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๑. เรือ่งบุตรของนายโคฆาตก์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของนายโคฆาตก์คนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ เป็นต้น.

[นายโคฆาตก์สั่งให้ภรรยาป้ิงเนืHอ]

ดังได้สดับมา นายโคฆาตก์คนหน่ึงในพระนครสาวตัถี ฆ่าโคแล้วถือเอาเน้ือลำ่าลำ่า ให้ป้ิงแล้ว 
น่ังพร้อมด้วยบุตรและภริยา เคี้ยวกินเน้ือ และขายด้วยราคา.

เขาทำาโคฆาตกกรรม๑ อยู่อย่างน้ีตลอด ๕๕ ปี มิได้ถวายยาคูหรอืภัตรแม้มาตรว่าทพัพีหน่ึงในวันหน่ึง 
แด่พระศาสดา ซ่ึงประทับอยู่ในวิหารใกล้.

เขา เว้นจากเน้ือเสีย ย่อมไม่บริโภคภัตร.

วันหน่ึง เขาขายเน้ือในตอนกลางวันแล้ว ให้กอ้นเน้ือก้อนหน่ึงแก่ภริยา เพื่อป้ิง เพื่อประโยชน์แก่ตน แล้วได้ไปอาบนำ้า.

ลำาดับน้ัน สหายของเขามาสู่เรือนแล้ว พูดกะภริยาว่า “หล่อนจงให้เน้ือท่ีจะพึงขายแก่ฉันหน่อยหน่ึง. (เพราะ) แขกมาท่ีเรือนฉัน.”

ภริยานายโคฆาตก์. เน้ือที่จะพึงขายไม่มี. สหายของท่านขายเน้ือแล้ว บัดน้ีไปอาบนำ้า.
สหาย. อยา่ทำาอยา่งน้ีเลย. ถ้าก้อนเน้ือมี, ขอจงให้เถิด.
ภริยา. เว้นกอ้นเน้ือที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของทา่นแล้ว เน้ืออื่นไม่มี.
เขาคิดว่า “เน้ืออื่นจากเน้ือที่หญิงเก็บเพื่อประโยชน์แก่สหายของเรา ไม่มี, 
อน่ึง สหายของเราน้ัน เว้นจากเน้ือ ย่อมไม่บริโภค, หญิงน้ีจักไม่ให้” จึงถือเอาเน้ือน้ันเองหลีกไป.

ฝ่ายนายโคฆาตก์อาบนำ้าแล้วกลับมา, เมื่อภริยาน้ันคดภัตรนำาเข้าไป พร้อมกับผักต้ม เพื่อตน, จึงพดูวา่ “เน้ืออยู่ที่ไหน?”

ภริยา. นาย เน้ือไม่มี.
นายโคฆาตก์. เราให้เน้ือไว้ เพื่อตอ้งการป้ิง แล้วจึงไป มิใช่หรือ?
ภริยา. สหายของท่านมา บอกวา่ “แขกของฉันมา, หล่อนจงให้เน้ือที่จะพึงขายแก่ฉัน,’ เมื่อฉันแม้ตอบว่า 

‘เน้ืออื่นจากเน้ือที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่าน ไม่มี, อน่ึง สหายของท่านน้ัน เว้นจากเน้ือย่อมไม่บริโภค,’ 
ก็ถือเอาเน้ือน้ันโดยพลการเองทีเดียวไปแล้ว.

นายโคฆาตก์. เราเว้นจากเน้ือ ไม่บริโภคภัตร, หล่อนจงนำาภัตรน้ันไป.
ภริยา. ฉันอาจทำาอยา่งไรได้, ขอจงบริโภคเถิด นาย.

[นายโคฆาตก์ตัดลิHนโคมาป้ิงบริโภค]

นายโคฆาตก์น้ันตอบว่า “เราไม่บริโภคภตัร” ให้ภริยานำาภัตรน้ันไปแล้ว ถือมีด ไปสู่สำานักโคตวัยืนที่หลังเรือน 
แล้วสอดมือเข้าไปในปาก ดึงลิ้นออกมา เอามดีตดัที่โคน (ลิ้น) แล้วถือไป ให้ป้ิงบนถ่านเพลิงแล้ว วางไว้บนภัตร 
น่ังบริโภคก้อนภัตรก้อนหน่ึง วางก้อนเน้ือก้อนหน่ึงไว้ในปาก.

ในขณะน้ันเอง ลิ้นของเขาขาดตกลงในถาดสำาหรับใส่ภัตร.

๑ การงานของคนฆ่าโค
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ในขณะน้ันแล เขาได้วิบากที่เห็นสมด้วยกรรม.

แม้เขาแล เป็นเหมือนโค มีสายเลือดไหลออกจากปาก เข้าไปภายในเรอืน เที่ยวคลาน๑ ร้องไป.

[บุตรนายโคฆาตก์หนี]

สมัยน้ัน บุตรของนายโคฆาตก์ยืนแลดูบิดาอยูใ่นที่ใกล้.

ลำาดับน้ัน มารดาพดูกะเขาว่า “ลกู เจ้าจงดูบิดาน่ี เที่ยวคลานร้องไปในท่ามกลางเรอืนเหมือนโค. 
ความทุกข์น้ีจักตกบนกระหม่อมของเจ้า.  เจา้ไม่ต้องห่วงแม้ซ่ึงแม่๒ จงทำาความสวัสดีแก่ตนหนีไปเถิด.”

บุตรนายโคฆาตก์น้ัน ถูกมรณภัยคุกคาม ไหว้มารดาแล้ว หนีไป, ก็แล ครั้นหนีไปแล้ว ได้ไปยังนครตักกสิลา.

แม้นายโคฆาตก์เป็นเหมือนโค เที่ยวร้องไปในท่ามกลางเรือน ทำากาละแล้วเกิดในอเวจี.

แม้โคก็ได้ทำากาละแล้ว.

ฝ่ายบุตรของนายโคฆาตก์ไปนครตักกสิลา เรียนการงานของนายชา่งทอง.

ลำาดับน้ัน อาจารย์ของเขา เมื่อจะไปบ้าน สั่งไว้วา่ “เธอพึงทำาเครื่องประดับชื่อเห็นปานน้ี” แล้วหลีกไป.

แม้เขาก็ได้ทำาเครื่องประดับเห็นปานน้ันแล.

ลำาดับน้ัน อาจารย์ของเขามาเห็นเครื่องประดับแล้ว ดำาริวา่ “ชายผู้น้ีไปในที่ใดที่หน่ึง เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงชีพได้” 
จึงไดใ้ห้ธิดาผู้เจริญวัยของตน (แก่เขา).

เขาเจริญด้วยบุตรธดิาแล้ว.

[ลูกท้ำาบุญให้พ่อ]

ลำาดับน้ัน บุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแล้ว เรียนศิลปะ ในกาลต่อมา ไปพระนครสาวัตถี ดำารงฆราวาสอยู่ในพระนครน้ัน 
ได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส.

ฝ่ายบิดาของพวกเขาไม่ทำากุศลอะไรๆ เลย ถึงความชราในนครตักกสิลาแล้ว.

ลำาดับน้ัน พวกบุตรของเขาปรึกษากันว่า “บิดาของพวกเราแก่” แล้วให้เรียก [บิดา] มายังสำานักของตน พดูวา่ 
“พวกฉันจะถวายทานเพื่อประโยชน์แก่บิดา” แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพทุธเจ้าประธาน.

วันรุ่งข้ึน พวกเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้น่ังภายในเรือนแล้ว อังคาสโดยเคารพ  
ในเวลาเสรจ็ภัตกจิ กราบทูลพระศาสดาวา่ “พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ ถวายภัตรน้ีให้เป็นชีวภัตร๓เพื่อบิดา, 
ขอพระองคจ์งทรงทำาอนุโมทนา แก่บิดาของพวกข้าพระองค์เถิด.”

๑ ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต เท่ียวไปอยูด่้วยเข่า.
๒ อโนโลเกตฺวา ไมแ่ลดูแล้ว.
๓ ภัตรเพื่อบุคคลผู้เป็นอยู่ ยังมีชีวิตอยู่
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[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

พระศาสดา ตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแล้ว ตรัสวา่ “อุบาสก ท่านเป็นคนแก่ มีสรรีะแก่หง่อมเช่นกับใบไม้เหลือง. 
เสบียงทางคือกุศล เพื่อจะไปยังปรโลกของท่าน ยังไม่มี. ทา่นจงทำาที่พึ่งแก่ตน. จงเป็นบัณฑิต อย่าเป็นพาล.” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงนำาอนุโมทนา จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“บัดน้ี ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง. อน่ึง บุรุษแห่งพญายม๑ ปรากฏแก่ท่านแล้ว. 
ท่านต้ังอยู่ในใกล้ปากแห่งความเส่ือม.  อน่ึง แม้เสบียงทางของท่านก็ยังไม่มี.
ท่านน้ัน จงทำาทีพ่ึ่งแก่ตน. จงรีบพยายาม. เป็นบัณฑิต.  
ท่านกำาจัดมลทินได้แล้ว  ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงอริยภูมิอันเป็นทพิย์.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ ความว่า 
อุบาสก บัดน้ี ท่านได้เป็นเหมือนใบไม้ที่เหลือง อันขาด ตกลงบนแผ่นดิน.

ทูตของพญายม พระผู้มพีระภาคตรัสเรียกวา่ ยมปุริสา. 
แต่คำาน้ี พระองค์ตรัสหมายถึงความตายน่ันเอง. อธิบายว่า “ความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว.”

บทว่า อุยฺโยคมุเข ความวา่ ก็ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วใกล้ปากแห่งความเสื่อม คือใกล้ปากแห่งความไม่เจริญ.

บทว่า ปาเถยฺยำ ความวา่ แม้เสบียงทางคือกุศลของท่านผู้จะไปสู่ปรโลกก็ยังไม่มี 
เหมือนเสบียงทางมีข้าวสารเป็นต้น ของบุคคลผู้เตรียมจะไปยังไม่มี ฉะน้ัน.

สองบทว่า โส กโรหิ ความวา่ 
ท่านน้ัน จงทำาทีพ่ึ่งคือกุศลแกต่น  เหมือนบุคคล เมื่อเรืออัปปางในสมุทร ทำาทีพ่ึ่งกลา่วคือเกาะ (แกต่น) ฉะน้ัน, 
และท่านเมื่อทำา จงรีบพยายาม คือจงปรารภความเพียรเร็วๆ จงเป็นบัณฑิต ดว้ยการทำาที่พึ่ง กล่าวคือกุศลธรรมแกต่น.

ดว้ยว่า ผู้ใดทำากุศลในเวลาทีต่นยังไม่ถึงปากแห่งความตาย สามารถจะทำาได้น่ันแล, ผู้น้ันชื่อว่าเป็นบัณฑิต. 
อธิบายว่า “ทา่นจงเป็นผู้เช่นน้ัน อยา่เป็นอันธพาล.”

สองบทว่า ทิพพฺำ อริยภูมึ ความวา่ ทา่นทำาความเพียรอยู่อย่างน้ี 
ชื่อวา่ผู้กำาจัดมลทินได้แล้ว เพราะความเป็นผู้นำามลทินมีราคะเป็นต้นออกเสียได้, 
ชื่อวา่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน คือหมดกิเลสเพราะไม่มกีิเลสเพียงดังเนิน จกัถึงชั้นสุทธาวาส ๕ อย่าง๒

ในกาลจบเทศนา อุบาสกตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่หมู่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

๑ ยมปุริส ยมทูต หมายถึง ความตาย
๒ ภูมิเป็นท่ีสุดแห่งพระอริยบุคคลผู้หมดจดแล้ว ไดแ้ก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา. ภพท้ัง ๕ นี้อยูใ่นพรหมโลกช้ันสูง 

ท่านกล่าวว่า เป็นท่ีเกิดแห่งพระอนาคามี.   ดูความพิสดารในธรรมวภิาคปริเฉทท่ี ๒.
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[พวกบุตรถวายทานอีก]

บุตรเหล่าน้ัน ทูลนิมนตพ์ระศาสดา แม้เพื่อประโยชน์ในวันรุ่งข้ึน ถวายทานแล้ว ได้กราบทูลพระศาสดาผู้ทรงทำาภัตกิจแล้ว 
ในเวลาทรงอนุโมทนาว่า “พระเจ้าข้า แม้ภัตรน้ีพวกข้าพระองค์ถวายให้เป็นชีวภตัร เพื่อบิดาของปวงข้าพระองค์เหมือนกัน, 
ขอพระองคจ์งทรงทำาอนุโมทนาแก่บิดาน้ีน้ีแล.”

พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนาแก่เขา ได้ตรัส ๒ พระคาถาน้ีวา่

“บัดน้ี ท่านเป็นผู้มีวัยอันชรานำาเข้าไปแล้ว. 
เป็นผู้เตรียมพร้อม (เพื่อจะไป) สำานักของพญายม. 
อน่ึง แม้ที่พกัในระหวา่ง (ทาง) ของท่านก็ยังไม่มี. 
อน่ึง ถึงเสบียงทางของท่านก็หามีไม่.
ท่านน้ันจงทำาที่พึ่งแกต่น. จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิต. 
ท่านเป็นผู้มีมลทินอันกำาจัดได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักไม่เข้าถึงชาติชราอีก.”

[แก้อรรถ]

ศัพทว์่า อุป ในบทว่า อุปนีตวโย ในพระคาถาน้ัน เป็นเพียงนิบาต.

ท่านมวีัยอันชรานำาไปแล้ว คือมีวัยผา่นไปแล้ว ได้แก่มีวัยลว่งไปแล้ว. 
อธิบายว่า “บัดน้ี ท่านล่วงวัยทั้ง ๓ แล้ว ต้ังอยู่ใกล้ปากของความตาย.

บาทพระคาถาว่า สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ ความวา่ ทา่นตระเตรียมจะไปสู่ปากของความตาย ตั้งอยู่แล้ว.

บาทพระคาถาว่า วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา ความว่า 
พวกคนเดินทาง ย่อมพักทำากิจน้ันๆ ในระหวา่งทางได้ ฉันใด  คนไปสู่ปรโลก ย่อมพักอยู่ฉันน้ัน ไม่ได้.  
เพราะคนไปสู่ปรโลกไม่อาจเพื่อจะกล่าวคำาเป็นต้นวา่ “ทา่นจงรอสกั ๒-๓ วัน. ข้าพเจ้าจะให้ทานก่อน. จะฟังธรรมก่อน.” 
ก็บุคคลเคลื่อนจากโลกน้ีแล้ว ย่อมเกิดในปรโลกทีเดียว.  คำาน่ัน พระศาสดาตรัสหมายเอาเน้ือความน้ี.

บทว่า ปาเถยฺยำ น้ี พระผู้มพีระภาคตรัสไว้ในหนหลังแล้ว ก็จริงแล, 
ถึงอย่างน้ัน พระศาสดาทรงถือเอาในพระคาถาแม้น้ี ก็เพื่อทรงทำาให้มั่นบ่อยๆ แก่อุบาสก.

แม้พยาธิและมรณะ ก็เป็นอันทรงถือเอาในบทว่า ชาติชรำ น้ีเหมือนกัน.

ก็ พระผู้มพีระภาคตรัสอนาคามิมรรค ดว้ยพระคาถาในหนหลัง.  ตรัสอรหัตมรรคในพระคาถาน้ี.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน อุบาสก, เมื่อพระศาสดาแม้ทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งมรรคชั้นสูง, ก็บรรลโุสดาปัตติผลชั้นตำ่า 
แล้วจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนาน้ี ตามกำาลังอุปนิสัยของตน  
เหมือนเมื่อพระราชาทรงป้ันพระกระยาหารขนาดเท่าพระโอฐของพระองค์ แล้วทรงนำาเข้าไปแก่พระโอรส, 
พระกุมารทรงรับโดยประมาณพระโอฐของพระองค์เท่าน้ัน ฉะน้ัน.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่เหลือ ดังน้ีแล.

เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ จบ.
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๒. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อนุปุพฺเพน เมธาวี” เป็นต้น.

[พราหมณ์ท้ำาความเกืHอกูลแก่ภกิษุ]

ดังได้สดับมา วันหน่ึง พราหมณ์น้ัน ออกไปแต่เชา้ตรู่, ได้ยืนแลดูพวกภิกษุห่มจีวร ในที่เป็นที่ห่มจีวรของพวกภิกษุ, 
ก็ที่น้ันมีหญ้างอกข้ึนแล้ว.

ต่อมา ภิกษุรูปหน่ึงห่มจีวรอยู่, ชายจีวรเกลือกกลัว้ที่หญ้า เปียกด้วยหยาดนำ้าคา้งแล้ว.

พราหมณ์เห็นเหตุน้ันแล้วคิดว่า “เราควรทำาท่ีน้ีให้ปราศจากหญ้า๑” ในวันรุ่งข้ึน ถือจอบไปถากท่ีน้ัน ได้ทำาให้เป็นท่ีเช่นมณฑลลาน.

แม้ในวันรุ่งข้ึน เมื่อภิกษุมายังที่น้ัน ห่มจวีรอยู่, พราหมณ์เห็นชายจีวรของภิกษุรูปหน่ึง ตกไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วอยู่ที่ฝุ่น 
จึงคิดว่า “เราเกลี่ยทรายลงในที่น้ีควร” แล้วขนทรายมาเกลี่ยลง.

[พราหมณ์สร้างมณฑปและศาลา]

ภายหลังวันหน่ึง ในเวลาก่อนภัตรได้มีแดดกล้า.

แม้ในกาลน้ัน พราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผู้กำาลังห่มจีวรอยู่ จึงคิดวา่ “เราให้สร้างมณฑป๒ ในที่น้ีควร” 
จึงให้สรา้งมณฑปแล้ว.

รุ่งข้ึนอีกวันหน่ึง ได้มีฝนพรำาแต่เชา้ตรู่.

แม้ในกาลน้ัน พราหมณ์แลดพูวกภิกษุอยู่, เห็นพวกภกิษุมีจีวรเปียก จึงคิดว่า “เราให้สร้างศาลาในที่น้ีควร” 
จึงให้สรา้งศาลา แล้วคดิวา่ “บัดน้ี เราจักทำาการฉลองศาลา” จึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ให้ภิกษุทั้งหลายน่ังทั้งภายในทั้งภายนอก ถวายทาน  ในเวลาเสร็จภตักิจ รับบาตรพระศาสดา 
เพื่อประโยชน์แก่การทรงอนุโมทนา แล้วกราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมด จำาเดิมตั้งแต่ต้น ว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ยืนแลดูอยูใ่นที่น้ี ในเวลาที่พวกภิกษุห่มจีวร  เห็นเหตกุารณ์อย่างน้ีๆ จึงให้สรา้งสิ่งน้ีๆ ข้ึน.”

[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

พระศาสดาทรงสดับคำาของเขาแล้ว ตรัสว่า “พราหมณ์ ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำากุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ 
ย่อมนำามลทินคืออกุศล ของตนออกโดยลำาดับทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ผู้มีปัญญา (ทำากุศลอยู่๓) คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ โดยลำาดับ พึงกำาจดั
มลทินของตนได้ เหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมทองฉะน้ัน.”

๑ อปหริตำ ให้มีของเขียวไปปราศ.
๒ ปะรำา
๓ จะแปลโดยไม่ต้องเติม “กุสลำ กโรนฺโต” เข้ามา แปลเท่าท่ีมีก็ได้  เช่น ผู้มีปัญญา พึงกำาจัดมลทินของตน  คราวละน้อยๆ … 
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อนุปุพฺเพน คือ โดยลำาดับ.

ผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม ชื่อวา่ เมธาวี.

สองบทว่า ขเณ ขเณ ความว่า ทำากุศลอยู่ทุกๆ โอกาส.

บาทพระคาถาว่า กมฺมาโร รชตสฺสเสว ความวา่ 
บัณฑิตทำากุศลอยู่บ่อยๆ ชื่อว่า พึงกำาจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตน, 
ดว้ยว่า เมื่อเป็นอย่างน้ัน บัณฑิตย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีมลทินอันขจัดแล้ว คือไม่มีกิเลส 
เหมือนช่างทองหลอมแล้ว ทุบทองครั้งเดียวเท่าน้ัน ย่อมไม่อาจไล่สนิมออกแล้วทำาเครื่องประดับต่างๆ ได้, 
แต่เมื่อหลอมทุบบ่อยๆ ย่อมไล่สนิมออกได้,  ภายหลัง ย่อมทำาให้เป็นเครื่องประดับต่างๆ หลายอยา่งได้ฉะน้ัน.

ในกาลจบเทศนา พราหมณ์ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพราหมณ์คนใดคนหน่ึง จบ.
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๓. เรือ่งพระติสสเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึงชื่อติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อยสาว มลำ สมุฏฐฺาย” เป็นต้น.

[พระติสสะมอบผ้าสาฎกเนืHอหยาบให้พ่ีสาว]

ดังได้สดับมา กุลบุตรชาวเมืองสาวตัถีคนหน่ึง ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ปรากฏชื่อวา่ “ติสสเถระ”

ในกาลต่อมา พระติสสเถระน้ัน เข้าจำาพรรษา ณ วิหารในชนบท, ได้ผา้สาฎกเน้ือหยาบประมาณ ๘ ศอก 
จำาพรรษาปวารณาแล้ว ถือผ้าน้ันไปวางไว้ใกล้มือพี่สาว.

พี่สาวน้ัน ดำารวิ่า “ผ้าสาฎกผืนน้ีไม่สมควรแก่น้องชายเรา” แล้วตัดผา้น้ันด้วยมดีอันคม ทำาให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่  
โขลกในครก แล้วสาง ดีด กรอ ป่ัน ให้เป็นด้ายละเอียด ให้ทอเป็นผ้าสาฎกแล้ว.

[พระเถระเตรียมจะตัดจีวร]

ฝ่ายพระเถระ ก็จดัแจงดา้ยและเข็ม, นิมนต์ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำาจวีรให้ประชุมกันแล้ว ไปยังสำานักพี่สาว พดูว่า 
“พี่จงให้ผ้าสาฎกผืนน้ันแก่ฉัน.  ฉันจักให้ทำาจีวร.”

พี่สาวน้ัน นำาผา้สาฎกประมาณ ๙ ศอกออกมาวางไว้ใกล้มือของพระผู้น้องชาย.

ท่านรับผ้าสาฎกน้ันมาพิจารณา แล้วพูดว่า “ผ้าสาฎกของฉันเน้ือหยาบ ประมาณ ๘ ศอก. ผืนน้ีเน้ือละเอียด ประมาณ ๙ ศอก. 
ผ้าน้ีมิใช่ผา้สาฎกของฉัน. น่ีเป็นผ้าสาฎกของพี่. ฉันไม่ต้องการผา้ผืนน้ี. พี่จงให้ผ้าสาฎกผืนน้ันแหละแก่ฉัน.”

พี่สาวตอบว่า “ทา่นผู้เจริญ น่ีเป็นผ้าของท่านทีเดียว. ขอท่านจงรับผ้าน้ันเถิด.”

ท่านไม่ปรารถนาเลย.

ลำาดับน้ัน พ่ีสาวจึงบอกกิจทีต่นทำาทุกอย่างแก่พระเถระน้ันแล้ว ได้ถวายว่า “ทา่นผู้เจริญ น่ันเป็นผ้าของทา่นทีเดียว, 
ขอท่านจงรับผ้าน้ันเถิด.” 

ท่านถือผ้าน้ันไปวิหาร เริ่มจีวรกรรม.

[พระเถระห่วงใยในจีวร ตายแล้วเกิดเป็นเล็น]

ลำาดับน้ัน พ่ีสาวของทา่นจัดแจงวัตถุมียาคูและภัตรเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรผู้ทำาจีวรของพระติสสะน้ัน.

ก็ในวันทีจ่ีวรเสร็จ พ่ีสาวให้ทำาสักการะมากมาย.

ท่านแลดูจวีรแล้ว เกิดความเยื่อใยในจวีรน้ัน คดิว่า “ในวันพรุ่งน้ี เราจักห่มจวีรน้ัน” แล้วพับพาดไว้ที่สายระเดียง๑ 

ในราตรีน้ัน ไม่สามารถให้อาหารที่ฉันแล้วย่อยไปได้ มรณภาพแล้ว เกิดเป็นเล็นที่จีวรน้ันน่ันเอง.

๑ หวายหรือสายลวดเป็นต้นท่ีขึงสำาหรับตากผ้า (ใช้แกภ่ิกษุสามเณร). ราวตากผ้า
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[พระศาสดารับสั่งไม่ให้แจกจีวร]

ฝ่ายพี่สาว สดับการมรณภาพของทา่นแล้ว รอ้งไห้กลิ้งเกลือกใกล้เท้าของพวกภิกษุ.

พวกภิกษุทำาสรรีกิจ๑ ของท่านแล้ว พดูกันว่า “จีวรน้ันถึงแก่สงฆ์ทีเดียว เพราะไม่มีคิลานุปัฏฐาก, พวกเราจักแบ่งจวีรน้ัน”

แล้วให้นำาจวีรน้ันออกมา.

เล็นวิ่งร้องไปข้างโน้นและข้างน้ีว่า “ภิกษุพวกน้ีแย่งจีวรอันเป็นของเรา.”

พระศาสดาทรงน่ังในพระคันธกุฎีเทียว ทรงสดับเสียงน้ันด้วยโสตธาตุเพียงดังทพิย์ ตรัสว่า 
“อานนท์ เธอจงบอกอย่าให้พวกภิกษุแบ่งจีวรของติสสะ แล้วเก็บไว้ ๗ วัน.”

พระเถระให้ทำาอย่างน้ันแล้ว.

[พระศาสดารับสั่งให้แจกจีวรของพระติสสเถระ]

แม้เล็นน้ัน ทำากาละในวันที่ ๗ เกดิในวิมานชั้นดุสิตแล้ว.

ในวันที่ ๘ พระศาสดารับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย จงแบ่งจีวรของติสสะ แล้วถือเอา.”

พวกภิกษุทำาอย่างน้ันแล้ว.

พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่า

“เหตุไรหนอแล พระศาสดาจึงให้เก็บจวีรของพระติสสะไว้สิ้น ๗ วัน แล้วทรงอนุญาตเพื่อถือเอาในวันที่ ๘?”

[ตัณหาท้ำาให้สัตว์ถึงความพินาศ]

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมสนทนากันดว้ยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี,” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ติสสะเกดิเป็นเล็นที่จวีรของตน, 
เมื่อพวกเธอจะแบ่งจีวรน้ัน วิ่งร้องไปข้างโน้นและข้างน้ีว่า ‘ภกิษุพวกน้ีแย่งจีวรอันเป็นของเรา,’ 
เมื่อพวกเธอถือเอาจวีรอยู่. เขาขัดใจในพวกเธอแล้วพึงเกดิในนรก, เพราะเหตุน้ัน เราจึงให้เก็บจีวรไว้; 
ก็บัดน้ีเขาเกิดในวิมานชั้นดุสติแล้ว, เพราะเหตุน้ัน เราจึงอนุญาตการถือเอาจวีรแก่พวกเธอ,” 

เมื่อภิกษุพวกน้ันกราบทูลอีกว่า “พระเจ้าข้า ข้ึนชื่อวา่ตัณหาน้ีหยาบหนอ” จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภิกษุท้ังหลาย ข้ึนช่ือว่าตัณหาของสัตว์เหล่าน้ีหยาบ;  สนิมต้ังข้ึนจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ย่อมให้เหล็กพินาศไป
ทำาให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ ฉันใด;  ตัณหาน้ี (ก็) ฉันน้ันเหมือนกัน เกิดข้ึนภายในของสัตว์เหล่าน้ีแล้ว ย่อมให้สัตว์เหล่าน้ันเกดิ
ในอบายมีนรกเป็นต้น ให้ถึงความพินาศ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“สนิมต้ังข้ึนจากเหล็ก  คร้ันต้ังข้ึนจากเหล็กแล้ว ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ฉันใด; 
กรรมทั้งหลายของตน ยอ่มนำาบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่า โธนา 
ไปสู่ทุคติ ฉันน้ัน.”

๑ เผาศพ
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อยสา คือ จากเหล็ก.

บทว่า สมุฏฺฐาย คือตั้งข้ึนแล้ว.

บทว่า ตทุฏฺฐาย คือครั้นตั้งข้ึนจากเหล็กน้ัน.

ในบทว่า อติโธนจารินำ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังน้ี

ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัย ๔ วา่ “การบริโภคน้ี เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยเหล่าน้ี” แล้วบริโภค 
พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ โธนา.  บุคคลประพฤติก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโธนาน้ัน ชื่อว่า อติโธนจารี.

พระผู้มีพระภาคตรัสเป็นคำาอธิบายไวด้ังน้ีว่า “สนิมเกดิข้ึนจากเหล็ก ตั้งข้ึนจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ฉันใด; 
กรรมทั้งหลายของตน คือกรรมเหล่าน้ัน ชื่อวา่เป็นของตนน่ันแหละ เพราะตั้งข้ึนในตน 
ย่อมนำาบุคคลผู้ไม่พิจารณาปัจจัย ๔ แล้วบริโภค ชื่อวา่ผู้ประพฤติกา้วล่วงปัญญาชื่อว่าโธนา ไปสู่ทุคติ ฉันน้ันเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระติสสเถระ จบ.
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๔. เรือ่งพระโลฬุทายีเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อสชฺฌายมลา มนฺตา” เป็นต้น.

[พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม]

ดังได้สดับมา พวกอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ในพระนครสาวัตถี ถวายทานในเวลาก่อนภัตรแล้ว 
ในเวลาหลังภัตร จึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง นำ้าอ้อยและผ้าเป็นต้น ไปวิหารแล้วฟังธรรมกถาอยู่. 
ก็ในเวลาฟังธรรมแล้วเดินไป ย่อมกล่าวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ.

พระอุทายีเถระ สดับถ้อยคำาของอริยสาวกเหล่าน้ันแล้ว จึงพูดว่า 
“พวกท่านฟังธรรมกถาของเถระทั้ง ๒ น้ัน ยังกล่าวถึงอย่างน้ีก่อน, ฟังธรรมกถาของฉันแล้ว จักกล่าวอย่างไรหนอแล?”

พวกมนุษย์ ฟังถ้อยคำาของท่านแล้ว คดิว่า 
“พระเถระแม้น้ีจักเป็นพระธรรมกถิกะองค์หน่ึง, พวกเราฟังธรรมกถาของพระเถระแม้น้ี ก็ควร.”

วันหน่ึง พวกเขาอาราธนา๑พระเถระวา่ “ทา่นครับ วันน้ี เป็นวันฟังธรรมของพวกกระผม,” 
ถวายทานแก่พระสงฆ์แล้ว พูดว่า “ท่านครับ ขอทา่นพึงกลา่วธรรมกถาในกลางวันเถิด.”

ฝ่ายพระเถระน้ัน รับนิมนต์ของพวกมนุษย์น้ันแล้ว.

[พระเถระไม่สามารถแสดงธรรมได้]

เมื่อพวกมนุษย์น้ันมาในเวลาฟังธรรมแล้ว พูดว่า “ท่านครับ ขอท่านจงกล่าวธรรมแก่พวกกระผมเถิด,” 
พระโลฬุทายีเถระน่ังบนอาสนะแล้ว จับพดัอันวิจติรสั่นอยู่  ไม่เห็นบทธรรมแม้บทหน่ึง พูดว่า 
“ฉันจักสวดสรภัญญะ, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลา่วธรรมกถา” ดังน้ีแล้ว ก็ลง (จากอาสนะ).

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวธรรมกถาแล้ว นิมนตพ์ระโลฬทุายีข้ึนอาสนะอีก เพื่อต้องการสวดสรภัญญะ.

พระโลฬุทายีน้ัน ไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ แม้อีก จึงพูดว่า “ฉันจักกล่าวในกลางคืน, ขอภิกษุรูปอื่นจงสวดสรภัญญะ” แล้วก็ลง.

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้สวดสรภัญญะแล้ว นำาพระเถระมาในกลางคืนอกี.

พระเถระน้ัน ก็ยังไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ แม้ในกลางคืน 
พดูว่า “ฉันจักกล่าวในเวลาใกล้รุ่งเทียว, ขอภิกษุรูปอื่นจงกลา่วในกลางคืน” แล้วก็ลง.

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวแล้ว ในเวลาใกล้รุ่ง ก็นำาพระเถระน้ันมาอกี.

พระเถระน้ัน แม้ในเวลาใกล้รุ่ง ก็มิได้เห็นบทธรรมอะไรๆ.

๑ ยาจิตฺวา ขอ อ้อนวอน วิงวอน.
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[พระเถระถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูถ]

มหาชนถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น คุกคามว่า 
“พระอันธพาล, เมื่อพวกข้าพเจา้กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ, ท่านพูดอยา่งน้ีและอย่างน้ี. 
บัดน้ี เหตุไรจึงไมพู่ด?” ดังน้ีแล้ว กต็ิดตามพระเถระผู้หนีไป.

พระเถระน้ัน หนีไปตกลงในเวจกุฎี๑แห่งหน่ึง.

มหาชนสนทนากันว่า 
“พระโลฬุทายี เม่ือถ้อยคำาสรรเสริญคุณพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นไปอยู่ อวดอ้างประกาศความท่ีตนเป็นธรรมกถิกะ, 
เม่ือพวกมนุษย์ทำาสักการะแล้ว พูดว่า ‘พวกกระผมจะฟังธรรม,’ น่ังบนอาสนะถึง ๔ คร้ัง ไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ ท่ีสมควรจะพึงกล่าว 
ถูกพวกมนุษย์ถือวตัถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น คุกคามวา่ 
‘ทา่นถือตัวเท่าเทียม๒ กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระ ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา’ ไล่ให้หนีไป ตกลงในเวจกุฎีแล้ว.

[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]

พระศาสดา เสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไร?” เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า 
“ด้วยเร่ืองช่ือน้ี,” จึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน โลฬุทายีน้ัน ก็จมลงในหลุมคูถเหมือนกัน” 
ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสชาดก๓ น้ีให้พิสดารว่า

“สหาย, เรามี ๔ เท้า. สหาย, แม้ท่านก็มี ๔ เท้า.  มาเถิด สีหะ, ท่านจงกลับ. 
เพราะเหตุไรหนอ ท่านจึงกลัวแล้วหนีไป?”
“สุกร ท่านเป็นผู้ไม่สะอาด มีขนเป้ือนด้วยของเน่า มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป; 
ถ้าท่านประสงค์ตอ่สู้, เราจะให้ความชนะแก่ท่าน นะสหาย”

ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า “ราชสีห์ในกาลน้ันได้เป็นสารีบุตร, สุกรได้เป็นโลฬุทายี.”

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย โลฬุทายี เรียนธรรมมีประมาณน้อยแท้, 
อน่ึง มิไดท้ำาการท่องเลย; การเรียนปริยตัิอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ไม่ทำาการท่องปริยตัิน้ัน เป็นมลทินแท้” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“มนต์ทั้งหลาย มอีันไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน, 
เรือน มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน, 
ความเกียจครา้น เป็นมลทินของผิวพรรณ, 
ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา.”

๑ วจฺจกุฏิ ส้วม
๒ ยุคคฺคาหำ คณฺหสิ=ถือความเป็นคู่.
๓ ขุ. ชา. ๒๗/๕๑ ตทฏฺฐกถา ๓/๑๑ สุกรชาตกนฺติ ขายติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๙  • ๔. เร่ืองพระโลฬุทายีเถระ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อสชฺฌายมลา เป็นต้น ความวา่ เพราะปริยตัิหรือศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง เมื่อบุคคลไม่ท่อง 
ไม่ประกอบเนืองๆ  ย่อมเสื่อมสูญ หรือไม่ปรากฏตดิต่อกัน; ฉะน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “อสชฺฌายมลา มนฺตา.” 

อน่ึง เพราะช่ือว่าเรือนของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน ลุกข้ึนเสร็จสรรพแล้ว ไม่ทำากิจมีการซ่อมแซมเรือนท่ีชำารุดเป็นต้น ย่อมพินาศ   
ฉะน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “อนุฏฺฐานมลา ฆรา.”

เพราะกายของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ผู้ไม่ทำาการชำาระสรีระหรือการชำาระบริขาร ด้วยอำานาจความเกียจคร้าน ย่อมมีผิวมัวหมอง; 
ฉะน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “มล้ วณฺณสฺส โกสชฺชำ.”

อน่ึง เพราะเมื่อบุคคลรักษาโคอยู่ หลับหรือเล่นเพลินด้วยอำานาจความประมาท, โคเหล่าน้ัน ย่อมถึงความพินาศ  
ดว้ยเหตุมวีิ่งไปสู่ที่มิใช่ท่าเป็นต้นบ้าง ด้วยอันตรายมีพาลมคิ๑และโจรเป็นต้นบ้าง 
ดว้ยอำานาจการก้าวลงสู่ที่ทั้งหลาย มีนาข้าวสาลีเป็นต้นของชนพวกอื่นแล้วเคี้ยวกินบ้าง,  
แม้ตนเอง ย่อมถึงอาชญาบ้าง การบริภาษบ้าง.

ก็อีกอย่างหน่ึง กิเลสท้ังหลาย ล่วงลำ้าเข้าไป๒ ด้วยอำานาจความประมาท ย่อมยังบรรพชิตผู้ไม่รักษาทวาร ๖ ให้เคล่ือนจากศาสนา; 
ฉะน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “ปมาโท รกฺขโต มลำ.”

อธิบายว่า ก็ความประมาทน้ัน ชื่อว่าเป็นมลทิน เพราะความประมาท เป็นทีต่ั้งของมลทิน ด้วยการนำาความพินาศมา.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.

๑ พาลมิค-เนื้อร้าย.
๒ โอตริตฺวา-หยั่งลงแล้ว.
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๕. เรื่องกลุบุตรคนใดคนหนึ่ง
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภกุลบุตรคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ” เป็นต้น.

[สามลีะอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ]

ดังได้สดับมา มารดาและบิดา นำากุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันมาเพื่อกุลบุตรน้ัน.

นางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจ๑ (สามี) จำาเดิมแต่วันที่นำามาแล้ว.

กุลบุตรน้ัน ละอาย เพราะการประพฤตินอกใจของนาง ไม่อาจเข้าถึงความเป็นผู้เผชิญหน้าของใครได้ 
เลิกกุศลกรรมทั้งหลาย มีการบำารุงพระพุทธเจา้เป็นต้น โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรข้างหน่ึง, เมื่อพระศาสดา ตรัสวา่ “อุบาสก เพราะเหตุไร เราจึงไม่ (ใคร่) เห็นท่าน?” 
จึงกราบทูลความน้ันแล้ว.

[สตรีเปรยีบเหมือนของ ๕ อย่าง]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะกุลบุตรน้ันว่า “อุบาสก แม้ในกาลก่อน เราก็ได้กลา่วแล้วว่า 
‘ข้ึนชื่อวา่ สตรีทั้งหลาย เป็นเช่นกับแม่นำ้าเป็นต้น. บัณฑิต ไม่ควรทำาความโกรธในสตรีเหล่าน้ัน,’ 
แต่ท่านจำาไม่ได้ เพราะความเป็นผู้อันภพปกปิดไว้” อันกุลบุตรน้ันทูลอาราธนาแล้ว ตรัสชาดก๒ ให้พิสดารวา่

“ธรรมดาสตรีในโลก เป็นเหมือนแม่นำ้า หนทาง โรงดื่ม ที่พกัและบ่อนำ้า, 
เวลา๓ ย่อมไม่มีแก่สตรี เหล่าน้ัน.”

ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า “ก็อุบาสก ความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจ เป็นมลทินของสตรี, ความตระหน่ี เป็นมลของผู้ให้ทาน, 
อกุศลธรรมเป็นมลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะอรรถวา่ เป็นเครื่องยังสตัว์ให้ฉิบหาย, 
แต่อวิชชา เป็นมลทินอย่างยอดยิ่ง กวา่มลทินทั้งปวง” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ความประพฤติชัว่ เป็นมลทินของสตรี, ความตระหน่ี เป็นมลทินของผู้ให้,
ธรรมอันลามกทั้งหลาย เป็นมลทินแล ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า,
เราจะบอกมลทินอันยิ่งกวา่มลทินน้ัน, อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย ละมลทินน่ันได้แล้วย่อม เป็นผู้หมดมลทิน.”

[แก้อรรถ]

ความประพฤตินอกใจ ชือ่ว่า ความประพฤติชัว่ ในพระคาถาน้ัน.

ก็แม้สามี ยอ่มขับไล่สตรีผู้มกัประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือน, 
สตรีน้ัน ไปสู่สำานักของมารดาบิดา (ก็ถูก) มารดาบิดาขับไล่ด้วยคำาว่า 
“เอ็งไม่มีความเคารพตระกูล เราไม่อยากเห็นแม้ด้วยนัยน์ตาทั้ง ๒”

๑ อติจารินี ผู้มักประพฤติล่วง
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๒๑ ตทฏฺฐกถา ๓/๙๘. ตตฺถ ปน อนภิรติชาตกนฺติ ขายติ.
๓ ได้แก่ กำาหนด, เขตแดน, ความจำากัด.
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สตรีน้ัน หมดที่พึ่ง เที่ยวไป ย่อมถึงความลำาบากมาก; 
เพราะเหตุน้ัน พระศาสดา จึงตรัสความประพฤติชัว่ของสตรีน้ันวา่ “เป็นมลทิน.”

บทว่า ททโต แปลว่า ของผู้ให้. 

ก็เมื่อบุคคลใด ในเวลาไถนา คดิอยู่วา่ “เมื่อนาน้ีสมบูรณ์แล้ว, เราจักถวายภตัรทั้งหลายมีสลากภตัรเป็นต้น,” 
เมื่อข้าวกล้าเผล็ดผลแล้ว, ความตระหน่ีเกิดข้ึน ห้ามจติอันสัมปยุตด้วยจาคะ, 
บุคคลน้ัน, เมื่อจิตสัมปยุตดว้ยจาคะ ไม่งอกงามข้ึนได้ ดว้ยอำานาจความตระหน่ี, ย่อมไม่ได้สมบัติ ๓ อย่าง คือ 
มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ (และ) นิพพานสมบัติ;  เพราะฉะน้ัน พระศาสดา จึงตรัสวา่ “ความตระหน่ีเป็นมลทินของผู้ให้.”

แม้ในบทอื่นๆ ซ่ึงมีรูปอย่างน้ี ก็มีนัยเช่นน้ีเหมือนกัน.

สองบทว่า ปาปกา ธมฺมา ความว่า ก็อกุศลธรรมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งน้ัน ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า.

บทว่า ตโต ความวา่ กว่ามลทินที่ตรัสแลว้ ในหนหลัง.

บทว่า มลตรำ ความวา่ เราจะบอกมลทินอันยิ่งแก่ท่านทั้งหลาย.

บทว่า อวิชชฺา ความวา่ ความไมรู่้ อันมีวตัถุ๑ ๘ น่ันแล เป็นมลทินอย่างยิ่ง.

บทว่า ปหนฺตวฺาน ความวา่ ภกิษุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย ละมลทินน่ันได้แล้ว ย่อมเป็นผู้หามลทินมิได้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องกุลบุตรคนใดคนหน่ึง จบ.

๑ พึงดู อวิชชา ๘ ในธรรมวภิาคปริเฉทท่ี ๒ หมวด ๘.
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๖. เรื่องภกิษุช่ือจูฬสารี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธวิิหารกิของพระสารีบุตรเถระ ชือ่จูฬสารี จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ี
วา่ “สุชีวำ อหิริเกน” เป็นต้น.

[พระจูฬสารีได้โภชนะเพราะท้ำาเวชกรรม]

ดังได้สดับมา วันหน่ึง พระจูฬสารีน้ันทำาเวชกรรมแล้ว ได้โภชนะอันประณีตแล้ว ถือออกไปอยู่ พบพระเถระในระหวา่งทาง 
จึงเรียนวา่ “ท่านครับ โภชนะน้ี กระผมทำาเวชกรรมได้แล้ว, ท่านจกัไม่ได้โภชนะเห็นปานน้ีในที่อื่น, ขอท่านจงฉันโภชนะน้ี, 
กระผมจักทำาเวชกรรม นำาอาหารเห็นปานน้ี มาเพื่อทา่นตลอดกาลเป็นนิตย์.”

พระเถระฟังคำาของพระจูฬาสารีน้ันแล้ว ก็น่ิงเฉย หลีกไปแล้ว.

ภิกษุทั้งหลายมาสู่วิหารแล้ว กราบทูลความน้ันแด่พระศาสดา.

[ผู้ตัHงอยู่ในอเนสนกรรม เป็นอยู่ง่าย]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอาย ผู้คะนอง เป็นผู้เช่นกับกา ต้ังอยู่ในอเนสนา๑ ๒๑ อย่าง 
ย่อมเป็นอยู่ง่าย, ส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ดว้ยหิริและโอตตัปปะ ย่อมเป็นอยู่ยาก” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“อันบุคคลผู้ไม่มีความละอาย กลา้เพียงดังกา มีปกติกำาจดั (คุณผู้อื่น) 
มักแล่นไป (เอาหน้า)   ผู้คะนอง ผู้เศรา้หมอง  เป็นอยู่ง่าย (ไม่ต้องทนลำาบาก).
ส่วนบุคคลผู้มีความละอาย ผู้แสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิตย์ ไม่หดหู่ 
ไม่คะนอง มีอาชีวะหมดจด เห็นอยู่ เป็นอยู่ยาก.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อหิริเกน คือผู้ขาดหิริและโอตตัปปะ.

อธิบายว่า อันบุคคลผู้เห็นปานน้ัน อาจเรียกหญิงผู้มิใช่มารดาน่ันแลวา่ “มารดาของเรา” 
เรียกชายทั้งหลายผู้มิใช่บิดาเป็นต้นน่ันแล โดยนัยเป็นต้นว่า “บิดาของเรา” ต้ังอยู่ในอเนสนา ๒๑ อย่าง เป็นอยู่โดยง่าย.

บทว่า กากสูเรน ได้แก่ เช่นกาตัวกลา้. 

อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ กาตวักล้า ใคร่จะคาบวตัถุทั้งหลายมียาคูเป็นต้น ในเรอืนแห่งตระกูลทั้งหลาย 
จับ ณ ท่ีทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแล้ว รูว้่าเขาแลดตูน จึงทำาเป็นเหมือนไม่แลดู เหมือนส่งใจไปในที่อื่น 
และทำาเป็นเหมือนหลับอยู่ กำาหนดความเผอเรอของพวกมนุษย์ได้แล้วก็โผลง,  
เมื่อพวกมนุษย์ไลว่่า “สุ สุ” อยู่น่ันแล ก็คาบเอาอาหารเต็มปากจากภาชนะ แล้วบินหนีไป ฉันใด;

แม้บุคคลผู้ไม่มีความละอาย ก็ฉันน้ันเหมือนกัน เข้าไปบ้านกับภิกษุทั้งหลายแล้ว 
ย่อมกำาหนดที่ทั้งหลาย มีทีต่ั้งแห่งยาคูและภัตรเป็นต้น,

๑ อเนสนา แปลว่า การแสวงหาไม่สมควร. พึงดูในวินยัมุข เล่ม ๒ กัณฑ์ท่ี ๑๘.
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ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านน้ัน รับเอาอาหารสักว่ายังอัตภาพให้เป็นไป ไปสู่โรงฉันพิจารณาอยู่ ด่ืมยาคูแล้วทำา
กัมมัฏฐานไว้ในใจ สาธยายอยู่ ปัดกวาดโรงฉันอยู่;

ส่วนบุคคลน้ีไม่ทำาอะไรๆ เป็นผู้บ่ายหน้าตรงไปยังบ้าน, 

เขาแม้ถูกภิกษุท้ังหลาย บอกว่า “จงดูบุคคลน้ี” [ท่ีไม่ยอมทำาอะไรๆ] แล้วจ้องดูอยู่  ก็ทำาเป็นเหมือนไม่แลดู เหมือนส่งใจไปในท่ีอ่ืน 
เหมือนหลับอยู่ ดุจกลดัลุกดุม ทำาทีเป็นดุจจดัจีวร พูดว่า “การงานของเราชื่อโน้นมีอยู่” ลุกจากอาสนะเข้าไปหมู่บ้าน  
เข้าไปสู่เรอืนหลังใดหลังหน่ึง บรรดาเรือนที่กำาหนดไว้แล้วแต่เช้า, 
เมื่อหมู่มนุษย์ในเรือน แม้แง้มประตู๑ แล้วน่ังกรอ (ด้าย) อยูร่ิมประตู, เอามือข้างหน่ึง ผลักประตูแล้วเข้าไปภายใน. 

ลำาดับน้ัน มนุษย์เหล่าน้ันเห็นบุคคลน้ันแล้ว แม้ไม่ปรารถนา ก็นิมนต์ให้น่ังบนอาสนะแล้ว ถวายของมียาคูเป็นต้นที่มีอยู่.

เขาบริโภคตามต้องการแล้ว ถือเอาของส่วนที่เหลือดว้ยบาตรหลีกไป,

บุคคลน้ีชื่อว่าผูก้ล้าเพียงดังกา,  อันบุคคลผู้หาหิริมิได้เห็นปานน้ี เป็นอยู่ง่าย.

บทว่า ธำสินา ความว่า ชื่อวา่ผู้มีปกติกำาจัด เพราะเมื่อคนทั้งหลาย กล่าวคำาเป็นต้นว่า 
“พระเถระชื่อโน้น เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย,” กำาจดัคุณของคนเหล่าอื่นเสีย ด้วยคำาเป็นต้นวา่ 
“ก็แม้พวกเราไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยดอกหรอื?”

ก็มนุษย์ทั้งหลายฟังคำาของคนเห็นปานน้ันแล้ว เมื่อสำาคัญว่า 
“แม้ผู้น้ีก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณ มคีวามเป็นปรารถนาน้อยเป็นต้น” ย่อมสำาคัญของที่ตนควรให้. 
แต่วา่จำาเดิมแต่น้ันไป เขาเมื่อไม่อาจเพือ่จะยังจิตของบุรุษผู้รูท้ั้งหลายให้ยินดี ย่อมเสื่อมจากลาภแม้น้ัน. 
บุคคลผู้มีปกติกำาจดัอย่างน้ี ย่อมยังลาภทั้งของตนทั้งของผู้อื่นให้ฉิบหายแท้.

บทว่า ปกฺขนฺทิกา ความวา่ ผู้มกัประพฤติแล่นไป คือผู้แสดงกิจของคนเหล่าอื่น ให้เป็นดุจกิจของตน.

เมื่อภิกษุทั้งหลายทำาวัตรที่ลานพระเจดีย์เป็นต้นแต่เช้าตรู่ น่ังด้วยกระทำาไวใ้นใจซ่ึงกัมมัฏฐานหน่อยหน่ึงแล้ว 
ลุกข้ึนเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต, บุคคลน้ันล้างหน้าแล้วตกแต่งอตัภาพ ดว้ยการห่มผ้ากาสาวะมีสีเหลือง 
หยอดนัยน์ตาและทาศีรษะเป็นต้น ให้ประหารดว้ยไม้กวาด ๒-๓ ที เป็นดุจกว่ากวาดอยู่ เป็นผู้บ่ายหน้าไปสู่ซุ้มประตู,

พวกมนุษย์มาแต่เช้าตรู่ ด้วยคดิวา่ “จักไหวพ้ระเจดีย์ จกักระทำาบูชาดว้ยระเบียบดอกไม้” 
เห็นเขาแล้วพูดกันวา่ “วิหารน้ีอาศัยภิกษุหนุ่มน้ี จึงได้การประคับประคอง, ทา่นทั้งหลายอย่าละเลยภิกษุน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ย่อมสำาคัญของที่ตนพึงให้แก่เขา. 

อันบุคคลผู้มักแล่นไปเช่นน้ี เป็นอยู่ง่าย.

บทว่า ปคพฺเภน ความว่า ผู้ประกอบด้วยความคะนองกายเป็นต้น.

สองบทว่า สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวติำ ความวา่ ก็อันบุคคลผู้เลี้ยงชีวติเป็นอยู่อย่างน้ี ชือ่ว่าเป็นผู้เศรา้หมองแล้ว เป็นอยู่. 
การเป็นอยู่น้ัน ชื่อว่าเป็นอยู่ชั่ว คือเป็นอยู่ลามกแท้.

บทว่า หิริมตา จ ความว่า อันบุคคลผู้สมบูรณด์้วยหิริและโอตตัปปะ เป็นอยู่ยาก.

๑ โถกำ กวาฏำ ปิธาย ปิดบานประตูหน่อยหนึ่ง.
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เพราะเขาไม่กล่าวคำาว่า “มารดาของเรา” เป็นต้น กะหญิงผู้มิใช่มารดาเป็นต้น เกลียดปัจจัยที่เกิดข้ึนโดยไม่ชอบธรรมดุจคูถ 
แสวงหา (ปัจจัย) โดยธรรมโดยเสมอ เที่ยวบิณฑบาตตามลำาดับตรอก สำาเร็จชีวติ๑ เป็นอยู่เศร้าหมอง.

บทว่า สุจิคเวสินา ความว่า แสวงหากรรมทั้งหลาย มีกายกรรมเป็นต้น อันสะอาด.

บทว่า อลีเนน ความวา่ ไม่หดหู่ดว้ยความเป็นไปแห่งชีวิต.

สองบทว่า สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา ความวา่ ก็บุคคลเห็นปานน้ี ย่อมเป็นผู้ชื่อว่า มีอาชวีะหมดจด, 
อันบุคคลผู้มีอาชีวะหมดจดแล้วอยา่งน้ีน้ัน เห็นอาชวีะหมดจดน้ันแลโดยความเป็นสาระ ย่อมเป็นอยู่ได้ยาก ด้วยอำานาจแห่ง
ความเป็นอยู่เศร้าหมอง.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุชื่อจูฬสารี จบ.

๑ … เล้ียงชีวิต ใช้/มีชีวิตเศร้าหมอง คือไม่หรูหรา
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๗. เรื่องอุบาสกห้าคน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โย ปาณมติมาเปติ” เป็นต้น.

[อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล]

ความพิสดารว่า บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน อุบาสกคนหน่ึง ย่อมรักษาสิกขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการยังชีวติสัตวใ์ห้ตก
ล่วงไปอย่างเดียว.   (สว่น) อุบาสกทั้งหลายนอกน้ี ย่อมรักษาสกิขาบททั้งหลายนอกน้ี.

วันหน่ึง อุบาสกเหล่าน้ัน เกิดทุ่มเถียงกันว่า “เราย่อมทำากรรมที่ทำาได้โดยยาก, เราย่อมรักษาสิ่งที่รกัษาไดโ้ดยยาก” 
(ต่าง) ไปสู่สำานักของพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลความน้ัน.

[พระศาสดาทรงตัดสิน]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของอุบาสกเหล่าน้ันแล้ว มิได้ทรงกระทำาศีลแม้ข้อหน่ึงให้ตำ่าต้อย๑ ตรัสวา่ 
“ศีลทั้งหมด เป็นของรกัษาได้โดยยากทั้งน้ัน” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“นระใด ย่อมยังสัตว์มีชีวติ ให้ตกล่วงไป ๑, กล่าวมุสาวาท ๑, 
ถือเอาทรัพยท์ี่บุคคลอื่นไม่ให้ในโลก ๑, ถึงภริยาของผู้อื่น ๑,
อน่ึง นระใดย่อมประกอบเนืองๆ ซ่ึงการดื่มสุราและเมรัย 
นระน้ี (ชื่อวา่) ย่อมขุดซ่ึงรากเง่าของตนในโลกน้ีทีเดียว.
บุรุษผู้เจริญ ท่านจงทราบอย่างน้ีว่า ‘บุคคลผู้มีบาปธรรมทั้งหลาย 
ย่อมเป็นผู้ไม่สำารวมแล้ว’   ความโลภและสภาพมิใช่ธรรม 
จงอย่ารบกวนทา่น เพื่อความทุกข์ ตลอดกาลนานเลย.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ โย ปาณมติมาเปติ ความวา่ บรรดาประโยคทั้ง ๖ มีสาหัตถิกประโยค๒ เป็นต้น 
นระใดย่อมเข้าไปตัดอินทรีย์คือชวีิตของผู้อื่น แม้ด้วยประโยคอันหน่ึง.

บทว่า มุสาวาทำ ความว่า และย่อมกล่าวมุสาวาท อันหักเสียซ่ึงประโยชน์ของชนเหล่าอื่น.ๆ

บาทพระคาถาว่า โลเก อทินฺนำ อาทิยติ ความวา่ 
ย่อมถือเอาทรพัย์อันบุคคลอื่นหวงแหนแล้ว ดว้ยบรรดาอวหารทั้งหลาย มีไถยาวหารเป็นต้น อวหารแม้อันหน่ึงในสัตวโลกน้ี.

บาทพระคาถาว่า ปรทารญจฺ คจฺฉติ ความว่า 
นระเมื่อผิดในภัณฑะทั้งหลาย ที่บุคคลอื่นรักษาและคุ้มครองแล้ว ชื่อวา่ ย่อมประพฤตินอกทาง.

บทว่า สุราเมรยปานำ ได้แก่ การดื่มซ่ึงสุราและเมรัย อย่างใดอย่างหน่ึงน่ันเทียว.

๑ กนิฏฺฐกำ.
๒ ประโยคแห่งการฆ่ามี ๖ คือ สาหัตถิกประโยค ๑ นิคสัคคิยประโยค ๑ อาณัตติกประโยค ๑ ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ 

อิทธิมยประโยค ๑   สาหัตถิกประโยคนั้น ได้แก่การทำาด้วยมือตนเอง. สมนฺตปาสาทิกา ๑/๕๒๖.
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บทว่า อนุยุญฺชติ คือ ย่อมเสพ ได้แก่ ยอ่มกระทำาให้มาก.

สองบทว่า มูลำ ขนติ ความวา่ ปรโลกจงยกไว้. 
ก็ในโลกน้ีน่ันแล นระน้ีจำานองหรือขายขาด แม้ซ่ึงทรพัย์อันเป็นต้นทุนมีนาและสวนเป็นต้น อันเป็นเครื่องที่จะพึงดำารงอยู่ได้ 
ดื่มสรุาอยู่ ชื่อวา่ย่อมขุดซ่ึงรากเง่าของตน คือเป็นคนหาที่พึ่งมิได้ เป็นคนกำาพรา้เที่ยวไป.

พระศาสดา ย่อมตรัสเรียกบุคคลผู้ทำากรรมคือทศุีล ๕ ด้วยคำาวา่ เอวำ โภ.

บทว่า ปาปธมฺมา ได้แก่ ผู้มีธรรมลามก.

บทว่า อสญฺญตา ได้แก่ ผู้เว้นแล้วจากการสำารวม มีการสำารวมทางกายเป็นต้น. 
พระบาลีว่า อเจตสา ดังน้ีบ้าง. ความว่า ผู้ไม่มีจติ.

สองบทว่า โลโภ อธมฺโม จ ได้แก่ โลภะและโทสะ. แท้จริง กิเลสชาตแม้ทั้ง ๒ น้ี เป็นอกุศลโดยแท้.

บาทพระคาถาว่า จริำ ทุกฺขาย รนฺธยุำ ความวา่ 
ธรรมเหล่าน้ี จงอยา่ฆ่า อยา่ยำ่ายี (ซ่ึงท่าน) เพื่อประโยชน์แก่ทกุข์ทั้งหลาย มีทุกข์ในนรกเป็นต้น ตลอดกาลนาน.

ในกาลจบเทศนา อุบาสก ๕ คนน้ัน ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องอุบาสก ๕ คน จบ.
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๘. เรือ่งภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ททาติ เว ยถาสทฺธำ” เป็นต้น.

[พระติสสะนินทาชนอื่น แต่ชมเชยญาติของตน]

ได้ยินว่า พระติสสะน้ัน เท่ียวติเตียนทานของพระอริยสาวก แม้ ๕ โกฏิ คือ อนาถบิณฑิกคฤหบดี นางวิสาขาอุบาสิกา (เป็นต้น), 
แม้ถึงอสทิสทาน๑ ก็ติเตียนเหมือนกัน,  ได้ของเย็นในโรงทานของอริยสาวกเหล่าน้ัน ย่อมติเตียนวา่ “เย็น,” 
ได้ของร้อน ย่อมติเตียนวา่ “ร้อน,” แม้เขาให้น้อย ย่อมติเตียนว่า “เพราะเหตุไร ชนเหล่าน้ีจึงให้ของเพียงเล็กน้อย?” 
แม้เขาให้มาก ย่อมติเตียนวา่ “ในเรือนของชนเหล่าน้ี เห็นจะไม่มีที่เก็บ, 
ธรรมดาบุคคล ควรให้วัตถุพอยังอัตภาพให้เป็นไปแก่ภิกษุท้ังหลายมิใช่หรือ? ยาคูและภัตรเท่าน้ีย่อมวิบัติไปไม่มีประโยชน์เลย,” 
แต่กล่าวปรารภพวกญาติของตนเป็นต้นวา่  
“น่าชมเชย เรือนของพวกญาติของเรา เป็นโรงเล้ียงของภิกษุท้ังหลาย ผู้มาแล้วจากทิศท้ัง ๔” แล้ว ย่อมยังคำาสรรเสริญให้เป็นไป.

[พวกภกิษุสอบสวนฐานะของติสสะ]

ก็พระติสสะน้ัน เป็นบุตรของผู้รักษาประตูคนหน่ึง เที่ยวไปกับพวกช่างไม้ ผู้เที่ยวไปยังชนบท ถึงพระนครสาวตัถี บวชแล้ว.

ครั้งน้ัน ภกิษุทั้งหลาย เห็นเธอผู้ (เท่ียว) ติเตียนทานของมนุษย์ทั้งหลายอยูอ่ย่างน้ัน คดิกันว่า “พวกเราจักสอบสวนภิกษุน้ัน” 
จึงถามวา่ “ผู้มีอายุ พวกญาติของท่านอยู่ที่ไหน?” ไดฟ้ังว่า “อยู่ในบ้านชื่อน้ัน” จึงส่งภิกษุหนุ่มไป ๒-๓ รูป.

ภิกษุหนุ่มเหล่าน้ัน ไปในบ้านน้ันแล อันชนชาวบ้าน นิมนตใ์ห้น่ังที่โรงฉันแล้วกระทำาสักการะ จึงถามว่า 
“เด็กหนุ่มชื่อติสสะออกจากบ้านน้ีไปบวชแลว้ มีอยู่หรือ? ชนเหล่าไหนเป็นญาติของติสสะน้ัน.”

มนุษย์ทั้งหลาย (ตา่ง) คิดว่า “ในบ้านน้ี เดก็ผู้ออกจากเรือนแห่งตระกูลไปบวชแล้ว ไม่มี; ภิกษุเหล่าน้ี พดูถึงใครหนอ?” 
แล้วเรียนว่า “ท่านครับ กระผมทั้งหลาย ได้ยินว่า ‘บุตรของผู้รกัษาประตูคนหน่ึง เที่ยวไปกับพวกช่างไม้ บวชแล้ว;’ 
ท่านทั้งหลาย เห็นจะกลา่วหมายเอาผู้น้ันกระมัง?”

[จับโกหกได้]

ภิกษุหนุ่มทั้งหลาย ทราบว่า พวกญาติผู้ใหญ่ของติสสะภิกษุหนุ่มน้ันไม่มีในบ้านน้ันแล้ว (จึงพากัน) กลับไปสู่พระนครสาวตัถี
แจ้งเรื่องน้ันแก่ภิกษุทั้งหลายวา่ “ทา่นผู้เจริญ พระติสสะ ย่อมเที่ยวพูดเพ้อถึงสิ่งอันหาเหตุมิได้เลย.”

แม้ภิกษุทั้งหลาย กก็ราบทูล (เรื่องน้ัน) แก่พระตถาคต.

[บุรพกรรมของพระติสสะ]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าติสสะน้ัน ยอ่มเที่ยวโอ้อวด ในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้; 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ได้เป็นผู้โอ้อวดแล้ว,” อันภิกษุทั้งหลาย ทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมาแล้ว 
ทรงยังกฏาหกชาดก๒ น้ีให้พิสดารวา่

๑ หาทานเสมอเหมือนมิได้.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๔๐. ตทฏฺฐกถา ๒/๓๒๖.
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“นายกฏาหกะน้ัน ไปสู่ชนบทอื่น พึงพูดอวดซ่ึงทรพัย์แม้มาก, 
นายมาตามแล้ว พึงประทุษร้าย, กฏาหก ท่านจงบริโภคโภคะท้ังหลายเถิด.”

ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด เมื่อชนเหล่าอื่นให้ซ่ึงวตัถุน้อยก็ตาม มากก็ตาม เศร้าหมองกต็าม ประณีตกต็าม 
หรือให้วตัถุแก่ชนเหล่าอื่น (แต่) ไม่ให้แก่ตน ย่อมเป็นผู้เก้อเขิน; ฌานก็ดี วิปัสสนาก็ดี มรรคและผลก็ดี ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่
บุคคลน้ัน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ชนย่อมให้ (ทาน) ตามศรัทธา ตามความเลื่อมใสแล, 
ชนใด ย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเพราะนำ้าและข้าวของชนเหล่าอื่นน้ัน, 
ชนน้ันย่อมไม่บรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน. 
ก็อกุศลกรรมอันบุคคลใดตดัขาดแล้ว ถอนข้ึน ทำาให้มีรากขาดแล้ว, 
บุคคลน้ันแล ย่อมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ ททาติ เว ยถาสทธฺำ ความวา่ ชนเมื่อให้บรรดาวัตถุมีของเศรา้หมองและประณีตเป็นต้น 
อย่างใดอย่างหน่ึง ชือ่ว่าย่อมให้ตามศรัทธา คือ ตามสมควรแก่ศรัทธาของตนน่ันแล.

บทว่า ยถาปสาทนำ ความวา่ ก็บรรดาภิกษุผู้เป็นเถระและภิกษุใหม่เป็นต้น ความเลื่อมใสในภกิษุใดๆ ย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคลน้ัน,
เมื่อถวาย (ทาน) แก่ภิกษุน้ัน ช่ือว่ายอ่มถวายตามความเลื่อมใส คือ ตามสมควรแก่ความเลื่อมใสของตนน่ันแล.

บทว่า ตตฺถ เป็นต้น ความว่า  ย่อมถึงความเป็นผู้เก้อเขินในเพราะทานของชนอ่ืนน้ันว่า “เราได้วัตถุเล็กน้อย, เราได้ของเศร้าหมอง.”

บทว่า สมาธึ เป็นต้น ความว่า บุคคลน้ันย่อมไม่บรรลุสมาธิด้วยสามารถแห่งอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
หรือดว้ยสามารถแห่งมรรคและผล ในกลางวันหรือในกลางคืน.

สองบทว่า ยสฺส เจตำ ความวา่ อกุศลกรรมน่ัน กลา่วคือความเป็นผู้เก้อเขินในฐานะเหล่าน้ี อันบุคคลใดตดัขาดแล้ว ถอนข้ึน 
ทำาให้มีรากขาดแล้ว ด้วยอรหัตตมรรคญาณ. บุคคลน้ัน ย่อมบรรลุสมาธิ มีประการดังกล่าวแล้ว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๒๙  • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน

๙. เรื่องอุบาสกห้าคน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ” เป็นต้น.

[อุบาสก ๕ คนไปฟังธรรม]

ได้ยินวา่ อุบาสกเหล่าน้ัน ใคร่จะฟังธรรม ไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ส่วนสุดข้างหน่ึง.

ก็ความดำารวิ่า “ผู้น้ีเป็นกษัตริย์, ผู้เป็นพราหมณ์, ผู้น้ีเป็นคนมั่งมี, ผู้น้ีเป็นคนยากจน. เราจักแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้น้ี, 
จักไม่แสดง (ธรรมให้ยวดยิ่ง) แก่ผู้น้ี” ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหน่ึง ย่อมทรงทำาความเคารพธรรมไว้เป็นเบ้ืองหน้า 
แล้วจึงแสดงประหน่ึงเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์ บันดาลให้นำ้าในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะน้ัน.

ก็บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน ผู้น่ังแล้วในสำานักของพระตถาคตผู้ทรงแสดง (ธรรม) อยู่อยา่งน้ัน 
อุบาสกคนหน่ึง น่ังหลับแล้วเทียว, คนหน่ึงน่ังเขียนแผ่นดินดว้ยน้ิวมือ, คนหน่ึงน่ังเขย่าต้นไม้, 
คนหน่ึงน่ังแหงน (หน้า) มองดูอากาศ, แต่คนหน่ึงไดฟ้ังธรรมโดยเคารพ.

พระอานนทเถระ ถวายงานพัดพระศาสดาอยู่ แลดูอาการของอุบาสกเหล่าน้ัน กราบทูลพระศาสดาว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงบันลือลั่น ดุจมหาเมฆคำารน๑ ทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่าน้ี, 
แต่อุบาสกเหล่าน้ัน เมื่อพระองคต์รัสธรรมอยู่, น่ังทำากรรมน้ีและน้ี.”

พระศาสดา. อานนท์ เธอไม่รูจ้ักอุบาสกเหล่าน้ันหรือ?
อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไมรู่้จัก พระเจ้าข้า.

[ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]

พระศาสดา. ก็บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน อุบาสกผู้น่ังหลับแล้วน่ัน เกิดในกำาเนิดแห่งงูสิ้น ๕๐๐ ชาติ 
พาดศีรษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้ว.  แม้ในบัดน้ี ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มี, 
เสียงของเรา ย่อมไมเ่ข้าไปสู่หูของเขา.

อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระองคต์รัสโดยลำาดับหรือตรัสเป็นตอนๆ?๒

พระศาสดา. อานนท์ แท้จริง แม้พระสัพพัญญุตญาณก็ไม่อาจทรงกำาหนดซ่ึงความอุบัติของอุบาสกน่ัน ผู้อุบัติอยู่ในระหว่างๆ
อยา่งน้ีคือ ‘ความเป็นมนุษย์ตามกาล, ความเป็นเทพตามกาล, ความเป็นนาคตามกาล,’ 
แต่อุบาสกน่ันเกิดแล้วในกำาเนิดแห่งนาคสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ แม้หลับอยู่ (ก็) ไม่อิ่มในการหลับเสียเลย.
ฝา่ยบุรุษผู้น่ังเขียนแผ่นดินดว้ยน้ิวมือ เกดิในกำาเนิดไส้เดือนสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ ขุดแผ่นดินแล้ว, 
ถึงบัดน้ี ก็เขียนแผ่นดินอยู่ ดว้ยอำานาจความประพฤติทีต่นได้เคยประพฤติแล้วในกาลก่อน ย่อมไมฟ่ังเสียง
ของเรา. 

๑ คำาราม, กระหึ่ม.
๒ อนฺตรนฺตรา ในระหว่างๆ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๓๐  • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน • [ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]

ฝา่ยบุรุษผู้น่ังเขย่าต้นไม้อยู่น่ัน เกิดแล้วในกำาเนิดลิง สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ, ถึงบัดน้ี ก็เขย่าต้นไม้อยู่ 
ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในกาลก่อนน่ันเทียว. 
เสียงของเรา ย่อมไมเ่ข้าหูของเขา. 
แม้พราหมณ์ผู้น่ังแหงน (หน้า) มองอากาศอยู่น่ัน ก็เกดิเป็น (หมอ) ผู้บอกฤกษ์สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ, 
ถึงบัดน้ี แม้ในวันน้ี ก็ยังแหงน (หน้า) ดูอากาศอยู่ ด้วยสามารถแห่งความประพฤติท่ีตนได้เคยประพฤติมาแล้ว 
ในกาลก่อนน่ันเทียว. เสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขา. 
สว่นพราหมณ์ผู้ฟังธรรมโดยความเคารพน่ัน เกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์๑ ถึงฝั่งแห่งเวท ๓ สิ้น ๕๐๐ ชาติ 
โดยลำาดับ, ถึงบัดน้ี ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ เป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่.

อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้น 
(เข้า) ไปจดเย่ือกระดูกต้ังอยู่; เพราะเหตุไร อุบาสกเหล่าน้ี, แม้เม่ือพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่, จึงไม่ฟังโดยเคารพ?

พระศาสดา. อานนท์ เธอเห็นจะทำาความสำาคัญว่า ‘ธรรมของเรา อันบุคคลพึงฟังได้โดยงา่ยกระมัง?’
อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ กธ็รรม (ของพระองค์) อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือ?
พระศาสดา. ถูกแล้ว อานนท์.
อานนท์. เพราะเหตุไร? พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. อานนท์ บทว่า ‘พุทฺโธ’ ก็ดี ‘ธมโฺม’ ก็ดี ‘สงฺโฆ’ ก็ดี อันสัตว์เหล่าน้ีไม่เคยสดับแล้ว ในแสนกัปแม้เป็นอเนก, 

เพราะฉะน้ัน สัตว์เหล่าน้ี จึงไม่สามารถฟังธรรมน้ีได้.  
แตใ่นสงสาร มีที่สุดอันใครๆ ตามรู้ไม่ได้ สัตว์เหล่าน้ี ฟังดริัจฉานกถามีอยา่งตา่งๆ น่ันแล มาแล้ว.  
เพราะฉะน้ัน สัตว์เหล่าน้ี จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำาอยู่ ในทีท่ั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้น, 
จึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้.

อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ อุบาสกทั้งหลายน่ัน อาศัยอะไร จึงไม่สามารถ?
ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสแก่พระอานนท์น้ันว่า  “อานนท์ 
อุบาสกเหล่าน้ัน อาศัยราคะ อาศัยโทสะ อาศัยโมหะ อาศัยตัณหา จึงไม่สามารถ. ชื่อวา่ไฟ เช่นกับดว้ยไฟคือราคะไม่มี, 
ไฟใด ไม่แสดงแม้ซ่ึงเถ้า ยอ่มไหม้สัตว์ทั้งหลาย;  แท้จริง แม้ไฟซ่ึงยังกัปให้พินาศ ที่อาศัยความปรากฏแห่งพระอาทติย์ ๗ ดวง
บังเกิดข้ึน ย่อมไหม้โลก ไม่ให้วัตถุไรๆ เหลืออยู่เลยก็จริง, ถึงกระน้ัน ไฟน้ัน ย่อมไหม้ในบางคราวเท่าน้ัน; 
ช่ือว่ากาลท่ีไฟคือราคะจะไม่ไหม้ ย่อมไม่มี: เพราะฉะน้ัน ไฟเสมอด้วยราคะก็ดี ผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดี ข่ายเสมอด้วยโมหะก็ดี 
ชื่อวา่แม่นำ้าเสมอด้วยตัณหาก็ดี ไม่มี” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี,  ผู้จับเสมอดว้ยโทสะไม่มี,  
ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี,  แม่นำ้าเสมอดว้ยตัณหา ไม่มี.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ราคสโม ความว่า 
ชื่อวา่ไฟเสมอดว้ยราคะ ย่อมไม่มี ด้วยสามารถแห่งอันไม่แสดงอะไร บรรดาควันเป็นต้น ตั้งข้ึนเผาภายในน่ันเอง.

๑ มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๓๑  • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน • [แก้อรรถ]

บทว่า โทสสโม ความว่า ผู้จับทั้งหลาย มีผู้จับคือยักษ์ ผู้จับคืองูเหลือม และผู้จับคือจระเข้เป็นต้น ย่อมสามารถจับได้ใน
อัตภาพเดียวเทา่น้ัน, แต่ผู้จับคือโทสะ ย่อมจับโดยส่วนเดียวทีเดียว เพราะฉะน้ัน ชื่อวา่ผู้จับเสมอดว้ยโทสะย่อมไม่มี.

สองบทว่า โมหสมำ ชาลำ ความว่า ก็ชื่อว่าข่ายเสมอด้วยโมหะย่อมไม่มี เพราะอรรถว่ารึงรัดและรวบรัดได้.

บทว่า ตณฺหาสมา ความวา่ เวลาเต็มก็ดี เวลาพรอ่งก็ดี เวลาแห้งก็ดี ของแม่นำ้าทั้งหลาย มีแม่นำ้าคงคาเป็นต้น ย่อมปรากฏ, 
แต่เวลาเต็มหรอืเวลาแห้งแห่งตัณหา ย่อมไม่มี, ความพร่องอยา่งเดียว ยอ่มปรากฏเป็นนิตย์ 
เพราะฉะน้ัน ชื่อว่าแม่นำ้า เสมอด้วยตณัหา ชื่อว่าย่อมไม่มี เพราะอรรถว่าให้เต็มได้โดยยาก.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพน้ัน ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องอุบาสกห้าคน จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๓๒  • ๑๐. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี • ๑๐. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี

๑๐. เรื่องเมณฑกเศรษฐี
พระบรมศาสดา เมื่อทรงอาศัยภัททิยนครประทับอยู่ในชาติยาวัน๑ ทรงปรารภเมณฑกเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“สุทสฺสำ วชฺชมญฺเญสำ” เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร]

ได้ยินวา่ พระศาสดา เมื่อเสดจ็เที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปถชนบททั้งหลาย ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผล ของคนเหล่าน้ี คือ 
เมณฑกเศรษฐี ๑, ภรรยาของเศรษฐีน้ัน ชื่อว่านางจันทปทุมา ๑, บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี ๑, หญิงสะใภ้ชื่อนางสุมนเทวี ๑๒, 
หลานสาวชื่อ วิสาขา ๑, ทาสชือ่ปุณณะ ๑, จึงเสดจ็ไปสู่ภัททิยนคร ประทับอยู่ในชาติยาวัน.

เมณฑกเศรษฐี ได้สดับการเสด็จมาของพระศาสดาแล้ว.

[เหตุท่ีได้นามว่าเมณฑกเศรษฐี]

ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร เศรษฐีน่ัน จึงชื่อวา่ เมณฑกเศรษฐี?” 

แก้ว่า ได้ยินว่า แพะทองคำาทั้งหลาย ประมาณเท่าช้าง มา้ และโคอุสภะ 
ชำาแรกแผ่นดินเอาหลังดุนหลังกัน ผุดข้ึนในที่ประมาณ ๘ กรีส๓ ที่ข้างหลังเรือนของเศรษฐีน้ัน.

กรรมใส่กลุ่มด้าย ๕ สีไว้ในปากของแพะเหล่าน้ัน.

เมื่อมีความต้องการ ด้วยเภสัชมีเนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น หรือดว้ยวัตถุมีผ้าเครื่องปกปิด เงินและทองเป็นต้น, 
ชนทั้งหลาย ย่อมนำากลุ่มดา้ยออกจากปากของแพะเหล่าน้ัน.

เนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง นำ้าอ้อย ผ้าเครื่องปกปิด เงินและทอง ย่อมไหลออกจากปากแพะแม้ตวัหน่ึง 
ก็เป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีป.

จำาเดิมแต่น้ันมา เศรษฐีน้ัน จึงปรากฏวา่เมณฑกเศรษฐี.

[บุรพกรรมของท่านเศรษฐี]

ถามว่า ก็บุรพกรรมของเศรษฐีน้ัน เป็นอย่างไร?

แก้ว่า ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจา้ทรงพระนามวา่วิปัสสี 
เศรษฐีน้ันเป็นหลานของกุฎุมพีชื่ออวโรชะ ได้มีชื่อวา่ อวโรชะ ซ่ึงมีชื่อพ้องกับลุง.

ครั้งน้ัน ลุงของเขาปรารภเพื่อจะสร้างคันธกุฎี เพื่อพระศาสดา.

เขาไปสู่สำานักของลุงแล้ว กลา่วว่า “ลุง เราแม้ทั้ง ๒ จงสร้างรวมกันทีเดียว” ในเวลาที่ถูกลุงน้ันห้ามว่า 
“เราคนเดียวเท่าน้ัน จักสร้างไม่ให้สาธารณ์กับด้วยชนเหล่าอ่ืน” จึงคิดว่า “เม่ือลุงสร้างคันธกุฎีในท่ีน้ีแล้ว, เราควรได้ศาลารายในท่ีน้ี” 
จึงให้คนนำาเครื่องไม้มาจากป่า ให้ทำาเสาอยา่งน้ี คือ “เสาต้นหน่ึง บุด้วยทองคำา, ต้นหน่ึง บุดว้ยเงิน, ต้นหน่ึง บุด้วยแกว้มณี” 

๑ ป่าไม้มะลิ
๒ ท่ีอ่ืนๆ ว่า สุมนาเทวี
๓ มาตราวัดความยาว เท่ากับ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก หรือ ๑๒๕ ศอก
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ให้ทำาข่ือ พรึง บานประตู บานหน้าตา่ง กลอน เครื่องมุงแลอิฐแม้ทั้งหมด บุด้วยวัตถุมีทองคำาเป็นต้นเทียว 
ให้ทำาศาลาราย สำาเร็จด้วยรตนะ ๗ ประการ แดพ่ระตถาคตในทีต่รงหน้าพระคันธกุฎี.

ในเบ้ืองบนแห่งศาลารายน้ัน ได้มีจอมยอด ๓ ยอด อันสำาเร็จแล้วด้วยทองคำาอันสุกเป็นแท่งแก้วผลึกและแก้วประพาฬ.

นายอวโรชะให้สร้างมณฑป ประดับด้วยแก้ว ในที่ท่ามกลางแห่งศาลาราย, ให้ตั้งธรรมาสน์ไว้.

เท้าธรรมาสน์น้ัน ได้สำาเรจ็ด้วยทองคำาสีสุกเป็นแท่ง, แม้แคร่ ๔ อันก็เหมือนกัน,

แต่เขาให้กระทำาแพะทองคำา ๔ ตวั ต้ังไวใ้นภายใต้แห่งเท้าทั้ง ๔ แห่งอาสนะ,

ให้กระทำาแพะ ๒ ตวัตั้งไว้ภายใต้ตั่งสำาหรับรองเท้า, ให้กระทำาแพะทองคำา ๖ ตวั ตั้งแวดล้อมมณฑป;

ให้ถักธรรมาสน์ดว้ยเชือกเส้นเล็กสำาเร็จด้วยด้ายก่อนแล้ว จึงให้ถักดว้ยเชือกอันสำาเร็จดว้ยทองคำาในท่ามกลาง 
แล้วให้ถักด้วยเชือกสำาเร็จดว้ยแก้วมุกดาในเบ้ืองบน; 

พนักแห่งธรรมาสน์น้ัน ได้สำาเร็จด้วยไมจ้ันทน์.

นายอวโรชะ ครั้นให้ศาลารายสำาเร็จอยา่งน้ีแล้ว 
เมื่อจะกระทำาการฉลองศาลา จึงนิมนตพ์ระศาสดาพร้อมด้วยภกิษุ ๖ ล้าน ๘ แสน ได้ถวายทานตลอด ๔ เดือน.

ในวันสุดท้าย เขาได้ถวายไตรจีวร.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน จวีรมีคา่พันหน่ึง ถึงแก่ภิกษุผูใ้หม่ในสงฆ์แล้ว.

เขาทำาบุญกรรม ในกาลแห่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าอยา่งน้ันแล้ว เคลื่อนจากอตัภาพน้ัน ท่องเที่ยวไป
ในเทวดาและในมนุษย์ทั้งหลายในภัททกัปน้ี เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมาก ในกรุงพาราณสี ได้มีนามว่า พาราณสีเศรษฐี.

[เศรษฐีประสบฉาตกภัย]

วันหน่ึง เศรษฐีไปสู่ที่บำารุงพระราชา พบปุโรหิต จึงกล่าววา่ “ท่านอาจารย์ ท่านตรวจดูฤกษ์ยามหรือ?”

ปุโรหิต. ครับ ผมตรวจดู, เราทั้งหลาย จะมกีารงานอะไรอื่น?
เศรษฐี. ถ้าอยา่งน้ัน ความเป็นไปในชนบทจักเป็นเช่นไร?
ปุโรหิต. ภัยอยา่งหน่ึง จักมี.
เศรษฐี. ชื่อว่าภัยอะไร?
ปุโรหิต. ฉาตกภัย๑ ท่านเศรษฐี.
เศรษฐี. จกัมี เมื่อไร?
ปุโรหิต. จกัมี โดยล่วงไป ๓ ปี แต่ปีน้ี.
เศรษฐี ฟังคำาน้ันแล้วให้บุคคลทำากสกิรรมเป็นอันมาก รับ (ซ้ือ) จำาเพาะข้าวเปลือกแม้ด้วยทรัพย์ที่มีอยูใ่นเรือน 
ให้กระทำาฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง บรรจุฉางทั้งหมดให้เต็มดว้ยข้าวเปลือก.

เมื่อฉางไมพ่อ ก็บรรจุภาชนะมีตุ่มเป็นต้นให้เต็มแล้ว ขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือในแผ่นดิน. 
ให้ขยำาข้าวเปลือกที่เหลือจากที่ฝังไวก้ับด้วยดิน ฉาบทาฝาทั้งหลาย.

๑ ภยัคือความอดอยากหรือความหิว.
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โดยสมัยอื่นอีก เศรษฐีน้ัน เมื่อภัยคือความอดอยากถึงเข้าแล้ว ก็บรโิภคข้าวเปลือกตามที่เก็บไว้, 
เมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในฉางและในภาชนะมตีุ่มเป็นต้นหมดแล้ว, จึงให้เรียกชนผู้เป็นบรวิารมาแล้ว กล่าววา่ 
“พ่อท้ังหลาย ท่านท้ังหลายจงไป จงเข้าไปสู่ภูเขาแล้วเป็นอยู่ ประสงค์จะมาสู่สำานักของเรา ก็จงมาในเวลาท่ีมีภิกษาอันหาได้ง่าย, 
ถ้าไม่อยากจะมา, กจ็งเป็นอยู่ในที่น้ันเถิด.”

ชนเหล่าน้ันไดก้ระทำาเหมือนอย่างน้ันแล้ว.

ส่วนทาสผู้ทำาการรับใช้๑ คนหน่ึงชื่อว่าปุณณะ เหลืออยู่ในสำานักของเศรษฐีน้ัน.

รวมเป็นคน ๕ คนเท่าน้ัน คือ เศรษฐี ภรรยาของเศรษฐี บุตรของเศรษฐี บุตรสะใภ้ของเศรษฐี กับนายปุณณะน้ัน

ชนเหล่าน้ัน, แม้เมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมในแผ่นดินหมดสิ้นแล้ว, 
พังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาแล้ว แช่นำ้า ยังอตัภาพให้เป็นไปดว้ยข้าวเปลือกที่ได้แล้วจากฝาน้ัน.

ครั้งน้ัน ภรรยาของเศรษฐีน้ัน เมื่อความหิวครอบงำาอยู่ เมื่อดินสิ้นไปอยู่ พังดินที่เหลืออยู่ในสว่นแห่งฝาทั้งหลายลงแลว้ แช่นำ้า 
ได้ข้าวเปลือกประมาณกึ่งอาฬหกะ๒ ตำาแล้ว ถือเอาข้าวสารประมาณทะนานหน่ึง ใส่ไว้ในหม้อในหน่ึง เพราะความกลวัแต่โจร
วา่ “ในเวลาเกดิฉาตกภัย พวกโจรมีมาก” ปิดแล้วฝังตั้งไว้ในแผ่นดิน.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีมาจากที่บำารุงแห่งพระราชาแล้ว กล่าวกะนางวา่ “นางผู้เจริญ ฉันหิว, อะไรๆ มีไหม?”

นางน้ัน ไม่ไดก้ล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่ว่า “ไม่มี” กล่าววา่ “นาย ข้าวสารมีอยู่ทะนานหน่ึง.”

เศรษฐี. ข้าวสารทะนานหน่ึงน้ัน อยู่ที่ไหน?
ภรรยา. ฉันฝังตั้งไว้ เพราะกลวัแต่โจร.
เศรษฐี. ถ้ากระน้ัน หล่อนจงขุดมันข้ึนมาแล้ว หุงต้มอะไรๆ เถิด.
ภรรยา. ถ้าฉันจักต้มข้าวต้ม. ก็จักเพียงพอกัน ๒ มื้อ; 

ถ้าฉันจักหุงข้าวสวย, กจ็ักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเท่าน้ัน; ฉันจักหุงต้มอะไรล่ะ? นาย.
เศรษฐี. ปัจจัยอยา่งอื่นของพวกเราไม่มี, พวกเราต่อบริโภคข้าวสวยแล้วก็จักตาย; หล่อนจงหุงข้าวสวยน่ันแหละ.
ภรรยาของเศรษฐีน้ัน หุงข้าวสวยแล้ว แบ่งให้เป็น ๕ ส่วน คดข้าวสวยส่วนหน่ึงวางไว้ข้างหน้าของเศรษฐี.

[เศรษฐีถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า]

ในขณะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจา้องค์หน่ึงที่ภูเขาคันธมาทน์ ออกจากสมาบัติ.

ทราบว่า ในภายในสมาบัติ ความหิวย่อมไม่เบียดเบียน เพราะผลแห่งสมาบัติ, 
แต่วา่ เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายออกจากสมาบัติแล้ว ความหิวมกีำาลังย่อมเกิดข้ึน เป็นราวกะว่าเผาพื้นท้องอยู่; 
เพราะฉะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจา้เหล่าน้ัน ตรวจดูฐานะที่จะได้ (อาหาร) แล้ว จึงไป.

ก็ในวันน้ัน ชนทั้งหลาย ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าน้ันแล้ว 
ย่อมได้สมบัติ บรรดาสมบัติมีตำาแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึง; 

๑ เวยฺยาวจฺจกโร โดยพยัญชนะแปลว่า ผู้กระทำาซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้ขวนขวาย.
๒ อาฬหกหนึ่ง คือ ๔ ทะนาน กึ่งอาฬหก คือ ๒ ทะนาน.
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เพราะฉะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจา้แม้น้ัน ตรวจดูอยูด่้วยทพิยจักษุ ดำารวิ่า “ฉาตกภัย เกดิข้ึนแล้วในชมพูทวีปทั้งสิ้น, 
และในเรือนเศรษฐี เขาหุงข้าวสุก๑ อันสำาเรจ็ดว้ยข้าวสารทะนานหน่ึง เท่าน้ันเพื่อคน ๕ คน; 
ชนเหล่าน้ันจักมศีรัทธา หรืออาจเพือ่จะทำาความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแล?” เห็นความที่ชนเหล่าน้ันเป็นผู้มีศรัทธา 
ทั้งสามารถเพื่อจะทำาความสงเคราะห์ จึงถือเอาบาตรจีวรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตู (เรือน) ข้างหน้าของเศรษฐี.

เศรษฐีน้ัน พอเห็นท่านเข้า ก็มีจิตเลื่อมใส คิดว่า “เราประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในกาลก่อน, 
ก็แลภัตรน้ี พึงรักษาเราไว้ส้ินวันเดียวเท่าน้ัน, ส่วนภัตรท่ีเราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้า จักนำาประโยชน์เก้ือกูลมาแก่เราหลายโกฏิกัป” 
แล้วนำาถาดแห่งภัตรน้ันออก เข้าไปหาพระปัจเจกพทุธเจ้า ไหว้ดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ นิมนตใ์ห้เข้าไปสู่เรือน,  
เมื่อท่านน่ังบนอาสนะแล้ว, จึงล้างเท้า (ของท่าน) วาง (ถาดภัตร) ไว้บนตั่งทอง 
แล้วถือเอาถาดภัตรน้ัน มาตักลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจา้.

เมื่อภัตรเหลือกึ่งหน่ึง, พระปัจเจกพุทธเจ้า เอามือปิดบาตรเสีย.

ทีน้ัน เศรษฐี จึงกล่าวกะพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ันวา่  
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ น้ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อคน ๕ คน ด้วยข้าวสารทะนานหน่ึง, 
กระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งภัตรน้ีให้เป็น ๒ ส่วน, ขอท่านจงอย่ากระทำาความสงเคราะห์แก่กระผมในโลกน้ีเลย, 
กระผมใคร่เพื่อจะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือ” แลว้ได้ถวายภตัรทั้งหมด.

ก็แล ครั้นถวายแล้ว ได้ตั้งความปรารถนาวา่ 
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจา้อย่าได้ประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี ในที่ข้าพเจ้าเกิดอกีเลย, 
ต้ังแต่บัดน้ีไป ข้าพเจ้าจึงสามารถเพ่ือจะให้ภัตรอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปท้ังส้ิน, ไม่พึงทำาการงานเล้ียงชีพด้วยมือของตนเอง,  
ในขณะที่ข้าพเจ้าใช้ให้คนชำาระฉาง ๑,๒๕๐ ฉางแล้ว สนานศีรษะน่ังอยู่ที่ประตูแห่งฉางเหล่าน้ันแล้ว แลดูในเบ้ืองบนเท่าน้ัน 
ธารแห่งข้าวสาลีแดง พึงตกลงมายังฉางทั้งหมดให้เต็มเพื่อข้าพเจ้า, และผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นภรรยา, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นบุตร,  
ผู้น้ีแหละจงเป็นหญิงสะใภ้, ผู้น้ีน่ันแหละ จงเป็นทาสของข้าพเจ้า ในสถานที่ข้าพเจา้เกิดแล้วๆ.”

[ทัHง ๕ คนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกัน]

ฝ่ายภรรยาของเศรษฐีน้ัน ก็คิดวา่ “เมื่อสามีของเราถูกความหิวเบียดเบียนอยู่ เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคได้” 
จึงถวายสว่นของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจา้แล้วตั้งความปรารถนาวา่ 
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ จำาเดิมแต่น้ี ดิฉันไม่พึงประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี ในสถานที่ดิฉันเกดิแล้ว, 
อน่ึง แม้เมื่อดิฉันวางถาดภตัรไว้ข้างหน้า ให้อยู่ซ่ึงภัตรแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น, 
ดิฉันยังไม่ลุกข้ึนเพียงใด, ที่แห่งภัตรที่ดิฉันตักแล้วๆ จงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงน้ัน, 
ท่านผู้น้ีแหละจงเป็นสามี, ผู้น้ีแหละจงเป็นบุตร, ผู้น้ีแหละจงเป็นหญิงสะใภ้, ผู้น้ีแหละจงเป็นทาส (ของดิฉัน).” 

แม้บุตรของเศรษฐีน้ัน ก็ถวายสว่นของตนแดพ่ระปัจเจกพุทธเจา้แล้ว ต้ังความปรารถนาว่า  
“จำาเดิมแต่น้ีไป ข้าพเจ้าไม่พึงประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี, 
อน่ึง เมื่อข้าพเจ้าถือเอาถุงกหาปณะหน่ึงพัน แม้ให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ ถุงน้ีจงเต็มอยู่อย่างเดิม, 
ท่านทั้ง ๒ น้ีน่ันแหละจงเป็นมารดาบิดา, หญิงคนน้ีจงเป็นภรรยา. ผู้น้ีจงเป็นทาส ของข้าพเจา้.”

๑ แปลหักประโยคกรรมเป็นประโยคกตัตุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๓๖  • ๑๐. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี • [ทั้ง ๕ คนปรารถนาให้ได้อยู่ร่วมกัน]

แม้ลูกสะใภ้ของเศรษฐีน้ัน ถวายส่วนของตนแดพ่ระปัจเจกพทุธเจ้าแลว้ กต็ั้งความปรารถนาว่า 
“จำาเดิมแต่น้ีไป ดิฉันไม่พึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานน้ี,  อน่ึง เมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหน่ึงไว้ข้างหน้า 
แม้ให้อยู่ซ่ึงภัตรอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ความหมดสิ้นไป อยา่ปรากฏ, 
ท่านทั้ง ๒ น้ีน่ันแหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผวั, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นสามี, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นทาส (ของดิฉัน).”

แม้ทาสของเศรษฐีน้ัน ก็ถวายสว่นของตนแด่พระปัจเจกพุทธเจา้แล้ว ก็ตั้งความปรารถนาว่า 
“จำาเดิมแต่น้ีไป ข้าพเจ้าไม่พึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานน้ี, คนเหล่าน้ีทั้งหมดจงเป็นนาย.  และเมื่อข้าพเจ้าไถนาอยู่, 
รอย ๗ รอยประมาณเท่าเรือโกลน คือ ‘ข้างน้ี ๓ รอย ข้างโน้น ๓ รอยในทา่มกลางรอย ๑, จงเป็นไป.”

นายปุณณะน้ัน ปรารถนาตำาแหน่งเสนาบดีก็สามารถจะได้ในวันน้ันเทียว 
แต่วา่ ดว้ยความรกัในนายทั้งหลาย เขาจึงตั้งความปรารถนาวา่ “คนเหล่าน้ีน่ันแหละจงเป็นนายของข้าพเจ้า.

ในที่สุดแห่งถ้อยคำาของชนทั้งหมด พระปัจเจกพทุธเจ้ากล่าวว่า “จงเป็นอย่างน้ันเถิด” 
แล้วกระทำาอนุโมทนาด้วยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจา้แล้วคิดว่า “เรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่าน้ีให้เลื่อมใส ย่อมควร” 
จึงอธิษฐานวา่ “ชนเหล่าน้ี จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาทน์” ดังน้ีแล้ว ก็หลีกไป.

แม้ชนเหล่าน้ัน ได้ยืนแลดูอยู่เทียว.

พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ันไปแล้ว แบ่งภัตรน้ันกับด้วยพระปัจเจกพุทธเจา้ ๕๐๐ องค์.

ดว้ยอานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจา้น้ัน ภัตรน้ันเพียงพอแล้วแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมด.

ชนแม้เหล่าน้ัน ได้ยืนแลดูอยูท่ีเดียว.

[อานิสงส์ของการถวายทาน]

ก็เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้ว ภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้ว ปิดตั้งไว้.

ฝ่ายเศรษฐี ถูกความหิวบีบคั้น นอนแล้วหลับไป.

เศรษฐีน้ัน ตื่นข้ึนในเวลาเย็น กลา่วกะภรรยาว่า “นางผู้เจริญ ฉันหิวเหลือเกิน, ข้าวตัง๑ ก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอ?”

ภรรยาน้ัน แม้ทราบความที่ตนล้างหม้อตั้งไว้แล้ว ก็ไม่กล่าววา่ “ไม่มี” 
คิดว่า “เราเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอก” ดังน้ีแล้ว จึงลุกข้ึนไปสู่ที่ใกล้หม้อข้าวแล้ว เปิดหม้อข้าว.

ในขณะน้ันเอง หม้อข้าวเต็มดว้ยภัตร มีสีเช่นกับดอกมะลิตูม ไดดุ้นฝาละมี๒ต้ังอยู่แล้ว.

ภรรยาน้ัน เห็นภัตรน้ันแล้ว เป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้ว กล่าวกะเศรษฐีวา่ “จงลกุข้ึนเถิด นาย, ดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้, 
แต่หม้อข้าวน้ันน่ัน เต็มด้วยภตัร มีสีเช่นกับดว้ยดอกมะลติูม, ชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำา, ชื่อว่าทานควรจะให้; 
ขอท่านจงลุกข้ึนเถิด นาย, บริโภคเสียเถิด.”

ภรรยาน้ัน ได้ให้ภัตรแก่บิดาและบุตรทั้ง ๒ แล้ว.

เมื่อบิดาและบุตรน้ัน บริโภคเสร็จ ลุกข้ึนแล้ว, นางน่ังบริโภคกับดว้ยลูกสะใภ้แล้ว ได้ให้ภัตรแก่นายปุณณะ.

๑ เมล็ดข้าวอันไฟไหม้ท้ังหลาย.
๒ ฝาละมี ส่ิงท่ีปิดปากหม้อดนิท่ีเป็นหม้อข้าวหม้อแกง
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ที่แห่งภัตรอันชนเหล่าน้ันตักแล้วๆ ย่อมไม่สิ้นไป. ปรากฏเฉพาะตรงทีต่ักด้วยทพัพีคราวเดียวเท่าน้ัน.

ในวันน้ันน่ันแล ฉางเป็นต้น กก็ลับเต็มแล้วโดยทำานองที่เต็ม ในก่อนน่ันแล.

นางให้กระทำาการโฆษณาในเมืองว่า “ภตัรเกิดข้ึนแล้วในเรือนของเศรษฐี, ผู้มีความต้องการด้วยภตัรอันเป็นพืชจงมารับเอา.”

มนุษย์ทั้งหลาย ถือเอาภัตรอันเป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีน้ันแล้ว.

แม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็อาศัยเศรษฐีน้ัน ได้ชวีิตแล้วน่ันแล.

[เศรษฐีและคณะไปเกิดท่ีภัททิยนคร]

เศรษฐีน้ัน เคลื่อนจากอตัภาพน้ันแล้ว บังเกดิในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี บังเกิดในสกุลเศรษฐี ในภัททิยนคร.

แม้ภรรยาของเขา บังเกิดในสกุลมีโภคะมากเจริญวัยแล้ว ก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีน้ันน่ันเอง.

แพะทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้ว อาศัยกรรมในกาลก่อนของเศรษฐีน้ันผุดข้ึนแล้วที่ภายหลังเรือน,

แม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่าน้ันแหละ, หญิงสะใภ้ก็ได้เป็นหญิงสะใภ้เหมือนกัน, ทาสก็ได้เป็นทาสเทียว.

ต่อมาวันหน่ึง ท่านเศรษฐี ใคร่จะทดลองบุญของตน จึงให้คนชำาระฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง สนานศีรษะแล้วน่ังท่ีประตู แหงนดูเบ้ืองบน.

ฉางแม้ทั้งหมด เต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดง มีประการดังกล่าวแล้ว.

เศรษฐีน้ัน ใคร่จะทดลองบุญแม้ของชนที่เหลือ จึงกล่าวกะภรรยาและบุตรเป็นต้นว่า 
“เธอทั้งหลาย จงทดลองบุญแม้ของพวกเธอเถิด.”

ลำาดับน้ัน ภรรยาของเศรษฐีน้ัน ประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง, เมื่อมหาชนกำาลังแลดูอยู่น่ันแล, 
ใช้ให้คนตวงข้าวสารท้ังหลาย ให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่าน้ัน น่ังบนอาสนะอันเขาปูลาดแล้วท่ีซุ้มประตู ถือทัพพีทองคำาแล้ว 
ให้ป่าวรอ้งว่า “ผู้มีความต้องการด้วยภัตรจงมา” แล้วไดใ้ห้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.

เมื่อนางน้ันให้อยู่แม้จนหมดวัน ก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ตักด้วยทพัพีเท่าน้ัน.

ก็ปทุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้าย, จันทลักษณะเกิดเต็มฝา่มือข้างขวา, เพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้าย 
จับทัพพีด้วยมอืขวา แล้วถวายภัตรจนเต็มบาตรของภิกษุสงฆ์ แม้ของพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลาย ดว้ยประการดังน้ีแล.

ก็เพราะเหตทุี่นางถือเอาธมกรกกรองนำ้าถวายแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยวไปๆ มาๆ; 
ฉะน้ัน จันทลักษณะจึงเกิดเต็มฝา่เท้าเบ้ืองขวาของนาง,  ปทุมลักษณะจึงเกิดจนเต็มฝ่าเท้าเบ้ืองซ้ายของนางน้ัน.

เพราะเหตุน้ี ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่า “จันทปทุมา.”๑

แม้บุตรของเศรษฐีน้ัน สนานศีรษะแล้ว ถือเอาถุงกหาปณะพันหน่ึง 
กล่าววา่ “ผู้มีความต้องการด้วยกหาปณะทั้งหลายจงมา” แล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.

กหาปณะพันหน่ึงก็คงมีอยู่ในถุงน่ันเอง.

๑ มีลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปทุม
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แม้ลูกสะใภ้ของเศรษฐีน้ัน ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือเอากระบุงข้าวเปลือกแล้ว น่ังที่ลานกลางแจ้ง กล่าวว่า 
“ผู้มีความต้องการด้วยภตัรอันเป็นพืช จงมา” แล้วไดใ้ห้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.

กระบุง (ข้าวเปลือก) กค็งเต็มอยู่ตามเดิมน่ันเอง.

แม้ทาสของเศรษฐีน้ัน ประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคำาด้วยเชือกทองคำา 
ถือเอาด้ามปฏักทองคำา ให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยน้ิวท้ัง ๕ แก่โคท้ังหลาย สวมปลอกทองคำาท่ีเขาท้ังหลาย ไปสู่นาแล้วขับไป.

รอย ๗ รอย คือ “ข้างน้ี ๓ รอย ข้างโน้น ๓ รอย ในทา่มกลางรอย ๑” ได้แตกแยกกันไปแล้ว.

ชาวชมพทูวีปถือเอาสิ่งของ บรรดาภตัรพืชเงินทองเป็นต้น ตามที่ตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐีเท่าน้ัน.

เศรษฐีผู้มีอานุภาพมากอย่างน้ัน สดับว่า “ได้ยินว่า พระศาสดาเสด็จมาแล้ว” จึงคิดว่า “เราจักกระทำาการรับเสด็จพระศาสดา” 
ออกไปอยู่ พบพวกเดียรถีย์ในระหว่างทาง, แม้ถูกพวกเดียรถีย์เหล่าน้ันห้ามอยูว่่า 
“คฤหบดี ทา่นเป็นผู้กิริยวาทะ๒ จะไปสู่สำานักของพระสมณโคดมผู้เป็นอกิริยวาทะ๓ เพราะเหตุไร?” 
ก็มิไดเ้ชื่อถ้อยคำาของพวกเดียรถีย์เหล่าน้ันเลย ไปแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ สว่นสุดข้างหน่ึง,

[โทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแก่เศรษฐีน้ัน. 

ในเวลาจบเทศนา เศรษฐีน้ันบรรลุโสดาปัตติผล แลว้กราบทูลความทีต่นถูกพวกเดียรถีย์กล่าวโทษแล้วห้ามไว้แด่พระศาสดา.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะท่านเศรษฐีน้ันวา่ “คฤหบดี ข้ึนชื่อว่าสัตว์เหล่าน้ีย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มาก, 
ย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอ่ืนแม้ไม่มีอยู่ กระทำาให้มี ราวกะบุคคลโปรยแกลบลงในท่ีน้ันๆ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“โทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่าย, ฝ่ายโทษของตนเห็นได้ยาก; 
เพราะว่า บุคคลน้ันย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอ่ืน เหมือนบุคคลโปรยแกลบ, 
แต่วา่ย่อมปกปิด (โทษ) ของตน เหมือนพรานนก ปกปิดอัตภาพ 
ดว้ยเครื่องปกปิดฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สุทสฺสำ ความว่า โทษคือความพลั้งพลาดของบุคคลอื่น แม้มีประมาณน้อย 
อันบุคคลเห็นได้ง่าย คืออาจเพือ่จะเห็นได้โดยง่ายทีเดียว,  ส่วนโทษของตน แม้ใหญ่ยิ่ง อันบุคคลเห็นได้ยาก.

บทว่า ปเรสำ หิ ความว่า เพราะเหตุน้ันน่ันแล บุคคลน้ันย่อมโปรยโทษทั้งหลายของชนเหล่าอื่นในท่ามกลางสงฆ์เป็นต้น 
เหมือนบุคคลยืนบนที่สุดแล้วโปรยแกลบลงอยู่ฉะน้ัน.

อัตภาพชื่อว่า กลิ ด้วยสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลาย ในคำาว่า กลึว กิตวา สโฐ๔ น้ี.

๑ หมายความว่า มีลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปทุม.
๒ ผู้กล่าวว่า กรรมอันบุคคลทำาแล้ว ช่ือว่าเป็นอันทำา.
๓ ผู้กล่าวว่า กรรมอันบุคคลทำาแล้วว่า ไม่เป็นอันทำา.
๔ แก้อรรถตอนนี้ บางอาจารย์เห็นว่าใช้วินิจฉัย.
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เครื่องปกปิด มีกิ่งไม้ทีพ่อหักได้เป็นต้น ชื่อวา่ กติวา (ในคำาว่า “กิตวา” น้ี).

นายพราน ชื่อวา่ สโฐ (ในคำาวา่ “สโฐ” น้ี.) 
อธิบายว่า นายพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่า ย่อมปกปิดอตัภาพดว้ยเครื่องปกปิดฉันใด, บุคคลย่อมปกปิดโทษของตนฉันน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องเมณฑกเศรษฐี จบ.
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๑๑. เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระรูปหน่ึง อุชฌานสัญญี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส” เป็นต้น

[คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ัน เที่ยวแส่หาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่าน้ันว่า “ภิกษุน้ัน ย่อมนุ่งอย่างน้ี, ภิกษุน้ี ย่อมห่มอย่างน้ี.”

พวกภิกษุกราบทูลแด่พระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระเถระชื่อโน้น ย่อมกระทำาอยา่งน้ี.”

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูต้ั้งอยู่ในข้อวัตร กล่าวสอนอยู่อยา่งน้ี ใครๆ ไม่ควรติเตียน, 
ส่วนภิกษุใด แสวงหาโทษของชนเหล่าอื่น เพราะความมุ่งหมายในการยกโทษ กลา่วอยา่งน้ีแล้วเที่ยวไปอยู่, 
บรรดาคุณวิเศษมีฌานเป็นต้น คุณวิเศษแม้อย่างหน่ึง ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่ภิกษุน้ัน, 
อาสวะทั้งหลายเท่าน้ัน ย่อมเจริญอย่างเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน้ัน ผู้คอยดโูทษของบุคคลอื่น 
ผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิตย์, 
บุคคลน้ัน เป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อุชฺฌานสญฺญิโน ความวา่ บรรดาธรรมทั้งหลายมีฌานเป็นต้น 
ธรรมแม้อย่างหน่ึง ย่อมไม่เจริญแก่บุคคลผู้ชื่อว่ามากไปด้วยการยกโทษ เพราะความเป็นผู้แส่หาโทษของชนเหล่าอื่นวา่ 
“ควรน่ังอย่างน้ี, ควรห่มอย่างน้ี” เป็นต้น,  โดยที่แท้ อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญ; 
เพราะเหตุน้ัน บุคคลน้ัน จึงชื่อว่าเป็นผู้อยู่ไกลคือแสนไกล จากความสิ้นไปแห่งอาสวะ กล่าวคือ พระอรหัต.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ จบ
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๑๒. เรื่องสภุัททปริพาชก
พระศาสดา บรรทมแล้วบนพระแท่นเป็นท่ีปรินิพพาน ในสาลวันของเจ้ามัลละท้ังหลาย อันเป็นท่ีแวะพัก ใกล้พระนครกุสินารา 
ทรงปรารภปรพิาชกชื่อวา่สุภัททะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อากาเสว ปทำ นตฺถิ” เป็นต้น.

[บุรพกรรมของสุภัททะ]

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล สุภัททปริพาชกน้ัน เมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง ๙ ครั้ง ในเพราะข้าวกล้าครั้งหน่ึง, 
ไม่ปรารถนาเพื่อจะให้ ท้อถอยแล้ว ได้ให้ในกาลเป็นที่สุด. 
เพราะฉะน้ัน จึงไม่ได้เพื่อจะเฝ้าพระศาสดา ทั้งในปฐมโพธิกาลทั้งในมัชฌิมโพธิกาล, 

แต่วา่ ในปัจฉิมโพธิกาล ในเวลาเป็นที่ปรินิพพานแห่งพระศาสดา คดิวา่ “เราถามความสงสัยของตน ในปัญหา ๓ ข้อ 
กะปริพาชกทั้งหลายซ่ึงเป็นคนแก่ ไม่ถามกะพระสมณโคดม ด้วยความสำาคัญว่า ‘(พระสมณโคดม) เป็นเด็ก,’ 
ก็บัดน้ี เป็นกาลปรินิพพานของพระสมณโคดมน้ัน, วิปฏิสาร๑ พึงบังเกิดแก่เราในภายหลัง เพราะเหตุไม่ถามพระสมณโคดม” 

แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แม้ถูกพระอานนทเถระห้ามอยู่ เข้าไปแล้วสู่ภายในมา่น 
เพราะความที่พระศาสดาทรงกระทำาโอกาสแล้ว ตรัสวา่ “อานนท์ เธออย่าห้ามสุภทัทะเลย, สุภัททะจงถามปัญหากะเรา” 
จึงน่ังใกล้ข้างลา่งเตียง ทูลถามปัญหาเหล่าน้ีวา่ “ข้าแตพ่ระสมณะผู้เจริญ ชื่อว่ารอยเท้าในอากาศ มอียู่หรือหนอแล? 
ชื่อวา่สมณะภายนอกแตศ่าสนาน้ี มอียู่หรือ? สังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยง มีอยู่หรือ?”

[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของสุภัททะ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกความไม่มีแห่งรอยเท้าในอากาศเป็นต้นเหล่าน้ัน แกเ่ขา 
จึงทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“รอยเท้าในอากาศน่ันเทียว ไม่มี;  สมณะภายนอกไม่มี; 
หมู่สัตว์เป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครื่องเน่ินช้า, 
พระตถาคตทั้งหลาย หาธรรมเครื่องเน่ินชา้มิได้. 
รอยเท้าในอากาศน่ันเทียวไม่มี,  สมณะภายนอกไม่มี, 
สังขารทั้งหลาย (ชื่อว่า) เที่ยง ไม่มี, 
กิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว ไม่มีแก่พระพทุธเจ้าทั้งหลาย.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปทำ ความวา่ ชือ่ว่ารอยเท้าแห่งสัตว์ไรๆ อันบุคคลพึงบัญญัตวิ่า “มีรูปอย่างน้ี” 
ดว้ยสามารถแห่งสีและสัณฐาน ในอากาศน้ี ไม่มี.

บทว่า พาหิโร ความวา่ ชือ่ว่าสมณะผูด้ำารงอยู่ในมรรคและผลภายนอก จากศาสนาของเรา ไม่มี.

บทว่า ปชา ความวา่ หมู่สัตว์ กลา่วคือสตัวโลกน้ี ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครื่องเน่ินช้า มีตณัหาเป็นต้น เท่าน้ัน.

๑ ความเดือดร้อน.
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บทว่า นิปฺปปญฺจา ความวา่ สว่นพระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้ชื่อวา่หาธรรมเครือ่งเน่ินช้ามิได้ 
เพราะความที่พระองค์ตดัธรรมเครื่องเน่ินช้าทั้งปวงได้ขาดแล้ว ที่ควงแห่งไม้โพธิ์น่ันแล.

ขันธ์ ๕ ช่ือวา่ สังขาร.  ในขันธ์ ๕ เหล่าน้ัน ขันธ์อันหน่ึงชื่อว่าเที่ยง ไม่มี.

บทว่า อิญฺชิตำ ความว่า ก็ชนทั้งหลายพึงถือเอาว่า “สังขารทั้งหลาย เป็นสภาพเที่ยง” ด้วยบรรดากิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว คือ
ตัณหามานะและทิฏฐิอันใด, แม้กิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวน้ันอันหน่ึง มิได้มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย.”๑

ในเวลาจบเทศนา สุภัททปริพาชก ตั้งอยู่แล้วในอนาคามิผล.

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องสุภัททปริพาชก จบ.

มลวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๘ จบ.

๑ ถ้าแปลตัด พึงแปลอย่างนี้ ก็บรรดากิเลสชาตเคร่ืองหวั่นไหวคือ ตัณหา มานะ ทิฏฐะ กิเลสชาตแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุท่ีสัตว์ท้ังหลายพึง
ยึดถือว่า “สังขารท้ังหลายเท่ียง” ย่อมไม่มีแกพ่ระพุทธเจ้าท้ังหลาย.
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๑๙. ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ” เป็นต้น. 

[พวกภิกษุเห็นมหาอมาตยร์ับสินบน]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตดู้านทิศอดุร แห่งนครสาวัตถี 
กลับจากบิณฑบาตแล้วมาสู่วิหาร โดยทา่มกลางพระนคร.

ขณะน้ัน เมฆใหญ่ตั้งข้ึนยังฝนให้ตกแล้ว.

ภิกษุเหล่าน้ัน เข้าไปสู่ศาลที่ทำาการวินิจฉัยอันตั้งอยูต่รงหน้า 
เห็นพวกมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัยรับสินบน แล้วทำาเจา้ของไม่ให้เป็นเจ้าของ จึงคิดว่า 
“โอ! มหาอมาตย์เหล่าน้ีไมต่ั้งอยู่ในธรรม, แต่พวกเราได้มีความสำาคัญว่า ‘มหาอมาตย์เหล่าน้ีทำาการวินิจฉัยโดยธรรม,” 
เมื่อฝนหายขาดแล้ว, มาถึงวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาน่ัง ณ สว่นสุดข้างหน่ึง แล้วกราบทูลความน้ัน

[ลกัษณะบุคคลผู้ตัHงอยู่และไม่ตัHงอยู่ในธรรม]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกมหาอมาตย์ผูว้ินิจฉัย เป็นผู้ตกอยู่ในอำานาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้น 
ตดัสินความโดยผลุนผลัน ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยูใ่นธรรม,  ส่วนพวกที่ไต่สวนความผิดแล้ว ตดัสินความโดยละเอียดลออ 
ตามสมควรแก่ความผดิน่ันแหละ เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรม”  ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“บุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่นำาคดีไปโดยความผลุนผลัน; 
ส่วนผู้ใดเป็นบัณฑติ วินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้ง ๒ ย่อมนำาบุคคลเหล่าอื่นไป
โดยความละเอียดลออ โดยธรรมสมำ่าเสมอ,  ผู้น้ันอันธรรมคุ้มครองแลว้ 
เป็นผู้มีปัญญา เรากล่าวว่า ‘ต้ังอยู่ในธรรม.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ เตน แปลว่า เพราะเหตุเพียงเท่าน้ันเอง.

บทว่า ธมฺมฏฺโฐ ความว่า 
บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครือ่งวินิจฉัย ทีพ่ระเจา้แผ่นดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทำาด้วยพระองค์ ไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรม.

บทว่า เยน แปลวา่ เพราะเหตุใด.

บทว่า อตฺถำ ความวา่ ซ่ึงคดทีี่หยั่งลงแล้วอันควรตัดสิน.

สองบทว่า สหสา นเย ความวา่ บุคคลผู้ตั้งอยูใ่นอคติมีฉันทาคติเป็นต้น ตัดสินโดยผลุนผลัน คือโดยกลา่วเท็จ.

อธิบายว่า จริงอยู่ ผู้ใด 
ตั้งอยู่ในความพอใจ๑ กล่าวมุสาวาท ย่อมทำาญาติหรือมติรของตนซ่ึงมิใช่เจ้าของน่ันแลให้เป็นเจ้าของ, 

๑ ฉันทาคติ
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ตั้งอยู่ในความชัง๑ กลา่วเท็จ ย่อมทำาคนที่เป็นศัตรูของตนซ่ึงเป็นเจ้าของแท้จริงไม่ให้เป็นเจ้าของ, 
ตั้งอยู่ในความหลง๒ รับสินบนแล้ว ในเวลาตดัสิน ทำาเป็นเหมือนส่งจิตไปในที่อื่น แลดูข้างโน้นและข้างน้ี 
กล่าวเท็จ ย่อมนำาบุคคลอื่นออกด้วยคำาวา่ “ผู้น้ีชนะ, ผู้น้ีแพ้,”   
ตั้งอยู่ในความกลวั๓ ย่อมยกความชนะให้ผู้เป็นใหญ่บางคนน่ันแลแม้ที่ถึงความแพ้;  
ผู้น้ี ชื่อว่าย่อมนำาคดีไปโดยผลุนผลัน. ผู้น้ันไม่เป็นผู้ชื่อวา่ตั้งอยูใ่นธรรม. 

บาทพระคาถาว่า โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ ความวา่ ซ่ึงเหตุที่จริงและไม่จริง.

สองบทว่า อุโภ นิจฺเฉยฺย ความวา่ สว่นผู้ในเป็นบัณฑติ วินิจฉัยที่เป็นคดีและไม่เป็นคดีทั้ง ๒ แล้วย่อมกลา่ว.

บทว่า อสาหเสน คือ โดยไม่กล่าวเท็จ.

บทว่า ธมฺเมน แปลวา่ โดยธรรมเครื่องวินิจฉัย คือ หาใช่โดยอำานาจอคติ มีฉันทาคติเป็นต้นไม่.

บทว่า สเมน คือ ย่อมนำาบุคคลเหล่าอื่นไป คือ ให้ถึงความชนะหรือความแพ้โดยสมควรแก่ความผดิน่ันเอง.

สองบทว่า ธมฺมสฺส คุตฺโต ความว่า ผู้น้ันอันธรรมคุ้มครองแล้ว คือ อันธรรมรักษาแล้ว ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม 
ชื่อวา่ มีปัญญา พระผู้มพีระภาคตรัสวา่ ‘ผู้ตั้งอยู่ในธรรม’ เพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัย.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องมหาอมาตย์ผูว้ินิจฉัย จบ.

๑ โทสาคติ
๒ โมหาคติ
๓ ภยาคติ.
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๒. เรือ่งภิกษุฉัพพคัคีย์
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน ปณฺฑิโต โหติ” เป็นต้น.

[ภกิษุฉัพพัคคีย์ท้ำาโรงภตัรให้อากลู]

ได้ยินวา่ ภิกษุเหล่าน้ัน เที่ยวทำาโรงภตัรให้อากูล ในวัดบ้าง ในบ้านบ้าง.

ครั้นวันหน่ึง ภกิษุทั้งหลาย ถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำาภตักิจในบ้านแล้วมาว่า “ท่านผู้มีอายุ โรงภัตรเป็นเช่นไร?”

ภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่า “อย่าถามเลย ครับ, พวกภกิษุฉัพพัคคีย์ กล่าววา่ 
‘พวกเราแหละเป็นผู้ฉลาด, พวกเราเป็นบัณฑิต จักประหารภิกษุเหล่าน้ี โปรยหยากเยื่อที่ศรีษะแล้วนำาออกไป’ 
แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่ออยู่ ทำาโรงภัตรให้อากูล.”

ภิกษุทั้งหลาย ไปสู่สำานักพระศาสนาแล้ว กราบทูลความน้ัน.

[ลกัษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิต]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกคนที่พดูมาก เบียดเบียนผู้อื่นว่า ‘เป็นบัณฑิต,’ 
แต่เราเรียกคนที่มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัยเลยว่า ‘เป็นบัณฑิต” ดังน้ีแล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุเพียงพูดมาก; 
(สว่น) ผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย เรากลา่วว่า ‘เป็นบัณฑิต.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ยาวตา เป็นต้น ความว่า บุคคล ไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุทีพู่ดมากในท่ามกลางสงฆ์เป็นต้น, 
ส่วนบุคคลใด ตนเองเป็นคนมีความเกษม ชือ่ว่าไม่มีเวร เพราะเวร ๕ ไม่มี 
ผู้ไม่มีภัย คือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชน เพราะอาศัยบุคคลน้ัน, ผู้น้ันชื่อว่า ‘เป็นบัณฑิต’ ดังน้ีแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุฉัพพัคคีย์ จบ.
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๓. เรื่องพระเอกุทานเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขีณาสพชื่อว่าเอกุทานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น ตาวตา ธมฺมธโร” เป็นต้น.

[พวกเทวดาให้สาธุการแก่เทศนาของพระเถระ]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ัน อยู่ในราวไพรแห่งหน่ึงแต่องค์เดียว.

อุทานทีท่่านชำ่าชองมีอุทานเดียวเทา่น้ันว่า

“ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี 
ศึกษาในทางแห่งโมนปฏิบัติ ผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ.”

ได้ยินวา่ ในอุโบสถ ท่านป่าวร้องการฟังธรรมเอง ย่อมกล่าวคาถาน้ี.

เสียงเทวดาสาธุการดุจวา่เสียงแผ่นดินทรุด.

ครั้นวันอุโบสถวันหน่ึง ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก ๒ รูป มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้ไปสู่ที่อยู่ของท่าน.

ท่านพอเห็นภิกษุเหล่าน้ัน ก็ชื่นใจ กลา่ววา่ 
“ท่านทั้งหลายมาในที่น้ี เป็นอันทำาความดีแล้ว, วันน้ี พวกกระผมจกัฟังธรรมในสำานักของท่านทั้งหลาย.”

พวกภิกษุ. ทา่นผู้มีอายุ ก็คนฟังธรรมในที่น้ี มีอยู่หรือ?
พระเอกุทาน. มี ครับ, ราวไพรน้ี มีความบันลือลั่นเป็นอันเดียวกัน เพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟังธรรม.

[พวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุ ๒ รูป]

บรรดาภิกษุ ๒ องค์น้ัน พระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกองค์หน่ึงสวดธรรม, องค์หน่ึงกลา่วธรรม.

เทวดาแม้องค์หน่ึงก็มิได้ให้สาธกุาร.

ภิกษุเหล่าน้ัน จึงพดูกันวา่ 
“ท่านผู้มีอายุ ทา่นกล่าวว่า ‘ในวันฟังธรรม พวกเทวดาในราวไพรน้ี ย่อมให้สาธุการดว้ยเสียงดัง,’ น่ีชื่ออะไรกัน?”

พระเอกุทาน. ในวันอื่นๆ เป็นอย่างน้ัน ครับ, แตว่ันน้ีกระผมไม่ทราบว่า ‘น่ีเป็นเรื่องอะไร.’
พวกภิกษุ. ผู้มีอายุ ถ้าอยา่งน้ัน ท่านจงกล่าวธรรมดูกอ่น.
ท่านจับพดัวีชนีน่ังอาสนะแล้ว กล่าวคาถาน้ันน่ันแล.

เทวดาทั้งหลายไดใ้ห้สาธุการด้วยเสียงอันดัง.

[พวกภกิษุติเตียนเทวดา]

ครั้งน้ัน ภกิษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้ง ๒ ยกโทษว่า “เทวดาในราวไพรน้ี ให้สาธุการดว้ยเห็นแก่หน้ากัน, 
เมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก แม้กล่าวอยู่ประมาณเท่าน้ี, ก็ไม่กลา่วแม้สักวา่ความสรรเสริญอะไรๆ, 
เมื่อพระเถระแก่องค์เดียวกลา่วคาถาหน่ึงแล้ว, พากันให้สาธกุารด้วยเสียงอันดัง.”
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ภิกษุเหล่าน้ันแม้ไปถึงวิหารแล้ว กราบทูลความน้ันแด่พระศาสดา.

[ลกัษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมาก ว่า ‘เป็นผู้ทรงธรรม’ 
ส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย, ผู้น้ีชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคล ไม่ชื่อวา่ทรงธรรม เพราะเหตุที่พดูมาก;  
ส่วนบุคคลใด ฟังแม้นิดหน่อย ย่อมเห็นธรรมด้วยนามกาย,  
บุคคลใด ไม่ประมาทธรรม, บุคคลน้ันแล เป็นผู้ทรงธรรม.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ยาวตา เป็นต้น ความว่า บุคคลไม่ชื่อวา่ผู้ทรงธรรม 
เพราะเหตุทีพู่ดมาก ด้วยเหตุมีการเรียน และการทรงจำาและบอกเป็นต้น, แต่ชือ่ว่าตามรักษาวงศ์ รักษาประเพณี.

บทว่า อปฺปํปิ เป็นต้น ความว่า ส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้มีประมาณน้อย อาศัยธรรมะ อาศัยอรรถะ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  
กำาหนดรู้สัจจะมีทกุข์เป็นต้น ชื่อวา่ย่อมเห็นสัจจธรรม ๔ ดว้ยนามกาย, ผู้น้ันแล ช่ือวา่เป็นผู้ทรงธรรม.

บาทพระคาถาว่า โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ ความว่า แม้ผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรปรารภแล้ว หวังการแทงตลอดอยู่วา่ 
“(เราจักแทงตลอด) ในวันน้ีๆ แล” ช่ือว่ายอ่มไม่ประมาทธรรม, แม้ผู้น้ีก็ชื่อวา่ผู้ทรงธรรมเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระเอกุทานเถระ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๔๙  • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภทัทิยเถระ

๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททยิเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน เถโร โหติ” เป็นต้น.

[พวกภิกษุเห็นพระเถระเข้าใจวา่เป็นสามเณร]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง, เมื่อพระเถระน้ัน ไปสู่ที่บำารุงพระศาสดา พอหลีกไปแล้ว, 
ภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ ๓๐ รูป พอเห็นท่านก็มาถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง.

พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสถามปัญหาน้ีวา่ 
“พระเถระองค์หน่ึงไปจากน้ี พวกเธอเห็นไหม?”

พวกภิกษุ. ไม่เห็น พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. พวกเธอเห็นพระเถระน้ันมิใช่หรือ?
พวกภิกษุ. เห็นสามเณรรูปหน่ึง พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย น้ันไม่ใช่สามเณร, น่ันเป็นพระเถระ.
พวกภิกษุ. เล็กนัก พระเจา้ข้า.

[ลกัษณะเถระและมิใช่เถระ]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกวา่ ‘เถระ’ เพราะความเป็นคนแก่ เพราเหตุสกัว่าน่ังอาสนะพระเถระ, 
ส่วนผู้ใด แทงตลอดสัจจะทั้งหลายแลว้ ตั้งอยูใ่นความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชน, ผู้น้ี ช่ือวา่เป็นเถระ” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“บุคคล ไม่ชื่อวา่เป็นเถระ เพราะมีผมหงอกบนศีรษะ, 
ผู้มีวัยแกร่อบแล้วน้ัน เราเรียกวา่ ‘แก่เปล่า,’ 
(สว่น) ผู้ใด มีสจัจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ, 
ผู้น้ันแล ผู้มีมลทินอันคายแล้ว ผู้มีปัญญา, เรากลา่วว่า “เป็นเถระ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ี บทว่า ปริปกฺโก ความว่า อันชราน้อมไปรอบแล้ว คือถึงความเป็นคนแก่แล้ว.

บทว่า โมฆชิณฺโณ ความวา่ ชือ่ว่าแก่เปล่า เพราะภายในไม่มีธรรมเครื่องทำาให้เป็นเถระ.

บทว่า สจฺจญจฺ ความวา่ ก็บุคคลใดมีสัจจะทั้ง ๔ เพราะความเป็นผู้แทงตลอดดว้ยอาการ ๑๖ 
และมีโลกุตรธรรม ๙ อย่าง เพราะความเป็นผู้ทำาให้แจ้งด้วยญาณ.

คำาว่า อหึสา น่ัน สักวา่เป็นหัวข้อเทศนา. อธิบายว่า อัปปมัญญาภาวนาแม้ ๔ อย่าง มีอยู่ในผู้ใด.

สองบทว่า สญฺญโม ทโม ได้แก่ ศีลและอินทรีย์สังวร.

บทว่า วนฺตมโล คือ มีมลทินอันนำาออกแล้วดว้ยมรรคญาณ.

บทว่า ธีโร คือ สมบูรณ์ดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งทรงจำา.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๕๐  • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ • [แก้อรรถ]

บทว่า เถโร ความว่า ผู้น้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เถระ” เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเคร่ืองทำาความเป็นผู้ม่ันคง เหล่าน้ี.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระลกณุฏกภัททิยเถระ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๕๑  • ๕. เร่ืองภิกษุมากรูป • ๕. เร่ืองภิกษุมากรูป

๕. เรือ่งภิกษุมากรูป
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น วากฺกรณมตฺเตน” เป็นต้น.

[พระเถระบางพวกอยากได้ลาภสักการะ]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง พระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณร 
ทำาการรับใช้สอยทั้งหลายมีอันย้อมจวีรเป็นต้น แก่อาจารย์ผู้บอกธรรมของตนน่ันแล คดิว่า 
“แม้เราก็ฉลาดในลัทธพิยัญชนะ, ผลอะไรๆ ไม่มีแก่เราเลย; ผิฉะน้ัน เราพึงเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลอยา่งน้ีว่า 
‘ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในลัทธพิยัญชนะ, ขอพระองค์จงบังคับภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายว่า 
‘พวกเธอแม้เรียนธรรมในสำานักของอาจารย์อื่นแล้ว ยังไม่สอบทานในสำานักของภิกษุเหล่าน้ีแล้ว อย่าสาธยาย,’ 
ลาภสักการะจักเจริญแก่เราทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างน้ีแล.”

พระเถระเหล่าน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลอย่างน้ัน.

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ทรงทราบว่า 
“ใครๆ กพ็ูดเช่นน้ันได้ ด้วยสามารถประเพณีในพระศาสนาน้ีเท่าน้ี, แต่ภิกษุเหล่าน้ี เป็นผู้อาศัยลาภสักการะ” จึงตรัสว่า 
“เราไม่เรียกพวกเธอว่า ‘คนดี’ เพราะเหตุสักว่าพูดจัดจ้าน,๑ ส่วนผู้ใด ตัดธรรมมีความริษยาเป็นต้นเหล่าน้ีได้แล้ว ด้วยอรหัตมรรค 
ผู้น้ีแหละชื่อวา่คนดี” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“นระผู้มีความริษยา มีความตระหน่ี โอ้อวด จะชือ่ว่าคนดี เพราะเหตุสักวา่
ทำาการพูดจัดจา้น หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม่,  
ส่วนผู้ใด ตดัโทสชาตมีความริษยาเป็นต้นน่ีได้ขาด ถอนข้ึนให้รากขาด, 
ผู้น้ัน มีโทสะอันคายแล้ว มีปัญญา เราเรียกวา่ ‘คนดี.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น วากฺกรณมตฺเตน ความวา่ เพราะเหตุสักวา่ทำาการพูด คือสักว่าถ้อยคำาอันถึงพร้อมดว้ยลักษณะ.

บทว่า วณฺณโปกฺขรตาย วา คือ เพราะความเป็นผู้ยังใจให้เอิบอาบโดยมีสรีระสมบูรณ์ดว้ยวรรณะ.

บทว่า นโร เป็นต้น ความวา่ นระผู้มีใจริษยา ในเพราะลาภของคนอื่นเป็นต้น ประกอบด้วยความตระหน่ี ๕ อย่าง๒ 
ชื่อวา่ผู้โอ้อวด เพราะคบธรรมฝา่ยข้าศึก จะชื่อว่าคนดี เพราะเหตุเพียงเท่าน้ีหามิได้.

สองบทว่า ยสฺส เจตำ เป็นต้น ความว่า ส่วนบุคคลใดตัดโทสชาตมคีวามริษยาเป็นต้นน่ีได้ขาดแล้ว ด้วยอรหัตตมรรคญาณ 
ถอนข้ึนทำาให้รากขาดแล้ว, บุคคลน้ันมีโทสะอันคายแล้ว ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คนดี.”

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุมากรูป จบ.

๑ เพราะเหตุสักว่าการกระทำาซึ่งคำาพดู.
๒ ตระหนี่ ๕ อย่าง คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ท่ีอยู่. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล. ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ.  

ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๕๒  • ๖. เร่ืองภิกษุชื่อหัตถกะ • ๖. เร่ืองภิกษุชื่อหัตถกะ

๖. เรื่องภกิษุช่ือหัตถกะ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุช่ือหัตถกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น มุณฺฑเกน สมโณ” เป็นต้น.

[พระหัตถกะพูดอวดดี]

ได้ยินวา่ ภิกษุน้ันพูดฟุ้งไป๑ กล่าววา่ “ท่านทั้งหลายพึงไปสู่ที่ชื่อโน้น ในกาลโน้น, เราจักทำาวาทะ” แล้วไปในที่น้ันก่อน 
กล่าวคำาทั้งหลายเป็นต้นว่า “ดูเถิดท่านทั้งหลาย, พวกเดียรถีย์ไม่มาเพราะกลวัผม, 
น่ีแหละเป็นความแพ้ของพวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน” เที่ยวพดูฟุ้งไป กลบเกลื่อนคำาอื่นด้วยคำาอื่น.

[ลกัษณะสมณะและผู้มิใช่สมณะ]

พระศาสดาทรงสดับว่า “ได้ยินวา่ ภิกษุชือ่หัตถกะทำาอย่างน้ัน” แล้วรับสั่งให้เรียกเธอมา ตรัสถามว่า 
“หัตถกะ ได้ยินว่า เธอทำาอย่างน้ันจริงหรือ?” เมื่อเธอกราบทูลว่า “จริง,” จึงตรัสวา่ 
“เหตุไฉน เธอจึงทำาอยา่งน้ัน? ด้วยวา่ ผู้ทำามุสาวาทเห็นปานน้ัน จะชือ่ว่าเป็นสมณะ เพราะเหตุสักว่ามีศรีษะโล้นเป็นต้น
เท่าน้ันหามิได้; สว่นผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบแล้วตั้งอยู่ ผู้น้ีแหละชื่อวา่สมณะ” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ผู้ไม่มีวัตร พูดเหลาะแหละ ไมช่ื่อว่าสมณะ เพราะศีรษะโล้น, 
ผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภ จะเป็นสมณะอย่างไรได้; 
ส่วนผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวง, 
ผู้น้ัน เรากลา่วว่า ‘เป็นสมณะ’ เพราะยังบาปให้สงบแล้ว.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มุณฑฺเกน ความว่า เพราะเหตุสักว่าศรีษะโล้น.

บทว่า อพพฺโต คือเว้นจากศีลวตัรและธดุงควัตร.

สองบทว่า อลิกำ ภณำ ความวา่ ผูก้ล่าวมุสาวาท 
ประกอบด้วยความอยากในอารมณ์อันยังไม่ถึง และด้วยความโลภในอารมณ์อันถึงแล้ว จักชื่อว่าเป็นสมณะอย่างไรได้.

บทว่า สเมติ ความวา่ สว่นผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบ, 
ผู้น้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ ‘เป็นสมณะ’ เพราะยังบาปเหล่าน้ันให้สงบแล้ว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุชื่อหัตถกะ จบ.

๑ วาทกฺขิตฺโต ผู้มีวาทะอันซัดไป.
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๗. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ” เป็นต้น.

[พราหมณ์อยากให้พระศาสดาเรยีกตนว่าภกิษุ]

ได้ยินวา่ พราหมณ์น้ันบวชในลัทธิภายนอก เที่ยวภิกษาอยู่ คิดว่า 
“พระสมณโคดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวภิกษาว่า ‘ภิกษุ,’  การทีพ่ระสมณโคดมเรียกแม้เราวา่ ‘ภิกษุ’ ก็ควร.”

เขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แม้ข้าพเจ้าก็เที่ยวภิกษาเลี้ยงชพีอยู่, 
พระองค์ขอจงเรียกแม้ข้าพเจ้าว่า ‘ภิกษุ.”

[ลักษณะภิกษุและผู้มิใช่ภิกษุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพราหมณ์น้ันวา่ “พราหมณ์ เราหาเรียกว่า ‘ภิกษุ’ เพราะอาการเพียงขอ (เขา) ไม,่ 
เพราะผู้สมาทานธรรมอันเป็นพิษแล้วประพฤติอยู่ ย่อมเป็นผู้ชื่อวา่ภิกษุหามิได้, 
ส่วนผู้ใดเที่ยวไปด้วยพิจารณาสังขารทั้งปวง, ผู้น้ันชื่อว่าเป็นภิกษุ” ดังน้ีแล้ว ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่ 

“บุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุ เพราะเหตุที่ขอกะคนพวกอื่น หามิได้, 
บุคคลสมาทานธรรมอันเป็นพิษ ไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุ ดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ัน; 
ผู้ใดในศาสนาน้ี ลอยบุญและบาปแล้ว ประพฤติพรหมจรรย์ (รูธ้รรม) ใน
โลก ด้วยการพิจารณา เที่ยวไป ผู้น้ันแลเราเรียกวา่ ‘ภิกษุ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ยาวตา ความวา่ ชือ่ว่าเป็นภิกษุ เพราะเหตุสักว่าขอกะชนพวกอื่น หามิได้.

บทว่า วิสำ เป็นต้น ความวา่ 
ผู้ที่สมาทานธรรมไม่เสมอ หรือธรรมมีกายกรรมเป็นต้น อันมีกลิ่นเป็นพิษ ประพฤติอยู่ หาชื่อวา่เป็นภิกษุไม่.

บทว่า โยธ เป็นต้น ความวา่ 
ผู้ใดศาสนาน้ี ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแม้ทั้งสองน้ี ดว้ยมรรคพรหมจรรย์ ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตพิรหมจรรย์.

บทว่า สงฺขาย คือด้วยญาณ.

บทว่า โลเก เป็นต้น ความว่า บุคคลรู้ธรรมแม้ทั้งหมด ในโลกมีขันธโลกเป็นต้น อย่างน้ีวา่ “ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายใน, 
ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายนอก” เท่ียวไป, ผู้น้ันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ‘ภิกษุ’ เพราะเป็นผู้ทำาลายกิเลสท้ังหลายด้วยญาณน้ันแล้ว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพราหมณ์คนใดคนหน่ึง จบ.
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๘. เรื่องเดียรถีย์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกเดียรถีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น โมเนน” เป็นต้น.

[เหตุท่ีทรงอนุญาตอนุโมทนากถา]

ได้ยินวา่ พวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน ทำาอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในสถานที่ตนบริโภคแล้ว กล่าวมงคลโดยนัยเป็นต้นว่า 
“ความเกษมจงมี, ความสุขจงมี, อายุจงเจริญ; ในที่ชื่อโน้นมีเปือกตม, ในทีช่ื่อโน้นมีหนาม, การไปสู่ที่เห็นปานน้ันไม่ควร” 
แล้วจึงหลีกไป.

ก็ในปฐมโพธิกาล ในเวลาที่ยังไม่ทรงอนุญาตวธิีอนุโมทนาเป็นต้น 
ภิกษุทั้งหลาย ไม่ทำาอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในโรงภัตรเลย ย่อมหลีกไป.

พวกมนุษย์ยกโทษวา่ “พวกเราไดฟ้ังมงคลแต่สำานักของเดียรถีย์ทั้งหลาย, แต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายน่ิงเฉยหลีกไปเสีย.”

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความน้ันแด่พระศาสดา.

พระศาสดา ทรงอนุญาตวา่ 
“ภิกษุท้ังหลาย ต้ังแต่น้ีไป ท่านท้ังหลาย จงทำาอนุโมทนาในท่ีท้ังหลายมีโรงภัตรเป็นต้น ตามสบายเถิด, จงกล่าวอุปนิสินนกถาเถิด.๑”

ภิกษุเหล่าน้ัน ทำาอยา่งน้ันแล้ว.

[พวกเดยีรถยี์ติเตียนพุทธสาวก]

พวกมนุษย์ ฟังวิธีอนุโมทนาเป็นต้น ถึงความอุตสาหะแล้ว นิมนต์ภิกษุทั้งหลาย เที่ยวทำาสกัการะ.

พวกเดียรถีย์ยกโทษว่า 
“พวกเราเป็นมุนีทำาความเป็นผู้น่ิง, พวกสาวกของพระสมณโคดม เที่ยวกล่าวกถามากมาย ในที่ทั้งหลายมีโรงภตัรเป็นต้น.

[ลกัษณะมุนีและผู้ไม่ใช่มุนี]

พระศาสดา ทรงสดับความน้ัน ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กลา่วเรา ‘มุนี’ เพราะเหตุสักวา่เป็นผู้น่ิง; 
เพราะคนบางพวกไม่รู้ ยอ่มไม่พูด, บางพวกไม่พดู เพราะความเป็นผู้ไม่แกล้วกลา้, 
บางพวกไม่พดู เพราะตระหน่ีว่า ‘คนเหล่าอื่นอย่ารู้เน้ือความอันดียิ่งน้ีของเรา; 
เพราะฉะน้ัน คนไม่ชื่อว่าเป็นมุนี เพราะเหตุสักวา่เป็นคนน่ิง, แต่ชื่อวา่เป็นมุนี เพราะยังบาปให้สงบ.” ดังน้ีแล้ว 
ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“บุคคลเขลา ไม่รู้โดยปกติ ไมช่ื่อวา่เป็นมุนี เพราะความเป็นผู้น่ิง, 
ส่วนผู้ใด เป็นบัณฑิต ถือธรรมอันประเสริฐ ดจุบุคคลประคองตราชั่ง 
เว้นบาปทั้งหลาย, ผู้น้ันเป็นมุนี, ผู้น้ันเป็นมุนีเพราะเหตุน้ัน;  
ผู้ใดรู้อรรถทั้ง ๒ ในโลก, ผู้น้ันเรากล่าววา่ ‘เป็นมุนี’ เพราะเหตุน้ัน.”

๑ กถาท่ีกล่าวกะบุคคลผู้ใกล้.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ี บทว่า น โมเนน ความวา่ ก็บุคคลชื่อว่าเป็นมุนี เพราะโมนะคือมรรคญาณ๑ 
กล่าวคือข้อปฏิบัติเครื่องเป็นมุนีก็จริงแล, ถึงอย่างน้ันในพระคาถาน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า โมเนน หมายเอาความเป็นผู้น่ิง.

บทว่า มุฬฺหรูโป คือ เป็นผู้เปล่า.

บทว่า อวิททฺสุ คือ ไม่รู้โดยปกติ.  อธิบายว่า “ก็บุคคลเห็นปานน้ัน แม้เป็นผู้น่ิง ก็ไม่ชื่อว่าเป็นมุนี; 
อีกอยา่งหน่ึง ไมช่ื่อวา่ โมไนยมุนี, แต่เป็นผู้เปล่าเป็นสภาพและไม่รู้โดยปกติ.

บาทพระคาถาว่า โย จ ตุลำ ว ปคฺคยฺห ความว่า 
เหมือนอย่างคนยืนถือตราชั่งอยู่, ถ้าของมากเกินไป, ก็นำาออกเสีย, ถ้าของน้อย, ก็เพิ่มเข้า ฉันใด; 
ผู้ใดนำาออก ช่ือวา่เว้นบาป ดุจคนเอาของที่มากเกินไปออก บำาเพ็ญกศุลอยู่ ดจุคนเพิ่มของอันน้อยเข้า ฉันน้ันเหมือนกัน; 
ก็แล เมื่อทำาอยา่งน้ัน ชื่อวา่ถือธรรมอันประเสริฐ คือสูงสดุทีเดียว กล่าวคือศีล สมาธิ ปัญญาวิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ 
เว้นบาป คือกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย.

สองบทว่า ส มุนิ ความวา่ ผู้น้ันชื่อว่าเป็นมุนี.

หลายบทว่า เตน โส มุนิ ความว่า หากมีคำาถามสอดเข้ามาวา่ “ก็เพราะเหตุไร ผู้น้ันจึงชือ่ว่าเป็นมุนี?” 
ต้องแกว้่า “ผู้น้ันเป็นมุนี เพราะเหตทุี่กล่าวแล้วในหนหลัง.”

บาทพระคาถาว่า โย มุนาติ อุโภ โลเก ความว่า บุคคลผู้ใดรู้อรรถทั้ง ๒ น้ี ในโลกมีขันธ์เป็นต้นน้ี โดยนัยเป็นต้นว่า 
“ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายใน, ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายนอก” ดุจบุคคลยกตราชั่งข้ึนชั่งอยู่ ฉะน้ัน.

หลายบทว่า มุนิ เตน ปวุจจฺติ ความวา่ ผู้น้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสเรียก ‘เป็นมุนี’ เพราะเหตุน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องเดียรถีย์ จบ.

๑ ญาณอันสัมปยุตด้วยมรรค.
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๙. เรื่องพรานเบ็ดช่ืออรยิะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพรานเบ็ดชื่ออริยะคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น เตน อริโย โหติ” เป็นต้น.

[พรานเบ็ดต้องการให้พระศาสดาตรัสเรยีกตนว่าอริยะ]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของนายอริยะน้ัน 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูดา้นทิศอุดร แห่งกรุงสาวัตถี อันภกิษุสงฆ์แวดล้อม เสดจ็มาแต่บ้านน้ัน.

ขณะน้ัน พรานเบ็ดน้ันตกปลาอยูด่้วยเบ็ด เห็นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ไดท้ิ้งคันเบ็ดยืนอยู่แล้ว.

พระศาสดา เสดจ็กลับยืนอยู่ ณ ที่ไม่ไกลพรานเบ็ดน้ัน 
ตรัสถามชื่อของพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นว่า “เธอชื่อไร? เธอชื่อไร?”

แม้พระสาวกเหล่าน้ัน กก็ราบทูลชื่อของตนๆ วา่ “ข้าพระองค์ชื่อสารีบุตร, ข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะ” เป็นต้น.

พรานเบ็ดคดิวา่ “พระศาสดาย่อมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์, เห็นจักตรัสถามชื่อของเราบ้าง.”

[ลกัษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะ]

พระศาสดา ทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดน้ัน จึงตรัสถามว่า “อุบาสก เธอชื่อไร?” 
เมื่อเขาทูลวา่ “ข้าพระองค์ชื่ออริยะ พระเจ้าข้า” ตรัสว่า “อุบาสก ผู้ที่ฆ่าสตัวเ์ช่นท่าน จะชื่อวา่อริยะไม่ได้, 
ส่วนผู้ทีต่ั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชน จึงจะชื่อวา่อริยะ” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์;  
บุคคลที่เรากลา่ววา่ ‘เป็นอริยะ’ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อหึสา ความว่า เพราะไม่เบียดเบียน. 

มีคำาอธิบายไวเ้ช่นน้ีว่า: “บุคคลไม่เป็นผู้ชื่ออริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย;  
ส่วนผู้ใด ตั้งอยู่ไกลจากความเบียดเบียน เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยฝา่มือเป็นต้น 
คือ เพราะความทีต่นตั้งอยู่แล้ว ในภาวนามีเมตตาเป็นต้น, ผู้น้ี พระผู้พระภาคตรัสเรียกว่า ‘อริยะ.’

ในกาลจบเทศนา พรานเบ็ดตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.

เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ จบ.
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๑๐. เรื่องภกิษุมากรูป
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุมากรูป ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น สีลพพฺตมตฺเตน” เป็นต้น.

[ยงัไม่สิHนกิเลส ก็อยา่ประมาทในคุณธรรมท่ีมี]

ได้ยินวา่ บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน บางพวกได้มีความคิดอยา่งน้ีว่า 
“พวกเรามีศีลสมบูรณ์แลว้. พวกเราทรงซ่ึงธดุงค์, พวกเราเป็นพหุสูต, พวกเราอยูใ่นเสนาสนะอันสงัด, พวกเราได้ฌาน, 
พระอรหัตพวกเราได้ไม่ยาก, พวกเราจักบรรลุพระอรหัต ในวันทีพ่วกเราปรารถนาน่ันเอง.”

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน แม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามี ได้มีความคดิเช่นน้ีวา่ “บัดน้ี พระอรหัต พวกเราได้ไม่ยาก.”

วันหน่ึง ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ังอยู่ อันพระศาสดาตรัสถามวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย กิจแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือหนอ?” 
ตา่งก็กราบทูลอย่างน้ีวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เห็นปานน้ีๆ; เพราะฉะน้ัน พวกข้าพระองค์จึงคดิว่า 
‘พวกเราสามารถเพื่อบรรลพุระอรหัตในขณะที่ปรารถนาแล้วๆ น่ันเอง’ ดังน้ีแล้วอยู่.”

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุ จะเห็นวา่ ‘ทุกข์ในภพของพวกเราน้อย’
ดว้ยคุณสักวา่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้น หรือดว้ยคุณสักว่าความสุขของพระอนาคามี ไม่ควร, 
และยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ ไม่พึงให้ความคดิเกิดข้ึนว่า ‘เราถึงสุขแล้ว” ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ภิกษุ ภิกษุยังไม่ถึงอาสวักขยะ อย่าเพิ่งถึงความวางใจ 
ดว้ยเหตุสักว่าศีลและวตัร ด้วยความเป็นพหุสูต ด้วยการได้สมาธิ 
ดว้ยการนอนในที่สงัด หรือ (ดว้ยเหตุเพียงรู้ว่า) 
‘เราถูกต้องสุขในเนกขัมมะ ซ่ึงปุถุชนเสพไม่ได้แล้ว.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สีลพฺพตมตฺเตน คือด้วยเหตุสักวา่ ปาริสุทธิศีล ๔๑ หรือสักว่าธดุงคคุณ ๑๓.๒

บทว่า พาหุสจฺเจน วา ความวา่ หรอืด้วยเหตุสักว่าความเป็นผู้เรียนปิฎก ๓.

บทว่า สมาธิลาเภน ความว่า หรือดว้ยการได้สมาบัติ ๘.๔ 

บทว่า เนกฺขมฺมสุขำ คือสุขของพระอนาคามี.  
เพราะฉะน้ัน ภิกษุอยา่เพิ่งถึงความวางใจ ด้วยเหตุมีประมาณเพียงรู้เท่าน้ีว่า ‘เราถูกต้องสุขของพระอนาคามี.’

บทว่า อปุถุชฺชนเสวิตำ ความว่า อันปุถุชนทั้งหลายเสพไม่ได้ คืออันพระอริยะเสพแล้วอยา่งเดียว.

๑ พึงดูในนวโกวาทหมวดท่ี ๔.
๒ พึงดูในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ ตอนอติเรกทสกะ
๓ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐.
๔ มีช่ือเช่นเดียวกับรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔.
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ภิกษุเหล่าน้ัน พระผู้มพีระภาคเมื่อทรงทกัรูปใดรูปหน่ึง กต็รัสว่า “ภิกษุ.”

บทว่า วิสฺสาสมาปาทิ ความว่า อย่าเพิ่งถึงความวางใจ.

มีคำาอธิบายไว้ฉะน้ีว่า “ภิกษุ, ชื่อว่าภกิษุเป็นผู้ยังไม่บรรลุพระอรหัต กล่าวคือความสิ้นไปแห่งอาสวะ ไม่พึงถึงความวางใจว่า 
‘ภพของเราน้อย นิดหน่อย’ ดว้ยเหตุสักว่าความเป็นผู้มีคุณมีศีลสมบูรณ์เป็นต้นน้ีเท่าน้ัน;  
เหมือนคูถแม้มีประมาณน้อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใด, ภพแม้มีประมาณน้อยก็เป็นเหตใุห้เกิดทุกข์ฉันน้ัน.”

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.

เรื่องภิกษุมากรูป จบ.

ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๙ จบ.
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๒๐. มัคควรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งภิกษุ ๕๐๐ รูป
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มคฺคานฺฐงฺคโิก” เป็นต้น.

[พวกภกิษุพูดถึงทางท่ีตนเท่ียวไป]

ดังได้สดับมา ภกิษุเหล่าน้ัน, เมื่อพระศาสดาเสด็จเที่ยวจารกิไปในชนบทแล้ว เสดจ็มาสู่กรุงสาวัตถีอีก, 
น่ังในโรงเป็นที่บำารุง พูดมรรคกถาปรารภทางที่ตนเที่ยวไปแล้ว โดยนัยเป็นต้นว่า 
“ทางแห่งบ้านโน้นจากบ้านโน้นสมำ่าเสมอ, ทางแห่งบ้านโน้น (จากบ้านโน้น) ไม่สมำ่าเสมอ, มีกรวด, ไม่มีกรวด.

[อริยมรรคเป็นทางให้พ้นทุกข์]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุเหล่าน้ัน เสด็จมายังที่แล้ว ทรงน่ังเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันดว้ยกถาอะไรเล่า?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี,” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ทางทีพ่วกเธอพูดถึงน้ี เป็นทางภายนอก ธรรมดาภิกษุทำากรรมในอริยมรรคจึงควร, 
(ด้วยวา่) ภิกษุเมื่อทำาอยา่งน้ัน ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐ๑,  
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ, 
บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะประเสริฐ, 
บรรดาสัตว์ ๒ เท้า และ(อรูปธรรมทั้งหลาย) พระตถาคตผู้มจีักษุประเสริฐ;
ทางน่ันเท่าน้ัน เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอื่นไม่มี, เพราะฉะน้ัน 
ท่านทั้งหลายจงดำาเนินทางน่ัน อันเป็นที่ลุ่มหลงแห่งมารและเสนามาร, 
ดว้ยว่า ท่านทั้งหลายดำาเนินทางน่ันแล้ว จกัทำาที่สดุแห่งทุกข์ได้; 
เราทราบทางเป็นที่สลัดลูกศรแล้ว จึงบอกแก่ทา่นทั้งหลาย, 
ท่านทั้งหลาย พึงทำาความเพียรเครื่องเผากิเลส, 
(เพราะ) พระตถาคตทั้งหลาย เป็นแต่ผู้บอก, 
ชนท้ังหลายผู้ดำาเนินไปแล้ว มีปกติเพ่ง ย่อมหลุดพ้นจากเคร่ืองผูกของมาร.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มคฺคานฏฺฐงฺคิโก ความว่า 
ทางทั้งหลาย จงเป็นทางไปด้วยแข้งเป็นต้นกต็าม เป็นทางทิฏฐิ ๖๒ ก็ตาม. 
บรรดาทางแม้ทั้งหมด ทางมีองค์ ๘ อันทำาการละทาง ๘ มีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ด้วยองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 
ทำานิโรธให้เป็นอารมณ์ ยังกิจมีอันกำาหนดรู้ทุกข์เป็นต้น ในสจัจะแม้ทั้ง ๔ ให้สำาเร็จ ประเสริฐ คือยอดเยี่ยม.

บาทพระคาถาว่า สจจฺานำ จตุโร ปทา ความว่า บรรดาสัจจะเหล่าน้ี แม้ทั้งหมด 
จงเป็นวจีสจัจะอันมาแล้ว (ในพระบาลี) ว่า “บุคคลพึงกล่าวคำาสัตย์, ไม่พึงโกรธ,” เป็นต้นก็ตาม,  

๑ บางมติแปลว่า “ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐกว่าทางท้ังหลาย.”
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เป็นสมมติสัจจะ อันตา่งโดยสัจจะเป็นต้นว่า “เป็นพราหมณ์ จริง, เป็นกษัตริย์ จริง” ก็ตาม, 
เป็นทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) วา่๑ “สิ่งน้ีเท่าน้ันจริง, เป็นกษัตริย์ จริง” เปล่า,” เป็นต้นก็ตาม, 
เป็นปรมัตถสัจจะ อันต่างโดยสัจจะเป็นต้นวา่ “ทกุข์เป็นของจริงอันประเสริฐ” ก็ตาม, 

บท ๔ มวี่า “ทุกข์ เป็นของจริงอันประเสริฐ” เป็นต้น ชื่อวา่ประเสริฐ 
เพราะอรรถว่าทุกข์อันโยคาวจรควรกำาหนดรู้   เพราะอรรถว่าสมุทัยอันโยคาวจรควรละ 
เพราะอรรถว่านิโรธอันโยคาวจรควรทำาให้แจ้ง,  เพราะอรรถว่ามรรคมีองค์ ๘ อันโยคาวจรควรเจริญ 
เพราะอรรถว่าแทงตลอดไดด้้วยญาณอันเดียว๒ และเพราะอรรถว่าแทงตลอดได้โดยแน่นอน.

บาทพระคาถาว่า วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ ความวา่ บรรดาธรรมทั้งปวง วิราคะ กล่าวคอืพระนิพพาน ชื่อว่าประเสริฐ 
เพราะพระพุทธพจน์ว่า๓ “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งกด็ี ที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดี มีประมาณเพียงไร, 
บรรดาธรรมเหล่าน้ัน วิราคะเรากลา่ววา่เป็นยอด.”

บาทพระคาถาว่า ทิปทานญจฺ จกฺขุมา ความว่า บรรดาสตัว์ ๒ เท้า อันต่างโดยเทวดาและมนุษย์เป็นต้นแม้ทั้งหมด

พระตถาคตผู้มจีักษุ๔ ๕ ประการเท่าน้ัน ประเสริฐ.

จ ศพัท์ มีอันประมวลมาเป็นอรรถ ย่อมประมวลเอาอรูปธรรมทั้งหลายด้วย; 
เพราะฉะน้ัน แม้บรรดาอรูปธรรมทั้งหลาย พระตถาคตก็เป็นผู้ประเสริฐ คือสูงสุด.

บาทพระคาถาว่า ทสฺสนสฺส วิสุทธฺิยา ความว่า 
ทางใดที่เรา (ตถาคต) กลา่วว่า “ประเสริฐ” ทางน่ันเท่าน้ัน เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะคือมรรคและผล; ทางอื่นย่อมไม่มี.

บทว่า เอตำ หิ ความวา่ เพราะเหตุน้ัน ท่านทั้งหลายจงดำาเนินทางน่ัน น่ันแหละ.

ก็บทว่า มารเสนปฺปโมหนำ น่ัน พระผู้มพีระภาคย่อมตรัสว่า “เป็นที่หลงแห่งมาร คือเป็นที่ลวงแห่งมาร.”

บทว่า ทุกฺขสฺส ความวา่ ทา่นทั้งหลายจักทำาที่สดุ คือเขตแดนแห่งความทุกข์ในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นได้.

บทว่า สลฺลสตฺถนำ เป็นต้น ความวา่  เราเว้นจากกจิทั้งหลายมีการไดฟ้ัง (จากผู้อื่น) เป็นต้น ทราบทางน่ัน อันเป็นที่สลัดออก 
คือ ยำ่ายี ได้แก่ ถอนออกซ่ึงลูกศรทั้งหลาย มีลูกศรคือราคะเป็นต้น โดยประจักษ์แก่ตนแล้วทีเดียว จึงบอกทางน้ี, 
บัดน้ีท่านทั้งหลายพึงทำา ได้แก่ควรทำา ความเพียรคอืสัมมัปปธาน อันถึงซ่ึงการนับว่าอาตัปปะ 
เพราะเป็นเครือ่งเผากิเลสทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุทางน้ัน,  เพราะพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกอยา่งเดียว; 
เพราะฉะน้ัน ชนท้ังหลายผู้ปฏิบัติแล้ว ด้วยสามารถแห่งทางท่ีพระตถาคตเจ้าเหล่าน้ัน ตรัสบอกแล้ว 
มีปกติเพ่งด้วยฌาน ๒ อย่าง ย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร กลา่วคือวัฏฏะอันเป็นไปภูมิ ๓.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยู่แล้วในพระอรหัตตผล.

พระธรรมเทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังน้ีแล.

๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐.
๒ แปลว่า เพราะอรรถว่า แทงตลอดได้ในขณะเดียวกัน ก็มี.
๓ ขุ. อิติ. ๒๕/๒๙๘.
๔ มำสจกฺขุ จักษุคือดวงตา ๑  ทิพฺพจกฺขุ จักษุทิพย์ ๑  ปญญฺาจกฺขุ จักษุ คือ ปัญญา ๑  พุทฺธจกฺขุ จักษุแห่งพระพุทธเจ้า ๑  

สมนฺตจกขุ จักษุโดยรอบ ๑.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๖๒  • ๑. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป • [แก้อรรถ]

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูป จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๖๓  • ๒. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก • ๒. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก

๒. เรือ่งภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สพฺเพ สงฺขารา” เป็นต้น.

[ภกิษุเรียนกมัมัฏฐาน]

ดังได้สดับมา ภกิษุเหล่าน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว แม้พากเพียร พยายามอยู่ในป่า ก็ไม่บรรลพุระอรหัต 
จึงคิดว่า “เราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษ” ดังน้ีแล้วได้ไปสู่สำานักพระศาสดา.

[ทางแห่งความหมดจด]

พระศาสดา ทรงพิจารณาว่า “กัมมัฏฐานอะไรหนอแล เป็นที่สบายของภิกษุเหล่าน้ี?” จึงทรงดำารวิ่า 
“ภิกษุเหล่าน้ี ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ตามประกอบแล้วในอนิจจลกัษณะ สิ้นสองหมื่นปี, 
เพราะฉะน้ัน การแสดงคาถาดว้ยอนิจจลักษณะน้ันแล แก่เธอทั้งหลาย สักคาถา ๑ ควร” ดังน้ีแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้น เป็นสภาพไม่เที่ยงเลย เพราะอรรถวา่มีแล้วไม่มี” ดังน้ีแล้ว
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“เมื่อใด บัณฑิตยอ่มเห็นด้วยปัญญาว่า ‘สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์.  
ความหน่ายในทุกข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน หลายบทว่า สพฺเพ สงฺขารา เป็นต้น ความว่า เมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญา๑ ว่า 
“ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดข้ึนแล้วในภพทั้งหลายมกีามภพเป็นต้น ชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะต้องดับในภพน้ันๆ เอง,” 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์อันเน่ืองดว้ยการบริหารขันธ์น้ี. 
เมื่อหน่ายย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งกิจมีการกำาหนดรู้ทุกข์เป็นต้น.

บาทพระคาถาว่า เอส มคฺโค วิสุทธฺิยา ความว่า ความหน่ายในทุกข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด คือแห่งความผ่องแผ้ว.๒

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในพระอรหัตตผลแล้ว.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปอีกอื่นอีก จบ.

แม้ในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็อยา่งน้ันเหมือนกัน.

ก็ในกาลน้ัน พระผู้มีพระภาคเจา้ ทรงทราบความที่ภกิษุเหล่าน้ันทำาความเพียรในอันกำาหนดสังขารโดยความเป็นทุกข์แล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์แม้ทั้งปวง เป็นทุกข์แท้ เพราะอรรถวา่ถูกทุกข์บีบคั้น” ดังน้ีแล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

๑ ปัญญาเคร่ืองเห็นแจ้ง.
๒ วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย  ๒ ศพัท์นี้ ในศัพท์หนึ่งๆ มี อตฺถ ศัพท์อยู่เบื้องหลัง  แต่จะแปล อตฺถ ศัพท์ด้วย ไม่ได้ความ จึงตัดออกเสีย แปลแต่

ศัพท์หน้า



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๖๔  • ๒. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก • [แก้อรรถ]

“เมื่อใด บัณฑิต ย่อมเห็นดว้ยปัญญาวา่ ‘สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์. 
ความหน่ายในทุกข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทกฺุขา ความวา่ ชือ่ว่าเป็นทุกข์ เพราะอรรถวา่ถูกทุกข์บีบคั้น.

บทที่เหลือ กเ็ช่นกับบทอันมีในก่อนน่ันแล.

แม้ในพระคาถาที่ ๓ ก็มีนัยเช่นน้ันเหมือนกัน.

ก็ในพระคาถาที่ ๓ น้ี พระผู้มีพระภาคเจา้ ทรงทราบความที่ภกิษุเหล่าน้ันเป็นผู้ตามประกอบแล้ว 
ในอันกำาหนดสังขารโดยความเป็นอนัตตา ในกาลก่อนอย่างสิ้นเชิงแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์แม้ทั้งปวงเป็นอนัตตาแท้ เพราะอรรถวา่ไม่เป็นไปในอำานาจ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“เมื่อใด บัณฑิต ย่อมเห็นดว้ยปัญญาวา่ ‘ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์. 
ความหน่ายในทุกข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า สพฺเพ ธมฺมา พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์เอาขันธ์ ๕ น้ีเอง.

บทว่า อนตฺตา ความวา่ (ธรรมเหล่าน้ัน) อันใครๆ ไม่อาจให้เป็นไปในอำานาจว่า “ธรรมทั้งปวง จงอย่าแกจ่งอย่าตาย.”
เหตุน้ัน (ธรรมเหล่าน้ัน) จึงชื่อวา่ เป็นอนัตตา คอืว่างเปล่า ไม่มีเจา้ของ ได้แก่ไม่มีอิสระ เพราะอรรถว่าไม่เป็นไปในอำานาจ 

บทที่เหลือ กเ็ช่นกับบทที่มีแล้วในก่อนน่ันเอง ดังน้ีแล.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๖๕  • ๓. เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ • ๓. เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ

๓. เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานกัมมิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุฏฐานกาลมฺหิ” เป็นต้น.

[พวกภกิษุประสงค์จะกราบทูลคุณท่ีตนได้]

ได้ยินวา่ กุลบุตรชาวกรุงสาวตัถี ประมาณ ๕๐๐ คน บวชในสำานักพระศาสดา เรียนกัมมัฏฐานแล้ว ได้ไปสู่ป่า.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน รูปหน่ึงพักอยู่ในที่น้ันเอง.

ที่เหลือทำาสมณธรรมอยูใ่นป่า บรรลพุระอรหัต คดิวา่ “พวกเราจักกราบทูลคุณอันตนได้แลว้แด่พระศาสดา” 
ได้ (กลับ) ไปยังกรุงสาวัตถีอีก.

อุบาสกคนหน่ึง เห็นภิกษุเหล่าน้ัน ผู้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในบ้านแห่งหน่ึง ในที่ประมาณโยชน์หน่ึงจากกรุงสาวัตถี 
จึงต้อนรับด้วยวัตถุทั้งหลายมียาคูและภัตรเป็นต้น ฟังอนุโมทนาแล้ว จึงนิมนต์เพื่อประโยชน์แก่การฉันในวันรุ่งข้ึน.

ภิกษุเหล่าน้ัน ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันน้ันเอง เก็บบาตรและจีวรไว้แล้ว ในเวลาเย็น เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมน่ังอยู่แล้ว.

พระศาสดา ทรงแสดงความยินดีอยา่งยิ่ง กับดว้ยภิกษุเหล่าน้ัน ได้ทรงทำาการต้อนรับแล้ว.

[ความไม่รู้จักกาลให้เกิดความเดือดร้อน]

ขณะน้ัน ภกิษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ยังเหลืออยู่ในที่น้ัน คดิวา่ “เมื่อพระศาสดาทรงทำาการต้อนรับภิกษุเหล่าน้ี, 
พระโอษฐ์ย่อมไม่พอ (จะตรัส), แต่หาตรัสปราศรัยกับด้วยเราไม่ เพราะมรรคและผลของเราไม่มี, 
ในวันน้ีแหละ เราบรรลพุระอรหัตแล้ว จักให้พระศาสดาตรัสปราศรัยกับดว้ยเรา.”

ภิกษุแม้เหล่าน้ัน ทูลลาพระศาสดาวา่ 
“พวกข้าพระองค์ อันอุบาสกคนหน่ึง ในหนทางเป็นที่มา นิมนต์เพื่อฉันเชา้ในวันพรุ่งน้ี จักไปในที่น้ัน แต่เชา้เทียว.”

ลำาดับน้ัน ภิกษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่าน้ัน เดินจงกรมตลอดคืนยังรุ่ง 
ล้มลงที่แผ่นหินแห่งหน่ึง ในที่สดุจงกรม ด้วยอำานาจแห่งความหลับ.

กระดูกขาแตกแล้ว.

เธอร้องด้วยเสียงดัง.

พวกภิกษุผู้เป็นสหายเหล่าน้ันของเธอ จำาเสียงได้ ต่างวิ่งเข้าไปข้างโน้นและข้างน้ี.

เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ตามประทีป ทำากิจที่ควรทำาแก่ภิกษุน้ันอยู่น่ันแล, อรุณข้ึนแล้ว.

ภิกษุเหล่าน้ัน ไม่ได้โอกาสไปบ้านน้ัน.

[ทรงแสดงชาดกในเรื่องไม่รู้จักกาล]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปสู่บ้าน เป็นที่เที่ยวภิกษาหรือ?

ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลรับวา่ “อย่างน้ัน พระเจา้ข้า” แล้วกราบทูลเรื่องน้ัน.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๖๖  • ๓. เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ • [ทรงแสดงชาดกในเร่ืองไม่รู้จักกาล]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุน่ัน ทำาอันตรายลาภของพวกเธอในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ไดท้ำาแล้วเหมือนกัน” อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสชาดก๑ ให้พิสดารว่า

“บุคคลใด๒ ย่อมปรารถนาจะทำากจิที่ควรทำาก่อน ไว้ (ทำา) ภายหลัง,  
บุคคลน้ัน ยอ่มเดือดรอ้นภายหลัง, เหมือนมาณพผู้หักกิ่งไม้กุ่มฉะน้ัน.”

ได้ยินวา่ ภิกษุเหล่าน้ัน ได้เป็นมาณพ ๕๐๐ ในกาลน้ัน, มาณพผู้เกียจครา้น ได้เป็นภิกษุน้ี, ส่วนอาจารย์ได้เป็นพระตถาคต 
ดว้ยประการฉะน้ี.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด ไม่ทำาความขยัน ในกาลที่ควรขยัน เป็นผู้
มีความดำาริอันจมแล้ว เป็นผู้เกียจคร้าน, บุคคลน้ัน ยอ่มไม่บรรลุคุณวิเศษอันต่างโดยคณุมีฌานเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระ
คาถาน้ีวา่

“ก็บุคคลยังหนุ่มแน่นมีกำาลัง (แต่) ไม่ขยันในกาลที่ควรขยัน 
เข้าถึงความเป็นผู้เกียจคร้าน มใีจประกอบดว้ยความดำาริอันจมแล้ว 
ข้ีเกียจ เกียจครา้น ย่อมไม่ประสบทาง ด้วยปัญญา.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อนุฏฺฐหาโน ความว่า ไม่ขยัน คือ ไมพ่ยายาม.

สองบทว่า ยุวา พลี ความว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นคนรุ่นหนุ่ม ทั้งถึงพร้อมดว้ยกำาลัง.

สองบทว่า อาลสิยำ อุเปโต ความว่า ย่อมเป็นผู้เข้าถึงแล้วซ่ึงความเป็นผู้เกียจครา้น คือ กินแล้วๆ ก็นอน.

บทว่า สำสนฺนสงฺกปฺปมโน ความวา่ ผู้มจีิตประกอบดว้ยความดำาริอันจมดิ่งลงแล้ว เพราะมิจฉาวติก ๓.

บทว่า กุสีโต ได้แก่ ผู้ไม่มีความเพียร.

บทว่า อลโส ความว่า บุคคลน้ันเกียจคร้านมาก เม่ือไม่เห็นอริยมรรคอันพึงเห็นด้วยปัญญา จึงช่ือว่า ย่อมไม่ประสบ คือ ไม่ได้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ จบ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๑๙. ตตฺถ วรุณชาตกนฺติ ขายติ.
๒ เวลาแปลโดยพยัญชนะ รวบว่า โย โส ปุคฺคโล บุคคลนั้นใด.
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๔. เรือ่งสูกรเปรต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภสกูรเปรต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “วาจานุรกฺขี” เป็นต้น.

[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิชฌกูฏ๑ กับพระลักขณเถระ ได้ทำาการย้ิมแย้มในประเทศแห่งหน่ึง 
อันพระลักขณเถระถามวา่ “ท่านผู้มีอายุ อะไรหนอ เป็นเหตุแห่งการทำาความยิ้มแย้มให้ปรากฏ?” กลา่วว่า 
“ท่านผู้มีอายุ กาลน้ีมิใช่กาลแห่งปัญหาน้ี, ท่านควรถามผมในสำานักของพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์
กับพระลกัขณเถระน่ันเอง กลับจากบิณฑบาตแล้ว ไปสู่พระเวฬุวัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง.

ลำาดับน้ัน พระลักขณเถระถามความน้ันกะทา่น.

ท่านกลา่วว่า “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึง, สรรีะของมันประมาณ ๓ คาวตุ, สรีระน้ันคล้ายสรีระของมนุษย์, 
ส่วนศรีษะของมันเหมือนศีรษะของสุกร, หางของมันเกิดที่ปาก, หมู่หนอนไหลออกจากปากน้ัน, 
ผมคิดว่า ‘เราไม่เคยเห็นสัตว์มีรูปอย่างน้ี’ ครั้นเห็นเปรตน้ันแล้ว จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.”

[พระศาสดาตรสัรับรอง]

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกสาวกของเรามีจกัษุอยู่หนอ” แล้วตรัสว่า 
“แม้เราก็ได้เห็นสัตว์น่ันที่ควงแห่งต้นโพธิ์เหมือนกัน, แต่ไม่พดู ด้วยอนุเคราะห์แก่ชนเหล่าอื่นว่า 
‘กช็นเหล่าใดไม่พึงเชื่อต่อเรา, ความไม่เชื่อน้ัน พึงมีเพื่อกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่าน้ัน’ 
บัดน้ีเราได้โมคคัลลานะเป็นพยาน จึงกลา่ว, โมคคัลลานะพูดจริง ภิกษุทั้งหลาย.”

ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องน้ันแล้ว ทูลถามพระศาสดาว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็บุรพกรรมของเปรตน้ันเป็นอย่างไร?”

พระศาสดาตรัสวา่ “ถ้าอย่างน้ัน พวกเธอจงฟังเถิด ภิกษุทั้งหลาย” แล้วทรงนำาอดตีนิทานมา ตรัสบุรพกรรมของเปรตน้ัน 
(ดังต่อไปน้ี)

[บุรพกรรมของสูกรเปรต]

ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระพุทธเจา้ทรงพระนามว่า กัสสปะ พระเถระ ๒ รูปอยู่พร้อมเพรียงกันในอาวาสใกล้หมู่บ้านตำาบลหน่ึง.

ในพระเถระ ๒ รูปน้ัน รูปหน่ึงมีพรรษา ๖๐, รูปหน่ึงมีพรรษา ๕๙,

รูปที่พรรษา ๕๙ น้ัน ถือบาตรและจวีรของพระเถระนอกน้ีเที่ยวไป ไดท้ำาวตัตปฏิบัติทุกอยา่งเหมือนสามเณร.

เมื่อพระเถระทั้ง ๒ น้ันอยู่พร้อมเพรียงกัน ดุจพี่น้องที่อยู่ในท้องมารดาเดียวกัน, 
พระธรรมกถิกะรูปหน่ึงมาสู่ที่อยู่ (ของพระเถระทั้ง ๒) แล้ว.

ก็กาลน้ัน เป็นวันธัมมัสสวนะ.

พระเถระทั้ง ๒ สงเคราะห์พระธรรมกถิกะแล้วพดูว่า  “ทา่นสัตบุรุษ ขอท่านจงกล่าวธรรมกถาแกพ่วกผมเถิด.”

๑ ภูเขาคิชฌกูฏ คือภูเขาท่ีมียอดเหมือนแร้ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย สมัยนี้เรียกว่า ฮินดูกูช
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พระธรรมกถิกะน้ันก็กลา่วธรรมกถาแล้ว.

พระเถระทั้ง ๒ มีจติยินดวี่า “พวกเราไดพ้ระธรรมกถิกะแล้ว” รุ่งข้ึนพาท่านเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านใกล้เคียง 
ทำาภตักิจเสร็จในบ้านน้ันแล้ว กล่าวว่า “ท่านผู้มีอายุ ขอท่านจงกลา่วธรรมกถาหน่อยหน่ึงจากที่ที่ได้พักไว้ในวันวาน” 
แล้วนิมนต์ให้ท่านกลา่วธรรมแก่พวกมนุษย์.

พวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้ว นิมนต์แม้เพื่อตอ้งการ (ให้ฉัน) ในวันรุ่งข้ึน.

พระเถระทั้ง ๒ พาพระธรรมกถิกะน้ันเที่ยวบิณฑบาต ในบ้านเป็นที่เที่ยวภิกษา บ้านละ ๒ วันโดยรอบอย่างน้ี.

พระธรรมกถิกะคิดว่า “พระเถระ ๒ รูปน้ี เป็นผู้อ่อนโยนย่ิงนัก,  การท่ีเราให้พระเถระแม้ท้ัง ๒ รูปน้ีหนีไปเสีย แล้วอยู่ในวัดน้ี ควร.”

ในตอนเย็นท่านไปสู่ที่บำารุงของพระเถระ ในเวลาที่ภิกษุทั้ง ๒ ลกุไปแล้ว กลับเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพดูวา่ 
“ท่านผู้เจริญ เรื่องบางอยา่งที่ผมควรจะพดูมีอยู่,” เมื่อพระมหาเถระกลา่วว่า “จงพดูเถิด ผู้มีอายุ,” 
คิดหน่อยหน่ึงแล้วพูดว่า “ท่านผู้เจริญ ข้ึนชื่อว่าการพูดมีโทษมาก” ไมพู่ดอะไร แล้วหลีกไป.

พระธรรมกถิกะน้ัน ไปสู่สำานักแม้ของพระอนุเถระก็ได้ทำาอย่างน้ันเหมือนกัน.

ในวันที่ ๒ ทา่นก็ทำาอย่างน้ันเหมือนกัน, ในวันที่ ๓ เมื่อความรวนเรอย่างยิ่ง เกิดแก่พระเถระทั้ง ๒ น้ันแล้ว, 
เข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพูดวา่ “ทา่นผู้เจริญ คำาบางอย่างที่ผมควรจะพดูมีอยู่, แต่ผมไม่อาจพูดในสำานักของท่านได้,” 
ถูกพระเถระรบเร้าว่า “ไม่เป็นไร คุณ, จงพดูเถิด” จึงกล่าววา่ “ทา่นผู้เจริญ ก็ทำาไม พระอนุเถระจึงไม่ถูกกับท่าน?”

พระมหาเถระ. ทา่นสัตบุรุษ ท่านพดูอะไรน่ัน; ผมทั้ง ๒ เป็นเหมือนบุตรผู้อยู่ในท้องมารดาเดียวกัน, 
ในผมทั้ง ๒ รูปหน่ึงได้สิ่งของแล้ว รูปแม้นอกน้ีก็เป็นอันได้เหมือนกัน, 
โทษของพระเถระน่ัน อันผมเคยเห็น ย่อมไม่มี ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี.

พระธรรมกถิกะ. อยา่งน้ันหรือ? ท่านผู้เจริญ.
พระมหาเถระ. อยา่งน้ัน คุณ.
พระธรรมกถิกะ. ท่านผู้เจริญ พระอนุเถระพูดกะผมอย่างน้ีว่า “ท่านสัตบุรุษ ท่านเป็นกุลบุตร, ทำาการคบหากับพระมหาเถระน่ัน 

ด้วยทำาในใจว่า ‘พระมหาเถระน้ี มีความละอาย มีศีลเป็นที่รัก’ ควรพิจารณาแล้วจึงทำา.” 
ต้ังแต่วันที่ผมมาถึง พระอนุเถระน่ันพูดกะผม อย่างน้ี.

พระมหาเถระพอไดฟ้ังคำาน้ัน ก็มใีจโกรธแค้น แตกแล้ว ดุจภาชนะที่ทำาดว้ยดิน อันบุคคลตีด้วยไม้ฉะน้ัน.

พระธรรมกถิกะแม้นอกน้ีลุกไปสำานักของพระอนุเถระ แล้วได้พดูเหมือนอย่างน้ัน.

แม้พระอนุเถระก็ได้แตกอย่างน้ันเหมือนกัน.

ในพระเถระ ๒ รูปน้ัน แม้รูปหน่ึง ชื่อวา่เคยแยกกันเข้าไปบิณฑบาต ย่อมไม่มี ตลอดกาลเท่าน้ี แม้ก็จริง, 
ถึงดังน้ัน ในวันรุ่งข้ึน พระเถระทั้ง ๒ ได้แยกกันเข้าไป๑บิณฑบาต, 
พระอนุเถระมาถึงก่อนแล้ว ได้ยืนอยู่ที่ศาลาเป็นที่บำารุง, พระมหาเถระได้มาถึงในภายหลัง.

พระอนุเถระเห็นทา่นแล้วจึงคิดว่า “เราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระน้ีหรือไม่หนอ?”

๑ อคนฺตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย.
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ท่านแม้คิดว่า “บัดน้ีเราจักไมร่ับ” ดังน้ีแล้ว ก็ยังทำาจติให้อ่อนได้ ด้วยทำาในใจว่า 
“ช่างเถิด, กรรมเห็นปานน้ี อันเราไม่เคยทำา, การที่เรายังวตัรของตนให้เสียไปไม่สมควร” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปหาพระเถระ กล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ท่านจงให้บาตรและจีวร.”

พระมหาเถระนอกน้ี ชี้น้ิวตวาดว่า “จงไป คนหัวดื้อ, คุณไม่ควรจะรับบาตรและจีวรของฉัน,” 
เมื่อพระอนุเถระน้ันกล่าวว่า “จริงละครับ, ถึงผมก็คิดแล้ววา่ ‘จักไมร่ับบาตรและจีวรของท่าน,” 
กล่าววา่ “ท่านผู้มีอายุผู้ใหม่ ทำาไม ทา่นจึงคิดว่า ‘ความเกี่ยวข้องอะไรๆ ในวิหารน้ีของเรามีอยู่?.”

แม้พระอนุเถระนอกน้ีก็กลา่ววา่ “ทา่นผู้เจริญ ก็ทำาไม ท่านจึงสำาคัญอย่างน้ีว่า 
‘ความเกี่ยวข้องอะไรๆ ในวิหารน้ีของเรามีอยู่?’  น้ีเป็นวิหารของทา่น,” แล้วถือบาตรและจีวรออกไป.

ถึงพระมหาเถระนอกน้ีก็ได้ออกไป (เหมือนกัน).

พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ไม่ไป๑ แม้โดยหนทางเดียวกัน, 
รูปหน่ึงถือเอาหนทางโดยประตูดา้นปัจฉิมทิศ, รูปหน่ึงถือเอาหนทางโดยประตูดา้นปุรตัถิมทิศ.

พระธรรมกถิกะกลา่ววา่ “ทา่นผู้เจริญ อย่าทำาอย่างน้ี, อยา่ทำาอยา่งน้ี” เมื่อพระเถระกล่าววา่ “จงหยุดเถิด คุณ,” แล้วกลับ.

ในวันรุ่งข้ึนพระธรรมกถิกะน้ัน เข้าไปบ้านใกล้เคียง, เมื่อพวกมนุษย์กล่าววา่ “ท่านผู้เจริญทั้ง ๒ ไปไหน? ครับ,” 
กล่าวตอบวา่ “คุณ อย่าถามเลย, พระผู้เป็นเจ้าผู้เข้าถึงสกุลของพวกท่าน วานน้ีทำาการทะเลาะกันแล้วออกไป, 
ฉันแม้ร้องขออยู่ก็ไม่สามารถจะให้กลับได้.”

ในคนเหล่าน้ัน คนทีโ่ง่เขลาได้น่ิงเสีย, 
ส่วนคนฉลาดคดิวา่ “ชื่อว่าความพลั้งพลาดอะไรๆ ของท่านผู้เจริญทั้ง ๒ เราทั้งหลาย ไม่เคยเห็นสิ้นกาลประมาณเพียงน้ี, 
ภัยเมื่อเกิดข้ึนแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้ง ๒ น้ัน คงเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระธรรมกถิกะรูปน้ี” แลว้ได้เป็นผู้ถึงความเสียใจ.

พระมหาเถระแม้เหล่าน้ัน ไม่ได้ความสบายจิตในที่ไปแล้ว.

พระมหาเถระคดิว่า “โอ! กรรมของภิกษุใหม่หนัก๒, 
(เพราะ) เธอได้พดูกะภิกษุผู้จรมา ท่ีตนเห็นแล้วครู่เดียววา่ ‘ท่านอยา่ได้ทำาการคบหากันพระมหาเถระ.”

ถึงพระอนุเถระนอกน้ีก็ได้คดิว่า “โอ! กรรมของพระมหาเถระหนัก๓ 
(เพราะ) ทา่นไดพู้ดกะภิกษุผูจ้รมา อันตนเห็นแล้วครู่เดียววา่ ‘อย่าได้ทำาการคบหากับพระอนุเถระน้ี.”

การสาธยายและการทำาไว้ในใจ มิได้มีแล้วแก่พระเถระทั้ง ๒ น้ัน.

โดยกาลล่วงไป ๑๐๐ ปี พระเถระทั้ง ๒ น้ันได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกันในปัจฉิมทิศ.

เสนาสนะอันเดียวกันน่ันแล ได้ถึงแกพ่ระเถระทั้ง ๒ น้ัน.

เมื่อพระมหาเถระเข้าไปน่ังบนเตียงแล้ว, แม้พระอนุเถระนอกน้ีก็ได้เข้าไป.

พระมหาเถระพอเห็นพระอนุเถระน้ันจำาได้ ไม่สามารถจะอดกลั้นนำ้าตาไว้ได้.

๑ ปวิสิตฺวา เป็นกิริยาปธานนัย ใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ในท่ีเช่นนี้.
๒ ถ้าแปล กตำ ด้วย พึงแปลดังนี้ ภิกษุใหม่ทำากรรมหนักแล้ว
๓ ถ้าแปล กตำ ด้วย พึงแปลอย่างนยัก่อน.
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ถึงพระอนุเถระนอกน้ี ก็จำาพระมหาเถระได้ มีนัยน์ตาอันเต็มแล้วด้วยนำ้าตา คิดว่า 
“เราจะพูดหรือไมพู่ดหนอแล?” แล้วคิดว่า “ข้อน้ันไม่ควรเชื่อ” แลว้ไหว้พระเถระ กล่าวว่า  
“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ผมถือบาตรและจวีรของท่านได้เที่ยวไปตลอดกาลประมาณเพียงน้ี, 
เออก็ มารยาทอันไม่สมควรอะไรๆ ในทวารทั้ง ๖ มกีายทวารเป็นต้นของผม อันท่านเคยเห็นแล้วหรือ?

พระมหาเถระ. ไม่เคยเห็น ผู้มีอายุ.
พระอนุเถระ. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทำาไม ทา่นจึงไดพู้ดกะพระธรรมกถิกะว่า ‘อยา่ได้ทำาการคบหากับพระอนุเถระน่ัน?’
พระมหาเถระ. ผู้มีอายุ ผมหาพูดอยา่งน่ันไม่,  นัยวา่ ทา่นพดูอย่างน้ี ในระหว่างของเรา.
พระอนุเถระ. ทา่นผู้เจริญ แม้ผมก็มิได้พดู.
ในขณะน้ัน พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ก็ทราบไดว้่า “พระธรรมกถิกะน้ัน จึงใคร่ทำาลายเราทั้ง ๒ จึงพูดอย่างน้ัน” 
แล้วยังกันและกันให้แสดงโทษแล้ว.

พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ไม่ได้ความสบายใจตลอด ๑๐๐ ปี เป็นผู้พร้อมเพรียงกันในวันน้ัน ชวนกันวา่ 
“มาเถิด, เราจักคร่าพระธรรมกถิกะน้ันออกจากวิหารน้ัน” แล้วหลีกไป ได้ถึงวิหารน้ันโดยลำาดับ.

แม้พระธรรมกถิกะเห็นพระเถระทั้ง ๒ แล้ว เข้าไปใกล้เพื่อรับบาตรและจีวร.

พระเถระทั้ง ๒ ชีพู้ดว่า “ท่านไม่ควรจะอยู่ในวิหารน้ี (ต่อไป).”

พระธรรมกถิกะน้ันไม่อาจดำารงอยู่ได้ ออกหนีไปในทันใดน้ันเอง.

ครั้งน้ัน สมณธรรมที่เธอบำาเพ็ญแล้วสิ้นสองหมื่นปี มิได้อาจเพื่อจะทรงเธอไว้ได้.

เธอเคลื่อนจากอตัภาพน้ันแล้ว เกิดในอเวจี ไหม้อยู่สิ้นพุทธันดรหน่ึง มีอตัภาพมีประการดังกลา่วแล้ว 
เสวยทุกข์อยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏในบัดน้ี.

[พระศาสดาตรสัพระธรรมเทศนา]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาบุรพกรรมน้ี ของสูกรเปรตน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาวา่ภิกษุ พึงเป็นผู้เข้าไปสงบดว้ยกายเป็นต้น” แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลผู้มีปกตริักษาวาจา สำารวมดีแล้วด้วยใจ 
และไม่ควรทำาอกุศลด้วยกาย พึงยังกรรมบถทั้ง ๓ เหล่าน้ี ให้หมดจด 
พึงยินดทีางที่ทา่นผู้แสวงหาคุณ ประกาศแล้ว.”

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันวา่ “บุคคล ชื่อว่าผู้มีปกตติามรักษาวาจา เพราะเว้นวจีทุจริต๑ ๔, 
ชื่อวา่สำารวมใจแล้วดว้ยดี เพราะไม่ยังมโนทุจรติมีอภิชฌาเป็นต้นให้เกดิข้ึน, และเมื่อละกายทุจริต มีปาณาติบาตเป็นต้น 
ชื่อวา่ไม่ควรทำาอกุศลดว้ยกาย, พึงยังกรรมบถ ๓ เหล่าน่ัน ให้หมดจดดว้ยอาการอยา่งน้ี; 
ก็เมื่อให้หมดจดได้อย่างน้ัน ชื่อว่าพึงยินดีมรรคมีองค์ ๘ อันทา่นผู้แสวงหาคุณทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 
ผู้แสวงหากองแห่งศีลเป็นต้น ประกาศแล้ว.

๑ วจีทุจริต ๔ คือ ๑. พูดเท็จ ๒. พูดหยาบ ๓. พูดส่อเสียด ๔. พูดเพ้อเจ้อ คือ ตัดเสียซึ่งประโยชน์ตนและคนอ่ืน.
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ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องสกูรเปรต จบ.
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๕. เรื่องพระโปฐิลเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ท่ีในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระนามว่า โปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โยคา เว” เป็นต้น.

[รู้มากแต่เอาตัวไมร่อด]

ดังได้สดับมา พระโปฐิละน้ันเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพทุธเจ้า ๗ พระองค์ บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป.

พระศาสดาทรงดำาริวา่ “ภิกษุน้ี ยอ่มไม่มีแม้ความคดิว่า ‘เราจักทำาการสลัดออกจากทุกข์แก่ตน; เราจักยังเธอให้สังเวช.”

จำาเดิมแต่น้ันมา พระองค์ย่อมตรัสกะพระเถระน้ัน ในเวลาทีพ่ระเถระมาสู่ที่บำารุงของพระองคว์่า 
“มาเถิด คุณใบลานเปล่า, น่ังเถิด คุณใบลานเปล่า, ไปเถิด คุณใบลานเปล่า” 
แม้ในเวลาทีพ่ระเถระลุกไป ก็ตรัสวา่ “คุณใบลานเปล่า ไปแล้ว.”

พระโปฐิละน้ันคิดว่า “เราย่อมทรงไว้ซ่ึงพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา, บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ถึง ๑๘ คณะใหญ่, 
ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระศาสดายังตรัสเรียกเราเนืองๆ ว่า ‘คณุใบลานเปล่า’ 
พระศาสดาตรัสเรียกเราอย่างน้ี เพราะความไม่มีคุณวิเศษ มีฌานเป็นต้น แน่แท้.”

ท่านมีความสังเวชเกดิแล้ว จึงคดิวา่ “บัดน้ี เราจักเข้าไปสู่ป่าแล้วทำาสมณธรรม”

จัดแจงบาตรและจวีรเองทีเดียว ได้ออกไปพร้อมดว้ยภิกษุผู้เรียนธรรมแล้วออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดในเวลาใกล้รุ่ง.

พวกภิกษุน่ังสาธยายอยู่ในบริเวณ ไม่ไดก้ำาหนดทา่นว่า “อาจารย์.”

พระเถระไปสิ้นสองพันโยชน์แล้ว, เข้าไปหาภิกษุ ๓๐ รูป ผู้อยู่ในอาวาสราวป่าแห่งหน่ึง ไหว้พระสังฆเถระแล้ว กล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผม.”

พระสังฆเถระ. ผู้มีอายุ ทา่นเป็นพระธรรมกถิกะ, 
สิ่งอะไร ชื่อว่าอันพวกเราพึงทราบได้ ก็เพราะอาศัยทา่น, เหตุไฉนท่านจึงพดูอย่างน้ี?

พระโปฐิละ. ทา่นผู้เจริญ ขอท่านจงอย่าทำาอย่างน้ี, ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผม.

[วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ]

ก็พระเถระเหล่าน้ันทั้งหมด ลว้นเป็นพระขีณาสพทั้งน้ัน.

ลำาดับน้ัน พระมหาเถระ ส่งพระโปฐิละน้ันไปสู่สำานักพระอนุเถระ ดว้ยคิดว่า “ภิกษุน้ีมีมานะ เพราะอาศัยการเรียนแท้.”

แม้พระอนุเถระ น้ันก็กลา่วกะพระโปฐิละน้ัน อย่างน้ันเหมือนกัน.

ถึงพระเถระทั้งหมด เมื่อส่งท่านไปโดยทำานองน้ี ก็ส่งไปสู่สำานักของสามเณรผู้มีอายุ ๗ ขวบ ผู้ใหม่กวา่สามเณรทั้งหมด 
ซ่ึงน่ังทำากรรมคือการเย็บผ้าอยู่ในทีพ่ักกลางวัน.

พระเถระทั้งหลายนำามานะของท่านออกได้ ดว้ยอุบายอย่างน้ี.
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[พระโปฐิละหมดมานะ]

พระโปฐิละน้ัน มีมานะอันพระเถระทั้งหลายนำาออกแล้ว จึงประคองอัญชลีในสำานักของสามเณรแล้วกล่าวว่า 
“ท่านสตับุรุษ ขอท่านจงเป็นทีพ่ึ่งของผม.”

สามเณร. ตายจริง ทา่นอาจารย์ ท่านพูดอะไรน้ัน, ท่านเป็นคนแก่ เป็นพหูสูต, 
เหตุอะไรๆ พึงเป็นกิจอันผมควรรู้ในสำานักของท่าน.

พระโปฐิละ. ทา่นสัตบุรุษ ท่านอย่าทำาอย่างน้ี, ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้.
สามเณร. ทา่นครับ หากท่านจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้ไซร้, ผมจกัเป็นที่พึ่งของท่าน.
พระโปฐิละ. ผมเป็นได้ ท่านสตับุรุษ.  เมื่อท่านกล่าววา่ ‘จงเข้าไปสู่ไฟ,’ ผมจกัเข้าไปแม้สู่ไฟได้ทีเดียว.

[พระโปฐิละปฏิบัติตามค้าสั่งสอนของสามเณร]

ลำาดับน้ัน สามเณร จึงแสดงสระๆ หน่ึงในที่ไม่ไกล แล้วกลา่วกะทา่นว่า 
“ท่านครับ ท่านนุ่งห่มตามเดิมน่ันแหละ จงลงไปสู่สระน้ี.”

จริงอยู่ สามเณรน้ัน แม้รู้ความที่จีวร ๒ ชั้น ซ่ึงมีราคามาก อันพระเถระน้ันนุ่งห่มแล้ว 
เมื่อจะทดลองว่า “พระเถระจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้หรือไม่” จึงกลา่วอยา่งน้ัน.

แม้พระเถระก็ลงไปด้วยคำาๆ เดียวเท่าน้ัน.

ลำาดับน้ัน ในเวลาที่ชายจีวรเปียก สามเณรจึงกลา่วกะท่านวา่ “มาเถิด ทา่นครับ” 
แล้วกล่าวกะทา่นผู้มายืนอยู่ดว้ยคำาๆ เดียวเท่าน้ันวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ในจอมปลวกแห่งหน่ึง มีช่องอยู่ ๖ ช่อง, ในช่องเหล่าน้ัน เห้ียเข้าไปภายใน โดยช่องๆ หน่ึง, 
บุคคลผู้ประสงคจ์ะจับมัน จึงอุดชอ่งทั้ง ๕ นอกน้ี ทำาลายช่องที่ ๖ แล้ว จึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปน่ันเอง; 
บรรดาทวารทั้ง ๖ แม้ท่านจงปิดทวาร ๕ ท่ีเหลืออย่างน้ันแล้ว จงเริ่มตั้งกรรม๑ ไว้ในมโนทวาร.”

ดว้ยนัยมีประมาณเท่าน้ี ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ดุจการลุกโพลงข้ึนแห่งดวงประทีปฉะน้ัน.

พระโปฐิละน้ัน กล่าวว่า “ท่านสัตบุรุษ คำามีประมาณเท่าน้ีแหละพอละ” แลว้จึงหยั่งญาณลงในกรชกาย๒ ปรารภสมณธรรม.

[ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญา]

พระศาสดา ทรงน่ังในที่สดุประมาณ ๑๒๐ โยชน์เทียว ทอดพระเนตรดูภิกษุน้ันแล้ว ดำาริวา่ 
“ภิกษุน้ีจะเป็นผู้มีปัญญา (กว้างขวาง) ดุจแผ่นดิน ดว้ยประการใดแล; การที่เธอตั้งตนไวด้้วยประการน้ัน น่ันแล ย่อมสมควร.”  
แล้วทรงเปล่าพระรัศมีไป ประหน่ึงตรัสอยู่กับภิกษุน้ัน ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแล, 
ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ, 
บัณฑิตรูท้าง ๒ แพร่แห่งความเจริญ และความเสื่อมน่ันแล้ว 
พึงตั้งตนไวโ้ดยประการที่ปัญญาจะเจริญข้ึนได้”

๑ คำาว่า กรรม ในท่ีนี้ ได้แก่ บริกรรม หรือกัมมฏัฐาน.
๒ แปลว่าในกายบังเกิดด้วยธุลีมีในสรีระ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๗๔  • ๕. เร่ืองพระโปฐิลเถระ • [แก้อรรถ]

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ โยคา ความวา่ เพราะการกระทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ในอารมณ์ ๓๘.

คำาว่า ‘ภูริ’ น่ัน เป็นชื่อว่าแห่งปัญญาอันกว้างขวาง เสมอดว้ยแผ่นดิน.

ความพินาศ ชื่อว่า สงฺขโย (ความสิ้นไป).

สองบทว่า เอตำ เทฺวธาปถำ คือ ซ่ึงการประกอบและการไม่ประกอบน่ัน.

บาทพระคาถาว่า ภวาย วิภวาย จ คือ แห่งความเจริญและความไม่เจริญ.

บทว่า ตถตฺตานำ ความวา่ บัณฑติพึงตั้งตนไว้ โดยประการที่ปัญญากล่าวคือภูริน้ีจะเจริญข้ึนได้.

ในกาลจบพระคาถา พระโปฐิลเถระ ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้วดังน้ี.

เรื่องพระโปฐิลเถระ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๗๕  • ๖. เร่ืองพระเถระแก่ • ๖. เร่ืองพระเถระแก่

๖. เรือ่งพระเถระแก่
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุแก่หลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “วนำ ฉินฺทถ” เป็นต้น.

[พวกกุฏุมพีละฆราวาสออกบวช]

ได้ยินวา่ ภิกษุเหล่าน้ัน ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ เป็นกุฏุมพี เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก ในกรุงสาวัตถี เป็นสหายกันและกัน 
ทำาบุญรว่มกัน ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว คิดวา่ “พวกเราเป็นคนแก่, 
ประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา บวชแล้ว.

แต่เพราะความเป็นความแก่ ไม่สามารถเล่าเรียนธรรมได้ จึงให้คนสร้างบรรณศาลาไว้ในที่สุดวิหารแล้วอยูร่วมกัน,

แม้เมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต โดยมากก็ไปเรือนของบุตรและภรรยาน่ันแหละ แล้วฉัน.

[พวกภิกษุแก่ร้องไห้ร้าพันถงึอุบาสิกา]

ในภิกษุเหล่าน้ัน ภิกษุรูปหน่ึง มีภรรยาเก่าชือ่ว่านางมธรุปาณิกา.

นางได้มีอุปการะแก่ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทุกรูป; เพราะฉะน้ัน ภิกษุแม้ทุกรูป ถืออาหารท่ีตนได้แล้ว ไปน่ังฉันท่ีเรือนของนางน่ันแหละ.

ฝ่ายนางก็ถวายแกงและกับ แก่ภิกษุเหล่าน้ัน ตามทีจ่ัดไว้.

นาง อันอาพาธชนิดใดชนิดหน่ึงถูกต้องแล้ว ได้ทำากาละแล้ว

ลำาดับน้ัน พระเถระแก่เหล่าน้ัน ประชุมกันในบรรณศาลาของพระเถระผู้สหาย กอดคอกันและกัน ร้องไห้รำาพันอยู่วา่ 
“อุบาสิกาผู้มรีสมืออันอร่อย ทำากาละเสียแล้ว.” 

อน่ึง (พระเถระแก่เหล่าน้ัน) อันภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปโดยรอบ แล้วถามวา่ “น่ีเรื่องอะไรกัน? ทา่น” จึงกลา่วว่า 
ท่านผู้เจริญ ภรรยาเกา่ของสหายของพวกผมทำากาละเสียแล้ว, นางเป็นผู้มีอุปการะแก่พวกผมเหลือเกิน, 
บัดน้ีพวกผมจักได้ผู้เห็นปานน้ันแต่ไหน, พวกผมร้องไห้เพราะเหตุน้ี.”

[พระศาสดาตรสักากชาดกแก่ภกิษุทัHงหลาย]

ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมแล้ว.

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยเรื่องอะไรหนอ? ในบัดน้ี” 
เมื่อภิกษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชือ่น้ี” จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน, 
เมื่อนางมธุรปาณกิาน้ัน เกิดในกำาเนิดกา เที่ยวไปริมฝั่งสมุทร ถูกลูกคลื่นสมุทร (ซัด) เข้าไปสู่สมุทรให้ตายแล้ว, 
ภิกษุเหล่าน้ัน (เกิด) เป็นกา ร้องไห้รำ่าไรแล้ว, คดิวา่ ‘พวกเราจกันำานางกาน้ันไป’ 
จึงพากันวดิมหาสมุทรด้วยจะงอยปาก ลำาบากแล้ว,”  ทรงนำาอดีตนิทานมาแล้ว ตรัสกากชาดก๑ ให้พิสดารวา่

๑ ขุ. ชา เอก. ๒๗/๔๒ ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๙๓.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๗๖  • ๖. เร่ืองพระเถระแก่ • [พระศาสดาตรัสกากชาดกแก่ภิกษทุั้งหลาย]

“เออก็ คางของพวกเราล้าแล้ว, และปากซีด, 
พวกเราจงงดเสียเถิด พวกเรา (วดิต่อไปก็) ไม่สำาเร็จ, 
เพราะห้วงนำ้าใหญ่ ยังเต็มอยู่อยา่งเดิม.”

แล้วตรัสเรียกภิกษุเหล่าน้ันมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออาศัยป่า คือ ราคะ โทสะ และโมหะ จึงถึงทุกข์น้ี, 
การทีพ่วกเธอตัดป่าน้ันเสีย ควร,  พวกเธอจักเป็นผู้หมดทกุข์ได้ด้วยอาการอยา่งน้ัน” แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสดุจป่า อยา่ตัดต้นไม้, ภัยย่อมเกิดแต่กิเลสดุจป่า, 
ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงตดักิเลสดุจป่าและดุจหมู่ไม้ตั้งอยูใ่นป่าแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีกิเลสดุจป่าเถิด;
เพราะกิเลสดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า ถึงมีประมาณนิดหน่อยของนรชน 
ยังไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใด, 
เขาเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนำ้านม มใีจปฏิพัทธ์ในมารดาเพียงน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มา รุกขำ ความว่า ก็เมื่อพระศาสดาตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงตดัป่า,’ ภิกษุเหล่าน้ันผู้บวชยังไม่นาน 
จะเกิดความคิดในความเป็นผู้ใคร่เพื่อตัดต้นไม้ข้ึนว่า “พระศาสดาย่อมให้พวกเราถือมีดเป็นต้นตัดป่า;” 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงห้ามภิกษุเหล่าน้ันว่า “เราพดูคำาน่ัน หมายเอาป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้น (ต่างหาก), 
มิไดพู้ดหมายเอาต้นไม้” จึงตรัสวา่ “อย่าตัดต้นไม้.” 

บทว่า วนโต ความว่า ภัยแต่สัตว์รา้ยมีสีหะเป็นต้น ย่อมเกิดจากป่าตามปกติ ฉันใด; 
แม้ภัยมีชาติเป็นต้น ย่อมเกิดจากป่ากิเลส ฉันน้ัน.

ในสองบทว่า วนำ วนฏฺฐญฺจ น้ี พึงทราบวินิจฉัยว่า ต้นไม้ใหญ่ชื่อวา่ป่า, ต้นไม้เล็กทีต่ั้งอยู่ในป่าน้ัน ชื่อว่าหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า; 
อีกอยา่งหน่ึง ต้นไม้ที่เกิดก่อน ชื่อวา่ป่า, ที่เกดิต่อๆ กันมา ชื่อวา่ หมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า (ฉันใด); 
กิเลสใหญ่ๆ อันครา่สัตว์ไวใ้นภพ ชือ่ว่า กิเลสดุจป่า, กิเลสที่ให้ผลในปัจจุบัน ช่ือว่ากิเลสดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า; 
อีกอยา่งหน่ึง กิเลสที่เกดิก่อน ชื่อว่า กิเลสดุจป่า, ที่เกดิต่อๆ มา ช่ือวา่ กิเลสดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า ฉันน้ันเหมือนกัน.

ก็กิเลสชาตแม้ทั้ง ๒ อย่างน้ัน อันพระโยคพีึงตัดด้วยญาณที่สัมปยุตดว้ยมรรคที่ ๔, 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ “จงตดักิเลสดุจป่า และดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า.”

สองบทว่า นิพพฺนา โหถ แปลวา่ ทา่นทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเถิด.

สองบทว่า ยาวญฺหิ วนฏฺโฐ ความว่า 
หมู่ไม้ที่ตั้งอยู่ในป่า คือกิเลสน่ัน ถึงมีประมาณนิดหน่อย ของนรชน ยังไม่ขาดในนารีทั้งหลาย เพียงใด, 
เขาก็เป็นเหมือนลูกโคตัวยังดื่มนำ้านม มใีจปฏิพัทธ์คือมีจิตข้องในมารดา เพียงน้ัน.

ในเวลาจบเทศนา พระเถระแก่เหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.

เรื่องพระเถระแก่ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๗๗  • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ

๗. เรือ่งสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุจฺฉินฺท” เป็นต้น.

[บุตรช่างทองบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถกูจริต]

ได้ยินวา่ บุตรของนายช่างทองคนหน่ึง มรีูปสวย บวชในสำานักของพระเถระแล้ว.

พระเถระดำารวิ่า “พวกคนหนุ่ม มรีาคะหนา” แล้วได้ให้อสุภกัมมัฏฐานแก่เธอ เพื่อกำาจัดราคะ.

แต่กัมมัฏฐานน้ันไม่เป็นที่สบายสำาหรับท่าน; 
เพราะเหตุน้ัน ทา่นเข้าไปสู่ป่าแล้ว พยายามอยู่สิ้น ๓ เดือน ไม่ได้แม้ซ่ึงคุณมาตรว่าความเป็นผู้มีจิตแน่แน่วแล้ว 
จึงมาสู่สำานักของพระเถระอีก, เมื่อพระเถระกล่าววา่ “คุณ  กัมมัฏฐานปรากฏแก่เธอแล้วหรือ?” จึงบอกความเป็นไปน้ัน. 

ครั้งน้ัน พระเถระกล่าว (กะท่าน) ว่า “การถึงการปลงใจว่า ‘กัมมัฏฐานไม่สำาเร็จ,’ ดังน้ี ย่อมไม่สมควร” 
แล้วบอกกัมมัฏฐานน้ันแหละให้ดีข้ึนอีก แล้วได้ให้แก่ท่าน.

แม้ในวาระที่ ๒ ท่านก็ไม่อาจยังคุณวิเศษอะไรๆ ให้เกดิข้ึนได้ จึง (กลับ) มาบอกแก่พระเถระ.

แม้พระเถระบอกกัมมัฏฐานน้ันเอง ทำาให้มีเหตุมีอุปมา.

ท่านก็มาบอกความที่กัมมัฏฐานไม่สำาเร็จแม้อีก.

พระเถระคดิว่า  
“ภิกษุผู้ทำา (ความเพียร) ย่อมทราบนีวรณธรรม มีความพอใจในกามเป็นต้น ซ่ึงมีอยู่ในตนว่า ‘มีอยู’่ และที่ไม่มีวา่ ‘ไม่มี;’ 
ภิกษุแม้น้ี เป็นผู้ทำา (ความเพียร) มิใช่เป็นผู้ไม่ทำา, เป็นผู้ปฏิบัติ มิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติ; 
แต่เราไมรู่้อัธยาศัยของภิกษุน่ัน, ภิกษุน่ันจักเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าพึงแนะนำา”

จึงพาท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็น แล้วกราบทูลความเป็นไปน้ันทั้งหมดวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้ี เป็นสัทธิวิหาริกของข้าพระองค์, ข้าพระองค์ให้กัมมัฏฐานชื่อน้ีแก่ภิกษุน้ี ด้วยเหตุน้ี.”

[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแก่ภกิษุนัHน]

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะพระเถระน้ันวา่ “ชื่อวา่อาสยานุสยญาณน่ัน ย่อมมีแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย 
ผู้บำาเพ็ญบารมีแล้ว ยังหมื่นโลกธาตุให้บันลือแล้ว ถึงความเป็นพระสัพพัญญูน่ันแล” แล้ว ทรงรำาพึงอยู่วา่ 
“ภิกษุน้ีบวชจากสกุลไหนหนอแล?” ทรงทราบวา่ “จากสกุลชา่งทอง”, 
ทรงพิจารณาอัตภาพที่ลว่งมาแล้ว เห็นอัตภาพ ๕๐๐ ของภิกษุน้ัน อันเกิดโดยลำาดับเฉพาะในสกุลชา่งทองแล้ว 

ทรงดำาริวา่ “ภิกษุหนุ่มน้ี ทำาหน้าทีช่่างทองอยูต่ลอดกาลนาน หลอมแต่ทองมีสีสกุอย่างเดียว ดว้ยคิดว่า 
‘เราจักทำาให้เป็นดอกกณัณิกาและดอกปทุมเป็นต้น’, 
อสุภปฏิกูลกัมมัฏฐานไม่เหมาะแก่ภิกษุหนุ่มน้ี, กัมมัฏฐานทีพ่อใจเท่าน้ัน จึงจะเป็นกัมมัฏฐานที่สบายแก่เธอ” จึงตรัสว่า 
“สารีบุตร เธอจักเห็นภิกษุที่เธอให้กัมมัฏฐาน ลำาบากแล้ว ตลอด ๔ เดือน บรรลุพระอรหัตในภายหลังภัตในวันน้ีน่ันแหละ 
เธอไปเถิด” ดังน้ีแล้ว 
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ทรงส่งพระเถระไป ทรงนิรมิตดอกปทุมทอง ประมาณเท่าจักรด้วยพระฤทธ์ิ แล้วทรงทำาให้เป็นเหมือนหล่ังหยาดนำ้าจากใบและก้าน
แล้วได้ประทานให้ด้วยพระดำารัสว่า “เอาเถิด ภกิษุ เธอจงถือเอาดอกปทุมน้ีไปวางไว้ที่กองทรายที่ท้ายวิหาร 
น่ังขัดสมาธใินที่ตรงหน้า แล้วทำาบรกิรรมวา่ ‘โลหิตกำ โลหิตกำ (สีแดง สีแดง)’.

เมื่อภิกษุน้ันรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่าน้ัน, จติก็เลื่อมใสแล้ว.

ท่านไปยังท้ายวิหาร พูนทรายข้ึนแล้ว เสียบกา้นดอกปทุมที่กองทรายน้ันแล้ว น่ังขัดสมาธิในทีต่รงหน้า เริ่มบริกรรมวา่ 
“โลหิตกำ โลหิตกำ.”

[ภกิษุนัHนส้ำาเร็จคุณวิเศษ]

ครั้งน้ัน นีวรณ์ทั้งหลายของทา่นระงับแล้วในขณะน้ันน่ันเอง.  

อุปจารฌานเกิดแล้ว. 

ท่านยังปฐมฌานให้เกิดข้ึน ในลำาดับแห่งอุปจารฌานน้ัน ให้ถึงความเป็นผู้ชำานาญโดยอาการ๑ ๕ 
น่ังอยู่ตามเดิมเทียว บรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นแล้ว น่ังเล่นฌานในจตตุถฌานที่ชำานาญอยู่.

พระศาสดา ทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดข้ึนแก่ภิกษุน้ันแล้ว ทรงพิจารณาดูวา่ 
“ภิกษุน้ีจักอาจเพื่อยังคุณวิเศษอันยิ่งให้เกิดข้ึนตามธรรมดาของตนหรือหนอ?” ทรงทราบว่า ‘จกัไม่อาจ’ 
แล้วทรงอธิษฐานว่า “ขอดอกปทุมน้ันจงเห่ียวแห้งไป”.

ดอกปทุมน้ันได้เห่ียวแห้งมีสีดำา เหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ด้วยมือฉะน้ัน

ภิกษุน้ันออกจากฌานแล้ว แลดูดอกปทุมน้ัน เห็นอนิจจลักษณะวา่ 
“ทำาไมหนอแล ดอกปทุมน้ีถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้, แม้เมื่ออนุปาทินนกสังขารอันชรายังครอบงำาได้อย่างน้ี, 
ในอุปาทินนกสังขารก็ไม่จำาพูดถึง, อันชราคงจักครอบงำาอุปาทินนกสังขารแม้น้ี.”

ก็ครั้นอนิจจลักษณะน้ัน อันทา่นเห็นแล้ว, ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ ก็ย่อมเป็นอันเห็นแล้วเหมือนกัน.

ภพ ๓ ปรากฏแล้วแก่ท่านดุจไฟติดทัว่แล้ว และดจุซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอ.

ในขณะน้ัน พวกเดก็ลงสู่สระแห่งหน่ึง ในที่ไม่ไกลภิกษุน้ัน เด็ดดอกโกมุททั้งหลายแล้ว ทำาให้เป็นกองไว้บนบก.

ภิกษุน้ันแลดูดอกโกมุททั้งหลายบนบกและในนำ้า.

ลำาดับน้ัน ดอกโกมุทในนำ้างดงามปรากฏแก่เธอประดจุหลั่งนำ้าออกอยู่.  

ดอกโกมุทนอกน้ีเห่ียวแห้งแล้วที่ปลายๆ.

ภิกษุน้ันเห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นดีข้ึนวา่  
“ชราย่อมกระทบอนุปาทินนกสังขารอย่างน้ี, ทำาไมจึงจกัไม่กระทบอุปาทินนกสังขารเล่า?”

[จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ]

พระศาสดา ทรงทราบว่า “บัดน้ี กัมมัฏฐานปรากฏแก่ภิกษุน้ีแล้ว” ทรงน่ังในพระคันธกุฎีเทียว ทรงเปล่งพระรัศมีไป.

๑ อาการ ๕ คือ อาวัชชนะ การนึก, สมาปัชชนะ การเข้า, วุฏฐานะ การออก, อธฏิฐานะ การตั้งอยู่, ปัจจเวกขณะ การพิจารณา.
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พระรัศมีน้ันกระทบหน้าภิกษุน้ัน.

ครั้นเมื่อท่านพิจารณาอยูว่่า “น่ันอะไรหนอ?” พระศาสดาได้เป็นประหน่ึงว่าเสด็จมาทรงยืนอยู่ทีต่รงหน้า.

ท่านลุกข้ึนแล้วประคองอัญชลี.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงกำาหนดธรรมเป็นที่สบายของเธอแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“เธอจงตดัความเยื่อใยของตนเสีย 
เหมือนบุคคลถอนดอกโกมุทที่เกิดในสรทกาล๑ด้วยมือ,  
จงเจริญทางแห่งสันติทีเดียว, (เพราะ) พระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้ว.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อจฺุฉินฺท คือ จงตัดด้วยอรหัตตมรรค.

บทว่า สารทิกำ ได้แก่ ท่ีเกิดแล้วในสรทกาล.

บทว่า สนฺติมคฺคำ คือ ซ่ึงทางอันมีองค์ ๘ ท่ียังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน.

บทว่า พรฺูหย คือ จงเจริญ.

บทว่า นิพพฺานำ ความวา่ เพราะพระนิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแล้ว; เพราะฉะน้ัน ทา่นจงเจริญทางแห่งพระนิพพานน้ัน.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุน้ัน ตั้งอยูใ่นพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องสัทธวิิหารกิของพระสารีบุตรเถระ จบ.

๑ ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูสารท.
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๘. เรือ่งพ่อค้ามีทรัพยม์าก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพ่อคา้มีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อธิ วสฺสำ” เป็นต้น.

[พ่อค้าไม่ทราบความตายท่ีจะมาถึงตน]

ดังได้สดับมา พ่อค้าน้ันบรรทุกผ้าซ่ึงย้อมด้วยดอกคำา จนเต็มเกวียน ๕๐๐ เล่ม 
จากกรุงพาราณสีแล้ว มาสู่กรุงสาวัตถีเพ่ือค้าขาย.

เขาถึงฝั่งแม่นำ้าแล้ว คิดว่า “พรุ่งน้ี เราจึงจักข้ามแม่นำ้า” ปลดเกวียนแล้วพกัอยู่ที่ฝั่งน้ันน่ันแล.

ตอนกลางคืน มหาเมฆตั้งข้ึนแล้ว ยังฝนให้ตก.

แม่นำ้าเต็มด้วยนำ้าได้ทรงอยู่ตลอด ๗ วัน.

ถึงในพระนคร พวกชนก็เล่นนักษัตรกันตลอด ๗ วัน.

กิจด้วยผ้าซ่ึงย้อมด้วยดอกคำา ไม่มี.

พ่อคา้จึงคดิว่า “เรามาสูท่ี่ไกล, ถ้าเราจักไปอีก, ความเน่ินช้าก็จกัมี,

เราจกัอยู่ทำาการงานของเราในที่น้ีแหละ ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน แล้วขายผ้าเหล่าน้ี.”

พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร ทรงทราบจติ (ความคิด) ของเขาแล้ว ทรงทำาความยิ้มแย้มให้ปรากฏ 
อันพระอานนทเถระทูลถามเหตุแห่งการทรงยิ้มแย้ม จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอเห็นพ่อค้ามีทรัพย์มากหรือ?”

อานนท์. เห็น พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เขาไมรู่้อันตรายแห่งชีวติของตน จึงไดต้ั้งจติเพื่ออยู่ขายสิ่งของในที่น้ีแหละตลอดปีน้ี.
อานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ กอ็ันตรายจักมีแก่เขาหรือ?
พระศาสดาตรัสวา่ “ใช่ อานนท์  เขาเป็นอยู่ไดต้ลอด ๗ วัน เท่าน้ัน กจ็ักตั้งอยูใ่นปากแห่งมัจจุ๑” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ความเพียรเครื่องเผากิเลส ควรทำาในวันน้ีทีเดียว, 
ใครพึงรู้ได้วา่ ‘ความตายจะมีในวันพรุ่งน้ี,’ 
เพราะว่า ความผัดเพี้ยนดว้ยความตายซ่ึงมีเสนาใหญ่น้ัน ไม่มีเลย;๒

มุนีผู้สงบ ยอ่มเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างน้ัน มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน 
ตลอดกลางวันและกลางคืน น้ันแลว่า ‘ผู้มรีาตรีเดียวเจริญ.๓”

อานนท์. ข้าพระองค์จกัไปบอกแก่เขา พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. อานนท์ เธอคุ้นเคยกัน ก็ไปเถิด.
พระเถระไปสู่ที่แห่งเกวียนแล้วเที่ยวไปเพื่อภิกษา.

๑ ความตาย
๒ โน อวธารณ คือ [โน ศพัท์นี้] เท่ากับเอว เช่นในคำาว่า น โน สมำ อตฺถิ ตถาคเตน. [=เนว]
๓ ม. อุป. ๑๔/๓๔๘
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พ่อคา้ต้อนรับพระเถระด้วยอาหาร.

ลำาดับน้ัน พระเถระจึงกล่าวกะพอ่ค้าน้ันวา่ “ท่านจกัอยู่ในที่น้ี ตลอดกาลเท่าไร?”

พ่อคา้. ทา่นผู้เจริญ ผมมาจากที่ไกล, ถ้าจักไปอีก, ความเน่ินช้าจักมี;  
ผมจกัอยู่ในที่น้ี ตลอดปีน้ี ขายสิ่งของ (หมด) แล้วจักไป.

อานนท์. อุบาสก อันตรายแห่งชีวิตรู้ได้ยาก, การทำาความไม่ประมาท จึงจะควร.
พ่อคา้. ทา่นผู้เจริญ ก็อันตรายจกัมีหรือ?
อานนท์. เออ อุบาสก, ชวีิตของท่านจกัเป็นไปได้ตลอด ๗ วันเท่าน้ัน.
เขาเป็นผู้มีใจสังเวชแล้ว นิมนต์ภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แล้วรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนา.

[คนเขลาย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิต]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อทรงทำาอนุโมทนาแก่เขา ตรัสว่า 
“อุบาสก ธรรมดาบัณฑิต คดิวา่ ‘เราจักอยู่ในที่น้ีน่ีแหละตลอดฤดูฝนเป็นต้น, จักประกอบการงานชนิดน้ีๆ’ ย่อมไม่ควร, 
ควรคิดถึงอันตรายแห่งชีวิตของตนเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนพาลย่อมคิดวา่ ‘เราจกัอยู่ในที่น้ีตลอดฤดูฝน, จักอยูใ่นที่น้ี ในฤดูหนาว
และฤดรู้อน’ หารู้อันตรายไม่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อธิ วสฺสำ ความวา่ เราจักอยู่ทำาการงานชนิดน้ีๆ ในที่น้ี ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน.

บทว่า เหมนฺตคิมฺหิสุ ความวา่ คนพาลผู้ไมรู่้ประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ ย่อมคิดอยา่งน้ีว่า 
“เราจกัอยู่ทำาการงานชนิดน้ีๆ ในที่น้ีน่ีแหละ ตลอด ๔ เดือน แม้ในฤดูหนาว และฤดรู้อน.”

บทว่า อนฺตรายำ ความวา่ ย่อมไมรู่้จักอันตรายแห่งชวีิตของตนวา่ “เราจักตายในกาล ในประเทศ หรือในวัยชื่อโน้น.”

ในกาลจบเทศนา พ่อคา้น้ันดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว,

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลที่ประชุมกันแล้ว.

ฝ่ายพ่อค้าตามส่งเสด็จพระศาสดาแลว้ กลับมานอนบนที่นอน ด้วยคดิวา่ “ดูเหมือน โรคในศีรษะจะเกิดข้ึนแก่เรา,” 
นอนแล้วด้วยอาการน้ันแหละทำากาละแล้ว บังเกิดในดุสิตวิมาน ดังน้ีแล.

เรื่องพ่อค้ามทีรพัย์มาก จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๘๒  • ๙. เร่ืองนางกิสาโคตมี • ๙. เร่ืองนางกิสาโคตมี

๙. เรือ่งนางกิสาโคตมี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ” เป็นต้น.

[ความตายเป็นของเท่ียง]

เรื่องข้าพเจา้กล่าวให้พิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรค ว่า

“ก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตาย พึงเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี, 
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นอมตบท ยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

ก็ในคราวน้ัน พระศาสดาตรัสวา่ “กิสาโคตมี เมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือหน่ึง ทา่นได้แล้วหรือ?”

กิสาโคตมี. ไม่ได้ พระเจ้าข้า, (เพราะ) ในบ้านทั้งสิ้น คนตายแหละมีมากกว่าคนเป็นอยู่.

[มัจจุย่อมพานระไป เหมือนห้วงน้ำHาใหญ่]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะนางว่า “ท่านเข้าใจว่า ‘บุตรของเราเท่าน้ัน ตายแล้ว,’ ความตายน่ัน เป็นธรรมเท่ียงแท้ของสรรพสัตว์, 
เพราะมัจจรุาชคร่าสรรพสัตว์ ผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเป่ียมเท่าน้ัน ซัดลงไปในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงนำ้าใหญ่ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“มัจจุ พานระน้ัน ผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์ ผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไป 
เหมือนห้วงนำ้าใหญ่ พัดเอาชาวบ้านผู้หลับไป ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตำ ความว่า ซ่ึงนระน้ัน ผู้ได้บุตรและปศุสัตว์ทั้งหลาย 
ซ่ึงถึงพร้อมดว้ยรูปและกำาลังเป็นต้นแล้ว มัวเมาคือประมาทแล้ว ดว้ยบุตรและปศุสัตว์ทั้งหลาย อย่างน้ีว่า 
“บุตรของเรามีรูปสวย มีกำาลังสมบูรณ์ ฉลาด สามารถ กิจทุกอย่าง, โคของเรามีรูปงาม ปราศจากโรค สามารถนำาของไปได้มาก, 
แม่โคของเรา มีนำ้านมมาก.”

บทว่า พฺยาสตฺตมนสำ ความว่า ชื่อวา่ผู้มีใจข้องแล้ว (ในอารมณ์) เพราะได้บรรดาเงินและทองเป็นต้น 
หรือสมณบริขารทั้งหลาย มีบาตรและจีวรเป็นต้น บางอยา่งเท่าน้ันแล้ว ปรารถนาให้ยิ่งๆ ข้ึนไปกว่าน้ัน. 
อีกอยา่งหน่ึง ช่ือวา่ผู้มีใจข้องในอารมณ์ตา่งๆ เพราะข้องอยู่ในบรรดาอารมณท์ั้งหลาย ทีจ่ะพึงรูด้้วยจักษุเป็นต้น 
หรือบรรดาสมณบริขารทั้งหลาย มีประการดังกลา่วแล้ว ในอารมณ์และบริขารอันตนได้แล้ว น่ันแล.

สองบทว่า สุตตฺำ คามำ ได้แก่หมู่สัตว์ผูเ้ข้าถึงความหลับ.

บทว่า มโหโฆว เป็นต้น ความว่า ห้วงมหานทีใหญ่ ทั้งลกึทั้งกว้าง พัดชาวบ้านเห็นปานน้ันไปหมด 
โดยที่สดุแม้สุนัข ก็มใิห้เหลือไว้ ฉันใด; มัจจุย่อมพานระมีประการดังกล่าวแล้วไป ฉันน้ัน.

ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมี ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.

เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
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๑๐. เรื่องนางปฏาจารา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปฏาจารา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น สนฺติ ปุตฺตา” เป็นต้น.

[ไม่มีใครตา้นทานมัจจุได้]

เรื่องข้าพเจา้กล่าวพิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรค วา่

“ก็ผู้ใดไม่เห็นความเกดิและความเสื่อม พึงเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เป็นความเกดิและความเสื่อม 
ยังประเสริฐกวา่ความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

ก็ในกาลน้ัน พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราวา่มีความโศกเบาบางแล้ว จึงตรัสว่า 
“ปฏาจารา ชื่อวา่ปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้น ย่อมไม่สามารถเป็นผู้ต้านทานหรือป้องกัน ของบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้; 
เพราะฉะน้ัน ชนเหล่าน้ัน แม้มีอยู่ ก็ชือ่ว่าไม่มีแท้. อันการที่บัณฑิตชำาระศีลให้หมดจดแล้ว 
ชำาระหนทางเป็นที่ไปพระนิพพานเพื่อตนน่ันแล ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“บัณฑิตทราบอำานาจเน้ือความวา่ ‘บุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทาน,  
บิดาและพวกพ้องทั้งหลาย ก็ไม่มีเพื่อต้านทาน,  
เม่ือบุคคลถูกความตายครอบงำาแล้ว, ความต้านทานในญาติท้ังหลายย่อมไม่มี’ 
ดังน้ีแล้ว เป็นผู้สำารวมในศีล พึงชำาระทางเป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจด
พลันทีเดียว.๑”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ตาณาย ความวา่ เพื่อความเป็นผู้ต้านทาน คือ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นทีพ่ึ่ง.

ญาติและเพื่อผูใ้จดทีี่เหลือ เว้นบุตรและมารดาบิดาเสีย ชื่อว่า พวกพ้อง.

บทว่า อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส คือผู้ถูกความตายครอบงำา.  
จริงอยู่ ในปัจจุบันกาล ปิยชนทั้งหลาย มีบุตรเป็นต้น แม้เป็นผู้ต้านทานได้ ดว้ยการให้ข้าวและนำ้าเป็นต้น 
และด้วยการชว่ยกิจที่เกิดข้ึนแล้ว   (แต่) ในเวลาตาย ชื่อวา่ย่อมไม่มีเพื่อประโยชน์แก่การตา้นทาน 
คือเพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน เพราะความเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อกางกั้นความตาย โดยอุบายอะไรๆ ได้; 
เพราะเหตุน้ันแล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา.”

บทว่า เอตมตฺถวสำ ความว่า บัณฑิตทราบเหตุน้ัน กล่าวคอื 
ความที่ชนเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะเป็นผู้ตา้นทานแก่กันและกันแล้ว เป็นผู้สำารวม 
คือรกัษา ได้แก่ คุ้มครอง ด้วยปาริสุทธิศีล ๔ พึงชำาระทางมีองค์ ๘ เป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจดโดยรีบด่วน.

ในกาลจบเทศนา นางปฏาจารา ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว,

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มโีสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.

๑ ใน ๒ พระคาถานี้ จะแปลแต่ต้นมาตามลำาดับ คือ ไม่ต้องเติม อิติ เหมือนท่ีแปลไว้นี้ก็ได้.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๘๔  • ๑๐. เร่ืองนางปฏาจารา • [แก้อรรถ]

เรื่องนางปฏาจารา จบ.

มัคควรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๒๐ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๘๕  • ๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา • ๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา

๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งบุรพกรรมของพระองค์
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในเวฬุวัน ทรงปรารภบุรพกรรมของพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มตฺตาสุขปริจฺจาคา” เป็นต้น.

[เกิดภัย ๓ อย่างในเมืองไพศาลี]

ความพิสดารว่า ในสมัยหน่ึง เมืองไพศาลีได้เป็นเมืองมั่งคั่ง กวา้งขวาง มชีนมาก มีมนุษย์เกลื่อนกล่น.

ก็ในเมืองไพศาลีน้ัน ได้มีกษัตริย์ครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึง ๗,๗๐๗ พระองค์.

ปราสาทเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของกษัตริย์เหล่าน้ัน ก็มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน,

เรือนยอดก็มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน;

สถานที่รื่นรมย์และสระโบกขรณี เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับอยู่ในพระราชอุทยาน ก็ได้มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน.

โดยสมัยอื่นอีก เมืองไพศาลีน้ันได้เป็นเมืองมีภิกษาหาได้ยาก ข้าวกล้าเสียหาย.

ทีแรก พวกมนุษย์ที่ขัดสนในเมืองไพศาลีน้ัน ได้ตายแล้ว (มากกว่ามาก) เพราะโทษคือความหิว .

พวกอมนุษย์ก็เข้าไปสู่พระนคร เพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์เหล่าน้ันอันเขาทิ้งไว้ในที่น้ันๆ.

มนุษย์ทั้งหลายไดต้ายมากกวา่มาก เพราะอุปัทวะที่เกิดจากอมนุษย์.

อหิวาตกโรคเกิดข้ึนแก่สัตว์ทั้งหลาย เพราะความปฏิกูลดว้ยกลิ่นศพแห่งมนุษย์เหล่าน้ัน.

ภัย ๓ อย่าง คือ “ภัยเกิดแต่ภกิษาหาได้ยาก ๑ ภัยเกิดแต่อมนุษย์ ๑ ภัยเกิดแต่โรค ๑” เกิดข้ึนแล้ว ดว้ยประการฉะน้ี.

ชาวนครประชุมกันแล้ว กราบทูลพระราชาวา่ “มหาราช ภัย ๓ อย่างเกิดข้ึนแล้วในพระนครน้ี, 
ในกาลก่อนแต่กาลน้ี จนถึงพระราชาชั้นที่ ๗ ชื่อวา่ภัยเห็นปานน้ีไม่เคยเกิดข้ึนแล้ว; 
เพราะว่า ในรชักาลของพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ภัยเห็นปานน้ีย่อมไม่เกิดข้ึน.”

พระราชารับสั่งให้ทำาการประชุมแห่งชนทั้งปวงในท้องพระโรง แล้วตรัสว่า 
“ถ้าว่าความไมท่รงธรรมของเรามอียู่ไซร้, ท่านทั้งหลายจงตรวจดูซ่ึงเหตุน้ัน.”

ชาวเมืองไพศาลตีรวจดูประเพณีทกุอย่าง ไม่เห็นโทษอะไรๆ ของพระราชา จึงกราบทูลว่า “มหาราช โทษของพระองค์ไม่มี” 
จึงปรึกษากันว่า “อย่างไรหนอแล ภัยของพวกเราน้ี พึงถึงความสงบ?”

บรรดาชนเหล่าน้ัน, เมื่อบางพวกกล่าวว่า “(ภัยพึงถึงความสงบ) ดว้ยการพลีกรรม ดว้ยการบวงสรวง ด้วยการกระทำามงคล”, 
ชนเหล่าน้ันทำาพิธีน้ันทั้งหมด ก็ไม่อาจป้องกันได้.

ชนพวกอื่นกล่าวกันอย่างน้ีว่า “ครูทั้ง ๖ มีอานุภาพมาก.  พอเมื่อครูทั้ง ๖ มาในที่น้ีแล้ว, ภัยพึงสงบไป.”

อีกพวกหน่ึงกล่าววา่ “พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก, อันพระผู้มพีระภาคเจา้พระองค์น้ันมีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมาก ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์; เมื่อพระองค์เสด็จมาในที่น้ีแล้ว, ภัยเหล่าน้ีพึงถึงความสงบได้.”

ชนแม้ทุกจำาพวกชอบใจถ้อยคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า “เด๋ียวน้ี พระผู้มีพระภาคองค์น้ันประทับอยู่ ณ ท่ีไหนหนอแล?”
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[ชาวเมืองไพศาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา]

ก็ในกาลน้ัน เมื่อดิถีเป็นที่เข้าจำาพรรษาใกล้เข้ามาแล้ว, 
พระศาสดาทรงประทานปฏิญญาแก่พระเจ้าพิมพิสาร แลว้เสด็จอยู่ในพระเวฬวุัน.

ก็โดยสมัยน้ัน เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ ทรงบรรลุโสดาปัตติผล พร้อมด้วยพระเจ้าพิมพิสาร ในสมาคมแห่งพระเจ้าพิมพิสาร 
ทรงน่ังในทีใ่กล้แห่งบริษัทน้ัน.

ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมบรรณาการใหญ่ ส่งเจา้มหาลิลิจฉวีและบุตรของปุโรหิตไป ดว้ยสั่งวา่ 
“ท่านทั้งหลาย จงยังพระเจ้าพิมพิสารให้ยินยอมแล้ว นำาพระศาสดามาในพระนครน้ี.”

เจ้ามหาลิลิจฉวีและบุตรปุโรหิตเหล่าน้ัน ไปแล้ว ถวายบรรณาการแด่พระราชา กราบทูลความเป็นไปน้ันให้ทรงทราบแล้ว 
อ้อนวอนวา่ “มหาราช ขอพระองคท์รงส่งพระศาสดาไปยังพระนครแห่งข้าพระองค์.”

พระราชาตรัสวา่ “ทา่นทั้งหลายจงรู้เอาเองเถิด” แล้วไม่ทรงรับ (บรรณาการน้ัน).

ชนเหล่าน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้ว ทูลอ้อนวอนว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเมืองไพศาลี เกิดภัย ๓ อย่าง.  
เมื่อพระองค์เสดจ็ไป, ภัยเหล่าน้ันก็สงบ.  เชิญเสด็จเถิด พระเจา้ข้า, ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไป.”

พระศาสดาทรงสดับคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว ทรงใคร่ครวญอยู่ ก็ทรงทราบวา่ 
“ในเมืองไพศาลี เมื่อเราสวดรตนสูตร, อาชญาจักแผ่ไปตลอดแสนโกฏิจกัรวาล, 
ในกาลจบพระสตูร การบรรลธุรรมจักมีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พัน, ภัยเหล่าน้ันก็จกัสงบไป” แล้วทรงรับถ้อยคำาของชนเหล่าน้ัน.

[พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี]

พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับข่าววา่ “นัยวา่ พระศาสดาทรงรับการเสด็จไปยังเมืองไพศาลี” 
แล้วรับส่ังให้ทำาการป่าวร้องในพระนคร เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า “พระองค์ทรงรับการเสด็จเมืองไพศาลีหรือ พระเจ้าข้า?”, 
เมื่อพระศาสดาตรัสว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตร”, ทูลว่า “ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ทรงรอก่อน พระเจ้าข้า, 
ข้าพระองค์จัดแจงหนทางก่อน” แล้วรับส่ังให้ปราบพ้ืนท่ี ๕ โยชน์ในระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่นำ้าคงคา (ต่อกัน) ให้สมำ่าเสมอ 
ให้จัดแจงวิหารไว้ในที่โยชน์หน่ึงๆ จึงกราบทูลกาลเป็นที่เสด็จไปแด่พระศาสดา.

ครั้งน้ัน พระศาสดา เสด็จเดินทางกับภิกษุ ๕๐๐ รูป.

พระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ ๕ สี โดยส่วนประมาณเพียงเข่า ในระหว่างโยชน์หน่ึงๆ 
แล้วให้ยกธงชัย ธงแผ่นผ้า และต้นกล้วยเป็นต้น ให้กั้นเศวตฉัตร ๒ คันซ้อนกันแดพ่ระผู้มพีระภาค 
กั้นเศวตฉัตรแก่ภิกษุรูปละคันๆ พร้อมทั้งบริวาร ทรงทำาบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น 
ทรงอาราธนาพระศาสดาให้ประทับอยู่ในวิหารแห่งหน่ึงๆ ถวายมหาทานแล้ว ให้เสด็จถึงฝั่งแม่นำ้าคงคาโดย ๕ วัน 
ทรงประดับเรือในที่น้ัน พลางทรงส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองไพศาลีว่า 
“ชาวเมืองไพศาลจีงจัดแจงหนทาง ทำาการรับรองพระศาสดาเถิด.”
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[ชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา]

ชาวเมืองไพศาลีเหล่าน้ัน คิดว่า “เราทั้งหลายจกัทำาบูชาทวีคูณ๑ 
แล้วปราบพื้นที่ประมาณ ๓ โยชน์ ในระหว่างเมืองไพศาลีและแม่นำ้าคงคา (ต่อกัน) ให้สมำ่าเสมอ 
แล้วตระเตรียมเศวตฉัตรซ้อนๆ กันด้วยเศวตฉัตร เพือ่พระผู้มีพระภาค ๔ คัน เพื่อภกิษุรูปละ ๒ คัน 
ทำาการบูชาอยู่ ได้มายืนอยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าคงคาแลว้.

พระเจ้าพิมพิสาร ทรงขนานเรือ๒ ๒ ลำา ให้ทำาพลับพลา๓ ให้ประดับดว้ยพวงดอกไม้เป็นต้น 
ให้ปูลาดพทุธอาสน์สำาเร็จดว้ยรตนะทุกอย่างไว้.

พระผู้มีพระภาคทรงน่ังบนพทุธอาสน์น้ัน.

แม้ภิกษุทั้งหลายก็ข้ึนสู่เรือ น่ังแวดลอ้มพระผู้มีพระภาคแล้ว.

พระราชาเมื่อตามส่งเสด็จลงไปสู่นำ้าประมาณเพียงพระศอ กราบทูลว่า “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
พระผู้มีพระภาคเสด็จมาตราบใด, หม่อมฉันจักอยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าคงคาน้ีน่ันแหละตราบน้ัน” ส่งเรือไปแล้วก็เสด็จกลับ.

พระศาสดาเสด็จไปในแม่นำ้าคงคา สิ้นทางไกลประมาณโยชน์หน่ึงจึงถึงแดนของชาวเมืองไพศาลี.

เจ้าลิจฉวีท้ังหลาย ทรงต้อนรับพระศาสดา ลุยนำ้าประมาณเพียงพระศอ นำาเรือเข้ายังฝ่ังแล้ว เชิญเสด็จพระศาสดาให้ลงจากเรือ.

พอเมื่อพระศาสดาเสด็จข้ึนจากเรือเหยียบฝั่งแม่นำ้าเท่าน้ัน, มหาเมฆตั้งข้ึน ยังฝนโบกขรพรรษาให้ตกแล้ว.

ในที่ทุกๆแห่ง นำ้าประมาณเพียงเข่า เพียงขา เพียงสะเอวเป็นต้น ไหลบ่าพดัพาเอาซากศพทั้งปวง ให้เข้าไปในแม่นำ้าคงคาแล้ว.

ภูมิภาคได้สะอาดแลว้.

เจ้าลิจฉวีท้ังหลายทูลให้พระศาสดาประทับอยู่ในท่ีโยชน์หน่ึงๆ ถวายทานทำาการบูชาทวีคูณ นำาเสด็จไปสู่เมืองไพศาลี โดย ๓ วัน.

ท้าวสักกเทวราช อันหมู่เทวดาแวดล้อม ได้เสด็จมาแล้ว.

อมนุษย์ทั้งหลายหนีไปโดยมาก เพราะเทวดาทั้งหลายผู้มีศกัดิ์ใหญ่ประชุมกันแล้ว.

[น้ำHามนต์แห่งพระปริตรมีอ้ำานาจมาก]

พระศาสดา ทรงยืนที่ประตพูระนคร ในเวลาเย็น ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาแล้ว ตรัสว่า 
“อานนท์ เธอจงเรียนรตนสูตรน้ี แล้วเท่ียวไปกับเจ้าลิจฉวีกุมารท้ังหลาย ทำาพระปริตรในระหว่างกำาแพง ๓ ช้ันในเมืองไพศาลี.”

พระเถระเรียนรตนสูตรที่พระศาสดาประทานแล้ว เอาบาตรสำาเร็จด้วยศิลาของพระศาสดาตักนำ้า ยืนอยู่ที่ประตพูระนครแล้ว 
ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหล่าน้ีทั้งหมด จำาเดิมแตต่ั้งความเพียรไว้ วา่ 
“พระบารมี ๓๐ ถ้วน คอื “บารมี ๑๐  อุปบารมี ๑๐  ปรมตัตถบารมี ๑๐”  มหาบริจาค ๕  
จริยา ๓ คือ “โลกัตถจริยา ๑ ญาตัตถจริยา ๑ พุทธัตถจริยา ๑”  การกา้วลงสูพ่ระครรภใ์นภพที่สุด  การประสตูิ 
การเสด็จออกมหาภิกเนษกรมณ์  การทรงประพฤติความเพียร  

๑ ๒ เท่า
๒ เรียงคู่กันไป เช่น เรือแล่นขนานกันไป, เรียกเรือท่ีผูกหรือตรึงติดเรียงคู่กันสำาหรับข้ามฟาก ว่า เรือขนาน
๓ พลับพลา ท่ีประทับช่ัวคร้ังคราวสำาหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์ช้ันสูง.
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การชนะมาร การแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ เหนือบัลลังก์ไม้โพธิ์  การยังพระธรรมจักรให้เป็นไป  โลกุตรธรรม ๙” 
แล้วเข้าไปยังพระนคร เที่ยวทำาปริตรในระหวา่งกำาแพงทั้ง ๓ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี.

เมื่อคำาสักวา่ “ยงฺกิญจฺิ” เป็นต้น อันพระเถระน้ันกล่าวแลว้เท่าน้ัน, 
นำ้าที่สาดข้ึนไปเบ้ืองบน ตกลงบนกระหม่อมของอมนุษย์ทั้งหลาย.

จำาเดิมแตก่ารกล่าวคาถาวา่ “ยานีธ ภตูานิ” เป็นต้น, 
หยาดนำ้าเป็นราวกะวา่เทริดเงินพุ่งข้ึนในอากาศ แล้วตกลง ณ เบ้ืองบน แห่งมนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วย.

มนุษย์ทั้งหลายหายโรคในทันใดน่ันเอง แล้วลุกข้ึนแวดล้อมพระเถระ.

ก็จำาเดิมแต่บทว่า “ยงฺกิญฺจิ” เป็นต้น อันพระเถระกล่าวแล้ว อมนุษย์ท้ังหลาย ท่ีอาศัยกองหยากเย่ือและส่วนแห่งฝาเรือนเป็นต้น  
ถูกเมล็ดนำ้ากระทบแล้วๆ ยังไม่หนีไปก่อน ก็(ต้อง)หนีไปแล้วโดยประตูน้ันๆ.

ประตูทั้งหลาย ไม่มีช่องวา่งแล้ว.

อมนุษย์เหล่าน้ัน เมื่อไม่ได้โอกาส ก็ทำาลายกำาแพงหนีไป.

มหาชนประพรมท้องพระโรงในท่ามกลางพระนครด้วยของหอมทั้งปวง ผูกผ้าเพดานอันวจิิตรด้วยดาวทองเป็นต้นในเบ้ืองบน 
ตกแต่งพุทธอาสน์ นำาเสด็จพระศาสดามาแล้ว.

พระศาสดา ทรงน่ังบนอาสนะอันตกแต่งแล้ว.

ทั้งภิกษุสงฆ์ ทั้งหมู่เจ้าลจิฉวี น่ังแวดล้อมพระศาสดาแล้ว.

แม้ท้าวสกักเทวราชอันหมู่เทวดาแวดล้อมแล้ว ได้ทรงยืนในโอกาสสมควร.

ฝ่ายพระเถระเที่ยวไปสู่พระนครทั้งสิ้นโดยลำาดับแล้ว มากับมหาชนผู้หายโรค ถวายบังคมพระศาสดาน่ังแล้ว.

พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแล้ว ได้ทรงภาษิตรตนสูตรน้ันน่ันเอง.

ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธ้รรมได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันแล้ว.

พระศาสดา ทรงแสดงรตนสูตรน้ันเหมือนกัน ตลอด ๗ วัน คือ “แม้ในวันรุ่งข้ึน แม้ในวันรุ่งข้ึน” (ก็) (ทรงแสดง) อย่างน้ัน 
ทรงทราบความที่ภัยทั้งปวงสงบแล้ว ตรัสเตือนหมู่เจ้าลิจฉวีแล้ว เสด็จออกจากเมืองไพศาลี.

เจ้าลิจฉวทีั้งหลายทรงทำาสักการะทวีคูณ นำาเสด็จพระศาสดาไปสู่ฝั่งแม่นำ้าคงคา โดย ๓ วันอกี.

[พวกพญานาคท้ำาการบูชาพระศาสดา]

พญานาคทั้งหลายผู้เกิดในแม่นำ้าคงคา คดิวา่ มนุษย์ทั้งหลายย่อมทำาสักการะแดพ่ระตถาคต, เราทั้งหลายจะทำาอะไรหนอ?”

พญานาคเหล่าน้ันนิรมิตเรือสำาเรจ็ดว้ยทองคำา เงิน และแก้วมณี จดัตั้งบัลลังก์สำาเร็จด้วยทองคำา เงิน และแก้วมณี 
ทำานำ้าให้ดาดาษ๑ดว้ยดอกปทุม ๕ สี แล้วทูลอ้อนวอนพระศาสดา เพื่อประโยชน์เสด็จข้ึนเรือของตนๆ วา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคท์รงทำาการอนุเคราะห์แม้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด.”

มนุษย์และนาคทั้งหลายย่อมทำาการบูชาพระตถาคต.

๑ ดาดาษ มากมาย, เกล่ือนกลาด, มีท่ัวไป
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เทวดาทั้งปวง ต้ังต้นแต่เทวดาผู้สถิต ณ ภาคพื้น ตลอดถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐ์ คิดว่า 
“พวกเราจะทำาอะไรหนอ?” แล้วทำาสักการะ.

บรรดามนุษย์และอมนุษย์เหล่าน้ัน นาคทั้งหลายยกฉัตรซ้อนๆ กันข้ึน ประมาณโยชน์หน่ึง.

ฉัตรท่ีซ้อนๆ กัน อันมนุษย์และอมนุษย์ท้ังหลาย คือ นาคท่ีภายใต้ มนุษย์ท่ีพ้ืนดิน ภุมมัฏฐกเทวดาท่ีต้นไม้ กอไม้ และภูเขาเป็นต้น 
อากาสัฏฐกเทวดาในกลางหาว ตา่งก็ยกข้ึนแล้ว ตั้งต้นแต่นาคภพตลอดถึงพรหมโลก โดยรอบจักรวาล ด้วยประการฉะน้ี.

ในระหวา่งฉัตรมธีงชัย. ในระหว่างธงชัยมีธงแผ่นผ้า.  
ในระหวา่งๆ แห่งธงเหล่าน้ันได้มีเครื่องสักการะมพีวงดอกไม้ จุณ๑เครื่องอบ และกระแจะ๒เป็นต้น.

เทพบุตรทั้งหลายประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือเพศแห่งคนเล่นมหรสพ ป่าวร้องเที่ยวไปในอากาศ.

ได้ยินวา่ สมาคม ๓ แห่งเท่าน้ัน คือ “สมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย์ ๑  
สมาคมในเวลาเสด็จลงจากเทวโลก ๑  สมาคมในเวลาลงสู่คงคาน้ี ๑”  ได้เป็นสมาคมใหญ่.

[พระเจ้าพิมพิสารให้เตรยีมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีก]

ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร ทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณ จากสักการะอันพวกเจ้าลิจฉวีทำา 
ได้ทรงยืนแลดูการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคอยูท่ี่ฝั่งโน้น.

พระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ่ ของพระราชาทั้งหลายใน ๒ ข้างแห่งแม่นำ้าคงคา 
และทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายมีนาคเป็นต้น 
แล้วทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองค์หน่ึงๆ มีภิกษุองค์ละ ๕๐๐ เป็นบริวารไวท้ี่เรือลำาหน่ึงๆ.

พระผู้มีพระภาคน้ันอันหมู่นาคแวดล้อมแลว้ ไดท้รงน่ัง ณ ภายใต้แห่งเศวตฉัตรคันหน่ึงๆ และต้นกัลปพฤกษ์๓ 
และพวงระเบียบดอกไม้.

ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองค์หน่ึงๆ พร้อมท้ังบริวารในโอกาสแห่งหน่ึงๆ แม้ในเทวดาท้ังหลายมีเทวดาช้ันกุมมัฏฐกะเป็นต้น.

เมื่อห้องจกัรวาลทั้งสิ้นเกิดเป็นประหน่ึงว่า มีมหรสพอันเดียวและมีการเล่นอันเดียว ด้วยประการฉะน้ีแล้ว, 
พระศาสดาเมื่อจะทรงทำาการอนุเคราะห์แก่นาคทั้งหลาย ได้เสดจ็ข้ึนสู่เรือแก้วลำาหน่ึง

แม้บรรดาภิกษุทั้งหลาย รูปหน่ึงๆ ก็ข้ึนสู่เรือลำาหน่ึงๆ เหมือนกัน.

พญานาคท้ังหลาย นิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เข้าไปสู่นาคภพ ฟังธรรมกถาในสำานักของพระศาสดาตลอดคืนยังรุ่ง 
ในวันที่ ๒ อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ดว้ยของควรเคี้ยว ด้วยของควรบริโภคอันเป็นทพิย์.

พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนา แล้วออกจากนาคภพ อันเทวดาในจักรวาลท้ังส้ินบูชาอยู่ ทรงข้ามแม่นำ้าคงคาด้วยเรือ ๕๐๐ ลำาแล้ว.

พระราชาทรงต้อนรับ อัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จลงจากเรือ ทรงทำาสักการะทวีคูณ จากสักการอันเจ้าลจิฉวีทั้งหลาย 
ทำาในเวลาเสด็จมา นำาพระศาสดามาสู่กรุงราชคฤห์ โดย ๕ วัน โดยนัยก่อนน่ันแล.

๑ จุณ ของท่ีป่น, ของท่ีละเอียด, ผง.
๒ กระแจะ ผงเคร่ืองหอมต่าง ๆ ท่ีประสมกันสำาหรับทา เจิม หรืออบผ้า โดยปรกติมีเคร่ืองประสม คือไม้จันทน์ แก่นไม้หอม ชะมดเชียง 

หญ้าฝร่ัน.
๓ กปฺปรุกฺข ต้นไม้อันยังความปรารถนาให้สำาเร็จ; ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่ง จำาพวกคูน หรือราชพฤกษ์ ดอกสีชมพู.
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[พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ]

ในวันที่ ๒ พวกภกิษุกลับจากบิณฑบาตแล้ว ในเวลาเย็น น่ังประชุมกันในโรงธรรม สนทนากันว่า 
“น่าชม! อานุภาพของพระพทุธเจ้าทั้งหลาย, น่าประหลาดใจ! เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันเลื่อมใสในพระศาสดา; 
พระราชาทั้งหลายทรงทำาพื้นที่ให้สมำ่าเสมอ ในหนทาง ๘ โยชน์ ทั้งฝั่งน้ีฝั่งโน้นแห่งแม่นำ้าคงคา เกลี่ยทรายลง  
ลาดดอกไม้มีสตี่างๆ โดยสว่นสูงประมาณเพียงเข่า ด้วยความเลื่อมใสอันไปแล้วในพระพุทธเจ้า, 
นำ้าในแม่นำ้าคงคาก็ดาดาษ ดว้ยดอกปทุม ๕ สี ด้วยอานุภาพนาค, เทวดาทั้งหลายก็ยกฉัตรซ้อนๆ กันข้ึนตลอดถึงอกนิฏฐภพ, 
ห้องจักรวาลทั้งสิ้นเกิดเป็นเพียงดังวา่มีเครื่องประดับเป็นอันเดียว และมีมหรสพเป็นอันเดียว.”

พระศาสดา เสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี,” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เครื่องบูชาและสักการะน้ี มิได้บังเกิดข้ึนแก่เราดว้ยพุทธานุภาพ, 
มิได้เกิดข้ึนด้วยอานุภาพนาคและเทวดาและพรหม, แตว่่าเกิดด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อยในอดีต” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้ว ใคร่จะประกาศเน้ือความน้ัน จึงทรงนำาอดีตนิทานมาตรัสวา่:

[เรื่องสุสิมมาณพ]

“ในอดตีกาล ในเมืองตักกสิลา ได้มพีราหมณ์คนหน่ึง ช่ือ สังขะ.

เขามีบุตร (คนหน่ึง) เป็นมาณพชื่อสุสิมะ มีอายุย่างเข้า ๑๖ ปี.

ในวันหน่ึง สุสิมมาณพน้ันเข้าไปหาบิดาแล้ว กล่าวว่า “พ่อ ผมปรารถนาจะเข้าไปสู่เมืองพาราณสีท่องมนต์.”

ลำาดับน้ัน บิดากล่าวกะเขาว่า “พ่อ ถ้ากระน้ัน พราหมณ์ช่ือโน้นเป็นสหายของพ่อ เจ้าจงไปสู่สำานักของสหายน้ัน แล้วเรียนเถิด.”

เขารับคำาว่า “ดีละ” แล้วถึงเมืองพาราณสีโดยลำาดับ เข้าไปหาพราหมณ์น้ันแล้ว บอกความที่ตนอันบิดาส่งมาแลว้.

ลำาดับน้ัน พราหมณ์น้ันรับเขาไว้ ด้วยคดิว่า “บุตรสหายของเรา” 
แล้วเริ่มบอกมนต์กะเขา ผู้มีความกระวนกระวายอันระงับแล้วโดยวันเจริญ๑.

สุสิมมาณพน้ัน เรียนเร็วดว้ย เรียนได้มากด้วย ทรงจำามนต์ที่เรียนแล้วๆ ไม่ให้เสื่อมไป ราวกะว่านำ้ามันสีหะอันเขาเทไว้ใน
ภาชนะทองคำา ต่อกาลไม่นานนัก ได้เรียนมนตท์ั้งหมดอันตนพึงเรียนจากปากของอาจารย์ 
ทำาการสาธยายอยู่ ย่อมเห็นเบ้ืองต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนแล้วเท่าน้ัน, (แต่) ไม่เห็นที่สุด.

เขาเข้าไปหาอาจารย์แลว้ กลา่ววา่ “ผมย่อมเห็นเบ้ืองต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะน้ีเท่าน้ัน, ย่อมไม่เห็นที่สุด,” 
เมื่ออาจารย์กลา่ววา่ “พ่อ แม้ฉันก็ไม่เห็น,’ จึงถามวา่ “ข้าแต่อาจารย์ เมื่อเป็นเช่นน้ัน ใครจะรูท้ี่สุด,’ 
เม่ืออาจารย์กล่าวว่า “พ่อ ฤษีท้ังหลายเหล่าน้ีย่อมอยู่ในป่าอิสิปตนะ ฤษีเหล่าน้ันพึงรู้, เจ้าเข้าไปสู่สำานักของท่านแล้วจงถามเถิด” 
จึงเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายแล้ว ถามว่า “ได้ยินวา่ ทา่นทั้งหลายย่อมรู้ที่สดุหรือ?”

ปัจเจก. ใช่  เราทั้งหลายย่อมรู้?”
สุสิมะ. ถ้ากระน้ัน ขอท่านทั้งหลาย จงบอกแก่ข้าพเจ้า.
ปัจเจก. เราทั้งหลายย่อมไม่บอกแก่คนไม่ใช่บรรพชิต, ถ้าท่านมีประสงค์ดว้ยที่สุด, จงบวชเถิด.

๑ คืนวันดี เป็นวันมงคล.
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สุสิมมาณพน้ันรับว่า “ดีละ” แล้วบวชในสำานักพระปัจเจกพุทธะเหล่าน้ัน.

ลำาดับน้ัน พระปัจเจกพุทธะเหล่าน้ันกล่าวแก่ทา่นวา่ “เธอจงศึกษาข้อน้ีก่อน” 
แล้วบอกอภิสมาจารกิวัตร โดยนัยเป็นต้นวา่ “ท่านพึงนุ่งอย่างน้ี, พึงห่มอย่างน้ี.”

ท่านศึกษาอยู่ในอภิสมาจาริกวตัรน้ัน เพราะความทีต่นอุปนิสัยสมบูรณ์ ต่อกาลไม่นานนัก กต็รัสรู้ปัจเจกสัมโพธิ 
ปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้น เป็นราวกะวา่พระจันทร์เต็มดวงปรากฏอยู่ในท้องฟ้า 
ได้เป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศดว้ยลาภและเลิศด้วยยศ.

ท่านได้ปรินิพพานต่อกาลไม่นานเลย เพราะความที่แห่งกรรมซ่ึงอำานวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยอันตนทำาแล้ว.

ลำาดับน้ัน พระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย และมหาชน (ช่วยกัน) ทำาสรีรกิจของท่านแล้ว 
ถือเอาธาตุประดิษฐานพระสถูป๑ไวใ้กล้ประตพูระนคร.

ฝ่ายสังขพราหมณ์ คดิวา่ “บุตรของเราไปนานแล้ว, เราจักรู้ความเป็นไปของเขา” 
ปรารถนาจะเห็นบุตรน้ัน จึงออกจากเมืองตักกสิลา ถึงเมืองพาราณสีโดยลำาดับ เห็นหมู่มหาชนประชุมกันแล้ว คิดว่า 
“ในชนเหล่าน้ี แม้คนหน่ึงจักรู้ความเป็นไปแห่งบุตรของเราเป็นแน่.” จึงเข้าไปแล้ว ถามว่า 
“มาณพชื่อสุสิมะมาในที่น้ี, ท่านทั้งหลายทราบข่าวคราวของเขาบ้างหรือหนอ?” 

มหาชนตอบวา่ “เออ พราหมณ์ เรารู้, สุสิมมาณพน้ันสาธยายไตรเพท ในสำานักของพราหมณ์ชื่อโน้น บวชแล้ว 
ทำาให้แจ้งซ่ึงปัจเจกโพธิปัญญา ปรินิพพานแล้ว, น้ีสถูปของท่านอันเราทั้งหลายให้ตั้งเฉพาะแล้ว.”

สังขพราหมณ์น้ัน ประหารพื้นดินด้วยมือ ร้องไห้ครำ่าครวญแล้ว ไปยังลานพระเจดีย์ ถอนหญ้าข้ึนแล้ว 
เอาผ้าห่มนำาทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ ประพรมด้วยนำ้าในลักจั่น ทำาบูชาดว้ยดอกไม้ป่า ยกธงแผ่นผ้าด้วยผา้สาฎก 
ผูกฉัตรของตนในเบ้ืองบนแห่งพระสถูปแล้วก็หลีกไป.”

[อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดตีนิทานน้ีมาแล้ว ตรัสว่า  “ภิกษุทั้งหลาย ในกาลน้ัน เราได้เป็นสังขพราหมณ์,

• เราได้ถอนหญ้าในลานพระเจดีย์ ของพระปัจเจกพุทธะชื่อสุสิมะ, 
ดว้ยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงทำาหนทาง ๘ โยชน์ให้ปราศจากตอและหนาม ทำาให้สะอาด มีพื้นสมำ่าเสมอ,

• เราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์น้ัน, ด้วยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง ๘ โยชน์แล้ว;

• เราทำาการบูชาดว้ยดอกไม้ป่าทีพ่ระสถูปน้ัน, 
ดว้ยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้สีต่างๆ ลงในหนทาง ๘ โยชน์, 
นำ้าในคงคาในที่ประมาณโยชน์หน่ึง จึงดาดาษไปด้วยดอกปทุม ๕ สี,

• เราได้ประพรมพื้นที่ในลานพระเจดีย์น้ัน ด้วยนำ้าในลักจั่น, 
ดว้ยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ฝนโบกขรพรรษาจึงตกลงในเมืองไพศาลี,

๑ สถูป (บาลี ถูป. สันสกฤต สฺตูป) ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปโอควำ่าซึ่งก่อไว้สำาหรับบรรจุของควรบูชามีสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 
เป็นต้น
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• เราได้ยกธงแผ่นผ้าข้ึนและผูกฉัตรไว้บนพระเจดีย์น้ัน, 
ดว้ยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ห้องจักรวาลทั้งสิ้น จึงเป็นราวกะวา่มีมหรสพเป็นอันเดียวกัน ดว้ยธงชัย ธงแผ่นผ้า และฉัตร
ซ้อนๆ กันเป็นต้น ตลอดถึงอกนิฏฐภพ,

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังน้ีแล บูชาสกัการะน่ัน เกิดข้ึนแก่เราด้วยพุทธานุภาพก็หาไม่, 
เกิดข้ึนด้วยอานุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหม ก็หาไม่, แตว่่า เกิดข้ึนด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อย 
ในอดตีกาล” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะสละสุขพอประมาณเสีย, 
ผู้มีปัญญา เมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ ก็พึงสละสุขพอประมาณเสีย 
(จึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์).”

[แก้อรรถ]

บรรดาเหล่าน้ัน บทว่า มตฺตาสุขปริจฺจาคา ความว่า เพราะสละสุขเล็กน้อย พอประมาณ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มตฺตาสุขำ.”

สุขอันโอฬาร ได้แก่ สุขคือพระนิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “สุขอันไพบูลย์”, ความว่า ถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์น้ัน.

ท่านกลา่วคำาอธิบายไว้ดังน้ีวา่ “ก็ชือ่ว่าสุขพอประมาณ ย่อมเกดิข้ึนแก่บุคคลผู้ให้จัดแจงถาดโภชนะถาดหน่ึง แล้วบริโภคอยู่,  
ส่วน ช่ือว่านิพพานสุข อันไพบูลย์ คืออันโอฬาร ย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้สละสุขพอประมาณน้ันเสียแล้ว ทำาอุโบสถบ้าง ให้ทานบ้าง; 
เพราะเหตุน้ัน ถ้าบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะสละสุขพอประมาณน้ันเสีย อย่างน้ัน, 
เมื่อเช่นน้ัน บัณฑิตเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์น่ันโดยชอบ ก็พึงสละสุขพอประมาณน้ันเสีย.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ จบ.
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๒. เรื่องกุมารกิากินไข่ไก่
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปรทุกฺขูปธาเนน” เป็นต้น.

[แม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา]

ได้ยินวา่ บ้านหน่ึงชื่อปัณฑระ อยู่ไม่ไกลเมืองสาวตัถี.

ในบ้านน้ัน มีชาวประมงอยู่คนหน่ึง.

เขาเมื่อไปยังเมืองสาวตัถี เห็นไข่เต่าริมฝั่งแม่นำ้าอจริวดีแลว้ ถือเอาไข่เต่าเหล่าน้ัน ไปสู่เมืองสาวัตถี 
ให้ต้มในเรือนหลังหน่ึงแล้วเคี้ยวกิน ได้ให้ไข่ฟองหน่ึงแก่กุมาริกาในเรือนน้ัน.

นางเคี้ยวกินไข่เตา่น้ันแล้ว จำาเดิมแต่น้ัน ไม่ปรารถนาซ่ึงควรเคี้ยวอย่างอื่น.

ครั้งน้ัน มารดาของนาง ถือเอาไข่ฟองหน่ึงจากที่แม่ไก่ไข่แล้ว ไดใ้ห้ (แก่นาง).

นางเคี้ยวกินไข่ฟองน้ันแล้ว อันความอยากในรสผูกแลว้ จำาเดิมแต่น้ัน ก็ถือเอาไข่ไก่มาเคี้ยวกินเองทีเดียว.

ในเวลาตกฟอง๑ แม่ไก่เห็นกุมาริกาน้ันถือเอาไข่ของตนเคี้ยวกินอยู่ ถูกกุมาริกาน้ันเบียดเบียนแล้ว ผกูอาฆาต 
ตั้งความปรารถนาวา่ “บัดน้ี เราเคลื่อนจากอัตภาพน้ีแล้ว พึงเกิดเป็นยักษิณี เป็นผู้สามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจ้า” 
ทำากาละแล้ว บังเกิดเป็นนางแมวในเรือนน้ันน่ันเอง.

[การจองเวรกันให้เกิดทุกข์]

แม้นางกุมาริกานอกน้ี ทำากาละแล้ว บังเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนน้ันเหมือนกัน.

แม่ไก่ตกฟองทั้งหลายแล้ว.

นางแมวมาเคี้ยวกินฟองไข่เหล่าน้ันแล้ว แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓ ก็เคี้ยวกินแล้วเหมือนกัน.

แม่ไก่ทำาความปรารถนาวา่ “เจ้าเคี้ยวกินฟองไข่ทั้งหลายของเราตลอด ๓ คราว บัดน้ี ยังปรารถนาจะเคี้ยวกินเรา, 
เราเคลื่อนจากอัตภาพน้ีแล้ว พึงได้เพื่อเคี้ยวกินเจ้าพร้อมทั้งลูก” เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดเป็นนางเสือเหลือง.

ฝ่ายนางแมวนอกน้ี ทำากาละแล้วบังเกิดเป็นนางเน้ือ.

ในเวลา นางเน้ือน้ันคลอดแล้ว นางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเน้ือน้ันพร้อมด้วยลกูทั้งหลาย.

สัตว์ทั้ง ๒ น้ัน เคี้ยวกินกันอยู่อยา่งน้ี ยังทุกข์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกันใน ๕๐๐ อตัภาพ 
ในที่สุด นางหน่ึงเกิดเป็นยักษิณี, นางหน่ึงเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถี.

เบ้ืองหน้าแต่น้ี พึงทราบโดยนัยที่กล่าวไว้แล้วในพระคาถาวา่ “น หิ เวเรน เวรานิ” เป็นอาทิ น่ันแล.

แต่ในเรื่องน้ี พระศาสดาตรัสว่า “ก็เวรย่อมระงับด้วยความไม่มีเวร, ย่อมไมร่ะงับด้วยเวร,” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ชนทั้ง ๒ จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

๑ ออกไข่
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“ผู้ใด ย่อมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะก่อทุกข์ในผู้อื่น, 
ผู้น้ัน เป็นผู้ระคนดว้ยเครื่องระคนคือเวร ย่อมไม่พ้นจากเวรได้.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปรทกฺุขูปธาเนน ความวา่ เพราะก่อทุกข์ในผู้อื่น.  อธิบายว่า “เพราะยังทุกข์ให้เกดิข้ึนแก่ผู้อื่น”.

บาทพระคาถาว่า เวรสำสคฺคสำสฏฺโฐ ความว่า บุคคลน้ันเป็นผู้ระคนแล้ว ดว้ยเครื่องระคนคือเวร อันตนทำาให้แก่กันและกัน 
ดว้ยสามารถแห่งการดา่และการด่าตอบการประหารและการประหารตอบ เป็นต้น.

บาทพระคาถาว่า เวรา โส น ปริมจฺุจติ ความว่า ย่อมถึงทุกข์อย่างเดียว ตลอดกาลเป็นนิตย์ ด้วยสามารถแห่งเวร.

ในกาลจบเทศนา นางยักษิณตีั้งอยู่ในสรณะทั้งหลาย สมาทานศีล ๕ พ้นแล้วจากเวร,

ฝ่ายกุลธิดานอกน้ี ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว,

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องกุมารกิากินไข่ไก่ จบ.
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๓. เรื่องภกิษุชาวนครภัททิยะ
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยนครภัททิยะ ประทับอยู่ในชาติยาวัน๑ ทรงปรารภภิกษุชาวนครภัททิยะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ยำ หิ กจิฺจำ” เป็นต้น.

[ภิกษลุะเลยสมณกิจ]

ดังได้สดับมา ภกิษุชาวนครภัททิยะเหล่าน้ัน ได้เป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้า๒.

สมจริงตามทีพ่ระอุบาลีเถระ กลา่วไว้วา่  
“ก็โดยสมัยน้ันแล พวกภกิษุนครภัททิยะ ตามประกอบความเพียรในการประดับเขียงเท้าชนิดตา่งๆ กันอยู่: 
ทำาเองบ้าง ให้คนอื่นทำาบ้าง ซ่ึงเขียงเท้าหญ้าธรรมดา 
ทำาเองบ้าง ให้คนอื่นทำาบ้าง ซ่ึงเขียงเท้าหญ้าปล้อง เขียงเท้าหญ้ามุงกะต่าย เขียงเท้าต้นเป้ง เขียงเท้าผา้กัมพล, 
ย่อมละทิ้งอุทเทส (ศึกษาธรรมวินัย) ปริปุจฉา (การไต่ถาม) อธิศีล (อินทริยสังวร) อธิจติ (สมถภาวนา) อธิปัญญา (วิปัสสนาภาวนา).

ภิกษุทั้งหลาย ตำาหนิโทษความที่ทำาเช่นน้ันของภิกษุเหล่าน้ัน จึงกราบทูลแดพ่ระศาสดา.

[พระศาสดาทรงต้ำาหนิโทษแล้วเทศนา]

พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายมาด้วยกิจอย่างอ่ืนแล้ว ขวนขวายในกิจอย่างอ่ืนแล” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ก็ ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทำา, แต่ย่อมทำาสิ่งที่ไม่ควรทำา; 
อาสวะ๓ทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่ภกิษุเหล่าน้ัน 
ผู้มีมานะประดุจไมอ้้ออันยกข้ึนแล้ว ผู้ประมาทแล้ว;
ส่วนสติอันไปในกาย อันภิกษุเหล่าใด ปรารภด้วยดีเป็นนิตย์, 
ภิกษุเหล่าน้ัน มีปกติทำาเนืองๆ ในกิจที่ควรทำา ย่อมไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรทำา; 
อาสวะท้ังหลายของภิกษุเหล่าน้ัน ผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ ย่อมถึงความต้ังอยู่ไม่ได้”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ หิ กิจฺจำ ความว่า ก็กรรมมีอาทิอย่างน้ีคือ “การคุ้มครองสีลขันธ์อันหาประมาณมิได้ 
การอยู่ป่าเป็นวตัร การรักษาธดุงค์ ความเป็นผู้ยินดีในภาวนา” ช่ือวา่เป็นกิจอันควรทำาของภิกษุ จำาเดิมแต่กาลบวชแล้ว.

แต่ภิกษุเหล่าน้ีละเลย คือทอดทิ้งกจิที่ควรทำาของตนเสีย.

บทว่า อกิจจฺำ เป็นต้น ความว่า ก็การประดับร่ม การประดับรองเท้า 
การประดับเขียงเท้า บาตร โอ๔ ธมกรก ประคดเอว อังสะ ชื่อว่าเป็นกิจไม่ควรทำาของภิกษุ.

๑ สวนมะลิ.
๒ ปาทุกา เขียงเท้า รองเท้า, รองเท้าไม้
๓ อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม, ภวาสวะ อาสวะคือภพ, ทิฏฐาสวะ อาสวะคือความเห็นผิด, อวิชชาสวะ อาสวะคือ อวิชชา.
๔ โอ ภาชนะเคร่ืองเขินอย่างหนึ่งสำาหรับใส่ของ รูปคล้ายขัน มีขนาดต่าง ๆ, ต่อมาได้อนุโลมเรียกขันเคลือบทรงสูง ว่า ขันโอ.
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อธิบายว่า ภกิษุเหล่าใดทำาสิ่งน้ัน, อาสวะทั้ง ๔ ย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ชื่อว่า มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกข้ึนแล้ว 
เพราะการยกมานะเพียงดังไม้อ้อเที่ยวไป ชื่อวา่ ประมาทแล้ว เพราะปล่อยสติ.

บทว่า สุสมารทฺธา ได้แก่ ประคองไว้ดีแล้ว.

สองบทว่า กายคตา สติ ได้แก่ ภาวนาอันเป็นเครื่องตามเห็นกาย.

บทว่า อกิจจฺำ ความวา่ ภกิษุเหล่าน้ันย่อมไม่เสพ คือไมท่ำาสิ่งที่ไม่ควรทำาน่ัน มีการประดับร่มเป็นต้น.

บทว่า กิจฺเจ ความว่า ในส่ิงอันตนพึงทำา คือในกรณียะ มีการคุ้มครองสีลขันธ์อันหาประมาณมิได้เป็นต้น จำาเดิมแต่กาลบวชแล้ว.

บทว่า สาตจฺจการิโน ได้แก่ มีปกติทำาเนืองๆ คือทำาไม่หยุด, 
อธิบายว่า อาสวะแม้ทั้ง ๔ ของภิกษุเหล่าน้ัน ผูช้ื่อวา่มีสติ เพราะไม่อยู่ปราศจากสติ ผู้ชื่อวา่มีสัมปชัญญะ 
เพราะสัมปชัญญะ ๔ อยา่ง คือ “สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะ’ 
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ คือถึงความสิ้นไป ได้แก่ไม่มี.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ต้ังอยู่ในพระอรหัตแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุชาวนครภัททิยะ จบ
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๔. เรื่องพระลกุณฏกภัททยิเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มาตรำ ปิตรำ หนฺตวฺา” เป็นต้น

[อาคันตุกภิกษุเข้าเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง ภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ผู้ทรงน่ัง ณ ที่ประทับกลางวัน 
ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ที่ควรข้างหน่ึง.

ขณะน้ัน พระลกณุฏกภัททิยเถระเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลแห่งพระผู้มีพระภาคเจา้.

พระศาสดา ทรงทราบวาระจติ (คือความคดิ) ของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือ? ภิกษุน้ีฆ่ามารดาบิดาแล้ว เป็นผู้ไม่มีทุกข์ ไปอยู่” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันมองดูหน้ากันและกันแล้ว แล่นไปสู่ความสงสัยว่า “พระศาสดา ตรัสอะไรหนอแล?” จึงกราบทูลวา่ 
“พระองค์ตรัสคำาน่ันชื่ออะไร?” เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลฆ่ามารดาบิดา ฆ่าพระราชาผูก้ษัตริย์ ๒ พระองค์ และฆ่าแว่นแคว้น
พร้อมดว้ยเจ้าพนักงานเก็บส่วยแล้ว เป็นพราหมณ์ ไม่มทีุกข์ ไปอยู่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สานุจรำ ได้แก่ ผู้เป็นไปกับด้วยผูจ้ัดการสว่ยให้สำาเร็จ คือเจ้าพนักงานเก็บส่วย. 
ก็ในพระคาถาน้ี บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยว่า ตัณหา ช่ือว่า มารดา เพราะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพ ๓ เพราะบาลวี่า 
“ตัณหายังบุรุษให้เกิด.”

อัสมิมานะ๑ ชื่อวา่บิดา เพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกดิข้ึนวา่ “เราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้น 
หรือเป็นบุตรของมหาอมาตย์ของพระราชาชื่อโน้น” เป็นต้น.

ทิฏฐิทุกชนิด ย่อมอิงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิทั้ง ๒ เหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะน้ัน, 
เพราะฉะน้ัน สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ จึงชื่อว่าพระราชาผู้กษัตริย์ ๒ พระองค์.

อายตนะ ๑๒๒ ชื่อว่าแว่นแคว้น เพราะคล้ายคลึงกับแว่นแคว้น โดยอรรถว่ากวา้งขวาง.

ความกำาหนัดด้วยอำานาจความยินดี ซ่ึงอาศัยอายตนะน้ัน ดุจบุรุษเก็บส่วย จดัการส่วยให้สำาเร็จ ช่ือวา่เจ้าพนักงานเก็บส่วย.

บทว่า อนีโฆ ได้แก่ ไม่มทีุกข์.

บทว่า พรฺาหฺมโณ ได้แก่ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว.

ในพระคาถาน้ี มีอธิบายดังน้ี 
“ผู้ช่ือว่ามีอาสวะส้ินแล้ว เพราะกิเลสเหล่าน้ันมีตัณหาเป็นต้น อันตนกำาจัดได้ด้วยดาบคืออรหัตตมรรคญาณ จึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ ไปอยู่.”

๑ การถือตัวว่าเป็นเรา.
๒ อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเป็นต้น. ภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้น.
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ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว.

(พระคาถาที่ ๒) 
แม้ในพระคาถาที่ ๒ เรื่องก็เหมือนกันเรือ่งก่อนน่ันเอง.

แม้ในกาลน้ัน พระศาสดา ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระเหมือนกัน 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลฆ่ามารดาบิดา ฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ ได้แล้ว 
และฆ่าหมวด ๕ แห่งนีวรณ์มวีิจิกิจฉานีวรณ์ 
เช่นกับหนทางท่ีเสือโคร่งเท่ียวไปท่ี ๕ แล้ว  เป็นพราหมณ์ ไม่มีทุกข์ ไปอยู่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เทฺว จ โสตฺถิเย คือ ผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ ดว้ย.

ก็ในพระคาถาน้ี พระศาสดา ตรัสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ให้เป็นพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ 
เพราะพระองค์เป็นใหญ่ในพระธรรม และเพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในวิธีเทศนา.

บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ ในบท เวยฺยคฺฆปญฺจมำ น้ีว่า 
หนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไป มีภัยรอบด้าน เดินไปลำาบาก ชื่อวา่ทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว, 
แม้วิจิกจิฉานีวรณ์ ชื่อว่าเป็นดุจทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว 
เพราะความที่วิจกิิจฉานีวรณ์น้ัน คล้ายกับหนทางอันเสือโคร่งเที่ยวไปแล้วน้ัน, 
วิจกิิจฉานีวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้วน้ัน เป็นที่ ๕ แห่งหมวด ๕ แห่งนีวรณ์น้ัน 
เพราะฉะน้ัน หมวด ๕ แห่งนีวรณ์ จึงชื่อวา่มีวิจกิิจฉานีวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้วเป็นที่ ๕. 

ในพระคาถาที่ ๒ น้ี มีอธิบายดังน้ีว่า “ก็บุคคลฆ่าหมวด ๕ แห่งนีวรณ์มีวจิิกิจฉานีวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว 
เป็นที่ ๕ น้ีไม่ให้มีส่วนเหลือ ด้วยดาบคืออรหัตตมรรคญาณ เป็นพราหมณ์ ไม่มีทกุข์ เที่ยวไปอยู่”

บทที่เหลือ เป็นเช่นกับบทที่มีในก่อนน่ันแล ดังน้ีแล.

เรื่องพระลกณุฏกภัททิยเถระ จบ.
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๕. เรื่องนายทารุสากฏิกะ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สุปฺปพุทธำ” เป็นต้น.

[เดก็ ๒ คนเล่นขลุบ]

ความพิสดารว่า เด็กในพระนครราชคฤห์ ๒ คน คือ “บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ และบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ’ 
เล่นขลุบ๑อยู่ดว้ยกันเนืองๆ.

ในเด็ก ๒ คนน้ัน บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะทอดขลุบ ระลึกถึงพุทธานุสสติแล้ว กล่าววา่ “นโม พุทฺธสฺส” 
แล้วจึงทอดขลุบ.

เด็กนอกน้ีระลกึเฉพาะพระคุณทั้งหลายของพวกเดียรถีย์แล้ว กลา่วว่า “นโม อรหนฺตานำ” แล้วจึงทอด.

ในเด็ก ๒ คนน้ัน บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ย่อมชนะ, เด็กคนนอกน้ี ย่อมแพ้.

บุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน เห็นกริิยาของบุตรผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ันแล้ว คิดว่า 
“เพื่อนคนน้ี ระลึกแลว้อย่างน้ัน กลา่วแล้วอยา่งน้ัน ทอดขลุบไป จึงชนะเรา, แม้เรา กจ็ักทำาอย่างน้ัน (บ้าง)” 
ได้ทำาการสั่งสมในพทุธานุสสติแล้ว.

[เด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดา]

ภายหลังวันหน่ึง บิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ัน เทียมเกวียนแล้ว ไปเพื่อต้องการไม้ ได้พาเด็กแม้น้ันไปแล้ว 
บรรทกุเกวียนให้เต็มแล้วด้วยไมใ้นดง ขับมาอยู่ (ถึง) ภายนอกเมือง ปล่อยโคไปที่อันมีความสำาราญด้วยนำ้า ในที่ใกล้ป่าช้า
แล้วได้กระทำาการจัดแจงภตั.

ลำาดับน้ัน โคของเขาเข้าไปสู่เมือง กับหมู่โคที่เข้าไปสู่เมืองในเวลาเย็น.

ฝ่ายนายสากฏิกะเที่ยวติดตามโคอยู่ เข้าไปสู่เมืองแล้วในเวลาเย็น พบโคแล้วจูงออกไปอยู่ ไมท่ันถึงประตู

ก็เมื่อเขายังไม่ทันถึงน่ันแหละ, ประตูปิดเสียแล้ว.

ขณะน้ัน บุตรของเขาผู้เดียวเท่าน้ัน นอนแล้วในภายใต้แห่งเกวียนในส่วนแห่งราตรี ก้าวลงสู่ความหลับแล้ว.

[เจริญพุทธานุสสติป้องกันอมนุษย์ได้]

ก็กรุงราชคฤห์ แมต้ามปกติ ก็มากไปดว้ยอมนุษย์.

อน่ึง เด็กน้ี ก็นอนแล้วในที่ใกล้แห่งป่าช้า.

พวกอมนุษย์ในที่ใกล้แห่งป่าช้าน้ัน เห็นเขาแล้ว.

อมนุษย์ตนหน่ึง ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นเสี้ยนหนามต่อพระศาสดา, อมนุษย์คนหน่ึง เป็นสัมมาทิฏฐิ.

ในอมนุษย์ทั้ง ๒ น้ัน อมนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิกลา่วว่า “เด็กคนน้ีเป็นภักษาหารของพวกเรา, พวกเราจงเคี้ยวกินเด็กคนน้ี.”

๑ ขลุบ ลูกคลี, ลูกกลมๆ สำาหรับเล่นแข่งขัน
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อมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกน้ี ห้ามอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน ดว้ยคำาว่า “อยา่เลย, ท่านอยา่ชอบใจเลย.”

อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน แม้ถูกอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ันห้ามอยู่ ก็ไม่เอื้อเฟื้อถ้อยคำาของเขา จับเท้าเด็กคร่ามาแล้ว.

ในขณะน้ัน เดก็น้ันกล่าวว่า “นโม พุทธฺสฺส” เพราะความที่ตนเป็นผู้สั่งสมในพุทธานุสสติ.

อมนุษย์กลัวภัยใหญ่ จึงได้ถอยไปยืนอยู่แล้ว.

[อมนุษย์รักษาและบ้ำารุงเด็กผู้นอนให้ป่าคนเดียว]

ลำาดับน้ัน อมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกน้ี กลา่วกะอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ันวา่ 
“พวกเราทำาสิ่งอันไม่ควรทำาเสียแล้ว, พวกเราจงทำาทัณฑกรรมเพื่อเดก็น้ันเสียเถิด” ดังน้ีแล้ว ได้ยืนรักษาเด็กน้ัน.

อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าไปสู่พระนคร ยังถาดโภชนะของพระราชาให้เต็มแล้ว นำาโภชนะมา.

ต่อมา อมนุษย์แม้ทั้ง ๒ เป็นประดุจว่ามารดาและบิดาของเด็กน้ัน ปลุกเด็กน้ันให้ลุกข้ึนแล้ว ให้บริโภคโภชนะน้ัน 
ประกาศความเป็นไปน้ันแล้ว จารึกอกัษรที่ถาดโภชนะ ดว้ยอานุภาพของยักษ์ ด้วยอธิษฐานวา่ 
“พระราชาเท่าน้ัน จงเห็นอักษรเหล่าน้ี, คนอื่นจงอยา่เห็น” ดังน้ีแล้ว จึงไป.

ในวันรุ่งข้ึน พวกราชบุรุษทำาความโกลาหลอยู่ว่า “พวกโจรลักเอาภัณฑะคือภาชนะไปจากราชตระกูลแล้ว” 
จึงปิดประตูทั้งหลาย แล้วค้นดู เมื่อไม่เห็นในพระนคร จึงออกจากพระนคร ตรวจดูข้างโน้นและข้างน้ี 
จึงเห็นถาดอันเป็นวิการแห่งทองคำาบนเกวียนที่บรรทุกฟืน 
จึงจับเด็กน้ัน ดว้ยความสำาคัญว่า “เด็กน้ีเป็นโจร” ดังน้ีแล้ว แสดงแดพ่ระราชา.

[เด็กถกูไต่สวน]

พระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายแล้ว ตรัสถามว่า “น่ีอะไรกัน? พ่อ.”

เด็กน้ัน กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่ทราบ, มารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในราตรี แล้วได้ยืนรักษาอยู่, 
ข้าพระองค์คิดว่า ‘มารดาบิดารักษาเราอยู่’ จึงไม่มีความกลัวเลย เข้าถึงความหลับแล้ว, ข้าพระองค์ทราบเพียงเท่าน้ี.”

ลำาดับน้ัน แม้มารดาและบิดาของเด็กน้ัน ก็ได้ไปสู่ที่น้ันแล้ว.

พระราชาทรงทราบความเป็นไปน้ันแล้ว ทรงพาชนท้ัง ๓ น้ัน ไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลความเป็นไปท้ังปวงแล้ว ทูลถามว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พุทธานุสสติเท่าน้ัน ยอ่มเป็นคุณชาติเครื่องรักษาหรือหนอแล?  
หรือวา่ อนุสสติอื่นแม้มีธัมมานุสสติเป็นต้นก็เป็นคุณชาติเครื่องรักษา.”

[พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสแกพ่ระราชาน้ันว่า “มหาบพติร พุทธานุสสติอย่างเดียวเท่าน้ัน เป็นคุณชาติเครื่องรักษาก็หามิได้, 
ก็จติอันชนเหล่าใดอบรมดีแล้วโดยฐานะ ๖  กิจดว้ยการรักษาและป้องกันอย่างอื่น หรือด้วยมนต์และโอสถ 
ย่อมไม่มีแก่ชนเหล่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงฐานะ ๖ ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ท้ังกลางวันท้ังกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.
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สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระธรรมเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.
สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.
สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในกายเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.
ใจของชนเหล่าใด ยินดีแล้วในอันไม่เบียดเบียน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.
ใจของชนเหล่าใด ยินดีแล้วในภาวนา ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ตื่นอยู่ดว้ยดี ในกาลทุกเมื่อ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ ความว่า 
(ชนเหล่าน้ัน) ยดึสติอันไปแล้วในพระพุทธเจ้าหลับอยู่น่ันเทียว เมื่อตื่น ชื่อวา่ตื่นอยูด่้วยดี.

บาทพระคาถาว่า สทา โคตมสาวกา ความว่า ชื่อวา่เป็นสาวกของพระโคดม เพราะความทีต่นเป็นผู้เกิดแลว้ในที่สุด
แห่งการฟังแห่งพระพทุธเจ้าโคตมโคตร (และ) เพราะความเป็นคืออันฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์น้ันน่ันแล.

สองบทว่า พุทธฺคตา สติ ความวา่ สติของชนเหล่าใด ปรารภพระพุทธคุณทั้งหลายอันต่างดว้ยคุณมีวา่ “อติิปิ โส ภควา” 
เป็นต้น เกิดข้ึนอยู่ มีอยูต่ลอดกาลเป็นนิตย์, ชนเหล่าน้ัน ชื่อว่าตื่นอยูด่้วยดีแม้ในกาลทุกเมื่อ.

ก็ชนเหล่าน้ัน เมื่อไม่อาจ (เพื่อจะกระทำา) อยา่งน้ันได้ 
ทำาซ่ึงพทุธานุสสติไว้ในใจ ในวันหน่ึง ๓ เวลา ๒ เวลา  (หรือ) แม้เวลาเดียว ชื่อวา่ตื่นอยูด่้วยดีเหมือนกัน.

สองบทว่า ธมฺมคตา สติ ความวา่ 
สติที่ปรารภพระธรรมคุณทั้งหลาย อันต่างด้วยคุณมวี่า “สวฺากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” เป็นต้น อันเกิดข้ึนอยู่.

สองบทว่า สงฺฆคตา สติ ความว่า 
สติที่ปรารภพระสังฆคุณทั้งหลาย อันต่างด้วยคุณมวี่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” เป็นต้น อันเกิดข้ึนอยู่.

สองบทว่า กายคตา สติ ความว่า สติอันเกิดข้ึนอยู่ ด้วยสามารถแห่งอาการ ๓๒  ด้วยสามารถแห่งการอยู่ในป่าช้า ๙ 
ดว้ยสามารถแห่งการกำาหนดซ่ึงธาตุทั้ง ๔  หรือด้วยสามารถแห่งรูปฌาน มีนีลกสิณอันเป็นไปในภายในเป็นต้น.

สองบทว่า อหึสาย รโต ความว่า ยินดีแล้วในกรุณาภาวนา (การเจริญกรุณา) อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างน้ีว่า 
“ภิกษุน้ันมีใจสหรคตดว้ยกรุณา แผ่ไปตลอดทิศหน่ึงอยู่.”

บทว่า ภาวนาย ได้แก่ เมตตาภาวนา.

จริงอยู่ ภาวนาที่เหลือแม้ทั้งหมด พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาในบทว่า “ภาวนาย” น้ี 
เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองค์ตรัสไว้แล้วในหนหลังแม้โดยแท้, 
ถึงดังน้ัน เมตตาภาวนาเท่าน้ัน พระองค์ทรงประสงค์เอาในบทว่า “ภาวนาย” น้ี.
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คำาที่เหลือ ผู้ศึกษาพึงทราบโดยนัยทีก่ล่าวแล้วในคาถาต้นน่ันเทียว.

ในกาลจบเทศนา ทารกน้ัน ดำารงอยูใ่นโสดาปัตติผล พร้อมด้วยมารดาและบิดาแล้ว.

ครั้นภายหลัง ชนแม้ทั้งหมดบวชแล้วบรรลพุระอรหัต.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนายทารุสากฏกิะ จบ.
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๖. เรือ่งภิกษุวัชชีบุตร
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงไพศาลี ประทับอยู่ในป่ามหาวัน ทรงปรารภภกิษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวชัชีรูปใดรูปหน่ึง 
ที่พระธรรมสังคาหกจารย์ กลา่วหมายเอาว่า 
“ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี รูปใดรูปหน่ึง อยู่ในราวป่าแห่งใดแห่งหน่ึง ใกล้เมืองไพศาลี. 
ก็โดยสมัยน้ันแล ในกรุงไพศาลี มกีารเล่นมหรสพตลอดคืนยังรุ่ง. 
ครั้งน้ันแล ภิกษุน้ัน ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรทีี่เขาตีแล้วและประโคมแล้ว ครำ่าครวญอยู่ กลา่วคาถาน้ีในเวลาน้ีวา่

“พวกเราผู้เดียว ย่อมอยู่ในป่า เหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่า, 
ในราตรีเช่นน้ี บัดน้ี ใครเล่าที่เลวกว่าพวกเรา.” 

ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ทุปฺปพฺพชฺชำ ทุรภริมำ” เป็นต้น.

[เสียงกึกก้องเป็นปรปักษ์ต่อสมณเพศ]

ได้ยินวา่ ภิกษุน้ันเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชี สละราชสมบัติที่ถึงแล้วตามวาระ บวชแล้ว,  ในกรุงไพศาลี 

เมื่อทั่วทั้งพระนคร อันเขาประดับแล้ว ด้วยเครื่องประดับทั้งหลาย มีธงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นต้น 
กระทำาให้เน่ืองเป็นอันเดียวกันกับชั้นจาตุมหาราช,

เมื่อวาระเป็นที่เล่นมหรสพ ตลอดคืนยังรุ่ง ในวันเพ็ญเป็นที่บานแห่งดอกโกมุทเป็นไปอยู่, 

ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรี มีกลองเป็นต้นที่เขาตีแลว้ และเสียงดนตรีมพีิณเป็นต้น ทีเ่ขาประโคมแล้ว,

เมื่อพระราชา ๗,๗๐๗ พระองค์ และข้าราชบรพิารทั้งหลาย มีอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นของพระราชาเหล่าน้ัน 
ก็มีจำานวนเท่าน้ันเหมือนกัน ซ่ึงมีอยู่ในกรุงไพศาลี  ประดับประดาแล้ว ก้าวลงสู่ถนนเพื่อต้องการจะเล่นนักษัตร,

จงกรม๑อยู่ ที่จงกรมใหญ่ ประมาณ ๖๐ ศอก เห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่ในกลางท้องฟา้ ยืนพิงแผ่นกระดาน 
ณ ที่สดุจงกรมแล้ว มองดูอัตภาพประดุจไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า เพราะความทีต่นเว้นแล้วจากผ้าสำาหรับโพกและเครื่องอลังการ

คิดอยูว่่า “คนอื่นที่เลวกว่าเรา มีอยู่หรอืหนอ?” 
แม้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัตรเป็นต้นตามปกติ ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นแล้ว ในขณะน้ัน จึงกลา่วอยา่งน้ัน.

[เทวดากล่าวคาถาให้เกิดความสังเวช]

ท่านได้ยินคาถาน้ี ซ่ึงเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสณฑ์น้ันกล่าววา่

“ท่านผู้เดียว อยู่ในป่า เหมือนไม้ที่เขาทิ้งไวใ้นป่า, 
ชนเป็นอันมาก ย่อมกระหยิ่ม๒ต่อท่านน้ัน 
ราวกะว่าพวกสตัว์นรก กระหยิ่มต่อชนทั้งหลาย ผู้ไปสู่สวรรค์ ฉะน้ัน.”

ดว้ยความประสงคว์่า “เราจักยังภกิษุน้ีให้สังเวช” ในวันรุ่งข้ึน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ัง.

๑ เดินกลับไปกลับมา
๒ กระหยิ่ม คร้ึมใจ, ภูมิใจ, อ่ิมใจ
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[พระศาสดาทรงแสดงทุกข์ ๕ อยา่ง]

พระศาสดา ทรงทราบเรื่องน้ันแล้ว ประสงค์จะทรงประกาศความที่ฆราวาสเป็นทุกข์ จึงทรงรวบรวมทุกข์ ๕ อยา่งแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก เรือนที่ปกครองไมด่ี ให้เกิดทกุข์  
การอยู่รว่มกับผู้เสมอกัน๑ เป็นทุกข์  
ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล และไม่พึงเป็นผู้อันทุกข์ตดิตาม.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทุปฺปพฺพชฺชำ ความวา่ ชือ่ว่า การละกองแห่งโภคะน้อยก็ตาม มากก็ตาม และเครือญาติ 
บวชมอบอุระ๒ ในศาสนาน้ี เป็นการยาก.

บทว่า ทุรภริมำ ความวา่ การที่กุลบุตรแม้บวชแล้วอยา่งน้ัน สืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิต ดว้ยการเที่ยวไปเพื่อภกิษา ยินดียิ่ง 
ดว้ยสามารถแห่งการคุ้มครองกองแห่งศีลไม่มีประมาณและบำาเพ็ญข้อปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรมให้บริบูรณ์ เป็นการยาก.

บทว่า ทุราวาสา ความว่า กร็าชกจิของพระราชา อิสรกิจของอิสรชนทั้งหลาย อันผู้ครองเรือนต้องนำาไป, 
ชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤตธิรรม อันผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์, 
แม้เมื่อเป็นอย่างน้ี การครองเรือนก็เต็มได้โดยยาก เหมือนหม้อที่ทะลุและมหาสมุทร; 
เพราะฉะน้ัน ช่ือว่าเรือนเหล่าน้ัน ท่ีปกครองไม่ดี จึงช่ือว่าให้เกิดทุกข์ คือให้ลำาบากเพ่ือจะอยู่ครอบครอง๓ เพราะเหตุน้ันน่ันแล.

บาทพระคาถาว่า ทุกฺโข สมานสำวาโส ความว่า จริงอยู่ ชนเหล่าใด เป็นคฤหัสถ์ แม้เสมอกันโดยชาติ โคตร ตระกูล และโภคะ ก็ตาม 
เป็นบรรพชิต เสมอกันโดยคุณทั้งหลาย มีศีล อาจาระ และพาหุสัจจะเป็นต้นก็ตาม 
(แต่) กลา่วคำาเป็นต้นวา่ “ทา่นเป็นใคร? เราเป็นใคร?” เป็นผู้ขวนขวายในอธิกรณ์อยู่, 
ชนเหล่าน้ัน ช่ือว่าผู้ไม่เสมอกัน, ชื่อวา่การอยูร่่วมกับชนเหล่าน้ัน เป็นทุกข์.

บาทพระคาถาว่า ทกฺุขานุปตติทฺธคู ความว่า 
ชนเหล่าใด ช่ือว่าผู้เดินทางไกล เพราะความเป็นผู้ดำาเนินไปสู่ทางไกล กล่าวคือ วัฏฏะ; ชนเหล่าน้ัน ถูกทุกข์ติดตามแท้.

สองบทว่า ตสฺมา น จทฺธคู ความว่า แม้ความเป็นผู้อันทุกข์ติดตาม ก็เป็นทุกข์ แม้ความเป็นผู้เดินทางไกล ก็เป็นทุกข์; 
เพราะฉะน้ัน บุคคลไม่พึงเป็นผู้ชื่อว่าเดินทางไกล เพราะการเดินทางไกล กล่าวคอื วัฏฏะ 
คือ ไมพ่ึงเป็นผู้อันทุกข์มีประการดังกลา่วแล้วติดตามดว้ย.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ันเบ่ือหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ ๕ แล้ว ทำาลายสังโยชน์อันเป็นเบ้ืองตำ่า๔ ๕ 
อันเป็นส่วนเบ้ืองสูง๕ ๕ ดำารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุวชัชีบุตร จบ.

๑ ตามนัยอรรถกถา ประสงค์จะให้หมายความว่า การอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกัน.
๒ ถวายชีวิต
๓ อีกนัยหนึ่ง อาวสิตุำ ฯเปฯ ทุกฺขา แปลว่า คือ การอยู่ครอง (เรือน) ช่ือว่าให้ลำาบาก เพราะเหตุนัน้นั่นแล.
๔ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ
๕ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
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๗. เรือ่งจิตตคฤหบดี
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภจิตตคฤหบดี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน” เป็นต้น.

[ลาภสกัการะเกิดขึHนแก่จิตตคฤหบดี]

เรื่องข้าพเจา้ให้พิสดารแล้ว ในวรรณนาแห่งพระคาถา ในพาลวรรคว่า “อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย” เป็นต้น.

แม้พระคาถา (น้ี) ก็มาแล้วในพาลวรรคน้ันเหมือนกัน.

จริงอยู่ ในพาลวรรคน้ัน ข้าพเจ้ากล่าวไว้วา่ “(พระอานนทเถระ ทูลถามพระศาสดาว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ก็สักการะน้ีเกิดข้ึนแก่คฤหบดีน่ัน แม้ผู้มาสู่สำานักของพระองค์เท่าน้ันหรือ? หรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดข้ึนเหมือนกัน?”

พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ เมื่อจิตตคฤหบดีน้ันมาสู่สำานักของเราก็ดี ไปในที่อื่นก็ดี, สักการะย่อมเกิดข้ึนทั้งน้ัน, 
เพราะอุบาสกน้ี เป็นผู้มีศรทัธา เลื่อมใส สมบูรณด์้วยศีล, อุบาสกผู้เป็นปานน้ี ย่อมไปประเทศใดๆ; 
ลาภสักการะ ย่อมเกิดแก่เขาในประเทศน้ันๆ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เพียบพรอ้มด้วยยศ และโภคะ 
จะไปประเทศใดๆ, ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศน้ันๆ ทีเดียว.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สทฺโธ ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ.

บทว่า สีเลน ความว่า ศีลมี ๒ อย่าง คือ ศีลสำาหรับผู้ครองเรือน ศีลสำาหรับผู้ไม่ครองเรือน, ใน ๒ อย่างน้ัน 
ศีลสำาหรับผู้ครองเรือน พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาในบทน้ี, ความว่า ผู้ประกอบด้วยศีลสำาหรับผู้ครองเรือนน้ัน.

บาทพระคาถาว่า ยโสโภคสมปฺปิโต ความวา่ ผู้ประกอบแล้ว
ดว้ยยศสำาหรับผู้ครองเรือน กล่าวคือ ความมีอุบาสก ๕๐๐ เป็นบริวาร เช่นของชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑกิเศรษฐีเป็นต้น และ 
ดว้ยโภคะ ๒ อย่าง (คือ) โภคะมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้น อยา่ง ๑ กล่าวคืออริยทรพัย์ ๗ อย่าง ๑.

สองบทว่า ยำ ยำ เป็นต้น ความวา่ กุลบุตรผู้เห็นปานน้ี ไปสู่ประเทศใดๆ ในทิศทั้งหลายมีปุรัตถิมทิศเป็นต้น; 
ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศน้ันๆ ดว้ยลาภและสักการะเห็นปานน้ันเทียว.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องจิตตคฤหบดี จบ.
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๘. เรื่องนางจูฬสุภทัทา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภธดิาของอนาถบิณฑกิเศรษฐี ชื่อจูฬสุภัททา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ” เป็นต้น.

[สองเศรษฐีท้ำากติกาต่อกัน]

ดังได้สดับมา เศรษฐีบุตร ชื่ออุคคะ ชาวอุคคนคร ได้เป็นสหายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ต้ังแต่เวลาที่ยังเป็นหนุ่ม.

สหายทั้ง ๒ น้ัน เรียนศิลปะอยู่ในตระกูลอาจารย์เดียวกัน ทำากตกิาตอ่กันว่า 
“ในเวลาที่เราทั้ง ๒ เจริญวัย เมื่อบุตรและธดิาเกิดแลว้, ผู้ใดขอธิดาเพื่อประโยชน์แก่บุตร: ผู้น้ันต้องให้ธดิาแก่ผู้น้ัน”

เขาทั้ง ๒ เจริญวัยแล้ว ดำารงอยู่ในตำาแหน่งเศรษฐีในนครของตนๆ.

สมัยหน่ึง อุคคเศรษฐี ประกอบการคา้ขาย ได้ไปยังกรุงสาวัตถีด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม.

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เรียกนางจูฬสุภัททาธดิาของตนมาสั่งว่า 
“แม่ บิดาของเจ้าชื่ออคุคเศรษฐีมา,  กจิที่ควรทำาแกเ่ขา จงเป็นภาระของเจ้า.”

[อุคคเศรษฐีขอนางจูฬาสุภัททาเพ่ือบุตร]

นางรับวา่ “ดีละ” จึงจดัโภชนะมีแกงและกับเป็นต้น ด้วยมือของตนเอง จำาเดิมแต่วันอุคคเศรษฐีน้ันมา, 
เตรียมวัตถุต่างๆ มีระเบียบดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้เป็นต้นไว้, 
ในเวลาบริโภค ก็จกันำ้าสำาหรับอาบไว้ (คอย) ท่านเศรษฐีน้ัน ต้ังแต่เวลาอาบนำ้าไป ย่อมทำากจิทุกอยา่งสำาเร็จเรียบร้อย.

อุคคเศรษฐี เห็นอาจารสมบัติของนางสุภัททาน้ันแล้ว มีจิตเลื่อมใส ในวันหน่ึง น่ังอยู่กับ๑อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ดว้ยกถาอันปรารภความสุขแล้ว ให้อนา่ถบิณฑิกเศรษฐรีะลึก ด้วยถ้อยคำาว่า 
“ในเวลายังเป็นหนุ่ม เราทั้ง ๒ ทำากติกาชื่ออย่างน้ีไว้แล้ว” จึงขอนางจฬูสุภัททา เพื่อประโยชน์แก่บุตรของตน.

แต่อุคคเศรษฐีน้ัน โดยปกติเป็นมิจฉาทิฏฐิ; เพราะฉะน้ัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงกราบทูลความน้ันแดพ่ระทศพล 
อันพระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของอุคคเศรษฐีแล้วทรงอนุญาต, จึงปรกึษากับภรรยา แล้วรับคำาของอุคคเศรษฐีน้ัน 
กำาหนดวัน (แต่งงาน) แล้ว, ทำาสักการะเป็นอันมาก เหมือนอย่างธนญชัยเศรษฐีให้นางวิสาขาผู้เป็นธดิา แลว้ส่งไปฉะน้ัน, 
เรียกนางสุภัททามาแล้ว 

ให้โอวาท ๑๐ ข้อ เป็นต้นวา่ “แม้ธรรมดาสตรีผู้อยู่ในตระกูลพ่อผัว ไม่ควรนำาไฟภายในออกไปภายนอก” 
โดยนัยทีธ่นญชัยเศรษฐีให้แก่นางวิสาขาน่ันแล 

เมื่อจะส่งไป ยดึเอากุฎุมพี ๘ คนให้เป็นผู้รับรองวา่ “ถ้าโทษของธิดาข้าพเจา้ เกิดข้ึนในที่ไปแล้ว, พวกท่านต้องชำาระ,” 
ในวันเป็นที่ส่งธดิาน้ันไป ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว, ส่งธดิาไปด้วยสกัการะเป็นอันมาก 
ประหน่ึงจะแสดงความเจริญแห่งผลสุจริตทั้งหลาย อันธดิาทำาไว้แล้วในภพก่อน ให้ปรากฏแก่ชาวโลก.

ในเวลานางถึงอุคคนครโดยลำาดับ มหาชนพร้อมกับตระกูลพ่อผัว ได้ทำาการต้อนรับ.

๑ นั่งสนทนากันตามสบายกบัอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
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ฝ่ายนางจูฬสุภัททาน้ัน แสดงตนแก่ชาวนครทั้งสิ้น เหมือนนางวิสาขา เพื่อทำาสริิสมบัติของตนให้ปรากฏ  ยืนอยู่บนรถ 
เข้าไปสู่นคร รับเครื่องบรรณาการที่ชาวนครส่งมาแล้ว ส่งไป (ตอบแทน) แก่ชนเหล่าน้ันๆ ดว้ยสามารถแห่งวตัถุตามสมควร  ได้
ทำาชาวนครทั้งสิ้นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกับดว้ยคุณของตน.

[พ่อผัวให้นางจูฬสุภัททาไหว้ชีเปลือย]

ก็ในวันมงคลเป็นต้น พ่อผวัของนาง เมื่อจะทำาสกัการะแก่พวกชีเปลือย ส่งไปด้วยคำาว่า 
“นางจงมาไหว้พระสมณะทั้งหลายของพวกเรา.”

นางไม่อาจเพื่อจะดชูีเปลือยทั้งหลาย เพราะละอาย ไม่ปรารถนาจะไป.

พ่อผวัน้ัน แม้ส่ง (ข่าว) ไปบ่อยๆ ถูกนางห้ามแลว้ จึงโกรธพูดว่า “พวกเธอจงขับไล่มันไปเสีย.”

นางคิดว่า “พ่อผวัไม่อาจยกโทษแก่เรา เพราะเหตุไม่สมควรได้” ให้คนเรียกกุฎุมพีมาแล้ว บอกความน้ัน.

กุฎุมพีเหล่าน้ัน ทราบความที่นางไม่มีโทษ จึงให้เศรษฐียินยอมแล้ว.

เขาบอกแก่ภรรยาว่า “ลูกสะใภ้น้ี ไม่ไหว้พระสมณะทั้งหลายของเรา ด้วยเข้าใจว่า “เป็นผู้ไม่มีความละอาย.”

ภรรยาเศรษฐีน้ัน คดิวา่ “พวกสมณะของลูกสะใภ้น้ี เป็นเช่นไรหนอแล? นางสรรเสริญพระสมณะเหล่าน้ันเหลือเกิน” 
ให้คนเรียกนางมาแลว้ พดูวา่

“พวกพระสมณะของเจา้เป็นเช่นไร? 
เจ้าจึงสรรเสริญพระสมณะเหล่าน้ันหนักหนา. 
พระสมณะเหล่าน้ัน มีปกตอิย่างไร? มีสมาจารอย่างไร? 
เจ้าอันเราถามแล้ว จงบอกเรื่องน้ันแก่เรา.”

ลำาดับน้ัน นางสุภทัทาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจา้ แก่แม่ผัวน้ันอยู่ 
ให้แม่ผัวยินดีแล้ว ด้วยคำาทั้งหลายมีเป็นต้นอยา่งน้ีว่า

[ลูกสะใภ้บอกสมณภาพแก่แม่ผัว]

“ท่านผู้มีอินทรีย์สงบ มใีจสงบ ทา่นเดินยืนเรียบร้อย, 
มีจักษุทอดลง พูดพอประมาณ, พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.
กายกรรมของท่าน สะอาด. วจีกรรมไม่มวัหมอง, มโนกรรมหมดจดดี. 
พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.
ท่านไม่มีมลทิน มีรัศมดีุจสังข์และมุกดา บริสทุธิ์ทั้งภายในภายนอก 
เต็มแล้วดว้ยธรรมอันหมดจดทั้งหลาย. พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.
โลกฟูข้ึนเพราะลาภ และฟุบลงเพราะเสื่อมลาภ, ทา่นผู้ตั้งอยู่อยา่งเดียว 
เพราะลาภและเสื่อมลาภ. พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.
โลกฟูข้ึนเพราะยศและฟุบลงเพราะเสื่อมยศ, ทา่นผู้ตั้งอยู่อยา่งเดียว 
เพราะยศและเสื่อมยศ. พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.
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โลกฟูข้ึนเพราะสรรเสริญ และฟุบลงแม้เพราะนินทา, ท่านผู้สมำ่าเสมอ 
ในเพราะนินทาและสรรเสริญ, พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.
โลกฟูข้ึนเพราะสุข และฟุบลงแม้เพราะทุกข์, ทา่นไม่หวั่นไหว 
ในเพราะสุขและทุกข์, พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.”

[นางจูฬสุภัททานิมนต์ภกิษุสงฆ์ฉันอาหาร]

ลำาดับน้ัน แม้ผัวกลา่วกะนางวา่ “เจ้าอาจแสดงสมณะทั้งหลายของเจ้า แม้แก่พวกฉันได้หรือ” เมื่อนางตอบวา่ “อาจ” 
จึงพดูวา่ “ถ้ากระน้ัน เจ้าจงทำาโดยประการที่พวกฉันจะเห็นสมณะเหล่าน้ัน.”

นางรับวา่ “ดีละ” ตระเตรียมมหาทานเพื่อภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุขแล้ว ยืนอยู่บนพื้นปราสาทชั้นบน 
ผินหน้าไปเฉพาะพระเชตวัน ไหว้โดยเคารพดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ระลึกพระพทุธคุณทั้งหลาย ทำาการบูชาดว้ยของหอม 
เครื่องอบ ดอกไม้และธูป กล่าว (อัญเชิญ) ว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจา้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันเช้าในวันพรุ่งน้ี, 
ด้วยสัญญาณของข้าพเจ้าน้ี ขอพระศาสดาจงทรงทราบว่าเป็นผู้อันข้าพเจ้านิมนต์แล้ว” ดังน้ีแล้ว จึงซัดดอกมะลิ ๘ กำาไปในอากาศ.

ดอกไมท้ั้งหลาย ลอยไป เป็นเพดานอันสำาเร็จด้วยระเบียบดอกไม้ 
ได้คงที่อยู่เบ้ืองบนพระศาสดา ผู้ทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท ๔.

[สัตบุรุษย่อมปรากฏในท่ีไกล]

ในขณะน้ัน แม้อนาถบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้ว นิมนตพ์ระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุ่งน้ี.

พระศาสดา ตรัสว่า “คฤหบดี อาตมภาพรับภัตรเพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว,” เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนอื่นมาก่อนกว่าข้าพระองค์ ไม่มี, พระองค์ทรงรับภัตรของใครหนอแล?” ตรัสว่า 
“คฤหบดี นางจูฬสุภัททานิมนต์ไว้แล้ว.” 
เมื่อท่านเศรษฐีกล่าววา่ “นางสุภัททาอยู่ในที่ไกลในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชน์แต่ที่น้ีมิใช่หรือ? พระเจ้าข้า” 
ตรัสว่า “จ๊ะ คฤหบดี, ก็สัตบุรุษทั้งหลาย แม้อยู่ในที่ไกล ย่อมปรากฏเหมือนยืนอยู่เฉพาะหน้า” ดังน้ี จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า 

“สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมพานต์, 
(สว่น) อสตับุรุษ ย่อมไม่ปรากฏในที่น้ี, 
เหมือนลูกศรอันเขาซัด (ยิง) ไปในราตรี ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สนฺโต เป็นต้น ความว่า 
ปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ช่ือวา่ สัตบุรุษ เพราะความที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น สงบแล้ว, 
แต่ในที่น้ี พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์สตัว์ผู้มีอธิการ (บุญ) อันทำาไว้แล้ว ในพระพุทธเจ้าในปางก่อน มีกุศลมูลสั่งสมไว้แล้ว 
(และ) อบรมภาวนาแล้ววา่ “สัตบุรุษ.”

บทว่า ปกาเสนฺติ ความวา่ แม้ยืนอยู่ที่ไกล เมื่อมาสู่คลองพระญาณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ชื่อวา่ย่อมปรากฏได้.
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บทว่า หิมวนฺโตว ความว่า เหมือนอย่างว่า ภูเขาหิมพานต์กว้าง ๓๐๐๐ โยชน์ สูง ๕๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘ หม่ืน ๔ พัน 
ย่อมปรากฏแม้แก่ชนทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในที่ไกล เหมือนตั้งอยู่เฉพาะหน้า ฉันใด; สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมปรากฏ ฉันน้ัน.

บทว่า อสนฺเตตฺถ ความว่า 
บุคคลพาล หนักในทิฏฐธรรม มีปรโลกอันผ่านไปแล้ว เห็นแก่อามิส บวชเพื่อประโยชน์แก่ชวีิต ช่ือวา่ อสัตบุรุษ, 
อสัตบุรุษเหล่าน้ัน แม้น่ังในท่ีน้ี คือ ในท่ีใกล้มณฑลแห่งพระชานุเบ้ืองขวาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ย่อมไม่ปรากฏ คือ ย่อมไม่ทราบ.

สองบทว่า รตฺตึ ขิตตฺา คือเหมือนลูกศรที่ยิงไปในราตรีคือ ในที่มดื ประกอบดว้ยองค์ ๔.๑ 
อธิบายว่า อสตับุรุษเหล่าน้ัน ยอ่มไม่ปรากฏเพราะความไม่มีแห่งบุรพเหตุ ซ่ึงเป็นอุปนิสัยเห็นปานน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

[วิสสกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง]

แม้ท้าวสกักเทวราชแล ทรงทราบว่า “พระศาสดา ทรงรับนิมนต์ของนางจูฬสุภัททาแล้ว” ทรงบังคับวิสสกรรมเทพบุตร๒วา่ 
“ท่านจงนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลังแล้ว นำาภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ไปสู่อุคคนครในพรุ่งน้ี.”

ในวันรุ่งข้ึน วิสสกรรมเทพบุตรน้ัน นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง แล้ว ได้ยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระเชตวัน.

พระศาสดาทรงเลือกแล้ว พาภิกษุขีณาสพผู้บริสุทธ์ท้ังน้ัน ๕๐๐ รูป พร้อมด้วยบริวารทรงน่ังในเรือนยอดแล้ว ได้เสด็จไปยังอุคคนคร.

[อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา]

แม้อุคคเศรษฐี พร้อมด้วยบริวาร แลดูทางเสดจ็มาแห่งพระตถาคต โดยนัยอันนางสุภัททาให้แล้ว 
เห็นพระศาสดาเสด็จมาด้วยสริิสมบัติใหญ่ เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว ทำาสักการะดว้ยวตัถุทั้งหลาย มีระเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ต้อนรับแล้ว ถวายบังคม ถวายมหาทาน นิมนต์ซำ้าอกี ได้ถวายมหาทานสิ้น ๗ วัน.

แม้พระศาสดา ทรงกำาหนดธรรมเป็นที่สบายของเศรษฐีน้ันแล้ว ทรงแสดงธรรม.

สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน ทำาเศรษฐีน้ันให้เป็นต้น ได้ตรัสรูธ้รรมแล้ว.

พระศาสดา เพื่อทรงอนุเคราะห์นางสุภทัทา จึงรับสั่งให้พระอนุรุทธเถระกลับ ด้วยพระดำารัสว่า “เธอจงพักอยูใ่นที่น่ีแหละ” 
แล้วได้เสด็จไปยังกรุงสาวตัถีทีเดียว.

ตั้งแต่น้ันมา นครน้ัน ได้มีศรัทธาเลื่อมใส ดังน้ีแล.

เรื่องนางจูฬสุภัททา จบ.

๑ วันแรม ๑๔-๑๕ คำ่า ๑ เท่ียงคืน ๑ ดงทึบ ๑ ก้อนเมฆ ๑.
๒ วิสฺสกมฺม วิสฺสุกมฺม พระวิษณุกรรม, ช่ือเทวดาองค์หนึ่งซึ่งชำานาญในการช่างท้ังปวง
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๙. เรื่องพระเถระช่ือเอกวิหารี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อเอกวิหารี๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “เอกาสนำ” เป็นต้น.

[พวกภกิษุทูลเรื่องพระเถระแด่พระศาสดา]

ได้ยินวา่ พระเถระน้ัน ได้เป็นผู้ปรากฏในระหวา่งแห่งบริษัท ๔ วา่ “น่ังอยู่แต่ผู้เดียว เดินแต่ผู้เดียว ยืนแต่ผู้เดียว.”

ต่อมาภิกษุทั้งหลาย กราบทูลพระเถระน้ันแดพ่ระตถาคตว่า “พระเถระน้ี ชื่อวา่ มรีูปอย่างน้ี พระเจ้าข้า.”

[ภกิษุพึงเป็นผู้สงัด]

พระศาสดา ประทานสาธุการวา่ “สาธุ สาธุ” ดังน้ีแล้วทรงสั่งสอนวา่ “ธรรมดาภกิษุ พึงเป็นผู้สงัด” 
แล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวก แล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ภิกษุพึงเสพที่น่ังคนเดียว ที่นอนคนเดียว, 
พึงเป็นผู้เดียว ไม่เกียจครา้นเที่ยวไป เป็นผู้เดียว ทรมานตน 
เป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่า.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เอกาสนำ เอกเสยฺยำ ความว่า 
ที่น่ังของภิกษุผู้ไม่ละมูลกัมมัฏฐาน น่ังแม้ในทา่มกลางแห่งภิกษุตั้งพันด้วยการทำาไว้ในใจน้ันน่ันแล ชื่อว่า ท่ีน่ังคนเดียว.

ก็ที่นอนของภิกษุ ผู้เข้าไปตั้งสติไว้แล้ว นอนเหนือที่นอนอันเขาปูไว้ ในปราสาทเช่นกับโลหปราสาทกด็ี 
ในท่ามกลางภิกษุตั้งพันรูปกด็ี เป็นทีร่องผ้าลาดอันวิจติร อันควรแก่ค่ามาก โดย (ตะแคง) ข้างขวา 
ดว้ยมนสิการในมูลกัมมัฏฐาน ชื่อวา่ที่นอนคนเดียว.

ภิกษุพึงเสพที่น่ังคนเดียวและที่นอนคนเดียวเห็นปานน้ัน.

บทว่า อตนฺทิโต ความวา่ ภกิษุเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน ด้วยการอาศัยกำาลังแข้งเลี้ยงชีวิต เที่ยวไปแต่ผู้เดียวในทุกๆ อิริยาบถ.

บาทพระคาถาว่า เอโก ทมยตตฺานำ ความวา่ เป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันฝึกตน 
ดว้ยสามารถแห่งการตามประกอบกัมมัฏฐานในที่ทั้งหลายมีที่พักกลางคืนเป็นต้น แล้วบรรลุมรรคและผล.

บาทพระคาถาว่า วนนฺเต รมิโต สิยา ความว่า ภิกษุเม่ือฝึกตนอย่างน้ัน ช่ือว่า พึงเป็นผู้ยินดีย่ิง ในราวป่าอันสงัดจากเสียงท้ังหลาย มี
เสียงสตรีและบุรุษเป็นต้นทีเดียว.  เพราะภิกษุผู้มีปกติอยูพ่ลุกพล่าน ไม่อาจฝึกตนอย่างน้ันได้.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

ตั้งแต่น้ันมา มหาชนย่อมปรารถนาการอยู่คนเดียวเท่าน้ัน ดังน้ีแล.

เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี จบ.

ปกิณณกวรรค วรรณนา จบ.

๑ ผู้ชอบอยู่คนเดียว.
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วรรคที่ ๒๑ จบ
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๒๒. นิรยวรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งนางปริพาชิกาช่ือสนุทรี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปรพิาชิกาชื่อสุนทรี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อภตูวาที” เป็นต้น.

[พวกเดยีรถยี์คิดตัดลาภสกัการะพระศาสดา]

เรื่องมาโดยพิสดารในอุทานน่ันแลว่า 
“ก็โดยสมัยน้ันแล พระผู้มพีระภาค เป็นผู้อันมหาชนสักการะ ทำาความเคารพ นับถือ บูชาแล้ว” เป็นต้น.

ส่วนเน้ือความย่อในเรือ่งน้ี มีดังต่อไปน้ี

ได้ยินวา่ เมื่อลาภสักการะ เช่นกับห้วงนำ้าใหญ่แห่งปัญจมหานทีเกดิข้ึนแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์แล้ว, 
พวกอัญญเดียรถีย์ก็เสื่อมลาภสักการะ เป็นผู้อับแสง ประหน่ึงห่ิงห้อยในเวลาพระอาทติย์ข้ึน รว่มประชุมปรึกษากันว่า 
“ตั้งแต่กาลแห่งพระสมณโคดมอุบัติข้ึน พวกเราก็เสื่อมลาภสกัการะ, ใครๆ ย่อมไม่รู้แม้ความที่เราทั้งหลายมีอยู่, 
พวกเราจะพึงรวมกันกับใครหนอ? กอ่โทษให้เกิดข้ึนแกพ่ระสมณโคดม แล้วยังลาภสักการะของเธอให้เสื่อมสูญ.”

[พวกเดียรถีย์ให้นางสุนทรีท้ำาลายพระเกียรติพระศาสดา]

ครั้งน้ัน ความคดิได้เกิดข้ึนแก่อัญญเดียรถีย์เหล่าน้ันวา่ “พวกเราร่วมกับนางสุนทรี จักสามารถ (ทำาได้).”

วันหน่ึง พวกเขา (แกล้ง) ไม่สนทนากะนางสุนทรี ผู้เข้าไปยังติตถิยาราม ไหว้แล้วยืนอยู่.

นางแม้ปราศรัยบ่อยๆ ก็ไม่ไดค้ำาตอบ จึงถามว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ถูกใครๆ เบียดเบียนบ้างหรือ?”

เดียรถีย์. น้องหญิง นางไม่เห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียนพวกเรา ทำาให้เสื่อมลาภสักการะหรือ?
นางสุนทรี. ดิฉันควรจะทำาอย่างไร ในเรื่องน้ี?
เดียรถีย์. น้องหญิง นางแล มีรูปสวย ถึงความเป็นผู้งามเลิศ จงยกโทษข้ึนแก่พระสมณโคดม 

แล้วให้มหาชนเชื่อถ้อยคำา ทำาให้เสื่อมลาภสักการะ.
นางสุนทรีน้ัน รับรองว่า “ดีละ” แล้วหลีกไป 
ตั้งแต่น้ันมา นางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ การบูชา และของเผ็ดร้อนเป็นต้น 

ในเวลาเย็น เดินบ่ายหน้าตรงไปยังพระเชตวัน ในเวลาที่มหาชนฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา แล้วกลับเข้าพระนคร, 
ถูกมหาชนถามว่า “ไปไหน” ก็ตอบว่า “ไปสำานักพระสมณโคดม, ฉันอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมน้ัน” 
แล้วอยู่ในตติถิยารามแห่งใดแห่งหน่ึง 

ย่างลงสู่ทาง (ที่ไปยัง)พระเชตวันแต่เชา้ตรู่ เดินบ่ายหน้าสู่พระนคร, นางถูกมหาชนถามวา่ “ไปไหน สุนทรี?” 
ตอบวา่ “ฉันอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ให้ทา่นยินดีดว้ยความยินดีเพราะกิเลสแล้ว จึงกลับมา.”

[พวกภิกษุถูกพวกเดียรถีย์หาว่าฆ่านางสุนทรี]

แต่น้ันมา โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน พวกเดียรถีย์ให้กหาปณะแกพ่วกนักเลงแล้วกลา่วว่า “พวกท่านจงไปฆ่านางสุนทรี 
แล้วหมกไว้ทีร่ะหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียงดอกไม้ ที่ใกลพ้ระคันธกุฎีของพระสมณโคดม แล้วกลับมา.”

พวกนักเลงก็ได้ทำาอย่างน้ัน.
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ลำาดับน้ัน เดียรถีย์ทั้งหลาย ได้ทำาความโกลาหลข้ึนว่า “พวกเราไม่เห็นนางสุนทรี” แล้วทูลแกพ่ระราชา 
ถูกพระราชาตรัสถามวา่ “พวกทา่นมีความสงสัยที่ไหน?” ทูลวา่ 
“นางสุนทรอียู่ในพระเชตวันสิ้นวันเท่าน้ี, พวกอาตมภาพไม่ทราบความเป็นไปของนางในพระเชตวันน้ัน.” 
อันพระราชาทรงอนุญาตว่า “ถ้ากระน้ัน พวกท่านจงไป, ค้นพระเชตวันน้ันดูเถิด,”

พาพวกอุปัฏฐากของตนไปยังพระเชตวันค้นอยู่ กพ็บนางสุนทรีน้ัน ในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ 
จึงยกข้ึนเตียงเข้าไปยังพระนคร ทูลแดพ่ระราชาว่า “พระสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรี 
แล้วหมกไวใ้นระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ ดว้ยคิดว่า ‘จกัปกปิดกรรมลามกทีพ่ระศาสดาทำา.”

พระราชาตรัสวา่ “ถ้าอยา่งน้ัน พวกท่านจงไป เที่ยวประกาศให้ตลอดพระนครเถิด.”

พวกเดียรถีย์พากันกล่าวคำาเป็นต้นว่า “ขอท่านทั้งหลาย จงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิด” ในถนนแห่งพระนคร 
แล้วได้ไปยังพระทวารแห่งพระราชนิเวศน์อีก.

พระราชา รับสั่งให้ยกสรรีะของนางสุนทรีข้ึนใส่แคร่ในป่าช้าผดีิบ แล้วให้รักษาไว้.

ชาวพระนครสาวัตถี เว้นพระอริยสาวก ที่เหลือโดยมากพากันกล่าวคำาเป็นต้นว่า 
“ขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิด” แล้วเที่ยวด่าพวกภิกษุ 
ในภายในพระนครบ้าง ภายนอกพระนครบ้าง ในป่าบ้าง.

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องน้ันแดพ่ระตถาคต.

พระศาสดา ตรัสว่า “ถ้าอยา่งน้ัน แม้พวกเธอจงกลับโจทพวกมนุษย์เหล่าน้ันอย่างน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ผู้มักพดูคำาไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก, 
หรือแม้ผู้ใดทำาแล้ว กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามิไดท้ำา,’ 
ชนแม้ทั้ง ๒ น้ัน เป็นมนุษย์มีกรรมเลวทราม 
ละไปในโลกอื่นแล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อภตูวาที ได้แก่ ผู้ไม่เห็นโทษของบุคคลอื่นเลย ทำาการกลา่วเท็จ ตู่ผู้อื่นด้วยคำาเปล่า.

บทว่า กตวฺา ความว่า หรือผู้ใดทำากรรมลามกแล้ว กล่าววา่ “ข้าพเจา้มิได้ทำากรรมน่ัน.”

หลายบทว่า เปจฺจ สมา ภวนฺติ ความว่า ชนแม้ทั้ง ๒ น้ัน ไปสู่ปรโลก ย่อมเป็นผู้เสมอกันโดยคติ เพราะการเข้าถึงนรก, 
คติของชนเหล่าน้ันเท่าน้ัน ทา่นผู้รู้กำาหนดไว้แล้ว, แต่อายุของเขาทา่นมิได้กำาหนดไว้; 
เพราะว่าชนทั้งหลายทำาบาปกรรมไว้มาก ย่อมไหม้ในนรกนาน, ทำาบาปกรรมไว้น้อย ย่อมไหม้สิ้นกาลเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน; 
ก็เพราะกรรมท่ีลามกของชนแม้ท้ัง ๒ น้ันน่ันเอง (เป็นเหตุ), เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ.”

ก็บทว่า ปรตฺถ สัมพันธ์เข้ากับบทว่า ‘เปจฺจ’ ข้างหน้า.

อธิบายว่า ชนผู้มกีรรมเลวทรามเหล่าน้ัน ละไปในโลกอื่น คือไปจากโลกน้ี ย่อมเป็นผู้เสมอกันในปรโลก.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๑๖  • ๑. เร่ืองนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี • [พวกฆ่านางสุนทรีถูกประหารชีวิต]

[พวกฆ่านางสุนทรีถกูประหารชีวิต]

พระราชา ทรงส่งราชบุรุษไปดว้ยรับสั่งว่า “พวกเธอจงรู้ความที่คนอื่นฆ่านางสุนทรี.”

ครั้งน้ัน นักเลงเหล่าน้ัน ดื่มสรุาอยู่ดว้ยกหาปณะเหล่าน้ัน ทำาการทะเลาะกันและกัน.

คนหน่ึงกล่าวคนกะคนหน่ึงวา่ “แกฆ่านางสุนทรีด้วยประหาร๑เพียงทีเดียวแล้ว 
หมกไว้ในระหว่างกองหยากเย่ือแห่งระเบียบดอกไม้ ด่ืมสุราด้วยกหาปณะท่ีได้มาจากการประหารน้ัน, เร่ืองน้ันยกเลิกเสียเถิด.”

พวกราชบุรุษจึงจับนักเลงน้ันไปแสดงแด่พระราชา.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสถามนักเลงเหล่าน้ันว่า “พวกเธอฆ่านางสุนทรีหรือ?”

พวกนักเลง. ข้าแต่สมมติเทพ พระเจา้ข้า.
พระราชา. ใคร ใช้พวกเธอให้ฆ่า?
พวกนักเลง. พวกอัญญเดียรถีย์ พระเจ้าข้า.
พระราชา รับสั่งให้เรียกพวกเดียรถีย์มาแล้ว ทรงบังคับว่า 
“พวกเธอจงไป เที่ยวกลา่วทัว่พระนครอยา่งน้ีว่า ‘นางสุนทรีน้ี ถูกพวกข้าพเจ้าผู้ใคร่ยกโทษแกพ่ระสมณโคดมข้ึนฆ่าแล้ว; 
โทษของพระสาวกของพระสมณโคดม ไม่มี, เป็นโทษของข้าพเจ้าฝา่ยเดียว.”

พวกเดียรถีย์ได้ทำาอย่างน้ัน.

มหาชนผู้เขลาเชื่อแล้วในคราวน้ัน.

พวกเดียรถีย์ก็ดี พวกนักเลงก็ดี ถึงอาชญาเพราะการฆ่าคน.

จำาเดิมแต่น้ันมา สักการะได้มีมากแกพ่ระพุทธเจา้และพระสาวกทั้งหลาย (ตามเคย) ดังน้ีแล.

เรื่องนางปริพาชิกาชือ่สุนทรี จบ.

๑ ทุบ ตี
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๒. เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสัตว์ทั้งหลายผู้อันอานุภาพแห่งผลทุจรติเบียดเบียน 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “กาสาวกณฺฐา” เป็นต้น

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่รา่งกระดกู]

ความพิสดารว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะลงจากภเูขาคิชฌกูฏพร้อมกับพระลักขณเถระ เห็นอัตภาพของเหล่าเนรยิกสตัว์ 
มีเปรตผู้มีแต่รา่งกระดูกเป็นต้น จึงทำาการยิ้มแย้ม ถูกพระลักขณเถระถามถึงเหตุที่ทำาการยิ้มแย้ม ก็กล่าววา่ 
“ผู้มีอายุ (กาลน้ี) มิใช่กาลแห่งปัญหาน้ี, ท่านพึงถามผมในสำานักพระตถาคต” 
อันพระเถระถามในสำานักพระตถาคตแล้ว บอกความที่ตนเห็นเนรยิกสัตว์มีเปรตผู้มีแต่รา่งกระดูกเป็นต้นแล้ว 
จึงบอกกะสหธรรมิก ๕ เหล่า ผู้เรา่ร้อนอยู่กับดว้ยสมณบริขารมีบาตรจวีรและประคดเป็นต้น โดยนัยว่า 
“ผู้มีอายุ ผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นภิกษุในพุทธศาสนาน้ีไปสู่อากาศ, แม้กายของภิกษุน้ันก็เรา่ร้อน.”

[ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก]

พระศาสดา ตรัสบอกความท่ีสัตว์เหล่าน้ันบวชในศาสนาพระกัสสปทศพลแล้ว ไม่สามารถทำาให้สมควรแก่บรรพชา เป็นผู้ลามก 
เพื่อจะทรงแสดงผลแห่งทุจริตกรรมของภิกษุผู้ลามกทั้งหลาย ซ่ึงน่ังอยู่แล้ว ณ ที่น้ัน ในขณะน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ชนเป็นอันมาก มีคอพันดว้ยผ้ากาสาวะ เป็นผู้มีธรรมลามก ไม่สำารวม, 
ชนผู้ลามกเหล่าน้ัน ย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลาย.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ กาสาวกณฺฐา ได้แก่ ผู้มีคอพันด้วยผา้กาสาวะ.

บทว่า ปาปธมฺมา แปลว่า ผู้มีธรรมลามก.

บทว่า อสญฺญตา ได้แก่ ผู้เว้นจากการสำารวมทางกายเป็นต้น. 
อธิบายว่า บุคคลผู้ลามกเห็นปานน้ัน ย่อมเข้าถึงนรก เพราะอกุศลกรรมทั้งหลายทีต่นทำาไว้, 
ชนเหล่าน้ัน ไหม้ในนรกน้ันแล้ว จตุิจากนรกน้ัน ย่อมไหม้แม้ในเปรตวิสัยทั้งหลายอยา่งน้ัน เพราะกรรมอันเผล็ดผลที่ยังเหลือ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องสตัว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน จบ.
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๓. เรื่องภกิษุผู้อยู่ที่ฝังแม่น้ำHาช่ือวัคคุมุทา
พระศาสดา เมื่อเสด็จอาศัยเมืองไพศาลี ประทับอยู่ในมหาวัน ทรงปรารภเหล่าภกิษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าวัคคุมุทา 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เสยฺโย อโยคุโฬ”๑ เป็นต้น

[พระศาสดาทรงติเตยีนภิกษุเห็นแก่ท้อง]

เรื่อง (มี) มาแล้วในอตุตริมนุสสธรรมปาราชิกสิกขาบทน่ันแล.

ในกาลน้ันแล พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอพากันกลา่วคุณแห่งอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน แก่พวกคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์แก่ท้องหรือ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ครับ พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว, ทรงติเตียนภิกษุเหล่าน้ันโดยอเนกปริยาย แลว้ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ก้อนเหล็กอันร้อนประหน่ึงเปลวไฟ ภิกษุบริโภคยังดีกว่า, 
ภิกษุผู้ทุศีล ไม่สำารวม บริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริฐอะไร?”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ความว่า ภิกษุผู้ทุศีล คือผู้ไม่มีศีล ไม่สำารวมทางกายเป็นต้น 
ปฏิญญาตนวา่ “เราเป็นสมณะ” รับก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นถวายด้วยศรัทธา อันชื่อว่า รัฏฐปิณฑะอันใด แล้วพึงฉัน, 
ก้อนเหล็กอันร้อนมีสีประหน่ึงไฟ อันภิกษุบริโภคแล้ว ยังประเสริฐกวา่ คือดีกวา่น้ัน. 
ถามว่าเพราะเหตุไร?  แก้ว่า เพราะอัตภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม้ เพราะการบริโภคก้อนเหล็กน้ันเป็นปัจจัย, 
แต่ผู้ทุศีลบริโภคกอ้นข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธา พึงไหม้ในนรกตั้งหลายร้อยชาติ.

ในกาลเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุผู้อยู่ฝั่งแม่นำ้าชื่อวัคคุมุทา จบ.

๑ วิ. มหาวิภงฺค. ๑/๑๖๗.
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๔. เรื่องบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีชือ่เขมกะ ซ่ึงเป็นหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “จตฺตาริ ฐานานิ” เป็นต้น.

[เขมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ถกูจับถึง ๓ ครัHง]

ดังได้สดับมา นายเขมกะน้ันเป็นผู้มีรูปงาม.

โดยมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้ว ถูกราคะครอบงำา ไม่สามารถจะดำารงอยู่ตามภาวะของตนได้.

แม้เขาก็ได้เป็นผู้ยินดียิ่งในปรทารกรรม๑ เหมือนกัน.

ต่อมาในเวลากลางคืน พวกราชบุรุษจับเขานำาไปแสดงแดพ่ระราชา.

พระราชามิได้ตรัสอะไรกะเขา ดว้ยทรงดำาริว่า “เราละอายต่อมหาเศรษฐี” แลว้รับสั่งให้ปล่อยไป.

ฝ่ายนายเขมกะน้ันก็มิได้งดเว้นเลย.

ต่อมา (อีก) พวกราชบุรุษก็จับเขาแล้วแสดงแด่พระราชาถึงครั้งที่ ๒ ที่ ๓.

พระราชากร็ับสั่งให้ปล่อยเช่นเคย.

มหาเศรษฐีทราบเรือ่งน้ันแล้ว พาเขาไปสำานักพระศาสดา กราบทูลเรื่องน้ันแล้วทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่นายเขมกะน้ี “

[พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม]

พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแกเ่ขาแล้ว เมื่อจะทรงแสดงโทษในการเสพภรรยาของคนอื่น ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“นระผู้ประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น ย่อมถึงฐานะ ๔ อยา่งคือ: 
การได้สิ่งที่มใิช่บุญ (เป็นที่ ๑) การนอนไม่ได้ตามความปรารถนา (เป็นที่ ๒) 
การนินทาเป็นที่ ๓  นรกเป็นที่ ๔. 
ได้สิ่งมิใช่บุญอย่าง ๑, คติลามกอยา่ง ๑, 
ความยินดีของบุรุษผูก้ลัว กับด้วยหญิงผู้กลัว มีประมาณน้อยอยา่ง ๑, 
พระราชาย่อมลงอาชญาอันหนักอย่าง ๑, 
เพราะฉะน้ัน นระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ฐานานิ ได้แก่ เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย.

บทว่า ปมตฺโต ได้แก่ ประกอบด้วยการปล่อยสติ.

บทว่า อาปชฺชติ คือ ย่อมถึง.

๑ กรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของคนอ่ืน.
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บทว่า ปรทารูปเสวี ความว่า เข้าไปเสพภรรยาของคนอื่นอยู่ ชื่อว่ามักประพฤตินอกทาง.

บทว่า อปุญฺญลาภำ ได้แก่ การไดอ้กุศล.

บทว่า น นิกามเสยฺยำ ความวา่ 
บุคคลน้ัน ไม่ได้การนอนอย่างทีต่นปรารถนา ย่อมไดก้ารนอนตลอดกาลนิดหน่อยเท่าน้ัน ซ่ึงตนไม่ปรารถนา.

บทว่า อปุญฺญลาโภ จ ความวา่ การได้สิ่งอันไม่เป็นบุญน้ีอย่าง ๑ 
คติอันลามก กลา่วคือนรก เพราะสิ่งอันไม่เป็นบุญน้ัน (เป็นเหตุ) อย่าง ๑  ย่อมมีแก่บุคคลน้ัน อยา่งน้ี.

สองบทว่า รตี จ โถกิกา ความว่า แม้ความยินดีของบุรุษผู้กลวัน้ัน กับหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อย คือมีนิดหน่อย.

บทว่า ครกุำ ความวา่ อน่ึง พระราชาย่อมลงอาชญาอยา่งหนัก ดว้ยสามารถแห่งการตดัมือเป็นต้น.

บทว่า ตสฺมา เป็นต้น ความว่า บุคคลผู้เสพภรรยาของคนอื่น ย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งมิใช่บุญเป็นต้นเหล่าน้ัน; 
เพราะฉะน้ัน นระจึงไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น.

ในกาลจบเทศนา นายเขมกะ ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.

ตั้งแต่น้ันมา มหาชนยังกาลให้ผ่านไปอย่างสบาย.

[บุรพกรรมของนายเขมกะ]

ถามว่า “ก็บุรพกรรมของนายเขมกะน้ัน เป็นอย่างไร?”

แก้ว่า “ดังได้สดับมา ในสมัยของพระพทุธเจ้าพระนามว่ากัสสป เขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สดุ 
ยกธงทอง ๒ แผ่นข้ึนไว้ที่กาญจนสถูปของพระทศพลแล้ว ตั้งความปรารถนาไวว้่า 
“เว้นหญิงที่เป็นญาติสาโลหิตเสีย หญิงที่เหลือเห็นเราแล้วจงกำาหนัด.”

น้ีเป็นบุรพกรรมของเขาดว้ยประการฉะน้ี.

เพราะฉะน้ัน หญิงของคนเหล่าอื่น เห็นเขาในที่เขาเกิดแล้ว จึงไม่สามารถเพื่อจะดำารงอยูต่ามภาวะของตนได้ ดังน้ีแล.

เรื่องบุตรของเศรษฐีชื่อเขมกะ จบ.
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๕. เรื่องภกิษุว่ายาก
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กุโส ยถา” เป็นต้น.

[ภกิษุเด็ดหญ้าแล้วสงสยั]

ได้สดับมา ภิกษุรูปหน่ึง ไม่แกล้ง๑ เด็ดหญ้าต้นหน่ึง เมื่อความรังเกียจเกิดข้ึน, 
จึงเข้าไปภิกษุรูปหน่ึง บอกความที่กรรมอันตนทำาแล้ว ถามว่า “ผู้มีอายุ ภิกษุใดเด็ดหญ้า, โทษอะไร ย่อมมีแก่ภิกษุน้ัน?”

ลำาดับน้ัน ภิกษุนอกน้ี กล่าวกะเธอวา่ “ทา่นทำาความสำาคัญว่า ‘โทษอะไรๆ ม’ี เพราะเหตุแห่งหญ้าทีท่่านเด็ดแล้ว, 
โทษอะไรๆ ย่อมไม่มีในที่น้ี, แต่ท่านแสดงแล้ว ย่อมพ้นได้” แม้ตนเองก็ได้เอามือทั้ง ๒ ถอนหญ้าแล้วถือไว้.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระศาสดา.

[กรรมท่ีบุคคลท้ำาย่อหย่อนไม่มีผลมาก]

พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุน้ันโดยอเนกปริยาย เมื่อทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี ย่อมตามบาดมือน่ันเอง ฉันใด, 
คุณเครื่องเป็นสมณะ ที่บุคคลลูบคลำาไมด่ี ย่อมคร่าเขาไปในนรก ฉันน้ัน.
การงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่ย่อหย่อน, วตัรใดที่เศร้าหมอง, 
พรหมจรรย์ท่ีระลึกด้วยความรังเกียจ, กรรมท้ัง ๓ อย่างน้ัน ย่อมไม่มีผลมาก.
หากวา่บุคคลพึงทำา (กรรมใด) ควรทำากรรมน้ัน (จริง), 
ควรบากบ่ันทำากรรมน่ันให้มั่น; 
เพราะว่าสมณธรรมเครื่องละเว้น ท่ีย่อหย่อน ยิ่งเกลี่ยธุลีลง.”

[แก้อรรถ]

หญ้าที่มีคมชนิดใดชนิดหน่ึง โดยที่สดุแม้ใบตาล ชื่อว่า กุโส ในพระคาถาน้ัน.

หญ้าคาน้ัน ผูใ้ดจับไม่ดี ย่อมตามบาด คือ ย่อมแฉลบมือของผู้น้ัน ฉันใด; 
แม้คุณเคร่ืองเป็นสมณะกล่าวคือสมณธรรม ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ช่ือว่าอันบุคคลลูบคลำาไม่ดี เพราะความเป็นผู้มีศีลขาดเป็นต้น.

บาทพระคาถาว่า นิรยายูปกฑฺฒติ ความว่า ย่อมให้เกิดในนรก.

บทว่า สิถิลำ ได้แก่ การงานไรๆ ที่บุคคลทำา ทำาให้เป็นการยดึถือไว้ย่อหย่อน โดยทำาหละหลวม.

บทว่า สงฺกิลิฏฺฐำ ความว่า ชื่อวา่ เศรา้หมอง เพราะการเที่ยวไปในอโคจร มีหญิงแพศยาเป็นต้น.

บทว่า สงฺกสฺสรำ ได้แก่ พึงระลกึด้วยความสงสัยทั้งหลาย คือ 
เห็นสงฆ์แม้ที่ประชุมกันด้วยกิจอย่างใดอย่างหน่ึง ในบรรดากิจ มีกิจด้วยอุโบสถเป็นต้น 
แล้วระลึกด้วยความสงสัยของตน คือ รังเกียจ ได้แกร่ะแวงอยา่งน้ีว่า 
“ภิกษุเหล่าน้ี ทราบความประพฤติของเรา มีประสงค์จะยกวัตรเรา จึงประชุมกันแน่แท้.”

๑ สญฺจิจฺจ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ไดเ้จตนา (ภาษาเก่า)
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สองบทว่า น ตำ โหติ ความวา่ พรหมจรรย์ กล่าวคือ สมณธรรมน้ัน คือเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีผลมากแก่บุคคลน้ัน, 
เพราะไม่มีผลมากแก่เธอ ก็ย่อมไม่มีผลมากแม้แก่ทายกผู้ถวายภกิษาแก่เธอ (ดว้ย).

บทว่า กยิรา เจ ความว่า เพราะเหตุน้ัน บุคคลพึงทำาการงานใด, จงทำาการงานน้ันจริงๆ.

บาทพระคาถาว่า ทฬฺหเมนำ ปรกกฺเม ความว่า 
ควรทำาการงานน่ันให้เป็นของอันตนทำามั่นคง คือเป็นผู้มีการสมาทานดำารงมั่นทำาการงานน่ัน.

บทว่า ปริพพฺาโช ได้แก่ สมณธรรมที่บุคคลทำาด้วยการยดึถือย่อหย่อน อันถึงภาวะมีความขาดเป็นต้น.

บทว่า ภิยฺโย ความวา่ สมณธรรมเห็นปานน้ัน ย่อมไม่สามารถที่จะนำาออกซ่ึงธุลี มีธุลีคอืราคะเป็นต้น ที่มีอยู่ ณ ภายใน, 
โดยที่แท้ ย่อมเกลี่ยธุลี มธีุลีคือราคะเป็นต้น แม้อย่างอื่น ณ เบ้ืองบนของผู้น้ัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

ภิกษุแม้น้ัน ดำารงอยู่ในความสังวรแล้ว ภายหลังเจริญวิปัสสนา บรรลพุระอรหัต ดังน้ีแล.

เรื่องภิกษุวา่ยาก จบ.
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๖. เรือ่งหญิงขีHหึง
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงข้ีหึงคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อกตำ” เป็นต้น.

[หญิงขีHหึงท้ำากรรมช่ัวแลว้คิดปกปิด]

ได้ยินวา่ สามีของหญิงน้ัน ไดท้ำาความเชยชิดกับหญิงรับใช้ในเรือนคนหน่ึง.

หญิงข้ีหึงน้ัน มัดมือมดัเท้าหญิงรับใช้คนน้ันไว้แล้ว ตัดหูและจมูกของเขา ขังไว้ในห้องวา่งห้องหน่ึง ปิดประตูแล้ว 
เพื่อจะปกปิดความที่กรรมน้ันอันตนทำาแล้ว (ชวนสามี) ว่า “มาเถิด นาย, เราจักไปวัดฟังธรรม” พาสามีไปวัด น่ังฟังธรรมอยู่.

ขณะน้ัน พวกญาติผู้เป็นแขกของนางมายังเรือน (ของนาง) แล้ว เปิดประตูเห็นประการอันแปลกน้ันแล้ว แก้หญิงรับใช้ออก.

หญิงรับใช้น้ันไปวดั กราบทูลเน้ือความน้ันแด่พระทศพล ในทา่มกลางบริษัท ๔.

[กรรมช่ัวย่อมเผาผลาญในภายหลัง]

พระศาสดา ทรงสดับคำาของหญิงรับใช้น้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“ข้ึนชื่อว่าทจุริต แม้เพียงเล็กน้อย บุคคลไม่ควรทำา ด้วยความสำาคัญว่า ‘ชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมน้ีของเรา’ 
(สว่น) สุจริตน่ันแหละ เมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้ ก็ควรทำา, 
เพราะว่า ข้ึนชื่อว่าทจุรติ แม้บุคคลปกปิดทำา ย่อมทำาการตามเผาผลาญในภายหลัง, 
(สว่น) สุจริตย่อมยังความปราโมทย์อยา่งเดียวให้เกิดข้ึน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“กรรมชั่ว ไม่ทำาเสียเลยดีกวา่, (เพราะ) กรรมชั่ว ยอ่มเผาผลาญในภายหลัง, 
ส่วนบุคคลทำากรรมใดแล้ว ไม่ตามเดือดร้อน,  
กรรมน้ัน เป็นกรรมดี อันบุคคลทำาแล้วดีกวา่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทกฺุกฏำ ความวา่ 
กรรมอันมีโทษยังสัตว์ให้เป็นไปในอบาย ไม่ทำาเสียเลย ดีกว่า คือประเสริฐ ได้แก่ ยอดเยี่ยม.

สองบทว่า ปจฺฉา ตปฺปติ ความวา่ เพราะกรรมน้ัน ยอ่มเผาผลาญในกาลที่ตนตามระลกึถึงแล้วๆ รำ่าไป.

บทว่า สุกตำ ความว่า ส่วนกรรมอันไม่มีโทษ มีสุขเป็นกำาไร ยังสัตว์ให้เป็นไปในสุคติอยา่งเดียว บุคคลทำาแล้ว ดีกวา่.

สองบทว่า ยำ กตฺวา ความวา่ บุคคลทำากรรมใดแลว้ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง คือ ในกาลเป็นที่ระลึกถึง 
ชื่อวา่ ย่อมไมต่ามเดือดร้อน คอื เป็นผู้มีโสมนัสอย่างเดียว, กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้ว ประเสริฐ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงน้ัน ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว

ก็แลชนทั้งหลายทำาหญิงรับใช้น้ันให้เป็นไท ในที่น้ันน่ันแล แล้วทำาให้เป็นหญิงมีปกติประพฤติธรรม ดังน้ีแล.

เรื่องหญิงข้ีหึง จบ.
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๗. เรือ่งอาคนัตุกภิกษุ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้อาคันตุกะหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “นครำ ยถา” เป็นต้น.

[พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพ่ือเฝ้าพระศาสดา]

ได้ยินวา่ พวกภกิษุเหล่าน้ัน เข้าจำาพรรษาอยู่ในปัจจันตนครแห่งหน่ึง ไดอ้ยู่เป็นสุขในเดือนแรก.

ในเดือนท่ามกลาง พวกโจรได้มาปล้นหมู่บ้านอันเป็นที่โคจรของภิกษุเหล่าน้ัน จับชาวบ้านเป็นเชลยไป.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน มนุษย์ทั้งหลายได้พากันปฏิสังขรณ์ปัจจันตนครน้ัน เพื่อประโยชน์จะป้องกันพวกโจร 
จึงไม่ได้โอกาสจะอุปัฏฐากภิกษุเหล่าน้ันอย่างแข็งแรง.

พวกภิกษุเหล่าน้ันจำาพรรษา หาความสำาราญมิได้  (ครั้น) ออกพรรษาแล้ว ได้ไปสู่กรุงสาวัตถี เพื่อจะเฝ้าพระศาสดา 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรสว่นหน่ึง.

[พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านัHน]

พระศาสดาทรงทำาการปฏิสันถารกับภิกษุเหล่าน้ัน ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพากันอยู่สบายหรือ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์อยู่สบายแต่ในเดือนแรกเท่าน้ัน, ในเดือนทา่มกลาง พวกโจรได้ปล้นหมู่บ้าน, 
จำาเดิมแตก่าลน้ัน มนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิสังขรณ์นคร ไม่ได้โอกาสจะบำารุงอยา่งแข็งแรง; 
เพราะฉะน้ัน พวกข้าพระองค์ จึงจำาพรรษาหาความสำาราญมิได้” จึงตรัสวา่ 
“ช่างเถอะ ภิกษุทั้งหลาย, พวกเธออย่าได้คิดเลย, ธรรมดาว่า ความอยู่เป็นสุขสำาราญตลอดกาลเป็นนิตย์ อันบุคคลหาได้ยาก; 
ธรรมดาวา่ ภิกษุ รกัษาอัตภาพน่ันแหละ เหมือนกับพวกมนุษย์เหล่าน้ัน คุ้มครองนครฉะน้ัน ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ท่านทั้งหลายควรรักษาตน เหมือนกับพวกมนุษย์ป้องกันปัจจันตนคร 
ทั้งภายในและภายนอก ฉะน้ัน,  
ขณะอย่าเข้าไปล่วงท่านทั้งหลายเสีย; เพราะว่า ชนทั้งหลายผู้ล่วงเสียซ่ึง
ขณะ เป็นผู้เบียดเสียดกันในนรก เศร้าโศกอยู่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สนฺตรพาหิรำ เป็นต้น ความวา่ ภกิษุทั้งหลาย 
ปัจจันตนครน้ัน อันมนุษย์เหล่าน้ันช่วยกันทำาที่มั่นทั้งหลาย มีประตูและกำาแพงเป็นต้น ชื่อวา่ทำาให้มั่นในภายใน 
เขาทำาที่มั่นทั้งหลายมีป้อมและคูเป็นต้น ชื่อวา่ทำาให้มั่นในภายนอก 
เพราะเหตุน้ัน ปัจจันตนครน้ัน จึงเป็นเมืองที่พวกมนุษย์ทำาให้มั่นทั้งภายในทั้งภายนอก รกัษาแล้วฉันใด; 
ก็พวกทา่นจงเข้าไปตั้งสตไิว้ จงปิดทวารทั้ง ๖ อันเป็นภายใน ไม่ปล่อยสติซ่ึงรักษาทวาร ทำาอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ัน 
ให้มั่น ดว้ยการไม่ถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอก ๖ ซ่ึงยึดถืออยู่ จะเป็นไปเพื่อขจัดอายตนะภายในเสีย 
ไม่ละสติทีร่ักษาทวาร เพื่อไมใ่ห้อายตนะภายนอกเหล่าน้ันเข้าไป ประพฤติอยู่ ชื่อวา่รกัษาตนไว้ ฉันน้ัน.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๒๕  • ๗. เร่ืองอาคันตุกภิกษุ • [แก้อรรถ]

บาทพระคาถาว่า ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความวา่ ก็ผู้ใดไม่ปกครองตนอย่างน้ัน, 
ขณะน้ีแม้ทั้งสิ้น คือ “ขณะเป็นที่บังเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจา้น้ี ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ ขณะอันได้สัมมาทิฏฐิ 
ขณะไม่ขาดแคลนแห่งอายตนะทั้ง ๖ ประการ” ย่อมก้าวล่วงเสียซ่ึงบุคคลผู้น้ัน;  ขณะน้ันจงอยา่ก้าวล่วงทา่นทั้งหลายไปเสีย.

บทว่า ขณาตตีา เป็นต้น ความว่า เพราะว่า บุคคลเหล่าใดล่วงเสียซ่ึงขณะน้ัน, และขณะน้ันล่วงเสียซ่ึงบุคคลเหล่าน้ัน; 
ชนเหล่าน้ันเป็นผู้เบียดเสียดกันในนรก คือบังเกิดในนรกน้ันแล้ว เศร้าโศกอยู่.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันเกิดความสังเวช ตั้งอยูใ่นพระอรหัตผลแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องอาคันตุกภกิษุ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๒๖  • ๘. เร่ืองนิครนถ์ • ๘. เร่ืองนิครนถ์

๘. เรื่องนิครนถ์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกนิครนถ์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อลชฺชิตาเย” เป็นต้น.

[พวกนิครนถ์โต้วาทะกับพวกภิกษุ]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนถ์แล้ว สนทนากันว่า 
“ผู้มีอายุ พวกนิครนถ์เหล่าน้ี ประเสริฐกว่าพวกชีเปลือย ซ่ึงไม่ปกปิดโดยประการทั้งปวง, 
(เพราะวา่) พวกนิครนถ์ที่ปกปิดแม้ข้างหน้าข้างเดียวเท่าน้ัน ก็เห็นจะเป็นผู้มีความละอาย (อยู่บ้าง).”

พวกนิครนถ์ฟังคำาน้ันแล้ว กล่าววา่ “พวกเรา ย่อมปกปิดเพราะเหตุน่ันหามิได้, 
พวกเราปกปิดเพราะเหตุน้ี คือ ก็ละออง๑ต่างๆ มีฝุ่นและธุลีเป็นต้นน่ันเทียว เป็นของเน่ืองด้วยชีวิตินทรีย์, 
เมื่อเป็นอย่างน้ัน ละอองตา่งๆ มีฝุ่นและธุลีเป็นต้นเหล่าน่ัน อย่าตกลงในภาชนะภิกษาทั้งหลายของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว 
ทำาการพูดกับภิกษุเหล่าน้ันอย่างมากมาย ด้วยสามารถแห่งการโตต้อบวาทะกัน.

ภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลเรื่องน้ัน ในกาลทีต่นน่ังแล้ว.

[ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ]

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สตัว์ทั้งหลาย ชื่อวา่ผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอาย ไม่ละอายในสิ่งอันควรละอาย 
ย่อมเป็นผู้มีทุคติเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้าแน่แท้” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“สัตวท์ั้งหลาย ละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอาย 
ไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ย่อมถึงทุคติ.
สัตว์ทั้งหลาย มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลัววา่ควรกลวั และ
มีปกติเห็นในส่ิงอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัว สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ย่อมถึงทุคติ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อลชชฺิตาเย ได้แก่ เพราะภาชนะภิกษาอันไม่ควรละอาย. 
จริงอยู่ ภาชนะภิกษา ชือ่ว่าสิ่งอันไม่ควรละอาย. 
ก็สัตว์เหล่าน้ัน เมื่อปกปิดภาชนะภิกษาน้ันแล้วเที่ยวไป ช่ือว่ายอ่มละอาย เพราะภาชนะภิกษาอันไม่ควรละอายน้ัน.

บทว่า ลชฺชิตาเย ความว่า เพราะองค์อันยังหิริให้กำาเริบอันไม่ปกปิดแล้ว. 
จริงอยู่ องค์อันยังหิริให้กำาเริบ ชื่อวา่สิ่งอันควรละอาย ก็สัตว์เหล่าน้ัน เมื่อไม่ปกปิดองค์อันยังหิริให้กำาเริบน้ันเที่ยวไป 
ชื่อวา่ ย่อมไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย. 
เพราะเหตุน้ัน เมื่อสัตว์เหล่าน้ัน ละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอายอยู่ ไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอายอยู่ 
ชื่อวา่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะภาวะคือความยดึถือเปล่า และเพราะภาวะคือความยดึถือโดยประการอื่น, 
สัตว์เหล่าน้ันสมาทานมิจฉาทิฏฐิน้ันแล้วเที่ยวไปอยู่ ชื่อว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิ ย่อมถึงทุคติอันต่างโดยอบายมีนรกเป็นต้น.

๑ ในลัทธิศาสนาเชน ปุคฺคลา หมายความว่า ปรมาณู.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๒๗  • ๘. เร่ืองนิครนถ์ • [แก้อรรถ]

บท อภเย เป็นต้น ความว่า ภาชนะภิกษา ชื่อวา่สิ่งอันไม่ควรกลัว 
เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และภัยคือทุจริต หาเกิดข้ึนเพราะอาศัยภาชนะภิกษาไม่. 
ก็สัตว์ทั้งหลายปกปิดภาชนะภิกษาน้ันเพราะความกลวั ชื่อว่ามีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลัววา่ควรกลวั. 
ก็องค์อันยังหิริให้กำาเริบน้ัน ช่ือว่าส่ิงอันควรกลัว เพราะกิเลสท้ังหลายมีราคะเป็นต้นเกิดข้ึนเพราะอาศัยองค์อันยังหิริให้กำาเริบ. 
และเพราะไม่ปกปิดองค์อันยังหิริให้กำาเริบน้ัน จึงชื่อวา่ ผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลวัวา่ไม่ควรกลัว. 
สัตว์ท้ังหลายช่ือว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิ เพราะความท่ีตนสมาทานการยึดถือเปล่าน้ัน และการยึดถือโดยประการอ่ืน ย่อมถึงทุคติ.

ในกาลจบเทศนา พวกนิครนถ์เป็นอันมาก มใีจสังเวชแลว้บวช.

เทศนาสำาเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนิครนถ์ จบ.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๒๘  • ๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์ • ๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์

๙. เรื่องสาวกเดียรถีย์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกสาวกเดียรถีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อวชเฺช” เป็นต้น.

[บุตรพวกเดียรถีย์สอนบุตรไม่ให้ไหว้สมณะ]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง พวกสาวกอัญญเดียรถีย์ เห็นพวกลกูๆ ของตนพร้อมทั้งบรวิาร 
เล่นอยู่กับพวกลูกของพวกอุบาสกผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ในเวลาลูกเหล่าน้ันมาเรือนแล้ว จึงต่างให้กระทำาปฏิญาณว่า 
“สมณะพวกศากยบุตร พวกเจ้าไมพ่ึงไหว้, แม้วิหารของสมณะเหล่าน้ัน พวกเจา้ก็ไม่พึงเข้าไป.”

วันหน่ึง ลูกของพวกอัญญเดียรถีย์เหล่าน้ัน กำาลังเล่นอยู่ในที่ใกล้แห่งซุ้มประตูนอกพระเชตวันวิหาร มีความกระหายนำ้าข้ึน.

ทีน้ัน พวกเขาจึงส่งเด็กของอุบาสกคนหน่ึงไปสู่พระวิหาร สั่งวา่ “เจ้าไปดื่มนำ้าในวิหารน้ันแล้ว จงนำามาเพื่อพวกเราบ้าง.”

เด็กน้ันก็เข้าไปยังพระวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลความข้อน้ัน.

[บุตรพวกเดียรถีย์นับถือพระพุทธศาสนา]

คร้ังน้ัน พระศาสดาตรัสกะเด็กน้ันว่า “เจ้าเท่าน้ันด่ืมนำ้าแล้วไป จงส่งแม้พวกเด็กนอกน้ีมา เพ่ือต้องการแก่การด่ืมนำ้าในท่ีน้ีเทียว.”

เขาไดท้ำาอย่างน้ัน.

พวกเด็กเหล่าน้ันมาดื่มนำ้าแล้ว.

พระศาสดารับสั่งให้หาเด็กเหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสธรรมกถาที่สบายแก่เด็กเหล่าน้ัน 
ทรงทำาเด็กเหล่าน้ันให้มีศรัทธามั่นคงแล้ว ให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีล.

เด็กเหล่าน้ันไปสู่เรือนของตนๆ แล้ว แจ้งความน้ันแก่มารดาและบิดา.

ครั้งน้ัน มารดาและบิดาของพวกเขา ถึงความโทมนัสปริเทวนาว่า “ลูกของพวกเรา เกิดเป็นคนมีทิฏฐิวิบัติเสียแล้ว.”

ครั้งน้ัน คนที่สนิทสนมของพวกน้ัน เป็นคนฉลาด มากลา่วธรรมแก่คนเหล่าน้ัน เพื่อต้องการแก่อันยังความโทมนัสให้สงบ.

มารดาและบิดาของพวกเด็กเหล่าน้ัน ฟังถ้อยคำาของคนเหล่าน้ันแล้ว จึงกลา่วว่า 
“พวกเราจักมอบพวกเด็กๆ เหล่าน้ีแก่พระสมณโคดมเสียทีเดียว” ดังน้ีแล้ว นำาไปสู่พระวิหารพร้อมดว้ยหมู่ญาติเป็นอันมาก.

[ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคติและสุคติ]

พระศาสดา ทรงตรวจดูอาสยะ๑ของคนเหล่าน้ันแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“สัตวท์ั้งหลาย ผู้มีความรูว้่ามีโทษ ในธรรมที่หาโทษมิได้ 
มีปกติเห็นวา่หาโทษมิได้ ในธรรมที่มโีทษ 
เป็นผู้ถือด้วยดีซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ ย่อมไปสู่ทุคติ.

๑ ธรรมเป็นท่ีอาศัย



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๒๙  • ๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์ • [ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคติและสุคติ]

สัตว์ทั้งหลาย รู้ธรรมที่มีโทษ โดยความเป็นธรรมมีโทษ 
รูธ้รรมที่หาโทษมิได้ โดยความเป็นธรรมหาโทษมิได้ 
เป็นผู้ถือด้วยดีซ่ึงสัมมาทิฏฐิ ย่อมไปสู่สุคติ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อวชฺช คือ ในสัมมาทิฏฐิ มวีัตถุ ๑๐ และในธรรมที่เป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐิน้ัน.

บทว่า วชฺชมติโน คือ มีมติเกิดข้ึนว่า “น้ีมีโทษ.” 
แต่สัตว์เหล่าน้ัน มีปกติเห็นว่าหาโทษมิได้ ในธรรมท่ีมีโทษ คือมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ และคือธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐิน้ัน.

อธิบายว่า สตัว์ทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ถือด้วยดีซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ เพราะความทีต่นถือด้วยดีแล้วซ่ึงมิจฉาทิฏฐิน่ัน 
คือความรูธ้รรมที่หาโทษมิได้ โดยความเป็นธรรมมีโทษ และรูธ้รรมที่มีโทษ โดยความเป็นธรรมหาโทษมิได้ แล้วยดึถือมั่น 
ย่อมไปสู่ทุคติ.

ความแห่งพระคาถาที่ ๒ บัณฑติพึงทราบโดยความตรงกันข้ามกับที่กลา่วแล้ว.

ในกาลจบเทศนา คนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ดำารงอยู่ในสรณะ ๓ แล้ว ฟังธรรมอื่นๆ อีกอยู่ ก็ได้ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.

เรื่องสาวกเดียรถีย์ จบ.

นิรยวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๒๒ จบ.
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๒๓. นาควรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งของพระองค์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี๑ ทรงปรารภพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อหำ นาโคว” เป็นต้น.

[พระศาสดาถกูพวกมิจฉาทิฏฐิด่า]

เรื่อง ข้าพเจ้าให้พิสดารแล้ว ในวรรณนาแห่งพระคาถาแรกแห่งอัปปมาทวรรคน่ันแล.

จริงอยู่ ในที่น้ัน ข้าพเจ้ากลา่วไว้ฉะน้ีว่า 
“พระนางมาคันทิยา ไม่อาจทำาอะไรๆ แก่หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขเหล่าน้ันได้ จึงทรงดำาริวา่ 
“เราจกัทำากจิที่ควรทำา แก่พระสมณโคดมให้ได้,” ดังน้ี แล้วให้สินจ้างแก่ชาวนครทั้งหลายแล้ว กล่าวว่า 
“พวกท่านพร้อมกับพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกร จงดา่จงบริภาษพระสมณโคดมผู้เสด็จเที่ยวเข้ามาภายในพระนคร ให้
หนีไป.”

พวกมิจฉาทิฏฐิ ผู้ไม่เลื่อมใสในพระรตันตรัย ไดต้ิดตามพระศาสดาผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนคร ด่าอยู่ บริภาษอยู่ 
ดว้ยอักโกสวัตถุ ๑๐ วา่ “เจ้าเป็นโจร เจา้เป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจา้เป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจ้าเป็นฬา เจา้เป็นสัตว์นรก 
เจ้าเป็นสัตว์ดริัจฉาน, สุคติไม่มีสำาหรับเจ้า, ทุคติเท่าน้ันอันเจ้าพึงหวัง.”

[พระอานนท์ทูลให้เสด็จไปนครอื่น ก็ไม่เสด็จไป]

ท่านพระอานนท์สดับคำาน้ันแล้ว ไดก้ราบทูลคำาน่ีกะพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชาวนครเหล่าน้ี ย่อมดา่ ย่อมบริภาษเราทั้งหลาย, เราทั้งหลายไปในที่อื่นจากพระนครน้ีเถิด.”

พระศาสดา. ไปไหน อานนท์?
พระอานนท์. สู่นครอื่น พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เมื่อมนุษย์ทั้งหลายในที่น้ัน ด่าอยู่ บริภาษอยู่ เราจักไปในที่ไหนอีก อานนท์?
พระอานนท์. สู่นครอื่นแม้จากนครน้ัน พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เมื่ออมนุษย์ในที่น้ัน ดา่อยู่ บริภาษอยู่ เราทั้งหลายจักไปในที่ไหน (อกี) เล่า อานนท์?
พระอานนท์. สู่นครอื่นแม้จากนครน้ัน (อกี) พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. อานนท์ การทำาการอย่างน้ันไม่ควร, 

อธิกรณ์เกิดข้ึนในที่ใด, เมื่อมันสงบแล้วในน้ันน่ันแหละ, การไปสู่ที่อื่นจึงควร; 
อานนท์ กเ็ขาพวกไหนเล่า ยอ่มด่า?

พระอานนท์. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ชนทั้งหมด จนกระทั่งทาสและกรรมกร ย่อมด่า.

๑ นครหลวงแห่งแคว้นวังสะ.
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[พระศาสดาทรงอดกลัHนค้าล่วงเกินได้]

พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างทีเ่ข้าสู่สงคราม, 
การอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจาก ๔ ทิศ เป็นภาระของช้างทีเ่ข้าสู่สงคราม ฉันใด, 
ชื่อวา่การอดทนถ้อยคำาที่ชนทุศีล แม้มาก กลา่วแล้ว เป็นภาระของเรา ฉันน้ันเหมือนกัน” 
เมื่อทรงปรารภพระองค์แสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ี ในนาควรรควา่

“เราจักอดกลั้นคำาล่วงเกิน เหมือนช้างอดทนลูกศรทีต่กจากแล่งในสงคราม 
ฉะน้ัน,  เพราะชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล.
ชนทั้งหลาย ย่อมนำาสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม, 
พระราชาย่อมทรงสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้ว, 
บุคคลผู้อดกลั้นคำาลว่งเกินได้ ฝกึ (ตน) แล้ว 
เป็นผู้ประเสรฐิในมนุษย์ทั้งหลาย,
ม้าอัสดร ๑ มา้สินธพผู้อาชาไนย ๑ ชา้งใหญ่ชนิดกุญชร ๑ 
ที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นสัตว์ประเสริฐ, 
แต่บุคคลที่มีตนฝึกแล้ว ย่อมประเสริฐกวา่ (สัตว์พิเศษน้ัน).””

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นาโคว คือ เหมือนช้าง.

สองบทว่า จาปาโต ปตติำ ความวา่ หลุดออกไปจากธนู.

บทว่า อตวิากฺยำ  ความวา่ ซ่ึงคำาลว่งเกิน ที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งอนริยโวหาร๑ ๘.

บทว่า ตติิกฺขิสฺสำ  ความวา่ ชา้งใหญ่ที่เขาฝึกหัดดีแล้ว เข้าสู่สงคราม เป็นสัตว์อดทน  
ไม่พร่ันพรึงซ่ึงลูกศรท่ีหลุดจากแล่งตกลงท่ีตน ช่ือว่า ย่อมทนทานต่อการประหารท้ังหลาย มีประหารด้วยหอกเป็นต้นได้ ฉันใด, 
เรากจ็ักอดกลั้น คือจกัทนทานคำาลว่งเกิน มีรูปอย่างน้ัน ฉันน้ันเหมือนกัน.

บทว่า ทุสฺสีโล หิ ความว่า เพราะโลกิยมหาชนน้ีเป็นอันมาก เป็นผู้ทุศีล 
เที่ยวเปล่งถ้อยคำาเสียดสี ด้วยอำานาจแห่งความชอบใจของตน, การอดกลั้น คอืการวางเฉย ในถ้อยคำาน้ัน เป็นภาระของเรา.

๑ อนริยโวหาร ๘ คือ 
๑. อทิฏฺเฐ ทิฏฺฐวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่เห็นว่าเห็น
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่ไดย้ินว่าได้ยิน.
๓. อมุเต มุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่รู้ว่ารู้.
๔. อวิญฺญาเต วิญฺญาตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่ทราบชัดว่าทราบชัด.
๕. ทิฏเฐ อทิฏฺฐวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีเห็นว่าไม่เห็น.
๖. สุเต อสฺสุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีได้ยินว่าไม่ได้ยิน.
๗. มุเต อมุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีรู้ว่าไม่รู้.
๘. วิญฺญาเต อวิญฺญาตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีทราบชัดว่าไม่ทราบชัด.
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บทว่า สมิตึ ความว่า ก็ชนทั้งหลาย เมื่อจะไปสู่ทา่มกลางมหาชน ในสมาคมสถาน มอีุทยานและสนามกรีฑาเป็นต้น 
เทียมโคหรือม้าที่ฝกึแล้วเท่าน้ันเข้าที่ยานแล้ว ย่อมนำาไป.

บทว่า ราชา ความว่า แม้พระราชา เมื่อจะเสด็จไปสู่ที่เห็นปานน้ันน่ันแหละ ย่อมทรงสตัวพ์าหนะเฉพาะที่ฝึกแล้ว.

บทว่า มนุสฺเสสุ ความว่า แม้ในมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกแล้ว คือ ผู้สิ้นพยศแล้วแล๑ ด้วยอริยมรรค ๔ เป็นผู้ประเสริฐ.

บทว่า โยตวิากฺยำ ความว่า บุคคลใดย่อมอดกลั้น คือ ย่อมไม่โตต้อบ ไม่พรั่นพรึง ถึงคำาล่วงเกินมรีูปเช่นน้ัน 
แม้อันเขากล่าวซำ้าซากอยู่, บุคคลผู้ฝึกแล้วเห็นปานน้ัน เป็นผู้ประเสริฐ.

ม้าที่เกิดจากแม่ม้า โดยพ่อฬา ชื่อว่า ม้าอัสดร.

บทว่า อาชานียา ความว่า ตวัสามารถเพือ่จะพลันรู้เหตุที่นายสารถีผู้ฝึกมา้ให้กระทำา.

ม้าที่เกิดในแคว้นสินธพ ชื่อวา่ มา้สินธพ.

ช้างใหญ่ที่เรียกว่า กุญชร ชื่อว่า มหานาค.

บทว่า อตตฺทนฺโต เป็นต้น ความวา่ 
ม้าอัสดรกด็ี มา้สินธพก็ดี ช้างกุญชรกด็ี เหล่าน่ัน ที่ฝึกแล้วเทียว เป็นสัตว์ประเสริฐ, ที่ยังไม่ได้ฝกึ หาประเสริฐไม่, 
แต่บุคคลใด ชื่อวา่มีตนฝึกแล้ว คือหมดพยศแลว้ เพราะความที่ตนเป็นผู้ฝึกด้วยอริยมรรค ๔, 
บุคคลน้ีย่อมประเสริฐกว่าสตัวพ์าหนะ มีม้าอัสดรเป็นต้นแม้น้ัน คือย่อมเป็นผู้ยิ่งกว่าสตัวพ์าหนะมีม้าอัสดรเป็นต้นเหล่าน้ัน 
แม้ทั้งสิ้น.

ในกาลจบเทศนา มหาชนแม้ทั้งหมดน้ัน ผู้รับสินจ้างแล้วยืนด่าอยู่ในที่ทั้งหลาย มีถนนและทางสามแยก๒ เป็นต้น 
บรรลุโสดาปัตติผลแลว้ ดังน้ีแล.

เรื่องของพระองค์ จบ.

๑ นิพพฺิเสวโนว มีความเสพผิดออกแล้วเทียว.
๒ วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ ในท่ีท้ังหลายมถีนนและตรอกมีสัณฐานเพยีรดังกระจับเป็นต้น.
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๒. เรือ่งภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง ผู้เคยเป็นนายหัตถาจารย์๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“น หิ เอเตหิ” เป็นต้น.

[ควาญช้างฝึกช้างให้ดีได้ เพราะได้นัยจากภิกษุ]

ได้ยินวา่ วันหน่ึง ภกิษุน้ัน เห็นนายควาญช้าง๒ ผูต้ั้งใจว่า “เราจักฝกึช้างสักตัวหน่ึง” แล้วไม่อาจเพื่อจะให้ชา้งสำาเหนียก 
เหตุทีต่นปรารถนาได้ อยูใ่กล้ฝั่งแม่นำ้าอจริวดี จึงเรียกภกิษุทั้งหลายซ่ึงยืนอยู่ที่ใกล้มาแล้ว กล่าววา่ 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย หากว่านายหัตถาจารย์น้ี พึงแทงชา้งตัวน้ีในที่ชื่อโน้นไซร้, เขาพึงให้มันสำาเหนียกเหตุน้ีได้โดยเรว็ทีเดียว.” 

เขาสดับคำาของภิกษุน้ันแล้ว จึงทำาอยา่งน้ัน ก็ฝึกชา้งตวัน้ันให้เรียบร้อยได้.๓

ภิกษุเหล่าน้ัน จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระศาสดา.

[ฝึกตนดีแล้ว ย่อมไปสู่ท่ีไม่เคยไปได้]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกภิกษุน้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า “เขาว่าเธอพูดอยา่งน้ัน จริงหรือ?” 
เมื่อภิกษุน้ัน ทูลรับวา่ “จริง พระเจ้าข้า” ทรงติเตียนภิกษุน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“บุรุษเปล่า เธอต้องการอะไร ดว้ยยานคือชา้ง หรอืยานอย่างอื่น ที่ฝึกแล้ว? 
เพราะชื่อวา่คนผู้สามารถเพื่อจะไปสู่สถานที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่าน้ี หามีไม่, แต่ผู้มีตนฝึกดีแล้ว อาจไปสู่สถานที่ไม่เคยไปได้;
เพราะฉะน้ัน เธอจงฝกึตนเท่าน้ัน, เธอจะต้องการอะไรด้วยการฝึกสัตว์พาหนะเหล่าน้ัน” แลว้ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ก็บุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปดว้ยยานเหล่าน้ี เหมือนคนผู้ฝึก (ตน) แล้ว
ไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปไดด้้วยตนที่ฝกึแล้ว ทรมานดีแลว้ฉะน้ัน ไม่ได้.”

[แก้อรรถ]

พระคาถาน้ัน มีความวา่ ก็บุคคลไรๆ พึงไป สู่ทิศ คอืพระนิพพาน ที่นับว่ายังไม่ได้ไป เพราะความเป็นทิศที่ตนยังไม่เคยไป 
แม้โดยที่สุดด้วยความฝัน ด้วยยานทั้งหลาย มียานคือช้างเป็นต้นเหล่าน้ีได้, 
เหมือนบุคคลผู้ฝึก (ตน) แล้ว คือผู้หมดพยศ มีปัญญา ไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปแล้วน้ัน คือบรรลุถึงภูมิแห่งท่านที่ฝึก (ตน) แล้ว 
ดว้ยตนที่ฝึกแล้ว ดว้ยการฝึกอินทรีย์ในส่วนเบ้ืองต้น ทรมานดีแล้ว ด้วยอริยมรรคภาวนาในสว่นเบ้ืองหลัง ฉะน้ัน ก็หามิได้; 
เพราะฉะน้ัน การฝกึตนเท่าน้ัน จึงประเสริฐสำาหรับเธอ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุผู้เคยเป็นควาญช้าง จบ.

๑ หตฺถี-อาจริย ควาญช้าง
๒ หตฺถิทมกำ ซึ่งบุคคลผู้ฝึกซึ่งช้าง.
๓ สุทนฺตำ ให้เป็นสัตว์ท่ีฝึกดีแล้ว.



ธอ.แปลโดยอรรถ ภ.๗ หน้า ๑๓๕  • ๓. เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า • ๓. เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า

๓. เรือ่งบุตรของพราหมณ์เฒ่า
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภพวกบุตรของพราหมณ์เฒ่าคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ธนปาลโก” เป็นต้น.

[บุตรบ้ำารงุบิดาเพราะอยากได้สมบัติ]

ได้ยินวา่ พราหมณ์คนหน่ึงในกรุงสาวตัถี มีสมบัติประมาณ ๘ แสน 
ทำาอาวาหมงคลแก่บุตร ๔ คน ผู้เจริญวัยแล้ว ได้ให้ทรพัย์ ๔ แสน.

ต่อมา เม่ือพราหมณีของเขาทำากาละ๑ไปแล้ว, พวกบุตรจึงปรึกษาพร้อมกันว่า “หากพ่อของเราน้ีจักนำาพราหมณีคนอ่ืนมาไซร้, 
ดว้ยอำานาจแห่งบุตรทั้งหลายที่เกิดในท้องของนาง ตระกูลก็จักทำาลาย. เอาเถิด พวกเรา (ชว่ยกัน) สงเคราะห์ท่าน.”

พวกเขาบำารุงพราหมณ์เฒ่าน้ันอยู่ ด้วยปัจจัยมีอาหารเคร่ืองนุ่งห่มเป็นต้นอันประณีต ทำากิจมีอันนวดฟ้ันมือและเท้าเป็นต้นอยู่ 
ครั้นบำารุงแล้ว วันหน่ึง เมื่อพราหมณ์เฒ่าน้ัน นอนหลับกลางวันและลุกข้ึนแล้ว, 
จึงนวดฟั้นมือและเท้า พลางพูดถึงโทษในฆราวาสต่างๆ กันแล้ว วิงวอนวา่ 
“พวกผมจักทะนุบำารุงคุณพ่อโดยทำานองน้ีตลอดชพี, ขอคุณพอ่โปรดให้แม้ทรพัย์ที่ยังเหลือแกพ่วกผมเถิด.”

พราหมณ์ให้ทรพัย์แก่บุตรอกีคนละแสน แบ่งเครื่องอุปโภคทั้งหมดให้เป็น ๔ สว่น มอบให้ เหลือไว้เพียงผ้านุ่งห่มของตน.

บุตรคนหัวปีทะนุบำารุงพราหมณ์น้ัน ๒-๓ วัน.

[พราหมณ์เท่ียวขอทานเขากิน]

ต่อมาวันหน่ึง ลูกสะใภ้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตู พดูกะพราหมณ์เฒ่าน้ัน ผู้อาบนำ้าแล้วเดินมาอยู่ อย่างน้ีว่า 
“ทรพัย์ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ที่คุณพ่อให้แก่บุตรคนหัวปี ยิ่งกว่า (บุตรทั้งหลาย) มีอยู่หรือ, 
คุณพ่อให้ทรพัย์แก่บุตรทุกคน คนละ ๒ แสนมิใช่หรือ? ไฉนคุณพ่อจึงไม่รู้จกัทางแห่งเรือนของบุตรที่เหลือเล่า?”

แม้เขาคุกคามนางวา่ “อีหญิงถ่อย มึงจงฉิบหาย,” โกรธแล้วได้ไปยังเรือนของบุตรคนอื่น.

โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน เขาถูกลูกสะใภ้อื่นให้เตลดิไปจากเรือนแม้น้ัน ด้วยอุบายน้ีเหมือนกันแล (คือได้ไปยังเรือนของบุตรคนอ่ืน) 
เมื่อไม่ได้การเข้าไปแม้ในเรือนหลังหน่ึง อย่างน้ี ด้วยประการฉะน้ี จึงบวชเป็นชีปะขาว๒ เที่ยวภิกษาอยู่ 
โดยกาลล่วงไป ทรุดโทรมลงเพราะชรา มีสรีระเศรา้หมองเพราะโภชนะไม่ดีและนอนลำาบาก 
เที่ยวภิกษาอยู่ (กลับ) มา ทอดหลังลงนอน กา้วลงสู่ความหลับแล้ว 
ลุกข้ึนน่ังมองดูตน ซ่ึงมีความกระวนกระวายระงับแล้ว ไม่เห็นที่พึ่งของตนในบุตรทั้งหลาย จึงคิดวา่ 
“ได้ยินวา่พระสมณโคดมไม่สยิว้พระพักตร์ มีพระพักตร์เบิกบาน๓ ตรัสถ้อยคำาไพเราะ ทรงฉลาดในการต้อนรับ, 
เราอาจเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้ว ไดร้ับการต้อนรับ.”

เขาจดัแจงผ้านุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้ว หยิบภาชนะภิกษาถือไม้เท้า ได้ไปยังสำานักพระผู้มพีระภาคเจ้า.

๑ ตาย
๒ ชีปะขาว นักบวชนุ่งขาวห่มขาว. ‘ชีผ้าขาว’
๓ อุตฺตานมุโข มีพระพักตร์หงาย.
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จริงอยู่ แม้พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลาย ก็กลา่วคำาน้ีไว้วา่ 
“ครั้งน้ันแล พราหมณ์มหาศาลคนใดคนหน่ึง ผู้เศรา้หมอง มีผ้าห่มอันเศร้าหมอง เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคเจ้า 
โดยสถานทีพ่ระองค์ประทับอยู่.”

พระศาสดา ทรงทำาปฏิสันถารกับเขาผู้น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึงแล้ว ได้ตรัสคำาน้ีวา่ 
“พราหมณ์ เพราะอะไรหนอแล ทา่นจึงเป็นผู้เศร้าหมอง มีผา้ห่มอันเศร้าหมอง?”

พราหมณ์ทูลวา่ “ข้าแตพ่ระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์มีบุตรอยู่ ๔ คนในโลกน้ี, 
บุตรเหล่าน้ัน ถูกภรรยายุยง จึงขับข้าพระองค์ออกเสียจากเรอืน.”

[พระศาสดาให้พราหมณ์เรียนคาถา]

พระศาสดา ตรัสว่า 
“พราหมณ์ ถ้ากระน้ัน ทา่นจงเรียนคาถาเหล่าน้ี, เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภา, เมื่อบุตรทั้งหลาย น่ังแล้ว, จงกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าจักเพลิดเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใด 
และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด, 
บุตรเหล่าน้ันถูกภรรยายุยง๑ ย่อมรุกรานข้าพเจ้า เหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะน้ัน.
ได้ยินวา่ บุตรเหล่าน้ันเป็นอสัตบุรุษ เลวทราม เรียกข้าพเจ้าวา่ ‘พ่อ พ่อ’ 
พวกเขาคือรากษส (มาแล้ว) โดยรูปเพียงดังบุตร ยอ่มทอดทิ้งข้าพเจ้า 
ผู้ถึงความเสื่อม (แก่)
บิดาแม้ของเหล่าพาลชน เป็นคนแก่ ต้องเท่ียวขอทานท่ีเรือนของชนเหล่าอ่ืน 
เหมือนม้าที่แก่ใช้การงานไม่ได้ ถูกเขาพรากไปจากอาหาร๒ ฉะน้ัน.
นัยว่า ไม้เท้าของข้าพเจ้าแล ยังประเสริฐกว่า, 
บุตรทั้งหลายไมเ่ชื่อฟัง จะประเสริฐอะไร, 
(เพราะ) ไม้เท้ากันโคดุก็ได้, อน่ึง กันสุนัขก็ได้,
มีไว้ (ยัน) ข้างหน้าเวลามดืคำ่าก็ได้,  (ใช้) หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได้, 
เพราะอานุภาพแห่งไม้เท้า (คนแก่เช่นข้าพเจ้า)พลาดแล้วก็กลับยืนข้ึน (ได้).” 

[พราหมณ์ได้อุบายดี]

เขาเรียนคาถาเหล่าน้ัน ในสำานักของพระผู้มีพระภาคเจา้แล้ว, เมื่อพวกบุตรประดับประดาดว้ยสรรพาลังการแล้ว 
ย่างเข้าไปสู่สภาน้ัน น่ังเหมือนอาสนะที่ควรแก่ค่ามาก ในทา่มกลางพวกพราหมณ์ ในวันประชุมพราหมณ์เห็นปานน้ัน, 
ตกลงใจว่า “กาลน้ีเป็นกาลของเราแล้ว” เข้าไปสู่ท่ามกลางสภา ชูมือข้ึนแล้วกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ข้าพเจา้ประสงค์จะกลา่วคาถาแก่ท่านทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายจักฟังไหม?”, 
เมื่อพราหมณ์เหล่าน้ัน กลา่วว่า “กล่าวเถิดๆ พราหมณ์ พวกเราจักฟัง,” ได้ยืนกล่าวเทียว.

๑ บุตรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยา ก็ว่า.
๒ จากรางหญ้า (เป็นท่ีเคี้ยวกิน) ก็ว่า.
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ก็โดยสมัยน้ัน มนุษย์ทั้งหลายมีวัตรอยู่อย่างน้ีว่า 
“บุตรใดใช้สอยทรัพย์ที่เป็นของมารดาบิดา (แต่) ไม่เลี้ยงมารดาบิดา, บุตรน้ัน ต้องถูกฆ่า.”

เพราะฉะน้ัน บุตรของพราหมณ์เหล่าน้ัน จึงฟุบลงแทบเท้าของบิดา วิงวอนวา่ 
“คุณพ่อครับ ขอคุณพ่อโปรดให้ชีวติแก่พวกกระผมเถิด.”

เพราะความที่หทัยของบิดาเป็นธรรมชาติอ่อนโยน เขาจึงกล่าวว่า 
“ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย อยา่ให้บุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจา้พินาศเสียเลย, พวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจา้.”

ทันใดน้ัน มนุษย์ทั้งหลาย จึงกลา่วกะพวกบุตรของเขาวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ตั้งแต่วันน้ีไป หากพวกทา่นจักไม่ประคับประคองบิดาให้ดีไซร้, พวกเราจักฆ่าพวกทา่นเสีย.”

บุตรเหล่าน้ันกลัวแล้ว เชิญบิดาให้น่ังบนตั่ง ยกข้ึนนำาไปสู่เรือนด้วยตนเอง ทาสรีระด้วยนำ้ามัน ขัดสี (ให้สะอาด) 
ใช้วตัถุมีกลิ่นหอมเป็นต้นชะโลมแล้ว ให้เรียกพราหมณีทั้งหลายมาแล้ว สั่งว่า 
“ตั้งแตว่ันน้ีไป เธอทั้งหลายจงประคับประคองบิดาของพวกฉันให้ดี, 
ถ้าเธอทั้งหลายจักถึงความประมาทแล้วไซร้, พวกฉันจักกำาราบ๑เธอทั้งหลายเสีย” แล้วให้บริโภคโภชนะอันประณตี.

[พราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา]

พราหมณ์อาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน ก็เกิดมีกำาลังมีอินทรีย์เปล่งปล่ัง มองดูอัตภาพแล้ว ดำาริว่า 
“สมบัติน้ี เราได้เพราะอาศัยพระสมณโคดม” ถือเอาผ้าคู่ ๑ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบรรณาการ 
ไปสู่สำานักของพระผู้มพีระภาคเจ้า มีปฏิสันถารอันพระองค์ทรงทำาแลว้ น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง 
วางผ้าคู่น้ันลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลว้ กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ ย่อมแสวงหาทรัพย์เป็นส่วนแห่งอาจารย์ เพื่ออาจารย์, 
ขอพระโคดมผู้เจริญ ซ่ึงเป็นพระอาจารย์ของข้าพระองค์ โปรดรับทรัพย์เป็นส่วนอาจารย์.”

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับผ้าคู่น้ัน เพื่ออนุเคราะห์เขาแล้ว ทรงแสดงธรรม.

ในกาลจบเทศนา พราหมณ์ดำารงอยู่ในสรณะแล้ว จึงกราบทูลอย่างน้ีวา่ 
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ถวายธุวภตัร๒ ๒ ที่ จากธุวภัตร ๔ ที่ ซ่ึงบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์น้ัน แด่พระองค์.”

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสวา่ “งามละ พราหมณ์, แต่เราจักไปสู่สถานที่ชอบใจเท่าน้ัน” แล้วทรงส่งเขาไป.

พราหมณ์ไปถึงเรือนแล้ว บอกพวกบุตรวา่ “พ่อทั้งหลาย พระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อ, 
พ่อถวายธุวภตัร ๒ ท่ีแก่พระองค์. เจา้ทั้งหลายอย่าละเลยในเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงนะ.”

บุตรทั้งหลายรับว่า “ดีละ คุณพ่อ.”

[พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ์]

วันรุ่งข้ึน พระศาสดาเสดจ็ไปบิณฑบาต ได้เสด็จไปถึงประตูเรือนแห่งบุตรคนหัวปี (ของพราหมณ์).

๑ นิคฺคณฺหิสฺสาม
๒ ภัตรประจำา
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เขาเห็นพระศาสดาแล้วรับบาตร เชิญเสด็จให้เข้าไปสู่เรือน เชิญให้น่ังประทับ ณ บัลลังก์ซ่ึงควรแก่คา่มากแล้ว 
ได้ถวายโภชนะอันประณตี.

พระศาสดาได้เสดจ็ไปสู่เรือนของบุตรพราหมณ์ทั้งสิ้นตามลำาดับ คือ “วันรุ่งข้ึน ของบุตรนอกน้ี, วันรุ่งข้ึน ของบุตรนอกน้ี.”

พวกเขาทกุคนได้ทำาสกัการะอย่างน้ันเหมือนกัน.

ต่อมาวันหน่ึง บุตรคนหัวปี เมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแล้ว จึงพูดกะบิดาวา่ “คุณพ่อครับ พวกกระผมจะให้มงคลแก่ใคร?”

พราหมณ์. พ่อไม่รูจ้ักคนอื่น, พระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อมิใช่หรือ?
บุตรคนหัวปี. ถ้ากระน้ัน คุณพ่อโปรดนิมนตพ์ระองคพ์ร้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ี.
พราหมณ์ได้ทำาอย่างน้ัน.

วันรุ่งข้ึน พระศาสดา พร้อมดว้ยบริวาร ได้เสด็จไปยังบ้านของเขา.

เขานิมนต์ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข ให้น่ังในเรือนซ่ึงฉาบด้วยโคมัยสด ประดับด้วยสรรพาลังการแล้ว 
อังคาสด้วยมธุปายาสแข้น และดว้ยขานียะอันประณตี.

ก็ในระหว่างแห่งภัตรน่ันแหละ บุตร ๔ คนของพราหมณ์น่ังในสำานักพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ประคับประคองบิดาของพวกข้าพระองค์ ไม่ประมาท, 
โปรดทอดพระเนตรอตัภาพของทา่นเถิด.”

[การบ้ำารุงมารดาบิดาเป็นมงคล]

พระศาสดาตรัสวา่ 
“ท่านทั้งหลายทำากรรมงามแล้ว, ชื่อว่า การเลี้ยงมารดาบิดา โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย (เคย) ประพฤติมาแลว้เหมือนกัน” 
แล้วตรัสมาตุโปสกนาคชาดก๑ ในเอกาทสนิบาตน้ีโดยพิสดารว่า 
“เพราะช้างน้ันหลีกไปเสีย ต้นอ้อยช้างและไม้โมกมัน จึงงอกข้ึนไสว” ดังน้ีเป็นต้น แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาน้ีวา่

“กุญชร นามว่า ธนปาลกะ ตกมันจัด ห้ามได้ยาก ถูกขังไว้ 
ไม่บริโภคฟ่อนหญ้า.  กุญชรระลึกถึง (แต่) นาควัน.๒”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ธนปาลโก นาม น่ัน 
เป็นชื่อของช้างทีพ่ระเจ้ากาสิกราช ทรงส่งนายหัตถาจารย์ไปให้จับในนาควันอันรื่นรมย์ในครั้งน้ัน.

บทว่า กฏุกปฺปเภทโน ความวา่ ตกมันจัด.

อันที่จริง ในกาลเป็นที่ตกมันของช้างทั้งหลาย หมวกหูทั้ง ๒ ย่อมแตกเยิ้ม, 
แม้ตามปกติ ในกาลน้ัน ช้างทั้งหลาย ย่อมไม่นำาพาซ่ึงขอ ปฏัก หรือโตมร ย่อมเป็นสัตวด์ุรา้ย, 
แต่ช้างธนปาลกะน้ัน ดรุ้ายนักทีเดียว; เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงตรัสว่า กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย.”

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๓. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑.
๒ สุมรติ เป็นอีกรูปหนึ่งของ สรติ. นาควนสฺส แปลกันว่า ซึ่งป่าแห่งไม้กากะทิง เป็นฉฏัฐีวิภัติลงในอรรถทุติยาวภิัติ.
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บาทพระคาถาว่า พทฺโธ กฬฬำ น ภุญชฺติ ความว่า ช้างธนปาลกะน้ัน มิได้ถูกตกปลอกไว้, แต่ถูกเขานำาไปสู่โรงชา้ง 
ให้แวดวงดว้ยม่านอันวิจติรแล้ว พกัไว้บนพื้นที่ซ่ึงทำาการประพรมด้วยของหอม มีเพดานวิจติรคาดไว้ ณ เบ้ืองบน 
แม้อันพระราชาให้บำารุงดว้ยโภชนะมีรสเลิศตา่งๆ ควรแกพ่ระราชา ก็มใิยดีจะบริโภคอะไรๆ, 
อันคำาว่า “พทฺโธ กฬฬำ น ภุญชฺติ” (น้ี) พระศาสดา ตรัสหมายถึงอาการเพียงช้างถูกส่งเข้าไปสู่โรงชา้ง.

สองบทว่า สุมรติ นาควนสฺส ความวา่ ชา้งธนปาลกะน้ัน ระลึกถึงนาควัน ซ่ึงเป็นที่อยู่อันน่ารื่นรมย์แท้ หามิได้, 
ก็มารดาของช้างน้ัน ได้เป็นสัตว์ถึงทุกข์เพราะพรากจากบุตรในป่า, 
ช้างน้ันบำาเพ็ญมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมน่ันแล, ดำาริว่า “ประโยชน์อะไรของเราด้วยโภชนะน้ี,” 
ระลึกถึงมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรม ซ่ึงประกอบด้วยธรรมเท่าน้ัน; 
ก็ชา้งน้ัน อยู่ในนาควันน้ันน่ันแล อาจบำาเพ็ญมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมน้ันได้, 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงตรัสว่า “สุมรติ นาควนสฺส กุญชฺโร.” 

เมื่อพระศาสดา คร้ันทรงนำาบุรพจริยาของพระองค์น้ีมาตรัสอยู่น่ันแล, 
บุตรของพรหมณ์แม้ทั้งหมด ยังอัสสุธาร๑ให้ไหลแล้ว มี หทัยอ่อน เงี่ยโสตลงสดับแล้ว.

ครั้นน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงทราบถึงธรรมเป็นที่สบายของพวกเขาแล้ว จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลาย.

ในกาลจบเทศนา พราหมณ์พร้อมกับบุตรและลูกสะใภ้ทั้งหลาย ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้ ดังน้ีแล.

เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า จบ.

๑ นำ้าตา
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๔. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มิทธฺิ ยทา” เป็นต้น.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลง่วง เพราะเสวยจุเกินไป]

ความพิสดารว่า สมัยหน่ึง พระราชาเสวยข้าวสกุแห่งข้าวสารทะนานหน่ึง กับสูปพยัญชนะพอควรแก่ข้าวสุกน้ัน.

วันหน่ึง ท้าวเธอเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว ยังไม่ทรงบรรเทาความเมาในภัตรได้เลย ได้เสด็จไปสู่สำานักของพระศาสดา 
มีพระรูปอันลำาบาก พลิกไปข้างน้ีและข้างน้ี แม้ถูกความง่วงครอบงำา เมื่อไม่สามารถจะบรรทมตรงๆ ได้ 
จึงทรงน่ัง ณ ท่ีสุดข้างหน่ึง.

[พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะท้าวเธอว่า “มหาบพิตร พระองค์ยังไม่ทันไดท้รงพักผ่อนเลย เสด็จมากระมัง?”

พระราชา. “ถูกละ พระเจา้ข้า, ต้ังแต่กาลที่บริโภคแล้ว หม่อมฉันมีทุกข์มาก”
ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอวา่ “มหาบพิตร คนบริโภคมากเกินไป ย่อมมีทุกข์อย่างน้ี” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ในกาลใด บุคคลเป็นผู้กินมาก มักงว่ง และมักนอนหลับกระสับกระส่าย 
ประหน่ึงสุกรใหญ่ ที่ถูกปรนปรือดว้ยอาหาร ฉะน้ัน, 
ในกาลน้ัน เขาเป็นคนมึนซึม ย่อมเข้าไปถึงห้อง[นอน] รำ่าไป.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มิทธฺี ความวา่ ผู้อันความท้อแท้และความง่วงเหงาครอบงำา.

บทว่า มหคฺฆโส ความว่า ผู้บริโภคมาก เหมือนอาหรหัตถกพราหมณ์ อลังสาฏกพราหมณ์ ตัตถวัฏกกพราหมณ์ 
กากมาสกพราหมณ์ และภุตตวัมมิกพราหมณ์ คนใดคนหน่ึง

บทว่า นิวาปปุฏฺโฐ ความวา่ ถูกปรนปรือแล้วดว้ยข้าวหมู มรีำาเป็นต้น.

จริงอยู่ สุกรบ้านเขาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เวลายังอ่อน ในเวลามีสรรีะอ้วน ไม่ได้เพื่อจะออกจากเรือนไปข้างนอก 
ส่ายไปส่ายมาในที่ตา่งๆ มีใต้เตียงเป็นต้นแล้ว ย่อมนอนหายใจฟดูฟาด๑ อยู่เท่าน้ัน.

ท่านกลา่วคำาอธิบายน้ีวา่ “บุคคลผู้มีความง่วงงุน กินจุ และเมื่อไม่อาจยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอิริยาบถอย่างอื่น 
มักนอนหลับ มีปกตพิลิกกลับไปกลับมา เหมือนสุกรใหญ่ที่ถูกปรนปรือด้วยเหยื่อฉะน้ัน ในขณะใด; 
ในขณะน้ัน เขาย่อมไม่อาจเพือ่มนสิการไตรลกัษณ์ คือ “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา” ได้, 
เพราะไม่มนสิการไตรลกัษณ์เหล่าน้ัน จึงชื่อวา่มีปัญญาทึบ ย่อมเข้าห้อง คือ ไม่พ้นไปจากการอยู่ในห้อง”

[พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทาการกินจุ]

ในกาลจบเทศนา พระศาสดา ได้ตรัสพระคาถาน้ีดว้ยสามารถอุปการะแกพ่ระราชาว่า

๑ อสฺสสนฺโต หายใจออกอยู่ ปสฺสสนฺโต หายใจเข้าอยู่.
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“คนผู้มีสติทุกเมื่อ รู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วน้ัน 
ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย แก่ช้า อายุยืน”

ดังน้ีแล้ว โปรดให้อุตตรมาณพเรียนไว้แล้ว ทรงแนะอุบาย วา่ 
“เธอพึงกลา่วคาถาน้ีเฉพาะในเวลาทีพ่ระราชาเสวย, และพึงให้พระราชาทรงลดโภชนะลงดว้ยอุบายน้ี.”

เขาไดก้ระทำาเช่นน้ัน.

สมัยต่อมา พระราชาทรงกระปรี้กระเปร่า มีพระสรรีะเบา ทรงถึงความสำาราญ 
เพราะความที่ทรงมพีระกระยาหารทะนานหน่ึงเป็นอย่างยิ่ง 
ทรงมีความคุ้นเคยบังเกิดข้ึนในพระศาสดาแล้ว ทรงให้อสทิสทานเป็นไป ๗ วัน.

ในเพราะทรงอนุโมทนาทาน มหาชนซ่ึงมาประชุม (ณ ที่น้ัน) บรรลุคุณวิเศษใหญ่แล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล จบ.
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๕. เรื่องสานุสามเณร
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณรชือ่สานุ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อิทำ ปุเร” เป็นต้น.

[สานุสามเณรประกาศธรรม]

ได้ยินวา่ สามเณรน้ันได้เป็นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสิกาคนหน่ึง.

ครั้งน้ัน นางให้เธอบรรพชาในกาลที่เธอเป็นเด็กทีเดียว.

ตั้งแต่กาลที่บรรพชาแล้ว เธอได้เป็นผู้ศีล สมบูรณ์ดว้ยวตัร.

เธอได้กระทำาวัตรแก่อาจารย์ อุปัชฌายะ และพระอาคันตุกะทั้งหลายทีเดียว.

ตลอด ๘ วันของเดือน เธอลุกข้ึนแตเ่ช้าตรู่ เข้าไปตั้งนำ้าในโรงนำ้า 
ปัดกวาดโรงธัมมัสสวนะ ตามประทีป ประกาศธัมมัสสวนะ ด้วยนำ้าเสียงอันไพเราะ.

ภิกษุทั้งหลายทราบเรี่ยวแรงของเธอแล้ว ย่อมเชื้อเชิญว่า “จงกลา่วบทภาณะเถิด สามเณร.”

เธอไม่กระทำาอิดเอื้อนไรๆ วา่ “ลมเสียดแทงหทัยของผม, หรือโรคไอเบียดเบียนผม” 
ข้ึนสู่ธรรมาสน์ กลา่วบทภาณะ เหมือนจะให้นำ้าในอากาศตกลง เมื่อจะลง ย่อมกล่าววา่ 
“ข้าพเจา้ให้ส่วนบุญ ในเพราะการกล่าวน้ีแก่มารดาและบิดาของข้าพเจา้.”

มนุษย์ทั้งหลาย หาทราบความที่เธอให้ส่วนบุญแก่มารดาและบิดาไม่.

[ยักษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร]

ก็มารดาของเธอเกิดเป็นยักษิณีในอัตภาพเป็นลำาดับ.

นางมากับเทวดาทั้งหลาย ฟังธรรมแล้ว ย่อมกลา่ว (รับ) สว่นบุญ๑ ที่สามเณรให้ ว่า “ฉันขออนุโมทนา พ่อ.”

ก็ธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมเป็นที่รกัของโลกพร้อมทั้งเทวโลก; 
เพราะฉะน้ัน พวกเทวดาที่มคีวามละอาย มีความเคารพในสามเณร ย่อมสำาคัญเธอเหมือนมหาพรหม และกองเพลิง.

อน่ึง พวกเทวดาย่อมเห็นนางยักษิณีน้ันเป็นที่น่าเคารพ เพราะคารวะในสามเณร.

ในสมัยทั้งหลาย มีสมัยฟังธรรม และสมัยที่ยักษ์ประชุมกันเป็นต้น อมนุษย์ทั้งหลายยอ่มให้อาสนะที่ดี นำ้าทีด่ี อาหารทีด่ี 
แก่นางยักษิณี ด้วยคดิวา่ “นางยักษิณตีนน้ี เป็นมารดาของสานุสามเณร”

ยักษ์ทั้งหลายแม้ที่ศักดิ์ใหญ่ เห็นนางยกัษิณีน้ันแล้ว ย่อมหลีกทางให้, ย่อมลุกข้ึนจากอาสนะ.

๑ ถัดบทว่า ปตฺตึ นี้ไป บทว่า อนุโมทนฺติ หรือ อนุโมทมานา พึงตกหล่นไปเสีย 
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ตยา พึงมีในท่ีแห่งบทท่ีมาแล้วว่า สามเณเรน.
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[ยกัษิณีเข้าสิงกายสามเณร]

ครั้นสามเณรน้ัน ถึงความเจริญ[วัย] มีรา่งกายเติบโตเต็มที่๑ 
ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้น ไม่สามารถจะบรรเทาความไม่ยินดียิ่งลงได้ ปล่อยผมและเล็บไว้ยาว มีผ้านุ่งและผ้าห่มมอมแมม 
ไม่แจ้งแก่ใครๆ หยิบบาตรจวีรข้ึนแล้ว ได้ไปเรือนของมารดาลำาพังคนเดียว.

อุบาสิกาเห็นบุตรแล้วไหว้ กล่าวว่า 
“พ่อ ครั้งก่อน พ่อมาในที่น้ี พร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะ หรือพร้อมกับภิกษุหนุ่มและสามเณร, 
เพราะเหตุไร ในวันน้ีพ่อจึงมาคนเดียวเล่า?”

เธอแจ้งความที่ตนกระสัน๒ (ให้มารดาทราบ) แล้ว.

อุบาสิกามีศรัทธา แม้แสดงโทษในฆราวาสโดยประการต่างๆ ตกัเตือนบุตรอยู่ ก็ไม่อาจให้เธอยินยอมได้ 
(แต่) ก็ไม่เสือกไสไปเสีย ดว้ยคิดวา่ “ถึงอย่างไร เธอพึงกำาหนดได้แม้ตามธรรมดาของตน” กล่าวว่า 
“พ่อ โปรดรออยู่จนกว่าฉันจะจัดยาคูและภัตรเพื่อพ่อเสร็จ, ฉันจักนำาผ้าที่ชอบใจมาถวายแก่พ่อผูด้ื่มยาคู กระทำาภัตกิจแล้ว” 
แล้วไดต้กแต่งอาสนะถวาย.

สามเณรน่ังลงแล้ว.

อุบาสิกจดัแจงยาคูและของเคี้ยวเสรจ็โดยครู่เดียวเท่าน้ัน ได้ถวายแล้ว.

ลำาดับน้ัน อุบาสิกาคิดว่า “เราจักจัดแจงภตัร” น่ังลงในที่ไม่ไกล ซาวข้าวอยู่.

สมัยน้ัน นางยักษิณีน้ันใคร่ครวญอยู่วา่ “สามเณรอยู่ที่ไหนหนอแล? เธอได้ภิกษาหาร หรือยังไม่ได้” 
ทราบความที่เธอน่ังอยู่แล้วด้วยความเป็นผู้ใคร่จะสึก จึงคิดว่า 
“ก็เธออย่าพึงยังความละอายให้เกิดข้ึนแก่เรา ในระหว่างเทวดาทั้งหลายเลย, เราจะไป จกักระทำาอันตรายในการสกึของเธอ” 
ดังน้ีแล้ว จึงมาสิงในสรีระของสามเณรน้ัน บิดคอให้ล้มลงเหนือแผ่นดิน. 

เธอมีตาทั้ง ๒ เหลือก มีนำ้าลายไหล ด้ินรนอยู่บนแผ่นดิน.

อุบาสิกาเห็นอาการแปลกน้ันของบุตร รีบมาช้อนบุตรแลว้ ให้นอนบนตกั๓.

ชาวบ้านทั้งสิ้น มากระทำาการเซ่นสรวง มีพลกีรรมเป็นต้น.

[อุบาสกิาคร้ำ่าครวญ]

ส่วนอุบาสิกาครำ่าครวญ ไดก้ล่าวคาถาเหล่าน้ีว่า

“ชนเหล่าใด ย่อมรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๗ ตลอดดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ 
และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่, 
ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยชนเหล่าน้ัน 

๑ วุฑฺฒึ อนฺวาย ปริปกฺกินฺทฺริโย สามเณรมีอายุได้ ๒๐ ปี
๒ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๓ อุรูสุ บนขาอ่อนท้ังหลาย. ท่ีแปลว่าตัก เพราะเข้าใจว่า อุบาสิกาคงนั่งขัดสมาธิ แล้ววางสามเณรลงบนตัก. (นอนหนุนตัก?)
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ข้าพเจา้ได้สดับคำาของพระอรหันตท์ั้งหลายดังน้ี: 
ในวันน้ี บัดน้ีเอง ข้าพเจา้น้ันเห็นอยู่ ยักษ์ทั้งหลาย เล่นกับสานุสามเณร”

นางยักษิณฟีังคำาของอุบาสิกแล้ว จึงกล่าววา่

“ยักษ์ทั้งหลาย ย่อมไม่เล่นกับเหล่าชนผูร้ักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ 
ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์ 
ผู้ประพฤตพิรหมจรรย์อยู่, ท่านได้สดับคำาของพระอรหันต์ทั้งหลายดังน้ี
ดีแล้ว.”

ดังน้ีแล้ว จึงกล่าว (ต่อไปอีก) ว่า

“ขอท่านจงบอกคำาน้ีของยักษ์ทั้งหลาย กะสานุสามเณร ผู้รู้สึกข้ึนแล้ววา่ 
‘ทา่นอย่าได้กระทำาบาปกรรมในที่แจ้งหรือในที่ลับ; 
หากวา่ท่านจักกระทำาบาปกรรมก็ตาม กำาลังกระทำาอยู่กต็าม 
ท่านถึงจะเหาะหนีไป ก็หามีการหลุดพ้นจากทุกข์ไม่.”

นางยักษิณตีนน้ันกล่าวว่า “ความพ้นย่อมไม่มีแก่ท่าน ผู้แม้กระทำาบาปกรรมอย่างน้ีแล้ว เหาะหนีไปอยู่เหมือนนก” 
ดังน้ีแล้ว ก็ปล่อยสามเณร.

สามเณรน้ัน ลืมตาข้ึนแล้ว เห็นมารดากำาลังสยายผม ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ และชาวบ้านทั้งสิ้น ประชุมกันอยู่แล้ว 
ไม่ทราบความทีต่นถูกยักษ์สิง จึงนึกสงสัยข้ึนว่า “เมื่อก่อนเราน่ังบนตั่ง, มารดาของเราน่ังซาวข้าว ณ ที่ไม่ไกล,  
แต่บัดน้ี เรา (กลับ) นอนเหนือแผ่นดิน; น่ีอะไรกันหนอ?” นอนอยู่เทียว กลา่วกะมารดาวา่ 

“โยม ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว 
หรือยังเป็นอยู่ (แต่) ไม่ปรากฏ. 
โยม โยมเห็นฉันซ่ึงเป็นอยู่. ไฉนจึงร้องไห้ถึงฉันเล่า? โยม.

ครั้งน้ัน มารดาเมื่อจะแสดงโทษในการมาเพื่อจะสึกอกี ของบุคคลผู้ละวัตถุกามและกิเลสกามบวชแล้ว แก่เธอ จึงกล่าวว่า

“ลูก [ถูกแล้ว] ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงชนที่ตายไปแล้ว 
หรือยังเป็นอยู่ (แต่) ไม่ปรากฏ; 
ก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้ว ยังจะเวียนมาในกามน้ีอีก, 
ลูก ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้น้ันบ้าง, 
เพราะเขา (ถึง) เป็นอยู่ต่อไป ก็เหมือนตายแล้ว.”

ก็แล ครั้นกล่าวอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะแสดงโทษในการครอบครองเรือน ทำาการครอบครองเรือนให้เป็นเช่นกับเถ้ารึงเทียว และ 
ให้เป็นเช่นกับเหว จึงกล่าวอีกว่า

“พ่อ พ่อถูกยกข้ึนจากเถ้ารึงแล้ว ยังปรารถนาจะตกลงสู่เถ้ารึง (อกี), 
พ่อ พ่อถูกยกข้ึนจากเหวแล้ว ยังปรารถนาจะตกลงไปสู่เหว (อกี).”

ต่อมา เพื่อจะแสดงว่า “ลูก ขอพ่อจงมีความเจริญเถิด, ก็ฉันจะปรับทุกข์แก่ใคร จะให้ใครชว่ยคิดเน้ือความน้ีว่า 
‘บุตรน้อยของเราน้ี อันเรานำาออกให้บวชในพระพุทธศาสนา ประหน่ึงภัณฑะที่ถูกนำาออกจากเรือนซ่ึงกำาลังถูกไฟไหม้แล้ว 
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ยังปรารถนาเพื่อรุ่มรอ้นในฆราวาสอีก, ขอท่านทั้งหลายจงชว่ยวิ่งเต้น๑ จงช่วยต้านทาน แก่ข้าพเจา้ดว้ยเถิด” 
นางจึงกลา่วคาถาน้ีกะสานุสามเณรน้ันว่า

“ขอท่านทั้งหลายจงชว่ยวิ่งเต้น ความเจริญจงมีแก่ท่าน, 
ข้าพเจา้จะปรับทุกข์แก่ใครเล่า ทา่นเป็นดุจภัณฑะ ซ่ึงถูกนำาออกจากเรือนที่
ถูกไฟไหม้แล้ว ยังปรารถนาเพื่อจะถูกไหม้อีก.”

สานุสามเณรน้ัน, เมื่อมารดากลา่วอยู่, ก็กำาหนดได้ จึงกล่าววา่ “ฉันไม่มีความต้องการดว้ยความเป็นคฤหัสถ์.”

ครั้งน้ัน มารดาของเธอกล่าววา่ “สาธุ พ่อ” พอใจแล้ว ให้บริโภคโภชนะอันประณีต ถามว่า “พ่อ พ่อมีกาลฝนเท่าไร?” 
ทราบความที่เธอ มีกาลฝนครบแล้ว ก็จดัแจงไตรจวีรให้.

เธอมีบาตรจีวรครบ ได้อุปสมบทแล้ว.

ต่อมา พระศาสดาเมื่อจะทรงยังความอุตสาหะในการข่มจติให้เกดิข้ึนแก่เธอผู้อุปสมบทแล้วไม่นาน จึงตรัสวา่ 
“ธรรมดาวา่จิตน้ี เที่ยวจาริกไปในอารมณ์ตา่งๆ ตลอดกาลนาน, ชื่อว่าความสวัสดี ยอ่มไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ข่มจิตน้ันลงไปได้, 
เพราะฉะน้ัน บุคคลจึงควรทำาความเพียรในการข่มจติ เหมือนนายหัตถาจารยท์ำาความพยายามในการข่มช้างซับมันด้วยขอ 
ฉะน้ัน” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า

“เมื่อก่อน จิตน้ีได้เที่ยวจาริกไป ตามอาการที่ปรารถนา 
ตามอารมณ์ที่ใคร่ (และ) ตามความสบาย, 
วันน้ี เราจักข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการ ประหน่ึงนายควาญช้างข่มช้างท่ีซับมัน
ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า; 
ก่อนแต่น้ี ชื่อว่าจิตน้ีเที่ยวจาริกไปในอารมณ์ทั้งหลายมรีูปเป็นต้นตลอดกาลนาน ช่ือว่าตามอาการที่ปรารถนา  
ดว้ยสามารถแห่งอาการแห่งกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น อันเป็นเหตุปรารถนา 
ชื่อวา่ (เที่ยวไป) ตามอารมณ์เป็นที่ใคร่ ด้วยสามารถแห่งอารมณ์เป็นที่เกดิความใคร่แห่งจิตน้ันน่ันแหละ 
ชื่อวา่ ตามความสบาย เพราะเมื่อมันเที่ยวด้วยอาการใด ความสุขจึงมี ก็เที่ยวไปด้วยอาการน้ันน่ันแหละ, 
วันน้ี เราจักข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิการ คือจักไม่ยอมให้มันก้าวลว่งได้ เหมือนบุรุษผูกุ้มขอไว้ (ในมือ) ผู้ฉลาด 
คือนายหัตถาจารย์ ข่มช้างซับมัน คือตกมัน ไว้ดว้ยขอ ฉะน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก ผู้เข้าไปเพื่อสดับธรรมพร้อมกับพระสานุ.

ก็ทา่นผู้มีอายุน้ัน เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแล้ว ได้เป็นพระธรรมกถิกะที่เชี่ยวชาญ ดำารง (ชพี) อยู่ตลอด ๑๒๐ ปี 
ยังชมพทูวีปทั้งสิ้นให้กระฉ่อน แล้วปรินิพพาน ดังน้ีแล.

เรื่องสานุสามเณร จบ.

๑ อภิธาวถ
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๖. เรื่องช้างช่ือปาเวรกะ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภช้างชื่อปาเวรกะของพระเจ้าโกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อปฺปมาทรตา” เป็นต้น.

[ช้างของพระเจ้าโกศลติดหล่ม]

ดังได้สดับมา ชา้งน้ัน ในกาลเป็นหนุ่ม เป็นสัตว์มีกำาลังมาก โดยสมัยอื่นอกี ถูกกำาลังแห่งลมซ่ึงเกดิข้ึนเพราะชราตดัทอน 
ลงไปสู่สระใหญ่สระหน่ึง ตดิอยู่ในหล่มแล้ว ไม่ไดอ้าจเพื่อจะข้ึนได้.

มหาชนเห็นช้างน้ันแล้ว จึงสนทนากันข้ึนว่า “ช้างชื่อแม้เห็นปานน้ี ยังถึงทุพพลภาพน้ี.”

พระราชาทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ทรงบังคับนายหัตถาจารยว์่า “เธอจงไป จงยกช้างน้ันให้ข้ึนจากหล่ม.”

เขาไปแล้วแสดงการรบข้ึนที่น่ัน ให้ตีกลองรบข้ึนแล้ว.

ช้างซ่ึงเป็นเชื้อชาติแห่งสัตว์มีมานะ ลุกข้ึนโดยเรว็ ดำารงอยู่บนบกได้.

ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุน้ันแล้ว จึงกราบทูลแดพ่ระศาสดา.

พระศาสดา ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ช้างตัวน้ันถอนตนข้ึนจากหล่มคือเปือกตมตามปกติก่อน, ส่วนเธอทั้งหลาย แล่นลงแล้วในหล่มคือกิเลส;  
เพราะฉะน้ัน แม้เธอทั้งหลายจงเริ่มตั้ง (ความเพียร) โดยแยบคายแล้ว ถอนตนข้ึนจากหล่มคือกิเลสน้ันเถิด”  
แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท, จงตามรกัษาจติของตน, 
จงถอนตนข้ึนจากหล่ม ประหน่ึงช้างที่จมลงในเปือกตม ถอนตนข้ึนได้
ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปมาทรตา ความว่า ท่านทั้งหลายจงยินดียิ่ง ในความไม่อยู่ปราศจากสติ.

บทว่า สจิตตฺำ ความวา่ จงรักษาจิตของตน ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น โดยอาการที่มันจะทำาความก้าวลว่งไม่ได้.

บทว่า สนฺโน ความว่า ช้างที่จมลงไปแล้วในเปือกตมตัวน้ัน ทำาความพยายาม ด้วยเท้าหน้าและเท้าหลัง ถอนตนข้ึนพ้นจาก
เปือกตม ดำารงอยู่บนบกได้ ฉันใด, 
แม้ท่านทั้งหลายกจ็งถอนตนข้ึนจากหล่มคือกิเลส คือยังตนให้ดำารงอยู่บนบกคือพระนิพพาน ฉันน้ันเถิด.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยู่ในพระอรหัตตผลแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องชา้งชื่อปาเวรกะ จบ.
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๗. เรือ่งสัมพหลุภิกษุ
พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยป่าชื่อปาลิไลยกะ ประทับอยู่ในไพรสณฑ์ชื่อรักขิตะ ทรงปรารภภิกษุเป็นอันมาก 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “สเจ ลเภถ” เป็นต้น.

[ภกิษุ ๕๐๐ รูปอยากเข้าเฝ้าพระศาสดา]

เรื่องมาในอรรถกถาแห่งพระคาถาวา่ “ปเร จ น วิชานนฺติ” เป็นต้น ในยมกวรรค๑ แล้วแล.

อันที่จริง ข้าพเจา้กล่าวเรื่องน้ีแล้ววา่ 
“ความประทับอยู่ของพระตถาคตเจ้าผู้ซ่ึงพญาช้างในไพรสณฑ์ชื่อรกัขิตะน้ัน บำารุงอยู่ ได้ปรากฏไปในสกลชมพูทวีปแล้ว.

ตระกูลใหญ่มีอาทิอยา่งน้ี คือ “ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา” ส่งข่าวไปจากพระนครสาวตัถี 
แก่พระอานนทเถระว่า “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด.”

ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป แม้ผู้มีปกติอยู่ในทิศ ออกพรรษาแล้ว เข้าไปหาพระอานนทเถระ วิงวอนว่า 
“อานนท์ ผู้มอีายุ เราทั้งหลายฟังธรรมกถาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า ต่อกาลนานแล้ว, 
ดีละ อานนท์ผู้มีอายุ เราทั้งหลายพึงได้เพื่อฟังธรรมกถา ณ ท่ีเฉพาะพระพักตรพ์ระผู้มพีระภาค.”

[ช้างปาลิไลยกะจับไม้จะตีพระอานนท์]

พระเถระ พาภกิษุเหล่าน้ันไป ณ ไพรสณฑ์ชื่อวา่รักขิตะน้ันแล้ว ดำาริวา่

“การเข้าไปสู่สำานักพระตถาคตเจ้า ผู้มีปกติประทับอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาส พรอ้มกับภิกษุประมาณเท่าน้ี ไม่สมควร”

ดังน้ีแล้ว องค์เดียวเท่าน้ันเข้าไปเฝ้าพระศาสดา.

ช้างชือ่ปาลิไลยกะเห็นท่านแล้ว จับไม้แล่นแปร๋ไป.

พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้ว ตรัสว่า “เจา้จงหลีกไป ปาลิไลยกะ, อยา่ห้าม, น่ันเป็นพุทธปัฏฐาก.”

มันทิ้งท่อนไม้ลงในที่น้ันน่ันเอง ถามโดยเอื้อเฟือ้ถึงการรับบาตรและจีวร.

พระเถระมิไดใ้ห้.

ช้างคดิวา่ “ถ้าภิกษุน้ีจักเป็นผู้มีวัตรอันเรียนแล้วไซร้, ท่านจกัไม่วางบริขารของตนลงบนแผ่นหินที่ทรงน่ังของพระศาสดา.”

พระเถระวางบาตรและจีวรลงบนพื้น.

แท้จริง ภิกษุผู้สมบูรณ์ดว้ยวตัรทั้งหลาย ย่อมไม่วางบริขารของตนลงบนที่น่ังหรอืที่นอนของครู.

พระเถระถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.

พระศาสดาตรัสถามวา่ “เธอมารูปเดียวเท่าน้ันหรือ?” ทรงสดับความทีพ่ระเถระมากับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสว่า 
“ก็ภิกษุพวกน้ันอยู่ที่ไหนเล่า?” เมื่อพระเถระกราบทูลว่า 

๑ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี.
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“ข้าพระองค์ เมื่อไม่ทราบจิตของพระองค์ จึงพักไว้ข้างนอก (ก่อน) แล้วมาเฝ้า,” ตรัสว่า 
“จงเรียกพวกภกิษุเหล่าน้ันเข้ามาเถิด.”

พระเถระไดก้ระทำาอย่างน้ี.

[เท่ียวไปคนเดียว ดกีว่าไปกับเพ่ือนช่ัว]

พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับภิกษุเหล่าน้ันแล้ว, เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจา้ผู้สุขุมาล และเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล, 
พระองค์ผู้เดียวทรงยืนและทรงน่ังอยู่ตลอดไตรมาส ทรงทำากรรมที่ทำาได้โดยยากแล้ว, 
ผู้กระทำาวตัรและปฏิวัตรก็ดี ผู้ถวายวัตถุมีนำ้าบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นก็ดี ชรอยจะมิได้มี,” 
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย กิจทกุอย่าง ช้างชื่อปาลิไลยกะทำาแล้วแก่เรา, 
อันที่จริง การที่บุคคลเมื่อได้สหายผู้มรีูปเช่นน้ี อยู่รว่มกัน สมควรแล้ว, 
เมื่อบุคคลไม่ได้ ความเที่ยวไปคนเดียวเท่าน้ันเป็นการประเสริฐ” แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีไว้ในนาควรรควา่

“ถ้าว่า บุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตัว 
มีธรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
เขาพึงครอบงำาอันตรายทั้งสิ้นเสียแล้ว พึงเป็นผู้มีใจยินดี มีสติ 
เที่ยวไปกับสหายน้ัน.
หากวา่บุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตวั 
มีธรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
เขาพึงเที่ยวไปคนเดียว เหมือนพระราชาทรงละแว่นแคว้น ท่ีทรงชนะเด็ด
ขาดแล้ว  (หรือ) เหมือนช้างชื่อว่ามาตังคะละโขลงแล้ว เที่ยวไปในป่าตัว
เดียวฉะน้ัน.
ความเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวประเสริฐกวา่, 
เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีอยู่ในชนพาล;
บุคคลน้ันพึงเป็นผู้ๆ เดียวเที่ยวไป เหมือนช้างชื่อมาตังคะ ตัวมีความ
ขวนขวายน้อย เที่ยวไปอยู่ในป่าฉะน้ัน และไมพ่ึงทำาบาปทั้งหลาย.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ นิปกำ คือผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องรกัษาตน.

บทว่า สาธุวิหาริธีรำ คือผู้มีธรรมเครื่องอยูอ่ันเจริญ เป็นบัณฑิต.

บทว่า ปริสฺสยานิ เป็นต้น ความว่า เขาเมื่อได้สหายผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมเช่นน้ัน พึงครอบงำาอันตรายทั้งหลาย คือ 
“อันตรายที่ปรากฏ มีสีหะและพยัคฆ์เป็นต้น และอันตรายที่ปกปิดมีราคะและโทสะเป็นต้น” ทั้งหมดทีเดียว 
แล้ว พึงเป็นผู้มีใจ ยินดี มีสติมั่นคง เที่ยวไป คืออยูก่ับสหายน้ัน.

สองบทว่า ราชาว รฏฺฐำ ความวา่ เหมือนพระราชาผู้ฤษี ทรงละแว่นแคว้นผนวชอยู่ฉะน้ัน.

ท่านกลา่วคำาอธิบายน้ีไว้ว่า
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“พระราชาผู้มีภูมิประเทศอันพระองค์ทรงชนะเดด็ขาดแล้ว ทรงละแว่นแคว้นที่ทรงชนะเด็ดขาดแล้วเสีย ด้วยทรงดำารวิ่า 
‘ชื่อว่าความเป็นพระราชาน้ี เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันใหญ่, ประโยชน์อะไรของเราดว้ยราชสมบัติที่เราครอบครองแล้ว’ 
ลำาดับน้ันแหละเสด็จเข้าไปยังป่าใหญ่ ผนวชเป็นดาบส เที่ยวเสด็จไปเฉพาะพระองค์เดียวในอิริยาบถทั้ง ๔ ฉันใด; 
บุคคลก็พึงเที่ยวไปเฉพาะผู้เดียว ฉันน้ัน.”

สองบทว่า มาตงฺครญฺเญว นาโค ความวา่ เหมือนอย่างวา่ พญาชา้งตัวน้ีได้นามวา่ “มาตังคะ” เพราะพจิารณาเห็นอย่างน้ีว่า 
“เราแลย่อมอยู่นัวเนียด้วยพวกช้างพลาย ช้างพัง ชา้งสะเทิน และลูกชา้งทั้งหลาย. เราย่อมเคี้ยวกินหญ้าที่เขาเด็ดปลายแล้ว. 
และเขาย่อมเคี้ยวกินกิ่งไม้๑อันพอหักได้ ท่ีเราหักลงแล้วๆ. และเราย่อมดื่มนำ้าที่ขุ่น. 
เมื่อเราหยั่งลง (สู่ท่านำ้า) และก้าวข้ึน (จากท่านำ้า), เหล่าช้างพังย่อมเดินเสียดสีกายไป,  
ถ้าอย่างไร เราตัวเดียวเท่าน้ัน พึงหลีกออกไปจากโขลงอยู่” ดังน้ีแล้ว 
ดำาเนินไปด้วยความรู้ ละโขลงแล้ว ย่อมเที่ยวไปในป่าน้ีตามสบาย ตัวเดียวเท่าน้ัน ในอิริยาบถทั้งปวง ฉันใด; 
บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเท่าน้ัน แม้ฉันน้ัน.

บทว่า เอกสฺส ความว่า ความเท่ียวไปแห่งบรรพชิตผู้ยินดีย่ิงแล้วในเอกีภาพ ต้ังแต่กาลท่ีตนบวช ช่ือว่า ผู้ๆ เดียวเท่าน้ัน ประเสริฐ.

บาทพระคาถาว่า นตฺถิ พาเล สหายตา ความว่า เพราะคุณธรรมน้ี คือ “จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวตัถุ ๑๐ 
ธดุงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ อมตมหานิพพาน” ชื่อวา่คุณเครื่องเป็นสหาย. 
บุคคลไม่อาจบรรลุคุณเครื่องเป็นสหายน้ัน เพราะอาศัยเหล่าพาลชน 
เพราะฉะน้ัน คุณเครือ่งเป็นสหาย จึงชื่อว่าไม่มีในพาลชน.

บทว่า เอโก เป็นต้น ความว่า เพราะเหตุน้ี บุคคลพึงเป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวง, 
และไม่พึงทำาบาปทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย.

อธิบายว่า “บุคคลน้ัน พึงเป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันเที่ยวไป เหมือนช้างชื่อมาตังคะ ตัวมีความขวนขวายน้อย คือ ไม่มีอาลัย 
เที่ยวไปตามสบายในสถานที่ๆ ตนปรารถนาแล้วๆ ในป่าน้ี ฉะน้ัน, และไม่พึงทำาบาปทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย. 

เพราะฉะน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงเน้ือความน้ีว่า 
“แม้ท่านท้ังหลาย เม่ือไม่ได้สหายมีรูปเช่นน้ี พึงเป็นผู้เท่ียวไปคนเดียวเท่าน้ัน” จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาน้ีแก่ภิกษุเหล่าน้ัน.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทั้ง ๕๐๐ รูป ดำารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.

๑ สาขาภงฺคำ ซึ่งรุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม้. Faggots แขนงกิ่งไม้เล็ก ๆ
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๘. เรือ่งมาร
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ ณ กุฎีซ่ึงต้ังอยู่ในป่า ท่ีข้างป่าหิมพานต์ ทรงปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺถมฺหิ” เป็นต้น.

[มารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติ]

ได้ยินวา่ ในกาลน้ัน พระราชาทั้งหลายทรงครอบครองราชสมบัติเบียดเบียนเหล่ามนุษย์.

ครั้งน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนดว้ยการลงอาชญา ในรัชสมัยของพระราชา 
ผู้มิไดต้ั้งอยู่ในธรรม ทรงดำาริด้วยสามารถแห่งความกรุณาอย่างน้ีวา่ 
“เราอาจเพื่อจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรม ไม่เบียดเบียนเอง ไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ 
ไม่เศร้าโศกเอง ไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศก๑ หรือหนอ?”

มารผู้มีบาป ทราบพระปริวติกข้อน้ันของพระผู้มีพระภาคเจา้แล้ว จึงดำาริวา่ 
“พระสมณโคดมทรงดำารวิ่า ‘เราอาจเพื่อครอบครองราชสมบัติหรือหนอ?’ 
บัดน้ี พระสมณโคดมน้ัน จักเป็นผู้ใคร่เพื่อครอบครองราชสมบัติ, 
ก็ชื่อว่าราชสมบัติน้ี เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัติน้ันอยู่, เราอาจเพื่อจะได้โอกาส; 
เราจะไป, จกัยังความอุตสาหะให้เกิดข้ึนแก่พระองค์.” แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มพีระภาคเจ้าจงทรงครอบราชสมบัติ, ขอพระสุคตเจ้าจงทรงครองราชสมบัติโดยธรรม 
ไม่เบียดเบียนเอง ไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไมช่นะเอง ไมใ่ห้ผู้อื่นชนะ ไม่เศร้าโศกเอง ไมใ่ห้ผู้อื่นเศรา้โศก.”

[พระศาสดาตรสัถามเหตุผลท่ีมารทูล]

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสกะมารน้ันวา่ “มารผู้มีบาป ก็ท่านเห็นอะไร ของเรา ผู้ซ่ึงท่านกล่าวอย่างน้ี?” 
เมื่อมารกราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระผู้มพีระภาคเจา้แล ทรงอบรมอิทธิบาททั้ง ๔ ดีแล้ว, 
ก็พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงจำานงหวัง พึงทรงน้อมนึกถึงเขาหลวงหิมวันตว์่า “จงเป็นทอง” 
และเขาหลวงที่ทรงน้อมนึกถึงน้ัน พึงเป็นทองทีเดียว, แม้ข้าพระองคจ์ักทำากิจที่ควรทำาดว้ยทรพัย์เพื่อพระองค์, 
เพราะเหตุน้ี พระองคจ์ักทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรม” ดังน้ีแล้ว ทรงยังมารให้สังเวชด้วยคาถา๒ เหล่าน้ีว่า

“บรรพต พึงเป็นของล้วนด้วยทองคำาที่สกุปลั่ง 
แม้ความที่บรรพตน้ัน (ทวีขึ้น) เป็น ๒ เท่า๓ ก็ยังไม่เพียงพอแก่บุคคลหน่ึง, 
บุคคลทราบดังน้ีแล้ว พึงประพฤติแต่พอสม.
ผู้เกิดมาคนใด ได้เห็นทุกข์ว่า มีกามใดเป็นแดนมอบให้ (เป็นเหตุ), 
ไฉนผู้ที่เกดิมาคนน้ัน จะพึงน้อมไปในกามน้ันได้เล่า? 

๑ โดยพยญัชนะแปลว่า เราอาจหรือหนอแลเพื่ออันเป็นผู้ไม่เบยีดเบียนเอง … ครอบครองราชสมบัติโดยธรรม. 
ศัพท์ อนฺต ปัจจัย ๖ ศพัท์ มี อหนำ เป็นต้น เป็นปฐมาวิภัติลงในอรรถตตยิาวิภัติ เป็นวิกติกตัตาในหุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กาเรตุ ำ.

๒ สำ. ส. ๑๕/๑๗๐.
๓ แม้ประชุมแห่งบรรพต ๒ ลูก ก็ว่า.
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ผู้เกิดมารู้จักอุปธิ (สภาพเข้าไปทรงไว้) ว่า ‘เป็นธรรมเครื่องข้อง’ ในโลกแล้ว 
พึงศกึษาเพื่อนำาอุปธิน้ันน่ันแล ออกเสีย.”

แล้วตรัสวา่ “มารผู้ลามก โอวาทของท่านเป็นอย่างอื่นทีเดียวแล, ของเราก็เป็นอย่างอื่น (คนละอย่างกัน), 
ข้ึนชื่อว่าการปรกึษาธรรมกับท่านย่อมไม่มี, เพราะเรายอ่มสอนอย่างน้ี” แล้วได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่

“เมื่อความตอ้งการเกิดข้ึน สหายทั้งหลายนำาความสุขมาให้, 
ความยินดีดว้ยปัจจัยนอกน้ีๆ (ตามมีตามได้) นำาความสุขมาให้, 
บุญนำาความสุขมาให้ในขณะสิ้นชีวติ, 
การละทุกข์ทั้งปวงเสียได้นำาความสุขมาให้. 
ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดา นำาความสุขมาให้ในโลก, 
อน่ึง ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดา นำาความสุขมาให้. 
ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะ นำาความสุขมาให้ ในโลก, 
อน่ึง ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่พรหม นำาความสุขมาให้.
ศีลนำาความสุขมาให้ตราบเท่าชรา, ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว นำาความสุขมาให้, 
การได้เฉพาะซ่ึงปัญญา นำาความสุขมาให้, 
การไม่ทำาบาปทั้งหลาย นำาความสุขมาให้.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อตฺถมฺหิ ความวา่ 
ก็เมื่อกิจ มกีารทำาจวีรเป็นต้นก็ดี มีระงับอธิกรณ์เป็นต้น บังเกิดข้ึนแก่บรรพชติบ้าง, 
(หรือ) เมื่อกิจ มีกสิกรรมเป็นต้นก็ดี มกีารถูกเหล่าชนผู้อาศัยร่วมด้วยฝักฝา่ยที่มีกำาลังยำ่ายีกด็ี บังเกิดข้ึนแก่คฤหัสถ์บ้าง, 
สหายเหล่าใดสามารถเพื่อยังกิจน้ันให้สำาเรจ็ได้ หรือให้สงบได้, สหายผู้เห็นปานน้ันนำาความสุขมาให้.

สองบทว่า ตุฏฺฐี สุขา ความวา่ 
ก็แม้คฤหัสถ์ทั้งหลาย ผู้ไม่สันโดษแล้วด้วยของแห่งตน จึงปรารภ ทุจรติกรรมมีการตัดทีต่่อเป็นต้น, 
แม้บรรพชิตทั้งหลายผู้ไม่สันโดษแล้วด้วยปัจจัยของตน จึงปรารภอเนสนามีประการต่างๆ, 
เพราะเหตุน้ี คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้ง ๒ น้ัน จึงไม่ประสบความสุขเลย;

เพราะฉะน้ัน ความสันโดษด้วยของมีอยู่แห่งตนนอกน้ีๆ คือเล็กน้อยหรือมากมายน่ีเอง นำาความสุขมาให้.

บทว่า ปุญฺญำ  ความวา่ ก็บุญกรรมที่เริ่มทำาไว้ตามอธัยาศัยอยา่งไรน่ันแล นำาความสุขมาให้ในมรณกาล.

บทว่า สพพฺสฺส ความวา่ อน่ึง พระอรหัต กล่าวคือการละวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นได้น่ันแล ช่ือวา่นำาความสุขมาให้ในโลกน้ี.

การปฏิบัติชอบในมารดา ชือ่ว่า มตฺเตยฺยตา.

การปฏิบัติชอบในบิดา ชื่อว่า เปตฺเตยฺยตา.

การทะนุบำารุงมารดาบิดาน่ีแล พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสแล้วดว้ยบทแม้ทั้งสอง.
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อันที่จริง มารดาและบิดาทราบว่าบุตรทั้งหลายไม่บำารุงแล้ว ย่อมฝังทรพัย์อันเป็นของมีอยู่แห่งตนเสียในแผ่นดินบ้าง 
ย่อมสละให้แก่ชนเหล่าอื่นบ้าง, 

อน่ึง การนินทายอ่มเป็นไปแก่บุตรเหล่าน้ันว่า “คนพวกน้ีไม่ทะนุบำารุงมารดาบิดา,” 
บุตรเหล่าน้ันย่อมบังเกิดแม้ในคูถนรก เพราะกายแตกทำาลายไป; 

ส่วนบุตรเหล่าใดทะนุบำารุงมารดาบิดาโดยเคารพ, บุตรเหล่าน้ันย่อมไดร้ับทรพัย์อันเป็นของมีอยู่ของมารดาบิดาเหล่าน้ัน 
ทั้งย่อมได้ซ่ึงการสรรเสริญ, เพราะร่างกายแตกทำาลายไป ย่อมบังเกิดในสวรรค์; 

เพราะฉะน้ัน แม้ทั้งสองข้างน้ี พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัสวา่ “นำาความสุขมาให้” ดังน้ี.

การปฏิบัติชอบในบรรพชติทั้งหลาย ช่ือว่า สามญฺญตา.

การปฏิบัติชอบในพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธ และพระสาวกแห่งพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ผู้มีบาปอันลอยเสียแล้วเท่าน้ัน 
ชื่อวา่ พฺรหฺมญฺญตา.

ความเป็นคือการบำารุงพระพุทธเจา้ พระปัจเจกพทุธ และพระพทุธสาวกทั้งหลายเหล่าน้ัน ดว้ยปัจจัย ๔ พระผู้มีพระภาคเจา้
ตรัสแล้วแม้ด้วยบททั้ง ๒.

แม้ข้อน้ี พระองคก์็ตรัสว่า ชื่อวา่ นำาความสุขมาให้ในโลก (น้ี).

บทว่า สีลำ เป็นต้น ความว่า 
แท้จริง เครื่องอลังการทั้งหลายมีแกว้มณี ตุ้มหู และผ้าแดงเป็นต้น ย่อมงดงามสำาหรับเหล่าชนผู้ตั้งอยู่แล้วในวัยน้ันๆ เท่าน้ัน, 
เครื่องอลังการของคนหนุ่ม จะงดงามในกาลแก่ หรือเครื่องอลังการของคนแก่ จะงดงามในกาลหนุ่ม ก็หาไม่, 
อน่ึง (เครื่องอลังการทีต่กแต่งไม่ถูกกาลน้ี) ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายถ่ายเดียว 
เพราะให้การครหาบังเกิดข้ึนว่า “คนน่ันชะรอยจะเป็นบ้า;” 
ส่วนศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เป็นต้นเป็นประเภท ย่อมงดงามในทุกๆ วัย ทั้งแก่คนหนุ่ม ทั้งแก่คนแก่ทีเดียว, 
ย่อมนำามาแต่ความโสมนัสถ่ายเดียว เพราะให้ความสรรเสริญบังเกิดข้ึนวา่ “แม้! ทา่นผู้น้ีมีศีลหนอ” 
เพราะฉะน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “สุขำ ยาว ชรา สีลำ.”

สองบทว่า สทฺธา ปติฏฺฐติา ความวา่ 
ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระแม้ทั้ง ๒ อย่าง เป็นคุณชาติไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นแล้วเทียว นำาความสุขมาให้.

บาทพระคาถาว่า สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความว่า การได้เฉพาะปัญญาแม้ที่เป็นโลกิยะและโลกตุตระ นำาความสุขมาให้.

สองบทว่า ปาปานำ อกรณำ ความวา่ อน่ึง การไม่กระทำาบาปทั้งหลาย ด้วยอำานาจแห่งเสตุฆาตวริัติ๑ นำาความสุขมาให้ในโลกน้ี.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก ดังน้ีแล.

เรื่องมาร จบ.

นาควรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๒๓ จบ.

๑ ด้วยสามารถแห่งวิรัติเคร่ืองฆ่าซึ่งบาปธรรมนับเนื่องแล้วในอริยมรรคช่ือว่า เสตุ. แปลเป็นภาวสาธนะก็ได้.
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