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๑.  เรือ่งพราหมณ์ช่ือจูเฬกสาฎก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ” เป็นต้น.

[พราหมณ์และพราหมณีผลัดกันไปฟังธรรม]

ความพิสดารว่า ในกาลแห่งพระวิปัสสีทศพล ได้มพีราหมณ์คนหน่ึงชื่อมหาเอกสาฎก.

แต่ในกาลน้ี พราหมณ์น้ีได้เป็นพราหมณ์ ชื่อจูเฬกสาฎก ในเมืองสาวัตถี.

ก็ผ้าสาฎกสำาหรับนุ่งของพราหมณ์น้ัน ได้มีผืน ๑,  แม้ของพราหมณีก็ได้มีผืน ๑,  ทั้ง ๒ คนมีผา้ห่มผืนเดียวเท่าน้ัน.

ในเวลาไปภายนอก พราหมณ์หรือพราหมณีย่อมห่มผ้าผืนน้ัน.

ภายหลังวันหน่ึง, เมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหาร, พราหมณก์ล่าวว่า “นาง เขาประกาศการฟังธรรม.  
เจ้าจกัไปสู่สถานทีฟ่ังธรรมในกลางวันหรือกลางคืน? เพราะเราทั้ง ๒ ไม่อาจไปพร้อมกันได้ เพราะไม่มีผา้ห่ม.”

พราหมณีตอบวา่ “นาย ฉันจักไปในกลางวัน” แล้วได้ห่มผ้าสาฎกไป.

[พราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาฎกท่ีห่มอยู่]

พราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวัน ตอ่กลางคืนจึงได้ไปน่ังฟังธรรมทางด้านพระพักตร์พระศาสดา.

ครั้งน้ัน ปีติ ๕ อยา่ง๑ ซาบซ่านไปทั่วสรีระของพราหมณ์น้ันเกดิข้ึนแล้ว.

เขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดา คิดวา่ “ถ้าเราจะถวายผ้าสาฎกน้ีไซร้,  ผ้าห่มของนางพราหมณีจักไม่มี ของเราก็จักไม่มี.”

ขณะน้ันจติประกอบด้วยความตระหน่ีพันดวงเกิดข้ึนแล้วแก่เขา,  จติประกอบด้วยสทัธาดวงหน่ึงเกิดข้ึนอีก,  
จิตประกอบด้วยความตระหน่ีพันดวงเกดิข้ึนครอบงำาสัทธาจิตแม้น้ันอีก.

ความตระหน่ีอันมีกำาลังของเขาคอยกีดกันสัทธาจิตไว้ ดจุจับมัดไว้อยู่เทียว ดว้ยประการฉะน้ี.

[ชนะมัจเฉรจิตด้วยสัทธาจิต]

เมื่อเขากำาลังคดิวา่ “จักถวาย จกัไม่ถวาย” ดังน้ีน่ันแหละ ปฐมยามล่วงไปแล้ว.  

แต่ครั้นถึงมัชฌิมยาม,  เขาไมอ่าจถวายในมัชฌิมยามแม้น้ันได้.  

เมื่อถึงปัจฉิมยาม, เขาคิดวา่ “เมื่อเรารบกับสัทธาจิตและมัจเฉรจติอยู่น่ันแล, ๒ ยามล่วงไปแล้ว.  
มัจเฉรจิตน้ีของเรามีประมาณเท่าน้ี เจริญอยู่ จักไมใ่ห้ยกศีรษะข้ึนจากอบาย ๔.  เราจกัถวายผ้าสาฎกละ.”

เขาข่มความตระหน่ีตั้งพันดวงได้แล้วทำาสทัธาจิตให้เป็นปุเรจารกิ ถือผ้าสาฎกไปวางแทบบาทมูลของพระศาสดา 
ได้เปล่งเสียงดังข้ึน ๓ ครั้งวา่ “ข้าพเจา้ชนะแล้ว ข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นต้น.”

๑ ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย ๑ ขณิกาปีติ ปตีิช่ัวขณะ ๑ โอกกันติกาปีติ ปีติเป็นพักๆ ๑ อุเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน ๑ 
ผรณาปีติ ปีตซิาบซ่าน ๑.
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[ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็น]

พระเจ้าปเสนทิโกศล กำาลังทรงฟังธรรม ได้สดับเสียงน้ันแล้วตรัสว่า “พวกท่านจงถามพราหมณ์น้ันดู,  ได้ยินว่าเขาชนะอะไร?” 

พราหมณ์น้ันถูกพวกราชบุรุษถาม ได้แจ้งความน้ัน.  

พระราชาได้สดับความน้ันแล้ว ทรงดำาริว่า “พราหมณ์ทำาสิ่งที่บุคคลทำาได้ยาก.  เราจกัทำาการสงเคราะห์เขา” จึงรับสั่งให้
พระราชทานผา้สาฎกคู่ ๑.  

เขาได้ถวายผ้าแม้น้ันแด่พระตถาคตเหมือนกัน.  

พระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานทำาให้เป็นทวีคูณอีก คือ ๒ คู่ ๔ คู่ ๘ คู่ ๑๖ คู่.  

เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่าน้ันแดพ่ระตถาคตน่ันเทียว.  

ต่อมา พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๓๒ คู่แก่เขา.

พราหมณ์ เพื่อจะป้องกันวาทะว่า “พราหมณ์ไม่ถือเอาเพื่อตน สละผ้าที่ได้แล้วๆ เสียสิ้น” 
จึงถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่จากผ้า ๓๒ คู่น้ัน คือ “เพ่ือตนคู่ ๑ เพ่ือนางพราหมณีคู่ ๑” ได้ถวายผ้าสาฎก ๓๐ คู่แด่พระตถาคตทีเดียว.

ฝ่ายพระราชา, เมื่อพราหมณ์น้ันถวายถึง ๗ ครั้ง, ทรงประสงคจ์ะถวายอีก.  

พราหมณ์ชื่อมหาเอกสาฎก ในกาลก่อน ได้ถือเอาผา้สาฎก ๒ คู่ในจำานวนผ้าสาฎก ๖๔ คู่.  

ส่วนพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎกน้ี ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่ ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาฎก ๓๒ คู่.  

พระราชา ทรงบังคับพวกราชบุรุษว่า “พนาย พราหมณ์ทำาสิ่งที่ทำาได้ยาก,  
ท่านทั้งหลายพึงให้นำาเอาผ้ากัมพล ๒ ผืนภายในวังของเรามา.”

พวกราชบุรุษได้ทำาอย่างน้ัน.  

พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากัมพล ๒ ผืนมีค่าแสนหน่ึงแก่เขา.

พราหมณ์คิดว่า “ผ้ากัมพลเหล่าน้ีไม่สมควรแตะตอ้งที่สรรีะของเรา,  ผ้าเหล่าน้ันสมควรแกพ่ระพุทธศาสนาเท่าน้ัน” 
จึงได้ขึงผ้ากัมพลผืนหน่ึงทำาให้เป็นเพดานไว้เบ้ืองบนที่บรรทมของพระศาสดา ภายในพระคันธกุฎี,  
ขึงผ้าผืนหน่ึงทำาให้เป็นเพดาน ในที่ทำาภตักิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิตย์ในเรือนของตน.

ในเวลาเย็น พระราชาเสด็จสู่สำานักของพระศาสดา ทรงจำาผ้ากัมพลได้แล้ว ทูลถามวา่ “ใครทำาการบูชา พระเจ้าข้า?” 
เม่ือพระศาสดาตรัสตอบว่า “พราหมณ์ช่ือเอกสาฎก” ดังน้ีแล้ว ทรงดำาริว่า “พราหมณ์เล่ือมใสในฐานะท่ีเราเล่ือมใสเหมือนกัน” 
รับสั่งให้พระราชทานหมวด ๔ แห่งวตัถุทุกอย่าง จนถึงร้อยแห่งวัตถุทั้งหมด ทำาให้เป็นอย่างละ ๔ แก่พราหมณ์น้ัน อย่างน้ี คือ
“ช้าง ๔ มา้ ๔ กหาปณะ๑ ๔,๐๐๐ สตรี ๔ ทาสี ๔ บุรุษ ๔ บ้านส่วย๒ ๔ ตำาบล”.

[รีบทำากุศลมีผลดีกว่าทำาช้า]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมวา่ “โอ! กรรมของพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก น่าอัศจรรย์,  
ช่ัวครู่เดียวเท่าน้ัน เขาได้หมวด ๔ แห่งวัตถุทุกอย่าง.  กรรมงามอันเขาทำาในท่ีอันเป็นเน้ือนาในบัดน้ีน่ันแล ให้ผลในวันน้ีทีเดียว.”

๑ เป็นช่ือเงินตราชนิดหนึ่ง ซึ่งในอินเดยีโบราณ มีค่าเท่ากับ ๔ บาท.
๒ หมู่บ้านท่ีถูกเรียกเก็บภาษีอากร
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พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังสนทนากันดว้ยเรื่องอะไรเล่า?” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี พระเจ้าข้า” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ถ้าเอกสาฎกน้ีจักได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซร้,  เขาจักได้สรรพวตัถุอย่างละ ๑๖. 
ถ้าจักได้อาจถวายในมัชฌิมยามไซร้, เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๘. 
แต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่ง เขาจึงได้สรรพวตัถุอย่างละ ๔;  

แท้จริง กรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อทำา ไม่ให้จิตที่เกิดข้ึนเสื่อมเสีย ควรทำาในที่น้ันเอง, 
ดว้ยว่า กุศลที่บุคคลทำาช้า เมื่อให้สมบัติ ย่อมให้ช้าเหมือนกัน; 
เพราะฉะน้ัน พึงทำากรรมงามในลำาดับแห่งจิตตุปบาททีเดียว” เมื่อทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี,  พึงห้ามจิตเสียจากความชั่ว,  
เพราะว่า เมื่อบุคคลทำาความดีชา้อยู่ ใจจะยินดีในความชัว่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อภติฺถเรถ ความวา่ พึงทำาด่วนๆ คือ เรว็ๆ.

จริงอยู่ คฤหัสถ์เมื่อจิตเกิดข้ึนว่า “เราจักทำากุศลบางอยา่ง ในกุศลทานทั้งหลายมีถวายสลากภตัเป็นต้น” ควรทำาไวๆ ทีเดียว 
ดว้ยคิดวา่ “เราจะทำาก่อน เราจะทำาก่อน” โดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะน้ัน.

หรือบรรพชติ เมื่อทำาวัตรทั้งหลายมีอุปัชฌายวตัรเป็นต้น ไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่น ควรทำาเรว็ๆ ทีเดียว ด้วยคดิว่า 
“เราจะทำาก่อน เราจะทำาก่อน.”

สองบทว่า ปาปา จติฺตำ ความว่า 
ก็บุคคลพึงห้ามจติจากบาปกรรมมกีายทจุริตเป็นต้น หรือจากอกศุลจิตตุปบาท ในที่ทุกสถาน.

สองบทว่า ทนฺธำ หิ กรโต ความวา่ ก็ผู้ใดคดิอยู่อย่างน้ีว่า “เราจักให้,  จกัทำา,  ผลน้ีจกัสำาเร็จแก่เราหรือไม่” 
ชื่อวา่ทำาบุญช้าอยู่ เหมือนบุคคลเดินทางลื่น,  
ความชั่วของผู้น้ันย่อมได้โอกาส เหมือนมัจเฉรจติพันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาฎกฉะน้ัน.

เมื่อเช่นน้ัน ใจของเขาย่อมยินดีในความชั่ว,  เพราะวา่ในเวลาที่ทำากุศลกรรมเท่าน้ันจิตย่อมยินดีในกุศลกรรม,  
พ้นจากน้ันแล้ว ย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้.  

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก จบ.
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๒.  เรือ่งพระเสยยสกเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเสยยสกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปาปญฺจ ปุริโส กยิรา” เป็นต้น.

[พระเถระทำาปฐมสังฆาทิเสส]

ดังได้สดับมา พระเสยยสกเถระน้ัน เป็นสัทธิวิหาริกของพระโลฬุทายีเถระ บอกความไม่ยินดี๑ ของตนแก่พระโลฬุทายีน้ัน 
ถูกท่านชักชวนในการทำาปฐมสังฆาทิเสส,  เมื่อความยินดีเกดิทวีข้ึน,  ได้ทำากรรมน้ันแล้ว.

[กรรมช่ัวให้ทุกข์ในภพท้ัง ๒]

พระศาสดา ได้สดับกิริยาของเธอ รับสั่งให้เรียกเธอมาแลว้ตรัสถามว่า “ได้ยินวา่ เธอทำาอย่างน้ันจริงหรือ?” 
เมื่อเธอทูลว่า “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า” จึงตรัสวา่ “แน่ะโมฆบุรุษ เหตุไร เธอจึงได้ทำากรรมอันหนักอันไม่สมควรเล่า?” 
ทรงติเตียนโดยประการต่างๆ ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว ตรัสว่า 
“ก็กรรมเห็นปานน้ี เป็นกรรมยังสตัว์ให้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียว ทั้งในภพน้ีทั้งในภพหน้า” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ถ้าบุรุษพึงทำาบาปไซร้,  ไม่ควรทำาบาปน้ันบ่อยๆ,  ไม่ควรทำาความพอใจในบาปน้ัน.  
เพราะวา่ ความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทกุข์.”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า “ถ้าบุรุษพึงทำากรรมลามกคราวเดียว,  
ควรพิจารณาในขณะน้ันแหละ สำาเหนียกว่า “กรรมน้ีไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ” ไม่ควรทำากรรมน้ันบ่อยๆ,  
พึงบรรเทาเสีย ไม่ควรทำาแม้ซ่ึงความพอใจ หรือความชอบใจ ในบาปกรรมน้ัน ซ่ึงจะพึงเกดิข้ึนเลย.๒

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
แก้ว่า “เพราะว่า ความสั่งสม คือความพอกพูนบาป เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือย่อมนำาแต่ทุกข์มาให้ ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระเสยยสกเถระ จบ.

๑ อนภิรตี บางแห่งแปลว่า ความกระสัน.
๒ อีกนัยหนึ่ง แปลอย่างนี้คือ “ถ้าบุรุษพึงทำากรรมลามกคราวเดยีวไซร้ ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ [คือ] ไม่ควรทำากรรมลามกนั้นบ่อยๆ

ด้วยสำาเหนียกว่า ‘กรรมนี้ไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ,’ แล้วพึงบรรเทาเสีย 
ไม่ควรทำาแม้ซึ่งความพอใจ หรือความชอบใจในกรรมลามกนั้น ซ่ึงจะพึงบังเกิดขึ้นเลย.
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๓.  เรือ่งนางลาชเทวธิดา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางลาชเทวธดิา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยริา” 
เป็นต้น.

เรื่องเกิดข้ึนแล้วในเมืองราชคฤห์.

[หญิงถวายข้าวตอกแก่พระกัสสปะ]

ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสปะ อยูใ่นปิปผลิคูหา เข้าฌานแล้ว ออกในวันที่ ๗ ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วยทพิยจักษุ
เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลคีนหน่ึง เดด็รวงข้าวสาลีทำาข้าวตอกอยู่ 
พิจารณาวา่ “หญิงน้ีมีศรัทธาหรือไม่หนอ?” รูว้่า “มีศรัทธา” 
ใคร่ครวญว่า “เธอจักอาจ เพ่ือทำาการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอ?” รู้ว่า “กุลธิดาน้ีเป็นหญิงแกล้วกล้า จักทำาการสงเคราะห์เรา,  
ก็แล ครั้นทำาแล้ว จักได้สมบัติเป็นอันมาก” จึงครองจวีรถือบาตร ได้ยืนอยู่ทีใ่กล้นาข้าวสาลี.

กุลธดิา พอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส มีสรรีะอันปีติ ๕ อย่างถูกต้องแล้ว กล่าววา่ “นิมนต์หยุดก่อนเจา้ข้า” 
ถือข้าวตอกไปโดยเรว็ เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระแล้ว ไหวด้้วยเบญจางคประดิษฐ์๑ ได้ทำาความปรารถนาวา่ 
“ท่านเจา้ข้า ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว.”

[จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์]

พระเถระไดท้ำาการอนุโมทนาว่า “ความปรารถนาอยา่งน้ัน จงสำาเร็จ.”

ฝ่ายนางไหวพ้ระเถระแล้ว พลางนึกถึงทานทีต่นถวายแล้วกลับไป.

ก็ในหนทางที่นางเดินไป บนคันนา มีงพูิษร้ายนอนอยูใ่นรูแห่งหน่ึง.

งูไม่อาจขบกัดแข้งพระเถระอันปกปิดดว้ยผ้ากาสายะได้.

นางพลางระลกึถึงทานกลับไปถึงที่น้ัน.

งูเลื้อยออกจากรู กัดนางให้ล้มลง ณ ที่น้ันเอง.

นางมีจติเลื่อมใส ทำากาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทอง ประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ 
มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวตุ๒ ประดับเครื่องอลังการทุกอยา่ง เหมือนหลับแล้วตื่นข้ึน.

[วิธีทำาทิพยสมบัติให้ถาวร]

นางนุ่งผ้าทพิย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหน่ึง ห่มผืนหน่ึง แวดล้อมดว้ยนางอัปสรตั้งพัน 
เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ที่ประตวูิมานอันประดับดว้ยขันทองคำา เต็มดว้ยข้าวตอกทองคำาห้อยระย้าอยู่ 

๑ คำาว่า เบญจางคประดิษฐ์ แปลว่า ต้ังไว้เฉพาะซึ่งองค์ ๕  หมายความว่า 
ไหว้ได้องค์ ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือท้ัง ๒ และเข่าท้ัง ๒ จดลงท่ีพื้น จึงรวมเป็น ๕.

๒ คาวุต ๑ ยาวเท่ากับ ๑๐๐ เส้น.
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ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญดว้ยทิพยจกัษุว่า “เราทำากรรมสิ่งไรหนอ จึงได้สมบัติน้ี” ได้รู้วา่ 
“สมบัติน้ีเราได้แล้ว เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปเถระ.”

นางคิดว่า “เราได้สมบัติเห็นปานน้ี เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างน้ี บัดน้ีเราไม่ควรประมาท,  
เราจกัทำาวัตรปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำาสมบัติน้ีให้ถาวร” 
จึงถือไม้กวาดและกระเช้าสำาหรับเทมูลฝอยสำาเรจ็ดว้ยทอง ไปกวาดบริเวณของพระเถระ แล้วตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ไว้แตเ่ช้าตรู่.

พระเถระเห็นเช่นน้ัน สำาคัญวา่ “จกัเป็นวัตรที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทำา.”

แม้ในวันที่ ๒ นางก็ได้ทำาอยา่งน้ัน.

ฝ่ายพระเถระก็สำาคัญเช่นน้ันเหมือนกัน.

แต่ในวันที่ ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง และเห็นแสงสว่างแห่งสรรีะฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล 
จึงเปิดประตู (ออกมา) ถามว่า “ใครน่ัน กวาดอยู่?”

นาง. ทา่นเจ้าข้า ดิฉันเอง เป็นผู้อุปัฏฐายิกาของท่าน ชือ่ลาชเทวธิดา.
พระเถระ. อันอุปัฏฐายิกาของเรา ผู้มีชือ่อย่างน้ี ดูเหมือนจะไม่มี.
นาง. ทา่นเจ้าข้า ดิฉันผู้รักษานาข้าวสาลี ถวายข้าวตอกแล้ว มีจิตเลื่อมใส กำาลังกลับไป ถูกงูกัด ทำากาละแล้ว 

บังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์,  ทา่นเจ้าข้า ดิฉันคิดวา่ “สมบัติน้ีเราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้า,  
แม้ในบัดน้ี เราจักทำาวัตรปฏิบัติแก่ทา่น ทำาสมบัติให้มั่นคง,  จึงได้มา.”

พระเถระ. ทั้งวานน้ีทั้งวานซืนน้ี เจา้คนเดียวกวาดที่น่ี,  เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ไว้หรือ?
นาง. อยา่งน้ัน เจ้าข้า.
พระเถระ. จงหลีกไปเสีย นางเทวธิดา,  วัตรที่เจ้าทำาแล้ว จงเป็นอันทำาแล้ว,  ตั้งแต่น้ีไป เจ้าอยา่มาที่น่ี (อกี).
นาง. อยา่ให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย เจา้ข้า,  

ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำาวัตรแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำาสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิด.
พระเถระ. จงหลีกไป นางเทวธิดา,  เจ้า๑อย่าทำาให้เราถูกพระธรรมกถิกะทั้งหลาย น่ังจับพัดอันวิจิตร 

พึงกล่าวในอนาคตวา่ ‘ได้ยินวา่ นางเทวธิดาผู้หน่ึง มาทำาวัตรปฏิบัติ เข้าไปตั้งนำ้าฉันนำ้าใช้ 
เพื่อพระมหากัสสปเถระ.’ แต่น้ีไป เจ้าอย่ามา ณ ที่น้ี,  จงกลับไปเสีย.

นางจึงอ้อนวอนซำ้าๆ อีกว่า “ขอท่านอย่าทำาให้ดิฉันฉิบหายเลยเจา้ข้า.”

พระเถระคดิว่า “นางเทวธดิาน้ีไม่เชื่อฟังถ้อยคำาของเรา” จึงปรบมือด้วยกลา่วว่า “เจา้ไม่รู้จกัประมาณของเจ้า.”

นางไม่อาจดำารงอยู่ในที่น้ันได้ เหาะข้ึนในอากาศ ประคองอัญชลี ได้ยืนร้องไห้ (ครำ่าครวญอยู่) ในอากาศวา่ 
“ท่านเจา้ข้า อย่าให้สมบัติทีด่ิฉันได้แล้วฉิบหายเสียเลย,  จงให้เพื่อทำาให้มั่นคงเถิด.”

[บุญให้เกิดสุขในภพท้ัง ๒]

พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงสดับเสียงนางเทวธิดาน้ันร้องไห้ ทรงแผ่พระรัศมีดจุทรงน่ังตรัสอยู่ 
ในที่เฉพาะหน้านางเทวธิดา ตรัสวา่ “เทวธดิา การทำาความสังวรน่ันเทียว เป็นภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา, 
แต่การกำาหนดว่า ‘น้ีเป็นประโยชน์ของเรา’ แล้วมุ่งทำาแต่บุญ ย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญ, 

๑ เม อนาคเต ฯเปฯ วตฺตพพฺตำ แปลว่า ซ่ึงความท่ีแห่งเรา เป็นผู้อันพระธรรมกถึกท้ังหลาย ผู้นั่งจับซึ่งพัดอันวิจิตร พึงกล่าวในอนาคตว่า ฯลฯ.
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ดว้ยว่า การทำาบุญเป็นเหตุให้เกดิสุขอย่างเดียว ทั้งในภพน้ี ทั้งในภพหน้า” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ถ้าบุรุษพึงทำาบุญไซร้,  พึงทำาบุญน้ันบ่อยๆ 
พึงทำาความพอใจในบุญน้ัน,  เพราะวา่ ความสั่งสมบุญทำาให้เกิดสุข.”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“ถ้าบุรุษพึงทำาบุญไซร้,  ไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจวา่ ‘เราทำาบุญครั้งเดียวแล้ว,  พอละดว้ยบุญเพียงเท่าน้ี” พึงทำาบ่อยๆ, 
แม้ในขณะทำาบุญน้ัน พึงทำาความพอใจคือความชอบใจ ได้แก่ความอุตสาหะในบุญน่ันแหละ.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” 
วิสัชนาว่า “เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข” 
อธิบายว่า เพราะความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ ชือ่ว่าให้เกิดสุข เพราะเป็นเหตุนำาความสุขมาให้ในโลกน้ีและโลกหน้า.

ในกาลจบเทศนา นางเทวธดิาน้ัน ยืนอยู่ในที่สดุทาง ๔๕ โยชน์ น่ันแล ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนางลาชเทวธิดา จบ.
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๔.  เรือ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรำ” เป็นต้น.

[ท่านเศรษฐีบำารุงภิกษุสามเณรเป็นนิตย์]

ความพิสดารว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี จา่ยทรพัย์ตั้ง ๕๔ โกฏิ ในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่าน้ัน,  
เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน,  ไปสู่ที่บำารุงใหญ่ ๓ แห่งทุกวัน,  
ก็เมื่อจะไป คิดว่า “สามเณรก็ดี ภิกษุหนุ่มก็ดี พึงแลดูแม้มือของเรา ด้วยการนึกว่า ‘เศรษฐีน้ันถืออะไรมาบ้าง’ ดังน้ี 
ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลย,   

เมื่อไปเวลาเช้า ให้คนถือข้าวต้มไป,  บริโภคอาหารเช้าแล้ว ให้คนถือเภสัชทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไป,  
ในเวลาเย็น ให้ถือวัตถุตา่งๆ มรีะเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้และผ้าเป็นต้น ไปสู่วิหาร,  
ถวายทาน รกัษาศีล อย่างน้ีทุกๆ วันตลอดกาลเป็นนิตย์ทีเดียว.

[การหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของท่านเศรษฐี]

ในกาลต่อมา เศรษฐี ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรพัย์.

ทั้งพวกพาณิชย์กก็ู้หน้ีเป็นทรัพย์ ๑๘ โกฏิจากมือเศรษฐีน้ัน.

เงิน ๑๘ โกฏิ แม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐี ที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่นำ้า เมื่อฝั่งพังลงเพราะนำ้า (เซาะ) ก็จมลงยังมหาสมุทร.

ทรพัย์ของเศรษฐีน้ัน ได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำาดับ ด้วยประการอยา่งน้ี.

[เศรษฐีถวายทานตามมีตามได้]

เศรษฐีแม้เป็นผู้อย่างน้ันแล้ว ก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไป,  แต่ไม่อาจถวายทำาให้ประณีตได้.

ในวันหน่ึง เศรษฐี เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า “คฤหบดี ก็ทานในตระกูล ทา่นยังให้อยู่หรือ?” กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่,  ก็แล ทานน้ัน (ใช้) ข้าวปลายเกรียน มีนำ้าส้มพะอูม๑เป็นที่ ๒.”

[เมื่อมีจิตผ่องใส ทานท่ีถวายไม่เป็นของเลว]

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีวา่ “คฤหบดี ท่านอย่าคดิวา่ ‘เราถวายทานเศร้าหมอง.’ 
ดว้ยว่าเมื่อจติประณีตแล้ว,  ทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ช่ือวา่เศร้าหมองย่อมไม่มี, 
คฤหบดี อกีประการหน่ึง ท่านได้ถวายทานแดพ่ระอริยบุคคล ๘ แลว้,   

ส่วนเราในกาลเป็นเวลามพราหมณ์ ทำาชาวชมพทูวีปทั้งสิ้น ให้พกัไถนา 
ยังมหาทานให้เป็นไปอยู่ ไม่ไดท้ักขิไณยบุคคลไรๆ  แม้ผู้ถึงซ่ึงไตรสรณะ,  

๑ พิลงฺโค นำ้าผักดอง,  นำ้าส้ม,  นำ้าส้มพะอูม (เคร่ืองกินกับข้าวของแขก),  นำ้าพริก.
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ชื่อวา่ทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย ยากที่บุคคลจะไดด้้วยประการฉะน้ี, 
เพราะเหตุน้ัน ทา่นอย่าคดิเลยว่า ‘ทานของเราเศรา้หมอง’ ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสเวลามสตูร๑ แก่เศรษฐีน้ัน.

[เทวดาห้ามเศรษฐีให้เลิกการบริจาค]

ครั้งน้ัน เทวดาซ่ึงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐี เมื่อพระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรอืน,  
ไม่อาจจะดำารงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่าน้ัน คดิวา่ 
“พระศาสดาและพระสาวกเหล่าน้ีจะไม่เข้าไปสู่เรือนน้ีได้ดว้ยประการใด,  เราจะยุยงคหบดีดว้ยประการน้ัน,  
แม้ใคร่จะพูดกะเศรษฐีน้ัน ก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรๆ ในกาลที่เศรษฐีเป็นอิสระ”  

คิดว่า “ก็บัดน้ี เศรษฐีน้ีเป็นผู้ยากจนแล้ว,  คงจักเชื่อฟังคำาของเรา” 
ในเวลาราตรี เข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐี ได้ยืนอยู่ในอากาศ.

ขณะน้ัน เศรษฐีเห็นเทวดาน้ันแล้วถามวา่ “น่ันใคร?”

เทวดา. มหาเศรษฐี ข้าพเจา้เป็นเทวดาสถิตอยูท่ี่ซุ้มประตทูี่ ๔ ของท่าน มาเพือ่ต้องการเตือนทา่น.
เศรษฐี. เทวดา ถ้าเช่นน้ัน เชิญท่านพดูเถิด.
เทวดา. มหาเศรษฐี ท่านไม่เหลียวแลถึงกาลภายหลังเลย จ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดม,

บัดน้ี ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้ว ก็ยังไม่ละการจา่ยทรพัย์อีก,  
เมื่อท่านประพฤติอย่างน้ี จักไม่ได้แม้วตัถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่ม โดย ๒-๓ วัน แน่แท้,  
ทา่นจักต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดม,  
ทา่นจงเลิกจากการบริจาคเกิน (กำาลัง) แล้วประกอบการงานทั้งหลาย รวบรวมสมบัตไิว้เถิด.

เศรษฐี. น้ีเป็นโอวาทที่ทา่นให้แก่ข้าพเจ้าหรอื?
เทวดา. จ้ะ มหาเศรษฐี.
เศรษฐี. ไปเถิดทา่น,  ข้าพเจา้ อันบุคคลผู้เช่นท่าน แม้ตั้งร้อยตั้งพัน ตั้งแสนคน ก็ไม่อาจให้หวั่นไหวได้,  

ทา่นกล่าวคำาไม่สมควร,  จะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้า,  
ทา่นจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆ.

[เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ ไมม่ีท่ีอาศัย]

เทวดาน้ัน ฟังคำาของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสาวกแล้ว ไม่อาจดำารงอยู่ได้ จึงพาทารกทั้งหลายออกไป,  
ก็แล ครั้นออกไปแล้ว ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น จึงคิดว่า “เราจักให้ทา่นเศรษฐีอดโทษแล้วอยูใ่นที่เดิมน้ัน”  

เข้าไปหาเทพบุตรผูร้ักษาพระนคร แจ้งความผิดที่ตนทำาแลว้ กลา่ววา่ 
“เชิญมาเถิดทา่น,  ขอท่านจงนำาข้าพเจา้ไปยังสำานักของท่านเศรษฐี ให้ทา่นเศรษฐอีดโทษแล้วให้ที่อยู่ (แก่ข้าพเจ้า).”

เทพบุตรห้ามเทวดาน้ันวา่ “ทา่นกล่าวคำาไม่สมควร,  ข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสำานักของเศรษฐีน้ันได้.”

เทวดาน้ันจึงไปสู่สำานักของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ก็ถูกท่านเหล่าน้ันห้ามแล้ว 
จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช กราบทูลเรื่องน้ัน (ให้ทรงทราบ) แล้ว ทูลวิงวอนอย่างน่าสงสาร๒ ว่า 

๑ องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๐๖.
๒ สุฏฺฐุตรำ.
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“ข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหิน หาที่พึ่งมิได้,  
ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด.”

[ท้าวสกักะทรงแนะนำาอุบายให้เทวดา]

คราวน้ัน ทา้วสักกะ ตรัสกะเทวดาน้ันวา่ “ถึงเราก็จักไมอ่าจกลา่วกะเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้ (เช่นเดียวกัน),  
แต่จักบอกอุบายให้แก่ทา่นสักอย่างหน่ึง.”

เทวดา: ดีละ เทพเจา้ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกเถิด.

ท้าวสักกะ. ไปเถิดทา่น,  จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐี 
ให้ใครนำาหนังสือ (สัญญากู้เงิน) จากมือเศรษฐีมาแล้ว (นำาไป) ให้เขาชำาระทรพัย์ ๑๘ โกฏิ 
ทีพ่วกค้าขายถือเอาไป ด้วยอานุภาพของตนแล้ว บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่า,   
ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ ทีจ่มลงยังมหาสมุทรมอียู่ก็ดี,  ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ สว่นอื่น ซ่ึงหาเจ้าของมิได้ มีอยูใ่นที่โน้นก็ดี, 
จงรวบรวมทรพัย์ทั้งหมดน้ัน บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐี 
ครั้นทำากรรมชื่อน้ีให้เป็นทัณฑกรรมแล้ว จึงขอขมาโทษเศรษฐี.

[เศรษฐีกลับรวยอย่างเดิม]

เทวดาน้ัน รับวา่ “ดีละ เทพเจ้า” แล้วทำากรรมทกุๆ อยา่ง ตามนัยที่ทา้วสักกะตรัสบอกแล้วน่ันแล 
ยังห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สวา่งไสว ดำารงอยู่ในอากาศ เมื่อท่านเศรษฐีกล่าววา่ “น่ัน ใคร” จึงตอบว่า 
“ข้าพเจา้เป็นเทวดาบอดเขลา ซ่ึงสิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔ ของท่าน,  
คำาใด อันข้าพเจ้ากลา่วแล้วในสำานักของท่านดว้ยความเป็นผู้บอดเขลา,  ขอท่านจงอดโทษคำาน้ันแก่ข้าพเจา้เถิด,  
เพราะข้าพเจ้าได้ทำาทัณฑกรรมด้วยการรวบรวมทรพัย์ ๕๔ โกฏิ มาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่า ตามบัญชาของท้าวสกักะ.  
ข้าพเจา้เมื่อไม่ได้ที่อยู่ ย่อมลำาบาก.”

[เศรษฐีอดโทษแก่เทวดา]

อนาถบิณฑิกเศรษฐี คดิว่า “เทวดาน้ี กลา่ววา่ ‘ทัณฑกรรม อันข้าพเจา้ทำาแล้ว’ ดังน้ี,  
และรู้สึกโทษ (ความผิด) ของตน,  เราจักแสดงเทวดาน้ันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้.”

ท่านเศรษฐี นำาเทวดาน้ันไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลกรรมอันเทวดาน้ันทำาแล้วทั้งหมด.

เทวดาหมอบลงดว้ยเศียรเกล้า แทบบาทพระยุคลแห่งพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบทั้งพระคณุทั้งหลายของพระองค์ ไดก้ล่าวคำาอันใดชั่วชา้ เพราะความบอดเขลา,  
ขอพระองคท์รงอดโทษคำาน้ันแก่ข้าพระองค์” ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้ว จึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ (ในภายหลัง).

[เมื่อกรรมให้ผล คนโง่จึงเห็นถูกต้อง]

พระศาสดา เมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดา ดว้ยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและชั่วน่ันแล จึงตรัสว่า 
“ดูก่อนคฤหบดี แม้บุคคลผู้ทำาบาปในโลกน้ี ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด บาปของเขาเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นบาปว่าชัว่แท้ๆ,  
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ฝ่ายบุคคลผู้ทำากรรม๑ ดี ยอ่มเห็นกรรมชั่วว่าดี ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล,  แต่เมื่อใด กรรมดีของเขาเผล็ดผล,  
เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดวี่า ดีจริงๆ” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“แม้คนผู้ทำาบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด บาปเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดวี่าชัว่,
ฝ่ายคนทำากรรมดี ย่อมเห็นกรรมดวี่าชัว่ ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล,  
แต่เมื่อใด กรรมดีเผล็ดผล,  เมื่อน้ัน เขาย่อมเห็นกรรมดีวา่ดี.

[แก้อรรถ]

บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อว่าคนผู้บาป ในพระคาถาน้ัน. 
ก็บุคคลแม้น้ัน เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดข้ึน ด้วยอานุภาพแห่งสุจรติกรรมในปางก่อนอยู่ ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดี. 

บาทพระคาถาว่า ยาว ปาปํ น ปจฺจติ เป็นต้น ความว่า 
บาปกรรมของเขาน้ัน ยังไมใ่ห้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ เพียงใด (ผู้ทำาบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี เพียงน้ัน). 
แต่เมื่อใด บาปกรรมของเขาน้ันให้ผล ในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ, 
เม่ือน้ัน ผู้ทำาบาปน้ัน เม่ือเสวย๒ กรรมกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันภพ และทุกข์ในอบายในสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นบาปว่าช่ัวถ่ายเดียว.

ในพระคาถาที่ ๒ (พึงทราบเน้ือความดังต่อไปน้ี).

บุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อวา่คนทำากรรมดี, 
คนทำากรรมดีแม้น้ัน เมื่อเสวยทกุข์อันเกิดข้ึนด้วยอานุภาพแห่งทุจริตในปางกอ่น ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว.

บาทพระคาถาว่า ยาว ภทฺรำ น ปจฺจติ เป็นต้น ความวา่ 
กรรมดีของเขาน้ันยังไม่ให้ผล ในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพเพียงใด.  (คนทำากรรมดี ย่อมเห็นกรรมดี ชัว่อยู่ เพียงน้ัน), 
แต่เมื่อใด กรรมดีน้ันให้ผล,  เมื่อน้ัน คนทำากรรมดีน้ัน เมื่อเสวยสุขที่อิงอามิสมีลาภและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันภพ 
และสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพยใ์นสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นกรรมดีว่า ดจีริงๆ ดังน้ี.

ในกาลจบเทศนา เทวดาน้ัน ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล.  

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกัน ดังน้ีแล.

เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.

๑ ภทฺรปุคฺคโล.  ตามรูปศัพท์น่าจะแปลว่า บุคคลดี 
แต่ไม่แปลอย่างนั้น เพราะยังเห็นผิดอยู่ จึงต้องแปลว่า บุคคลผู้ทำากรรมดี ตามนัยอรรถกถา.

๒ วิวิธา กมฺมกรณา ตามรูปเป็นปัญจมีวิภตัติ แปลตามรูปนั้นไม่ได้ความ 
จึงหักแปลเป็นทุตยิาวิภัตติ ถ้าเป็นรูป วิวิธานิ กมฺมกรณานิ จะควรกว่า.
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๕.  เรื่องภกิษุไม่ถนอมบริขาร
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง ผู้ไม่ถนอมบริขาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มาวมญฺเญถ ปาปสฺส” เป็นต้น.

[ของสงฆ์ใช้แล้วควรรีบเก็บ]

ได้ยินวา่ ภิกษุน้ัน ใช้สอยบริขารอันต่างดว้ยเตียงและตั่งเป็นต้น อยา่งใดอยา่งหน่ึง ในภายนอกแลว้ ทิ้งไว้ในที่น้ันเอง.

บริขารย่อมเสียหายไป เพราะฝนบ้าง แดดบ้าง พวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้าง.

ภิกษุน้ัน เมื่อพวกภิกษุกลา่วเตือนวา่ “ผู้มีอายุ ธรรมดาบริขาร ภิกษุควรเก็บงำามิใช่หรือ?” กลับกลา่ววา่ 
“กรรมที่ผมทำาน่ันนิดหน่อย ผู้มีอายุ,  บริขารน่ันไม่มีจิต,  ความวิจติรก็ไม่มี” ดังน้ีแล้ว (ยังขืน) ทำาอยู่อย่างน้ันน่ันแลอีก.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลกริิยาของเธอแด่พระศาสดา.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุน้ันมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุข่าวว่า เธอทำาอยา่งน้ันจริงหรือ?”

เธอแม้ถูกพระศาสดาตรัสถามแล้ว ก็กราบทูลอย่างดูหมิ่นอย่างน้ันน่ันแหละว่า 
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อน้ันจะเป็นอะไร,  ข้าพระองค์ทำากรรมเล็กน้อย,  บริขารน้ัน ไม่มีจติ,  ความวิจติรก็ไม่มี.”

[อยา่ดูหมิ่นกรรมช่ัววา่นิดหน่อย]

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “อันภิกษุท้ังหลายทำาอย่างน้ัน ย่อมไม่ควร,  ข้ึนช่ือว่าบาปกรรม ใครๆ ไม่ควรดูหม่ินว่า นิดหน่อย; 
เหมือนอย่างว่า ภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้ง เมื่อฝนตกอยู่ ไม่เต็มได้ดว้ยนำ้าหยาดเดียวโดยแท้, 
ถึงกระน้ัน เมื่อฝนตกอยู่บ่อยๆ ภาชนะน้ันย่อมเต็มได้แน่ๆ ฉันใด, 
บุคคลผู้ทำาบาปกรรมอยู่ ย่อมทำากองบาปให้ใหญ่โตข้ึนโดยลำาดับได้อย่างแน่ๆ ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า ‘บาปมีประมาณน้อย จักไม่มาถึง’ 
แม้หม้อนำ้ายังเต็มด้วยหยาดนำ้าที่ตกลง (ทีละหยาด) ได้ฉันใด,  
ชนพาลเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มดว้ยบาปได้ ฉันน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มาวมญฺเญถ ความว่า บุคคลไม่ควรดูหมิ่น.

บทว่า ปาปสฺส แปลวา่ ซ่ึงบาป.

บาทพระคาถาว่า น มตฺตำ อาคมิสฺสติ ความวา่ 
บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปอย่างน้ีวา่ “เราทำาบาปมีประมาณน้อย,  เมื่อไรบาปน่ันจักเผล็ดผล?”

บทว่า อุทกุมฺโภปิ ความวา่ 
ภาชนะดินชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีเขาเปิดปากท้ิงไว้ในเม่ือฝนตกอยู่ ย่อมเต็มด้วยหยาดนำ้าท่ีตกลงแม้ทีละหยาดๆ โดยลำาดับได้ ฉันใด, 
บุคคลเขลา เมื่อสั่งสม คือเมื่อพอกพูนบาปแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันน้ันเหมือนกัน.
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ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

แม้พระศาสดา ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า “ภิกษุลาดท่ีนอน(ของสงฆ์) ไว้ในท่ีแจ้งแล้ว ไม่เก็บไว้ตามเดิม ต้องอาบัติช่ือน้ี” ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุไม่ถนอมบริขาร จบ.
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๖.  เรือ่งเศรษฐีช่ือพิฬาลปทกะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว) ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“มาวมญฺญเญถ ปุญฺญสฺส” เป็นต้น.

[ให้ทานเองและชวนคนอื่น ได้สมบัติ ๒ อย่าง]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน โดยเน่ืองเป็นพวกเดียวกัน.

อยู่มาวันหน่ึง พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ตรัสอย่างน้ีว่า “อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย

• บุคคลบางคนในโลกน้ี ให้ทานด้วยตน, (แต่) ไม่ชักชวนผู้อ่ืน,  
เขาย่อมได้โภคสมบัติ, (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ ในท่ีแห่งตนเกิดแล้วๆ;

• บางคน ไม่ให้ทานด้วยตน,  ชกัชวนแต่คนอื่น, เขายอ่มได้บริวารสมบัติ (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ;
• บางคน ไม่ให้ทานด้วยตนด้วย ไม่ชักชวนคนอื่นด้วย, 

เขาย่อมไม่ไดโ้ภคสมบัติ ไม่ได้บรวิารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ,  เป็นคนเที่ยวกินเดน,
• บางคน ให้ทานด้วยตนด้วยชกัชวนคนอื่นดว้ย, เขายอ่มได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแลว้ๆ.”

[บัณฑิตเรีย่ไรของทำาบุญ]

คร้ังน้ัน บัณฑิตบุรุษผู้หน่ึง ฟังธรรมเทศนาน้ันแล้ว คิดว่า “โอ! เหตุน้ีน่าอัศจรรย์,  บัดน้ี เราจักทำากรรมท่ีเป็นไปเพ่ือสมบัติท้ัง ๒.”  
จึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรุ่งน้ี ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์.”

พระศาสดา. กท็่านมีความต้องการด้วยภกิษุสักเท่าไร?
บุรุษ. ภิกษุทั้งหมด พระเจ้าข้า.
พระศาสดาทรงรับคำาแล้ว.

แม้เขาก็เข้าไปยังบ้าน เที่ยวป่าวร้องวา่ “ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย 
ข้าพเจา้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งน้ี.  
ผู้ใดอาจถวายแก่ภกิษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใด,   
ผู้น้ันจงให้วัตถุตา่งๆ มีข้าวสารเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคูเป็นต้น เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าน้ัน,  
พวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทาน”

[เหตุท่ีเศรษฐีมีช่ือว่าพิฬาลปทกะ]

ทีน้ัน เศรษฐีคนหน่ึง เห็นบุรุษน้ันมาถึงประตูรา้นค้าตลาดของตน ก็โกรธวา่ 
“เจ้าคนน้ี ไม่นิมนต์ภกิษุแต่พอ (กำาลัง) ของตน ต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมด (อกี)” จึงบอกวา่ 
“แกจงนำาเอาภาชนะท่ีแกถือมา” ดังน้ีแล้ว เอาน้ิวมือ ๓ น้ิวหยิบ ได้ให้ข้าวสารหน่อยหน่ึง,  ถ่ัวเขียว ถ่ัวราชมาส ก็เหมือนกันแล.

ตั้งแต่น้ัน เศรษฐีน้ันจึงมีชือ่ว่าพิฬาลปทกเศรษฐี.
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แม้เมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้น ก็เอียงปากขวด๑ เข้าที่หม้อ ทำาให้ปากขวดน้ันติดเป็นอันเดียวกัน 
ให้เภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดๆ ให้ได้หน่อยหน่ึงเท่าน้ัน.

อุบาสกทำาวัตถุที่คนอื่นให้โดยรวมกัน (แต่) ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีน้ีให้ไว้แผนกหน่ึงต่างหาก.

[เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำาของบุรุษผู้เรีย่ไร]

เศรษฐีน้ัน เห็นกริิยาของอุบาสกน้ันแล้ว คดิว่า “ทำาไมหนอ เจา้คนน้ีจึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหน่ึง?” 
จึงส่งจฬูุปัฏฐาก๒ คนหน่ึงไปข้างหลังเขา ดว้ยสั่งว่า “เจ้าจงไป,  จงรูก้รรมที่เจ้าน่ันทำา.”

อุบาสกน้ันไปแล้ว กล่าววา่ “ขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐี” ดังน้ีแล้ว ใส่ข้าวสาร ๑-๒ เมล็ด เพื่อประโยชน์ แก่ยาคูภัตและขนม, 
ใส่ถ่ัวเขียวถ่ัวราชมาสบ้าง หยาดนำ้ามันและหยาดนำ้าอ้อยเป็นต้นบ้าง ลงในภาชนะทุกๆ ภาชนะ.

จูฬุปัฏฐากไปบอกแก่เศรษฐีแล้ว.

เศรษฐีฟังคำาน้ันแล้ว จึงคดิวา่ 
“หากเจ้าคนน้ันจักกล่าวโทษเราในทา่มกลางบริษัทไซร้,  พอมันเอ่ยชื่อของเราข้ึนเท่าน้ัน เราจักประหารมันให้ตาย.” 
ในวันรุ่งข้ึน จึงเหน็บกริชไว้ในระหวา่งผ้านุ่งแล้ว ได้ไปยืนอยู่ที่โรงครวั.

[ฉลาดพูดทำาให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อม]

บุรุษน้ัน เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาควา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานน้ี, 
พวกมนุษย์ที่ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่น้ัน ไดใ้ห้ข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้าง ตามกำาลังของตน, 
ขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่าน้ันทั้งหมด.”

เศรษฐีได้ยินคำาน้ันแล้ว คิดว่า 
“เรามาด้วยต้ังใจว่า ‘พอมันเอ่ยช่ือของเราข้ึนว่า ‘เศรษฐีช่ือโน้นถือเอาข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้,’ เราก็จักฆ่าบุรุษน้ีให้ตาย, 
แต่บุรุษน้ี ทำาทานให้รวมกันทั้งหมด แล้วกล่าววา่ ‘ทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทะนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดี,  
ทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดี, ขอผลอันไพศาล จงมีแก่ชนเหล่าน้ันทั้งหมด.’ 
ถ้าเราจกัไม่ให้บุรุษเห็นปานน้ีอดโทษไซร้,  อาชญาของเทพเจ้าจักตกลงบนศรีษะของเรา.”

เศรษฐีน้ันหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกน้ันแล้วกล่าววา่ “นาย ขอนายจงอดโทษให้ผมด้วย,” 
และถูกอุบาสกน้ันถามวา่ “น้ีอะไรกัน?” จึงบอกเรื่องน้ันทั้งหมด.

พระศาสดาทรงเห็นกิริยาน้ันแล้ว ตรัสถามผู้ขวนขวายในทานว่า “น่ีอะไรกัน?”

เขากราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมดตั้งแตว่ันที่แล้วๆ มา.

๑ กรณฺฑกกณฺณิกำ
๒ จูฬุปัฏฐาก คือคนใช้ท่ีสนิทหรือคนใช้ท่ีวางใจได้.
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[อยา่ดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อย]

ทีน้ัน พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีน้ันวา่ “นัยวา่ เป็นอย่างน้ันหรือ? เศรษฐี.” เมื่อเขากราบทูลว่า “อย่างน้ัน พระเจ้าข้า,” 
ตรัสว่า “อุบาสก ข้ึนชื่อวา่บุญ อันใครๆ ไม่ควรดูหมิ่นวา่ ‘นิดหน่อย,’  
อันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เช่นเราเป็นประธานแล้ว ไม่ควรดูหมิ่นว่า ‘เป็นของนิดหน่อย,’ 
ดว้ยว่า บุรุษผู้บัณฑิต ทำาบุญอยู่ ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำาดับแน่แท้ เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปาก เต็มไปด้วยนำ้า ฉะน้ัน.” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า ‘นิดหน่อย จักไม่มาถึง’ 
แม้หม้อนำ้ายังเต็มด้วยหยาดนำ้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด, 
ธรีชน (ชนผู้มปัีญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มดว้ยบุญได้ ฉันน้ัน.”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“มนุษย์ผู้บัณฑติ ทำาบุญแล้ว อย่าดูหมิ่น คือไม่ควรดูถูกบุญ อย่างน้ีว่า 
‘เราทำาบุญมีประมาณน้อย บุญมีประมาณน้อยจักมาถึง ด้วยอำานาจแห่งวิบากก็หาไม่, 
เมื่อเป็นเช่นน้ี กรรมนิดหน่อยจักเห็นเราที่ไหน? หรือว่าเราจักเห็นกรรมน้ันที่ไหน? เมื่อไรบุญกรรมน่ันจักเผล็ดผล?’ 
เหมือนอย่างว่า ภาชนะดินทีเ่ขาเปิดฝาตั้งไว้ ย่อมเต็มดว้ยหยาดนำ้าที่ตกลงมา (ทีละหยาดๆ) ไม่ขาดสายได้ ฉันใด, 
ธรีชน คือบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยๆ ชือ่ว่าเต็มด้วยบุญได้ ฉันน้ัน.”

ในกาลจบเทศนา เศรษฐีน้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.  

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่มาประชุมกัน ดังน้ีแล.

เรื่องเศรษฐชีื่อพิฬาลปทกะ จบ.
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๗.  เรื่องมหาธนวาณิช
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพ่อค้ามีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “วาณิโชว ภยำ มคฺคำ” เป็นต้น.

[พ่อค้านิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ เดินทางร่วม]

ดังได้สดับมา พวกโจร ๕๐๐ คน แสวงหาชอ่งในเรือนของพ่อค้าน้ัน ไม่ได้ (ช่อง) แล้ว. 

โดยสมัยอื่น พ่อคา้น้ันบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เล่มให้เต็มไปด้วยสิ่งของแล้ว ให้เผดียง๑แก่ภิกษุทั้งหลายวา่ 
“เราจะไปสู่ที่ชื่อโน้นเพื่อคา้ขาย.  พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปสู่ที่น้ัน, 
ขอนิมนตพ์ระผู้เป็นเจา้เหล่าน้ันจงออกไป,  จักไม่ลำาบากดว้ยภิกษาในหนทาง.”

ภิกษุ ๕๐๐ รูปฟังคำาน้ันแล้ว ได้เดินทางไปกับพ่อค้าน้ัน.

โจรแม้เหล่าน้ันได้ข่าวว่า “ได้ยินวา่ พอ่ค้าน้ันออกไปแล้ว” ได้ไปซุ่มอยู่ในดง.

ฝ่ายพ่อค้าไปแล้ว ยดึเอาที่พกัใกล้บ้านแห่งหน่ึงที่ปากดง จัดแจงโคและเกวียนเป็นต้น สิ้น ๒-๓ วัน 
และถวายภิกษาแก่ภิกษุเหล่าน้ันเป็นนิตย์เทียว.

[พวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้า]

พวกโจร เมื่อพ่อค้าน้ันล่าชา้อยู่ จึงส่งบุรุษคนหน่ึงไปด้วยสั่งวา่ “เจา้จงไป,  จงรู้วันออก (เดินทาง) ของพ่อค้าน้ันแล้วจงมา.”

บุรุษน้ันไปถึงบ้านน้ันแล้ว ถามสหายคนหน่ึงว่า “พ่อคา้จักออกไปเมื่อไร?”.

สหายน้ันตอบว่า “โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า “ก็ทา่นถามเพื่ออะไร?”

ทีน้ัน บุรุษน้ันบอกแก่เขาว่า “พวกข้าพเจา้เป็นโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดงเพื่อตอ้งการพ่อคา้น่ัน.”

ฝ่ายสหาย กล่าววา่ “ถ้าเช่นน้ัน ทา่นจงไป,  พ่อค้าจักออกไปโดยเรว็” ส่งบุรุษน้ันไปแล้ว 
คิดว่า “เราจักห้ามพวกโจรหรือพ่อคา้ดีหนอ?” 
ตกลงใจว่า “ประโยชน์อะไรของเราดว้ยพวกโจร,  ภิกษุ ๕๐๐ รูปอาศัยพ่อคา้เป็นอยู่,  เราจกัให้สัญญาแก่พ่อค้า” 
แล้วได้ไปสู่สำานักของพ่อคา้น้ัน ถามวา่ “ทา่นจักไปเมื่อไร” พ่อคา้ตอบวา่ “ในวันที่ ๓” กลา่วว่า 
“ท่านจงทำาตามคำาของข้าพเจา้,  ได้ยินวา่พวกโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดงเพือ่ต้องการตัวทา่น,  ทา่นอย่าเพิ่งไปก่อน.”

[พ่อค้าถกูโจรสกัด ต้องพักอยู่ในระหว่างทาง]

พ่อคา้. ทา่นรู้อยา่งไร?
บุรุษสหาย. เพื่อนรักของข้าพเจ้ามีอยูใ่นระหว่างพวกโจรเหล่าน้ัน,  ข้าพเจา้รู้เพราะคำาบอกเล่าของเขา.
พ่อคา้. ถ้าเช่นน้ัน ประโยชน์อะไรของเราดว้ยการจากไปที่น้ี,  เราจักกลับไปเรือนละ.
เมื่อพ่อค้าน้ันชักช้า, บุรุษที่พวกโจรเหล่าน้ันส่งมาอีก มาถึงแล้ว ถามสหายน้ัน 
ไดฟ้ังความเป็นไปน้ันแล้ว ไปบอกแก่พวกโจรว่า “ได้ยินวา่ พ่อค้าจกักลับคืนไปเรือนทีเดียว.”

๑ เผดยีง [ผะ-เดียง] บอกให้รู้,  บอกนิมนต์
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พวกโจรฟังคำาน้ันแล้ว ไดอ้อกจากดงน้ันไปซุ่มอยูร่ิมหนทางนอกน้ี.

เมื่อพ่อค้าน้ันชักช้าอยู่, โจรเหล่าน้ันก็ส่งบุรุษไปในสำานักของสหายแม้อีก.

สหายน้ันรู้ความทีพ่วกโจรซุ่มอยู่ในที่น้ันแล้ว ก็แจ้งแก่พ่อคา้อีก.

พ่อคา้คิดว่า “แม้ในที่น้ี ความขาดแคลน (ด้วยอะไรๆ) ของเราก็ไม่มี,  เมื่อเป็นเช่นน้ี เราจกัไม่ไปข้างโน้น ไม่ไปข้างน้ี, 
จักอยู่ที่น่ีแหละ” ดังน้ีแล้ว ไปสู่สำานักของภิกษุทั้งหลาย เรียนวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า พวกโจรประสงค์จะปล้นผม ซุ่มอยู่ริมหนทางนอกน้ี. 
ผมจักไม่ไปทั้งข้างโน้นทั้งข้างน้ี จักพักอยู่ที่น่ีแหละชั่วคราว; 
ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ประสงคจ์ะอยู่ที่น่ีก็จงอยู่,  ประสงค์จะไปก็จงไป ตามความพอใจของตน.”

[ภิกษลุาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถี]

พวกภิกษุกลา่วว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกฉันจักกลับ,” อำาลาพ่อค้าแล้ว ในวันรุ่งข้ึน ไปสู่เมืองสาวตัถี 
ถวายบังคมพระศาสดา น่ังอยู่แล้ว.

[สิ่งท่ีควรเว้น]

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปกับพ่อคา้มีทรพัย์มากหรือ?” 
เมื่อพวกภกิษุน้ันกราบทูลว่า “อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า พวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้ง ๒ ข้างเพือ่ต้องการปล้นพ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก, 
เพราะเหตุน้ัน เขาจึงพักอยู่ในที่น้ันแล, ส่วนพวกข้าพระองค์ ลาเขากลับมา” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก ย่อมเว้นทาง (ที่มีภัย) เพราะความทีพ่วกโจรมีอยู่, 
บุรุษแม้ใคร่จะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง, 
แม้ภิกษุทราบว่า ‘ภพ ๓ เป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่.’ แล้วเว้นกรรมชั่วเสียควร.” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลพึงเว้นกรรมชัว่ทั้งหลายเสีย, 
เหมือนพ่อคา้มีทรัพย์มาก มพีวกน้อย เว้นทางอันพึงกลัว, 
(และ) เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่ เว้นยาพิษเสียฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ภยำ ได้แก่ อันน่ากลัว.  อธิบายว่า ชื่อว่ามีภัยเฉพาะหน้า เพราะเป็นหนทางทีพ่วกโจรซุ่มอยู่.

ท่านกลา่วอธิบายคำาน้ีไว้ว่า “พ่อคา้ผู้มีทรพัย์มาก มีพวกน้อย เว้นทางที่มีภัยเฉพาะหน้า ฉันใด, 
ผู้ต้องการจะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง ฉันใด,  ภิกษุผู้บัณฑิต ควรเว้นกรรมช่ัวท้ังหลายแม้มีประมาณน้อยเสีย ฉันน้ัน.”

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.

พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้มาประชุม ดังน้ีแล.

เรื่องมหาธนวานิช จบ.
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๘.  เรือ่งนายพรานกุกกุฏมิตร
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนายพรานชื่อกกุกุฎมิตร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส” เป็นต้น.

[ธิดาเศรษฐีรักพรานกกุกุฎมิตร]

ได้ยินวา่ ธิดาเศรษฐีคนหน่ึงในกรุงราชคฤห์ เจริญวัยแลว้ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา มารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหน่ึง 
ให้อยู่ในห้องบนปราสาท ๗ ชั้น  ในเวลาเย็นวันหน่ึง แลไปในระหว่างถนน ทางหน้าต่าง 
เห็นนายพรานคนหน่ึงชื่อกุกกุฎมิตร ผู้ถือบ่วง ๕๐๐ และหลาว ๕๐๐ ฆ่าเน้ือทั้งหลายเลี้ยงชีพ ฆ่าเน้ือ ๕๐๐ ตัวแล้ว บรรทุก
เกวียนใหญ่ให้เต็มไปดว้ยเน้ือสัตว์เหล่าน้ัน น่ังบนแอกเกวียน เข้าไปสู่พระนครเพื่อต้องการจะขายเน้ือ  
เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานน้ัน ให้บรรณาการในมือหญิงคนใช้ ส่งไปว่า 
“เจ้าจงไป,  จงให้บรรณาการแก่บุรุษน้ัน รู้เวลาไป (ของเขา) แล้วจงมา.”

หญิงคนใช้ไปแล้ว ให้บรรณาการแก่นายพรานน้ันแล้ว ถามว่า “ทา่นจักไปเมื่อไร?”.

นายพรานตอบว่า “วันน้ีเราขายเน้ือแล้ว จักออกไปโดยประตูชื่อโน้นแต่เชา้เทียว.”

หญิงคนใช้ฟังคำาที่นายพรานน้ัน บอกแล้ว กลับมาบอกแก่นาง.

[ธิดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน]

ธดิาเศรษฐรีวบรวมผา้และอาภรณอ์ันควรแก่ความที่เป็นของตนควรถือเอา นุ่งผ้าเก่า ถือหม้อออกไปแตเ่ช้าตรู่ 
เหมือนไปสู่ท่านำ้ากับพวกนางทาสี ถึงที่น้ันแล้ว ได้ยืนคอยการมาของนายพรานอยู่.

แม้นายพรานก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่.

ฝ่ายนางก็เดินตามหลังนายพรานน้ันไป.

เขาเห็นนางจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าไมรู่้จักเจา้วา่ ‘เป็นธิดาของผู้ชื่อโน้น,’ แน่ะแม่ เจ้าอยา่ตามฉันไปเลย.”

นางตอบวา่ “ทา่นไม่ได้เรียกฉันมา,  ฉันมาตามธรรมดาของตน,  ทา่นจงน่ิง ขับเกวียนของตนไปเถิด.”

เขาห้ามนางแล้วๆ เล่าๆ ทีเดียว.

ครั้นนางพูดกับเขาว่า “อันการห้ามสิริอันมาสู่สำานักของตนย่อมไม่ควร”

นายพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดยไม่สงสัยแล้ว ได้อุ้มนางข้ึนเกวียนไป.

มารดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างน้ีก็ไมพ่บ สำาคัญว่า “นางจักตายเสียแล้ว” จึงทำาภตัเพื่อผู้ตาย๑.

แม้นางอาศัยการอยูร่่วมกับนายพรานน้ัน คลอดบุตร ๗ คนโดยลำาดับ 
ผูกบุตรเหล่าน้ันผู้เจริญวัยเติบโตแลว้ ดว้ยเครื่องผูกคือเรือน๒.

๑ ทำาบุญเล้ียงพระแล้วอุทิศผลบุญไปให้ผู้ตาย.
๒ จัดแจงแต่งงานให้มีเหย้าเรือน 
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[กกุกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจ้า]

ภายหลังวันหน่ึง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุ้่ง ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้ 
เข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญว่า “น่ันเหตุอะไรหนอแล?” 
ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชนเหล่าน้ันแล้ว 
ทรงถือบาตรและจีวร ได้เสดจ็ไปที่บ่วงดักของนายพรานน้ันแต่เชา้ตรู่.

วันน้ันแม้เน้ือสักตวัหน่ึงก็มิได้ตดิบ่วง.

พระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาท ที่ใกล้บ่วงของเขาแล้ว ทรงน่ังในใต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหน่ึงข้างหน้า.

นายพรานกกุกุฎมิตรถือธนูไปสู่ที่ดักบ่วงแต่เช้าตรู่ ตรวจดูบ่วงจำาเดิมแต่ต้น ไม่พบเน้ือแม้ตัวเดียวซ่ึงติดบ่วง 
ได้เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแล้ว.

ทีน้ัน เขาได้ดำาริฉะน้ีว่า “ใครเที่ยวปล่อยเน้ือตัวติด (บ่วง) ของเรา.”

เขาผูกอาฆาตในพระศาสดา เมื่อเดินไปกพ็บพระศาสดาทรงน่ังที่โคนพุ่มไม้ คิดว่า 
“สมณะองค์น้ีปล่อยเน้ือของเรา,  เราจกัฆ่าสมณะน้ันเสีย.” ดังน้ีแล้ว ได้โก่งธนู.

พระศาสดาให้โก่งธนูได้ (แต่) ไม่ให้ยิง (ธนู) ไปได้.

เขาไม่อาจทั้งเพื่อปล่อยลูกศรไป ทั้งลดลง มีสีข้างทั้ง ๒ ปานดังจะแตก มีนำ้าลายไหลออกจากปาก 
เป็นผู้อ่อนเพลีย ได้ยืน(ซ่ือ) อยู่แล้ว.

ครั้งน้ัน พวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันว่า “บิดาของเราล่าชา้อยู่,  จักมีเหตุอะไรหนอ?” 
อันมารดาส่งไปวา่ “พอ่ทั้งหลาย พวกเจา้จงไปสู่สำานักของบิดา.” 
ตา่งก็ถือธนูไป เห็นบิดายืนอยู่เช่นน้ัน คดิวา่ “ผู้น้ีจักเป็นปัจจามติรของบิดาพวกเรา,” 
ทั้ง ๗ คนโก่งธนูแล้ว ได้ยืนอยู่ เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนแล้ว เพราะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.

[กกุกุฎมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า]

ลำาดับน้ัน มารดาของพวกเขาคิดว่า “ทำาไมหนอแล บิดา (และ) บุตรจึงล่าชา้อยู่?” ไปกับลูกสะใภ้ ๗ คน 
เห็นชนเหล่าน้ันยืนอยู่อย่างน้ัน คิดวา่ “ชนเหล่าน้ียืนโก่งธนูต่อใครหนอแล?” แลไป ก็เห็นพระศาสดา 
จึงประคองแขนทั้ง ๒ ร้องลั่นข้ึนวา่ “พวกทา่นอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ,  พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ.”

นายพรานกกุกุฎมิตรได้ยินเสียงน้ันแล้ว คิดว่า 
“เราฉิบหายแล้วหนอ,  นัยวา่ ผู้น้ันเป็นพ่อตาของเรา,  ตายจริง เราทำากรรมหนัก.”

แม้พวกบุตรของเขาก็คดิว่า “นัยว่า ผู้น้ันเป็นตาของเรา,  ตายจริง เราทำากรรมหนัก.”

นายพรานกกุกุฎมิตร เข้าไปตั้งเมตตาจติไวว้่า “คนน้ีเป็นพ่อตาของเรา.”

แม้พวกบุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาจติว่า “คนน้ีเป็นตาของพวกเรา.”

ขณะน้ัน ธิดาเศรษฐีผู้มารดาของพวกเขาพูดว่า “พวกเจ้าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วแล้วให้บิดาฉันอดโทษ.”
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[เขาท้ังหมดสำาเร็จโสดาปัตติผล]

พระศาสดา ทรงทราบจิตของเขาเหล่าน้ันอ่อนแล้ว จึงให้ลดธนูลงได้.

ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ให้พระองค์อดโทษวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคท์รงอดโทษแก่ข้าพระองค์” ดังน้ีแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถาแกพ่วกเขา.

ในเวลาจบเทศนา นายพรานกกุกุฎมิตรพร้อมทั้งบุตรสะใภ้ มีตนเป็นที่ ๑๕ ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต ได้เสด็จไปสู่วิหารภายหลังภัต.

ลำาดับน้ัน พระอานนทเถระทูลถามพระองค์วา่ “วันน้ี พระองค์เสด็จไปไหน? พระเจ้าข้า.”

พระศาสดา. ไปสำานักของกุกกุฎมิตร อานนท์.
พระอานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ นายพรานกุกกุฎมติร พระองค์ทำาให้เป็นผู้ไม่ทำากรรมคือปาณาติบาตแล้วหรือ? 

พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. เออ อานนท์ นายพรานกุกกุฎมติรน้ันมีตนเป็นที่ ๑๕ ต้ังอยู่ในศรทัธาอันไม่คลอนแคลน 

เป็นผู้หมดสงสัยในรัตนะ ๓ เป็นผู้ไม่ทำากรรมคือปาณาติบาตแล้ว.
พวกภิกษุกราบทูลวา่ “แม้ภริยาของเขามีมิใช่หรือ? พระเจ้าข้า “

พระศาสดา ตรัสว่า “อย่างน้ัน ภิกษุทั้งหลาย,  นางเป็นกุมารกิาในเรือนของผู้มีตระกูลเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.”

[พระโสดาบันไม่ทำาบาป]

พวกภิกษุสนทนากันว่า “ได้ยินวา่ ภริยาของนายพรานกุกกุฎมิตร บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิงน่ันแล 
แล้วไปสู่เรือนของนายพรานน้ัน ได้บุตร ๗ คน, 
นางอันสามีสั่งตลอดกาลเท่าน้ีวา่ ‘หล่อนจงนำาธนูมา นำาลูกศรมา นำาหอกมา นำาหลาวมา นำาข่ายมา,’ ได้ให้สิ่งเหล่าน้ันแล้ว, 
นายพรานน้ัน ถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำาปาณาติบาต,  แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำาปาณาติบาตอยู่หรือหนอ?”

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดว้ยเรื่องอะไร?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี.” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พระโสดาบันย่อมไม่ทำาปาณาติบาต,  แต่นางไดท้ำาอยา่งน้ัน ด้วยคิดวา่ ‘เราจกัทำาตามคำาสามี,’ 
จิตของนางไม่มีเลยวา่ ‘สามีน้ันจงถือเอาเครือ่งประหารน้ีไปทำาปาณาติบาต. 
จริงอยู่ เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มี, ยาพิษน้ันก็ไม่อาจจะให้โทษ๑ แก่ผู้ถือยาพิษได้ ฉันใด, 
ช่ือว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาบาป แม้นำาเคร่ืองประหารท้ังหลายมีธนูเป็นต้นออกให้ เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉันน้ันเหมือนกัน,” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซร้,  บุคคลพึงนำายาพิษไปดว้ยฝ่ามือได้, 
เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใด, 
บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาอยู่ ฉันน้ัน.”

๑ อนุฑหติุำ แปลว่า ตามไหม้.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นาสฺส แปลวา่ ไมพ่ึงมี.

บทว่า หเรยฺย แปลวา่ พึงอาจนำาไปได้.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?” แก้ว่า “เพราะยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล”

จริงอยู่ ยาพิษย่อมไม่อาจซึมซาบเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใด; 
ช่ือว่าบาป ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำาบาป แม้นำาเคร่ืองประหารท้ังหลายมีธนูเป็นต้นออกให้ เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉันน้ันเหมือนกัน, 
แท้จริง บาปย่อมไม่ติดตามจติของบุคคลน้ัน เหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉะน้ัน ดังน้ีแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

[บุรพกรรมของกกุกุฎมิตรพร้อมดว้ยบุตรและลกูสะใภ้]

โดยสมัยอื่น พวกภิกษุสนทนากันว่า 
“อะไรหนอแล เป็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของนายพรานกุกกุฎมิตร ท้ังบุตร และลูกสะใภ้? 
นายพรานกกุกุฎมิตรน่ี เกิดในตระกูลของนายพรานเน้ือ เพราะเหตุอะไร?”

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี” ตรัสวา่: 
“ภิกษุทั้งหลาย ในอดตีกาล หมู่ชนจัดสรา้งเจดีย์บรรจพุระธาตุของพระกัสสปทสพล กล่าวกันอย่างน้ีวา่ 
“อะไรหนอ จกัเป็นดินเหนียว?,  อะไรหนอ จกัเป็นนำ้าเชื้อ แห่งเจดีย์น้ี?”

[การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน]

ทีน้ัน พวกเขาได้มีปริวติกน้ีวา่ “หรดาล๑ และมโนสิลา๒ จักเป็นดินเหนียว,  นำ้ามันงาจกัเป็นนำ้าเชื้อ.” 

พวกเขาตำาหรดาลและมโนสิลาแล้ว ผสมกับนำ้ามันงา ก่อด้วยอิฐ ปิดดว้ยทองคำา แล้วเขียนลวดลายข้างใน. 

แต่ที่มุขภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งเทียว.  อิฐแผ่นหน่ึงๆ ได้มีคา่แสนหน่ึง.

พวกเขา, เมื่อเจดีย์สำาเร็จแล้ว จนถึงกาลจะบรรจพุระธาตุ, คิดกันว่า 
“ในกาลบรรจพุระธาตุ ต้องการทรพัย์มาก,  พวกเราจักทำาใครหนอแล ให้เป็นหัวหน้า?”

[แย่งกันเป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุ]

ขณะน้ัน เศรษฐีบ้านนอกคนหน่ึง กลา่วว่า “ข้าพเจ้า จักเป็นหัวหน้า” ได้ใส่เงินโกฏิ ๑ ในที่บรรจพุระธาตุ.

ชาวแว่นแคว้นเห็นกิริยาน้ัน ติเตียนว่า “เศรษฐีในกรุงน้ี ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้ถ่ายเดียว, ไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีย์เห็นปานน้ีได้,
ส่วนเศรษฐีบ้านนอก ใส่ทรพัย์โกฏิ ๑ เป็นหัวหน้าทีเดียว.”

๑ หรดาล ของอย่างหนึ่ง เป็นก้อนสีเหลือง ใช้ฝนทำารงเขียนหนังสือ และทำาสีเหลือง.
๒ มโนสิลา สิลาอ่อนท่ีย่อยให้ละเอียดผสมเป็นสีอ่ืนได้.
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เศรษฐีในกรุงน้ัน ได้ยินถ้อยคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า “เราจักให้ทรพัย์ ๒ โกฏิแล้วเป็นหัวหน้า” 
ได้ให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้ว.

เศรษฐีบ้านนอก จึงคดิวา่ “เราเองจักเป็นหัวหน้า” ได้ให้ทรัพย์ ๓ โกฏิ.

ครั้นเศรษฐีทั้ง ๒ ได้เพิ่มทรพัย์กันดว้ยอาการอย่างน้ัน๑,  เศรษฐใีนกรุง ได้ให้ทรัพย์ ๘ โกฏิแล้ว.

ส่วนเศรษฐีบ้านนอก มทีรพัย์ ๙ โกฏิเท่าน้ันในเรือน.   เศรษฐใีนกรุงมีทรัพย์ ๔๐ โกฏิ.

เพราะฉะน้ัน เศรษฐีบ้านนอก จึงคิดว่า “ถ้าเราให้ทรพัย์ ๙ โกฏิไซร้,  เศรษฐีน้ีจกักล่าววา่ “เราจกัให้ ๑๐ โกฏิ,” 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ความหมดทรพัย์ของเราจักปรากฏ”

เธอจึงกลา่วอยา่งน้ีว่า “เราจักให้ทรัพย์ประมาณเท่าน้ี.  และเราทั้งลูกและเมียจักเป็นทาสของเจดีย์” ดังน้ีแล้ว 
พาบุตรทั้ง ๗ คน ลูกสะใภ้ ๗ คน และภริยา มอบแก่เจดียพ์ร้อมกับตน.

[เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า]

ชาวแว่นแคว้นทำาเศรษฐีบ้านนอกน้ันให้เป็นหัวหน้า ด้วยอา้งว่า 
“ชื่อวา่ทรพัย์ ใครๆ ก็อาจให้เกิดข้ึนได้,  แต่เศรษฐีบ้านนอกน้ี พร้อมทั้งบุตรและภริยา มอบตัว(เฉพาะเจดีย์), 
เศรษฐีน้ีแหละจงเป็นหัวหน้า.”

ชนทั้ง ๑๖ คนน้ัน ได้เป็นทาสของเจดีย์ดว้ยประการฉะน้ี.

แต่ชาวแว่นแคว้นไดท้ำาพวกเขาให้เป็นไท.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์น่ันแล ดำารงอยู่ตลอดอายุ จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว บังเกดิในเทวโลก.

เมื่อชนเหล่าน้ัน อยู่ในเทวโลกตลอดพุทธันดร ๑, 
ในพุทธุปบาทน้ี  ภริยาจตุิจากเทวโลกน้ัน บังเกิดเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์.

[คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน]

นางยังเป็นเด็กหญิงเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

ก็ชื่อว่าปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ เป็นคตธิรรมหยาบ เพราะฉะน้ัน สามีของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเน้ือ.

ความสิเน่หาในก่อน ได้ครอบงำาธดิาของเศรษฐี พร้อมกับการเห็นนายพรานกุกกุฎมติรน้ันแล.

จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสคำาน้ีไวว้่า

“ความรักน้ัน ย่อมเกดิ เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ อย่างน้ี คือ 
เพราะการอยู่รว่มกันในกาลก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑ 
ดุจดอกบัวเกิดในนำ้า (เพราะอาศัยเปือกตมและนำ้า) ฉะน้ัน.”

ธดิาของเศรษฐีน้ัน ได้ไปสู่ตระกูลของนายพรานเน้ือเพราะความสิเน่หาในปางก่อน, 

แม้พวกบุตรของนางก็จตุิจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในท้องของนางน่ันแล.

๑ เอวำ วฑฺเฒตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย.
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แม้เหล่าลูกสะใภ้ของนาง บังเกิดในที่น้ันๆ เจริญวัยแล้ว ได้ไปสู่เรือนของชนเหล่าน้ันน้ันแหละ.

ชนเหล่าน้ันทั้งหมด ปฏิบัติเจดียใ์นกาลน้ัน ด้วยประการฉะน้ีแล้ว จึงได้บรรลุโสดาปัตติผล ดว้ยอานุภาพแห่งกรรมน้ัน ดังน้ีแล.

เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร จบ.
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๙.  เรื่องนายพรานสุนัขช่ือโกกะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนายพรานสุนัขชื่อโกกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โย อปฺปทุฏฺฐสฺส นรสฺส ทุสฺสติ” เป็นต้น.

[นายพรานพบพระเถระเท่ียวบิณฑบาต]

ได้ยินวา่ เวลาเชา้วันหน่ึง นายพรานน้ันถือธนู มีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่า พบภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง 
กำาลังเที่ยวบิณฑบาตในระหวา่งทาง โกรธแล้ว พลางคดิวา่ “เราพบคนกาฬกณัณี,  วันน้ีจักไม่ได้สิ่งอะไรเลย” ดังน้ี จึงหลีกไป.

ฝ่ายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้าน ทำาภตักิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีก.

[นายพรานให้สุนัขกัดพระเถระ]

ฝ่ายนายพรานนอกน้ี เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไรๆ เมื่อกลับมากพ็บพระเถระอีก จึงคิดวา่ 
“วันน้ี เราพบคนกาฬกัณณีน้ีแล้ว ไปป่าจึงไม่ได้อะไรๆ,  บัดน้ีเธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม้อีก, 
เราจกัให้สุนัขทั้งหลายกดัพระรูปน้ันเสีย” ดังน้ีแล้ว จึงให้สัญญาปล่อยสุนัขไป.

พระเถระอ้อนวอนว่า “อุบาสก ทา่นอย่าทำาอย่างน้ัน.”

เขารอ้งบอกว่า “วันน้ี ข้าพเจา้ไม่ได้อะไร เพราะประสบท่าน,  ท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีก,  ข้าพเจ้าจกัให้สุนัขกัดท่าน” 
ดังน้ีแล้ว จึงยุสุนัข (ให้กัด).

พระเถระรีบข้ึนต้นไม้ต้นหน่ึงโดยเร็ว น่ังในที่สูงชั่วบุรุษหน่ึง.

สุนัขทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้.

[นายพรานแทงพระเถระ]

นายโกกะไปแล้ว ร้องบอกวา่ “ทา่นแม้ข้ึนต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้” ดังน้ีแล้ว จึงแทงพื้นเทา้ของพระเถระด้วยปลายลูกศร.

พระเถระได้แต่อ้อนวอนวา่ “ขอท่านอย่าทำาเช่นน้ัน.”

นายโกกะนอกน้ีไม่คำานึงถึงคำาอ้อนวอนของท่าน กลับแทงกระหนำ่าใหญ่.

พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหน่ึงถูกแทงอยู่ จึงยกเท้าน้ันข้ึน หย่อนเท้าที่ ๒ ลง.

แม้เมื่อเท้าที่ ๒ น้ันถูกแทงอยู่ จึงยกเทา้น้ันข้ึนเสีย.

นายโกกะไม่คำานึงถึงคำาอ้อนวอนของพระเถระ แทงพื้นเท้าทั้ง ๒ แล้วดว้ยอาการอย่างน้ีเทียว.

สรรีะของพระเถระได้เป็นประดุจถูกรมด้วยคบเพลิง.

ท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้.  

จีวรที่ทา่นห่มแม้หลุดลงก็กำาหนดไม่ได้.

จีวรน้ัน เมื่อตกลง ก็ตกลงมาคลุมนายโกกะ (น่ันแหละ) ตั้งแต่ศรีษะทีเดียว.
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[ฝูงสุนัขรุมกัดนายพราน]

เหล่าสุนัขกรู๑กันเข้าไปในระหวา่งจีวร ด้วยสำาคัญว่า “พระเถระตกลงมา” ดังน้ีแล้ว 
ก็รุมกันกัดกินเจา้ของๆ ตน ทำาให้เหลืออยู่เพียงกระดกู.

สุนัขทั้งหลายออกมาระหว่างจวีรแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ภายนอก.

ทีน้ัน พระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหน่ึงขว้างสุนัขเหล่าน้ัน.

เหล่าสุนัขเห็นพระเถระแล้ว รู้วา่ “พวกตัวกดักินเจ้าของเอง” จึงหนีเข้าป่า.

[พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน]

พระเถระเกิดความสงสัยข้ึนว่า “บุรุษน่ันเข้าสูร่ะหว่างจีวรของเราฉิบหายแล้ว,  ศีลของเราไม่ดา่งพร้อยหรือหนอ?”

ท่านลงจากต้นไม้แล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวน้ันตั้งแตต่้นแล้ว ทูลถามว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกน้ัน อาศัยจีวรของข้าพระองค์ฉิบหายแล้ว, 
ศีลของข้าพระองค์ไมด่่างพร้อยแลหรือ?  สมณภาพของข้าพระองค์ยังมีอยู่แลหรือ?”

[พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ]

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุ ศีลของเธอไม่ดา่งพร้อย,  สมณภาพของเธอยังมีอยู่, 
เขาประทุษรา้ยต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้าย จึงถึงความพินาศ,  ทั้งน้ี มิใช่แต่ในบัดน้ีอย่างเดียวเท่าน้ัน,  
แม้ในอดีตกาล เขาก็ประทุษรา้ยต่อผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ัน ทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)

[บุรพกรรมของนายพราน]

“ดังได้สดับมา ในอดีตกาล หมอผู้หน่ึงเที่ยวไปถึงหมู่บ้าน เพื่อต้องการประกอบเวชกรรม ไม่ไดก้รรมอะไรๆ 
อันความหิวรบกวนแล้ว ออกไปพบเด็กๆ เป็นอันมาก กำาลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้าน จึงคดิว่า 
“เราจกัให้งูกัดเด็กเหล่าน้ีแล้วรกัษา ก็จักได้อาหาร” ดังน้ีแล้ว จึงแสดงงูนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหน่ึง บอกว่า 
“แน่เจา้เด็กผู้เจริญทั้งหลาย น่ันลูกนกสาลกิา.  พวกเจา้จงจับมัน.”

ทันใดน้ัน เดก็น้อยคนหน่ึง จับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมา รู้วา่มันเป็นงู จึงร้องข้ึน สลดัไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกล.

งูรดัก้านคอหมอกดัอย่างถนัด ให้ถึงความสิ้นชีวติในที่น้ันเอง.

นายโกกะพรานสุนัขน้ี แม้ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายตอ่คนผู้ไม่ประทุษร้าย ถึงความพินาศแล้วอยา่งน้ีเหมือนกัน.”

พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดตีนิทานน้ีมาแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ผู้ใด ประทุษรา้ยต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดุจเนิน, 
บาปย่อมกลับถึงผู้น้ันซ่ึงเป็นคนพาลน่ันเอง 
เหมือนธุลีอันละเอียด ท่ีเขาซัดทวนลมไปฉะน้ัน.”

๑ อาการท่ีไปพร้อมๆ กันโดยเร็ว เช่น วิ่งกรูกันไป.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปทุฏฺฐสฺส คือผู้ไม่ประทุษร้ายต่อตนหรือต่อสรรพสตัว์.

บทว่า นรสฺส ได้แก่ สตัว์.

บทว่า ทุสฺสติ แปลวา่ ย่อมประพฤติผิด.

บทว่า สุทฺธสฺส คือ ผู้ไม่มีความผดิเลย.

แม้คำาวา่ โปสสฺส น้ี ก็เป็นชื่อของสัตว์น่ันเอง โดยอาการอื่น.

บทว่า อนงฺคณสฺส คือผู้ไม่มกีิเลส.

คำาว่า ปจฺเจติ ตัดบทเป็น ปฏิ-เอติ (แปลว่า ย่อมกลับถึง).

บทว่า ปฏิวาตำ เป็นต้น ความวา่ ธุลีที่ละเอียด อันบุรุษผู้หน่ึงซัดไป ด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลม 
ย่อมกลับถึงบุรุษน้ันเอง คือตกลงที่เบ้ืองบนของผู้ซัดไปน้ันเอง ฉันใด, 
บุคคลใด เมื่อให้การประหารด้วยฝา่มือเป็นต้น ช่ือวา่ย่อมประทุษรา้ยต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษรา้ย, 
บาปน้ันเมื่อให้ผลในปัจจุบันน้ี หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ในภพหน้า ชื่อวา่ย่อมกลับถึงบุคคลน้ันแหละ 
ผู้เป็นพาล ดว้ยสามารถวิบากทกุข์ ฉันน้ันเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ัน ดำารงอยูใ่นพระอรหัตผล.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ จบ.
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แก้ว

๑๐.  เรือ่งพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อติสสะผู้เข้าถึงสกุล๑นายช่างแก้ว ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ” เป็นต้น.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแกว้ให้นายช่างเจียรไน]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ันฉัน (ภัต) อยูใ่นสกุลของนายมณีการผู้หน่ึงสิ้น ๑๒ ปี.

ภรรยาและสามีในสกุลน้ันตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดา ปฏิบัติพระเถระแล้ว.

อยู่มาวันหน่ึง นายมณีการกำาลังน่ังห่ันเน้ือข้างหน้าพระเถระ.

ในขณะน้ัน พระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงส่งแกว้มณีดวงหน่ึงไป ดว้ยรับสั่งวา่ “นายชา่งจงขัดและเจียรไนแก้วมณีน้ีแล้วส่งมา.”

นายมณีการรับแกว้น้ันด้วยมือทั้งเป้ือนโลหิต วางไว้บนเขียงแล้ว ก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือ.

[แก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไป]

ก็ในเรือนน้ัน นกกะเรียนทีเ่ขาเลี้ยงไว้มีอยู่.

นกน้ันกลืนกินแก้วมณีน้ัน ด้วยสำาคัญว่าเน้ือ เพราะกลิ่นโลหิต เมื่อพระเถระกำาลังเห็นอยู่เทียว.

นายมณีการมาแล้ว เมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยา ธิดาและบุตรโดยลำาดับวา่ “พวกเจ้าเอาแกว้มณีไปหรอื?” 
เมื่อชนเหล่าน้ันกล่าวว่า “มิได้เอาไป” จึงคดิว่า “(ชะรอย) พระเถระจกัเอาไป” 
จึงปรึกษากับภริยาว่า “แกว้มณี (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป”

ภริยาบอกว่า “แน่ะนาย นายอย่ากล่าวอย่างน้ัน.  ดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรๆ ของพระเถระเลยตลอดกาลประมาณเท่าน้ี, 
ท่านย่อมไม่ถือเอาแก้วมณี (แน่นอน).”

นายมณีการถามพระเถระว่า “ท่านครับ ท่านเอาแก้วมณใีนที่น้ีไปหรือ?”

พระเถระ. เราไม่ได้ถือเอาดอก อุบาสก.
นายมณีการ. ทา่นครับ ในที่น้ีไม่มีคนอื่น,  ทา่นต้องเอาไปเป็นแน่,  ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิด.
เมื่อพระเถระน้ันไม่รับ,  เขาจึงพดูกับภริยาว่า “พระเถระเอาแก้วมณีไปแน่,  เราจักบีบคั้นถามทา่น.”

ภริยาตอบว่า “แน่ะนาย นายอยา่ให้พวกเราฉิบหายเลย,  พวกเราเข้าถึงความเป็นทาสเสียยังประเสริฐกว่า, 
ก็การว่ากลา่วพระเถระผู้เห็นปานน้ีไม่ประเสริฐเลย.”

[ช่างแก้วทำาโทษพระติสสเถระเพราะเข้าใจผิด]

นายชา่งแก้วน้ันกล่าวว่า “พวกเราทั้งหมดด้วยกัน เข้าถึงความเป็นทาส ยังไม่เท่าค่าแก้วมณี” ดังน้ีแล้ว 
จึงถือเอาเชือก พันศรีษะพระเถระขันด้วยท่อนไม้.

๑ ผู้สนิทสนมกับสกุล ได้รับอุปการะจากสกุลนั้น.
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โลหิตออกจากศรีษะ หู และจมูก ของพระเถระ.

ตาทั้ง ๒ ได้ถึงอาการทะเล้น๑ออก.

ท่านเจ็บปวดมาก๒ ก็ล้มลง ณ ภาคพื้น.

นกกะเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิต ดื่มกินโลหิต.

[ช่างแก้วเตะนกกะเรียนตายแล้วจึงทราบความจริง]

ขณะน้ัน นายมณีการจึงเตะมันดว้ยเท้าแล้วเข่ียไปพลางกลา่ววา่ “มึงจะทำาอะไรหรือ?” 
ดว้ยกำาลังความโกรธที่เกิดข้ึนในพระเถระ.

นกกะเรียนน้ันล้มกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่าน้ัน.

พระเถระเห็นนกน้ัน จึงกล่าวว่า “อุบาสก ทา่นจงผ่อนเชือกพันศรีษะของเราให้หย่อนก่อนแล้ว 
จงพจิารณาดูนกกะเรียนน้ี (ว่า) ‘มันตายแล้วหรือยัง?”.

ลำาดับน้ัน นายช่างแก้วจึงกล่าวกะท่านว่า “แม้ทา่นก็จักตายเช่นนกน้ัน.”

พระเถระตอบว่า “อุบาสก แก้วมณีน้ัน อันนกน้ีกลืนกินแล้ว, 
หากนกน้ีจักไมต่ายไซร้,  ข้าพเจ้าแม้จะตาย กจ็ักไม่บอกแก้วมณีแก่ทา่น.”

[ช่างแกว้ได้แก้วมณีคืนแล้วขอขมาพระติสสเถระ]

เขาแหวะท้องนกน้ันพบแก้วมณีแล้ว งกงันอยู่ มใีจสลด หมอบลงใกล้เทา้ของพระเถระ กลา่ววา่ 
“ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผม,  ผมไมรู่้อยู่ ทำาไปแล้ว.”

พระเถระ. อุบาสก โทษของท่านไม่มี,  ของเราก็ไม่มี,  มีแต่โทษของวัฏฏะเท่าน้ัน.  เราอดโทษแก่ทา่น.
นายมณีการ. ทา่นครับ หากท่านอดโทษแก่ผมไซร้,  ทา่นจงน่ังรับภิกษาในเรือนของผมตามทำานองเถิด.

[พระเถระเห็นโทษของการเข้าชายคาเรือน]

พระเถระกลา่วว่า “อุบาสก ตั้งแตว่ันน้ีเป็นต้นไป เราจักไมเ่ข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่น 
เพราะว่าน้ีเป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรง, 
ตั้งแต่น้ีไป เมื่อเท้าทั้งสองยังเดินไปได้ เราจักยืนที่ประตูเรือนเท่าน้ัน รับภิกษา” ดังน้ีแล้ว สมาทานธดุงค์กล่าวคาถาน้ีวา่

“ภัตในทุกสกุลๆ ละนิดหน่อย อันเขาหุงไว้เพื่อมุนี 
เราจกัเที่ยวไปด้วยปลีแข้ง,  กำาลังแข้งของเรายังมีอยู่.”

ก็แล พระเถระ ครั้นกลา่วคาถาน้ีแล้ว ตอ่กาลไม่นานนักก็ปรินิพพานดว้ยพยาธิ๓น้ันน่ันเอง.

๑ ตาโปนออก
๒ เวทนาปฺปตฺโต ถึงซึ่งเวทนา.
๓ ความเจ็บไข้



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๕ หน้า ๓๖  • ๑๐.  เร่ืองพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว • [คนทำาบาปกับคนทำาบุญมีคติต่างกัน]

[คนทำาบาปกับคนทำาบุญมีคติต่างกัน]

นกกะเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายชา่งแก้ว.

นายชา่งแก้วทำากาละแล้ว ก็บังเกิดในนรก.

ภริยาของนายช่างแก้วทำากาละแล้ว เกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้มีจิตออ่นโยนในพระเถระ.

ภิกษุทั้งหลายทูลถามอภิสัมปรายภพของชนเหล่าน้ัน กะพระศาสดา.

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางจำาพวกในโลกน้ี ย่อมเกิดในครรภ์,  บางจำาพวกทำากรรมลามก ย่อมเกิดในนรก, 
บางจำาพวกทำากรรมดีแล้ว ย่อมเกิดในเทวโลก,  ส่วนผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ชนทั้งหลายบางพวก ย่อมเข้าถึงครรภ์.  ผู้มีกรรมลามก ย่อมเข้าถึงนรก, 
ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์.  ผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมปรินิพพาน.”

[แก้อรรถ]

ในบทเหล่าน้ัน ครรภ์มนุษย์เทียว พระศาสดาทรงประสงค์เอาในบทว่า คพฺภำ น้ี.

คำาที่เหลือในคาถาน้ีมีเน้ือความตื้นทั้งน้ัน ฉะน้ีแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายชา่งแก้ว จบ.
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๑๑.  เรือ่งชน ๓ คน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชน ๓ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ” 
เป็นต้น.

[กาถูกไฟไหม้ตายในอากาศ]

ได้ยินวา่ เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน ภกิษุหลายรูป มาเพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา 
เข้าไปสู่บ้านตำาบลหน่ึง เพือ่บิณฑบาต.

ชนชาวบ้านรับบาตรของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว นิมนต์ให้น่ังในโรงฉัน ถวายข้าวยาคูและของเคี้ยว 
เมื่อรอเวลาบิณฑบาต น่ังฟังธรรมแล้ว.

ในขณะน้ัน เปลวไฟลกุข้ึนจากเตาของหญิงสาวคนหน่ึง ผู้หุงข้าวแล้วปรุงสูปะและพยัญชนะอยู่ ตดิชายคา.

เสวียนหญ้าอันหน่ึงปลิวข้ึนจากชายคาน้ัน อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อากาศ.

ในขณะน้ัน กาตวัหน่ึงบินมาทางอากาศ สอดคอเข้าไปในเสวียนหญ้าน้ัน อันเกลียวหญ้าพ้นแล้ว ไหม้ตกลงทีก่ลางบ้าน.

พวกภิกษุเห็นเหตุน้ัน คิดว่า “โอ กรรมหนัก,  ผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายจงดูอาการแปลกที่กาถึงแล้ว, 
เว้นพระศาสดาเสีย ใครจักรู้กรรมที่กาน้ีทำาแล้ว,  พวกเราจักทูลถามกรรมของกาน้ันกะพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว กพ็ากันหลีกไป.

[ภรรยานายเรือถูกถว่งนำ้า]

เมื่อภิกษุอีกพวกหน่ึง โดยสารเรือไป เพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา,  เรือได้หยุดน่ิงเฉยในกลางมหาสมุทร.

พวกมนุษย์พากันคิดว่า “คนกาฬกัณณีพึงมีในเรือน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงแจกสลาก (ให้จับ).

ก็ภรรยาของนายเรือ ตั้งอยู่ในปฐมวัย (กำาลัง) น่าดู.  สลากถึงแก่นางน้ัน.

พวกมนุษย์พากันกล่าววา่ “จงแจกสลากอีก” แล้วให้แจกถึง ๓ ครั้ง.

สลากถึงแก่นางน้ันคนเดียวถึง ๓ ครั้ง.

พวกมนุษย์แลดูหน้านายเรือ (เป็นทีจะพดูวา่) “อย่างไรกัน? นายครับ”

นายเรือกลา่วว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจให้มหาชนฉิบหาย เพือ่ประโยชน์แก่นางน้ี,  พวกท่านจงทิ้งเธอในนำ้าเถิด.”

นางน้ัน เมื่อพวกมนุษย์จับจะทิ้งนำ้า กลัวต่อมรณภัย ได้ร้องใหญ่แล้ว.

นายเรือได้ยินเสียงร้องน้ัน จึงกล่าววา่ “ประโยชน์อะไร ดว้ยอาภรณ์ของนางน้ี (จะ) ฉิบหายเสีย (เปล่าๆ), 
พวกท่านจงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ทั้งหมด ให้นางนุ่งผ้าเก่าผืนหน่ึงแล้วจงทิ้งนางน้ัน. 
ก็ข้าพเจา้ไม่อาจดูนางน้ัน ผู้ลอยอยู่เหนือนำ้าได้,  เพราะฉะน้ัน พวกท่านจงเอากระออม๑ที่เต็มดว้ยทรายผูกไว้ที่คอแล้ว 
โยนลงไปเสียในสมุทรเถิด (ทำา) โดยประการที่ข้าพเจา้จะไม่เห็นเขาได้.”

พวกมนุษย์เหล่าน้ัน ได้ทำาตามน้ันแล้ว.

๑ กุฏำ ไห, กระออมนำ้า, หม้อ.
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ปลาและเตา่รุมกินนางแม้น้ันในที่ตกน่ันเอง.

พวกภิกษุฟังเรื่องน้ันแล้ว ก็คดิว่า “ใครคนอื่น เว้นพระศาสดาเสีย จักรู้กรรมของหญิงน่ันได้, 
พวกเราจะทูลถามกรรมของหญิงน้ันกะพระศาสดา” ถึงถ่ินที่ประสงค์แล้ว จึงพากันลงจากเรือหลีกไป.

[ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถำ้า]

ภิกษุ ๗ รูปอีกพวกหน่ึง ไปจากปัจจันตชนบท เพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา เวลาเย็น เข้าไปสู่วัดแห่งหน่ึง แล้วถามถึงที่พัก.

ก็ในถำ้าแห่งหน่ึง มีเตียงอยู่ ๗ เตียง.  

เมื่อภิกษุเหล่าน้ันได้ถำ้าน้ันแล นอนบนเตียงน้ันแล้ว,  ตอนกลางคืน แผ่นหินเท่าเรือนยอดกลิ้งลงมาปิดประตูถำ้าไว้

พวกภิกษุเจ้าของถ่ินกล่าวว่า 
“พวกเราให้ถำ้าน้ีถึงแก่ภิกษุอาคันตกุะ,  ก็แผ่นหินใหญ่น้ี ได้ตั้งปิดประตูถำ้าเสียแล้ว.  พวกเราจักนำาแผ่นหินน้ันออก” 
แล้วให้ประชุมพวกมนุษย์จากบ้าน ๗ ตำาบลโดยรอบ แม้พยายามอยู่ ก็ไมอ่าจยังแผ่นหินน้ันให้เขยื้อนจากที่ได้.

แม้พวกภิกษุผู้เข้าไป (อยู่) ในภายใน กพ็ยายามเหมือนกัน.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน ก็ยังไมอ่าจให้แผ่นหินน้ันเขยื้อนได้ตลอด ๗ วัน.

พวกภิกษุอาคันตุกะ อันความหิวแผดเผาแล้วคลอด ๗ วัน ได้เสวยทุกข์ใหญ่แล้ว.

ในวันที่ ๗ แผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเอง.

พวกภิกษุออกไปแล้ว คิดวา่ “บาปของพวกเราน้ี เว้นพระศาสดาเสียแล้ว ใครเล่าจักรู้ได้,  พวกเราจักทูลถามพระศาสดา” 
ดังน้ีแล้ว ก็พากันหลีกไป.

[พวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและผู้อื่น]

ภิกษุเหล่าน้ัน มาบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนในระหวา่งทาง รวมเป็นพวกเดียวกันเข้าเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว 
น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทำาแล้ว (จึง) ทูลถามถึงเหตุที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแล้วโดยลำาดับ. 

แม้พระศาสดาก็ตรัสพยากรณ์แก่ภิกษุเหล่าน้ัน โดยลำาดับอย่างน้ี.

[บุรพกรรมของกา]

“ภิกษุทั้งหลาย กาน้ันได้เสวยกรรมทีต่นทำาแล้วน่ันแหละโดยแท้.

ก็ในอดีตกาล ชาวนาผู้หน่ึงในกรุงพาราณสี ฝึกโคของตนอยู่ (แต่) ไม่อาจฝึกได้.

ดว้ยว่าโคของเขาน้ันเดินไปได้หน่อยหน่ึงแล้วก็นอนเสีย, 
แม้เขาตีให้ลุกข้ึนแล้ว เดินไปได้หน่อยหน่ึง กก็ลับนอนเสียเหมือนอย่างเดิมน่ันแล.

ชาวนาน้ัน แม้พยายามแล้วก็ไม่อาจฝึกโคน้ันได้ เป็นผู้อันความโกรธครอบงำาแล้ว จึงกล่าวว่า 
‘บัดน้ีเจ้าจักนอนสบายตั้งแต่บัดน้ีไป’ ดังน้ีแล้ว ทำาโคน้ันให้เป็นดุจฟ่อนฟาง พันคอโคน้ันดว้ยฟางแล้วก็จดุไฟ.

โคถูกไฟคลอกตายในที่น้ันเอง.
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ภิกษุทั้งหลาย กรรมอันเป็นบาปน้ัน อันกาทำาแล้วในครั้งน้ัน.

เขาไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมอันเป็นบาปน้ัน เกิดแล้วในกำาเนิดกา ๗ ครั้ง 
(ถูกไฟ) ไหม้ตายในอากาศอยา่งน้ีแหละด้วยวิบากที่เหลือ.”

[บุรพกรรมของภรรยานายเรือ]

“ภิกษุทั้งหลาย หญิงแม้น้ัน เสวยกรรมทีต่นทำาแล้วเหมือนกัน.

ก็ในอดีตกาล หญิงน้ันเป็นภรรยาแห่งคฤหบดีคนหน่ึงในกรุงพาราณสี 
ได้ทำากิจทกุอย่างมตีักนำ้า ซ้อมข้าว ปรุงอาหาร เป็นต้น ดว้ยมือนางเอง.

สุนัขตัวหน่ึงของนางน่ังแลดูนางน้ัน ผูท้ำากจิทุกอย่างอยู่ในเรือน.

เมื่อนางนำาภัตไปนากด็ี ไปป่าเพือ่ต้องการวัตถุต่างๆ มีฟืนและผักเป็นต้นกด็ี,  สุนัขน้ันย่อมไปกับนางเสมอ.

พวกคนหนุ่มเห็นดังน้ัน ย่อมเยาะเย้ยว่า ‘แน่ะพ่อเว้ย พรานสุนัขออกแล้ว,  วันน้ีพวกเราจักกิน (ข้าว) กับเน้ือ’

นางขวยเขินเพราะคำาพดูของพวกคนเหล่าน้ัน จึงประหารสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไป.

สุนัขกลับแล้วกต็ามไปอีก.

ได้ยินวา่ สุนัขน้ันได้เป็นสามีของนางในอัตภาพที่ ๓,  เหตุน้ัน มันจึงไมอ่าจตัดความรกัได้.

จริงอยู่ ใครๆ ช่ือว่าไม่เคยเป็นเมียหรือเป็นผัวกัน ในสงสารมทีี่สุดอันบุคคลไปตามไม่รู้แล้ว ไม่มีโดยแท้; 
ถึงกระน้ัน ความรกัมีประมาณยิ่ง ยอ่มมีในผู้ที่เป็นญาตกิันในอัตภาพไม่ไกล,  เหตุน้ัน สุนัขน้ันจึงไม่อาจละนางน้ันได้.

นางโกรธสุนัขน้ัน เมื่อนำาข้าวยาคูไปเพื่อสามีที่นา (จึง) ได้เอาเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วไป.

สุนัขไปกับนางเหมือนกัน.

นางให้ข้าวยาคูแก่สามีแล้ว ถือกระออม๑เปล่าไปสู่ที่นำ้าแห่งหน่ึง บรรจุกระออมให้เต็มด้วยทรายแล้ว 
ได้ทำาเสียง (สัญญา) แก่สุนัขซ่ึงยืนแลดูอยู่ในที่ใกล้.

สุนัขดีใจว่า นานแล้วหนอ เราได้ถ้อยคำาที่ไพเราะในวันน้ี,  จึงกระดิกหางเข้าหานาง.

นางจับสุนัขน้ันอย่างมั่นที่คอแล้ว จึงเอาปลายเชือกข้างหน่ึงผูกกระออมไว้ เอาปลายเชือกอีกข้างหน่ึงผูกที่คอสุนัข 
ผลักกระออมให้กลิ้งลงนำ้า.

สุนัขตามกระออมไปตกลงนำ้า ก็ได้ทำากาละในนำ้าน้ันเอง.

นางน้ันไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมน้ัน 
ดว้ยวิบากที่เหลือ จึงถูกเขาเอากระออมเต็มดว้ยทรายผูกคอถ่วงลงในนำ้า ไดท้ำากาละแล้วตลอด ๑๐๐ อัตภาพ.”

[บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป]

“ภิกษุทั้งหลาย แมพ้วกเธอก็เสวยกรรมอันตนทำาแล้วเหมือนกัน.

๑ กระออม กะละออม ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไม่มีคอ ใช้ใส่นำ้า
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ก็ในอดีตกาล เด็กเลี้ยงโค ๗ คนชาวกรุงพาราณสี เที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละ ๗ วัน ในประเทศใกล้ดงแห่งหน่ึง 
วันหน่ึงเที่ยวเลี้ยงโคแล้วกลับมา พบเห้ียใหญ่ตวัหน่ึง จึงไล่ตาม.

เห้ียหนีเข้าไปสู่จอมปลวกแห่งหน่ึง.

ก็ช่องแห่งจอมปลวกน้ันมี ๗ ช่อง.

พวกเด็กปรึกษากันวา่ ‘บัดน้ี พวกเราไม่อาจจับได้ พรุ่งน้ีจึงจักมาจับ’ ดังน้ีแล้ว 
จึงตา่งคนตา่งก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกำาๆ แม้ทั้ง ๗ คน พากันปิดชอ่งทั้ง ๗ ช่องแล้วหลีกไป.

ในวันรุ่งข้ึน เด็กเหล่าน้ันมิได้คำานึงถึงเห้ียน้ัน ต้อนโคไปประเทศอื่น 
ครั้นในวันที่ ๗ พาโคกลับมา พบจอมปลวกน้ัน กลับได้สติ คิดกันว่า ‘เห้ียน้ันเป็นอย่างไรหนอ’ จึงเปิดช่องทีต่นๆ ปิดไว้แล้ว.

เห้ียหมดอาลัยในชีวติ เหลือแตก่ระดกูและหนัง สั่นคลานออกมา.

เด็กเหล่าน้ันเห็นดังน้ันแล้ว จึงทำาความเอ็นดพููดกันว่า 
‘พวกเราอย่าฆ่ามันเลย,  มันอดเหยื่อตลอด ๗ วัน’ จึงลูบหลังเห้ียน้ันแล้วปล่อยไป ด้วยกลา่วว่า ‘จงไปตามสบายเถิด.’

เด็กเหล่าน้ันไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน เพราะไม่ได้ฆ่าเห้ีย.

แต่ชนทั้ง ๗ น้ัน ได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันตลอด ๗ วันๆ ใน ๑๔ อตัภาพ

ภิกษุทั้งหลาย กรรมน้ัน พวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโค ๗ คนทำาไว้แล้วในกาลน้ัน.”

พระศาสดา ทรงพยากรณ์ปัญหาอันภกิษุเหล่าน้ันทูลถามแล้วๆ ด้วยประการฉะน้ี.

[คนจะอยู่ท่ีไหนๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมช่ัว]

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึง ทูลพระศาสดาวา่ “ความพ้นย่อมไม่มีแก่สตัว์ที่ทำากรรมเป็นบาปแล้ว ผู้ซ่ึงเหาะไปในอากาศก็ดี 
แล่นไปสู่สมุทรก็ดี เข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขาก็ดี หรือ? พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา ตรัสบอกว่า “อยา่งน้ันแหละ ภิกษุทั้งหลาย แม้ในที่ทั้งหลาย มอีากาศเป็นต้น 
ประเทศแม้สักส่วนหน่ึงที่บุคคลอยู่แล้ว พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ ไม่มี” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนที่ทำากรรมชั่วไว้ หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไมพ่ึงพ้นจากความชั่วได้, 
หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทร ก็ไมพ่ึงพ้นจากกรรมชั่วได้, 
หนีเข้าไปสู่ซอกแห่งภูเขา ก็ไมพ่ึงพ้นจากกรรมชัว่ได้, 
[เพราะ] เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใด พึงพ้นจากกรรมชั่วได้, 
ประเทศแห่งแผ่นดินน้ัน หามีอยู่ไม่.”

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันวา่ “ก็หากว่า คนบางคนคิดว่า ‘เราจักพ้นจากกรรมชัว่ดว้ยอุบายน้ี’ พึงน่ังในอากาศกด็ี, 
พึงเข้าไปสู่มหาสมุทรอันลึกแปดหมื่นสี่พันโยชน์ก็ดี พึงน่ังในซอกแห่งภูเขาก็ดี,  เขาไมพ่ึงพ้นจากกรรมชั่วได้เลย. 
ดว้ยว่า ในส่วนแห่งแผ่นดินคือภาคแห่งปฐพีมีปุรตัถิมทิศเป็นต้น โอกาสแม้ประมาณเท่าปลายขนทรายที่บุคคลอยู่แล้ว 
พึงอาจพ้นจากกรรมชั่วได้ หามีไม่.”



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๕ หน้า ๔๑  • ๑๑.  เร่ืองชน ๓ คน • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

พระธรรมเทศนาเป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องชน ๓ คน จบ.
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๑๒.  เรื่องสุปปพุทธศากยะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภเจ้าศากยะพระนามว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น อนฺตลกิฺเข น มุทฺทมชฺเฌ” เป็นต้น.

[เจ้าสุปปพุทธะแกล้งน่ังปิดทางเสด็จพระศาสดา]

ดังได้สดับมา เจา้สุปปพุทธะพระองค์น้ัน ผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุ ๒ ประการน้ี คือ 
พระสมณโคดมน้ีท้ิงลูกสาวของเราออกบวชประการ ๑ ให้ลูกชายของเราบวชแล้วต้ังอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายประการ ๑,
วันหน่ึง ทรงดำาริวา่ “บัดน้ี เราจักไม่ให้พระสมณโคดมน้ันไปฉันยังสถานที่นิมนต์” ดังน้ี จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไป 
น่ังเสวยนำ้าจัณฑใ์นระหว่างทาง.

ลำาดับน้ัน, เมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาที่น้ัน, พวกมหาดเล็กทูลทา้วเธอว่า “พระศาสดาเสด็จมาแล้ว.”

ท้าวเธอตรัสว่า “พวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อน,  จงบอกสมณะน้ันว่า ‘พระสมณโคดมองค์น้ีไม่เป็นใหญ่กวา่เรา,’ 
เราจกัไม่ให้ทางแก่สมณโคดมน้ัน” แม้พวกมหาดเล็กทูลเตือนแล้วๆ เล่าๆ ก็คงทรงน่ังรับสั่งอย่างน้ันแล.

พระศาสดาไม่ได้หนทางจากสำานักของพระมาตุละ (ลุง) แล้ว จึงเสด็จกลับจากที่น้ัน.

แม้ท้าวเธอก็ส่งจารบุรุษ (คนสอดแนม) ไปคนหน่ึง ดว้ยกำาชับว่า “เจา้จงไป ฟังคำาของพระสมณโคดมน้ัน แล้วกลับมา.”

[เจ้าสุปปพุทธะทำากรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูบ]

แม้พระศาสดา เสด็จกลับมาทรงทำาการแย้มพระโอฐ พระอานนทเถระทูลถามวา่ 
“อะไรหนอแล เป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอฐให้ปรากฏ พระเจา้ข้า” จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอเห็นสุปปพทุธะไหม?”

พระอานนทเถระ ทูลวา่ “เห็น พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา ตรัสว่า “เจ้าสุปปพุทธะไม่ให้ทางแกพ่ระพุทธเจา้ผู้เช่นเรา ทำากรรมหนักแล้ว, 
ในวันที่ ๗ แตว่ันน้ี ท้าวเธอจักเข้าไปสู่แผ่นดิน (ธรณีสูบ) ณ ที่ใกลเ้ชิงบันได ในภายใต้ปราสาท.”

[เจ้าสุปปพุทธะมุ่งจับผิดพระศาสดาด้วยคำาเท็จ]

จารบุรุษไดฟ้ังพระดำารัสน้ันแล้ว ไปสู่สำานักของเจ้าสุปปพุทธะๆ ตรัสถามว่า “หลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้าง?” 
จึงกราบทูลตามที่ตนได้ยินแล้ว.

ท้าวเธอได้สดับคำาของจารบุรุษน้ันแล้ว ตรัสว่า “บัดน้ี โทษในการพดู (พดูผิด) แห่งหลานของเรายอ่มไม่มี, 
เธอตรัสคำาใด คำาน้ันต้องเป็นอย่างน้ันจริงๆ ทีเดียว,  แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน คราวน้ี เราจักจับผิดเธอดว้ยการพดูเท็จ, 
เพราะเธอไม่ตรัสกะเราโดยไม่เจาะจงว่า ‘ท่านสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่ ๗’ ตรัสวา่ 
‘ทา่นสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบใกล้ที่เชิงบันได ในภายใต้ปราสาท’ 
ตั้งแตว่ันน้ีไป เราจักไม่ไปสู่ที่น้ัน.  เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราไม่ถูกธรณีสูบในที่น้ันแล้ว จกัข่มข่ีเธอด้วยการพดูเท็จ.”
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[เจ้าสุปปพุทธะทรงทำาการรกัษาพระองค์อย่างแข็งแรง]

ท้าวเธอรับสั่งให้พวกมหาดเล็กขนเครือ่งใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมดไว้บนปราสาท ๗ ชั้น ให้ชักบันได ปิดประตู 
ตั้งคนแข็งแรงประจำาไวท้ี่ประตู ประตูละ ๒ คน ตรัสวา่ 
“ถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทไซร้,  พวกเจ้าต้องห้ามเราเสีย” ดังน้ีแล้ว 
ทรงน่ังในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่ ๗.

[จะหนีผลแห่งกรรมช่ัว ย่อมไม่พ้น]

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เจ้าสุปปพุทธะมิใช่จะน่ังบนพื้นปราสาทอยา่งเดียว, 
ต่อให้เหาะข้ึนไปสู่เวหาส น่ังในอากาศก็ตาม,  ไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตาม,  เข้าซอกเขาก็ตาม, 
ธรรมดาพระดำารัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็น ๒ ไม่มี,  ทา้วเธอจกัถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้น่ันแหละ” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลจงน่ังอยู่ในกลางหาว เข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทร เข้าไปสู่ซอกเขา 
ก็ไม่พ้น,  ประเทศคือแผ่นดินที่ความตายไม่พึงครอบงำาผู้สถิตอยู่ ย่อมไม่มี.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ความว่า 
ประเทศคือแผ่นดิน แม้เพียงเท่าปลายผม ที่มรณะไม่พึงยำ่ายี คือ ไมพ่ึงครอบงำา ผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มี.

คำาที่เหลือ กเ็ช่นกับคำาก่อนน่ันเทียว ดังน้ีแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

[ม้ามงคลเป็นเหตุให้ท้าวเธอเสด็จลงจากปราสาท]

ในวันที่ ๗ ในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปปพุทธะปิดหนทางภกิษาจารของพระศาสดา 
ม้ามงคลของเจ้าสุปปพุทธะในภายใต้ปราสาท คึกคะนอง กระแทกแล้วซ่ึงฝาน้ันๆ.

ท้าวเธอทรงน่ังอยูใ่นชั้นบนน่ันเอง ได้สดับเสียงของม้าน้ัน จึงตรัสถามว่า “น่ันอะไรกัน?”

พวกมหาดเล็กทูลว่า “ม้ามงคลคะนอง.”

ส่วนม้าน้ัน พอเห็นเจ้าสุปปพุทธะ ก็หยุดน่ิง.

[เกดิเหตุน่าประหลาดเพราะกรรมช่ัว]

ขณะน้ัน ทา้วเธอมพีระประสงค์จะจับม้าน้ัน ได้เสด็จลุกจากที่ประทับบ่ายพระพกัตร์มาทางประตู.

ประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียว,  บันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิม.

คนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับทา้วเธอทีพ่ระศอ ผลักให้มีพระพักตร์ขะมำาลงไป.

โดยอุบายน้ัน ประตูที่พื้นทั้ง ๗ ก็เปิดเองทีเดียว,  บันไดทั้งหลายกต็ั้งอยู่ในที่เดิม.
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พวกคนที่แข็งแรง (ประจำาอยู่) ที่ชั้นน้ันๆ จับท้าวเธอทีพ่ระศอเทียวแล้วผลกัให้มีพระพักตร์ขะมำาลงไป.

[ท้าวเธอถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีนรก]

ขณะน้ัน มหาปฐพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธะน้ันผู้ถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทน่ันเอง,

ท้าวเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกแล้วแล.

เรื่องสุปปพุทธศากยะ จบ.

บาปวรรค วรรณนา จบ

วรรคที่ ๙ จบ.
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๑๐.  ทัณฑวรรค วรรณนา
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๑.  เรือ่งภิกษุฉัพพคัคีย์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สพฺเพ ตสนฺติ” เป็นต้น.

[เหตุทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง เมื่อเสนาสนะอันภิกษุสัตตรสวัคคีย์๒ ซ่อมแซมแล้ว 
ภิกษุฉัพพัคคีย์กล่าววา่ “พวกทา่นจงออกไป.  พวกผมแก่กวา่,  เสนาสนะน่ันถึงแก่พวกผม,” 
เมื่อภิกษุพวกสัตตรสวัคคีย์เหล่าน้ันพดูวา่ “พวกผมจักไม่ยอมให้.  (เพราะ) พวกผมซ่อมแซมไว้กอ่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงประหารภกิษุเหล่าน้ัน.

ภิกษุสัตตรสพัคคีย์ถูกมรณภัยคกุคามแล้ว จึงร้องเสียงลั่น.

พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสถามวา่ “อะไรกันน่ี?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “เรื่องชื่อน้ี” ดังน้ีแล้ว
ตรัสว่า “ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย จำาเดิมแต่น้ี ธรรมดาภกิษุไม่ควรทำาอยา่งน้ัน,  ภิกษุใดทำา,  ภิกษุน้ันย่อมต้องอาบัติชื่อน้ี” ดังน้ี
แล้ว ทรงบัญญัติปหารทานสกิขาบท ตรัสว่า 
“ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ธรรมดาภกิษุรู้วา่ ‘เราย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลวัต่อความตายฉันใด, 
แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลวัต่อความตายฉันน้ันเหมือนกัน’ ไม่ควรประหารเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“สัตว์ท้ังหมด ย่อมหวาดหว่ันต่ออาชญา,  สัตว์ท้ังหมด ย่อมกลัวต่อความตาย, 
บุคคลทำาตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไมค่วรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่า (ผู้อื่น).”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า สพฺเพ ตสนฺติ ความวา่ 
สัตว์แม้ทั้งหมด เมื่ออาชญาจะตกที่ตน ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญาน้ัน.

บทว่า มจฺจุโน ได้แก่ ย่อมกลัวแม้ต่อความตายแท้.

ก็ พยัญชนะ๓ แห่งเทศนาน้ีไม่มีเหลือ.  สว่นเน้ือความยังมีเหลือ.

เหมือนอย่างว่า เมื่อพระราชารับสั่งให้พวกราชบุรุษตีกลองเที่ยวป่าวร้องว่า “ชนทั้งหมดจงประชุมกัน” 
ชนทั้งหลายที่เหลือ เว้นพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเสีย ย่อมประชุมกันฉันใด, 
แม้เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “สัตวท์ั้งปวง ย่อมหวาดหวั่น” ดังน้ี, 
สัตว์ทั้งหลายที่เหลือเว้นสตัว์วิเศษ ๔ จำาพวกเหล่าน้ี คือ ‘ช้างอาชาไนย ม้าอาชาไนย โคสอุสภอาชาไนย และพระขีณาสพ’ 
บัณฑิตพึงทราบว่า ย่อมหวาดหวั่นฉันน้ันเหมือนกัน.

๑ ภิกษุมีพวก ๖.
๒ ภิกษุมีพวก ๑๗.
๓ อธิบายว่า เพ่งตามพยญัชนะ แสดงว่า สัตว์ท้ังหลายกลัวต่อความตาย ไม่มีเว้นใครเลย  

แต่ตามอรรถ มีเว้นสัตว์บางพวก จึงกล่าวว่า ยังมีเหลือ.
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จริงอยู่ บรรดาสตัวว์ิเศษเหล่าน้ี พระขีณาสพ ไม่เห็นสัตว์ที่จะตาย เพราะความที่ทา่นละสักกายทิฏฐิเสียได้แล้ว จึงไม่กลวั, 
สัตว์วิเศษ ๓ พวกนอกน้ี ไม่เห็นสัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์ตอ่ตน เพราะความที่สักกายทิฏฐิ มีกำาลังจึงไม่กลัว.

พระคาถาวา่ น หเนยฺย น ฆาตเย ความว่า 
บุคคลรู้วา่ “เราฉันใด,  แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ฉันน้ัน” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ควรฆ่าเอง (และ) ไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุฉัพพัคคีย์ จบ.
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๒.  เรือ่งภิกษุฉัพพคัคีย์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สพฺเพ ตสนฺติ” เป็นต้น.

[เหตุให้ทรงบัญญัติตลสตัติกสกิขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ เงือดเงื้อหอกคือฝ่ามอืแก่พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์เหล่าน้ัน 
ดว้ยเหตุทีต่นประหารพวกสตัตรสวัคคีย์ ในสิกขาบทก่อนน้ันน่ันแล.

แม้ในเรือ่งน้ี พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว กต็รัสถามว่า “น่ีอะไรกัน?” เมื่อภิกษุกราบทูลว่า “เรื่องชื่อน้ี” 
แล้วตรัสวา่ “ดูกอ่นภิกษุทั้งหลาย จำาเดิมแต่น้ีไป ธรรมดา ภกิษุไม่ควรทำาอยา่งน้ี,  ภิกษุใดทำา,  ภิกษุน้ันย่อมต้องอาบัติชื่อน้ี” 
ดังน้ีแล้ว ทรงบัญญัติตลสตัตกิสิกขาบท ตรัสวา่ 
“ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย ธรรมดาภกิษุทราบว่า แม้สัตว์เหล่าอื่นย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา อยา่งเดียวกับเราเหมือนกัน, 
อน่ึง ชวีิตก็ย่อมเป็นที่รักของสัตว์เหล่าน้ัน เหมือนของเราโดยแท้” ไม่ควรประหารเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“สัตวท์ั้งหมด ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา. 
ชีวติย่อมเป็นที่รกัของสัตว์น้ันทั้งหมด,  
บุคคลควรทำาตนให้เป็นอุปมาแล้ว ไมค่วรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ฆ่า.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ สพฺเพสำ ชวีิตำ ปิยำ ความว่า 
ชีวิตย่อมเป็นท่ีรักย่ิงของเหล่าสัตว์ท่ีเหลือ เว้นพระขีณาสพเสีย.  ส่วนพระขีณาสพ ย่อมเป็นผู้วางเฉยในชีวิตหรือในมรณะโดยแท้.

คำาที่เหลือ เช่นกับคำาอันมีในก่อนน่ันแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุฉัพพัคคีย์ จบ.
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๓.  เรื่องเด็กหลายคน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเด็กเป็นอันมาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สุขกามานิ ภูตานิ” เป็นต้น.

[พระศาสดาทรงพบพวกเด็กตีงู]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระศาสดาเสด็จทรงบาตรเข้าไปในกรุงสาวตัถี 
ทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมาก เอาไม้ตีงูเรือน๑ตัวหน่ึงในระหวา่งทาง ตรัสถามว่า “แน่ะเจ้าเด็กทั้งหลาย พวกเจา้ทำาอะไรกัน?” 
เมื่อเด็กเหล่าน้ันกราบทูลว่า “พวกข้าพระองค์เอาไม้ตีงู พระเจ้าข้า” ตรัสถามอีกว่า “เพราะเหตุไร?” 
เมื่อพวกเขากราบทูลว่า “เพราะกลัวมันกดั พระเจ้าข้า” จึงตรัสวา่ 
“พวกเจ้าตีงูน้ีด้วยคดิวา่ ‘จักทำาความสุขแก่ตน’ จกัไม่เป็นผู้ได้รับความสุขในที่แห่งตนเกิดแล้วๆ, 
แท้จริง บุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตน (แต่) ประหารสัตว์อื่น ย่อมไม่ควร” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“สัตว์ผู้เกดิแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน, 
แต่เบียดเบียนสัตว์อื่นดว้ยท่อนไม้,  บุคคลน้ันละไปแล้วย่อมไม่ได้สุข. 
สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข,  บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน, 
ไม่เบียดเบียน (ผู้อื่น) ดว้ยท่อนไม้,  บุคคลน้ันละไปแล้ว ย่อมได้สุข.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โย ทณฺเฑน ความว่า 
บุคคลใดย่อมเบียดเบียน (ผู้อื่น) ด้วยท่อนไม้หรือด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินเป็นต้น.

บาทพระคาถาว่า เปจฺจ โส น ลภเต สุขำ ความวา่ 
บุคคลน้ัน ยอ่มไม่ได้สุขสำาหรับมนุษย์ สุขอันเป็นทพิย์ หรือสุขคือพระนิพพานอันเป็นปรมัตถ์ (สุข) ในโลกหน้า.

ในพระคาถาที่ ๒ (มีความว่า) หลายบทวา่ เปจฺจ โส ลภเต สุขำ ความว่า 
บุคคลน้ัน ยอ่มได้สุขทั้ง ๓ อย่าง มีประการดังกลา่วแล้วในปรโลก.

ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่าน้ันทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังน้ีแล.

เรื่องเด็กหลายคน จบ.

๑ คือท่ีงูอาศัยอยู่ตามเรือน เช่น งูเขียว งูลายสอ เป็นต้น.
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๔.  เรือ่งพระโกณฑธานเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อโกณฑธานะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มาโวจ ผรุสำ กญฺจิ” 
เป็นต้น.

[รูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่ง]

ดังได้สดับมา จำาเดิมแต่วันทีพ่ระเถระน้ันบวชแลว้  รูปสตรรีูปหน่ึง เที่ยวไปกับพระเถระ.

(แต่) พระเถระไม่เห็นรูปสตรีน้ัน,  สว่นมหาชนเห็น.

เมื่อท่านแม้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ภายในบ้าน,  พวกมนุษย์ถวายภิกษาทัพพี ๑ แล้ว พูดว่า 
“ท่านครับ ส่วนน้ีจงเป็นของสำาหรับท่าน,  แต่ส่วนน้ีสำาหรับสตรีผู้สหายของท่าน” ดังน้ีแล้วก็ถวายภิกษาแม้ทัพพีที่ ๒.

[บุรพกรรมของพระเถระ]

ถามว่า “บุรพกรรมของทา่นเป็นอย่างไร?”

ตอบวา่: 
“ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ 
ภิกษุ ๒ รูปเป็นสหายกัน ได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอยา่งยิ่ง ดจุคลอดจากครรภ์มารดาเดียวกัน.”

ก็ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าผูท้รงพระชนมายุยืน 
ภิกษุทั้งหลายย่อมประชุมกัน เพื่อประโยชน์แก่การทำาอุโบสถทุกๆ ๑ ปี หรือทุกๆ ๖ เดือน (ครั้งหน่ึง); 
เพราะฉะน้ัน แม้ท่านทั้ง ๒ รูปน้ัน ก็ออกไปจากที่อยู่ดว้ยคิดว่า “จักไปสู่โรงอุโบสถ.”

[เทวดาแกล้งทำาพระเถระให้แตกกัน]

เทวดาผู้เกิดในชนชั้นดาวดึงส์ผู้หน่ึง เห็นท่านทั้ง ๒ แล้ว คิดวา่ 
“ภิกษุเหล่าน้ีช่างกลมเกลียวกันเหลือเกิน,  เราอาจทำาลายภกิษุเหล่าน้ีได้หรือหนอ?” ดังน้ีแล้ว 
ได้มาในลำาดับเวลาที่ตนคิดแลว้น่ันแล เพราะความทีต่นเป็นผู้เกเร, 
ในภิกษุ ๒ รูปน้ัน เมื่อรูปหน่ึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ ขอท่านจงรออยู่สักครู่หน่ึง,  ผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระ๑.” 
จึงนิรมติเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหน่ึง, 
ในกาลที่พระเถระเข้าไปในระหวา่งพุ่มไม้แล้วออกมา เอามือข้างหน่ึงเกล้ามวยผม ข้างหน่ึงจัดผา้นุ่ง 
(เดินตาม) ออกมาข้างหลังพระเถระน้ัน.

ท่านไม่เห็นหญิงน้ัน.

แต่ภิกษุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซ่ึงคอยท่านอยู่ เหลียวมาแลดู เห็นหญิงน้ันทำาอย่างน้ัน (เดินตาม) ออกมา.

[รังเกียจกันด้วยสีลเภท]

๑ สรีรกิจฺเจน ด้วยกิจแห่งสรีระ.
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เทวดาน้ัน รู้ภาวะแห่งตนอันภิกษุน้ันเห็นแล้ว ก็อันตรธานไป.

ภิกษุรูปนอกน้ี (ที่คอยอยู่) พูดกะภกิษุน้ัน ในเวลาที่มาสู่ที่ใกลต้นวา่ “ผู้มีอายุ ศีลของท่านทำาลายเสียแล้ว.”

ภิกษุน้ัน กลา่ววา่ “ผู้มีอายุ กรรมเห็นปานน้ันของผมไม่มี.”

ภิกษุนอกน้ี กล่าวว่า “เดี๋ยวน้ีเอง หญิงรุ่นสาว (เดินตาม) ออกมาข้างหลังท่าน ทำากรรมชื่อน้ีผมเห็นแล้ว, 
ท่านยังพูด (ปฏิเสธ) ได้ว่า ‘กรรมเห็นปานน้ีของผมไม่มี.”

ภิกษุน้ัน ปานประหน่ึงถูกสายฟ้าฟาดลงที่กระหม่อม กล่าววิงวอนว่า 
“ผู้มีอายุ ขอท่านจงอย่าให้ผมฉิบหายเลย,  กรรมเห็นปานน้ันของผมไม่มีจริงๆ.”

ภิกษุนอกน้ี ก็พูดว่า “ผมเห็นด้วยนัยน์ตาทั้ง ๒ เอง,  จักเชื่อท่านได้อย่างไร” ดังน้ีแล้ว ก็แตกกันดุจท่อนไม้แล้วหลีกไป.

แม้ในโรงอุโบสถก็น่ังด้วยตั้งใจว่า “เราจักไม่ทำาอุโบสถร่วมกับภิกษุน้ี.”

ภิกษุนอกน้ี (ผู้ถูกกล่าวหา) แจ้งแก่ภกิษุทั้งหลายวา่ “ท่านครับ จุดดำา แม้เท่าเมล็ดงา ย่อมไม่มีในศีลของผม.”

แม้ภิกษุน้ัน ก็กลา่วยันวา่ “กรรมลามกน้ันผมเห็นเอง.”

[เทวดาขยายความจริง]

เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยน้ัน ไม่ปรารถนาจะทำาอุโบสถรว่มกับภิกษุ (รูปที่ตนแกล้ง) น้ัน หวนคดิวา่ “เราทำากรรมหนักแล้ว” 
ดังน้ี จึงชี้แจงวา่ “ความทำาลายแห่งศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจา้ย่อมไม่มี, 
แต่ข้าพเจา้ทำากรรมอันลามกน่ัน กด็้วยสามารถจะทดลองดู,  ขอท่านจงทำาอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าน้ันเถิด.”

ภิกษุรูปที่คอยน้ัน เมื่อเทวดาน้ันดำารงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่ จึงเชื่อ แล้วได้ทำาอโุบสถ (ร่วมกัน) 
แต่หาได้เป็นผู้มีจิตชิดเชื้อในพระเถระเหมือนในกาลกอ่นไม่.

บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่าน้ี.

ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระเถระเหล่าน้ัน ได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบาย.

[เทวดามาเกิดเป็นพระโกณฑธานะ]

ฝ่ายเทวดาบังเกิดในอเวจีแล้ว หมกไหม้อยู่ในอเวจีน้ัน สิ้นพทุธันดร๑ ๑ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี ได้บังเกิดในกรุงสาวตัถี ถึงความเจริญวัยแล้ว ได้บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา.

ตั้งแตว่ันที่ท่านบวชแล้ว รูปสตรีน้ันก็ได้ปรากฏอย่างน้ันน่ันแล.

เพราะเหตุน้ันแล ภิกษุทั้งหลายจึงได้ขนานนามท่านว่า “โกณฑธาน.”

[พวกภิกษุบอกคฤหัสถ์ให้ขับไล่]

ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างน้ัน จึงบอกอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา่ 
“ท่านเศรษฐี ท่านจงขับไล่ภิกษุผู้ทุศีลรูปน้ีออกจากวิหารของท่านเสีย,  เพราะวา่ ความเสียหายจะเกิดข้ึนแก่ภิกษุที่เหลือ.”

๑ ระหว่างกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งปรินพิพานแล้ว องค์ใหม่อุบัติขึ้น.
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เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ก็พระศาสดาไม่มีในวิหารหรือ?
ภิกษุ. มีอยู่ ท่านเศรษฐี.
เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ถ้ากระน้ัน พระศาสดาจักทรงทราบ.
ภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม้แก่นางวิสาขาอย่างน้ันเหมือนกัน.

ถึงนางวิสาขา ก็ไดใ้ห้คำาตอบแก่ภิกษุเหล่าน้ันอยา่งน้ันเหมือนกัน.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย อันท่านเหล่าน้ันไม่รับถ้อยคำา (ของตน) จึงไดทู้ลแด่พระราชาวา่ 
“มหาบพิตร ภิกษุชือ่โกณฑธาน พาหญิงคนหน่ึงเที่ยวไป จะยังความเสียหายให้เกิดแก่ภิกษุทกุรูป, 
ขอมหาบพติร ทรงขับไล่ภิกษุน้ันออกจากแว่นแคว้นของพระองค์เสีย.”

พระราชา. ก็ภกิษุน้ันอยู่ที่ไหนเล่า?
พวกภิกษุ. อยูใ่นวิหาร มหาบพิตร.
พระราชา. อยูใ่นเสนาสนะหลังไหน?
พวกภิกษุ. ในเสนาสนะชื่อโน้น.
พระราชา. ถ้าเช่นน้ัน ขออาราธนาพระคุณเจา้ไปเถิด.  ข้าพเจา้จักสั่งให้จับภิกษุรูปน้ัน.

[พระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกณฑธาน]

ในเวลาเย็น ทา้วเธอเสด็จไปวิหาร รับสั่งให้พวกบุรุษล้อมเสนาสนะน้ันไว้แล้ว ได้เสด็จผินพระพกัตร์ตรงที่อยู่ของพระเถระ.

พระเถระได้ยินเสียงเอะอะ จึงได้ออกจากวิหาร (ที่อยู่) ยืนอยู่ที่หน้ามุข.

พระราชาได้ทรงเห็นรูปสตรีแม้น้ัน ยืนอยู่ข้างหลังพระเถระน้ัน.

พระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมา จึงข้ึนไปยังวิหารน่ังอยู่แล้ว.

พระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระ,  ไม่ได้ทรงเห็นแม้สตรีน้ัน.

ท้าวเธอตรวจดูที่ซอกประตูบ้าง ท่ีใต้เตียงบ้าง ก็มิได้ทรงประสบเลย จึงตรัสกะพระเถระวา่ 
“ท่านครับ ผมได้เห็นสตรีคนหน่ึงในที่น้ี,  เขาไปเสียไหน?”

พระเถระทูลว่า “อาตมภาพไม่เห็น มหาบพิตร.

แม้เมื่อพระราชาตรัสว่า “เมื่อกี้น้ี ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่าน.” ก็ทูลยืนกรานวา่ “อาตมภาพไม่เห็น มหาบพติร.”

พระราชาทรงดำารวิ่า “น่ีมันเรื่องอะไรหนอ?” แล้วตรัสว่า “ขอนิมนต์ทา่นออกไปจากที่น่ีกอ่น ครับ” 
เมื่อพระเถระออกไปจากที่น้ัน ยืนอยู่ที่หน้ามุข,  สตรีน้ัน ก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอกี.

พระราชาทรงเห็นสตรีน้ันแล้ว จึงเสด็จข้ึนไปชั้นบนอีก.

พระเถระทราบความที่พระราชาน้ันเสด็จมาแล้ว จึงน่ังอยู่.

พระราชา แม้ทรงตรวจดูสตรีน้ันในที่ทุกแห่งอีก ก็มิได้ทรงประสบ 
จึงตรัสถามพระเถระน้ันซำ้าอีกว่า “สตรีน้ันมีอยู่ ณ ที่ไหน? ครับ.”

พระเถระ. อาตมภาพไม่เห็น (สตรีน้ัน) มหาบพติร.
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พระราชา. ขอท่านโปรดบอกเถิด ครับ เมื่อกี้น้ีเอง ผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่าน.
พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร แม้มหาชนก็พดูวา่ ‘สตรีเที่ยวไปข้างหลังอาตมภาพ.’ 

สว่นอาตมภาพไม่เห็น (สตรีน้ันเลย).

[พระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียม]

พระราชาทรงกำาหนดว่า “น่ันพึงเป็นรูปเทียม” แล้วรับสั่งกะพระเถระอีกว่า “ท่านครับ ขอท่านจงลงไปจากที่น้ีดทูี.” 
เมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุข,  ก็ไดท้รงเห็นสตรีน้ันยืนอยู่ข้างหลังพระเถระน้ันอีก 
ครั้นเสด็จข้ึนไปข้างบน ก็กลับมิได้ทรงเห็น.

ท้าวเธอทรงซักถามพระเถระอีก,  เมื่อท่านทูล (ยืนกรานคำาเดียว) ว่า “อาตมภาพไม่เห็น” ก็ทรงสันนิษฐาน๑ไดว้่า 
“น่ันเป็นรูปเทียมแน่” จึงตรัสกะพระเถระว่า 
“ท่านครับ เมื่อสังกิเลส๒เห็นปานน้ัน เที่ยวติดตามไปข้างหลังท่านอยู่,  คนอื่นใครๆ จักไม่ถวายภกิษาแก่ท่าน. 
ท่านจงเข้าไปพระราชวังของข้าพเจ้าเนืองนิตย์,  ข้าพเจา้จักบำารุง ดว้ยปัจจัย ๔,” ทรงนิมนตพ์ระเถระแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.

[พวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระ]

ภิกษุทั้งหลาย ยกโทษวา่ “ผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาผู้ลามก, 
เม่ือพวกเราทูลว่า ‘ขอพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุน้ันออกจากวิหารเสีย,’ ก็เสด็จมา นิมนต์ (ภิกษุน้ัน) ด้วยปัจจัย ๔ แล้วเสด็จกลับ.”

ภิกษุทั้งหลาย ก็กล่าวกะพระเถระน้ันวา่ “เฮ้ย คนทุศีล บัดน้ี พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้ว.”

แม้พระเถระน้ัน ในกาลก่อนไม่อาจกล่าวอะไรๆ กะภิกษุทั้งหลายได้, 
บัดน้ี กลา่วตอบทันทวี่า “พวกท่านเป็นผู้ทุศีล,  พวกท่านเป็นคนชั่ว,  พวกท่านพาหญิงเที่ยวไป.”

ภิกษุเหล่าน้ัน ไปกราบทูลแด่พระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
พระโกณฑธานะ อันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้ว กลับกล่าวดา่ต่างๆ เป็นต้นวา่ ‘แมพ้วกท่านก็เป็นผู้ทุศีล.’”

[พระศาสดาทรงไต่สวนท้ัง ๒ ฝ่าย]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระโกณฑธานน้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า “ภกิษุ ข่าวว่า เธอกล่าวอย่างน้ันจริงหรือ?”

พระเถระ กราบทูลว่า “จริง พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา. เพราะเหตุไร? เธอจึงกล่าวอย่างน้ัน.
พระศาสดา. เพราะเหตุที่ภิกษุทั้งหลายกลา่วกับข้าพระองค์.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร แมพ้วกทา่นจึงกลา่วกะภิกษุน้ี (อยา่งน้ัน)?.
พวกภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุน้ี จึงกลา่วอย่างน้ัน.
พระศาสดา. นัยวา่ ภกิษุเหล่าน้ีเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอ จึงกล่าว (ข้ึนอย่างน้ัน) 

สว่นตัวเธอไม่ได้เห็นเลย เหตุไฉนจึงกลา่วกะภิกษุเหล่าน้ี (อย่างน้ันเล่า?), 

๑ นิฏฺฐำ คนตฺฺวา แปลตามศพัท์ว่า ถึงความตกลง หรือถึงซึ่งความสำาเร็จ.
๒ เคร่ืองเศร้าหมอง
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ผลน้ี เกดิข้ึนเพราะอาศัยทิฏฐิลามกของเธอในกาลก่อนมิใช่หรือ? 
เหตุไรในบัดน้ี เธอจึงถือทิฏฐิลามกอกีเล่า?

พวกภิกษุทูลถามว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็ภกิษุน้ีได้ทำากรรมอะไรในปางกอ่น?”

ทีน้ัน พระศาสดา ตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุ เธออาศัยกรรมลามกน้ี จึงถึงประการอันแปลกน้ีแล้ว,  บัดน้ี การที่เธอถือทิฏฐิอันลามกเห็นปานน้ันอีก ไม่สมควร, 
เธออย่ากลา่วอะไรๆ กับภิกษุทั้งหลายอีก,  จงเป็นผู้ไม่มีเสียงเช่นกังสดาล๑อันเขาตัดขอบปากแลว้, 
เม่ือทำาอย่างน้ัน จักเป็นผู้ช่ือว่าบรรลุพระนิพพาน” ดังน้ีแล้ว เม่ือจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“เธออย่าไดก้ล่าวคำาหยาบกะใครๆ,  ชนเหล่าอื่นถูกเธอวา่แล้ว จะพึงวา่
ตอบเธอ,  เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ, 
ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ ดังกังสดาลที่ถูกกำาจัดแล้วไซร้ 
เธอน่ันย่อมเป็นผู้บรรลุพระนิพพาน.  การกล่าวแข่งขันกัน ย่อมไม่มีแก่เธอ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กญฺจิ ความวา่ อยา่ได้กลา่วคำาหยาบกะใครๆ คือแม้กะบุคคลผู้หน่ึง.

บทว่า วตฺุตา ความว่า คนเหล่าอื่นถูกเธอกลา่ววา่ “เจา้พวกทุศีล.” พึงกล่าวตอบกะเธอบ้าง อยา่งน้ันเหมือนกัน.

บทว่า สารมฺภกถา ความวา่  ข้ึนชื่อว่าการกล่าวแข่งขันกันเกินกว่าเหตุน้ัน ให้เกิดทกุข์.

บทว่า ปฏิทณฺฑา ความว่า เมื่อเธอประหารผู้อื่น ด้วยอาชญาทั้งหลาย มีอาชญาทางกายเป็นต้น, 
อาชญาตอบ เช่นน้ันแหละ พึงตกลงเหนือกระหม่อมของเธอ.

บทว่า สเจ เนเรสิ ความว่า ถ้าเธอจักอาจทำาตนไม่ให้หวั่นไหวได้ไซร้.

บาทพระคาถาว่า กำโส อุปหโต ยถา ความว่า เหมือนกังสดาล ท่ีเขาตดัขอบปากทำาให้เหลือแต่พื้นวางไว้. 
จริงอยู่ กังสดาลเช่นน้ัน แม้บุคคลตีแล้วด้วยมือ เท้า หรือด้วยท่อนไม้ ก็ย่อมไม่ดัง.

สองบทว่า เอส ปตฺโตสิ ความว่า ถ้าเธอจักอาจเป็นผู้เห็นปานน้ันได้ไซร้, 
เธอน่ัน บำาเพ็ญปฏิปทาน้ีอยู่ เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว ในบัดน้ี ชื่อวา่บรรลพุระนิพพาน.

บาทพระคาถาว่า สารมฺโภ เต น วิชฺชติ ความว่า 
ก็เมื่อเป็นอย่างน้ัน แม้ความแข่งขันกัน มกีารกล่าวทำาให้ยิ่งกว่ากันเป็นลักษณะเป็นต้นอย่างน้ี ว่า 
“เจ้าเป็นผู้ทุศีล” ว่า “พวกเจ้าเป็นผู้ทุศีล” ดังน้ีย่อมไม่มี คือจักไม่มีแก่เธอเลย.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

แม้พระโกณฑธานเถระ ต้ังอยู่ในพระโอวาททีพ่ระศาสดาประทานแล้ว ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล,

ต่อกาลไม่นานนัก ท่านได้เหาะข้ึนไปในอากาศ จับสลากเป็นครั้งแรก๒ ดังน้ีแล.

๑ ระฆังวงเดือน.
๒ ได้ยินว่า ท่านได้จับสลากได้ท่ี ๑ สามคร้ัง คือ เมื่อพระศาสดาจะเสด็จไปสู่อุคคนคร ในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัททา ๑ 

เมื่อเสด็จสู่เมืองสาเกต ในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัททา ๑  เมื่อเสด็จไปสู่สุนาปรันตชนบท ๑  
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เรื่องพระโกณฑธานเถระ จบ.

ในกิจนิมนต์เหล่านั้น ต้องการแต่พระขีณาสพล้วนๆ ๕๐๐ องค์.  นัย.  มโน.  ปู.  ๑/๒๘๓.
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๕.  เรื่องอุโบสถกรรม
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภอุโบสถกรรมของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้น 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยถา ทณเฺฑน โคปาโล” เป็นต้น.

[หญิงรักษาอุโบสถมุ่งผลต่างๆ กัน]

ดังได้สดับมา ในวันอุโบสถวันหน่ึง หญิงประมาณ ๕๐๐ คนในนครสาวัตถี เป็นผู้รกัษาอุโบสถ ได้ไปสู่วิหาร.

นางวิสาขา เข้าไปหาหญิงแก่ๆ ในจำานวน ๕๐๐ น้ันแล้ว ถามว่า “แน่ะแม่ทั้งหลาย พวกท่านเป็นผู้รักษาอุโบสถ เพื่ออะไร?” 
เมื่อหญิงแก่เหล่าน้ันบอกวา่ “พวกฉันปรารถนาทิพยสมบัติ จึงรักษาอุโบสถ,” ก็ถามพวกหญิงกลางคน, 
เมื่อหญิงเหล่าน้ันบอกวา่ “พวกฉันรกัษาอุโบสถ ก็เพื่อต้องการพ้นจากการอยู่กับหญิงร่วมสามี,” ก็ถามพวกหญิงสาวๆ, 
เมื่อพวกเขาบอกว่า “พวกฉันรักษาอโุบสถ เพื่อตอ้งการได้บุตรชายในการมีครรภค์ราวแรก.” ก็ถามพวกหญิงสาวน้อย, 
เมื่อพวกเขาบอกว่า “พวกฉันรักษาอโุบสถ เพื่อตอ้งการไปสู่สกุลผัวแต่ในวัยสาวๆ.” (นาง) ได้ฟังถ้อยคำาแม้ทั้งหมดของหญิง 
เหล่าน้ันแล้ว ก็พาพวกเขาไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูล (ความประสงค์ของหญิงเหล่าน้ัน) ตามลำาดับ.

[สรรพสัตวถ์ูกส่งไปเป็นทอดๆ]

พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“วิสาขา ธรรมดา สภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่าน้ี เป็นเช่นกับนายโคบาลที่มีท่อนไม้มือ,  
ชาติส่งสรรพสตัว์ไปสู่สำานักชรา, ชราส่งไปสู่สำานักพยาธิ, พยาธิส่งไปสู่สำานักมรณะ, 
มรณะย่อมตัดชวีิต ดุจบุคคลตดัต้นไม้ดว้ยขวาน,  แม้เมื่อเป็นอย่างน้ัน ปวงสตัว์ชื่อว่าปรารถนาววิัฏฏะ (พระนิพพาน) ย่อมไม่มี,
มัวแต่ปรารถนาวัฏฏะเท่าน้ัน.” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“นายโคบาล ย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินดว้ยท่อนไม้ ฉันใด, 
ชราและมัจจุ ย่อมต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปาเชติ ความว่า นายโคบาลผู้ฉลาด กันโคทั้งหลาย ตวัเข้าไปสู่ระหว่างคันนาด้วยท่อนไม้ 
ตดี้วยท่อนไม้น้ันน่ันแหละ นำาไปอยู่ ชือ่ว่า ย่อมต้อน (โคทั้งหลาย) ไปสู่ที่หากิน ซ่ึงมีหญ้าและนำ้าหาได้ง่าย. 

สองบทว่า อายุำ ปาเชนฺติ ความว่า ย่อมตดัอินทรีย์คือชีวิต คือย่อมยังชวีิตอินทรีย์ให้สิ้นไป.

ในพระคาถาน้ี มีคำาอุปมาอุปไมย ฉะน้ีว่า 
“ก็ชราและมัจจุ เปรียบเหมือนนายโคบาล,  อินทรีย์คือชีวิต เปรียบเหมือนฝูงโค,  มรณะ เปรียบเหมือนสถานที่หากิน. 
บรรดาสภาวธรรมเหล่าน้ัน ชาติ ส่งอินทรีย์คือชวีิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่สำานักชรา. ชราส่งไปสู่สำานักพยาธิ.  
พยาธิส่งไปสู่สำานักมรณะ,  มรณะน้ันแลตัด (ชวีิตินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย) ไป เหมือนบุคคลตดัต้นไม้ดว้ยขวานฉะน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องอุโบสถกรรม จบ.
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๖.  เรื่องอชครเปรต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภอชครเปรต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อถ ปาปานิ กมฺมานิ” เป็นต้น.

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถกูไฟไหม้]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระ กับพระลักขณเถระ ลงจากเขาคิชฌกูฏ 
ได้เห็นสัตว์ชื่ออชครเปรต ประมาณ ๒๕ โยชน์ ด้วยจักษุทิพย์.

เปลวไฟตั้งข้ึนแต่ศีรษะของเปรตน้ัน ลามถึงหาง,  ต้ังแต่หางลามถึงศีรษะ.  ต้ังข้ึนแต่ข้างทั้ง ๒ ไปรวมอยู่ที่กลางตัว.

[เล่าการเห็นเปรตให้พระลักขณเถระฟัง]

พระเถระครั้นเห็นเปรตน้ันแล้ว จึงยิ้ม อันพระลักขณเถระถามเหตุแห่งการยิ้มแล้ว ก็ตอบว่า “ผู้มีอายุ กาลน้ี 
ไม่ใช่กาลพยากรณ์ปัญหาน้ี,  ท่านค่อยถามผมในสำานักพระศาสดาเถิด” เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์,  
ในกาลไปยังสำานักพระศาสดา พระลักขณเถระถามแล้ว จึงตอบวา่ “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึงในที่น้ัน.  
อัตภาพของมันชื่อวา่มีรูปอย่างน้ี; ผมครั้นเห็นมันแล้ว ไดท้ำาการยิ้มให้ปรากฏ กด็้วยความคดิเห็นว่า 
‘อตัภาพเห็นปานน้ี เราไม่เคยเห็นเลย.’

[พระศาสดาก็เคยทรงเห็นเปรตน้ัน]

พระศาสดา เมื่อจะตรัสคำาเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย สาวกของเรา เป็นผู้มีจักษุอยู่หนอ” ทรงรับรองถ้อยคำาของพระเถระแล้ว
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เปรตน่ัน แม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมัณฑสถานเหมือนกัน,  แต่เราไม่พดู เพราะคิดเห็นว่า 
‘ก็แลชนเหล่าใด ไม่พึงเชื่อคำาของเรา ความไม่เชื่อน้ันของคนเหล่าน้ัน พึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้’ 
บัดน้ี เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานแล้ว จึงได้พดู,” อันภิกษุทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตน้ันแล้ว จึงทรงพยากรณ์ 
(ดังต่อไปน้ี) ว่า

[บุรพกรรมของอชครเปรต]

“ดังได้ยินมา ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ เศรษฐีชื่อวา่สุมงคล ปูที่พื้นด้วยแผ่นอิฐทองคำา 
ให้สรา้งวิหารในที่ประมาณ ๒๐ อุสภ๑ ด้วยทรัพย์ประมาณเท่าน้ันแล้ว ก็ให้ทำาการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน.

วันหน่ึง ท่านเศรษฐีไปสู่สำานักพระศาสดาแต่เชา้ตรู่ เห็นโจรคนหน่ึงนอนเอาผา้กาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ 
ทั้งมีเท้าเป้ือนโคลน อยูใ่นศาลาหลังหน่ึง ใกล้ประตูพระนคร จึงกล่าววา่ 
“เจ้าคนน้ี มีเท้าเป้ือนโคลน คงจักเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้ว (มา) นอน.”

[กรรมช่ัวให้ผลช่ัว]

โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้ว คิดในใจวา่ “เอาเถอะน่ะ,  เราจกัรู้กรรมที่ควรทำาแก่มัน” ดังน้ีแล้ว ก็ผูกอาฆาตไว้ 
ได้เผานา (ของเศรษฐี) ๗ ครั้ง.

๑ อุสภหนึ่งยาว ๒๕ วา.  ดูวินยัมุขเล่ม ๑ หน้า ๒๒๔ ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๔๗๔.
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ตดัเท้าโคทั้งหลายในคอก ๗ ครั้ง เผาเรอืน ๗ ครั้ง

เขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้ แม้ด้วยทารุณกรรมมีประมาณเท่าน้ัน จึงทำาการสนิทชดิเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีน้ันแล้ว 
ถามว่า “อะไร เป็นที่รักของเศรษฐี (นาย) ของท่าน?” ไดฟ้ังว่า “วตัถุเป็นทีร่ักยิ่งของเศรษฐอีื่นจากพระคันธกุฎีย่อมไม่มี” 
คิดว่า “เอาละ,  เราจักเผาคันธกุฎี ยังความแค้นเคืองให้ดับ,” 
เมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาต,  จึงทุบหม้อนำ้าสำาหรับดื่มและนำ้าสำาหรับใช้ ได้จดุไฟทีพ่ระคันธกุฎีแล้ว.

เศรษฐี ได้ทราบว่า “ข่าวว่า พระคันธกุฎีถูกไฟไหม้” เดินมาอยู่ ในเวลาทีพ่ระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้ว จึงมาถึง 
แลดูพระคันธกุฎีที่ไฟไหม้ ก็มิได้ทำาความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนทราย คูแ้ขนข้างซ้ายเข้ามา ปรบด้วยมอืข้างขวาขนานใหญ่.

ขณะน้ัน ประชาชนยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ ถามท่านเศรษฐวี่า 
“นายครับ เพราะเหตุไร ท่านจึงปรบมือ ในเวลาทีพ่ระคันธกุฎีซ่ึงท่านสละทรพัย์ประมาณเท่าน้ีสร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่า?”

เศรษฐีตอบวา่ “พ่อแม่ทั้งหลาย ข้าพเจา้ทำากรรมประมาณเท่าน้ี 
(ชื่อว่า) ได้ฝังทรพัย์ไวใ้นพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้น, 
ข้าพเจา้จึงมีใจยินดี ปรบมือดว้ยคิดว่า ‘เราจักได้สละทรัพย์ประมาณเท่าน้ี สร้างพระคันธกุฎี (ถวาย) พระศาสดาแม้อีก.”

ท่านเศรษฐี สละทรพัย์ประมาณเท่าน้ัน สร้างพระคันธกุฎีอีกได้ถวายแด่พระศาสดา ซ่ึงมีภิกษุ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวาร.

โจรเห็นกิริยาน้ันแล้ว คดิว่า “เราไม่ฆ่าเศรษฐีน้ีเสีย จกัไม่อาจทำาให้เก้อเขินได้,  เอาเถอะ,  เราจกัฆ่ามันเสีย.” ดังน้ีแล้ว 
จึงซ่อนกฤชไว้ในระหว่างผ้านุ่ง แม้เดินเตรอ่ยู่ในวิหารสิ้น ๗ วัน ก็ไม่ได้โอกาส.

ฝ่ายมหาเศรษฐี ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข สิ้น ๗ วัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรุษผู้หน่ึงเผานาของข้าพระองค์ ๗ ครั้ง,  ตัดเท้าโคในคอก ๗ ครั้ง,  เผาเรือน ๗ ครั้ง, 
บัดน้ี แม้พระคันธกุฎี ก็จักเป็นเจ้าคนน้ันแหละเผา,  ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานน้ีแก่เขาก่อน.”

[ผู้ทำากรรมดีย่อมชนะผู้ทำากรรมช่ัว]

โจรได้ยินคำาน้ัน ระทมทกุข์ว่า “เราทำากรรมอันหนักหนอ เมื่อเป็นอย่างน้ัน 
บุรุษน้ีก็มิได้มีแม้สักวา่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำาผดิ,  (ยังกลับ) ให้ส่วนบุญในทานน้ีแก่เราก่อนเสียดว้ย; 
เราคดิประทุษรา้ยในบุรุษน้ี (ไม่สมควรเลย) แม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานน้ีอดโทษให้.” ดังน้ี
แล้ว จึงไปหมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐี กลา่วว่า “นายครับ ขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิด,” 
เมื่อเศรษฐกีล่าวว่า “อะไรกันน่ี?” จึงเรียนวา่ “นายครับ ผมได้ทำากรรมประมาณเท่าน้ีๆ,  ขอท่านจงอดโทษน้ันแก่ผมเถิด,”

ที่น้ัน เศรษฐีถามกรรมทกุๆ อยา่งกะเขาว่า “เจา้ทำากรรมน้ีด้วย น้ีด้วย ประมาณเท่าน้ีแก่เราหรอื?” 
เมื่อเขารับสารภาพว่า “ครับ ผมทำา” (ต่อไป) ว่า “เราไม่เคยเห็นเจ้าเลย,  เหตุไรเจา้จึงโกรธ ได้ทำาอย่างน้ันแก่เรา?” 

เขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำาที่ตนผู้ออกจากพระนคร ในวันหน่ึง พูดแล้ว ได้บอกวา่ “ผมเกิดความแค้นเคืองข้ึนเพราะเหตุน้ี.”

เศรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำาทีต่นพูดได้แล้ว ให้โจรอดโทษให้ดว้ยถ้อยคำาวา่ 
“เออพ่อ เราพดูจริง,  เจา้จงอดโทษข้อน้ันแก่เราเถิด” แล้วกลา่ววา่ “ลุกข้ึนเถิด เราอดโทษให้แก่เจ้าละ,  เจ้าจงไปเถิด.”

โจร. นายครับ ถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซร้,  
ขอจงทำาผมพร้อมทั้งบุตรและภริยา ให้เป็นทาส (ผู้รับใช้) ในเรือนของท่านเถิด.
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เศรษฐี. แน่ะพ่อ เมื่อเรากล่าวคำามีประมาณเท่าน้ี,  เจ้าก็ได้ทำาการตัดเห็นปานน้ี,  
เราไม่อาจกล่าวอะไรๆ กับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลย.  เราไม่มีกจิเกี่ยวดว้ยเจ้าผู้จะอยูใ่นเรือน,  
เราอดโทษให้แก่เจา้,  ไปเถิด พ่อ.

โจรครั้นทำากรรมน้ันแล้ว ในกาลสิ้นอายุ บังเกิดแล้วในอเวจี ไหม้ในอเวจีสิ้นกาลนาน ในกาลบัดน้ี เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟ
ไหม้อยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ดว้ยวิบาก (แห่งกรรม) ที่ยังเหลือ.

พระศาสดา คร้ันตรัสบุรพกรรมของเปรตน้ันอย่างน้ันแล้ว จึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรมดาคนพาล ทำากรรมอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้,  
แต่ภายหลัง เรา่ร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำาแล้ว ย่อมเป็นเช่นกับไฟไหม้ป่า ดว้ยตนของตนเอง” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงไดต้รัสพระคาถาน้ีว่า

“อันคนพาล ทำากรรมทั้งหลายอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้(สึก) 
บุคคลมีปัญญาทราม ย่อมเดือดร้อน ดุจถูกไฟไหม้ เพราะกรรมของตนเอง.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อถ ปาปานิ ความวา่ 
คนพาล หาใช่ทำาบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่, แม้ทำาอยู่ก็ไม่รู้สกึ.  

แต่เมื่อทำาบาปอยู่ จะชื่อว่า ไม่รู้วา่ “เราทำาบาป” ย่อมไม่มี.  
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ย่อมไม่รู้” เพราะความไมรู่้ว่า “ผลของกรรมน้ี มีชื่อเห็นปานน้ี.”

บทว่า เสหิ ความวา่ เพราะกรรมอันเป็นของตนเหล่าน้ัน.

บทว่า ทุมฺเมโธ ความวา่ บุคคลผู้มีปัญญาทราม เกดิในนรก ย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องอชครเปรต จบ.
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๗.  เรื่องพระมหาโมคคลัลานเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โย ทณเฺฑน อทณฺเฑสุ” เป็นต้น.

[พวกเดียรถีย์คิดหาอุบายฆ่าท่าน]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง พวกเดียร์ถีย์ประชุมกัน คดิวา่ 
“ท่านผู้มีอายุ ทา่นทั้งหลายทราบหรอื? ดว้ยเหตุไร ลาภสกัการะ จึงเกดิข้ึนเป็นอันมากแกพ่ระสมณโคดม?”

เดียรถีย์พวกหน่ึงกล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าไมท่ราบ,  สว่นพวกท่านทราบหรือ?”

เดียรถีย์ท่ีรู้เร่ืองพากันตอบว่า “ครับ พวกข้าพเจ้าทราบ ลาภและสักการะเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระเถระรูปหน่ึง ช่ือมหาโมคคัลลานะ
เพราะพระเถระน้ัน ไปเทวโลก ถามกรรมที่เทวดาทำาแล้ว ก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่า 
‘ทวยเทพทำากรรมชื่อน้ี ย่อมได้สมบัติเห็นปานน้ี,’ 
แม้ไปนรก ก็ถามกรรมของหมู่สัตว์ผู้เกดิในนรกแล้ว กลับมาบอกพวกมนุษย์ว่า 
‘พวกเนรยิกสตัว์ทำากรรมชื่อน้ี ย่อมเสวยทุกข์เห็นปานน้ี.’   
พวกมนุษย์ไดฟ้ังถ้อยคำาของพระเถระน้ันแล้ว ย่อมนำาลาภสกัการะเป็นอันมากไป (ถวาย), 
ถ้าพวกเราจกัสามารถฆ่าพระเถระน้ันได้ไซร้,  ลาภและสักการะน้ัน กจ็ักเกิดแก่พวกเรา.”

[เดียรถีย์จ้างพวกโจรฆ่าพระเถระ]

เดียรถีย์เหล่าน้ัน ต่างรับรองวา่ “อุบายน้ีใช้ได้” ทุกคนเป็นผู้มีฉันทะอันเดียวกัน ตกลงกันวา่ 
“พวกเราจักทำากรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ฆ่าพระเถระน้ันเสีย” ดังน้ีแล้ว ชักชวนพวกอุปัฏฐากของตน ได้ทรัพยพ์ันกหาปณะ 
ให้เรียกหมู่โจรผู้เที่ยวทำากรรมคือฆ่าบุรุษมาแล้ว สั่งว่า 
“พระเถระช่ือมหาโมคคัลลานะอยู่ท่ีกาฬสิลา,  พวกเจ้าไปในท่ีน้ันแล้ว จงฆ่าพระเถระน้ัน” ดังน้ีแล้ว ก็ได้กหาปณะ (แก่พวกโจร).

พวกโจร รับคำาเพราะความโลภในทรพัย์ ต้ังใจว่า “พวกเราจกัฆ่าพระเถระ” ดังน้ีแล้ว 
ไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมคคัลลานเถระน้ันไว้.

[พระเถระถูกพวกโจรทุบ]

พระเถระ ทราบความทีต่นถูกพวกโจรเหล่าน้ันล้อมแล้ว จึงออกไปทางช่องลูกกุญแจหลีกไปเสีย.

ในวันน้ัน พวกโจรน้ัน มิได้เห็นพระเถระ,  ในวันรุ่งข้ึน จึงไปล้อม (อีก).

พระเถระทราบแล้ว กท็ำาลายมณฑลช่อฟา้เหาะไปสู่อากาศ.

เมื่อเป็นเช่นน้ี ในเดือนแรกกด็ี ในเดือนทา่มกลางก็ดี พวกเดียร์ถีย์น้ัน ก็มิได้อาจจับพระเถระได้,  

แต่เมื่อมาถึงเดือนสดุท้าย, พระเถระทราบภาวะคอืการชักมาแห่งกรรมอันตนทำาไว้แลว้ จึงมิได้หลบเลี่ยง.

พวกโจรไปจับพระเถระได้แล้ว ทุบกระดูกทั้งหลายของท่านให้ (แตกยับเป็นชิ้นน้อย) ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก.

ทีน้ัน พวกโจรเหวี่ยงท่านไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหน่ึง ด้วยสำาคัญว่า ‘ตายแล้ว.’ ก็หลีกไป.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๕ หน้า ๖๑  • ๗.  เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ • [พระเถระประสานกระดูกแล้วไปเฝ้าพระศาสดา]

[พระเถระประสานกระดูกแลว้ไปเฝ้าพระศาสดา]

พระเถระคดิว่า “เราเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วจักปรินิพพาน” ดังน้ีแล้ว 
จึงประสานอตัภาพด้วยเครือ่งประสานคือฌาน ทำาให้มั่นคงแล้ว ไปสู่สำานักพระศาสดา โดยอากาศ 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า “ข้าพระองคจ์ักปรินิพพาน พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา. เธอจกัปรินิพพานหรือ? โมคคัลลานะ.
พระเถระ. จกัปรินิพพาน พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. เธอจกัปรินิพพาน ณ ที่ไหน?
พระเถระ. ข้าพระองค์จกัไปสู่ประเทศชื่อกาฬสิลาแล้วปรินิพพาน พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. โมคคัลลานะ ถ้ากระน้ัน เธอกล่าวธรรมแก่เรา แล้วจึงค่อยไป,  เพราะบัดน้ี เราไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธอ (อีก).

[พระเถระแสดงฤทธ์ิแล้วปรินิพพาน]

พระเถระกราบทูลวา่ “ข้าพระองค์จักทำาอยา่งน้ัน พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
เหาะข้ึนไปในอากาศ แสดงฤทธิ์มีประการตา่งๆ อย่างพระสารีบุตรแสดงในวันปรินิพพาน 
แล้วกล่าวธรรม ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปสู่ดงใกล้กาฬสิลาประเทศ ปรินิพพานแล้ว.

ถ้อยคำา (เล่าลือ) แม้น้ีว่า “ข่าวว่า พวกโจรฆ่าพระเถระเสียแล้ว” ดังน้ี ไดก้ระฉ่อนไปทั่วชมพทูวีป.

[พวกโจรถูกจารบุรษุจับได้]

พระเจ้าอชาตศตัรู ทรงแต่งจารบุรุษ๑ ไปเพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจร.

เมื่อโจรแม้เหล่าน้ัน ซ่ึงกำาลังดื่มสรุาอยูใ่นโรงดื่มสรุา,  โจรคนหน่ึง ก็ถองหลังโจรคนหน่ึงให้ล้มลง.

โจรที่ถูกถองน้ัน ขู่ตะคอกโจรน้ันแล้ว พดูว่า “เฮ้ย อา้ยหัวดื้อ ทำาไมจึงถองหลังกูเล่า.”

โจรผู้หน่ึง. เฮ้ย อ้ายโจรชัว่รา้ย กพ็ระมหาโมคคัลลานะ มึง (ลงมือ) ตีก่อนหรือ?
โจรอีกผู้หน่ึง. ก็มึงไมรู่้วา่พระโมคคัลลานะถูกกตูีดอกหรอื?
เมื่อพวกโจรเหล่าน้ัน พากันกลา่ว (อวดอา้ง) อยู่วา่ “พระโมคคัลลานะ กูเองตีแล้วๆ.” 
จารบุรุษเหล่าน้ัน ได้ยินแล้ว จึงจับโจรเหล่าน้ันไว้ทั้งหมดแล้ว กราบทูลแด่พระราชา.

พระราชา ทรงรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้ว ตรัสถามว่า “พวกเจ้าฆ่าพระเถระหรือ?”

พวกโจร. เป็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า.
พระราชา. ใครใชพ้วกเจา้เล่า?
พวกโจร. พวกสมณะเปลือย พระเจ้าข้า.

[พวกเดยีรถยี์และพวกโจรถูกลงโทษ]

พระราชา ทรงรับสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณ ๕๐๐ แล้ว 
ให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พระลานหลวง รวมกับโจรทั้ง ๕๐๐ คน ให้กลบดว้ยฟางแล้ว ก่อไฟ (เผา).

๑ บุรุษสอดแนม น่าจะได้แกพ่วกตำารวจลับ.
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ครั้นทรงทราบว่า พวกเหล่าน้ันถูกไฟไหม้แล้ว จึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็ก ทำาพวกน้ันทั้งหมดให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้, 
รับสั่งให้ทำาการเสียบหลาวไวใ้นโจร ๔ คน.

[พระเถระถึงมรณะสมควรแกก่รรมของตน]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากัน๑ ในโรงธรรมวา่ “น่าสังเวชจริง พระมหาโมคคัลลานะมรณภาพ๒ ไม่สมควรแก่ตน.” 

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูล ว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี พระเจ้าข้า” ดังน้ี แล้วตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะมรณภาพไม่สมควร[เฉพาะ]แก่อตัภาพน้ี เท่าน้ัน[แหละ],  
แต่เธอถึงมรณภาพสมควรแท้ แก่กรรมที่เธอทำาไว้ในกาลก่อน” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า “ก็บุรพกรรมของ ทา่นเป็นอย่างไร? ได้ตรัส (อดีตนิทาน) อยา่งพิสดาร (ดังต่อไปน้ี)

[บุรพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ]

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล กุลบุตรผู้หน่ึง เป็นชาวเมืองพาราณสี ทำากิจตา่งๆ มตีำาข้าวและหุงต้มเป็นต้นเองทั้งน้ัน ปรนนิบัติ
มารดาบิดา. 

ต่อมา มารดาบิดาของเธอ พูดกะเขาว่า “พ่อ เจ้าผู้เดียวเท่าน้ัน ทำางานทั้งในเรือน ทั้งในป่า ยอ่มลำาบาก,  
มารดาบิดาจักนำาหญิงสาวคนหน่ึงมาให้เจ้า” ถูกเขาห้ามว่า “คุณแม่และคุณพ่อ ผมไมต่้องการดว้ยหญิงสาว เห็นปานน้ัน,  
ผมจักบำารุงท่านท้ัง ๒ ด้วยมือของผมเอง ตราบเท่าท่านท้ัง ๒ ยังมีชีวิตอยู่” ก็อ้อนวอนเขาแล้วๆ เล่าๆ แล้วนำาหญิงสาวมา (ให้เขา).

[หญิงช่ัวยุยงผัวฆ่ามารดาบิดา]

หญิงน้ัน บำารุงแม่ผัวและพ่อผวัได้เพียง ๒-๓ วันเท่าน้ัน ภายหลัง ก็ไม่อยากเห็นท่านทั้ง ๒ น้ันเลย 
จึงบอกสามวี่า “ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับมารดาบิดาของเธอได้” ดังน้ีแล้ว ติเตียน (ต่างๆ นานา) 
เมื่อสามีน้ันไม่เชื่อถือถ้อยคำาของตน,  ในเวลาสามีไปภายนอก ถือเอาปอ ก้านปอ และฟองข้าวยาคู ไปเรี่ยรายไวใ้นที่น้ันๆ 
(ให้รกรุงรังเลอะเทอะ)  สามีมาแล้ว ก็ถามว่า “น้ีอะไรกัน” ก็บอกวา่ “น่ี เป็นกรรมของคนแก่ผู้บอดเหล่าน้ี,  
แกทั้ง ๒ เที่ยวทำาเรอืนทั่วทุกแห่งให้สกปรก,  ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับแกทั้ง ๒ น่ันได้.

[เช่ือเมียต้องเสียพ่อแม่]

เมื่อหญิงน้ัน บ่นพรำ่าอยู่อย่างน้ัน,  สตัว์ผู้มีบารมีบำาเพ็ญไว้แล้วแม้เห็นปานน้ัน ก็แตกกับมารดาบิดาได้.

เขาพดูวา่ “เอาเถอะ,  ฉันจักรู้กรรมที่ควรทำาแก่ทา่นทั้ง ๒” ดังน้ีแล้ว เชิญมารดาบิดาให้บริโภคแล้ว ก็ชักชวนว่า 
“ข้าแต่พ่อและแม่ พวกญาติในที่ชื่อโน้น หวังการมาของท่านทั้ง ๒ อยู่,  ผมจัก (พา) ไปในที่น้ัน.” ดังน้ีแล้ว 
ให้ท่านทั้ง ๒ ข้ึนสู่ยานน้อยแล้วพาไป 
ในเวลาถึงกลางดง ลวงวา่ “คุณพ่อครับ ขอพ่อจงถือเชือกไว้,  โคทั้ง ๒ จกัไปด้วยสัญญาแห่งปฏัก,  ในที่น้ีมพีวกโจรซุ่มอยู่, 
ผมจะลงไป” ดังน้ีแล้ว มอบเชอืกไวใ้นมือของบิดา ลงไปแล้ว ได้เปลี่ยนเสียงทำาให้เป็นเสียงพวกโจรซุ่มอยู่.

๑ กถำ สมุฏฐาเปสุำ แปลว่า ยังกถาให้ตั้งขึ้นพร้อม.
๒ มรณำ ปตฺโต ถึงแล้วซึ่งมรณะ.
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[มารดาบิดาสิเนหาในบุตรยิ่งกว่าตน]

มารดาบิดาได้ยินเสียงน้ัน ด้วยสำาคัญวา่ “พวกโจรซุ่มอยู่” จึงกล่าวว่า 
“ลูกเอ๋ย แม่และพ่อแก่แล้ว,  เจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจา้ (ให้พ้นภัย) เถิด.”

เขาทำาเสียงดุจโจร ทุบตีมารดาบิดา แม้ผู้ร้องอยู่อยา่งน้ันให้ตายแล้ว ท้ิงไว้ในดง แล้วกลับไป.

[ผลของกรรมช่ัวตามสนอง]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ีของพระมหาโมคคัลลานะน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ ทำากรรมประมาณเท่าน้ีไหม้ในนรกหลายแสนปี,  
ดว้ยวิบากที่ยังเหลือ จึงถูกทุบตีอยา่งน้ันน่ันแล ละเอียดหมด ถึงมรณะ สิ้น ๑๐๐ อัตภาพ, 
โมคคัลลานะได้มรณะอยา่งน้ี กพ็อสมแก่กรรมของตนเองแท้,  
พวกเดียรถีย์ ๕๐๐ กับโจร ๕๐๐ ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้าย ก็ได้มรณะที่เหมาะ (แก่กรรมของเขา) เหมือน
กัน,  ดว้ยว่า บุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐ ประการเป็นแท้” ดังน้ี
แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ผู้ใด ประทุษรา้ยในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญา ดว้ยอาชญา
ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึงพลันทีเดียว คือ 
ถึงเวทนากล้า ๑  ความเสื่อมทรพัย์ ๑  ความสลายแห่งสรรีะ ๑ 
อาพาธหนัก ๑  ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ๑  ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ 
การถูกกล่าวตู่อยา่งรา้ยแรง ๑  ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ๑ 
ความเสียหายแห่งโภคะ ๑  อีกอยา่งหน่ึง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขา, 
ผู้น้ัน มีปัญญาทราม เพราะกายแตก ยอ่มเข้าถึงนรก.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อทณฺเฑสุ ความว่า ในพระขีณาสพทั้งหลาย ผู้เว้นจากอาชญามีอาชญาทางกายเป็นอาทิ.

บทว่า อปฺปทุฏฺเฐสุ ความวา่ ผู้ไม่มีความผดิในชนเหล่าอื่นหรือในตน.

บาทพระคาถาว่า ทสนฺนมญฺญตรำ ฐานำ ความวา่ ในเหตุแห่งทุกข์ ๑๐ อยา่ง ซ่ึงเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง.

บทว่า เวทนำ ได้แก่ เวทนากล้า อันต่างด้วยโรคมีโรคในศีรษะเป็นต้น.

บทว่า ชานึ ได้แก่ ความเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยาก.

บทว่า เภทนำ ได้แก่ ความสลายแห่งสรีระมีการตัดมือเป็นต้น.

บทว่า ครกุำ ได้แก่ (หรือ) อาพาธหนักตา่งโดยโรคมีโรคอัมพาต๑ มีจักษุข้างเดียว เปลี้ยง่อย และโรคเรือ้นเป็นต้น.

บทว่า จิตตฺกเขปํ ได้แก่ ความเป็นบ้า.

บทว่า อุปสคฺคำ ได้แก่ (หรือ) ความขัดข้องแตพ่ระราชา เป็นต้นว่า ถอดยศลดตำาแหน่งเสนาบดีเป็นต้น.

๑ Paralysis โรคเส้นประสาทพิการทำาให้เนื้อตัวตาย.
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บทว่า อพฺภกฺขานำ ความว่า การถูกกล่าวตู่อยา่งรา้ยแรงเห็นปานน้ีว่า ‘กรรมมกีารตัดที่ต่อเป็นต้นน้ีกด็ี,  กรรมคือการประพฤติ
ผิดในพระราชาน้ีก็ดี เจ้าทำาแล้ว’ ซ่ึงตนไม่เคยห็น ไม่เคยได้ยิน และไม่เคยคิดเลย.

บาทพระคาถาว่า ปริกฺขยำ ว ญาตีนำ ได้แก่ ความย่อยยับแห่งเครือญาติ ผู้สามารถเป็นที่พำานักของตน.

บทว่า ปภงฺคุณำ คือ ความเสียหาย ได้แก่ ความผุพังไป. 
ก็ข้าวเปลือกในเรือนของเขา ย่อมถึงความผุ,  ทองคำาถึงความเป็นถ่านเพลิง,  แก้วมุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝา้ย, 
กหาปณะถึงความเป็นชิ้นกระเบ้ือง เป็นต้น.  สตัว์ ๒ เท้า ๔ เท้า ถึงความเป็นสัตว์บอด เป็นอาทิ.

สองบทว่า อคฺคิ ฑหติ ความวา่ ในปีหน่ึง เมื่อไฟผลาญอยา่งอื่นแม้ไม่มี 
ไฟคืออสนิบาต ย่อมตกลงเผาผลาญ ๒-๓ ครั้ง,  หรือไฟป่าตั้งข้ึนตามธรรมดาของมัน ย่อมไหม้เทียว.

บทว่า นิรยำ เป็นต้น ความวา่ พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “ผู้น้ันย่อมเข้าถึงนรก” 
ก็เพื่อแสดงฐานะ อันการกบุคคล แม้ถึงฐานะ ๑๐ อย่างเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงในปัจจุบันน้ีแล้ว 
ก็พึงถึงในสัมปรายภพ โดยอย่างเดียวกัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.
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๘.  เรือ่งภิกษุมีภัณฑะมาก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้มีภัณฑะมาก๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น นคฺคจริยา” เป็นต้น.

[กุฎุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวช]

ได้ยินวา่ กุฎุมพีชาวเมืองสาวตัถีผู้หน่ึง เมื่ิอภรรยาทำากาละแล้ว จึงบวช.

เขาเมื่อจะบวช ให้สร้างบริเวณ เรือนไฟและห้องเก็บภัณฑะเพื่อตน 
บรรจุห้องเก็บภัณฑะแม้ทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและนำ้ามันเป็นต้นแล้ว จึงบวช.

ก็แล ครั้นบวชแล้ว ให้เรียกพวกทาสของตน มาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจ แล้วบริโภค.

ได้เป็นผู้มีภัณฑะมาก และมีบริขารมาก.

ผ้านุ่งผ้าห่ม กลางคืนมีชดุหน่ึง,  กลางวันมีอีกชุดหน่ึง.

อยู่ในวิหารหลังสุดทา้ย.

[ถูกพวกภิกษตุ่อว่าแล้วนำาตัวไปเฝ้าพระศาสดา]

วันหน่ึง เมื่อภิกษุน้ัน ตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่, 
ภิกษุทั้งหลาย เดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ๒ เห็นแล้ว จึงถามว่า “ผู้มีอายุ จีวรและผ้าปูที่นอนเหล่าน้ีของใคร?” 
เมื่อเขาตอบว่า “ของผมครับ” ดังน้ีแล้ว จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตจีวร (เพียง) ๓ ผืน, 
ก็ทา่นบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถน้อย๓ อย่างน้ี  (ทำาไม) จึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ได้นำาภกิษุน้ันไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปน้ี เป็นผู้มีภัณฑะมากเหลือเกิน.”

พระศาสดา ตรัสถามว่า “ได้ยินว่า เป็นอย่างน้ัน จริงหรือ? ภิกษุ” เมื่อภิกษุน้ันกราบทูลวา่ “จริง พระเจ้าข้า” 
จึงตรัสว่า “ภิกษุ ก็เหตุไร เธอ เม่ือเราแสดงธรรมเพ่ือความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแล้ว จึงกลับเป็นผู้มีภัณฑะมากอย่างน้ีเล่า?”

ภิกษุน้ัน โกรธแล้ว ดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ันแล คิดว่า “บัดน้ี เราจกัเที่ยวไป โดยทำานองน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ทิ้ง (เปลื้อง) ผ้าห่ม มีจวีรตัวเดียว๔ ได้ยืนอยู่ในทา่มกลางบริษัท.

[พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตัปปะ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงอุปถัมภ์ภิกษุรูปน้ัน จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาหิริและโอตตัปปะ แม้ในกาลเป็นรากษสนำ้า๕ก็แสวงหาหิริโอตตัปปะอยู่ (ถึง) ๑๒ ปี มิใช่หรือ? (

๑ ส่ังสมส่ิงของ.
๒ เสนาสนจาริกำ อาหิณฺฑนฺตา.
๓ มงฺคลตฺถทีปนี ทุตยิภาค หน้า ๒๗๑ แก้ศพัท์นี้ว่า ไม่มีความปรารถนา.
๔ คือ เหลือสบงตัวเดียว เพราะ ติจีวรำ ย่อมหมายผ้า ๓ ผืน.
๕ รกฺขส รากษส [รากสด] ยักษ์ร้าย, ผีเส้ือนำ้า, ช่ือพวกอสูรช้ันตำ่า มีนิสัยดุร้าย ในคัมภีร์โลกทีปกสารว่า เป็นบริวารของพญายม,  ในคัมภีร์โลก

บัญญตัิว่า เป็นบริวารของพระวรุณ
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แต่) บัดน้ี เธอบวชในพระพทุธศาสนาที่เคารพอย่างน้ี แล้วเปลื้องผ้าห่มละหิริและโอตตัปปะ ยืนอยู่ในทา่มกลางบริษัท ๔ 
เพราะเหตุไร?”

ภิกษุน้ัน ฟังพระดำารัสของพระศาสดาแล้ว กลับตั้งหิริและโอตตัปปะข้ึนได้ ห่มจีวรน้ัน 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรข้างหน่ึง.

ภิกษุทั้งหลาย ทูลขอพระผู้มพีระภาค เพื่อให้ทรงประกาศเน้ือความน้ัน.

ทีน้ัน พระผู้มีพระภาค ทรงนำาอดตีนิทานมาตรัสว่า

[บุรพกรรมของภิกษุน้ัน]

“ได้ยินวา่ ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี.

ในวันขนานพระนามของพระโพธิสตัว์น้ัน มหาชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระองคว์่า “มหิสสาสกุมาร๑”

พระกนิฏฐภาดา (น้องชาย) ของพระองค์ ได้มพีระนามว่าจันทกุมาร.

เมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้ง ๒ น้ัน สิ้นพระชนม์แล้ว, พระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำาแหน่งพระอัครมเหสี.

นางแม้น้ัน ประสูตพิระราชโอรส (พระองค์หน่ึง).

ชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระโอรสน้ันวา่ “สรุิยกุมาร.”

พระราชาทรงเห็นสุริยกุมารน้ันแล้ว ก็ทรงพอพระหทัย ตรัส (พระราชทานพร) วา่ “เราให้พรแก่บุตรของเธอ.”

ฝ่ายพระเทวีน้ันแล กราบทูลวา่ “หม่อมฉันจักรับเอา ในเวลาที่ต้องการ” ดังน้ีแล้ว 
ในกาลที่พระราชโอรสเจริญวัยแล้ว จึงทูลพระราชาว่า “ขอเดชะสมมติเทพ พระองค์ได้พระราชทานพรไว้แล้ว ในเวลาที่บุตร
ของหม่อมฉันประสูติ,  ขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิด.”

[พระโพธิสัตว์ต้องเดินไพร]

พระราชาแม้ทรงห้ามว่า “บุตรทั้ง ๒ ของเรากำาลังรุ่งเรืองดุจกองไฟ เที่ยวไป,  เราไม่อาจให้สมบัติแก่สุริยกุมารน้ันได้” 
(แต่) ทรงเห็นนางยังขืนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ จึงทรงดำารวิ่า “นางน้ีจะพึงทำาแม้ความฉิบหายแก่บุตรของเรา” ดังน้ีแล้ว 
จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้ง ๒ มา ตรัสวา่ “พ่อทั้งสอง พ่อได้ให้พรไว้ในเวลาสรุิยกุมารประสูติ,  
บัดน้ี มารดาของเขา ทูลขอราชสมบัติ, พ่อไม่อยากจะให้แก่เขาเลย,  มารดาของเขา จะพึงทำาแม้ความฉิบหายแก่เจา้ทั้ง ๒,  
เจ้าจงไป อยูใ่นป่าแล้ว ค่อยกลับมารับราชสมบัติโดยกาลที่พ่อลว่งไป” ดังน้ีแล้ว ก็ส่งไป.

สุริยกุมาร เล่นอยู่ที่พระลานหลวง เห็นพระราชกุมารทั้ง ๒ น้ัน ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราสาท 
ทราบเหตุน้ันแล้ว จึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่าน้ันด้วย.

[พระราชกุมารท้ัง ๒ ถูกรากษสจับไว้]

ในกาลที่พระราชกุมารเหล่าน้ัน เข้าไปสู่หิมวันตประเทศ พระโพธิสัตว์เสดจ็แยกออกจากทาง น่ังอยู่ที่โคนต้นไมต้้นใดต้นหน่ึง
แล้ว ตรัสกะสรุิยกุมารวา่ “แน่ะพ่อ เจา้จงไปสู่สระน่ัน อาบนำ้าและดื่มนำ้าแล้ว จงเอาใบบัวนำานำ้ามาเพื่อพี่ทั้ง ๒ บ้าง.”

๑ แปลว่า กุมารผู้ซัดไปซึ่งลูกศรใหญ่ ฉบบัยุโรปและสิงหฬว่า มหิงสกกุมาโร.
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ก็สระน้ัน เป็นสระที่รากษสนำ้า๑ตนหน่ึง ไดจ้ากสำานักแห่งท้าวเวสวัณ.

ก็ท้าวเวสวัณ รับส่ังกะรากษสนำ้าน้ันว่า “เว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่าน้ัน ชนเหล่าอ่ืนลงสู่สระน้ี,  เจ้าย่อมได้เพ่ือเค้ียวกินชนเหล่าน้ัน.”

ตั้งแต่น้ันมา รากษสนำ้าน้ัน ถามเทวธรรมกะคนผู้ลงแล้วๆ สู่สระน้ัน ย่อมเคี้ยวกินคนผู้ไม่รู้อยู่.

ฝ่ายสรุิยกุมาร มิทันพิจารณาสระน้ัน ลงไป,  และถูกรากษสน้ันถามว่า “ทา่นรู้เทวธรรมหรือ?” 
ก็ตอบวา่ “พระจันทร์และพระอาทิตย์ ชื่อวา่เทวธรรม.”

ลำาดับน้ัน รากษสกลา่วกะสุริยกุมารน้ันวา่ “ท่านไมรู่้เทวธรรม” แล้วก็ฉุดลงนำ้าไปพักไว้ในภพของตน.

ส่วนพระโพธิสัตว์ เห็นสุริยกุมารช้าอยู่ จึงส่งจันทกุมารไป.

แม้จันทกุมารน้ัน ถูกรากษสน้ันถามว่า “ท่านรู้เทวธรรมหรือ?” กต็อบว่า “ทิศ ๔ ชื่อวา่ เทวธรรม,” 

รากษสนำ้าก็ฉุดแม้จันทกุมารน้ันลงนำ้าไปในพกัไว้อยา่งน้ันเหมือนกัน.

[พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากษส]

พระโพธิสัตว์ แม้เมื่อจันทกุมารน้ัน ช้าอยู่ จึงคิดว่า “อันตรายจะพึงมี” ดังน้ีแล้ว จึงไปเอง เห็นรอย (เท้า) ลงแห่งกุมารแม้ทั้ง 
๒ แล้ว ก็ทราบว่า “สระน้ีมีรากษสรักษา” จึงสอดพระขรรค์ไว้ ถือธนูได้ยืนแล้ว.

รากษส เห็นพระโพธิสตัว์ไม่ลง (สู่สระ) จึงแปลงเป็นเพศชายชาวป่า มากลา่วปราศรัยวา่ “ดกู่อนบุรุษผู้เจริญ 
ท่านเดินทางอ่อนเพลีย ทำาไม จึงไม่ลงสู่สระน้ี อาบนำ้า,  ด่ืมนำ้า,  เคี้ยวกินเง่าบัว ประดับดอกไม้แล้ว จึงไปเล่า?”

พระโพธิสัตว์ พอเห็นบุรุษน้ัน ก็ทราบได้วา่ “ผู้น้ีเป็นยักษ์” จึงกลา่วว่า “ทา่นจับเอาน้องชายทั้ง ๒ ของข้าพเจา้ไว้หรือ?”

ยักษ์. เออ ข้าพเจ้าจับไว้.
โพธิสัตว์. จับไว้ทำาไม?
ยักษ์. ข้าพเจ้า ยอ่มได้ (เพื่อกิน) ผู้ลงสู่สระน้ี.
โพธิสัตว์. กท็่านย่อมไดทุ้กคนเทียวหรือ?
ยักษ์. ยกเว้นผู้รู้เทวธรรม คนที่เหลือ ข้าพเจ้ายอ่มได้.
โพธิสัตว์. กท็่านมีความต้องการด้วยเทวธรรมหรือ?
ยักษ์. ข้าพเจ้ามีความต้องการ.
โพธิสัตว์. ข้าพเจ้าจกักล่าว (ให้ท่านฟัง).
ยักษ์. ถ้ากระน้ัน ขอท่านจงกลา่วเถิด.
โพธิสัตว์. ข้าพเจ้ามีตวัสกปรก ไม่อาจกล่าวได้.
ยักษ์ให้พระโพธิสัตว์อาบนำ้า ให้ดื่มนำ้าอันควร ตบแต่งแล้ว เชิญข้ึนสู่บัลลังก์ ในท่ามกลางมณฑปอันแต่งไว้ 
ตวัเองหมอบอยู่แทบบาทมูลของพระโพธิสตัว์น้ัน.

ลำาดับน้ัน พระโพธิสัตว์บอกกะยักษ์น้ันวา่ “ท่านจงฟังโดยเคารพ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

๑ ปทานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๗๐ ว่า รากษส (ราก-สด) ยักษ์ ผีเส้ือนำ้า เป็นช่ือพวกอสูรอย่างเลว มีนิสัยดุร้าย ชอบเท่ียวตามป่า 
ทำาลายพิธีและกินคน.
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“นักปราชญ์ เรียกคนผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ต้ังม่ันดีแล้วในธรรมขาว
เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ ในโลก วา่ ‘ผู้ทรงเทวธรรม’.”

ยักษ์ฟังธรรมเทศนาน้ีแล้ว เลื่อมใส กล่าวกะพระโพธิสัตวว์่า 
“ท่านบัณฑิต ข้าพเจา้เลื่อมใสต่อทา่นแล้ว จะให้น้องชายคนหน่ึง,  จะนำาคนไหนมา?”

โพธิสัตว์. จงนำาน้องชายคนเล็กมา.
ยักษ์. ทา่นบัณฑิต ทา่นรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่าน้ัน,  แต่ทา่นไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่าน้ัน.
โพธิสัตว์. เพราะเหตุไร?
ยักษ์. เพราะทา่นให้นำาน้องชายคนเล็กมา เว้นคนโตเสีย ย่อมไม่ชื่อว่าอปจายกิกรรม๑ต่อผู้เจริญ.

[พระโพธิสัตว์รู้ท้ังประพฤติเทวธรรม]

พระโพธิสัตวต์รัสว่า “ยักษ์ เรารู้ทั้งเทวธรรม,  ทั้งประพฤติในเทวธรรมน้ัน,  
เพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กน่ัน พวกเราจึงต้องเข้าป่าน้ี,  
เหตวุ่า มารดาของน้องชายน่ัน ทูลขอราชสมบัติกะพระราชบิดาของเราทั้งสอง เพื่อประโยชน์แก่น้องชายน้ัน, 
ก็พระบิดาของเราไมพ่ระราชทานพรน้ัน ทรงอนุญาตการอยู่ป่า เพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสอง,  
กุมารน้ันไม่กลับ มากับพวกเรา,  แม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่า ‘ยกัษ์ตนหน่ึงในป่าเคี้ยวกินน้องชายคนเล็กน้ัน’ ดังน้ี 
ใครๆ กจ็ักไม่เชื่อ,  เพราะเหตุน้ัน ข้าพเจา้ผู้กลัวต่อภัยคือการครหา จึงให้นำาน้องชายคนเล็กน้ันผู้เดียวมาให้.

ยักษ์เลื่อมใสต่อพระโพธิสตัว์ สรรเสริญว่า “สาธุ ท่านบัณฑิต ท่านผู้เดียวทั้งรู้เทวธรรม ทั้งประพฤติในเทวธรรม” ดังน้ีแล้ว 
จึงได้นำาน้องชายแม้ทั้งสองคนมาให้.

[พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติ]

ลำาดับน้ัน พระโพธิสัตว์ตรัสพรรณนาโทษในความเป็นยักษ์แล้ว ให้ยักษ์น้ันดำารงอยูใ่นศีล ๕.

พระโพธิสัตว์น้ัน เป็นผู้มีความรักษาอันยกัษ์น้ันจัดทำาด้วยดีแล้ว๒ อยู่ในป่าน้ัน,  ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแลว้,  
พายักษ์ไปกรุงพาราณสี ครอบครองราชสมบัติแล้ว พระราชทานตำาแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร พระราชทานตำาแหน่งเสนาบดี
แก่สุริยกุมาร โปรดให้สร้างที่อยูใ่นรมณียสถานแก่ยักษ์.  (และ) ได้ทรงทำาโดยประการที่ยักษ์น้ันจะถึงความเป็นผู้เลิศดว้ยลาภ.

[พระศาสดาทรงย่อชาดก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประชุมชาดกวา่ “รากษสนำ้าน้ัน ในกาลน้ัน ได้เป็นภิกษุผู้มีภัณฑะมาก, 
สุริยกุมาร เป็นพระอานนท์,  จันทกุมาร เป็นพระสารีบุตร,  มหิสสาสกุมาร ได้เป็นเราน่ีเอง.”

พระศาสดา ครั้นตรัสชาดกอย่างน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาเทวธรรม ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ เที่ยวไปอย่างน้ัน.  
บัดน้ี เธอยืนอยู่โดยทำานองน้ี ในทา่มกลางแห่งบริษัท ๔ กล่าวอยู่ต่อหน้าเราวา่ “ฉันมีความปรารถนาน้อย” ดังน้ี 

๑ กรรมคือการทำาความอ่อนน้อม.
๒ ปลอดภยั.
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ชื่อวา่ได้ทำากรรมอันไม่สมควรแล้ว,  เพราะวา่ บุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะ ด้วยเหตุสักว่าห้ามผ้าสาฎกเป็นต้นก็หามิได้” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“การประพฤติเป็นคนเปลือย ก็ทำาให้สัตว์บริสุทธ์ิไม่ได้,  การเกล้าชฎาก็ไม่ได้,
การนอนเหนือเปือกตมก็ไม่ได้,  การไมก่ินข้าวก็ดี การนอนบนแผ่นดินกด็ี 
ความเป็นผู้มีกายหมักหมมดว้ยธุลีกด็ี ความเพียรด้วยการน่ังกระหย่งก็ดี 
(แต่ละอย่าง) หาทำาสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นานาสกา ตัดบทเป็น น อนาสกา.  ความว่า การห้ามภตั.

การนอนบนแผ่นดิน ชื่อว่า ตณฺฑิลสายิกา

ธุลีที่หมักหมมอยู่ในสรีระ โดยอาการคือดังฉาบทาด้วยเปือกตมชื่อว่า รโชชลฺลำ.

ความเพียรที่ปรารภแล้ว ดว้ยความที่เป็นผู้น่ังกระหย่ง ชื่อว่า อุกฺกุฏกิปฺปธานำ.

พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายคำาน้ีไวว้่า “ก็สัตวใ์ด เข้าใจว่า ‘เราจักบรรลุความบริสุทธิ์ กล่าวคือการออกจากโลก ด้วยการ
ปฏิบัติอยา่งน้ี’ ดังน้ีแล้ว พึงสมาทานประพฤติวตัรอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในวตัรมีการประพฤติเป็นคนเปลือยเป็นต้น เหล่าน้ี. 
สัตว์น้ัน พึงชื่อว่าเจริญความเห็นผิด และพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำาบากโดยส่วนเดียว. 
ดว้ยว่า วตัรเหล่าน้ัน ที่สัตว์สมาทานดีแล้ว ย่อมยังสัตวท์ี่ชื่อวา่ผู้ยังไม่ล่วงความสงสัย เพราะความสงสัยอันมวีัตถุ ๘ อันตนยัง
ไม่ก้าวล่วงแล้ว ให้หมดจดไม่ได้.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุผู้มีภัณฑะมาก จบ.
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๙.  เรื่องสนัตติมหาอมาตย์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสันตติมหาอมาตย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อลงฺกโต เจปิ 
สมญฺจเรยฺย” เป็นต้น.

[สันตติมหาอมาตย์ ได้ครองราชสมบัติ ๗ วัน]

ความพิสดารว่า ในกาลครั้งหน่ึง สันตติมหาอมาตย์น้ัน 
ปราบปรามปัจจันตชนบท ของพระเจ้าปเสนทิโกศล อันกำาเริบ ให้สงบ แลว้กลับมา.

ต่อมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ ๗ วัน ได้ประทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหน่ึงแก่เขา.

เขาเป็นผู้มึนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗ ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแลว้ ข้ึนสู่คอช้างตวัประเสริฐ ไปสู่ท่าอาบนำ้า 
เห็นพระศาสดากำาลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ระหวา่งประตู อยู่บนคอชา้งประเสริฐน่ันเอง ผงกศีรษะถวายบังคมแล้ว.

พระศาสดาทรงทำาการแย้ม พระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุให้ทรงทำาการแย้มให้ปรากฏ?”
เมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการแย้ม จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอจงดูสันตติมหาอมาตย์,  
ในวันน้ีเอง เขาท้ังประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างเทียว มาสู่สำานักของเรา จักบรรลุพระอรหัตในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบท ๔ 
แล้วน่ังบนอากาศชัว่ ๗ ลำาตาล จักปรินิพพาน.”

มหาชน ได้ฟังพระดำารัสของพระศาสดา ผู้กำาลังตรัสกับพระเถระอยู่.

[คน ๒ พวกมีความคิดต่างกัน]

บรรดามหาชนเหล่าน้ัน พวกมิจฉาทิฏฐิ คิดว่า “ท่านทั้งหลาย จงดกูิริยาของพระสมณโคดม,  
พระสมณโคดมน้ัน ย่อมพูดสักแต่ปากเท่าน้ัน,  ได้ยินว่า ในวันน้ี สันตติมหาอมาตย์น่ัน มึนเมาสุราอย่างน้ัน แต่งตัวอยู่ตามปกติ 
ฟังธรรมในสำานักของพระสมณโคดมน้ันแล้ว จักปรินิพพาน,  ในวันน้ี พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมน้ันด้วยมุสาวาท.”

พวกสัมมาทิฏฐิ คิดกันว่า “น่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพมาก,  
ในวันน้ี เราทั้งหลาย จักไดดู้การเยื้องกรายของพระพุทธเจา้ และการเยื้องกรายของสันตติมหาอมาตย์.”

ส่วนสันตติมหาอมาตย์ เล่นนำ้าตลอดวันที่ทา่อาบนำ้าแล้ว ไปสู่อุทยาน น่ังที่พื้นโรงดื่ม.

[หญิงนักฟ้อนเป็นลมตาย]

ฝ่ายหญิงน้ัน ลงไปในท่ามกลางที่เต้นรำา เริ่มจะแสดงการฟ้อนและการขับ,  
เมื่อนางแสดงการฟ้อนการขับอยู่ในวันน้ัน ลมมีพิษเพียงดังศาสตราเกิดข้ึนแล้วในภายในท้อง ได้ตดัเน้ือหทัยแล้ว 
เพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึง ๗ วัน เพื่อแสดงความอ้อนแอ้นแห่งสรรีะ.

ในทันทีทันใดน้ันเอง นางมีปากอ้าและตาเหลือก ได้ทำากาละแล้ว.
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[โศกเพราะภรรยาตาย]

สันตติมหาอมาตย์ กล่าววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงตรวจดูนางน้ัน” 
ในขณะสักว่าคำาอันชนทั้งหลายกลา่วว่า “หญิงน้ัน ดับแล้ว นาย” ดังน้ี ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำาแล้ว.

ในขณะน้ันเอง สุราที่เธอดื่มตลอด ๗ วัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้ว ประหน่ึงหยาดนำ้าบนกระเบ้ืองที่ร้อน ฉะน้ัน.

เธอคิดว่า “คนอื่น เว้นพระตถาคตเสีย จกัไม่อาจเพือ่จะยังความโศกของเราน้ีให้ดับได้” 
มีพลกายแวดล้อมแล้ว ไปสู่สำานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความโศกเห็นปานน้ีเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์, ข้าพระองค์มาแล้ว ก็ดว้ยหมายวา่ 
‘พระองค์ จักอาจเพื่อจะดับความโศกของข้าพระองค์น้ันได้,’ ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด.”

[พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะเธอว่า “ท่านมาสู่สำานักของผู้สามารถ เพื่อดับความโศกได้แน่นอน,  
อันที่จริง นำ้าตาที่ไหลออก ของท่านผู้ร้องไห้ ในเวลาที่หญิงน้ีตาย ดว้ยเหตุน้ีน่ันแล มากกวา่นำ้าของมหาสมุทรทั้ง ๔” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยูใ่นกาลก่อน เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลน้ัน 
ให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวล จงอยา่มีแก่เธอในภายหลัง, 
ถ้าเธอจักไม่ยดึถือขันธ์ ในท่ามกลาง จกัเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป.”

ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอมาตย์ บรรลุพระอรหัตแล้ว พิจารณาดูอายุสังขารของตน 
ทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังขารน้ันแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคจ์งทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิด.”

พระศาสดา แม้ทรงทราบกรรมที่เธอทำาแล้ว ก็ทรงกำาหนดว่า 
“พวกมิจฉาทิฏฐิ ประชุมกัน เพือ่ข่มข่ี (เรา) ดว้ยมุสาวาท จักไม่ได้โอกาส.  
พวกสัมมาทิฏฐิ ประชุมกัน ด้วยหมายว่า ‘พวกเราจักดูการเย้ืองกรายของพระพุทธเจ้า และการเย้ืองกรายของสันตติมหาอมาตย์
ฟังกรรมที่สันตติมหาอมาตย์น้ีทำาแล้ว จกัทำาความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ถ้ากระน้ัน เธอจงบอกกรรมท่ีเธอทำาแล้วแก่เรา,  ก็เม่ือจะบอก จงอย่ายืนบนภาคพ้ืนบอก จงยืนบนอากาศช่ัว ๗ ลำาตาลแล้วจึงบอก”

[แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในอากาศ]

สันตติมหาอมาตย์น้ัน ทูลรับว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว จึงถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ข้ึนไปสู่อากาศชั่วลำาตาลหน่ึง 
ลงมาถวายบังคมพระศาสดาอกี ข้ึนไปน่ังโดยบัลลังก์บนอากาศ ๗ ชั่วลำาตาลตามลำาดับแล้ว ทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคท์รงสดับบุรพกรรมของข้าพระองค์” (ดังต่อไปน้ี) : -

[บุรพกรรมของสันตติมหาอมาตย์]

ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปน้ี คร้ังพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ข้าพระองค์บังเกิดในตระกูลๆ หน่ึง ในพันธุมดีนคร คิดแล้วว่า 
“อะไรหนอแล เป็นกรรมที่ไม่ทำาการตดัรอนหรือบีบคั้น ซ่ึงชนเหล่าอื่น?” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อใคร่ครวญอยู่ จึงเห็นกรรมคือการป่าวร้องในบุญทั้งหลาย 
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จำาเดิมแตก่าลน้ัน ทำากรรมน้ันอยู่ ชกัชวนมหาชนเที่ยวป่าวร้องอยูว่่า 
“พวกท่าน จงทำาบุญทั้งหลาย,  จงสมาทานอุโบสถ ในวันอุโบสถทั้งหลาย,  จงถวายทาน,  จงฟังธรรม, 
ชื่อวา่รตันะอย่างอื่นเช่นกับพทุธรัตนะเป็นต้นไม่มี,  พวกท่าน จงทำาสักการะรตันะทั้ง ๓ เถิด.”

[ผลของการชักชวนมหาชนบำาเพ็ญการกุศล]

พระราชาผู้ใหญ่ พระนามว่า พันธุมะ เป็นพระพุทธบิดา ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์น้ัน รับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้า 
แล้วตรัสถามว่า “พ่อ เจ้าเที่ยวทำาอะไร?” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้ง ๓ ชกัชวนมหาชนในการทำาบุญทั้งหลาย.” 
จึงตรัสถามวา่ “เจ้าน่ังบนอะไรเที่ยวไป?” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เดินไป” 
จึงตรัสวา่ “พอ่ เจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างน้ัน,  จงประดับพวงดอกไม้น้ีแล้ว น่ังบนหลังม้าเที่ยวไปเถิด” ดังน้ีแล้ว 
ก็พระราชทานพวงดอกไม้เช่นกับพวกแกว้มุกดา ทั้งได้พระราชทานมา้ที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์.

ต่อมาพระราชา รับสั่งให้ข้าพระองค์ผูก้ำาลังเที่ยวประกาศอยู่อย่างน้ันน่ันแล ดว้ยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชทานมาเฝ้า 
แล้วตรัสถามอีกวา่ “พ่อ เจ้าเที่ยวทำาอะไร?” เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำากรรมอยา่งน้ันน่ันแล” 
จึงตรัสวา่ “พอ่ แม้ม้าก็ไม่สมควรแก่เจา้,  เจ้าจงน่ังบนรถน้ีเที่ยวไปเถิด” แล้วไดพ้ระราชทานรถที่เทียมด้วยมา้สินธพ ๔.

แม้ในครั้งที่ ๓ พระราชาทรงสดับเสียงของข้าพระองค์แล้ว รับสั่งให้หา ตรัสถามวา่ “พ่อ เจา้เที่ยวทำาอะไร” 
เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำากรรมน้ันแล” จึงตรัสว่า “แน่ะพ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้า” 
แล้วพระราชทานโภคะเป็นอันมาก และเครื่องประดับใหญ่ ทั้งได้พระราชทานชา้งเชือกหน่ึงแก่ข้าพระองค์.

ข้าพระองค์น้ัน ประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง น่ังบนคอช้าง ได้ทำากรรมของผู้ป่าวร้องธรรมสิ้นแปดหมื่นปี

กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์น้ัน. กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปาก ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี;

น้ีเป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทำาแล้ว.

[การปรินิพพานของมหาสันตตมิหาอมาตย์]

สันตติมหาอมาตย์น้ัน ครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างน้ันแล้ว น่ังบนอากาศเทียว เข้าเตโชธาตุ ปรินิพพานแล้ว.

เปลวไฟที่เกิดข้ึนในสรีระไหม้เน้ือและโลหิตแล้ว.

ธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิ เหลืออยู่แล้ว.

พระศาสดา ทรงคลี่ผา้ขาว.

ธาตุทั้งหลายกต็กลงบนผ้าขาวน้ัน.

พระศาสดา ทรงบรรจุธาตุเหล่าน้ันแล้ว รับสั่งให้สรา้งสถูปไว้ทีท่างใหญ่ ๔ แพร่ง ดว้ยทรงพระประสงคว์่า 
“มหาชนไหว้แล้ว จักเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ.”
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[สันตตมิหาอมาตย์ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์]

พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า “ผู้มีอายุ สันตติมหาอมาตย์บรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถาๆ เดียว 
ยังประดับประดาอยู่น่ันแหละ น่ังบนอากาศปรินิพพานแล้ว,  
การเรียกเธอว่า ‘สมณะ’ ควรหรือหนอแล? หรือเรียกเธอวา่ ‘พราหมณ์’ จึงจะควร.”

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ? 
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “พวกข้าพระองค์ น่ังประชุมด้วยกถาชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย การเรียกบุตรของเราแม้วา่ ‘สมณะ’ ก็ควร,  เรียกวา่ ‘พราหมณ์’ ก็ควรเหมือนกัน” ดังน้ี 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“แม้ถ้าบุคคลประดับแล้ว พึงประพฤติสมำ่าเสมอ เป็นผู้สงบ ฝึกแล้ว 
เที่ยงธรรม มีปกติประพฤติประเสริฐ วางเสียซ่ึงอาชญาในสตัว์ทุกจำาพวก, 
บุคคลน้ัน เป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ เป็นภิกษุ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อลงกฺโต ได้แก่ ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์.

บัณฑิตพึงทราบความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“แม้หากวา่บุคคลประดับด้วยเครื่องอลังการมีผา้เป็นต้น พึงประพฤติสมำ่าเสมอดว้ยกายเป็นต้น  
ชื่อวา่เป็นผู้สงบ เพราะความสงบระงับแห่งราคะเป็นต้น,  ชื่อว่าเป็นผู้ฝึก เพราะฝึกอินทรีย์,  
ชื่อวา่เป็นผู้เที่ยง เพราะเที่ยงในมรรคทั้ง ๔,  ชื่อว่าพรหมจารี เพราะประพฤติประเสริฐ,  
ชื่อวา่วางอาชญาในสัตว์ทุกจำาพวก เพราะความเป็นผู้วางเสียซ่ึงอาชญาทางกายเป็นต้นแล้ว,  
ผู้น้ัน คือผู้เห็นปานน้ัน อันบุคคลเรียกว่า ‘พราหมณ์’ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้ว ก็ได้,  
วา่ ‘สมณะ’ เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้ว ก็ได้,  วา่ ‘ภกิษุ’ เพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำาลายแล้ว ก็ได้โดยแท้.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องสันตติมหาอมาตย์ จบ.
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๑๐.  เรือ่งพระปิโลติกเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปิโลติกเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “หิรินิเสโธ ปุริโส” เป็นต้น.

[พระอานนท์จัดการให้ปิโลติกะบวช]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง พระอานนทเถระเห็นทารกคนหน่ึง นุ่งผ้าท่อนผืนเก่า ถือกระเบ้ืองเที่ยวขอทานอยู่ จึงพดูว่า 
“เจ้าบวชเสียจะไม่ดียิ่งกว่าการเที่ยวไปอย่างน้ีเป็นอยู่หรือ?” เมื่อเขาตอบว่า “ใครจักบวชให้ผมเล่า? ครับ” จึงกล่าวรับรองวา่ 
“ฉันจะให้บวช” แล้วพาเขาไปยังวิหาร ให้อาบนำ้าดว้ยมือของตน ให้กรรมฐานแล้ว กใ็ห้บวช.

ก็พระอานนทเถระน้ัน คลี่ท่อนผ้าผืนเก่าทีท่ารกน้ันนุ่งแล้ว ตรวจดู 
ไม่เห็นส่วนไรๆ พอใช้สอยได้ แม้สักวา่ทำาเป็นผ้าสำาหรับกรองนำ้า จึงเอาพาดไว้ทีก่ิ่งไม้กิ่งหน่ึงกับกระเบ้ือง.

[พระปิโลติกะอยากสกึ]

เขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว บริโภคลาภและสักการะอันเกิดข้ึนเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเที่ยวไปอยู่ 
เป็นผู้มีสรรีะอ้วน กระสันข้ึนแล้ว๑ คดิว่า “ประโยชน์อะไรของเราด้วยการนุ่ง (ห่ม) จวีรอันชนให้ด้วยศรัทธาเที่ยวไป, 
เราจะนุ่งผา้เก่าของตัวน่ีแหละ” ดังน้ีแล้ว ก็ไปสู่ที่น้ันแล้วจับผ้าเก่า ทำาผา้น้ันให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็โอวาทตนด้วยตนเองวา่ 
“เจ้าผู้ไม่มีหิริ หมดยางอาย เจา้ยังปรารถนาเพื่อจะละที่นุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นปานน้ัน (กลับไป) นุ่งผ้าท่อนเก่าน้ี 
มีมือถือกระเบ้ืองเที่ยวขอทาน (อกีหรือ).”

ก็เมื่อท่านโอวาท๒ (ตน) อยู่น่ันแหละ, จติผ่องใสแล้ว.

ท่านเก็บผ้าเก่าผืนน้ันไว้ที่เดิมน้ันแล้ว กลับไปยังวิหารตามเดิม.

โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน ทา่นกระสันข้ึนอีก ไปกล่าวอย่างน้ันแหละ แล้วก็กลับ. 
ถึงกระสันข้ึนอีก ก็ไปกล่าวอย่างน้ันเหมือนกัน แล้วก็กลับ ดว้ยประการฉะน้ี.

[พระปิโลติกเถระบรรลุพระอรหัต]

ภิกษุทั้งหลาย เห็นท่านเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่อยา่งน้ัน จึงถามวา่ “ผู้มีอายุ ทา่นจะไปไหน?”

ท่านบอกวา่ “ผู้มีอายุ ผมจะไปสำานักอาจารย์” ดังน้ีแล้ว 
ก็ทำาผ้าท่อนเก่าของตนน่ันแหละให้เป็นอารมณ์ โดยทำานองน้ันน่ันเอง ห้ามตนได้,  โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็บรรลุพระอรหัตตผล.

ภิกษุทั้งหลาย กล่าวว่า “ผู้มีอายุ บัดน้ี ท่านไม่ไปสำานักอาจารย์หรือ? ทางน้ีเป็นทางเที่ยวไปของท่านมิใช่หรือ?”

[คนหมดเครื่องข้องไม่ต้องไปๆ มาๆ]

ท่านตอบว่า “ผู้มีอายุ เมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่, ผมจึงไป.  แต่บัดน้ี ผมตดัความเกี่ยวข้องได้แล้ว,  
เพราะฉะน้ัน ผมจึงไม่ไปสำานักอาจารย์.”

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๒ อีกนัยหนึ่ง แปลว่า “ก็จิตของท่านผู้โอวาท (ตน) อยู่นั่นแล ผ่องใสแล้ว” ก็ได้.
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พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแดพ่ระตถาคตว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระปิโลติกเถระอวดอ้างพระอรหัตผล.”

พระศาสดา. เธอกลา่วอยา่งไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย.
พวกภิกษุ. เธอกลา่วคำาชื่อน้ี พระเจา้ข้า.
พระศาสดา ทรงสดับคำาน้ันแล้ว ตรัสว่า “ถูกละ ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรา เมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่ จึงไปสำานักอาจารย์, 
แต่บัดน้ี ความเกี่ยวข้องเธอได้ตดัแล้ว,  เธอห้ามดว้ยตนเอง บรรลพุระอรหัตแล้ว” ดังน้ีแล้ว ไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“บุรุษผู้ห้ามอกุศลวติกดว้ยหิริได้ น้อยคนจะมีในโลก,  
บุคคลใด กำาจดัความหลับตื่นอยู่เหมือนม้าดดีหลบแส้ไม่ให้ถูกตน,  
บุคคลน้ัน หาได้ยาก.  
ท่านทั้งหลายจงมีความเพียร มคีวามสลดใจ เหมือนม้าดีถูกเขาตดี้วยแส้แล้ว
(มีความบากบ่ัน) ฉะน้ัน.
ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบดว้ยศรทัธา ศีล วิริยะ สมาธิ และด้วยคุณเครือ่ง
วินิจฉัยธรรม มีวิชชาและจรณะ ถึงพร้อม มีสติมั่นคง จักละทุกข์อันมี
ประมาณไม่น้อยน้ีได้.”

[แก้อรรถ]

คนผู้ชื่อวา่ หิรินิเสธบุคคล ในพระคาถาน้ัน ก็เพราะอรรถว่า ห้ามอกุศลวติกอันเกิดในภายในดว้ยความละอายได้.

สองบทว่า โกจิ โลกสฺมึ ความว่า บุคคลเห็นปานน้ัน หาได้ยาก จึงชื่อว่า น้อยคนนักจะมีในโลก.

สองบทว่า โย นิทฺทำ ความว่า บุคคลใด ไม่ประมาทแล้ว ทำาสมณธรรมอยู่ คอยขับไล่ความหลับที่เกิดแล้วแก่ตนตื่นอยู่ 
เพราะฉะน้ัน บุคคลน้ัน จึงชื่อว่า กำาจัดความหลับตื่นอยู่.

บทว่า กสามวิ เป็นต้น ความว่า 
บุคคลใด กำาจัดความหลับ ต่ืนอยู่ เหมือนม้าดีคอยหลบแส้อันจะตกลงท่ีตน คือไม่ให้ตกลงท่ีตนได้ฉะน้ัน,  บุคคลน้ัน หาได้ยาก.

ในคาถาที่ ๒ มีเน้ือความสังเขปดังต่อไปน้ี : -

“ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความเพียร มีความสลดใจ เหมือนม้าดีอาศัยความประมาท ถูกเขาฟาดดว้ยแส้แล้ว 
รู้สึกตัวว่า ‘ชื่อแม้ตวัเรา ถูกเขาหวดด้วยแส้แล้ว’ ในกาลต่อมา ย่อมทำาความเพียรฉะน้ัน. 
เธอทั้งหลายเป็นผู้อย่างน้ันแล้ว ประกอบด้วยศรัทธา ๒ อย่าง ที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ด้วยปาริสุทธิศีล ๔ 
ดว้ยความเพียรเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจติ ด้วยสมาธิสัมปยุตดว้ยสมาบัติ ๘ 
และด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรม มอีันรู้เหตุและมิใช่เหตุเป็นลักษณะ,  
ชื่อวา่มีวิชชาและจรณะถึงพร้อม เพราะความถึงพร้อมแห่งวชิชา ๓ หรือวิชชา ๘ และจรณะ ๑๕,  
ชื่อวา่เป็นผู้มีสติมั่นคง เพราะความเป็นผู้มีสตติั้งมั่นแล้ว จกัละทุกข์ในวัฏฏะอันมีประมาณน้อยน้ีได้.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระปิโลติกเถระ จบ.
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๑๑.  เรือ่งสุขสามเณร
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสุขสามเณร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุทกำ หิ นยนฺติ เนตฺติกา” 
เป็นต้น.

[เรื่องคันธเศรษฐี]

ความพิสดารว่า ในอดตีกาล มีบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหน่ึง ชื่อว่า คันธกุมาร.

เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรมแล้ว พระราชารับสั่งให้หาเธอมาเฝ้า ปลอบโยนแล้ว 
ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเศรษฐีแก่เธอน้ันแล ด้วยสักการะเป็นอันมาก.

จำาเดิมแตก่าลน้ันมา คันธกุมารน้ัน ก็ได้ปรากฏนามวา่ “คันธเศรษฐี.”

ครั้งน้ัน ผูร้ักษาเรอืนคลังของเศรษฐีน้ัน ได้เปิดประตูห้องสำาหรับเก็บทรพัย์ ขนออกมาแล้ว ชี้แจงวา่ 
“นาย ทรพัย์น้ีของบิดาทา่น มีประมาณเท่าน้ี,  ของบรรพบุรุษมีปู่เป็นต้น มีจำานวนเทา่น้ี.”

เศรษฐีน้ันแลดูกองทรัพย์แล้ว พูดว่า “ก็ทำาไม บรรพบุรุษเหล่าน้ัน จึงมิได้ถือเอาทรพัย์น้ีไปด้วย?” 

ผู้รักษาเรือนคลังตอบวา่  “นาย ชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มี,  
แท้จริง สัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่กุศลอกศุลที่ตนไดท้ำาไว้เท่าน้ันไป.”

[เศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่างๆ]

เศรษฐีน้ัน คิดว่า 
“บรรพบุรุษเหล่าน้ัน พากันสั่งสมทรัพยไ์ว้แล้วก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่ตนเป็นคนโง่,  ส่วนเราจักถือเอาทรพัย์น่ันไปดว้ย,”

ก็คันธเศรษฐีเม่ือคิดอยู่อย่างน้ัน มิได้คิดว่า “เราจักให้ทาน หรือจักทำาการบูชา” คิดแต่ว่า “เราจักบริโภคทรัพย์น้ีให้หมดแล้วจึงไป.”

เศรษฐีน้ัน ได้สละทรัพย์แสนหน่ึง ให้ทำาซุ้มที่อาบนำ้าอันแล้วด้วยแก้วผลกึ,  
จ่ายทรพัย์แสนหน่ึง ให้ทำากระดานสำาหรับอาบนำ้า อันแล้วด้วยแกว้ผลึกเหมือนกัน,  
จ่ายทรพัย์แสนหน่ึงให้ทำาบัลลังก์สำาหรับน่ัง,  จ่ายทรพัย์แสนหน่ึง ให้ทำาถาดสำาหรับใส่โภชนะ, 
จ่ายทรพัย์อีกแสนหน่ึง ให้ทำามณฑปในที่บริโภค,  จา่ยทรัพย์แสนหน่ึง ให้ทำาเตียงรองถาดโภชนะ,  
ให้สรา้งสีหบัญชรไว้ในเรือน ด้วยทรัพย์แสนหน่ึงเหมือนกัน,  ได้จา่ยทรพัย์พันหน่ึง แม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็น,  
แต่ในวันเพ็ญ ได้สั่งจา่ยทรพัย์แสนหน่ึง เพื่อประโยชน์แก่โภชนะ,  
ในวันบริโภคภตัรน้ัน ทา่นเศรษฐีได้สละทรัพย์แสนหน่ึง ตกแต่งพระนคร ใชใ้ห้คนเที่ยวตีกลองประกาศวา่ 
“ได้ยินวา่ มหาชนจงดูทา่ทางแห่งการบริโภคภัตรของคันธเศรษฐี.”

มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกัน.

ฝ่ายคันธเศรษฐีน้ัน น่ังบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหน่ึง ในซุ้มอาบนำ้าอันมีคา่แสนหน่ึง 
อาบนำ้าดว้ยหม้อนำ้าหอม ๑๖ หม้อ เปิดสีหบัญชรน้ันแล้ว น่ังบนบัลลังก์น้ัน 

กาลน้ัน พวกคนใช้วางถาดน้ันไว้บนเตียงรองน้ันแล้ว คดโภชนะอันมีค่าแสนหน่ึง เพื่อเศรษฐีน้ัน.
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ท่านเศรษฐีอันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้ว บริโภคโภชนะน้ันอยู่ด้วยสมบัติเห็นปานน้ี.

[คนบ้านนอกกระหายในภัตรของเศรษฐี]

โดยสมัยอื่น คนบ้านนอกผู้หน่ึง บรรทุกฟืนเป็นต้นใส่ในยานย่อมๆ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสำาหรับตน 
ไปถึงพระนครแล้ว ก็พกัอยู่ในเรือนของสหาย.

ก็กาลน้ันเป็นวันเพ็ญ.

ชนทั้งหลายเที่ยวตกีลองประกาศในพระนคร “มหาชนจงดูท่าทางบริโภคของท่านคันธเศรษฐี.”

ครั้งน้ัน สหายจึงกล่าวกะชาวบ้านนอกน้ันว่า “เพื่อนเอ๋ย ท่าทางบริโภคภัตรของคันธเศรษฐี เพื่อนเคยเห็นหรือ?”

ชาวบ้านนอก. ไม่เคยเห็นเลย เพื่อน.
สหายชาวเมือง.  ถ้ากระน้ันมาเถิด เพื่อน เราจักไปด้วยกัน,  กลองน้ีเที่ยวไปทัว่พระนคร เราจักดูสมบัติใหญ่.

สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้ว.

แม้มหาชนก็ไดพ้ากันข้ึนเตียงซ้อนเตียงดูอยู่.

สหายชาวบ้านนอก พอได้สดูกลิ่นภัตร กพ็ูดกับสหายชาวเมืองว่า “ข้าเกิดกระหายในก้อนภัตรในถาดน่ันแล้วละ.”

สหายชาวเมือง. อยา่ปรารภก้อนภัตรน้ันเลย เพื่อน เราไม่อาจจะไดด้อก.
ชาวบ้านนอก. เพื่อนเอ๋ย เมื่อไม่ได้ ก็จักไม่เป็นอยู่ (ต่อไปละ).
สหายชาวเมืองน้ัน เมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกน้ันไว้ได้ ยืนอยู่ท้ายบริษัท เปล่งเสียงดัง ๓ ครั้งว่า “นาย ฉันไหว้ท่าน” 
เมื่อคันธเศรษฐีถามว่า “น่ันใคร?” จึงตอบว่า “ผมครับ นาย.”

เศรษฐี. น่ีเหตุอะไรกัน?
สหายชาวเมือง. คนบ้านนอกผู้หน่ึงน้ี เกิดกระหายในก้อนภัตรในถาดของท่าน,  ขอท่านกรุณาให้ก้อนภัตรก้อนหน่ึงเถิด.
เศรษฐี. ไม่อาจจะได้ดอก.
สหายชาวเมือง. คำาของเศรษฐี เพื่อนได้ยินไหม? เพื่อน.
ชาวบ้านนอก. ข้าได้ยินแล้ว เพื่อน เออก็ ข้าเมื่อได้ จักเป็นอยู่,  เมื่อข้าไม่ได้ ความตายจักมี.
สหายชาวเมืองร้องอีกว่า “นาย ได้ยินว่า ชายคนน้ี เมื่อไม่ไดก้็จักตาย,  ขอท่านจงให้ชีวติแก่เขาเถิด.”

คันธเศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ ชื่อวา่ก้อนภัตรน้ี ย่อมคา่ถึงร้อยหน่ึงก็มี สองร้อยก็มี,  
ผู้ใดๆ ยอ่มขอ,  เมื่อให้แก่ผู้น้ันๆ ฉันจักบริโภคอะไรเล่า?

สหายชาวเมือง. นาย ชายคนน้ี เมื่อไม่ได้จักตาย,  ขอท่านจงให้ชีวติแก่เขาเถิด.
คันธเศรษฐี. เขาไมอ่าจได้เปล่าๆ,  ก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จักไม่เป็นอยู่ไซร้ ชายน้ันจงทำาการรับจ้างในเรือนของฉัน ๓ ปี,  

ฉันจักให้ถาดภตัรแกเ่ขาถาดหน่ึง.

[ชาวชนบทยอมทำาการจ้างในบ้านเศรษฐี]

ชาวบ้านนอก ฟังคำาน้ันแล้ว จึงพูดกะสหายว่า “อย่างน้ัน เอาละ เพื่อน” ดังน้ีแล้ว ได้ละบุตรและภรรยา 
เข้าไปสู่เรอืนของเศรษฐีดว้ยหมายใจวา่ “จักทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปี เพื่อประโยชน์แก่ถาดภัตรถาดหน่ึง.”
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เขาเมื่อทำาการรับจ้างไดท้ำากิจทุกอย่างโดยเรียบร้อย,  
การงานที่ควรทำาในบ้านในป่า กลางวันกลางคืน ได้ปรากฏว่า เขาทำาเสร็จเรียบรอ้ย.

เมื่อมหาชนเรียกเขาวา่ “นายภตัติภตกิะ” คำาน้ันได้ปรากฏไปทั่วพระนคร.

กาลต่อมา เมื่อวัน (รับจ้าง) ของนายภัตตภติกะครบบริบูรณ์แล้ว,  
ผู้จัดการภัตรเรียนว่า “นาย วัน (รับจ้าง) ของนายภัตตภติกะ บริบูรณ์แลว้. 
เขาทำาการรับจ้างอยูต่ลอด ๓ ปี ทำากรรมยากที่คนอื่นจะทำาได้แล้ว,  การงานแม้สักอย่างหน่ึง ก็ไม่เคยเสียหาย,”

ครั้งน้ัน ท่านเศรษฐี ได้สั่งจ่ายทรพัย์ ๓ พัน แก่ผู้จดัการภัตรน้ัน คือ 
“สองพันเพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน, พันหน่ึง เพือ่ประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายภตัตภติกะน้ัน” 
แล้วสั่งคนใช้วา่ “วันน้ี พวกเจ้าจงทำาการบริหารที่พึงทำาแก่เรา แก่นายภัตตภติกะน้ันเถิด,” 
ก็แลครั้นสั่งแล้ว จึงสั่งแม้กะชนที่เหลือ เว้นภรรยาผู้เป็นที่รกันามวา่จินดามณีคนเดียว ว่า 
“วันน้ี พวกเจา้จงแวดล้อมนายภตัตภตกิะน้ันเถิด” ดังน้ีแล้ว ก็มอบสมบัตทิั้งหมดให้แก่นายภัตตภติกะน้ัน.

[นายภตัตภติกะเตรียมบริโภคภัตร]

นายภัตตภติกะน้ัน น่ังบนแผ่นกระดานน้ันในซุ้มน้ันน่ันแล อาบนำ้าด้วยนำ้าสำาหรับอาบของเศรษฐี 
นุ่งผ้าสาฎกสำาหรับนุ่งของเศรษฐีน่ันแหละ แล้วน่ังบนบัลลังก์ของเศรษฐีน้ันเหมือนกัน.

แม้ท่านเศรษฐีก็ใชใ้ห้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปในพระนครว่า 
“นายภัตตภติกะทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปีในเรือนของคันธเศรษฐี ได้ถาดภตัรถาดหน่ึง,  
ขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขา.

มหาชนได้ข้ึนเตียงซ้อนเตียงดูอยู่.

ที่ๆ ชายชาวบ้านนอกแลดูแล้วๆ ก็ได้ถึงอาการหวั่นไหว.

พวกนักฟอ้นได้ยืนล้อมนายภัตตภติกะน้ัน.

พวกคนใช้ ยกถาดภัตรถาดหน่ึง ต้ังไว้ข้างหน้าของนายภัตตภติกะน้ันแล้ว.

ครั้งน้ัน ในเวลาที่นายภตัตภติกะน้ันล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจา้องค์หน่ึงที่ภูเขาคันธมาทน์ ออกจากสมาบัติในวันที่ ๗ แล้ว 
ใคร่ครวญอยู่ว่า “วันน้ี เราจักไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารในที่ไหนหนอแล?” ก็ได้เห็นนายภัตตภติกะแล้ว.

ครั้งน้ัน ท่านพจิารณาต่อไปอีกว่า “นายภัตตภติกะน้ี ทำาการรับจ้างถึง ๓ ปี จึงได้ถาดภตัร. ศรัทธาของเขามีหรือไม่มีหนอ?” 
ใคร่ครวญไปก็ทราบวา่ “ศรัทธาของเขามีอยู่” คิดไปอีกวา่ “คนบางพวก ถึงมีศรัทธา ก็ไม่อาจจะทำาการสงเคราะห์ได้, 
นายภัตตภติกะน้ี จักอาจหรือไม่หนอ เพื่อจะทำาการสงเคราะห์เรา?” 
ก็รูว้่า “นายภัตตภติกะ จักอาจทีเดียว ทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วย” ดังน้ีแล้ว 
จึงห่มจีวรถือบาตร เหาะข้ึนสู่เวหาสไปโดยระหวา่งบริษัท แสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายภัตภติกะน้ันน่ันแล.
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[นายภตัตภติกะถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธะ]

นายภัตตภติกะน้ัน เห็นพระปัจเจกพุทธเจา้แล้ว คดิวา่ 
“เราได้ทำาการรับจ้างในเรือนของคนอ่ืนถึง ๓ ปี ก็เพ่ือประโยชน์แก่ถาดภัตรถาดเดียว เพราะความท่ีเราไม่ได้ให้ทานในกาลก่อน, 
บัดน้ี ภัตรน้ีของเราพึงรักษาเราเพียงวันหน่ึงคืนหน่ึง, 
ก็ถ้าเราจักถวายภตัรน้ันแก่พระผู้เป็นเจ้า,  ภัตรจักรักษาเราไว้มิใชพ่ันโกฏิกัปทีเดียว เราจกัถวายภัตรน้ัน แก่พระผู้เป็นเจ้าละ.”

นายภัตตภติกะน้ัน ทำาการรับจ้างตลอด ๓ ปี ได้ถาดภตัรแล้ว ไม่ทันวางภัตรแม้ก้อนเดียวในปาก 
บรรเทาความอยากแล้ว ยกถาดภัตรข้ึนเองทีเดียว ไปสู่สำานักของพระปัจเจกพุทธเจา้ ให้ถาดในมือของคนอื่นแล้ว 
ไหว้ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว เอามือซ้ายจับถาดภตัร เอามือขวาเกลี่ยลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน.

พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาตรเสีย ในเวลาที่ภตัรยังเหลืออยู่กึ่งหน่ึง.

ครั้งน้ัน นายภัตตภติกะน้ัน เรียนทา่นว่า “ท่านครับ ภตัรสว่นเดียวเท่าน้ัน ผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนได้,  
ท่านอยา่สงเคราะห์ผมในโลกน้ีเลย,  ขอจงทำาการสงเคราะห์ในปรโลกเถิด,  ผมจักถวายหมดทีเดียว ไม่ให้เหลือ.”

[ทานท่ีถวายไม่เหลือมีผลมาก]

จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหน่ึง ชือ่ว่าทานไม่มีส่วนเหลือ,  ทานน้ันย่อมมีผลมาก.

นายภัตตภติกะน้ัน เมื่อทำาอย่างน้ัน จึงได้ถวายหมด ไหว้อีกแล้ว เรียนว่า 
“ท่านครับ ผมอาศัยถาดภัตรถาดเดียว ต้องทำาการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง ๓ ปี ได้เสวยทุกข์แล้ว,  
บัดน้ี ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่บังเกิดแล้วเถิด,  ขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ทา่นเห็นแล้วเถิด.”

พระปัจเจกพุทธเจ้ากลา่วว่า “ขอจงสมคดิ เหมือนแก้วสารพัดนึก ความดำาริอันให้ความใคร่ทุกอยา่ง จงบริบูรณ์แก่ทา่น 
เหมือนพระจันทรใ์นวันเพ็ญฉะน้ัน” เมื่อจะทำาอนุโมทนา จึงกล่าววา่

“สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำาเรจ็พลันทีเดียว, 
ความดำาริทั้งปวง จงเต็มเหมือนพระจันทรใ์นวันเพ็ญ. 
สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำาเร็จพลันทีเดียว, 
ความดำาริทั้งปวง จงเต็มเหมือนมณีโชตริส ฉะน้ัน.”

ดังน้ีแล้ว 

อธิษฐานว่า “ขอมหาชนน้ี จงยืนเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาทน์เถิด,” ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาทน์โดยอากาศแล้ว.

ถึงมหาชนก็ได้ยืนเห็นท่านอยู่น่ันแหละ.

พระปัจเจกพุทธเจ้า ไปภูเขาคันธมาทน์แล้ว ได้แบ่งบิณฑบาตน้ันถวายแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้ ๕๐๐ รูป.

พระปัจเจกพุทธเจ้าทกุๆ รูป ได้รับเอาภัตรอย่างพอเพียงแก่ตนๆ แล้ว.

ใครๆ ไมพ่ึงคิดว่า “บิณฑบาตเล็กน้อยจะเพียงพอแก่อย่างไร?” 

ดว้ยว่าอจินไตย ๔ อย่าง พระผู้มีพระภาคเจา้ตรัสไว้แล้ว,  ในอจินไตย ๔ เหล่าน้ัน (บิณฑบาต) น้ี ก็เป็นปัจเจกพุทธวิสัยแล.
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[คันธเศรษฐีแบ่งทรัพย์ให้ภัตตภตกิะ]

มหาชน เห็นบิณฑบาตที่พระปัจเจกพุทธเจ้าแบ่งถวายแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลายอยู่ 
ก็ไดพ้ากันยังพันแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้ว.  

เสียงสาธุการได้เป็นประหน่ึงเสียงอสนีบาต.

คันธเศรษฐีได้ยินเสียงน้ันแล้ว จึงคดิวา่ 
“นายภัตตภติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติท่ีเราให้แล้วได้,  เพราะเหตุน้ัน มหาชนน้ีเม่ือทำาการหัวเราะเยาะจึงได้อ้ือฉาวข้ึน.”

ท่านเศรษฐีน้ัน ส่งคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้ว.

คนเหล่าน้ัน มาแล้ว บอกวา่ “นายครับ ธรรมดา ผู้ทรงสมบัติ ย่อมเป็นเห็นปานน้ี” ดังน้ีแล้ว จึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปแล้วน้ัน.

เศรษฐี ฟังเรื่องน้ันแล้ว เป็นผู้มีสรรีะอันปีติมีวรรณะ ๕ ถูกต้องแล้ว จึงกลา่ววา่ 
“น่าอัศจรรย์ นายภัตตภตกิะน้ัน ทำาสิ่งที่บุคคลทำาได้โดยยากแล้ว,  
เราดำารงอยู่ในสมบัติเห็นปานน้ี ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งไรได้” ดังน้ีแล้ว 
จึงให้เรียกนายภตัตภติกะน้ันมาแล้ว ถามว่า “ได้ยินว่า เธอทำากรรมชื่อน้ีจริงหรือ?” เมื่อเขาตอบว่า “ครับ นาย” 
จึงกลา่ววา่ “เอาเถิด เธอจงถือเอาทรพัย์พันหน่ึงแล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้าง.”

นายภัตตภติกะน้ัน ได้ทำาตามน้ันแล้ว.

แม้เศรษฐกี็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นของๆ ตนทั้งหมด ให้แก่นายภตัตภติกะน้ัน.

[สัมปทา ๔ อย่าง]

จริงอยู่ ชื่อว่าสัมปทามี ๔ อยา่ง คือ วัตถุสัมปทา ปัจจัยสัมปทา เจตนาสัมปทา คุณาติเรกสัมปทา.

ในสัมปทา ๔ อย่างน้ัน 

• พระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ควรแก่นิโรธสมาบัติ ผู้เป็นทักขิไณยบุคคล ช่ือวัตถุสัมปทา, 

• การบังเกดิข้ึนแก่ปัจจัยทั้งหลาย โดยธรรมสมำ่าเสมอ ชื่อปัจจัยสัมปทา,  

• ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ ในกาลก่อนแต่ให้, ในกาลกำาลังให้,  ในกาลภายหลัง 
สัมปยุตด้วยญาณ อันกำากับโดยโสมนัส ชื่อเจตนาสัมปทา,  

• ส่วนความทีพ่ระทักขิไณยบุคคลออกจากสมาบัติ ชื่อวา่คุณาติเรกสัมปทา.

ก็สัมปทาทั้ง ๔ อยา่ง คือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้ขีณาสพเป็นทักขิไณยบุคคล,  
ปัจจัยที่เกิดแล้ว โดยธรรม โดยความทีท่ำาการจา้งได้แล้ว,  เจตนาบริสุทธ์ใิน ๓ กาล,  
พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้พอออกจากสมาบัติ เป็นผู้ยิ่งโดยคุณ สำาเร็จแล้วแก่นายภัตตภตกิะน้ี.

ดว้ยอานุภาพแห่งสัมปทา ๔ น้ี นายภัตตภติกะ จึงบรรลุมหาสมบัตใินทันตาเห็นทีเดียว 
เพราะฉะน้ัน นายภตัตภติกะน้ัน จึงได้สมบัติจากสำานักของเศรษฐี.
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[นายภัตตภตกิะได้เป็นเศรษฐี]

ก็ในกาลต่อมา แม้พระราชา ทรงสดับกรรมท่ีนายภัตตภติกะน้ีทำาแล้ว จึงได้รับส่ังให้เรียกเข้ามาเฝ้า แล้วพระราชทานทรัพย์ให้พันหน่ึง 
ทรงรับส่วนบุญ ทรงพอพระหทัย พระราชทานโภคะเป็นอันมาก แล้วก็ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเศรษฐีให้.

เขาได้มชีื่อว่า “ภัตตภติกเศรษฐี”

ภัตตภติกเศรษฐีน้ัน เป็นสหายกับคันธเศรษฐี กินดื่มร่วมกัน ดำารงอยูต่ลอดอายุแล้ว 
จุตจิากอตัภาพน้ันแล้ว ได้บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอันเป็นทิพยพ์ุทธันดร ๑ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในเมืองสาวัตถี.

[นายภัตตภตกิะไปเกิดในเมืองสาวัตถี]

ครั้งน้ัน มารดาของทารกน้ัน ได้ครรภบริหารแล้ว โดยลว่งไป ๒-๓ วัน ก็เกิดแพ้ท้องว่า 
“โอหนอ เราถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่พระสารีบุตรเถระพรอ้มด้วยภกิษุ ๕๐๐ รูป 
นุ่งผ้าย้อมฝาดแล้ว ถือขันทองน่ังอยู่ ณ ท้ายอาสนะ พึงบริโภคภตัรที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ทำาตามความคดิน่ันแล บรรเทาความแพ้ท้องแล้ว.

นาง แม้ในมงคลอื่นๆ ถวายทานอย่างน้ันเหมือนกัน คลอดบุตรแล้ว 
ในวันตั้งชื่อ จึงเรียนพระเถระว่า “จงให้สิกขาบทแก่ลูกชายฉันเถิด ท่านผู้เจริญ.”

พระเถระถามวา่ “เด็กน้ันชื่อไร?” เมื่อมารดาของเด็กเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ จำาเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ 
ข้ึนชื่อว่าทกุข์ไม่เคยมีแก่ใครในเรอืนน้ี,  เพราะฉะน้ันแล คำาวา่ ‘สุขกุมาร’ น่ันแล จักเป็นชื่อของเด็กน้ัน,” 
จึงถือเอาคำาน้ันแล เป็นชื่อของเดก็น้ัน ได้ให้สิกขาบทแล้ว.

ในกาลน้ัน ความคิดได้เกดิแก่มารดาของเด็กน้ัน อยา่งน้ีว่า “เราจักไมท่ำาลายอธัยาศัยของลูกชายของเรา.”

แม้ในกาลมงคลทั้งหลายมีมงคลเจาะหูเด็กน้ันเป็นต้น นางก็ได้ถวายทานอย่างน้ันเหมือนกัน.

[สุขกมุารบรรพชา]

ฝ่ายกุมาร ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ ก็พดูวา่ “คุณแม่ ผมอยากบวชในสำานักของพระเถระ.”

นางตอบวา่ “ดีละ พ่อ แม่จักไม่ทำาลายอัธยาศัยของเจ้า” ดังน้ีแล้ว จึงนิมนตพ์ระเถระ ให้ทา่นฉันแล้ว ก็เรียนว่า 
“ท่านผู้เจริญ ลูกชายของดิฉันอยากบวช,  ในเวลาเย็น จักนำาเดก็น้ีไปสู่วิหาร,” ส่งพระเถระไปแล้ว ให้ประชุมพวกญาติ 
กล่าววา่ “ในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์ พวกเราจกัทำากิจที่ควรทำาในวันน้ีแหละ” ดังน้ีแล้ว 
จึงแต่งตวัลูกชายนำาไปวิหาร ดว้ยสิริโสภาคอันใหญ่ แล้วมอบถวายแก่พระเถระ.

ฝ่ายพระเถระ กลา่วกะสุขกุมารน้ันว่า “พ่อ ธรรมดาบรรพชา ทำาได้โดยยาก,  เจ้าจกัอาจเพื่อยินดีหรือ?” 
เมื่อตอบว่า “ผมจักทำาตามโอวาทของทา่น ครับ” จึงให้กัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว.

แม้มารดาของสุขกุมารน้ัน เมื่อทำาสักการะในการบรรพชา ก็ถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่ภกิษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในภายในวิหารน่ันเอง ตลอด ๗ วัน ในเวลาเย็น จึงได้ไปสู่เรือนของตน.
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ในวันที่ ๘ พระสารีบุตรเถระ เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต,  
ทำากิจที่ควรทำาในวิหารแล้ว จึงให้สามเณรถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.

[สุขสามเณรฝึกตน]

สามเณร เห็นเหมืองนำ้าเป็นต้นในระหว่างทาง จึงถามพระเถระ ดุจสามเณรบัณฑติ.

แม้พระเถระก็พยากรณ์ แก่สามเณรน้ันอย่างน้ันเหมือนกัน.

สามเณรฟังเหตุน้ันแล้ว จึงเรียนถามพระเถระวา่ “ถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไซร้,  กระผมพึงกลับ.” 
เมื่อพระเถระไม่ทำาลายอัธยาศัยของสามเณรน้ัน กล่าววา่ “จงเอาบาตรและจีวรของฉันมา” รับบาตรและจวีรไปแล้ว,  
ก็ไหวพ้ระเถระ เมื่อจะกลับ จึงเรียนสั่งวา่ “ท่านครับ ท่านเมื่อนำาอาหารมาเพื่อผม พึงนำาเอาโภชนะที่มีรส ๑๐๐ ชนิดมา.”

พระเถระ. จกัได้โภชนะน้ัน จากไหน?
สามเณร. เมื่อไม่ไดด้้วยบุญของท่าน ก็จกัไดด้้วยบุญของผม ครับ.
ครั้งน้ัน พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรน้ันแล้ว ก็เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต.

สามเณรน้ัน ไปวิหารแล้ว เปิดห้องของพระเถระ เข้าไปแล้ว ปิดประตู น่ังหยั่งญาณลงในกายของตนแล้ว.

ดว้ยเดชแห่งคุณของสามเณรน้ัน อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนแล้ว.

ท้าวสักกะพิจารณาดูวา่ “น้ีเหตุอะไรหนอ?” เห็นสามเณรแล้ว ทรงดำารวิ่า 
“สุขสามเณรถวายบาตรจวีรแก่อุปัชฌาย์แล้ว กลับ (วิหาร) ด้วยคดิว่า ‘จักทำาสมณธรรม ควรที่เราจะไปในที่น้ัน” 
จึงรับสั่งให้เรียกทา้วมหาราชทั้ง ๔ แลว้ทรงส่งไปดว้ยดำารัสสั่งวา่
“พ่อทั้งหลาย พวกทา่นจงไป,  จงไล่นกกาที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไป.”

ท้าวมหาราชทั้งหลายน้ัน ทำาตามน้ันแล้ว ก็ (พากัน) รักษาอยู่โดยรอบ.

ท้าวสักกะ ทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทติย์ว่า “พวกท่านจงยดึวิมานของตนหยุดก่อน.”

แม้พระจันทร์และพระอาทติย์ก็ทำาตามน้ันแล้ว.

แม้ท้าวสกักะเอง ก็ทรงรักษาอยู่ที่สายยู.๑ 

วิหารสงบเงียบปราศจากเสียง.

สามเณรเจริญวิปัสสนาดว้ยจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง บรรลุมรรคและผล ๓ แล้ว.

พระเถระ อันสามเณรกลา่ววา่ “ทา่นพึงนำาโภชนะมรีส ๑๐๐ ชนิดมา” ดังน้ีแล้ว ก็คดิว่า 
“อันเราอาจเพื่อไดใ้นตระกูลของใครหนอแล?” พิจารณาดูอยู่ ก็เห็นตระกูลอุปัฏฐากผู้สมบูรณ์ดว้ยอัธยาศัยตระกูลหน่ึง 
จึงไปในตระกูลน้ัน   อันชนเหล่าน้ันมีใจยินดีวา่ “ท่านผู้เจริญ ความดอีันท่านผู้มาในที่น้ี ในวันน้ี ทำาแล้ว” 
รับบาตรนิมนต์ให้น่ัง ถวายยาคูและของขบฉัน อันเขาเชิญกล่าวธรรมชั่วเวลาภัตร 
จึงกลา่วสาราณียธรรมถา แก่ชนเหล่าน้ัน กำาหนดกาลยังเทศนา ให้จบแล้ว.

๑ อาวิญฺชน เชือกเป็นเคร่ืองชัก,  สายยู เหล็กยาวประมาณ ๑ คืบ ๒ ท่อนเกี่ยวกันเป็นสายด้านหนึ่งใช้ติดกับบานประตูขนาดใหญ่ เพื่อล่าม
บานประตูใหต้ิดกับห่วงเหล็กท่ีธรณีประตู สำาหรับล่ันกุญแจ เช่น สายยูโบสถ์วิหาร
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[สุขสามเณรบรรลุอรหัต]

ทีน้ัน ชนทั้งหลาย จึงถวายโภชนะมรีส ๑๐๐ ชนิด แก่พระเถระน้ัน เห็นพระเถระรับโภชนะน้ันแล้วประสงคจ์ะกลับ 
จึงเรียนวา่ “ฉันเถิด ครับ พวกผมจักถวายโภชนะแม้อื่นอีก” ให้พระเถระฉันแล้ว ก็ถวายจนเต็มบาตรอีก.

พระเถระรับโภชนะน้ันแล้ว กร็ีบไปวิหาร ด้วยคดิวา่ “สามเณรของเราจักหิว.”

วันน้ัน พระศาสดา เสด็จออกแตเ่ช้าตรู่ ทรงน่ังในพระคันธกุฎี  ทรงรำาพึงว่า “วันน้ี สุขสามเณรรับบาตรและจีวรของอุปัชฌาย์
แล้ว กลับไปแล้วตั้งใจวา่ ‘จักทำาสมณธรรม,  กจิของเธอสำาเร็จแล้วหรือ?”

พระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้ง ๓ เทียว อันสามเณรบรรลุแล้ว จึงทรงพิจารณาแม้ยิ่งข้ึนไปว่า 
“สุขสามเณรน้ี จักอาจไหมหนอ เพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันน้ี? 
ส่วนพระสารีบุตรรับภัตรแล้ว ก็รีบออกด้วยคดิว่า ‘สามเณรของเราจักหิว’.  
ถ้า, เมื่อสามเณรน้ี ยังไม่บรรลพุระอรหัต, พระสารีบุตรจักนำาภตัรมาก่อน,  อันตรายก็จกัมีแก่สามเณรน้ี.  
ควรที่เราจะไปยึดอารกัขาอยู่ที่ซุ้มประตู”  ครั้นทรงดำาริแล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ทรงยืนยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตู.

ฝ่ายพระเถระก็นำาภัตรมา.

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อ กะพระเถระน้ัน โดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังแล.

ในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สามเณรก็บรรลุพระอรหัตแล้ว.

พระศาสดา ตรัสเรียกพระเถระมาแล้ว ตรัสวา่ “สารีบุตร จงไปเถิด,  จงให้ภัตแก่สามเณรของเธอ.”

พระเถระไปถึงแล้ว จึงเคาะประตู.

สามเณรออกมาทำาวัตรแก่อุปัชฌาย์แล้ว,  เมื่อพระเถระบอกวา่ “จงทำาภัตกิจ,” กร็ู้วา่พระเถระไม่มีความตอ้งการดว้ยภัต 
เป็นเด็กมีอายุ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตในขณะน้ันน่ันเอง ตรวจตราดทูี่น่ังอันตำ่า ทำาภตักิจแล้วลา้งบาตร.

ในกาลน้ัน ท้าวมหาราช ๔ องค์ ก็พากันเลิกการรักษา.

ถึงพระจันทร์พระอาทติย์ ก็ปล่อยวิมาน.

แม้ท้าวสกักะ กท็รงเลิกอารักขาที่สายยู.

พระอาทติย์ปรากฏคลอ้ยเลยท่ามกลางฟ้าไปแล้วเทียว.

[บัณฑิตย่อมฝึกตน]

ภิกษุทั้งหลาย พากันพูดว่า 
“กาลเย็นปรากฏ,  สามเณรเพิ่งทำาภตักิจเสร็จเดี๋ยวน้ีเอง,  ทำาไมหนอ วันน้ีเวลาเช้าจึงมาก, เวลาเย็นจึงน้อย?”

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยกลา่วเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา่ “พระเจ้าข้า วันน้ี เวลาเชา้มาก เวลาเย็นน้อย สามเณรเพิ่งฉันภัตรเสร็จเดี๋ยวน้ีเอง,  
ก็แลเป็นไฉน พระอาทิตยจ์ึงปรากฏคล้อยเคลื่อนทา่มกลางฟ้าไป,” 
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทำาสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นเช่นน้ันน่ันแล. 
ก็ในวันน้ี ท้าวมหาราช ๔ องค์ยึดอารกัขาไว้โดยรอบ,  พระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยดึวิมานหยุดอยู่,  
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ท้าวสักกะทรงยึดอารักขาท่ีสายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ท่ีซุ้มประตู,  วันน้ี สุขสามเณรเห็นคนไขนำ้าเข้าเหมือง ช่างศรดัดศรให้ตรง
ช่างถากถากทัพสัมภาระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้ว ฝึกตน บรรลพุระอรหัตแล้ว” ดังน้ีแล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“คนไขนำ้าทั้งหลาย ย่อมไขนำ้า,  ชา่งศรทั้งหลาย ย่อมดัดศร, 
ช่างถากทั้งหลาย ย่อมถากไม้,  ผู้สอนงา่ยทั้งหลาย ย่อมฝกึตน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สพฺุพตา ความว่า วา่ง่าย คือ พึงโอวาท พึงอนุศาสน์ โดยสะดวก.

คำาที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องสุขสามเณร จบ.

ทัณฑวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๐ จบ.
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๑.  เรือ่งหญิงสหายของนางวิสาขา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกหญิงสหายของนางวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โก นุ หาโส กิมานนฺโท” เป็นต้น.

[สามมีอบภรรยาของตนแก่นางวิสาขา]

ดังได้สดับมา กุลบุตร ๕๐๐ คน ในพระนครสาวัตถี ได้มอบภริยาของตนๆ กะนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
ดว้ยมุ่งหมายว่า “ดว้ยอุบายอย่างน้ี ภริยาเหล่าน้ีจักเป็นผู้อยู่ดว้ยความไม่ประมาท.”

หญิงเหล่าน้ัน เมื่อไปสวนก็ดี ไปวิหารกด็ี ย่อมไปกับนางวิสาขาน่ันแล.

[มหรสพเกีย่วกับสรุา]

ในคราวหน่ึง เมื่อเขาโฆษณาการมหรสพวา่ “จกัมีการมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วัน” 
หญิงเหล่าน้ันก็จดัเตรียมสุราเพื่อสามีของตนๆ.

สามีเหล่าน้ัน เล่นมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วันแล้ว ในวันที่ ๘ ได้ออกไปเพื่อทำาการงาน.

[หญิงเหล่าน้ันคิดหาอุบายดื่มสุรา]

หญิงแม้เหล่าน้ันหารือกันวา่ “พวกเราไม่ไดด้ื่มสุราต่อหน้าสามี,  ก็สรุาที่เหลือยังมีอยู่.  
เราทั้งหลายจักดื่มสรุาน้ีดว้ยวธิีที่สามีเหล่าน้ันจะไม่รู้” ดังน้ีแล้ว 
จึงไปสำานักของนางวิสาขา กลา่ววา่ “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายปรารถนาจะชมสวน” 
เมื่อนางวิสาขาตอบว่า “ดีละ แม่ทั้งหลาย ถ้าเช่นน้ัน จงทำากิจที่ควรทำาเสร็จแล้ว จึงออกไป.” 
ได้ไปพร้อมนางวิสาขาน้ัน ซ่อนสุราไปโดยอาการอันมิดชดิ ด่ืมเสีย (จน) เมาแล้ว เที่ยวไปในสวน.

นางวิสาขา คดิว่า “หญิงเหล่าน้ีทำากรรมไม่สมควร,  
คราวน้ี ถึงพวกเดียรถีย์ก็จกัติเตียนไดว้่า ‘สาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคดม ด่ืมสุรา ย่อมเที่ยวไป” 
จึงกลา่วกะหญิงเหล่าน้ันว่า “น่ีแน่ะ แม่ เธอทั้งหลายทำากรรมไม่สมควร,  พลอยให้เกิดอัปยศแก่ฉันดว้ย,  
ถึงสามีก็จะโกรธพวกเธอ,  บัดน้ี พวกเธอจักทำาอย่างไรกัน?”

หญิงเหล่าน้ัน ตอบว่า “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายจักแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้”

นางวิสาขาจึงกลา่ววา่ “ถ้าเช่นน้ัน พวกเธอจักปรากฏดว้ยกรรมของตน.”

หญิงเหล่าน้ันไปถึงเรือนแล้ว ทำาท่าลวงว่าเป็นไข้.

ทีน้ัน สามีของหญิงเหล่าน้ันถามวา่ “หญิงชื่อน้ีและชื่อน้ีไปไหน?” ได้ยินว่า “เป็นไข้” 
ก็กำาหนดจับได้วา่ “พวกน้ีจักดื่มสุราที่เหลือเป็นแน่” จึงได้ทุบตีหญิงเหล่าน้ันให้ถึงความเสื่อมเสีย.

ในคราวมหรสพแม้อื่นอีก หญิงเหล่าน้ันอยากดื่มสรุาเหมือนอย่างน้ัน 
จึงเข้าไปหานางวิสาขา กลา่วว่า “แม่เจ้า โปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิด” 
ถูกนางห้ามวา่ “แม้ในคราวก่อน เธอทั้งหลายทำาให้อัปยศแก่ฉัน,  ไปเองเถอะ,  ฉันจะไม่พาเธอทั้งหลายไปละ” 
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ไดพู้ดเอาใจวา่ “ทีน้ี พวกดิฉันจักไม่ทำาอย่างน้ัน” 
แล้วเข้าไปหานางวิสาขาน้ัน พดูใหม่ว่า “แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายประสงคจ์ะทำาพุทธบูชา,  ขอจงพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิด.”

นางจึงพูดว่า “แน่ะแม่ บัดน้ี สมควร (แท้),  เธอทั้งหลายจงไปจัดแจงเตรียมตัวเถอะ”

หญิงเหล่าน้ันให้คนถือของหอมมีระเบียบดอกไม้เป็นต้นด้วยผอบ๑ ห้ิวขวดมีสัณฐานดุจกำามือ ซ่ึงเต็มดว้ยสุรา ดว้ยมือทั้ง ๒ 
คลุมผ้าผืนใหญ่เข้าไปหานางวิสาขาแล้ว เข้าไปวิหารพร้อมกับนางวิสาขาน้ัน น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง 
ดื่มสรุาดว้ยขวดอันมีสัณฐานดุจกำามือน่ันเองแล้ว ทิ้งขวดเสีย น่ังตรงพระพกัตรพ์ระศาสดาในโรงธรรม.

นางวิสาขากราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่หญิงเหล่าน้ี.”

ฝ่ายหญิงเหล่าน้ัน มตีัวสั่นเทิ้มอยู่ดว้ยฤทธิ์เมา เกิดความคดิข้ึนว่า “เราทั้งหลายจักฟ้อน จกัขับ.”

[เทวบุตรมารบันดาลให้แสดงกายวิการแต่ไม่สำาเร็จ]

ลำาดับน้ัน เทวดาองค์หน่ึง ซ่ึงนับเน่ืองในหมู่มาร คิดวา่ “บัดน้ี เราจักสิงในสรีระของหญิงเหล่าน้ีแล้ว จักแสดงประการอัน
แปลกตรงพระพกัตร์พระสมณโคดม” แลว้เข้าสิงในสรรีะของหญิงเหล่าน้ัน

บรรดาหญิงเหล่าน้ัน บางพวกจะเริ่มปรบมือหัวเราะ,  บางพวกเริ่มจะฟอ้น ตรงพระพักตร์ของพระศาสดา.

พระศาสดา ทรงรำาพึงว่า “น้ีอย่างไรกัน?” ทรงทราบเหตุน้ันแล้วดำารวิ่า “บัดน้ี เราจักไมใ่ห้เทวดาผู้นับเน่ืองในหมู่มารได้ช่อง. 
เพราะเราเมื่อบำาเพ็ญบารมีตลอดกาลเทา่น้ี ก็หาได้บำาเพ็ญเพือ่มุ่งจะให้เทวดาผู้นับเน่ืองในหมู่มารไดช้่องไม่” 
เพื่อจะให้หญิงเหล่าน้ันสังเวช จึงทรงเปล่งพระรัศมีจากพระโลมาระหว่างพระขนง๒.

ทันใดน้ันเอง ความมืดมนอนธการได้มีแล้ว.

หญิงเหล่าน้ัน ได้หวาดหวั่น อันมรณภัยคกุคามแล้ว.

ดว้ยเหตุน้ัน สรุาในท้องของหญิงเหล่าน้ันจึงสร่างคลายไป.

พระศาสดาทรงหายไป ณ บัลลังก์ที่ทรงน่ัง ทรงยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ทรงเปล่งพระรัศมีจากพระอุณณาโลม.

ขณะน้ัน เป็นเหมือนมีพระจันทร์ข้ึนตั้งพันดวง.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสเรียกหญิงเหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสว่า “พวกเธอ เมื่อมาสำานักของเรา ประมาทแล้วมา หาควรไม่, 
เพราะความประมาทของพวกเธอน่ันเอง เทวดาซ่ึงนับเน่ืองในหมู่มารจึงได้ช่อง ให้พวกเธอทำากายวกิารมีหัวเราะเป็นต้น 
ในท่ีซ่ึงไม่สมควรทำากายวิการมีหัวเราะเป็นต้น,  บัดน้ี พวกเธอทำาการอุตสาหะ เพ่ือมุ่งให้ไฟมีราคะเป็นต้นดับไปจึงควร” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“เมื่อโลกสันนิวาสอันไฟลกุโพลงอยู่เป็นนิตย์, 
พวกเธอจะยังร่าเริง บันเทิงอะไรกันหนอ? 
เธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้ว ทำาไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่า?”

๑ (ผะ-อบ) ภาชนะสำาหรับใส่ของ มีเชิง ฝาครอบมียอด มักทำาด้วยโลหะหรือไม้กลึงเป็นต้น.
๒ ภมุกโลมโตติ.  ภมุกนฺตเร โลมโต.
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[แก้อรรถ]

ความยินดี ชือ่ว่า อานนฺโท ในพระคาถาน้ัน.  

พระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำาอธิบายไวด้ังน้ีว่า “เมื่อโลกสันนิวาสน้ี อันไฟ ๑๑ อย่างมรีาคะเป็นต้นลุกโพลงแล้วเป็นนิตย์,  
เธอทั้งหลายจะมวัร่าเริงหรือเพลิดเพลินอะไรกันหนอ? น่ันไม่สมควรทำาเลยมิใช่หรือ? 
ก็เธอทั้งหลาย อันความมดืคืออวิชชาซ่ึงมีวตัถุ ๘ ปกคลุมไว้ เหตุไรจึงไม่แสวงหา คือไม่ทำาประทีปคือญาณ เพื่อประโยชน์แก่
การกำาจัดความมดืน้ันเสีย?”

[ผู้รับคำาเตือนย่อมได้ผล]

ในเวลาจบพระธรรมเทศนา หญิง ๕๐๐ ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.

พระศาสดา ทรงทราบความที่หญิงเหล่าน้ันเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในอจลศรัทธาแล้ว เสด็จลงจากยอดเขาสิเนรุ ทรงน่ังบนพุทธอาสน์.

[นางวิสาขาช้ีโทษของสุราโดยบุคคลาธิษฐาน]

ลำาดับน้ัน นางวิสาขาได้กราบทูลพระองคว์่า “พระเจ้าข้า ข้ึนชื่อวา่สุราน้ี เลวทราม,  เพราะว่า หญิงเหล่าน้ี ชือ่เห็นปานน้ี 
น่ังตรงพระพักตรพ์ระพทุธเจ้าเช่นพระองค์ ยังไม่สามารถจะยังแม้เพียงอริิยาบถให้เรียบร้อยได้ เริ่มจะลุกข้ึนปรบมือ ทำาการ
หัวเราะขับ และฟ้อนเป็นต้นแล้ว.”

พระศาสดาตรัสวา่ “น่ันแหละ วิสาขา ข้ึนชื่อวา่สุราน้ี เลวทรามแท้,  เพราะประชาชนอาศัยสุราน้ี ถึงความพินาศแล้วตั้งหลาย
ร้อย.” 
เมื่อนางวิสาขากราบทูลว่า “ก็สรุาน้ีเกิดข้ึนเมื่อไร? พระเจ้าข้า,” เพื่อจะตรัสอุปัตติเหตุแห่งสุราน้ัน (แก่นางวิสาขา) โดย
พิสดาร จึงทรงนำาอดีตนิทานมาแล้ว ตรัสกุมภชาดก๑ ดังน้ีแล.

เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา จบ.

๑ ขุ.  ชา.  ตึส.  ๒๗/๔๗๗.  ตทฏฺฐกถา.  ๗/๑๙๑.
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๒.  เรือ่งนางสิริมา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนางสิริมา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปสฺส จติฺตกตำ พิมฺพำ” เป็นต้น.

[นางสิรมิาบรรลุโสดาปัตติผล]

ดังได้สดับมา นางสิริมาน้ัน มีรูปร่างงดงาม เป็นหญิงแพศยาในกรุงราชคฤห์  
ภายในพรรษาหน่ึง ได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามวา่อุตตรา ซ่ึงเป็นธิดาของปุณณกเศรษฐี ผู้เป็นภริยาของสุมนเศรษฐีบุตร 
ประสงค์จะให้นางอุตตราน้ันเล่ือมใส จึงทูลขอขมาพระศาสดา ผู้ทรงทำาภัตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว ในเรือนของนางอุตตราน้ัน, 
ในวันน้ัน ได้ฟังภัตตานุโมทนาของพระทศพล บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ในเวลาจบพระคาถาว่า

“พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ,  พึงชนะคนไม่ดี ดว้ยความดี,  
พึงชนะคนตระหน่ี ดว้ยการให้ปัน,  พึงชนะคนพูดพล่อยๆ ด้วยคำาจริง.”

น้ีเป็นความย่อในเรือ่งน้ี.

ส่วนเน้ือเรื่องพิสดาร จักมีแจ้งในวรรณนาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกธวรรคน่ันแล.

นางสิริมาน้ัน คร้ันบรรลุโสดาปัตติผลอยา่งน้ีแล้ว นิมนตพ์ระทศพล 
รุ่งข้ึนถวายทานเป็นอันมากแล้วไดต้ั้งอัฏฐกภัตเพือ่พระสงฆ์ไว้เป็นประจำา.

ตั้งแต่น้ันมา ภิกษุ ๘ รูปไปเรือนเสมอ.

นางเอ่ยปากวา่ “นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลาย รับเนยใส,  รับนมสด” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว (บรรจุภัต) ให้เต็มบาตรของภิกษุเหล่าน้ัน.

อาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหน่ึงได้แล้ว ย่อมเพียงพอแก่ภกิษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง.

นางถวายบิณฑบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์ ๑๖ กหาปณะทุกวัน.

ต่อมาวันหน่ึง ภิกษุรูปหน่ึงฉันอัฏฐกภตัในเรือนของนางแล้ว ได้ไปวิหารแห่งหน่ึง ณ ที่ไกล ๓ โยชน์.

ครั้งน้ัน พวกภิกษุถามเธอซ่ึงน่ังอยู่ในที่บำารุงพระเถระในเวลาเย็นว่า “ผู้มีอายุ (ไป) รับภิกษาที่ไหนมา?”

เธอตอบวา่ “ผม (ไป) ฉันอัฏฐกภตัของนางสริิมา (มา).”

พวกภิกษุถามอีกว่า “นางทำาของอันน่าพึงใจถวายไหม? ผู้มีอายุ.”

[ภกิษุพรรณนาความดีของนางสิริมา]

เธอจึงกลา่วคุณของนางวา่ “ผมไม่สามารถจะพรรณนาภัตของนางได้,  นางทำาถวายแสนจะประณีต,  
ภัตที่ภกิษุรูปหน่ึงได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง,  
แต่การได้เห็นนางน้ันแล ดีเสียยิ่งกว่าไทยธรรมของนางอีก,  เพราะนางสวยงามเช่นน้ีๆ.”

ครั้งน้ัน ภกิษุรูปหน่ึงได้ฟังถ้อยคำาทีพ่รรณนาคุณของนาง เกดิความรักข้ึนแล้ว โดยมิได้เห็นตัวเลย คิดว่า 
“ควรที่เราจะไปดูนาง” แล้วบอกจำานวนพรรษาของตนแล้ว ถามลำาดับกะภิกษุน้ันแล้ว 
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ได้ยินวา่ “ผู้มีอายุ พรุ่งน้ี ทา่นเป็นพระสังฆเถระ จักได้อัฏฐกภตัในเรือนน้ัน” จึงควา้บาตรและจีวรหลีกไปในขณะน้ันเอง,  
เมื่ออรุณข้ึนแตเ่ช้าเทียว เข้าไปสู่โรงภตั ยืน (คอย) อยู่แล้ว เป็นพระสังฆเถระ ได้อัฏฐกภตั ในเรือนของนาง.

[นางสิรมิาเจ็บ]

ก็ในเวลาที่ภิกษุน่ันฉันแล้ว หลีกไปในวันวานน่ันเอง โรคได้เกิดข้ึนในสรีระของนาง,  ฉะน้ัน นางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วนอน.

ขณะน้ัน พวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ได้อัฏฐกภตัมาแล้ว จึงบอกแก่นาง.

นางไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้น่ัง หรืออังคาสดว้ยมือของตนได้ จึงสั่งพวกทาสีว่า 
“แน่ะแม่ทั้งหลาย พวกเธอรับบาตรแลว้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้น่ัง ให้ดื่มยาคู ถวายของเคี้ยว 
ในเวลาฉันภัต จง (บรรจุภตั) ให้เต็มบาตรแล้วถวายเถิด.”

ทาสีเหล่าน้ันรับว่า “ดีละ คณุแม่” แลว้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามา ให้ดื่มข้าวยาคู ถวายของเคี้ยวแล้ว 
ในเวลาฉันภัต (บรรจุภัต) ให้เต็มบาตรแล้ว บอกแก่นาง.

นางกลา่ววา่ “จงช่วยพยุงฉันไปที,  ฉันจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” อันทาสีเหล่าน้ันพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้ว 
ได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยสรีระอันสั่นเทิ้มอยู่.

ภิกษุน้ันแลดูนางแล้ว คดิวา่ “ความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้น้ี (ยังสวยงาม) ถึงเพียงน้ี,  ก็ในเวลาไม่มีโรค รูปสมบัติ
ของนางคนน้ี ที่ตกแต่งแล้วดว้ยอาภรณ์ทุกอยา่ง จะสวยงามสักเพียงไร.”

ครั้งน้ัน กิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกฏิปีกำาเริบข้ึนแล้ว.

ภิกษุน้ันมิได้มีใจจดจ่อที่อื่น (มีใจจดจ่อแต่เฉพาะนางเท่านัน้) ไม่สามารถจะฉันอาหารได้ 
จึงถือบาตร กลับวิหาร ปิดบาตรวางไว้ ณ ส่วนข้างหน่ึง ปูจีวรนอนแล้ว.

ลำาดับน้ัน ภิกษุสหาย (ของเธอ) รูปหน่ึง แม้อ้อนวอนอยู่ ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันได้.

ภิกษุน้ันได้อดอาหารแล้ว.

[นางสิรมิาถึงแก่กรรม]

ในเวลาเย็นวันน้ันเอง นางสิริมาได้ทำากาลกิริยาแล้ว.

พระราชาทรงส่งพระราชสาสน์ไปถวายพระศาสดาว่า “พระเจา้ข้า นางสริิมาน้องสาวหมอชีวก ได้ทำากาลกิริยาเสียแล้ว.”

พระศาสดาทรงสดับเรื่องน้ัน จึงทรงส่งข่าวไปแด่พระราชาวา่ “กจิคือการเผา (ศพ) นางสริิมา ยังไม่มี,  
พระองค์จงทรงรับสั่งให้เอาศพนางสริิมาน้ันนอนในป่าช้าผดีิบแล้ว ให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิด.”

พระราชาได้ทรงทำาตามรับสั่งแล้ว.

สามวันล่วงไปแล้วตามลำาดับ,  ในวันที่ ๔ สรีระข้ึนพองแล้ว.

หมู่หนอนไต่ออกจากปากแผลทั้ง ๙.

สรรีะทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะน้ัน.
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พระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่า “เว้นเด็กๆ ท่ีเฝ้าเรือนเสีย ใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ ๘ กหาปณะ” 
และได้ส่ง (พระราชสาสน์) ไปสำานักพระศาสดาวา่ “นัยวา่ ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประธาน ขอจงมาดูนางสริิมา.

พระศาสดารับสั่งให้เผดียง๑แก่ภิกษุทั้งหลายว่า “เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมา.”

ภิกษุหนุ่มแม้รูปน้ัน ไม่เชื่อฟังคำาของใครๆ เลย ตลอด ๔ วัน อดอาหารนอนแซ่วอยู่แล้ว.

ข้าวสวยในบาตรบูด,  สนิมกต็ั้งข้ึนในบาตร.

ลำาดับน้ัน ภิกษุสหายน้ัน จึงเข้าไปหาเธอแล้ว บอกวา่ “ผู้มีอายุ พระศาสดาเสด็จไปแลดูนางสริิมา.”

เธอแม้ถูกความหิวแผดเผาอย่างน้ัน ก็ลุกข้ึนได้โดยรวดเร็ว ในเพราะบทท่ีกล่าวว่า “สิริมา” น่ันเอง กล่าวถามว่า “ท่านว่าอะไรนะ” 
เมื่อภิกษุสหายตอบว่า “พระศาสดาจะเสด็จไปแลดูนางสริิมา,  ท่านจะไปดว้ยไหม?” รีบรับว่า “ไปครับ” 
แล้วเทข้าวล้างบาตรใสใ่นถลก ได้ไปกับหมู่ภิกษุ.

พระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้ว ได้ประทับอยู่ ณ ข้างหน่ึง.

ภิกษุณีสงฆ์ก็ดี ราชบริษัทกด็ี อุบาสกบริษัทก็ดี อุบาสิกาบริษัทกด็ี ได้ยืนอยู่พวกละข้าง.

[ศพนางสริิมาผู้เลอโฉมหาค่ามิได้]

พระศาสดาตรัสถามพระราชาว่า “น่ีใคร? มหาบพิตร.”

พระราชา. น้องสาวหมอชีวก ชื่อสริิมา พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. นางสริิมาหรือน่ี?
พระราชา. นางสริิมา พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่า 

‘ใครให้ทรพัย์พันหน่ึง จงเอานางสริิมาไป’.
พระราชาได้ทรงทำาอย่างน้ันแล้ว.

ผู้ที่จะออกปากว่า “ข้าพเจา้หรือวา่เรา” แม้คนหน่ึงก็ไม่มี.

พระราชาทูลแกพ่ระศาสดาว่า “ชนทั้งหลายไม่รับ พระเจา้ข้า.”

พระศาสดาตรัสวา่ “มหาบพิตร ถ้ากระน้ัน จงลดราคาลง (อกี).

พระราชารับสั่งให้ตีกลองโฆษณาวา่ “ใครให้ทรัพย์ ๕๐๐ จงเอาไป” ไมท่รงเห็นใครๆ จะรับเอา จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า 
“ใครให้ทรพัย์ ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐-๕๐-๒๕ กหาปณะ,  ๑๐ กหาปณะ,  ๕ กหาปณะ,  ๑ กหาปณะ,  ครึ่งกหาปณะ,  บาท ๑, 
มาสก ๑,  กากณิก ๑ แล้วเอานางสริิมาไป” (ก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไป) จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า “จงเอาไปเปล่าๆ ก็ได้.”

ผู้ที่จะออกปากว่า “ข้าพเจา้,  หรือวา่เรา” (แม้คนหน่ึง) ก็ไม่มี.

พระราชาทูลว่า “พระเจา้ข้า ชื่อว่าผู้ทีจ่ะรับเอาไปแม้เปล่าๆ ก็ไม่มี.”

๑ เผดยีง [ผะ-เดียง] บอกให้รู้,  บอกนิมนต์
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พระศาสดา จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาดูมาตุคามซ่ึงเป็นที่รักของมหาชน,  
ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในพระนครน้ีแล ให้ทรพัย์พันหน่ึงแล้ว ได้ (อภิรม) วันหน่ึง,  บัดน้ีแม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆ ก็ไม่มี,  
รูปเห็นปานน้ี ถึงความส้ินและความเส่ือมแล้ว,  ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงดูอัตภาพอันอาดูร๑” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“เธอจงดูอตัภาพ ที่ไม่มีความยั่งยืน (และ) ความมั่นคง 
(อันกรรม) ทำาให้วิจติรแล้ว มีกายเป็นแผล อันกระดกู ๓๐๐ ท่อนยกข้ึนแล้ว
อันอาดูร ท่ีมหาชนครุ่นคดิแล้วโดยมาก.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ จติฺตกตำ ความวา่ มีความวิจิตรอันกรรมทำาแล้ว 
คือ (อันกรรม) ทำาให้วิจิตรดว้ยวัตถุตา่งๆ มีอาภรณค์ือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้น.

บทว่า พิมพำ ได้แก่ ซ่ึงอัตภาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่น้อย มีสว่นยาวเป็นต้น 
ในฐานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะยาวเป็นต้น.

บทว่า อรกุายำ คือ มีกายเป็นแผล ด้วยสามารถปากแผลทั้ง ๙.

บทว่า สมุสฺสิตำ คือ อันกระดูก ๓๐๐ ท่อนยกข้ึนแล้ว.

บทว่า อาตุรำ ความว่า ชื่อวา่เป็นไข้ประจำา เพราะความเป็นสถานที่ต้องบริหารด้วยอริิยาบถเป็นต้นทุกเวลา.

บทว่า พหุสงฺกปฺปํ ได้แก่ อันมหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมาก.

บาทพระคาถาว่า ยสฺส นตฺถิ ธวุำ ฐติิ ความวา่ เธอทั้งหลายจงดูอตัภาพน้ี ที่ไม่มีความยั่งยืน หรือความมั่นคง มีความแตกเรี่ย
รายและกระจดักระจายไปเป็นธรรมดา โดยสว่นเดียวเท่าน้ัน.

ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัย๒ได้มีแล้วแก่สตัว์ ๘ หมื่น ๔ พัน.

ภิกษุแม้รูปน้ัน ก็ไดต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.

เรื่องนางสริิมา จบ.

๑ อาตุร เดือดร้อน กระสับกระส่าย มีโรค
๒ ธรรมาภิสมัย (ทัม-มา-) การตรัสรู้ธรรม, การสำาเร็จมรรคผล
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๓.  เรื่องพระอุตตราเถรี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุตตรเถรี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปริชิณณฺมิทำ รูปํ” เป็นต้น.

[พระเถรีอดอาหารเพราะนำ้าใจกรุณา]

ดังได้สดับมา พระเถรีมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำาเนิด เที่ยวบิณฑบาต ได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหน่ึงในระหว่างถนน ได้ถาม
โดยเอื้อเฟื้อดว้ยบิณฑบาต เมื่อภิกษุน้ันไม่ห้ามรับเอา ก็ถวายทั้งหมด  (ส่วนตน) ได้อดอาหารแล้ว.

แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็ได้ถวายภัตแก่ภกิษุน้ันแหละในที่น้ันเหมือนกัน ได้อดอาหารแล้วอยา่งน้ัน.

[ได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผล]

แต่ในวันที่ ๔ พระเถรีเที่ยวบิณฑบาต พบพระศาสดาในที่แคบแห่งหน่ึง 
เมื่อถอยหลัง ได้เหยียบมุมชายจีวรของตนซ่ึงห้อยอยู่ ไม่สามารถจะตั้งตวัได้ จึงซวนล้มแล้ว.

พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้ว ตรัสวา่ “น้องหญิง อัตภาพของเธอแก่หง่อมแล้ว ต่อกาลไม่ชา้นัก กจ็ะแตกสลายไป” 
ดังน้ี แล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“รูปน้ีแก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค เป่ือยพัง,  
กายของตนเป็นของเน่า จักแตก, เพราะชวีิตมีความตายเป็นที่สุด”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า “น้องหญิง รูปน้ี คือที่นับว่าสรีระของเธอ ชื่อว่าแก่หง่อมแล้ว เพราะความเป็นคนแก่,  
ก็รูปน้ันแล ชื่อวา่เป็นรังของโรค เพราะอรรถว่า เป็นสถานที่อยู่อาศัยของโรคทกุชนิด,  
เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอก แม้หนุ่ม เขาเรียกว่า “สุนัขจิ้งจอกแก่.” เถาหัวดว้น แม้อ่อน เขาเรียกว่า “เถาเน่า” ฉันใด,  
รูปน้ี ก็ฉันน้ัน เกิดในวันน้ัน แม้เป็นรูปมีสีเหมือนทองคำา กช็ื่อว่ากายเน่า เป่ือยพัง เพราะอรรถวา่ ไหลออกเป็นนิตย์.

กายของเธอน้ีน้ันเป็นของเน่า พึงทราบเถิดว่า “จะแตก คือจักทำาลาย ต่อกาลไม่นานนัก.”

เพราะเหตุไร? เพราะชีวติมีความตายเป็นที่สุด. 
พระผู้มีพระภาคตรัสคำาอธิบายไวว้่า “เพราะชีวิตของสรรพสตัว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งน้ัน.”

ในเวลาจบเทศนา พระเถรีบรรลโุสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระอุตตราเถรี จบ.
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๔.  เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกภิกษุผู้มีความสำาคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูป 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยานีมานิ” เป็นต้น.

[พวกภกิษุสำาคัญผิด]

ดังได้สดับมา ภกิษุ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานในสำานักพระศาสดาแลว้ เข้าไปสู่ป่า พากเพียรพยายามอยู่ ยังฌานให้เกิดข้ึนแล้ว
สำาคัญว่า “กิจบรรพชิตของพวกเราสำาเร็จแล้ว” เพราะกิเลสทั้งหลายไมฟุ่้งข้ึน 
จึง (กลับ) มาด้วยหวังว่า “จักกราบทูลคุณทีต่นได้แล้วแดพ่ระศาสดา.”

[พระศาสดาแก้คำาสำาคัญผิดน้ัน]

ในเวลาที่พวกเธอถึงซุ้มประตูชั้นนอกเท่าน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระวา่ 
“อานนท์ การงาน (เกี่ยว) ดว้ยเราผู้อันภิกษุเหล่าน้ีเข้าเฝ้า ยังไม่มี,  
ภิกษุเหล่าน้ีจงไปป่าชา้ผีดิบ๑ (เสียก่อน) กลับมาจากที่น้ันแล้วจึงค่อยเฝ้าเรา.”

พระเถระไปแจ้งความน้ันแกพ่วกเธอแล้ว.

พวกเธอไม่พูดเลยว่า “ประโยชน์อะไรของพวกเราด้วยป่าช้าผีดิบ” คิดว่า “พระพุทธเจ้าทรงเห็นกาลไกล จักทรงเห็น (เหตุ) การณ์”
ดังน้ีแล้ว ไปสู่ป่าช้าผดีิบแล้ว เมื่อเห็นศพในที่น้ัน กลับได้ความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้ ๑ วัน ๒ วัน 
ยังความกำาหนัดให้เกิดในสรีระอันสดซ่ึงเขาทิ้งไว้ในขณะน้ัน. 

ในขณะน้ันกร็ู้วา่ตนยังมีกิเลส.

พระศาสดา ทรงน่ังในพระคันธกุฎีน่ันเอง ทรงฉายรัศมีไปดจุตรัสอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่าน้ัน 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นน้ัน ยังความยินดีดว้ยอำานาจราคะให้เกิดข้ึน ควรละหรือ?” 
ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“กระดูกเหล่าน้ีใด อันเขาทิ้งเกลื่อนกลาด ดจุนำ้าเต้าในสารทกาล๒ 
มีสีเหมือนนกพิราบ ความยินดีอะไรเล่า? (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่าน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปตฺถานิ ได้แก่ อันเขาทิ้งแล้ว.

บทว่า สารเท ความว่า เหมือนนำ้าเต้าที่ถูกลมและแดดกระทบ หล่นเกลื่อนกลาดในที่น้ันๆ ในสารทกาล.

บทว่า กาโปตกานิ แปลว่า มีสีเหมือนนกพริาบ.

สองบทว่า ตานิ ทิสฺวาน ความวา่ ความยินดดี้วยอะไรเล่าของพวกเธอ (จกัมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่าน้ัน คือเห็นปานน้ัน 
การทำาความยินดีในกามแม้เพียงนิดหน่อย ย่อมไม่ควรเลย มิใช่หรือ?

๑ อามกสุสานำ ป่าช้าท่ีฝังศพดิบ คือไม่เผา
๒ ฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว คือฤดูใบไม้ร่วง.
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ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันได้บรรลุอรหัตผลแล้ว ตามที่ยืนอยู่เทียว ชมเชยพระผู้มพีระภาค มาถวายบังคมแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระอธิมานิกภิกษุ จบ.
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๕.  เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางรูปนันทาเถรี ซ่ึงเป็นนางงามในชนบท ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า
“อฏฺฐีนำ นครำ กตำ” เป็นต้น.

[พระนางรูปนันทาทรงผนวช]

ได้ยินว่า วันหน่ึง พระนางรูปนันทาน้ันทรงดำาริว่า “เจ้าพ่ีใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติ 
(ออก) ผนวชเป็นพระพุทธเจ้า ผู้อัครบุคคลในโลก,  แม้โอรสของพระองค์พระนามวา่ราหุลกุมาร ก็ผนวชแล้ว,  
แม้เจ้าพี่ของเรา (คือพระนันทะ) ก็ผนวชแล้ว, แม้พระมารดาของเรา ก็ทรงผนวชแล้ว,  เมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่าน้ี 
ทรงผนวชแล้ว,  แม้เราจักทำาอะไรในเรอืน, จักผนวช (บ้าง).”

พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำานักภกิษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช เพราะสิเนหาในพระญาติเทา่น้ัน หาใช่เพราะศรทัธาไม่.

ก็เพราะพระนางเป็นผู้มีพระโฉมอันงาม จึงปรากฏพระนามว่า “รูปนันทา.”

[พระนางไม่เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงถกูตำาหนิ]

พระนางได้ทรงสดับวา่ “ได้ยินว่า พระศาสดาตรัสว่า ‘รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา. 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” จึงไม่เสดจ็ไปเผชิญพระพักตรพ์ระศาสดา 
ดว้ยทรงเกรงว่า “พระศาสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซ่ึงน่าดู น่าเลื่อมใสอยา่งน้ี.”

[ชาวนครนิยมฟังธรรม]

ชาวนครสาวัตถี ถวายทานแต่เช้าตรู่ สมาทานอุโบสถแล้ว ห่มผ้าสะอาด มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ในเวลาเย็น ประชุมกันฟังธรรมในพระเชตวัน. 

แม้ภิกษุณีสงฆ์ผู้เกดิฉันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ก็ย่อมไปฟังวิหารธรรม.

ชาวพระนครสาวัตถีเหล่าน้ัน ครั้นฟังธรรมแล้ว เมื่อเข้าไปสู่พระนคร ก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่าน้ันเข้าไป.

[ความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำาพวก]

จริงอยู่ จำาพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซ่ึงมีประมาณ ๔ จำาพวก ที่เห็นพระตถาคตอยู่ ไม่เกิดความเลื่อมใส มีจำานวนน้อยนัก.

[๑. รูปัปปมาณิกา]

ดว้ยว่าจำาพวกสตัว์ที่เป็นรูปัปปมาณิกา (ถือรูปเป็นประมาณ) เห็นพระสรีระของพระตถาคต 
อันประดับแล้วด้วยพระลกัษณะและอนุพยัญชนะมีพระฉววีรรณดจุทองคำา ย่อมเลื่อมใส.

[๒. โฆสัปปมาณิกา]

จำาพวกโฆสัปปมาณิกา (ถือเสียงเป็นประมาณ) คือฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดา ซ่ึงอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายรอ้ยชาติ
และเสียงประกาศพระธรรมเทศนา อันประกอบดว้ยองค์ ๘ (อัฏฐังคิกมรรค) ย่อมเลื่อมใส.
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[๓. ลูขัปปมาณิกา]

แม้จำาพวกลูขัปปมาณิกา (การถือปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ) อาศัยความทีพ่ระองค์เป็นผู้เศรา้หมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวร
เป็นต้น ย่อมเลื่อมใส.

[๔. ธัมมัปปมาณิกา]

แม้จำาพวกธัมมัปปมาณิกา (ถือธรรมเป็นประมาณ) ก็ย่อมเลื่อมใสวา่ “ศีลของพระทศพลเห็นปานน้ี,  สมาธิเห็นปานน้ี, 
ปัญญาเห็นปานน้ี,  พระผู้มพีระภาคหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียม ด้วยคุณทั้งหลายมีศีล
เป็นต้น.”

เมื่อชนเหล่าน้ันพรรณนาคณุของพระตถาคตอยู่, ปากไม่เพียงพอ.

[พระนางรูปนันทาเถรีเข้าเฝ้าทรงสดับธรรม]

พระนางรูปนันทา ได้สดับคำาพรรณนาคุณของพระตถาคต แต่สำานักพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกา จึงทรงดำารวิ่า 
“ชนท้ังหลาย ย่อมกล่าวชมเจ้าพ่ีของเรานักหนาทีเดียว แม้ในวันหน่ึง พระองค์เม่ือจะตรัสโทษในรูปของเรา จะตรัสได้สักเท่าไร? 
ถ้ากระไร เราพึงไปกับพวกภิกษุณี ไม่แสดงตนเลย เฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้ว พึงมา.”

พระนางจึงตรัสบอกแก่พวกภิกษุณวี่า “วันน้ี ฉันจักไปสู่ที่ฟังธรรม.”

พวกภิกษุณีมใีจยินดวี่า “นานนักหนา การทีพ่ระนางรูปนันทาทรงมพีระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำารุงพระศาสดาเกิดข้ึนแล้ว, 
วันน้ีพระศาสดา ทรงอาศัยพระนางรูปนันทาน้ีแล้ว จักทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวจิิตร” ดังน้ีแล้วพาพระนางออกไปแล้ว. 

ตั้งแต่เวลาที่ออกไป พระนางทรงดำารวิ่า “เราจะไม่แสดงตนเลย.”

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง]

พระศาสดา ทรงดำารวิ่า “วันน้ี รูปนันทาจกัมาที่บำารุงของเรา. ธรรมเทศนาเช่นไรหนอแล จกัเป็นที่สบายของเธอ?” 
ทรงทำาความตกลงพระหทัยว่า “รูปนันทาน่ัน หนักในรูป มีความเยื่อใยในอัตภาพอยา่งรุนแรง. 
การบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปน่ันแล เป็นที่สบายของเธอ ดจุการบ่งหนามด้วยหนามฉะน้ัน” 
ในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหาร ทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หน่ึง อายุราว ๑๖ ปี นุ่งผ้าแดง ประดับแล้วดว้ยอาภรณ์ทุกอยา่ง
ถือพัด ยืนถวายงานพัดอยู่ที่ใกล้พระองค์ ด้วยกำาลังพระฤทธิ์.

ก็แล พระศาสดาและพระนางรูปนันทาเท่าน้ัน ทรงเห็นรูปหญิงน้ัน.

พระนางเข้าไปวิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรงยืนข้างหลังพวกภิกษุณี ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ 
น่ังในระหวา่งพวกภิกษุณี  ทรงแลดูพระศาสดาตั้งแตพ่ระบาท ทรงเห็นพระสรีระของพระศาสดาวจิิตรแล้วดว้ยพระลักษณะ 
รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ อันพระรัศมวีาหน่ึงแวดล้อมแลว้ ทรงแลดูพระพักตร์อันมีสริิดุจพระจันทร์เพ็ญ 
ได้ทรงเห็นรูปหญิงยืนอยู่ในที่ใกล้แล้ว.

พระนางทรงแลดูหญิงน้ันแล้วทรงแลดูอัตภาพ (ของตน) รู้สึกวา่ตนเหมือนนางกา (ซ่ึงอยู่) ข้างหน้านางพญาหงส์ทอง.

ก็จำาเดิมแต่เวลาที่ (พระนาง) ทรงเห็นรูปอันสำาเร็จแล้วดว้ยฤทธิ์ทีเดียว พระเนตรทั้ง ๒ ของพระนางกว็ิงเวียน.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๕ หน้า ๙๘  • ๕.  เร่ืองพระนางรูปนันทาเถรี • [พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง]

พระนางมีจติอันสิริโฉมแห่งสรีรประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้ววา่ “แม้ผมของหญิงน้ีงาม,  แม้หน้าผากก็งาม” ดังน้ี 
ได้มีสิเนหาในรูปน้ันอย่างแรง.

พระศาสดา ทรงทราบความยินดีอย่างสดุซ้ึงในรูปน้ันของพระนาง 
พอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงแสดงรูปน้ันให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุ ๑๖ ปี มีอายรุาว ๒๐ ปี.

พระนางรูปนันทาได้ทรงแลดู มีจิตเบ่ือหน่ายหน่อยหน่ึงว่า “รูปน้ีไม่เหมือนรูปก่อนหนอ.”

พระศาสดา (ทรงแสดงความแปรเปลี่ยน) ของหญิงน้ัน โดยลำาดับเทียว คอื 
เพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลางคน เพศหญิงแก่ เพศหญิงแก่ครำ่าคร่าแล้วเพราะชรา.

แม้พระนางก็ทรงเบ่ือหน่ายรูปน้ัน ในเวลาทีท่รุดโทรมเพราะชราโดยลำาดับเหมือนกัน ว่า “แม้รูปน้ี หายไปแล้วๆ” 
(ครั้น) ทรงเห็นรูปน้ันมีฟันหัก ผมหงอก หลังโกง มีซ่ีโครงข้ึนดุจกลอน มีไม้เท้ายันข้างหน้า งกงันอยู่ กท็รงเบ่ือหน่ายเหลือเกิน.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงแสดงรูปหญิงน้ันให้เป็นรูปอันพยาธิ๑ครอบงำา

ในขณะน้ันเอง หญิงน้ัน ท้ิงไม้เท้าและพัดใบตาล ร้องเสียงขรม ล้มลงท่ีภาคพ้ืน จมลงในมูตรและกรีสของตน กล้ิงเกลือกไปมา.

พระนางรูปนันทา ทรงเห็นหญิงน้ันแล้ว ทรงเบ่ือหน่ายเต็มที.

พระศาสดา ทรงแสดงมรณะของหญิงน้ันแล้ว.

หญิงน้ัน ถึงความเป็นศพพองข้ึนในขณะน้ันเอง.

สายแห่งหนอนและหมู่หนอน ไหลออกจากปากแผล๒ทั้ง ๙.

ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว.

พระนางรูปนันทา ทรงพิจารณาซากศพน้ันแล้ว ทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงว่า 
“หญิงน้ี ถึงความแก่ ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่น้ีเอง,  
ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จักมาถึงแก่อัตภาพแม้น้ีอย่างน้ันเหมือนกัน.”

และเพราะความที่อตัภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงน่ันเอง 
อัตภาพน้ัน จึงเป็นอันทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาทีเดียว.

ลำาดับน้ัน ภพทั้ง ๓ ปรากฏแกพ่ระนางดุจถูกไฟเผาลนแล้ว และดุจซากศพอันเขาผูกไว้ที่พระศอ.

จิตมุ่งตรงดิ่งต่อกรรมฐานแล้ว.

พระศาสดา ทรงทราบว่าพระนางทรงคดิเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้ว จึงทรงพิจารณาดูวา่ 
“พระนางจักสามารถทำาที่พึ่งแกต่นเองได้ทีเดียวหรือไม่หนอแล?” ทรงเห็นว่า “จักไม่อาจ,  การทีพ่ระนางได้ปัจจัยภายนอก 
(เสียก่อน) จึงเหมาะ” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ด้วยอำานาจธรรมเป็นที่สบายแห่งพระนาง ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“นันทา เธอจงดูกายอันกรรมยกข้ึน อันอาดูร ไม่สะอาด เป่ือยเน่า 
ไหลออกอยู่ข้างบน ไหลออกอยู่ข้างล่าง ทีพ่าลชนทั้งหลายปรารถนากันนัก; 

๑ ความเจ็บไข้
๒ แผล ๙ คือ ตา หู จมูก อย่างละ ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑.
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สรรีะของเธอน้ี ฉันใด,  สรรีะของหญิงน่ัน ก็ฉันน้ัน, 
สรรีะของหญิงน่ัน ฉันใด สรรีะของเธอน้ี ก็ฉันน้ัน. 
เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของว่างเปล่า.  อย่ากลับมาสู่โลกน้ีอีก,
เธอคลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้ว จกัเป็นผู้สงบเที่ยวไป.”

[พระนางนันทาสำาเร็จโสดาปัตติผล]

ได้ทราบวา่ พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภพระนางนันทาภิกษุณี ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ี ดว้ยประการฉะน้ีแล.

พระนางนันทา ทรงส่งญาณไปตามกระแสเทศนา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

[พระศาสดาทรงแสดงวิปัสสนา]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เพื่อจะทรงตรัสสุญญตกรรมฐาน เพื่อต้องการอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้ง ๓ ยิ่งข้ึนไปแกพ่ระนาง 
จึงตรัสวา่ “นันทา เธออย่าทำาความเข้าใจว่า ‘สาระในสรีระน้ี มอียู่’ เพราะสาระในสรีระน้ี แม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่มี, 
สรรีะน้ี อันกรรมยกกระดกู ๓๐๐ ท่อนข้ึนสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“สรรีะ อันกรรมทำาให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย ฉาบดว้ยเน้ือและโลหิต 
เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ ความถือตัว ความลบหลู่คุณท่าน.”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า 
“เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายให้ยกไม้ทั้งหลายข้ึน (เป็นโครง) เอาเถาวัลย์ผูกแล้ว ฉาบดว้ยดินเหนียว ทำาให้เป็นเรือนภายนอก
กล่าวคือนคร เพื่อประโยชน์แก่การตั้งปุพพัณชาติ๑และอปรัณณชาติ๒เป็นต้นลง ฉันใด, 
แม้สรีระน้ี ที่เป็นไปในภายใน ก็ฉันน้ัน อันกรรมยังกระดูก ๓๐๐ ท่อนให้ยกข้ึนแล้ว ทำาให้เป็นนคร อันเส้นเอ็นรดัรึงไว้ ฉาบทา
ดว้ยเน้ือและโลหิต หุ้มห่อด้วยหนัง เพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งชราซ่ึงมีความทรดุโทรมเป็นลักษณะ 
แห่งมัจจุซ่ึงมีความตายเป็นลักษณะ 
แห่งมานะซ่ึงมีความเมา เพราะอาศัยความถึงพร้อมดว้ยความระหง๓ เป็นต้นเป็นลักษณะ 
และแห่งมักขะมีการทำากรรมทีเ่ขาทำาดีแล้วให้ฉิบหายเป็นลักษณะ. 
เพราะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางใจเห็นปานน้ีน่ันแล ต้ังลงแล้วในสรรีะน้ี. 
นอกจากน้ีก็ไม่มีอะไรๆ ที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้. 

ในกาลจบเทศนา พระนางเถรี ได้บรรลุพระอรหัตผล.

พระธรรมเทศนา ได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี จบ.

๑ ปุพพฺณฺณชาติ คือพืชท่ีจะกินก่อน ได้แก่ ข้าวทุกชนิด.
๒ อปรัณณชาต ได้แก่อาหารอ่ืนจากข้าว มีถั่วงาเป็นต้นท่ีจะพึงกินภายหลังกินข้าวแล้ว.
๓ อาโรห เป็นส่วนสูง ปริณาห เป็นส่วนกลม งามพร้อม ได้ส่วนสัด.
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๖.  เรือ่งพระนางมัลลิกาเทวี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตตฺา” เป็นต้น.

[พระนางมัลลกิาทำาสันถวะกับสุนัข]

ได้ยินวา่ วันหน่ึง พระนางมัลลิกาเทวีน้ัน เสดจ็เข้าไปยังซุ้มสำาหรับสรงสนาน ทรงชำาระพระโอษฐ์แล้ว 
ทรงน้อมพระสรีระลง ปรารภเพือ่จะชำาระพระชงฆ์ (แข้ง). 

มีสุนัขตัวโปรดตัวหน่ึง เข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียว.

มันเห็นพระนางน้อมลงเช่นน้ัน จึงเริ่มจะทำาอสัทธรรมสันถวะ.

พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได้ทรงยืนอยู่.

พระราชาทรงแลดูทางพระแกล๑ในปราสาทชั้นบน ทรงเห็นกิริยาน้ัน ในเวลาพระนางเสด็จมาจากซุ้มนำ้าน้ัน 
จึงตรัสวา่ “หญิงถ่อย จงฉิบหาย เพราะเหตุไร เจ้าจึงได้ทำากรรมเห็นปานน้ี?”

[พระราชาแพ้รู้พระนางมัลลิกา]

พระนาง. หม่อมฉัน ทำากรรมอะไร พระเจ้าข้า.
พระราชา. ทำาสันถวะกับสุนัข.
พระนาง. เรื่องน้ี หามิได้ พระเจา้ข้า.
พระราชา. ฉันเห็นเอง,  ฉันจะเชื่อเจา้ไม่ได้,  หญิงถ่อย จงฉิบหาย.
พระนาง. ขอเดชะ ผู้ใดผู้หน่ึง เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ี ผู้เดียวเท่าน้ัน ก็ปรากฏเป็น ๒ คน แก่ผู้ที่แลดทูางพระแกลน้ี.
พระราชา. เจา้พดูไม่จริง หญิงชั่ว.
พระนาง. พระเจา้ข้า ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉัน,  ขอเชิญพระองค์เสดจ็เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ัน. 

หม่อมฉันจักแลดพูระองค์ทางพระแกลน้ี.
พระราชาติดจะเขลา จึงทรงเชื่อถ้อยคำาของพระนาง แล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มนำ้า. 

ฝ่ายพระเทวีน้ันแล ทรงยืนทอดแลดู อยู่ที่พระแกล ทูลว่า “มหาราชผู้มดืเขลา ชื่ออะไรน่ัน. 
พระองค์ทรงทำาสันถวะกับนางแพะ” แม้เมื่อพระราชาจะตรัสวา่ “นางผู้เจริญ ฉันมิได้ทำากรรมเห็นปานน้ัน” 
ก็ทูลว่า “แม้หม่อมฉันเห็นเอง,  หม่อมฉันจะเชื่อพระองค์มิได้.”

พระราชาทรงสดับคำาน้ันแล้ว ก็ทรงเชื่อวา่ “ผู้เข้าไปยังซุ้มนำ้าน้ี ผู้เดียวเท่าน้ัน ก็ย่อมปรากฏเป็น ๒ คนแน่.”

พระนางมัลลิกา ทรงดำาริวา่ “พระราชาน้ี อันเราลวงได้แล้ว ก็เพราะพระองค์โง่เขลา,  เราทำากรรมชัว่แล้ว, 
ก็พระราชาน้ี เรากลา่วตู่ด้วยคำาไม่จริง,  แลแม้พระศาสดา จักทรงทราบกรรมน้ีของเรา,  
พระอัครสาวกทั้ง ๒ ก็ดี พระอสีติมหาสาวกกด็ี จักทราบ,  ตายจริง เราทำากรรมหนักแล้ว.”

๑ แกล (แกฺล) หน้าต่าง
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[พระนางมลัลิกาเกิดในอเวจี]

ทราบว่า พระนางมัลลิกาน้ี ได้เป็นสหายในอสทิสทานของพระราชา.

ก็ในอสทิสทานน้ัน การบริจาคที่ทรงทำาในวันหน่ึง มีคา่ถึงทรพัย์ ๑๔ โกฏิ.

ก็เศวตฉัตร บัลลังก์ทรงน่ัง เชิงบาตร ตั่งสำาหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจา้ ๔ อย่างน้ี ได้มีค่านับไม่ได้.

ในเวลาจะสิ้นพระชนม์ พระนางมัลลิกาน้ัน มิได้ทรงนึกถึงการบรจิาคใหญ่ เห็นปานน้ัน 
ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกน้ันอยา่งเดียว สิ้นพระชนม์แล้ว ก็บังเกิดในอเวจี.

ก็พระนางมัลลิกาน้ัน ได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่ง.

[พระราชาทูลถามสถานท่ีพระนางเกิด]

ท้าวเธอ อันความโศกเป็นกำาลังครอบงำา รับสั่งให้ทำาฌาปนกิจพระสรรีะของพระนางแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“เราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนาง” จึงได้เสด็จไปยังสำานักของพระศาสดา.

พระศาสดาไดท้รงทำาโดยประการทีท่้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้.

ท้าวเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึง ในสำานักของพระศาสดาแล้ว ก็ทรงลืม;

ในเวลาเสดจ็เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงระลึกได้ จึงตรัสวา่ 
“พนาย ฉันตั้งใจว่า ‘จักทูลถามทีพ่ระนางมัลลิกาเทวีเกิด’ ไปยังสำานักของพระศาสดาก็ลืมเสีย. วันพรุ่งน้ี ฉันจะทูลถามอีก” 
ดังน้ีแล้ว ก็ได้เสด็จไป แม้ในวันรุ่งข้ึน.

ฝ่ายพระศาสดา ก็ไดท้รงทำาโดยประการทีท่้าวเธอระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วันโดยลำาดับ.

ฝ่ายพระนางมัลลกิาน้ัน ไหม้ในนรกตลอด ๗ วันเท่าน้ัน,  ในวันที่ ๘ จุตจิากที่น้ันแล้ว เกิดในดุสติภพ.

ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงได้ทรงทำาความที่พระราชาน้ัน ทรงระลึกไม่ได้?”

แก้ว่า “ทราบว่า พระนางมัลลิกาน้ัน ได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหทัยพระราชาน้ัน อย่างที่สดุ?” 
เพราะฉะน้ัน ทา้วเธอทราบวา่พระนางเกิดในนรกแล้ว กจ็ะทรงยดึถือมิจฉาทิฏฐิ ด้วยทรงดำาริวา่ 
“ถ้าหญิงผู้สมบูรณด์้วยศรัทธาเห็นปานน้ี เกิดในนรกไซร้ เราจะถวายทานทำาอะไร?” ดังน้ีแล้ว 
ก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยภัตที่เป็นไปในพระราชนิเวศน์เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปแล้วพึงเกิดในนรก; 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงทรงความทีพ่ระราชาน้ันทรงระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วัน 
ในวันที่ ๘ ทรงดำาเนินไปเพื่อบิณฑบาต ได้เสดจ็ไปยังประตพูระราชวัง ด้วยพระองค์เองทีเดียว.

พระราชาทรงทราบว่า “พระศาสดาเสด็จมาแล้ว” จึงเสด็จออก ทรงรับบาตรแล้ว ปรารภเพื่อจะเสด็จข้ึนสู่ปราสาท.

แต่พระศาสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะทรงน่ังที่โรงรถ.

พระราชาจึงทูลอัญเชิญพระศาสดาให้ทรงน่ัง ณ ที่น้ันเหมือนกัน ทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของควรเคี้ยวแล้ว 
จึงถวายบังคม พอทรงน่ัง ก็กราบทูลวา่ “หม่อมฉันมาก็ดว้ยประสงค์วา่ ‘จักทูลถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาเทวี,’ 
แล้วลืมเสีย พระนางเกิดในที่ไหนหนอแล? พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา. ในดุสิตภพ มหาบพติร.
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พระราชา. พระเจา้ข้า เมื่อพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพ,  คนอื่นใครเล่าจะบังเกิด, 
พระเจา้ข้า หญิงเช่นกับพระนางมัลลิกาน้ันไม่มี,  เพราะในที่ๆ พระนางน่ังเป็นต้น กิจอื่น เว้นการจัดแจงทาน
ด้วยคดิว่า “พรุ่งน้ีจักถวายสิ่งน้ี,  จกัทำาสิ่งน้ี แด่พระตถาคต” ดังน้ี ไม่มีเลย, 
พระเจา้ข้า ตั้งแต่นางไปสู่ปรโลกแลว้ สรรีะของหม่อมฉัน ไม่ค่อยกะปรีก้ะเปรา่.”

[ธรรมของสัตบุรุษไม่เกา่เหมือนของอื่น]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอวา่ “อย่าคิดเลย มหาบพิตร น้ีเป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำาพวก” 
แล้วตรัสถามว่า “น้ีรถของใคร? มหาบพิตร.”

พระราชาทรงประดิษฐานอัญชลีไว้เหนือพระเศียรแล้ว ทูลวา่ “ของพระเจ้าปู่ ของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า.”

พระศาสดา. น้ี ของใคร?
พระราชา. ของพระชนก ของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. ก็ รถน้ี ของใคร?
พระราชา. ของหม่อมฉัน พระเจา้ข้า.
เมื่อพระราชากราบทูลอย่างน้ันแล้ว พระศาสดา จึงตรัสวา่ 
“มหาบพิตร รถของพระเจ้าปู่ของมหาบพติร เพราะเหตุไรจึงไม่ถึงรถของพระชนกของมหาบพิตร, 
รถของพระชนกของมหาบพติร ไม่ถึงรถของมหาบพิตร, 
ความครำ่าครา่ย่อมมาถึงแม้แก่ท่อนไม้ชือ่เห็นปานน้ี,  กจ็ะกล่าวไปไย ความครำ่าครา่จักไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพเล่า? 
มหาบพิตร ความจริง ธรรมของสัตบุรุษเท่าน้ัน ไม่มีความชรา, 
ส่วนสัตว์ทั้งหลาย ช่ือวา่ไม่ชรา ย่อมไม่มี” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ราชรถ ทีว่ิจิตรดี ยังครำ่าครา่ได้แล, 
อน่ึง ถึงสรรีะ ก็ย่อมถึงความครำ่าครา่, 
ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงความครำ่าครา่ไม่, 
สัตบุรุษทั้งหลายแล ย่อมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ.”

[แก้อรรถ]

ศัพทว์่า เว ในพระคาถาน้ัน เป็นนิบาต.

บทว่า สุจิตตฺา ความว่า รถทั้งหลาย แม้ของพระราชาทั้งหลาย อันวิจติรดีแล้ว 
ดว้ยรัตนะ ๗ และดว้ยเครื่องประดับอย่างอื่น ยอ่มครำ่าครา่ได้.

บทว่า สรรีมฺปิ ความว่า มิใชร่ถอย่างเดียวเท่าน้ัน, 
ถึงสรีระที่ประคบประหงมกันอย่างดีน้ี ก็ย่อมถึงความชำารดุมีความเป็นผู้มีฟันหักเป็นต้น ช่ือว่าเข้าถึงความครำ่าคร่า.

บทว่า สตญฺจ ความว่า แต่โลกตุรธรรมมีอย่าง ๙ ของสัตบุรุษทั้งหลายมพีระพุทธเจา้เป็นต้น 
ย่อมไม่ทำาการกระทบกระทั่งอะไรๆ เลย ชื่อวา่ไม่เข้าถึงความทรดุโทรม.

บทว่า ปเวทยนฺติ ความว่า สัตบุรุษท้ังหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ คือด้วยบัณฑิตท้ังหลายอย่างน้ี.
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ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี จบ.
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๗.  เรือ่งพระโลฬุทายีเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อปฺปสฺสุตายำ ปุริโส” เป็นต้น.

[พระเถระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งาน]

ดังได้สดับมา พระโลฬุทายีเถระน้ัน ไปสู่เรือนของหมู่ชนผู้ทำาการมงคล ก็กล่าวอวมงคล โดยนัยเป็นต้นว่า “ติโรกุฑฺเฑสุ ติฏฺฐนฺติ” 
ไปเรือนของผู้ทำาการอวมงคล เม่ือควรกล่าว ติโรกุฑฑสูตรเป็นต้น,  ก็กล่าวมงคลกถา โดยนัยเป็นต้นว่า “ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ” 
หรือรตันสูตร เป็นต้นว่า “ยงฺกญิฺจิ วิตฺตำ อิธ วา หุรำ วา.” 

เธอคิดว่า “เราจักสวดสูตรอื่น” แม้สวดสูตรอื่นอยู่ในที่น้ันๆ อยา่งน้ัน ก็ไม่รูว้่า “เราสวดสูตรอื่น.”

[ถึงกาลก่อนก็เลอะเหมือนกัน]

ภิกษุทั้งหลาย ฟังกถาของท่านแล้ว จึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า ทำาไม พระโลฬุทายี ในที่ทำาการมงคลและอวมงคล, เมื่อควรกล่าวสูตรอื่น, ก็ไพล่ไปกล่าวสูตรอื่น?”

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายีน่ัน กล่าวอยา่งน้ัน ในกาลบัดน้ีเทา่น้ัน ก็หาไม่, 
ถึงในกาลก่อน โลฬุทายี เมื่อสูตรอื่นอันตนควรกล่าว ก็ไพล่กล่าวสูตรอื่น” 
อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลอ้อนวอน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสดังต่อไปน้ี)

[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]

ในอดตีกาล บุตรของพราหมณ์ ช่ืออัคคิทัต ในกรุงพาราณสี ชื่อโสมทัตกุมาร บำารุงพระราชาแล้ว.

เธอได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหทัยของพระราชา.

ส่วนพราหมณ์ อาศัยกสกิรรมเลี้ยงชีพ.

พราหมณ์น้ันมีโค ๒ ตวั,  ใน ๒ ตวัน้ัน ตวั ๑ ได้ตายเสียแล้ว.

พราหมณ์จึงกลา่วกะบุตรชายว่า “พ่อโสมทตั พ่อจงทูลขอพระราชานำาโคมาให้พ่อตัวหน่ึง.”

[โสมทัตสอนให้พ่อทูลขอโค]

โสมทัต คิดว่า “ถ้าเราจักขอพระราชทานกะพระราชาไซร้,  ความเป็นคนผลุนผลันจักปรากฏแก่เรา” 
จึงพดูวา่ “คุณพ่อครับ คุณพ่อเองจงขอพระราชทานพระราชาเถิด” เมื่อบิดาพดูวา่ “ลูกเอ๋ย ถ้ากระน้ัน เจ้าจงพาข้าไปเถิด,” 
จึงคิดว่า “ท่านพราหมณ์น้ี มีปัญญาเขลา ย่อมไมรู่้จักแม้สักแต่วา่คำาพูดเป็นต้นว่า “จงไปข้างหน้า จงถอยมาข้างหลัง, 
เมื่อคำาอื่นอันควรพดู ก็ไพล่ไปพูดคำาอื่นเสีย เราจะให้สำาเหนียกแล้วจึงพาท่านไป.”

เธอพาท่านไปป่าช้าชื่อวีรณตัถัมภกะแล้ว จึงมดัฟ่อนหญ้าหลายฟ่อน ทำาสมมติวา่ 
“ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นเจ้าชวีิต,  ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นอุปราช,  ฟ่อนหญ้าน้ีเป็นเสนาบดี” ดังน้ีเป็นต้น แสดงแก่บิดาตามลำาดับแล้ว 
จึงชี้แจงว่า “อันคุณพ่อไปราชสกุล ต้องเดินหน้าอย่างน้ี,  ต้องถอยหลังอย่างน้ี.  พระราชา ต้องกราบบังคมทูลอย่างน้ี, 
อุปราชต้องกราบทูลอย่างน้ี,  คุณพ่อเฝ้าพระราชาแล้ว กราบทูลอย่างน้ีวา่ 
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‘ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ผู้สมมตุิเทพ จงทรงชนะเถิด’ ดังน้ี พึงวา่คาถาน้ีแล้ว ขอพระราชทานโคเถิด” 
จึงให้บิดาเรียนคาถาว่า

“ข้าแต่มหาราช โคสำาหรับไถนาของข้าพระองค์ ๒ ตวั 
ในโค ๒ ตวัน้ัน ตวัหน่ึงตายเสียแล้ว, 
ข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์ พระองค์ขอจงทรงพระราชทานตัวที่ ๒ เถิด.”

[โสมทัตพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชทาน]

พราหมณ์น้ัน ท่องคาถาน้ันให้คล่องแคล่วราวปีหน่ึง จึงบอกความทีค่าถาน้ันคล่องแคล่วแล้วแก่บุตร,  เมื่อลูกน้ันกล่าววา่ 
“คุณพ่อครับ ถ้ากระน้ัน คุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยน่ันแหละมาเถิด,  ผมจะไปก่อนแล้วยืนอยู่ที่ราชสำานัก,” 
จึงพดูวา่ “ดีละ ลูก” แล้วถือเครื่องบรรณาการไป เป็นผู้ถึงความอตุสาหะ ไปราชสกุล ในเวลาที่โสมทัตยืนอยู่ในราชสำานัก 
เป็นผู้มีพระราชปฏิสันถาร อันพระราชามพีระหทัยยินดี ทรงทำาแล้ว เมื่อพระองค์ตรัสวา่ “ตา แกมานานแล้วหรือ? 
น้ีที่น่ัง.  แกจงน่ังแล้วพดูไปเถิด,  แกต้องการด้วยสิ่งไรเล่า?” จึงวา่คาถาน้ีวา่

“ข้าแต่มหาราช โคสำาหรับไถนาของข้าพระองค์ ๒ ตวั 
ในโค ๒ ตวัน้ัน ตวัหน่ึงตายเสียแล้ว,  
ข้าแต่พระองค์ผู้กษัตริย์ ขอพระองค์จงทรงรับเอาตวัที่ ๒ เถิด.”

[โสมทัตได้รับพระราชทาน]

แม้เมื่อพระราชา ตรัสวา่ “ตา แกวา่อะไรนะ? จงว่าไปอีก,” พราหมณ์น้ัน ก็คงกล่าวคาถาบทน้ันเอง.

พระราชาทรงทราบความทีค่าถาน้ันพราหมณ์กล่าวผิด ทรงยิ้มแล้วตรัสว่า “โสมทัต โคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะ.” 
เมื่อโสมทัตกราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ โคอันพระองคพ์ระราชทานแล้วจักมีมาก” ดังน้ีแล้ว 
ทรงโปรดปรานโสมทตัผู้โพธิสัตว์ จึงพระราชทานโค ๑๖ ตวัแก่พราหมณ์ สิ่งของเครื่องอลังการ และบ้านที่อยู่ แก่โพธิสัตว์น้ัน 
ให้เป็นพรหมไทยแล้ว จึงทรงส่งพราหมณ์ไปด้วยยศใหญ่.

[ผู้มีสุตะน้อยเหมือนโคถึก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ประชุมชาดก๑ ว่า “พระเจา้แผ่นดินในครั้งกระน้ัน เป็นอานนท์, 
พราหมณ์ ในครั้งกระน้ัน เป็นโลฬุทายี,  โสมทัตในครั้งกระน้ัน เป็นเราตถาคตน่ีแหละ” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายีน้ี เมื่อคำาอื่นอันตนควรพดู ก็ไพลพู่ดคำาอื่นไปเสีย มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็พดูแล้ว เพราะความทีต่นเป็นคนมีธรรมได้สดับน้อย, 
เพราะว่าคนมีสตุะน้อย ชื่อว่าเป็นเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนมีสุตะน้อยน้ี ย่อมแก่เหมือนโคถึก, 
เน้ือของเขาย่อมเจริญ,  แต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่.”

๑ ชาตกฏฺฐกถา ๓/๒๑๙.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน เน้ือความแห่งบทวา่ อปฺปสฺสุตายำ ว่า 
คนชื่อวา่ อัปปัสสุตะ เพราะไม่มีหมวดสตูร ๕๐ ๑ หมวด หรือ ๒ หมวด ก็หรอืว่า เพราะไม่มีวรรคสตูร ๑ วรรค หรือ ๒ วรรค
โดยกำาหนดที่สุดทั้งหมด เพราะไม่มีแม้สูตร ๑ หรือ ๒ สูตร 
แต่ได้เรียนกรรมฐานเล็กน้อย ประกอบความเพียรเนืองๆ อยู่ ก็เป็นพหูสูตไดท้ีเดียว.

สองบทว่า พลพิทฺโทว ชรีติ ความว่า เหมือนดังโคถึก เมื่อแก่ คือเมื่อเฒ่า ย่อมโตข้ึนเพือ่ประโยชน์แก่โคแม่พ่อหามิได้เลย 
แก่โคที่เป็นพี่น้องที่เหลือ(จากโคแม่พอ่) ก็หามิได้,  โดยที่แท้ ก็แก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉันใด, 
แม้ชนผู้มีสุตะน้อยน้ี ไม่ทำาอุปัชฌายวัตร,  ไม่ทำาอาจริยวัตร,  และไม่ทำาวตัรอื่น มีอาคันตกุวัตรเป็นต้น, 
ไม่หมั่นประกอบแม้สักวา่ภาวนา,  ชื่อวา่ ย่อมแก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉันน้ันน่ันแหละ.

บาทพระคาถาว่า มำสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ มีอธิบายว่า 
เน้ือของโคถึกที่เจ้าของคิดว่า “อ้ายน่ี ไม่อาจลากแอกไถเป็นต้นไหวแล้ว” ปล่อยเสียในป่า เที่ยวเคี้ยวกินดื่มอยู่ในป่าน้ันแหละ 
ย่อมเจริญ ฉันใด, 
แม้เน้ือของชนผู้มีสุตะน้อยน้ี อันครุฏฐานิยะมีพระอุปัชฌาย์เป็นต้น ปล่อยเสียแล้ว อาศัยสงฆ์ ได้ปัจจัย ๔ 
ทำากิจมีระบายท้องเป็นต้น เลี้ยงกายอยู่ ย่อมเจริญ คือวา่ เธอเป็นผู้มีรา่งกายอว้นเที่ยวไปฉันน้ัน น่ันแหละ.

สองบทว่า ปญฺญา ตสฺส มีเน้ือความว่า 
ส่วนปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกตุตระ ของชนผู้มีสุตะน้อยน้ัน แม้ประมาณองคุลีเดียว ก็ไม่เจริญ 
แต่ตัณหาและมานะ ๙ อยา่ง ย่อมเจริญเพราะอาศัยทวาร ๖ เหมือนกอหญ้าลดาวัลย์เป็นต้น เจริญอยูใ่นป่าฉะน้ัน. 

ในเวลาจบเทศนา มหาชน บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
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๘.  เรื่องปฐมโพธิกาล
พระศาสดา ทรงน่ัง ณ ควงไม้โพธพิฤกษ์ ทรงเปล่งอุทาน ด้วยสามารถเบิกบานพระหทัย 
ในสมัยอื่น พระอานนทเถระทูลถาม จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อเนกชาติสำสารำ” เป็นต้น.

[ทรงกำาจัดมารแล้วเปล่งอุทาน]

พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์น้ันแล ทรงน่ัง ณ ควงไม้โพธพิฤกษ์  
เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคต๑เทียว ทรงกำาจัดมารและพลแห่งมารแลว้ 
ในปฐมยาม ทรงทำาลายความมืดที่ปกปิดปุพเพนิวาสญาณ, 
ในมัชฌิมยาม ทรงชำาระทิพจกัษุให้หมดจดแล้ว, 
ในปัจฉิมยาม ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงหยั่งพระญาณลงในปัจจยาการแล้ว 
ทรงพิจารณาปัจจยาการน้ัน ด้วยสามารถแห่งอนุโลมปฏิโลม. 
ในเวลาอรุณข้ึน ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมดว้ยอัศจรรย์หลายอยา่ง 
เมื่อจะทรงเปล่งอุทาน ทีพ่ระพุทธเจา้มิใช่แสนเดียว ไม่ทรงละแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“เราแสวงหาชา่งผู้ทำาเรือน เมื่อไม่ประสบ 
จึงไดท้่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนก ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์๒, 
แน่ะนายช่างผู้ทำาเรือน เราพบท่านแล้ว ทา่นจะทำาเรือนอกีไม่ได้, 
ซ่ีโครงทุกซ่ี๓ของท่าน เราหักเสียแล้ว ยอดเรอืน เรากร็ื้อเสียแล้ว, 
จิตของเราถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแล้ว 
เพราะเราบรรลธุรรมที่สิ้นตัณหาแลว้.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า คหการำ คเวสนฺโต ความว่า เราเมื่อแสวงหานายชา่งคือตัณหาผู้ทำาเรือน กล่าวคือ อตัภาพน้ี 
มีอภินิหารอันทำาไว้แล้ว แทบบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร เพื่อประโยชน์แก่พระญาณ 
อันเป็นเครื่องอาจเห็นนายช่างน้ันได้ คือพระโพธิญาณ   เมื่อไม่ประสบ ไม่พบ คอืไม่ได้พระญาณน้ันแล จึงท่องเที่ยว คือ
เร่ร่อน ได้แก่ วนเวียน ไปๆ มาๆ สู่สงสารมีชาติเป็นอเนก คือสู่สังสารวัฏน้ี อันนับได้หลายแสนชาติ สิ้นกาลมีประมาณเท่าน้ี.

คำาว่า ทกฺุขา ชาติ ปุนปฺปุนำ น้ี เป็นคำาแสดงเหตุแห่งการแสวงหาชา่งผู้ทำาเรือน. 
เพราะชื่อวา่ชาติน่ี คือการเข้าถึงบ่อยๆ ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะภาวะที่เจือด้วยชรา พยาธิและมรณะ, 
ก็ชาติน้ัน เมื่อนายช่างผูท้ำาเรือนน้ัน อันใครๆ ไมพ่บแล้ว ย่อมไม่กลับ, 
ฉะน้ัน เราเมื่อแสวงหานายช่างผูท้ำาเรือน จึงได้ท่องเที่ยวไป.

บทว่า ทิฏฺโฐสิ ความว่า บัดน้ี เราตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ พบทา่นแล้วแน่นอน.

๑ พระอาทิตย์ตก
๒ ความเกิด เป็นทุกข์รำ่าไป.
๓ อีกนัยหนึ่ง ผาสุกา เป็นคำาเปรียบกับเคร่ืองเรือน แปลว่า จันทันเรือนของท่านเราหักเสียหมดแล้ว.
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บทว่า ปุน เคหำ ความวา่ ทา่นจักทำาเรือนของเรา กลา่วคืออตัภาพ ในสังสารวัฏน้ีอีกไม่ได้.

บาทพระคาทาวา่ สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา ความว่า ซ่ีโครง๑ กลา่วคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของท่าน เราหักเสียแล้ว.

บาทพระคาถาว่า คหกูฏำ วิสงฺขตำ ความว่า ถึงมณฑลช่อฟ้ากล่าวคืออวิชชา แห่งเรือนคืออัตภาพท่ีท่านสร้างแล้วน้ี เราก็ร้ือเสียแล้ว.

บาทพระคาถาว่า วิสงฺขารคตำ จติฺตำ ความว่า 
บัดน้ี จติของเราถึง คือเข้าไปถึง ธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว คือ พระนิพพาน ดว้ยสามารถแห่งอันทำาให้เป็นอารมณ์.

บาทพระคาถาว่า ตณฺหานำ ขยมชฺฌคา ความว่า เราบรรลุพระอรหัต กล่าวคือ ธรรมที่สิ้นไปแห่งตัณหาแล้ว.

เรื่องปฐมโพธกิาล จบ.

๑ หรือ จันทันเรือน กล่าวคือกิเลสท่ีเหลือท้ังหมด.
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๙.  เรื่องบุตรเศรษฐีมทีรัพย์มาก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มทีรพัย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อจริตฺวา พฺรหฺมจริยำ” เป็นต้น.

[พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า]

ดังได้สดับมา บุตรเศรษฐีน้ัน เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี.

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของเขา คิดว่า “ในตระกูลของเรา มีกองโภคะเป็นอันมาก,  เราจกัมอบกองโภคะน้ันไว้ในมือบุตรของเรา 
ทำาให้ใช้สอยอย่างสบาย, กิจด้วยการงานอย่างอ่ืนไม่ต้องมี” ดังน้ีแล้ว จึงให้เขาศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมเท่าน้ัน.

ในพระนครน้ันแล แม้ธิดาคน ๑ ก็เกิดแล้วในตระกูลอื่น ซ่ึงมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ.

บิดามารดาแม้ของนางก็คิดแล้วอยา่งน้ันเหมือนกัน แล้วก็ให้นางศกึษาศิลปะสักวา่การฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียว.

เมื่อเขาทั้ง ๒ เจริญวัยแล้ว ก็ได้มีการอาวาหววิาหมงคลกัน.

ต่อมาภายหลัง มารดาบิดาของคนทั้ง ๒ น้ัน ได้ถึงแก่กรรมแล้ว.

ทรพัย์ ๑๖๐ โกฏิ ก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมด.

เศรษฐีบุตร ย่อมไปสู่ที่บำารุงพระราชาวัน ๑ ถึง ๓ คร้ัง

ครั้งน้ัน พวกนักเลงในพระนครน้ัน คิดกันว่า 
“ถ้าเศรษฐีบุตรน้ี จักเป็นนักเลงสุรา,  ความผาสุกก็จกัมีแก่พวกเรา,  เราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุรา.”

พวกนักเลงน้ัน จึงถือเอาสรุา มัดเน้ือสำาหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายผา้ ถือหัวผักกาด น่ังแลดูทางของเศรษฐีบุตรน้ัน 
ผู้มาจากราชสกุล เห็นเขากำาลังเดิน จึงดื่มสุรา เอาก้อนเกลือใส่เข้าในปาก กดัหัวผักกาด กล่าวว่า 
“จงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปีเถิด นายเศรษฐีบุตร,  พวกผมอาศัยทา่น กพ็ึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่ม.”

บุตรเศรษฐฟีังคำาของพวกนักเลงน้ันแล้ว จึงถามคนให้สนิทผู้ตามมาข้างหลังว่า “พวกน้ัน ดื่มอะไรกัน?”

คนใช้. นำ้าดื่มชนิดหน่ึง นาย.
บุตรเศรษฐี. มันมรีสชาติอร่อยหรือ?
คนใช้. นาย ธรรมดานำ้าที่ควรดื่ม เช่นกับนำ้าดื่มน้ี ไม่มใีนโลกที่เป็นอยู่น้ี.

[บุตรเศรษฐีหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข]

บุตรเศรษฐีน้ัน พูดว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน แม้เราดื่มก็ควร” ดังน้ีแล้ว จึงให้นำามาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่ม

ต่อมาไม่นานนัก นักเลงเหล่าน้ัน รู้วา่บุตรเศรษฐีน้ันดื่ม จึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีน้ัน

เมื่อกาลล่วงไป ก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่.

บุตรเศรษฐีน้ัน ให้นำาสรุามาดว้ยทรพัย์ ๑๐๐ บ้าง ๒๐๐ บ้าง ดื่มอยู่ ตั้งกองมหาปณะไว้ในที่น่ังเป็นต้นโดยลำาดับ 
ดื่มสรุา กล่าวว่า “จงนำาเอาดอกไม้มาด้วยกหาปณะน้ี,  จงนำาเอาของหอมมาดว้ยกหาปณะน้ี, 
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ผู้น้ีฉลาดในการขับ,  ผู้น้ีฉลาดในการฟ้อน,  ผู้น้ีฉลาดในการประโคม,  จงให้ทรัพยพ์ัน ๑ แก่ผู้น้ี,  จงให้ทรพัย์ ๒ พันแก่ผู้น้ี.”

เมื่อใช้สุรุ่ยสรุ่ายอย่างน้ัน ต่อกาลไม่นานนัก ก็ยังทรพัย์ ๘๐ โกฏิ อันเป็นของตนให้หมดไปแล้ว 
เมื่อเหรัญญิกเรียนวา่ “นาย ทรพัย์ของนายหมดแล้ว,” จึงพูดว่า “ทรพัย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือ?” 
เมื่อเขาเรียนว่า “ยังมี นาย” จึงบอกว่า “ถ้ากระน้ัน จงเอาทรพัย์น้ันมา,” 
ได้ยังทรัพย์แม้น้ันให้สิ้นไปแล้วอย่างน้ันเหมือนกัน แล้วขายสมบัติของตนทั้งหมด คือ นา สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ยานพาหนะ 
เป็นต้นบ้าง โดยที่สุด ภาชนะเครื่องใช้บ้าง เครื่องลาด ผา้ห่ม และผ้าปูน่ังบ้าง โดยลำาดับ เคี้ยวกิน.

[เศรษฐีต้องเท่ียวขอทาน]

ครั้นในเวลาที่เขาแก่ลง เจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนทีเ่ขามีโภคะหมดแล้ว ขายเรือนของตวั (แต่ยัง) ถือ อาศัยอยู่ก่อน.

เขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ ถือชิ้นกระเบ้ืองเที่ยวไปขอทาน ปรารภจะบริโภคภตัที่เป็นเดนของชนแล้ว.

ครั้งน้ัน ในวันหน่ึง พระศาสดา ทรงเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉัน คอยรับโภชนะที่เป็นเดนอันภิกษุหนุ่มและสามเณรให้
จึงทรงแย้มพระโอษฐ์.

ลำาดับน้ัน พระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มกะพระองค์.

พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงแย้ม จึงตรัสว่า 
“อานนท์ เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรพัย์มากผู้น้ี ผลาญทรัพย์เสีย ๑๖๐ โกฏิ พาภรรยาเที่ยวขอทานอยูใ่นนครน้ีแล

• ก็ถ้าบุตรเศรษฐีน้ี ไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้น จักประกอบการงานในปฐมวัย ก็จักได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครน้ีแล 
แลถ้าจักออกบวช ก็จักบรรลุอรหัต แม้ภรรยาของเขา ก็จักดำารงอยู่ในอนาคามิผล,

• ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดไป จกัประกอบการงานในมัชฌิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๒ 
ออกบวช จักได้เป็นอนาคามี แม้ภรรยาของเขาก็จักดำารงอยู่ในสกทาคามิผล

• ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้สิ้นไป ประกอบการงานในปัจฉิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๓, 
แม้ออกบวช ก็จักได้เป็นสกทาคามี,  แม้ภรรยาของเขา กจ็ักดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล. 

แต่เดี๋ยวน้ี บุตรเศรษฐีน่ัน ทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของคฤหัสถ์ ทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญผล; 
ก็แล ครั้นเสื่อมแล้ว จึงเป็นเหมือนนกกะเรียนในเปือกตมแห้งฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ไดท้รพัย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว 
ย่อมซบเซาดังนกกะเรียนแก่ ซบเซาอยู่ในเปือกตมที่หมดปลา ฉะน้ัน. 
พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้ทรพัย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว 
ย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกศรที่ตกจากแล่ง๑ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อจริตวฺา ความว่า ไม่อยู่พรหมจริยาวาส.

๑ แล่ง ท่ีเก็บลูกกระสุนดนิดำา หรือเก็บลูกศร.
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บทว่า โยพพฺเน ความว่า ไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถ เพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึน 
หรือเพื่อตามรกัษาโภคะที่เกิดข้ึนแล้ว.

บทว่า ขีณมจฺเฉ ความวา่ คนเขลาเห็นปานน้ันน่ัน ย่อมซบเซา ดังนกกะเรียนแก่ มีขนปีกอันเห้ียนเกรียน 
ซบเซาอยู่ในเปือกตม๑,  ที่ชื่อว่าหมดปลาแล้ว เพราะไม่มีนำ้า.

มีคำาอธิบายกล่าวไวด้ังน้ีว่า “อันความไม่มทีี่อยู่ของคนเขลาเหล่าน้ี เหมือนความไม่มีนำ้าในเปือกตม, 
ความไม่มีโภคะของคนเขลาเหล่าน้ี เหมือนความหมดปลา, 
ความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้ โดยทางนำ้าหรือทางบกเป็นต้นในกาลบัดน้ีแล ของคนเขลาเหล่าน้ี 
เหมือนความไม่มีการโผข้ึนแล้วบินไปแห่งนกกะเรียนที่มีขนปีกอันเห้ียน; 
เพราะฉะน้ัน คนเขลาเหล่าน้ี จึงนอนซบเซาอยู่ในที่น้ีเอง เหมือนนกกะเรียนมีขนปีกอันเห้ียนแล้วฉะน้ัน.”

บทว่า จาปาติขีณาว ความว่า หลุดจากแล่ง คือพ้นแล้วจากแล่ง. 

มีคำาอธิบายกล่าวไวด้ังน้ีว่า 
“ลูกศรพ้นจากแล่งไปตามกำาลัง ตกแลว้,  เมื่อไม่มีใครจับมันยกข้ึน,  มันกต็้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่น้ันเอง ฉันใด; 
ถึงคนเขลาเหล่าน้ี ก็ฉันน้ัน ล่วง ๓ วัยไปแล้ว ก็จกัเข้าถึงมรณะ เพราะความไม่สามารถจะยกตนข้ึนไดใ้นกาลบัดน้ี; 
เพราะฉะน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ เสนฺติ จาปาติขีณาว.”

บาทพระคาถาว่า ปุราณานิ อนุตฺถุนำ ความว่า  
ย่อมนอนทอดถอน คือเศรา้โศก ถึงการกิิน การดื่ม การฟ้อน การขับ และการประโคมเป็นต้น ที่ตนทำาแล้วในกาลก่อน วา่ 
“พวกเรา กินแล้วอย่างน้ี,  ด่ืมแล้วอย่างน้ี.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรพัย์มาก จบ.

ชราวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๑ จบ.

๑ เลนตมท่ีละเอียด
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