฟงธรรม "
แลวคิดวา " เราคนหาโคตอนใหเขาไปสูฝูงโคแลว จึงจักฟงธรรมภาย
หลัง " ดังนีแ้ ลว จึงออกจากเรือนแตเชาตรู. แมชาวเมืองอาฬวีนิมนต
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธานใหนั่งแลวอังคาส รับบาตร เพื่อ
ประโยชนแกอนุโมทนา. พระศาสดาไดทรงนิ่งเสีย ดวยหมายพระหฤทัย
วา " เราอาศัยบุคคลใดมาแลว ตลอดหนทาง ๓๐ โยชน, บุคคลนั้นเขา
ไปสูปา เพื่อแสวงหาโค; เมื่อเขามาแลวนั่นแหละ เราจึงจักแสดงธรรม. "
มนุษยแมนั้น เห็นโคในกลางวัน ตอนเขาฝูงโคแลวคิดวา " แมถาของ
อื่นไมมี. เราจักกระทํากิจสักวาการถวายบังคมพระศาสดา " แมถูกความ
หิวบีบคั้นก็ไมใฝใจจะไปเรือน มาสูส ํานักพระศาสดาโดยเร็ว ถวายบังคม
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พระศาสดาแลว ไดยืนอยูท ี่สวนขางหนึ่ง. ในเวลาที่เขายืนอยู พระศาสดา
ตรัสกะผูขวนขวายในทานวา " ของอะไรที่เปนเดนของภิกษุสงฆ มีอยู
หรือ ? "
ผูขวนขวายในทาน. มีอยูทุกอยาง พระเจาขา.
พระศาสดา. ถากระนั้น เธอจงเลี้ยงดูผูนี้.

พระศาสดายังถูกโพนทะนา
เขาใหมนุษยนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละ แลวเลี้ยง
ดูดวยขาวยาคู ของควรเคี้ยว และของควรบริโภค โดยเคารพ. มนุษย
ผูนั้นบริโภคภัตเสร็จ บวนปากแลว. ไดยินวา ชื่อวาการจัดภัตของพระตถาคต ยอมไมมีในที่อื่น ในปฎก ๓ เวนที่นี้เสีย. จิตของเขามีความ
กระวนกระวายสงบแลว ไดเปนจิตมีอารมณเปนอันเดียว. ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถาแลว ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแกเขา. ในที่สุด
แหงเทศนา เขาตั้งอยูในโสดาปตติผล แมพระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนา
แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. มหาชนตามสงเสด็จพระศาสดาแลว
ก็กลับ.
ภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแหละ ยกโทษวา " ผูมีอายุ
ทั้งหลาย พวกทานจงดูกรรมของพระศาสดาเถิด. กรรมเห็นปานนี้ ยอม
ไมมีในวันทั้งหลายอื่น, แตวันนี้ พระศาสดาทรงอาศัยมนุษยคนหนึ่ง
รับสั่งใหคนจัดแจงขาวยาคูเปนตนใหใหแลว. " พระศาสดาเสด็จกลับ
ประทับยืนอยูแลวเทียว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไร
กัน ? " ทรงสดับเนื้อความนั้นแลว ตรัสวา " อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย เรา
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คิดวา ' เราเมื่อมาสิ้นทางกันดาร ๓๐ โยชน เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้น
แลวจึงมา. อุบาสกนั้นหิวยิ่งนัก ลุกขึน้ แตเชาตรูแลวเที่ยวไปหาโคในปา
แมเมื่อเราแสดงธรรมอยู ก็ไมอาจบรรลุได เพราะความเปนทุกขอันเกิด
แตความหิว. จึงไดกระทําอยางนี้; ภิกษุทั้งหลาย ดวยวาชื่อวาโรค เชน
กับโรค คือความหิวไมมี " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๕. ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา
สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
เอต ฺตวา ยถาภูต
นิพฺพาน ปรม สุข.
" ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง, สังขารทั้งหลาย เปน
ทุกขอยางยิ่ง, บัณฑิตทราบเนื้อความนั่น ตามความ
จริงแลว (กระทําใหเเจงซึ่งพระนิพพาน) เพราะ
พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา ความ
วา เพราะโรคอยางอื่นรักษาคราวเดียวก็หาย หรือวาอันบุคคลยอมบําบัด
ได ดวยความสามารถแหงองคนั้น ๆ (คือเปนครั้งคราว). สวนความหิว
ตองรักษากันสิ้นกาลเปนนิตยทีเดียว เหตุนั้น ความหิวนี้จึงจัดเปนเยี่ยม
กวาโรคที่เหลือ.
ขันธ ๕ ชื่อวา สังขารทั้งหลาย. สองบทวา เอต ตฺวา ความวา
บัณฑิตทราบเนื้อความตามเปนจริงวา " โรคเสมอดวยความหิว ยอมไมมี,
ชื่อวาทุกข เสมอดวยการบริหารขันธ ยอมไมม,ี " แลวกระทําพระนิพพานใหแจง.
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บาทพระคาถาวา นิพฺพาน ปรม สุข ความวา เพราะพระนิพพาน
นั้น เปนสุขอยางยอด คืออยางสูงสุดกวาสุขทั้งหมด.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๖. เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล [๑๖๒]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจา
ปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อาโรคฺยปรมา ลาภา " เปน
ตน.

พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระราชาเสวยพระกระยาหารตั้ง
ทะนานแหงขาวสาร ดวยสูปะและพยัญชนะอันสมควรแกพระกระยาหาร
นั้น. วันหนึง่ ทาวเธอเสวยพระกระยาหารเชาแลว ยังไมบรรเทาความ
เมาเพราะภัตเลย เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา มีพระรูปอึดอัด ทรง
พลิกกลับไปมาขางโนนขางนี้อยู แมถูกความหลับครอบงํา เมื่อไม
สามารถจะทรงผทมตรงได จึงประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้งนั้น
พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " มหาบพิตร พระองคยังไมทันพักผอนเลย
เสด็จมาแลวหรือ ? "
พระราชา. อยางนั้น พระเจาขา ตั้งแตเวลาบริโภคแลวหมอมฉัน
มีทุกขมาก.

อุบายแกการบริโภคอาหารจุ
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " มหาบพิตร การบริโภค
มากเกินไป เปนทุกขอยางนี้ " ดังนี้แลว ตรัสสอนดวยพระคาถานี้วา :" ในกาลใด บุคคลเปนผูกินจุ มักงวง และมัก
นอนหลับ กระสับกระสาย เปนดุจสุกรใหญที่เขา
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เลี้ยงดวยอาหาร, ในกาลนั้น เขาเปนคนมึนซึม ยอม
เขาหองบอย ๆ."
แลวตรัสวา " มหาบพิตร การบริโภคโภชนะแตพอประมาณ จึงควร,
เพราะผูบริโภคพอประมาณ ยอมมีความสุข " เมื่อจะทรงโอวาทใหยิ่ง จึง
ตรัสพระคาถานี้วา :" คนมีสติทุกเมื่อ รูประมาณในโภชนะที่ไดแลว
นั้น มีเวทนาเบาบาง, (อาหารที่บริโภคแลว) เลี้ยง
อายุอยู คอย ๆ ยอยไป "
พระราชาไมอาจจะทรงเรียนพระคาถาได. แตตรัสกะเจาหลานชื่อ
สุทัสนะ ซึ่งยืนอยูในที่ใกลวา " พอ เธอจงเรียนคาถานี้. " สุทสั นะนั้น
ทรงเรียนคาถานั้นเเลว ทูลถามพระศาสดาวา " ขาพระองคจะกระทํา
อยางไร พระเจาขา ? " ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา " เมื่อพระราชาเสวยอยู ทานพึงกลาวคาถานี้ในกาลเสวยกอนที่สุด, พระราชาทรง
กําหนดเนื้อความไดเเลว จักทรงทิ้งกอนขาวนั้น, ในการหุงภัตเพื่อพระราชา เธอพึงใหลดขาวสารมีประมาณเทานั้น ดวยอันนับเมล็ดขาวในกอน
ขาวนั้น. " สุทัสนะนั้นทูลรับวา " ดีละ พระเจาขา เมื่อพระราชาเสวย
เวลาเชาก็ตาม เวลาเย็นก็ตาม ก็กลาวคาถานั้นขึ้น ในการเสวยกอน
สุดทาย แลวใหลดขาวสาร ดวยอันนับเมล็ด ในกอนขาวที่พระราชานั้น
ทรงทิ้ง. แมพระราชาทรงสดับคาถาของสุทัสนะนั้นแลว รับสัง่ ใหพระราชทานทรัพยครั้งละพัน.
๑

๑. แปลกันมาอยางนี้. คือเติม ภุตฺตาหาโร เปนประธาน แตนาจะหมายความวา....... มีโรค
ภัยไขเจ็บนอย, เขาแกชาอายุยืน.
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พระราชาลดพระกระยาหารไดแลว
โดยสมัยอื่นอีก พระราชานั้นทรงตั้งอยูในความเปนผูมีพระกระยาหารแหงขาวสารทะนานหนึ่งเปนอยางยิ่ง ทรงถึงความสุขแลว ไดมีพระสรีระอันเบา.
ภายหลังวันหนึ่ง ทาวเธอเสด็จไปสํานักพระศาสดา ถวายบังคม
พระศาสดาแลวทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ความสุขเกิดแก
หมอมฉันแลว หมอมฉันเปนผูสามารถ จะติดตามจับเนื้อก็ได มาก็ได,
เมื่อกอนหมอมฉันมีการยุทธกับหลาน; บัดนี้หมอมฉันใหธิดาชื่อวาวชิรกุมารีแกหลานแลว ใหบา นนั้น ทําใหเปนคาน้ําอาบของธิดานั้นนั่นแล.
ความทะเลาะกับหลานนั้นสงบแลว, สุขแทเกิดแลวแกหมอมฉัน เพราะ
เหตุแมนี้. เเมเเกวมณีของพระเจากุสะ ซึ่งหายไปแลวในเรือนของหมอมฉันในวันกอน; บัดนี้แกวมณีแมนั้นมาสูเงื้อมมือแลว, ความสุขแทเกิด
แลวแกหมอมฉัน เพราะเหตุแมนี้, หมอมฉันปรารถนาความคุนเคยกับ
เหลาสาวกของพระองค จึงทําแมธิดาแหงญาติของพระองคไวในเรือน,
ความสุขแทเกิดแลวแกหมอนฉัน เพราะเหตุเเมนี้. " พระศาสดาตรัสวา
" มหาบพิตร ชื่อวาความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง, ทรัพยแมเชนกับ
ความเปนผูสันโดษ ดวยวัตถุตามที่ตนไดแลว ไมมี, ชื่อวาญาติเชนกับ
ดวยผูคุนเคยกัน ไมม,ี ชื่อวาความสุขอยางยิ่ง เชนกับดวยพระนิพพาน
ไมมี " จึงตรัสพระคาถานี้วา :๖. อาโรคฺยปรมา ลาภา
สนฺตุฏิปรม ธน
วิสฺสาสปรมา าติ
นิพฺพาน ปรม สุข.
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" ลาภทั้งหลาย มีความไมมีโรค เปนอยางยิ่ง,
ทรัพยมีความสันโดษ เปนอยางยิ่ง, ญาติมีความ
คุนเคย เปนอยางยิ่ง, พระนิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาโรคฺยปรมา ความวา มีความเปนผู
ไมมีโรคเปนอยางยิ่ง. จริงอยู ลาภทั้งหลาย แมมอี ยูแกคนมีโรค ไมจัด
เปนลาภแท, เพราะฉะนั้น ลาภทั้งปวงจึงมาถึงแกคนไมมีโรคเทานั้น; เหตุ
นั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา " อาโรคฺยปรมา ลาภา. "
บาทพระคาถาวา สนฺตุฏปรม ธน ความวา ภาวะคืออันยินดี
ดวยวัตถุที่ตนไดเเลวซึ่งเปนของมีอยูแหงตน ของคฤหัสถหรือบรรพชิต
นั่นแล ชื่อวาสันโดษ, สัน โดษนั้น เปนทรัพยอันยิ่งกวาทรัพยที่เหลือ.
บาทพระคาถาวา วิสฺสาสปรมา าตี ความวา มารดาก็ตาม บิดา
ก็ตามจงยกไว. ไมมีความคุนเคยกับคนใด. คนนั้นไมใชญาติแท: แตมี
ความคุนเคยกับคนใด, คนนั่นแมไมเนื่องกัน ก็ชื่อวาเปนญาติอยางยิ่ง
คืออยางสูง; เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " วิสฺสาสปรมา
าตี. "
อนึ่ง ชือ่ วาความสุข เหมือนพระนิพพาน ไมมี, เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา " นิพฺพาน ปรม สุข."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล จบ.
๑

๑ . บาลีเปน าติ.
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๗. เรือ่ งพระติสสเถระ [๑๖๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในเมืองไพศาลี ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปริเวกรส " เปนตน.

ไดทราบขาวปรินิพพานแลวบําเพ็ญสมณธรรม
ความพิสดารวา เมื่อพระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลายโดยเดือน ๔ เดือน
จากนี้ เราจักปรินิพพาน. " ภิกษุ ๗๐๐ ในสํานักของพระศาสดาถึงความ
สะดุงแลว. ธรรมสังเวชเกิดขึ้นแกพระขีณาสพทั้งหลาย. ภิกษุปุถุชน
ทั้งหลายไมสามารถจะอดกลั้นน้ําตาได. ภิกษุทั้งหลายเปนพวก ๆ เที่ยว
ปรึกษากันวา " พวกเราจักทําอยางไรหนอ ? " ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อวาติสสเถระคิดวา " ไดยินวา พระศาสดาจักปรินิพพาน โดยลวงไป
๔ เดือน ก็เราเปนผูมีราคะยังไมไปปราศ, เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม
อยูนั่นแหละ, เราควรถือเอาพระอรหัต (ใหได)" แลวจึงอยูผูเดียวเทานั้น
ในอิริยาบถ ๔. การไปสูส ํานักของภิกษุทั้งหลาย หรือการสนทนาปราศรัย
กับผูใดผูหนึ่ง ยอมไมมี. ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานวา" คุณติสสะ
เหตุไร ? คุณจึงทําอยางนี้. " ทานไมฟงถอยคําของภิกษุเหลานั้น. ภิกษุ
เหลานั้น กราบทูลความเปนไปนั้นแดพระศาสดาแลว กราบทูลวา " ขาแต
พระองคผูเจริญ พระติสสเถระไมมีความรักในพระองค. " พระศาสดา
๑. นาจะเปน ๓ เดือน แตวาในทีน่ ี้เห็นจะนับโดยเดือน.

๑
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รับสั่งใหหาทานมาแลว ตรัสถามวา " ติสสะ เหตุไร ? เธอจึงทําอยางนี้. "
เมื่อทานกราบทูลความประสงคของตนแลว ประทานสาธุการวา " ดีละ
ติสสะ " แลวตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ผูมีความรักในเรา จงเปนเหมือน
ติสสะเถิด; แมคนกระทําการบูชาอยูดวยของหอมและระเบียบดอกไมเปน
ตน ไมชื่อวาบูชาเราเลย, แตคนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนั่นแหละ
ชื่อวาบูชาเรา. " แลวตรัสพระคาถานี้วา :๗. ปวิเวกรส ปตฺวา
รส อุปสมสฺส จ
นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป ธมฺมปติรส ปว.
" บุคคลดื่มรสอันเกิดแตวิเวกและรสพระนิพพาน
เปนที่เขาไปสงบ ดื่มรสปติอันเกิดแตธรรม ยอมเปน
ผูไมมีความกระวนกระวาย ไมมีบาป."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวิเวกรส ความวา ซึ่งรสอันเกิดแลว
แตวิเวก, อธิบายวา ซึ่งความสุขอันเกิดแตความเปนผูเดียว.
บทวา ปตฺวา ความวา ดื่มแลวดวยความสามารถแหงอันเปนผูทํากิจ
มีอันกําหนดรูทุกขเปนตน ทําใหแจงโดยความเปนอารมณ.
บาทพระคาถาวา รส อุปสมสฺส จ ความวา ดื่มแลวซึ่งรสแหง
พระนิพพาน อันเปนที่เขาไปสงบกิเลสดวย.
สองบทวา นิทฺทโร โหติ ความวา ภิกษุผูขีณาสพ ชื่อวาเปนผู
ไมมีความกระวนกระวาย และไมมีบาป เพราะความไมมีความกระวน
กระวาย คือราคะเปนตนในภายใน เพราะดื่มรสทั้งสองอยางนั้น.
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สองบทวา รส ปว ความวา แมเมื่อดื่มรสแหงปติ อันเกิดขึ้นแลว
ดวยสามารถแหงโลกุตรธรรม ๙ ยอมเปนผูไมมีความกระวนกระวาย และ
ไมมีบาป.
ในกาลจบเทศนา พระติสสเถระบรรลุพระอรหัตแลว. เทศนาได
มีประโยชนแมแกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระ จบ.
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๘. เรือ่ งทาวสักกะ [๑๖๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในเวฬุวคาม ทรงปรารภทาวสักกะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สาหุ ทสฺสน " เปนตน.
ความพิสดารวา ทาวสักกเทวราชทรงทราบความที่พระอาพาธ มี
อันแลนไปแหงพระโลหิตเปนสมุฏฐาน เกิดขึ้นแลวแกพระตถาคต ใน
เมื่อพระองคทรงปลงอายุสังขารแลว ทรงดําริวา " การที่เราไปสูสํานัก
ของพระศาสดาแลว ทําคิลานุปฏฐากยอมควร " ทรงละอัตภาพประมาณ
๓ คาวุตเสีย เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ทรงนวดพระบาทดวย
พระหัตถทั้งสอง, ครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกะทาวสักกะนั้นวา " นั่นใคร ? "
ทาวสักกะ. ขาพระองค คือทาวสักกะ พระเจาขา.
พระศาสดา. ทานมาทําไม ?
ทาวสักกะ. มาเพื่อบํารุงพระองคผูประชวร พระเจาขา.
พระศาสดา. ทาวสักกะ กลิ่นมนุษยยอมปรากฏแกเทวดาทั้งหลาย
เหมือนซากศพที่ผูกไวที่คอ ตั้งแต ๑๐๐ โยชนขนึ้ ไป, ทานจงไปเถิด,
ภิกษุผูคิลานุปฏฐากของเรามี.
ทาวสักกะกราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคดํารง
อยูในที่สุดแหง ๘ หมื่น ๔ พันโยชน สูดกลิ่นแหงศีลของพระองคมา
แลว. ขาพระองคนี่แหละจักบํารุง " แลวไมใหบุคคลอื่นถูกตองภาชนะ
พระบังคนหนักของพระศาสดาแมดวยมือ ทรงทูนไวบนพระเศียรทีเดียว
๑

๑. อาพาธลงพระโลหิต.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 385

นําไปอยู ไมไดกระทําแมอาการสักวาการสยิ้วพระพักตร, ไดเปนดุจนํา
ภาชนะของหอมไป. ทาวเธอปฏิบัติพระศาสดาอยางนี้แลว ในเวลา
พระศาสดามีความสําราญนั่นแหละ จึงไดเสด็จไป.

ภิกษุสรรเสริญทาวสักกะ
ภิกษุประชุมพูดกันขึ้นวา " นาสรรเสริญ ทาวสักกเทวราชมีความ
สิเนหาในพระศาสดา, ทาวเธอทรงละทิพยสมบัติ เห็นปานฉะนี้เสีย ทรง
นําภาชนะสําหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาออกไปดวยพระเศียร
หาทรงทําพระอาการมาตรวาสยิ้วพระพักตรไม ดุจบุรุษผูนําภาชนะอัน
เต็มดวยของหอมออกไปอยูฉะนั้น ไดทรงกระทําอุปฏฐากแลว " พระศาสดา
ทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอพูดอะไรกัน ? " ครั้นภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา " เรื่องชื่อนี้ พระเจาขา "
จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ขอซึ่งทาวสักกเทวราชทําสิเนหาในเรานั้น
ไมนาอัศจรรย. เพราะทาวสักกเทวราชนี้ ฟงธรรมเทศนาแลวเปนโสดาบัน
ละความเปนทาวสักกะชรา ถึงความเปนทาวสักกะหนุม เหตุอาศัยเรา;
แทจริงเมื่อทาวเธอเสด็จนั่งในทามกลางเทพบริษัท ณ อินทสาลคูหา ใน
กาลเมื่อตนถูกมรณภัยคุกคาม ทําคนธรรพเทพบุตรชื่อปญจสิขะขางหนา
เสด็จมา เราไดกลาววา :" ดูกอนทาววาสวะ ทานจงถามปญหากะเรา,
ทานปรารถนาปญหาขอใดขอหนึ่งในพระหฤทัย เรา
จะทําที่สุดแหงปญหานั้น ๆ ของทานไดแนแท "
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เมื่อจะบรรเทาความสงสัยของทาวเธอ จึงไดเเสดงธรรมเทศนา, ใน
กาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวทั้งหลายประมาณ ๑๔ โกฎิ. สวน
ทาวสักกเทวราชบรรลุโสดาปตติผล ตามที่ประทับนั่งแลวนั่นเอง เปน
ทาวสักกะหนุมแลว; เรามีอุปการะเปนอันมากแกทาวสักกเทวราชนั้น ดวย
ประการอยางนี้, ชื่อวาความสิเนหาในเราของทาวสักกเทวราชนั้น ไมนา
อัศจรรย; ภิกษุทั้งหลาย ก็การพบเห็นเหลาอริยบุคคลก็ดี การอยู
ณ ที่เดียวกันกับเหลาอริยบุคคลก็ดี ใหเกิดสุข, แตวา กิจเชนนั้นกับพวก
คนพาล ใหเกิดทุกขทั้งนั้น " แลวจึงไดทรงภาษิตคาถาเหลานี้วา :๘. สาหุ ทสฺสนมริยาน สนฺนิวาโส สทา สุโข
อทสฺสเนน พาลาน นิจฺจเม สุขี สิยา.
พาลสงฺคตจารี หิ
ทีฆมทฺธาน โสจติ
ทุกฺโข พาเลหิ สวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา.
ธีโร จ สุขสวาโส
าตีนว สมาคโม
ตสฺมา หิ
ธีรฺจ ปฺฺจ พหุสฺสุตฺจ
โธรยฺหสีล วตวนฺตมริย
ต ตาทิส สปฺปุริส สุเมธ
ภเชถ นกฺขตฺตปถว จนฺทิมา.
" การพบเห็นเหลาอริยบุคคล เปนการดี, การอยู
รวม (ดวยเหลาอริยบุคคล) ใหเกิดสุขทุกเมื่อ, บุคคล
พึงเปนผูมีสุข เปนนิตยแทจริง เพราะไมพบเห็น
พวกคนพาล, เพราะวา คนเที่ยวสมาคมกับคนพาล
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ยอมโศกเศราตลอดกาลยืดยาวนาน, ความอยูรวมกับ
พวกคนพาลใหเกิดทุกขเสมอไป เหมือนความอยูรวม
ดวยศัตรู, ปราชญมีความอยูรวมกันเปนสุข เหมือน
สมาคมเเหงญาติ. เพราะฉะนั้น แล
ทานทั้งหลาย จงคบหาผูที่เปนปราชญ และมี
ปญญาทั้งเปนพหุสูต นําธุระไปเปนปกติ มีวัตร เปน
อริยบุคคล เปนสัตบุรุษมีปญ
 ญาดี เชนนั้น เหมือน
พระจันทร ซองเสพคลองแหงนักขัตฤกษฉะนั้น."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาหุ ไดแก เปนการยังประโยชน
ใหสําเร็จ คือวาเปนความงาม ไดแกกรรมอันเจริญ.
บทวา สนฺนิวาโส ความวา หาใชเพียงการพบพระอริยบุคคล
เหลานั้นอยางเดียวเปนการดีไม ถึงความเปน คือเปนตนวาความนั่งรวม
กับพระอริยบุคคลเหลานั้น ณ ที่เดียวกันก็ดี ความเปนคืออันไดเพื่อจะ
กระทําวัตรและปฏิวัตรแกพระอริยบุคคลเหลานั้นก็ดี เปนการดีโดยแท.
บทวา พาลสงฺคตจารี หิ ความวา เพราะผูใดเที่ยวรวมกับคนพาล.
ประชุมบทวา ทีฆมทฺธาน เปนตน ความวา ผูนั้นถูกสหายพาล
พูดวา " เจาจงมา, พวกเราจะกระทํากรรม มีอันตัดตอเปนตน " เปน
ผูรวมฉันทะกับสหายพาลนั้น กระทํากรรมเหลานั้นตองกรรมกรณหลาย
อยาง มีถูกตัดมือเปนตน ชื่อวายอมโศกเศราสิ้นกาลยาวนาน.
บทวา สพฺพทา ความวา ขึ้นชื่อวาการอยู ณ ที่เดียวกัน กับผูเปน
ศัตรูมีมือถือดาบก็ดี พวกสัตวรายมีอสรพิษเปนตนก็ดี ใหเกิดทุกขเปนนิตย
ฉันใด, การอยูรวมกับคนพาล (ก็) ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ในบาทพระคาถาวา ธีโร จ สุขสวาโส นี้ มีวิเคราะหวา การ
อยูรวมดวยปราชญนั้น เปนสุข เหตุนั้นจึงชื่อวา มีการอยูรวมใหเกิดสุข,
อธิบายวา การอยู ณ ที่เดียวกันกับดวยบัณฑิตใหเกิดสุข.
ถามวา " การอยูรวมดวยปราชญ ใหเกิดสุขอยางไร ? " แกวา
" เหมือนสมาคมแหงหมูญาติฉะนั้น, " อธิบายวา การสมาคมแหงหมูญาติ
อันเปนที่รักใหเกิดสุขฉันใด ; การอยูรวมดวยปราชญใหเกิดสุขฉันนั้น.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะการอยูรวมกับคนพาลใหเกิดทุกข,
กับดวยบัณฑิตใหเกิดสุข; ฉะนั้นแล ทานทั้งหลายจงคบหา คือวาเขาไป
นั่งใกล ทานที่เปนปราชญสมบูรณดวยปญญา และผูสมบูรณดวยปญญา
เปนโลกิยะและโลกุตระ ซึ่งชื่อวาผูมีปญญา และผูถึงพรอมดวยอาคมและ
อธิคมที่ชื่อวาพหุสูต ผูชื่อวานําธุระไปเปนปกติ เพราะความเปนผูมีอันนํา
ธุระไปเปนปกติ คือใหถึงพระอรหัต ผูชื่อวามีวัตร เพราะวัตรคือศีล
และวัตรคือธุดงค ผูชื่อวาอริยะ เพราะความเปนผูไกลจากกองกิเลส
ผูสัตบุรุษ ผูมีปญญางามเห็นปานนั้น, เหมือนพระจันทรซองเสพอากาศ
ที่กลาวกันวาคลองเเหงนักขัตฤกษ อันไมมัวหมองฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา คนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตนแลว ดังนี้แล.
เรื่องทาวสักกะ จบ.
สุขวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๕ จบ.
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คาถาธรรม
ปยวรรค ที่ ๑๖
วาดวยสิ่งที่เปนที่รัก
[๒๖] ๑. บุคคลประกอบตนไวในสิ่งอันไมควรประกอบ
และไมประกอบไวในสิ่งอันควรประกอบ ละเสียแลว
ซึ่งประโยชน ถือเอาอารมณอันเปนที่รัก ยอมทะเยอ
ทะยานตอบุคคลผูตามประกอบตน บุคคลอยาสมาคม
กับสัตวและสังขารทั้งหลายอันเปนที่รัก (และ) ไม
เปนที่รักในกาลไหน ๆ (เพราะวา) การไมเห็นสัตว
และสังขารอันเปนที่รัก และการเห็นสัตวและสังขาร
อันไมเปนที่รัก เปนทุกข เพราะเหตุนั้น บุคคลไมพึง
กระทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่รัก เพราะความพราก
จากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก เปนการต่ําทราม
กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย ของเหลาบุคคลผูไมมี
อารมณอันเปนที่รักและไมเปนที่รัก ยอมไมมี.
๒. ความโศกยอมเกิดแตของที่รัก ภัยยอมเกิด
แตของที่รัก ความโศกยอมไมมแี กผูปลดเปลื้องได
จากของที่รัก ภัยจักมีแตที่ไหน.
๓. ความโศกยอมเกิดแตความรัก ภัยยอมเกิด
แตความรัก ความโศกยอมไมมีแกผูพนวิเศษแลวจาก
ความรัก ภัยจักมีแตที่ไหน.
๑

๑. วรรคนี้ มีอรรถกถา ๙ เรื่อง.
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๔. ความโศกยอมเกิดแตความยินดี ภัยยอม
เกิดแตความยินดี ความโศกยอมไมมแี กผูพนวิเศษ
แลวจากความยินดี ภัยจักมีแตที่ไหน
๕. ความโศกยอมเกิดแตกาม ภัยยอมเกิดแต
กาม ความโศกยอมไมมแี กบุคคลผูพนวิเศษแลวจาก
กาม ภัยมีภัยแตที่ไหน.
๖. ความโศกยอมเกิดเพราะตัณหา ภัยยอมเกิด
เพราะตัณหา ความโศกยอมไมมีแกผูพนวิเศษแลว
จากตัณหา ภัยจักมีแตที่ไหน.
๗. ชนยอมทําทานผูสนบูรณดวยศีลและทัสสนะ
ผูตั้งอยูในธรรม ผูมีปกติกลาวแตวาจาสัตย ผูกระทํา
การงานของตนนั้นใหเปนที่รัก.
๘. ภิกษุผมู ีฉันทะเกิดแลว ในพระนิพพาน
อันใคร ๆ บอกไมได พึงเปนผูอันใจถูกตองแลวก็ดี
ผูมจี ิตไมเกาะเกี่ยวในกามทั้งหลายก็ดี ทานเรียกวา
ผูมกี ระแสในเบือ้ งบน.
๙. ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรษุ
ผูไปอยูตางถิ่นมานาน มาแลวแตที่ไกลโดยสวัสดี
ยอมยินดียิ่งวามาแลว ฉันใด บุญทั้งหลายก็ยอม
ตอนรับแมบุคคลผูกระทําบุญไว ซึ่งจากโลกนี้สูโลก
หนา ดุจพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแลวตอนรับอยู
ฉันนั้น.
จบปยวรรคที่ ๑๖
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๑๖. ปยวรรควรรณนา
๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป [๑๖๕]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบรรพชิต
๓ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อโยเค ยฺุชมตฺตาน " เปนตน

ตระกูลที่มีลูกชายคนเดียวและหนีไปบวช
ไดยินวา มารดาบิดาในตระกูล ในกรุงสาวัตถี ไดมีบตุ รนอย
คนเดียวเทานั้น เปนที่รักเปนที่ชอบใจ. วันหนึ่งบุตรนอยนั้นฟงธรรมกถา
ของพวกภิกษุที่นิมนตมาในเรือน ทําอนุโมทนาอยู อยากจะบวช จึงขอ
บวชกะมารดาบิดา. มารดาบิดาเหลานั้นไมอนุญาต ครั้งนั้นเขาไดมีความ
คิดขึ้นวา " เมื่อมารดาบิดาไมเห็นนั่นแล เราจัก (ออก) ไปขางนอก
แลวบวชเสีย, " ตอมา บิดาของเขาเมื่อจะออกไปขางนอก ไดมอบหมาย
กะมารดาวา " เธอพึงรักษาบุตรนอยนี้, " มารดาเมื่อจะออกไปขางนอก
ก็มอบหมายกะบิดา (เชนกัน).
ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อบิดาของเขาไปขางนอก มารดาตั้งใจวา
" จักรักษาบุตร " พิงบานประตูขางหนึ่ง (อีก) ขางหนึ่งเอาเทาทั้งสอง
ยันไวแลว นั่งลงที่แผนดินปนดายอยู.
เขาคิดวา " เราจักลวงมารดานี้ แลว (หนี) ไป " ดังนี้แลว กลาววา
" แมจา หลีกฉันหนอยกอนเถิด, ฉันจักถายอุจจาระ " ครั้นมารดานั้น
หดเทาแลว, ก็ออกไปสูวิหารโดยเร็ว เขาไปหาภิกษุทั้งหลาย ออนวอนวา
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" ทานผูเจริญ ขอทานบวชใหผมเถิด " แลวบรรพชาในสํานักของภิกษุ
เหลานั้น.

บิดาออกบวชตามบุตร
ลําดับนั้น บิดาของเขา (กลับ) มาแลว ถามมารดาวา " ลูกของ
เราไปไหน ? " มารดาตอบวา " นาย เมื่อกี้นี้อยูที่นี่ " บิดานั้นก็คนดู
เพื่อรูวา " บุตรของเราอยูที่ไหนหนอแล ? " ไมเห็นเขาแลว " คิดวา
ลูกของเราจักไปวิหาร " จึงไปสูวิหารแลว เห็นบุตรบวชแลว คร่ําครวญ
รองไหแลว กลาววา " พอ ทําไมเจาจึงทําใหเราพินาศ ? " ดังนี้แลว
คิดวา " ก็เมือ่ บุตรของเราบวชแลว บัดนี้ เราจักทําอะไรในเรือน "
ดังนี้ ตนเองก็บวชแลวในสํานักของภิกษุทั้งหลาย.

มารดาออกบวชตามบุตรและสามี
ลําดับนั้น มารดาของเขาคิดวา " ทําไมหนอ ลูกและผัวของเรา
จึงชักชาอยู, จักไปวิหารบวชเสียแลวกระมัง ? " มองหาชนทั้งสองนั้น
พลางไปวิหารเห็นชนแมทั้งสองบวชแลว คิดวา " ประโยชนอะไร ดวย
เรือนของเรา ในกาลแหงชนทั้งสองนี้บวชแลว ? " แมตนเอง ก็ไปสู
สํานักภิกษุณี บวชแลว.

ชนทั้งสามแมบวชก็ยังคลุกคลีกัน
ชนทั้งสามนั้นแมบวชแลว ก็ไมอาจแยกกันอยูได. นั่งสนทนา
รวมกันเทียว ปลอยวันใหลวงไปทั้งในวิหาร ทั้งในสํานักภิกษุณี. เหตุนั้น
ทั้งพวกภิกษุ ทั้งพวกภิกษุณี จึงเปนอันถูกเบียดเบียนแลว. ตอมาวันหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทําของชนทั้งสามนั้น แดพระศาสดา.
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พระศาสดาตรัสเรียกมาเตือน
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกชนทั้งสามนั้นมาแลว ตรัสถามวา
" ไดยินวา พวกเธอทําอยางนั้นจริงหรือ ? " เมื่อชนเหลานั้นทูลวา " จริง
พระเจาขา, " ตรัสถามวา " ทําไม พวกเธอจึงทําอยางนั้น ? เพราะวา
นั่นไมใชความเพียรของพวกบรรพชิต. "
ชนทั้งสามกราบทูลวา " พระเจาขา พวกขาพระองคไมอาจจะอยู
แยกกัน." พระศาสดาตรัสวา " ชื่อวาการทําอยางนั้น จําเดิมแตกาลแหงตน
บวชแลว ไมควร, เพราะวา การไมเห็นสัตวและสังขารอันเปนที่รัก และ
การเห็นสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก เปนทุกขโดยแท; เหตุนั้น การ
ทําบรรดาสัตวและสังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ใหเปนที่รกั หรือไม
ใหเปนที่รัก ยอมไมสมควร " ดังนี้แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๑. อโยเค ยฺุชมตฺตาน โยคสฺมิฺจ อโยชย
อตฺถ หิตฺวา ปยคฺคาหี ปเหตตฺตานุโยคิน.
มา ปเยหิ สมาคฺฉิ อปฺปเยหิ กุทาจน
ปยาน อทสฺสน ทุกฺข อปฺปยานฺจ ทสฺสน
ตสฺมา ปย น กยิราถ
ปยาปาโย หิ ปาปโก
คนฺถา เตส น วิชฺชนฺติ เยส นตฺถิ ปยาปฺปย.
" บุคคล ประกอบตนไวในสิ่งอันไมควรประกอบ
และไมประกอบไวในสิ่งอันควรประกอบ ละเสียแลว
ซึ่งประโยชน ถือเอาอารมณอันเปนที่รัก ยอมทะเยอ
ทะยาน ตอบุคคลผูตามประกอบตน, บุคคลอยา
สมาคมกับสัตวและสังขารทั้งหลาย อันเปนที่รัก
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(และ)อันไมเปนที่รักในกาลไหน ๆ, (เพราะวา) การ
ไมเห็นสัตวและสังขารอันเปนที่รัก และการเห็นสัตว
และสังขารอันไมเปนที่รัก เปนทุกข; เพราะเหตุนั้น
บุคคลไมพึงกระทําสัตวหรือสังขาร
ใหเปนที่รัก.
เพราะความพรากจากสัตว และสังขารอันเปนที่รักเปน
การต่ําทราม. กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลาย ของ
เหลาบุคคลผูไมมีอารมณอันเปนที่รัก และไมเปนที่รัก
ยอมไมม.ี "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยเค ความวา ในสิ่งอันไมควรประกอบ
คือการทําในใจโดยไมแยบคาย. อธิบายวา ก็การเสพอโคจร ๖ อยาง
ตางโดยอโคจรมีอโคจรคือหญิงแพศยาเปนตน ชื่อวาการทําในใจโดยไม
แยบคายในที่นี้. บุคคลประกอบตนในการทําในใจโดยไมแยบคายนั้น.
บทวา โยคสฺมึ ความวา และไมประกอบ (ตน)ในโยนิโสมนสิการ
อันผิดแผกจากอโยนิโสมนสิการนั้น.
สองบทวา อตฺถ หิตฺวา ความวา หมวด ๓ แหงสิกขามีอธิสีลสิกขา
เปนตน จําเดิมแตกาล [แหงตน] บวชแลว ชื่อวาประโยชน. ละเสียแลว
ซึ่งประโยชนนั้น.
บทวา ปยคฺคาหี ความวา ถือเอาอยูซึ่งอารมณอันเปนที่รักกลาว
คือกามคุณ ๕ เทานั้น.
บทวา ปเหตตฺตานุโยคิน ความวา บุคคลเคลื่อนแลวจากศาสนา
เพราะความปฏิบัตินั้น ถึงความเปนคฤหัสถแลว ภายหลังยอมทะเยอทะยาน
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ตอบุคคลทั้งหลาย ผูตามประกอบตน ยังคุณทั้งหลายมีศีลเปนตนใหถึง
พรอมแลว. สักการะจากสํานักเทวดาและมนุษยทั้งหลาย คือยอมปรารถนา
วา " โอหนอ แมเราก็พึงเปนผูเชนนี้. "
บทวา มา ปเยหิ ความวา บุคคลไมพึงสมาคมดวยสัตวหรือสังขาร
ทั้งหลายอันเปนที่รัก ในกาลไหนๆ คือแมชั่วขณะหนึ่ง, สัตวหรือสังขาร
ทั้งหลายอันไมเปนที่รัก ก็เหมือนกัน. ถามวา เพราะเหตุไร ? แกวา
เพราะวาการไมเห็นสัตวและสังขารทั้งหลายอันเปนที่รัก ดวยอํานาจความ
พลัดพราก และการเห็นสัตวและสังขารทั้งหลายอันไมเปนที่รัก ดวยอํานาจ
เขาไปใกล เปนทุกข.
บทวา ตสฺมา ความวา และการเห็นและไมเห็นทั้งสองนี้เปนทุกข.
เหตุนั้น บุคคลไมพึงทําสัตวหรือสังขารไร ๆ ใหเปนที่รักเลย.
ความไปปราศ คือความพลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งหลาย อัน
เปนที่รัก ชื่อวา ปยาปาโย. บทวา ปาปโก ไดแก ลามก.
บาทพระคาถาวา คนฺถา เตส น วิชฺชนฺติ ความวา ชนเหลาใด
มีอารมณเปนที่รัก. ชนเหลานั้น ยอมละกิเลสเครื่องรอยรัดทางกายคือ
อภิชฌาเสียได. ชนเหลาใด ไมมีอารมณอันไมเปนที่รัก. ชนเหลานั้น
ยอมละกายคันถะคือพยาบาทเสียได ก็เมื่อละกิเลส ๒ อยางนั้นไดแลว แม
กิเลสเครื่องรอยรัดที่เหลือ ก็เปนอันชือ่ วาละไดเเลว (เหมือนกัน); เหตุนั้น
บุคคลไมพึงทําอารมณใหเปนที่รักหรือไมใหเปนที่รัก.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน. ฝายชนทั้งสามนั้นคิดวา " พวกเราไมอาจอยูพรากกัน
ได " ดังนี้แลวไดสึกไปสูเรือนตามเดิม ดังนี้แล.
เรื่องบรรพชิต ๓ รูป จบ.
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๒. เรือ่ งกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง [๑๖๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภกุฎมพีคนใด
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปยโต ชายตี " เปนตน.
๑

พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของพราหมณ
ความพิสดารวา กุฏม พีนั้น ครัน้ บุตรของตนทํากาละแลว. อัน
ความโศกถึงบุตรครอบงํา ไปสูปาชา รองไหอยู, ไมอาจที่จะหักหาม
ความโศกถึงบุตรได.
พระศาสดาทรงพิจารณาดูสัตวโลก ในเวลาใกลรุง ทรงเห็นอุปนิสัย
โสดาปตติมรรคของกุฎมพีนั้น กลับจากบิณฑบาตแลว ไดทรงพาภิกษุผู
เปนปจฉาสมณะรูปหนึ่ง เสด็จไปประตูเรือนของกุฎมพีนั้น กุฎมพีนั้น
ไดฟงความที่พระศาสดาเสด็จมา คิดวา " พระศาสดาจักทรงประสงคเพื่อ
ทําปฏิสันถารกับดวยเรา " จึงอัญเชิญพระศาสดาใหเสด็จไปสูเรือน ปู
อาสนะไวในทามกลางเรือน เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลว, ก็มาถวาย
บังคมเเลวนั่ง สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามกุฎมพีนั้นวา " อุบาสก ทานตอง
ทุกขเพราะเหตุอะไรหนอแล ? " เมื่อกุฎมพีนั้น กราบทูลทุกขเพราะพลัด
พรากจากบุตรแลว. ตรัสวา " อยาคิดเลย อุบาสก. ชื่อวาความตายนี้
มิใชมีอยูในที่เดียว. และมิใชมีจําเพาะแกบุคคลผูเดียว, ก็ชื่อวาความเปน
ไปแหงภพ ยังมีอยูเพียงใด. ความตายก็ยอมมีแกสรรพสัตวเพียงนั้น
เหมือนกัน; แมสังขารอันหนึ่ง ทีช่ ื่อวาเที่ยงยอมไมมี; เพราะเหตุนั้น
๑. โบราณวา ชายเต.
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ทานพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายวา ' ธรรมชาติมีความตายเปนธรรมดา
ตายเสียแลว, ธรรมชาติมีความแตกเปนธรรมดา แตกเสียแลว,' ไมพึง
เศราโศก; เพราะวาโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ในกาลที่ลูกรักตายแลว
พิจารณาวา ' ธรรมชาติมีความตายเปนธรรมดา ตายเสียแลว. ธรรมชาติ
มีความแตกเปนธรรมดา แตกเสียแลว  ดังนี้แลว ไมทําความเศราโศก
เจริญมรณัสสติอยางเดียว " อันกุฎม พีทูลออนวอนวา " ขาแตพระองค
ผูเจริญ บัณฑิตพวกไหน ไดทําแลวอยางนั้น; และไดทําในกาลไร ? ขอ
พระองคจงตรัสบอกแกขาพระองค " เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น
จึงทรงนําอดีตนิทานมา ยังอุรคชาดก ในปญจกนิบาตนี้ใหพิสดารวา :" บุตรของเรา เมื่อสรีระใชไมได ละสรีระของ
ตนไป ดุจงูลอกคราบเกาฉะนั้น, เมื่อบุตรของเราตาย
จากไปแลว, เขาถูกเผาอยู ยอมไมรูปริเทวนาการ
ของพวกญาติ เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงบุตร
นั่น; เขามีคติเชนใด ก็ไปสูคติเชนนั้น (เอง) "
ดังนี้แลว จึงตรัส (ตอไปอีก) วา " บัณฑิตในกาลกอนเมื่อลูกรักทํากาละ
แลวอยางนั้น. ไมประพฤติอยางทาน ผูทอดทิ้งการงานแลวอดอาหาร
เที่ยวรองไหอยูเดี๋ยวนี้ ไมทําความโศก ดวยอํานาจมรณัสสติภาวนา
รับประทานอาหาร และอธิษฐาน (ตั้งใจทํา) การงาน, เพราะฉะนั้น
ทานอยาคิดวา ' ลูกรักของเรากระทํากาละแลว, ' แทจริง ความโศกก็ดี
ภัยก็ดี เมื่อจะเกิดยอมอาศัยของที่รักนั่นเองเกิด " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑

๑. ขุ. ชา. อรรถกถา. ๔/๔๓๐.
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๒. ปยโต ชายตี โสโก ปยโต ชายตี ภย
ปยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภย.
" ความโศกยอมเกิดแตของที่รัก, ภัย ยอมเกิด
แตของที่รกั ; ความโศก ยอมไมมีแกผูปลดเปลื้อง
ไดจากของที่รัก, ภัยจักมีแตไหน. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปยโต เปนตน ความวา ก็ความโศก
ก็ดี ภัยก็ดี อันมีวัฏฏะเปนมูล เมื่อจะเกิดขึ้น ยอมอาศัยสัตวหรือสังขาร
อันเปนที่รักเทานั้นเกิด, แตความโศกและภัยแมทั้งสองนั่นยอมไมมีแกผู
ปลดเปลื้องจากสัตวหรือสังขารอันเปนที่รักนั้นไดเเลว.
ในกาลจบเทศนา กุฎมพีตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล. เทศนาไดมี
ประโยชนแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา [๑๖๗]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางวิสาขา
อุบาสิกา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " เปมโต ชายตี " เปนตน.

นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตตีที่ทํากาละ
ไดยินวา นางวิสาขานั้นตั้งกุมาริกาชื่อวาสุทัตตี ผูเปนธิดาของบุตร
ไวในหนาที่ของตน ใหทําความขวนขวายแกภิกษุสงฆในเรือน.
โดยสมัยอื่น กุมาริกานั้นไดทํากาละแลว, นางวิสาขาใหทําการฝง
สรีระ (ศพ) นางแลว ไมอาจจะอดกลั้นความโศกไวได มีทกุ ขเสียใจไป
สูสํานักพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.

พระศาสดาตรัสอุบายระงับความโศก
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา " วิสาขา ทําไมหนอเธอจึง
มีทุกขเสียใจ มีหนาชุมดวยน้ําตา นั่งรองไหอยู ? " นางจึงทูลขอความ
นั้น แลวกราบทูลวา " พระเจาขา นางกุมารีนั้นเปนที่รักของหมอมฉัน
เปนผูสมบูรณดวยวัตร, บัดนี้หมอมฉันไมเห็นใครเชนนั้น. "
พระศาสดา. วิสาขา ก็ในกรุงสาวัตถีมีมนุษยประมาณเทาไร ?
วิสาขา. พระเจาขา พระองคนั่นแหละ ตรัสแกหมอมฉันวา ' ใน
กรุงสาวัตถี มีชน ๗ โกฏิ.'
พระศาสดา. ก็ถาชนมีประมาณเทานี้ ๆ พึงเปนเชนกับหลานสาว
ของเธอไซร เธอพึงปรารถนาเขาหรือ ?
นางวิสาขา. อยางนั้น พระเจาขา.
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พระศาสดา. ก็ชนในกรุงสาวัตถีทํากาละวันละเทาไร ?
นางวิสาขา. มาก พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อเปนเชนนี้ เวลาที่เธอจะเศราโศกก็จะไมพึงมี
มิใชหรือ ? เธอพึงเที่ยวรองไหอยูทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียวหรือ ?
นางวิสาขา. ยกไวเถิด พระเจาขา. หมอมฉันทราบแลว.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะนางวา " ถากระนั้น เธออยาเศรา
โศก. ความโศกก็ดี ความกลัวก็ดี ยอมเกิดแตความรัก " ดังนี้แลว
จึงตรัสพระคาถานี้วา :๓. เปมโต ชายตี โสโก เปมโต ชายตี ภย
เปมโต วิปปฺ มุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภย.
" ความโศกยอมเกิดแตความรัก ภัยยอมเกิดแต
ความรัก; ความโศกยอมไมมีแกผูพนวิเศษแลวจาก
ความรัก, ภัยจักมีแตไหน. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปมโต ความวา เพราะอาศัยความรัก
ที่ทําไวในบุตรและธิดาเปนตนนั่นเอง.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา จบ.
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๔. เรื่องเจาลิจฉวี [๑๖๘]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ทรงปรารภพวกเจาลิจฉวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " รติยา ชายตี "
เปนตน.

พวกเจาลิจฉวีแตงกายประกวดกัน
ไดยินวา ในวันมหรสพวันหนึ่ง เจาลิจฉวีเหลานั้น ตางองคตาง
ประดับดวยเครื่องประดับไมเหมือนกัน ออกจากพระนครเพื่อทรงประสงค
จะเสด็จไปอุทยาน. พระศาสดาเสด็จเขาไปบิณฑบาต ทรงเห็นเจาลิจฉวี
เหลานั้น จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงดูพวกเจาลิจฉวี, พวกที่ไมเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส ก็จงดูเจาลิจฉวี
เหลานี้เถิด " ดังนี้แลว เสด็จเขาสูพระนคร.

พวกเจาลิจฉวีวิวาทกันเพราะหญิงนครโสภิณี
แมเจาลิจฉวีเหลานั้น เมื่อไปสูอุทยาน พาหญิงนครโสภิณีคนหนึ่ง
อาศัยหญิงนั้น อันความริษยาครอบงําแลว ประหารกันและกัน ยังเลือด
ใหไหลนองดุจแมน้ํา.
ครั้งนั้น พวกเจาพนักงานเอาเตียงหามเจาลิจฉวีเหลานั้นมาแลว.
ฝายพระศาสดา ทรงทําภัตกิจเสร็จแลว ก็เสด็จออกจากพระนคร. พวก
ภิกษุเห็นพวกเจาลิจฉวี อันเจาพนักงานนําไปอยูอยางนั้น จึงกราบทูล
พระศาสดาวา " พระเจาขา พวกเจาลิจฉวีเมื่อเชาตรู ประดับประดา
แลวออกจากพระนครราวกะพวกเทวดา. บัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความ
พินาศนี้แลว."
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พระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ความโศกก็ดี ภัยก็ดี เมื่อจะ
เกิด ยอมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิด ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๔. รติยา ชายตี โสโก รติยา ชายตี ภย
รติยา วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภย.
" ความโศก ยอมเกิดแตความยินดี ภัยยอมเกิด
แตความยินดี; ความโศกยอมไมมแี กผูพนวิเศษแลว
จากความยินดี. ภัยจักมีแตไหน. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รติยา ความวา แตความยินดีใน
กามคุณ ๕ คือเพราะอาศัยความยินดีในกามคุณ ๕ นั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเจาลิจฉวี จบ.
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๕. เรื่องอนิตถิคันธกุมาร [๑๖๙]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอนิตถิคันธกุมาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " กามโต ชายตี " เปนตน.

อนิตถิคันธกุมารใหชางหลอรูปสตรี
ไดยินวา อนิตถิคันธกุมารนั้น เปนสัตวที่จุติจากพรหมโลก เกิด
ในตระกูลมีโภคะมาก ในกรุงสาวัตถี ตั้งแตวันเกิดมาแลวไมปรารถนา
จะเขาไปใกลหญิง ถูกผูหญิงจับก็รองไห. มารดา (ตอง) อุมกุมารนั้น
ดวยเทริดผาแลวจึงใหดื่มนม.
กุมารนัน้ เจริญวัยแลว เมื่อมารดาบิดากลาววา " พอ เราจักทํา
อาวาหมงคลแกเจา. " ก็หามวา " ฉันไมมีความตองการดวยหญิง " เมื่อ
ถูกออนวอนบอยเขา จึงใหเรียกชางทองมา ๕๐๐ คน แลวให ๆ ทองคํา
มีสีสุกพันนิกขะ ใหทํารูปหญิง บุอยางหนา นาเลื่อมใสยิ่งนัก, เมื่อ
มารดาบิดากลาวอีกวา " พอ เมื่อเจาไมทําอาวาหมงคล, ตระกูลวงศจัก
ตั้งอยูไมได, เราจักนํากุมาริกามาใหเจา " ก็กลาววา " ถากระนั้น ถา
ทานทั้งสองจะนํากุมาริกาเชนนั้นมาใหฉัน, ฉันจักทําตามคําของทานทั้งสอง " ดังนีแ้ ลว จึงแสดงรูปทองคํานั้น.

สงพราหมณไปหาคูครองบุตร
ลําดับนั้น มารดาบิดาของเขา ใหพาพวกพราหมณมีชื่อเสียงมา
แลวบอกวา " บุตรของเรามีบุญมาก, คงจักมีกุมาริกาผูทําบุญรวมกับบุตร
นี้เปนแน; พวกทานจงไป, จงพาเอารูปทองคํานี้ไปแลวนํานางกุมาริกา
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ผูมีรูปเชนนี้มา " ดังนี้แลวสง (พราหมณเหลานั้น)ไป. พราหมณเหลานั้น
รับวา " ดีละ " เที่ยวจาริกไป ไปถึงสาคลนคร ในแควนชื่อมัททะ.

พราหมณพบหญิงมีรปู ดุจรูปหลอแลวกลับมา
ก็ในนครนั้น ไดมีกุมาริกาคนหนึ่งมีรูปสวย มีอายุรุนราว ๑๖ ป.
มารดาบิดาใหนางอยูที่พื้นชั้นบนแหงปราสาท ๗ ชั้น พราหมณแมเหลานั้นแล คิดกันวา " ถาในนครนี้ จักมีกุมาริกาเห็นปานนี้, ชนทั้งหลาย
เห็นรูปทองคํานี้แลว ก็จักกลาววา รูปจําลองนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูล
โนน " ดังนีแ้ ลว จึงตั้งรูปทองคํานั้นไวริมทางไปสูทาน้ํา นั่ง (คอยเฝา)
ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น หญิงแมนมของกุมาริกานั้น ใหกุมาริกานั้นอาบน้ําแลว
ใครจะอาบเองบาง จึงไปสูทาน้ํา เห็นรูปนั้นสําคัญวา " ธิดาของเรา "
จึงกลาววา " โอ แมหัวดื้อ, เราใหเจาอาบน้ําแลวออกมาเมื่อกี้นี้เอง, เจา
ลวงหนามาที่นี่กอนเรา " ดังนี้แลว จึงตีดวยมือ รูความที่รูปนั้นแข็งและ
ไมมีวิการ จึงกลาววา " เราไดทําความเขาใจวา นางนี้เปนธิดาของเรา
นั่นอะไรกันเลา ? "
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้น ถามหญิงแมนมนั่นวา " แม ธิดา
ของทาน เห็นปานนี้หรือ ? "
หญิงแมนม. นี้จะมีคาอะไร ในสํานักธิดาของเรา.
พราหมณ. ถากระนั้น ทานจงแสดงธิดาของทาน แกพวกเรา.
หญิงแมนมนั้น ไปสูเรือนพรอมดวยพราหมณทั้งหลายนั้นแลว ก็
บอกแกนาย (เจาบาน). นายทําความชื่นชมกับพวกพราหมณแลว ใหธิดา
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ลงมายืนอยูในที่ใกลรูปทองคํา ณ ปราสาทชั้นลาง. รูปทองคําไดเปนรูป
หมดรัศมีแลว. พวกพราหมณ ใหรูปทองคํานั้นแกนายนั้นแลวมอบหมาย
กุมาริกาไว แลวไปบอกแกมารดาบิดาของอนิตถิคันธกุมาร.

คูครองของอนิตถิคันธกุมารตายในระหวางทาง
มารดาบิคานั้นมีใจยินดีแลว กลาววา " ทานทั้งหลายจงไป, นํา
กุมาริกานั้นมาโดยเร็ว " ดังนี้แลว สงไปดวยสักการะเปนอันมาก.
ฝายกุมาร ไดยินขาวนั้น ก็ยงั ความรักใหเกิดขึ้นดวยสามารถการ
ไดยินวา " มีเด็กหญิงรูปรางสวยยิ่งกวารูปทองคําอีก " จึงกลาววา " ทาน
ทั้งหลายจงนํามาโดยเร็วเถิด. " กุมาริกาเเมนั้นแล อันเขายกขึ้นสูยาน นํา
มาอยู มีโรคลมอันความกระทบกระทั่งแหงยานใหเกิดขึ้นแลว ไดทํากาละ
ในระหวางทางนั่นเอง เพราะความที่นางเปนผูละเอียดออนยิ่งนัก.

ความรักกอใหระทมทุกข
แมกุมาร ก็ถามอยูเสมอวา " มาแลวหรือ ? " ชนทั้งหลายไมบอก
แกกุมารนั้น ซึ่งถามอยูดวยความสิเนหาอันยิ่ง โดยพลันทีเดียว ทําการ
อําพรางเสีย ๒ - ๓ วันแลวจึงบอกเรื่องนั้น. กุมารนั้นเกิดโทมนัสขึ้นวา
" เราไมไดสมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานนั้นเสียแลว " ไดเปนผูถูกทุกขคือ
โศกประหนึง่ ภูเขาทวมทับแลว.

พระศาสดาทรงเเสดงอุบายระงับความโศก
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้น เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต
จึงไดเสด็จไปยังประตูเรือนนั้น. ลําดับนั้น มารดาบิดาของกุมารนั้น
อัญเชิญพระศาสดาเสด็จเขาไปภายในเรือน แลวอังคาสโดยเคารพ.
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ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาตรัสถามวา " อนิตถิคันธกุมารไป
ไหน ? "
มารดาบิดา. พระเจาขา อนิตถิคันธกุมารนั่น อดอาหารนอนอยู
ในหอง.
พระศาสดา. จงเรียกเธอมา.
อนิตถิคันธกุมารนั้น มาถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ สวน
ขางหนึ่ง. เมื่อพระศาสดาตรัสถามวา " กุมาร ความโศกมีกําลังเกิดขึ้น
แลวแกเธอหรือ ? " จึงกราบทูลวา " ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาขา.
ความโศกมีกําลังเกิดขึ้นแกขาพระองค เพราะไดยินวาหญิงชื่อเห็นปานนี้
ทํากาละในระหวางทางเสียแลว แมภัต ขาพระองคก็ไมหิว. "
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาวา " กุมาร ก็เธอรูไหมวาความ
โศกเกิดแกเธอ เพราะอาศัยอะไร ? "
อนิตถิคันธกุมาร. ไมทราบ พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา " กุมาร ความโศกมีกําลังเกิดขึ้นแกเธอ เพราะ
อาศัยกาม. เพราะความโศกก็ดี ภัยก็ดี ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาม "
ดังนี้แลว จรัสพระคาถานี้วา :๕. กามโต ชายตี โสโก กามโต ชายตี ภย
กามโต วิปปฺ มุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภย.
" ความโศกยอมเกิดแตกาม ภัยยอมเกิดแต
กาม; ความโศกยอมไมมีแกบุคคลผูพนวิเศษแลว
จากกาม, ภัยจักมีแตไหน. "

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 408

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามโต ความวา จากวัตถุกามและกิเลสกาม. อธิบายวา ความโศกก็ดี ภัยก็ดี ยอมอาศัยกามแมทั้งสองอยางนั่น
เกิด.
ในกาลจบเทศนา อนิตถิคันธกุมารตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล ดังนี้
แล.
เรื่องอนิตถิคันธกุมาร จบ.
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๖. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๑๗๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณคน
ใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ตณฺหาย ชายตี " เปนตน.

พระศาสดาเสด็จไปหาพราหมณผูมิจฉาทิฏฐิ
ไดยินวา พราหมณนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ วันหนึ่งไปสูฝงแมน้ําแลว
ถางนาอยู. พระศาสดาทรงเห็นความถึงพรอมแหงอุปนิสัยของเขา จึงได
เสด็จไปสูสํานักของเขา. เขาแมเห็นพระศาสดา ก็ไมทําสามีจิกรรมเลย
ไดนิ่งเสีย.
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสทักเขากอนวา " พราหมณ ทานกําลัง
ทําอะไร ? "
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากําลังแผวถางนาอยู.
พระศาสดาตรัสเพียงเทานั้นแลวก็เสด็จไป แมในวันรุงขึ้น พระศาสดาเสด็จไปสํานักของเขาผูมาแลวเพื่อจะไถนา ตรัสถามวา " พราหมณ
ทานทําอะไรอยู ? " ทรงสดับวา " พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากําลังไถนา "
ดังนี้แลว ก็เสด็จหลีกไป แมในวันตอมาเปนตน พระศาสดาก็เสด็จไป
ตรัสถามเหมือนอยางนั้น ทรงสดับวา " พระโคดมผูเจริญ ขาพเจากําลัง
หวาน กําลังไขน้ํา กําลังรักษานา " ดังนี้แลว ก็เสด็จหลีกไป.
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พราหมณนับถือพระองคดุจสหาย
ครั้นในวันหนึ่ง พราหมณกราบทูลพระองควา " พระโคดมผูเจริญ
ทานมาแลว ตั้งแตวันที่ขาพเจาแผวถางนา, ถาขาวกลาของขาพเจาจัก
เผล็ดผล, ขาพเจาจักแบงปนแกทานบาง, ยังไมใหทาน ขาพเจาเองก็
จักไมเคี้ยวกิน; ตั้งแตนี้เปนตนไป ทานเปนสหายของเรา. "

ขาวกลาเสียหาย
ครั้นโดยสมัยอื่นอีก ขาวกลาของพราหมณนั้น เผล็ดผลแลว. เมื่อ
พราหมณนั้นทํากิจทั้งปวงเพื่อการเกี่ยว ดวยตั้งใจวา ขาวกลาของเรา
เผล็ดผลแลว, เราจักใหเกี่ยวตั้งแตพรุงนี้ไป " มหาเมฆยังฝนใหตกตลอด
คืน พาเอาขาวกลาไปหมด. นาไดเปนเชนกับที่อันเขาถางเอาไว.

พราหมณเสียใจเพราะทํานาไมไดผล
ก็พระศาสดา ไดทรงทราบแลวในวันแรกทีเดียววา " ขาวกลานั้น
จักไมเผล็ดผล. " พราหมณไปแลวแตเชาตรู ดวยคิดวา " เราจักตรวจดู
ขาวกลา " เห็นแตนาเปลา เกิดความโศกเปนกําลังจึงคิดวา " พระสมณโคดมมาสูนาของเรา ตั้งแตคราวที่แผวถางนา, แมเราก็ไดกลาว
กะทานวา " เมื่อขาวกลาเผล็ดผลแลว จักแบงสวนใหแกทานบาง, ยัง
ไมใหทานแลวเราเองก็จักไมเคี้ยวกิน, ตั้งแตนี้เปนตนไป ทานเปนสหาย
ของเรา, ความปรารถนาในใจของเราเเมนั้น ไมถึงที่สุดเสียแลว. " พราหมณ
นั้นทําการอดอาหาร นอนบนเตียงนอยแลว.

พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามขาวพราหมณ
ลําดับนั้น พระศาสดาไดเสด็จไปสูประตูเรือนของพราหมณนั้น.
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พราหมณนั้น ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา จึงสั่ง (ชนผูเปนบริวาร)
วา " พวกเธอจงนําสหายของเรามาแลว ใหนั่งที่นี้. " ชนผูเปนบริวารได
ทําอยางนั้นแลว. พระศาสดาประทับนั่งแลว ตรัสถามวา " พราหมณ
ไปไหน ? " เมื่อเขากราบทูลวา " นอนในหอง." ก็รับสั่งหาดวยพุทธดํารัส
วา " พวกเธอ จงเรียกพราหมณนั้นมา. " เเลวตรัสกะพราหมณผูมานั่ง
แลว ณ สวนขางหนึ่งวา " เปนอะไร ? พราหมณ."
พราหมณ. พระโคดมผูเจริญ ทานมาสูนาของขาพเจาตั้งแตวันที่
แผวถาง. แมขาพเจาก็ไดพูดไววา " เมื่อขาวกลาเผล็ดผลแลว จักแบงสวน
ถวายทานบาง, ความปรารถนาในใจของขาพเจาไมสําเร็จเสียแลว; เพราะ
เหตุนั้น ความโศกจึงเกิดแลวแกขาพเจา, แมภัตขาพเจาก็ไมหิว. "

ตรัสเหตุแหงความโศกและอุบายระงับความโศก
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามพราหมณนั้นวา " พราหมณ ก็ทาน
รูไหมวา ความโศกเกิดแลวแกทาน เพราะอาศัยอะไร ? " เมื่อพราหมณ
กราบทูลวา " พระโคดมผูเจริญ ขาพเจาไมทราบ, ก็ทานทราบหรือ ? "
จึงตรัสวา " อยางนั้น พราหมณ ความจริง ความโศกก็ดี ภัยก็ดี เมื่อ
จะเกิด ยอมอาศัยตัณหาเกิดขึ้น " ดังนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา :๖. ตณฺหาย ชายตี โสโก
ตณฺหาย ชายตี ภย
ตณฺหาย วิปปฺ มุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภย.
" ความโศก ยอมเกิดเพราะตัณหา, ภัยยอมเกิด
เพราะตัณหา; ความโศกยอมไมมแี กบคุ คลผูพนวิเศษ
แลวจากตัณหา. ภัยจักมีแตไหน. "
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตณฺหาย ไดแก ตัณหาอันเปนไป
ในทวาร ๖. อธิบายวา ความโศกเปนตน ยอมอาศัยตัณหานั่นเกิดขึ้น.
ในกาลจบเทศนา พราหมณตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๗. เรือ่ งเด็ก ๕๐๐ คน [๑๗๑]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬัวัน ทรงปรารภเด็ก ๕๐๐
ในระหวางทาง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สีลทสฺสนสสมฺปนฺน "
เปนตน.

พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต พบเด็ก ๕๐๐ คน
ความพิสดารวา วันหนึ่งพระศาสดามีภิกษุ ๕๐๐ เปนบริวารพรอม
ดวยพระอสีติมหาเถระ เสด็จเขาไปกรุงราชคฤห เพื่อบิณฑบาต ไดทอด
พระเนตรเห็นเด็ก ๕๐๐ คน ยกกระเชาขนมออกจากเมืองแลวไปสวน ใน
วันมหรสพวันหนึ่ง แมเด็กเหลานั้น ถวายบังคมพระศาสดาแลวก็หลีกไป.
ไมกลาวกะภิกษุแมสักรูปหนึ่งวา " ขอทาน รับเอาขนม ? "
พระศาสดาตรัสกะภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่ภิกษุเหลานั้นไปแลว วา
" ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักฉันขนมไหม ? "
ภิกษุ. ขนมที่ไหน ? พระเจาขา.
พระศาสดา. เธอทั้งหลายไมเห็นพวกเด็กถือกระเชาขนมเดินผานไป
แลวดอกหรือ ?
ภิกษุ. พวกเด็กเห็นปานนั้น ไมถวายขนมแกใคร ๆ พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย เด็กเหลานั้นไมนิมนตเราหรือพวกเธอ
ดวยขนมก็จริง. ถึงกระนั้น ภิกษุผูเปนเจาของขนม ก็กําลังมาขางหลัง
ฉันขนมเสียกอนแลวไป จึงควร.
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ตามธรรมดา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมมีความริษยาหรือความ
ประทุษรายแมในบุคคลคนหนึ่ง; เพราะฉะนั้น พระศาสดาตรัสคํานี้แลว
จึงพาภิกษุสงฆไปประทับนั่งใตรมเงาโคนไมตนหนึ่ง.
พวกเด็ก เห็นพระมหากัสสปเถระเดินมาขางหลัง เกิดความรักขึ้น
มีสรีระเต็มเปยมดวยกําลังแหงปติ วางกระเชา ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ ยกขนมพรอมทั้งกระเชาทีเดียวแลว กลาวกะพระเถระวา
" นิมนตรับเถิด ขอรับ. "
ลําดับนั้น พระเถระกลาวกะเด็กเหลานั้นวา " นั่น พระศาสดาพา
พระภิกษุสงฆไปประทับนั่งแลวที่โคนไม, พวกเธอจงถือไทยธรรมไป
แบงสวนถวายภิกษุสงฆ." พวกเด็กรับคําวา " ดีละ ขอรับ " แลวกลับ
ไปพรอมกับพระเถระทีเดียว ถวายขนมแลว ยืนมองดูอยู ณ สวนขางหนึ่ง
แลว ไดถวายน้ําในเวลาฉันเสร็จ.

พวกภิกษุโพทะนาพวกเด็กผูถวายขนม
ภิกษุทั้งหลายโพนทะนาวา " พวกเด็กถวายภิกษาเพราะเห็นแกหนา,
ไมตอนรับพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพระมหาเถระทั้งหลายดวยขนม เห็น
พระมหากัสสปเถระแลว ถือเอาขนมพรอมดวยกระเชานั่นแลมาแลว."

พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปเปนนิทัศนะ
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูเชนกับมหากัสสปผูบุตรของเรา ยอมเปนที่รักของเหลา
เทวดาและมนุษย เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ยอมทําบูชาดวยปจจัย ๔ แก
เธอโดยแท " ดังนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา :-
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๗. สีลทสฺสนสมฺปนฺน
ธมฺมฏ สจฺจวาทิน
อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน ตฺชโน กุรุเต ปย.
" ชน ยอมทําทานผูสมบูรณดวยศีลและทัสสนะ
ผูตั้งอยูในธรรม ผูมีปกติกลาวแตวาจาสัตย ผูกระทํา
การงานของตนนั้น ใหเปนที่รัก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลทสฺสนสมฺปนฺน ความวา ผูถึง
พรอมดวยจตุปาริสุทธิศีล และความเห็นชอบอันสัมปยุตดวยมรรคและผล.
บทวา ธมฺมฏ ความวา ผูตั้งอยูในโลกุตรธรรม ๙ ประการ.
อธิบายวา ผูมีโลกุตรธรรมอันทําใหแจงแลว.
บทวา สจฺจวาทิน ความวา ชือ่ วาผูมีปกติกลาววาจาสัตยดวย
สัจญาณ เพราะความที่สัจจะ ๔ อันทานทําใหแจงแลว ดวยอาการ ๑๖.
บาทพระคาถาวา อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน ความวา สิกขา ๓
ชื่อวาการงานของตน, ผูบําเพ็ญสิกขา ๓ นั้น.
สองบทวา ต ชโน ความวา โลกิยมหาชน ยอมทําบุคคลนั้น
ใหเปนที่รัก คือเปนผูใครจะเห็น ใครจะไหว ใครจะบูชาดวยปจจัย ๔
โดยแท.
ในกาลจบเทศนา เด็กเหลานั้นแมทั้งหมด ตั้งอยูแลวในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน จบ.
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๘. เรื่องพระอนาคามิเถระ [๑๗๒]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระผู
อนาคามีองคหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ฉนฺทชาโต " เปนตน.

พระเถระบรรลุอนาคามิผล
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พวกสัทธิวิหาริกถามพระเถระนั้นวา
" ทานขอรับ ก็การบรรลุธรรมพิเศษของทาน มีอยูหรือ ? "
พระเถระ ละอายอยูวา " แมคฤหัสถชนก็ยังบรรลุพระอนาคามิผล
ได, ในเวลาบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล เราจักบอกกับสัทธิวิหาริกเหลา
นั้น " ดังนี้แลว ไมกลาวอะไร ๆ เลย ทํากาละแลวเกิดในเทวโลกชั้น
สุทธาวาส.
ลําดับนั้น พวกสัทธิวิหาริกของทาน รองไหคร่ําครวญไปสูสํานัก
พระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแลว รองไหอยูทีเดียว นั่งแลว ณ
สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา " ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอรองไหทําไม ? "
ภิกษุ. อุปชฌายะของขาพระองคทํากาละแลว พระเจาขา.
พระศาสดา. ชางเถิด ภิกษุทั้งหลาย, เธอทั้งหลายอยาคิดเลย,
นั่นชื่อวาเปนธรรมที่ยั่งยืน.
ภิกษุ. พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองคก็ทราบอยู,
แตพวกขาพระองค ไดถามถึงการบรรลุธรรมพิเศษ กะพระอุปชฌายะ,
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ทานไมบอกอะไร ๆ เลย ทํากาละแลว, เหตุนั้น พวกขาพระองคจึงถึง
ความทุกข.

ลักษณะของผูชื่อวามีกระแสในเบื้องบน
พระศาสดาตรัสวา " อยาคิดเลย ภิกษุทั้งหลาย, อุปชฌายะของ
พวกเธอ บรรลุอนาคามิผลแลว, เธอละอายอยูวา ' แมพวกคฤหัสถก็
บรรลุอนาคามิผลนั่น.' เราตอบรรลุอรหัตแลว จึงจักบอกแกพวก
สัทธิวิหาริกนั้น ไมบอกอะไร ๆ แกพวกเธอเลย ทํากาละแลวเกิดใน
ชั้นสุทธาวาส; วางใจเสียเถิด ภิกษุทั้งหลาย อุปชฌายะของพวกเธอ
ถึงความเปนผูมีจิต ไมเกี่ยวเกาะในกามทั้งหลาย มีกระแสในเบื้องบน " ดัง
นี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๘. ฉนฺทชาโต อนฺกขาเต
มนฺสา จ ผุโ สิยา
กาเม จ อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต อุทฺธโสโตติ วุจฺจติ.
" ภิกษุ ผูมีฉันทะเกิดแลว ในพระนิพพานอัน
ใคร ๆ บอกไมได พึงเปนผูอันใจถูกตองแลวก็ดี ผู
มีจิตไมเกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายก็ดี ทานเรียกวา
ผูมีกระแสในเบื้องบน."

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺทชาโต ความวา มีฉันทะเกิด
แลว ดวยอํานาจความพอใจ ในความเปนผูใครเพื่อจะทํา คือถึงความ
อุตสาหะแลว.
บทวา อนฺกขาเต คือ ในพระนิพพาน. แทจริง พระนิพพาน
นั้น ชื่อวา อนักขาตะ เพราะความเปนธรรมชาติอันใคร ๆ บอกไมไดวา
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" อันปจจัยโนนทํา หรือบรรดาสีตาง ๆ มีสีเขียวเปนตน เห็นปานนี้."
บาทพระคาถาวา มนฺสา จ ผุโฏ สิยา ความวา พึงเปนผูอัน
จิตที่สัมปยุตดวยมรรคผล ๓ เบื้องต่ําถูกตองแลว คือใหเต็มแลว.
บทวา อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ความวา มีจิตไมเกี่ยวเกาะในกาม
ทั้งหลาย ดวยอํานาจแหงพระอนาคามิมรรคก็ดี.
บทวา อุทฺธโสโต ความวา ภิกษุเห็นปานนี้ เกิดแลวในภพ
อวิหา ถัดนัน้ ไป ก็ไปสูอกนิษฐภพ ดวยอํานาจปฏิสนธิ ทานเรียกวา
' ผูมีกระแสในเบื้องบน ' พระอุปชฌายของพวกเธอ ก็เปนผูเชนนั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นตั้งอยูแลวในอรหัตผล. เทศนาได
มีประโยชนแมเเกมหาชน ดังนี้แล.
เรื่องพระอนาคามิเถระ จบ.
๑

๑. บาลีเปน ผโ.
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๙. เรือ่ งนายนันทิยะ [๑๗๓]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในปาอิสิปตนะ ทรงปรารภนายนันทิยะ
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " จิรปฺปวาสึ " เปนตน.

นันทิยะเปนอนุชาตบุตร
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี ไดมบี ุตรแหงตระกูลซึ่งถึงพรอมดวย
ศรัทธาคนหนึ่งชื่อนันทิยะ, เขาไดเปนผูสมบูรณดวยศรัทธาบํารุงสงฆแท
อนุรูปแกมารดาบิดาเทียว. ครั้นในเวลาที่เขาเจริญวัยมารดาบิดาไดมี
ความจํานงจะนําธิดาของลุงชื่อวาเรวดี มาจากเรือนอันตรงกันขาม. แต
นางเปนคนไมมีศรัทธา ไมมีการใหปนเปนปกติ, นายนันทิยะจึงไม
ปรารถนานาง.
ลําดับนั้น มารดาของเขากลาวกะนางเรวดีวา " แม เจาจงฉาบทา
สถานที่นั่นของภิกษุสงฆ แลวปูลาดอาสนะไวในเรือนนี้, จงตั้งเชิง
บาตรไว. ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแลว จงรับบาตร นิมนตใหนั่ง เอา
ธมกรกกรองน้ําฉันถวาย แลวลางบาตรในเวลาฉันเสร็จ; เมื่อเจาทําได
อยางนี้ ก็จักเปนที่พึ่งใจแกบุตรของเรา." นางไดทําอยางนั้นแลว. ตอมา
มารดาบิดาเลาถึงความประพฤติของนางนั้นแกบุตร วา " นางเปนผูอดทน
ตอโอวาท " เมื่อเขารับวา " ดีละ " จึงกําหนดวันแลว ทําอาวาหมงคล.
ลําดับนั้น นายนันทิยะกลาวกะนางวา " ถาเธอจักบํารุงภิกษุสงฆ
และมารดาของฉัน, เปนเชนนี้ เธอก็จักไดพัสดุในเรือนนี้, จงเปนผูไม
ประมาทเถิด. " นางรับวา " ดีละ " แลวทําทีเปนผูมีศรัทธาบํารุงอยู ๒ - ๓
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วัน จนคลอดบุตร ๒ คน. มารดาบิดาแมของนายนันทิยะ ไดทํากาละแลว.
ความเปนใหญทั้งหมดในเรือน ก็ตกอยูแกนางเรวดีนั้นคนเดียว.

นันทิยะดํารงตําแหนงทานบดี
จําเดิมแตมารดาบิดาทํากาละ แมนายนันทิยะก็เปนมหาทานบดี
เตรียมตั้งทานสําหรับภิกษุสงฆ. และเริ่มตั้งคาอาหารแมสําหรับคนกําพรา
และคนเดินทางเปนตน ไวที่ประตูเรือน. ในกาลตอมา เขาฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กําหนดอานิสงสในการถวายอาวาสไดแลว ใหทํา
ศาลา ๔ มุข ประดับดวยหอง ๔ หอง ในมหาวิหารในปาอิสิปตนะแลว
ใหลาคเตียงและตั่งเปนตน เมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้น ไดถวายทานแก
ภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวถวายน้ําทักขิโณทก แด
พระตถาคต. ปราสาททิพยสําเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณดวยหมู
นารี มีประมาณ ๑๒ โยชนในทิศทั้งปวง เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน
ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส พรอมดวยการตั้งน้ําทักขิโณทก ในพระหัตถ
ของพระศาสดาทีเดียว.

พระมหาโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค
ภายหลังวันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระไปสูที่จาริกในเทวโลก
ยืนอยูแลวในที่ไมไกลจากปราสาทนั้น ถามเทวบุตรทั้งหลายซึ่งมาสูสํานัก
ของตนวา " ปราสาททิพย เต็มดวยหมูนางอัปสรนั่น เกิดแลวเพื่อใคร."
ลําดับนั้น พวกเทวบุตรนั้นเมื่อจะบอกเจาของวิมานแกพระเถระนั้น
จึงกลาววา " ทานผูเจริญ วิมานั่นเกิดแลวเพื่อประโยชนแกบุตรคฤหบดี
ชื่อนันทิยะ ผูสรางวิหารถวายพระศาสดา ในปาอิสิปตนะ. " ฝายหมูนาง
อัปสร เห็นพระเถระนั้นแลว ลงจากปราสาทกลาววา " ทานผูเจริญ พวก
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ดิฉันเกิดในที่นี้ ดวยหวังวา ' จักเปนนางบําเรอของนายนันทิยะ ' แตเมื่อ
ไมพบเห็นนายนันทิยะนั้น เปนผูระอาเหลือเกิน; ดวยวาการละมนุษยสมบัติ แลวถือเอาทิพยสมบัติ ก็เชนกับการทําลายถาดดินแลวถือเอาถาด
ทองคําฉะนั้น พระผูเปนเจาพึงบอกเขา เพื่อประโยชนแกการมา ณ ที่นี้. "

ทิพยสมบัติเกิดรอผูทําบุญ
พระเถระกลับมาจากเทวโลกนัน้ แลว เขาไปเฝาพระศาสดาทูลถามวา
" พระเจาขา ทิพยสมบัติยอมเกิดแกบุคคลผูทําความดีที่ยังอยูมนุษยโลกนี่
เอง หรือหนอแล ? "
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแลวแกนายนันทิยะใน
เทวโลก อันเธอเห็นแลวเองมิใชหรือ ? ไฉนจึงถามเราเลา ?
โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติเกิดไดอยางนั้นหรือ ? พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นวา โมคคัลลานะ เธอ
พูดอะไรนั่น ? เหมือนอยางวา ใคร ๆ ยืนอยูที่ประตูเรือน เห็นบุตร
พี่นอง ผูไปอยูตางถิ่นมานาน (กลับ) มาแตถิ่นที่จากไปอยู พึงมาสูเรือน
โดยเร็ว บอกวา ' คนชื่อโนน มาแลว.' เมื่อเปนเชนนั้น พวกญาติของ
เขาก็ยินดีราเริงแลว ออกมาโดยขมีขมัน พึงยินดียิ่งกะผูนั้นวา ' พอ มา
แลว พอ มาแลว  ฉันใด; เหลาเทวดา (ตาง) ถือเอาเครื่องบรรณาการ
อันเปนทิพย ๑๐ อยางตอนรับดวยคิดวา ' เรากอน เรากอน ' แลวยอม
ยินดียิ่งกะสตรีหรือบุรุษ ผูทําความดีไวในโลกนี้ ซึ่งละโลกนี้แลวไปสู
โลกหนาฉันนั้นเหมือนกัน ดังนี้แลว " ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๙. จิรปฺปวาส ปุริส
ทูรโต โสตฺถิมาคต
าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ อภินนฺทนฺติ อาคต
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ตเถว กตปฺุญมฺป
อสฺมา โลกา ปร คต
ปฺุานิ ปฏิคณฺหนฺติ
ปย าตีว อาคต.
" ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษผู
ไปอยูตางถิ่นมานาน มาแลวแตที่ไกลโดยสวัสดี
ยอมยินดียิ่งวา 'มาแลว ' ฉันใด. บุญทั้งหลายก็ยอม
ตอนรับแมบคุ คลผูกระทําบุญไว ซึง่ ไปจากโลกนี้สู
โลกหนา ดุจพวกญาติเห็นญาติที่รักมาแลว ตอนรับ
อยู ฉันนั้นแล.

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรปฺปวาสึ คือจากไปแลวนาน.
บาทพระคาถาวา ทูรโต โสตฺถิมาคต ความวา ผูไดลาภคือมี
สมบัติอันสําเร็จแลวเพราะทําพาณิชยกรรม หรือเพราะทําหนาที่ราชบุรุษ
มาแลวแตที่ไกล ไมมีอุปทวะ.
บาทพระคาถาวา าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ ความวา เหลาชน
ที่ชื่อวาญาติ เพราะสามารถเกี่ยวเนื่องกันดวยตระกูล และชื่อวามิตร
เพราะภาวะมีเคยเห็นกันเปนตน แลวชื่อวามีใจดี เพราะความเปนผู
มีหทัยดี.
บาทพระคาถาวา อภินนฺทนฺติ อาคต ความวา ญาติเปนตน เห็น
เขาแลว ยอมยินดียิ่ง ดวยอาการเพียงแตพูดวา 'มาดีเเลว ' หรือดวย
อาการเพียงทําอัญชลี, อนึ่ง ยอมยินดียิ่งกะเขาผูมาถึงเรือนแลว ดวย
สามารถนําไปเฉพาะซึ่งบรรณาการมีประการตาง ๆ.
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บทวา ตเถว เปนตน ความวา บุญทั้งหลาย ตั้งอยูในฐานะ
ดุจมารดาบิดา นําเครื่องบรรณาการ ๑๐ อยางนี้คือ " อายุ วรรณะ สุข
ยศ ความเปนอธิบดีอันเปนทิพย; รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อัน
เปนทิพย เพลินยิ่งอยู ชื่อวายอมรับรองบุคคลแมผูทําบุญไวเเลว ซึ่ง
ไปจากโลกนี้สูโลกหนา ดวยเหตุนั้นนั่นแล.
สองบทวา ปย าตีว ความวา ดุจพวกญาติที่เหลือ เห็นญาติ
ที่รักมาแลว รับรองอยูในโลกนี้ฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนายนันทิยะ จบ.
ปยวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๖ จบ.
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คาถาธรรมบท

โกธวรรค ที่ ๑๗
๑

วาดวยเรื่องความโกรธ
[๒๗] ๑. บุคคลพึงละความโกรธ สละความถือตัว ลวง
สังโยชนทั้งสินได ทุกขทั้งหลายยอมไมตกตองบุคคล
นั้น ผูไมของในนามรูป ไมมีกิเลสเครื่องกังวล.
๒. ผูใดแล
พึงสกัดความโกรธที่พลุง ขึ้น
เหมือนคนหามรถที่กําลังแลนไปได เราเรียกผูนั้นวา
สารถี สวนคนนอกนี้เปนเพียงผูถือเชือก.
๓. พึงชนะคนโกรธ ดวยความไมโกรธ พึงชนะ
คนไมดี ดวยความดี พึงชนะคนตระหนี่ ดวยการให
พึงชนะคนพูดเหลวไหล ดวยคาจริง.
๔. บุคคลควรกลาวคําสัตย ไมควรโกรธ ถึงถูก
เขาขอนอย ก็พงึ ให บุคคลพึงไปในสํานักของเทวดา
ทั้งหลายได ดวยฐานะ ๓ นัน่ .
๕. มุนีเหลาใด เปนผูไมเบียดเบียน สํารวม
แลวดวยกายเปนนิตย มุนีเหลานั้นยอมไปสูฐานะ
อันไมจุติ ซึ่งเปนที่คนทั้งหลายไปแลวไมเศราโศก.
๖. อาสวะทั้งหลายของผูตื่นอยูทุกเมื่อ มีปกติ
ตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน นอมไปแลวสูพระนิพพาน ยอมถึงควานตั้งอยูไมได.
๑. วรรคนี้มีอรรถกถา ๘ เรื่อง.
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๗. อตุละ การนินทาและสรรเสริญนั่นเปนของ
เกา นั่นไมใชเปนเหมือนมีในวันนี้ ชนทั้งหลายยอม
นินทาผูนั่งนิ่งบาง ยอมนินทาผูพูดมากบาง ยอม
นินทาผูพูดพอประมาณบาง ผูไมถูกนินทาไมมีใน
โลก คนผูถูกนินทาโดยสวนเดียว หรือวาอันเขา
สรรเสริญโดยสวนเดียว ไมไดมีแลว จักไมมี และ
ไมมีอยูในบัดนี้ หากวาวิญูชนใครครวญแลวทุก ๆ
วัน สรรเสริญผูใ ด ซึ่งมีความประพฤตไมขาดสาย
มีปญญา ผูตั้งมั่นดวยปญญาและศีล ใครเลายอมควร
เพื่อติเตียนผูนั้น ผูเปนดังแทงทองชมพูนุท แมเทวดา
ทั้งหลายก็สรรเสริญเขา ถึงพรหมก็สรรเสริญแลว.
๘. พึงรักษาความกําเริบทางกาย พึงเปนผู
สํารวมทางกาย พึงละกายทุจริตแลว พึงประพฤติ
สุจริตทางกาย พึงรักษาความกําเริบทางวาจา พึงเปน
ผูสาํ รวมทางวาจา พึงละวจีทุจริต พึงประพฤติสุจริต
ทางวาจา พึงละความกําเริบทางใจ พึงเปนผูสํารวม
ทางใจ พึงละมโนทุจริตแลว พึงประพฤติสุจริตทาง
ใจ ธีรชนทั้งหลายสํารวมทางกาย สํารวมทางวาจา
สํารวมทางใจ ธีรชนเหลานั้นแล ชือ่ วาสํารวม
รอบคอบดีแลว.
จบโกธวรรคที่ ๑๗.
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๑๗. โกธวรรควรรณนา
๑. เรือ่ งเจาหญิงโรหิณี [๑๗๔]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในนิโครธาราม ทรงปรารภเจาหญิง
โรหิณี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โกธ ชเห " เปนตน.

สรางโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได
ไดยินวา สมัยหนึ่ง พระอนุรุทธผูมีอายุไดไปเมืองกบิลพัสดุพรอม
ดวยภิกษุ ๕๐๐. ครั้งนั้น พวกพระญาติของทาน ทรงสดับวา พระเถระมา
จึงไดไปสูสํานักพระเถระ เวนเเตพระนองนางของพระเถระชื่อโรหิณี.
พระเถระถามพวกพระญาติวา " พระนางโรหิณีอยูไหน ? "
พวกพระญาติ. อยูในตําหนัก เจาขา.
พระเถระ. เหตุไร ? จึงไมเสด็จมา.
พวกพระญาติ. พระนางไมเสด็จมาเพราะทรงละอายวา ' โรคผิว
หนังเกิดที่สรีระของเขา ' เจาขา.
พระเถระ กลาววา " ทานทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิด "
ใหไปเชิญพระนางเสด็จมาแลว จึงกลาวอยางนี้ กะพระนางผูทรงฉลองพระองคเสด็จมาแลววา " โรหิณี เหตุไร ? เธอจึงไมเสด็จมา. "
พระนางโรหิณี. ทานผูเจริญ โรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของ
หมอมฉัน; เหตุนั้น หมอมฉันจึงมิไดมาดวยความละอาย.
พระเถระ. ก็เธอทรงทําบุญไมควรหรือ ?
พระนางโรหิณี. จะทําอะไร ? เจาขา.
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พระเถระ. จงใหสรางโรงฉัน.
พระนางโรหิณี. หมอมฉันจะเอาอะไรทํา ?
พระเถระ. ก็เครื่องประดับของเธอไมมีหรือ ?
พระนางโรหิณี. มีอยู เจาขา.
พระเถระ. ราคาเทาไร ?
พระนางโรหิณี. จักมีราคาหมื่นหนึ่ง.
พระเถระ. ถากระนั้น จงขายเครื่องประดับนั้น ใหสรางโรงฉันเถิด.
พระนางโรหิณี. ใครเลา ? จักทาใหหมอมฉัน เจาขา.
พระเถระ. แลดูพระญาติซึ่งยืนอยูในที่ใกลเเลว กลาววา " ขอจง
เปนภาระของพวกทานทั้งหลาย."
พวกพระญาติ. ก็พระคุณเจาจักทําอะไรหรือ ? เจาขา.
พระเถระ. แมอาตมภาพก็จักอยูในที่นี้เหมือนกัน, ถากระนั้นพวก
ทานจงนําทัพพสัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี่.
พวกพระญาตินั้น ตรัสวา " ดีละ เจาขา " จึงนํามาแลว.
พระเถระ. เมื่อจะจัดโรงฉัน จึงกลาวกะพระนางโรหิณีวา " เธอ
จงใหทําโรงฉันเปน ๒ ชั้น จําเดิมแตกาลที่ใหพื้นชั้นบนเรียบแลวจง
กวาดพื้นลาง แลวใหปูอาสนะไวเสมอ ๆ, จงใหตั้งหมอน้ําดื่มไวเสมอๆ. "
พระนางรับคําวา " ดีละ เจาขา " แลวจําหนายเครื่องประดับ ใหทํา
โรงฉัน ๒ ชัน้ เริ่มแตกาลที่ใหพื้นชั้นบนเรียบแลว ไดทรงทํากิจมีการ
กวาดพื้นลางเปนตนเนือง ๆ. พวกภิกษุก็นั่งเสมอ ๆ.
ลําดับนั้น เมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยูนั่นแล. โรคผิวหนังก็ราบ
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ไปแลว. เมื่อโรงฉันเสร็จ พระนางนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขแลว ไดถวายขาทนียะและโภชนียะที่ประณีตแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉัน.
พระศาสดา ทรงทําภัตกิจเสร็จแลว ตรัสถามวา " นีเ่ ปนทาน
ของใคร ? "
พระอนุรุทธ. ของโรหิณีพระนองนางของขาพระองค พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็นางไปไหน ?
พระอนุรุทธ. อยูในตําหนัก พระเจาขา.
พระศาสดา. พวกทานจงไปเรียกนางมา.
พระนางไมประสงคจะเสด็จมา. ทีนั้น พระศาสดารับสั่งใหเรียก
พระนางแมไมปรารถนา (จะมา) จนได. ก็แลพระศาสดาตรัสกะพระนาง
ผูเสด็จมาถวายบังคม ประทับนั่งแลววา " โรหิณี เหตุไรเธอจึงไมมา ? "
พระนางโรหิณี. " โรคผิวหนังมีที่สรีระของหมอมฉัน พระเจาขา
หมอมฉันละอายดวยโรคนั้น. จึงมิไดมา. "
พระศาสดา. ก็เธอรูไ หมวา โรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอ จึง
เกิดขึ้น ? "
พระนางโรหิณี. หมอมฉันไมทราบ พระเจาขา.
พระศาสดา. โรคนัน้ อาศัยความโกรธของเธอ จึงเกิดขึ้นแลว.
พระนางโรหิณี. ก็หมอมฉันทํากรรมอะไรไว ? พระเจาขา.

บุรพกรรมของพระนางโรหิณี
ลําดับนั้น พระศาสดาทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัสแกพระนาง)วา:-
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ในอดีตกาล พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ผูกอาฆาตใน
หญิงนักฟอนของพระราชาองคหนึ่ง ทรงดําริวา " เราจักใหทุกขเกิดแก
หญิงนั้น " แลวใหเขานําลูกเตารางใหญมา รับสั่งใหเรียกหญิงนักฟอนนั้น
มายังสํานักของตนแลว. ใหใสผงเตารางบนที่นอน ที่ผาหม และที่ระหวาง
เครื่องใช มีผาปูที่นอนเปนตน ของหญิงนักฟอนนั้น โดยประการที่นาง
ไมทันรูตัว. โปรยลงแมที่ตัวของนาง ราวกะทําความเยยหยันเลน ทันใด
นั้นเอง สรีระของหญิงนั้นไดพุพองขึ้นเปนตุมนอยตุมใหญ. นางเกาอยู
ไปนอนบนที่นอน. เมื่อนางถูกผงเตารางกัดแมบนที่นอนนั้น เวทนากลา
ยิ่งนักเกิดขึ้นแลว. พระอัครมเหสีในกาลนั้นไดเปนพระนางโรหิณี.
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานั้นมาแลว ตรัสวา " โรหิณี ก็
กรรมนั่นที่เธอทําแลวในกาลนั้น, ก็ความโกรธก็ดี ความริษยาก็ดี แมมี
ประมาณเล็กนอย ยอมไมควรทําเลย " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๑. โกธ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน
สฺโชน สพฺพมติกฺกเมยฺย
ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมาน
อกิฺจน นานุปตนฺติ ทุกฺขา.
" บุคคลพึงละความโกรธ, สละความถือตัว
ลวงสังโยชนทั้งสิ้นได ทุกทั้งหลายยอมไมตกตอง,
บุคคลนั้น ผูไมของในนามรูป ไมมีกิเลสเครือ่ ง
กังวล. "
๑

๒

๑. แปลวา หมามุยใหญ ก็มี. ๒. อรรถกถา เปน สโยชน.
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แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โกธ ความวา พึงละความโกรธทุกๆ
อาการก็ดี มานะ ๙ อยางก็ดี.
บทวา สโยชน ความวา พึงลวงสังโยชนทั้ง ๑๐ อยาง มีกาม
ราคสังโยชนเปนตน.
บทวา อสชฺชมาน ความวา ไมของอยู. อธิบายวา ก็ผูใดยึดถือ
นามรูปโดยนัยวา " รูปของเรา, เวทนาของเรา เปนตน และเมื่อ
นามรูปนั้นแตกไป. ยอมเศราโศกเดือดรอน; ผูนี้ชื่อวาของอยูในนามรูป;
สวนผูไมยึดถืออยางนั้น ชื่อวายอมไมขัดของ; ขึ้นชื่อวาทุกขทั้งหลาย
ยอมไมตกตองบุคคลนั้น ผูไมของอยูอยางนั้น ผูชื่อวาไมมีกิเลสเครื่อง
กังวล เพราะไมมีราคะเปนตน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน.
แมพระนางโรหิณี ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล. สรีระของพระนาง
ไดมีวรรณะดุจทองคํา ในขณะนั้นเอง. พระนางจุติจากอัตภาพนั้นแลว
เกิดในระหวางเขตแดนของเทพบุตร ๔ องค ในภพดาวดึงส ไดเปนผู
นาเลื่อมใส ถึงความเปนผูมีรูปงามเลิศ เทพบุตรทั้ง ๔ องคเห็นนางแลว
เปนผูเกิดความสิเนหา วิวาทกันวา " นางเกิดภายในแดนของเรา, นาง
เกิดภายในแดนของเรา." ไปสูสํานักของทาวสักกเทวราช กราบทูลวา
" ขาแตเทพเจา ขาพระองคทั้งสี่เกิดคดีขึ้น เพราะอาศัยเทพธิดานี้, ขอ
พระองคทรงวินิจฉัยคดีนั้น. " แมทาวสักกะ แตพอไดทรงเห็นพระนางก็
เปนผูเกิดสิเนหา ตรัสอยางนั้นวา " จาเดิมแตกาลที่พวกทานเห็นเทพธิดา
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นี้แลว จิตเกิดขึ้นอยางไร. ? "
ลําดับนั้น เทพบุตรองคหนึ่งกราบทูลวา " จิตของขาพระองค
เกิดขึ้นดุจกลองในคราวสงครามกอน ไมอาจสงบลงไดเลย. "
องคที่ ๒ จิตของขาพระองค [เกิดขึ้น] เหมือนแมน้ําตกจากภูเขา
ยอมเปนไปเร็วพลันทีเดียว.
องคที่ ๓. จําเดิมแตกาลที่ขาพระองคเห็นนางนี้แลว ตาทั้งสอง
ถลนออกแลว ดุจตาของปู.
องคที่ ๔. จิตของขาพระองคประดุจธงที่เขายกขึ้นบนเจดีย ไม
สามารถจะดํารงนิ่งอยูได.
ครั้งนั้น ทาวสักกะตรัสกะเทพบุตรทั้งสี่นั้นวา " พอทั้งหลาย จิต
ของพวกทานยังพอขมไดกอน สวนเราเมื่อไดเห็นเทพธิดานี้ จึงจักเปน
อยู เมื่อเราไมได จักตองตาย. "
พวกเทพบุตรจึงทูลวา " ขาแตมหาราช พวกขาพระองคไมมีความ
ตองการดวยความตายของพระองค " แลวตางสละเทพธิดานั้นถวายทาว
สักกะแลวหลีกไป. เทพธิดานั้นไดเปนที่รักที่พอพระหฤทัยของทาวสักกะ.
เมื่อนางกราบทูลวา " หมอมฉันจักไปสูสนามเลนชื่อโนน " ทาวสักกะก็
ไมสามารถจะทรงขัดคําของนางไดเลย ดังนี้แล.
เรือ่ งเจาหญิงโรหิณี จบ.
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๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๑๗๕]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูที่อัคคาฬวเจดีย ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย เว อุปปฺ ติต โกธ " เปนตน.
๑

ภิกษุตัดตนไมที่เทวดาสิงอยู
ความพิสดารวา เมือ่ พระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแกภิกษุสงฆ
แลว . (และ) เมื่อเสนาสนะทั้งหลาย อันคฤหัสถทั้งหลายมีเศรษฐีชาว
กรุงราชคฤหเปนตน กําลังใหสราง, ภิกษุชาวเมืองอาฬวีรูปหนึ่ง สราง
เสนาสนะของตนอยู เห็นตนไมที่พอใจตนหนึ่งแลว เรึมจะตัด ก็เทพดา
มีลูกออนองคหนึ่งเกิดที่ตนไมนั้น อุมบุตรดวยสะเอว ยืนออนวอนวา
" พระคุณเจา ขอทานอยาไดตัดวิมานของขาพเจาเลย, ขาพเจาไมมีที่อยู
ไมอาจอุมบุตรเที่ยวเรรอนไปได."
ภิกษุนั้นคิดวา " เราจักไมไดตนไมเชนนี้ ในที่อื่น " จึงไมเอื้อเฟอ
คําพูดของเทวดานั้น.
เทวดานั้นคิดวา " ภิกษุนี้ เห็นทารกนี้แลวจักงดเปนแท " จึง
วางบุตรไวบนกิ่งไม. ฝายภิกษุนั้นไมอาจยั้งขวานที่ตนเงื้อขึ้นแลวได จึง
ตัดแขนทารกนั้นขาดแลว เทพดาเกิดความโกรธมีกําลัง ยกมือทั้งสอง
ขึ้นดวยเจตนาวา " จะฟาดภิกษุรูปนั้นใหตาย " แตพลันคิดไดอยางนี้วา
" ภิกษุนี้เปนผูมีศีล ถาเราจักฆาภิกษุนี้เสีย ก็จักเปนผูไปนรก; แม
เทพธิดาที่เหลือ ไดพบภิกษุตัดตนไมของตน จักถือเอาเปนประมาณบาง
๒

๑. นาจะปรารภเทพดา เพราะเปนเรื่องของเทพดาไดทําและเขาเฝาเอง.
เสนาสนะ ผูบ วชแลวตองอยูโคนไมหรือถ้ําเขา.

๒. กอนอนุญาต
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วา ' เทพดาองคโนนฆาภิกษุเสีย ก็อยางนี้เหมือนกัน ' แลวจักฆาภิกษุ
ทั้งหลายเสีย; ก็ภิกษุนี้มีเจาของ เราจักตองบอกกลาวเธอแกเจาของ
ทีเดียว." ลดมือที่ยกขึ้นแลว รองไหไปสูสํานักของพระศาสดา ถวาย
บังคมแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา " ทาไมหรือ ? เทวดา "
เขาทูลวา " พระเจาขา สาวกของพระองคแหละ ทํากรรทชื่อนี้. แม
ขาพระองคก็ใครจะฆาเธอ แตคิดขอนี้ได จึงไมฆา แลวรีบมาที่นี้เทียว "
ดังนี้แลว กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดโดยพิสดาร.
พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ตรัสวา " ถูกแลว ๆ เทพดา
เธอขมความโกรธที่เกิดขึ้นอยางนั้นไวอยู เหมือนหามรถกําลังหมุนไวได
ชื่อวาทําความดีแลว " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๒. โย เว อุปฺปติต โกธ รถ ภนฺติ ธารเย
ตมห สารถิ พฺรมู ิ
รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน.
" ผูใดแล พึงสะกดความโกรธที่พลุงขึ้นเหมือน
คนหามรถทีก่ ําลังแลนไปได, เราเรียกผูนั้นวา
' สารถี ' สวนคนนอกนี้เปนเพียงผูถือเชือก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปปฺ ติต ไดแก ที่เกิดขึ้นแลว.
สองบทวา รถ ภนฺตว ความวา เหมือนอยางนายสารถีผูฉลาด
หามรถที่แลนอยูโดยกําลังเร็ว หยุดไวไดตามตองการ ชื่อฉันใด; บุคคล
ใด พึงสะกด คืออาจขมความโกรธที่เกิดขึ้นไวได ก็ฉันนั้น.
บทวา ตมห ความวา เราเรียกบุคคลนั้นวา สารถี.
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สองบทวา อิตโร ชโน ความวา สวนชนนอกนี้คือสารถีรถ
ของอิสรชนมีพระราชาและอุปราชเปนตน ยอมชื่อวาเปนเพียงผูถือเชือก
หาใชสารถีชนั้ เยี่ยมไม.
ในกาลจบเทศนา เทพดาดํารงอยูในโสดาปตติผล, เทศนาไดมี
ประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
ฝายเทพดา แมเปนพระโสดาบันก็ยังยืนรองไหอยู. ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอวา " ทําไมหรือ เทพดา ? " เมื่อเทพดาทูลวา
" พระเจาขา วิมานของขาพระองคฉิบหายเสียแลว, บัดนี้ขาพระองคจะ
ทาอยางไร ? " จึงตรัสวา " อยาเลย เทพดา ทานอยาคิด เราจักให
วิมานแกทาน " แลวทรงชี้ตนไมตนหนึ่ง ซึ่งเทพดาจุติไปเมื่อวันกอน
ใกลกับพระคันธกุฎีในพระเชตวัน ตรัสวา " ตนไมโนนในโอกาสโนน
วาง, เธอจงเขาสถิต ณ ตนไมนั้นเถิด. " เทพดานั้นเขาสถิตที่ตนไมนั้น
แลว. ตั้งแตนั้น แมเทพดาที่ทรงศักดิ์ใหญ ทราบวา " วิมานของเทพดา
นี้ อันพระพุทธเจาประทาน " ก็ไมอาจมาทําใหเธอหวั่นไหวได.
พระศาสดาทรงทําเรื่องนั้นใหเปนเหตุเกิดขึ้นแลว ทรงบัญญัติ
ภูตคามสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงทําภัตกิจในเรือน
ของนางอุตตราแลว ทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตตรา ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้วา " อกฺโกเธน ชิเน โกธ " เปนตน.

นายปุณณะยากจนตองรับจางสุมนเศรษฐี
อนุปุพพีกถา ในเรือ่ งอุตตราอุบาสิกานั้น ดังตอไปนี้ :ไดยินวา คนขัดสนชื่อปุณณะ อาศัยสุมนเศรษฐี รับจางเลี้ยงชีพ
อยูในกรุงราชคฤห. ในเรือน (ของเขา) มีคน ๒ คนเทานั้น คือภรรยา
ของเขาคนหนึ่ง ธิดาชื่อนางอุตตราคนหนึ่ง.
ตอมาวันหนึ่ง พวกราชบุรษุ ทําการโฆษณาในกรุงราชคฤหวา
" ชาวพระนครพึงเลนนักษัตรกันตลอด ๗ วัน. " สุมนเศรษฐีไดยินคํา
โฆษณานั้นแลว จึงเรียกนายปุณณะผูมาแตเชาตรูกลาววา " พอ ปริชน
ของฉัน ประสงคจะเลนนักษัตรกัน, แกจักเลนนักษัตร (กะเขา) หรือ
หรือวาจักทําการรับจางเลา ? "
นายปุณณะ. นาย ชื่อวาการเลนนักษัตร ยอมเปนของพวกทาน
ผูมีทรัพย. ก็ในเรือนของผม แมขาวสารจะตมขาวตมเพื่อรับประทานใน
วันพรุงนี้ก็ไมมี. ผมจะตองการอะไรดวยนักษัตรเลา ? ผมไดโคเเลว ก็
จักไปไถนา.
สุมนเศรษฐี. ถาเชนนั้น แกจงรับโคไปเถิด.
เขารับโคตัวทรงกําลังและไถแลว พูดกะภรรยาวา " นางผูเจริญ
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ชาวพระนครเลนนักษัตรกัน. ฉันตองไปทําการรับจาง เพราะความที่เรา
เปนคนจน. วันนี้เจาพึงตมผักสัก ๒ เทา แลวนําภัตไปใหเรากอน "
แลวจึงไดไปนา.

พระสารีบุตรเถระไปสงเคราะหนายปุณณะ
ในกาลนั้น พระสารีบุตรเถระเขานิโรธสมาบัติตลอด ๗ วันแลว
ในวันนั้นออกแลว ตรวจดูวา " วันนี้ เราควรจะทําความสงเคราะหแก
ใครหนอแล ? " เห็นนายปุณณะซึ่งเขาไปในขายคือญาณของตนแลว
จึงตรวจดูวา " นายปุณณะนี้ มีศรัทธาหรือหนอ ? เขาจักอาจทําการ
สงเคราะหแกเราหรือไม ? " ทราบความที่เขามีศรัทธา มีความสามารถจะ
ทําการสงเคราะหได และเขาจะไดรับสมบัติใหญเพราะบุญนั้นเปนปจจัย
แลว จึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ไถนาของเขา ไดยืนแลดูพุมไมที่ริมบอ.
นายปุณณะเห็นพระเถระแลว จึงวางไถ ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐแลว คิดวา " พระเถระคงจักตองการไมสีฟน " จึงไดทําไม
สีฟนใหเปนกัปปยะถวาย.
ลําดับนั้น พระเถระไดนําเอาบาตรและผากรองน้ําออกมาใหเขา.
เขาคิดวา " พระเถระจักมีความตองการดวยน้ําดื่ม " จึงถือเอาบาตรและ
ผากรองน้ํานั้นแลว ไดกรองน้ําดื่มถวาย.
พระเถระคิดวา " นายปุณณะนี้ อยูเรือนหลังทายของชนเหลาอื่น,
ถาเราจักไปสูเรือนของเขา, ภรรยาของนายปุณณะนี้จักไมไดเห็นเรา;
เราจักตองอยู ณ ที่นี้แหละ จนกวาภรรยาของเขาจักเดินทางนําภัตมาให
เขา." พระเถระไดยังเวลาใหลวงไปเล็กนอย ณ ที่นั้นเอง ทราบความที่
ภรรยาของนายปุณณะนั้นขึ้นสูทางแลว จึงเดินมุงหนาไปภายในพระนคร.
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ภรรยานายปุณณะถวายภัตแกพระเถระ
นางพบพระเถระในระหวางทางแลว คิดวา " บางคราว เมื่อมี
ไทยธรรม, เราก็ไมพบพระผูเปนเจา, บางคราว เมื่อเราพบพระผูเปน
เจา, ไทยธรรมก็ไมมี, ก็วันนี้เราไดพบพระผูเปนเจาแลว, ทั้งไทยธรรม
ก็มีอยู; พระผูเปนเจา จักทําความอนุเคราะหแกเราหรือหนอแล " นาง
วางภาชนะใสภัตลงแลว ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐแลว กลาว
วา " ทานผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาอยาคิดวา ' ภัตนี้ เศราหมองหรือ
ประณีต ' จงทําความสงเคราะหแกทาสของพระผูเปนเจาเถิด. "
พระเถระนอมบาตรเขาไป เมื่อนางเอามือขางหนึ่งรองภาชนะ อีก
ขางหนึ่งถวายภัตอยู, เมื่อถวายไปไดครึ่งหนึ่ง จึงเอามือปดบาตรดวยพูดวา
" พอแลว. " นางกลาววา " พระคุณเจา สวนเพียงสวนเดียว ดิฉันไม
อาจทําใหเปนสองสวนได พระผูเปนเจาไมตองทําความสงเคราะหแกทาส
ของพระผูเปนเจาในโลกนี้ จงทําความสงเคราะหในปรโลกเถิด, ดิฉัน
ประสงคจะถวายมิใหเหลือเศษเลย " ดังนี้แลว ก็ไดใสภัตทั้งหมดลงใน
บาตรของพระเถระ แลวทําความปรารถนาวา " ดิฉันพึงเปนผูมีสวนแหง
ธรรมที่พระผูเปนเจาเห็นแลวนั่นแหละ."
พระเถระกลาววา " จงสําเร็จอยางนั้นเถิด " ยืนอยูนั่นแหละ ทํา
อนุโมทนาเเลว ไดนั่งทําภัตกิจ ณ ที่สะดวกดวยน้ําแหงหนึ่ง.
ฝายนางกลับไปหาขาวสารหุงเปนภัตแลว. แมนายปุณณะที่ได
ประมาณครึ่งกรีส ไมอาจทนความหิวได จึงปลอยโค เขาไปยังรมไม
แหงหนึ่ง นั่งคอยดูทางอยู.
ลําดับนั้น ภรรยาของเขาถือภัตเดินไป พอเห็นเขาก็คิดวา " เขา
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ถูกความหิวบีบคั้น นั่งคอยดูเราอยูแลว; ถาวาเขาจักคุกคามเราวา 'เจา
ชักชาเหลือเกิน ' แลวเอาดามปฏักฟาดเรา, กรรมที่เราทําแลวจักเปน
ของไรประโยชน, เราจักตองชิงบอกแกเขากอนทีเดียว " ดังนี้แลว จึง
กลาวอยางนั้นวา " นาย ทานจงทําจิตใหผองใสสักวันหนึ่งเถิด วันนี้,
อยาไดทํากรรมที่ดิฉันทําแลวใหไรประโยชน, ก็ดิฉันนําภัตมาใหทานแต
เชาตรู พบพระธรรมเสนาบดีในระหวางทาง จึงถวายภัตของทานแก
พระเถระนั้น แลวไปหุงภัตมาใหม, จงทําจิตใหเลื่อมใสเถิดนาย. " เขา
ถามวา " เจาพูดอะไร ? นางผูเจริญ " ไดสดับเรือ่ งนั้นซ้ําอีกแลว จึง
พูดวา " นางผูเจริญ เจาถวายภัตของเราแกพระผูเปนเจา ทําความดีแลว
เทียว, เชาตรูวันนี้ แมเราก็ไดถวายไมสีฟน และน้ําบวนปากแกพระผู
เปนเจาแลว " มีใจเลื่อมใสเพลิดเพลินถอยคํานั้นแลว เปนผูม ีกายออน
เพลีย เพราะไดภัตในเวลาสาย พาดศีรษะบนตักของภรรยานั้นแลวก็
หลับไป.

ทานของสามีภรรยาอานวยผลในวันนั้น
ครั้งนั้น ที่ที่เขาไถไวเเตเชาตรู ไดเปนทองคําเนื้อสุกทั้งหมด จน
กระทั่งฝุนละลองดิน ตัง้ อยูงดงามดุจดอกกรรณิกา. เขาตื่นขึ้น แลเห็น
แลว จึงพูดกะภรรยาวา " นางผูเจริญ ที่ที่ฉันไถแลวนั่น ปรากฏ
แกฉันเปนทองคําทั้งหมด, เพราะฉันไดภัตสายเกินไป ตาจะลายไปกระมัง
หนอ ?"
แมภรรยาองเขาก็รับรองวา " ที่นนั้ ก็ยอมปรากฏแมแกดิฉัน
อยางนั้นเหมือนกัน. "
เขาลุกขึ้นไปในที่นั้น จับกอนหนึ่งตีที่งอนไถแลว ทราบวาเปน
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ทองคํา จึงคิดวา " โอ ทานที่เราถวายแกพระผูเปนเจาธรรมเสนาบดี
แสดงผลในวันนี้เอง ก็เราไมอาจที่จะซอนทรัพยประมาณเทานี้ไวใชสอย
ได " จึงเอาทองคําใสเต็มถาดขาวที่ภรรยานํามาแลว ไดไปสูร าชตระกูล
มีโอกาสอันพระราชาพระราชทานแลว จึงเขาไปถวายบังคมพระราชา,
เมื่อพระองคตรัสวา " อะไร ? พอ " จึงกราบทูลวา " ขาแตสมมติ
เทวราช ที่ทขี่ าพระองคไถแลวในวันนี้ทั้งหมด เปนที่เต็มไปดวยทองคํา
ทั้งนั้นตั้งอยูแลว, พระองคควรจะรับสั่งใหขนทองคํามาไว. "
พระราชา. ทานเปนใคร ?
นายปุณณะ. ขาพระองคชื่อปุณณะ.
พระราชา. ก็วันนี้ ทานทําอะไรเลา ?
นายปุณณะ. เชาตรูวันนี้ ขาพระองคไดถวายไมสีฟนและน้ํา
บวนปากแกพระธรรมเสนาบดี. สวนภรรยาของขาพระองคไดถวายภัตที่
เขานํามาใหขาพระองคแกพระธรรมเสนาบดีนั้นเหมือนกัน.
พระราชา ทรงสดับคํานั้นแลวตรัสวา " พอผูเจริญ ไดยินวา
ทานที่ทานถวายพระธรรมเสนาบดี แสดงวิบากในวันนี้เอง " แลวตรัส
ถามวา " พอ เราจะทําอยางไร ? "
นายปุณณะ ขอพระองคจงสงเกวียนไปหลาย ๆ พัน ใหนําทองคํา
มาเถิด.
พระราชาทรงสงเกวียนทั้งหลายไปแลว. เมื่อพวกราชบุรุษพูดวา
" เปนของพระราชา " ถือเอาอยู. ทองคําที่เขาถือเอาแลว ๆ ยอมเปน
ดินอยางเดิม. พวกเขาไปทูลพระราชา อันพระองคตรัสถามวา " ก็พวก
เจาพูดวากระไร ? จึงถือเอา " จึงทูลวา " พูดวา ' เปนราชทรัพย
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ของพระองค."
พระราชา. หาใชทรัพยของเราไม, พวกเจาจงไป, จงพูดวา
' เปนทรัพยของนายปุณณะ ' ถือเอาเถิด.
พวกเขาทาอยางนั้น. ทองคําที่เขาถือแลว ๆ ไดเปนทองคําแท.
พวกเขาจึงขนทองคํานั้นทั้งหมดมาทําเปนกองไวที่ทองพระลานหลวง.
(ทองคาทั้งหมดนั้น) ไดกองสูงประมาณ ๘๐ ศอก.

นายปุณณะไดรับตําแหนงเศรษฐี
พระราชาทรงรับสั่งใหชาวพระนครประชุมกันแลว ตรัสถามวา
" ในพระนครนี้ ใครมีทองคําถึงเพียงนี้บาง "
ชาวพระนคร. ไมมี พระเจาขา.
พระราชา. ก็เราควรจะใหอะไรแกนายปุณณะเลา ?
ชาวพระนคร. ฉัตรสําหรับเศรษฐี พระเจาขา.
พระราชา. ตรัสวา " นายปุณณะจงเปนเศรษฐีชื่อพหุธนเศรษฐี "
แลว ไดพระราชทานฉัตรสําหรับเศรษฐีแกเขา พรอมดวยโภคะมากมาย.
ครั้งนั้น เขากราบทูลพระราชานั้นวา " ขาแตสมมติเทวราช ขาพระองคทั้งหลายอาศัยอยูในตระกูลอืน่ ตลอดเวลาถึงเพียงนี้, ขอพระองค
ไดโปรดประทานที่อยูแกขาพระองคเถิด. "
พระราชาตรัสวา " ถากระนั้น ทานจงดู, กอไมนั้นปรากฏอยู
ทางดานทักษิณ, จงนํากอไมนั่นออก ใหชางทําเรือนเถิด " ดังนี้แลว
ก็ตรัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเกา.
เขาใหชางทําเรือนในที่นั้น โดย ๒ - ๓ วันเทานั้น ทําเคหปปเวสน-
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มงคล และฉัตรมงคล เปนงานเดียวกัน ไดถวายทานแดภิกษุสงฆ มี
พระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน. ครั้งนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรง
ทําอนุโมทนาแกเขา จึงตรัสอนุปุพพีกถาแลว.
ในกาลจบธรรมกถา ชนทั้ง ๓ คือ ปุณณเศรษฐี ๑ ภรรยาของ
เขา ๑ นางอุตตราผูเปนธิดา ๑ ไดเปนพระโสดาบันแลว.
๑

๒

ธิดาปุณณเศรษฐีไดเปนภรรยาบุตรสุมนเศรษฐี
ในกาลตอมา เศรษฐีในกรุงราชคฤห ขอธิดาของปุณณเศรษฐีให
บุตรของตน. เขาพูดวา " ผมใหไมได." เมื่อเศรษฐีในกรุงราชคฤห
พูดวา " จงอยาทําอยางนั้น, ทานอาศัยฉันอยูตลอดเวลาถึงเพียงนี้ทีเดียว
จึงไดสมบัติ, จงใหธิดาแกบุตรของฉันเถิด " จึงกลาววา " บุตรของ
ทานนั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ, สวนธิดาของผมเหินหางจากพระรัตนะทั้งสามแลว
ไมอาจเปนไปได, ผมจึงจักยกธิดาใหบุตรของทานไมไดเลย. "
ครั้งนั้น กุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคฤหบดีเปนตน เปนอันมาก
วิงวอนเขาวา " อยาทําลายความสนิทสนมกับดวยเศรษฐีในกรุงราชคฤห
นั้น, จงยกธิดาใหบุตรของเขาเถิด. " เขารับคําของกุลบุตรเหลานั้นแลว
ไดยกธิดาใหในดิถีเพ็ญเดือนอาสฬหะ.
จําเดิมแตเวลาไปสูเรือนตระกูลสามีแลว นางมิไดเพื่อจะเขาไปหาภิกษุ
หรือภิกษุณี หรือเพื่อถวายทานหรือฟงธรรมเลย. เมื่อลวงไปไดประมาณ
๒ เดือนครึ่ง ดวยอาการอยางนี้, นางจึงถามสาวใชผูอยูในสํานักวา " เวลา
นี้ภายในพรรษายังเหลืออีกเทาไร ? "
๑. มงคลอันบุคคลพึงทําในกาลเปนที่เขาไปสูเรือน. ๒. มงคลอันบุคคลพึงทําแกฉัตร ในกาล
เปนที่ฉลองฉัตร.
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สาวใช. ยังอยูอีกครึ่งเดือน คุณแม.
นางสงขาวไปใหบิดาวา " เหตุไฉน บิดาจึงขังดิฉันไวในเรือน มี
รูปอยางนี้ ? การที่บิดาทําฉันใหเปนคนเสียโฉม แลวประกาศวา เปน
ทาสีของชนพวกอื่น ยังจะประเสริฐกวา, การที่ยกใหแกตระกูลมิจฉาทิฏฐิ
เห็นปานนี้ ไมประเสริฐเลย, ตั้งแตดิฉันมาแลว ดิฉันไมไดทําบุญแม
สักอยางในประเภทบุญ มีการพบเห็นภิกษุเปนตนเลย. "
ลําดับนั้น บิดาของนางใหรูสึกไมสบายใจ ดวยคิดวา " ธิดาของ
เราไดรับทุกขหนอ " จึงสงทรัพยไป ๑๕,๐๐๐ กหาปณะ ดวยสั่งวา " ใน
นครนี้ มีหญิงคณิกาชื่อสิริมา, เจาจงพูดวา ' หลอนจงรับทรัพยวันละ
๑,๐๐๐ กหาปณะ นํานางมาดวยกหาปณะเหลานี้ ทําใหเปนนางบําเรอ
ของสามีแลว สวนตัวเจาจงทําบุญทั้งหลายเถิด. "
นางใหเชิญนางสิริมามาแลว พูดวา " สหาย เธอจงรับกหาปณะ
เหลานั้นแลว บําเรอชาย สหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิด. "
นางสิริมานั้นรับรองวา " ดีละ " นางพาเขาไปสํานักของสามี เมื่อ
สามีนั้นเห็นนางสิริมาแลว กลาววา " อะไรกันนี่ ? " จึงบอกวา " นาย
ขอใหหญิงสหายของดิฉันบําเรอนายตลอดกึ่งเดือนนี้, สวนดิฉันใครจะ
ถวายทานและฟงธรรม ตลอดกึ่งเดือนนี้. "
เศรษฐีบุตรเห็นนางมีรูปงาม เกิดความสิเนหา จึงรับรองวา
" ดีละ."

นางอุตตราไดโอกาสทําบุญ
แมนางอุตตราแล นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขวา
" ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคอยาเสด็จไปที่อื่น พึงรับภิกษาใน
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เรือนนี้แหงเดียว ตลอดกึ่งเดือนนี้. " รับปฏิญญาของพระศาสดาแลว
มีใจยินดีวา " บัดนี้ เราจักไดเพื่ออุปฏฐากพระศาสดาและฟงธรรมตั้งแตนี้
ไป ตลอดจนถึงวันมหาปวารณา " เที่ยวจัดแจงกิจทุกอยางในโรงครัว
ใหญวา " พวกทานจงตมขาวตมอยางนั้น จงนึ่งขนมอยางนี้. "
ครั้งนั้น สามีของนางคิดวา " พรุงนี้เปนวันมหาปวารณา " ยื่นตรง
หนาตาง บายหนาไปทางโรงครัวใหญ ตรวจดูอยูดวยคิดวา " นาง
อันธพาลนั้น เที่ยวทําอะไรอยูหนอแล ? " แลเห็นธิดาเศรษฐีนั้น ขะมุกขะมอมไปดวยเหงื่อ เปรอะดวยเถา มอมแมมดวยถานและเขมา เที่ยวจัด
ทําอยูอยางนั้น จึงคิดวา " พุทโธ หญิงอันธพาล ไมเสวยสมบัติมีสิริเชนนี้
ในฐานะเห็นปานนี้, กลับมีจิตยินดีวา ' เราจักอุปฏฐากศีรษะโลน.
เที่ยวไปได " จึงหัวเราะแลวหลบไป.
เมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแลว. นางสิริมาซึ่งยืนอยูในที่ใกลของ
เขาคิดวา " เศรษฐีบุตรนั่นมองดูอะไรหนอแล จึงหัวเราะ " จึงมองลงไป
ทางหนาตางนั้นแหละ เห็นนางอุตตราแลวคิดวา " เศรษฐีบุตรนี้หัวเราะ
ก็เพราะเห็นนางคนนี้, ความชิดชมของเศรษฐีบุตรนี้คงมีกับดวยนางนี้
เปนแน. "

นางสิริมาหึงนางอุตตราเอาเนยใสเดือดรด
ไดยินวา นางสิริมานั้นแมอยูเปนพาหิรกสตรีในเรือนนั้นตลอดกึ่ง
เดือน เสวยสมบัตินั้นอยู ก็ยังไมรูตวั วาเปนหญิงภายนอก ไดทําความ
สําคัญวา " ตัวเปนแมเจาเรือน. " นางผูกอาฆาตตอนางอุตตราวา " จัก
ตองยังทุกขใหเกิดแกมัน " จึงลงจากปราสาท เขาไปสูโรงครัวใหญ เอา
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ทัพพีตักเนยใสอันเดือดพลานในที่ทอดขนมแลว ก็เดินมุงหนาตรงไปหา
นางอุตตรา. นางอุตตราเห็นนางสิริมาเดินมา จึงแผเมตตาไปถึงนางวา
" หญิงสหายของเราทําอุปการะแกเรามาก, จักรวาลก็แคบเกินไป, พรหมโลกก็ต่ํานัก, สวนคุณของหญิงสหายเราใหญมาก; ก็เราอาศัยนางนั่น จึงได
เพื่อถวายทานและฟงธรรม; ถาเรามีความโกรธเหนือนางสิริมานั้น เนยใส
นี้จงลวกเราเถิด; ถาไมมี อยาลวกเลย. " เนยใสซึ่งเดือดพลานที่นางสิริมา
นั้นรดลงเบื้องบนนางอุตตรานั้น ไดเปนเหมือนน้ําเย็น.
ลําดับนั้น พวกทาสีของนางอุตตรา เห็นนางผูตักเนยใสใหเต็มทัพพี
อีกดวยเขาใจวา " เนยใสนี้คงจักเย็น ถือเดินมาอยู จึงคุกคามวา " นาง
หัวดื้อ เจาจงหลีกไป, เจาไมควรจะรดเนยใสที่เดือดพลาน บนเจาแมของ
พวกเรา " แลวตางลุกขึ้นจากที่นี้บาง ที่นั้นบาง ใชมือบาง เทาบาง ทุบ
ถีบใหลมลงบนพื้น. นางอุตตราไมสามารถจะหามปรามนางทาสีเหลานั้น
ได. ทีนั้นนางจึงหามทาสีทุกคน ทีย่ ืนครอมอยูขางบนนางสิริมานั้นแลว
ถามวา " เพื่อประสงคอะไร เธอจึงทํากรรมหนักถึงปานนี้ ? " ดังนี้แลว
โอวาทนางสิริมา ใหอาบดวยน้ําอุน ทาดวยน้ํามันที่หุงตั้ง ๑๐๐ ครั้ง.

นางสิริมารูสึกตัวขอโทษนางอุตตรา
ขณะนั้น นางสิริมานั้นรูสึกตัววาเปนหญิงภายนอกแลว คิดวา " เรา
รดเนยใสที่เดือดพลานลงเบื้องบนนางอุตตรานี้ เพราะเหตุเพียงความหัวเราะ
ของสามี ทํากรรมหนักแลว, นางอุตตรานี้ไมสั่งบังคับพวกทาสีวา ' พวก
เธอจงจับเขาไว ' กลับหามพวกทาสีทั้งหมด แมในเวลาที่ขมเหงเรา ได
ทํากรรมที่ควรแกเราทั้งนั้น; ถาเราไมขอใหนางอุตตรานี้อดโทษให, ศีรษะ
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ของเราจะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง " ดังนีแ้ ลว จึงหมอบลงแทบเทาของนาง
อุตตรานั้น แลวกลาววา " คุณแม ขอคุณแมจงอดโทษใหดิฉันเถิด. "
นางอุตตรา. ดิฉันเปนธิดาที่มีบิดา เมื่อบิดาอดโทษให. ก็จักอด
โทษให.
นางสิริมา. คุณแม ขอนั้นจงยกไวเถิด. ดิฉันจักใหทานปุณณเศรษฐีผูบิดาของคุณแมอดโทษใหดวย.
นางอุตตรา. ทานปุณณะ เปนบิดาบังเกิดเกลาของคุณแมในวัฏฏะ,
แตเมื่อบิดาผูบังเกิดเกลาในวิวัฏฏะอดโทษให ดิฉนั จึงจักอดโทษ.
นางสิริมา. ก็ใครเลา ? เปนบิดาบังเกิดเกลาของคุณแมในวิวัฎฎะ.
นางอุตตรา. พระสัมมาสัมพุทธเจา.
นางสิริมา. ดิฉันไมมีความคุนเคยกับพระองค.
นางอุตตรา. ฉันจักทําเอง. พรุงนี้ พระศาสดาจักทรงพาภิกษุสงฆ
เสด็จมาที่นี้: เธอจงถือสักการะตามแตจะไดมาที่นี้แหละ แลวขอใหพระองคอดโทษเถิด.

นางสิริมาขอใหพระศาสดาทรงอดโทษ
นางสิริมานั้นรับวา " ดีละ คุณแม " ลุกขึ้นแลวไปสูเรือนของตน
สั่งหญิงบริวาร ๕๐๐ ใหตระเตรียมขาทนียะและสูเปยยะ ตาง ๆ อยาง รุง
ขึ้นก็ถือสักการะนั้นมาเรือนของนางอุตตรา ไมกลาจะใสบาตรภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข จึงไดยืนอยูแลว. นางอุตตรารับเอาสิ่งของ
ทั้งหมดนั้นมาจัดแลว.
๑

๑. สูเปยฺย วัตถุเปนประโยชนเกื้อกูลแกสูปะ.
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ในเวลาเสร็จภัตกิจ นางสิริมาพรอมดวยบริวาร หมอบลงแทบเบื้อง
พระบาทของพระศาสดา.
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสถามนางวา " เจามีความผิดอะไร ? "
นางสิริมา. พระเจาขา วานนี้หมอมฉันไดทํากรรมชื่อนี,้ เมื่อเปน
เชนนั้น หญิงสหายของหมอมฉัน ยังหามทาสีซึ่งเบียดเบียนหมอมฉัน ได
ทําอุปการะแกหมอมฉันโดยแท, หมอมฉันนั้นรูสึกถึงคุณของนางนี้ จึงขอ
ใหนางนี้อดโทษ, เมื่อเปนเชนนั้น นางกลาวกะหมอมฉันวา 'เมื่อพระองค
ทรงอดโทษให จึงจักอดโทษให. '
พระศาสดา. อุตตราไดยินวา อยางนั้นหรือ ?
นางอุตตรา. อยางนั้น พระเจาขา วานนี้หญิงสหายของหมอมฉัน
ไดรดเนยใสที่เดือดพลาน บนศีรษะของหมอมฉัน.
พระศาสดา. เมื่อเชนนั้น เธอคิดอยางไร ?
นางอุตตรา หมอมฉันคิดอยางนั้นวา 'จักรวาลแคบนัก พรหมโลก
ก็ยังต่ําเกินไป, คุณของหญิงสหายขาพระองคเทานั้นใหญ, เพราะหมอมฉัน
อาศัยเขา จึงไดถวายทานและฟงธรรม; ถาวาหมอมฉันมีความโกรธอยู
เหมือนางนี้, เนยใสที่เดือดพลานนี้ จงลวกหมอมฉันเถิด, ถาหาไมแลว,
ขออยาลวกเลย.' แลวไดเเผเมตตาไปยังนางสิริมานี้ พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา " ดีละ ดีละ อุตตรา การชนะความโกรธอยาง
นั้น สมควร; ก็ธรรมดาคนมักโกรธ พึงชนะดวยความไมโกรธ, คนดา
เขา ตัดพอเขา พึงชนะไดดวยความไมดา (ตอบ) ไมตัดพอ (ตอบ), คน
ตระหนี่จัด พึงชนะไดดวยการใหของตน, คนมักพูดเท็จ พึงชนะไดดวย
คําจริง " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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๓. อกฺโกเธน ชิเน โกธ
อสาธุ สาธุนา ชิเน
ชิเน กทริย ทาเนน
สจฺเจนาลิกวาทิน.
" พึงชนะคนโกรธ ดวยความไมโกรธ, พึงชนะ
คนไมดี ดวยความดี พึงชนะคนตระหนี่ ดวยการ
ให พึงชนะคนพูดเหลวไหล ดวยคําจริง. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกฺโกเธน ความวา บุคคลผูมักโกรธ
แล พึงเปนผูอันบุคคลพึงชนะดวยความไมโกรธ. ผูไมดี คือผูไมเจริญ
เปนผูอันบุคคลพึงชนะดวยความดี, ผูตระหนี่ คือเหนียวแนนจัด เปนผู
อันบุคคลพึงชนะดวยจิตคิดสละของของตน, คนพูดเหลาะแหละ อันบุคคล
พึงชนะดวยคําจริง; เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา " อกฺโกเธน ชิเน โกธ ฯ เป ฯ สจฺเจนาลิกวาทิน. "
ในกาลจบเทศนา นางสิริมาพรอมดวยญาติทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยูแลวใน
โสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องอุตตราอุบาสิกา จบ.
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๕. เรื่องปญหาของพระโมคคัลลานเถระ [๑๗๗]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปญหาของ
พระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สจฺจ ภเณ "
เปนตน.

พระโมคคัลลนะไปเทวโลก
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระเถระไปยังเทวจาริก ยืนอยูที่ประตู
วิมานของเทพธิดาผูมีศักดิ์มากแลว จึงพูดอยางนั้นกะเทพธิดาองคนั้น ผูมา
สูสํานักของตน ไหวแลวยืนอยูวา " เทพธิดา สมบัติของทานมากมาย,
ทานไดเพราะทํากรรมอะไร ? "
เทพธิดา. อยาถามดิฉันเลย เจาขา.
นัยวา เทพธิดาละอายอยูดวยกรรมอันเล็กนอยของตน จึงไดพูด
อยางนั้น. ก็เทพธิดานั้น อันพระเถระกลาวอยูวา " จงบอกเถิด " จึงพูดวา
" ทานผูเจริญ ทานดิฉันก็มิไดถวาย, การบูชาก็มิไดทํา, พระธรรมก็มิได
ฟง, รักษาเพียงคําสัตยอยางเดียว. "
พระเถระ ไปยังประตูวิมานแมอื่นแลว ก็ถามเทพธิดาแมอื่นผูมา
แลว ๆ ถึงเมื่อเทพธิดาเหลานั้น ไมอาจเพื่อจะปกปดเกียดกันพระเถระได
อยางนั้นนั่นแล, เทพธิดาองคหนึ่งจึงพูดกอนวา " ทานผูเจริญ บรรดา
บุญกรรมมีทานเปนตน ชื่อวาบุญกรรมอันดิฉันทําแลว ไมม,ี แตในกาล
ของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป ดิฉันไดเปนทาสีของคนอื่น, นาย
ของดิฉันนั้น ดุรายหยาบคายเหลือเกิน ยอมเอาไมบาง ทอนฟนบาง ที่ตัว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หนาที่ 449

พลันฉวยได ๆ ตีที่ศีรษะ, ดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้น, ก็นกึ ติตัวเอง
เทานั้นวา ' นายของเจานี่ เปนใหญ เพื่อจะทําเจาใหเสียโฉมก็ได, เพื่อ
จะตัดอวัยวะมีจมูกเปนตน ของเจาก็ได, เจาอยาโกรธเลย ' ดังนี้แลว ก็ไม
ทําความโกรธ; ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงไดสมบัตินี้. "
เทพธิดาองคอื่น ตางก็บอกทานเล็กนอยอันตน ๆ ทําแลว โดยนัย
เปนตนวา " ทานผูเจริญ ดิฉันรักษาไรออย ไดถวายออยลําหนึ่งแกภิกษุ
รูปหนึ่ง. " องคอื่นบอกวา ' ดิฉันถวายมะพลับผลหนึ่ง ' องคอื่นบอกวา
' ดิฉันไดถวายฟกทองผลหนึ่ง ' องคอื่นบอกวา ' ดิฉันไดถวายผลลิ้นจี่
ผลหนึ่ง' องคอื่นบอกวา ' ดิฉันไดถวายเหงามันกํามือหนึ่ง ' องคอื่นบอก
วา ' ดิฉันไดถวายสะเดากํามือหนึ่ง ' ดังนี้แลว ก็บอกวา ' ดวยเหตุนี้
พวกดิฉันจึงไดสมบัตินี้. "

กลาวคาสัตยเทานั้นก็ไดไปสวรรคได
พระเถระ ฟงกรรมที่เทพธิดาเหลานั้นทําแลว จึงลงจากสวรรค
เขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามวา " พระเจาขา บุคคลอาจไหมหนอแล
เพื่อจะไดทิพยสมบัติ ดวยเหตุเพียงกลาวคําสัตย เพียงดับความโกรธ เพียง
ถวายทานมีผลมะพลับเปนตน อันเล็กนอยเหลือเกิน ? "
พระศาสดา. โมคคัลลานะ เพราะเหตุไร เธอจึงถามเรา ? พวก
เทพธิดาบอกเนื้อความนี้แกเธอแลว มิใชหรือ ?
โมคคัลลานะ. อยางนั้น พระเจาขา บุคคลเห็นจะไดทิพยสมบัติ
ดวยกรรมมีประมาณเทานั้น.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระโมคคัลลานะนั้นวา " โมคคัลลานะ
บุคคลกลาวเพียงคาสัตยก็ดี ละเพียงความโกรธก็ดี ถวายทานเพียงเล็ก
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นอยก็ดี ยอมไปเทวโลกไดเเท " ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :๔. สจฺจ ภเณ น กุชฺเฌยฺย ทชฺชา อปฺปสฺมิ ยาจิโต
เอเตหิ ตีหิ าเนหิ คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก.
" บุคคลควรกลาวคําสัตย ไมควรโกรธ, ถึงถูก
เขาขอนอย ก็พึงให, บุคคลพึงไปในสํานักของเทวดา
ทั้งหลายได ดวยฐานะ ๓ นั่น. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สจฺจ ภเณ ความวา พึงแสดง คือ
พึงกลาวคําสัตย, อธิบายวา ควรตั้งมั่นอยูในคําสัตย.
บทวา น กุชฺเฌยฺย ไดแก ไมควรโกรธตอบุคคลอื่น.
บทวา ยาจิโต ความวา บรรพชิตผูมีศีล ชื่อวาผูขอ. ความจริง
บรรพชิตเหลานั้น ไมขอเลยวา " ขอทานจงให " ยอมยืนอยูท ี่ประตูเรือน
ก็จริง. ถึงกระนั้น โดยอรรถก็ชื่อวายอมขอทีเดียว บุคคลอันผูมีศีลขอแลว
อยางนั้น เมื่อไทยธรรมแมเล็กนอยมีอยู ก็พึงใหเเมเพียงเล็กนอย.
สองบทวา เอเตหิ ตีหิ ความวา บรรดาเหตุเหลานั้น ดวยเหตุแม
เพียงอยางเดียว บุคคลพึงไปเทวโลกได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องปญหาของพระโมคคัลลานเถระ จบ.
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๕. เรื่องปญหาที่ภิกษุทูลถาม [๑๗๘]

ขอความเบื้องตน
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกต ประทับอยูที่อัญชนวัน ทรง
ปรารภปญหาที่ภิกษุทั้งหลายทูลถาม ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อหึสกา
เย " เปนตน.

สองผัวเมียแสดงตนเปนพุทธบิดาและพุทธมารดา
ดังไดสดับมา ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จ
เขาไปในเมืองสาเกต เพื่อบิณฑบาต พราหมณเฒาชาวเมืองสาเกตคนหนึ่ง
กําลังเดินออกไปจากพระนคร พบพระทศพลที่ระหวางประตู จึงหมอบ
ลงแทบพระบาททั้งสองแลว จับที่ขอพระบาทไวมั่น พลางกลาววา " พอ
ธรรมดามารดาและบิดา อันพวกลูกชายพึงประคบประหงม ในเวลาที่
ทานชราแลวมิใชหรือ ? เหตุไรเลา พอจึงไมแสดงตน (ใหปรากฏ) แก
ขาพระองคสิ้นกาลประมาณเพียงนี้ ? พระองคอันขาพระองคเห็นกอน,
ขอพระองคจงเสด็จมาเยี่ยมมารดาบาง " ดังนี้แลว ก็ไดพาพระศาสดาไป
สูเรือนของตน. พระศาสดาเสด็จไปที่เรือนนั้นแลว ประทับนั่งเหนือ
อาสนะซึ่งปูลาดไวกับดวยภิกษุสงฆ.
ฝายพราหมณี มาหมอบแทบพระบาททั้งสองของพระศาสดาแลว
ทูลวา " พอ พอเปนผูไปเสียที่ไหน สิ้นกาลประมาณเพียงนี้ ? ธรรมดา
มารดาและบิดา อันบุตรธิดาควรบํารุง ในเวลาทีท่ านแกเฒามิใชหรือ ?
แลวใหบุตรและธิดาทั้งหลายถวายบังคมดวยคําวา " พวกเจาจงมา, จง
ถวายบังคมพระพี่ชาย. "
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แมสองสามีภรรยานั้น มีใจยินดี เลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขแลว ทูลวา " พระเจาขา ขอพระองคจงทรงรับภิกษาที่เรือน
นี้แหละเปนนิตย " เมื่อพระศาสดาตรัสวา " ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมไมทรงรับภิกษาเปนนิตย ในทีแ่ หงเดียวเทานั้น. " จึงกราบทูลวา
" ถากระนั้น ขอพระองคพึงสงพวกคนที่มาเพื่อนิมนตพระองคไปที่สํานัก
ของขาพระองค พระเจาขา."
จําเดิมแตนั้น พระศาสดาทรงสงพวกคนที่มาเพื่อนิมนตไป ดวย
พระดํารัสวา " พวกทานจงไปบอกแกพราหมณเถิด. " คนที่มานิมนต
เหลานั้น ยอมไปบอกกะพราหมณวา " เราทั้งหลาย ยอมนิมนตพระศาสดา
เพื่อฉันในวันพรุงนี้. "
ในวันรุง ขึ้น พราหมณยอมถือภาชนะภัตและภาชนะแกง จากเรือน
ของตนไปสูสถานที่พระศาสดาประทับนั่งอยู. ก็ในเมื่อการนิมนตไป (ฉัน)
ในที่อื่นไมมี พระศาสดายอมทรงทําภัตกิจที่เรือนของพราหมณนั้นแล.
แมสองสามีภรรยานั้น ถวายไทยธรรมของตนแดพระตถาคตอยู ฟงธรรม
กถาอยูตลอดกาลเปนนิตย บรรลุอนาคามิผลแลว.

พระศาสดาตรัสบุรพประวัติของพราหมณ
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา " ผูม ีอายุทั้งหลาย พราหมณ
ชื่อโนน รูวา ' พระเจาสุทโธทนะเปนพระบิดาของพระตถาคต, พระนาง
เจามหามายาเปนพระมารดา ' ทั้งรูอยู (อยางนั้น) แหละ พรอมกับ
พราหมณเรียกพระตถาคตวา ' บุตรของเรา.' ฝายพระศาสดาก็ทรงรับรอง
อยางนั้นเหมือนกัน; จักมีเหตุอะไรหนอแล ?
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พระศาสดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา " ภิกษุ
ทั้งหลาย ทัง้ สองสามีภริยานั้น ยอมเรียกบุตรของตนเทานั้นวา 'บุตร'
ดังนี้แลว จึงทรงนําอดีตนิทานมา ทรงแสดงความที่พระองคเปนบุตร
ของพราหมณผัวเมียทั้งสองนั้นสิ้น ๓,๐๐๐ ชาติวา " ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล พราหมณนี้ไดเปนบิดาของเรา ๕,๐๐๐ ชาติติด ๆ กัน, เปนอาของเรา
๕๐๐ ชาติ, เปนลุง ๕๐๐ ชาติ, ถึงพราหมณีนั้นก็ไดเปนมารดาของเรา
๕๐๐ ชาติติด ๆ กัน, เปนนาของเรา ๕๐๐ ชาติ, เปนปาของเรา ๕๐๐
ชาติ; เราเปนผูเจริญแลวในมือของพราหมณ ๑,๕๐๐ ชาติ; เจริญแลว
ในมือพราหมณี ๑,๕๐๐ ชาติอยางนี้. " แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้
วา :" ใจยอมจดจอ, แมจิตก็เลื่อมใสในบุคคลใด,
เขายอมสนิทสนมในบุคคลแมนั้น ซึ่งตนไมเคยเห็น
โดยแท ความรักนั้นยอมเกิด เพราะอาศัยเหตุ ๒
ประการอยางนี้ คือเพราะการอยูรวมกันในกาลกอน ๑,
เพราะการเกื้อกูลกันในปจจุบนั ๑
เปรียบเหมือน
ดอกบัวเกิดในน้าํ ได (เพราะอาศัยเปอกตมและน้าํ )
ฉะนั้น."
๑

๒

พระศาสดาเสด็จไปสูที่เผาศพของพราหมณ
พระศาสดาทรงอาศัยตระกูลนั้น ประทับอยูแ ลวสิ้นไตรมาสนั่นแล.
ฝายพราหมณและพราหมณีทั้งสองนั้น ทําใหแจงซึ่งพระอรหัตผลแลวก็
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒. สาเกตชาดก. อรรถกถา. ๒/๑๐๙.
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๙๑. อรรถกถา. ๓/๓๐๒.
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ปรินิพพาน คราวนั้นชนทั้งหลายทําสักการะอยางมากมายแกพราหมณและ
พราหมณีเหลานั้นแลว ก็ยกทั้งสองขึ้นสูเรือนยอดหลังเดียวกันนั่นแหละ
นําไปแลว.
แมพระศาสดา มีภิกษุ ๕๐๐ รูปเปนบริวาร ไดเสด็จไปยังปาชากับ
ชนเหลานั้นเหมือนกัน.
มหาชนออกไปแลว ดวยคิดวา " ไดยินวาพระมารดาและพระบิดา
ของพระพุทธเจาทํากาละเสียแลว. พระศาสดาไดเสด็จเขาไปยังศาลาหลัง
หนึ่ง ในทีใ่ กลปาชาประทับยืนแลว. พวกมนุษยถวายบังคมพระศาสดา
แลวยืน ณ สวนขางหนึ่ง ทําปฏิสันถารกับพระศาสดา ดวยทูลวา " พระ
เจาขา ขอพระองคอยาทรงคิดวา " พระมารดาและพระบิดาของพระองค
ทํากาละแลว. "

พระศาสดาตรัสชราสูตร
พระศาสดา ไมทรงหามคนเหลานั้นเลยวา " พวกเธออยาไดกลาว
อยางนั้น " ทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ใหเหมาะแกขณะนั้น จึงตรัสชราสูตร นี้ โดยนัยเปนตนวา :" ชีวิตนี้นอยหนอ สัตวยอมตายหยอนแมกวา
๑๐๐ ป, แมหากผูใดเปนอยูเกินไป, ผูนั้นยอมตาย
แมเพราะชราโดยแท. "
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พันแลว.
ภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ไมทราบความที่พราหมณและพราหมณีปริ๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๑.
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นิพพานแลว จึงทูลถามวา " ภพหนาของพราหมณและพราหมณีนั้นเปน
อยางไร ? พระเจาขา. "

พระอเสขมุนีไปสูฐานะที่ไมจุติ
พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวาอภิสัมปรายภพของพระอเสขมุนีทั้งหลายผูเห็นปานนั้น ยอมไมมี, เพราะวาพระอเสขมุนีผูเห็น
ปานนั้น ยอมบรรลุมหานิพพานอันไมจุติ อันไมตาย " ดังนี้แลว จึงตรัส
พระคาถานี้วา :๕. อหึสกา เย มุนโย
นิจฺจ กาเยน สวุตา
เต ยนฺติ อจฺจุตาน ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร.
" มุนีเหลาใด เปนผูไมเบียดเบียน สํารวมแลว
ดวยกายเปนนิตย มุนีเหลานั้น ยอมไปสูฐานะอัน
ไมจุติ ซึ่งเปนที่คนทั้งหลายไปแลวไมเศราโศก. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุนโย คือ พระอเสขมุนีทั้งหลายบรรลุ
มรรคและผลดวยโมไนยปฏิปทา.
บทวา กาเยน นั่น สักวาเปน (หัวขอ) เทศนาเทานั้น. อธิบายวา
สํารวมแลวดวยทวารแมทั้ง ๓.
บทวา อจฺจุต ไดแก เที่ยง.
บทวา าน ไดแก ฐานะที่ไมกําเริบ คือฐานะที่ยั่งยืน.
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บทวา ยตฺถ เปนตน ความวา มุนีทั้งหลาย ยอมไปสูฐานะ คือ
พระนิพพาน ซึ่งเปนที่คนทั้งหลายไปแลวไมเศราโศก คือไมเดือดรอน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องปญหาที่ภิกษุทูลถาม จบ.
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๖. เรื่องนางปุณณทาสี [๑๗๙]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดาเมื่อประทับอยูที่เขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภทาสีของเศรษฐี
กรุงราชคฤหชื่อนางปุณณา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " สทา ชาครมานาน " เปนตน.

นางปุณณาถวายขนมราแดพระพุทธเจา
ดังไดสดับมา ในวันหนึ่ง เศรษฐีไดใหขาวเปลือกเปนอันมากแก
นางปุณณานั้น เพื่อประโยชนแกอันซอม. นางตามประทีปในกลางคืน
ซอมขาวเปลือกอยู มีตัวชุมดวยเหงื่อ จึงไดไปยืนตากลมอยู ณ ภายนอก
เพื่อตองการพักผอน.
ในสมัยนั้น พระทัพพมัลลบุตรเปนผูจัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุ
ทั้งหลาย ทานยังนิ้วมือใหสวางเพื่อภิกษุทั้งหลาย ผูฟงธรรมแลวไปสู
เสนาสนะของตน ๆ นิรมิตภิกษุทั้งหลายผูไปขางหนา ๆ เพื่อประโยชนแก
การแสดงทาง. นางปุณณา เห็นภิกษุทั้งหลายผูเที่ยวไปบนภูเขา ดวยแสง
สวางนั้น จึงคิดวา " เราถูกทุกขของตัวเบียดเบียน จึงไมเขาถึงความหลับ
ในเวลาแมนี้กอน. เพราะเหตุไร ทานผูเจริญทั้งหลาย " จึงไมหลับ ? "
ดังนี้แลว ก็ทําความเขาใจเอาเองวา " ความไมผาสุก จักมีแกภิกษุบาง
รูป, หรืออุปทวเหตุเพราะงู จักมีในที่นั่นเปนแน " แตเชาตรู จึงหยิบ
รําชุบน้ําใหชมุ แลว ทําขนมบนฝามือ ปงที่ถานเพลิง หอไวในพก คิดวา
" จักกินขนมที่ทางไปสูทาน้ํา " จึงถือหมอ เดินบายหนาไปยังทาน้ํา.
๑

๑. ทีฆชาติเกน = สัตวมีชาติแหงสัตวยาว.
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แมพระศาสดา ก็เสด็จดําเนินไปทางนั้นเหมือนกัน เพื่อเขาบาน.
นางเห็นพระศาสดาแลว คิดวา " ในวันอื่น ๆ ถึงเมื่อเราพบพระศาสดา,
ไทยธรรมของเราก็ไมมี, เมื่อไทยธรรมมี, เราก็ไมพบพระศาสดา; ก็บัดนี้
ไทยธรรมของเราก็มี, ทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหนา, ถาพระองคไม
ทรงคิดวา " ทานของเราเศราหมองหรือประณีต แลวพึงรับไซร, เรา
พึงถวายขนมนี้ " ดังนี้แลว จึงวางหมอไว ณ สวนขางหนึ่ง ถวายบังคม
พระศาสดา กราบทูลวา " ขอพระองคจงทรงรับทานอันเศราหมองนี้ ทํา
การสงเคราะหแกหมอมฉันเถิด พระเจาขา. "
พระศาสดา ทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแลว ทรงนอมบาตร
ที่ทาวมหาราชถวายไว อันพระอานนทเถระนําออกถวาย รับขนม. แม
นางปุณณา วางขนมนั้นลงในบาตรของพระศาสดาแลว ถวายบังคมดวย
เบญจางคประดิษฐ กราบทูลวา " ขอธรรมที่พระองคทรงเห็นแลวนั่นแหละ จงสําเร็จแกหมอมฉันเถิด พระเจาขา. " พระศาสดา ประทับยืน
อยูนั่นแหละ ไดทรงกระทําอนุโมทนาวา " จงสําเร็จอยางนั้น. "

พระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณา
แมนางปุณณาก็คิดวา " พระศาสดา ทรงทําการสงเคราะหแกเรา
รับขนมก็จริง, ถึงกระนัน้ พระองคก็จักไมเสวยขนมนั้น; คงประทาน
ใหแกกาหรือสุนัขขางหนา เสด็จไปยังพระราชมณเฑียรของพระราชาหรือ
เรือนของมหาอํามาตยแลว จักเสวยโภชนะอันประณีตแนแท. "
แมพระศาสดาก็ทรงดําริวา " นางปุณณานั่น คิดอยางไรหนอแล ? "
ทรงทราบวาระจิตของนางแลว จึงทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระ แลว
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ทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่ง. พระเถระไดปูลาดจีวรถวาย. พระศาสดา
ไดประทับนั่งทําภัตกิจ ณ ภายนอกพระนครนั่นเอง. เทพดาในหองแหง
จักรวาลทั้งสิ้น บีบโอชารสอันสมควรแกเทพดาและมนุษยทั้งหลาย ให
เหมือนรวงผึ้งแลว ใสลงในขนมนั้น. สวนนางปุณณาไดยืนแลดูอยู.
ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระเถระไดถวายน้ํา. พระศาสดาทรงทําภัตกิจ
เสร็จแลว ตรัสเรียกนางปุณณามา ตรัสวา " ปุณณา เพราะเหตุไร เจา
จึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเรา ? "
นางปุณณา. หมอมฉันมิไดดูหมิ่น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อเปนเชนนั้น เจาแลดูสาวกทั้งหลายของเราแลว
คิดอยางไร ?
นางปุณณา. หมอมฉันคิดเทานี้วา เราไมถึงความหลับ ก็เพราะ
อุปทวันตรายคือทุกขนี้กอน ทานผูเจริญทั้งหลายไมเขาถึงความหลับ เพื่อ
อะไรกัน, ความไมผาสุกจักมีแกภิกษุบางรูป หรืออุปทวันตรายเพราะงู
จักมีเปนแน พระเจาขา.

สาวกของพระพุทธเขาตืน่ เสมอ
พระศาสดาทรงสดับคําของนางปุณณานั้นแลว จึงตรัสวา " ปุณณา
เจาไมหลับ เพราะอันตรายคือทุกขของตัวกอน, สวนสาวกทั้งหลายของ
เรา ไมหลับ เพราะความเปนผูประกอบเนือง ๆ ซึ่งธรรมเครื่องตื่นอยู
ทุกเมื่อ " ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :๖. สทา ชาครมานาน
อโหรตฺตานุสิกฺขิน
นิพฺพาน อธิมุตฺตาน อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวา.
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" อาสวะทั้งหลาย ของผูตื่นอยูทุกเมื่อ มีปกติ
ตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน นอมไปแลวสูพระนิพพาน ยอมถึงความตั้งอยูไมได. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา อโหรตฺตานุสิกฺขิน ไดแก
ศึกษาไตรสิกขาอยูทั้งกลางวันทั้งกลางคืน.
บาทพระคาถาวา นิพฺพาน อธิมุตฺตาน ไดแก ผูมีอัธยาศัยในพระนิพพาน.
สองบทวา อฏ คจฺฉนฺติ ความวา อาสวะทั้งหลายแมทั้งปวงของ
ผูเห็นปานนั้น ยอมถึงความตั้งอยูไมได คือความฉิบหาย ไดแก ความ
ไมมี.
ในกาลจบเทศนา นางปุณณายืนอยูตามเดิมนั่นเอง ดํารงอยูใน
โสดาปตติผลแลว. เทศนาไดมีประโยชนแมเเกบริษัทผูประชุมกันแลว.

ภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดา
พระศาสดา ครั้นทรงทําภัตกิจดวยขนมปงที่ถานเพลิง ซึ่งทําดวย
รําแลว ไดเสด็จไปวิหาร.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา " ผูมีอายุทั้งหลาย กรรม
ทีทําไดยากอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงทาภัตกิจ ดวยขนมปงซึ่งทําดวย
รํา อันนางปุณณาถวาย ทรงทําแลว. "
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามวา " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่ง
ประชุมกันดวยกถาอะไรหนอแล ? " เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา " ดวย
เรื่องชื่อนี้ " ดังนี้แลว จึงตรัสวา " ไมใชในบัดนี้เทานั้น ภิกษุทั้งหลาย;
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ถึงในกอน เราก็บริโภครําที่นางปุณณานี้ใหแลวเหมือนกัน แลวทรงนํา
อดีตนิทานมา ตรัสกุณฑกสินธวโปตกชาดก นี้ ใหพิสดารวา :พระโพธิสัตวเมื่อจะทดลอง(ถาม) ลูกมาสินธพนั้น จึงกลาวคาถา
ที่ ๑ วา
" เจากินหญาอันเปนเดน, เจากินขาวตังและรํา
(มาจนโต) นี่เปนอาหารเดิมของเจา เพราะเหตุไร
บัดนี้ เจาจึงไมกิน ? "
ลูกมาสินธพฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาว ๒ คาถานอกนี้วา
" ในที่ใด ชนทั้งหลาย ไมรูจักสัตวผูควรเลี้ยง
โดยชาติหรือโดยวินัย, ทานมหาพราหมณ เออก็ใน
ที่นนั้ มีขาวตังและรํามาก, สวนทานแล ยอมรูจัก
ขาพเจาดีวา มาเชนใดนี้เปนมาสูงสุด ขาพเจารูอยู
อาศัยทานผูรู จึงไมกินรําของทาน. "
ดังนี้แล.
เรื่องนางปุณณทาสี จบ.
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๐. อรรถกถา. ๔/๒๓.
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๗. เรือ่ งอตุลอุบาสก [๑๘๐]

ขอความเบือ้ งตน
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ชื่อ
อตุละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โปราณเมต " เปนตน.

อตุละโกรธพระเรวตะเพราะทานไมพูดดวย
ความพิสดารวา อตุละนั้นเปนอุบาสกชาวกรุงสาวัตถี มีอุบาสก
เปนบริวาร ๕๐๐ คน วันหนึ่ง พาพวกอุบาสกเหลานั้นไปวิหาร เพื่อ
ตองการฟงธรรม ใครจะฟงธรรมในสํานักพระเรวตเถระ ไหวพระเรวตเถระแลวนั่ง.
ก็ทานผูมีอายุนั้น เปนผูยินดีในการหลีกเรน เที่ยวไปผูเดียวเหมือน
ราชสีห, ฉะนั้น ทานจึงไมกลาวอะไรกับอุบาสกนั้น เขาโกรธวา " พระเถระนี้ ไมกลาวอะไร " จึงลุกขึ้น ไปยังสํานักพระสารีบุตรเถระ ยืนอยู
ณ สวนขางหนึ่ง. เมื่อพระเถระกลาววา " พวกทานมาดวยตองการอะไร ? "
จึงกลาววา " ทานขอรับ ผมพาอุบาสกเหลานี้เขาไปหาพระเรวตเถระ เพื่อ
ตองการฟงธรรม, พระเถระไมกลาวอะไรแกผมนั้นเลย, ผมนั้นโกรธทาน
จึงมาที่นี้, ขอทานจงแสดงธรรมแกผมเถิด. "
ลําดับนั้น พระเถระกลาววา " ถาอยางนั้น พวกทานจงนั่งเถิด
อุบาสกทั้งหลาย " แลวแสดงอภิธรรมกถาอยางมากมาย.

อตุละโกรธคนผูพูดมาก
อุบาสกโกรธวา " ชื่อวาอภิธรรมกถา ละเอียดยิ่งนัก สุขุมยิ่งนัก,
พระเถระแสดงอภิธรรมอยางเดียวมากมาย, พวกเราตองการอะไรดวย
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พระอภิธรรมนี้ " ดังนี้แลว ไดพาบริษัทไปยังสํานักพระอานนทเถระ;
แมเมื่อพระเถระกลาววา " ทําไม ? อุบาสก, " จึงกลาววา " ทานขอรับ
พวกผมเขาไปหาพระเรวตเถระ เพื่อตองการฟงธรรม, ไมไดแมเเตการ
สนทนาและปราศรัยในสานักของทาน เลยโกรธ แลวจึงมายังสํานักของ
พระสารีบุตรเถระ, แมพระเถระนั้น ก็แสดงอภิธรรมอยางเดียวละเอียด
นัก มากมายแกพวกผม, พวกผมโกรธแมตอพระเถระนั้นวา ' พวกเรา
ตองการอะไรดวยอภิธรรมนี้ แลวจึงมาที่นี้; ขอทานจงแสดงธรรมกถา
แกพวกผมเถิด ขอรับ."
พระเถระ. ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงนั่งฟงเถิด.
พระเถระแสดงธรรมแกพวกเขาแตนอย ๆ ทําใหเขาใจงาย.

อตุละโกรธคนผูพูดนอย
พวกเขาโกรธแมตอพระเถระแลว ก็ไปยังสํานักพระศาสดา ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพวกเขาวา " อุบาสกทั้งหลาย พวก
ทานมาทําไมกัน ."
พวกอุบาสก. เพื่อตองการฟงธรรม พระเจาขา.
พระศาสดา ก็พวกทานฟงธรรมแลวหรือ ?
พวกอุบาสก. ขาแตพระองคผูเจริญ เบือ้ งตน พวกขาพระองค
เขาไปหาพระเรวตเถระ, ทานไมกลาวอะไรกับพวกขาพระองค, พวก
ขาพระองคโกรธทานแลว จึงไปหาพระสารีบุตรเถระ, พระเถระนั้น
แสดงอภิธรรมแกพวกขาพระองคมากมาย, พวกขาพระองคกําหนด
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อภิธรรมนั้นไมได จึงโกรธ แลวเขาไปหาพระอานนทเถระ พระเถระ
นั้น แสดงธรรมแกพวกขาพระองคนอยนัก, พวกขาพระองคโกรธแมตอ
ทาน แลวมาในที่นี้.

การนินทาสรรเสริญเปนของเกา
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของเขาแลว จึงตรัสวา " อตุละ ขอ
นั้น เขาเคยประพฤติกันมาตั้งแตโบราณทีเดียว, ชนทั้งหลายติเตียน ทั้ง
คนนิ่ง ทั้งคนพูดมาก ทัง้ คนพูดนอยทีเดียว, ดวยวาผูอันเขาพึงติเตียน
อยางเดียวเทานั้น หรือวาผูอันเขาพึงสรรเสริญอยางเดียวไมมีเลย; แม
พระราชาทั้งหลาย คนบางพวกก็นินทา บางพวกก็สรรเสริญ, แผนดิน
ใหญก็ด,ี พระจันทรและพระอาทิตยก็ดี, ธาตุมีอากาศเปนตนก็ดี, คน
บางพวกนินทา บางพวกสรรเสริญ, แมพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประทับ
นั่งแสดงธรรมในทามกลางบริษัท ๔ บางพวกนินทา บางพวกสรรเสริญ;
ก็การนินทาและสรรเสริญของพวกอันธพาลไมเปนประมาณ; แตผูที่ถูก
บัณฑิตผูมีปญญาติเตียน จึงชื่อวา เปนอันติเตียน ผูอันบัณฑิตสรรเสริญ
แลว ชื่อวาเปนอันสรรเสริญ " ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้
วา :๗. โปราณเมต อตุล
เนต อชฺชตนามิว
นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสีน นินฺทนฺติ พหุภาณิน
มิตภาณิมฺป นินฺทนฺติ นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ
เอกนฺติ นินทฺ ิโต โปโส เอกนฺต วา ปสสิโต
ยฺเจ วิ
ฺ ู ปสสนฺติ อนุวิจฺจ สุเว สุเว
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อจฺฉิทฺทวุตตฺ ึ เมธาวึ ปฺาสีลสมาหิ
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
เทวาป น ปสสนฺติ
พฺรหฺมุนาป ปสสิโต.
" อตุละ การนินทาและสรรเสริญนั่น เปนของ
เกา, นั่นมิใชเปนเหมือนมีในวันนี,้ ชนทั้งหลาย
ยอมนินทาผูนั่งนิ่งบาง, ยอมนินทาผูพูดมากบาง,
ยอมนินทาผูพูดพอประมาณบาง. ผูไ มถูกนินทาไมมี
ในโลก คนผูถูกนินทาโดยสวนเดียว หรือวาอันเขา
สรรเสริญโดยสวนเดียวไมไดมีแลว จักไมมี และไม
มีอยูในบัดนี้; หากวาวิญูชนใครครวญแลวทุก ๆ วัน
สรรเสริญผูใด ซึ่งมีความประพฤติไมขาดสาย มี
ปญญา ผูตั้งมั่นดวยปญญาและศีล, ใครเลายอมควร
เพื่อติเตียนผูนั้นผูเปนดังแทงทองชมพูนุท , แมเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย ก็สรรเสริญเขา ถึงพรหมก็สรรเสริญแลว. "
๑

๒

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โปราณเมต คือการนินทาและสรรเสริญ
นั่นเอง เปนของเกา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอุบาสกนั้นวา " อตุละ. "
บาทพระคาถาวา เนต อชฺชตนามิว ความวา การนินทาหรือ
สรรเสริญนี้ เปนเหมือนมีในวันนี้ คือเกิดขึ้นเมื่อตะกี้ หามิได. อธิบายวา
๑. ตามพยัญชนะวา ผูพูดพอนับได. ๒. ทองพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งไดมาจากแมน้ําชมพู.
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จริงอยู คนทั้งหลายยอมนินทาคนนิ่งวา " ทําไม ? คนนี่จึงนั่งนิ่ง
เหมือนคนใบ เหมือนคนหนวก เหมือนไมรูอะไร ๆ เสียเลย " ดังนี้บาง,
ยอมนินทาคนพูดมากวา " ทําไม ? คนนี่จึงประพฤติเสียงกฏะกฏะ เหมือน
กับใบตาลถูกลมพัด, คําพูดของผูนี้ไมมีที่สิ้นสุด " ดังนี้บาง, ยอม
นินทาผูพูดพอประมาณวา " ทําไม ? คนนี่จึงสําคัญคําพูดของตนเหมือน
ทองคําและเงิน พูดคําสองคําแลวนิ่งเสีย " ดังนีบ้ าง; คนชื่อวาไมถูก
นินทา ยอมไมมีในโลกนี้ แมโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนั้น.
บทวา น จาหุ เปนตน ไดแก ไมไดมีแลวแมในอดีต. ทั้งจัก
ไมมีในอนาคต.
สองบทวา ยฺเจ วิฺู ความวา การนินทาหรือสรรเสริญของ
พวกชนพาล ไมเปนประมาณ แตบัณฑิตทั้งหลาย ใครครวญเเลว คือ
ทราบเหตุแหงนินทาหรือเหตุแหงสรรเสริญแลวทุก ๆ วัน ยอมสรรเสริญ
บุคคลใด ผูช ื่อวา มีความประพฤติไมขาดสาย เพราะความเปนผูประกอบ
ดวยสิกขาอันไมขาดสาย หรือดวยความเปนไปแหงชีวิตไมขาดสาย ผูชื่อวา
มีปญญา เพราะความเปนผูประกอบดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม ชื่อวา
ผูตั้งมั่นดวยปญญาและศีล เพราะความเปนผูประกอบดวยปญญาอันเปน
โลกิยะและโลกุตระ และดวยปาริสุทธิศีล ๔, ใครเลา ยอมควรเพื่อ
นินทาบุคคลนั้น ผูเปนดุจดังแทงทองชมพูนุท อันเวนจากโทษแหงทองคํา
อันควรเพื่อจะบุและขัด.
บทวา เทวาป เปนตน ไดแก เทพดาก็ดี มนุษยผูเปนบัณฑิตก็ดี
ยอมลุกขึ้นชมเชย สรรเสริญ ซึ่งภิกษุนั้น.
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บทวา พฺรหฺมุนาป ความวา ไมใชเทพดาและมนุษยอยางเดียว
(ยอมสรรเสริญ). ถึงมหาพรหมในหมื่นจักรวาล ก็สรรเสริญบุคคลนั่น
เหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกเหลานั้นทั้ง ๕๐๐ ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องอตุลอุบาสก จบ.
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๘. เรือ่ งภิกษุฉัพพัคคีย [๑๘๑]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " กายปฺปโกป " เปนตน.

มูลบัญญัติการสวมเขียงเทา
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระศาสดาทรงสดับเสียง " ขฏะขฏะ กอก ๆ "
แหงภิกษุเหลานั้น ผูถือไมเทาทั้งสองมือ สวมเขียงเทาไม จงกรมอยูบน
หลังแผนหิน ตรัสถามวา " อานนท นัน่ ชื่อ เสียงอะไรกัน ? " ทรงสดับา
" เปนเสียงขฏะขฏะแหงพวกภิกษุฉัพพัคคีย ผูสวมเขียงเทาไมจงกรมอยู "
จึงทรงบัญญัติสิกขาบท แลวตรัสวา " ธรรมดาภิกษุ ควรรักษาทวาร
มีกายทวาร เปนตน " ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :๘. กายปฺปโกป รกฺเขยฺย กาเยน สวุโต สิยา
กายทุจฺจริต หิตฺวา
กาเยน สุจริต จเร
วจีปโกป รกฺเขยฺย
วาจาย สวุใต สิยา
วจีทุจฺจริต หิตฺวา
วาจาย สุจริต จเร
มโนปโกป รกฺเขยฺย มนสา สวุโต สิยา
มโนทุจฺจริต หิตฺวา
มนสา สุจริต จเร
กาเยน สวุตา ธีรา
อโถ วาจาย สวุตา
มนสา สวุตา ธีรา
เต เว สุปริสวุตา.
" พึงรักษาความกําเริบทางกาย พึงเปนผูสํารวม
ทางกาย, พึงละกายทุจริตแลว ประพฤติสุจริตทาง
กาย; พึงรักษาความกําเริบทางวาจา, พึงเปนผูสํารวม
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ทางวาจา พึงละวจีทุจริตแลว ประพฤติสุจริตทาง
วาจา; พึงละความกําเริบทางใจ, พึงเปนผูสํารวม
ทางใจ, พึงละมโนทุจริตแลว ประพฤติสุจริตทางใจ,
ธีรชนทั้งหลายสํารวมทางกาย, อนึ่งสํารวมทางวาจา,
สํารวมทางใจ, ธีรชนเหลานั้นแล ชื่อวาสํารวม
รอบคอบดีแลว. "

แกอรรถ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายปฺปโกป ไดแก พึงรักษากายทุจริตสามอยาง.
สองบทวา กาเยน สวุโต ความวา พึงหามการเขาไปแหงทุจริต
ในกายทวาร สํารวมไวแลว คือมีทวารปดแลว; ก็เพราะบุคคลละกาย
ทุจริตอยูประพฤติกายสุจริต ชื่อวา ยอมกระทํากรรมนั้น แมทั้งสองอยาง;
ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา " กายทุจจฺ ริต หิตฺวา กาเยน สุจริต จเร. "
แมในคาถาเปนลําดับไป ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บาทพระคาถาวา กาเยน สวุตา ธีรา ความวา บัณฑิตเหลาใด
เมื่อไมทํากายทุจริตมีปาณาติบาตเปนตน ชื่อวา สํารวมแลวทางกาย, เมื่อ
ไมทําวจีทุจริตมีมุสาวาทเปนตน ชื่อวา สํารวมแลวทางวาจา, เมื่อไมให
มโนทุจริตมีอภิชฌาเปนตนตั้งขึ้น ชือ่ วา สํารวมแลวทางใจ; บัณฑิต
เหลานั้น ชื่อวา สํารวมรอบคอบดีแลว คือ รักษาดีแลว คุมครองดีแลว
มีทวารอันปดดีแลว ในโลกนี้.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย จบ.
โกธวรรควรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๗ จบ.

