คําชีแ้ จง
( พิมพครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ )
หนังสืออันตรคาถาธรรมบทแปล ( มีเรื่องปรารภนํา ) นี้ พระพระมหาแจม เขมาราโม และพระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ วัดมกุฏกษัตริยารา เปนผูแปลและเรียบเรียง ตามคําแนะนําของทานเจาคุณพระศาสนโศภน ( แจม จตฺตสลฺโล ) วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖
ภายหลังกองตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพขึ้นเผยแพร ตั้งแต พ.ศ.
๒๔๘๑ เปนตนมา.
เมื่อจะพิมพครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ นี้ คณะกรรมการเห็นวาหนังสือนี้
แปลและเรียบเรียงมานานถึง ๕๖ ปแลว ควรจะแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงรวมมือกับผูแปลและเรียบเรียงเดิมแกไข ดังนี้
๑. ใหเรียกชื่อหนังสือนี้วา " อันตรคาถาธรรมบทแปล ( มีเรื่อง
ปรารภนํา ) "
๒. ลงชื่อผูแปลและเรียบเรียงไวที่หนาปกตามระเบียบที่ใชทั่วไป
๓. แกไขลําดับเลขคาถา ตามจํานวนที่ตัดและเติมขึ้นใหม
๔. แกไขคําแปลคาถาบางแหงและขอความที่เลาเรื่องบางตอน
๕. ทําเชิงอรรถบอกที่มาทั้งในธมฺมทฏกถาและชาตกฏกถา
ขึ้นใหม.
แผนกตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ กันยายน ๒๕๒๕

คําปรารภ
มหามกกุฏราชวิทยาลัยเปนที่รวบรวมหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

เรื่องพระพุทธศาสนา ทั้งที่เปนหลักสูตร ทั้งเปนอุปกรณการศึกษา
พระปริยัติธรรม หนังสืออันตรคาถาธรรมบทแปล ที่ทานเจาคุณ
พระศาสนโศภน วัดมกุฏกษัตริยาราม แนะนําใหพระเปรียญในวัด
นั้นเรียบเรียง ก็เปนเรื่องหนึ่งซึ่งควรจัดพิมพใหมีไว เพื่อเปนประโยชน
แกผูตองการ เพราะหนังสือนี้มีเลาเรื่องในธรรมบทยอ ๆ พอไดความ
ถาที่ไหนเกี่ยวกับคาถาชาดก ก็เลาเรื่องชาดกไวอยางชัดเจน ที่ไหนมี
คาถากลางคัน ก็แปลไวหมดทุกคาถา เปนประโยชนแกนักเรียนภาษา
บาลีประโยค ๓ ไดอยางดี นอกจากนี้ ผูตองการทราบเรื่องชาดกตาง ๆ
ซึ่งมีในธรรมบท เมื่อไดอานหนังสือนี้แลว ก็ทราบเรื่องไดดี ทั้งถอยคํา
สํานวนก็ไพเราะ เขาใจงาย ชวนอาน.
กรรมการกองตํารามหามกุฎ ฯ พิจารณาเห็นประโยชนดัง
กลาวมานี้ จึงไดกราบเรียนขออนุญาตพิมพและขอกรรมสิทธิ์ ทาน
ก็ยินดีอนุญาตใหตามความประสงค ดังปรากฏในหนาคํานําของทาน
นั้นแลว.
กองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๒ มกราคม ๒๔๘๑

คํานํา
ขาพเจาไดเรียบเรียงคาถาธรรมบทแปล มีเรื่องปรารภนํา ครั้ง
เปนพระอริยมุนี ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงโปรดจัดเขาเปนธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑๒ หนังสือ
ฉบับนั้นมีแตคาถาที่พระศาสดาทรงปรารภ สวนคาถาในระหวาง ๆ
ทองเรื่องหามีไม ตั้งใจจะเรียบเรียงเอง เปนหนังสือคูกันกับคาถา
ธรรมบทแปลมีเรื่องนํานั้น แตโอกาสไมอํานวยให จึงแนะนําให

พระมหาแจม เขมาราโม เปรียญ ๖ ประโยค ที่วดั มกุฏกษัตริย
ทํา เธอก็อุตสาหะทําไดเพียงเรื่องที่ ๑๘ เผอิญอาพาธเปนวัณโรค
มรณภาพเสีย จึงแนะนําพระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ เปรียญ ๗
ประโยค วัดมกุฏษัตริยใหทําตอไป เธอก็ยินดีรับ พยายามทําจน
จบไดโดยเรียบรอย จึงไดพิมพขึ้นใชในการพระราชทานเพลิงศพ
หมอมเจาปยบุตร จักรพันธุ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ หนังสือที่พิมพขึ้น
คราวนั้นนอยนัก หมดไป มีผูตองการหาอีกก็ไมได มหามกุฏราชวิทยาลัยเห็นวา หนังสือนั้น เปนประโยชนแกนักเรียนภาษาบาลีมาก
จึงขออนุญาตพิมพขึ้น เพื่อใหสําเร็จความประสงคของผูตองการ ขาพเจา
ยินดีอนุญาต มอบใหกองตําราชําระ ใหกรรมสิทธิ์แกมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑.
วัดมกุฏกบัตริยาราม
วันที่ ๑๙ มกราคม ๑๔๘๑
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อันตรคาถา
ใน
พระธัมมปทัฏฐกถา
ปณามคาถา*
มหาโมหตโมนทฺเธ
โลเก ลกนฺตทสฺสินา
เยน สทฺธมฺมปชฺโชโต
ชลิโต ชลิติทฺธินา
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา
สมฺพุทฺธสฺส สิรมี โต
สทฺธมฺมฺจสฺส ปูเชตฺวา
กตฺวา สงฺฆสฺส จฺชลึ
" ต ต กรณมาคมฺม
ธมฺมา ธมฺเมสุ โกวิโท
มฺปนฺนสทฺธมปโท
สตฺถา ธมฺมปท สุภ
เทเสสิ กรุณาเวคสมุสฺสาหิตมานโส
ย เว เทวมนุสฺสาน
ปติปาโมชฺชวฑฺฒน
ปรมฺปราภตา ตสฺส
นิปุณา อตฺถวณฺณนา,
ยา ตามฺพปณฺณิทีปมฺหิ
ทีปภาสาย สณฺิตา
น สายติ เสสาน
สตฺตาน หิตสมฺปท,
อปฺเปวนาม สาเธยฺย
สพฺพโลกสฺส สา หิต "
อิติ อาสึสมาเนน
ทนฺเต สมจารินา
กุมารกสฺสเปนาห
เถเรนน ถิรเจตสา
* ธมฺ. ๑/๑-๒
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สทฺธมฺมฏิติกาเมน
ต ภาส อติวิตฺถาร
ปหายาโรปยิตฺวาน
คาถาน พฺยฺชนปท
เกวลนฺต วิภาเวตฺวา
ภาสนฺตเรน ภาสิสฺส
มนโส ปติปาโมชฺช

สกฺกจฺจ อภิยาจิโต
คตฺจ วจนกฺกม
ตนฺตึ ภาสึ มโนรม
ย ตตฺถ น วิภาวิต
เสสนฺตเมว อตฺถโต
อาวหนฺโต วิภาวิน
อตฺถธมฺมูปนิสฺสิตนฺติ.

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 3

แปลปณามคาถา
ขาพเจาชื่อพระพุทธโฆษาจารย เปนผูอันพระกุมารกัสสปเถระ
ผูฝกตนเรียบรอยแลว ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ มีจิตมั่นคง ใครความ
ดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม หวังอยูวา " อรรถกถาอันพรรณนาอรรถ
แหงพระธรรมบทอันงาม ที่พระศาสดาผูฉลาดในสภาพที่เปนธรรมและ
มิใชธรรม มีบทคือพระสัทธรรมถึงพรอมแลว มีพระอัธยาศัยอันกําลัง
แหงพระกรุณาใหอุตสาหะดวยดีแลว ทรงอาศัยเหตุนั้น ๆ แสดงแลว
เปนเครื่องเจริญปติและปราโมทยของเทพดาและมนุษยทั้งหลาย เปนคํา
ที่สุขุมละเอียดนํากันสืบ ๆ มาแลว ตั้งอยูแลวในตามพปณณิทวีป โดย
ภาษาของชาวทวีป ยังไมกระทําความถึงพรอมแหงประโยชนเกื้อกูลให
สําเร็จแกสัตวทั้งหลายที่เหลือได แมไฉน อรรถกถาแหงพระธรรมบท
นั้น จักทําประโยชนใหสําเร็จแกโลกทัง้ ปวงได " ดังนี้ จึงอาราธนา
โดยเคารพแลว ขอนมัสการพระบาทแหงพระสัมพุทธเจาผูทรงสิริ เมื่อ
โลกอันมืดคือโมหะใหญปกคลุมแลว ทรงแลเห็นพระนิพพานอันเปนที่สุด
ของโลกได ผูมีฤทธิ์รุงเรืองแลว ทรงยังประทีปคือพระสัทธรรมให
รุงเรืองแลว บูชาพระสัทธรรมแหงพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว และ
ทําอัญชลีแดพระสงฆแหงพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว จักกลาว
อรรถกถา อันพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบทนั้นดวยภาษาอื่น แต
โดยอรรถไมใหเหลือ ละภาษานั้นและลําดับอันถึงอรรถอันพิสดารเกิน
เสีย ยกขึ้นสูภ าษาอันเปนแบบที่ไพเราะ อธิบายบทพยัญชนะแหงคาถา
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ทั้งหลาย ทีท่ านยังมิไดอธิบายไวแลวในอรรถกถานั้นใหสิ้นเชิง นําปติ
และปราโมทยแหงใจ อันอาศัยอรรถและธรรม มาแกนักปราชญ
ทั้งหลาย.
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อันตรคาถา
ใน
ธัมมปทัฏฐกถา
๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ
มีเรื่องเลาวา ยังมีเศรษฐีผูหนึ่ง ชื่อมหาสุวรรณ เปนคนมั่งคั่ง
มีทรัพยสมบัติมาก แตไมมีบุตร วันหนึ่ง เขาไปอาบน้ําแลวกลับมาเห็น
ตนไมเจาไพร นึกเดาเอาวา คงมีเทวดาสิง จึงทําพิธีรีตองบวงสรวง
ขอใหตนไดบุตรหรือธิดา แลวจักทําสักการะแกบนเปนการใหญ จําเนียร
กาลลวงมา ภรรยาเขาก็ตั้งครรภบรรจบครบทศมาส คลอดแลวขนาน
ชื่อวาปาละ สมัยอื่นก็คลอดอีกคนหนึ่งจึงขนานชื่อวาจุลปาละ พอสอง
กุมารเจริญวัย มารดาบิดาก็ตาย ไดทรัพยมรดก สองพี่นองก็เลี้ยงดูกัน
สืบมา.
ภายหลังนายปาละไปฟงเทศนที่วัดพระเชตวัน ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดง วาดวยอนุบุพพีกถา เขาไดฟงแลวก็ติดใจ จึงเขา
ไปเฝากราบทูลขอบวช ไดตรัสสั่งใหไปลาญาติที่ควรลาเสียกอน เขาจึง
ไปมอบสมบัติใหนายจุลปาละผูนองชาย แลวลาวาจะบวช นอยชายก็หาม
วา พี่จา เดี๋ยวนี้ ฉันไดพี่เปนเหมือนมารดาบิดาของฉัน พี่อยูบานก็มี
สมบัติพอจะจายออกทําบุญได พี่อยาบวชเลย ถาใครจะบวชจริง ๆ ไวบวช
ตอแก ๆ เถิดหนาพี่ ฝายนายปาละไดฟงนองชายออนวอนดังนั้น ก็ไม
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ยอม จะบวชใหได จึงไดพูดตอบนองชายผูรองไหสะอึกสะอื้นอยู โดย
ใจความดังนี้วา :[ ๑ ] ชราชชฺชริตา โหนฺติ
มือเทาและเทาทั้งหลายของผูใดชํารุด
หตฺถปาทา อนสฺสวา
ไปเพราะชรา วาไมฟง ผูนั้นเปน
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม
ผูมีกําลังถอยเสียแลว
กถ ธมฺม จริสฺสติ.
จักประพฤติธรรมไดอยางไรเลา ?
นายปาละ หรือที่เรียกวามหาปาละ ครั้นลานองชายไปบวชแลว
เฝาปฏิบัติทานอาจารยและอุปชฌายะอยูจนครบ ๕ พรรษาแลว จึงปลีก
ตัวอยูตางหาก เมื่อครบ ๕ พรรษา ปวารณาเสร็จแลว เขาไปเฝา
สมเด็จพระบรมศาสดา กราบทูลถามถึงธุระในพระศาสนา ไดทราบวา
คันถธุระนี้ยุงนัก คือจะตองเลาเรียนศึกษาพระพุทธวจนะแลวทรงจําไว
บอกกลาว จะตองระคนดวยคนหมูมาก ก็ไมพอใจกลับรักใครในทาง
วิปสสนาธุระ คือหลีกไปอยูที่สงัด ๆ เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมไวใน
อัตภาพ ยังวิปสสนาใหเจริญเรื่อย ๆ ไป กวาจะถึงพระอรหันต เรียน
พระกัมมัฏฐานในสํานักสมเด็จพระบรมศาสดา แลวพาภิกษุบริวารประมาณ ๖๐ รูป ออกเดินทางไปไกลราว ๑๒๐ โยชน ลุถึงบานปจจันตคาม
หมูใหญตําบลหนึ่ง อันชาวบานตําบลนั้น อาราธนาใหจําพรรษาตาม
ผาสุก พวกเธอเห็นสมควรแลว รับอยูพรรษา เมือ่ ถึงวันจําพรรษา
๑. ธมฺ. ๑/๓
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พระมหาปาละ แถลงถอยชักชวนภิกษุบริวาร ใหตั้งความเพียร สวน
ตนก็ตั้งหนาบําเพ็ญเพียรอยางใหญ ในเดือนแรกไมไดจําวัดเลย ตา
เกือบประทุ ในพรรษานั้นมีหมอมาปวารณาไว เขาจึงไดมารักษาตา
หมอคนนี้มียาตาอยางดีหยอดทีสองทีก็หาย เขาถวายใหหยอด คราวนี้
หยอดตั้งหลายครั้งก็ไมหาย เขาจึงฉงนใจ เรียนถามวา พระผูเปนเจา
นั่งหนอดหรือนอนหยอด ทานก็นิ่งเสีย ที่จริง พระมหาปาละไมไดนอน
ความประสงคขอหมอจะใหนอน หมอจึงออนวอนใหนอนหยอด พระ
มหาปาละขอผัดไวปรึกษาดูกอน แลวสอนตนของตนอยางนี้วา :[ ๒ ] จกฺขูนิ หายนฺตุ มมายิตานิ
จักษุทั้งหลายที่ถือกันวาของเรา
เสือ่ มไปเสียเถิด
โสตานิ หายนฺตุ ตเถว เทโห
หูก็เสื่อมไปเถิด กายก็เปนเหมือน
กันอยางนั้นเถิด
สพฺพมฺปท หายตุ เทหนิสฺสิต
แมสรรพสิง่ อันอาศัยกายนี้ ก็เสื่อม
ไปเสียเถิด
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ.
ปาลิตะ ! เหตุไฉน ? ทานจึงยัง
ประมาทอยู.
จกฺขูนิ ชีรนฺตุ มมายิตานิ
จักษุทั้งหลายที่ถือกันวาของเรา
ทรุดโทรมไปเสียเถิด.
โสตานิ ชีรนฺตุ ตเถว กาโย
หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด กายก็เปน
เหมือนกันอยางนั้นเถิด
๒. ธมฺม. ๑/๑๐
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แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็
ทรุดโทรมไปเสียเถิด
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ
ปาลิตะ ! เหตุไฉน ? ทานจึงยัง
ประมาทอยู.
จกฺขูนิ ภิชฺนตฺ ุ มมายิตานิ
จักษุทั้งหลายที่ถือกันวาของเรา
แตกไปเสียเถิด
โสตานิ ภิชฺชนฺตุ ตเถว รูป
หูก็แตกไปเสียเถิด กายก็เปน
เหมือนกันอยางนั้นเถิด
สพฺพมฺปท ภิชฺชตุ รูปนิสฺสิต
แมสรรพสิง่ อันอาศัยกายนี้ ก็แตก
ไปเสียเถิด
กึการณา ปาลิต ตฺว ปมชฺชสิ.
ปาลิตะ ! เหตุไฉน ? ทานจึงยัง
ประมาทอยู
พระมหาปาละ ที่รูจักกันโดยมากมักเรียกวา พระจักขุปาละ เมื่อ
ทานปรึกษาหารือตน ตกลงใจวา เราจักไมนอน จนตลอด ๓ เดือน
ภายในฤดูฝนนี้ เหตุนั้น จักษุของเราจะฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามที
เถิด เราจงทรงพระพุทธศาสนาไวเถิด อยาเห็นแกจักษุเลย แลวสอน
ตนของตนเอง ดวย ๓ คาถาดังปรากฏในขอที่ ๒ นั้น แลวคงนั่ง
หยอดยาตานอนหยอดไม เมื่อไปบิณฑบาตหมอเห็นก็เรียนถามวา
พระผูเปนเจาหยอดยาตาบางหรือขอรับ ? หยอดบางแลวจะ เปน
อยางไรบางเลาขอรับ ? ยังเต็มทีอยูจะ ก็ทานนั่งหยอดหรือนอนหยอด
สพฺพมฺปท ชีรตุ กายนิสฺสิต
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เลาขอรับ ? พระเถระไดนิ่งเสีย แมหมอถามซ้ําก็ไมตอบวากระไร ขณะ
นั้น หมอจึงไดกลาววา ทานผูเจริญเจาขา ทานไมหาความสบายใหแก
ตัวของทานเอง ก็ตามแตใจเถิด ตั้งแตวันนี้ตอไป ขอทานอยาไดกลาว
วา หมอคนโนนรักษาตาเรา ถึงขาพเจาก็จะไมกลาววา ขาพเจาเปน
หมอรักษาตนทาน เพื่อกันความเสียชื่อของขาพเจา พระเถระถูกหมอ
บอกเลิกแลว เดินกลับไปวัด ครั้นแลวดําริเตือนตนฉะนี้วา ทานแม
หมอเขาบอกเลิกเสียแลว ทานอยาไดละอิริยาบถเสียนะสมณะ แลวกลาว
สอนตนดวยคาถาวา :[ ๓ ] ปฏิกฺขติ ฺโต ติกิจฺฉาย
ปาลิตะ ! ทานถูกหมอเขาบอก
เวชฺเชานาสิ วิวชฺชิโต
เลิกจากการรักษา ทิ้งเสียแลว
นิยโต มจฺจุราชสฺส
เปนผูเที่ยวตอมฤตยุราช จะมัว
กึ ปาลิต ปมชฺชสิ.
ประมาทอยูไยเลา ?
พระจักขุปาลเถระกลาวสอนตนดังในขอที่ ๓ นั้นแลว บําเพ็ญ
สมณธรรม ลําดับนั้น พอมัชฌิมยามลวงแลว ทั้งดวงตาทั้งกิเลสของ
ทานแตกพรอมกัน ไมกอ นไมกลังกวากัน ทานเปนพระอรหันต
สุกขวิปสสก แลวเดินกลับเขากุฎี พอถึงเวลาบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลาย
ไปเรียนวา ไดเวลาแลวขอรับ ทานก็บอกวา พกกันไปเถิด ขาพเจา
ตอบอดเสียแลว ภิกษุทั้งหลายมาดูตาของทาน ไดพากันรองไห ตาเปยก
ตาแฉะไปตาม ๆ กัน ภายหลังพวกมนุษยทราบความ ตางก็พากันมา
๓. ธมฺ. ๑/๑๑
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แสดงความเสียใจ รองไหกลิ้งเกลือกไปก็มี แลวสงขาวตมขาวสวนมา
ถวายที่วัดเปนนิตย ฝายพระเถระก็อุตสาหโอวาทอนุศาสนภิกษุบริวาร
เนือง ๆ จวนออกพรรษา ก็ไดบรรลุพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
หมอทั้ง ๖๐ รูป ออกพรรษาปวารณาแลว ภิกษุบริวารลาทานไปเฝา
สมเด็จพระบรมศาสดา สวนพระเถระยังไมไป โดยเกรงวาภิกษุบริวาร
จะลําบาก จึงสงพวกเธอลวงหนาไป และสั่งใหไปบอกนายจุลปาละ
นองชายเพื่อใหสงคนไปรับ ภิกษุบริวารมาถึงแลวแจงขาว เขาไดทราบ
ก็รองไหคร่ําครวญเปนนักหนา แลวจัดแจงใหบวชหลายชื่อปาลิตะเปน
สามเณรสงไปตามคําของภิกษุที่มาแจงขาว ฝายสามเณรปาลิตะก็เดินลัด
ตัดดงดนไปถึงพระเถระ ควรแกเวลาแลวชวนกลับ ถือปลายไมเทาจูง
พระเถระมา ดูนาเวทนาเสียนี่กระไร มาถึงกลางทางไดยินเสียงหญิง
รองเพลงพลางเก็บฟนอยู ก็สะดุดใจ พึงเห็นสมดวยเทศนานัย ที่สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา " นาห ภิกขฺ เว อฺ เอกสทฺทมฺป
สมนุปสฺสามิ, โย เอว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท
ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท " แปลวา " ภิกษุทั้งหลาย ! เราไมเห็นเสียงอื่น
แมสักอยางหนึ่ง อันจะยึดจิตของชายตั้งอยูเหมือนเสียงหญิงเลย. " ฝาย
สามเณรบอกใหพระเถระอยู แลวปลอยไมเทาสาวกาวเขาไปหาหญิง ถึง
ศีลวิบัติกะหญิงนั้นโดยครูเตียว แลวกลับมา พระเถระทราบความ ก็
ประณามขับไล ไมยอมไปกับคนชั่วและพูดพรรณนาโทษตาง ๆ เธอ
สังเวชแลวลาเพศเปนคฤหัสถ และอางวาตนไมไดบวชดวยศรัทธา บวช
เพื่อกันภัยในทางตางหาก แลวมาพูดออนวอนขอจูงไมเทาไป พระเถระ
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ไมยอมจึงกลาววา " อาวุโส คิหิปาโปป สมณปาโปป ปาโปเยว "
แปลวา " ผูมีอายุ ! คฤหัสถชั่วก็ดี สมณะชั่วก็ดี ชื่อวาชั่วทั้งนั้น
( คือไมแปลกกัน ) " ทานตั้งอยูในความเปนสมณะแลว ไมอาจทําคุณ
เพียงแตศีลใหบริบูรณได เปนคฤหัสถแลวจักทําความดีชื่ออะไรได เรา
จะตายอยูตามนี้ก็ตามที เปนไมขอไปกับเจาเปนอันขาด แลวกลาว ๒
คาถานี้วา :[ ๔ ] หนฺทาห หตจกฺขุสมฺ ิ
เอาเถิด ! เราเปนผูมีจักษุอันเสีย
แลว
กนฺตารทฺธานมาคโต
มาสูทางไกลอันกันดาร
สยมาโน น คจฺฉามิ
ยอมนอนเสีย อยาไปเลย ( ดี
กวา )
นตฺถิ พาเล สหายตา.
เพราะความเปนสหายในชนพาล
ไมมี.
หนฺทาห หตจกฺขุสฺมิ
เอาเถิด ! เราเปนผูมีจักษุอันเสีย
แลว
กนฺตารทฺธานมาคโต
มาสูทางไกลอันกันดาร
มริสฺสามิ โน คมิสฺสามิ
จักยอมเตายเสีย ( ในที่นี้ ) จักไม
ขอไป
นตฺถิ พาเล สหายตา.
เพราะความเปนสหายในชนพาล
ไมมี.
๑. ธมฺ. ๑/๑๕
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นายปาลิตะไดยินคํารําพันของพระเถระแลว ก็ชักใหมีความสังเวช
สลดจิต คิดเห็นโทษของตัววา เรากระทํากรรมหนักเปนไปโดยดวน
ไมสมควรเลยหนอ ดังนี้ แลวเสียอกเสียใจ กอดแขนรองไหวิ่งเขาราวปา
ไป ไดหลีกหลบหนาไปโดยประการนั้นแลว.
อันความผิดของเธอ หากเปนไปในครั้งนี้นั้น เปนไปดวยความ
ผลุนผลัน ไมทันพิจารณาโดยแยบคาย เปนวิสัยแหงทุรชนคนชั่วชาติ
เหตุนั้น ทานจึงสอนใหรูสึก แลวไมควรเพลิดเพลินโดยสวนเดียววา
" นนฺทิ ทุกขฺ สฺส มล " แปลโดยพยัญชนะวา " ความเพลิดเพลินเปน
มูลแหงทุกข " โดยความวา "รักสนุกทุกขสนัด " อาศัยเหตุเชนนี้
ไมวาการใด ๆ ทานจึงสอนใหพิจารณาเสียกอนไดเปนการดี สมดวย
บาลีวา " นิสมฺม การณ เสยฺโย " ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา
" กตสฺส นตฺถิ ปฏิการ " เพราะสิ่งทีทําแลวจะทําคืนไมได ในเรื่องนี้
นายปาลิตะทําชั่วแลว ก็ทําคืนไมได แมจะพูดประจับพระเถระสักเทาไร ๆ
ทานก็ไมยอมคบหา เลยเสียใจวิ่งเขาปาไป ทิ้งพระเถระไวกลางดง.
ดวยเดชะของพระเถระ ในขณะนั้น บัณฑุกัมพลศิลาอาสน ( ที่
ทานพรรณนาวาแผนศิลาที่ประทับมีสีดุจผากัมพลเหลือง ) ของทาวสักกเทวราช ยาว ๖๐ โยชน กวาง ๕๐ โยชน หนา ๑๕ โยชน มีสีดุจ
ดอกชัยพฤกษ มีปกติยุบลงในเวลาประทับ และฟูขึ้นในเวลาเสด็จขึ้น
แสดงอาการรอนแลว ( ที่เรียกวาพระอินทรรอนอาสน ) ทาวสักกเทวราช
จึงไดมีเทวดําริวา ใครหนแล ใครจะยังเราใหเคลื่อนจากสถาน ดังนี้
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แลว ทรงเล็งลงมา ไดทอดพระเนตรเห็นพระเถระดวยทิพยจักษุ เหตุนั้น
พระโบราณาจารยทั้งหลาย จึงไดกลาวแลววา :[ ๕ ] สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ทาวสหัสสเนตร ผูเปนจอมเทพดา
ทิพฺพจกฺขุ วิโสธยิ
สองทิพยจักษุ ( ทรงทราบไดวา )
ปาปครหี อย ปาโล
พระปาลเถระองคนี้ ติเตียนคนบาป
อาชีว ปริโสธยิ.
ชําระพยายามเครื่องเลี้ยงชีพให
บริสุทธิ์แลว.
สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ทาวสหัสสเนตร ผูเปนจอมเทพดา
ทิพฑจกฺขุ วิโสธยิ
สองทิพยจักษุ ( ทรงทราบไดวา )
ธมฺมครุโก อย ปาโล
พระปาลเถระองคนี้ หนักในธรรม
นิสินฺโน สาสเน รโต.
ยินดีในศาสนานั่งอยูนั่นแลว (คือ
นั่งอยูในกลางดงแตองคเดียว ).
เมื่อพระอินทรรอนอาสน ดวยเหตุเห็นปานนั้นแลว ไดทอด
พระเนตรเห็นพระจักขุปาลเถระ ดวยทิพยจักษุวา พระปาลเถระองคนี้
ทรงคุณธรรมเชนนี้ ฯ แตหามีใครมาชวยนําทางไม ตองนั่งเปลี่ยวเปลา
อยูแตองคเดียว ตามประสาพระตาบอด ก็งุมงามทําทาไปตามทํานอง
แมทานเปนพระอรหันต ก็เปนแตเพียงชั้นสุกขวิปสสก ไดความสุข
อยางแหงแลง ไมมีอิทธิปาฏิหาริยอยางใด จึงจําใจอยูอยางกลาหาญ อัน
เปนวิสัยแหงพระอรหันต ผูไมมีภัยแหที่ไหน ๆ ภัยอันกําบังเชนชาติ
๕. ธมฺ. ๑/๑๖
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ชราพยาธิเปนตนก็ดี ภัยอันประจักษแกตาเชนชางมาเสืออันจะมา
รบกวนก็ดี ในภัยเหลานี้ ทานมิไดหวั่นเพราะทานเปน " อกุโตภโย "
ถึงเหตุเปนที่ตั้งแหงความกลัวอยางอื่น ๆ อันเปนวิสัยที่ปุถุชนจะพึงกลัว
กัน ทานยอมไมกลัว เพราะถอนตัณหาอุปาทานหมดแลว แมทา นจะ
ลําบากสรีรกายสักเทาใด แตภายในใจของทานหาทุกขไม เหตุนั้น ทาน
จึงไมยอดไปกับนายปาลิตะ ผูถึงศีลวิบัติ เมื่อครั้งตั้งอยูในสามเณรภาวะ
อันชื่อวาเปนคนลามกตกอยูในความเปนพาล ความเปนสหายไมมีในชน
พาล ทานปลงใจเห็นความดังนี้ จึงไมยอมเกี่ยวของกับคนพาล แม
จะตายอยูกลางปาก็ไมวา จึงตองนั่งอยูแตองคเดียว.
ขณะนั้นทาวสักกเทวราช ทรงดําริวา ถาเราจักไมไปสูสํานัก
ของพระผูเปนเจาจักขุปาละ ผูติเตียนคนชั่ว ผูหนักในธรรม เห็นปาน
นั้น ศีรษะของเราก็จะแตกเปน ๗ เสีย่ ง จําเราจักตองไปสูสํานักของ
ทาน ครั้นทรงเทวดําริฉะนี้แลวก็เสด็จไป เหตุนั้น พระโบราณาจารย
ทั้งหลาย จึงไดกลาววา :[ ๖ ] สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ทาวสหัสสเนตร ผูเปนจอมเทพดา
เทวรชฺชสิรีธโร
ทรงสิริดวยความเปนเทวราช
ตขเณน อาคนฺตฺวา
เสด็จมาโดยขณะนั้นแลว
จกฺขุปาล อุปาคมิ.
เขาไปใกลพระจักขุปาลเถระ.
๖. ธมฺ. ๑/๑๖
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ทาวสักกเทวราช เมื่อไดเสด็จเขาไปใกลพระจักขุปาลเถระอยางนั้น
แลว ไดทรงกระทําเสียงฝพระบาท ในที่ใกลพระเถระ ขณะนั้น พระ
เถระไดสดับเสียงนั้นแลว จึงไดรองถามไปวา นั่นใคร ? ทาวเธอตรัส
ตอบวา ขาพเจาคือคนเดินทางเจาขา ทานจะไปไหนเลาอุบาสก ? ไป
เมืองสาวัตถีเจาขา เชิญไปกอนเถิดทานผูมีอายุ ก็พระผูเปนเจาเลาเจาขา
จักไปไหน ? ถึงเราก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน ถาอยางนั้น เราทั้งหลาย
ไปดวยกันเถิดเจาขา เราเปนคนทุพพลภาพ ความเนิ่นชาจักมีแกทานผูไป
กับเรา เอาเถิดเจาขา ขาพเจาไมไดรับรอนอะไร ถาขาพเจาไปอยูกับ
พระผูเปนเจา จักไดบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สักประการหนึ่ง เราทั้งหลายไป
ดวยกันเถิดเจาขา พระเถระคิดวา นั่นจักเปนสัตบุรุษ จึงกลาววา ถา
อยางนั้น ทานจงจับปลายไมเทาเขาเถิดอุบาสก ทาวสักกเทวราช ทรง
ทําอยางนั้นแลว ยอพื้นปฐพีพาพระเถระไปใหถึงวัดพระเชตวัน ในเวลา
เย็น พระเถระไดฟงเสียงเครื่องประโคมมีสังขและบัณเฑาะวเปนตนแลว
ถามวา นั่นเสียงที่ไหน ? ในเมืองสาวัตถีเจาขา ในเวลาไป เราไปโดย
กาลชานานแลว ขาพเจารูทางตรงเจาขา ในขณะนั้น พระเถระกําหนด
ไดวา ผูนี้มิใชมนุษย ชะรอยจักเปนเทพดา เหตุนั้น พระโบราณาจารย
ทั้งหลาย จึงกลาววา :[ ๗ ] สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท
ทาวสหัสสเนตร ผูเปนจอมเทพดา
เทวรชฺชสิรีธโร
ทรงสิริดวยความเปนเทวราช
สงฺขิปตฺวาน ต มคฺค
ยนทางนั้น
๗. ธมฺ. ๑/๑๗
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ขิปฺป สาวตฺถิมาคมิ.
พลันเสด็จมาถึงเมืองสาวัตถี.
สมเด็จพระบรมศาสดา พระองคผูเปนพระธรรมราชา ไดทรง
ปรารภพระจักขุปาลเถระใหเปนเหตุ แลวไดทรงเทศนาโปรดไว เริ่มบท
พระบาลีฉะนี้วา " มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา " เปนอาทิ แปลวา
" ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ ถา
บุคคลมีใจรายแลว พูดไปก็ดี ทําไปก็ดี ทุกขยอมไปตามเขา เพราะ
ทุจริต ๓ อยางนั้น เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคพลิพัททผูเข็นไป
อยู. "
อธิบายความตามพระคาถานั้นวา ขอที่วาธรรมทั้งหลายนั้น ก็คําวา
ธรรม ๆ นั้น จําแนกออกเปน ๔ คือ คุณธรรม ๑ เทศนาธรรม ๑
ปริยัตติธรรม " นิสสัตตธรรม ๑ ในธรรม ๔ ประการนั้น ธรรมศัพทนี้
ในคําวา " ธรรมและอธรรม ๒ ประการ ใหผลเหมือนกันหามิได
อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมใหถึงสุคติ " ชื่อวาคุณธรรม แปลวา
ธรรมคือคุณ ธรรมศัพทนี้ ในคําวา " ภิกษุทั้งหลาย ! เราจักแสดงธรรม
อันงามในเบื้องตนแกทานทั้งหลาย " ดังนี้เปนตน ชื่อวาเทศนาธรรม
แปลวาธรรมคือเทศนา ธรรมศัพทนี้ ในคําวา " ภิกษุทั้งหลาย ! อนึ่ง
กุลบุตรบางจําบวกในโลกนี้ ยอมเรียนธรรมชื่อวาสุตตะและเคยยะ "
ดังนี้เปนตน ชื่อวาปริยัตติธรรม แปลวาธรรมคือปริยัตติ ธรรมศัพทนี้
ในคําวา " และในสมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลายยอมมี ขันธทั้งหลาย
ยอมมี " ดังนี้เปนตน ชื่อวานิสสัตตธรรม แปลวาธรรมคือสภาพ
ที่มิใชสัตว เหลานั้น เปนอรรถาธิบาย ในเรื่องธรรม ๔ ประการ
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ก็และคุณธรรม อันเปนธรรมประการที่ตนนั้น พึงเห็นสมดวยคาถา
ประพันธ ทีส่ มเด็จพระสุคตไดตรัสไวเปนบาลีฉะนี้วา :[ ๘ ] น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ
ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ ประการ
อุโภ สมวิปากิโน
ใหผลเหมือนกันหามิได
อธมฺโม นิรย เนติ
อธรรม ยอมนําสัตวไปสูนรก
ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ.
ธรรม ยอมใหสัตวถึงสุคติ.
๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี
มีเรื่องเลาวา ในกรุงสาวัตถี ยังมีพราหมณผูหนึ่ง ชื่ออทินนปุพพกะ เหตุที่เขาไมเคยใหอะไรแกใคร ๆ เลย จึงไดชื่ออยางนั้น
เขามีลูกคนเดียว เปนลูกชายยอดรัก เขาใครจะวาจางชางใหทํา
เครื่องประดับใหลูก แตก็กลัวจะเสียคาบําเหน็จ จึงตองบุบทองเปน
เนื้อเกลี้ยง ๆ เอาเอง ทําเปนตางหูใหลูก ( ลูกจึงไดชื่อวา มัฏฐกุณฑลี
แปลวานายตุมหูเกลี้ยง ) ตอมาลูกเจ็บ จะหาหมอมารักษา ก็กลัวจะ
เสียทรัพย ตอเมื่อลูกจะตาย จึงใหตามหมอ อาการไขก็รอแรเสียแลว
หมอเขาไมรับ เมื่อเห็นทาลูกจะตายจริง กลัวคนที่มาเยี่ยมจะเห็น
สมบัติในเรือน จึงอุมลูกมาไวที่ระเบียง เพื่อดันไมใหเขาเห็นสมบัติ
เวลาปจจุสสมัยใกลรุงวันหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตร
ตรวจดูสัตวโลกที่ควรโปรด มัฏฐกุณฑลีมาณพก็ปรากฏในขายคือ
๘. ธมฺ. ๑/๒๐
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พระญาณ พอไดเวลาบิณฑบาตก็เสด็จไปโปรด มัฏฐกุณฑลีไดเห็นแลวเกิด
ความเลื่อมใส แลวตายไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน ใน
ดาวดึงสเทวโลก มีนางฟา ๑,๐๐๐ เปนบริวาร เมือ่ เขาตายไปเกิด
ในเทวโลกแลว จึงรําพึงวา เราไดสิริสมบัติทั้งนี้ดวยกรรมอะไรหนอ ?
ไดทราบวา ไดเพราะความเลื่อมในในสมเด็จพระศาสดา และแลเห็น
พราหมณบิดาของตน เมื่อตนเจ็บพอจะรักษาไดไมหาหมอมารักษา
คั้นตายแลว มารองไหพิรี้พิไรอยูในปาชา จึงไดจําแลงตัวเหมือน
มัฏฐกุณฑลีมาณพมาแลว กอดแขนยืนรองไหอยู ตาพราหมณเห็น
แลวจึงคิดวา ตัวเรารองไหถึงบุตร สวนมาณพนี้รองไหดวยตองการ
อะไรหนอ จําเราจะถามเขาดู เมื่อจะถามไดกลาวถามเปนคาถาวา :[ ๙ ] อลงฺกโต มฏกุณฑ
ฺ ลี
ทานเปนผูอันเขาตกแตงแลว เปน
มาลาภารี หริจนฺทนุสฺสโท
เหมือนมัฏฐกุณฑลี ( บุตรของ
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทสิ
เรา ) มีภาระคือระเบียบดอกไม
วนมชฺเฌ กึ ทุกฺขิโต ตุว.
มีตัวอันประพรมแลวดวยจันทน
เหลือง กุมแขนทั้ง ๒ คร่ําครวญ
อยูในกลางไพร ทานเปนทุกข
อะไร ?
เทพบุตรผูจําแลงตัวมานั้น จึงไดตอบไปวา :[ ๑๐ ] โสวณฺณมย ปภสฺสโร
เรือนรถ อันลวนแลวดวยทองคํา
อุปฺปนฺโน รถปฺชโร มม
มีรศั มีผุดผอง เกิดขึ้นสําหรับ
ขาพเจาคันหนึ่ง
๙. ธมฺ. ๑/๒๖

๑๐. ธมฺ. ๑/๒๖
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แตขาพเจาหาคูลอของมันยัง ไมได
ขาพเจาจักยอมละชีวิต เพราะความ
ทุกขนั้น.
ฝายพราหมณบิดา ไดฟงคําเทพบุตรแสรงกลาวดังนั้น พาซื่อสงสาร
ดวยเห็นเขารองไหคร่ําครวญ จึงพยายามจะชวยเปลื้องทุกขของเขา แลว
ไดกลาวรับออกไป ดวยความโอบออมอารีวา :[ ๑๑ ] โสวณฺณมย มณิมย
พอมาณพผูเจริญ ! คูล อของมัน
โลหมย อถ รูปยมย
นั้น จะเปนของลวนแลวดวย
อาจิกฺข เม ภทฺทมาณว
ทองหรือแกวมณี ลวนแลวดวย
โลหะหรือรูปยะก็ตามทีเถิด ขอ
ทานจงบอกแกขาพเจาเถิด
จกฺกยุค ปฏิลาภยามิ เต.
ขาพเจาจะรับประกัน ใหทานได
คูลอ.
เทพบุตรไดฟงคํานั้นแลวคิดวา พราหมณผูนี้ เมื่อเรายังเปนมนุษยได
เปนลูกแก ในตอนที่เราเจ็บแกไมหายา ไมหาหมอมารักษา เราจึงตายแลว
ครั้นมาเห็นเราผูจําแลงตนมา มีรูปรางคลายคลึงกับลูกของแกที่ตายไปนั้น
แลว รองไหอยู ซ้ํามาพูดปลอบเราวาขาพเจาจักทําลอรถ ซึ่งทําดวย
ทองคําเปนตนให ชางเถิด เราจักลองแลงแกดูเลน ดังนี้แลว จึงได
ลองสอบถามพราหมณดูวา ทานจะทําคูลอใหขาพเจาโตเทาไร ? เมื่อ

ตสฺส จกฺกยุค น วินฺทามิ
เตน ทุกฺเขน ชหิสฺสามิ ชีวิต.

๑๑. ธมฺ. ๑/๒๗
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พราหมณนั้นถามยอนมาวา ก็ทานจะตองการโตเทาไรเลา จึงไดบอก
ไปวา :[ ๑๒ ] จนฺทสูริเยหิ เม อตฺโถ
ขาพเจามีความตองการดวยพระ
จันทรและพระอาทิตย ๒ ดวง
เต เม เทหีติ ยาจิโต
ทานถูกขาพเจาขอแลวโปรดให
พระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒
ดวงนั้นแกขาพเจาเถิด
โส มาณโว ตสฺส ปาวทิ
มาณพนั้นกลาวซ้ําแกพราหมณ
นัน้ วา
" จนฺทสูริยา อุภยตฺถ ภาตโร,
พระจันทรและพระอาทิตยสองแสง
( เปนคูกัน ) ในวิถีทั้ง ๒
โสวณฺณมโย รโถ มม
รถของขาพเจา ลวนแลวดวย
ทองคํา
เตน จกฺกยุเคน โสภติ.
ยอมงามสงาสมกับคูลออันนั้น.
อทินนปุพพกพราหมณ ไดฟงคําเทพบุตรนั้นกลาวแลว ก็พูด
ตัดพอเทพบุตรผูจําแลงตนเปนมาณพนั้น โดยนัยอยางนี้วา :[ ๑๓ ] พาโล โข ตฺวมสิ มาณว
พอมาณพ ! ทานเปนผูปรารถนา
โย ตฺว ปตฺถยเส อปตฺถิย
ของที่ไมควรจะปรารถนา เปน
คนเขลาแท
๑๒. ธมฺ. ๑/๒๗
๑๓. ธมฺ. ๑/๒๗
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ขาพเจาเขาใจวา ทานจักตาย เสีย

มฺามิ ตุว มริสฺสสิ
เปลา

เห็นจะไมไดพระจันทร และพระ
อาทิตยทั้ง ๒ เลยเปนแน.
เมื่อเทพบุตรถูกพราหมณพูดตัดพอวาเปนคนเขลาเปนตนแลว คราว
นี้ไดทาจึงพูดกะพราหมณนั้นวา บุคคลที่รองไหอยากไดของที่มองเห็น
อยูดวยลูกตา จะชื่อวาเปนคนเขลาดวยหรือ หรือวาบุคคลที่รอง
ไหอยากไดของที่มองไมเห็นดวยลูกตา จะชื่อวาเปนคนเขลาเลา ครั้น
พูดดังนี้แลว จึงไดกลาวเปนคาถาวา :[ ๑๔ ] คมฺนาคมนป ทิสสฺ ติ
แมการโคจรไปมา ( ของพระจันทร
และพระอาทิตยทั้ง ๒ ดวง ) ก็ยัง
ปรากฏอยู
วณฺณธาตุ อุภยตฺถ วีถิยา
ธาตุคือรัศมี ( แหงพระจันทรและ
พระอาทิตยทั้ง ๒ ดวง ) ก็ยังปรากฏ
อยูใ นวิถีทั้ง๒
เปโต กาลกโต น ทิสฺสติ
สวนคนที่ตายลวงไปแลว ยอมไม
ปรากฏเลย
โก นีธ กนฺทต พาลฺยตโร.
( เหตุนั้น บรรดาเราทั้ง ๒ คน ซึง่
คร่าํ ครวญอยู ณ ที่นี้ ก็ใครเลาจะ
ชือ่ วาเปนคนเขลากวากัน.
น หิ ตฺว ลจฺฉสิ จนฺทสูริเย.

๑๔. ธมฺ. ๑/๒๘
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พราหมณไดสดับคํานั้นแลว กลับไดสติไมอวดดีเล็งเห็นวา ตนเอง
เขลากวา เพราะอยากไดของที่ไมมี มาณพคนนี้พูดถูกตองกวาเรา จึงได
กลาวไป เพื่อแสดงความที่ตนเขลากวาวา :[ ๑๕ ] สจฺจ โข วเทสิ มาณว
พอมาณพ ! ทานพูดถูกทีเดียว
อหเมว กนฺนทต พาลฺยตโร
บรรดาเราทั้ง ๒ คนซึ่งคร่ําครวญ
อยู ขาพเจาเองเปนคนเขลากวา
จนฺท วิย ทารโก รุท
ขาพเจารองไหอยากไดบุตรที่ตาย
ปุตฺต กาลกตาภิปตฺถย.
แลวคืนมา ก็เทากับเด็กรองไห
อยากจะไดพระจันทรฉะนั้น.
อทินนปุพพกพราหมณ เมื่อไดฟงคําเทพบุตรพูดเปรียบเปรยแลว
กลับไดสติ แลวก็เปนผูหายโศก ไมตองเที่ยวรองไหร่ํารี้ร่ําไร เหมือน
อยางกอน ปรารถนาจะชมเชยสรรเสริญเทพบุตร จึงไดกลาวคาถา
เหลานี้วา :[ ๑๖ ] อาทิตฺต วต ม สนฺต
ผูใดรดขาพเจา ซึ่งเปนผูรอน
ฆตสิตฺตว ปาวก
เหมือนบุคคลดับไฟ ที่ราดน้ํามัน
วารินา วิย โอสิฺจ
เนย ดวยน้ํา ยังความกระวน
สพฺพ นิพฺพาปเย ทร
กระวายทั้งปวงใหดับ
อพฺพุหิ วต เม สลฺล
ผูใดถอนลูกศรคือความโศก อัน
โสก หทยนิสฺสิต
อาศัยหทัยของขาพเจาหนอ บรรโย เม โสกปเรตสฺส
เทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา
ปุตฺตโสก อปานุทิ
ผูมีแตความโศกเปนเบื้องหนา
๑๕. ธมฺ. ๑/๒๘

๑๖. ธมฺ. ๑/๒๘
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ขาพเจานั้น เปนผูมีลูกศร ( อันทาน )
ถอนแลว เปนผูเย็น ดับ ( ทุกข
( โศก ) ไดแลว
น โสจามิ น โรทามิ
พอมาณพ ! ขาพเจาไดฟงคําของ
ตว สุตฺวาน มาณว.
ทานแลว จะไมเศราโศก จะไม
รองไห.
อทินนปุพพกพราหมณ พรรณนาสรรเสริญยกยองแลว ประสงคจะ
ทราบวา มาณพนั้นคือใคร จึงกลาวถามเปนคาถาวา :[ ๑๗ ] เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ
ทานเปนเทพดา หรือคนธรรพ
อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท
หรือทาวปุรินททสักกเทวราช
โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต
ทานเปนใคร หรือเปนบุตรของใคร
กถ ชาเนมุ ต มย.
ทําอยางไร ขาพเจาจึงจะรูจัก
ทานได.
เทพบุตรนั้นจึงกลาววา :[ ๑๘ ] ยฺจ กนฺทสิ ยฺจ โรทสิ
ทานเผาบุตรตนใดในปาชาเองแลว
ปุตฺต อาฬาหเน สย ฆหิตฺวา
ยอมคร่ําครวญถึงบุตรคนใด และ
รองไหถึงบุตรคนใด
สฺวาห กุสล กริตฺวาน กมฺม
บุตรคนนั้นคือขาพเจา ไดกระทํา
ติทสาน สหพฺยต ปตฺโต .
กุศลกรรมไวแลว ถึงความเปน
เพื่อนของเหลาไตรทศเทพ.

สฺวาห อพฺพฬ
ุ ฺหสลฺโลสฺมิ
สีตภูโตสฺมิ นพฺพุโต

๑๗. ธมฺ. ๑/๑๒๗

๑๘. ธมฺ. ๑/๑๒๙
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อทินนปุพพกพราหมณ ไดสดับคําเทพบุตรกลาววา เขาเปน
บุตรของพราหมณ บัดนี้ไดไปเกิดในเทวโลก ดวยสามารถทํากุศลกรรมไว พราหมณนึกตรวจไปดู ก็นึกอัศจรรยใจวาเปนอยางไรหนอ
ลูกของเราจึงไดกลาววา ไดไปเกิดในเทวโลก ดวยสามารถทํา
กุศลกรรมไว ก็เราผูเปนบิดา ไมเคยใหอะไรแกใคร ๆ เลย บรรดา
กุศลมีใหทานเปนตน ซึ่งจัดวาเปนกุศลกรรม เราก็ไมเคยทําเลย
ทั้งไมเคยชักชวนลูกเลย นี่ก็เหตุไฉน ลูกจึงไดมากลาววาตายไปเกิด
อยูในเทวโลก ดวยสามารถทํากุศลกรรมไว จึงไดเอยถามเทพบุตรอยาง
นี้วา :[ ๑๙ ] อปฺป วา พหุ วา นาทฺทสาม
เราไมไดเห็นทานนอยหรือมากของ
ทาน ททนฺตสฺส สเก อคาเร
ทานผูใหอยู หรืออุโบสถกรรมเชน
อุโปสถกมฺม วา ตาทิส
นั้นในบานเรือนของตน
เกน กมฺเมน คโตสิ เทวโลก.
ทานไปสูเทวโลกดวยกรรมอะไร ?
เทพบุตรใครจะใหพราหมณบิดารูจักกรรมเปนบุญเปนกุศลเสียบาง
จึงไดแสดงหนทางที่จะเปนเหตุใหรูจักทําบุญกุศลโดยนัยอยางนี้วา :[ ๒๐ ] อาพาธิโกห ทุกขฺ ิโต คิลาโน
เมื่อขาพเจามีโรคเบียดเบียนเจ็บไข
ไดทุกข
อาตูรรูโปมฺหิ สเก นิเวสเน
มีรปู กายกระสับกระสายอยูในเรือน
ของตน
พุทฺธ วิคตรช วิติณฺณกงฺข
ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก
อทฺทกฺขึ สุคต อโนมปฺ
กิเลสดุจธุลี ขามความสงสัยเสียได
เสด็จไปดีแลว เปนผูมพี ระปญญา
ไมทราม
๑๙. ธมฺ. ๑/๒๙

๒๐. ธมฺ. ๑/๒๙
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ขาพเจานั้น ก็มีใจเบิกบาน มี จิต
เลื่อมใสแลว
อฺชลึ อกรึ ตถาคตสฺส
ไดทําอัญชลีแดพระตถาคตเจาแลว
ตาห กุสล กริตฺวาน กมฺม
ขาพเจาไดทํากรรมที่เปนกุศลอยาง
นั้นแลว
ติทสาน สหพฺยต ปตฺโต.
จึงถึงความเปนเพื่อนของเหลาไตร
ทศเทพ.
อทินนปุพพกพราหมณ ไดสดับคําเทพบุตรกลาววา เมื่อตนนอน
เจ็บไขไดทุกข ไมมีความผาสุก นอนแซวอยูที่เรือนของตน ซึ่งมีอาการ
ปางตาย ไดเห็นพระรัศมีของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาฉายเยี่ยมเขามา
รูสึกไดวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาโปรด ก็แลในขณะนั้น
มาณพผูซึ่งตายไปเกิดเปนเทพบุตรนั้น นอนผินหนาเขาขางในเรือน
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา เขาไมเห็นพระองค จึงไดฉาย
พระรัศมีใหสวางไปวาบหนึ่ง มาณพคิดวา นี่แสงสวางอะไร จึงคอย
พลิกกลับมา เหลือบเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเขาแลว ชักใหเสียใจไปวา
พุโธเอย ! เราอาศัยบิดาเปนคนอันธพาล จึงไมไดเขาเฝาพระพุทธเจา
เห็นปาอยางนี้ แลวทําความขวนขวายดวยกาย หรือถวายทาน หรือฟง
ธรรม เดี๋ยวนี้แมแตมือทั้ง ๒ ขางของเราก็ยกไมคอยไหวแลว กิจที่ควร
ทําอยางอื่นไมมี ดังนี้แลว จึงไดทําใจเทานั้นใหเลื่อมใสในองคสมเด็จ
พระบรมศาสดา ดวยเดชะแหงกุศลเพียงเทานี้ เขาไดไปเกิดในเทวโลก
เหตุนั้น กรรมที่เปนบุญ ใคร ๆ จึงไมอาจจะกําหนดนับเอาตามชอบใจ
ไดวา มีประมาณเทานั้นรอย เทานั้นพัน หรือเทานั้นแสน บุคคลอยาพึง
สฺวาห มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
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ดูหมิ่นบุญวามีประมาณนอยจะไมใหผล สวนพราหมณนั้นไมเคยมีใจฝกใฝ
ในการบุญมากก็ดี นอยก็ดี เมื่อไดฟงประพฤติเหตุดังนั้นแลว ชวนให
พิศวงอัศจรรยเปนอยางยิ่ง มีสรีรกายเต็มเปยมไปดวยปติ เขาเมื่อจะแสดง
ปตินั้น ไดกลาวเปนคาถาวา :[ ๒๑ ] อจฺฉริย วต อพฺภุต
นาอัศจรรยหนอ นาประหลาดหนอ
อฺชลิกมฺมสฺส อยมีทิโส
วิบากของอัญชลีกรรมนี้ เปนได
วิปาโก
ถึงเชนนี้
อหป มุทิตมโน ปสนฺนจิตฺโต
แมขาพเจามีใจเบิกบาน มีจิต
เลือ่ มใสแลว
อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชามิ.
ถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งที่ระลึก
ในวันนี้แหละ.
อทินนปุพพกพราหมณ ไดฟงคําเทพบุตรกลาวแลว ก็รสู ึกมีปติ
ยินดี เห็นเปนการอัศจรรย เปนการแปลกประหลาด ที่ไดทํากรรม
เพียงแตนึกนอมเคารพทําอัญชลีกรรมแดสมเด็จพระบรมศาสดา และมีจิต
เลื่อมใส รื่นเริงบันเทิงใจ ถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งที่ระลึก ดวยเดชะ
แหงกุศลนั้น สงผลใหไดถึงอยางนี้ มีเกิดในเทวโลก เชนมัฏฐกุณฑลีเทพบุตรเปนตน.
แทจิรง อันวาศรัทธาและปสาทะ ชื่อวาเปนตนทุน สําหรับสงตน
ใหถึงแดนอันเกษม ทั้งในสวนโลกียแ ละโลกุดร การที่จะทําอะไรลงไป
เพื่อหากําไรคือความสุข ตองหาอะไรเปนหลักเปนราว พอจะยึดไว
เปนหลัก กําลังใจจะไดกลาขึ้น แมเถาไมที่เลื้อยเลเพลาดพาด ดูก็
๒๑. ธมฺ. ๑/๓๐
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ไมเปนระเบียบ ขึ้นก็ไมงาม เพราะตางขึ้นซับซอนกัน ถาปกไมไว
เปนหลักใหเกาะเกี่ยว ขึ้นอยูโดด ๆ จงดูเถิดวาจะดีสักปานไร แม
กําลังใจก็เหมือนกัน ปลูกศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใส ในทานผูวิเศษ
ใหเปนหลัก แลวประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาที่ทานประพฤติ ก็จะทําตน
ใหเปนสุขไดบาง เพราะศรัทธาความเชื่อถือ เปนทุนนอนคลัง ประดัง
ใหกระตือรือรน ทําความดีได แตนั้นก็จะพนจากหวงแหงความลําเค็ญ
ตาง ๆ ดังในคํา " สทฺธาย ตรติ โอฆ " จะขามโอฆะ ( คือหวงอัน
จะทําตนใหจมอยูในทุกข ) ได ดวยศรัทธาความเชื่อถือ และเลื่อมใส
เปนเหตุ.
เทพบุตรเห็นพราหมณบิดารูสึกตน มีความเชื่อถือในสมเด็จพระ
บรมศาสดาดังนั้นแลว จึงไดกลาวเปนเชิงเตือนไวอยางนี้ :[ ๒๒ ] อชฺเชว พุทฺธ สรณ วชาหิ
ทานเปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว จงถึง
ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ ปสนฺนจิตฺโต
พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆวาเปนสรณะในวันนี้ทีเดียว
ตเถว สิกฺขาปทานิ ปฺจ
จงสมาทานศีล ๕ อยาใหขาด
อขณฺฑผุลฺลานิ สมาทิยสฺสุ
ทําลาย
ปาณาติปาตา วิรมสฺสุ ขิปฺป
จงเวนจากปาณาติบาตโดยเร็ว
โลเก อทินฺน ปริวชฺชยสฺสุ
จงเวนของที่เจาของเขาไมใหใน
โลก
อมชฺชโป โน จ มุสา ภณาหิ
จงไมดื่มน้ําเมา ไมกลาวคําเท็จ
๒๒. ธมฺ. ๑/๓๐
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สเกน ทาเรน จ โหหิ ตุฏโ.

และจงเปนผูพอใจดวยภรรยา ของ

ตน.
อทินนปุพพกพราหมณ พอไดยินคําเตือนของเทพบุตรดังนั้นแลว
ก็มีปติยินดีเปนอยางยิ่ง แลวรับวา สาธุ
อันการที่เปนบุญเปนกุศลทั้งปวง เมื่อผูใดไดชิมรสพอรูสึกซึมซาบ
บางแลว ความชุมชื่นยอมปรากฏแกผูนั้น แมการแถลงถอยอันประกอบ
ดวยธรรม เปนเครื่องคลายเสียถอนเสียซึ่งโสกปริเทวนากรเปนตน ยอม
ปรากฏวาเปนของมีรสกวารสอื่น ๆ ทั้งปวง เพราะยังปติความอิ่มใจให
เปนไปทั่ว " สพฺพรส ธมฺมรโส ชินาติ " รสธรรมชนะรสทั้งปวง
ดื่มรสธรรมแลวใจผองใสเปนสุขได ไดในขอวา " ธมฺมปติ สุข เสติ,
วิปฺปสนฺเนน เจตสา " ผูใดดื่มรสธรรม ก็มีปติความอิ่มใจในธรรม
พาใหใจผองใส อยูเปนสุขนัก เทพบุตรกลาวคําเปนอรรถเปนธรรม
ไมใชคําเหลวแลก กลาวคําเพียงดังน้ําอมฤตโสรจสรงลงเหนือศีรษะ
พราหมณ ยังพราหมณใหดับโศก หายกระวนกระวาย กลับไดปติใน
ธรรม มีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาทําตนใหเขาทางสัมมาปฏิบัติได
ความที่มีศรัทธาเปนทุนแลว มีความปราโมทยในธรรม เลื่อมใสใน
คําสอนของพระพุทธเจา ยอมจะไดประสบความสุขอันเกิดแตมรรคผล
และนิพพานเปนที่สุด แมไมถงึ อยางนั้นก็ชื่อวาทําใจใหเปนสุขได เปนครั้ง
เปนคราว ซึ่งดีกวาไมไดเสียเลย เมื่อพราหมณไดรับความสุขกายสบายจิต
เพราะถอยคําของเทพบุตรอยางนั้นแลว เพื่อจะสรรเสริญเทพบุตร แบะ
เพื่อจะประกาศความที่ตนยอมตาย เพราะเห็นดีดวย แลวไดภาษิตคาถา
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เหลานี้วา :[ ๒๓ ]อตฺถากาโมสิ เม ยกฺข

ยักษ ! ทานเปนผูใครสิ่งที่เปน
ประโยชนแกขาพเจา
หิตกาโมสิ เทวเต
เทวดา ! ทานเปนผูใครสิ่งที่เกื้อ
กูลแกขาพเจา
กโรมิ ตุยฺห วจน
ขาพเจาจะทําตามคําของทาน
ตฺวมสิ อาจริโย มม
ทานเปนอาจารยขาพเจา
อุเปมิ สรณ พุทฺธ
ขาพเจาเขาถึงพระพุทธเจาวาเปน
สรณะ
ธมฺมฺจาป อนุตฺตร
ขาพเจาเขาถึงแมพระธรรม อัน
ไมมีธรรมอื่นจะยิ่งไปกวาดวย
สงฺฆฺจ นรเทวสฺส
ขาพเจาถึงพระสงฆ ของพระ
คจฺฉามิ สรณ อห
พุทธเจา ผูเปนนรเทพ วาเปน
สรณะดวย
ปาณาติปาตา วิรมามิ ขิปฺป
ขาพเจาเวนจากปาณาติบาตโดยเร็ว
โลเก อทินฺน ปริวชฺชยามิ
เวนของที่เจาของเขาไมใหในโลก
อมชฺชโป โน จ มุสา ภณามิ
ไมดื่มน้ําเมา ไมกลาวคําเท็จ
สเกน ทาเรน จ โหมิ ตุฏโ .
และเปนผูพอใจดวยภรรยาของตน.
อทินนปุพพกพราหมณกลาวอยางนั้นแลว เทพบุตรไดกลาวกะ
เขาวา พราหมณ ! ทรัพยในเรือนของทานมีมาก ทานจงเขาไปเฝา
๒๓. ธมฺ. ๑/๓๐-๓๑
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สมเด็จพระบรมศาสดา ถวายทาน ฟงธรรม ถามปญหา ดังนี้แลว
ก็อันตรธานหายไป ณ ทีน่ ั้นเอง ฝายพราหมณกลับไปเรือนเรียกนางเมีย
มาแลวบอกวา ฉันจะนิมนตพระสมณโคดมมา แลวจักทูลถามปญหา
หลอนจงเตรียมเครื่องสักการะไวถวาย แลวออกเดินไปวัด ไมถวายบังคม
สมเด็จพระบรมศาสดา และไมทําปฏิสันถาร ไปยืนกราบทูลอยู ณ ที่
ขางหนึ่งวา พระโคดมเจาขา พรุงนี้ นิมนตทานรับภัตตาหารของขาพเจา
พรอมดวยพระภิกษุสงฆเถิด สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงรับดวยอาการ
ดุษณีภาพเปนสําคัญแลว เขาก็รีบกลับไปเรือน สัง่ ใหจัดแจงขาทนียะ
เตรียมไว.
สมเด็จพระบรมศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จไปถึงแลว เขาก็
อันคาสโดยเคารพ มหาชนประชุมกัน ไดยินวา เมื่อพราหมณมิจฉาทิฏฐินิมนตพระตถาคต หมูชนก็แตกตื่นกันมาดูเปน ๒ พวก พวกที่เปน
มิจฉาทิฏฐิมาดูดวยคิดวา วันนี้เราจะเห็นพระสมณโคดมถูกรุกอยูดวยการ
ถามปญหา พวกที่เปนสัมมาทิฏฐิมาดูดวยคิดวา วันนี้เราจะไดเห็น
พุทธวิสัยพุทธลีลาเปนขวัญตา เมื่อพระตถาคตทรงทําภัตกิจแลว เขา
ก็เขาถามปญหาวา พระโคดมเจาขา ! คนไมไดใหทานเลย ไมไดทํา
การบูชาเลย ไมไดฟงธรรมเลย ไมไดรักษาอุโบสถเลย เพียงแตได
ทําใจใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาเชนทาน แลวตายไปเกิดในสวรรคมีได
หรือ ? พระองคตรัสวา พราหมณ ! ทานจะมาถามทําไม เรื่องทั้งสิ้น
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร บุตรของทาน ไดบอกทานหมดแลวมิใชหรือ
เขาทําไกวา เมื่อไรเจาขา ? จึงตรัสวา เร็ว ๆ นี่เอง ทานไปรองไห
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คร่ําครวญอยูในปาชา ไดพบมาณพผูหนึ่ง ยืนกอดแขนรองไหอยูใกล ๆ
กัน แลวก็ตรัสเลาเรื่องมัฏฐกุณฑลีตั้งแตตนจนอวสาน เรื่องนี้จึงไดชื่อวา
เปนพระพุทธภาษิตดวย ครั้นแลวจึงไดตรัสอีกวา พราหมณ ! คนที่
เลื่อมใสในเราแลวตายไปเกิดในสวรรค ไมใชแตรอ ยสองรอยคนเทานั้น
มีมากเหลือจะนับ มหาชนไดฟงดังนี้ก็เอะใจสงสัยเปนนักหนา ที่
ตรัสออกมา เหมือนพระองคไดไปแอบฟงเรื่องมัฏฐกุณฑลีที่ปาชาจน
ตลอด เพื่อจะตัดความเอะใจสงสัยของมหาชน พระองคจึงไดทรง
อธิษฐานวา ขอใหมัฏฐกุณฑลีเทพบุตาลอยลิ่วมาพรอมทั้งวิมานเถิด
เทพบุตรนั้น มีอัตภาพอันประกอบดวยเครื่องทิพยาภรณ สูงประมาณ
๓ คาวุต มาแลวลงจากวิมาน ถวายบังคมสมเด็จพระบรมศาสดา นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อจะตรัสถาม
เทพบุตรนั้นวา ทานทํากรรมอะไรไว จึงไดสมบัติเห็นปานนี้ ดังนี้แลว
จึงไดตรัสถามความขอนั้นเปนคาถาวา :[ ๒๔ ] อภิกกฺ นฺเตน วณฺเณน
เทพดา ! ทานมีวรรณะอันงามยิ่ง
ยา ตฺว ติฏ สิ เทวเต
นัก ยืนทําทิศทั้งสิ้นใหสวางอยู
โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา
เหมือนดาวประจํารุงฉะนั้น
โอสธี วิย ตารกา
ปุจฺฉามิ ต เทว มหานุภาว
เทพดา ! ผูมีอานุภาพมาก เราจะ
มนุสฺสภูโต กิมกาสิ ปฺุ.
ขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว.
๒๔. ธมฺ. ๑/๓๒
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๓. เรื่องพระติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา พระติสสเถระ ทานเกิดในสกุลกษัตริย เปน
พระญาติของสมเด็จพระบรมศาสดา แตทานบวชตอภายแก ตั้งทา
เปนพระเถระ มักไปนั่งอยูที่หอฉันกลางวัด พระอาคันตุกะที่มีอาวุโส
กวามา ก็ไมลุกรับ ทําตีขลุมวาขาเปนเถระ ภายหลังภิกษุหนุม
รูปหนึ่ง เขาไปหาทานแลวถามเรื่องพรรษา ไดความวาบวชตอภายแก
ก็เลยพูดเปนทีขูวา ทานไมรูประมาณตน พระเถระมาก็ไมลุกรับเปน
ตน ทานนั้นก็โกรธ ถือวาขาเปนเจา ไมควรใครจะลบหลูดูถกู จึง
รองไหไปฟองสมเด็จพระบรมศาสดา พระองคก็ทรงชําระ ไดความวา
ทานติสสะเปนคนผิด แตกลับถือดีวา ขาเปนเจา แลวทรงลงโทษใหขอ
ขมาพระที่มีอาวุโสกวา ซึ่งทานติสสะไดแสดงอาการกระดางกระเดื่อง
ไว แตก็หายอมทําตามพุทธบัญชาไม คงดื้อดึงอยูนั่นเอง พระองคจึง
ตรัสวา ติสสภิกษุนี้ดื้อดานแตบัดนี้ก็หามิได แมในกาลกอนก็เคยเปน
อยางนี้มาแลวเหมือนกัน แลวไดทรงชัก อดีตนิทานมาเลาวา
[ ชาดก ]
ในอดีตกาลในรัชสมัยแหงพระเจาพาราณสี ตัวเรานี้เกิดเปน
นารทดาบส ติสสภิกษุเกิดเปนเทวลดาบส วันหนึ่งไปอาศัยที่โรง
ขางหมอดวยกัน เทวละไปอยูกอน นารทะไปทีหลัง พบกันคุยกัน
พอควรแลวก็เขานอน นารทะกําหนดที่นอนของเทวละไวแลววา ศีรษะ
อยูทางนั้น เทาอยูทางนี้ ครั้นตอนดึกตื่นขึ้นออกมา กะวาทางนี้เปนเทา
ของทานเทวละ แตเทวละหานอนตามที่กะไวไม กลับกันศีรษะมาทางเทา
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นารทะจึงเหยียบเขาที่ชฎา เทวละตื่นขึ้นก็โกรธ บนพึมพําใหญ นารทะก็
เขาขอขมาโทษบอกวาไมไดแกลง เมื่อจบเรื่องแลวก็เขานอน เทวละนึกวา
เรานอนทานี้เคยถูกเหยียบศีรษะ จึงหันศีรษะมาเสียทางเทา ฝายนารทะทํา
ความเขาใจไวอยางเดิม ครั้นตื่นขึ้นจะออกมา กะวาเมื่อคราวแรก ทางนี้
เปนศีรษะ จึงคอยเลี่ยงไปออกทางเทา เพื่อไมใหถูกศีรษะ ไพลไปเหยียบ
เอาคอเขาอีก เพราะไมทราบวาเทวละหันศีรษะมาทางนี้เมื่อไร จึงเปนได
อยางนี้ เทวละก็โกรธเปนฟนเปนไฟ หาวานารทะแกลง นารทะก็เขา
ขอขมาโทษบอกวาไมไดแกลง เทวละไมฟงคํา คงหาวาแกลงอยูนั่นแล
แลวพูดวาจะแชง นารทะก็บอกวาอยางแชงเลย ขาพเจาไมไดแลง เธอก็
มิไดเชื่อถือถอยคําของนารทะนั้น ยังขืนแชงนารทะดวยคาถาวา :[ ๒๕ ] สหสฺสรสิ สตเตโช
พระอาทิตยมีรัศมีตั้งพัน มีเดชตั้ง
สุริโย ตมวิโนทโน
รอย เปนผูบ รรเทาเสียซึ่งความมืด
ปาโต อุทยนฺเต สุริเย
เมื่อพระอาทิตยอุทัยขึ้นแตเชา
มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา.
ขอศีรษะของทาน จงแตกเปน ๗ เสี่ยง.
เมื่อเทวลดาบสกลาวแชงดังนั้นแลว นารทดาบสกลาววา ทาน
อาจารย ขาพเจาไมมีความผิดเลย เมื่อขาพเจาพูดยังไมทันขาดคํา
ทานก็แชงแลว เอาเถอะผูใดผิด ศีรษะของผูนั้นจงแตกเถิด ศีรษะ
ของผูไมมีความผิดอยาแตกเลย แลวไดกลาวแชงเปนคาถาเหมือนเทวลดาบสแชงนั้น.
๒๕. ธมฺ. ๑/๓๘-๓๙
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นารทดาบสเปนผูมีอานุภาพมาก ระลึกชาติได ๘๐ กัป คือใน
อดีตกาล ๔๐ กัป ในอนาคตกาล ๔๐ กัป เพราะเหตุนั้น จึงสามารถ
จะตรวจดูไดวา คําแชงจะถูกใครหนอแล เมื่อทราบแนวา ถูกอาจารย
อาศัยความเอ็นดูในอาจารยนั้น จึงหามไมใหพระอาทิตยขึ้น ดวยกําลัง
อิทธิฤทธิ์ของตน ชาวพระนครเมื่อไมเห็นแสงอรุณขึ้น จนผิดเวลา จึง
พากันไปอออยูที่พระทวารพระราชวัง หนาว ๆ รอน ๆ ไปตาม ๆ กัน
คร่ําครวญรองทุกขแกพระราชาวา ขอเดชะ เมื่อพระองคขึ้นครองราชสมบัติ เกิดวิบัติ อรุณก็ไมขึ้น ขอพระองคจงทรงใหอรุณขึ้นเพื่อ
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเถิด ทาวเธอก็ทรงตรวจดูกายกรรมเปนตนของ
พระองค ไมทรงเห็นสิ่งไรซึ่งจะไมสมควร จึงทรงดําริวา จะเปนเหตุ
ไรหนอ ? ชักใหสงสัยไปวา คงมีพวกบรรพชิตผูม ีฤทธิ์วิวาทกัน แลว
ไดตรัสถามพวกราชบริพารวา ในนครนี้ มีพวกบรรพชิตมาอยูบางหรือ ?
เขาทูลวาเมื่อเย็นวานนี้ มีมาอาศัยอยูที่โรงชางหมอ พระพุทธเจาขา !
ขณะนั้น ทาวเธอก็รับเสด็จไป มีพวกราชบริพารถือคบเพลิงนําเสด็จ
ครั้นถึงแลว ก็ทรงนมัสการนารทดาบส ประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ตรัสถามเปนคาถาวา :[ ๒๖ ] กมฺมนฺตา นปฺปวตฺตนฺติ
ขาแตผูเปนเจานารทะ ! การงาน
ชมฺพูทีปสฺส นารท
ทั้งหลาย ของชาวชมพูทวีป เปน
ไปไมไดอยู
เกน โลโก ตโม ภูโต
โลกเกิดมืดมนไปเพราะเหตุอะไร ?
๒๖. ธมฺ. ๑/๓๙
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ทานอันขาพเจาถามแลว ขอได
โปรดบอกเหตุที่โลกเกิดมืดมนนั้น
แกขาพเจา.
๔. เรือ่ งจุลกาลมหากาล
มีเรื่องเลาวา ยังมีกุฎมพี ๓ คนพี่นอง คนพี่ชื่อมหากาล คน
กลางชื่อมัชฌิมกาล คนนองชื่อจุลกาล เปนพอคาทั้ง ๓ คน มหากาล
กับจุลกาล เที่ยวหาซื้อสินคาบรรทุกมาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม บรรจุ
ไวที่บาน มัชฌิมกาลเปนคนจําหนายอยูที่บาน ตางหาเลี้ยงกันอยูดวย
อุบายออยางนี้ ภายหลังมหากาลไปฟงเทศนที่วัดพระเชตวัน ซึ่งสมเด็จ
พระบรมศาสดาทรงยกอนุปุพพีกถาขนแสดง เขาก็พอใจเบื่อหนายใน
ฆราวาสวิสัย แลวออกบวช จําเนียรกาลลวงมา เธอไดอุปสมบทแลว
คิดจะบําเพ็ญวิปสสนาธุระใหเต็มที่ แลวเรียนโสสานิกธุดงคตลอดถึง
พระอรหันต ในเวลาสงัด ทานไปปลงซากอสุภอยูที่ปาชาเสมอเปน
นิตยกาล วันหนึ่งนางสัปเหรอมาแจงขาววา มีเด็กรุงสาวคนหนึ่งตาย
รูปรางสะสวยยิ่งนัก ทานก็ไปดู ครั้นแลวสั่งวา เมื่อจดไฟ จงบอก
ขาพเจาดวย เมื่อไดเวลาก็ประดังไฟเขาไป แลวไปแจงขาวใหทานทราบ
ทานก็ไปดู คราวนี้เห็นไฟลวงกระดํากระดาง เหมือนแมโคดาง มือเทา
งอหงิก หนังถลอก ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดี จึงคิดวา เมื่อกอนรูป
นี้สะสวย ใครเห็นก็รัก บัดนี้สิถึงความสิ้นความเสื่อมโดยครูเดียว ดังนี้
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต.
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แลว ไปสูทพี่ ักกลางคืน นั่งพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมอยู จึง
กลาวคาถาวา :[ ๒๗ ] อนิจจฺ า วต สงฺขารา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยวหนอ
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
มีความเกิดขึ้น และเสื่อมสิ้นไป
เปนธรรมดา
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ
เกิดขึ้นแลวยอมดับไป
เตส วูปสโม สุโข.
ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลา
นัน้ เปนสุข.
๕. เรื่องสัญชัย
มีเรื่องเลาวา สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนี้ ในที่สุด
๔ อสงไขยแสนกัป ไดเสวยพระชาติเปนสุเมธกุมาร ในสกุลพราหมณ
ในอมรวดีนคร ไดเรียนศิลปวิทยาจบหลักสูตรในสมัยนั้น เมื่อมารดา
บิดาถึงแกความตาย ก็จําหนายทรัพยนับไดหลายโกฏิออกบวชเปฯฤษีชีไพร อยูในหิมวันตประเทศ เพียรทําฌานและอภิญญาใหเกิดขึ้นได
แลวมาโดยอากาศ พบคนกําลังถางทางในระหวางอมรวดีนครกับวัด
สุทัศน อุทิศเปนทางสําหรับสมเด็จพระทีปงกรทศพล จะไดเสด็จโคจร
ไปมา แมสวนตนก็จองเอาที่แหงหนึ่ง เมื่อทางนั้นยังไมทันแลวเสร็จ
ไดนอนทอดตนใหเปนสะพาน เพื่อสมเด็จพระศาสดาเจานั้น ผูเสด็จ
๒๗. ธมฺ. ๑/๖๕

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 37

มาในเมื่อทางยังไมทันแลว แลวลาดหนังเสือเหลืองลงบนเปอกตม
อธิษฐานวา ขอสมเด็จพระศาสดาพรอมดวยสาวกสงฆ อยาทรงเหยียบ
เปอกตม จงทรงเหยียบตัวขาพเจาเสด็จไปเถิด. สมเด็จพระศาสดา
ทรงเห็นกาลขางหนาแลวทรงพยากรณวา ผูนี้เปนพุทธางกูร ในที่สุด
๔ อสงไขยแสนกัปในอนาคตกาลโนน จักไดเปนพระพุทธเจาพระนาม
วาโคดม.
ในกาลตอมา ไดรับคําพยากรณจากพระพุทธเจาทั้งหลาย ๒๓
พระองค มีพระโกณฑัญญพุทธเจาเปนตน ผูทรงอุบัติขึ้นทําโลกให
สวาง แลวไดทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ เมื่อครั้งเสวยพระชาติเปน
พระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยางใหญ เปนเหตุไหวแหงแผนดิน
ไดถึง ๗ ครัง้ แลวสละบุตรและภรรยา ครั้นสิ้นอายุ ไปเกิดในดุสิตบุรี
อยูในบุรีนั้นจนตลอดอายุ เมื่อเหลาเทพดาในหมื่นจักรวาลประชุมกัน
กราบทูลอาราธนาวา :[ ๒๘ ] กาโลยนฺเต มหาวีร
ขาแตทานผูกลาหาญ กาลนี้เปน
ของทาน
อุปฺปชฺช มาตฺกุจฺฉิย
ขอทานจงลงไปเกิดในทองแหง
มารดาเถิด
สเทวก ตารยนฺโต
ขอทานชวยทําโลกนี้ กับทั้งเทวโลกใหขามอยู
พุชฺฌสฺสุ อมตปท.
จงตรัสรูอมตบท ( คือนิพพาน ) เถิด.
๑๘. ธมฺ. ๑/๗๖
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เมื่อพระองคไดรับคําเชื้อเชิญของเหลาเทพดาแลว ทรงเลือก
ฐานะที่ควรเลือกใหญ ๕ ประการแลว จุติจากดุสิตบุรีนั้นไปถือปฏิสนธิ
ในศักยราชสกุล เปนผูอันพระประยูรญาติทั้งหลายบํารุงบําเรอ เอา
สมบัติเปนอันมากเขาลอ ใหเพลิดเพลินอยูในราชสกุลนั้น ทรงเจริญ
วัยเติบใหญขึ้นโดยลําดับกาล เสวยกามสุขสมบัติอยูในปราสาท ๓ หลัง
อันเหมาะแกฤดูทั้ง ๓ เปรียบความวาคลายสิริสุขในเทวโลก ซึง่ ไมมี
โลกิยสุขอยางใดจะเปรียบปาน แตมาในสมัยเสด็จประพาสสวนพระราชอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๓ คือคนแก คนเจ็บ คนตาย
อันเรียงรายอยูโดยลําดับกัน ก็ชักใหทรงสังเวชสลดพระทัย เวียนไป
ชวนขางจะเสด็จกลับ เปนเหตุใหอึดอัดพระหฤทัย พาใหเบื่อหนายใน
ฆราวาสวิสัย " พหุทุกฺโข ฆราวาโส " เพราะฆราวาสมีทุกขทาก
จึงในวาระที่ ๔ อันเปนทีท่ ี่เสด็จกลับ ก็ทอดพระเนตรเห็นบรรพชิตเขา
พอดี ชักใหมีความยินดีพอใจในการบวชเปนบรรพชิตเกิดขึ้นวา " สาธุ
โข ปพฺพชฺชา " การบวชดีนักแล ดังนี้ จึงเสด็จไปยังพระราชอุทยาน
พักสําราญพระอิริยาบถ ยังวันและคืนใหหมดไปเปลืองไป ณ ที่นั้น
ประทับนั่งแทบฝงสระมงคลโบกขรณี เปนที่สําราญพระทัย เมื่อพระองค
ประทับอยูดวยพระอาการอยางนั้น วิสสุกรรมเทพบุตรแปลงเพศเปน
นายชางกัลบกมา ชวยประดับประดาแตงพระองคใหแลว ทรงสดับ
ขาวสาสนอันแสดงความที่ราหุลกุมารประสูติ จึงทรงทราบในพระทัยวา
ความเสนหาเยื่อใยในเพราะบุตร เปนกิเลสที่มีกําลังมาก แลวไดทรง
ดําริวา บวงเครื่องผูกคอนี้ ยังผูกไมมั่นนักเพียงใด เราคงจักตัดใหขาด
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ไปไดเพียงนั้น ดังนี้ พอเวลาลวงเขาสายัณหสมัย ก็เสด็จกลับคืนเขา
พระนคร ไดทรงสดับคาถานี้ ที่พระนางกิสาโคตมีทรงภาษิตวา :[ ๒๙ ] นิพพฺ ุตา นูน สา มาตา
พระสัทธัตถะเชนนี้ พระองคนี้
เปนโอรสของมารดาใด มารดา
นัน้ ดับ ( เข็ญ ) ไดเปนแน
นิพฺพุโต นูน โส ปตา
พระสิทธัตถะเชนนี้ พระองคนี้
เปนโอรสของบิดาใด บิดานั้น
ดับ ( เข็ญ ) ไดเปนแน
นิพฺพุตา นูน สา นารี
พระสัทธัตถะเชนนี้ พระองคฯี้
ยสฺสาย อีทิโส ปติ.
เปนสามีของนารีใด นารีนั้น ดับ
( เข็ญ ) ไดเปนแน.
พระสัทธัตถราชกุมาร ไดทรงสดับคาถานั้นแลว พอไดเวลา
ก็เขาบรรทม ครั้นตื่นบรรทม เห็นเหลานางบําเรอนอนหลับมีอาการ
วิปลาส ไมเปนที่ตั้งแหงความยินดีเหมือนกอน ๆ จึงทรงปลุกนาย
ฉันนใหไปจูงมากันถกะมา ไดนายฉันนเปนสหาย ออกมหาภิเนษกรมณ แสวงหาสันติวรบท ทางพระโพธิญาณ สิ้นกาลประมาณ ๖
ป เมื่อถึงวิสาขบุรุณมีดิถี ก็ไดบรรลุพระโพธิญาณ ครั้นแลวทรงเห็น
วาพระธรรมนี้ลุมลึก ยากที่สัตวจะตรัสรูตามได จึงชักใหทรงขวนขวาย
นอย แตอาศัยพระมหากรุณาในหมูสัตว ที่เรียกวาทาวมหาพรหม
เชื้อเชิญ แลวไดเสด็จไปโปรดเวไนยสัตว ที่สมควรจะตรัสรูได
๒๙. ธมฺ. ๑/๗๗
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ครั้นไดภิกษุบริวารที่เปนอรหันตมากขึ้นแลว ก็ทรงสงใหไปประกาศ
พระศาสนา สวนพระองคเองก็เสด็จไปทางหนึ่ง.
สมัยนั้น อุปติสสมาณพ กับโกลิตมาณพ ๒ สหาย เบื่อหนายใน
ฆราวาสเที่ยวแสวงหาโมกขธรรม และนัดกันไววาถาใครพบกอนจงกลับ
มาบอกกัน ตางคนตางไป อุปติสสมาณพมาพบพระอัสสชิเถระเห็นกิริยา
นาเลื่อมใส เพียรเขาไปไตถาม ไดความวาเปนศิษยของสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจา แตทานออกตัวถอมอยูวา ขาพเจาบวชใหม ไมสูจะเขาใจ
คําสอนกวางขวางนัก อุปติสสมาณพอาราธนาใหแสดตามสัตติกําลังวา :[ ๓๐ ] อปฺป วา พหุ วา ภาสสฺสุ
นอยหรือมากก็กลาวเถิด
อตฺถฺเว เม พฺรูหิ
กลาวแตเนื้อความแกขาพเจาเถิด
อตฺเถเนว เม อตฺโถ
ขาพเจามีความตองการดวยเนื้อ
ความเทานั้น
กึ กาหสิ พฺยฺชน พหุ.
จักใชสํานวนมากไปทําไม.
พระอัสสชิจึงกลาววา
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด
เตส เหตุ ตถาคโต ( อาห )
พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรม
เตสฺจ โย นิโรโธ จ
เหลานั้น และตรัสความดับแหง
ธรรมเหลานั้นดวย
เอววาที มหาสมโณ.
พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้.
๓๐. ธมฺ. ๑/๘๔
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อุปติสสปริพพาลก ไดสดับธรรมีกถาจากสํานักพระอัสสชิเถระ
บรรลุพระโสดาปตติผลแลว กลับไปบอกแกโกลิตปริพพาชกผูสหาย
ใหไดบรรลุพระโสดาปตติผลเหมือนกัน แลวตางพากันไปเฝาสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจา ที่พระเวฬุวัน พรอมดวยปริพพาชกบริวาร ได
รับเอหิภิกขุอุปสมบท บรรลุพระอรหันตหมดแลว พระองคทรงตั้ง
อุปติสสภิกษุใหเปนพระอัครสาวกเบื้องขวา ทรงตั้งโกลิตภิกษุใหเปน
พระอัครสาวกเบื้องซาย เมื่อพระองคทรงแตงตั้งใหเชนนี้ ถูกคอนขอด
วา ทรงตั้งเพราะเห็นแกหนา ภิกษุที่มีอาวุโสกวาเธอทั้ง ๒ นี้ก็มีอยูถมไป
เชนพระเบญจวัคคีย พระยส สหายพระยส พระภัททวัคคีย เหลาชฎิล
๓ พี่นอง ทานเหลานี้ มีอาวุโสกวาทั้งนั้นไมทรงตั้ง มาทรงตั้งพระ
ออนอาวุโส เชนเธอทั้ง ๒ นี้ ชื่อวาทรงทําการเห็นแกหนา พระองค
ตรัสวา ไมอยางนั้น เราตั้งไว ตามอํานาจแหงความปรารถนา สวนรูป
อื่น หาไดปรารถนาไวเพื่อจะไดตําแหนงนี้ไม แมอัญญาโกณฑัญญภิกษุ
ไดปรารถนาไวในพระศาสนาของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา ก็เพียงจะให
ไดบรรลุธรรมพิเศษกอนกวาใคร ๆ ในยุคนี้เทานั้น แมความปรารถนา
นั้นก็ไดสําเร็จแกอัญญาโกณฑัญญภิกษุเปนตนแลว อันผลที่เปนไปทั้งนี้
หากเปนไดตามความปรารถนาที่ชอบธรรม เพราะธรรมยอมอํานวยผล
แกบุคคลผูประพฤติธรรม ถึงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสรับรอง
ไวอีกวา :-
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[ ๓๑ ] ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ

ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติ

ธรรม
ธมฺโม สุจิณโฺ ณ สุขมาวหาติ
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอม
นําสุขมาให
เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ
ความนําสุขมาใหนี้ เปนอานิสงส
ในธรรม ที่บุคคลประพฤติดีแลว
น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.
ผูประพฤติธรรม ยอมไมไปสูทุคติ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงเปลื้องวาทะที่วา ทรง
ตั้งอุปติสสภิกษุกับโกลิตภิกษุใหเปนพระอัครสาวกเพราะเห็นแกหนา จึงได
ทรงเลาเรื่องของทานอัญญาโกณฑัญญะวา ไดทําบุญตั้งความปรารถนา
ไวเพียงเทานั้น แลวทรงเลาเรื่องพระยศ สหายพระยศ พระภัททวัคคีย
และเหลาชฎิล ๓ พี่นอง ตามที่ปรากฏอยูในเรื่องแหงทานนั้น ๆ ก็เพียง
เพื่อจะสําเร็จแกพระอรหันตเทานั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อวาทรงตั้งเพราะ
เห็นแกหนาหามิได แลวทรงเลาเรื่องพระอัครสาวกทั้ง ๒ วา ใน
พุทธกาลแหงพระอโนมทัสสี ในจันทรวดีนคร สารีบุตรเกิดเปนมาณพ
ชื่อสรทะ โมคคัลลานะเกิดเปนกุฎมพีชื่อสิริวัฑฒะ เธอทั้ง ๒ นี้เปน
สหายรวมกันมาแตครั้งนั้น สมัยหนึง่ สรทมาณพ เห็นความที่อัตภาพนี้
จะรูเห็นได ก็แตในโลกนี้เทานั้น ในโลกหนา หารูวาจะเปนอยางไร
ไม ความที่จะตองตายนี่แหละเปนเที่ยงแท เราจะบวชดีกวา สมบัติ
ไมเปนแกนสารอะไร ตายแลวก็เอาไปไมได จึงไปชวนสิริวัฑฒะผู
๓๑. ธมฺ. ๑/๘๙.

ชา. ๕/๔๙๐
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สหาย เพื่อจะบวช สิริวฑ
ั ฒะยังไมยอมบวช จึงไปบวชแตผูเดียว
บวชเปนฤษีอยู ทําอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้นได ภายหลังได
ชฎิลบริวาร ประมาณ ๑๐๗๔ คน.
ในปจจุสสมัยใกลรุงวันหนึ่ง พระอโนมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นเหตุที่สรทะกับสิริวัฑฒะจะปรารถนาเปน
อัครสาวก จึงไดเสด็จไป สรทะเห็นก็จักแจงตองรับดวยขาทนียะโภชนียะ
พอสมควร และหาดอกไมมาทําเปนเครื่องลาดจัดของหอมใหพรั่งพรอม
ไดโดยครูเดียว ดวยกําลังอิทธิฤทธิ์ เมื่อตกแตงเปนอาสนะแลว สรทดาบส
ยืนประณมอัญชลีแดพระตถาคตเจาแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระองคจงเสด็จขึ้นสูอาสนะอันแลวดวยดอกไม เพื่อประโยชนเพื่อ
ความสุขแกขาพระพุทธเจาตลอดกาลนาน เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงไดกลาววา :[ ๓๒ ] นานาปุปฺผฺจ คนฺธฺจ
เรา ( คือสรทดาบส ) เก็บรวบ
สนฺนิปาเตตฺวาน เอกโต
รวมเอาดอกไมตาง ๆ ชนิด และ
ปุปฺผาสน ปฺาเปตฺวา
วัตถุทมี่ ีกลิ่นมาแลว ใหแตงตั้ง
อิท วจนมพฺรวึ
อาสนะ ประดับดวยดอกไมขึ้นใน
ที่อันเดียวกัน แลวไดทลู คํานี้วา
อิท เม อาสน วีร
ขาแตวีรเจา อาสนะนี้อันขาพระปฺตฺต ตวนุจฺฉวึ
พุทธเจาตกแตงไวใหเปนอาสนะที่
สมควรแดพระองค
๓๒ ธมฺ. ๑/๘๙
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เมื่อทรงทําจิตของขาพระพุทธ เจส
ใหเลื่อมใสได ก็จงประทับนั่งบน
อาสนะประดับดวยดอกไม
สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ
พระองคตรัสรูแลว ทรงทําจิตของ
นิสีท ปุปฺผมาสเน
ขาพระพุทธเจาใหเลื่อมใสแลว ทั้ง
มม จิตฺต ปสาเทตฺวา
ทรงทําโลกนี้กับทั้งเทวโลกใหรา
หาสยิตฺวา สเทวเก.
เริงไดแลว ก็จงประทับนั่งบน
อาสนะประดับดวยดอกไมอยูสัก ๗
คืน ๗ วันเถิด.
๖. เรื่องพระนันทเถระ
มีเรื่องเลาวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวชแลว ทรงเทศนาโปรดพระมหาปชาบดีพระเจาแมนา
ใหบรรลุพระโสดาปตติผล พระเจาสุทโธทนมหาราชพระพุทธบิดาบรรลุ
พระสกทาคามิผล ในคราวที่เสด็จไปนั้น กําลังจัดการวิวาหมงคลเปนตน
ของนันทกุมารพุทธอนุชา พระองคทรงพานันทกุมารมาบวชเสีย นันทกุมารแมไมพอใจจะบวช ก็ตองจําใจบวช เพราะมีความเคารพยําเกรง
ในพระองค ไมกลาขัดพุทธบัญชา ภายหลังทรงใหราหุลกุมารผูพุทธชิโนรสผูจะอยูสืบสกุลมาบวชเสียดวย พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรง
หวังราหุลกุมารไวครองราชสมบัติ จึงเปนการผิดคาดไป ชักนอย
มม จิตฺต ปสาเทนฺโต
นิสีท ปุปฺผมาสเน
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พระหฤทัย เสด็จมาทูลขอพรวา ตั้งแตนี้ตอไป ขออยาไดทรงบวช
กุลบุตรที่มาดรบิดาไมอนุญาตเลย.
ครั้นอยูตอมา นันทภิกษุ นึกกระสันใครจะสึก เพราะไมไดบวช
ดวยศรัทธา ชักใหระอานึกถึงแตคูนัก ที่ตองถูกพรากกันมานั้น ความ
นั้นทราบไปถึงพระองคสมเด็จพระบรมศาสดา ครั้งนั้นแล สมเด็จพระผู
มีพระภาคเจา ทรงพานันทภิกษุไปเทวโลก ใหไปดูนางผา เพื่อใหลืม
คูรักเกา เธอก็ดีใจ เพราะสวยงามดีกวาคูนักเกาของตน ภายหลังถูกพวก
ภิกษุผูสหายขับอยูเนือง ๆ วา นันทะเปนลูกจางเปนผูถูกซื้อใหอยูในพระ
ศาสนา ตนเองก็นึกกระดาก ละอายแกใจ ที่อยูในพระศาสนาได ดวย
หวังจะไดนางฟา จึงหลีกหลบไปอยูแตผูเดียว พากเพียรไมทอถอย
ไมชามินาน ไดทําใหแจงบรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ หมดอาสวะ
เพราะสิ้นเหลาอาสวะอยูในภพนี้แล.
ครั่งนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความขอนั้นแลว ทรง
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา :[ ๓๓ ] ยสฺส ติณฺโณ กามปงฺโก
เปอกตมคือกาม อันผูใดขามไดแลว
มทฺทิโต กามกณฺฏโก
หนามคือกาม อันผูใดย่ํายีไดแลว
โมหกฺขยมนุปฺปตฺโต
ผูนั้น ถึงธรรมเปนที่สิ้นโมหะแลว
สุขทกฺเข น เวธติ.
ไมตองหวั่นไหวในเพราะสุขและ
ทุกขเลย.
พวกภิกษุสนทนากันวา ทานทั้งหลาย ! ขึน้ ชื่อวาพระพุทธเจา
๓๓. ธมฺ. ๑/๑๑๒
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ทั้งหลายนี่ ทรงคุณนาอัศจรรยจริง พระองคทรงแสดงธรรมไดดวย
อุบายหลายอยาง ดุจ " หนามยอกเอาหนามบง " ก็มี เชนพระนันทะ
กระสันขึ้นเพราะคูรักของตน นาจะทรงแสดงธรรมเกี่ยวแกใหปลงเปน
อสุภ แตหาทรงทําอยางนั้นไม กลับเอารูปที่สวยเขาลอ ซึ่งกะขนาดวา
นางฟา ยักไปยักมาดวยวิธีนั้น ก็ใหบรรลุพระอรหันตได และยังตรัสวา
เราจะไดใชวิธีอยางนี้แกนันทะแตในบัดนี้ก็หามิได แมในกาล
กอนก็ไดใชมาแลวเหมือนกัน คือเมื่อครั้งเราเสวยชาติเปนพอคาชาว
เมืองพาราณสี มีชื่อวากัปปกะ นันทะเกิดเปนลาในครั้งนั้น เปนสัตว
พาหนะของนายกัปปกะ. เปนสัตวมีแรงมาก เดินไดวันละ ๗ โยชน
สมัยนั้นนายกัปปกะบรรทุกสินคาไปจําหนาย ถึงที่แลวปลอยลาใหเที่ยว
ตามสบาย ลานั้นเดินและเล็มเลียบหลังคูรองไป เห็นนางลาเขาตัว
หนึ่ง นางลานั้นก็ทักทาย พูดยั่วกามสังโยชนโดยประการตาง ๆ ใน
ที่สุดลานั้นก็เกิดกระสันติดใจคําของนางลานั้น นายกัปปกะจําหนาย
สินคาแลวไดเวลาจะกลับ ก็มาตามลาตัวนั้นใหกลับ ลานั้นไมยอม
กลับ เพราะมาติดพันกับตัวเมียเสียแลว ชักดื้อดาน นายกัปปกะพูด
ออนวอนแลว ๆ เลา ๆ ก็ไมกลับ เขาจึงคิดวามันไมปรารถนาจะกลับ
จําเราจะตองขูใหกลัว แลวเอากลับใหได จึงไดกลาวคาถานี้ เปน
คําขูวา :[ ๓๔ ] ปโตทนฺเต กริสฺสามิ
เราจักปฏัก ใหมีหนามยาว
โสฬสงฺคุลิกณฺฏก
ตั้ง ๑๖ องคุลี แกเจา
๓๔. ธมฺ. ๑/๑๑๕
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สฺฉินฺทิสฺสามิ เต กาย
จักทิ่มแทงกายของเจา
เอว ชานาหิ คทฺรภ.
เจาจงรูอยางนี้เถิด นะลา !
นายกัปปกะพูดขูดังนี้ เพื่อจะใหลานั้นกลัว แลวจะไดจับลา
นั้นมาเทียมเกวียนไดสะดวก แตหาเปนไปตามความประสงคของเขา
ไม กลับเปนการยากตรงกันขาม เพราะเปนการผิดนิสัยใจคอของลา
ลาชอบการปลอบโยน ตามความชอบของมัน ตองหาสิ่งที่ชอบใจยิ่ง
กวานั้นเขาลอ จึงจะใชไดงาย ลาพอไดยินคําขูของนายกัปปกะเขา
เชนนั้น ก็ชกั เดือดแคนเปนอยางยิ่ง จึงไดพูดตอบนายกัปปกะวา เออ
ก็เมื่อเปนเชนนั้น ขาพเจาก็จะตองทําการแกแคนแกทาน ใหสมกัน
เปนแนแท ฉะนี้.
สัตวโลกมีนิสัยใจคอเปนตาง ๆ กัน ทีช่ อบขูก็มี ไมชอบขูก็มี
ขูบางไมขูบางก็มี บางพวกที่ไมมีธรรมชาติเครื่องรูจักผิดและขอบ ซึม ๆ
ตึง ๆ ไมใชคนชางคิด จะทําอะไรตองคอยจี้คอยกําชับ ไมขูก็ไมทํา
การงานอะไร ๆ ก็ราขอ ซึ่งเรียกวา " ใจดีผีเขา " ชักกําเริบ
เอาเปนใชไมได อยางนี้ตองขู บางพวกมีเชาวไวมีไหวพริบ เปนคนชาง
สังเกตแบบอยาง ไมตองจี้ แนะ ๆ เตือน ๆ ก็เขาใจพอ รูจักผิดและ
ชอบ อยางนี้ไมตองขู บางพวกเปนปานกลาง มีไหวพริบเปนอยาง ๆ
ไมทั่วไป ตองอาศัยการเตือนบาง ขูบาง ปลอบโยนบาง จึงจะเอาเปน
การเปนงานได อยางนี้ตองใชขูบางไมขูบาง โดยยอ นิสัยใจคอของ
สัตวยอมเปนอยางนั้น.
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ในเรือ่ งนี้ นิสัยของลาไมขอบูเปนแนนอน เมื่อถูกขูเขาก็ชัก
แคน จึงกลาวคาถานี้วา :[ ๓๕ ] ปโตปมฺเม กริสฺสสิ
ถาทานจักลงปฏักมีหนามยาวตั้ง
โสฬสงฺคุลิกณฺฏก
๑๖ องคุลี แกขาพเจา
ปุรโต ปติฏ หิตฺวาน
ขาพเจาจักยันขางหนา ยกขางหลัง
อุทฺธริตฺวาน ปจฺฉโต
ภณฺท เต ปาตยิสฺสามิ
จักสลัดสินคาของทานใหตกไป
เอว ชานาหิ กปฺปก.
ทานจงรูอยางนี้ นะพอกัปปกะ !
ลาถูกนายกัปปกะขูแลว ก็ชักใหเดือดรอน เพราะจะตองจําใจไป
อันเปนเหตุใหพรากจากนางลาคูรัก แตถึงอยางไร ลาก็ไดคิดแกแคน
จะแกลงนายกัปปกะบาง เปนตนวาเวลาลากเกวียนไป จะทําเปนพยศ
ยันเทาหนายกเทาหลัง แกลงเขยาใหสินคาหลนเรี่ยราด.
ลากลายเปนสัตวดื้อดานไปเชนนี้ เพราะอะไร ? เปนเรื่องควรถกให
เขาใจกันไดอยู การรักกันในระหวางผูเมีย ยอมเปนเหตุใหหลงสัก
เพียงไร ? พึงเห็นในขอวา " รักเมียเสียญาติ " ชนิดนี้รักจนหลง เปน
เหตุใหลืมเจาบุญนายคุณอื่น ๆ ได อยางจะไมตองกลาวถึงอะไร เชน
ผัวเมียกันเอง อยูกันมาตั้งแตหนุมคุมแก ภายหลังมาเปลี่ยนตัว เชนได
สาวมาบําเรอใหม ยังคลายรักของเกาได ถึงหลงไมเปนทาก็มี นี้ก็เขา
ในขอวา " ควายแกกินหญาออน " ยอมจะเคี้ยวนุมเหงือก ชวนให
เพลินฉันใด แมไดคูใหม ถาไมมีสติคุมไวก็ฉันนั้น เจาลานี่ก็เพราะ
๓๕. ธมฺ. ๑/๑๑๕
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ติดคู จึงลืมกลัวนายกัปปกะผูเปนนายของตน กลับพูดเสียงแข็งเอาได.
ครั้นนายกัปปกะไดฟงคําลาพูดแปลกไปเชนนั้น คิดสอบดูวา เปน
ดวยเหตุอะไรหนอ ลาจึงพูดกะเราอยางนี้ได เมื่อเหลียวไปแลมาเพื่อคน
ดูเหตุ พบนางลาเขาตัวหนึ่ง จึงลงสันนิษฐานเอาวา คงเปนนางลาตัวนี้
เอง สอนใหพูดอยางนี้ จําเราจะลอมันวา จะหาเมียมีรูปอยางนี้ให
ครั้นแลวก็จะพามาได เมื่อคิดอยางนี้แลว จึงไดกลาวคาถานี้วา :[ ๓๖ ] จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
เราจักนํานางลาเปนสัตว ๔ เทา
นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
มีหนาขาวเหมือนสังข งามทั่ว
ภริย เต อานยิสฺสามิ
สรรพางคกาย มาใหเปนเมียของเจา
เอว ชานาหิ คทฺรภ.
เจาจงรูอยางนี้เถิด นะลา !
นายกัปปกะเห็นลาแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ไมพอใจจะกลับ
ถิ่นเดิม เพราะมาติดตัวเมียอยูเชนนั้น จึงไดพูดลอลาวา ถากลับไป
ขาจะหาเมียซึ่งมีรูปรางงามโฉม เหมือนอยางนางลาตัวนี้ใหแกเจา อัน
พรรณนาไวในคาถานั้น กะความเดาเอาวา เปนนางลาที่เหมาะดวย
อาการครบเครื่อง เปนตนวามีเทาครบ ๔ ไมใชเปนสัตวพิกลพิการ
อวัยวะอยางหนึ่งอยางใด และพรรณนาวามีสีหนานวลเปนใย เปรียบไว
วาเหมือนสังข อันสังขที่ขัดแลว ยอมจะมีสีเลื่อมเงาใส แวววาว งามตา
สักปานไร ? จะดูไปก็ชวนใหนาพิศวง ถึงนางลาอันงามเหมาะพิเคราะห
ดูลักษณะ กะวาคงไมใชสัตวชนเกรียนเหมือนสุนัขขี้เรื้อน คงมีขนอัน
ละออออนนิ่มนวล ดูเปนมันขลับจับตาเจาลาผู อนึ่ง พรรณนาวา
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สรรพางคกายก็งามสงาผาเผย จะชมเชยก็ไมมีที่ติ องคอวัยวะทุก ๆ สวน
สมควรแกขนาด ยาวในที่ควรยาว สั้นในที่ควรสั้น จะพรรณนาใหมาก
ไปสักเทาไร เปนวิสัยแหงลาผูตัวที่ชอบ.
เมื่อลานั้น ไดฟงคํากลาวสรรเสริญรูปโฉมของนางลาเขาเชนนั้น
ก็ดีใจ นึกกริม่ วาคงจะไดเมียที่งาม แลวตั้งใจจะไปกับนายกัปปกะจึงกลาว
คาถานี้วา :[ ๓๗ ] จตุปฺปทึ สงฺขมุขึ
ถาทานจักนํานาลาเปนสัตว ๔
นารึ สพฺพงฺคโสภินึ
เทา มีหนาขากเหมือนสังข งาม
ภริย เม อานยิสฺสสิ
ทัว่ สรรพางคกาย มาใหเปนเมีย
ขาพเจาได
เอว ชานาหิ กปฺปก
ทานจงรูอยางนี้เถิด นะพอ
กัปปกะ !
กปฺปก ภิยฺโย คมิสฺสามิ
พอกัปปกะ ! ขาพเจาก็จักไปให
เต็มที่
โยชนานิ จตุทฺทส.
( ถึงวันละ ) ๑๔ โยชน.
๗. เรื่องพระเทวทัต
มีเรื่องเลาวา เรื่องพระเทวทัต อันพระธรรมสังคาหกาจารยเจา
รวบรวมชาดกทั้งหมด ทีส่ มเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภพระ๓๗. ธมฺ. ๑/๑๑๕

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 51

เทวทัต แลวตรัสไวใหพิสดาร แลวเลาเรื่องพระเทวทัต จําเดิมแต
เวลาบวช ตลอดจนเวลาที่ถูกธรณีสูบ.
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เที่ยวทรงแสวงหาสันติวรบท จน
ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว พระประยูรญาติทั้งหลายก็พา
กันมาทรงผนวชตามเสด็จ พระเทวทัตก็มาทรงผนวชอยูในสํานักดวย
แตภายหลัง พระเทวทัตทําความปนปวนขึ้นในหมูสงฆ เชนขอ
ใหภิกษุสงฆประพฤติเครงครัดตลอดชีวิต ๕ ประการ คือ ใหอยูปา
ตลอดไป ถือบิณฑบาตเปนวัด ใชแตผาบังสุกุล อยูโคนไม และเวน
ไมฉันเนื้อสัตว เมื่อถูกพระพุทธเจาปฏิเสธ ก็พยายามยุสงฆใหแตกกัน
พระพุทธเจาทรงทราบจึงเรียกมาตักเตือนก็ไมเชื่อฟง ตอมาทรงทราบวา
พระเทวทัตพยายามแยกภิกษุบางพวกออกไปทําสังฆกรรมตาง หาก และ
แยกตัวออกไป จึงตรัสวา
[ ๓๘ ] สุกรานิ อสาธูนิ
ความไมดีและไมเปนประโยชนแก
อตฺตโน อหิตานิ จ
ตน ทํางาย
ย เว หิ ตฺจ สาธฺุจ
สิ่งใดแลว เปนประโยชนดวย ดีดวย
ต เว ปรมทุกฺกร.
สิ่งนั่นแล ทํายากอยางยิ่ง.
แลวทรงเปลงอุทานอีกวา
[ ๓๙ ] สุกร สานา สาธุ
ความดี คนดีทํางาย
สาธุ ปาเปน ทุกฺกร
ความดี คนชั่วทํายาก
๓๘. ธมฺ. ๑/๑๓๒.

๓๙. ธมฺ. ๑/๓๓
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ปาป ปาเปน สุกร
ความชั่ว คนชั่วทํางาย
ปาปมริเยหิ ทุกฺกร.
ความชั่ว คนดีทํายาก.
ในทีส่ ุดพระเทวทัตคิดตั้งตัวเปนพระพุทธเจาพาบริษัทของตนไปตั้ง
สํานักอยูที่คยาสีสประเทศ ความทราบไปถึงสมเด็จพระบรมศาสดาพระ
องคจึงทรงสงพระอัครสาวกไปทรมาน ไดเหลาภิกษุบริวารเธอคืนมา
พระภิกษุทั้งหลายเห็นดังนี้ ก็สรรเสริญวาเมื่อแรกทานไปดวยกันแตเพียง
สององค กลับมามีบริวารตามมามากดูงามสงายิ่งนัก พระพุทธองคจึงได
ตรัสวา ในบัดนี้เทานั้นก็หามิได แมในอดีตกาลก็เหมือนกัน แลวทรง
เลาเรื่องในลักขณชาดกวา :[ ลักขณชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยามฤคราช ไดใหเนื้อลูก
ชาย ๒ ตัวรักษาฝูง นําฝูงไปแอบแผงหากิน เนื้อชื่อลักขณะตัวหนึ่ง
ฉลาดในอุบาย รูหลับหลีกพวกมนุษย รักษาฝูงไวได เวลากลับมา
ก็ยังมีบริวารมากดูงามสงา สวนเนื้อชื่อกาละตัวหนึ่ง โฉดเขลาพาฝูงเนื้อ
ไปพินาศหมด กลับมาแตตัวเดียว เมื่อเนื้อลูกชาย ๒ ตัวนี้กลับมาอยู
พระยามฤคราชจึงเรียกเนื้อผูมารดาใหมาดู แลวกลาววา :[ ๔๐ ] โหติ สีลวต อตฺโถ
ความเจริญ ยอมมีแกผูมีศีลทั้งหลาย
ปฏิสนฺถารวุตฺติน
ผูมีปกติประพฤติปฏิสันถาร
ลกฺขณ ปสฺส อายนฺต
ทานจงดูเนื้อชื่อลักขณะ อันหมู
าติสงฺฆปุรกฺขต
ญาติหอมลอมมาอยู
๔๐. ธมฺ. ๑/๑๓๔.

ชา. ๑/๒๒๐
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อถ ปสฺสสิม กาล
แลวก็จงดูเนื้อชื่อกาละนี้
สุวิหีนว าติภิ.
ผูเสื่อมสูญจากหมูญาติมาอยู.
สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงปรารภพระเทวทัตและพระอัครสาวก
ใหเปนเหตุ ตรัสเลาชากดกอยางนั้นแลว ภิกษุทงั้ หลายไดกราบทูลอีกวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ! ไดยินวาพระเทวทัตนิมนตพระอัครสาวกทั้ง ๒
ใหนั่งทั้ง ๒ ขางแลว ไดทําตามอยางพระองค ดวยตั้งใจวาจักแสดง
ธรรมเอาเยี่ยงอยางพระพุทธเจา เมื่อภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลดังนั้นแลว
พระองคจึงไดตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ! ไมใชแตครั้งนี้เทานั้น แมครั้ง
กอน ๆ เทวทัตนี้ ก็พยายามทําอยางเราเหมือนกัน แตก็ไมอาจ แลว
ทรงเลาเรื่องในวีรกชาดกวา :[ วีรกชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกาน้ําชื่อวีรกะ กาน้ําชื่อวีรกะ
ชํานาญในทางน้ํา ลงดําน้ําจับปลากินไดโดยคลองแคลว กาบกชื่อ
สวิฏฐกะเห็นดังนั้น ไมรูจักประมาณตัวของตัว คิดเอาอยาง จึงลงดําน้ํา
เพื่อจับปลากินบาง พอดําลงไป ถูกสาหรายพันคอ ขึ้นไมได เลยจมน้ํา
ตาย นางกาผูเปนเมียเห็นหายไป จึงเที่ยวตามหาพบกาน้ําชื่อวีรกะแลว
ถามถึงขาวคราวกาผัวของตน กาน้ําชื่อวีรกะจึงแจงขาวใหทราบ เปน
คําถามและคําตอบกันดังนี้วา :กากีถาม
[ ๔๑ ] อป วีรก ปสฺเสสิ
เออ พอกาน้ําวีรกะ ! ทานเห็น
สกุณ มฺชุภาณก
นกผูวาขานไพเราะ มีสรอยคํา
๔๑. ธมฺ. ๑/๑๓๔.

ชา. ๓/๑๙๙
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มยุรคีวสงฺกาส
ดุจนกยูง ชือ่ วาสวิฏฐกะผูเปน ผัว
ปตึ มยฺห สวิฏก.
ของดิฉันบางไหม ?
กาน้ําชื่อวีรกะตอบ
อุทกถลจรสฺส ปกฺขิโน
เมื่อกาบกชื่อสวิฏฐิกะ ทําตาม
นิจฺจ อามกมจฺฉโภชิโน
กิริยาแหงนกผูเที่ยวไปไดทั้งในน้ํา
ตสฺสานุกร สวิฏโก
ทั้งบนบก มักกินปลาดิบอยูเปน
นิตย ถูกสาหรายพันคอตายเสียแลว.
เสวาเลหิ ปลิคุณฺิโต มโต.
สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงเลาเรื่องอันเปนอดีต แสดงความที่
พระเทวทัตเอาอยางพระองค แตไมอาจทําไดเหมือน ถึงแกความตาย
เสียหลายครั้ง เชนครั้งที่พระองคเสวยพระชาติเปนกาน้ํา พระเทวทัต
เปนกาบก เลียนเอาอยางกาน้ํา เลยจมน้ําตายเปนตน และทรงเลาเรื่อง
เห็นปานนั้นในกันทลชาดกอีกวา :[ กันทลชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกหัวขวาน พระเทวทัตเปน
นกกระไน โดยธรรมดา นกหัวขวานหาเหยื่อกินอยูในหมูไมตะเคียน
อันเปนไมมีแกนแข็ง และหาเหยื่อไดกินอยางดี ๆ นกกะไนเคยหา
เหยื่อกินอยูในหมูไมทองหลางและไมงิ้ว อันเปนไมเนื้อซุยออน แตเปน
เพื่อนกับนกหัวขวาน ภายหลังไดกินเหยื่อที่นกหัวขวานหัวไดในหมูไม
ตะเคียนมาใหกิน ก็ติดใจ จึงคิดเอาอยางนกหัวขวาน เอาจะงอยปากเขา
เจาะหมูไมตะเคียน จะงอยปากก็ยังเยิน ลูกตาทะเลน ขมองศีรษะก็สะทาน
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แตกออก หลนจากตนไมมาถึงพื้นดิน กลาวคาถาวา :" อมฺโภ โกนามาย รุกฺโข สนฺตปฺปตฺดต สกณฺฏโก
ยตฺถ เอกปฺปหาเรน
อุตฺตมงฺค วิสาฏิต "
แปลความวา " ทานผูเจริญ ! ตนไมนี้นั้นมีชื่อวากระไร มีใบรมเย็น
มีหนาม ที่หัวขมองของขาแหลกแลว เพราะฟาดเพียงครั้งเดียว " นก
หัวขวานไดยินคํานั้นแลว จึงไดกลาวแสดงความสังเวช เปนเชิงตอบนก
กระไนวา :[ ๔๒ ] อจาริ วตาย วิตุท วนานิ
นกกระไนตัวนี้ เมื่อจะเจาะหมูไม
กฏงฺกคุกฺเขสุ อสารเกสุ
ไดเที่ยวไปแลวหนอ ในเหลาตนไม
เปนชนิดไมแหง ซึ่งไมมีแกนเลย
อถาสทา ขทิร ชาตสาร
ภายหลัง นกกระไน โขกไม
ยตฺถาภิทา ครุโฬ อุตฺตมงฺค.
ตะเคียน ซึ่งเปนไมมีแกน จน
ตัวแตก ( ตาย ).
เมื่อทรงเลาเรื่องนั้นจบลงแลว ไดทรงเลาเรื่องในโรจนชาดกมีเนื้อ
ความเห็นปานดังนั้นอีกวา :[ วิโรจนชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาราชสีห พระเทวทัต
เปนสุนัขจิ้งจอก พระยาราชสีหเปนสัตวมีอํานาจมาก อาจจับสัตวชนิด
ใหญ ๆ เชน ชาง มา โค กระบือเปนตนมาเปนอาหารได วันหนึ่ง
๔๒. ธมฺ. ๑/๑๓๔.

ชา. ๓/๒๑๖
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ออกหาอาหาร บริโภคอิ่มแลว เดินกลับมาถ้ําทองที่เคยนอน สุนัข
จิ้งจอกเดินเซอซามาพบเขา มีความกลัวเปนอยางยิ่ง จะหนีก็ไมทัน
จึงไปหมอบลงขางหนา ขอยอมเปนขา ตามแตพระยาราชสีหจะใช
พระยาราชสีหจึงพาไปเลี้ยงไวในถ้ําทองดวยกัน ไดกินเศษเนื้อสัตวที่
พระยาราชสีหหามาไดเปนนิตยมา ภายหลังสุนัขจิ้งจอกกําเริบขึ้น คิด
เอาอยางพระยาราชสีห พระยาราชสีหทรงความก็หามไว และกลาว
วาไมใชวิสัยของทาน เปนวิสัยแหงสัตวผูเกิดในกําเนิดราชสีห แมพระยา
ราชสีหหามแลวก็ไมฟง คิดออกเที่ยวจับสัตวใหญ ๆ วันหนึ่งไปพบชาง
เขา ก็โผเขาใส กระโดดจะกัดตระพอง กระโดดพลาดตกลงที่เชิงเทา
ชาง ขางก็กระทืบกะโหลกศีรษะแตก เหยียบย่ําเสียจนละเอียด เอาชิ้น
ดีไมได พระยาราชสีหเดินไปพบสุนัขจิ้งจอกนั้น จึงกลาวคําเยยหยันมัน
ผูอยากออกอํานาจโดยไมรูจักประมาณตัวเปนคาถาดังนี้วา :[ ๔๓ ] ลสี จ เต นิปฺผลิตา
ไขขอของทานถูกชางขยี้
มตฺถโก จ วิทาลิโต
หัวขมองก็ถูกกระทืบแลว
สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา
และซีโ่ ครงของทานหักหมดแลว
ทานิ สมฺม วิรจสิ.
คราวนี้งามหนาละซิเพื่อน !
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงปรารภถึงถอยคําที่มักกลาวกัน
อยูวา พระเทวทัตเปนคนอกตัญู ไมรูจักบุญคุณคน แม
สมเด็จพระบรมศาสดา เปนผูมีพระคุณูปการหาที่สุดประมาณมิได
๔๓. ธมฺ. ๑/๑๓๕.

ชา. ๒/๒๓๘
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พระเทวทัตยังคิดคดทรยศ หารูจักพระคุณไม พระองคจึงไดตรัส
วา เทวทัตจะไดเปนคนอกตัญู คิดคดทรยศตอเราในครั้งนี้เทานั้น
ก็หามิได แมครั้งกอน ๆ ก็เคยมาแลวเหมือนกัน แลวทรงเลาเรื่อง
ในชวสกุณชาดกวา :[ ชวสกุณชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนกกระสา พระเทวทัตเปน
ราชสีห วันหนึ่ง ราสีหออกหาอาหารไดกินสัตว บังเอิญกระดูกเขา
ขวางลําคอ เมื่อเกิดกระดูกติดคอขึ้นแลว แสนจะไมผาสุก ไดรับ
ทุกขเวทนาสาหัส ฝายนกกระสาเห็นราชสีหไดรับทุกขเวทนามาก มี
ความกระวนกระวายอยู จึงไดมีความสงสาร รับอาสาวาจะชวยคาบเอา
กระดูกออก บอกใหราชสีหอาปากขึ้น แลวเอาไมค้ําปากไว คอย ๆ
เอาจะงอยปากของตนเคาะทอนกระดูกใหหลุดออก ครั้นแลวนกกระสา
ไดขอเนื้อเปนรางวัลบาง ราชสีหไดรบั ความสบายแลวหารูสึกบุญคุณ
ไม แมแตอะไร ๆ สักหนอยก็ไมยื่นให กลับคุยลบบุญคุณนกกระสา
เสียอีกวา จะเอาอะไร เอาจะงอยปากมาลวงถึงในคอ ไมงับเสียก็เปน
บุญละสิ เนื้อที่ติดอยูตามไรฟนของขา ก็พอเจากินแลวนี่ คําเจรจา
ปราศรัยกันระหวางนกกระสากับราชสีหพึงเปนดังนี้วา :นกกระสากลาววา
[ ๔๔ ] อกรมฺหา ว เต กิจฺจ
เราไดชวยทํากิจของทานดวยกําลัง
ย พล อหุวมฺหเส

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 58

มิคราช นโม ตฺยตฺถุ

ขาแตพระยามฤคราช ความ
นอบนอมจงมีแกทาน
เราจักไดอะไร ๆ บาง

อป กิฺจิ ลภามฺหเส.
ราชสีหกลาววา
มม โลหิตภกิขสฺส
ทานอยูในระหวางฟนของขาผูมี
นิจฺจ ลุทฺทานิ กุพฺพโต
โลหิตเปนภักษา ทํากรรมหยาบชา
ทนฺตนฺตรคโต สนฺโต
เปนนิตยยังรอดอยูได มันก็มาก
ต พหุ, ยป ชีวสิ.
อยูแลว.
สมัยหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเจรจากันถึงโทษแหงพระเทวทัตวา
พระเทวทัตไดแตงนายขมังธนูใหยิง ไดกลิ้งศิลาใหทับ และไดปลอย
ชางซับมันชื่อธนปาลกะใหแทงสมเด็จพระพุทธองค เธอเพียรพยายาม
จะปลงพระชนมสมเด็จพระทศพลมามิไดขาด พระองคเสด็จมาแลวตรัสวา
เธอเพียรพยายามมาอยางนี้ แตในครั้งนี้เทานั้นก็หามิได ถึงครั้งกอน ๆ
ก็อยางนี้เหมือนกัน แลวทรงเลาเรื่องในกุรุงคมิคชาดกวา :[ กุรุงคมิคชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกวาง พระเทวทัตเปนนาย
พราน กวางเที่ยวหาผลาผลอยูในปา เมื่อถึงหนาผลมะลื่น ฝูงเนื้อ
ก็พากันไปกิน นายพรานขึ้นไปขัดหางบนตนไมแอบอยู เมื่อฝูงเนื้อมา
๔๔. ธมฺ. ๑/๑๓๕.

ชา. ๔/๒๕๘
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ไดทาก็เอาหอกพุงลงไป ถูกเนื้อตาย นําเอาเนื้อไปขายเลี้ยงชีพอยู
วันหนึ่ง กวางเที่ยวหากิน มาถึงตนมะลื่น แตกวางเปนผูพิจารณาโดย
รอบคอบ ไมเลินเลอ เหลือบเห็นนายพราน ก็ยนื ชะงักอยู ไมเขาไป
นายพรานจึงเก็บผลมะลื่นออกโยนลอใหเขามาใกล ๆ เพื่อจะพุงหอกลงไป
ถนัด กวางรูเทาแตทําเปนไมรูเทา แสรงทําเปนพูดแกตนไมวา เฮย
ตนไม ! แตกอนแตไร เจาเคยใหผลหลนลงตรง ๆ แตวาวันนี้มันผิด
ธรรมดาตนไมเสียจริง ๆ เมื่อเจามาเปนเสียอยางนี้ ขาก็จักไปหาอาหาร
กินที่ตนไมอื่นก็ได แลวไดกลาวคาถาเปนคําเยยวา :[ ๔๕ ] าตเมต กุรุงฺคสฺส
ไมมะลื่นเอย ! เจากลิ้งมาเพราะ
ย ตูว เสปณฺณิ เสยฺยสิ
เหตุใด กวางรูเหตุนั้นแลว
อฺ เสปณฺณึ คจฺฉามิ
ผลของเจา ไมชอบใจขา ขาจะไป
น เม เต รุจจฺ เต ผล.
หาผลมะลื่นตนอื่น.
ภิกษุทั้งหลายพากันปรารภถึงโทษแหงพระเทวทัตใหเปนเหตุแลว
พูดกันถึงการที่เธอเสื่อมจากรายไดทั้ง ๒ คือ ทางโลกียเสื่อมจากลาภ
สักการะ ทางโลกุดรเสื่อมจากสามัญญผล โดยนัยที่กลาวกันอยูตามโรง
ธรรมสภาวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! คบอันจุดไฟรุงเรืองทั้ง ๒ ขาง คือ
ที่สุดขางนี้และที่สุดขางโนน แตในทามกลางคบนั้นเปอนเปรอะดวยคูถ
ใครจะหยิบก็ไมได ยอมไมสามารถจะเอาไปจุดไมในราวปา หรือตาม
หมูบานไดฉันใด พระเทวัตบวชในพระศาสนาเปนนิยยานิกธรรม
๔๕. ธมฺ. ๑/๑๓๕.

ชา. ๑/๒๖๒
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เครื่องนําสัตวออกจากสังสารทุกขเห็นปานดังนี้แลว และเปนผูเสื่อมจาก
ประโยชนทงั้ ๒ คือเปนคฤหัสถก็เปนผูเสื่อมจากโภคสมบัติ บวชเปนพระ
ก็ไมสามารถจะบําเพ็ญสมณะปฏิบัติใหเต็มที่ได ก็ฉันนั้น สมเด็จพระบรม
ศาสดาเสด็จมาแลวตรัสวา เทวทัตเสื่อมจากประโยชนทั้ง ๒ แตในครั้ง
นี้เทานั้นก็หามิได แมในครั้งกอน ๆ ก็เคยมาแลวเหมือนกัน แลวทรง
เลาเรื่องในอุภโตภัฏฐชาดกวา :[ อุภโตภัฏฐชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนรุกขเทวดา พระเทวทัตเปน
พรานเบ็ด ครั้งนั้น พรานเบ็ดเที่ยวลงเบ็ดตามลําน้ํากับลูกนอยคนหนึ่ง
เมื่อทอดเบ็ดลงไป บังเอิญไปติดตอในใตน้ํา ดึงขึ้นชักหนักมือ นึกวา
ติดปลาใหญ และคิดวาถาเราไดปลาใหญไป เพื่อนบานจะมาขอ จึงสั่ง
ลูกนอยไปบอกเมีย ใหเมียเที่ยวพาลทะเลาะใหเกิดวิวาทบาดหมางกันเสีย
สวนตนผลัดผาลงดําน้ําฉุดปลา ตาไปกระแทกถูกตอไมเขาก็แตกทําลาย
ไป เอามือกุมตาตัวสั้นขึ้นมา เที่ยวคลําหาผานุง ผาก็หาย เพราะ
ขโมยลักเอาไป ฝายเมียก็เที่ยวพาลทะเลาะ เกิดราวรานกับเพื่อนบาน
หมดเขาใครไมได นี่แหละไดในขอวา " โลภมากลาภหาย " รุกขเทวดาผูสิงอยูที่ตนไมใกลฝง แลเห็นเหตุเชนนั้นทั้งสิ้นแลว จึงไดเปลง
อุทานแสดงความสังเวชวา :[ ๔๖ ] อกฺขี ภินฺนา, ปโฏ นฏโ
นัยนตาก็แตก ผานุงก็หาย
๔๖. ธมฺ. ๑/๑๓๖.

ชา. ๒/๓๗๒
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สขีเคเห จ ภณฺฑน
ในเพื่อนบานก็ทะเลาะกัน
อุภโต ปทุฏ กมฺมนฺตา
การงานเสียหายทั้งสองดาน
อุทกมฺหิ ถลมฺหิ จ.
คือทั้งในน้ํา ทั้งบนบก.
พระเทวทัตตั้งตัวเปนคูแขงกับสมเด็จพระบรมศาสดา เพียรพยายามจะปลงพระชนมของสมเด็จพระบรมศาสดาเสีย โดยปริยายตาง ๆ
เชนแตงนายขมังธนูใหยิ่ง ปลอยชางธนปาลกะใหแทง ขึ้นเขากลิ้งศิลา
ใหทับ แมอยางนี้ ๆ พระเทวทัตก็ทําได มีความอาฆาตผูกโกรธ
ผูกแคนในสมเด็จพระพุทธองคเปนอยางยิ่ง แตพระองคหามีความอาฆาต
ในพระเทวทัตไม ทรงหวังดีแกพระเทวทัตเสมอ แตหากเธอไมหวัง
ดีตอดวย พระองคจึงวางพระหฤทัยเปนกลาง พึงเห็นอยางในคําวา :" ใครดีเราก็ดีอารีอารอบ, ถูกระบอบแบบบุราณที่ขานไข
มิตตจิตตอติดกับมิตตใจ,
ใครไมไยแลวไมอยากใหยากเย็น "
พระองคทรงปรารภพระเทวทัตใหเปนเหตุ แลวทรงเลาเรื่อง
อันเปนอดีตหลายเรื่อง ซึ่งเกี่ยวแกพระเทวทัต ดังไดเลามาแลว
ขางตนตน แสดงความที่พระเทวทัตตั้งตัวเปนคูแขง ทํากิจการเลียน
จะเอาอยางพระองค แตไมอาจทําไดเหมือน ถึงแกความเสียหายทุก ๆ
ครั้งไป มาในพุทธุปบาทกาลก็คงอยางนั้น แตในปจฉิมกาล เธอ
นอนเจ็บอยู ๙ เดือน รูสกึ ตัว ใครจะไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา
บอกสาวกของตนใหชวยหามไปเฝา พวกเขากลับพูดปดเสียวา เมื่อ
ยังดี ๆ อยูแลวก็เที่ยวทํากรรมไวกับพระองค พวกขาพเจาจักไมหาม
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ไปเฝาเปนอันขาด เธอก็ออนวอนวา ทานทั้งหลายอยาใหขาพเจา
ฉิบหายเสียเลย ขาพเจาไดผูกอาฆาตไวในสมเด็จพระบรมศาสดา สวน
พระองคไมเคยมีอาฆาตในขาพเจาแมสักเทาปลายเสนผม พระองคมี
พระหฤทัยเสมอในสัตวทั้งปวง เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย
จึงประกาศความขอนั้นวา :[ ๔๗ ] วธเก เทวทตฺตมฺหิ
ในขมังธนู ในพระเทวทัต
โจเร องฺคุลมิ าลเก
ในโจรองคุลิมาล
ธนปาเล ราหุเล จ
ในชางธนบาล และในพระราหุล
สพฺพตฺถ สมมานโส.
พระพุทธเจาก็มีน้ําพระทัยเสมอกัน
ทั้งหมด.
พระเทวทัต อาศัยปจจัยลาภ ที่ไดแลว ๆ เจริญพวงพีขึ้น
ชักกําเริบ ไมรูจักประมาณตน เธอเปนคนอกตัญู ไมรูจักพระคุณ
แหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนเจาของพระศาสนาอันเปนนิยยานิกธรรม เครื่องนําสัตวออกจากสังสารทุกขเห็นปานดังนั้น เมื่อมาบวช
อยูในพระศาสนา จกเนียรกาลลวงมา ตั้งตนเปนคนไมลงกับสมเด็จ
พระบรมศาสดา พระองคจะทรงเทศนาโปรดโดยปริยายไร ๆ เธอมิได
เชื่อถือเสียเลย ถึงกับมาอาสาวา จะเปนผูดูแลพระศาสนา ขอให
พระองคทรงพักเสีย ตนจะไดจัดเอาตามชอบใจ เมือ่ ไมสมหวัง ก็เปน
โกรธเปนแคน ทําผิดหลวมตัวเขาไปเปนกอง เมื่อเจ็บไขไดทุกข
๔๗. ธมฺ. ๑/๑๓๖
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มีอาการปางตาย จึงกลับรูสึกความผิดของตน ใครจะมาเฝาสมเด็จ
พระพุทธองค ออนวอนสาวกของตนใหชวยหามมา พวกสาวกปดเสีย
เธอพูดออนวอนแลว ๆ เลา ๆ พวกสาวกก็อดรนทนไมได จึงชวยกัน
หามมา ความทราบไปถึงพระองคจึงตรัสวา เทวทัตจะไมไดเฝาเรา
ภิกษุทั้งหลายหมั่นมากราบทูลอยูวา เทวทัตมาถึงนั่นแลว ถึงนี่แลว
ใกลเขามาโดยลําดับแลว ลัดความวา จะถึงไหนก็ชาง ทําอยางไรเสียก็
ไมไดเขาเฝาเปนแนแท ตลอดจนกระทั่งมาถึงขอบสระโบกขรณีใกล
วัดพระเชตวันก็ยังไมไดเขาเฝา ถูกธรณีสูบที่นั่นเอง เธอไดเขาไปสู
แผนดินโดยลําดับ ตั้งแตขอเทา เขา สะเอว ราวนม ลําคอ เมื่อ
ธรณีสูบลงไปจนกระดูกคางจดถึงพื้นดิน ไดสติพอกลาวคาถานี้ เปนการ
แกตัววา :[ ๔๘ ] อิเมหิ อฏีหิ ตมคฺคปุคฺคล
ขาพระพุทธเจา ขอถึงพระพุทธเจา
เทวาติเทว นรทมฺมสารถึ
พระองคนั้น ผูเปนอัครบุคคล
สมนฺตจกฺขุ สตปฺุลกฺขณ
เปนเทพยิ่งกวาเทพ เปนสารถีแหง
ปาเณหิ พุทฺธ สรณ คโตสฺมิ.
นรชนพึงฝกได มีพระสมันตจักษุ
เปนผูมีบุญลักษณะตั้งรอย วาเปน
ที่พึ่ง ดวยกระดูกเหลานี้ตลอด
ทั้งชีวิต.
นัยวาสมเด็จพระบรมศาสดา ทอดพระเนตรเห็นฐานะอยางนี้
แลว จึงไดโปรดใหพระเทวทัตบวช คือวาถาพระเทวทัตไมบวช
๔๘. ธมฺ. ๑/๑๓๘
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อยูเปนคฤหัสถจักทํากรรมชั่วชายิ่งกวาที่เปนมาแลวนี้ จักไมสามารถ
ทําปจจัยแหงภพตอไปได ก็และครั้นบวชแลว ถึงจะทํากรรมชั่วชา
ก็พอยังสามารถจะทําปจจัยแหงภพตอไปได เพราะเหตุนั้น พระองค
จึงไดทรงยอมใหพระเทวทัตบวช ในที่สุดแสนกัปแตภัทรกัปนี้เธอจัก
ไดตรัสเปนพระปจเจกพุทธเจา นามวาอิฏฐิสสระ แตในพุทธุปบาทกาลนี้ เธอถูกธรณีสบู ไปเสวยผลกรรมอยูในอเวจีมหานรก ภิกษุ
ทั้งหลายเจรจากันวา พระเทวทัตอันพวกสาวกหามไปจนถึงวัดพระ
เตวันแลว ยังไมทันไดเขาเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา ถูกธรณีสูบแลว
สมเด็จพระพุทธองคเสด็จมาแลวตรัสวา ไมใชแตครั้งนี้เทานั้น แมครั้ง
กอน ๆ เธอก็ไดผิดในเราแลวถูกธรณีสูบมาเหมือนกัน เมื่อจะทรงแสดง
ความขอนั้น ไดทรงเลาเรื่องในสีลวนาคชาดกวา :[ สีลวนาคชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยาชางชื่อสีลวนาค พระ
เทวทัตเปนคนประทุษรายมิตร เปนพรานพเนจร รุกขเทพดาเปน
พระสารีบุตร ครั้งหนึ่ง นายพรานพเนจร เที่ยวไปยังราวปา หา
อาหารเลี้ยงชีพ เมื่อเดินไป ๆ เลยหลงทาง รองไหคร่ําครวญอยู
มีความกลัวตอมฤตยูเปนกําลัง พระยาชางโพธิสัตวเห็นเหตุดังนี้ ก็มี
ความกรุณาจะชวยใหพนทุกข พูดปลอบใหเขาหายกลัวแลว ยอมให
นายพรานขึ้นนั่งบนหลังของตน แลวพาไปสงยังหนทางคนเดิน ใหถึง
ที่อันเกษมแลว เขาหาไดรูสึกบุญคุณของพระยาชางไม ยังกลับไปขอ
ตัดงามาขาย ไดถึง ๓ หนโดยลําดับ คือตอนปลาย แลวก็ตอนกลาง
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แลวก็ตอนโคน เอาเลื่อยอยางแข็งเขาเลื่อย พระยาชางไดรับทุกขเวทนา
เพราะเหตุนั้น จนกระทั่งถึงแกความตาย.
พื้นแหงปฐพีอันหนาแนนตั้งสองแสนสี่หมื่นโยชน ไดปรากฏ
เหมือนจะทรงบุคคลใจบาปเห็นปานนั้นไวไมได จึงไดแยกออกรับเขา
ในกาลเมื่อธรณีสูบบุคคลใจบาปอยางนี้ ฝายรุกขเทพดาผูสิงอยูใน
ไพรสณฑนั้น ก็บันลือใหกึกกองตลอดปาวา บุคคลผูใดผูหนึ่ง ถึงวาจะ
ใหสมบัติของพระเจาจักรพรรดิราช ก็ไมอาจจะทําบุคคลลอกตัญูผู
ประทุษรายมิตรใหชื่นชมยินดีได เมือ่ จะแสดงธรรม จึงไดกลาววาจาแสดง
นิสัยคนอกตัญูไววา :[ ๔๙ ] อกตฺุสฺส โปสสฺส
หากวา ชนผูเปนอิสระในแผน
นิจฺจ วิวรทนฺสิโน
ดิน จะพึงใหทรัพยในแผนดิน
สพฺพฺเจ ปวึ ทชฺชา
ทั้งหมด แกคนอกตัญู ผูคอย
สอดสองหาชองทําราย อยูเปนนิตย
เนว น อภิราธเย.
ผูใหนั้น ไมพึงยังบุรุษนั้นใหรูสึก
ยินดีดวยได.
เมื่อพระเทวทัตผูกอาฆาตในสมเด็จพระบรมศาสดา ครั้นอยูมา
ได ๙ เดือน ก็ถูกธรณีสูบ มหาชนชาวเมืองสาวัตถี และชาวสกล
รัฐวาสิกะทั้งหลาย อีกทั้งเหลายักษภูตผีปศาจ และเหลาเทพดาบรรดา
ที่สิงอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้น ตางก็พากันดีใจรื่นเริงหรรษา ยกธงชัย
๔๙. ธมฺ. ๑/๑๓๘

ชา. ๒/๑๒๘
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ธงปฏาก เรียงรายกลวยกลายไวโดยถองแถว เปนแนวเปนระยะ ตั้ง
หมอน้ําไวดื่มกินกันตามพอใจ ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันถึงเรื่อง
นั้น พระองคเสด็จมาแลวตรัสวา เทวทัตตายแลว มหาชนเปนตนชวนกัน
ราเริงยินดีแตครั้งนี้เทานั้นก็หาไม ถึงในครั้งกอน ๆ ก็เหมือนกัน แลว
ทรงเลาเรื่องในมหาปงคลชาดกวา :[ มหาปงคลชาดก ]
เมื่อพระเทวทัตเสวยชาติเปนพระเจามหาปงคละ ทาวเธอไม
ทรงดํารงอยูในยุติธรรมสม่ําเสมอ ทรงทําบาปกรรมโดยอคติอันเปน
การไมชอบธรรม เบียดเบียนราษฎรจนปนป ดวยบังคับเรียกสวยสาอาการ
เกินสมควรเปนตน ประหนึ่งลําออยอันบุคคลใสเขาในเครื่องหีบอัดเขา
ฉะนั้น ทาวเธอรายกาจหยาบชาแสนสาหัส ความเมตตาปรานีในผูอื่น
นิดหนึ่งก็ไมมี ไมเปนที่ยนิ ดีรักใครชอบใจ ของบุรุษสตรีชาวบาน
ชาวเมืองโดยทั่วไป ปรากฏดังผงเขาตาชักใหเคืองระคาย หรือดุจเมล็ด
กรวดทราย ปนมาในกองขาว เคี้ยวลําบาก หรือดุจขวากหนามยอกคา
สนเทา จะยางกาวเดินเหินใหอัดใจ ครั้งนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติ
เปนพระราชโอรสของทาวเธอ ทาวเธอครองราชสมบัติอยูสิ้นกาล ก็
เสด็จสวรรคตลวงไป พวกมหาชนพากันรื่นเริงยินดีเปนอยางยิ่ง แลว
เชิญพระบรมโพธิสัตว อภิเษกไวในราชสมบัติใหครองสืบตอไป ตางก็
พากันดีใจวา พวกเราไดทาวพระยาตั้งอยูในธรรมดีแลว พรอมกันทํา
พระราชพิธีสมโภช ใหมมี หรสพเปนการเอิกเกริกโกลาหล สมัยนั้นได
รื่นเริงสนุกสนานโดยทั่วกัน เวนแตคนรักษาพระทวารพระราชวังคนเดียว
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ยืนรองไหอยู พระราชาบรมโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามวา :[ ๕๐ ] สพฺโพ ชโน หึสิโต
ชนทั้งปวง ถูกพระเจาปงคละบีบ
ปงฺคเลน
คั้นแลว
ตสฺมึ มเต ปจฺจย เวทยนฺติ
เมื่อทาวเธอนั้นสวรรคตแลว ยอม
ไดรับความอิ่มใจ
ปโย นุ เต อาสิ อกณฺหเนตฺโต
พระเจาปงคละผูมีพระเนตรไมดํา
ไดเปนที่รกั ของทานหรือหนอ
กสฺมา ตุว โรทสิ ทฺวารปาล.
นายประตู ! หรือทานรองไหเพราะ
เหตุอะไรเลา ?
ฝายนายประตูไดฟงพระราชดํารัสถามดังนั้น จึงกราบทูลวา ขา
พระพุทธเจาจะไดรองไหเพราะรักทาวเธอนั้นหามิได เมื่อทาวเธอสวรรคต
แลว ขาพระพุทธเจายิ่งสบายเสียอีก เพราะวาเมื่อทาวเธอยังทรงพระ
ชนมอยู ทาวเธอเสด็จขึ้นลงปราสาท ไมวาคราวไหนไดทรงเคาะศีรษะ
ขาพระพุทธเจาครั้งละ ๘ ทีทุกคราวไป อุปไมยเหมือนถูกตีดวยคอนชาง
ทอง ขาพระพุทธเจานึกไปวา ทาวเธอเสด็จไปยังปรโลกแลว ก็จะ
ไปเคาะศีรษะนายนิริยบาลบาง ทาวยมราชบาง เหมือนอยางไดทําแก
ขาพระพุทธเจานี้ ทีนั้น ทาวยมราชก็จะคิดเห็นวา พระยาปงคละ
เบียดเบียนพวกเราใหลําบากนัก แลวจักนํามาปลอยไวที่เมืองนี้อีก เมื่อ
ทาวเธอเสด็จกลับคืนมา ก็จะมาเคาะศีรษะขาพระพุทธเจาอีก ขาพระ
๕๐. ธมฺ. ๑/๑๓๙

ชา. ๓/๓๒๐
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พุทธเจาจึงรองไห ดวยกลัวภัยอยางนี้ เพื่อจะประกาศเนื้อความขอนั้น
ใหแจงชัด จึงไดกราบทูลพระราชาบรมโพธิสัตววา :[ ๕๑ ] น เม ปโย อาสิ
พระเจาปงคละ ผูมีพระเนตรไมดํา
อกณฺหเนตฺโต
จะไดเปนที่รักใครของขาพระพุทธเจาก็หามิได
ภายามิ ปจฺจาคมนาย ตสฺส
ขาพระพุทธเจา กลัวทาวเธอจะ
เสด็จกลับคืนมาอีกตางหาก
อิโต คโต หึเสยฺย มจฺจรุ าช
ทาวเธอเสด็จไปจากที่นี่แลว จะพึง
ไปเบียดเบียนพระยามฤตยุราชเจา
โส หึสิโต อาเนยฺย น ปุน
พระยามฤตยุราชนั้น ถูกทาวเธอ
อิธ.
เบียดเบียนเขาแลว ก็จะพึงนําเอา
ทาวเธอนั้นมาคืนไว ณ ที่นอี้ ีก.
ลําดับนั้น พระราชาบรมโพธิสัตวจึงตรัสวา พระเจาปงคละนั้น
พวกเราชวยกันเผาเสียแลว สิ้นฟนตัง้ พันเลมเกวียน มิหนําซ้าํ ยังรด
ดวยน้ําสิ้นตั้งหลายรอยหมอ พื้นดินทีเ่ ผาทาวเธอนั้น เราขีดครั่นไว
รอบมิดชิด อนึ่ง โดยปกติธรรมดา คนที่ตายไปแลว จะกลับคืนมา
ดวยรางเกานั้นอีกไมไดเลยเปนอันชาด ทานอยาหวาดเสียวสะดุงกลัวเลย
" ทฑฺโฒ วาหนหสฺเสหิ
สิตฺโต ฆฏสเตหิ โส
ปริกฺขิตฺตา จ สา ภูมิ
มา ภายิ นาคมิสฺสติ "
๕๑. ธมฺ. ๑/๑๓๙

ชา. ๓/๓๒๐
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แปลวา " พระเจาปงคละนั้นถูกเผาดวยฟนตั้งพันเลมเกวียน ถูกราดดวย
น้ํามันตั้งรอยหมอ พื้นดิน ( ที่เผา ) นั้น ถูกเรากั้นไวแลว อยากลัวเลย
ทาวเธอจักเสด็จกลับมาอีกไมได. "
๘. เรื่องพระนางสามาวดี
มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาล ยังมีพระราชาอยู ๒ พระองค ทรง
พระนามวา พระเจาอัลลกัปปะ ครองแควนอัลลกัปปะพระองค ๑
ทรงพระนามวา พระเจาเวฏฐทีปกะ ครองแควนเวฏฐทีปกะพระ
องค ๑ ทาวเธอทั้ง ๒ เปนสหายกัน ตางพระองคก็ทรงครองราชสมบัติสืบมา โดยกาลภายหลังทรงเห็นวา สรรพสิ่งในโลก ไมชื่อวา
เปนของแหงตน คนตายแลว แมแตรา งกายก็เอาไปไมได ตองพากัน
ละทิ้งไปหมด ทรงเบื่อหนาย จึงทรงละราชสมบัติชวนกันไปบวช
เปนฤษีทั้ง ๒ พระองค ทรงบําเพ็ญอิสธิ รรมไปตามนิยม โดยกาล
ลวงไป เวฏฐทีปกดาบส ถึงแกมรณภาพ เกิดเปนเทพราชผูทรง
ศักดาใหญในเทวโลก ภายหลังแปลงตัวเปนคนหลงทาง ลงมาเยี่ยม
อัลลกัปปดาบส เจรจาปราศรัยถามถึงสุขและทุกขของกันและกัน ได
ใหพิณและมนตไวกันชางรบกวนแกอัลลกัปปดาบส.
สมัยนั้น ยังมีพระราชาอีกพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา พระเจา
ปรันตปะ พรอมดวยพระเทวดีผูทรงพระครรภแก เสด็จมาตากอากาศอยู
กลางแจง ทันใดนั้น นกหัสดีลิงคบินมาโฉบเอาพระเทวีไป โดยนึกวา
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กอนเนื้อ ถึงตนไทรใหญตนหนึ่งใกลอาศรรมของอัลลกัปปดาบส ก็ลงจับ
ที่นั่น พระเทวีทรงสงเสียงและปรบพระหัตถ นกตกใจบินหนีไป ทิ้ง
พระเทวีไวที่ตนไทรใหญนั้น อยูมาพระโอรสในพระครรภของพระนางก็
ประสูติ มิชา มินานก็เกิดรูจักกับอัลลกัปปดาบส และตกเปนภรรยาของ
ดาบสนั้น ดวยเดชะวิชาแหงดาบส สงพระโอรสที่ประสูตินั้นมาครอง
นครโกสัมพี แทนพระเจาปรันตปะผูสวรรคตแลว พระโอรสนั้นทรง
พระนามวาพระเจาอุเทน.
สมัยนั้น เกิดขาวแพงขึ้นที่แควนอัลลกัปปะ ยังมีภรยาสามีผูยาก
จนอีกคูหนึ่ง ภรรยาชื่อนางกาลี สามีชื่อนางดกตุหลิกะ ออกไปอาศัย
อยูในนครโกสัมพีในสกุลแหงนายโคบาล นายโกตุหลิกะตายเกิดเปนสุนัข
อยูในสกุลนัน้ สวนภรรยาเขาตกเปนบาวอยูในสกุลนั้น ตางไดอาศัยพระ
ปจเจกพุทธเจา ทําบุญนิธิไวดวยกัน โดยกาลลวงไป ๆ ผลบุญสงนาย
โกตุหลิกะมาเกิดเปนลูกเลี้ยงของเศรษฐีในนครโกสัมพี แตเศรษฐีไม
รักใคร คิดฆาโดยประการตาง ๆ ก็ไมเปนการสําเร็จเพราะผลบุญกันไว
นางกาลเลา เวียนมา ๆ ก็มาเกิดเปนลูกสาวเศรษฐีผูสหายกับเศรษฐีสกุล
นั้น ตอมาเขาทั้ง ๒ ก็พบกันอีก ลูกสาวเศรษฐีเพียงแตไดยินชื่อลูกเลี้ยง
เศรษฐีสกุลนั้นเขาเทานั้น ก็เสียวซานทั่วสรรพางคกาย ดวยอํานาจแหง
ความรักเปนอยางยิ่ง เพราะเขาเคยเปนคูสรางกันมา เพราะเหตุนั้น
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดตรัสเหตุเกิดแหงความรักไวโดยนัยอยางนี้วา :-
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ความรักนั้น เมื่อจะเกิด ยอม เกิด
ดวยเหตุ ๒ ประการ คือดวยการ
อยูรวมกันในกาลกอน ๑ ดวยการ
ประพฤติเกื้อกูลกันในปจจุบัน ๑
เหมือนบัวเกิดในน้ําฉะนั้น
นายโฆสกะผูเปนลูกเลี้ยงทานเศรษฐีในนครโกสัมพี เปนผูอัน
ทานเศรษฐีไมโปรดปราน พยามยามหาอุบายฆาโดยประการตาง ๆ ก็
ไมเปนผลสําเร็จ ในที่สุดนายโฆสกะกลับไดลูกสาวเศรษฐีผูเปนสหาย
ของเศรษฐีนครโกสัมพีมาเปนภรรยาดวย เมื่อบิดาเลี้ยงจะตาย แมไม
อยากใหสมบัติ กลับพลัง่ ปากพูดวา ให เลยไดรับทรัพยมรดกอีก
ตอมาพระเจาอุเทนทรงตั้งใหเปนมหาเศรษฐีแทนบิดา คราวนี้ไดเปน
เศรษฐีเกิดมั่งมีใหญ มีคนนับหนาถือตา เปนพอคาทําการคาขายติดตอ
กับทานเศรษฐีตางถิ่น เกิดรูจักมักคุนกับภัททวติยเศรษฐี ในภัททวดีย
นคร.
ภายหลังในภัททวดียนคร เกิดโรคอหิวาต สิงสาราสัตวลมตาย
หมดสิ้นไมเหลือหลอ ทีร่ อดชีวิตอยูได ก็ตองหนีไปอยูเสียทีอื่น ฝาย
ภัททวติยเศรษฐีพรอมดวยภรยา และลูกสาวหนีมานครโกสัมพี เดิน
ทางมาตกระกําลําบาก เปนผูดีตกยากในคราวนี้ ดวยหมายจะมาพึ่ง
โฆสกเศรษฐีผูสหาย ในคราวที่ตนถึงยามวิบัติ แตไมทันพบกัน
ภัททวติยเศรษฐีกับภรรยาตายเสียกอน คงยังเหลือแตลูกสาว หลอน
[ ๕๒ ] ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
เอวนฺต ชายเต เปม
อุปฺปลว ยโถทเก.

๕๒. ธมฺ. ๒/๒๑
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ชื่อวา สามา ไดอาศัยอาหารในโรงทานของทานโฆสกเศรษฐีเลี้ยงชีพ
อยู นายมิตตกุฎมพีผูจัดการโรงทานเห็น และทราบเรื่องวาเปนมา
อยางนั้น ๆ จึงรับมาเลี้ยงไวเปนลูก และใหชวยจัดการในโรงทานจน
เปนการเรียบรอย ใหทํารั้วกั้นโรงทาน จึงไดขนานนามเติมขึ้นวา
สามาวดี ความทราบไปถึงตัวทานเศรษฐี เศรษฐีก็รับไปเลี้ยง ตั้งไว
ในฐานเปนลูกสาว คราวนี้มรบุญใหญ เปนที่ตองพระหฤทัยของ
พระเจาอุเทน ทาวเธอจึงทรงขอไป ตั้งใหเปนอัครมเหษี ภายหลัง
พระเจาอุเทนเสียกลศึกแกพระเจาจัณฑปชโชต ถูกจับไปเปนเชลย
ทาวเธอใหขังไวหาสําเร็จโทษเสียไม อยูไปมิชามินาย เกิดมีภรรยาลับขึ้น
คือรักใครไดเสียกันกับพระราชธิดาของพระเจาจัณฑปชโช พระนามวา
วาสุลทัตตา.
ในกาลเมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติขึ้นในโลก พระเจาจัณฑปชโชต
ไดเกิดเปนอุปฏฐากของอิสรชนผูหนึ่ง กาลนั้นยังมีพระปจเจกพุทธเจา
องคหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาต ไมไดอาหารบิณฑบาต เพราะชาวพระนคร
ถูกมารดลใจเสีย จึงไมไดใสบาตร อิสรชนเห็นเขาจึงจัดแจงถวายอาหาร
บิณฑบาต ใชใหอุปฏฐากเปนคนวิ่งไปวิ่งมาในการรับบาตรและสงบาตร
ถวายคืน และยกสวนบุญใหแกอุปฏฐากผูทําการขวนขวาย นําบาตรไป
ถวายแกพระปจเจกพุทธเจา เมื่อเขานําบาตรพรอมดวยอาหารบิณฑบาต
ไปถวาย พระปจเจกพุทธเจาไดอนุโมทนาแกเขาวา :-
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ขอสิ่งที่ทานปรารถนาแลว ตั้ง
ใจไวแลว จงสําเร็จแกทานพลัน
ทีเดียวเถิด
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอความดําริทั้งปวง ( ของทาน )
จนฺโท ปณฺณรโส ยถา
จงเต็มเหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ
อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขอสิ่งที่ทานปรารถนาแลว ตั้งใจ
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
ไวแลว จงสําเร็จแกทานพลัน
ทีเดียวเถิด
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอความดําริทั้งปวง ( ของทาน )
มณิ โชติรโส ยถา.
จงเต็มเหมือนแกวมณี มีรัศมี
อันโพลงฉะนั้น.
ยังมีพราหมณสกุลหนึ่ง พราหมณชื่อมาคันทิยะ นางพราหมณี
ชื่อมาคันทิยา มีธิดาคนหนึ่งชื่อมาคันทิยา หลอนเปนคนมีรูปรางงดงาม
เปรียบดวยนางฟาก็วา มีมหาสกุลทั้งหลายมาสูขอเปนหลายราย พราหมณ
บิดาไมยอมยกให ดวยถือวา ลูกสาวของตนเปนคนสวย คนเหลานี้ ๆ ยัง
ไมควรจะมาเปนคูเคียงเรียงหมอง แมเสาะหาอยูก็ยังไมพบชายที่ถูกใจได.
ในปจจุสสมัยใกลรุงวันหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดา ทอดพระเนตรตรวจดูสัตวโลก ทรงเห็นมาคันทิยพราหมณกับนางพราหมณีวาอาจ
ไดถึงพระอนาคามิผล จึงเสด็จไปโปรด มาคันทิยพราหมณพอเห็น
สมเด็จพระพุทธองคเขาเทานั้น ก็พอใจรักใครเปนอยางยิ่ง พูดพรรณนา

[ ๕๓ ] อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ

๕๓. ธมฺ. ๒/๓๗
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ตาง ๆ ลงผลที่สุดพูดวาจะยกลูกสาวให เพราะเล็งเห็นวา อาจจะเลี้ยงดู
กันได ทั้งมีรูปรางสะสวยควรเปนคูเคียงเรียงหมอนกันได แลวกราบทูล
วา ขอทานรออยูที่นี่กอน กวาขาพเจาจะกลับมา สมเด็จพระพุทธองค
มิไดตรัสวากระไร ทรงดุษณีภาพ ฝายมาคันทิยพราหมณรีบกลับไป
เรือนไปบอกนางพราหมณีวา พบชายที่คูควรแกลูกสาวแลว จัดแจง
ใหลูกสาวแตงตัว เตรียมมาเฝาถวายตัว แลวพากันเดินทางมา.
ชาวพระนครไดทรงขาวก็แปลกใจ เพราะตาพราหมณคนนี้หวง
ลูกสาย แตคราวนี้เปนอยางไร ถึงกับจะยอมยกใหงาย ๆ หรือชาย
คนนั้นจะเปนคนดีอยางไร จึงพากันติดตามมาดู มาคันทิยพราหมณ
มาถึงที่ ๆ สัง่ ใหพระองครออยูนั้นแลว ไมเห็นพระองค เที่ยวคนหา
พบรอยพระบาทที่สมเด็จพระพุทธองคทรงอธิษฐานไว สวนพระองค
เสด็จไปเสียจากที่นั้น เมื่อเขาพบรอยพระบาทแลวเรียกนางพราหมณี
ใหมาดู บอกวานี้รอยเทาของทานนั้น นางพราหมณีรายมนตสําหรับ
ทายลักษณะ เพราะไตรเทพพรอมทั้งมนตทายลักษณะ นางเปนคนรู
ชํานาญ เมื่อตรวจดูรอยพระบาทแลว กลาววานี่ไมใชรอยเทาของผูยัง
เสพเบญจกามคุณเสียแลว จึงกลาวคาถานี้วา :[ ๕๔ ] รตฺตสฺส หิ อุกฺกฏุ ิก
อันที่จริง รอยเทาของบุคคลผูราคปท ภเว
จริต ตองเปนรอยเทาที่กระหยง
ทุฏสฺส โหติ สหสานุปฬ
 ิต
รอยเทาของบุคคลผูโทสจริต ตอง
เปนรอยเทาที่หนักสน
๕๔. ธมฺ. ๒/๔๐
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รอยเทาของบุคคลผูโมหจริต ตอง
เปนรอยเทาที่หนักปลายเทา
วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปท.
แตรอยเทาเชนนี้ ตองเปนรอยเทา
ของบุคคลผูมีกิเลสดุจหลังคาอัน
เปดแลว ( จึงจะถูก ).
เมื่อนางมาคันทิยาพราหมณี ทายลักษณะรอยพระบาท ของ
สมเด็จพระพุทธองควา ไมใชรอยเทาแหงบุคคลผูมีกิเลสอยางนั้นแลว
มาคันทิยพราหมณก็โกรธกลาววา มนตของเจาไมควรมีปากมีเสียง เปรียบ
เหมือนจระเขที่ขังอยูในตุม หรือเหมือนโจรที่ถูกมัดอยูกลางเรือน เจานิ่ง
เสียเถิด นางพราหมณีก็เถียงบางวา แกอยากจะพูดอยางไร ก็พูดเอา
ตามใจอยางนั้นสิ แตนี่ไมใชรอยเทาของผูมีกิเลสเครื่องเสพเบญจกามคุณ
เปนแนแท มาคันทิยพราหมณหาเชื่อคําของนางพราหมณีไม หวังอยู
แตจะเอาสมเด็จพระพุทธองคมาเปนลูกเขยเทานั้น ทอดสายตาใหเหลียวไป
แลมา ทั้งขางโนนและขางนี้ พบสมเด็จพระบรมศาสดาเขาแลว ก็สะกิด
นางพราหมณีผูภรรยาวา นี่แนชายคนนั้น แลวเดินเขาไปเฝา กราบทูลวา
ขาแตพระสมณะ ขาพเจาขอยกธิดาใหแกทาน เพื่อไดเลี้ยงดุกัน พระองค
ก็มิไดตรัสวา เราตองการธิดาของทาน หรือไมตองการก็ไมตรัส ตรัส
ไปเสียอยางอื่นวา พราหมณ ! เราจะบอกเหตุแกทานสักอยางหนึ่ง คือ
เมื่อครั้งเราตรัสรูแลวใหม ๆ ถูกลูกสาวพระยามาร ๓ นาง คือ นาง
ตัณหา นางราคา นางอรดี มาประเลาประโลมดวยทาตาง ๆ แตงเปน
หญิงเด็กก็มี เปนหญิงรุนสาวก็มี เปนหญิงสาวใหญหนอยก็มี เปนหญิง
เคยมีลูกก็มี ลวนแตอยางงาม ๆ ใหเลือกเอาตามชอบใจ ตางก็ยอมเปน
มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต ปท
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นางบําเรอทั้งสิ้น แมคราวนั้น เราก็ยงั ไมไยดีดวยเลย แลวตรัสพระคาถา
นี้วา :[ ๕๕ ] ทิสฺวาน ตณฺห อรติฺจ ราค
เพราะไดเห็นนางตัณหา นางอรดี
และนางราคา
นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ
ความพอใจในเมถุนไมมีเลย
กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ
อะไรนี่ เต็มไปดวยมูตรและกรีส
ปาทาปม สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉ.
เราไมอยากจะแตะตองรูปนี้ แม
ดวยเทา.
เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ตรัสพระคาถานี้จบลงแลว
มาคันทิยพราหมณกับนางพราหมณีไดบรรลุพระอนาคามิผล สวนนางสาว
มาคันทิยา ผูเปนลูกสาวของมาคันทิยพราหมณนั้น ไดฟงพระคาถานั้น
แลว มีความโกรธเคืองเจ็บแคนผูกอาฆาตในสมเด็จพระบรมศาสดา คิดวา
พระสมณะนี้ ถาไมตองการตัวเรา ก็ควรจะบอกวาไมตองการ แหม !
นี่มาวาเราจนส่ําเสีย ควรละหรือ ? ชางเถิด ! ถาเรามีบุญขึ้นเมื่อไร
เปนตองไดแกแคนกัน.
ในกาลภายหลัง หลอนไดเปนอัครมเหษีของพระเจาอุเทน ไดยินวา
พระเจาอุเทน มีอัครมเหษีถึง ๓ คือพระนางสามาวดี ลูกสาวทาน
ภัททวติยเศรษฐี ซึ่งเปนผูดีตกยาก ๑ พระนางวาสุลทัตตา พระ
ราชธิดาของพระเจาจัณพปชโชต ๑ และพระนางมาคันทิยานี้อีก ๑ ใน
พระนางทั้ง ๓ นี้ พระนางสามาวดี เปนผูนับถือพระพุทธศาสนา มีความ
๕๕. ธมฺ. ๒/๔๐-๔๑
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เคารพนอบนบตอพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ฝายพระนาง
มาคันทิยา ไดผูกอาฆาตไวในสมเด็จพระบรมศาสดามานานแลว เมื่อตน
มีบุญขึ้น ก็คดิ จะแกแคนโดยประการตาง ๆ มีจางคนใหเที่ยวคอยดาอยู
ตามถนนหนทางเปนตน พระอานนทเถระผูเปนปจฉาสมณะ ไดยินคําดา
อยูเนือง ๆ นึกรําคาญ กราบทูลเชิญเสด็จไปเสียเมืองอื่น พระองคกลับ
ตรัสวา อธิกรณเกิดขึ้นในที่ใด เมื่ออธิกรณนั้นระงับไปในที่นั้นแลว จะ
ไปในที่อื่นก็ควร พระองคมิไดทรงหวั่นไหวตอนินทาและสรรเสริญทั้งสิ้น.
พระนางมาคันทิยาเมื่อแกแคนตอพระองคสมเด็จพระบรมศาสดา
ไมเปนการสําเร็จ หวนมานึกถึงพระนางสามาวดี ผูนับถือพระพุทธเจา
หาเรื่องใหรายตอพระนางสามาวดีดวยอุบายหลายอยาง แกลงเพ็ดทูล
พระเจาอุเทนวา พระนางสามาวดีประพฤตินอกพระหฤทัย ดังนี้เปนตน
แกลงหาเรื่องมาเพ็ดทูลใหเปนการเสียหายแกพระนางสามาวดี พูดเอาจน
พระเจาอุเทนทรงเห็นตามดวย ทรงพระพิโรธโกรธกริ้ว จนถึงหยิบเอา
พระแสงธนู มายิงพระนางสามาวดี พระนางสามาวดี มิไดหวั่นไหว
เพราะมั่นในธรรม และเพราะตนไมมีความผิด กลับเจริญเมตตา
พรหมวิหาร ไมพยาบาทมาดรายตอใคร ๆ ลูกศรพระแสงธนูมาถูก
พระนางสามาวดี แตหาซึมซาบเขาไปไม หมุนสะทอนกลับเฉียดมาจะถูก
พระเจาอุเทนเอง ทาวเธอกลับไดพระสติระลึกวา ลูกศรทันไมมีจิต
มันยังรูจักบุญคุณของนางสามาวดี เราสิเปนคน ทุด ! ไมรูจักบุญคุณได
แลวทรงทิ้งพระแสงธนูเสีย ทรงนั่งกระหยงประคองอัญชลีแทบบาทมูล
ของพระนางสามาวดี ตรัสพระคาถานี้วา :-
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ฉันหลงไหลไป ลุม หลงไป
ทิศทัง้ สิ้นของฉัน ยอมมืดมัว
แมสามาวดี ! เธอชวยปองกันฉัน
ไวดวย
ตฺวฺจ เม สรณ ภว.
และเธอจงเปนที่พึ่งของฉันเถิด.
เมื่อพระเจาอุเทน เอาพระแสงธนูมายิงพระนางสามาวดี ดวย
ทรงพระพิโรธ เหตุพระนางมาคันทิยาผูเปนอริกันยุยงไว หากให
ทาวเธอเอออวยไปตาม ดวยไรความพิจารณาโดยแยบคาย ฉวยไดก็เสด็จ
มายิงเขา เดชะบารมีธรรมของพระนางสามาวดีมีอยู ลูกศรพระแสงธนู
ที่ทาวเธอแผลงออกไป หาไดทําอันตรายแกพระนางไดไม.
อนึ่ง กลาววา พระนางสามาวดีนี้ ไดสดับธรรมจากสํานักนาง
ขุชชุตตราอุบาสิกาแลวไดบรรลุโสดาปตติผล เหตุนั้น พระนางจึงได
มั่นในธรรม แมทาวเธอกริ้วกราดอยู ก็หาหวั่นไหวไม กลบนัง่
แสดงธรรมสอนนางบริวาร ใหเจริญเมตตาในพระเจาอุเทน และ
พระนางมาคันทิยาผูคิดรายเปนตน หาไดโกรธแคนตอบแทนไม ดูก็
นาเปนการอัศจรรย แตนนั่ เปนวิสัยแหงทานผูเปนพระอริยสาวิกา เมื่อ
พระนางสามาวดีถูกยิงดังนั้นแลว ก็หาไดรับความเจ็บปวดแตอยางหนึ่ง
อยางใดไม พระเจาอุเทนผูพระภัสดาทรงเห็นประพฤติเหตุเพียงดังนั้น
ก็รูสึกพระองค เสด็จมาใกลพระนางสามาวดีแลว ทรงนั่งกระหยง
ประคองอัญชลี ตรัสแสดงความที่พระองคเหลวไหลไป ออกพระองค
[ ๕๖ ] สมฺมยุ ฺหามิ ปมุยหฺ ามิ
สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
สามาวติ ม ตายสฺสุ

๕๖. ธมฺ. ๒/๕๔
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โดยประการตาง ๆ แลวทรงขอถึงพระนางสามาวดีเปนที่พึ่ง พระนางได
สดับพระราชดํารัสนั้นแลว มิไดกลาววา ดีละ พระเจาขา ! จงทรงถึง
หมอมฉันวาเปนที่พึ่งเถิด แลวกลาววา ขาแตพระมหาราชเจา ! หมอมฉัน
ถึงทานพระองคใดวาเปนที่พึ่ง ขอไดทรงถึงทานพระองคนั้นนั่นแล วา
เปนที่พึ่งเถิด ดังนี้.
[ ๕๗ ] อิท วตฺวา สามาวตี
พระนางสามาวดีผูเปนพระสาวิกา
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวิกา
แหงพระสัมมาสัมพุทธเจา กลาว
คํานี้แลว ( กราบทูลวา )
มา ม ตฺว สรณ คจฺฉ
ขอพระองค อยาทรงถึงหมอมฉัน
วาเปนที่พึ่งเลย
ยมห สรณ คตา
ขาแตพระมหาราชเจา ! หมอมฉัน
เอส พุทฺโธ มหาราช
ถึงทานพระองคใดวาเปนที่พึ่ง
ทานพระองคนั้นเปนพระพุทธเจา
เอส พุทฺโธ อนุตฺตโร
พระพุทธเจาพระองคนั้น หาบุคคล
อืน่ จะยิ่งไปกวามิได
สรณ คจฺฉ ต พุทฺธ
ขอพระองคจงทรงถึงพระพุทธเจา
พระองคนั้นวาเปนที่พึ่งเถิด
ตฺวฺจ เม สรณ ภว.
และขอพระองค จงทรงเปนที่พึ่ง
ของหมอมฉันเถิด.
พระเจาอุเทนเขาพระทัยผิด ดวยหลงเชื่อตามคําของพระนาง
๕๗. ธมฺ. ๒/๕๔
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มาคันทิยา แลวกริ้วกราดพระนางสามาวดีผูหาผิดมิได ภายหลังทรง
รูสึกพระองค กลับเขาโอนออนตอพระนางสามาวดี ทรงประกาศความ
ที่พระองคหลงไหลงมงายไป ตามคําของพระนางมหาคันทิยายุยง และ
ทรงขอถึงพระนางสามาวดีเปนที่พึ่ง แตพระนางสามาวดีหาไดยินดีจะ
ใหเปนอยางนั้นไม กลับกลาววา หมอมฉันถึงทานพระองคใดเปนที่พึ่ง
ขอพระองคจงทรงถึงทานพระองคนั้นเปนที่พึ่งเถิด แลวชี้เอาพระองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขึ้นเปนสรณะ ออกวาจาวา ในโลกจะ
หาใครดียิ่งกวาทานพระองคนี้หามีไม เหตุนั้น พระนามจึงไดมีปรากฏ
โดยตาง ๆ วา " อคฺคปุคฺคโล " เปนยอดบุคคล " อปฺปฏิปุคฺคโล "
หาบุคคลเปรียบมิได " อนุตฺตโร " หาบุคคลจะยิ่งไปกวาไมมี พระ
นางสามาวดีกราบทูลวา ขอพระองคจงทรงถึงพระพุทธเจาพระองคนั้นแล
เปนที่พึ่งเถิด และขอพระองคจงทรงเปนที่พึ่งของหมอมฉันดวย เมื่อ
พระเจาอุเทนไดทรงสดับอยางนั้น กลับจะเพิ่มความกลัวมากขึ้น โดย
ทรงเห็นวา พระนางไมมีอาฆาตเสียเลย เทากับทําการประทุษรายใน
ทานผูไมประทุษราย จึงตรัสกะพระนางวา บัดนี้ฉันกลัวเหลือเกิน แลว
ไดตรัสพระคาถานี้วา :[ ๕๘ ] เอส ภิยฺโย ปมุยหฺ ามิ
ตัวฉันนั้น ลุม หลงโดยยิ่ง
สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสา
ทิศทัง้ สิ้น ของฉันยอมมืดมัว
สามาวติ ม ตายสฺสุ
แมสามาวดี ! เธอจงชวยปองกันฉัน
ตฺวฺจ เม สรณ ภว.
และเธอจงเปนที่พึ่งของฉันเถิด.
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พระเจาอุเทนตรัสพระคาถาอยางนั้นแลว พระนางสามาวดีก็หาม
ทาวเธอเสีย ทาวเธอตรัสวา ถากระนัน้ ฉันขอถึงเธอดวย พระพุทธเจา
ดวย วาเปนที่พึ่ง แลวไดทรงบําเพ็ญทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข สิ้นกาล ๗ วัน แลวประทานพรแกพระนางสามาวดีเปน
บําเหน็จความขอบ พระนางไมรับพรอยางอื่น นอกจากจะขอโอกาส
ใหไดบุญฟงธรรม ทาวเธอก็ทรงอนุมัติตาม ขอเชิญเสด็จสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา กับภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ มารับอาหารบิณฑบาต
ที่พระราชวัง และแสดงธรรมดวยเปนนิตย ในการไปเปนนิตย สมเด็จ
พระพุทธองคทรงมอบใหเปนภาระของพระอานนทเถระ พระอานนทเถระ
ไปฉลองศรัทธาเปนนิตยกาล ไดปจจัยลาภแตที่นั้นเปนอันมาก ไดยินวา
เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระอานนทเถระไดเที่ยวไปสูชมพูทวีปทั้งสิ้น แจกจายบาตรและจีวรของตนแกบรรดา
ภิกษุทุกวัดทุกวา.
พระนางมาคันทิยาหาอุบายทํารายพระนางสามาวดีโดยประการตาง ๆ
ก็ไมเปนผลสําเร็จ ภายหลังหาอุบายไดเหมาะคิดเอาไฟคลอก จึงเอาไฟจุด
ปราสาทของพระนางสามาวดี พระนางสามาวดีอยูขางใน นึกยอมตาย
ไดโอวาทแกเหลานางบริวาร บางพวกบรรลุพระสกทาคามิผล บางพวก
บรรลุพระอนาคามิผล แลวถูกไฟคลอกตายหมด.
ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแลว จึงไดกราบทูลถามถึงคติของนาง
เหลานั้น พระองคตรัสวา นางเหลานั้นเปนโสดาบันก็มี เปนสกทาคามีก็มี
เปนอนาคามีก็มี ชื่อวาตายไปไมไรผลแลว ครั้นเมือ่ เปนอยางนั้น พระองค
ไดทรงเปลงอุทานนี้ ในเวลานั้นวา :-
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สัตวโลก มีโมหะเปนเครื่องผูก พัน
ปรากฏเหมือนเปนผูมีรูปสมควร
ชนพาล มีอุปธิกิเลสเปนเครื่อง
ผูกพัน
ตมสา ปริวาริโต
อันความมืดเขาหอมลอมแลว
สสฺสตี วิย ขายติ
ยังปรากฏเหมือนวายั่งยืนอยู
ปสฺสโต นตฺถิ กิฺจน.
แตทานผูรูเห็นอยูหากังวลไม.
๙. เรื่องพระจูฬปนถกเถระ
มีเรื่องเลาวา ในเมืองราชคฤห ยังมีเศรษฐีสกุลหนึ่ง ตัวเศรษฐี
ชื่อมหาธนเศรษฐี เขามีลูกสาวคนหนึ่ง เปนที่หวงนัก รักษาไวอยาง
กวดขัน มารดาบิดาใหอยูบนปราสาทชั้นที่ ๗ อาศัยความที่หลอนเปน
คนใจออน มักโลเลหละหลวม ไมรกั ษาความเปนผูดีของตน ลอบรักใคร
ไดเสียกับบาวในบาน ฉวยไดสมบัติพอเลี้ยงอาตมาแลวก็พากันหนีไป
หาที่อาศัยอยูในที่ ๆ ไมมใี ครรูจัก สมัยอื่นนางมีครรภขึ้น เมื่อครรภแก
กลัวจะลําบากมาก ในเวลาคลอด จึงชวนสามีใหกลับมาบานเดิม สามี
กลัวจะไดรับโทษ ก็ไมกลับ ไดโอกาสเหมาะนางก็หนีสามีเดินทางมา
ฝายสามีติดตามมาทันเขากลางทาง เกิดคลอดลูกเขาที่นั่น เลยใหชื่อ
ลูกชายนั้นวา ปนถกะ เพราะเกิดในทางเปลี่ยว ครั้นแลวสามีก็รั้งเอาตัว
[ ๕๙ ] โมหสมฺพนฺธโน โลโก
ภพฺพรูโปว ทิสฺสติ
อุปธิพนฺธโน พาโล

๕๙. ธมฺ. ๒/๕๘
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กลับไป ภายหลังมีครรภอีก หนีมาอยางนั้นอีก เกิดคลอดลูกขึ้นกลาง
ทางอีก เลยใหชื่อวาปนถกะเหมือนอยางกอน เพราะเกิดในทางเปลี่ยว
เหมือนกัน ตางแตวาเปลี่ยนคนที่ชื่อมหาปนถกะ คนนองชื่อจูฬปนถกะ
เมื่อเสร็จเรื่องคลอดลูกแลว เหมาะแกเวลา สามีก็พาตัวกลับไป นาง
เศรษฐีธิดานั้นไดรับความทุกขยาก ไมสุขสบายเหมือนแตกอน คิดกลับ
บานเดิมอยูเสมอ แตสามีไมยอมกลับ เพราะกลัวแตอาชญาเศรษฐี
เมื่อลูกชาย ๒ คนนั้นพอเจริญวัยขึ้น ไดฟงเสียงเด็ก ๆ เพื่อบานเรียก
คนนั้นวาปู คนนั้นวาตา แตของตนไมมีจะเรียกกับเขาเลย ก็นกึ แปลก
จึงไปถามแมวา แตจา ! ปูยาตายายอะไรของฉันไมมีหรือ ? แมก็วามี
อยูที่เมืองราชคฤหนั้นแนะ เจาเด็กทั้ง ๒ นั้น ก็ตงั้ แตรบเคาร่ําไป เพื่อ
จะไปหาญาติอยางนั้น แตพอของเด็กไมยอมไป ถูกรบเราหนักเขาก็พา
กันไปดวยเห็นแกลูก ครัน้ ถึงแลว ทานเศรษฐีรับเอาหลาน ๒ คนเลี้ยงไว
แตตัวลูกสาว ทานเศรษฐีไมยอมใหเขาหนา สั่งใหจายเงินทองใหแกเขา
พอเลี้ยงอาตมา แลวก็ตักญาติปลอยไป สวนสามีของนางนั้น หาไดเขา
ไปถึงบานเศรษฐีไม ดวยอารามกลัวหลบ ๆ หลีก ๆ อยูตามชายเฟอย
นั่นเอง เลยพอดีกัน แมนางนั้นก็ถูกตัดญาติ เด็ก ๒ คนนั้นอยูกับตา
จนเติบโต มหาปนถกะไดไปฟงเทศนที่วัดพระเวฬุวัน ติดใจ จึงลาตา
วาจะบวช ไดบรรพชาอุปสมบทแลว บรรลุพระอรหันตแลว คิด
อนุเคราะหนองชาย จึงไปขออนุญาตตอเศรษฐีเปนตา ขอจูฬปนถกะ
มาบวชเปนสามเณร ครั้นแลวพระมหาปนถกเถระ สอนคาถานี้ใหทอง
อยูวา :-
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ดอกปทุม ชือ่ โกกนท มีกลิ่น
หอม บานแตเชา ไมปราศจากกลิ่น
พึงมีฉันใด
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ทานจงเห็นพระอังคีรสผูรุงโรจน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข.
เสมือนพระอาทิตยสวางไสวอยูใน
อากาศฉะนั้น.
นายจูฬปนถกะบวชเปนสามเณรแลว กลายเปนคนโงเขลาเหลือเกิน
พระมหาปนถกเถระผูพี่ชาย ใหทองหนังสือเพียงคาถา ๔ บาท ทอง
อยูตั้ง ๔ เดือนก็จําไมได ถามวา ทําไมเธอจึงโงถึงปานนี้ ? ตอบวา
ใหกัสสปพุทธกาล เธอเปนคนเจาปญญา บวชในกาลนั้น เห็นภิกษุ
รูปหนึ่ง เปนคนโง เรียนหนังสือไมรูจักจํา เธอหัวเราะเยาะ ภิกษุนั้น
ชาตินี้จึงโงนัก นี่อยางบุราณวา " ทุกขฺ โต ทุกฺขฏาน " หรือ
มิใช ดวยความที่เธอโงนัก ถูกพี่ชายเกลียดวากลาวเสียตาง ๆ นานา แลว
ไลไมใหอยูวัด เธอก็หาสึกไม เพราะมีเยื่อใยในพระศาสนา ดื้ออยูไป
สมัยนั้นพระมหาปนถกเถระผูพี่ชายเปนพระภัตตุทเทสก มีหมอชีวก
โกมารภัจ มานิมนตพระประมาณ ๕๐๐ รูป ไปฉันที่เรือน พระเถระ
เวนเธอเสีย หาจัดใหไปไม เธอก็นึกเดาวา นี่พี่ชายเรา คงไมไยดี
อะไรกะเราแลว เราจะอยูไปทําไม ตอนนี้เธอเปนพระแลว จึงคิดจะสึก
โดยความที่เห็นพี่ชายไมไยดีดวย เธอเตรียมจะออกไปแตเชาตรู เพื่อ

[ ๖๐ ] ปทฺม ยถา โกกนท สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ

๖๐. ธมฺ. ๒/๗๗-๗๘
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จะสึก สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบความที่เธอคิดแลว เสด็จลวงหนา
ไปคอยเธออยูที่ประตูวัด เธออกมาเห็นแลว กราบทูลเลาความทั้งสิ้น
ถวาย พระองคก็ทรงปลอบโยนเธอไว เพราะทรงเห็นวาอุปนิสัยมีอยูแลว
พามาที่พระคันธกุฎี ทรงสั่งสอนใหมีแกใจ ทรงสงผาขาวสะอาดใหผืน
หนึ่ง ใหเธอนั่งลูบคลําบริกรรมไปวา " รโชหรณ รโชหรณ " ผา
เช็ดธุลี ๆ ดังนี้ นั่งคลําไป ๆ ผาก็เศราหมอง แลวเธอก็นํามาเทียบกับ
ตน ไดความวา " อนิจฺจา วต สงฺขารา " สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
ดังนี้ ครั้งแลวพระองคทรงเตือนเธอวา จูฬปนถกะ ! เธออยาหมาย
แตทอนผานั้นวา อันธุลียอ มใหเศราหมองแลว ยังธุลีคือราคะอีกที่มีอยู
ในภายในของเธอก็ยังมี เธอจงเช็ดชําระมันเสียดวยเถิด แลวไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา :[ ๖๑ ] ราโค รโช น จ ปน เรณุ
ราคะเราสมมติเรียกวารชะ ( ธุลี ),
วุจฺจติ
รชะ ( ธุลี ) เราจะไดกลาวหมาย
เอาเรณู ( ละอองฝุน ) ก็หามิได
ราคสฺเสต อธิวจน รโชติ
คําวารชะ ( ธุลี ) นี้ เปนชื่อแหง
ราคะก็มี
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
ภิกษุเหลานั้นละธุลีนั้นไดขาดแลว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส
คงอยูในพระศาสนาของพระตถาสาสเน.
คตเจาผูปราศจากธุลีแลวได.
๖๑. ธมฺ. ๒/๘๐
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โทสะเราสมมติเรียกวาธุลี ธุลี
เราจะไดกลาวหมายเอาละอองฝุน
ก็หามิได
โทสสฺเสต อธิวจน รโชติ
คําวา ธุลี นี้ เปนชื่อแหงโทสะก็มี
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
ภิกษุเหลานั้นละธุลีนั้นไดขาดแลว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส
คงอยูในพระศาสนาของพระตถาสาสเน.
คนเจาผูปราศจากธุลีแลวได.
โมโห รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
โมหะเราสมมติเรียกวาธุลี ธุลี
เราจะไดกลาวหมายเอาละอองฝุน
ก็หามิได
โมหสฺเสต อธิวจน รโชติ
คําวา ธุลี นี้ เปนชื่อแหงโมหะก็มี
เอต รช วิปปฺ ชหิตฺว ภิกขฺ โว
ภิกษุเหลานั้นและธุลีนั้นไดขาดแลว
วิหรนฺติ เต วิคตรชสฺส
คงอยูในพระศาสนาของพระตถาสาสเน.
คตเจาผูปราศจากธุลีแลวได.
พระจูฬปนถกะ ไดสดับพระคาถาทั้งหลายที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา " ราโค รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ " ดังนี้
เปนตนแลว เมื่อจบพระคาถา ก็ไดบรรลุพระอรหันต พรอมดวยปฏิสัมภิทา
ไดแตกฉานในพระไตรปฎก.
ไดยินวา ในอดีตกาล พระจูฬปนถกะนั้น ไดเกิดเปนพระราชา
พระองคหนึ่ง เมื่อครั้งทรงทําประทักษิณเลียบพระนคร พระเสโทได
โทโส รโช น จ ปน เรณุ วุจฺจติ
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ไหลหลั่งจากพระนลาฏ ทาวเธอก็ทรงหยิบเอาผาที่ขาวสะอาดขึ้นเช็ด ผา
นั้นก็กลายเปนผาเกาเศราหมองไป ทาวเธอกลับไดอนิจจสัญญาวา ผา
ขาวสะอาดถึงอยางนี้ ถูกเช็ดหนาเขาคราวเดียว ไดกลายเปนผาเกา
เศราหมองนักแลว โอ ! สังขารทั้งหลายนี้ไมเที่ยงจริง ดวยเหตุดังวา
มานี้ คําวา " รโชหรณ " จึงเกิดเปนปจจัยแกพระจูฬปนถกะ มาจน
กระทั่งชาตินี้.
เมื่อไดเวลาหมอชีวกโกมาภัจ ไดนอมนําน้ําทักษิโณทกเขามา
ถวายสมเด็จพระทศพลเจา พระองคหาทรงรับไม ไดปดบาตรเสีย ตรัส
วา ชีวก ! พระในวันยังมีมิใชหรือ ? พระมหาปนถกเถระกราบทูล
สอดเขามาวา ไมมีมิใชหรือ พระเจาขา ! สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
ยืนยันวา มีสิ ชีวก ! หมอชีวกโกมารภัจจึงสงคนใชใหไปสืบดูวา ถา
กระนั้น เจาจงไปสืบดูทีหรือวา มีพระอยูในวัดบางหรือหาไม ! ในขณะนั้น
พระจูฬปนถกะรูทา คิดวา นี่คงเปนพระพี่ชายของเรากลาววาไมมี
เปนแน จําเราจะตองบันดาลใหมีพระขึ้นในวัดมาก ๆ แลวก็ได
บันดาลใหมีพระเต็มวัดอัมพลัน และใหมีอาการตาง ๆ กัน คือบาง
พวกกําลังนั่งเย็บจีวร บางพวกกําลังยอมจีวร บางพวกกําลังทองหนังสือ
ทานนิรมิตใหมีพระขึ้นตั้งพันรูป ใหมีรูปรางไมคลายกันเลย คนใชนั้น
เดินไปพบในวัดมีพระมากมาย แลวกับตะลีตะลานมาบอกหมอชีวกวา
นายเจาขา ! มีพระเต็มวัดทีเดียว.
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( ในที่นั้นแล แมพระเถระ )
จูฬปนถกะนิรมิตตนเปนพระภิกษุ
ตั้งพันแลว นั่งในอัมพวันวิหาร
อันนารื่นรมยนั้น
จนกวาเขาจะมาแจงเวลา ( ใหไป
ฉัน ).
พระจูฬปนถกะ รูท าวามีคนมาตามหาตัว จึงบันดาลใหมีพระ
ขึ้นตั้งพัน มีรูปรางละมายคลายคลึงกัน เขามาเห็นก็เอะใจ ไม
ทราบวาใครเปนใคร เพราะมากรูปนัก สมเด็จพระบรมศาสดา
ทรงบอกอุบายใหเขาไปถามชื่อ รูปไหนขานรับ ใหพารูปนั้นมา
ครั้นไปถามหาชื่อเขาจริง ตางรูปตางก็ขานรับดวยกันทุกรูปวา เรา
ชื่อจูฬปนถกะ คนที่ไปหาก็เลยเอาตัวไมได พระองคจึงทรงบอก
อุบายใหมวา รูปไหนขานรับกอน ใหตามตัวรูปนั้นมา ทีนี้สําเร็จ
ไดตัวมา เมื่อพระฉันแลว สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงมอบให
พระจูฬปนถกะเปนผูอนุโมทนา พระเถระทําอนุโมทนาในครั้งนั้น ยัง
พระไตรปฎกธรรมใหกระฉอน ราวกันดรุณไกรสรแผดสีหนาทฉะนั้น
สวนพระองคเสด็จกลับ ทรงบําเพ็ญพุทธกิจไปตามหนาที่ มีประทาน
พระโอวาทแกหมูภิกษุเปนตน.
ครั้นสายัณหสมัย ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภา
ปรารภพระคุณของสมเด็จพระบรมครูเจาวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย !
[ ๖๒ ] ( เถโรป โข ตตฺเถว )
สหสฺสกฺขตฺตุมตฺตาน
นิมฺมินิตฺวาน ปนฺถโก
นิสีทิ อมฺพวเน รมฺเม
ยาว กาลปฺปเวทนา.

๖๒. ธมฺ. ๒/๘๑
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พระมหาปนถกะหาทราบอัธยาศัยของพระจูฬปนถกะไม จึงไมอาจจะสอน
ใหจําคาถาแมแตบทเดียว ใหเวลาสิ้นไปตั้ง ๔ เดือน ทั้งทึกทักเอาวา
เปนคนทึบ ก็ขับเสียจากสํานัก ฝายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระ
องคเปนพระธรรมราชา หาผูอื่นยิ่งขึ้นไปกวามิได ในชั่วเวลาฉันอาหาร
มื้อเดียวเทานั้น ยังสามารถประทานพระอรหันตกับปฏิสัมภิทา แกพระ
จูฬปนถกะได พระไตรปฎกก็มาปฏิภาณตามญาณปรีชาธารณวิสัยแล
" อโห พุทฺธาน พลนฺนาม มหนฺต " แปลวา " นาอัศจรรยจริง
หนอ ! ขึ้นชือ่ วาพระกําลังของพระพุทธเจาทั้งหลายนี่ มีใหญโตมากมาย
จริง " ในกาลนั้น สมเด็จพระสรรเพ็ชญพุทธเจา ทรงทราบประพฤติ
เหตุนั้นแลวก็เสด็จไป ไดทรงทักทายปราศรัยพอควรแกเหตุแลว
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ! จูฬปนถกะ เปนคนทึบ เปนคนโงอยาง
เขาวาแตในบัดนี้หามิได แมในครั้งกอน ๆ ก็ทึบมานักเหมือน
กัน แตไดเราเปนที่พึ่ง จึงเอาตัวรอดได ในกาลกอน ๆ เราไดทํา
ใหเปนเจาของขุมทรัพยอันเปนโลกีย บัดนี้เราทําใหเปนเจาของขุม
ทรัพยอันเปนโลกุดร แลวทรงนําอดีตนิทานมาเลาวา :ในอดีตกาล ยังมีมาณพชาวเมืองพาราณสีผูหนึ่ง ไปเรียน
ศิลปศาสตร ณ สํานักทานอาจารยทิศาปาโมกข ในเมืองตักกสิลา
เปนคนเคารพคารวะ เอาใจใสปฏิบัตินวดฟนคั้นบาทา ตอทาน
อาจารยทุกประการ ทานอาจารยรักมาก แตเธอโงแสนจะโง ทาน
อาจารยสอนอะไร ๆ ก็จําไมไดเลย หนักใจทานอาจารยเหลือกําลัง
ทั้งเปนศิษยหัวรักหัวใครเสียดวย ทานอาจารยมีความหวังดี แตก็
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เข็นไมขึ้น หนักเขาเจาตัวรูสึกความโงของตัวเอง จึงเลิกไมเรียน
ลาทานอาจารยกลับไป ทานอาจารยจึงสอนใหเรียนมนตวา " ฆเฏสิ
ฆเฏสิ กึการณา ฆเฏสิ ? อหป ต ชานามิ ชานามิ " ดังนี้
สอนใหวาทวนไปทวนมาตั้งหลายรอยครั้ง จนกวาจะแมนยํา แลว
ชี้แจงวา เอาไวเปนมนตเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพ ดวยเดชะแหงมนตนั้น
เขาเปนคนมั่งคั่งขึ้นโดยลําดับ ไดทั้งทรัพยทั้งยศ ปรากฏวาไดเปน
เสนาบดี ถึงความมั่งมีดวยประการฉะนั้น มาณพในครั้งนั้นคือจูฬปนถกะ ทานอาจารยคือสมเด็จพระบรมศาสดา แลวไดทรงนําอดีตนิทานในจูฬกเศรษฐีชาดกมาเลาอีกวา :[ จูฬกเศรษฐีชาดก ]
เมื่อพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนจูฬหมกาเศรษฐี ฝายจูฬปนถกะเกิดเปนกุลบุตรเข็ญใจ เปนคนรับใชของทานเศรษฐีนั้น เชื่อ
ถอยฟงคําของทานเศรษฐีทํานาย จึงอาหนูตายตัวหนึ่งไปขายใหคน
เลี้ยงแมว ไดทรัพยมากากณิกหนึ่ง เอาทําทุนกอรางสรางตัว คา
ขายมาโดยลําดับ ภายหลังมั่งมีมากขึ้น ไดบุตรีทา นจูฬกมหาเศรษฐี
เปนภรรยา ผลที่สุดจนกระทั่งไดเปนเศรษฐี แทนจูฬกมหาเศรษฐี
ที่เปนไปไดทั้งนี้ เพราะไดอาศัยคําทํานายของทานเศรษฐี และทั้ง
ปญญาพาทีของคนใชผูประพฤติตาม นําความวัฒนะมายิ่ง ๆ ดวย
ประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัส
พระคาถานี้วา :-
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[ ๖๓ ] อปฺปเกนป เมธาวี
บุคคลผูมีปญญา คาดเห็นเหตุผล
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
ประจักษ ยอมตั้งตัวได ดวยตนทุน
สมุฏาเปติ อตฺตาน
แมนอย เหมือนคนผูกอไฟนิดเดียว
อณุ อคฺคึว สนฺธม.
ฉะนั้น.
๑๐ เรื่องทาวสักกะ
มีเรื่องเลาวา เจาลิจฉวี นามวามหาลี อยูในนครไพศาลี
เธอไดฟงเทศน แสดงเรื่องสักกปญหสูตร ที่พระตถาคตเจาทรง
แสดงแลว ใหหวนคิดไปวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
แสดงพรรณนาสมบัติของทาวสักกะไวมากมาย ที่ไดทรงแสดงเชน
นั้น พระองคไดทรงเห็นดวยพระเนตรของพระองคเองหรือหาไม
ทูลถามพระองคทานดูใหรูแน ครั้นคิดดังนี้แลว เจามหาลี จึง
เขาไปเฝาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลถามสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ! ทาวสักกเทวานมินทร อันพระองคไดทอดพระเนตร
เห็นแลวหรือ ? พระองคตรัสตอบวา เราไดเห็นกับตาแลว มหาลี
เจามหาลีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ! พระองคจะไดทอด
พระเนตรแตทาวสักกะรูปหุนละกระมัง ? เพราะเขาเลาลือวา ทาว
๖๓. ธมฺ. ๒/๘๗.

ชา. ๑/๒.
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สักกเทวานนินทรตัวจริง อันบุคคลจะเห็นไดดวยยากนัก พระพุทธเจาขา ! สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบวา มหาลี ! เรารูจัก ทัง้
ตัวทาวสักกะจริง ๆ ทั้งธรรมอันจะทําบุคคลใหเปนทาวสักกะไดดวย
ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะได เพราะสมาทานธรรมเหลาใด
ธรรมเหลานั้นเราก็รู มหาลี ! ทาวสักกเทวานมินทร เมื่อครั้งทาว
เธอเกิดเปนมนุษย เพราะไดเกิดเปนมาณพชื่อมฆะ เขาจึงไดเรียก
กันวา " ทาวมัฆวาน " ก็มี, เพราะไดทําบุญกอน เขาจึงไดเรียก
กันวา " ทาวปุรินททะ " ก็ม,ี เพราะไดใหทานโดยคารพ เขาจึง
ไดเรียกกันวา " ทาวสักกะ " ก็ม,ี เพราะไดใหที่พักพาอาศัย เขา
จึงไดเรียกกันวา " ทาววาสวะ " ก็มี, เพราะคิดเห็นขอความไดตั้ง
พันเรื่องโดยครูเดียว เขาจึงไดเรียกกันวา " ทาวสหัสสักขะ " หรือ
ทาวสหัสสเนตร หรือ ทาวสหัสสนัยน ก็ม,ี เพราะเปนผัวของ
นางสุชาดาอสุรกัญญา เขาจึงไดเรียกกันวา " ทาวสุชัมบดี " ก็มี,
เพราะครอบครองราชอิสสริยาธิปตยแหงเทพเจาชั้นดาวดึงส เขาจึง
ไดเรียกกันวา " ทาวเทวานมินทร " ก็มี. มหาลี ! ทาวสักกเทวานมินทร ถึงความเปนทาวสักกะได เพราะสมาทานธรรมเหลาใด
ธรรมเหลานั้น คือที่เรียกกันวาวัตตบท มีอยู ๗ ประการ ทาว
สักกะไดสมาทานใหบริบูรณแลว ตัง้ แตครั้งเมื่อตนเกิดเปนมนุษย
วัตตบท ๗ ประการนั้น คือ ๑. เลี้ยงมารดาบิดาเปนอยางดี ๒. เคารพ
ยําเกรงตอเชษฐบุคคลใหสกุล ๓. พูดแตคําไพเราะเสนาะโสต ๔. ไม
พูดคําสอเสียดยุยงใหผูอื่นไดรับทุกขรอน ๕. ไมมีใจเปนคนตระหนี่
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ยินดีในอันทําบุญใหทาน ๖. พูดจาสัตยจริงไมปดโป ๗. ไมเปนคน
มักโกรธ ถาความโกรธเกิดขึ้น ก็รับกําจัดเสียโดยเร็ว วัตตบททั้ง ๗
ประการนี้ ทาวสักกะไดสมาทานใหบริบูรณจนตลอดชีวิต ตั้งแตครั้ง
เมื่อตนเกิดเปนมนุษย จึงถึงความเปนทาวสักกะไดดวยประการฉะนี้.
เนื้อความในสักกปญหสูตร ทีส่ มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนา
ไดเลาความพอเลา ๆ แตเทานี้ แลวพระองคไดตรัสยอความลงเปนนิคม
คาถาดังนี้วา :[ ๖๔ ] มาตาเปติภร ชนฺตุ
เทพเจาชั้นดาวดึงสสวรรค ได
กุเล เชฏาปจายิน
กลาวเรียกนรชน ผูเลี้ยงมารดาบิดา
สณฺห สชฺลสมฺภาส
สัมมาคาระวะแกผูใหญในสกุล มี
เปสุเณยฺยปฺปหายิน
วาจาละเอียด ปราศรัยไพเราะ
มจฺเฉรวินเย ยุตฺต
เวนคําสอเสียด ประกอบตนใน
สจฺจ โกธาภิภุ นร
อุบาย กําจัดความตระหนี่ มีสัตย
ต เว เทวา ตาวตึสา
มีธรรมครอบงําความโกรธไดนั้น
อาหุ สปฺปุริโส อิติ.
วา สัตบุรุษดังนี้.

๖๔. ธมฺ. ๒/๙๗
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๑๑. เรื่องพระนิคมนวาสีติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา ยังมีกุลบุตรผูหนึ่งชื่อติสสะ เจริญเติบโตขึ้นจากรกราก
สายโลหิตของชาวบาน ในบานใกลนิคมแหงหนึ่ง ซึ่งไมสูไกลจาก
เมืองสาวัตถีนัก มาบรรพชาอุปสมบทอยูในสัตถุศาสนา มีนามปรากฏ
วา พระนิคมวาสีติสสเถระ เปนผูมักนอยสันโดษ ผูสงัดแลว ผูปรารภความ
เพียร ทานเที่ยวบิณฑบาตตามแถวหมูบานญาติเทานั้น ไมไปทางอื่น
เลย ถึงเมื่อพวกทายกมีอนาถบิณฑิกคฤหบดีเปนตนทํามหาทานอยูก็ดี
เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงทําอสทิสทานอยูก็ดี ทานมิไดมาเลย ภิกษุ
ทั้งหลายก็พากันกลาวหาวา ทานเปนคนคลุกคลีกับหมูญาติ ความทราบ
ไปถึงสมเด็จพระบรมศาสดา พระองคจึงรับสั่งใหหาตัวมาสอบถามเอา
ความจริง ทานก็ปฏิเสธขอหา แกตัววา หาเปนอยางเลาลือนั้นไม
ขาพระองคไดอาศัยพวกมนุษยเหลานี้ จึงไดอาหารสําหรับกลืนกินพอ
เลี้ยงอาตมาแลว จึงเลิกการแสวงหาอาหาร ใชวาขาพระองคจะได
คลุกคลีกับหมูญาติก็หาไม ขาพระองคคิดเห็นอยางนี้ จึงมิไดไปทาง
ไหน พระเจาขา ! พระองคไดสดับดังนั้นแลว ก็ทรงเห็นดีดวย
ประทานสาธุการวา สาธุ แลวตรัสกะทานวา ภิกษุ ! ขอที่เธอมาได
อาจารยเชนดังเรา แลวไดเปนผูมักนอย ยังไมเปนการอัศจรรยเทาไร
นัก ดวยวา ขึ้นชื่อวาความเปนผูมักนอยนี้ ไดเปนแบบแผน เปนประเพณีของเราแตดั้งเดิมมาแลว ไดทรงนําอดีตนิทานในจุลลสุวราชชาดก
มาเลาตอไปวา :-
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[ จุลลสุวราชชาดก ]
ในอดีตกาล ยังมีนกแขกเตาฝูงหนึ่ง ประมาณหลายพันตัว อาศัย
อยูในปาไมมะเดื่อแหงหนึ่ง ใกลฝงแมน้ําคงคา ในหิมวันตประเทศ
สมัยนั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระยานกแขกเตา อยูในฝูงนก
แขกเตานั้น เมื่อผลไมของตนไมที่ตนจับอาศัยอยูหมดสิ้นแลว สิ่ง
ใดที่ยังมีเหลือ จะเปนหนอใบหรือเปลือกก็ตามที จิกกินแตสิ่งนั้น แลว
ไปดื่มน้ําในแนน้ําคงคา เปนนกมักนอยสันโดษนัก มิไดไปเที่ยวหาเหยื่อ
ทางอื่นเลย.
ความมักนอยสันโดษนี้ เปนคุณเครื่องทําใจใหสบาย มีอยางไรใช
อยางนั้น มีอยางไรกินอยางนั้น ไมตองเดือดรอนใจ มีนอยใชตามนอย
เพราะความทะเยอทะยานหาไมนั่นเอง จึงเปนสุข ถึงมีทรัพยนอย ก็
ปรากฏเหมือนมีทรัพยมาก เพราะพอใชพอสอย ไมทําความฝดเคืองในใจ
เหตุนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดตรัสวา " สนฺตุฏี ปรม ธน "
แปลวา " ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง, " ความมักนอยสันโดษนี้
ที่บุคคลทําใหจริง ๆ มีคณ
ุ มีอานุภาพไมใชเลน เชนพระยานกแขกเตา
ประพฤติมักนอยสันโดษจริง ๆ ทนจิกกินตอไมมะเดื่ออันแหงเกราะ มิได
ไปแสวงหาเหยื่อทางอื่น ทํามักนอยสันโดษดวยน้ําใสใจจริง จริง ๆ ไม
ใชแกลงทํา เชนพระยานกแขกเตานั้น เปนเหตุถึงพระอินทรตองรอนอาสน
ตองลงมาลองใจพระยานกแขกเตาดวยประการตาง ๆ ผลที่สุดไดประทานพร
ทําตนมะเดื่อที่เหลือแตตอใหกลายเปนตนไมมีผลไมวาย ใหแกพระยานก
แขกเตานั้น แตกอนเมื่อจะมาทักทายปราศรัยกัน ไดกลาวคาถานี้วา :-
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[ ๖๕ ] สนฺติ รุกฺขา หริตปตฺตา

ตนไมทั้งหลาย ที่มีใบเขียวชะ อุม

ก็มีอยู
ทุมาเนกผลา พหู
ตนไมใหญทั้งหลาย ที่มีผลเปน
อเนกก็มีอยูมาก
กสฺมา นุ สุกฺเข โกลาเป
ทําไมหนอ ใจของนกแขกเตา
สุวสฺส นิรโต มโน.
จึงยินดีอยูไดในไมแหง ?
๑๒. เรื่องพระจิตตหัตถเถระ
มีเรื่องเลาวา ยังมีกุลบุตรผูหนึ่ง ชาวเมืองสาวัตถี มีอาชีวะ
ในทางทํานา วันหนึ่งโคหาย เที่ยวตามหาโค พบวัด ๆ หนึ่ง แวะ
เขาไปขอขาวพระกินอิ่มแลว นึกติดใจวา พระไมตองทําการงานทาง
กายหนัก ๆ ก็มีอาหารกินดี ๆ จึงละเคหสถานมาบวช แตก็บวชอยู
ไมทน ดวยอํานาจความรําคาญใจอาศัยราคะดําฤษณา บวช ๆ สึก ๆ
ตั้ง ๖ ครั้ง ถึงครั้งที่ ๗ นึกเบื่อหนายเปนกําลัง ไมเปนที่ตั้งแหงความ
ยั่วยวนเหมือนแตกอน คือเขาเดินเขาไปในหอง เห็นภรรยานอนหลับ
ไมมีสติสมประดี ผานุงก็ลุย น้ําลายไหลออกเลอะเหม็นโฉ ขบเขี้ยว
เคี้ยวฟนดังกรวม ๆ กรนดังครืด ๆ ครอก ๆ อิดหนาระอาใจเต็มทน
จึงคิดบวชอีก เดินไปวัดพลางบนพึมไปวา " อนิจฺจ ทุกขฺ  " ดวย
อํานาจความเบื่อหนาย เลยไดสําเร็จพระโสดาปตติผล ครั้นบวชเปน
๖๕. ธมฺ. ๒/๑๑
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ภิกษุในครั้งที่ ๗ ก็เปนผูทรงพระอภิธรรมทั้ง ๗ พระคัมภีร ไดบอก
ธรรมแกภิกษุเปนอันมาก แลวทําวิปสสนาใหเจริญ ก็ไดบรรลุถึงพระ
อรหันต เปนองคพระอรหันต ฝายภิกษุผูสหายทั้งหลาย เห็นบวช
คราวนี้อยูไดนาน จึงพูดเยยวา เกือบไดเวลาสึกอีกหรือยังละ ? เธอ
ตอบวา บัดนี้ผมตัดความเกี่ยวของเสียไดแลว กลับถูกหาวาพูดอวดอาง
มรรคผล ความทราบไปถึงสมเด็จพระบรมศาสดา พระองคจึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อกอนบุตรของเราจิตไมแนวแน จึงไดบวช ๆ สึก ๆ
บัดนี้เธอละบุญและบาปไดแลว แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :" อนวฏิตจิตฺตสฺส
สทฺธมฺม อวิชานโต
ปริปฺลวปสาทสฺส
ปฺา น ปริปูรติ
อนวสฺสุตจิตฺตสฺส
อนนฺวาหตเจตโส
ปฺุาปปหีนสฺส
นตฺถิ ชาครโต ภย. "
แปลวา " ปญญายอมไมบริบูรณแกบคุ คลผูมีจิตไมตั้งมั่น ไมรูแจง
พระสัทธรรม ผูมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย ภัยยอมไมมีแกบุคคล
ผูมีจิตอันราคะไมชุมแลว มีจิตอันโทสะไมกระทบแลว มีบญ
ุ และบาป
อันละไดแลว ผูตื่นอยู. "
ภายหลังวันหนึ่ง พวกภิกษุเกิดเจรจากันขึ้นวา โอ ! ขึน้ ชื่อวา
กิเลสเปนของหนักจริง ทําความยุงแท ๆ ดูเถอะตองบวช ๆ สึก ๆ
ตั้ง ๖-๗ ครั้ง ก็ไมใชอะไร เพราะกิเลสนี่แหละ ทําใหปนปไปไดตาง ๆ
ถึงสมเด็จพระบรมศาสดา ก็ไดตรัสรับรองความที่ภิกษุทั้งหลายพูดแลว
วา จริงอยางพวกเธอพูด ถากิเลสนี่เปนตัวตน บุคคลจะเก็บเอาไปขัง
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ไวในที่ไหน ๆ ได " จกฺกวาฬ อติสมฺพาธ " จักรวาลก็จะคับแคบ
เกินไป " พฺรหฺมโลโก อตินีจโก " พรหมโลกก็จะต่ําเตี้ยเกินไป
บุรุษอาชาไนยผูสมบูรณดวยปญญา ถูกกิเลสเขาครอบงําก็ยังเต็มแย
ถาสามัญชนแลวเปนไมตองกลาวถึง แลวทรงนําอดีตนิทานในกุททาลชาดก
มาเลาสาธกความขอนี้ตอไปวา :[ กุททาลชาดก ]
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสด็จเถลิงถวัลยราชย ณ กรุง
พาราณสี ครั้งนั้นพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนกุททาลกบัณฑิต เมื่อ
เจริญวัยแลว ออกไปบวชเปนฤษี อาศัยความเสียดายตายอยาก
หวงใย ในขาวฟางและลูกเดือยประมาณครึ่งทะนาน กับจอบเหี้ยน
เลมหนึ่ง ตัดความโลภไมได จึงตองบวช ๆ สึก ๆ โดยทวงทีนั้น
ถึง ๖-๗ ครัง้ เหมือนกัน ครั้งที่ ๗ ใจปาขึ้นมา ตัดใจเหวี่ยงจอบกับ
พืชเหลานั้นทิ้งน้ําเสีย ครั้นแลวโลงใจ เปลงอุทานวา " ชิต เม ชิต เม
ชิต เม " เราชนะแลว ๆ ๆ สมัยนั้น พระเจาพาราณสี ไดเสด็จ
โดยพยุหโยธาทัพออกไปปราบปจจันตชนบท ใหสงบราบคาบ มีชัยชนะ
มาแลว ไดทรงสดับคํานั้น ก็สะดุดพระทัยวา ใครหนอมากลาววาจา
นาระคายโสต จึงรับสั่งใหหาตัวมา พระโพธิสัตวก็วา พูดจากันโดย
ประการตาง ๆ แลวพระโพธิสัตวไดกราบทูลทาวเธอวา พระองคทรง
ชนแตโจรภายนอก สวนโจรคือกิเลสภายในพระองคหาไดทรงชนะ
ไม ยังไมเปนการชนะที่ดีแท สวนขาพระองคไดขมขี่โจรคือความโลภ
ภายในจิตของขาพระองคได ไดชื่อวาชนะแลวซึ่งกิเลสทั้งหลาย การ
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ชนะของขาพระองคเปนการชนะที่ดีแท เพราะไมกลับแพอีก เมื่อจะ
แสดงธรรมแกพระบรมกษัตริย ผูเปนใหญในกรุงพาราณสี จึงไดกลาว
คาถานี้วา :[ ๖๖ ] น ต ชิต สาธุ ชิต
ชนะสิ่งที่ชนะแลว กลับแพได
ย ชิต อวชียติ
เปนการชนะที่ไมดี
ต โข ชิต สาธุ ชิต
ชนะสิ่งที่ชนะแลว ไมกลับแพ
ย ชิต นาวชียติ.
ไดนั่นแล เปนการชนะที่ดี.
๑๓. เรื่องอารัทธวิปสสกภิกษุ
มีเรื่องเลาวา ในกรุงสาวัตถี ยังมีภิกษุพวกหนึ่งประมาณ ๕๐๐
รูป เรียนพระกัมมัฏฐานเพียงไรแตพระอรหันต ในสํานักของสมเด็จ
พระบรมศาสดาแลว คิดวา พวกเราจักทําสมณธรรม จึงออกเดิน
ทางไปไกลราว ๑๐๐ โยชน ก็ลุถึงบานหมูใหญตําบลหนึ่ง ลําดับ
นั้น พวกมนุษยในหมูบาน นิมนตพวกเธอใหนั่งบนอาสนะอันเขา
ตกแตงไวแลว เลี้ยงดูใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขัชชโภชนาหารอัน
วิจิตบรรจงตาง ๆ แลวเรียกถามวา พระผูเปนเจาทั้งหลายไปไหน
กัน เจาขา ! เมื่อภิกษุเหลานั้นบอกวา ไปสูที่ตามผาสุก จึงพากัน
พูดอาราธนาไววา พระผูเปนเจา เจาขา ! ขอทานทั้งหลายจงอยูในที่
นี้สิ้นไตรมาสเถิด ถึงพวกขาพเจาก็จักตั้งอยูในสรณะ รักษาศีลอยู
๖๖. ธมฺ. ๒/๑๓๙.
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ในสํานักของพวกพระผูเปนเจา เมื่อเห็นพวกเธอรับแลว จึงพูดบอก
วา ในที่ไมไกลแตที่นี้นัก มีไพรสณฑแหงหนึ่งใหญโตกวางขวางดี
นิมนตพระผูเปนเจาไปพักอยูที่นั้นเถิด แลวจัดแจงสงพวกเธอไป
ภิกษุทั้งหลายอาศัยอาหารบิณฑบาตของชาวบานหมูนั้น แลวเขาไป
เจริญสมณะธรรมอยูในไพรสณฑตามคําชี้แจง แตไพรสณฑนั้นเปน
ที่อาศัยของรุกขเทพดา เมื่อเทพดาเหลานั้นเห็นภิกษุเปนผูมีศีลอยูภาย
ใต จึงพากันลงเสียจากตนไมมาอาศัยบนภูมิภาค โดยเก็งวา พระ
ผูเปนเจาทั้งหลาย คงจะอยูเพียงวันสองวันเทานั้น ครั้นเห็นอาการ
วาจะอยูสิ้นไตรมาส จึงชวนกันแสดงอาการหลอดหลอนตาง ๆ แสดง
ใหเห็นผีหัวขาดบาง สงเสียงผีใหวังเวงใจบาง เพื่อใหพวกเธอกลัว
แลวจะไดไปเสียจากที่นั้น.
ในเรือ่ งภัยเชนนี้ ทานสอนใหเอาใจดีเขาตอ เพราะเมื่อมีมิตรจิต
แลวก็เปนเหตุใหมีมิตรใจ ใครเลาจะเฝาราวีอยูไดขางเดียว การตบมือ
ขางเดียวจะดังที่ไหน ก็จะตองแพภัยของตัวไปเอง คือวาจะตองเลิกรามากะ
ทาสีไปเอง การเอาใจดีเขาตอนั้น คือทานสอนใหเจริญเมตตา เพราะ
เมตตาภาวนาที่บุคคลเสพจนคุน เจริญกระทําใหมากแลว มีอานิสงสถึง
๑๑ ประการ คือ ๑. " สุข สุปติ " นอนหลับเปนสุข ๒. " สุข
ปฏิพุชฺฌติ " ตื่นอยูเปนสุข ๓. " น ปาปก สุปน ปสฺสติ " ไม
ฝนเห็นมิตราย ๔. " มนุสสฺ าน ปโย โหติ " เปนที่รักของคนทั่วไป
๕. " อมมุสสฺ าน ปโย โหติ " เปนที่รักของผีสางเทวดาทั่วไป ๖.
" เทวตา รกฺขนฺติ " เทพดาทั้งหลายยอมชวยพิทักษรักษา ๗. " นาสฺส
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อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ " สรรพอันตรายจะเปนไฟก็ดี
สิ่งทีพิษมีสงศัสตราวุธอยางใด ๆ ก็ดี มิไดมีมากล้ํากราย ๘. " ตุวฏ จิตฺต
สมาธิยติ " จิตก็จะตั้งมั่นเปนสมาธิไดรวดเร็ว ๙. " มุขวณฺโณ
วิปฺปสีทติ " ผิวพรรณหนาตาก็จะหมดจดผองใส ๑๐. " อสมฺมฬ
ุ ฺโห
กาล กโรติ " จะไมตองหลงไหลทํากาลกิริยาตาย ๑๑. " อุตฺตรึ
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหต " เมื่อยังไมไดตรัสรูธรรม
วิเศษที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็จะไดไปเกิดในพรหมโลก เมื่อบุคคลเจริญ
เมตตาแลว ยอมจะไดรับอานิสงสดังบรรยายมา.
ภิกษุเหลานั้นที่ถูกเหลาปศาจรบกวนเชนนั้น เห็นทีจะขาดการเจริญ
เมตตา เอาแตมัวเจริญสมณธรรมของตน เมื่อไมไดเสนาสนะอันสบาย
จึงพากันกลับไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา กราบทูลเลาความเปนไปให
ทรงทราบ พระองคจึงรับสั่งใหไปอยูในที่นั้นอีก และทรงสั่งสอนให
เจริญเมตตา ใหสังวัธยายกรณียเมตตสูตรทั้งสิ้น เพื่อกันผีสาง
ดังนี้วา :[ ๖๗ ] กรณียมตฺถกุสเลน
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน ควร
ยนฺต สนฺต ปท อภิเสมจฺจ
ทํากิจที่พระอริยเจาไดบรรลุสันตบท
( คือพระนิพพาน ) ทําแลว
สกฺโก อุชู จ สุหชุ ู จ
จะพึงเปนผูอาจหาญ เปนผูตรง
เปนผูตรงดี
สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี
เปนผูวางาย เปนผูออนโยน ไมมี
๖๗. ธมฺ. ๒/๑๔๒
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สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ
อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ
สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ
อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคทิ ฺโธ
น จ ขุทฺท สมาจเร กิฺจิ
เยน วิฺู ปเร อุปวเทยฺยุ

สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา
เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ
ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา
ทีฆา วา เย มหนฺตา วา
มชฺฌิมา รสฺสกา อณุกถูลา
ทิฏา วา เย จ อทิฏ า

อติมานะ
เปนผูสันโดษ เปนผูเลี้ยงงาย
เปนผูมีกิจธุระนอย ประพฤติเบา
มีอินทรียอันระงับแลว มีปญ
 ญา
รักษาตน
เปนผูไมคะนอง ไมพัวพันในสกุล
ทั้งหลาย
วิญูชนพึงติเตียนชนเหลาอื่น ได
ดวยกรรมชั่วอันใด ไมพึงประพฤติ
กรรมอันนั้น สักนอยหนึ่ง ( พึงแผ
ไมตรีจิตวา )
ขอสัตวทั้งปวง จงเปนผูมีสุข มี
ความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด
สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู
เปนสัตวเลื้อยคลาน หรือเปนสัตว
ติดที่ ไมเหลือ
เหลาใดเปนสัตวยาว หรือโตใหญ
หรือปานกลาง หรือสั้น หรือผอมพี
เหลาใด ที่เราไดเห็นแลว หรือ
ที่เราไมเห็น
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เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร
ภูตา วา สมฺภเวสี วา
สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา
น ปโร ปร นิกุพฺเพถ
นาติมฺเถ กตฺถจิ น กิฺจิ
พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺา
นาฺมฺสฺส ทุกขฺ มิจฺเฉยฺย
มาตา ยถา นิย ปุตฺต
อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข
เอวมฺป สพฺพภูเตสุ
มานสมฺภาวเย อปริมาณ
เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมึ
มานสมฺภาวเย อปริมาณ
อุทฺธ อโธ จ ติริยฺจ
อสมฺพาธ อเวร อสปตฺต

เหลาใดอยูในที่ไกล หรือในที่ ใกล
ที่เกิดแลว หรือยังแสวงหาภพก็ดี
ขอสัตวทั้งปวง จงเปนผูมีตนถึง
ความสุขเถิด
สัตวอื่นอยาพึงขมเหงสัตวอื่น
อยาพึงดูหมิ่นอะไร ๆ ในที่ไร ๆ เลย
ไมควรปรารถนาทุกข ใหแกกนั
และกัน เพราะความเคียดแคนและ
เพราะความขัดเคือง
มารดาถนอมบุตรผูเกิดในตน ผู
เปนลูกคนเดียวดวยอายุ ( ชีวติ )
ฉันใด
พึงเจริญเมตตามีใจใจ ไมมีประมาณ ในสัตวทั้งปวงแมฉันนั้น
บุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจ ไมมี
ประมาณ ไปในโลกทั้งปวง
ทั้งเบื้องตน ทั้งเบื้องต่ํา ทั้งเบื้อง
ขวาง
ไมใหคับแคบ ไมมีเวร ไมมีศตั รู
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ผูเจริญเมตตานั้น ยืนเดินนัง่
หรือนอนปราศจากความงวงเพียงไร
ก็พึงตั้งสตินั้นไว
บัณฑิตกลาวอิริยาบถนี้วา เปนที่อยู
อยางประเสริฐในพระศาสนานี้
ทิฏิฺจ อนุปคมฺม สีลวา
เขาไมเขาถึงทิฏฐิ เปนผูมีศีล
ทสฺสเนน สมฺปนฺโน
ถึงพรอมดวยทัสสนะ
กาเมสุ วิเสยฺย เคธ
นําความกําหนัดในกามทั้งหลายออก
แลว
น หิ ชาตุคพฺภเสยฺย ปุนเรติ.
ยอมไมถึงความเกิดในครรภอีกตอไป
โดยแท.
๑๔. เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ
มีเรื่องเลาวา ยังมีพระกุมาร ๓ องคเปนสหายกัน คือ ๑. ปเสนทิกุมาร ในกรุงสาวัตถี ๒. มหาลิกุมาร ในกรุงไพศาลี ๓. พันธุลกุมาร
ในกรุงกุสินารา ตางไปศึกษาศิลปวิทยาอยูในสํานักอาจารยเดียวกัน คือ
ในสํานักทานอาจารยทิศาปาโมกข ณ เมื่อตักกสิลา เมื่อศึกษาสําเร็จ
แลว ตางก็กลับเมือง ปเสนทิกุมารไดครองราชสมบัติแทนพระบิดา
มหาลิกุมารแสดงศิลปวิทยาแกพระประยูรญาติทั้งหลาย ดวยความอุตสาหะ

ติฏฺจร นิสินฺโน วา
สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ
เอต สตึ อธิฏเยฺย
พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ
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ใหญจนเนตรแตก กลายเปนคนตาบอดไป แตภายหลังไดเปนอาจารย
สอนศิลปวิทยาแกหมูลิจฉวีราชกุมาร ประมาณ ๕๐๐ อยูในกรุงไพศาลี
พันธุลกุมาร มีกําลังมาก กระโดดไดสูงถึง ๘๐ ศอก อาจเอาดาบตัด
ไมไผ ๖๐ มัด ประมาณมัดละ ๖๐ ลําได โดยการกระโดดฟนคราวเดียว
แตเสียกลมัลลราชกุมาร คือ ในลําไมไผ มีซี่เหล็กสอดอยูขางในดวย
ไมมีใครบอก เวลากระโดดฟนจึงดังกริ๊กใหญ ความตั้งใจวาถารูวามีเหล็ก
อยูขางใน จะประคองฟนไมใหมีเสียงดังกริ๊กเลย เมื่อกระทบเหตุเชนนี้
เกิดขัดใจกันขึ้น จึงไปอยูเสียกับเพื่อน คือพระเจาปเสนทิโกศล ครั้น
ไปถึง พระเจาปเสนทิโกศลก็ทรงตั้งไวในตําแหนงเสนาบดี.
วันหนึ่ง พระเจาปเสนทิโกศล ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเดินกันเปน
หมู ๆ ตั้งหลายพันรูป ตามเรื่องวาไปรับทาน แลองศรัทธาที่บานทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีบาง จูฬอนาถบิณฑิกะบาง นางวิสาขาบาง นาง
สุปวาสาบาง ทาวเธอไดทรงทราบเหตุการณดังนี้แลว จึงมีพระราชประสงคจะทรงบําเพ็ญพระกุศลเชนนั้นบาง แลวจึงเสด็จไปกราบทูลเชิญ
เสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงถวายทานสิ้นสัปดาหะ แลวทูลเชิญเสด็จ
ไปรับทุกวัน ๆ สมเด็จพระบรมศาสดาไมทรงรับ มอบใหเปนหนาที่ของ
พระอานนทเถระกับภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ รูป ไปรับทุก ๆ วัน ตอ
มาไมกี่วัน ทาวเธอทรงชักชาไปเสีย ภิกษุทั้งหลายก็กระดาก ตางรูป
ตางก็เลิกไมไป เหลือแตพระอานนทเถระองคเดียวที่ยังคงไปฉลองศรัทธา
อยู ทาวเธอทรงทราบวาเปนเชนนั้น ก็ทรงพระพิโรธโกรธกริว้ เปนกําลัง
ตัดพอตอวาวาจะไมมาก็ไมบอก ทําใหเตรียมขาวของไวคาง จึงเสด็จ
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ไปทูลฟองสมเด็จพระบรมศาสดา พระองคหาตรัสวาเปนโทษของภิกษุ
ทั้งหลายไม กลับตรัสวา ขอนั้นจะเปนดวยสาวกทั้งหลายของอาตมภาพ
มิไดมีความคุนเคยกับมหาบพิตร เมื่อจะทรงประกาศเหตุที่ควรเขาไปหรือ
ไมควรเขาไปสูสกุลทั้งหลาย พระองคจึงไดตรัสพระสูตรอันนี้ มีความ
เลา ๆ วา " นวหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคต กุล " เปนอาทิ
แปลความวา ภิกษุทั้งหลาย ! สกุลทีป่ ระกอบดวยองค ๙ เหลานี้ ถาภิกษุ
ยังไมเคยเขาไป ก็อยาเขาไปเลย ถาเคยเขาไปแลว ก็อยาเขาไปนั่งใกล ๆ
องค ๘ ประการนั้น คือ ๑. ที่เขาไมพอใจจะลุกขึ้นตอนรับ ๒. ที่เขา
ไมพอใจจะกราบไหว ๓. ที่เขาไมพอใจจะใหนั่งอาสนะ ๔. ที่ขา วของ
ของเขามี แตเขาปกปดซอนไวไมอยากจะให ๕. ที่ขาวของของเขามีมาก
แตเขาตัดใจใหแตนิดหนอย ๖. ที่ขาวของของเขามีอยางประณีตบรรจง
แตเขาตัดใจเลือกใหแตอยางเลว ๆ ๗. ที่เขาใหโดยไมเคารพ ไมใหโดย
เคารพ ๘. ทีเ่ ขาไมมานั่งใกล ๆ คอยฟงธรรม ๙. ทีเ่ รากําลังแสดง
ธรรม เขาแสดงอาการไมยินดี สกุลที่ประกอบดวยองค ๙ เหลานี้แล
ถาภิกษุยังไมเคยเขาไป ก็อยาเขาไปเลย ถาเคยเขาไปแลว ก็อยาเขาไป
นั่งใกล ๆ. "
สวนสกุลที่ภิกษุควรเขาไป และควรนั่งใกล ๆ พึงทราบโดยปฏิปกขนัยนั้นเถิด แลวพระองคตรัสอีกวา มหาบพิตร ! สาวกทั้งหลายของ
อาตมภาพ ชะรอยจะไมไดรับวิสสาสะจกสํานักของมหาบพิตรเปนแน
จึงไดพากันไปเสีย ถาไดรับวิสสาสะ คงไมไป ดวยวาโบราณกบัณฑิต
ทั้งหลาย ในสกุลที่ไมรูจักมักคุนกัน ถึงเขาจะบํารุงบําเรอโดยเคารพ
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ก็ชักใหเกรงใจ ยามเจ็บไขไดปวย ก็ตองพยายามไปฝากผีฝากไขอาศัย
อยู ในสกุลที่รูจักมักคุนกันใหจงได แลวไดทรงนําอดีตนิทานในเกสวชาดกมาสาธกความขอนี้วา :[ เกสวชาดก ]
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง
พาราณสี พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระราชาพระองคหนึ่ง พระนาม
วาเกสวะ พระองคทรงละราชสมบัติออกผนวชเปนฤษี มีพวกขาราชบริพารบวชตามเสด็จประมาณ ๕๐๐ นาย พระอานนทเถระเสวยชาติเปน
นายภูษามาลาของทาวเธอ ออกบวชตามเสด็จเหมือนกัน นามวากัปปกะ
อันเตวาสิก อยูที่หิมวันตประเทศดวยกัน เมื่อถึงฤดูฝนชวนกันไปใน
กรุงพาราณสี เพื่อหาอาหารมีรสเค็ม ๆ หวาน ๆ สมัยนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ เสวยชาติเปนพระเจาพาราณสี ทาวเธอพอทอดพระเนตรเห็นหมูฤษี ก็ทรงเลื่อมใส จึงเชิญใหอยูในราชสํานักกอน มิชา
มินาน เพราะเขาบานเขาเมือง เห็นนั่นเห็นนี่ พวกฤษีบริวารตางก็
กระสันเหลือจะอดกลั้น จึงลาอาจารยเขาปาไป ไปทําจิตทําใจตอไปใหม
เหลือแตราชฤษีกับฤษีคนสนิทชื่อกัปปกะเทานั้น ในไมนานนัก ฤษีคน
สนิทกระสันเหลือทน ลาอาจารยไปทําจิตทําใจ แตไปไมไกลนัก เพราะ
คอยฟงขาวอาจารย ในอปรภาคภายหลัง ทานฤษีอาจารยนอนคิดถึงแต
พวกอันเตวาสิกที่ลาไป ๆ จึงเกิดโรคขึ้นในทอง อึดอัดอักอวน พระ
เจาพาราณสีทรงจัดหมอใหมารักษา โรคก็ไมระงับ ผลที่สุดตองสงไปใน
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สํานักพวกอันเตวาสิก พอสงไปถึงแลว ทานฤษีเห็นหนาคนนั้นคนนี้
ไมกี่วันโรคก็หายเอง นี่แหละถึงวา " คนที่คุนเคยรักใคร เปนตัวยา
วิเศษ " ไมตองกินยาโรคก็หายได ดังในเรื่องนี้ โดย ๒-๓ วันเทานั้น
ทานฤษีก็อวนพี มีสีสดใส ไดยินวา เปลงปลั่งราวกะทองคํา ครั้งนั้น
พระสารีบุตรเถระเสวยชาติเปนอมาตยของพระเจาพาราณสี เธอเปนผูนํา
ทานฤษีไปสง พรอมดวยอมาตยอีก ๓ นาย เล็งเห็นเหตุการณวาเปน
อยางนั้น ๆ จึงไดกลาวถามทานฤษี มีความดังนี้ :( นารทอมาตยถาม )
[ ๖๘ ] มนุสสฺ ินฺท ชหิตฺวาน
ขาแตพระเกสีดาบสผูมีโชค ! ทําไม
สพฺพกามสมิทฺธน
หนอ ทานจึงไดยอมละความเปน
กถนฺนุ ภควา เกสิ
จอมแหงมนุษย อันจะบันดาลสมบัติ
กปฺปสฺส รมสิ อสฺสเม.
ที่ตองประสงคทั้งปวงใหสําเร็จได
เสีย แลวมายินดีอยูในอาศรมแหง
กัปปกะอันเตวาสิกเลา ?
( เกสวดาบสตอบ )
สาทูนิ รมณียานิ
ทานนารทอมาตย ! ของที่มีรสอรอย
สนฺติ รุกขฺ า มโนรมา
อันนาจะยินดี ก็มีอยูจริง ตนไม
สุภาสิตานิ กปฺปสฺส
เปนที่รื่นรมยแหงใจ ก็มีอยูจริง แต
นารท รมยนฺติ ม.
คําที่กลาวดีแลวของกัปปกะ ยังเรา
ใหยินดี.
๖๘. ธมฺ. ๓/๑๑
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( นารทอมาตยถาม )
สาลีน โอทน ภุตฺวา
เพราะทานเคยบริโภคขาวสาลี ที่
สุจิมสูปเสจน
เจือดวยเนื้อดี ๆ แลว ขาวฟางและ
กถ สามากนิวารา
ลูกเดือย ไมเค็ม จะยังทานใหยินดี
อโลณา สาทยนฺติ ต.
อยางไร ?
( เกสวดาบสตอบ )
อสาทุ ยทิวา สาทุ
ของที่ไมอรอย หรืออรอยก็ดี
อปฺป วา ยทิ วา พหุ
นอยหรือมากก็ดี จงยกไว
วิสฺสฏโ ยตฺถ ภฺุเชยฺย
คนคุนเคยกันแลว พึงบริโภคในที่
ใด
วิสฺสาสปรมา รสา.
ในทีน่ ั้น มีความคุนเคยกัน เปน
รสที่ดยี ิ่ง.
สมเด็จพระบรมศาสดา หาตรัสวาเปนความผิดของภิกษุทั้งหลายไม
กลับตรัสวา เปนดวยพวกเธอไมคุนเคยกับมหาบพิตรร แลวไดทรงเทศนา
วาดวยสกุลที่ภิกษุควรเขาไป และไมควรเขาไป เปนตน ใหทา วเธอเขา
พระทัยถูกตอง ไมใหเปนผิดแกภิกษุทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ทาวเธอ
ก็มีพระราชประสงคจะทําความคุนเคยกับภิกษุทั้งหลาย จึงทรงออกอุบาย
หมายจะขอพระธิดาศักยราช ผูเปนพระญาติของสมเด็จพระบรมศาสดา
มาไวใหเปนแมเรือน ภิกษุทั้งหลายจะไดถือวา พระราชาเปนพระญาติ
ของสมเด็จพระบรมศาสดา แลวไปมาหาสูไดโดยสะดวก จะไดไมตอง
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ขวยเขิน ครั้งแลวทาวเธอสงทูต ใหถือพระราชสาสน ไปขอพระธิดา
ของศักยราช ตกลงไดนางวาสภขัตติยา พระธิดาของทาวมหานามศักยราช
ซึ่งเปนพระธิดาที่ประสูติจากนางทาสี ภายหลังทาวเธอตั้งนางวาสภขัตติยา
ไวในตําแหนงอัครมเหสี จึงไดมีความคุนเคยกับภิกษุทั้งหลาย แตกาล
ครั้งนั้นมา.
โดยกาลลวงไป พระนางประสูติพระโอรสองคหนึ่ง พระนามวา
วิฑูฑภะ ซึ่งภายหลังเกิดขัดกันกับราชสกุลฝายพระเจาตา ถึงกับวิฑูฑภราชกุมารจะเอาเลือดในลําคอของเหลาศักยราช มาลางกระดานพระที่นั่ง
เปนการแกแคนกันอยางนาหวาดเสียว.
สมัยนั้น พันธุลมัลลราชบุตร ซึ่งมาเปนเสนาบดีของพระเจา
ปเสนทิโกศล รับราลการเปนสุจริตธรรม ทําการเฉียบขาด ปราบปราม
พวกขาราชการเหลาที่ทุจริตออกเสียโดยลําดับ ในสมัยอื่นถูกริษยา มีพวก
ขาราชการชั้นเกา ๆ แกลงเขาไปเพ็ดทูลพระราชากลาวหาวา พันธุลเสนาบดีคิดขบถ ทาวเธอหลงเชื่อ แลวทรงออกอุบายใหพันธุลเสนาบดี
ออกไปปราบปจจันตชนบทที่ลุกลาม และสั่งนักรบใหฆาพันธุลเสนาบดี
เสียในที่นั้นดวย วันนั้น นางมัลลิกา ราชธิดาของมัลลกษัตริยผ ูเปน
ภรรยาของพันธุลเสนาบดี ใหมีการเลี้ยงพระประมาณ ๕๐๐ รูป มีพระ
อัครสาวกทั้ง ๒ เปนประธาน วันนั้นเองกอนเลี้ยงพระ นางไดรับขาว
สาสนบอกมาวา พันธุลเสนาบดีถูกฆาเสียแลว นางก็เก็บความนิ่งเสีย
ตั้งใจทําบุญไป ในเวลาเลี้ยงพระ หญิงบําเรอของนาง ยกถาดสัปปมา
หลัดตกแตกตอหนาพระเถระทั้งหลาย พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกลาว
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วา ของมีอันจะตองแตกเปนธรรมดามันแตกไปแลว บุคคลไมควรคิด
ขณะนั้น นางมัลลิกาเรียนทานวา สมบัติกะถากสัปปแตกจะไปคิดอะไร
เชาวันนี้เอง ดิฉันไดรับขาวสาสนบอกมาวา พวกนักรบตัดศีรษะของ
พันธุลเสนาบดีผัวของดิฉัน กับลูกของดิฉัน ๓๒ คน ตายหมดแลว
ดิฉันยังไมคิดอะไรนักเลย ทีนั้นทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงได
กลาวคําแสดงธรรมดวยคาถานี้วา :[ ๖๙ ] อนิมติ ฺตมนฺาต
ชีวิตของหมูสัตวในโลกนี้ หามี
มจฺจาน อิธ ชีวิต
นิมิตเครื่องหมายไม ทั้งใคร ๆ
ก็รไู มได
กสิรฺจ ปริตฺตฺจ
เปนจองฝดเคือง ทั้งเปนของนอย
ตฺจ ทุกฺเขน สยุต.
และมันประกอบดวยความทุกข.
๑๕. เรื่องมัจฉริยโกสิยเศรษฐี
มีเรื่องเลาวา ยังมีเศรษฐีผูหนึ่ง ชื่อโกสิยเศรษฐี มีทรัพยสมบัติ
๘๐ โกฏิ ตั้งรกรากอยู ณ บานตําบลหนึ่ง ชื่อสักกรนิคม ซึ่งเปนตําบล
บานที่ตั้งอยูไมหางไกลจากกรุงราชคฤหนัก เขาเปนคนตระหนี่เหนียวแนน
ไมเคยใหอะไร ๆ แกใครเลย โดยที่สดุ น้ํามันสักหยดเดียวก็ไมเคยให
หวงแหนไว แมแตตนเองก็สูทนอดออมไมใชสอย มีทรัพยสมบัติไมเปน
ประโยชนแกตนและผูอื่น.
๖๙. ธมฺ. ๓/๑๙
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วันหนึ่ง สมเด็จพระบรมศาสดา ทอดพระเนตรตรวจดูสัตวโลก
เขาพรอมดวยภรรยาไดปรากฏในขายคือพระญาณ จักไดบรรลุโสดาปตติผล ในระหวางนั้นเขาเขาไปในเมือง เพื่อเฝาพระเจากรุงราชคฤห
ขากลับเห็นชนชาวชนบททําขนมเบื้อง นั่งกินกันอยู เขาก็นึกอยากจะกิน
บาง ครั้นจะสั่งใหทําขึ้นกิน ก็กลัวคนนั้นคนนี้จะมากินดวย เปนเหตุให
เปลืองทรัพยมากไป ชั้นทีส่ ุดแตภรรยา ก็ไมอยากจะใหกิน จะตองกลาว
ไปไยถึงคนอื่นเลา ภรรยารูความประสงคของเขา สูอดไมกิน แตชวย
ทําใหเขากิน ตองซอนทํา ขนเครื่องมือไปทําถึงในปราสาทชั้นที่ ๗ ตอง
ปดประตูหนาตางเสียทุก ๆ ชั้นปราสาท เปดไวแตหนาตางปราสาทชั้น
ที่ ๗ เทานั้น.
ในเวลาเชาตรูวันนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแลว ทรงเลาเรียนของเขาวาเปนเชนนั้น ๆ แลวทรง
สงพระเถระไปทรมาน เพื่อใหหายความตระหนี่ พระเถระไปทรมานดวย
อุบายหลายอยาง ใหหายเปนคนตระหนี่ และใหถอื ขนมเบื้องไปถวาย
สมเด็จพระบรมศาสดา ที่วัดพระเชตวันไดดวยกําลังอิทธิฤทธิ์ของตน เมื่อ
สมเด็จพระบรมศาสดาพรอมดวยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เสวยขนมเบื้อง
แลวทรงทําอนุโมทนา เขากับภรรยาก็ไดบรรลุโสดาปตติผล.
เวลาสายัณหตะวันเย็นวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมพูดกันอยูวา
พระมหาโมคคัลลานเถระนี่เกงจริง ทานไปทรมานเศรษฐีขี้เหนียวใหละ
พยศได โดยไมตองเบียดเบียนใหเจ็บช้ําน้ําใจอยางใดเลย ทําผูไมมี
ศรัทธาใหมีศรัทธาขึ้นได สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาแลวตรัสวา
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อยางนั้นสิ ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อจะทรงสรรเสริญพระเถระ ไดตรัสพระ
คาถานี้วา :" ยถาป ภมโร ปุปฺผ
วณฺณคนฺธ อเหย
ปเลติ รสมาทาย
เอว คาเม มุนี จเร. "
แปลวา " แมลงภมร ไมทําดอกไมทั้งสีและกลิ่นใหเสียหาย คลึงเคลา
เอาแตเกสรแลวบินไปฉันใด พระมุนกี ็เที่ยวไปในตําบลบานฉันนั้น. "
เมื่อจะทรงสรรเสริญคุณของพระเถระใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไดตรัสอีกวา ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ไมใชแตบัดนี้เทานั้น แมในกาลกอน ๆ มหาโมคคัลลานะ
ก็เคยทรมานเศรษฐีนั้นมาแลวเหมือนกัน แลวทรงเลาเรื่องในอิลสีลชาดก
วา :[ อิลลีสชาดก ]
ในอดีตกาล เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในเมือง
พาราณสี ยังมีเศรษฐีผูหนึ่ง ชื่ออิลลีสะ ตั้งบานเรือนอยูในเมืองนั้น
เขามีทรัพยสมบัติ ๘๐ โกฏิ แตเปนเศรษฐีขี้เหนียว วันหนึ่งเขาไปเฝา
พระเจาพาราณสีกลับมา เห็นชนชาวชนบทเขากินสุราแกลมดวยของมีรส
ตาง ๆ อยู ก็นึกอยาก จะทํากินก็กลัวใคร ๆ จะมากินดวย และกลัว
ทรัพยจะหมดจะเปลือง อดรนทนอยากไมได จึงใหคนใชไปซื้อมากิน
๑ เฟอง มิหนําซ้ํายังไปแอบกินที่สุมทุมพุมไมแหงหนึ่งเสียดวย ฝายบิดา
ของเขาเปนคนใจบุญ ทําบุญเปนอันมาก ตายไปเกิดเปนพระอินทรอยูใน
เทวโลก เมื่อสองทิพยเนตรลงมาทราบวา บุตรของตนเปนคนตระหนี่จัด
ใครจะทรมานใหหายตระหนี่ และใหรูจักทําบุญทําทานเปนตน จึงจําแลง
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ตนใหเหมือนอิลลีสเศรษฐีลงมา ปลอมเขาไปในบานของอิลลีสเศรษฐี ใน
คราวที่ตัวอิลลีสเศรษฐีจริง ๆ ออกไปแอบกินสุรา อยูที่สุมทุมพุมไมนั้น
แลวสั่งใหจําหนายทรัพยอยางนั้น ๆ ออกเปนทาน ความก็เลื่องลือไปถึงตัว
อิลลีสเศรษฐีจริง เขารีบกลับมา เลยเขาบานไมได กลับถูกหาวาเปนคน
ปลอมเสียอีก ถูกคนในบานตีเสียแย เขาเสียใจ จึงไปเฝาพระเจาพาราณสี
ขอพระบารมีเปนที่พึ่ง และเลาเรื่องถวายวาเปนอยางนั้น ๆ ทาวเธอ
ก็รับสั่งใหหาตัวมาทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายอิลลีสะจริงและทั้งฝายปลอม เขา
ทั้ง ๒ มีรูปรางเหมือนกันเปยบ คือเปนคนกระจอกก็เหมือนกันเปนตน
ทาวเธอก็เลยหมดหนทาง ไมรูจะชําระกันอยางไร ใหคนคุนเคยสนิทสนม
ของเขาชี้ตัว ก็ชี้ไมถูกเพราะเหมือนกัน และตางคนตางก็อางวาเปนอิลลีสเศรษฐีดวยกันทั้งคู ตัวอิลลีสเศรษฐีจริง อางวาชางกัลบกรูจักเขา เพราะ
ชางกัลบกตัดผมของเขาอยูเสมอ ปมที่ศีรษะของเขามี ชางกัลบกคงเห็น
จึงเกิดคลําปมกันขึ้น ครัน้ คลําเขาจริง ตางคนตางก็มีปมบนศีรษะดวยกัน
ทั้งคู ชางกัลบกก็เลยหมดปญญา ไมทราบวาใครคนไหนเปนตัวอิลลีสเศรษฐีแน จึงไดกราบทูลพระเจาพาราณสีวา :[ ๗๐ ] อุโภ ชฺชา อุโภ กุณี
กระจอกทั้ง ๒ คน งอยทั้ง ๒ คน
อุโภ วิสมจกฺขุกา
นัยนตาเหลทั้ง ๒ คน
อุภินฺน ปฬกา สีเส
มีปมบนศีรษะทั้ง ๒ คน
นาห ชานามิ อิลฺลีส.
ขาพระพุทธเจา ไมทราบวาคน
ไหนเปนอิลลีสเศรษฐี.
๗๐. ธมฺ. ๓/๓๗.

ชา. ๒/๑๖๓
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๖. เรื่องนางวิสาขา
มีเรื่องเลาวา นางวิสาขามิคารมารดา ผูมหาอุบาสิกา เปนธิดา
ของธนัญชยเศรษฐี ผูเปนบุตรของเมณฑกเศรษฐี ในภัททิยนครแควน
อังคะ ในสมัยที่นางมีอายุได ๗ ขวบ สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จไป
เมณฑกเศรษฐีทราบวา สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงเมืองของตน
จึงใหหานางวิสาขาผูเปนหลานสาวมาแลวสั่งใหไปรับเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา พรอมดวยนางทาสี ๕๐๐ เปนบริวาร สมเด็จพระบรมศาสดา
ทรงแสดงพระธรรมเทศนา นางไดฟงแลวก็ไดบรรลุโสดาปตติผล พรอม
ดวยนางบริวารทั้ง ๕๐๐ แลว เมณฑกเศรษฐีก็มา ไดฟงพระธรรมเทศนา
บรรลุโสดาปตติผลแลวเหมือน เศรษฐีสกุลนั้น เลยชื่อวาเปนสกุล
นับถือพระพุทธศาสนาเปนสัมมาทิฏฐิ.
โดยกาลลวงไป ยังมีเศรษฐีผูหนึ่ง ชื่อมิคารเศรษฐีในเมืองสาวัตถี
เขามีบุตรคนหนึ่ง เปนเด็กรุนหนุม ชือ่ ปุณณวัฒนกุมาร เขาสั่งบุตร
ของเขาใหเลือกหาภรยาเอาตามชอบใจ บุตรก็วา ฉันยังไมตองการ ตอ
เมื่อไรไดหญิงที่ประกอบดวยเบญจกัลยาณี คือเปนหญิงมีความงาม ๕
ประการ ฉันจึงจะมีภรรยา เศรษฐีบิดาก็ถามวา งามอยางไรพอ ? จึง
ตอบวา งาม ๕ ประการนั้น คือ ผมงาม ๑ เนื้องาม ๑ กระดูกงาม ๑
ผิวงาม ๑ วัยงาม ๑ เศรษฐีสกุลนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ นับถือพวกอเจลก
คือพวกชีเปลือย ทําบุญสุนทานก็ทําแกพวกชีเปลือยนั้น หรือแกพราหมณ
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ผูเนื่องในความเปนชีเปลือยนั้น วันหนึ่ง เขาเชิญพราหมณ ๑๐๘ มา
เลี้ยงดูในอิ่มหนําสําราญแลว ขอโอกาสเชิญพราหมณ ๘ คน ผูร ูจัก
ลักษณะของหญิงเบญจกัลยาณี ใหเทีย่ วหาหญิงเชนนั้นมาใหเปนภรรยา
บุตรของเขา ครั้นแลวจักทําสักการะเปนเครื่องปฏิการ ไมใหเหนื่อยแรง
เปลา พราหมณ ๘ คนนัน้ ไปเที่ยวหา พบนางวิสาขาเปนที่ตองใจ จึง
ทําพิธีสูขอตามธรรมเนียม.
ฝายธนัญชยเศรษฐี ผูเปนบิดาของนางวิสาขา เมื่อถามขาวคราว
ถึงฝายชาย เห็นพอเหมาะสมกันแลว จึงยอมยกให สกุลเศรษฐีฝายชาย
ไดทราบความจากพราหมณ ๘ คนนั้นแลว ก็รับรับเอาตัวนางวิสาขาไป
กอนแตธนัญชยเศรษฐีจะสงตัวนางวิสาขาไป ไดใหโอวาทแกนางวิสาขา
ไว ๑๐ ขอ มีความวา " อมฺม สสุรกุเล วสนฺติยา นาม อนฺโต
อคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ, พหิ อคฺคิ อนฺโต น น ปเวเสตพฺโพ "
เปนตน แปลวา " ดูกอนลูก ! ชื่อวาหญิงผูอยูในสกุลพอผัว พึงประพฤติ
ดังนี้ คือ ' ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา ' ใหเสมอไป " ดังนี้
เปนตน และสงกุฎมพีไป ๘ นาย เพื่อวาเกิดเหตุขึ้นในสกุลพอผัว จะ
ไดชําระสะสางกันใหหมดมลทิน เพื่อไมใหขมขี่ลูกสาวของตนเลนขาง
เดียว นางวิสาขา เมื่อไปอยูในสกุลพอผัวแลว ไมนานนักก็เกิดขัดกัน
กับพอผัว เพราะพอผัวเปนมิจฉาทิฏฐิ ตนเองเปนสัมมาทิฏฐิ นับถือ
พระพุทธศาสนา เปนพระอริยสาวิกา มาภายหลังทรมานเศรษฐีผูพอผัว
ใหละพยศ กลับตัวเปนสัมมาทิฏฐิ นับถือพระพุทะศาสนาได เลยรูจัก
คุณพระรัตนตรัย มิคารเศรษฐีนั้น อาศัยบุญบารมีของลูกสะใภ เปน
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ตนเหตุ จึงรูจักคุณพระรัตนตรัย และรูจักกรรมเปนบุญเปนกุศลได เนื่อง
ดวยนางวิสาขาเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดามาทรงแสดงธรรม แลว
เชิญมิคารเศรษฐีผูพอผัวมาฟง ครั้นแลวทานเศรษฐีนั้นก็ไดบรรลุโสดาปตติผล มีศรัทธาและปสาทะอันหยั่งลงมั่นในพระพุทธศาสนา เพื่อจะ
ประกาศคุณความดีของลูกสะใภ จึงไดกลาวคาถานี้ ในที่เฉพาะพระพักตร
ของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวา :[ ๗๑ ] โสห อชฺช ปชานามิ
ขาพระพุทธเจานั้น เพิ่งทราบในวัน
นี้วา
ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล
ทานที่ใหแลวในที่ใด มีผลมาก
อตฺถาย วต เม ภทฺทา
ลูกสะใภผูเจริญของขาพระพุทธเจา
สุณิสา ฆรมาคตา
ไดมาสูเรือนเพื่อประโยชนหนอ.
จําเดิมแตนางวิสาขา ยังมิคารเศรษฐีผูพอผัวซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ
ใหกลับตัวเปนสัมมาทิฏฐิไดแลว ในสกุลแหงเศรษฐีนั้น ชื่อวาเปน
สกุลแหงชนสัมมาทิฏฐิ มีประตูเรืออันเปดไวทาแกการงานเนื่องใน
พระศาสนา มิคารเศรษฐีเห็นวา นางวิสาขาเปนผูมีอุปการะแกตนมาก
แลวจึงไดยกยองไวในฐานะเปนมารดา และไดใหเครื่องบรรณาการ
๑

๗๑. ธมฺ. ๓/๖๖
๑. นางวิสาขา มีสรอยตอวา มิคารมารดา เพราะนางวิสาขานั้น เปนลูกสะใภของ
มิคารเศรษฐี และเปนผูมีบญ
ุ คุณแกมิคารเศรษฐีมาก เหตุที่ทํามิคารเศรษฐีผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ใหกลับตัวเปนสัมมาทิฏฐิได มิคารเศรษฐีรูสึกบุญคุณอยางนัน้ แลว จึงเขาไป
หานางวิสาขา จุบนมของนางแลว ยกใหนางเปนแมของตน คนทั้งหลายจึงเรียกนาง
วิสาขา เติมคําวา มิคารมารดา ดวยเสมอไป.
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ใหเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ อันมีราคาตั้งแสน แลวเลี้ยงดุไวใน
สกุลเปนอยางดี เ อาใจดูหูใสไมปละปลอย ตั้งแตนั้นมา นางวิสาขา
ก็บําเพ็ญบุญมีใหทานเปนตน ไดพร ๘ ประการจากสํานักของสมเด็จ
พระบรมศาสดา มีสงางามอยูในตัว เปรียบเหมือนพระจันทรเพ็ญ
เดนดวงอยูในนภากาศฉะนั้น นางไดถึงความเจริญงอกงามดวยลูกหลาน
เปนอันมาก แมกระนั้น ก็ยังคงรูปเปนคนสาวเหมือนมีอายุรุนราว
เพียง ๑๖ ป มีผมมิไดหงอดแมจนเสนเดียว มีกิรยิ าอันนาดูนาชม
ทุกอิริยาบถ และปรากฏเลื่องลือกันวา มีกําลังถึง ๕ ชางสาร พระ
ราชาทรงทราบขาวนี้แลว มีพระราชประสงคจงทรงทดลอง ณ วันหนึ่ง
พระองคจึงไดทรงปลอยชางใหเขาจับ ชางก็ชูงวงแสเขาไป นางไดผลัก
ชางตัวหนึ่ง ๆ ใหลมไป ดวยนิ้วเพียงนิ้ว ๒ นิ้วเทานั้น นางไดสะพรั่ง
พรอมดวยลูกหลานครบบริบูรณไมมีตกเรี่ยเสียหายเลย กลับสมบูรณ
พูนสุข แมทรัพยสมบัติก็ไมรูหมดรูสนิ้ ไมเคยรูจักความยากจนขัดสน
การสิ้นไรไมตอกไมเคยมี.
โดยสมัยอื่น นางไดจําหนายเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาธน
ไดราคา ๙ โกฏิ เอาเงินรายนี้ซื้อที่ดินสรางวัดบุพพาราม การสรางเลา
ก็สําเร็จโดยสะดวกดาย โดยธรรมดาวัดวาที่จะสรางขึ้นใหใหญโต
เชนนั้น ตองกินเวลานาน แตนี่สําเร็จโดยกาลลวงไปเพียง ๙ เดือน
เทานั้น โดยอาศัยพระมหาโมคคัลลานเถระ เปนผูดูแลการงาน ไม
วาจะตองการสิ่งไร ที่จะตองไปบรรทุกมา จะเปนกอนดินหินแร หรือ
ตนไมใบหญา ก็ไมเปลืองเวลานานเลย ในการสรางหรือเสียคาจาง
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ใหคนทําอีก ก็สิ้นไปอีกตั้ง ๙ โกฏิ มิหนําซ้ําเมื่อสรางสําเร็จแลว
ยังมีการฉลองอยางเอิกเกริกโกลาหล มีผูคนไปมาใหหลามไหล เสีย
เทาไรเสียไป มีทําบุญเลี้ยงพระ เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา
มาประทับเปนประธาน ในการบุญนั้นสิ้นไปอีกตั้ง ๙ โกฏิ จะวาถึง
เครื่องของวัดของกุฎีที่ถวายในครั้งนี้เลา ก็มีบริบรู ณทั้งที่นอนหมอนมุง
ทั้งถวยโถโอจาน ทั้งขัชชโภชนาหารอันประณีตวิจิตร ทั้งเครื่อง
เคราผาผอนของบรรพชิต ทุก ๆ ชนิดก็ลวนแตดี ๆ และมีหยูกยา
สารพันจะบําบัดโรค ไมวาจะตองการสิ่งไรในสมณบริขาร เปน
ไดสมจินตนาการทุกสิ่ง ครั้นแลวก็ถวายวัดนั้นเปนสังฆาราม นาง
วิสาขาผูเปนเจาของวัด ไดทํานุบํารุงเลี้ยงดูพระทั้งวัด จะขัดสนสิ่งไร
เรียกไดทุกสิ่ง อยางทุกวันนี้เรียกวาโยมวัดนั่นเอง เบ็ดเสร็จของ
การออกทุนทรัพยสรางวัดบุพพาราม ทั้งคาจาง ทั้งการฉลอง รวม
เปน ๒๗ โกฏิ ฉะนี้.
ในวันที่ทําการฉลองวัดเสร็จแลว นางวิสาขามีความอิ่มอกอิ่มใจ
เดินวนไปเวียนมาที่ชานชลาปราสาท ณ เวลาบาย ๆ เปนผูอันลูกหลาน
หอมลอมแลว คิดขึ้นวา กรรมไร ๆ ที่เราปรารถนาตั้งใจวาจะทําใน
กาลกอน กรรมนั้น ๆ ของเรา เราไดทําถึงที่สุดหมดแลว แลวได
เปลงอุทานนี้ ประกาศความปลื้มใจดวยกระแสเสียงอันไพเราะเสนาะโสต
ดวยคาถา ๕ คาถา มีความวา :[ ๗๒ ] ' กทาห นวปฺปาสาท
ความดําริของเราวา เราจักให
สุธามตฺติกเลปน
ปราสาทใหม ทีฉ่ าบทาดวยปูน
๗๒. ธมฺ. ๓/๗๓
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วิหารทาน ทสฺสามิ
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห มฺจปฺจ
ภิสิพิมฺโพหนานิ จ
เสนาสนภณฺฑ ทสฺสามิ,
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห สลากภตฺต
สุจิมสูปเสจน
โภชนทาน ทสฺสามิ,
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห กาสิกวตฺถ
โขมกปฺปาสิกานิ จ
จีวรทาน ทสฺสามิ,
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.
กทาห สปฺปน วนีต
มธุเตลฺจ ผาณิต
เภสชฺชทาน ทสฺสามิ,
สงฺกปฺโป มยฺห ปูริโต.

ขาวและดิน ใหเปน วิหารทาน
ในกาลไร ดังนี้ เต็มแลว.
ความดําริของเราวา เราจัก
ใหเตียงตั่งและฟูกหมอน ใหเปน
ของสําหรับเสนาสนะ ในกาลไร
ดังนี้ เต็มแลว.
ความดําริของเราวา เราจัก
ใหสลากภัต ที่เจือดวยเนื้อดี ๆ
ใหเปนโภชนทาน ในกาลไร
ดังนี้ เต็มแลว.
ความดําริของเราวา เราจัก
ใหผาที่เขาทอในแควนกาสี และ
ผาที่เขาทอดวยเปลือกไมและฝาย
ใหเปนจีวรทาน ในกาลไร ดังนี้
เต็มแลว.
ความดําริของเราวา เราจักให
เนยใส เนยขน น้ําผึ้ง น้ํามัน
และน้ําออย ใหเปนเภสัชชทาน
ในกาลไร ดังนี้ เต็มแลว.
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๑๗. เรื่องพระมหากัสสปเถรปณฑปาตทาน
มีเรื่องเลาวา สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับ
อยูวัดพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน แขวงเมืองราชคฤห ก็โดย
สมัยนั้นแล ทานพระมหากัสสปเถรเจา อยูในปปผลิคูหา นั่งขัดสมาธิ
เขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง สิ้น ๗ วัน โดยลวงไปแหง ๗ วันแลว
ทานออกจากสมาธินั้น คิดวา ถากระไร เราจักไปเที่ยวบิณฑบาตที่
เมืองราชคฤห ในสมัยนัน้ นางฟาประมาณ ๕๐๐ นาง ซึ่งเปนนาง
บําเรอของทาวสักกเทวราช เกิดอุตสาหะขึ้นวา พวกเราจักถวายทาน
แกพระเถระ แลวจึงตระเตรียมขาวของไปยืนรออยูที่ถนน เพื่อคอย
ถวาย พระเถรเจามาหาไดรับอาหารบิณฑบาตของนางเหลานั้นไม
นางเหลานั้น จึงเขาไปออนวอนขอถวายอาหารบิณฑบาต พระเถรเจา
ก็วา เราจะรับอาหารบิณฑบาตของคนยากจนเข็ญใจตางหาก เมื่อ
พระเถรเจาบอกอยางนั้น ก็ไมเชื่อฟง ขืนจะเขาไปถวาย ถูกพระ
เถรเจาขูเขาแลว ก็อันตรธานหายไป ทาวสักกะทรงทราบความนั้น
จากพวกนางบําเรอของตนแลว จึงพรอมดวยนางสุชาดาแปลงตนเปน
ชางหูกแกๆ ทั้งคูมีอาการตาง ๆ เชนฟนหัก ผมหงอก หลังคอม
เปนตน ทําการงานงกงันอยูตามประสาคนแก ที่ไดทําอยางนี้ ก็เพื่อ
จะลวงถวายอาหารบิณฑบาตแกพระเถรเจาเทานั้น.
พระเถรเจาเมื่อเดินไปเที่ยวบิณฑบาต เห็นตายายคูนั้นเขา จึงคิดวา
ตายายคูนี้แกเฒาแลว ก็ยังตองทําการงานหาเลี้ยงชีพ ชะรอยในเมืองนี้
จะไมมีใครยากจนขัดสนเทาแก ควรเราจะรับอาหารบิณฑบาตสงเคราะห
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แก แลวจึงเดินเรเขาไปยืนอยูที่หนาบานของแก ตายายคูนั้น แมเห็น
แลวแตไกล ก็ทําเปนไมรูไมเห็น เพื่อจะแกลงลวงใหสนิท อีกสักครู
หนึ่ง ก็ทําเปนเห็น ตางก็กุลีกุจองก ๆ งัน ๆ เขาไปหา ฝายตาแก
ทําเปนวาขานี่ตาฟาง เอามือปองหนาแหงนขึ้นดูแลวเรียนวา กระผม
ตาฟางฟาเหลือเกินไมคอยเห็นอะไรเลย แลวทําเปนรู รองกลาววา
โอตายจริง ! พระมหากัสสปเถรเจาผูเปนเจาของเรานี่เอง เห็นจะ
มายืนอยูนานแลวกระมังขอรับ ? ที่เรือนมีอะไรอยูบางก็ไมทราบ แลว
ทําเปนตะลีตะลานรับรอนไปจัดแจงหาอาหารบิณฑบาตมาถวาย เรียนวา
ขอพระผูเปนเจาอยารังเกียจเลย ของเลวบาง ประณีตบาง ตามแต
จะหาได นึกวาสงเคราะหแกกระผมผูยากจนเถิด.
พระเถรเจาทําในใจวา ของที่ตายายคูนี้ใหแลว จะเปนผักดอง
ปลายขาวหรือรําก็ตามทีเถิด เปนหนาที่ ๆ เราจะสงเคราะหตางหาก
อาหารบิณฑบาตนั้น ไดเปนอาหารบิณฑบาต ที่บริบูรณดวยแกง
และกับเปนอันมาก หมอหวนตลบไปทั่วทั้งเมืองราชคฤห ในกาล
นั้น พระเถรเจารําพึงวา คน ๆ นี้ทาทางก็เปนคนต่ําศักดิ์ แตอาหาร
บิณฑบาต ดูสูงศักดิ์นัก เทียบกับโภชนาหารของทาวสักกะ ผูที่มี
ฤทธานุภาพถึงอยางนี้ ๆ จะเปนใครหนอแล ครัน้ ทราบวาเปนทาว
สักกะแน จึงกลาววา ดูกอนทาวโกสีย ! ทานมาแยงสมบัติของคน
ยากจนทั้งหลาย ชื่อวาทํากรรมหนักเสียแลว หนาที่คนยากจนคนใด
คนหนึ่ง เขาถวายทานแกเราในวันนี้แลว ก็จะไดมนุษยสมบัติตาม
สวน มีตําแนงเสนาบดีและเศรษฐีเปนตน ทาวสักกะก็เรียนวา
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ไมมีใครจะยากจนขัดสนเทากระผมดอกขอรับ พระเถรเจาก็วา อะไร
เปนคนยากจนขัดสน จะไปเสวยสิริสมบัติในเทวโลกไดหรือ ? ก็จริง
ดอกขอรับ ! เพราะวาผลของกัลยาณกรม ที่กระผมไดทําไวใน
พุทธุปบาทกาลในกาลที่ลว งไปแลว จึงไดรับผลอยางนี้ แตวาเดี๋ยวนี้
ยังมีเทพบุตรอีก ๓ องค คือ จูฬรถเทพบุตร ๑ มหารถเทพบุตร ๑
อเนกวัณณเทพบุตร ๑ เทพบุตรทั้ง ๓ นี้ มาเกิดอยูในที่ใกลเคียง
กันกับกระผม เปนผูมีเดชานุภาพมากกวากระผม เมื่อเทพบุตร
ทั้ง ๓ นั้นพานางบําเรอของตน ๆ เที่ยวเดินโชวตามถนนหนทาง
กระผมก็ตั้งแตคอยหนีเขาไป เพราะมีเดชรุงเรืองขมกระผม กระผม
จึงกลายเปนคนไมมีราศีราสันเลย ก็เมือ่ เปนเชนนี้ ใครเลาจะมา
ยากจนขัดสนเสียกวากระผม พระเถรเจากลาววา ถึงเมื่อเปนเชนนี้
ก็จริงแล แตก็ไมควรมาลวงเราถวายทานอยางนี้อีกตอไป นี่กระผม
ไมมีสวนบุญในทานนี้หรือขอรับ ยังมีอยูผูมีอายุ ! ถาอยางนั้น
กระผมก็มีความตองการดวยบุญ ขึ้นชื่อวาบุญอันกระผมควรทําแท.
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะเทเพนทรเจา ผูแปลงตัวลงมานั้น จึงไดถวาย
อภิวาททานพระมหากัสสปเถรเจา แลวทําประทักษิณ เหาะขึ้นไป
สูเวหาส เปลงอุทานนี้ประกาศสิ้น ๓ ครั้ง ดวยแระแสเสียงอันดังสนั่น
อยูในนภากาศ โดยนัยอยางนี้วา :[ ๗๓ ] " อโห ทาน ปรทาน
กสฺสเป สุปติฏิต
อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิต,
๗๓. ธมฺ. ๓/๘๕
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อโห ทาน ปรมทาน
กสฺสเป สุปติฏิต. "
อันแปลความวา " โอ ! ทานเปนบรมทาน อันเราตั้งไวดีแลว ใน
ทานพระมหากัสสปเถรเจา " ดังนี้.
ครั้งนั้นแล สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทั้งยังประทับอยูใน
พระวิหาร ไดทรงสดับกระแสเสียงของทาวสักกะนั้นแลว ตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา เห็นไหมละภิกษุทั้งหลาย ! ทาวสักกะ
จอมเทพดา เปลงอุทานไปโดยอากาศ ก็ทาวสักกะนั้น ทําอะไรเลา
พระพุทธเจาขา ! เธอลวงถวายอาหารบิณฑบาตแกกัสสปบุตรของเราสิ
ภิกษุทั้งหลาย ! ครั้นถวายไดแลวก็ปลื้มใจ เปลงอุทานไปอยู
พระพุทธเจาขา ! ทาวสักกะนั้นทรงทราบไดอยางไรวา ถวายอาหาร
บิณฑบาตแกพระเถระยอมควร พระองคจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย !
เทพดาทั้งหลายก็ดี มนุษยทั้งหลายก็ดี ยอมกระหยิม่ ยอมปองภิกษุ
ผูถือกราบิณฑบาตเปนวัตร ชื่อเชนกัสสปบุตรของเรา ดังนี้แลว แมสวน
พระองคเอง ก็ไดทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา :ปณฺฑปาติกสฺส ภิกขฺ ุโน
เทพดาทั้งหลาย ยอมรักใครตอ
อตฺตภรสฺส อนฺโปสิโน
ภิกษุผูถือบิณฑบาตเปนวัตร เลี้ยง
เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน
ตนเอง ไมตองใหผูอื่นคอยเลี้ยงดู
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต.
ผูมั่นคง สงบระงับแลว มีสติอยู
ในกาลทุกเมื่อ.
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๑๘. เรื่องโคธิกเถระปรินิพพาน
มีเรื่องเลาวา สมเด็จพระบรมศาสดา เสด็จเขาไปอาศัยเมือง
ราชคฤห ประทับอยู ณ วันเวฬุวัน มีมารมาเตือนพระองค ให
พระองคเสด็จไปตักเตือนหามปรามพระโคธิกเถระ ดวยวาพระเถระนั้น
ทําฌานใหเกิดขึ้นไดแลวเสื่อมจากฌานนั้นบอย ๆ นึกรําคาญใจ จึง
นํามีดมาจะเชือดลําคอ อาศัยเหตุอยางนี้ พระองคจึงไดทรงปรารภ
ความปรินิพพานของโคธิกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา :" เตส สมฺปนฺนสีลาน
อปฺปมาทวิหาริน
สมฺมทฺา วิมตุ ฺตาน
มาโร มคฺค น วินฺทติ. "
แปลถือเอาความตามพระธรรมเทศนานั้นวา " มารแมคนควาอยูดวย
กําลังกายและกําลังความคิดทุกอยางทุกชนิด ก็ไมพบ คือไมไดประสบ
หมายความวาไมเห็น ซึ่งทางดําเนินของพระอริยเจาทั้งหลายผูปรินิพาน
ไปแลว เหมือนอยางโคธิกกุลบุตร มีวิญญาณอันไมตั้งปฏิสนธิปรินิพพาน
แลว ซึ่งเปนผูมีศีลบริบูรณ ผูอยูดวยความไมประมาท กลาวคือความ
ไมอยูปราศจากสติ ผูรูชอบโดยเหตุ โดยนัยโดยกาลแลวพนไปไดดวย
วิมุตติทั้ง ๕ เหลานี้ คือ ตทังควิมุตติ ๑ วิกขัมภนวิมุตติ ๑ สมุจเฉทวิมุตติ ๑ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ๑ นิสสรณวิมุตติ ๑.
แทจริง เรื่องแหงพระเถระนั้น มีความพิสดารออกไปอีกดังนี้วา
ทานผูมีอายุโคธิกะนั้น อยูในกาลสิลาประเทศขางเขาอิสิคิลิ เปนผูไม
ประมาทแลว มีความเพียร มีตนสงไปแลว ถูกตองเจโตวิมุตติที่เปน
กุปปธรรม อันบุคคลจะพึงไดชั่วสมัยชั่วครั้งชั่วคราว แลวก็เสื่อมไป
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จากเจโตวิมุตตินั้น ดวยสามารถโรคเรื้อรังอยางหนึ่ง ทานนั้น ทํา
ฌานใหเกิดขึ้นได หนที่ ๑ ก็แลว หนที่ ๒ ก็แลว จนกระทั่งหนที่ ๖
ก็แลว ไมคงทนอยูได เอาแตเสื่อมจากฌานนั้นร่ําไป มาในหนที่ ๗
ใหฌานเกิดขึ้นไดแลว คิดวาเราเสื่อมจากฌานมาตั้ง ๖ ครั้งแลว
ก็คติของผูมีฌานอันเสื่อมแลว ๆ เลา ๆ แล ไมเปนของแนนอนเลย
เราจักนําเอามีดมาเดี๋ยวนี้แหละ แลวลุกขึ้นไปเอามีดโกนมานอนอยูบน
เตียง เพื่อจะตัดลําคอ.
มารรูว ารจิตของทานนั้นจึงคิดวา ภิกษุรูปนี้ใครจะนํามีดมาเสียแลว
ก็ธรรมดาวา ชนทั้งหลายผูนํามีดมาเพื่อจะตัดลําคอ ชื่อเปนผูไมมี
อาลัยเยื่อใยในชีวิต ถึงกระนั้น หากวาพวกเขากลับจําเริญวิปสสนา
เรื่อย ๆ ไป ก็อาจบรรลุพระอันหัตได ถาเราเอง จะไปพูดหามปรามเธอ
ทวงทีเธอจะไมเชื่อไมทําตามคําของเรา จําเราจะตองไปกราบทูลเชิญเสด็จ
สมเด็จพระบรมศาสดา ใหทรงชวยพูดหามปรามดีกวา แลวจึงไดแปลง
เพศอยางที่จะไมมีใครรูจัก เขาไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา กราบทูล
อยางนี้วา :[ ๗๔ ] มหาวีร มหาปฺุ
ขาแตทานผูกลาหาญ มีบุญมาก
อิทฺธิยา ยสสา ชล
ผูรุงเรืองดวยฤทธิ์ ดวยยศ
สพฺพเวรภยาตีต
ลวงเสียไดซึ่งเวรและภัยทั้งสิ้น
ปาเท วนฺทามิ จกฺขมุ .
มีดวงจักษุ ขาพระพุทธเจาขอถวาย
บังคมพระบาท ( ของพระองค ).
๗๔. ธมฺ. ๓/๘๗
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ขาแตทานผูกลาหาญมาก พระ
สาวกของพระองคตกลงปลงใจจะ
ตาย กําลังมุงคิดถึงแตความตาย
ขาแตทานผูรุงเรือง จงทรงหามเขา
เสียเถิด.
กถ หิ ภควา ตุยฺยห
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา สาวก
สาวโก สาสเน รโต
ของพระองค เปนผูยินดีแลวใน
อปฺปตฺตมานโส เสโข
พระศาสนา มีความพอใจยังไมลุ
กาล กยิรา ชเนสุต.
ถึงแลว ยังเปนพระเสขะ จะพึงทํา
กาละลวงไปเสียอยางไรเลา ทานผู
โดงดัง ?
ในครัง้ ที่ ๗ พระโคธิกเถระทําฌานใหเกิดขึ้นไดแลว ไปนํามีด
มานึกวา จะตัดลําคอเสีย ในเวลาที่ตนยังไมเสื่อมจากฌาน แตใน
ครั้งนั้น ทานไดบรรลุพระอรหันตพรอมกับการนั้นพอดี มารหารูรอง
รอยตามความเปนจิรงของทานวาเปนอยางไรไม เพราะไมใชวิสัย
ของมารผูมีบาป จะลวงรูถึงกิเลสภายในของบุคคลอื่นไดวา ยังมีหรือ
หาไม เห็นแตเพียงกิริยาเผิน ๆ ภายนอก เชนทานนั้นนํามีดมา
จะเชือดลําคอ ก็รูแตเพียงเทานั้น แตตอนทานละกิเลสไดเปนสมุจเฉทปหาน ถึงความเปนพระอรหันตแลว มารหาลวงรูไดไม โดย
นึกกลัวไปวา ผูที่นํามีดมาดวยอาการอยางนั้น ยอมไมอาลัยในชีวิต
เลย แมเธอนั้น ก็จะตายไปเสียเปลา โดยไมไดบรรลุพระอรหันต
สาวโก เต มหาวีร
มรณ มรณาภิภู
อากงฺขติ เจตยติ,
ต นิเสธ ชุตินฺธร.
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จึงไดเขาไปกราบทูลเตือนเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อใหทรง
หามปรามเสีย เพราะเหตุฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อ
จะทรงประกาศความที่ไมใชวิสัยของมาร ที่จะลวงรูทางดําเนินของ
พระอรหันตทั้งหลาย จึงไดประทานพระธรรมเทศนาวา " เตส
สมฺปนฺนสีลาน " เปนอาทิ แปลโดยพยัญชนะวา "มารคนควาอยู
ยอมไมประสบทางดําเนินของทานทั้งหลายเหลานั้น ผูมีศีลถึงพรอม
แลว มีปกติอยูดวยความไมประมาท รูชอบพนพิเศษแลว " ดังนี้.
ก็คําวามาร ๆ นั้น ตามที่เขาใจกันโดยมาก เหมากันวาเปน
ตัวฉิบหาย เชนจะทําความดีใด ๆ สิ่งที่กั้นทําลายไมใหไดทําความดี
นั้น ๆ สิ่งทีท่ ําใหคลาดแคลวไปนั่นเอง เปนตัวมาร หรืออยางที่
เรียกกันวามารมาผจญ ในเรื่องของคําวามาร ๆ ปรากฏแกสภาพ
เครื่องทําลายลาง ใหบุคคลตายไปจากคุณงามความดีทั้งนั้น เชนมาร ๕
ขันธมาร เบญจขันธไดชื่อวามาร เพราะบางทีทําความคับใจให ถึง
กับตองฆาตัวตายไปเองก็มี กิเลสมาร กิเลสไดชอื่ วามาร เพราะ
เมื่อตกอยูในอํานาจแหงกิเลสแลว เปนตองปนปไปตาง ๆ ใหเสีย
คนไปก็มี อภิสังขารมาร อภิสังขารคือกรรมฝายที่เปนอกุศล ไดชื่อ
วามาร เพราะทําใหเปนผูทุรพลตาง ๆ มัจจุมาร มัจจุคือความ
ตายไดชื่อวามาร เพราะตัดชีวิตเสีย เทวปุตตมาร เทพบุตรผูมุงราย
ไดชื่อวามาร เพราะทําลายลางไมใหตั้งตัวติด ดังบรรยายมาแลวนั่น
แล เปนเรื่องของมาร ๕ นั้น แตคําวามาร ในเรื่องพระโคธิกเถระ
นี้ เปนมารอยางไหนในมาร ๕ หรือไมใช ผูใครจะรูพึงสันนิษฐาน
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ดูเถิด มารในเรื่องนี้ ถาเหมือนจะมีความหวังดี ไมใชราย ไม
ใชสภาวะอันทําลายลาง.
ในกาลนั้น เมื่อพระโคธิกเถระนําเอามีดมาแลว มารนัน้ ได
เขาไปกราบทูลเตือนเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อใหทรงหามปราม
เสีย สมัยนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงทราบไดวา นี้เปนมาร จึงได
ตรัสพระคาถานี้วา :[ ๗๕ ] เอว หิ ธีรา กุพพฺ นฺติ
นักปราชญทั้งหลาย ยอมยอมทํา
นาวกงฺขนฺติ ชีวิต
( กาละ ) ไป หาไดหวงใยชีวิตไม
อยางนี้นี่
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห โคธิโก
พระโคธิกะไดถอนตัณหาพรอมแลว
ปรินิพฺพุโต.
มูลปรินิพพานแลว.
พระโคธิกเถระ ทําฌานใหเกิดขึ้นไดแลว เสื่อมแลวเสื่อมเลา
จากฌานนั้น สิ้นกาลตั้ง ๖ ครั้ง มาในครั้งที่ ๗ หวนนึกขึ้นมาวา
คติของบุคคลผูเสื่อมจากฌาน ไมเปนการแนนอนเลย จึงลุกขึ้นไป
นํามีดมาตัดลําคอ ในคราวที่ทําฌานใหเกิดขึ้นแลว เพื่อจะไมตอง
เสื่อมจากฌานนั้นเสียอีก ในกาลนั้น ทานไดบรรลุพระอรหันตแลวเปน
อันปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดับกิเลสไมมีเบญจขันธ
เหลือ ชื่อวาดับทั้งกิเลสทั้งเบญจขันธพรอมแลว วิธีของนักปราชญ
ยอมทําอยางนี้ หาไดเยื่อใยอาลัยชีวิตนักไม อยาวาแตเอาชีวิต
เขาแลกมรรคผลอยางนี้เลย แมไมถึงอยางนั้น ทานก็ยังสอนให
๗๕. ธมฺ. ๓/๘๗

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 130

ยอมละชีวิตไป เชนการประพฤติพระวินัยใหยอมละชีวิตไป ดีกวา
ประพฤติลวงสิกขาบทที่พระพุทธเจาหาม ในเรื่องเชนนี้ แมในอดีตกาลก็มีมาแลว เชนพระเถระองคหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ ผูมีชื่อ
และโคตรอันไมปรากฏ รักษาพระวินัยบัญญัติเครงครัด คือทานถูก
พวกโจรจับเอาตัวไปได แตพวกมันไมฆา ครั้นจะปลอยตัวทานมา
พวกมันก็เกรงวา จะมาบอกความที่พวกมันซุมซอนอยูแกใคร ๆ อัน
จะเปนเหตุทําลายอาชีพของพวกมันเสีย พวกมันจึงมัดทานไวดวย
เถาวัลย ใหนอนแซวอยูกลางปา ทานถือสัตวปฏิญาณ คงนอน
แซวอยูตามที่พวกมันมัดไว เจริญวิปสสนาไปสิ้น ๗ วัน ไดบรรลุ
พระอนาคามิผลทั้งนั้นแล แลวยอมตายดวยอาการอยางนั้น จุติ
จากนั้นไปเกิดในพรหมโลก.
ยังมีพระเถระอีกองคหนึ่ง ในตามพปณณิทวีป ถูกพวกโจร
มัดใหนอนแซวอยูดวยอาการอยางนั้นอีก คงถือสัตยอยางนั้นเหมือนกัน
ถึงเมื่อไฟปาไหมลามมาอยู ทานก็มไิ ดดิ้นใหเถาวัลยขาด เพื่อหนี
ไฟเลย กลับตั้งใจเจริญวิปสสนา ก็ไดบรรลุธรรมวิเศษ เปนผูมี
คุณวิเศษดุจศีรษะเสมอดวยชีวิต ปรินิพพานแลว ไฟปามี่ไหม
ลามมา ๆ ก็เลยทําการฌาปนกิจเผาทานนั้น.
เรื่องของพระเถระทั้ง ๒ นี้ ยอมละชีวิตไป หายอมละสัตยปฏิญาณ
ไม เพราะเหตุในพระศาสนาทานสอนกันอยางนี้ จึงไดมีคําตามโลก ๆ
กลาวกันอยูวา " เสียชีพอยาเสียสัตย " และมีคําผูกเปนคาถา สําหรับ
เปนหัวใจของนักวินัยวา :-
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" ปาฏิโมกฺข วิโสเธนฺโต
อปฺเปว ชีวิต ชเห
ปฺตฺต โลกนาเถน
น ภินฺเท สีลสวร. "
แปลวา " ( เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูมีศรัทธาแมอื่น ) เมื่อจะยัง
พระปาฏิโมกขสังวรศีลใหหมดจด แมไฉน พึงยอมละชีวิตไป ไมควร
ทําลายศีลสังวรที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไวเลย " ดังนี้.
ในกาลนั้น เมื่อพระโคธิกเถระ ยอมละชีวติ ไปดวยอาการ
อยางนั้น ไดถอนตัณหาพรอมทั้งมูล ปรินิพพานแลว เอาชีวิตเขา
แลกมรรคผลได หาตายไปเปลา ๆ ไม สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก ไดเสด็จไปยังที่ที่พระโคธิกเถระนําเอามีด
มานอนอยูแลว ทั้งปรินพิ พานแลวในขณะนั้น มารผูมีบาป คิดวา ดวง
ปฏิสนธิวิญญาณของเธอนี้ ประดิษฐาน ณ ที่ไหนหนอแล แลวบันดาล
ใหมืดคลุมขมุกขมัว เปนเหมือนมีกลุมควัน และเปนเหมือนหมอกลง
เที่ยวแสวงหาดวงวิญญาณของพระเถระในทิศานุทิศ สมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงวา มารแสดงอาการเปนเหมือนควันและหมอก
แกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! นี้แลเจามาร
ผูมีบาป มันเที่ยวแสวงหาดวงวิญญาณของโคธิกกุลบุตรวา ประดิษฐาน ณ ที่ไหลหนอแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ที่แทโคธิกกุลบุตร
มีดวงวิญญาณอันไมประดิษฐานอีกแลว เธอปรินพิ พานไปแลวตางหาก
แมมารนั้น เมื่อไมอาจจะตามหาใหเห็นที่ตั้งดวงวิญญาณของโคธิกกุลบุตร
ได จึงไดจําแลงเพศเปนเด็ก ๆ ถือพิณมีสีเหลืองดังผลมะตูม เขาไป
เฝาสมเด็จพระบรมศาสดา กราบทูลถามวา :-
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ขาพระพุทธเจา คนหาอยู ทั้ง
เบื้องบน ทั้งเบื้องลาง ทั้งดาน
ขวาง ทั้งในทิศและทิศเฉียงทั้ง
หลาย มิไดประสบเลย
โคธิโก โส กุหึ คโต.
พระโคธิกะนั้น ไป ณ ที่ไหน ?
ก็พระโคธิกเถระนี้ ถึงแกตองปรินิพพาน ดวยไดบรรลุธรรมวิเศษ
อยางเอาชีวิตเขาแลก คือไดบรรลุธรรมวิเศษแลว ก็ปรินิพพานพอดี
แมจะตายดวยวิธีอยางไร ๆ ก็ดี ถายึดมรรคผลไวในเงื้อมมือได ชื่อวา
ไมตายไปเปลา เพราะไหน ๆ ก็จะตายไปดวยกันแลว ไมตายดวยอาการ
อยางนี้ ก็จะตองตายดวยอาการอยางนั้น ไมตายดวยอาการอยางนั้น
ก็จะตองตายดวยอาการอยางโนน ๆ ตอไป ไมตายในคราวนี้ ก็จะตอง
ตายในคราวหนา หรือไมวันนี้ก็วันหนา อยางไรเสียก็ตองตายเปนเที่ยง
แท ตางแตไมเร็วก็ชาเทานั้น แมสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัส
ไวแลววา :" อปฺป วต ชีวติ  อิท
โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ
โย เจป อติจฺจ ชีวติ
อถดข โส ชรสาป มิยยฺ ติ. "
แปลวา " ชีวิตนี้นอยนักหนา จะตองตายภายในแต ๑๐๐ ปเปน
แท แมถาผูใดเปนอยูไดเกินกวานั้น ผูนั้นก็จะตองตายแมเพราะชรา
โดยแทแล " ดังนี้. และยังมีคําของเด็กหญิงคนหนึ่ง ซึ่งกําลังหักเก็บ
ดอกประทุมอยูในสระ พลางกลาวคํานี้ แสดงความรวงโรยของชีวิตวา :[ ๗๖ ] อุทฺธ อโธ จ ตีริย
ทิสาสุ จ วิทิสาสุ จ
อนฺเวส นาธิคจฺฉามิ,

๗๖. ธมฺ. ๓/๘๘
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" ปาตผุลฺล โกกนท
สุริยาโลเกน ตชฺชิยเต,
เอว มนุสฺสตฺตคตา สตฺตา ชราภิเวเคน มิลายนฺติ. "
แปลวา " ดอกประทุม ชื่อโกกนท บานแลวแตเชา ตองแสงพระ
อาทิตยแผดเผา ( ยอมเหี่ยวแหงไป ) ฉันใด, ถึงสัตวโลกเลา ก็มี
แตจะเหี่ยวแหงไป ดวยกําลังแหงชรา ฉันนั้น " ดังนี้. เมื่อชีวติ มี
อันจะตองเปนไปอยางนี้ " เปนธรรมดาแลว ผูมีปญญา พิจารณาเห็น
ชองสําเร็จ จึงไมเยื่อใยอาลัยกะชีวิตนัก แมพระโคธิกเถระทานก็ไม
เยื่อใยอาลัยชีวิตเลย ปรินพิ พานแลว.
ฝายมารผูมีบาป ไมรูเทาทันความเปนไปของทาน เที่ยวตามแสวง
หาดวงวิญญาณ ก็หาไมพบ จึงไดเขาไปเฝาสมเด็จพระบรมศาสดา
กราบทูลถามวา ดวงวิญญาณของพระโคธิกเถระ ประดิษฐาน ณ ที่ไหน ?
ลําดับนั้น สมเด็จพะบรมศาสดา จึงไดตรัสกะมารนั้นวา :[ ๗๗ ] โย ธีโร ธีติสมฺปนฺโน
ผูใดเปนนักปราชญ ถึงพรอมดวย
ปญญา
ฌายี ฌานรโต สทา
บําเพ็ญฌาน ยินดีในฌาน ในกาล
ทุกเมื่อ
อโหรตฺต อนุยฺุช
พากเพียรอยูทั้งกลางวันกลางคืน
ชีวิต อนิกามย
ไมไยดีชีวิต
ชิตฺวาน มจฺจุโน เสน
ชนะเสนาแหงมฤตยูได
อนาคนฺตฺวา ปุนพฺภว
ไมตองกลับมาสูภพอีก
๗๗. ธมฺ. ๓/๘๘
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สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห
ถอนตัณหาพรอมทั้ง มูล
โคธิโก ปรินพิ ฺพุโต.
ผูนั้น คือ โคธิกะ นิพพานแลว.
ตั้งแตพระโคธิกเถระ ปรินิพพานแลว มารผูมีบาปก็ตั้งแตเที่ยว
แสวงหาดวงวิญญาณของทานไป ถึงเที่ยวตามหาไปอยางไรก็มิได
ประสบพบปะ แตกระนั้น มารนั้นก็ยังเที่ยวคนหาอยู เพราะไมรูวา
ทานปรินิพพานแลว ขอนี้เปนความจริง เพราะพระอริยเจาลวงเลย
วิสัยของมารเสียแลว เรื่องคลายอยางนี้ ไดมีแลว อีกเรื่องหนึ่ง ในครั้ง
พุทธกาล คือวังคีสพราหมณ เรียนรูม นตทํานายกะโหลกศีรษะ เขา
เปนนักดีดกะโหลกศีรษะ กะโหลกศีรษะของสัตวโลกที่เขาดีดแลว ๆ
เขารูไดวา ศีรษะนี้ตายไปเกิดในนรก ศีรษะนี้ตายไปเกิดในสวรรค
เขารูไดจริงอยางเขาทํานาย แตก็รูไดในจําพวกกะโหลกศีรษะของปุถุชน
เทานั้น มาจดถึงกะโหลกศีรษะของพระอริยเจา ดีดแลวดีดเลา ก็
หารูไดไมวา ศีรษะนี้เปนอยางไร หรือไปเกิด ณ ที่ไหน เพราไม
ลวงรูวิสัยความเปนไปของพระอริยเจา.
อนึ่ง ความบริสุทธิ์ภายในเปนของละเอียดสุขุมแท ยากที่จะลวงรู
ของกันและกันได ไมตอ งกลาวถึงความบริสุทธิ์ภายในใจก็ไดเพียงแตใจ ๆ
ก็ยังลวงรูของกันและกันยากเสียแลว เพราะฉะนั้น จึงมีคําพูดกันอยูวา
" หยั่งน้ําหยั่งทา พอหยัง่ ได แตจะหยั่งน้ําใจคน หยั่งไมได " คือ
วาจะหยั่งน้ําในมหาสมุทรดูใหรูวาลึกตื้นสักเพียงไร ก็พอหยั่งดูใหรูได
แตจะหยั่งน้ําใจดูใหรูวาเปนอยางไร นี่เปนของยากแท สมดับคําโคลง
ที่วา :-
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" พระสมุทรสุดลึกลับ
คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา
หยั่งได
เขาสูงอาจวัดวา
กําหนด
จิตมนุษยนี่ไซร
ยากแทหยั่งถึง "
ถายิ่งเปนเรื่องของกิเลสภายในใจอีกตอหนึ่งแลว ไมใชวิสัยของปุถุชน
จะลวงรูเลย ถึงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสไวแลววา " สุทฺธิ
อสุทฺธิ ปจฺจตฺต " ความบริสุทธิ์ ความไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะตน
ดังนี้.
มารนั้น ไมลวงรูวสิ ัยของพระโคธิกเถระวาเปนอยางไร จึงเที่ยว
แสวงหาดวงวิญญาณของทานอยู เมื่อรูวาทานปรินิพพานเสียแลวก็
สิ้นทา พระโบราณาจารยเจาทั้งหลาย จึงไดกลาววา :[ ๗๘ ] ตสฺส โสกปเรตสฺส
เมื่อมารนั้น มัวแตเศราโศกเปน
เบื้องหนา
วีณา กจฺฉา อภสฺสถ
พิณไดพลัดตกไปเสียจากรักแรแลว
ตโต โส ทุมมฺ โน ยกฺโข
ลําดับนั้น ยักษนั้นเสียใจ
ตตฺเถวนฺตรธายถ.
หายไป ณ ที่นั้นนั่นเอง.
๗๘. ธมฺ. ๓/๘๙ ผ พระมหาแจม เขมาราโม แตงจบเพียงนี้ )
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๑๙. เรื่องครหทินน
มีเรื่องเลาวา ครั้งพุทธกาล มีสหาย ๒ คน ชื่อสิริคุต กับ
ครหทิน แตตางศาสนากัน สิริคุตนับถือพุทธศาสนา ครหทิน
นับถือนิครนถศาสนา และอวดอางวา ศาสดาของตน ดีอยางนั้น ดี
อยางนี้ ผูนับถือสมณโคดมจักไดอะไร ? ฝายสิริคุตไมเห็นพองดวย
จึงเกิดทาทดลองกันขึ้น สิริคุตตกลงเชิญพวกนิครนถไปฉันที่บานของ
ตน แลวใหคนขุดหลุมพรางใสคูถไวใตที่นั่ง หมายใจวาถาเปนผู
วิเศษจริง คงรูตัวไมตก ถาไมจริง คงตก พอพวกนิครนถไปนั่ง ก็
พลัดตกลุมคูถจริง ๆ แลวเลยพากันกลับหมด ตอมาครหทินคิด
จะแกแคนบาง ใหสิริคุตเชิญพระพุทธเจาไปเสวยที่บานเขาพรอมดวย
ภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป เขาไดชองจึงใหคนขุดหลุมพรางไวในระหวางทาง
ใสถานไมตะเคียนไวในหลุมนั้น หวังวาเมื่อเสด็จไปคงตกเปนแน พระองคทรงทราบการณนั้นแลว ครั้นไดเวลาก็เสด็จไปทางนั้น ขณะที่ทรง
เหยียบตรงหลุม มีดอกบังใหญ ชําแรกถายเพลิงขึ้นมารองรับ เสด็จ
ขามไปถึงที่ประทับไดโดยสะดวก พรอมทั้งภิกษุสงฆ ฝายครหทิน
ตกใจ เพราะผิดคาด ทั้งอาหารก็มิไดเตรียมไว รับเขาไปหาสิริคุตแจง
ความจริงและหารือ สิริคุตใหไปดูตุมเปลาที่ตั้งลวงไว ตุมเปลาที่ตั้ง
ลวงไวกลับมีอาหารบริบูรณ เปนอัศจรรย จึงไดนําของนั้นออกถวาย
ครหทินแมเปนมิจฉาทิฏฐิ ก็เลื่อมใสในคราวนี้ ครั้นเสวยเสร็จทํา
อนุโมทนาแสดงธรรม ใหเขาทั้ง ๒ สหายเปนพระโสดาบันแลว เสด็จ
กลับพรอมดวยภิกษุสงฆ.
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ตอนเย็น ภิกษุพูดกันขึ้นในธรรมสภาวา พระคุณของพระพุทธเจาอัศจรรยหนักหนา กองถานไมตะเคียนรอน ๆ ดอกบังยัง
ขําแรกขึ้นมาได สมเด็จพระศาสดาเสด็จมาตรัสถาม ทรงทราบแลว
จึงตรัสวา ไมอัศจรรย ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะดอกบัวผุดขึ้นรับเราเมื่อ
เปนพระพุทธเจาแลว แมเมื่อยังเปนพระโพธิสัตว ก็เคยมีดอกบัว
ผุดขึ้นจากกองถานรับเราเหมือนกัน ครั้นแลวไดนําอดีตนิทานในขทิรังคชาดกมาเลาประทานวา :[ ขทิรังคชาดก ]
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัต ทรงราชยในกรุงพาราณสี
พระโพธิสัตวเกิดในสกุลเศรษฐี สําเร็จการศึกษาศิลปะทั้งปวง เมื่อ
อายุ ๑๖ ป ตอมาบิดาตายแลว ไดรับตําแหนงเศรษฐีแทน ตั้งโรง
ทานถึง ๖ แหง ใหมหาทาน รักษาศีล ทําอุโบสถกรรมเสมอมา
วันหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจา เขานิโรธได ๗ วันแลว ออกจากนิโรธ
กําหนดเขตภิกขาจาร เห็นวา ควรไปโปรดที่บานเศรษฐี จึงเหาะ
มายืนที่ประตู พอดีกับเวลาที่เขายกอาหารไปใหเศรษฐี เศรษฐีเห็น
ทานแลว ใชคนใหไปรับบาตร เขาออกไปเห็นหลุมถานเพลิงใหญ
ขวางหนาอยู ไปไมได ตกใจกลัวกลับมา คนอื่นออกไปอีก ก็ไปไม
ไดอยางนั้น เศรษฐีตองไปเอง จึงขามหลุมถานเพลิงไปจนถึง โดย
มีดอกบัวขึ้นรับอยูในหลุม ขณะที่ไป พบพญาวสวัตติมาร สอบ
ถามไดความวา มารนฤมิตหลุมถานกั้น เพื่อทําอันตรายตอทาน
และจักใหพระปจเจกพุทธเจาอดขาวตาย เศรษฐีมิยอทอ กลาววา อยาง
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มารตั้งรอยตั้งพัน ไมอาจใหตนหวั่นได วันนี้จักรูว าใครมีกําลังกวา
กัน วาแลวถือถาดใสภัตตาหารไปยืนอยูที่ขอบหลุมถาน เรียนตอ
พระปจเจกพุทธเจาวา แมขาพเจา ตกหกคะเมนลงไปในหลุมนี้ ก็
จักไมยอมกลับ โปรดรับโภชนะอันขาพเจาถวายเถิด แลวกลาว
คาถาวา :[ ๗๙ ] กาม ปตามิ นิรย
ขาพเจาจักมีเทาขึ้นเบื้องบน มี
อุทฺธปาโท อวสิโร
ศีรษะลงเบื้องต่ํา จะตองลงสู
หลุมนรกโดยแท
นานริย กริสสฺ ามิ
ขาพเจาก็จักไมยอมทํากรรมอันไม
ประเสริฐเลย
หนฺท ปณฺฑ ปฏิคฺคห.
เชิญเถิด ! ขอพระผูเปนเจาจงรับ
กอนขาว.
๒๐. เรื่องอัญญตรบุรุษ
มีเรื่องเลาวา ครั้งหนึ่งในพระนครสาวัตถี มีงานนักษัตรฤกษ
ประชาชนรืน่ เริงเที่ยวเตรกันเปนอันมาก แมพระเจาปเสนทิโกศล
ก็ทรงคชาธารเลียบพระนครชมงานนั้น ฝายหมูคนก็อัดแอคอย
ชมพระบารมี ถึงกับไลใหหลีกทาง หญิงคนหนึ่งแอบดูอยูบน
๗๙. ธมฺ. ๓/๙๙.

ชา. ๓/๓๓๘

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 139

ตึก พอสบพระเนตรก็หลบเสีย โฉมของนางปรากฏแดพระราชาดุจ
ดวงจันทรลอยวับเขากลีบเมฆ ทาวเธอตะลึงแลจนลืมพระองค แทบ
พลัดตกจากคชาธาร รับทําประทักษิณเสด็จกลับพระราชวัง ครั้นแลว
รับสั่งใหอํามาตยไปถาม ไดความวานางมีสามีแลว จึงรับสั่งใหหา
ตัวสามีมา โปรดใหรับราชการ ดวยมีพระราชประสงควาจักจับผิด
ลงพระอาญาประหารเสีย แลวริบภรรยาดวยอีกโสดหนึ่ง คาที่เขา
รับราชการระมัดระวัง ไมมีทางใหจับผิด ทาวเธอจึงใชใหเขาไปเอา
ดอกบัวกับดินแสงอรุณที่ไกลราว ๕ โยชน กําชับใหกลับมาใหทัน
สรงสนานเวลาเย็น ถาไมทันจักถูกลงพระราชอาชญา ดอกบัวและดิน
ชนิดนั้นมีแตในนาคพิภพ ที่ทรงใชก็เพราะพาลหาเหตุ เขาผูวาสนา
นอย จําใจจําไป รับไปหาภรรยาใหหอขาวไปกินกลางทาง ไดเวลาก็
แบงบริโภค พบคนเดินทางจึงใหสวนที่เหลือ กับโปรยใหทานปลา
อีกกํามือหนึ่ง และประกาศเรื่องราวของตนแกนาคครุฑและเทพเจา และ
ใหสวนบุญที่ทํานั้นดวย เดชะบุญนั้น พญานาคขึ้นมารับสวนและรับ
อาสาไปนําดอกบัวและดินแสงอรุณมาให เขาไดสมความปรารถนาแลว
รับกลับมาถึงประตูเมือง แตเขาไมได เพราะพระราชาเกรงวา ถานํามา
ใหสําเร็จ อุบายนี้ไมมีผล จึงรับสั่งใหปดประตูลั่นดาลเก็บลูกดาลไปเสีย
แตเชา เมื่อเขาไมมีชองจะเขาได จึงรองประกาศแกมหาชนใหรูไววา
ตนนําดอกบัวกับดินแสงอรุณมาทันแลวโยนขึ้นไปบนประตู แลวเดินไป
อาศัยนอนอยูในวัด.
ตอนกลางคืน พระราชาบรรทมไมหลับกระหยิ่มวา พรุงนี้เชาเปน
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สําเร็จ เผอิญในเวลาเที่ยงคืนเงียบสงัดไดยินเสียงอันเย็นยะเยือกของเปรตวา
ทุ, ส, น, โส. สะดุงตกพระทัยกลัวเปนกําลัง ไมทราบวาเสียง
อะไร นาจะเปนลางรายตกอยูแกพระองค หรือพระมเหสีหรือแกแวน
แควน พอรุงเชา รับรับสั่งใหหาปุโรหิต ตรัสบอกเสียงที่ทรงสดับและ
ใหทํานาย ฝายปุโรหิตแมไมรูก็ทูลเดาสวดไปวาลางราย ตองฆาคน
ชางโค ฯ ล ฯ สะเดาะพระเคราะหจึงจะคุมพระชนมชีพได ทาวเธอให
จัดเตรียมตามโหรทูลพระนางมัลลิกาทรงทราบ ไมทรงเชื่อ ชีช้ วนให
เสด็จไปเฝาทูลสมเด็จพระศาสดากอน ก็ตกลงกันเสด็จไปเฝา ทูลวาได
ยินเสียง ท, ส, น, โส. นั้น พระองคทรงทราบแลวตรัสชาดก ดังนี้
[ โลหกุมภีชาดก ]
ในปางสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา มีลูกเศรษฐี ๔ คน
กําลังหนุมคะนอง ชักชวนกันใชจายทรัพยบํารุงตนใหไดรับความ
สําราญ ตางคนตางออกความเห็นไปคนละทาง ลงทายเห็นพองกันวา
อะไรไมสนุกไปกวาเอาเงินเขาลอทําชูกับภรรยาของชายอื่น จึงพากัน
เที่ยวทํากรรมนั้นจนตลอดอายุ ครั้นตายแลวตองไปเกิดในอเวจีมหานรกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง เพราะกรรมนั้นเองพนขึ้นมาแลวผลกรรม
ยังเหลืออยู ตองเกิดในหมอทองแดงอีก หมอนั้นสูง ๖๐ โยชน
จมลงไปกวาจะถึงกนหมอ ๓ หมื่นป ลอยขึ้นมากวาจะถึงปากหมอ
อีก ๓ หมื่นป ลอยขึ้นมาพบกันหวังจะตะโกนปรับทุกขกันตนละคําสองคํา
แตเอยคางไว วาไมตลอดกลับจมดิ่งลงไปเสีย เสียงนี้ไมเปนลางรายแก
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มหาบพิตรเลย แลวตรัสเพิ่มคําที่เปรตนั้นเอยคางไวดังนี้ :ทุ ตรัสเพิ่มวา
[ ๘๐ ] ทุชฺชวี ิตมชีวิมฺหา
พวกเรา เมื่อโภคะมีอยู ไมได
เยสนฺโน น ททามฺหเส
ใหทานเลย ไมไดทําที่พึ่งสําหรับ
วิชฺชมาเนสุ โภเคสุ
ตนเลย จัดวามีชีวิตอยูชั่วชา
ทีป นากมฺห อตฺตโน.
แลว.
ส ตรัสเพิ่มวา
[ ๘๑ ] สฏีวสฺสสหสฺสานิ
เมื่อพวกเราไหมอยูในนรก ตั้ง
ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
๖ หมื่นปเต็ม ๆ โดยประการ
นิรเย ปจฺจมานาน
ทั้งปวงแลว
กทา อนฺโต ภวิสฺสติ.
เมื่อไร ทีส่ ุดจักมี.
น ตรัสเพิ่มวา
[ ๘๒ ] นตฺถิ อนฺโต กุโต อนฺโต
ไมมีที่สดุ ที่สุดจักมีมาแตไหน
น อนฺโต ปฏิทิสฺสติ
ที่สุดไมปรากฏเลย
ตทา หิ ปกต ปาป
แนะพวกเรา ก็ในครั้งนั้น
มม ตุยฺหฺจ มาริสา.
ฉันกับทานทําชั่วไว.
โส ตรัสเพิ่มวา
[ ๘๓ ] โสห นูน อิโต คนฺตฺวา
แนนอนเรานั้นพนไปจากหมอทองแดงนี้แลว
๘๐. ธมฺ. ๓/๑๐๘.
๘๒. ธมฺ. ๓/๑๐๘.

๘๑. ธมฺ. ๓/๑๐๘
๘๓. ธมฺ. ๓/๑๐๘
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ไดกําเนิดเปนมนุษย
รูถอยคําที่ยากจกกลาว สมบูรณ
ดวยศีล
กาหามิ กุสล พหุ.
จัดสรางกุศลไวใหมาก.
เมื่อพระเจาปเสนทิโกศล ไดฟงพระดํารัสของสมเด็จพระบรมศาสดาอยางนั้นแลว ไดพระสติกลัวภัยนั้นจะตกถึงพระองคบาง เสด็จ
กลับรับสั่งใหปลอยคนและสัตวที่ใหเตรียมไวหาสะเดาะพระเคราะห
นั้นเสีย คนทั้งหลายอาศัยพระนางมัลลิกาเทวี จึงไดชีวิตคืน จึง
พากันสรรเสริญพระนางในการประทานชีวิตแกพวกเขา เวลาเย็น
ภิกษุพูดกันถึงเรื่องนั้นในธรรมสภา สมเด็จพระศาสดาเสด็จไปถาม
ไดความแลวตรัสวา พระนางประทานชีวิตแกมหาชนแตในชาตินี้เทา
นั้นก็หาไม แมในชาติกอนก็เคยประทานเหมือนกัน ครั้นแลวทรงนํา
อดีตนิทานมาเลาประทานวา :ในอดีตกาล พระราชบุตรของพระเจาพาราณสีปรารถนา
ราชสมบัติ เขาไปบวงสรวงเทพารักษที่ตนไทรวา ขอใหชวยใหได
ราชสมบัติ ถาไดสมปรารถนาจะทําพลีกรรมดวยเลือดพระศอของ
กษัตริย ๑๐๑ พรอมทั้งพระมเหสีของกษัตริยเหลานั้นดวย ตอมา
พระราชบิดาทิวงคตแลว ไดราชสมบัติดังประสงค เลยทึกทักเอา
วา ไดดวยเทวฤทธิ์คิดจะทําพลีกรรม (แกสินบน ) จึงเที่ยวปราบ
ปรามตางประเทศไดครบแลว จับกษัตริยเหลานั้นพรอมทั้งพระมเหสี
โยนึ ลทฺธาน มานุสึ
วทฺู สีลสมฺปนฺโน
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เวนแตพระมเหสีของพระราชาองคสุดทาย เพราะกําลังทรงพระครรภ
นอกนั้นนํามาเพื่อพลีกรรมทั้งหมด ฝายเทพารักษผูสิงอยูที่ตนไทรนั้น
รอนใจวา ตนถูกชัดวาเปนผูบันดาล และกษัตริยทั้งหลายจะวายวอด
จึงเที่ยวขอความชวยเหลือตอเทวดาผูมีศักดาใหญจนถึงทาวสักกเทวราช
ใหกษัตริยทั้งหลายรอดพนจากการสําเร็จโทษ ไดอุบายจากทาวสักกเทวราชแลวกลับมา สําแดงตนออกจากตนไมนั้น หลีกไปเสียเฉพาะ
พระพักตรกษัตริยองคนั้น ทาวเธอเห็น จึงทวงวาจะทําพลีกรรม
ไฉนจึงหลีกไปเสีย เทพารักษปรับโทษวา ทาวเธอกลาวมุสา เวน
พระมเหสีเสียองคหนึ่ง ใหไปตามมา พระมเหสีองคนั้น ( คือทีก่ ลับชาติ
มาเปนพระนางมัลลิกาเทวีนี้ ) เสด็จมาแลวทรงแสดงอาการบาง
ตรัสบาง ใหพระมหากษัตริยคลายเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แลว ทรงกันแสง
ทรงพระสรวล ถูกพระมหากษัตริยสงสัยซักถาม จึงทูลแถลงใหทาว
เธอเลิกพิธีพลีกรรมได ดวยอางนิยายดังนี้วา :ในอดีตชาติ หมอมฉันเกิดเปนกุลธิดาอยูกับสามี วันหนึ่ง
สหายของสามีมา หาเนื้อทํากับขาวไมได ตองฆาแกะลงตัวหนึ่ง
เพื่อทําอาหาร สิ้นชีวิตแลวไปไหมอยูในนรก พนจากนั้นแลว
เพราะผลกรรมยังเหลืออยู ตองถูกตัดศีรษะนับตามจํานวนเสนขน
ของแกะ หมอมฉันพนเวรมาไดนี้ดีใจจึงหัวเราะ ครั้นหวนมานึกถึง
พระองค ผูจะฆาคนเทานี้ เมื่อไรจะพนทุกข สมเพชจึงรองไห ครั้น
แลวตรัสคาถาวา :-
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หมอมฉันตัดคอของแมแกะ เพียง
ตัวเดียว ไดไหม ( ในนรก ) ตาม
จํานวนเสนขน
พหุนฺน กณฺเ เฉตฺวาน
ขาแตกษัตริย ! พระองคตัดคอ
กถ กาหสิ ขตฺติย.
ของคนเปนอันมากแลว จักทรง
ทําอยางไร ?
ครั้นสมเด็จพระศาสดา ทรงนําอดีตนิทานมาเลาประทานฉะนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก จึงตรัสวา ขึ้นชื่อวาปาณาติบาตไมควรทํา
เสียเลย เพราะผูฆาสัตว ตองเศราโศกไปชานาน แลวจึงตรัสคาถาพอง
กับในชาดก มีเรื่องเลาวา :[ มตกภัตตชาดก ]
ในครัง้ ดึกดําบรรพ ครั้งพระเจาพรหมทัตทรงราชยในกรุง
พาราณสี พราหมณทิศาปาโมกข ปรารถนาจะทําทานใหผูตายตาม
ประเพณี สั่งใหศิษยเอาแกะไปอาบน้ําแตงตัวมาให ในระหวางนั้น
แกะระลึกชาติได หัวเราะบาง รองไหบาง ตามภาษาของมัน เมื่อ
แกะทําทาทางประหลาดเปนที่สงสัย ไตถามดู แกะจึงเลาวา เดิม
ขาพเจาเกิดเปนพราหมณ ทรงคัมภีรเหมือนกัน ปารถนาบําเพ็ญ
ทานใหผูตาย ใหฆาแกะลงตัวหนึ่ง ตายไปแลว ตองถูกตัดศีรษะ
มาอีกชาติเดียวนี้จะครบ ๕๐๐ ดีใจวา ตอนี้พนทุกขเสียที จึงหัวเราะ

[ ๘๔ ] เอกิสฺสา กณฺ ฉินฺทิตฺวา
โลมคณนาย ปจฺจิสฺส

๘๔. ธมฺ. ๓/๑๑๔
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แตมาคิดถึงทาน ถาฆาขาพเจาคงรับผลเชนเดียวกัน ขาพเจาจักพนวันนี้
เมื่อไรทานจักพน คิดเห็นอยางนี้ อดสงสารไมไดเลยรองไห พราหมณ
ไดฟงดังนั้น จึงตกลงวาจะไมฆา แตแกะรูความตายบอกวา ถึงไมฆา
ก็ตองตาย ครั้นพราหมณปลอยไปแลวยังใหคนคอยระวัง แกะไป
ชะเงอคอกินใบไมบนหลังหิน เผอิญสายฟาตกถูกหิน หินแตกกระเด็น
โดยแรงถูกคอแกะขาดทันที ผูคนพากันไปดูเนืองแนน พระโพธิสัตวเกิด
เปนรุกขเทวดาอยู ณ ทีน่ ี้ จึงกลาวคาถาวา :[ ๘๕ ] เอวฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ
ถาพวกสัตวพึงรูสึกอยางนี้วา
ทุกฺขาย ชาติสมฺภโว
ความเกิดขึ้นแหงชาตินี้ เปนทุกข
น ปาโณ ปาณิน หฺเ
สัตวไมควรฆาสัตว
ปาณฆาตี หิ โสจติ.
เพราะผูฆาสัตวยอมเศราโศก.
๒๑. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระมหากัสสปเถระอยูในถ้ําปปผลิคูหาใกล
กรุงราชคฤห มีสัทธิวิหาริกอยูดวย ๒ รูป รูปหนึ่งขยันอุปฏฐาก
เปนตนวาจัดน้ําลางหนา จัดน้ําอาบ สวนอีกรูปหนึ่ง คอยนิมนต
พระเถระใหใช ดุจตนจัดไวเอง ตอมาพระเถระรูทันจึงใหโอวาทวา เปน
พระไมควรเสนอกิจการที่ผูอื่นทําไววาตนทํา เธอโกรธ หาวาเรื่อง
เล็ก ๆ นอย ๆ ก็วา ครั้นรุงขึ้นไมไปบิณฑบาตรวม เลี่ยงไปทีบ่ าน
๘๕. ธมฺ. ๓/๑๑๔.

ชา. ๑/๒๕๓
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อุปฏฐากของทาน ลวงวาพระเถระไมผาสุก เขาก็จัดอาหารฝากมา
ถวาย เลยฉันเสียกลางทางจึงกลับวัด รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พระเถระ
ทราบเรื่อง จึงสอนวา ทําอยางนั้น ไมสมควรแกบรรพชิต เธอก็
โกรธอีก หาวาวันนั้นวาอยางนั้น วันนี้วาอยางนี้ เพียงขาวสุกสัก
กํามือ ก็เอามาเปนเรื่องเปนราว สวนผาละก็ใหแกอุปฏฐากของตน
จักตองแกแคนเสียบาง จึงไดผูกอาฆาตไว ครั้นพระเถระเขาไปในบาน
เธออยูขางหลัง ทุบเครื่องใชและเผาบรรณศาลาเสีย ที่ไหมไมหมด ก็
ทุบซ้ําเสียสิ้นแลวหนีไป ครั้นทํากาละแลว จึงไปเกิดในอเวจีมหานรก.
ภิกษุรปู หนึ่ง ออกจากกรุงราชคฤหไปเฝาสมเด็จพระศาสดา
ที่วัดเชตวัน ณ กรุงสาวัตถี และทูลเรือ่ งนั้น พระองคทรงทราบแลว
ตรัสวา มิใชแตในบัดนี้เทานั้น ในปางกอน ก็โกรธและประทุษราย
กุฎีเสียเหมือนกัน แลวทรงอางอดีตนิทานในกุฏิทูสกชาดกมาเลาวา :[ กุฏิทสู ชาดก ]
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตทรงราชยในกรุงพาราณสี
พระมหากัสสปเกิดเปนนกขมิ้น ทํารังอยูในหิมวันตประเทศ ภิกษุนั้น
เกิดเปนลิง วันหนึ่งฝนตก ลิงหนาวจัดเขาไปอาศัยอยูเคียงรังนก
นกเห็นจึงถามวา :[ ๘๖ ] มนุสสฺ สฺเสว เต สีส
แนะลิง ! เจามีศีรษะและมือเทา
หตฺถปาทา จ วานร
เหมือนคน
๘๖. ธมฺ. ๓/๑๑๘
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อถ เกน นุ วณฺเณน
เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรหนอ
อคารนฺเต น วิชฺชติ.
เหยาเรือนของเจาจึงไมมี.
เมื่อลิงไดฟงดังนี้ แลวคิดวา มือเทาของเราก็มีจริง แตปญญา
สําหรับใหเราสรางเหยาเรือนไมมี ใครจะแถลงความขอนั้น จึงกลาวเปน
คาถาวา :[ ๘๗ ] มนุสฺสสฺเสว เม สีล
แนะนกขมิ้น ! ขามีศีรษะและมือ
หตฺถปาทา จ สิงฺคิล
เทาเหมือนคนก็จริง
ยาหุ เสฏา มนุสฺเสสุ
แตปญญาใดที่ประเสริฐในหมู
สา เม ปฺา น วิชฺชติ
มนุษย ปญญาอยางนั้นของขาไมมี.
เมื่อนกไดฟงคําแกตัวนั้นแลว เมื่อจะติเตียนมันวา เจานี้จักครอง
เรือนอยางไร จึงกลาวคาถา ( ที่เปนเหตุใหลิงรื้อรัง ) วา :[ ๘๘ ] อนวฏิตจิตฺตสฺส
ผูมีจิตใจไมมั่นคง
ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน
มีใจเร็ว ประทุษรายมิตร
นิจฺจ อทฺธุวสีลสฺส
มีปกติไมแนนอนเปนนิตย
สุขภาโว น วิชฺชติ.
ไมมีความสุข.
โส กรสฺสานุภาว ตฺว
แนะลิง ! เจานั้นจงทําอานุภาพ
วีติวตฺตสฺสุ สีลิย
เลิกหลุกหลิกเสียเถิด จงทํากระสีตวาตปริตฺตาณ
ทอมสําหรับปองกันลมหนายเถิด.
กรสฺสุ กุฏิก กป.
๘๗. ธมฺ. ๓/๑๑๘.

๘๘. ธมฺ. ๓/๑๑๘.

ชา. ๔/๓๑๕
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๒๒. เรื่องอานันทเศรษฐี
มีเรื่องเลาวา ในกรุงสาวัตถี มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันทะ มีสมบัติ
ถึง ๘๐ โกฏิ แตเปนคนตระหนี่จัด กึง่ เดือนเขาประชุมญาติสอนบุตร
ชื่อมูลสิริ ๓ ครั้ง อยาเขาใจวาทรัพย ๔๐ โกฏิ นีม้ ากแลว
ทรัพยมีอยูไมพึงใหใคร พึงหาทรัพยใหมเพิ่มขึ้นอีก แมเพียงจับจาย
ทีละเหรียญ ๆ ( กหาปณะ ) ทรัพยก็หมดได เพราะฉะนั้น
[ ๘๙ ] อฺชนาน ขย ทิสฺวา
บัณฑิตพึงเห็นความหมดไปแหง
อุปจิกานฺจ อาจย
น้ํามันหยอดเพลา ความกอขึ้น
มธูนฺจ สมาหาร
แหงตัวปลวก และความรวบรวม
ปณฺฑิโต ฆรมาวเส.
มาแหงตัวผึ้ง ( เปนตัวอยาง ) แลว
พึงครองเรือนได.
๒๓. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ
มีเรื่องเลาวา สุปปพุทธะผูเปนโรคเรื้อน นัง่ อยูทายที่ประชุม
ฟงพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระผูมีพระภาค ไดบรรลุโสดาปตติผล
ปรารถนาจะทูลคุณที่ตนได ไมกลาแหวกเขาไปกลางประชุม จึงรอจน
สมเด็จพระศาสดาเสด็จกลับ ตามไปทูลที่วัด ทาวสักกเทวราชทรงทราบ
ปรารถนาจะทดลองใจเขา จึงเสด็จไปถามที่กลางทางวา ทานเปนคน
ขัดสนยากไร เราจะใหทรัพยนับไมถวน ถาพูดวา พระพุทธเจา ไมใช
๘๙. ธมฺ. ๓/๑๒๐
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พระพุทธเจา พระธรรม ไมใชพระธรรม พระสงฆ ไมใชพระสงฆ
เขาถามวา ทานเปนใคร เมื่อทาวสักกเทวราชตอบแลว เขาจึงวา ทาน
มีรูปรางไมนาพูดกับเรา หาเราวา ยากจน ขัดสน กําพรา แตความ
จริงเราไมตกยาก ไมขัดสน ทั้งไดรับความสุขมีทรัพยมาก เพราะ
[ ๙๐ ] สทฺธาธน สีลธน
ทรัพยคอื ศรัทธา ทรัพยคือศีล
หิรี โอตฺตปฺปย ธน
ทรัพยคือหิรโิ อตตัปปะ
สุตธนฺจ จาโค จ
ทรัพยคือสุตะ ทรัพยคือจาคะ
ปฺา เว สตฺตม ธน
ปญญาแล เปนทรัพยที่ ๗
ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ
อริยทรัพย ๗ ประการเหลานี้ มี
อยูแ กผูใด
อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา
จะเปนหญิงก็ตาม เปนชายก็ตาม
อทลิทฺโทติ ต อาหุ
บัณฑิตทั้งหลาย ไดกลาวเรียกผู
นัน้ วา มิใชคนขัดสน
อโมฆ ตสฺส ชีวิต.
ชีวิตของเขาไมเปลา ( จากประโยชน ).
๙๐. ธมฺ. ๓/๑๒๙.
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๒๔. เรื่องสุมนมาลาการ
มีเรื่องเลาวา ชางดอกไมชื่อนายสุมนะ ตอนเชาเก็บดอกมะลิไป
ถวายพระเจาพิมพิสาร ๘ ทะนานทุกวัน และไดรับพระราชทานวันละ ๗
กหาปณะ อยูมาวันหนึ่ง เขานําดอกไมไปถวายตามเคย พอเขาไปสู
พระนคร ก็เห็นสมเด็จพระศาสดากําลังเสด็จ เกิดเลื่อมใส พลางดําริวา
เราจะทําอะไรใหจุใจหนอ ทั้งเวลานั้นก็ไมมีอะไรนอกจากดอกมะลิ
สําหรับนําไปถวายพระเจาแผนดิน ครั้นจะเอาถวายเสีย นาจะถูกลงพระราชอาญา แตเขาปลงใจวา เรายอมถวายชีวิต แมจะทรงพิโรธใหจําจอง
ใหประหาร หรือเนรเทศก็ยอม ครั้นตกลงใจแลว จึงสาดดอกไมบูชา
ทั้งหมด เปนอัศจรรยที่ดอกไมลอยเปนระเบียบตามเสด็จไปได ประชาชนพากันแตกตื่นโหรองโบกผาตามสงเสด็จไปถึงพระนครหลวง เขา
ตามสงเสด็จแลว ฝายภรรยาเห็นสามีถือกระเชาเปลากลับบาน ถามวา
ดอกไมไปไหนหมด ทราบวาสามีบูชาสมเด็จพระศาสดาหมด ก็ตกใจ
เกรงวาหากพระราชากริ้ว ตนจะพลอยยับไปดวย จึงรับไปเฝาทูล
เหตุการณ และทูลวาตนไดอยารางกันแลว พระเจาแผนดินจึงรับสั่งวา
จะทําตอบแทนเฉพาะสามีคนเดียว เมื่อพระพุทธองคเสวยเสร็จ ทํา
อนุโมทนาแลวเสด็จกลับ พระเจาแผนดินสงเสด็จแลว เรียกนายสุมนะ
ไปถาม เขารับสารภาพยอมถวายชีวิตบูชาพระศาสดา ทาวเธอจึงตรัสวา
เปนมหาบุรุษได แลวพระราชทาน ชาง มา ทาส ทาสี ชาววัง เครื่อง
แตงตัว บานสวย อยางละ ๗ กับเงินอีก ๘ พันกหาปณะ พระอานนทเถระ
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อยากทราบถึงวิบากของเขา จึงทูลถาม พระองคตรัสวา เขาเลื่อมใสแลว
ในเราอยางนี้ จักไมไปสูทุคติแสนกัปคือ :[ ๙๑ ] กปฺปาน สตสหสฺส
นายมาลาการนั้น จักดํารงอยูใน
ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ
หมูเทวดาและมนุษย ไมไปสูทุคติ
ตฺวา เทวมนุสิเสสุ
สิ้นแสนกัป
ผล เอตสฺส กมฺมุโน
ผลแหงการกระทํานี้
ปจฺฉา ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ภายหลังเขาจักเปนพระปจเจกสุมโน นาม ภวิสฺสติ.
พุทธเจา ชื่อสุมนะ.
๒๕. เรื่องอหิเปรต
มีเรื่องเลาวา ครั้งสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ชาวบาน
เห็นภิกษุทั้งหลายเขาไปบิณฑบาตในบานแลว พากันเลื่อมใส นิมนตให
นั่งพักคอยเวลาบิณฑบาต เขานั่งฟงธรรมิกถาไปพลาง ในเวลาจบ
ธรรมิกถา เขาพากันนําบาตรไปใสอาหารมาถวาย ครั้งนั้นเปรตเกิดเปน
กาเกาะอยูบนหลังคา เห็นอาหารในบาตร จึงโฉบลงขยอกเต็มปาก ๓ คํา
จากบาตรที่ผูหนึ่งถือมา โภชนะนั้นยังไมเปนของสงฆ ยังไมเปนเดน
เปนแตเขาจงใจไวแลว มันตายไปเกิดในอเวจีมหานรก พนจากนั้นมา
เกิดเปนเปรตกาอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ พระมหาโมคคัลลานะไปกับพระลักขณะ เห็นมันแลวจึงถามวา :๙๑. ธมฺ. ๓/๑๓๙
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[ ๙๒ ] ปฺจโยชนิกา ชิวหฺ า
ลิ้นทาน ยาวตั้ง ๕ โยชน
สีสนฺเต นวโยชน
ศีรษะทาน ยาวตั้ง ๙ โยชน
กาโย อจฺจุคคฺ โต ตุยฺห
ตัวทานสูงลิ่วขึ้นไป
ปฺจวีสติโยชน
ถึง ๒๕ โยชน
กินฺนุ กมฺม กริตฺวาน
ทานทํากรรมอะไรหนอ
ปตฺโตสิ ทุกฺขมีทิส.
จึงตองถึงทุกขเชนนี้ ?
เปรตกานั้นตอบพระเถระวา :[ ๙๓ ] อห ภนฺเต โมคฺคลฺลาน
ขาแตทานโมคคัลลานะ เจาขา !
กสฺสปสฺส มเหสิโน
เพราะขาพเจาโฉบภัตตาหาร ที่
สงฺฆสฺสาภิหฏ ภตฺต
เขานํามาถวายสงฆ ของพระกัสสปอาหเรสึ ยถิจฺฉก.
พุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันใหญ
เอามากินเสียตามความปรารถนา.
๒๖. เรื่องสัฏฐีกูฏเปรต
มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาล มีชายคนหนึ่งอยูในกรุงพาราณสี
เห็นคนงอยดีดกรวดชํานาญ จนไดรับพระราชทานทรัพยสมบัติ เขาใคร
จะเรียนบาง จึงเขาไปขอเรียน ถูกชายงอยปดเสีย แตเขาสูพยายาม
ประจบรับใชใหชอบแลวขออีก จนชายงอยนั้นยอมใหเรียน ครั้นเรียน
๙๒. ธมฺ. ๓/๑๕๕.

๙๓. ธมฺ. ๓/๑๕๕
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สําเร็จแลวก็เริ่มประลองศิลป เลือกหาสัตวที่ไมมีเจาของ หรือคนที่
กฎหมายคุมครองไมถึง ในขณะเดินไป เห็นวัวตัวหนึ่งแตไมกลา เพราะ
มีเจาของ เดินตอไปอีก เผอิญพบพระปจเจกพุทธเจาชื่อสุเนตร มา
ยืนคอยรับบิณฑบาตอยูที่ประตูเมือง เขาใจวา คนนี้แหละไมมีมารดาบิดา
ทั้งกฎหมายคุมครองไมถึงจึงดีดกรวดเขาหูทะลุ พระปจเจกพุทธเจา
เจ็บปวดแรงกลาเหาะกลับไปบรรณศาลา ชาวเมืองไมเห็นทานมารับ
บิณฑบาตตามเคย เขาใจวาปวยไข พากันไปดูเห็นทานปรินิพพานเสีย
แลว จึงรองไหเศราโสก ชายนั้น พลายไปกับเขาดวย เมื่อเห็นทาน
แลวจําได เพราะเวรกรรมหรืออยางไรไมปรากฏ พูดออกมาวา ผูนี้เอง
ที่เราประลองวิชา ดีดกรวดเขาชองหู คนเหลานั้นกําลังเสียใจ พอ
ไดยินเลยชวยกันตีจนตาย เพราะกรรมที่ฆาพระนั้น เขาไปเกิดในอเวจี
หมกไหมอยูจนแผนดินสูงขึ้นโยชนหนึ่ง พนจากนั้น กรรมยังเหลือ จึง
ตองมาเกิดเปนสัฏฐีกูฏเปรตอยูบนยอดภูเขาคิชฌกูฏ.
วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ กับพระลักขณเถระ ลงจากภูเขานั้น
ฝายพระมหาโมคคัลลานะเห็นมันแปลก คือสูงทายาดราว ๓๐๐ เสน มี
คอนเหล็กลุกเปนไฟ ราว ๖ หมื่นตกทุมขมองแตกแลวแตกอีก เกิดขึ้น
ใหม นาอัศจรรย จึงกลาววา :[ ๙๔ ] สฏีกูฏสหสฺสานิ
คอนเหล็กครบ ๖ หมื่น
ปริปุณฺณานิ สพฺพโส
บริบรู ณโดยประการทั้งปวง
สีเส ตุยฺห นิปตนฺติ
ยอมตกลงสูศีรษะทาน
โอภินฺทนฺเตว มตฺถก.
มันตอยขมองศีรษะทั้งนั้น.
๙๔. ธมฺ. ๓/๑๕๙

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 154

[ สาลิตตกชาดก ]
ในปางกอน มีชายเปลี้ยคนหนึ่งอยูในกรุงพาราณสี ชํานาญ
ดีดรวด วันหนึ่งเขานั่งอยูใตรมไมไทรใกลประตูเมือง พวกเด็ก ๆ
ชาวบานลอมกันกลุม ขอใหแกดีดกรวดเจาะใบไมเปนรูปชางบาง รูปมา
บาง ตามแตตองการ แลวใหอาหารเปนตน แกแกเลี้ยงชีพ วันนั้น
พระเจาแผนดินเสด็จประพาสอุทยานทางนั้น พวกเด็กจึงซุกชายงอยเอาไว
ในยานไทร แลวพากันหลบไป ทาวเธอเสด็จเขาไปที่ควงไม เฉพาะ
เปนเวลาเที่ยงวัน เงาตรง แสงลอดใบไมที่ปรุเปนรูปฉายถูกพระวรกาย
หลากพระหฤทัย แหงนขึ้นไปดูเห็นรูปอยางนั้น จึงตรัสถามวา ใครทํา
เขาทูลวา คนงอย จึงโปรดใหหาแลว รับสั่งวา ปุโรหิตของเราคนหนึ่ง
พูดมากเกินขนาด เราพูดไดนอยคํา ก็พูดพลาม เราอึดอัดเต็มทน รับ
ดีดขี้แพะเขาปากใหสักทะนานไดไหม ? เขารับวาได วิธีทําคือ เขานั่ง
ในพระวิสูตร เจาะชองไวสําหรับดีด พอปุโรหิตมาเฝาพูดพลามตามเคย
เขาก็ดีดขี้แพะเขาปากทุกทีที่อาปากพูด ปุโรหิตไมกลาคายเลยกลืนหมด
ครั้นขี้แพะหมดทะนาน ก็กะตุกมานเปนสัญญาณ พระเจาแผนดินทรง
ทราบจึงรับสั่งวา ทานอาจารย ! ออกจะพลามมาก กลืนขี้แพะหมด
ทะนานแลว ยังไมยอมนิ่งอีกหรือ ? พราหมณปุโรหิตไดรับความอดสู
แตนั้นมาไมพูดพลามอีก พระเจาแผนดิน ไดรับความสุขเพราะอาศัย
ชายงอย จะสมนาคุณ จึงพระราชทานบําเหน็จสิ่งละ ๘ ครบชุด และ
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บานสวยอีก ๔ ตําบล อํามาตยผูทูลอรรถธรรมถวายทราบความ จึงกลาว
คาถาวา :[ ๙๕ ] สาธุ โข สิปฺปก นาม
ขึ้นชื่อวาศิลปะ แมเชนใดเชนหนึ่ง
อป ยาทิสกีทิส
ก็ยังประโยชนใหสําเร็จแล
ปสฺส ขิชปฺปหาเรน
ดูเถิด ดวยการดีด ( กรวด ) ของ
คนงอย
สทฺธา คามา จตุทฺทิสา.
ยังไดบานสวยถึง ๔ ทิศ.
๒๗. เรื่องวนวาสีติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา พระสารีบุตรเถระ คิดจะสงเคราะหมหาเสนพราหมณ ผูเปนสหายของบิดา เขาไปรับบิณฑบาตถึงบาน พราหมณ
คิดวาลูกเรามา เห็นจะไมทราบวาเดี๋ยวนี้เราขัดสนยากไร ครัน้ เราจะออก
ไปตองรับปราศรัย ก็ไมมีอะไรถวาย คิดกระดาก หลบหนาเสียตั้ง ๓
ครั้ง วันหนึ่งไดขาวปายาสกับผาเนื้อหนาผืน ๑ ตั้งใจเอาไวถวาย นึกวา
ถาพระเถระมาจะดีทีเดียว เวลานั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติ
พิจารณารูวารจิตแลว ไปภิกขาจารที่นั้น พราหมณเห็นพระเถระมาก็ดีใจ
ยกขาวมาถวายเทใสบาตร พระเถระรับเพียงครึ่งหนึ่งปดบาตรเสีย แต
๙๕. ธมฺ. ๓/๑๖๑.

ชา. ๒/๒๗๖
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ขัดออนวอนไมไดตองรับทั้งหมด และฉันเสียที่นั่น เสร็จแลวจึงกลับ
พราหมณดีใจเปนอยางยิ่ง เพราะไดทําบุญในยามยาก.
ตอมาทํากาละมาเกิดในสกุลของอุปฏฐากของพระเถระดวยความ
สิเนหา เวลาที่นางนั้นมีครรภ แพทองอยากทําบุญสุนทานดวยขาวปายาส
และอยากบริโภคขาวเหลือพระ ทําเสมอจนคลอด แมในงานมงคลอื่น ๆ
เนื่องดวยเด็ก ก็ทําบุญอยางนั้น และนิมนตพระสารีบุตรเปนประธาน
เสมอ เด็กนั้นมีชื่อวาติสสะ คลายนามเดิมของพระเถระ ครั้นเด็กนั้น
อายุได ๗ ขวบ บอกมารดาวา จะบวชในสํานักพระเถระ มารดาบิดา
ก็อนุญาต แลวเรียนพระเถระ กอนแตทานจะใหบวชไดบอกวา การ
บวชทําไดยาก เชนตองการรอน กลับไดเย็น ตองการเย็น กลับไดรอน
อะไร ๆ จะใหไดตามตองการนั้นไมได เขารับรองวาทําตามได จึงให
บวช ครั้นบวชแลว เปนผูร่ํารวยขาวปายาสและผาขนสัตว เพราะบุญ
ในหนหลัง.
ทานเปนเณรนอย ๆ นาเอ็นดูนั่นเอง ทานอยูในเมืองมีแขกมาก
ไมมีโอกาสทํากิจของตน จึงขอเรียนกัมมัฏฐานจากพระศาสดา และลา
อุปชฌายมุงไปอยูปา เดินทางไปสิ้น ๑๒๐ โยชน พบเสนาสนะปา จึง
จําพรรษาอยูที่นั่น มีหมูบ านใกลเคียงเปนที่โคจรภิกขาจาร เวลาที่เขา
ใสบาต ทานใหพรเขาวา จึงมีความสุข พนทุกขเกิดเสมอ ทาน
บําเพ็ญเพียรอยูถึงเดือนที่ ๓ แหงพรรษาก็บรรลุพระอรหันต.
ออกพรรษาแลว พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ ตลอดถึง
พระอัครสาวกอื่น ๆ อีก พรอมกับบริวารพากันไปเยี่ยมสามเณรนั้น
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ตอนกลางคืนชาวบานที่ไปตองรับพระ ปรารถนาจะฟงเทศน พระเถระใหสามเณรเทศน แตพวกเขาคานเปนเสียงเดียวกันวา สามเณร
เทศนไมเปน ลงทายพระสารีบุตรใหเทศน และใหสรภัญญะดวย
ชาวบานบางพวกดีใจวา เปนลาภของตนมาก อยูมาแตไหนแตไรก็ไมรู
บากพวกเปนโกรธเปนแคนวา เออแน ! ชางใจดําอํามหิตแท เราหรือ
บํารุงมาเปนนาน ทานรูมากอยางนี้ ไมยักเทศนโปรดเราบาง ฝาย
พระพุทธเจา ทรงทราบเหตุนั้น หวังจะโปรดใหชาวบานที่โกรธแคน
กลับปราโมทย จึงเสด็จไปในตอนเชา เสวยแลวชี้แจงใหเขารูวา ที่ได
เห็นและทําบุญตอพระพุทธเจา และพระอัครสาวก เพราะสามเณร เปน
ลาภของพวกทานแลว ครั้นแลวเสด็จไปที่อยูของสามเณร แลวเลยเสด็จ
ขึ้นบนภูเขา ตรัสถามสามเณรวา ยืนอยูบนนี้ แลไปรอบขางเห็นอะไร ?
สามเณรก็ทูลวา เห็นทะเล ทรงซักตอไปวา เห็นแลวนึกอยางไร ?
สามเณรทูลวา คิดวาน้ําตาของคนรองไหในคราวตกทุกข รวมกันเขา
มากกวาน้ําทะเลนี้ พระองคทรงรับรองและตรัสคาถาวา :[ ๙๖ ] จตูสุ สมุทฺเทสุ ชล
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ มีนอย
ปริตฺตก
ตโต พหุ อสฺสุชล อนปฺปก
น้ําตาของคนผูถูกความทุกขกระทบ
ทุกฺเขน ผุฏ สฺส นรสฺส
แลวโศกอยู มากกวานั้นไมนอย
โสจโต
กึการณา สมฺม ตฺว ปมชฺชสิ.
เพราะเหตุไร สหาย ! ทานจึงยัง
ประมาทอยู.
๙๖. ธมฺ. ๓/๑๘๕
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เมื่อสมเด็จพระศาสดา ตรัสคาถารับสมอางสามเณรอยางนั้นแลว
ตรัสถามตอไปวา เธออยูที่ไหน ? สามเณรทูลวา อยูที่เงื้อมนี้ ทรงซักวา
อยูที่นั่นคิดอยางไร ? ไดรับทูลตอบวา คิดวาเคยตายทิ้งรางกายไวใน
ที่นั้นนับไมถวน จึงตรัสรับรองวา จริงแลว เพราะในพื้นปฐพีที่สัตว
ไมเคยตายนั้นไมมี แลวอางอดีตนิทานในอุปสาฬหชาดกวา :[ อุปสาฬหชาดก ]
ในสมัยโบราณ มีพราหมณ ๒ คนพอลูก เวลาแก บิดาสั่งให
บุตรเผาศพของตนในสถานที่ไมมีใครเคยเผา บุตรไมทราบวาจะหาที่ไหน
ได จึงขอใหบิดาชี้ที่ไวให พราหมณก็พาบุตรของตนขึ้นไปบนภูเขา
คิชฌกูฏ ชี้ทใี่ หแลวกลับลงมา พบพระโพธิสัตวผูบวชเปนฤษีในระหวาง
ทาง ไตถามกันไดความอยางนั้น พระโพธิสัตวจึงชวน ๓ พราหมณขึ้น
ไปดูอีกวาตรงไหน ? ครั้นขึ้นไปถึง พราหมณก็ชี้บอก ฝายพระโพธิสัตว
รูกาลอดีต คานวา ถึงที่นี่ก็เคยเปนปาชา ไมตองพูดถึงคนอื่น เฉพาะ
ตัวพราหมณเองเทานั้น เคยถูกเผาในที่นั้นหลายหมื่นชาติ เพราะสถานที่
บนพื้นปฐพี จะหาที่วางไมเคยเผาใคร หรือไมเคยเปนปาชา ไมเคย
หมดศีรษะ หาไมได แลวกลาวคาถาวา :[ ๙๗ ] อุปสาฬฺหกนามาน
อุปสาฬหกพราหมณ ไดถกู เขาเผา
สหสฺสานิ จตุทฺทส
ในที่นี้ มาประมาณหมื่นสี่พันชาติ
อสฺมึ ปเทเส ทฑฺฒานิ
แลว
๙๗. ธมฺ. ๓/๑๘๖
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นตฺถิ โลเก อนามต
ยมฺหิ สจฺจฺจ ธมฺโม จ
อหึสา สฺาโม ทโม
เอตทริยา เสวนฺติ
เอต โลเก อนามต.

ที่ที่ไมตาย ไมมีในโลก
ความสัตย ธรรม ความไมเบียดเบียน ความสํารวมและความฝกตน
มีในที่ใด
พระอริยเจาคบที่นั้น
นั่นเปนที่ไมตายในโลก.

๒๘. เรื่องพระราธเถระ
มีเรื่องเลาวา พราหมณผูหนึ่งชื่อราธะ เปนคนขัดสน มีศรัทธา
ใครจะบวชในพระศาสนา เขาไปอาศัยวัด อุปฏฐากพระบาง ปดกวาด
วัดบาง ภิกษุก็อนุเคราะหดวยอาหาร แตไมยอมใหบวช วันหนึ่ง
สมเด็จพระศาสดาทรงทราบอัธยาศัย เสด็จไปในวัดปราศรัยกับเขา ได
ความอยางนั้น กลับมาใหประชุมภิกษุ ตรัสถามวา ใครระลึกถึง
อุปการะของพราหมณผูนั้นไดบาง ? จึงพระสารีบุตรกราบทูลวา ระลึกได
คือพราหมณเคยใสบาตรใหทัพพี ๑ พระองคจึงโปรดใหรับสงเคราะห
ใหบวชตามปรารถนาของพราหมณ ทานเปนองคแรกไดรับอุปสมบทดวย
ญัตติจตุตถกัมมวาจา อยางทุกวันนี้ ครั้นบวชแลวเปนผูวางายสอนงาย
ทําตามคําสอน ไมชาไดสําเร็จพระอรหันต.
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ธรรมดาของภิกษุครั้งนั้น เมื่อมีเรื่องอะไรใหมมักคุยกันใน
ธรรมสภาเสมอ แมครั้งนี้ ก็คุยกันตามเคยวา พระสารีบุตรทานเปน
ผูกตัญูกตเวที แมขาวทัพพีเดียว ยังอุตสาหรับสมนาคุณแกพราหมณ
พระองคเสด็จมาตรัสถามไดความแลว ตรัสรับรองวา จริงทีเดียว แม
ในชาติกอนก็เคยกตัญูกตเวทีเหมือนกัน ทรงอางนิทานดึกดําบรรพใน
อลีนจิตตชาดกสาธกวา :[ อลีนจิตตชาดก ]
ในครัง้ โบราณ มีบานตําบลหนึ่งใกลกรุงพาราณสี ชาวบานตําบล
นั้นประกอบการอาชีพดวยหาเครื่องไมทําบานเรือนมาขาย ไปตั้งขุมรุมอยู
ในปาดานเหนือน้ํา คราวนั้นชางพลายเชือกหนึ่ง ( คือพระสารีบุตร )
เดินเที่ยวหากินไปเหยียบตอไมตะเคียน ๆ ตําเทาหักคา บวมอูมถึงกับ
ตองเดิน ๓ ขา ไดยินเสียงพวกชางไมอยูใกลจึงเขาไปหมอบลงขอความ
อนุเคราะห พวกชางไมเขามาสังเกตดูเห็นไมที่ฝาเทา เอามีดกรีดแลว
เอาเชือกผูกกระตุกออก รีดหนองชะลางรักษาจนหาย ชางนึกถึงบุญคุณ
ของเขาจึงอยูชวยทํางานงัดไมบาง รวมเครื่องมือบาง ชวยจับสายบรรทัด
สําหรับตีบาง สุดแตจะทําได ภายหลังแกลง เกรงจะทําไปไมไหว จึง
ไปนําลูกมามอบใหใชการแทน สวนตนเขาปาไป ลูกชางนั้นเผือกทั้งตัว
แตยังยอม ชอบเลนกับเด็กลูกชางไม ยอมใหจับงวงโหนงา ทั้งบนบก
ในน้ํา.
ธรรมดา ชาง มา วัว คน อาชาไนย ยอมไมถายอุจจาระปสสาวะ
ลงน้ํา แมชางนั้นก็ไมถายเหมือนกัน ถายแตบนฝง อยูมาวันหนึ่ง
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ฝนตกหนัก น้ําพัดคูถลงน้ํา ลอยไปติดอยูที่ทาอาบน้ําชาง ชางไมลงอาบ
ควาญชางสอบสวนพบคูถตรวจดูรูวาเปนของชางเผือก จึงจัดการและนํา
ความขึ้นกราบทูลพระเจากาสี ทาวเธอเสด็จไปรับมาไวในพระนครเปน
ศรีเมือง ทํานุบํารุงอยางเต็มที่ฐานสหาย ตอมาทาวเธอทิวงคต ขาวลือ
ไปตางประเทศ พระเจาโกศล คิดเห็นวาราชสมบัติไมมีผูครอง จึง
กรีธาทัพมาลอมกรุง เสนามุขอํามาตยยื่นหนังสือผลัด ๗ วัน รอให
พระเหสีประสูติกอน ครัน้ ประสูติแลว ก็ยกออกรบโดยไมทอถอย แต
เพราะขาดประมุขคุมทัพ จึงทอถอย ฝายพวกเสนาอํามาตยปรึกษาพระ
มเหสีวา ควรจะใหพญาชางรูวา พระเจากาสีทิวงคต มีศึกมาติดเมือง
และพระราชโอรสเกิด ตกลงพาพระราชโอรสไปหาแลวแจงใหชางรู
พญาชางรูความแลว รองแปรแปรนแลนจากโรง ไลตะลุยเขาไปจับพระ
เจาโกศลมาได บังคับใหหมอบลงที่พระราชกุมาร ใหทาวเธอยอม
สวามิภักดิ์แลวปลอยไป เพราะประชาชนมีใจไมยอทอ จึงถือเอานิมิต
เฉลิมพระนามพระราชกุมารวา อลีนจิตต.
ครั้นตรัสเรื่องนี้แลว จึงตรัสคาถาวา :[ ๙๘ ] อลีนจิตฺต นิสฺสาย
กองทัพใหญ อาศัยเจาอลีนจิตตปหฏา มหตี จมู
กุมารราเริงแลว ปลอยคชสารให
โกสล เสนาสนฺตุฏ
จับพระเจาโกศล ผูไมสันโดษ ได
ชีวคาห อคาหยิ
ทั้งเปน
๙๘. ธมฺ. ๕/๓.

ชา. ๓/๒๓
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ภิกษุถึงพรอมดวยที่พึ่งพา อาศัยอยาง
นี้ ปรารภความเพียร
บําเพ็ญกุศลธรรม
เพื่อบรรลุคุณที่เกษมจากโยคะ
จะพึงบรรลุธรรมเปนทีส่ ิ้นสังโยชน
ทั้งปวงไดโดยลําดับ.
๒๙. เรื่องนางกาณมารดา
มีเรื่องเลาวา นางกาณาจะไปบานสามี แตถูกมารดาหนวงไว
ดวยจะทําขนมใหติดมือไปดวย ฝายสามีก็สงคนมาเรงใหกลับบานครั้น
ทําขนมเสร็จ พระหลวงตาเขาไปบิณฑบาต มารดาเปนคนใจบุญ เอา
ขนมใสบาตรเสียบาง หลวงตาไดขนมกลับออกมาบอกกันเขาไปรับถึง ๔
รูป ขนมหมด ตองทําใหมอีก พระหลวงตาพวกนั้นเขาไปรับอีก นาง
ใสบาตรจนหมดอีก โดยนัยนี้ถึง ๔ ครั้ง เปนอันวานางกาณาตองคอยอยู
สวนชายทางโนนเลยหาหญิงอื่นมาเปนภรรยาเสีย นางกาณาเสียใจเหมาวา
พวกภิกษุลางผลาญการครองเรือนของตัว คราวนี้เห็นภิกษุก็ดาใหวาให
ไมเลือกหนา จนภิกษุไมกลาเดินผานทางนั้น สมเด็จพระศาสดาทรงทราบ
ความเปนไป เสด็จไปบานระงับเหตุนั้น แสดงธรรมใหบรรลุโสดาปตติผล
แลวเสด็จกลับผานหนาพระลาน พบพระเจาแผนดิน ทูลถามไดความแลว

เอว นิสฺสยสมฺปนฺโน
ภิกฺขุ อารทฺธวีริโย
ภาวย กุสล ธมฺม
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
ปาปุเณ อนุปุพฺเพน
สพฺพสโบชนกฺขย.
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รับสั่งวาจะชุบเลี้ยงและหาสามีให นางไดสามีแลว จะทําบุญใหเต็มที่
ถึงกับใหคนคอยนิมนตพระอยูที่ประตูบาน แตไมมีใครผานไปเลย ขาว
ของเหลือทิ้งเสียมาก ภิกษุสนทนากันถึงเรื่องนั้น พระศาสดาเสด็จมา
สอบถามทรงทราบแลว ตรัสวา ภิกษุเฒา ๔ รูป มิไดทําความเดือดรอน
แกนางแกในชาตินี้ แมชาติกอนก็เคยทําแลว ภิกษุทูลถามเรื่อง จึงตรัส
อดีตนิทานในพัพพุชาดกวา :[ พัพพุชาดก ]
ในปางหลัง มีภรรยาของเศรษฐีคนหนึ่ง เปนคนตระหนี่ ฝง
เงินไว ๔๐ โกฏิ เมื่อจะตายจิตประหวัดถึงเงิน เลยตายไปเกิดเปนนางหนู
เฝาเงิน ตอมาหมูบานแถบนั้นกระจัดพลัดพรายไปหมด เปนที่ราง
พวกชางสลักไปงัดหินหาแกว ฝายนางหนูเห็นชางบอย ๆ นึกรักใคร
คิดถึงเงินของตัว ไมไดใชจายใหเปนประโยชนจึงคาบมาใหชางกหาปณะหนึ่ง ชางเอาไปซื้อเนื้อมาให ทําอยูอยางนั้นเสมอมา วันหนึ่ง
นางหนูถูกแมวตะครุบไดจะกิน ตองขอถายตัวดวยแบงเนื้อให ตอมา
ถูกจับไดอีก ๓ ครั้ง ตองขอถายดวยเนื้อเหมือนกัน ตกลงตัวไดกินเล็ก
นอยจนผอม นายชางเห็นอยางนั้น ถามรูเรื่องแลวสงสาร ทําปลองแกว
ให แนะวาใหเขาไปอยูในปลองนั้น พอแมวมาจงพูดยั่วใหโกรธ นาง
ทําตาม แมวโกรธลืมตัวโดดตระครุบนางหนูถูกปากปลองแกวแทงอกตาย
ทั้ง ๔ ตัว นางหนูจึงสบายตอมา แลวตรัสสรุปเปนคาถาวา :-
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แมวตัวหนึ่งได ( เนื้อ ) ในที่ใด
แมวตัวที่ ๒ ก็โผลขึ้นในที่นั้น
แมวตัวที่ ๓ ที่ ๔ ( ก็โผลขึ้นอีก )
แมวเหลานั้น ( กระแทก ) ปลองนี้
( ดวยอก ตายหมด ).
๓๐. เรื่องปญจสตภิกขุ
มีเรื่องเลาวา ตอนแรกตรัสรู สมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จไป
เมืองเวรัญชา พรอมดวยภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณอันเชิญ
ใหจําพรรษา ณ เมืองนั้น พระองคทรงรับ ตลอดพรรษา พราหมณ
มิไดสติระลึกถึงเลย เพราะมารดลใจ ซ้ําคราวนั้นอัตคัดอาหาร ภิกษุไป
เที่ยวบิณฑบาตทั้งในเมืองนอกเมืองไมได พวกพอคามาเห็นภิกษุสงฆ
อดอยาก เฉลี่ยขาวตากถวายพอประทับมาตลอดพรรษา ออกพรรษาแลว
สมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จไปลาพราหมณ เขาจึงนึกได จัดถวายอาหาร
เปนตนในอวสาน พระองคเสด็จกลับถึงกรุงสาวัตถี พวกชาวบานตอนรับ
ทําบุญกันมากมาย ฝายพวกวิฆาสาทคนกินเดนอาศัยอยูในวัดตั้ง ๕๐๐
พลอยกินเดนภิกษุอิ่มหนําไปดวย อิ่มแลวเลี่ยงไปนอน ลุกขึ้นแลวไป
ทาน้ํา เอ็ดตะโรกันไป โปกฮากันไป ชกกันไป เลนกันไป ทัง้ ในวัด
ทั้งนอกวัด ภิกษุเห็นแลวพูดกันวา ดูเถิดพวกวิฆาสาทนี้ ยามขาวแพง
[ ๙๙ ] ยตฺเถโก ลภเต พพฺพุ
ทุติโย ตตฺถ ชายติ
ตติโย จ จตุตฺโก จ
อิทนฺเต พพฺพุกา พิล.

๙๙. ธมฺ. ๔/๔๓.

ชา. ๒/๓๖๔
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ก็ไมแสดงวิการอะไร บัดนี้ไดบริโภคโภชนะประณีต ๆ เที่ยวแสดงวิการ
หลายอยาง สวนภิกษุอยูในเมืองเวรัญชาก็ดี บัดนี้ก็ดี สงบเหมือนกัน
สมเด็จพระศาสดาเสด็จมาถาม ทราบความแลว ตรัสวาโลทกชาดกวา
[ วาโลทกชาดก ]
ในครัง้ อดีตกาล รัชสมัยพระเจาพรหมทัต พระโพธิสัตว
เกิดในสกุลอํามาตย เจริญวัยแลวรับหนาที่บอกอรรถธรรมแดพระ
เจาแผนดิน ครั้งนั้น ประเทศปลายแดนจลาจล ทรงจัดมาสินธพ ๕๐๐
ตัวไปกับกองทัพปราบสงบแลวกลับมา ทรงเห็นวามาศึกสงคราม
บอบช้ํามาก ใหคั้นน้ําจันทนประทานมาเหลานั้น มาทั้งหมดดื่มแลว
กลับเขาไปยืนในโรงมาตามปกติ กากลูกจันทนยังเหลืออยู จึงโปรดให
ขยํากากกรองดวยผาขี้ริ้วใหลาสําหรับขนหญา ลา ๕๐๐ ดื่มน้ําเดนถึงปาน
นั้น จะนึกกระหยิ่มอยางไรไมปรากฏ ตางลําพองวิ่งรองลั่นไปในพระ
ลานหลวง พระราชาทอดพระเนตรเห็นอาการของมันแลว ตรัสกะพระ
โพธิสัตววา ดูซิ ! พวกลานี้ดื่มน้ํากากแลวเมามายวิ่งคะนองลําพองเผน
สวนมาสินธพดื่มน้ําหอมหวล ยังเงียบรวมกันเปนหมู ไมจุนจาน เหตุไร
หนอ ? และตรัสพระคาถาวา :[ ๑๐๐ ] วาโลทก อปฺปรส นิหีน
เพราะดื่มน้ําหางมีรสนอย เลว
ปตฺวา มโท ชายติ คทฺรภาน
ความเมายังเกิดแกพวกลาได
อิมฺจ ปตฺวาน รส ปณีต
แตเพราะดื่มรสประณีตนี้
มโท น สฺชายติ สินฺธวาน.
ความเมาก็ไมเกิดแกมาสินธพ
๑๐๐. ธมฺ. ๔/๔๕-๔๖
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ขาแตจอมประชา ลานั้นเปน สัตว
เลว ดื่มน้ําหางมีรสนอย แตะเขา
ก็เมาได เพราะเหตุนั้น
สวนมาสินธพเอาการงาน เกิดใน
สกุล
น มชฺชติ อคฺครส ปวิตฺวา.
ดืม่ น้ํามีรสเลิศก็ไมเมา.
๓๑. เรือ่ งตัมพทาฐิกโจรฆาตกะ
มีเรื่องเลาวา มีโจร ๔๙๙ คนตั้งซองสุมพวกทําโจรกรรม ตอมา
มีชายคนหนึ่งตาเหลือกเหลืองหนวดแดง เขาไปหาพวกนั้นอาสา
เขาพวกดวย หัวหนาโจรพิจารณาดูเห็นลักษณะประกาศตนเองอยูวา
เปนคนเหี้ยมโหดอาจตัดนมมารดาก็ได กินเลือดบิดาก็ได ไมไวใจ ไม
รับไว เขาถูกบอกปดอยางนั้นแลวยังไมไป อุตสาหประจบประแจง
ลูกนองโจรจนชอบ นําตัวเขาหาอีกครั้งหนึ่ง ขัดกันไมไดจึงรับเขาไวเปน
พวก ภายหลังโจรพวกนั้นถูกจับได ตัดสินประหารชีวิตทั้งหมด แต
ไมมีเพชฌฆาต พวกเจาพนักงานจะเลือกเอาในพวกโจรนั้นเองมาคน
หนึ่ง ถามใคร ๆ ก็ไมรับเพราะเปนพวกเดียวกัน แตโจรหนวดแดง
ผูนั้นรับฆา เลยไดรับยกโทษเปนพิเศษ และรับหนาที่เปนเพชฌฆาต
ตอมาอีก รวมเบ็ดเสร็จ ๕๕ ป ตอนหลังหมดกําลังลงฟนครั้งเดียว
อปฺปมฺปวิตฺวาน นิหีนชจฺโจ
โส มชฺชตี เตน ชนินฺท
ผุฏโ
โธรยฺหสีโล จ กุลมฺหิ ชาโต
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ไมขาด ตองซ้ํา ๒-ภ ครั้ง ทําใหคนลําบากและทุเรศมาก จึงถูก
ปลดชราเสีย เขาไมเคยไดใชของและบริโภคดีเลย ครั้นออกแลว
จัดแจงอาบน้ําแตงตัว ใหเขาเตรียมอาหารอยางดี คือ ขาวตม นมสด
ปรุงกับเสยใสให
เวลานั้นพระสารีบุตรออกจากสมาบัติ ใครครวญหาผูควรสงเคราะห
เห็นเพชฌฆาตนั้นจึงไปยืนที่ประตู เขาเห็นพระเถระเกิดศรัทธาวา เรารับ
ราชการมานานไมไดทําบุญเลย ฆาคนเสียมาก ของเราก็มี พระเถระก็มา
ควรถวายแลว จึงหลีกสํารับออกไปนิมนต พระเถระมานั่งฉัน เมื่อทาน
ฉันแลวอนุโมทนา เขาวิตกถึงกรรมเวรไมตั้งใจฟง ทานจึงไลเลียง
ถึงเหตุ และซักวา ฆาคนนั้น ฆาเองหรือใครใช เมือ่ เขาใช เราจะ
บาปดวยหรือ ? ตาแกติดขางโง ไมรูทาวาทานพูดเอาใจ เพราะเขาใช
ก็ตองบาปเหมือนกัน เลยเขาใจเอาเองวาไมบาป ตั้งใจฟงธรรมตอไป
เกิดความเห็นชอบเฉียดแนวพระโสดาปตติมรรค ในขณะพระเถระกลับ
เดินไปสง ขากลับถูกนางวัวชนตายกลางทาง ภิกษุสนทนากันในโรง
ธรรมสภาดวยเรื่องราวของเพชฌฆาต และฉงนวาตายแลวไปเกิดที่ไหน ?
สมเด็จพระศาสดาเสด็จมา ทรงชี้แจงวา เขาไปเกิดในตุสิตปุระ ( ดุสิต )
เพราะไดกัลยาณมิตร ฟงธรรมเกิดอนุโลมญาณ ( ตนรายปลายดี ) แลว
ตรัสพระคาถาวา :[ ๑๐๑ ] สุภาสิต สุณิตฺวาน
เพชฌฆาตในเมือง ฟงสุภาษิต
นคเร โจรฆาตโก
แลว
๑๐๑. ธมฺ. ๔/๙๑
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อนุโลมขนฺตึ ลทฺธาน
ไดอนุโลมขันติธรรม
โมทติ ติทิวงฺตโต.
ไปสูสวรรคชั้นตรีทิพย บันเทิงอยู.
๓๒. เรื่องกุณฑลเกสีเถรี
มีเรื่องเลาวา ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งอายุ ๑๖ ปกําลังเปลงปลั่งนาดู
อยูในกรุงพาราณสี อันที่จริงนางนารีอยูในวัยนั้น ใจมักจดจอถึงชาย
เหลาะแหละกับชาย ฉะนั้น มารดาบิดาจึงกักบุตรีนี้ไดบนตึกชั้นที่ ๗
ใหทาสีรับใช ๑ คนเทานั้น วันหนึ่ง เจาหนาที่จับโจรคุมผานมาทาง
นั้น นางชะโงกหนาตางเห็น เกิดรักใครเหลือลน ถึงกับนอนอดขาว
ถาไมไดโจร จักตายเสีย มารดาบิดารูเรื่องแลวตักเตือนสั่งสอน แต
ไมเปนผล ตกลงเห็นวา อยาใหตายเสียเลย จัดแจงเอาเงินใหเจา
หนาที่ ไถชวี ิตมาใหบุตรีไดสมประสงค อยูมาไมชา โจรผูสามี
ละโมบตอทรัพยสิ่งของ คิดลอลวงนางไปฆา ทําแสรงนอนเปนทุกข
ครั้นภรรยาถาม จึงบอกวา เมื่อถูกจบมาบนเทวดาไวขอใหพนโทษ
บัดนี้จําตองแกสินบน ฝายภรรยากําลังรักใครเต็มที่ ยอมปฏิบัติตาม
จัดแจงเครื่องพลีกรรม และแตงตัวไปกับโจรสามี โจรพานางไปที่เขา
ทิ้งโจร ขึ้นไปสองตอสองจนถึงยอดภูเขา แลวแสดงความประสงควา
จะเอาทรัพย จึงลวงมา นางตกใจวิงวอนโดยประการตาง ๆ แลวกลาว
คาถาวา :-
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เครื่องทองคําและพาหุรัดเหลา นี้
ลวนแตฝงเพชร ( ไพฑูรย ) ทั้งสิ้น
โปรดรับทานทั้งหมดเถิด พอคุณ
และประกาศเหยียดดิฉันลงเปน
คนใชเถิด.
โจรไมยอมฟงเสียงนาง กลาวคาถาวา :[ ๑๐๓ ] มา พาฬฺห ปริเทเวสิ
อยาพิรี้พิไรนักเลย
ขิปฺป พนฺธาหิ ภณฺฑก
รับหอสิ่งของเถิด
น ตุยฺห ชีวิต อตฺถิ
ชีวิตของเจาไมมี
สพฺพ คณฺหามิ ภณฺฑก.
เราจะเอาของทั้งหมด.
เมื่อโจรไมยอมตามคําขอรองอยางนั้นแลว นางคิดวา อาการ
หนักจริง ธรรมดาปญญาไมไดสรางไวสําหรับตมแกงกิน มีไวสําหรับชวย
ตัวโดยแท เราตองแกแคนใหจงได คิดแลวพูดเทาถึงความหลังตาง ๆ
ลงทางวาไหน ๆ เปนผูเคยมีอุปการะตอกันมา ครั้งนี้เปนครั้งสุดที่จะไมได
เห็นกันอีก ฉะนั้นจอดูใหเต็มตา ไหวใหสมรัก โจรตายใจ ยอมอนุญาต
นางทําประทักษิณเวียนขวา ๓ รอบ รําพันไปพลาง กอดขางหนาขางหลัง
ไดทาเลยผลักตูมลงไปในเหว โจรพลัดตกลงไปโดยแรง กระทบหินผา
ในชะวากเหว กวาจะถึงพื้นลวงขาดเปนชิ้น ๆ เทวดาสิงสถิตอยูในที่นั้น
เห็นกิริยาของคนทั้งสองทําแกกัน เลยผสมใหสาธุการแกฝายหญิงวา :[ ๑๐๒ ] อิเม สุวณฺณเกยูรา
สพฺเพ เวฬุริยามยา
สพฺพฺจ คณฺห ภทฺทนฺเต
มม ทาสิฺจ สาวย.

๑๐๒. ธมฺ. ๔/๑๐๑.

๑๐๓. ธมฺ. ๔/๑๐๑
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[ ๑๐๔ ] น โส สพฺเพสุ าเนสุ
ผูชายนั้น จะเปนผูฉลาดในที่
ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต
ทุกแหงก็หาไม
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ
แมหญิงผูฉลาด
ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา.
เล็งเห็นในเหตุการณนั้น ๆ ก็มี.
๓๓. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ
มีเรื่องเลาวา มีพราหมณคนหนึ่งสงสัยวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงทราบแตสิ่งที่เปนคุณประโยชนเทานั้น หรือทรงทราบตลอดถึง
สิ่งที่ไมเปนประคุณประโยชนดวย จําเราจักทูลถามพระองคดู คิดอยาง
นี้แลว เขาไปเฝาทูลถามวา พระองคทรงทราบแตสิ่งที่เปนคุณประโยชนดว ย ถากระนั้นโปรดแถลงความเสียหายแกขาพระองคเถิด
พระศาสดาจึงตรัสพระคาถานี้วา :[ ๑๐๕ ] อุสฺสูรเสยฺย อาลสฺย
นอนจนตะวันโดง เกียจคราน
จณฺฑิกฺก ทีฆโสตฺติย
ดุราย ผัดเพียนเวลา
เอกสฺสทฺธานคมน
เดินทางไกลคนเดียว
ปรทารุปเสวน
สองเสพภรรยาผูอื่น
เอต พฺราหฺมณ เสวสฺสุ
นี่แหละ พราหมณ ! ลองเสพดู
๑๐๔. ธมฺ. ๔/๑๐๒

๑๐๕. ธมฺ. ๔/๑๐๗
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อนตฺถ เต ภวิสฺสติ.
ความเสียหาย จักมีแกทาน.
๓๔. เรื่องสังกิจจสามเณร
มีเรื่องเลาวา สังกิจจสามเณร เปนบุตรของธิดาแหงสกุล
มั่งคั่งในกรุงสาวัตถี เมื่อมารดามีครรภแก ปวยเปนโรคถึงแกกรรม
ไมทันตลอด เขานําไปเผาทั้งกลม รุงเชาเขาไปดูพบบุตรในทองนั้น
นอนอยูบนถานไมตาย จึงนํามาเลี้ยงไว และไดชื่ออยางนั้น เพราะ
เมื่อเผานัยนตาถูกขอเขี่ยศพ เจริญวัยอายุได ๗ ขวบ ทราบเรื่องราว
ของตนเกิดความสังเวช ขอบวชอยูในสํานักพระสารีบุตร.
ครั้งหนึ่ง กุลบุตรในกรุงสาวัตถี ๓๐ คน มีศรัทธาเลื่อมใส
ออกบวช ครบ ๕ พรรษา ชักชวนกันออกไปบําเพ็ญเพียรตามหัวเมือง
เขาไปเฝาสมเด็จพระศาสดา ขอเรียนกัมมัฏฐานแลวทูลลาไป พระองค
รับสั่งใหไปลาพระสารีบุตรเสียกอน พระเหลานั้นก็ไปลา พระสารีบุตร
สงสัย ใครครวญดูรูวา ภัยจะเกิดแกภิกษุ ถาไดสังกิจจสามเณรไปดวย
จะสงบระงับ ทานจึงใหสามเณรไปดวยรวมเปน ๓๑ คั้นออกไปพักแรม
อยูอยางนั้น ชาวบานชวยกันอุปถัมภบํารุงไมใหอดอยาก มีคนมาอาศัย
อยูรับกินเดนของภิกษุดวย ๑ คน ตอมา เขาคิดถึงลูกอยากจะไปเยี่ยม
ครั้นจะบอกภิกษุ กลัวจะถูกขัดขวาง เลยหนีไป.
ในดงที่บุรุษนั้นผานไป มีโจรซองสุมอยูราว ๕๐๐ คน บวงสรวง
เทวดาจะจับคนเดินผานดงมาภายใน ๗ วันนี้ ฆาเปนพลี วันนัน้ เปน
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วันคํารบ ๗ เผอิญคนนั้นผานไป โจรชวยกันจับได เ ตรียมฆา เขา
รูตัวพูดแกวา ฉันเปนวิฆาสาทคนกินเดนพระ เปนคนกาลกัณณี
สวนพระออกบวชจากตางสกุล เปนกษัตริยแท ฆาทานทําพลีเทวดา
จึงโปรดปราน โจรเห็นชอบใหเขาเปนผูนําทางไปสํานักสงฆ พระมา
พรอมกันทราบวาเขาจะเอาไปฆา ตางยอมตายแทนพวกทุกองค
ผลที่สุด สามเณรชี้แจงเหตุผลแตตน ที่พระเถระสงตัวมาเพื่อเหตุนี้
พระยอม โจรพาสามเณรไปทําพิธี สามเณรนั่งเขาฌานเฉยไม
หวาดหวั่น ถึงเวลาโจรกวัดแกวงดาบเขามาฟนคอ มีดงอจนคมจดกัน
โจรนึกวาฟนไมถนัด ฟงซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ตัวมีดพับไปเหมือนใบตาล
เพราะสามเณรเปนพระอรหันตไมสะดุงตกใจ โจรเห็นดังนั้น คือฟน
ไมเขา ไมกลัว รวม ๒ ประการใหนึกวา มีดไมมีใจยังรูจักคุณ
ตนเองมีใจไมรูจักคุณ เลยทิ้งมีดเสีย หมองกราบถามวา :[ ๑๐๖ ] ตาโส เต นตฺถิ น ภย
ทานไมมีความตกใจ ไมกลัว
ภิยฺโย วณฺโณ ปสีทติ
ผิวพรรณยิ่งผองใส
กสฺมา น ปริเทเวสิ
เพราะเหตุไร จึงไมคร่ําครวญ
เอวรูเป พหพฺภเย.
ในเพราะภัยใหญหลวงปานนี้ ?
สามเณรตอบวา
[ ๑๐๗ ] นตฺถิ เจตสิก ทุกฺข
นายโจร ผูไมเยื่อใย ยอมไมมี
อนเปกฺขสฺส คามณิ
ทุกขทางใจ
อติกฺกนฺโต ภย สพฺพ
พนความกลัวทั้งปวง
๑๐๖. ธมฺ. ๔/๑๒๕.

๑๐๗. ธมฺ. ๔/๑๒๕
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สิน้ สังโยชนแลว เปนฤษี
สิน้ ตัณหาจูงไปสูภพ
เห็นธรรมตามเปนจริงแลว
ความตายไมนากลัว
เหมือนปลงภาระฉะนั้น.
๓๕. เรื่องนางปฏาจารา
มีเรื่องเลาวา นางปฏาจารา เปนบุตรีเศรษฐีในกรุงสาวัตถี
เมื่อเปนสาวอายุราว ๑๖ ป มารดาบิดากักใหอยูแตในเรือนตาม
ธรรมเนียมของผูมีพันจะกินในครั้งนั้น เพราะภูมิบดี สตรีเหลา
เถาลดา ยอมเกี่ยวตวัดควาสิ่งที่อยูใกล ฉะนั้น นางจึงผูกสมัครรัก
ใครกับคนใชในบาน ภายหลังมีผูอื่นมาสูขอตอมารดาบิดา ๆ ยกให
นางจึงหนีไปกับคนใช ตอมามีครรภแก ใหสามีพากลับมาคลอดที่
บาน สามีไมยอม นางจึงหนีมา ถูกตามทันกลางทาง เลยออกลูก
ที่นั่น จําตองพากันกลับไปอีก กาลลวงมามีครรภแกอีก ก็ทํา
อยางนั้น สามีตามพบกลางทาง วันนั้นเผอิญเมฆตั้งมืดคลุม ฟา
คะนอง สายฟาแลบ ฝนจะตก ทั้งนางก็ปวดทองจะคลอด จึงสั่ง
ใหสามีไปหาไมมาทําซุม สามีไปเที่ยวหาที่จอมปลวกเลยถูกงูรายกัดตาย
ทันที ตางไมเห็นมา จึงคลอดตามลําดับ ตอนกลางคืนฝนตกตลอดรุง
เด็กนอยออกใหมกับคนหัวป ตองตกทุกขอยางนั้น พากันรองไหขรม
ขีณสโยชโน อิสิ
ขีณา อสฺส ภวเนตฺติ
ทิฏา ธมฺมา ยถา ตถา
นิพฺภย มรณ โหติ
ภารโวโรปน ยถา.
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นางตองคุกเขากกไวดวยอกตลอดคืน รุงเชาแบกลูกใหม จูงลูกเกา
เที่ยวตามสามี พบนอนตายแข็งแลว เลยรองไหครวญครางมุงไป
บานเดิม ถึงฝงแมน้ําอจีรวดี ตองขาม แตพาลูกไปพรอมกันไมได
ใหลูกคนใหญอยูฝงนี้ นําลูกคนเล็กขามไปวางไวฝงโนน กลับมาถึง
กลางแมน้ํา เหยี่ยวใหญเห็นเด็กพึ่งเกิดวางไว นึกวาชิ้นเนื้อ รอน
ถลาลงโฉบ นางเห็นดังนั้น ตกใจ รองตะเพิด ยกมืดขึ้นไล เหยี่ยว
ไมไดยินเอาเด็กไปได สวนลูกคนใหญเห็นมารดายกมือ เขาใจวา
เรียกตัว เลยโดน้ําตุมลงไป จมน้ําตายอีก นางสิ้นปญญา เดิน
รองไหไป พบคนที่กลางทาง ถามถึงบาน เขาบอกวาเมื่อคืนนี้
พายุจัด พัดบานพังทับมารดาบิดาและพี่ชายตายเสียแลว นั่นควัน
ขึ้นกลุม เขากําลังเผา สามีตายแลวมิหนําซ้ําลูกตายอีก หันจะ
มาพึ่งมารดาบิดา ก็พากันตายหมด คนที่รักสุดสวาทตายลงติด ๆ
กันอยางนั้น ดวยเหตุรายอยางนี้ ใครเลยจะไมโศกแสนโศก นางนี้
ถึงกับคลั่งวิ่งรองรําพันไปวา :[ ๑๐๘ ] อุโภ ปุตฺตา กาลกตา
ลูกสองคนตายเสียแลว
ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต
สามีของเราตายแลวที่ทางเปลี่ยว
มาตา ปตา จ ภาตา จ
มารดาบิดาและพี่ชาย
เอกจิตกมฺหิ ฑยฺหเร.
ก็ถูกเผาในเชิงตะกอนเดียวกัน.
นางปฏาจารานั้น เมื่อตนเกิดในปางพระปทุมุตตรพุทธเจา
เห็นพระองคตั้งพระเถรีทรงวินัยผูหนึ่งไวในอัครสถาน นึกชอบใจ
๑๐๘. ธมฺ. ๔/๑๓๙
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ปรารถนาเปนผูทรงวินัยบาง ไดรับพยากรณวาจะไดสําเร็จเปนอัครสาวกาในปางพระโคดมพุทธเจานี้ จัดวาเปนผูมีบารมีบําเพ็ญมาแลว
ฉะนั้น เมื่อนางรองไหพร่ําเพอมา ใครเห็นก็วาบา ๆ ถูกสาดขยะ
รดบาง ถูกขวางบาง มาใกลที่ประทับ ขณะนั้น พระองคกําลัง
แสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท ทรงดําริวา นอกจากเรา ไมมี
คนอื่นชวยเหลือ ทําใหนางมุงตรงไปหา เมื่อบริษัทเห็นนางเขาไป
พากันหามปราม แตพระองคโปรดใหเขาไปใกล แลวตรัสเตือนให
ไดสติ นางจึงนั่งลงเฝา จัดการกับผาผอน และทูลถึงการที่ตนตอง
วิปโยคจากปยชน สามีถกู งูกัดตาย บุตร ๓ คนเหยี่ยวเฉี่ยวไปคนหนึ่ง
ตกน้ําตายคนหนึ่ง มารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับตาย พระศาสดา
ปลอบวาอยาเสียใจไปเลย ที่เปนอยางนั้น นางเคยรองไห เพราะ
เขาตาย ๆ รวมน้ําตาที่ไหลออก มากกวาน้ําในทะเล แลวตรัสคาถา
ตามลําดับวา :[ ๑๐๙ ] จตูสุ สมุทฺเทสุ
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ มีนอย
ชล ปริตฺตก
ตโต พหุ อสฺสุขล อนปฺปก
น้ําตาของคนถูกทุกขกระทบแลว
ทุกฺเขน ผุฏ สฺส สรสฺส
โศกอยู มากกวานั้นไมนอย
โสจโต
กึการณา อมฺม ตุว ปมชฺชสิ.
เพราะเหตุไรแม เธอจึงยังประมาทอยู ?
๑๐๙. ธมฺ. ๔/๑๔๑
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น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย
มีบุตรไวเพื่อปองกันไมได
น ปตา นป พนฺธวา
บิดาก็ไมได พวกพองก็ไมได
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส
เมื่อถูกความตายครอบงําแลว
นตฺถิ าตีสุ ตาณตา
ความปองกัน ไมมีในหมูญาติ
เอตมตฺถวส ตฺวา
รูอํานาจแหงอรรถะนี้แลว
ปณฺฑิโต สีลสวุโต
บัณฑิตมีศีลสํารวมแลว
นิพฺพานคมน มคฺค
พึงรับเรงชําระทางไปสูนิพพาน.
ขิปฺปเมว วิโสธเย.
๓๖. เรื่องนางกิสาโคตมี
มีเรื่องเลาวา เศรษฐีผูหนึ่งในกรุงสาวัตถี มีทรัพย ๔๐ โกฏิ
กลายเปนถายไปหมด เขาเสียใจถึงกับอดอาหาร สหายมาเยี่ยม
และแนะวาใหเอาถานนั้นไปกองขายที่ตลาด ถาใครเห็นถานนั้นเปน
เงินทอง จงรับมาอยูในบาน หากเปนผูหญิง พึงแตงงานกับลูกชาย
หากเปนชาย พึงแตงงานกับลูกสาว เขาทําตา พบหญิงคนหนึ่ง
ชื่อกิสาโคตมี เห็นถานนั้นเปนเงินทอง เขาจึงสูขอมาใหบุตร และ
มอบทรัพยใหทั้งหมด นางอยูกับสามี เกิดบุตรดวยกันคนหนึ่ง
พอเด็กเดินไดก็ตาย แตนางเขาใจวาไมตาย อุมเที่ยวไปถามหายา
เขาพากันวาบา ผลที่สุดมีคนแนะใหไปเฝาพระศาสดา พระองคใหนาง
ไปหาเมล็ดพันธุผักกากสักหยิบมอ ในบานที่ไมเคยมีลูกตาย นางไปเที่ยวหา
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ไมได ถูกเขาบอกวาตายมากวายังอยู จึงยอมรับวาลูกของตนตายจริง
แลวโยนทิ้งเสียในปา มาทูลพระศาสดา พระองคจึงตรัสวา :[ ๑๑๐ ] ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต
ความตายหอบเอาคนผูหมกมุน
พฺยาสตฺตมนส นร
กับบุตรและสัตวเลี้ยง มีใจ
สุตฺต คาม มโหโฆว
พัวพันนั้นไป เหมือนน้ําทวม
มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ.
ใหญพัดพาเอาชาวบานหลับไป
ฉะนั้น.
๓๗. เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตต
มีเรื่องเลาวา ในกรุงราชคฤห มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่ง ถูกกัก
ตัวไวบนเรือนชั้นบน เวลาเย็นวันหนึ่ง เห็นนายพรานกุกกุฏมิตต
ขับเกวียนมาขายเนื้อในกรุง เกิดปฏิพทั ธรักใคร รุง เชาเลยปลอม
ตัวออกจากบานตามพรานไป พรานรับไปอยูดวย เกิดบุตรดวย
กัน ๗ คน วันหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาพิจารณาเห็นอุปนิสัยของ
พรานและพวกบุตร จึงเสด็จไปยืนแสดงรอยไวที่เขาวางบวง แลว
เสด็จไปประทับที่โคนไมไมไกล เขาไปที่บวงไมเห็นสัตวติด เห็นรอย
คนที่นั่น เขาใจวาคงมีใครลักปลอยสัตวของตน เที่ยวตรวจดูพบ
พระศาสดา งางธนูจะยิง ดวยพุทธานุภาพเขาปลอยธนูไมได ลดไมลง
ยืนแซวอยูอยางนั้น ภรรยาเห็นสามีชาไป จึงใหบุตรออกไปตาม
๑๑๐. ธมฺ. ๔/๑๔๖
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พวกบุตรไปเห็นบิดางางธนูคางอยู เขาใจวาผูนี้เปนปจจามิตรแหงบิดา
พากันงางธนูจะยิง แตติดคางอยูอยางบิดา ฝายภรรยาเห็นบุตรไปชาอีก
พาลูกสะใภออกตาม เห็นสามีกับบุตรตั้งทายิงพระศาสดา ตกใจรองหาม
วา อยาทําบิดา พรานเลยสําคัญวาพระศาสดาเปนพอตา บุตรสําคัญวา
พระองคเปนตาพากันใจออน พวกนางบอกใหขอขมาเสีย พระศาสดา
ยอมใหเขาลดธนูลงได แลวทรงแสดงธรรมใหเขาสําเร็จโสดาปตติผล
ทุกคน เวนแตธิดาเศรษฐีภรรยาพราน เพราะเปนโสดาบันแตยังอยูที่
บานตน ภิกษุทราบเรื่องตางสงสัยไปตาม ๆ กันวา ทําไมพระโสดาบัน
จึงไปเปนภรรยาพราน พระองคจึงตรัสวา :เดิมครอบครัวนี้ เกิดในครั้งพระกัสสปทศพลเจา ทําบุญรวม
กันไว คือเขาสรางพระเจดียสําหรับพระพุทธเจาองคนั้น ประกวด
กันทําบุญ ออกทรัพยทวีขึ้นไป ตองการเปนหัวหนา พวกนี้ถงึ กับ
ยอมตัวเปนทาสพระเจดีย ตายแลวทองเที่ยวไปในเทวโลก มาถึง
สมัยนี้ จุติลงมาเกิดในมนุษย พรัดกันไกล แตไมพนกัน เพราะเคย
เปนคูกันมา เพราะ
[ ๑๑๑ ] ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
ความรักนั้น ยอมเกิดดวยเคยอยู
ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
รวมกันมา หรือดวยเกื้อกูลกัน
เอวนฺต ชายเต เปม
ในปจจุบัน
อุปฺปลว ยโถทเก.
เหมือนบัวเกิดในน้ํา.
๑๑๑. ธมฺ. ๕/๒๘
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๓๘. เรื่องพระมณิการกุลุปกติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา พระติสสเถระ ฉันอยูในสกุลของนายมณิการ
( ชางเจียระไน ) ๑๒ ป วันหนึ่ง พระเถระอยูที่นั่น เขากําลังหั่นเนื้อ
พระเจาแผนดินใหคนน้ําแกวมณีมาใหเจียระไน เขารับวางไวบนเขียง
ออกไปลางมือ นกกระเรียนที่เลี้ยงไว เดินมาเห็นแกวมณีเปอนเลือด
เขาใจวาเนื้อ จิกกินเสีย เขากลับมาไมเห็นแกว ถามพระเถรวา
ทานเอาไปหรือ ? ทานปฏิเสธ เขารอนใจไปบอกภรรยา ลงเอาวา
พระเถระเอาแกว ภรรยาคนไมเห็นดวย เขาหุนหันเอาเชือกมามัดศีรษะ
ของพระเถระ เอาไมขันเขา จนเลือดออกทางปากจมูก นัยนตาทะเลน
ขูเข็ญใหทานรับ ทานก็ไมรับ.
ขณะนั้นนกกระเรียนไดกลิ่นเลือดเขามา เขากําลังโกรธ ตวาดวา
กงการอะไรของเจา เตะออกไปเต็มแรง นกชักดิน้ ตายอยูที่นั้นเอง
พระเถระจึงถามวา นกตายหรือไม ? เขากลับดุอีกวา คุณจะตายเหมือน
มัน พระเถระใหเขาผอนเชือก แลวบอกวา นกกระเรียนกินแกว เขา
ผาทองดูเห็นแกวแลว ตัวสั่นขวัญหาย หมอบกรานขอขมาโทษ.
การทําอะไรดวยใจเบา หุนหันพลันแลน ไมพินิจใหถองแท ยอม
เปนเชนนี้ พระเถระผูเปนพระขีณาสพ ไมถือโทษ ยอมยกให แตไม
รับนิมนตฉันดังกอน กลาวคาถาวา :[ ๑๑๒ ] ปจฺจติ มุนิโน ภตฺต
อาหารเขาหุงไวใหพระมุนี
๑๑๒. ธมฺ. ๕/๓๔
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แหงละเล็กแหงละนอยทุก ๆ ครอบครัว
เราจักเที่ยวไปดวยปลีแขงกําลังแขง
ของเรายังมีอยู.
๓๙. เรื่องพหุภัณฑิกภิกขุ
มีเรื่องเลาวา ชาวสาวัตถีผูมีอันจะกินคนหนึ่ง ครั้นภรรยาตายแลว
ออกบวช กอนแตจะบวช ใหจัดบริเวณโรงผิงไฟ คลังของไวเรียบรอย
ครั้นบวชแลว เรียกทาสมาใชจัดอาหารตามชอบใจ ใชผากลางคืนชุดหนึ่ง
กลางวันชุดหนึ่ง นับวามีสมบัติมาก.
ตอมาภิกษุทูลพระผูมีพระภาค พระองคใหหาตัวมาตรัสถาม แลว
ทรงตําหนิวาฟุมเฟอยนัก ไมสันโดษมักนอย เธอโกรธ ทําประชดทิ้ง
ของหมด เหลือสบงตัวเดียว นั่งในกลางประชุม พระองคตรัสเตือนวา
กอนนี้เคยแสงหาหิริโอตตัปปะ ไฉนบัดนี้มาละทิ้งหิริโอตตัปปะเสีย ?
แลวอางอดีตนิทานในเทวธัมมชาดกวา :[ เทวธัมมชาดก ]
นานมาแลว พระโพธิสัตวเกิดเปนพระราชโอรสของพระเจา
กรุงพาราณสี นามวามหิสาสกุมาร มีพระกนิฏฐภาดารวมพระมารดา ๑
พระองค นามวาจันทกุมาร พระมารดาทิวงคต พระราชบิดาไดพระ
เมหสีอื่น ประสูติพระโอรส ๑ พระองค นามวาสุริยกุมาร พระเจา
กรุงพาราณสีทรงปราโมทยประทานพร มเหสีทูลขอราชสมบัติ ทาวเธอ

โถก โถก กุเล กุเล
ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ
อตฺถิ ลงฺฆพล มม.
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ไมอนุญาตเกรงวาพระราชโอรสจักถูกพระมเหสีทําราย จึงรับสั่งใหพระราช
โอรสทั้ง ๒ องค คือ มหิสสสาสกุมารกับจันทกุมาร ออกพเนจรไปกลาง
ปาชั่วคราว สองกุมารจึงพากันออกไป สุรยิ กุมารเห็นเชษฐาออกเลยตาม
ไปดวย ถึงกลางปาแหงหนึ่ง มหิสสาสกุมาร ใชใหสุริยกุมารไปเอาน้ํา
ในสระ ถูกยักษผีเสื้อน้ําซักถามเทวธรรม เมื่อไมรู ก็ถูกมันจับไวเสีย
จันทกุมารไปอีก ก็ถูกมันจับไวเหมือนกัน มหิสสาสกุมารเห็นสองกุมาร
หายไป จึงออกไปตาม รูวายักษไมจับคนรูเทวธรรม มหิสสาสกุมารให
ยักษนั้นจัดแจงสถานที่ใหแลวแสดงวา :[ ๑๑๓ ] หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา
สัตบุรุษทั้งหลายในโลก ประกอบ
สุกฺกธมฺมสมาหิตา
ดวยหิรแิ ละโอตตัปปะมั่นในธรรม
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก
ขาว สงบแลว
เทวธมฺมาติ วุจฺจเร.
บัณฑิตเรียกวา ผูมีเทวธรรม.
๔๐. เรื่องสันตติมหาอํามาตย
มีเรื่องเลาวา ในครั้งพระวิปสสีพุทธเจา กุลบุตรผูหนึ่งเกิดอยูใน
พันธุมวดีนคร คิดหาการงานอันไมตัดรอนและเบียดเบียนผูอื่น เห็นการ
ปาวรองในเรื่องบุญเขาลักษณะนี้ จึงประกอบการนั้นตลอดมาจนสิ้นชีวิต
มีผลคือเนื้อหอมและปากหอมในชาติตอมา.
ครั้นถึงพุทธกาลนี้ เขามาบังเกิดเปนอํามาตยของพระเจาปเสนทิโกศล
๑๑๓. ธมฺ. ๕/๖๘.
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มีชื่อวาสันตติ คราวหนึ่งเกิดจลาจลในหัวเมืองปลายแดน ทรงบัญชาใหเขา
ไปปราบ เขาไปปราบพวกจลาจลสงบเรียบรอยกลับมา ทรงโปรดปราน
มาก ใหครองราชสมบัติ ๗ วัน และพระราชทานนางระบําใหบําเรอ
๑ คน เขาดื่มสุราเมาตลอดเวลา วันที่ ๗ ขึ้นชางจะไปทาน้ํา ประจวบ
กับพระศาสดาระหวางประตู เขาเมาแอ ถวายบังคมอยูบนคอชางแลวเลย
ไป ในขณะที่เลนน้ําอยู นางบําเรอออกกลางวง เพื่อแสดงระบําและ
ขับรอง เพราะนางมีอาหารนอยมาแตวันแรก เพื่อจะใหเนื้อตัวระทด
ระทวย จึงเกิดลงศัสตราขึ้นในทอง บาดหัวใจตายทันที สันตติมหา
อํามาตยเห็นนางนั้นตาย สลดใจหายเมา เศราโศกเปนอยางยิ่ง คิดวานอก
จากพระพุทธเจาไมมีใครดับโศกของตนได จึงเขาไปเฝา ทูลเลาเหตุถวาย
ไดรับพุทธโอวาทวา :[ ๑๑๔ ] ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ
ทานจงยังความโศกในกอนใหแหง
ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
ทานอยามีความกังวลในภายหลัง
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ
ถาทานจักไมยึดถือไวในทามกลาง
อุปสนฺโต จริสฺสสิ.
จักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป.
๔๑. เรื่องสุขสามเณร
มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาล บุตรเศรษฐีผูหนึ่งชื่อคันธกุมาร ครั้น
บิดาตายแลว ไดรับตําแหนงเศรษฐีแทน คนคลังเปดประตูคลังเงินออก
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จาระไนวา ของเศรษฐีเทานั้น ของบิดา ของปูเทานั้น เศรษฐีรูจํานวน
ทรัพยอันมากมาย คิดจะเอาติดตัวไปและปรนปรือตนใหเต็มที่ จึงใหทํา
ที่อาบน้ํา โตะกินขาว และกับขาวเปนตนอยางประณีตบรรจง สิ้นเงิน
มากมาย ถึงคราวบริโภคอาหาร ประกาศชาวเมืองใหมาดูลีลาอันสงา
ผาเผยของตน ชาวพระนครพากันไปดูจนเบียดเสียดเยียดยัด คราวหนึ่ง
คนบานนอกคนหนึ่งเขามา พลอยไปดูกับเขาดวย พอไดกลิ่นอาหาร ทน
หิวไมไหว ถึงกับใหเพื่อนตะโกนขอสักกอน เศรษฐีไมให เขาบอกอีก
วา ไมใหจักตาย เศรษฐีเกี่ยงวา ตองทํางานให ๓ ป จะใหกิน เขา
รับรองยอมทํางานให ๓ ป วันครบกําหนด เศรษฐีใหประกาศชาวเมือง
มาดู เขาทําอยางเศรษฐี คืออาบน้ําแตงตัวไปนั่งในหองสําหรับบริโภค
มีนางละครคอยบําเรอ.
เวลานั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง อยู ณ ภูเขาคันธมาทน
ออกจากสมาบัติ แลดูที่ภกิ ขาจาร เห็นวาควรสงเคราะหผูนั้นจึงตรงมาหา
เขา ในขณะที่จะลงมือ เขาเห็นทานมา คิดวา เออเพราะเราไมไดทํา
บุญไว กวาจะไดอาหารอยางนี้สักมื้อ ตองทํางานใหเขาตั้ง ๓ ป อาหารนี้
ก็พอยังชีวิตใหเปนไปประเดี๋ยวเดียว อยาเลย ถวายพระเสียเถิด คิดแลว
ยกภาชนะอาหารเทใสบาตรทั้งหมดและตั้งปรารถนาวา กวาจะไดอาหาร
ลําบากนัก ตอไปขอใหมีความสุขเถิด พระปจเจกพุทธเจาจึงใหพรวา :[ ๑๑๕ ] อิจฉฺ ิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขอใหความประสงคจํานงหวัง
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
พลันสําเร็จแกทานโดยเร็ว
๑๑๕. ธมฺ. ๕/๘๔
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สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอใหความมุงหมายทั้งมวลจงเต็ม
จนฺโท ปณฺณรโส ยถา.
ดังเดือนเพ็ญ
อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห
ขอใหความประสงคจํานงหวัง
ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สําเร็จแกทานโดยเร็ว
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอใหความมุงหมายทั้งมวลจงเต็ม
มณิ โชติรโส ยถา.
ดังแกวมณีโชติรส.
๔๒. เรือ่ งพระนางรูปนันทาเถรี
มีเรื่องเลาวา อยูมาวันหนึ่ง นางรูปนันทาดําริวา พี่ชายของเรา
บวชแลวเปนพระพุทธเจา พระราชหุลกุมารก็บวชแลว พี่ชายและมารดา
ของเราก็บวชแลว เราจักบวชบาง ปรารภเหตุนี้จึงบวชตาม พระเถรี
เพลินอยูดวยรูปโฉมของตน คาที่มีรูปสวย ไดยินวาพระศาสดาทรงติรูป
แสดงเบญจขันธวาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เกรงไปวา จะติรูป
ตนเขา จึงไมเขาเฝาเลย ชาวบานก็ดี ภิกษุณีก็ดี ตางสรรเสริญวา พระองค
แสดงธรรมไพเราะ ยิ่งเราใจใหไปฟง ฉะนั้น วันหนึ่ง พระเถรีจึงไปแอบ
ฟงอยูขางทาย พระศาสดาทรงแสดงธรรม แสดงภาพตั้งแตปฐมวัย แลว
เปลี่ยนไปทีละนอย ๆ จนถึงมรณะเปนที่สุด ใหเห็นดวยนัยนตา ฟอกจิต
ของพระเถรีจนเกิดเบื่อหนาย เอือมในรูปราง แลวแสดงธรรมผสมซ้ําวา :-
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[ ๑๑๖ ] อาตุร อสุจึ ปูตึ
นันทา ! เธอจงเห็นรูปที่คุมกัน ขึ้น
ปสฺส นนฺเท สมุสฺสย
เดือดรอน ไมสะอาด เนาเปอย
อุคฺฆรนฺค ปคฺฆรนฺต
หลั่งไหลออกทั่วทั่งตัว
พาลาน อภิปนฺถิต
ที่พวกคนเขลาปรารถนานัก
ยถา อิท ยถา เอต
นี้ฉันใด นั่นก็ฉันนั้น
ยถา เอต ตถา อิท
นั่นฉันใด นี้ก็ฉันนั้น
ธาตุโย สฺุโต ปสฺส
จงเห็นธาตุโดยความวางเปลา
มา โลก ปุนราคมิ
อยากลับมาสูโลกอีกเลย
ภเว ฉนฺท วิราเชตฺวา
คลายความพอใจในภพแลว
อุปสนฺตา จริสฺสสิ.
จักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป.
๔๓. เรื่องพระโลฬุทายีเถระ
มีเรื่องเลาวา พระอุทายีมักทําอะไรเลอะ ๆ จนมีฉายาวา
พระโลฬุทายี แปลวาพระอุทายีเลอะ ทานไปในงานมงคล ธรรมเนียม
ตองกลาวมงคลกถา แตกลาวอวมงคลกถา สวนในงานอวมงคลกลับ
กลาวมงคลกถา สับสนกันฉะนี้ สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงทราบแลว
ตรัสวา เลอะมาแตไหนแตไรแลว และอางอดีตนิทานในโสมทัตตชาดกวา :[ โสมทัตตชาดก ]
นานมาแลว โสมทัตเปนบุตรของพราหมณอัคคิทัต รับราชการ
๑๑๖. ธมฺ. ๕/๑๐๖
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เปนที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย สวนบิดาคงทํานาตามพื้นเพ เขา
มีโคสําหรับไถนา ๒ ตัว ตายเสียตัวหนึ่ง บอกใหโสมทัตทูลขอพระ
ราชทานให โสมทัตจะทูลให เกรงจะสอความฉาบฉวยของตน บอก
ใหบิดาทูลเอง แตบิดาเปนคนทึบ การเฝาแหนไมเขาใจ ตองสอนทาทาง
ตลอดถึงคําเพ็ดทูลจนจําได จึงนําเขาเฝา คําสําหรับทูลนั้นวา :[ ๑๑๗ ] เทฺว เม โคณา มหาราช
ขอเดชะมหาราชเจา ! โคของขาพระ
พุทธเจา มีอยู ๒ ตัว
เยหิ เขตฺต กสาม เส
ขา ฯ ไถนาดวยโคเหลาใด
เตสุ เอโก มโต เทว
ในโคเหลานั้น ตายเสียตัวหนึ่ง
แลวพระเจาขา
ทุติย เทหิ ขตฺติย.
ขาแตองคกษัตริย ! โปรดพระราชทาน
โคตัวที่ ๒.
แตพราหมณทูลเลอะไปวา
[ ๑๑๘ ] เทฺว เม โคณา มหาราช
ขอเดชะมหาราชเจา ! โคของ
ขาพระพุทธเจา มีอยู ๒ ตัว
เยหิ เจตฺต กสาม เส
ขา ฯ ไถนาดวยโคเหลาใด
เตสุ เอโก มโต เทว
ในโคเหลานั้น ตายเสียตัวหนึ่ง
แลวพระเจาขา.
๑๑๗. ธมฺ. ๕/๑๑๓

๑๑๘. ธมฺ. ๕/๑๑๔
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ขาแตองคกษัตริย ! โปรดรับโค
ตัวที่ ๒.
๔๔. เรื่องพระอุปนันทสักยบุตร
มีเรื่องเลาวา พระอุปนันทสักยบุตร เปนผูฉลาดแสดงธรรม ภิกษุ
ฟงธรรมที่ประกอบดวยความมักนอย พากันสละบริขารสมาทานธุดงค
ทานกลับเก็บเอาของเหลานั้น.
ครั้งหนึ่ง จวนเขาพรรษา ทานออกไปบานนอก พระเห็นเขาก็
นิมนตไว ทานถามจํานวนผาจํานําพรรษาที่ผูจํานําพรรษาจะได แลวฝากสิ่ง
ของไว ทําอยางนี้ ๓ วัด สวนตนจําพรรษาในวัดที่ ๔ ออกพรรษาแลว
ถึงกับเอายวดยานบรรทุกของกลับ ผานมาตามทาง พบภิกษุ ๒ รูป ไดผา
สาฎกมา ๒ ผืน กับผากัมพล ๑ ผืน แบงกันไมตกลง เธอขอใหทาน
ชวยแบง ทานแขงผาสาฎกใหรูปละผืน สวนตนเปนผูตัดสิน ถาเอาผา
กัมพลที่มีราคาแพงไปเสีย ภิกษุไปทูลพระศาสดา พระศาสดาทรงย้ําวา
กอนนี้ก็เคยทําอยางนี้ แลวตรัสนิทานในทัพพหปุปผชาดกวา
[ ทัพพปุปผชาดก ]
นานมาแลว มีนาค ๒ ตัว ตัวหนึ่งหาปลาตอนน้ําตื้น ตัวหนึ่ง
หาตอนน้ําลึก ไดปลามาตัวหนึ่ง แบงกันไมได ตางจะเอาขางหัวดวยกัน
ขณะนั้นเห็นหมาจิ้งจอกเดินมา ดีใจเรียกรองขอใหตัดสิน หมาจิ้งจอก
ทําพูดทาโนนทานี้วา ชําระมาเหนื่อยแลว แตลงทายทําเปนทีวาขัดไมได
ทุติย คณฺห ขตฺติย.
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สัญญาใหนาคเชื่อฟง จึงตัดสินได นาคยอมมันใหตัดออก ๓ ทอน
ใหตัวที่เที่ยวน้ําลึกไดทอนหัว ใหตัวที่เที่ยวน้ําตื้นไดทอนหาง ตนเปนผู
พิพากษาเอาทอนกลาง และวาคําตัดสินดังนี้ :[ ๑๑๙ ] อนุตีรจาริโน นงฺคุฏฐ
ทอนหางเปนของผูเที่ยวชายตลิ่ง
สีส คมฺภรี จาริโน
ทอนหัวเปนของผูเที่ยวทางน้ําลึก
อถาย มชฺฌิโม ขณฺโฑ
สวนทอนกลางนี้
ธมฺมฏสฺส ภวิสฺสติ.
จักเปนของผูพิพากษาผูตั้งอยูในธรรม.
๔๕. เรื่องพระปธานิกติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา พระปธานิกติสสเถระ เรียนกัมมัฏฐานในสํานัก
พระศาสดาแลว พาภิกษุเปนอันมากไปจําพรรษาในปา และเตือนภิกษุ
ที่ไปดวยไมใหประมาททําสมณธรรม สวนตัวแอบนอนเสีย ครัน้ ภิกษุ
เหลานั้นจะพักผอนลาง ก็คอยวาจุกจิกจูจี้ จนภิกษุอึดอัด ภายหลังพวก
เธอสงสัยคอยจับ จับไดวา อาจารยกลาวขานเหลว ๆ ออกพรรษากลับ
มาเฝาพระศาสดา ทูลความขอนั้น พระองคจึงตรัสวา กอนนี้ก็เคยทํา
ความเดือดรอนแกพวกเธอ ทรงสาธกนิยายวา :[ อกาลรวิชาดก ]
ครั้งพระเจาพรหมทัต ทรงราชยในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว
เกิดในสกุลพราหมณ เรียนศิลปวิทยาสําเร็จแลว เปนอาจารยทิศาปาโมกข
๑๑๙. ธมฺ. ๖/๘.

ชา. ๕/๑๓๘
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สอนมาณพราว ๕๐๐ คน มาณพนั้นเลี้ยงไกไวตัวหนึ่งสําหรับขันตอน
ใกลรุง จะไดลุกขึ้นทองบน ตอมาไกตัวนั้นตาย เขาไดไกมาจากปาชา
อีกตัวหนึ่ง ขันไมเปนเวลา บางคราวขันแตยังดึก บางคราวสวางแจง
จึงขัน พวกมาณพไมอาจเอาเปนประมาณได ทําใหเสียการงาน โกรธขึ้น
มา เลยบิดคอเสียตาย แลวนําความไปบอกตออาจารย อาจารยจึงกลาว
วา :[ ๑๒๐ ] อมาตาปตุสวฑฺโฒ
ไกนี้ มิไดเจริญจากมารดาบิดา
อนาจริยกุเล วส
ไมไดอยูในครอบครัวอาจารย จึง
นาย กาลมกาล วา
ไมรูจักกาลหรือมิใชกาล ( จะควร
อภิชานาติ กุกฺกุโฏ.
ขันหรือไมควร ).
๔๖. เรื่องมารดาพระกุมารกัสสปเถระ
มีเรื่องเลาวา ธิดาเศรษฐีในพระนครราชคฤหคนหนึ่ง วิงวอน
ขอบวชตอมารดาบิดาแตยอม ๆ ก็ไมไดอนุญาต จึงตกลงใจวา มีสามีแลว
จักขอตอสามี ตอมาไดสามีแลว สามีอนุญาตใหสมประสงค นางบวช
ในสํานักภิกษุณีฝกฝายพระเทวทัต เมื่อบวชนางเริ่มตั้งครรภไมทันรู
ครั้นบวชแลวครรภโตขึ้นโดยลําดับ ถูกพวกภิกษุณีซักถาม ก็ยืนยันวาศีล
๑๒๐. ธมฺ. ๖/๑๐.

ชา. ๒/๓๐๒
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ของตนบริสุทธิ์ ถูกพาไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตสั่งใหสึก นางบอก
วาบวชมุงตอพระพุทธเจา ขอใหนําตัวไปเฝา สมเด็จพระศาสดาทรง
ทราบ ตรัสสั่งใหอัญเชิญพระเจาแผนดิน ทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี
นางวิสาขา แลผูมีชื่อเสียงอื่นอีก บัญชาใหพระอุบาลีชําระอธิกรณครั้น
ประชุมกันแลว นางวิสาขาตรวจ รูแนวานางภิกษุณีมีครรภกอนบวช
แจงขอความกลางประชุม เปนอันระงับ ไมตองสึก.
ตอมานางภิกษุณีนั้นคลอดบุตรเปนชาย พระเจาแผนดินรับไปเลี้ยง
อยางลูกหลวง จึงชื่อวา กุมารกัสสป ภายหลังทานบวชตามมารดา
ไดสําเร็จพระอรหันตทั้ง ๒ องค ภิกษุประชุมสนทนากันวา ผูมีอุปนิสัย
ถึงปานนี้ จะถูกพระเทวทัตทําใหยับเสียทั้งคู ไดพระพุทธเจาเปนผูชวย
เหลือ จึงไมเสื่อมเสียจากคุณ พระองคเสด็จมาถามไดความแลวตรัสวา
ถึงในครั้งกอนก็เคยชวยเหลือ แลวทรงอางอดีตนิทานในนิโครธมิคชาดก
วา :[ นิโครธมิคชาดก ]
ในปางกอน พระเจากรุงพาราณสี โปรดลาสัตว กะเกณฑราษฎร
จนไมมีเวลาทําการงาน เขาคิดรวมกัน ชวยกันตอนเนื้อมาขังไวถวาย
๒ ฝูง เมื่อมีพระราชประสงค ก็เสด็จไปยิงเอง ไมตองเดือดรอนถึงพวก
เขา เนื้อฝูงหนึ่ง เนื้อพระโพธิสัตวชื่อนิโครธเปนหัวหนา อีกฝูงหนึ่ง
เนื้อเทวทัตชื่อสาขะเปนหัวหนา ตางมีลักษณะเปนสงางามดวยกัน พระ
เจาแผนดินพระราชทานอภัยไมฆาเนื้อ ๒ ตัวนี้ ถึงคราวเสด็จมาเองก็ดี
ใชใหผูอื่นมาก็ดี ตองไลยิง กวาจะไดก็ตกใจไปทั้งหมด บางครั้งก็ถูก
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บาดเจ็บไปหลายตัว หัวหนาเนื้อตกลงกันวา ใหเขาเวรกัน ถึงเวรของใคร
ใหตัวนั้นไปรออยู ไหน ๆ ก็ตองตายดวยกัน ทําเชนนี้ จะไดไมหวาด
เสียวทํากันอยางนี้เสมอ.
จําเนียรกาลมา นางเนื้อมีทองตัวหนึ่งถึงเวรไปขอผลัดตอเนื้อสาขะ
เพื่อผอนใหออกลูกเสียกอน ไมสําเร็จ เขาไปหาเนื้อนิโครธ ขอความ
ชวยเหลือ เนื้อนิโครธสงสาร รับชวยเหลือ ครั้นถึงเวร ตนเองไปคอย
ใหเขาฆา คนมาเอาเนื้อ เห็นอาการแปลกรีบไปทูลพระเจาแผนดิน
ทาวเธอเสด็จมา ตรัสถามวา ทําไม ถึงทําอยางนี้ ? เนื้อทูลความตามที่
เปนมา เลยไดรับพระราชทานอภัยใหนางเนื้ออีก เนื้อทูลถึงตัวอื่น ๆ
วาจะทําอยางไร ? ทาวเธอพระราชทานอภัยทั้งหมด ตอมานางเนื้อ
ออกลูกตัวผู เที่ยวไปในพวกเนื้อสาขะ มารดาจึงสั่งสอนวา :[ ๑๒๑ ] นิโคฺรธเมว เสเวยฺย
ฝูงเนื้อพึงคบหาพญาเนื้อนิโครธ
เทานั้น
น สาขมุปสวเส
ไมพึงคบคาพญาเนื้อสาขะ
นิโคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย
ตายเสียที่พญาเนื้อนิโครธดีกวา
ยฺเจ สาขสฺมึ ชิวิต.
หากเปนอยูที่พญาเนื้อสาขะ ไมดีเลย.
๔๗. เรื่องสังฆเภทปริสักกนะ
มีเรื่องเลาวา วันหนึ่ง พระเทวทัตตะเกียกตะกายทําลายสงฆ
๑๒๑. ธมฺ. ๖/๑๕.

ชา. ๑/๒๓๒
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เห็นทานพระอานนท จึงบอกความประสงคของตน ทานพระอานนท
ฟงคํานั้นแลว กลับมาทูลสมเด็จพระผูมีพระภาควา ตอนเชาวันนี้ ขาพระ
องคไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห พระเทวทัตพบแลว บอกวาจักแยกจาก
พระผูมีพระภาคทําอุโบสถและสังฆกรรม สมเด็จพระศาสดาทรงสดับแลว
เปลงอุทานวา :[ ๑๒๒ ] สุกร สาธุนา สาธุ
ความดี คนดีทํางาย
สาธุ ปาเปน ทุกฺกร
ความดี คนชั่วทํายาก
ปาป ปาเปน สุกร
ความชั่ว คนชั่วทํางาย
ปาปมริเยหิ ทุกฺกร.
ความชั่ว อารยชนทํายาก.
๔๘. เรื่องพระกาลเถระ
มีเรื่องเลาวา หญิงคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี อุปถัมภบํารุงพระกาล
เถระอยางมารดา ชาวบานใกลเรือนเคียงที่คุนเคยกันไปฟงธรรมใน
สํานักพระศาสดามา ตางสรรเสริญไปตาม ๆ กัน ทําใหหญิงนั้นอยากไป
ฟงบาง จึงบอกกะพระเถระ แตถกู ทานหามเสียทุกครั้ง ไมใหไป ใน
ที่สุดนางหนีไปจนได เวลาที่พระมาเรือนไมพบ รูเรื่องวาไปฟงธรรม
ทานรับไปเฝาพระศาสดา ในขณะที่หญิงนั้นอยูนั่น ทูลวา หญิงนี้ เปน
คนโง ธรรมะลึก ๆ ฟงไมรู โปรดแสดงแตเพียงทาน ๆ ศีล ๆ เทานั้น
ก็พอ ที่พระรูปนั้นทําอยางนี้เพราะเกรงวาเขาจะเหินหางจากตนเสีย
๑๒๒. ธมฺ. ๖/๒๑
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เปนทางเสื่อมลาภ สมกับพุทธคาถาวา :[ ๑๒๓ ] ผล เว กทฺทลึ หนฺติ
ผลกลวยฆาตนกลวย
ผล เวฬุ ผล นฬ
ขุยไผฆาไมไผ ขุยออฆาไมออ
สกฺกาโร กาปุริส หนฺติ
สักการะฆาคนชั่ว
คพฺโภ อสฺสตรึ ยถา.
เหมือนลูกมาในทองฆาแมมาอัสดร
ฉะนั้น.
๔๙. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ
มีเรื่องเลาวา พระอังคุลิมาลเถระ บวชในสํานักของพระ
ศาสดาแลว บรรลุพระอรหันต. ทานไปในที่ลับ ชอบหลีกเรนเสวย
วิมุตติสุข เปลงอุทานนี้ขึ้นในเวลานั้นวา :[ ๑๒๔ ] โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา
ก็ในกาลกอน ผูใดประมาทแลว
ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
ภายหลัง ผูนั้นไมประมาท
โสม โลก ปภาเสติ
เขายังโลกนี้ใหสวางอยู
อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา.
เหมือนพระจันทรพนจากเมฆ.
๕๐. เรื่องนางจิญจมาณวิกา
มีเรื่องเลาวา ตอนแรกตรัสรู ลาภสักการะเกิดขึ้นแกภิกษุสงฆ
มาก ฝายพวกติตถิยะเสื่อมลาภสักการะลง ถึงกับอางตนเปนพุทธะ
๑๒๓. ธมฺ. ๖/๒๑
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บาง แมอยางนั้น ยังไมรวย จึงประชุมกันทําลายความนับถือ ใช
นางกิญจมาณวิกาใหใสไคล นางรับทํา พยายามตั้ง ๘-๙ เดือน
ตอนเย็นทําเดินไปวัดเชตวัน ถูกเขาถาม ทําพูดเปนที่ปดบัง เอาผา
พันทองใหโตขึ้นทุกที ที่สุดเอาโครงไมผูกทองไว ไปยืนวาพระ
พุทธเจาในที่ประชุม หาวาทําใหมีทองแลวไมดูไมแล ทาวสักกเทวราช
ลงมากับเทพบุตร ๆ แปลงเปนลูกหนู เขาไปกัดเชือกผูกขาด หุนไมตกลง
คนที่อยูนั้นเห็นประจักษ ชวยกันไลออกไป นางเดินไปพนสายจักษุ
ก็ถูกแผนดินสูบ ไปเกิดในอเวจีมหานรก รุงขึ้นภิกษุพูดกันถึงเรื่องนี้
พระศาสดาเสด็จมาตรัสวา ในปางกอน นางก็เคยใสไคลพระองค ทรง
เลานิทานในมหาปทุมชาดกวา :[ มหาปทุมชาดก ]
นานมาแลว ครั้งพระเจาพรหมทัตต ครองกรุงพาราณสี พระ
ปทุมกุมารเปนพระราชโอรส เปนรัชทายาท พระราชมารดาทิวงคต
แลว พระราชบิดาไดอัครมเหสีใหม ครั้งหนึ่ง ทาวเธอเสด็จออกไป
ปราบจลาจล มอลใหพระปทุมกุมารรักษาพระนครและพระมเหสีดวย
ครั้นปราบจลาจลสงบแลวเสด็จกลับ พักอยูนอกพระนคร ทางในเมือง
เตรียมการตอนรับ พระกุมารเสด็จเขาไปปรึกษาราชการกับพระมเหสี
พระมเหสีเกิดพอพระทัยในพระสิริรปู ของพระกุมารถึงกับจับพระหัตถ
จูงขึ้นพระที่ แตวิสัยพระโพธิสัตวหาทําเชนนั้นไม จึงไมยอมไป
พระนางขัดแคนเจืออาย คิดใสไคลพระกุมาร ทํามายาขวนองคเอง
บรรทมระทมทุกข ครั้นพระสวามีเสด็จเขาไปก็ทูลวาพระกุมาร
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ละลาบละลวงอยางนั้น ๆ ทาวเธอฟงความขางเดียว กริ้วพระราชโอรส ถึงกับสั่งใหจับตัวไปทิ้งเหว แตไมทิวงคตเพราะมีเทพเจารับไว
ตอมาพระกุมารไปบวชเปนฤษีอยูปาหิมพานต พระราชาทรงทราบ
เสด็จไปชวนกลับ แตไมเปนผลสําเร็จ คิดแคนวาใครทําใหเรา
จกลูกรัก รับสั่งถาม เขาทูลใหทรงทราบแลว ใหจับพระมเหสีไปทิ้งเหว
เสีย นี้ตองตามคําวา ทุกฺขโต ทุกฺขาน ที่รูจักกันดื่น ตอนคุม
พระกุมารออกจากพระนครไปทิ้งเหว พวกเจานายผูใหญ กลาว
กันวา :[ ๑๒๕ ล นาทิฏา ปรโต โทส
ผูใหญยังไมเห็นโทษนอยใหญโดย
อณุถูลานิ สพฺพโส
ประการทั้งปวงของผูอื่น ยังไมได
อิสฺสโร ปณเย ทณฺฑ
สอบสวนเองแลว ไมพึงลงอาญา
สาม อปฺปฏิเวกฺขิย
กอน
( *โย จ อปฺปฏิเวกฺขิตฺวา
อนึ่ง ผูใดเปนกษัตริย ไมสอบสวน
ทณฺฑ กุพฺพติ ขตฺติโย
แลว ลงอาญา
สกณฺฏกว คิลติ
ก็เหมือนคนตาบอดกลืนอาหรมี
กาง
ชจฺจนฺโธว สกมฺขิก
เหมือนคนตาบอดกินอาหารมี
แมลงวัน
อทณฺฑิต ทณฺฑยติ
ผูใหญลงโทษตอผูไมควรลงโทษ
๑๒๕. ธมฺ. ๖/๔๙.
ชา. ๖/๑๓๐.
* ภายในวงเล็กตอไปนี้ นํามาจากมหาปทุมชาดกในทวาทสกนิบาต.
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ทณฺฑิยฺจ อทณฺฑย
อนฺโธว วิสม มคฺค
น ชานาติ สมาสม
โย จ เอตานิ านานิ
อณุถูลานิ สพฺพโส
สุทิฏมนุสาเสยฺย
สเว โวหริตมุ รหติ
เนกนฺตมุทุนา สกฺกา
เอกนฺตติขิเณน วา
อตฺต มหนฺเต เปตุ
ตสฺมา อูภยมาจเร
ปริภูโต มุทุ โหติ
อติติกฺโขว เวรวา
เอตฺจ อุภย ตฺวา
อนุมชฺฌ สมาจเร
พหุมฺป รตฺโต ภาเสยฺย
ทุฏโป พหุ ภาสติ
น อิตฺถีการณา ราช
ปุตฺต ฆาเตตุมรหสิ ).

และไมลงโทษตอผูที่ควรลง โทษ
ก็เหมือนคนตาบอดไมรูจักทางที่ไม
เรียบรอย เดินไปสูที่เรียบบางไม
เรียบบาง
สวนผูใด เห็นฐานนะนอยในใหญ
เหลานี้โดยประการทั้งปวงแลว จึง
สั่งการตามที่เห็นดีแลว
ผูนั้นแลควรสั่งการ
อันผูออนไปสวนเดียว หรืออัน
ผูเขมแข็งไปสวนเดียว ไมอาจตั้ง
ตนไวในความเปนผูใหญ
เพราะฉะนั้น พึงประพฤติใหถูก
ทั้งสอง
ผูออนไป ก็ถูกเขาขม
รุนแรงไปก็มีเวร
ผูใหญรูลกั ษณะทั้งสองนี้แลว
พึงประพฤติตามสายกลาง
คนรักแลว พูดมากไปก็มี
คนโกรธแลว พูดมากไปก็มี
ขาแตราชา เพราะหญิงเปนเหตุ
พระองคไมควรใหฆาบุตรเลย.
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๕๑. เรื่องยมกปาฏิหาริย
มีเรื่องเลาวา เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห ลงอาบน้ําไดไมจันทน
แดงมา ใหทําบาตรแขวนไวสูงลิบ ประกาศใหพระอรหันตเหาะไป
เอา พวกติตถิยะตะเกียกตะกายจะได แตเขาไมยอมปลดลงมาให
ถึงวันที่ ๗ พระบิณโฑลภารทวาช เกรงจะถูกเขาเหมาวาในพระ
พุทะศาสนาไมมีพระอรหันต จึงเหาะไปเอาได พระศาสดาทรงทราบ
ตรัสหามแสดงปาฏิหาริยแกสาวก.
พวกติตถิยะไดชองปาวรองวาจะทําปาฏิหาริยกับพระศาสดา ดวย
คาดวา พระองคบัญญัติสิกขาบทแลว แตมิไดเฉลียววา มิไดทรงบัญญัติ
สําหรับพระองค พระองคทรงกะวันกลางเดือน ๘ เปนวันแสดง แม
พวกเดียรถียก ็กะเอาวันนั้น แตพวกเขาแดสงไมไดดวยเหตุหลายอยาง
เพราะความจริงหนีความจริงไมพน เมื่อทรงเริ่มจะแสดง มีผูเขาอาสา
แสดงแทนหลายคนแตไมทรงอนุญาต ทรงอางวา ไมมีผูอื่นทําธุระของ
พระองคได ไมมีผูอื่นมีธุระเสมอเหมือน และตรัสนิทานในกัณหอุสภชาดกวา :[ กัณหอุสภชาดก ]
นานมาแลว พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดโค เจาของเอาใหเปน
คาเชาบานแกหญิงผูเฒา แตตัวยังเล็ก แกเลี้ยงอยางลูก เรียกชือ่ กัน
ตามเจาของและสีของวัววา อัยยิกากาฬะ แปลวา โคดําของยาย
โตแลวเที่ยวไปกับฝูง คุนกับพวกเด็ก ๆ ยอมใหเด็กเยาหยอก.
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วันหนึ่ง พวกพอคาบรรทุกสิ้นคามาดวยเกวียน ๕๐๐ เลม ถึง
ที่ลุม โคลากไมขึ้น เขาจึงเที่ยวหาเชาโคแรง ๆ ลาก พบโคดําของ
ยายเขา ถามหาเจาของขอจาง เด็กบอกวาเจาของไมอยูที่นั่น จับ
เอาไปเถิด โคนั้นคิดจะอาคาจางแทนคุณยายที่เปนเจาของ ยอมไป
ลากใหทั้งหมด พวกพอคาเรี่ยไรกันออกรวมไดพันกหาปณะหอผูกคอ
ให โควิ่งเอาไปบานใหเจาของ ยายเห็นดังนั้นก็ดีใจ บํารุงยิ่งขึ้น
ในอวสาน ทั้งยายทั้งโค ตางไปตามยถากรรม.
เมื่อตรัสฉะนี้แลว ลงทายตรัสเปนคาถาไววา :[ ๑๒๕ ] ยโต ยโต ครุ ธุร
ในที่ใด ๆ งานหนัก มีทางลุมลึก
ยโต คมฺภีรวตฺตนี
ตทาสฺสุ กณฺห ยฺุชนฺติ
เมื่อนั้นแล พวกพอคาจะตองใช
เทียมโคดํา
สฺวาสฺสุ ต วเห ธุร.
โคดํานั้นแล พึงพางานนั้นไปได.
เมื่อสมเด็จพระศาสดาตรัสชาดกโคดําแลว ตรัสนันทิวิสาลชาดก
นี้อีก มีความสังเขปวา :[ นันทิวิสาลชาดก ]
พระโพธิสัตวเกิดในกําเนิดโค ในกรุงตักกสิลา พราหมณ
เจาของรักอยางลูก ใหกินขาวเหมือนคน เลี้ยงแตเล็กจนโต มีนาม
ปรากฏวา นันทิวิสาล โคนั้นเห็นพราหมณปรนปรือตนดวยความ
ลําบาก ใครจะทดแทนคุณ จึงเขาหาเจาของบอกใหไปทาพนันวา
๑๒๕. ธมฺ. ๖/๗๙.

ชา. ๑/๑๘๙.
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โคของตนสามารถลากเกวียนบรรทุกสิ่งของเต็มผูกติดกันตั้ง ๑๐๐ เลม
พราหมณไปคุยอวดทาพนันกับโควินทกเศรษฐี ถึงคราวลาก ตาแกสําแดง
อํานาจตวาดวา เฮย วัวโกง ลากไป โคไมเคยโกง ถูกตวาดเขา
เชนนั้น นอยใจยืนนิ่งเสีย พราหมณตองแพเศรษฐี เสียทรัพยพันหนึ่ง
พราหมณปลดโคปลอยไป กลับมานอนระทมอยูบาน ฝายนันทิวิสาล
เที่ยวหากินแลวกลับมาเห็นเจาของนอนอยู เขาไปถาม และตอวา ขอให
ไปพนันกับเขาใหม แตอยาหาวาโกง ตาแกไปทาพนันอีก คราวนี้เอา
๒,๐๐๐ เหรียญ ถึงคราวลาก พูดวา ลากไปเถิดพอมหาจําเริญ โคจึง
ลากไปใหพราหมณชนะไดทุนคืนและกําไรดวย การพูดดีพูดรายใหผล
อยางนี้ ในอวสานพระองคตรัสสรุปเปนคาถาวา :[ ๑๒๖ ] มนาปเมว ภาเสยฺย
คนควรพูดแตคํานาชอบใจ
นามนาป กุทาจน
ในคราวไหน ๆ ก็ไมควรพูดคํา
ไมนาชอบใจ
มนาป ภาสมานสฺส
เมื่อพราหมณพูดคํานาชอบใจ
ครุภาร อุทพฺพหิ
โคนันทิวิสาลจึงลากเกวียนบรรทุก
หนักไป
ธนฺจ น อลาเภสิ
ใหพราหมณนั้นไดทรัพยดวย
เตน จตฺตมโน อหุ.
และตนเองก็มีใจแชมชืน่ เพราะเหตุ
นัน้ .
๑๒๖. ธมฺ. ๖/๗๙.

ชา. ๑/๒๙๓
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เมื่อสมเด็จพระศาสดาแสดงยมกปาฏิหาริย ตามประเพณีของ
พระพุทธเจาทั้งหลายแลว เสด็จไปสูดาวดึงสภพ เพื่อโปรดพุทธมารดา
เมื่อพระองคเสด็จหายไป ชุมนุมชนทีด่ ูอยูสงสัย ไมทราบวาเสด็จ
ไปไหน ตางคร่ําครวญกันวา :[ ๑๒๗ ] คโต นุ จิตฺตกูฏ วา
พระสัมพุทธเจาเสด็จไปภูเขาจิตตกูฏ
เกลาส วา ยุคนฺธร
หรือไกลาส หรือยุคนธร
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธ
เราคงไมเห็นพระสัมพุทธเจา
โลกเชฏ นราสภ
ผูเปนใหญในโลกเปนนระผูองอาจ
ปวเวกรโต ธีโร
พระองคยินดีในวิเวก เปนนัก
ปราชญ
นิม โลก ปุเนหิติ
จักไมกลับมาโลกนี้อีก
น โน ทกฺเขมุ สมฺพุทฺธ
เราคงไมเห็นพระสัมพุทธเจา
โลกเชฏ นราสภ.
ผูเปนใหญในโลกเปนนระผูองอาจ.
เมื่อสมเด็จพระศาสดาเสด็จหายไปอยางนั้น บริษัทคร่ําครวญ
กันแลว เขาไปถามทานพระมหาโมคคัลลานะ แมทานทราบอยู แต
บอกใหเขาไปถามพระอนุรุทธะ พระอนุรุทธะจึงบอกวา เสด็จไป
จําพรรษา ณ ปณฑุกัมพลสิลา ในดาวดึงสภพ เพื่อแสดงอภิธรรมปฎก
โปรดพุทธมารดา จักเสด็จลงในวันมหาปวารณา คนทั้งหลายพากัน
พักคอยอยูที่นั่น ทานพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแกบริษัท ทาน
๑๒๗. ธมฺ. ๖/๘๓
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จุลลอนาถปณฑิกะจัดอาหารเลี้ยงตลอดถึงหมากพลู และเครื่องใชอื่น
บางอยาง การที่พระพุทธเจาเสด็จไปจําพรรษาบนดาวดึงสนี้ พระ
โบราณาจารยประพันธเปนคาถาไววา :[ ๑๒๘ ] ตาวตึเส ยทา พุทฺโธ
เมื่อสมเด็จพระพุทธเจา ผูเปนบุรุษ
สิลาย ปณฺฑกุ มฺพเล
สูงสุด ประทับอยูบนพระแทน
ปาริจฺฉตฺตกมูลมฺหิ
ปณฑุกัมพลสิลาอาสน ที่โคนตน
วิหาสิ ปุริสตุ ฺตโม
แคฝอย ( ปาริฉัตตกะ ) ในดาวดึงส
ทสสุ โลกธาตูสุ
ทวยเทพในหมื่นโลกธาตุ
สนฺนิปติตฺวาน เทวตา
ประชุมกันแลว
ปยิรุปาสนฺติ สมฺพุทฺธ
เขาเฝาสมเด็จพระสัมพุทธเจา
วสนฺต นคมุทฺธนิ
ผูประทับอยูบนยอดภูเขา
น โกจิ เทโว วณฺเณน
เทพเจาไร ๆ ก็ไมรุงเรืองไปกวา
สมฺพุทฺธสฺส วิโรจติ
วรรณะของสมเด็จพระสัมพุทธเจา
สพฺเพ เทเว อติกฺกมฺม
สมเด็จพระสัมพุทธเจาเทียว รุง
สมฺพุทฺโธ ว วิโรจติ.
เรืองลวงทวยเทพทั้งมวล.
เมื่อสมเด็จพระศาสดาเสด็จไปประทับอยู ณ ปณฑุกัมพลสิลานั้น
พระพุทธมารดาเสด็จลงมาจากดุสิตพิมาน ประทับนั่งอยูขางขวา
อินทกเทพบุตรก็ตามเสด็จมานั่งขางขวา สวนอังกุรเทพบุตรมานั่งขาง
ซาย เมื่อเหลาเทวดาที่มีศักดาใหญมาประชุมกันมากขึ้น อังกุรเทพบุตรผูมีศักดานอย จําตองเลื่อนถอยออกไปทุกที จนหางจาก
๑๒๘. ธมฺ. ๖/๘๔
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พระพุทธองคถึง ๑๒ โยชน พระศาสดามีพระประสงคจะใหทราบวา
การบริจาคทานกทักขิเณยยบุคคล ในศาสนาของพระองค มีผล
มาก จึงตรัสวา อังกุร ! เธอจัดระเบียบเตาประมาณ ๑๒ โยชน
ถวายทานใหญราวหมื่นป กระนั้นเมื่อมาสูสํานักเรา ยังตองถอยออก
ไปอยู ณ ที่ไกล ที่เปนดังนี้ เพราะทานนั้นบริจาคแกผูมิใชทักขิเณยยบุคคล สวนอินทกเทพบุตร ไมตองถอยออกไป เพราะถวายทานใน
ทานที่เปนทักขิเณยยบุคคล ขอนี้พระโบราณาจารยกลาวไววา :[ ๑๒๙ ] โอโลเกตฺวาน สมฺพุทฺโธ
สมเด็จพระสัมพุทธเจาทอดพระเนตร
องฺกุรฺจาป อินฺทก
อังกุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร
แลว
ทกฺขิเณยฺย ปภาเวนฺโต
เมื่อจะทรงสรรเสริญทักขิเณยยบุคคล
อิท วจนมพฺรวิ
จึงไดตรัสคํานี้วา
มหาทาน ตยา ทินฺน
อังกุร ! เธอใหมหาทานสิ้นกาล
องฺกุร ทีฆมนฺตเร
นานในระหวางเวลา ( นอกพุทธกาล )
อติทูเร นิสนิ ฺโนสิ
เมื่อมาสูสํานักเรา จึงตองนั่งในที่
อาคจฺฉ มม สนฺติก
ไกลนัก
๑๒๙. ธมฺ. ๖/๘๕
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โจทิโต ภาวิตตฺเตน
องฺกุโร เอตมพฺรวิ
กึ มยฺห เตน ทาเนน
ทกฺขิเณยฺเยน สฺุต
อย โส อินฺทโก ยกฺโข
ทชฺชา ทาน ปริตฺตก
อติโรจติ อมฺเหหิ
จนฺโท ตารคเณ ยถา.
[ ๑๓๐ ] อุชชฺ งฺคเล ยถา
พีช พหุป โรปต
น ผล วิปุล โหติ
นป โตเสติ กสฺสก
ตเถว ทาน พหุก
ทุสฺสีเลสุ ปติฏิต
น ผล วิปุล โหติ
๑๓๐. ธมฺ ๖/๘๗

อังกุรเทพบุตร อันพระศาสดา ผูมี
พระองคอบรมเตือนแลว ไดทูล
คํานี้วา
ประโยชนอะไรจักมีแกขาพระองค
ดวยทานนั้น
เพราะทานนั้นวางจากทักขิเณยยบุคคล
อินทกยักษนั้นนี้
ใหทานแตเพียงเล็กนอย
ยังรุงโรจนกวาขาพระองค
เหมือนพระจันทรในหมูดาว.
อินทกเทพบุตรทูลวา
เขตฺเต
เหมือนหวานพืชลงในนาดอน
ถึงมาก
ผลก็ไมไพบูลย
ทั้งไมยังชาวนาใหปลื้มใจ
ทานมากมายก็ฉันนั้นแล
ตั้งไวในผูไมมีศีลแลว
ผลก็ไมไพบูลย
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ทั้งไมยังผูใหใหปลื้มใจ
เหมือนหวานพืชลงในนาดี
ถึงนอย
ฝนเพิ่มน้ําใหพอดี
ผลยอมยังชาวนาใหปลื้มใจได
การกุศลแมสักเล็กนอย ทําไวใน
ทานผูมีศีล มีคุณมั่นคง ก็ฉันนั้น
แล
ผลยอมยังผูใหใหปลื้มใจได.
พระศาสดาตรัสวา
๑๓๑ วิเจยฺย ทาน ทาตพฺพ
บุคคลพึงเลือกใหทาน
ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล
ในเขตที่ใหแลวมีผลมาก
วิเจยฺย ทาน สุคตปฺปสตฺถ
การเลือกให พระสุคตสรรเสริญ
เย ทกฺขิเรยฺยา อิธ ชีวโลเก
ผูใดเปนทักขิเณยยะในชีวโลกนี้
เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ
ทานที่ใหในผูนั้น มีผลมาก
พีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเต.
เหมือนพืชที่หวานลงไปในนาดี
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
นาทั้งหลาย มีหญาเปนโทษ
ราคโทสา อย ปชา
หมูสัตวนี้ มีราคะเปนโทษ
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ
เหตุนั้นแล ทานที่ใหในผูที่ปราศทินฺน โหติ มหปฺผล.
จากราคะแลว จึงมีผลมาก
นป โตเสติ ทายก
ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต
พีช อปฺปมฺป โรปต
สมฺมา ธาร ปเวจฺฉนฺต
ผล โตเสติ กสฺสก
ตเถว สีลวนฺเตสุ
คุณวนฺเตสุ ตาทิสุ
อปฺปเกป กเต กาเร
ผล โตเสติ ทายก.

๑๓๑. ธมฺ. ๖/๘๗
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ติณโทสานิ เขตฺตานิ
นาทั้งหลาย มีหญาเปนโทษ
โทสโทสา อย ปชา
หมูสัตวนี้ มีโทสะเปนโทษ
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ
เหตุนั้นแล ทานที่ใหในผูที่ปราศทินฺน โหติ มหปฺผล
จากโทสะแลว จึงมีผลมาก
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
นาทั้งหลาย มีหญาเปนโทษ
โมหโทสา อย ปชา
หมูสัตวนี้ มีโมหะเปนโทษ
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ
เหตุนั้นแล ทานที่ใหในผูที่ปราศทินฺน โหติ มหปฺผล
จากโมหะแลว จึงมีผลมาก
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
นาทั้งหลาย มีหญาเปนโทษ
อิจฺฉาโทสา อย ปชา
หมูสัตวนี้ มีความอยากเปนโทษ
ตสฺมา วิคติจฺเฉสุ
เหตุนั้นแล ทานที่ใหในผูที่ปราศทินฺน โหติ มหปผล.
จากความอยากแลว จึงมีผลมาก.
สมเด็จพระศาสดาเสด็จไปประทับจําพรรษาในดาวดึงส แสดง
พระอภิธรรมปฎกแกพุทธมารดาตลอด ๓ เดือน พวกบริษัทที่คอยอยู
ขอใหทานพระมหาโมคคัลลานะไปทูลถามกําหนดและที่เสด็จลง ทาน
ไปทูลถามไดความวา จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัสสนคร ในวัน
มหาปวารณา พวกบริษัทจึงไปคอยรับเสด็จอยู ณ ที่นั้น.
เมื่อเสด็จลงนั้น มีเหลาเทพเจาตามสงเสด็จลงมาดวยเปนอันมาก
นับวาเสด็จโดยพยุหยาตราใหญของสมเด็จพระศาสดา ฉะนั้น จึงงดงาม
อยางยิ่งเหลือที่จะพรรณนา แมพระสารีบุตรก็รสู ึกแปลกนัยนตาถึงกับ
ปลื้มใจกราบทูลดวยคําเปนตนวา :-
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[ ๑๓๒ ] น เม ทิฏโ อิโต ปุพฺเพ
เมื่อกอนนี้ ขาพระองคไมเคย เห็น
น สุโต อุท กสฺสจิ
และไมเคยไดฟงจากใคร ๆ วา
เอว วคฺคุคโท สตฺถา
พระศาสดา ผูมีพระวาจาไพเราะ
ตุสิตา คณิมาคโต.
เสด็จจากดุสิตมาสูที่ชุมนุมอยางนี้.
พระศาสดาตรัสตอบวา
[ ๑๓๓ ] เย ฌานปฺปสุตา ธีรา
ธีรชนเหลาใด ขวนขวายในฌาน
เนกฺขมฺมูปสเม รตา
ยินดีแลวในเนกขัมและธรรมทีส่ งบ
เทวาป เตส ปหยนฺติ
แมเทวดาทั้งหลายยอมจงรักผูนั้น
สมฺพุทฺธาน สตีมต.
ผูตรัสแลว มีสติ.
เมื่อสมเด็จพระศาสดา เสด็จลงที่เมืองสังกัสสนครแลว ตรัสถาม
ปญหาหลายชั้น สาวกทั้งหลายแกไดเฉพาะปญหาที่เปนวิสัยของตน
เทานั้น เชนปุถุชนแกไดเฉพาะปญหาที่เปนวิสัยของปุถุชน ไมสามารถ
แกปญหาที่เปนวิสัยของพระอริยบุคคล แมพระอริยบุคคลก็แกไดตามชั้น
ของตน ๆ แมพระอรหันตสามัญก็ไมสามารถแกปญหาของพระอรหันต
ผูเปนอัครสาวก แมพระสารีบุตรก็ยังติดขัดในปญหาที่เปนพุทธวิสัย
เชนปญหาในพุทธวิสัยวา :[ ๑๓๔ ] เย จ สงฺขาตธมฺมา เส
ผูใดมีพิจารณาธรรมแลวดวย
เย จ เสขา ปุถู อิธ
ผูใดเปนเสขะมีอยูมากในโลกนี้ดวย
๑๓๒. ธมฺ. ๖/๙๐.
๑๓๔. ธมฺ. ๖/๙๒.

๑๓๓. ธมฺ. ๖/๙๑
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ดูกอนผูนริ ทุกข ! ทานมี ปญญษ
รักษาตัว อันเราถามแลว จงบอก
ความเปนไปของผูนั้น.
เมื่อสมเด็จพระศาสดาใหนัยแกพระสารีบุตรแลว ปญหานั้น
ปรากฏแกทานหลายนัย ไดยินวา นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว
คนอื่นไมมีปญญาทัดเทียวทาน เมื่อฝนตกอยูตลอดกัป ทานอาจ
คํานวณไดวา ตกในมหาสมุทรเทานี้ ในแผนดินเทานี้ ในภูเขา
เทานี้ แมพระพุทธองคก็ตรัสสรรเสริญวา พระองคทรงทราบความ
สามารถของทานแลว เครื่องเทียบปญญาของทานั้นไมมี เหตุนั้น
ทานจึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา
[ ๑๓๕ ] คงฺคาย วาลุกา ขีเย
ทรายในแมน้ําคงคา พึงสิ้นไป
อุทก ขีเย มหณฺณเว
น้ําในมหาสมุทร พึงสิ้นไป
มหิยา มตฺติกา ขีเย
ดินในแผนดิน, พึงสิ้นไป
ลกฺเขน มม พุทฺธิยา.
ดวยการใสคะแนน ( กอน ) ความ
รูของขาพระองค.
เมื่อพระสารีบุตรวิสัชนาปญหาแลว ภิกษุพดู กันวา พระสารีบุตร
องคเดียวเทานั้นวิสัชนาปญหาได สวนคนอื่นติดหมด สมเด็จพระ
ศาสดาเสด็จมาตรัสวา มิใชแตบัดนี้ ถึงในกาลกอน พระสารีบุตร
ก็เคยวิสัชนาไดเหมือนกัน แลวทรงนําอดีตนิทานปโรสหัสสชาดกมา
เลาวา :เตส เม นิปโก อิริย
ปุฏโ ปพฺรหู ิ มาริส.

๑๓๕. ธมฺ. ๖/๙๓
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[ ปโรสหัสสชาดก ]
ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว
เกิดในสกุลพราหมณ ไปเรียนศิลปวิทยาในเมืองตักกสิลาสําเร็จแลว
ละกามออกบวชเปนฤษี ไดอภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ อาศัยอยูในปา
หิมพานต มีบริวารราว ๕๐๐ ในกาลตอมา พระสารีบุตรผูเปนศิษย
ผูใหญ พาบริวาร ๒๕๐ ลงมาอยูถิ่นคน กลับขึ้นไปในเมื่อพระโพธิสัตว
ทํากาลกิริยาแลว จึงถามพวกศิษยดวยกันวา อาจารยของเราไดบรรลุ
คุณวิเศษอะไรบาง ? พวกนั้นตอบวา ไมไดอะไรเลย เขาถามเมื่อ
ใกลมรณะวา ทานไดอะไรบาง ? ทานตอบวา นตฺถิ กิฺจิ
( นิดเดียวไมมี ) ดังนี้ พวกศิษยเหลานั้นรูไมทันคําพูด คําวา นตฺถิ
กิฺจิ เปนวิธีหนวงอารมณตามลักษณะอากิญจักญญายตนฌาน อาจารยได
ฌานชื่อนี้ ตายไปเกิดในพรหมโลกชัน้ อาภัสสร ธรรมดาพระโพธิสัตว
แมไดอรูปสมาบัติ ก็ไมไปเกิดในอรูปภพ เพราะเปนอภัพพสถาน
ศิษยใหญนั้นชี้แจงแกพวกศิษยอื่น ๆ เขาไมลงความเห็นดวย บางที
จะเหมาวาตีคําพูดซึ้งเกินไป พระโพธิสัตวทราบการณนั้นแลว ลง
มาจากพรหมโลก กลาวคาถาพรรณนาบุญญานุภาพของศิษยใหญนั้น
วา :[ ๑๓๖ ] ปโรสหสฺสมฺป สมาคตาน
แมเมื่อมารวมกันตั้งพันปลาย
กนฺเทยฺยุ เต วสฺสสต อปฺา
พวกเขาไมมีปญญา คร่ําครวญกันไปตั้ง ๑๐๐ ป
๑๓๖. ธมฺ. ๖/๙๔.

ชา. ๒/๒๕๔
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เอโก ว เสยฺโย ปุริโส สปฺโ
คนมีปญญา รูเนื้อความของ คําที่
โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถ.
พูด คนเดียวเทานั้น ดีกวา.
๕๒. เรื่องเอรกปตตนาคราช
มีเรื่องเลาวา เอรกปตตนาคราช เดิมเคยบวชเปนภิกษุในศาสนา
ของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา คราวลงเรือจะไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา
เวลาเรือออก มือกําลังจับตะไครน้ําอยู ปลอยไมทนั ใบขาดไป ทาน
เขาใจวาอาบัติเล็กนอยเทานั้นเลยไปแสดง บําเพ็ญเพียรอยูในปา ๒ หมื่นป
เวลาจะมรณะหวนระลึกถึงการที่ทําใหใบไมขาด เกิดวิปฏิสาร แตไมมี
ผูรับแสดง ตายไปเกิดเปนพญานาคระลึกชาติได ตอมามีบุตรีคนหนึ่ง
ปรารถนาจะทราบวา สมเด็จพระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกหรือยัง จึงให
ธิดาของตนนั่งบนพังพาน รองเพลงขับเปนคําถาม และตนประกาศวา
ถาใครแกไดจะยกลูกสาวให ทําอยางนี้ทุกกึ่งเดือน ตลอดพุทธันดรหนึ่ง
จนถึงพุทธกาลนี้
สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคจะทรงอาศัยเหตุนั้นแสดงธรรม
แกมหาชน จึงเสด็จไปประทับอยูที่โคนตนซึก ถึงวันกําหนด มีคนพา
กันไปแกเพลง หวังจะไดนางนาคมาณวิกา อุตตรมาณพเดินทางผานที่
ประทับ พระองคตรัสเรียกเขาไปถามและบอกคําแกเพลงขับใหมาณพนั้น
ไดสําเร็จโสดาปตติผล แลวไปแกตามพุทธฎีกา พญานาคไดฟงรูไดวา
พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกแลว แปลงเพศเปนคนขึ้นมา ถามถึงพระ
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ศาสดา และใหอุตตรมาณพนําไปเฝา มหาชนพลอยไปดวยเปนอันมาก
เขารําพันความจําเดิมแตเคยชวยจนถึงเกิดในกําเนิดอเหตุกสัตว พระองค
จึงทรงแสดงธรรมโปรดตลอดทั้งประชุม ก็เพลงขับถามและตอบนั้น
ดังนี้ :ถาม
[ ๑๓๗ ] กึสุ อธิปตี ราชา
อะไรเอย ผูเปนใหญ เปนทาว
พญา ?
กึสุ ราช รชสฺสิโร
อะไรเอย ทาวพญา มีละออง
บนศีรษะ ?
กถ สุ วิรโช โหติ
อยางไรเอย ทาวพญา จึงสิ้น
ละออง ?
กถ พาโลติ วุจฺจติ.
อยางไรเอย ทาวพญา จึงถูก
เรียกวาคนเขลา ?
ตอบ
[ ๑๓๘ ] ฉทฺวาราธิปตี ราชา
ผูเปนใหญ ๖ ทาง เปนทาวพญา
รชมาโน รชสฺสิโร
ทาวพญาติดใจ จึงมีละอองบน
ศีรษะ
อรช วิรโช โหติ
ทาวพญาไมติดใจ จึงสิ้นละออง
รช พาโลติ วุจฺจติ
ทาวพญาติดใจ จึงถูกเรียกวาคน
เขลา
๑๓๗. ธมฺ. ๖/๙๕.

๑๓๘. ธมฺ. ๖/๙๖
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ถาม
คนเขลาถูกอะไรพัดไป ?
คนฉลาดบรรเทาอยางไร ?
คนเกษมจากโยคะไดอยางไร ?
ทานถูกถามแลว จงตอบขอนั้น
แกฉัน.

[ ๑๓๙ ] เกนสฺสุ วุยฺหตี พาโล
กถ นุทติ ปณฺพิโต
โยคกฺเขมี กถ โหติ
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต.
ตอบ

[ ๑๔๐ ] โอเฆน วุยหฺ ตี พาโล
คนเขลาถูกน้ําทวมพัดไป
โยคา นุทติ ปณฺฑิโต
คนฉลาดบรรเทาดวยโยคะ
สพฺพโยควิสยุตฺโต
พรากโยคะทั้งปวงไดแลว
โยคกฺเขมีติ วุจฺจติ.
เขาจึงเรียกวาผูปกครองจากโยคะ.
๕๓. เรื่องอนภิรตภิกขุ
มีเรื่องเลาวา กุลบุตรคนหนึ่งมีศรัทธาออกบวชในพระศาสนา
ตอมาบิดาฝายอยากจะเห็นพระลูกชาย แตไมมีใครไปตาม ใกลตายฝาก
เงิน ๑๐๐ กหาปณะไวใหเปนคาบาตรจีวรแลวตายไป ภายหลังภิกษุนั้นไป
บาน นองชายบอกเรื่องราว ภิกษุไมตองการเงินนั้น แตกลับคิดสมบัติ
เศรษฐีขึ้นมาวา จักเอาเงินจํานวนนั้นเปนตนทุนกอรางสรางตัว ดีกวา
เที่ยวขอทานเขากิน คิดเอือมระอาที่จะบวชตอไปจนผอม สมเด็จพระ
ศาสดาทรงทราบ รับสั่งใหเขาเฝา สอบถามไดเคาเงื่อนแลว ทรงกะราย
๑๓๙. ธมฺ. ๖/๙๗.

๑๔๐. ธมฺ. ๖/๙๗
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จายให ไมทันครบ เงินหมดแลว ภิกษุนั้นเลยทอใจไมสึก ทรงแสดง
มันธาตุราชชาดกวา :[ มันธาตุราชชาดก ]
ในครัง้ บรมปฐมกัป มีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรง
พระนามวามันธาตุราช ทรงพระเดชานุภาพปกครองมนุษยโลกทั้งหมด
ชั่วเวลาตบมือเทานั้น อาจบันดาลใหฝนแกวตกจนลนหลาม ถึงกระนั้น
ยังไมพอพระราชหฤทัย ปรารถนาถิน่ ฐานอื่นอีก แตไมมีในมนุษยโลก
จึงขึ้นไปรวบรัดเอาเมืองแมนชั้นจาตุมหาราชิกา อยางนั้นก็ยังไมพอ
เขยิบขึ้นไปเอาชั้นดาวดึงสอีกกึ่งหนึ่ง ประทับอยูบนชั้นดาวดึงสนั้น จน
ทาวสักกเทวราชจุติไป ๓๖ องค ถึงองค ๓๗ ทาวมันธาตุราชปรารถนา
จะไดดาวดึงสทั้งหมด แตไมสมมโนรถ จึงตรมตรอม พลัดตกลงมาทิวงคต
ในสวนหลวง ความทะยานอยากสิ้นเวลาถึงเทานี้ ยังไมรูจักเต็ม.
ในอวสาน สมเด็จพระศาสดาตรัสยอเรื่องเปนคาถาไววา :[ ๑๔๑ ล ยาวตา จนฺทิมสุริยา
พระจันทร พระอาทิตยเวียนสอง
ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา
สวางตลอดทั่วทิศเพียงใด
สพฺเพ ว ทาสา มนฺธาตุ
เหลาปราณสัตว ที่อาศัยแผนดิน
เย ปาณา ปวินิสฺสิตา
เพียงนั้น ลวนเปนทาสของทาว
มันธาตุราช
น กหาปณวสฺเสน
ความเอิบอิ่มในกามทั้งหลายไมมี
ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ
เพราะฝนคือกหาปณะ
๑๔๑. ธมฺ. ๖/๑๐๔.

ชา. ๔/๔๗

ประโยค๓ - อันตรคาถาธรรมบทแปล - หนาที่ 213

อปฺปสฺสาทา ทุกฺขา กามา
กามทั้งหลายอรอยนอย ลําบากมาก
อิติ วิฺาย ปณฺฑิโต
บัณฑิตรูอ ยางนี้แลว
อป ทิพฺเพสุ กาเมสุ
จึงไมขอพบความยินดีในกามทั้ง/
รตึ โส นาธิคจฺฉติ
หลายแมเปนทิพย
ตณฺหกฺขยรโต โหติ
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปน
สมฺมาสมฺพุทธฺ สาวโก.
ผูยินดีแลว ในธรรมทีส่ ิ้นตัณหา.
๕๔. เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล
มีเรื่องเลาวา ครั้งหนึ่งพระเจาปเสนทิโกศลเสวยมากเกนขนาดไป
จะเปนเพราะเกิดพยาธิขึ้นภายในหรืออยางไรไมปรากฏในตํานาน วันหนึ่ง
เสยพระกระยาหารเชาแลว ไมทันผอนความเมาพระกระยาหาร เสด็จ
ไปเฝาสมเด็จพระศาสดา อึดอัดพลิกไปมา เลยมอยไปหนาที่นั่ง พระ
องคตรัสถามถึงเหตุที่เสด็จและตรัสเตือน ตั้งแตนั้นพระราชาทรงประหยัด
พระกระยาหารได ทรงสําราญตอมา ก็คาถามที่ตรัสเตือนนั้นวา :[ ๑๔๒ ] มิทธฺ ี ยทา โหติ
มื้อใดกินจุ มักงวงซึม
มหคฺฆโส จ
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี
ตองนอนหลับกระสับกระสาย
มหาวราโหว นิวาปปุฏโ
เหมือนหมูใหญ ที่เขาเลี้ยงดวย
อาหาร
๑๔๒. ธมฺ. ๖/๑๓๐
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ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท.
ชัดใหมึน ตองเขาหองบอย ๆ
มนุชสฺส สทา สตีมโต
เมื่อคนมีสติเสมอ
มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน
รูจักประมาณในอาหารที่ไดแลว
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา
ความเจ็บปวงของเขาก็นอย
สณิก ชีรติ อายุปาลย.
คอย ๆ แก อายุยนื .
๕๕. เรื่องทาวสักกะ
มีเรื่องเลาวา ครั้งสมเด็จพระศาสดาประทับอยูที่บานเวฬุวคาม
ปลงอายุสังขารแลวประชวรอาเจียนพระโลหิต ทาวสักกเทวราชเสด็จมา
เฝาปฏิบัติโดยไมรังเกียจ ภิกษุพากันสรรเสริญการที่ทาวสักกเทวราชทํา
เชนนั้น สมเด็จพระศาสดาทรงทราบแลวตรัสวา ขอนั้นไมอัศจรรย
เพราะเรามีอุปการะแกทาวสักกเทวราชมาก คือใหไดบรรลุโสดาปตติผล
เปลี่ยนจากแกมาเปนหนุม เมื่อทาวเธอกลัวตายไปหาเราที่ถ้ําอินทสาลคูหา
เราก็ไดอนุญาตวา :๑๔๓ ปุจฺฉ วาสว ม ปฺห
ดูกอนทาววาสวะ ! จงถามปญหา
กะเราเถิด
ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ
ทรงหวังอยางใดอยางหนึ่งไวในใจ
ตสฺส ตสฺเสว ปฺหสฺส
เราจะทําที่สุดแหงปญหานั้น ๆ แก
อห อนฺต กโรมิ เต.
พระองค.
๑๔๓. ธมฺ. ๖/๑๓๖
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๕๖. เรื่องอัญญตรกุฏมพิกะ
มีเรื่องเลาวา กุฎมพีผูหนึ่ง เมื่อบุตรตายแลวไปรองไหที่ปาชา
สมเด็จพระศาสดาเล็งเห็นอุปนิสัยจึงเสด็จไปที่บาน เขาทูลถึงเรื่องทุกข
โศกนั้น พระองคจึงตรัสวา สิ่งที่มีอันแตกทําลายตายไป แตกทําลาย
ตายไปแลว บัณฑิตในครั้งโบราณ เมื่อลูกรักตายไป ยังไมเศราโศก
ดังนี้เปนตน และทรงสาธกเรื่องในอุรคชาดกวา :[ อุรคชดก ]
ในครัง้ อดีตกาล พระโพธิสัตวเกิดในสกุลพราหมณ ในสกุลนั้น
มี ๕ คน รวมเปน ๖ คนทั้งทาสี เลี้ยงชีพดวยการทํานา วันหนึ่งบุตร
ถูกงูกัดตาย ไมมีใครรองไหเลย ชัดชวนกันเผาเหมือนเผาเนื้อ เพราะสกุล
นี้เจริญมรณสติเปนอาจิณ จนชินกับความตาย รอนถึงทาวสักกเทวราช
ทาวเธอเสด็จลงมาสอบไลเลียง เขาตางบอกความเห็นของเขาทุกคน
ทาวสักกเทวราชทรงเลื่อมใส ประทานทรัพยสิ่งของพอสมควร เสด็จ
กลับไป.
คําที่พระโพธิสัตวทูลนั้นวา :[ ๑๔๔ ] อุรโคว ตจ ชิณฺณ
เขาละรางของตนไป เหมือนงูลอก
หิตฺวา คจฺฉติ สนฺตนุ
คราบเกาไป
เอว สรีเร นิพฺโภเค
เมื่อสรีระใชไมไดอยางนี้
เปเต กาลกเต สติ.
เมื่อเขาละไปเปนอันทํากาละแลว
๑๔๔. ธมฺ. ๖/๑๔๒.

ชา. ๔/๔๓๐
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ตัวเขาเองถูกเผาก็ไมรู
พวกญาติคร่ําครวญ เขาก็ไมรู
เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมโศก
ถึงผูนี้
คโต โส ตสฺส ยา คติ.
เขาไปสูคติของเขา.
๕๗. เรื่องปญหาที่ภิกษุทูลถาม
มีเรื่องเลาวา สมเด็จพระศาสดาเมื่อประทับอยูที่อัญชนวัน พราหมณ
แกชาวเมืองสาเกตออกจากบาน มาพบพระองคกําลังเสด็จเขาไปบิณฑบาต
ไหนนานนักหนา เวลามารดาบิดาแกเฒา ควรทํานุบํารุง แลวเชิญเสด็จ
ไปบาน แมนางพราหมณีเห็นเขาก็วาอยางนั้น เรียกพวกลูก ๆ ใหมา
ไหวพี่ชาย แลวถวายภัตตาหาร ขอใหรับภิกษาตอไป พระองคแสดง
ธรรมใหบรรลุอนาคามิผลทั้ง ๒ คน ในอวสานกาล พราหมณพราหมณี
ไดบรรลุพระอรหันตแลวปรินิพพาน
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณเรียกพระศาสดาวาบุตร ทั้ง
พระองคก็ยอมรับ ดังนี้จึงพากันสงสัยพูดขึ้น พระศาสดาเสด็จมาตรัส
วา พราหมณพราหมณี เคยเปนมารดาบิดาเปนลุงปาอามาประมาณ ๓
พันชาติ แลวตรัสเปนคาถาวา
ฑยฺหมาโน น ชานาติ
าตีน ปริเทวิต
ตสฺมา เอต น โสจามิ
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[ ๑๔๕ ] ยสฺมึ มโน นิวสี ติ
ใจจดจออยูในผูใด
จิตฺตฺจาป ปสีทติ
แมจิตเลื่อมใสอยูในผูใด
อทิฏปุพฺพเก โปเส
เขายอมสนิทสนมในคนแมยังไมเคย
กาม ตสฺมึป วิสฺสเส.
เห็นนั้นไดโดยแท.
ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน
ความรักนั้น ยอมเกิดดวยเคยอยู
ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
รวมกันมา หรือดวยเกื้อกูลกัน
เอวนฺต ชายเต เปม
ในปจจุบัน
อุปฺปลว ยโถทเก
เหมือนบัวในน้ํา
อนึ่ง เมื่อเขาทําฌาปนกิจศพพราหมณและพราหมณนั้น พระองค
ก็เสด็จไปในงานนั้นดวย และทรงแสดงชราสูตรในที่นั้น ขึ้นตนวา :[ ๑๔๖ ] อปฺป วต ชีวิต อิท
ชีวิตนีม้ ีนอยหนอ
โอร วสฺสสตาป มียติ
คนยอมตายภายในรอยป
โย เจป อติจจฺ ชีวติ
ถาผูใดเปนอยูเกินไปไดบาง
อถโข โส ชรสาป มียติ.
ผูนั้นก็ตายเพราะความแกโดยแท.
๕๘. เรื่องนางปุณณทาสี
มีเรื่องเลาวา นางปุณณาเปนทาสีของเศรษฐีในกรุงราชคฤห คืน
วันหนึ่งเขาซอมขาวแลวเก็บรําออนไว รุงเขาทําขนม สุกแลวหอพกไป
๑๔๕. ธมฺ. ๖/๑๗๙.

๑๔๖. ธมฺ. ๖/๑๗๙
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ตักน้ํา คิดวาจะเอาไปกินที่นั่น เผอิญพบพระศาสดาเขา เกิดศรัทธา
นอยถวาย พระองครับเสวยแลวตรัสสนทนาและตรัสคาถา นางไดบรรลุ
โสดาปตติผล ภายหลังภิกษุโจทกันขึ้นวาพระพุทธเจาเสวยขนมรํา เปน
การทําไดยาก พระองคเสด็จมาซักถามไดความแลว ตรัสวา อยาวาแต
เดี๋ยวนี้เลย แตกอนนี้ก็เคยเสวย แลวตรัสกุณฑกสินธวโปตกชาดกวา :[ กุณฑกสินธวโปตกชาดก ]
ครั้งพระเจาพรหมทัตทรงราชยในกรุงพาราณสี มีนเวศนของ
หญิงผูเฒาอยูในระหวางทางไปกรุง เดิมเปนนิเวศนของสกุลเศรษฐี แต
กระจัดพลัดพรายเหลืออยูแตหญิงแกคนเดียว คราวหนึ่งพวกพอคามาเดิน
ทางมาขอเชาบานพัก ยายแกอนุญาต ในเวลาเขาไป ยายขอลูกมาที่มา
ออกที่บานไวเปนคาเขา ไดมาไวแลวรักเหมือนลูก ปรนปรือดวยขาว
ตัวรําและหญาเดน ตามฐานะของตน ภายหลัง มีพอคามาขอเชาบาน
อยูอีก พอคาคนนี้ฉลาดรูจักลักษณะของมา ครั้นเห็นลูกมาตั้งนั้นก็รูวา
เปนมาสินธพอาชาไนย เลยขอซื้อยายนั้นไปเปนราคา ๖,๐๐๐ เหรียญ
นําไปถวายพระเจาแผนดิน ๆ โปรดปราน พระราชทานใหเจาของมา
เปนอุปราช ( วังหนา ) ใหบํารุงมาอยางเต็มที่จนอวสานกาล ตอนที่พอ
คารับมามาแลว ทดลองใหกินอาหารอยางเดิม มาไมกิน เขาจึงถามวา :[ ๑๔๗ ] ภุตฺวา ติณปริฆาสติ
เจากินหญาเปนเดน
ภุตฺวา อาจามกุณฺฑก
กินขาวตังและรํา ( มาจนโต )
๑๔๗. ธมฺ. ๖/๑๘๔
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นี่อาหารของเจา
ทําไม เดี๋ยวนี้จึงไมกิน ?.
มาตอบวา
ยตฺถ โปส น ชานนฺติ
ในที่ใดเขาไมรูจักผูควรเลี้ยง
ชาติยา วินเยน วา
ตามกําเนิดหรือตามระเบียบ
พหุ ตตฺถ มหาพฺรหฺเม
ทานมหาพรหม ! ในที่นั้นจึงมีขาว
อป อาจามกุณฺฑก
ตัวและรํามาก
ตฺวณฺจ โข ม ปชานาสิ
สวนทานรูจักขาพเจาวา
ยาทิโสย หยุตฺตโม
มานี้สูงสุดเชนใด
ชานนฺโต ชานมาคมฺม
ขาพเจารูอยู อาศัยทานผูรู
จึงไมกินรําของทาน.
น เต ภกฺขามิ กุณฺฑก.
๕๙. เรื่องพระโลฬุทายิเถระ
มีเรื่องเลาวา นักฟงในกรุงสาวัตถี ไดฟงธรรมกถาของพระ
สารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะแลว พากันสรรเสริญคุณ สวนพระอุทายี
เลอะไดฟงเขาพูดกันดังนั้น จึงคุยวา ถาฟงธรรมของเรา จักชมถึงไหน
หนอ เขาเขาใจวาเปนนักเทศก จึงนิมนตทานแสดงในวันหลัง ครั้น
จริงจังเลยไมไดสักอยางเดียว ผัดไปผัดมา ถูกเขารุกเขา วิ่งหนีไปจนตก

เอต เต โภชน อาสิ
กสฺมาทานิ น ภฺุชสิ.
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เว็จ พระศาสดาทรงทราบแลว ตรัสซ้ําวา ถึงในปางกอน เธอก็เคยตก
มาแลว ทรงสาธกเรื่องในสูกรชาดกวา :[ สูกรชาดก ]
ในรัชกาลพระเจาพรหมทัต ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ใน
หิมวันตประเทศ มีบึงอยูแหงหนึ่ง เปนที่อาศัยของสิงหสาราสัตว ตลอด
จนพวกดาบส วันหนึ่งราชสีหจับสัตวกินแลว ลงไปดื่มน้ําในบึง เห็น
หมูปาตัวใหญลงมา คิดวาจะกินวันหลัง เกรงวาหมูเห็นตัวเขาจะกลัว
วันหลังจักไมมา จึงเลี่ยงจากบึงไป ฝายหมูเห็นราชสีหเลี่ยงไป เขาใจวา
คงกลัวตัว จึงรองทารบ ราชสีหขอผัดไววันหลัง หมูนึกกระหยิ่มไป
บอกพวก พวกหมูอื่น ๆ พากันตกใจ กลัวตนจะพลอยยับไปดวย พากัน
โทษหมูตัวนั้น มันกลัวแลวปรึกษาวาจะทําอยางไร ? ไดรับแนะนําวา
ใหไปนอนคลุกคูถเสีย ๗ วัน ถึงวันกําหนดใหไปกอน ยืนคอยราชสีห
อยูเหนือลม มันทําตาม ราชสีหมาตามกําหนด ไดกลิ่นคูถเขา กลัว
เปอนเลยยอมแพ พวกหมูก็ไมกลาอยูในที่นั้นตอไปเหมือนกัน คําที่หมู
ทาเมื่อตอนเห็นราชสีห และราชสีหกลาวเมื่อเห็นหมูเปอนคูถนั้นวาดังนี้ :หมูทาวา
[ ๑๔๘ ] จตุปฺปโท อห สมฺม
เพื่อนเอย ! เรามี ๔ เทา
ตวมฺป สมฺม จตุปฺปโท
สูเจาก็มี ๔ เทา นะเพื่อน !
เอหิ สีห นิวตฺตสฺสุ
มาซิ ราชสีห ! กลับมาซิ
กินฺนุ ภีโต ปลายสิ.
กลัวกันจึงหนีหรือ ?
๑๔๘. ธมฺ. ๗/๑๗.

ชา. ๓/๑๑
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ราชสีหกลาววา
อสุจิ ปูติโลโมสิ
สูเจาสกปรก มีขนเปอนของเนา
ทุคฺคนฺโธ เวายสิ สูกร
มีกลิน่ เหม็นฟุง หมูเอย !
สเจ ยุชฺฌิตุกาโมสิ
ถาสูเจาใครจะรบ
ชย สมฺม ททามิ เต.
เพื่อนเอย ! เราใหความชนะแกเจา.
๖๐. เรื่องอัญญตรบุรุษ
มีเรื่องเลาวา กุลบุตรในกรุงราชคฤหคนหนึ่ง เคยไปเฝาสมเด็จ
พระศาสดาเสมอ ตอมาไดรับภรรยา นางประพฤตินอกใจสามี เขารูวา
ภรรยาประพฤติเชนนั้นแลว กลุมใจไมอยากพบปะใคร ๆ เวนเฝาพระ
ศาสดาไปหลายวันจึงไป พระองครับสั่งถามวา ทําไมหายไป ? เมื่อเขา
ทูลถามเรื่องราวที่เปนมาแลว จึงตรัสเตือนวา บัณฑิตไมโกรธตอหญิง
เลย ทรงเลาอดีตนิทานในอนภิรติชาดกวา :[ อนภิรติชาดก ]
นานมาแลว ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี ศิษย
ของอาจารยทิสาปาโมกขคนหนึ่ง เห็นโทษของภรรยากลุมใจถึงกับไมได
ไปปฏิบัติอาจารย วันหนึ่งอาจารยถาม จึงแจงการณนั้น ทานสอนวา
บัณฑิตทั้งหลายไมขุนเคือง แลวกลาวโศลกวา :-
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แมน้ํา และหนทาง รานดื่ม สุรา
ศาลาที่ประชุม บอน้ํา ( เปน
สาธารณะ ) ฉันใด
เอว โลกิตฺถิโย นาม
ชื่อวาสตรีในโลก ก็ฉันนั้น
เวลา ตาส น วิชฺชติ.
เขตแดนของเขา ไมมี.
๖๑. เรื่องติสสทหรภิกขุ
มีเรื่องเลาวา ภิกษุหนุมรูปหนึ่งชื่อติสสะ เปนคนจกจิกจูจี้ ไมวา
ไดอาหารนอยหรือมากอยางไร หาเรื่องติไดทุกอยาง อวดอางยกยองวา
พวกญาติของตนวาดีเลิศ ภิกษุทั้งหลายคิดจะจับปด จึงสงพระไปสืบถึงถิ่น
ไดความวาเหลวทั้งนั้น ความจริงภิกษุรูปนี้เปนบุตรคนยามเฝาประตู เที่ยว
ไปกับพวกชางไมแลวก็บวช ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระตถาคต พระองคจึงตรัสนิทานในกฏาหกชาดกมาเลาวา :[ กฏาหกชาดก ]
ในอดีตกาล มีลูกทาสของเศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งชื่อกฏาหกะ เกิดพรอมกับลูกชายของนาย เมื่อยอม ๆ เปนคนถือเครื่องเรียนไป
ใหลูกของนายและพลอยเรียนดวย เขาเปนคนฉลาด ทั้งรูปรางก็ดี ตอมา
[ ๑๔๙ ] ยถา นที จ ปนฺโถ จ
ปานาคาร สภา ปปา

๑๔๙. ธมฺ. ๗/๑๕.

ชา. ๒/๙๘
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เศรษฐีจึงใหเปนคนคลัง ภายหลังเขาเห็นฐานะของตนตกอยูในความเปน
ทาส ปะพลาดพลั้งคงแย คิดจะหนีไปอยูที่อื่น เตรียมทําหนังสือปลอม
ชื่อเศรษฐี ถือไปหาเศรษฐีที่บานนอก ผูเปนเพื่อนของนายมีใจความวา
สงบุตรชายชื่อนี้มาขอแตงงานกับบุตรีของทาน วาง ๆ จะมาเยี่ยม ดังนี้
แลว ถือหนังสือไป เศรษฐีบานนอกหลงเชื่อ ยกลูกสาวใหดวยดี ฝาย
เศรษฐีนายไมเห็นทาส จึงใหคนออกตาม ไปพบตัวแลวกลับมาบอก
เศรษฐีเตรียมออกไปจับตัว กฏาหกะ อยูกับภรรยามักวางโตบนวาตาง ๆ
นานา รวมความวา คนบานนอกทําอะไรไมเปน บนจนเขาระอา ครั้น
ทราบวาเศรษฐีนายออกไปตามตัว ตกใจคิดออกอุบายมารับกลางทาง เฝา
ปฏิบัติพินอบพิเทาขอความกรุณา ทานเศรษฐีก็ใจออน รับวาจะไมทําให
เสียชื่อ เวลาไปพักที่บานเพื่อนนั้น ยกกฏาหกะเปนลูกชั่วคราว เวลาหนึ่ง
เรียกภรรยาของกฏาหกะไปถามความสุขทุกข นางบอกวาดีหรอก เสียแต
ติกับขาวนัก เศรษฐีจึงบอกวาจะบอกมนตให ถาติอีก ใหวาขึ้นดัง ๆ
คงเลิก เศรษฐีอยูในที่นั้นพอสมควรแลวกลับกรุง สวนกฏหกะตามสง
นายแลวกลับไปถึงบาน คราวนี้ทะนงตัวยิ่งขึ้น เวลาเขายกอาหารมาก็เริ่ม
ติตามเคย ภรรยาจึงรายมนตขึ้นดัง ๆ เขาสะดุงคิดวานายบอกเรื่องราว
ของตนแกภรรยา เขารูเชนเราแลว เลยไมกลาบนแตนั้นมา แทที่จริง
ภรรยาก็ไมรู วาไปตามที่จําไวเทานั้น ตัวกินปูนรอนทองไปเอง มนต
แกติกับขาวนั้นวาดังนี้ :-
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[ ๑๕๐ ] พหุป โส วิกตฺเถยฺย
เขาไปสูชนบทอื่นแลว อวด อางไว
อฺ ชนปท คโต
มาก
อนฺวาคนฺตฺวาน ทูเสยฺย
( นาย ) ตามมาแลวคงลงโทษเอา
กฺุช โภเค กฏาหก.
กินขาวเถิด กฏกหกะ !.
๖๒. เรื่องพระเอกุทานเถระ
มีเรื่องเลาวา พระขีณาสพองคหนึ่งอยูในไพรสณฑ ทานมีอุทาน
ที่ขึ้นใจอยู ๒ คาถา มักออกอุทานอยางนั้นเสมอ แมประกาศธัมมัสสวนะ
ในวันอุโบสถ ก็กลาวคาถานั้น ทวยเทพเจาไดยินแลวพากันรองซอง
สาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว ภายหลังมีภิกษุนักจําพระไตรปฎกปุถุชน ๒
รูป พาบริวารไปในที่นั้น พระเอกุทานเถระผูเปนเจาถิ่น ทําการตองรับ
ขับสู แสดงความยินดีปรีดาวาพวกผมจักไดฟงธรรม ภิกษุทไี่ ปซักถาม
ถึงคนฟง ทานบอกวาไมมีคน มีแตเทวดา เมื่อเทศนจบเลยซองสาธุการ
บันลือลั่นสนั่นดง ในวันธัสมัสสวนะจึงอาราธนาใหทานทั้ง ๒ สวดและ
เทศน จบลงไมมีเทวดาสาธุเลย ชักใหฉงนแกผูแสดง ทานเอกุทานเถระ
จึงขึ้นธรรมาสนกลาวคาถาตามเคย ในเวลาจบ เทวดาพากันซองสาธุการ
สนั่นปา พวกบริวารพากันติวาเทวดามุโขโลกนะ ภิกษุทรงพระไตรปฎก
แสดงสิไมสาธุ สวนหลวงตาแสดงคาถาเดียวเทานั้น สาธุกันลั่น พวก
นั้นกลับวัดทูลความแดพระศาสดา พระองคจึงตรัสเปนใจความวา คนพูด
มาก ไมใชผทู รงธรรม ผูปฏิบัตินั่นแหละ จึงชื่อวาผูทรงธรรม ก็คาถา
อุทานที่ขึ้นใจของพระเถระนั้นวา :๑๕๐. ธมฺ. ๗/๒๓.

ชา. ๒/๓๒๖
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[ ๑๕๑ ] อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต
ผูมีใจเด็ดเดี่ยว ไมประมาท
มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต
เปนผูรูศึกษาอยูในทางรูทั้งหลาย
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน
เปนผูคงที่ สงบเรียบแลว มีสติ
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต.
ทุกเมื่อ ยอมไมมีความโศก.
๖๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ
มีเรื่องเลาวา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถี พรกันออกบวชหลายคน
บวชแลวเรียนกัมมัฏฐาน ไปทําความเพียรในปา เหลืออยูรูปเดียว พวก
ที่ไปบรรลุพระอรหันตแลว กลับมาทูลคุณที่ตนไดแดพระศาสดา พระองค
ทรงทําปฏิสันถารปราศรัยดวยอยางนาปลื้มใจ องคที่เหลืออยูนั้น นึก
กระหยิ่มจะไดรับคําเชนนี้บาง ตั้งทําความเพียรในคืนนั้นเอง เดินจงกรม
ไปจวนสวาง งวงจัดเขาลมลงขาหัก รองเอ็ดตะโร พวกเพื่อนพากันมาดู
จัดแจงหาหยูกหายารักษาจนสายเลยไปในที่นิมนตไมทัน พระพุทธองค
ตรัสถามทราบเรื่องแลวทรงเลานิทานวรุณกัฏฐชาดกวา :[ วรุณกัฏฐชาดก ]
ในอดีตกาล อาจารยทิสาปาโมกขในเมืองตักกสิลา ในแควน
คันธารรัฐ สอนศิลปะแกศิษยประมาณ ๕๐๐ คน วันหนึ่งพวกเขาออกไป
ปาหาฟนมาใช ถึงปาแลวตางเที่ยวหาฟนกันทุกคน เวนแตหนุมนอยคน
๑๕๑. ธมฺ. ๗/๔๔
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หนึ่ง เปนคนขี้เกียจ เขาพบตนไมแลวคิดวาเรามอยเสียสักครูก็ได คิด
ดังนี้แลว ก็นอนกรนสบาย ฝายคนอื่นหาฟนไดแลวจะกลับ เห็นมาณพ
นั้นกลับจึงปลุกใหตื่น เขาลุกขึ้นงัวเงีย อยางที่เรียกวางวงขี้ตา ปนขึ้น
ตนกุมหักกิ่งสด ๆ หักไปหักมาโดยอารามรีบ กิ่งกุมที่หักดีดถูกนัยนตา
แตก เอามือหนึ่งกุมนัยนตา มือหนึ่งหอบกิ่งกุมสดตามพวกเพื่อนมา.
วันนั้นมีคนมาเชิญอาจารยและศิษยไปในงานที่บานไกลเชาพรุงนี้ จํา
ตองออกแตเชาตรู จึงสั่งใหคนครัวทําอาหารไปกินกลางทาง คนครัวลุก
ขึ้นแตดึก ควาเอาไมกุมสดที่ทิ้งอยูขางบนนั้นไปทําฟน ไฟไมติด เฝากอ
เสียออนใจ จนพระอาทิตยขึ้น อาหารยังไมเสร็จ สายเกินไป ไปไมทัน
เวลาที่รับเขาไว ทานอาจารยทิสาปาโมกขทราบมูลเหตุวา เพราะมาณพ
หนุมนอยนั้นหักไมกุมสดมา จึงตําหนิโทษ แลวกลาวคาถาวา :[ ๑๕๒ ] โย ปุพฺเพ กรณียานิ
การงานที่ควรทํากอน
ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
เอาไวทําเสียภายหลัง
วรุณกฏ ภฺโชว
เขายอมเดือดรอนภายหลัง
ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ.
เหมือนมาณพผูหักไมกุม.
๑๕๒. มฺ. ๗/๖๔.

ชา. ๒/๑๑๙
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๖๔. เรื่องพระมหัลลกเถระ
มีเรื่องเลาวา กุฎมพีผูมีอันจะกิน ๒ สหาย อยูในกรุงสาวัตถี ได
ฟงธรรมเทศนาของสมเด็จพระศาสดา คิดวาตนแกเฒาแลว ครองเรือน
ก็ไมมีประโยชนอะไร ดังนี้แลว ออกบวชดวยกัน ใหสรางที่อยูไวตอน
ทายวัด ไมเลาเรียนศึกษาอะไร เปนพระหลวงตาอยูอยางนั้น ไป
บิณฑบาตและเลยฉันที่บานเสมอ ภรรยาเดิมของหลวงตารูปหนึ่งทําสํารับ
กับขาวถวาย ตอมานางปวงตายลง หลวงตา ๒ องคนั้นเสียใจ กอดคอ
กันรองไหรําพันถึง ภิกษุพากันไปดู ไตถามไดความแลว มาพูดขึ้นใน
ธรรมสภา พระศาสดาเสด็จมา ทรงทราบแลว ตรัสเลาเรื่องในกากชาดก
วา :[ กากชาดก ]
ครั้งดึกดําบรรพ มีกา ๒ ตัวผัวเมีย พากันไปหาอาหารตามชาย
ทะเล พบเครื่องเซนที่เขานําไปเซนไว เขาใจวามีลาภแลวจักกินจนเต็มที่
ซ้ําดื่มเหลาเขาไปดวย ฤทธิ์เหลาทําใหเมา นึกสนุกในใจ จะลงเลนน้ํา
ในทะเล ออกไปเกาะที่ชายหาด จะเผลอตัวอยางไรไมปรากฏ คลื่นซัด
มาถูกนางกาพลัดตกน้ําไป ปลาเลยคาบไปอีกตอหนึ่ง พากันมากลุมรุมสงภาษา
รูวาเมียตกน้ําแลว ตางปรึกษาหารือกันวา จะทําอยางไร ? เห็นรวมกัน
วา ตองวิดน้ําทะเลเอนางกาคืนมา ฉะนี้แลว เอาปากอมน้ําขึ้นไปทิ้ง
บนฝง จนคางลาปากซีดเหนื่อยเต็มทน ตางก็หยุดพัก เห็นทาไมไหว
จึงชวนกันวา :-
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[ ๑๕๓ ] อป นุ หนุกา สนฺตา
เออก็ คางก็ลา
มุขฺจ ปริสสุ ฺสติ
ปากก็ซีด
โอรมาม น ปาเรม
เลิกเถอะ ไมไหวแน
ปูรเตว มโหทธิ.
หวงน้ําใหญยังเต็มที่.
๖๕. เรื่องมหาธนวาณิช
มีเรื่องเลาวา มหาธนวาณิช เอาผาสี ( ยอมดวยดอกคํา ) บรรทุก
เกวียน ๕๐๐ เลม ออกจากรุงพาราณสีไปกรุงสาวัตถี ถึงแมน้ําแหง
หนึ่งในระหวางทาง ปลดเกวียนพักอยูฝงนี้ คิดวารุงขึ้นถึงจักขามแมน้ํา
ตอนกลางคืนฝนตกใหญ น้ําหลากเต็มแมน้ํา ๗ วัน เปนอันยังขามไมได
เขาจึงคิดวา เรามาไกลแลว ถาจักเดินทางตอไปอีกจะเนิ่นชา เราจักพัก
ทําการงานขายผาอยูในที่นี้เสียสัก ๓ ฤดูตลอดป พระศาสดาเสด็จเขาไป
บิณฑบาตในเมือง เห็นมหาธนวาณิชแลว ทรงยิ้มพราย พระอานนท
เห็น จึงทูลถามเหตุ พระองคทรงบอกวา มหาธนวาณิชไมเฉลียวถึง
อันตรายแหงชีวิตของตน มัวคิดแตจะพักขายของอยูในที่นับตั้งป จักอยูไป
ไดอีกสัปดาหเดียวเทานั้น พระอานนททราบความแลว ทูลขอพุทธานุมัติ
ไปบอกใหเขารูตัว เขารูสึกตัวแลว ทําบุญตลอดสัปดาห ไดสําเร็จ
โสดาปตติผล ถึงวันกําหนด ตายไปเกิดในดุสิตวิมาน ตอนที่ตรัสกะ
๑๕๓. ธมฺ. ๗/๗๕.

ชา. ๒๒/๙๓
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พระอานนทในระหวางทางนั้น ไดตรัสคาถาวา :[ ๑๕๔ ] อชฺเชว กิจฺจ อาตปฺป
ความพากเพียร ควรทําในวันนี้
โก ชฺา มาณ สุเว
ใครจะรูวาตายตอพรุงนี้
น หิ โน สงฺครนฺเตน
เพราะเราจะผัดเพี้ยนกับหญามฤตยู
มหาเสเนน มจฺจุนา
ผูมีกองทัพใหญนั้นไมไดเลย
เอว วิหาริ อาตาป
มุนีผูสงบ เรียกผูขะมักเขมนประจํา
อโหรตฺตมตนฺทิต
อยูอยางนี้ ไมละเลยทั้งกลางวัน
ต เว ภทฺเทกรตฺโตติ
กลางคืนนั้นแล วาผูมีราตรีเดียว
สนฺโต อาจิกฺขเต มุน.ิ
เจริญ.
๖๖. เรื่องพระวัชชีบุตร
มีเรื่องเลาวา ในครั้งพุทธกาล ประเทศวัชชี นครหลวงชื่อเวสาลี
เปนประเทศที่เจริญทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ เจาลิจฉวีทั้งหลายเปนผู
ปกครอง วิธีปกครองนั้น ไมใชราชาธิปไตย ไมใชประชาธิปไตย มี
กษัตริยหลายองคผลัดเปลี่ยนเวรกันปกครอง พระวัชชีบุตรเปนเจาผูอยูใน
เกณฑนี้องคหนึ่ง แตละราชสมบัติอันตนจะพึงไดนั้นออกทรงผนวชเสีย
ไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูใ นปาไมไกลพระนครนัก ณ เพ็ญราตรีวันหนึ่ง
ในพระนครมีงานรื่นเริง ทวงทีคงคลายเฉลิม เสียงบรรเลงเครื่องดนตรี
๑๕๔. ธมฺ. ๗/๘๑
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ครึกครื้นกึกกองพระนคร มีเจานายตลอดถึงราษฎรแตงกายออกเที่ยวเตร
กันตามวิถีทาง คืนนั้นพระวัชชีบุตรกําลังเดินจงกรมอยูในลานจงกรม
ใหญ ดวงเดือนเพ็ญก็ลอยเดนอยูในนภากาศ ทานมองดูแลว หันมาแลดู
อันภาพที่เปนพระ ประพฤติตนอยางปอนและหงอยเหงา ทั้งเสียงดนตรี
ก็มาเราใจใหโหยหวนถึงตัวเองขึ้นอีก ถึงกับออกอุทาน เทวดาผูอยูในปา
นั้นไดยินคิดจะใหทานสลดใจ จึงกลาวคาถาเตือน รุงขึ้นทานเขาไปเฝา
พระศาสดา สดับธรรมเทศนา บรรลุพระอรหัตผล ก็คาถาของพระ
วัชชีบุตรและของเทวดานั้น ดังนี้ :พระวัชชีบุตรกลาว
[ ๑๕๕ ] เอกกา มย อรฺเ
เราแกรวอยูในพงไพรคนเดียวดาย
วิหราม
อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก
เหมือนไมที่เขาทิ้งไวในปา
เอตาทิสิกาย รตฺติยา
ในราตรีเชนนี้
โก สุ ทานิ อมฺเหหิ ปาปโย.
โอ ! เดี๋ยวนี้ใครเลาที่เลวกวาเรา !
เทวดากลาว
[ ๑๕๖ ] เอกโก ตฺว อรฺเ
ทานแกรวอยูในพงไพรคนเดียวดาย
วิหรสิ
อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก
เหมือนไมที่เขาทิ้งไวในปา
๑๕๕. ธมฺ. ๗/๑๐๘.
๑๕๖. ธมฺ. ๗/๑๐๘.
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เขามากคนยอมกระหยิ่มตอ ทาน
เหมือนสัตวนรกกระหยิ่มตอผูไป
สวรรคฉะนั้น.
๖๗. เรื่องนางจูฬสุภัททา
มีเรื่องเลาวา อนาถปณฑิกเศรษฐี เปนสหายกับอุคคเศรษฐี ชาว
อุคคนครแตยังเยาว เคยศึกษาศิลปะรวมอาจารยกันมา และทําสัญญากันไว
วา ถาขางหนึ่งมีบุตร ขางหนึ่งมีบุตรี จะใหแตงงานกันภายหลัง เมื่อ
เศรษฐีทั้ง ๒ มีบุตรธิดาโตแลว อุคคเศรษฐีมาคาขายที่กรุงสาวัตถี พัก
อยูที่บานอนาถปณฑิกเศรษฐี ๆ ใหนางสาวจูฬสุภัททาบุตรีเปนผูรับรอง
นางคอยปฏิบัติจนอุคคเศรษฐีชอบใจ อางถึงสัญญานั้นตออนาถปณฑิกเศรษฐี ขอบุตรีใหแกบุตรของตน เปนผลสําเร็จโดยเรียบรอย เมื่อนาง
อยูในสกุลสามี ขดของดวยเรื่องศาสนา เพราะตนนับถือพระพุทธเจา
เขานับถือพวกชีเปลือย ( อเจลก ).
ครั้งหนึ่ง เศรษฐีมีงานที่บาน นิมนตพวกชีเปลือยไป และเรียก
ใหลูกสะใภออกมาไหวพระ นางละอายใจ ไมกลาออกมาไหว เหมาวา
ชีเปลือยไมมียางอาย เศรษฐีเฝาเตือน ถูกนางดื้อเสียทุกครั้ง จึงโกรธ
ถึงกับขับไลออกจากบาน แตคนอื่นเขาหามไวจึงสงบลง แมผัวทราบวา
เกิดเอะอะกันอยางนั้น นึกสนเทหอยู จึงใหคนไปตามตัวลูกสะใภมาถาม
ถึงพระของนางวา :ตสฺส เต พหุกา ปหยนฺติ
เนรยิกา วิย สคฺคคามิน.
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พวกสมณะของเจาเชนไร ?
จึงสรรเสริญทานนักหนา
มีศีลอยางไร มีความประพฤติ
อยางไร ?
ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา.
เจาถูกถามแลว จงบอกขอนั้นแกเรา.
นางชีแ้ จงวา
[ ๑๕๘ ] สนฺตินฺทฺรยิ า สนฺตมานสา
ทานมีอินทรียสงบ มีน้ําใจสงบ
สนฺต เตส คต ิต
ทานยืนเดินเรียบรอย
โอกฺขิตฺตจกฺขู มิตภาณี
มีนัยนตาทอดลง พูดพอประมาณ
ตาทิสา สมณา มม
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
กายกมฺม สุจิ เตส
กายกรรมของทานสะอาด
วาจากมฺม อนาวิล
วาจากรรมไมมัวหมอง
มโนกมฺม สุวิสุทฺธ
มโนกรรมผองแผว
ตาทิสา สมณา มม
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
วิมลา สงฺขมุตฺตาภา
ทานผุดผอง มีรัศมีดุจสังขและมุกดา
สุทฺธา อนฺตรพาหิรา
หมดจดทั้งภายในทั้งภายนอก
ปุณฺณา สุทฺเธหิ ธมฺเมหิ
เต็มไปดวยธรรมอันหมดจด
ตาทิสา สมณา มม
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
ลาเภน อุนฺนโต โลโก
โลกฟูขึ้นเพราะลาภ
[ ๑๕๗ ] กีทสิ า สมณา ตุยฺห
พาฬฺห โข เน ปสสสิ
กึสีลา กึสมาจารา

๑๕๗. ธมฺ. ๗/๑๑๔.

๑๕๘. ธมฺ. ๗/๑๑๔.
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อลาเภน จ โอนโต
ลาภาลาเภน เอกฏา
ตาทิสา สมณา มม
ยเสน อุนฺนโต โลโก
อยเสน จ โอนโต
ยสายเสน เอกฏา
ตาทิสา สมณา มม
ปสสาย อุนนฺ โต โลโก
นินฺทายาป จ โอนโต
สมา นินฺทาปสสาสุ
ตาทิสา สมณา มม
สุเขน อุนฺนโต โลโก
ทุกฺเขนาป จ โอนโต
อกมฺปา สุขทุกฺเขสุ
ตาทิสา สมณา มม.

และแฟบลงเพราะหาลาภมิได
ทานผูตั้งอยูอยางเดียว ทั้งมีลาภและ
หาลาภมิได
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
โลกฟูขึ้นเพราะยศ
และแฟบลงเพราะหายศมิได
ทานผูตั้งอยูอยางเดียว ทั้งมียศและ
หายศมิได
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
โลกฟูขึ้นเพราะสรรเสริญ
และแฟบลงเพราะนินทา
ทานผูเสมอในเพราะนินทาและสรรเสริญ
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น
โลกฟูขึ้นเพราะสุข
และแฟบลงเพราะทุกข
ทานผูไมหวั่นไหวในเพราะสุข
และทุกข
พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น.
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๖๘. เรื่องบุตรของปริชิณณพราหมณ
มีเรื่องเลาวา ในกรุงสาวัตถี มีพราหมณแกคนหนึ่ง มีทรัพย ๘
แสนเหรียญ มีบุตร ๔ คน ในคราวบุตรไดภรรยา พราหมณใหคนละ
แสน เหลืออีก ๔ แสน ตอมาพราหมณีตาย พวกบุตรเกรง ถาบิดาได
มารดาเลี้ยง ทรัพย ๔ แสนนั้นจะสูญ จึงชวยกันเอาใจปฏิบัติอยางดี
แลวขอแบงทรัพยนั้นอีก ฝายพราหมณหวังพึ่งบุตรจึงแบงใหจนหมดตัว
พอบุตรไดแลวจึงคบคิดกับภรรยา ไลพราหมณบิดาออกเสียจากบาน
พราหมณตองเที่ยวระเหระหนไปอยางผูดีตกยาก แลวบวชเปนตาปะขาว
รางกายซูบผอม ผาผอนก็เกาคร่ําครา ไมเปนอันกินอันนอน นึกถึงอก
เขาอกเราแลวก็นาอนาถ พราหมณไมมีที่พึ่ง ระลึกถึงสมเด็จพระพุทธเจา
วา พระองคเปนผูตอนรับปราศรัยดีหนักหนา อาจพูดใหสบายใจได
จึงเขาไปเฝา เลาเรื่องถวายตั้งแตตนจนอวสาน พระองคตรัสปราศรัยดวย
แลว ใหพราหมณทองคาถาไปกลาวขึ้นในที่ประชุม ในเมื่อบุตรของตน
อยูที่นั่นดวย พราหมณไปที่ประชุมแลว ยืนขออนุญาตกลาวคาถาที่จําไป
วา :[ ๑๕๙ ] เยหิ ชาเตหิ นนฺทิสฺส
ขาพเจาจักเพลิดเพลินกับพวกบุตร
เหลาใดที่เกิดมา
เยสฺจ ภวมิจฺฉิส
และจักหวังความเจริญตอพวกบุตร
เหลาใด
๑๕๙. ธมฺ. ๗/๑๔๒.
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เต ม ทาเรหิ สปุจฺฉา
สาว วาเรนฺติ สูกร
อสนฺตา กิร ม ชมฺมา
ตาต ตาตาติ ภาสเร
รกฺขสา ปุตฺตรูเปน
เต ชหนฺติ วโยคต
อสฺโสว ชิรฺโณ นิพฺโภโค
ขาทนา อปนียติ
พาลานมฺป ปตา เถโร
ปราคาเรสุ ภิกฺขติ
ทณฺโฑ ว กิร เม เสยฺโย
ยฺเจ ปุตฺตา อนสฺสวา
จณฺฑมฺป โคณ วาเรติ
อโถ จณฺฑมฺป กุกฺกุร
อนฺธกาเร ปุเร โหติ
คมฺภีเร คาธเมธติ
ทณฺฑสฺส อานุภาเวน
ขลิตฺวา ปฏิติฏติ.

บุตรเหลานั้นคบคิดกับพวกเมีย เกียด
กันขาพเจาเสียเหมือนหมาเกียดกัน
หมูฉะนั้น
ไดยินวา คนเลวทราม ต่ําชา ยัง
เรียกขาพเจาวา พอ พอ
ผีรายปลอมตัวเปนบุตรมา
มันจึงทอดทิ้งขาพเจาผูเฒาเสีย
เหมือนมาแกแลว ใชไมได
ถูกเขาไลออกจากที่กิน (โรง )
แมบิดาแกของพวกคนโง
ตองขอทานที่บานเรือนของคนอื่น
ไดยินวา ไมเทา ของขาพเจายังดี
กวา
ซึ่งถาพวกบุตรไมเชื่อฟง
เพราะไมเทากันโคดุก็ได
กันสุนัขดุก็ได
ในเวลามืดก็อยูขางหนา
ในน้ําลึกก็ใชหยั่งได
ดวยอานุภาพของไมเทา
ลื่นไป ยังกลับตั้งตัวได.
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ในครัง้ พุทธกาล ประเพณีในกรุงสาวัตถีมีอยูวา บุตรที่รับสมบัติ
ของบิดามารดาแลว ไมเลี้ยงทาน โทษถึงประหาร ฉะนั้น เมื่อ
พราหมณพูดขึ้นในกลางประชุมอยางนั้น พวกบุตรจะถูกลงอาชญา
ถึงตาย เขารูสึกตัวกลัวตาย มาหมอบลงที่เทาของบิดาขอชีวิต
พราหมณใจออนยอมยกให บรรดาคนในประชุมนั้นขูสําทับไววา
ตอไป ถาไมบํารุงบิดาใหดี จะตองถูกฆา จําเดิมแตนั้นมา พราหมณ
จึงสบาย อวนพีมีกําลัง ระลึกถึงคุณพระศาสดา จัดผาถวาย ๑ คู
และอัญเชิญเสด็จรับบิณฑบาตที่บานบุตรทั้ง ๔ คน เวียนไปจนรอบ.
คราวหนึ่ง มีงานมงคลในบาน พราหมณใหอัญเชิญเสด็จ
พระศาสดาไปพรอมดวยภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป ในเวลาเสวย บุตร
ของพราหมณนั่งปฏิบัติอยูกับบิดา ไดทูลใหพระองคทอดพระเนตร
รูปรางของพราหมณ เพื่อแสดงวาเขาไดปฏิบัติบิดาเต็มที่จนอวนพี
พระองคทอดพระเนตรแลว ตรัสกะเขาวา ทานทําดีแลว การเลี้ยง
มารดาบิดา อันทานโบราณกบัณฑิตประพฤติกันมาแลว ตรัสมาตุโปสกชาดกสนับสนุนวา :[ มาตุโปสกชาดก ]
ในครัง้ โบราณ มีชางโขลงหนึ่งอยูในปา จาโขลงเปนชางเผือก
คุมโขลงเที่ยวหากิน ชางพังมารดาของจาโขลงนั้น นัยนตาบอดไป
หากินไมได จาโขลงหักกิ่งไมผลไม ใชใหชางอื่นนําไปใหถึงที่อยู
แตถูกยักยอกกินเสียบางในกลางทาง ภายหลังจาโขลงรูเขาจึงทิ้งโขลง
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พามารดาไปซุมอยูที่ภูเขาลูกหนึ่ง แลวหาเลี้ยงเอง ครั้นกาลลวงมา
มีนายพเนจรเดินหลงทางไปพบเขา ไมรูจักทางกลับ พญาชางสงสาร
นํามาสงถึงถิ่นคน ประจวบกับเวลาที่ชางเผือกคูพระนครลมลง
กําลังตองการหาใหม นายพเนจรจึงเขาไปอาสารับนําทาง พาควาญ
ชางไปจับมาได พญาชางถูกนําตัวเขาไปในบุรี แมจะไดรับบํารุงบําเรอ
อยางยิ่งก็ดี ถึงกระนั้นก็ไมจับหญาและอาหาร กําสรดเศราถึงมารดา
มิไดสราง เพราะตนไมอยูแลวมารดาอดอาหาร ฉะนั้น ตนจึงไมกิน
อาหาร ยอมอดตามมารดา แมชางยังกตัญูรักมารดาถึงปานนี้ ถา
คนเราทอดทิ้งมารดาแลวนาอดสูตอชาง เมื่อชางไมจับอาหารและ
ซึมเซาเชนนั้น พระเจาแผนดินจึงรับสั่งถาม ไดความวา ชางถูก
พรากจากมารดา ๆ ตองอดอาหารมาหลายวัน จึงเปนหวงและเสียใจ
ยิ่งนัก ฉะนี้จึงไมจับหญาและอาหาร พระเจาแผนดินไดฟงดังนี้แลว
จึงรับสั่งใหปลอยไป เมือ่ มารดาไมเห็นพญาชางกลับไปตามเคย และ
หาไปหลายวันเชนนี้ ก็จะรูวาคงถูกจับเสียแลว รองรําพันอยูตัว
เดียววา :[ ๑๖๐ ] ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสน
เพราะชางนั้นไมอยู
วิรุฬฺหา สลฺลกิโย จ กุฏชา จ
ไมออยชาง และโมกมัน ไม
( กุรุวินฺทกรวรา ภิสามา
อุโลก ( เถาวัลยโตง ไมโปง
ไมประยงค คงงอกงามแลว
นิวาเต ปุปฺผิตา จ
และกรรณิการที่เชิงเขาคงบาน
กณฺณิการา.
แลว.
๑๖๐. ธมฺ. ๗/๑๔๔-๑๔๕.

ชา. ๖/๓
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พวกอํามาตย ที่แตงตัวดวย เครื่อง
ทอง บางพวก
นาคราช ภรนฺติ ปณฺเฑน
คงเอาอาหารปรนปรือพญาชาง
ยตฺถ ราชา ราชกุมาโร วา
ที่พระราชา หรือพระราชกุมาร
ทรงแลว
กวจมภิเหสฺสติ อสภิโต ).
ไมพรั่นพรึง จักตัดเกราะ ( ของ
ขาศึก ) ได ).
๖๙. เรื่องสานุสามเณร
มีเรื่องเลาวา ยังมีอุบาสิกาคนหนึ่ง มีบุตรคนเดียว ชื่อสานุ
จัดใหบรรพชาเปนสามเณรเมื่ออายุรุนหนุม จําเดิมแตบวชแลว
สามเณรเปนผูมีมารยาทดี เอาใจใสอาจารยอุปชฌายและอาคันตุกะ
ตลอดถึงสถานที่ ก็จัดทําโดยเรียบรอย ทั้งเปนผูชํานาญในทาง
สรภัญญะดวย ในเวลาสวดจบ เคยแผสวนบุญใหแกมารดาบิดาเสมอ
มารดาในชาติกอนของสามเณรนั้น เกิดเปนยักษิณี มาฟงธรรมกับ
พวกเทวดา ไดยินสามเณรแผสวนบุญใหก็ยินดีรับ เทวดาและยักษ
อื่น ๆ ทราบวานางเคยเปนมารดาของสามเณรสานุเลยเคารพนับถือ
และรับรองเปนอยางดี อันนี้เปนอานิสงสของการมีบุตรเปนผูบวช
ประพฤติพรหมจรรยดีอยูในพระศาสนา.
กาลตอมา เมื่อสามเณรอายุครบอุปสมบท แตไมอยากบวช

เกจิเทว สุวณฺณกายุรา
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เพราะอยางไรไมปรากฏ เอือมระอาเต็มทน จึงเขาไปหามารดา
บอกวาจะสึก มารดาชี้แจงอยางไรก็ไมสําเร็จ จะสึกใหได มารดา
จึงคิดวาจะใหรูสึกเอาเอง จึงนิมนตใหคอยอยูกอน จัดแจงหุงหา
อาหารถวาย ฝายนางยักษิณีมารดาเดิมนั้น รูเรื่องสามเณรสานุ
ไมอยากใหสึก คิดจะทําลายความคิดเสีย จึงไปเขาสิงสามเณรให
ลมลงชักอยูก ับที่ มารดากําลังซาวขาวอยู และคนอื่นเห็นดังนั้น
พากันมาแกไข บางก็คร่ําครวญรองไหรําพัน นางยักษิณีตอบและ
สั่งใหบอกสามเณร แลวปลอย สามเณรรูสึกตัวลืมตามองดูเห็น
คนนั่งลอมเปนกลุม จึงถามมารดา มารดาตอบใหรูเรื่องแลว เลย
ไมสึก ไดอปุ สมบทแลวไมชา ก็สําเร็จพระอรหัตผล. คาถาที่รําพัน
และถามตอบกันนั้นดังนี้ :มารดารําพันวา
๑๖๑ จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
และ ๘ ค่าํ แหงปกษ
ปาริหาริยปกฺขฺจ
และปาริหาริยปกษ
อฏงฺคสุสมาคต
ผูใดพักรักษาอุโบสถ ประกอบ
อุโปสถ อุปวสนฺติ
ดวย ๘ องค
พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย
ผูใดประพฤติพรหมจรรย
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ
พวกยักษไมหยอกเยากับผูนั้น
อิติ เม อรหต สุต
เราฟงมาจากพระอรหันตอยางนี้
๑๖๑. ธมฺ. ๗/๑๕๐
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สาทานิ อชฺช ปสฺสามิ
คราวนี้ วันนี้ เราเห็นเอง
ยกฺขา กีฬนฺติ สานุนา.
พวกยักษหยอกเยากับสานุ.
นางยักษิณีกลาววา
[ ๑๖๒ ] จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
วัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่าํ
ยา จ ปกิขสฺส อฏมี
และ ๘ ค่าํ แหงปกษ
ปาริหาริยปกฺขฺจ
และปาริหาริปกษ
อฏงฺคสุสมาคต
ผูใดพักรักษาอุโบสถ ประกอบ
อุโปสถ อุปวสนฺติ
ดวย ๘ องค
พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย
ผูใดประพฤติพรหมจรรย
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ
พวกยักษไมหยอกเยากับผูนั้น
สาหุ เต อรหต สุต.
ทานฟงมาจากพระอรหันตถูกแลว.
สานุ ปพุทฺธ วชฺชาหิ
สานุตื่นแลว จงบอกวา
ยกฺขาน วจน อิท
นี้เปนคําสั่งของพวกยักษวา
มากาสิ ปาปก กมฺม
ทานอยาไดทํากรรมชั่ว
อาวิ วา ยทิ วา รโห
ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ
สเจ ตฺว ปาปก กมฺม
ถาทานจักทําหรือทําอยู ซึ่งกรรม
กริสฺสสิ กโรสิ วา
ชั่ว
น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ
ทานจะพนจากทุกขไมได
อุปจฺจาป ปลายโต.
ตอใหเหาะหนีไป.
๑๖๒. ธมฺ. ๗/๑๕๑
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สามเณรถามวา
[ ๑๖๓ ] มต วา อมฺม โรทนฺติ
แม ! คนอื่นเขารองไหถึงคนที่ตาย
แลว
โย วา ชีว น ทิสฺสติ
หรือคนที่เปนอยู แตไมเห็น
ชีวนฺต อมฺม ปสฺสนฺตี
แม ! เห็นฉันยังเปนอยู
กสฺมา ม อมฺม โรทสิ.
รองไหถึงฉันทําไม นะแม !
มารดาตอบและเตือนวา
[ ๑๖๔ ] มต วา ปุตฺต โรทนฺติ
ลูกเอย ! คนอื่นเขารองไหถึงคน
ทีต่ ายแลว
โย วา ชีว น ทิสฺสติ
หรือคนที่เปนอยู แตไมเห็น
โย จ กาเม จชิตฺวาน
ก็แตวา ผูใดละกามทั้งหลายแลว
ปุนราวตฺตเต อิธ
หวนมาในกามนี้อีก
ต วาป ปุตฺต โรทนฺติ
เขารองไหถึงผูนั้นก็มี นะลูก !
ปุน ชีว มโต หิ โส.
เพราะวา ถึงผูนั้นยังเปนอยู ก็
เทากับตายแลว.
กุกฺกุลา อุพฺภโต ตาต
ฉันยกขึ้นจากเถารึงแลว พอ !
กุกฺกุล ปติตุมิจฺฉสิ
ยังหวังตกเถารึงอีกหรือ ?
นรกา อุพฺภโต ตาต
ฉันยกขึ้นจากนรกแลว พอ !
นรก ปติตุมจิ ฺฉสิ.
ยังหวังตกนรกอีกหรือ ?
อภิธาวถ ภทฺทนฺเต
ปลีกตัวไปเถิด ทานผูเจริญ !
๑๖๓. ธมฺ. ๗/๑๕๒.

๑๖๔. ธมฺ. ๗/๑๕๒
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ฉันจะใหเขาคอนวาเอาใครเลา ?
ทาน ดุจของที่นําออกจากเรือนที่ถูก
ไฟไหมแลว
ปุน ฑยฺหิตุมจิ ฺฉสิ.
ยังหวังจะถูกไฟไหมอีกหรือ ?
๗๐. เรือ่ งมาร
มีเรื่องเลาวา ครั้งสมเด็จพระศาสดาประทับอยูที่กระทอมในปา
ขางภูเขาหิมพานต เห็นประชาชนถูกบีบคั้นดวยราชอาชญา ทรง
ดําริดวยพระกรุณาวา อาจจะทรงราชยโดยธรรม ไมรบกวนรุกราน
ผูอื่นใหเดือดรอน ทั้งจะไมใชใหใครทําดวย พญามารทราบปริวิตก
นั้น จึงเขาไปทูลอาราธนา และชี้แจงวา หาดพระองคจะพึงอธิษฐาน
ภูเขาหิมพานตใหเปนทองก็ได สวนตนจักรับอาสาจัดการเงิน ที่มารทูล
ดังนี้ เพราะคอยตามผจญมานานแลว เมื่อไดโอกาส ก็ชกั ใหเขว
อีกตามเคย แตพระองคหารับไม ถึงกับไมยอมรับปรึกษาหารือดวย
และตรัสพระคาถาวา :[ ๑๖๕ ] ปพฺพตสฺส สุวณฺณฺส
ภูเขาทองคํา
ชาตรูปสฺส เกวลี
ธรรมชาติลวน
ทฺวิตาป นาลเมกสฺส
ตอให ๒ ลูก ก็ไมพอแกคน ๆ
เดียว
กสฺส อุชฺฌาปยาม เส
อาทิตฺตา นีหต ภณฺฑ

๑๖๕. ธมฺ. ๗/๑๖๐
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คนรูดังนี้แลวพึงประพฤติให เรียบรอย.
โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนิทาน
ผูใดไดเห็นทุกขอันมีกามเปนตน
เคา
กาเมสุ โส ชนฺตุ กถ นเมยฺย
ผูนั้นจะพึงนอมไปหากามอยางไร
ได ?
อุปธึ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก
คนรูจักอุปธิกิเลส วาเปนเครื่อง
ของในโลก
ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกเฺ ข.
พึงสําเหนียกเพื่อขจัดมันเสีย.
๗๑. เรื่องพระนางเขมา
มีเรื่องเลาวา พระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจาพิมพิสาร
ตั้งความปรารถนาไวในปางสมเด็จพระปทุมุตตรพุทธเจา เปนผูมีรูป
งาม ไดยินเขาวา พระศาสดาทรงติโทษของรูป ไมกลาเขาเฝา
ดวยเกรงวาพระองคจะติรูปของตน พระราชาทรงทราบ จึงให
จินตกวีแตงเพลงขับชมเวฬุวัน แลวโปรดใหพวกละครรองสง พระ
นางไดสดับแลวใครจะไปชม พระเจาแผนดินก็พาไปชม แลวเลย
เฝาพระศาสดา ๆ ทรงทราบอัธยาศัย จึงนฤมิตรูปสตรีสาวสวยถวาย
งานพัดอยูใกล ๆ แลวก็ใหแปรไปจนเหลือแตกระดูกเปนที่สุด ชั้น
แรกพระนางตะลึงดู ไมเปนอันฟงเนื้อธรรม เพงพินิจดูรูปที่แปรไป
อิติ วิทฺธา สม จเร.
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จนเบื่อหนาย ดวยมาเห็นความไมมีสาระ พระองคทรงทราบวารจิต
จึงตรัสพระคาถาวา :[ ๑๖๖ ] อาตุร อสุจึ ปูตึ
พระนางเขมา ! จงเห็นรูปที่คุมกัน
ปสฺส เขเม สมุสฺสย
ขึ้น เดือดรอน ไมสะอาด เนา
อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต
หลั่งไหลออกทั่วตัว
พาลาน อภิปตฺถิต.
ที่พวกคนเขลาปรารถนานัก.
๗๒. เรือ่ งอุคคเสนเศรษฐีบุตร
มีเรื่องเลาวา ตามปกติปหนึ่งหรือ ๖ เดือน มีพวกละครไป
กรุงราชคฤห เลนถวายพระเจาแผนดินราว ๗ วัน ไดรับพระราชทาน
และไดเงินรางวัลของผูอื่น ๆ ที่ไปดูอีก บุตรเศรษฐีผูหนึ่งชื่ออุคคเสน
ไปดูดวย เกิดรักนางละครจัด ถึงกับกลับมาบานนอนอดอาหาร
ถาไมไดจะยอมตาย ไมลุกขึ้น ฝายมารดาบิดาปลอบโยนเทาไรก็
ไมสําเร็จ จึงเอาเงินไปใหเขาพันกหาปณะ ขอหญิงนั้นมาให แต
เขาไมยอม ถาไปกับเขา เขาจะให บุตรเศรษฐียอมไปกับเขา ไม
เชื่อฟงมารดาบิดา เที่ยวแสดงในที่ตาง ๆ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน.
ไดยินวา เขาเคยเปนคูกันมาในชาติกอน ครัง้ หนึ่ง ใสบาตร
พระอรหันตและตั้งปรารถนา พระเถระยิ้มรับ ครัน้ ทานไปแลว
ภรรยาออกความเห็นวา บางทีเธอเปนละคร สามีรับสมอางวาเห็นจักเปน
จริง อันนี้เปนบุรพกรรม.
๑๖๖. ธมฺ. ๘/๒๑
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จําเนียรกาลลวงมา พวกละครพากันกลับมาแสดงที่กรุงราชคฤห
อีก อุคคเสนเปนผูแสดงดวย มหาชนพากันไปดูมาก สมเด็จพระ
ศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาเขาอยูในขาย ในเวลาเขาแสดงหกคะเมน
ตีลังกา ๗ รอบบนปลายไม คนฮากันเกรียวกราว เวลาที่พระองค
เสด็จผานไป คนกลับมาดูเสด็จหมด เขาแปลกใจ เพราะธรรมดาดูพระ
กับดูละครสนุกผิดกันเพียงไร ไฉนจึงเปนอยางนี้ ถึงแสดงไปก็เปลา ๆ.
พระศาสดารับสั่งใหพระโมคคัลลานะไปบอกเขาใหแสดงไปเถิด. อันนี้ทํา
ใหเขาเห็นไปเองวาพระตองการดู ถึงกับโดยตีลังกาบนปลายไมตั้ง ๑๔
รอบ พระเถระไปบอกเปนโศลกวา :๑๖๗ อิงฺฆ ปสฺส นฏปุตตฺ
เชิญดูเถิด อุคคเสน ! ผูเปนบุตร
อุคฺคเสน มหพฺพล
ละคร ผูมีกําลังมาก
กโรหิ ราค ปริสาย
จงทําความพอใจแกชุมนุมชน
หาสยสฺสุ มหาชน.
จงยังมหาชนใหเฮฮา.
อุคคเสนตอบเปนโศลกวา :อิงฺฆ ปสฺส มหาปฺ
เชิญดูเถิด ทานโมคคัลลานะ ! ผูม ี
โมคฺคลฺลาน มหิทฺธิก
ปญญามาก ผูมีฤทธิ์มาก
กโรมิ ราค ปริสาย
ผมจะทําความพอใจแกชุมนุมชน
หาสยามิ มหาชน.
จะยังมหาชนใหเฮฮา.
๑๖๗. ธมฺ. ๘/๒๕
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๗๓. เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต
มีเรื่องเลาวา ภิกษุรูปหนึ่ง ไปฉันขาวตมในหอฉัน ครั้นฉัน
แลว ไมมีน้ําดื่ม จึงเขาไปหาน้ําในบาน หญิงรุนสาวคนหนึ่งตักน้ํามา
ให และปวารณาไว ภายหลังภิกษุไปอีกจนคุนกัน ความคุนกัน
ในระหวางหญิงกับชาย มักจะแปรเปนอื่นได ฉะนั้น ภิกษุหนุมรูปนั้น
จึงคิดสึกจนตัวแปบ พระศาสดาทรงทราบเรื่องตลอดแลว ตรัส
สอนดวยชาดกวา :[ จูฬธนุคคหชาดก ]
ในครัง้ อดีตกาล ยังมีมาณพชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่ง ออกไป
ศึกษาศิลปวิทยา ณ เมืองตักกสิลา เลาเรียนชํานาญทัดเทียวอาจารย
เปนบัณฑิตแหงการแมนธนู จนมีชื่อวาจูฬธนคคหบัณฑิต เมื่อ
สําเร็จการเรียน ลาอาจารยกลับเมือง อาจารยยกบุตรีใหคนหนึ่ง
เขาพาภรรยาเดินทางกลับ มีลูกศรติดตัวไป ๕๐ ลูกกับมีดดาบ ๑ เลม
ตองผานดง ๒ แหง ผานดงแรกพบชางดุ ใชลูกศรยิงชางเลย ๑ ลูก
ผานดงที่ ๒ พบโจร ๕๐ คน เกิดตอสูกันขึ้น ใชลกู ศร ๔๙ ลูกที่เหลือ
ยิงโจรตาย ๔๙ คน เหลือแตหัวหนาโจร ปล้ํากันกดโจรลงไวได
เรียกใหภรรยาสงดาบใหตัดศีรษะ แตภรรยาเกิดรักโจรขึ้นมาทันที
สงดามดาบใหโจร โจรใชดาบฆาจูฬธนุคคหบัณฑิตตาย แลวพาภรรยา
ไป ไตถามประวัติรูเรื่องแลว ชังน้ําใจไมซื่อสัตย เกรงภัยเชนนั้นจะมา
ถึงตนเขาบาง จึงพาไปที่แมน้ํา แลวหลอกทิ้งไวฝงนี้ แลวเอาเครื่อง
ประดับหนีไป นางเห็นผิดสังเกต รองเรียกใหขามมารับ แตเขาไมยอม
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กลับมารับ.
ฝายทาวสักกะเห็นเหตุการณนั้นตลอด คิดจะเยยผูทําผิด จึง
สั่งใหมาตลิแปลงเปนปลา ใหปญ
 จสิขะแปลงเปนเหยี่ยว พระองค
เองแปลงเปนสุนัขจิ้งจอก คาบเนื้อไปที่ทาใกลนาง ใหปลาโดดขึ้นมา
บนบก สุนัขจิ้งจอกจะทิ้งเนื้อ วิ่งไปตะครุบปลา ปลาโดดลงน้ําเสีย
กอน เหยี่ยวมาโฉบเนื้อไปเสียอีก สุนัขจิ้งจอกทํานอนซึมเปนทีเสียใจ
ดังนี้แลว ตางไปทําตามนั้น เมื่อนางเห็นเขา นึกขบขันลืมความทุกข
หัวเราะขึ้นมาทั้งน้ําตา สุนัขจิ้งจอกจึงกลาวโตตอบกับนาง ( เหมือน
เรื่องจันทโครพ แตในนีไ้ มปรากฏวานางถูกสาปใหเปนชะนี ) นางกับ
โจรและกับสุนัขจิ้งจอกโตตอบกัน ดังนี้ :นางเรียกโจรวา
[ ๑๖๘ ] สพฺพ ภณฺฑ สมาทาย
พอพราหมณ ! ขนของทั้งหมด
ปาร ติณฺโณสิ พฺราหฺมณ
ขามถึงฝงเสร็จแลว
ปจฺจาคจฺฉ ลหุ ขิปฺป
โปรดกลับมาเร็ว ๆ
มป ตาเรหิทานิ โภ.
คราวนี้ รับฉันขามไปบางเถิด
พอคุณ.
โจรตอบวา
อสนฺถุต ม จิรสนฺถุเตน
นางผูเจริญ เอาผัวผูที่ชมเชยกัน
มินาติ โภตี อธุว ธุเวน
นาน มาเปลี่ยนเราผูไมใชผัว ยัง
ไมไดชมเชย
๑๖๘. ธมฺ. ๘/๓๐

ชา.
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มยาป โภตี นิมิเนยฺย อฺ

นางผูเจริญ คงเอาเราเปลี่ยน ชายอื่น

ไดบาง
อิโต อห ทูรตร คมิสฺส.
เราจักไปจากที่นี่ใหไกลลิบ.
สุนัขจิ้งจอกทักวา
กาย เอฬคลาคุมฺเพ
เอ ! ใครนี่ หัวเราะราที่พุมชุม
กโรติ มหหาสิย
เห็ดน้ํา ?
นยิธ นจฺจ วา คีต วา
ในที่นี้ ก็ไมมีการฟอนรํา ขับรอง
ตาล วา สุสมาหิต
หรือประโคม ที่ตั้งขึ้นอยางสนุก
อนมฺหิ กาเล สุสฺโสณิ
ในเวลารองไห แมตะโพกงาม
กึ นุ ชคฺฆสิ โลภเณ.
แนะแมคนสวย ทําไมหนอจึงหัว เราะได ?
นางแถลงวา
สิคาล พาล ทุมฺเมธ
แนะเจาหมาจิ้งจอก ผูชางโงเซอะ
อปฺปปฺโสิ ชมฺพุก
เจาฉลาดนอยไป ชัมพุกะ !
ฉินฺโน มจฺฉฺจ เปสิฺจ
ก็เพราะเจาเสียปลาดวย ชิ้นเนื้อ
ดวย
กปโณ วิย ฌายสิ.
ซบเซาอยูดุจคนกําพรานั่นแหละ.
สุนัขจิ้งจอกยอนวา
สุทสฺส วชฺชมฺเส
โทษของผูอื่นเห็นงาย
อตฺตโน ปน ทุทฺทส
สวนโทษของตนเห็นยาก
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ฉินฺนา ปติฺจ ชารฺจ
มป ตฺวฺเว ฌายสิ.

เสียผัวดวย ชูดวย
เทียบกับเรา เจานั่นเทียว ซบเซา
นางสารภาพวา

แนะชัมพุกะ ! เจากลาวอยางใด
มันก็เปนอยางนั้นแหละ พญาเนื้อ !
เรานัน้ ไปจากนี้แลว
จักยอมตามอํานาจของผัวแนนอน.
สุนัขจิ้งจอกแยงวา
โย หเร มตฺติก ถาล
ผูใดเอาถาดดินได
กสถาลป โส หเร
ผูนั้นคงเอาถาดโลหะได
กตเยว ตยา ปาป
ความชั่วที่เจาทําแลวนั่นเอง
ปุนเปว กริสสฺ สิ.
เจาจักทําอยางนั้นอีกก็ได.
๗๔. เรื่องปญจภิกขุ
มีเรื่องเลาวา ภิกษุ ๕ รูปมีความเห็นตางกันในการสํารวมตา
หู จมูก ลิ้น กาย ผูใดรักษาทางใด ผูนั้นเห็นวาทางนั้นสําคัญ
วันหนึ่งเถียงกันขึ้น ตางก็อางวา ตนรักษาสิ่งที่รักษายาก ไมตกลง
กัน พากันไปเฝาพระศาสดา ขอใหตัดสิน พระองคตรัสวา รักษา
ยากดวยกันทั้งนั้น แลวตรัสตักกสิลาชดกเทียบใหเห็นวา การไม
สํารวมนั้นใหโทษอยางไร ดังตอไปนี้ :เอวเมต มิคราช
ยถา ภาสสิ ชมฺพุก
สา นูนาห อิโต คนฺตฺวา
ภตฺตุ เหสฺส วสานุคา.
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[ ปญจภีรุกชาดก ]
ในครัง้ พระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี พระโพธิ
สัตวเกิดเปนพระราชบุตรสุดทาย ไดรบั คําทํานายของพระปจเจกพุทธเจา
วา จักไดเปนพระราชาในเมืองตักสิลาแหงประเทศคันธาระ การ
เดินทาง ไปทางออม ๑๒๐ โยชน ทางตรงผานดงไปเพียง ๕๐ โยชน
แตในดงตองฝาอันตรายอันนางยักษิณีแกลงทํา รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะไว จักไปทางนั้นใหระมัดระวังตัว อยาเพลิดเพลินหลงไหล มิฉะนั้นจะเปนภาษาของรักขสี ( ผีปา ) เสีย พระราชกุมาร
ไดรับคําทํานายอยางนี้ จึงลาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และทูลลา
พระราชมารดาบิดาไป มีมหาดเล็กโดยเสด็จดวย ๕ คน เมื่อเดิน
ทางผานดงไป พวกมหาดเล็กไมเชื่อฟงคําสั่ง ลุอํานาจแกความตอง
การในเบญจพิธกามคุณ ไมสํารวมจักษุเปนตน ถูกผีปากินตายหมด
เหลือแตพระราชกุมารพระองคเดียว เสด็จไปถึงโดยสวัสดิภาพ เพราะ
สํารวมจักษุเปนตนไวอยู เวลานั้น ราชวงศในกรุงตักกสิลาถูกรักขสี
กินหมด เพราะโทษที่ไมสํารวมเชนเดียวกัน เขาจึงอัญเชิญพระราชกุมารขึ้นเสวยราชยเปนราชาในกรุงนั้นตอมา เมื่อเวลาไดอภิเษกแลว
ทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองคที่ไดรับเพราะทรงประหยัดพระ
หฤทัยไดนั้น ตรัสวา วิริย นาเมต สตฺเตหิ กตฺตพฺพเมว ขึ้นชือ่ วา
ความเพียรนี้ อันคนทั้งหลายควรทําแท ดังนี้แลว เปลงอุทานวา :[ ๑๖๙ ] กุสลูปเทเส ธิติยา
เพราะตั้งอยูมั่นคงในคําแนะนํา
ทฬฺหาย
ของทานผูฉลาด
๑๖๙. ธมฺ. ๘/๔๙

ชา. ๑/๓๔๓
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และเพราะเปนผูไมหวาดหวั่นภัย
นอยใหญ
น รกฺขสีน วสมาคมิมหฺ เส
เราจึงไมอยูในอํานาจของผีปา
ส โสตฺถิภาโว มหตา
และมีความสวัสดีปลอดภัย
ภเยน เม.
ใหญมาได.
๗๕. เรื่องภิกษุฆาหงส
มีเรื่องเลาวา ชาวเมืองสาวัตถี ๒ คน บวชแลวมักเที่ยวไป
ดวยกันเสมอ วันหนึ่ง พากันไปแมน้ําอจิรวดี เห็นหงสบินมา ๒
ตัว องคหนึ่งเอากรวดดีดนัยนตาหงสตกลงมาตายตัวหนึ่ง ดวยอวด
ฝมือวาดีดกรวดแมน ภิกษุทั้งหลายทราบแลวพากันติเตียน นําความขึ้น
กราบทูลพระศาสดา พระองคตรัสวา ไมควรทําอยางนั้น คนโบราณ
เขายังทําความรังเกียจศีลในเหตุเล็กนอย แลวตรัสกุรุธัมมชาดกเปน
อุทาหรณวา :[ กุรุธัมมชาดก ]
ครั้งพระเจาธนัญชัยเสวยราชยในอินทปตตนคร ในกุรุรฐั
พระโพธิสัตวเกิดเปนราชบุตร ภายหลัง เมื่อพระราชบิดาทิวงคต
แลวไดเสวยราชยแทน ทรงรักษากุรุธรรมคือศีล ๕ ประการบริสุทธิ์
บริบูรณ แมคนอื่นอีก คือ พระชนนี พระมเหสี พระเจานองยาเธอ
เปนอุปราชา พราหมณปุโรหิต อํามาตยตําแหนงขุนนาง สารถี
เศรษฐี อํามาตยตําแหนงขุนคลัง นายประตู และนางวัณณทาสี
นครโสภิณี เหลานี้ลวนรักษากุรุธรรมมั่นตามเสด็จ.
อวตฺถิตตฺตา ภยภีรุตาย จ
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ครั้งนั้น พระเจากาลิงคะเสวยราชยในทันตปุรนคร ในนคร
นั้นฝนไมตก เกิดฉาตกภัยขึ้น ชาวเมืองพากันรองทุกขตอพระราชา
ทาวเธอทรงทําพิธีตามประเพณี ฝนก็ไมตก ชาวเมืองจึงทูลแนะให
ขอมงคลหัตถีของพระเจาธนัญชัยโกรพยราชมา ฝนคงจะตก ทาว
เธอสงพราหมณไปทูลขอมาได แตฝนก็ไมตกตามเคย ตองนําชาง
นั้นไปคืน ขอจดพระราชจรรยาคือกุรุธรรมที่ทรงประพฤติ มา
ถวายพระเจากาลิงคะ เพื่อไดทรงประพฤติตามเยี่ยวอยาง พระเจา
ธนัญชัยโกรพยราช ทรงเกรงไปวา ที่ทรงประพฤติมานั้นมีบกพรอง
บาง ทรงอิดเอื้อนยังไมยอมใหกอน ตอพราหมณอธิบายถวาย จึง
พระราชทาน แตยังเกี่ยงวา ไมคอยสนิทพระหฤทัย ขอใหไปจดที่
พระราชมารดาจึงจะไดบริสุทธิ์ เมื่อพราหมณไปขอจด ก็ถูกเกีย่ ง
อยางนั้น เมื่ออนุญาตใหพราหมณจดแลว ก็บอกใหไปขอจดจาก
ผูอื่นอีก โดยนัยอยางเดียวกัน พราหมณจดไดหมดทั้ง ๑๑ คน แลว
นํามาใหพระราชาของตนทรงประพฤติ ฝนจึงตกตองตามฤดูกาล อยู
เย็นเปนสุขกันตอมา ก็เมื่อพราหมณไปทูลขอพระราชทานมงคลหัตถี
ในตอนแรกนั้น กลาวโศลกวา :[ ๑๗๐ ] ตว สทฺธฺจ สีลฺจ
ขอเดชะ ฯ ขาแตพระองคผูเปน
วิทิตฺวาน ชนาธิป
ชนาธิปก ! พระองคมีพระราชศรัทธาและศีล ขาพเจาทราบ
เกลาแลว
๑๗๐. ธมฺ. ๘/๕๓.

ชา. ๔/๑๑๙
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จึงขอนําทองมาแลกขาง สกุล
อัญชัน ไปไวในราชสํานัก
พระเจากาลิงคะ.
ประชุมชาดกดังนี้
[ ๑๗๑ ] คณิกา อุปฺปลวณฺณา จ
นครโสภิณี ไดแกนางอุบลวัณณา
ปุณฺโณ โทวาริโก ตทา
นายประตู ในกาลนั้น ไดแก
พระปุณณะ
รชฺชุคาโห จ กจฺจาโน
ขุนนา ไดแกพระกัจจานะ
โทณมาตา จ โกลิโต
ขุนคลัง ไดแกพระโกลิตะ
สารีปุตฺโต ตทา เสฏี
เศรษฐีในกาลนั้น ไดแกพระ
สารีบุตร
อนุรุทฺโธ จ สารถิ
สารถี ไดแกพระอนุรุทธะ
พฺราหฺมโณ กสฺสโป เถโร
พราหมณ ไดแกพระกัสสปเถระ
อุปราชา นนฺทปณฺฑิโต
อุปราชา ไดแกพระนันทบัณฑิต
มเหสี ราหุลมาตา
มเหษี ไดแกมารดาของราหุล
มายาเทวี ชเนตฺติกา
พระชนนี ไดแกพระนางมายาเทวี
กุรุราชา โพธิสตฺโต
พระเจากุรุ ไดแกพระโพธิสัตว
เอว ธาเรถ ชาตก.
ทานทั้งหลายพึงจําชาดกไวอยางนี้.
๗๖. เรื่องโกกาลิกภิกขุ
มีเรื่องเลาวา พระโกกาลิกเปนสาวกของพระเทวทัต เดิม
อยูในโกกาลิกรัฐ ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พา
วณฺณ อฺชนวฺเณน
กาลิงฺคสฺมึ วินิมฺห เส.

๑๗๑. ธมฺ. ๘/๕๔.

ชา. ๔/๑๓๒
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บริวารไปจําพรรษาในตําบลนั้น สั่งพระโกกาลิกผูเ ปนเจาถิ่นไมให
บอกใหชาวบานรูวาทานเปนพระอัครสาวก เพราะเกรงวาจะถูกกวน
ไมสบาย ครั้นออกพรรษาแลว ทานลากกลับยังไมทันพน พระโกกาลิก
ก็ติเตียนชาวบานเปนเชิงคุยในตัววา พวกแกเทากับสัตวดิรัจฉาน พระอัครสาวกมาอยูใกล ๆ ตัง้ ๓ เดือดก็ไมรู เดี๋ยวนี้ไปแลว พวกเขา
ทราบดังนี้ รีบตามไปถวายผา แตทานไมรับ จึงเอาคืนไปและขอ
นิมนตใหกลับมาโปรดอีก ทานรับคําไว.
ฝายพระโกกาลิกกระหยิ่มวา เมื่อทานไมรับคงใหแกเรา แตก็ไมได
ขุน ๆ ในใจอยูแลว ไมชา พระอัครสาวกทั้ง ๒ กลับไปอีก รับไทยทาน
ฉลองศรัทธาตามประสงคพระโกกาลิกไมได เห็นไปวาพระอัครสาวกทํา
หักหนา จึงคอนขอดดาทานวาเปนผูมักไดปรารถนาลามก ทานทราบวา
พระโกกาลิกไมชอบจึงกลับเสีย ชาวบานยังไมอยากใหกลับ บนกับ
พระอื่น ๆ บอกวา ทานถูกพระโกกาลิกดาจะอยูอยางไร เขาทราบเรื่อง
นี้ เขาไปตอวาเธอ และใหไปขอขมาเสีย นิมนตกลับมาอีก เธอไมสูจะ
ดื้อนัก ยอมไปขอขมานิมนตกลับ ทานหากลับไม จึงกลับมาบอก
ชาวบาน ๆ เคืองจัด ไลเธอไปเสียจากสํานักสงฆ เธอไปเฝาพระพุทธเจา
ทูลกลาวโทษพระอัครสาวก พระองคคัดคานก็ยังยืนยันวาเห็นประจักษ
เอง คนอื่นไมเห็น ดังนี้ เธอรั้นอยูอยางนั้น เพราะดาพระอัครสาวก
เกิดผื่นขึ้นตามตัวคลาย ๆ ขี้กลาก แตไมใช โต ๆ ขึน้ แตกหนองเฟอะ
เพราะไมลงเจาหมูเจาคณะอยางนี้ ไดโอกาสคราวพระเทวทัตแยกคณะ
จากพระพุทธเจา เธอจึงเขาไปอยูในคณะนั้น ครั้งเมื่อพระอัครสาวกไป
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พาภิกษุที่ถูกพระเทวทัตเกลี้ยกลอมไปคืนมาได พระเทวทัตกําลังหลับ
พระโกกาลิกจึงเอาเขากระแทกอกลงไปแลวบอกวา พระสารีบุตร
โมคคัลลานะพาพระไปหมด บอกแลววา อยาคบพระปรารถนาลามก ๒
องคนั้น ดังนี้ เธอเปนคนปากราย ถึงกับพระธรณีทรงไมอยู ให
ชองแกเธอไปเกิดในปทุมนรก ภิกษุโจทกันถึงเรื่องนี้ พระศาสดา
เสด็จมาตรัสเรื่องเตาไมสํารวมปากในกัจฉปชาดกวา :[ กัจฉปชาดก ]
ครั้งอดีตกาล มีเตาตัวหนึ่งอยูในสระในปาหิมพานต ผูกสมัคร
รักใครเปนเพื่อนกับลูกหงส ๒ ตัว ลูกหงสชวนเตาไปถ้ํากัญจนคูหา
ในภูเขาจิตตกูฏอันเปนที่อยูของตน เตาตกลง แตมองไมเห็นทางไป
หงสจึงวา ถาระวังปากไดก็ไปได เตารับรอง หงสใหเตาคาบไม
ตอนกลางไว สองตัวคาบขางปลายตัวละขางบินไป ตอนผาน
ราชนิเวศนพระเจาพาราณสี เด็ก ๆ เห็นเตาเหาะ จึงตะโกนกันวา
หงส ๒ ตัวหามเตา ๆ เตาไดยินดังนี้นึกเคือง ขยับปากจะดาวา
ถาเพื่อหามขาไป กงการอะไรของพวกเจาในเรื่องนี้เลา ทุฏฐเด็ก
เปรต ดังนี้ แตไมทันพูด พอขยับปากก็หลุดลงมาในพระลานหลวง
แตก ๒ ซึก พระเจาแผนดินเปนผูตรัสมากเหลือประมาณ ทรงเห็น
เหตุการณนั้น จึงตรัสถามปุดรหิตวา เรื่องเปนอยางไร ? ฝาย
ปุโรหิตใครครวญรูแลว ไดชองจะทูลใหพระเจาแผนดินเห็นโทษใน
การพูดมาก จึงกลาววา :[ ๑๗๒ ] อวธี วต อตฺตาน
พุทโธ ! ฆาตัวเองได
๑๗๒. ธมฺ. ๘/๕๗.

ชา. ๓/๕๒๕
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เตาเอยเตา ขยับจะแถลง คารม
เมื่อคาบไมไวดีแลว
มาฆาตัวเสียเพราะวาจาของตัวได
ขาแตพระองคผูเปนนรวีรประเสริฐ ! คนฉลาดเห็นการณนี้แลว
วาจ ปมฺุเจ กุสล นาติเวล
พึงเปลงวาจาที่ดี แตอยาใหเกินกาล
ปสฺสสิ พหุภาเณน
พระองคทรงเห็นหรือ ซึ่งเตาถึง
กจฺฉป วฺยสน คต.
ความพินาศเพราะพูดมาก ?
๗๗. เรือ่ งอัญญตรวิปกขเสวกภิกขุ
มีเรื่องเลาวา ภิกษุรูปหนึ่งเปนสหายของภิกษุอีกรูปหนึ่ง ซึ่ง
เปนพวกพระเทวทัต เธอถูกภิกษุพวกพระเทวทัตชักชวนใหไปอยู
ดวย ๒-๓ วัน นัยวาเปนเชิงเกลี้ยกลอมใหเขาพวก ภิกษุทั้งหลาย
ทราบเรื่องแลว กราบทูลพระศาสดาวา พระรูปนัน้ ไปเขารีตลัทธิพระ
เทวทัต พระองคสอบถาม เธอภาคเสธวาไปพักอยูจริง แตไมได
ชอบลัทธินั้น การคุนเคยชินกันเขา อาจทําใหชอบได เหตุนั้น
พระองคจึงตรัสเลาเรื่องในมหิลามุขชาดกเทียบวา :[ มหิลามุขชาดก ]
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี
มีชางพลายเชือกหนึ่งชื่อมหิลามุข ( สีดอ ) เปนชางหลวง เชื่องดี
ไมดุไมทํารายใคร ภายหลัง ไดยินพวกโจรไปซุมปรึกษาทําการปลน
กจฺฉโป วยิยาหร คิร
สุคฺคหีตสฺมึ กฏสฺมึ
วาจาย สกิยา วธิ
เอตป ทิสฺวา นรวีรเสฏ
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กันใกลโรง มันสั่งกันใหฆาฟนทํารายเจาทรัพย และคําพูดอื่น ลวน
ดุรายตาง ๆ ชางมหิลามุขไดยินคํานั้นบอย ๆ พลอยนิยมยินดีการดุราย
ไปตาม หมอควาญเขาไปใกลไมได ทุบฟาดตายเสียหลายคน เขาไป
ทูลใหพระเจาพรหมทัตทรงทราบ เทาเธอรับสั่งใหอํามาตยไปตรวจดู
อํามาตยไปตรวจดูไมเห็นโรค สงสัยวาดุเพราะเหตุอื่น สอบถามคนเลี้ยง
ไดความอยางนั้น จึงทูลใหพระเจาพรหมทัตทรงทราบ และทูลแนะ
ใหอัญเชิญสมณะพราหมณไปนั่งพูดธรรม สรรเสริญการเมตตาอารี ไม
ทํารายใคร ๆ วาเปนความดีความชอบ ทาวเธอโปรดใหทําอยางนั้น
ตอมา ชางนั้นกลับเปนชางดีตามเดิม พระโพธิสัตวผูเปนอํามาตยจึง
ทูลวา :[ ๑๗๓ ] ปุราณโจราน วโจ นิสมฺม
ชางมหิลามุขตรับฟงถอยคําของ
มหิลามุโข โปถยมานุจารึ
พวกโจรกอนแลว จึงไลฟาด
หมอควาญตะบันไป
สุสฺตาน หิ วโจ นิสมฺน
ตอตรับฟงถอยคําของเหลาทานผู
สํารวมดีแลว
คชุตฺตโม สพฺพคุเณสุ อฏ.
จึงกลับเปนชางดีที่สุด ตั้งอยูแลว
ในคุณทั้งปวง.
๗๘. เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ
มีเรื่องเลาวา พราหมณผูหนึ่งเปนชาวนา ถือแบบโบราณ
๑๗๓. ธมฺ. ๘/๖๑

ชา. ๑/๒๘๒
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วาตนจะบริโภคขาวที่ทําเอง ตองใหทานยอด ๆ เสียกอน ๕ ครั้ง
คือเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ เมื่อเขาลาน เมื่อนวด เมื่อหุงสุก แมใส
ถาดแลว เมือ่ ปฏิคาหกมาถึงแลว ไมไดใหกอน ไมบริโภค
สมเด็จพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงอนาคามิผลของพราหมณและ
พราหมณี จึงเสด็จไปยืนอยูที่ประตู ประจวบกับเวลาเขากําลังบริโภค
พราหมณไมเห็น สวนพราหมณีเหลือบมาเห็นแตไมบอกสามี เพราะรู
อัธยาศัยวา ถาพราหมณเห็น คงยกขาวสํารับตนถวาย นางไมอยากหุง
ใหอีก จึงหันหลังบังเสีย แลวเหลียวชําเลืองดูอีกวา จะเสด็จกลับหรือ
ยัง พระองคยังไมเสด็จกลับ พราหมณีจะพูดดัง ๆ ก็กลัวสามีจะไดยิน
จึงถอยมาใกล ๆ ทูลเบา ๆ วา เชิญเสด็จโปรดขางหนา พระองค
แสดงทาวาไมไป นางนึกขําขึ้นปลอยกิ๊กออกมา ทําใหพราหมณเห็น
พระศาสดา ตกแกดุภรรยาวาไมบอก รับยกอาหารที่ตนกําลังบริโภค
มาถวาย พลางทูลวา เคยถวายทานที่ยอด ๆ คราวนี้แบงบริโภคเสีย
ครึ่งหนึ่ง เหลืออีกครึ่งหนึ่งโปรดรับเถิด พระองครับสั่งวา พราหมณ
ยอด กลาง หรือเดนก็ควรแกเรา เพราะเราเหมือนปรทัตตูปชีวีเปรต
( เปรตผูอาศัยทานที่ผูอื่นอุทิศใหเปนอยู ) การถอมพระองคนี้ ทําให
พราหมณเลื่อมใส ทูลถามปญหา เมื่อทรงแกแลว พราหมณและ
ภรยาไดสําเร็จอนาคามิผล เมื่อตรัสถอมพระองคแลว ตรัสพระคาถาวา :๑๗๔ ยทคฺคโต มชฺฌโต
ผูอาศัยปจจัยที่ผูอื่นใหเปนอยู พึง
เสสโต วา ปณฺฑ ลเภถ
ไดกอนขาวชนิดใด จากสวนยอด
ปรทตฺตูปชีวี
จากสวนกลาง หรือจากสวนเหลือ
๑๗๔. ธมฺ. ๘/๖๕
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ไมควรชม และไมควรติ
พระมุนีผูฉลาด ยอมพอใจกอนขาว
ชนิดที่ไดนั้นแล.
๗๙. เรื่องพระวักกลิเถระ
มีเรื่องเลาวา พราหมณในกรุงสาวัตถีผูหนึ่ง ชื่อวักกลิ เห็นพระ
ตถาคตเสด็จเขาไปบิณฑบาต แลดูพระสรีรสมบัติของพระองคไมอิ่ม
ใครจะไดเห็นเสมอ ๆ จึงบวชในสํานักของพระองค เฝาอยูไมหาง
ทอดทิ้งกิจของสมณะมีกัมมัฏฐานเปนตน พระศาสดาทรงรอใหญาณ
แกอยู มิไดตรัสอะไร ภายหลังทรงเห็นวาตองทําใหสลดใจจึงจะสําเร็จ
ฉะนั้นจึงตรัสวา ผูใดเห็นธรรม ผูนนั้ เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็น
ธรรม ดังนี้แลว อเปหิทานไปเสีย ทานเสียใจ ขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏ
คิดจะโดดใหตกตาย พระองคทรงทราบวาถาไมปลอบ คงเสื่อมจาก
มรรคผล ความโศกเศราเสียใจก็หายหมด พระองคตรัสคาถาปลุกใจ
ใหปติ แลวยื่นพระหัตถตรัสเรียก เมือ่ ทานไดรับพระโอวาทถูกใจแลว
ก็สําเร็จพระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทาในคราวนั้น ภายหลังไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะทางสัทธาธิมุตตก ก็คาถาที่ตรัสเรียกนั้นวา :[ ๑๗๕ ] เอหิ วกฺกลิ มา ภายิ
มาเถิดวักกลิ ! อยากลัวเลย
นาล ถุตุ นาป นิปจฺจขาที
ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ.

๑๗๕. ธมฺ. ๘/๘๔
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แลดูตถาคตเถิด
เราจักชวยยกเธอขึ้น
เหมือนเขาชวยยกชางติดหลมขึ้น
มาเถิดวักกลิ ! อยากลัวเลย
แลดูตถาคตเถิด
เราจักชวยยกเธอขึ้น
เหมือนเขาชวยพระจันทรถูกจับ.
๘๑. เรื่องสุมนสามเณร
มีเรื่องเลาวา ในพุทธกาลของสมเด็จพระปทุมุตตรพุทธเจา มี
กุลบุตรคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจาตั้งพระสาวกเปนเอตทัคคะในทาง
ทิพยจักษุ ใครจะไดอยางนั้นบาง จึงถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระ
พุทธเจาเปนประมุข ๑ สัปดาห ตั้งความปรารถนา พระพุทธเจา
พระองคนั้นทรงพยากรณวาจักไดเปน เขาบําเพ็ญบุญกุศลตลอดชีวิต
ตายไปทองเที่ยวเกิดในเทวมนุษยโลก ในกัปนี้ เกิดในสกุลขัดสน
เปนคนหาหญาของสุมนเศรษฐี ชื่ออันนภาระ วันหนึ่ง พบพระปจเจกพุทธเจามาโปรด ไดใสบาตรและปรารถนาวาขออยาใหไดยินคําวาไมมี
ทานอวยพรใหแลวกลับไป เทวดาในบานเศรษฐียินดีพลอยใหสาธุการ
เศรษฐีไดยินสอบถามไดความวา สาธุการแกนายอันนภาระ เกิดแปลกใจ
โอโลเกหิ ตถาคต
อหนฺต อุทฺธวิสฺสามิ
ปงฺเก สนฺนว กฺุชร
เอหิ วกฺกลิ มา ภายิ
โอโลเกหิ ตถาคต
อหนฺต อุทฺธริสฺสามิ
ราหุคฺคหิตว จนฺทิม
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เมื่อพบเขา จึงขอซื้ออาหารที่ถวายนั้น เขาไมให ขอซื้อสวนบุญ เขา
ขอผลัดไปเรียนปรึกษาพระปจเจกพุทธเจากอน ทานอธิบายวา เหมือนตอ
ดวงไฟใหกัน เขาจึงใหสวนบุญนั้น และรับทรัพยที่เศรษฐีรางวัลอีก
พันเหรียญ เศรษฐีใหเลิกหาหญาแลวปลูกบานใหอยูเคียงกัน ภายหลัง
ไดเปนเศรษฐีคนหนึ่ง ทําการกุศลจนตลอดชีวิต คําที่ปรารภตอ
พระปจเจกพุทธเจา และที่เทวดาสาธุการนั้น ดังนี้ :คําปรารถนาวา
[ ๑๗๖ ] อิมนิ า ปน ทาเนน
ก็ดวยทานนี้
มา เม ทลิททฺ ิย อหุ
ความยากจนอยาไดมีแกขาพเจา
นตฺถีติ วจน นาม
ขึ้นชื่อวาคําวาไมมีดังนี้
มา อโหสิ ภวาภเว.
อยาไดมีในภพใหญภพนอย.
เทวดาสาธุการวา
อโห ทาน ปรมทาน
แหม ! ทานที่เปนทานอยางเยี่ยม
อุปริฏเ สุปติฏิต.
( อันนายอันนภาระ ) ตั้งไวดีแลว
ในพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจา.
นายอันนภาระนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปใน
เทวมนุษยโลกอีก จนถึงพุทธุปบาทนี้ มาเกิดเปนพระโอรสของ
อมิโตทนสักกะ ไดนามวาอนุรุทธ เปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง ไมเคย
ไดรับคําปฏิเสธวาไมมีเลย แมตองการสิ่งใด ก็ไดสิ่งนั้นสมปรารถนา
สมัยเมื่อพระศาสดาตรัสรูแลว ประกาศพระศาสนาแพรหลาย มี
๑๗๖. ธมฺ. ๘/๘๖
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สากิยกุมารออกทรงผนวชตามกันโดยลําดับ มหานามสักกะผูเปนพระ
เชฏฐภาดา ทรงปรึกษากับอนุรุทธกุมารวา ในพวกเรา ยังไมมีใคร
บวชตามเสด็จ เราทั้ง ๒ ตองบวชคนหนึ่ง ชั้นเดิมอนุรุทธกุมาร
จักไมทรงผนวช แตถกู ใหศึกษาการงานสําหรับอยูครองฆราวาสเขาก็ระอา
ยอมเลือกเอาขางทรงผนวชพรอมกับสากิยกุมารอื่นอีกหลายองค ครั้นทาน
ทรงผนวชแลวปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งวิชชา ๓ สามารถแลดูโลกธาตุได
ดวยทิพยจักษุ เปลงอุทานและกลาวคาถาแสดงประวัติของตน เมื่อได
บรรลุพระอรหันตแลว ภายหลังไดรับยกยองเปนเอตทัคคะทางทิพยจักษุ
สมดังมโนรถทุกประการ ก็คาถาอุทานและอางถึงประวัตินั้น ดังนี้ :เปลงอุทานวา
[ ๑๗๗ ] ปุพฺเพนิวาส ชานามิ
เราระลึกรูชาติกอนได
ทิพพจกฺขุ วิโสธิต
ทิพยจักษุ เราทําใหสวางแลว
เตวิชฺโช อิทฺธิปตฺโตมฺหิ
เราไดวิชชา ๓ ถึงความสําเร็จ
กต พุทฺธสฺส สาสน.
คําสอนของพระพุทธเจา เราก็ทํา
เสร็จแลว.
อางถึงประวัติวา
อนฺนภาโร ปุเร อาสึ
เมื่อกอน เราเปนนายอันนภาระ
ทลิทฺโท ติณหารโก
ยากจน เปนคนหาหญา
ปณฺฑปาโต มยา ทนฺโน
เราไดถวายบิณฑบาต
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แกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจาผูมี
ชือ่ เสียง.
ที่เชิงภูเขาใกลดงวิชฌาฏวี มีหมูบานชื่ออมุณฑนิคม มหามุณฑกอุบาสกในนิคมนั้น มีบุตร ๒ คน คือ มหาสุมนะและจูฬสุมนะ สุมนเศรษฐีในครั้งกระโนน กลับชาติมาเกิดชื่อวาจูฬสุมนะนี้ พระอนุรุทธเถรเจาระลึกชาติไดแลว คิดถึงอุปการคุณของสุมนเศรษฐี เล็งแลดู
ทราบวามาเกิดอยูในที่นั้น จึงไปจําพรรษาอยู ๑ พรรษา ดวยหวังจะ
โปรด ออกพรรษาแลว ชาวบานนําสิ่งของมาถวาย ทานไมรับ
ครั้นเขาถามถึงเหตุ ทานบอกวา แมสามเณรผูเปนกัปปยการก ก็ไมมี
มหามุณฑกอุบาสกเรียนถวายมหาสุมนุใหบวชเปนสามเณร แตทาน
ไมรับ ครั้นเขาบอกใหจูฬสุมนะ ทานจึงรับใหบรรพชาเปนสามเณร
จูฬสุมนะมีอายุเพียง ๗ ขวบเทานั้น แตอาศัยบารมีอันแกกลาที่สั่งสมมา
ในกาลบรรพชา เขาบอกภัณฑูกรรมนําไปโกนผม บอกตจปญจกกัมมัฏฐาน ในเวลานั้น เมื่อพิจารณาตามไป ก็ไดบรรลุพระอรหันต
ในโรงโกนผมนั้นเอง ( ขุรคฺเคเยว ) ครั้นแลวพระอนุรุทธก็พาไป
พักอยูที่กระทอมกลางปา ใกลหิมวันตประเทศ ทําความเพียรหลาย ๆ
คืนแลวเกิดเสียดทองขึ้น ทานใหสามเณรสุมนะไปเอาน้ําในสระอโนดาต
มาดื่มแกโรค ในเวลาที่สามเณรเหาะไป พญานาคเตรียมจะเลนน้ําอยู
เคืองวาสามเณรทําฝุนเทารดศีรษะ และรูวาจะมาเอาน้ํา จึงกางกั้นเสีย
สามเณรเห็นพญานาค จึงกลาวปราศรัยขอน้ํา พญานคก็พูดเบี่ยงบายให
ไปเอาที่อื่น สามเณรไมยอม อางวาเพราะอุปชฌายสั่งใหเอาที่นี่ ถึง
อุปริฏสฺส ยสสฺสิโน.
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กระนั้นก็ถูกพญานาคใหแตปาก สวนตัวแผพังพานปกสระไว สามเณรจึง
อัญเชิญเทวดามาดูและเปนพยานในคําพูด แลวทรมานพญานาคตักน้ําไป
ได ภายหลังพญานาคกลัวฤทธิ์ยอมตัวเปนศิษย เมื่อครั้งพระอนุรุทธพา
สามเณรสุมนะไปเฝาพระศาสดา ภิกษุชอบจับโนนจับนี่หยอกเยา
พระพุทธเจาทรงเห็นภิกษุเหลานั้นวาเหมือนเลนกับงูพิษ ใครจะให
พวกเธอทราบคุณวิเศษของสามเณร จึงทรงใชใหไปนําน้ําจากสระ
อโนดาตมาถวายจนสําเร็จแลว ทรงพระกรุณาโปรดอนุญาตเปนพิเศษ
ใหสามเณรสุมนะเปนภิกษุแตอายุ ๗ ขวบ ไดยินวา สามเณรโสปากะ
ก็ไดเปนอยางนี้อีกองคหนึ่ง ก็คําที่สามเณรโตตอบกับพญานาคนั้น
ดังนี้ :สามเณรกลาววา
[ ๑๗๘ ] สุโณหิ เม นาคราช
ฟงขาพเจากอน พญานาค
อุคฺคเตช มหพฺพล
ผูเกรียงเดช มีกําลังใหญ !
เทหิ เม ปานียฆฏ
ขอจงใหน้ําแกขาพเจาสักหมอ
เภสชฺชตฺถมฺหิ อาคโต.
ขาพเจามาเอาไปเปนยา.
พญานาคตอบวา
ปุรตฺถิมสฺมึ ทิสาภาเค
ในทิสาภาคเบื้องบูรพา
คงฺคา นาม มหานที
มีแมน้ําใหญชื่อคงคา
มหาสมุทฺท อปฺเปติ
ไหลลงสูมหาสมุทร
ตโต ตฺว ปานีย หร.
ทานจงไปเอาน้ําจากนั้นเถิด.
๑๗๘. ธมฺ. ๘/๙๔
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สามเณรกลาววา
อิโตว ปานีย หาสฺส
ขาพเจาจักเอาน้ําจากสระนี้แหละ
อิมินาวมฺหิ อตฺถิโก
ขาพเจาตองการน้ํานี้เทานั้น
ยทิ ถามพล อตฺถิ
หากทานมีกําลังเรี่ยวแรง
นาคราช นิวารย.
หามก็หามเถิด พญานาค !
พญานาคตอบวา
สามเณร สเจ อตฺถิ
สามเณร ! ถาทานมีความ
ตว วิกฺกมโปริส
กลาหาญอยางลูกผูชายไซร
อภินนฺทามิ เต วาจ
ขาพเจาพอใจคําของทาน
หรสฺสุ ปานีย มม.
เอาน้ําของขาพเจาไปไดก็เอา.
๘๑. เรื่องกุหกพราหมณ
มีเรื่องเลาวา พราหมณโกหกคนหนึ่งไปขึ้นตนกุมหอยหัวลงมา
ใกลประตูพระนครเวสาลี แลวขูชาวเมืองวา ตองใหวัวแดง เงิน
เหรียญกหาปณะและนางบําเรอ มิฉะนั้นจะปลอยตัวใหตกตาย ทําเมืองไม
ใหเปนเมือง พวกที่กลัวไดนําของไปให เวลาที่เขากําลังหอยอยู ภิกษุ
ตามเสด็จพระพุทธเจาเขาไปในพระนครและออกมายังเห็นอยู ภายหลังเห็น
เที่ยวกร็อกแกร็กอยูขางวัดจําได เขาไปถามวา วันนั้นไดของบางไหม ?
เมื่อเขาตอบแลว ภิกษุเหลานั้นจึงนําเรื่องขึ้นกราบทูล พระศาสดาตรัสเปน
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ใจความวา หลอกไดแตคนโง ที่ฉลาด ๆ หลอกเขาไมได แลวตรัส
เลาเรื่องในโคธชาดกวา :[ โคธชาดก ]
ในอดีตกาล ยังมีดาบสหลอกลวงคนหนึ่ง สรางบรรณศาลาอยู
ในปา ในประเทศกาสี ไดรับอุปถัมภบํารุงจากสกุลอุปฏฐากเปนอยางดี
วันหนึ่ง ไดฉันแกงเนื้อเหี้ย อรอยติดใจ คิดจะฆาเหี้ยแกงกินอีก
เตรียมเครื่องแกงมาไว ในที่ใกลบรรณศาลาของดาบสนั้น มีพญาเหี้ย
อยูในจอมปลวก เคยมาหาดาบสเสมอ ตาชีแกคิดจะฆาเหี้ยตัวนั้นแกง
จึงเอาผาคลุมไมตะบองไปคอยจองอยู พญาเหี้ยมาตามเคย สังเกตเห็น
ดาบสมีทาทางแปลก ไมกลาเขาใกล เรอยูหาง ๆ ไดกลิ่นเหี้ยที่ดาบสกิน
รูตัววาจะถกทํารายจึงระวังตัวอยู ดาบสเห็นเหี้ยไมเขาใกล จึงขวางไมไป
แตผิด เลยตะเพิดขูซ้ําวา ไป ! เจาผิด พญาเหี้ยวิ่งเขาโพรงโผลหัว
ออกมากลาววา :[ ๑๗๙ ] สม ต มฺมาโน
ขาพเจาสําคัญทานเปนสมณะ จึงเขา
อุปคฺฉึ อสฺต
ไปหาผูไมสํารวม
โส ม ทณฺเพน ปาหาสิ
ทานนั้นปาขาพเจาดวยทอนไม
ยถา อสฺสมโณ ตถา
เหมือนคนไมใชสมณะ
กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ
แนทานเซอ ! จักเปนประโยชน
อะไรแกทาน ดวยมวยผม
๑๗๙. ธมฺ. ๘/๑๑๗.

ชา. ๔/๓๓๓
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จักเปนประโยชนอะไรแกทาน
ดวยผาหนังเสือ
อพฺภนฺตรนฺเต
ขางในของทานรกขัฏ
พาหิร ปริมชฺชสิ.
เกลี้ยงเกลาแตขางนอก.
ดาบสพูดลอวา
เอหิ โคธ นิวตฺตสฺสุ
มาเถิดเหี้ยเอย ! กลับมาเถิด
ภฺุช สาลีนโมทน
จงกินขาวสาลี
เตล โลณฺจ เม อตฺถิ
น้ํามันและเกลือของเรามีอยู
ปหูต มยฺห ปปฺผลิ.
ดีปลีของเรามีมากพอ.
พญาเหี้ยตอบวา
เอส ภิยฺโย ปเวกิขามิ
เรานี้จักยิ่งเขาไป
วมฺมิก สตโปริส
สูจอมปลวกลึก ๑๐๐ ชั่วคน
เตล โลณฺจ กินฺเตสิ
น้ํามันและเกลือของทานจักเปน
ประโยชนอะไรเลา
อหิต มยฺห ปปฺผลิ.
ดีปลีก็ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแก
เรา.
กินฺเต อชินสาฏิยา
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๘๒. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ
มีเรื่องเลาวา นางธนัญชานี ภรรยาของภารทวาชพราหมณนับถือ
ลัทธิตางจากสามี สามีนับถือพราหมณ สวนนางนับถือพระพุทธเจา
ในเวลาไอจามหรือตกใจอยางอื่น มักพลั้งวา นโม ตสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ดังนี้เสมอ อยางที่ผูหญิงพลั้งกันวาคุณพระ
ชวย ฉะนั้น วันหนึ่ง พราหมณผูสามีจะเลี้ยงพราหมณ สั่งภรรยาวา
เวลาพวกพราหมณอยูที่บาน อยาพลั้งอยางนั้น เพราะพวกพราหมณจะ
โกรธ แตนางไมยอม ถึงกับเกิดวิวาทกันขึ้นครั้งหนึ่ง ครั้นถึงวันเลี้ยง
พวกพราหมณกําลังนั่งบริโภคอาหารอยู นางพลั้งขึ้นตามเคยอีก พวก
พราหมณโกรธทิ้งสํารับ ดาวาพราหมณ แลวหนีไปหมด เพราะคํา
เชนนั้น เปนคําพูดบาดหูพวกพราหมณ ฝายพราหมณถูกพวกกันดาเอา
เลยดาวาภรรยาอีกตอหนึ่ง แลวรีบไปเฝาพระศาสดา ดวยคิดจะจับผิด
มาเยยภรรยาของตน ตั้งกระทูถามอยางที่ตนคิดวาคงทําใหจนได แตเมื่อ
พระองคดํารัสตอบแลว กลับเลื่อมใสนับถือตลอดถึงพี่นองอีกหลายคน
ก็พากันนับถือตามดวย.
คาถาที่พราหมณทูลถามและที่พระศาสดาทรงตอบนั้น ดังนี้ :พราหมณทูลถามวา
[ ๑๘๐ ] กึ สุ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆาอะไรนะจึงนอนสบาย ?
กึ สุ ฆตฺวา น โสจติ
ฆาอะไรนะจึงไมเศราโศก ?
๑๘๐. ธมฺ. ๘/๑๒๓
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พระองคพอพระหฤทัยฆาอะไร
ซึ่งเปนชิ้นเอกนะพระโคตมะ ?
ทรงตอบวา
โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆาความโกรธไดแลวนอนสบาย
โกธ ฆตฺวา น โสจติ
ฆาความโกรธไดแลวไมเศราโศก
โกธสฺส วิสมูลสฺส
พราหมณ ! อารยชนสรรเสริญ
มธุรคฺคสฺส พฺราหฺมณ
การฆาความโกรธ ซึ่งมีรากเปน
วธ อริยา ปสสนฺติ
พิษ มียอดหวาน
ตฺหิ ฆตฺวา น โสจติ.
ก็แล ฆาความโกรธนั้นไดแลวจะไม
เศราโศก.
๘๓. เรือ่ งพระปพภารวาสิติสสเถระ
มีเรื่องกลาววา พระติสสเถระเรียนกัมมัฏฐานในสํานักของสมเด็จ
พระศาสดาแลวเขาปาบําเพ็ญสมณธรรม อยู ณ เงื้อมถ้ําแหงหนึ่ง มี
อุบาสิกาชาวบานใกลที่นั้นนิมนตใหอยู ในถ้ํานั้นมีเทวดาลูกออนอยูกอน
อึดอัดรําคาญ ไมกลาอยูรวมกับพระผูมีศีล เขาใจวาทานจะไปพรุงนี้
มะรืนนี้ ทานก็ไมไป ครั้นจะบอกตรง ๆ ก็ไมกลา คิดหาเลสไลทางออม
จึงไปเขาบุตรชายคนใหญของอุบาสิกานั้น และสั่งอุบาสิกาวาใหขอเครื่องยา
จากพระเถระมาทํายารักษา นางไมรับ เทวดาผอนลงมาใหน้ําลางเทา
กิสฺสสฺสุ เอกธมฺมสฺส
วธ โรเจสิ โคตม.
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รด นางรับรอง เมื่อพระเถระไปที่บาน นางจัดการทําอยางนั้น ครั้น
พระเถระกลับมาถึงถ้ํา เทวดานั้นก็กลาววา ทานหมอใหญ อยาเขามา
พระเถระปฏิเสธการเปนหมอ เทวดาจึงเอยถึงเรื่องใหน้ําลางเทารดเด็ก
ทานตรวจศีลดูเห็นวาการทําเชนนั้นไมจัดวาเปนหมอ เห็นศีลของตน
บริสุทธิ์จําเดิมแตบวชมา เกิดปติยินดี ขมปตินั้นแลวสําเร็จพระอรหันต
เห็นวาเทวดานั้นเปนพาล แกลงใสความผูมีศีลบริสุทธิ์ จึงขับไลออกเสีย
จากไพรสณฑ ใหโอวาทเปลงอุทานวา :[ ๑๘๑ ] วิสุทฺโธ อต เม วาโส
คุณเครื่องอยูของเราหมดจดหนอ
นิมฺมล ม ตปสฺสิน
ทานอยาใหรายเราผูไมมีมัวหมอง
มา ตฺว วิสุทธฺ  ทูเสสิ
มีตบะ ( ความเพียร ) หมดจดแลว
นิกฺขม ปวนา ตุว.
ทานจงออกไปจากปาใหญเอง.
๘๔. เรื่องพระสุนทรสมุททเถระ
มีเรื่องเลาวา ในกรุงสาวัตถี มีกุลบุตรคนหนึ่งชื่อสุนทรสมุทร
วันหนึ่งเห็นคนทั้งหลายพากันไปฟงธรรมที่วัดเชตวัน จึงพลอยไปฟงกับ
เขาบาง ครั้นไดฟงแลว เกิดศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวช กลับมาขอ
อนุญาตตอมารดาบิดาไดแลว ไปบวชในสํานักพระศาสดา หลีกไปอยู
เสียในกรุงราชคฤหใหไกลบาน ตอมาวันหนึ่ง ในกรุงสาวัตถีมีงาน
๑๘๑. ธมฺ. ๘/๑๓๒
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มหรสพ มารดาบิดาของทานเห็นพวกเพื่อนของพระลูกชายเที่ยวเตรกัน
สนุกสนาน ทําใหคิดถึงบุตร บนพร่าํ ร่ําไรอยู ขณะนั้นมีหญิงคณิกา
( หญิงโสภิณี ) คนหนึ่งไปที่บาน ไตถามถึงเหตุที่บนรูเรื่องแลว รับ
อาสาไปลอใหพระนั้นสึก หวังเปนลูกสะใภ แทนสินจางอื่นดวย นาง
รับเงินเปนเสบียง ไปพักอยูบานทางที่พระสุนทรสมุทรเดินไปมา คอย
ถวายอาหารเสมอจนคุนกัน ภายหลังทานถูกลอใหขึ้นไปฉันบนตึกชั้นชน
แลวนางแสดงจริตกิริยายั่วยวนตาง ๆ แตทานกลับสังเวชสลดใจ ดัง
ประหนึ่งวาสมเด็จพระพุทธเจาเสด็จมาตรัสเตือน พิจารณาเห็นธรรม
สําเร็จพระอรหันตแลว หนีไปได เมื่อนางแสดงทายั่วยวนอยางนั้นแลว
บอกตรง ๆ อีกวา :[ ๑๘๒ ] อลฺลตฺตกกตา ปาทา
นางแพศยามีเทายอมดวยน้ําครั่ง
ปาทุการุยฺห เวสิยา
สวมรองเทา กลาววา
ตฺวฺจาป ทหโร มม
แมทานยังเปนหนุม สมควรแก
ดิฉัน
อหป ทหรา ตว
ถึงดิฉันยังเปนสาว สมควรแกทาน
อุโภป ปพฺพชิสฺสาม
จึงบวชเถิด.
เมื่อพระสุนทรสมุทรนั้นมาเฝาสมเด็จพระพุทธเจาแลว ภิกษุ
ทั้งหลายพูดกันขึ้นในธรรมสภาวา พระสุนทรสมุทรเกือบเสียที เพราะ
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อาศัยรสที่รูสึกทางลิ้น ไดสมเด็จพระศาสดาชวยเหลือ จึงพนภัย
พระองคเสด็จมาตรัสแสดงอํานาจของรสในวาตมิคชาดกวา :[ วาตมิคชาดก ]
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัตเสวยราชยในกรุงพาราณสี
สัญชัยเปนคนเฝาสวนหลวง เคยเก็บดอกไมผลไมไปถวายเสมอ ตอมา
มีเนื้อสมันตัวหนึ่ง เขามาหากินในสวน พอเห็นคนก็วิ่งหนี แตเขาไมได
ตะเพิดไลเลย พระราชาทรงทราบ รับสั่งวาจับตัวไดไหม ? เขากราบทูล
ขอน้ําผึ้งไปลอ ชั้นแรกแอบเอาน้ําผึ้งไปทาหญาไวใหติดรสกอน แลว
คอย ๆ ใหเห็นตัวบาง ทําอยางนี้จนเชื่อง ถึงกับมากินหญาในมือได
เมื่อเนื้อสมันเชื่องแลว เขาจึงใหกั้นเปนทางตรงไปยังพระลานหลวง เอา
ประตูตามไป ออกไมได ครั้นถึงหนาพระลานเห็นคนมาก ตกใจวิ่ง
วกวนอยูในนั้นเอง พระราชาเสด็จลงมาทอดพระเนตร เห็นเนื้อตกใจ
กลัวตัวสั่นเทา จึงรับสั่งวา เพราะติดรส เนื้อสมันจึงหลงตามเขามาถึง
ในพระราชวัง แลวโปรดใหปลอยไป ตอนนี้ ตรัสไววา :[ ๑๘๓ ] น กิรตฺถิ รเสหิ ปาปโย
ไดยินวา ไมมีอะไรเลวกวารส
อาวาเสหิ วา สนฺถเวหิ วา
คือที่อยูหรือความสนิทสนม
วาตมิค คหนนิสฺสิต
สัญชัยน้ําเนื้อสมันอาศัยอยูในปารก
วสมาเนติ รเสหิ สฺชโย.
มาสูอํานาจไดดวยรส.
๑๘๓. ธมฺ. ๘/๑๕๗.

ชา. ๑/๒๔๐
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๘๕. เรื่องเทวหิตพราหมณ
มีเรื่องเลาวา ณ ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประชวรดวย
ลม ทรงใชใหพระอุปวานเถระไปเอาน้ํารอนที่เทวหิตพราหมณ ทาน
ไปบอกพราหมณซา พระศาสดาประชวร ตองพระประสงคน้ํารอน เขา
ยินดีปรีดาใหคนหาบน้ํารอนไปถวาย เมื่อสรงสนานแลว พระเถระเอา
น้ําออยที่พราหมณใหละลายน้ําถวายอีก อาพาธนั้นสงบลงในขณะนั้นเอง
พราหมณคิดวา เรายังสงสัยอยู ไทยธรรมอันทายกใหแกใคร จึงมีผลมาก
จําเราจักทูลถาม คิดดังนี้แลว เขาเฝาทูลถาม เมื่อทรงตอบแลว เขา
เลื่อมใสประกาศตัวเปนอุบาสก.
คําถามนั้นเปนคาถาดังนี้ :[ ๑๘๔ ] กตฺถ ทชฺชา เทยฺยธมฺม
ไทยทาน ควรใหในคนชนิดไร ?
กตฺถ ทินฺน มหปฺผล
ใหไรคนชนิดไรจึงจะมีผลมาก ?
กถ หิ ยชมานสฺส
เมื่อบูชาอยูอยางไร ?
กถ อิชฺฌนฺติ ทกฺขิณา.
ทักษิณาทานจะสําเร็จ ( ประโยชน )
อยางไร ?
๑๘๔. ธมฺ. ๘/๑๙๑.
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ปริโยสานคาถา
ปตฺต ธมฺมปท เยน
ธมฺมราเชนนุตฺตร
คาถา ธมฺมปเท เตน
ภาสิตา ยา มเหสินา
สเตวีสา จตุสตา
จตุสจฺจวิภาวินา
สตตฺตยมฺหิ วตฺถูน
เอกาธิเก สมุฏิตา
วิเหเร อธิราเชน
การิตมฺหิ กตฺุนา
ปาสาเท สิริกูฏสฺส
รฺโ วิหรตา มยา
อตฺถพฺยฺชนสมฺปนฺน
อตฺถาย จ หิตาย จ
โลกสฺส โลกนาถสฺส
สทฺธมฺมฏิติกามตา
ตาส อฏกถ เอต
กโรนฺเตน สุนิมมฺ ล
ทฺวาสตฺตติปฺปมาณาย
ภาณวาเรหิ ปาลิยา
ย ปตฺต กุสล เตน
กุสลา สพฺพปาณิน
สพฺเพ อิชฺฌนฺตุ สงฺกปฺปา ผลนฺตา มธุร ผล.
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ปริโยสานคาถาแปล
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนพระธรรมราชาแสวงหา
ประโยชนใหญ มีปกติเผยแผความจริง ๔ ประการ ไดพบหลักแหง
ธรรมดาแลว ตรัสคาถาไวในธรรมบท รวม ๔๒๓ คาถา ยกเปน
เรื่อง ๆ ได ๓๐๓ เรื่อง ขาพเจา ( พระพุทธโฆษาจารย ) พักอยู
ในปราสาทของพระเจาสิริกูฏ ในวัดอันทาวเธอผูเปนพระอธิราชา มี
พระกตัญูโปรดใหสรางไวแลว เรียบเรียงอรรถกถาอันถึงพรอมดวย
เนื้อความและพยัญชนะนี้ แหงคาถาเหลานั้นใหชดั เจน โดยบาลี
ประมาณ ๗๒ ภาณวาร ก็เพราะเปนผูใครจะใหพระสัทธรรมของพระ
โลกนาถตั้งอยูยั่งยืน เพื่อเปนประโยชนและเกื้อกูลแกโลก ไดรบั กุศลใด
แลว ดวยกุศลนั้น ขอใหความมุงหวังที่เปนกุศลทั้งปวง เผล็ดผลมีรส
หวาน จงสําเร็จแกเหลาปราณสัตวทั้งปวง เทอญ.

