คํานํา
การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศกึ ษา
เต็มที่ จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ เพราะ
หนังสือเครื่องประกอบเทากับดวงประทีปสําหรับสองมรรคา ใหผูศึกษา
มองเห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีหนาที่จัดพิมพหนังสือ
ที่เกี่ยวแกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท จึงไดคิดจัดพิมพ
หนังสือเครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมทั้งฝายบาลีขึ้น เพื่อใหผูศึกษา
ไดรับความสะดวกในการศึกษา และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลาย
เรื่อง เฉพาะหนังสือธัมมปทัฏฐกถา ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่อง
หนึ่ง เพราะใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผูศึกษาบาลี
เมื่อเรียนบาลีไวยากรณจบแลว ก็เริ่มเรียนหนังสือนี้เปนลําดับไป เห็น
ควรแปลเปนภาษาไทยใหตลอดเรื่อง และไดมอบใหพระมหาอู นิสฺสโภ
ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนผูรับไปดําเนินการ. ทานไดคนควา
รวบรวมจากหนังสือตาง ๆ ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง ขอให
ทานที่เปนกรรมการกองตําราชวยแปลบาง ขอใหทานที่เปนเปรียญ
ในสํานักเดียวและตางสํานักชวยแปลบาง.
แตการแปลนั้น ไดขอใหแปลตามวิธีการที่กองตําราไดวางไว
เพื่อใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน ไมลักลั่น โดยถือหลักวา แปล
ใหไดความชัด สํานวนเรียบรอย ไมโลดโผนจนเสียหลักของภาษาและ
แปลเทาศัพทอยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยางในสนามหลวง ถาที่
ไหนไมมีศัพท เพิ่มเขาใหม ก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ไว ถาที่ไหน
บงถึงขอธรรมก็ดี เกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมก็ดี ทานชักความมาจากบาลี
ีหรือคัมภีรอื่น ๆ ก็ดี ก็ไดทําเชิงอรรถบอกไวใหทราบ เพื่อสะดวกแกผู
ศึกษาซึ่งสนใจในการคนควา.
กองตํารา ฯ ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน

ชวยใหหนังสือนี้สําเร็จทุก ๆ ทาน และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก
หนังสือนี้ แตทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา.
กองตํารา
มหากุฏราชวิทยาลัย
๕ เมษายน ๒๔๘๑
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๑๘. มลวรรควรรณนา
๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก* [ ๑๘๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของ
นายโคฆาตกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ เปนตน.
[นายโคฆาตกสั่งใหภรรยาปงเนื้อ]
ดังไดสดับมา นายโคฆาตกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ฆาโค
แลวถือเอาเนื้อล่ํา ใหปงแลว นั่งพรอมดวยบุตรและภริยาเคี้ยวกิน
เนื้อ และขายดวยราคา. เขาทําโคฆาตกกรรม (การงานของคนฆา
โค) อยูอยางนี้ตลอด ๕๕ ป มิไดถวายยาคูหรือภัตรแมมาตรวา
ทัพพีหนึ่งในวันหนึ่งแดพระศาสดา ซึง่ ประดับอยูในวิหารใกล. เขา
เวนจากเนื้อเสีย ยอมไมบริโภคภัตร. วันหนึ่ง เขาขายเนื้อในตอน
กลางวันแลว ใหกอนเนื้อกันหนึ่งแกภริยา เพื่อปง เพื่อประโยชน
แกตนแลวไดไปอาบน้ํา.
ลําดับนัน้ สหายของเขามาสูเรือนแลว พูดกะภริยาวา "หลอน
จงใหเนื้อที่จะพึงขายแกฉันหนอยหนึ่ง, (เพราะ) แขกมาที่เรือนฉัน."
* พระมหาฟน ป.ธ. ๙ (ปจจุบันเปน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) วัดสามพระยา แปล.
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ภริยานายโคฆาตก เนื้อที่จะพึงขายไมมี, สหายของทานขาย
เนื้อแลว บัดนี้ไปอาบน้ํา.
สหาย. อยาทําอยางนี้เลย, ถากอนเนื้อมี; ขอจงใหเถิด.
ภริยานายโคฆาตก. เวนกอนเนื้อที่ฉันเก็บไวเพื่อสหายของทาน
แลว เนื้ออื่นไมมี.
เขาคิดวา "เนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงเก็บเพื่อประโยชนแก
สหายของเรา ไมมี, อนึ่ง สหายของเรานั้น เวนจากเนื้อ ยอมไม
บริโภค, หญิงนี้จักไมให" จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีกไป.
ฝายนายโคฆาตกอาบน้ําแลวกลับมา, เมื่อภริยานั้นคดภัตรนํา
เขาไปพรอมกับผักตมเพื่อตน, จึงพูดวา "เนื้ออยูที่ไหน ?"
ภริยา. นาย เนื้อไมมี.
นายโคฆาตก. เราใหเนื้อไวเพื่อตองการปงแลวจึงไป มิใช
หรือ ?
ภริยา. สหายของทานมา บอกวา "แขกของฉันมา, หลอนจง
ใหเนื้อที่จะพึงขายแกฉัน,' เมื่อฉันแมตอบวา 'เนื้ออื่นจากเนื้อที่ฉัน
เก็บไวเพื่อสหายของทานไมมี, อนึ่ง สหายของทานนั้น เวนจากเนื้อ
ยอมไมบริโภค,' ก็ถือเอาเนื้อนั้นโดยพลการเองทีเดียวไปแลว.
นายโคฆาตก. เราเวนจากเนื้อ ไมบริโภคภัตร, หลอนจงนํา
ภัตรนั้นไป.
ภริยา. ฉันอาจทําอยางไรได, ขอจงบริโภคเถิด นาย.
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[นายโคฆาตกตัดลิ้นโคมาปงบริโภค]
นายโคฆาตฏนั้นตอบวา "เราไมบริโภคภัตร" ใหภริยานํา
ภัตรนั้นไปแลว ถือมีด, ไปสูสํานักโคตัวยืนที่หลังเรือน แลว
สอดมือเขาไปในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคน (ลิ้น) แลวถือไป
ใหปงบนถานเพลิงแลว วางไวบนภัตร นั่งบริโภคกอนภัตรกอนหนึ่ง
วางกอนเนื้อกอนหนึ่งไวในปาก. ในขณะนั้นแล เขาไดวิบากที่เห็นสมดวย
กรรม. แมเขาแล เปนเหมือนโค มีสายเลือดไหลออกจากปาก
เขาไปภายในเรือน เที่ยวคลาน รองไป.
[บุตรนายโคฆาตกหนี]
สมัยนัน้ บุตรของนายโคฆาตกยืนและดูบิดาอยูที่ใกล. ลําดับ
นั้น มารดาพูดกะเขาวา "ลูก เจาจงดูบิดานี่เที่ยวคลานรองไปใน
ทามกลางเรือนเหมือนโค ความทุกขนี้จักตกบนกระหมอมของเจา, เจา
ไมตองหวงแมซึ่งแม จงทําความสวัสดีแกตนหนีไปเถิด." บุตร
นายโคฆาตกนั้น ถูกมรณภัยคุมคาม ไหวมารดาแลว หนีไป, ก็แล
ครั้นหนีไปแลว ไดไปยังนครตักกสิลา. แมนายโคฆาตกเปนเหมือน
โค เที่ยวรองไปในทามกลางเรือน ทํากาละแลวเกิดในอเวจี. แมโค
ก็ไดทํากาละแลว. ฝายบุตรของนายโคฆาตกไปนครตักกสิลา เรียน
การงานของนายชางทอง. ลําดับนั้น อาจารยของเขา เมื่อจะไปบาน
สั่งไววา "เธอพึงทําเครื่องประดับชื่อเห็นปานนี้" แลวหลีกไป. แม
๑

๒

๑. ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต เทีย่ วไปอยูด วยเขา. ๒. อโนโลเกตฺวา ไมแลดูแลว.
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เขาก็ไดทําเครื่องประดับเห็นปานนั้นแล. ลําดับนัน้ อาจารยของเขามา
เห็นเครื่องประดับแลว ดําริวา "ชายผูนี้ไปในที่ใดที่หนึ่ง เปนผู
สามารถจะเลี้ยงชีพได" จึงไดใหธิดาผูเจริญวัยของตน (แกเขา).
เขาเจริญดวยบุตรธิดาแลว.
[ลูกทําบุญใหพอ]
ลําดับนั้น บุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแลว เรียนศิลปะ, ในกาล
ตอมา ไปพระนครสาวัตถี ดํารงฆราวาสอยูในพระนครนั้น ไดเปนผูมี
ศรัทธาเลื่อมใส. ฝายบิดาของพวกเขาไมทํากุศลอะไรๆ เลย ถึง
ความชราในนครตักกสิลาแลว. ลําดับนั้น พวกบุตรของเขาปรึกษา
กันวา "บิดาของพวกเราแก" แลวใหเรียกมายังสํานักของตน พูดวา
"พวกฉันจะถวายทานเพื่อประโยชนแกบิดา" แลวนิมนตภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาประธาน. วันรุงขึ้น พวกเขานิมนตภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประธานใหนั่งภายในเรือนแลว อังคาสโดยเคารพ, ใน
เวลาเสร็จภัตกิจ กราบทูลพระศาสดาวา "พระเจาขา พวกขาพระ
องค ถวายภัตรนี้ใหเปนชีวภัตร (ภัตรเพื่อบุคคลผูเปนอยู) เพื่อบิดา,
ขอพระองคจงทรงทําอนุโมทนา แกบิดาของพวกขาพระองคเถิด."
[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]
พระศาสดา ตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแลว ตรัสวา
"อุบาสก ทานเปนคนแก มีสรีระแกหงอมเชนกับใบไมเหลือง,
เสบียงทางคือกุศล เพื่อจะไปยังปรโลกของทาน ยังไมมี, ทานจง
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ทําที่พึ่งแกตน, จงเปนบัณฑิต อยาเปนพาล" ดังนี้แลว เมื่อจะ
ทรงนําอนุโมทนา จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"บัดนี้ ทานเปนดุจใบไมเหลือง, อนึ่ง บุรษุ
แหงพระยายม (คือความตาย) ปรากฏแกทาน
แลว. ทานตั้งอยูในใกลปากแหงความเสื่อม, อนึ่ง
แมเสบียงทางของทานก็ยังไมมี. ทานนั้น จงทําที่
พึ่งแกตน, จงรีบพยายาม เปนบัณฑิต ทาน
กําจัดมลทินไดแลว ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึง
อริยภูมอิ ันเปนทิพย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ
ความวา อุบาสก บัดนี้ ทานไดเปนเหมือนใบไมที่เหลืองอันขาด
ตกลงบนแผนดิน.
ทูตของพระยายม พระผูมีพระภาคตรัสเรียกวา ยมปุริสา. แต
คํานี้ พระองคตรัสหมายถึงความตายนั่นเอง. อธิบายวา ความตาย
ปรากฏแกทานแลว.
บทวา อุยฺโยคมุเข ความวา ก็ทานเปนผูตั้งอยูแลวใกลปาก
แหงความเสื่อม คือใกลปากแหงความไมเจริญ.
บทวา ปาเถยฺย ความวา แมเสบียงทางคืออกุศลของทานผู
จะไปสูปรโลกก็ยังไมมี เหมือนเสบียงทางมีขาวสารเปนตน ของ
บุคคลผูเตรียมจะไปยังไมมีฉะนั้น.
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สองบทวา โส กโหริ ความวา ทานนั้น จงทําที่พึ่งคือกุศล
แกตน เหมือนบุคคลเมื่อเรืออัปปางในสมุทร ทําที่พึ่งกลาวคือเกาะ
(แกตน) ฉะนั้น, และทานเมื่อทํา จงรีบพยายาม คือจงปรารภความ
เพียรเร็ว ๆ จงเปนบัณฑิต ดวยการทําที่พึ่งกลาวคือกุศลธรรมแกตน.
ดวยวา ผูใดทํากุศลในเวลาที่ตนยังไมถึงปากแหงความตาย สามารถ
จะทําไดนั่นแล, ผูนั้นชื่อวาเปนบัณฑิต. อธิบายวา ทานจงเปนผูเชน
นั้น อยาเปนอันธพาล.
สองบทวา ทิพฺพ อริยภูมึ ความวา ทานทําความเพียงอยู
อยางนี้ ชื่อวาผูกําจัดมลทินไดแลว เพราะความเปนผูนํามลทินมี
ราคะเปนตนออกเสียได, ชื่อวาไมมีกิเลสเพียงดังเนิน คือหมดกิเลส
เพราะไมมีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงชัน้ สุทธาวาส (ภูมิเปนที่สุดแหง
พระอริยบุคคลผูหมดจดแลว) ๕ อยาง
ในกาลจบเทศนา อุบาสกตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกหมูชนผูประชุมกันแลว ดังนีแ้ ล.
[พวกบุตรถวายทานอีก]
บุตรเหลานั้น ทูลนิมนตพระศาสดา แมเพื่อประโยชนในวันรุง
ขึ้น ถวายทานแลว ไดกราบทูลพระศาสดาผูทรงทําภัตกิจแลว ใน
เวลาทรงอนุโมนทนาวา "พระเจาขา แมภัตรนี้พวกขาพระองคถวาย
ใหเปนชีวภัตร เพื่อบิดาของปวงขาพระองคเหมือนกัน, ขอพระองค
๑

๑. อวิหา ๑ อตัปปา ๑ สุทัสสา ๑ สุทัสสี ๑ อกนิฏฐา ๑ ภพทั้ง ๕ นี้อยูในพรหมโลก
สูง ทานกลาววาเปนที่เกิดแหงพระอนาคามี, ดูความพิสดารในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒.
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จงทรงทําอนุโมทนาแกบิดานี้นี้แล."
พระศาสดา เมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแกเขา ไดตรัส ๒ พระ
คาถานี้วา :"บัดนี้ ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว, เปนผู
เตรียมพรอม (เพื่อจะไป) สํานักของพระยายม,
อนึ่ง แมที่พักในระหวาง (ทาง) ของทานก็ยัง
ไมม,ี อนึ่ง ถึงเสบียงทางของทานก็หามีไม, ทาน
นั้นจงทําที่พึ่งแกตน, จงรีบพยายาม จงเปนบัณฑิต
ทานเปนผูมีมลทินอันกําจัดไดแลว ไมมีกิเลสเพียง
ดังเนิน จักไมเขาถึงชาติชราอีก."
[แกอรรถ]
ศัพทวา อุป ในบทวา อุปนีตวโย ในพระคาถานั้น เปน
เพียงนิบาต. ทานมีวัยอันชรานําไปแลว คือมีวัยผานไปแลว ไดแก
ีมีวัยลวงไปแลว. อธิบายวา บัดนี้ ทานลวงวัยทั้ง ๓ แลว ตั้งอยู
ใกลปากของความตาย.
บาทพระคาถาวา สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก ความวา
ทานตระเตรียมจะไปสูปากของความตายตั้งอยูแลว.
บาทพระคาถาวา วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา ความวา
พวกคนเดินทาง ยอมพักทํากิจนั้น ๆ ในระหวางทางได ฉันใด: คนไป
สูปรโลก ยอมพักอยูฉันนั้นไมได. เพราะคนไปสูปรโลกไมอาจเพื่อ
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จะกลาวคําเปนตนวา "ทานจงรอสัก ๒-๓ วัน, ขาพเจาจะใหทานกอน
จะฟงธรรมกอน." ก็บุคคลเคลื่อนจากโลกนี้แลว ยอมเกิดในปรโลก
ทีเดียว, คํานั่น พระศาสดาตรัสหมายเอาเนื้อความนี้.
บทวา ปาเถยฺย นี้ พระผูมีพระภาคตรัสไวในหนหลังแลว
ก็จริงแล, ถึงอยางนั้น พระศาสดาทรงถือเอาในพระคาถาแมนี้ ก็เพื่อ
ทรงทําใหมนั่ บอยๆ แกอุบาสก. แมพยาธิและมรณะ ก็เปนอันทรง
ถือเอาในบทวา ชาติชร นี้เหมือนกัน.
ก็ พระผูมีพระภาคตรัสอนาคามิมรรค ดวยพระคาถาในหนหลัง
ตรัสอรหัตมรรคในพระคาถานี้. แมเมือ่ เปนเชนนั้น อุบาสก เมื่อ
พระศาสดาแมทรงแสดงธรรมดวยสามารถแหงมรรคชั้นสูง ก็บรรลุ
โสดาปตติผลชั้นต่ํา แลวจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนานี้
ตามกําลังอุปนิสัยของตน เหมือนเมื่อพระราชาทรงปนพระกระยาหารขนาดเทาพระโอฐของพระองค แลวทรงนําเขาไปแกพระโอรส,
พระกุมารทรงรับโดยประมาณพระโอฐของพระองคเทานั้น ฉะนั้น.
พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกบริษัทที่เหลือ ดังนีแ้ ล.
เรื่องบุตรของนายโคฆาตก จบ.
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๒. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง* [ ๑๘๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อนุปุพฺเพน เมธาวี"
เปนตน.
[พราหมณทําความเกื้อกูลแกภิกษุ]
ดังไดสดับมา วันหนึ่ง พราหมณนั้น ออกไปแตเชาตรู, ไดยืน
แลดูพวกภิกษุหมจีวร ในที่เปนที่หมจีวรของพวกภิกษุ, ก็ที่นั้น มี
หญางอกขึ้นแลว. ตอมา ภิกษุรูปหนึง่ หมจีวรอยู, ชายจีวรเกลือก
กลั้วที่หญา เปยกดวยหยาดน้ําคางแลว. พราหมณเห็นเหตุนั้นแลว
คิดวา "เราควรทําที่นี้ใหปราศจากหญา " ในวันรุงขึ้น ถือจอบไป
ถากที่นั้น ไดทําใหเปนที่เชนมณฑลลาน.
แมในวันรุงขึ้น เมื่อภิกษุมายังที่นั้น หมจีวรอยู, พราหมณเห็น
ชายจีวรของภิกษุรูปหนึ่ง ตกไปบนพืน้ ดินเกลือกกลั้วอยูที่ฝุน จึงคิด
วา "เราเกลี่ยทรายลงในที่นี้ควร " แลวขนทรายมาเกลี่ยลง.
[พราหมณสรางมณฑปและศาลา]
ภายหลังวันหนึ่ง ในเวลากอนภัตรไดมีแดดกลา. แมในกาล
นั้น พราหมณเห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผูกําลังหมจีวร
๑

* พระมหาฟน ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปน สมเด็จพระพุทธโฆษจารย) วัดสามพระยา แปล
๑. อปหริต ใหมีของเขียวไปปราศ.
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อยู จึงคิดวา "เราใหสรางมณฑป ในที่นี้ควร" จึงใหสรางมณฑป
แลว.
รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ไดมีฝนพรําแตเชาตรู. แมในกาลนั้น พราหมณ
แลดูพวกภิกษุอยู, เห็นพวกภิกษุมีจีวรเปยก จึงคิดวา "เราใหสราง
ศาลาในที่นี้ควร" จึงใหสรางศาลาแลวคิดวา "บัดนี้ เราจักทําการ
ฉลองศาลา," จึงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหภิกษุ
ทั้งหลายนั่งทั้งภายในทั้งภายนอก ถวายทาน, ในเวลาเสร็จภัตกิจ
รับบาตรพระศาสดา เพื่อประโยชนแกการทรงอนุโมทนา แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นทั้งหมด จําเดิมตั้งแตตนวา "พระเจาขา ขาพระองค
ยืนแลดูอยูในที่นี้ ในเวลาที่พวกภิกษุหมจีวร, เห็นเหตุการณอยางนี้ ๆ
จึงใหสรางสิ่งนี้ ๆ ขึ้น."
[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]
พระศาสดาทรงสดับคําของเขาแลว ตรัสวา "พราหมณ ธรรมดา
บัณฑิตทั้งหลายทํากุศลอยูคราวละนอย ๆ ทุก ๆ ขณะ, ยอมนํามลทิน
คืออกุศล ของตนออกโดยลําดับทีเดียว" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"ผูมีปญหา (ทํากุศลอยู ) คราวละนอย ๆ ทุก ๆ
ขณะ โดยลําดับ พึงกําจัดมลทินของตนได เหมือน
ชางทองปดเปาสนิททองฉะนั้น."
๑

๒

๑. ปะรํา ๒. จะแปลโดยไมตองเติม "กุสล กโรนฺโต" เขามา แปลเทาที่มีก็ได.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุปพุ ฺเพน คือ โดยลําดับ. ผู
ประกอบดวยปญญาอันรุง เรืองในธรรม ชื่อวา เมธาวี.
สองบทวา ขเณ ขเณ ความวา ทํากุศลอยูทุก ๆ โอกาส.
บาทพระคาถาวา กมฺมาโร รชตสฺสเสว ความวา บัณฑิตทํากุศล
อยูบอย ๆ ชื่อวา พึงกําจัด มลทินคือกิเลสมีราคะเปนตน ของตน,
ดวยวา เมื่อเปนอยางนั้น บัณฑิตยอมเปนผูชื่อวามีมลทินอันขจัดแลว
คือไมมีกิเลส เหมือนชางทองหลอมแลวทุบทองครั้งเดียวเทานั้น ยอม
ไมอาจไลสนิมออกแลวทําเครื่องประดับตาง ๆ ได, แตเมื่อหลอมทุบ
บอย ๆ ยอมไลสนิมออกได, ภายหลัง ยอมทําใหเปนเครื่องประดับ
ตาง ๆ หลายอยางไดฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา พราหมณดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๓. เรื่องพระติสสเถระ* [ ๑๘๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูป
หนึ่งชื่อติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อยสาว มล สมุฏาย"
เปนตน.
[พระติสสะมอบผาสาฎกเนื้อหยาบใหพี่สาว]
ดังไดสดับมา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง ไดบรรพชา
อุปสมบทแลว ปรากฏชือ่ วา "ติสสเถระ."
ในกาลตอมา พระติสสเถระนั้น เขาจําพรรษา ณ วิหารในชนบท,
ไดผาสาฎกเนื้อหยาบประมาณ ๘ ศอก จําพรรษา ปวารณาแลว,
ถือผานั้นไปวางไวใกลมือพี่สาว. พี่สาวนั้น ดําริวา "ผาสาฎกผืนนี้
ไมสมควรแกนองชายเรา" แลวตัดผานั้นดวยมีดอันคม ทําใหเปน
ชิ้นนอยชิ้นใหญ, โขลกในครก แลวสาง ดีด กรอ ปน ใหเปนดาย
ละเอียด ใหทอเปนผาสาฎกแลว.
[พระเถระเตรียมจะตัดจีวร]
ฝายพระเถระ ก็จัดแจงดวยและเข็ม, นิมนตภิกษุหนุม และ
สามเณรผูทําจีวรใหประชุมกันแลว ไปยังสํานักพี่สาว พูดวา "พี่
จงใหผาสาฎกผืนนั้นแกฉัน, ฉันจักใหทําจีวร."
พี่สาวนัน้ นําผาสาฎกประมาณ ๙ ศอกออกมาวางไวใกลมือ
* พระมหาฟน ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) วัดสามพระยา แปล
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ของพระผูนองชาย. ทานรับผาสาฎกนั้นมาพิจารณาแลวพูดวา "ผาสาฎก
ของฉันเนื้อหยาบ ประมาณ ๘ ศอก, ผืนนี้เนื้อละเอียด ประมาณ
๙ ศอก, ผานี้มิใชผาสาฎกของฉัน, นี่เปนผาสาฎกของพี่, ฉันไม
ตองการผาผืนนี้, พี่จงใหผาสาฎกผืนนั้นแหละแกฉัน." พี่สาวตอบวา
"ทานผูเจริญ นี่เปนผาของทานทีเดียว, ขอทานจงรับผานั้นเถิด."
ทานไมปรารถนาเลย.
ลําดับนั้น พี่สาวจึงบอกกิจที่ตนทําทุกอยางแกพระเถระนั้นแลว
ไดถวายวา "ทานผูเจริญ นั่นเปนผาของทานทีเดียว, ขอทานจงรับผา
นั้นเถิด," ทานถือผานั้นไปวิหาร เริ่มจีวรกรรม.
[พระเถระหวงใยในจีวร ตายแลวเกิดเปนเล็น]
ลําดับนั้น พี่สาวของทานจัดแจงวัตถุมียาคูและภัตรเปนตน เพื่อ
ประโยชนแกภิกษุสามเณรผูทําจีวรของพระติสสะนั้น. ก็ในวันที่จีวร
เสร็จ พี่สาวใหทําสักการะมากมาย. ทานแลดูจีวรแลว เกิดความ
เยื่อใยในจีวรนั้น คิดวา "ในวันพรุงนี้ เราจักหมจีวรนั้น" แลว
พับพาดไวที่สายระเดียง, ในราตรีนั้น ไมสามารถใหอาหารที่ฉัน
แลวยอยไปได มรณภาพแลว เกิดเปนเล็นที่จีวรนั้นนั่นเอง.
[พระศาสดารับสั่งไมใหแจกจีวร]
ฝายพี่สาว สดับการมรณภาพของทานแลว รองไหกลิ้งเกลือก
ใกลเทาของพวกภิกษุ. พวกภิกษุทําสรีรกิจ (เผาศพ) ของทานแลว
พูดกันวา "จีวรนั้นถึงแกสงฆทีเดียว เพราะไมมีคิลานุปฏฐาก, พวก
เราจักแบงจีวรนั้น" แลวใหนําจีวรนั้นออกมา. เล็นวิ่งรองไปขางโนน
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และขางนี้วา "ภิกษุพวกนี้แยงจีวรอันเปนของเรา."
พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียว ทรงสดับเสียงนั้น
ดวยโสตธาตุเพียงดังทิพย ตรัสวา "อานนท เธอจงบอกอยาใหพวก
ภิกษุแบงจีวรของติสสะ แลวเก็บไว ๗ วัน." พระเถระใหทําอยาง
นั้นแลว.
[พระศาสดารับสั่งใหแจกจีวรของพระติสสเถระ]
แมเล็นนั้น ทํากาละในวันที่ ๗ เกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว, ใน
วันที่ ๘ พระศาสดารับสั่งวา "ภิกษุทั้งหลาย จงแบงจีวรของติสสะ
แลวถือเอา." พวกภิกษุทําอยางนั้นแลว.
พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาวา "เหตุไรหนอแล พระ
ศาสดาจึงใหเก็บจีวรของพระติสสะไวสิ้น ๗ วัน แลวทรงอนุญาตเพื่อ
ถือเอาในวันที่ ๘ ?
[ตัณหาทําใหสัตวถึงความพินาศ]
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา "ดวยเรื่องชื่อนี้," ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ติสสะ
เกิดเปนเล็นที่จีวรของตน, เมื่อพวกเธอจะแบงจีวรนั้น วิ่งรองไป
ขางโนนและขางนี้วา 'ภิกษุพวกนี้แยงจีวรอันเปนของเรา,' เมื่อพวก
เธอถือเอาจีวรอยู. เขาขัดใจในพวกเธอแลวพึงเกิดในนรก, เพราะเหตุ
นั้น เราจึงใหเก็บจีวรไว; ก็บัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว, เพราะ
เหตุนั้น เราจึงอนุญาตการถือเอาจีวรแกพวกเธอ," เมื่อภิกษุพวกนั้น
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กราบทูลอีกวา "พระเจาขา ขึ้นชื่อวาตัณหานี้หยาบหนอ" จึงตรัส
วา "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาตัณหาของสัตวเหลานี้หยาบ;
สนิมตั้งขึ้นแตเหล็ก ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ยอมใหเหล็กพินาศไป ทํา
ใหเปนของใชสอยไมได ฉันใด; ตัณหานี้ (ก็) ฉันนั้นเหมือนกัน
เกิดขึ้นภายในของสัตวเหลานี้แลว ยอมใหสัตวเหลานั้นเกิดในอบายมี
นรกเปนตน ใหถึงความพินาศ" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"สนิมตั้งขึ้นแตเหล็ก ครั้นตั้งขึน้ แตเหล็กแลว
ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด; กรรมทั้งหลายของ
ตน ยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาชื่อวา
โธนา ไปสูทุคติ ฉันนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อยสา คือแตเหล็ก. บทวา สมุฏาย
คือตั้งขึ้นแลว. บทวา ตทุฏาย คือครั้นตั้งขึ้นแตเหล็กนั้น.
ในบทวา อติโธนาจาริน ปจจัยพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :ปญญาเปนเครื่องพิจารณาปจจัย ๔ วา "การบริโภคนี้ เปน
ประโยชนดว ยปจจัยเหลานี้" แลวบริโภค พระผูมีพระภาคตรัสวาโธนา,
ุบุคคลประพฤติกาวลวงปญญาชื่อวาโธนานั้น ชื่อวา อติโธนาจารี.
พระผูมพี ระภาคตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้ "สนิมเกิดขึ้นแตเหล็ก
ตั้งขึ้นแตเหล็ก ยอมกัดเหล็กนั่นเอง ฉันใด; กรรมทั้งหลายของตน
คือกรรมเหลานั้นชื่อวาเปนของตนนั่นแหละ เพราะตั้งขึ้นในตน ยอม
๑. อยสาว=อยสา+อิว-ฉันใด.
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นําบุคคลผูไมพิจารณาปจจัย ๔ แลวบริโภค ชื่อวาผูประพฤติกาวลวง
ปญญาชื่อวาโธนา ไปสูท ุคติ ฉันนั้นเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระ จบ.
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๔. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ* [ ๑๘๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
โลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสชฺฌายมลา มนฺตา"
เปนตน.
[พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม]
ดังไดสดับมา พวกอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ในพระนคร
สาวัตถี ถวายทานในเวลากอนภัตรแลว ในเวลาหลังภัตร จึงถือ
วัตถุทั้งหลายมีเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออยและผาเปนตน ไปวิหาร
แลวฟงธรรมกถาอยู, ก็ในเวลาฟงธรรมแลวเดินไป ยอมกลาวคุณ
ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ.
พระอุทายีเถระ สดับถอยคําของอริยสาวกเหลานั้นแลว จึง
พูดวา "พวกทานฟงธรรมกถาของเถระทั้ง ๒ นั้น ยังกลาวถึง
อยางนี้กอน, ฟงธรรมกถาของฉันแลว จักกลาวอยางไรหนอแล ?"
พวกมนุษย ฟงถอยคําของทานแลว คิดวา "พระเถระแมนี้
จักเปนพระธรรมกถึกองคหนึ่ง, พวกเราฟงธรรมกถาของพระเถระ
แมนี้ ควร." วันหนึ่ง พวกเขาอาราธนาพระเถระวา "ทานขอรับ
วันนี้ เปนวันฟงธรรมของพวกกระผม," ถวายทานแกพระสงฆแลว
พูดวา "ทานขอรับ ขอทานพึงกลาวธรรมกถาในกลางวันเถิด."
๑

* พระมหาฟน ป. ธ. ๙ (ปจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) วัดสามพระยา แปล
๑. ยาจิตวฺ า=ขอหรือวิงวอน.
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ฝายพระเถระนั้น รับนิมนตของพวกมนุษยนั้นแลว.
[พระเถระไมสามารถแสดงธรรมได]
เมื่อพวกมนุษยนั้นมาในเวลาฟงธรรมแลว พูดวา "ทาน
ขอรับ ขอทานจงกลาวธรรมแกพวกกระผมเถิด," พระโลฬุทายีเถระ
นั่งบนอาสนะแลว จับพัดอันวิจิตรสั่นอยู, ไมเห็นบทธรรม
แมบทหนึ่ง พูดวา "ฉันจักสวดสรภัญญะ, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลาว
ธรรมกถา" ดังนี้แลว ก็ลง (จากอาสนะ). มนุษยพวกนั้น นิมนต
ภิกษุรูปอื่นใหกลาวธรรมกถาแลว นิมนตพระโลฬุทายีขึ้นอาสนะอีก
เพื่อตองการสวดสรภัญญะ. พระโลฬุทายีนั้น ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ
แมอีก จึงพูดวา "ฉันจักกลาวในกลางคืน, ขอภิกษุรูปอื่นจงสวด
สรภัญญะ" แลวก็ลง. มนุษยพวกนั้น นิมนตภิกษุรูปอื่นใหสวด
สรภัญญะแลว นําพระเถระมาในกลางคืนอีก. พระเถระนั้น ก็ยัง
ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ แมในกลางคืน พูดวา "ฉันจักกลาวใน
เวลาใกลรุงเทียว, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลาวในกลางคืน" แลวก็ลง.
มนุษยพวกนั้น นิมนตภิกษุรูปอื่นใหกลาวแลว ในเวลาใกลรุง ก็นํา
พระเถระนั้นมาอีก. พระเถระนั้น แมในเวลาใกลรงุ ก็มิไดเห็นบท
ธรรมอะไร ๆ.
[พระเถระถูกมหาชนไลไปตกหลุมคูถ]
มหาชน ถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินและทอนไมเปนตน คุกคาม
วา "พระอันธพาล เมื่อพวกขาพเจากลาวสรรเสริญพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ทานพูดอยางนี้และอยางนี้, บัดนี้ เหตุไร
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จึงไมพูด ?" ดังนี้แลว ก็ติดตามพระเถระผูหนีไป. พระเถระนั้น หนี
ไปตกลงในเวจกุฎีแหงหนึ่ง.
มหาชนสนทนากันวา "พระโลฬุทายี เมื่อถอยคําสรรเสริญ
คุณพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนไปอยู อวดอางประกาศ
ความที่ตกเปนธรรมกถึก, เมื่อพวกมนุษยทําสักการะแลว พูดวา
'พวกกระผมจะฟงธรรม,' นั่งบนอาสนะถึง ๔ ครั้ง ไมเห็นบทธรรม
อะไร ๆ ที่สมควรจะพึงกลาว ถูกพวกมนุษยถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดิน
และทอนไมเปนตน คุกคามวา 'ทานถือตัวเทาเทียม กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระ ผูเปนเจาของพวกเรา' ไลใหหนีไป
ตกลงในเวจกุฎีแลว.
[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?" เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา
"ดวยเรื่องชื่อนี้," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดนี้เทา
นั้น, แมในกาลกอน โลฬุทายีนั้น ก็จมลงในหลุมคูถเหมือนกัน" ดัง
นี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสชาดก นี้ใหพิสดารวา :"สหาย เรามี ๔ เทา, สหาย แมทานก็มี
๔ เทา. มาเถิด สีหะ ทานจงกลับ, เพราะ
เหตุไรหนอ ทานจึงกลัวแลวหนีไป ? สุกร
๑

๒

๑. ยุคคฺคาห คณฺหสิ=ถือความเปนคู. ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๕๑ ตทฏกถา ๓/๑๑
สุกรชาตกนฺติ ขายติ.
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ทานเปนผูไมสะอาด มีขนเปอนดวยของเนา
มีกลิ่นเหม็นฟุงไป; ถาทานประสงคตอสู,
เราจะใหความชนะแกทาน นะสหาย"
ดังนี้แลว ตรัสวา "ราชสีหในกาลนั้นไดเปนสารีบุตร, สุกรไดเปน
โลฬุทายี."
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายี เรียนธรรมมีประมาณนอยแท, อนึ่ง
มิไดทําการทองเลย; การเรียนปริยัติอยางใดอยางหนึ่งแลว ไม
ทําการทองปริยัตินั้น เปนมลทินแท" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"มนุษยทั้งหลาย มีอันไมทองบนเปนมลทิน,
เรือน มีความไมหมั่นเปนมลทิน, ความเกียจ
คราน เปนมลทินของผิวพรรณ, ความประมาท
เปนมลทินของผูรักษา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสชฺฌายมลา เปนตน ความวา
เพราะปริยัติหรือศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อบุคคลไมทอง ไม
ประกอบเนือง ๆ ยอมเสื่อมสูญ หรือไมปรากฏติดตอกัน; ฉะนั้น
พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "อสชฺฌายมลา มนฺตา."
อนึ่ง เพราะชื่อวาเรือนของบุคคลผูอยูครองเรือน ลุกขึ้นเสร็จ
สรรพแลวไมทํากิจ มีการซอมแซมเรือนที่ชํารุดเปนตน ยอมพินาศ
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ฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "อนุฏานมลา ฆรา."
เพราะกายของคฤหัสถหรือบรรพชิต ผูไมทาํ การชําระสรีระ
หรือการชําระบริขาร ดวยอํานาจความเกียจคราน ยอมมีผิวมัว
หมอง; ฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "มล วณฺณสฺส
โกสชฺช."
อนึ่ง เพราะเมื่อบุคคลรักษาโคอยู หลับหรือเลนเพลินดวย
อํานาจความประมาณ, โคเหลานั้น ยอมถึงความพินาศ ดวยเหตุ
มีวิ่งไปสูที่มิใชทาเปนตนบาง ดวยอันตรายมีพาลมฤค และโจรเปนตน
บาง ดวยอํานาจการกาวลงสูที่ทั้งหลาย มีนาขาวสาลีเปนตนของ
ชนพวกอื่นแลวเคี้ยวกินบาง, แมตนเอง ยอมถึงอาชญาบาง การ
บริภาษบาง.
ก็อีกอยางหนึ่ง กิเลสทั้งหลาย ลวงล้ําเขาไป ดวยอํานาจความ
ประมาท ยอมยังบรรพชิตผูไมรักษาทวาร ๖ ใหเคลื่อนจากศาสนา;
ฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "ปมาโท รกฺขโต มล."
อธิบายวา ก็ความประมาทนั้น ชื่อวาเปนมลทิน เพราะความประมาท
เปนที่ตั้งของมลทิน ดวยการนําความพินาศมา.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
๑

๒

๑. พาลมิค-เนือ้ ราย. ๒. โอตริตฺวา-หยั่งลงแลว.
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๕. เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง* [ ๑๘๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภกุลบุตร
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มลิตฺถิยา ทุจฺจริต"
เปนตน.
[สามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ]
ดังไดสดับมา มารดาและบิดา นํากุลสตรีผูมีชาติเสมอกันมา
เพื่อกุลบุตรนั้น. นางไดเปนหญิงมักประพฤตินอกใจ (สามี) จําเดิม
แตวันที่นํามาแลว. กุลบุตรนั้น ละอาย เพราะการประพฤตินอกใจ
ของนาง ไมอาจเขาถึงความเปนผูเผชิญหนาของใครได เลิกกุศลกรรมทั้งหลาย มีการบํารุงพระพุทธเจาเปนตน โดยกาลลวงไป ๒-๓
วัน เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
เมื่อพระศาสดา ตรัสวา "อุบาสก เพราะเหตุไร เราจึงไม (ใคร)
เห็นทาน?" จึงกราบทูลความนั้นแลว.
[สตรีเปรียบเหมือนของ ๕ อยาง]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะกุลบุตรนั้นวา "อุบาสก แม
ในกาลกอน เราก็ไดกลาวแลววา 'ขึ้นชื่อวา สตรีทั้งหลาย เปน
เชนกับแมน้ําเปนตน. บัณฑิต ไมควรทําความโกรธในสตรีเหลานั้น,'
แตทานจําไมได เพราะความเปนผูอันภพปกปดไว" อันกุลบุตรนั้น
ทูลอาราธนาแลว ตรัสชาดก ใหพิสดารวา :๑

๒

* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. ๑. อติจารินี ผูมักประพฤติลวง.
๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑ ตทฏกถา ๓/๙๘. ตตฺถ ปน อนภิรติชาตกนฺติ ขายติ.
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"ธรรมดาสตรีในโลก เปนเหมือนแมน้ํา หนทาง
โรงดื่ม ที่พักและบอน้ํา, เวลา ยอมไมมีแกสตรี
เหลานัน้ ."
ดังนี้แลว ตรัสวา "ก็อุบาสก ความเปนผูมักประพฤตินอกใจ เปน
มลทินของสตรี, ความตระหนี่ เปนมลของผูใหทาน, อกุศลธรรม
เปนมลทินของสัตวทั้งหลายในโลกนีแ้ ละโลกหนา เพราะอรรถวา เปน
เครื่องยังสัตวใหฉิบหาย, แตอวิชชา เปนมลทินอยางยอดยิ่ง กวา
มลทินทั้งปวง" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถามเหลานี้วา :"ความประพฤติชั่ว เปนมลทินของสตรี, ความ
ตระหนี่ เปนมลทินของผูให, ธรรมอันลามก
ทั้งหลาย เปนมลทินแล ทั้งในโลกนี้ ทั้งใน
โลกหนา, เราจะบอกมลทินอันยิง่ กวามลทินนั้น,
อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง ภิกษุทงั้ หลาย ทาน
ทั้งหลาย ละมลทินนั่นไดแลวยอม เปนผูหมด
มลทิน."
[แกอรรถ]
ความประพฤตินอกใจ ชื่อวา ความประพฤติชั่ว ในพระคาถา
นั้น. ก็แมสามี ยอมขับไลสตรีผูมักประพฤตินอกใจออกไปเสียจาก
เรือน, สตรีนั้น ไปสูสํานักของมารดาบิดา (ก็ถูก) มารดาบิดาขับไล
ดวยคําวา "เองไมมีความเคารพตระกูล เราไมอยากเห็นแมดวย
๑

๑. ไดแก กําหนด, เขตแดน, ความจํากัด.
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นัยนตาทั้ง ๒" สตรีนั้น หมดที่พึ่ง เที่ยวไป ยอมถึงความลําบาก
มาก; เพราะเหตุนั้น พระศาสดา จึงตรัสความประพฤติชั่วของสตรี
นั้นวา "เปนมลทิน."
บทวา ททโต แปลวา ของผูให. ก็เมื่อบุคคลใด ในเวลา
ไถนา คิดอยูวา "เมื่อนานี้สมบูรณแลว, เราจักถวายภัตรทั้งหลาย
มีสลากภัตรเปนตน," เมื่อขาวกลาเผล็ดผลแลว, ความตระหนี่เกิด
ขึ้น หามจิตอันสัมปยุตดวยจาคะ, บุคคลนั้น เมื่อจิตสัมปยุต
ดวยจาคะ ไมงอกงามขึ้นได ดวยอํานาจความตระหนี่ ยอมไมได
สมบัติ ๓ อยาง คือ มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ (และ) นิพพาน
สมบัติ; เพราะฉะนั้น พระศาสดา จึงตรัสวา "ความตระหนี่
เปนมลทินของผูให." แมในบทอื่น ๆ ซึ่งมีรูปอยางนี้ ก็มีนยั เชนนี้
เหมือนกัน.
สองบทวา ปาปกา ธมฺมา ความวา ก็อกุศลธรรมทั้งหลาย
เปนมลทินทั้งนั้น ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา. บทวา ตโต ความวา
กวามลทินที่ตรัสแลว ในหนหลัง. บทวา มลตร ความวา เราจะ
บอกมลทินอันยิ่งแกทานทั้งหลาย.
บทวา อวิชฺชา ความวา ความไมรู อันมีวัตถุ ๘ นั่นแล
เปนมลทินอยางยิ่ง.
บทวา ปหนฺตฺวาน ความวา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
มลทินนั่นไดแลว ยอมเปนผูหามลทินมิได.
๑

๑. พึงดู อวิชชา ๘ ในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ หมวด ๘.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี* [ ๑๘๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริก ของพระสารีบุตรเถระ ชื่อจูฬสารี จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้
วา "สุชีว อหิริเกน" เปนตน.
[พระจูฬสารีไดโภชนะเพราะทําเวชกรรม]
ดังไดสดับมา วันหนึ่ง พระจูฬสารีนั้นทําเวชกรรมแลวไดโภชนะ
อันประณีตแลว ถือออกไปอยู พบพระเถระในระหวางทาง จึงเรียนวา
"ทานขอรับ โภชนะนี้ กระผมทําเวชกรรมไดแลว, ใตเทาจักไม
ไดโภชนะเห็นปานนี้ในที่อื่น, ขอใตเทาจงฉันโภชนะนี้, กระผมจักทํา
เวชกรรม นําอาหารเห็นปานนี้ มาเพื่อใตเทาตลอดกาลเปนนิตย."
พระเถระฟงคําของพระจูฬาสารีนั้นแลว ก็นิ่งเฉย หลีกไปแลว. ภิกษุ
ทั้งหลายมาสูวิหารแลว กราบทูลความนั้นแดพระศาสนา.
[ผูตั้งอยูในอเนสนกรรมเปนอยูงาย]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาบุคคลผูไมมี
ความละอาย ผูคะนอง เปนผูเชนกับกา ตั้งอยูในอเนสนา ๒๑ อยาง
ยอมเปนอยูงาย, สวนบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ ยอมเปน
อยูยาก" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"อันบุคคลผูไมมีความละอาย กลาเพียงดังกา
มีปกติกําจัด (คุณผูอื่น) มักแลนไป (เอาหนา)
๑

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗. วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. อเนสนา แปลวา การแสวงหาไมสมควร. พึงดูในวินยั มุข เลม ๒ กัณฑที่ ๑๘.
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ผูคะนอง ผูเศราหมอง เปนอยูงาย. สวนบุคคล
ผูมีความละอาย ผูแสวงหากรรมอันสะอาดเปน
นิตย ไมหดหู ไมคะนอง มีอาชีวะหมดจด
เห็นอยู เปนอยูยาก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหิริเกน คือผูขาดหิริและโอตตัปปะ.
อธิบายวา อับบุคคลผูเห็นปานนั้น อาจเรียกหญิงผูมิใชมารดานั่นแล
วา "มารดาของเรา" เรียกชายทั้งหลายผูมิใชบิดาเปนตนนั่นแล โดย
นัยเปนตนวา "บิดาของเรา" ตั้งอยูในอเนสนา ๒๑ อยาง เปนอยู
โดยงาย.
บทวา กากสูเรน ไดแก เชนกาตัวกลา. อธิบายวา เหมือน
อยางวา กาตัวกลา ใครจะคาบวัตถุทั้งหลายมียาคูเปนตน ในเรือน
แหงตระกูลทั้งหลาย จับ ณ ที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแลว รูวาเขา
แลดูตน จึงทําเปนเหมือนไมแลดู เหมือนสงใจไปในที่อื่น และทําเปน
เหมือนหลับอยู กําหนดความเผอเรอของพวกมนุษยไดแลวก็โผลง,
เมื่อพวกมนุษยไลวา "สุ สุ" อยูนั่นแล ก็คาบเอาอาหารเต็มปาก
แตภาชนะแลวบินหนีไปฉันใด; แมบุคคลผูไมมีความละอายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เขาไปบานกับภิกษุทั้งหลายแลว ยอมกําหนดที่ทั้งหลาย
มีที่ตั้งแหงยาคูแลภัตรเปนตน, ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตใน
บานนั้น รับเอาอาหารสักวายังอัตภาพใหเปนไป ไปสูโรงฉัน
พิจารณาอยู ดื่มยาคูแลว ทํากัมมัฏฐานไวในใจ สาธยายอยู ปดกวาด
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โรงฉันอยู; สวนบุคคลนี้ไมทําอะไร ๆ เปนผูบายหนาตรงไปยังบาน,
เขาแมถูกภิกษุทั้งหลาย บอกวา "จงดูบุคคลนี้ " แลวจองดูอยู ทํา
เปนเหมือนไมแลดู เหมือนสงใจไปในที่อื่น เหมือนหลับอยู ดุจกลัด
ลุกดุม ทําที่เปนดุจจัดจีวร พูดวา "การงานของเราชื่อโนนมีอยู"
ลุกจากอาสนะเขาไปบาน เขาไปสูเรือนหลังใดหลังหนึ่ง บรรดา
เรือนที่กําหนดไวแลวแตเชา, เมื่อหมูมนุษยในเรือน แมแงมประตู แลว
นั่งกรอ (ดาย) อยูริมประตู, เอามือขางหนึ่ง ผลักประตูแลวเขาไป
ภายใน. ลําดับ นั้นมนุษยเหลานั้นเห็นบุคคลนั้นแลว แมไมปรารถนา
ก็นิมนตใหนั่งบนอาสนะแลว ถวายของมียาคูเปนตนที่มีอยู, เขาบริโภค
ตามตองการแลว ถือเอาของสวนที่เหลือดวยบาตรหลีกไป, บุคคลนี้
ชื่อวาผูกลาเพียงดังกา, อันบุคคลผูหาหิริมิไดเห็นปานนี้ เปนอยูงาย.
บทวา ธสินา ความวา ชื่อวาผูมีปกติกําจัด เพราะเมื่อ
คนทั้งหลาย กลาวคําเปนตนวา "พระเถระชื่อโนน เปนผูมีความ
ปรารถนานอย," กําจัดคุณของคนเหลาอื่นเสีย ดวยคําเปนตนวา
"ก็แมพวกเราไมเปนผูมีความปรารถนานอยดอกหรือ ?" ก็มนุษย
ทั้งหลายฟงคําของคนเห็นปานนั้นแลว เมื่อสําคัญวา "แมผูนี้ก็เปนผู
ประกอบดวยคุณ มีความเปนปรารถนานอยเปนตน" ยอมสําคัญ
ของที่ตนควรให. แตวาจําเดิมแตน้นั ไป เขาเมื่อไมอาจเพื่อจะยังจิต
ของบุรุษผูรูทั้งหลายใหยินดี ยอมเสื่อมจากลาภแมนั้น. บุคคลผูมีปกติ
กําจัดอยางนี้ ยอมยังลาภทั้งของตนทั้งของผูอื่นใหฉิบหายแท.
๑

๒

๑. โถก กวาฏ ปธาย ปดบานประตูหนอยหนึ่ง. ๒. ของสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๖.
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บทวา ปกฺขนฺทิกา ความวา ผูมักประพฤติแลนไป คือผูแสดง
กิจของคนเหลาอื่นใหเปนดุจกิจของตน. เมื่อภิกษุทั้งหลายทําวัตรที่
ลานพระเจดียเปนตนแตเชาตรู นั่งดวยกระทําไวในใจซึ่งกัมมัฏฐาน
หนอยหนึ่งแลวลุกขึ้น เขาไปบานเพื่อบิณฑบาต, บุคคลนั้นลางหนา
แลวตกแตงอัตภาพ ดวยอันหมผากาสาวะมีสีเหลือง หยอดนัยนตา
และทาศีรษะเปนตน ใหประหารดวยไมกวาด ๒-๓ ทีเปนดุจกวากวาด
อยู เปนผูบายหนาไปสูซุมประตู, พวกมนุษยมาแตเชาตรู ดวยคิดวา
"จักไหวพระเจดีย จักกระทําบูชาดวยระเบียบดอกไม" เห็นเขาแลว
พูดกันวา "วิหารนี้ อาศัยภิกษุหนุมนี้ จึงไดการประคับประคอง,
ทานทั้งหลายอยาละเลยภิกษุนี้" ดังนี้แลว ยอมสําคัญของที่ตนพึง
ใหแกเขา. อันบุคคลผูมักแลนไปเชนนี้ เปนอยูงาย.
บทวา ปคพฺเภน ความวา ผูประกอบดวยความคะนองกาย
เปนตน. สองบทวา สงฺกิลิฏเน ชีวิต ความวา ก็อันบุคคลผู
เลี้ยงชีวิตเปนอยูอยางนี้ ชื่อวาเปนผูเศราหมองแลว เปนอยู. การ
เปนอยูนั้น ชื่อวาเปนอยูชั่ว คือเปนอยูลามกแท.
บทวา หิริมตา จ ความวา อันบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและ
โอตตัปปะ เปนอยูยาก. เพราะเขาไมกลาวคําวา "มารดาของเรา"
เปนตน กะหญิงผูมิใชมารดาเปนตน เกลียดปจจัยที่เกิดขึ้นโดยไม
ชอบธรรมดุจคูถ แสวงหา (ปจจัย) โดยธรรมโดยเสมอ เที่ยว
บิณฑบาตตามลําดับตรอก สําเร็จชีวติ เปนอยูเศราหมอง.
บทวา สุจิคเวสินา ความวา แสวงหากรรมทั้งหลาย มีกายกรรม
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เปนตนอันสะอาด. บทวา อลีเนน ความวา ไมหดหูดวยความเปน
ไปแหงชีวิต.
สองบทวา สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา ความวา ก็บุคคลเห็นปานนี้
ยอมเปนผูชื่อวา มีอาชีวะหมดจด, อันบุคคลผูมีอาชีวะหมดจดแลว
อยางนี้นั้น เห็นอาชีวะหมดจดนั้นแลโดยความเปนสาระ ยอมเปนอยู
ไดยาก ดวยอํานาจแหงความเปนอยูเศราหมอง.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชื่อจูฬาสารี จบ.
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๗. เรื่องอุบาสกหาคน* [ ๑๘๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕
คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย ปาณมติมาเปติ" เปนตน.
[อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล]
ความพิสดารวา บรรดาอุบาสกเหลานั้น อุบาสกคนหนึ่ง ยอม
รักษา สิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเวนจากการยังชีวิตสัตวใหตกลวงไป
อยางเดียว. (สวน) อุบาสกทั้งหลายนอกนี้ ยอมรักษาสิกขาบท
ทั้งหลายนอกนี้. วันหนึ่ง อุบาสกเหลานั้น เกิดทุมเถียงกัน
วา "เรายอมทํากรรมที่ทาํ ไดโดยยาก, เรายอมรักษาสิ่งที่รักษาได
โดยยาก" (ตาง) ไปสูสํานักของพระศาสดา ถวายบังคมแลวกราบทูล
ความนั้น.
[พระศาสดาทรงตัดสิน]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของอุบาสกเหลานั้นแลว มิไดทรง
กระทําศีลแมขอหนึ่งใหต่ําตอย ตรัสวา "ศีลทั้งหมด เปนของรักษา
ไดโดยยากทั้งนั้น" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"นระใด ยอมยังสัตวมีชีวิต ใหตกลวงไป ๑,
กลาวมุสาวาท ๑, ถือเอาทรัพยที่บุคคลอื่นไม
ใหในโลก ๑, ถึงภริยาของผูอื่น ๑, อนึ่ง นระใด
ยอมประกอบเนือง ๆ ซึ่งการดื่มสุราและเมรัย นระ
๑

* พระมหาภุชงค ป. ธ. ๗ วัดราชประดิษฐ ฯ แปล. ๑. กนิฏก.
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นี้ (ชื่อวา) ยอมขุดซึ่งรากเงาของตนในโลก
นี้ทีเดียว. บุรษุ ผูเจริญ ทานจงทราบอยางนี้
วา 'บุคคลผูมีบาปธรรมทั้งหลาย ยอมเปนผู
ไมสํารวมแลว' ความโลภและสภาพมิใชธรรม
จงอยางรบกวนทาน เพื่อความทุกข ตลอดกาล
นานเลย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา โย ปาณมติมาเปติ
ความวา บรรดาประโยคทั้ง ๖ มีสาหัตถิกประโยค เปนตน นระใด
ยอมเขาไปตัดอินทรียคือชีวิตของผูอื่น แมดวยประโยคอันหนึ่ง.
บทวา มุสาวาท ความวา และยอมกลาวมุสาวาท อันหัก
เสียซึ่งประโยชนของชนเหลาอื่น.ๆ
บาทพระคาถาวา โลเก อทินฺน อาทิยติ ความวา ยอมถือ
เอาทรัพยอันบุคคลอื่นหวงแหนแลว ดวยบรรดาอวหารทั้งหลาย มี
ไถยาวหารเปนตน อวหารแมอันหนึ่งในสัตวโลกนี้.
บาทพระคาถาวา ปรทารฺจ คจฺฉติ ความวา นระเมื่อผิด
ในภัณฑะทั้งหลาย ที่บุคคลอื่นรักษาและคุมครองแลว ชื่อวายอม
ประพฤตินอกทาง.
๑

๑. ประโยคแหงการฆามี ๖ คือ สาหัตถิกประโยค ๑ นิคสัคคิยประโยค ๑ อาณัตติก
ประโยค ๑ ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ อิทธิมยประโยค ๑ สาหัตถิก
ประโยคนั้น ไดแกการทําดวยมือตนเอง. สมนฺตปาสาทิกา ๑/๕๒๖.
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บทวา สุราเมรยปาน ไดแกการดื่มซึ่งสุราและเมรัยอยางใด
อยางหนึ่งนั่นเทียว. บทวา อนุยฺุชติ คือยอมเสพ ไดแก ยอม
กระทําใหมาก.
สองบทวา มูล ขนติ ความวา ปรโลกจงยกไว. ก็ในโลก
นี้นั่นแล นระนี้จํานองหรือขายขาด แมซึ่งทรัพยอันเปนตนทุนมีนา
และสวนเปนตน อันเปนเครื่องที่จะพึงดํารง [ตน] อยูได ดืม่ สุรา
อยู ชื่อวายอมขุดซึ่งรากเงาของตน คือเปนคนหาที่พึ่งมิได เปนคน
กําพราเที่ยวไป.
พระศาสดา ยอมตรัสเรียกบุคคลผูทํากรรมคือทุศีล ๕ ดวย
คําวา เอว โภ. บทวา ปาปธมฺมา ไดแกผูมีธรรมลามก. บทวา
อสฺตา ไดแกผูเวนแลวจากการสํารวม มีการสํารวมทางกาย
เปนตน. พระบาลีวา อเจตสา ดังนี้บาง. ความวา ผูไมมีจิต.
สองบทวา โลโภ อธมฺโม จ ไดแกโลภะและโทสะ. แทจริง
กิเลสชาตแมทั้ง ๒ นี้ เปนอกุศลโดยแท.
บาทพระคาถาวา จิร ทุกบฺ าย รนฺธยุ ความวา ธรรมเหลานี้
จงอยาฆา อยาย่ํายี (ซึ่งทาน) เพื่อประโยชนแกทกุ ขทั้งหลายมีทุกข
ในนรกเปนตน ตลอดกาลนาน.
ในกาลจบเทศนา อุบาสก ๕ คนนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว.
พระธรรมเทศนาไดมีประโยชน แมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสก ๕ คน จบ.
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๘. เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ* [ ๑๘๙ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
หนุมชื่อติสสะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ททาติ เว ยถาสทฺธ"
เปนตน.
[พระติสสะนิททาชนอื่นแตชมเชยญาติของตน]
ไดยินวา พระติสสะนั้น เที่ยวติเตียนทาน ของพระอริยาสาวก
แม ๕ โกฏิ คือ อนาถบิณฑิกคฤหบดี นางวิสาขาอุบาสิกา (เปนตน),
แมถึงอสทิสทาน ก็ติเตียนเหมือนกัน, ไดของเย็นในโรงทานของอริยสาวกเหลานั้น ยอมติเตียนวา "เย็น," ไดของรอน ยอมติเตียนวา
"รอน," แมเขาใหนอย ยอมติเตียนวา "เพราะเหตุไร ชนเหลานี้
จึงใหของเพียงเล็กนอย ?" แมเขาใหมาก ยอมติเตียนวา "ในเรือน
ของชนเหลานี้ เห็นจะไมมีที่เก็บ, ธรรมดาบุคคล ควรใหวัตถุพอ
ยังอัตภาพใหเปนไปแกภิกษุทั้งหลายมิใชหรือ ? ยาคูและภัตรเทานี้ยอม
วิบัติไปไมมีประโยชนเลย," แตกลาวปรารภพวกญาติของตนเปนตนวา
"นาชมเชย เรือนของพวกญาติของเรา เปนโรงเลีย้ งของภิกษุ
ทั้งหลาย ผูมาแลวจากทิศทั้ง ๔" ดังนีแ้ ลว ยอมยังคําสรรเสริญ
ใหเปนไป.
๑

* พระมหาภุชงค ป. ธ. ๗ วัดราชประดิษฐ ฯ แปล. ๑. หาทานเสมอเหมือนมิได.
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[พวกภิกษุสอบสวนฐานะของติสสะ]
ก็พระติสสะนั้น เปนบุตรของผูรักษาประตูคนหนึ่ง เที่ยวไป
กับพวกชางไม ผูเที่ยวไปยังชนบท ถึงพระนครสาวัตถี บวชแลว.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย เห็นเธอผู (เที่ยว) ติเตียนทางของ
มนุษยทั้งหลายอยูอยางนั้น คิดกันวา "พวกเราจักสอบสวนภิกษุ
นั้น" จึงถามวา "ผูมีอายุ พวกญาติของทานอยูที่ไหน ?" ไดฟง
วา "อยูในบานชื่อนั้น" จึงสงภิกษุหนุมไป ๒-๓ รูป.
ภิกษุหนุมเหลานั้น ไปในบานนั้นแล อันชนชาวบาน นิมนต
ใหนั่งที่โรงฉันแลวกระทําสักการะ จึงถามวา "เด็กหนุมชื่อติสสะ
ออกจากบานนี้ไปบวชแลว มีอยูหรือ ? ชนเหลาไหนเปนญาติของ
ติสสะนั้น." มนุษยทั้งหลาย (ตาง) คิดวา "ในบานนี้ เด็กผูออกจาก
เรือนแหงตระกูลไปบวชแลว ไมม;ี ภิกษุเหลานี้ พูดถึงใครหนอ ?"
แลวเรียนวา "ทานขอรับ กระผมทั้งหลาย ไดยินวา 'บุตรของ
ผูรักษาประตูคนหนึ่ง เที่ยวไปกับพวกชางไม บวชแลว;' ทาน
ทั้งหลาย เห็นจะกลาวหมายเอาผูนั้นกระมัง ?"
[จับโกหกได]
ภิกษุหนุมทั้งหลาย ทราบวา พวกญาติผูใหญของติสสภิกษุหนุม
นั้นไมมีในบานนั้นแลว (จึงพากัน) กลับไปสูพระนครสาวัตถี แจง
เรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา "ทานผูเจริญ พระติสสะ ยอมเที่ยวพูด
เพอถึงสิ่งอันหาเหตุมิไดเลย." แมภิกษุทั้งหลาย ก็กราบทูล (เรื่องนั้น)
แกพระตถาคต.
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[บรุพกรรมของพระติสสะ]
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาติสสะนั้น
ยอมเที่ยวโออวด ในบัดนี้เทานั้นหามิได; แมในกาลกอน เธอก็ได
เปนผูโออวดแลว," อันภิกษุทั้งหลาย ทูลวิงวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมาแลว ทรงยังกฏาหกชาดก นี้ใหพิสดารวา:"นายกฏาหกนั้น ไปสูชนบทอื่น พึงพูดอวดซึ่ง
ทรัพยแมมาก, นายมาตามแลว พึงประทุษราย,
กฏาหก ทานจงบริโภคโภคะทั้งหลายเถิด."
ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด เมื่อชนเหลาอื่นใหซึ่ง
วัตถุนอยก็ตาม มาก็ตาม เศราหมองก็ตาม ประณีตก็ตาม หรือให
วัตถุแกชนเหลาอื่น (แต) ไมใหแกตน ยอมเปนผูเกอเขิน; ฌานก็ดี
วิปสสนาก็ดี มรรคและผลก็ดี ยอมไมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้น" ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรมไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"ชนยอมให (ทาน) ตามศรัทธา ตามความ
เลื่อมใสแล, ชนใด ยอมเปนผูเกอเขินใน
เพราะน้ําและขาวของชนเหลาอื่นนั้น, ชนนัน้
ยอมไมบรรลุสมาธิในกลางวันหรือในกลางคืน.
ก็อกุศลกรรมอันบุคคลใดตัดขาดแลว ถอนขึน้
ทําใหมรี ากขาดแลว, บุคคลนั้นแล ยอมบรรลุ
สมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน."
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๐. ตทฏกถา ๒/๓๒๖.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ททาติ เว ยถาสทฺธ
ความวา ชนเมื่อใหบรรดาวัตถุมีของเศราหมองและประณีตเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวายอมใหตามศรัทธา คือ ตามสมควรแก
ศรัทธาของตนนั่นแล.
บทวา ยถาปสาทน ความวา ก็บรรดาภิกษุผูเปนเถระและ
ภิกษุใหมเปนตน ความเลื่อมใสในภิกษุใด ๆ ยอมเกิดขึ้นแกบุคคล
นั้น, เมื่อถวาย (ทาน) แกภิกษุนั้น ชือ่ วายอมถวายตามความเลื่อม
ใส คือ ตามสมควรแกความเลื่อมในของตนนั่นแล.
บทวา ตตฺถ เปนตน ความวา ยอมถึงความเปนผูเกอเขินในเพราะ
ทานของชนอื่นนั้นวา "เราไดวัตถุเล็กนอย, เราไดเราเศราหมอง."
บทวา สมาธึ เปนตน ความวา บุคคลนั้นยอมไมบรรลุสมาธิ
ดวยสามารถแหงอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ หรือดวยสามารถแหง
มรรคและผล ในกลางวันหรือในกลางคืน.
สองบทวา ยสฺส เจต ความวา อกุศลกรรมนั่น กลาวคือความ
เปนผูเกอเขินในฐานะเหลานี้ อันบุคคลใดตัดขาดแลว ถอนขึ้น ทํา
ใหมีรากขาดแลว ดวยอรหัตตมรรคญาณ. บุคคลนั้น ยอมบรรลุ
สมาธิ มีประการดังกลาวแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ จบ.
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๙. เรือ่ งอุบาสกหาคน [ ๑๙๐ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕
คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ" เปนตน.
ไดยินวา อุบาสกเหลานั้น ใครจะฟงธรรม ไปสูวิหาร ถวาย
บังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง. ก็ความดําริวา "ผูนี้
เปนกษัตริย, ผูเปนพราหมณ, ผูนี้เปนคนมั่งมี, ผูนี้เปนคนยากจน.
เราจักแสดงธรรมใหยวดยิ่งแกผูนี้, จักไมแสดง (ธรรมใหยวดยิ่ง)
แกผูนี้" ยอมไมเกิดขึ้นแกพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ยอมทรงทําความเคารพธรรมไวเปนเบื้องหนา แลวจึงแสดง (หยด
ยอย) ประหนึ่งเทพเจาผูมีฤทธิ์ บันดาลใหน้ําในอากาศหลั่งไหลลง
อยูฉะนั้น. ก็บรรดาอุบาสกเหลานั้น ผูนั่งแลวในสํานักของพระตถาคต
ผูทรงแสดง (ธรรม) อยูอยางนั้น อุบาสกคนหนึ่ง นั่งหลับแลว
เทียว, คนหนึ่งนั่งเขียนแผนดินดวยนิ้วมือ, คนหนึ่งนั่งเขยาตนไม,
คนหนึ่งนั่งแหงน (หนา) มองดูอากาศ, แตคนหนึ่งไดฟงธรรมโดย
เคารพ.
พระอานนทเถระ ถวายงานพัดพระศาสดาอยู แลดูอาการของ
อุบาสกเหลานั้น กราบทูลพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ
* พระมหาภุชงค ป. ธ. ๗ วัดราชประดิษฐ ฯ แปล.
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พระองค ทรงบันลือลั่นดุจมหาเมฆคํารน ทรงแสดงธรรมแกอุบาสก
เหลานี้, แตอุบาสกเหลานั้น เมื่อพระองคตรัสธรรมอยู, นั่งทํากรรม
นี้และนี้."
พระศาสดา. อานนท เธอไมรูจักอุบาสกเหลานั้นหรือ ?
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมรูจัก พระเจาขา.
[ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]
พระศาสดา. ก็บรรดาอุบาสกเหลานั้น อุบาสกผูนั่งหลับแลวนั่น
เกิดในกําเนิดแหงงูสิ้น ๕๐๐ ชาติ พาดศีรษะไวบนขนดทั้งหลายหลับ
แลว. แมในบัดนี้ ความอิ่มในการหลับของเขายอมไมมี, เสียงของ
เรา ยอมไมเขาไปสูหูของเขา.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสโดยลําดับหรือ
ตรัสเปนตอน ๆ ?
พระศาสดา. อานนท แทจริง แมพระสัพพัญุตญาณ ก็
ไมอาจทรงกําหนด ซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั่นผูอุบัติอยูในระหวาง ๆ
อยางนี้คือ 'ความเปนมนุษยตามกาล, ความเปนเทพตามกาล, ความ
เปนนาคตามกาล,' แตอุบาสกนั่นเกิดแลวในกําเนิดแหงนาคสิ้น ๕๐๐
ชาติโดยลําดับ แมหลับอยู (ก็) ไมอิ่มในการหลับเสียเลย.
ฝายบุรษุ ผูนั่งเขียนแผนดินดวยนิ้วมือ เกิดในกําเนิดไสเดือน
สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ ขุดแผนดินแลว, ถึงบัดนี้ ก็เขียนแผนดิน
อยู ดวยอํานาจความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติแลว ในกาลกอน
๑

๑. อนฺตรนฺตรา=ในระหวาง ๆ.
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ยอมไมฟงเสียงของเรา.
ฝายบุรษุ ผูนั่งเขยาตนไมอยูนั่น เกิดแลวในกําเนิดลิง สิ้น ๕๐๐
ชาติโดยลําดับ, ถึงบัดนี้ ก็เขยาตนไมอยู ดวยสามารถแหงความ
ประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอนนั่นเทียว. เสียงของ
เรา ยอมไมเขาหูของเขา. แมพราหมณผูนั่งแหงน (หนา) มอง
อากาศอยูนั่น ก็เกิดเปน (หมอ) ผูบอกฤกษสิ้น ๕๐๐ ชาติโดย
ลําดับ, ถึงบัดนี้ แมในวันนี้ ก็ยังแหงน (หนา) ดูอากาศอยู ดวย
สามารถแหงความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติมาแลว ในกาลกอน
นั่นเทียว. เสียงของเรายอมไมเขาหูของเขา.
สวนพราหมณผูฟงธรรมโดยความเคารพนั่น เกิดเปนพราหมณ
ผูทองมนต ถึงฝงแหงเวท ๓ สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ, ถึงบัดนี้ ก็
ยอมฟงธรรมโดยเคารพ เปนดังเทียบเคียงมนตอยู.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค
ยอมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเปนตน (เขา) ไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู;
เพราะเหตุไร อุบาสกเหลานี้แมเมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู จึง
ไมฟงโดยเคารพ ?
พระศาสดา. อานนท เธอเห็นจะทําความสําคัญวา 'ธรรม
ของเรา อันบุคคลพึงฟงไดโดยงายกระมัง ?'
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรม (ของพระองค)
อันบุคคลพึงฟงไดโดยยากหรือ ?
๑

๑. มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ.
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พระศาสดา. ถูกแลว อานนท.
อานนท. เพราะเหตุไร ? พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท บทวา 'พุทฺโธ' ก็ดี 'ธมฺโม' ก็ดี
'สงฺโฆ' ก็ดี อันสัตวเหลานี้ไมเคยสดับแลว ในแสนกัลป แมเปน
อเนก: เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้ จึงไมสามารถฟงธรรมนี้ได: แต
ในสงสาร มีที่สุดอันใคร ๆ ตามรูไมได สัตวเหลานี้ ฟงดิรัจฉานกถา
มีอยางตาง ๆ นั่นแล มาแลว: เพราะฉะนั้น สัตวเหลานี้ จึงเทีย่ ว
ขับรองฟอนรําอยู ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเปนที่เลนเปน
ตน, จึงไมสามารถจะฟงธรรมได.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกทั้งหลายนั่น อาศัยอะไร
จึงไมสามารถ ?
ลําดับนัน้ พระศาสดา ตรัสแกพระอานนทนั้นวา "อานนท
อุบาสกเหลานั้น อาศัยราคะ อาศัยโทสะ อาศัยโมหะ อาศัย
ตัณหา จึงไมสามารถ: ชื่อวาไฟ เชนกับดวยไฟคือราคะ
ไมม,ี ไฟใด ไมแสดงแมซึ่งเถา ยอมไหมสัตวทั้งหลาย ; แทจริง
แมไฟซึ่งยังกัปปใหพินาศ ที่อาศัยความปรากฏแหงพระอาทิตย ๗
ดวง บังเกิดขึ้น ยอมไหมโลก ไมใหวัตถุไร ๆ เหลืออยูเลยก็จริง,
ถึงกระนั้น ไฟนั้น ยอมไหมในบางคราวเทานั้น; ชื่อวากาลที่ไฟคือราคะ
จะไมไหม ยอมไมมี: เพราะฉะนั้น ไฟเสมอดวยราคะก็ดี ผู
จับเสมอดวยโทสะก็ดี ขายเสมอดวยโมหะก็ดี ชื่อวาแมน้ําเสมอ
ดวยตัณหาก็ดี ไมม"ี ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :-
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"ไฟเสมอดวยราคะ ไมม,ี ผูจับเสมอดวย
โทสะไมม,ี ขายเสมอดวยโมหะ ไมม,ี แมน้ํา
เสมอดวยตัณหา ไมมี."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ราคสโม ความวา ชื่อวาไฟเสมอ
ดวยราคะ ยอมไมมี ดวยสามารถแหงอันไมแสดงอะไร บรรดาควัน
เปนตน ตั้งขึ้นเผาภายในนั่นเอง. บทวา โทสสโม ความวา ผูจับ
ทั้งหลาย มีผจู ับคือยักษ ผูจับคืองูเหลือม และผูจบั คือจระเขเปนตน
ยอมสามารถจับไดในอัตภาพเดียวเทานั้น, แตผูจับคือโทสะ ยอมจับโดย
สวนเดียวทีเดียว เพราะฉะนั้น ชื่อวาผูจับเสมอดวยโทสะยอมไมมี.
สองบทวา โมหสม ชาล ความวา ก็ชื่อวาขายเสมอดวย
โมหะยอมไมมี เพราะอรรถวารึงรัดและรวบรัดได.
บทวา ตณฺหาสมา ความวา เวลาเต็มก็ดี เวลาพรองก็ดี
เวลาแหงก็ดี ของแมน้ําทั้งหลาย มีแมน้ําคงคาเปนตน ยอมปรากฏ
แตเวลาเต็มหรือเวลาแหงแหงตัณหา ยอมไมม,ี ความพรองอยางเดียว
ยอมปรากฏเปนนิตย เพราะฉะนั้น ชื่อวาแมน้ําเสมอดวยตัณหา
ชื่อวายอมไมมี เพราะอรรถวาใหเต็มไดโดยยาก.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกผูฟงธรรมอยูโดยเคารพนั้น ตั้งอยู
ในโสดาปตติผลแลว. พระธรรมเทศนา ไดมีประโยชนแมแกชนผู
ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องอุบาสกหาคน จบ.
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๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี* [ ๑๙๑ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระบรมศาสดา เมื่อทรงอาศัยภัททิยนครประทับอยูในชาติยาวัน
ทรงปรารภเมณฑกเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สุทสฺส
วชฺชมฺเส " เปนตน.
[พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร]
ไดยินวา พระศาสดา เมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปถชนบททั้งหลาย ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผล ของคนเหลานี้ คือ
เมณฑกเศรษฐี ๑, ภรรยาของเศรษฐีนั้น ชื่อวานางจันทปทุมา ๑,
บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี ๑, หญิงสะใภชื่อนางสุมนเทวี ๑, หลานสาวชื่อ
วิสาขา ๑, ทาสชื่อปุณณะ ๑, จึงเสด็จไปสูภัททิยนคร ประทับอยูใน
ชาติยาวัน. เมณฑกเศรษฐี ไดสดับการเสด็จมาของพระศาสดาแลว.
[เหตุที่ไดนามวาเมณฑกเศรษฐี]
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร เศรษฐีนนั่ จึงชื่อวา เมณฑกเศรษฐี ?" แกวา ไดยินวา แพะทองคําทั้งหลาย ประมาณเทาชาง มา
และโคอุสภะ ชําแรกแผนดินเอาหลังดุนหลังกัน ผุดขึ้นในที่ประมาณ
๘ กรีส ที่ขางหลังเรือนของเศรษฐีนั้น. กรรมใสกลุมดาย ๕ สีไว
ในปากของแพะเหลานั้น. เมื่อมีความตองการ ดวยเภสัชมีเนยใส
๑

* พระมหาหวล ป. ธ. ๕ วัดทาตําหนัก นครชัยศรี แปล.
๑. ปาไมมะลิ ๒. ที่อื่น ๆ วา สุมนาเทวี.
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น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน หรือดวยวัตถุมีผาเครื่องปกปด
เงินและทองเปนตน ชนทั้งหลาย ยอมนํากลุมดายออกจากปาก
ของแพะเหลานั้น. เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ผาเครื่องปกปด
เงินและทอง ยอมไหลออกจากปากแพะแมตัวหนึ่ง ก็เปนของเพียง
พอแกชาวชมพูทวีป. จําเดิมแตนั้นมา เศรษฐีนั้น จึงปรากฏวา
เมณฑกเศรษฐี.
[บุรพกรรมของทานเศรษฐี]
ถามวา ก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้น เปนอยางไร ? แกวา
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสี เศรษฐีนั้น
เปนหลานของกุฎมพีชื่ออวโรชะ ไดมีชื่อวา อวโรชะ ซึ่งมีชื่อ
พองกับลุง. ครั้งนั้น ลุงของเขาปรารภเพื่อจะสรางคันธกุฎี เพื่อ
พระศาสดา. เขาไปสูสํานักของลุงแลว กลาววา "ลุง เราแมทั้ง ๒
จงสรางรวมกันทีเดียว" ในเวลาที่ถูกลุงนั้น หามวา "เราคนเดียวเทา
นั้นจักสรางไมใหสาธารณกับดวยชนเหลาอื่น" จึงคิดวา "เมื่อ
ลุงสรางคันธกุฎีในที่นี้แลว, เราควรไดศาลารายในที่นี้" จึงให
คนนําเครื่องไมมาจากปา ใหทําเสาอยางนี้ คือ "เสาตนหนึ่ง บุดวย
ทองคํา, ตนหนึ่ง บุดวยเงิน, ตนหนึ่ง บุดวยแกวมณี" ให
ทําขื่อ พรึง บานประตู บานหนาตาง กลอน เครื่องมุงแล
อิฐแมทั้งหมด บุดวยวัตถุมีทองคําเปนตนเทียว ใหทําศาลาราย
สําเร็จดวยรตนะ ๗ ประการ แดพระตถาคตในที่ตรงหนาพระคันธกุฎี
ในเบื้องบนแหงศาลารายนั้น ไดมีจอมยอด ๓ ยอด อันสําเร็จแลว
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ดวยทองคําอันสุกเปนแทงแกวผลึกและแกวประพาฬ. ใหสรางมณฑป
ประดับดวยแกว ในที่ทามกลางแหงศาลาราย, ใหตั้งธรรมาสนไว.
เทาธรรมาสนนั้น ไดสําเร็จดวยทองคําสีสุกเปนแทง, แมแคร ๔ อัน
ก็เหมือนกัน, แตใหกระทําแพะทองคํา ๔ ตัว ตั้งไวในภายใตแหงเทา
ทั้ง ๔ แหงอาสนะ, ใหกระทําแพะ ๒ ตัวตั้งไวภายใตตั่งสําหรับรองเทา,
ใหกระทําแพะทองคํา ๖ ตัว ตั้งแวดลอมมณฑป; ใหถักธรรมาสน
ดวยเชือกเสนเล็กสําเร็จดวยดายกอนแลว จึงใหถักดวยเชือกอันสําเร็จ
ดวยทองคําในทามกลาง แลวใหถักดวยเชือกสําเร็จดวยแกวมุกดาใน
เบื้องบน; พนักแหงธรรมาสนนั้น ไดสําเร็จดวยไมจันทน. ครั้นให
ศาลารายสําเร็จอยางนี้แลว เมื่อจะกระทําการฉลองศาลา จึงนิมนต
พระศาสดาพรอมดวยภิกษุ ๖ ลาน ๘ แสน ไดถวายทานตลอด ๔
เดือน. ในวันสุดทายไดถวายไตรจีวร. บรรดาภิกษุเหลานั้น จีวรมี
คาพันหนึ่ง ถึงแกภิกษุผูใหมในสงฆแลว.
เขาทําบุญกรรม ในกาลแหงพระวิปสสีพุทธเจาอยางนั้นแลว
เคลื่อนจากอัตภาพนั้น ทองเที่ยวไปในเทวดาและในมนุษยทั้งหลาย
ในภัททกัปปนี้ เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสี ไดมี
นามวา พาราณสีเศรษฐี.
[เศรษฐีประสบฉาตกภัย]
วันหนึ่ง เศรษฐีไปสูที่บํารุงพระราชา พบปุโรหิต จึงกลาววา
"ทานอาจารย ทานตรวจดูฤกษยามหรือ ?"
ปุโรหิต. ขอรับ ผมตรวจดู, เราทั้งหลาย จะมีการงานอะไรอื่น ?
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เศรษฐี. ถาอยางนั้น ความเปนไปในชนบทจักเปนเชนไร ?
ปุโรหิต. ภัยอยางหนึ่ง จักมี.
เศรษฐี. ชื่อวาภัยอะไร ?
ปุโรหิต. ฉาตกภัย ทานเศรษฐี.
เศรษฐี. จักมี เมื่อไร ?
ปุโรหิต. จักมี โดยลวงไป ๓ ป แตปนี้.
เศรษฐี ฟงคํานั้นแลวใหบุคคลทํากสิกรรมเปนอันมาก รับ (ซื้อ)
จําเพาะขาวเปลือกแมดวยทรัพยที่มีอยูในเรือน ใหกระทําฉาง ๑,๒๕๐
ฉาง บรรจุฉางทั้งหมดใหเต็มดวยขาวเปลือก. เมือ่ ฉางไมพอ ก็
บรรจุภาชนะมีตุมเปนตนใหเต็มแลว ขุดหลุมฝงขาวเปลือกที่เหลือใน
แผนดิน. ใหขยําขาวเปลือกที่เลือกจากที่ฝงไวกับดวยดิน ฉาบทาฝา
ทั้งหลาย.
โดยสมัยอื่นอีก เศรษฐีนั้น เมื่อภัยคือความอดอยากถึงเขาแลว
ก็บริโภคขาวเปลือกตามที่เก็บไว, เมื่อขาวเปลือกที่เก็บไวในฉางและ
ในภาชนะมีตุมเปนตนหมดแลว, จึงใหเรียกชนผูเปนบริวารมาแลว
กลาววา "พอทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงไป จงเขาไปสูภูเขาแลวเปนอยู
ประสงคจะมาสูสํานักของเรา ก็จงมาในเวลาที่มีภิกษาอันหาไดงาย,
ถาไมอยากจะมา, ก็จงเปนอยูในที่นั้นเถิด." ชนเหลานั้นไดกระทํา
เหมือนอยางนั้นแลว. สวนทาสผูทําการรับใช คนหนึ่งชื่อวา
๑

๒

๑. ภัยคือความอดอยากหรือความหิว. ๒. เวยฺยาวจฺจกโร โดยพยัญชนะแปลวา ผูกระทํา
ซึ่งกรรมแหงบุคคลผูขวนขวาย.
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ปุณณะ เหลืออยูในสํานักของเศรษฐีนั้น. รวมเปนคน ๕ คนเทานั้น
คือ เศรษฐี ภรรยาของเศรษฐี บุตรของเศรษฐี บุตรสะใภของเศรษฐี
กับนายปุณณะนั้น (ที่ยงั คงเหลืออยู).
ชนเหลานั้น แมเมื่อขาวเปลือกที่ฝงไวในหลุมในแผนดินหมด
สิ้นแลว. พังดินที่ฉาบไวที่ฝาแลว แชน้ํา ยังอัตภาพใหเปนไปดวย
ขางเปลือกที่ไดแลวจากฝานั้น.
ครั้งนี้ ภรรยาของเศรษฐีนั้น เมื่อความหิวครอบงําอยู เมื่อ
ดินสิ้นไปอยู พังดินที่เหลืออยูในสวนแหงฝาทั้งหลายลงแลว แชน้ํา
ไดขาวเปลือกประมาณกึ่งอาฬหก ตําแลว ถือเอาขาวสารประมาณ
ทะนานหนึ่ง ใสไวในหมอในหนึ่ง เพราะความกลัวแตโจรวา "ในเวลา
เกิดฉาตกภัย พวกโจรมีมาก" ปดแลวฝงตั้งไวในแผนดิน. ลําดับนั้น
เศรษฐีมาจากที่บํารุงแหงพระราชาแลว กลาวกะนางวา "นางผู
เจริญ ฉันหิว, อะไร ๆ มีไหม ?" นางนั้น ไมไดกลาวถึงสิ่งที่มี
อยูวา "ไมมี" กลาววา "นาย ขาวสารมีอยูทะนานหนึ่ง."
เศรษฐี. ขาวสารทะนานหนึ่งนั้น อยูที่ไหน ?
ภรรยา. ฉันฝงตั้งไว เพราะกลัวแตโจร.
เศรษฐี. ถากระนั้น หลอนจงขุดมันขึ้นมาแลว หุงตมอะไร ๆ
เถิด.
ภรรยา. ถาเราจักตมขาวตม. ก็จักเพียงพอกัน ๒ มื้อ; ถาเรา
๑

๑. อาฬหกหนึง่ คือ ๕ ทะนาน กึ่งอาฬหก= ๒ ทะนาน.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 48

จักหุงขาวสวย, ก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเทานั้น; ฉันจักหุงตมอะไร
ละ ? นาย.
เศรษฐี. ปจจัยอยางอื่นของพวกเราไมมี, พวกเราตอบริโภค
ขาวสวยแลวก็จักตาย; หลอนจงหุงขาวสวยนั่นแหละ.
ภรรยาแหงเศรษฐีนั้น หุงขางสวยแลว แบงใหเปน ๕ สวน
คดขาวสวยหนึ่งวางไวขางหนาของเศรษฐี.
[เศรษฐีถวายภัตรแกพระปจเจกพุทธเจา]
ในขณะนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งที่ภูเขาคันธมาทน ออก
จากสมบัติ. ทราบวา ในภายในสมาบัติ ความหิวยอมไมเบียดเบียน
เพราะผลแหงสมาบัติ, แตวา เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายออก
จากสมาบัติแลว ความหิวมีกําลังยอมเกิดขึ้น เปนราวกะวาเผาพื้นทอง
อยู; เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ตรวจดูฐานะที่จะได
(อาหาร) แลว จึงไป.
ก็ในวันนั้น ชนทั้งหลาย ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นแลว ยอมไดสมาบัติ บรรดาสมบัติมีตําแหนงเสนาบดีเปนตน
อยางใดอยางหนึ่ง; เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาแมนั้น ตรวจ
ดูอยูทิพยจักษุ ดําริวา ฉาตกภัย เกิดขึ้นแลวในชมพูทวีปทั้งสิ้น,
และในเรือนเศรษฐี เขาหุงขาวสุก อันสําเร็จดวยขาวสารทะนานหนึ่ง
เทานั้นเพื่อคน ๕ คน; ชนเหลานั้นจักมีศรัทธา หรืออาจเพื่อจะ
๑

๑. แปลหักประโยคกรรมเปนประโยคกัตตุ.
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ทําความสงเคราะหแกเราหรือหนอแล ?" เห็นความที่ชนเหลานั้นเปน
ผูมีศรัทธา ทั้งสามารถเพื่อจะทําความสงเคราะห จึงถือเอาบาตรจีวร
ไปแสดงตนยืนอยูที่ประตู (เรือน) ขางหนาของเศรษฐี. เศรษฐี
นั้น พอเห็นทานเขา ก็มีจิตเสื่อมใส คิดวา "เราประสบฉาตกภัย
เห็นปานนี้ เพราะความที่เราไมใหทานแมในกาลกอน, ก็แลภัตรนี้
พึงรักษาเราไวสิ้นวันเดียวเทานั้น, สวนภัตรที่เราถวายแลวแกพระผู
เปนเจา จักนําประโยชนเกื้อกูลมาแกเราหลายโกฏิกัปป" แลวนําถาด
แหงภัตรนั้นออก เขาไปหาพระปจเจกพุทธเจา ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ นิมนตใหเขาไปสูเรือน เมื่อทานนั่งอาสนะแลวจึงลางเทา
(ของทาน) วาง (ถาดภัตร) ไวบนตั่งทอง แลวถือเอาถาดภัตร
นั้น มาตักลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา. เมื่อภัตรเหลือกึ่งหนึ่ง,
พระปจเจกพุทธเจา เอามือปดบาตรเสีย.
ทีนั้น เศรษฐี จึงกลาวกะพระปจเจกพุทธเจานั้นวา "ขาแต
ทานผูเจริญ นี้เปนสวนหนึ่งแหงขาวสุกที่เขาหุงไวเพื่อคน ๕ คน ดวย
ขาวสารทะนานหนึ่ง, กระผมไมอาจเพื่อจะแบงภัตรนี้ใหเปน ๒ สวน,
ขอทานจงอยากระทําความสงเคราะหแกกระผมในโลกนี้เลย, กระผม
ใครเพื่อจะถวายไมใหมีสวนเหลือ" แลวไดถวายภัตรทั้งหมด. ก็แล
ครั้นถวายแลว ไดตั้งความปรารถนาวา "ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา
อยาไดประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้ ในที่ขาพเจาเกิดอีกเลย, ตั้งแตบัดนี้
ไป ขาพเจาจึงสามารถเพื่อจะใหภัตรอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น,
ไมพึงทําการงานเลี้ยงชีพดวยมือของตนเอง, ในขณะที่ขาพเจาใชใหคน
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ชําระฉาง ๑,๒๕๐ ฉางแลว สนานศีรษะนั่งอยูที่ประตูแหงฉางเหลานั้น
แลว แลดูในเบื้องบนเทานั้น ธารแหงขาวสาลีแดง พึงตกลงมา
ยังฉางทั้งหมดใหเต็มเพื่อขาพเจา, และผูนี้นั่นแหละจงเปนภรรยา,
ผูนี้นั่นแหละจงเปนบุตร, ผูนี้แหละจงเปนหญิงสะใภ, ผูนี้นั่นแหละ
จงเปนทาสของขาพเจา ในสถานที่ขาพเจาเกิดแลว ๆ."
[ทั้ง ๕ คนปรารถนาใหไดอยูรวมกัน]
ฝายภรรยาของเศรษฐีนั้น ก็คิดวา "เมื่อสามีของเราถูกความ
หิวเบียดเบียนอยู เราก็ไมอาจเพื่อจะบริโภคได" จึงถวายสวนของ
ตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลวตั้งความปรารถนาวา "ขาแตทานผูเจริญ
จําเดิมแตนี้ ดิฉันไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้ ในสถานที่ดิฉันเกิด
แลว, อนึ่ง แมเมื่อดิฉันวางถาดภัตรไวขางหนา ใหอยูซึ่งภัตรแก
ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น, ดิฉันยังไมลุกขึ้นเพียงใด, ที่แหงภัตรที่ดิฉัน
ตักแลว ๆ จงเปนของบริบูรณอยูอยางเดิมเพียงนั้น, ทานผูนี้แหละ
จงเปนสามี, ผูนี้แหละจงเปนบุตร, ผูนี้แหละจงเปนหญิงสะใภ, ผูนี้
แหละจงเปนทาส (ของดิฉัน)." แมบตุ รของเศรษฐีนั้น ก็ถวายสวน
ของตนแดพระปจเจกพุทธเจาแลว ตั้งความปรารถนาวา "จําเดิมแต
นี้ไป ขาพเจาไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้, อนึ่ง เมื่อขาพเจา
ถือเอาถุงกหาปณะหนึ่งพัน แมใหกหาปณะ แกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น
อยู ถุงนี้จงเต็มอยูอยางเดิม, ทานทั้ง ๒ นี้นั่นแหละจงเปนมารดา
บิดา, หญิงคนนี้จงเปนภรรยา. ผูนี้จงเปนทาส ของขาพเจา." แม
ลูกสะใภของเศรษฐีนั้น ถวายสวนของตนแดพระปจเจกพุทธเจาแลว
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ก็ตั้งความปรารถนาวา "จําเดิมแตนี้ไป ดิฉันไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็น
ปานนี้, อนึ่ง เมื่อดิฉันตั้งกระบุงขาวเปลือกกระบุงหนึ่งไวขางหนา แม
ใหอยูซึ่งภัตรอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ความหมดสิ้นไปอยา
ปรากฏ, ทานทั้ง ๒ นี้นั่นแหละจงเปนแมผัวและพอผัว, ผูนี้นั่นแหละ
จงเปนสามี, ผูนี้นั่นแหละจงเปนทาส (ของดิฉัน)." แมทาสของ
เศรษฐีนั้น ก็ถวายสวนของตนแดพระปจเจกพุทธเจาแลว ก็ตั้งความ
ปรารถนาวา "จําเดิมแตนี้ไป ขาพเจาไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานนี้,
คนเหลานี้ทั้งหมดจงเปนนาย. และเมื่อขาพเจาไถนาอยู, รอย ๗
รอยประมาณเทาเรือโกลน คือ 'ขางนี้ ๓ รอย ขางโนน ๓ รอยใน
ทามกลางรอย ๑, จงเปนไป." นายปุณณะนั้น ปรารถนาตําแหนง
เสนาบดีกส็ ามารถจะไดในวันนั้นเทียว. แตวา ดวยความรัก ในนาย
ทั้งหลาย เขาจึงตั้งความปรารถนาวา "คนเหลานี้นั่นแหละจงเปนนาย
ของขาพเจา. ในที่สุดแหงถอยคําของชนทั้งหมด พระปจเจกพุทธเจา
กลาววา "จงเปนอยางนั้นเถิด" แลวกระทําอนุโมทนาดวยคาถาของ
พระปจเจกพุทธเจาแลวคิดวา "เรายังจิตของชนทั้งหลายเหลานี้ให
เลื่อมใส ยอมควร" จึงอธิษฐานวา "ชนเหลานี้ จงเห็นเราจนถึง
ภูเขาคันธมาทน" ดังนี้แลว ก็หลีกไป. แมชนเหลานั้น ไดยืนแลดู
อยูเทียว. พระปจเจกพุทธเจานั้นไปแลว แบงภัตรนั้นกับดวยพระ
ปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค. ดวยอานุภาพแหงพระปจเจกพุทธเจานั้น
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ภัตรนั้นเพียงพอแลวแกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมด. ชนแมเหลานั้น
ไดยืนแลดูอยูทีเดียว.
[อานิสงสของการถวายทาน]
ก็เมื่อเวลาเที่ยงลวงไปแลว ภรรยาเศรษฐีลางหมอขาวแลว
ปดตั้งไว. ฝายเศรษฐี ถูกความหิวบีบคั้น นอนแลวหลับไป. เศรษฐี
นั้น ตื่นขึ้นในเวลาเย็น กลาวกะภรรยาวา "นางผูเจริญ ฉันหิว
เหลือเกิน, ขาวตัง กนหมอมีอยูบางไหมหนอ ?" ภรรยานั้น แมทราบ
ความที่ตนลางหมอตั้งไวแลว ก็ไมกลาววา "ไมมี" คิดวา "เราเปด
หมอขาวแลวจึงจะบอก" ดังนี้แลว จึงลุกขึ้นไปสูที่ใกลหมอขาวแลว
เปดหมอขาว.
ในขณะนั้นเอง หมอขาวเต็มดวยภัตร มีสีเชนกับดอกมะลิตูม ได
ดุนฝาละมีตั้งอยูแลว. ภรรยานั้น เห็นภัตรนั้นแลว เปนผูมีสรีระอัน
ปติถูกตองแลว กลาวกะเศรษฐีวา "จงลุกขึ้นเถิด นาย, ดิฉันลาง
หมอขาวปดไว, แตหมอขาวนั้นนั่น เต็มดวยภัตร มีสีเชนกับดวยดอก
มะลิตูม, ชื่อวาบุญทั้งหลายควรที่จะกระทํา, ชื่อวาทานควรจะให;
ขอทานจงลุกขึ้นเถิด นาย, บริโภคเสียเถิด." ภรรยานั้น ไดใหภัตร
แกบิดาและบุตรทั้ง ๒ แลว. เมื่อบิดาและบุตรนั้น บริโภคเสร็จแลว
นางนั่งบริโภคกับดวยลูกสะใภแลว ไดใหภัตรแกนายปุณณะ. ที่แหง
ภัตรอันชนเหลานั้นตักแลว ๆ ยอมไมสิ้นไป. ปรากฏเฉพาะตรงที่
ตักดวยทัพพีคราวเดียวเทานั้น.
๑

๑. เมล็ดขาวอันไฟไหมทั้งหลาย.
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ในวันนัน้ นั่นแล ฉางเปนตน ก็กลับเต็มแลวโดยทํานองที่เต็ม
ในกอนนั่นแล. นางใหกระทําการโฆษณาในเมืองวา "ภัตรเกิด
ขึ้นแลวในเรือนของเศรษฐี, ผูมีความตองการดวยภัตรอันเปนพืชจง
มารับเอา." มนุษยทั้งหลาย ถือเอาภัตรอันเปนพืชจากเรือนของ
เศรษฐีนั้นแลว. แมชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็อาศัยเศรษฐีนั้น ไดชีวิต
แลวนั่นแล.
[เศรษฐีและคณะไปเกิดที่ภัททิยนคร]
เศรษฐีนั้น เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก
ทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิด
ในสกุลเศรษฐี ในภัททิยนคร. แมภรรยาของเขา บังเกิดในสกุล
มีโภคะมากเจริญวัยแลว ก็ไดไปสูเรือนของทานเศรษฐีนั้นนั่นเอง.
แพะทั้งหลายมีประการดังกลาวแลว อาศัยกรรมในกาลกอนของเศรษฐี
นั้นผุดขึ้นแลวที่ภายหลังเรือน, แมบุตรก็ไดเปนบุตรของทานเหลา
นั้นแหละ, หญิงสะใภก็ไดเปนหญิงสะใภเหมือนกัน, ทาสก็ไดเปน
ทาสเทียว. ตอมาวันหนึ่ง ทานเศรษฐี ใครจะทดลองบุญของตน จึง
ใหคนชําระฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง สนานศีรษะแลวนั่งที่ประตู แหงนดู
เบื้องบน. ฉางแมทั้งหมด เต็มแลวดวยขาวสาลีแดง มีประการดัง
กลาวแลว. เศรษฐีนั้น ใครจะทดลองบุญแมของชนที่เหลือ จึงกลาว
กะภรรยาและบุตรเปนตนวา "เธอทั้งหลาย จงทดลองบุญแมของ
พวกเธอเถิด." ลําดับนั้น ภรรยาของเศรษฐีนั้น ประดับแลว
ดวยเครื่องอลังการทั้งปวง, เมื่อมหาชนกําลังแลดูอยูนั่นแล. ใชให
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คนตวงขาวสารทั้งหลาย ใหหุงขาวสวยดวยขาวสารเหลานั้น นัง่ บน
อาสนะอันเขาปูลาดแลวที่ซุมประตู ถือทัพพีทองคําแลว ใหปาวรองวา
"ผูมีความตองการดวยภัตรจงมา" แลวไดใหจนเต็มภาชนะที่ชนผูมา
แลว ๆ รับเอา. เมื่อนางนั้นใหอยูแมจนหมดวัน ก็ปรากฏเฉพาะ
ตรงที่ตักดวยทัพพีเทานั้น. ก็ประทุมลักษณะเกิดเต็มฝามือขางซาย,
จันทรลักษณะเกิดเต็มฝามือขางขวา, เพราะนางจับหมอขาวดวยมือซาย
จับทัพพีดวยมือขวา แลวถวายภัตรจนเต็มบาตรของภิกษุสงฆ แมของ
พระพุทธเจาในปางกอนทั้งหลาย ดวยประการดังนี้แล. ก็เพราะเหตุ
ที่นางถือเอาธมกรกกรองน้ําถวายแกภิกษุสงฆเที่ยวไป ๆ มา ๆ; ฉะนั้น
จันทรลักษณะจึงเกิดเต็มฝาเทาเบื้องขวาของนาง, ประทุมลักษณะจึง
เกิดจนเต็มฝาเทาเบื้องซายของนางนั้น. เพราะเหตุนี้ ญาติทั้งหลาย
จึงขนานนามของนางวา "จันทปทุมา."
แมบุตรของเศรษฐีนั้น สนานศีรษะแลว ถือเอาถุงกหาปณะ
พันหนึ่ง กลาววา "ผูมีความตองการดวยกหาปณะทั้งหลายจงมา"
แลวไดใหจนเต็มภาชนะที่ชนผูมาแลว ๆ รับเอา. กหาปณะพันหนึ่ง
ก็คงมีอยูในถุงนั่นเอง. แมลูกสะใภของเศรษฐีนั้น ประดับดวยเครื่อง
อลังการทั้งปวง ถือเอากระบุงขาวเปลือกแลว นั่งที่ลานกลางแจง
กลาววา "ผูม ีความตองการดวยภัตรอันเปนพืช จงมา" แลวไดให
จนเต็มภาชนะที่ชนผูมาแลว ๆ รับเอา. กระบุง (ขาวเปลือก) ก็
คงเต็มอยูตามเดิมนั่นเอง. แมทาสของเศรษฐีนั้น ประดับแลวดวย
๑

๑. หมายความวา มีลักษณะเหมือนพระจันทรและดอกปทุม.
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เครื่องอลังการทั้งปวง เทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคําดวยเชือกทองคํา
ถือเอาดามปะฏักทองคํา ใหของหอมอันบุคคลพึงเจิมดวยนิ้วทั้ง ๕ แก
โคทั้งหลาย สวมปลอกทองคําที่เขาทั้งหลาย ไปสูนาแลวขับไป.
รอย ๗ รอย คือ "ขางนี้ ๓ รอย ขางโนน ๓ รอย ในทามกลาง
รอย ๑" ไดแตกแยกกันไปแลว. ชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของ บรรดา
ภัตรพืชเงินทองเปนตน ตามที่ตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐีเทานั้น.
เศรษฐีผูมีอานุภาพมากอยางนั้น สดับวา "ไดยินวา พระศาสดา
เสด็จมาแลว" จึงคิดวา "เราจักกระทําการรับเสด็จพระศาสดา" ออก
ไปอยู พบพวกเดียรถียในระหวางทาง, แมถูกพวกเดียรถียเหลานั้น
หามอยูวา "คฤหบดี ทานเปนผูกิริยาวาทะ จะไปสูสํานักของพระสมณโคดมผูเปนอกิริยวาทะ เพราะเหตุไร ? ก็มิไดเชื่อถอยคําของพวก
เดียรถียเหลานั้นเทียว ไปแลว ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ สวน
สุดขางหนึ่ง,
[โทษของคนอื่นเห็นไดงาย]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแกเศรษฐีนั้น, ในเวลา
จงเทศนา เศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปตติผล แลวกราบทูลความที่ตนถูก
พวกเดียรถียก ลาวโทษแลวหามไวแดพระศาสดา. ครั้งนั้น พระศาสดา
ตรัสกะทานเศรษฐีนั้นวา "คฤหบดี ขึ้นชื่อวาสัตวเหลานี้ยอมไมเห็น
โทษของตนแมมาก, ยอมโปรยโทษของชนเหลาอื่นแมไมมีอยูกระทํา
๑

๒

๑. ผูกลาววา กรรมอันบุคคลทําแลว ชื่อวาเปนอันทํา. ๒. ผูกลาววา กรรมอันบุคคล
ทําแลววา ไมเปนอันทํา.
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ใหมี ราวกะบุคคลโปรยแกลบลงในที่นั้น ๆ ฉะนั้น" ดังนี้แลว จึง
ตรัสพระคาถานี้วา:"โทษของบุคคลเหลาอื่นเห็นไดงาย, ฝายโทษของ
ตนเห็นไดยาก; เพราะวา บุคคลนั้น ยอมโปรย
โทษของบุคคลเหลาอื่น เหมือนบุคคลโปรยแกลบ,
แตวายอมปกปด (โทษ) ของตน เหมือนพราน
นกปกปดอัตภาพดวยเครื่องปกปดฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุทสฺส ความวา โทษคือความ
พลั้งพลาดของบุคคลอื่น แมมีประมาณนอย อันบุคคลเห็นไดงาย
คืออาจเพื่อจะเห็นไดโดยงายทีเดียว, สวนโทษของตน แมใหญยิ่ง
อันบุคคลเห็นไดยาก.
บทวา ปเรส หิ ความวา เพราะเหตุนั้นนั่นแล บุคคลนั้นยอม
โปรยโทษทัง้ หลายของชนเหลาอื่นในทามกลางสงฆเปนตน เหมือน
บุคคลยืนบนที่สุดแลวโปรยแกลบลงอยูฉะนั้น.
อัตภาพชื่อวา กลิ ดวยสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลาย
ในคําวา กลึว กิตวา สโ นี.้
เครื่องปกปด มีกิ่งไมที่พอหักไดเปนตน ชื่อวา กิตวา (ใน
คําวา "กิตวา" นี้).
นายพราน ชื่อวา สโ (ในคําวา "สโ" นี้.) อธิบายวา
๑

๑. แกอรรถตอนนี้ บางอาจารยเห็นวาใชวนิ ิจฉัย.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 57

นายพรานนกประสงคจะจับนกฆา ยอมปกปดอัตภาพดวยเครื่องปกปด
ฉันใด, บุคคลยอมปกปดโทษของตนฉันนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเมณฑกเศรษฐี จบ.
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๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ* [ ๑๙๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
รูปหนึ่ง อุชฌานสัญญี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส" เปนตน
[คุณวิเศษไมเกิดแกผูเพงโทษผูอื่น]
ไดยินวา พระเถระนั้น เที่ยวแสหาแตโทษของภิกษุทั้งหลาย
เทานั้นวา "ภิกษุนั้น ยอมนุงอยางนี้, ภิกษุนี้ ยอมหมอยางนี้." พวก
ภิกษุ กราบทูลแดพระศาสดาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระ
ชื่อโนน ยอมกระทําอยางนี้."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูตั้งอยูในขอวัตร
กลาวสอนอยูอยางนี้ ใคร ๆ ไมควรติเตียน, สวนภิกษุใด แสวงหา
โทษของชนเหลาอื่น เพราะความมุงหมายในอันยกโทษ กลาวอยาง
นี้แลวเที่ยวไปอยู, บรรดาคุณวิเศษมีฌานเปนตน คุณวิเศษแมอยาง
หนึ่ง ยอมไมเกิดขึ้นแกภิกษุนั้น, อาสวะทั้งหลายเทานั้น ยอมเจริญ
อยางเดียว" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบคุ คลนั้น ผูคอยดู
โทษของบุคคลอื่น ผูมีความมุงหมายในอันยกโทษ
เปนนิตย, บุคคลนัน้ เปนผูไกลจากความสิ้นไป
แหงอาสวะ."
* พระมหาหวล ป. ธ. ๕ วัดทาตําเหนัก นครชัยศรี แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุชฺฌานสฺิโน ความวา บรรดา
ธรรมทั้งหลายมีฌานเปนตน ธรรมแมอยางหนึ่ง ยอมไมเจริญแก
บุคคลผูชื่อวามากไปดวยการยกโทษ เพราะความเปนผูแสหาโทษของ
ชนเหลาอื่นวา "ควรนั่งอยางนี้, ควรหมอยางนี้" เปนตน, โดยที่แม
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญ; เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวาเปน
ผูอยูไกลคือแสนไกล จากความสิ้นไปแหงอาสวะ กลาวคือ พระอรหัต.
ในเวลาจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ จบ
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๑๒. เรื่องสุภัททปริพาชก* [ ๑๙๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา ผทมแลวบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน ในสาลวัน
ของเจามัลละทั้งหลาย อันเปนที่แวะพัก ใกลพระนครกุสินารา ทรง
ปรารภปริพาชกชื่อวาสุภัททะ ตรัสพระธรรมเทศนาที่วา "อากาเสว
ปท นตฺถิ" เปนตน.
[บุรพกรรมของสุภัททะ]
ไดยินวา ในอดีตกาล สุภัททปริพาชกนั้น เมือ่ นองชายให
ทานอันเลิศถึง ๙ ครั้ง ในเพราะขาวกลาครั้งหนึ่ง, ไมปรารถนาเพื่อ
จะให ทอถอยแลว ไดใหในกาลเปนที่สุด.
เพราะฉะนั้น จึงไมไดเพื่อจะเฝาพระศาสดา ทั้งในปฐมโพธิกาล
ทั้งในมัชฌิมโพธิกาล, แตวา ในปจฉิมโพธิกาล ในเวลาเปนที่
ปรินิพพานแหงพระศาสดา คิดวา "เราถามความสงสัยของตน ใน
ปญหา ๓ ขอ กะปริพาชกทั้งหลายซึ่งเปนคนแก ไมถามกะพระสมณโคดม ดวยความสําคัญวา 'เปนเด็ก,' ก็บัดนี้ เปนกาล
ปรินิพพานของพระสมณโคดมนั้น, วิปฏิสาร พึงบังเกิดแกเราในภาย
หลัง เพราะเหตุไมถามพระสมณโคดม" แลวเขาไปเฝาพระศาสดา
แมถูกพระอานนทเถระหามอยู เขาไปแลวสูภายในมาน เพราะความ
ที่พระศาสดาทรงกระทําโอกาสแลว ตรัสวา "อานนท เธออยา
๑

* พระมหาหวล ป.ธ. ๕ วัดทาตําหนัก นครชันศรี แปล. ๑. ความเดือดรอน.
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หามสุภัททะเลย, สุภัททะจงถามปญหากะเรา" จึงนั่งใกลขางลางเตียง
ทูลถามปญหาเหลานี้วา "ขาแตพระสมณะผูเจริญ ชื่อวารอยเทาใน
อากาศ มีอยูหรือหนอแล ? ชื่อวาสมณะภายนอกแตศาสนานี้ มีอยู
หรือ ? สังขารทั้งหลายชื่อวาเที่ยง มีอยูหรือ ?"
[พระศาสดาทรงแกปญหาของสุภัททะ]
ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกความไมมีแหงรอยเทา
ในอากาศเปนตนเหลานั้นแกเขา จึงทรงแสดงธรรมดวยพระคาถา
เหลานี้วา:"รอยเทาในอากาศนั่นเทียว ไมม;ี สมณะภายนอก
ไมม;ี หมูสัตวเปนผูยินดียิ่งแลวในธรรมเครื่องเนิ่น
ชา, พระตถาคตทั้งหลาย หาธรรมเครื่องเนิ่นชามิได.
รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมมี, สมณะภายนอก
ไมม,ี สังขารทั้งหลาย (ชื่อวา) เที่ยง ไมม,ี กิเลส
ชาตเครื่องหวั่นไหว ไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปท ความวา ชื่อวารอยเทาแหง
สัตวไร ๆ อันบุคคลพึงบัญญัติวา "มีรูปอยางนี้" ดวยสามารถแหงสี
และสัณฐานในอากาศนี้ ไมมี.
บทวา พาหิโร ความวา ชื่อวาสมณะผูดํารงอยูในมรรคและ
ผลภายนอกแตศาสนาของเรา ไมมี.
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บทวา ปชา ความวา หมูสัตว กลาวคือสัตวโลกนี้ ยินดียิ่ง
แลวในธรรมเครื่องเนิ่นชา มีตัณหาเปนตนเทานั้น.
บทวา นิปฺปปฺจา ความวา สวนพระตถาคตทั้งหลาย เปนผู
ชื่อวาหาธรรมเครื่องเนิ่นชามิได เพราะความที่พระองคตัดธรรมเครื่อง
เนิ่นชาทั้งปวงไดขาดแลว ที่ควงแหงไมโพธิ์นั่นแล.
ขันธ ๕ ชื่อวาสังขาร, ในขันธ ๕ เหลานั้น ขันธอันหนึ่งชื่อวา
เที่ยง ไมมี.
บทวา อิฺชิต ความวา ก็ชนทัง้ หลายพึงถือเอาวา "สังขาร
ทั้งหลาย เปนสภาพเที่ยง" ดวยบรรดากิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว คือ
ตัณหามานะและทิฏฐิอันใด, แมกิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวนั้นอันหนึ่ง
มิไดมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย."
ในเวลาจบเทศนา สุภัททปริพาชก ตั้งอยูแลวในอนาคามิผล.
พระธรรมเทศนา ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งสุภัททปริพาชก จบ.
มลวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๘ จบ.
๑

๑. ถาแปลตัด พึงแปลอยางนี้ ก็บรรดากิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวคือตัณหา มานะ ทิฏฐะ
กิเลสชาตแมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุที่สัตวทั้งหลายพึงยึดถือวา "สังขารทั้งหลายเที่ยง"
ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย.
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๑๙. ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา
๑. เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย* [ ๑๙๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมหาอํามาตยผูวินิจฉัย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน โหติ
ธมฺมฏโ" เปนตน.
[พวกภิกษุเห็นมหาอํามาตยรับสินบน]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบานใกล
ประตูดานทิศอุดร แหงนครสาวัตถี กลับจากบิณฑบาตแลวมาสูวิหาร
โดยทามกลางพระนคร. ขณะนั้น เมฆใหญตั้งขึ้นยังฝนใหตกแลว.
ภิกษุเหลานั้น เขาไปสูศาลที่ทําการวินิจฉัยอันตั้งอยูตรงหนา เห็นพวก
มหาอํามาตยผูวินิจฉัยรับสินบนแลว ทําเจาของไมใหเปนเจาของ จึงคิด
วา "โอ! มหาอํามาตยเหลานี้ไมตั้งอยูในธรรม, แตพวกเราไดมีความ
สําคัญวา 'มหาอํามาตยเหลานี้ทําการวินิจฉัยโดยธรรม," เมื่อฝนหาย
ขาดแลว, มาถึงวิหาร ถวายบังคมพระศาสดานั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง
แลวกราบทูลความนั้น
* พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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[ลักษณะบุคคลผูตั้งอยูและไมตั้งอยูในธรรม]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกมหาอํามาตยผูวินิจฉัย
เปนผูตกอยูในอํานาจอคติมีฉันทาคติเปนตน ตัดสินความโดยผลุนผลัน
ไมชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม, สวนพวกที่ไตสวนความผิดแลว ตัดสิน
ความโดยละเอียดลออ ตามสมควรแกความผิดนั่นแหละ เปนผูชื่อวา
ตั้งอยูในธรรม" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:"บุคคลไมชื่อวาตั้งอยูในธรรมเพราะเหตุที่นําคดีไป
โดยความผลุนผลัน; สวนผูใดเปนบัณฑิต วินิจฉัย
คดีและไมใชคดีทั้ง ๒ ยอมนําบุคคลเหลาอื่นไป
โดยความละเอียดลออ โดยธรรมสม่ําเสมอ, ผู
นั้นอันธรรมคุม ครองแลว เปนผูมีปญญา เรากลาว
วา 'ตั้งอยูในธรรม."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตน แปลวา เพราะเหตุเพียงเทา
นั้นเอง. บทวา ธมฺมฏโ ความวา บุคคลผูตั้งอยูในธรรมเครื่อง
วินิจฉัย ที่พระเจาแผนดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทําดวยพระองค ไม
เปนผูชื่อวาตั้งอยูในธรรม. บทวา เยน แปลวา เพราะเหตุใด.
บทวา อตฺถ ความวา ซึ่งคดีที่หยั่งลงแลวอันควรตัดสิน.
สองบทวา สหสา นเย ความวา บุคคลผูตั้งอยูในอคติ
มีฉันทาคติเปนตน ตัดสินโดยผลุนผลัน คือโดยกลาวเท็จ. อธิบายวา
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จริงอยู ผูใดตั้งอยูในความพอใจ กลาวมุสาวาท ยอมทําญาติหรือมิตร
ของตนซึ่งมิใชเจาของนั่นแลใหเปนเจาของ, ตั้งอยูในความชัง กลาว
เท็จ ยอมทําคนที่เปนศัตรูของตนซึ่งเปนเจาของแทจริงไมใหเปนเจาของ,
ตั้งอยูในความหลง รับสินบนแลว ในเวลาตัดสิน ทําเปนเหมือนสงจิต
ไปในที่อื่น แลดูขางโนนและขางนี้ กลาวเท็จ ยอมนําบุคคลอื่นออก
ดวยคําวา "ผูนี้ชํานะ, ผูนี้แพ," ตั้งอยูในความกลัว ยอมยกความ
ชํานะใหผูเปนใหญบางคนนั่นแลแมที่ถึงความแพ; ผูนี้ ชื่อวายอมนําคดี
ไปโดยผลุนผลัน. ผูนั้นไมเปนผูชื่อวาตั้งอยูในธรรม.
บาทพระคาถาวา โย จ อตฺถ อนตฺถฺจ ความวา ซึ่งเหตุ
ที่จริงและไมจริง. สองบทวา อุโภ นิจฺเฉยฺย ความวา สวนผูใน
เปนบัณฑิต วินิจฉัยที่เปนคดีและไมเปนคดีทั้ง ๒ แลวยอมกลาว.
บทวา อสาหเสน คือ โดยไมกลาวเท็จ. บทวา ธมฺเมน
แปลวา โดยธรรมเครื่องวินิจฉัย คือ หาใชโดยอํานาจอคติ มีฉันทาคติ
เปนตนไม. บทวา สเมน คือ ยอมนําบุคคลเหลาอื่นไป คือ ใหถึง
ความชํานะหรือความแพโดยสมควรแกความผิดนั่นเอง.
สองบทวา ธมฺมสฺส คุตฺโต ความวา ผูนั้นอันธรรมคุมครอง
แลว คือ อันธรรมรักษาแลว ประกอบแลวดวยปญญาอันรุงเรืองใน
ธรรม ชื่อวา มีปญญา พระผูมีพระภาคตรัสวา 'ผูตั้งอยูในธรรม'
เพราะเปนผูตั้งอยูในธรรมเครื่องวินิจฉัย.
๑

๒

๓

๔

๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย จบ.
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๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย* [ ๑๙๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ฉัพพัคคีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน ปณฺฑิโต โหติ"
เปนตน.
[ภิกษุฉัพพีคคยทําโรงภัตรใหอากูล]
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น เที่ยวทําโรงภัตรใหอากูล ในวัดบาง
ในบานบาง. ครั้นวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ถามภิกษุหนุมและสามเณร
ผูทําภัตกิจในบานแลวมาวา "ทานผูมีอายุ โรงภัตรเปนเชนไร ?"
ภิกษุหนุมและสามเณร ตอบวา "อยาถามเลย ขอรับ, พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย กลาววา 'พวกเราแหละเปนผูฉลาด, พวกเราเปนบัณฑิต
จักประหารภิกษุเหลานี้ โปรยหยากเยื่อที่ศีรษะแลวนําออกไป' แลว
จับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่ออยู ทําโรงภัตรใหอากูล." ภิกษุ
ทั้งหลาย ไปสูสํานักพระศาสนาแลว กราบทูลความนั้น.
[ลักษณะบัณฑิตและไมใชบัณฑิต]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกคนที่พูดมาก
เบียดเบียนผูอื่นวา 'เปนบัณฑิต,' แตเราเรียกคนที่มีความเกษม ไม
มีเวร ไมมีภัยเลยวา "เปนบัณฑิต" ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้วา :* พระมหาเกษม ป. ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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"บุคคลไมชื่อวาเปนบัณฑิต เพราเหตุเพียงพูด
มาก; (สวน) ผูมีความเกษม ไมมีเวร ไมมีภยั
เรากลาววา 'เปนบัณฑิต."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา เปนตน ความวา บุคคล
ไมชื่อวาเปนบัณฑิต เพราะเหตุที่พูดมากในทามกลางสงฆเปนตน,
สวนบุคคลใด ตนเองเปนคนมีความเกษม ชื่อวาไมมีเวร เพราะเวร
๕ ไมมี ผูไมมีภัย คือภัยยอมไมมีแกมหาชน เพราะอาศัยบุคคลนั้น,
ผูนั้นชื่อวา 'เปนบัณฑิต' ดังนี้แล.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 69

๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ* [ ๑๙๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ขีณาสพชื่อวาเอกุทานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ตาวตา
ธมฺมธโร" เปนตน.
[พวกเทวดาใหสาธุการแกเทศนาของพระเถระ]
ไดยินวา พระเถระนั้น อยูในราวไพรแหงหนึ่งแตองคเดียว.
อุทานที่ทานช่ําชองมีอุทานเดียวเทานั้นวา :"ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมแี กบุคคลผูมีจิตมั่นคง ไมประมาท เปนมุนี ศึกษาในทางแหงโมนปฏิบัติ
ผูคงที่ ระงับแลว มีสติทุกเมื่อ."
ไดยินวา ในอุโบสถ ทานปาวรองการฟงธรรมเอง ยอม
กลาวคาถานี้. เสียงเทวดาสาธุการดุจวาเสียงแผนดินทรุด. ครัน้ วัน
อุโบสถวันหนึ่ง ภิกษุผูทรงพระไตรปฎก ๒ รูป มีบริวารรูปละ ๕๐๐
ไดไปสูที่อยูของทาน. ทานพอเห็นภิกษุเหลานั้น ก็ชื่นใจ กลาววา
"ทานทั้งหลายมาในที่นี้ เปนอันทําความดีแลว, วันนี้ พวกกระผมจัก
ฟงธรรมในสํานักของทานทั้งหลาย."
พวกภิกษุ. ทานผูมีอายุ ก็คนฟงธรรมในที่นี้ มีอยูหรือ ?
พระเอกุทาน. มี ขอรับ, ราวไพรนี้ มีความบันลือลั่นเปน
* พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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อันเดียวกัน เพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟงธรรม.
[พวกเทวดาไมใหสาธุการแกเทศนาของภิกษุ ๒ รูป]
บรรดาภิกษุ ๒ องคนั้น พระเถระผูทรงพระไตรปฎกองคหนึ่ง
สวดธรรม, องคหนึ่งกลาวธรรม. เทวดาแมองคหนึ่งก็มิไดใหสาธุการ.
ภิกษุเหลานั้น จึงพูดกันวา "ทานผูมีอายุ ทานกลาววา ' ในวันฟง
ธรรม พวกเทวดาในราวไพรนี้ ยอมใหสาธุการดวยเสียงดัง,' นี่ชื่อ
อะไรกัน ?"
พระเอกุทาน. ในวันอื่น ๆ เปนอยางนั้น ขอรับ, แตวันนี้กระผม
ไมทราบวา 'นี่เปนเรื่องอะไร.'
พวกภิกษุ. ผูมีอายุ ถาอยางนั้น ทานจงกลาวธรรมดูกอน.
ทานจับพัดวีชนีนั่งอาสนะแลว กลาวคาถานั้นนั่นแล. เทวดา
ทั้งหลายไดใหสาธุการดวยเสียงอันดัง.
[พวกภิกษุติเตียนเทวดา]
ครั้งนั้น ภิกษุที่เปนบริวารของพระเถระทั้ง ๒ ยกโทษวา "เทวดา
ในราวไพรนี้ ใหสาธุการดวยเห็นแกหนากัน, เมื่อภิกษุผูทรงพระไตร
ปฎก แมกลาวอยูประมาณเทานี้, ก็ไมกลาวแมสักวาความสรรเสริญ
อะไร ๆ, เมื่อพระเถระแกองคเดียวกลาวคาถาหนึ่งแลว, พากันให
สาธุการดวยเสียงอันดัง." ภิกษุเหลานั้นแมไปถึงวิหารแลว กราบทูล
ความนั้นแดพระศาสดา.
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[ลักษณะผูทรงธรรมและไมทรงธรรม]
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกผูเรียนมากหรือ
พูดมาวา 'เปนผูทรงธรรม' สวนผูใดเรียนคาถาแมคาถาเดียวแลว
แทงตลอดสัจจะทั้งหลาย, ผูนี้ชื่อวาเปนผูทรงธรรม" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :"บุคคล ไมชื่อวาทรงธรรม เพราเหตุที่พูดมาก;
สวนบุคคลใด ฟงแมนิดหนอย ยอมเห็นธรรม
ดวยนามกาย, บุคคลใด ไมประมาทธรรม, บุคคล
นั้นแล เปนผูทรงธรรม."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา เปนตน ความวา บุคคลไม
ชื่อวาผูทรงธรรม เพราะเหตุที่พูดมาก ดวยเหตุมีการเรียน และการ
ทรงจําและบอกเปนตน, แตชื่อวาตามรักษาวงศ รักษาประเพณี.
บทวา อปฺปป เปนตน ความวา สวนผูใดฟงธรรมแมมี
ประมาณนอย อาศัยธรรมะ อาศัยอรรถะ เปนผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม กําหนดรูสัจจะมีทุกขเปนตน ชื่อวายอมเห็นสัจจธรรม ๔
ดวยนามกาย, ผูนั้นแล ชือ่ วาเปนผูทรงธรรม.
บาทพระคาถาวา โย ธมฺม นปฺปมชฺชติ ความวา แมผูใด
เปนผูมีความเพียรปรารภแลว หวังการแทงตลอดอยูวา "(เราจักแทง
ตลอด) ในวันนี้ ๆ แล" ชื่อวายอมไมประมาทธรรม, แมผูนี้ก็ชื่อวา
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ผูทรงธรรมเหมือนกัน.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเอกุทานเถระ จบ.
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๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ* [ ๑๙๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน เถโร โหติ "
เปนตน.
[พวกภิกษุเห็นพระเถระเขาใจวาเปนสามเณร]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง เมื่อพระเถระนั้น ไมสูที่บํารุงพระ
ศาสดา พอหลีกไปแลว, ภิกษุผูอยูปาประมาณ ๓๐ รูป พอเห็นทาน
ก็มาถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็น
อุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสถามปญหานี้วา
"พระเถระองคหนึ่งไปจากนี้ พวกเธอเห็นไหม ?"
พวกภิกษุ. ไมเห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. พวกเธอเห็นพระเถระนั้นมิใชหรือ ?
พวกภิกษุ. เห็นสามเณรรูปหนึ่ง พระเจาขา.
พระศาสดา. ภิกษุทงั้ หลาย นั้นไมใชสามเณร, นั่นเปนพระเถระ.
พวกภิกษุ. เล็กนัก พระเจาขา.
[ลักษณะเถระและมิใชเถระ]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เราไมเรียกวา 'เถระ'
เพราะความเปนคนแก เพราเหตุสักวานั่งอาสนะพระเถระ, สวน
* พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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ผูใด แทงตลอดสัจจะทั้งหลายแลว ตัง้ อยูในความเปนผูไมเบียดเบียน
มหาชน, ผูนี้ ชื่อวาเปนเถระ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้
วา:"บุคคล ไมชื่อวาเปนเถระ เพราะมีผมหงอกบน
ศีรษะ, ผูมีวัยแกรอบแลวนั้น เราเรียกวา 'แกเปลา,'
(สวน) ผูใด มีสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ
และทมะ, ผูนั้นแล ผูมีมลทินอันคายแลว ผูมีปญญา,
เรากลาววา "เปนเถระ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานี้ บทวา ปริปกฺโก ความวา อันชรานอมไป
รอบแลว คือถึงความเปนคนแกแลว. บทวา โมฆชิณฺโณ ความวา
ชื่อวาแกเปลา เพราะภายในไมมีธรรม เครื่องทําใหเปนเถระ.
บทวา สจฺจฺจ ความวา ก็บุคคลใดมีสัจจะทั้ง ๔ เพราะความ
เปนผูแทงตลอดดวยอาการ ๑๖ และมีโลกุตรธรรม ๙ อยาง เพราะ
ความเปนผูทําใหแจงดวยญาณ.
คําวา อหึสา นั่น สักวาเปนหัวขอเทศนา. อธิบายวา อัปป
มัญญาภาวนาแม ๔ อยาง มีอยูในผูใด. สองบทวา สฺโม ทโม
ไดแกศีลและอินทรียสังวาร. บทวา วนฺตมโล คือ มีมลทินอันนําออก
แลวดวยมรรคญาณ. บทวา ธีโร คือ สมบูรณดวยปญญาเปนเครื่อง
ทรงจํา. บทวา เถโร ความวา ผูนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา "เถระ'

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 75

เพราะความเปนผูประกอบดวยธรรมเครื่องทําความเปนผูมั่นคงเหลานี้.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
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๕. [เรื่องภิกษุมากรูป* [ ๑๙๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
มากรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น วากฺกรณมตฺเตน" เปนตน.
[ พระเถระบางพวกอยากไดลาภสักการะ]
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุม และ
สามเณร ทําการรับใชสอยทั้งหลายมีอันยอมจีวรเปนตน แกอาจารย
ผูบอกธรรมของตนนั่นแล คิดวา "แมเราก็ฉลาดในลัทธิพยัญชนะ,
ผลอะไร ๆ ไมมีแกเราเลย; ผิฉะนั้น เราพึงเขาเฝาพระศาสดา ทูล
อยางนี้วา 'ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคเปนผูฉลาดใน
ลัทธิพยัญชนะ, ขอพระองคจงบังคับภิกษุหนุม และสามเณรทั้งหลาย
วา 'พวกเธอแมเรียนธรรมในสํานักของอาจารยอื่นแลว ยังไมสอบทาน
ในสํานักของภิกษุเหลานี้แลว อยาสาธยาย,' ลาภสักการะจักเจริญแก
เราทั้งหลาย ดวยอาการอยางนี้แล." พระเถระเหลานั้น เขาไปเฝา
พระศาสดาแลว กราบทูลอยางนั้น. พระศาสดาทรงสดับถอยคําของ
ภิกษุเหลานัน้ แลว ทรงทราบวา "ใคร ๆ ก็พูดเชนนั้นได ดวย
สามารถประเพณีในพระศาสนานี้เทานี้, แตภิกษุเหลานี้ เปนผูอ าศัย
ลาภสักการะ" จึงตรัสวา "เราไมเรียกพวกเธอวา 'คนดี' เพราะ
เหตุสักวาพูดจัดจาน,
๑ สวนผูใด ตัดธรรมมีความริษยาเปนตนเหลานี้ได

* พระมหาเกษม ป. ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล. ๑ เพราะเหตุสักวาการกระทําซึ่งคําพูด.
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แลว ดวยอรหัตตมรรค ผูนี้แหละชื่อวาคนดี" ดังนี้แลว ไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา:"นระผูมีความริษยา มีความตระหนี่ โออวด
จะชื่อวาคนดี เพราเหตุสักวาทําการพูดจัดจาน
หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม, สวนผูใด ตัด
โทสชาต มีความริษยาเปนตนนี่ไดขาด ถอนขึ้น
ใหรากขาด, ผูนั้น มีโทสะอันคายแลว มีปญหา
เราเรียกวา 'คนดี."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา น วากฺกรณมตฺเตน ความวา เพราะ
เหตุสักวาทําการพูด คือสักวาถอยคําอันถึงพรอมดวยลักษณะ. บทวา
วณฺณโปกฺขรตาย วา คือเพราะความเปนผูยังใจใหเอิบอาบโดยมีสรีระ
สมบูรณดวยวรรณะ. บทวา นโร เปนตน ความวา นระผูมีใจริษยา
ในเพราะลาภของคนอื่นเปนตน ประกอบดวยความตระหนี่ ๕ อยาง

๑

ชื่อวาผูโออวด เพราะคบธรรมฝายขาศึก จะชื่อวาคนดี เพราะเหตุ
เพียงเทานี้หามิได.
สองบทวา

ยสฺส เจต

เปนตน ความวา สวนบุคคลใดตัดโทส-

ชาตมีความริษยาเปนตนนี่ไดขาดแลว ดวยอรหัตตมรรคญาณ ถอน
ขึ้นทําใหรากขาดแลว, บุคคลนั้นมีโทสะอันคายแลว ประกอบดวย

๑. ตระหนี่ ๕ อยาง คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล. ลาภ
มัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ. วัณณมัจฉริยะ ตระหนีว่ รรณะ. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม.
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ปญญาอันรุงเรืองในธรรม พระผูมีพระภาคตรัสวา "คนดี."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
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๖. เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ* [ ๑๙๙ ]
[ ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุ
ชื่อหัตถกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น มุณฑ
ฺ เกน สมโณ"
เปนตน.
[พระหัตถกะพูดอวดดี]
ไดยินวา ภิกษุนั้นพูดฟุง ไป กลาววา "ทานทั้งหลายพึงไปสู
ที่ชื่อโนน ในกาลโนน, เราจักทําวาทะ" แลวไปในที่นั้นกอน กลาว
คําทั้งหลายเปนตนวา "ดูเถิดทานทั้งหลาย, พวกเดียรถียไมมาเพราะ
กลัวผม, นี่แหละเปนความแพของพวกเดียรถียเหลานั้น" เที่ยวพูด
ฟุงไป กลบเกลื่อนคําอื่นดวยคําอื่น.
[ลักษณะสมณะและผูมิใชสมณะ]
พระศาสดาทรงสดับวา "ไดยินวา ภิกษุชื่อหัตถกะทําอยางนั้น"
แลวรับสั่งใหเรียกเธอมา ตรัสถามวา "หัตถกะ ไดยินวา เธอทํา
อยางนั้นจริงหรือ ?" เมื่อเธอกราบทูลวา "จริง," จึงตรัสวา "เหตุ
ไฉน เธอจึงทําอยางนั้น ? ดวยวา ผูทํามุสาวาทเห็นปานนั้น จะชื่อวา
เปนสมณะ เพราะเหตุสักวามีศีรษะโลนเปนตนเทานั้นหามิได; สวน
ผูใด ยังบาปนอยหรือใหญใหสงบแลวตั้งอยู ผูนี้แหละชื่อวาสมณะ" ดัง
นี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:๑

* พระมหาเกษม ป. ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล. ๑. วาทกฺขิตฺโต ผูมีวาทะอันซัดไป.
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"ผูไมมวี ัตร พูดเหลาะแหละ ไมชื่อวาสมณะ
เพราะศีรษะโลน, ผูประกอบดวยความอยากและ
ความโลภ จะเปนสมณะอยางไรได; สวนผูใด ยัง
บาปนอยหรือใหญใหสงบโดยประการทั้งปวง, ผูนั้น
เรากลาววา 'เปนสมณะ' เพราะยังบาปใหสงบ
แลว."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุณฺฑเกน ความวา เพราะเหตุ
สักวาศีรษะโลน. บทวา อพฺพโต คือเวนจากศีลวัตรและธุดงควัตร.
สองบทวา อลิก ภณ ความวา ผูกลาวมุสาวาท ประกอบดวยความ
อยากในอารมณอันยังไมถึง และดวยความโลภในอารมณอันถึงแลว
จักชื่อวาเปนสมณะอยางไรได. บทวา สเมติ ความวา สวนผูใด
ยังบาปนอยหรือใหญใหสงบ, ผูนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา 'เปน
สมณะ' เพราะยังบาปเหลานั้นใหสงบแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ จบ.
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๗. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง* [ ๒๐๐ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน ภิกฺขุ โส โหติ"
เปนตน.
[พราหมณอยากใหพระศาสดาเรียกตนวาภิกษุ]
ไดยินวา พราหมณนั้นบวชในลัทธิภายนอกเที่ยวภิกษาอยู คิด
วา "พระสมณโคดมเรียกสาวกของตนผูเที่ยวภิกษาวา 'ภิกษุ,' การ
ที่พระสมณโคดมเรียกแมเราวา 'ภิกษุ' ก็ควร." เขาเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลวา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมขาพเจาก็เที่ยวภิกษา
เลี้ยงชีพอยู, พระองคจงเรียกแมขาพเจาวา 'ภิกษุ."
[ลักษณะภิกษุและผูมิใชภิกษุ]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพราหมณนั้นวา "พราหมณ
เราหาเรียกวา 'ภิกษุ' เพราะอาการเพียงขอ (เขา) ไม, เพราะผู
สมทานธรรมอันเปนพิษแลวประพฤติอยู ยอมเปนผูชื่อวาภิกษุหา
มิได, สวนผูใดเที่ยวไปดวยพิจารณาสังขารทั้งปวง, ผูนั้นชื่อวาเปน
ภิกษุ" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา:"บุคคลชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเหตุที่ขอกะคน
พวกอื่นหามิได, บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ
* พระมหาเกษม ป. ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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ไมชื่อวาเปนภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานั้น; ผูใดใน
ศาสนานี้ลอยบุญและบาปแลว ประพฤติพรหมจรรย (รูธรรม) ในโลก ดวยการพิจารณาเที่ยวไป
ผูนั้นแลเราเรียกวา 'ภิกษุ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาวตา ความวา ชื่อวาเปนภิกษุ
เพราะเหตุสักวาขอกะชนพวกอื่นหามิได. บทวา วิส เปนตน ความ
วา ผูที่สมาทานธรรมไมเสมอ หรือธรรมมีกายกรรมเปนตนอันมีกลิ่น
เปนพิษประพฤติอยู หาชื่อวาเปนภิกษุไม. บทวา โยธ เปนตน
ความวา ผูใดศาสนานี้ ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแมทั้งสองนี้
ดวยมรรคพรหมจรรย ชื่อวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย. บทวา สงฺขาย
คือดวยญาณ. บทวา โลเก เปนตน ความวา บุคคลรูธรรมแมทั้ง
หมด ในโลกมีขันธโลกเปนตน อยางนี้วา "ขันธเหลานี้เปนภายใน,
ขันธเหลานี้เปนภายนอก" เที่ยวไป, ผูนั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียก
วา 'ภิกษุ' เพราะเปนผูทําลายกิเลสทั้งหลายดวยญาณนั้นแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๘. เรือ่ งเดียรถีย [ ๒๐๑ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
เดียรถีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น โมเนน" เปนตน.
[เหตุที่ทรงอนุญาตอนุโมทนากถา]
ไดยินวา พวกเดียรถียเหลานั้น ทําอนุโมทนาแกพวกมนุษย
ในสถานที่ตนบริโภคแลว. กลาวมงคลโดยนัยเปนตนวา "ความ
เกษมจงมี, ความสุขจงมี, อายุจงเจริญ; ในที่ชื่อโนนมีเปอกตม,
ในที่ชื่อโนนมีหนาม, การไปสูที่เห็นปานนั้นไมควร" แลวจึงหลีก
ไป. ก็ในปฐมโพธิกาล ในเวลาที่ยังไมทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนา
เปนตน ภิกษุทั้งหลาย ไมทําอนุโมทนาแกพวกมนุษยในโรงภัตรเลย
ยอมหลีกไป. พวกมนุษยยกโทษวา "พวกเราไดฟงมงคลแตสํานัก
ของเดียรถียทั้งหลาย, แตพระผูเปนเจาทั้งหลายนิ่งเฉยหลีกไปเสีย."
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความนั้นแดพระศาสดา.
พระศาสดา ทรงอนุญาตวา "ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตนี้ไป ทาน
ทั้งหลาย จงทําอนุโมทนาในที่ทั้งหลายมีโรงภัตรเปนตน ตามสบาย
เถิด, จงกลาวอุปนิสินนกถาเถิด. " ภิกษุเหลานั้น ทําอยางนั้นแลว.
[พวกเดียรถียติเตียนพุทธสาวก]
พวกมนุษย ฟงวิธีอนุโมทนาเปนตน ถึงความอุตสาหะแลว
นิมนตภิกษุทั้งหลาย เที่ยวทําสักการะ. พวกเดียรถียยกโทษวา
"พวกเราเปนมุนีทําความเปนผูนิ่ง, พวกสาวกของพระสมณโคดม
๑

* พระมหาเกษม ป. ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล. ๑. กถาที่กลาวกะบุคคลผูใกล.
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เที่ยวกลาวกถามากมาย ในที่ทั้งหลายมีโรงภัตรเปนตน.
[ลักษณะมุนีและผูไมใชมุนี]
พระศาสดา ทรงสดับความนั้น ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เรา
ไมกลาวเรา 'มุนี' เพราะเหตุสักวาเปนผูนิ่ง; เพราะคนบางพวก
ไมรู ยอมไมพูด, บางพวกไมพูด เพราะความเปนผูไมแกลวกลา,
บางพวกไมพูด เพราะตระหนี่วา 'คนเหลาอื่นอยารูเนื้อความอันดียิ่ง
นี้ของเรา; เพราะฉะนั้น คนไมชื่อวาเปนมุนี เพราะเหตุสักวาเปน
คนนิ่ง, แตชื่อวาเปนมุนี เพราะยังบาปใหสงบ." ดังนี้แลว ไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา:"บุคคลเขลา ไมรูโดยปกติ ไมชอื่ วาเปนมุนี เพราะ
ความเปนผูนิ่ง, สวนผูใด เปนบัณฑิตถือธรรมอัน
ประเสริฐ ดุจบุคคลประคองตราชั่ง เวนบาปทั้งหลาย,
ผูนั้นเปนมุนี, ผูนั้นเปนมุนีเพราะเหตุนั้น; ผูใดรูอรรถ
ทั้ง ๒ ในโลก, ผูนั้นเรากลาววา 'เปนมุนี' เพราะ
เหตุนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานี้ บทวา น โมเนน ความวา ก็บุคคลชื่อ
วาเปนมุนี เพราะโมนะคือมรรคญาณ กลาวคือขอปฏิบัติเครื่องเปน
มุนีก็จริงแล, ถึงอยางนั้นในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา
โมเนน หมายเอาความเปนผูนิ่ง. บทวา มุฬฺหรูโป คือเปนผูเปลา.
๑

๑. ญาณอันสัมปยุตดวยมรรค.
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บทวา อวิทฺทสุ คือไมรูโดยปกติ. อธิบายวา "ก็บุคคลเห็น
ปานนั้น แมเปนผูนิ่ง ก็ไมชื่อวาเปนมุนี; อีกอยางหนึ่ง ไมชื่อวา
โมไนยมุนี, แตเปนผูเปลาเปนสภาพ และไมรูโดยปกติ.
บาทพระคาถาวา โย จ ตุล ว ปคฺคยฺห ความวา เหมือน
อยางคนยืนถือตราชั่งอยู, ถาของมากเกินไป, ก็นําออกเสีย, ถา
ของนอย, ก็เพิ่มเขา ฉันใด; ผูใดนําออก ชื่อวาเวนบาป ดุจคน
เอาของที่มากเกินไปออก. บําเพ็ญกุศลอยูดุจคนเพิ่มของอันนอยเขา
ฉันนั้นเหมือนกัน; ก็แลเมื่อทําอยางนั้น ชื่อวาถือธรรมอันประเสริฐ
คือสูงสุดทีเดียว กลาวคือศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ เวนบาป คือกรรมที่เปนอกุศลทั้งหลาย. สองบทวา ส มุนิ
ความวา ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี. หลายบทวา เตน โส มุนิ ความวา
หากมีคําถามสอดเขามาวา "ก็เพราะเหตุไร ผูนั้นจึงชื่อวาเปนมุนี ?"
ตองแกวา "ผูนั้นเปนมุนี เพราะเหตุที่กลาวแลวในหนหลัง."
บาทพระคาถาวา โย มุนาติ อุโภ โลเก ความวา บุคคลผูใด
รูอรรถทั้ง ๒ นี้ ในโลกมีขันธเปนตนนี้ โดยนัยเปนตนวา "ขันธ
เหลานี้เปนภายใน, ขันธเหลานี้เปนภายนอก" ดุจบุคคลยกตราชั่ง
ขึ้นชั่งอยู ฉะนั้น. หลายบทวา มุนิ เตน ปวุจฺจติ ความวา ผู
นั้น พระผูมพี ระภาคตรัสเรียก 'เปนมุนี' เพราะเหตุนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเดียรถีย จบ.
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๙. เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ* [ ๒๐๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราน
เบ็ดชื่ออริยะคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น เตน อริโย
โหติ " เปนตน.
[พรานเบ็ดตองการใหพระศาสดาตรัสเรียกตนวาอริยะ]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหง
โสดาปตติมรรค ของนายอริยะนั้น เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานใกล
ประตูดานทิศอุดร แหงกรุงสาวัตถี อันภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จมา
แตบานนั้น. ขณะนั้น พรานเบ็ดนั้นตกปลาอยูดวยเบ็ด เห็นภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข ไดทิ้งคันเบ็ดยืนอยูแลว.
พระศาสดา เสด็จกลับประทับยืนอยู ณ ที่ไมไกลพรานเบ็ดนั้น
ตรัสถามชื่อ ของพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเปนตนวา "เธอ
ชื่อไร ? เธอชื่อไร ?" แมพระสาวกเหลานั้น ก็กราบทูลชื่อของ
ตน ๆ วา "ขาพระองคชื่อสารีบุตร, ขาพระองคชื่อโมคคัลลานะ"
เปนตน. พรานเบ็ดคิดวา "พระศาสดายอมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค,
เห็นจักตรัสถามชื่อของเราบาง."
[ลักษณะผูเปนอริยะและไมใชอริยะ]
พระศาสดา ทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้น จึง
ตรัสถามวา "อุบาสก เธอชื่อไร ?" เมื่อเขาทูลวา "ขาพระองค
* พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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ชื่ออริยะ พระเจาขา" ตรัสวา "อุบาสก ผูที่ฆาสัตวเชนทาน
จะชื่อวาอริยะไมได, สวนผูที่ตั้งอยูในความไมเบียดเบียนมหาชนจึงจะ
ชื่อวาอริยะ" ดังนี้ แลวตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว; บุคคลที่เรากลาววา 'เปนอริยะ'
เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหึสา ความวา เพราะไมเบียดเบียน.
มีคําอธิบายไวเชนนี้วา: "บุคคลไมเปนผูชื่ออริยะ เพราะเหตุ
ที่เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย; สวนผูใด ตั้งอยูไกลจากความเบียดเบียน
เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงดวยฝามือเปนตน คือเพราะความที่
ตนตั้งอยูแลว ในภาวนามีเมตตาเปนตน, ผูนี้ พระผูพระภาคตรัส
เรียกวา 'อริยะ.'
ในกาลจบเทศนา พรานเบ็ดตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แลว.
เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ จบ.
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๑๐. เรื่องภิกษุมากรูป* [ ๒๐๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
มากรูป ผูถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"น สีลพฺพตมตฺเตน" เปนตน.
ไดยินวา บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกไดมีความคิดอยางนี้วา
"พวกเรามีศีลสมบูรณแลว. พวกเราทรงซึ่งธุดงค, พวกเราเปน
พหุสูต, พวกเราอยูในเสนาสนะอันสงัด, พวกเราไดฌาน, พระอรหัต
พวกเราไดไมยาก, พวกเราจักบรรลุพระอรหัต ในวันที่พวกเรา
ปรารถนานั่นเอง." บรรดาภิกษุเหลานั้น แมภิกษุผูเปนอนาคามีไดมี
ความคิดเชนนี้วา "บัดนี้ พระอรหัต พวกเราไดไมยาก." วันหนึ่ง
ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมดเขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่งอยู
อันพระศาสดาตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย กิจแหงบรรพชิตของพวก
เธอถึงที่สุดแลวหรือหนอ ? " ตางก็กราบทูลอยางนี้วา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ พวกขาพระองคเห็นปานนี้ ๆ; เพราะฉะนั้น พวกขาพระองค
จึงคิดวา 'พวกเราสามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตในขณะที่ปรารถนา
แลว ๆ นั่นเอง' ดังนี้แลวอยู."
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ชื่อวาภิกษุจะเห็นวา 'ทุกขในภพของพวกเรานอย' ดวย
คุณสักวาความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์เปนตน หรือดวยคุณสักวาความสุข
* พระมหาเกษม ป.ธ. ๗ วัดมหาธาตุ แปล.
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ของพระอนาคามีไมควร, และยังไมถึงความสิ้นอาสวะ ไมพึงใหความ
คิดเกิดขึ้นวา 'เราถึงสุขแลว" ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"ภิกษุ ภิกษุยังไมถึงอาสวักขัย อยาเพิ่มถึง
ความวางใจ ดวยเหตุสักวาศีลและวัตร ดวย
ความเปนพหุสูต ดวยอันไดสมาธิ ดวยอัน
นอนในที่สงัด หรือ (ดวยเหตุเพียงรูวา) 'เรา
ถูกตองสุขในเนกขัมมะ ซึ่งปุถุชนเสพไมได
แลว."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลพฺพตมตฺเตน คือดวยเหตุสัก
วา ปาริสุทธิศีล ๔ หรือสักวาธุดงคคุณ ๑๓.
บทวา พาหุสจฺเจน วา ความวา หรือดวยเหตุสักวาความ
เปนผูเรียนปฎก ๓.
บทวา สมาธิลาเภน ความวา หรือดวยอันไดสมาบัติ ๘.
ภิกษุอยาเพิ่งถึงความวางใจ ดวยเหตุมีประมาณเพียงรูเทานี้วา 'เราถูก
ตองสุขของพระอนาคามี.'
บทวา อปุถุชฺชนเสวิต ความวา อันปุถุชนทั้งหลายเสพไม
ได คืออันพระอริยะเสพแลวอยางเดียว. ภิกษุเหลานั้น พระผูมี
๑

๒

๓

๑. พึงดูในนวโกวาทหมดที่ ๔. ๒. พึงดูในธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ ตอนอติเรกทสกะ
๓. มีชื่อเชนเดียวกับรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔.
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พระภาคเมื่อทรงทักรูปใดรูปหนึ่ง ก็ตรัสวา "ภิกษุ."
บทวา วิสฺสาสมาปาทิ ความวา อยาเพิ่มถึงความวางใจ. มีคํา
อธิบายไวฉะนี้วา "ภิกษุ ชื่อวาภิกษุเปนผูยังไมบรรลุพระอรหัต
กลาวคือความสิ้นไปแหงอาสวะ ไมพึงถึงความวางใจวา 'ภพของเรา
นอย นิดหนอย' ดวยเหตุสักวาความเปนผูมีคุณมีศีลสมบูรณเปนตน
นี้เทานั้น; เหมือนคูถแมมีประมาณนอยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใด, ภพแม
มีประมาณนอยก็เปนเหตุใหเกิดทุกขฉันนั้น."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ตั้งอยูในพระอรหัตแลว,
เทศนาไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แลว.
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๑๙ จบ.
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๒๐. มัคควรรค วรรณนา
๑. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป* [ ๒๐๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มคฺคานฺงฺคิโก" เปนตน.
[พวกภิกษุพูดถึงทางที่ตนเที่ยวไป]
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เมื่อพระศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไป
ในชนบทแลว เสด็จมาสูกรุงสาวัตถีอีก, นั่งในโรงเปนที่บํารุง พูด
มรรคกถาปรารภทางที่ตนเที่ยวไปแลว โดยนัยเปนตนวา "ทางแหง
บานโนนจากบานโนนสม่ําเสมอ, ทางแหงบานโนน (จากบานโนน)
ไมสม่ําเสมอ, มีกรวด, ไมมีกรวด.
[อริยมรรคเปนทางใหพนทุกข]
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุเหลานั้น
เสด็จมายังที่แลว ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว ตรัสถามวา
"ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรเลา ?"
เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี,้ " ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ทางที่พวกเธอพูดถึงนี้ เปนทางภายนอก ธรรมดาภิกษุทํากรรม
ในอริยมรรคจึงควร, (ดวยวา) ภิกษุเมื่อทําอยางนั้น ยอมพนจาก
* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ทุกขทั้งปวงได" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘ ประเสริฐ ,
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ, บรรดา
ธรรมทัง้ หลาย วิราคะประเสริฐ, บรรดาสัตว ๒
เทา และ (อรูปธรรมทั้งหลาย) พระตถาคตผูมี
จักษุประเสริฐ; ทางนั่นเทานั้น เพราะความหมดจด
แหงทัสสนะ ทางอืน่ ไมม,ี เพราะฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายจงดําเนินทางนั่น อันเปนที่ลุมหลงแหง
มารและเสนามาร, ดวยวา ทานทั้งหลายดําเนิน
ทางนั่นแลว จักทําทีส่ ุดแหงทุกขได; เราทราบทาง
เปนที่สลัดลูกศรแลว จึงบอกแกทานทั้งหลาย,
ทานทั้งหลาย พึงทําความเพียรเครื่องเผากิเลส,
(เพราะ) พระตถาคตทั้งหลาย เปนแตผูบอก,
ชนทั้งหลายผูดําเนินไปแลว มีปกติเพง ยอมหลุด
พนจากเครื่องผูกของมาร."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคฺคานฏงฺคิโก ความวา ทาง
ทั้งหลายจงเปนทางไปดวยแขงเปนตนก็ตาม เปนทางทิฏฐิ ๖๒ ก็ตาม,
บรรดาทางแมทั้งหมด ทางมีองค ๘ อันทําการละทาง ๘ มีมิจฉาทิฏฐิ
เปนตน ดวยองค ๘ มีสมั มาทิฏฐิเปนตน ทํานิโรธใหเปนอารมณ
๑

๑. บางมติแปลวา "ทางมีองค ๘ ประเสริฐกวาทางทั้งหลาย."

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 93

ยังกิจมีอันกําหนดรูทุกขเปนตน ในสัจจะแมทั้ง ๔ ใหสําเร็จ ประเสริฐ
คือยอดเยี่ยม.
บาทพระคาถาวา สจฺจาน จตุโร ปทา ความวา บรรดาสัจจะ
เหลานี้ แมทั้งหมด จงเปนวจีสัจจะอันมาแลว (ในพระบาลี) วา
"บุคคลพึงกลาวคําสัตย, ไมพึงโกรธ," เปนตนก็ตาม, เปนกษัตริย จริง"
ก็ตาม, เปนทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) วา "สิ่งนี้เทานั้นจริง, เปนกษัตริย จริง"
เปลา," เปนตนก็ตาม, เปนปรมัตถสัจจะ อันตางโดยสัจจะเปนตนวา
"ทุกขเปนของจริงอันประเสริฐ" ก็ตาม, บท ๔ มีวา "ทุกข เปนของ
จริงอันประเสริฐ" เปนตน ชื่อวาประเสริฐ เพราะอรรถวาทุกขอัน
โยคาวจรควรกําหนดรู เพราะอรรถวาสมุทัยอันโยคาวจรควรละ
เพราะอรรถวานิโรธอันโยคาวจรควรทําใหแจง, เพราะอรรถวามรรค
มีองค ๘ อันโยคาควรเจริญ เพราะอรรถวาแทงตลอดไดดวย
ญาณอันเดียว และเพราะอรรถวาแทงตลอดไดโดยแนนอน.
บาทพระคาถาวา วิราโค เสฏโ ธมฺมาน ความวา บรรดา
ธรรมทั้งปวง วิราคะ กลาวคือพระนิพพาน ชื่อวาประเสริฐ เพราะ
พระพุทธพจนวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ปจจัยปรุงแตงก็ดี
ที่ปจจัยไมปรุงแตงก็ดี มีประมาณเพียงไร, บรรดาธรรมเหลานั้นวิราคะ
เรากลาววาเปนยอด."
๑

๒

๓

๑. องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐. ๒. แปลวา:- เพราะอรรถวา แทงตลอดไดในขณะเดียวกันก็มี.
๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๘.
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บาทพระคาถาวา ทิปทานฺจ จกฺขุมา ความวา บรรดาสัตว
๒ เทา อันตางโดยเทวดาและมนุษยเปนตนแมทั้งหมด พระตถาคต
ผูมีจักษุ ๕ ประการเทานั้น ประเสริฐ. จ ศัพท มีอันประมวลมาเปน
อรรถ ยอมประมวลเอาอรูปธรรมทั้งหลายดวย; เพราะฉะนั้น แม
บรรดาอรูปธรรมทั้งหลาย พระตถาคตก็เปนผูประเสริฐ คือสูงสุด.
บาทพระคาถาวา ทสฺสนสฺส วิสุทธฺ ิยา ความวา ทางใดที่เรา
(ตถาคต) กลาววา "ประเสริฐ" ทางนั่นเทานั้น เพื่อความหมดจดแหง
ทัสสนะคือมรรคและผล; ทางอื่นยอมไมมี.
บทวา เอต หิ ความวา เพราะเหตุนั้น ทานทั้งหลายจงดําเนิน
ทางนั่น นั่นแหละ.
ก็บทวา มารเสนปฺปโมหน นั่น พระผูมีพระภาคยอมตรัสวา
"เปนที่หลงแหงมาร คือเปนที่ลวงแหงมาร."
บทวา ทุกฺขสฺส ความวา ทานทั้งหลายจักทําที่สุด คือเขตแดน
แหงความทุกขในวัฏฏะแมทั้งสิ้นได.
บทวา สลฺลสตฺถน เปนตน ความวา เราเวนจากกิจทั้งหลาย
มีการไดฟง (จากผูอื่น) เปนตน ทราบทรงนั่น อันเปนที่สลัดออกคือ
ย่ํายี ไดแกถอนออกซึ่งลูกศรทั้งหลาย มีลูกศรคือราคะเปนตน โดย
ประจักษแกตนแลวทีเดียว จึงบอกทางนี้, บัดนี้ทานทั้งหลายพึงทํา
ไดแกควรทําความเพียรคือสัมมัปปธาน อันถึงซึ่งการนับวาอาตัปปะ
๑

๑. มสจกฺขุ จักษุคือดวงตา ๑ ทิพฺพจกฺขุ จักษุทิพย ๑ ปฺาจกฺขุ จักษุ คือ ปญญา ๑
พุทฺธจกฺขุ จักษุแหงพระพุทธเจา ๑ สมนฺตจกขุ จักษุรอบคอบ ๑.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 95

เพราะเปนเครื่องเผากิเลสทั้งหลาย เพื่อประโยชนแกการบรรลุทางนั้น,
เพราะพระตถาคตทั้งหลายเปนแตผูบอกอยางเดียว; เพราะฉะนั้น ชน
ทั้งหลายผูปฏิบัติแลว ดวยสามารถแหงทางที่พระตถาคตเจาเหลานั้น
ตรัสบอกแลว มีปกติเพงดวยฌาน ๒ อยาง ยอมหลุดพนจากเครื่องผูก
แหงมารกลาวคือวัฏฏะอันเปนไปภูมิ ๓.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ดํารงอยูแลวในพระอรหัตตผล.
พระธรรมเทศนาไดสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลวดังนี้
แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป จบ.
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๒. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก* [ ๒๐๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สพฺเพ สงฺขารา" เปนตน.
[ภิกษุเรียนกัมมัฏฐาน]
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา
แลว แมพากเพียร พยายามอยูในปา ก็ไมบรรลุพระอรหัต จึงคิดวา
"เราจักเรียนกัมมัฏฐานใหวิเศษ" ดังนี้แลวไดไปสูสํานักพระศาสดา.
[ทางแหงความหมดจด]
พระศาสดา ทรงพิจารณาวา "กัมมัฏฐานอะไรหนอแล เปนที่
สบายของภิกษุเหลานี้ ?" จึงทรงดําริวา "ภิกษุเหลานี้ ในกาลแหง
พระพุทธเจาทรงพระนามกัสสป ตามประกอบแลวในอนิจจลักษณะ
สิ้นสองหมื่นป, เพราะฉะนั้น การแสดงคาถาดวยอนิจจลักษณะนั้นแล
แกเธอทั้งหลาย สักคาถา ๑ ควร" ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
สังขารแมทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน เปนสภาพไมเที่ยงเลย
เพราะอรรถวามีแลวไมมี" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"เมื่อใด บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา 'สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง,' เมือ่ นั้น ยอมหนายในทุกข,
ความหนายในทุกขนั่น เปนทางแหงความหมดจด."
* พระมหาอู ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา สพฺเพ สงฺขารา เปนตน ความ
วา เมื่อใดบัณฑิตยอมเห็นดวยวิปสสนาปญญา วา "ขันธทั้งหลายที่เกิด
ขึ้นแลวในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน ชื่อวาไมเที่ยง เพราะตองดับใน
ภพนั้น ๆ เอง," เมื่อนั้น ยอมหนาย ในทุกขอันเนื่องดวยการบริหาร
ขันธนี้, เมื่อหนายยอมแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ดวยสามารถแหงกิจ
มีการกําหนดรูทุกขเปนตน.
บาทพระคาถาวา เอส มคฺโค วิสทุ ฺธิยา ความวา ความหนาย
ในทุกขนั่น เปนทางแหงความหมดจด คือแหงความผองแผว.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ตั้งอยูในพระอรหัตตผลแลว.
เทศนาไดสําเร็จประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอีกอื่นอีก จบ.
แมในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็อยางนั้นเหมือนกัน. ก็ในกาลนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบความเปนทุกขแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขันธ
อันกําหนดสังขารโดยความเปนทุกขแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขันธ
แมทั้งปวง เปนทุกขแท เพราะอรรถวาถูกทุกขบีบคั้น" ดังนี้แลว
จึงตรัสพระคาถานี้วา :"เมื่อใด บัณฑิต ยอมเห็นดวยปญญาวา 'สังขาร'
๑

๒

๑. ปญญาเครื่องเห็นแจง. ๒. วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย ๒ ศัพทนี้ ในศัพทหนึ่ง ๆ
มี อตฺถ ศัพทอยูเบื้องหลัง แตจะแปล อตฺถ ศัพทดวย ไมไดความ จึงตัดออกเสียแปล
แตศัพทหนา.
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ทั้งปวงเปนทุกข,' เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข,
ความหนายในทุกขนั่น เปนทางแหงความหมด
จด."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขา ความวา ชื่อวาเปนทุกข
เพราะอรรถวาถูกทุกขบีบคั้น. บทที่เหลือ ก็เชนกับบทอันมีในกอน
นั่นแล.
แมในพระคาถาที่ ๓ ก็มีนัยเชนนั้นเหมือนกัน. ก็ในพระคาถา
ที่ ๓ นี้พระผูม ีพระภาคเจา ทรงทราบความที่ภิกษุเหลานั้นเปนผูตาม
ประกอบแลว ในอันกําหนดสังขารโดยความเปนอนัตตา ในกาลกอน
อยางสิ้นเชิงแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ขันธแมทั้งปวงเปนอนัตตา
แท เพราะอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถา
นี้วา:"เมื่อใด บัณฑิต ยอมเห็นดวยปญญาวา 'ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา,' เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข,
ความหนายในทุกขนั่น เปนทางแหงความหมด
จด."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สพฺเพ ธมฺมา พระผูมีพระภาค
ทรงประสงคเอาขันธ ๕ นี้เอง.
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บทวา อนตฺตา ความวา อนัตตา คือวางเปลา ไมมี
เจาของ ไดแกไมมีอิสระ เพราะอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ เพราะ
ใคร ๆ ไมอาจใหเปนไปในอํานาจวา "ธรรมทั้งปวง จงอยาแก
จงอยาตาย."
บทที่เหลือ ก็เชนกับบทที่มีแลวในกอนนั่นเอง ดังนี้แล.
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๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ* [ ๒๐๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานกัมมิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุฏานกาลมฺหิ"
เปนตน.
[พวกภิกษุประสงคจะกราบทูลคุณที่ตนได]
ไดยินวา กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี ประมาณ ๕๐๐ คน บวช
ในสํานักพระศาสดา เรียนกัมมัฏฐานแลว ไดไปสูปา. บรรดาภิกษุ
เหลานั้น รูปหนึ่งพักอยูในที่นั้นเอง. ที่เหลือทําสมณธรรมอยูใ นปา
บรรลุพระอรหัต คิดวา "พวกเราจักกราบทูลคุณอันตนไดแลวแดพระ
ศาสดา" ได (กลับ) ไปยังกรุงสาวัตถีอีก. อุบาสกคนหนึ่ง เห็นภิกษุ
เหลานั้น ผูเที่ยวบิณฑบาตอยูในบานแหงหนึ่ง ในที่ประมาณโยชนหนึ่ง
แตกรุงสาวัตถี จึงตอนรับ ดวยวัตถุทั้งหลายมียาคูและภัตรเปนตน ฟง
อนุโมทนาแลว จึงนิมนตเพื่อประโยชนแกการฉันในวันรุงขึ้น.
ภิกษุเหลานั้น ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นเอง เก็บบาตรและจีวร
ไวแลว ในเวลาเย็น เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมนั่งอยูแลว.
พระศาสดา ทรงแสดงยินดีอยางยิ่ง กับดวยภิกษุเหลานั้น ไดทรง
ทําการตอนรับแลว.
* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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[ความไมรูจักกาลใหเกิดความเดือดรอน]
ขณะนั้น ภิกษุนั้นสหายแหงภิกษุเหลานั้น ผูยังเหลืออยูในที่นั้น
คิดวา "เมื่อพระศาสดาทรงทําการตอนรับภิกษุเหลานี้, พระโอษฐยอม
ไมพอ (จะตรัส), แตหาตรัสปราศรัยกับดวยเราไม เพราะมรรคและผล
ของเราไมมี, ในวันนี้แหละ เราบรรลุพระอรหัตแลว จักใหพระศาสดา
ตรัสปราศรัยกับดวยเรา." ภิกษุแมเหลานั้น ทูลลาพระศาสดาวา "พวก
ขาพระองคอันอุบาสกคนหนึ่ง ในหนทางเปนที่มา นิมนตเพื่อฉันเขา
ในวันพรุงนี้ จักไปในที่นั้น แตเชาเทียว." ลําดับนั้น ภิกษุผูสหาย
แหงภิกษุเหลานั้น เดินจงกรมตลอดคืนยังรุน ลมลงที่แผนหินแหงหนึ่ง
ในที่สุดจงกรม ดวยอํานาจแหงความหลับ. กระดูกขาแตกแลว. เธอ
รองดวยเสียงดัง.
พวกภิกษุผูเปนสหายเหลานั้นของเธอ จําเสียงได ตางวิ่งเขาไป
ขางโนนและขางนี้. เมื่อภิกษุเหลานั้น ตามประทีปทํากิจที่ควรทํา
แกภิกษุนั้นอยูนั่นแล, อรุณขึ้นแลว. ภิกษุเหลานั้น ไมไดโอกาสไป
บานนั้น.
[ทรงแสดงชาดกในเรื่องไมรูจักกาล]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอไมไปสูบาน เปนที่เที่ยวภิกษาหรือ ? ภิกษุเหลานั้น ทูลรับ
วา "อยางนั้น พระเจาขา" แลวกราบทูลเรื่องนั้น. พระศาสดาตรัส
วา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่น ทําอันตรายลาภของพวกเธอในบัดนี้เทานั้น
หามิได, แมในกาลกอน เธอก็ไดทําแลวเหมือนกัน" อันภิกษุเหลา
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นั้น ทูลวิงวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมา ตรัสชาดก ใหพิสดารวา:"บุคคลใด ยอมปรารถนาจะทํากิจที่ควรทํากอน ไว
(ทํา) ภายหลัง, บุคคลนั้น ยอมเดือดรอนภายหลัง,
เหมือนมาณพผูหักกิง่ ไมกุมฉะนัน้ ."
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น ไดเปนมาณพ ๕๐๐ ในกาลนั้น,
มาณพผูเกียจคราน ไดเปนภิกษุนี้, สวนอาจารยไดเปนพระตถาคตดวย
ประการฉะนี้.
พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด ไมทําความขยัน ในกาลที่ควรขยัน เปนผูมี
ความดําริอันจมแลว เปนผูเกียจคราน, บุคคลนั้น ยอมไมบรรลุคุณ
วิเศษอันตางโดยคุณมีฌานเปนตน" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:"ก็บุคคลยังหนุมแนนมีกําลัง (แต) ไมขยัน
ในกาลที่ควรขยัน เขาถึงความเปนผูเกียจคราน
มีใจประกอบดวยความดําริอันจมแลว ขี้เกียจ
เกียจคราน ยอมไมประสบทาง ดวยปญญา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุฏ หาโน ความวา ไมขยันคือ
ไมพยายาม. สองบทวา ยุวา พลี ความวา เปนผูตั้งอยูในความ
เปนคนรุนหนุม ทั้งถึงพรอมดวยกําลัง. สองบทวา อาลสิย อุเปโต
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. ตทฏกถา. ๒/๑๑๙. ตตฺถ วรุณขาตกนฺติ ขายติ. ๒. เวลา
แปลโดยพยัญชนะ รวบวา โย โส ปุคฺคโล บุคคลนั้น.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 103

ความวา ยอมเปนผูเขาถึงแลวซึ่งความเปนผูเกียจคราน คือ กินแลว ๆ
ก็นอน. บทวา สสนฺนสงฺกปฺปมโน ความวา ผูมีจิตประกอบดวยความ
ดําริอันจมดิ่งลงแลว เพราะมิจฉาวิตก ๓. บทวา กุสีโต ไดแกผูไมมี
ความเพียร. บทวา อลโส ความวา บุคคลนั้นเกียจครานมาก เมื่อ
ไมเห็นอริยมรรคอันพึงเห็นดวยปญญา จึงชื่อวา ยอมไมประสบ คือ
ไมได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ จบ.
๑

๑. กามวิตก ตรึกในกาม ๑ พยาบาทวิตก ตรึกในการพยาบาท ๑ วิหงิ สาวิตก ตรึก
ในการเบียดเบียนคนอื่น ๑.
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๔. เรื่องสูกรเปรต* [ ๒๐๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสูกรเปรต
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วาจานุรกฺขี" เปนตน.
[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ
๑ กับพระลักษณเถระ ไดทําการยิ้มแยมในประเทศแหงหนึง่ อัน

พระลักษณเถระถามวา "ทานผูมอี ายุ อะไรหนอ เปนเหตุแหงการทํา
ความยิ้มแยมใหปรากฏ ?" กลาววา "ทานผูมีอายุ กาลนี้มิใชกาลแหง
ปญหานี,้ ทานควรถามผมในสํานักของพระศาสดา" ดังนี้แลว เทีย่ ว
บิณฑบาตในกรุงราชคฤหกับพระลักษณเถระนั่นเอง กลับจากบิณฑบาต
แลว ไปสูพระเวฬุวัน ถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง.
ลําดับนั้น พระลักษณเถระถามนั้นกะทาน. ทานกลาววา
"ผูมีอายุ ผมไดเห็นเปรตตนหนึ่ง, สรีระของมันประมาณ ๓ คาวุต,
สรีระนั้นคลายสรีระของมนุษย, สวนศีรษะของมันเหมือนศีรษะของ
สุกร, หางของมันเกิดที่ปาก, หมูห นอนไหลออกจากปากนั้น, ผมคิดวา
'เราไมเคยเห็นสัตวมีรปู อยางนี'้ ครั้นเห็นเปรตนัน้ แลว จึงไดทําการ
ยิ้มแยมใหปรากฏ."

* พระมหาหนหลา ป. ธ. วัดปทุมวนาราม แปล ๑. ภูเขาคิชฌกูฏ คือภูเขามียอด
เหมือนแรง ตัง้ อยูทางแถบเหนือของประเทศอินเดีย และสมัยนี้เรียกวาภูเขาฮินดกษ.
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[พระศาสดาตรัสรับรอง]
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกสาวกของเรามีจักษุอยู
หนอ" แลวตรัสวา "แมเราก็ไดเห็นสัตวนั่นที่ควงแหงตนโพธิ์เหมือน
กัน, แตไมพูด ดวยอนุเคราะหแกชนเหลาอื่นวา 'ก็ชนเหลาใดไมพึง
เชื่อตอเรา, ความไมเชื่อนั้น พึงมีเพื่อกรรมมิใชประโยชนเกือ้ กูลแก
ชนเหลานั้น' บัดนี้เราไดโมคคัลลานะเปนพยาน จึงกลาว, โมคคัลลานะ
พูดจริง ภิกษุทั้งหลาย."
ภิกษุทั้งหลายฟงเรือนนั้นแลว ทูลถามพระศาสดาวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็บุรพกรรมของเปรตนั้นเปนอยางไร ?" พระศาสดา
ตรัสวา "ถาอยางนั้น พวกเธอจงฟงเถิด ภิกษุทั้งหลาย" แลวทรงนํา
อดีตนิทานมา ตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้น (ดังตอไปนี้):[บุรพกรรมของสูกรเปรต]
ไดยินวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสป พระ
เถระ ๒ รูปอยูพรอมเพรียงกันในอาวาสใกลหมูบานตําบลหนึ่ง. ใน
พระเถระ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งมีพรรษา ๖๐, รูปหนึ่งมีพรรษา ๕๙,
รูปที่พรรษา ๕๙ นั้น ถือบาตรและจีวรของพระเถระนอกนี้เที่ยวไป,
ไดทําวัตตปฏิบัติทุกอยางเหมือนสามเณร. เมื่อพระเถระทั้ง ๒ นั้นอยู
พรอมเพรียงกัน ดุจพี่นองที่อยูในทองมารดาเดียวกัน, พระธรรมกถึก
รูปหนึ่งมาสูที่อยู (ของพระเถระทั้ง ๒ ) แลว. ก็กาลนั้น เปนวัน
ธัมมัสสวนะ พระเถระทัง้ ๒ สงเคราะหพระธรรมกถึกแลวพูดวา "ทาน
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สัตบุรุษ ขอทานจงกลาวธรรมกถาแกพวกผมเถิด." พระธรรมกถึกนั้น
ก็กลาวธรรมกถาแลว. พระเถระทั้ง ๒ มีจิตยินดีวา "พวกเราได
พระธรรมกถึกแลว" รุงขึ้นพาทานเขาไปบิณฑบาตยังบานใกลเคียง ทํา
ภัตกิจเสร็จในบานนั้นแลว กลาววา "ทานผูมีอายุ ขอทานจงกลาว
ธรรมกถาหนอยหนึ่งจากที่ที่ไดพักไวในวันวาน" แลวนิมนตใหทาน
กลาวธรรมแกพวกมนุษย. พวกมนุษยฟงธรรมกถาแลว นิมนตแมเพื่อ
ตองการ (ใหฉัน) ในวันรุงขึ้น. พระเถระทั้ง ๒ พาพระธรรมกถึกนั้น
เที่ยวบิณฑบาต ในบานเปนที่เที่ยวภิกษา บานละ ๒ วันโดยรอบ
อยางนี้. พระธรรมกถึกคิดวา "พระเถระ ๒ รูปนี้ เปนผูออนโยน
ยิ่งนัก, การที่เราใหพระเถระแมทั้ง ๒ รูปนี้หนีไปเสียแลวอยูในวัดนี้
ควร." ในตอนเย็นทานไปสูที่บํารุงของพระเถระ ในเวลาที่ภิกษุทั้ง ๒
ลุกไปแลว กลับเขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา "ทานผูเจริญ เรื่อง
บางอยางที่ผมควรจะพูดมีอยู," เมื่อพระมหาเถระกลาววา "จงพูดเถิด
ผูมีอายุ," คิดหนอยหนึ่งแลวพูดวา "ทานผูเจริญ ขึน้ ชื่อวาการพูดมี
โทษมาก ไมพูดอะไร แลวหลีกไป. พระธรรมกถึกนั้น ไปสูสํานักแม
ของพระอนุเถระก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน, ในวันที่ ๒ ทานก็ทํา
อยางนั้นเหมือนกัน, ในวันที่ ๓ เมื่อความรวนเรอยางยิ่ง เกิดแก
พระเถระทั้ง ๒ นั้นแลว, เขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา "ทาน
ผูเจริญ คําบางอยางที่ผมควรจะพูดมีอยู, แตผมไมอาจพูดในสํานักของ
ทานได," ถูกพระเถระรบเราวา "ไมเปนไร คุณ, จงพูดเถิด" จึง
กลาววา "ทานผูเจริญ ก็ทําไม พระอนุเถระจึงไมถูกกับทาน ?"
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พระมหาเถระ. ทานสัตบุรุษ ทานพูดอะไรนั่น; ผมทั้ง ๒ เปน
เหมือนบุตรผูอยูในทองมารดาเดียวกัน, ในผมทั้ง ๒ รูปหนึ่งไดสิ่ง
ของแลว รูปแมนอกนี้ก็เปนอันไดเหมือนกัน, โทษของพระเถระนั่น
อันผมเคยเห็น ยอมไมมี ตลอดกาลมีประมาณเทานี้.
พระธรรมกถึก. อยางนั้นหรือ ? ทานผูเจริญ.
พระมหาเถระ. อยางนั้น คุณ.
พระธรรมกถึก. ทานผูเจริญ พระอนุเถระพูดกะผมอยางนี้วา
'ทานสัตบุรุษ ทานเปนกุลบุตร, ทําการคบหากับพระมหาเถระนั่น
ดวยทําในใจวา 'พระมหาเถระนี้ มีความละอาย มีศีลเปนที่รกั ,
ควรพิจารณาแลวจึงทํา,' ตั้งแตวันที่ผมมาถึง พระอนุเถระนั่นพูดกะผม
อยางนี้.
พระมหาเถระพอไดฟงคํานั้น ก็มีใจโกรธแคน แตกแลว ดุจ
ภาชนะที่ทําดวยดิน อันบุคคลตีดวยไมฉะนั้น. พระธรรมกถึกแม
นอกนี้ลุกไปสํานักของพระอนุเถระ แลวไดพูดเหมือนอยางนั้น. แม
พระอนุเถระก็ไดแตกอยางนั้นเหมือนกัน. ในพระเถระ ๒ รูปนัน้ แม
รูปหนึ่ง ชื่อวาเคยแยกกันเขาไปบิณฑบาต ยอมไมมี ตลอดกาล
เทานี้ แมก็จริง, ถึงดังนั้น ในวันรุงขึน้ พระเถระทั้ง ๒ ไดแยกกัน
เขาไป บิณฑบาต, พระอนุเถระมาถึงกอนแลว ไดยืนอยูที่ศาลาเปนที่
บํารุง, พระมหาเถระไดมาถึงในภายหลัง. พระอนุเถระเห็นทานแลว
จึงคิดวา "เราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระนี้หรือไมหนอ ?"
๑

๑. ปวิสิตฺวา เปนกิริยาปธานนัย ใชเปนกิริยาคุมพากยในที่เชนนี้.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 108

ทานแมคิดวา "บัดนี้เราจักไมรับ" ดังนี้แลว ก็ยังทําจิตใหออนได
ดวยทําในใจวา "ชางเถิด, กรรมเห็นปานนี้ อันเราไมเคยทํา,
การที่เรายังวัตรของตนใหเสียไปไมสมควร" ดังนี้แลว เขาไปหา
พระเถระ กลาววา "ทานผูเจริญ ทานจงใหบาตรและจีวร."
พระมหาเถระนอกนี้ ชี้นวิ้ ตวาดวา "จงไป คนหัวดื้อ, คุณไมควร
จะรับบาตรและจีวรของฉัน," เมื่อพระอนุเถระนั้นกลาววา "จริง
ละขอรับ, ถึงผมก็คิดแลววา ' จักไมรับบาตรและจีวรของทาน,"
กลาววา "ทานผูมีอายุผูใหม ทําไม ทานจึงคิดวา ' ความเกี่ยวของ
อะไร ๆ ในวิหารนี้ของเรามีอยู ?." แมพระอนุเถระนอกนี้ก็กลาววา
"ทานผูเจริญ ก็ทําไม ทานจึงสําคัญอยางนี้วา ' ความเกี่ยวของอะไร ๆ
ในวิหารนี้ของเรามีอยู ?' นี้เปนวิหารของทาน," แลวถือบาตรและ
จีวรออกไป. ถึงพระมหาเถระนอกนี้กไ็ ดออกไป (เหมือนกัน).
พระเถระทั้ง ๒ นั้น ไมไป แมโดยหนทางเดียวกัน, รูปหนึ่งถือ
เอาหนทางโดยประตูดานปจฉิมทิศ, รูปหนึ่งถือเอาหนทางโดยประตู
ดานปุรัตถิมทิศ. พระธรรมกถึกกลาววา "ทานผูเจริญ อยาทําอยางนี้,
อยาทําอยางนี้" เมื่อพระเถระกลาววา "จงหยุดเถิด คุณ," แลวกลับ.
ในวันรุงขึ้นพระธรรมกถึกนั้น เขาไปบานใกลเคียง, เมื่อพวกมนุษย
กลาววา "ทานผูเจริญทั้ง ๒ ไปไหน ? ขอรับ," กลาวตอบวา
"คุณ อยาถามเลย, พระผูเปนเจาผูเขาถึงสกุลของพวกทาน วานนี้
ทําการทะเลาะกันแลวออกไป, ฉันแมรองขออยูก็ไมสามารถจะใหกลับ
๑

๑. อคนฺตฺวา เปนกิริยาปธานนัย.
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ได." ในคนเหลานั้น คนที่โงเขลาไดนิ่งเสีย, สวนคนฉลาดคิดวา
"ชื่อวาความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของทานผูเจริญทั้ง ๒ เราทั้งหลาย
ไมเคยเห็นสิ้นกาลประมาณเพียงนี้, ภัยเมื่อเกิดขึ้นแกพระผูเปนเจา
ทั้ง ๒ นั้น คงเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระธรรมกถึกรูปนี้ " แลวไดเปนผู
ถึงความเสียใจ. พระมหาเถระแมเหลานั้น ไมไดความสบายจิตในที่
ไปแลว. พระมหาเถระคิดวา "โอ ! กรรมของภิกษุใหมหนัก , (เพราะ)
เธอไดพูดกะภิกษุผูจรมา ที่ตนเห็นแลวครูเดียววา ' ทานอยาไดทําการ
คบหากันพระมหาเถระ." ถึงพระอนุเถระนอกนี้ก็ไดคิดวา "โอ !
กรรมของพระมหาเถระหนัก (เพราะ) ทานไดพูดกะภิกษุผูจรมา
อันตนเห็นแลวครูเดียววา 'อยาไดทําการคบหากับพระอนุเถระนี้."
การสาธยายและการทําไวในใจมิไดมีแลวแกพระเถระทั้ง ๒ นัน้ . โดย
กาลลวงไป ๑๐๐ ป พระเถระทั้ง ๒ นั้นไดไปสูวิหารแหงเดียวกันใน
ปจฉิมทิศ. เสนาสนะอันเดียวกันนั่นแล ไดถึงแกพระเถระทั้ง ๒ นั้น.
เมื่อพระมหาเถระเขาไปนั่งบนเตียงแลว, แมพระอนุเถระนอกนี้ก็ได
เขาไป. พระมหาเถระพอเห็นพระอนุเถระนั้นจําได ไมสามารถจะ
อดกลั้นน้ําตาไวได. ถึงพระอนุเถระนอกนี้ ก็จําพระมหาเถระได มี
นัยนตาอันเต็มแลวดวยน้ําตา คิดวา "เราจะพูดหรือไมพูดหนอแล ?"
แลวคิดวา "ขอนั้นไมควรเชื่อ" แลวไหวพระเถระ กลาววา "ขาแต
ทานผูเจริญ ผมถือบาตรและจีวรของทานไดเที่ยวไปตลอดกาลประมาณ
๑

๒

๑. ถาแปล กต ดวย พึงแปลดังนี้ ภิกษุใหมทํากรรมหนักแลว ๒. ถาแปล กต ดวย
พึงแปลอยางนัยกอน.
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เพียงนี้, เออก็ มารยาทอันไมสมควรอะไร ๆ ในทวารทั้ง ๖ มีกาย
ทวารเปนตนของผม อันทานเคยเห็นแลวหรือ ?
พระมหาเถระ. ไมเคยเห็น ผูมีอายุ.
พระอนุเถระ. เมื่อเปนเชนนั้น ทําไม ทานจึงไดพูดกะพระธรรมกถึกวา 'อยาไดทําการคบหากับพระอนุเถระนั่น ?'
พระมหาเถระ. ผูมีอายุ ผมหาพูดอยางนั่นไม, นัยวา ทาน
พูดอยางนี้ ในระหวางของเรา.
พระอนุเถระ. ทานผูเจริญ แมผมก็มิไดพูด.
ในขณะนั้น พระเถระทั้ง ๒ นั้น ก็ทราบไดวา "พระธรรมกถึกนั้น จึงใครทําลายเราทั้ง ๒ จึงพูดอยางนั้น" แลวยังกันและ
กันใหแสดงโทษแลว. พระเถระทั้ง ๒ นั้น ไมไดความสบายใจตลอด
๑๐๐ ป เปนผูพรอมเพรียงกันในวันนั้น ชวนกันวา "มาเถิด, เรา
จักคราพระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารนั้น" แลวหลีกไป ไดถึงวิหาร
นั้นโดยลําดับ. แมพระธรรมกถึกเห็นพระเถระทั้ง ๒ แลว เขาไปใกล
เพื่อรับบาตรและจีวร. พระเถระทั้ง ๒ ชี้พูดวา "ทานไมควรจะอยู
ในวิหารนี้ (ตอไป)." พระธรรมกถึกนั้นไมอาจดํารงอยูได ออกหนี
ไปในทันใดนั้นเอง. ครั้งนั้น สมณธรรมที่เธอบําเพ็ญแลวสิ้นสอง
หมื่นป มิไดอาจเพื่อจะทรงเธอไวได. เธอเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว
เกิดในอเวจี ไหมอยูสิ้นพุทธันดรหนึ่ง มีอัตภาพมีประการดังกลาวแลว
เสวยทุกขอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏในบัดนี้.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 111

[พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา]
พระศาสดา ครั้นทรงนําบุรพกรรมนี้ ของสูกรเปรตนั้นมาแลว
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาวาภิกษุ พึงเปนผูเขาไปสงบดวยกาย
เปนตน" แลวตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลผูมีปกติรักษาวาจา สํารวมดีแลวดวยใจ
และไมควรทําอกุศลดวยกาย พึงยังกรรมบถทั้ง ๓
เหลานีใ้ หหมดจด พึงยินดีทางที่ทานผูแสวงหาคุณ
ประกาศแลว."
[แกอรรถ]
ความแหงพระคาถานั้นวา "บุคคล ชื่อวาผูมีปกติตามรักษา
วาจา เพราะเวนวจีทุจริต ๔, ชื่อวาสํารวมใจแลวดวยดี เพราะไม
ยังมโนทุจริตมีอภิชฌาเปนตนใหเกิดขึ้น, และเมื่อละกายทุจริต มี
ปาณาติบาตเปนตน ชื่อวาไมควรทําอกุศลดวยกาย, พึงยังกรรมบถ ๓
เหลานั่น ใหหมดจดดวยอาการอยางนี้; ก็เมื่อใหหมดจดไดอยางนั้น
ชื่อวาพึงยินดีมรรคมีองค ๘ อันทานผูแสวงหาคุณทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ผูแสวงหากองแหงศีลเปนตน ประกาศแลว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสูกรเปรต จบ.
๑

๑. วจีทจุ ริต ๔ คือ ๑. พูดเท็จ ๒. พูดหยาบ ๓. พูดสอเสียด ๔. พูดเพอเจอ คือ
ตัดเสียซึ่งประโยชนตนและคนอื่น.
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๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ* [ ๒๐๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
นามวา โปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โยคา เว" เปนตน.
[รูมากแตเอาตัวไมรอด]
ดังไดสดับมา พระโปฐิละนั้นเปนผูทรงพระไตรปฎกในศาสนา
ของพระพุทธเจา ๗ พระองค บอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐ รูป. พระ
ศาสดาทรงดําริวา "ภิกษุนี้ ยอมไมมแี มความคิดวา ' เราจักทําการ
สลัดออกจากทุกขแกตน; เราจักยังเธอใหสังเวช."
จําเดิมแตนั้นมา พระองคยอมตรัสกะพระเถระนั้น ในเวลาที่
พระเถระมาสูที่บํารุงของพระองควา "มาเถิด คุณใบลานเปลา,
นั่งเถิด คุณใบลานเปลา, ไปเถิด คุณใบลานเปลา, แมในเวลาที่
พระเถระลุกไป ก็ตรัสวา "คุณใบลานเปลา ไปแลว. พระโปฐิละนั้น
คิดวา "เรายอมทรงไวซึ่งพระไตรปฎกพรอมทั้งอรรถกถา, บอกธรรม
แกภิกษุ ๕๐๐ รูป ถึง ๑๘ คณะใหญ, ก็เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดา
ยังตรัสเรียกเราเนือง ๆ วา ' คุณใบลานเปลา' พระศาสดาตรัสเรียกเรา
อยางนี้ เพราะความไมมีคุณวิเศษ มีฌานเปนตนแนแท." ทานมี
ความสังเวชเกิดแลว จึงคิดวา "บัดนี้ เราจักเขาไปสูปาแลวทํา
สมณธรรม" จัดแจงบาตรและจีวรเองทีเดียว ไดออกไปพรอมดวย
ภิกษุผูเรียนธรรมแลวออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดในเวลาใกลรงุ . พวก
* พระมหาหนูหลา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล.
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ภิกษุนั่งสาธยายอยูในบริเวณ ไมไดกําหนดทานวา "อาจารย."
พระเถระไปสิ้นสองพันโยชนแลว, เขาไปหาภิกษุ ๓๐ รูป ผูอยูใน
อาวาสราวปาแหงหนึ่ง ไหวพระสังฆเถระแลว กลาววา "ทานผูเจริญ
ของทานจงเปนที่พึ่งของพระผม."
พระสังฆเถระ. "ผูมอี ายุ ทานเปนพระธรรมกถึก, สิ่งอะไร
ชื่อวาอันพวกเราพึงทราบได ก็เพราะอาศัยทาน, เหตุไฉนทานจึงพูด
อยางนี้ ?
พระโปฐิละ. ทานผูเจริญ ขอทานจงอยาทําอยางนี้, ขอทาน
จงเปนที่พึงของกระผม.
[วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ]
ก็พระเถระเหลานั้นทั้งหมด ลวนเปนพระขีณาสพทั้งนั้น. ลําดับ
นั้น พระมหาเถระ สงพระโปฐิละนั้นไปสูสํานักพระอนุเถระ ดวย
คิดวา "ภิกษุนี้มีมานะ เพราะอาศัยการเรียนแท." แมพระอนุเถระ
นั้นก็กลาวกะพระโปฐิละนั้น อยางนั้นเหมือนกัน. ถึงพระเถระทั้งหมด
เมื่อสงทานไปโดยทํานองนี้ ก็สงไปสูสํานักของสามเณรผูมีอายุ ๗ ขวบ
ผูใหมกวาสามเณรทั้งหมด ซึ่งนั่งทํากรรมคือการเย็บผาอยูในที่พัก
กลางวัน. พระเถระทั้งหลายนํามานะของทานออกได ดวยอุบาย
อยางนี้.
[พระโปฐิละหมดมานะ]
พระโปฐิละนั้น มีมานะอันพระเถระทั้งหลายนําออกแลว จึง
ประคองอัญชลีในสํานักของสามเณรแลวกลาววา "ทานสัตบุรุษ ขอ
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ทานจงเปนที่พึ่งของผม."
สามเณร. ตายจริง ทานอาจารย ทานพูดอะไรนั้น, ทานเปน
คนแก เปนพหูสูต, เหตุอะไร ๆ พึงเปนกิจอันผมควรรูในสํานัก
ของทาน.
พระโปฐิละ. ทานสัตบุรุษ ทานอยาทําอยางนี้, ขอทานจงเปน
ที่พึ่งของผมใหได.
สามเณร. ทานขอรับ หากทานจักเปนผูอดทนตอโอวาทไดไซร,
ผมจักเปนที่พึ่งของทาน.
พระโปฐิละ. ผมเปนได ทานสัตบุรุษ, เมื่อทานกลาววา
'จงเขาไปสูไฟ,' ผมจักเขาไปแมสูไฟไดทีเดียว.
[พระโปฐิละปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสามเณร]
ลําดับนั้น สามเณร จึงแสดงสระ ๆ หนึ่งในทีไ่ มไกล แลว
กลาวกะทานวา "ทานขอรับ ทานนุงหมตามเดิมนั่นแหละ จงลงไปสู
สระนี้." จริงอยู สามเณรนั้น แมรูความที่จีวร ๒ ชั้น ซึ่งมีราคามาก
อันพระเถระนั้นนุงหมแลว เมื่อจะทดลองวา "พระเถระจักเปนผู
อดทนตอโอวาทไดหรือไม" จึงกลาวอยางนั้น. แมพระเถระก็ลงไป
ดวยคํา ๆ เดียวเทานั้น. ลําดับนั้น ในเวลาที่ชายจีวรเปยก สามเณร
จึงกลาวกะทานวา "มาเถิด ทานขอรับ" แลวกลาวกะทานผูมายืน
อยูดวยคํา ๆ เดียวเทานั้นวา "ทานผูเจริญ ในจอมปลวกแหงหนึ่ง
มีชองอยู ๖ ชอง, ในชองเหลานั้น เหี้ยเขาไปภายใน โดยชอง ๆ หนึ่ง,
บุคคลผูประสงคจะจับมัน จึงอุดชองทั้ง ๕ นอกนี้ ทําลายชองที่ ๖ แลว
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จึงจับเอาโดยชองที่มันเขาไปนั่นเอง; บรรดาทวารทั้ง ๖ แมทานจง
ปดทวาร ๕ ที่เหลืออยางนั้นแลว จงเริ่มตั้งกรรม ไวในมโนทวาร."
ดวยนัยมีประมาณเทานี้ ความแจมแจง ไดมีแกภิกษุผูเปนพหูสูต
ดุจการลุกโพลงขึ้นแหงดวงประทีปฉะนั้น. พระโปฐิละนั้น กลาววา
"ทานสัตบุรุษ คํามีประมาณเทานี้แหละพอละ" แลวจึงหยั่งญาณลง
ในกรชกาย ปรารภสมณธรรม.
[ทางเจริญและทางเสื่อมแหงปญญา]
พระศาสดา ประทับนั่งในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชนเทียว ทอด
พระเนตรดูภิกษุนั้นแลว ดําริวา "ภิกษุนี้จะเปนผูมีปญญา (กวางขวาง)
ดุจแผนดิน ดวยประการใดแล; การที่เธอตั้งตนไวดวยประการนั้น
นั่นแล ยอมสมควร." แลวทรงเปลาพระรัศมีไป ประหนึ่งตรัสอยูกับ
ภิกษุนั้น ตรัสพระคาถานี้วา :"ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบแล, ความ
สิ้นไปแหงปญญาเพราะการไมประกอบ, บัณฑิต
รูทาง ๒ แพรแหงความเจริญ และความเสื่อม
นั่นแลว พึงตั้งตนไวโดยประการที่ปญญาจะเจริญ
ขึ้นได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยคา ความวา เพราะการกระทํา
ไวในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ ๓๘.
๑

๒

๑. คําวา กรรม ในที่นี้ ไดแก บริกรรม หรือกัมมัฏฐาน. ๒. แปลวาในกายบังเกิด
ดวยธุลีมีในสรีระ.
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คําวา 'ภูริ' นั่น เปนชื่อวาแหงปญญาอันกวางขวาง เสมอดวย
แผนดิน. ความพินาศ ชื่อวา ความสิ้นไป.
สองบทวา เอต เทฺวธาปถ คือ ซึ่งการประกอบและการไม
ประกอบนั่น.
บาทพระคาถาวา ภวาย วิภวาย จ คือ แหงความเจริญและ
ความไมเจริญ.
บทวา ตถตฺตาน ความวา บัณฑิตพึงตั้งตนไว โดยประการที่
ปญญากลาวคือภูรินี้จะเจริญขึ้นได.
ในกาลจบพระคาถา พระโปฐิลเถระ ตั้งอยูในพระอรหัตแลว
ดังนี้.
เรื่องพระโปฐิลเถระ จบ.
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๖. เรื่องพระเถระแก* [ ๒๐๙ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
แกหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วน ฉินฺทถ" เปนตน.
[พวกกุฏม พีละฆราวาสออกบวช]
ไดยินวา ภิกษุเหลานั้น ในเวลาเปนคฤหัสถเปนกุฏมพี เปนผู
มั่งคั่ง มีทรัพยมาก ในกรุงสาวัตถี เปนสหายกันและกัน ทําบุญรวมกัน
ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว คิดวา "พวกเราเปนคนแก,
ประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือนของพวกเรา" ดังนี้แลว ทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา บวชแลว, แตเพราะความเปนความแก ไม
สามารถเลาเรียนธรรมได จึงใหคนสรางบรรณศาลาไวในที่สุดวิหาร
แลวอยูรวมกัน, แมเมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต โดยมากก็ไปเรือนของบุตร
และภรรยานั่นแหละแลวฉัน.
[พวกภิกษุแกรองไหรําพันถึงอุบาสิกา]
ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่ง มีภรรยาเกาชื่อวานางมธุรปาณิกา.
นางไดมีอุปการะแกภิกษุเหลานั้นแมทุกรูป; เพราะฉะนั้น ภิกษุแม
ทุกรูป ถืออาหารที่ตนไดแลว ไปนั่งฉันที่เรือนของนางนั่นแหละ
ฝายนางก็ถวายแกงและกับ แกภิกษุเหลานั้น ตามที่จัดไว.
นางอันอาพาธชนิดใดชนิดหนึ่งถูกตองแลว ไดทํากาละแลว
ลําดับนั้น พระเถระแกเหลานั้น ประชุมกันในบรรณศาลาของพระเถระ
* พระมหาหนูหลา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล.
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ผูสหาย กอดคอกันและกัน รองไหรําพันอยูวา "อุบาสิกาผูมีรสมือ
อันอรอยทํากาละเสียแลว." และอันภิกษุทั้งหลายวิ่งเขาไปโดยรอบ
แลวถามวา "นี่เรื่องอะไรกัน ? ทาน" จึงกลาววา "ทานผูเจริญ
ภรรยาเกาของสหายของพวกผมทํากาละเสียแลว, นางเปนผูมีอุปการะ
แกพวกผมเหลือเกิน, บัดนี้พวกผมจักไดผูเห็นปานนั้นแตไหน, พวก
ผมรองไหเพราะเหตุนี้."
[พระศาสดาตรัสกากชาดกแกภิกษุทั้งหลาย]
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมแลว. พระศาสดาเสด็จ
มาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมกันดวย
เรื่องอะไรหนอ ? ในบัดนี้ " เมื่อภิกษุกราบทูลวา "ดวยเรื่อง
ชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น, แมใน
กาลกอน เมือ่ นางมธุรปาณิกานั้น เกิดในกําเนิดกา เที่ยวไปริมฝง
สมุทร ถูกลูกคลื่นสมุทร (ซัด) เขาไปสูสมุทรใหตายแลว ภิกษุ
เหลานั้น (เกิด) เปนกา รองไหร่ําไรแลว, คิดวา 'พวกเราจักนํา
นางกานั้นไป,' จึงพากันวิดมหาสมุทรดวยจะงอยปาก ลําบากแลว,"
ทรงนําอดีตนิทานมาแลว ตรัสกาก ชาดกใหพิสดารวา :"เออก็ คางของพวกเราลาแลว, และปากซีด,
พวกเราจงงดเสียเถิด พวกเรา (วิดตอไปก็)
ไมสําเร็จ, เพราะหวงน้ําใหญ ยังเต็มอยูอยางเดิม."
แลวตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นมา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
๑

๑. ขุ. ชา เอก. ๒๗/๔๒ ตทฏกถา. ๒/๓๙๓.
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อาศัยปา คือ ราคะ โทสะ และโมหะ จึงถึงทุกขนี้, การที่พวกเธอ
ตัดปานั้นเสีย ควร, พวกเธอจักเปนผูหมดทุกขไดดวยอาการอยางนั้น"
แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"ทานทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจปา อยาตดตนไม,
ภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา, ภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลาย จงตัดกิเลสดุจปา และดุจหมูไมตั้งอยู
ในปาแลว เปนผูไมมีกิเลสดุจปาเถิด; เพราะ
กิเลสดุจหมูไมตั้งอยูในปา ถึงมีประมาณนิดหนอย
ของนรชน ยังไมขาดในนารีทั้งหลายเพียงใด,
เขาเปนเหมือนลูกโคที่ยังดื่มน้ํานม มีใจปฏิพันธใน
มารดาเพียงนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา รุกข ความวา ก็เมื่อพระศาสดา
ตรัสวา "ทานทั้งหลายจงตัดปา,' ภิกษุเหลานั้นผูบวชยังไมนาน
ความคิดในความเปนผูใครเพื่อตัดตนไมจะเกิดขึ้นวา "พระศาสดา
ยอมใหพวกเราถือมีดเปนตนตัดปา;" เมื่อเปนเชนนั้น พระศาสดา
เมื่อจะทรงหามภิกษุเหลานั้นวา "เราพูดคํานั่น หมายเอาปาคือกิเลส
มีราคะเปนตน (ตางหาก), มิไดพูดหมายเอาตนไม" จึงตรัสวา
"อยาตัดตนไม."
บทวา วนโต ความวา ภัยแตสัตวรายมีสีหะเปนตน ยอมเกิด
จากปาตามปกติ ฉันใด; แมภัยมีชาติเปนตน ยอมเกิดจากปากิเลส
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ฉันนั้น.
ในสองบทวา วน วนฏฺจ นี้ พึงทราบวินิจฉัยวา ตนไมใหญ
ชื่อวาปา, ตนไมเล็กที่ตั้งอยูในปานั้น ชื่อวาหมูไมตั้งอยูในปา;
อีกอยางหนึ่ง ตนไมที่เกิดกอน ชื่อวาปา, ที่เกิดตอ ๆกันมา ชื่อวา
หมูไมตั้งอยูในปา (ฉันใด); กิเลสใหญ ๆ อันคราสัตวไวในภพ ชื่อวา
กิเลสดุจปา, กิเลสที่ใหผลในปจจุบัน ชื่อวากิเลสดุจหมูไมตั้งอยูในปา;
อีกอยางหนึ่ง กิเลสที่เกิดกอน ชื่อวา กิเลสดุจปา, ที่เกิดตอ ๆ มา
ชื่อวา กิเลสดุจหมูไมตั้งอยูในปาฉันนั้นเหมือนกัน. ก็กิเลสชาตแมทั้ง ๒
อยางนั้น อันพระโยคีพึงตัดดวยญาณที่สัมปยุตดวยมรรคที่ ๔, เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "จงตัดกิเลสดุจปา และดุจหมูไม
ตั้งอยูในปา."
สองบทวา นิพฺพาน โหถ แปลวา ทานทั้งหลายจงเปนผูไมมี
กิเลสเถิด.
สองบทวา ยาวฺหิ วนฏโ ความวา หมูไมที่ตั้งอยูในปา
คือกิเลสนั่น ถึงมีประมาณนิดหนอย ของนรชน ยังไมขาดในนารี
ทั้งหลาย เพียงใด, เขาก็เปนเหมือนลูกโคตัวยังดื่มน้ํานม มีใจปฏิพัทธ
คือมีจิตของในมารดา เพียงนั้น.
ในเวลาจบเทศนา พระเถระแกเหลานั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผล
แลว, เทศนาไดมีประโยชน แมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แลว.
เรื่องพระเถระแก จบ.
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๗. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ* [ ๒๑๐ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุจฺฉินฺท"
เปนตน.
[มาณพบวชแลวไดกัมมัฏฐานไมถูกอัธยาศัย]
ไดยินวา บุตรของนายชางทองคนหนึ่ง มีรูปสวย บวชใน
สํานักของพระเถระแลว. พระเถระดําริวา "พวกคนหนุม มีราคะ
หนา" แลวไดใหอสุภกัมมัฏฐานแกเธอ เพื่อกําจัดราคะ. แตกัมมัฏฐานนั้นไมเปนที่สบายสําหรับทาน; เพราะเหตุนั้น ทานเขาไปสูปา
แลว พยายามอยูสิ้น ๓ เดือน ไมไดแมซึ่งบุคคลมาตรวาความเปนผูมี
จิตแนแนวแลว จึงมาสูสํานักของพระเถระอีก, เมื่อพระเถระกลาววา
"คุณ กัมมัฏฐานปรากฏแกเธอแลวหรือ ?" จึงบอกความเปนไปนั้น.
ครั้งนั้น พระเถระกลาว (กะทาน) วา "การถึงการปลงใจวา
'กัมมัฏฐานไมสําเร็จ,' ดังนี้ ยอมไมสมควร" แลวบอกกัมมัฏฐาน
นั้นแหละใหดีขึ้นอีก แลวไดใหแกทาน. แมในวาระที่ ๒ ทานก็ไม
อาจยังคุณวิเศษอะไร ๆ ใหเกิดขึ้นได จึง (กลับ) มาบอกแกพระ
เถระ. แมพระเถระบอกกัมมัฏฐานนั้นเองทําใหมีเหตุมีอุปมา. ทานก็
มาบอกความที่กัมมัฏฐานไมสําเร็จแมอีก. พระเถระคิดวา "ภิกษุผูทํา
๑. พระมหาหนูหลา ป. ธ. ๖ วัดปทุมวนาราม แปล.
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(ความเพียร) ยอมทราบนีวรณธรรม มีความพอใจในกามเปนตน
ซึ่งมีอยูในตนวา ' มีอยู ' และที่ไมมีวา 'ไมมี;' ภิกษุแมนี้ เปนผู
ทํา (ความเพียร) มิใชเปนผูไมทํา, เปนผูปฏิบัติ มิใชเปนผูไม
ปฏิบัติ; แตเราไมรูอัธยาศัยของภิกษุนั่น, ภิกษุนั่นจักเปนผูอันพระพุทธเจาพึงแนะนํา" จึงพาทานเขาไปเฝาพระศาสดาในเวลาเย็น แลว
กราบทูลความเปนไปนั้นทั้งหมดวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้
เปนสัทธิวิหาริกของขาพระองค, ขาพระองคใหกัมมัฏฐานชื่อนี้แกภิกษุ
นี้ ดวยเหตุนี้."
[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแกภิกษุนั้น]
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นวา "ชื่อวาอาสยานุสยญาณนั่น ยอมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูบําเพ็ญบารมีแลว ยัง
หมื่นโลกธาตุใหบันลือแลว ถึงความเปนพระสัพพัญูนั่นแล" แลว
ทรงรําพึงอยูวา "ภิกษุนี้บวชจากสกุลไหนหนอแล ?" ทรงทราบวา
"จากสกุลชางทอง, ทรงพิจารณาอัตภาพที่ลวงมาแลว ทรงเห็นอัตภาพ
๕๐๐ ของภิกษุนั้น อันเกิดโดยลําดับเฉพาะในสกุลชางทอง แลว
ทรงดําริวา "ภิกษุหนุมนี้ ทําหนาที่ชางทองอยูตลอดกาลนาน หลอม
แตทองมีสีสุกอยางเดียว ดวยคิดวา 'เราจักทําใหเปนดอกกัณณิกาและ
ดอกปทุมเปนตน, อสุภปฏิกูลกัมมัฏฐานไมเหมาะแกภิกษุหนุมนี้,
กัมมัฏฐานที่พอใจเทานั้น จึงจะเปนกัมมัฏฐานที่สบายแกเธอ " จึง
ตรัสวา "สารีบุตร เธอจักเห็นภิกษุที่เธอใหกัมมัฏฐาน ลําบากแลว
ตลอด ๔ เดือน บรรลุพระอรหัตในภายหลังภัตในวันนี้นั่นแหละ
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เธอไปเถิด" ดังนี้แลว ทรงสงพระเถระไป ทรงนิรมิตดอกปทุมทอง
ประมาณเทาจักรดวยพระฤทธิ์ แลวทรงทําใหเปนเหมือนหลั่งหยาดน้ํา
จากใบและกาน แลวไดประทานใหดวยพระดํารัสวา "เอาเถิด ภิกษุ
เธอจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไวที่กองทรายที่ทายวิหาร นั่งขัดสมาธิใน
ที่ตรงหนา แลวทําบริกรรมวา 'โลหิตก โลหิตก' (สีแดง สีแดง).
เมื่อภิกษุนั้นรับดอกปทุมจากพระหัตถของพระศาสดาเทานั้น, จิตก็
เสื่อมใสแลว. ทานไปยังทายวิหารพูนทรายขึ้นแลว เสียบกานดอก
ปทุมที่กองทรายนั้นแลว นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหนา เริ่มบริกรรมวา
"โลหิตก โลหิตก."
[ภิกษุนั้นสําเร็จคุณวิเศษ]
ครั้งนั้น นีวรณทั้งหลายของทานระงับแลวในขณะนั้นนั่นเอง
อุปจารฌานเกิดแลว. ทานยังปฐมฌานใหเกิดขึ้น ในลําดับแหงอุปจารฌานนั้น ใหถึงความเปนผูชํานาญโดยอาการ ๕ นั่งอยูตามเดิมเทียว
บรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเปนตนแลว นั่งเลนฌานในจตุตถฌานที่
ชํานาญอยู.
พระศาสดา ทรงทราบวาฌานทั้งหลายเกิดขึ้นแกภิกษุนั้นแลว
ทรงพิจารณาดูวา "ภิกษุที่จักอาจเพื่อยังคุณวิเศษอันยิ่งใหเกิดขึ้นตาม
ธรรมดาของตนหรือหนอ ?" ทรงทราบวา ' จักไมอาจ' แลวทรง
อธิษฐานวา "ขอดอกปทุมนั้นจงเหี่ยวแหงไป" ดอกปทุมนั้นไดเหี่ยว
๑

๑. อาการ ๕ คือ อาวัชชนะ การนึก, สมาปชชนะ การเขา, วุฏฐานะ การออก,
อธิฏฐานะ การตั้งอยู, ปจจเวกขณะ การพิจารณา.
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แหงมีสีดํา เหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ดวยมือฉะนั้น ภิกษุนั้นออกจาก
ฌานแลว แลดูดอกปทุมนั้น เห็นอนิจจลักษณะวา "ทําไมหนอแล
ดอกปทุมนี้ถกู ชรากระทบแลวจึงปรากฏได, แมเมื่ออนุปาทินนกสังขารอันชรายังครอบงําไดอยางนี้, ในอุปาทินนกสังขารก็ไมจําพูดถึง,
อันชราคงจักครอบงําอุปาทินนกสังขารแมนี้." ก็ครั้นอนิจจลักษณะนั้น
อันทานเห็นแลว, ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็ยอมเปนอันเห็น
แลวเหมือนกัน. ภพ ๓ ปรากฏแลวแกทานดุจไฟติดทั่วแลว และ
ดุจซากศพอันบุคคลผูกไวที่คอ.
ในขณะนั้น พวกเด็กลงสูสระแหงหนึ่ง ในที่ไมไกลภิกษุนั้น เด็ด
ดอกโกมุททัง้ หลายแลว ทําใหเปนกองไวบนบก. ภิกษุนั้นแลดูดอก
โกมุททั้งหลายบนบกและในน้ํา. ลําดับนั้น ดอกโกมุทในน้ํางดงาม
ปรากฏแกเธอประดุจหลั่งน้ําออกอยู, ดอกโกมุทนอกนี้เหี่ยวแหงแลว
ที่ปลาย ๆ. ภิกษุนั้นเห็นอนิจจลักษณะเปนตนดีขึ้นวา "ชรายอม
กระทบอนุปาทินนกสังขารอยางนี้, ทําไมจึงจักไมกระทบอุปาทินนกสังขารเลา ?"
[จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ]
พระศาสดา ทรงทราบวา "บัดนี้ กัมมัฏฐานปรากฏแกภกิ ษุ
นี้แลว, ประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียว ทรงเปลงพระรัศมีไป. พระ
รัศมีนั้นกระทบหนาภิกษุนั้น. ครั้นเมื่อทานพิจารณาอยูวา "นั่นอะไร
หนอ ?" พระศาสดาไดเปนประหนึ่งวาเสด็จมาประทับยืนอยูที่ตรงหนา.
ทานลุกขึ้นแลวประคองอัญชลี. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงกําหนด
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ธรรมเปนที่สบายของเธอแลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:"เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เหมือน
บุคคลถอนดอกโกมุท ที่เกิดในสรทกาลดวย
มือ, จงเจริญทางแหงสันติทีเดียว, (เพราะ)
พระนิพพานอันพระสุคตแสดงแลว."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจฺฉนิ ฺท คือ จงตัดดวยอรหัตตมรรค. บทวา สารทิก ไดแก ที่เกิดแลวในสรทกาล.
บทวา สนฺติมคฺค คือ ซึ่งทางอันมีองค ๘ ทีย่ ังสัตวใหถึงพระ
นิพพาน. บทวา พฺรูหย คือ จงเจริญ. บทวา นิพพฺ าน ความวา
เพราะพระนิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว; เพราะฉะนั้น ทานจง
เจริญทางแหงพระนิพพานนั้น.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุนั้น ตั้งอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๘. เรื่องพอคามีทรัพยมาก* [ ๒๑๑ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพอคา
มีทรัพยมาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อิธ วสฺส" เปนตน.
[พอคาไมทราบความตายที่จะมาถึงตน]
ดังไดสดับมา พอคานั้นบรรทุกผาซึ่งยอมดวยดอกคํา จนเต็ม
เกวียน ๕๐๐ เลม จากกรุงพาราณสีแลว มาสูกรุงสาวัตถีเพื่อคาขาย.
เขาถึงฝงแมน้ําแลว คิดวา "พรุงนี้ เราจึงจักขามแมน้ํา" ปลด
เกวียนแลวพักอยูที่ฝงนั้นนั่นแล. ตอนกลางคืน มหาเมฆตั้งขึ้นแลว
ยังฝนใหตก. แมน้ําเต็มดวยน้ําไดทรงอยูตลด ๗ วัน. ถึงในพระนคร
พวกชนก็เลนนักษัตรกันตลอด ๗ วัน. กิจดวยผาซึ่งยอมดวยดอกคํา
ไมมี. พอคาจึงคิดวา "เรามาสูที่ไกล, ถาเราจักไปอีก, ความเนิ่นชา
ก็จักมี, เราจักอยูทําการงานของเราในที่นี้แหละ ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว
และฤดูรอน แลวขายผาเหลานี้."
พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร ทรงทราบจิต
(ความคิด) ของเขาแลว ทรงทําความยิ้มแยมใหปรากฏ, พระ
อานนทเถระทูลถามเหตุแหงการทรงยิ้มแยม จึงตรัสวา "อานนท เธอ
เห็นพอคามีทรัพยมากหรือ ?"
อานนท. เห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. เขาไมรูอันตรายแหงชีวิตของตน จึงไดตั้งจิตเพื่ออยู
* พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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ขายสิ่งของในที่นี้แหละตลอดปนี้.
อานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อันตรายจักมีแกเขาหรือ ?
พระศาสดาตรัสวา "เออ อานนท เขาเปนอยูไดตลอด ๗ วัน
เทานั้น ก็จักตั้งอยูในปากแหงมัจจุ (ตาย)" ดังนี้แลว ไดทรงภาษิต
พระคาถาเหลานี้วา :"ความเพียรเครื่องเผากิเลส ควรทําในวันนี้
ทีเดียว, ใครพึงรูไดวา ' ความตายจะมีในวัน
พรุงนี,้ ' เพราะวา ความผัดเพี้ยนดวยความตาย
ซึ่งมีเสนาใหญนั้น ไมมีเลย; มุนผี ูสงบ
ยอมเรียกบุคคลผูมีปกติอยูอยางนั้น มีความ
เพียร ไมเกียจคราน ตลอดกลางวันและ
กลางคืน นั้นแลวา 'ผูมีราตรีเดียวเจริญ. "
อานนท. ขาพระองคจักไปบอกแกเขา พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท เธอคุนเคยกัน ก็ไปเถิด.
พระเถระไปสูที่แหงเกวียนแลวเที่ยวไปเพื่อภิกษา. พอคาตอนรับ
พระเถระดวยอาหาร. ลําดับนั้น พระเถระจึงกลาวกะพอคานั้นวา
"ทานจักอยูในที่นี้ ตลอดกาลเทาไร ?"
พอคา. ทานผูเจริญ ผมมาแตที่ไกล , ถาจักไปอีก, ความเนิ่นชา
จักมี; ผมจักอยูในที่นี้ ตลอดปนี้ ขายสิ่งของ (หมด) แลวจักไป.
๑

๒

๑. โน อวธารณ คือ เทากับเอว เชนในคําวา น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน.
๒. ม. อุป. ๑๔/๓๔๘
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อานนท. อุบาสก อันตรายแหงชีวิตรูไดยาก, การทําความไม
ประมาท จึงจะควร.
พอคา. ทานผูเจริญ ก็อันตรายจักมีหรือ ?
อานนท. เออ อุบาสก, ชีวิตของทานจักเปนไปไดตลอด ๗ วัน
เทานั้น.
เขาเปนผูมีใจสังเวชแลว นิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แลวรับบาตรเพื่อประโยชนแก
การอนุโมทนา.
[คนเขลายอมไมรูอันตรายแหงชีวิต]
ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อทรงทําอนุโมทนาแกเขา ตรัสวา
"อุบาสก ธรรมดาบัณฑิต คิดวา 'เราจักอยูในที่นี้นี่แหละตลอดฤดู
ฝนเปนตน, จักประกอบการงานชนิดนี้ ๆ' ยอมไมควร, ควรคิดถึง
อันตรายแหงชีวิตของตนเทานั้น" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"คนพาลยอมคิดวา 'เราจักอยูในที่นี้ตลอด
ฤดูฝน, จักยูในที่นี้ ในฤดูหนาวและฤดูรอน'
หารูอันตรายไม."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา อิธ วสฺส ความวา เราจักอยู
ทําการงานชนิดนี้ ๆ ในทีน่ ี้ ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน.
บทวา เหมนฺตคิมฺหสิ ุ ความวา คนพาลผูไมรูประโยชนอัน
เปนไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ ยอมคิดอยางนี้วา "เราจักอยู
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ทําการงานชนิดนี้ ๆ ในที่นี้นี่แหละ ตลอด ๔ เดือน แมในฤดูหนาว
และฤดูรอน."
บทวา อนฺตราย ความวา ยอมไมรูปจักอันตรายแหงชีวิตของ
ตนวา "เราจักตายในกาล ในประเทศ หรือในวัยชือ่ โนน."
ในกาลจบเทศนา พอคานั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว,
เทศนาไดมีประโยชน แมแกบุคคลที่ประชุมกันแลว. ฝายพอคาตามสง
เสด็จพระศาสดาแลง กลับมานอนบทที่นอน ดวยคิดวา "ดูเหมือน
โรคในศีรษะจะเกิดขึ้นแกเรา," นอนแลวดวยอาการนั้นแหละทํากาละ
แลวบังเกิดในดุสิตวิมาน ดังนี้แล.
เรื่องพอคามีทรัพยมาก จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 130

๙. เรื่องนางกิสาโคตมี * [ ๒๑๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต " เปนตน.
[ความตายเปนของเที่ยง]
เรื่องขาพเจากลาวใหพิสดารไวแลว ในการพรรณนาพระคาถา
ในสหัสสวรรค วา:"ก็ผูในไมเห็นบทอันไมตาย พึงเปนอยูสิ้น ๑๐๐
ป, ความเปนอยูวันเดียว ของผูเห็นอมตบท ยัง
ประเสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น."
ก็ในคราวนั้น พระศาสดาตรัสวา "กิสาโคตมี เมล็ดพันธุผกั กาด
ประมาณหยิบมือหนึ่ง ทานไดแลวหรือ ?"
กิสาโคตมี. ไมได พระเจาขา, (เพราะ) ในบานทั้งสิ้น คน
ตายแหละมีมากกวาคนเปนอยู.
[มัจจุยอมพานระไปเหมือนหวงน้ําใหญ]
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางวา "ทานเขาใจวา 'บุตรของเรา
เทานั้น ตายแลว,' ความตายนั่น เปนธรรมเที่ยงแทของสรรพสัตว,
เพราะมัจจุราชคราสรรพสัตว ผูมีอัธยาศัยยังไมเต็มเปยมเทานั้น ซัดลง
ไปในสมุทรคือบาย ดุจหวงน้ําใหญ ฉะนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรง
แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :* พระมหาลัภ ป. ธ.๘ (ปจจุบันเปน พระปยทัสสี) วัดบรมนิวาส แปล.
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"มัจจุ พานระนั้น ผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว
ผูมใี จของในอารมณตาง ๆ ไป เหมือนหวงน้ํา
ใหญ พัดเอาชาวบานผูหลับไป ฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ต ปุตฺตปสุสมฺมต ความวา
ซึ่งนระนั้นผูไดบุตรและปศุสัตวทั้งหลาย ซึ่งถึงพรอมดวยรูปและกําลัง
เปนตนแลว มัวเมาคือประมาทแลว ดวยบุตรและปศุสัตวทั้งหลาย
อยางนี้วา "บุตรของเรามีรูปสวย มีกําลังสมบูรณ ฉลาด สามารถ
กิจทุกอยาง, โคของเรามีรูปงาม ปราศจากโรค สามารถนําของไปได
มาก, แมโคของเรา มีน้ํานมมาก."
บทวา พฺยาสตฺตมนส ความวา ชื่อวาผูมีใจของแลว (ใน
อารมณ) เพราะไดบรรดาเงินและทองเปนตน หรือสมณบริขาร
ทั้งหลาย มีบาตรและจีวรเปนตน บางอยางเทานั้นแลว ปรารถนาให
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปกวานั้น. อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วาผูมีใจของในอารมณตาง ๆ
เพราะของอยูในบรรดาอารมณทั้งหลาย ที่จะพึงรูดวยจักษุเปนตน หรือ
บรรดาสมณบริขารทั้งหลาย มีประการดังกลาวแลว ในอารมณและ
บริขารอันตนไดแลว นัน่ แล.
สองบทวา สุตฺต คาม ไดแกหมูสัตวผูเขาถึงความหลับ.
บทวา มโหโฆว เปนตน ความวา หวงมหานทีใหญ ทั้งลึก
ทั้งกวาง พัดชาวบานเห็นปานนั้นไปหมด โดยที่สดุ แมสุนัข ก็มิให
เหลือไว ฉันใด; มัจจุยอมพานระมีประการดังกลาวแลวไปฉันนั้น.
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ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมี ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว.
เทศนาไดมีประโยชน แมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แลว.
เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๐. เรื่องนางปฏาจารา* [ ๒๑๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง
ปฏาจารา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น สนฺติ ปุตฺตา" เปนตน.
[ไมมีใครตานทานมัจจุได]
เรื่องขาพเจากลาวพิสดารไวแลว ในการพรรณนาพระคาถาใน
สหัสสวรรค วา :"ก็ผูใดไมเห็นความเกิดและความเสื่อม พึงเปนอยู
สิ้น ๑๐๐ ป, ความเปนอยูวันเดียวของผูเปนความ
เกิดและความเสื่อม ยังประเสริฐกวาความเปนอยู
ของผูนั้น."
ก็ในกาลนั้น พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราวามีความโศก
เบาบางแลว จีงตรัสวา "ปฏาจารา ชื่อวาปยชนทั้งหลายมีบุตรเปน
ตน ยอมไมสามารถเปนผูตานทานหรือปองกัน ของบุคคลผูไปสู
ปรโลกได; เพราะฉะนั้น ชนเหลานั้น แมมีอยู ก็ชื่อวาไมมีแท:
อันการที่บัณฑิตชําระศีลใหหมดจดแลว ชําระหนทางเปนที่ไปพระ
นิพพานเพื่อตนนั่นแล ยอมควร" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"บัณฑิตทราบอํานาจเนื้อความวา บุตร
ทั้งหลายยอมไมมีเพือ่ ตานทาน, บิดาและพวก
* พระมหาลัภ ป. ธ. ๘(ปจจุบันเปน พระปยทัสสี) วัดบรมนิวาส แปล.
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พองทั้งหลาย ก็ไมมเี พื่อตานทาน, เมื่อบุคคล
ถูกความตายครอบงําแลว, ความตานทานในญาติ
ทั้งหลายยอมไมม,ี ' ดังนี้แลว เปนผูสํารวมในศีล
พึงชําระทางเปนที่ไปพระนิพพานใหหมดจดพลัน
ทีเดียว. "
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาณาย ความวา เพื่อความเปนผู
ตานทาน คือ เพื่อประโยชนแกความเปนที่พึ่ง.
ญาติและเพื่อผูใจดีที่เหลือเวนบุตรและมารดาบิดาเสีย ชื่อวา
พวกพอง.
บทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส คือผูถูกความตายครอบงํา.
จริงอยู ในปจจุบันกาล ปยชนทั้งหลาย มีบุตรเปนตน แมเปนผู
ตานทานได ดวยการใหขาวและน้ําเปนตน และดวยการชวยกิจที่เกิด
ขึ้นแลว (แต) ในเวลาตาย ชื่อวายอมไมมีเพื่อประโยชนแกการ
ตานทาน คือเพื่อประโยชนแกการปองกัน เพราะความเปนผูไม
สามารถเพื่อกางกั้นความตาย โดยอุบายอะไร ๆ ได; เพราะเหตุนั้น
แล พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "นตฺถิ าตีสุ ตาณตา."
บทวา เอตมตฺถวส ความวา บัณฑิตทราบเหตุนั้น กลาวคือ
ความที่ชนเหลานั้น เปนผูไมสามารถ เพื่อจะเปนผูตานทานแกกัน
๑

๑. ใน ๒ พระคาถานี้ จะแปลแตตนมาตามลําดับ คือ ไมตองเติม อิติ เหมือนทีแ่ ปลไว
นี้ก็ได.
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และกันแลว เปนผูสํารวม คือรักษา ไดแก คุมครอง ดวยปาริสุทธิศีล ๔ พึงชําระทางมีองค ๘ เปนที่ไปพระนิพพานใหหมดจดโดยรีบ
ดวน.
ในกาลจบเทศนา นางปฏาจารา ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว,
ชนแมเหลาอื่นเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปน
ตนแลว ดังนี้แล.
เรื่องนางปฏาจารา จบ.
มัคควรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๐ จบ.
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๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา
๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค* [ ๒๑๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในเวฬุวัน ทรงปรารภบุรพกรรมของพระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มตฺตาสุขปริจฺจาคา"
เปนตน.
[เกิดภัย ๓ อยางในเมืองไพศาลี]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เมืองไพศาลีไดเปนเมืองมั่งคั่ง
กวางขวาง มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน. ก็ในเมืองไพศาลีนั้นไดมี
กษัตริยครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึงเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดพระองค.
ปราสาทเพื่อประโยชนเปนที่ประทับของกษัตริยเหลานั้น ก็มีประมาณ
เทานั้นเหมือนกัน, เรือนยอดก็มีประมาณเทานั้นเหมือนกัน; สถานที่
รื่นรมยและสระโบกขรณี เพื่อประโยชนเปนที่ประทับอยูในพระราชอุทยาน ก็ไดมีประมาณเทานั้นเหมือนกัน.
โดยสมัยอื่นอีก เมืองไพศาลีนั้นไดเปนเมืองมีภิกษาหาไดยาก
ขาวกลาเสียหาย. ทีแรกพวกมนุษยที่ขัดสนในเมืองไพศาลีนั้น ไดตาย
แลว (มากกวามาก) เพราะโทษคือความหิว พวกอมนุษยก็เขา
ไปสูพระนคร เพราะกลิน่ ซากศพของมนุษยเหลานั้นอันเขาทิ้งไวในที่
* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ (ตอมาเปน พระเทพปญญากวี) วัดสัมพันธวงศ แปล.
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นั้น ๆ, มนุษยทั้งหลายไดตายมากกวามาก เพราะอุปทวะที่เกิดจาก
อมนุษย. อหิวาตกโรคเกิดขึ้นแกสัตวทั้งหลาย เพราะความปฏิกูล
ดวยกลิ่นศพแหงมนุษยเหลานั้น. ภัย ๓ อยาง คือ "ภัยเกิดแตภิกษา
หาไดยาก ๑ ภัยเกิดแตมนุษย ๑ ภัยเกิดแตโรค ๑" เกิดขึ้นแลว
ดวยประการฉะนี้.
ชาวนครประชุมกันแลว กราบทูลพระราชาวา "มหาราช
ภัย ๓ อยางเกิดขึ้นแลวในพระนครนี้, ในกาลกอนแตกาลนี้ จงถึง
พระราชาชั้นที่ ๗ ชื่อวาภัยเห็นปานนี้ไมเคยเกิดขึ้นแลว; เพราะวา
ในรัชการของพระราชาผูทรงธรรมทั้งหลาย ภัยเห็นปานนี้ยอมไม
เกิดขึ้น."
พระราชารับสั่งใหทําการประชุมแหงชนทั้งปวงในทองพระโรง
แลวตรัสวา "ถาวาความไมทรงธรรมของเรามีอยูไซร, ทานทั้งหลาย
จงตรวจดูซึ่งเหตุนั้น." ชาวเมืองไพศาลีตรวจดูประเพณีทุกอยาง ไม
เห็นโทษอะไร ๆ ของพระราชา จึงกราบทูลวา "มหาราช โทษของ
พระองคไมมี" จึงปรึกษากันวา "อยางไรหนอแล ภัยของพวกเรานี้
พึงถึงความสงบ ?" บรรดาชนเหลานั้น เมื่อบางพวกกลาววา "ภัยพึง
ถึงความสงบ ดวยการพลีกรรม ดวยการบวงสรวง ดวยการกระทํา
มงคล," ชนเหลานั้นทําพิธีนั้นทั้งหมด ก็ไมอาจปองกันได.
ชนพวกอื่นกลาวกันอยางนี้วา "ครูทั้ง ๖ มีอานุภาพมาก,
พอเมื่อครูทั้ง ๖ มาในที่นแี้ ลว, ภัยพึงสงบไป." อีกพวกหนึ่ง
กลาววา "พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก, อันพระผูมี-
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พระภาคเจาพระองคนั้นมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ทรงแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชนแกสรรพสัตว; เมื่อพระองคเสด็จมาในที่นี้แลว, ภัยเหลานี้
พึงถึงความสงบได." ชนแมทุกจําพวกชอบใจถอยคําของชนเหลานั้น
แลว กลาววา "เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคองคนั้นประทับอยู ณ ที่
ไหนหนอแล ?"
[ชาวเมืองไพศาลีใหไปทูลเชิญพระศาสดา]
ก็ในกาลนั้น เมื่อดิถีเปนที่เขาจําพรรษาใกลเขามาแลว, พระ
ศาสดาทรงประทานปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสาร แลวเสด็จอยูในพระ
เวฬุวัน.
ก็โดยสมัยนั้น เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี ทรงบรรลุโสดาปตติผลพรอมดวยพระเจาพิมพิสารในสมาคมแหงพระเจาพิมพิสาร ประทับ
นั่งในที่ใกลแหงบริษัทนั้น. ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมบรรณาการ
ใหญ สงเจามหาลีลิจฉวีและบุตรของปุโรหิตไปดวยสั่งวา "ทาน
ทั้งหลาย จงยังพระเจาพิมพิสารใหยินยอมแลว นําพระศาสดามาใน
พระนครนี้." เจามหาลีลิจฉวีและบุตรปุโรหิตเหลานั้นไปแลว ถวาย
บรรณาการแดพระราชา กราบทูลความเปนไปนั้นใหทรงทราบแลว
ออนวอนวา "มหาราช ของพระองคทรงสงพระศาสดาไปยังพระนคร
แหงขาพระองค."
พระราชา ตรัสวา "ทานทั้งหลายจงรูเอาเองเถิด" แลวไม
ทรงรับ (บรรณาการนั้น). ชนเหลานัน้ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวาย
บังคมแลว ทูลออนวอนวา "ขาแตพระองคผูเจริญ ในเมืองไพศาลี
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เกิดภัย ๓ อยาง, เมื่อพระองคเสด็จไป, ภัยเหลานั้นก็สงบ, เชิญ
เสด็จเถิด พระเจาขา, ขาพระองคทั้งหลายจะไป." พระศาสดาทรง
สดับคําของชนเหลานั้นแลว ทรงใครครวญอยู ก็ทรงทราบวา "ใน
เมืองไพศาลี เมื่อเราสวดรตนสูตร, อาชญาจักแผไปตลอดแสนโกฏิจักรวาล, ในกาลจบพระสูตร การบรรลุธรรมจักมีแกสัตวแปดหมื่นสี่
พัน, ภัยเหลานั้นก็จักสงบไป" แลวทรงรับถอยคําของชนเหลานั้น.
[พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี]
พระเจาพิมพิสารทรงสดับขาววา "นัยวา พระศาสดาทรงรับ
การเสด็จไปยังเมืองไพศาลี" แลวรับสั่งใหทําการปาวรองในพระนคร
เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามวา "พระองคทรงรับการเสด็จเมือง
ไพศาลีหรือ พระเจาขา ?" เมื่อพระศาสดาตรัสวา "ขอถวายพระพร
มหาบพิตร" ทูลวา "ถากระนั้น ขอพระองคทรงรอกอน พระเจาขา,
ขาพระองคจัดแจงหนทางกอน" แลวรับสั่งใหปราบพื้นที่ ๕ โยชน
ในระหวางกรุงราชคฤหและแมน้ําคงคา (ตอกัน) ใหสม่ําเสมอ ให
จัดแจงวิหารไวในที่โยชนหนึ่ง ๆ จึงกราบทูลกาลเปนที่เสด็จไปแดพระ
ศาสดา.
ครั้งนั้น พระศาสดา เสด็จเดินทางกับภิกษุ ๕๐๐ รูป. พระราชารับสั่งใหโปรยดอกไม ๕ สี โดยสวนประมาณเพียงเขา ใน
ระหวางโยชนหนึ่ง ๆ แลวใหยกธงชัย ธงแผนผา และตนกลวยเปนตน
ใหกั้นเศวตฉัตร ๒ คันซอนกันแดพระผูมีพระภาค กั้นเศวตฉัตรแก
ภิกษุรูปละคัน ๆ พรอมทั้งบริวาร ทรงทําบูชาดวยดอกไมและของหอม
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เปนตน ทรงอาราธนาพระศาสดาใหประทับอยูในวิหารแหงหนึ่ง ๆ
ถวายมหาทานแลว ใหเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคาโดย ๕ วัน ทรงประดับ
เรือในที่นั้น พลางทรงสงขาวไปแกชาวเมืองไพศาลีวา "ชาวเมือง
ไพศาลีจงจัดแจงหนทาง ทําการรับรองพระศาสดาเถิด."
[ชาวเมืองไพศาลีจัดการตอนรับพระศาสดา]
ชาวเมืองไพศาลีเหลานั้น คิดวา "เราทั้งหลายจักทําบูชา
ทวีคูณ ( ๒ เทา) แลวปราบพื้นที่ประมาณ ๓ โยชน ในระหวาง
เมืองไพศาลีและแมน้ําคงคา (ตอกัน) ใหสม่ําเสมอ แลวตระเตรียม
เศวตฉัตรซอน ๆ กันดวยเศวตฉัตร เพื่อพระผูมีพระภาค ๔ คัน เพื่อ
ภิกษุรูปละ ๒ คัน ทําการบูชาอยู ไดมายืนอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแลว.
พระเจาพิมพิสาร ทรงขนานเรือ ๒ ลํา ใหทาํ พลับพลา ให
ประดับดวยพวงดอกไมเปนตน ปูลาดพุทธอาสนสําเร็จดวยรตนะทุก
อยางไว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น. แมภิกษุ
ทั้งหลายก็ขึ้นสูเรือ นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคแลว. พระราชาเมื่อ
ตามสงเสด็จลงไปสูน้ําประมาณเพียงพระศอ กราบทูลวา "ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จมาตราบใด, หมอมฉันจักอยูที่
ฝงแมน้ําคงคานี้นั่นแหละตราบนั้น" สงเรือไปแลวก็เสด็จกลับ. พระ
ศาสดาเสด็จไปในแมน้ําคงคา สิ้นทางไกลประมาณโยชนหนึ่งจึงถึงแดน
ของชาวเมืองไพศาลี.
เจาลิจฉวีทั้งหลาย ทรงตอนรับพระศาสดา ลุยน้ําประมาณเพียง
พระศอ นําเรือเขายังฝงแลว เชิญเสด็จพระศาสดาใหลงจากเรือ. พอ

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 141

เมื่อพระศาสดาเสด็จขึ้นจากเรือเหยียบฝงแมน้ําเทานั้น, มหาเมฆตั้งขึ้น
ยังฝนโบกขรพรรษาใหตกแลว. ในทีท่ ุก ๆแหง น้าํ ประมาณเพียงเขา
เพียงขา เพียงสะเอวเปนตน ไหลบาพัดพาเอาซากศพทั้งปวง ใหเขา
ไปในแมน้ําคงคาแลว. ภูมิภาคไดสะอาดแลว. เจาลิจฉวีทั้งหลายทูลให
พระศาสดาประทับอยูในที่โยชนหนึง่ ๆ ถวายทานทําการบูชาทวีคูณ
(๒ เทา) นําเสด็จไปสูเมืองไพศาลี โดย ๓ วัน. ทาวสักกเทวราช
อันหมูเทวดาแวดลอม ไดเสด็จมาแลว. อมนุษยทั้งหลายหนีไปโดย
มาก เพราะเทวดาทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญประชุมกันแลว.
[น้ํามนตแหงพระปริตรมีอํานาจมาก]
พระศาสดา ประทับยืนที่ประตูพระนาค ในเวลาเย็น ตรัส
เรียกพระอานนทเถระมาแลว ตรัสวา "อานนท เธอจงเรียนรตนสูตร
นี้แลว เที่ยวไปกับเจาลิจฉวีกุมารทั้งหลาย ทําพระปริตร ในพระหวาง
กําแพง ๓ ชั้นในเมืองไพศาลี." พระเถระเรียนรตนสูตรที่พระศาสดา
ประทานแลว เอาบาตรสําเร็จดวยศิลาของพระศาสดาตักน้ํา ยืนอยูที่
ประตูพระนครแลว. ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหลานี้ทั้ง
หมด จําเดิมแตตั้งความเพียรไว วา "พระบารมี ๓๐ ถวน คือ
บารมี ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตตถบารมี ๑๐ มหาบริจาค ๕ จริยา ๓
คือ โลกัตถจริยา ๑ ญาตัตถจริยา ๑ พุทธัตถจริยา ๑ การกาวลงสู
พระครรภในภพที่สุด การประสูติ การเสด็จออกมหาภิกเนษกรมณ
การทรงประพฤติความเพียร การชํานะมา การแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณเหนือบัลลังกไมโพธิ์ การยังพระธรรมจักรใหเปนไป
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โลกุตรธรรม ๙" แลวเขาไปยังพระนคร เที่ยวทําปริตรในระหวาง
กําแพงทั้ง ๓ ตลอด ๓ ยามแหงราตรี. เมื่อคําสักวา "ยงฺกิฺจิ"
เปนตน อันพระเถระนั้นกลาวแลวเทานั้น, น้ําที่สาดขึ้นไปเบื้องบน
ตกลงบนกระหมอมของอมนุษยทั้งหลาย.
จําเดิมแตการกลาวคาถาวา "ยานีธ ภูตานิ" เปนตน, หยาด
น้ําเปนราวกะวาเทริดเงินพุงขึ้นในอากาศ แลวตกลง ณ เบื้องบนแหง
มนุษยทั้งหลายผูปวย. มนุษยทั้งหลายหายโรคในทันใดนั่นเอง แลว
ลุกขึ้นแวดลอมพระเถระ. ก็จําเดิมแตบทวา "ยงฺก
ิ ฺจิ" เปนตน
อันพระเถระกลาวแลว อมนุษยทั้งหลายถูกเมล็ดน้ํากระทบแลว ๆ ยัง
ไมหนีไปกอน ที่อาศัยกองหยากเยื่อและสวนแหงฝาเรือนเปนตน ก็หนี
ไปแลวโดยประตูนั้น ๆ, ประตูทั้งหลาย ไมมีชองวางแลว. อมนุษย
เหลานั้น เมือ่ ไมไดโอกาส ก็ทําลายกําแพงหนีไป. มหาชนประพรม
ทองพระโรงในทามกลางพระนครดวยของหอมทัง้ ปวง ผูกผาเพดาน
อันวิจิตรดวยดาวทองเปนตนในเบื้องบน ตกแตงพุทธอาสน นําเสด็จ
พระศาสดามาแลว.
พระศาสดา ประทับนั่งบนอาสนะอันตกแตงแลว. ทั้งภิกษุสงฆ
ทั้งหมูเจาลิจฉวีนั่งแวดลอมพระศาสดาแลว. แมทาวสักกเทวราชอันหมู
เทวดาแวดลอมแลว ไดประทับยืนในโอกาสสมควร. ฝายพระเถระ
เที่ยวไปสูพระนครทั้งสิ้นโดยลําดับแลว มากับมหาชนผูหายโรค ถวาย
บังคมพระศาสดานั่งแลว. พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแลว ไดทรง
ภาษิตรตนสูตรนั้นนั่นเอง. ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแก
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สัตวแปดหมื่นสี่พันแลว.
พระศาสดา ทรงแสดงรตนสูตรนั้นเหมือนกัน ตลอด ๗ วัน คือ
แมในวันรุงขึ้น แมในวันรุงขึ้น (ก็ทรงแสดง) อยางนั้น ทรงทราบ
ความที่ภัยทั้งปวงสงบแลว ตรัสเตือนหมูเจาลิจฉวีแลว เสด็จออกจาก
เมืองไพศาลี. เจาลิจฉวีทั้งหลายทรงทําสักการะทวีคูณ นําเสด็จพระ
ศาสดาไปสูฝงแมน้ําคงคา โดย ๓ วันอีก.
[พวกพญานาคทําการบูชาพระศาสดา]
พญานาคทั้งหลายผูเกิดในแมน้ําคงคา คิดวา มนุษยทั้งหลาย
ยอมทําสักการะแดพระตถาคต, เราทั้งหลายจะทําอะไรหนอ ?" พญานาค
เหลานั้นนิรมิตเรือนสําเร็จดวยทองคํา เงิน และแกวมณี จัดตั้งบัลลังก
สําเร็จดวยทองคก เงิน และแกวมณี ทําน้ําใหดาดาษดวยดอกปทุม
๕ สี แลวทูลออนวอนพระศาสดา เพื่อประโยชนเสด็จขึ้นเรือนของ
ตน ๆ วา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงทําการอนุเคราะห
แมแกขาพเจาทั้งหลายเถิด." มนุษยและนาคทั้งหลายยอมทําการบูชา
พระตถาคต.
เทวดาทั้งปวง ตั้งตนแตเทวดาผูสถิต ณ ภาคพื้น ตลอดถึง
พรหมโลกชัน้ อกนิฏฐคิดวา "พวกเราจะทําอะไรหนอ ?" แลวทําสักการะ.
บรรดามนุษยและอมนุษยเหลานั้น นาคทั้งหลายยกฉัตรซอน ๆ กันขึ้น
ประมาณโยชนหนึ่ง. ฉัตรที่ซอน ๆ กัน อันมนุษยและอมนุษยทั้งหลาย
คือนาคภาคใต มนุษยที่พื้นดิน ภุมมัฏฐกเทวดาที่ตนไม กอไม และ
ภูเขาเปนตน อากาสัฏฐกเทวดาในกลางหาว ตางก็ยกขึ้นแลว ตั้งตน
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แตนาคภพตลอดถึงพรหมโลก โดยรอบจักรวาล ดวยประการฉะนี้,
ในระหวางฉัตรมีธงชัย, ในระหวางธงชัยมีธงแผนผา, ในระหวาง ๆ แหง
ธงเหลานั้นไดมีเครื่องสักการะมีพวกดอกไม จุณเครื่องอบ และกระ
แจะเปนตน. เทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง
ถือเพศแหงคนเหลามหรสพ ปาวรองเที่ยวไปในอากาศ. ไดยินวา
สมาคม ๓ แหงเทานั้น คือ "สมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย ๑
สมาคมในเวลาเสด็จลงจากเทวโลก ๑ สมาคมในเวลาลงสูคงคานี้ ๑
ไดเปนสมาคมใหญ.
[พระเจาพิมพิสารใหเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจาอีก]
ฝายพระเจาพิมพิสาร ทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณ จากสักการะ
อันพวกเจาลิจฉวีทํา ไดทรงยืนแลดูการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคอยู
ที่ฝงโนน. พระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ ของพระราชา
ทั้งหลายใน ๒ ขางแหงแมน้ําคงคา และทรงทราบอัธยาศัยของสัตว
ทั้งหลายมีนาคเปนตน แลวทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองคหนึ่ง ๆ
มีภิกษุองคละ ๕๐๐ เปนบริวารไวที่เรือลําหนึ่ง ๆ. พระผูมีพระภาคนั้น
อันหมูนาคแวดลอมแลว ไดประทับนั่ง ณ ภายใตแหงเศวตฉัตรคัน
หนึ่ง ๆ และตนกัลปพฤกษและพวงระเบียบดอกไม. ทรงนิรมิตพระ
พุทธนิรมิตพระองคหนึ่ง ๆ พรอมทั้งบริวารในโอกาสแหงหนึ่ง ๆ แม
ในเทวดาทั้งหลายมีเทวดาชั้นกุมมัฏฐกะเปนตน. เมื่อหองจักรวาลทั้งสิ้น
เกิดเปนประหนึ่งวา มีมหรสพอันเดียวและมีการเลนอันเดียว ดวย
ประการฉะนี้แลว, พระศาสดาเมื่อจะทรงทําการอนุเคราะหแกนาค
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ทั้งหลาย ไดเสด็จขึ้นสูเรือแกวลําหนึ่ง แมบรรดาภิกษุทั้งหลาย
รูปหนึ่ง ๆ ก็ขึ้นสูเรือลําหนึ่ง ๆ เหมือนกัน.
พญานาคทั้งหลาย นิมนตภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุขให
เขาไปสูนาคภพ ฟงธรรมกถาในสํานักของพระศาสดาตลอดคืนยังรุง
ในวันที่ ๒ อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ดวยของควร
เคียว ดวยของควรบริโภคอันเปนทิพย. พระศาสดาทรงทําอนุโมทนา
แลวออกจากนาคภพ อันเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นบูชาอยู ทรงขาม
แมน้ําคงคาดวยเรือ ๕๐๐ ลําแลว.
พระราชาทรงตอนรับ อัญเชิญพระศาสดาใหเสด็จลงจากเรือ ทรง
ทําสักการะทวีคูณ จากสักการอันเจาลิจฉวีทั้งหลายทําในเวลาเสด็จมา
นําพระศาสดามาสูกรุงกราชคฤห โดย ๕ วัน โดยนัยกอนนั่นแล.
[พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ]
ในวันที่ ๒ พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตแลว ในเวลาเย็น นั่ง
ประชุมกันในโรงธรรม สนทนากันวา "นาชม! อานุภาพของพระ
พุทธเจาทั้งหลาย, นาประหลาดใจ ! เทวดาและมนุษยทั้งหลายพากัน
เสื่อมใสในพระศาสดา; พระราชาทั้งหลายทรงทําพื้นที่ใหสม่ําเสมอ
ในหนทาง ๘ โยชน ทั้งฝงนี้ฝงโนนแหงแมน้ําคงคา เกลี่ยทรายลง
ลาดดอกไมมีสีตาง ๆ โดยสวยสูงประมาณเพียงเขา ดวยความเลื่อมใส
อันไปแลวในพระพุทธเจา, น้ําในแมน้ําคงคาก็ดาดาษ ดวยดอกปทุม
๕ สี ดวยอานุภาพนาค, เทวดาทั้งหลายก็ยกฉัตรซอน ๆ กันขึ้นตลอดถึง
อกนิฏฐภพ, หองจักรวาลทั้งสิ้นเกิดเปนเพียงดังวามีเครื่องประดับเปน
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อันเดียว และมีมหรสพเปนอันเดียว."
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เครื่องบูชา
และสักการะนี้ มิไดบังเกิดขึ้นแกเราดวยพุทธานุภาพ, มิไดเกิดขึ้นดวย
อานุภาพนาคและเทวดาและพรหม, แตวาเกิดดวยอานุภาพแหงการ
บริจาคมีประมาณนอยในอดีต" อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนแลว
ใครจะประกาศเนื้อความนั้น จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา:[เรื่องสุสิมมาณพ]
"ในอดีตกาล ในเมืองตักกสิลา ไดมีพราหมณคนหนึ่ง ชื่อ
สังขะ. เขามีบุตร (คนหนึ่ง) เปนมาณพชื่อสุสิมะ มีอายุยางเขา
๑๖ป. ในวันหนึ่ง สุสิมมาณพนั้นเขาไปหาบิดาแลว กลาววา "พอ
ผมปรารถนาจะเขาไปสูเมืองพาราณสีทองมนต." ลําดับนั้น บิดากลาว
กะเขาวา "พอ ถากระนัน้ พราหมณชื่อโนนเปนสหายของพอ เจา
จงไปสูสํานักของสหายนั้น แลวเรียนเถิด." เขารับคําวา "ดีละ"
แลวถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับ เขาไปหาพราหมณนั้นแลว บอก
ความที่ตนอันบิดาสงมาแลว.
ลําดับนั้น พราหมณนั้นรับเขาไว ดวยคิดวา "บุตรสหายของ
เรา" แลวเริม่ บอกมนตกะเขา ผูมีความกระวนกระวายอันระงับแลว
โดยวันเจริญ . สุสิมมาณพนั้น เรียนเร็วดวย เรียนไดมากดวย
๑

๑. คืนวันดี เปนวันมงคล.
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ทรงจํามนตที่เรียนแลว ๆ ไมใหเสื่อมไป ราวกะวาน้ํามันสีหะอันเขา
เทไวในภาชนะทองคํา ตอกาลไมนานนัก ไดเรียนมนตทั้งหมดอัน
ตนพึงเรียนจากปากของอาจารย ทําการสาธยายอยู ยอมเปนเบื้อง
ตนและทามกลางแหงศิลปที่ตนเรียนแลวเทานั้น, (แต) ไมเห็นที่สุด.
เขาเขาไปหาอาจารยแลว กลาววา "ผมยอมเห็นเบื้องตนและทาม
กลางแหงศิลปนี้เทานั้น, ยอมไมเห็นที่สุด," เมื่ออาจารยกลาววา "พอ
แมฉันก็ไมเห็น,' จึงถามวา "ขาแตอาจารย เมื่อเปนเชนนั้น ใครจะ
รูที่สุด,' เมื่ออาจารยกลาววา "พอ ฤษีทั้งหลายเหลานี้ยอมอยูในปา
อิสิปตนะ ฤษีเหลานั้นพึงรู, เจาเขาไปสูสํานักของทานแลวจงถาม
เถิด," จึงเขาไปหาพระปจเจกพุทธะทั้งหลายแลว ถามวา "ไดยินวา
ทานทั้งหลายยอมรูที่สุดหรือ ?"
ปจเจก. เออ เราทั้งหลายยอมรู ?"
สุสิมะ. ถากระนั้น ขอทานทั้งหลาย จงบอกแกขาพเจา.
ปจเจก. เราทั้งหลายยอมไมบอกแกคนไมใชบรรพชิต, ถาทาน
มีประสงคดวยที่สุด, จงบวชเถิด.
สุสิมมาณพนั้นรับวา "ดีละ" แลวบวชในสํานักพระปจเจกพุทธะเหลานั้น. ลําดับนัน้ พระปจเจกพุทธะเหลานั้นกลาวแกทานวา
"เธอจงศึกษาขอนี้กอน" แลวบอกอภิสมาจาริกวัตร โดยนัยเปนตน
วา "ทานพึงนุงอยางนี้, พึงหมอยางนี้." ทานศึกษาอยูในอภิสมาจาริกวัตรนั้น เพราะความที่ตนอุปนิสัยสมบูรณ ตอกาลไมนานนัก
ก็ตรัสรูปจเจกสัมโพธิ ปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้น เปนราวกะวา
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พระจันทรเต็มดวงปรากฏอยูในทองฟา ไดเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวย
ลาภและเลิศดวยยศ. ทานไดปรินิพพานตอกาลไมนานเลย เพราะ
ความที่แหงกรรมซึ่งอํานวยผลใหเปนผูมีอายุนอยอันตนทําแลว. ลําดับ
นั้น พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย และมหาชน (ชวยกัน) ทําสรีรกิจของ
ทานแลว ถือเอาธาตุประดิษฐานพระสตูปไวใกลประตูพระนคร.
ฝายสังขพราหมณ คิดวา "บุตรของเราไปนานแลว, เราจักรู
ความเปนไปของเขา" ปรารถนาจะเห็นบุตรนั้น จึงออกจากเมือง
ตักกสิลา ถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับ เห็นหมูมหาชนประชุมกันแลว
คิดวา "ในชนเหลานี้ แมคนหนึ่งจักรูความเปนไปแหงบุตรของเรา
เปนแน." จึงเขาไปแลว ถามวา "มาณพชื่อสุสิมะมาในที่นี้,
ทานทั้งหลายทราบขาวคราวของเขาบางหรือหนอ ?" มหาชนตอบวา
"เออ พราหมณ เรารู, สุสิมมาณพนั้นสาธยายไตรเพท ในสํานัก
ของพราหมณชื่อโนนบวชแลวทําใหตั้งเฉพาะแลว." สังขพราหมณ
นั้น ประหารพื้นดินดวยมือ รองไหคร่ําครวญแลว ไปยังลาน
พระเจดีย ถอนหญาขึ้นแลว เอาผาหมนําทรายมา เกลี่ยลงที่ลานพระ
เจดีย ประพรมดวยน้ําในลักจั่น ทําบูชาดวยดอกไมปา ยกธงแผนผา
ดวยผาสาฎก ผูกฉัตรของตนในเบื้องบนแหงพระสตูปแลวก็หลีกไป."
[อานิสงสแหงการบริจาคสุขพอประมาณ]
พระศาสดา ครั้งทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ในกาลนั้น เราไดเปนสังขพราหมณ, เราไดถอนหญาใน
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ลานพระเจดีย ของพระปจเจกพุทธะชื่อสุสิมะ, ดวยผลแหงกรรมของ
เรานั้น ชนทัง้ หลายจึงทําหนทาง ๘ โยชนใหปราศจากตอและหนาม
ทําใหสะอาด มีพื้นสม่ําเสมอ, เราไดเกลี่ยทรายลงในลานพระเจดียนั้น,
ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง
๘ โยชนแลว; เราทําการบูชาดวยดอกไมปาที่พระสตูปนั้น, ดวยผล
แหงกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไมสีตาง ๆ ลงในหน
ทาง ๘ โยชน, น้ําในคงคาในที่ประมาณโยชนหนึ่งจึงดาดาษไปดวย
ดอกปทุม ๕ สี, เราไดประพรมพื้นที่ในลานพระเจดียนั้น ดวยน้ําใน
ลักจั่น, ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษาจึงตกลงในเมือง
ไพศาลี, เราไดยกธงแผนผาขึ้นและผูกฉัตรไวบนพระเจดียนั้น, ดวย
ผลแหงกรรมของเรานั้น หองจักรวาลทั้งสิ้น จึงเปนราวกะวามีมหรสพ
เปนอันเดียวกัน ดวยธงชัย ธงแผนผา และฉัตรซอน ๆ กันเปนตน
ตลอดถึงอกนิฏฐภพ, ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แล บูชาสักการะ
นั่นเกิดขึ้นแกเรา ดวยพุทธานุภาพก็หาไม, เกิดขึ้นดวยอานุภาพแหง
นาคเทวดาและพรหม ก็หาไม,แตวา เกิดขึ้น ดวยอานุภาพแหงการ
บริจาคมีประมาณนอย ในอดีตกาล ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุข
พอประมาณเสีย, ผูมีปญญา เมื่อเห็นสุขอัน
ไพบูลย ก็พึงสละสุขพอประมาณเสีย (จึงจะ
ไดพบสุขอันไพบูลย)."
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[แกอรรถ]
บรรดาเหลานั้น บทวา มตฺตาสุขปริจฺจาคา ความวา เพราะ
สละสุขเล็กนอย พอประมาณ ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา "มตฺตาสุข." สุขอันโอฬาร ไดแกสุขคือพระนิพพาน พระผูมีพระภาค
ตรัสวา สุขอันไพบูลย, ความวา ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลยนั้น.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา "ก็ชื่อวาสุขพอประมาณ ยอม
เกิดขึ้นแกบคุ คลผูใหจัดแจงถาดโภชนะถาดหนึ่ง แลวบริโภคอยู, สวน
ชื่อวานิพพานสุข อันไพบูลย คืออันโอฬาร ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูสละ
สุขพอประมาณนั้นเสียแลว ทําอุโบสถอยูบาง ใหทานอยูบาง; เพราะ
เหตุนั้น ถาบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย เพราะสละสุขพอประมาณนั้น
เสีย อยางนัน้ , เมื่อเชนนั้น บัณฑิตเมือ่ เห็นสุขอันไพบูลยนั่นโดยชอบ
ก็พึงสละสุขพอประมาณนั้นเสีย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องบุรพกรรมของพระองค จบ.
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๒. เรื่องกุมาริกากินไขไก* [ ๒๑๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกา
ผูกินไขไกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปรทุกฺขูปธาเนน"
เปนตน.
[แมไกผูกอาฆาตในนางกุมาริกา]
ไดยินวา บานหนึ่งชื่อปณฑุระ อยูไมไกลเมืองสาวัตถี, ใน
บานนั้น มีชาวประมงอยูคนหนึ่ง. เขาเมื่อไปยังเมืองสาวัตถี เห็น
ไขเตาริมฝงแมน้ําอจิรวดีแลว ถือเอาไขเตาเหลานั้นไปสูเมืองสาวัตถี
ใหตมในเรือนหลังหนึ่งแลวเคี้ยวกิน ไดใหไขฟองหนึ่งแกกุมาริกาใน
เรือนนั้น. นางเคี้ยวกินไขเตานั้นแลว จําเดิมแตนั้น ไมปรารถนา
ซึ่งควรเคี้ยวอยางอื่น. ครั้งนั้น มารดาของนาง ถือเอาไขฟอง
หนึ่งจากที่แมไกไขแลว ไดให (แกนาง). นางเคี้ยวกินไขฟองนั้นแลว
อันความอยากในรสผูกแลว จําเดิมแตนั้น ก็ถือเอาไขไกมาเคี้ยวกิน
เองทีเดียว. ในเวลาตกฟอง แมไกเห็นกุมาริกานั้นถือเอาไขของตน
เคี้ยวกินอยู ถูกกุมาริกานัน้ เบียดเบียนแลว ผูกอาฆาต ตั้งความ
ปรารถนาวา "บัดนี้ เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แลว พึงเกิดเปน
ยักษิณี เปนผูสามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจา" ทํากาละแลวบังเกิด
เปนนางแมวในเรือนนั้นนั่นเอง.
* พระมหาเฉย ป. ธ. ๗ (ตอมาเปน พระเทพปญญากวี) วัดสัมพันธวงศ แปล.
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[การจองเวรกันใหเกิดทุกข]
แมนางกุมาริกานอกนี้ ทํากาละแลว บังเกิดเปนแมไกในเรือน
นั้นเหมือนกัน. แมไกตกฟองทั้งหลายแลว. นางแมวมาเคี้ยวกิน
ฟองไขเหลานั้นแลว แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ก็เคี้ยวกินแลวเหมือนกัน.
แมไกทําความปรารถนาวา "เจาเคี้ยวกินฟองไขทั้งหลายของเราตลอด
๓ คราว บัดนี้ ยังปรารถนาจะเคี้ยวกินเรา, เราเคลื่อนจากอัตภาพ
นี้แลว พึงไดเพื่อเคี้ยวกินเจาพรอมทั้งลูก" เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว
บังเกิดเปนนางเสือเหลือง.
ฝายนางแมวนอกนี้ ทํากาละแลวบังเกิดเปนนางเนื้อ. ในเวลา
นางเนื้อนั้นคลอดแลว นางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเนื้อนั้นพรอม
ดวยลูกทั้งหลาย. สองสัตวนั้นเคี้ยวกินกันอยูอยางนี้ ยังทุกขใหเกิดขึ้น
แกกันและกันใน ๕๐๐ อัตภาพ ในที่สดุ นางหนึ่งเกิดเปนยักษิณี,
นางหนึ่งเกิดเปนกุลธิดาในเมืองสาวัตถี.
เบื้องหนาแตนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในพระคาถาวา
"น หิ เวเรน เวรานิ" เปนอาทิ นั่นแล.
แตในเรือ่ งนี้ พระศาสดาตรัสวา "ก็เวรยอมระงับดวยความ
ไมมีเวร, ยอมไมระงับดวยเวร," ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
แกชนทั้ง ๒ จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใด ยอมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะกอทุกข
ในผูอื่น, ผูนั้น เปนผูระคนดวยเครื่องระคน
คือเวร ยอมไมพนจากเวรได."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรทุกฺขูปธาเนน ความวา
เพราะกอทุกขในผูอื่น, อธิบายวา เพราะยังทุกขใหเกิดขึ้นแกผูอื่น.
บาทพระคาถาวา เวรสสคฺคสสฏโ ความวา บุคคลนั้น
เปนผูระคนแลว ดวยเครือ่ งระคนคือเวร อันตนทําใหแกกันและกัน
ดวยสามารถ แหงการดาและการดาตอบการประหารและการประหาร
ตอบ เปนตน.
บาทพระคาถาวา เวรา โส น ปริมุจฺจติ ความวา ยอมถึง
ทุกขอยางเดียว ตลอดกาลเปนนิตย ดวยสามารถแหงเวร.
ในกาลจบเทศนา นางยักษิณีตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย สมาทาน
ศีล ๕ พนแลวจากเวร, ฝายกุลธิดานอกนี้ ตั้งอยูในโสดาปตติผล
แลว, เทศนาไดมีประโยชน แมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องกุมาริกากินไขไก จบ.
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๓. เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ* [ ๒๑๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยนครภัททิยะ ประทับอยูในชาติยาวัน ทรงปรารภภิษุชาวนครภัททิยะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"ย หิ กิจฺจ" เปนตน.
[ภิกษุละเลยสมณกิจ]
ดังไดสดับมา ภิกษุชาวนครภัททิยะเหลานั้น ไดเปนผูขวนขวาย
ในการประดับเขียงเทา.
สมจริงตามที่พระอุบาลีเถระ กลาวไววา "ก็โดยสมัยนั้นแล
พวกภิกษุนครภัททิยะ ตามประกอบความเพียรในการประดับเขียงเทา
ชนิดตาง ๆ กันอยู : ทําเองบาง ใหคนอื่นทําบาง ซึ่งเขียงเทา
หญาธรรมดา ทําเองบาง ใหคนอื่นทําบาง ซึ่งเขียงเทาหญาปลอง
เขียงเทาหญามุงกะตาย เขียงเทาตนเปง เขียงเทาผากัมพล, ยอม
ละทิ้งอุทเทส (ศึกษาเลาเรียนธรรมวินัย) ปริปุจฉา (การไตถาม)
อธิศีล (อินทริยสังวร) อธิจิต (สมถภาวนา) อธิปญญา
(วิปสสนาภาวนา). ภิกษุทั้งหลาย ตําหนิโทษความที่ทําเชนนั้นของ
ภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลแดพระศาสดา.
[พระศาสดาทรงตําหนิโทษแลวเทศนา]
พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายมาดวยกิจอยางอื่นแลว ขวนขวายในกิจอยาง
๑

* พระมหาวิน ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปน สมเด็จพระมหาวีรวงศ) วัดราชผาติการาม แปล
๑. สวนมลิ.
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อื่นแล" ดังนีแ้ ลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดตรัสพระคาถาเหลานี้
วา:"ก็ ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทํา, แตยอมทําสิ่งที่ไม
ควรทํา; อาสวะ ทั้งหลาย ยอมเจริญแกภิกษุ
เหลานัน้ ผูมมี านะประดุจไมอออันยกขึ้นแลว
ผูประมาทแลว; สวนสติอันไปในกาย อันภิกษุ
เหลาใด ปรารภดวยดีเปนนิตย, ภิกษุเหลานัน้
มีปกติทําเนือง ๆ ในกิจที่ควรทํา ยอมไมเสพ
สิ่งที่ไมควรทํา; อาสวะทั้งหลาย ของภิกษุเหลานั้น
ผูมีสติ มีสัมปชัญญะ ยอมถึงความตั้งอยูไมได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ย หิ กิจฺจ ความวา ก็กรรม
มีอาทิอยางนี้คือ การคุมครองสีลขันธอันหาประมาณมิได การอยูปา
เปนวัตร การรักษาธุดงค ความเปนผูยินดีในภาวนา ชื่อวาเปนกิจ
อันควรทําของภิกษุ จําเดิมแตกาลบวชแลว. แตภิกษุเหลานี้ละเลย
คือทอดทิ้งกิจที่ควรทําของตนเสีย.
บทวา อกิจฺจ เปนตน ความวา ก็การประดับรม การประดับ
รองเทา การประเขียงเทา บาตร โอ ธมกรก ประคตเอว อังสะ
ชื่อวาเปนกิจไมควรทําของภิกษุ . อธิบายวา ภิกษุเหลาใดทําสิ่งนั้น,
๑

๑. อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ๑ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๑ ทิฏฐาสวะ
อาสวะคือความเห็นผิด ๑ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ๑.
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อาสวะทั้ง ๔ ยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น ผูชื่อวา มีมานะประดุจไม
อออันยกขึ้นแลว เพราะการยกมานะเพียงดังไมออเที่ยวไป ชือ่ วา
ประมาทแลว เพราะปลอยสติ.
บทวา สุสมารทฺธา ไดแก ประคองไวดีแลว.
สองบทวา กายคตา สติ ไดแกภาวนาอันเปนเครื่องตามเห็นกาย.
บทวา อกิจฺจ ความวา ภิกษุเหลานั้นยอมไมเสพ คือไมทํา
สิ่งที่ไมควรทํานั่น มีการประดับรมเปนตน.
บทวา กิจฺเจ ความวา ในสิ่งอันตนพึงทํา คือในกรณียะ มี
การคุมครองสีลขันธอันหาประมาณมิไดเปนตน จําเดิมแตกาลบวชแลว.
บทวา สาตจฺจการิโน ไดแก มีปกติทําเนือง ๆ คือทําไม
หยุด, อธิบายวา อาสวะแมทั้ง ๔ ของภิกษุเหลานั้น ผูชื่อวามีสติ
เพราะไมอยูปราศจากสติ ผูชื่อวามีสัมปชัญญะ เพราะสัมปชัญญะ ๔
อยาง คือ "สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ
อสัมโมหสัมปชัญญะ' ยอมถึงความตั้งอยูไมได คือถึงความสิ้นไป
ไดแกไมมี.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ตั้งอยูในพระอรหัตแลว.
เทศนาไดมีประโยชนแมแกบุคคลที่ประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ จบ
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๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ* [ ๒๑๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มาตร ปตร
หนฺตฺวา" เปนตน
[อาคันตุกภิกษุเขาเฝาพระศาสดา]
ความพิสดารวา วันหนึ่ง ภิกษุอาคันตุกะหลายรูปดวยกัน เขา
ไปเฝาพระศาสดา ผูประทับนั่ง ณ ทีป่ ระทับกลางวัน ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง. ขณะนั้น พระลกุณฏกภัททิยเถระเดินผานไป
ในที่ไมไกลแหงพระผูมีพระภาคเจา.
พระศาสดา ทรงทราบวารจิต (คือความคิด) ของภิกษุ
เหลานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือ ? ภิกษุนี้
ฆามารดาบิดาแลว เปนผูไมมีทุกข ไปอยู" เมื่อภิกษุเหลานั้นมองดู
หนากันและกันแลว แลนไปสูความสงสัยวา "พระศาสดา ตรัสอะไร
หนอแล ?" จึงกราบทูลวา "พระองคตรัสคํานั่นชื่ออะไร ?" เมื่อ
จะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา:"บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูกษัตริย ๒
พระองค และฆาแวนแควนพรอมดวยเจาพนักงาน
เก็บสวยแลว เปนพราหมณ ไมมีทุกข ไปอยู."
* พระมหารพ ป. ธ. ๕ วัดราชาธิวาส แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สานุจร ไดแก ผูเ ปนไปกับดวยผู
จัดการสวยใหสําเร็จ คือเจาพนักงานเก็บสวย.
ก็ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยวา ตัณหา ชื่อวา
มารดา เพราะใหสัตวทั้งหลายเกิดในภพ ๓ เพราะบาลีวา "ตัณหา
ยังบุรุษใหเกิด."
อัสมิมานะ ชื่อวาบิดา เพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกิดขึ้นวา
"เราเปนราชโอรสของพระราชาชื่อโนน หรือเปนบุตรของมหาอํามาตย
ของพระราชาชื่อโนน" เปนตน.
ทิฏฐิทุกชนิด ยอมอิงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิทั้ง ๒ เหมือน
ชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้น, เพราะฉะนั้น สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ จึงชื่อวาพระราชาผูกษัตริย ๒ พระองค.
อายตนะ ๑๒ ชื่อวาแวนแควน เพราะคลายคลึงกับแวนแควน
โดยอรรถวากวางขวาง. ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี ซึ่งอาศัย
อายตยะนั้น ดุจบุรุษเก็บสวย จัดการสวยใหสําเร็จ ชื่อวาเจาพนักงาน
เก็บสวย.
บทวา อนีโฆ ไดแก ไมมีทุกข. บทวา พฺราหฺมโณ ไดแก
ผูมีอาสวะสิ้นแลว.
ในพระคาถานี้ มีอธิบายดังนี้ "ผูชื่อวามีอาสวะสิ้นแลว เพราะ
กิเลสเหลานั้นมีตัณหาเปนตน อันตนกําจัดได ดวยดาบคืออรหัตต๑

๒

๑. การถือตัววาเปนเรา. ๒. อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเปนตน. ภายนอก ๖ มีรูปเปนตน.
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มรรคญาณ จึงเปนผูไมมีทุกข ไปอยู."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ดํารงอยูในพระอรหัตแลว.
(พระคาถาที่ ๒)
แมในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็เหมือนกันเรื่องกอนนั่นเอง.
แมในกาลนั้น พระศาสดา ทรงปรารภ พระลกุณฏกภัททิยเถระ
เหมือนกัน เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น จึงตรัสพระ
คาถานี้วา :"บุคคลฆามารดาบิดา ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ
ทั้ง ๒ ไดแลว และฆาหมวด ๕ แหงนีวรณมีวิจิกิจฉา
นีวรณ เชนกันหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปที่ ๕
แลว เปนพราหมณ ไมมีทุกข ไปอยู."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เทฺว จ โสตฺถิเย คือ ผูเปน
พราหมณทั้ง ๒ ดวย.
ก็ในพระคาถานี้ พระศาสดา ตรัสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ
ใหเปนพระราชาผูเปนพราหมณทั้ง ๒ เพราะพระองคเปนใหญในพระ
ธรรม และเพราะพระองคเปนผูฉลาดในวิธีเทศนา.
บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห ในบท เวยฺยคฺฆปฺจม นี้วา
หนทางที่เสือโครงเที่ยวไป มีภัยรอบดาน เดินไปลําบาก ชื่อวาทางที่
เสือโครงเที่ยวไปแลว, แมวิจิกิจฉานีวรณ ชื่อวาเปนดุจทางที่เสือโครง
เที่ยวไปแลว เพราะความที่วิจิกิจฉานีวรณนั้น คลายกับหนทางอัน
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เสือโครงเที่ยวไปแลวนั้น, วิจิกิจฉานีวรณเชนกับหนทางที่เสือโครง
เที่ยวไปแลวนั้น เปนที่ ๕ แหงหมวด ๕ แหงนีวรณนั้น เพราะ
ฉะนั้น หมวด ๕ แหงนีวรณ จึงชื่อวามีวิจิกิจฉานีวรณเชนกับหนทาง
ที่เสือโครงเที่ยวไปแลวเปนที่ ๕.
ในพระคาถาที่ ๒ นี้ มีอธิบายดังนี้วา "ก็บุคคลฆา หมวด ๕
แหงนีวรณมีวิจิกิจฉานีวรณเชนกับหนทางที่เสือโครงเที่ยวไปแลวเปน
ที่ ๕ นี้ไมใหมีสวนเหลือ ดวยดาบคืออรหัตตมรรคญาณ เปนพราหมณ
ไมมีทุกข เที่ยวไปอยู"
บทที่เหลือ เปนเชนกับบทที่มีในกอนนั่นแล ดังนี้แล.
เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
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๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ* [ ๒๑๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุตรของ
นายทารุสากฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สุปฺปพุทธ" เปนตน.
[เด็ก ๒ คนเลนขลุบ]
ความพิสดารวา เด็กในพระนครราชคฤห ๒ คน คือ "บุตร
ของบุคคลผูเห็นสัมมาทิฏฐิคนหนึ่ง บุตรของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ
คนหนึ่ง' เลนขลุบอยูดวยกันเนือง ๆ . ในเด็ก ๒ คนนั้น บุตรของ
บุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะทอดขลุบ ระลึกถึงพุทธานุสสติแลว
กลาววา "นโม พุทฺธสฺส" แลวจึงทอดขลุบ. เด็กนอกนี้ระลึก
เฉพาะพระคุณทั้งหลายของพวกเดียรถียแลว กลาววา "นโม
อรหนฺตาน" แลวจึงทอด. ในเด็ก ๒ คนนั้น บุตรของบุคคลผูเปน
สัมมาทิฏฐิ ยอมชนะ, เด็กคนนอกนี้ ยอมแพ. บุตรของบุคคลผูเปน
มิจฉาทิฏฐินนั้ เห็นกิริยาของบุตรผูเปนสัมมาทิฏฐินั้นแลว คิดไป
"เพื่อคนนี้ ระลึกแลวอยางนั้น กลาวแลวอยางนั้น ทอดขลุบไป
จึงชนะเรา, แมเรา ก็จักทําอยางนั้น (บาง)' ไดทําการสั่งสมใน
พุทธานุสสติแลว.
[เด็กผูเปนสัมมาทิฏฐิไปปากับบิดา]
ภายหลังวันหนึ่ง บิดาของเด็กผูเปนสัมมาทิฏฐินั้น เทียมเกวียน
* พระมหาเอื้อน ป.ธ. ๕ วัดราชาธิวาส แปล.
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แลว ไปเพื่อตองการไม ไดพาเด็กแมนั้นไปแลว บรรทุกเกวียนใหเต็ม
แลวดวยไมในดง ขับมาอยู (ถึง) ภายนอกเมือง ปลอยโคไปที่อัน
มีความสําราญดวยน้ํา ในที่ใกลปาชา แลวไดกระทําการจัดแจงภัต.
ลําดับนั้น โคของเขาเขาไปสูเมือง กับหมูโคที่เขาไปสูเมือง
ในเวลาเย็น. ฝายนายสากฏิกะเที่ยวติดตามโคอยู เขาไปสูเมืองแลว
ในเวลาเย็น พบโคแลวจูงออกไปอยู ไมทันถึงประตู ก็เมื่อเขายัง
ไมทันถึง นัน่ แหละ, ประตูปดเสียแลว. ขณะนั้น บุตรของเขาผู
เดียวเทานั้น นอนแลวในภายใตแหงเกวียนในสวนแหงราตรีกาวลงสู
ความหลับแลว.
[เจริญพุทธานุสสติปองกันอมนุษยได]
ก็กรุงราชคฤห แมตามปกติ ก็มากไปดวยอมนุษย. อนึ่ง เด็ก
นี้ ก็นอนแลวในที่ใกลแหงปาชา. พวกอมนุษยในที่ใกลแหงปาชานั้น
เห็นเขาแลว. อมนุษยตนหนึ่ง ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนเสี้ยนหนามตอ
พระศาสดา, อมนุษยคนหนึ่ง เปนสัมมาทิฏฐิ.
ในอมนุษยทั้ง ๒ นั้น อมนุษยเปนมิจฉาทิฏฐิกลาววา "เด็กคน
นี้เปนภักษาหารของพวกเรา, พวกเราจงเคี้ยวกินเด็กคนนี้." อมนุษย
ผูเปนสัมมาทิฏฐินอกนี้ หามอมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น ดวยคําวา
"อยาเลย, ทานอยาชอบใจเลย." อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น
แมถูกอมนุษยผูเปนสัมมาทิฏฐินั้นหามอยู ก็ไมเอื้อเฟอถอยคําของเรา
จับเทาเด็กครามาแลว.
ในขณะนั้น เด็กนั้นกลาววา "นโม พุทฺธสฺส" เพราะความที่
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ตนเปนผูสั่งสมในพุทธานุสสติ. อมนุษยกลัวภัยใหญ จึงไดถอยไป
ยืนอยูแลว.
[อมนุษยรักษาและบํารุงเด็กผูนอนใหปาคนเดียว]
ลําดับนั้น อมนุษยผูเปนสัมมาทิฏฐินอกนี้ กลาวกะอมนุษย
ผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้นวา "พวกเราทําสิ่งอันไมควรทําเสียแลว, พวกเรา
จงทําทัณฑกรรมเพื่อเด็กนั้นเสียเถิด" ดังนี้แลว ไดยืนรักษาเด็กนั้น.
อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐิ เขาไปสูพระนคร ยังถามโภชนะของพระราชา
ใหเต็มแลว ทําโภชนะมา.
ตอมา อนมุษยแมทั้ง ๒ เปนประดุจวามารดาและบิดาของ
เด็กนั้น ปลุกเด็กนั้นใหลุกขึ้นแลว ใหบริโภคโภชนะนั้น ประกาศ
ความเปนไปนั้นแลว จารึกอักษรที่ถาดโภชนะ ดวยอานุภาพของยักษ
ดวยอธิษฐานวา "พระราชาเทานั้น จงเห็นอักษรเหลานี้, คนอื่นจง
อยาเห็น" ดังนี้แลว จึงไป.
ในวันรุง ขึ้น พวกราชบุรุษทําความโกลาหลอยูวา "พวกโจร
ลักเอาภัณฑะคือภาชนะไปจากราชตระกูลแลว" จึงปดประตูทั้งหลาย
แลวคนดู เมื่อไมเห็นในพระนคร จึงออกจากพระนคร ตรวจดู
ขางโนนและขางนี้ จึงเห็นถาดอันเปนวิการแหงทองคําบนเกวียนที่
บรรทุกฟน จึงจับเด็กนั้น ดวยความสําคัญวา "เด็กนี้เปนโจร"
ดังนี้แลว แสดงแดพระราชา.
[เด็กถูกไตสวน]
พระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายแลว ตรัสถามวา
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"นี่อะไรกัน? พอ." เด็กนัน้ กราบทูลวา "ขาแตพระองคผู
สมมติเทพ ขาพระองคไมทราบ, มารดาบิดาของขาพระองคมาให
บริโภคในราตรี แลวไดยืนรักษาอยู, ขาพระองคคิดวา 'มารดา
บิดารักษาเราอยู" จึงไมมีความกลัวเลย เขาถึงความหลับแลว,
ขาพระองคทราบเพียงเทานี้."
ลําดับนั้น แมมารดาและบิดาของเด็กนั้น ก็ไดไปสูที่นั้นแลว.
ไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูลความเปนไปทั้งปวงแลว ทูลถามวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ พุทธานุสสติเทานั้น ยอมเปนคุณชาติเครื่อง
รักษาหรือหนอแล ? หรือวา อนุสสติอื่นแมมีธัมมานุสสติเปนตน
ก็เปนคุณชาติเครื่องรักษา."
[พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖]
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสแกพระราชานั้นวา "มหาบพิตร
พุทธานุสสติอยางเดียวเทานั้น เปนคุณชาติเครื่องรักษาก็หามิได, ก็
จิตอันชนเหลาใดอบรมดีแลวโดยฐานะ ๖. กิจดวยอันรักษาและปองกัน
อยางอื่น หรือดวยมนตและโอสถ ยอมไมมีแกชนเหลานั้น ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงฐานะ ๖ ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระพุทธเจาเปน
นิตย ทัง้ กลางวันทั้งกลางคืน, (ชนเหลานั้น)
เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูด วยดี ในกาล
ทุกเมื่อ. สติของชนเหลาใด ไปแลวในพระ-
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ธรรมเปนนิตย ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, (ชน
เหลานัน้ ) เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดว ยดี
ในกาลทุกเมื่อ. สติของชนเหลาใด ไปแลวใน
พระสงฆเปนนิตย ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, (ชน
เหลานัน้ ) เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูดว ยดี
ในกาลทุกเมื่อ. สติของชนเหลาใด ไปแลวในกาย
เปนนิตย ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, (ชนเหลานั้น)
เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูด วยดี ในกาลทุก
เมื่อ. ใจของชนเหลาใด ยินดีแลวในอันไมเบียด
เบียน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, (ชนเหลานั้น)
เปนสาวกของพระโคดม ตื่นอยูด วยดี ในกาลทุก
เมื่อ. ในของชนเหลาใด ยินดีแลวในภาวนา ทั้ง
กลางวันทั้งกลางคืน, (ชนเหลานั้น) เปนสาวก
ของพระโคดม ตื่นอยูดวยดี ในกาลทุกเมื่อ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา สุปฺปพุทฺธ ปพุชฌ
ฺ นฺติ
ความวา (ชนเหลานั้น) ยึดสติอันไปแลวในพระพุทธเจาหลับอยูนั่น
เทียว เมื่อตื่น ชื่อวาตื่นอยูดวยดี.
บาทพระคาถาวา สทา โคตมสาวกา ความวา ชื่อวาเปนสาวก
ของพระโคดม เพราะความที่ตนเปนผูเกิดแลวในทีส่ ุดแหงการฟงแหง
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พระพุทธเจาโคตมโคตร (และ) เพราะความเปนคืออันฟงอนุสาสนี
ของพระพุทธเจาพระองคนั้นนั่นแล.
สองบทวา พุทฺธคตา สติ ความวา สติของชนเหลาใด
ปรารภพระพุทธคุณทั้งหลายอันตางดวยคุณมีวา "อิติป โส ภควา"
เปนตน เกิดขึ้นอยู มีอยูตลอดกาลเปนนิตย, ชนเหลานั้น ชื่อวา
ตื่นอยูดวยดีแมในกาลทุกเมื่อ. ก็ชนเหลานั้น เมื่อไมอาจ (เพื่อจะ
กระทํา) อยางนั้นได ทําซึ่งพุทธานุสสติไวในใจ ในวันหนึ่ง
๓ เวลา ๒ เวลา (หรือ) แมเวลาเดียว ชื่อวาตื่นอยูดวยดีเหมือนกัน.
สองบทวา ธมฺมคตา สติ ความวา สติที่ปรารภพระธรรมคุณ
ทั้งหลาย อันตางดวยคุณมีวา "สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม" เปนตน
อันเกิดขึ้นอยู.
สองบทวา สงฺฆคตา สติ ความวา สติที่ปรารภพระสังฆคุณ
ทั้งหลาย อันตางดวยคุณมีวา "สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ"
เปนตน อันเกิดขึ้นอยู.
สองบทวา กายคตา สติ ความวา สติอันเกิดขึ้นอยู ดวย
สามารถแหงอาการ ๓๒ ดวยสามารถแหงการอยูในปาชา ๙ ดวย
สามารถแหงการกําหนดซึ่งธาตุทั้ง ๔ หรือดวยสามารถแหงรูปฌาน
มีนีลกสิณอันเปนไปในภายในเปนตน.
สองบทวา อหึสาย รโต ความวา ยินดีแลวในกรุณาภาวนา
(การเจริญกรุณา) อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา "ภิกษุนั้น
มีใจสหรคตดวยกรุณา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู."
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บทวา ภาวนาย ไดแก เมตตาภาวนา. จริงอยู ภาวนาที่เหลือ
แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาในบทวา "ภาวนาย"
นี้ เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองคตรัสไวแลวในหนหลังแมโดย
แท, ถึงดังนั้น เมตตาภาวนาเทานั้น พระองคทรงประสงคเอาในบทวา
"ภาวนาย" นี้. คําที่เหลือ ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน
คาถาตนนั่นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ทารกนั้น ดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอม
ดวยมารดาและบิดาแลว. ครั้นภายหลัง ชนแมทั้งหมดบวชแลว
บรรลุพระอรหัต. เทศนาไดมีประโยชน แมแกชนผูประชุมกันแลว
ดังนี้แล.
เรื่องนายทารุสากฏิกะ จบ.
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๖. เรื่องภิกษุวัชชีบุตร* [ ๒๑๙ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงไพศาลี ประทับอยูในปามหาวัน
ทรงปรารภภิกษุผูเปนโอรสของเจาวัชชีรูปใดรูปหนึ่ง ที่พระธรรมสังคาหกจารย กลาวหมายเอาวา "ภิกษุผูเปนโอรสของเจาวัชชี
รูปใดรูปหนึง่ อยูในราวปาแหงใดแหงหนึ่ง ใกลเมืองไพศาลี. ก็โดย
สมัยนั้นแล ในกรุงไพศาลี มีการเลนมหรสพตลอดคือยังรุง. ครั้งนั้น
แล ภิกษุนั้น ไดยินเสียงกึกกองแหงดนตรีที่เขาตีแลวและประโคมแลว
คร่ําครวญอยู กลาวคาถานี้ในเวลานี้วา :"พวกเราผูเดียว ยอมอยูในปา เหมือนไมที่เขา
ทิ้งไวแลวในปา, ในราตรีเชนนี้ บัดนี้ ใครเลา ?
ที่เลวกวาพวกเรา."
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทุปฺปพฺพชฺช ทุรภิรม" เปนตน.
[เสียงกึกกองเปนปรปกษตอสมณเพศ]
ไดยินวา ภิกษุนั้นเปนราชโอรสในแควนวัชชี สละราชสมบัติ
ที่ถึงแลวตามวาระ บวชแลว, ในกรุงไพศาลี เมื่อทั่วทั้งพระนคร
อันเขาประดับแลว ดวยเครื่องประดับทั้งหลาย มีธงชัยและธงแผนผา
เปนตน กระทําใหเนื่องเปนอันเดียวกันกับชั้นจาตุมหาราช, เมื่อ
วาระเปนที่เลนมหรสพ ตลอดคืนยังรุง ในวันเพ็ญเปนที่บานแหง
ดอกโกมุทเปนไปอยู, ไดยินเสียงกึกกองแหงดนตรี มีกลองเปนตน
* พระมหาจันทร ป. ธ. ๕ วัดราชาธิวาส แปล.
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ที่เขาตีแลว และเสียงดนตรีมีพิณเปนตน ที่เขาประโคมแลว, เมื่อ
พระราชาเจ็ดพัน เจ็ดรอย เจ็ดพระองค, และขาราชบริพารทั้งหลาย
มีอุปราชและเสนาบดีเปนตนของพระราชาเหลานั้น ก็มีจํานวนเทานั้น
เหมือนกัน ซึ่งมีอยูในกรุงไพศาลี ประดับประดาแลว กาวลงสู
ถนนเพื่อตองการจะเลนนักษัตร, จงกรม (เดินกลับไปกลับมา) อยู
ที่จงกรมใหญ ประมาณ ๖๐ ศอก เห็นพระจันทรเต็มดวงเดนอยูใน
กลางทองฟา ยืนพิงแผนกระดาน ณ ที่สุดจงกรมแลว มองดูอัตภาพ
ประดุจไมที่เขาทิ้งไวในปา เพราะความที่ตนเวนแลวจากผาสําหรับ
โพกและเครื่องอลังการ คิดอยูวา "คนอื่นที่เลวกวาเรา มีอยูหรือ
หนอ ?" แมประกอบดวยคุณมีการอยูปาเปนวัตรเปนตนตามปกติ ใน
ขณะนั้น ถูกความไมยินดียิ่งบีบคั้นแลว จึงกลาวอยางนั้น.
[เทวดากลาวคาถาใหเกิดความสังเวช]
ทานไดยินคาถานี้ ซึ่งเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น กลาวแลววา:"ทานผูเดียว อยูในปา เหมือนไมที่เขาทิ้งไวใน
ปา, ชนเปนอันมาก ยอม
กระหยิ่มตอทานนั้น
ปา, ชนเปนอันมาก ยอมกระหยิม่ ตอทานนั้น
ราวกะวาพวกสัตวนรก กระหยิม่ ตอชนทั้งหลาย
ผูไปสูสวรรค ฉะนัน้ ."
ดวยความประสงควา "เราจักยังภิกษุนี้ใหสังเวช" ในวันรุง ขึ้น
เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวนั่ง.
[พระศาสดาทรงแสดงทุกข ๕ อยาง]
พระศาสดา ทรงทราบเรื่องนั้นแลว ประสงคจะทรงประกาศ
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ความที่ฆราวาสเปนทุกข จึงทรงรวบรวมทุกข ๕ อยางแลว ตรัส
พระคาถานี้วา:"การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก เรือนที่ปกครอง
ไมดี ใหเกิดทุกข การอยูรวมกับผูเสมอกัน
เปนทุกข ไมพึงเปนผูเดินทางไกล และไม
พึงเปนผูอันทุกขติดตาม."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุปฺปพฺพชฺช ความวา ชื่อวา การละ
กองแหงโภคะนอยก็ตาม มากก็ตาม และเครือญาติ บวชมอบอุระ
(ถวายชีวิต) ในศาสนานี้ เปนการยาก.
บทวา ทุรภิรม ความวา การที่กลุ บุตรแมบวชแลวอยางนั้น
สืบตอความเปนไปแหงชีวิต ดวยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ยินดียิ่งดวย
สามารถแหงการคุมครองกองแหงศีลไมมีประมาณและบําเพ็ญขอปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรมใหบริบูรณ เปนการยาก.
บทวา ทุราวาสา ความวา ก็ราชกิจขอพระราชา อิสรกิจ
ของอิสรชนทั้งหลาย อันผูครองเรือนตองนําไป, ชนขางเคียงและ
สมณพราหมณผูประพฤติธรรม อันผูครองเรือนตองสงเคราะห, แม
เมื่อเปนอยางนี้ การครองเรือนก็เต็มไดโดยยาก เหมือนหมอที่ทะลุและ
มหาสมุทร; เพราะฉะนั้น ชื่อวาเรือนเหลานั้น ที่ปกครองไมดีจึงชื่อวา
๑

๑. ตามนัยอรรถกถา ประสงคจะใหหมายความวาการอยูรวมกับผูไมเสมอกัน.
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ใหเกิดทุกข คือใหลําบากเพื่อจะอยูครอบครอง เพราะเหตุนั้นนั่นแล.
บาทพระคาถาวา ทุกฺโข สมานสวาโส ความวา จริงอยู ชน
เหลาใดเปนคฤหัสถ แมเสมอกันโดยชาติ โคตร ตระกูล และโภคะ
ก็ตาม เปนบรรพชิต เสมอกันโดยคุณทั้งหลาย มีศลี อาจาระและ
พาหุสัจจะเปนตนก็ตาม (แต) กลาวคําเปนตนวา "ทานเปนใคร ?
เราเปนใคร ?" เปนขวนขวายในอธิกรณอยู, ชนเหลานั้น ชื่อวาผูไม
เสมอกัน,ชื่อวาการอยูรวมกับชนเหลานั้น เปนทุกข.
บาทพระคาถาวา ทุกฺขานุปติตทฺธคู ความวา ชนเหลาใด
ชื่อวาผูเดินทางไกล เพราะความเปนผูดําเนินไปสูทางไกล กลาวคือ
วัฏฏะ; ชนเหลานั้น ถูกทุกขติดตามแท.
สองบทวา ตสฺมา น จทฺธคู ความวา แมความเปนผูอันทุกขติด
ตาม ก็เปนทุกข แมความเปนผูเดินทางไกล ก็เปนทุกข; เพราะฉะนั้น
บุคคลไมพึงเปนผูชื่อวาเกิดทางไกล เพราะการเดินทางไกล กลาวคือ
วัฏฏะคือ ไมพึงเปนผูอันทุกขมีประการดังกลาวแลวติดตามดวย.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นเบื่อหนายในทุกขที่พระองคตรัสใน
ฐานะ ๕ แลว ทําลายสังโยชนอันเปนเบื้องต่ํา ๕ อันเปนสวน
เบื้องสูง ๕ ดํารงอยูในพระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร จบ.
๑

๒

๓

๑. อีกนัยหนึ่ง อาวสิตุ ฯเปฯ ทุกฺขา แปลวา คือ การอยูค รอง (เรือน) ชื่อวาให
ลําบากเพราะเหตุนั้นนั่นแล.
๒. สักกายทิฏฐิ วิจกิ ิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ ๓. รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา.
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๗. เรื่องจิตตฤหบดี * [ ๒๒๐ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภจิตตคฤหบดี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน " เปนตน.
[ลาภสักการะเกิดขึ้นแกจิตตคฤหบดี]
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในวรรณนาแหงพระคาถา ใน
พาลวรรควา "อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย" เปนตน. แมพระคาถา (นี้)
ก็มาแลวในพาลวรรคนั้นเหมือนกัน. จริงอยู ในพาลวรรคนั้น ขาพเจา
กลาวไววา
"(พระอานนทเถระ ทูลถามพระศาสดาวา) "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็สกั การะนี้เกิดขึ้นแกคฤหบดีนั่น แมผูมาสูสํานักของพระองค
เทานั้นหรือ ? หรือแมไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกัน ?"
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท เมื่อจิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานัก
ของเราก็ดี ไปในที่อื่นก็ดี, สักการะยอมเกิดขึ้นทั้งนั้น, เพราะอุบาสก
นี้ เปนผูมีศรัทธา เลื่อมใส สมบูรณดว ยศีล, อุบาสกผูเปนปานนี้
ยอมไปประเทศใด ๆ ; ลาภสักการะ ยอมเกิดแกเขาในประเทศนั้น ๆ
ทีเดียว" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล เพียบพรอมดวยยศ
และโภคะ จะไปประเทศใด ๆ , ยอมเปนผูอัน
เขาบูชาแลว ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว."
* พระมหาอู ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺโธ ไดแก ผูประกอบดวยศรัทธา
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ.
บทวา สีเลน ความวา ศีลมี ๒ อยาง คือ ศีลสําหรับผูครอง
เรือน ศีลสําหรับผูไมครองเรือน, ใน ๒ อยางนั้น ศีลสําหรับผู
ครองเรือน พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาในบทนี้, ความวา ผู
ประกอบดวยศีลสําหรับผูครองเรือนนั้น.
บาทพระคาถาวา ยโสโภคสมปฺปโต ความวา ผูประกอบ
แลวดวยยศสําหรับผูครองเรือน กลาวคือความมีอุบาสก ๕๐๐ เปน
บริวาร เชนของชนทั้งหลาย มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน และดวย
โภคะ ๒ อยาง (คือ) โภคะมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตนอยาง ๑
กลาวคืออริยทรัพย ๗ อยาง ๑.
สองบทวา ย ย เปนตน ความวา กุลบุตรผูเ ห็นปานนี้ ไป
สูประเทศใด ๆ ในทิศทัง้ หลายมีปุรัตถิมทิศเปนตน; ยอมเปนผูอัน
เขาบูชาแลวในประเทศนั้น ๆ ดวยลาภและสักการะเห็นปานนั้นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องจิตตคฤหบดี จบ.
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๘. เรื่องนางจูฬสุภัททา* [ ๒๒๑ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภธิดาของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ชื่อจูฬสุภัททา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ทูเร
สนฺโต ปกาเสนฺติ" เปนตน.
[สองเศรษฐีทํากติกาตอกัน]
ดังไดสดับมา เศรษฐีบุตร ชื่ออุคคะ ชาวอุคคนคร ไดเปน
สหายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตั้งแตเวลาที่ยังเปนหนุม. สหายทั้ง ๒
นั้น เรียนศิลปะอยูในตระกูลอาจารยเดียวกัน ทํากติกาตอกันวา
"ในเวลาที่เราทั้ง ๒ เจริญวัย เมื่อบุตรและธิดาเกิดแลว, ผูใดขอ
ธิดาเพื่อประโยชนแกบุตร: ผูนั้นตองใหธิดาแกผูนั้น" เขาทั้ง ๒
เจริญวัยแลว ดํารงอยูในตําแหนงเศรษฐีในนครของตน ๆ.
สมัยหนึ่ง อุคคเศรษฐี ประกอบการคาขาย ไดไปยังกรุง
สาวัตถีดวยเกวียน ๕๐๐ เลม. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เรียกนางจูฬสุภัททาธิดาของตนมาสั่งวา "แม บิดาของเจาชื่ออุคคเศรษฐีมา, กิจ
ที่ควรทําแกเขา จงเปนภาระของเจา."
[อุคคเศรษฐีขอนางจูฬาสุภัททาเพื่อบุตร]
นางรับวา "ดีละ" จึงจัดโภชนะมีแกงและกับเปนตน ดวย
มือของตนเอง จําเดิมแตวันอุคคเศรษฐีนั้นมา, เตรียมวัตถุตาง ๆ
มีระเบียบดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไลเปนตนไว, ในเวลา
พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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บริโภค ก็จกั น้ําสําหรับอาบไว (คอย) ทานเศรษฐีนั้น ตั้งแตเวลา
อาบน้ําไป ยอมทํากิจทุกอยางสําเร็จเรียบรอย.
อุคคเศรษฐี เห็นอาจารสมบัติของนางสุภัททานั้นแลว มีจิต
เลื่อมใส ในวันหนึ่ง นั่งอยูกับ
๑อนาถบิณฑิกเศรษฐี ดวยกถาอัน

ปรารภความสุขแลว นึกไดวา "ในเวลายังเปนหนุม เราทั้ง ๒
ทํากติกาชื่ออยางนี้ไวแลว" จึงขอนางจูฬสุภัททา เพื่อประโยชนแก
บุตรของตน. แตอคุ คเศรษฐีนั้น โดยปกติเปนมิจจฉาทิฏฐิ; เพราะ
ฉะนั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงกราบทูลความนั้นแดพระทศพล อัน
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของอุคคเศรษฐีแลวทรงอนุญาต, จึง
ปรึกษากับภรรยา แลวรับคําของอุคคเศรษฐีนั้น กําหนดวัน (แตง
งาน) แลว, ทําสักการะเปนอันมาก เหมือนอยางธนญชัยเศรษฐีให
นางวิสาขาผูเปนธิดา แลวสงไปฉะนั้น, เรียกนางสุภัททามาแลว ให
โอวาท ๑๐ ขอ เปนตนวา "แมธรรมดาสตรีผูอยูในตระกูลพอผัว
ไมควรนําไฟภายในออกไปภายนอก" โดยนัยที่ธนญชัยเศรษฐีให
แกนางวิสาขานั่นแล เมื่อจะสงไป ยึดเอากุฎมพี ๘ คนใหเปนผูรับ
รองวา "ถาโทษของธิดาขาพเจา เกิดขึ้นในที่ไปแลว, พวกทาน
ตองชําระ," ในวันเปนที่สงธิดานัน้ ไป ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว, สงธิดาไปดวยสักการะเปนอันมาก
ประหนึ่งจะแสดงความเจริญแหงผลสุจริตทัง้ หลาย อันธิดาทําไวแลว
ในภพกอน ใหปรากฏแกชาวโลก. ในเวลานางถึงอุคคนครโดยลําดับ

๑. นั่งสนทนากันตามสบายกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
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มหาชนพรอมกับตระกูลพอผัว ไดทําการตอนรับ.
ฝายนางจูฬสุภัททานั้น แสดงตนแกชาวนครทั้งสิ้น เหมือน
นางวิสาขา เพื่อทําสิริสมบัติของตนใหปรากฏ ยืนอยูบนรถเขาไป
สูนคร รับเครื่องบรรณาการที่ชาวนครสงมาแลว สงไป [ตอบแทน]
แกชนเหลานั้น ๆ ดวยสามารถแหงวัตถุตามสมควร ไดทําชาวนคร
ทั้งสิ้นใหเนื่องเปนอันเดียวกับดวยคุณของตน.
[พอผัวใหนางจูฬาสุภัททาไหวชีเปลือย]
ก็ในวันมงคลเปนตน พอผัวของนาง เมื่อจะทําสักการะแก
พวกชีเปลือย สงไปดวยคําวา "นางจงมาไหวพระสมณะทั้งหลาย
ของพวกเรา." นางไมอาจเพื่อจะดูชีเปลือยทั้งหลาย เพราะละอาย
ไมปรารถนาจะไป. พอผัวนั้น แมสง (ขาว) ไปบอย ๆ ถูกนาง
หามแลว จึงโกรธพูดวา "พวกเธอจงขับไลมันไปเสีย." นางคิดวา
"พอผัวไมอาจยกโทษแกเรา เพราะเหตุไมสมควรได" ใหคนเรียก
กุฎมพีมาแลว บอกความนั้น. กุฎมพีเหลานั้น ทราบความที่นาง
ไมมีโทษ จึงใหเศรษฐียินยอมแลว. เขาบอกแกภรรยาวา "ลูก
สะใภนี้ไมไหวพระสมณะทั้งหลายของเรา ดวยเขาใจวา "เปนผูไมมี
ความละอาย."
ภรรยาเศรษฐีนั้น คิดวา "พวกสมณะของลูกสะใภนี้ เปน
เชนไรหนอแล ? นางสรรเสริญพระสมณะเหลานั้นเหลือเกิน" ให
คนเรียกนางมาแลว พูดวา :"พวกพระสมณะของเจา เปนเชนไร ? เจาจึง
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สรรเสริญพระสมณะเหลานั้นหนักหนา. พระสมณะ
เหลานัน้ มีปกติอยางไร ? มีสมาจารอยางไร ?
เจาอันเราถามแลว จงบอกเรื่องนั้นแกเรา."
ลําดับนั้น นางสุภัททาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจาและ
พระสาวกของพระพุทธเจา แกแมผัวนั้นอยู ใหแมผัวยินดีแลวดวยคํา
ทั้งหลายมีเปนตนอยางนี้วา:[ลูกสะใภบอกสมณภาพแกแมผัว]
"ทานผูมีอินทรียสงบ มีใจสงบ ทานเดินยืน
เรียบรอย, มีจักษุทอดลง พูดพอประมาณ, พวก
สมณะของฉัน เปนเชนนั้น. กายกรรมของทาน
สะอาด. วจีกรรมไมมัวหมอง, มโนกรรมหมด
จดดี. พวกสมณะของฉัน เปนเชนนั้น. ทานไม
มีมลทินมีรัศมีดุจสังขและมุกดา
บริสทุ ธิ์
ทั้งภายใน ภายนอก เต็มแลวดวยธรรมอันหมดจด
ทั้งหลาย. พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น. โลกฟู
ขึ้นเพราะลาภ และฟุบลงเพราะเสื่อมลาภ, ทาน
ผูตั้งอยูอยางเดียวเพราะลาภและเสื่อมลาภ. พวก
สมณะของฉันเปนเชนนั้น. โลกฟูขึ้นเพราะยศ
และฟุบลงเพราะเสื่อมยศ, พวกสมณะของฉัน เปน
เชนนั้น. โลกฟูขึ้นเพราะสรรเสริญ และฟุบลง
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แมเพราะนินทา, ทานผูสม่ําเสมอในเพราะนินทา
และสรรเสริญ, พวกสมณะของฉัน เปนเชนนั้น.
โลกฟูขนึ้ เพราะสุข และฟุบลงแมเพราะทุกข, ทาน
ไมหวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข, พวกสมณะของ
ฉันเปนเชนนั้น."
[นางจูฬาสุภัททานิมนตภิกษุสงฆฉันอาหาร]
ลําดับนั้น แมผัวกลาวกะนางวา "เจาอาจแสดงสมณะทั้งหลาย
ของเจา แมแกพวกฉันไดหรือ" เมื่อนางตอบวา "อาจ" จึงพูดวา
"ถากระนั้น เจาจงทําโดยประการที่พวกฉันจะเห็นสมณะเหลานั้น."
นางรับวา "ดีละ" ตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขแลว ยืนอยูบ นพื้นปราสาทชั้นบน ผินหนาไปเฉพาะพระ
เชตวัน ไหวโดยเคารพดวยเบญจางคประดิษฐ ระลึกพระพุทธคุณ
ทั้งหลาย ทําการบูชาดวยของหอม เครื่องอบ ดอกไมและธูป กลาว
(อัญเชิญ) วา "ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจานิมนตภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันเชาในวันพรุงนี้, ดวยสัญญาณของ
ขาพเจานี้ ขอพระศาสดาจงทรงทราบวาเปนผูอันขาพเจานิมนตแลว"
ดังนี้แลว จึงซัดดอกมะลิ ๘ กําไปในอากาศ.
ดอกไมทั้งหลาย ลอยไป เปนเพดานอันสําเสร็จดวยระเบียบ
ดอกไม ไดคงที่อยูเบื้องบนพระศาสดา ผูทรงแสดงธรรมอยูในทาม
กลางบริษัท ๔.
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[สัตบุรุษยอมปรากฏในที่ไกล]
ในขณะนั้น แมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแลว นิมนต
พระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุงนี้. พระศาสดา ตรัสวา "คฤหบดี
อาตมภาพรับภัตรเพื่อฉันในวันพรุงนี้แลว," เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี
กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ คนอื่นมากอนกวาขาพระองค
ไมมี, พระองคทรงรับภัตรของใครหนอแล ?" ตรัสวา "คฤหบดี
นางจูฬสุภัททานิมนตไวแลว." แมทา นเศรษฐีกลาววา "นางสุภัททา
อยูในที่ไกลในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชนแตที่นี้มิใชหรือ ? พระเจาขา"
ตรัสวา "จะ คฤหบดี, ก็สัตบุรุษทั้งหลาย แมอยูในที่ไกล ยอม
ปรากฏเหมือนยืนอยูเฉพาะหนา" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:"สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมปรากฏในที่ไกล เหมือน
ภูเขาหิมพานต, (สวน) อสัตบุรษุ ยอมไม
ปรากฏในที่นี้, เหมือนลูกศรอันเขาซัด (ยิง) ไปใน
ราตรี ฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺโต เปนตน ความวา ปราชญ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ชื่อวา สัตบุรุษ เพราะความที่กิเลส
ทั้งหลายมีราคะเปนตน สงบแลว, แตในที่นี้ พระผูมีพระภาคทรง
ประสงคสัตวผูมีอธิการ (บุญ) อันทําไวแลว ในพระพุทธเจาในปาง
กอน มีกุศลมูลสั่งสมไวแลว (และ) อบรมภาวนาแลววา "สัตบุรุษ."
บทวา ปกาเสนฺติ ความวา แมยืนอยูที่ไกล เมื่อมาสูคลอง
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พระญาณแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวายอมปรากฏได.
บทวา หิมวนฺโตว ความวา เหมือนอยางวา ภูเขาหิมพานต
กวาง ๓๐๐๐ โยชน สูง ๕๐๐ โยชน ประดับดวยยอด ๘ หมื่น ๔ พัน
ยอมปรากฏแมแกชนทั้งหลายผูยืนอยูในที่ไกล เหมือนตั้งอยูเฉพาะ
หนา ฉันใด; สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมปรากฏ ฉันนั้น.
บทวา อสนฺเตตฺถ ความวา บุคคลพาล หนักในทิฏฐธรรม
มีปรโลกอันผานไปแลว เห็นแกอามิส บวชเพื่อประโยชนแกชวี ิต
ชื่อวา อสัตบุรุษ, อสัตบุรุษเหลานี้ แมนั่งในที่นี้ คือ ในที่ใกลมณฑล
แหงพระชานุเบื้องขวาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมปรากฏ คือ
ยอมไมทราบ.
สองบทวา รตฺตึ ขิตตฺ า คือเหมือนลูกศรที่ยิงไปในราตรีคือ
ในที่มืด ประกอบดวยองค ๔.
อธิบายวา อสัตบุรุษเหลานั้น ยอมไมปรากฏเพราะความไมมี
แหงบุรพเหตุ ซึ่งเปนอุปนิสัยเห็นปานนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย
มีโสดาปตติผลเปนตน.
[วิสกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง]
แมทาวสักกเทวราชลง ทรงทราบวา "พระศาสดา ทรงรับ
นิมนตของนางจูฬสุภัททาแลว " ทรงบังคับวิสกรรมเทพบุตรวา
"ทานจงนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลังแลว นําภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
๑

๑. วันแรม ๑๔-๑๕ ค่ํา ๑ เที่ยงคืน ๑ ดงทึบ ๑ กอนเมฆ ๑.
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เปนประมุข ไปสูอุคคนครในพรุงนี้."
ในวันรุง ขึ้น วิสกรรมเทพบุตรนั้น นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง
แลว ไดยืนอยูที่ประตูแหงพระเชตวัน. พระศาสดาทรงเลือกแลว
พาภิกษุขีณาสพผูบริสุทธทั้งนั้น ๕๐๐ รูป พรอมดวยบริวารประทับ
นั่งในเรือนยอดแลว ไดเสด็จไปยังอุคคนคร.
[อุคคเศรษฐีกลับเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา]
แมอุคคเศรษฐี พรอมดวยบริวาร แลดูทางเสด็จมาแหงพระ
ตถาคต โดยนัยอันนางสุภัททาใหแลว เห็นพระศาสดาเสด็จมาดวย
สิริสมบัติใหญ เปนผูมีใจเสื่อมใสแลว ทําสักการดวยวัตถุทั้งหลาย
มีระเบียบดอกไมเปนตน ตอนรับแลว ถวายบังคม ถวายมหาทาน
นิมนตซ้ําอีก ไดถวายมหาทานสิ้น ๗ วัน.
แมพระศาสดา ทรงกําหนดธรรมเปนที่สบายของเศรษฐีนั้น
แลว ทรงแสดงธรรม. สัตว ๘ หมื่น ๔ พัน ทําเศรษฐีนั้นใหเปนตน
ไดตรัสรูธรรมแลว.
พระศาสดา เพื่อทรงอนุเคราะหนางสุภัททา จึงรับสั่งใหพระ
อนุรุทธเถระกลับ ดวยพระดํารัสวา "เธอจงพักอยูในที่นี่แหละ"
แลวไดเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีทีเดียว. ตั้งแตนั้นมา นครนั้น ไดมีศรัทธา
เลื่อมใส ดังนี้แล.
เรื่องนางจฬสุภัททา จบ.
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๙. เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี * [ ๒๒๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารพพระเถระ
ชื่อเอกวิหารี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เอกาสน" เปนตน.
[พวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแดพระศาสดา]
ไดยินวา พระเถระนั้น ไดเปนผูปรากฏในระหวางแหงบริษัท ๔
วา "นั่งอยูแตผูเดียว เดินแตผูเดียว ยืนแตผูเดียว." ตอภิกษุ
ทั้งหลาย กราบทูลพระเถระนั้นแดพระตถาคตวา "พระเถระนี้ ชื่อวา
มีรูปอยางนี้ พระเจาขา."
[ภิกษุพึงเปนผูสงัด]
พระศาสดา ประทานสาธุการวา "สาธุ สาธุ" ดังนี้แลวทรง
สั่งสอนวา "ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสงัด" แลวตรัสอานิสงสในวิเวก
แลวจึงตรัสพระคาถานี้วา:"ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียว ที่นอนคนเดียว, พึงเปน
ผูเดียว ไมเกียจครานเที่ยวไป เปนผูเดียว ทรมาน
ตน เปนผูยินดียิ่งในราวปา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เอกาสน เอกเสยฺย ความวา
ที่นั่งของภิกษุผูไมละมูลกัมมัฏฐาน นั่งแมในทามกลางแหงภิกษุตั้งพัน
ดวยการทําไวในใจนั้นนั่นแล ชื่อวา ที่นั่งคนเดียว. ก็ที่นอนของภิกษุ
๑

* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. ๑. ผูชอบอยูคนเดียว.
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ผูเขาไปตั้งสติไวแลวนอนเหนือที่นอนอันเขาปูไว ในปราสาทเชนกับ
โลหปราสาทก็ดี ในทามกลางภิกษุตั้งพันรูปก็ดี เปนที่รองผาลาดอัน
วิจิตร อันควรแกคามาก โดย (ตะแคง) ขางขวา ดวยมนสิการใน
มูลกัมมัฏฐาน ชื่อวาที่นอนคนเดียว. ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวและที่
นอนคนเดียวเห็นปานนั้น.
บทวา อตนฺทิโต ความวา ภิกษุเปนผูไมเกียจคราน ดวยการ
อาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีวิต เที่ยวไปแตผูเดียวในทุก ๆ อิริยาบถ.
บาทพระคาถาวา เอโก ทมยตฺตาน ความวา เปนผู ๆ เดียว
เทานั้นทรมานตน ดวยสามารถแหงการตามประกอบกัมมัฏฐานในที่
ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนเปนตน แลวบรรลุมรรคและผล.
บาทพระคาถาวา วนนฺเค รมิโต สิยา ความวา ภิกษุเมื่อ
ทรมานตนอยางนั้น ชื่อวา พึงเปนผูยินดียิ่ง ในราวปาอันสงัดจากเสียง
ทั้งหลาย มีเสียงสตรีและบุรุษเปนตนทีเดียว. เพราะภิกษุผูมีปกติอยู
พลุกพลาน ไมอาจทรมานตนอยางนั้นได.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน. ตั้งแตนั้นมา มหาชน ยอมปรารถนาการอยูคน
เดียวเทานั้น ดังนี้แล.
เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี จบ.
ปกิณณกวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๑ จบ
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๒๒. นิรยวรรค วรรณนา
๑. เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี [ ๒๒๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง
ปริพาชิกาชื่อสุนทรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อภูตวาที" เปนตน.
[พวกเดียรถียคิดตัดลาภสักการะพระศาสดา]
เรื่องมาโดยพิสดารในอุทานนั่นแลวา "ก็โดยสมันนั้นแล พระ
ผูมีพระภาค เปนผูอันมหาชนสักการะ ทําความเคารพ นับถือ บูชา
แลว" เปนตน. สวนเนื้อความยอในเรื่องนี้ มีดังตอไปนี้:ไดยินวา เมื่อลาภสักการะ เชนกับหวงน้ําใหญแหงปญจมหานที
เกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆแลว, พวกอัญญเดียรถียก็เสื่อม
ลาภสักการะ เปนผูอับแสง ประหนึง่ หิ่งหอยในเวลาพระอาทิตยขึ้น
รวมประชุมปรึกษากันวา "ตั้งแตกาลแหงพระสมณโคดมอุบัติขึ้น พวก
เราก็เสื่อมลาภสักการะ, ใคร ๆ ยอมไมรูแมความที่เราทั้งหลายมีอยู,
พวกเราจะพึงรวมกันกับใครหนอ ? กอโทษใหเกิดขึ้นแกพระสมณโคดม
แลวยังลาภสักการะของเธอใหเสื่อมสูญ."
[พวกเดียรถียใหนางสุนทรี ทําลายพระเกียรติพระศาสดา]
ครั้งนั้น ความคิดไดเกิดขึ้นแกอญ
ั ญเดียรถียเหลานั้นวา "พวกเรา
รวมกับนางสุนทรี จักสามารถ (ทําได)." วันหนึง่ พวกเขา (แกลง)
* พระมหามานิต ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ไมสนทนากะนางสุนทรี ผูเขาไปยังติดถิยาราม ไหวแลวยืนอยู. นาง
แมปราศรัยบอย ๆ ก็ไมไดคําตอบ จึงถามวา "พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ถูกใคร ๆ เบียดเบียบบางหรือ ?"
เดียรถีย. นองหญิง นางไมเห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียน
พวกเรา ทําใหเสื่อมลาภสักการะหรือ ?
นางสุนทรี. ดิฉันควรจะทําอยางไร ในเรื่องนี้ ?
เดียรถีย. นองหญิง นางแล มีรูปสวย ถึงความเปนผูงามเลิศ
จงยกโทษขึ้นแกพระสมณโคดม แลวใหมหาชนเชื่อถอยคํา ทําใหเสื่อม
ลาภสักการะ.
นางสุนทรีนั้น รับรองวา "ดีละ" แลวหลีกไป ตั้งแตนั้นมา
นางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล การบูชาและ
ของเผ็ดรอนเปนตน เดินบายหนาตรงไปยังพระเชตวัน ในเวลาที่
มหาชนฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวกลับเขาพระนครในเวลา
เย็น, ถูกมหาชนถามวา "ไปไหน" ก็ตอบวา "ไปสํานักพระสมณโคดม,
ฉันอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมนั้น" แลวอยูใ นติตถิยารามแหงใดแหงหนึ่ง ยางลงสูทาง (ที่ไปยัง) พระเชตวันแตเชาตรู
เดินบายหนาสูพระนคร, นางถูกมหาชนถามวา "ไปไหนสุนทรี ?"
ตอบวา "ฉันอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ใหทาน
ยินดีดวยความยินดีเพราะกิเลสแลว จึงกลับมา."
[พวกภิกษุถูกพวกเดียรถียห าวาฆานางสุนทรี]
แตนั้นมา โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน พวกเดียรถียใหกหาปณะ
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แกพวกนักเลงแลวกลาววา "พวกทานจงไปฆานางสุนทรี แลวหมก
ไวที่ระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียงดอกไม ที่ใกลพระคันธกุฎีของ
พระสมณโคดมแลวกลับมา." พวกนักเลงก็ไดทําอยางนั้น.
ลําดับนั้น เดียรถียทงั้ หลาย ไดทําความโกลาหลขึ้นวา "พวก
เราไมเห็นนางสุนทรี," แลวทูลแกพระราชา ถูกพระราชาตรัสถามวา
"พวกทานมีความสงสัยที่ไหน ?" ทูลวา "นางสุนทรีอยูในพระเชตวัน
สิ้นวันเทานี้, พวกอาตมภาพไมทราบความเปนไปของนางในพระเชตวัน
นั้น." อันพระราชา ทรงอนุญาตวา "ถากระนั้น พวกทานจงไป, คน
พระเชตวันนั้นดูเถิด," พาพวกอุปฏฐากของตนไปยังพระเชตวันคนอยู
ก็พบนางสุนทรีนั้น ในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม จึงยก
ขึ้นเตียงเขาไปยังพระนคร ทูลแดพระราชาวา "พระสาวกของพระสมณโคดมฆานางสุนทรี แลวหมกไวในระหวางกองหยากเยื่อแหง
ระเบียบดอกไม ดวยคิดวา 'จักปกปดกรรมลามกที่พระศาสดาทํา.'
พระราชา ตรัสวา "ถาอยางนั้น พวกทานจงไป เที่ยวประกาศให
ตลอดพระนครเถิด." พวกเดียรถียพากันกลาวคําเปนตนวา "ขอทาน
ทั้งหลาย จงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิด" ในถนนแหงพระนคร
แลว ไดไปยังพระทวารแหงพระราชนิเวศนอีก. พระราชา รับสั่งให
ยกสรีระของนางสุนทรีขึ้นใสแครในปาชาผีดิบแลวใหรักษาไว. ชาว
พระนครสาวัตถีเวนพระอริยสาวก ทีเ่ หลือโดยมากพากันกลาวคําเปน
ตนวา "ขอทานทั้งหลาย จงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิด" แลว
เที่ยวดาพวกภิกษุ ในภายในพระนครบาง ภายนอกพระนครบาง ใน

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 187

ปาบาง. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคต.
พระศาสดา ตรัสวา "ถาอยางนั้น แมพวกเธอจงกลับโจท
พวกมนุษยเหลานั้นอยางนี้" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ผูมักพูดคําไมจริง ยอมเขาถึงนรก, หรือแมผูใด
ทําแลว กลาววา 'ขาพเจามิไดทํา,' ชนแมทั้ง ๒
นั้น เปนมนุษยมกี รรมเลวทราม ละไปในโลกอื่น
แลว ยอมเปนผูเสมอกัน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภูตวาที ไดแก ผูไมเห็นโทษของ
บุคคลอื่นเลย ทําการกลาวเท็จ ตูผูอื่นดวยคําเปลา.
บทวา กตฺวา ความวา หรือผูใดทํากรรมลามกแลว กลาววา
"ขาพเจามิไดทํากรรมนั่น."
หลายบทวา เปจฺจ สมา ภวนฺติ ความวา ชนแมทั้ง ๒ นั้น
ไปสูปรโลก ยอมเปนผูเสมอกันโดยคติ เพราะการเขาถึงนรก, คติ
ของชนเหลานั้นเทานั้น ทานผูรูกําหนดไวแลว, แตอายุของเขาทาน
มิไดกําหนดไว; เพราะวาชนทั้งหลายทําบาปกรรมไวมาก ยอมไหมใน
นรกนาน, ทําบาปกรรมไวนอย ยอมไหมสิ้นกาลเพียงเล็กนอยเทานั้น;
ก็เพราะกรรมที่ลามกของชนแมทั้ง ๒ นั้นนั่นเอง (เปนเหตุ), เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา "นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ."
ก็บทวา ปรตฺถ สัมพันธเขากับบทวา 'เปจฺจ ' ขางหนา. อธิบาย
วา ชนผูมีกรรมเลวทรามเหลานั้น ละไปในโลกอืน่ คือไปจากโลกนี้
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ยอมเปนผูเสมอกันในปรโลก.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
[พวกฆานางสุนทรีถูกประหารชีวิต]
พระราชา ทรงสงราชบุรุษไปดวยรับสั่งวา "พวกเธอจงรูความ
ที่คนอื่นฆานางสุนทรี." ครั้งนั้น นักเลงเหลานั้น ดื่มสุราอยูดวยกหาปณะ
เหลานั้น ทําการทะเลาะกันและกัน. คนหนึ่งกลาวคนกะคนหนึ่งวา
"แกฆานางสุนทรีดวยประหารเพียงทีเดียวแลว หมกไวในระหวางกอง
หยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม ดื่มสุราดวยกหาปณะที่ไดมาจากการ
ประหารนั้น, เรื่องนั้นยกเลิกเสียเถิด." พวกราชบุรษุ จึงนักเลงนั้นไป
แสดงแดพระราชา. ลําดับนั้น พระราชา ตรัสถามนักเลงเหลานั้นวา
"พวกเธอฆานางสุนทรีหรือ ?"
พวกนักเลง. ขาแตสมมติเทพ พระเจาขา.
พระราชา. ใคร ใชพวกเธอใหฆา ?
พวกนักเลง. พวกอัญญาเดียรถีย พระเจาขา.
พระราชา รับสั่งใหเรียกพวกเดียรถียมาแลว ทรงบังคับวา
"พวกเธอจงไปเที่ยวกลาวทั่วพระนครอยางนี้วา 'นางสุนทรีนี้ ถูกพวก
ขาพเจาผูใครยกโทษแกพระสมณโคดมขึ้นฆาแลว; โทษของพระสาวก
ของพระสมณโคดม ไมมี, เปนโทษของขาพเจาฝายเดียว." พวก
เดียรถียก็ดี พวกนักเลงก็ดี ถึงอาชญาเพราะการฆาคน. จําเดิมแตนั้นมา
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สักการะไดมีมากแกพระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย (ตามเคย) ดัง
ีนี้แล.
เรื่องนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี จบ.
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๒. เรื่องสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน* [ ๒๒๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสัตว
ทั้งหลายผูอันอานุภาพแหงผลทุจริตเบียดเบียน ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้วา "กาสาวกณฺา" เปนตน
[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแตรางกระดูก]
ความพิสดารวา ทานพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฎ
พรอมกับพระลักขณเถระ เห็นอัตภาพ ของเหลาเนรยิกสัตวมีเปรต
ผูมีแตรางกระดูกเปนตน จึงทําการยิ้มแยม ถูกพระลักขณเถระถาม
ถึงเหตุที่ทําการยิ้มแยม ก็กลาววา "ผูม ีอายุ (กาลนี้) มิใชกาลแหง
ปญหานี้, ทานพึงถามผมในสํานักพระตถาคต" อันพระเถระถามใน
สํานักพระตถาคตแลว บอกความที่ตนเห็นเนรยิกสัตวมีเปรตผูมีแตราง
กระดูกเปนตนแลว จึงบอกกะสหธรรมิก ๕ เหลา ผูเรารอนอยูกับ
ดวยสมณบริขารมีบาตรจีวรและประคตเปนตน โดยนัยวา "ผูมอี ายุ
ผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุในพุทธศาสนานี้ไปสูอากาศ, แม
กายของภิกษุนั้นก็เรารอน."
[ผูมีกรรมลามกยอมเขาถึงนรก]
พระศาสดา ตรัสบอกความที่สัตวเหลานั้นบวชในศาสนาพระ
กัสสปทศพลแลว ไมสามารถทําใหสมควรแกบรรพชา เปนผูลามก เพื่อ
จะทรงแสดงผลแหงทุจริตกรรมของภิกษุผูลามกทั้งหลาย ซึ่งนั่งอยูแลว
* พระมหามานิต ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศนิหาร แปล.
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ณ ที่นั้น ในขณะนั้น จึงตรัสพระคาถานี้ :"ชนเปนอันมาก มีคอพันดวยผากาสาวะ เปนผู
มีธรรมลามก ไมสํารวม, ชนผูลามกเหลานั้น ยอม
เขาถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลาย.
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาสาวกณฺา ไดแก ผูมีคอพัน
ดวยผากาสาวะ.
บทวา ปาปธมฺมา แปลวา ผูมีธรรมลามก.
บทวา อสฺตา ไดแก ผูเวนจากการสํารวมทางกายเปนตน.
อธิบาย: บุคคลผูลามกเห็นปานนั้น ยอมเขาถึงนรก เพราะอกุศลกรรม
ทั้งหลายที่ตนทําไว, ชนเหลานั้น ไหมในนรกนั้นแลว จุติจากนรกนั้น
ยอมไหมแมในเปรตวิสัยทั้งหลายอยางนั้น เพราะกรรมอันเผล็ดผลที่ยัง
เหลือ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน จบ.
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๓. เรื่องภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา* [ ๒๒๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยเมืองไพศาลี ประทับอยูในมหาวัน
ทรงปรารภเหลาภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา ตรัสพระธรรมเทศนานี้
วา "เสยฺโย อโยคุโฬ" เปนตน
[พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเห็นแกทอง]
เรื่อง (มี) มาแลวในอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกสิกขาบทนั่นแล.
ในกาลนั้นแล พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็
พวกเธอพากันกลาวคุณแหงอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน แกพวก
คฤหัสถเพื่อประโยชนแกทองหรือ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
"ขอรับ พระเจาขา" ดังนี้แลว, ทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยาย
แลวตรัสพระคาถานี้วา :"กอนเหล็กอันรอนประหนึ่งเปลวไฟ ภิกษุบริโภค
ยังดีกวา, ภิกษุผูทุศลี ไมสํารวม บริโภคกอนขาว
ของชาวแวนแควน จะประเสริฐอะไร ?"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ยฺเจ ภฺุเชยฺย ความวา ภิกษุ
ผูทุศีล คือผูไมมีศีล ไมสาํ รวมทางกายเปนตน ปฏิญญาตนวา "เรา
เปนสมณะ" รับกอนขาวที่ชาวแวนแควนถวายดวยศรัทธา อันชื่อวา
รัฏฐปณฑะอันใด แลวพึงฉัน, กอนเหล็กอันรอนมีสีประหนึ่งไฟ อัน
* พระมหามานิต ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. ๑. วิ. มหาวิภงฺค ๑/๑๖๗.ห
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ภิกษุบริโภคแลว ยังประเสริฐกวา คือดีกวานั้น. ถามวาเพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะอัตภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม เพราะการบริโภคกอน
เหล็กนั้นเปนปจจัย, แตทุศีลบริโภคกอนขาวที่เขาถวายดวยศรัทธาพึง
ไหมในนรกตั้งหลายรอยชาติ.
ในกาลเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูอยูฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 194

๔. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [ ๒๒๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตร
เศรษฐีชื่อเขมกะ ซึ่งเปนหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตรัสพระธรรม
เทศนานี้วา "จตฺตาริ านานิ" เปนตน.
[เขมกะเปนนักเลงเจาชู ถูกจับถึง ๓ ครั้ง]
ดังไดสดับมา นายเขมกะนั้นเปนผูมีรูปสวย. โดยมากหญิงทั้งหลาย
เห็นเขาแลว ถูกราคะครอบงํา ไมสามารถจะดํารงอยูตามภาวะของตน
ได. แมเขาก็ไดเปนผูยินดียิ่งในปรทารกรรม เหมือนกัน.
ตอมาในเวลากลางคือ พวกราชบุรุษจับเขานําไปแสดงแดพระ
ราชา. พระราชามิไดตรัสอะไรกะเขา ดวยทรงดําริวา "เราละอายตอ
มหาเศรษฐี" แลวรับสั่งใหปลอยไป. ฝายนายเขมกะนั้นก็มิไดงดเวน
เลย. ตอมา (อีก) พวกราชบุรุษก็จับเขาแลวแสดงแดพระราชาถึง
ครั้งที่ ๒ ที่ ๓. พระราชาก็รับสั่งใหปลอยเชนเคย. มหาเศรษฐีทราบ
เรื่องนั้นแลว พาเขาไปสํานักพระศาสดา กราบทูลเรื่องนั้นแลวทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ ของพระองคโปรดแสดงธรรมแกนายเขมกะนี้ "
[พระศาสดาทรงแสดงโทษแหงปรทารกรรม]
พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแกเขาแลว เมื่อจะทรงแสดงโทษใน
การเสพภรรยาของคนอื่น ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:๑

* พระมหามานิต ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
๑. กรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของคนอื่น.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 195

"นระผูประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น ยอมถึง
ฐานะ ๔ อยางคือ: การไดสิ่งที่มิใชบุญ (เปนที่ ๑)
การนอนไมไดตามความปรารถนา (เปนที่ ๒)
การนินทาเปนที่ ๓ นรกเปนที่ ๔. ไดสิ่งมิใชบุญ
อยาง ๑, คติลามกอยาง ๑, ความยินดีของบุรษุ ผู
กลัว กับดวยหญิงผูกลัว มีประมาณนอยอยาง ๑,
พระราชายอมลงอาชญาอันหนักอยาง ๑, เพราะ
ฉะนั้น นระไมควรเสพภรรยาของคนอื่น"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา านาริ ไดแกเหตุแหงทุกขทั้งหลาย.
บทวา ปมตฺโต ไดแก ประกอบดวยการปลอยสติ. บทวา อาปชฺชติ
คือยอมถึง.
บทวา ปรทารูปเสวี ความวา เขาไปเสพภรรยาของคนอื่นอยู
ชื่อวามักประพฤตินอกทาง.
บทวา อปฺุลาภ ไดแก การไดอกุศล.
บทวา น นิกามเสยฺย ความวา บุคคลนั้น ไมไดการนอน
อยางที่ตนปรารถนา ยอมไดการนอนตลอดกาลนิดหนอยเทานั้น ซึ่งตน
ไมปรารถนา.
บทวา อปฺุลาโภ จ ความวา การไดสิ่งอันไมเปนบุญนี้
อยาง ๑ คติอันลามก กลาวคือนรก เพราะสิ่งอันไมเปนบุญนั้น (เปน
เหตุ) อยาง ๑ ยอมมีแกบุคคลนั้น อยางนี้.
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สองบทวา รตี จ โถกิกา ความวา แมความยินดีของบุรุษผู
กลัวนั้น กับหญิงผูกลัวมีประมาณนอย คือมีนิดหนอย.
บทวา ครุก ความวา อนึ่ง พระราชายอมลงอาชญาอยางหนัก
ดวยสามารถแหงการตัดมือเปนตน.
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา บุคคลผูเสพภรรยาของคนอื่น
ยอมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งมิใชบุญเปนตนเหลานั้น; เพราะฉะนั้น นระ
จึงไมควรเสพภรรยาของคนอื่น.
ในกาลจบเทศนา นายเขมกะ ดํารงอยูในโสดาปตติแลว.
ตั้งแตนั้นมา มหาชนยังกาลใหผานไปอยางสบาย.
[บุรพกรรมของนายเขมากะ]
ถามวา "ก็บุรพกรรมของนายเขมกะนั้น เปนอยางไร ?"
แกวา "ดังไดสดับมา ในสมัยของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป
เขาเปนนักมวยที่เกงที่สุด ยกธงทอง ๒ แผนขึ้นไวที่กาญจนสตูปของ
พระทศพลแลว ตั้งความปรารถนาไววา "เวนหญิงที่เปนญาติสาโลหิต
เสีย หญิงที่เหลือเห็นเราแลวจงกําหนัด." นี้เปนบุรพกรรมของเขาดวย
ประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น หญิงของคนเหลาอื่น เห็นเขาในที่เขาเกิด
แลว จึงไมสามารถเพื่อจะดํารงอยูตามภาวะของตนได ดังนี้แล.
เรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมกะ จบ.
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๕. เรื่องภิกษุวายาก* [ ๒๒๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุวา
ยากรูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "กุโส ยถา" เปนตน.
[ภิกษุเด็ดหญาแลวสงสัย]
ไดสดับมา ภิกษุรูปหนึ่ง ไมแกลง เด็ดหญาตนหนึ่ง เมื่อความ
รังเกียจเกิดขึ้น, จึงเขาไปภิกษุรูปหนึ่ง บอกความที่กรรมอันตนทํา
แลว ถามวา "ผูมีอายุ ภิกษุใดเด็ดหญา, โทษอะไร ยอมมีแกภิกษุ
นั้น ?" ลําดับนั้น ภิกษุนอกนี้ กลาวกะเธอวา "ทานทําความสําคัญ
วา 'โทษอะไร ๆ มี' เพราะเหตุแหงหญาที่ทานเด็ดแลว, โทษ
อะไร ๆ ยอมไมมีในที่นี้, แตทานแสดงแลว ยอมพนได" แมตน
เองก็ไดเอามือทั้ง ๒ ถอนหญาแลวถือไว. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระศาสดา.
[กรรมที่บุคคลทํายอหยอนไมมีผลมาก]
พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยาย เมื่อทรงแสดง
ธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"หญาคาที่บุคคลจับไมดี ยอมตามบาดมือนั่น
เอง ฉันใด, คุณเครื่องเปนสมณะ ที่บุคคล
ลูบคลําไมดี ยอมเคราเขาไปในนรก ฉันนั้น.
การงานอยางใดอยางหนึ่งที่ยอหยอน, วัตรใดที่
* พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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เศราหมอง, พรหมจรรยที่ระลึกดวยความรังเกียจ,
กรรมทัง้ ๓ อยางนั้น ยอมไมมผี ลมาก. หากวาบุคคล
พึงทํา (กรรมใด) ควรทํากรรมนั้น (จริง),
ควรบากบั่นทํากรรมนั่นใหมั่น; เพราะวาสมณธรรม
เครื่องละเวนที่ยอหยอน ยิ่งเกลี่ยธุลีลง."
[แกอรรถ]
หญาทีม่ ีคมชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแมในตาล ชื่อวา กุโส
ในพระคาถานั้น. หญาคานั้น ผูใดจับไมดี ยอมตามบาด คือ ยอม
แฉลบมือของผูนั้น ฉันใด; แมคุณเครื่องเปนสมณะกลาวคือสมณธรรม
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ชื่อวาอันบุคคลลูบคลําไมดี เพราะความเปนผูมี
ศีลขาดเปนตน.
บาทพระคาถา นิรยายูปกฑฺฒติ ความวา ยอมใหเกิดในนรก.
บทวา สิถิล ไดแก การงานไร ๆ ที่บุคคลทํา ทําใหเปนการ
ยึดถือไวยอหยอน โดยทําหละหลวม.
บทวา สงฺกิลิฏ ความวา ชื่อวา เศราหมองเพราะการเที่ยว
ไปในอโคจร มีหญิงแพศยาเปนตน.
บทวา สงฺกสฺสร ไดแก พึงระลึกดวยความสงสัยทั้งหลาย คือ
เห็นสงฆแมที่ประชุมกันดวยกิจอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดากิจ มีกิจ
ดวยอุโบสถเปนตน แลวระลึกดวยความสงสัยของตน คือ รังเกียจ ได
แกระแวงอยางนี้วา "ภิกษุเหลานี้ ทราบความประพฤติของเรา มี
ประสงคจะยกวัตรเรา จึงประชุมกันแนแท."
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สองบทวา น ต โหติ ความวา พรหมจรรย กลาวคือ
สมณธรรมนัน้ คือเห็นปานนั้น ยอมไมมีผลมากแกบุคคลนั้น, เพราะ
ไมมีผลมากแกเธอ ก็ยอมไมมีผลมากแมแกทายกผูถวายภิกษาแกเธอ
(ดวย).
บทวา กยิรา เจ ความวา เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงทําการ
งานใด, จงทําการงานนั้นจริง ๆ.
บาทพระคาถาวา ทฬฺหเมน ปรกฺกเม ความวา ควรทําการ
งานนั่นใหเปนของอันตนทํามั่นคง คือเปนผูมีการสมาทานดํารงมั่นทํา
การงานนั่น.
บทวา ปริพฺพาโช ไดแกสมณธรรมที่บุคคลทําดวยการยึดถือ
ยอหยอน อันถึงภาวะมีความขาดเปนตน.
บทวา ภิยฺโย ความวา สมณธรรมเห็นปานนั้น ยอมไม
สามารถที่จะนําออกซึ่งธุลี มีธุลีคือราคะเปนตน ที่มีอยู ณ ภายใน,
โดยที่แท ยอมเกลี่ยธุลี มีธุลีคือราคะเปนตน แมอยางอื่น ณ เบื้องตน
ของผูนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตนแลว. ภิกษุแมนั้น ดํารงอยูในความสังวรแลว
ภายหลังเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุวายาก จบ.
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๖. เรื่องหญิงขี้หึง* [ ๒๒๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิง
ขี้หึงคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกต" เปนตน.
[หญิงขี้หึงทํากรรมชั่วแลวคิดปกปด]
ไดยินวา สามีของหญิงนั้น ไดทาํ ความเชยชิดกับหญิงรับใชใน
เรือนคนหนึ่ง. หญิงขี้หึงนั้น มัดมือมัดเทาหญิงรับใชคนนั้นไวแลว
ตัดหูและจมูกของเขา ขังไวในหองวางหองหนึ่ง ปดประตูแลว เพื่อ
จะปกปดความที่กรรมนัน้ อันตนทําแลว (ชวนสามี) วา "มาเถิด
นาย, เราจักไปวัดฟงธรรม" พาสามีไปวัด นั่งฟงธรรมอยู. ขณะนั้น
พวกญาติผูเปนแขกของนางมายังเรือน (ของนาง) แลว เปดประตู
เห็นประการอันแปลกนั้นแลว แกหญิงรับใชออก. หญิงรับใชนั้นไป
วัด กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระทศพล ในทามกลางบริษัท ๔.
[กรรมชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง]
พระศาสดา ทรงสดับคําของหญิงรับใชนั้นแลว ตรัสวา "ขึ้น
ชื่อวาทุจริต แมเพียงเล็กนอย บุคคลไมควรทํา ดวยความสําคัญวา
'ชนพวกอื่นยอมไมรูกรรมนี้ของเรา' (สวน) สุจริตนั่นแหละ เมื่อ
คนอื่นแมไมรู ก็ควรทํา, เพราะวาขึ้นชื่อวาทุจริต แมบุคคลปกปดทํา
ยอมทํา การตามเผาผลาญในภายหลัง, (สวน) สุจริตยอมยังความ
* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ปราโมทยอยางเดียวใหเกิดขึ้น" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:"กรรมชั่ว ไมทาํ เสียเลยดีกวา, (เพราะ) กรรม
ชั่ว ยอมเผาผลาญในภายหลัง , สวนบุคคลทํา
กรรมใดแลว ไมตามเดือดรอน, กรรมนั้น เปน
กรรมดี อันบุคคลทําแลวดีกวา."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺกฏ ความวา กรรมอันมีโทษ
ยังสัตวใหเปนไปในอบาย ไมทําเสียเลย ดีกวา คือประเสริฐ ไดแก
ยอดเยี่ยม.
สองบทวา ปจฺฉา ตปฺปติ ความวา เพราะกรรมนั้น ยอม
เผาผลาญในกาลที่ตนตามระลึกถึงแลวๆ ร่ําไป.
บทวา สุกต ความวา สวนกรรมอันไมมีโทษ มีสุขเปนกําไร
ยังสัตวใหเปนไปในสุคติอยางเดียว บุคคลทําแลว ดีกวา.
สองบทวา ย กตฺวา ความวา บุคคลทํากรรมใดแลว ยอม
ไมเดือดรอนในภายหลัง คือ ในกาลเปนที่ระลึกถึง ชื่อวา ยอมไม
ตามเดือดรอน คือ เปนผูมีโสมนัสอยางเดียว, กรรมนั้น อันบุคคลทํา
แลว ประเสริฐ.
ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผล
แลว, ก็และชนทั้งหลายทําหญิงรับใชนั้นใหเปนไทย ในที่นนั้ นั่นแล
แลวทําใหเปนหญิงมีปกติประพฤติธรรม ดังนี้แล.
เรื่องหญิงขี้หึง จบ.
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๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ* [ ๒๒๙ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู
อาคันตุกะหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นคร ยถา" เปนตน.
[พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝาพระศาสดา]
ไดยินวา พวกภิกษุเหลานั้น เขาจําพรรษาอยูในปจจันตนคร
แหงหนึ่ง ไดอยูเปนสุขในเดือนแรก. ในเดือนทามกลาง พวกโจร
ไดมาปลนบางอันเปนที่โคจรของภิกษุเหลานั้น จับชาวบานเปนเชลย
ไป. จําเดิมแตกาลนั้น มนุษยทั้งหลายไดพากันปฏิสังขรณปจจันตนคร
นั้น เพื่อประโยชนจะปองกันพวกโจร จึงไมไดโอกาสจะอุปฏฐากภิกษุ
เหลานั้นอยางแข็งแรง. พวกภิกษุเหลานั้นจําพรรษาหาความสําราญมิได
(ครั้น) ออกพรรษาแลว ไดไปสูกรุงสาวัตถี เพื่อจะเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมพระศาสดาแลว นั่ง ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง.
[พระศาสดาตรัสถามสุขทุกขกะภิกษุเหลานั้น]
พระศาสดาทรงทําการปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้น ตรัสถามวา
"ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพากันอยูสบายหรือ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "พระเจาขา พวกขาพระองคอยูสบายแตในเดือนแรก
เทานั้น, ในเดือนทามกลาง พวกโจรไดปลนบาน, จําเดิมแตกาลนั้น
มนุษยทั้งหลายพากันปฏิสังขรณนคร ไมไดโอกาสจะบํารุงอยางแข็งแรง;
* พระราชกวี (อาบ ป. ธ. ๖) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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เพราะฉะนั้น พวกขาพระองค จึงจําพรรษาหาความสําราญมิได"
จึงตรัสวา "ชางเถอะ ภิกษุทั้งหลาย, พวกเธออยาไดคิดเลย, ธรรมดา
วาความอยูเปนสุขสําราญตลอดกาลเปนนิตย อันบุคคลหาไดยาก;
ธรรมดาวาภิกษุ รักษาอัตภาพนั่นแหละ เหมือนกับพวกมนุษยเหลานั้น
คุมครองนครฉะนั้น ยอมควร" ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา:"ทานทั้งหลายควรรักษาตน เหมือนกับพวก
มนุษยปองกันปจจันตนคร ทั้งภายในและภายนอก
ฉะนั้น, ขณะอยาเขาไปลวงทานทั้งหลายเสีย; เพราะ
วาชนทัง้ หลายผูลวงเสียซึ่งขณะ เปนผูเบียดเสียด
กันในนรก เศราโศกอยู."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตรพาหิร เปนตน ความวาภิกษุ
ทั้งหลาย ปจจันตนครนั้น อันมนุษยเหลานั้นชวยกันทําที่มั่นทั้งหลาย
มีประตูและกําแพงเปนตน ชื่อวาทําใหมั่นในภายใน เขาทําที่มั่น
ทั้งหลายมีปอมและคูเปนตน ชื่อวาทําใหมั่นในภายนอก เพราะเหตุนั้น
ปจจันตนครนั้น จึงเปนเมืองที่พวกมนุษยทําใหมั่นทั้งภายในทั้งภายนอก
รักษาแลวฉันใด; ก็พวกทานจงเขาไปตั้งสติไว จงปดทวารทั้ง ๖ อัน
เปนภายใน ไมปลอยสติซึ่งรักษาทวาร ทําอายตนะภายใน ๖ เหลานั้น
ใหมั่น ดวยการไมถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอก ๖ ซึ่งยึดถืออยู
จะเปนไปเพื่อขจัดอายตนะภายในเสีย ไมละสติที่รักษาทวาร เพื่อไมให
อายตนะภายนอกเหลานั้นเขาไป ประพฤติอยู ชือ่ วารักษาตนไวฉันนั้น.
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บาทพระคาถาวา ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความวา ก็ผูใด
ไมปกครองตนอยางนั้น, ขณะนี้แมทั้งสิ้น คือ "ขณะเปนที่บังเกิด
ขึ้นแหงพระพุทธเจานี้ ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ ขณะอันได
สัมมาทิฏฐิ ขณะไมขาดแคลนแหงอายตนะทั้ง ๖ ประการ ยอมกาว
ลวงเสียซึ่งบุคคลผูนั้น; ขณะนั้นจงอยากาวลวงทานทั้งหลายไปเสีย.
บทวา ขณาตีตา เปนตน ความวา เพราะวา บุคคลเหลาใด
ลวงเสียซึ่งขณะนั้น, และขณะนั้นลวงเสียซึ่งบุคคลเหลานั้น; ชนเหลา
นั้นเปนผูเบียดเสียดกันในนรก คือบังเกิดในนรกนัน้ แลว เศราโศกอยู.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นเกิดความสังเวช ตั้งอยูในพระอรหัตผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องอาคันตุกภิกษุ จบ.
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๘. เรื่องนิครนถ* [ ๒๓๐ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
นิครนถ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อลชฺชิตาเย" เปนตน.
[พวกนิครนถโตวาทะกับพวกภิกษุ]
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนถแลว
สนทนากันวา "ผูมีอายุ พวกนิครนถเหลานี้ ประเสริฐกวาพวกชีเปลือย
ซึ่งไมปกปดโดยประการทั้งปวง, (เพราะวา) พวกนิครนถที่ปกปด
แมขางหนาขางเดียวเทานั้น ก็เห็นจะเปนผูมีความละอาย (อยูบาง)."
พวกนิครนถฟงคํานั้นแลว กลาวา "พวกเรา ยอมปกปดเพราะเหตุ
นั่นหามิได, พวกเราปกปดเพราะเหตุนั้น คือ ก็ละออง ตาง ๆ มีฝุนและ
ธุลีเปนตนนั่นเทียว เปนของเนื่องดวยชีวิตินทรีย, เมื่อเปนอยางนั้น
ละอองตาง ๆ มีฝุนและธุลีเปนตนเหลานั่น อยาตกลงในภาชนะภิกษา
ทั้งหลายของพวกเรา " ดังนี้แลว ทําการพูดกับภิกษุเหลานั้นอยางมาก
มาย ดวยสามารถแหงการโตตอบวาทะกัน. ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝา
พระศาสดา กราบทูลเรื่องนั้น ในกาลที่ตนนั่งแลว.
[ผูสมาทานผิดยอมถึงทุคติ]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ชื่อวาผู
๑

* พระมหาอู ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศนิหาร แปล. พระธรรมวราลังการ (จับ ป. ธ. ๙)
วัดโสมนัสวิหาร ตรวจแก. ๑. ในลัทธิศาสนาเชน ปุคฺคลา หมายความวา ปรามณู.
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ละอายในสิ่งอันไมควรละอาย ไมละอายในสิ่งอันควรละอาย ยอม
เปนผูมีทุคติเปนที่ไปในเบื้องหนาแนแท" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
ธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"สัตวทั้งหลาย ยอมละอายเพราะสิ่งอันไมควร
ละอาย ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทาน
มิจฉาทิฏฐิ ยอมถึงทุคติ. สัตวทั้งหลาย มีปกติเห็น
ในสิ่งอันไมควรกลัววาควรกลัว และมีปกติเห็นใน
สิ่งอันควรกลัววาไม
ควรกลัว สมาทานมิจฉาทิฏฐิ
ยอมถึงทุคติ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลชฺชิตาเย ไดแก เพราะภาชนะ
ภิกษาอันไมควรละอาย. จริงอยู ภาชนะภิกษา ชื่อวาสิ่งอันไมควรละอาย.
ก็สัตวเหลานั้น เมื่อปกปดภาชนะภิกษานั้นแลวเที่ยวไป ชื่อวายอม
ละอาย เพราะภาชนะภิกษาอันไมควรละอายนั้น.
บทวา ลชฺชิตาเย ความวา เพราะองคอันยังหิริใหกําเริบอัน
ไมปกปดแลว. จริงอยู องคอันยังหิริใหกําเริบ ชื่อวาสิ่งอันควรละอาย
ก็สัตวเหลานั้น เมื่อไมปกปดองคอันยังหิริใหกําเริบนั้นเที่ยวไป ชื่อวา
ยอมไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย. เพราะเหตุนั้น เมื่อสัตวเหลานั้น
ละอายเพราะสิ่งอันไมควรละอายอยู ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย.
อยู ชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะภาวะคือความยึดถือเปลา และเพราะ
ภาวะคือความยึดถือโดยประการอื่น, สัตวเหลานั้นสมาทานมิจฉาทิฏฐิ
นั้นแลวเที่ยวไปอยู ชื่อวาสมาทานมิจฉาทิฏฐิ ยอมถึงทุคติอันตางโดย
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อบายมีนรกเปนตน.
บท อภเย เปนตน ความวา ภาชนะภิกษา ชื่อวาสิ่งอันไม
ควรกลัว เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และ
ภัยคือทุจริต หาเกิดขึ้นเพราะอาศัยภาชนะภิกษาไม. ก็สัตวทั้งหลาย
ปกปดภาชนะภิกษานั้นเพราะความกลัว ชื่อวามีปกติเห็นในสิ่งอันไม
ควรกลัววาควรกลัว. ก็องคอันยังหิริใหกําเริบนั้น ชื่อวาสิ่งอันควร
กลัว เพราะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนเกิดขึ้นเพราะอาศัยองคอันยังหิริ
ใหกําเริบ. และเพราะไมปกปดองคอันยังหิริใหกําเริบนั้น จึงชือ่ วา ผู
มีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัววาไมควรกลัว. สัตวทั้งหลายชื่อวาสมาทาน
มิจฉาทิฏฐิ เพราะคาที่ตนสมาทานการยึดถือเปลานั้น และการยึดถือ
โดยประการอื่น ยอมถึงทุคติ.
ในกาลจบเทศนา พวกนิครนถเปนอันมาก มีใจสังเวชแลวบวช,
เทศนาสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งนิครนถ จบ.
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๙. เรื่องสาวกเดียรถีย* [ ๒๓๑ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
สาวกเดียรถีย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อวชฺเช" เปนตน.
[บุตรพวกเดียรถียสอนบุตรไมใหไหวสมณะ]
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พวกสาวกอัญญเดียรถีย เห็นพวก
ลูก ๆ ของตนพรอมทั้งบริวาร เลนอยูกับพวกลูกของพวกอบาสกผูเปน
สัมมาทิฏฐิ ในเวลาลูกเหลานั้นมาเรือนแลว จึงตางใหกระทําปฏิญาณ
วา "สมณะพวกศากยบุตร พวกเจาไมพึงไหว, แมวิหารของสมณะ
เหลานั้น พวกเจาก็ไมพึงเขาไป." วันหนึ่ง ลูกของพวกอัญญเดียรถีย
เหลานั้น กําลังเลนอยูในที่ใกลแหงซุมประตูนอก พระเชตวันวิหาร
มีความระหายน้ําขึ้น. ทีนั้น พวกเขาจึงสงเด็กของอุบาสกคนหนึ่งไปสู
พระวิหาร สั่งวา "เจาไปดื่มน้ําในวิหารนั้นแลว จงนํามาเพื่อพวก
เราบาง." เด็กนั้นก็เขาไปยังพระวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแลว
กราบทูลความขอนั้น.
[บุตรพวกเดียรถียนับถือพระพุทธศาสนา]
ครั้งนั้น พระศาสนาตรัสกะเด็กนั้นวา "เจาเทานั้น ดื่มน้ําแลว
ไป จงสงแมพวกเด็กนอกนี้มา เพื่อตองการแกการดื่มน้ําในที่นี้เทียว."
เขาไดทําอยางนั้น. พวกเด็กเหลานั้นมาดื่มน้ําแลว. พระศาสดารับสั่ง
* ของสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๗๙.
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ใหหาเด็กเหลานั้นมาแลว ตรัสธรรมกถาที่สบายแกเด็กเหลานั้น ทรงทํา
เด็กเหลานั้นใหมีศรัทธามั่นคงแลว ใหตั้งอยูในสรณะและศีล. เด็ก
เหลานั้นไปสูเรือนของตน ๆ แลว แจงความนั้นแกมารดาและบิดา.
ครั้งนั้น มารดาและบิดาของพวกเขา ถึงความโทมนัสปริเทวนาวา
"ลูกของพวกเรา เกิดเปนคนมีทิฏฐิวิบัติเสียแลว. ครั้งนั้น คนที่
สนิทสนมของพวกนั้น เปนคนฉลาด มากลาวธรรมแกคนเหลานั้น
เพื่อตองการแกอันยังความโทมนัสใหสงบ.
มารดาและบิดาของพวกเด็กเหลานั้น ฟงถอยคําของคนเหลานั้น
แลว จึงกลาววา "พวกเราจักมอบพวกเด็ก ๆ เหลานี้แกพระสมณโคดมเสียทีเดียว" ดังนี้แลว นําไปสูพ ระวิหารพรอมดวยหมูญาติเปน
อันมาก.
[ความเห็นเปนเหตุใหสัตวไปทุคติและสุคติ]
พระศาสดา ทรงตรวจดูอาสยะของคนเหลานั้นแลว เมื่อจะทรง
แสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"สัตวทั้งหลาย ผูม ีความรูวามีโทษในธรรมที่
หาโทษมิได มีปกติเห็นวาหาโทษมิไดในธรรม
ที่มีโทษ เปนผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ ยอมไป
สูทุคติ. สัตวทั้งหลาย รูธรรมทีม่ ีโทษ
โดยความเปนธรรมมีโทษ รูธรรมที่หาโทษมิได
โดยความเปนธรรมหาโทษมิได เปนผูถือดวย

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ - หนาที่ 210

ดีซึ่งสัมมาทิฏฐิ ยอมไป สูสุคติ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวชฺช คือ ในสัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐
และในธรรมที่เปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้น.
บทวา วชฺชมติโน คือ มีมติเกิดขึ้นวา "นี้มีโทษ." แตสัตว
เหลานั้น มีปกติเห็นวาหาโทษมิได ในธรรมที่มโี ทษ คือ มิจฉาทิฏฐิ
มีวัตถุ ๑๐ และคือธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมิจฉาทิฏฐินั้น. อธิบายวา
สัตวทั้งหลาย ชื่อวาผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ เพราะความที่ตนถือ
ดวยดีแลวซึ่งมิจฉาทิฏฐินั่น คือความรูธรรมที่หาโทษมิได โดยความ
เปนธรรมมีโทษ และรูธรรมที่มีโทษ โดยความเปนธรรมหาโทษมิได
แลวยึดถือมัน่ ยอมไปสูค ติ.
ความแหงพระคาถาที่ ๒ บัณฑิตพึงทราบโดยความตรงกันขาม
กับที่กลาวแลว.
ในกาลจบเทศนา คนเหลานั้นแมทั้งหมด ดํารงอยูในสรณะ ๓
แลว ฟงธรรมอื่น ๆ อีกอยู ก็ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องสาวกเดียรถีย จบ.
นิรยวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๒ จบ.
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๒๓. นาควรรค วรรณนา
๑. เรื่องของพระองค* [ ๒๓๒ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงโกสัมพี ทรงปรารภพระองค ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อห นาโคว" เปนตน.
[พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิดา]
เรื่อง ขาพเจาใหพิสดารแลว ในวรรณนาแหงพระคาถาแรก
แหงอัปปมาทวรรคนั่นแล. จริงอยู ในที่นั้น ขาพเจากลาวไวฉะนี้วา
"พระนางมาคันทิยา ไมอาจทําอะไร ๆ แกหญิง ๕๐๐ มีพระนาง
สามาวดีเปนประมุขเหลานั้นได" จึงทรงดําริวา 'เราจักทํากิจที่ควร
ทําแกพระสมณโคดมใหได, ดังนี้แลว ใหสินจางแกชาวนครทั้งหลาย
แลว กลาววา 'ทานทั้งหลายพรอมกับพวกผูชายที่เปนทาสและกรรมกร
จงดาจงบริภาษพระสมณโคดม ผูเสด็จเที่ยวเขามาภายในพระนคร ให
หนีไป.
พวกมิจฉาทิฏฐิ ผูไมเสื่อมใสในพระรัตนตรัย ไดติดตามพระ
ศาสดาผูเสด็จเขาไปภายในพระนคร ดาอยู บริภาษอยู ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ วา 'เจาเปนโจร เจาเปนคนพาล เจาเปนคนหลง เจาเปน
๑

* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
๑. นครหลวงแหงแควนวังสะ.
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อูฐ เจาเปนโค เจาเปนฬา เจาเปนสัตวนรก เจาเปนสัตวดิรัจฉาน,
สุคติไมมีสําหรับเจา, ทุคติเทานั้นอันเจาพึงหวัง.
[พระอานนททูลใหเสด็จไปนครอื่นก็ไมเสด็จไป]
ทานพระอานนทสดับคํานั้นแลว ไดกราบทูลคํานี่กะพระศาสดา
วา 'ขาแตพระองคผูเจริญ ชาวนครเหลานี้ ยอมดา ยอมบริภาษ
เราทั้งหลาย, เราทั้งหลายไปในที่อื่นจากพระนครนี้เถิด.'
พระศาสดา. ไปไหน อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อมนุษยทั้งหลายในที่นั้น ดาอยู บริภาษอยู
เราจักไปในที่ไหนอีก อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่นแมจากนครนั้น พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่ออมนุษยในที่นั้น ดาอยู บริภาษอยู เราทั้งหลาย
จักไปในที่ไหน (อีก) เลา อานนท ?
พระอานนท. สูนครอื่นแมจากนครนั้น (อีก) พระเจาขา.
พระศาสดา. อานนท การทําการอยางนั้นไมควร, อธิกรณเกิด
ขึ้นในที่ใด, เมื่อมันสงบแลวในนั้นนั่นแหละ, การไปสูที่อื่นจึงควร;
อานนท ก็เขาพวกไหนเลา ยอมดา ?
พระอานนท. ขาแตพระองคผูเจริญ ชนทั้งหมดจนกระทั่งทาส
และกรรมกร ยอมดา.
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[พระศาสดาทรงอดกลั้นคําลวงเกินได]
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท เราเปนเชนกับชางที่เขาสู
สงคราม, การอดทนตอลูกศรที่แลนมาจาก ๔ ทิศ เปนภาระของชางที่
เขาสูสงคราม ฉันใด, ชือ่ วาการอดทนถอยคําที่ชนทุศีลแมมากกลาวแลว
เปนภาระของเราฉันนั้นเหมือนกัน" เมื่อทรงปรารภพระองคแสดง
ธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้ ในนาควรรควา:"เราจักอดกลั้นคําลวงเกิน เหมือนชางอดทน
ลูกศรทีต่ กจากแลงในสงครามฉะนั้น, เพราะ
ชนเปนอันมากเปนผูทุศีล. ชนทั้งหลาย ยอม
นําสัตวพาหนะที่ฝกแลวไปสูที่ประชุม, พระราชา
ยอมทรงสัตวพาหนะที่ฝกแลว, บุคคลผูอดกลั้น
คําลวงเกินได ฝก (ตน) แลว เปนผูประเสริฐ
ในมนุษยทั้งหลาย, มาอัสดร ๑ มาสินธพผู
อาชาไนย ๑ ชางใหญชนิดกุญชร ๑ ที่ฝกแลว
ยอมเปนสัตวประเสริฐ, แตบุคคลที่มีตนฝกแลว
ยอมประเสริฐกวา (สัตวพิเศษนั้น)."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาโคว คือ เหมือนชาง.
สองบทวา จาปาโต ปติต ความวา หลุดออกไปจากธนู.
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บทวา อติวากฺย ความวา ซึ่งคําลวงเกิน ที่เปนไปแลวดวย
สามารถแหงอนริยโวหาร ๘.
บทวา ติติกฺขิสฺส ความวา ชางใหญที่เขาฝกหัดดีแลว เขาสู
สงคราม เปนสัตวอดทน ไมพรั่นพรึงซึ่งลูกศรที่หลุดจากแลงตกลงที่ตน
ชื่อวา ยอมทนทานตอการประหารทั้งหลาย มีประหารดวยหอกเปนตน
ได ฉันใด, เราก็จักอดกลั้น คือจักทนทานคําลวงเกิน มีรูปอยางนั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา ทุสฺสีโล หิ ความวา เพราะโลกิยมหาชนนี้เปนอันมาก
เปนผูทุศีล เที่ยวเปลงถอยคําเสียดสีดวยอํานาจแหงความชอบใจของตน,
การอดกลั้น คือการวางเฉย ในถอยคํานั้น เปนภาระของเรา.
บทวา สมิตึ ความวา ก็ชนทั้งหลาย เมื่อจะไปสูทามกลาง
มหาชน ในสมาคมสถาน มีอุทยานและสนามกรีฑาเปนตน เทียมโค
หรือมาที่ฝกแลวเทานั้นเขาที่ยานแลว ยอมนําไป.
บทวา ราชา ความวา แมพระราชา เมื่อจะเสด็จไปสูที่เห็นปาน
๑

๑. อนริยโวหาร ๘ คือ :๑. อทิฏเ ทิฏวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมเห็นวาเห็น"
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมไดยินวาไดยิน.
๓. อมุเต มุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไมรูวารู.
๔. อวิฺาเต วิฺาตวาทิตา ความเปนผูมปี กติกลาวสิ่งที่ไมทราบชัดวาทราบชัด.
๕. ทิฏเ อทิฏวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่เห็นวาไมเห็น.
๖. สุเต อสฺสุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่ไดยนิ วาไมไดยนิ .
๗. มุเต อมุตวาทิตา ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งที่รูวาไมรู.
๘. วิฺเต อวิฺาตวาทิ ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งทีท่ ราบชัดวาไมทราบชัด.
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นั้นนั่นแหละ ยอมทรงสัตวพาหนะเฉพาะที่ฝกแลว.
บทวา มนุสฺเสสุ ความวา แมในมนุษยทั้งหลาย ผูฝกแลว คือ
ผูสิ้นพยศแลวแล ดวยอริยมรรค ๔ เปนผูประเสริฐ.
บทวา โยติวากฺย ความวา บุคคลใดยอมอดกลั้น คือ ยอมไม
โตตอบ ไมพรั่นพรึงถึงคําลวงเกินมีรูปเชนนั้น แมอันเขากลาวซ้ําซาก
อยู, บุคคลผูฝกแลวเห็นปานนั้น เปนผูประเสริฐ.
มาที่เกิดจากแมมาโดยพอฬา ชือ่ วา มาอัสดร. บทวา อาชานียา
ความวา ตัวสามารถเพื่อจะพลันรูเหตุที่นายสารถีผูฝกมาใหกระทํา.
มาที่เกิดในแควนสินธพ ชื่อวา มาสินธพ. ชางใหญที่เรียกวา
กุญชร ชื่อวา มหานาค.
บทวา อตฺตทนฺโต เปนตน ความวา มาอัสดรก็ดี มาสินธพ
ก็ดี ชางกุญชรก็ดี เหลานั่น ที่ฝกแลวเทียว เปนสัตวประเสริฐ, ที่ยัง
ไมไดฝก หาประเสริฐไม, แตบุคคลใด ชื่อวามีตนฝกแลว คือหมด
พยศแลว เพราะความที่ตนเปนผูฝกดวยอริยมรรค ๔, บุคคลนี้ยอม
ประเสริฐกวาสัตวพาหนะ มีมาอัสดรเปนตนแมนั้น คือยอมเปนผูยิ่ง
กวาสัตวพาหนะมีมาอัสดรเปนตนเหลานั้นแมทั้งสิ้น.
ในกาลจบเทศนา มหาชนแมทั้งหมดนั้น ผูรบั สินจางแลวยืนดา
๑

๑. นิพฺพิเสวโนว=มีความเสพผิดออกแลวเทียว.
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อยูในที่ทั้งหลาย มีถนนและทางสามแยก เปนตน บรรลุโสดาปตติผล
แลว ดังนี้แล.
เรือ่ งของพระองค จบ.
๑

๑. วีถิสิงฆาฏกาทีสุ=ในที่ทงั้ หลายมีถนนและตรอกมีสณ
ั ฐานเพียรดังกระจับเปนตน.
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๒. เรื่องภิกษุผูเคยเปนควาญชาง* [ ๒๓๓ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
รูปหนึ่ง ผูเคยเปนนายหัตถาจารย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น หิ
เอเตหิ" เปนตน.
[ควาญชางฝกชางใหดีไดเพราะไดนับจากภิกษุ]
ไดยินวา วันหนึ่ง ภิกษุนั้น เห็นนายควาญชาง ผูตั้งใจวา
"เราจักฝกชางสักตัวหนึ่ง" แลวไมอาจเพื่อจะใหชางสําเหนียกเหตุที่ตน
ปรารถนาได อยูใกลฝงแมน้ําอจิรวดี จึงเรียกภิกษุทั้งหลายซึ่งยืนอยูที่
ใกลมาแลว กลาววา "ผูมีอายุทั้งหลาย หากวานายหัตถาจารยนี้ พึง
แทงชางตัวนี้ในที่ชื่อโนนไซร, เขาพึงใหมันสําเหนียกเหตุนี้ไดโดยเร็ว
ทีเดียว." เขาสดับคําของภิกษุนั้นแลว จึงทําอยางนั้น ก็ฝกชางตัวนั้น
ใหเรียบรอยได. ภิกษุเหลานั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา.
[ฝกตนดีแลวยอมไปสูที่ไมเคยไปได]
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว ตรัสถามวา "เขาวา
เธอพูดอยางนั้น จริงหรือ ?" เมื่อภิกษุนั้น ทูลรับวา "จริง พระเจาขา"
ทรงติเตียนภิกษุนั้นแลว ตรัสวา "บุรษุ เปลา เธอตองการอะไร ดวย
ยานคือชาง หรือยานอยางอื่น ที่ฝกแลว ? เพราะชื่อวาคนผูสามารถ
เพื่อจะไปสูสถานที่ไมเคยไปดวยยานเหลานี้ หามีไม, แตผูมีตนฝกดีแลว
๑

๒

* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
๑. หตฺถิทมก ซึ่งบุคคลผูฝกซึ่งชาง. ๒. สุทนฺต ใหเปนสัตวที่ฝกดีแลว.
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อาจไปสูสถานที่ไมเคยไปได; เพราะฉะนั้น เธอจงฝกตนเทานั้น, เธอ
จะตองการอะไรดวยการฝกสัตวพาหนะเหลานั้น" แลวตรัสพระคาถา
นี้วา :"ก็บุคคลพึงไปสูทิศที่ยังไมเคยไปดวยยานเหลานี้
เหมือนคนผูฝก (ตน) แลว ไปสูทิศที่ยัง
ไมเคยไปไดดวยตนที่ฝกแลว ทรมานดีแลวฉะนั้น
ไมได."
[แกอรรถ]
พระคาถานั้น มีความวา ก็บุคคลไร ๆ พึงไป สูทิศ คือพระ
นิพพาน ที่นับวายังไมไดไป เพราะความเปนทิศที่ตนยังไมเคยไป แม
โดยที่สุดดวยความฝน ดวยยานทั้งหลาย มียานคือชางเปนตนเหลานี้ได,
เหมือนบุคคลผูฝก (ตน) แลว คือผูหมดพยศ มีปญ
 ญา ไปสูทศิ ที่ยัง
ไมเคยไปแลวนั้น คือบรรลุถึงภูมิแหงทานที่ฝก (ตน) แลว ดวยตน
ที่ฝกแลว ดวยการฝกอินทรียในสวนเบื้องตน ทรมานดีแลว ดวย
อริยมรรคภาวนาในสวนเบื้องหลัง ฉะนั้นก็หามิได; เพราะฉะนั้น การ
ฝกตนเทานั้น จึงประเสริฐสําหรับเธอ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูเคยเปนควาญชาง จบ.
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๓. เรื่องบุตรของพราหมณเฒา [ ๒๓๔ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพวก
บุตร ของพราหมณเฒาคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"ธนปาลโก" เปนตน.
[บุตรบํารุงบิดาเพราะอยากไดสมบัติ]
ไดยินวา พราหมณคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี มีสมบัติประมาณ ๘
แสน ทําอาวาหมงคลแกบุตร ๔ คน ผูเจริญวัยแลว ไดใหทรัพย ๔ แสน.
ตอมา เมื่อพราหมณีของเขาทํากาละ (ตาย) ไปแลว, พวกบุตรจึง
ปรึกษาพรอมกันวา "หากพอของเรานี้จักนําพราหมณีคนอื่นมาไซร,
ดวยอํานาจแหงบุตรทั้งหลาย ที่เกิดในทองของนาง ตระกูลก็จักทําลาย
เอาเถิด พวกเรา (ชวยกัน) สงเคราะหทาน." พวกเขาบํารุงพราหมณ
เฒานั้นอยูดวยปจจัยมีอาหารเครื่องนุงหมเปนตนอันประณีต ทํากิจมีอัน
นวดฟนมือและเทาเปนตนอยู ครั้นบํารุงแลว วันหนึ่ง เมื่อพราหมณ
เฒานั้น นอนหลับกลางวันและลุกขึ้นแลว, จึงนวดฟนมือและเทา
พลางพูดถึงโทษในฆราวาสตาง ๆ กันแลว วิงวอนวา "พวกผมจักทะนุ
บํารุงคุณพอโดยทํานองนี้ตลอดชีพ, ขอคุณพอโปรดใหแมทรัพยที่ยัง
เหลือแกพวกผมเถิด." พราหมณใหทรัพยแกบุตรอีกคนละแสน แบง
เครื่องอุปโภคทั้งหมดใหเปน ๔ สวน มอบให เหลือไวเพียง
ผานุงหมของตน. บุตรคนหัวปทะนุบํารุงพราหมณนั้น ๒-๓ วัน.
* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล ล.
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[พราหมณเที่ยวขอทานเขากิน]
ตอมาวันหนึ่ง ลูกสะใภยืนอยูที่ซุมประตู พูดกะพราหมณเฒา
นั้น ผูอาบน้ําแลวเดินมาอยู อยางนี้วา "ทรัพย ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ที่
คุณพอใหแกบุตรคนหัวป ยิ่งกวา (บุตรทั้งหลาย) มีอยูหรือ, คุณพอ
ใหทรัพยแกบุตรทุกคน คนละ ๒ แสนมิใชหรือ ? ไฉนคุณพอจึงไม
รูจักทางแหงเรือนของบุตรที่เหลือเลา ?"
แมเขาคุกคามนางวา "อีหญิงถอย มึงจงฉิบหาย," โกรธแลว
ไดไปยังเรือนของบุตรคนอื่น. โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน เขาถูกลูก
สะใภอื่นใหเตลิดไปจากเรือนแมนั้น ดวยอุบายนี้เหมือนกันแล (ไดไป
ยังเรือนของบุตรคนอื่น) เมื่อไมไดการเขาไปแมในเรือนหลังหนึ่ง
อยางนี้ดวยประการฉะนี้ จึงบวชเปนชีปะขาว เที่ยวภิกษาอยู โดยกาล
ลวงไป ทรุดโทรมลงเพราะชรา มีสรีระเศราหมองเพราะโภชนะไมดี
นอนลําบาก เที่ยวภิกษาอยู (กลับ) มา ทอดหลังลงนอน กาวลงสู
ความหลับแลว ลุกขึ้นนั่งมองดูตน ซึ่งมีความกระวนกระวายระงับ
แลว ไมเห็นที่พึ่งของตนในบุตรทั้งหลาย จึงคิดวา "ไดยินวาพระสมณโคดมไมสยิ้วพระพักตร มีพระพักตรเบิกบาน ตรัสถอยคําไพเราะ
ทรงฉลาดในการตอนรับ, เราอาจเขาไปหาพระสมณโคดมแลว ไดรับ
การตอนรับ." เขาจัดแจงผานุงผาหมเรียบรอยแลว หยิบภาชนะภิกษา
ืถือไมเทา ไดไปยังสํานักพระผูมีพระภาคเจา.
สมจริง แมพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ก็กลาวคํานี้ไววา
๑

๑. อุตฺตานมุโข มีพระพักตรหงาย.
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"ครั้งนั้นแล พราหมณมหาศาลคนใดคนหนึ่ง ผูเศราหมอง มีผาหมอัน
เศราหมอง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยสถานที่พระองคประทับ
อยู."
พระศาสดา ทรงทําปฏิสันถารกับเขาผูนั่ง ณ สวนขางหนึ่งแลว
ไดตรัสคํานี้วา " พราหมณ เพราะอะไรหนอแล ทานจึงเปนผูเศราหมอง มีผาหมอันเศราหมอง ?"
พราหมณทูลวา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคมีบุตรอยู
๔ คนในโลกนี้, บุตรเหลานั้น ถูกภรรยายุยง จึงขับขาพระองคออก
เสียจากเรือน."
[พระศาสดาใหพราหมณเรียนคาถา]
พระศาสดา ตรัสวา "พราหมณ ถากระนั้น ทานจงเรียนคาถา
เหลานี้ เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา, เมื่อบุตรทั้งหลาย (ของ
ทาน) นั่งแลว จงกลาววา:"ขาพเจาจักเพลิดเพลินดวยบุตรที่เกิดแลวเหลา
ใด, และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด,
บุตรเหลานั้นถูกภรรยายุยง
๑ ยอมรุกรานขาพเจา

เหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะนั้น. ไดยินวา บุตร
เหลานั้นเปนอสัตบุรษุ เลวทราม เรียกขาพเจา
วา ' พอ พอ' พวกเขาคือรากษส (มาแลว) โดย
รูปเพียงดังบุตร ยอมทอดทิง้ ขาพเจาผูถึงความ

๑. บุตรเหลานั้นคบคิดกับภรรยา ก็วา.
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เสื่อม (แก) บิดาแมของเหลาพาลชน เปน
คนแก ตองเที่ยวขอทานที่เรือนของชนเหลาอื่น
เหมือนมาที่แกใชการงานไมได ถูกเขาพรากไป
จากอาหารฉะนั้น. นัยวา ไมเทาของขาพเจาแล
ยังประเสริฐกวา, บุตรทั้งหลายไมเชื่อฟง จะ
ประเสริฐอะไร, (เพราะ) ไมเทากันโคดุก็ได,
อนึ่ง กันสุนัขก็ได, มีไว (ยัน) ขางหนาเวลา
มืดก็ได, (ใช) หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได, เพราะ
อานุภาพแหงไมเทา คนแกเชนขาพเจา พลาด
แลวก็กลับยืนขึ้น (อีกได)."
[พราหมณไดอุบายดี]
เขาเรียนคาถาเหลานั้น ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว
เมื่อพวกบุตรประดับประดาดวยสรรพาลังการแลว ยางเขาไปสูสภานั้น
นั่งเหมือนอาสนะที่ควรแกคามาก ในทามกลางพวกพราหมณ ในวัน
ประชุมพราหมณเห็นปานนั้น, ตกลงใจวา "กาลนี้เปนกาลของเรา
แลว" เขาไปสูทามกลางสภา ชูมือขึ้นแลวกลาววา "ทานผูเจริญ
ขาพเจาประสงคจะกลาวคาถาแกทานทั้งหลาย, ทานทั้งหลายจักฟง
ไหม ?" เมื่อพราหมณเหลานั้น กลาววา "กลาวเถิด ๆ พราหมณ
พวกเราจักฟง," ไดยืนกลาวเทียว.
ก็โดยสมัยนั้น มนุษยทั้งหลายมีวัตรอยูอยางนี้วา "บุตรใดใช
๑. จากรางหญา (เปนที่เคี้ยวกิน) ก็วา.
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สอยทรัพยที่เปนของมารดาบิดา (แต) ไมเลี้ยงมารดาบิดา. บุตรนั้น
ตองถูกฆา." เพราะฉะนั้น บุตรของพราหมณเหลานั้น จึงฟุบลงแทบ
เทาของบิดา วิงวอนวา "คุณพอขอรับ ขอคุณพอโปรดใหชีวิตแก
พวกกระผมเถิด." เพราะความที่หทัยของบิดาเปนธรรมชาติออนโยน
เขาจึงกลาววา "ทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้งหลาย อยาใหบุตรนอย
ทั้งหลายของขาพเจาพินาศเสียเลย, พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา."
ทันใดนัน้ มนุษยทั้งหลาย จึงกลาวกะพวกบุตรของเขาวา "ทาน
ผูเจริญ ตั้งแตวันนี้ไป หากพวกทานจักไมประคับประคองบิดาใหดีไซร,
พวกเราจักฆาพวกทานเสีย." บุตรเหลานั้นกลัวแลว เชิญบิดาใหนั่งบน
ตั่ง ยกขึ้นนําไปสูเรือนดวยตนเอง ทาสรีระดวยน้ํามัน ขัดสี (ให
สะอาด) ใชวัตถุมีกลิ่นหอมเปนตนชะโลมแลว ใหเรียกพราหมณีทั้ง
หลายมาแลว สั่งวา "ตั้งแตวันนี้ไป เธอทั้งหลายจงประคับประคอง
ิบิดาของพวกฉันใหดี, ถาเธอทั้งหลายจักถึงความประมาทแลวไซร,
พวกฉันจักนิคคหะเธอทั้งหลายเสีย" แลวใหบริโภคโภชนะอันประณีต.
[พราหมณคิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา]
พราหมณอาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย โดยกาลลวงไป
๒-๓ วัน ก็เกิดมีกําลังมีอินทรียเปลงปลั่ง มองดูอัตภาพแลว ดําริวา
"สมบัตินี้ เราไดเพราะอาศัยพระสมณโคดม" ถือเอาผาคู ๑ เพื่อ
ประโยชนแกความเปนบรรณาการ ไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
มีปฏิสันถารอันพระองคทรงทําแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง วางผาคูนั้น
ลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา "ขาแตพระ-
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โคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวาเปนพราหมณ ยอมแสวงทรัพยเปน
สวนแหงอาจารย เพื่ออาจารย, ขอพระโคดมผูเจริญ ซึ่งเปนพระ
อาจารยของขาพระองค โปรดรับทรัพยเปนสวนอาจารย." พระผูมี
พระภาคเจา ทรงรับผาคูนั้น เพื่ออนุเคราะหเขาแลว ทรงแสดงธรรม.
ในกาลจบเทศนา พราหมณดํารงอยูในสรณะแลว จึงกราบทูล
อยางนี้วา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคถวายธุวภัตร ๒ ที่
จากธุวภัตร ๔ ที่ ซึ่งบุตรทั้งหลายใหแกขาพระองคนั้น แดพระองค."
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสวา "งามละ พราหมณ, แตเราจัก
ไปสูสถานที่ชอบใจเทานั้น" แลวทรงสงเขาไป.
พราหมณไปถึงเรือนแลว บอกพวกบุตรวา "พอทั้งหลายพระสมณโคดมเปนสหายของพอ, พอถวายธุวภัตร ๒ ที่แกพระองค, เจา
ทั้งหลายอยาละเลยในเมื่อพระองคเสด็จมาถึงนะ. บุตรทั้งหลายรับวา
"ดีละ คุณพอ."
[พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ]
วันรุงขึ้น พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ไดเสด็จไปถึงประตู
เรือนแหงบุตรคนหัวป (ของพราหมณ). เขาเห็นพระศาสดาแลว
รับบาตร เชิญเสด็จใหเขาไปสูเรือน เชิญใหนั่งประทับ ณ บัลลังกซึ่ง
ควรแกคามากแลว ไดถวายโภชนะอันประณีต. พระศาสดาไดเสด็จ
ไปสูเรือนของบุตรพราหมณทั้งสิ้นตามลําดับ คือ วันรุงขึ้น ของบุตร
นอกนี้, วันรุงขึ้น ของบุตรนอกนี้. พวกเขาทุกคนไดทําสักการะอยาง
นั้นเหมือนกัน.
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ตอมาวันหนึ่ง บุตรคนหัวป เมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแลว
จึงพูดกะบิดาวา "คุณพอขอรับ พวกกระผมจะใหมงคลแกใคร ?"
พราหมณ. พอไมรูจกั คนอื่น, พระสมณโคดมเปนสหายของพอ
มิใชหรือ ?
บุตรคนหัวป. ถากระนั้น คุณพอโปรดนิมนตพระองคพรอมกับ
ภิกษุ ๕๐๐ รูป เพื่อฉันในวันพรุงนี้.
พราหมณไดทําอยางนั้น. วันรุงขึ้น พระศาสดา พรอมดวย
บริวาร ไดเสด็จไปยังบานของเขา. เขานิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประมุข ใหนั่งในเรือนซึ่งฉาบดวยโคมัยสด ประดับดวยสรรพาลังการแลว อังคาสดวยมธุปายาสแขน และดวยขานียะอันประณีต.
ก็ในระหวางแหงภัตรนั่นแหละ บุตร ๔ คนของพราหมณนั่งใน
สํานักพระศาสดา กราบทูลวา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมประมาท, โปรด
ทอดพระเนตรอัตภาพของทานเถิด."
[การบํารุงมารดาบิดาเปนมงคล]
พระศาสดาตรัสวา "ทานทั้งหลายทํากรรมงามแลว, ชื่อวา
การเลี้ยงมารดาบิดา โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย (เคย) ประพฤติมา
แลวเหมือนกัน" แลวตรัสมาตุโปสกนาคชากด ในอากาทสนิบาตนี้โดย
พิสดารวา "เพราะชางนั้นหลีกไปเสีย ตนออยชางและไมโมกมันจึง
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๓. ตทฏกถา. ๖/๑.
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งอกขึ้นไสว" ดังนี้เปนตน แลวไดทรงภาษิตพระคาถานี้วา :"กุญชร นามวา ธนปาลกะ ตกมันจัด หามได
ยาก ถูกขังไว ไมบริโภคฟอนหญา กุญชรระลึกถึง
(แต) นาควัน. "
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนปาลโก นาม นั่นเปนชื่อของ
ชางที่พระเจากาสิกราช ทรงสงนายหัตถาจารยไปใหจับในนาควันอันรื่น
รมยในครั้งนั้น.
บทวา กฏกปฺปเภทโน ความวา ตกมันจัด. อันที่จริง ในกาล
เปนที่ตกมันของชางทั้งหลาย หมวกหูทั้ง ๒ ยอมแตกยิ้ม, แมตาม
ปกติ ในกาลนั้น ชางทั้งหลาย ยอมไมนําพาซึ่งขอ ปฏัก หรือโตมร
ยอมเปนสัตวดุราย, แตชางธนปาลกะนั้น ดุรายนักทีเดียว; เพราะ
ฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย."
บาทพระคาถาวา พทฺโธ กฬฬ น ภฺุชติ ความวา ชาง
ธนปาลกะนั้น มิไดถกู ตกปลอกไว, แตถูกเขานําไปสูโรงชาง ให
แวดวงดวยมานอันวิจิตรแลว พักไวบนพื้นที่ซึ่งทําการประพรมดวย
ของหอม มีเพดานวิจิตรคาดไว ณ เบื้องบน แมอันพระราชาใหบํารุง
ดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ควรแกพระราชา ก็มิใยดีจะบริโภคอะไร ๆ ,
อันคําวา "พทฺโธ กฬฬ น ภฺุชติ" (นี้) พระศาสดา ตรัส
หมายถึงอาการเพียงชางถูกสงเขาไปสูโรงชาง.
สองบทวา สุมรติ นาควนสฺส ความวา ชางธนปาละกะนั้น
๑

๑. สุมรติ เปนอีกรูปหนึ่ง ของสรติ. นาควนสฺส แปลกันวา ซึ่งปาแหงไมกากะทิง
เปนฉัฏฐีวภิ ัตลิ งในอรรถทุติยาวิภัติ.
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ระลึกถึง นาควัน ซึ่งเปนที่อยูอันนารื่นรมยแทหามิได, ก็มารดาของ
ชางนั้น ไดเปนสัตวถึงทุกขเพราะพรากจากบุตรในปา, ชางนั้นบําเพ็ญ
มาตามปตุอุปฏฐานธรรมนั่นแล, ดําริวา "ประโยชนอะไรของเราดวย
โภชนะนี้,' ระลึกถึงมาตาปตุอุปฏฐานธรรม ซึ่งประกอบดวยธรรม
เทานั้น; ก็ชา งนั้นอยูในนาควันนั้นนั่นแล อาจบําเพ็ญมาตาปตุอุปฏฐานธรรมนั้นได, เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสวา "สุมรติ นาควนสฺส
กฺุชโร."
เมื่อพระศาสดา ครั้นทรงนําบุรพจริยาของพระองคนี้มาตรัสอยู
นั่นแล, บุตรของพรหมณแมทั้งหมด ยังอัสสุธารใหไหลแลว มีหทัย
ออน เงี่ยโสตลงสดับแลว. ครั้นนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึง
ธรรมเปนที่สบายของพวกเขาแลว จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะ
ทั้งหลาย.
ในกาลจบเทศนา พราหมณพรอมกับบุตรและลูกสะใภทั้งหลาย
ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว ดังนี้แล.
เรื่องบุตรของพราหมณเฒา จบ.
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๔. เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล* [ ๒๓๕ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจา
ปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มิทฺธิ ยทา" เปนตน.
[พระเจาปเสนทิโกศลงวงเพราะเสวยจุเกินไป]
ความพิสดารวา สมัยหนึ่ง พระราชาเสวยขางสุกแหงขาวสาร
ทะนานหนึ่ง กับสูปพยัญชนะพอควรแกขาวสุกนั้น. วันหนึ่ง ทาวเธอ
เสวยพระกระยาหารเชาแลว ยังไมทรงบรรเทาความเมาในภัตรได
เลย ไดเสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา มีพระรูปอันลําบาก พลิกไป
ขางนี้และขางนี้ แมถูกความงวงครอบงํา เมื่อไมสามารถจะผทมตรง ๆ
ได จึงประทับนั่ง ณ ที่สดุ ขางหนึ่ง.
[พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ]
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา "มหาบพิตร พระองค
ยังไมทันไดทรงพักผอนเลย เสด็จมากระมัง ?"
พระราชา. "ถูกละ พระเจาขา, ตั้งแตกาลที่บริโภคแลว หมอม
ฉันมีทุกขมาก"
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะทาวเธอวา "มหาบพิตร คนบริโภคมากเกินไป ยอมมีทกุ ขอยางนี้" แลวตรัสพระคาถานี้วา :* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป.ธ. ๗ ปจจุบัน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล.
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"ในกาลใด บุคคลเปนผูกินมาก มักงวง และมัก
นอนหลับกระสับกระสาย ประหนึ่งสุกรใหญ ที่ถูก
ปรนปรือดวยอาหารฉะนั้น, ในกาลนั้น เขาเปน
คนมึนซึม ยอมเขาไปถึงหองร่ําไป."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิทฺธี ความวา ผูอันความทอแท
และความงวงเหงาครอบงํา.
บทวา มหคฺฆโส ความวา ผูบริโภคมาก เหมือนอาหรหัตถกพราหมณ อลังสาฏกพราหมณ ตัตถวัฏกกพราหมณ กากมาสกพราหมณ และภุตตวัมมิกพราหมณ คนใดคนหนึ่ง
บทวา นิวาปปุฏโ ความวา ถูกปรนปรือแลวดวยขาวหมูมี
รําเปนตน. จริงอยู สุกรบานเขาเลี้ยงไวตั้งแตเวลายังออน ในเวลามี
สรีระอวน ไมไดเพื่อจะออกจากเรือนไปขางนอก สายไปสายมาในที่
ตาง ๆ มีใตเตียงเปนตนแลว ยอมนอนหายใจฟูดฟาด อยูเทานั้น.
ทานกลาวคําอธิบายนี้วา "บุคคลผูมีความงวงงุน กินจุ และเมื่อไม
อาจยังอัตภาพใหเปนไปดวยอิริยาบถอยางอื่น มักนอนหลับพลิกกลับไป
กลับมาตามปกติ เหมือนสุกรใหญทถี่ ูกปรนปรือดวยเหยื่อฉะนั้น ใน
ขณะใด; ในขณะนั้น เขายอมไมอาจเพื่อนมนสิการไตรลักษณ คือ
"อนิจฺจ ทุกขฺ  อนตฺตา" ได, เพราะไมมนสิการไตรลักษณเหลานั้น
จึงชื่อวามีปญญาทึบ ยอมเขาหอง คือ ไมพนไปจากการอยูในหอง"
๑

๑. อสฺสสนฺโต หายใจออกอยู ปสฺสสนฺโต หายใจเขาอยู.
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[พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทาการกินจุ]
ในกาลจบเทศนา พระศาสดา ไดตรัสพระคาถานี้ดวยสามารถ
อุปการะแกพระราชาวา:"คนผูมีสติทุกเมื่อ รูจ ักประมาณในโภชนะที่ได
แลวนั้น ยอมมีโรคภัยไขเจ็บนอย แกชา อายุยืน"
ดังนี้แลว โปรดใหอุตตรมาณพเรียนไวแลว ทรงแนะอุบาย วา "เธอ
พึงกลาวคาถานี้เฉพาะในเวลาที่พระราชาเสวย, และพึงใหพระราชาทรง
ลดโภชนะลงดวยอุบายนี้." เขาไดกระทําเชนนั้น.
สมัยตอมา พระราชาทรงกระปรี้กระเปรา มีพระสรีระเบา
ทรงถึงความสําราญ เพราะความที่ทรงมีพระกระยาหารทะนานหนึ่ง
เปนอยางยิ่ง ทรงมีความคุนเคยบังเกิดขึ้นในพระศาสดาแลว ทรงให
อสทิสทานเปนไป ๗ วัน. ในเพราะทรงอนุโมทนาทาน มหาชน
ซึ่งมาประชุม (ณ ที่นั้น) บรรลุคุณวิเศษใหญแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระเจาปเสนนทิโกศล จบ.
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๕. เรื่องสานุสามเณร* [ ๒๓๖ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณร
ชื่อสานุ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อิท ปุเร" เปนตน.
[สานุสามเณรประกาศธรรม]
ไดยินวา สามเณรนั้นไดเปนบุตรนอยคนเดียวของอุบาสิกาคน
หนึ่ง. ครั้งนั้น นางใหเธอบรรพชาในกาลที่เธอเปนเด็กทีเดียว. ตั้ง
แตกาลที่บรรพชาแลว เธอไดเปนผูศีล สมบูรณดว ยวัตร. เธอ
ไดกระทําวัตรแกอาจารย อุปชฌายะ และพระอาคันตุกะทั้งหลาย
ทีเดียว. ตลอด ๘ วันของเดือน เธอลุกขึ้นแตเชาตรู เขาไปตั้งน้ําใน
โรงน้ํา ปดกวาดโรงธัมมัสสวนะ ตามประทีป ประกาศธัมมัสสวนะ
ดวยน้ําเสียงอันไพเราะ. ภิกษุทั้งหลายทราบเรี่ยวแรงของเธอแลว ยอม
เชื้อเชิญวา "จงกลาวบทภาณะเถิด สามเณร." เธอไมกระทําอิดเอื้อน
ไร ๆ วา "ลมเสียดแทงหทัยของผม, หรือโรคไอเบียดเบียนผม"
ขึ้นสูธรรมาสน กลาวบทภาณะเหมือนจะใหน้ําในอากาศตกลง เมื่อจะ
ลง ยอมกลาววา "ขาพเจาใหสวนบุญ ในเพราะการกลาวนี้แกมารดา
และบิดาของขาพเจา." มนุษยทั้งหลายหาทราบความที่เธอใหสวนบุญแก
มารดาและบิดาไม.
* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบัน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
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[ยักษิณีเคยเปนมารดาของสานุสามเณร]
ก็มารดาของเธอเกิดเปนยักษิณีในอัตภาพเปนลําดับ นางมา
กับเทวดาทั้งหลาย ฟงธรรมแลว (เมื่อจะอนุโมทนา) สวนบุญ ที่
สามเณรให ยอมกลาววา "ฉันขออนุโมทนา พอ." ก็ธรรมดาภิกษุ
ทั้งหลาย ผูสมบูรณดวยศีล ยอมเปนที่รักของโลกพรอมทั้งเทวโลก;
เพราะฉะนั้น พวกเทวดาที่มีความละอาย มีความเคารพในสามเณร
ยอมสําคัญเธอเหมือนมหาพรหม และกองเพลิง. และยอมเห็นนาง
ยักษิณีนั้นเปนที่นาเคารพ เพราะคารวะในสามเณร; ในสมัยทั้งหลาย
มีสมัยฟงธรรมและสมัยที่ยักษประชุมกันเปนตน อมนุษยทั้งหลายยอม
ใหอาสนะที่ดี น้ําที่ดี อาหารที่ดี แกนางยักษิณี ดวยคิดวา "นางยักษิณี
ตนนี้ เปนมารดาของสานุสามเณร" ยักษทั้งหลายแมที่ศักดิ์ใหญ
เห็นนางยักษิณีนั้นแลว ยอมหลีกทางให, ยอมลุกขึ้นจากอาสนะ.
[ยักษิณีเขาสิงกายสามเณร]
ครั้นสามเณรนั้นถึงความเจริญ มีอินทรียแกกลา ถูกความไม
ยินดียิ่งบีบคั้น ไมสามารถจะบรรเทาความไมยินดียิ่งลงได ปลอยผม
และเล็บไวยาว มีผานุงและผาหมมอมแมม ไมแจงแกใคร ๆ หยิบบาตร
จีวรขึ้นแลว ไดไปเรือนของมารดาลําพังคนเดียว. อุบาสิกาเห็นบุตร
แลวไหว กลาววา "พอ ครั้งกอน พอมาในที่นี้พรอมกับอาจารย
และอุปชญายะ หรือพรอมกับภิกษุหนุมและสามเณร, เพราะเหตุไร
๑

๑. ถัดบทวา ปตฺตึ นี้ไป บทวา อนุโมทนฺติ หรือ อนุโมทมานา พึงตกหลนไปเสีย
อีกอยางหนึ่ง บทวา ตยา พึงมีในที่แหงบทที่มาแลววา สามเณเรน.
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ในวันนี้พอจึงมาคนเดียวเลา ?" เธอแจงความที่ตนกระสัน (ใหมารดา
ทราบ) แลว. อุบาสิกามีศรัทธา แมแสดงโทษในฆราวาสโดยประการตาง ๆ ตักเตือนบุตรอยู ก็ไมอาจใหเธอยินยอมได (แต) ก็ไม
เสือกไสไปเสีย ดวยคิดวา "ถึงอยางไร เธอพึงกําหนดไดแมตาม
ธรรมดาของตน" กลาววา "พอ โปรดรออยูจนกวาฉันจะจัดยาคู
และภัตรเพื่อพอเสร็จ, ฉันจักนําผาที่ชอบใจมาถวายแกพอผูดื่มยาคู
กระทําภัตกิจแลว" แลวไดตกแตงอาสนะถวาย. สามเณรนั่งลงแลว.
อุบาสิกจัดแจงยาคูและของเคี้ยวเสร็จโดยครูเดียวเทานั้น ไดถวายแลว.
ลําดับนั้น อุบาสิกคิดวา "เราจักจัดแจงภัตร" นั่งลงในที่ไมไกล
ซาวขาวอยู.
สมัยนัน้ นางยักษิณีนั้นใครครวญอยูวา "สามเณรอยูที่ไหนหนอ
แล ? เธอไดภิกษาหาร หรือยังไมได" ทราบความที่เธอนั่งอยูแลว
ดวยความเปนผูใครจะสึก จึงคิดวา "ก็เธออยาพึงยังความละอายให
เกิดขึ้นแกเราในระหวางเทวดาทั้งหลายเลย, เราจะไป จักกระทํา
อันตรายในการสึกของเธอ" ดังนี้แลว จึงมาสิงในสรีระของสามเณร
นั้น บิดคอใหลมลงเหนือแผนดิน. เธอมีตาทั้ง ๒ เหลือก มีน้ําลาย
ไหล ดิ้นรนอยูบนแผนดิน. อุบาสิกเห็นอาการแปลกนั้นของบุตร
รีบมาชอนบุตรแลว ใหนอนบนตัก . ชาวบานทั้งสิ้นมากระทําการ
เซนสรวงมีพลีกรรมเปนตน.
๑

๑. อุรูสุ บนขาออนทั้งหลาย. ที่แปลวาตัก เพราะเขาใจวา อุบาสิกาคงนั่งขัดสมาธิ
แลววางสามเณรลงบนตัก.
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[อุบาสิกาคร่ําครวญ]
สวนอุบาสิกาคร่ําครวญ ไดกลาวคาถาเหลานี้วา:"ชนเหลาใด ยอมรักษาอุโบสถที่ประกอบดวย
องค ๗ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แหงปกษ
และตลอดปาริหาริยปกษ ประพฤติพรหมจรรยอยู,
ยักษทั้งหลายยอมไมเลนดวยชนเหลานั้น ขาพเจา
ไดสดับคําของพระอรหันตทั้งหลายดังนี้: ในวันนี้
บัดนี้เอง ขาพเจานั้นเห็นอยู ยักษทั้งหลาย เลนกับ
สานุสามเณร"
นางยักษิณีฟงคําของอุบาสิกแลว จึงกลาววา:"ยักษทั้งหลาย ยอมไมเลนกับเหลาชนผูรักษา
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕
และที่ ๘ แหงปกษ และตลอดปาริหาริยปกษ ผูประ
พฤติพรหมจรรยอยู, ทานไดสดับคําของพระอรหันต
ทั้งหลายดังนี้ดีแลว."
ดังนี้แลว จึงกลาว (ตอไปอีก) วา:"ขอทานจงบอกคํานี้ของยักษทงั้ หลาย กะสานุสามเณร ผูร ูสึกขึ้นแลววา 'ทานอยาไดกระทําบาปกรรม
ในทีแ่ จงหรือในที่ลบั ; หากวาทานจักกระทําบาปกรรมก็ตาม กําลังกระทําอยูก็ตาม ทานถึงจะเหาะ
หนีไป ก็หามีการหลุดพนจากทุกขไม."
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นางยักษิณีตนนั้นกลาววา "ความพนยอมไมมีแกทานผูแมกระทําบาปกรรมอยางนี้แลว เหาะหนีไปอยูเหมือนนก" ดังนี้แลว
ก็ปลอยสามเณร.
สามเณรนั้น ลืมตาขึ้นแลว เห็นมารดากําลังสยามผมรองไห
สะอึกสะอื้นอยู และชาวบานทั้งสิ้นประชุมกันอยูแ ลว ไมทราบความ
ที่ตนถูกยักษสิง จึงนึกสงสัยขึ้นวา "เมื่อกอนเรานั่งบนตั่ง, มารดา
ของเรานั่งซาวขาว ณ ที่ไมไกล, แตบัดนี้ เรา (กลับ) นอนเหนือ
แผนดิน; นี่อะไรกันหนอ ?" นอนอยูเทียว กลาวกะมารดาวา:"โยม ชนทั้งหลายยอมรองไหถงึ คนที่ตายไปแลว
หรือยังเปนอยู (แต) ไมปรากฏ: โยมโยมเห็นฉัน
ซึ่งเปนอยู ไฉนจึงรองไหถึงฉันเลา ? โยม.
ครั้งนั้น มารดาเมื่อจะแสดงโทษในการมาเพื่อจะสึกอีกของบุคคล
ผูละวัตถุกามและกิเลสกามบวชแลว แกเธอ จึงกลาววา:"ลูก (ถูกแลว) ชนทั้งหลายยอมรองไหถึง
ชนที่ตายไปแลว หรือยังเปนอยู (แต) ไมปรากฏ;
ก็ผูใดละกามทั้งหลายไดแลว ยังจะเวียนมาในกาม
นี้อีก, ลูก ชนทั้งหลายยอมรองไหถึงผูนั้นบาง,
เพราะเขา (ถึง) เปนอยูตอไป ก็เหมือนตายแลว."
ก็แลครัง้ กลาวอยางนั้นแลว เมื่อจะแสดงโทษในการครอบ
ครองเรือน ทําการครอบครองเรือนใหเปนเชนกับเถารึงเทียว และ
ใหเปนเชนกับเหว จึงกลาวอีกวา:-
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"พอ พอถูกยกขึ้นจากเถารึงแลว ยังปรารถนาจะ
ตกลงสูเ ถารึง (อีก), พอ พอถูกยกขึ้นจากเหว
แลว ยังปรารถนาจะตกลงไปสูเหว (อีก)."
ตอมา เพื่อจะแสดงวา "ลูก ขอพอจงมีความเจริญเถิด, ก็
ฉันจะปรับทุกขแกใคร จะใหใครชวยคิดเนื้อนความนี้วา 'บุตรนอย
ของเรานี้ อันเรานําออกใหบวชในพระพุทธศาสนา ประหนึ่งภัณฑะ
ที่ถูกนําออกจากเรือนซึ่งกําลังถูกไฟไหมแลว ยังปรารถนาเพื่อรุมรอนใน
ฆราวาสอีก, ขอทานทั้งหลายจงชวยวิ่งเตน จงชวยตานทาน แกขาพเจาดวยเถิด" นางจึงกลาวคาถานี้กะสานุสามเณรนั้นวา :"ขอทานทั้งหลายจงชวยวิ่งเตน ความเจริญจงมีแก
ทาน, ขาพเจาจะปรับทุกขแกใครเลา ทานเปนดุจ
ภัณฑะ ซึ่งถูกนําออกจากเรือนที่ถูกไฟไหมแลว
ยังปรารถนาเพื่อจะถูกไหมอีก."
สานุสามเณรนั้น กําหนดไดในเมื่อมารดากลาวอยู จึงกลาว
วา "ฉันไมมีความตองการดวยความเปนคฤหัสถ." ครั้งนั้น มารดา
ของเธอกลาววา "สาธุ พอ" พอใจแลว ใหบริโภคโภชนะอัน
ประณีต ถามวา "พอ พอมีกาลฝนเทาไร ?" ทราบความที่เธอ
มีกาลฝนครบแลว ก็จัดแจงไตรจีวรให. เธอมีบาตรจีวรครบ ได
อุปสมบทแลว.
ตอมา พระศาสดาเมื่อจะทรงยังความอุตสาหะในการขมจิตให
เกิดขึ้นแกเธอผูอุปสมบทแลวไมนาน จึงตรัสวา "ธรรมดาวาจิตนี้
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เที่ยวจาริกไปในอารมณตาง ๆ ตลอดกาลนาน, ชือ่ วาความสวัสดี ยอม
ไมมีแกบุคคลผูไมขมจิตนั้นลงไปได, เพราะฉะนั้น บุคคลจึงควรทํา
ความเพียรในการขมจิต เหมือนนายหัตถาจารยทําความพยายามในการ
ขมชางซับมันดวยขอฉะนั้น" แลวตรัสพระคาถานี้วา :"เมื่อกอน จิตนี้ไดเที่ยวจาริกไป ตามอาการที่
ปรารถนา ตามอารมณที่ใคร (และ) ตามความ
สบาย, วันนี้ เราจักขมมันดวยโยนิโสมนสิกาา
ประหนึง่ นายควาญชาง ขมชางที่ซับมันฉะนั้น."
[แกอรรถ]
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา; กอนแตนี้ ชือ่ วาจิตนี้เที่ยว
จาริกไปในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนตลอดกาลนาน ชื่อวาตามอาการ
ที่ปรารถนา ดวยสามารถแหงอาการ แหงกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน
อันเปนเหตุปรารถนา ชือ่ วา (เที่ยวไป) ตามอารมณเปนที่ใคร
ดวยสามารถแหงอารมณเปนที่เกิดความใครแหงจิตนั้นนั่นแหละ ชื่อวา
ตามความสบาย เพราะเมื่อมันเที่ยวดวยอาการใด ความสุขจึงมี ก็
เที่ยวไปดวยอาการนั้นนั่นแหละ, วันนี้ เราจักขมจิตดวยโยนิโสมนสิการ คือตักไมยอมใหมันกาวลวงได เหมือนบุรษุ ผูกุมขอไว (ในมือ)
ผูฉลาด คือนายหัตถาจารย ขมชางซับมัน คือตกมันไวดวยขอฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก ผู
เขาไปเพื่อสดับธรรมพรอมกับพระสานุ. ก็ทานผูมีอายุนั้น เรียนพระ-
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พุทธวจนะคือพระไตรปฎกแลว ไดเปนพระธรรมกถึกที่เชี่ยวชาญ ดํารง
(ชีพ) อยูตลอด ๑๒๐ ป ยังชมพูทวีปทั้งสิ้นใหกระฉอนแลวปรินิพพาน
ดังนี้แล.
เรื่องสานุสามเณร จบ.
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๖. เรื่องชางชื่อปาเวรกะ* [ ๒๓๗ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชางชื่อ
ปาเวรกะของพระเจาโกศล ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อปฺปมาทรตา"
เปนตน.
[ชางของพระเจาโกศลติดหลม]
ดังไดสดับมา ชางนั้น ในกาลเปนหนุม เปนสัตวมีกําลังมาก
โดยสมัยอื่นอีก ถูกกําลังแหงลมซึ่งเกิดขึ้นเพราะชราตัดทอน ลงไป
สูสระใหญสระหนึ่ง ติดอยูในหลมแลว ไมไดอาจเพื่อจะขึ้นได. มหาชน
เห็นชางนั้นแลว จึงสนทนากันขึ้นวา "ชางชื่อแมเห็นปานนี้ ยังถึง
ทุพพลภาพนี้." พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงบังคับนาย
หัตถาจารยวา "เธอจงไป จงยกชางนั้นใหขึ้นจากหลม." เขาไปแลว
แสดงการรบขึ้นที่นั่น ใหตีกลองรบขึ้นแลว. ชางซึ่งเปนเชื้อชาติแหง
สัตวมีมานะ ลุกขึ้นโดยเร็ว ดํารงอยูบนบกได. ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุ
นั้นแลว จึงกราบทูลแดพระศาสดา. พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ชางตัวนั้นถอนตนขึ้นจากหลมคือเปอกตมตามปกติกอน,
สวนเธอทั้งหลาย แลนลงแลวในหลมคือกิเลส; เพราะฉะนั้นแมเธอ
ทั้งหลายจงเริ่มตั้ง (ความเพียร) โดยแยบคายแลว ถอนตนขึ้นจาก
หลมคือกิเลสนั้นเถิด" แลวตรัสพระคาถานี้วา :* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
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"ทานทั้งหลายจงยินดีในความไมประมาท, จงตาม
รักษาจิตของตน, จงถอนตนขึ้นจากหลม ประหนึ่ง
ชางที่จมลงในเปอกตม ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมาทรตา ความวา ทาน
ทั้งหลายจงยินดียิ่งในความไมอยูปราศจากสติ.
บทวา สจิตฺต ความวา จงรักษาจิตของตนในอารมณทั้งหลาย
มีรูปเปนตน โดยอาการที่มันจะทําความกาวลวงไมได.
บทวา สนฺโน ความวา ชางที่จมลงไปแลวในเปอกตมตัวนั้น
ทําความพยายามดวยเทาหนาและเทาหลัง ถอนตนขึ้นพนจากเปอกตม
ดํารงอยูบนบกได ฉันใด, แมทานทั้งหลายก็จงถอนตนขึ้นจากหลม
ืคือกิเลส คือยังตนใหดํารงอยูบนบกคือพระนิพพาน ฉันนั้นเถิด.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น ดํารงอยูในพระอรหัตตผล
แลว ดังนี้แล.
เรื่องชางชื่อปาเวรกะ จบ.
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๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ* [ ๒๓๘ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยปาชื่อปาลิไลยกะ ประทับอยูใน
ไพรสณฑชื่อรักขิตะ ทรงปรารภภิกษุเปนอันมาก ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้วา "สเจ ลเภถ" เปนตน.
[ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยากเขาเฝาพระศาสดา]
เรื่องมาในอรรถกถาแหงพระคาถาวา "ปเร จ น วิชานนฺติ"
เปนตน ในยมกวรรค แลวแล. อันที่จริง ขาพเจากลาวเรื่องนี้แลว
วา "ความประทับอยูของพระตถาคตเจาผูซึ่งพระยาชางในไพรสณฑ
ชื่อรักขิตะนั้นบํารุงอยู ไดปรากฏไปในสกลชมพูทวีปแลว. ตระกูล
ใหญมีอาทิอยางนี้ คือ "ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา" สงขาวไปจากพระนครสาวัตถีแกพระอานนทเถระวา
"ทานผูเจริญ ขอทานจงแสดง พระศาสดาแกขาพเจาทั้งหลายเถิด.'
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป แมผูมีปกติอยูในทิศ ออกพรรษาแลว เขา
ไปหาพระอานนทเถระ วิงวอนวา "อานนท ผูมีอายุ เราทั้งหลาย
ฟงธรรมกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ตอกาลนานแลว,
ดีละ อานนทผูมีอายุ เราทั้งหลายพึงไดเพื่อฟงธรรมกถา ณ ที่เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาค."
๑

* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล
๑. ธมฺมปทฏกถา ภาค ๑ เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี.
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[ชางปาลิไลยกะจับไมจะตีพระอานนท]
พระเถระ พาภิกษุเหลานั้นไป ณ ไพรสรณชอื่ วารักขิตะนั้นแลว
ดําริวา "การเขาไปสูสํานักพระตถาคตเจา ผูมีปกติประทับอยูพระองค
เดียวตลอดไตรมาส พรอมกับภิกษุประมาณเทานี้ ไมสมควร"
ดังนี้แลว องคเดียวเทานั้นเขาไปเฝาพระศาสดา. ชางชื่อปาลิไลยกะ
เห็นทานแลว จับไมแลนแปรไป. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแลว
ตรัสวา "เจาจงหลีกไป ปาลิไลยกะ, อยาหาม, นั่นเปนพุทธปฏฐาก."
มันทิ้งทอนไมลงในที่นั้นนั่นเอง ถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบาตรและ
จีวร. พระเถระมิไดให. ชางคิดวา "ถาภิกษุนี้จักเปนผูมีวัตรอันเรียน
แลวไซร, ทานจักไมวางบริขารของตนลงบนแผนหินที่ประทับนั่งของ
พระศาสดา." พระเถระวางบาตรและจีวรลงบนพื้น. แทจริง ภิกษุผู
สมบูรณดวยวัตรทั้งหลาย ยอมไมวางบริขารของตนลงบนที่นั่งหรือที่
นอนของครู. พระเถระถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาตรัสถามวา "เธอมารูปเดียวเทานั้นหรือ ?" ทรงสดับความ
ที่พระเถระมากับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสวา "ก็ภิกษุพวกนั้น
อยูที่ไหนเลา ? เมื่อพระเถระกราบทูลวา "ขาพระองค เมื่อไมทราบ
จิตของพระองค จึงพักไวขางนอก (กอน) แลวมาเฝา," ตรัส
"จงเรียกพวกภิกษุเหลานั้นเขามาเถิด." พระเถระไดกระทําอยางนี้.
[เที่ยวไปคนเดียวดีกวาไปกับเพื่อนชั่ว]
พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้นแลว, เมื่อภิกษุ
เหลานั้นกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปน
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พระพุทธเจาผูสุขุมาล และเปนกษัตริยผูสุขุมาล, พระองคผูเดียวประทับยืนและประทับนั่งอยูตลอดไตรมาส ทรงทํากรรมที่ทําไดโดยยาก
แลว, ผูกระทําวัตรและปฏิวัตรก็ดี ผูถวายวัตถุมีน้ําบวนพระโอษฐ
เปนตนก็ดี ชรอยจะมิไดมี," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย กิจทุกอยาง
ชางชื่อปาลิไลยกะทําแลวแกเรา, อันที่จริง การที่บคุ คลเมื่อไดสหายผู
มีรูปเชนนี้ อยูรวมกัน สมควรแลว, เมื่อบุคลไมได ความเที่ยวไป
คนเดียวเทานั้นเปนการประเสริฐ" แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้
ไวในนาควรรควา :"ถาวา บุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษาตัว
มีธรรมเครื่องอยูอันดี เปนนักปราชญ ไวเปนผูเที่ยว
ไปดวยกันไซร, เขาพึงครอบงําอันตรายทั้งสิ้นเสีย
แลว พึงเปนผูมีใจยินดี มีสติ เที่ยวไปกับ
สหายนัน้ . หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญา
เครื่องรักษาตัว มีธรรมเครื่องอยูอ ันดี เปนนักปราชญ
ไวเปนผูเที่ยวไปดวยกันไซร, เขาพึงเที่ยวไปคน
เดียว เหมือนพระราชาทรงละแวนแควน ทีท่ รง
ชนะเด็ดขาดแลว (หรือ) เหมือนชางชื่อวา
มาตังคะละโขลงแลว เที่ยวไปในปาตัวเดียวฉะนั้น.
ความเที่ยวไปแหงบุคคลคนเดียวประเสริฐกวา,
เพราะคุณเครื่องเปนสหายไมมีอยูในชนพาล;
บุคคลนั้นพึงเปนผู ๆ เดียวเที่ยวไป เหมือนชางชื่อ
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มาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอยเที่ยวไปอยูใน
ปาฉะนัน้ และไมพึงทําบาปทั้งหลาย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิปก คือผูประกอบดวยปญญา
เครื่องรักษาตน.
บทวา สาธุวิหาริธีร คือผูมีธรรมเครื่องอยูอันเจริญ เปน
บัณฑิต.
บทวา ปริสฺสยานิ เปนตน ความวา เขาเมื่อไดสหายผูมี
เมตตาเปนวิหารธรรมเชนนั้น พึงครอบงําอันตรายทั้งหลาย คือ
"อันตรายที่ปรากฏ มีสีหะและพยัคฆเปนตน และอันตรายที่ปกปด
มีราคะและโทสะเปนตน" ทั้งหมดทีเดียวแลว พึงเปนผูมีใจยินดี มี
สติมั่นคง เที่ยวไป คืออยูกับสหายนั้น.
สองบทวา ราชาว รฏ ความวา เหมือนพระราผูฤๅษี ทรง
ละแวนแควนผนวชอยูฉะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา "พระราชา
ผูมีภูมิประเทศอันพระองคทรงชนะเด็ดขาดแลว ทรงละแวนแควน
ที่ทรงชนะเด็ดขาดแลวเสีย ดวยทรงดําริวา 'ชื่อวาความเปนพระราชานี้
เปนที่ตั้งแหงความประมาทอันใหญ, ประโยชนอะไรของเราดวยราชสมบัติที่เราครอบครองแลว' ลําดับนั้นแหละเสด็จเขาไปยังปาใหญ
ผนวชเปนดาบส เที่ยวเสด็จไปเฉพาะพระองคเดียวในอิริยาบถทั้ง ๔
ฉันใด; บุคคลก็พึงเที่ยวไปเฉพาะผูเดียวฉันนั้น."
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สองบทวา มาต.ฺครฺเว นาโค ความวา เหมือนอยางวา
พระยาชางตัวนี้ไดนามวา "มาตังคะ" เพราะพิจารณาเห็นอยางนี้วา
"เราแลยอมอยูนัวเนียดวยพวกชางพลาย ชางพัง ชางสะเทิน และ
ลูกชางทั้งหลาย, เรายอมเคี้ยวกินหญาที่เขาเด็ดปลายแลว, และเขา
ยอมเคี้ยวกินกิ่งไมอัน*พอหักไดที่เขาหักลงแลว ๆ, และเรายอมดื่มน้ําที่
ขุน, เมื่อเราหยั่งลง (สูทา น้ํา) และกาวขึ้น (จากทาน้ํา) เหลาชางพัง
ยอมเดินเสียดสีกายไป, ถาอยางไร เราตัวเดียวเทานั้น พึงหลีกออกไป
จากโขลงอยู" ดังนี้แลว ดําเนินไปดวยความรู ละโขลงแลว ยอม
เที่ยวไปในปานี้ตามสบายตัวเดียวเทานั้น ในอิรยิ าบถทั้งปวง ฉันใด;
บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเทานั้น แมฉันนั้น.
บทวา เอกสฺส ความวา ความเที่ยวไปแหงบรรพชิตผูยินดี
ยิ่งแลวในเอกีภาพ ตั้งแตกาลที่ตนบวช ชื่อวา ผู ๆ เดียวทานั้น
ประเสริฐ.
บาทพระคาถาวา นตฺถิ พาเล สหายตา ความวา เพราะ
คุณธรรมนี้ คือ "จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐
ธุดงคคุณ ๑๓ วิปสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖
อมตมหานิพพาน" ชื่อวาคุณเครื่องเปนสหาย. บุคคลไมอาจบรรลุ
คุณเครื่องเปนสหายนั้น เพราะอาศัยเหลาพาลชน เพราะฉะนั้น คุณ
เครื่องเปนสหาย จึงชื่อวาไมมีในพาลชน.
บทวา เอโก เปนตน ความวา เพราะเหตุนี้ บุคคลพึงเปน
๑. สาขาภงฺค ซึ่งรุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม. Faggots แขนงกิง่ ไมเล็ก ๆ.
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ผู ๆ เดียวเทานั้นเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวง, และไมพึงทําบาปทั้งหลาย
แมมีประมาณนอย. อธิบายวา "บุคคลนั้น พึงเปนผู ๆ เดียวเทานั้น
เที่ยวไป เหมือนชางชื่อมาตังคะ ตัวมีความขวนขวายนอย คือ ไมมี
อาลัย เที่ยวไปตามสบายในสถานที่ ๆ ตนปรารถนาแลว ๆ ในปานี้
ฉะนั้น, และไมพึงทําบาปทั้งหลายแมมีประมาณนอย.
เพราะฉะนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนี้วา "แม
ทานทั้งหลาย เมื่อไมไดสหายมีรูปเชนนี้ พึงเปนผูเที่ยวไปคนเดียว
เทานั้น" จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แกภิกษุเหลานั้น.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้นแมทั้ง ๕๐๐ รูป ดํารงอยูใ น
พระอรหัตแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.
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๘. เรื่องมาร* [ ๒๓๙ ]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยู ณ กุฎีซึ่งตั้งอยูในปาที่ขางปาหิมพานต
ทรงปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อตฺถมฺหิ " เปนตน.
[มารทูลใหพระศาสดาทรงครองราชสมบัติ]
ไดยินวา ในกาลนั้น พระราชาทัง้ หลายทรงครอบครองราชสมบัติเบียดเบียนเหลามนุษย. ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทอดพระ
เนตรเห็นมนุษยทั้งหลายถูกเบียดเบียนดวยการลงอาชญา ในรัชสมัย
ของพระราชาผูมิไดตั้งอยูในธรรม ทรงดําริดวยสามารถแหงความกรุณา
อยางนี้วา "เราอาจเพื่อจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรม ไมเบียด
เบียนเอง ไมใหผูอื่นเบียดเบียน ไมชนะเอง ไมใหผูอื่นชนะ ไมเศรา
โศกเอง ไมใหผูอื่นเศราโศก หรือหนอ ?"
มารผูมบี าป ทราบพระปริวิตกขอนั้นของพระผูมีพระภาคเจา
แลว จึงดําริวา "พระสมณโคดมทรงดําริวา 'เราอาจเพื่อครอบ
ครองราชสมบัติหรือหนอ ?' บัดนี้ พระสมณโคดมนั้น จักเปนผูใคร
เพื่อครอบครองราชสมบัติ, ก็ชื่อวาราชสมบัตินี้ เปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท, เมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัตินั้นอยู, เรา
๑

* พระครูธรรมาธิการ (ฟน ป. ธ. ๗ ปจจุบันเปน พระธรรมโสภณ) วัดราชบพิธ แปล.
๑. โดยพยัญชนะแปลวา เราอาจหรือหนอแลเพื่ออันเปนผูไมเบียดเบียนเอง...ครอบครอง
ราชสมบัติโดยธรรม. ศัพทอนฺตปจจัยที่ ๖ ศัพทมีอหน เปนตน เปนปฐมาววิภัติลงใน
อรรถตติยาวิภตั ิ เปนวิกติกัตตาในหุตวฺ า ๆ สมานกาลกิริยาใน กาเรตุ.
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อาจเพื่อจะไดโอกาส; เราจะไป, จักยังความอุตสาหะใหเกิดขึ้นแก
พระองค." แลวเขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงครอบราชสมบัติ, ขอพระสุคตเจาจง
ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม ไมเบียดเบียนเอง ไมใหผูอื่นเบียดเบียน
ไมชนะเอง ไมใหผูอื่นชนะ ไมเศราโศกเอง ไมใหผูอื่นเศราโศก."
[พระศาสดาตรัสถามเหตุผลที่มารทูล]
ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะมารนั้นวา "มารผูมีบาป ก็ทาน
เห็นอะไร ของเรา ผูซึ่งทานกลาวอยางนี้ ?" เมื่อมารกราบทูลวา
"ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาแล ทรงอบรมอิทธิบาท
ทั้ง ๔ ดีแลว, ก็พระผูมีพระภาค เมื่อทรงจํานงหวัง พึงทรงนอมนึก
ถึงเขาหลวงหิมวันตวา "จงเปนทอง" และเขาหลวงที่ทรงนอมนึกถึง
นั้น พึงเปนทองทีเดียว, แมขาพระองคจักทํากิจที่ควรทําดวยทรัพย
เพื่อพระองค, เพราะเหตุนี้ พระองคจักทรงครอบครองราชสมบัติโดย
ธรรม" ดังนี้แลว ทรงยังมารใหสังเวชดวยคาถา เหลานี้วา:"บรรพต พึงเปนของลวนดวยทองคําที่สุกปลั่ง
แมความที่บรรพตนัน้ (ทวีขึ้น) เปน ๒ เทา๒
ก็ยังไมเพียงพอแกบุคคลหนึ่ง, บุคคลทรงดังนี้
แลว พึงประพฤติแตพอสม. ผูเกิดมาคนใด
ไดเห็นทุกขวามีกามใดเปนแดนมอบให (เปนเหตุ),
ไฉนผูทเี่ กิดมาคนนั้น จะพึงนอมไปในกามนั้นได
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๐. ๒. แมประชุมแหงบรรพต ๒ ลูกก็วา.
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เลา ? ผูเกิดมารูจักอุปธิ (สภาพเขาไปทรงไว)
วา ' เปนธรรมเครื่องของ' ในโลกแลว
พึงศึกษาเพื่อนําอุปธินั้นนั่นแล ออกเสีย."
แลวตรัสวา "มารผูลามก โอวาทของทานเปนอยางอื่นทีเดียวแล,
ของเราก็เปนอยางอื่น (คนละอยางกัน), ขึ้นชื่อวาการปรึกษาธรรม
กับทานยอมไมมี, เพราะเรายอมสอนอยางนี้" แลวไดภาษิตพระ
คาถาเหลานี้วา:"เมื่อความตองการเกิดขึ้น สหายทั้งหลายนํา
ความสุขมาให, ความยินดีดวยปจจัยนอกนี้ ๆ
(ตามมีตามได) นําความสุขมาให, บุญนํา
ความสุขมาใหในขณะสิ้นชีวิต, การละทุกขทั้ง
ปวงเสียไดนําความสุขมาให. ความเปนผูเกื้อกูล
แกมารดา นําความสุขมาใหในโลก, อนึ่ง
ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา นําความสุขมาให.
ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ นําความสุขมาให,
ในโลก, อนึ่ง ความเปนผูเกื้อกูลแกพรหม
นําความสุขมาให. ศีลนําความสุขมาใหตราบเทา
ชรา, ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลว นําความสุขมาให,
การไดเฉพาะซึ่งปญญา นําความสุขมาให, การไม
ทําบาปทั้งหลาย นําความสุขมาให."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อตฺถมฺหิ ความวา ก็เมื่อกิจ มี
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การทําจีวรเปนตนก็ดี มีระงับอธิกรณเปนตน บังเกิดขึ้นแก
บรรพชิตบาง, (หรือ) เมือ่ กิจ มีกสิกรรมเปนตนก็ดี มีการถูกเหลา
ชนผูอาศัยรวมดวยฝกฝายที่มีกําลังย่ํายีก็ดี บังเกิดขึ้นแกคฤหัสถบาง,
สหายเหลาใดสามารถเพื่อยังกิจนั้นใหสําเร็จได หรือใหสงบได, สหาย
ผูเห็นปานนั้นนําความสุขมาให.
สองบทวา ตุฏี สุขา ความวา ก็แมคฤหัสถทั้งหลาย ผูไม
สันโดษแลวดวยของแหงตน จึงปรารภ ทุจริตกรรมมีการตัดที่
ตอเปนตน, แมบรรพชิตทั้งหลายผูไมสันโดษแลวดวยปจจัยของตน
จึงปรารภอเนสนามีประการตาง ๆ, เพราะเหตุนี้ คฤหัสถและบรรพชิต
ทั้ง ๒ นั้น จึงไมประสพความสุขเลย; เพราะฉะนั้น ความสันโดษ
ดวยของมีอยูแหงตนนอกนี้ ๆ คือเล็กนอยหรือมากมายนี่เอง นําความ
สุขมาให.
บทวา ปฺุ ความวา ก็บุญกรรมที่เริ่มทําไวตามอัธยาศัย
อยางไรนั่นแล นําความสุขมาใหในมรณกาล.
บทวา สพฺพสฺส ความวา อนึ่ง พระอรหัต กลาวคือการละ
วัฏฏทุกขทั้งสิ้นไดนั่นแล ชื่อวานําความสุขมาใหในโลกนี.้
การปฏิบัติชอบในมารดา ชื่อวา มตฺเตยฺยตา. การปฏิบัติ
ชอบในบิดา ชื่อวา เปตฺเตยฺยตา. การทะนุบํารุงมารดาบิดานี่แล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยบทแมทั้งสอง. อันที่จริง มารดาและ
บิดาทราบวาบุตรทั้งหลายไมบํารุงแลว ยอมฝงทรัพยอันเปนของมีอยู
แหงตนเสียในแผนดินบาง ยอมสละใหแกชนเหลาอื่นบาง, อนึ่ง
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การนินทายอมเปนไปแกบุตรเหลานั้นวา "คนพวกนี้ไมทะนุบํารุง
มารดาบิดา," บุตรเหลานั้นยอมบังเกิดแมในคูณนรก เพราะกายแตก
ทําลายไป; สวนบุตรเหลาใดทะนุบํารุงมารดาบิดาโดยเคารพ, บุตร
เหลานั้นยอมไดรับทรัพยอันเปนของมีอยูของมารดาบิดาเหลานั้น ทั้ง
ยอมไดซึ่งการสรรเสริญ, เพราะรางการแตกทําลายไป ยอมบังเกิดใน
สวรรค; เพราะฉะนั้น แมทั้งสองขางนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
"นําความสุขมาให" ดังนี้.
การปฏิบัติชอบในบรรพชิตทั้งหลาย ชื่อวา สามฺตา.
การปฏิบัติชอบในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธ และพระสาวกแหงพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ผูมีบาปอันลอยเสียแลวเทานั้น ชือ่ วา พฺรหฺมฺตา.
ความเปนคือการบํารุง พระพุทธเจาพระปจเจกพุทธและพระพุทธสาวก
ทั้งหลายเหลานั้นดวยปจจัย ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแมดวยบท
ทั้ง ๒. แมขอ นี้ พระองคก็ตรัสวา ชือ่ วา นําความสุขมาใหในโลก
(นี้).
บทวา สีล เปนตน ความวา แทจริง เครื่องอลังการทั้งหลาย
มีแกวมณี ตุมหู และผาแดงเปนตน ยอมงดงามสําหรับเหลาชนผูตั้ง
อยูแลวในวัยนั้น ๆ เทานั้น, เครื่องอลังการของคนหนุม จะงดงามใน
กาลแก หรือเครื่องอลังการของคนแก จะงดงามในกาลหนุม ก็
หาไม, อนึ่ง, (เครื่องอลังการที่ตกแตงไมถูกกาลนี้) ยอมกอให
เกิดความเสียหายถายเดียว เพราะใหการครหาบังเกิดขึ้นวา "คนนั่น
ชะรอยจะเปนบา;" สวนศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เปนตนเปนประเภท
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ยอมงดงามในทุก ๆ วัย ทั้งแกคนหนุม ทั้งแกคนแกทีเดียว, ยอม
นํามาแตความโสมนัสถายเดียว เพราะใหความสรรเสริญบังเกิดขึ้นวา
"แม ทานผูนี้มีศีลหนอ" เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
"สุข ยาว ชรา สีล."
สองบทวา สทฺธา ปติฏิตา ความวา ศรัทธาที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระแมทั้ง ๒ อยาง เปนคุณชาติไมหวั่นไหว ตั้งมั่นแลว
เทียว นําความสุขมาให.
บาทพระคาถาวา สุโข ปฺาปฏิลาโภ ความวา การได
เฉพาะปญญาแมที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ นําความสุขมาให.
สองบทวา ปาปาน อรกณ ความวา อนึ่ง การไมกระทําบาป
ทั้งหลายดวยอํานาจแหงเสตุฆาตวิรัติ นําความสุขมาใหในโลกนี้.
ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก ดัง
นี้แล.
เรื่องมาร จบ.
นาควรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๓ จบ.
๑

๑. ดวยสามารถแหงวิรัติเครือ่ งฆาซึ่งบาปธรรมนับเนื่องแลวในอริยมรรคชื่อวา เสตุ.
แปลเปนภาวสาธนะก็ได.

