คํานํา
การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศึกษาเต็มที่
จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ เพราะหนังสือ
เครื่องประกอบเทากับดวงประทีปสําหรับสองมรรคา ใหผูศึกษามอง
เห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีหนาที่จัดพิมพหนังสือที่เกี่ยว
แกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท จึงไดคิดจัดพิมพหนังสือ
เครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมทั้งฝายบาลีขึ้น เพื่อใหผูศึกษาไดรับ
ความสะดวกในการศึกษา และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลายเรื่อง เฉพาะ
หนังสือธัมมปทัฏฐกถา ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่องหนึ่ง เพราะ
ใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผูศึกษาบาลี เมื่อเรียนบาลี
ไวยากรณจบแลว ก็เริ่มเรียนหนังสือนี้เปนลําดับไป เห็นควรแปล
เปนภาษาไทยใหตลอดเรื่อง และไดมอบใหพระมหาอู นิสฺสโภ ป. ธ. ๗
วัดบวรนิเวศวิหาร เปนผูรับไปดําเนินการ. ทานไดคนควารวบรวม
หนังสือตาง ๆ ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง ขอใหทานที่เปน
กรรมการกองตําราชวยแปลบาง ขอใหทานที่เปนเปรียญในสํานักเดียว
กัน และตางสํานักชวยแปลบาง.
แตการแปลนั้น ไดขอใหแปลตามวิธีการที่กองตําราไดวางไว
เพื่อใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน ไมลักลั่น โดยถือหลักวา แปลให
ไดความชัด สํานวนเรียบรอย ไมโลดโผนจนเสียหลักของภาษา
และแปลเทาศัพทอยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยางในสนามหลวง ถา
ที่ไหนไมมีศัพท เพิ่มเขาใหม ก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ไว ถา
ที่ไหนบงถึงขอธรรมก็ดี เกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมก็ดี ทานชักความ
มาจากบาลีหรือคัมภีรอื่น ๆ ก็ดี ก็ไดทําเชิงอรรถบอกไวใหทราบ เพื่อ
สะดวกแกผูศึกษา ซึ่งสนใจในการคนควา.
กองตํารา ฯ ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน

ชวยใหหนังสือนี้สําเร็จทุก ๆ ทาน และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก
หนังสือนี้ แตทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา.
กองตํารา
มหากุฏราชวิทยาลัย
๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๑
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๒๔. ตัณหาวรรค วรรณนา
๑. เรื่องปลาชื่อกปละ [๒๔๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปลาชื่อ
กปละ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มนุชสฺส" เปนตน.
[สองพี่นองออกบวช]
ไดยินวา ในอดีตกาล ในกาลแหงพระผูมีพระภาคทรงพระนาม
วากัสสป ปรินิพพานแลว กุลบุตร ๒ คนพี่นอง ออกบวชในสํานัก
แหงพระสาวกทั้งหลาย.
บรรดากุลบุตร ๒ คนนั้น คนพี่ไดชื่อวาโสธนะ, คนนองชื่อกปละ.
สวนมารดาของคนทั้ง ๒ นั้น ชื่อวาสาธนี, นองสาวชื่อตาปนา. แมหญิง
ทั้ง ๒ นั้น ก็บวชแลวใน (สํานัก) ภิกษุณี. เมื่อคนเหลานั้นบวช
แลวอยางนั้น พี่นองทั้ง ๒ ทําวัตรและปฏิวัตรแกพระอาจารยและพระ
อุปชฌายะอยู วันหนึ่ง ถามวา "ทานขอรับ ธุระในพระศาสดานี้
มีเทาไร ?" ไดยินวา "ธุระมี ๒ อยาง คือ คันถธุระ ๑ วิปสสนา
ธุระ ๑," ภิกษุผูเปนพี่ คิดวา "เราจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ" อยูใน
สํานักแหงพระอาจารยและพระอุปชฌายะ ๕ พรรษาแลว เรียน
*

๑

* พระมหาใจ ป. ธ. ๖ (ปจจุบันเปนทีพ่ ระญาณรักขิต) วัดบรมนิวาส แปล.
๑. สุตฺวา เปนกิริยาปธานนัย.
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กัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต เขาไปสูปา พยายามอยูก็บรรลุพระอรหัตผล.
[นองชายเมาในคันถธุระ]
ภิกษุนอ งชาย คิดวา "เรายังหนุมกอน, ในเวลาแก จึงจัก
บําเพ็ญวิปสสนาธุระ" จึงเริ่มตั้งคันถธุระ เรียนพระไตรปฎก. บริวาร
เปนอันมากไดเกิดขึ้น เพราะอาศัยปริยัติของเธอ, ลาภก็ไดเกิดขึ้น
เพราะอาศัยบริวาร. เธอเมาแลวดวยความเมาในความเปนผูสดับมาก
อันความทะยานอยากในลาภครอบงําแลว เพราะเปนผูสําคัญตัววาฉลาด
ยิ่ง ยอมกลาวแมสิ่งที่เปนอกัปปยะ อันคนเหลาอื่นกลาวแลววา "เปน
อกัปปยะ," กลาวแมสิ่งที่เปนอกัปปยะวา "เปนกัปปยะ," กลาวแม
สิ่งที่มีโทษวา "ไมมีโทษ," กลาวแมสิ่งไมมีโทษวา "มีโทษ."
เธอแมอันภิกษุผูมีศีลเปนที่รักทั้งหลายกลาววา "คุณกปละ คุณอยาได
กลาวอยางนี้" แลว แสดงธรรมและวินัยกลาวสอนอยู ก็กลาววา
"พวกทานจะรูอะไร ? พวกทานเชนกับกํามือเปลา" เปนตนแลว
ก็เที่ยวขูตวาดภิกษุทั้งหลายอยู.
[นองชายไมเชื่อพี่]
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย บอกเบื้อความนั้นแมแกพระโสธนเถระ
ผูเปนพี่ชายของเธอแลว. แมพระโสธนเถระ เขาไปหาเธอแลว ตัก
เตือนวา "คุณกปละ ก็การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายผูเชนเธอชื่อ
วาเปนอายุพระศาสนา; เพราะฉะนั้น เธออยาไดละการปฏิบตั ิชอบ
แลว กลาวคัดคานสิ่งที่เปนกัปปยะเปนตนอยางนั้นเลย." เธอมิได
เอื้อเฟอถอยคําแมของทาน. แมเมื่อเปนเชนนี้ พระเถระก็ตักเตือนเธอ
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๒-๓ ครั้ง ทราบเธอผูไมรับคําตักเตือนวา "ภิกษุนี้ไมทําตามคําของ
เรา" จึงกลาววา "คุณ ถาดังนั้น เธอจักปรากฏดวยกรรมของตน"
ดังนี้แลว หลีกไป.
[นองชายเสียคนเพราะถูกทอดทิ้ง]
จําเดิมแตนั้น ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก แมเหลาอื่น ทอดทิ้ง
เธอแลว. เธอเปนผูมีความประพฤติชวั่ อันพวกผูมีความประพฤติชั่ว
แวดลอมอยู วันหนึ่ง คิดวา "เราจักสวดปาฏิโมกข" จึงถือพัดไป
นั่งบนธรรมาสนในโรงอุโบสถแลว ถามวา "ผูมีอายุ ปาฏิโมกข
ยอมเปนไปเพื่อภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในทีน่ ี้หรือ ?" เห็น
ภิกษุทั้งหลายนิ่งเสีย ดวยคิดวา "ประโยชนอะไร ดวยคําโตตอบที่
เราใหแกภิกษุ ?" จึงกลาววา "ผูมีอายุ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ไมมี,
ประโยชนอะไรดวยปาฏิโมกข ที่พวกทานจะฟงหรือไมฟง" ดังนี้แลว
ก็ลุกไปจากอาสนะ. เธอยังศาสนาคือปริยัติของพระผูมีพระภาคทรง
พระนามวากัสสปใหเสื่อมลงแลว ดวยอาการอยางนี้. แมพระโสธนเถระ ก็ปรินพิ พานในวันนั้นเอง.
ในกาลสิ้นอายุ ภิกษุกปละ เกิดในอเวจีมหานรก. มารดาและ
นองสาวของเธอแมนั้น ถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแล ดาปริภาษภิกษุ
ทั้งหลาย ผูมีศีลเปนที่รักแลว ก็บังเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกัน.
[โจรเกิดในเทวโลกดวยอํานาจของศีล]
ก็ในกาลนั้น บุรุษ ๕๐๐ คน ทําโจรกรรมมีการปลนชาวบาน
เปนตน เปนอยูดวยกิริยาของโจร ถูกพวกมนุษยในชนบทตามจับแลว

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 4

หนีเขาปา ไมเห็นที่พึ่งอะไรในปานั้น เห็นภิกษุผูอยูในปาเปนวัตรรูป
ใดรูปหนึ่ง ไหวแลว กลาววา "ทานผูเจริญ ขอทานจงเปนที่พึ่งของ
พวกขาพเจาเถิด."
พระเถระ กลาววา "ชื่อวาที่พึ่งเชนกับศีล ยอมไมมีแกทาน
ทั้งหลาย, พวกทานแมทั้งหมดจงสมาทานศีล ๕ เถิด."
โจรเหลานั้น รับวา "ดีละ" ดังนีแ้ ลว สมาทานศีลทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พระเถระ ตักเตือนโจรเหลานั้นวา "บัดนี้ พวกทาน
เปนผูมีศีล; พวกทาน ไมควรลวงศีลแมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย; ความ
ประทุษรายทางใจ ก็ไมควรทํา." โจรเหลานั้น รับวา "ดีละ" แลว
ครั้งนั้น ชาวชนบทเหลานั้น (มา) ถึงที่นั้นแลว คนหาขาง
โนนขางนี้ พบโจรเหลานั้นแลว ก็ชว ยกันปลงชีวิตเสียทั้งหมด. พวก
โจรเหลานั้น ทํากาละแลว ก็บังเกิดในเทวโลก. หัวหนาโจร ไดเปน
หัวหนาเทพบุตร.
[เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกุลเกวัฏฏะ]
เทพบุตรเหลานั้น ทองเที่ยวไปในเทวโลกสิน้ พุทธันดรหนึ่ง
ดวยอํานาจอนุโลมและปฏิโลม ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดแลวในบาน
ชาวประมง ๕๐๐ ตระกูล ใกลประตูพระนครสาวัตถี. หัวหนาเทพบุตร
ถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหนาชาวประมง, พวกเทพบุตรนอกนี้ ถือ
ปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกนี้. การถือปฏิสนธิและการออกจาก
ทองมารดาแหงชนเหลานั้น ไดมีแลวในวันเดียวกันทั้งนั้น ดวย
ประการฉะนี้.
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หัวหนาชาวประมง ใหคนเที่ยวแสวงหาวา "พวกทารกแมเหลา
อื่นในบานนี้ เกิดแลวในวันนี้มีอยูบางไหม ?" ไดยินความที่ทารก
เหลานั้นเกิดแลว จึงสั่งให ๆ ทรัพยคา เลี้ยงดู แกชาวประมงเหลานั้น
ดวยตั้งใจวา "พวกทารกนั่น จักเปนสหายของบุตรเรา." ทารกเหลา
นั้นแมทุกคน เปนสหายเลนฝุนรวมกัน ไดเปนผูเจริญวัยโดยลําดับ
แลว. บรรดาเด็กเหลานั้น บุตรของหัวหนาชาวประมง ไดเปนผู
เยี่ยมโดยยศและอํานาจ.
[กปละเกิดเปนปลาใหญ]
แมภิกษุกปละ ไหมในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งแลว ในกาลนั้น
บังเกิดเปนปลาใหญในแมน้ําอจิรวดี มีสีเหมือนทองคํา มีปากเหม็น
ดวยเศษแหงวิบาก.
ตอมาวันหนึ่ง สหายเหลานั้น ปรึกษากันวา "เราจักจับปลา"
จึงถือเอาเครื่องจับสัตวน้ํามีแหเปนตน ทอดไปในแมน้ํา. ทีนนั้ ปลานั้น
ไดเขาไปสูภายในแหของคนเหลานั้น. ชาวบานประมงทั้งหมด เห็น
ปลานั้นแลว ไดสงเสียงเอ็ดอึงวา "ลูกของพวกเราเมื่อจับปลาครั้ง
แรก จับไดปลาทองแลว, คราวนี้ พระราชาจักพระราชทานทรัพยแก
เราเพียงพอ." สหายแมเหลานั้นแล เอาปลาใสเรือ ยกเรือขึ้นแลว
ก็ไดไปสูพระราชสํานัก.
แมเมื่อพระราชา ทอดพระเนตรเห็นปลานั้น ตรัสวา "นัน่
อะไร ?" พวกเขาไดกราบทูลวา "ปลา พระเจาขา." พระราชาทอด
พระเนตรเห็นปลามีสีเหมือนทองคํา ทรงดําริวา "พระศาสดาจักทรง
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ทราบเหตุที่ปลานั่นเปนทองคํา" ดังนี้แลว รับสัง่ ใหคนถือปลา ได
เสด็จไปสูสํานักพระผูมีพระภาค. เมื่อปากอันปลาพออาเทานั้น พระ
เชตวันทั้งสิ้น ไดมีกลิ่นเหม็นเหลือเกิน.
พระราชา ทูลถามพระศาสดาวา "พระเจาขา เพราะเหตุไร
ปลาจึงมีสีเหมือนทองคํา ? และเพราะเหตุไร กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจาก
ปากของมัน ?"
พระศาสดา. มหาบพิตร ปลานี้ ไดเปนภิกษุชื่อกปละ เปน
พหุสูต มีบริวารมาก ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา
กัสสป, ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงําแลว ดาปริภาษพวกภิกษุ
ผูไมถือคําของตน ยังพระศาสดา ของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา
กัสสป ใหเสื่อมลงแลว. เขาบังเกิดในอเวจีดวยกรรมนั้นแลว บัดนี้
เกิดเปนปลาดวยเศษแหงวิบาก; ก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะ กลาว
สรรเสริญคุณพระพุทธเจาสิ้นกาลนาน, จึงไดอัตตภาพมีสีเหมือนทองคํา
นี้ ดวยผลแหงกรรมนั้น, เธอไดเปนผูดาปริภาษภิกษุทั้งหลาย กลิ่น
เหม็นจึงฟุงออกจากปากของเธอ ดวยผลแหงกรรมนั้น; มหาบพิตร
อาตมภาพจะใหปลานั้นพูด.
พระราชา. ใหพูดเถิด พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามปลาวา "เจาชื่อกปละหรือ ?"
ปลา. พระเจาขา ขาพระองคชื่อกปละ.
พระศาสดา. เจามาจากที่ไหน ?
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ปลา. มาจากอเวจีมหานรก พระเจาขา.
พระศาสดา. พระโสธนะพี่ชายใหญของเจาไปไหน ?
ปลา. ปรินิพพานแลว พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็นางสาธนีมารดาของเจาเลา ไปไหน ?
ปลา. เกิดในนรก พระเจาขา.
พระศาสดา. นางตาปนานองสาวของเจา ไปไหน ?
ปลา. เกิดในมหานรก พระเจาขา.
พระศาสดา. บัดนี้เจาจักไปที่ไหน ?
ปลาชื่อกปละกราบทูลวา "จักไปสูอเวจีมหานรกดังเดิม พระเจา
ขา" ดังนี้แลว อันความเดือดรอนครอบงําแลว เอาศีรษะฟาดเรือ
ทํากาละในทันทีนั่นเอง เกิดในนรกแลว. มหาชน ไดสลดใจมีโลม
ชาติชูชันแลว.
[พระศาสดาตรัสกปลสูตร]
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูวารจิตของบริษัทผู
ประชุมกันในขณะนั้น เพื่อจะทรงแสดงธรรมใหสมควรแกขณะนั้น
จึงตรัสกปลสูตรในสุตตนิบาต วา "นักปราชญทงั้ หลาย ไดกลาวการ
ประพฤติธรรม ๑ การประพฤติพรหมจรรย ๑ นัน่ วาเปนแกวอัน
สูงสุด" ดังนี้เปนตนแล ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"ตัณหา ดุจเถายานทราย ยอมเจริญแกคนผูมี
ปกติประพฤติประมาท. เขายอมเรรอนไปสูภพนอย
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๒๗๙. ตตฺถ ธมฺมจริยสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ. . ว.
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ใหญ ดังวานรตัวปรารถนาผลไมอยูโลดไปในปา
ฉะนั้น. ตัณหานั่นเปนธรรมชาติลามก มักแผ
ซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลก ยอมครอบงํา
บุคคลใดได, ความโศกทั้งหลายยอมเจริญแก
บุคคลนั้น, ดุจหญาคมบางอันฝนตกรดแลวเจริญ
อยู ฉะนั้น, แตผูใด ยอมย่ํายีตัณหานั่น
ซึ่งเปนธรรมชาติลามก ยากที่ใครในโลกจะลวง
ไปได, ความโศกทั้งหลาย ยอมตกไปจากผูนั้น
เหมือนหยาดน้ําตกไปจากใบบัว ฉะนั้น. เพราะ
ฉะนั้น เราบอกกะทานทั้งหลายวา ความเจริญ
จงมีแกทานทั้งหลาย บรรดาที่ประชุมกันแลว
ณ ที่นี้ ทานทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสียเถิด,
ประหนึง่ ผูตองการแฝก ขุดหญาคมบางเสีย
ฉะนั้น , มารอยาระรานทานทั้งหลายบอย ๆ
ดุจกระแสน้ําระรานไมออ ฉะนัน้ ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปมตฺตจาริโน ความวา ฌานไม
เจริญเทียว วิปสสนา มรรค และผล ก็ไมเจริญ แกบุคคลผูม ีปกติ
๑

๑. แปลกันมาอยางนี้ แตนาจะแปลวา ประหนึ่งผูตองการรากแฝก ขุดตนแฝกฉะนั้น
เพราะศัพทวา วีรณ หมายเอาตน สวน อุสีร เปนชื่อของราก โดยนัยอภิธานัปปทีปก า
คาถา ๖๐๑.
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ประพฤติประมาท ดวยความประมาท มีการปลอยสติเปนลักษณะ.
อธิบายวา เหมือนอยางวา เครือเถายานทรายรอยรัด รึงรัดตนไมอยู
ยอมเจริญเพื่อความพินาศแหงตนไมนั้นฉันใด, ตัณหาก็ฉันนั้น ชื่อวา
เจริญแกบุคคลนั้น เพราะอาศัยทวารทั้ง ๖ เกิดขึน้ บอย ๆ.
บาทพระคาถาวา โส ปริปฺลวติ หุราหุร ความวา บุคคลนั้น
คือผูเปนไปในคติแหงตัณหา ยอมเรรอ นคือแลนไปในภพนอยใหญ.
ถามวา "เขายอมเรรอนไปเหมือนอะไร ?" แกวา "เหมือนวานรตัว
ปรารถนาผลไม โลดไปในปาฉะนั้น." อธิบายวา วานรเมื่อปรารถนา
ผลไม ยอมโลดไปในปา, มันจับกิ่งไมนั้น ๆ ปลอยกิ่งนั้นแลว จับกิ่ง
อื่น, ปลอยกิ่งแมนั้นแลว จับกิ่งอื่น ยอมไมถึงความเปนสัตวที่บุคคล
ควรกลาวไดวา "มันไมไดกิ่งไมจึงนั่งเจาแลว" ฉันใด; บุคคลผูเปน
ไปในคติแหงตัณหา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เรรอนไปสูภพนอยภพใหญ
ยอมไมถึงความเปนผูที่ใคร ๆ ควรพูดไดวา "เขาไมไดอารมณแลว
จึงถึงความไมเปนไปตามความทะเยอทะยาน."
บทวา ย เปนตน ความวา ตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ นี้
ชื่อวา ลามก เพราะความเปนของชั่ว ถึงซึ่งอันนับวา 'วิสตฺติกา' เพราะ
ความที่ตัณหานั้น เปนธรรมชาติซานไป คือวา ของอยูในอารมณมี
รูปเปนตน โดยความเปนดุจอาหารเจือดวยพิษ โดยความเปนดุจดอกไม
เจือดวยพิษ โดยความเปนดุจผลไมเจือดวยพิษ โดยความเปนดุจเครื่อง
บริโภคเจือดวยพิษ ยอมครอบงําบุคคลใด, ความโศกทั้งหลายมีวัฏฏะ
เปนมูล ยอมเจริญยิ่งในภายในของบุคคลนั้น เหมือนหญาคมบางที่ฝน
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ตกรดอยูบอย ๆ ยอมงอกงามในปาฉะนั้น.
บทวา ทุรจฺจย เปนตน ความวา ก็บุคคลใด ยอมขม คือ
ยอมครอบงําตัณหานั่น คือมีประการที่ขาพเจากลาวแลว ชื่อวายากที่
ใครจะลวงได เพราะเปนของยากจะกาวลวงคือละได, ความโศก
ทั้งหลายมีวัฏฏะเปนมูล ยอมตกไปจากบุคคลนั้น; คือไมตั้งอยูได
เหมือนหยาดน้ําตกไปบนใบบัว คือบนใบดอกปทุม ไมติดอยูไดฉะนั้น.
หลายบทวา ต โว วทามิ คือ เพราะเหตุนั้น เราขอกลาวกะ
ทานทั้งหลาย.
สองบทวา ภทฺท โว ความวา ความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย,
อธิบายวา ทานทั้งหลาย อยาไดถึงความพินาศ ดุจกปลภิกษุรูปนี้.
บทวา มูล เปนตน ความวา ทานทั้งหลายจงขุดรากแหงตัณหา
อันเปนไปในทวาร ๖ นี้ ดวยญาณอันสัมปยุตดวยพระอรหัตตมรรค.
ถามวา "ขุดรากแหงตัณหานั้น เหมือนอะไร ? แกวา "เหมือนผูตอง
การแฝก ขุดหญาคมบางฉะนั้น." อธิบายวาบุรุษผูตองการแฝก
ยอมขุดหญาคมบางดวยจอบใหญฉันใด; ทานทั้งหลาย จงขุดรากแหง
ตัณหานั้นเสีย ฉันนั้น.
สองบาทคาถา วา มา โว นฬว โสโตว มาโร ภฺชิ ปุนปฺปุน
ความวา กิเลสมาร มรณมาร และเทวบุตรมาร จงอยาระราน
ทานทั้งหลายบอย ๆ เหมือนกระแสน้ําพัดมาโดยกําลังแรง ระรานไมออ
ซึ่งเกิดอยูริมกระแสน้ํา ฉะนั้น.
๑

๑. กึ่งพระคาถาสุดทาย.
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ในกาลจบเทศนา บุตรของชาวประมงทั้ง ๕๐๐ ถึงความสังเวช
ปรารถนาการทําที่สุดแหงทุกข บวชในสํานักพระศาสดา ทําที่สุดแหง
ทุกข ตอกาลไมนานเทาไร ไดเปนผูมีการบริโภคเปนอันเดียว โดย
ธรรมเปนเครื่องบริโภคคืออเนญชาวิหารธรรมและสมาปตติธรรมรวม
กับพระศาสดา ดังนี้แล.
เรื่องปลาชื่อกปละ จบ.
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๒. เรื่องนางลูกสุกร [๒๔๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนางลูก
สุกรกินคูถตัวหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถาป มูเล" เปนตน.
[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร]
ไดยินวา วันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห เพื่อ
บิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่ง จึงไดทรงทําการแยม
(พระโอษฐ) ใหปรากฏ. เมื่อพระองคทรงทําการแยม (พระโอษฐ)
อยู พระอานนทเถระ ไดเห็นมณฑลแหงทัสสโนภาษ ซึ่งเปลงออก
จากชองพระโอษฐ จึงทูลถามเหตุแหงการแยม (พระโอษฐ) วา
"พระเจาขา อะไรหนอแล เปนเหตุ ? อะไร ? เปนปจจัย แหง
การทําการแยมใหปรากฏ."
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทนั้นวา "อานนท
เธอเห็นนางลูกสุกรนั่นไหม ?"
พระอานนท. เห็น พระเจาขา.
พระศาสดา. นางลูกสุกรนั่น ไดเกิดเปนแมไก อยูในที่ใกลโรง
ฉันแหงหนึ่ง ในศาสนาของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากกุสันธ,
นางไกนั้น ฟงเสียงประกาศธรรมของภิกษุผูเปนโยคาวจรรูปหนึ่ง
สาธยายวิปสสนากัมมัฏฐานอยู จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไดเกิดในราช
ตระกูล เปนราชธิดาพระนามวา อุพพรี, ในกาลตอมา พระนาง
*

* พระมหาใจ ป. ธ. ๖ (ปจจุบันเปนทีพ่ ระญาณรักขิต) วัดบรมนิวาส แปล.
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เสด็จเขาไปยังสถานเปนที่ถายอุจจาระ ทอดพระเนตรเห็นหมูหนอนแลว
ยังปุฬวกสัญญาใหเกิดขึ้นในที่นั้น ไดปฐมฌานแลว, พระนางดํารงอยู
ในอัตตภาพนั้นจนสิ้นอายุ จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในพรหมโลก,
ก็แลพระนางครั้นจุติจากอัตตภาพนั้นแลว สับสนอยูดวยอํานาจคติ จึง
เกิดแลวในกําเนิดสุกรในบัดนี้, เราเห็นเหตุนี้ จึงไดทําการแยมให
ปรากฏ.
ภิกษุทั้งหลายมีพระอานนทเถระเปนประมุข สดับเรื่องนั้นแลว
ไดความสังเวชเปนอันมาก.
[ราคตัณหาใหโทษมาก]
พระศาสดา ทรงยังความสังเวชใหเกิดแกภิกษุเหลานั้นแลว
เมื่อจะทรงประกาศโทษแหงราคตัณหา ประทับยืนอยูระหวางถนนนั่น
เอง ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"ตนไม เมื่อรากไมมีอันตราย ยังมั่นคง ถึง
บุคคลตัดแลว ยอมงอกขึ้นไดอีกทีเดียว แม
ฉันใด, ทุกขนี้ เมื่อตัณหานุสัย อันบุคคลยัง
ขจัดไมไดแลว ยอมเกิดขึ้นร่ําไป แมฉันนั้น.
กระแส (แหงตัณหา) ๓๖ อันไหลไปในอารมณ
เปนที่พอใจ เปนธรรมชาติกลา ยอมมีแก
บุคคลใด, ความดําริทั้งหลายอันใหญ อาศัย
ราคะยอมนําบุคคลนั้น ผูมีทฏิ ฐิชั่วไป. กระแส
(แหงตัณหาทั้งหลาย) ยอมไหลไปในอารมณ
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ทั้งปวง ตัณหาดุจเถาวัลยแตกขึ้นแลวยอมตัง้ อยู,
ก็ทานทัง้ หลายเห็นตัณหานั้น เปนดังเถาวัลย
เกิดแลว จงตัดรากเสียดวยปญญาเถิด. โสมนัส
ทั้งหลายที่ซานไป และเปอนตัณหาดุจยางเหนียว
ยอมมีแกสัตว, สัตวทั้งหลายนั้น อาศัยความ
สําราญ จึงเปนผูแสวงหาความสุข, นระเหลานั้น
แล ยอมเปนผูเขาถึงซึ่งชาติชรา. หมูสัตว
อันตัณหาผูทําความดิ้นรนลอมไวแลวยอมกระเสือก
กระสน เหมือนกระตาย อันนายพรานดักได
แลว ฉะนั้น, หมูสัตวผูของอยูในสังโยชน
และกิเลสเครื่องของ ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ
อยูชานาน. หมูสัตว อันตัณหาผูทําความดิ้นรน
ลอมไวแลว ยอมกระเสือกกระสนเหมือนกระตาย
ที่นายพรานดักไดแลว ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น
ภิกษุหวังธรรมเปนทีส่ ํารอกกิเลสแกตน พึงบรรเทา
ตัณหาผูทําความดิ้นรนเสีย."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มูเล เปนตน ความวา เมื่อรากทั้ง
๕ (ของตนไมใด) ซึ่งทอดตรงแนวไปใน ๔ ทิศ และในภายใต
๑

๑. โดยพยัญชนะแปลวา เปนไปแลวกับดวยตัณหาดุจยางเหนียว.
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ชื่อวาไมมีอันตราย เพราะอันตรายชนิดใดชนิดหนึ่ง บรรดาอันตรายมีการ
ตัด การผา และการเจาะเปนตน ชื่อวามั่นคง เพราะถึงความเปน
ของมั่นคง ตนไม (นั้น) แมถกู บุคคลรานแลว ณ เบื้องบน ยอม
งอกขึ้นไดอีกทีเดียว ดวยอํานาจกิ่งใหญนอย ฉันใด, ทุกขนี้ ที่ตาง
ดวยทุกขมีชาติทุกขเปนตน เมื่ออนุสัยคือความนอนเนื่องแหงตัณหาคัน
เปนไปทางทวาร ๖ อันพระอรหัตมรรคญาณยังไมขจัดคือยังตัดไม
ขาดแลวยอมเกิดร่ําไป ในภพนั้น ๆ จนได ฉันนั้นนั่นแล.
บทวา ยสฺส เปนตน ความวา ตัณหาประกอบดวยกระแส ๓๖
ดวยสามารถแหงตัณหาวิจริตเหลานี้ คือ ตัณหาวิจริตอิงอายตนะภาย
ใน ๑๘ ตัณหาวิจริตอิงอายตนะภายนอก ๑๘ ดวยประการฉะนี้ ชื่อวา
ไหลไปในอารมณเปนที่ชอบใจ เพราะอรรถวิเคราะหวา ยอมไหลไป
คือเปนไป ในอารมณมีรูปเปนตน อันเปนที่ชอบใจ เปนธรรมชาติ
กลา คือมีกําลัง ยอมมีแกบุคคลใด, ความดําริทั้งหลาย ชื่อวาเปน
ธรรมชาติใหญ เพราะความเปนของใหญ โดยอันเกิดขึ้นบอย ๆ ไม
อาศัยฌานหรือวิปสสนา อาศัยราคะ ยอมนําบุคคลนั้นผูชื่อวามีทิฏฐิ
ชั่ว เพราะความเปนผูมีญาณวิบัติไป.
บาทพระคาถาวา สวนฺติ สพฺพธี โสตา ความวา กระแส
ตัณหาเหลานี้ ชื่อวายอมไหลไปในอารมณทั้งปวง เพราะไหลไปใน
อารมณทั้งปวงมีรูปเปนตน ดวยอํานาจแหงทวารมีจักษุทวารเปนตน
หรือเพราะตัณหาทั้งหมด คือรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
๑

๑. ๒. ดูความพิสดารใน อภิ. วิ. ๓๕/๔๓๐.

๒

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 16

รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธรรมตัณหา ไหลไปในภพทั้งปวง.
บทวา ลตา ความวา ตัณหาไดชื่อวา ลดา เพราะอรรถ
วิเคราะหวา เปนเหมือนเครือเถา โดยอรรถวา เปนเครื่องพัวพันและ
โดยอรรถวา เปนเครื่องรึงรัดไว.
สองบทวา อุพฺภิชฺช ติฏติ ความวา ตัณหาดุจเถาวัลยเกิด
ขึ้นโดยทวาร ๖ แลว ยอมตั้งอยูในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน.
สองบทวา ตฺจ ทิสฺวา ความวา ก็ทานเห็นตัณหาดังเครือ
เถานั้น ดวยอํานาจแหงที่มันเกิดแลววา "ตัณหานี้ เมื่อจะเกิด ยอม
เกิดขึ้นในปยรูปและสาตรูปนี้."
บทวา ปฺาย ความวา ทานทั้งหลายจงตัดที่ราก ดวยมรรค
ปญญา ดุจบุคคลตัดซึ่งเครือเถาที่เกิดในปาดวยมี ฉะนั้น.
บทวา สริตานิ คือแผซานไป ไดแกซึมซาบไป.
บทวา สิเนหิตานิ ความวา และเปอนตัณหาเพียงดังยางเหนียว
ดวยอํานาจตัณหาเพียงดังยางเหนียวอันเปนไป ในบริขารมีจีวรเปนตน,
อธิบายวา อันยางเหนียวคือตัณหาฉาบทาแลว.
บทวา โสมนสฺสานิ ความวา โสมนัสทั้งหลายเห็นปานนั้น
ยอมมีแกสัตวผูเปนไปในอํานาจตัณหา.
สองบทวา เต สาตสิตา ความวา บุคคลเหลานั้น คือผูเปนไป
ในอํานาจแหงตัณหา เปนผูอาศัยความสําราญ คืออาศัยความสุข
นั่นเอง จึงเปนผูแสวงหาความสุข คือเปนผูเสาะหาความสุข.
บทวา เต เว เปนตน ความวา เหลานระผูเห็นปานนี้ยอมเขา
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ถึงความเกิด ความแก ความเจ็บ และความตายแท ฉะนั้นจึงเปนผู
ชื่อวาเขาถึงชาติและชรา.
บทวา ปชา เปนตน ความวา สัตวเหลานี้เปนผูอันตัณหาที่
ถึงซึ่งอันนับวา "ตสิณา" (ความดิ้นรน) เพราะทําซึ่งความสะดุง
แวดลอม คือหอมลอมแลว.
บทวา พาธิโต ความวา (สัตวเหลานั้น) ยอมกระเสือก
กระสน คือ หวาดกลัว ดุจกระตายตัวที่นายพรานดักไดในปาฉะนั้น.
บทวา สโยชนสงฺคสตฺตา ความวา สัตวทั้งหลายเปนผู
อันสังโยชน ๑๐ อยาง และกิเลสเครื่องของคือราคะเปนตนผูกไวแลว
หรือเปนผูติดแลวในสังโยชนเปนตนนั้น.
บทวา จิราย ความวา สัตวทั้งหลาย ยอมเขาถึงทุกขมี
ชาติเปนตนร่ําไปสิ้นกาลนาน คือตลอดระยะกาลยืดยาว.
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เพระสัตวทั้งหลายผูอันตัณหา
ซึ่งทําความสะดุงลอมไว คือ รึงรัดไวแลว, ฉะนั้น เมื่อภิกษุปรารถนา
หวังอยูซึ่งธรรมที่สิ้นกําหนัด คือพระนิพพานอันเปนที่ไปปราศกิเลส
มีราคะเปนตนเพื่อตน พึงบรรเทา คือพึงขับไล นําออกทิ้งเสียซึ่งตัณหาผู
ทําความสะดุงนั้น ดวยพระอรหัตตมรรคนั่นเทียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน.
นางลูกสุกรแมนั้นแล จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในราชตระกูลในสุวรรณภูมิ, จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในกรุงพาราณสี
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เหมือนอยางนั้นแหละ, จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนพอคา
มาที่ทาสุปปารกะ, จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนของนายเรือ
ที่ทาคาวิระ, จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดในเรือนของอิสรชน ใน
เมืองอนุราธบุรี, จุติจากอัตตภาพนั้นแลว เกิดเปนธิดาในเรือนของ
กุฎมพีชื่อสุมนะ ในเภกกันตคาม ในทิศทักษิณของเมืองนั้นแลวชื่อ
สุมนา ตามชื่อ (ของกุฎมพีนั้น). ตอมา บิดาของนาง เมื่อชนทั้ง
หลายทิ้งบานนั้นแลว ไดไปสูแควนทีฆวาปอยูในบานชื่อมหามุนีคาม.
อํามาตยของพระเจาทุฏฐคามณี นามวาลกุณฏกอติมพระ ไปที่บาน
นั้นดวยกรณียกิจบางอยาง เห็นนางแลว ทําการมงคลอยางใหญ
พานางไปสูบานมหาปุณณคามแลว. ครั้งนั้น พระมหาอตุลเถระผูอยู
ในมหาวิหารชื่อโกฏิบรรพต เที่ยวไปในบานนั้น เพื่อบิณฑบาต
ยืนอยูที่ประตูเรือนของนาง เห็นนางแลว จึงกลาวกับภิกษุทั้งหลายวา
"ผูมีอายุทั้งหลาย ชื่อวานางลูกสุกร ถึงความเปนภรรยาของมหาอํามาตยชื่อลกุณฏกอติมพระแลว, โอ ! นาอัศจรรยจริง." นางฟงคํา
นั้นแลวเพิกภพในอดีตขึ้นได กลับไดญาณอันเปนเหตุระลึกชาติ. ใน
ขณะนั้นนั่นเอง นางมีความสังเวชเกิดขึ้นแลว ออนวอนสามีบวชใน
สํานักพระเถรีผูประกอบดวยพละ ๕ ดวยอิสริยศอยางใหญ ไดฟง
กถาพรรณนามหาสติปฏฐานสูตร ในติสสมหาวิหารแลว ตั้งอยูใน
โสดาปตติผล, ภายหลัง เมื่อพรเจาทุฏฐคามณีทรงปราบทมิฬได
แลว พระสุมนาเถรี ไปสูบานเภกกันตคาม ซึ่งเปนที่อยูของมารดา
บิดานั่นเทียว อยูในบานนั้น ฟงอาสีวิสูปมสูตรในกัลลกมหาวิหาร
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บรรลุพระอรหัตแลว.
ในวันปรินิพพาน นางถูกพวกภิกษุณีซักถามแลว ไดเลา
ประวัติทั้งหมดนี้อยางละเอียด แกภิกษุณีสงฆ แลวสนทนากับพระ
มหาติสสเถระผูกลาวบทแหงธรรม ผูม ีปกติอยูในมณฑลาราม ณ ทาม
กลางภิกษุสงฆผูประชุมกันแลว กลาววา "ในกาลกอน ขาพเจา
จุติจากกําเนิดมนุษยแลว เปนแมไก ถึงการตัดศีรษะจากสํานักเหยี่ยว
ในอัตตภาพนั้นแลว (ไป) เกิดในกรุงราชคฤห แลวบวชในสํานัก
นางปริพาชิกาทั้งหลาย แลวเกิดในภูมิปฐมฌาน จุติจากอัตตภาพ
นั้นแลว เกิดในตระกูลเศรษฐี ตอกาลไมนานนัก จุติแลว ไปสู
กําเนิดสุกร จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไปสูสุวรรณภูมิ จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไปสูเมืองพาราณสี จุติจากอัตตภาพนั้นแลวไป
สูทาสุปปารกะ จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไปสูทาคาวิระ จุติจาก
อัตตภาพนั้นแลว ไปสูเมืองอนุราธบุรี จุติจากอัตตภาพนั้นแลว ไป
สูบานเภกกันตคาม, ขาพเจาไดถึงอัตตภาพ ๑๓ อันสูง ๆ ต่ํา ๆ
อยางนี้ ดวยประการฉะนี้ บัดนี้ เกิดในอัตตภาพอันอุตกฤษฏแลว
ขอใหทานทั้งหลายแมทั้งหมด จงยังธรรมเปนกุศลทั้งหลายใหถึงพรอม
ดวยความไมประมาทเถิด." ดังนี้แลว ยังบริษัท ๔ ใหสังเวชแลว
ปรินิพพาน ดังนี้แล.
เรื่องนางลูกสุกร จบ.
๑

๑. นิรนฺตร แปล หาระหวางมิได ถือความแปลตามนั้น.
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๓. เรื่องวิพภันตกภิกษุ [๒๔๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภ
วิพภันตกภิกษุ รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย นิพฺพนฏโ"
เปนตน.
[เธอสึกออกไปทําโจรกรรมเลี้ยงชีพ]
ไดยินวา ภิกษุรูปหนึ่ง เปนสัทธิวาหาริกของพระมหากัสสปเถระ
แมยังฌาน ๔ ใหเกิดขึ้นแลว เห็นรูปารมณอันเปนวิสภาค (ขาศึก)
ในเรือนของนายชางทองผูเปนลุงของตน มีจิตปฏิพัทธในรูปารมณ
นั้น สึกแลว.
ตอมา เพราะความเปนผูเกียจคราน พวกมนุษยจึงไลเขาผูไม
ปรารถนาจะทําการงาน ออกเสียจากเรือน. เขาเที่ยวเลี้ยงชีพอยูดวย
โจรกรรม เพราะการคลุกคลีดวยมิตรชั่ว.
ตอมา ในวันหนึ่ง พวกราชบุรษุ จับเขาไดแลว มัดแขนไพลหลัง
ผูกอยางมั่นคง เฆี่ยนดวยหวายทุก ๆ ทาง ๔ แพรง แลวนําไปสูตะแลงแกง.
พระเถระ เขาไปเพื่อเที่ยวบิณฑบาต เห็นเขาถูกพวกราชบุรุษ
นําไปโดยประตูดานทักษิณ จึงขอใหพวกราชบุรุษผอนเครื่องจองจํา
ใหหยอนแลว พูดวา "เธอจงระลึกถึงกัมมัฏฐานที่เธอเคยสั่งสมแลว
*

๑

* พระมหาใจ ป. ธ. ๖ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนที่พระญาณรักขิต) แปล.
๑. ภิกษุผูหมุนไปผิด (สัก).
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ในกอนอีก." เขาไดความเกิดขึ้นแหงสติเพราะโอวาทนั้นแลว ไดยัง
จตุตถฌานใหเกิดขึ้นอีก.
ลําดับนั้น พวกราชบุรุษนําเขาไปสูตะแลงแกง ใหเขานอนหงาย
บนหลาว ดวยคิดวา "พวกเราจักฆาเสีย." เขาไมกลัว ไมสะดุง.
[พวกมนุษยประหลาดใจเพราะเห็นเขาไมกลัว]
ลําดับนั้น มนุษยทั้งหลาย ผูยืนอยูในทิศาภาคนั้น ๆ แมเงือด
เงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบ หอก และโตมร เปนตนแกเขา เห็น
เขามิไดสะดุงเลย ตางพูดวา "ผูเจริญทั้งหลาย พวกทานจงดูบุรุษ
คนนี้เถิด, เขาไมหวั่นไหว ไมสะทกสะทานในทามกลางแหงบุรุษผูมี
อาวุธในมือ แมหลายรอยคน, โอ ! นาอัศจรรยจริง" ดังนี้แลวเกิดมี
ความอัศจรรยและประหลาดใจ บันลือสั่นสนั่น (ไป) กราบทูลเรื่อง
นั่นแดพระราชา.
พระราชา ทรงสดับเหตุนั้นแลว ตรัสวา "พวกทานจงปลอย
เขาเสียเถิด" ดังนี้แลว เสด็จไปแมยังสํานักพระศาสดา กราบทูล
เนื้อความนั้นแลว.
พระศาสดา ทรงเปลงพระโอภาสไปแลว เมือ่ จะทรงแสดง
ธรรมแกเขา จึงตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลใด มีอาลัยดุจหมูไมอันตัง้ อยูในปา
ออกแลว นอมไปในปา (คือตปธรม) พน
๑

๒

๑. โตมร หอกซัด ๒. Full of wonder and surprise เต็มไปดวยความ
อัศจรรยและประหลาดใจ.
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จากปาแลว ยังเลนไปสูปาตามเดิม, ทานทั้ง
หลายจงดูบุคคลนั้นนั่นแล; เขาพนแลว (จาก
เครื่องผูก) ยังแลนไปสูเครื่องผูกตามเดิม."
[แกอรรถ]
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา "บุคคลใด ชือ่ วามีอาลัยดุจหมู
ไมอันตั้งอยูในปาออกแลว เพราะความที่ตนละทิ้งหมูไมอันตั้งอยูใน
ปา กลาวคืออาลัยในความเปนคฤหัสถแลวบวช นอมไปในปาคือ
ตปะ กลาวคือวิหารธรรม เปนผูพนจากปาคือตัณหา ซึ่งจัดเปน
เครื่องผูกคือการครองเรือนแลว ยังแลนไปหาปาคือตัณหานั่นแหละ
อันเปนเครื่องผูกคือการครองเรือนนั้นอีก, ทานทั้งหลายจงดูบุคคลนั้น
อยางนั้น; บุคคลนั่น พนจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแลว ยังแลน
ไปสูเครื่องผูกคือการครองเรือนอีกทีเดียว.
เขานั่งฟงธรรมเทศนานี้ อยูบนปลายหลาว ในระหวางพวก
ราชบุรุษนั่นแล เริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแลว ยก (จิต)
ขึ้นสูไตรลักษณ พิจารณาอยูซึ่งสังขารทั้งหลายบรรลุโสดาปตติผลแลว
เสวยสุขเกิดแตสมาบัติอยู เหาะขึ้นสูเวหาสมาสูสํานักพระศาสดาโดย
อากาศนั่นเอง ถวายบังคมพระศาสดาแลวบวช ไดบรรลุพระอรหัต
ณ ทามกลางบริษัทพรอมดวยพระราชานั่นเอง ดังนี้แล.
เรื่องวิพภันตกภิกษุ จบ.
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๔. เรือ่ งเรือนจํา [๒๔๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเรือนจํา
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ต ทฬฺห" เปนตน.
[พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจํานึกแปลกใจ]
ดังไดสดับมา ในกาลครั้งหนึ่ง พวกราชบุรษุ นําพวกโจร ผูตัด
ชอง ผูปลนในหนทางเปลี่ยว และผูฆามนุษยเปนอันมากมา ทูล
เสนอแกพระเจาโกศลแลว. พระราชา รับสั่งใหจองจําโจรเหลานั้น
ไว ดวยเครือ่ งจองจําคือขื่อ เครื่องจองจําคือเชือก และเครื่อง
จองจําคือตรวนทั้งหลาย. พวกภิกษุชาวชนบท แมมีประมาณ ๓๐ รูป
แล ใครจะเฝาพระศาสดา มาเฝาถวายบังคมแลว ในวันรุงขึ้น
เที่ยวไปในกรุงสาวัตถี เพื่อบิณฑบาต ไปถึงเรือนจําเห็นโจรเหลา
นั้น กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระตถาคตเจาในเวลาเย็น
กราบทูลถามวา "พระเจาขา วันนี้ พวกขาพระองค กําลังเที่ยวไป
บิณฑบาต เห็นโจรเปนอันมาก ในเรือนจํา ถูกจองจําดวยเครื่อง
จองจําคือขื่อเปนตน เสวยทุกขมาก, พวกเขา ยอมไมอาจเพื่อจะ
ตัดเครื่องจองจําเหลานั้นหนีไปได; ขาแตพระองคผูเจริญ ขึ้นชื่อวา
เครื่องจองจําชนิดอื่น ที่มนั่ คงกวาเครื่องจองจําเหลานั้น มีอยูห รือ
หนอ ?"
*

* พระมหาใจ ป. ธ. ๖ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนทีพ่ ระญาณรักขิต) แปล.
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[เครื่องจองจําคือกิเลสตัดไดยากยิ่งนัก]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจําเหลานั้น
จะชื่อวาเครื่องจองจําอะไร ; สวนเครื่องจองจําคือกิเลส กลาวคือ
ตัณหา ในสวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรัพยทั้งหลาย มีทรัพย
คือ ขาวเปลือก บุตร และภรรยาเปนตน เปนเครื่องจองจําที่มั่นคงกวา
เครื่องจองจําคือขื่อเปนตนเหลานั้น ดวยอันคูณดวยรอย คูณดวยพัน
คูณดวยแสน, แตโบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ตัดเครื่องจองจํานั่นแม
ชนิดใหญ ทีต่ ัดไดยาก ดวยประการดังนี้แลว เขาสูปาหิมพานต
บวช." ดังนี้แลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา
"ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุง
พาราณสี พระโพธิสัตว เกิดแลวในตระกูลคฤหบดีตกยากตระกูล
หนึ่ง. เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเจริญวัย บิดาไดทํากาละแลว. พระ
โพธิสัตวนั้นทําการรับจางเลี้ยงมารดา. ตอมา มารดา กระทํานาง
กุลธิดาคนหนึ่งไวในเรือน เพื่อพระโพธิสัตวนั้น ผูไมปรารถนาเลย
ในกาลตอมา ก็ไดทํากาละแลว. ฝายภรรยาของพระโพธิสัตวนั้นตั้ง
ครรภแลว. พระโพธิสัตวนั้น ไมทราบวาครรภตั้งขึ้นเลย จึงกลาววา
"นางผูเจริญ หลอนจงทําการรับจางเลี้ยงชีพเถิด, ฉันจักบวช."
นางกลาววา "นาย ครรภตั้งขึ้นแลวแกดิฉันมิใชหรือ ? เมื่อ
ดิฉันคลอดแลว ทานจักเห็นทารกแลว จึงบวช." พระโพธิสัตว
นั้น รับวา "ดีละ" ในกาลแหงนางคลอดแลว จึงอําลาวา "นาง
ผูเจริญ หลอนคลอดโดยสวัสดีแลว, บัดนี้ ฉันจักบวชละ." ทีนั้น
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นางกลาวกะพระโพธิสัตวนั้นวา "ทานจงรอ เวลาที่ลูกนอยของทาน
หยานมกอน" แลวก็ตั้งครรภอีก.
พระโพธิสัตวนั้น ดําริวา "เราไมสามารถจะใหนางคนนี้ยินยอม
แลวไปได, เราจักไมบอกแกนางละ จักหนีไปบวช." ทานไมบอก
แกนางเลย ลุกขึ้นแลวในสวนราตรี หนีไปแลว.
ครั้งนั้น คนรักษาพระนคร ไดจับทานไวแลว. ทานกลาววา
"นาย ขาพเจาชื่อวาเปนผูเลี้ยงมารดา, ขอทานทั้งหลายจงปลอย
ขาพเจาเสียเถิด" ใหเขาปลอยตนแลว พักอยูในที่แหงหนึ่ง แลว
เขาไปสูปาหิมพานต บวชเปนฤษี ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดแลว
เลนฌานอยู. ทานอยูในที่นั้นนั่นเอง เปลงอุทานขึ้นวา "เครื่องผูก
คือบุตรและภรรยา เครื่องผูกคือกิเลส อันบุคคลตัดไดโดยยาก ชื่อ
แมเห็นปานนั้น เราตัดไดแลว."
[พระศาสดาทรงแสดงเครื่องจองจํา ๒ อยาง]
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว เมื่อจะทรงประกาศ
อุทานที่พระโพธิสัตวนั้นเปลงแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา :"เครื่องจองจําใด เกิดแตเหล็ก เกิดแตไม
และเกิดแตหญาปลอง ผูมีปญญาทั้งหลาย
หากลาวเครื่องจองจํานั้น วาเปนของมั่นคงไม.
ความกําหนัดใด ของชนทั้งหลายผูกําหนัด
ยินดียิ่งนัก ในแกวมณีและตุม หูทั้งหลาย
และความเยื่อใยในบุตร แลในภรรยาทั้งหลาย
๑

๑. แปลเติมอยางอรรถกถา.
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ใด, นักปราชญทั้งหลาย กลาวความกําหนัดและ
ความเยือ่ ใยนั่นวา เปนเครื่องจองจําอันมั่นคง
มีปกติเหนี่ยวลง อันหยอน (แต) เปลื้องได
โดยยาก. นักปราชญทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกแม
นั่นแลว เปนผูไมมใี ยดี ละกามสุขแลวบวช ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธีรา เปนตน ความวา บุรุษผูเปน
บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน หากลาวเครื่องจองจําที่เกิด
แตเหล็ก กลาวคือตรวน ชื่อวา เกิดแตเหล็ก ที่เกิดแตไม กลาว
คือ ขื่อ คา และเครื่องจองจําคือเชือก ที่เขาเอาหญาปลองหรือวัตถุ
อยางอื่นมีปอเปนตน ฟนทําเปนเชือก วา "เปนของมั่นคง" ไม,
เพราะความเปนเครื่องจองจํา ที่บุคคลสามารถตัดดวยศาสตราทั้งหลาย
มีดาบเปนตนได.
บทวา สารตฺตรตฺตา ไดแก เปนผูกําหนัดนักแลว, อธิบาย
วา ผูกําหนัดดวยราคะจัด.
บทวา มณิกุณฺฑเลสุ คือในแกวมณีและตุมหูทั้งหลาย, อีก
อยางหนึ่ง (คือ) ในตุมหูทั้งหลายอันวิจิตรดวยแกวมณี.
บทวา ทฬฺห ความวา ความกําหนัดใด ของชน
ทั้งหลาย ผูกําหนัดยินดียิ่งนัก ในแกวมณีและตุมหูทั้งหลายนั่นแล
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๖๐ ชา. ทุก. ๒๗/๗๓ ตทฏกถา ๓/๑๘๕. พนฺธนาการชาตกนฺติ
ขายติ.
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และความเยื่อใย คือความทะยานอยากไดในบุตรและภรรยาใด, บุรุษ
ผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย ยอมกลาวความกําหนัดและความเยื่อใยนั่น
อันเปนเครื่องผูกซึ่งสําเร็จดวยกิเลสวา "มั่น."
บทวา โอหาริน ความวา ชื่อวา มีปกติเหนี่ยวลง เพราะยอม
ฉุดลง คือ นําไปในเบื้องต่ํา เพราะครามาแลวใหตกไปในอบาย ๔.
บทวา สิถิล ความวา ชื่อวา หยอน เพราะยอมไมบาดผิวหนัง
และเนื้อ คือ ยอมไมนําโลหิตออกในที่ที่ผูก ไดแก ไมใหรูสกึ
แมความเปนเครื่องผูก ยอมใหทําการงานทั้งหลาย ในที่ทั้งหลายมี
ทางบกและทางน้ําเปนตนได.
บทวา ทุปฺปมฺุจ ความวา ชื่อวา เปลื้องไดโดยยาก ก็เพราะ
เครื่องผูกคือกิเลส อันเกิดขึ้นดวยสามารถแหงความโลภแมคราวเดียว
ยอมเปนกิเลสชาตอันบุคคลเปลื้องไดโดยยาก เหมือนเตาเปลื้องจาก
ที่เปนที่ผูกไดยากฉะนั้น.
สองบทวา เอตป เฉตฺวาน ความวา นักปราชญทั้งหลาย
ตัดเครื่องผูกคือกิเลสนั่น แมอันมั่นอยางนั้น ดวยพระขรรคคือญาณ
เปนผูหมดความเยื่อใย ละกามสุขแลว เวนรอบ คือหลีกออก,
อธิบายวา ยอมบวช.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเรือนจํา จบ.
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เรื่องพระนางเขมา [๒๔๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
อัครมเหสีของพระเจาพิมพิสาร พระนามวาเขมา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เย ราครตฺตา" เปนตน.
[หนามบงหนาม]
ดังไดสดับมา พระนางเขมานั้น ตั้งความปรารถนาไวแทบ
บาทมูลของพระปทุมุตรพุทธเจา ไดเปนผูมีพระรูปงดงามนาเลื่อมใส
อยางเหลือเกิน. ก็พระนางไดทรงสดับวา "ทราบวา พระศาสดา
ตรัสติโทษของรูป" จึงไมปรารถนาจะเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา.
พระราชาทรงทราบความที่พระอัครมเหสีนั้นมัวเมาอยูในรูป จึงตรัส
ใหพวกนักกวีแตงเพลงขับเกี่ยวไปในทางพรรณนาพระเวฬุวัน แลว
ก็รับสั่งใหพระราชทานแกพวกนักฟอนเปนตน. เมื่อนักฟอนเหลานั้น
ขับเพลงเหลานั้นอยู พระนางทรงสดับแลว พระเวฬุวัน ไดเปน
ประหนึ่งไมเคยทอดพระเนตรและทรงสดับแลว. พระนางตรัสถามวา
"พวกทานขับหมายถึงอุทยานแหงไหน ?" เมื่อพวกนักขับ ทูลวา
"หมายอุทยานเวฬุวันของพระองค พระเทวี" ก็ไดทรงปรารถนา
จะเสด็จไปพระอุทยาน. พระศาสดา ทรงทราบการเสด็จมาของ
พระนาง เมื่อประดับนั่งแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัทแล จึง
ทรงนิรมิตหญิงรูปงาม ยืนถือพัดกานตาลพัดอยูที่ขางพระองค.
*

* พระมหาเพียร ป. ธ. ๙ วัดกันมาตุยาราม แปล.
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ฝายพระนางเขมาเทวี เสด็จเขาไปอยูแล ทอดพระเนตรเห็น
หญิงนั้น จึงทรงดําริวา "ชนทั้งหลาย ยอมพูดกันวา 'พระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสโทษของรูป,' ก็หญิงนี้ ยืนพดอยูในสํานักของพระ
องค, เราไมเขาถึงแมสวนแหงเสี้ยวของหญิงนี้, รูปหญิงเชนนี้ เรา
ไมเคยเห็น, ชนทั้งหลาย เห็นจะกลาวตูพระศาสดา ดวยคําไมจริง'
ดังนี้แลว ก็มิใสใจถึงเสียงพระดํารัสของพระตถาคต ไดประทับยืน
ทอดพระเนตรดูหญิงนั้นนั่นแล.
[ในรางกายนี้ไมมีสาระ]
พระศาสดา ทรงทราบความที่พระนางมีมานะจัดเกิดขึ้นในรูป
นั้น เมื่อจะทรงแสดงรูปนั้นดวยอํานาจวัยมีปฐมวัยเปนตน จึงทรง
แสดงทําใหเหลือเพียงกระดูกในที่สุด โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวใน
หนหลังนั้นแล.
พระนางเขมา พอทอดพระเนตรเห็นรูปนั้น จึงทรงดําริวา "รูป
นั้น แมเห็นปานนี้ ก็ถึงความสิ้นความเสื่อมไปโดยครูเดียวเทานั้น,
สาระในรูปนี้ ไมมีหนอ ?"
พระศาสดา ทรงตรวจดูวารจิตของพระนางเขมานั้นแลว จึง
ตรัสวา "เขมา เธอคิดวา 'สาระมีอยูในรูปนี้หรือ ?" เธอจงดู
ความที่รูปนั้นหาสาระมิได ในบัดนี้" แลวตรัสพระคาถานี้วา:"เขมา เธอจงดูรางกายอันอาดูร ไมสะอาด
เนา ไหลออกทั้งขางบน ไหลออกทั้งขางลาง
อันคนพาลทั้งหลาย ปรารถนายิ่งนัก."
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ในกาลจบพระคาถา พระนางดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระนางวา "เขมา สัตว
เหลานี้ เยิ้มอยูดวยราคะ รอนอยูดวยโทสะ งงงวยอยูดวยโมหะ
จึงไมอาจเพื่อกาวลวงกระแสตัณหาของตนไปได ตองของอยูในกระแส
ตัณหานั้นนั่นเอง" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระ
คาถานี้วา:"สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ ยอมตกไปสูกระแส
ตัณหา เหมือนแมลงมุม ตกไปยังใยที่ตัว
ทําไวเองฉะนั้น. ธีรชนทั้งหลาย ตัดกระแส
ตัณหาแมนั้นแลว เปนผูหมดหวงใย ละเวนทุกข
ทั้งปวงไป."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มกฺกฏโกว ชาล ความวา
เหมือนอยางวา แมลงมุม ทําขายคือใยแลว ก็นอนอยูในศูนยไส
ในที่ทามกลาง แลวก็รีบวิ่งไปฆาตั๊กแตน หรือตัวแมลง ที่ตกไปใน
ริมสายใย สูบกินรสของมันแลว ก็กลับมานอนอยูในที่นั้นอยางเดิม
ฉันใด; สัตวทั้งหลายเหลาใด ผูกําหนัดแลวดวยราคะ โกรธแลว
ดวยโทสะ หลงแลวดวยโมหะ, สัตวเหลานั้น ยอมตกไปสูกระแสตัณหา
ที่ตัวทําไวเอง คือ เขาไมอาจเพื่อกาวลวงกระแสตัณหานั้นไปได ฉันนั้น
เหมือนกัน; กระแสตัณหา บุคคลลวงไดยากอยางนี้.
๑

๒

๑. ผูอันราคะยอมแลว ๒. อันโทสะประทุษรายแลว.
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บาทพระคาถาวา เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา ความวา
บัณฑิตทั้งหลาย ตัดเครื่องผูกนั่นแลว เปนผูหมดหวงใย คือไมมี
อาลัย ละทุกขทั้งปวงดวยอรหัตตมรรคแลว ก็เวน คือไป.
ในกาลจบเทศนา พระนางเขมาทรงดํารงอยูในพระอรหัต. เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว. พระศาสดา ตรัสกะพระราชาวา
"มหาบพิตร พระนางเขมาจะบวชหรือจะปรินิพพาน จึงควร ?"
พระราชา. โปรดใหพระนางบวชเถิด พระเจาขา, อยาเลย
ดวยการปรินิพพาน.
พระนางบรรพชาแลว ก็ไดเปนสาวิกาผูเลิศ ดังนี้แล.
เรื่องพระนางเขมา จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 32

๖. เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน [๒๔๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอุคคเสน
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มฺุจ ปุเร" เปนตน.
[อุคคเสนรักใครหญิงนักฟอน]
ไดยินวา เมื่อครบปหรือ ๖ เดือนแลว พวกนักฟอน
ประมาณ ๕๐๐ ไปยังกรุงราชคฤห ทํามหรสพ (ถวาย) แดพระราชา
ตลอด ๗ วัน ไดเงินและทองเปนอันมาก, การตกรางวัลในระหวาง ๆ
ไมมีสิ้นสุด. มหาชน ตางก็ยืนบนเตียงเปนตน ดูมหรสพ.
ลําดับนั้น ธิดานักหกคะเมนคนหนึ่ง ขึ้นไปสูไมแปน หกคะเมน
เบื้องบนของไมแปนนั้น เดินฟอนและขับรองบนอากาศ ณ ทีส่ ุดแหง
ไมแปนนั้น.
สมัยนัน้ บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน ยืนอยูบ นเตียงที่ (ตั้ง)
ซอน ๆ กันกับดวยสหาย แลดูหญิงนัน้ มีความรักเกิดขึ้นในอาการ
ทั้งหลายมีการแกวงมือและเทาเปนตนของนาง ไปสูเรือนแลว คิด
วา "เราเมื่อไดนาง จึงจักเปนอยู, เมื่อเราไมได ก็จะตายเสียใน
ที่นี้แหละ" ดังนี้แลว ก็ทําการตัดอาหาร นอนอยูบนเตียง; แมถูก
มารดาบิดาถามวา "พอ เจาเปนโรคอะไร ?" ก็บอกวา "เมื่อฉัน
ไดลูกสาวของนักฟอนคนนั้น ก็จะมีชวี ิตอยู, เมื่อฉันไมได ก็จะตาย
*

* พระมหาลัภ ป. ธ. ๘ (ปจจุบันเปนที่พระปยทัสสี) วัดบรมนิวาส แปล.
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เสียในที่นี้นี่แหละ," แมเมื่อมารดา ปลอบวา "พอ เจาอยาทํา
อยางนี้เลย, พวกเราจัดนํานางกุมาริกาคนอื่น ซึ่งสมควรแกตระกูล
และโภคะของพวกเรา มาใหแกเจา" ก็ยังนอนกลาวอยางนั้นเหมือน
กัน.
[อุคคเสนไดนางนักฟอนสมประสงค]
ลําดับนั้นบิดาของเขา แมออนวอนเปนอันมาก เมื่อไมสามารถ
จะใหเขายินยอมได จึงเรียกสหายของนักฟอนมา ใหทรัพยพัน
กหาปณะแลว สงไปดวยสั่งวา "ทานจงรับเอากหาปณะเหลานี้แลว
ใหลูกสาวของทาน แกบุตรชายของฉันเถิด."
นักฟอนนั้น กลาววา "ขาพเจารับเอากหาปณะแลวก็ใหไมได;
ก็ถาวาบุตรชาย (ของทาน) นั้น ไมไดลูกสาว (ของขาพเจา) นี้แลว
ไมอาจจะเปนอยูไซร, ถากระนั้น บุตรของทาน จงเที่ยวไปกับดวย
พวกขาพเจาเถิด, ขาพเจาจักใหลูกสาวแกเขา." มารดาบิดาบอก
ความนั้นแกบุตรแลว. เขาพูดวา "ฉันจักเที่ยวไปกับพวกนักฟอน
นั้น" ไมเอื้อเฟอถอยคําของมารดาบิดาเหลานั้น แมผูออนวอนอยู
ไดออกไปยังสํานักของนักฟอนแลว.
นักฟอนนั้น ใหลูกสาวแกเขาแลว เที่ยวแสดงศิลปะในบาน
นิคมและราชธานี กับดวยเขานั่นแหละ
ฝายนางนั้น อาศัยการอยูรวมกับบุตรเศรษฐีนั้น ตอกาลไม
นานนัก ก็ไดบุตร เมื่อจะเยาบุตรนั้น จึงพูดวา "ลูก ของคนเฝา
เกวียน, ลูก ของคนหาบของ, ลูก ของคนไมรูอะไร ๆ."
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ฝายบุตรเศรษฐีนั้น ขนหญามาใหโคทั้งหลาย ในที่แหงชน
เหลานั้นทําการกลับเกวียนพักอยูแลว, (และ) ยกเอาสิ่งของที่ไดใน
ที่แสดงศิลปะแลวนําไป, นัยวา หญิงนั้นหมายเอาบุตรเศรษฐีนั้นนั่น
เอง เมื่อจะเยาบุตร จึงกลาวอยางนั้นนั่นแล. บุตรเศรษฐีนั้น ทราบ
ความที่นางขับรองปรารภตน จึงถามวา "หลอนพูดหมายถึงฉัน
หรือ ?"
ภรรยา. จะ ฉันพูดหมายถึงทาน.
บุตรเศรษฐี. เมื่อเชนนั้นฉันจักหนีละ.
นางกลาววา "ก็จะประโยชนอะไรของฉัน ดวยทานผูหนีไป
หรือมาแลว ดังนี้แลว ก็ขับเพลงบทนั้นนั่นแลเรื่อยไป.
ไดยินวา นางอาศัยรูปสมบัติของตน และทรัพยซึ่งเปนรายได
จึงมิไดเกรงใจบุตรเศรษฐีนั้น ในเรื่องอะไร ๆ.
บุตรเศรษฐีนั้น คิดอยูวา "นางนี้ มีการถือตัวเชนนี้ เพราะ
อาศัยอะไรเลาหนอ ?" ทราบวา "เพราะอาศัยศิลปะ" จึงคิดวา
"ชางเถิด, เราก็จักเรียนศิลปะ" แลวก็เขาไปหาพอตา เรียนศิลปะ
อันเปนความรูของพอตานั้น แสดงศิลปะ ในบานนิคมเปนตนอยู มา
ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ ใหปาวรองวา "ในวันที่ ๗ แตวนั นี้ บุตร
เศรษฐีชื่ออุคคเสน จักแสดงศิลปะแกชาวพระนคร."
[อุคคเสนแสดงศิลปะ]
ชาวพระนคร ใหผูกเตียงซอน ๆ กันเปนตนแลว ประชุมกัน
ในวันที่ ๗.
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ฝายอุคคเสนนั้น ไดขึ้นไปสูไมแปน (สูง) ๖๐ ศอก ยืนอยู
บนปลายไมแปนนั้น.
ในวันนัน้ พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตวโลก ในเวลาใกลรุง
ทรงเห็นอุคคเสนนั้น เขาไปในขายคือพระญาณของพระองค จึงทรง
ใครครวญอยูวา "เหตุอะไรหนอ ? จักมี" ไดทราบวา "พรุงนี้
บุตรเศรษฐีจักยืนบนปลายไมแปน ดวยหวังวา 'จักแสดงศิลปะ'
มหาชนจักประชุมกันเพื่อดูเขา, เราจักแสดงคาถาประกอบดวย ๔ บท
ในสมาคมนั้น; การบรรลุธรรม จักมีแกสัตว ๘ หมื่น ๔ พัน เพราะฟง
ธรรมนั้น, แมอุคคเสน ก็จักตั้งอยูในพระอรหัต."
ในวันรุง ขึ้น พระองคทรงกําหนดเวลาแลว มีภิกษุสงฆแวด
ลอม เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห เพือ่ บิณฑบาต. ฝายอุคคเสน
เมื่อพระศาสดายังไมทันเสด็จเขาไปภายในพระนครนั่นแล จึงใหสัญญา
ดวยนิ้วมือแกมหาชน เพือ่ ตองการใหเอิกเกริก ยืนบนปลายไมแปน
หกคะเมนในอากาศนั่นเองสิ้น ๗ ครั้ง ลงมาแลวไดยืนบนปลายไม
แปนอีก.
[อุคคเสนแสดงศิลปะแกพระมหาโมคคัลลานะ]
ขณะนั้น พระศาสดา กําลังเสด็จไปสูพระนคร, ทรงกระทํา
โดยอาการที่บริษัทไมแลดูเขา, ใหดูเฉพาะพระองคเทานั้น. อุคคเสน
แลดูบริษัทแลว ถึงความเสียใจวา "บริษัทจะไมแลดูเรา" จึง
คิดวา "ศิลปะนี้เราพึ่งแสดง (ประจํา) ป, ก็เมื่อพระศาสดาเสด็จ
เขาไปยังพระนคร บริษัทไมแลดูเรา แลดูแตพระศาสดาเทานั้น;
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การแสดงศิลปะของเรา เปลา (ประโยชน) แลวหนอ."
พระศาสดา ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสเรียกพระ
มหาโมคคัลลานะมาแลว ตรัสวา "โมคคัลลานะ เธอจงไป, พูด
กะบุตรเศรษฐีวา 'นัยวา ทาน จงแสดงศิลปะ." พระเถระ ไป
ยืนอยู ณ ภายใตไมแปนนั่นแล เรียกบุตรเศรษฐีมาแลว กลาวคาถา
นี้วา:"เชิญเถิด อุคคเสน บุตรคนฟอน ผูมีกําลัง
มาก เชิญทานดูเถิด, เชิญทานทําความยินดี
แกบริษทั เถิด, เชิญทานทําใหมหาชนราเริงเถิด."
เขาไดยินถอยคําของพระเถระแลว เปนผูมีใจยินดี หวังวา "พระศาสดามีพระประสงคจะดูศิลปะของเรา" จึงยืนบนปลายไมแปนแลว
กลาวคาถานี้วา :"เชิญเถิด ทานโมคคัลลานะ ผูม ีปญญามาก มี
ฤทธิ์มาก เชิญทานจงดู, กระผมจะทําความ
ยินดีแกบริษัท, จะยังมหาชนใหรา เริง."
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว ก็กระโดดจากปลายไมแปน ขึ้น
สูอากาศ หกคะเมน ๑๔ ครั้งในอากาศแลว ลงมายืนอยูบนปลาย
ไมแปน (ตามเดิม).
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะเขาวา "อุคคเสน ธรรมดา
บัณฑิต ตองละความอาลัยรักใครในขันธทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต
๑

๑. คําวา 'ทาน' ในที่นี้ เปนปฐมบุรษ.
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อนาคตและปจจุบันเสียแลว พนจากทุกขทั้งหลายมีชาติเปนตนจึงควร
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ทานจงเปลื้อง (อาลัย) ในกอนเสีย จงเปลื้อง
(อาลัย) ขางหลังเสีย, จงเปลื้อง (อาลัย) ใน
ทามกลางเสีย, จึงเปนผูถึงฝงแหงภพ มีใจ
หลุดพนในธรรมทัง้ ปวง จะไมเขาถึงชาติและ
ชราอีก."
[แกอรรถ]
บรรดา บทเหลานั้น สองบทวา มฺุจ ปุเร ความวา จงเปลื้อง
อาลัย คือ ความยินดี หมกมุน ปรารถนา ขลุกขลุย ความถือ
ลูบคลํา ความอยาก ในขันธทั้งหลายที่เปนอดีตเสีย.
บทวา ปจฺฉโต ความวา จงเปลื้องอาลัยเปนตน ในขันธ
ทั้งหลายที่เปนอนาคตเสีย.
บทวา มชฺเฌ ความวา จงเปลื้องอาลัยเหลานั้น ในขันธ
ทั้งหลายแมในที่เปนปจจุบันเสีย.
สองบทวา ภวสฺส ปารคู ความวา เมื่อปฏิบัติไดอยางนั้น
จักเปนผูถึงฝง คือไปแลวสูฝงแหงภพแมทั้ง ๓ อยางได ดวยอํานาจ
แหงอันกําหนดรู ละ เจริญ และทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง มีใจ
พนแลวในสังขตธรรมทั้งปวง ตางดวยขันธ ธาตุ อายตนะ เปนตน
อยู ตอไปไมตองเขาถึงชาติ ชรา และมรณะ.
๑

๑. ตั้งแตนไี้ ป พระอมรโมลี (อาบ) วัดบวรนิเวศวิหาร แปลออกสอบในสนามหลวง
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ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรม ไดมีแกสตั ว ๘ หมื่น ๔ พัน
แลว.
[อุคคเสนทูลขอบรรพชาอุปสมบท]
ฝายบุตรเศรษฐี กําลังยืนอยูบนปลายไมแปน บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว ลงจากไมแปนมาสูที่ใกลพระศาสดา ถวาย
บังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา. ลําดับ
นั้น พระศาสดา ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาตรัสกะนายอุคคเสนนั้น
วา "ทานจงเปนภิกษุมาเถิด." อุคคเสนนั้นไดเปนผูทรงไวซึ่งบริขาร ๘
ประหนึ่งพระเถระมีพรรษาตั้ง ๖๐ ในขณะนั้นนั่นเอง.
ตอมา พวกภิกษุ ถามทานวา "คุณอุคคเสน เมื่อคุณลง
จากปลายไมแปน (สูง) ตั้ง ๖๐ ศอก ขึ้นชื่อวาความกลัว ไมไดมี
หรือ ?" เมื่อทานตอบวา "คุณ ความกลัวยอมไมมีแกผมเลย,"
จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา "พระเจาขา พระอุคคเสนพูดอยูวา
'ผมไมกลัว' เธอพูดไมจริง ยอมอวดคุณพิเศษ." พระศาสดาตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุผูมีสังโยชนอันตัดไดแลว เชนกับอุคคเสน
ผูบุตรของเรา หากลัว หาพรั่นพรึงไม" ดังนี้แลวตรัสพระคาถานี้
ในพราหมณวรรควา :"เพราะตัดสังโยชนได หมด, ชน ใดเอย
ยอมไมสะดุงดิ้นรน ไปขยั้น
เรายอมกลาวซึ่งชน ขามเครือ่ ง ของแฮ
ปราศจากสังโยชนนั้น วาผูเปนพราหมณ.
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ในกาลจบเทศนา การบรรลุธรรมพิเศษ ไดมีแลว แกชนเปน
อันมาก.
รุงขึ้นวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา "ผูมีอายุ
ทั้งหลาย เหตุคือการอาศัยลูกสาวนักฟอน เที่ยวไปกับดวยนักฟอน
ของภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตอยางนี้ เปนอยางไรหนอ
แล ? เหตุแหงอุปนิสัยพระอรหัตเปนอยางไร ?"
[พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน]
พระศาสดาเสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบทูล
วา "ดวยเรื่องชื่อนี้" ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เหตุแม
ทั้ง ๒ นั่น อันอุคคเสนนี้ผูเดียวทําไวแลว" เมื่อจะทรงประกาศเนื้อ
ความนั้น จึงทรงชักอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:"ดังไดสดับมา ในอดีตกาล เมือ่ สุพรรณาเจดียสําหรับพระ
กัสสปทศพล อันเขากระทําอยู พวกกุลบุตรชาวพระนครพาราณสี
บรรทุกของเคี้ยวของบริโภคเปนอันมากในยานทั้งหลาย กําลังไปสู
เจติยสถาน ดวยตั้งใจวา "พวกเราจักทําหัตถกรรม" พบพระเถระ
องคหนึ่ง กําลังเขาไปเพื่อบิณฑบาตในระหวางทางแลว. ลําดับนั้น
นางกุลธิดาคนหนึ่ง และเห็นพระเถระแลว จึงกลาวกะสามีวา "นาย
พระผูเปนเจาของเราเขามาอยู เพื่อบิณฑบาต, อนึ่ง ของเคี้ยวของ
บริโภคของเรา ในยาน มีเปนอันมาก, นายจงนําบาตรของทานมา,
เราทั้ง ๒ จักถวายภิกษา." สามีนําบาตรมาแลว. ภรรยายังบาตรนั้น
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ใหเต็มดวยของควรเคี้ยวของควรบริโภคแลว ใหสามีวางลงในมือของ
พระเถระ แมทั้ง ๒ คน ทําความปรารถนาวา "ทานเจาขา ดิฉัน
ทั้ง ๒ คนพึงมีสวนแหงธรรมอันทานเห็นแลวนั่นเทียว." พระเถระ
แมนั้น เปนพระขีณาสพ, เพราะฉะนั้น เมื่อทานเล็งดู ทราบภาวะ
คือ อันจะสําเร็จความปรารถนาของเขาทั้ง ๒ นั้นแลว ไดทําการยิ้ม.
หญิงนั้นเห็นอาการนั้นเขา จึงพูดกะสามีวา "นาย พระคุณเจาของ
เรา ยอมทําอาการยิ้ม, ทานจักเปนเด็กนักฟอน." ฝายสามีของนาง
ตอบวา "นางผูเจริญ ก็จกั เปนอยางนั้น" ดังนี้แลว หลีกไป. นีเ้ ปน
บุรพกรรมของเขาทั้ง ๒ นั้น.
สามีภรรยานั้น ดํารงอยูในอัตตภาพนั้นชั่วอายุแลว ก็เกิดใน
เทวโลก เคลื่อนจากที่นั้นแลว, หญิงนั้น เกิดในเรือนของคนนักฟอน,
ชายเกิดในเรือนของเศรษฐี. พระอุคคเสนนั้น เพราะความที่ใหคํา
ตอบแกภรรยานั้นวา "จักเปนอยางนั้น นางผูเจริญ" จึงตองเที่ยวไป
กับพวกนักฟอน, อาศัยบิณฑบาตที่ถวายแลวแกพระเถระขีณาสพ จึง
บรรลุพระอรหัตแลว.
ฝายธิดาของนักฟอนนั้น คิดวา "อันใดเปนคติของสามีของ
เรา, อันนั้นเอง ก็เปนคติแมของเรา" ดังนี้แลว บรรพชาในสํานัก
ของภิกษุณีทั้งหลายแลว ดํารงอยูในพระอรหัต ดังนี้แล.
เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน จบ.
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๗. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
หนุมรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วิตกฺกมถิตสฺส" เปนตน
[ภิกษุหนุมรักใครหญิงรุนสาว]
ดังไดสดับมา ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง จับสลากของตนในโรงสลาก
ถือเอาขาวตมตามสลาก ไปสูโรงฉัน ดื่มอยู. ภิกษุนั้น ไมไดน้ํา
ในโรงฉันนั้น ไดไปยืนยังเรือนหลังหนึ่ง เพื่อตองการน้ํา. หญิงรุน
สาวคนหนึ่งในเรือนนั้น พอเห็นภิกษุนั้น ก็เกิดความสิเนหา กลาว
วา "ทานผูเจริญ เมื่อมีความตองการดวยน้ําดื่ม ทานพึงมาในเรือน
นี้แหละ แมอีก"
ตั้งแตนั้น ภิกษุนั้น ไมไดน้ําดื่มในกาลใด, ก็ไปในเรือนนั้นนั่น
แล ในกาลนัน้ .
ฝายหญิงนั้น รับบาตรของเธอแลว ถวายน้ําดื่ม. เมื่อกาล
ลวงไปดวยอาการอยางนั้น รุงขึ้นวันหนึ่ง นางถวายแมขาวตมแลว
นิมนตใหนั่งในเรือนนั้นแล ไดถวายขาวสวยแลว. นางนั่ง ณ ที่ใกล
ภิกษุนั้นแลว เอยถอยคําขึ้นวา "ทานผูเจริญ ในเรือนนี้ อะไร ๆ
ชื่อวา ยอมไมมี หามีไม, ดิฉันยังไมไดแตคนจัดการเทานั้น.
ภิกษุนนั้ สดับถอยคําของหญิงนั้นแลว โดย ๒-๓ วันเทานั้น
*

* พระมหาอู ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ก็กระสันแลว.
[ภิกษุหนุมถูกนําตัวไปเฝาพระศาสดา]
ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุอาคันตุกะพบภิกษุนั้น จึงถามวา
"ผูมีอายุ เหตุไร ? ทานจึงเปนผูผอมเหลืองหนักขึ้น," เมื่อภิกษุนั้น
ตอบวา "ผูมีอายุ ผมเปนผูกระสัน," จึงนําไปสูสํานักพระอาจารย
และอุปชฌายะ. อาจารยและอุปชฌายะแมเหลานั้น ก็นําภิกษุนั้นไปสู
สํานักพระศาสดา กราบทูลความนั้นแลว.
[พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุมนั้น]
พระศาสดา ตรัสถามวา "ภิกษุ นัยวา เธอเปนผูกระสันจริง
หรือ ?" เมื่อภิกษุนั้นทูลวา "จริง," จึงตรัสวา "ภิกษุ เหตุไร ?
เธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจา ผูปรารภความเพียรเชนดังเรา
จึงไมใหเขาเรียกตนวา 'พระโสดาบัน' หรือ 'พระสกทาคามี'
จึงทรงซักถามวา "เพราะเหตุไร ? เธอจึงเปนผูกระสัน" เมื่อภิกษุ
นั้น ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ หญิงคนหนึ่ง พูดกะขาพระองค
อยางนี้," จึงตรัสวา "ภิกษุ กิริยาของนางนั่น ไมนาอัศจรรย:
เพราะในกาลกอน นางละบัณฑิตผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว ยัง
ความสิเนหาในบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งตนเห็นครูเดียวนั้นใหเกิดขึ้น ทํา
บัณฑิตผูเลิศนั้น ใหถึงความสิ้นชีวิต" อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนา
เพื่อใหทรงประกาศเรื่องนั้น จึงทรงทําใหแจงซึ่งความที่จฬธนุคคหบัณฑิต เรียนศิลปะในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข ในกรุงตักกสิลา
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พาธิดาผูอันอาจารยนั้นยินดีใหแลว ไปสูกรุงพาราณสี เมื่อตนฆาโจร
ตาย ๔๙ คน ดวยลูกศร ๔๙ ลูก ทีป่ ากดงแหงหนึ่ง, เมื่อลูกศรหมด
แลว จึงจับโจรผูหัวหนาฟาดใหลมลงที่พื้นดิน, กลาววา "นางผู
เจริญ หลอนจงนําดาบมา," นาง (กลับ) ทําความสิเนหาในโจร
ซึ่งตนเห็นในขณะนั้นแลว วางดามดาบไวในมือโจร ใหโจรฆาแลว
ในกาลเปนจูฬธนุคคหบัณฑิต ในอดีตกาล และภาวะคือโจรพาหญิง
นั้นไป พลางคิดวา "หญิงนี้เห็นชายอื่นแลว จักใหเขาฆาเราบาง
เชนเดียวกับสามีของตน, เราจักตองการอะไรดวยหญิงนี้" เห็นแมน้ํา
สายหนึ่ง จึงพักนางไวที่ฝงนี้ ถือเอาหอภัณฑะของนางไป สั่งวา
หลอนจงรออยู ณ ที่นี้แหละ จนกวาฉันจะนําหอภัณฑะขามไป"
ละนางไว ณ ที่นั้นนั่นเอง (หนี) ไปเสีย แลวตรัสจูฬธนุคคหชาดก นี้
ในปญจกนิบาต ใหพิสดารวา :"พราหมณ ทานถือเอาภัณฑะทั้งหมด ขาม
ฝงไดแลว, จงรีบกลับมา รับฉันใหขามไปใน
บัดนี้โดยเร็วบางนะ ผูเจริญ."
"แมนางงาม ยอมแลกฉัน ผูไมใชผัว ไมได
เชยชิด ดวยผัวผูเชยชิดมานาน, แมนางงาม พึง
แลกชายอื่นแมดวยฉัน, ฉันจักไปจากที่นี้ใหไกล
ที่สุดทีจ่ ะไกลได."
"ใครนี้ ทําการหัวเราะอยูท ี่กอตะไครน้ํา,
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๔ ตทฏกถา ๔/๕๐๖.
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ในที่นี้ การฟอนก็ดี การขับก็ดี การประโคมก็ดี
ที่บุคคลจัดตั้งขึ้น มิไดมี, แมนางงาม ผูมี
ตะโพกอันผึ่งผาย ทําไมเลา ? แมจึงซิกซีใ้ น
กาลเปนที่รองไห ."
"สุนัขจิ้งจอก ชาติชัมพุกะ ผูโงเขลา ทราม
ปญญา เจามีปญญานอย, เจาเสื่อมจากปลา
และชิ้น (เนื้อ) แลวก็ซบเซาอยู ดุจสัตว
กําพรา."
"โทษของคนเหลาอื่น เห็นไดงาย, สวน
โทษของตน เห็นไดยาก; หลอนนั่นเอง เสื่อม
ทั้งผัวทั้งชู ซบเซาอยู แม (ยิ่ง) กวาเรา."
"พระยาเนื้อ ชาติชัมพุกะ เรื่องนั่น เปน
เหมือนเจากลาว. ฉันนั้น ไปจากที่นี้แลว จัก
เปนผูไปตามอํานาจของภัสดาแนแท."
"ผูใดพึงนําภาชนะเดินไปได, แมภาชนะสําริด
ผูนั้นก็พึงนําไปได; หลอนทําชัว่ จนช่ํา, ก็จักทํา
ชั่วอยางนั้นแมอีก."
แลวตรัสวา "ในกาลนั้น จูฬธนุคคหบัณฑิต ไดเปนเธอ, หญิงนั้น
ไดเปนหญิงรุนสาวนี้ ในบัดนี้, ทาวสักกเทวราช ผูมาโดยรูปสุนัข
จิ้งจอก ทําการขมขี่นางนั้น เปนเรานี่แหละ" แลวทรงโอวาท
๑

๑. โดยพยัญชนะ แปลวา ในกาลใชกาลเปนที่หัวเราะ.
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ภิกษุนั้นวา "หญิงนั้น ปลงบัณฑิตผูเลิศ ในชมพูทวีปทั้งสิ้น จาก
ชีวิต เพราะความสิเนหาในชายคนหนึ่ง ซึ่งตนเห็นครูเดียวนั้นอยางนี้;
ภิกษุ เธอจงตัดตัณหาของเธอ อันปรารภหญิงนั้นเกิดขึ้นเสีย" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป จึงไดทรงภาษิตพระคาถา
เหลานี้วา :"ตัณหา ยอมเจริญยิ่งแกชนผูถูกวิตกย่ํายี มี
ราคะจัด เห็นอารมณวางาม, บุคคลนั่นแล
ยอมทําเครื่องผูกใหมั่น. สวนภิกษุใด ยินดีใน
ธรรมเปนที่เขาไประงับวิตก เจริญอสุภฌานอยู
มีสติทุกเมื่อ, ภิกษุนั่นแล จักทําตัณหาใหสบู
สิ้นได ภิกษุนั่น จะตัดเครื่องผูกแหงมารได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิตกฺกมถิตสฺส ไดแก ผูถกู วิตก ๓
มีกามวิตกเปนตนย่ํายี.
บทวา ติพฺพราคสฺส คือ ผูมีราคะหนาแนน.
บทวา สุภานุปสฺสิโน ความวา ชื่อวา ผูตามเห็นอารมณวา
"งาม" เพราะความเปนผูมีใจอันตนปลอยไปในอารมณอันนาปรารถนา
ทั้งหลาย ดวยสามารถแหงการยึดถือมีการยึดถือโดยสุภนิมิตเปนตน.
บทวา ตณฺหา เปนตน ความวา บรรดาฌานเปนตน แมฌาน
หนึ่ง ยอมไดเจริญแกบุคคลผูเห็นปานนั้น, โดยทีแ่ ท ตัณหาเกิด
ทางทวาร ๖ ยอมเจริญยิ่ง.
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บทวา เอส โข ความวา บุคคลนั่นแล ยอมทําเครื่องผูกคือ
ตัณหา ชื่อวา ใหมั่น.
บทวา วิตกฺกูปสเม ความวา บรรดาอสุภะ ๑๐ ในปฐมฌาน
กลาวคือธรรมเปนที่ระงับมิจฉาวิตกทั้งหลาย.
สองบทวา สทา สโต ความวา ภิกษุใด เปนผูยินดียิ่งใน
ปฐมฌานนี้ ชื่อวา มีสติ เพราะความเปนผูมีสติตั้งมั่นเปนนิตย
เจริญอสุภฌานนั้นอยู.
บทวา พยนฺติกาหติ ความวา ภิกษุนั่น จักทําตัณหาอันจะ
ใหเกิดในภพ ๓ ใหไปปราศได.
บทวา มารพนฺธน ความวา ภิกษุนั่น จักตัดแมเครื่องผูกแหง
มาร กลาวคือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เสียได.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว ดังนีแ้ ล.
เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต จบ.
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๘. เรือ่ งมาร [๒๔๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมาร
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นิฏ คโต" เปนตน.
[มารแปลงเปนชางรัดกระหมอมพระราหุล]
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง เวลาวิกาล พระเถระเปนอันมาก
เขาไปสูพระเชตวันมหาวิหาร ไปถึงทีเ่ ปนที่อยูของพระราหุลเถระแลว
ก็ไลทานใหลุกขึ้น. ทานเมื่อไมเห็นที่เปนที่อยูในที่อื่น จึงไปนอนที่
หนามุขพระคันธกุฎีของพระตถาคต. คราวนั้น ทานผูมีอายุนั้นบรรลุ
พระอรหัตแลว ไดเปนผูยังไมมีพรรษาเลย.
มารชื่อวสวัดดี ดํารงอยูในภพนั่นแหละ เห็นทานผูมีอายุนั้น
นอนที่หนามุขพระคันธกุฎี จึงคิดวา "พระหนอนอยผูแทงใจของพระ
สมณโคดมนอนขางนอก, สวนพระองคผะทมในภายในพระคันธกุฎี;
เมื่อเราบีบคั้นพระหนอนอย พระองคเอง ก็จัก (เปนเหมือน)
ถูกบีบคั้น (ดวย)." มารนั้น นิรมิตเพศเปนพระยาชางใหญมาเอา
งวงรัดกระหมอมพระเถระแลวรองดุจจนกกะเรียนดวยเสียงดัง.
[พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไมกลัว]
พระศาสดาผะทมในพระคันธกุฎี ทรงทราบวาชางนั้นเปนมาร
จึงตรัสวา "มาร คนเชนทานแมตั้งแสน ก็ไมสามารถเพื่อจะให
*

* พระมหานาค ป. ธ ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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ความกลัวเกิดแกบุตรของเราได, เพราะวา บุตรของเรามีปกติไม
สะดุง มีตัณหาไปปราศแลว มีความเพียรใหญ มีปญญามาก"
ดังนี้แลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :
"(ผูใด) ถึงความสําเร็จ มีปกติไมสะดุง มี
ตัณหาไปปราศแลว ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจ
ไดตัด ลูกศรอัน ใหไปสู ภพ ทัง้ หลาย เสียแลว,
กาย นี้ (ของผูนั้น) ชื่อวามีในทีส่ ุด. (ผูใด) มี
ตัณหาไปปราศแลว ไมมีความถือมั่น ฉลาด
ในบทแหงนิรุตติ รูท ี่ประชุมแหงอักษรทั้งหลาย
และรูเบือ้ งตนและเบื้องปลายแหงอักษรทั้งหลาย,
ผูนั้นแล มีสรีระมีในที่สุด เรายอมเรียกวาผูมี
ปญญามาก (เปนมหาบุรุษ).
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา นิฏ คโต ความวา พระ
อรหัต ชื่อวา ความสําเร็จ ของบรรพชิตทั้งหลาย ในพระศาสนานี้,
ถึง คือบรรลุ พระอรหัตนั้น.
บทวา อสนฺตสี คือ ผูชื่อวาไมสะดุง เพราะไมมีกิเลสเครื่อง
สะดุงคือราคะเปนตน ในภายใน.
บาทพระคาถาวา อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลานิ คือ ไดตัดลูกศรอัน
มีปกติใหไปสูภพทั้งสิ้น.
๑

๑. สมุสฺสโย กายอันกระดูกกอขึ้น. ส. อุ. บทหนา สิ ธาตุ ในความกอ. ความประชุม
อ. ปจจัย. อภิ. หนา ๘๑๐.
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บทวา สมุสฺสโย คือ รายกาย นี้ ของผูนั้น มีในที่สุด.
บทวา อนาทาโน คือ ผูไมมีการยึดถือในขันธเปนตน.
บาทพระคาถาวา นิรุตฺติปทโกวิโท ความวา ผูฉลาดในปฏิสัมภิทา
แมทั้ง ๔ คือ ในนิรุตติ และบทที่เหลือ.
สองบาทพระคาถาวา อกฺขราน สนฺนิปาต ชฺา ปุพฺพาปรานิ จ ความวา ยอมรูหมวดหมูแหงอักษร กลาวคือที่ประชุม
แหงอักษรทั้งหลาย และรูอักษรเบื้องปลายดวยอักษรเบื้องตน และ
อักษรเบื้องตนดวยอักษรเบื้องปลาย. ชื่อวา รูจักอักษรเบื้องปลาย
ดวยอักษรเบื้องตน คือ เมื่อเบื้องตนปรากฏอยู ในทามกลางและ
ที่สุด แมไมปรากฏ, ก็ยอมรูไดวา "นี้เปนทามกลางแหงอักษร
เหลานี้, นี้เปนที่สุด," ชื่อวา ยอมรูจักอักษรเบื้องตนดวยอักษรเบื้อง
ปลาย คือเมื่อที่สุดปรากฏอยู เมื่อเบื้องตนและทามกลางแมไม
ปรากฏ, ก็ยอมรูไดวา "นี้เปนทามกลางแหงอักษรเหลานี้, นี้เปน
เบื้องตน" เมื่อทามกลางปรากฏอยู เมื่อเบื้องตนและที่สุดแมไม
ปรากฏ, ยอมทราบไดเหมือนกันวา "นี้เปนเบื้องตนแหงอักษรเหลา
นี้, นี้เปนที่สุด."
บทวา มหาปฺโ ความวา ทานผูมีสรีระตั้งอยูในที่สุดนั่น
พระศาสดาตรัสเรียกวา ผูม ีปญญามาก เพราะความเปนผูประกอบ
ดวยปญญา อันกําหนดถือเอาซึ่งอรรถ ธรรม นิรตุ ติ และปฏิภาณ
และศีลขันธเปนตน อันใหญ และตรัสเรียกวาเปนมหาบุรุษ เพราะ
๑

๑. เทโห กายที่สั่งสมขึ้นแหงกุสลากุสล ทิห ธาตุ ในความสั่งสม ณ ปจจัย. อภิ.
หนา ๕๒๕.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 50

ความเปนผูมีจิตพนแลว โดยพระบาลีวา "สารีบุตร เราเรียกผูม ี
จิตพนแลวแล วา "มหาบุรุษ."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน.
ฝายมารผูมีบาป คิดวา "พระสมณโคดม ยอมทรงรูจักเรา"
แลวอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง ดังนี้แล.
เรือ่ งมาร จบ.
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๙. เรื่องอุปกาชีวก [๒๔๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา ทรงปรารภอาชีวกชื่ออุปกะ ในระหวางทาง ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา สพฺพาภิภู เปนตน.
[อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระศาสดา ทรงบรรลุพระ
สัพพัญุตญาณแลว ทรงยังกาลใหลวงไปที่ควรไมโพธิ์ ๗ สัปดาห
ทรงถือบาตรและจีวรของพระองค เสด็จดําเนินไปสิ้นทางประมาณ ๑๘
โยชนมุงกรุงพาราณสี เพื่อทรงยังพระธรรมจักรใหเปนไป ไดทอด
พระเนตรเห็นอาชีวกชื่ออุปกะ ในระหวางทาง.
ฝายอุปกาชีวกนั้น เห็นพระศาสดาแลว ทูลถามวา "ผูมีอายุ
อินทรียของทานผองใสแล, ผิวพรรณก็บริสุทธิ์ผุดผอง; ผูมีอายุ
ทานบวชเฉพาะใคร ? ใครเปนศาสดาของทาน ? หรือทานชอบใจ
ธรรมของใคร ?"
[พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสวา "เราไมมีอุปชฌายหรือ
อาจารย" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้แกอุปกาชีวกนั้น วา :"เราเปนผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด รูธรรมทุก
*

* พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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อยาง ไมติดอยูในธรรมทั้งปวง ละธรรมได
ทุกอยาง พนแลว ในเพราะธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงตัณหา รูเองแลว จะพึงอางใครเลา ? (วา
เปนอุปช ฌายอาจารย)."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพาภิภู คือ ครอบงําธรรมอัน
เปนไปในภูมิ ๓ ไดทั้งหมด.
บทวา สพฺพวิทู คือ ผูมีธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งปวงอัน
รูแลว.
สองบทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ ความวา ผูอันตัณหาและทิฏฐิ
ทั้งหลายฉาบทาไมได ในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งสิ้น.
บทวา สพฺพฺชโห คือ ผูละธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ทัง้ หมด
ดํารงอยู.
สองบทวา ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต คือ ผูพนแลวในเพราะ
พระอรหัต กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ที่ตนใหเกิดขึ้น
แลว ในที่สดุ แหงความสิ้นไปแหงตัณหา ดวยวิมุตติอันเปนของ
พระอเสขะ.
สองบทวา สย อภิฺาย คือ รูธรรมตางดวยอภิญโญยธรรม
เปนตนไดเองทีเดียว.
บทวา กมุทฺทิเสยฺย ความวา เราจะพึงอางใครเลาวา "นี้เปน
อุปชฌายหรืออาจารยของเรา."
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ในกาลจบเทศนา อุปกาชีวก ไมยินดี ไมคัดคานพระดํารัส
ของพระตถาคตเลย, แตเขาสั่นศีรษะ แลบลิ้น ยึดเอาทางที่เดินไป
คนเดียว ไดไปยังที่เปนที่อาศัยอยูของนายพรานแหงใดแหงหนึ่งแลว
ดังนี้แล.
เรื่องอุปกาชีวก จบ.
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๑๐. เรื่องทาวสักกเทวราช [๒๔๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทาว
สักกเทวราช ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สพฺพทาน" เปนตน.
[ปญหา ๔ ขอของเทวดา]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เทพดาในดาวดึงสเทวโลกประชุม
กันแลว ตั้งปญหาขึ้น ๔ ขอวา "บรรดาทานทั้งหลาย ทานชนิด
ไหนหนอแล ? บัณฑิตกลาววาเยี่ยม, บรรดารสทั้งหลาย รสชนิด
ไหน ? บัณฑิตกลาววายอด, บรรดาความยินดีทั้งหลาย ความยินดี
ชนิดไหน ? บัณฑิตกลาววาเลิศ, ความสิ้นไปแหงตัณหาแล บัณฑิต
กลาววา ประเสริฐที่สุด เพราะเหตุไร ? แมเทพดาองคหนึ่ง ก็มี
สามารถจะวินิจฉัยปญหาเหลานั้นได. ก็เทพดาองคหนึ่ง ถามกะ
เทพดาองคหนึ่ง, แมเทพดาองคนี้ ดวยอาการอยางนี้ ไดทองเที่ยวไป
ในหมื่นจักรวาฬถึง ๑๒ ป.
[เทวดาพากันไปถามปญหาทาวมหาราชทั้ง ๔]
เทพดาในหมื่นจักรวาฬ ไมเห็นเนื้อความแหงปญหาโดยกาล
แมมีประมาณเทานี้ ประชุมกันแลว ไปยังสํานักของทาวมหาราช
*

* พระมหานาค ป. ธ. ๙ วัดบรมนิวาส แปล.
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ทั้ง ๔, เมื่อทาวมหาราชกลาววา "พอทั้งหลาย ทําไม จึงมี
เทพสันนิบาตกันใหญ ?" จึงกลาววา "พวกผมตั้งปญหาขึ้น ๔ ขอแลว
เมื่อไมสามารถจะวินิจฉัยได จึงมายังสํานักของทาน," เมื่อทาว
มหาราชกลาววา "ชื่อปญหาอะไรกัน ? พอ" (จึงบอกเนื้อความ
นั้น) วา "พวกผมไมสามารถวินิจฉัยปญหาเหลานี้ได คือ 'บรรดา
ทาน รส และความยินดี ทาน รส และความยินดีชนิดไหนหนอแล
ประเสริฐสุด ? ความสิ้นไปแหงตัณหาเทียว ประเสริฐสุด เพราะ
เหตุไร ?" จึงมาหา.
ทาวมหาราชทั้ง ๔ กลาววา "พอทั้งหลาย แมพวกเราก็
หารูเนื้อความแหงปญหาเหลานี้ไม ; แตพระราชาของพวกเรา ทรง
ดําริอรรถทีช่ นตั้งพันคิดแลว ยอมทรงทราบโดยขณะเดียวเทานั้น,
พระองคประเสริฐวิเศษกวาพวกเราทั้งหลาย ทั้งทางปญญาและทาง
บุญ, พวกเราจงไปยังสํานักของพระองคเถิด" แลวพาหมูเทพดานั้น
นั่นแลไปยังสํานักของทาวสักกเทวราช, ถึงเมื่อทาวสักกเทวราชนั้น
ตรัสวา "พอทั้งหลาย ทําไม จึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ ?" ก็
กราบทูลเนื้อความนั้น.
[ทาวสักกะทรงพาพวกเทวดาไปเฝาพระศาสดา]
ทาวสักกะ ตรัสวา "พอทั้งหลาย คนอื่น ยอมไมสามารถ
รูเนื้อความแหงปญหาเหลานี้ได, ปญหาเหลานั่น เปนวิสัยของพระ
พุทธเจา, แลวตรัสถามวา "ก็เดี๋ยวนี้ พระศาสดา ประทับอยู ณ ที่
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ไหน ?" ทรงสดับวา "ในพระเชตวันวิหาร" จึงตรัสวา "พวกเธอ
มาเถิด, พวกเราจักไปยังสํานักของพระองค" ทรงพรอมดวยหมู
เทพดา ใหพระเชตวันทั้งสิ้นสวางไสวในสวนแหงราตรี เขาไปเฝาพระ
ศาสดา ถวายบังคมแลว ประทับยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง, เมื่อพระ
ศาสดา ตรัสวา "มหาบพิตร ทําไม พระองคจึงเสด็จมาพรอม
กับหมูเทพดามากมาย ?" จึงกราบทูลวา "พระเจาขา หมูเทพดา
พากันตั้งปญหาชื่อเหลานี้, คนอื่นที่ชื่อวาสามารถรูเนื้อความแหงปญหา
เหลานี้ได หามีไม, ขอพระองคไดทรงประกาศเนื้อความแหงปญหา
เหลานี้ แกพวกขาพระองคเถิด.
[พระศาสดาทรงแกปญหา]
พระศาสดา ตรัสวา "ดีละ มหาบพิตร อาตมภาพบําเพ็ญ
บารมี ๓๐ ทัศ บริจาคมหาบริจาค แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ
แลว ก็เพื่อตัดความสงสัยของชนผูเชนพระองคนี่แหละ, ขอพระ
องคจงทรงสดับปญหาที่พระองคถามแลวเถิด; บรรดาทานทุกชนิด
ธรรมทานเปนเยี่ยม, บรรดารสทุกชนิด รสแหงพระธรรมเปนยอด,
บรรดาความยินดีทุกชนิด ความยินดีในธรรมประเสริฐ, สวนความ
สิ้นไปแหงตัณหาประเสริฐที่สุดแท เพราะความเปนเหตุใหสัตวบรรลุ
พระอรหัต" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :ธรรมทาน ยอมชนะทานทั้งปวง, รสแหง
๑

๑. หมายถึงบริจาค ๕ คือ :- ๑. องฺคปริจจฺ าค บริจาคอวัยวะ. ๒. ธนปริจฺจาค บริจาค
ทรัพย. ๓. ปุตฺตปริจฺจาค บริจาคบุตร. ๔. ทารปริจฺจาค บริจาคเมีย. ๕. ชีวิต
ปริจฺจาค บริจาคชีวิต.
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ธรรม ยอมชนะรสทั้งปวง, ความยินดีในธรรม
ยอมชนะความยินดีทั้งปวง, ความสิ้นไปแหงตัณหา
ยอมชนะทุกขทั้งปวง."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพทาน เปนตน ความวา ก็ถา
บุคคลพึงถวายไตรจีวรเชนกับใบตองออน แดพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพทั้งหลาย ผูนั่งติด ๆ กัน ในหองจักรวาฬ
ตลอดถึงพรหมโลก. การอนุโมทนาเทียว ที่พระพุทธเจาเปนตน
ทรงทําดวยพระคาถา ๔ บาทในสมาคมนั้นประเสริฐ; ก็ทานนั้น หามี
คาถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงพะคาถานั้นไม; การแสดงก็ดี การกลาวสอน
ก็ดี การสดับก็ดี ซึ่งธรรม เปนของใหญ ดวยประการฉะนี้. อนึ่ง
บุคคลใด ใหทําการฟงธรรม, อานิสงสเปนอันมากก็ยอมมีแกบุคคล
นั้นแท. ธรรมทานนั่นแหละ ที่พระพุทธเจาเปนตนใหเปนไปแลว แม
ดวยอํานาจอนุโมทนา โดยที่สุดดวยพระคาถา ๔ บาท ประเสริฐที่สุด
กวาทานที่ทายกบรรจุบาตใหเต็มดวยบิณฑบาตอันประณีตแลวถวายแก
บริษัทเห็นปานนั้นนั่นแหละบาง กวาเภสัชทานที่ทายกบรรจุบาตรให
เต็มดวยเนยใสและน้ํามันเปนตนแลวถวายบาง กวาเสนาสนทานที่
ทายกใหสรางวิหารเชนกับมหาวิหาร และปราสาทเชนกับโลหปราสาท
ตั้งหลายแสนแลวถวายบาง กวาการบริจาคที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๑

๒

๑. โดยพยัญชนะแปลวา เชนกับดวยใบตองมีในครรภแหงกลวย.
๒. นิรนฺตร กตฺวา ทําใหมีระหวางไมมี.
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เปนตนปรารภวิหารทั้งหลายแลวทําบาง. เพราะเหตุไร ? เพราะวา
ชนทั้งหลาย เมื่อจะทําบุญเห็นปานนั้น ตอฟงธรรมแลวเทานั้น
จึงทําได, ไมไดฟง ก็หาทําไดไม ; ก็ถาวาสัตวเหลานี้ไมพึงฟงธรรม
ไซร, เขาก็ไมพึงถวายขาวยาคูประมาณกระบวยหนึ่งบาง ภัตรประมาณ
ทัพพีหนึ่งบาง; เพราะเหตุนี้ ธรรมทานนั่นแหละ จึงประเสริฐที่สุด
กวาทานทุกชนิด.
อีกอยางหนึ่ง เวนพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเสีย แม
พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน ผูประกอบดวยปญญา วาง
สามารถนับหยาดน้ําได ในเมื่อฝนตกตลอดกัปปทั้งสิ้น ก็ยังไม
สามารถจะบรรลุโสดาปตติผลเปนตน โดยธรรมดาของตนได; ตอ
ฟงธรรมที่พระอัสสชิเถระเปนตนแสดงแลว จึงทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล, และทําใหแจงซึ่งสาวกบารมีญาณ ดวยพระธรรมเทศนา
ของพระศาสดา; เพราะเหตุแมนี้ มหาบพิตร ธรรมทานนั่นแหละ
จึงประเสริฐที่สุด. เพราะเหตุนั้น พระศาสดา จึงตรัสวา "สพฺพทาน
ธมฺมทาน ชินาติ."
อนึ่ง รสมีรสเกิดแตลําตนเปนตนทุกชนิด โดยสวนสูงแมรสแหง
สุธา โภชนะของเทพดาทั้งหลาย ยอมเปนปจจัยแหงการยังสัตวใหตก
ไปในสังสารวัฏฏ แลวเสวยทุกขโดยแท. สวนพระธรรมรสกลาวคือ
๑

๒

๑. นาจะเปนบทเกิน, เพราะใครไมสามารถทําเนื้อความเชนนี้ ใหเปนพระดํารัส
ของพระศาสดาได ๒. Celestial food ambrosia อาหารทิพย (อาหารของ
เทพดาในเรื่องนิยาย ถือกันวาทําใหผูบริโภคไมตาย ใหความงามและความหนุมสาว
อยูชั่วนิรนั ดร) ของกินเครื่องดื่มอันโอชารส.
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โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ และกลาวคือโลกุตตรธรรม ๙ ประการ
นี้แหละ ประเสริฐกวารสทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึงตรัส
วา "สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ."
อนึ่ง แมความยินดีในบุตร ความยินดีในธิดา ความยินดีใน
ทรัพย ความยินดีในสตรี และความยินดีมีประเภทมิใชอยางเดียว
อันตางดวยความยินดีในการฟอนการขับการประโคมเปนตน ยอมเปน
ปจจัยแหงการยังสัตวใหตกไปในสังสารวัฏฏ แลวเสวยทุกขโดยแท;
สวนความอิ่มใจ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ภายในของผูแสดงก็ดี ผูฟงก็ดี ผูกลาว
สอนก็ดี ซึ่งธรรม ยอมใหเกิดความเบิกบานใจ ใหน้ําตาไหล ให
เกิดขนชูชัน ความอิ่มใจนั้น ยอมทําที่สุดแหงสังสารวัฏฏ มีพระ
อรหัตเปนปริโยสาน; ความยินดีในธรรม เห็นปานนี้แหละ ประเสริฐ
กวาความยินดีทั้งปวง. เพราะเหตุนั้น พระศาสดา จึงตรัสวา
"สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ."
สวนความสิ้นไปแหงตัณหา คือพระอรหัตซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด
แหงความสิ้นไปแหงตัณหา, พระอรหัตนั้น ประเสริฐกวาทุกอยาง
แท เพราะครอบงําวัฏฏทุกขแมทั้งสิ้น. เพราะเหตุนั้น พระศาสดา
จึงตรัสวา "ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาติ."
เมื่อพระศาสดา ตรัสเนื้อความแหงพระคาถานี้ ดวยประการ
ฉะนี้อยูนั่นแล ธรรมาภิสมัย ไดมีแกสัตว ๘ หมืน่ ๔ พันแลว.
แมทาวสักกะ ทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดา ถวายบังคม
พระศาสดาแลว ทูลวา "พระเจาขา เพื่อประโยชนอะไร พระองค
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จึงไมรับสั่งให ๆ สวนบุญแกพวกขาพระองค ในธรรมทานอันชื่อวา
เยี่ยมอยางนี้ ? จําเดิมแตนี้ไป ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกแกภิกษุ
สงฆแลวรับสั่งให ๆ สวนบุญแกพวกขาพระองคเถิด พระเจาขา." พระ
ศาสดา ทรงสดับคําของทาวเธอแลว รับสั่งใหภิกษุสงฆประชุมกัน
แลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พวกเธอทํา
การฟงธรรมใหญก็ดี การฟงธรรมตามปกติก็ดี กลาวอุปนิสินนกถา
ก็ดี โดยที่สดุ แมการอนุโมทนา แลวพึงใหสวนบุญแกสัตวทั้งปวง."
เรื่องทาวสักกเทวราช จบ.
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๑๑. เรื่องเศรษฐีผูไมมีบุตร [๒๕๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐี
ผูชื่อวาอปุตตกะตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ"
เปนตน.
[ประวัติครั้งยังมีชีวิตของอปุตตกเศรษฐี]
ดังไดสดับมา พระเจาปเสนทิโกศล ทรงสดับการทํากาละ
ของเศรษฐีนั้นแลว จึงตรัสถามวา "ทรัพยสมบัติที่ไรบุตร จะถึง
แกใคร ?" ทรงสดับวา "ถึงแกพระราชา" จึงใหนําทรัพยจาก
เรือนของเศรษฐีนั้น มาสูราชตระกูล (กินเวลาถึง) ๗ วัน แลวจึง
เสด็จเขาไปสูนํานักพระศาสดา เมื่อพระศาสดา ตรัสวา "ขอเชิญ
มหาบพิตร พระองคเสด็จมากจากไหนหนอ ? แตยังวัน" จึงกราบทูล
วา "พระเจาขา คฤหบดีผูเปนเศรษฐี ในกรุงสาวัตถีนี้ ทํากาละ
เสียแลว, ขาพระองคนําทรัพยสมบัติซึ่งไรบุตรนั้น ไปภายในราชสํานัก
แลวจึงมา."
เรื่องทั้งปวง พึงทราบตามนัยที่มาในพระสูตรนั่นแหละ.
เมื่อพระราชา กราบทูลขอความอยางนี้วา "ไดยินวา เศรษฐี
นั้น เมื่อเขานําโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เขาไปใหดวยถาดทอง ก็กลาว
วา 'พวกมนุษย ยอมกินโภชนะชื่อวาเห็นปานนี้ (เทียวหรือ ?),
*

๑. พระมหาบุญรอด ป. ธ. ๗ (ตอมาเปนพระศรีวิสุทธิญาณ ป. ธ. ๙) วัดกันมาตุยาราม
แปล.
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พวกเจาจะทําการเยาะเยยกับเราในเรือนนี้หรือ ?' เมื่อเขาเขาไปตั้ง
โภชนะไวใหก็ประหาร (มนุษยเหลานั้น) ดวยกอนดินและทอนไมเปน
ตน ใหหนีไปแลว บริโภคขาวปลายเกรียน มีน้ําผักดองเปนที่ ๒
ดวยกลาววา 'นี้จึงเปนโภชนะของพวกมนุษย,' แมเมื่อเขาเขาไปตั้ง
ผา ยาน และรมที่นาพอใจไวให ก็ประหารมนุษย (เหลานั้น) ดวย
กอนดินและทอนไมเปนตน ใหหนีไปแลว ทรงผาปาน, มีรมใบไม
อันทรงไว (ถือไว) อยู ยอมไปดวยรถเกา ๆ" พระศาสดาจึง
ตรัสเลาบุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐีนั้นวา :[บุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐี]
"มหาบพิตร เรื่องเคยมีมาแลว คฤหบดีผูเศรษฐีนั้น ตอนรับ
พระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี ดวยบิณฑบาต, กลาววา ' ทาน
ทั้งหลายจงใหบิณฑะแกสมณะ' ดังนี้แลว ก็ลกุ จากอาสนะหลีกไป.
ไดยินวา เมื่อเศรษฐีนั้น ผูไมมีศรัทธา ผูโงเขลา กลาวอยางนั้น
แลวหลีกไป ภรรยาของเขาผูมีศรัทธาเลื่อมใส คิดวา 'นานเทียว
หนอ เราจึงไดยินคําวา 'จงให' จากปากของเศรษฐีนี้, มโนรถ
ของเรา จะเต็มในวันนี้, เราจักถวายบิณฑบาต' แลวรับบาตรของ
พระปจเจกพุทธเจา ไดใหเต็มดวยโภชนะอันประณีตแลวถวาย. ฝาย
เศรษฐีนั้น กลับมา เห็นพระปจเจกพุทธเจานั้น จึงถามวา "สมณะ
ทานไดอะไร ๆ แลวหรือ ?" แลวจับบาตร เห็นบิณฑบาตอันประณีต
ก็มีความเดือดรอน จึงคิดอยางนี้วา "พวกทาสหรือพวกกรรมกร
พึงกินบิณฑบาตนี้ ยังดีกวา, เพราะวา พวกเขา ครั้นกินบิณฑบาต
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นี้แลว จักทําการงานใหเรา; สวนสมณะนี้ ครั้นไปกินแลว ก็จักนอน
หลับ; บิณฑบาตของเราฉิบหายเสียแลว' อนึ่ง เศรษฐีนั้น ปลง
แลวซึ่งบุตรนอยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิต เพราะเหตุแหงทรัพยสมบัติ.
ไดยินวา เด็กนั้น จับนิ้วมือของเศรษฐีนั้น เที่ยวไปอยูกลาววา "ยานนี้
เปนของบิดาฉัน, โคนี้ก็ของทาน." ลําดับนั้น เศรษฐีคิดวา "ในบัดนี้
เด็กนี้ยังกลาวอยางนี้กอน, ก็ในกาลที่เด็กนี้ถึงความเจริญแลว ใครจัก
รักษาโภคทรัพยทั้งหลายในเรือนนี้ได" จึงนําเด็กนั้นไปสูปา จับที่คอ
แลวบีบคอเหมือนบีบหัวมัน ใหตายแลวที่โคนกอไมแหงหนึ่ง แลวทิ้ง
เด็กนั้นไวในที่นั้นนั่นแหละ." นี้เปนบุรพกรรมของเศรษฐีนั้น.
[สรูปกรรมและผลแหงกรรมของเศรษฐี]
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงตรัสคํานี้วา "มหาบพิตร
ดวยผลแหงกรรมที่คฤหบดีผูเศรษฐี ตอนรับพระปจเจกพุทธเจานาม
วาตครสิขีดวยบิณฑบาตนั้นแล เศรษฐีนั้น จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ถึง ๗ ครั้ง ; ดวยผลที่เหลืออยูแหงกรรมนั้นนั่นแล เศรษฐีจึงครอง
ความเปนเศรษฐีอยูในกรุงสาวัตถีนี้แล ถึง ๗ ครัง้ . มหาบพิตร
ดวยผลแหงกรรมที่คฤหบดีผูเศรษฐีนั้นใหทานแลว มีความเดือดรอน
ในภายหลังวา 'พวกทาสหรือกรรมกร พึงบริโภคบิณฑบาตนี้ยังดี
กวา,' จิตของเศรษฐีนั้น จึงไมนอมไปเพื่อการบริโภคภัตรอยาง
ฟุมเฟอย, ไมนอมไปเพื่อการใชสอยผาอยางฟุมเฟอย, ไมนอมไปเพื่อ
การใชสอยยานอยางฟุมเฟอย ไมนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ อันดียิ่ง.
มหาบพิตร ดวยผลแหงกรรมที่คฤหบดีผูเศรษฐีนั้น ปลงแลวซึ่งบุตร
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นอยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิต เพราะเหตุแหงทรัพยสมบัติ; เศรษฐีนั้น
จึงไหมแลวในนรกสิ้นปเปนอันมาก สิ้น ๑๐๐ ปเปนอันมาก สิ้นพันปเปน
อันมาก สิ้นแสนปเปนอันมาก. ชนทัง้ หลาย ยังทรัพยสมบัติที่ไรบุตร
ครั้งที่ ๗ นี้ ใหเขาสูพระคลังหลวง ดวยผลอันเหลืออยูแหงกรรมนั้นแล.
มหาบพิตร อนึ่งเลา บุญเกาของคฤหบดีผูเศรษฐีนั้นแล หมดสิ้นแลว
และบุญใหมอันคฤหบดีผูเศรษฐีนั้นไมสั่งสมแลว, มหาบพิตร ก็ในวันนี้
คฤหบดีผูเศรษฐีไหมอยูในมหาโรรุวนรก."
[โภคะยอมฆาคนผูรามปญญา]
พระราชา ทรงสดับพระดํารัสของพระศาสดาแลวจึงกราบทูลวา
"พระเจาขา นาอัศจรรย นี้เปนกรรมอันหนัก, เศรษฐีนั้น เมื่อ
โภคะชื่อวามีประมาณเทานี้ มีอยู ไมใชสอยดวยตนเองเลย, เมื่อ
พระพุทธเจาเชนกับพระองค ประทับอยูในวิหารใกล ๆ ก็มิไดทํา
บุญกรรม."
พระศาสดา ตรัสวา "จริงเชนนัน้ มหาบพิตร ชื่อวาบุคคล
ผูมีปญญาทราม ไดโภคะทั้งหลายแลวยอมไมแสวงหานิพพาน, อนึ่ง
ตัณหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย ยอมฆาคนเหลานั้นสิ้น
กาลนาน" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถานี้วา :"โภคะทั้งหลาย ยอมฆาคนทรามปญญา, แต
ไมฆาคนผูแสวงหาฝงโดยปกติ; คนทราม
ปญญา ยอมฆาตนเหมือนฆาผูอนื่ เพราะความ
ทะยานอยากในโภคะ."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บาทพระคาถาวา โน จ ปารคเวสิโน
ความวา แตโภคะทั้งหลาย ยอมไมฆาบุคคลผูแสวงหาฝงคือพระ
นิพพานโดยปกติ.
บาทพระคาถาวา หนฺติ อฺเว อตฺตน ความวา บุคคล
ผูมีปญญาทราม ยอมฆาตนเองดุจฆาผูอื่น เพราะความทะยานอยาก
ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องเศรษฐีผูไมมีบุตร จบ
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๑๒. เรื่องอังกุรเทพบุตร [๒๕๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูบนแทนบัณฑุกัมพลศิลา ทรง
ปรารภอังกุรเทพบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ติณโทสานิ
เขตฺตานิ" เปนตน.
[ทานที่เลือกใหพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญ]
ขาพเจา ทําเรื่องใหพิสดารแลวแล ในพระคาถาวา "เย
ฌานปฺปสุดา ธีรา" เปนตน. สมจริงดังคําที่ขาพเจาปรารภอินทกเทพบุตรกลาวไวในเรื่องนั้นดังนี้วา: "ไดยินวา อินทกเทพบุตรนั้น
ยังภิกษาทัพพีหนึ่ง ที่เขานํามาเพื่อตน ใหถึง แลวแกพระอนุรุทธเถระ
ผูเขาไปสูภายในหมูบาน เพื่อบิณฑบาต. บุญนั้นของอินทกเทพบุตร
นั้น มีผลมากกวาทานที่อังกุรเทพบุตร ทําระเบียบแหงเตาประมาณ
๑๒ โยชน ถวายแลวสิ้นหมื่นป; เพราะเหตุนั้น อินทกเทพบุตร จึง
กลาวอยางนั้น . เมื่ออินทกเทพบุตรกลาวอยางนั้นแลว พระศาสดา
จึงตรัสวา "อังกุระ ชื่อวาการเลือกใหทาน ยอมควร, ทาน (ของ
อินทกะ) นัน้ เปนของมีผลมาก ดังพืชที่หวานดีแลวในนาดี อยาง
นี้, แตทานไมไดทําอยางนั้น, เพราะฉะนั้น ทานของทานจึงไมมีผล
มาก" เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ จึงตรัสวา:*

๑

๒

* พระมหาบุญรอด ป. ธ. ๗ (ตอมา เปนพระศรีสุทธิญาณ ป.ธ. ๙) วัดกันมาตุยาราม
แปล.
๑. ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ที่เขานํามาเพื่อตน แกพระ. . .
๒. คือกลาวคาถาวา อุชฺชงฺคเล ยถา เขตฺเต เปนตน. ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๖/๒๑๗-๒๑๘.
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"บุคคลควรเลือกใหทาน ในเขตที่ตนใหแลว
จะมีผลมาก. เพราะการเลือกให พระสุคตทรง
สรรเสริญแลว; ทานที่ใหในทานผูเปนทักขิไณยบุคคลในชีวโลกนี้ เปนของมีผลมาก
เหมือนพืชที่หวานในนาดีฉะนั้น."
เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้ก็มี
ราคะเปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผู
ปราศจากราคะ จึงเปนของมีผลมาก. นาทั้ง
หลายมีหญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้ก็มีโทสะเปน
โทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจาก
โทสะ จึงเปนของมีผลมาก. นาทั้งหลายมี
หญาเปนโทษ, หมูสัตวนี้ก็มีโมหะเปนโทษ;
ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจากโมหะ
จึงเปนของมีผลมาก. นาทั้งหลายมีหญาเปน
โทษ, หมูสัตวนี้กม็ ีความอยากเปนโทษ;
ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจากความ
อยากจึงเปนของมีผลมาก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติณโทสานิ ความวา ความจริง
หญาทั้งหลายมีขาวฟางเปนตน เมื่องอกขึ้น ยอมประทุษรายนาแหง
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บุพพัณณชาติ และอปรัณณชาติ , เพราะเหตุนั้น นาเหลานั้น จึงไม
งอกงามมากได ; ราคะ เมื่อเกิดขึ้นในภายในแมแหงสัตวทั้งหลาย
ยอมประทุษรายสัตวทั้งหลาย, เพราะเหตุนั้น ทานที่ใหในคนที่
ถูกราคะประทุษรายเหลานั้น จึงเปนของไมมีผลมาก; สวนทานที่ให
ในพระขีณาสพทั้งหลาย เปนของมีผลมาก; เพราะฉะนั้น สมเด็จ
พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ, หมูสัตว
นี้มีราคะเปนโทษ; ฉะนั้นแล ทานที่ใหในทานผูปราศจากราคะ จึง
เปนของมีผลมาก."
แมในคาถาที่เหลือ ก็นัยนี้แหละ.
ในกาลจบเทศนา อังกุรเทพบุตร และอินทกเทพบุตร ก็
ดํารงอยูในโสดาปตติผล, เทศนาไดเปนประโยชนแมแกเหลาเทพบุตร
ผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องอังกุรเทพบุตร จบ.
ตัณหาวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๔ จบ.
๑

๒

๑. บุพพัณณชาติ = พืชที่จะพึงกินกอน ไดแกขาวทุกชนิด. ๒. อปรัณณชาติ = พืชทีจ่ ะ
พึงกินทีหลัง หรืออาหาร คือถั่วและผักอืน่ ๆ.
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[๒๕. ภิกขุวรรค วรรณนา]
๑. เรื่องภิกษุ ๕ รูป [๒๕๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕ รูป
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จกฺขุนา สวโร สาธุ" เปนตน,
[ภิกษุ ๕ รูปรักษาทวารตางกัน]
ดังไดสดับมา บรรดาภิกษุ ๕ รูปนั้น รูปหนึ่ง ๆ ยอมรักษาทวาร
ทั้ง ๕ มีจักษุทวารเปนตน รูปละทวารเทานั้น.
ตอมาวันหนึ่ง พวกเธอประชุมกันแลว เถียงกันวา "ผมยอม
รักษาทวารที่รักษาไดยาก, ผมยอมรักษาทวารที่รักษาไดยาก" แลว
กลาววา "พวกเราทูลถามพระศาสดาแลว จักรูเนื้อความนี้" จึง
เขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลถามวา 'พระเจาขา พวกขาพระ
องครักษาทวารมีจักษุทวารเปนตนอยู ยอมสําคัญวา 'ทวารที่ตน ๆ
รักษานั่นแล เปนสิ่งที่รักษาไดโดยยาก, บรรดาพวกขาพระองค ใคร
หนอแล ? ยอมรักษาทวารที่รักษาไดโดยยาก."
[พระศาสดาทรงแกความเขาใจผิดของภิกษุ ๕ รูป]
พระศาสดา ไมทรงยังภิกษุแมรูปหนึ่งใหนอยใจแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ทวารเหลานั้นแมทั้งหมด เปนสิง่ ที่รักษาไดโดย
*

* พระมหาอินทร ป.ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน) แปล.
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ยากแท; อีกอยางหนึ่งแล พวกเธอไมสํารวมแลวในทวารทั้ง ๕ ใน
บัดนี้เทานั้น หามิได, แมในกาลกอน พวกเธอก็ไมสํารวมแลว; ก็
พวกเธอไมประพฤติในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลาย ถึงความสิ้นไป
แหงชีวิต ก็เพราะความที่ทวารเหลานั้น อันตนไมสํารวมแลวนั่น
แล" อันภิกษุเหลานั้นทูลวิงวอนวา "เมื่อไร ? พระเจาขา" จึงทรง
ยังเรื่องตักกสิลชาดก ใหพิสดาร แลวตรัสพระคาถานี้วา :"เราทั้งหลาย ไมไดถึงอํานาจแหงรากษสทัง้ หลายเลย เพราะความเปนผูตั้งมั่น ดวยความ
เพียรอันมั่น ในอุบายเครื่องแนะนําของทานผู
ฉลาด และเพราะความเปนผูขลาดตอภัย,
ความสวัสดี จากภัยใหญนั้น ไดมีแลวแกเรา."
ซึ่งพระมหาสัตวผูไดรับอภิเษกแลว ในเมื่อราชตระกูลถึงความสิ้นไป
แหงชีวิต เพราะอํานาจแหงรากษสทั้งหลาย ประทับนั่งเหนือราชอาสน ณ ภายใตเสวตฉัตร ทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองค
แลว ตรัสวา "ชื่อวาความเพียรนี่ สัตวทั้งหลายควรทําแท" แลว
ทรงเปลงดวยอํานาจแหงความเบิกบาน ทรงประชุมชาดกวา "แม
กาลนั้น เธอทั้งหลายเปนชน ๕ คน มีอาวุธในมือ แวดลอมพระ
มหาสัตวซึ่งเสด็จออกไปเพื่อประโยชนจะยึดเอา ราชสมบัติในเมือง
ตักกสิลา เดินทางไปไมสํารวมแลว ในอารมณมีรูปารมณเปนตน ที่
รากษสทั้งหลายนําเขามา ดวยอํานาจแหงทวารที่จักษุทวารเปนตน
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔๘ ตทฏกถา ๒/๓๕๓.
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ในระหวางทาง ไมประพฤติในโอวาทของบัณฑิต แลดูอยู ถูก
รากษสทั้งหลายเคี้ยวกิน ถึงความสิ้นไปแหงชีวิต, สวนพระราชา
ผูทรงสํารวมในอารมณเหลานั้น ไมเอื้อเฟอถึงนางยักษิณี ผูมีเพศ
ดุจเทพดา แมติดตามไปอยูขางหลัง ๆ เสด็จถึงเมืองตักกสิลาโดย
สวัสดิภาพ แลวถึงความเปนพระราชา คือเราแล" แลวตรัสวา
"ธรรมดาภิกษุ ควรสํารวมทวารแมทั้งหมด, เพราะวา ภิกษุสํารวม
ทวารเหลานั้นนั่นแล ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได" ดังนี้แลว เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"ความสํารวมทางตา เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ, ความสํารวมทางหู เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมทางจมูก เปน
คุณยังประโยชนใหสาํ เร็จ, ความสํารวมทาง
ลิ้น เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความ
สํารวมทางกาย เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ,
ความสํารวมทางวาจา เปนคุณยังประโยชนให
สําเร็จ, ความสํารวมทางใจ เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ความสํารวมในทวารทั้งปวง
เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ, ภิกษุผูสํารวม
แลวในทวารทั้งปวง ยอมพนจากทุกขทั้งปวง
ได."
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[แกอรรถ]
พึงทราบวินิจฉันในบทวา จกฺขนุ า เปนตน ในพระคาถานั้น
ดังตอไปนี้:ก็ในกาลใด รูปารมณมาสูคลองในจักษุทวารของภิกษุ, ใน
กาลนั้น เมื่อภิกษุไมยินดีในอารมณที่นาปรารถนา ไมยินรายใน
อารมณที่ไมนาปรารถนา ไมยังความหลงใหเกิดขึ้นในเพราะความ
เพงเล็งอันไมสม่ําเสมอ, ความสํารวม คือ ความกั้น ไดแกความปด
หมายถึงความคุมครอง ชื่อวา เปนกิริยาอันภิกษุทําแลวในทวารนั้น;
ความสํารวมทางจักษุนั้นเห็นปานนั้น ของภิกษุนั้น เปนคุณยังประโยช
ใหสําเร็จ. นัยแมในทวารอื่นมีโสตทวารเปนตน ก็เหมือนกับนัยนี้.
ก็ความสํารวมหรือความไมสํารวม ยอมไมเกิดในทวารทั้ง
หลายมีจักษุทวารเปนตนเลย, แตความสํารวมหรือความไมสํารวมนี้
ยอมไดในวิถีแหงชวนจิตขางหนา; จริงอยู คือ "ความไมเชื่อ
ความไมอดทน ความเกียจคราน ความหลงลืมสติ ความไมรู"
ยอมไดในอกุศลวิถ.ี ความสํารวม เมื่อเกิดขึ้นเปนกุศลธรรม ๕
อยางนี้ คือ 'ความเชื่อ ความอดทน ความเพียร ความระลึกได
ความรู' ยอมไดในกุศลวิถี.
ก็ปสาทกายก็ดี โจปนกายก็ดี ยอมไดใน ๒ บทนี้วา "กาเยน
สวโร" ก็คําวาปสาทกายและโจปนกาย แมทั้ง ๒ นั่น คือกายทวารนั่น
เอง. ในทวารทั้ง ๒ นั้น พระผูมีพระภาคตรัสความสํารวมและความ

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 73

ไมสํารวมไวในปสาททวารเทียว. ตรัสปาณาติบาต อทินนาทาน
และมิจฉาจารซึ่งมีปสาททวารนั้นเปนที่ตั้งไวแมในโจปนทวาร. ทวาร
นั้น ชื่อวาอันภิกษุไมสํารวมแลว เพราะอกุศลธรรมเหลานั้น ซึ่ง
เกิดขึ้นอยูในอกุศลวิถี พรอมดวยปสาททวารและโจปนทวารเหลานั้น,
ทวารนั้น ชือ่ วาเปนอันภิกษุสํารวมแลว เพราะวิรัติทั้งหลาย มี
เจตนาเปนเครื่องเวนจากปาณาติบาตเปนตน ซึ่งเกิดขึ้นอยูในกุศลวิถ.ี
โจปนวาจา ตรัสไวแมใน ๒ บทนี้วา "สาธุ วาจาย" ทวาร
นั้น ชื่อวา อันภิกษุไมสํารวมแลว เพราะวจีทุจริตทั้งหลายมีมุสาวาท
เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นอยู พรอมดวยโจปนวาจานั้น, ชื่อวา อันภิกษุ
สํารวมแลว เพราะวิรัติทั้งหลายมีเจตนาเปนเครื่องเวนจากมุสาวาท
เปนตน.
มโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน กับดวยใจอื่นจากในที่แลน
ไป ยอมไมมีแมใน ๒ บทนี้วา "มนสา สวโร:" แตทวารนั้นชื่อวา
อันภิกษุไมสํารวมแลว เพราะมโนทุจริตทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตนซึ่ง
เกิดขึ้นอยูในขณะแหงชวนจิตในมโนทวาร, ชื่อวา อันภิกษุสํารวม
แลว เพราะมโนสุจริตทั้งหลายมีอนภิชฌาเปนตน (ซึ่งเกิดขึ้นในขณะ
แหงชวนจิตในมโนทวาร)
สองบทวา สาธุ สพฺพตฺถ ความวา ความสํารวมแมในทวาร
ทั้งปวงมีจักษุทวารเปนตนเหลานั้น เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ. ก็
พระผูมีพระภาคทรงแสดงทวารที่ภิกษุสํารวม ๘ อยาง และทวารที่ภิกษุ
ไมสํารวม ๘ อยาง ดวยพระพุทธพจนเพียงเทานี้. ภิกษุผูตั้งอยูในทวาร
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ที่ไมสํารวม ๘ อยางนั้น ยอมไมพน จากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูลทั้งสิ้น,
สวนภิกษุผูตั้งอยูในทวารที่สํารวม ยอมพนจากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูล
แมทั้งสิ้น; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา "สพฺพตฺถ สวุโต
ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจจฺ ติ"
ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๕ รูป ตั้งอยูในโสดาปตติผล, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุ ๕ รูป จบ.
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๒. เรื่องภิกษุฆาหงส [๒๕๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูฆาหงสรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หตฺถสฺโต" เปนตน
[สองสหายออกบวช]
ดังไดสดับมา สหาย ๒ คน ชาวกรุงสาวัตถี ไดบรรพชา
อุปสมบทใน (สํานัก) ภิกษุทั้งหลายแลว โดยมากเที่ยวไปดวยกัน
ในวันหนึ่ง ภิกษุ ๒ รูปนั้น ไปสูแมน้ําอจิรวดี สรงน้ําแลว
ผิงแดดอยู ไดยืนพูดกันถึงสาราณียกถา. ในขณะนั้น หงส ๒ ตัว
บินมาโดยอากาศ.
[ภิกษุรูปหนึ่งดีดตาหงสดวยกอนกรวด]
ขณะนั้น ภิกษุหนุมรูปหนึ่ง หยิบกอนกรวดแลวพูดวา "ผม
จักดีดตาของหงสตัวหนึ่ง," ภิกษุนอกนี้ กลาววา "ทานจักไมสามารถ."
ภิกษุรูปที่ ๑. ตาขางนี้ จงยกไว, ผมจักดีดตาขางโนน.
ภิกษุรูปที่ ๒. แมตาขางนี้ ทานก็จักไมสามารถ (ดีด) เหมือนกัน.
ภิกษุรูปที่ ๑. พูดวา "ถาอยางนั้น ทานจงคอยดู" แลวหยิบ
กรวดกอนที่ ๒ ดีดไปทางขางหลังของหงส. หงสไดยินเสียงกอนกรวด
จึงเหลียวดู. ขณะนั้น เธอหยิบกอนกรวดกลมอีกกอนหนึ่ง แลวดีด
หงสตัวนั้นที่ตาขางโนน ใหทะลุออกตาขางนี้. หงสรอง มวนตกลง
แทบเทาของภิกษุเหลานั้นนั่นแล.
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนที่พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจนั ทร
จังหวัดขอนแกน) แปล.
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[ภิกษุทั้งหลายติเตียนแลวทูลแดพระศาสดา]
ภิกษุทั้งหลาย ยืนอยูใ นที่นั้น ๆ เห็นแลว จึงกลาววา "ผูมี
อายุ เธอบวชในพระพุทธศาสนา ทําปาณาติบาต (นับวา) ทํากรรม
ไมสมควร" แลวพาภิกษุทั้ง ๒ รูปนั้นไปเฝาพระตถาคต.
[พระศาสดาประทานโอวาท]
พระศาสดา ตรัสถามวา "ภิกษุ ไดยินวา เธอทําปาณาติบาต
จริงหรือ ?" เมื่อเธอกราบทูลวา "จริง พระเจาขา จึงตรัสวา "ภิกษุ
เธอบวช ในพระศาสนาที่เปนเหตุนําสัตวออกจากทุกข เห็นปานนี้
ไดทําแลวอยางนี้ เพราะเหตุอะไร ? บัณฑิตในปางกอน เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติ อยูในทามกลางเรือน ทําความรังเกียจในฐานะแมมี
ประมาณนอย, สวนเธอ บวชในพระพุทธศาสนาเห็นปานนี้ หาไดทํา
แมมาตรวาความรังเกียจไม" อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว ทรง
นําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:[ศีล ๕ ชื่อกุรธุ รรม]
"ในอดีตกาล เมื่อพระเจาธนญชัย เสวยราชสมบัติอยูในพระ
นครชื่ออินทปตต ในแควนกุรุ, พระโพธิสัตว ถือปฏิสนธิในพระ
ครรภของพระอัครมเหสีของพระราชานั้น ถึงความเปนผูรูเดียงสา
แลวโดยลําดับ ทรงเรียนศิลปะทั้งหลายในเมืองตักกสิลาแลว อัน
พระบิดาทรงใหดํารงในตําแหนงอุปราช ในกาลตอมา โดยกาลเปน
ที่ลวงไปแหงพระบิดา ไดรับราชสมบัติแลว ไมทรงละเมิดราชธรรม
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ทั้ง ๑๐ ประการ ทรงประพฤติอยูในกุรุธรรมแลว. ศีล ๕ ชื่อวา
กุรุธรรม. พระโพธิสัตวทรงรักษาศีล ๕ นั้น ทําใหบริสุทธิ์ พระชนนี
พระอัครมเหสี พระอนุชา อุปราช พราหมณปุโรหิต อํามาตยผูถือ
เชือก นายสารถี เศรษฐี มหาอํามาตยผูเปนขุนคลัง คนรักษา
ประตู นางวรรณทาสี ผูเ ปนหญิงงามเมือง ของพระโพธิสัตวนั้น
ยอมรักษาศีล ๕ เหมือนพระโพธิสัตว ดวยประการฉะนี้.
[แควนกาลิงคเกิดฝนแลง]
เมื่อชนทั้ง ๑๑ คนนี้ รักษากุรธุ รรมอยูอยางนั้น, เมื่อพระ
ราชาทรงพระนามวากาลิงค เสวยราชสมบัติอยูในพระนครทันตบุรี
ในแควนกาลิงค ฝนมิไดตกในแควนของพระองคแลว. ก็ชา งมงคล
ชื่อวาอัญชนาสภะของพระมหาสัตว เปนสัตวมีบุญมาก. ชาวแควน
พากันกราบทูล ดวยสําคัญวา "เมื่อนําชางนั้นมาแลว ฝนจักตก."
พระราชา ทรงสงพวกพราหมณไป เพื่อตองการนําชางนั้นมา.
พราหมณเหลานั้น ไปแลว ทูลขอชางกะพระมหาสัตวแลว. เพื่อจะ
ทรงแสดงอาการขอนี้ของพราหมณเหลานั้น พระศาสดา จึงตรัส
ชาดก ในติกนิบาตนี้เปนตนวา :"ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชน ขาพระ๑

๒

๓

๔

๑

๑. ราชธรรม ๑๐ คือ :- ทาน การให ๑ สีล ศีล ๑ ปริจฺจาค การบริจาค ๑ อาชฺชว
ความซื่อตรง ๑ มทฺทว ความออนโยน ๑ ต ป ความเพียร ๑ อกฺโกธ ความไมโกรธ ๑
อวิหิงฺสา ความไมเบียดเบียน ๑ ขนฺติ ความอดทน ๑ อวิโรธน ความไมพิโรธ ๑
๒. King's land surveyor พนักงานรางวัด. ๓. โทณมาปโก ผูตวงวัตถุดวย
ทะนาน. โทณะหนึ่งเทากับ ๔ อาฬหก. ๔. Slave of beauty หญิงคนใชรูปงาม.
๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๒. ตทฏกถา ๔/๑๑๙.
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พุทธเจาทั้งหลาย ทราบศรัทธาและศีลของ
พระองคแลว ขอพระราชทานแลกทองดวย
ชางซึ่งมีสีดุจดอกอัญชัญ ไปในแควนกาลิงค."
ก็เมื่อพราหมณทั้งหลายแมนําชางมาแลว, เมื่อฝนไมตก, ดวย
ทรงสําคัญวา "พระราชานั้นทรงรักษากุรุธรรม; เพราะฉะนั้น ฝนจึง
ตกในแควนของพระองค" พระเจากาลิงค จึงทรงสงพวกพราหมณ
และอํามาตยไปอีก ดวยพระดํารัสวา "พวกทานจงจารึกกุรุธรรม
ที่พระราชานั้นรักษา ลงในแผนทองคําแลวนํามา." เมื่อพราหมณ
และอํามาตยเหลานั้นไปทูลขออยู, ชนเหลานั้นแมทั้งหมด นับแต
พระราชาเปนตน กระทําอาการสักวาความรังเกียจบางอยางในศีล
ทั้งหลายของตน ๆ แลว หามวา "ศีลของพวกเราไมบริสุทธิ์" ถูก
พราหมณและอํามาตยเหลานั้นออนวอนหนักเขาวา "ความทําลาย
แหงศีล หาไดมีดวยเหตุเพียงเทานี้ไม" จึงไดบอกศีลทั้งหลายของ
ตน ๆ แลว.
[พระเจากาลิงคทรงรักษากุรุธรรมฝนจึงตก]
พระเจากาลิงค ไดทอดพระเนตรกุรุธรรมที่พวกพราหมณและ
อํามาตยจารึกลงในแผนทองคํานํามา ทรงสมาทานบําเพ็ญใหบริบูรณ
ดวยดี. ฝนจึงตกในแควนของพระองค, แวนแควนไดเกษม มีภิกษา
หาไดโดยงายแลว.
พระศาสดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ทรงประชุม
ชาดกวา :-

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 79

"หญิงแพศยาในครั้งนั้น ไดเปนนางอุบลวรรณา, คนรักษาประตูไดเปนภิกษุชื่อวาปุณณะ;
อํามาตยผูถือเชือก ไดเปนกัจจานภิกษุ, และ
อํามาตยผูเปนขุนคลัง ไดเปนโกลิต, เศรษฐี
ในครั้งนั้น ไดเปนสารีบุตร, นายสารถี ไดเปน
อนุรุทธ, พราหมณ ไดเปนกัสสปเถระ, อุปราช
ไดเปนนันทบัณฑิต, พระมเหสี ไดเปนมารดา
ของราหุล, พระชนนี ไดเปนพระนางมายาเทวี,
พระเจากุรุ ไดเปนพระโพธิสัตว; พวกเธอจง
จําชาดกไวดวยอาการอยางนี้"
ดังนี้แลว ตรัสวา "ภิกษุ บัณฑิตในครั้งกอน เมื่อความ
รําคาญแมมีประมาณนอยเกิดขึ้นแลว, ทําสีลเภทของตนใหเปนเครื่อง
รังเกียจแลวอยางนี้, สวนเธอ บวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูเชน
กับดวยเรา ยังทําปาณาติบาตอยู (นับวา) ไดทํากรรมอันหนักยิ่งนัก;
ธรรมดาภิกษุ ควรเปนผูสํารวมดวยมือ เทา และวาจา" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"บัณฑิตทั้งหลาย กลาวบุคคลผูมีมือสํารวม
แลว มีเทาสํารวมแลว มีวาจาสํารวมแลว มี
ตนสํารวมแลว ยินดีในธรรมอันเปนไปภายใน
มีจิตตั้งมั่นแลว เปนคนโดดเดี่ยว สันโดษ
วา "เปนภิกษุ."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หตฺถสฺโต ความวา ชื่อวา
ผูมีมืออันสํารวมแลว เพราะความไมมีการคนองมือ เปนตน หรือการ
ประหารสัตวเหลาอื่นเปนตนดวยมือ.
นัยแมในบทที่ ๒ ก็เหมือนนัยนี้.
ก็ ชื่อวาผูมีวาจาอันสํารวมแลว เพราะไมทําวจีทุจริต มีพูดเท็จ
ทางวาจาเปนตน.
บทวา ศฺตตฺตโม คือ ผูม ีอัตภาพอันสํารวมแลว,
อธิบายวา ผูไมทําอาการแปลก มีโคลงกาย สั่งศีรษะ และยักคิ้ว
เปนตน.
บทวา อชฺฌตฺตรโต ความวา ผูยินดีในการเจริญกัมมัฏฐาน
กลาวคือโคจรธรรมอันเปนไป ณ ภายใน.
บทวา สมาหิโต คือ ผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีแลว.
สองบทวา เอโก สนฺตุสิโต ความวา เปนผูมีปกติอยูผูเดียว
ยินดีแลวดวยดี คือ มีใจยินดีแลวดวยอธิคมแหงตน จําเดิมแตการ
ประพฤติในวิปสสนา. จริงอยู พระเสขบุคคลแมทุกจําพวก ตั้งตน
แตกัลยาณปุถุชน ยอมยินดีดวยอธิคมแหงตน เพราะฉะนั้น จึงชื่อ
วาผูสันโดษ, สวนพระอรหันต เปนผูยินดีแลวโดยสวนเดียวแล; พระ
ผูมีพระภาคทรงหมายเอาพระอรหันตนั้น จึงตรัสคํานั่นวา "เอโก
สนฺตุสิโต."
๑

๑. การยังมือใหเลนเปนตน.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุฆาหงส จบ.
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๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ [๒๕๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ชื่อโกกาลิกะ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย มุขสฺโต" เปนตน.
[พระโกกาลิกะเกิดในนรกเพราะดาพระอัครสาวก]
เรื่องมาแลวในพระสูตรวา "ครั้งนั้นแล ภิกษุชื่อโกกาลิกะ
ไดเขาไปเฝาโดยสถานทีท่ ี่พระผูมีพระภาคประทับอยู" เปนตน. แม
เนื้อความแหงเรื่องนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่พระอรรถกถาจารย
กลาวไวแลวในอรรถกถานั่นแล.
ก็เมื่อพระโกกาลิกะเกิดในปทุมนรก, ภิกษุทั้งหลาย สนทนา
กันในโรงธรรมวา "โอ ! ภิกษุชื่อโกกาลิกะ ถึงความพินาศแลว
เพราะอาศัยปากของตน, ก็เมื่อเธอดาพระอัครสาวกทั้ง ๒ อยูน ั่นแล,
แผนดินไดใหชองแลว."
พระศาสดา เสด็จมาแลวตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไร ในกาลบัดนี้ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ชื่อโกกาลิกะ ฉิบหายเพราะอาศัยปากของตนในบัดนี้เทานั้น หามิได,
แมในกาลกอน โกกาลิกะก็ฉิบหายแลวเพราะอาศัยปากของตนเหมือน
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน) แปล. ๑. ส. ส. ๑๕/๒๑๙ ขุ. สุ. ๒๕/๔๕๘.
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กัน" อันภิกษุทั้งหลายผูใครจะสดับเนื้อความนั้นทูลออนวอนแลว เพื่อ
จะทรงประกาศเนื้อความนั้น ไดทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:[หงส ๒ ตัวพาเตาผูสหายไปถ้ําของตน]
ในอดีตกาล เตาอาศัยอยูในสระแหงหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ.
ลูกหงส ๒ ตัว เที่ยวไปเพื่อหากินอยู ทําความคุนเคยกับเตานั้น เปน
ผูสนิทสนมอยางแนนแฟน ในวันหนึ่ง จึงถามเตาวา "เพื่อนเอย
ที่อยูของพวกเราในถ้ําทอง บนพื้นแหงภูเขาชื่อจิตตกูฏ ในหิมวันตประเทศ เปนประเทศที่นารื่นรมย, ทานจักไปกับพวกเราไหม ?."
เตา. ฉันจักไปไดอยางไร ?.
หงส. พวกเราจักนําทานไป, ถาวาทานสามารถเพื่อจะรักษา
ปากไวได.
เตา. เพือ่ นเอย ฉันจักอาจ, ขอทานทั้งหลายจงพาฉันไปเถิด.
หงสทั้ง ๒ พูดวา "ดีละ" แลวใหเตาคาบทอนไมทอนหนึ่ง
สวนตนคาบปลายทั้ง ๒ แหงทอนไมนั้น แลวบินไปสูอากาศ.
[เตาหลุดจากทอนไมที่คาบตากลงตาย]
พวกเด็กชาวบาน เห็นเตาถูกหงสนําไปอยูอยางนั้น จึงพูดกัน
วา "หงส ๒ ตัวนําเตาไปอยูดวยทอนไม." เตาใครจะพูดวา "ผิวา
สหายทั้ง ๒ นําเราไปอยู, ประโยชนอะไร ของพวกเอง ในเพราะ
ขอนี้ อายพวกเด็กเปรตชั่วราย" จึงปลอยทอนไมจากที่ตนคาบไว
ในเวลาถึงสวนเบื้องบนพระราชนิเวศน ในพระนครพาราณสี เพราะ

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 84

ความที่หงสทั้ง ๒ เปนสัตวมีกําลังเร็ว จึงตกลงไปในพระลานหลวง
แตกเปน ๒ ภาค.
[การพูดมากไมถูกเวลาใหโทษ]
พระศาสาดา ครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ทรงยังพหุภาณิชาดก ในทุกนิบาตนี้ใหพิสดารวา :"เตา เปลงวาจา ไดฆาตนแลวหนอ, เมื่อทอน
ไมที่ตนคาบไวดีแลว, ก็ฆา (ตน) ดวยวาจาอัน
เปนของ ๆ ตน. ขาแตพระองคผูแกลวกลา
ประเสริฐในหมูคน บุคคลเห็นเหตุแมนั่น
แลว ควรเปลงวาจาที่ดี ไมควรเปลงวาจาที่
ลวงเลยเวลา. พระองคยอมทอดพระเนตรเห็น
เตาตัวถึงความฉิบหายเพราะพูดมาก (มิใช
หรือ)"
แลวตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสํารวมปาก
ประพฤติสม่ําเสมอ ไมฟุงซาน มีจิตสงบ" ดังนี้แลว ตรัสพระ
คาถานี้วา :ภิกษุใด สํารวมปาก มีปกติกลาวดวยปญญา
ไมฟุงซาน แสดงอรรถและธรรม, ภาษิตของ
ภิกษุนนั้ ยอมไพเราะ."
๑

๒

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๗๑ ตทฏกถา ๓/๒๓๕ ตตฺถ 'กจฺฉปชาตกนฺต'ิ ขายติ. ๒. not
proud ไมเยอหยิ่ง, ไมเหอเหิมก็ได.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุขสฺโต ความวา ชื่อวาผู
สํารวมแลวดวยปาก เพราะไมพูดคําเปนตนวา "เจาเปนคนชาติชั่ว
เจาเปนคนทุศีล" แมกะคนทั้งหลายมีทาสและคนจัณฑาลเปนตน.
บทวา มนฺตภาณี ความวา ปญญา พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
วา มันตา, ผูมีปกติพูดดวยปญญานั้น.
บทวา อนุทฺธโต ไดแก ผูมีจิตสงบแลว.
บาทพระคาถาวา อตฺถ ธมฺมฺจ ทีเปติ ความวา ยอมแสดง
อรรถแหงภาษิตและธรรมคือเทศนา.
บทวา มธุร ความวา ภาษิตของภิกษุเห็นปานนั้น ชื่อวา
ไพเราะ.
สวนภิกษุใด ใหอรรถอยางเดียวถึงพรอม, ไมใหพระบาลีถึง
พรอม; ใหพระบาลีอยางเดียวถึงพรอม, ไมใหอรรถถึงพรอม; ก็หรือ
ไมใหทั้ง ๒ อยางถือพรอม, ภาษิตของภิกษุนั้น หาชื่อวาเปนภาษิต
ที่ไพเราะไม.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล
เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ จบ
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๔. เรื่องพระธรรมมารามเถระ [๒๕๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระธรรมารามเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ธมฺมาราโม ธมฺมรโต" เปน
ตน.
[พวกภิกษุปรึกษาเรื่องปรินิพพานของพระศาสดา]
ดังไดสดับมา เมื่อพระศาสดาตรัสบอกวา "การปรินิพพานของ
เราจักมีโดยลวงไป ๔ เดือน ตั้งแตเดือนนี้," ภิกษุหลายพันรูปเที่ยว
แวดลอมพระศาสดาแลว.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุผูยังเปนปุถุชน ไมอาจเพื่อจะอดกลั้น
น้ําตาไวได. ธรรมสังเวชเกิดแกภิกษุผูขีณาสพแลว. ภิกษุทั้งปวง
ปรึกษากันวา "พวกเราจักทําอยางไรหนอแล ?" ดังนี้แลว ก็เที่ยวไป
โดยรวมกันเปนพวก ๆ.
[พระธรรมมารามไมเกี่ยวของดวย]
สวนภิกษุรูปหนึ่ง ชือ่ วาธรรมารามะ ไมเขาไปสูสํานักของภิกษุ
ทั้งหลาย, อันภิกษุทั้งหลายพูดวา "อยางไร ? ผูมีอายุ" ก็ไมใหแม
คําตอบ คิดวา "ขาววา พระศาสดาจักปรินิพพาน โดยลวงไป
๔ เดือน, สวนเรา เปนผูมีราคะยังไมไปปราศแลว เมื่อพระ
ศาสดายังทรงพระชนมอยูนี้แหละ จักพยายามบรรลุพระอรหัต" ดังนี้
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน) แปล.
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แลว ก็เปนผู ๆ เดียวเทานั้นอยู นึก คิด ระลึก ถึงธรรมที่พระ
ศาสดาทรงแสดงแลว. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูล (เรื่องนั้น) แดพระ
ตถาคตวา "พระเจาขา พระธรรมมารามมิไดมีแมสักวาความเยื่อใย
ในพระองค, ไมทําแมสักวาการปรึกษากับพวกขาพระองควา "ขาววา
พระศาสดาจักปรินิพพาน, พวกเราจักทําอยางไรกันเลา ?"
[พระศาสดาทรงรับสั่งใหหาตัว]
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกเธอมาแลว ตรัสถามวา "ขาววา
เธอทําอยางนั้น จริงหรือ ?"
พระธรรมมาราม. จริง พระเจาขา.
พระศาสดา. เพราะเหตุอะไร ?.
พระธรรมาราม. ขาววา พระองคจักปรินิพพาน โดยกาล
ลวงไป ๔ เดือน, สวนขาพระองค เปนผูมีราคะไมไปปราศ, เมื่อ
พระองคยังทรงพระชนมอยูนี้แหละ, ขาพระองคจักพยายามบรรลุพระ
อรหัต เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงนึก คิด ระลึก ถึงธรรมที่
พระองคทรงแสดงแลวอยู.
[พระศาสดาทรงอนุโมทนาดวย]
พระศาสดา ประทานสาธุการแกเธอวา "ดีละ ๆ" แลวตรัส
วา "ภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผูมีความรักใครในเราแมรูปอื่น พึงเปน
เชนภิกษุธรรมารามนี้แหละ, แทจริง ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทําการบูชา
ดวยระเบียบและของหอมเปนตน หาชื่อวาทําการบูชาแกเราไม, ผู
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ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเทานั้น จึงชื่อวาบูชาเรา" ดังนี้แลว ตรัส
พระคาถานี้วา :"ภิกษุมธี รรมเปนทีม่ ายินดี ยินดีแลวในธรรม
ใครครวญอยูซึ่งธรรม ระลึกถึงธรรมอยู ยอม
ไมเสื่อมจากพระสัทธรรม."
[แกอรรถ]
พึงทราบวิเคราะหในบทเหลานั้นวา:- "ธรรมคือสมถะและ
วิปสสนา เปนที่มายินดีของภิกษุนั้น เพราะอรรถวาเปนที่อยู เพราะ
เหตุนั้น ชื่อวาผูมีธรรมเปนที่มายินดี, ผูยินดีแลวในธรรมนั้นนั่นแล
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาผูยินดีแลวในธรรม, ชื่อวาผูใครครวญอยู
ซึ่งธรรม เพราะนึกถึงธรรมนั้นนั่นแหละบอย ๆ, อธิบายวา ผูนึก
ถึงธรรมนั้นอยู.
บทวา อนุสฺสร ไดแก ระลึกถึงธรรมนั้นนั่นแหละอยู.
บทวา สทฺธมฺมา ความวา ภิกษุเห็นปานนั้น ยอมไมเสื่อมจาก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประเภท และจากโลกุตตรธรรม ๙.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้น ตั้งอยูแลว ในพระอรหัต, เทศนา
ไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพระธรรมารามเถระ จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 89

๕. เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุ
ผูคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"สลาภ นาติมฺเยฺย" เปนตน.
[ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัตเพราะเห็นแกลาภ]
ดังไดสดับมา ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัตรูปหนึ่ง ไดเปน
สหายของภิกษุรูปนั้น. ภิกษุผูเปนฝกฝายของพระเทวทัตนั้น เห็นเธอ
เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย ทําภัตกิจแลว (กลับ) มา
จึงถามวา "ทานไปไหน ?."
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา. ผมไปสูที่ชื่อโนนเพื่อเที่ยวบิณฑบาต.
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต. ทานไดบิณฑบาตแลวหรือ ?
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา. เออ เราไดแลว.
ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต. ในที่นี้แหละ พวกผมมีลาภและ
สักการะเปนอันมาก, ขอทานจงอยูในที่นี้แหละสัก ๒-๓ วันเถิด.
เธออยูในที่นั้น ๒-๓ วันตามคําของภิกษุนั้นแลว ก็ไดไปสูที่อยู
ของตนตามเดิม.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา
*

๑. พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน) แปล.
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"พระเจาขา ภิกษุนี้ บริโภคลาภและสักการะที่เกิดขึ้นแกพระเทวทัต,
เธอเปนฝกฝายของพระเทวทัต."
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว ตรัสถามวา "ไดยิน
วา เธอไดทําอยางนั้น จริงหรือ ?."
ภิกษุ, จริง พระเจาขา, ขาพระองคอาศัยภิกษุหนุมรูปหนึ่ง
อยูในที่นั้น ๒-๓ วัน; ก็แตวา ขาพระองคมิไดชอบใจลักธิของพระ
เทวทัต.
[ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเทานั้น]
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสกะเธอวา "เธอไมชอบใจลัทธิ
(ของพระเทวทัต) ก็จริง, ถึงอยางนั้น เธอเที่ยวไปประหนึ่งวาชอบ
ใจลัทธิของชนผูที่เธอพบเห็นแลวทีเดียว; เธอทําอยางนี้ในบัดนี้เทา
นั้นก็หามิได, แมในกาลกอน เธอก็เปนผูเห็นปานนั้นเหมือนกัน,"
อันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนวา "พระเจาขา ในบัดนี้ พวกขาพระ
องคเห็นภิกษุนี้ดวยตนเองกอน, แตในกาลกอน ภิกษุนี่พอใจลัทธิ
ของใครเที่ยวไป ? ขอพระองคโปรดตรัสบอกแกพวกขาพระองคเถิด,"
จึงทรงนําอดีตนิทานมา ทรงยังมหิลามุขชาดก นี้ใหพิสดารวา :"ชางชื่อมหิลามุข ฟงคําของพวกโจรกอนแลว
เที่ยวฟาดบุคคลผูไปตามอยู, แตพอฟงคําของ
สมณะผูสํารวมดีแลว ก็เปนชางประเสริฐ ตั้ง
อยูแลวในคุณทั้งปวง"
๑

๑. ขุ. ชา. ๒๗/๙. ตทฏกถา. ๑/๒๗๙.
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แลวตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูยินดีดวยลาภ
ของตนเทานั้น, การปรารถนาลาภของผูอื่น ไมสมควร, เพราะบรรดา
ฌาน วิปสสนา มรรค และผลทั้งหลาย แมธรรมสักอยางหนึ่งยอม
ไมเกิดขึ้นแกภิกษุผูปรารถนาลาภของผูอื่น, แตคุณชาตทั้งหลายมีฌาน
เปนตน ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูยินดีดวยลาภของตนเทานั้น" ดังนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน, ไมควรเที่ยว
ปรารถนาลาภของผูอื่น, ภิกษุเมือ่ ปรารถนาลาภ
ของผูอื่น ยอมไมประสบสมาธิ; ถาภิกษุ
แมเปนผูมีลาภนอย ก็ไมดูหมิ่นลาภของตน,
เทพดาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญภิกษุนั้นแล (วา)
ผูมีอาชีพหมดจด ไมเกียจคราน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สลาภ ไดแก ลาภที่เกิดขึ้นแกตน.
จริงอยู ภิกษุผูเวนการเที่ยวไปตามลําดับตรอก เลี้ยงชีพอยูดวยการ
แสวงหาอันไมสมควร ชื่อวา ดูหมิน่ คือ ดูแคลน ไดแก รังเกียจ
ลาภของตน; เพราะเหตุนั้น ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน ดวยการ
ไมทําอยางนั้น.
สองบทวา อฺเส ปหย ความวา ไมควรเที่ยวปรารถนา
ลาภของคนเหลาอื่น.
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บาทพระคาถาวา สมธึ นาธิคจฺฉติ ความวา ก็ภิกษุ เมือ่
ปรารถนาลาภของชนเหลาอื่นอยู ถึงความขวนขวายในการทําบริขาร
มีจีวรเปนตน แกชนเหลานั้น ยอมไมบรรลุอัปปนาสมาธิ หรือ
อุปจารสมาธิ.
บาทพระคาถาวา สลาภ นาติมฺติ ความวา ภิกษุ แมเปน
ผูมีลาภนอย เมื่อเที่ยวไปตามลําดับตรอกโดยลําดับแหงตระกูลสูงและ
ต่ํา ชื่อวา ไมดูแคลนลาภของตน.
บทวา ต เว เปนตน ความวา เทพดาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญ
คือชมเชย ภิกษุนั้น คือผูเห็นปานนั้น ผูชื่อวามีอาชีวะหมดจด เพระ
ความเปนผูมีชีวิตเปนสาระ ชื่อวาผูไมเกียจคราน เพราะความเปนผู
ไมยอทอดวยอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 93

๖. เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ [๒๕๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
ชื่อปญจัคคทายก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สพฺพโส นามรูปสฺมึ'
เปนตน.
[เหตุที่พราหมณไดชื่อวาปญจัคคทายก]
ดังไดสดับมา พราหมณนั้น ยอมถวายทานชื่อเขตตัคคะ ใน
เวลาแหงนาขาวกลาอันตนเก็บเกี่ยวเสร็จแลวนั่นแล, ในเวลาขนขาว
ลาน ก็ถวายชื่อขลัคคะ , ในเวลานวด ก็ถวายทานชื่อขลภัณฑัคคะ ,
ในเวลาเอาขาวสารลงในหมอ ก็ถวายทานชื่ออุกขลิกัคคะ , ในเวลา
ที่ตนคดขาวใสภาชนะ ก็ถวายทานชื่อปาฏิคคะ , พราหมณยอมถวาย
ทานอันเลิศทั้ง ๕ อยางนี้.
พราหมณนั้น ชื่อวา ยังไมให แกปฏิคาหกผูที่มาถึงแลว ยอม
ไมบริโภค. เพราะเหตุนั้น เขาจึงไดมีชื่อวา "ปญจัคคทายก" นั่นแล.
[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณและภรรยา]
พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแหงผลทั้ง ๓ ของพราหมณนั้น
และนางพราหมณีของเขา จึงไดเสด็จไปในเวลาบริโภคของพราหมณ
แลวประทับยืนอยูที่ประตู. แมพราหมณนั้น บายหนาไปภายในเรือน
*

๑

๒

๓

๔

๕

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน) แปล. ๑ ทานอันเลิศในนา ๒. ทานอันเลิศในลาน. ๓. ทานอัน
เลิศในคราวนวด. ๔. ทานอันเลิศในคราวเทขาวสารลงในหมอขาว. ๕. ทานอันเลิศ
ในคราวคดขาวสุกใสภาชนะ
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นั่งบริโภคอยูที่หนาประตู, เขาไมเห็นพระศาสดาผูประทับยืนอยูที่ประตู.
สวนนางพราหมณของเขา กําลังเลี้ยงดูเขาอยู เห็นพระศาสดา
จึงคิดวา "พราหมณนี้ ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง ๕ (กอน) แลว
จึงบริโภค, ก็บัดนี้ พระสมณโคดมเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตู; ถาวา
พราหมณเห็นพระสมณะโคดมนี่แลว จักนําภัตรของตนไปถวาย, เราจัก
ไมอาจเพื่อจะหุงตมเพื่อเขาไดอีก." นางคิดวา "พราหมณนี้จักไมเห็น
พระสมณโคดมดวยอาการอยางนี้" จึงหันหลัง ใหพระศาสดา ไดยืน
กมลงบังพระศาสดานั้นไวขางหลังของพราหมณนั้น ประดุจบังพระจันทรเต็มดวงดวยฝามือฉะนั้น. นางพราหมณียืนอยูอยางนั้นนั่นแหละ
แลวก็ชําเลืองดูพระศาสดาดวยหางตา ดวยคิดวา "พระศาสดาเสด็จ
ไปแลวหรือยัง."
[พราหมณเห็นพระศาสดา]
พระศาสดา ไดประทับยืนอยูในที่เดิมนั่นเอง. สวนนาง มิได
พูดวา "นิมนตพระองคโปรดสัตวขางหนาเถิด" ก็เพราะกลัวพราหมณ
จะไดยิน, แตนางถอยไป แลวพูดคอย ๆ วา "นิมนตโปรดสัตว
ขางหนาเถิด."
พระศาสดา ทรงสั่นพระเศียรดวยอาการอันทรงแสดงวา "เรา
จักไมไป" เมื่อพระพุทธเจาผูเปนที่เคารพของชาวโลก ทรงสั่นพระ
๑

๑. สตฺถุ ปฏี ทตฺวา ใหซึ่งหลังแดพระศาสดา. ๒. สตฺถาร อฑฺฒกฺขิเกน โอโลเกสิ
มองดูพระศาสดาดวยตาครึ่งหนึ่ง. ๓. เพงเพื่อจะพูดอยางเดียว หาใสใจถึงเสขิยวัตรไม.
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เศียรดวยอาการอันแสดงวา "เราจักไมไป," นางไมอาจอกกลั้นไวได
จึงหัวเราะดั่งลั่นขึ้น.
ขณะนั้น พระศาสดา ทรงเปลงพระรัศมีไปตรงเรือน. แม
พราหมณ นั่งหันหลังใหแลวนั่นแล ไดยินเสียงหัวเราะของนาง
พราหมณี และมองเห็นแสงสวางแหงพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ประการ
จึงไดเห็นพระศาสดา.
[พราหมณถวายภัตรแดพระศาสดา]
ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ไมทรงแสดงพระองคแกชน
ทั้งหลายผูถึงพรอมแลวดวยเหตุ ในบานหรือในปาแลว ยอมไมเสด็จ
หลีกไป. แมพราหมณ เห็นพระศาสดาแลว จึงพูดวา "นางผูเจริญ
หลอนไมบอกพระราชบุตรผูเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตูแกเรา ใหเรา
ฉิบหายเสียแลว, หลอนทํากรรมหนัก" ดังนี้แลว ก็ถือเอาภาชนะ
แหงโภชนะที่ตนบริโภคแลวครึ่งหนึ่ง ไปยังสํานักพระศาสดา แลว
กราบทูลวา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคถวายทานอันเลิศใน
ฐานะทั้ง ๕ แลว จึงบริโภค; แตสวนแหงภัตรสวนหนึ่งเทานั้น อันขา
พระองคแบงครึ่งจากสวนนี้บริโภค, สวนแหงภัตรสวนหนึ่งยังเหลืออยู;
ขอพระองคไดโปรดรับภัตรสวนนี้ของขาพระองคเถิด."
[พราหมณเลื่อมใสพระดํารัสของพระศาสดา]
พระศาสดา ไมตรัสวา "เราไมมีความตองการดวยภัตรอันเปน
เดนของทาน" ตรัสวา "พราหมณ สวนอันเลิศก็ดี ภัตรที่ทา น
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แบงครึ่งบริโภคแลวก็ดี เปนของสมควรแกเราทั้งนั้น, แมกอนภัตร
ที่เปนแดน เปนของสมควรแกเราเหมือนกัน, พราหมณ เพราะพวกเรา
เปนผูอาศัยอาหารที่ผูอื่นใหเลี้ยงชีพ เปนเชนกับพวกเปรต" แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"ภิกษุผูอาศัยอาหารที่บุคคลอื่นใหเลี้ยงชีพ ไดกอน
ภัตรอันใดจากสวนที่เลิศก็ตาม จากสวนปานกลาง
ก็ตาม จากสวนที่เหลือก็ตาม. ภิกษุนั้นเปนผูไม
ควรเพือ่ ชมกอนภัตรนั้น, และไมเปนผูติเตียนแลว
ขบฉันกอนภัตรนั้น, ธีรชนทั้งหลายยอมสรรเสริญ
แมซึ่งภิกษุนั้นวา เปนมุนี."
พราหมณ พอไดฟงพระคาถานั้น ก็เปนผูมจี ิตเลื่อมใส แลวคิดวา
"โอ ! นาอัศจรรยจริง, พระราชบุตรผูชื่อวาเจาแหงดวงประทีป มิได
ตรัสวา 'เราไมมีความตองการดวยภัตรอันเปนเดนของทาน' ยังตรัส
อยางนั้น" แลวยืนอยูที่ประตูนั่นเอง ทูลถามปญหากะพระศาสดา
วา "ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสเรียกพวกสาวกของพระองค
วา 'ภิกษุ' ดวยเหตุเพียงเทาไร ? บุคคลชื่อวา เปนภิกษุ."
[คนผูไมกําหนัดไมติดในนามรูปชื่อวาภิกษุ]
พระศาสดา ทรงใครครวญวา "ธรรมเทศนาเชนไรหนอ ? จึง
จะเปนเครื่องสบายแกพราหมณนี้" ทรงดําริวา "ชนทั้ง ๒ นี้ ใน
กาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป ไดฟงคําของภิกษุทั้งหลาย
ผูกลาวอยูวา 'นามรูป,' การที่เราไมละนามรูปแหละ แลวแสดง
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ธรรมแกชนทั้ง ๒ นั้น ยอมควร" แลวจึงตรัสวา "พราหมณ
บุคคลผูไมกําหนัด ไมของอยูในนามรูป ชื่อวา เปนภิกษุ" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"ความยึดถือในนามรูปวาเปนของ ๆ เรา ไมมีแก
ผูใดโดยประการทั้งปวง, อนึ่ง ผูใด ไมเศราโศก
เพราะนามรูปนั้นไมมีอยู, ผูนั้นแล เราเรียกวา
"ภิกษุ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพโส คือ ในนามรูปทั้งปวงที่เปน
ไปแลวดวยอํานาจขันธ ๕ คือ นามขันธ ๔ มีเวทนาเปนตน และรูป
ขันธ.
บทวา มมายิต ความวา ความยึดถือวา 'เรา' หรือวา 'ของเรา'
ไมมีแกผูใด.
บาทพระคาถาวา อสตา จ น โสจติ ความวา เมื่อนามรูป
นั้น ถึงความสิ้นและความเสื่อม ผูใด ยอมไมเศราโศก คือ ไมเดือด
รอนวา "รูปของเราสิ้นไปแลว ฯ ล ฯ วิญญาณของเรา สิ้นไปแลว
คือเห็น (ตามความเปนจริง) วา "นามรูป ซึ่งมีความสิ้นและความ
เสื่อมไปเปนธรรมดานี่แล สิ้นไปแลว."
บทวา ส เว เปนตน ความวา ผูนั้น คือผูเห็นปานนั้น ไดแก
ผูเวนจากความยึดถือในนามรูปซึ่งมีอยูวาเปนของเราก็ดี ผูไมเศราโศก
เพราะนามรูปนั้น ซึ่งไมมีอยูก็ดี พระศาสดาตรัสเรียกวา 'ภิกษุ'
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ในกาลจบเทศนา เมียและผัวทั้ง ๒ ตั้งอยูในพระอนาคามิผล
แลว, เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ จบ.
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๗. เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
มากรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เมตฺตาวิหาริ" เปนตน.
[ประวัติพระโสณกุฏกิ ัณณะ]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง เมื่อทานพระมหากัจจานะอาศัย
กุรรฆรนคร ในอวันตีชนบท อยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ, อุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ เสื่อมใสในธรรมกถาของพระเถระ ใครจะบวชในสํานักของ
พระเถระ แมถูกพระเถระพูดหามถึง ๒ ครั้งวา "โสณะ พรหมจรรย
มีภัตรหนเดียว นอนผูเดียว ตลอดชีพ เปนสิ่งที่บุคคลทําไดดวย
ยากแล" ก็เปนผูเกิดอุตสาหะอยางแรงกลาในการบรรพชา ในวาระ
ที่ ๓ วิงวอนพระเถระ บรรพชาแลว โดยลวงไป ๓ ป จึงไดอุปสมบท
เพราะทักษิณาปถชนบทมีภิกษุนอย เปนผูใครจะเฝาพระศาสดาเฉพาะ
พระพักตร จึงอําลาพระอุปชฌายะ ถือเอาขาวที่พระอุปชฌายะใหแลว
ไปสูพระเชตวันโดยลําดับ ถวายบังคมพระศาสดา ไดรับการปฏิสันถารแลว ผูอันพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะในพระคันธกุฎีเดียวกัน
ทีเดียว ใหราตรีสวนมากลวงไปอยูขางนอก แลวเขาไปสูพระคันธกุฎี
ในเวลากลางคืน ใหสวนแหงกลางคืนนั้นลวงไปแลวที่เสนาสนะอัน
ถึงแลวแกตน ในเวลาใกลรุงอันพระศาสดาทรงเชื้อเชิญแลว ไดสวด
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจนั ทร
จังหวัดขอนแกน) แปล. ๑. อชฺโฌกาเส ในที่กลางแจง.
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พระสูตรหมดดวยกัน ๑๖ สูตร โดยทํานองสรภัญญะที่จัดเปนอัฏฐกวัคคิกะ .
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงอนุโมทนาเปนพิเศษ จึง
ไดประทานสาธุการแกทานในเวลาจบสรภัญญะวา "ดีละ ๆ ภิกษุ."
ภุมมัฏฐกเทพดา นาค และสุบรรณ ฟงสาธุการที่พระศาสดา
ประทานแลว ไดใหสาธุการแลว; เสียงสาธุการเปนอันเดียวกัน ไดมี
แลวตลอดพรหมโลกอยางนี้ ดวยประการดังนี้.
ในขณะนั้น แมเทพดาผูสิงอยูในเรือนของมหาอุบาสิกา ผูเปน
มารดาของพระเถระ ในกุรรฆรนคร ในที่สุด (ไกล) ประมาณ ๑๒๐
โยชน แตพระเชตวันมหาวิหาร ก็ไดใหสาธุการดวยเสียงอันดังแลว.
ครั้งนั้น มหาอุบาสิกา ถามเทพดานั้นวา "นั่น ใครใหสาธุการ ?"
เทพดา. เราเอง นองหญิง.
มหาอุบาสิกา. ทานเปนใคร ?
เทพดา. เราเปนเทพดา สิงอยูในเรือนของทาน.
มหาอุบาสิกา. ในกาลกอนแตนี้ ทานมิไดใหสาธุการแกเรา
เพราะเหตุไร ? วันนี้ จึงให.
เทพดา. เรามิไดใหสาธุการแกทาน.
มหาอุบาสิกา. เมื่อเปนเชนนั้น ทานใหสาธุการแกใคร ?
๑

๑. อฏกวคฺคกิ านีติ : อฏกวคฺคภูตานิ กามสุตฺตาทีนิ โสฬสสุตฺตานิ พระสูตร ๑๖ สูตร
มีกามสูตรเปนตน ที่จัดเปนอัฏฐกวรรค พระสูตรเหลานีม้ ีอยูใน ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๕-๕๒๓.
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เทพดา. เราใหแกพระโสณกุฏิกณ
ั ณเถระ ผูเปนบุตรของทาน.
มหาอุบาสิกา. บุตรของเราทําอะไร ?
เทพดา. ในวันนี้ บุตรของทาน อยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับ
พระศาสดา แลวแสดงธรรมแกพระศาสดา, พระศาสดา ทรงสดับ
ธรรมแหงบุตรของทาน แลวก็ทรงเลื่อมใส จึงไดประทานสาธุการ,
เพราะเหตุนั้น แมเรา จึงใหสาธุการแกพระเถระนั้น, ก็เพราะรับ
สาธุการของพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเกิดสาธุการเปนเสียงเดียวกัน
ไปหมด นับตั้งตนแตภุมมัฏฐกเทพดาตลอดถึงพรหมโลก.
มหาอุบาสิกา. นาย ก็บุตรของเราแสดงธรรมแกพระศาสดา
หรือพระศาสดาแสดงแกบุตรของเรา.
เทพดา. บุตรของทานแสดงธรรมแกพระศาสดา.
เมื่อเทพดากลาวอยูอยางนั้น, ปติมีวรรณะ ๕ ประการ เกิดขึ้น
แกอุบาสิกา แผไปทั่วสรีระทั้งสิ้น. ครั้งนั้น มหาอุบาสิกานั้น ไดมี
ความคิดอยางนี้วา "หากวา บุตรของเราอยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน
กับพระศาสดา แลวยังสามารถแสดงธรรมแกพระศาสดาได, ก็จัก
สามารถใหแสดงธรรมแมแกเราไดเหมือนกัน, ในเวลาบุตรมาถึง เรา
จักใหทําการฟงธรรมกัน แลวฟงธรรมกถา."
[พระโสณะทูลขอพร ๕ ประการกะพระศาสดา]
ฝายพระโสณเถระแล เมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแลว,
คิดวา "เวลานี้ เปนเวลาสมควรที่จะกราบทูลขาวที่พระอุปชฌายะ
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ใหมา" ดังนี้แลว จึงทูลขอพร ๕ ประการ กะพระผูมีพระภาคเจา
ตั้งตนแตการอุปสมบทดวยคณะสงฆมีภิกษุผูทรงวินัยเปนที่ ๕ ในชนบท
ทั้งหลายซึ่งตั้งอยูปลายแดนแลว อยูในสํานักขอพระศาสดา ๒-๓ วัน
เทานั้น ทูลลาพระศาสดาวา "ขาพระองคจักเยี่ยมพระอุปชฌายะ"
ไดออกจากพระเชตวันวิหาร ไปสูสํานักพระอุปชฌายะโดยลําดับ.
ในวันรุง ขึ้น พระเถระพาทานเที่ยวไปบิณฑบาต ไดไปถึงประตู
เรือนของอุบาสิกาผูเปนมารดา.
ฝายอุบาสิกานั้น เห็นบุตรแลวก็ดีใจ ไหวแลว อังคาสโดย
เคารพ แลวถามวา "พอ ไดยินวา คุณอยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน
กับพระศาสดา แลวแสดงธรรมกถาแกพระศาสดา จริงหรือ ?"
พระโสณะ. เรื่องนี้ ใครบอกแกโยม ? อุบาสิกา.
มหาอุบาสิกา. พอ เทพดาผูสิงอยูในเรือนนี้ ใหสาธุการดวย
เสียงอันดัง, เมื่อโยมภามวา 'นั่นใคร" ก็กลาววา 'เราเอง' แลว
บอกอยางนั้นนั่นแหละ, เพราะฟงเรื่องนั้น โยมจึงไดมีความคิดอยาง
นี้วา 'ถาวา บุตรของเราแสดงธรรมกถาแกพระศาสดาไดไซร, ก็จัก
อาจแสดงธรรมแมแกเราได.'
๑

๑. ขอใหอุปสมบทดวยคณะเพียง ๕ รูปได ๑ ขอใหใชรองเทาหลายชั้นได ๑ ขอให
อาบน้ําไดเนืองนิตย ๑ ขอใหใชเครื่องปูลาดที่ทําดวยหนังได ๑ (๔ ขอนี้เฉพาะใน
ปจจันตชนบท) มีมนุษยสั่งถวายจีวรแกภกิ ษุอยูภายนอกสีมา ภิกษุผูรบั สั่งจึงมาบอก
ใหเธอรับ แตเธอรังเกียจไมยอมรับ ดวยกลัวเปนนิสสัคคีย ขออยางใหเปนนิสสัคคีย ๑.
มหาวัคค ๕/๓๔.
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ครั้งนั้น มหาอุบาสิกา กลาวกะพระโสณะนั้นวา "พอ เพราะ
คุณแสดงธรรมเฉพาะพระพักตรของพระศาสดาไดแลว, คุณก็จักอาจ
แสดงแมแกโยมไดเหมือนกัน, ในวันชื่อโนน โยมจักใหทําการฟง
ธรรมกัน แลวจักฟงธรรมของคุณ" พระโสณะรับนิมนตแลว.
อุบาสิกา คิดวา "เราถวายทานแกภิกษุสงฆ ทําการบูชาแลวจักฟง
ธรรมกถาแหงบุตรของเรา" จึงไดตั้งใหหญิงทาสีคนเดียวเทานั้นใหเปน
คนเฝาเรือน แลวไดพาเอาบริวารชนทั้งสิ้นไป เพื่อฟงธรรมกถาของ
บุตรผูจะกาวขึ้นสูธรรมมาสนที่ประดับประดาไวแลว ในมณฑปที่ตนให
สรางไวภายในพระนคร เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม แสดงธรรมอยู.
[พวกโจรเขาปลนเรือนมหาอุบาสิกา]
ก็ในเวลานั้น พวกโจร ๙๐๐ เที่ยวมองหาชองในเรือนของ
อุบาสิกานั้นอยู. ก็เรือนของอุบาสิกนั้น ลอมดวยกําแพง ๗ ชั้น
ประกอบดวยซุมประตู ๗ ซุม. เขาลาวสุนัขที่ดุไวในที่นั้น ๆ ทุก ๆ
ซุมประตู; อนึ่ง เขาขุดคูไวในที่น้ําตกแหงชายคาภายในเรือน แลว
ก็ใสดีบุกจนเต็ม, เวลากลางวัน ดีบุกนั้นปรากฏเปนประดุจวาละลาย
เดือนพลานอยูเพราะแสงแดด (เผา), ในเวลากลางคืน ปรากฏเปน
กอนแข็งกระดาง, เขาปกขวากเหล็กใหญไวที่พื้นในระหวางคูนั้นติด ๆ
กันไป. พวกโจรเหลานั้นไมไดโอกาส เพราะอาศัยการรักษานี้ และ
เพราะอาศัยความที่อุบาสิกาอยูภายในเรือน วันนั้น ทราบความที่
อุบาสิกานั้นไปแลว จึงขุดอุโมงคเขาไปสูเรือน โดยทางเบื้องลางแหงคู
ดีบุกและขวากเหล็กทีเดียว แลวสงหัวหนาโจรไปสูสํานักของอุบาสิกา
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นั้น ดวยสั่งวา "ถาวาอุบาสิกานั้น ไดยินวาพวกเราเขาไปในที่นี้แลว
กลับมุงหนามายังเรือน, ทานจงฟนอุบาสิกานั้นใหตายเสียดวยดาบ."
หัวหนาโจรนั้น ไดไปยืนอยูในสํานักของอุบาสิกานั้น.
ฝายพวกโจร จุดไฟใหสวางในภายในเรือน แลวเปดประตู
หองเก็บกหาปณะ. นางทาสีนั้น เห็นพวกโจรแลว จึงไปสูสํานัก
อุบาสิกา บอกวา "คุณนาย โจรเปนอันมาก เขาไปสูเรือน งัด
ประตูหองเก็บกหาปณะแลว."
มหาอุบาสิกา. พวกโจร จงขนเอากหาปณะที่ตนคนหาแลว
ไปเถิด, เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา, เจาอยาทําอันตรายแก
ธรรมของเราเลย, เจาจงไปเรือนเสียเถิด.
ฝายพวกโจร ทําหองเก็บกหาปณะไววางเปลาแลว จึงงัดหอง
เก็บเงิน. นางทาสีนั้น ก็มาแจงเนื้อความนั้นแมอีก. อุบาสิกาพูดวา
"พวกโจร จงขนเอาทรัพยที่ตนปรารถนาไปเถิด, เจาอยาทําอันตรายแก
เราเลย" แลวก็สงนางทาสีนั้นออกไปอีก.
พวกโจร ทําแมหองเก็บเงินใหวางเปลาแลว จึงงัดหองเก็บ
ทอง. นางทาสีนั้นก็ไปแจงเนื้อความนั้นแกอุบาสิกาแมอีก.
ครั้งนั้น อุบาสิกา เรียกนางทาสีมา แลวพูดวา "ชะนางตัวดี
เจามาสํานักเราหลายครั้งแลว แมเราสั่งวา 'พวกโจรจงขนเอาไป
ตามชอบใจเถิด, เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา, เจาอยา
ทําอันตรายแกเราเลย' ก็หาเอื้อเฟอถอยคําของเราไม ยังขืนมาซ้ํา ๆ
ซาก ๆ ร่ําไป, ทีนี้ ถาเจาจักมา, เราจักรูสิ่งที่ควรทําแกเจา, เจาจง
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กลับบานเสียเถิด" แลวสงใหกลับ.
[ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม]
นายโจรฟงถอยคําของอุบาสิกานั้นแลว คิดวา "เมื่อพวกเรานําสิ่ง
ของ ๆ หญิงเห็นปานนี้ไป, สายฟาพึงตกฟาดกระหมอม" ดังนี้แลว
จึงไปสํานักพวกโจร สั่งวา "พวกทานจงขนเองสิ่งของๆ อุบาสิกาไป
ไวตามเดิมโดยเร็ว." โจรเหลานั้น ใหหองเก็บกหาปณะเต็มดวย
กหาปณะ ใหหองเก็บเงินและทองเต็มดวยเงินและทองแลว. ไดยินวา
ความที่ธรรมยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรมเปนธรรมดา, เพราะเหตุ
นั้นแล พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา :"ธรรมแล ยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรม, ธรรม
ที่บุคคลประพฤติดีแลว ยอมนําความสุขมาให, นี้
เปนอานิสงสในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลว: ผูมี
ปกติประพฤติธรรม ยอมไมไปสูท ุกคติ."
พวกโจร ไดไปยืนอยูในที่เปนที่ฟงธรรม. ฝายพระเถระ แสดง
ธรรมแลว เมื่อราตรีสวาง จึงลงจากอาสนะ. ในขณะนั้น หัวหนา
โจร หมอบลงแทบเทาของอุบาสิกา พูดวา "คุณนาย โปรดอดโทษ
แกผมเถิด."
อุบาสิกา. นี้อะไรกัน ? พอ.
หัวหนาโจร. ผมผูกอาฆาตในคุณนาย ประสงคจะฆาคุณนาย
จึงไดยืน (คุม) อยู.
อุบาสิกา. พอ ถาเชนนั้น ฉันอดโทษให.
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[พวกโจรเลื่อมใสขอบวชกะพระโสณะ]
แมพวกโจรที่เหลือ ก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน เมื่ออุบาสิกา
พูดวา "พอทั้งหลาย ฉันอดโทษให" จึงพูดวา "คุณนาย ถาวา
คุณนายอดโทษแกพวกผมไซร, ขอคุณนายให ๆ บรรพชาแกพวกผม
ในสํานักแหงบุตรของคุณนายเถิด." อุบาสิกานั้น ไหวบุตรแลว พูดวา
"พอ โจรพวกนี้เลื่อมใสในคุณของโยม และธรรมกถาของคุณแลว
จึงพากันขอบรรพชา, ขอคุณจงใหโจรพวกนี้บวชเถิด."
พระเถระ พูดวา "ดีละ" แลวใหตัดชายผาที่โจรเหลานั้นนุง
แลว ใหยอมดวยดินแดง ใหพวกเขาบวชแลว ใหตั้งอยูในศีล. แมใน
เวลาที่พวกเขาอุปสมบทแลว พระเถระไดใหพระกัมมัฏฐานตาง ๆ
แกภิกษุเหลานั้นรอยละอยาง. ภิกษุ ๙๐๐ รูปนั้นเรียนพระกัมมัฏฐาน
๙ อยางตาง ๆ กัน แลวพากันขึ้นไปสูภูเขาลูกหนึ่ง นั่งทําสมณธรรม
ใตรมไมนั้น ๆ แลว.
พระศาสดา ประทับนั่งอยูในพระเชตวันมหาวิหารอันไกลกัน
ได ๑๒๐ โยชนนั่นแล ทรงเล็งดูภิกษุเหลานั้นแลว ทรงกําหนดพระ
ธรรมเทศนาดวยอํานาจแหงความประพฤติของเธอเหลานั้น ทรงเปลง
พระรัศมีไป ประหนึ่งวาประทับนั่งตรัสอยูในที่เฉพาะหนา ไดทรง
ภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :"ภิกษุใด มีปกติอยูด วยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา, ภิกษุนนั้ พึงบรรลุอันสงบ เปน
ที่เขาไประงับสังขาร อันเปนสุข. ภิกษุ เธอจงวิด
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เรือนี,้ เรือที่เธอวิดแลว จักถึงเร็ว; เธอตัดราคะ
และโทสะไดแลว แตนั้นจักถึงพระนิพพาน. ภิกษุ
พึงตัดธรรม ๕ อยาง พึงละธรรม ๕ อยางและพึง
ยังคุณธรรม ๕ ใหเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ , ภิกษุผูลวงกิเลส
เครื่องของ ๕ อยางไดแลว เราเรียกวา ผูข ามโอฆะ
ได. ภิกษุ เธอจงเพงและอยาประมาท, จิตของเธอ
อยาหมุนไปในกามคุณ, เธออยาเปนผูประมาทกลืน
กินกอนแหงโลหะ, เธออยาเปนผูอันกรรมแผดเผา
อยู คร่าํ ครวญวา 'นี้ทุกข.' ฌานยอมไมมแี กบุคคล
ผูไมมีปญญา, ปญญายอมไมมีแกผูไมมีฌาน, ฌาน
และปญญายอมมีในบุคคลใด, บุคคลนั้นแล ตั้งอยู
แลวในที่ใกลพระนิพพาน. ความยินดีมิใชของมี
อยูแหงมนุษย ยอมมีแกภิกษุผูเจาไปแลวสูเรือน
วาง ผูมีจิตสงบแลว ผูเห็นแจงธรรมอยูโดยชอบ.
ภิกษุพิจารณาอยู ซึง่ ความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปแหงขันธทั้งหลายโดยอาการใด ๆ, เธอยอมได
ปติและปราโมทยโดยอาการนั้น ๆ, การไดปติและ
ปราโมทยนั้น เปนธรรมอันไมตายของผูรูแจง
ทั้งหลาย. ธรรมนี้ คือความคุมครองซึ่งอินทรีย ๑
ความสันโดษ ๑ ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑
เปนเบื้องตนในธรรมอันไมตายนั้น มีอยูแกภกิ ษุ
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ผูมีปญญาในพระศาสนานี้. เธอจงคบมิตรที่ดีงาม
มีอาชีวะอันหมดจด ไมเกียจคราน. ภิกษุพึงเปน
ผูประพฤติในปฏิสันถาร พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ;
เพราะเหตุนั้น เธอจักเปนผูมากดวยปราโมทย
กระทําที่สุดแหงทุกขได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เมตฺตาวิหาริ ความวา บุคคลผู
ทําการในพระกัมมัฏฐานอันประกอบดวยเมตตาอยูก็ดี ผูยังฌาน
หมวด ๓ และหมวด ๔ ใหเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงเมตตาแลวดํารงอยู
ก็ดี ชื่อวา ผูม ีปกติอยูดวยเมตตาโดยแท.
คําวา ปสนฺโน ความวา ก็ภิกษุใด เปนผูเลื่อมใสแลว,
อธิบายวา ยอมปลูกฝงความเลื่อมใสลง ในพระพุทธศาสนานั่นแล.
สองบทวา ปท สนฺต นั่น เปนชื่อแหงพระนิพพาน. จริงอยู ภิกษุ
ผูเห็นปานนั้น ยอมบรรลุ, อธิบายวา ยอมประสบโดยแท ซึง่ พระ
นิพพาน อันเปนสวนแหงความสงบ ชื่อวา เปนที่เขาไประงับสังขาร
เพราะความที่สังขารทั้งปวงเปนสภาพระงับแลว ซึ่งมีชื่ออันไดแลววา
'สุข' เพราะความเปนสุขอยางยิ่ง.
บาทพระคาถาวา สิฺจ ภิกขฺ ุ อิม นาว ความวา ภิกษุ
เธอจงวิดเรือ กลาวคืออัตภาพนี้ ซึ่งมีน้ําคือมิจฉาวิตกทิ้งเสีย.
บาทพระคาถาวา สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ ความวา เหมือน
อยางวา เรือที่เพียบแลวดวยน้ําในมหาสมุทรนั่นแล ชื่อวา อันเขา
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วิดแลว เพราะความที่น้ําอันเขาปดชองทั้งหลายวิดแลว เปนเรือที่
เบา ไมอับปางในมหาสมุทร ยอมแลนไปถึงทาไดเร็วฉันใด; เรือคือ
อัตภาพแมของทานนี้ ที่เต็มแลวดวยน้ําคือมิจฉาวิตกก็ฉันนั้น ชื่อวา
อันเธอวิดแลว เพราะความที่น้ําคือมิจฉาวิตก ซึ่งเกิดขึ้นแลว อันเธอ
ปดชองทั้งหลายมีจักษุทวารเปนตน ดวยความสํารวม วิดออกแลว
จึงเบา ไมจมลงในสังสารวัฎ จักพลันถึงพระนิพพาน.
บทวา เฉตฺวา เปนตน ความวา เธอจงตัดเครื่องผูกคือ
ราคะและโทสะ, ครั้นตัดเครื่องผูกเหลานั้นแลว จักบรรลุพระอรหัต,
อธิบายวา แตนั้น คือในกาลตอมา จักบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน.
สองบทวา ปฺจ ฉินฺเท คือ พึงตัดสังโยชนอันมีในสวนเบื้อง
ต่ํา ๕ อยาง อันยังสัตวใหถึงอบายชั้นต่ํา ดวยหมวด ๓ แหงมรรค
ชั้นต่ํา ดุจบุรุษตัดเชือกอันผูกแลวที่เทาดวยศัสตราฉะนั้น.
สองบทวา ปฺจ ชเห ความวา พึงละ คือทิ้ง, อธิบายวา พึง
ตัด สังโยชนอันมีในสวนเบื้องบน ๕ อยาง อันยังสัตวใหถึงเทวโลก
ชั้นสูง ดวยพระอรหัตมรรค ดุจบุรุษตัดเชือกอันรัดไวที่คอฉะนั้น.
บาทพระคาถาวา ปฺจ จุตฺตริ ภาวเย คือ พึงยังอินทรีย ๕
มีศรัทธาเปนตนใหเจริญยิ่ง เพื่อประโยชนแกการละสังโยชนอันมีใน
สวนเบื้องบน.
บทวา ปฺจสงฺคาติโค ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุชื่อวา
ผูลวงกิเลสเครื่องของ ๕ อยางได เพราะกาวลวงกิเลสเครื่องของ
คือราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิ ๕ อยาง พระศาสดาตรัส
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เรียกวา "ผูขามโอฆะได;" อธิบายวา ภิกษุนั้น พระศาสดา ตรัส
เรียกวา "ผูขามโอฆะ ๔ ไดแทจริง."
สองบทวา ฌาย ภิกขฺ ุ ความวา ภิกษุ เธอจงเพงดวยอํานาจ
แหงฌาน ๒ และชื่อวา อยาประมาทแลว เพราะความเปนผูมีปกติ
ไมประมาทในกายกรรมเปนตนอยู.
บทวา ภมสฺสุ คือ จิตของเธอ จงอยาหมุนไปในกามคุณ ๕
อยาง.
บทวา มา โลหคุฬ ความวา ก็ชนทั้งหลายผูประมาทแลว
ดวยความเลินเลอมีปลอยสติเปนลักษณะ ยอมกลืนกินกอนโลหะที่
รอนแลวในนรก, เพราะฉะนั้น เราจึงกลาวกะเธอ: เธออยาเปนผู
ประมาท กลืนกินกอนโลหะ, อยาถูกไฟแผดเผาในนรก คร่ําครวญ
วา "นี้ทุกข นี้ทุกข."
สองบทวา นตฺถิ ฌาน ความวา ชื่อวาฌาน ยอมไมมี
แกผูหาปญญามิได ดวยปญญาเปนเหตุพยายามอันยังฌานใหเกิดขึ้น.
สองบทวา นตฺถิ ปฺา ความวา ก็ปญญาซึ่งมีลักษณะที่
พระผูมีพระภาคตรัสไววา "ภิกษุผูมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรู ยอมเห็น
ตามความเปนจริง" ยอมไมมีแกบุคคลผูไมเพง.
บาทพระคาถาวา ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จ ความวา ฌาน
และปญญาแมทั้ง ๒ นี้ มีอยูในบุคคลใด, บุคคลนั้น ชื่อวา ตั้งอยู
แลวในที่ใกลแหงพระนิพพานโดยแททีเดียว.
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บาทพระคาถาวา สฺุาคาร ปวิฏสฺส คือ ผูไมละพระ
กัมมัฏฐานนั่นอยู ดวยการทําพระกัมมัฏฐานไวในใจในโอกาสที่สงัด
บางแหงนั่นแล.
บทวา สนฺตจิตฺตสฺส คือผูมีจิตอันสงบแลว.
บทวา สมฺมา เปนตน ความวา ความยินดีมิใชเปนของมี
อยูแหงมนุษย กลาวคือวิปสสนาก็ดี ความยินดีอันเปนทิพย กลาว
คือสมาบัติ ๘ ก็ดี ยอมมี, อธิบายวา ยอมเกิดขึ้น แกบุคคลผูเห็นแจง
ซึ่งธรรมโดยเหตุโดยการณ.
บาทพระคาถาวา ยโต ยโต สมฺมสติ ความวา ทํากรรม
ในอารมณ ๓๘ ประการ โดยอาการใด ๆ, คือทํากรรมในกาล
ทั้งหลายมีกาลกอนภัตรเปนตน ในกาลใด ๆ ที่ตนชอบใจแลว, หรือ
ทํากรรมในพระกัมมัฏฐานที่ตนชอบใจแลว ชื่อวา ยอมพิจารณาเห็น.
บทวา อุทยพฺพย คือ ซึ่งความเกิดขึ้นแหงขันธ ๕ โดยลักษณะ
๒๕ และความเสื่อมแหงขันธ ๕ โดยลักษณะ ๒๕ เหมือนกัน.
บทวา ปติปาโมชฺช คือ เมื่อพิจารณาความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปแหงขันธทั้งหลายอยางนี้อยู ชื่อวา ยอมไดปติในธรรมและ
ปราโมทยในธรรม.
๑

๒

๑. รูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชา. ๒... เพราะตัณหา. ๓... เพราะกรรม ๔... เพราะอาหาร.
๕. ความเกิดขึ้นของรูปอยางเดียว ไมอาศัยเหตุปจ จัย. สวนเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็เหมือนกัน ตางแตขอ ๔ ใหเปลี่ยนวา เกิดขึ้นเพราะผัสสะ
วิญญาณเกิดขึน้ เพราะนามรูป ๕x๕ จึงเปน ๒๕. ๒. ในลักษณะความเสื่อม พึงทราบ
โดยนัยตรงกันขาม.
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บทวา อมต ความวา เมื่อนามรูปพรอมทั้งปจจัย เปนสภาพ
ปรากฏตั้งขึ้นอยู ปติและปราโมทยที่เกิดขึ้นแลวนั้น ชื่อวา เปนอมตะ
ของทานผูรูทั้งหลาย คือ ของผูเปนบัณฑิตโดยแท เพราะความที่ปติ
และปราโมทยเปนธรรมที่ใหสัตวถึงอมตมหานิพพาน.
บาทพระคาถาวา ตตฺรายมาทิ ภวติ คือ นี้เปนเบื้องตน คือ
ปติและปราโมทยนี้ เปนฐานะมีในเบื้องตนในอมตธรรมนั้น.
สองบทวา อิธ ปฺสฺส คือ แกภิกษุผูฉลาดในพระศาสนานี้.
บัดนี้ พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงฐานะอันมีในเบื้องตนที่
พระองคตรัสวา "อาทิ" นั้น จึงตรัสคําเปนตนวา "อินฺทฺริยคุตตฺ ิ."
จริงอยู ปาริสุทธิศีล ๔ ชื่อวา เปนฐานะมีในเบื้องตน.
ความสํารวมอินทรีย ชื่อวา อินฺทฺริยคุตฺติ ในพระคาถานั้น.
ความสันโดษดวยปจจัย ๔ ชื่อวา สนฺตุฏิ. อาชีวปาริสุทธิศีลและ
ปจจัยสันนิสิตศีล พระศาสดาตรัสไวดวยบทวา สนฺตุฏิ นั้น.
ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทีป่ ระเสริฐสุด กลาวคือพระปาฏิโมกข พระศาสดาตรัสไว ดวยบทวา ปาฏิโมกฺเข.
บาทพระคาถาวา มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ ความวา ทาน
ละสหายผูไมสมควร มีการงานอันสละแลว จงคบ คือ จงเสพ มิตรที่ดี
งาม ผูชื่อวา มีอาชีวะอันบริสุทธิ์ เพราะมีชีวิตประกอบดวยสาระ
และชื่อวา ผูไมเกียจคราน เพราะอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ.
บาทพระคาถาวา ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส คือ พึงเปนผูชื่อวา
ประพฤติในปฏิสันถาร เพราะความเปนผูประพฤติเต็มที่แลวดวยอามิส-

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 113

ปฏิสันถารและธรรมปฏิสันถาร, อธิบายวา พึงเปนผูทําปฏิสันถาร.
บทวา อาจารกุสโล ความวา แมศีล ก็ชื่อวา มรรยาท
ถึงวัตรปฏิวัตร ก็ชื่อวา มารยาท, พึงเปนผูฉลาด, อธิบายวา พึง
เปนผูเฉียบแหลม ในมรรยาทนั้น.
บาทพระคาถาวา ตโต ปาโมชฺชพหุโล ความวา เธอชื่อวา
เปนผูมากดวยปราโมทย เพราะความเปนผูบนั เทิงในธรรมอันเกิดขึ้น
แลวจากการประพฤติปฏิสันถาร และจากความเปนผูฉลาดในมรรยาท
นั้น จัดทําที่สุดแหงวัฏฏทุกขแมทั้งสิ้นได.
บรรดาพระคาถาเหลานี้ ที่พระศาสดาทรงแสดงดวยอยางนี้ ใน
กาลจบพระคาถาหนึ่ง ๆ ภิกษุรอยหนึ่ง ๆ บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในที่แหงตนนั่งแลว ๆ นัน่ แล เหาะขึ้นไปสู
เวหาสแลว ภิกษุเหลานั้นแมทั้งหมด กาวลวงทางกันดาร ๑๒๐
โยชนทางอากาศนั่นแล ชมเชยพระสรีระซึ่งมีสีดุจทอง ของพระ
ตถาคตเจาถวายบังคมพระบาทแลว ดังนี้แล.
เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.
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๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป [๒๙๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วสฺสิกา วิย
ปุปฺผานิ" เปนตน.
ดังไดสดับมา ภิกษุเหลานั้น เรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของ
พระศาสดา บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปา เห็นดอกมะลิที่บานแลวแต
เชาตรู หลุดออกจากขั้วในเวลาเย็น จึงพากันพยายาม ดวยหวังวา
"พวกเราจักหลุดพนจากกิเลสมีราคะเปนตน กอนกวาดอกไมทั้งหลาย
หลุดออกจากขั้ว.
[ภิกษุควรพยายามใหหลุดพนจากวัฏฏทุกข]
พระศาสดา ทรงตรวจดูภิกษุเหลานั้น แลวตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุ พึงพยายามเพื่อหลุดพนจากวัฏฏทุกขใหได
ดุจดอกไมที่หลุดออกจากขั้วฉะนั้น" ประทับนั่งที่พระคันธกุฎีนั่นเอง
ทรงเปลงพระรัศมีไปแลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะ
และโทสะเสีย เหมือนมะลิเครือปลอย
ดอกทั้งหลายที่เหี่ยวเสียฉะนั้น."
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ (ปจจุบนั เปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรีจนั ทร จ. ขอนแกน)
แปล. พระอมรมุนี (ปจจุบนั เปนพระธรรมวราลังการ) ตรวจแก.
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[แกอรรถ]
มะลิ ชือ่ วา วสฺสิกา ในพระคาถานั้น.
บทวา มชฺชวานิ แปลวา เหี่ยวแลว.
ทานกลาวคําอธิบายนี้ไววา:"มะลิเครือ ยอมปลอยคือยอมสลัด ซึ่งดอกที่บานแลวในวันวาน
ในวันรุงขึ้น เปนดอกไมเกา เสียจากขั้วฉันใด; แมทานทั้งหลายก็จง
ปลดเปลื้องโทษทั้งหลายมีราคะเปนตนฉันนั้นเถิด."
ในกาลจบเทศนา ภิกษุแมทั้งหมด ตั้งอยูในพระอรหัตแลว
ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป จบ.
๑

๑. สี. ยุ. มทฺทวานิ. ม. มจฺจวานิ.
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๙. เรื่องพระสันตกายเถระ [๒๖๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
สันตกายเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สนฺตกาโย" เปนตน.
[พระเถระเคยเกิดเปนราชสีห]
ดังไดสดับมา ชื่อวาการคะนองมือและเทาของพระเถระนั้น มิได
มีแลว, ทานไดเปนผูเวนจากการบิดกาย เปนผูมีอัตภาพสงบ.
ไดยินวา พระเถระนั้น มาจากกําเนิดแหงราชสีห. นัยวา ราชสีห
ทั้งหลาย ถือเอาอาหารในวันหนึ่งแลว เขาไปสูถ้ําเงิน ถ้ําทอง ถ้ํา
แกวมณี และถ้ําแกวประพาฬ ถ้ําใดถ้าํ หนึ่ง นอนที่จุรณแหงมโนศิลา
และหรดาลตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๗ ลุกขึ้นแลว ตรวจดูที่แหงตน
นอนแลว, ถาเห็นวาจุรณแหงมโนศิลาและหรดาลกระจัดกระจายแลว
เพราะความที่หาง หู หรือเทาอันตัวกระดิกแลว จึงคิดวา "การทํา
เชนนี้ ไมสมควรแกชาติหรือโคตรของเจา" แลวก็นอนอดอาหาร
ไปอีกตลอด ๗ วัน; แตเมื่อไมมีความที่จุรณทั้งหลายกระจัดกระจายไป
จึงคิดวา "การทําเชนนี้ สมควรแกชาติและโคตรของเจา" ดังนี้
แลว ก็ออกจากที่อาศัย บิดกาย ชําเลืองดูทิศทั้งหลาย บันลือสีหนาท
๓ ครั้ง แลวก็หลีกไปหากิน: ภิกษุนมี้ าแลวโดยกําเนิดแหงราชสีหเห็น
ปานนั้น.
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส [ปจจุบันเปน พระพิศาลสารคุณ
วัดศรีจันทร จังหวัดขอนแกน] แปล.
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ภิกษุทั้งหลาย เห็นความประพฤติเรียบรอยทางกายของทาน จึง
กราบทูลแดพระศาสดาวา "พระเจาขา ภิกษุผูเชนกับพระสันตกายเถระ
พวกขาพระองคไมเคยเห็นแลว, ก็การคะนองมือ คะนองเทา หรือการ
บิดกายของภิกษุนี้ ในที่แหงภิกษุนี้นั่งแลว มิไดม.ี "
[ภิกษุควรเปนผูสงบ]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคํานั้นแลว จึงตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุ พึงเปนผูสงบทางทวารทั้งหลายมีกายทวาร
เปนตนโดยแท เหมือนสันตกายเถระฉะนั้น" ดังนี้แลว ตรัสพระ
คาถานี้วา :"ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ ผู
ตั้งมั่นดีแลว มีอามิสในโลกอันคายเสียแลว
เราเรียกวา "ผูสงบระงับ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตกาโย เปนตน ความวา ชื่อวา
ผูมีกายสงบแลว เพราะความไมมีกายทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาต
เปนตน, ชื่อวาผูมีวาจาสงบแลว เพราะความไมมีวจีทุจริตทั้งหลาย
มีมุสาวาทเปนตน, ชื่อวา มีใจสงบแลว เพราะความไมมีมโนทุจริต
ทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน, ชื่อวา ผูต ั้งมั่นดีแลว เพราะความที่ทวาร
ทั้ง ๓ มีกายเปนตนตั้งมั่นแลวดวยดี, ชื่อวา มีอามิสในโลกอันคาย
แลว เพราะความที่อามิสในโลกเปนของอันตนสํารอกเสียแลวดวย
มรรค ๔, พระศาสดาตรัสเรียกวา ' ชือ่ วาผูสงบ ' เพราะความที่
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กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนในภายในสงบระงับแลว.
ในกาลจบเทศนา พระเถระ ตั้งอยูในพระอรหัตแลว, เทศนา
ไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนีแ้ ล.
เรื่องพระสันตกายเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ [๒๖๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
นังคลกูฏเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อตฺตนา โจทยตฺตาน"
เปนตน.
[คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา]
ดังไดสดับมา มนุษยเข็ญใจผูหนึ่ง ทําการรับจางของชนเหลา
อื่นเลี้ยงชีพ. ภิกษุรูปหนึง่ เห็นเขานุงผาทอนเกา แบกไถ เดินไปอยู
จึงพูดอยางนี้วา " ก็เธอบวช จะไมประเสริฐวาการเปนอยูอยางนี้หรือ. "
มนุษยเข็ญใจ. ใครจักใหกระผมผูเปนอยูอยางนี้บวชเลาขอรับ.
ภิกษุ. หากเธอจักบวช, ฉันก็จักใหเธอบวช.
มนุษยเข็ญใจ. "ดีละ ขอรับ, ถาทานจักใหกระผมบวช กระผม
ก็จักบวช. "
ครั้งนั้น พระเถระ นําเขาไปสูพระเชตวัน แลวใหอาบน้ําดวย
มือของตน พักไวในโรงแลวใหบวช ใหเขาก็ไถ พรอมกับผา
ทอนเกาที่เขานุง ไวที่กิ่งไมใกลเขตแดนแหงโรงนั้นแล. แมในเวลา
อุปสมบท เธอไดปรากฏชื่อวา " นังคลกูฎเถระ " นั่นแล.
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส [ปจจุบันเปน พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร
จังหวัดขอนแกน] แปล.
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[ภิกษุมีอุบายสอนตนเองยอมระงับความกระสัน]
พระนังคลกูฏเถระนัน้ อาศัยลาภสักการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระ
พุทธเจาทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู กระสันขึ้นแลว เมื่อไมสามารถเพื่อจะ
บรรเทาได จึงตกลงใจวา " บัดนี้ เราจักไมนุงหมผากาสายะทั้งหลาย
ที่เขาใหดวยศรัทธาไปละ " ดังนี้แลว ก็ไปยังโคนตนไม ใหโอวาท
ตนดวยตนเองวา " เจาผูไมมีหิริ หมดยางอาย เจาอยากจะนุงหมผา
ขี้ริ้วผืนนี้ สึกไปทําการรักจางเลี้ยงชีพ (หรือ) ". เมื่อทานโอวาท
ตนอยูอยางนั้นแล จิตถึงความเปนธรรมชาตเบา (คลายกระสัน) แลว.
ทานกลับมาแลว โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน ก็กระสันขึ้นอีก จึง
สอนตนเหมือนอยางนั้นนั่นแล, ทานกลับใจไดอีก. ในเวลากระสันขึ้นมา
ทานไปในที่นั้นแลว โอวาทตนโดยทํานองนี้แล.
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย เห็นทานไปอยูในที่นั้นเนือง ๆ จึงถาม
วา "ทานนังคลกูฏเถระ เหตุไร ทานจึงไปในที่นั้น."
ทานตอบวา "ผมไปยังสํานักอาจารย ขอรับ" ดังนี้แลวตอมา
๒-๓ วันเทานั้น (ก็) บรรลุพระอรหัตตผล.
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจะทําการลอเลนกับทาน จึงกลาววา "ทาน
นังคลกูฏผูหลักผูใหญ ทานที่เที่ยวไปของทาน เปนประหนึ่งหารอย
มิไดแลว, ชะรอยทานจะไมไปยังสํานักของอาจารยอีกกระมัง"
พระเถระ. อยางนั้น ขอรับ: เมือ่ กิเลสเครื่องเกี่ยวของยังมีอยู
ผมไดไปแลว, แตบัดนี้ กิเลสเครื่องเกี่ยวของ ผมตัดเสียไดแลว เพราะ
*

* พระอมรโมลี [อาบ ป. ธ. ๖] วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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ฉะนั้น ผมจึงไมไป.
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคําตอบนั้นแลว เขาใจวา " ภิกษุนี่ พูดไมจริง
พยากรณพระอรหัตตผล " ดังนี้แลว จึงกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระ
ศาสดา.
[ภิกษุควรเปนผูเตือนตน]
พระศาสดา ตรัสวา " เออ ภิกษุทั้งหลาย นังคลกูฏบุตร
ของเรา เตือนตนดวยตนเองแล แลวจึงถึงที่สุดแหงกิจของบรรพชิต "
ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:
" เธอจงตักเตือนตนดวยตน, จงพิจารณาดูตน
นั้นดวยตน, ภิกษุ เธอนั้น มีสติ ปกครองตน
ไดแลว จักอยูสบาย. ตนแหละ เปนนาถะ
ของตน, ตนแหละ เปนคติของตน; เพราะ
ฉะนั้น เธอจงสงวนตนใหเหมือนอยางพอคามา
สงวนมาตัวเจริญฉะนั้น. "
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โจทยตฺตาน ความวา จงตักเตือน
ตนดวยตนเอง คือ จงยังตนใหรูสึกดวยตนเอง.
บทวา ปฏิมเส คือตรวจตราดูตนดวยตนเอง.
บทวา โส เปนตน ความวา ภิกษุ เธอนั้น เมื่อตักเตือน
พิจารณาดูตนอยางนั้นอยู, เปนผูชื่อวา ปกครองตนได เพราะความ
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เปนผูมีตนปกครองแลวดวยตนเอง เปนผูชื่อวา มีสติ เพราะความ
เปนผูมีสติตั้งมั่นแลว จักอยูสบายทุกสรรพอิริยาบถ.
บทวา นาโถ ความวา เปนที่อาศัย คือ เปนที่พํานัก (คน
อื่นใครเลา พึงเปนที่พึ่งได) เพราะบุคคลอาศัยในอัตภาพของ
ผูอื่น ไมอาจเพื่อเปนผูกระทํากุศลแลว มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
หรือเปนผูยังมรรคใหเจริญแลว ทําผลใหแจงได; เพราะเหตุนั้น จึงมี
อธิบายวา " คนอื่นชื่อวาใครเลา พึงเปนที่พึ่งได. "
บทวา ตสฺมา เปนตน ความวา เหตุที่ตนแลเปนคติ คือ
เปนที่พํานัก ไดแก เปนสรณะของตน.
พอคามาอาศัยมาตัวเจริญ คือมาอาชาไนยนั้น ปรารถนาลาภ
อยู จึงเกียดกันการเที่ยวไปในวิสมสถาน (ที่ไมสมควร) แหงมา
นั้น ใหอาบน้ํา ใหบริโภคอยู ตั้ง ๓ ครั้งตอวัน ชื่อวา ยอมสงวน
คือประคับประคองฉันใด, แมตัวเธอ เมื่อปองกันความเกิดขึ้นแหง
อกุศลซึ่งยังไมเกิด ขจัดที่เกิดขึ้นแลวเพราะการหลงลืมสติเสีย (ก็)
ชื่อวา สงวนคือปกครองตนฉันนั้น; เมื่อเธอสงวนตนไดอยางนี้อยู
เธอจักบรรลุคุณพิเศษทั้งที่เปนโลกิยะทั้งที่เปนโลกุตตระ เริ่มแตปฐมฌานเปนตนไป.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระนังคลกูฏเถระ จบ.
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๑๑. เรื่องพระวักกลิเถระ [๒๖๒]
[ขอความเบื้อตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
วักกลิเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ "
เปนตน.
[ผูเห็นธรรมชื่อวาเห็นพระตถาคต]
ดังไดสดับมา ทานวักกลิเถระนัน้ เกิดในตระกูลพราหมณใน
กรุงสาวัตถี เจริญวัยแลว, เห็นพระตถาคตเสด็จเขาไปเพื่อบิณฑบาต
แลดูพระสรีรสมบัติของพระศาสดาแลว ไมอิ่มดวยการเห็นพระสรีระ
สมบัติ, จึงบรรพชาในสํานักพระศาสดา ดวยเขาใจวา " เราจักไดเห็น
พระตถาคตเจาเปนนิตยกาล ดวยอุบายนี้ " ดังนี้แลว, ก็ยืนอยูในที่
อันตนยืนอยูแลว สามารถเพื่อจะแลเห็นพระทศพลได, ละกิจวัตร
ทั้งหลายมีการสาธยายและมนสิการในพระกัมมัฏฐานเปนตน เที่ยวมอง
ดูพระศาสดาอยู.
พระศาสดา ทรงรอความแกกลาแหงญาณของทานอยู จึงไม
ตรัสอะไร (ตอ) ทรงทราบวา " บัดนี้ ญาณของเธอถึงความแก
กลาแลว " จึงตรัสโอวาทวา " วักกลิ ประโยชนอะไรของเธอ ดวย
การเฝาดูกายเนานี้, วักกลิ คนใดแล เห็นธรรม, คนนั้น (ชื่อวา)
เห็นเรา (ผูตถาคต); คนใดเห็นเรา (ผูตถาคต), คนนั้น (ชื่อวา)
*

* พระอมรโมลี (อาบ อุปคุตฺโต ป. ธ. ๖) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.
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เห็นธรรม. "
พระวักกลินั้น แมอันพระศาสดาสอนแลวอยางนั้น ก็ไมอาจ
เพื่อละการดูพระศาสดาไปในที่อื่นไดเลย.
ครั้งนั้น พระศาสดา ทรงดําริวา " ภิกษุนี้ ไมไดความสังเวช
แลว จักไมไดตรัสรู " เมื่อวัสสูปนายิกสมัยใกลเขามาแลว จึงเสด็จ
ไปสูกรุงราชคฤห ในวันเขาพรรษา ทรงขับไลทานดวยพระดํารัสวา
" วักกลิ เธอจงหลีกไป. " ทานคิดวา " พระศาสดา ไมทรงรับสั่ง
กะเรา " ไมอาจเพื่อดํารงอยู ณ ที่ตรงพระพักตรของพระศาสดาได
ตลอดไตรมาส จึงคิดวา " ประโยชนอะไรของเราดวยชีวิต, เราจัก
ใหตนตกจากภูเขาเสีย " ดังนี้แลว จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ. พระศาสดา
ทรงทราบความเมื่อยลาของทานแลว ทรงดําริวา " ภิกษุนี้ เมื่อไมได
ความปลอบโยนจากสํานักของเรา, พึงยังอุปนิสัยแหงมรรคและผล
ทั้งหลายใหฉิบหาย " จึงทรงเปลงพระรัศมีไปแลว เพื่อจะทรงแสดง
พระองค (ใหปรากฏ).
ลําดับนั้น จําเดิมแตเวลาทานเห็นพระศาสดาแลว ความเศราโศกแมมากถึงเพียงนั้น หายไปแลว.
พระศาสดา เปนประดุจวายังสระที่แหงใหเต็มดวยน้ํา เพื่อทรง
ยังปติและปราโมทยอันมีกําลังใหเกิดแกพระเถระ จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :๑

๑. น พุชฌิสสฺ ติ แปลวา จักไมรูสึกตัวก็ได อธิบายวา มัวแตพะวงอยูดวยการดูพระ
รูปพระศาสดา ความรูสึกตัว เพื่อจะทําความเพียร บรรลุธรรมพิเศษ ยอมไมมี.
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" ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เลื่อมใสแลวในพระ
พุทธศาสนา พึงบรรลุสันตบท เปนที่เขาไปสงบ
สังขาร เปนสุข. "
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระถาคานั้นวา :ภิกษุผูมากดวยปราโมทย แมโดยปกติ ยอมปลูกความเลื่อม
ใสในพระพุทธศาสนา, ภิกษุนั้น เลือ่ มใส (ในพระพุทธศาสนา)
แลวอยางนั้น พึงบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนา อันไดชื่อวา
" สันตบท เปนที่เขาไปสงบสังขาร เปนสุข. "
ก็แลพระศาสดา ครั้นตรัสพระคาถานี้แลว ทรงเหยียดพระหันถ
ไดตรัสพระคาถาเหลานี้แกพระวักกลิเถระวา :" มาเถิด วักกลิ เธออยากลัว จงแลดูพระตถาคต,
เราจักยกเธอขึ้น เหมือนบุคคลพะยุงชางตัวจมใน
เปอกตมขึ้นฉะนั้น. มาเถิด วักกลิ เธออยางกลัว
จงแลดูพระตถาคต, เราจักยกเธอขึ้น เหมือนบุคคล
ที่ชวยพระจันทรที่ถูกเราหูจับ ฉะนั้น. "
ทานยังปติอยางแรงกลาใหเกิดขึ้นแลววา " เราไดเห็นพระทศพลแลว
และไดคํารองเรียกวา ' มาเถิด ' จึงคิดวา " เราพึงไปโดยทางไหน
หนอ ? " เมื่อไมเห็นทางเปนที่ไป จึงเหาะขึ้นไปในอากาศในที่เฉพาะ
พระพักตรพระทศพล เมื่อเทาทีแรกตั้งอยูที่ภูเขานั่นแล, นึกถึงพระ
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คาถาที่พระศาสดาตรัสแลว ขมปติไดในอากาศนั่นแล บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว ถวายบังคมระตถาคตอยูนั่นแล
ไดลงมายืนอยูสํานักพระศาสดาแลว.
ครั้นในกาลตอมา พระศาสดา ทรงตั้งทานไวในตําแหนงอัน
เลิศวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสัทธาธิมุต ดังนี้แล.
เรือ่ งพระวักกลิเถระจบ.
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๑๒. เรื่องสุมนสามเณร [๒๖๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภสุมนสามเณร ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย หเว " เปนตน.
[บุรพกรรมของพระอนุรุทธ]
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้:ความพิสดารวา ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ
กุลบุตรผูหนึ่ง เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงอัน
เลิศวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ ในทามกลางบริษัท ๔ ปรารถนา
สมบัตินั้น จึงนิมนตพระศาสดา ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุขสิ้น ๗ วัน แลวตั้งความปรารถนาวา " พระเจาขา แม
ขาพระองคพึงเปนผูเลิศวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ ในพระศาสนา
ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต. "
พระศาสดา ทรงตรวจดูสิ้นแสนกัปป ทรงทราบความสําเร็จแหง
ความปรารถนาของเขาแลว จึงทรงพยากรณวา " ในที่สุดแหงแสนกัปป
แตภัททกัปปนี้ เธอจักเปนผูชื่อวาอนุรุทธเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผู
ไดทิพยจักษุ ในศาสนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม. " เขา
ฟงคําพยากรณนั้นแลว สําคัญสมบัตินั้นดุจวาอันตนบรรลุในวันพรุงนี้,
*

* พระมหาอินทร ป. ธ. ๕ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระพิศาลสารคุณ วัดศรี
จันทร จ. ขอนแกน) แปล.
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เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว, จึงถามการบริกรรมเพื่ออันไดทิพยจักษุ
กะพวกภิกษุ ใหทําโคมตนหลายพันตน ลอมพระสตูปทองอัน (สูง
ใหญได ) ๗ โยชน แลวใหทําการบูชาดวยประทีป จุติจากอัตตภาพ
นั้นแลว เกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้น
แสนกัปป ในกัปปนี้เกิดในตระกูลของคนเข็ญใจ ในกรุงพาราณสี
อาศัยสุมนเศรษฐี เปนคนขนหญาของเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพแลว. เขา
ไดมีชื่อวา " อันนภาระ. " แมสุมนเศรษฐีก็ถวายมหาทาน ในพระนครนั้น ตลอดกาลเปนนิตย.
ภายหลังวันหนึ่ง พระปจเจกพุทธะนามวาอุปริฏฐะ ออกจาก
นิโรธสมาบัติที่เขาคันธมาทนแลว คิดวา " วันนี้ เราจักทําความ
อนุเคราะหแกใครหนอแล ? " ทราบวา " วันนี้ การที่เราทําความ
อนุเคราะหแกบุรุษชื่ออันนภาระ ควร, ก็บัดนี้ เขาขนหญาจากดง
แลวจักมาเรือน " ดังนี้แลว จึงถือบาตรและจีวรไปดวยฤทธิ์ ปรากฏ
เฉพาะหนาของอันนภาระ. อันนภาระ เห็นทานมีบาตรเปลาในมือแลว
ถามวา " ทานขอรับ ทานไดภิกษาบางแลวหรือ ? " เมื่อทานตอบวา
" เราจักไดละ ทานผูมีบุญมาก " จึงเรียนวา " ทานผูเจริญ ถากระนั้น
ขอพระผูเปนเจาโปรดรอหนอยเถิด " ดังนี้แลว ก็ทิ้งหาบหญาไว ไปสู
เรือนโดยเร็ว ถามภรรยาวา " นางผูเจริญ ภัตรสวนที่หลอนเก็บไว
เพื่อฉันมีหรือไม ? " เมื่อนางตอบวา " มีอยู นาย, " จึงกลับมาโดย
เร็ว รับบาตรของพระปจเจกพุทธะ ไปสูเรือน ดวยคิดวา " เมื่อ
ความที่เราเปนผูปรารถนาเพื่อจะให มีอยู ไทยธรรมไมมี, เมื่อไทย-
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ธรรมมี เราไมไดปฏิคาหก, แตวันนี้ ปฏิคาหกเราก็พบแลว และไทย
ธรรมของเราก็มีอยู, เปนลาภของเราหนอ " ใหเทภัตรลงในบาตร
แลวนํากลับมา ตั้งไวในมือพระปจเจกพุทธะแลวตั้งความปรารถนาวา:" ก็ดวยทานอันนี้ ความเปนผูขัดสนอยางไดมีแลว
แกขาพเจา, ชื่อวาคําวา ไมมี อยามีแลว
ในภพนอยภพใหญ.
ทานเจาขา ขอขาพเจาพึงพนจากการเลี้ยงชีพอันฝดเคืองเห็นปาน
นี้, ไมพึงไดฟงบทวา ' ไมมี ' เลย. "
พระปจเจกพุทธะ กระทําอนุโมทนาวา " ขอความปรารถนา
ของทานจงเปนอยางนั้นเถิด ทานผูมีบุญมาก " ดังนี้แลว ก็หลีกไป.
เทพดาผูสิงอยูในฉัตรแมของสุมนเศรษฐี กลาววา :" นาชื่อใจจริง ทานเปนทานเยี่ยม อันนภาระ
ตั้งไวดีแลวในพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ"
ดั่งนี้แลวก็ไดใหสาธุการ ๓ ครั้ง.
ครั้งนั้น เศรษฐี กลาวกะเทพดานั้นวา " ทานไมเห็นเราผู
ถวายทานอยูสิ้นกาลประมาณเทานี้หรือ ?. "
เทพดา. ขาพเจาจะปรารภทานของทานแลวใหสาธุการก็หาไม,
แตสาธุการนี่ ขาพเจาใหเปนไปแลว ก็เพราะความเลื่อมใสในบิณฑบาตที่อันนภาระถวายแลว แกพระอุปริฎฐปจเจกพุทธะ.
เศรษฐีนั้น คิดวา " นาอัศจรรยจริง ทานผูเจริญ: เราถวาย
ทานสิ้นกาลเทานี้ ก็ไมสามารถเพื่อจะใหเทพดาใหสาธุการได, อันน-

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 130

ภาระอาศัยเราเปนอยู ยังใหเทพดาใหสาธุการดวยบิณฑบาตหนเดียว
เทานั้นได, เราจักทําสิ่งอันสมควรกันในทานของเรา แลวทําบิณฑบาตนั้นใหเปนของ ๆ เราเสีย " ดังนีแ้ ลว จึงใหเรียกเขามาถามวา
" วันนี้ เจาไดใหอะไรแกใครบาง ?."
อันนภาระ. นาย ขอรับ, วันนี้ กระผมถวายภัตตาหารแก
พระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ.
เศรษฐี. เอาเถอะ พอ เจาจงถือเอากหาปณะ แลวใหบิณฑบาตนั่นแกฉันเถิด.
อันนภาระ. ใหไมไดดอก นาย.
เศรษฐีนั้น ขึ้นราคาใหจนถึงพัน. ฝายอันนภาระนี้ ก็มีได
ใหแมดวยทรัพยตั้งพัน. ลําดับนั้น เศรษฐี กลาวกะเขาวา " ผูเจริญ
ขอนั้น จงยกไวเถิด, ถาเจาไมใหบิณฑบาต, จงถือเอาทรัพยพันหนึ่ง
แลวใหสวนบุญแกฉันเถิด. "
เขากลาววา " กระผมปรึกษากับพระผูเปนเจาดูแลว จักรูไ ด "
รีบไปทันพระปจเจกพุทธะ แลวเรียนถามวา "ทานผูเจริญ สุมนเศรษฐี
ใหทรัพยพันหนึ่ง แลวขอสวนบุญในบิณฑบาตของทาน, กระผมจะทํา
อยางไร ?. "
ทีนั้น ทานนําขอความมาเปรียบเทียบแกเขาวา " แมฉนั ใด
ทานผูเปนบัณฑิต ประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบาน ๑๐๐ ตระกูล พึง
ลุโพลงขึ้น, พวกชนที่เหลือ เอาน้ํามันของตนชุบใสแลวพึงไปจุดไฟ
ดวงอื่นแลวถือเอา ; แสงสวางของประทีปดวงเดิม อันบุคคลจะพึง
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กลาววา ' มี ' หรือวา ' ไมมี. '
อันนภาระ. แสงสวางยอมมีมากกวา ขอรับ.
พระปจเจกพุทธะ. ฉันนั้นนั่นแล ทานผูเปนบัณฑิต จะเปน
ขาวยาคูกระบวยหนึ่ง หรือภิกษุทัพพีหนึ่งก็ตาม, เมื่อบุคคลใหสวนบุญ
ในบิณฑบาตของตนแกผูอื่นอยู, ใหแกคนไปเทาใด, บุญเทานั้น
ยอมเจริญ; ก็ทานไดใหบิณฑบาตสวนหนึ่งเทานั้น, แตเมื่อทานให
สวนบุญแกเศรษฐี, บิณฑบาตชื่อวาเปน ๒ สวน : สวนหนึ่งเปนของ
ทาน สวนหนึ่งเปนของเศรษฐี.
เขารับวา " ดีละ ทานผูเจริญ " แลว ไหวพระปจเจกพุทธะ
นั้น แลวในสูสํานักของเศรษฐี กลาววา " นาย ขอทานจงรับเอา
สวนบุญเถิด. "
เศรษฐี. ถากระนั้น พอจงรับเอากหาปณะเหลานี้ไป.
อันนภาระ. กระผมไมไดขายบิณฑบาต, กระผมใหสวนบุญ
แกทานดวยศรัทธา.
เศรษฐี กลาววา " เจาใหดวยศรัทธา, ถึงเราก็บูชาคุณของ
เจา; ดวยศรัทธา จงรับเอาไปเถิด พอ, อนึ่ง จําเดิมแตนี้ไป เจาอยาได
ทําการงานดวยมือของตน, จงปลูกเรือนอยูริมถนนเถิด, และจงถือเอา
วัตถุทุกอยางที่เจาตองการจากสํานักของฉัน."
ก็บิณฑบาต ที่บุคคลถวายแกทานผูออกจากนิโรธ ยอมให
ผลในวันนั้นนั่นเอง; เพราะฉะนั้น แมพระราชทรงสดับความเปนไป
นั้นแลว จึงรับสั่งใหเรียกอันนภาระมาแลว ทรงรับสวนบุญ พระ
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ราชทานโภคะมากมาย แลวรับสั่งใหพระราชทานตําแหนงเศรษฐีแกเขา.
[ประวัติพระอนุรุทธะ]
อันนภาระนั้น เปนสหายของสุมนเศรษฐี ทําบุญทั้งหลายตลอด
ชีวิต จุติจาอัตภาพนั้นแลว เกิดในเทวโลก ทองเที่ยวอยูใน
เทวโลกและมนุษยโลก, ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิในตําหนัก
ของเจาสากยะพระนามวาอมิโตทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ. พระ
ประยูรญาติทั้งหลายทรงขนานพระนามแกพระกุมารนั้นวา " อนุรุทธะ. "
พระกุมารนั้น เปนพระกนิฏฐภาดาของเจามหานามศากยะ เปนโอรส
ของพระเจาอาของพระศาสดา ไดเปนผูสุขุมาลชาติอยางยิ่ง มีบุญมาก.
ไดยินวา ในวันหนึ่ง เมื่อกษัตริย ๖ พระองคเลนขลุบเอา
ขนมทําคะแนนกัน, เจาอนุรุทธะแพ, จึงสงขาวไปยังสํานักของพระ
มารดาเพื่อตองการขนม. พระมารดานั้น เอาภาชนะทองคําใบใหญ
บรรจุใหเต็มแลวสงขนม (ให). เจาอนุรุทธะเสวยขนมแลว ทรงเลน
แพอีก ก็สงขาวไปอยางนั้นเหมือนกัน.
เมื่อคนนําขนมมาอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง, ในครั้งที่ ๔ พระมารดา
สงขาวไปวา " บัดนี้ ขนมไมมี. " เจาอนุรุทธะ ทรงสดับคําของพระ
มารดานั้นแลว ทําความสําคัญวา " ขนมที่ชื่อวาไมมี จักมีในบัดนี้ "
เพราะความที่บทวา " ไมมี " เปนบทที่ตนไมเคยสดับแลว จึงทรง
สงไปดวยพระดํารัสวา " เจาจงไป, จงนําขนมไมมีมา. "
ครั้งนั้น พระมารดาของพระกุมารนั้น, เมื่อคนรับใช ทูลวา
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" ขาแตพระแมเจา นัยวา ขอพระแมเจาจงใหขนมไมมี, " จึงทรง
ดําริวา " บทวา ' ไมมี ' อันบุตรของเราไมเคยฟงมาแลว, เราพึง
ใหเขารูความที่ขนมไมมีนั้นอยางไรไดหนอแล ?, จึงทรงลางถาดทองคํา
ปดดวยถาดทองคําใบอื่น สงไปวา " เอาเถิด พอ เจาจงใหถาดทองคํา
นี้แกบุตรของเรา. "
ขณะนั้น เทพดาทั้งหลายผูรักษาพระนคร คิดวา " เจาอนุรุทธะ
ผูเปนเจาของพวกเรา ถวายภัตรอันเปนสวน (ของตน) แกพระ
ปจเจกพุทธะนามวาอุปริฏฐะ แลวตั้งความปรารถนาไววา ' เรา
ไมพึงไดฟงบทวา ' ไมมี ' ในกาลแหงตนเปนคนขนหญาชื่ออันนภาระ.
หากวา เราทราบความนั้นแลว พึงเฉยเสียไซร, แมศีรษะของเราพึง
แตกออก ๗ เสียง. " จึงบรรจุถาดใหเต็มดวยขนมทิพยทั้งหลายแลว.
บุรุษนั้น นําถาดมาวางไวในสํานักของเจาศากยะเหลานั้น แลวเปดออก.
กลิ่นของขนมทิพยเหลานั้นแผซานไปทั่วพระนคร. ก็เมื่อขนม พกสัก
วาอันเจาศากยะเหลานั้น ทรงวางไวในพระโอษฐ กลิ่นนั้น ไดแผไป
สูเสนสําหรับรับรสตั้ง ๗ พันตั้งอยูแลว.
เจาอนุรุทธะ ทรงดําริวา " ในกาลกอนแตนี้ พระมารดาเห็น
จะไมทรงรักเรา, เพราะในกาลอื่น พระองคทานไมเคยทอดขนมไมมี
แกเรา. " พระกุมารนั้นไปแลว ทูลกะพระมารดาอยางนี้วา " ขาแต
พระมารดา หมอมฉันไมเปนที่รักของพระองคหรือ ? "
มารดา. พอ พูดอะไร ? เจาเปนที่รักยิ่งของแม แมกวานัยนตา
ทั้ง ๒ แมกวาเนื้อในหทัย.
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อนุรุทธะ. ขาแตพระแมเจา ถาหมอมฉันเปนที่รักของพระองค
ไซร, เพราะเหตุอะไร ? ในกาลกอน พระองคจึงไมไดประทานขนม
ไมมีเห็นปานนี้แกหมอมฉัน.
พระนางตรัสถามบุรุษนั้นวา " พอ อะไรไดมีในถาดหรือ ? "
บุรุษนัน้ ทูลวา " มี พระแมเจา, ถาดเต็มเปยมดวยขนมทั้งหลาย,
ขนมเห็นปานนี้ ขาพระองคไมเคยเห็น."
พระนาง ดําริวา " บุตรของเราไดทําบุญไวแลว, ขนมทิพย
จักเปนของอันเทพดาทั้งหลายสงไปใหแกบุตรของเรา."
แมเจาอนุรุทธะ ก็ทลู กะมารดาวา "ขาแตพระแมเจา ขนม
เห็นปานนี้ หมอมฉันไมเคยกินเลย, จําเดิมแตนี้ พระองคพึงทอด
เฉพาะขนมไมมีเทานั้น แกหมอมฉัน."
จําเดิมแตนั้น พระนางทรงลางถาดทองคําแลว ปดดวยถาด
ใบอื่นสงไป (ให) ในเวลาเจาอนุรุทธะทูลวา "หมอมฉันมีประสงค
จะบริโภคขนม." เทพดาทั้งหลาย ยอมยังถาดใหเต็ม (ดวยขนม).
พระกุมารนั้น เมื่ออยูในทามกลางวัง มิไดทราบเนื้อความแหงบทวา
"ไมมี" ดวยอาการอยางนี้ เสวยแตขนมทิพยทั้งนั้น.
ก็เมื่อโอรสของเจาศากยะผนวชตามลําดับตระกูล เพื่อเปนบริวาร
ของพระศาสดา, เมื่อเจามหานามศากยะ ตรัสวา "พอ ในตระกูล
ของพวกเรา ใคร ๆ ซึ่งบวชแลวไมมี, เธอหรือฉันควรจะบวช,"
เจาอนุรุทธะ ตรัสวา "หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ไมสามารถ
จะบวชได."
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เจามหานาม. ถากระนั้น เธอจงเรียนการงานเสีย, ฉันจักบวช.
เจาอนุรุทธะ. ชื่อวาการงานนี้ เปนอยางไร ?
จริงอยู เจาอนุรุทธะยอมไมทราบแมที่เกิดขึ้นแหงภัตร, จักทราบ
การงานไดอยางไร ? เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนั้น.
ก็วันหนึ่ง เจาศากยะ ๓ พระองค คือ อนุรทุ ธะ ภัททิยะ กิมพิละ
ปรึกษากันวา "ชื่อวาภัตร เกิดในที่ไหน ?" บรรดาเจาศากยะทั้ง ๓
พระองคนั้น เจากิมพิละ ตรัสวา "ภัตรเกิดขึ้นในฉาง." ไดยินวา
วันหนึ่ง เจากิมพิละนั้น ไดเห็นขาวเปลือกที่เขาขนใสในฉาง; เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสอยางนี้ ดวยสําคัญวา "ภัตร ยอมเกิดขึ้นในฉาง."
ครั้งนั้น เจาภัททิยะ กลาวกะเจากิมพิละนั้นวา "ทานยังไม
ทราบ" ดังนี้แลว ตรัสวา "ธรรมดาภัตร ยอมเกิดขึ้นในหมอ
ขาว." ไดยนิ วา วันหนึง่ เจาภัททิยะนั้น เห็นชนทั้งหลายคดภัตร
ออกจากหมอขาวแลว ไดทําความสําคัญวา "ภัตรนั่นเกิดขึ้นในหมอ
นี้เอง," เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนั้น.
เจาอนุรุทธะ กลาวกะเจาทั้ง ๒ นั้นวา "แมทานทั้ง ๒ ก็ยัง
ไมทราบ" แลวตรัสวา "ภัตรเกิดขึ้นในถาดทองคําใบใหญ ซึ่ง
สูงไดศอกกํามา." ไดยินวา ทานไมเคยเห็นเขาตําขาวเปลือก ไมเคย
เห็นเขาหุงภัตร, ทานเห็นแตภัตรที่เขาคดออกไวในถาดทองคําแลว
ตั้งไวขางหนาเทานั้น; เพราะฉะนั้น ทานจึงไดทําความสําคัญวา "ภัตร
นั่น ยอมเกิดขึ้นในถาดนั่นเอง; เพราะฉะนั้น จึงตรัสอยางนั้น. กุลบุตร
๑

๑. โตก.
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ผูมีบุญมาก เมื่อไมรูแมที่เกิดขึ้นแหงภัตรอยางนั้น จักรูจักการงาน
ทั้งหลายอยางไรได.
เจาอนุรุทธะนั้น ไดสดับความที่การงานทั้งหลายที่เจาพี่ตรัสบอก
โดยนัยเปนตนวา "อนุรุทธะ จงมาเถิด, ฉันจักสอนเพื่อการอยูครอง
เรือนแกเธอ: อันผูอยูครองเรือน จําตองไถนากอน" ดังนี้ เปนของ
ไมมีที่สุด จึงทูลลาพระมารดาวา "ความตองการดวยการอยูครอง
เรือนของหมอมฉัน ไมมี" แลว เสด็จออกไปพรอมกับพระโอรสของ
เจาศากยะ ๕ พระองคมีเจาภัททิยะเปนประมุข เขาไปเฝาพระศาสดา
ที่นุปยอัมพวัน ทรงผนวชแลว. ก็แลครั้นผนวชแลว พระอนุรุทธะ
เปนผูปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓ โดยลําดับ เปนผูนั่งบนอาสนะ
เดียว สามารถเล็งดูโลกธาตุพันหนึ่งไดดวยทิพยจักษุ ดุจผลมะขามปอม
ที่บุคคลวางไวบนฝามือฉะนั้น จึงเปลงอุทานขึ้นวา :"เรายอมระลึกไดซึ่งบุพเพนิวาส , ทิพยจักษุเราก็
ชําระแลว, เราเปนผูไดวิชชา ๓ เปนผูถึงฤทธิ์,
คําสอนของพระพุทธเจา อันเราทําแลว"
พิจารณาดูวา "เราทํากรรมอะไรหนอ ? จึงไดสมบัตินี้" ทราบได
วา "เราไดตั้งความปรารถนาไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจาทรงพระ
นามวา ปทุมุตตระ" ทราบ (ตอไป) อีกวา "เราทองเที่ยวอยูใน
สงสาร ในกาลชื่อโนน ไดอาศัยสุมนเศรษฐี ในกรุงพาราณสีเลี้ยง
ชีพ เปนผูชอื่ วา อันนภาระ" ดังนี้แลว กลาววา :๑

๑. ขันธอันอาศัยอยูในกาลกอน.
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"ในกาลกอน เราเปนผูชื่อวาอันนภาระ เปนคน
เข็ญใจ ขนหญา, เราถวายบิณฑบาตแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ ผูมียศ."
[พระเถระระลึกถึงสหายเกา]
ครั้งนั้น ทานไดมีความปริวิตกฉะนี้วา "สมุนเศรษฐีผูเปน
สหายของเรา ไดใหกหาปณะแลวรับเอาสวนบุญจากบิณฑบาตซึ่งเรา
ถวายแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ ในกาลนั้น, บัดนี้ เกิดในที่ไหน
หนอแล ?" ทีนั้น ทานไดเล็งเห็นเศรษฐีนั้นวา "บานชื่อวามุณฑนิคม มีอยูที่เชิงเขาใกลดงไฟไหม, อุบาสกชื่อมหามุณฑะ ในมุณฑนิคมนั้น มีบตุ ร ๒ คน คือมหาสุมนะ จูฬสุมนะ, ในบุตร ๒ คนนั้น
สุมนเศรษฐี เกิดเปนจูฬสุมน;" ก็แลครั้งเห็นแลว คิดวา "เมื่อ
เราไปในที่นั้น, อุปการะจะมีหรือไมมีหนอ ?" ทานใครครวญอยู
ไดเห็นเหตุนี้วา "เมื่อเราไปในที่นั้น, จูฬสุมนะนั้นมีอายุ ๗ ขวบเทา
นั้นจักออกบวช, และจักบรรลุพระอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง:"
ก็แลทานครั้นเห็นแลว เมื่อภายในกาลฝนใกลเขามา จึงไปทางอากาศ
ลงที่ประตูบาน. สวนมหามุณฑอุบาสก เปนผูคุนเคยของพระเถระแมในกาลกอนเหมือนกัน. เขาเห็นพระเถระครองจีวรในเวลาบิณฑบาต จึงกลาวกะมหาสุมนะผูบุตรวา "พอ พระผูเปนเจาอนุรุทธะเถระของเรามาแลว; เจาจงไปรับบาตรของทานใหทันเวลาที่ใคร ๆ
คนอื่นอังไมรับบาตรของทานไป; พอจักใหเขาปูอาสนะไว."
มหาสุมนะไดทําอยางนั้นแลว. อุบาสก อังคาพระเถระภายในเรือน
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โดยเคารพแลว รับปฏิญญาเพื่อตองการแกการอยู (จําพรรษา) ตลอด
ไตรมาส. พระเถระรับนิมนตแลว.
ครั้งนั้น อุบาสก ปฏิบัติพระเถระนั้นตลอดไตรมาส เปนเหมือน
ปฏิบัติอยูวันเดียว ในวันมหาปวารณา จึงนําไตรจีวรและอาหารวัตถุ
มีน้ําออย น้ํามัน และขาวสารเปนตนมาแลว วางไวใกลเทาของพระ
เถระ เรียนวา "ขอพระผูเปนเจาจงรับเถิด ขอรับ."
[ไมรับวัตถุกลับไดสามเณร]
พระเถระ. อยาเลย อุบาสก ความตองการดวยวัตถุนี้ของ
ฉัน ไมมี.
อุบาสก. ทานผูเจริญ นีช่ ื่อวา วัสสาวาสิกลาภ (คือลาภอัน
เกิดแกผูอยูจําพรรษา), ขอพระผูเปนเจาจงรับวัตถุนั้นไวเถิด.
พระเถระ. ชางเถิด อุบาสก.
อุบาสก. ทานยอมไมรับเพื่ออะไร ? ขอรับ.
พระเถระ. แมสามเณรผูเปนกับปยการก ในสํานักของฉันก็ไมมี.
อุบาสก. ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น มหาสุมนผูเปนบุตรของ
กระผม จักเปนสามเณร.
พระเถระ. อุบาสกความตองการดวยมหาสุมน ของฉัน ก็ไมมี.
อุบาสก. ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น พระผูเปนเจาจงใหจูฬสุมน
บวชเถิด.
พระเถระ. รับวา "ดีละ" แลวใหจูฬสุมนบวช. จูฬสุมนนั้น
บรรลุพระอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเอง.
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พระเถระ อยูในที่นนั้ กับจูฬสุมนสามเณรนั้นประมาณกึ่งเดือน
แลวลาพวกญาติของเธอวา "พวกฉันจักเฝาพระศาสดา" ดังนี้แลว
ไปทางอากาศ ลงที่กระทอมอันตั้งอยูในปา ในหิมวันตประเทศ.
[พระเถระปรารภความเพียรเสมอ]
ก็พระเถระ แมตามปกติเปนผูปรารภความเพียร, เมื่อทานกําลัง
จงกรมอยูในที่นั้น ในคืนแรกและในคืนตอมา ลมในทองตั้งขึ้นแลว.
ครั้งนั้น สามเณร เห็นทานลําบาก จึงเรียนถามวา "ทาน
ขอรับ โรคอะไร ? ยอมเสียดแทงทาน."
พระเถระ. ลมเสียดทองเกิดขึ้นแกฉันแลว.
สามเณร. แมในกาลอื่น ลมเสียดทองเคยเกิดขึ้นหรือ ขอรับ.
พระเถระ. เออ ผูมีอายุ.
สามเณร. ความสบาย ยอมมีดวยอะไรเลา ? ขอรับ.
พระเถระ. เมื่อฉันไดน้ําดื่มจากสระอโนดาด, ความสบายยอมมี
ผูมีอายุ.
สามเณร. ทานขอรับ ถากระนั้น กระผมจะนํามา (ถวาย).
พระเถระ. เธอจักอาจ (นํามา) หรือ ? สามเณร.
สามเณร. อาจอยู ขอรับ.
พระเถระ. ถากระนั้น นาคราชชือ่ ปนนกะ ในสระอโนดาต
ยอมรูจักฉัน, เธอจงบอกแกนาคราชนั้น แลวนําขวดน้ําดื่มขวดหนึ่ง
มาเพื่อประโยชนแกการประกอบยาเถิด.
เธอรับวา "ดีละ" แลวไหวพระอุปชฌายะ เหาะขึ้นสูเวหาส
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ไดไปตลอดที่ ๕๐๐ โยชนแลว.
[สามเณรตอสูกับพระยานาค]
ก็ในวันนั้น นาคราชมีนาคนักฟอนแวดลอมแลว ปรารถนา
จะเลนน้ํา. นาคราชนั้น พอไดเห็นสามเณรผูไปอยูเทานั้น ก็โกรธ
คิดเห็นวา "สมณะโลนนี้ เที่ยวโปรยฝุนที่เทาของตนลงบนกระหมอม
ของเรา, สมณะโลนนี้ จักเปนผูมาแลวเพื่อตองการน้ําดื่มในสระ
อโนดาด, บัดนี้ เราจะไมใหน้ําดื่มแกเธอ" ดังนีแ้ ลว นอนปดสระ
อโนดาดซึ่งมีประมาณถึง ๕๐ โยชนดวยพังพาน ดุจบุคคลปดหมอขาว
ดวยถาดใหญฉะนั้น.
สามเณร พอแลดูอาการของนาคราชแลว ก็ทราบวา "นาคราช
นี้โกรธแลว" จึงกลาวคาถานี้วา:"นาคราช ผูมเี ดชกลา มีกาํ ลังมาก ทาน
จงฟง (คํา) ของขาพเจาเถิด, จงใหหมอ
น้ําดื่มแกขาพเจา, ขาพเจาเปนผูมาแลวเพื่อ
ประโยชนแกน้ําสําหรับประกอบยา."
นาคราชฟงคาถานั้นแลว กลาวคาถานี้วา:"แมน้ําใหญชื่อคงคา ณ เบือ้ งทิศบูรพา ยอม
ไหลไปสูมหาสมุทร, ทานจงนําเอาน้ําดื่ม
จากแมน้ําคงคานั้นไปเถิด."
สามเณร ฟงคํานั้นแลว คิดวา "พระยานาคนี้จักไมใหตาม
ความปรารถนาของตน, เราจักทําพลการใหมันรูอานุภาพใหญ จักขม
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พระยานาคนี้แลว จึงจักนําน้ําดื่มไป" ดังนี้แลว กลาววา "มหาราช
พระอุปชฌายะใหขาพเจานําน้ําดื่มมาจากสระอโนดาดเทานั้น, เพราะ
เหตุนั้น ขาพเจาจึงจักนําน้ําดื่มน้ําอยางเดียวไป, ทานจงหลีกไปเสีย
อยาหามขาพเจาเลย" ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา:"ขาพเจาจักนําน้ําดื่มไปจากสระอโนดาดนี้เทา
นัน้ , ขาพเจาเปนผูมีความตองการดวยน้ําดื่มนี้เทา
นัน้ , ถาเรี่ยวแรงและกําลังมีอยูไซร, นาคราช
ทานจงขัดขางไวเถิด."
ครั้งนั้น พระยานาคกลาวกะเธอวา :สามเณร ถาทานมีความกลาหาญอยางลูกผูชาย
ไซร, ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน, เชิญทาน
นําน้ําดื่มของขาพเจาไปเถิด."
ลําดับนั้น สามเณร ตอบกะพระยานาคนั้นวา "มหาราช
ขาพเจาจักนําไปอยางนั้น, เมื่อพระยานาคพูดวา "เมื่อทานสามารถ
ก็จงนําไปเถิด" รับปฏิญญาถึง ๓ ครั้งวา "ถากระนั้น ทานจงรูดวย
ดีเถิด" แลวคิดวา "การที่เราแสดงอานุภาพแหงพระพุทธศาสนาแลว
จึงนําน้ําไป สมควรอยู" ไดไปสูสํานักของพวกอากาสัฏฐกเทพดากอน.
เทพดาเหลานั้นมาไหวแลว กลาววา "อะไรกัน ? ขอรับ" แลวพา
กันยืนอยู.
สามเณร กลาววา "สงครามของขาพเจากับปนนกนาคราช
จักมี ที่หลังสระอโนดาดนี่, พวกทานจงไปในที่นั้นแลว ดูความชนะ
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และความแพ." สามเณรนั้น เขาไปหาทาวโลกบาลทั้ง ๔ แลวทาว
สักกะ ทาวสุยาม ทาวสันดุสิต ทาวสุนิมมิต และทาวสวัตตี แลว
บอกเนื้อความนั้นโดยทํานองนั้นแล. ตอแตนั้น สามเณรไปโดยลําดับ
จนถึงพรหมโลก อันพรหมทั้งหลายในที่นั้น ๆ ผูมาไหวแลวยืนอยู
ถามวา "อะไรกัน ? ขอรับ" จึงแจงเนื้อความนั้น.
สามเณรนั้น เที่ยวไปบอกในที่ทุกแหง ๆ โดยครูเดียวเทานั้น
เวนเสียแตอสัญญีสัตวและอรูปพรหม ดวยอาการอยางนี้.
ถึงเทพดาทุก ๆ จําพวก ฟงคําของเธอแลว ประชุมกันเต็ม
อากาศ ไมมีที่วาง ที่หลังสระอโนดาด ดุจจุรณแหงขนมที่บุคคลใสไว
ในทะนานฉะนั้น.
[สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ]
เมื่อหมูเทพดาประชุมกันแลว, สามเณรยืน ณ อากาศ กลาว
กะพระยานาควา :"นาคราช ผูมเี ดชกลา มีกาํ ลังมาก ทานจงฟง
คําของขาพเจา ทานจงใหหมอน้ําดื่มแกขาพเจา,
ขาพเจาเปนผูมาเพื่อตองการน้ําประกอบยา."
ทีนั้น นาคกลาวกะเธอวา:"สามเณร ถาทานมีความกลาหาญอยางลูก
ผูช ายไซร, ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน,
ทานจงนําน้ําดื่มของขาพเจาไปเถิด."
สามเณรนั้น รับคําปฏิญญาของนาคราชถึง ๓ ครัง้ แลว ยืน ณ อากาศ
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นั้นเอง นิรมิตอัตภาพเปนพรหมประมาณ ๑๒ โยชน แลวลงจาก
อากาศ เหยียบที่พังพานของพระยานาค กดใหหนาคว่ําลงแลว. ใน
ทันทีนั้นเอง เมื่อสามเณร พอสักวาเหยียบพังพานของพระยานาค
เทานั้น แผนพังพานไดหดเขาประมาณเทาทัพพี ดุจหนังสดอันบุรุษ
ผูมีกําลังเหยียบแลวฉะนั้น. ในที่ซึ่งพนจากพันพานของพระยานาคออก
มา สายน้ําประมาณเทาลําตาลพุงขึ้นแลว. สามเณรยังขวดน้ําดื่มให
เต็ม ณ อากาศนั้นเอง. หมูเทพไดใหสาธุการแลว
[พระยานาคแพสามเณร]
นาคราชละอาย โกรธตอสามเณรแลว. นัยนตาทั้ง ๒ ของ
นาคราชนั้นไดมีสีดุจดอกชะบา. พระยานาคนั้น คิดวา "สมณะโลนนี้
ใหหมูเทพประชุมกันแลว ถือเอาน้ําดื่ม ยังเราใหละอายแลว, เราจะ
จับเธอ สอดมือเขาในปากแลว ขยี้เนื้อในหทัยของเธอเสีย, หรือจะ
จับเธอที่เทา แลวขางไปฟากแมน้ําขางโนน" ดังนี้แลวติดตามไป
โดยเร็ว. แมติดตามไปอยู ก็ไมสามารถจะทันสามเณรไดเลย.
สามเณรมาแลว วางน้ําดื่มไวในมือพระอุปชฌายะ เรียนวา
"ขอทานจงดื่มเถิด ขอรับ"
[พระยานาคพูดเท็จแตสามเณรไมพูดเท็จ]
แมพระยานาค ก็มาขางหลัง กลาววา "ทานอนุรุทธะผูเจริญ
สามเณรถือเอาน้ําซึ่งขาพเจายังไมไดใหเลยมา, ขอทานจงอยาดื่ม"
พระเถระ. ถามวา "นัยวา อยางไรนั้นหรือ ? สามเณร.
สามเณร. ขอนิมนตทานดื่มเถิด ขอรับ, น้ําดื่มอันพระยานาคนี้
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ใหแลว กระผมจึงนํามา.
พระเถระ ทราบวา "ขึ้นชื่อวาการกลาวคําเท็จของสามเณร
ผูเปนขีณาสพ ยอมไมมี" จึงดื่มน้ําแลว. อาพาธของทานสงบลง
ในขณะนั้นเอง.
นาค กลาวกะพระเถระอีกวา "ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนผู
อันสามเณรใหหมูเทพทั้งหมดประชุมกันใหละอายแลว ขาพเจาจักผา
หทัยของเธอ, หรือจักเธอที่เทา และขวางไปที่ฝงแมน้ําขางโนน."
พระเถระ กลาววา "มหาราช สามเณรมีอานุภาพมาก, ทาน
จักไปไมสามารถเพื่อสูรบรับสามเณรได; ทานจงใหสามเณรนั้น อดโทษ
แลวกลับไปเสียเถิด."
[พระยานาคของขมาสามเณร]
พระยานาคนั้น ยอมรูอานุภาพของสามเณรแมเอง, แตติดตาม
มาเพราะความละอาย.
ลําดับนั้น พระยานาค ใหสามเณรนั้นอดโทษตามคําของพระ
เถระ ทําความชอบพอกันฉันมิตรกับเธอ จึงกลาววา "จําเดิมแต
กาลนี้ เมื่อความตองการดวยน้ําในสระอโนดาดมีอยู, กิจดวยการ
มาแหงพระผูเปนเจา ยอมไมมี พระผูเปนเจาพึงสง (ขาว) ไปถึง
ขาพเจา, ขาพเจาเอง จักนํามาถวาย" ดังนี้แลว หลีกไป. แมพระเถระ
ก็พาสามเณรไปแลว.
พระศาสดา ทรงทราบความมาแหงพระเถระแลว ประทับนั่ง
ทอดพระเนตรการมาแหงพระเถระบนปราสาทของมิคารมารดา. ถึง
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พวกภิกษุก็เห็นพระเถระซึ่งกําลังมา ลุกขึ้นตอนรับ รับบาตรและจีวร.
[พวกภิกษุลอเลียนสามเณร]
ครั้งนั้น ภิกษุบางพวก จับสามเณรที่ศีรษะบาง ที่หูทั้ง ๒ บาง
ที่แขนบาง พลางเขย่ํา กลาววา "ไมกระสันหรือ ? สามเณร."
พระศาสดา ทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหลานั้นแลว ทรงดําริวา
"กรรมของภิกษุเหลานี้หยาบจริง, ภิกษุเหลานี้ จับสามเณรเปนดุจ
จับอสรพิษที่คอ, พวกเธอหารูอานุภาพของสามเณรไม ; วันนี้ การที่
เราทําคุณของสุมนสามเณรใหปรากฏ สมควรอยู." แมพระเถระ
ก็มาถวายบังคมพระศาสดาแลวนั่ง.
[พระศาสดาทรงทําคุณของสามเณรใหปรากฏ]
พระศาสดา ทรงทําปฏิสันถารกับดวยทานแลว ตรัสเรียกพระ
อานนทเถระมาวา "อานนท เราเปนผูมีความประสงคเพื่อจะลาง
เทาทั้ง ๒ ดวยน้ําในสระอโนดาด เธอจงใหหมอแกพวกสามเณรแลว
ใหนําน้ํามาเถิด." พระเถระ ใหสามเณรประมาณ ๕๐๐ ในวิหาร
ประชุมกันแลว.
บรรดาสามเณรเหลานั้น สุมนสามเณรไดเปนผูใหมกวาสามเณร
ทั้งหมด. พระเถระ กลาวกะสามเณรผูแกกวาสามเณรทั้งหมดวา
"สามเณร พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาททั้ง ๒ ดวย
น้ําในสระอโนดาด, เธอจงถือหมอน้ําไปนําน้ํามาเถิด." สามเณรนั้น
ไมปรารถนา ดวยกลาววา "กระผมไมสามารถ ขอรับ." พระเถระ
ถามสามเณรทั้งหลายแมที่เหลือโดยลําดับ. แมสามเณรเหลานั้น ก็พูด
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ปลีกตัวอยางนั้นแล.
มีคําถามวา "ก็บรรดาสามเณรเหลานี้ สามเณรผูเปนขีณาสพ
ไมมีหรือ ?"
แกวา "มีอยู, แตสามเณรเหลานั้น ไมปรารถนา ดวยคิดเห็น
วา 'พวงดอกไมนี้ พระศาสดาไมทรงผูกไวเพื่อพวกเรา พระองค
ทรงผูกไวเพื่อสุมนสามเณรองคเดียว. แตพวกสามเณรผูเปนปุถุชนไม
ปรารถนา ก็เพราะความที่ตนเปนผูไมสามารถนั่นเอง."
ก็ในที่สดุ เมื่อวาระถึงแกสุมนสามเณรเขา, พระเถระ กลาววา
"สามเณร พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาททั้ง ๒ ดวย
น้ําในสระอโนดาด, ไดยินวา เธอจงถือเอาหมอไปตักน้ํามา" สุมนสามเณรนั้น เรียนวา "เมือ่ พระศาสดาทรงใหนํามา, กระผมจักนํามา"
ดังนี้แลว ถวายบังคมพระศาสดาแลว กราบทูลวา "ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไดยนิ วา "พระองคใหขาพระองคนําน้ํามาจากสระอโนดาด
หรือ ? พระเจาขา" พระศาสดา ตรัสวา 'อยางนั้น สุมนะ."
สุมนสามเณรนั้น เอามือจับหมอใหญใบหนึ่ง ซึ่งจุน้ําไดตั้ง ๖๐
หมอ ในบรรดาหมอสําหรับเสนาสนะ ซึ่งเลี่ยมดาดดวยทองแทง อัน
นางวิสาขาใหสรางไว หิ้วไป ดวยคิดวา "ความตองการของเราดวยหมอ
อันเรายกขึ้นตั้งไวบนจะงอยบานี้ ยอมไมมี" เหาะขึ้นสูเวหาส บายหนา
ตอหิมวันตประเทศ รีบไปแลว.
นาคราช เห็นสามาเณรซึ่งกําลังมาแตไกลเทียว จึงตอนรับ แบก
หมอดวยจะงอยบา กลาววา "ทานเจาขา เมื่อผูรับใชเชนขาพเจามีอยู
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เพราะอะไร พระผูเปนเจาจึงมาเสียเอง; เมื่อความตองการน้ํามีอยู,
เหตุไร ? พระผูเปนเจาจึงไมสงเพียงขาวสาสนมา" ดังนี้แลว เอา
หมอตักน้ําแบกเอง กลาววา "นิมนตพระผูเปนเจาลวงหนาไปกอน
เถิด ขอรับ, ขาพเจาเอง จักนําไป." สามเณร กลาววา "มหาราช
ทานจงหยุด, ขาพเจาเอง เปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาใชมา" ดังนี้
ใหพระยานาคกลับแลว เอามือจับที่ขอบปากหมอ เหาะมาทางอากาศ.
ลําดับนั้น พระศาสดา ทรงแลดูเธอซึ่งกําลังมา ตรัสเรียกพวก
ภิกษุมาแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูการเยื้องกรายของ
สามเณร, เธอยอมงดงามดุจพระยาหงสในอากาศฉะนั้น."
แมสามเณรนั้น วางหมอน้ําแลว ไดถวายบังคมพระศาสดา
แลวยืนอยู.
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา "สุมนะ เธอมีอายุ
ไดเทาไร ?. สามเณร กราบทูลวา "มีอายุ ๗ ขวบ พระเจาขา.
พระศาสดาตรัสวา "สุมนะ ถากระนั้น ตั้งแตวันนี้ เธอจงเปน
ภิกษุเถิด" ดังนี้แลว ไดประทานทายัชชอุปสมบท.
ไดยินวา สามเณรผูมีอายุ ๗ ป ๒ รูปเทานั้น ไดอุปสมบท คือ
สุมนสามเณรนี้รูป ๑ โสปากสามเณรรูป ๑. เมื่อสุมนสามเณรนั้น
อุปสมบทแลวอยางนั้น พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา "ผูม ีอายุ
ทั้งหลาย กรรมนี้ นาอัศจรรย: อนุภาพของสามเณรนอย แมเห็นปาน
นี้ก็มีได, อานุภาพเห็นปานนี้ พวกเราไมเคยเห็นแลว ในกาลกอน
แตกาลนี้."
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[สมบัติยอมสําเร็จแกเด็ก ๆ ได]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?" เมื่อพวกเธอ กราบทูล
วา "ดวยเรื่องชื่อนี้ พระเจาขา" ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ใน
ศาสนาของเรา บุคคลแมเปนเด็ก ปฏิบัติชอบแลว ยอมไดสมบัติ
เห็นปานนี้เหมือนกัน" เมือ่ จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ภิกษุใดแล ยังหนุม พากเพียรอยูใน
พระพุทธศาสนา, ภิกษุนนั้ ยอมยังโลกนี้
ใหสวางดุจพระจันทรที่พนแลวจากหมอก
(เมฆ) สวางอยูฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺุชติ ไดแก พากเพียร คือ
พยายามอยู.
บทวา ปภาเสติ เปนตน ความวา ภิกษุนั้น ยอมยังโลก
ตางโดยขันธโลกเปนตน ใหสวางได คือ ยอมทําใหมีแสงสวางเปน
อันเดียวกัน ดวยญาณอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรคของตน ดุจ
พระจันทรที่พนแลวจากเครื่องกําบังมีหมอกเปนตนฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล
เรื่องสุมนสามเณร จบ.
ภิกขุวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๕ จบ.
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๒๖. พราหมณวรรค วรรณนา
๑. เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
ผูมีความเลื่อมใสมาก ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ฉินฺท โสต
ปรกฺกมฺม" เปนตน.
[พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ]
ไดยินวา พราหมณนั้น ฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
แลว มีจิตเลื่อมใส เริ่มตั้งนิตยภัตรเพื่อภิกษุมีประมาณ ๑๖ รูป
ไวในเรือนของตน รับบาตรในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแลว กลาววา
"ขอพระอรหันตทั้งหลาย ผูเจริญ จงมา, ขอพระอรหันตทั้งหลาย
ผูเจริญ จงนั่ง" เมื่อจะกลาวคําอยางใดอยางหนึ่ง ก็กลาวคําประกอบ
เฉพาะดวยวาทะวาพระอรหันตเทานั้น. บรรดาภิกษุเหลานั้น พวกที่
เปนปุถุชน คิดกันวา "พราหมณนี้ มีความสําคัญในพวกเราวาเปน
พระอรหันต" พวกที่เปนพระขีณาสพ ก็คิดวา "พราหมณนี้ ยอม
รูความที่พวกเราเปนพระขีณาสพ," ภิกษุแมทั้งหมดนั้น ประพฤติ
รังเกียจอยูอยางนี้ จึงไมไปสูเรือนของพราหมณนั้น. เขาเปนผูมี
ทุกขเสียใจ คิดวา "ทําไมหนอแล พระผูเปนเจาจึงไมมา" จึงไปยัง
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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วิหาร ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้น.
[ไมเปนอาบัติเพราะไมยินดีตอวาทะนั้น]
พระศาสดา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ขอนั่นอยางไร" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลเนื้อความนั้น
แลว, จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอยังยินดีวาทะวา เปนพระ
อรหันตอยูหรือ."
พวกภิกษุ. พวกขาพระองคไมยินดี พระเจาขา.
พระศาสดา. เมื่อเปนเชนนั้น, คํานั่น เปนคํากลาวดวยความ
เลื่อมใสของมนุษยทั้งหลาย, ภิกษุทั้งหลาย ไมเปนอาบัติในเพราะการ
กลาวดวยความเลื่อมใส; ก็แลอีกอยางหนึ่ง ความรักใครในพระ
อรหันตทั้งหลายของพราหมณ มีประมาณยิ่ง; เหตุนั้น แมพวกเธอตัด
กระแสตัณหาแลวบรรลุพระอรหันตนั่นแล ควร" ดังนี้แลว เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"พราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา,
จงบรรเทากามทั้งหลายเสีย, ทานรูความสิ้นไป
แหงสังขารทั้งหลายแลว เปนผูรูพระนิพพาน
อันอะไร ๆ ทําไมไดนะ พราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปรกฺกมฺม เปนตน ความวา ขึ้น
ชื่อวากระแสตัณหา ใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะตัดไดดวยความพยายามมี
ประมาณนอย; เหตุนั้นทานจงพยายามตัดกระแสนั้น ดวยความบาก
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บั่นอยางใหญซึ่งสัมปยุตดวยญาณ คือ จงบรรเทา ไดแก จงขับไล
กามแมทั้ง ๒ เสียเถิด.
คําวา พฺราหฺมณ นัน้ เปนคํารองเรียกพระขีณาสพทั้งหลาย.
บทวา สงฺขาราน ความวา รูความสิ้นไปแหงขันธ ๕.
บทวา อกตฺู ความวา เมื่อเปนเชนนั้น ทานจะเปนผูชื่อ
วาอกตัญู เพราะรูพระนิพพาน อันอะไร ๆ บรรดาโลกธาตุทั้งหลาย
มีทองคําเปนตน ทําไมได.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก จบ.
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๒. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๖๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
มากรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยทา ทฺวเยสุ ธมฺเมสุ" เปนตน.
[พระสารีบุตรทูลถามปญหาเพื่อพวกภิกษุ]
ในวันหนึ่ง ภิกษุผูอยูในทิศประมาณ ๓๐ รูป มาถวายบังคม
พระศาสดาแลวนั่ง. พระสารีบุตรเถระ เล็งเห็นอุปนิสัยแหงพระ
อรหัตของภิกษุเหลานั้นแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ยืนอยูเทียว ทูลถาม
ปญหานี้วา "พระเจาขา ธรรมทั้งหลายที่พระองคตรัสเรียกวา 'ธรรม
๒ ประการ ๆ ดังนี้; ธรรม ๒ ประการนี้เปนไฉนหนอแล ?"
ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะทานวา "สารีบุตร สมถะและ
วิปสสนา เรียกวาธรรม ๒ แล" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ในกาลใด พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรม ๒,
ในกาลนั้น กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของ
พราหมณ ผูรูอยู ยอมถึงความตั้งอยูไมได."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา เปนตน ความวา ในกาลใด
พระขีณาสพนี้ เปนผูถึงฝง ในธรรมคือสมถะและวิปสสนา อันตั้ง
อยูโดยสวน ๒ ดวยอํานาจแหงการถึงฝงคืออภิญญาเปนตน, ในกาลนั้น
กิเลสเครื่องประกอบทั้งหลาย มีกิเลสเครื่องประกอบคือกามเปนตน
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ทั้งปวง ซึ่งสามารถเพื่อประกอบไวในวัฏฏะของพระขีณาสพนั้น ผูรูอยู
อยางนี้ ยอมถึงความตั้งอยูไมได คือความสิ้นไป.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหลานั้น แมทั้งหมด ตั้งอยูในพระ
อรหัตแลว ดังนี้แล.
เรือ่ งภิกษุมากรูป จบ.
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๓. เรือ่ งมาร [๒๖๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภมาร ตรัส
พระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺส ปาร อปาร วา" เปนตน.
[มากปลอมตัวทูลถามเรื่องฝง]
ไดยินวา ในวันหนึ่ง มารนั้น ปลอมเปนบุรุษคนใดคนหนึ่ง
เขาไปเฝาพระศาสดา แลวทูลถามวา "พรเจาขา สถานที่อันพระ
องคตรัสวา 'ฝง ๆ;' อะไรหนอแล ? ที่ชื่อวาฝงนั้น."
พระศาสดาทรงทราบวา "นี้เปนมาร" จึงตรัสวา "มารผูมี
บาป ประโยชนอะไรของทานดวยฝง, ฝงนั้น อันผูมีราคะไปปราศแลว
ทั้งหลาย พึงถึง" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ฝงก็ดี ที่มิใชฝงก็ดี ฝงและที่มิใชฝงก็ดี ไมมี
แกผใู ด, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีความกระวนกระวาย
ไปปราศแลว ผูพราก (จากกิเลส) ไดแลววา
เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
อายตนะอันเปนไปในภายใน ๖ ชื่อวา ปาร ในพระคาถานั้น.
อายตนะอันมี ณ ภายนอก ๖ ชื่อวา อปาร. อายตนะทั้ง ๒ นั้น ชื่อวา
ปาราปาร.
บทวา น วิชฺชติ ความวา ฝงและที่มิใชฝงทั้งหมดนั่น ไมมี
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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แกผูใด เพราะความไมมีการยึดถือวา 'เรา' หรือวา "ของเรา,"
เราเรียกผูนั้น ซึ่งชื่อวา มีความกระวนกระวายไปปราศแลว เพราะอัน
ไปปราศ แหงความกระวนกระวายคือกิเลสทั้งหลาย ผูพรากจากกิเลส
ทั้งปวงไดแลววา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องมาร จบ.
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๔. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๖๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ฌายึ" เปนตน.
[พราหมณทูลถามเรื่องพราหมณกะพระศาสดา]
ไดยินวา พราหมณนั้น คิดวา "พระศาสดา ตรัสเรียกสาวก
ของพระองควา 'พราหมณ,' สวนเรา เปนพราหมณโดยชาติและ
โคตร, การที่พระองคจะตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง ควร." เขาเขาไป
เฝาพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั้นแลว.
พระศาสดา ตรัสวา "เรามิไดเรียกบุคคลวา 'พราหมณดวย
เหตุสักวาชาติและโคตร, แตเราเรียกบุคคลผูบรรลุประโยชนอนั สูงสุด
นั่นเทานั้น (วาเปนพราหมณ)" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกบุคคลผูมีความเพง ผูป ราศจากธุลี
อยูแตผเู ดียว มีกิจอันกระทําแลว หาอาสวะ
มิได บรรลุประโยชนอันสูงสุดแลวนั้นวา เปน
พราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฌายึ เปนตน ความวา เราเรียก
บุคคลผูเพงอยูดวยฌาน ๒ อยาง ผูปราศจากธุลี ดวยธุลีคือกาม อยูแต
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ผูเดียวในปา ชื่อวาผูมีกิจอันกระทําแลว เพราะกิจ ๑๖ อยาง อันตน
ทําดวยมรรค ๔ แลว ชื่อวาหาอาสวะมิได เพราะไมมีอาสวะทั้งหลาย
บรรลุประโยชนอันสูงสุด คือพระอรหัตแลว วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว,
เทศนาไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
๑

๑. ทุกข มีกิจ ๔:- ปฬนตฺถ ในอรรถวาเบียดเบียน ๑. สงฺขตตฺถ ในอรรถวา
ปจจัยประชุมแตง ๑. สนฺตาปนตฺถ ในอรรถวาเรารอน ๑. วิปริณามตฺถ ในอรรถวา
แปรปรวน ๑.
สมุทัย มีกิจ ๔:- อายุหนตฺถ ในอรรถวาทําใหเกิดกองทุกข ๑. นิทานตฺถ ใน
อรรถวาเปนเหตุแหงทุกข ๑. สงฺโยคตฺถ ในอรรถวาประกอบไวดวยสังสารทุกข ๑.
ปลิโพธนตฺถ ในอรรถวาขังอยูในเรือนจําคือสังสารทุกข ๑.
นิโรธ มีกิจ ๔:- นิสฺสรณตฺถ ในอรรถวาออกจากอุปธิ ๑. วิเวกตฺถ ในอรรถ
วาสงัดจากหมูค ือกิเลส ๑. อสงฺขตตฺถ ในอรรถวาปจจัยประชุมแตงไมได ๑. อมตตฺถ
ในอรรถวาเปนอมตรส (ไมรูจักตาย) ๑.
มรรค มีกิจ ๔:- นิยฺยานตฺถ ในอรรถวาออกจากสงสาร ๑. เหตฺวตฺถ ใน
อรรถวาเปนเหตุแหงพระนิพพาน ๑. ทสฺสนตฺถ ในอรรถวาเห็นพระนิพพาน ๑. อธิปเตยฺยติถ ในอรรถวาเปนอธิบดีในอันเห็นพระนิพพาน ๑.
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๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในปราสาทของอุบาสิกาชื่อมิคารมารดา ทรงปรารภพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ" เปนตน.
[รัศมีของวัตถุ ๕ อยางตางกัน]
ไดยินวา ในวันมหาปวารณา พระเจาปเสนทิโกสล ทรง
ประดับเครื่องราชอิสสริยากรณครบถวน ทรงถือเอาวัตถุทั้งหลายมีของ
หอมเปนตน ไดเสด็จไปยังวิหารแลว.
ในขณะนั้น พระกาฬุทายีเถระ นั่งเขาฌานอยูที่ทายบริษัท. ก็
คําวา 'กาฬุทายีเถระ' นั่น เปนชื่อของทานเอง. สรีระ (ของทาน)
มีสีเพียงดังทองคํา. ก็ในขณะนั้น พระจันทรกําลังขึ้น, พระอาทิตย
กําลังอัสดงคต.
พระอานนทเถระ แลดูรัศมีของพระอาทิตยซึ่งกําลังอัสดงคตและ
ของพระจันทรซึ่งกําลังขึ้น แลวมองดูพระสรีโรภาสของพระราชา สรีโรภาสของพระเถระ และพระสรีโรภาสของพระคถาคต. ในทานเหลา
นั้น พระศาสดา ยอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง. พระเถระถวายบังคม
พระศาสดาแลว กราบทูลวา "พระเจาขา ในวันนี้ เมื่อขาพระองค
แลดูรัศมีเหลานี้อยู, พระรัศมีของพระองคเทานั้นขาพระองคชอบใจ,
เพราะวา พระสรีระของพระองค ยอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะทานวา "อานนท ธรรมดา
พระอาทิตย ยอมรุงเรืองในกลางวัน, พระจันทร ยอมรุงเรืองใน
กลางคืน, พระราชา ยอมรุงเรือนในเวลาประดับแลวเทานั้น, พระ
ขีณาสพ ละความระคนดวยหมูแลว ยอมรุงเรืองในภายในสมาบัติ
ทานั้น, สวนพระพุทธเจา ยอมรุงเรือนดวยเดช ๕ อยาง ทั้งในกาลคืน
ทั้งในกลางวัน" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"พระอาทิตย ยอมสองแสงในกลางวัน, พระ
จันทร ยอมรุงเรืองในกาลคืน, กษัตริย ทรง
เครื่องรบแลว ยอมรุง เรือน, พราหมณผูมีความ
เพง ยอมรุงเรือง, สวนพระพุทธเจา ยอม
รุงเรืองดวยเดช ตลอดกลางวันและกลางคืน."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา ทิวา ตปติ ความวา พระ
อาทิตย ยอมรุงเรืองเฉพาะในกลางวัน, แตแมทางที่พระอาทิตยนั้นไป
ในกลางคืน หาปรากฏไม.
บทวา จนฺทิมา ความวา แมพระจันทร ที่พนแลวจากหมอก
เปนตน ก็รุงเรืองเฉพาะในกลางคืน, หารุงเรืองในกลางวันไม.
บทวา สนฺนทฺโธ ความวา พระราชาผูทรงประดับดวยเครื่อง
อสสริยาภรณทั้งปวงอันวิจิตรดวยทองและแกวมณี อันเสนามีองค ๔
แวดลอมแลวเทานั้น ยอมรุงเรือง, ทาวเธอประทับอยูดวยเพศอัน
๑

๑. พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา.
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บุคคลไมรู (ปลอมเพศ) หารุงเรืองไม.
บทวา ฌายี ความวา ฝายพระขีณาสพ เปลื้องหมูแลว เพง
อยูเทียว ชื่อวายอมรุงเรือง.
บทวา เตชสา ความวา สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
ครองงําเดชแหงการทุศีลดวยเดชแหงศีล เดชแหงคุณอันชั่ว ดวยเดช
แหงคุณ เดชแหงปญญาทรามดวยเดชแหงปญญา เดชแหงสิ่งมิใชบุญ
ดวยเดชแหงบุญ เดชแหงอธรรมดวยเดชแหงธรรม ยอมรุงเรืองดวย
เดช ๕ อยางนี้ตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอานนทเถระ จบ.
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๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภบรรพชิต
รูปใดรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "พาหิตปาโป" เปนตน.
[พราหมณบวชนอกพระพุทธศาสนา]
ไดยินวา พราหมณคนหนึ่ง บวชแลว ดวยการบวชในภายนอก
(พระศาสนา) คิดวา "พระสมณโคดม เรียกสาวกของพระองควา
'บรรพชิต', สวนเราก็เปนบรรพชิต, การที่พระองคเรียกเราอยางนั้น
บาง ก็ควร" แลวเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั่น
พระศาสดา ตรัสวา "เราหาเรียกวา 'บรรพชิต' ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ไม, สวนบุคคลผูชื่อวาเปนบรรพชิต เพราะความที่มลทิน
คือกิเลสทั้งหลายอันตนเวนไดขาด" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"บุคคลมีบาปอันลอยแลวแล เราเรียกวา
'พราหมณ,' บุคคลที่เราเรียกวา 'สมณะ'
เพราะความประพฤติเรียบรอย, บุคคลขับไล
มลทินของตนอยู เพราะเหตุนั้น เราเรียกวา
'บรรพชิต."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมจริยาย คือ เพราะความประพฤติ
ระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวง.
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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บทวา ตสฺมา ความวา บุคคลที่พระศาสดาตรัสเรียกวา
'พราหมณ' เพราะความเปนผูมีบาปอันลอยแลว, บุคคลที่พระศาสดา
ตรัสเรียกวา 'สมณะ' เพราะความประพฤติสงบซึ่งอกุศลธรรม
ทั้งหลาย; เหตุนั้น ผูใด ประพฤติขับไล คือ ขจัดมลทินมีราคะ
เปนตนของตนอยู, แมผูนั้น พระศาสดาก็ตรัสเรียกวา 'บรรพชิต'
เพราะการขับไลนั้น.
ในกาลจบเทศนา บรรพชิตนั้น ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว,
เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 163

๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น พฺราหฺมณสฺส" เปนตน.
[พระเถระถูกพราหมณตี]
ไดยินวา มนุษยเปนอันมาก ในที่แหงหนึ่ง กลาวคุณกถาของ
พระเถระวา "นาชม พระผูเปนเจาของพวกเรา ประกอบแลวดวย
กําลังคือขันติ, เมื่อชนเหลาอื่น ดาอยูก็ตาม ประหารอยูก็ตาม แมเหตุ
สักวาความโกรธ ยอมไมมี."
ครั้งนั้น พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ถามวา "ใครนั่น ไมโกรธ"
พวกมนุษย. พระเถระของพวกฉัน.
พราหมณ. บุคคลผูยวั่ ใหทานโกรธ จักไมมีกระมัง ?
พวกมนุษย. พราหมณ ขอนั้น หามีไม.
พราหมณ. ถาเชนนั้น เราจักยั่วใหทานโกรธ.
พวกมนุษย. ถาทานสามารถไซร, ก็จงยั่วใหพระเถระโกรธเถิด.
พราหมณนั้น คิดวา "เอาละ, เราจักรูกิจที่ควรทํา" ดังนี้แลว
เห็นพระเถระเขาไปเพื่อภิกษา จึงเดินไปโดยสวนขางหลัง ไดใหการ
ประหารดวยฝามืออยางแรงที่กลางหลัง.
พระเถระ มิไดคํานึงถึงเลยวา "นี่ชื่ออะไรกัน" เดินไปแลว.
ความเรารอน เกิดขึ้นทั่วสรีระของพราหมณ. เขาตกลงใจวา "แหม
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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พระผูเปนเจาสมบูรณดวยคุณ" ดังนี้แลว หมอบลงแทบเทาของพระ
เถระ เรียนวา "ขอทานจงอดโทษแกกระผมเถิด ขอรับ" เมื่อพระ
เถระ กลาววา "นี่อะไรกัน ?" จึงเรียนวา "กระผมประหารทานเพื่อ
ประสงคจะทดลองดู."
พระเถระ กลาววา "ชางเถิด, เราอดโทษใหทาน." พราหมณ
จึงเรียนวา "ทานผูเจริญ ถาทานอดโทษใหกระผมไซร, ก็ขอจงนั่งรับ
ภิกษุในเรือนของกระผมเถิด" ดังนี้แลว ไดรับบาตรของพระเถระ.
ฝายพระเถระ ไดใหบาตรแลว. พราหมณ นําพระเถระไปเรือน
อังคาสแลว.
พวกมนุษย โกรธแลว ตางก็คิดวา "พระผูเปนเจาของพวกเรา
ผูหาโทษมิได ถูกพราหมณนี้ประหารแลว, ความพนแมจากทอนไม
ไมมีแกพราหมณนั้น, พวกเราจักฆามันเสียในที่นี้แหละ" ดังนี้แลว
มีกอนดินและทอนไมเปนตนในมือ ไดยินซุมอยูที่ประตูเรือนของ
พราหมณ.
พระเถระ ลุกขึ้นเดินไปอยู ไดใหบาตรในมือของพราหมณ.
พวกมนุษย เห็นพราหมณนั้นเดินไปกับพระเถระ จึงเรียนวา
"ทานขอรับ ขอทานจงรับบาตรของทานแลวใหพราหมณกลับเสีย"
พระเถระ กลาววา "นี่เรื่องอะไรกัน ? อุบาสก."
พวกมนุษย. พราหมณประหารทาน, พวกกระผมจักรูกิจที่ควร
ทําแกเขา.
พระเถระ. ก็ทานถูกพราหมณนี้ประหารหรือ, หรือเราถูก ?
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พวกมนุษย. ทานถูก ขอรับ.
พระเถระ กลาววา "พราหมณนั่นประหารเราแลว (แต) ได
ขอขมาแลว, พวกทานจงไปกันเถิด" สงพวกมนุษยไปแลว ให
พราหมณกลับ ไดไปสูวิหารนั่นเทียว.
ภิกษุทั้งหลาย ยกโทษวา "นี่ชื่ออยางไร ? พระสารีบุตรเถระ
ถูกพราหมณใดประหารแลว ยังนั่งรับภิกษุในเรือนของพราหมณนั้น
นั่นแหละ มาแลว; จําเดิมแตกาลที่พระเถระถูกพราหมณนั้นประหาร
แลว ตอไปนี้ เขาจักไมละอายตอใคร ๆ, จักเที่ยวตีภิกษุทั้งหลายที่
เหลือ."
[พราหมณไมควรประหารพราหมณ]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลวา "ดวยถอยคําชื่อนี้" แลว, ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ
ชื่อวาประหารพราหมณ ยอมไมมี, แตพราหมณผูสมณะจักเปนผูถูก
พราหมณคฤหัสถประหารได; ขึ้นชื่อวาความโกรธนั่นยอมถึงความ
ถอนขึ้นได ดวยอนาคามิมรรค" ดังนีแ้ ลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:"พราหมณไมควรประหารแกพราหมณ, ไมควร
จอง (เวร) แกเขา, นาติเตียนพราหมณผู
ประหารพราหมณ, นาติเตียนพราหมณผูจอง
(เวร) ยิ่งกวาพราหมณผูประหารนั้น. ความ
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เกียดกันใจ จากอารมณอันเปนที่รักทั้งหลายใด,
ความเกียดกันนั่น ยอมเปนความประเสริฐไม
นอยแกพราหมณ, ใจอันสัมปยุตดวยความ
เบียดเบียน ยอมกลับไดจาวัตถุใด ๆ, ความ
ทุกข ยอมสงบไดเพราะวัตถุนั้น ๆ นั่นแล."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปหเรยฺย ความวา พราหมณผู
ขีณาสพ รูอยูวา "เราเปน (พระขีณาสพ)" ไมควรประหารแก
พราหมณขีณาสพ หรือพราหมณอื่น.
สองบทวา นาสฺส มฺุเจถ ความวา พราหมณขีณาสพแมนั้น
ถูกเขาประหารแลว ไมควรจองเวรแกเขาผูประหารแลวยืนอยู, คือไม
ควรทําความโกรธในพราหมณนั้น.
บทวา ธิ พฺราหฺมณสฺส ความวา เรายอมติเตียนพราหมณผู
ประหารพราหมณขีณาสพ.
บทวา ตโต ธิ ความวา ก็ผูใด ประหารตอบซึ่งเขาผูประหาร
อยู ชื่อวา ยอมจองเวรในเบื้องบนของเขา, เราติเตียนผูจองเวรนั้น
แมกวาผูประหารนั้นทีเดียว.
สองบทวา เอตทกิฺจิ เสยฺโย ความวา การไมดาตอบซึ่ง
บุคคลผูดาอยู หรือการไมประหารตอบซึ่งบุคคลผูประหารอยู ของพระ
ขีณาสพใด, การไมดาตอบหรือการไมประหารตอบนั่น ยอมเปนความ
ประเสริฐไมใชนอย คือ ไมเปนความประเสริฐที่มีประมาณนอย แก
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พราหมณผูเปนขีณาสพนั้น, ที่แท ยอมเปนความประเสริฐอันมีประมาณ
ยิ่งทีเดียว.
บาทพระคาถาว ยทานิเสโธ มนโส มนโส ปเยหิ ความวา ก็
ความเกิดขึ้นแหงความโกรธ ชื่อวา อารมณเปนที่รักแหงใจ ของ
บุคคลผูมักโกรธ, ก็บุคคลผูมักโกรธนั่น จะผิดในมารดาบิดาก็ดี ใน
พระพุทธเจาเปนตนก็ดี ก็เพราะอารมณเปนที่รักเหลานั้น, เหตุน้นั
ความเกียดกันใจจากอารมณอันเปนที่รักเหลานั้น คือ ความขมขี่จิตอัน
เกิดขึ้นอยู ดวยอํานาจความโกรธ ของบุคคลผูมักโกรธนั้นใด, ความ
เกียดกันนั่น ยอมเปนความประเสริฐไมนอย.
ในอันสัมปยุตดวยความโกรธ ชือ่ วา หึสมโน, ใจอันสัมปยุต
ดวยความโกรธของเขานั้น เมื่อถึงความถอนขึ้นดวยอนาคามิมรรค ชื่อ
วายอมกลับไดจากวัตถุใด ๆ.
สองบทวา ตโต ตโต ความวา วัฏฏทุกขแมทงั้ สิ้น ยอม
กลับไดเพราะวัตถุนั้น ๆ นั่นแหละ.
๑. มติของขาพเจาทั้งหลายวา 'บาทพระคาถาวา น พฺราหฺมสฺเสตทกิฺจิ เสยฺโย
ความวา ธรรมอันเกิดขึ้นในจิตทั้งหลาย เปนฝายปฏิฆะ ขอวา ธรรมเปนที่รักแหงใจ
ในพระคาถานี้ ก็พราหมณ ยอมปรารถนาเพื่อจะจองเวรตอบ ดวยสามารถแหงธรรม
อันเปนที่รักเหลานั้น. การไมเกียดกันไมขมใจจากธรรมอันเปนที่รักเหลานั้น. เปน
ความประเสริฐนิดหนอยหามิได คือ ไมประเสริฐมีประมาณยิ่ง, แตกลับสงเสริม
สมรรถภาพเพื่อจะจองเวรตอบแกพวกคนพาล. บทวา ย เปนกริยาปรามาสน.'
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนาง
มหาปชาบดีโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺส กาเยน" เปนตน.
[พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม ๘]
ความพิสดารวา พระนางมหาปชาบดีโคตมี พรอมกับบริวาร
รับครุธรรม ๘ ประการ อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว ในเมื่อ
เรื่องยังไมเกิดขึ้น เหมือนบุรุษผูมีชาติมักประดับ รับพวกดอกสุรภีดวย
เศียรเกลา ไดอุปสมบทแลว. อุปช ฌายะหรืออาจารยอื่นของพระนาง
ไมมี. ภิกษุณีทั้งหลาย ปรารภพระเถรีผูมีอุปสมบทอันไดแลวอยาง
นั้น โดยสมัยอื่น สนทนากันวา "อาจารยและอุปชฌายะของ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมไมปรากฏ, พระนางถือเอาผากาสายะ
ทั้งหลาย ดวยมือของตนเอง."
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว ภิกษุณีทั้งหลาย ประพฤติรังเกียจอยู
ยอมไมทําอุโบสถ ไมทําปวารณารวมกับพระนางเลย. ภิกษุณีทั้งหลาย
นั้น ไปกราบทูลเนื้อความนั้นแมแตพระตถาคตแลว.
*

๑

* พระมหาชาลี ป.ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. ภิกษุณีถึงมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ตองกราบไหวภกิ ษุผูอุปสมบทในวันนั้น ๑. ตองอยูจําพรรษาในอาวาสมีภิกษุ ๑. ตองหวังตอธรรมทั้ง ๒ คือ ถามอุโบสถและไปรับโอวาท
จากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ๑. ออกพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ตอง
ครุธรรมแลว พึงประพฤติปก ขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ตองแสวงหาอุปสมบทแกนาง
สิกขมานาผูศึกษาในธรรม ๖ สิ้น ๒ ปแลวในสงฆ ๒ ฝาย ๑. ดาแชงภิกษุไมได ๑. ปด
ทางไมใหภิกษุณีสอนภิกษุ เปดทางใหภิกษุกลาวสอนอยางเดียว ๑. วิ. จุลฺล. ๗/๓๓๒.
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[คนที่ควรเรียกวาพราหมณ]
พระศาสดา ทรงสดับคําของภิกษุณีเหลานั้นแลว จึงตรัสวา
"ครุธรรม ๘ ประการ เราใหแลวแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี, เรา
เองเปนอาจารย เราเองเปนอุปชฌายะของพระนาง, ชื่อวาความรังเกียจ
ในพระขีณาสพทั้งหลาย ผูเวนแลวจากทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเปน
ตน อันเธอทั้งหลายไมควรทํา" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา:"ความชั่วทางกาย วาจา และใจ ของบุคคลใด
ไมม,ี เราเรียกบุคคลนั้น ผูสํารวมแลวโดย
ฐานะ ๓ วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
กรรมมีโทษ คือมีทกุ ขเปนกําไร อันยังสัตวใหเปนไปในอบาย
ชื่อวา ทุกฺกฏ ในพระคาถานั้น.
สองบทวา ตีหิ าเนหิ ความวา เราเรียกบุคคลผูมีทวารอันปด
แลว เพื่อตองการหามความเขาไปแหงทุจริตมีกายทุจริตเปนตน โดย
เหตุ ๓ มีกายเปนตนเหลานั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี จบ.
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๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย"
เปนตน.
[พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผูอาจารย]
ไดยินวา ทานพระสารีบุตรนั้น จําเดิมแตกาลที่ทานฟงธรรมใน
สํานักของพระอัสสชิเถระแลวบรรลุโสดาปตติผล สดับวา "พระเถระ
ยอมอยูในทิศใด" ก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้น นอนหันศีรษะไปทาง
ทิศนั้นแล.
ภิกษุทั้งหลาย กลาววา "พระสารีบุตรเปนมิจฉาทิฏฐิ ถึงวันนี้
ก็เที่ยวนอบนอมทิศทั้งหลายอยู" ดังนี้แลว กราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระตถาคต.
พระศาสดา รับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว ตรัสถามวา "สารีบุตร
นัยวา เธอเที่ยวนอบนอมทิศทั้งหลายอยู จริงหรือ ?" เมื่อพระเถระ
กราบทูลวา "พระเจาขา พระองคเทานั้นยอมทรงทราบความเปนคือ
อันนอบนอมหรือไมนอบนอมทิศทั้งหลาย ของขาพระองค" ดังนี้
แลว, ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตร ยอมไมนอบนอมทิศทั้งหลาย,
แตเพราะความที่เธอฟงธรรมจากสํานักของพระอัสสชิเถระแลวบรรลุ
โสดาปตติผล จึงนอบนอมอาจารยของตน; เพราะวา ภิกษุอาศัยอาจารย
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ใด ยอมรูธรรม, ภิกษุนั้น พึงนอบนอมอาจารยนั้นโดยเคารพ เหมือน
พราหมณนอบนอมไฟอยูฉะนั้น" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้วา :"บุคคลพึงรูแจงธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว จากอาจารยใด, พึงนอบนอม
อาจารยนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณนอบนอม
การบูชาเพลิงอยูฉะนั้น."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคคิ ุตฺต ว ความวา บุคคลพึง
รูแจงธรรมอันพระตถาคตประกาศแลว จากอาจารยใด, พึงนอบนอม
อาจารยนั้นโดยเคารพ เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชาเพลิงโดย
เคารพ ดวยการบําเรอดวยดี และดวยกิจทั้งหลายมีอัญชลีกรรมเปนตน
ฉะนั้น.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ [๒๗๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภชฏิล
พราหมณคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น ชฏาหิ" เปนตน.
[ชฏิลตองการใหตรัสเรียกตนวาพราหมณ]
ไดยินวา ชฏิลพราหมณนั้น คิดวา "เราเกิดดีแลวทั้งฝายมารดา
ทั้งฝายบิดา เกิดในตระกูลพราหมณ, ถาพระสมณโคดมตรัสเรียก
พระสาวกทั้งหลายของพระองควา 'พราหมณ,' การที่พระองคตรัส
เรียกเราอยางนั้นบาง ก็ควร" ดังนี้แลว จึงไปยังสํานักพระศาสดา
ทูลถามเนื้อความนั้น.
[ลักษณะแหงพราหมณ]
ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะพราหมณนั้นวา "พราหมณ เราไม
เรียกวา 'พราหมณ' ดวยเหตุสักวาชฎา ไมเรียกดวยเหตุสักวาชาติ
และโคตร, แตเราเรียกผูมีสัจจะอันแทงตลอดแลวเทานั้นวา "เปน
พราหมณ" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"บุคคลยอมเปนพราหมณ ดวยชฎา ดวย
โคตร ดวยชาติ หามิได, สัจจะและธรรมมีอยู
ในผูใ ด ผูนั้น เปนผูสะอาด และผูนั้นเปน
พราหมณ."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สจฺจ เปนตน ความวา สัจจญาณ
อันแทงตลอดซึ่งสัจจะ ๔ อยาง ดวยอาการ ๑๖ แลวตั้งอยู และ
โลกุตตรธรรม ๙ มีอยูในบุคคลใด, บุคคลนั้นเปนผูสะอาด และเปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องชฏิลพราหมณ จบ.
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๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ [๒๗๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ทรงปรารภกุหกพราหมณ ผูมีวัตรดังคางคาว คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา
"กินฺเต" เปนตน.
[พราหมณลวงเอาสิ่งของ ๆ ชาวเมือง]
ไดยินวา พราหมณนั้น ขึ้นตนกุม ตนหนึ่ง ใกลประตูพระนคร
เวสาลี เอาเทาทั้ง ๒ เหนี่ยวกิ่งไม หอยหัวลงอยู กลาววา "ทานทั้ง
หลายจงใหโคแดง ๑๐๐ แกเรา จงใหกหาปณะทั้งหลายแกเรา จงให
หญิงบําเรอแกเรา, ถาทานทั้งหลายจักไมให, เราตกจากตนกุมนี้ตาย
จักทําพระนครไมใหเปนพระนคร. ในกาลเปนที่เสด็จเขาไปยังพระนครแมของพระตถาคต ผูอันหมูภิกษุแวดลอมแลว ภิกษุทั้งหลาย
เห็นพราหมณนั้นแลว แมในกาลเปนที่เสด็จออกไป ก็เห็นเขาหอยอยู
อยางนั้นเหมือนกัน.
ฝายชาวพระนคร ตางก็คิดวา "พราหมณนี้ หอยอยูอยางนี้ตั้งแต
เชา พึงตกลง (ตาย) ทําพระนครไมใหเปนพระนคร" กลัวความ
ลมจมแหงพระนคร จึงยอมรับวา "พวกเราจะใหของทุกอยางที่
พราหมณนั้นขอ" แลวไดให. เขาไดลงรับเอาสิ่งของทั้งปวงไป.
ภิกษุทั้งหลาย เห็นเขาเที่ยวไปดุจแมโค ใกลอุปจารแหงวิหาร
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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จําไดจึงถามวา "พราหมณ ทานไดสงิ่ ตามปรารถนาแลวหรือ ?" ได
ฟงวา "ขอรับ กระผมไดแลว" จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคต
ณ ภายในวิหาร.
[พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พราหมณนั่น เปนโจร
หลอกลวงในกาลนี้เทานั้น หามิได, ถึงในกาลกอน ก็เปนโจรหลอก
ลวงแลวเหมือนกัน; ก็บดั นี้ พราหมณนั่นยอมหลอกลวงพาลชนได,
แตในกาลนั้น ไมอาจเพื่อหลอกลวงบัณฑิตทั้งหลายได" ดังนี้แลว อัน
ภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:"ในอดีตกาล ดาบสหลอกลวงรูปหนึ่ง อาศัยกาสิกคามตําบล
หนึ่ง ยอมสําเร็จการอยู. ตระกูลหนึ่งบํารุงเธอ คือ : ยอมถวายสวน
หนึ่งแมแกเธอ จากของควรเคี้ยวและของควรบริโภคอันเกิดขึ้นแลวใน
กลางวัน เหมือนใหแกบุตรของตน, เก็บสวนอันเกิดขึ้นในตอนเย็นไว
ถวายในวันที่ ๒.
ตอมาวันหนึ่ง ตระกูลนั้นไดเนื้อเหี้ย (มา) ในเวลาเย็น แกงไว
เรียบรอยแลว เก็บสวนหนึ่งจากสวนที่แกงนั้นไว ถวายแกเธอในวันที่ ๒.
ดาบสพอกินเนื้อแลว ถูกความอยากในรสผูกพันแลว ถามวา "นั่นชื่อ
เนื้ออะไร ?" ไดฟงวา "เนื้อเหี้ย" ดังนี้แลว เที่ยวไปเพื่อภิกษา รับเอา
เนยใสนมสมและเครื่องเผ็ดรอนเปนตน ไปยังบรรณศาลา แลวเก็บ
ไว ณ สวนขางหนึ่ง.
ก็พระยาเหี้ย อยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง ณ ที่ไมไกลแหงบรรณ-
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ศาลา. พระยาเหี้ยมาเพื่อไหวพระดาบสตามกาลสมควร.
ก็ในวันนั้น ดาบสนั่น คิดวา "เราจักฆาเหี้ยนั้น" ดังนั้นแลว
ซอนทอนไมไว นั่งทําทีเหมือนหลับอยู ณ ที่ใกลจอมปลวกนั้น.
พระยาเหี้ย ออกจากจอมปลวกแลว มายังสํานักของเธอกําหนด
อาการไดแลว จึงกลับจากที่นั้น ดวยคิดวา "วันนี้ เราไมชอบใจ
อาการของอาจารย." ดาบสรูความกลับของเหี้ยนั้นแลวขวางทอนไม
ไปเพื่อประสงคจะฆาเหี้ยนั้น. ทอนไมพลาดไป. พระยาเหี้ยเขาไปสู
จอมปลวกแลว โผลศีรษะออกมาจากจอมปลวกนั้นแลวแลดูทางที่มา
กลาวกะดาบสวา :"ขาพเจา สําคัญทานผูไมสํารวมวาเปนสมณะ
จึงเขาไปหาแลว, ทานนั้น ยอมไมเปนสมณะ
โดยประการที่ทานเอาไมประหารขาพเจา; ทาน
ผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรดวยดวยชฎาทั้ง
หลายของทาน, ประโยชนอะไรดวยผาที่ทําดวย
หนังเนือ้ ชื่ออชินะ ของทาน, ภายในของทาน
รกรุงรัง ทานยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก."
ครั้งนั้น ดาบส เพื่อจะลอพระยาเหี้ยนั้น ดวยของมีอยูของตน
จึงกลาวอยางนี้วา :"เหี้ย ทานจงกลับมา จงบริโภคขาวสุกแหง
๑

๑. แปลกันมาอยางนี้ แตอชินะ คือหนังสัตว โดยเฉพาะหมายเอาหนังสัตวจําพวก
เนื้อกวาง ใชเปนบริขารของดาบส.
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ขาวสาลีทั้งหลาย, น้ํามันและเกลือของขาพเจา
มีอยู, ดีปลีของขาพเจาก็มีเพียงพอ."
พระยาเหี้ยฟงคํานั้นแลว กลาววา "ทานกลาวโดยประการใด ๆ;
ความที่ขาพเจาประสงคเพื่อหนีไปอยางเดียว ยอมมีโดยประการนั้น ๆ"
ดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา:"ขาพเจานั้น ยิ่งจักเขาไปสูจอมปลวกลึกตั้ง
๑๐๐ ชัว่ บุรุษ, น้ํามันและเกลือของทานจะเปน
ประโยชนอะไร ? ดีปลีก็ไมเปนประโยชนเกื้อ
กูลแกขา พเจา."
ก็แลครัน้ กลาวอยางนั้นแลว กลาววา "ขาพเจาไดทําความสําคัญ
ในทานวาเปนสมณะสิ้นกาลประมาณเทานี้, บัดนี้ ทานขวางทอนไมไป
เพราะความเปนผูประสงคจะประหารขาพเจา, ทานไมเปนสมณะแต
กาลที่ทานขวางทอนไมไปแลวทีเดียว, ประโยชนอะไรดวยชฎาทั้ง
หลายของบุคคลผูทรามปญญาเชนทาน, ประโยชนอะไรดวยหนังเนื้อ
ชื่ออชินะพรอมทั้งกีบ, เพราะภายในของทานรกรุงรัง, ทานยอม
เกลี้ยงเกลาแตภายนอกอยางเดียวเทานั้น."
พระศาสดา ครั้งทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว ตรัสวา "พราหมณ
นี้ ไดเปนดาบสผูหลอกลวงในกาลนั้น, สวนพระยาเหี้ย ไดเปนเรานี่
เอง" ดังนี้ แลวทรงประมวลชาดก เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงดาบสนั้น
ถูกเหี้ยตัวฉลาดขมในกาลนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา:-
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"ผูมีปญญาทราม ประโยชนอะไรดวยชฎา
ทั้งหลายของเธอ, ประโยชนอะไรดวยผาที่ทํา
ดวยหนังเนื้อชื่ออชินะของเธอ; ภายในของเธอ
รกรุงรัง, เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา กินฺต ชฏาหิ ความวา ดูกอน
ผูทรามปญญา ประโยชนอะไรดวยชฎาเหลานี้ แมอันเธอเกลาไวดีแลว
และดวยผาสาฎกที่ทําดวยหนังเนื้อชื่ออชินะนี้ พรอมทั้งกีบอันเธอนุง
แลว ของเธอ.
บทวา อพฺภนฺตร ความวา ในภายในของเธอกรุงรังดวยกิเลส
มีราคะเปนตน, เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก เหมือนคูถชางคูถมา
เกลี้ยงเกลาแตภายนอกอยางเดียว.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องกุหกพราหมณ จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 180

๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๗๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปสุกูลธร" เปนตน.
[นางโคตมีเห็นทาวสักกะ]
ไดยินวา ในกาลนั้น ทาวสักกะเขาไปเฝาพระศาสดา พรอมกับ
เทวบริษัท ในที่สุดแหงปฐมยาม ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ทรง
สดับธรรมกถาอันเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงอยู ณ ที่สวนขางหนึ่ง.
ในขณะนั้น นางกิสาโคตมี คิดวา "เราจักเฝาพระศาสาดา"
เหาะมาทางอากาศแลว เห็นทาวสักกะ จึงกลับไปเสีย . ทาวเธอทอด
พระเนตรเห็นนางผูถวายบังคมแลว กลับไปอยู ทูลถามพระศาสดาวา
"พระเจาขา ภิกษุณีนั่นชื่อไร ? พอมาเห็นพระองคแลวก็กลับ."
[นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผาบังสุกุล]
พระศาสดา ตรัสวา "มหาบพิตร ภิกษุณีนั่น ชื่อกิสาโคตมี
เปนธิดาของอาตมภาพ เปนยอดแหงพระเถรีผูทรงผาบังสุกุลทั้งหลาย"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล ผูผอม สะพรั่ง
ดวยเอ็น ผูเพงอยูผูเดียวในปานั้น วา เปน
พราหมณ."
*

๑

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. การเที่ยวไปกลางคืนเสมอ ๆ ภิกษุณีมไิ ดประพฤติ.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิส ความวา ก็ชนทั้งหลายผูทรง
ผาบังสุกุล บําเพ็ญขอปฏิบัติอันสมควรแกตน ยอมเปนผูมีเนื้อและ
โลหิตนอย และเปนผูมีตัวสะพรั่งดวยเอ็น; เหตุนั้น พระศาสดาจึง
ตรัสอยางนั้น.
สองบทวา เอก วนสฺมึ ความวา เรายอมเรียกบุคคลผูเพงอยู
ผูเดียวในที่สงัดนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๓. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๗๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น จาห" เปนตน.
[พราหมณเขาเฝาพระศาสดา]
ไดยินวา พราหมณนั้น คิดวา "พระสมณโคดม ตรัสเรียก
สาวกทั้งหลายของพระองควา 'พราหมณ,' สวนเราก็เปนผูเกิดใน
กําเนิดพราหมณ, การที่พระองคตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง ยอมควร"
ดังนี้แลว เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามเนื้อความนั้น.
[ลักษณะแหงพราหมณ]
ลําดับนั้น พระศาสดา จึงตรัสกะเขาวา "พราหมณ เรายอม
ไมเรียกวา 'พราหมณ' ดวยเหตุสักวาเกิดในกําเนิดพราหมณเทานั้น,
สวนผูใดไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมถอื มั่น, เราเรียกผูนั้นวา 'เปน
พราหมณ" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เราไมเรียกบุคคลผูเกิดแตกําเนิด ผูมมี ารดา
เปนแดนเกิดวา เปนพราหมณ, เขายอมเปน
ผูชื่อวาโภวาที, เขายอมเปนผูมกี ิเลสเครื่องกังวล,
เราเรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมถือมั่น
นั้นวา เปนพราหมณ."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยนิช ไดแก ผูเกิดแลวแตกําเนิด.
บทวา มตฺติสมฺภว ความวา ผูเกิดแลวในทองอันเปนของมีอยู
แหงมารดาผูเปนพราหมณี.
บทวา โภวาที ความวา ก็เขาเที่ยวกลาวอยูวา "ผูเจริญ ผูเ จริญ"
ในคําที่รองเรียกกันเปนตน ยอมเปนผูชื่อวา โภวาที, เขาแล ยังเปน
ผูมีกิเลสเครื่องกังวล ดวยกิเลสเครื่องกังวลทั้งหลายมีราคะเปนตน; แต
เราเรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนอาทิ ผูไม
ถือมั่นดวยอุปาทาน ๔ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว.
เทศนาไดมีประโยชนแกมหาชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเศรษฐีบุตร ชื่ออุคคเสน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "สพฺพสฺโชน"
เปนตน.
[พระอรหันตยอมไมกลัว]
เรื่อง ขาพเจาใหพิสดารแลว ในอรรถแหงพระคาถาวา
"มฺุจ ปูเร มฺุจ ปจฺฉโต" เปนตนนั้นแล.
ก็ในกาลนั้น พระศาสดา เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา "พระ
เจาขา พระอุคคเสน ยอมกลาววา 'เราไมกลัว' ชะรอยวาจะ
พยากรณพระอรหัตตผล ดวยคําไมจริง," จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเชนกับบุตรของเรา มีสังโยชนอันตัดไดแลว ยอมไมกลัวเลย"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ผูใดแล ตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลว ยอมไมสะดุง,
เราเรียกผูนั้น ผูกาวลวงกิเลสเครื่องของได ผู
หลุดพนแลววา เปนพราหมณ."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพสฺโชน ไดแก สังโยชน ๑๐
อยาง.
บทวา น ปริตสฺสติ ไดแก ยอมไมกลัวเพราะตัณหา.
บทวา ตมห ตัดบทเปน ต อห ความวา เราเรียกผูนั้น
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ซึ่งชื่อวากาวลวงกิเลสเครื่องของ เพราะความที่กิเลสเครื่องของทั้งหลาย
ความมีราคะเปนตน อันลวงไดแลว ผูชื่อวาพรากไดแลว เพราะ
ไมมีแหงโยคะแม ๔ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอุคคเสน จบ.
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๑๕. เรื่องพราหมณ ๒ คน [๒๗๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
๒ คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "เฉตฺวา นทฺธ"ึ เปนตน.
[พราหมณ ๒ คนเอาโคแขงขันกัน]
ไดยินวา ในพราหมณ ๒ คนนัน้ พราหมณคนหนึ่งมีโคชื่อวา
จูฬโรหิต, คนหนึ่งมีโคชื่อวามหาโรหิต.
ในวันหนึ่ง เขาทั้ง ๒ เถียงกันวา "โคของทานแข็งแรง หรือ
โคของเราแข็งแรง" ดังนี้แลว ตางกลาวกันวา "ประโยชนอะไร
ของเราทั้งหลาย ดวยการเถียงกัน, เราแขงกันแลว จักรู" ยังเกวียน
ใหเต็มดวยทรายที่ฝงแมน้ําอจิรวดี แลวเทียมโค.
ในขณะนั้น แมภิกษุทั้งหลาย ก็ไดไปแลวในที่นั้น เพื่อสรงน้ํา.
พราหมณทั้งหลาย แขงโคกันแลว. เกวียนไดหยุดนิ่งอยู. สวนชะเนาะ
และเชือกทั้งหลาย ขาดแลว.
ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ไปยังวิหาร กราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระศาสดา.
[ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ชะเนาะและเชือกนั่น
เปนแตภายนอก, คนใดคนหนึ่งก็ตัดชะเนาะและเชือกเหลานั้นได
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ทั้งนั้น, ฝายภิกษุตัดชะเนาะคือความโกรธ และเชือกคือตัณหาอัน
เปนไปภายใน ควร" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกบุคคลผูตัดชะเนาะ เชือก และเครื่อง
ตอพรอมทั้งสาย ผูม ีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแลว
ผูรูแลว นั้นวา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นทฺธึ ไดแก ความโกรธอันเปนไป
โดยความเปนเครื่องผูกรัด.
บทวา วรตฺต ไดแก ตัณหาอันเปนไปโดยความเปนเครื่องผูก.
บาทพระคาถาวา สนฺธาน สหนุกฺกม เปนตน ความว เรา
เรียกบุคคลผูตัดเครื่องตอคือทิฏฐิ ๖๒ อันประกอบดวยสายคืออนุสัย
แมทั้งปวงนี้ตั้งอยูแลว ผูชื่อวา มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแลว เพราะ
ความที่ลิ่มสลักคืออวิชชาเปนของอันตนถอนขึ้นแลว ผูช ื่อวา รูแลว
เพราะรูสัจจะ ๔ นั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป ตั้งอยูในพระอรหัตตผลแลว.
เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณ ๒ คน จบ.
๑

๑. ที. สี. ๙/๔๙.
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๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ [๒๗๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอักโกสกภารทวาชพราหมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกฺโกส" เปนตน.
[นางธนัญชานีถูกดา]
ความพิสดารวา นางพราหมณีชื่อธนัญชานี ของภารทวารพราหมณ ผูพี่ชายของอักโกสกภารทวาชพราหมณ ไดเปนโสดาบัน
แลว. นางจามก็ดี ไอก็ดี พลาดก็ดี เปลงอุทานนี้วา "นโม ตสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส (ความนอบนอม จงมีแดพระผู
มีพระภาคเจา ผูเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น)"
วันหนึ่ง ในเวลาที่อังคาสพราหมณ นางพลาดแลว เปลง
อุทานขึ้นอยางนั้นนั่นแล ดวยเสียงอันดัง. พราหมณโกรธแลว กลาว
วา "หญิงถอยนี้ พลาดแลวในที่ใดทีห่ นึ่ง ยอมกลาวสรรเสริญพระ
สมณะหัวโลนนั้นอยางนี้ทุกที" ดังนีแ้ ลว กลาววา "หญิงถอย
บัดนี้ ขาจักไปยกวาทะตอศาสดานั้นของเจา."
ลําดับนั้น นางจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา "จงไปเถิด
พราหมณ, ดิฉันไมเห็นบุคคลผูจะยกวาทะตอพระผูมีพระภาคเจานั้น
ได: เออก็ ครั้นไปแลว จงทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา."
เขาไปสูสํานักพระศาสดา ไมถวายบังคมเลย ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง
แลว, เมื่อจะทูลถามปญหา จึงกลาวคาถานี้วา:*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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"บุคคลฆาอะไรไดสิ จึงอยูเปนสุข, ฆาอะไร
ไดสิ จึงไมเศราโศก, ขาแตพระโคดม พระ
องคยอมชอบใจซึ่งการฆาธรรมอะไรสิ ซึ่ง
เปนธรรมอันเอก."
ลําดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงพยากรณปญหาแกเขา จึง
ตรัสพระคาถานี้วา:"บุคคลฆาความโกรธไดแลว จึงอยูเปนสุข, ฆา
ความโกรธไดแลว จึงไมเศราโศก, พราหมณ
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญการฆา
ความโกรธอันมีรากเปนพิษ มียอดหวาน,
เพราะบุคคลนั้นฆาความโกรธนั้นไดแลว ยอม
ไมเศราโศก."
[พราหมณ ๔ คนบรรลุพระอรหัตตผล]
เขาเลื่อมใสในพระศาสดา บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
ครั้งนั้น อักโกสกภารทวาชพราหมณผูนองชายของเขา ไดฟง
วา "ไดยินวา พี่ชายของเรา บวชแลว" ก็โกรธ จึงมาดาพระศาสดา
ดวยวาจาหยาบคาย ซึ่งมิใชวาจาสัตบุรุษ. แมเขาก็ถูกพระศาสดา
ใหรูสํานึกแลว ดวยขออุปมาดวยการใหของควรเคี้ยวเปนตนแกแขก
ทั้งหลาย เลือ่ มใสในพระศาสดา บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
นองชายทั้ง ๒ ของเธอแมอื่นอีก คือ สุนทริกภารทวาชะ พิลังคกภารทวาชะ (พากัน) ดาพระศาสดาเหมือนกัน อันพระศาสดาทรง
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แนะนํา บวชแลวบรรลุพระอรหัต.
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา "ผูมีอายุทั้งหลาย คุณของพระพุทธเจานาอัศจรรยหนอ: เมื่อพราหมณ
พี่นองชายทั้ง ๔ ดาอยู, พระศาสดา ไมตรัสอะไร ๆ กลับเปนที่พึ่ง
ของพราหมณเหลานั้นอีก."
[พระศาสดาเปนที่พึ่งของมหาชน]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เราไม
ประทุษราย ในชนทั้งหลายผูประทุษราย เพราะความที่เราประกอบ
ดวยกําลังคือขันติ ยอมเปนที่พึ่งของมหาชนโดยแท" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"ผูใด ไมประทุษราย อดกลั้นซึง่ คําดาและ
การตีและการจําจองได, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีกําลัง
คืนขันติ มีหมูพล วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อทุฏโ  เปนตน ความวา ผูใด
เปนผูมีใจไมโกรธ อดกลัน้ คําดาและคําบริภาษ ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐
และการตีดวยฝามือเปนตน และการจําดวยเครื่องจําคือขื่อเปนตน,
เราเรียกผูนั้น คือผูเห็นปานนั้น ซึ่งชื่อวามีกําลังคือขันติ เพราะความ
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เปนผูประกอบดวยกําลังคือขันติ ผูชื่อวามีหมูพล เพราะความเปนผู
ประกอบ ดวยกําลังคือขันติ อันเปนหมู เพราะเกิดขึ้นบอย ๆ นั่นแล
วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ จบ.
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๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
สารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกฺโกธน" เปนตน.
[พระเถระสละทรัพยออกบวช]
ไดยินวา ในกาลนั้น พระเถระ เที่ยวไปบิณฑบาตกับดวย
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดไปยังประตูเรือนของมารดา ในบานนาลกะ.
ครั้งนั้น นางนิมนตใหทานนั่งแลว อังคาสอยู ดาวา "ผูเจริญ
ทานไมได ขอเคี้ยวที่เปนเดน และน้าํ ขาวที่เปนเดน ก็สมควรจะกิน
น้ําขาวที่ติดอยูทางหลังกระบวย ในเรือนของคนอื่น, ทานสละทรัพย ๘๐
โกฏิ บวชเสียได, ทานใหเราฉิบหายแลว, บัดนี้ทานจงบริโภคเถิด."
นางพลางถวายภัตรแมแกภิกษุทั้งหลาย กลาววา "บุตรของเราถูก
ทานทั้งหลายทําใหเปนคนรับใชของตนแลว, บัดนี้ พวกทานจงบริโภค
เถิด." พระเถระ รับภิกษาแลว ไดตรงไปยังวิหารทีเดียว.
ครั้งนั้น ทานพระราหุล เอื้อเฟอพระศาสดาดวยบิณฑบาต
แลว. ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะทานวา "ราหุล พวกเธอ ไป
ณ ที่ไหน."
พระราหุล. พวกขาพระองคไปยังบานของยา พระเจาขา.
พระศาสดา. ก็อุปช ฌายะของเธอ ถูกยากลาวอยางไร ?
พระราหุล. พระเจาขา พระอุปชฌายะของขาพระองค ถูก
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ยาดาแลว.
พระศาสดา. อุปชฌายะของเธอถูกอยางวาอยางไร ?
พระราหุล. วากลาวถอยคําชื่อนี้ พระเจาขา.
พระศาสดา. สวนอุปชฌายะของเธอ วาอยางไร ?
พระราหุล. ไมวาอะไร ๆ เลย พระเจาขา.
[ภิกษุทั้งหลายสรรเสริญพระเถระ]
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว สนทนากันในโรงธรรมวา "ผู
มีอายุทั้งหลาย คุณทั้งหลาย ของพระสารีบุตรเถระนาอัศจรรยหนอ:
เมื่อมารดาของทานดาอยูชื่ออยางนั้น แมเหตุสักวาความโกรธ มิได
มีเลย."
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ
ทูลวา "ดวยกถาชื่อนี,้ " จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดา
พระขีณาสพทั้งหลาย เปนผูไมโกรธเลย" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถา
นี้วา:"เราเรียกผูไมโกรธ มีวัตร มีศีล ไมมีตัณหา
เครื่องฟูขึ้น ผูฝกแลว มีสรีระในที่สุดนั้นวา
เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วตฺตวนฺต เปนตน ความวา เรา
เรียกผูประกอบดวยวัตรคือธุดงค ผูมีศีลดวยปาริสุทธิศีล ๔ ผูชื่อวา
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ไมมีตัณหาเครื่องฟูขึ้น เพราะไมมีเครื่องฟูขึ้นคือตัณหา ผูชื่อวาฝก
แลว เพราะฝกอินทรีย ๖ ผูชื่อวา มีสรีระมีในที่สุด เพราะอัตภาพ
อันตั้งอยูในที่สุดนั้น วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๑๘. เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี [๒๘๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
อุบลวัณณาเถรี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "วาริ โปกฺขรปตฺเตว"
เปนตน.
[มหาชนเขาใจวาพระขีณาสพยินดีกามสุข]
เรื่อง ขาพเจาใหพิสดารแลวแล ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา
"มุธวา มฺตี พาโล" เปนตน.
จริงอยู ในที่นั้น ขาพเจากลาววา "โดยสมัยอื่นอีก มหาชน
สนทนากันในโรงธรรมวา "ถึงพระขีณาสพทั้งหลาย ชะรอยจะยัง
เสพกาม, ทําไมจักไมเสพ ? เพราะทานเหลานั้น ไมใชไมผุ ไมใชจอม
ปลวก ยังมีเนื้อและสรีระสดชื่นอยูเทียว; เหตุนั้น แมพระขีณาสพ
เหลานั้น จึงยังยินดีกามสุขอยู."
[พระขีณาสพไมติดอยูในกาม]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย
บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พระ
ขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมยินดีซึ่งกามสุข ไมเสพกาม, เหมือนอยาง
วาหยาดน้ําที่ตกลงบนใบบัว ยอมไมติด ไมคางอยู, ยอมกลิ้งตกไป
*

๑

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
๑. มาใน ธมฺมปทฏกถา ภาค ๒ พาลวรรค เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี.
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ทีเดียวฉันใด; อนึ่ง เหมือนเมล็ดพรรณผักกาด ยอมไมติด ไมตั้งอยู บน
ปลายเหล็กแหลม, ยอมกลิ้งตกไปทีเดียว ฉันใด; แมกามทั้ง ๒ อยาง
ยอมไมติด ไมตั้งอยู ในจิตของพระขีณาสพ ฉันนั้น" ดังนี้แลว เมื่อ
จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาในพราหมณวรรค
นี้วา:"ผูใด ไมติดอยูในกามทั้งหลาย เหมือนน้ํา
ไมติดอยูบนใบบัว เหมือนเมล็ดพรรณผักกาด
ไมตั้งอยูปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, เราเรียกผู
นั้นวา เปนพราหมณ"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย น ลิปฺปติ เปนตน ความวา
ผูใด ยอมไมติดแมในกามทั้ง ๒ อยาง ในภายใน คือ ไมตั้งอยูในกาม
นั้นอยางนี้นั่นแล, เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอุบลวัณณาเถรี จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 197

๑๙. เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง [๒๘๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ
คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โย ทุกขฺ สฺส" เปนตน.
[ทาสของพราหมณหนีไปบวช]
ไดยินวา ทาสคนหนึ่งของพราหมณ นั้น เมื่อสิกขาบทอันพระ
ศาสดายังไมทรงบัญญัติ หนีไปบวชบรรลุพระอรหัตแลว. พราหมณ
คนหาอยูก็ไมพบ ในวันหนึ่งพบทานเขาไปบิณฑบาตกับพระศาสดา
ที่ระหวางประตู ไดยึดจีวรไวอยางมั่น. พระศาสดา เสด็จกลับ
ตรัสถามวา "นี่อะไรกัน ? พราหมณ."
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ (ภิกษุนี้) เปนทาสของ
ขาพระองค.
พระศาสดา. พราหมณ ภิกษุนนั่ เปนผูมีภาระอันปลงแลว.
เมื่อพระศาสดาตรัสวา "เปนผูมีภาระอันปลงแลว," พราหมณ
กําหนดไดวา "เปนพระอรหันต." เหตุนั้น เมื่อพราหมณกราบทูล
แมอีกวา "อยางนั้นหรือ ? พระโคดมผูเจริญ."
พระศาสดา ตรัสวา "ถูกแลว พราหมณ ภิกษุนั่น เปนผู
มีภาระอันปลงแลว" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ผูใด ในศาสนานี้แล รูชัดความสิ้นไป
แหงทุกขของตน, เราเรียกผูนั้นซึ่งมีภาระอันปลง
แลว ผูพ รากไดแลววา เปนพราหมณ."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก ขันธทุกข.
บทวา ปนฺนภาร เปนตน ความวา เราเรียกผูมีภาระคือขันธ
อันปลงแลว ผูพรากไดแลวจากโยคะ ๔ หรือสรรพกิเลส นั้นวา เปน
พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พราหมณนั้น ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว.
เทศนาไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว ดังนี้แล.
เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง จบ.
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๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภพระ
เขมาภิกษุณี ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "คมฺภีรปฺ" เปนตน.
[พระเขมาภิกษุณีพบทาวสักกะ]
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ทาวสักกเทวราช เสด็จมากับ
เทวบริษัท ในระหวางแหงปฐมยาม ประทับนั่งสดับธรรมกถาอัน
เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงอยู ในสํานักพระศาสดา.
ในขณะนั้น พระเขมาภิกษุณี มาดวยดําริวา "จักเฝาพระ
ศาสดา" เห็นทาวสักกะแลว ยืนอยูในอากาศนั่นเอง ถวาย
บังคมพระศาสดาแลวก็กลับไป.
ทาวสักกะ ทอดพระเนตรเห็นพระเขมานั้นแลว ทูลถามวา
"พระเจาขา ภิกษุณีนั่นชื่ออะไร ? มายืนอยูในอากาศนั้นเอง
ถวายบังคมแลว กลับไป."
[ลักษณะแหงพราหมณในพระพุทธศาสนา]
พระศาสดา ตรัสวา "มหาบพิตร ภิกษุณีนั่น เปนธิดาของ
อาตมภาพ ชือ่ เขมา เปนผูมีปญญามาก ฉลาดในทางและมิใชทาง"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกผูมีปญญาลึกซึ้ง เปนปราชญ ฉลาด
ในทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนสูงสุด นัน้
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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วา เปนพราหมณ.
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คมฺภรี ปฺ เปนตน ความวา เรา
เรียกบุคคลผูประกอบดวยปญญา อันเปนไปในธรรมทั้งหลายมีขันธ
เปนตนอันลึกซึ้ง ผูเปนปราชญ ประกอบดวยปญญาอันรุงเรืองใน
ธรรม ผูชื่อวาฉลาด ในทางและมิใชทาง เพราะความเปนผูฉลาดใน
ทางและมิใชทางอยางนี้ คือ นี้เปนทางแหงทุคติ, นี้เปนทางแหงสุคติ,
นี้เปนทางแหงพระนิพพาน, นี้มิใชทาง, ผูบรรลุประโยชนอันสูงสุด
กลาวคือพระอรหัตนั้น วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเขมาภิกษุณี จบ.
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๒๑. เรื่องพระติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา [๒๘๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภ พระ
ติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อสสฏ"
เปนตน."
[เทพดากลัวผูมีศีลบริสุทธ]
ไดยินวา พระเถระนั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว
เขาไปสูปา พลางตรวจดูเสนาสนะเปนที่สบาย ถึงเงื้อมถ้ําแหงหนึ่ง.
ในขณะที่ทานถึงนั่นเอง จิตของทานได (ถึง) ความเปนธรรมชาติ
แนแนวแลว. ทานคิดวา "เราเมื่ออยูในที่นี้ จักสามารถเพื่อใหกิจ
แหงบรรพชิตสําเร็จได."
เทพดาผูสิงอยูแมที่ถ้ํา คิดวา "ภิกษุผูมีศีลมาแลว, การที่เรา
อยูในที่แหงเดียวกันกับภิกษุนี้ ลําบาก; ก็ภิกษุนี้จักอยูในที่นี้สิ้นราตรี
หนึ่งเทานั้นแลว ก็จักหลีกไป" จึงพาบุตรทั้งหลายออกไป.
ในวันรุง ขึ้น พระเถระเขาไปสูโคจรคามแตเชาตรู เพื่อ
บิณฑบาต.
ครั้งนั้น อุบาสิกาคนหนึ่ง เห็นทานแลว กลับไดความรักเพียง
ดังบุตรแลว นิมนตใหนั่งในเรือน ใหฉันแลว ออนวอนเพื่อตองการ
ใหอาศัยตนอยูตลอด ๓ เดือน. ฝายทานก็รับ ดวยคิดวา "เราอาศัย
อุบาสิกานี้ สามารถเพื่อทําการสลัดออกจากภพได" ดังนี้แลว ได
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ไปยังถ้ํานั้นแล.
เทพดา เห็นทานกําลังเดินมา คิดวา "พระเถระนี้ จักเปนผู
อันใคร ๆ นิมนตไวแนแท, ทานคงจักไปในวันพรุงนี้หรือมะรืนนี้."
[เทพดาคิดอุบายใหภิกษุไปจากที่นั้น]
เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนลวงไปแลวอยางนี้, เทพดา ก็คิดวา
"ภิกษุนี้ เห็นจักอยูในที่นี้จริง ๆ สิ้นภายในฤดูฝน, ก็การที่เรากับ
บุตรนอยทั้งหลายอยูในที่อันเดียวกันกับผูมีศีล เปนการทําไดยาก; อนึ่ง
เราไมอาจจะกลาวกะภิกษุนี้วา 'ทานจงออกไปเสีย' ดังนี้ได, ความ
พลั้งพลาดในศีลของภิกษุนี้มีอยูไหมหนอ ?" ดังนี้แลว ตรวจดู
อยูดวยทิพยจักษุ ก็ยังไมเห็นความพลั้งพลาดในศีลของทาน ตั้งแต
เวลาอุปสมบท จึงคิดวา "ศีลของทานบริสุทธ, เราจักทําเหตุบาง
อยางนั่นเทียว ใหความเสื่อมเสียเกิดขึ้นแกทาน" ดังนี้แลว จึง (เขา
ไป) สิงในสรีระของบุตรคนใหญของอุบาสิกา ในตระกุลอุปฏฐาก บิด
คอแลว. นัยนตาทั้ง ๒ ของบุตรนั้นเหลือกแลว, น้ําลายไหลออก
จากปาก. อุบาสิกา เห็นบุตรนั้นแลว รองวา "นี้อะไรกัน ?"
ครั้งนั้น เทพดามีรูปไมปรากฏ กลาวกะอุบาสิกานั้นอยางนี้
วา "บุตรนัน่ เราจับไวแลว, เราไมมีความตองการแมดวยพลีกรรม,
แตทานจงขอชะเอมเครือกะพระเถระผูเขาถึงตระกูลของทานแลว เอา
ชะเอมเครือนั้นทอดน้ํามันแลว จงใหแกบุตรนี้โดยวิธีนัตถุเถิด, เมื่อ
ทําอยางนี้ เราจึงจักปลอยบุตรนี้."
อุบาสิกา. บุตรนั่น จงฉิบหายหรือตายไปก็ตามเถิด, ฉันไม
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อาจจะขอชะเอมเครือกะพระผูเปนเจาได.
เทพดา. ถาทานไมอาจจะขอชะเอมเครือไซร, ทานจงบอกเพื่อ
ใสผงหิงคุลงในจมูกของบุตรนั้น.
อุบาสิกา. ฉันไมอาจเพื่อกลาวคําแมอยางนี้ได.
เทพดา. ถาอยางนั้น ทานจงเทน้ําลางเทาของพระเถระนั้น ลง
บนศีรษะ (บุตร) เถิด.
อุบาสิกา กลาววา "ฉันอาจทําขอนี้ได," นิมนตใหพระเถระ
ผูมาตามเวลานั่งแลว ถวายขาวยาคูและของเคี้ยว ลางเทาของพระ
เถระผูนั่งอยูในระหวางภัตร รองเอาน้ําไวแลว เรียนใหทราบวา
"ทานผูเจริญ ฉันจะรดน้ํานี้ลงบนศีรษะของเด็ก," เมื่อทานอนุญาต
วา "จงรดเถิด," ไดทําอยางนั้นแลว. เทพดาปลอยเด็กนั้นในขณะ
นั้นเอง แลวไดไปยืนอยูที่ประตูถ้ํา.
แมพระเถระ ในเวลาเสร็จภัตตกิจ ลุกจากอาสนะ สาธยาย
อาการ ๓๒ อยูเทียว เพราะความที่ทานเปนผูไมละเลยกัมมกัฏฐาน
หลีกไปแลว.
ครั้นในเวลาทานถึงประตูถ้ํา เทพดานั้น กลาวกะทานวา "พอ
หมอใหญ ทานอยาเขามาในที่นี้." ทานยืนอยู ณ ที่นั้นเอง กลาววา
"ทานเปนใคร ?"
เทพดา. ขาพเจาเปนเทพดาผูสิงอยูในที่นี้.
พระเถระ คิดวา "ทีอ่ ันเราทําเวชกรรมมีอยูหรือหนอแล ?"
ดังนี้แลว ตรวจดูจําเดิมแตกาลอุปสมบท ก็ยังไมเห็นความเศราหมอง
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หรือดางพรอยในศีลของตน จึงกลาววา "ขาพเจาไมเห็นที่ ๆ
ขาพเจาทําเวชกรรมเลย, ทานกลาวอยางนี้ เพราะเหตุไร ?
เทพดา. ทานไมเห็นหรือ ?"
พระเถระ. เออ เราไมเห็น.
เทพดา. ถาอยางนั้น ขาพเจาจะบอกแกทาน.
พระเถระ. (เชิญ) ทานจงบอก.
เทพดา. การพูดในสิ่งที่ไกลจงยกไวกอนเถิด, ในวันนี้เอง ทาน
รดน้ําลางเทาแกบุตรของอุปฏฐาก ซึง่ ถูกอมนุษยสิงแลว บนศีรษะ
หรือไมไดรด.
พระเถระ. เออ เราไดรด.
เทพดา. นั่นเปนไรเลา ? ทานไมเห็นหรือ ?
พระเถระ. ทานกลาวประสงคเหตุนั่นหรือ ?
เทพดา. จะ ขาพเจากลาวประสงคเหตุนั้น.
[ผูมีศีลบริสุทธไมตองรอนใจ]
พระเถระ คิดวา "โอหนอ ตนเราตั้งไวชอบแลว, เรา
ประพฤติสมควรแกศาสนาแลวจริง, แมเทพดามิไดเห็นความเศราหมอง
หรือดางพรอยในจตุปาริสุทธิศีลของเรา ไดเห็นแตเพียงน้ําลางเทา
อันเรารดแลวบนศีรษะของทารก." ปติกําลังเพราะปรารภศีลเกิด
ขึ้นแลวแกทาน. ทานขมปติอันมีกําลังนั้นไวแลว ไมทําแมการยกเทา
ขึ้น บรรลุพระอรหัตในที่นั้นนั่นเอง แลวกลาววา "ทานประทุษราย
สมณะผูบริสุทธิ์เชนเรา, ทานอยาอยูในชัฏแหงปานี้, ทานนั่นแล จง
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ออกไปเสีย" เมื่อจะสอนเทพดา จึงเปลงอุทานนี้วา:"การอยูของเราบริสุทธิ์แลวหนอ, ทานอยา
ประทุษรายเราผูไมมมี ลทิน ผูมีตบะ ผูบ ริสุทธิ์
แลว, ทานจงออกจากปาใหญเสียเถิด."
ทานอยูในที่นั้นนั่นแล ตลอดไตรมาส ออกพรรษาแลว ไป
ยังสํานักพระศาสดา ถูกภิกษุทั้งหลายถามวา "ผูมีอายุ กิจแหง
บรรพชิตทานใหถึงที่สุดแลวหรือ ?" จึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด จําเดิม
แตการเขาจําพรรษาในถ้ํานั้น แกภิกษุทั้งหลาย, เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กลาววา "ผูมีอายุ ทานถูกเทพดาวากลาวอยูอยางนั้น ไมโกรธ
หรือ ?" กลาววา "ผมไมโกรธ."
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา "พระเจา
ขา ภิกษุนี้ยอมพยากรณพระอรหัตตผล, แมถูกเทพดาวากลาวคํา
ชื่อนี้อยู ยอมกลาวไดวา 'เราไมโกรธ."
[ลักษณะพราหมณในพระพุทธศาสนา]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของพระภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรายอมไมโกรธเลย, เพราะขึ้นชื่อวา
ความเกี่ยวของดวยคฤหัสถหรือดวยบรรพชิตทั้งหลาย ยอมไมมีแก
บุตรของเรานั่น, บุตรของเรานั่น ไมเกี่ยวของ ปรารถนานอย
สันโดษ" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกบุคคลผูไมเกี่ยวของดวยชน ๒ จําพวก
คือคฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑ ผูไมมีอาลัยเที่ยวไป
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ผูปรารถนานอยนั้นวา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสสฏ ความวา ชื่อวา ผูไมเกี่ยว
ของ เพราะความไมมีความเกี่ยวของดวยการดู การฟง การสนทนา
การบริโภค และดวยกาย.
บทวา อุภย ไดแก ผูไมเกี่ยวของดวยชนแม ๒ จําพวก คือ
คฤหัสถ ๑ บรรพชิต ๑.
บทวา อโนกสารึ ไดแก ผูไมมีอาลัยเที่ยวไป. อธิบายวา เรา
เรียกผูนั้น คือเห็นปานนั้น วา เปนพราหมณ.
ในการจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา จบ.
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๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ
รูปในรูปหนึง่ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นิธาย" เปนตน.
[ภิกษุเดินทางรวมกับหญิงแมไมรูก็มีโทษ]
ไดยินวา ภิกษุนั้น เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว
พยายามอยูในปา บรรลุพระอรหัตแลว คิดวา "เราจักกราบทูล
คุณอันตนไดแลว แดพระศาสดา" จึงออกจากปานั้น.
ครั้งนั้น หญิงคนหนึ่ง ในบานตําบลหนึ่ง ทําการทะเลาะกับ
สามี, เมื่อสามีนั้นออกไปภายนอก, คิดวา "เราจักไปสูเรือนตระกูล'
จึงเดินทางไป พบภิกษุนนั้ ในระหวางทาง คิดวา "เราจักอาศัยพระ
เถระนี้ไป" จึงติดตามไปขางหลัง ๆ. แตพระเถระไมเห็นนาง.
ครั้งนั้น สามีของนางมาสูเรือน ไมเห็นนาง คิดวา "นางจัก
ไปสูบานแหงตระกูลแลว" ติดตามไปพบนางแลวคิดวา "อันหญิง
นี้คนเดียว ไมอาจเดิมขามดงนี้ได, มันอาศัยอะไรหนอ ? จึง
ไปได" ดังนี้แลว ตรวจดูอยู เห็นพระเถระแลว คิดวา "พระเถระ
นี้จักเปนผูพาหญิงนี้ออกไปแลว" จึงขูพระเถระ.
ครั้งนั้น หญิงนั้น จึงกลาวกะสามีนั้นวา "ทานผูเจริญนั่น มิได
เห็น มิไดรองเรียกดิฉันเลย, คุณอยาไดวากลาวอะไร ๆ กะทานเลย."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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[พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตีแตไมโกรธ]
สามีนั้น มีความโกรธเกิดขึ้นวา "ก็เจาจักไมบอกบุคคลผูพา
เจาไปแกเราหรือ ? เราจักทํากรรมอันสมควรแกภิกษุนี้ (แทน) ตัว
เจาใหได." ดวยความอาฆาตในหญิง จึงตีพระเถระ แลวพาหญิง
นั้นกลับไป.
ทั่วสรีระของพระเถระไดเปนปมเกิดขึ้นแลว. ครั้นในกาลแหง
พระเถระนั้นมาสูวิหาร ภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระ เห็นปมแลว
ถามวา "นี่อะไร ?" ทานบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุเหลานั้น.
ลําดับนั้น พวกภิกษุ ถามทานวา "ผูมีอายุ ก็เมื่อบุรุษนั้น
ประหารอยูอยางนั้น, ทานไดกลาวอะไร ? หรือความโกรธเกิดแก
ทานไหม ?" พระเถระ กลาววา "ผูมีอายุทั้งหลาย ความโกรธ
ยอมไมเกิดขึ้นแกเรา."
ภิกษุเหลานั้น ไปสูส ํานักของพระศาสดา กราบทูลเนื้อความ
นั้นแลว กราบทูลวา "พระเจาขา ภิกษุนั่น อันขาพระองคทั้งหลาย
กลาวอยูวา 'ความโกรธยอมเกิดแกทานไหม ?' ยังกลาวไดวา
'ทานผูมีอายุทั้งหลาย ความโกรธยอมไมเกิดขึ้นแกเรา,' ภิกษุนั้น
กลาวคําไมจริง พยากรณอรหัตตผล."
[พระขีณาสพแมถูกตีก็ไมโกรธ]
พระศาสดา ทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย มีอาชญาอันวาง
แลว, พระขีณาสพเหลานั้น ยอมไมทําความโกรธ ในชนทั้งหลาย
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แมผูประหารอยู" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใดวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย ผูสะดุงและ
ผูมั่นคง ไมฆาเอง ไมใชใหผูอื่นฆา, เราเรียก
ผูนั้น วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิธาย ไดแก วางแลว คือ ปลง
ลงแลว.
สองบทวา ตเสสุ ถาวเรสุ จ ความวา ผูชื่อวาสะดุง เพราะ
ความสะดุงดวยสามารถแหงตัณหา และผูชื่อวา มั่นคง เพราะความ
เปนผูมั่นคง โดยความไมมีแหงตัณหา.
สองบทวา โย น หนฺติ เปนตน ความวา ผูใด ชื่อวามี
อาชญาอันวางแลว เพราะความเปนผูมีปฏิฆะไปปราศแลวในสัตว
ทั้งปวงอยางนี้ ยอมไมฆา เอง ไมใชใหผูอื่นฆา ซึ่งสัตวอะไร ๆ, เรา
เรียกผูนั้น วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุรูปในรูปหนึ่ง จบ.
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๒๓. เรือ่ งสามเณร [๒๘๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณร
ทั้งหลาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อวิรุทฺธ" เปนตน.
[พราหมณีเสียใจเพราะไดสามเณรนอย]
ไดยินวา พราหมณีคนหนึ่ง จัดแจงอุทเทศภัตรไวเพื่อภิกษุ ๔
รูป กลาวกะพราหมณวา "พราหมณ ทานจงไปวิหารแลว เจาะจง
นําพราหมณแก ๔ คนมา." พราหมณนั้น ไปสูวิหารแลวกลาววา
"ทานทั้งหลายจงเจาะจงใหพราหมณ ๔ คนแกผม."
สามเณร ผูเปนขีณาสพ ๔ รูป ซึ่งมีอายุ ๗ ป คือ "สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร เรวตสามเณร" ถึง
แลวแกพราหมณนั้น.
พราหมณี แตงตั้งอาสนะทั้งหลายควรแกคามากไว เห็น
สามเณรแลว โกรธ บนพึมพัมอยู เหมือนเกลืออันบุคคลใสลงที่เตา
ไป กลาววา "ทานไปวิหารแลว พาเด็ก ๔ คนแมปูนหลานของตน
ซึ่งไมสมควรมาแลว" จึงไมใหสามเณรเหลานั้นนั่งบนอาสนะเหลา
นั้น ลาดตั่งที่ต่ํา ๆ แลวกลาววา "ทานทั้งหลายจงนั่งบนตั่งเหลา
นั่น" กลาววา "พราหมณ ทานจงไป จงเลือกพราหมณแกแลว
นํามา."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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[แมอัครสาวกทั้ง ๒ ก็ไมเปนที่พอใจของพราหมณี]
พราหมณไปสูวิหาร พบพระสารีบุตรเถระแลว เรียนวา "มา
เถิดทาน, เราจักไปสูเรือนของเราทั้งหลาย" ดังนีแ้ ลว นํามา. พระ
เถระ มาเห็นสามเณรทั้งหลายแลว ถามวา "พราหมณเหลานี้ได
ภัตรแลวหรือ ?" เมื่อเขาตอบวา "ยังไมได," จึงทราบความที่เขา
จัดภัตรไวเพื่อพราหมณ ๔ คนเทานั้น กลาวา "พวกทานจงนําบาตร
ของเรามา" แลวรับบาตรหลีกไป.
ฝายพราหมณี ถามวา "พราหมณนี้กลาวอะไร ?" เมื่อ
พราหมณตอบวา "ทานกลาววา 'การที่พราหมณผูนั่งอยูเหลานั่น
ได (กอน) จึงควร, จงนําบาตรของเรามา, รับเอาบาตรของตน
แลวไป" จึงกลาววา "พระเถระนั้น เห็นจะไมประสงคเพื่อจะฉัน,
ทานจงรีบไปเลือกดูพราหมณอื่นแลวนํามา."
พราหมณไปพบพระมหาโมคคัลลาเถระ ก็กลาวอยางนั้น
เหมือนกัน นํามาแลว.
แมทาน เห็นสามเณรทั้งหลายแลว ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน
แลวก็รับบาตรหลีกไป.
ลําดับนั้น พราหมณี กลาวกะพราหมณนั้นวา "พราหมณ
เหลานั้น เปนผูไมประสงคเพื่อจะฉันกระมัง ? ทานจงไปสูโรงสวดของ
พราหมณ นําพราหมณแกคนหนึ่งมา."
ฝายสามเณรทั้งหลาย ไมไดอะไร ๆ จําเดิมแตเชา ถูกความ
หิวบีบคั้น นั่งอยูแลว.
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[ทาวสักกะปลอมเปนพราหมณแกมาทรมานพราหมณี]
ครั้งนั้น อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว เพราะ
เดชแหงคุณของสามเณรเหลานั้น. ทาวเธอทรงใครครวญอยู ก็
ทราบความที่สามเณรเหลานั้นนั่งหิวโหยอยูตั้งแตเชา ทรงดําริวา
"การที่เราไปในที่นั้นควร" จึง (แปลง) เปนพราหมณแกคร่ําครา
เพราะชรา ประทับนั่งอยูบนอาสนะที่เลิศของพราหมณทั้งหลาย ใน
โรงสวดของพราหมณนั้น. พราหมณ พอเห็นทาวสักกะนั้นแลวคิด
วา "คราวนี้พราหมณีของเราจักพอใจ" กลาววา "มาเถิดทาน,
พวกเราจักไปสูเรือน" ไดพาทาวเธอไปสูเรือนแลว.
พราหมณี พอเห็นทาวสักกะนั้นเทานั้น มีจิตยินดีแลว ลาด
เครื่องลาดบนอาสนะ ๒ (ซอน) ในที่เดียวกัน กลาววา "พระผู
เปนเจา เชิญทานนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด."
ทาวสักกะ เสด็จเขาไปสูเรือน แลวไหวสามเณรทั้ง ๔ รูปดวย
เบญจางคประดิษฐ แลวจึงประทับนั่งโดยบัลลังกที่พื้นทายอาสนะของ
สามเณรเหลานั้น.
ครั้งนั้น พราหมณี เห็นทาวเธอแลวกลาวกะพราหมณวา "แย
จริง พราหมณทานนํามาแลว, ทานพาพราหมณบาแมนั้นมา (อีก),
พราหมณนั้น เที่ยวไหวสามเณรปูนหลานของตนได; ประโยชนอะไร
ดวยพราหมณนี้, ทานจงขับไลพราหมณนี้ออกไปเสีย." พราหมณ
แปลงนั้น ถูกเขาจับที่คอบาง ที่มือบาง ที่รักแรบาง ฉุดคราออกไป
อยู ก็ยังไมปรารถนาแมเพื่อจะลุกขึ้น.
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ลําดับนั้น พราหมณี กลาวกะพราหมณผูสามีนั้นวา "พราหมณ
มาเถิด, ทานจงจับที่มือขางหนึ่ง, ฉันจักจับที่มือขางหนึ่ง." ทั้ง ๒ คน
จับที่มือทั้ง ๒ แลวโบยที่หลังอยู ไดชวยกันคราไปไวในภายนอกแต
ประตูเรือนแลว.
ฝายทาวสักกะ ก็คงประทับนั่งในที่ตนนั่งนั่นแล กวักพระหัตถ
แลว. ทั้ง ๒ ผัวเมียนั้น กลับมาเห็นทาวสักกะนั้นประทับนั่งอยูอยาง
เดิม รองอยูดวยความกลัว ปลอยไปแลว. ในขณะนั้น ทาวสักกะ
ใหเขาทราบความที่พระองคเปนทาวสักกะแลว.
ลําดับนั้น ผัวเมียทั้ง ๒ ไดถวายอาหารแกสามเณรเหลานั้น
แลว. ชนแมทั้ง ๕ รับอาหารแลว, รูปหนึ่งทําลายมณฑลชอฟาไป.
รูปหนึ่งทําลายสวนเบื้องหนาแหงหลังคาไป, รูปหนึ่งทําลายสวนเบื้อง
หลังแหงหลับคาไป, รูปหนึ่งดําลงในแผนดินไป, ฝายทาวสักกะก็เสด็จ
ออกไปโดยทางหนึ่ง, ชนแมทั้ง ๕ ไดไปสูที่ทั้ง ๕ ดวยประการฉะนี้.
[พวกสามเณรเลาเรื่องที่ถูกทรมาน]
ก็แล จําเดิมแตนั้นมา ทราบวา เรือนนั้น ชื่อวา เปนเรือนมี
ชอง ๕. ในกาลที่สามเณรไปสูวิหาร ภิกษุทั้งหลาย ถามแมซึ่ง
สามเณรทั้งหลายวา "ผูมีอายุทั้งหลาย เรื่องนี้ เปนเชนไรกัน ?"
พวกสามเณร. ทานทั้งหลายจงอยาถามพวกกระผม, จําเดิม
แตกาลที่พราหมณีเห็นพวกกระผมแลว พราหมณีถูกความโกรธครอบ
งํา ไมใหพวกกระผมนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไว แลวยังกลาววา
'ทานจงนําพราหมณแกมาเร็ว,' อุปชฌายะของพวกกระผมมาเห็น
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พวกกระผมแลว กลาววา 'การที่พราหมณผูนั่งอยูเหลานี้ได
(อาหารกอน) ควร' ใหนําบาตรมาแลวออกไป, เมื่อนางพราหมณี
กลาววา 'ทานจงนําพราหมณแกอื่นมา,' พราหมณนําพระมหา
โมคคัลลานเถระมาแลว, ทานเห็นพวกกระผม ก็กลาวอยางนั้น
เหมือนกัน แลวหลีกไป, ทีนั้น พราหมณี กลาววา ' พราหมณ
เหลานี้ เปนผูไมประสงคจะฉัน, ทานจงไป, จงนําพราหมณแก
คนหนึ่งจากโรงสวดของพราหมณมาเถิด' แลวสงพราหมณไป,
พราหมณนั้น ไปที่โรงสวดนั้นแลว นําทาวสักกะผูเสด็จมาดวยเพศ
แหงพราหมณมา, ในกาลที่ทาวสักกะนั้นเสด็จมาแลว ผัวเมียทั้ง ๒
จึงไดถวายอาหารแกพวกกระผม.
ภิกษุทั้งหลาย. พวกเธอไมโกรธแกเขา ผูทําอยูอยางนั้นหรือ ?
พวกสามเณร. พวกระผมไมโกรธ.
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว กราบทูลแดพระศาสดาวา "พระ
เจาขา สามเณรเหลานี้ กลาวคําไมจริงวา 'พวกกระผมไมโกรธ'
ยอมพยากรณพระอรหัตตผล."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพ
ทั้งหลาย ยอมไมเคียดแคน ในชนทั้งหลาย แมผูเคียดแคนแลวเลย"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"เรายอมเรียกบุคคลผูไมเคียดแคนในบุคคลผู
เคียดแคน ผูดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญาใน
ตน ผูไมถือมั่นในบุคคลผูถือมั่น นั้น วาเปน
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พราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิรทุ ฺธ เปนตน ความวา เรา
ยอมเรียกบุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ผูชื่อวาไมเคียดแคน เพราะความ
ไมมีอาฆาตในพวกโลกิยมหาชน แมผูเคียดแคนแลว ดวยอํานาจแหง
ความอาฆาต ผูชื่อวาดับเสียได คือผูมีอาชญาอันปลงแลว ใน
ชนทั้งหลาย ผูชื่อวามีอาชญาในตน เพราะความที่เขาเปนผูไมเวน
จากการใหประหารชนเหลาอื่น ในเมือ่ ทอนไมหรือศัสตราในมือ แม
ไมมีอยู ผูชอื่ วาไมถือมั่น เพราะความไมมีการยึดถือนั้น ในชน
ทั้งหลาย ผูชอื่ วามีความถือมั่น เพราะความที่ยึดถือขันธทั้ง ๕ วา
"เรา" วา "ของเรา" วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องสามเณร จบ.
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๒๔. เรื่องพระมหาปนถกเถระ [๒๘๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
มหาปนถกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺส ราโค จ"
เปนตน
[มหาปนถกะขับไลพระผูนองชายจากวิหาร]
ความพิสดารวา ทานมหาปนถกะนั้น ขับไลพระจูฬปนถกะ ผู
ไมอาจเพื่อกระทํา (ทอง) คาถาหนึ่งใหคลองแคลวไดโดย ๔ เดือน
ออกจากวิหารดวยคําวา "เธอเปนผูอภัพแมในพระศาสนา ทั้งเปนผู
เสื่อมแลวจากโภคะของคฤหัสถ, ประโยชนอะไรของเธอดวยการอยู
ในวิหารนี้, เธอจงออกไปเสียจากวิหารนี้" แลวปดประตู.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันวา "ผูมีอายุทั้งหลาย กรรมชื่อนี้
พระมหาปนถกะทําได, ชะรอยความโกรธยอมเกิดมีขึ้นแมแกพระ
ขีณาสพทั้งหลาย"
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา "ดวยถอยคําชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน ยอมไมมีแกพระขีณาสพทั้งหลาย, แต
บุตรของเราทํากรรมนั้น เพราะความที่ตนเปนผูมุงอรรถเปนเบื้อง
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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หนา และเพราะเปนผูมุงธรรมเปนเบื้องหนา" ดังนี้แลว ตรัสพระ
คาถานี้วา:"ราคะ โทสะ มานะและมักขะ อันผูใดใหตกไป
แลว เหมือนเมล็ดพรรณผักกาดตกไปจากปลาย
เหล็กแหลมฉะนั้น, เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารคฺคา เปนตน ความวา กิเลส
ทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลานั่น และมักขะมีอันลบหลูคุณของผูอื่นเปน
ลักษณะนี้ อันผูใดใหตกไปแลว เหมือนเมล็ดพรรณผักกาดตกไปจาก
ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, กิเลสเหลานั้น ยอมไมตั้งอยูในจิต เหมือน
เมล็ดพรรณผักกาดไมติดอยูปลายเหล็กแหลมฉะนั้น, เราเรียกผูนั้น วา
เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหาปนถกเถระ จบ.
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๒๕. เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
ปลินทวัจฉเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อกกฺกส" เปนตน.
[พระปลินทวัจฉะใชวาทะวาคนถอยจนติดปาก]
ไดยินวา ทานพระปลินทวัจฉะนั้น กลาวคําเปนตนวา "คน
ถอย จงมา, คนถอย จงไป" ยอมรองเรียกทั้งคฤหัสถทั้งบรรพชิต
ดวยวาทะวาคนถอยทั้งนั้น.
ภายหลังวันหนึ่ง ภิกษุเปนอันมาก กราบทูลแดพระศาสดาวา
"พระเจาขา ทานปลินทวัจฉะ ยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลาย ดวยวาทะ
วาคนถอย."
พระศาสดา รับสั่งใหหาทานมาแลว ตรัสถามวา "ปลินทวัจฉะ
ไดยินวา เธอรองเรียกภิกษุทั้งหลาย ดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ?"
เมื่อทาน กราบทูลวา "อยางนั้น พระเจาขา" จึงทรงกระทํา
บุพเพนิวาสของทานปลินทวัจฉะนั้นไวในพระหฤทัย แลวตรัสวา
"ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยายกโทษแกภิกษุชื่อวัจฉะเลย, ภิกษุทั้งหลาย
วัจฉะหามีโทสะในภายในรองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวาคนถอยไม,
ภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ ชาติของภิกษุชื่อวัจฉะไมสับสนกัน, ทั้งหมดนั้น
เกิดแลวในตระกูลพราหมณ ในภายหลัง, วาทะวาคนถอยนั้น เธอรอง
เรียกมาแลวตลอดกาลนาน, ถอยคํากระทบกระทั่งชนเหลาอื่น อันเปน
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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คําระคายหู คําหยาบคายนั่นเทียว ชื่อวายอมไมมีแกพระขีณาสพ, เพราะ
วา บุตรของเรากลาวอยางนั้น ดวยอํานาจแหงความเคยชิน" เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา:"ผูใด พึงกลาวถอยคําอันไมระคายหู อันใหรกู ันได
เปนคําจริง อันเปนเหตุไมยังใคร ๆ ใหขัดใจ, เรา
เรียกผูน ั้นวา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกกฺกส ไดแก คําไมหยาบ.
บทวา วิฺาปนึ ไดแก ใหรูเนื้อความกันได.
บทวา สจฺจ ไดแก เปนเนื้อความอันจริง.
บทวา นาภิสเช เปนตน ความวา บุคคลไมพึงยังบุคคลอื่น
ใหของใจดวยอํานาจแหงการใหเขาโกรธ ดวยถอยคําอันใด, ธรรมดา
พระขีณาสพ พึงกลาวถอยคําเห็นปานนั้นนั่นแล; เหตุนั้น เราจึง
เรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ จบ.
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๒๖. เรื่องภิกษุรูปใด รูปหนึ่ง [๒๘๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โยธ ทีฆ" เปนตน.
[พระขีณาสพถือเอาของคนอื่นดวยบังสุกุลสัญญา]
ไดยินวา พราหมณมิจฉาทิฏฐิกคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เปลื้อง
ผาสาฎกสําหรับหม วางไว ณ ที่สวนขางหนึ่ง เพราะกลัวถูกกลิ่นที่ตัว
จับ นั่งผินหนาออกมาขางนอกประตูเรือน.
ลําดับนั้น พระขีณาสพรูปหนึ่ง ทําภัตตกิจแลว กําลังเดินไป
สูวิหาร เห็นผาสาฎกนั้นแลว เหลียวดูขางโนนและขางนี้ เมื่อไมเห็น
ใคร ๆ จึงคิดวา "ผาสาฎกนี้หาเจาของมิได" แลวอธิษฐานเปนผา
บังสุกุล ถือเอาแลว.
ขณะนั้น พราหมณเห็นทานแลว ดาพลางเขาไปหา กลาววา
"สมณะโลน ทานถือเอาผาสาฎกของขาพเจาทําไม ?"
พระขีณาสพ. พราหมณ นั่นผาสาฎกของทานหรือ ?
พราหมณ. เออ สมณะ.
พระขีณาสพ กลาววา "ฉันไมเห็นใคร ๆ จึงถือเอาผาสาฎกนั้น
ดวยสัญญาวาเปนผาบังสุกุล, ทานจงรับเอาผานั้นเถิด" ให (ผาสาฎก)
แกพราหมณนั้นแลว ไปสูวิหาร บอกเนื้อความนั้น แกภิกษุทงั้ หลาย.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย ฟงคําของทานแลว เมื่อจะทําการ
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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เยาะเยยกับดวยทาน จึงกลาววา "ผูมีอายุ ผาสาฎกยาวหรือสั้นหยาบ
หรือละเอียดหนอแล ?"
พระขีณาสพ กลาววา "ผูมีอายุทั้งหลาย ผาสาฎกยาวหรือสั้น
หยาบหรือละเอียด ก็ชางเถิด, ความอาลัยในผาสาฎกนั้นของผม ไมมี
ผมถือเอาดวยความสําคัญวาผาบังสุกุล (ตางหาก)."
ภิกษุทั้งหลาย ฟงคํานั้นแลว กราบทูลแดพระตถาคตวา "พระเจาขา ภิกษุนั่น กลาวคําไมจริง พยากรณพระอรหัตตผล."
[พระขีณาสพไมถือเอาของคนอื่นดวยเจตนาขโมย]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่น กลาวคําจริง,
ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมถือเอา สิ่งของ ๆ คนเหลาอื่น"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ผูใด ไมถือเอาของยาวหรือสั้น นอยหรือใหญ
งามหรือไมงาม อันเขาไมใหแลว ในโลกนี,้ เรา
เรียกผูน ั้นวา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา บุคคลใด ยอมไมถือเอาสิ่งของยาวหรือสั้น บรรดาวัตถุ
ทั้งหลายมีผาสาฎกและเครื่องประดับเปนตน นอยหรือใหญ บรรดาวัตถุ
ทั้งหลาย มีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน งามหรือไมงาม ดวยอํานาจแหง
๑

๑. ตสฺสตฺโถ---- อตฺโถ นี้อาจจะแปลไดอีกนัยหนึ่งวา เนือ้ ความวา---- ดังนี้ เปนเนื้อ
ความแหงคําอันเปนพระคาถานั้น ฯ
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วัตถุอันมีคามากและมีคานอย อันบุคคลอื่นหวงแหนแลวในโลกนี,้ เรา
เรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.
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๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๙๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อาสา ยสฺส" เปนตน.
[พวกภิกษุเขาใจวาพระสารีบุตรยังมีตัณหา]
ไดยินวา พระเถระนั้น มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ เปนบริวาร ไป
สูวิหารแหงหนึ่ง ในชนบท แลวเขาจําพรรษา.
มนุษยทั้งหลาย เห็นพระเถระแลว ตระเตรียมผาจํานําพรรษา
ไวเปนอันมาก. พระเถระปวารณาแลว เมื่อผาจํานําพรรษาทั้งปวงยัง
ไมทันถึง (แกทาน) นั่นเที่ยว, เมื่อจะไปสูสํานักพระศาสดา สั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายไววา "เมื่อผาจํานําพรรษาอันมนุษยทั้งหลายนํามาแลวเพื่อ
ภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย พวกทานรับไวแลวพึงสงไป, หรือเก็บ
ไวแลวพึงสงขาวไป." ก็แลพระเถระ ครั้นสงอยางนี้แลว ไดไปสู
สํานักพระศาสดา.
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา "ถึงทุกวันนี้ ตัณหาของพระสารีบุตรเถระ ชะรอยจะยังมีอยูแน, จริงอยางนั้น พระเถระ สั่งไวแกภิกษุ
ทั้งหลายวา 'เมื่อพวกมนุษยถวายผาจํานําพรรษาแลว, พวกทานพึง
สงผาจํานําพรรษาไป แกพวกสัทธิวิหาริกของตน, หรือเก็บไวแลวพึง
สงขาวไป' ดังนี้แลว จึงมา."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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[พระศาสดาเปลื้องความเขาใจผิดของพวกภิกษุ]
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุทั้งหลายนั้นกราบ
ทูลวา 'ดวยกถาชื่อนี,้ ' จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ยอมไม
มีแกบุตรของเรา, แตเธอกลาวอยางนั้น ก็ดวยคิดวา 'ก็ความเสื่อมจาก
บุญของพวกมนุษย และความเสื่อมจากลาภที่ชอบธรรมของภิกษุหนุม
และสามเณรทั้งหลาย อยาไดมี" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"ความหวังของผูใด ไมมีในโลกนี้และโลกหนา,
เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความหวัง พราก (กิเลส)
ไดแลว วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
ตัณหา ชื่อวา อาสา ในพระคาถานั้น.
บทวา นิราสาส ไดแก ไมมีตัณหา.
บทวา วิสยุตฺต ความวา เราเรียกผูพรากไดแลวจากกิเลสทั้งปวง
นั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสารีบุตรเถระ จบ.
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๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
มหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺสาลยา"
เปนตน.
[พระศาสดาทรงแสดงลักษณะแหงพราหมณ]
เรื่องก็เชนกับเรื่องมีในกอนนั่นเอง. แตในเรื่องนี้ พระศาสดา
ตรัสความที่พระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูไมมีตัณหาแลว ตรัสพระ
คาถานี้วา:"ความอาลัยของบุคคลใดไมม,ี บุคคลใดรูชดั แลว
เปนผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววาอยางไร, เรา
เรียกบุคคลนั้น ผูหยั่งลงอมตะ ตามบรรลุแลว วา
เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
ตัณหา ชื่อวา อาลัย ในพระคาถานั้น.
บาทพระคาถาวา อฺาย อกถกถี ความวา ผูรูวัตถุ ๘ ตาม
ความเปนจริงแลว เปนผูไมมีความสงสัย ดวยความสงสัยซึ่งมีวัตถุ ๘.
บาทพระคาถาวา อมโตคธ อนุปฺปตฺต ความวา เราเรียก
บุคคลนั้น ซึ่งหยั่งลงสูพระนิพพานชื่ออมตะ ตามบรรลุแลว วา เปน
พราหมณ.
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.
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๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม ทรงปรารภพระเรวตเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โยธ ปฺฺุจ" เปนตน.
[พระขีณาสพไมมีบุญและบาป]
เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา "คาเม
วา ยทิ วารฺเ" เปนตนแลวนั่นแล.
จริงอยู ในเรื่องนั้น ขาพเจากลาวไววา "ในวันรุงขึ้น ภิกษุ
ทั้งหลาย สนทนากันวา "นาอัศจรรย สามเณรมีลาภ, นาอัศจรรย
สามเณรมีบุญ; รูปเดียว (แท) สรางเรือนยอด ๕๐๐ หลังเพื่อ
ภิกษุ ๕๐๐ รูปได."
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" เมื่อภิกษุเหลานั้น กราบ
ทูลวา "ดวยกถาชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุญยอมไมมีแก
บุตรของเรา, บาปก็มิไดมี; บุญบาปทั้ง ๒ เธอละเสียแลว" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใดลวงบุญและบาปทั้ง ๒ และกิเลสเครื่องของ
เสียได ในโลกนี้, เราเรียกผูนั้น ซึง่ ไมมีความโศก
มีธุลีไปปราศแลว ผูบ ริสุทธิ์แลว วาเปนพราหมณ."
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 228

[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภ ความวา ละบุญและบาป
แมทั้ง ๒.
บทวา สงฺค ไดแก กิเลสเครื่องของอันตางดวยราคะเปนตน.
บทวา อุปจฺจคา ไดแก กาวลวงแลว. อธิบายวา เราเรียกผู
ซึ่งชื่อวาไมมีความโศก เพราะไมมีความโศกอันมีวัฏฏะเปนมูล ผูชื่อวา
มีธุลีไปปราศแลว เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตนในภายใน ผูช ื่อวา
บริสุทธิ์แลว เพราะความเปนผูไมมีอุปกิเลสนั้น วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระเรวตเถระ จบ.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 229

๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ [๒๙๓]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
จันทาเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จนฺทว" เปนตน.
[พระจันทาภะเคยเปนพอคาไมจันทนแดง]
อนุปุพพีกถาในเรื่องของพระจันทาภเถระ ดังตอไปนี้:"ไดยินวา ในอดีตกาล พอคา ในกรุงพาราณสีคนหนึ่ง คิดวา
"เราจักไปสูปจจันตชนบทแลว นําไมจันทนแดงมา" ขนเอาวัตถุเปน
อันมากมีผาและเครื่องอาภรณเปนตน ไปยังปจจันตชนบท ดวย
เกวียน ๕๐๐ ยึดที่พักใกลประตูบานแลว ถามพวกเด็กเลี้ยงโคในดงวา
"มนุษยไร ๆ ในบานนี้ ผูทํางานที่เชิงเขามีอยูหรือ ?"
พวกเด็กเลี้ยงโค. จะ มีอยู.
พอคา. มนุษยนั่นชื่ออะไร ?
พวกเด็กเลี้ยงโค. มนุษยนั่นชื่อโนน.
พอคา. ก็ภรรยาหรือพวกบุตรของเขา มีชื่ออยางไร ?
พวกเด็กเลี้ยงโค. เขามีชื่ออยางนี้ ๆ.
พอคา. ก็เรือนของเขาอยูที่ไหน ?.
พวกเด็กเลี้ยงโค. เรือนของเขาอยูที่ชื่อโนน.
พอคานั้น นั่งบนยานนอยอันสบาย ไปสูประตูเรือนของเขา
ตามสัญญาที่พวกเด็กเหลานั้นใหแลว ลงจากยาน เขาไปสูเรือนแลว
*

* พระมหาชาลี ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส แปล.
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เรียกหาหญิงนั้นวา "ชื่อโนน." หญิงนั้น คิดวา "บุคคลนี้ จักเปน
ญาติของพวกเราคนหนึ่ง" จึงมาโดยเร็ว ปูอาสนะไว (รับรอง).
พอคานั้น นั่งบนอาสนะนั้นแลว ระบุชื่อ ถามวา "สหายของ
ฉันไปไหน ?"
หญิง. ไปสูปา นาย.
พอคา ระบุชื่อของคนทั้งปวงเทียว ถามวา "บุตรของฉันชื่อ
โนน ธิดาของฉันชื่อโนน ไปไหน ? ดังนี้แลว กลาววา "ทานพึง
ใหผาและเครื่องอาภรณเหลานี้ แกชนเหลานั้น, ในเวลาที่แมสหาย
ของฉันกลับมาแลวจากดง หลอนพึงใหผาและเครื่องอาภรณนี้" แลว
ไดให (วัตถุเหลานั้น). นางทําสักการะอยางยิ่งแกเขาแลว ในเวลา
ที่สามีมา จึงกลาววา "นาย บุคคลนี้ จําเดิมแตเขามาแลว ระบุชื่อ
ของชนทั้งปวงแลว ใหสงิ่ นี้และสิ่งนี้" ฝายสามีของหญิงนั้น ก็ทํากิจ
อันควรทําแกเขา.
ครั้นในเวลาเย็น พอคา นั่งบนที่นอน ถามเขาวา "สหาย ทาน
เที่ยวไปที่เชิงเขา เคยเห็นอะไรมาก ?"
ชายเจาถิ่น. ฉันไมเห็นอยางอื่น, แตฉันเห็นตนไมชนิดที่มีกิ่ง
แดงมาก.
พอคา. ตนไม (ชนิดนั้น) มีมากหรือ ?
ชายเจาถิ่น. จะ ตนไม (ชนิดนั้น) มีมาก.
พอคา กลาววา "ถากระนั้น ทานจงแสดงไมเหลานั้นแกฉัน"
ดังนี้แลว ไปกับเขา ตัดตนจันทนแดง บรรทุกใหเต็มเกวียน ๕๐๐ เลม
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แลว เมื่อเดินมา กลาวกะชายนั้นวา "สหาย เรือนของฉันมีอยูใน
ที่ชื่อโนน ในกรุงพาราณสี, ทานพึงมายังสํานักของฉันตลอดกาลตาม
กาล, ฉันไมมีความตองการดวยเครื่องบรรณาการอยางอื่น, ทานพึงนํา
มาเฉพาะแตตนไมที่มีกิ่งแดงเทานั้น. เขารับรองวา "ดีละ" แลวเมื่อ
มาสูสํานักของพอคานั้นตลอดกาลตามกาล ยอมนํามาแตไมจันทนแดง
เทานั้น. แมพอคานั้น ก็ใหทรัพยเปนอันมากแกเขา.
โดยสมัยอื่นอีกแตกาลนั้น เมื่อพระกัสสปทศพลปรินิพพานแลว
เมื่อสตูปทองอันเขาประดิษฐานไวแลว, บุรุษนั้น ไดบรรทุกไมจันทน
แดงเปนอันมาก ไปสูกรุงพาราณสี.
นั้นครั้ง พอคานั้น ผูเปนสหายของเขา ใหบดไมจันทนเปนอัน
มากใหเต็มถาดแลว กลาววา "สหาย ทานจงมา, พวกเราจักไปสูที่
กอเจดีย จนกวาจะหุงภัตร (สุก) แลวจึงกลับ" ไดพาเขาไปในที่นั้น
ทําการบูชาดวยไมจันทนแลว.
สหายชาวปจจันตชนบทของเขาแมนั้น ไดสรางที่ดุจมณฑลแหง
พระจันทนดวยไมจันทน ในทองแหงพระเจดีย. บุรพกรรมของเขามี
เพียงนี้เทานั้น.
[อานิสงสการบูชาดวยไมจันทนแดง]
เขาจุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดในเทวโลก ยังพุทธันดรหนึ่ง
ใหสิ้นไปแลวในเทวโลกนั้น ในพุทธุบบาทกาลนี้ เกิดในตระกูล
พราหมณมหาศาล ในกรุงราชคฤห. รัศมีเชนกับดวยมณฑลพระจันทร
ตั้งขึ้นจากมณฑลแหงนาภีของเขา. เพราะเหตุนั้น พวกญาติจึงขนานนาม
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ของเขาวา "จันทาภะ". นัยวา นั่นเปนผลแหงการทําที่ดุจมณฑลแหง
พระจันทร ในพระเจดียของเขา.
พราหมณทั้งหลาย คิดกันวา "พวกเราอาจเพื่อพาเอาพราหมณ
นี้ไปหากินกะโลกเขาได" ดังนี้แลว ใหเขานั่งบนยานนอย เที่ยว
กลาววา "ผูใดเอามือลูกคลําสรีระของจันทาภพราหมณนี้, ผูนั้นจะได
อิสริยสมบัติชื่อเห็นปานนี้."
ชนทั้งหลาย เมื่อใหทรัพยรอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาน แสนหนึ่ง
บางนั่นแล จึงจะไดเพื่อเอามือถูกตองสรีระของพราหมณนั้น.
พราหมณเหลานั้น เที่ยวไปเนือง ๆ อยูอยางนี้ ก็ถึงกรุงสาวัตถี
โดยลําดับ ยึดเอาที่พักในระหวางแหงพระนครและวิหารแลว.
อริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิแมในกรุงสาวัตถี ถวายทานในกาล
กอนแหงภัตรแลว ในกาลภายหลังภัตร มีมือถือของหอมระเบียบดอก
ไมผาและเภสัชเปนตน ไปเพื่อฟงธรรม. พราหมณทั้งหลายเห็น
อริยสาวกเหลานั้นแลว ถามวา "ทานทั้งหลายจะไปที่ไหนกัน ?"
อริยสาวก. พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา เพื่อฟงธรรม.
พวกพราหมณ. ทานทั้งหลายจงมา, ทานทั้งหลายไปในที่นั้นแลว
จักทําอะไร ? อานุภาพ เชนกับดวยอานุภาพของจันทาภพราหมณ ของ
พวกขาพเจาไมมี, เพราะวาชนทั้งหลายถูกตองสรีระของจันทาภพราหมณ
นั่น ยอมไดสมบัติชื่อนี้, ทานทั้งหลายจงมา, จงดูจันทาภพราหมณนั้น.
อริยสาวกเหลานั้น กลาววา "ชือ่ วาอานุภาพ ของจันทาภพรหามณของทานทั้งหลาย เปนอยางไร ? พระศาสดาของพวกเรา
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เทานั้น มีอานุภาพมาก."
อริยสาวกและพวกพราหมณเหลานั้น ไมอาจเพื่อยังกันและกัน
ใหยินยอมได จึงกลาววา "พวกเราไปสูวิหารแลว จักรูอานุภาพ
ของจันทาภพราหมณ หรือของพระศาสดาของพวกเรา" ดังนี้แลว
ไดพาจันทาภพราหมณนั้นไปสูวิหารแลว.
[จันทาภพราหมณอับเฉาในสํานักพระศาสดา]
พระศาสดา เมื่อจันทาภพราหมณนั้น พอเขาไปสูสํานักของ
พระองค, ไดทรงทําใหรัศมีเพียงดังพระจันทรหายไปเสีย. จันทาภพราหมณนั้น ไดเปนประหนึ่งกาในกระเชาถาน ในสํานักพระศาสดา.
ครั้งนั้น พราหมณทั้งหลาย จึงนําเขาไปไว ณ สวนขางหนึ่ง.
รัศมีไดกลับเปนปกติอยางเดิม. พราหมณก็นํามาสูสํานักพระศาสดาอีก.
รัศมีก็หายไปอยางนั้นเหมือนกัน. จันทาภพราหมณไปแลวอยางนั้น
ถึง ๓ ครั้ง เห็นรัศมีหายไปอยู จึงคิดวา "ผูนี้ เห็นจะรูมนตเปน
เครื่องหายไปแหงรัศมี." เขาจึงทูลถามพระศาสดาวา "พระองคทรง
ทราบมนตเปนเครื่องหายไปแหงรัศมีหรือหนอแล ?"
พระศาสดา. เออ เรารู.
จันทาภะ. ถาอยางนั้น ขอพระองคจงประทานแกขาพระองค
บาง.
พระศาสดา. เราไมอาจเพื่อใหแกบุคคลผูไมบวช.
จันทาภะนั้น กลาวกะพวกพราหมณวา "เมื่อฉันเรียนมนตนั่น
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แลว ฉันจักเปนผูประเสริฐในชมพูทวีปทั้งสิ้น, พวกทานจงรออยู
ที่นี่กอน, ฉันจักบวชเรียนมนตโดย ๒-๓ วันเทานั้น." เขาทูลขอการ
บรรพชากะพระศาสดา ไดอุปสมบทแลว.
ครั้งนั้น พระศาสดา จึงตรัสบอกอาการ ๓๒ แกจันทาภภิกษุ
นั้น. เธอทูลถามวา "นี้อะไร ?"
พระศาสดา. นี้เปนบริกรรมแหงมนต, เธอควรสาธยาย.
แมพวกพราหมณมาในระหวาง ๆ แลว ถามวา "ทานเรียน
มนตไดแลวหรือ ?"
จันทาภะ. ยังกอน, ฉันกําลังเรียน.
เขาบรรลุพระอรหัตโดย ๒-๓ วันเทานั้น ในเวลาที่พวก
พราหมณมาถามแลว กลาววา "ทานทั้งหลายจงไปเถิด, เดี๋ยวนี้
ฉันเปนผูมีธรรมเครื่องไมไปเสียแลว."
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลแดพระตถาคตวา "พระเจาขา ภิกษุ
นี้ กลาวคําไมจริง ยอมพยากรณพระอรหัตตผล."
[พระขีณาสพกลาวแตคําจริง]
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ จันทาภะบุตร
ของเรา มีอาสวะสิ้นแลว ยอมกลาวแตคําจริงเทานั้น" ดังนี้แลว
ตรัสพระคาถานี้วา:"เราเรียกผูบริสุทธ ผองใส ไมขนุ มัว มีภพ
เครื่องเพลิดเพลินสิ้นแลว เหมือนพระจันทร
ที่ปราศจากมลทิน นั้นวา เปนพราหมณ."
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[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิมล ไดแก เวนแลวจากมลทินมี
หมอกเปนตน.
บทวา สุทฺธ ไดแก ไมมีอุปกิเลส.
บทวา วิปฺปสนฺน ไดแก มีจิตผองใสแลว.
บทวา อนาวิล ไดแก เวนแลวจากมลทินมีกิเลสเปนตน.
บทวา นนฺทิภวปริกฺขีณ ความวา เราเรียกผูมตี ัณหาในภพ
ทั้ง ๓ สิ้นแลว นั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระจันทาภเถระ จบ.
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๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองกุณฑิโกฬิยะ ประทับอยูใน
ปาชื่อกุณฑธาน ทรงปรารภพระสีวลีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้
วา "โย อิม" เปนตน.
[พระนางสุปปวาสาทรงอดกลั้นทุกขไดดวยวิตก ๓ ขอ]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระธิดาของพระโกฬิยวงศ พระ
นามวาสุปปวาสา ทรงครรภสิ้น ๗ ป มีครรภอนั หลง (มาอีก) ๗ วัน
ถูกทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว, ทรงอดกลั้นทุกขนนั้ ดวย
วิตก ๓ ขอเหลานี้คือ "(๑) พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ทรง
แสดงธรรมเพื่อละทุกขแหงรูปนี้นี่แหะ, พระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น เปนผูตรัสรูเองโดยชอบหนอ ; (๒) พระสงฆสาวกในปฏิบัติ
เพื่อละทุกขแหงรูปนี้นี่แหละ, พระสงฆสาวกนั้น ของพระผูมีพระภาค
เจาพระองคนั้น เปนผูปฏิบัติดีแลวหนอ; (๓) ทุกขเห็นปานนี้ ไมมี
ในพระนิพพานใด, พระนิพพานนั้น เปนสุขดีหนอ" ดังนี้แลว ทรง
สงพระสวามีไปสูสํานักของพระศาสดา, เมื่อพระสวามีนั้น กราบ
ทูลการถวายบังคมแดพระศาสดาตามคําของพระนางแลว, ในขณะ
ที่พระศาสดา ตรัสวา "พระธิดาโกฬิยวงศพระนามวาสุปปวาสา
จงเปนผูมีสุข ไมมีโรค, ประสูติพระโอรสซึ่งหาโรคมิไดเถิด" ดังนี้
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๗ [ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ ป. ธ. ๙] วัดนารถ ฯ แปล.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 237

นั่นแหละ เปนผูสบาย หายพระโรค ประสูติพระโอรสผูหาโรคมิได
แลว ทรงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวไดทรง
ถวายมหาทาน สิ้น ๗ วัน.
[พระโอรสไดบรรลุพระอรหัต]
แมพระโอรสของพระนาง ถือเอาธมกรกรองน้ําถวายพระ
สงฆได จําเดิมแตวันที่ประสูติแลว. ในกาลตอมา พระโอรสนั้น
เสด็จออกบรรพชาแลวบรรลุพระอรหัต.
ตอมาวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา "ผูมีอายุ
ทั้งหลาย พวกทานจงดู: ภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต
ชื่อเห็นปานนี้ ยังเสวยทุกขในทองของมารดาตลอดกาล ประมาณ
เทานี้, จะปวยกลาวไปใยเลาถึงชนเหลาอื่น; ทุกขเปนอันมากหนอ
อันภิกษุนี้ถอนแลว"
พระศาสดา เสด็จมาแลว ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ? เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล
วา "ดวยกถาชื่อนี้" จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เออ บุตรของเรา
พันจากทุกขประมาณเทานี้แลว บัดนี้ ทําพระนิพพานใหแจงแลวอยู"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใด ลวงทางออม หลม สงสาร และโมหะ
นี้ไปแลว เปนผูขามไปได ถึงฝง มีปกติเพง
หากิเลสเครื่องหวั่นไหวมิได ไมมีความสงสัย
เปนเหตุกลาววาอยางไร ไมถือมั่น ดับแลว,

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 238

เราเรียกผูนั้นวา เปนพราหมณ.
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา ภิกษุใด ลวงทางคือราคะ หลมคือกิเลส สังสารวัฏฏ และ
โมหะอันไมใหแทงตลอด อริยสัจทั้ง ๔ นี้ไปแลว, เปนผูขามโอฆะ
ทั้ง ๔ ได ถึงฝงแลวโดยลําดับ, มีปกติเพงดวยฌาน ๒ อยาง, ชื่อ
วาหากิเลสเครื่องหวั่นไหวมิได เพราะไมมีตัณหา, ชื่อวา ไมมีความ
สงสัยเปนเหตุกลาววาอยางไร เพราะไมมีวาจาเปนเครื่องกลาววาอยาง
ไร, ชื่อวาไมถือมั่นแลว เพราะไมมีอุปาทาน, ชื่อวา ดับแลวเพราะอัน
ดับไปแหงกิเลส; เราเรียกภิกษุนั้นวา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระสีวลีเถระ จบ.
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๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุนทรสมุทรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โยธ กาเม" เปนตน.
[กุลบุตรออกบวช]
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี กุลบุตรคนหนึ่ง ชื่อสุนทรสมุทรกุมาร เกิดในตระกูลใหญ อันมีสมบัติ ๔๐ โกฏิ.
วันหนึ่ง เขาเห็นมหาชนมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน
ในมือ ไปสูพ ระเชตวัน เพื่อตองการฟงธรรม ในเวลาภายหลังภัตร
จึงถามวา "พวกทานจะไปไหนกัน" ? เมื่อมหาชนนั้น บอกวา "พวก
ฉันจะไปสูสํานักพระศาสดา เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม" กลาววา
'ฉันก็จักไป" แลวไปกับมหาชนนั้น นัง่ ณ ที่สุดบริษัท.
พระศาสดา ทรงทราบอัธยาศัยของเขา จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา. เขาคิดวา "บุคคลผูอยูครองเรือน ไมอาจประพฤติพรหมจรรยใหเปนดุจสังขที่ขัดแลวได." อาศัยพระกถาของพระศาสดา มี
ความอุตสาหะเกิดแลวในบรรพชา, เมื่อบริษัทหลีกไปแลว, จึงทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา ไดสดับวา "พระตถาคตทั้งหลายไมยังกุลบุตรที่
มารดาบิดายังไมอนุญาตใหบรรพชา" จึงไปสูเรือนแลว ยังมารดาบิดาใหอนุญาตดวยความพยายามมาก เหมือนกุลบุตรชื่อรัฏฐบาลเปน
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ) วัดนรนารถ ฯ แปล.
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ตน ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระศาสดาแลว คิดวา "ประโยชนอะไรของเรา ดวยการอยูในที่นี้" จึงออกจากกรุงสาวัตถีนั้น
ไปสูกรุงราชคฤห เที่ยวบิณฑบาตอยู ยังกาลใหลวงไปแลว.
[หญิงแพศยารับอาสาจะใหพระเถระสึกใหได]
ตอมาวันหนึ่ง มารดาบิดาของพระสุนทรสมุทรเถระนั้น เห็น
พวกกุมารที่เปนสหายของทาน กําลังเลนอยูสิริโสภาคย อันใหญ
ในวันมหสพวันหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี คร่ําครวญวา "การเลนชนิด
นี้ บุตรของเราไดโดยยาก.
ในขณะนั้น หญิงแพศยาคนหนึ่ง ไปสูตระกูลนั้น เห็นมารดา
ของพระสุนทรสมุทรเถระนั้นกําลังนั่งรองไหอยู จึงถามวา "คุณแม
เพราะเหตุไร ? คุณแมจึงรองไห."
มารดาพระสุนทรสมุทร. ฉันคิดถึงลูก จึงรองไห.
หญิงแพศยา. ก็บุตรนั้นไปที่ไหนเลา ? คุณแม.
มารดาพระสุนทรสมุทร. บวชใน (สํานัก) ภิกษุทั้งหลาย.
หญิงแพศยา. การใหทานสึกเสีย ไมควรหรือ ?
มารดาพระสุนทรสมุทร. ควร แตเธอไมปรารถนา, เธอออก
จากกรุงสาวัตถีนี้ ไปสูกรุงราชคฤห;
หญิงแพศยา. ถาดิฉันพึงใหทานสึกไดไซร, คุณแมพึงทําอะไร ?
แกดิฉัน.
มารดาพระสุนทรสมุทร. พวกฉันพึงทําเจาใหเปนเจาของแหง
๑

๑ ความเปนผูม ีสวนงามดวยสิริ.
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ขุมทรัพยตระกูลนี้.
หญิงแพศยา กลาววา "ถาเชนนั้น คุณแมจงใหสินจาง แก
ดิฉัน" ถือเอาสินจางแลว ไปสูกรุงราชคฤหดวยบริวารหมูใหญ
กําหนดถนนที่เที่ยวบิณฑบาตของทานไดแลว ยึดเอาเรือนเปนที่พัก
หลังหนึ่งในที่นั้น ตกแตงอาหารที่ประณีตไวแตเชาตรู แลวถวาย
ภิกษุในเวลาพระเถระเขาไปบิณฑบาต โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน
นิมนตวา "ทานเจาขา ขอทานจงนั่งในที่นี้นี่แหละ ทําภัตตกิจ"
แลวรับเอาบาตร. ทานไดใหบาตรแลว.
[หญิงแพศยาออกอุบายเกลี้ยกลอมพระเถระ]
ครั้งนั้น หญิงแพศยานั้น เลี้ยงพระเถระนั้น ดวยอาหารอัน
ประณีต เรียนวา "ทานเจาขา การเที่ยวบิณฑบาตในที่นี้นี่แหละ
สะดวกดี" นิมนตใหพระเถระนั่งฉันที่ระเบียง ๒-๓ วันแลว เอา
ขนมเกลี้ยกลอมพวกเด็ก แลวพูดวา "พวกเจาจงมา, ในเวลา
พระเถระมาแลว แมฉันหามอยู, พวกเจาพึงมาในที่นี้ แลว (คุย)
ธุลีใหฟุงขึ้น."
ในวันรุง ขึ้น เวลาพระเถระฉัน พวกเด็กเหลานั้น แมถูกหญิง
แพศยานั้นหามอยู ก็ (คุย) ธุลีใหฟุงขึ้นแลว.
ในวันรุง ขึ้น หญิงแพศยานั้น เรียนวา "พวกเด็ก แมดิฉันหาม
อยู ก็ไมฟงคําของดิฉัน ยัง (คุย) ธุลใี หฟุงขึ้นในที่นี้ได, ขอทานจง
นั่งภายในเรือนเถิด" ใหทานนั่งภายในแลว นิมนตใหฉันสิ้น ๒-๓ วัน,
๑

๑. ปริพฺพย Waeg สินจาง คาจาง
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นางเกลี้ยกลอมเด็กอีก พูดวา "พวกเจา แมถูกฉันหามอยู พึงทํา
เสียงอึกทึก ในเวลาพระเถระฉัน." เด็กเหลานั้น ทําอยางนั้นแลว.
ในวันรุง ขึ้น นางกลาววา "ทานเจาขา ในที่นี้ มีเสียงอึกทึก
เหลือเกิน, พวกเด็ก แมดฉิ ันหามอยู ก็ไมเชื่อถือถอยคําของดิฉัน;
นิมนตทานนั่งเสียในปราสาทเบื้องบนเถิด," เมื่อพระเถระรับนิมนต
แลว, ทําพระเถระไวขางหนา เมื่อจะขึ้นไปสูปราสาท ปดประตู
ทั้งหลายเสีย จึงขึ้นไปสูปราสาท.
พระเถระ แมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปน
วัตรอยางอุตกฤษฏ ถูกความอยากในรสพัวพันแลว จึงขึ้นไปสูปราสาท
๗ ชั้นตามคําของนาง.
[หญิงแพศยาแสดงแสดงอาการ๔๐ อยาง เกี้ยวพระเถระ]
นางใหพระเถระนั่งแลว แสดงแงงอนของหญิง ลีลาศของ
หญิง ซึ่งมาแลวอยางนี้วา "เพื่อนผูมีหนาเอิบอิ่ม ไดยินวา หญิง
ยอมเกี้ยวชายดวยฐานะ ๔๐ อยาง คือ: สะบัดสะบิ้ง ๑ กมลง ๑
กรีดกราย ๑ ชะมดชะมอย ๑ เอาเล็บดีดเล็บ ๑ เอาเทาเหยียบเทา ๑
เอาไมขีดแผนดิน ๑ ชูเด็กขึ้น ๑ ลดเด็กลง ๑ เลนเอง ๑ ใหเด็ก
เลน ๑ จูบเอง ๑ ใหเด็กจูบ ๑ รับประทานเอง ๑ ใหเด็กรับประทาน ๑
ใหของเด็ก ๑ ขอของคืน ๑ ลอเลียนเด็ก ๑ พูดดัง ๑ พูดคอย ๑
พูดคําเปดเผย ๑ พูดลีล้ บั ๑ (ทํานิมิตร ) ดวยการฟอน ดวยการขับ
๑

๒

๓

๑. มาในอัฏฐกถาชาดก ๘/๒๖๖ กุณาลชาดก. ๒. กตมนุกโรติ ยอมทําตามซึ่งกรรมอัน
เด็กทําแลว ๓. เติม. นิมิตฺต กโรติ ตามนัยอรรถกถา.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 243

ดวยการประโคม ดวยการรองไห ดวยการเยื้องกาย ดวยการ
แตงตัว ๑ ซิกซี้ ๑ จองมองดู ๑ สั่นสะเอว ๑ ยังของลับใหไหว ๑
ถางขา ๑ หุบขา ๑ แสดงถัน ๑ แสดงรักแร ๑ แสดงสะดือ ๑
ขยิบตา ๑ ยักคิ้ว ๑ เมมริมฝปาก ๑ แลบลิ้น ๑ เปลื้องผา ๑
นุงผา ๑ สยายผม ๑ เกลาผม ๑" ยืนขางหนาของพระเถระนั้นแลว
กลาวคาถานี้วา :"หญิงแพศยาผูมีเทายอมแลวดวยน้ําครั่ง สวม
เขียงเทา (กลาวแลววา) แมทานก็เปนชายหนุม
สําหรับดิฉัน และแมดิฉันเปนหญิงสาวสําหรับทาน,
แมเราทัง้ ๒ แกแลว มีไมเทากรานไปขางหนา
จึงจักบวช."
[พระเถระชนะหญิงแพศยาเพราะอาศัยพระศาสดา]
ครั้งนั้น ความสังเวชใหญ ไดเกิดขึ้นแกพระเถระวา "โอหนอ
กรรมที่เราไมใครครวญแลวทํา หนัก." ในขณะนั้น พระศาสดา
ประทับนั่งอยูในพระเชตวัน ณ ที่ไกลประมาณ ๔๕ โยชนนนั่ แล ทรง
เห็นเหตุนั้นแลว ไดทรงทําความยิ้มแยมใหปรากฏ.
ลําดับนั้น พระอานนทเถระ ทูลถามพระองควา "พระเจาขา
อะไรหนอแล ? เปนเหตุ, อะไร ? เปนปจจัย แหงการทรงทําความ
ยิ้มแยมใหปรากฏ."
พระศาสดาตรัสวา. อานนท สงครามของภิกษุชื่อสุนทรสมุทรและ
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ของหญิงแพศยา กําลังเปนไปอยู บนพื้นปราสาท ๗ ชั้น ในกรุง
ราชคฤห.
พระอานนท ทูลถามวา พระเจาขา ความชนะจักมีแกใครหนอ
แล ? ความปราชัยจักมีแกใคร ?
พระศาสดา ตรัสวา "อานนท ความชนะจักมีแกสุนทรสมุทร, ความปราชัยจักมีแกหญิงแพศยา" ดังนี้แลว ทรงประกาศ
ความชนะของพระเถระ ประทับนั่งในพระเชตวันนั้นนั่นเอง ทรงแผ
พระรัศมีไป ตรัสวา "ภิกษุ เธอจงหมดอาลัย ละกามแมทั้ง ๒
เสีย" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา:"บุคคลใด ละกามทัง้ หลายในโลกนี้แลว เปน
ผูไมมีเรือน งดเวนเสียได, เราเรียกบุคคลนัน้
ผูมีกามและภพสิ้นแลว วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้น (ดังนี้) :ความวา บุคคลใด ละกามแมทั้ง ๒ ในโลกนี้แลว เปนผูไ มมี
เรือนงดเวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ผูม ีกามสิ้นแลว และผูมีภพสิ้นแลว
วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา พระเถระ บรรลุพระอรหัตแลว เหาะขึ้น
ไปสูเวหาส ดวยกําลังแหงฤทธิ์ ทะลุมณฑลชอฟาออกไปแลว ชม
เชยพระสรีระพระศาสดาอยูนั่นเทียว มาถวายบังคมพระศาสดาแลว.
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[พระศาสดาเปนที่พึ่งของพระเถระ]
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันแมในโรงธรรมวา "ผูมีอายุทั้งหลาย
พระสุนทรเถระ อาศัยรสที่พึงรูดวยลิ้น เกือบเสียทา. แตพระ
ศาสดา เปนที่พึ่งของเธอ."
พระศาสดา ทรงสดับกถานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย
เราเปนที่พึ่งของสุนทรสมุทรนั่น ในบัดนี้เทานั้นหามิได, แมในกาล
กอน เราเปนที่พึ่งของสุนทรสมุทรนัน่ ผูติดอยูในรสตัณหาแลว
เหมือนกัน" อันภิกษุเหลานั้นทูลออนวอนแลว ทรงนําอดีตนิทาน
มา เพื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงยังวาตมิคชาดก นี้ให
พิสดารวา:"ไดยินวา สภาพอืน่ ที่เลวกวารสทั้งหลาย คือ
การเคยชินกัน หรือการสนิทสนมกัน ยอม
ไมม,ี นายอุยยาบาลชื่อสญชัย ยอมนําเนื้อ
สมัน ตัวอาศัยอยูในรกชัฏ มาสูอ ํานาจได ก็
เพราะรสทั้งหลาย."
ดังนี้แลว ทรงประมวลชาดกวา "ในกาลนั้น สุนทรสมุทรไดเปน
เนื้อสมัน, สวนมหาอํามาตยของพระราชาผูกลาวคาถานี้แลว ให
ปลอยเนื้อนั้นไป ไดเปนเรานี้เอง."
เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ จบ.
๑

๒

๑. มน นฏโ. มน a little nearly เล็กนอย, เกือบ. ๒. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๕.
ตทฏกถา ๑/๒๗๗.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 246

๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๓๙๖]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระ
โชติเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "โยธ ตณฺห" เปนตน.
[บุรพกรรมของ ๒ พี่นอง]
อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น ดังตอไปนี้ :ไดยินวา ในอดีตกาล กุฎมพี ๒ คนพี่นอง ในกรุงพาราณสี
ยังชนใหทําไรออยไวเปนอันมาก.
ตอมาวันหนึ่ง นองชาย ไปยังไรออย คิดวา "เราจักใหออย
ลําหนึ่งแกพี่ชาย ลําหนึ่งจักเปนของเรา" แลว ผูกลําออยทั้ง ๒ ลํา
ในที่ ๆ ตัดแลว เพื่อตองการไมใหรสไหลออก ถือเอาแลว.
ไดยินวา ในครั้งนัน้ กิจดวยการหีบออยดวยเครื่องยนต ไมมี,
ในเวลาออยลําที่เขาตัดที่ปลายหรือที่โคนแลวยกขึ้น รส (ออย) ยอม
ไหลออกเองทีเดียว เหมือนน้ําไหลออกจากธมกรกฉะนั้น. ก็ในเวลาที่
เขาถือเอาลําออยจากไรเดินมา พระปจเจกพุทธะ ที่ภูเขาคันธมาทน
ออกจากสมาบัติแลว ใครครวญวา "วันนี้ เราจักทําการอนุเคราะห
แกใครหนอแล ?" เห็นเขาเขาไปในขายคือญาณของตน และทราบ
ความที่เขาเปนผูสามารถเพื่อจะทําการสงเคราะหได จึงถือบาตรและ
จีวรแลว มาดวยฤทธิ์ ไดยืนอยูขางหนาของเขา.
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ) วัดนรนารถ ฯ แปล.
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[นองชายถวายออยแกพระปจเจกพุทธะ]
เขาพอเห็นพระปจเจกพุทธะนั้น ก็มีจิตเลื่อมใส จึงลาดผาหม
บนภูมิประเทศที่สูงกวา แลวนิมนตใหพระปจเจกพุทธะนั่ง ดวยคํา
วา "นิมนตนั่งที่นี้ ขอรับ" แลวก็กลาววา "ขอทานจงนอมบาตร
มาเถิด" ไดแกที่ผูกลําออย วางไวเบื้องบนบาตร. รสไหลลงเต็ม
บาตรแลว. เมื่อพระปจเจกพุทธะดื่มรส (ออย) นัน้ แลว, เขาคิดวา
"ดีจริง พระผูเปนเจาของเราดื่มรส (ออย แลว, ถาพี่ชายของเรา
จักใหนํามูลคามา, เราก็จักใหมูลคา; ถาจักใหเรานําสวนบุญมา, เราก็
จักใหสวนบุญ" แลวกลาววา "นิมนตทานนอมบาตรเขามาเถิด ขอ
รับ" แลวไดแกลําออยแมที่ ๒ ถวายรส.
นัยวา เขามิไดมีความคิดที่จะลวงแมมีประมาณเทานี้วา "พี่
ชายของเราจักนําออยลําอื่นจากไรออยมาเคี้ยวกิน" สวนพระปจเจกพุทธะ เปนผูใครจะแบงรสออยนั้นกับดวยพระปจเจกพุทธะเหลาอื่น
เพราะความที่ตนดื่มรสออยลําแรกนั้น จึงรับไวเทานั้น แลวก็นั่งอยู.
เขาทราบอาการของทานแลว จึงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ ตั้ง
ความปรารถนาวา "ทานขอรับ รสอันเลิศนี้ใด ที่กระผมถวาย
แลว, ดวยผลแหงรสอันเลิศนี้ กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในที่สุด พึงบรรลุธรรมที่ทานบรรลุแลวนั่นแล." แมพระ
ปจเจกพุทธะ ก็กลาววา "ขอความปรารถนาที่ทานตั้งไวแลว จง
สําเร็จอยางนั้น" แลวทําอนุโมทนาแกเขา ดวย ๒ คาถาวา "อิจฺฉิต
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ปตฺถิต ตุยฺห" เปนตน, แลวก็อธิษฐานโดยประการที่เขาจะเห็นได
แลวเหาะไปสูเขาคันธมาทนโดยทางอากาศ แลวไดถวายรส (ออย)
แกพระปจเจกพุทธะ ๕๐๐ รูป. เขาเห็นปาฏิหาริยนั้นแลว ไปสูสํานัก
พี่ชาย, เมื่อพี่ชายถามวา "เจาไปไหน ?" จึงบอกวา "ฉันไปตรวจ
ดูไรออย" ถูกพี่ชายกลาววา "จะมีประโยชนอะไรดวยคนอยางเจาไป
ไรออย, เจาควรจะถือเอาลําออยมา ๑ ลํา หรือ ๒ ลํามิใชหรือ ?"
กลาววา "พี่ ถูกละ, ฉันถือเอาออยมา ๒ ลํา, แตฉันเห็นพระ
ปจเจกพุทธะองคหนึ่ง จึงถวายรสแตลําออยของฉัน แลวถวายรส
แตลําออยแมของพี่ ดวยคิดวา 'เราจักใหมูลคาหรือสวนบุญ;' พี่จักรับ
เอามูลคาออยนั้นหรือจักรับเอาสวนบุญ ?"
พี่ชาย. ก็พระปจเจกพุทธะ ทําอะไร ?
นองชาย. ทานดื่มรสจากลําออยของฉันแลว ก็ถือเอารสจาก
ลําออยของพี่ไปสูเขาคันธมาทนโดยอากาศ แลวไดใหแกพระปจเจกพุทธะ ๕๐๐ รูป.
[พี่ชายเลื่อมใสขออนุโมทนาสวนบุญ]
พี่ชายนัน้ เมื่อเขากําลังกลาวอยูนั่นแหละ, เปนผูมีสรีระอันปติ
ถูกตองแลว หาระหวางมิได ไดทําความปรารถนาวา "การบรรลุ
ธรรมที่พระปจเจกพุทธะนั้นเห็นแลวนั่นแหละ พึงมีแกเรา." นอง
ชายปรารถนาสมบัติ ๓ อยาง, สวนพี่ชายปรารถนาพระอรหัต ดวย
ประการฉะนี้.
นี้เปนบุรพกรรมของชนทั้ง ๒ นั้น.
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[สองพี่นองไดเกิดรวมกันอีกในชาติตอมา]
ชนทั้ง ๒ นั้น ดํารงอยูตลอดอายุแลว เคลื่อนจากอัตภาพนั้น
แลว บังเกิดในเทวโลก ยังพุทธันดรหนึ่งใหสิ้นไป. ในเวลาชนทั้ง ๒
นั้นไปสูเทวโลกนั่นแหละ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสี
เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก.
พี่นองทั้ง ๒ แมนั้น เคลื่อนจากเทวโลกแลว, ผูพี่ชายก็คงเปน
พี่ชาย ผูนองชายก็คงเปนนองชาย ถือปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูล
หนึ่ง ในพันธุมดีนคร.
บรรดาเด็กทั้ง ๒ นัน้ มารดาบิดาไดตั้งชื่อของผูพี่ชายวา "เสนะ"
ของผูนองชายวา "อปราชิต." เมื่อพี่นองทั้ง ๒ นั้น กําลังรวบรวม
ขุมทรัพยอยู ในเวลาเติบโตแลว , เสนกุฎมพี ไดฟงการปาวรองใน
พันธุมดีนครของอุบาสกผูโฆษณาธรรมวา "พุทธรตนะเกิดขึ้นแลว
ในโลก, ธรรมรตนะเกิดขึ้นแลวในโลก, สังฆรตนะเกิดขึ้นแลวใน
โลก, พวกทาน จงใหทานทั้งหลาย จงทําบุญทั้งหลาย, วันนี้ เปน
ดิถีที่ ๑๔ วันนี้ เปนดิถที ี่ ๑๕, พวกทาน จงทําอุโบสถ จงฟงธรรม"
เห็นมหาชนถวายทานในกาลกอนภัตรแลว ไปเพื่อฟงธรรมในกาล
วา "พวกฉันจะไปสูสํานักพระศาสดา เพื่อฟงธรรม." จึงพูดวา
"แมฉันก็จักไป" แลวก็ไปพรอมกับชนเหลานั้นทีเดียว นั่งแลวใน
ที่สุดบริษัท.
๑

๑. หมายความวา ไดตั้งหลักฐานในการครองเรือนแลว.
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พระศาสดา ทรงทราบอัธยาศัยของเขา จึงตรัสอนุปุพพีกถา.
เขาฟงธรรมของพระศาสดาแลว เกิดความอุตสาหะในบรรพชา จึง
ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา.
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามเขาวา "ก็พวกญาติที่ทานจะพึง
อําลา มีไหม ?"
เสนกุฎม พี. มี พระเจาขา.
พระศาสดา. ถาอยางนั้น ทานไปอําลา แลวจงมา.
[พี่ชายลานองชายออกบวชแลวไดบรรลุพระอรหัต]
เขาไปสูสํานักของนองชายแลว กลาววา "ทรัพยสมบัติใด มีอยู
ในตระกูลนี้ ทรัพยสมบัตินั้นทั้งหมด จงเปนของเจา."
นองชาย. ก็พี่เลา ? ขอรับ.
เสนกุฎม พี ฉันจักบวชในสํานักของพระศาสดา.
นองชาย. พี่ พูดอะไร ? ฉันเมื่อมารดาตายแลว ก็ไดพี่เปน
เหมือนมารดา, เมื่อบิดาตายแลว ก็ไดพี่เปนเหมือนบิดา; ตระกูลนี้
ก็มีโภคะมาก, พี่ดํารงอยูในเรือนนี่แหละ ก็สามารถจะทําบุญได, พี่
อยาทําอยางนั้น.
เสนกุฎม พี. ฉันฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว, ฉันดํารง
อยูในทามกลางเรือน ไมอาจบําเพ็ญธรรมนั้นได; ฉันจักบวชใหได,
เจาจงกลับ.
เขายังนองชายใหกลับไปดวยอาการอยางนั้นแลว ไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักพระศาสดาแลว ตอกาลไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 251

ฝายนองชาย คิดวา "เราจักทําสักการะแกบรรพชิตผูพี่ชาย"
จึงถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขสิ้น ๗ วัน ไหวพี่
ชายแลว กลาววา "ทานขอรับ ทานทําการสลัดออกจากภพแหงตน
ไดแลว, สวนกระผม ยังเปนผูพัวพันดวยกามคุณ ๕ , ไมอาจออก
บวชได, ขอทานจงบอกบุญกรรมอันใหญที่สมควร แกกระผมผูดํารง
อยูในเรือนนี่แหละ."
ลําดับนั้น พระเถระ กลาวกะนองชายนั้นวา "ดีละ เจาผูเปน
บัณฑิต เจาจงใหสรางพระคันธกุฎี สําหรับพระศาสดา."
[นองชายสรางพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา]
นองชายนั้น รับวา "สาธุ" แลวยังชนใหนําไมตาง ๆ มาแลว
ใหถากเพื่อประโยชนแกทัพสัมภาระทั้งหลายมีเสาเปนตน ใหทําเสา
ทั้งหมดใหขจิตรดวยแกว ๗ ประการ คือ ตนหนึ่งขจิตรดวยทองคํา
ตนหนึ่งขจิตรดวยเงิน ตนหนึ่งขจิตรดวยแกวมณีเปนตน แลวใหสราง
พระคันธกุฎีดวยเสาเหลานั้น ใหมุงดวยกระเบื้องสําหรับมุงอันขจิต
ดวยแกว ๗ ประการเหมือนกัน.
ก็ในเวลาสรางพระคันธกุฎีนั่นแล หลานชายชือ่ อปราชิต ผูมีชื่อ
เหมือนกับตนนั่นแล เขาไปหาอปราชิตกุฏมพีนนั้ แลว กลาววา
"แมฉันก็จักสราง, ทานจงใหสวนบุญแกฉันเถิด ลุง" เขากลาววา
"พอ ฉันไมให, ฉันจักสรางไมใหทั่วไปดวยชนเหลาอื่น."
หลานชายนั้น ออนวอนแมเปนอันมาก เมือ่ ไมไดสวนบุญ จึง
๑

๑. คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนาใคร.
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คิดวา "การที่เราไดกุญชรศาลา ขางหนาพระคันธกุฎี ยอมควร"
ดังนี้แลว จึงใหสรางกุญชรศาลาที่สําเร็จดวยแกว ๙ ประการ. เขาเกิด
เปนเมณฑกเศรษฐีในพุทธุปบาทกาลนี้.
ก็บานหนาตางใหญ ๓ บาน ที่สาํ เร็จดวยแกว ๗ ประการ ได
มีแลวในพระคันธกุฎี. อปราชิตคฤหบดี ใหสรางสระโบกขรณี ๓
สระ ที่โบกดวยปูนขาว ณ ภายใตที่ตรงบานหนาตางเหลานั้น ใหเต็ม
ดวยน้ําหอมอันเกิดแตชาติทั้ง ๔ แลวใหปลูกดอกไม ๕ สี, ใหยอย
บรรดาแกว ๗ ประการ แกวที่ควรแกความเปนของที่จะพึงยอยได
แลวถือเอาแกวนอกนี้ทั้งหมดทีเดียว โปรยรอบพระคันธกุฎีโดยถอง
แถวเพียงเขา ยังบริเวณใหเต็มแลว.
คฤหบดีชื่ออปราชิต ยังพระคันธกุฎีใหสําเร็จดวยอาการอยา
นี้แลว จึงเขาไปหาพระเถระผูพี่ชาย เรียนวา "ทานขอรับ พระคันธกุฎี
สําเร็จแลว, กระผมหวังการใชสอยพระคันธกุฎีนั้น, ไดยินวา บุญเปน
อันมาก ยอมมีเพราะการใชสอย."
พระเถระนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา กราบทูลวา "พระเจาขา
ทราบวา กุฎมพีผูนี้ใหสรางพระคันธกุฎีเพื่อพระองค, บัดนี้เธอหวัง
๑

๒

๓

๑. ศาลามีรูปคลายชาง. ๒. กุงฺคุม หญาฝรั่น ๑. ยวนปุปผ ดอกไมเกิดใน
ยวนประเทศ ๑. ตคร กฤษณา ๑. ตุรุกฺโข กํายาน ๑. ๓ เบื้องหนาแตนี้ คําพูด
อยางนี้ ปรากฏโดยมาก. เพือ่ จะโปรยพระสรีระดวยสายแหงเกสรทั้งหลาย อันตั้งขึ้น
แลวดวยกําลังลม ในกาลแหงพระตถาคตประทับนั่งภายในแลว กระเบือ้ งที่ยอดพระ
คันธกุฎี ไดสาํ เร็จดวยทองคําอันสุกปลั่ง. ทาง (กระเบื้อง) สําเร็จดวยแกวประพาฬ
ตอนลาง กระเบื้องมุงสําเร็จดวยแกวมณี. พระคันธกุฏีนนั้ ไดตั้งอยูงดงามดุจนกยูง
ลําแพน ดวยประการฉะนี้.
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การใชสอย."
พระศาสดา เสด็จลุกจากอาสนะแลว เสด็จไปสูที่เฉพาะหนา
พระคันธกุฎี ทอดพระเนตรกองรตนะที่เขากองลอมรอบพระคันธกุฎี
ไดประทับยืนอยูแลวที่ซุมแหงประตู , ก็เมื่อกุฎมพีนั้น กราบทูลวา
"พระเจาขา การรักษาจักมีแกขาพระองคเอง, ขอพระองคจงเสด็จ
เขาไปเถิด." พระศาสดา เสด็จเขาไปแลว.
[เขาตั้งการรักษารตนะที่โปรยไวรอบพระคันธกุฎี]
แมกุฎมพี ก็ตั้งการรักษาไวโดยรอบ สั่งมนุษยทั้งหลายไววา
"พอ พวกเธอจงหามชนทั้งหลายผูถือเอา (รตนะ) ดวยพก หรือ
ดวยกระเชาและกระสอบไป, แตอยาหามชนผูถือเอาดวยมือไป." แม
ในภายในนคร ก็ใหบอกวา "รตนะ ๗ ประการ อันเราโปรยลงแลว
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ คําพูดอยางนี้ ปรากฏโดยมาก: ลําดับนั้น กุฎมพี กราบทูล
พระองควา "ขอพระองคโปรดเสด็จเขาไปเถิด พระเจาขา" พระศาสดา ประทับยืน
อยู ณ ที่นนั้ นัน่ แล ทอดพระเนตรดูพระเถระพี่ชายของกุฎมพีนั้นถึง ๓ ครั้ง, พระเถระ
ทราบดวยอาการที่พระองคทอดพระเนตรแลวนั่นแล กลาวกะนองชายวา "มาเถิด พอ
เธอจงทูลพระศาสดาวา การรักษาจักมีแกขา พระองคเอง ขอเชิญพระองคประทับอยู
ตามสบายเถิด" เขาฟงคําพระเถระแลว ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ กราบทูลวา "พระเจาขา พวกมนุษยเขาไปที่โคนไมแลว ไมมีความเยื่อใย
หลีกไปฉันใด, อนึ่ง พวกมนุษยขามแมนา้ํ ไมมีความเยือ่ ใย สละพวงแพเสียไดฉันใด,
ขอพระองคทรงเปนผูไมมีความเยื่อใยฉันนั้น ประทับอยูเถิด." ก็พระศาสดาประทับยืน
อยูเพื่ออะไร ฯ ไดยินวา พระองคทรงมีพระปริวิตกอยางนี้วา "ชนเปนอันมาก ยอม
มาสูสํานักของพระพุทธเจาทัง้ หลาย ในเวลากอนภัตรบาง ในเวลาหลังภัตรบาง เมื่อชน
เหลานั้นถือเอารตนะทั้งหลายไปอยู, พวกเราไมอาจหามได กุฎมพีพึงติเตียนวา 'เมื่อ
รตนะประมาณเทานี้เราโปรยลงแลวที่บริเวณ, พระศาสดาไมหามปรามอุปฏฐากของ
พระองค แมผนู ํา (รตนะ) ไปอยู ดังนีแ้ ลว ทําความอาฆาตในเรา พึงเปนผูเขาถึง
อบาย' เพราะเหตุนี้ พระศาสดา จึงไดประทับยืนอยูแ ลว.
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ที่บริเวณพระคันธกุฎี, มนุษยเข็ญใจทั้งหลายผูฟงธรรมในสํานักพระ
ศาสดาแลวไป จงถือเอาเต็มมือทั้ง ๒, มนุษยทั้งหลาย แมถึงสุขแลว
ก็จงถือเอาดวยมือเดียว,"
ไดยินวา เขาไดมีความคิดอยางนี้วา "ชนทั้งหลายผูมีศรัทธา
ประสงคจะฟงธรรมกอนจึงจักไปทีเดียว, สวนผูไมมีศรัทธา ไปดวย
ความโลภในทรัพย ฟงธรรมแลว ก็จกั พนจากทุกขได;" เพราะเหตุนั้น
เขาจึงใหบอกอยางนั้น เพื่อตองการจะสงเคราะหชน.
มหาชน ถือเอารตนะทั้งหลายตามกําหนดที่เขาบอกแลวนั่นแล.
เมื่อรตนะที่เขาโปรยลงไวคราวเดียว หมดแลว เขาจึงใหโปรยลง
เรื่อย ๆ โดยถองแถวเพียงเขา ถึง ๓ ครั้ง. อนึ่ง เขาวางแกวมณี
อันหาคามิไดประมาณเทาผลแตงโม แทบบาทมูลของพระศาสดา.
ไดยินวา เขาไดมีความคิดอยางนี้วา "ชื่อวา ความอิ่ม จัก
ไมมีแกชนทั้งหลายผูแลดูรัศมีแหงแกวมณี พรอมดวยพระรัศมีอันมี
สีดุจทองคําแตพระสรีระของพระศาสดา;" เพราะฉะนั้น เขาจึงไดทํา
อยางนั้น. แมมหาชนก็แลดูไมอิ่มเลย.
[พราหมณมิจฉาทิฏฐิลักแกวมณี]
ตอมาวันหนึ่ง พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง คิดวา "ไดยินวา
แกวมณีที่มีคามาก อันกุฎมพีนั้นวางไวแทบบาทมูลของพระศาสดา,
เราจักลักแกวมณีนั้น" จึงไปสูวิหาร เขาไปโดยระหวางมหาชนผูมา
แลวเพื่อจะถวายบังคมพระศาสดา.
กุฎมพี กําหนดไดวา "พราหมณนี้ มีประสงคจะถือเอาแกว
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มณี" ดวยอาการแหงการเขาไปแหงพราหมณนั้นนั่นแล คิดวา "โอ
หนอ ! พราหมณไมควรถือเอา."
แมพราหมณนั้น วางมือไวแทบบาทมูลคลายจะถวายบังคม
พระศาสดา ถือเอาแกวมณีซอนไวในเกลียวผา หลีกไปแลว. กุฎมพี
ไมอาจยังจิตใหเลื่อมใสในพราหมณนั้นได.
ในกาลจบธรรมกถา กุฎมพีนั้น เขาไปเฝาพระศาสดา กราบ
ทูลวา "พระเจาขา รตนะ ๗ ประการอันขาพระองคโปรยลอมรอบ
พระคันธุกุฎีสิ้น ๓ ครั้ง โดยถองแถวเพียงเขา, เมื่อชนทั้งหลายถือ
เอารตนะเหลานั้น ขึ้นชือ่ วา ความอาฆาตมิไดมีแลวแกขาพระองค,
จิตยิ่งเลื่อมใสขึ้นเรื่อย ๆ, แตวันนี้ ขาพระองค คิดวา "โอหนอ !
พราหมณนี้ ไมควรถือเอาแกวมณี," เมื่อพราหมณนั้นถือเอาแกว
มณีไปแลว, จึงไมอาจยังจิตใหเลื่อมใสได."
พระศาสดา ทรงสดับคําของกุฎมพีนั้นแลว ตรัสวา "อุบาสก
ทานไมอาจเพื่อจะทําของมีอยูของตน ใหเปนของอันชนเหลาอื่นพึงนํา
ไปไมได มิใชหรือ ? " ดังนี้แลว ไดประทานนัยแลว.
กุฎมพีนั้น ดํารงอยูในนัยที่พระศาสดาประทานแลว ถวายบังคม
พระศาสดา ไดทําการปรารถนาวา "พระเจาขา พระราชาหรือโจร
แมหลายรอย ชื่อวา สามารถเพื่อจะขมเหงขาพระองค ถือเอาแมเสน
ดายแหงชายผาอันเปนของขาพระองค จงอยามี นับแตวันนี้เปนตนไป,
แมไฟก็อยาไหมของ ๆ ขาพระองค, แมน้ําก็อยาพัด."
แมพระศาสดา ก็ไดทรงทําอนุโมทนาแกกุฎมพีนั้นวา "ขอความ
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ปรารถนาที่ทานปรารถนาอยางนั้น จงสําเร็จ."
กุฎมพีนั้น เมื่อทําการฉลองพระคันธกุฎี ถวายมหาทานแก
ภิกษุ ๖๘ แสน ในภายในวิหารนั่นแหละ ตลอด ๙ เดือน ในกาล
เปนที่สุด ไดถวายไตรจีวรแกภิกษุทุกรู. ผาสาฎกสําหรับทําจีวรของ
ภิกษุผูใหมในสงฆ ไดมีคาถึงพันหนึ่ง.
[อปราชิตกุฎมพีเกิดเปนโชติกเศรษฐี]
กุฎมพีนั้น ทําบุญทัง้ หลายจนตลอดอายุอยางนั้นแลว เคลื่อน
จากอัตภาพนั้น บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดกาลประมาณเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิใน
ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ในกรุงราชคฤห อยูในทองของมารดา
ตลอด ๙ เดือนครึ่ง.
ก็ในวันที่กุฎมพีนั้นเกิด สรรพอาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้น
รุงโรจนแลว. แมอาภรณทั้งหลายที่สวมกาย ของชนทั้งปวง เปน
ราวกะวารุงโรจน เปรงรัศมีออกแลว. พระนครไดรุงโรจนเปนอัน
เดียวกัน. แมเศรษฐี ก็ไดไปสูที่บํารุงพระราชาแตเชาตรู.
ครั้งนั้น พระราชา ตรัสถามเศรษฐีนั้นวา "วันนี้สรรพอาวุธ
ทั้งหลายรุงโรจนแลว, พระนครก็รุงโรจนเปนอันเดียวกัน; ทานรูเหตุ
ในเรื่องนี้ไหม ?
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคทราบ.
พระราชา. เหตุอะไร ? เศรษฐี.
๑

๑. กายารุฬฺหา อันขึ้นแลวสูก าย.
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เศรษฐี. ทาสของพระองคเกิดในเรือนของขาพระองค, ความ
รุงโรจนนั้น ไดมีแลวดวยเดชแหงบุญของเขานั่นแหละ.
พระราชา. เขาจักเปนโจรกระมัง ?
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ขอนั้น ไมมี, สัตวมีบุญ ไดทํา
อภินิหารไวแลว.
พระราชา ทรงตั้งทรัพยคาเลี้ยงดูวันละพัน ดวยพระดํารัสวา
"ถากระนั้น เธอเลี้ยงเขาไวใหดี จึงจะควร, นี้จงเปนคาน้ํานม
สําหรับเขา." ครั้นในวันเปนที่ตั้งชื่อ ชนทั้งหลาย จึงตั้งชื่อของเขา
วา "โชติกะ" นั่นแหละ เพราะพระนครทั้งสิ้น รุงโรจนเปนอัน
เดียวกัน.
ตอมา ในเวลาที่เขาเติบโตแลว เมื่อภาคพื้น อันเขาลงชําระ
อยู เพื่อตองการปลูกเรือน ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว.
[ทาวสักกะเสด็จมานิรมิตสมบัติใหโชติกเศรษฐี]
ทาวสักกะทรงใครครวญดูวา "นีเ้ หตุอะไรหนอแล ?" ทรงทราบ
วา "ชนทั้งหลาย กําลังจับจองที่ปลูกเรือนเพื่อโชติกะ" ทรงดําริวา
"โชติกะนี้ จักไมอยูในเรือนที่ชนเหลานั่นทําแลว, การที่เราไปใน
ที่นั้น ควร" แลวเสด็จไปในที่นั้นดวยเพศแหงนายชางไม ตรัสวา
"พวกทานทําอะไรกัน ?"
เหลาชน. พวกฉันจับจองที่ปลูกเรือน สําหรับโชติกะ.
ทาวสักกะ ตรัสวา "พวกทานจงหลีกไป, โชติกะนี้ จักไม
อยูในเรือนที่พวกทานปลูก" แลวทอดพระเนตรดูภูมิประเทศประมาณ
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๑๖ กรีส. ภูมิประเทศนั้น ไดเปนที่สม่ําเสมอในทันใดนั้นนั่นอง ดุจ
วงกสิณ. ทาวเธอทรงดําริอีกวา "ขอปราสาท ๗ ชั้นสําเร็จดวย
แกว ๗ ประการ จงชําแรกแผนดินผุดขึ้น ณ ที่น"ี้ แลวทอดพระเนตร
ดู. ปราสาท เห็นปานนั้น ผุดขึ้นแลวในขณะนั้นนั่นเอง. ทาวสักกะ
ทรงดําริอีกวา "ขอกําแพง ๗ ชั้น ทีส่ ําเร็จดวยแกว ๗ ประการ จง
ผุดขึ้นแวดลอมปราสาทนี้" แลวทอดพระเนตรดู. กําแพงเห็นปาน
นั้น ผุดขึ้นแลว. ครั้งนั้น ทาวเธอ ทรงดําริวา "ขอตนกัลปพฤกษ
ทั้งหลาย จงผุดขึ้นในที่สุดรอบกําแพงเหลานั้น" แลวทอดพระเนตร
ดู. ตนกัลปพฤกษทั้งหลายเห็นปานนั้น ผุดขึ้นแลว. ทาวเธอทรง
ดําริวา "ขุมทรัพย ๔ ขุม จงผุดขึ้นที่มุมทั้ง ๔ แหงปราสาท" แลว
ทอดพระเนตรดู. ทุกสิ่งไดมีอยางนั้นเหมือนกัน.
ก็บรรดาขุมทรัพยทั้งหลาย ขุมทรัพยขุมหนึ่ง ไดมีประมาณ
โยชนหนึ่ง, ขุมหนึ่งไดมีประมาณ ๓ คาวุต, ขุมหนึ่งไดมีประมาณ
กึ่งโยชน, ขุมหนึ่งไดมีประมาณคาวุตหนึ่ง , ที่ซุมประตูทั้ง ๗ ยักษ ๗
ตนยึดการรักษาไวแลว. ในซุมประตูที่ ๑ ยักษชื่อยมโมลีพรอมดวย
ยักษพันหนึ่งที่เปนบริวารของตน ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตู
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ คําพูดอยางนี้ ปรากฏโดยมาก; ก็ประมาณนั่น ไดเปนประมาณ
แหงปากขุมทรัพยที่เกิดขึ้นแกพระโพธิสัตว. เบื้องลางไดมีที่สุดแผนดิน, ประมาณ
ขอบปากแหงขุมทรัพยที่เกิดขึ้นแกโชติกเศรษฐี ทานมิไดกลาวไว. ขุมทรัพยทุกขุม
เต็มเปยมเทียวผุดขึ้น เหมือนผลตาลที่เขาฝานหัวฉะนั้น, ลําออย ๔. ลํา เปนวิการ
แหงทองคํา ประมาณเทาตนตาลรุน ๆ เกิดขึ้นที่มุมปราสาททั้ง ๔. ลําออยเหลานั้น
มีใบเปนวิการแหงแกวมณี มีขอเปนวิการแหงทองคํา. นับวา สมบัตนิ ั้นเกิดขึ้นแลว
เพื่อแสดงบุรพกรรม (ของเขา).
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ที่ ๒ ยักษชอื่ อุปปละพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๒ พัน ยึดการ
รักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๓ ยักษชอื่ วชิระพรอมดวยยักษที่เปน
บริวารของตน ๓ พัน ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๔ ยักษ
ชื่อวชิรพาหุพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๔ พัน ยึดการรักษา
ไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๕ ยักษชื่อสกฏะพรอมดวยยักษที่เปนบริวาร
ของตน ๕ พัน ยึดการรักษาไวแลว, ที่ซุมประตูที่ ๖ ยักษชื่อสกฏัตถะ
พรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๖ พัน ยึดการรักษาไวแลว, ที่
ซุมประตูที่ ๗ ยักษชื่อทิสามุขะพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๗
พัน ยึดการรักษาไวแลว. ทั้งภายในและภายนอกแหงปราสาท ไดมี
การรักษาอยางมั่นคงแลว ดวยอาการอยางนี้.
[พระเจาพิมพิสารพระราชทานฉัตรตั้งใหเปนเศรษฐี]
พระราชา ทรงพระนามวาพิมพิสาร ทรงสดับวา "ไดยินวา
ปราสาท ๗ ชั้น ซึ่งสําเร็จดวยแกว ๗ ประการ ผุดขึ้นแลวเพื่อโชติกะ,
กําแพง ๗ ชั้น ซุมประตู ๗ ซุม ขุมทรัพย ๔ ขุมก็ผุดขึ้นแลว (เพื่อ
โชติกะเหมือนกัน)" ทรงสงฉัตรตําแหนงเศรษฐีไป (ให) แลว.
เขาไดเปนผูชื่อวา โชติกเศรษฐี. ก็หญิงผูมีบุญกรรมอันทําไวแลวกับ
โชติกเศรษฐีนั้น เกิดแลวในอุตตรกุรุทวีป.
ครั้งนั้น เทพดา นํานางมาจากอุตตรกุรุทวีปนั้นแลว ใหนั่งใน
หองอันเปนสิริ.
หญิงนัน้ เมื่อมา ถือเอาทะนานขาวสารทะนานหนึ่งและแผน
ศิลาอันลุกโพลง ๓ แผน (มา), ภัตรของชนทั้ง ๒ นั้น ไดมแี ลวดวย
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ทะนานขาวสารนั้นนั่นเทียว ตลอดชีวิต.
ดังไดสดับมา ถาชนเหลานั้น เปนผูมีประสงคจะยังแมเกวียน
๑๐๐ เลมใหเต็มดวยขาวสาร, มันก็คงปรากฏเปนทะนานอันเต็มดวย
ขาวสารอยูนั่นเอง, ในเวลาหุงภัตร พวกเขาใสขาวสารในหมอ แลว
วางไวเบื้องบนแผนศิลาเหลานั้น. แผนศิลาก็ลุกโพลงขึ้นในขณะนั้น
นั่นเอง เมื่อภัตรสักวาสุกแลว ยอมดับไป พวกเขารูความที่ภัตร
สุกแลว ดวยสัญญาณนั้นนั่นแหละ. แมในเวลาแกงของควรแกง
เปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. เขาทั้ง ๒ ยอมหุงตมอาหารดวยแผนศิลา
อันลุกโพลงดวยอาการอยางนี้.
ชนเหลานั้น ยอมอยูดวยแสงสวางแหงแกวมณี, ไมรูแสง
สวางของไฟหรือประทีปเลย.
[มหาชนตางแตกตื่นมาชมสมบัติ]
ไดยินวา สมบัติของโชติเศรษฐีเห็นปานนั้น ไดปรากฏทั่ว
ชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว. มหาชน เทียมยานเปนตนมา เพื่อตองการดู.
โชติกเศรษฐี สั่งใหหุงภัตรดวยขาวสารที่นํามาจากอุตตรกุร-ุ
ทวีปแลว ให ๆ แกชนทัง้ หลายผูมาแลว ๆ, สั่งวา "ชนทั้งหลาย
จงถือเอาผา, จงถือเอาเครื่องประดับ จากตนกัลปพฤกษทั้งหลาย,"
แลวใหเปดปากขุมทรัพยพอยังอัตภาพใหเปนไปได." เมื่อชนทั้ง
หลายผูอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้น ถือเอาทรัพยไปอยู ปากแหงขุมทรัพย
มิไดพรองลงแลว แมเพียงองคุลีเดียว.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 261

ไดยินวา นั่นเปนผลแหงรัตนะที่เขาโปรยลงทําใหเปนทรายใน
บริเวณพระคันธกุฎี.
[พระเจาพิมพิสารมีพระประสงคจะชมปราสาท]
เมื่อมหาชน ถือเอาผาอาภรณ และทรัพยตามความปรารถนา
ไปอยูอยางนั้น, พระเจาพิมพิสาร มีพระประสงคจะทอดพระเนตร
ปราสาทของโชติกเศรษฐีนั้นบาง เมื่อมหาชนมาอยู จึงไมไดโอกาสแลว.
ในกาลตอมา เมื่อพวกมนุษยนอยลง เพราะถือเอาวัตถาภรณ
และทรัพยตามความปรารถนาไปแลว พระราชา จึงตรัสกะบิดาของ
โชติกะวา "ฉันมีความประสงคจะชมปราสาทของบุตรของทาน." บิดา
ของโชติกะนั้น กราบทูลวา "ดีละ สมมติเทพ" แลวไปบอกแก
บุตรวา "พอ พระราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตรปราสาทของ
เจา," เขาพูดวา "ดีละ คุณพอ, ขอพระองคเสด็จมาเถิด."
พระราชา ไดเสด็จไปในที่นั้นพรอมดวยขาราชบริพารเปนอัน
มาก. ทาสีผูปดกวาดเทหยากเยื่อที่ซุมประตูที่ ๑ ไดถวายมือแดพระ
ราชา. พระราชา ทรงละอาย ดวยทรงสําคัญวา "ภรรยาของเศรษฐี"
จึงไมทรงวางพระหัตถที่แขนของนาง. พระราชา ทรงสําคัญทาสีแม
ที่ซุมประตูที่เหลือทั้งหลายวา "ภรรยาของเศรษฐี" อยางนั้น จึงไม
ทรงวางพระหัตถที่แขนของทาสีเหลานั้น.
โชติกเศรษฐี มาตอนรับพระราชาถวายบังคมแลว อยูเบือ้ ง
พระปฤษฎางค กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ ขอเชิญเสด็จไป
ขางหนาเถิด" แผนดินทีป่ ระดับดวยแกวมณี ยอมปรากฏแกพระ
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ราชา เปนเหมือนเหวที่ลึกตั้ง ๑๐๐ ชัว่ บุรุษ. ทาวเธอทรงสําคัญวา
"โชติกะนี้ ขุดบอไวเพื่อตองการจับเรา" จึงไมอาจเพื่อ จะเสด็จพระราชดําเนินไปได"
โชติกะ กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ นี้มิใชบอ, ขอพระองค
จงเสด็จมาขางหลังพระองค" แลวไดเปนผูนําเสด็จ .
พระราชา ทรงเหยียบพื้นในเวลาที่โชตกะนั้นเหยียบแลว เสด็จ
เที่ยวทอดพระเนตรปราสาทตั้งแตพื้นชั้นลาง.
[พระเจาอชาตศัตรูทรงนอยพระทัย]
ในคราวนั้น พระราชกุมารทรงพระนามวา อชาตศัตรู ทรงจับ
องคุลีของพระราชบิดา เสด็จเที่ยวไปอยู ทรงดําริวา "โอ ทูล
กระหมอมของเราเปนอันธพาล, ชื่อวาเมื่อคฤหบดียังอยูในปราสาท
ที่ทําดวยแกว ๗ ประการได ทูลกระหมอมของเรานี้ เปนถึงพระ
ราชา ยังประทับอยูในพระราชมณเฑียรที่ทําดวยไม, บัดนี้ เราจักเปน
พระราชาแลว จักไมใหคฤหบดีนี้อยูในปราสาทนี้ ." เมื่อพระราชา
กําลังเสด็จขึ้นสูพื้นปราสาทชั้นบนนั่นแหละ เปนเวลาเสวยพระ
กระยาหารเชา. ทาวเธอตรัสเรียกเศรษฐีมาแลว ตรัสวา "มหาเศรษฐี พวกเราจักบริโภคอาหารเชาในที่นี้นี่แหละ."
เศรษฐี ขาแตสมมติเทพ ขาพระองคก็ทราบอยู, พระกระยาหาร
สําหรับสมมติเทพ ขาพระองคตระเตรียมไวแลว."
ทาวเธอทรงสรงสนานดวยหมอน้ําหอม ๑๖ หมอ แลวประทับ
๑

๒

๓

๑. ปาท นิกฺขปิ ตุ เพื่ออันวางพระบาทลง. ๒. ปุรโต อโหสิ ไดมีขางหนา. ๓. อิมสฺส
อิมสฺมึ ปาสาเท วสิตุ น ทสฺสามิ เราจักไมใหอยูใ นปราสาทนี้ แกคฤหบดีนี้.
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นั่งบนบัลลังกอันเปนที่นั่งของเศรษฐีนั่นแหละ ทีเ่ ขาตกแตงไวใน
มณฑปเปนที่นั่งของเศรษฐี ซึ่งทําดวยแกว.
[พระราชาประทับเสวยในบานโชติกเศรษฐี]
ครั้งนั้น พวกบุรุษ ถวายน้ําสําหรับลางพระหัตถแดทาวเธอแลว
คดขาวปายาสเปยกจากภาชนะทองคําที่มีคาไดแสนหนึ่ง วางไวตรง
พระพักตร. พระราชา ทรงเริ่มจะเสวยดวยทรงสําคัญวา "เปนโภชนะ."
เศรษฐี กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ นี้ไมใชโภชนะ, นี้
เปนขาวปายาสเปยก. พวกบุรุษคดโภชนะใสในภาชนะทองคําใบอื่น
แลววางไวบนถาดเดิม."
ไดยินวา การบริโภคโภชนะนั้นดวยไออุนที่พลุงขึ้นจากภาชนะ
ขาวปายาสเปยกนั้น ยอมเปนเหตุนํามาซึ่งความสบาย. พระราชาเมื่อเสวยโภชนะที่มีรสอรอย ก็มิไดทรงรูป ระมาณ.
ลําดับนั้น เศรษฐี ถวายบังคมทาวเธอแลว ประคองอัญชลี
กราบทูลวา "พอที พระเจาขา, เพียงเทานี้ก็พอ, พระองคไมทรง
สามารถเพื่อจะใหโภชนะที่ยิ่งกวานี้ไปใหยอยได."
ทีนั้น พระราชา ตรัสกะเขาวา "คฤหบดี เธอทําความหนักใจ
หรือ จึงพูดถึงภัตรของตน ?"
เศรษฐี "ขอนั้น หามิได พระเจาขา, เพราะภัตรเพื่อหมูพล
ของพระองคแมทั้งหมด ก็อันนี้แหละ, แกงก็อันนี้, ก็แตวาขาพระองค
กลัวตอความเสื่อมยศ.
พระราชา. เพราะเหตุไร ?
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เศรษฐี. ถาวา เหตุสักวาความอึดอัดแหงพระกาย จะพึงมีแก
สมมติเทพเจาไซร, ขาพระองคยอมกลัวตอคําวา 'วานนี้ พระราชา
เสวย (ภัตร) ในเรือนของเศรษฐี, เศรษฐีคงจักทําอะไร (ถวาย
เปนแน)' พระเจาขา.
พระราชา. ถาอยางนั้น ทานจงนําภัตรไป, จงนําน้ํามา.
ในเวลาเสร็จภัตตกิจของพระราชา ราชบริพารทั้งหมด ก็บริโภค
ภัตรนั้นนั่นแหละ.
[พระราชาทรงสนทนากับเศรษฐี]
พระราชา ประทับนั่งสนทนาปรารภถึงความสุข ตรัสเรียก
เศรษฐีมา แลวตรัสวา "ภรรยาของทานในเรือนนี้ไมมีหรือ ?"
เศรษฐี. มี พระเจาขา.
พระราชา. นางอยูที่ไหน ?
เศรษฐี กราบทูลวา นางนั่งอยูในหองอันมีสิริยังไมทราบเกลา
ถึงอยางนั้น นางก็ยังไมรูวาทาวเธอเสด็จมา.
ลําดับนั้น เศรษฐี รูว า "พระราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตรภริยาของเรา" จึงไปสูสํานักของนางแลว บอกวา "พระราชา
เสด็จมาแลว, การที่หลอนเฝาพระราชา ไมควรหรือ ?"
[ภรรยาเศรษฐีนอยใจที่ยังมีผูใหญกวาตน]
นางนอนอยูนั่นแล กลาววา "นาย ชื่อวา พระราชานั้นเปน
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อยางไร ?" เมื่อเขาบอกวา "คนที่เปนใหญของพวกเรา ชื่อวา
พระราชา," จึงแจงความที่ตนเปนผูมีใจไมแชมชื่นอยู กลาววา
"พวกเรา ยังมีแมบุคคลผูเปนใหญ (นับวา) ทําบุญกรรมทั้งหลาย
ไวไมดีหนอ, พวกเราทําบุญกรรมทั้งหลายชื่อดวยไมมีศรัทธา จึงถึง
สมบัติเกิดแลวในที่ของชนอื่นผูเปนใหญ; ทานจักเปนของอันเรา
ทั้งหลายไมเชื่อแลวใหเปนแน, นี่เปนผลของทานนั้น" แลวกลาววา
"นาย บัดนี้ ฉันจักทําอยางไร ?"
สามี. หลอนจงถือเอาพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชา.
เมื่อนางถือพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชาอยู ลมกลิ่นแหง
พระภูษาสําหรับโพกของพระราชา กระทบนัยนตาของนางแลว.
[ภรรยาเศรษฐีน้ําตาไหล]
ลําดับนั้น สายแหงน้ําตา ไหลออกจากนัยนตาของนาง. พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นอาการนั้น จึงตรัสกะเศรษฐีวา "มหาเศรษฐี
ธรรมดามาตุคาม มีความรูนอย ชะรอยจะรองไห เพราะกลัววา
พระราชาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเรา,' ทานจงปลอบนาง,
เราไมมีความตองการดวยสมบัติของทาน."
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ นางมิไดรองไห.
พระราชา. เมื่อเปนเชนนั้น นั่นอะไรกันเลา ?
เศรษฐี. น้ําตาของนางไหลออกแลว เพราะกลิ่นแหงพระภูษา
สําหรับโพกของพระองค, ดวยวา ภรรยาของขาพระองคนี้ ไมเคย
เห็นแสงสวางของประทีปหรือแสงสวางของไฟ ยอมบริโภค นั่ง
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และนอน ดวยแสงสวางของแกวมณีเทานั้น; สวนสมมติเทพ คงจัก
ประทับนั่งดวยแสงสวางแหงประทีป.
พระราชา. ถูกละ เศรษฐี.
เศรษฐี กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ ถาเชนนั้น จําเดิม
แตวันนี้ ขอพรองคจงประทับนั่งดวยแสงสวางแหงแกวมณี" แลว
ไดถวายแกวมณีอันเหาคามิได ใหญประมาณเทาผลแตงโม.
พระราชา ทอดพระเนตรเรือนแลว ตรัสวา "สมบัติของ
โชติกะมากจริง" แลวไดเสด็จไป .
นี้เปนเรื่องเกิดของพระโชติเถระกอน.
[เด็กชฏิลถูกมารดาเอาลอยน้ํา]
บัดนี้ พึงทราบการอุบัติของพระเถระชื่อชฏิละ:ความพิสดารวา ในกรุงพาราณสี ไดมีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่ง
เปนผูมีรูปสวย. มารดาบิดาใหหญิงคนใชไวคนหนึ่ง เพื่อตองการ
รักษานาง ในเวลานางมีอายุรุนราว ๑๕-๑๖ ป ใหอยูในหองอันมีสิริ
บนพื้นชั้นบนแหงปราสาท ๗ ชั้น.
วันหนึ่ง วิทยาธรตนหนึ่ง กําลังเหาะไปทางอากาศ เห็นนาง
กําลังเปดหนาตาง แลดูภายนอกอยู เกิดความสิเนหา จึงเขาไปทาง
หนาตางแลว ไดทําความเชยชิดกับนาง. นางอาศัยการอยูรวม
(หลับนอน) กับวิทยาธรนั้น ตั้งครรภแลว ตอกาลไมนานเลย.
ลําดับนั้น หญิงคนใชนั้น เห็นเหตุนั้นแลว จึงกลาววา "คุณ
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ เรื่องพระชฏิลเถระ พึงเปนเรื่องอันทานเรียงไวในภายหลัง.
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นาย นี่อะไรกัน ? อันนางบอกวา "ขอนั้นจงยกไว, เจาอยาบอกแก
ใคร ๆ ' จึงไดเปนผูนิ่งเสียเพราะกลัว. โดยกาลลวงไป ๑๐ เดือน
แมนางคลอดบุตรแลว ใหหญิงคนใชนําภาชนะใหมมา ใหเด็กนั้นนอน
ในภาชนะนั้นแลว ปดภาชนะนั้นเสีย วางพวงดอกไมไวขางบน สั่ง
หญิงคนใชวา "เจาจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแมน้ําคงคา,
ถาถูกใคร ๆ ถามวา 'นี่อะไร ?' เจาพึงบอกวา 'พลีกรรมของคุณนาย
ของฉัน." หญิงคนใชนั้นไดทําอยางนั้น.
[หญิง ๒ คนเถียงกันเพราะเด็กชฏิละ]
ก็หญิง ๒ คน กําลังอาบน้ําอยูในภายใตแมน้ําคงคา เห็นภาชนะ
นั้น ถูกน้ําพัดมาอยู, หญิงคนหนึ่ง พูกวา "ภาชนะนั้น เปนของฉัน."
คนหนึ่งพูดวา "สิ่งที่มีอยูในภาชนะนั้น เปนของฉัน," เมื่อภาชนะ
(ลอยมา) ถึงแลว, จึงจับภาชนะนั้นวางไวบนบก เปดดู เห็นเด็ก,
หญิงคนหนึ่ง พูดวา "เด็กเปนของฉันทีเดียว เพราะฉันกลาววา
'ภาชนะเปนของฉัน. คนหนึ่ง พูดวา "เด็กเปนของฉันเพราะฉันกลาววา 'สิ่งที่มีอยูในภาชนะเปนของฉันทีเดียว."
หญิงทั้ง ๒ นั้นเถียงกัน ไปสูศาลวินิจฉัยแลว แจงเนื้อความ
นั้น เมื่อพวกอํามาตยไมสามารถจะวินิจฉัยได, จึงไดไปสูสํานัก
พระราชา.
พระราชา ทรงสดับคําของหญิงทั้ง ๒ นั้น จึงตรัสวา "เจาจง
เอาเด็ก, เจาจงเอาภาชนะ."
ก็หญิงผูที่ไดเด็ก ไดเปนอุปฏฐายิกาของพระมหากัจจายนเถระ.
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เพราะเหตุนั้น หญิงนั้น จึงเลี้ยงทารกนั้นไว ดวยคิดวา "จักใหเด็ก
นี้บวชในสํานักของพระเถระ."
[เหตุที่เด็กนั้นไดรับตั้งชื่อวาชฏิละ]
ผมของเด็กนั้น ไดปรากฏรุงรัง เพราะมลทินแหงครรภอันเขา
ลางออกไมหมด ในวันทีเ่ ด็กนั้นเกิด. เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลาย จึง
ตั้งชื่อเขาวา "ชฏิละ" นั้นแหละ.
ในเวลาที่เขาเดินได พระเถระ เขาไปสูเรือนนั้น เพื่อบิณฑบาต.
อุบาสิกา นิมนตพระเถระใหนั่งแลว ไดถวายอาหาร.
พระเถระ เห็นเด็ก จึงถามวา "อุบาสิกา ทานไดเด็กหรือ ?"
อุบาสิกา เรียนวา "ได เจาคะ, ดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ไวดวยหวังวา
'จักใหบวชในสํานักของทาน,' ขอทานจงใหเขาบวช" ดังนี้แลว ได
ถวายแลว.
[พระมหากัจจายนะรับเด็กไปมอบใหอุปฏฐาก]
พระเถระ รับวา "ดีละ" แลวพาเด็กนั้นไป ตรวจดูวา "บุญกรรมที่จะเสวยสมบัติของคฤหัสถของเด็กนี้ มีอยูหรือหนอแล ?" คิดวา
"สัตวผูมีบุญมาก จักเสวยสมบัติใหญ, เด็กนี้ยังเล็กนัก, แมญาณของเขา
ก็ยังไมถึงความแกรอบ" จึงไดพาเด็กนั้น ไปสูเรือนของอุปฏฐากคน
หนึ่ง ในกรุงตักกสิลา. อุปฏฐากนั้น ไหวพระเถระแลวยืนอยู, เห็น
เด็กนั้นแลว เรียนถามวา "ทานไดเด็กหรือขอรับ ?"
พระเถระ ตอบวา "เออ อุบาสก เขาจักบวช, แตยังเปนเด็ก
เล็กนัก, จงอยูในสํานักของทานเถิด."
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อุบาสกนั้น รับวา "ดีละ ขอรับ" แลวตั้งเด็กไวในฐานะเพียง
ดังบุตร บํารุงแลว.
ก็สินคาในเรือนของอุบาสกนั้น เปนของที่สั่งสมไวแลวสิ้น ๑๒
ป. เขาไปสูระหวางแหงบาน นําเอาสินคาแมทั้งหมดไปสูตลาด ใหเด็ก
นั่งในตลาดแลว บอกราคาแหงสินคานั้น ๆ แลวกลาววา "เจาพึงถือ
เอาทรัพยชื่อมีประมาณเทานี้ แลวจึงใหสิ่งนี้แหละสิ่งนี้" ดังนี้แลว
หลีกไป.
[เทพดาชวยใหเด็กขายของใหหมด]
ในวันนัน้ เทพดาผูรักษาพระนคร ทําใหชนผูมีความตองการ
(ดวยวัตถุ) โดยที่สุดแมสักวาพริกและผักชี ใหบายหนาไปสูตลาด
ของเด็กเทานั้น. เด็กนั้น ขายสินคาที่สะสมไวสิ้น ๑๒ ป (หมด) โดย
วันเดียวเทานั้น. กุฎมพี มาไมเห็นอะไร ๆ ในตลาด จึงกลาววา
"พอ สินคาทั้งหมด เจาใหฉิบหายเสียแลวหรือ."
เด็กตอบวา "ฉันไมไดใหสินคาฉิบหาย, ฉันขายสินคาทั้งหมด
ตามนัยที่ทานบอกไวแลวนั่นแหละ, นี้เปนคาของสินคาชื่อโนน. นี้เปน
คาของสิ้นคาชื่อโนน." กุฎมพี ปลื้มใจ คิดวา "บุรุษที่หาคามิได
สามารถเพื่อจะเปนอยูในที่ใดที่หนึ่งได" จึงใหลูกสาวผูเจริญวัยแลว
ในเรือนของตนแกเขา สั่งพวกบุรุษวา "พวกเจาจงสรางเรือนแกเขา"
เมื่อเรือนสําเร็จแลว จึงบอกวา "พวกเจาจงไป, จงอยูในเรือนของตน."
[ชฏิลกุมารไดเปนเศรษฐีเพราะภูเขาทองผุดใกลเรือน]
ครั้นในเวลาที่ชฏิลกุมารนั้นเขาไปสูเรือน เมื่อธรณีประตูพอเขา
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เหยียบแลวดวยเทาขางหนึ่ง ภูเขาทองประมาณ ๘๐ ศอก ชําแรก
แผนดินผุดขึ้นแลว ณ ทีส่ วนอันมีขางหลังเรือน.
พระราชา พอสดับวา "ขาววา ภูเขาทองชําแรกแผนดินผุด
ขึ้นใกลเรือนของชฎิลกุมาร" จึงทรงสงฉัตรสําหรับเศรษฐีไปประทาน
แกเขา. เขาไดเปนผูมีชื่อวา ชฏิลเศรษฐี. เขาไดมีบุตร ๓ คน.
[ชฏิลเศรษฐีใหบุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตน]
เขายังจิตใหเกิดขึ้นในการบวช ในเวลาที่บุตรเหลานั้นเจริญ
วัยแลว คิดวา "ถาตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลายจัก
มีไซร, บุตรทั้งหลายก็จักใหบวชได; ถาไมมีไซร, บุตรทั้งหลายก็จัก
ไมให; ในชมพูทวีป ตระกูลที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลาย มีอยูหรือ
หนอ" จึงใหชางทําอิฐที่สําเร็จดวยทองคํา ดามปฏักที่สําเร็จดวยทองคํา
และเขียงเทาที่สําเร็จดวยทองคํา เพื่อตองการจะทดลองดู ใหในมือ
ของบุรุษทั้งหลายแลว สงไปวา "พวกเจาจงไป, จงถืออิฐที่สําเร็จดวย
ทองคําเปนตนเหลานี้ ทําเปนเหมือนแลดูอะไร ๆ นั่นเทียว เทีย่ วไป
ในพื้นชมพูทวีป รูความที่ตระกูลแหงเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเรามี
อยูหรือไมมีแลว จงมา." บุรุษเหลานัน้ เที่ยวจาริกไปถึงภัททิยนคร.
[พวกบุรุษพบเมณฑกเศรษฐี]
ครั้งนั้น เมณฑกเศรษฐีเห็นบุรุษเหลานั้นแลว ถามวา "พอ
ทั้งหลาย พวกทานเที่ยวไปทําอะไรกัน ?" เมื่อพวกเขาบอกวา "พวก
ฉันเที่ยวดูของสิ่งหนึ่ง," รูวา "กิจดวยการถืออิฐที่สําเร็จดวยทองคํา
เปนตนเหลานี้เที่ยวไป เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไร ๆ นั่นแหละ ของบุรุษ
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เหลานี้ ยอมไมมี, บุรุษเหลานี้ เที่ยวสืบสวนดูเศรษฐี" จึงกลาววา
"พอทั้งหลาย พวกทานจงเขาไปตรวจดูหลังเรือนของเรา."
บุรุษเหลานั้น เห็นแพะทองคําทั้งหลาย มีประการดังกลาวแลว
ในหนหลัง มีขนาดเทาชาง มา และโคอุสุภะ ซึ่งเอาหลังจดหลัง
ชําแรกแผนดินผุดขึ้นแลวในที่ประมาณ ๘ กรีส ที่หลังเรือนนั้นแลว
เที่ยวไปในระหวาง ๆ แพะเหลานั้นแลวออกไป.
ลําดับนั้น เศรษฐี ถามบุรุษเหลานั้นวา "พอทั้งหลาย พวก
ทานเที่ยวไปตรวจดูผูใด, ผูนั้น พวกทานเห็นแลวหรือ ?" เมื่อพวก
เขากลาววา "เห็น นาย" จึงสงไปแลวดวยพูดวา "ถาอยางนั้น พวก
ทานจงไป."
บุรุษเหลานั้นไปจากที่นั้นนั่นแหละแลว, เมื่อเศรษฐีของตนพูด
วา "พอทั้งหลาย ตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเสมอเราทั้งหลาย พวกเจา
เห็นแลวหรือ ?" บอกวา "นาย ทานจะมีอะไร ? สมบัติชื่อเห็นปาน
นี้ของเมณฑกเศรษฐีมีอยู ในภัททิยนคร" แลวบอกเรื่องราวนั้น
ทั้งหมด.
[ชฏิลเศรษฐีใหสืบเสาะเปนครั้งที่ ๒]
เศรษฐี ฟงคํานั้นแลว เปนผูมีใจแชมชื่น คิดวา "ตระกูล
เศรษฐี เราไดไวกอนแลวตระกูลหนึ่ง, ตระกูลเศรษฐีแมอื่นอีกมีอยู
หรือหนอ ?" แลวใหผากัมพลมีคาไดแสนหนึ่ง สงไปวา "พอทั้งหลาย
พวกเจาจงไป, จงเสาะหาตระกูลเศรษฐีแมอื่น." พวกเขาไปสูกรุง
ราชคฤหแลว ทํากองฟนในที่ไมไกลแตเรือนของโชติกเศรษฐี ติดไฟ
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แลวไดยืนอยู.
ก็ในเวลาพวกชนถามวา "นี้อะไรกัน ?" ก็บอกวา "เมื่อพวกฉัน
จะขายผากัมพลซึ่งมีคามากผืนหนึ่ง ผูซื้อไมมี, พวกฉันแมจะถือเที่ยวไป
อยู ก็กลัวโจร, เพราะเหตุนั้น พวกฉันจักเผามันเสียแลวจึงจักไป."
[พวกบุรุษพลโชติกเศรษฐี]
ครั้งนั้น โชติเศรษฐี เห็นพวกเขาจึงถามวา "พวกนี้ ทํา
อะไรกัน ?" ฟงเนื้อความนั้นแลว ใหเรียกมา ถามวา "ผากัมพล
มีคาเทาไร ?" เมื่อพวกเขาบอกวา "มีคาแสนหนึ่ง" จึงสั่งให ๆ ทรัพย
แสนหนึ่ง บอกวา "พวกทานจงให (ผาผืนนั้น) แกทาสีผูกวาดซุม
ประตูเทหยากเยื่อ" แลวสงใหในมือของพวกเขานั่นแล. ทาสีนั้น
รับเอาผากัมพลแลวรองไห ไปสูสํานักของนาย บอกวา "นาย เมื่อ
ความผิดมีอยู ประหารดิฉันเสีย ไมควรหรือ.? เพราะเหตุไร จึงสง
ผากัมพลเนื้อหยาบอยางนี้แกดิฉัน, ? ดิฉันจักนุงหรือจักหมผากัมพล
ผืนนี้อยางไรได ?"
โชติเศรษฐี. ฉันมิไดสงไปใหเจาเพื่อประโยชนแกการนุงหรือ
การหมนั่น, แตสงผากัมพลผืนนั้นไปใหเจา เพื่อตองการจะใหพับ
เขาแลววางไวใกลที่นอนของเจา ในเวลาจะนอน เช็ดเทาที่ลางแลว
ดวยน้ําหอม (ตางหาก), เจาไมอาจทํากิจแมนั่นไดหรือ ?
ทาสีนนั้ กลาววา "ถากระนั้น ดิฉันอาจเพื่อจะทํากิจนั่นได"
จึงไดรับเอาไปแลว.
ฝายบุรษุ เหลานั้น เห็นเหตุนั้นแลว จึงไปสูสํานักเศรษฐีของ
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ตน เมื่อเศรษฐีกลาววา "พอทั้งหลาย ตระกูลแหงเศรษฐีอันพวก
เจาเห็นแลวหรือ ?" เรียนวา "นาย ทานจะมีอะไร, สมบัติชื่อเห็น
ปานนี้ ของเศรษฐีชื่อโชติกะ มีอยูในกรุงราชคฤห" จึงบอกสมบัติ
ในเรือนทั้งหมด แลวบอกเรื่องราวนั้น.
เศรษฐี ฟงคําของบุรุษเหลานั้นแลวมีใจยินดี คิดวา "บัดนี้เรา
จักไดบวช" จึงไปสูสํานักของพระราชา กราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ
ขาพระองคมีประสงคจะบวช."
พระราชา ตรัสวา "ดีละ มหาเศรษฐี ทานจงบวชเถิด."
เศรษฐีนั้น ไปสูเรือนแลว ใหเรียกบุตรทั้งหลายมาแลว วาง
จอบมีดามเปนทองคํา ตัวจอบเปนเพ็ชร ไวที่มือของบุตรคนใหญแลว
กลาววา "พอ เจาจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือน." ลูกชายคนใหญนั้น ถือเอาจอบไปสับภูเขาทอง. เวลาเขาสับภูเขาทองนั้น
ไดเปนเหมือนเวลาที่เขาสับที่หินดาดฉะนั้น.
เศรษฐี รับจอบจากมือของลูกชายคนใหญนั้น สงใหในมือของลูกชายคนกลาง. เมื่อลูกชายคนกลางแมนั้น สับภูเขาทองอยู, เวลา
เขาสับนั้น ไดเปนเหมือนเวลาที่เขาสับหินดาดฉะนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐี จึงสงจอบนั้นใหในมือของลูกชายคนเล็ก.
เมื่อลูกชายคนเล็กนั้น รับเอาจอบนั้นฟนอยู เวลาที่เขาฟนนั้น ไดเปน
เหมือนเวลาที่เขาสับดินเหนียวที่เขาทําใหเปนกองไวฉะนั้น.
ลําดับนั้น เศรษฐี จึงกลาวกะลูกชายคนเล็กนั้นวา "มาเถิด
พอ, พอละ ดวยทรัพยประมาณเทานี้" แลวใหเรียกพี่ชาย ๒ คน
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นอกนี้มาแลว บอกวา "ภูเขาทองลูกนี้ ไมใชเกิดเพื่อพวกเจา, เกิดขึ้น
เพื่อพอและลูกชายคนเล็ก, พวกเจาจงใชสอยรวมกันกับลูกชายคนเล็ก
นี้เถิด."
ถามวา "ก็เพราะเหตุไร ภูเขาทองนั้นจึงเกิด เพื่อบิดาและ
ลูกชายคนเล็กเทานั้น ? เพราะเหตุไร ชฏิลเศรษฐี จึงถูกโยนลงไป
ในน้ําในเวลาเกิดแลว.?
แกวา เพราะกรรมที่ตนทําแลวนั่นเอง.
[บุรุพกรรมของชฏิลเศรษฐี]
ความพิสดารวา เมื่อมหาชนกําลังสรางพระเจดียของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาอยู พระขีณาสพองคหนึ่ง ไปสูเจติยสถานแลดูแลว
ถามวา "พอทั้งหลาย เพราะเหตุไร มุขทางทิศอุดรแหงเจดีย
จึงยังไมกอขึ้น ?"
มหาชน. ทองยังไมพอ.
พระขีณาสพ. ฉันจักเขาไปสูภายในบานแลวชักชวน, พวกทาน
จงทํากรรมโดยเอื้อเฟอเถิด.
ทานกลาวอยางนั้นแลวเขาไปสูพระนคร ชักชวนมหาชนวา
"แมและพอทั้งหลาย ทองที่หนามุขขางหนึ่งแหงพระเจดียของพวกเรา
ยังไมพอ, พวกทานจงรูทองเถิด" ไดไปสูตระกูลแหงนายชางทองแลว
ฝายนายชางทอง กําลังนั่งทะเลาะกับภรรยาอยูในขณะนั้นเอง.
ครั้งนั้น พระเถระ กลาวกะเขาวา "ทองสําหรับหนามุขที่พระเจดียอันทานทั้งหลายรับไวยังไมพอ, การที่ทานรูทองนั้นยอมควร."
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เขากลาวดวยความโกรธตอภรรยาวา "ทานจงโยนพระศาสดาของทาน
ลงในน้ําแลวไปเสีย."
ลําดับนั้น นางจึงกลาวกะเขาวา "ทานทํากรรมอยางสาหัสยิ่ง,
ทานโกรธดิฉัน ควรจะดาหรือควรจะเฆี่ยนดิฉันเทานั้น, เหตุไฉน
ทานจึงทําเวรในพระพุทธเจาทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบัน
เลา ?" ทันใดนั้นเอง นายชางทอง เปนผูถึงความสลดใจแลว กลาววา
"ทานเจาขา ขอทานจงอดโทษแกกระผม" แลวหมอบลงแทบเทา
ของพระเถระ.
พระเถระ. โยม ฉันหาถูกทานวากลาวอะไร ๆ ไม, ทานจงยัง
พระศาสดาใหอดโทษเถิด.
นายชางทอง. ทานเจาขา กระผมจะทําอยางไรเลา จึงจะให
พระศาสดาอดโทษได ?
พระเถระ. ทานจงทําหมอดอกไมทองคํา ๓ หมอ บรรจุเขาไว
ภายในที่บรรจุพระธาตุแลว เปนผูมีผาชุม มีผมชุม ยังพระศาสดา
ใหอดโทษเถิด โยม.
เขารับวา "ดีละ ขอรับ" แลวเมื่อจะทําดอกไมทองคํา ใหเรียก
บุตรชายคนใหญในบุตร ๓ คนมาแลว กลาววา "มานี่แนะ พอ,
พอไดกลาวกะพระศาสดาดวยคําเปนเวร, เพราะฉะนั้น พอจักทํา
ดอกไมเหลานี้ บรรจุในที่บรรจุพระธาตุ ใหพระศาสดาอดโทษ, แม
เจาแล ก็จงเปนสหายของเรา."
ลูกชายคนใหญนั้น บอกวา "พออันฉันใชใหกลาวคําเปนเวร
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หามิได, พอทําแตลําพังเถิด" แลวไมปรารถนาจะทํา.
ชางทอง ใหเรียกลูกชายคนกลางมาแลว กลาวเหมือนอยาง
นั้น. แมลูกชายคนกลางนั้น ก็กลาวเหมือนอยางนั้น แลวไมปรารถนา
จะทํา. เขาจึงใหเรียกลูกชายคนเล็กมาแลว ก็กลาว (เหมือนไมปรารถนา).
ลูกชายคนเล็กนั้น คิดวา "ธรรมดาวากิจที่เกิดขึ้นแกบิดา ยอม
เปนภาระของบุตร" จึงเปนสหายของบิดา ไดทําดอกไมทั้งหลายแลว.
นายชางทอง ยังหมอดอกไมขนาดคืบหนึ่ง ๓ หมอ ใหสําเร็จแลว
บรรจุในที่บรรจุพระธาตุ มีผาชุม มีผมชุม ยังพระศาสดาใหอดโทษ
แลว. เขาไดผูกโยนลงไปในน้ํา ในเวลาเกิดถึง ๗ ครั้ง ดวยประการ
ฉะนี้.
ก็อัตภาพของเขาที่ตั้งอยูแลวในที่สุดนี้ แมในบัดนี้ ก็ถูกโยน
ลงไปในน้ํา เพราะผลของกรรมนั้นเหมือนกัน. สวนบุตรของเขา ๒
คนใด ไมปรารถนาจะเปนสหาย ในเวลาทําดอกไมทองคํา, เพราะ
เหตุนั้น ภูเขาทองจึงไมเกิดสําหรับบุตรทั้ง ๒ นั้น, แตเกิดสําหรับ
ลูกชายคนเล็ก เพราะความที่เขาทําดอกไมทองคํา รวมกัน (กับบิดา).
[ชฏิลเศรษฐีออกบวชไดบรรลุพระอรหัต]
เศรษฐีนั้น พร่ําสอนบุตรแลว บวชในสํานักพระศาสดา บรรลุ
พระอรหัตแลวโดย ๒-๓ วันเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
โดยสมัยอื่น พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต พรอมดวย
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไดเสด็จไปสูประตูเรือนของบุตรทั้งหลายของเศรษฐี
นั้น. บุตรเหลานั้น ไดถวายภิกษาหารแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
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ประมุขตลอดกึ่งเดือน.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา "ชฏิละ ผูมีอายุ
แมในวันนี้ ความทะยานอยากในภูเขาทองประมาณ ๘๐ ศอก และ
ในบุตรทั้งหลายของทานยังมีอยูหรือ ?
พระชฏิละ. ผูมีอายุ ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตร
เหลานั้นของผม ยอมไมมี.
ภิกษุเหลานั้น จึงกลาววา "พระชฏิลเถระนี้ พูดไมจริง
พยากรณพระอรหัตตผล."
พระศาสดา ทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหลานั้นของบุตร
ของเรา ยอมไมมี" ดังนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระ
คาถานี้วา :"ผูใด ละตัณหาในโลกนี้ไดแลว เปนผูไมมี
เรือน เวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีตัณหา
และภพอันสิ้นแลว วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :ผูใดละตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ ในโลกนี้เสียได เปนผูไมมี
ความตองการอยูครองเรือน ชื่อวา เปนผูไมมีเรือน เวนเสียได
เราเรียกผูชื่อวา มีตัณหาและภพอันสิ้นแลว เพราะความที่ตัณหา
และภพเปนของสิ้นแลว นั้นวา เปนพราหมณ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตนดังนี้แล .
[พระเจาอชาตศัตรูจะยึดเอาบานเศรษฐี]
ฝายพระเจาอชาตศัตรูกุมาร สมคบกับพระเทวทัต ปลงพระชนม
พระราชบิดา ดํารงอยูในราชสมบัติแลว ทรงดําริวา "เราจักยึดเอา
ปราสาทของโชติกเศรษฐี" จึงทรงเตรียมการรบแลวเสด็จออกไป พอ
ทอดพระเนตรเห็นพระฉายของพระองคพรอมดวยบริวารที่กําแพงแกว
เขาพระทัยวา "คฤหบดี เปนผูเตรียมการรบคุมพลออกมาแลว" จึง
ไมทรงสามารถจะเสด็จเขาไปได.
ในวันนัน้ แมเศรษฐี เปนผูรักษาอุโบสถ บริโภคอาหารเชา
แตเชาตรู ไปสูวิหาร นัง่ ฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา.
สวนยักษชื่อยมโมสี ผูยึดการรักษายืนอยูที่ซุมประตูที่ ๑ เห็น
พระเจาอชาตศัตรูนั้น จึงถามวา "ทานจะไปไหน ?" แลวกําจัดพระ
เจาอชาตศัตรูพรอมดวยราชบริพาร ติดตามไปในทิศใหญทิศนอย
ทั้งหลาย. พระราชา ไดเสด็จไปสูวิหารแลวเหมือนกัน.
ครั้งนั้น เศรษฐี พอเห็นทาวเธอ จึงทูลวา "เรื่องอะไรกัน ?
พระเจาขา" ไดลุกขึ้นจากอาสนะ ยืนอยูแลว.
พระราชา. คฤหบดี ทานบังคับพวกบุรุษของทานวา 'จงรบ
กับเรา' แลวมาในที่นี้ นัง่ ทําเปนเหมือนฟงธรรมอยูหรือ ?
เศรษฐี. ก็สมมติเทพ เสด็จไปเพื่อยึดเอาเรือนของขาพระองค
๑

๑. เบื้องหนาแตนี้ บัณฑิตพึงเห็นความสืบตอดวยเรื่องเดิม.
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มิใชหรือ ?
พระราชา. เออ เราไป.
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ แมพระราชาตั้งพัน ก็ไมสามารถเพื่อ
จะยึดเอาเรือนของขาพระองคได เพราะขาพระองคไมปรารถนา.
[พระราชาทรงถอดแหวนไมออก]
ทาวเธอ กริ้ววา "ก็ทานจักเปนพระราชหรือ ?"
เศรษฐี. ขาพระองคไมเปนพระราชา, แตพระราชาหรือโจรไม
สามารถจะถือเอาแมเสนดายที่ชายผาอันเปนของขาพระองคได เพราะ
ขาพระองคไมปรารถนา.
พระราชา. ก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจของทานได อยางไร ?
เศรษฐี. ขาแตสมมติเทพ ถาอยางนั้น แหวน ๒๐ วงเหลานี้
ที่นิ้วมือทั้ง ๑๐ ของขาพระองคมีอยู, ขาพระองคไมถวายแหวนเหลานี้
แกพระองค: ถาพระองคทรงสามารถไซร, ขอพระองคจงทรงถือเอา
เถิด.
ก็พระราชานั้น ประทับนั่งกระโหยงบนพื้น เมื่อจะทรงกระโดด
ยอมทรงกระโดดขึ้นสูที่ ๑๘ ศอกได, ประทับยืน เมื่อจะทรงกระโดด
ยอมทรงกระโดดขึ้นสูที่ ๘๐ ศอกได. พระราชา แมทรงมีพระกําลัง
มากอยางนี้ ทรงกระโดดไปมาอยูขางโนนและขางนี้ ก็ไมทรงสามารถ
เพื่อจะถอดแมซึ่งแหวนวงหนึ่งได.
[เศรษฐีสลดใจใครจะบวช]
ลําดับนั้น เศรษฐี กราบทูลกะทาวเธอวา "ขาแตสมมติเทพ
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ขอพระองคทรงลาดผาสาฎก" แลวไดทํานิ้วทั้งหลายใหตรง. แหวนแม
ทั้ง ๒๐ วง หลุดออกแลว.
ลําดับนั้น เศรษฐี กราบทูลทาวเธอวา "ขาแตสมมมติเทพ
ใคร ๆ ไมสามารถเพื่อจะถือเอาทรัพยสมบัติอันเปนของขาพระองคดวย
อาการอยางนั้นได เพราะขาพระองคไมปรารถนา" ดังนี้แลว เกิด
สลดใจเพราะพระกิริยาของพระราชา จึงกราบทูลวา "ขาแตสมมติเทพ
ขอพระองคจงทรงอนุญาตเพื่อการบวชแกขาพระองค." ทาวเธอทรง
ดําริวา "เมื่อเศรษฐีนี้บวชแลว, เราจักยึดเอาปราสาทไดสะดวก"
จึงตรัสวา "จงบวชเถิด" ดวยพระดํารัสคําเดียวเทานั้น. เศรษฐีนั้น
บวชในสํานักพระศาสดาแลว ตอกาลไมนานนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัต
มีชื่อวา พระโชติกเถระ.
ในขณะที่ทานบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล สมบัตินั้นแมทั้งหมด
ก็อันตรธานไป. พวกเทพดา ก็นําภรรยาของเศรษฐีนั้น ชื่อสตุลกายะ
แมนั้นไปสูอุตตรกุรุทวีปนั่นแล.
[พวกภิกษุเขาใจวาพระเถระอวดอุตตริมนุสสธรรม]
ตอมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย เรียกพระโชติกเถระนั้นมาแลว
ถามวา "โชติกะผูมีอายุ ก็ตัณหาในปราสาทหรือในหญิงนั้นของทานยัง
มีอยูหรือ ? เมื่อทานบอกวา "ไมมี ผูมีอายุทั้งหลาย" จึงกราบทูล
แดพระศาสดาวา "พระเจาขา พระโชติกะนี้ กลาวไมจริง พยากรณ
พระอรหัตตผล."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราไมมีตัณหาใน
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ปราสาทหรือในหญิงนั้นเลย" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใด ละตัณหาไดแลว ในโลกนี้ เปนผูไมมี
เรือน เวนเสียได, เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีตัณหา
และภพอันสิ้นแลว วา เปนพราหมณ."
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระโชติกเถระ จบ
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๓๔. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๑ [๒๙๗]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผู
เคยเปนนักฟอนรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หิตฺวา มานุสก"
เปนตน.
[นักฟอนออกบวชไดบรรลุพระอรหัต]
ไดยินวา นักฟอนนั้น เที่ยวเลนกีฬาคือการฟอนชนิดหนึ่ง
ฟงธรรมกถาของพระศาสดา บวชแลว บรรลุพระอรหัต. เมื่อภิกษุนั้น
กําลังเขาไปเพื่อบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ภิกษุ
ทั้งหลาย เห็นบุตรของนักฟอนคนหนึ่ง กําลังเลนอยู จึงถามวา "ผู
มีอายุ บุตรของนักฟอนนั่น เลนกีฬาที่ทานเลนแลว ๆ, ทานยังมีความ
เยื่อใยในกีฬาชนิดนี้อยูหรือหนอแล ?" เมื่อภิกษุนั้น ตอบวา "ไม
มี," จึงพูดกันวา "ทานผูเจริญ ภิกษุนี้ กลาวไมจริง พยากรณ
พระอรหัตตผล."
พระศาสดา ทรงสดับคําของภิกษุเหลานั้นแลว ตรัสวา "ภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรของเรากาวลวงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงไดแลว"
ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"ผูใด ละกิเลสเครื่องประกอบ อันเปนของ
มนุษย ลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของทิพย
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปน พระธรรมวราภรณ) วัดนรนารถสุนทริการาม แปล.
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ไดแลว, เราเรียกผูนั้น ซึ่งพรากกิเลสเครื่อง
ประกอบทั้งปวงไดแลว วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา มานุสก โยค ไดแก อายุและ
กามคุณทั้ง ๕ อันเปนของมนุษย. แมในกิเลสเครื่องประกอบอันเปน
ทิพย ก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อุปจฺจคา เปนตน ความวา ผูใดละกิเลสเครื่องประกอบ
อันเปนของมนุษย กาวลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพยไดแลว,
เราเรียกผูนั้น ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหมดแม ๔ อยางได
แลว วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๑ จบ.
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๓๕. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๒ [๒๙๘]
[ขอความเบื้อตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผูเคย
เปนนักฟอนเหมือนกันรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หิตฺวา
รติฺจ" เปนตน.
[พราหมณละความยินดีและไมยินดีได]
เรื่องเปนเชนเดียวกับเรื่องกอนนั่นแล. แตในเรื่องนี้ พระศาสดา
ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราละความยินดี และความไมยินดีได
แลว ดํารงอยู" ดังนี้แลว ตรัสพระคาถานี้วา :"เราเรียกบุคคลนั้น ซึ่งละความยินดีและความ
ไมยินดีไดแลว ผูเย็น ไมมีอุปธิ ครอบงําโลก
ทั้งปวง ผูแกลวกลา วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รตึ ไดแก ความยินดีในกามคุร ๕.
บทวา อรตึ ไดแก ผูระอาในการอยูปา.
บทวา สีติภูต ไดแก ผูดับแลว.
บทวา นีรูปธึ ไดแก ผูไมมีอุปกิเลส.
บทวา วีร ความวา เราเรียนบุคคลผูครอบงําขันธโลกทั้งหมด
ไดแลว ดํารงอยู ผูมีความแกลวกลานั้น คือเห็นปานนั้น วา เปน
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปน พระธรรมวราภรณ) วัดนรนารถสุนทริการาม
แปล.

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ - หนาที่ 285

พราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๒ จบ.
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๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
วังคีสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "จุตึ โย เวทิ" เปนตน.
[วังคีสพราหมณเปนนักทํานาย]
ไดยินวา พราหมณในกรุงราชคฤหคนหนึ่ง ชื่อวังคีสะ เคาะ
(กะโหลก) ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลว ก็รูไดวา "นี้เปนศีรษะ
ของผูเกิดในนรก, นี้เปนศีรษะของผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน, นี้เปน
ศีรษะของผูเกิดในเปรตวิสัย, นี้เปนศีรษะของผูเกิดในมนุษยโลก, นี้
เปนศีรษะของผูเกิดในเทวโลก."
พวกพราหมณ คิดวา "พวกเราอาศัยวังคีสพราหมณนี้ ก็
สามารถหากินกะชาวโลกได" จึงใหเขานุงหมผาแดง ๒ ผืนแลวพา
เที่ยวไปชนบท กลาวกะพวกมนุษยวา "พราหมณชื่อวังคีสะนั่น เคาะ
(กะโหลก) ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลว ก็รูจกั ที่เกิด, พวกทาน
จงถามถึงที่พวกญาติของตน ๆ เกิดแลวเถิด."
พวกมนุษย ใหกหาปณะ ๑๐ บาง ๒๐ บาง ๑๐๐ บาง ตาม
กําลังแลว จึงถามถึงที่พวกญาติเกิดแลว. พราหมณเหลานั้น ถึงกรุง
สาวัตถีโดยลําดับแลว ยึดเอาที่พักในที่ไมไกลแหงพระเชตวัน. พวก
เขา เห็นมหาชนผูบริโภคอาหารเชาแลว มีมือถึงของหอมและระเบียบ
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ) วัดนรนาถสุนทริการาม
แปล.
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ดอกไมเปนตน กําลังเดินไปเพื่อฟงธรรม จึงถามวา "พวกทานไป
ไหนกัน ?" เมื่อมหาชนนั้น บอกวา "ไปสูวิหาร เพื่อฟงธรรม,"
จึงกลาววา "พวกทานจักไปในที่นั้นทําอะไร ? บุคคลผูทัดเทียมกับ
วังคีสพราหมณของพวกเรา ยอมไมมี, เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะ
ของพวกมนุษยที่ตายแลว ก็รูที่เกิดได, พวกทานจงถามถึงที่พวกญาติ
เกิดเถิด."
มนุษยเหลานั้น กลาววา "วังคีสะจะรูอะไร ? บุคคลผูทัดเทียม
กับพระศาสดาของพวกเรา ไมม,ี " เมื่อพวกพราหมณแมนอกนี้ กลาววา
"บุคคลผูทัดเทียมกับวังคีสะ ไมมี, เถียงกัน แลว กลาววา "มาเถิด
บัดนี้ พวกเราจักรูวาวังคีสะของพวกทาน หรือพระศาสดาของพวกเรา
มีความรู" แลวไดพราพราหมณเหลานั้นไปสูวิหาร.
[เขายอมจํานนพระศาสดา]
พระศาสดา ทรงทราบวาชนเหลานั้นมา จึงรับสั่งใหนํา
(กะโหลก) ศีรษะมา ๕ ศีรษะคือ "ศีรษะของสัตวผูเกิดในฐานะทั้ง ๔
คือ 'ในนรก ในกําเนิดดิรัจฉาน ในมนุษยโลก ในเทวโลก' ๔ ศีรษะ
และ (กะโหลก) ศีรษะของพระขีณาสพ" รับสั่งใหวางไวตามลําดับ
ในเวลาที่วังคีสะมาแลว จึงตรัสถามวังคีสะวา "ทราบวา ทานเคาะ
(กะโหลก) ศีรษะแลว รูท ี่เกิดของสัตวทั้งหลายผูตายแลวหรือ ?"
วังคีสะ. พระเจาขา ขาพระองครูได.
พระศาสดา. นี้ (กะโหลก) ศีรษะของใคร ?
๑

๑. กถ วฑฺเฒตฺวา ยังถอยคําใหเจริญ.
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เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะนั้นแลว กราบทูลวา "ของสัตวผู
เกิดในนรก." ลําดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการแกเขาวา
"ดีละ" จึงตรัสถามถึงศีรษะทั้ง ๓ นอกนี้ ในขณะที่เขากราบทูล
แลว ๆ ไมผิด ก็ประทานสาธุการเหมือนอยางนั้น จึงทรงแสดง
(กะโหลก) ศีรษะที่ ๕ ตรัสถามวา "นี้ (กะโหลก) ศีรษะของใคร ?"
เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะนั้นแลว ไมรูที่เกิด. ทีนั้น พระศาสดา
ตรัสกะเขาวา "วังคีสะ ทานไมรูหรือ ?" เมื่อเขากราบทูลวา "พระ
เจาขา ขาพระองคไมรู" จึงตรัสวา "ฉันรู."
วังคีสะ. พระองคทรงทราบดวยอะไร ?
พระศาสดา. ทราบดวยกําลังมนต.
ลําดับนั้น วังคีสะ ทูลวิงวอนพระองควา "ขอพระองคจงประทาน
มนตนี้แกขาพระองค." พระศาสดา ตรัสวา "เราไมสามารถจะให
มนตแกบุคคลผูไมบวชได."
[วังคีสะบวชเพื่อเรียนพุทธมนต]
เขาคิดวา "เมื่อเราเรียนมนตนี้แลว เราก็จักเปนผูประเสริฐใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น" จึงสงพราหมณเหลานั้นไป ดวยคําวา "พวกทาน
จงอยูในที่นั้นนั่นแหละสิ้น ๒-๓ วัน, ฉันจักบวช" แลวไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักพระศาสดา ไดเปนผูมีนามวา วังคีสเถระ.
ลําดับนั้น พระศาสดา ประทานกัมมัฏฐานมีอาการ ๓๒ เปน
อารมณแกเธอแลว ตรัสวา "เธอจงสาธยายบริกรรมมนต."
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[พระเถระบรรลุพระอรหัต]
พระวังคีสเถระนั้น สาธยายมนตอยู ถูกพวกพราหมณถามใน
ระหวาง ๆ วา "ทานเรียนมนตไดแลวหรือยัง ? จึงบอกวา "พวก
ทานจงรอกอน, ฉันกําลังเรียน" ตอกาล ๒-๓ วันเทานั้น ก็ได
บรรลุพระอรหัต ถูกพราหมณทั้งหลายถามอีก จึงกลาววา "ทานผูมี
อายุ บัดนี้ ฉันไมควรเพื่อจะไป."
พวกภิกษุ ไดยินคํานั้นแลว จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา "พระ
เจาขา พระวังคีสเถระนี้ พยากรณพระอรหัตตผล ดวยคําไมจริง."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยากลาวอยาง
นั้น, ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ บุตรของเราฉลาดในการจุติและปฏิสนธิ
แลว" ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :"ผูใด รูจุติและอุบตั ิของสัตวทั้งหลาย โดย
ประการทั้งปวง, เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมของ
ไปดี รูแ ลว วา เปนพราหมณ. เทพดา
คนธรรพและหมูม นุษย ยอมไมรคู ติของผูใด,
เราเรียกผูนั้น ซึ่งมีอาสวะสิ้นแลว ผูไกลกิเลส
วา เปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา โย เวทิ เปนตน ความวา ผูใด
รูจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงอยางแจงชัด ,
๑

๑. ปากฏ กตฺวา ทําใหปรากฏ.
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เราเรียกบุคคลผูนั้น ซึ่งชือ่ วา ไมของ เพราะความเปนผูไมเกี่ยวของ
ชื่อวา ไปดีแลว เพราะความเปนผูไปดีแลวดวยการปฏิบัติ ชื่อวา ผูรู
แลว เพราะความเปนผูรูสัจจะทั้ง ๔ วา เปนพราหมณ.
บทวา ยสฺส เปนตน ความวา เทพดาเปนตนเหลานั้น ไมรูคติ
ของผูใด, เราเรียกผูนั้น ซึ่งชื่อวา มีอาสวะสิ้นแลว เพราะความที่
อาสวะทั้งหลายสิ้นแลว ชื่อวา ผูไกลกิเลส เพราะความเปนผูหางไกล
จากกิเลสทั้งหลาย วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระวังคีสเถระ จบ.
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๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุณี
ชื่อธรรมทินนา ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยสฺส ปุเร จ" เปนตน.
[วิสาขอุบาสกบรรลุอนาคามิผล]
ความพิสดารวา ในวันหนึ่ง ในเวลานางเปนคฤหัสถ วิสาขอุบาสกผูเปนสามี ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา บรรลุอนาคามิผล
แลว คิดวา "การที่เราใหนางธรรมทินนารับทรัพยสมบัติทั้งปวง ควร"
ในกาลกอนแตนั้น อุบาสกนั้น เมื่อมา เห็นนางธรรมทินนาผูแลดู
อยูทางหนาตาง ยอมทําความยิ้มแยม. แตในวันนั้น ไมแลดูนางผูยืน
อยูที่หนาตางเลย ไดไปแลว.
นางคิดวา "นี้เรื่องอะไรกันหนอ ? คิดวา "ขอนั้นจงยกไว,
เราจักรูในเวลาบริโภค" แลวนําภัตรเขาไปในเวลาบริโภค.
ในวันอืน่ ๆ อุบาสกนั้น พูดวา "มาเถิด, เราบริโภคดวยกัน.
แตในวันนั้น เปนผูนิ่งเฉย บริโภคแลว. นางคิดวา "สามีคงจักโกรธ
ดวยเหตุอะไร ๆ แนนอน."
ครั้งนั้น วิสาขอุบาสก เรียกนางในเวลานั่งตามสบายมาแลว กลาว
กะนางวา "ธรรมทินนา หลอนจงรับทรัพยสมบัติทั้งปวงในเรือนนี้
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๙ (ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ) วัดนรนาถสุนทริการาม
แปล.
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เถิด." นางคิดวา "ธรรมดาวา คนทั้งหลายโกรธแลว ยอมไมให
ใครรับทรัพยสมบัติ, นี่เรื่องอะไรกันหนอ ?" จึงกลาววา "นาย
ก็ทานเลา ?"
อุบาสก. จําเดิมแตนี้ ฉันจักไมจัดแจงอะไร ๆ.
ธรรมทินนา. ใครจักรับน้ําลายที่ทานบวนทิ้ง, เมื่อเปนเชนนั้น
ทานก็จงอนุญาตการบวชแกดิฉันเถิด.
อุบาสกนั้น รับวา "ดีละ นางผูเจริญ" แลวนํานางไปสูสํานัก
ภิกษุณีดวยสักการะเปนอันมาก ใหบวชแลว. นางไดอุปสมบทแลว
ไดมีชื่อวาธรรมทินนาเถรี.
[วิสาขอุบาสกถามปญหาในมรรคกะพระเถรี]
นางไปสูชนบทกับภิกษุณีทั้งหลาย เพราะความเปนผูประสงค
วิเวก เมื่ออยูในชนบทนัน้ ไมนานเทาไร ก็บรรลุพระอรหัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย กลับมาสูกรุงราชคฤหอยางเดิมอีก ดวยคิดวา
"บัดนี้ พวกชนผูเปนญาติ อาศัยเราแลว จักทําบุญทั้งหลาย."
อุบาสก ไดทราบความที่พระเถรีมาแลว คิดวา "พระเถรีมา
เพราะเหตุไรหนอ ?" จึงไปสูสํานักภิกษุณี ไหวพระเถรีแลวนั่ง ณ
สวนขางหนึ่ง คิดวา "การที่เราจะพูดวา 'แมเจา ทานกระสันหรือ
หนอ' ดังนี้ ก็เปนการไมสมควร, เราจักถามปญหาสักขอหนึ่งกะพระ
เถรีนั้น' แลวถามปญหาในโสดาปตติมรรค. พระเถรี เฉลยปญหาขอ
นั้นได. อุบาสก จึงถามปญหาแมในมรรคที่เหลือ โดยอุบายนั้นนั่น
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แล เมื่อพระเถรีนั้นกลาวในเวลาปญหาอันอุบาสกนั้นถามกาวลวง
(วิสัย) วา "วิสาขะผูมีอายุ ทานแลนเลย (วิสัย) ไปแล" แลว
กลาววา "เมื่อทานจํานง ก็พึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหา
นี้" ไหวพระเถรีแลว ลุกจากอาสนะ ไปสูสํานักพระศาสดา กราบทูล
การสนทนาปราศรัยนั้นทั้งหมด แดพระผูมีพระภาค.
[พระศาสดาทรงยกยองพระธรรมทินนาเถรี]
พระศาสดา ตรัสวา "ธรรมทินนาธิดาของเรากลาวดีแลว,
ดวยเรา เราเมื่อจะแกปญหานั่น ก็จะพึงแกอยางนั้นเหมือนกัน" ดังนี้
แลว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :"ความกังวลในกอน ในภายหลัง และในทาม
กลาง ของผูใด ไมม,ี เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมี
ความกังวล ไมมีความยึดมั่นวา เปนพราหมณ"
[แกอรรถ]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุเร ความวา ในขันธทั้งหลายที่
เปนอดีต.
บทวา ปจฺฉา คือ ในขันธทั้งหลายที่เปนอนาคต.
บทวา มชฺเฌ ไดแก ในขันธทั้งหลายที่เปนปจจุบัน.
สองบทวา นตฺถิ กิฺจน เปนตน ความวา ความกังวล
กลาวคือความยึดถือดวยตัณหาในฐานะ ๓ เหลานั้น ของผูใด
ไมมี, เราเรียกผูนั้น ซึ่งไมมีความกังวลดวยกิเลสเครื่องกังวลคือราคะ
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เปนตน ผูชอื่ วา ไมมีความยึดมั่น เพราะไมมีความยึดถืออะไร ๆ
วาเปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระธรรมทินนาเถรี จบ.
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๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
อังคุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุสภ" เปนตน.
[พระอังคุลีมาลไมกลัวชาง]
เรื่อง ขาพเจากลาวไวในคาถาวรรณนาวา "น เว กทริยา
เทวโลก วชนฺติ " เปนตนนั่นแล.
จริงอยู ในที่นั้น ขาพเจากลาวไววา "ภิกษุทั้งหลายถามพระ
อังคุลิมาลวา "ผูมีอายุ ทานเห็นชางตัวดุราย ยืนกั้นฉัตรอยูแลว ไม
กลัวหรือหนอ ?" พระอังคุลิมาล ตอบวา "ไมกลัว ผูมีอายุ."
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลพระศาสดาวา "พระเจาขา พระ
อังคุลิมาล พยากรณพระอรหัตดวยคําไมจริง."
พระศาสดา ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย อังคุลิมาลบุตรของเรา
ยอมไมกลัว, เพราะวา ภิกษุทั้งหลายเชนกับบุตรของเรา ผูองอาจ
ที่สุดในระหวางพระขีณาสพผูองอาจทั้งหลาย ยอมไมกลัว" ดังนี้
แลว ตรัสพระคาถานี้ในพราหมณวรรควา :"เราเรียกบุคคลผูองอาจ ประเสริฐ แกลวกลา
แสวงหาคุณอันใหญ ผูชนะโดยวิเศษ ไม
หวั่นไหว ผูลางแลว ผูรู นั้นวา เปนพราหมณ."
*

๑

* พระมหาสนัน่ ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส (ปจจุบัน เปนพระธรรมวราภรณ ป. ธ. ๙ วัดนรนาถสุนทริการาม) แปล. ๑. มาในพระธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๖ โลกวรรค.
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[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :เราเรียกบุคคลนั้น คือเห็นปานนั้น ผูชื่อวาองอาจ เพราะ
ความเปนผูเชนกับโคอุสภะ ดวยอรรถวาเปนผูไมหวาดเสียว ชื่อวา
ประเสริฐ เพราะอรรถวาสูงสุด ชื่อวา ผูแกลวกลา เพราะถึงพรอม
ดวยความเปนผูกลาหาญ ชื่อวา ผูแสวงหาคุณอันใหญ เพราะความ
เปนผูแสวงหาคุณอันใหญ มีศลี ขันธเปนตน ชื่อวา ผูชนะโดยวิเศษ
เพราะความที่มารทั้ง ๓ อันตชนะแลว ชื่อวา ผูล างแลว เพราะ
ความเปนผูมีกิเลสอันลางแลว ชื่อวา ผูรู เพราะความเปนผูรูสัจจะ
ทั้ง ๔ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปตติผลเปนตน ดังนี้แล.
เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ จบ.
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๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ [๓๐๒]
[ขอความเบื้องตน]
พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภปญหา
ของเทวหิตพราหมณ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปุพฺเพนิวาส"
เปนตน.
[พราหมณทูลถามทักษิณาที่มีผลมาก]
ความพิสดารวา ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ทรงอาพาธดวย
พระวาโย (กําเริบ) ทรงสงพระอุปวานเถระไปสูสํานักของเทวหิตพราหมณ เพื่อตองการน้ํารอน. ทานไปบอกความที่พระศาสดาทรง
อาพาธแลวขอน้ํารอน.
พราหมณฟงคํานั้นแลว เปนผูมีใจยินดี คิดวา "การที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงสง (พระอุปวานเถระ) มาสูสาํ นักของเรา เพื่อ
ตองการน้ํารอน เปนลาภของเราหนอ" จึงใหบุรุษใหถือเอาหาบ
น้ํารอนและหอน้ําออย มอบถวายแกพระอุปวานเถระ.
พระเถระ ใหชนถือเอาน้ํารอนเปนตนนั้น ไปสูวิหาร กราบ
ทูลพระศาสดาใหทรงสรงดวยน้ํารอนแลว ละลายน้ําออยดวยน้ํารอน
ถวายแดพระผูมีพะภาค.
ในขณะนั้นนั่นเอง อาพาธนั้นของพระองค ก็สงบระงับ.
พราหมณคิดวา "ไทยธรรมเราใหแกใครหนอแล ? จึงมีผลมาก,
*

* พระมหาสนั่น ป. ธ. ๗ วัดบรมนิวาส (ปจจุบันเปนพระธรรมวราภรณ ป. ธ. ๙ วัดนรนาถ ฯ)
แปล.
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เราจักทูลถามพระศาสดา." พราหมณนั้น ไปสูสํานักพระศาสดาแลว
เมื่อจะทูลถามเนื้อความนั้น จึงกลาวคาถานี้วา :"บุคคลควรใหไทยธรรมในบุคคลไหน ? ไทยธรรมวัตถุอันบุคคลใหในบุคคลไหน จึงมีผล
มาก ? ทักษิณาของบุคคลผูบูชาอยูอยางไรเลา ?
จะสําเร็จไดอยางไร ?"
[พระศาสดาทรงแกปญหาของพราหมณ]
ลําดับนั้น พระศาสดา ตรัสวา "ไทยธรรมวัตถุ ที่บุคคลให
แลวแกพราหมณ ผูเชนนี้ ยอมมีผลมาก" ดังนี้แลว เมื่อจะทรง
ประกาศบุคคลผูเปนพราหมณแกพราหมณนั้น จึงตรัสพระคาถา
นี้วา :"บุคคลใด รูข ันธที่อาศัยอยูในกอน, ทั้งเห็น
สวรรคและอบาย, อนึ่ง บรรลุความสิ้นไปแหง
ชาติ เสร็จกิจแลว เพราะรูยิ่ง เปนมุนี, เราเรียก
บุคคลนั้น ซึ่งมีพรหมจรรยอันอยูเสร็จสรรพ
แลว วาเปนพราหมณ."
[แกอรรถ]
พึงทราบเนื้อความแหงพระคาถานั้นวา :บุคคลใด รูขันธที่อาศัยอยูในกอนอยางแจงชัด เห็นสวรรค
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ตางดวยเทวโลก ๒๖ ชัน้ และอบาย ๔ ดวยทิพยจักษุ อนึ่ง บรรลุ
พระอรหัตกลาวคือความสิ้นไปแหงชาติ เสร็จกิจแลว เพราะรูยิ่ง
ซึ่งธรรมควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ละธรรมที่ควร
ละ ทําใหแจงซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง คือบรรลุพระนิพพานหรือบรรลุ
พรหมจรรยอันตนอยูจบแลว ชื่อวา เปนมุนี เพราะเปนผูบรรลุภาวะ
แหงผูรู ดวยปญญาอันเปนเหตุสิ้นไปแหงอาสวะ, เราเรียกบุคคลนั้น
ซึ่งชื่อวา มีพรหมจรรยอยูเ สร็จสรรพแลว เพราะความเปนผูอยู
จบพรหมจรรย อันเปนที่สุดแหงกิเลสทั้งสิ้น คือพระอรหัตตมรรคญาณ วา เปนพราหมณ.
ในกาลจบเทศนา ชนเปนอันมาก ตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย
ประกาศความเปนอุบาสกแลว ดังนี้แล.
เรื่องเทวหิตพราหมณ จบ.
พราหมณวรรค วรรณนา จบ.
วรรคที่ ๒๖ จบ.
๑

๑. กามาพจร ๖ รูปพรหม ๑๖ อรูปพรหม ๔ รวมเปน ๒๖.
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[รวมเรื่องทั้งหมด]
อรรถกถาแหงพระธรรมบท มีประมาณ ๗๒ ภาณวาร อัน
ขาพเจาประกาศเรื่อง ๒๙๙ เรื่อง คือ "ในยมกวรรค อันเปนวรรค
ทีแรกของวรรคทั้งปวง ๑๔ เรื่อง, ในอัปปมาทวรรค ๙ เรื่อง, ใน
จิตตวรรค ๙ เรื่อง, ในปุปผวรรค ๑๒ เรื่อง, ในพาลวรรค ๑๕ เรื่อง,
ในบัณฑิตวรรค ๑๑ เรื่อง, ในอรหันตวรรค ๑๐ เรื่อง, ในสหัสสวรรค ๑๔ เรื่อง, ในปาปวรรค ๑๒ เรื่อง, ในทัณฑวรรค ๑๑ เรื่อง,
ในชราวรรค ๙ เรื่อง, ในอัตตวรรค ๑๐ เรื่อง, ในโลกวรรค ๑๑ เรื่อง,
ในพุทธวรรค ๙ เรื่อง ในสุขวรรค ๘ เรื่อง, ในปยวรรค ๙ เรื่อง,
ในโกธวรรค ๘ เรื่อง, ในมลวรรค ๑๒ เรื่อง, ในธัมมัฏฐวรรค ๑๐
เรื่อง, ในมัคควรรค ๑๐ เรื่อง, ในปกิรณกวรรค ๙ เรื่อง, ในนิรยวรรค ๙ เรื่อง, ในนาควรรค ๘ เรื่อง, ในตัณหาวรรค ๑๒ เรื่อง,
ในภิกขุวรรค ๑๒ เรื่อง, ในพราหมณวรรค ๓๙ เรื่อง" รจนาไว
พอเหมาะ ดวยสามารถไมยอนักไมพิสดารนัก จบแลว ดวยคํามี
ประมาณเทานี้.
๑

๑. ในเรื่องเหลานี้นับรวมทัง้ หมดมี ๓๐๒ เรื่อง.
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[คําอุทิศของผูเรียบเรียง]
ธรรมบทอันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใดผูพระธรรมราชา ทรงบรรลุแลว,
พระคาถาเหลาใดในพระธรรมบท มีประมาณ
๔๒๓ พระคาถา ตั้งขึ้นแลว ในเพราะเรื่อง ๒๙๙
เรื่อง อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผู
แสวงหาคุณอันใหญ ทรงยังสัจจะทั้ง ๔ ใหแจม
แจง ทรงภาษิตไวแลว, ขาพเจาผูอยูในปราสาท
ของพระเจาสิริกูฏ ในวิหาร อันพระอธิราชเจา
ผูมีพระกตัญู ตรัสใหสรางไวแลว เรียบเรียง
อรรถกถานี้ แหงพระคาถาเหลานั้น ใหถึง
พรอมดวยอรรถและพยัญชนะ ใหหมดมลทิน
ดวยดี ตามพระบาลีมีประมาณ ๗๒ ภาณวาร
เพื่อประโยชนและเพื่อเกื้อกูลแกโลก เพราะ
ความทีข่ าพเจาเปนผูใครเพื่อความดํารงมั่นแหง
พระสัทธรรมของพระโลกนาถเจาไดบรรลุกุศล
ใดแลว, ดวยอํานาจกุศลนั้น ขอความดําริอัน
เปนกุศลทั้งปวง จงเผล็ดผลที่นาจับใจ สําเร็จ
แกสัตวทั้งปวง ดวยประการฉะนี.้
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[พรรณนาคุณสมบัติผูเรียบเรียงคัมภีรนี้]
พระเถระผูทรงนามอันครูทั้งหลายขนานแลววา "พุทธโฆสะ"
ผูประดับดวยศรัทธา ความรู และความเพียร อันบริสุทธอยางยิ่ง มี
คุณสมุทัย มีศีล อาจาระ ความเปนผูซึ่งตรง และความเปนผูออน
โยน เปนตน พรั่งพรอมแลว สามารถหยั่งลงในการถือเอาลัทธิ
ของตนและลัทธิอื่น ประกอบดวยความเฉลียวฉลาดดวยปญญา
ประกาศญาณอันไมขัดของ ในสัตถุสาสน อันตางดวยปริยัติธรรม
คือพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถา ผูชํานาญในไวยากรณมาก ผู
ประกอบดวยความกลมเลี้ยงแหงถอยคําที่ไพเราะยิ่ง อันเปลงออก
ไดสะดวก ที่ยังกรณสมบัติใหเกิด ผูมีปกติพูดถูกตองคลองแคลว
ประเสริฐในทางพูด เปนมหากวี เปนผูประดับวงศของพระเถระ
ทั้งหลาย ผูอยูในมหาวิหารโดยปกติ ผูเ พียงดังประทีปในวงศของ
พระเถระ ผูม ีความรูอันไมขัดของในอุตตริมนุสสธรรม อันประดับ
ดวยคุณตางดวยอภิญญา ๖ และปฏิสมั ภิทาเปนตน มีความรูไพบูล
ทั้งหมดจด ไดเรียบเรียบอรรถวรรณนาแหงพระธรรมบทนี้ไวแลว.

