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[๒๘]                  ๑.  บัดน้ี  ทานเปนดุจใบไมเหลือง  อนึ่ง  บุรษุแหง 
        พระยายม  (คือความตาย)  ปรากฏแกทานแลว   ทาน 
        ต้ังอยูใกลปากแหงความเส่ือม     อนึ่ง   แมเสบียงทาง 
        ของทานก็ยังไมมี   ทานน้ันจงทําท่ีพ่ึงแกตน   จงรบี 
        พยายาม    จงเปนบัณฑิต  ทานกาํจัดมลทินไดแลว 
        ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน   จักถึงอริยภูมิอันเปนทิพย. 
                บดัน้ี  ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว  เปนผู 
        เตรียมพรอม  (เพ่ือจะไป)  สํานักของพระยายม  อนึ่ง 



        แมที่พักในระหวาง  (ทาง)   ของทานก็ยังไมมี   อนึ่ง 
๑. วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๑๒  เร่ือง.             
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         ถึงเสบียงทางของทานก็หามีไม     ทานน้ันจงทําท่ีพ่ึง    
        แกตน   จงรีบพยายาม   จงเปนบัณฑิต  ทานเปนผูมี 
         มลทินอันกําจัดไดแลว   ไมมีกิเลสเพียงดําเนิน  จักไม 
          เขาถึงชาติชราอีก.  
                       ๒.  ผูมีปญญาทํากุศลอยูคราวละนอย ๆ  ทุก ๆ 
        ขณะโดยลําดับ  พึงกําจัดมลทินของตนได  เหมือน 
         ชางทองปดเปาสนิมของฉะนั้น. 
                        ๓.  สนมิต้ังขึ้นแตเหล็ก  ครั้นต้ังขึ้นแตเหล็กแลว 
        ยอมกัดเหล็กนั่นเอง   ฉันใด   กรรมทั้งหลายของตน 
        ยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาชื่อวา  โธนา ไป 
        สูทุคติ  ฉันนั้น. 
                       ๔.  มนตทั้งหลาย     มอีันไมทองบนเปนมลทิน 
        เรือนมคีวามในหมัน่เปนมลทิน   ความเกียจครานเปน 
        มลทินของผิวพรรณ     ความประมาทเปนมลทินของ 
        ผูรักษา. 
                         ๕.  ความประพฤติชั่วเปนมลทินของสตรี  ความ 
        ตระหนีเ่ปนมลทินของผูให     ธรรมอันลามกทั้งหลาย 
        เปนมลทินแล  ทั้งในโลกน้ี  ทั้งในโลกหนา  เราจะบอก 
        มลทินอันยิ่งกวามลทินนั้น   อวชิชาเปนมลทินอยางย่ิง 
        ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายละมลทินนั่นไดแลว  ยอม 
        เปนผูหมดมลทิน.  
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                ๖.  อันบุคคลผูไมมีความละอาย  กลาเพียงดังกา   
        มีปกติกําจัด  (คุณผูอื่น)  มักแลนไป  (เอาหนา)   ผู 
        คะนอง   ผูเศราหมอง    เปนอยูงาย    สวนบุคคลผูมี  
        ความละอาย   ผูแสวงหากรรมอนัสะอาดเปนนิตย  ไม 
        หดหู  ไมคะนอง  มอีาชีวะหมดจด  เห็นอยู  เปนอยูยาก. 
                ๗. นระใด    ยอมยังสัตวมีชวีิตใหตกลวงไป  ๑ 
        กลาวมสุาวาท  ๑    ถือเอาทรัพยที่บุคคลอื่นไมใหใน  
        โลก  ๑ ถึงภริยาของผูอื่น ๆ อนึ่ง  นระใดยอมประกอบ 
         เนือง ฯ ซึ่งการด่ืมสุราและเมรัย  นระนี ้(ชือ่วา)  ยอม 
        ขุดซ่ึงรากเหงาของตนในโลกน้ีทีเดียว.    บรุษุผูเจริญ 
        ทานจงทราบอยางน้ีวา    บุคคลผูมีบาปธรรมทั้งหลาย 
        ยอมเปนผูไมสํารวมแลว    ความโลภและสภาพมิใช 
        ธรรม  จงอยารบกวนทาน  เพ่ือความทุกข  ตลอดกาล 
           นานเลย. 
                ๘.   ชนยอมให (ทาน) ตามศรัทธา   ตามความ 
         เลื่อมใส   แลชนใดยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ําและ 
        ขาวของชนเหลาอ่ืนนั้น   ชนนั้นยอมไมบรรลุสมาธิใน 
        กลางวันหรือในกลางคืน  ก็อกุศลกรรมอันบคุคลใดตัด 
         ขาดแลว   ถอนขึ้นทําใหมีรากขาดแลว   บุคคลน้ันแล 
        ยอมบรรลุสมาธิ   ในกลางวันหรือในกลางคืน. 
                ๙.  ไฟเสมอดวยราคะไมมี   ผูจักเสมอดวยโทสะ 
        ไมมี      ขายเสมอดวยโมหะไมม ี   แมน้ําเสมอดวย 
        ตัณหาไมม.ี  
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                      ๑๐.  โทษของบุคคลเหลาอื่นเห็นไดงาย      ฝาย   
        โทษของตนเห็นไดยาก  เพราะวาบุคคลนั้น  ยอมโปรย 
        โทษของบุคคลอันเหมือนบุคคลโปรยแกลบ      แตวา 
        ยอมปกปดโทษของตน  เหมือนพรานนกปกปดอัตภาพ 
         ดวยเครื่องปกปดฉะน้ัน. 
                     ๑๑.  อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบคุคลนั้น  ผู 
        คอยดูโทษของบุคคลอ่ืน   ผูมีความมุงหมายในอันยก 
        โทษเปนนิตย     บุคคลนั้นเปนผูไกลจากความสิ้นไป 
        แหงอาสวะ. 
                     ๑๒.  รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมมี      สมณะ 
         ภายนอกไมมี        หมูสัตวเปนผูยินดียิ่งแลวในธรรม 
         เครื่องเนิ่นชา    พระตถาคตท้ังหลายไมมีธรรมเครื่อง 
         เน่ินชา     รอยเทาในอากาศน่ันเทียวไมมี      สมณะ 
        ภายนอกไมมี  สังขารท้ังหลายชื่อวาเท่ียงไมมี  กิเลส-   
        ชาตเครื่องหว่ันไหว  ไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
                            จบมลวรรคที่  ๑๘  
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                            ๑๘.  มลวรรควรรณนา   
 
             ๑. เรือ่งบุตรของนายโคฆาตก  [๑๘๒]         
 

                                      ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภบุตรของ 
นายโคฆาตกคนหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา   ปณฺฑุปลาโสว  ทานิส 
เปนตน. 

                         นายโคฆาตกสั่งใหภรรยาปงเนื้อ 
        ดังไดสดับมา   นายโคฆาตกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี   ฆาโคแลว 
ถือเอาเน้ือล่ําใหปงแลว     นั่งพรอมดวยบุตรและภริยาเค้ียวกินเนื้อ    และ 
ขายดวยราคา.    เขาทําการงานของคนฆาโคอยูอยางนั้นตลอด   ๕๕ ป  มิได 
ถวายยาคูหรือภัต      แมมาตรวาทัพพีหน่ึงในวันหน่ึงแดพระศาสดา     ซึ่ง 
ประทับอยูในวิหารใกล.   เขาเวนจากเน้ือเสีย  ยอมไมบริโภคภัต.   วันหน่ึง 
เขาขายเน้ือในตอนกลางวันแลว     ใหกอนเนื้อกอนหนึ่งแกภริยา  เพ่ือปง 
เพ่ือประโยชนแกตน  แลวไดไปอาบนํ้า. 
        ลําดับนั้น   สหายของเขามาสูเรือนแลว     พูดกะภริยาวา    " หลอน 
จงใหเนื้อท่ีจะพึงขายแกฉันหนอยหน่ึง,   (เพราะ)  แขกมาที่เรือนฉัน." 
        ภริยานายโคฆาตก.  เนื้อท่ีจะพึงขายไมมี,  สหายของทานขายเน้ือแลว 
บัดนี้ไปอาบนํ้า.                                                   
        สหาย.    อยาทําอยางนี้เลย,   ถากอนเนื้อมี;  ขอจงใหเถิด. 
        ภริยานายโคฆาตก.  เวนกอนเนื้อท่ีฉันเก็บไวเพ่ือสหายของทานแลว 
เนื้ออ่ืนไมมี.  
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        เขาคิดวา    " เนื้ออ่ืนจากเนื้อท่ีหญิงน้ีเก็บไวเพ่ือประโยชนแกสหาย   
ของเราไมมี,  อน่ึง  สหายของเราน้ัน   เวนจากเนื้อยอมไมบริโภค,   หญิงน้ี  
จักไมให "  จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีกไป.                                   
        ฝายนายโคฆาตกอาบน้ําแลวกลับมา,    เมื่อภริยานั้นคดภัตนําเขาไป 
พรอมกับผักตมเพ่ือตน,  จึงพูดวา   " เน้ืออยูที่ไหน ?" 
        ภริยา.  นาย  เนื้อไมมี.  
        นายโคฆาตก.  เราใหเน้ือไวเพ่ือตองการปงแลวจึงไป  มิใชหรือ ? 
        ภริยา.   สหายของทานมาบอกวา   " แขกของฉันมา,   หลอนจงให 
เนื้อท่ีจะพึงขายแกฉัน,"  เมื่อฉันแมตอบวา   " เนื้ออ่ืนจากเนื้อท่ีฉันเก็บไว 
เพ่ือสหายของทานไมมี,     อน่ึง   สหายของทานน้ัน     เวนจากเนื้อยอมไม 
บริโภค,"   กถ็ือเอาเน้ือน้ันโดยพลการเองทีเดียวไปแลว. 
        นายโคฆาตก.    เราเวนจากเนื้อ   ไมบริโภคภัต,     หลอนจงนําภัต 
นั้นไป. 
        ภริยา.   ฉันอาจทําอยางไรได,  ขอจงบริโภคเถิด  นาย. 
 
    นายโคฆาตกตัดล้ินโคมาปงบริโภค 
 
        นายโคฆาตกนั้นตอบวา   " เราไมบริโภคภัต"   ใหภริยานําภัตน้ัน 
ไปแลว,     ถือมีดไปสูสํานักโคตัวยืนอยูที่หลังเรือน     แลวสอดมือเขาไป 
ในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคน  (ลิ้น)   แลวถือไปใหปงบนถานเพลิง 
แลว   วางไวบนภัต    นั่งบริโภคกอนภัตกอนหนึ่ง  วางกอนเนื้อกอนหนึ่ง 
ไวในปาก.     ในขณะนั้นเอง    ลิ้นของเขาขาดตกลงในถาดสําหรับใสภัต.  
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ในขณะนั้นแล   เขาไดวิบากที่เห็นสมดวยกรรม.    แมเขาแลเปนเหมือนโค   
มีสายเลือดไหลออกจากปากเขาไปในเรือน   เที่ยวคลานรองไป.๑ 

                    บุตรนายโคฆาตกหนี  
        สมัยนัน้   บุตรของนายโคฆาตกยืนแลดูบิดาอยูในที่ใกล.   ลําดับนั้น 
มารดาพูดกะเขาวา  " ลูก    เจาจงดูบิดาน้ีเที่ยวคลานรองไปในทามกลาง 
เรือนเหมือนโค  ความทุกขนี้จักตกบนกระหมอมของเจา,   เจาไมตองหวง๒ 

แมซึ่งแม     จงทําความสวัสดีแกตนหนีไปเถิด."      บุตรนายโคฆาตกนั้น 
ถูกมรณภัยคุกคาม    ไหวมารดาแลวหนีไป,    ก็แลครั้นหนีไปแลว   ไดไป 
ยังนครตักกสิลา.  แมนายโคฆาตกเปนเหมือนโค  เที่ยวรองไปในทามกลาง 
เรือน    ทํากาละแลวเกิดในอเวจี.   แมโคก็ไดทํากาละแลว.   ฝายบุตรของ 
นายโคฆาตกไปนครตักกสิลา    เรียนการงานของนายชางทอง.  ลําดับนั้น 
อาจารยของเขา  เมื่อจะไปบานสั่งไววา   " เธอพึงทําเครื่องประดับชื่อเห็น 
ปานน้ี"     แลวหลีกไป.     แมเขาก็ไดทําเครื่องประดับเห็นปานนั้นแลว. 
ลําดับนั้น     อาจารยของเขามาเห็นเครื่องประดับแลว    ดําริวา  "ชายผูนี้ 
ไปในที่ใดท่ีหน่ึง    เปนผูสามารถจะเล้ียงชีพได"    จึงไดใหธิดาผูเจริญวัย 
ของตน  (แกเขา).  เขาเจริญดวยบุตรธิดาแลว. 

                         ลูกทําบญุใหพอ 
        ลําดับนั้น  บุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแลว   เรียนศิลปะ,  ในกาล 
ตอมาไปพระนครสาวัตถี     ดํารงฆราวาสอยูในพระนครนั้น     ไดเปนผูมี 
ศรัทธาเลื่อมใส.   ฝายบิดาของพวกเขาไมทํากุศลอะไร ๆ  เลย   ถึงความชรา 
๑.  ชนฺนุเกหิ  วิจรนฺโต  เท่ียวไปอยูดวยเขา.   ๒.  อโนโลเกตฺวา  ไมแลดแูลว.  
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ในนครตักกสิลาแลว.   ลาํดับนั้น   พวกบุตรของเขาปรึกษากันวา   " บิดา   
ของพวกเราแก"    แลวใหเรียกมายังสํานักของตน   พูดวา " พวกฉันจะ 
ถวายทานเพ่ือประโยชนแกบิดา "    แลวนิมนตภิกษุสงฆ   มีพระพุทธเจา 
เปนประธาน.     วันรุงข้ึน     พวกเขานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประธานใหนั่งภายในเรือนแลว   อังคาสโดยเคารพ,     ในเวลาเสร็จภัตกิจ 
กราบทูลพระศาสดาวา " พระเจาขา   พวกขาพระองค  ถวายภัตน้ีใหเปน 
ชีวภัต    (ภัตเพ่ือบุคคลผูเปนอยู)     เพ่ือบิดา.       ขอพระองคจงทรงทํา 
อนุโมทนา   แกบิดาของพวกขาพระองคเถิด." 

                           พระศาสดาทรงแสดงธรรม 
        พระศาสดา   ตรัสเรยีกบิดาของพวกเขามาแลว   ตรัสวา   "  อุบาสก 
ทานเปนคนแก   มีสรีระแกหงอมเชนกับใบไมเหลือง,   เสบียงทางคือกุศล 
เพ่ือจะไปยังปรโลกของทานยังไมมี,   ทานจงทําท่ีพ่ึงแกตน,   จงเปนบัณฑิต 
อยาเปนพาล"   ดังน้ีแลว    เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา  จึงไดตรัสพระคาถา 
เหลาน้ีวา:- 
            ๑.        ปณฺฑุปลาโสว   ทานิสิ 
                ยมปุริสาป   จ  ต๑    อุปฏ ิตา 
                อุยโฺยคมุเข  จ  ติฏสิ๒ 

                ปาเถยฺยมฺป  จ   เต  น  วชิฺชติ. 
                โส  กโรหิ  ทีปมตฺตโน 
                ขปฺิป   วายม   ปณฺฑิโต  ภว 
                นทิฺธนฺตมโล  อนฺคโณ 
                ทพฺิพ  อริยภูมเิมหิสิ. 
๑.  อรรถกถา  เปน  เต.  ๒.  ปติฏสิ.  
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                "บัดน้ี  ทานเปนดุจใบไมเหลือง,  อนึ่ง  บุรษุแหง                      
        พระยายม  (คือความตาย) ปรากฏแกทานแลว.  ทาน 
        ต้ังอยูใกลปากแหงความเส่ือม,   อนึ่ง  แมเสบียงทาง 
        ของทาน  ก็ยังไมมี.  ทานน้ัน  จงทําท่ีพ่ึงแกตน,  จงรีบ 
        พยายาม   จงเปนบณัฑิต     ทานกําจัดมลทินไดแลว 
        ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน    จักถึงอริยภูมิอันเปนทิพย." 

                                               แกอรรถ                                     

               บรรดาบทเหลานั้น    บาทพระคาถาวา   ปณฺฑุปลาโสว    ทานิส ิ
ความวา    อุบาสก     บัดนี้ทานไดเปนเหมือนใบไมที่เหลืองอันขาดตกลง 
บนแผนดิน. 
        ทูตของพระยายม   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ยมิปุริสา.   แต 
คําน้ี   พระองคตรัสหมายถึงความตายนั่นเอง.  อธิบายวา  ความตายปรากฏ 
แกทานแลว. 
        บทวา  อุยฺโยคมุเข  ความวา   กท็านเปนผูต้ังอยูแลวใกลปากแหง 
ความเสื่อม  คือใกลปากแหงความไมเจริญ. 
        บทวา  ปาเถยฺย   ความวา   แมเสบียงทางคือกุศลของทานผูจะไปสู 
ปรโลก  ก็ยังไมมี   เหมือนเสบียงทางมีขาวสารเปนตน   ของบุคคลผูเตรียม 
จะไป  ยังไมมีฉะนั้น. 
        สองบทวา  โส   กโรหิ   ความวา  ทานนั้นจงทําท่ีพ่ึงคือกุศลแกตน 
เหมือนบุคคลเม่ือเรืออับปางในสมุทร      ทําท่ีพ่ึงกลาวคือเกาะ   (แกตน) 
ฉะน้ัน,    และทานเมื่อทํา    จึงรีบพยายาม    คือจงปรารภความเพียรเร็ว ๆ 
จงเปนบัณฑิต   ดวยกายทําท่ีพ่ึงกลาวคือกุศลกรรมแกตน.  ดวยวา   ผูใด 
ทํากุศลในเวลาท่ีตนยังไมถึงปากแหงความตาย  สามารถจะทําไดนั่นแล,  
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ผูนั้นชื่อวาเปนบัณฑิต. อธิบายวา ทานจงเปนผูเชนนั้น  อยาเปนอันธพาล.    
        สองบทวา  ทิพฺพ   อริยภูมึ   ความวา  ทานทําความเพียรอยูอยางนี้ 
ชื่อวาผูกําจัดมลทินไดแลว    เพราะความเปนผูนํามลทินมีราคะเปนตนออก 
เสียได,   ชื่อวาไมมีกิเลสเพียงดังเนิน   คือหมดกิเลส   เพราะไมมีกิเลสเพียง 
ดังเนิน      จักถึงชั้นสุทธาวาสภูมิเปนท่ีอยูแหงพระอริยบุคคลผูหมดจดแลว 
๕ ภูมิ.๑ 

        ในกาลจบเทศนา   อุบาสกต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.   เทศนาไดมี 
ประโยชน   แมแกหมูชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล.            

                              พวกบุตรถวายทานอีก 
        บุตรเหลาน้ัน   ทูลนมินตพระศาสดา  แมเพ่ือประโยชนในวันรุงข้ึน 
ถวายทานแลว     ไดกราบทูลพระศาสดาผูทรงทําภัตกิจแลว     ในเวลาทรง 
อนุโมทนาวา  พระเจาขา    แมภัตนี้พวกขาพระองคถวายใหเปนชีวภัตเพ่ือ 
บิดาของปวงขาพระองคเหมือนกัน,     ขอพระองคจงทรงทําอนุโมทนาแก 
บิดาน้ีนี่แล." 
        พระศาสดา   เมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแกเขา  ไดตรัส  ๒ พระคาถา 
นี้วา:- 
                        อุปนีตวโยว    ทานิส ิ
                        สมฺปยาโตสิ  ยมสฺส  สนฺติก 
                        วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตรา 
                        ปาเถยฺยมปฺ   จ  เต  น  วิชฺชติ. 
๑.  ๕ ภูมิคือ  อวิหา  ๑ อตัปปา ๑ สุทัสสา ๑  สุทัสสี ๑ อกนิฏฐา ๑  ภูมิท้ัง ๕ นี้อยูในพรหมโลก 
ช้ันสุทธาวาส เปนท่ีเกิดแหงพระอนาคามี.  
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                        โส    กโรหิ   ทีปมตฺตโน   
                        ขิปฺป    วายม   ปณฺฑิโต  ภว 
                        นิทฺธนฺตมโล   อนงฺคโณ 
                        น  ปุน   ชาติชร   อุเปหิสิ. 
                "บัดน้ี    ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขาไปแลว, 
        เปนผูเตรียมพรอม  เพ่ือจะไป   สาํนักของพระยายม, 
        อนึ่ง   แมที่พัก  ในระหวางหาง   ของทาน  ก็ยงัไมม,ี 
        อนึ่ง  ถึงเสบียงทางของทาน  กห็ามีไม,   ทานน้ันจงทํา 
        ที่พ่ึงแกตน,  จงรีบพยายาม   จงเปนบัณฑิต   ทานเปน 
        ผูมมีลทินอันกําจัดไดแลว      ไมมีกิเลสเพียงดังเนิน 
        จักไมเขาถึงชาติชราอีก." 

                                               แกอรรถ 
        ศัพทวา  อุป   ในบทวา  อุปนีตวโย  ในพระคาถานั้น     เปนเพียง 
นิบาต.   ทานมีวัยอันชรานําไปแลว    คือมีวัยผานไปแลว    ไดแกมีวัยลวง 
ไปแลว.   อธิบายวา  บัดนี้    ทานลวงวัยทั้งสามแลว     ดังอยูใกลปากของ 
ความตาย. 
               บาทพระคาถาวา  สนฺปยาโตสิ   ยมสฺส   สนฺติก  ความวา   ทาน 
ตระเตรียมจะไปสูปากของความตายต้ังอยูแลว. 
        บาทพระคาถาวา   วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตรา   ความวา  พวกคน 
เดินทาง   ยอมพักทํากิจน้ัน ๆ ในระหวางทางไดฉันใด;    คนไปสูปรโลก 
ยอมพักอยูฉันนั้นไมได.  เพราะคนไปสูปรโลกไมอาจเพ่ือจะกลาวคําเปนตน  
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วา  " ทานจงรอสัก  ๒-๓ วัน,   ขาพเจาจะใหทานกอน    จะฟงธรรมกอน."   
ก็บุคคลเคลื่อนจากโลกนี้แลว  ยอมเกดิในปรโลกทีเดียว, คําน่ันพระศาสดา 
ตรัสหมายเอาเนื้อความน้ี. 
        บทวา  ปเถยฺย   นี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในหนหลังแลวก็จริง 
แล   ถึงอยางนั้น  พระศาสดาทรงถือเอาในพระคาถาแมนี้     ก็เพ่ือทรงทํา 
ใหมั่นบอย ๆ  แกอุบาสก.   แมพยาธแิละมรณะ    ก็เปนอันทรงถือเอาใน 
บทวา  ชาติชร  นี้เหมือนกัน. 
        ก ็พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนาคามิมรรค  ดวยพระคาถาในหนหลัง, 
ตรัสอรหัตมรรคในพระคาถานี้.   แมเม่ือเปนเชนนั้นอุบาสก เมื่อพระศาสดา 
แมทรงแสดงธรรมดวยสามารถแหงมรรคเบื้องบน     ก็บรรลุโสดาปตติผล 
เบื้องตํ่า  แลวจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนานี้  ตามกําลังอุปนิสัย 
ของตน      เหมือนเมื่อพระราชาทรงปนพระกระยาหารขนาดเทาพระโอษฐ 
ของพระองค  แลวทรงนําเขาไปแกพระโอรส,  พระกุมารทรงรับโดยประ- 
มาณพระโอษฐของพระกุมารเทาน้ันฉะนั้น.                                  
                พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกบริษัทที่เหลือ  ดังนี้แล. 
                            เรื่องบุตรของนายโคฆาตก  จบ.  
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      ๒. เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  [๑๘๓]   
 

                           ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภพราหมณ 
คนใดคนหน่ึง      ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "อนปุุพฺเพน  เมธาวี" 
เปนตน. 

                    พราหมณทําความเกื้อกูลแกภิกษุ 
        ดังไดสดับมา   วันหนึ่ง  พราหมณนั้นออกไปแตเชาตรู,  ไดยืนแลดู 
พวกภิกษุหมจีวร  ในที่เปนที่หมจีวรของพวกภิกษุ.   ก็ที่นั้นมีหญางอกข้ึน 
แลว.   ตอมาภิกษุรูปหน่ึงหมจีวรอยู,  ชายจีวรเกลือกกลั้วท่ีหญา   เปยกดวย 
หยาดนํ้าคางแลว.  พราหมณเห็นเหตุนนั้นแลวคิดวา   " เราควรทําที่นี้ให 
ปราศจากหญา"  ในวันรุงข้ึน   ถือจอบไปถากท่ีนั้น    ไดทําใหเปนที่เชน 
มณฑลลาน. 
        แมในวันรุงข้ึน   เมือ่ภิกษุมายังที่นั้น   หมจีวรอยู,     พราหมณเห็น 
ชายจีวรของภิกษุรูปหน่ึง    ตกไปบนพ้ืนดินเกลือกกลั้วอยูที่ฝุน   จึงคิดวา 
" เราเกลี่ยทรายลงในที่นี้ควร"   แลวขนทรายมาเกลี่ยลง. 

                พราหมณสรางมณฑปและศาลา 
        ภายหลงัวันหน่ึง    ในเวลากอนภัตไดมีแดดกลา.     แมในกาลน้ัน  
พราหมณเห็นเหง่ือไหลออกจากกายของพวกภิกษุผูกําลังหมจีวรอยู    จึงคิด 
วา  "เราใหสรางมณฑปในท่ีนี้ควร"  จึงใหสรางมณฑปแลว. 
        รุงข้ึนอีกวันหน่ึง  ไดมีฝนพรําแตเชาตรู.   แมในกาลน้ัน  พราหมณ 
แลดูพวกภิกษุอยู,   เห็นพวกภิกษุมีจีวรเปยก  จึงคิดวา   " เราใหสรางศาลา  
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ในที่นี้ควร"  จึงใหสรางศาลาแลวคิดวา  "บัดนี้    เราจักทําการฉลองศาลา,"   
จึงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหภิกษุทั้งหลายนั่งท้ังภายใน 
ทั้งภายนอก   ถวายทาน,  ในเวลาเสร็จภัตกิจ   รับบาตรพระศาสดา   เพ่ือ 
ประโยชนแกการทรงอนุโมทนา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมด    จําเดิม 
ต้ังแตตนวา   " พระเจาขา     ขาพระองคยืนแลดูอยูในที่นี้   ในเวลาที่พวก 
ภิกษุหมจีวร,   เห็นเหตุการณอยางนี้ ๆ จึงใหสรางสิ่งน้ี ๆ ข้ึน." 

                              พระศาสดาทรงแสดงธรรม  

                พระศาสดาทรงสดับคําของเขาแลว   ตรสัวา    " พราหมณ   ธรรมดา 
บัณฑิตทั้งหลายทํากุศลอยูคราวละนอย ๆ  ทุก ๆ  ขณะ,    ยอมนํามลทิน 
คืออกุศลของตน    ออกโดยลําดับทีเดียว"  ดังน้ีแลว     จึงตรัสพระคาถา 
นี้วา :- 
        ๒.         อนุปุพฺเพน   เมธาวี        โถก   โถก    ขเณ  ขเณ 
                กมฺมาโร   รชตสฺเสว       นทิฺธเม  มลมตฺตโน.   
                        "ผูมีปญญา  (ทํากุศลอยู)  คราวละนอย ๆ ทุก ๆ 
                ขณะ  โดยลําดับ  พึงกําจัดมลทินของตนได  เหมือน 
                ชางทอดปดเปาสนิมทองฉะน้ัน." 

                                                แกอรรถ 
                บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อนุปุพฺเพน คือ โดยลําดับ,   ผูประกอบ 
ดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม  ชื่อวา   เมธาวี. 
                 สองบทวา  ขเณ   ขเณ  ความวา  ทํากุศลอยูทุก ๆ โอกาส. 
                 บาทพระคาถาวา   กมมฺาโร   รชตสฺเสว   ความวา   บัณฑิตทํากุศล 
อยูบอย  ๆ ชือ่วาพึงกําจัดมลทิน  คือกิเลสมีราคะเปนตนของตน,   ดวยวา  
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เมื่อเปนอยางนั้น  บัณฑิตยอมเปนผูชื่อวามีมลทินอันขจัดแลว  คือไมมีกิเลส   
เหมือนชางทองหลอมแลวทุบทองครั้งเดียวเทาน้ัน  ยอมไมอาจไลสนิมออก 
แลวทําเครื่องประดับตาง ๆ ได.     แตเมื่อหลอมทุบบอย ๆ   ยอมไลสนิม 
ออกได,    ภายหลัง     ยอมทําใหเปนเครื่องประดับตาง ๆ  หลายอยางได 
ฉะน้ัน. 
        ในกาลจบเทศนา   พราหมณดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว.   เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว   ดังน้ีแล.      
                      เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง  จบ.  
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                   ๓. เรื่องพระติสสเถระ  [๑๘๔]   
 

                                 ขอความเบื้องตน  

 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
ชื่อติสสเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อยสาว  มล   สมุฏ ิต" 
เปนตน. 

                   พระติสสะมอบผาสาฎกเนื้อหยาบใหพี่สาว 
        ดังไดสดับมา   กลุบตุรชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง ไดบรรพชาอุปสมบท 
แลว   ปรากฏชื่อวา   " พระติสสเถระ."                                               
        ในกาลตอมา     พระติสสเถระนั้นเขาจําพรรษา  ณ  วิหารในชนบท, 
ไดผาสาฎกเน้ือหยาบประมาณ ๘ ศอก   จําพรรษา   ปวารณาแลว,   ถือผา 
นั้นไปวางไวใกลมือพ่ีสาว.    พ่ีสาวน้ันดําริวา    " ผาสาฎกผืนน้ีไมสมควร 
แกนองชายเรา"   แลวตัดผาน้ันดวยมีดอันคม  ทําใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ, 
โขลกในครก   แลวสาง  ดีด   กรอ  ปน  ใหเปนดายละเอียด  ใหทอเปน 
ผาสาฎกแลว.                                                                       

                              พระเถระเตรยีมจะตัดจีวร 
        ฝายพระเถระ   ก็จัดแจงดายและเข็ม,   นิมนตภิกษุหนุมและสามเณร 
ผูทําจีวรใหประชุมกันแลว    ไปยังสํานักพ่ีสาว   พูดวา   " พ่ีจงใหผาสาฎก 
ผืนนั้นแกฉัน,   ฉันจักใหทําจีวร." 
        พ่ีสาวน้ัน    นําผาสาฎกประมาณ  ๙  ศอกออกมาวางไวใกลมือของ 
พระผูนองชาย.    ทานรบัผาสาฎกน้ันมาพิจารณาแลว   พูดวา   " ผาสาฎก 
ของฉันเนื้อหยาบ  ประมาณ  ๘  ศอก,  ผืนนี้เนื้อละเอียด ประมาณ   ๙ ศอก,  
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ผามิใชผาสาฎกของฉัน,  นี่เปนผาสาฎกของพ่ี,    ฉันไมตองการผาผืนนี้    
พ่ีจงใหผาสาฎกผืนนั้นแหละแกฉัน."  พ่ีสาวตอบวา    " ทานผูเจริญ   นี่เปน  
ผาของทานทีเดียว,   ขอทานจงรับผานั้นเถิด."   ทานไมปรารถนาเลย. 
        ลําดับนั้น         พ่ีสาวจึงบอกกิจที่ตนทําทุกอยางแกพระเถระนั้นแลว 
ไดถวายวา   " ทานผูเจริญ      นั่นเปนผาของทานทีเดียว,   ขอทานจงรับผา 
นั้นเถิด."  ทานถือผานั้นไปวิหาร  เริ่มจีวรกรรม.  

               พระเถระหวงใยในจวีร  ตายแลวเกิดเปนเล็น 
        ลําดับนั้น      พ่ีสาวของทานจัดแจงวัตถุมียาคูและภัตเปนตน     เพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุสามเณรผูทําจีวรของพระติสสะนั้น.    กใ็นวันที่จีวรเสร็จ 
พ่ีสาวใหทําสักการะมากมาย.   ทานแลดูจีวรแลว  เกิดความเย่ือใยในจีวรนั้น 
คิดวา  "ในวันพรุงน้ี    เราจักหมจีวรนั้น"   แลวพับพาดไวที่สายระเดียง, 
ในราตรีนั้น  ไมสามารถใหอาหารท่ีฉันแลวยอยไปได  มรณภาพแลว  เกิด 
เปนเล็นที่จีวรน้ันนั่นเอง. 

                พระศาสดารับสั่งไมใหแจกจีวร 
        ฝายพ่ีสาว   สดับการมรณภาพของทานแลว   รองไหกลิ้งเกลือกใกล 
เทาของพวกภิกษุ.   พวกภิกษุทําสรีรกิจ  (เผาศพ)  ของทานแลวพูดกันวา 
" จีวรนั้นถึงแกสงฆทีเดียว   เพราะไมมีคิลานุปฏฐาก,  พวกเราจักแบงจีวร 
นั้น"     แลวใหนําจีวรนั้นออกมา.     เลนว่ิงรองไปขางโนนและขางนี้วา 
" ภิกษุพวกน้ีแยงจีวรอันเปนของเรา." 
        พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียว     ทรงสดับเสียงนั้นดวย  
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โสตธาตุเพียงดังทิพย  ตรัสวา   " อานนท   เธอจงบอก   อยาใหพวกภิกษุ   
แบงจีวรของติสสะ   แลวเก็บไว ๗ วัน."   พระเถระใหทําอยางนั้นแลว.  

         พระศาสดารบัสั่งใหแจกจีวรของพระติสสเถระ 
        แมเล็นนั้น    ทํากาละในวันที่ ๗    เกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว,    ใน 
วันที่  ๘  พระศาสดารับสั่งวา  " ภิกษุทั้งหลาย   จงแบงจีวรของติสสะแลว 
ถือเอา."    พวกภิกษุทําอยางน้ันแลว. 
        พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาวา  " เหตุไรหนอแล  พระศาสดา 
จึงใหเก็บจีวรของพระติสสะไวสิ้น  ๗ วัน     แลวทรงอนุญาตเพ่ือถือเอาใน 
วันที่ ๘." 

               ตัณหาทําใหสัตวถึงความพินาศ 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว     ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้พวก 
เธอนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูล 
วา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี,"   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ติสสะเกิดเปนเล็นที่จีวร 
ของตน,      เม่ือพวกเธอจะแบงจีวรนั้น     ว่ิงรองไปขางโนนและขางนี้วา 
' ภิกษุพวกน้ีแยงจีวรอันเปนของเรา,'     เมื่อพวกเธอถือเอาจีวรอยู.    เขา 
ขัดใจในพวกเธอแลวพึงเกิดในนรก,   เพราะเหตุนั้น  เราจึงใหเก็บจีวรไว; 
ก็บัดนี้เขาเกิดในวิมานชั้นดุสิตแลว.    เพราะเหตุนั้น   เราจึงอนุญาตการถือ 
เอาจีวรแกพวกเธอ,"   เมื่อภิกษุพวกน้ันกราบทูลอีกวา "พระเจาขา   ข้ึน 
ชื่อวาตัณหาน้ีหยาบหนอ"   จึงตรัสวา  " อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวา 
ตัณหาของสัตวเหลาน้ีหยาบ;   สนิมต้ังข้ึนแตเหล็ก   ยอมกัดเหล็กนั่นเอง 
ยอมใหเหล็กพินาศไป  ทําใหเปนของใชสอยไมได  ฉันใด;   ตัณหานี้  (ก็)  
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ฉันนั้นเหมือนกัน    เกิดข้ึนภายในของสัตวเหลาน้ีแลว  ยอมใหสัตวเหลาน้ัน   
เกิดในอบายมีนรกเปนตน     ใหถึงความพินาศ '   ดังน้ีแลว    จึงตรัสพระ-  
คาถาน้ีวา :-                                                                             
                        ๓.         อยสา  ว   มล   สมุฏ ิต  
                        ตหุฏาย   ตเมว   ขาทติ 
                        เอว   อติโธนจาริน 
                        สานิ   กมมฺานิ  นยนฺติ  ทุคฺคตึ. 
                "สนิมต้ังขึ้นแตเหล็ก    ครัน้ต้ังขึ้นแตเหล็กแลว 
        ยอมกัดเหล็กนั่นเอง  ฉันใด;   กรรมทั้งหลายของตน 
        ยอมนําบุคคลผูมักประพฤติลวงปญญาชื่อวาโธนา  ไป 
        สูทุคติ  ฉันนั้น." 

                                   แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อยสา  คือแตเหล็ก.   บทวา สมฏุ ิต 
คือต้ังข้ึนแลว.   บทวา   ตทุฏาย   คือครั้นต้ังข้ึนแตเหล็กนั้น. 
        ในบทวา   อติโธนจาริน  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังนี้. 
        ปญญาเปนเครื่องพิจารณาปจจัย ๔ วา   " การบริโภคนี้  เปนประ- 
โยชนดวยปจจัยเหลาน้ี"     แลวบริโภค   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาโธนา, 
บุคคลประพฤติกาวลวงปญญาชื่อวาโธนานั่น   ชื่อวา  อติโธนจารี. 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา  " สนิมเกดิข้ึนแต 
เหล็ก    ต้ังข้ึนแตเหล็ก   ยอมกัดเหล็กนั่นเอง  ฉันใด;    กรรมท้ังหลายของ 
ตน      คือกรรมเหลาน้ันชื่อวาเปนของตนน่ันแหละ     เพราะต้ังข้ึนในตน  
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ยอมนําบุคคลผูไมพิจารณาปจจัย  ๔ แลวบริโภค   ชื่อวาผูประพฤติกาวลวง   
ปญญาชื่อวาโธนา  ไปสูทุคติ   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย     มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                      เรื่องพระติสสเถระ  จบ.   
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          ๔.  เรือ่งพระโลฬุทายีเถระ [๑๘๕]    
 

                               ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระโลฬุทายี- 
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อสชฺฌายมลา  มนฺตา"  เปนตน. 

                       พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม 
        ดังไดสดับมา     พวกอริยสาวกประมาณ  ๕ โกฏิในพระนครสาวัตถี 
ถวายทานในเวลากอนภัตแลว    ในเวลาหลังภัตจึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใส 
น้ํามัน     น้ําผ้ึง    น้ําออย   และผาเปนตน    ไปวิหารแลวฟงธรรมกถาอยู, 
ก็ในเวลาฟงธรรมแลวเดนิไป      ยอมกลาวคุณของพระสารีบุตรและพระ- 
โมคคัลลานะ.                                                                     
        พระอุทายีเถระ    สดบัถอยคําของอริยสาวกเหลาน้ันแลว    จึงพูดวา 
" พวกทานฟงธรรมกถาของพระเถระท้ังสองน้ัน   ยังกลาวถึงอยางน้ันกอน, 
ฟงธรรมกถาของฉันแลว     จักกลาวอยางไรหนอแล ?" 
        พวกมนุษย   ฟงถอยคําของทานแลวคิดวา    " พระเถระแมนี้    จัก 
เปนพระธรรมกถึกองคหน่ึง,        พวกเราฟงธรรมกถาของพระเถระแมนี้ 
ควร."  วันหนึ่ง  พวกเขาอาราธนาพระเถระวา๑  " ทานขอรับ  วันนี้เปน 
วันฟงธรรมของพวกกระผม,"   ถวายทานแกพระสงฆแลวพูดวา  " ทาน 
ขอรับ       ขอทานพึงกลาวธรรมกถาในกลางวันเถิด."    ฝายพระเถระนั้น 
รับนิมนตของพวกมนุษยนั้นแลว. 

                 พระเถระไมสามารถแสดงธรรมได 
                เมือ่พวกมนุษยนั้นมาในเวลาฟงธรรมแลว  พูดวา  "ทานขอรับ 
๑. ยาจิตวฺา=ขอหรือวิงวอน.  
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ขอทานจงกลาวธรรมแกพวกกระผมเถิด,"  พระโลฬุทายีเถระนั่งบนอาสนะ   
แลว   จับพัดอันวิจิตรสั่นอยู,  ไมเห็นบทธรรม    แมบทหน่ึงพูดวา  " ฉัน 
จักสวดสรภัญญะ,   ขอภิกษุรูปอ่ืนจงกลาวธรรมกถา"  ดังน้ีแลว  กล็ง (จาก 
อาสนะ).  มนุษยพวกน้ัน  นิมนตภิกษุรูปอ่ืนใหกลาวธรรมกถาแลว  นิมนต 
พระโลฬุทายีข้ึนอาสนะอีก  เพ่ือตองการสวดสรภัญญะ.   พระโลฬุทายีนัน้ 
ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ แมอีก   จึงพูดวา   " ฉันจักกลาวในกลางคืน,  ขอ 
ภิกษุรูปอ่ืนจงสวดสรภัญญะ"  แลวกล็ง  มนุษยพวกน้ัน   นิมนตภิกษุรูป 
อ่ืนใหสวดสรภัญญะแลว  นําพระเถระมาในกลางคืนอีก.  พระเถระนั้น  ก็ยงั 
ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ แมในกลางคืน    พูดวา   " ฉักจักกลาวในเวลา  
ใกลรุงเทียว,   ขอภิกษุรูปอ่ืนจงกลาวในเวลากลางคืน"  แลวกล็ง.  มนุษย 
พวกน้ัน  นิมนตภิกษุรูปอ่ืนใหกลาวแลวในเวลาใกลรุง   ก็นําพระเถระนั้น 
มาอีก.   พระเถระนั้น  แมในเวลาใกลรุง   ก็มิไดเห็นบทธรรมอะไร ๆ. 

          พระเถระถูกมหาชนไลไปตกหลุมคูถ 
        มหาชน  ถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินและทอนไมเปนตน    คุกคามวา 
"พระอันธพาล เมื่อพวกขาพเจากลาวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมค- 
คัลลานะ  ทานพูดอยางนั้นและอยางนั้น,  บัดนี้   เหตุไรจึงไมพูด ?"  ดังน้ีแลว 
ก็ติดตามพระเถระผูหนีไป.   พระเถระนั้นหนีไปตกลงในเวจกุฎีแหงหน่ึง. 
        มหาชนสนทนากันวา  "พระโลฬทุายี    เมื่อถอยคําสรรเสริญคุณ 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนไปอยู    อวดอางประกาศความท่ีตน 
เปนธรรมกถกึ,   เมื่อพวกมนุษยทําสักการะแลว   พูดวา  ' พวกกระผมจะ 
ฟงธรรม,'   นั่งบนอาสนะถึง ๔ ครั้ง  ไมเห็นบทธรรมอะไร ๆ ที่สมควร 
จะพึงกลาว     ถูกพวกมนษุยถือวัตถุทั้งหลายมีกอนดินและทอนไมเปนตน  
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คุกคามวา   ' ทานถือตัวเทาเทียม๑กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระ   
ผูเปนเจาของพวกเรา'  ไลใหหนีไปตกลงในเวจกุฎีแลว. 

                                บรุพกรรมของพระโลฬุทาย ี 

        พระศาสดาเสด็จมาแลว   ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้   พวก 
เธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?"   เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา   " ดวยเรื่อง 
ชื่อน้ี,"   จึงตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตในบดันี้เทาน้ัน,   แมในกาล 
กอน  โลฬุทายีนี้   ก็จมลงในหลุมคูถเหมือนกัน "   ดังน้ีแลว  ทรงนําอดีต  
นิทานมา  ตรัสชาดก๒นี้ใหพิสดารวา :- 
                "สหาย  เรามี  ๔ เทา,  สหาย  แมทานก็มี  ๔ เทา. 
        มาเถิด  สีหะ  ทานจงกลับ,   เพราะเหตุไรหนอ  ทาน 
        จึงกลัวแลวหนีไป ? สุกร  ทานเปนผูไมสะอาด  มขีน 
        เปอนดวยของเนา  มีกลิ่นเหม็นฟุงไป;  ถาทานประสงค 
        ตอสู,  เราจะใหความชนะแกทาน  นะสหาย" 
ดังน้ีแลว    ตรัสวา    " ราชสีหในกาลนั้นไดเปนสารีบุตร,    สุกรไดเปน 
โลฬุทาย.ี" 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย  โสฬุทายีเรียนธรรมมีประมาณนอยแท,    อน่ึง  มิไดทําการทอง 
เลย;    การเรียนปริยัติอยางใดอยางหน่ึงแลว  ไมทําการทองปริยัตินั้น  เปน 
มลทินแท"   ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
๑. ยคคฺคาห  คณฺหสิ=ถือความเปนคู.  ๒. ขุ. ชา.  ทุก. ๒๗/๕๑. อรรถกถา. ๓/๑๑.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 24 

        ๔. อสชฌฺายมลา  มนฺตา            อนุฏานมลา   ฆรา   
        มล  วณฺณสฺส  โกสชฺช           ปมาโท  รกขฺโต   มล. 
                "มนตทั้งหลาย  มีอันไมทองบนเปนมลทิน,  เรือน 
        มีความไมหมั่นเปนมลทิน,   ความเกียจคราน    เปน 
        มลทินของผิวพรรณ,  ความประมาท  เปนมลทินของ 
        ผูรักษา."                              

                                               แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา อสชฺฌายมลา   เปนตน     ความวา 
เพราะปริยัติหรือศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง    เม่ือบุคคลไมทอง  ไมประกอบ 
เนือง ๆ ยอมเสื่อมสูญ   หรือไมปรากฏติดตอกัน;   ฉะน้ัน    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  "อสชฌฺายมลา  มนฺตา." 
        อน่ึง  เพราะชื่อวาเรือนของบุคคลผูอยูครองเรือน  ลุกข้ึนเสร็จสรรพ 
แลวไมทํากิจ    มีการซอมแซมเรือนท่ีชํารุดเปนตน     ยอมพินาศ   ฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    "อนุฏานมลา  ฆรา." 
        เพราะกายของคฤหัสถหรือบรรพชิต  ผูไมทาํการชําระสรีระ  หรือ   
การชําระบรขิาร    ดวยอํานาจความเกียจคราน   ยอมมีผิวพรรณมัวหมอง; 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   "มล  วณฺณสฺส  โกสชฺช." 
        อน่ึง   เพราะเม่ือบุคคลรักษาโคอยู   หลับหรือเลนเพลินดวยอํานาจ 
ความประมาท,  โคเหลาน้ันยอมถึงความพินาศ   ดวยเหตุมีว่ิงไปสูที่มิใชทา 
เปนตนบาง  ดวยอันตรายมีพาลมฤค๑ และโจรเปนตนบาง   ดวยอํานาจการ 
๑. พาลมิค-เนือ้ราย  
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กาวลงสูที่ทั้งหลาย    มีนาขาวสาลีเปนตนของชนพวกอ่ืนแลวเค้ียวกินบาง,   
แมตนเอง   ยอมถึงอาชญาบาง   การบริภาษบาง. 
        ก็อีกอยางหน่ึง  กิเลสท้ังหลายลวงล้ําเขาไปดวยอํานาจความประมาท 
ยอมยังบรรพชิตผูไมรักษาทวาร ๖  ใหเคลื่อนจากศาสนา;   ฉะนั้น  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ปมาโท  รกขฺโต  มล."  อธิบายวา   ก็ความ 
ประมาทน้ัน     ชื่อวาเปนมลทิน    เพราะความประมาทเปนที่ต้ังของมลทิน 
ดวยการนําความพินาศมา. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                         
                                เรื่องพระโลฬุทายีเถระ  จบ.  
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           ๕.  เรือ่งกุลบุตรคนใดคนหน่ึง  [๑๘๖]   
 

                                ขอความเบื้องตน  

 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภกุลบุตรคน 
ใดคนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มลิตฺถิยา  ทุจฺจริต"  เปนตน. 

                      สามีละอายเพราะภริยาประพฤตินอกใจ 
        ดังไดสดับมา     มารดาและบิดานํากุลสตรีผูมีชาติเสมอกันมาเพ่ือ 
กุลบุตรนั้น.  นางไดเปนหญิงมักประพฤตินอกใจ๑  ( สามี)  จําเดิมแตวันที่นํา 
มาแลว.   กุลบุตรนั้นละอาย   เพราะการประพฤตินอกใจของนาง   ไมอาจ 
เขาถึงความเปนผูเผชิญหนาของใครได    เลิกกุศลกรรมทั้งหลาย    มีการ 
บํารุงพระพุทธเจาเปนตน    โดยกาลลวงไป ๒-๓วัน   เขาไปเฝาพระศาสดา 
ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่สมควรขางหน่ึง  เมื่อพระศาสดาตรัสวา  " อุบาสก 
เพราะเหตุไร   เราจึงไม (ใคร) เห็นทาน ?"   จึงกราบทูลความน้ันแลว. 

                     สตรีเปรยีบเหมือนของ  ๕ อยาง 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะกุลบุตรนั้นวา  " อุบาสก   แมในกาล 
กอน   เราก็ไดกลาวแลววา   ' ข้ึนชื่อวาสตรีทั้งหลาย    เปนเชนกับแมน้ํา 
เปนตน.    บณัฑิตไมควรทําความโกรธในสตรีเหลาน้ัน,'      แตทานจําไม 
ได  เพราะความเปนผูอันภพปกปดไว"   อันกุลบุตรนั้นทูลอาราธนาแลว 
ตรัสชาดก๒ ใหพิสดารวา:- 
๑. อติจารินี  ผูมักประพฤติลวง.  ๒. ขุ. ชุ. ๒๗/๒๑ อรรถกถา. ๓/๙๘.   
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                "ธรรมดาสตรีในโลก  เปนเหมือนแมน้ํา   หนทาง   
        โรงด่ืม (สุรา)  ที่พักและบอน้ํา,  เวลายอมไมมแีกสตรี 
        เหลาน้ัน."                                        
ดังน้ีแลว    ตรัสวา  " ก็อุบาสก    ความเปนผูมักประพฤตินอกใจ    เปน 
มลทินของสตรี,    ความตระหน่ี   เปนมลทินของผูใหทาน,   อกุศลกรรม 
เปนมลทินของสัตวทั้งหลายในโลกนีแ้ละโลกหนา    เพราะอรรถวา   เปน 
เครื่องยังสัตวใหฉิบหาย,   แตอวิชชา   เปนมลทินอยางยอดยิ่ง   กวามลทิน 
ทั้งปวง"   ดังน้ีแลว   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
        ๕.        มลิตฺถิยา  ทจฺุจริต                    มจฺเฉร   ททโต  มล 
                มลา   เว  ปาปกา   ธมมฺา         อสฺม ึ  โลเก   ปรมหฺิ   จ 
                ตโต  มลา  มลตร                     อวิชฺชา  ปรม   มล 
                เอต  มล  ปหนตฺฺวาน                นิมมฺลา  โหถ  ภิกขฺโว. 
                        " ความประพฤติชั่ว  เปนมลทินของสตรี,  ความ 
                ตระหนี่  เปนมลทินของผูให,  ธรรมอันลามกท้ังหลาย 
                เปนมลทินแล  ทั้งในโลกนี้  ทั้งในโลกหนา,  เราจะ 
                บอกมลทินอันยิ่งกวามลทินนั้น,    อวิชชาเปนมลทิน 
                อยางย่ิง  ภิกษุทัง้หลาย  ทานท้ังหลาย  ละมลทินนั่น 
                ไดแลว  ยอมเปนผูหมดมลทิน." 

                                  แกอรรถ 
                ความประพฤตินอกใจ   ชื่อวา   ความประพฤติชั่วในพระคาถานั้น. 
๑.  ไดแก  กําหนด,  เขตแดน,  ความจํากดั.  
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ก็แมสามี   ยอมขับไลสตรีผูมักประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือน,   สตรี   
นั้นไปสูสํานักของมารดาบิดา  (ก็ถูก)  มารดาบิดาขับไลดวยคําวา   "เอ็ง 
ไมมีความเคารพตระกูล    เราไมอยากเห็นแมดวยนัยนตาท้ังสอง"    สตร ี
นั้นหมดที่พ่ึง  เทียวไปยอมถึงความลําบากมาก;  เพราะเหตุนั้น   พระศาสดา 
จึงตรัสความประพฤติชั่วของสตรีนั้นวา  " เปนมลทิน."  
        บทวา  ททโต   แปลวา  ของผูให.  ก็เม่ือบุคคลใดในเวลาไถนา  คิด 
อยูวา   " เมื่อนาน้ีสมบูรณแลว ,    เราจักถวายภัตท้ังหลาย    มีสลากภัต 
เปนตน,"   เมื่อขาวกลาเผล็ดผลแลว,     ความตระหน่ีเกิดข้ึน      หามจิตอัน 
สัมปยุตดวยจาคะ,   บุคคลน้ัน     เมื่อจิตสัมปยุตดวยจาคะ  ไมงอกงามข้ึนได 
ดวยอํานาจความตระหน่ี    ยอมไมไดสมบัติสามอยาง   คือ   มนุษยสมบัติ 
ทิพยสมบัติ  (และ) นิพพานสมบัติ;   เพราะฉะนั้น    พระศาสดาจึงตรัสวา 
" ความตระหนี่เปนมลทินของผูให."  แมในบทอ่ืน ๆ  ซึ่งมีรูปอยางนี้  ก็ 
มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
        สองบทวา  ปาปกา    ธมมฺา    ความวา  ก็อกุศลธรรมทั้งหลายเปน 
มลทินทั้งน้ัน    ทั้งในโลกนี้   ทั้งในโลกหนา.  บทวา  ตโต  ความวา   กวา 
มลทินที่ตรัสแลว   ในหนหลัง.  บทวา  มลตร  ความวา  เราจะบอกมลทิน 
อันยิ่งแกทานทั้งหลาย. 
        บทวา  อวิชฺชา   ความวา  ความไมรู  อันมีวัตถุ๑  ๘ นั่นแล  เปน 
มลทินอยางยิ่ง. 
๑.  พึงดู  อวิชชา  ๘ ในธรรมวิภาคปริเฉทที่  ๒ หมวด  ๘.  
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        บทวา ปหนฺตฺวาน  ความวา ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายละมลทิน   
นั่นไดแลว   ยอมเปนผูหามลทินมิได. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                     
                              เรื่องกลุบุตรคนใดคนหน่ึง  จบ.   
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                ๖. เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี  [๑๘๗]   
 

                                       ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภสัทธิวิหาริก 
ของพระสารีบุตรเถระ   ชือ่จูฬสารี  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "สีชีว 
อหิริเกน"  เปนตน. 

                พระจูฬสารีไดโภชนะเพระทําเวชกรรม  

        ดังไดสดับมา  วันหน่ึง   พระจูฬสารีนั้นทําเวชกรรมแลวไดโภชนะ 
อันประณีตแลว   ถือออกไปอยู   พบพระเถระในระหวางทาง   จึงเรียนวา 
" ทานขอรับ    โภชนะนี้    กระผมทําเวชกรรมไดแลว,    ใตเทาจักไมได 
โภชนะเห็นปานน้ีในท่ีอ่ืน,     ขอใตเทาจงฉันโภชนะน้ี,      กระผมจักทํา 
เวชกรรม  นาํอาหารเห็นปานนี้มาเพ่ือใตเทาตลอดกาลเปนนิตย."  พระเถระ 
ฟงคําของพระจูฬสารีนั้นแลว   ก็นิ่งเฉย  หลีกไปแลว.    ภิกษุทัง้หลายมาสู 
วิหารแลว   กราบทูลความน้ันแดพระศาสดา. 

                    ผูต้ังอยูในอเนสนกรรมเปนอยูงาย 
        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย     ธรรมดาบุคคลผูไมมีความ 
ละอาย   ผูคะนอง    เปนผูเชนกับกา   ต้ังอยูในอเนสนา ๒๑ อยาง    ยอม 
เปนอยูงาย,   สวนบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ  ยอมเปนอยูยาก" 
ดังน้ีแลว  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา:- 
        ๖.         สุชีว  อหิริเกน               กากสูเรน  ธสินา 
                ปกฺขนฺทินา  ปคพฺเภน     สงฺกิลิฏเน  ชวีิต.   
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        หริีมตา  จ  ทุชฺชีว              นิจฺจ  สุจิคเวสินา   
        อลีเนนาปคพฺเภน               สุทฺธาชีเวน   ปสฺสตา. 
                "อันบุคคลผูไมมีความละอาย    กลาเพียงดังกา 
        มีปกติกําจัด  (คุณผูอื่น)  มักแลนไป  (เอาหนา)  ผู 
        คะนอง  ผูเศราหมอง   เปนอยูงาย.   สวนบุคคลผูมี 
        ความละอาย  ผูแสวงหากรรมอนัสะอาดเปนนิตย  ไม          
        หดหู  ไมคะนอง   มอีาชีวะหมดจดเห็นอยู   เปนอยู 
        ยาก."  

                                    แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อหิรเิกน   คือผูขาดหิริและโอตตัปปะ. 
อธิบายวา    อันบุคคลผูเห็นปานน้ัน    อาจเรียกหญิงผูมิใชมารดานั่นแลวา 
" มารดาของเรา"    เรียกชายท้ังหลายผูมิใชบิดาเปนตนนั่นแล     โดยนัย 
เปนตนวา "บิดาของเรา"   ต้ังอยูในอเนสนา  ๒๑  อยาง  เปนอยูโดยงาย. 
        บทวา  กากสูเรน  ไดแก  เชนกาตัวกลา.   อธิบายวา  เหมือนอยาง 
วา     กาตัวกลา     ใครจะคาบวัตถุทั้งหลายมียาคูเปนตน      ในเรือนแหง 
ตระกูลทั้งหลาย   จับ  ณ  ที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแลว    รูวาเขาแลดูตน 
จึงทําเปนเหมือนไมแลดู   เหมือนสงใจไปในท่ีอ่ืน  และทําเปนเหมือนหลับ 
อยู    กําหนดความเผอเรอของพวกมนุษยไดแลวก็โผลง,    เมื่อพวกมนุษย 
ไลวา  " ส ุ ส ุ"   อยูนั่นแล   ก็คาบเอาอาหารเต็มปากแตภาชนะแลวบินหนี 
ไปฉันใด;    แมบุคคลผูไมมีความละอายก็ฉันนั้นเหมือนกัน      เขาไปบาน 
กับภิกษุทั้งหลายแลว       ยอมกําหนดท่ีทั้งหลาย       มีที่ต้ังแหงยาคูแลภัต 
เปนตน,    ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนั้น     รับเอาอาหารสักวา  
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ยังอัตภาพใหเปนไป  ไปสูโรงฉันพิจารณาอยู   ดืม่ยาคูแลว   ทํากัมมัฏฐาน   
ไวในใจ    สาธยายอยู    ปดกวาดโรงฉันอยู;    สวนบุคคลน้ีไมทําอะไร ๆ 
เปนผูบายหนาตรงไปยังบาน,  เขาแมถูกภิกษุทั้งหลายบอกวา   " จงดูบุคคล 
นี้ " แลวจองดูอยู  ทําเปนเหมือนไมแลดู  เหมือนสงใจไปในท่ีอ่ืน  เหมือน 
หลับอยู   ดุจกลัดลูกดุม   ทําท่ีเปนดุจจัดจีวร   พูดวา   " การงานของเรา 
ชื่อโนนมีอยู "   ลุกจากอาสะเขาไปบาน    เขาไปสูเรือนหลังโคหลังหนึ่ง 
บรรดาเรือนท่ีกําหนดไวแลวแตเชา,     เมื่อหมูมนุษยในเรือน     แมแงม  
ประตู๑แลวน่ังกรอดายอยูริมประตู,       เอามือขางหนึ่งผลักประตูแลวเขาไป 
ภายใน.    ลําดับนั้น   มนษุยเหลาน้ันเห็นบุคคลน้ันแลว    แมไมปรารถนา 
ก็นิมนตใหนั่งบนอาสนะ   แลวถวายของมียาคูเปนตนที่มีอยู,     เขาบริโภค 
ตามตองการแลว   ถือเอาของสวนท่ีเหลือดวยบาตรหลีกไป,  บุคคลน้ีชื่อวา 
ผูกลาเพียงดังกา,    อันบุคคลผูหาหิริมิไดเห็นปานนี้    เปนอยูงาย. 
        บทวา  ธสินา   ความวา  ชื่อวาผูมีปกติกําจัด  เพราะเม่ือคนทั้งหลาย 
กลาวคําเปนตนวา    " พระเถระชื่อโนน      เปนผูมีความปรารถนานอย,"  
กําจัดคุณของคนเหลาอ่ืนเสีย   ดวยคําเปนตนวา    " ก็แมพวกเราไมเปนผูมี 
ความปรารถนานอยดอกหรือ ?"     กม็นุษยทั้งหลายฟงคําของคนเห็นปาน 
นั้นแลว    เมือ่สําคัญวา    " แมผูนี้ก็เปนผูประกอบดวยคุณ   มีความเปนผู 
ปรารถนานอยเปนตน"   ยอมสําคัญของที่ตนควรให.   แตวาจําเดิมแตนั้น 
ไป    เขาเม่ือไมอาจเพ่ือยังจิตของบุรุษผูรูทั้งหลายใหยินดี    ยอมเส่ือมจาก 
ลาภแมนั้น.   บุคคลผูมีปกติกําจัดอยางนี้  ยอมยังลาภท้ังของตนท้ังชองผูอ่ืน 
ใหฉิบหายแท.                                                                    
๑. โถก  กวาฏ  ปธาย  ปดบานประตูหนอยหน่ึง.  
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        บทวา ปกฺขนฺทินา   ความวา ผูมักประพฤติแลนไป   คือผูแสดงกิจ   
ของคนเหลาอ่ืนใหเปนดุจกิจของตน.   เม่ือภิกษุทั้งหลายทําวัตรที่ลานพระ- 
เจดียเปนตนแตเชาตรู       นั่งดวยกระทําไวในใจซึ่งกัมมัฏฐานหนอยหน่ึง 
แลวลุกข้ึน   เขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต,  บุคคลน้ันลางหนา    แลวตกแตง 
อัตภาพ      ดวยอันหมผากาสาวะมีสีเหลือง      หยอดนัยนตาและทาศีรษะ 
เปนตน    ใหประหารดวยไมกวาด ๒-๓ ทีเปนดุจวากวาดอยู   เปนผูบาย 
หนาไปสูซุมประตู,   พวกมนุษยมาแตเชาตรู  ดวยคิดวา  "จักไหวพระเจดีย 
จักกระทําบูชาดวยระเบียบดอกไม"   เห็นเขาแลว  พูดกันวา  "วิหารน้ี"  
อาศัยภิกษุหนุมนี้     จึงไดการปฏิบัติบํารุง,    ทานท้ังหลายอยาละเลยภิกษุ 
นี้"    ดังน้ีแลว    ยอมสําคัญของที่ตนพึงใหแกเขา.  อันบุคคลผูมักแลนไป 
เชนนี้   เปนอยูงาย. 
        บทวา  ปคพฺเภน   ความวา ผูประกอบดวยความคะนองกายเปนตน. 
สองบทวา  สงฺกิลิฏเน  ชีวิต     ความวา   ก็อันบคุคลผูเลี้ยงชีวิตเปนอยู 
อยางนี้   ชื่อวาเปนผูเศราหมองแลว   เปนอยู.   การเปนอยูนั้น   ชื่อวาเปน 
อยูชั่ว    คือเปนอยูลามกแท. 
        บทวา  หิริมตา   จ    ความวา  อันบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอต- 
ตัปปะ   เปนอยูยาก.   เพราะเขาไมกลาวคําวา   "มารดาของเรา"    เปนตน 
กะหญิงผูมิใชมารดาเปนตน    เกลียดปจจัยที่เกิดข้ึนโดยไมชอบธรรมดุจคูถ 
แสวงหา (ปจจัย)    โดยธรรมโดยเสมอ    เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก 
สําเร็จชีวิตเปนอยูเศราหมอง.  
        บทวา  สุจิคเวสินา   ความวา  แสวงหากรรมท้ังหลาย   มีกายกรรม  
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เปนตนอันสะอาด.     บทวา  อลีเนน  ความวา ไมหดหูดวยความเปนไป   
แหงชีวิต. 
        สองบทวา  สุทฺธาชีเวน  ปสฺสตา  ความวา  ก็บุคคลเห็นปานนี้ยอม 
เปนผูชื่อวา   มีอาชีวะหมดจด,   อันบุคคลผูมีอาชีวะหมดจดแลวอยางนี้นั้น 
เห็นอาชีวะหมดจดน้ันแลโดยความเปนสาระ     ยอมเปนอยูไดยาก     ดวย 
อํานาจแหงความเปนอยูเศราหมอง. 
        ในเวลาจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                            
                                เรื่องภิกษุชื่อจูฬสารี  จบ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 35 

             ๗.  เรื่องอุบาสก  ๕ คน [๑๘๘]   
 

                               ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "โย  ปาณมติมาเปติ"   เปนตน. 

                        อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล  

        ความพิสดารวา  บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน  อุบาสกคนหน่ึงยอมรักษา 
สิกขาบท       คือเจตนาเครื่องงดเวนจากการยังชีวิตสัตวใหตกลวงไปอยาง 
เดียว.   (สวน) อุบาสกท้ังหลายนอกน้ี   ยอมรกัษาสิกขาบทท้ังหลายนอกนี้. 
วันหน่ึง   อุบาสกเหลาน้ันเกิดทุมเถียงกันวา   " เรายอมทํากรรมท่ีทําไดโดย 
ยาก.     เรายอมรักษาสิ่งที่รักษาไดโดยยาก"     ไปสูสํานักของพระศาสดา 
ถวายบังคมแลวกราบทูลความน้ัน. 

                              พระศาสดาทรงตัดสิน  

        พระศาสดา    ทรงสดับถอยคําของอุบาสกเหลาน้ันแลว     มิไดทรง 
กระทําศีลแมขอหนึ่งใหตํ่าตอย     ตรสัวา    "มีศลีท้ังหมดเปนของรักษาไว 
โดยยากท้ังน้ัน"      ดังน้ีแลว   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
        ๗.         โย  ปาณมติมาเปติ            มุสาวาทฺจ   ภาสติ 
                โลเก  อทินฺน  อาทิยติ          ปรทารฺจ   คจฺฉติ 
                สุราเมรยปานฺจ               โย  นโร  อนุยฺุชติ 
                อิเธวเมโส  โลกสฺมึ              มูล  ขนติ   อตฺตโน. 
                เอว  โภ  ปุริส  ชานาหิ         ปาปธมฺมา   อสฺตา 
                มา   ต  โลโภ  อธมฺโม จ       จิร  ทุกขฺาย  รนฺธยุ.  
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                " นระใด       ยอมยังสัตวมชีีวิตใหตกลวงไป ๑,   
        กลาวมสุาวาท  ๑,    ถือเอาทรัพยที่บุคคลอื่นไมใหใน 
        โลก ๑,    ถึงภริยาของผูอื่น ๑,     อนึ่ง  นระใดยอม  
        ประกอบเนื่อง ๆ     ซึ่งการด่ืมสุราและเมรัย    นระนี ้
        (ชื่อวา)  ยอมขุดซ่ึงรากเหงาของตนในโลกน้ีทีเดียว. 
        บรุุษผูเจริญ  ทานจงทราบอยางน้ีวา   'บุคคลผูมีบาป- 
        ธรรมทัง้หลาย   ยอมเปนผูไมสํารวมแลว'  ความโลภ 
        และสภาพมิใชธรรม  จงอยารบกวนทาน   เพ่ือความ 
        ทุกข  ตลอดกาลนานเลย."  

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา  โย  ปาณมติมาเปติ  ความวา 
บรรดาประโยคทั้งหก   มสีาหัตถิกประโยค๑เปนตน     นระใดยอมเขาไปตัด 
อินทรียคือชีวิตของผูอ่ืน   แมดวยประโยคอันหน่ึง. 
        บทวา   มุสาวาท   ความวา  และยอมกลาวมุสาวาท    อันหักเสียซึ่ง 
ประโยชนของชนเหลาอ่ืน. 
        บาทพระคาถาวา  โลเก  อทินฺน  อาทิยติ  ความวา ยอมถือเอาทรัพย 
อันบุคคลอ่ืนหวงแหนแลว    ดวยบรรดาอวหาร  (การนําเอาไป)   ทั้งหลาย 
มีไถยาวหาร    (การนําเอาไปโดยขโมย)  เปนตน      อวหารแมอันหน่ึงใน 
สัตวโลกน้ี. 
        บาทพระคาถาวา  ปรทารฺจ  คจฺฉติ  ความวา  นระเม่ือผิดใน 
๑. ประโยคแหงการฆามี  ๖ คือ  สาหัตถิกประโยค  ๑  นคิสัคคิยประโจค ๑ อาณัตติประโยค ๑ 
ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค  ๑  อิทธิมยประโยค  ๑  สาหัตถิกประโยคนั้น  ไดแกการทํา 
ดวยมือตนเอง.  สมันตปาสาทิกา  ๑/๕๒๖.  
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ภัณฑะท้ังหลาย   ที่บุคคลอ่ืนรักษาและคุมครองแลว     ชื่อวายอมประพฤติ   
นอกทาง. 
        บทวา  สุราเมรยปาน  ไดแก  การด่ืมซึ่งสุราและเมรัยอยางใดอยาง 
หน่ึงนั่นเทียว.       บทวา  อนุยฺุชติ   คือ  ยอมเสพ  ไดแก  ยอมกระทํา 
ใหมาก. 
        สองบทวา  มูล  ขนติ  ความวา ปรโลกจงยกไว.   ก็ในโลกน้ีนั่นแล 
นระนี้จํานองหรือขายขาด  แมซึ่งทรพัยอันเปนตนทุนมีนาและสวนเปนตน 
อันเปนเครื่องที่จะพึงดํารง (ตน)  อยูได   ดื่มสุราอยู   ชื่อวายอมขุดซึ่ง  
รากเหงาของตน  คือเปนคนหาที่พ่ึงมิได.  เปนคนกําพราเที่ยวไป. 
        พระศาสดา   ยอมตรัสเรียกบุคคลผูทํากรรมคือทุศีล  ๕  ดวยคําวา 
เอว  โภ.  บทวา  ปาปธมฺมา    ไดแก  ผูมีธรรมลามก.  บทวา  อสฺตา 
ไดแก   ผูเวนแลวจากการสํารวม  มีการสํารวมทางกายเปนตน.  พระบาลีวา 
อเจตสา  ดังนี้บาง.   ความวา  ผูไมมีจิต. 
        สองบทวา โลโภ   อธมฺโม  จ  ไดแก  โลภะและโทสะ.  แทจริง 
กิเลสชาตแมทั้งสองน้ี  เปนอกุศลโดยแท. 
        บาทพระคาถาวา   จริ   ทุกฺขาย   รนฺธยุ   ความวา   ธรรมเหลาน้ี 
จงอยาฆา  อยูย่ํายี   (ซึ่งทาน)    เพ่ือประโยชนแกทุกขทั้งหลายมีทุกขใน 
นรกเปนตน  ตลอดกาลนาน. 
              ในกาลจบเทศนา   อุบาสก  ๕  คนนั้นต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว. 
พระธรรมเทศนาไดมีประโยชน  แมแกชนผูประชุมกันแลว  ดังนี้แล. 
                   เรื่องอุบาสก  ๕  คน  จบ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 38 

     ๘.  เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ  [๑๘๓]   
 

                               ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุหนุม 
ชื่อติสสะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ททาติ   เว  ยถาสทฺธ"  เปนตน. 

      พระติสสะนินทาชนอ่ืนแตชมเชยญาติของตน 
        ไดยินวา   พระติสสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของพระอริยสาวก   แม  ๕ 
โกฏ ิ  คือ อนาถบิณฑิกคฤหบดี   นางวิสาขาอุบาสิกา (เปนตน ).    แมถึง 
อสทิสทาน๑ก็ติเตียนเหมือนกัน,        ไดของเย็นในโรงทานของอริยสาวก 
เหลาน้ัน    ยอมติเตียนวา   " เย็น "      ไดของรอน   ยอมติเตียนวา  " รอน " 
แมเขาใหนอย    ยอมติเตียนวา  " เพราะเหตุไร    ชนเหลาน้ีจึงใหของเพียง 
เล็กนอย ?"   แมเขาใหมาก  ยอมติเตียนวา  " ในเรอืนของชนเหลาน้ี  เห็น 
จะไมมีที่เก็บ,     ธรรมดาบุคคลควรใหวัตถุพอยังอัตภาพใหเปนไปแกภิกษุ 
ทั้งหลายมิใชหรือ ?         ยาคูและภัตเทาน้ียอมวิบัติไปไมมีประโยชนเลย," 
แตกลาวปรารภพวกญาติของตนเปนตนวา  " นาชมเชยเรือนของพวกญาติ 
ของเรา    เปนโรงเลี้ยงของภิกษุทั้งหลาย    ผูมาแลวจากทิศทั้งสี่"     ดังน้ี 
แลว   ยอมยงัคําสรรเสริญใหเปนไป. 

        พวกภิกษุสอบสวนฐานะของพระติสสะ 
        ก็พระติสสะน้ัน     เปนบุตรของผูรักษาประตูคนหน่ึง   เที่ยวไปกับ 
พวกชางไมผูเที่ยวไปยังชนบท   ถึงพระนครสาวัตถี  บวชแลว. 
        ครั้งน้ัน    ภิกษุทั้งหลายเห็นเธอผู  (เที่ยว)   ติเตียนทานของมนุษย 
๑.  หาทานเสมอเหมือนมิได.  
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ทั้งหลายอยูอยางนั้น   คิดกันวา   " พวกเราจักสอบสวนภิกษุนั้น "    จึงถาม   
วา  " ผูมีอายุ   พวกญาติของทานอยูที่ไหน ?"   ไดฟงวา  " อยูในบานชื่อ 
โนน "  จึงสงภิกษุหนุมไป  ๒-๓ รูป.  
        ภิกษุหนุมเหลาน้ันไปในบานน้ันแลว    อันชนชาวบานนิมนตใหนั่ง 
ที่โรงฉันแลวกระทําสักการะ   จึงถามวา     เด็กหนุมชื่อติสสะออกจากบาน 
นี้ไปบวชแลว  มีอยูหรือ ?  ชนเหลาไหนเปนญาติของติสสะนั้น."  มนุษย 
ทั้งหลาย  (ตาง)  คิดวา   " ในบานน้ี     เด็กผูออกจากเรือนแหงตระกูลไป 
บวชแลว  ไมมี;  ภิกษุเหลาน้ัน พูดถึงใครหนอ ?"  แลวเรียนวา  " ทานขอรับ 
กระผมทั้งหลายไดยินวา ' บุตรของผูรักษาประตูคนหนึ่ง  เที่ยวไปกับพวก 
ชางไม  บวชแลว;'  ทานท้ังหลายเห็นจะกลาวหมายเอาผูนั้นกระมัง ?"    

                           จับโกหกได 
        ภิกษุหนุมทั้งหลายทราบวา    พวกญาติผูใหญของติสสภิกษุหนุมนั้น 
ไมมีในบานน้ันแลว   (จึงพากัน)  กลบัไปสูพระนครสาวัตถี   แจงเรื่องนั้น 
แกภิกษุทั้งหลายวา   " ทานผูเจริญ    พระติสสะยอมเที่ยวพูดเพอถึงส่ิงอัน 
หาเหตุมิไดเลย."        แมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูล  (เรื่องนั้น)  แดพระ-  
ตถาคต. 

                     บุรพกรรมของพระติสสะ         

        พระศาสดาตรัสวา   "  ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุชือ่วาติสสะนั้นยอมเที่ยว 
โออวด   ในบัดนี้เทาน้ันหามิได;    แมในกาลกอน   เธอก็ไดเปนผูโออวด 
แลว,"  อันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนแลว    ทรงนําอดีตนิทานมาแลว   ทรง 
ยังกฏาหกชาดก๑นี้ใหพิสดารวา :- 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๐.  อรรถกถา. ๒/๓๒๖.  
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                              "นายกฏาหกนั้น   ไปสูชนบทอื่น  จึงพูดอวดซ่ึง   
                    ทรัพยแมมาก,   นายมาตามแลว  พึงประทุษราย, 
                    กฏาหก  ทานจงบริโภคโภคะท้ังหลายเถิด." 
ดังน้ีแลว   ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลใดเมื่อชนเหลาอ่ืนใหซึ่งวัตถุ 
นอยก็ตาม   มากก็ตาม   เศราหมองก็ตาม  ประณีตก็ตาม  หรือใหวัตถุแก 
ชนเหลาอ่ืน  (แต)  ไมใหแกตน   ยอมเปนผูเกอเขิน;   ฌานก็ดี  วิปสสนา 
ก็ดี   มรรคและผลก็ดี  ยอมไมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน"  ดังนี้แลว   เมื่อจะ 
ทรงแสดงธรรมไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
            ๘.        ททาติ    เว   ยถาสทฺธ               ยถาปสาทน     ชโน 
                ตตฺถ    โย    มงฺกุโต  โหติ         ปเรส   ปานโภชเน 
                น  โส   ทิวา  วา  รตฺตึ  วา          สมาธึ   อธิคจฺฉติ. 
                ยสฺสเจต  สมุจฉฺินฺน                    มูลฆจฺจ   สมูหต 
                ส  เว  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา             สมาธึ  อธิคจฺฉติ. 
                               "ชนยอมให  (ทาน)  ตามศรัทธา     ตามความ 
                เลือ่มใสแล,  ชนใด  ยอมเปนผูเกอเขินในเพราะน้ํา 
                และขาวของชนเหลาอ่ืนนั้น,      ชนนั้นยอมไมบรรลุ 
                สมาธิในกลางวันหรือในกลางคืน.   ก็อกุศลธรรมอนั 
                บคุคลใดตัดขาดแลว   ถอนขึ้นทําใหมีรากขาดแลว, 
                บคุคลนั้นแล   ยอมบรรลุสมาธิ   ในกลางวันหรือใน 
                กลางคืน."  
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                                          แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทพระคาถาวา  ททาติ  เว  ยถาสทฺธ   ความ 
วา  ชนเมื่อใหบรรดาวัตถุมีของเศราหมองและประณีตเปนตน     อยางใด 
อยางหน่ึง    ชื่อวายอมใหตามศรัทธา    คือ  ตามสมควรแกศรัทธาของตน 
นั่นแล. 
        บทวา   ยถาปสาทน    ความวา  ก็บรรดาภิกษุผูเปนเถระและภิกษุ 
ใหมเปนตน     ความเลื่อมใสในภิกษุใด ๆ ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ัน,    เมื่อ 
ถวาย  (ทาน)  แกภิกษุนั้น    ชื่อวายอมถวายตามความเลื่อมใส    คือตาม 
สมควรแกความเลื่อมใสของตนน่ันแล.  
        บทวา  ตตฺถ    เปนตน   ความวา  ยอมถึงความเปนผูเกอเขินในเพราะ 
ทานของชนอ่ืนนั้นวา  " เราไดวัตถุเล็กนอย,     เราไดของเศราหมอง." 
        บทวา สมาธึ   เปนตน    ความวา  บุคคลน้ันยอมไมบรรลุสมาธิดวย 
สามารถแหงอุปจารสมาธิ   และอัปปนาสมาธิ   หรอืดวยสามารถแหงมรรค 
และผล   ในกลางวันหรือในกลางคืน. 
        สองบทวา   ยสฺส   เจต  ความวา  อกุศลกรรมน่ัน   กลาวคือความ 
เปนผูเกอเขินในฐานะเหลาน้ัน   อันบุคคลใดตัดขาดแลว   ถอนขึ้น  ทําใหมี 
รากขาดแลว  ดวยอรหัตมรรคญาณ.  บคุคลน้ันยอมบรรลุสมาธิ  มีประการ 
ดังกลาวแลว. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                       เรื่องภิกษุหนุมชื่อติสสะ  จบ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 42 

              ๙.  เรื่องอุบาสก  ๕  คน  [๑๙๐] 
 

                                 ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภอุบาสก ๕ 
คน  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "นตฺถิ  ราคสโม   อคฺคิ"   เปนตน. 
        ไดยินวา  อุบาสกเหลาน้ันใครจะฟงธรรม   ไปสูวิหาร  ถวายบังคม 
พระศาสดาแลวน่ัง  ณ สวนสุดขางหน่ึง.   ก็ความดําริวา   " ผูนี้เปนกษัตริย 
ผูนี้เปนพราหมณ,   ผูนี้เปนคนม่ังมี,  ผูนี้เปนคนยากจน,   เราจักแสดงธรรม 
ใหยวดย่ิงแกผูนี้,    จักไมแสดง  (ธรรมใหยวดย่ิง)  แกผูนี้"    ยอมไมเกิด 
ข้ึนแกพระพุทธเจาท้ังหลาย.  
        พระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบคุคลใดบุคคลหน่ึง  ยอม 
ทรงทําความเคารพธรรมไวเปนเบื้องหนา       แลวจึงแสดง       ประหน่ึง 
เทพเจาผูมีฤทธิ์บันดาลใหน้ําในอากาศหลั่งไหลลงอยูฉะน้ัน.       ก็บรรดา 
อุบาสกเหลานั้น     ผูนั่งแลวในสํานักของพระตถาคตผูทรงแสดง (ธรรม) 
อยูอยางนั้น   อุบาสกคนหน่ึงนั่งหลับแลวเทียว,   คนหน่ึงนั่งเขียนแผนดิน 
ดวยน้ิวมือ,    คนหน่ึงนั่งเขยาตนไม,    คนหน่ึงนั่งแหงน  (หนา)  มองดู 
อากาศ,   แตคนหน่ึงไดฟงธรรมโดยเคารพ. 
        พระอานนทเถระ     ถวายงานพัดพระศาสดาอยู     แลดูอาการของ 
อุบาสกเหลานั้น  กราบทูลพระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองค 
ทรงบันลือลัน่ดุจมหาเมฆคํารน    ทรงแสดงธรรมแกอุบาสกเหลาน้ี,    แต 
อุบาสกเหลานั้น     เมื่อพระองคตรัสธรรมอยู,   นั่งทํากรรมน้ีและนี้." 
        พระศาสดา.   อานนท  เธอไมรูจักอุบาสกเหลาน้ันหรือ ?  
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         อานนท.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไมรูจัก   พระเจาขา. 

                           ประวติัเดิมของอุบาสก  ๕  คน    

        พระศาสดา.    ก็บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน    อุบาสกผูนั่งหลับแลวน่ัน 
เกิดในกําเนิดแหงงูสิ้น  ๕๐๐๐ ชาติ  พาดศีรษะไวบนขนดท้ังหลายหลับแลว. 
แมในบัดนี้    ความอ่ิมในการหลับของเขายอมไมมี,     เสียงของเรายอมไม 
เขาไปสูหูของเขา. 
        อานนท.   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองคตรัสโดยลําดับหรือตรัส 
เปนตอน๑  ๆ ?  
        พระศาสดา.  อานนท  แทจริง แมพระสัพพัญุตญาณ  ก็ไมอาจทรง 
กําหนด   ซึ่งความอุบัติของอุบาสกน่ัน     ผูอุบัติอยูในระหวาง ๆ อยางนี้คือ 
' ความเปนมนุษยตามกาล,    ความเปนเทพตามกาล,    ความเปนนาคตาม 
กาล,'     แตอุบาสกน่ันเกิดแลวในกําเนิดแหงนาคส้ิน  ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ 
แมหลับอยู (ก็) ไมอ่ิมในการหลับเสียเลย. 
        ฝายบุรษุผูนั่งเขียนแผนดินดวยน้ิวมือ       เกิดในกําเนิดไสเดือนส้ิน 
๕๐๐  ชาติโดยลําดับ   ขุดแผนดินแลว,    ถึงบัดนี้ก็เขียนแผนดินอยู   ดวย 
อํานาจความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติแลว       ในกาลกอนยอมไมฟง 
เสียงของเรา.                                                         
        ฝายบุรษุผูนั่งเขยาตนไมอยูนั่น     เกิดแลวในกําเนิดลิงส้ิน  ๕๐๐ ชาติ 
โดยลําดับ,   ถึงบัดนี้ก็เขยาตนไมอยู   ดวยสามารถแหงความประพฤติที่ตน 
ไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอนน่ันเทียว.   เสียงของเรายอมไมเขาหูของ 
เขา.  แมพราหมณผูนั่งแหงน (หนา) มองอากาศอยูนั่น  ก็เกิดเปน (หมอ) 
๑. อนฺตรนฺตรา=ในระหวาง ๆ.  
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ผูบอกฤกษสิ้น  ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ,      ถึงบัดนี้     แมในวันนี้ก็ยังแหงน   
(หนา)  ดูอากาศอยู     ดวยสามารถแหงความประพฤติที่ตนไดเคยประพฤติ 
มาแลว   ในกาลกอนน่ันเทียว.   เสียงของเรายอมไมเขาหูของเขา. 
        สวนพราหมณผูฟงธรรมโดยความเคารพนั่น       เกิดเปนพราหมณผู 
ทองมนต๑   ถึงฝงแหงเวท  ๓  สิ้น  ๕๐๐  ชาติโดยลําดับ,   ถึงบัดนี้   ก็ยอมฟง 
ธรรมโดยเคารพ   เปนดังเทียบเคียงมนตอยู.   
        อานนท.    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระธรรมเทศนาของพระองค 
ยอมแทรกอวัยวะทั้งหลาย       มีผิวเปนตน  (เขา) ไปจดเยื่อกระดูกต้ังอยู; 
เพราะเหตุไร  อุบาสกเหลาน้ีแมเม่ือพระองคทรงแสดงธรรมอยู   จึงไมฟง 
โดยเคารพ ? 
        พระศาสดา.   อานนท  เธอเห็นจะทําความสําคัญวา   ' ธรรมของเรา 
อันบุคคลพึงฟงไดโดยงายกระมัง ? ' 
        อานนท.    ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็ธรรม (ของพระองค)    อัน 
บุคคลพึงฟงไดโดยยากหรือ ? 
        พระศาสดา.   ถูกแลว   อานนท. 
        อานนท.   เพราะเหตุไร ?   พระเจาขา. 
               พระศาสดา.   อานนท  บทวา  ' พุทฺโธ '  ก็ดี  ' ธมฺโม '  ก็ดี  ' สงฺโฆ '  
ก็ดี  อันสัตวเหลาน้ันไมเคยสดับแลว   ในแสนกัลป   แมเปนอเนก:   เพราะ- 
ฉะน้ัน    สัตวเหลาน้ันจึงไมสามารถฟงธรรมนี้ได:    แตในสงสารมีที่สุดอัน 
ใคร  ๆ ตามรูไมได    สัตวเหลาน้ันฟงดิรัจฉานกถามีอยางตาง ๆ นั่นแล    มา 
๑.  มนฺตชฺฌายกพฺราหณฺโณ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 45 

แลว:     เพราะฉะนั้น    สตัวเหลาน้ีจึงเที่ยวขับรองฟอนรําอยูในที่ทั้งหลาย 
มีโรงดื่มสุราและสนามเปนที่เลนเปนตน .  จึงไมสามารถจะฟงธรรมได.   
        อานนท.   ขาแตพระองคผูเจริญ   อุบาสกท้ังหลายนั่น   อาศัยอะไร 
จึงไมสามารถ ?  
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสแกพระอานนทวา   " อานนท   อุบาสก 
เหลาน้ัน  อาศัยราคะ  อาศัยโทสะ   อาศัยโมหะ  อาศัยตัณหา  จึงไมสามารถ: 
ชื่อวาไฟ   เชนกับดวยไฟคือราคะไมมี,   ไฟใดไมแสดงแมซึ่งเถา  ยอมไหม 
สัตวทั้งหลาย;   แทจริง   แมไฟซึ่งยังกัลปใหพินาศ   ที่อาศัยความปรากฏ 
แหงอาทิตย  ๗  ดวงบังเกิดข้ึน   ยอมไหมโลก   ไมใหวัตถุไร ๆ เหลืออยูเลย 
ก็จริง,  ถึงกระน้ัน  ไฟนั้นยอมไหมในบางคราวเทานั้น;   ชื่อวากาลท่ีไฟคือ 
ราคะจะไมไหม  ยอมไมมี:  เพราะฉะน้ัน  ชื่อวาไฟเสมอดวยราคะก็ดี  ชื่อวา 
ผูจับเสมอดวยโทสะก็ดี     ชื่อวาขายเสมอดวยโมหะก็ดี    ชื่อวาแมน้ําเสมอ 
ดวยตัณหาก็ดี  ไมมี"   ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        ๙. นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ          นตฺถิ   โทสสโม    คโห 
             นตฺถิ  โมหสม  ชาล            นตฺถิ   ตณฺหาสมา  นท.ี 
                "ไฟเสมอดวยราคะ  ไมม,ี  ผูจับเสมอดวยโมหะ 
        ไมม,ี  ขายเสมอดวยโมหะ  ไมม.ี   แมน้ําเสมอดวย 
        ตัณหา  ไมมี." 

                                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ราคสโม  ความวา  ชื่อวาไฟเสมอดวย 
ราคะ   ยอมไมมี   ดวยสามารถแหงอันไมแสดงอะไร ๆ   เชนควันเปนตน 
ต้ังข้ึนเผาภายในนั่นเอง.    บทวา  โทสสโม   ความวา  ผูจับทั้งหลาย   มีผู  
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จับคือยักษ   ผูจับคืองูเหลือม   และผูจับคือจระเขเปนตน  ยอมสามารถจับ   
ไดในอัตภาพเดียวเทาน้ัน,    แตผูจับคือโทสะ   ยอมจับโดยสวนเดียวทีเดียว 
เพราะฉะนั้น  ชื่อวาผูจับเสมอดวยโทสะยอมไมมี. 
        สองบทวา  โมหสม  ชาล ความวา ก็ชื่อวาขายเสมอดวยโมหะ ยอม 
ไมมี   เพราะอรรถวารึงรดัและรวบรดัไว. 
        บทวา  ตณฺหาสมา  ความวา เวลาเต็มก็ดี  เวลาพรองก็ดี  เวลาแหง 
ก็ดี   ของแมน้ําท้ังหลาย    มีแมน้ําคงคาเปนตน    ยอมปรากฏ,  แตเวลาเต็ม 
หรือเวลาแหงแหงตัณหา     ยอมไมม,ี     ความพรองอยางเดียวยอมปรากฏ 
เปนนิตย   เพราะฉะนั้น    ชื่อวาแมน้ําเสมอดวยตัณหา   ยอมไมมี   เพราะ 
อรรถวาใหเต็มไดโดยยาก.  
        ในกาลจบเทศนา    อุบาสกผูฟงธรรมอยูโดยเคารพนั้น    ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผลแลว.    พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกัน 
แลว   ดังน้ีแล. 
                               เรื่องอุบาสก  ๕  คน  จบ.  
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               ๑๐.  เรื่องเมณฑกเศรษฐี  [๑๙๑]   
 

                                ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อทรงอาศัยภัททิยนครประทับอยูในชาติยาวัน๑  ทรง 
ปรารภเมณฑกเศรษฐี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "สุทสฺส   วชฺชมฺเส" 
เปนตน.                                                                 

                       พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร  

        ไดยินวา   พระศาสดาเมื่อเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตตราปถชนบท 
ทั้งหลาย  ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของคนเหลาน้ี  คือเมณฑกเศรษฐี ๑, 
ภรรยาของเศรษฐีนั้น  ชื่อวานางจันทปทุมา  ๑,   บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี  ๑, 
หญิงสะใภชื่อนางสุมนเทวี๒  ๑,   หลานสาวชื่อวิสาขา ๑,   ทาสช่ือปุณณะ  ๑, 
จึงเสด็จไปสูภัททิยนคร    ประทับอยูในชาติยาวัน .  เมณฑกเศรษฐีไดสดับ 
การเสด็จมาของพระศาสดาแลว. 

                                เหตุที่ไดนามวาเมณฑกเศรษฐี 
        ถามวา    " ก็เพราะเหตุไร  เศรษฐีนั่นจึงชื่อวา   เมณฑกเศรษฐี ?" 
แกวา    ไดยนิวา   แพะทองคําท้ังหลายประมาณเทาชาง    มาและโคอุสภะ 
ชําแรกแผนดินเอาหลังดุนหลังกันผุดข้ึนในที่ประมาณ ๘ กรีส   ที่ขางหลัง 
เรือนของเศรษฐีนั้น.  บุญกรรมใสกลุมดาย  ๕ สีไวในปากของแพะเหลาน้ัน. 
เมื่อมีความตองการดวยเภสัชมีเนยใส   น้ํามัน    น้ําผ้ึง   และน้ําออยเปนตน 
หรือดวยวัตถุมีผาเครื่องปกปด   เงินและทองเปนตน    ชนทั้งหลานยอมนํา 
กลุมดายออกจากปากของแพะเหลาน้ัน.   เนยใส   น้ํามัน    น้ําผ้ึง   น้ําออย  
๑. ปาไมมะลิ   ๒.  ท่ีอ่ืน ๆ วา  สุมนาเทวี.  
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ผาเครื่องปกปด   เงินและทอง  ยอมไหลออกจากปากแพะแมตัวหนึ่ง  ก็เปน   
ของเพียงพอแกชาวชมพูทวีป.   จําเดิมแตนั้นมา   เศรษฐีนั้นจึงปรากฏวา 
เมณฑกเศรษฐี.          

                                บรุพกรรมของทานเศรษฐี 
        ถามวา   ก็บุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเปนอยางไร ?   แกวา  ไดยินวา 
ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสี    เศรษฐีนั้นเปนหลานของ 
กุฎมพีชื่ออวโรชะ   ไดมชีื่อวา  อวโรชะ   ซึ่งมีชื่อพองกับลุง.    ครั้งน้ัน 
ลุงของเขาปรารภเพื่อจะสรางพระคันธกุฎีเพ่ือพระศาสดา.     เขาไปสูสํานัก 
ของลุงแลว     กลาววา  " ลุง   แมเราทั้งสองจงสรางรวมกันทีเดียว"    ใน 
เวลาที่ถูกลุงน้ันหามวา " เราคนเดียวเทาน้ันจักสรางไมใหสาธารณะกับดวย 
ชนเหลาอ่ืน"  จึงคิดวา  "เมื่อลุงสรางคันธกุฎีในท่ีนี้แลว,   เราควรไดศาลา 
รายในที่นี้"   จึงใหคนนําเครื่องไมมาจากปา  ใหทําเสาอยางนั้น   คือ  "เสา 
ตนหน่ึงบุดวยทองคํา,   ตนหน่ึงบุดวยเงิน,   ตนหน่ึงบุดวยแกวมณี"  ให 
ทําข่ือ  พรึง  บานประตู  บานหนาตาง  กลอน   เครือ่งมุงแลอิฐแมทั้งหมด 
บุดวยวัตถุมีทองคําเปนตนเทียว ใหทําศาลารายสําเร็จดวยรัตนะ ๗ประการ 
แดพระตถาคตในที่ตรงหนาพระคันธกุฎี       ในเบื้องบนแหงศาลารายนั้น 
ไดมีจอมยอด ๓ ยอด     อันสําเร็จแลวดวยทองคําอันสุกเปนแทงแกวผลึก 
และแกวประพาฬ.    ใหสรางมณฑปประดับดวยแกว   ในที่ทามกลางแหง 
ศาลาราย.  ใหต้ังธรรมาสนไว.  เทาธรรมาสนนั้นไดสําเร็จดวยทองคําสีสุก 
เปนแทง    แมแคร ๔ อันก็เหมือนกัน.   แตใหกระทําแพะทองคํา ๔ ตัว 
ต้ังไวในภายใตแหงเทาท้ัง ๔ แหงอาสนะ.     ใหกระทําแพะทองคํา ๒ ตัว 
ต้ังไวภายใตต่ังสําหรับรองเทา.   ใหกระทําแพะทองคํา ๖ ตัว  ต้ังแวดลอม 
มณฑป:  ใหถักธรรมาสนดวยเชือกเสนเล็กสําเร็จดวยดายกอนแลว  จึงให  
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ถักดวยเชือกอันสําเร็จดวยทองคําในทามกลาง   แลวใหถักดวยเชือกสําเร็จ   
ดวยแกวมุกดาในเบ้ืองบน;     พนักแหงธรรมาสนนั้น     ไดสําเร็จดวยไม 
จันทน.    ครัน้ใหศาลารายสําเร็จอยางน้ันแลว   เมื่อจะกระทําการฉลองศาลา 
จึงนิมนตพระศาสดาพรอมดวยภิกษุ ๖ ลาน ๘  แสน   ไดถวายทานตลอด 
๔   เดือน.    ในวันสุดทายไดถวายไตรจีวร.   บรรดาภิกษุเหลานั้น   จีวรมี 
คาพันหน่ึง   ถึงแกภิกษุผูใหมในสงฆแลว. 
        เขาทําบุญกรรม ในกาลแหงพระวิปสสีพุทธเจาอยางนั้นแลว  เคลื่อน  
จากอัตภาพน้ัน   ทองเท่ียวไปในเทวดาและในมนุษยทั้งหลาย   ในภัทร- 
กัปนี้  เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมากในกรุงพาราณสี ไดมีนามวา พาราณสี- 
เศรษฐี.                                     

                          เศรษฐีประสบฉาตกภัย 
        วันหน่ึง    เศรษฐีไปสูที่บํารุงพระราชา    พบปุโรหิต    จึงกลาววา 
"  ทานอาจารย  ทานตรวจดูฤกษยามหรือ ?" 
        ปุโรหิต.   ขอรับ  ผมตรวจดู ,   เราทั้งหลายจะมีการงานอะไรอ่ืน ? 
        เศรษฐี.  ถาอยางนั้น  ความเปนไปในชนบทจักเปนเชนไร ? 
        ปุโรหิต.   ภัยอยางหน่ึง  จักมี. 
        เศรษฐี.   ชื่อวาภัยอะไร ? 
        ปุโรหิต.  ฉาตกภัย๑   ทานเศรษฐี. 
        เศรษฐี.   จักมี  เมื่อไร  ? 
        ปุโรหิต.   จักมี  โดยลวงไป ๓  ป   แตปนี้. 
        เศรษฐี     ฟงคํานั้นแลวใหบุคคลทํากสิกรรมเปนอันมาก รับ (ซื้อ) 
๑. ภัยคือความอดอยากหรือความหวิ.  
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จําเพาะขาวเปลือกแมดวยทรัพยที่มีอยูในเรือน  ใหกระทําฉาง  ๑,๒๕๐  ฉาง   
บรรจุฉางท้ังหมดใหเต็มดวยขาวเปลือก.   เมื่อฉางไมพอ   ก็บรรจุภาชนะมี 
ตุมเปนตนใหเต็มแลว    ขุดหลุมฝงขาวเปลือกที่เหลือในแผนดิน.    ใหขยํา 
ขาวเปลือกที่เหลือจากที่ฝงไวกับดวยดิน  ฉาบทาฝาท้ังหลาย. 
        โดยสมัยอ่ืนอีก    เศรษฐีนั้น     เม่ือภัยคือความอดอยากถึงเขาแลวก็ 
บริโภคขาวเปลือกตามท่ีเก็บไว,       เม่ือขาวเปลือกที่เก็บไวในฉางและใน 
ภาชนะมีตุมเปนตนหมดแลว,   จึงใหเรียกชนผูเปนบริวารมาแลว  กลาววา  
" พอทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจงไป  จงเขาไปสูภูเขาแลวเปนอยู  ประสงคจะ 
มาสูสํานักของเรา   ก็จงมาในเวลาที่มีภิกษาอันหาไดงาย,  ถาไมอยากจะมา, 
ก็จงเปนอยูในท่ีนั้นเถิด."     ชนเหลาน้ันไดกระทําเหมือนอยางนั้นแลว. 
สวนทาสผูทําการรับใช๑   คนหน่ึง  ชื่อวาปุณณะ     เหลืออยูในสํานักของ 
เศรษฐีนั้น.     รวมเปนคน ๕ คนเทาน้ันคือ   เศรษฐี   ภรรยาของเศรษฐี 
บุตรของเศรษฐี  บุตรสะใภของเศรษฐีกับนายปุณณะนั้น  (ที่ยงัคงเหลืออยู).  
        ชนเหลาน้ัน     แมเมื่อขาวเปลือกที่ฝงไวในหลุมในแผนดินหมดสิ้น 
แลว.  พังดินที่ฉาบไวที่ฝาแลว  แชน้ํา  ยังอัตภาพใหเปนไปดวยขาวเปลือก 
ที่ไดแลวจากฝานั้น. 
        ครั้งน้ัน  ภรรยาของเศรษฐีนั้น   เม่ือความหิวครอบงําอยู   เมื่อดิน 
สิ้นไปอยู   พังดินที่เหลืออยูในสวนแหงฝาท้ังหลายลงแลว   แชน้ํา  ไดขาว- 
เปลือกประมาณกึ่งอาฬหกะ๒   ตําแลว    ถือเอาขาวสารประมาณทะนานหน่ึง- 
ใสไวในหมอใบหน่ึง   เพราะความกลัวแตโจรวา   " ในเวลาเกิดฉาตกภัย 
๑.  เวยฺยาวจฺจกโร  โดยพยัญชนะแปลวา  ผูกระทําซ่ึงกรรมแหงบุคคลผูขวนขวาย.  ๒. อาฬหกะ  
หนึ่งคือ ๔ ทะนาน  กึ่งอาฬหกะ= ๒ ทะนาน.  
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พวกโจรมีมาก"   ปดแลวฝงต้ังไวในแผนดิน.  ลําดับนั้น  เศรษฐีมาจากท่ี   
บํารุงแหงพระราชาแลว    กลาวกะนางวา    " นางผูเจริญ  ฉันหิว,   อะไร ๆ 
มีไหม ?"   นางนั้น  ไมไดกลาวถึงส่ิงท่ีมีอยูวา  " ไมมี "  กลาววา  " นาย 
ขาวสารมีอยูทะนานหน่ึง."                                         
        เศรษฐี.  ขาวสารทะนานหน่ึงน้ัน  อยูที่ไหน ?  
        ภรรยา.   ฉันฝงต้ังไว  เพราะกลัวแตโจร. 
        เศรษฐี.   ถากระน้ัน หลอนจงขุดมันข้ึนมาแลว หุงตมอะไร ๆ เถิด. 
        ภรรยา.   ถาเราจักตมขาวตม,    ก็จักเพียงพอกัน  ๒ มื้อ;     ถาเราจัก 
หุงขาวสวย,  ก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเทาน้ัน;  ฉันจักหุงตมอะไรละ ? นาย.  
        เศรษฐี.    ปจจัยอยางอ่ืนของพวกเราไมมี,   พวกเราตอบริโภคขาว 
สวยแลวก็จักตาย;   หลอนจงหุงขาวสวยนั่นแหละ. 
        ภรรยาแหงเศรษฐีนั้น      หุงขาวสวยแลว        แบงใหเปน ๕ สวน 
คดขาวสวยสวนหนึ่งวางไวขางหนาของเศรษฐี. 

                  เศรษฐีถวายภัตแกพระปจเจกพุทธเจา 
        ในขณะนั้น   พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงท่ีภูเขาคันธมาทน    ออก 
จากสมาบัติ.     ทราบวา  ในภายในสมาบัติ     ความหิวยอมไมเบียดเบียน 
เพราะผลแหงสมาบัติ,      แตวา   เมื่อพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายออกจาก 
สมาบัติแลว     ความหิวมีกําลังยอมเกิดข้ึน     เปนราวกะวาเผาพ้ืนทองอยู; 
เพราะฉะนั้น    พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน  ตรวจดูฐานะที่จะได  (อาหาร) 
แลว    จึงไป.                                                    
        ก็ในวันนั้น   ชนทั้งหลาย  ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
แลว   ยอมไดสมบัติ   บรรดาสมบัติมีตําแหนงเสนาบดีเปนตนอยางใดอยาง  
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หน่ึง;   เพราะฉะนั้น   พระปจเจกพุทธเจาแมนั้น  ตรวจดูอยูดวยทิพยจักษุ   
ดําริวา   ฉาตกภัย  เกิดข้ึนแลวในชมพูทวีปทั้งส้ิน,    และในเรือนเศรษฐี 
เขาหุงขาวสุก๑อันสําเร็จดวยขาวสารทะนานหน่ึงเทาน้ันเพ่ือคน  ๕ คน;   ชน 
เหลาน้ันจักมีศรัทธา       หรืออาจเพ่ือจะทําการสงเคราะหแกเราหรือหนอ 
แล ? "   เห็นความท่ีชนเหลาน้ันเปนผูมีศรัทธา   ทัง้สามารถเพ่ือจะทําการ 
สงเคราะห   จึงถือเอาบาตรจีวรไปแสดงตนยืนอยูที่ประตู (เรือน) ขางหนา 
ของเศรษฐี.     เศรษฐีนั้น   พอเห็นทานเขาก็มีจิตเลื่อมใส     คิดวา   " เรา 
ประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้       เพราะความท่ีเราไมใหทานแมในกาลกอน.  
ก็แลภัตน้ีพึงรักษาเราไวสิ้นวันเดียวเทาน้ัน,     สวนภัตที่เราถวายแลวแก 
พระผูเปนเจา     จักนําประโยชนเกื้อกูลมาแกเราหลายโกฏิกัป "     แลวนํา 
ถาดแหงภัตน้ันออกมา   เขาไปหาพระปจเจกพุทธเจา   ไหวดวยเบญจางค- 
ประดิษฐ    นิมนตใหเขาไปสูเรือน    เมื่อทานน่ังบนอาสนะแลวจึงลางเทา 
(ของทาน)   วาง  (ถาดภัต)   ไวบนต่ังทอง     แลวถือเอาถาดภัตน้ัน   มา 
ตักลงในบาตรของพระปจเจกพุทธเจา.  เมื่อภัตเหลือกึ่งหนึ่ง,  พระปจเจก- 
พุทธเจา   เอามือปดบาตรเสีย. 
        ทีนั้น  เศรษฐีจึงกลาวกะพระปจเจกพุทธเจาน้ันวา   " ขาแตทาน 
ผูเจริญ  นี้เปนสวนหนึ่งแหงขาวสุกที่เขาหุงไวเพ่ือคน  ๕  คน  ดวยขาวสาร 
ทะนานหน่ึง,     กระผมไมอาจเพ่ือจะแบงภัตน้ีใหเปน  ๒  สวน,    ขอทาน 
จงอยากระทําการสงเคราะหแกกระผมในโลกนี้เลย,        กระผมใครเพ่ือจะ 
ถวายไมใหมีสวนเหลือ"     แลวไดถวายภัตท้ังหมด.     ก็แลครั้นถวายแลว 
ไดต้ังความปรารถนาวา     " ขาแตทานผูเจริญ      ขาพเจาอยาไดประสบ 
๑.  แปลหักประโยคกรรมเปนประโยคกัตตุ.  
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ฉาตกภัยเห็นปานนี้   ในทีข่าพเจาเกิดอีกเลย,   ต้ังแตบัดนี้ไป   ขาพเจาพึง   
สามารถเพ่ือจะใหภัตอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น,   ไมพึงทําการงาน 
เลี้ยงชีพดวยมือของตนเอง,    ในขณะท่ีขาพเจาใชใหคนชําระฉาง  ๑,๒๕๐ 
ฉางแลว   สนานศีรษะนั่งอยูที่ประตูแหงฉางเหลาน้ันแลว  แลดูในเบื้องบน 
เทาน้ัน       ธารแหงขาวสาลีแดง       พึงตกลงมายังฉางทั้งหมดใหเต็มเพ่ือ 
ขาพเจา,   และผูนี้นั่นแหละจงเปนภรรยา,   ผูนี้นั่นแหละจงเปนบุตร,   ผูนี้ 
นั่นแหละจงเปนหญิงสะใภ,     ผูนี้นั่นแหละจงเปนทาสของขาพเจา     ใน 
สถานที่ขาพเจาเกิดแลว ๆ."  

                      ทัง้  ๕ คนปรารถนาใหไดอยูรวมกัน 
        ฝายภรรยาของเศรษฐีนั้น   ก็คิดวา   " เมื่อสามีของเราถูกความหิว 
เบียดเบียนอยู     เราก็ไมอาจเพ่ือจะบริโภคได"      จึงถวายสวนของตนแก 
พระปจเจกพุทธเจาแลวต้ังความปรารถนาวา    "ขาแตทานผูเจริญ     จําเดิม 
แตนี้  ดิฉันไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานนี้   ในสถานท่ีดิฉันเกิดแลว,  อนึ่ง 
แมเม่ือดิฉันวางถาดภัตไวขางหนา       ใหอยูซึ่งภัตแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น, 
ดิฉันยังไมลุกข้ึนเพียงใด,    ที่แหงภัตท่ีดิฉันตักแลว ๆ  จงเปนของบริบูรณ 
อยูอยางเดิมเพียงนั้น,    ทานผูนี้แหละจงเปนสามี,    ผูนี้แหละจงเปนบุตร, 
ผูนี้แหละจงเปนหญิงสะใภ,   ผูนี้แหละจงเปนทาส (ของดิฉัน),"   แมบุตร 
ของเศรษฐีนั้น   ก็ถวายสวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว    ต้ังความ 
ปรารถนาวา   " จําเดิมแตนี้ไป    ขาพเจาไมพึงประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี, 
อน่ึง  เมื่อขาพเจาถือเอาถุงกหาปณะหน่ึงพัน      แมใหกหาปณะ    แกชาว 
ชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู    ถุงน้ีจงเต็มอยูอยางเดิม,    ทานท้ังสองน้ีนั่นแหละจง 
เปนมารดาบิดา,   หญิงคนน้ีจงเปนภรรยา,   ผูนี้จงเปนทาส  ของขาพเจา."   
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แมลูกสะใภของเศรษฐีนั้น     ถวายสวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว   
ก็ต้ังความปรารถนาวา  "จําเดิมแตนี้ไป   ดิฉันไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็น 
ปานน้ี,   อน่ึง  เมื่อดิฉันต้ังกระบุงขาวเปลือกกระบงุหนึ่งไวขางหนา  แมให 
อยูซึ่งภัตอันเปนพืชแกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น    ความหมดส้ินไปอยาปรากฏ.  
ทานท้ังสองนี้นั่นแหละจงเปนแมผัวและพอผัว,    ผูนี้นั่นแหละจงเปนสามี. 
ผูนี้นั่นแหละจงเปนทาส  (ของดิฉัน)."    แมทาสของเศรษฐีนั้น    กถ็วาย 
สวนของตนแกพระปจเจกพุทธเจาแลว   ก็ต้ังความปรารถนาวา   "จําเดิม 
แตนี้ไป   ขาพเจาไมพึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานน้ี,   คนเหลานี้ทั้งหมดจง  
เปนนาย,   และเม่ือขาพเจาไถนาอยู,    รอย ๗ รอยประมาณเทาเรือโกลน 
คือ  'ขางนี้  ๓ รอย  ขางโนน  ๓ รอย  ในทามกลาง ๑ รอย,   จงเปนไป." 
นายปุณณะนั้น   ปรารถนาตําแหนงเสนาบดีก็สามารถจะไดในวันนั้นเทียว. 
แตวา   ดวยความรักในนายท้ังหลาย   เขาจึงต้ังความปรารถนาวา     "คน 
เหลาน้ีนั่นแหละจงเปนนายของขาพเจา."       ในท่ีสุดแหงถอยคําของชน 
ทั้งหมด  พระปจเจกพุทธเจากลาววา   "จงเปนอยางนั้นเถิด"  แลวกระทํา 
อนุโมทนาดวยคาถาของพระปจเจกพุทธเจาแลวคิดวา   "เรายังจิตของชน 
ทั้งหลายเหลาน้ีใหเลื่อมใส   ยอมควร"   จึงอธิษฐานวา  "ชนเหลาน้ี   จง 
เห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาทน"    ดังน้ีแลวก็หลีกไป.   แมชนเหลาน้ัน  ได 
ยืนแลดูอยูเทียว.      พระปจเจกพุทธเจาน้ันไปแลว     แบงภัตน้ันกับดวย 
พระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ องค.   ดวยอานุภาพแหงพระปจเจกพุทธเจาน้ัน 
ภัตน้ันเพียงพอแลวแกพระปจเจกพุทธเจาท้ังหมด.    ชนแมเหลาน้ันไดยืน 
แลดูอยูทีเดียว.  
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                      อานิสงสของการถวายทาน 
        ก็เม่ือเวลาเที่ยงลวงไปแลว   ภรรยาเศรษฐีลางหมอขาวแลวปดต้ังไว,   
ฝายเศรษฐีถูกความหิวบีบค้ัน    นอนแลวหลับไป.    เศรษฐีนั้นต่ืนข้ึนใน 
เวลาเย็น   กลาวกะภรรยาวา   " นางผูเจริญ     ฉันหิวเหลือเกิน,   ขาวตัง๑ 

กนหมอมีอยูบางไหมหนอ ?"  ภรรยานั้น   แมทราบความท่ีตนลางหมอต้ัง 
ไวแลว    ก็ไมกลาววา " ไมมี "   " คิดวาเราเปดหมอขาวแลวจึงจะบอก" 
ดังน้ีแลว   จึงลุกข้ึนไปสูที่ใกลหมอขาวแลวเปดหมอขาว.  
        ในขณะนั้นเอง   หมอขาวเต็มดวยภัต  มีสีเชนกับดอกมะลิตูม  ได 
ดุนฝาละมีต้ังอยูแลว.     ภรรยานั้นเห็นภัตนั้นแลว   เปนผูมีสรีระอันปติถูก 
ตองแลว   กลาวกะเศรษฐีวา    " จงลกุข้ึนเถิดนาย,   ดิฉันลางหมอขาวปด 
ไว,    แตหมอขาวนั้นนั่นเต็มดวยภัต    มีสีเชนกับดวยดอกมะลิตูม,     ชื่อวา 
บุญท้ังหลายควรท่ีจะกระทํา,   ชื่อวาทานควรจะให;   ขอทานจงลุกข้ึนเถิด 
นาย,   บริโภคเสียเถิด."   ภรรยานั้นไดใหภัตแกบิดาและบุตรทั้งสองแลว. 
เมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแลว    นางนั่งบริโภคกับดวยลูกสะใภแลว 
ไดใหภัตแกนายปุณณะ.    ที่แหงภัตอันชนเหลาน้ันตักแลว  ๆ   ยอมไมสิ้น 
ไป.   ปรากฏเฉพาะตรงที่ตักดวยทัพพีคราวเดียวเทาน้ัน. 
        ในวันนัน้นั่นแล   ฉางเปนตน    กก็ลับเต็มแลวโดยทํานองท่ีเต็มใน 
กอนน่ันแล.     นางใหกระทําการโฆษณาในเมืองวา    " ภัตเกิดข้ึนแลวใน 
เรือนของเศรษฐี,        ผูมีความตองการดวยภัตอันเปนพืชจงมารับเอา." 
มนุษยทั้งหลาย    ถือเอาภัตอันเปนพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นแลว.    แม 
ชาวชมพูวีปทั้งสิ้น  ก็อาศัยเศรษฐีนั้น  ไดชีวิตแลวนั่นแล. 
๑.  เมล็ดขาวอันไฟไหมท้ังหลาย.  
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                     เศรษฐีและคณะไปเกิดที่ภัททิยนคร   

        เศรษฐีนั้นเคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว  บังเกิดในเทวโลก  ทองเท่ียว  
อยูในเทวโลกและมนุษยโลก   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในสกุลเศรษฐี 
ในภัททิยนคร.   แมภรรยาของเขาบังเกิดในสกุลมีโภคะมาก   เจริญวัยแลว 
ก็ไดไปสูเรือนของทานเศรษฐีนั้นนั่นเอง.   แพะทั้งหลายมีประการดังกลาว 
แลว     อาศัยกรรมในกาลกอนของเศรษฐีนั้นผุดข้ึนแลวท่ีภายหลังเรือน, 
แมบุตรก็ไดเปนบุตรของทานเหลาน้ันแหละ,        หญิงสะใภก็ไดเปนหญิง 
สะใภเหมือนกัน,  ทาสก็ไดเปนทาสเทียว.  ตอมาวันหน่ึง ทานเศรษฐีใคร 
จะทดลองบุญของตน  จึงใหคนชําระฉาง  ๑,๒๕๐  ฉาง  สนานศีรษะแลว 
นั่งท่ีประตู  แหงนดูเบื้องบน.    ฉางแมทั้งหมดเต็มแลวดวยขาวสาลีแดง 
มีประการดังกลาวแลว.       เศรษฐีนั้นใครจะทดลองบุญแมของชนที่เหลือ 
จึงกลาวกะภรรยาและบุตรเปนตนวา  "เธอทั้งหลาย  จงทดลองบุญแมของ 
พวกเธอเถิด."   ลําดับนั้น  ภรรยาของเศรษฐีนั้น  ประดับแลวดวยเครื่อง 
อลังการท้ังปวง,    เม่ือมหาชนกําลังแลดูอยูนั้นแล,   ใชใหคนตวงขาวสาร 
ทั้งหลาย   ใหหุงขาวสวยดวยขาวสารเหลาน้ัน   นั่งบนอาสนะอันเขาปูลาด 
แลวท่ีซุมประตู   ถือทัพพีทองคําแลวใหปาวรองวา  "ผูมีความตองการดวย 
ภัตจงมา    แลวไดใหจนเดิมภาชนะท่ีชนผูมาแลว  ๆ รับเอา.    เม่ือนาง 
นั้นใหอยูแมจนหมดวัน      ก็ปรากฏเฉพาะตรงที่ ตักดวยทัพพีเทานั้น.    ก ็
ปทุมลักษณะเกิดเต็มฝามือขางซาย,    จันทรลักษณะเกิดเต็มฝามือขางขวา, 
เพราะนางจับหมอขาวดวยมือซาย   จับทัพพีดวยมือขวา   แลวถวายภัตจน 
เต็มบาตรของภิกษุสงฆ    แมของพระพุทธเจาในปางกอนท้ังหลาย    ดวย 
ประการดังน้ีแล.  ก็เพราะเหตุที่นางถืออาธมกรกกรองนํ้าถวายแกภิกษุสงฆ  
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เที่ยวไป ๆ มา ๆ;  ฉะนั้นจันทรลักษณะจึงเกิดเต็มฝาเทาเบ้ืองขวาของนาง, 
ปทุมลักษณะจึงเกิดจนเต็มฝาเทาเบื้องซายของนางน้ัน.       เพราะเหตุนี้   
ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางวา  " จันทปทุมา."๑  
        แมบุตรของเศรษฐีนั้น สนานศีรษะแลว  ถือเอาถุงกหาปณะพันหน่ึง 
กลาววา  " ผูมีความตองการดวยกหาปณะทั้งหลายจงมา"   แลวไดใหจน 
เต็มภาชนะท่ีชนผูมาแลว  ๆ รับเอา.    กหาปณะพันหน่ึงก็คงมีอยูในถุงน่ัน  
เอง.    แมลูกสะใภของเศรษฐีนั้น   ประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวง   ถือ 
เอากระบุงขาวเปลือกแลว    นั่งท่ีกลางแจง   กลาววา   " ผูมีความตองการ 
ดวยภัตอันเปนพืช   จงมา"     แลวไดใหจนเต็มภาชนะท่ีชนผูมาแลว  ๆ 
รับเอา.    กระบุง (ขาวเปลือก)  ก็คงเต็มอยูตามเดิมนั่นเอง.    แมทาสของ 
เศรษฐีนั้น     ประดับแลวดวยเครื่องอลังการท้ังปวง    เทียมโคทั้งหลายท่ี 
แอกทองคําดวยเชือกทองคําถือเอาดามปฏักทองคํา    ใหของหอมอันบุคคล 
พึงเจิมดวยน้ิวท้ัง ๕  แกโดยท้ังหลาย   สวมปลอกทองคําท่ีเขาท้ังหลาย  ไปสู 
นาแลวขับไป.    รอย  ๗  รอยคือ   " ขางนี้  ๓  รอย ขางโนน  ๓ รอย   ใน 
ทามกลาง ๑ รอย "  ไดแตกแยกกันไปแลว.    ชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของ 
บรรดาภัต พืช เงินทองเปนตน      ตามท่ีตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐี 
เทาน้ัน. 
        เศรษฐีผูมีอานุภาพมากอยางนั้น  สดับวา  " ไดยินวา  พระศาสดา 
เสด็จมาแลว"  จึงคิดวา   " เราจักกระทําการรับเสด็จพระศาสดา"    ออก 
ไปอยู   พบพวกเดียรถียในระหวางทาง,     แมถูกพวกเดียรถียเหลาน้ันหาม 
๑. หมายความวา  มีลักษณะเหมือนพระจันทรและดอกปทุม.  
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อยูวา    " คฤหบดี  ทานเปนผูกิริยวาทะ๑   จะไปสูสํานักของพระสมณโคดม 
ผูเปนอกิริยวาทะ๓  เพราะเหตุไร ?  ก็มไิดเชื่อถอยคําของพวกเดียรถียเหลาน้ัน 
เทียว ไปแลว  ถวายบังคมพระศาสดาแลว  นั่ง ณ สวนสุดขางหน่ึง.   

                                 โทษของคนอ่ืนเห็นไดงาย 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสอนุบุพพีกถาแกเศรษฐีนั้น.   ในเวลาจบ 
เทศนา    เศรษฐีนั้นบรรลโุสดาปตติผล    แลวกราบทูลความท่ีตนถูกพวก  
เดียรถียกลาวโทษแลวหามไวแดพระศาสดา.   ครัง้น้ัน   พระศาสดาตรัสกะ 
ทานเศรษฐีนั้นวา   " คฤหบดี ข้ึนชื่อวาสัตวเหลาน้ันยอมไมเห็นโทษของตน 
แมมาก,  ยอมโปรยโทษของชนเหลาอ่ืนแมไมมีอยูกระทําใหมี  ราวกะบุคคล 
โปรยแกลบข้ึนในที่นั้น ๆ  ฉะน้ัน "   ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
        ๑๐. สุทสฺส   วชฺชมฺเส         อตฺตโน   ปน   ทุทฺทส 
              ปเรส  ห ิ โส  วชฺชานิ        โอปุนาติ  ยถาภุส 
              อตฺตโน  ปน  ฉาเหติ          กลึว  กิตวา  สโ. 
                "โทษของบุคคลเหลาอื่นเหน็ไดงาย,    ฝายโทษ 
        ของตนเห็นไดยาก;  เพราะวา  บคุคลนั้น  ยอมโปรย 
        โทษของบุคคลเหลาอื่น     เหมือนบุคคลโปรยแกลบ, 
        แตวายอมปกปด  (โทษ) ของตน    เหมือนพรานนก 
        ปกปดอัตภาพดวยเคร่ืองปกปดฉะน้ัน." 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สุทสฺส ความวา   โทษคือความพลั้ง- 
๑. ผูกลาววา กรรมอันบุคคลทําแลว  ช่ือวาเปนอันทํา.  ๒. ผูกลาววา  กรรมอันบุคคลทําแลว 
วา  ไมเปนอันทํา.                                                       
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พลาดของบุคคลอ่ืน   แมมีประมาณนอย  อันบุคคลเห็นไดงาย  คืออาจเพ่ือ   
จะเห็นไดโดยงายทีเดียว,  สวนโทษของตน  แมใหญยิ่งอันบุคคลเห็นไดยาก. 
        บทวา  ปเรส  ห ิ  ความวา   เพราะเหตุนั้นนั่นแล   บุคคลนั้นยอม 
โปรยโทษทัง้หลายของชนเหลาอ่ืนในทามกลางสงฆเปนตน    เหมือนบุคคล 
ยืนบนที่สูงแลวโปรยแกลบลงอยูฉะน้ัน. 
        อัตภาพชื่อวา  กล ิ ดวยสามารถท่ีประพฤติผิดในนกท้ังหลาย  ในคํา 
วา  กลึว  กิตวา  สโ๑   นี้.                                                
        เครื่องปกปด   มีกิ่งไมที่พอหักไดเปนตน    ชื่อวา   กิตวา  (ในคําวา 
" กิตวา"  นี้ ). 
        นายพราน    ชื่อวา   สโ    (ในคําวา  "สโ"  นี้.)   อธิบายวา 
นายพรานนกประสงคจะจับนกฆา       ยอมปกปดอัตภาพดวยเครื่องปกปด 
ฉันใด,   บุคคลยอมปกปดโทษของตนฉันนั้น. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                              เรื่องเมณฑกเศรษฐี  จบ. 
๑. แกอรรถตอนน้ี  บางอาจารยเห็นวาใชวนิิจฉัย.  
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  ๑๑.  เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ  [๑๙๒]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระเถระ 
รูปหน่ึงชื่อ    อุชฌานสัญญี    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    "ปรวชฺชานุ- 
ปสฺสิสฺส"  เปนตน. 

                  คุณวิเศษใหเกิดแกผูเพงโทษผูอ่ืน  

        ไดยินวา    พระเถระนั้นเที่ยวแสหาแตโทษของภิกษุทั้งหลายเทาน้ัน 
วา     " ภิกษนุี้   ยอมนุงอยางนี้,   ภิกษุนี้   ยอมหมอยางนี้."    พวกภิกษุ 
กราบทูลแดพระศาสดาวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ พระเถระชื่อโนน   ยอม 
กระทําอยางนี้." 
        พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูต้ังอยูในขอวัตรกลาว 
สอนอยูอยางนี้   ใคร ๆ ไมควรติเตียน,   สวนภิกษุใด   แสวงหาโทษของ 
ชนเหลาอ่ืน   เพราะความมุงหมายในอันยกโทษ  กลาวอยางนี้แลวเท่ียวไป 
อยู,   บรรดาคุณวิเศษมีฌานเปนตน   คุณวิเศษแมอยางหน่ึง   ยอมไมเกิด 
ข้ึนแกภิกษุนั้น.   อาสวะทั้งหลายเทานั้น  ยอมเจริญอยางเดียว"   ดังน้ีแลว 
จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
        ๑๑. ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส                       นิจฺจ  อชฺุฌานสฺ ิโน 
              อาสวา   ตสฺส   วฑฺฒนฺติ                อารา   โส    อาสวกฺขยา.      
                "อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น   ผูคอย 
        ดูโทษของบุคคลอื่น   ผูมีความมุงหมายในอันยกโทษ 
        เปนนิตย,  บุคคลนัน้  เปนผูไกลจากความสิ้นไปแหง 
        อาสวะ."   
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                                            แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   อชฺุฌานสฺ ิโน  ความวา   บรรดา 
ธรรมทั้งหลายมีฌานเปนตน    ธรรมแมอยางหน่ึง   ยอมไมเจริญแกบุคคลผู 
ชื่อวามากไปดวยการยกโทษ   เพราะความเปนผูแสหาโทษของชนเหลาอ่ืน 
วา  "ควรนุงอยางนั้น,  ควรหมอยางนี้"   เปนตน    โดยที่แทอาสวะทั้งหลาย 
ยอมเจริญ;   เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ัน  จึงชื่อวาเปนผูอยูไกล  คือแสนไกล 
จากความส้ินไปแหงอาสวะ   กลาวคือพระอรหัต. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล.  
                               เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ  จบ.  
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       ๑๒.  เรือ่งสุภัททปริพาชก  [๑๙๓] 
 

                            ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา    ผทมแลวบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน    ในสาลวัน 
ของเจามัลละท้ังหลาย    อันเปนที่แวะพัก     ใกลพระนครกุสินารา    ทรง 
ปรารภปริพาชกชื่อวาสุภัททะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อากาเสว  ปท 
นตฺถิ"  เปนตน.  

                               บุรพกรรมของสุภัททะ 
        ไดยินวา   ในอดีตกาล   สุภัททปริพชกนั้น   เม่ือนองชายใหทานอัน 
เลิศถึง  ๙  ครั้ง   ในเพราะขาวกลาครั้งหนึ่ง,  ไมปรารถนาเพ่ือจะให  ทอถอย 
แลว   ไดใหในกาลเปนที่สุด. 
        เพราะฉะนั้น   จึงไมไดเพ่ือจะเฝาพระศาสดา    ทั้งในปฐมโพธิกาล 
ทั้งในมัชฌิมโพธิกาล,   แตวาในปจฉิมโพธิกาล  ในเวลาเปนที่ปรินิพพาน 
แหงพระศาสดา   คิดวา   "เราถามความสงสัยของตน   ในปญหา ๓ ขอ 
กะปริพาชกทั้งหลายซ่ึงเปนคนแก    ไมถามกะพระสมณโคดม    ดวยความ 
สําคัญวา  ' เปนเด็ก,'  ก็บัดนี้  เปนกาลปรินิพพานของพระสมณโคดมนั้น, 
วิปฏิสารพึงบังเกิดแกเราในภายหลัง     เพราะเหตุไมถามพระสมณโคดม" 
แลวเขาไปเฝาพระศาสดา     แมถูกพระอานนทเถระหามอยู     เขาไปแลวสู 
ภายในมาน      เพราะความท่ีพระศาสดาทรงกระทําโอกาสแลว      ตรัสวา 
"อานนท  เธออยาหามสุภัททะเลย,   สุภัททะจงถามปญหากะเรา"   จึงนั่ง 
ใกลขางลางเตียงทูลถามปญหาเหลานี้วา   " ขาแตพระสมณะผูเจริญ   ชื่อวา 
รอยเทาในอากาศ    มีอยูหรือหนอแล ?   ชื่อวาสมณะภายนอกแตศาสนานี้  
มีอยูหรือ ?   สังขารทั้งหลายชื่อวาเที่ยง  มีอยูหรือ  ? "  
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                       พระศาสดาทรงแกปญหาของสุภัททะ   

        ลําดับนั้น      พระศาสดา      เมื่อจะตรัสบอกความไมมีแหงรอยเทา 
ในอากาศเปนตนเหลาน้ันแกเขา     จึงทรงแสดงธรรมดวยพระคาถาเหลาน้ัน 
วา:- 
        ๑๒.        อากาเสว  ปท  นตฺถิ          สมโณ   นตฺถิ   พาหิโร  
                ปปฺจาภิรตา  ปชา          นปฺิปปฺจา  ตถาคตา. 
                อากาเสว  ปท  นตฺถิ           สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร 
                สงฺขารา  สสฺสตา นตฺถิ       นตฺถิ  พุทฺธานมิฺชิต. 
                        "รอยเทาในอากาศนั่นเทียว  ไมม;ี  สมณะภาย 
                นอก ไมม;ี  หมูสัตวเปนผูยินดียิ่งแลวในธรรมเครื่อง 
                เน่ินชา, พระตถาคตท้ังหลาย ไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา 
                รอยเทาในอากาศนั่นเทียวไมม,ี       สมณะภายนอก 
                ไมม,ี สังขารท้ังหลาย (ชื่อวา) เท่ียง ไมม,ี  กิเลสชาต 
                เครื่องหว่ันไหว  ไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย." 

                                            แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ปท ความวา ชื่อวารอยเทาแหงสัตวไร ๆ 
อันบุคคลพึงบัญญัติวา    " มีรูปอยางนี้"     ดวยสามารถแหงสีและสัณฐาน 
ในอากาศน้ี  ไมมี. 
                บทวา    พาหิโร   ความวา    ชื่อวาสมณะผูดํารงอยูในมรรคและผล 
ภายนอกแตศาสนาของเรา   ไมม.ี                                
                 บทวา  ปชา  ความวา   หมูสัตว   กลาวคือสัตวโลกน้ี     ยินดียิ่งแลว 
ในธรรมเครือ่งเน่ินชามีตัณหาเปนตนเทาน้ัน.  
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        บทวา  นิปฺปปฺจา  ความวา สวนพระตถาคตท้ังหลาย  เปนผูชื่อวา   
ไมมีธรรมเครื่องเน่ินชา        เพราะความท่ีพระองคตัดธรรมเครื่องเน่ินชา 
ทั้งปวงไดขาดแลว   ที่ควงแหงไมโพธิ์นั่นแล. 
        ขันธ ๕  ชื่อวาสังขาร,   ในขันธ ๕ เหลาน้ัน  ขันธอยางหน่ึงชื่อวา 
เที่ยง   ไมมี. 
        บทวา  อิฺชิต  ความวา ก็ชนท้ังหลายพึงถือเอาวา  " สังขารท้ังหลาย 
เปนสภาพเท่ียง"     ดวยบรรดากิเลสชาตเครื่องหว่ันไหว   คือตัณหามานะ 
และทิฏฐิอันใด,   แมกิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวนั้นอยางหน่ึงมิไดมีแกพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย.  
        ในเวลาจบเทศนา   สุภัททปริพาชกต้ังอยูแลวในอนาคามิผล.  พระ- 
ธรรมเทศนา  ไดมีประโยชนแมแกบรษัิทผูประชุมกันแลว  ดังน้ีแล. 
                    เรื่องสุภัททปริพาชก   จบ. 
                           มลวรรควรรณนา  จบ. 
                        วรรคท่ี  ๑๘  จบ.  
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                                คาถาธรรมบท   
 
                              ธมัมัฏฐวรรคท่ี  ๑๙๑         
 

            วาดวยอรรถกถาคดีที่ชอบธรรมของนักปราชญ 
 
 [๒๙]                ๑. บุคคลไมชื่อวาต้ังอยูในธรรม  เพราะเหตุที่ 
        นําคดีไปโดยความผลุนผลัน     สวนผูใดเปนบัณฑิต   
        วินิจฉัยคดีและไมใชคดีทั้งสอง    ยอมนําบุคคลเหลา 
        อื่นรูปโดยความละเอียดลออ     โดยธรรมสม่าํเสมอ 
        ผูนั้นอนัธรรมคุมครองแลว   เปนผูมีปญญา   เรากลาว 
        วาต้ังอยูในธรรม. 
                ๒.  บุคคลไมชือ่วาเปนบัณฑิต  เพราะเหตุเพียง 
        พูดมาก  (สวน)  ผูมคีวามเกษม  ไมมีเวร   ไมมีภัย 
        เรากลาววา   เปนบณัฑิต.                               
                ๓.  บุคคลไมชือ่วาทรงธรรม     เพราะเหตุที่พูด 
        มาก  สวนบุคคลใด  ฟงแมนิดหนอย  ยอมเหน็ธรรม 
        ดวยนามกาย  บุคคลใดไมประมาทธรรม   บคุคลนั้น 
        แลเปนผูทรงธรรม. 
                ๔.  บุคคลไมชือ่วาเปนเถระ   เพราะมีผมหงอก 
        บนศีรษะ ผูมีวัยแกรอบแลวน้ัน  เราเรียกวา  แกเปลา 
        (สวน) ผูใดมีสัจจะ   ธรรมะ  อหงิสา  สัญญมะ  และ 
        ทมะ   ผูนั้นแล   ผูมีมลทินอันคายแลว    ผูมปีญญา 
        เรากลาววา   เปนเถระ. 



๑. วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๑๐  เร่ือง.  
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                ๕. นระผูมีความริษยา  มีความตระหนี่  โออวด    
          จะชื่อวาคนดี  เพราะเหตุสักวาทําการพูดจัดจาน  หรือ 
         เพราะมีผิวกายงามก็หาไม  สวนผูใดตัดโทสชาต   ม ี
         ความรษิยาเปนตนน้ีไดขาด  ถอนขนใหรากขาด  ผูนั้น 
         มีโทสะอันคายแลว   มีปญญา  เราเรียกวา  คนดี. 
                      ๖.  ผูไมมีวตัร  พูดเหลาะแหละ ไมชือ่วาสมณะ 
        เพราะศีรษะโลน ผูประกอบดวยความอยากและความ  
         โลภจะเปนสมณะอยางไรได    สวนผูใดยังบาปนอย 
         หรือใหญ ใหสงบโดยประการท้ังปวง ผูนั้นเรากลาววา 
         เปนสมณะ   เพราะยังบาปใหสงบแลว. 
                  ๗.  บุคคลชือ่วาเปนภิกษุ  เพราะเหตุที่ขอกะคน 
        พวกอื่นหามิได  บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ  ไม 
         ชื่อวาเปนภิกษุ  ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน ผูใดในศาสนาน้ี 
         ลอยบญุและบาปแลว   ประพฤติพรหมจรรย  ในโลก 
         ดวยการพิจารณาเท่ียวไป   ผูนั้นแล  เราเรียกวา ภิกษุ. 
                      ๘. บุคคลเขลา   ไมรูโดยปกติ   ไมชื่อวาเปนมุนี 
        เพราะความเปนผูนิ่ง     สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรม 
        อันประเสริฐ    ดุจบคุคลประคองตาชั่ง   เวนบาปทั้ง- 
        หลาย ผูนั้นเปนมุนี  เพราะเหตุนั้น  ผูใดรูอรรถทั้งสอง 
        ในโลก  ผูนั้นเรากลาววา  เปนมุน ี เพราะเหตุนั้น. 
                ๙. บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ  เพราะเหตุที่เบียด- 
        เบียนสัตว  บุคคลท่ีกลาววา  เปนอริยะ  เพราะไม 
        เบียดเบยีนสัตวทั้งปวง.  
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                  ๑๐.  ภิกษุ   ภกิษุยังไมถึงอาสวักขัย   อยาเพ่ิงถึง    
        ความวางใจ   ดวยเหตุสักวาศีลและวัตร   ดวยความ 
        เปนพหสููต   ดวยอันไดสมาธิ   ดวยอันนอนในท่ีสงัด 
        หรือ (ดวยเหตุเพียงรูวา)  เราถูกตองสุขในเนกขัมมะ 
        ซึ่งปุถุชนเสพไมไดแลว. 
                           จบธัมมัฏฐวรรคที่  ๑๙   
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            ๑๙.  ธัมมัฏฐวรรควรรณนา    
 
    ๑.  เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย  [๑๙๔] 
 

                            ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภมหาอํามาตย 
ผูวินิจฉัย    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "น  เตน  โหติ  ธมฺมฏโ" 
เปนตน.  

                     พวกภิกษุเห็นมหาอํามาตยรับสินบน 
        ความพิสดารวา    วันหน่ึง    พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบานใกล 
ประตูดานทิศอุดร   แหงนครสาวัตถี   กลับจากบิณฑบาตแลวมาสูวิหารโดย 
ทามกลางพระนคร.   ขณะนั้น    เมฆใหญต้ังข้ึนยังฝนใหตกแลว.    ภิกษุ 
เหลาน้ัน      เขาไปสูศาลาท่ีทําการวินิจฉัยอันต้ังอยูตรงหนา        เห็นพวก 
มหาอํามาตยผูวินิจฉัยรับสินบนแลว     ทําเจาของไมใหเปนเจาของ   จึงคิด 
วา " โอ !  มหาอํามาตยเหลาน้ีไมต้ังอยูในธรรม,    แตพวกเราไดมีความ 
สําคัญวา    ' มหาอํามาตยเหลาน้ีทําการวินิจฉัยโดยธรรม,"     เมื่อฝนหาย 
ขาดแลว,   มาถึงวิหาร   ถวายบังคมพระศาสดาน่ัง  ณ  สวนสุดขางหน่ึงแลว 
กราบทูลความน้ัน. 

          ลักษณะบุคคลผูต้ังอยูและไมต้ังอยูในธรรม 
        พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   พวกอํามาตยผูวินิจฉัย    เปนผู 
ตกอยูในอํานาจอคติมีฉันทาคติเปนตน   ตัดสินความโดยผลุนผลัน ไมชือ่วา 
เปนผูต้ังอยูในธรรม,    สวนพวกท่ีไตสวนความผิดแลว     ตัดสินความโดย 
ละเอียดลออ  ตามสมควรแกความผิดนั่นแหละ  เปนผูชื่อวาต้ังอยูในธรรม"  
ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา:-  
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  ๑.        น   เตน  โหติ  ธมฺมฏโ               เยนตฺถ   สหสา   นเย  
        โย   จ   อตฺถ  อนตฺถฺจ                อุโภ  นิจฺเฉยฺย   ปณฺทิโต 
        อสาหเสน  ธมฺเมน                        สเมน   นยตี  ปเร 
        ธมฺมสสฺ  คุตฺโต  เมธาวี                  ธมฺมฏโติ    ปวุจฺจติ. 
                " บุคคลไมชื่อวาต้ังอยูในธรรม   เพราะเหตุที่นํา 
        คดีไปโดยความผลุนผลัน;  สวนผูใดเปนบัณฑิต วินิจ- 
        ฉัยคดีและไมใชคดีทั้งสอง  ยอมนําบุคคลเหลาอื่นไป 
        โดยความละเอียดลออ  โดยธรรมสม่ําเสมอ,   ผูนั้น 
        อันธรรมคุนครองแล      เปนผูปญญา    เรากลาววา  
        "ต้ังอยูในธรรม." 

                                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เตน แปลวา  เพราะเหตุเพียงเทาน้ันเอง. 
บทวา     ธมมฺฏโ   ความวา    บุคคลผูต้ังอยูในธรรมเครื่องวินิจฉัย    ที ่
พระเจาแผนดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทําดวยพระองค  ไมเปนผูชื่อวาต้ังอยู 
ในธรรม.   บทวา  เยน  แปลวา  เพราะเหตุใด. 
        บทวา   อตฺถ  ความวา  ซึ่งคดีที่หยั่งลงแลวอันควรตัดสิน.         
        สองบทวา  สหสา  นเย  ความวา   บุคคลผูต้ังอยูในอคติ๑มีฉันทาคติ 
เปนตน   ตัดสินโดยผลุนผลัน   คือโดยกลาวเท็จ.  อธิบายวา  จริงอยู  ผูใด 
ต้ังอยูในความพอใจ   กลาวมุสาวาท   ยอมทําญาติหรือมิตรของตนซ่ึงมิใช 
เจาของน่ันแลใหเปนเจาของ,   ต้ังอยูในความชัง    กลาวเท็จ   ยอมทําคน 
ที่เปนศัตรูของตนซ่ึงเปนเจาของแทจริงไมใหเปนเจาของ,   ต้ังอยูในความ 
๑. อคติ  ๔ คือ ๑. ฉันทาคติ  ๒. โทสาคติ  ๓.  โมหาคติ  ๔. ภยาคติ.  
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หลง   รับสินบนแลวในเวลาตัดสิน  ทาํเปนเหมือนสงจิตไปในท่ีอ่ืน  แลด ู    
ขางโนนและขางนี้  กลาวเท็จ  ยอมนําบุคคลอ่ืนออกดวยคําวา   " ผูนี้ชํานะ, 
ผูนี้แพ," ต้ังอยูในความกลัว  ยอมยกความชํานะใหผูเปนใหญบางคนน่ันแล 
แมที่ถึงความแพ;  ผูนี้  ชือ่วายอมนําคดีไปโดยความผลุนผลัน.  ผูนั้นไมเปน 
ผูชื่อวาต้ังอยูในธรรม. 
        บาทพระคาถาวา  โย  จ   อตฺถ  อนตฺถฺจ   ความวา  ซึ่งเหตุที่จริง 
และไมจริง.   สองบทวา  อุโภ  นิจฺเฉยฺย  ความวา  สวนผูใดเปนบัณฑิต  
วินิจฉัยเหตุที่เปนคดีและไมเปนคดีทั้งสองแลวยอมกลาว.  
        บทวา อสาหเสน คือ โดยไมกลาวเท็จ.   วา  ธมฺเมน   แปลวา 
โดยธรรมเครื่องวินิจฉัย    คือหาใชโดยอํานาจอคติ  มีฉันทาคติเปนตนไม  
บทวา  สเมน  คือ  ยอมนําบุคคลเหลาอ่ืนไป    คือใหถึงความชํานะหรือ 
ความแพโดยสมควรแกความผิดนั่นเอง. 
        สองบทวา   ธมมฺสฺส  คุตฺโต  ความวา  ผูนั้นอันธรรมคุมครองแลว 
คืออันธรรมรักษาแลว   ประกอบแลวดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม  ชื่อวา 
มีปญญา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "ผูต้ังอยูในธรรม"  เพราะเปนผูตั้งอยู 
ในธรรมเครือ่งวินิจฉัย. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                           เรื่องมหาอํามาตยผูวินิจฉัย  จบ.  
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              ๒.  เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย  [๑๙๕]   
 

                          ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  เตน  ปณฺฑิโต  โหติ "  เปนตน. 

               ภิกษุฉัพพัคคียทําโรงภัตใหอากูล  

        ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันเที่ยวทําโรงภัตใหอากูลในวัดบาง  ในบานบาง. 
ครั้นวันหน่ึง      ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุหนุมและสามเณรผูทําภัตกิจในบาน 
แลวมา   วา   " ทานผูมีอายุ   โรงภัตเปนเชนไร ?"  ภิกษุหนุมและสามเณร 
ตอบวา   " อยาถามเลย  ขอรับ,"  พวกภิกษุฉัพพัคคีย  กลาววา   ' พวกเรา 
แหละเปนผูฉลาด,    พวกเราเปนบัณฑิต   จักประหารภิกษุเหลาน้ี     โปรย  
หยากเยื่อท่ีศีรษะแลวนําออกไป '     แลวจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเย่ือ 
อยู   ทําโรงภัตใหอากูล."  ภิกษุทั้งหลาย ไปสูสํานักพระศาสดาแลว   กราบ 
ทูลความน้ัน. 

                 ลักษณะบัณฑิตและไมใชบัณฑิต 
        พระศาสดาตรัสวา         ภิกษุทั้งหลาย       เราไมเรียกคนพูดมาก 
เบียดเบียนผูอ่ืนวา   ' เปนบัณฑิต,'   แตเราเรียกคนท่ีมีความเกษม ไมมีเวร 
ไมมีภัยเลยวา   " เปนบัณฑิต "  ดังน้ีแลวตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
  ๒.        น  เตน  ปณฺฑิโต   โหติ         ยาวตา  พหุ   ภาสติ 
        เขมี  อเวรี   อภโย                   ปณฺฑิโตติ  ปวุจฺจติ. 
                "บุคคลไมชื่อวาเปนบัณฑิต  เพราะเหตุเพียงพูด 
        มาก;  (สวน)  ผูมีความเกษม  ไมมีเวร  ไมมีภยั  เรา 
        กลาววา   เปนบัณฑติ."  
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                                          แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยาวตา  เปนตน   ความวา  บุคคลไม 
ชื่อวาเปนบัณฑิต   เพราะเหตุที่พูดมากในทามกลางสงฆเปนตน,     สวน 
บุคคลใด  ตนเองเปนคนมีความเกษม  ชื่อวาไมมีเวร   เพราะเวร  ๕  ไมม ี
ผูไมมีภัย   คือภัยยอมไมมีแกมหาชน   เพราะอาศัยบุคคลน้ัน,   ผูนั้นชื่อวา 
" เปนบัณฑิต"  ดังน้ีแล. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.  
                                        เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย   จบ.  
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            ๓.  เรื่องพระเอกุทานเถระ  [๑๙๖]   
 

                               ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระขีณาสพ 
ชื่อวาเอกุทานเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  ตาวตา  ธมมฺธโร" 
เปนตน 

           พวกเทวดาใหสาธุแกเทศนาของพระเถระ  

        ไดยินวา  พระเถระนั้น  อยูในราวไพรแหงหน่ึงแตองคเดียว.  อุทาน 
ที่ทานช่ําชองมีอุทานเดียวเทาน้ันวา:- 
                "ความโศกท้ังหลาย    ยอมไมมีแกบุคคลผูมีจิต   
           มั่นคง   ไมประมาท  เปนมุน ี  ศึกษาในทางแหงโมน- 
           ปฏิบติั   ผูคงท่ี    ระงับแลว   มีสติทุกเมื่อ." 
        ไดยินวา  ในวันอุโบสถ  ทานปาวรองการฟงธรรมเอง  ยอมกลาว 
คาถาน้ี.  เสียงเทวดาสาธุการดุจวาเสียงแผนดินทรุด. ครั้นวันอุโบสถวันหน่ึง 
ภิกษุผูทรงพระไตรปฎก ๒ รูป  มีบรวิารรูปละ  ๕๐๐ ไดไปสูทีอ่ยูของทาน. 
ทานพอเห็นภิกษุเหลาน้ัน    กช็ื่นใจ   กลาววา    " ทานท้ังหลายมาในที่นี้  
เปนอันทําความดีแลว,   วันนี้    พวกกระผมจักฟงธรรมในสํานักของทาน 
ทั้งหลาย." 
        พวกภิกษุ.  ทานผูมีอายุ   ก็คนฟงธรรมในท่ีนี ้  มีอยูหรือ ? 
        พระเอกุทาน.    ม ี   ขอรับ,    ราวไพรน้ี    มคีวามบันลือลั่นเปน 
อันเดียวกัน   เพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟงธรรม.  
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   พวกเทวดาไมใหสาธุการแกเทศนาของภิกษุ  ๒  รูป   

        บรรดาภิกษุ ๒ องคนั้น        พระเถระผูทรงพระไตรปฎกองคหน่ึง 
สวดธรรม,    องคหน่ึงกลาวธรรม.   เทวดาแมองคหนึ่งก็มิไดใหสาธุการ. 
ภิกษุเหลาน้ัน  จึงพูดกันวา   " ทานผูมีอายุ  ทานกลาววา  ' ในวันฟงธรรม 
พวกเทวดาในราวไพรน้ี  ยอมใหสาธุการดวยเสียงดัง,'    นี่ชื่ออะไรกัน  ?"   
        พระเอกุทาน.   ในวันอ่ืน ๆ  เปนอยางนั้น   ขอรับ,  แตวันน้ีกระผม 
ไมทราบวา   ' นี่เปนเรื่องอะไร.' 
        พวกภิกษุ.   ผูมีอายุ   ถาอยางนั้น  ทานจงกลาวธรรมดูกอน. 
        ทานจับพัดวีชนีนั่งบนอาสนะแลว    กลาวคาถาน้ันนั่นแล.   เทวดา 
ทั้งหลายไดใหสาธุการดวยเสียงอันดัง. 

                        พวกภิกษุติเตียนเทวดา 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุที่เปนบริวารของพระเถระทั้งสองงยกโทษวา  " เทวดา 
ในราวไพรน้ี   ใหสาธุการดวยเห็นแกหนากัน,   เมื่อภิกษุผูทรงพระไตรปฎก 
แมกลาวอยูประมาณเทานี้,        ก็ไมกลาวแมสักวาความสรรเสริญอะไร ๆ. 
เมื่อพระเถระแกองคเดียวกลาวคาถาหน่ึงแลว,    พากันใหสาธุการดวยเสียง 
อันดัง."     ภิกษุเหลาน้ันแมไปถึงวิหารแลว    กราบทูลความน้ันแดพระ- 
ศาสดา. 

                   ลักษณะผูทรงธรรมและไมทรงธรรม  

        พระศาสดาตรัสวา     ภิกษุทั้งหลาย     เราไมเรียกผูเรียนมากหรือ 
พูดมากวา    ' เปนผูทรงธรรม '   สวนผูใดเรียนคาถาแมคาถาเดียวแลวแทง 
ตลอดสัจจะท้ังหลาย,      ผูนั้นชื่อวาเปนผูทรงธรรม"    ดังน้ีแลว     ตรัส 
พระคาถานี้วา:-  
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        ๓. น   ตาวตา   ธมมฺขโร           ยาวตา  พหุ    ภาสติ   
           โย  จ  อปฺปมฺป   สตฺุวาน       ธมฺม   กาเยน   ปสฺสติ   
            ส   เว   ธมมฺธโร โหติ            โย  ธมฺม   นปฺปมชฺชติ. 
                บคุคล  ไมชื่อวาทรงธรรม   เพราะเหตุที่พูดมาก; 
        สวนบุคคลใด  ฟงแมนิดหนอย   ยอมเห็นธรรมดวย 
        นามกาย,    บุคคลใด    ไมประมาทธรรม,  บคุคลนั้นแล 
        เปนผูทรงธรรม." 

                                                แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยาวตา   เปนตน   ความวา  บุคคลไม 
ชื่อวาผูทรงธรรม    เพราะเหตุที่พูดมาก    ดวยเหตุมีการเรียน     และการ 
ทรงจําและบอกเปนตน.   แตชื่อวาตามรักษาวงศ  รกัษาประเพณี. 
        บทวา   อปฺปมฺป  เปนตน  ความวา สวนผูใดฟงธรรมแมมีประมาณ 
นอย    อาศัยธรรมะ    อาศัยอรรถะ     เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
กําหนดรูสัจจะมีทุกขเปนตน     ชื่อวายอมเห็นสัจธรรม ๔   ดวยนามกาย. 
ผูนั้นแล   ชื่อวาเปนผูทรงธรรม. 
        บาทพระคาถาวา  โย   ธมมฺ  นปฺปมชฺชติ  ความวา แมผูใดเปนผูมี 
ความเพียรปรารภแลว      หวังการแทงตลอดอยูวา   " (เราจักแทงตลอด) 
ในวันนี้ ๆ แล"  ชื่อวายอมไมประมาทธรรม,   แมผูนี้ก็ชื่อวาผูทรงธรรม 
เหมือนกัน. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                           
                               เรื่องพระเอกุทานเถระ  จบ.  
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    ๔.  เรื่องพระลกุณฏกภทัทิยเถระ [๑๙๗]   
 

                               ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระลกุณ- 
ฏกภัททิยเถระ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " น  เตน  เถโร  โหติ" 
เปนตน. 

          พวกภิกษุเห็นพระเถระเขาใจวาเปนสามเณร  

        ความพิสดารวา  วันหน่ึง    เม่ือพระเถระนั้นไปสูที่บํารุงพระศาสดา 
พอหลีกไปแลว,     ภิกษุผูอยูปาประมาณ  ๓๐ รูป    พอเห็นทานก็มาถวาย  
บังคมพระศาสดาแลวน่ัง   พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแหงพระ- 
อรหัตของภิกษุเหลาน้ันแลว    ตรัสถามปญหานี้วา      " พระเถระองคหน่ึง 
ไปจากน้ี   พวกเธอเห็นไหม ?" 
        พวกภิกษุ.  ไมเห็น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  พวกเธอเห็นพระเถระน้ันมิใชหรือ ? 
        พวกภิกษุ.  เห็นสามเณรรูปหน่ึง  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ภิกษุทัง้หลาย  นั้นไมใชสามเณร,  นั่นเปนพระเถระ. 
        พวกภิกษุ.   เล็กนัก   พระเจาขา. 

                    ลักษณะเถระและมิใชเถระ         

        พระศาสดาตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย  เราไมเรียกวา  ' เถระ '  เพราะ 
ความเปนคนแก   เพราะเหตุสักวาน่ังบนอาสนะพระเถระ,   สวนผูใด  แทง 
ตลอดสัจจะท้ังหลายแลว    ต้ังอยูในความเปนผูไมเบียดเบียนมหาชน,    ผูนี้ 
ชื่อวาเปนเถระ"   ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
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  ๔.        น   เตน  เถโร  โหติ          เยนสฺส   ปลิตสิโร   
        ปริปกฺโก   วโย   ตสฺส      โมฆชิณฺโณติ   วุจฺจติ. 
        ยมฺหิ  สจฺจฺจ  ธมฺโม  จ     อหึสา  สฺโม  ทโม 
        ส    เว  วนฺตมโล  ธีโร         โส  เถโรติ  ปวุจฺจติ.   
                " บุคคล  ไมชือ่วาเปนเถระ  เพราะมีผมหงอกบน 
        ศีรษะ  ผูมีวัยแกรอบแลวน้ัน  เราเรียกวา  'แกเปลา,' 
        (สวน)  ผูใด  มีสัจจะ   ธรรมะ  อหิงสา  สัญญมะ 
        และทมะ,     ผูนั้นมีมลทินอันตายแลว    ผูมปีญญา, 
        เรากลาววา   "เปนเถระ." 

                                                แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปรปิกฺโก   ความวา   อันชรานอมไป 
รอบแลว   คือถึงความเปนคนแกแลว .  บทวา โมฆชิณฺโณ  ความวา ชื่อวา 
แกเปลา   เพราะภายในไมมีธรรม   เครื่องทําใหเปนเถระ. 
        บทวา  สจฺจฺจ    ความวา    ก็บคุคลใดมีสัจจะทั้ง ๔  เพราะความ 
เปนผูแทงตลอดดวยอาการ ๑๖   และมีโลกุตรธรรม ๙ อยาง  เพราะความ 
เปนผูทําใหแจงดวยญาณ. 
        คําวา   อหึสา   นั่น  สักวาเปนหัวขอเทศนา.  อธิบายวา  อัปปมัญญา- 
ภาวนาแม ๔ อยาง   มีอยูในผูใด.   สองบทวา  สฺโม  ทโม  ไดแก ศีล 
และอินทรียสังวร.    บทวา   วนฺตมโล   คือ   มีมลทินอันนําออกแลวดวย 
มรรคญาณ.  บทวา  ธีโร  คือ  สมบูรณดวยปญญาเปนเครื่องทรงจํา.  บทวา  
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เถโร  ความวา ผูนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  " เถระ"  เพราะความเปน   
ผูประกอบดวยธรรมเครื่องทําความเปนผูมั่นคงเหลาน้ัน. 
        ในกาลจบเทศนา    ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในพระอรหัตแลว   ดังน้ีแล. 
                    เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ  จบ.  
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           ๕.  เรือ่งภิกษุมากรูป  [๑๙๘]  
 

                          ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุมากรูป  
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " น  วากฺกรณมตฺเต "  เปนตน. 
                  พระเถระบางพวกอยากไดลาภสักการะ 
        ความพิสดารวา    สมัยหน่ึง    พระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุมและ 
สามเณรทําการรับใชทั้งหลายมีอันยอมจีวรเปนตน        แกอาจารยผูบอก 
ธรรมของตนน่ันแล   คิดวา  " แมเราก็ฉลาดในลทัธิพยัญชนะ,  ผลอะไร  ๆ 
ไมมีแกเราเลย;      ผิฉะน้ัน    เราพึงเขาไปเฝาพระศาสดา      ทลูอยางน้ีวา 
' ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคเปนผูฉลาดในลัทธิพยัญชนะ,   ขอ 
พระองคจงบังคับภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลายวา      ' พวกเธอแมเรียน 
ธรรมในสํานักของอาจารยอ่ืนแลว  ยงัไมสอบทานในสํานักของภิกษุเหลานี้  
แลว   อยาสาธยาย,'  ลาภสักการะจักเจริญแกเราทั้งหลาย  ดวยอาการอยางน้ี 
แล."   พระเถระเหลาน้ัน   เขาไปเฝาพระศาสดาแลว   กราบทลูอยางน้ัน. 
พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลาน้ันแลว   ทรงทราบวา  " ใคร ๆ 
ก็พูดเชนนั้นได   ดวยสามารถประเพณีในพระศาสนานี้เทาน้ัน,    แตภิกษุ 
เหลาน้ีเปนผูอาศัยลาภสักการะ"   จึงตรัสวา  " เราไมเรียกพวกเธอวา 'คนดี' 
เพราะเหตุสักวาพูดจัดจาน,๑    สวนผูใดตัดธรรมมีความริษยาเปนตนเหลานี้  
ไดแลว   ดวยอรหัตมรรค   ผูนี้แหละชื่อวาคนดี"   ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระ- 
คาถาเหลาน้ีวา:- 
๑.  เพราะเหตุสักวาการกระทําซ่ึงคําพูด.  
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  ๕.        น  วากฺกรณมตฺเตน               วณฺณโปกฺขรตาย  วา  
        สาธุรูโป  นโร  โหติ              อิสสฺุกี   มจฺฉรี   สโ.   
        ยสฺส  เจต  สมุจฺฉินนฺ              มลูฆจฺจ   สมหูต 
        ส  วนฺตโทโส  เมธาว ี             สาธรุูโปติ   วุจฺจติ. 
                "นระผูมีความริษยา    มีความตระหนี่   โออวด 
        จะชื่อวาเปนคนดี  เพราะเหตุสักวาทําการพูดจัดจาน 
        หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม,    สวนผูใดตัดโทส- 
        ชาติ  มคีวามริษยาเปนตนนี้ไดขาด   ถอนขึ้นใหราก 
        ขาด,  ผูนั้นมีโทสะอันคายแลว  มปีญญา  เราเรียกวา 
        'คนดี." 

                                    แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  น   วากฺกรณมตฺเตน  ความวา  เพราะ 
เหตุสักวาทําการพูด     คือสักวาถอยคําอันถึงพรอมดวยลักษณะ.      บทวา 
วณฺณโปกฺขรตาย  วา   คือ  เพราะความเปนผูยังใจใหเอิบอาบโดยมีสรีระ 
สมบูรณดวยวรรณะ.    บทวา  นโร  เปนตน   ความวา นระผูมีใจริษยาใน 
เพราะลาภของคนอ่ืนเปนตน    ประกอบดวยความตระหน่ี  ๕  อยาง๑   ชื่อวา 
ผูโออวด   เพราะคบธรรมฝายขาศึก   จะชื่อวาคนดี   เพราะเหตุเพียงเทาน้ี  
หามิได. 
               สองบทวา  ยสฺส   เจต  เปนตน   ความวา สวนบุคคลใดตัดโทสชาต 
๑.  ตระหนี่  ๕ อยาง  คือ  อาวาสมัจฉริยะ  ตระหนี่ท่ีอยู.  กุลมัจฉริยะ  ตระหนี่สกุล.  ลาภมัจฉริยะ 
ตระหนี่ลาภ.  วัณณมัจฉริยะ ตระหนีว่รรณะ  ตระหนี่ธรรม.  
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มีความริษยาเปนตนนี่ไดขาดแลว   ดวยอรหัตมรรคญาณ  ถอนขึ้น   ทําให   
รากขาดแลว,  บุคคลน้ันมีโทสะอันคายแลว   ประกอบดวยปญญาอันรุงเรือง 
ในธรรม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  " คนดี." 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล 
                                       เรื่องภิกษุมากรูป   จบ.   
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           ๖.  เรือ่งภิกษุชื่อหตัถกะ  [๑๙๙]   
 

                            ขอความเบื้องตน         

 
        พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี     ทรงปรารภภิกษุชื่อ 
หัตถกะ   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา "น  มุณฺฑเกน  สมโณ "  เปนตน. 

                             พระหัตถกะพูดอวดดี  

        ไดยินวา   ภิกษุนั้นพูดฟุงไป    กลาววา     " ทานท้ังหลายพึงไปสูที่ 
ชื่อโนน    ในกาลโนน,   เราจักทําวาทะ"     แลวไปในท่ีนั้นกอน   กลาวคํา 
ทั้งหลายเปนตนวา  " ดูเถดิทานท้ังหลาย,  พวกเดียรถียไมมาเพราะกลัวผม, 
นี่แหละเปนความแพของพวกเดียรถียเหลาน้ัน"    เท่ียวพูดฟุงไป    กลบ- 
เกลื่อนคําอ่ืนดวยคําอ่ืน. 

                          ลักษณะสมณะและผูมิใชสมณะ 
        พระศาสดาทรงสดับวา   "ไดยินวา   ภิกษุชื่อหัตถกะทําอยางน้ัน" 
แลวรับสั่งใหเรียกเธอมา  ตรัสถามวา  " หัตถกะ  ไดยินวาเธอทําอยางนั้น 
จริงหรือ ?"    เมื่อเธอกราบทูลวา " จรงิ,"   จึงตรัสวา  "เหตุไฉน  เธอจึง 
ทําอยางนั้น ?   ดวยวาผูทํามุสาวาทเห็นปานน้ัน  จะชื่อวาเปนสมณะ  เพราะ 
เหตุสักวามีศีรษะโลนเปนตนเทานั้นหามิได;    สวนผูใด   ยังบาปนอยหรือ 
ใหญใหสงบแลวต้ังอยู   ผูนี้แหละชื่อวาสมณะ"    ดังน้ีแลว   ไดตรัสพระ-  
คาถาเหลาน้ีวา:- 
  ๖.        น   มุณฺฑเกน   สมโณ                       อพฺพโต   อลิก  ภณ 
        อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน                         สมโณ  กึ  ภวิสฺสติ.  
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        โย  จ  สเมติ  ปาปานิ        อณุถูลานิ   สพฺพโส   
        สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน         สมโณติ  ปวุจฺจติ. 
                "ผูไมมีวัตร   พูดเหลาะแหละ  ไมชือ่วาสมณะ 
        เพราะศีรษะโลน,       ผูประกอบดวยความอยากและ 
        ความโลภ  จะเปนสมณะอยางไรได;  สวนผูใด  ยัง 
        บาปนอยหรือใหญใหสงบโดยประการท้ังปวง,   ผูนั้น 
        เรากลาววา     'เปนสมณะ'     เพราะยังบาปใหสงบ 
        แลว."  

                                              แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มุณฑฺเกน  ความวา  เพราะเหตุสักวา 
ศีรษะโลน.   บทวา  อพฺพโต  คือเวนจากศีลวัตรและธุดงควัตร.  สองบทวา 
อลิก  ภณ  ความวา  ผูกลาวมุสาวาท   ประกอบดวยความอยากในอารมณ 
อัน ยังไมถึง   และดวยความโลภในอารมณอัน ถึงแลว   จักชื่อวาเปนสมณะ 
อยางไรได.     บทวา  สเมติ    ความวา  สวนผูใดยังบาปนอยหรือใหญให 
สงบ,    ผูนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ' เปนสมณะ'    เพราะยังบาป 
เหลาน้ันใหสงบแลว. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                   เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ   จบ.  
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        ๗.  เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  [๒๐๐]   
 

                               ขอความเบื้องตน  

 
               พระศาสดา    เม่ือประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพราหมณ 
คนใดคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  เตน  ภิกขฺุ  โส  โหติ"   
เปนตน. 

          พราหมณอยากใหพระศาสดาเรยีกตนวาภิกษุ 
               ไดยินวา   พราหมณนั้นบวชในลัทธิภายนอกเที่ยวภิกษาอยู    คิดวา 
"พระสมณโคดมเรียกสาวกของตนผูเที่ยวภิกษาวา    ภิกษุ,'     การท่ีพระ- 
สมณโคดมเรียกแมเราวา  ' ภิกษุ '   ก็ควร."  เขาเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลวา 
" ขาแตพระโคดมผูเจริญ    แมขาพเจาก็เที่ยวภิกษาเลี้ยงชีพอยู,    พระองค 
จงเรียกแมขาพเจาวา   'ภิกษุ." 

                            ลักษณะภิกษุและผูมิใชภิกษุ 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะพราหมณนั้นวา  "พราหมณ  เราหา 
เรียกวา  ' ภิกษุ '   เพราะอาการเพียงขอ (เขาไม),    เพราะผูสมาทานธรรม 
อันเปนพิษแลวประพฤติอยู  ยอมเปนผูชื่อวาภิกษุหามิได,   สวนผูใดเที่ยว 
ไปดวยพิจารณาสังขารทั้งปวง,    ผูนั้นชื่อวาเปนภิกษุ"   ดังน้ีแลว   ไดตรัส 
พระคาถาเหลาน้ีวา :-  
  ๗.        น   เตน  ภิกฺข ุ โส  โหติ          ยาวตา  ภิกขฺเต  ปเร 
        วิสฺส    ธมฺม  สมาทาย           ภกิขฺุ  โหติ  น  ตาวตา. 
        โยธ   ปฺฺุจ   ปาปฺจ     พาเหตฺวา  พฺรหมฺจริยวา 
        สงฺขาย  โลเก   จรติ                 ส    เว  ภกิฺขูติ   วุจฺจติ.           
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                "บุคคลชื่อวาเปนภิกษุ  เพราะเหตุที่ขอกะคนพวก  
        อื่นหามไิด,  บุคคลสมาทานธรรมอันเปนพิษ    ไมชื่อวา 
        เปนภิกษุ    ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน;    ผูใดในศาสนานี้ 
        ลอยบญุและบาปแลว  ประพฤติพรหมจรรย  (รูธรรม) 
        ในโลก  ดวยการพิจารณาเท่ียวไป   ผูนั้นแลเราเรียก 
        วา   'ภิกษุ.' 

                                               แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยาวตา   ความวา ชื่อวาเปนภิกษุ  เพราะ 
เหตุสักวาขอกะชนพวกอ่ืนหามิได.     บทวา วิส๑   เปนตน   ความวา  ผูที่ 
สมาทานธรรมไมเสมอ   หรือธรรมมกีายกรรมเปนตน    อันมกีลิ่นเปนพิษ 
ประพฤติอยู  หาชื่อวาเปนภิกษุไม.  บทวา  โยธ   เปนตน   ความวา ผูใด 
ในศาสนานี้   ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแมทั้งสองน้ีดวยมรรคพรหมจรรย 
ชื่อวาเปนผูประพฤติพรหมจรรย.  บทวา สงฺขาย  คือ ดวยญาณ.   บทวา 
โลเก  เปนตน    ความวา  บุคคลรูธรรมแมทั้งหมดในโลก     มขัีนธโลก 
เปนตน    อยางนี้วา     "ขันธเหลาน้ีเปนภายใน,     ขันธเหลาน้ีเปนภายนอก" 
เที่ยวไป,   ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา   ' ภิกษุ '   เพราะเปนผูทําลาย 
กิเลสทั้งหลายดวยญาณน้ันแลว. 
               ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลอุริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                           
                                 เรื่องพราหมณคนใดคนหนึ่ง  จบ. 
๑. บาลีเปน  วสฺิส.  
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                   ๘.  เรื่องเดียรถีย  [๒๐๑]   
 

                               ขอความเบื้องตน 
 
               พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพวกเดียรถีย 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น  โมเนน"  เปนตน.   

                  เหตุที่ทรงอนุญาตอนุโมทนากถา 
        ไดยินวา    พวกเดียรถียเหลาน้ันทําอนุโมทนาแกพวกมนุษย    ใน 
สถานที่ตนบริโภคแลว,   กลาวมงคลโดยนัยเปนตนวา    " ความเกษมจงมี, 
ความสุขจงมี,  อายุจงเจริญ;  ในที่ชื่อโนนมีเปอกตม,  ในที่ชื่อโนนมีหนาม, 
การไปสูที่เห็นปานน้ันไมควร"   แลวจึงหลีกไป.  กใ็นปฐมโพธิกาล    ใน 
เวลาท่ียังไมทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนาเปนตน       ภิกษุทั้งหลายไมทําอนุ- 
โมทนาแกพวกมนุษยในโรงภัตเลย     ยอมหลีกไป.   พวกมนุษยยกโทษวา 
"พวกเราไดฟงมงคลแตสํานักของเดียรถียทั้งหลาย,        แตพระผูเปนเจา 
ทั้งหลายน่ิงเฉย      หลีกไปเสีย."     ภิกษุทั้งหลายยกราบทูลความน้ันแดพระ- 
ศาสดา. 
        พระศาสดาทรงอนุญาตวา  " ภิกษุทั้งหลาย  ต้ังแตบัดนี้ไป  ทานทั้ง- 
หลายจงทําอนุโมทนาในท่ีทั้งหลายมีโรงภัตเปนตน    ตามสบายเถิด,  จงกลาว 
อุปนิสินนกถาเถิด"   ภิกษุเหลาน้ันทําอยางนั้นแลว. 

                   พวกเดียรถียติเตียนพุทธสาวก         

        พวกมนุษยฟงวิธีอนุโมทนาเปนตน    ถึงความอุตสาหะแลว   นิมนต 
ภิกษุทั้งหลาย   เที่ยวทําสักการะ.   พวกเดียรถียยกโทษวา   " พวกเราเปน  
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มุนีทําความเปนผูนิ่ง,      พวกสาวกของพระสมณโคดมเท่ียวกลาวกถามาก   
มาย  ในที่ทั้งหลายมีโรงภัตเปนตน. 

                            ลักษณะมุนีและผูไมใชมุนี 
        พระศาสดาทรงสดับความน้ัน  ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย   เราไมกลาว 
วา  ' มุนี '    เพราะเหตุสักวาเปนผูนิ่ง;    เพราะคนบางพวกไมรู  ยอมไมพูด, 
บางพวกไมพูด   เพราะความเปนผูไมแกลวกลา,   บางพวกไมพูด  เพราะ 
ตระหน่ีวา    ' คนเหลาอ่ืนอยารูเนื้อความอันดียิ่งนี้ของเรา;    เพราะฉะนั้น 
คนไมชื่อวาเปนมุนี   เพราะเหตุสักวาเปนคนน่ิง,   แตชื่อวาเปนมุนี  เพราะ 
ยังบาปใหสงบ."   ดังน้ีแลว   ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา :-  
  ๘.        น  โมเนน   มุน ิ โหติ           มฬฺูหรูโป   อวทิฺทสุ 
        โย  จ  ตุลว  ปคฺคยฺห             วรมาทาย  ปณฺฑิโต 
        ปาปานิ  ปริวชฺเชติ                 ส  มนุิ  เตน  โส  มุน ิ
        โย  มุนาติ  อุโภ  โลเก           มุน ิ เตน   ปวุจฺจติ. 
                " บุคคลเขลา    ไมรูโดยปกติ    ไมชื่อวาเปนมุนี 
        เพราะความเปนผูนิ่ง,    สวนผูใดเปนบัณฑิตถือธรรม 
        อันประเสริฐ     ดุจบคุคลประคองตาชั่ง       เวนบาป 
        ทั้งหลาย,   ผูนั้นเปนมุน,ี     ผูนั้นเปนมุนี    เพราะเหตุ 
        นั้น;     ผูใดรูอรรถทั้งสองในโลก,     ผูนั้นเรากลาววา 
        ' เปนมนุี '  เพราะเหตุนั้น." 

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา น  โมเนน  ความวา  ก็บุคคลชือ่วาเปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 88 

มุนี  เพราะโมนะคือมรรคญาณ๑   กลาวคือขอปฏิบัติเครื่องเปนมุนี  ก็จริงแล,   
ถึงอยางนั้น ในพระคาถาน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   โมเนน  หมายเอา 
ความเปนผูนิ่ง.  บทวา มฬฺุหรูโป  คือ เปนผูเปลา. 
        บทวา อวิทฺทสุ  คือ ไมรูโดยปกติ.  อธิบายวา  " ก็บุคคลเห็นปาน 
นั้น  แมเปนผูนิ่ง   ก็ไมชือ่วาเปนมุนี;  อีกอยางหนึ่ง  ไมชื่อวาโมไนยมุนี, 
แตเปนผูเปลาเปนสภาพ   และไมรูโดยปกติ. 
        บาทพระคาถาวา    โย   จ  ตุล   ว  ปคฺคยฺห  ความวา  เหมือนอยาง 
คนยืนถือตาชั่งอยู,    ถาของมากเกินไป,   ก็นําออกเสีย,    ถาของนอย,   ก็  
เพ่ิมเขา  ฉันใด;   ผูใดนําออก   ชื่อวาเวนบาป   ดุจคนเอาของที่มากเกินไป 
ออก.   บําเพ็ญกุศลอยูดุจคนเพ่ิมของอันนอยเขา  ฉันนั้นเหมือนกัน;  ก็แล 
เมื่อทําอยางนั้น  ชื่อวาถือธรรมอันประเสริฐ  คือสูงสุดทีเดียว  กลาวคือศีล 
สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ   วิมุตติญาณทัสสนะ   เวนบาป   คือกรรมท่ีเปนอกุศล 
ทั้งหลาย.  สองบทวา  ส  มุนิ   ความวา ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี.   หลายบทวา 
เตน  โส  มุน ิ ความวา หากมีคําถามสอดเขามาวา   " ก็เพราะเหตุไร   ผู 
นั้นจึงชื่อวาเปนมุนี ?"     ตองแกวา   " ผูนั้นเปนมุนี   เพราะเหตุที่กลาว 
แลวในหนหลัง." 
        บาทพระคาถาวา   โย  มุนาติ  อุโภ   โลเก  ความวา  บุคคลผูใดรู 
อรรถทั้งสองน้ี   ในโลกมีขันธเปนตนน้ี    โดยนัยเปนตนวา  "ขันธเหลาน้ี 
เปนภายใน,       ขันธเหลาน้ีเปนภายนอก"     ดุจบุคคลยกตาชั่งข้ึนชั่งอยู 
ฉะน้ัน.   หลายบทวา   มนุิ  เตน  ปวุจจฺติ  ความวา  ผูนั้น  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกวา   ' เปนมุนี '   เพราะเหตุนั้น. 
๑.  ญาณอันสัมปยุตดวยมรรค.  
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        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา-  
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                           
                                         เรื่องเดียรถีย  จบ.   
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               ๙.  เรื่องพรานเบ็ดช่ืออริยะ  [๒๐๒]   
 

                               ขอความเบื้องตน 
                 พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภพรานเบ็ด 
ชื่ออริยะคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  เตน   อริโย    โหติ" 
เปนตน. 

     พรานเบ็ดตองการใหพระศาสดาตรัสเรียกตนวาอริยะ  

        ความพิสดารวา    วันหน่ึง   พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดา- 
ปตติมรรคของนายอริยะน้ัน  เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบานใกลประตูดานทิศ 
อุดร  แหงกรงุสาวัตถี  อันภิกษุสงฆแวดลอม  เสด็จมาแตบานนั้น.  ขณะนั้น 
พรานเบ็ดนั้นตกปลาอยูดวยเบ็ด    เห็นภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ไดทั้งคันเบ็ดยืนอยูแลว. 
        พระศาสดาเสด็จกลับ  ประทับยนือยู ณ ที่ไมไกลพรานเบ็ดนั้น  ตรัส 
ถามชื่อของพระสาวกท้ังหลาย  มีพระสารีบุตรเถระเปนตนวา   " เธอชื่อไร ? 
เธอชื่อไร ?"    แมพระสาวกเหลาน้ัน    ก็กราบทูลชื่อของตน ๆวา  " ขา- 
พระองคชื่อสารีบุตร,   ขาพระองคชื่อโมคคัลลานะ"   เปนตน.   พรานเบ็ด 
คิดวา   " พระศาสดายอมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค,  เห็นจักตรัสถามชื่อของ 
เราบาง." 

                        ลักษณะผูเปนอริยะและไมใชอริยะ 
        พระศาสดาทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดนั้น  จึงตรัสถาม 
วา  " อุบาสก   เธอชื่อไร ?"    เมื่อเขากราบทูลวา      " ขาพระองคชื่ออริยะ 
พระเจาขา "     ตรัสวา    " อุบาสก   ผูที่ฆาสัตวเชนทานจะชื่อวาอริยะไมได,  
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สวนผูที่ต้ังอยูในความไมเบียดเบียนมหาชนจึงจะชื่อวาอริยะ"    ดังน้ี    แลว   
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๙.        น   เตน  อริโย  โหติ           เยน  ปาณาติ   หึสติ 
        อหึสา  สพฺพปาณาน           อริโยติ  ปวุจฺจติ. 
                "บุคคลไมชื่อวาเปนอริยะ     เพราะเหตุที่เบียด- 
        เบียนสัตว;  บุคคลท่ีเรากลาววา  ' เปนอริยะ'   เพราะ 
        ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง." 

                                                  แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อหึสา  ความวา เพราะไมเบียดเบียน. 
        มีคําอธิบายไวเชนนี้วา:  " บุคคลไมเปนผูชื่อวาอริยะ    เพราะเหตุที่ 
เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย;    สวนผูใดต้ังอยูไกลจากความเบียดเบียน   เพราะ 
ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงดวยฝามือเปนตน    คือเพราะความท่ีตนต้ังอยูแลว 
ในภาวนาเมตตาเปนตน,   ผูนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา  ' อริยะ." 
        ในกาลจบเทศนา  พรานเบ็ดต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.  เทศนาได 
มีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                                      เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ   จบ.  
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         ๑๐.  เรือ่งภิกษุมากรูป [๒๐๓]   
 

                                ขอความเบื้องตน                        

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุมากรูป 
ผูถึงพรอมดวยคุณมีศีลเปนตน    ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา   "น  สีลพฺ- 
พตมตฺเตน"    เปนตน. 
        ไดยินวา    บรรดาภกิษุเหลาน้ัน    บางพวกไดมีความคิดอยางนี้วา  
" พวกเรามีศีลสมบูรณแลว,   พวกเราทรงซึ่งธุดงค,    พวกเราเปนพหูสูต,  
พวกเราอยูในเสนาสนะอันสงัด,   พวกเราไดฌาน,   พระอรหัตพวกเราได 
ไมยาก,    พวกเราจักบรรลุพระอรหัต    ในวันทีพ่วกเราปรารถนานั่นเอง." 
บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    แมภิกษุผูเปนอนาคามีไดมีความคิดเชนนี้วา   " บัดนี ้ 
พระอรหัตพวกเราไดไมยาก.   วันหน่ึง   ภิกษุเหลาน้ันแมทั้งหมดเขาไปเฝา 
พระศาสดา    ถวายบังคมแลวน่ังอยู    อันพระศาสดาตรัสถามวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย    กจิแหงบรรพชิตของพวกเธอถึงท่ีสุดแลวหรือหนอ ?"     ตางก็ 
กราบทูลอยางน้ีวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ     พวกขาพระองคเห็นปานน้ีนี้; 
 เพราะฉะนั้น   พวกขาพระองคจึงคิดวา  ' พวกเราสามารถเพ่ือบรรลุพระ- 
อรหัตในขณะที่ปรารถนาแลว ๆ นั่นเอง'   ดังน้ีแลวอยู."                       
        พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลาน้ันแลว   ตรัสวา   " ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ชือ่วาภิกษุจะเห็นวา    ' ทุกขในภพของพวกเรานอย,    ดวยคุณ 
สักวาความเปนผูมีศีลบรสิุทธิ์เปนตน   หรือดวยคุณสักวาความสุขของพระ- 
อนาคามีไมควร,   และยังไมถึงความส้ินอาสวะ  ไมพึงใหความคิดเกิดข้ึนวา 
' เราถึงสุขแลว "   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
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  ๑๐.        น   สีลพฺพตมตฺเตน             พาหุสจฺเจน  วา  ปน   
        อถวา  สมาธิลาเภน             วิวิตฺตสยเนน   วา 
        ผุสาม ิ เนกฺขมมฺสุข              อปุถุชฺชนเสวิต 
        ภิกขฺุ  วสิฺสาสมาปาทิ            อปฺปตฺต   อาสวกฺขย. 
                "ภิกษุ ภิกษุยังไมถึงอาสวักขัย  อยาเพ่ิงถึงความ 
        วางใจ    ดวยเหตุสักวาศีลและวัตร     ดวย ความเปน 
        พหูสูต  ดวยอันไดสมาธิ  ดวยอนันอนในที่สงัด  หรือ 
        (ดวยเหตุเพียงรูวา)  ' เราถูกตองสุขในเนกขมัมะ  ซึ่ง 
        ปุถุชนเสพไมไดแลว."  

                                    แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สีลพฺพตมตฺเตน   คือ  ดวยเหตุสักวา 
ปาริสุทธิศีล ๔  หรือสักวาธุดงคคุณ  ๑๓. 
        บทวา   พาหุสจฺเจน   วา    ความวา  หรือดวยเหตุสักวาความเปนผู 
เรียนปฎก ๓.                                                                         
        บทวา  สมาธิลาเภน   ความวา หรือดวยอันไดสมาบัติ  ๘. 
        บทวา เนกฺขมมฺสุข  คือ สุขของพระอนาคามี.  เพราะฉะนั้น  ภิกษ ุ
อยาเพ่ิงถึงความวางใจ    ดวยเหตุมีประมาณเพียงรูเทาน้ีวา    ' เราถูกตองสุข 
ของพระอนาคามี.' 
        บทวา อปุถุชฺชนเสวิต  ความวา อันปุถุชนทั้งหลายเสพไมได  คือ 
อันพระอริยะเสพแลวอยางเดียว.    ภิกษุเหลาน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ทรงทักภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  ก็ตรัสวา  " ภิกษุ."  
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        บทวา  วิสฺสาสมาปาทิ    ความวา  อยาเพ่ิงถึงความวางใจ.    มีคํา   
อธิบายไวฉะน้ีวา  " ภิกษุ  ชื่อวาภิกษุเปนผูยังไมบรรลุพระอรหัต    กลาว 
คือความส้ินไปแหงอาสวะ    ไมพึงถงึความวางใจวา   ' ภพของเรานอย  นิด 
หนอย '   ดวยเหตุสักวา    ความเปนผูมีคุณมีศีลสมบูรณเปนตนนี้เทาน้ัน; 
เหมือนคูถแมมีประมาณนอยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใด,   ภพแมมีประมาณนอย 
ก็เปนเหตุใหเกิดทุกขฉันน้ัน."  
        ในกาลจบเทศนา    ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในพระอรหัตแลว,   เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมแลว   ดังน้ีแล.  
                               เรื่องภิกษุมากรูป   จบ. 
                            ธัมมฏัฐวรรควรรณนา   จบ. 
                                  วรรคที่  ๑๙  จบ.   
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                        คาถาธรรมบท   
 
                        มรรควรรคที่  ๒๐๑ 

 

               วาดวยมรรคมีองค  ๘  ประเสริฐ  

 
[๓๐]          ๑.   บรรดาทางท้ังหลาย  ทางมีองค ๘ ประเสริฐ 
                 บรรดาสัจจะทั้งหลาย   บท ๔  ประเสรฐิ   บรรดาธรรม 
                 ทั้งหลาย   วิราคะประเสริฐ   บรรดาสัตว  ๒ เทา  และ 
                 อรูปธรรมทั้งหลาย       พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐ 
                 ทางน้ีเทาน้ันเพื่อความหมดจดแหงทัสสนะ  ทางอืน่ 
                 ไมม ี    เพราะฉะน้ันทานท้ังหลายจงดําเนินตามทางน้ี  
                 เพราะทางนี้เปนที่ยังมารและเสนามารใหหลง  ดวยวา 
                 ทานท้ังหลายดําเนินไปตามทางนี้แลว  จักทําท่ีสุดแหง 
                 ทุกขได  เราทราบทางเปนที่สลัดลูกศรแลว    จึงบอก 
                 แกทานท้ังหลาย         ทานท้ังหลายพึงทําความเพียร 
                 เครื่องเผากิเลส     พระตถาคตท้ังหลายเปนแตผูบอก 
                 ชนทั้งหลายผูดําเนินไปแลว    มีปกติเพงพินิจ   ยอม 
                 หลุดพนจากเครื่องผูกของมาร. 
                ๒.   เมื่อใด  บณัฑิตยอมเหน็ดวยปญญาวา  สังขาร 
                 ทั้งปวงไมเท่ียง  เมื่อนั้น   ยอมหนายในทุกข   ความ 
        หนายในทุกข   นั่นเปนทางแหงความหมดจด. 
                เมือ่ใด    บัณฑติยอมเห็นดวยปญญาวา   สังขาร 
                 ทั้งปวงเปนทุกข  เมื่อนั้น  ยอมหนายในทุกข  ความ 



๑. วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๑๐  เร่ือง.  
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        หนายในทุกข   นั่นเปนทางแหงความหมดจด.   
                เมือ่ใด    บัณฑติยอมเห็นดวยปญญาวา   ธรรม 
        ทั้งปวงเปนอนัตตา  เมื่อนั้น  ยอมหนายในทุกข  ความ 
        หนายในทุกข  นั่นเปนทางแหงความหมดจด. 
                ๓.  กบ็ุคคลยังหนุมแนนมกีําลัง  (แต)   ไมขยัน 
        ในกาลท่ีควรขยัน  เขาถึงความเปนผูเกียจคราน  มใีจ 
        ประกอบดวยความดําริอันจมแลว  ขี้เกียจ  เกียจคราน 
        ยอมไมพบทางดวยปญญา.  
                ๔.  บุคคลผูมีปกติรักษาวาจา   สํารวมดีแลวดวย 
        ใจ   และไมควรทําอกุศลดวยกาย        พึงยังกรรมบถ 
        ทั้งสามเหลาน้ีใหหมดจด    ทั้งยินดีทางท่ีทานผูแสวง   
        หาคุณประกาศแลว. 
                ๕.  ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบแล  ความ 
        สิ้นไปแหงปญญา    เพราะการไมประกอบ     บัณฑิต 
        รูทาง ๒ แพรงแหงความเจริญ    และความเสื่อมนั่น 
        แลว  พึงต้ังตนไวโดยประการท่ีปญญาจะเจริญขึ้นได. 
                ๖.  ทานท้ังหลายจงตัดกิเลสดุจปา     อยาตัด 
        ตนไม   ภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา    ภิกษุทั้งหลาย 
        ทานท้ังหลายจงตัดกิเลสดุจปา    และดุจหมูไมต้ังอยู 
        ในปาแลว  เปนผูไมมีกิเลสดุจปาเถิด  เพราะกิเลสดุจ 
        หมูไมต้ังอยูในปา   ถึงมีประมาณนิดหนอยของนรชน  
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        ยังไมขาด   ในนารทีั้งหลายเพียงใด   เขาเปนเหมือน   
        ลูกโคท่ียังด่ืมน้ํานม   มีใจปฏิพัทธในมารดาเพียงน้ัน. 
                  ๗. เธอจงตัดความเย่ือใยของตนเสีย     เหมือน 
        บุคคลถอนดอกโกมุท  ที่เกิดในสรทกาลดวยมือ   จง 
         เจริญทางแหงสันติทีเดียว  (เพราะ)  พระนิพพานอัน 
         พระสคุตแสดงแลว.                            
                      ๘.  คนพาลยอมคิดวา  เราจักอยูในท่ีนี้ตลอดฤดู 
        ฝน  จักอยูในท่ีนี้ในฤดูหนาวและฤดูรอน หารูอันตราย  
        ไม. 
                      ๙.  มัจจุพานระน้ัน   ผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว 
        ผูมใีจของรนอารมณตาง ๆ ไป   เหมือนหวงน้ําใหญ 
        พัดพาเอาชาวบานผูหลับไปฉะนัน้. 
                       ๑๐.  บัณฑติทราบอํานาจเน้ือความวา   บุตรท้ัง-  
        หลาย  ยอมไมมีเพ่ือตานทาน  บดิาและพวกพองท้ัง- 
        หลายก็ไมมีเพ่ือตานทาน      เมื่อบุคคลถูกความตาย 
        ครอบงําแลว ความตานทานในญาติทั้งหลายยอมไมม ี 
        ดังน้ีแลว    เปนผูสํารวมในศีล   พึงชําระทางเปนที่ไป 
        พระนพิพานใหหมดจดพลันทีเดียว. 
                                      จบมรรควรรคท่ี  ๒๐  
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                        ๒๐.  มรรควรรควรรณนา   
 
        ๑.  เรื่องภิกษุ  ๕๐๐  รูป  [๒๐๔] 
 

                           ขอความเบื้องตน          

 
        พระศาสดา  เมื่อประทับในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "มคฺคานฏงฺคิโก"   เปนตน. 

               พวกภิกษุพูดถึงทางที่ตนเที่ยวไป 
        ดังไดสดับมา   ภิกษุเหลาน้ัน   เมือ่พระศาสดาเสด็จเท่ียวจาริกไปใน 
ชนบทแลวเสด็จมาสูกรุงสาวัตถีอีก,   นั่งในโรงเปนที่บํารุง   พูดมรรคกถา 
ปรารภทางที่ตนเที่ยวไปแลว   โดยนัยเปนตนวา   " ทางแหงบานโนนจาก 
บานโนนสม่ําเสมอ,   ทางแหงบานโนน  (จากบานโนน )  ไมสม่ําเสมอ,   มี 
กรวด,  ไมมีกรวด." 

                      อริยมรรคเปนทางใหพนทุกข 
        พระศาสดา  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุเหลาน้ัน  เสด็จ 
มายังท่ีนั้นแลว    ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว  ตรัสถามวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย      บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรเลา ?"      เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลวา  " ดวยกถาชื่อน้ี,"   ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย   ทางที่ 
พวกเธอพูดถึงน้ี   เปนทางภายนอก   ธรรมดาภิกษุทํากรรมในอริยมรรค 
จึงควร, (ดวยวา) ภิกษุเมื่อทําอยางนั้น  ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได"  ดังน้ี  
แลว   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา:-.  
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  ๑.        มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ        สจฺจาน   จตุโร   ปทา   
        วิราโค  เสฏโ  ธมฺมาน         ทิปทานฺจ   จกขฺุมา 
        เอเสว  มคฺโค  นตฺถฺโ        ทสฺสนสฺส  วิสทฺุธิยา. 
        เอตฺห ิ ตุเมฺห  ปฏปิชฺชถ       มารสฺเสต๑  ปโมหน 
        เอตฺห ิ ตุเมฺห  ปฏปินฺนา       ทกฺุขสฺสนฺต  กริสฺสถ. 
        อกขฺาโต  โว  มยา  มคฺโค        อฺาย   สลลฺสตฺถน 
        ตุเมฺหห ิ  กิจฺจ  อาตปฺป            อกฺขาตาโร   ตถาคตา 
        ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺติ             ฌายิโน  มารพนฺธนา.   
                "บรรดาทางทั้งหลาย    ทางมีองค  ๘  ประเสริฐ, 
        บรรดาสัจจะทั้งหลาย  บท  ๔ ประเสริฐ,  บรรดาธรรม 
        ทั้งหลาย   วิราคะประเสริฐ,   บรรดาสัตว ๒ เทา และ 
        อรูปธรรมท้ังหลาย      พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐ; 
        ทางน้ีเทาน้ัน   เพ่ือความหมดจดแหงทัสสนะ    ทาง 
        อื่นไมม,ี    เพราะฉะน้ัน    ทานท้ังหลายจงดําเนินตาม 
        ทางน้ี        เพราะทางน้ีเปนที่ยังมารและเสนามารให 
        หลง,  ดวยวา  ทานท้ังหลายดําเนินไปตามทางน้ีแลว 
        จักทําท่ีสุดแหงทุกขได;  เราทราบทางเปนที่สลัดลูกศร 
        แลว       จึงบอกแกทานท้ังหลาย,       ทานท้ังหลาย 
        พึงทําความเพียรเครื่องเผากิเลส,  พระตถาคตท้ังหลาย 
        เปนแตผูบอก,   ชนท้ังหลายผูดําเนินไปแลว   มีปกติ 
        เพงพินิจ  ยอมหลุดพนจากเครื่องผูกของมาร." 
๑.  อรรถกถา  มารเสนปฺปโมหน.  
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               บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  มคฺคานฏงฺคิโก  ความวา ทางทั้งหลาย   
จงเปนทางไปดวยแขงเปนตนก็ตาม     เปนทางทิฏฐิ ๖๒ ก็ตาม    บรรดา 
ทางแมทั้งหมด  ทางมีองค  ๘   อันทําการละทาง ๘    มีมิจฉาทิฏฐิเปนตน 
ดวยองค ๘  มีสัมมาทิฏฐิเปนตน   ทํานิโรธใหเปนอารมณ  ยังกิจมีอันกําหนด  
รูทุกขเปนตน  ในสัจจะแมทั้งส่ีใหสําเร็จ  ประเสริฐคือยอดเยี่ยม. 
        บาทพระคาถาวา  สจฺจาน  จตุโร  ปทา   ความวา   บรรดาสัจจะ 
เหลาน้ี   แมทั้งหมด  จงเปนวจีสัจจะอันมาแลว  (ในพระบาลี)  วา " บุคคล 
พึงกลาวคําสัตย,  ไมพึงโกรธ,"   เปนตนก็ตาม,   เปนสมมติสัจจะอันตาง 
โดยสัจจะเปนตนวา    " เปนพราหมณจริง,    เปนกษัตริยจริง"   ก็ตาม, 
เปนทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) วา๑  " สิ่งน้ีเทาน้ันจริง,   สิ่งอ่ืนเปลา,"   เปนตน 
ก็ตาม,  เปนปรมัตถสัจจะ   อันตางโดยสัจจะเปนตนวา   " ทุกขเปนความจริง 
อันประเสริฐ"  ก็ตาม,  บท ๔ มีบทวา  " ทุกข  เปนความจริงอันประเสริฐ " 
เปนตน     ชือ่วาประเสริฐ    เพราะอรรถวาทุกขอันโยคาวจรควรกําหนดรู 
เพราะอรรถวาสมุทัยอันโยคาวจรควรละ  เพราะอรรถวานิโรธอันโยคาวจร 
ควรทําใหแจง,    เพราะอรรถวามรรคมีองค ๘     อันโยคาวจรควรเจริญ 
เพราะอรรถวาแทงตลอดไดดวยญาณอันเดียว๒     และเพราะอรรถวาแทง 
ตลอดไดโดยแนนอน. 
        บาทพระคาถาวา  วิราโค  เสฏโ  ธมฺมาน  ความวา  บรรดาธรรม 
ทั้งปวง  วิราคะ  กลาวคือพระนิพพาน  ชื่อวาประเสริฐ  เพราะพระพุทธ- 
พจนวา๓    ภิกษุทั้งหลาย    ธรรมทั้งหลายท่ีปจจัยปรุงแตงก็ดี    ที่ปจจัยไม 
๑.  อัง.  ทสก.  ๒๔/๒๑๐.     ๒.แปลวา:-  เพราะอรรถวา  แทงตลอดไดในขณะเดยีวกนัก็มี.   
๓. ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๙๘.  
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ปรุงแตงก็ดี  มีประมาณเพียงไร,   บรรดาธรรมเหลาน้ันวิราคะเรากลาววา   
เปนยอด." 
        บาทพระคาถาวา  ทิปทานฺจ  จกฺขุมา  ความวา  บรรดาสตัว  ๒ เทา 
อันตางโดยเทวดาและมนุษยเปนตนแมทั้งหมด      พระตถาคตผูมีจักษุ๑   ๕ 
ประการเทานั้น    ประเสริฐ.   จ  ศัพท   มีอันประมวลมาเปนอรรถ    ยอม 
ประมวลเอาอรูปธรรมทัง้หลายดวย;    เพราะฉะนั้น  แมบรรดาอรูปธรรม 
ทั้งหลาย  พระตถาคตก็เปนผูประเสริฐ  คือสูงสุด.  
        บาทพระคาถาวา  ทสฺสนสฺส   วสิุทฺธิยา    ความวา    ทางใดท่ีเรา 
(ตถาคต) กลาววา  " ประเสริฐ"  ทางน่ันเทาน้ัน    เพ่ือความหมดจดแหง 
ทัสสนะคือมรรคและผล;  ทางอื่นยอมไมมี. 
        บทวา  เอต  ห ิ ความวา   เพราะเหตุนั้น     ทานทั้งหลายจงดําเนิน 
ทางนั้น     นัน่แหละ. 
        ก็บทวา  มารเสนปฺปโมหน   นั่น     พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสวา 
" เปนที่หลงแหงมาร  คือเปนที่ลวงแหงมาร." 
        บทวา  ทุกฺขสฺส  ความวา    ทานทั้งหลายจักทําท่ีสุด    คือเขตแดน 
แหงความทุกขในวัฏฏะแมทั้งสิ้นได. 
        บทวา สลฺลสตฺถน  เปนตน    ความวา   เราเวนจากกิจท้ังหลาย   ม ี
การไดฟง (จากผูอ่ืน) เปนตน   ทราบทางนั่น      อันเปนที่สลัดออกคือย่ํายี 
ไดแกถอนออกซึ่งลูกศรทั้งหลาย    มลีูกศรคือราคะเปนตน    โดยประจักษ 
แกตนแลวทีเดียว  จึงบอกทางนี้,  บัดนีท้านท้ังหลายพึงทํา  ไดแกควรทํา 
ความเพียรคือสัมมัปปธาน  อันถึงซึ่งการนับวาอาตัปปะ  เพราะเปนเครื่อง 
๑.  มังสจักขุ  จักษุคือดวงตา ๑ ทิพพจกัขุ  จักษุทิพย ๑  ปญญาจักขุ   จักษุคือปญญา ๑ 
พุทธจักข  จักษแหงพระพุทธเจา ๑  สมันตจักขุ  จักษุรอบคอบ ๑.  
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เผากิเลสทั้งหลาย  เพ่ือประโยชนแกการบรรลุทางน้ัน.   เพราะพระตถาคต   
ทั้งหลายเปนแตผูบอกอยางเดียว,   เพราะฉะนั้น    ชนทั้งหลายผูปฏิบัติแลว 
ดวยสามารถแหงทางท่ีพระตถาคตเจาเหลาน้ันตรัสบอกแลว      มีปกติเพง 
ดวยฌานสองอยาง     ยอมหลุดพนจากเครื่องผูกแหงมารกลาวคือวัฏฏะอัน 
เปนไปในภูมิสาม. 
        ในเวลาจบเทศนา        ภิกษุเหลาน้ันดํารงอยูแลวในพระอรหัตผล.  
พระธรรมเทศนาไดสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                           เรื่องภิกษุ   ๕๐๐  รูป   จบ.   
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       ๒.   เรื่องภิกษุ  ๕๐๐  รูปอื่นอีก  [๒๐๕]   
 

                             ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุ  ๕๐๐ รูป 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " สพฺเพ  สงฺขารา"  เปนตน.                

                              ภิกษเุรียนกัมมัฏฐาน  

        ดังไดสดับมา  ภิกษุเหลาน้ันเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว 
แมพากเพียรพยายามอยูในปา  ก็ไมบรรลุพระอรหัต   จึงคิดวา    " เราจัก 
เรียนกัมมัฏฐานใหวิเศษ"   ดังน้ีแลวไดไปสูสํานักพระศาสดา. 

                         ทางแหงความหมดจด 
        พระศาสดาทรงพิจารณาวา   " กมัมัฏฐานอะไรหนอแล     เปนที ่
สบายของภิกษุเหลาน้ี ?"     จึงทรงดําริวา    " ภิกษุเหลาน้ี     ในกาลแหง 
พระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป   ตามประกอบแลวในอนิจจลักษณะส้ิน 
สองหม่ืนป,   เพราะฉะนั้น  การแสดงคาถาดวยอนิจจลักษณะน้ันแลแกเธอ 
ทั้งหลาย   สกั ๑  คาถายอมควร ดังน้ีแลว  ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  สังขาร 
แมทั้งปวงในภพท้ังหลายมีกามภพเปนตน    เปนสภาพไมเที่ยงเลย   เพราะ 
อรรถวามีแลวไมมี "   ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๒.        สพฺเพ   สงฺขารา  อนิจฺจาติ      ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ   ทุกฺเข             เอส   มคฺโค  วสิุทฺธิยา. 
                "เมื่อใด  บัณฑติยอมเห็นดวยปญญาวา   ' สังขาร 
        ทั้งปวงไมเท่ียง,'  เมือ่นั้น ยอมหนายในทุกข,  ความ 
        หนายในทุกข  นั่นเปนทางแหงความหมดจด."  
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                                              แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน  หลายบทวา สพฺเพ   สงฺขารา  เปนตน   ความ 
วา    เม่ือใดบัณฑิตยอมเห็นดวยวิปสสนาปญญาวา    " ขันธทั้งหลายท่ีเกิด 
ข้ึนแลวในภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน    ชื่อวาไมเที่ยง   เพราะตองดับใน 
ภพนั้น ๆ เอง,"  เมื่อน้ัน  ยอมหนายในทุกขอันเนื่องดวยการบริหารขันธ 
นี้,   เมื่อหนายยอมแทงตลอดสัจจะท้ังหลาย  ดวยสามารถแหงกิจ    มีการ 
กําหนดรูทุกขเปนตน.  
        บาทพระคาถาวา  เอส  มคฺโค  วิสทฺุธิยา  ความวา   ความหนายใน 
ทุกข  นั่นเปนทางแหงความหมดจด  คือแหงความผองแผว. 
        ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในพระอรหัตผลแลว.  เทศนา 
ไดสําเร็จประโยชนแมแกบริษัทที่ประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 

                    เรื่องภิกษ ุ ๕๐๐  รูปอ่ืนอีก   จบ. 
               แมในพระคาถาท่ี ๒    เรื่องก็อยางนั้นเหมือนกัน.     ก็ในกาลน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงทราบความท่ีภิกษุเหลานั้น    ทําความเพียรในอัน 
กําหนดสังขารโดยความเปนทุกขแลว  ตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย   ขันธแม 
ทั้งปวง  เปนทุกขแท   เพราะอรรถวาถูกทุกขบีบค้ัน"  ดังน้ีแลว   จึงตรัส 
พระคาถานี้วา:- 
        สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกขฺาติ        ยทา   ปฺาย   ปสฺสติ 
        อถ   นพฺิพินฺทติ  ทุกฺเข            เอส  มคฺโค  วสิุทฺธิยา. 
                " เมื่อใด  บัณฑติยอมเห็นดวยปญญาวา  ' สังขาร 
        ทั้งปวงเปนทุกข,'  เมื่อนั้น  ยอมหนายในทุกข,   ความ 
        หนายในทุกข  นั่นเปนทางแหงความหมดจด."  
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                                            แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทุกฺขา  ความวา  ชื่อวาเปนทุกข  เพราะ 
อรรถวาถูกทกุขบีบค้ัน.    บทที่เหลือ  ก็เชนกับบทอันมีในกอนน้ันแล. 
        แมในพระคาถาที่ ๓  ก็มีนัยเชนนัน้เหมือนกัน.  ก็ในพระคาถาที่ ๓ 
นี้    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบความท่ีภิกษุเหลาน้ันเปนผูตามประกอบ 
แลว   ในอันกําหนดสังขารโดยความเปนอนัตตา   ในกาลกอนอยางสิ้นเชิง 
แลว     ตรัสวา  " ภิกษุทัง้หลาย    ขันธแมทั้งปวงเปนอนัตตาแท  เพราะ 
อรรถวาไมเปนไปในอํานาจ"  ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ีวา:-  
        สพฺเพ    ธมมฺา  อนตฺตาติ         ยทา  ปฺาย   ปสฺสติ 
        อถ   นพฺิพินฺทติ  ทุกฺเข              เอส  มคฺโค    วิสุทฺธิยา.  
                " เมื่อใด    บัณฑิตยอมเห็นดวยปญญาวา   ' ธรรม 
        ทั้งปวงเปนอนัตตา,'   เมื่อนั้น    ยอมหนายในทุกข, 
        ความหนายในทุกข   นั่นเปนทางแหงความหมดจด."  

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  สพฺเพ   ธมฺมา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประสงคเอาขันธ  ๕  นี้เอง. 
        บทวา   อนตฺตา  ความวา  ชื่อวา  อนัตตา  คือวางเปลา   ไมมีเจาของ 
ไดแกไมมีอิสระ    เพราะอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ    เพราะใคร  ๆ  ไม 
อาจใหเปนไปในอํานาจวา      " ธรรมทั้งปวง  จงอยาแก   จงอยาตาย." 
        บทที่เหลือ  ก็เชนกับบทท่ีมีแลวในกอนน่ันเอง   ดังน้ีแล. 
                        เรื่องภิกษุ  ๕๐๐  รูปอ่ืนอีก  จบ.          
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   ๓.  เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ  [๒๐๖]    
 

                             ขอความเบื้องตน 
               พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระปธาน- 
กัมมิกติสสเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "อุฏานกาลมฺห"ิ เปนตน. 

              พวกภิกษุประสงคจะกราบทลูคุณที่ตนได 
               ไดยินวา  กุลบตุรชาวกรุงสาวัตถีประมาณ ๕๐๐  คน บวชในสํานัก  
พระศาสดา  เรียนกัมมัฏฐานแลวไดไปสูปา.  บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  รูปหน่ึง 
พักอยูในที่นั้นเอง.  ที่เหลือทําสมณธรรมอยูในปา  บรรลุพระอรหัต    คิด 
วา    " พวกเราจักกราบทูลคุณอันตนไดแลวแดพระศาสดา"   ได (กลับ) 
ไปยังกรุงสาวัตถีอีก.  อุบาสกคนหน่ึง   เห็นภิกษุเหลาน้ันผูเที่ยวบิณฑบาต  
อยูในบานแหงหนึ่ง   ในท่ีประมาณโยชนหน่ึงแตกรุงสาวัตถี    จึงตอนรับ 
ดวยวัตถุทั้งหลายมียาคูและภัตเปนตน     ฟงอนุโมทนาแลว   จึงนิมนตเพ่ือ 
ประโยชนแกการฉันในวันรุงข้ึน. 
        ภิกษุเหลาน้ัน   ไปถงึกรุงสาวัตถีในวันนั้นเอง    เก็บบาตรและจีวร 
ไวแลว    ในเวลาเย็นเขาไปเฝาพระศาสดา   ถวายบังคมน่ังอยูแลว.    พระ- 
ศาสดา   ทรงแสดงความยินดีอยางยิ่งกับดวยภิกษุเหลาน้ัน     ไดทรงทําการ 
ตอนรับแลว. 

                ความไมรูจักกาลใหเกิดความเดือดรอน 
        ขณะนั้น       ภิกษุสหายแหงภิกษุเหลาน้ัน      ผูยังเหลืออยูในที่นั้น 
คิดวา  " เมื่อพระศาสดาทรงทําการตอนรับภิกษุเหลาน้ัน     พระโอษฐยอม 
ไมพอ (จะตรัส),   แตหาตรัสปราศรัยกับดวยเราไม    เพราะมรรคและผล  
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ของเราไมมี,    ในวันนี้แหละเราบรรลุพระอรหัตแลว     จักใหพระศาสดา   
ตรัสปราศรัยกับดวยเรา."     ภิกษุแมเหลาน้ันทูลลาพระศาสดาวา  " พวก 
ขาพระองคอันอุบาสกคนหนึ่ง  ในหนทางเปนที่มา   นิมนตเพ่ือฉันเชาใน 
วันพรุงน้ี   จักไปในที่นั้นแตเชาเทียว."   ลําดับนั้น  ภิกษุผูสหายแหงภิกษุ 
เหลาน้ัน    เดินจงกรมตลอดคืนยังรุง    ลมลงที่แผนหินแผนหน่ึงในท่ีสุด 
จงกรม    ดวยอํานาจแหงความหลับ.    กระดูกขาแตกแลว.    เธอรองดวย 
เสียงดัง.  
        พวกภิกษุผูเปนสหายเหลาน้ันของเธอจําเสียงได    ตางว่ิงเขาไปขาง 
โนนและขางนี้.   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน  ตามประทีปทํากิจท่ีควรทําแกภิกษุนั้น 
อยูนั่นแล,   อรุณข้ึนแลว.   ภิกษุเหลาน้ันไมไดโอกาสไปบานน้ัน. 

           ทรงแสดงชาดกในเรื่องไมรูจักกาล 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา  " ภิกษุทัง้หลาย  พวก 
เธอไมไปสูบาน  เปนที่เที่ยวภิกษาหรือ ?  ภิกษุเหลาน้ัน  ทลูรบัวา    " อยาง 
นั้น     พระเจาขา "     แลวกราบทูลเรื่องนั้น.   พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั่นทําอันตรายลาภของพวกเธอในบัดนี้เทาน้ันหามิได,   แม 
ในกาลกอน    เธอก็ไดทําแลวเหมือนกัน"    อันภิกษุเหลาน้ันทูลวิงวอน 
แลว   ทรงนาํอดีตนิทานมา   ตรัสชาดก๑ใหพิสดารวา:- 
                " บุคคลใด  ยอมปรารถนาจะทํากิจท่ีควรทํากอน 
        ไว  (ทํา)  ภายหลัง,   บุคคลนั้น    ยอมเดือดรอนภาย- 
        หลัง,  เหมือนมาณพผูหักกิ่งไมกุมฉะนั้น." 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๓.  อรรถกถา.  ๒/๑๑๙.  วรุณชาดก.                       
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        ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ันไดเปนมาณพ ๕๐๐ ในกาลน้ัน,   มาณพผู   
เกียจครานไดเปนภิกษุนี้,   สวนอาจารยไดเปนพระตถาคตดวยประการฉะนี้. 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา   " ภิกษุ 
ทั้งหลาย    กบ็ุคคลใดไมทําความขยัน   ในกาลท่ีควรขยัน    เปนผูมีความ 
ดําริอันจมแลว   เปนผูเกียจคราน,  บุคคลน้ันยอมไมบรรลุคุณวิเศษอันตาง 
โดยคุณมีฌานเปนตน"   ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
                ๓.        อุฏานกาลมฺหิ    อนุฏหาโน                   
                        ยุวา  พลี   อาลสิย  อุเปโต 
                        สสนฺนสงฺกปฺปมโน   กสุีโต  
                        ปฺาย   มคฺค   อลโส  น  วินฺทติ. 
                " ก็บุคคลยังหนุมแนนมีกําลัง  (แต)  ไมขยันใน 
        กาลท่ีควรขยัน     เขาถึงความเปนผูเกียจคราน      มีใจ 
        ประกอบดวยความดําริอันจมแลว   ขี้เกียจ  เกียจคราน 
        ยอมไมประสบทางดวยปญญา." 

                                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนฏุหาโน    ความวา    ไมขยันคือ 
ไมพยายาม.   สองบทวา  ยุวา  พลี   ความวา   เปนผูต้ังอยูในความเปนคน 
รุนหนุม  ทั้งถึงพรอมดวยกําลัง.    สองบทวา  อาลสิย  อุเปโต   ความวา 
ยอมเปนผูเขาถึงแลวซ่ึงความเปนผูเกียจคราน         คือกินแลว  ๆ ก็นอน. 
บทวา สสนฺนสงฺกปฺปมโน  ความวา  ผูมีจิตประกอบดวยความดําริอันจม  
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ดิ่งลงแลว   เพราะมิจฉาวิตกสาม.๑   บทวา กุสีโต   ไดแกผูไมมีความเพียร.    
บทวา  อลโส   ความวา   บุคคลน้ัน เกียจครานมาก   เมื่อไมเห็นอริยมรรค 
อันพึงเห็นดวยปญญา  จึงชื่อวา  ยอมไมประสบ  คือไมได. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                     
                            เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ  จบ.  
๑.  มิจฉาวิตก  ๓ คือ   ๑.  กามวิตก  ตรึกในกาม     ๒. พยาบาทวิตก  ตรึกในการพยาบาท 
๓.  วิหิงสาวิตก  ตรึกในการเบียดเบียนคนอ่ืน.  
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                   ๔.  เรื่องสูกรเปรต  [๒๐๗]   
 

                                ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภสูกรเปรต 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "วาจานุรกขฺี"   เปนตน. 

                     พระมหาโมคคัลลานเถระเหน็เปรต 
        ความพิสดารวา  วันหน่ึงพระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิชฌกูฏ 
กับพระลักขณเถระ  ไดทาํการย้ิมแยมในประเทศแหงหนึ่ง   อันพระลักขณ-  
เถระถามวา   " ทานผูมีอายุ   อะไรหนอ   เปนเหตุแหงการทําความยิ้มแยม 
ใหปรากฏ ?"    กลาววา   " ทานผูมีอายุ  กาลน้ีมใิชกาลแหงปญหานี้,   ทาน 
ควรถามผมในสํานักของพระศาสดา "     ดังน้ีแลว    เที่ยวบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤหกับพระลักขณเถระนั่นเอง  กลับจากบิณฑบาตแลวไปสูพระเวฬุวัน 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวน่ัง. 
        ลําดับนั้น    พระลกัขณเถระถามความน้ันกะทาน.      ทานกลาววา 
" ผูมีอายุ      ผมไดเห็นเปรตตนหนึ่ง,     สรีระของมันประมาณ  ๓  คาวุต, 
สรีระนั้นคลายสรีระของมนุษย    สวนศีรษะของมันเหมือนศีรษะของสุกร, 
หางของมันเกิดที่ปาก,   หมูหนอนไหลออกจากปากน้ัน,   ผมคิดวา   ' เรา 
ไมเคยเห็นสัตวมีรูปอยางนี้ '   ครั้นเห็นเปรตนั้นแลว    จึงไดทําการย้ิมแยม 
ใหปรากฏ." 

                                 พระศาสดาตรัสรับรอง 
        พระศาสดาตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย    พวกสาวกของเรามีจักษุอยู 
หนอ "     แลวตรัสวา   " แมเราก็ไดเห็นสัตวนั่นที่ควงแหงตนโพธิ์เหมือน 
กัน.    แตไมพูด    ดวยอนุเคราะหแกชนเหลาอ่ืนวา    ' ก็ชนเหลาใดไมพึง  
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เชื่อตอเรา,   ความไมเชื่อน้ัน   พึงมีกรรมมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลา   
นั้น,    บัดนี้เราไดโมคคัลลานะเปนพยาน   จึงกลาว,  โมคคัลลานะพูดจริง 
ภิกษุทั้งหลาย." 
        ภิกษุทั้งหลายฟงเรื่องนี้แลว  ทูลถามพระศาสดาวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ       กบ็ุรพกรรมของเปรตนั้นเปนอยางไร ?"     พระศาสดาตรัสวา 
"  ถาอยางนั้น  พวกเธอจงฟงเถิด  ภิกษุทั้งหลาย"   แลวทรงนําอดีตนิทาน 
มา  ตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้น (ดังตอไปนี้) :- 

                    บุรพกรรมของสูกรเปรต  

        ไดยินวา  ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป  พระเถระ 
๒  รูปพรอมเพรียงกันในอาวาสใกลหมูบานตําบลหน่ึง.  ในพระ  ๒  รูปนั้น 
รูปหน่ึงมีพรรษา  ๖๐,    รปูหน่ึงมีพรรษา ๕๙,    รปูที่มีพรรษา  ๕๙  นั้น 
ถือบาตรและจีวรของพระเถระนอกน้ีเที่ยวไป,     ไดทําวัตรปฏิบัติทุกอยาง 
เหมือนสามเณร.    เมื่อพระเถระท้ังสองน้ันอยูพรอมเพรียงกัน     ดุจพ่ีนอง 
ที่อยูในทองมารดาเดียวกัน,     พระธรรมกถึกรูปหน่ึงมาสูที่อยู  (ของพระ- 
เถระทั้งสอง)  แลว     ก็กาลน้ัน   เปนวันธัมมัสสวนะ.    พระเถระทั้งสอง 
สงเคราะหพระธรรมกถึกแลวพูดวา    " ทานสัตบุรุษ      ขอทานจงกลาว 
ธรรมกถาแกพวกผมเถิด. "    พระธรรมกถึกนั้น    ก็กลาวธรรมกถาแลว. 
พระเถระทั้งสองมีจิตยินดีวา   " พวกเราไดพระธรรมกถึกแลว "      รุงข้ึน 
พาทานเขาไปบิณฑบาตยังบานใกลเคียง       ทําภัตกิจเสร็จในบานน้ันแลว 
กลาววา  " ทานผูมีอายุ   ขอทานจงกลาวธรรมกถาหนอยหน่ึงจากท่ีที่ไดพัก 
ไวในวันวาน"  แลวนิมนตใหทานกลาวธรรมแกพวกมนุษย.   พวกมนุษย 
ฟงธรรมกถาแลว   นิมนตแมเพ่ือตองการ (ใหฉัน) ในวันรุงข้ึน.  พระ-  
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เถระทั้งสองพาพระธรรมกถึกน้ันเที่ยวบิณฑบาต  ในบานเปนท่ีเที่ยวภิกษา   
บานละสองวันโดยรอบ   อยางนี้.   พระธรรมกถึกคิดวา   "พระเถระสอง 
รูปนี้     เปนผูออนโยนยิ่งนัก,    การท่ีเราใหพระแมทั้งสองรูปนี้หนีไปเสีย 
แลวอยูในวัดนี้ควร."    ในตอนเย็นทานไปสูที่บํารุงของพระเถระในเวลาที่ 
ภิกษุทั้งสองลุกไปแลว      กลับเขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา  "ทาน 
ผูเจริญ        เรื่องบางอยางที่ผมควรพูดมีอยู,"      เม่ือพระมหาเถระกลาววา 
"จงพูดเถิด    ผูมีอายุ."     คิดหนอยหน่ึงแลวพูดวา   "ทานผูเจริญ      ข้ึน 
ชื่อวาการพูดมีโทษมาก"   ไมพูดอะไร   แลวหลีกไป.   พระธรรมกถึกนั้น  
ไปสูสํานักแมของพระอนุเถระก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน.  ในวันที่ ๒ ทาน 
ก็ทําอยางนั้นเหมือนกัน,   ในวันที่  ๓  เม่ือความรวนเรอยางยิ่งเกิดแกพระ- 
เถระทั้งสองน้ันแลว,     เขาไปหาพระมหาเถระแลวพูดวา   "ทานผูเจริญ 
คําบางอยางท่ีผมควรจะพูดมีอยู,     แตผมไมอาจพูดในสํานักของทานได." 
ถูกพระเถระรบเราวา  "ไมเปนไร  คุณ,  จงพูดเถิด"   จึงกลาววา  "ทาน 
ผูเจริญ     กท็ําไม  พระอนุเถระจึงไมถูกกับทาน ?" 
        พระมหาเถระ.   ทานสัตบุรุษ   ทานพูดอะไรน่ัน;   ผมท้ังสองเปน 
เหมือนบุตรผูอยูในทองมารดาเดียวกัน,  ในผมท้ังสองรูป  รูปหนึ่งไดสิ่งของ 
แลว   รูปแมนอกน้ีก็เปนอันไดเหมือนกัน,   โทษของพระเถระนั่น  อันผม 
เคยเห็น  ยอมไมมี  ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี. 
        พระธรรมกถึก.  อยางนั้นหรือ ?  ทานผูเจริญ. 
        พระมหาเถระ.  อยางนั้น   คุณ. 
        พระธรรมกถึก.   ทานผูเจริญ   พระอนุเถระพูดกะผมอยางน้ีวา  ' ทาน 
สัตบุรุษ   ทานเปนกุลบุตร,   ทานทําการคบหากับพระมหาเถระนั่น     ดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 113 

ทําในใจวา   ' พระมหาเถระนี้   มีความละอาย  มีศลีเปนที่รัก,  ควรพิจารณา   
แลวจึงทํา,   ต้ังแตวันที่ผมมาถึง   พระอนุเถระนั่นพูดกะผมอยางนี้. 
        พระมหาเถระพอไดฟงคําน้ัน    ก็มีใจโกรธแคน     แตกแลว    ดุจ 
ภาชนะที่เขาทําดวยดิน  อันบุคคลตีดวยไมฉะน้ัน. พระธรรมกถึกแมนอกน้ี  
ลุกไปสํานักของพระอนุเถระ  แลวไดพูดเหมือนอยางนั้น.  แมพระอนุเถระ 
ก็ไดแตกอยางนั้นเหมือนกัน.   ในพระเถระสองรูปนั้น  แมรูปหนึ่ง  ชื่อวา 
เคยแยกกันเขาไปบิณฑบาต  ยอมไมมี   ตลอดกาลเทานี้   แมก็จริง,   ถึง  
ดังน้ัน   ในวันรุงข้ึน  พระเถระทั้งสองไดแยกกันเขาไปบิณฑบาต,   พระ- 
อนุเถระมาถึงกอนแลว    ไดยืนอยูที่ศาลาเปนที่บํารุง,   พระมหาเถระไดมา 
ถึงในภายหลัง.   พระอนุเถระเห็นทานแลว    จึงคิดวา   "เราควรรับบาตร 
และจีวรของพระเถระนี้หรือไมหนอ ?"   ทานแมคิดวา   "บัดนี้เราจักไม 
รับ"  ดังน้ีแลว  ก็ยังทําจิตใหออนได  ดวยทําในใจวา  "ชางเถิด  กรรม 
เห็นปานน้ี   อันเราไมเคยทํา,   การท่ีเรายังวัตรของตนใหเสียไปไมสมควร" 
ดังน้ีแลว   เขาไปหาพระเถระ  กลาววา  "ทานผูเจริญ  ทานจงใหบาตรและ 
จีวร."    พระมหาเถระนอกน้ี    ชี้นิ้วตวาดวา   "จงไป   คนหัวดือ้,   คุณ 
ไมควรจะรับบาตรและจีวรของฉัน,"   เมื่อพระอนุเถระนั้นกลาววา  "จริง 
ละขอรับ,   ถึงผมก็คิดแลววา   ' จักไมรับบาตรและจีวรของทาน,"    กลาว 
วา   "ทานผูมีอายุผูใหม   ทําไมทานจึงคิดวา   ' ความเกี่ยวของอะไร ๆ ใน 
วิหารน้ีของเรามีอยู  ?".   แมพระอนุเถระนอกน้ีก็กลาววา  "ทานผูเจริญ 
ก็ทําไมทานจึงสําคัญอยางนี้วา   ' ความเกี่ยวของอะไร ๆ ในวิหารน้ีของเรา 
มีอยู ? '   นี้เปนวิหารของทาน,"   แลวถือบาตรและจีวรออกไป.   ถึงพระ- 
มหาเถระนอกนี้ก็ไดออกไป  ( เหมือนกัน ).   
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        พระเถระทั้งสองน้ัน  ไมไปแมโดยหนทางเดียวกัน,   รูปหน่ึงถือเอา   
หนทางโดยประตูดานปจฉิมทิศ,   รปูหน่ึงถือเอาโดยประตูดานปุรัตถิมทิศ. 
พระธรรมกถึกกลาววา  "ทานผูเจริญ   อยาทําอยางนี้,   อยาทําอยางนี้" 
เมื่อพระเถระกลาววา  "จงหยุดเถิด  คุณ,"   แลวกลบั.   ในวันรุงข้ึนพระ- 
ธรรมกถึกนัน้    เขาไปบานใกลเคียง,    เมื่อพวกมนุษยกลาววา  "ทานผู 
เจริญท้ังสองไปไหน ?    ขอรับ,"      กลาวตอบวา  "คุณ    อยาถามเลย, 
พระผูเปนเจาผูเขาถึงสกุลของพวกทาน    วานน้ีทําการทะเลาะกันแลวออก 
ไป,   ฉันแมขอรองอยูก็ไมสามารถจะใหกลับได."   ในคนเหลาน้ัน   คนที่   
โงเขลาไดนิ่งเสีย,   สวนคนท่ีฉลาดคิดวา   "ชื่อวาความพลั้งพลาดอะไร ๆ 
ของผูเจริญท้ังสอง   เราทั้งหลายไมเคยเห็นสิ้นกาลประมาณเพียงนี้,    ภัยเมื่อ 
เกิดข้ึนแกพระผูเปนเจาทั้งสองน้ัน      คงเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระธรรมกถึก 
รูปนี้"   แลวไดเปนผูถึงความเสียใจ.    พระมหาเถระแมเหลาน้ัน   ไมได 
ความสบายจิตในที่ไปแลว.   พระมหาเถระคิดวา   "โอ !   กรรมของภิกษุ 
ใหมหนัก,   (เพราะ) เธอไดพูดกะภิกษุผูจรมา   ที่ตนเห็นแลวครูเดียววา 
' ทานอยาไดทําการคบหากับพระมหาเถระ."     ถึงพระอนุเถระนอกน้ีก็ได 
คิดวา    "โอ !   กรรมของพระมหาเถระหนัก    (เพราะ)  ทานไดพูดกะ 
ผูจรมา  อันตนเห็นแลวเพียงครูเดียววา  ' อยาไดคบหากับพระอนุเถระนี้." 
การสาธยายและการทําไวในใจมิไดมีแลวแกพระเถระทั้งสองน้ัน.       โดย 
ลวงไป ๑๐๐ ป    พระเถระทั้งสองน้ันไดไปสูวิหารแหงเดียวกันในปจฉิม- 
ทิศ.    เสนาสนะอันเดียวกันนั่นแล    ไดถึงแกพระเถระทั้งสองน้ัน.    เมื่อ 
พระมหาเถระเขาไปน่ังบนเตียงแลว,      แมพระอนุเถระนอกน้ีก็ไดเขาไป. 
พระมหาเถระพอเห็นพระอนุเถระนั้นก็จําได    ไมสามารถจะอดกลั้นน้ําตา  
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ไวได.  ถึงพระอนุเถระนอกน้ี   ก็จําพระมหาเถระได   มีนัยนตาอันเต็มแลว   
ดวยนํ้าตา   คิดวา   "เราจะพูดหรือไมพูดหนอแล ?"    แลวคิดวา  "ขอ 
นั้นไมควรเชื่อ"     แลวไหวพระเถระ     กลาววา  "ขาแตทานผูเจริญ 
ผมถือบาตรและจีวรของทานไดเที่ยวไปตลอดกาลประมาณเพียงนี้,    เออก็ 
มรรยาทอันไมสมควรอะไร ๆ ในทวารทั้ง ๖  มกีายทวารเปนตนของผม 
อันทานเคยเห็นแลวหรือ ? 
        พระมหาเถระ.    ไมเคยเห็น  ผูมีอายุ.  
        พระอนเุถระ.   เมื่อเปนเชนนั้น   ทําไมทานจึงไดพูดกะพระธรรม- 
กถึกวา  ' อยาไดทําการคบหากับพระอนุเถระนั่น ? ' 
        พระมหาเถระ.   ผูมีอายุ   ผมหาพูดอยางนั้นไม   นัยวา   ทานพูด 
อยางนี้   ในระหวางของเรา. 
        พระอนเุถระ.   ทานผูเจริญ     แมผมก็มิไดพูด. 
        ในขณะนั้น   พระเถระทั้งสองน้ันก็ทราบไดวา   "พระธรรมกถึก 
นั้น     จักใครทําลายเราทั้งสอง    จึงพูดอยางนั้น"    แลวยังกันและกันให 
แสดงโทษแลว.   พระเถระทั้งสองน้ัน   ไมไดความสบายใจตลอด  ๑๐๐  ป 
เปนผูพรอมเพรียงกันในวันนั้น   ชวนกันวา  "มาเถิด,   เราจักคราพระ- 
ธรรมกถึกนัน้ออกจากวิหารน้ัน"   แลวหลีกไป  ไดถึงวิหารน้ันโดยลําดับ. 
แมพระธรรมกถึกก็เห็นพระเถระทั้งสองแลว     เขาไปใกล  เพ่ือรับบาตร 
และจีวร.       พระเถระทั้งสองชี้นิ้วพูดวา   "ทานไมควรจะอยูในวิหารน้ี 
(ตอไป)."   พระธรรมกถึกนั้นไมอาจดํารงอยูได   ออกหนีไปในทันใด 
นั้นเอง.   ครัง้น้ัน   สมณธรรมท่ีเธอบําเพ็ญแลวส้ินสองหม่ืนป   มิไดอาจ 
เพ่ือจะทรงเธอไวได.    เธอเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในอเวจี    ไหม  
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อยูสิ้นพุทธันดรหน่ึง     มอัีตภาพมีประการดังกลาวแลว      เสวยทุกขอยูที่   
ภูเขาคิชฌกูฏในบัดนี้. 

                 พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา 
        พระศาสดา    ครั้นทรงนําบุรพกรรมน้ี     ของสูกรเปรตนั้นมาแลว 
ตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย    ธรรมดาวาภิกษุ    พึงเปนผูเขาไปสงบดวยกาย 
เปนตน"   แลวตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
                 ๔.        วาจานุรกฺขี     มนสา   สุสวุโต 
                กาเยน  จ   อกุสล   น  กยิรา  
                เอเต    ตโย    กมฺมปเถ   วิโสธเย 
                อาราธเย  มคฺค   อิสิปฺปเวทิต. 
                "บุคคลผูมีปกติรักษาวาจา   สํารวมดีแลวดวยใจ 
        และไมควรทําอกุศลดวยกาย   พึงยังกรรมบกทั้งสาม 
        เหลาน้ีใหหมดจด    พึงยินดีทางท่ีทานผูแสวงหาคุณ 
        ปราศแลว." 

                               แกอรรถ 
        ความแหงพระคาถาน้ันวา " บุคคล   ชื่อวาผูมีปกติตามรักษาวาจา 
เพราะเวนทุจริต๑  ๔,   ชื่อวาสํารวมใจแลวดวยดี   เพราะไมยังมโนทุจริตมี 
อภิชฌาเปนตนใหเกิดข้ึน.    และเม่ือสูกายทุจริต    มีปาณาติบาตเปนตน 
ชื่อวาไมควรทําอกุศลดวยกาย,    พึงยังกรรมบถ ๓ เหลาน้ัน   ใหหมดจด 
ดวยอาการอยางน้ี;    ก็เม่ือใหหมดจดไดอยางนั้น     ชื่อวาพึงยินดีมรรคมี 
๑.  วจีทุจริต  ๔ คือ  ๑. พูดเท็จ  ๒. พดูคําหยาบ  ๓. พดูสอเสียด  ๔. พดูเพอเจอ คือตัดเสียงซ่ึง 
ประโยชนตนและคนอ่ืน.  
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องค ๘   อันทานผูแสวงหาคุณท้ังหลา   มีพระพุทธเจาเปนตน    ผูแสวง   
หาคุณคือศีลเปนตน   ประกาศแลว. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                       
                                     เรือ่งสูกรเปรต    จบ.    
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            ๕.  เรื่องพระโปฐิลเถระ  [๒๐๘]    
 

                               ขอความเบื้องตน 
               พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระเถระ 
นามวาโปฐิละ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " โยคา  เว "  เปนตน. 

                        รูมากแตเอาตัวไมรอด 
               ดังไดสดับมา  พระโปฐิละนั้นเปนผูทรงพระไตรปฎกในศาสนาของ 
พระพุทธเจา ๗ พระองค    บอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐ รูป.    พระศาสดา 
ทรงดําริวา   " ภิกษุนี้   ยอมไมมีแมความคิดวา  ' เราจักทําการสลัดออก 
จากทุกขแกตน;   เราจักยังเธอใหสังเวช."  
        จําเดิมแตนั้นมา  พระองคยอมตรัสกะพระเถระน้ัน    ในเวลาท่ีพระ- 
เถระมาสูที่บํารุงของพระองควา  " มาเถิด  คุณใบลานเปลา,  นั่งเถิด  คุณ 
ใบลานเปลา,  ไปเถิด   คุณใบลานเปลา,   แมในเวลาท่ีพระเถระลุกไป   ก ็
ตรัสวา   " คุณใบลานเปลา   ไปแลว."    พระโปฐิละนั้นคิดวา   " เรายอม 
ทรงไวซึ่งพระไตรปฎกพรอมท้ังอรรถกถา,   บอกธรรมแกภิกษุ ๕๐๐  รูป 
ถึง ๑๘ คณะใหญ,  ก็เม่ือเปนเชนนั้น  พระศาสดายังตรัสเรียกเราเนือง ๆ 
วา  ' คุณใบลานเปลา '  พระศาสดาตรัสเรียกเราอยางนี้   เพราะความไมมี 
คุณวิเศษ  มีฌานเปนตนแนแท."   ทานมีความสังเวชเกิดข้ึนแลว   จึงคิดวา 
" บัดนี้   เราจักเขาไปสูปาแลวทําสมณธรรม"    จัดแจงบาตรและจีวรเอง 
ทีเดียว  ไดออกไปพรอมดวยภิกษุผูเรียนธรรม   แลวออกไปภายหลังภิกษุ 
ทั้งหมดในเวลาใกลรุง.  พวกภิกษุนั่งสาธยายอยูในบริเวณ   ไมไดกําหนด 
ทานวา   " อาจารย."   พระเถระไปส้ินสองพันโยชนแลว,   เขาไปหาภิกษุ  
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๓๐ รูป  ผูอยูในอาวาสราวปาแหงหนึ่ง   ไหวพระสังฆเถระแลว   กลาววา   
"  ทานผูเจริญ   ขอทานจงเปนที่พ่ึงของกระผม." 
        พระสังฆเถระ.  " ผูมีอายุ  ทานเปนพระธรรมกถึก,  สิ่งอะไรช่ือวา 
อันพวกเราพึงทราบได   ก็เพราะอาศัยทาน,   เหตุไฉนทานจึงพูดอยางนี้  ? 
        พระโปฐิละ.    ทานผูเจริญ    ขอทานจงอยาทําอยางนี้,   ขอทานจง 
เปนที่พ่ึงของกระผม. 

                           วิธีขจัดมานะของพระโปฐิละ  

               ก็พระเถระเหลาน้ันทั้งหมด ลวนเปนพระขีณาสพทั้งน้ัน. ลําดับนั้น 
พระมหาเถระ      สงพระโปฐิละนั้นไปสูสํานักพระอนุเถระ      ดวยคิดวา 
" ภิกษุนี้มีมานะ    เพราะอาศัยการเรียนแท."    แมพระอนุเถระนั้นก็กลาว 
กะพระโปฐิละนั้น    อยางน้ันเหมือนกัน.    ถึงพระเถระท้ังหมด    เมื่อสง 
ทานไปโดยทํานองนี้    ก็สงไปสูสํานักของสามเณรผูมีอายุ  ๗  ขวบ  ผูใหม 
กวาสามเณรท้ังหมด        ซึ่งน่ังทํากรรมคือการเย็บผาอยูในที่พักกลางวัน. 
พระเถระทั้งหลายนํามานะของทานออกได  ดวยอุบายอยางนี้. 

                          พระโปฐิละหมดมานะ 
        พระโปฐิละนั้น     มมีานะอันพระเถระท้ังหลายนําออกแลว      จึง 
ประคองอัญชลีในสํานักของสามเณรแลวกลาววา  "  ทานสัตบุรุษ  ขอทาน 
จงเปนที่พ่ึงของผม." 
               สามเณร.   ตายจริง   ทานอาจารย   ทานพูดอะไรน่ัน,   ทานเปน 
คนแก  เปนพหูสูต,  เหตุอะไร  ๆ พึงเปนกิจอันผมควรรูในสํานักของทาน 
               พระโปฐิละ.   ทานสัตบุรุษ   ทานอยาทําอยางน้ี,   ขอทานจงเปน 
ที่พ่ึงของผมใหได.  
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               สามเณร.   ทานขอรับ   หากทานจักเปนผูอดทนตอโอวาทไดไซร,   
ผมจักเปนที่พ่ึงของทาน. 
        พระโปฐิละ.   ผมเปนได  ทานสัตบุรุษ,   เมื่อทานกลาววา  ' จงเขา 
ไปสูไฟ,'   ผมจักเขาไปแมสูไฟไดทีเดียว. 

        พระโปฐิละปฏบิัติตามคาํส่ังสอนของสามเณร  

        ลําดับนั้น   สามเณรจึงแสดงสระ ๆ หน่ึงในท่ีไมไกล   แลวกลาวกะ 
ทานวา    " ทานขอรับ   ทานนุงหมตามเดิมนั่นแหละ   จงลงไปสูสระนี้." 
จริงอยู   สามเณรน้ัน  แมรูความที่จีวรสองชั้นซึ่งมีราคามาก  อันพระเถระ 
นั้นนุงหมแลว   เมื่อจะทดลองวา  " พระเถระจักเปนผูอดทนตอโอวาทได 
หรือไม"   จึงกลาวอยางนั้น.   แมพระเถระก็ลงไปดวยคํา ๆ เดียวเทาน้ัน. 
ลําดับนั้น   ในเวลาท่ีชายจีวรเปยก   สามเณรจึงกลาวกะทานวา  " มาเถิด 
ทานขอรับ"   แลวกลาวกะทานผูมายืนอยูดวยคําๆ เดียวเทาน้ันวา  " ทาน 
ผูเจริญ  ในจอมปลวกแหงหนึ่ง   มีชองอยู  ๖ ชอง,    ในชองเหลาน้ัน    เห้ีย  
เขาไปภายในโดยชอง ๆ หน่ึง   บุคคลประสงคจะจับมัน   จึงอุดชองทั้ง  ๕ 
นอกน้ี  ทําลายชองที่ ๖  แลว   จึงจับเอาโดยชองที่มันเขาไปน่ันเอง;  บรรดา 
ทวารท้ังหก   แมทานจงปดทวารท้ัง ๕ อยางนั้นแลว   จงเริ่มต้ังกรรม๑นี้ไว 
ในมโนทวาร."     ดวยนัยมีประมาณเทาน้ี      ความแจมแจงไดมีแกภิกษุผู  
เปนพหูสูต   ดุจการลุกโพลงข้ึนแหงดวงประทีปฉะนั้น.   พระโปฐิละนั้น 
กลาววา  " ทานสัตบุรุษ  คํามีประมาณเทาน้ีแหละพอละ"   แลวจึงหย่ังลง 
ในกรชกาย๒     ปรารภสมณะธรรม. 
๑.  คําวา กรรม ในท่ีนี้   ไดแก  บริกรรม  หรือกัมมัฏฐาน.  ๒. แปลวา ในกายบังเกดิดวยธุลี 
มีในสรีระ.  
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                     ทางเจรญิและทางเสื่อมแหงปญญา   

        พระศาสดาประทับนั่งในท่ีสุดประมาณ  ๑๒๐ โยชนเทียว      ทอด 
พระเนตรดูภิกษุนั้นแลวดําริวา     " ภิกษุนั้นเปนผูมีปญญา  (กวางขวาง) 
ดุจแผนดิน  ดวยประการใดแล;  การท่ีเธอต้ังตนไวดวยประการนั้นนั่นแล 
ยอมสมควร."    แลวทรงเปลงพระรัศมีไป    ประหน่ึงตรัสอยูกับภิกษุนั้น 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
         ๕.        โยคา   เว    ชายตี  ภูริ           อโยคา   ภูริสงฺขโย  
                เอต   เทฺวธา  ปถ   ญตฺวา       ภวาย   วภิวาย   จ 
                ตถตฺตาน   นิเวเสยฺย               ยถา  ภูร ิ ปวฑฺฒติ. 
                "ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบแล,  ความ 
        สิ้นไปแหงปญญาเพราะการไมประกอบ,     บัณฑิตรู 
        ทาง ๒ แพรง      แหงความเจริญและความเสื่อมนั่น 
        แลว      พึงต้ังตนไวโดยประการท่ีปญญาจะเจริญขึ้น 
        ได." 

                                       แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  โยคา   ความวา  เพราะการกระทําไว 
ในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ ๓๘. 
        คําวา ' ภูริ '  นั่น  เปนชื่อแหงปญญาอันกวางขวาง  เสมอดวย 
แผนดิน.  ความพินาศ  ชื่อวา  ความสิ้นไป. 
        สองบทวา    เอต   เทวฺธา   ปถ    คือ  ซึ่งการประกอบและการไม 
ประกอบนั่น.                 
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        บาทพระคาถาวา   ภวาย   วิภวาย   จ   คือ  แหงความเจริญและ   
ความไมเจริญ.                                                       
        บทวา   ตถตฺตาน   ความวา   บัณฑิตพึงต้ังตนไว   โดยประการท่ี 
ปญญากลาวคือภูรินี้จะเจริญข้ึนได. 
        ในกาลจบพระคาถา  พระโปฐิลเถระตั้งอยูในพระอรหัตแลว  ดังนี้. . 
                                        เรื่องพระโปฐิลเถระ   จบ.   
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         ๖.  เรื่องพระเถระแก   [๒๐๙]   
 

                          ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภภิกษุแก 
หลายรูป  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " วน  ฉินฺทถ "  เปนตน. 

                พวกกุฏมพีละฆราวาสออกบวช  

        ไดยินวา      ภิกษุเหลาน้ันในเวลาเปนคฤหัสถเปนกุฎมพี     เปนผู 
มั่งค่ัง   มีทรพัยมาก  ในกรุงสาวัตถี   เปนสหายกันและกัน   ทําบุญรวมกัน 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว     คิดวา   " พวกเราเปนคนแก, 
ประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือนของพวกเรา"     ดังน้ีแลว      ทูลขอ 
บรรพชากะพระศาสดา  บวชแลว,   แตเพราะความเปนคนแก  ไมสามารถ 
เลาเรียนธรรมได   จึงใหคนสรางบรรณศาลาไวในท่ีสุดวิหาร   แลวอยูรวม 
กัน,    แมเม่ือเที่ยวไปบิณฑบาต    โดยมากก็ไปเรือนของบุตรและภรรยา 
นั่นแหละแลวฉัน. 

              พวกภิกษุแกรองไหราํพันถึงอุบาสิกา 
        ในภิกษุเหลาน้ัน     ภิกษุรูปหน่ึงมีภรรยาเกาชื่อวานางมธุรปาณิกา. 
นางไดมีอุปการะแกภิกษุเหลาน้ันแมทุกรูป;   เพราะฉะนั้น    ภิกษุแมทุกรูป 
ถืออาหารท่ีตนไดแลว   ไปน่ังฉันที่เรือนของนางน่ันแหละ.    ฝายนางก็ถวาย  
แกงและกับแกภิกษุเหลานั้น   ตามท่ีตนจัดไว. 
        นางอันอาพาธชนิดใดชนิดหน่ึงถูกตองแลว  ไดทํากาละแลว. ลําดับ 
นั้น     พระเถระแกเหลาน้ันประชุมกนัในบรรณศาลาของพระเถระผูสหาย  
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กอดคอกันและกันรองไหรําพันอยูวา   " อุบาสิกาผูมีรสมืออันอรอยทํากาละ   
เสียแลว."   และอันภิกษุทั้งหลายว่ิงเขาไปโดยรอบ   แลวถามวา   " นี่เรื่อง 
อะไรกัน  ?   ทาน "    จึงกลาววา  " ทานผูเจริญ   ภรรยาเกาของสหายของ 
พวกผมทํากาละเสียแลว,   นางเปนผูมีอุปการะแกพวกผมเหลือเกิน,   บัดนี้ 
พวกผมจักไดผูเห็นปานน้ันแตไหน,   พวกผมรองไหเพราะเหตุนี้." 

               พระศาสดาตรัสกากชาดกแกภิกษุทั้งหลาย 
        ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมแลว.   พระศาสดาเสด็จมาแลว 
ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอน่ังประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ? 
ในบัดนี้ "      เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา  " ดวยเรื่องชื่อน้ี "     จึงตรัสวา 
" ภิกษุทั้งหลาย  ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น,  แมในกาลกอน  เมื่อนางมธุร- 
ปาณิกาน้ันเกิดในกําเนิดกา  เที่ยวไปริมฝงสมุทร   ถูกลูกคลื่นสมุทร (ซัด) 
เขาไปสูสมุทรใหตายแลว   ภิกษุเหลาน้ัน  (เกิด) เปนกา  รองไหร่ําไรแลว, 
คิดวา  ' พวกเราจักนํานางกาน้ันไป,'   จึงพากันวิดมหาสมุทรดวยจะงอยปาก 
ลําบากแลว."    ทรงนําอดีตนิทานมาแลว   ตรัสกาก๑ ชาดกใหพิสดารวา :- 
                " เออก็   คางของพวกเราลาแลว,     และปากซีด, 
        พวกเราจงงดเสียเถิด     พวกเรา  (วิดตอไปก็)   ไม 
        สําเร็จ,    เพราะหวงนํ้าใหญยังเต็มอยูอยางเดิม." 
        แลวตรสัเรียกภิกษุเหลาน้ันมา   ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
อาศัยปา   คือราคะ  โทสะ  และโมหะ    จึงถึงทุกขนี้,   การท่ีพวกเธอตัดปา 
นั้นเสีย  ควร,   พวกเธอจักเปนผูหมดทุกขไดดวยอาการอยางน้ัน"    แลว 
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา:-  
๑. ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๔๒  อรรถกถา.  ๒/๕๓๓.  
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   ๖.        วน   ฉินฺทถ   มา   รุกข           วนโต    ชายตี   ภย   
        เฉตฺวา  วนฺจ  วนกฺจ           นพฺิพนา  โหถ  ภิกฺขโว. 
                        ยาว  ห ิ วนโถ  น   ฉิชชฺติ  
                        อณมุตฺโตป  นรสฺส  นาริสุ 
                        ปฏิพทฺธมโน  ว  ตาว  โส 
                        วจฺโฉ  ขรีปโกว  มาตร.ิ  
                " ทานท้ังหลายจงตัดกิเลสดุจปา  อยาตัดตนไม, 
        ภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา,     ภิกษุทั้งหลาย     ทาน 
        ทั้งหลาย   จงตัดกิเลสดุจปา  และดุจหมูไมต้ังอยูใน 
        ปาแลว    เปนผูไมมกีิเลสดุจปาเถิด;    เพราะกิเลสดุจ 
        หมูไมต้ังอยูในปา  ถึงมีประมาณนิดหนอยของนรชน 
        ยังไมขาดในนารีทั้งหลายเพียงใด,     เขาเปนเหมือน 
        ลูกโคท่ียังด่ืมน้ํานม       มีใจปฏพัิทธในมารดาเพียง 
        นั้น." 

                                   แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มา  รุกฺข   ความวา  ก็เมื่อพระศาสดา 
ตรัสวา " ทานท้ังหลายจงตัดปา,'    ภิกษุเหลาน้ันผูบวชยังไมนาน  ความ 
คิดในความเปนผูใครเพ่ือตัดตนไมจะเกิดข้ึนวา   " พระศาสดายอมใหพวก 
เราถือมีดเปนตนตัดปา;"   เมื่อเปนเชนนั้น    พระศาสดาเม่ือจะทรงหาม 
ภิกษุเหลาน้ันวา    " เราพูดคําน่ัน       หมายเอาปาคือกิเลสมีราคะเปนตน 
(ตางหาก )   มิไดพูดหมายเอาตนไม"  จึงตรัสวา  "อยาตัดตนไม." 
        บทวา   วนโต    ความวา   ภัยแตสัตวรายมีสีหะเปนตน   ยอมเกิด  
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จากปาตามปกติ    ฉันใด;   แมภัยมีชาติเปนตน     ยอมเกิดจากปาคือกิเลส   
ฉันนั้น. 
        ในสองบทวา   วน  วนฏฺจ๑  นี้   พึงทราบวินิจฉัยวา  ตนไมใหญ 
ชื่อวาปา,    ตนไมเล็กที่ต้ังอยูในปาน้ัน   ชื่อวาหมูไมต้ังอยูในปา   อีกอยาง  
หน่ึง   ตนไมที่เกิดกอนชื่อวาปา    ที่เกิดตอ ๆ กันมา   ชื่อวาหมูไมต้ังอยู 
ในปา  (ฉันใด);   กิเลสใหญ ๆ อันคราสัตวไวในภพ   ชื่อวากิเลสดุจปา, 
กิเลสที่ใหผลในปจจุบัน    ชื่อวากิเลสดุจหมูไมต้ังอยูในปา;    อีกอยางหนึ่ง 
กิเลสที่เกิดกอน   ชื่อวากิเลสดุจปา   ทีเ่กิดตอ  ๆ มา   ชื่อวากิเลสดุจหมูไม 
ต้ังอยูในปาฉันนั้นเหมือนกัน .  กก็ิเลสชาตแมทั้งสองอยางนั้น  อันพระโยคี 
พึงตัดดวยญาณท่ีสัมปยุตดวยมรรคที่ ๔,    เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา  " จงตัดกิเลสดุจปา   และดุจหมูไมต้ังอยูในปา." 
        สองบทวา  นิพฺพนา   โหถ    แปลวา   ทานท้ังหลายจงเปนผูไมมี 
กิเลสเถิด.                                      
        สองบทวา   ยาวฺห ิ   วนฏโฑ๒   ความวา   หมูไมที่ต้ังอยูในปา  คือ 
กิเลสนั่น    ถงึมีประมาณนิดหนอยของนรชน    ยังไมขาดในนารีทั้งหลาย 
เพียงใด,   เขาก็เปนเหมือนลูกโคตัวยังด่ืมน้ํานม   มใีจปฏิพัทธ   คือมีจิต 
ของในมารดาเพียงนั้น. 
        ในเวลาจบทศนา   พระเถระแกเหลาน้ันต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว, 
เทศนาไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                    เรื่องพระเถระแก   จบ. 
๑.  บาลีเปน  วนถฺจ.    ๒.  ยาว   หิ  วนโถ.   
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  ๙.  เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ  [๒๑๐]   
 

                                 ขอความเบื้องตน         

 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภสัทธิวิหาริก  
ของพระสารีบุตรเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อุจฺฉินฺท "  เปนตน. 

              มาณพบวชแลวไดกัมมัฏฐานไมถูกอัธยาศัย 
        ไดยินวา บุตรของนายชางทองคนหน่ึงมีรูปสวย  บวชในสํานักของ 
พระเถระแลว.   พระเถระดําริวา   " พวกคนหนุม  มีราคะหนา"   แลวได 
ใหอสุภกัมมัฏฐานแกทาน  เพ่ือกําจัดราคะ.   แตกมัมัฏฐานน้ันไมเปนที่สบาย 
สําหรับทาน;   เพราะเหตุนั้น  ทานเขาไปสูปาแลว  พยายามอยูสิ้น  ๓   เดือน 
ไมไดแมซึ่งคุณมาตรวาความเปนผูมีจิตแนแนวแลว        จึงมาสูสํานักของ 
พระเถระอีก,   เมื่อพระเถระกลาววา  " ทาน  กัมมฏัฐานมาปรากฏแกทาน 
แลวหรือ ?"  จึงบอกความเปนไปน้ัน.  ครั้งน้ัน  พระเถระกลาว (กะทาน) 
วา  "การถึงการปลงใจวา  ' กัมมัฏฐานไมสําเร็จ,'   ดังน้ี   ยอมไมสมควร" 
แลวบอกกัมมัฏฐานน้ันแหละใหดีข้ึนอีก   แลวไดใหแกทาน.   แมในวาระ 
ที่ ๒ ทานก็ไมอาจยังคุณวิเศษอะไร ๆ ใหเกิดข้ึนได    จึง (กลับ)  มาบอก 
แกพระเถระ.    แมพระเถระบอกกัมมัฏฐานน้ันเอง    ทําใหมีเหตุมีอุปมา. 
ทานก็มาบอกความท่ีกัมมัฏฐานไมสําเร็จแมอีก.    พระเถระคิดวา   " ภิกษุ 
ผูทํา (ความเพียร)   ยอมทราบนิวรณธรรม   มีความพอใจในกามเปนตน 
ซึ่งมีอยูในตนวา  ' มีอยู '   และที่ไมมีวา   ' ไมมี; '   ก็ภิกษุแมนี้    เปนผูทํา 
(ความเพียร)   มิใชเปนผูไมทํา,   เปนผูปฏิบัติ  มิใชเปนผูไมปฏิบัติ;  แต 
เราไมรูอัธยาศัยของภิกษุนั่น,      ภิกษุนั่นจักเปนผูอันพระพุทธเจาพึงแนะ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 128 

นํา "  จึงพาทานเขาไปเฝาพระศาสดาในเวลาเย็น   แลวกราบทูลความเปน   
ไปน้ันทั้งหมดวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ      ภิกษุนี้เปนสัทธิวิหาริกของ 
ขาพระองค,   ขาพระองคใหกัมมัฏฐานชื่อน้ีแกภิกษุนี้    ดวยเหตุนี้."  

    พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแกภิกษุนั้น 
        ครั้งน้ัน   พระศาสดาตรัสกะพระเถระน้ันวา  " ชื่อวาอาสยานุสยญาณ 
นั่น  ยอมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย   ผูบําเพ็ญบารมีแลว  ยังหมื่นโลกธาตุ 
ใหบันลือแลว     ถึงความเปนพระสัพพัญูนั่นแล"    แลวทรงรําพึงอยูวา 
" ภิกษุนี้บวชจากสกุลไหนหนอแล ?"    ทรงทราบวา  " จากสกุลชางทอง,  
ทรงพิจารณาอัตภาพท่ีลวงมาแลว      ทรงเห็นอัตภาพ  ๕๐๐  ของภิกษุนั้น 
อันเกิดโดยลาํดับเฉพาะในสกุลชางทอง    แลวทรงดําริวา  " ภิกษุหนุมนี้  
ทําหนาท่ีชางทองอยูตลอดกาลนาน   หลอมแตทองมีสีสุกอยางเดียว   ดวย 
คิดวา   ' เราจักทําใหเปนดอกกรรณิการและดอกปทุมเปนตน.   อสุภปฏิกูล 
กัมมัฏฐานไมเหมาะแกภิกษุหนุมนี้,   กัมมัฏฐานท่ีพอใจเทาน้ัน   จึงจะเปน 
กัมมัฏฐานท่ีสบายแกเธอ"   จึงตรัสวา   " สารีบุตร   เธอจักเห็นภิกษุที่เธอ 
ใหกัมมัฏฐาน  ลําบากแลวตลอด ๔  เดือน  บรรลพุระอรหัตในภายหลังภัต 
ในวันนี้นั่นแหละ    เธอไปเถิด"    ดังน้ีแลว    ทรงสงพระเถระไป    ทรง 
นิรมิตดอกปทุมทอง      ประมาณเทาจักรดวยพระฤทธิ์       แลวทรงทําให 
เปนเหมือนหลั่งหยาดนํ้าจากใบและกาน  แลวไดประทานใหดวยพระดํารัส 
วา  " เอาเถิด   ภิกษุ   เธอจงถือเอาดอกปทุมนี้ไปวางไวที่กองทรายท่ีทาย 
วิหาร   นั่งขัดสมาธิในที่ตรงหนา   แลวทําบริกรรมวา   'โลหิตก  โลหิตก ' 
(สีแดง  สีแดง).   เมื่อภิกษุนั้นรับดอกปทุมจากพระหัตถของพระศาสดาเทา 
นั้น,   จิตก็เลื่อมใสแลว,   ทานไปยังทายวิหารพูนทรายข้ึนแลว   เสียบกาน  
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ดอกปทุมที่กองทรายน่ันแลว    นั่งขัดสมาธิในท่ีตรงหนา    เริม่บริกรรมวา   
" โลหิตก  โลหิตก."  

                       ภิกษุนั้นสําเร็จคุณวิเศษ 
        ครั้งน้ัน  นิวรณทั้งหลายของทานระงับแลวในขณะน้ันนั่นเอง อุป-  
จารฌานเกิดแลว.   ทานยงัปฐมฌานใหเกิดข้ึน   ในลําดับแหงอุปจารฌาน 
นั้น     ใหถึงความเปนผูชํานาญโดยอาการ๑  ๕    นัง่อยูตามเดิมเทียว   บรรล ุ
ฌานท้ังหลายมีทุติยฌานเปนตนแลว     นั่งเลนฌานในจตุตถฌานที่ชํานาญ 
อยู. 
        พระศาสดา  ทรงทราบวาฌานท้ังหลายเกิดข้ึนแกภิกษุนั้นแลว  ทรง 
พิจารณาดูวา  " ภิกษุนี่จักอาจเพ่ือยังคุณวิเศษอันยิ่งใหเกิดข้ึนตามธรรมดา 
ของตนหรือหนอ ?"     ทรงทราบวา ' จักไมอาจ '    แลวทรงอธิษฐานวา 
" ขอดอกปทุมนั้นจงเห่ียวแหงไป"  ดอกปทุมนั้นไดเห่ียวแหงมีสีดํา เหมือน 
ดอกปทุมที่ถกูขยี้ดวยมือฉะน้ัน.  ภิกษุนั้นออกจากฌานแลว แลดูดอกปทุม 
นั้น    เห็นอนิจจลักษณะวา   " ทําไมหนอแล   ดอกปทุมนี้ถูกชรากระทบ 
แลวจึงปรากฏได,   แมเม่ืออนุปาทินนกสังขารอันชรายังครอบงําไดอยางนี้,  
ในอุปาทินนกสังขารก็ไมจําตองพูดถึง,   อันชราคงจักครอบงําอุปาทินนก- 
สังขารแมนี้."  ก็ครั้นอนิจจลักษณะน้ัน อันทานเห็นแลว,  ทุกขลักษณะและ 
อนัตตลักษณะก็ยอมเปนอันเห็นแลวเหมือนกัน.      ภพ ๓ ปรากฏแลวแก 
ทานดุจไฟติดทั่วแลว  และดุจซากศพอันบุคคลผูกไวที่คอ.  
        ในขณะนั้น  พวกเด็กลงสูสระแหงหนึ่ง  ในท่ีไมไกลภิกษุนั้น    เด็ด 
๑. อาการ ๕ คือ อาวัชชนะ การนึก, สมาปชชนะ การเขา, วุฏฐานะ การออก, อธิฏฐานะ 
การตั้งใจปรารถนา, ปจจเวกขณะ การพิจารณา.  
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ดอกโกมุททัง้หลายแลว  ทําใหเปนกองไวบนบก.  ภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุท   
ทั้งหลายบนบกและในน้ํา.    ลําดับนั้น  ดอกโกมุทในน้ํางดงาม    ปรากฏ 
แกเธอประดุจหลั่งนํ้าออกอยู,     ดอกโกมุทนอกน้ีเห่ียวแหงแลวท่ีปลาย ๆ. 
ภิกษุนั้นเห็นอนิจจลักษณะเปนตนดีข้ึนวา  " ชรายอมกระทบอนุปาทินนก- 
สังขารอยางนี้,   ทําไมจึงจักไมกระทบอุปาทินนกสังขารเลา ?" 

          จงตัดความเยือ่ใย  เจรญิทางสงบ  

        พระศาสดาทรงทราบวา    " บัดนี้    กัมมฏัฐานปรากฏแกภิกษุนี้แลว, 
ประทับนั่งในพระคันธกุฏิเทียว     ทรงเปลงพระรัศมีไป.     พระรัศมีนั้น 
กระทบหนาภิกษุนั้น,   ครั้นเมื่อทานพิจารณาอยูวา  " นั่นอะไรหนอ ?" 
พระศาสดาไดเปนประหน่ึงวาเสด็จมาประทับยืนอยูที่ตรงหนา.   ทานลุกข้ึน 
แลวประคองอัญชล.ี   ลําดับนั้น   พระศาสดาทรงกําหนดธรรมเปนที่สบาย 
ของเธอแลว   จึงตรัสพระคาถาน้ีวา:- 
                    ๗.        อุจฺฉนิฺท  สิเนหมตฺตโน 
                        กมุุท   สารทิกว  ปาณนิา 
                        สนฺติมคฺคเม   พฺรหูย 
                        นิพฺพาน   สุคเตน  เทสิต. 
                " เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย        เหมือน 
        บุคคลถอนดอกโกมุท  ทีเกิดในสรทกาลดวยมือ,  จง 
        เจริญทางแหงสันติทีเดียว,  (เพราะ)   พระนพิพาน 
        อันพระสุคตแสดงแลว."  
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                               แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อุจฺฉนิฺท  คือ  จงตัดดวยอรหัตมรรค.  
บทวา สารทิก  ไดแก ที่เกิดแลวในสรทกาล. 
        บทวา  สนฺติมคฺค     คือ  ซึ่งทางอันมีองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงพระ- 
นิพพาน.  บทวา พฺรูหย  คือ จงเจริญ.  บทวา นิพฺพาน ความวา เพราะ 
พระนิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว;   เพราะฉะนั้น    ทานจงเจริญทาง 
แหงพระนิพพานนั้น. 
                ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุนั้นต้ังอยูในพระอรหัตแลว   ดังน้ีแล.  
                เรือ่งสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ  จบ.  
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          ๘.  เรือ่งพอคามีทรัพยมาก  [๒๑๑]    
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพอคามีทรัพย 
มาก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อธิ  วสฺส "  เปนตน. 

              พอคาไมทราบความตายที่จะมาถึงตน 
        ดังไดสดับมา พอคานั้นบรรทุกผาซ่ึงยอมดวยดอกคํา   จนเต็มเกวียน 
๕๐๐ เลม   จากกรุงพาราณสีแลว     มาสูกรุงสาวัตถีเพ่ือคาขาย.    เขาถึงฝง 
แมน้ําแลว   คิดวา   " พรุงน้ีเราจึงจักขามแมน้ํา"    ปลดเกวียนแลวพักอยูที่ 
ฝงน้ันนั่นแล.    ตอนกลางคืน  มหาเมฆต้ังข้ึนแลวยังฝนใหตก.   แมน้ําเต็ม 
ดวยนํ้าไดทรงอยูตลอด  ๗  วัน.  ถึงในพระนคร  พวกชนก็เลนนักษัตรกัน 
ตลอด ๗ วัน.   กิจดวยผาซ่ึงยอมดวยดอกคําไมมี.   พอคาจึงคิดวา  " เรา 
มาสูที่ไกล,     ถาเราจักไปอีก,     ความเน่ินชาก็จักมี,   เราจักอยูทําการงาน 
ของเราในที่นี้แหละ   ตลอดฤดูฝน   ฤดูหนาว   และฤดูรอน     แลวขายผา 
เหลาน้ี." 
        พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร        ทรงทราบจิต 
(ความคิด)  ของเขาแลว   ทรงทําความย้ิมแยมใหปรากฏ,  พระอานนทเถระ 
ทูลถามเหตุแหงการทรงยิ้มแยม  จึงตรัสวา  " อานนท  เธอเห็นพอคามีทรัพย 
มากหรือ ?"  
        อานนท.   เห็น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   เขาไมรูอันตรายแหงชีวิตของตน   จึงไดต้ังจิตเพ่ืออยู 
ขายส่ิงของในท่ีนี้แหละตลอดปนี้.  
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        อานนท.  ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็อันตรายจักมีแกเขาหรือ ?   
        พระศาสดาตรัสวา    " เออ   อานนท  เขาเปนอยูไดตลอด ๗ วัน 
เทาน้ัน      กจั็กต้ังอยูในปากแหงมัจจุ  (ตาย) "    ดังน้ีแลว     ไดทรงภาษิต  
พระคาถาเหลาน้ีวา :- 
                " ความเพียรเครื่องเผากิเลส        ควรทําในวันนี้ 
        ทีเดียว,   ใครพึงรูไดวา   ' ความตายจะมีในวันพรุงน้ี,' 
        เพราะวา    ความผัดเพ้ียนดวยความตาย   ซึ่งมีเสนา  
        ใหญนั้น  ไมมีเลย.'  มุนี้ผูสงบ  ยอมเรียกบุคคลผูมี 
        ปกติอยูอยางน้ัน  มคีวามเพียร  ไมเกียจคราน   ตลอด 
        กลางวันและกลางคืน     นั้นแลวา   ' ผูมีราตรีเดียว 
        เจริญ.๑" 
        อานนท.    ขาพระองคจักไปบอกแกเขา   พระเจาขา.  
        พระศาสดา.  อานนท  เธอคุนเคยกัน  ก็ไปเถิด. 
        พระเถระไปสูที่แหงเกวียนแลวเท่ียวไปเพ่ือภิกษา.     พอคาตอนรับ 
พระเถระดวยอาหาร.  ลําดับนั้น  พระเถระจึงกลาวกะพอคาน้ันวา   " ทาน 
จักอยูในที่นี้    ตลอดกาลเทาไร ? " 
        พอคา.  ทานผูเจริญ  ผมมาแตที่ไกล,   ถาจักไปอีก,   ความเนิ่นชา 
จักมี;   ผมจักอยูในที่นี้ตลอดปนี้  ขายส่ิงของ (หมด) แลวจักไป. 
        อานนท.   อุบาสก   อันตรายแหงชีวิตรูไดยาก,    การทําความไม 
ประมาท   จึงจะควร. 
๑. ม. อุปริ.  ๑๔/๓๔๘.   
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        พอคา.  ทานผูเจริญ   ก็อันตรายจักมีหรือ ?   
        อานนท.   เออ  อุบาสก,   ชีวิตของทานจักเปนไปไดตลอด  ๗ วัน 
เทาน้ัน. 
        เขาเปนผูมีใจสังเวชแลว      นิมนตภิกษุสงฆ      มีพระพทุธเจาเปน 
ประมุข    ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน     แลวรับมาตรเพ่ือประโยชนแกการ 
อนุโมทนา. 

             คนเขลายอมไมรูอันตรายแหงชวีิต  

        ลําดับนั้น     พระศาสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแกเขา     ตรัสวา 
" อุบาสก     ธรรมดาบัณฑิตคิดวา    ' เราจักอยูในท่ีนี้นี่แหละตลอดฤดูฝน 
เปนตน,   จักประกอบการงานชนิดนี้  ๆ'  ยอมไมควร,  ควรคิดถึงอันตราย 
แหงชีวิตของตนเทาน้ัน"   ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
  ๘.        อิธ   วสฺส  วสิสสิามิ            อิธ   เหมนฺตคิมฺหิส ุ
        อิติ  พาโล  วิจินฺเตติ            อนฺตราย   น  พุชฌฺติ. 
                " คนพาลยอมคิดวา      ' เราจักอยูในท่ีนี้ตลอดฤดู 
        ฝน,  จักอยูในท่ีนี้   ในฤดูหนาวและฤดูรอน '  หารู 
        อันตรายไม." 

                                                    แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา อิธ  วสฺส    ความวา  เราจักอยูทําการ 
งานชนิดนี้ ๆ ในที่นี้  ตลอดฤดูฝน  ๔  เดือน. 
        บทวา เหมนฺตคิมฺหสิุ  ความวา  คนพาลผูไมรูประโยชนอันเปนไป 
ในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ    ยอมคิดอยางนี้วา   " เราจักอยูทําการงาน 
ชนิดนี้  ๆในที่นี้นี่แหละ  ตลอด  ๔  เดอืน  แมในฤดูหนาวและฤดูรอน."  
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        บทวา  อนฺตราย    ความวา  ยอมไมรูจักอันตรายแหงชีวิตของตนวา   
"เราจักตายในกาล  ในประเทศ  หรือในวัยชื่อโนน." 
        ในกาลจบเทศนา  พอคาน้ันดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว,   เทศนา 
ไดมีประโยชน     แมแกบคุคลท่ีประชุมกันแลว.     ฝายพอคาตามสงเสด็จ 
พระศาสดาแลว    กลับมานอนบนท่ีนอน    ดวยคิดวา    " ดูเหมือนโรคใน 
ศีรษะจะเกิดข้ึนแกเรา,"      นอนแลวดวยอาการน้ันแหละ.     ทํากาละแลว 
บังเกิดในดุสิตวิมาน  ดังนี้แล. 
                                 เรื่องพอคามีทรัพยมาก  จบ.           
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         ๙.  เรื่องนางกิสาโคตมี  [๒๑๒]           
 

                           ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภนางกิสาโคตมี 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺต " เปนตน. 

                      ความตายเปนของเที่ยง 
        เรื่องขาพเจากลาวใหพิสดารไวแลว     ในการพรรณนาพระคาถาใน 
สหัสสวรรค  วา :-  
                "ก็ผูใดไมเห็นบทอันไมตาย  พึงเปนอยูสิ้น  ๑๐๐ 
        ป,   ความเปนอยูวันเดียว    ของผูเห็นอมตบท    ยัง 
        ประเสรฐิกวาความเปนอยูของผูนั้น." 
        ก็ในคราวน้ัน  พระศาสดาตรัสวา  " กิสาโคตมี  เมล็ดพันธุผักกาด 
ประมาณหยิบมือหนึ่ง  ทานไดแลวหรือ ?" 
        กิสาโคตมี.  ไมได   พระเจาขา.   (เพราะ)   ในบานท้ังส้ิน  คนตาย 
แหละมีมากกวาคนเปนอยู. 

               มจัจุยอมพานระไปเหมือนหวงน้ําใหญ 
        ลําดับนั้น     พระศาสดาตรัสกะนางวา  " ทานเขาใจวา  ' บุตรของเรา 
เทาน้ัน     ตาแลว,'    ความตายน่ัน     เปนธรรมเที่ยงแทของสรรพสัตว, 
เพราะมัจจุราชคราสรรพสัตวผูมีอัธยาศัยยังไมเต็มเปยมเทาน้ัน     ซัดลงไป 
ในสมุทรคืออบาย   ดุจหวงน้ําใหญ  ฉะนั้น"  ดังน้ีแลว  เมื่อจะทรงแสดง 
ธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :-   
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  ๙.        ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺต               พฺยาสตฺตมนส   นร   
        สุตฺต  คาม  มโหโฆว             มจฺจ ุ อาทาย  คจฺฉติ. 
                " มัจจุ  พานระน้ัน  ผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว 
        ผูมใีจของในอารมณตาง ๆ ไป  เหมือนหางนํ้าใหญ 
        พัดเอาชาวบานผูหลับไปฉะนั้น."                                  

                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺต  ความวา ซึ่ง 
นระนั้นผูไดบุตรและปศุสัตวทั้งหลาย  ซึ่งถึงพรอมดวยรูปและกําลังเปนตน  
แลว  มัวเมาคือประมาทแลว  ดวยบุตรและปศุสัตวทั้งหลายอยางนี้วา  " บุตร 
ของเรามีรูปสวย  มีกําลังสมบูรณ  ฉลาด  สามารถในกิจทุกอยาง,   โคของ 
เรามีรูปงาม    ปราศจากโรค      สามารถนําของไปไดมาก,    แมโคของเรา 
มีน้ํานมมาก." 
        บทวา   พฺยาสตฺตมนส   ความวา ชื่อวาผูมีใจของแลว  (ในอารมณ) 
เพราะไดบรรดาเงินและทองเปนตน     หรือสมณบริขารท้ังหลาย   มีบาตร 
และจีวรเปนตน    บางอยางเทาน้ันแลว    ปรารถนาใหยิ่ง ๆ   ข้ึนไปกวาน้ัน. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาผูมีใจของอยูในอารมณตาง ๆ  เพราะตองอยูในบรรดา 
อารมณทั้งหลาย      ที่จะพึงรูดวยจักษุเปนตน     หรือบรรดาสมณบริขาร 
ทั้งหลาย      มีประการดังกลาวแลว     ในอารมณและบริขารอันตนไดแลว 
 นั้นแล. 
        สองบทวา  สุตฺต   คาม  ไดแก หมูสัตวผูเขาถึงความหลับ. 
        บทวา   มโหโฆว   เปนตน     ความวา หวงมหานทีใหญ    ทั้งลึก  
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ทั้งกวาง  พูดชาวบานเห็นปานนั้นไปหมด  โดยท่ีสดุแมสุนัขก็มิใหเหลือไว   
ฉันใด;   มัจจุยอมพานระมีประการดังกลาวแลวไปฉันนั้น. 
        ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมีต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.   เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกนัแลว   ดังน้ีแล. 
                        เรื่องนางกิสาโคตมี  จบ.  
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                ๑๐.  เรื่องนางปฏาจารา  [๒๑๓]                             
 

                                ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภนางปฏาจารา 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " น สนฺติ ปุตฺตา "  เปนตน. 

                         ไมมีใครตานทานมัจจุได 
        เรื่องขาพเจากลาวพิสดารไวแลว        ในการพรรณนาพระคาถาใน 
สหัสสวรรค  วา:-  
                "  ก็ผูใดไมเห็นความเกิดและความเสื่อม  พึงเปน 
        อยูสิ้น  ๑๐๐ ป,  ความเปนอยูวันเดียวของผูเห็นความ 
        เกิดและความเสื่อม        ยังประเสริฐกวาความเปนอยู 
        ของผูนั้น. " 
        ก็ในกาลน้ัน   พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราวา     มีความโศก 
เบาบางแลว   จึงตรัสวา   " ปฏาจารา   ชื่อวาปยชนทั้งหลายมีบุตรเปนตน 
ยอมไมสามารถเปนผูตานทานหรือปองกัน        ของบุคคลผูไปสูปรโลกได. 
เพราะฉะนั้น  ชนเหลาน้ันแมมีอยู  กช็ื่อวาไมมีแท: อันการทีบ่ัณฑิตชําระศีล 
ใหหมดจดแลว     ชําระหนทางเปนท่ีไปพระนิพพานเพื่อตนน่ันแล    ยอม 
ควร "   ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดงธรรม   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ี  
วา :- 
 ๑๐.        น  สนฺติ   ปุตฺตา  ตาณาย     น  ปตา  นป   พนฺธวา 
         อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส            นตฺถิ  ญาตีสุ  ตาณตา  
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        เอตมตฺถวส   ตฺวา           ปณฺฑโิต  สีลสวุโต   
        นิพฺพานคมน  มคฺค            ขิปฺปเม   วิโสธเย. 
                "บัณฑิตทราบอํานาจเน้ือความวา  ' บตุรท้ังหลาย 
        ยอมไมมีเพ่ือตานทาน,     บิดาและพวกพองท้ังหลาย 
        ก็ไมมีเพ่ือตานทาน,   เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงํา 
        แลว,        ความตานทานในญาติทั้งหลายยอมไมม,ี' 
        ดังน้ีแลว   เปนผูสํารวมในศีล  พึงชําระทางเปนที่ไป 
        พระนพิพานใหหมดจดพลันทีเดียว."  

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตาณาย   ความวา เพ่ือความเปนผูตาน 
ทาน  คือเพ่ือประโยชนแกความเปนที่พ่ึง. 
        ญาติและเพ่ือนผูใจดีที่เหลือเวนบุตรและมารดาบิดาเสีย   ชือ่วาพวก 
พอง. 
        บทวา อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส   คือ ผูถูกความตายครอบงํา.    จริงอยู 
ในปจจุบันกาล  ปยชนท้ังหลาย  มีบุตรเปนตน   แมเปนผูตานทานได   ดวย 
การใหขาวและน้ําเปนตน      และดวยการชวยกิจท่ีเกิดข้ึนแลว  (แต)  ใน 
เวลาตาย   ชือ่ยอมไมมีประโยชนแกการตานทาน   คือเพ่ือประโยชนแก  
การปองกัน    เพราะความเปนผูไมสามารถเพื่อกางกั้นความตาย  โดยอุบาย  
อะไร ๆ ได;     เพราะเหตุนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  "นตฺถิ 
าตีสุ  ตาณตา."  
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                บทวา  เอตมตฺถวส  ความวา  บัณฑิตทราบเหตุนั้น  กลาวคือความ   
ที่ชนเหลาน้ัน  เปนผูไมสามารถ   เพือ่จะเปนผูตานทานแกกันและกันแลว 
เปนผูสํารวม    คือรักษา  ไดแกคุมครองดวยปาริสุทธิศีล ๔  พึงชําระทาง 
มีองค ๘ เปนที่ไปพระนิพพานใหหมดจดโดยรีบดวน. 
        ในเวลาจบเทศนา    นางปฏาจาราต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว,    ชน 
แมเหลาอ่ืนเปนอันมาก     บรรลุอริยผลท้ังหลายมีโสดาปตติผลเปนตนแลว      
ดังน้ีแล. 
                                     เรือ่งนางปฏาจารา   จบ.  
                                    มรรควรรควรรณนา  จบ. 
                                     วรรคที่  ๒๐  จบ.  
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                      คาถาธรรมบท   
 
              ปกณิณกวรรคที ่ ๒๑๑ 

 

                       วาดวยหมวดเบ็ดเตล็ด                 

 
    [๓๑]        ๑.ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย  พึงสละสุขพอ 
        ประมาณเสีย  ผูมีปญญา  เมื่อเห็นสุขอันไพบลูย  ก ็ 
        พึงสละสุขพอประมาณเสีย. 
                ๒.ผูใดยอมปรารถนาสุขเพ่ือตน        เพราะกอ 
        ทุกขในผูอื่น   ผูนั้นเปนผูระคนดวยเครื่องระคนคือเวร 
        ยอมไมพนจากเวรได. 
                ๓.ก็ภิกษุละทิ้งส่ิงท่ีควรทํา    แตทําสิ่งท่ีไมควร 
        ทํา   อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูม ี 
        มานะประดุจไมอออนัยกขึ้นแลว  ประมาทแลว  สวน 
        สติอันเปนไปในกาย     อันภิกษุเหลาใดปรารภดวยดี  
        เปนนิตย  ภิกษุเหลาน้ันมีปกติทําเนือง ๆ ในกจิท่ีควร 
        ทํา  ยอมไมเสพสิ่งท่ีไมควรทํา   อาสวะท้ังหลายของ 
        ภิกษุเหลาน้ัน  ผูมีสติ  มีสมัปชญัญะ    ยอมถึงความ 
        ต้ังอยูไมได.     
                ๔.บุคคลฆามารดาบิดา       ฆาพระราชาผูเปน 
        กษัตริยทั้งสอง        และฆาแวนแควนพรอมดวยเจา- 
๑.  วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๙ เร่ือง.  
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        พนักงานเก็บสวยแลว    เปนพราหมณไมมีทกุข   ไป    
        อยู. 
                บคุคลฆามารดาบิดา  ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ 
        ทั้งสองไดแลว         และฆาหมวด ๕ แหงนิวรณมีวิจ-ิ 
        กิจฉานิวรณ    เชนกบัหนทางที่เสือโครงเท่ียวไปเปน 
        ที่ ๕  แลว   เปนพราหมณไมมีทุกข  ไปอยู. 
                ๕. สติของชนเหลาใด    ไปแลวในพระพุทธเจา 
        เปนนิตย   ทั้งกลางวันกลางคืน    (ชนเหลาน้ัน)  เปน 
        สาวกของพระโคดม   ต่ืนอยูดวยดี    ในกาลทุกเมื่อ 
        สติของชนเหลาใด       ไปแลวในพระธรรมเปนนิตย 
        ทั้งกลางวันกลางคืน     (ชนเหลานั้น)  เปนสาวกของ 
        พระโคดม   ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ   สติของชน 
        เหลาใดไปแลวในพระสงฆเปนนิตย   ทั้งกลางวันและ 
        กลางคืน     (ชนเหลาน้ัน)   เปนสาวกของพระโคดม 
        ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ      สติของชนเหลาใดไป 
        แลวในกายเปนนิตย    ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน   (ชน 
        เหลาน้ัน) เปนสาวกของพระโคดม    ต่ืนอยูดวยดีใน         
        กาลทุกเมื่อ       ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในอันไม 
        เบียดเบยีนท้ังกลางวันทั้งกลางคืน       (ชนเหลาน้ัน) 
        เปนสาวกของพระโคดม        ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุก 
        เมื่อ    ใจของชนเหลาใดยินดีแลวในภาวนา  ทัง้กลาง-  
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        วันและกลางคืน    (ชนเหลาน้ัน)  เปนสาวกของพระ-   
        โคดม  ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมือ่.                       
                ๖.   การบวชก็ยาก     การยินดีก็ยาก      เรอืนท่ี  
        ปกครองไมดีใหเกิดทุกข     การอยูรวมกับผูเสมอกัน 
        เปนทุกข    ผูเดินทางไกลก็ถูกทุกขติดตาม    เพราะ- 
        ฉะนั้น   ไมพึงเปนผูเดินทางไกล   และไมพึงเปนผูอัน 
        ทุกขติดตาม. 
                ๗.  ผูมีศรัทธา   สมบรูณดวยศีล   เพียบพรอม   
        ดวยยศและโภคะ   จะไปประเทศใด ๆ  ยอมเปนผูอัน 
        เขาบูชาแลว   ในประเทศนั้น  ๆ  ทีเดียว. 
                ๘.   สัตบุรุษท้ังหลาย        ยอมปรากฏในที่ไกล 
        เหมือนภูเขาหิมพานต       (สวน)  อสัตบุรษุยอมไม 
        ปรากฏในท่ีนี้      เหมือนลูกศรอันเขาซัด  (ยงิ)  ไปใน 
        ราตรีฉะน้ัน. 
                ๙.  ภิกษุพึงเสพท่ีนั่งคนเดียว      ที่นอนคนเดียว 
        พึงเปนผูเดียว     ไมเกียจครานเท่ียวไป    เปนผูเดียว 
        ทรมานตน   เปนผูยนิดียิ่งในราวปา. 
                        จบปกิณณกวรรคที่  ๒๑  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 145 

            ๒๑.   ปกิณณกวรรควรรณนา   
 
  ๑.  เรื่องบุรพกรรมของพระองค  [๒๑๔]           
 

                         ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภบุรพกรรม  
ของพระองค  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มตฺตาสุขปริจฺจาคา"    เปนตน. 

                เกิดภัย  ๓ อยางในเมืองไพศาลี         

        ความพิสดารวา  ในสมัยหน่ึง  เมืองไพศาลีไดเปนเมืองมั่งค่ังกวาง- 
ขวาง   มีชนมาก    มีมนษุยเกลื่อนกลน.  ก็ในเมืองไพศาลีนั้นไดมีกษัตริย 
ครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึงเจ็ดพันเจ็ดรอยพระองค.     ปราสาท 
เพ่ือประโยชนเปนที่ประทับของกษัตริยเหลาน้ัน       ก็มีประมาณเทาน้ัน 
เหมือนกัน,   เรือนยอดก็มีประมาณเทาน้ันเหมือนกัน;    สถานที่รื่นรมยและ 
สระโบกขรณี    เพ่ือประโยชนเปนทีป่ระทับอยูในพระราชอุทยาน   ก็ไดมี 
ประมาณเทานั้นเหมือนกัน. 
        โดยสมัยอ่ืนอีก   เมอืงไพศาลีนั้นไดเปนเมืองมีภิกษาหาไดยาก  ขาว 
กลาเสียหาย.    ทีแรกพวกมนุษยที่ขัดสนในเมืองไพศาลีนั้น    ไดตายแลว 
(มากกวามาก)    เพราะโทษคือความหิว.   พวกอมนุษยก็เขาไปสูพระนคร 
เพราะกลิ่นซากศพของมนุษยเหลาน้ัน     อันเขาท้ิงไวในที่นั้น ๆ,    มนุษย 
ทั้งหลายไดตายมากกวามาก  เพราะอุปทวะที่เกิดจากอมนุษย.  อหิวาตกโรค  
เกิดข้ึนแกสัตวทั้งหลาย  เพราะความปฏิกูลดวยกลิ่นศพแหงมนุษยเหลาน้ัน.  
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ภัย ๓ อยาง     คือ  "ภัยเกดิแตภิกษาหาไดยาก  ๑      ภัยเกิดแตอมนุษย  ๑   
ภัยเกิดแตโรค ๑"  เกิดข้ึนแลวดวยประการฉะน้ี. 
        ชาวนครประชุมกันแลว  กราบทูลพระราชาวา    "มหาราช  ภัย  ๓ 
อยางเกิดข้ึนแลวในพระนครน้ี,    ในกาลกอนแตกาลน้ี     จนถึงพระราชา 
ชั้น  ๗     ชื่อวาภัยเห็นปานนี้ไมเคยเกิดข้ึนแลว;     เพราะวาในรัชกาลของ 
พระราชาผูทรงธรรมทั้งหลาย  ภัยเห็นปานน้ียอมไมเกิดข้ึน." 
        พระราชารับสั่งใหทําการประชุมชนทั้งปวงในทองพระโรงแลว  
ตรัสวา   "ถาวาความไมทรงธรรมของเรามีอยูไซร,   ทานท้ังหลายจงตรวจ 
ดูซึ่งเหตุนั้น."       ชาวเมืองไพศาลีตรวจดูประเพณีทุกอยาง    ไมเห็นโทษ 
อะไร ๆ  ของพระราชา    จึงกราบทูลวา    "มหาราช  โทษของพระองค 
ไมมี"   จึงปรกึษากันวา   "อยางไรหนอแล   ภัยของพวกเรานี้พึงถึงความ 
สงบ ?"    บรรดาชนเหลาน้ัน  เมื่อบางพวกกลาววา  "ภัยพึงถึงความสงบ 
ดวยการพลีกรรม    ดวยการบวงสรวง   ดวยการกระทํามงคล,"    ชนเหลา 
นั้นทําพิธีนั้นทั้งหมด  กไ็มอาจปองกันได. 
        ชนพวกอ่ืนกลาวกันอยางนี้วา   "ครูทั้ง ๖  มีอานุภาพมาก,  พอเมื่อ 
ครูทั้ง ๖  มาในท่ีนี้แลว,   ภัยพึงสงบไป."   อีกพวกหน่ึงกลาววา  "พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก,  อันพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นมีฤทธ์ิมาก   มีอานุภาพมาก    ทรงแสดงธรรมเพ่ือประโยชนแกสรรพ- 
สัตว;    เมื่อพระองคเสด็จมาในท่ีนี้แลว,    ภัยเหลาน้ีพึงถึงความสงบได." 
ชนแมทุกจําพวกชอบใจถอยคําของชนเหลาน้ันแลว     กลาววา   "เดี๋ยวน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นประทับอยู  ณ  ทีไ่หนหนอแล ?"   
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            ชาวเมืองไพศาลีใหไปทลูเชิญพระศาสดา   

        ก็ในกาลน้ัน  เมื่อดิถีเปนที่เขาจําพรรษาใกลเขามาแลว,  พระศาสดา 
ทรงประทานปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสาร  แลวเสด็จอยูในพระเวฬุวัน. 
        กโ็ดยสมัยนั้น    เจาลิจฉวีพระนามวามหาลี  ทรงบรรลโุสดาปตติผล 
พรอมดวยพระเจาพิมพิสารในสมาคมแหงพระเจาพิมพิสาร   ประทับนั่งใน 
ที่ใกลแหงบริษัทนั้น.    ชาวเมืองไพศาลี  ตระเตรียมบรรณาการใหญ   สง 
เจามหาลีลิจฉวีและบุตรของปุโรหิตไปดวยส่ังวา   " ทานท้ังหลาย    จงยัง  
พระเจาพิมพิสารใหยินยอมแลว    นําพระศาสดามาในพระนครน้ี."    เจา 
มหาลีลิจฉวีและบุตรปุโรหิตเหลาน้ันไปแลว  ถวายบรรณาการแดพระราชา 
กราบทูลความเปนไปน้ันใหทรงทราบแลวออนวอนวา  " มหาราช   ขอ 
พระองคทรงสงพระศาสดาไปยังพระนครแหงขาพระองค." 
        พระราชา  ตรัสวา  " ทานท้ังหลายจงรูเอาเองเถิด"  แลวไมทรงรับ 
(บรรณาการนั้น).     ชนเหลาน้ันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคม 
แลว   ทูลออนวอนวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ   ในเมืองไพศาลีเกิดภัย  ๓ 
อยาง,      เม่ือพระองคเสด็จไป,     ภัยเหลาน้ันก็จักสงบ,      เชิญเสด็จเถิด 
พระเจาขา.   ขาพระองคทั้งหลายจะไป."    พระศาสดาทรงสดับคําของชน 
เหลาน้ันแลว   ทรงใครครวญอยู   ก็ทรงทราบวา  " ในเมืองไพศาลี  เมื่อ 
เราสวดรัตนสูตร,    อาชญาจักแผไปตลอดแสนโกฏิจักรวาล,    ในกาลจบ 
พระสูตร    การบรรลุธรรมจักมีแกสัตวแปดหม่ืนสี่พัน,    ภัยเหลาน้ันก็จัก 
สงบไป"   แลวทรงรับถอยคําของชนเหลาน้ัน. 

                 พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี 
        พระเจาพิมพิสารทรงสดับขาววา  " นัยวา  พระศาสดาทรงรับการ  
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เสด็จไปยังเนืองไพศาลี "   แลว  รับสั่งใหทําการปาวรองในพระนครเขาไป   
เฝาพระศาสดา ทูลถามวา    " พระองคทรงรับการเสด็จไปเมืองไพศาลีหรือ 
พระเจาขา ?"  เมื่อพระศาสดาตรัสวา    " ขอถวายพระพร   มหาบพิตร" 
ทูลวา  " ถากระน้ัน   ขอพระองคทรงรอกอน   พระเจาขา,   ขาพระองค 
จัดแจงหนทางกอน "   แลวรับสั่งใหปราบพ้ืนที่  ๕ โยชนในระหวางกรุง- 
ราชคฤหและแมน้ําคงคา (ตอกัน)   ใหสม่ําเสมอ      ใหจัดแจงวิหารไวในที่ 
โยชนหน่ึง ๆ  จึงกราบทูลกาลเปนที่เสด็จไปแดพระศาสดา.  
        ครั้งน้ัน  พระศาสดาเสด็จเดินทางกับภิกษุ  ๕๐๐ รูป.     พระราชา 
รับสั่งใหโปรยดอกไม  ๕ สี    โดยสวนสูงประมาณเพียงเขา     ในระหวาง 
โยชนหน่ึง ๆ  แลวใหยกธงชัย  ธงแผนผา  และตนกลวยเปนตน  ใหกั้น 
เศวตฉัตร ๒ คันซอนกันแดพระผูมีพระภาคเจา       กั้นเศวตฉัตรแกภิกษุ 
รูปละคันๆ พรอมท้ังบริวาร   ทรงทําบูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน 
ทรงอาราธนาพระศาสดาใหประทับอยูในวิหารแหงหนึ่ง ๆ  ถวายมหาทาน 
แลว  ใหเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคาโดย ๕ วัน  ทรงประดับเรือในที่นั้น  พลาง 
ทรงสงขาวไปแกชาวเมืองไพศาลีวา     " ชาวเมืองไพศาลีจงจัดแจงหนทาง 
ทําการรับรองพระศาสดาเถิด."   

        ชาวเมืองไพศาลีจัดการตอนรับพระศาสดา 
        ชาวเมืองไพศาลีเหลาน้ัน  คิดวา   " เราทั้งหลายจักทําการบูชาทวีคูณ 
(๒ เทา)  แลวปราบพ้ืนที่ประมาณ ๓ โยชน   ในระหวางเมืองไพศาลีและ 
แมน้ําคงคา (ตอกัน) ใหสม่ําเสมอ   แลวตระเตรียมเศวตฉัตรซอน ๆ กัน 
ดวยเศวตฉัตร    เพ่ือพระผูมีพระภาคเจา ๔ คัน     เพ่ือภิกษุรูปละ  ๒ คัน 
ทําการบูชาอยู   ไดมายืนอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแลว.    
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        พระเจาพิมพิสาร  ทรงขนานเรือ ๒ ลํา  ใหทําพลับพลา ใหประดับ   
ดวยพวงดอกไมเปนตน       ปลูาดพุทธอาสนสําเร็จดวยรัตนะทุกอยางไว. 
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น.    แมภิกษุทั้งหลายก็ข้ึนสู 
เรือ    นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาแลว.    พระราชาเม่ือตามสงเสด็จลง 
ไปสูน้ําประมาณเพียงพระศอ  กราบทลูวา  "  ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จมาตราบใด,    หมอมฉันจักอยูที่ฝงแมน้ําคงคาน้ีนั่นแหละ 
ตราบน้ัน"  สงเรือไปแลวก็เสด็จกลับ.   พระศาสดาเสด็จไปในแมน้ําคงคา 
สิ้นทางไกลประมาณโยชนหน่ึง  จึงถึงแดนของชาวเมืองไพศาลี.  
        เจาลิจฉวีทั้งหลาย    ทรงตอนรับพระศาสดา  ลุยน้ําประมาณเพียง 
พระศอ  นําเรือเขายังฝงแลว  เชญิเสด็จพระศาสดาใหลงจากเรือ.  พอเมื่อ 
พระศาสดาเสด็จข้ึนจากเรือเหยียบฝงแมน้ําเทาน้ัน,     มหาเมฆต้ังข้ึนยังฝน 
โบกขรพรรษใหตกแลว.   ในที่ทุก ๆ แหง  น้ําประมาณเพียงเขา   เพียงขา 
เพียงสะเอวเปนตน    ไหลบาพัดพาเอาซากศพท้ังปวง   ใหเขาไปในแมน้ํา 
คงคาแลว.    ภูมิภาคไดสะอาดแลว.    เจาลิจฉวีทั้งหลายทูลใหพระศาสดา 
ประทับอยูในที่โยชนหน่ึง ๆ     ถวายมหาทานทําการบูชาใหเปน  ๒  เทา 
นําเสด็จไปสูเมืองไพศาลี  โดย  ๓  วัน.     ทาวสักกเทวราชอันหมูเทวดา 
แวดลอมไดเสด็จมาแลว.    อมนุษยทั้งหลายหนีไปโดยมาก    เพราะเทวดา 
ทั้งหลายผูมีศักดิ์ใหญประชุมกันแลว. 

                น้าํมนตแหงพระปรติรมีอํานาจมาก 
        พระศาสดา    ประทบัยืนที่ประตูพระนครในเวลาเย็น     ตรัสเรียก 
พระอานนทเถระมาแลว    ตรัสวา  "อานนท  เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้แลว 
เที่ยวไปกับเจาลิจฉวีกุมารท้ังหลาย  ทาํพระปริตรในระหวางกําแพง  ๓ ชั้น  
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ในเมืองไพศาลี."   พระเถระเรียนรัตนสูตรที่พระศาสดาประทานแลว   เอา   
บาตรสําเร็จดวยศิลาของพระศาสดาตักน้ํา       ยืนอยูประตูพระนครแลว. 
ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระตถาคตเหลานั้นทั้งหมด      จําเดิมแตต้ังความ 
เพียรไววา  " พระบารมี ๓๐ ถวน  คือบารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถ- 
บารมี  ๑๐  มหาบริจาค  ๕   จริยา ๓ คือ  โลกัตถจริยา  ๑   ญาตัตถจริยา  ๑ 
พุทธัตถจริยา  ๑  การกาวลงสูพระครรภในภพท่ีสุด  การประสูติ   การเสด็จ 
ออกมหาภิเนษกรมณ   การทรงประพฤติความเพียร   การชํานะมาร  การ 
แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณเหนือบัลลังกไมโพธ์ิ   การยังพระธรรมจักร  
ใหเปนไป   และพระโลกุตรธรรม  ๙ "   แลวเขาไปยังพระนคร    เที่ยวทํา 
พระปริตรในระหวางกําแพงท้ัง  ๓ ตลอด  ๓ ยามแหงราตรี.    เมื่อคําสักวา 
" ยงฺกิฺจิ "  เปนตน    อันพระเถระนั้นกลาวแลวเทาน้ัน,   น้ําท่ีสาดข้ึนไป 
เบื้องบนตกลงบนกระหมอมของอมนุษยทั้งหลาย. 
        จําเดิมแตการกลาวคาถาวา  " ยานีธ  ภูตานิ "  เปนตน,  หยาดนํ้า 
เปนราวกะวาเทริดเงินพุงข้ึนในอากาศ   แลวตกลง  ณ  เบื้องบนแหงมนุษย 
ทั้งหลายผูปวย.  มนุษยทัง้หลายหายโรคในทันใดน่ันเอง  แลวลุกข้ึนแวดลอม 
พระเถระ.   ก็จําเดิมแตบทวา  " ยงฺกิฺจิ "  เปนตน    อันพระเถระกลาว 
แลว  อมนุษยทั้งหลายถูกเมล็ดน้ํากระทบแลว  ๆ ยงัไมหนีไปกอน  ที่อาศัย 
กองหยากเยื่อและสวนแหงฝาเรือนเปนตน     กห็นีไปแลวโดยประตูนั้น  ๆ. 
ประตูทั้งหลายไมมีชองวางแลว.   อมนุษยเหลาน้ันเมื่อไมไดโอกาส  ก็ทําลาย 
กําแพงหนีไป.      มหาชนประพรมทองพระโรงในทามกลางพระนครดวย 
ของหอมท้ังปวง      ผูกผาเพดานอันวิจิตรดวยดาวทองเปนตนในเบื้องบน 
ตกแตงพุทธอาสน  นําเสด็จพระศาสดามาแลว.  
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        พระศาสดา  ประทบันั่งบนอาสนะอันตกแตงแลว.  ทั้งภิกษุสงฆ  ทั้ง   
หมูเจาลิจฉวีนั่งแวดลอมพระศาสดาแลว.   แมทาวสักกเทวราชอันหมูเทวดา 
แวดลอมแลว ไดประทับยืนในโอกาสสมควร.   ฝายพระเถระเท่ียวไปสูพระ- 
นครท้ังส้ินโดยลําดับแลว   มากับมหาชนผูหายโรค  ถวายบังคมพระศาสดา 
นั่งแลว     พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแลว      ไดทรงภาษิตรัตนสูตรนั้น 
นั่นเอง.  ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตวแปดหม่ืนสี่พันแลว. 
        พระศาสดา  ทรงแสดงรัตนสูตรนั้นเหมือนกันตลอด ๗ วัน   คือแม 
ในวันรุงข้ึน   ก็ทรงแสดงอยางนั้น      ทรงทราบความท่ีภัยทั้งปวงสงบแลว 
ตรัสเตือนหมูเจาลิจฉวีแลว         เสด็จออกจากเมืองไพศาลี.       เจาลิจฉวี 
ทั้งหลายทรงทําสักการะทวีคูณ        นําเสด็จพระศาสดาไปสูฝงแมน้ําคงคา 
โดย ๓ วันอีก.  

             พวกพระยานาคทําการบูชาพระศาสดา 
        พระยานาคท้ังหลายผูเกิดในแมน้ําคงคา  คิดวามนุษยทั้งหลายยอมทํา 
สักการะแดพระตถาคต,  เราทั้งหลายจะทําอะไรหนอ ?"  พระยานาคเหลา- 
นั้นนิรมิตเรือสําเร็จดวยทองคํา  เงิน  และแกวมณี   จัดต้ังบัลลังกสําเร็จดวย 
ทองคํา  เงิน และแกวมณี    ทํานํ้าใหดาดาษดวยดอกปทุม ๕  ส ี   แลวทูล 
ออนวอนพระศาสดา    เพ่ือประโยชนเสด็จข้ึนเรือของตน ๆ วา     " ขาแต 
พระองคผูเจริญ      ขอพระองคทรงทําการอนุเคราะหแมแกขาพเจาท้ังหลาย  
เถิด."   มนุษยและนาคท้ังหลายยอมทําการบูชาพระตถาคต. 
        เทวดาทั้งปวง  ต้ังตนแตเทวดาผูสถิต  ณ ภาคพ้ืน  ตลอดถงึพรหม- 
โลกชั้นอกนิฏฐคิดวา    " พวกเราจะทําอะไรหนอ ?"    แลวทําสักการะ.  
บรรดามนุษยและอมนุษยเหลาน้ัน       นาคทั้งหลายยกฉัตรซอน ๆ กันข้ึน  
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ประมาณโยชนหน่ึง.    ฉัตรที่ซอน ๆ กัน   อันมนษุยและอมนุษยทั้งหลาย  
คือนาคภายใต  มนุษยที่พ้ืนดิน  ภุมมัฏฐกเทวดาท่ีตนไม  กอไม  และภูเขา 
เปนตน   อากาสัฏฐกเทวดาในกลางหาว  ตางก็ยกข้ึนแลว    ต้ังตนแตนาคภพ 
ตลอดถึงพรหมโลก    โดยรอบจักรวาล   ดวยประการฉะน้ี.    ในระหวาง 
ฉัตรมีธงชัย,  ในระหวางธงชัยมีธงแผนผา,  ในระหวาง ๆ แหงธงเหลาน้ัน     
ไดมีเครื่องสักการะมีพวงดอกไม   จุณเครื่องอบ    และกระแจะเปนตน. 
เทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดวยเครื่องอลังการทั้งปวง   ถอืเพศแหงคน 
เลนมหรสพ  ปาวรองเท่ียวไปในอากาศ.  ไดยินวา   สมาคม ๓ แหงเทาน้ัน  
คือ  " สมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย ๑    สมาคมในเวลาเสด็จลงจาก 
เทวโลก ๑  สมาคมในเวลาลงสูคงคาน้ี  ๑ "  ไดเปนสมาคมใหญ. 

    พระเจาพิมพิสารใหเตรียมรับเสด็จพระพุทธเจาอีก 
        ฝายพระเจาพิมพิสาร    ทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณ  จากสักการะ 
อันพวกเจาลิจฉวีทํา  ไดทรงยืนแลดูการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจาอยู                                                           
 ู 
ที่ฝงโนน.      พระศาสดาทอดพระเนตรการบริจาคใหญ     ของพระราชา 
ทั้งหลายใน ๒  ฝงแหงแมน้ําคงคา   และทรงทราบอัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย 
มีนาคเปนตน      แลวทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองคหน่ึง ๆ    มีภิกษุ 
องคละ  ๕๐๐  เปนบริวารไวที่เรือลําหนึ่ง ๆ.  พระผูมีพระภาคเจาน้ันอันหมู 
นาคแวดลอมแลว  ไดประทับนั่ง ณ  ภายใตแหงเศวตฉัตรคันหน่ึง ๆ  และ 
ตนกัลปพฤกษและพวงระเบียบดอกไม. ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองค 
หน่ึง ๆ    พรอมท้ังบริวารในโอกาสแหงหน่ึง ๆ    แมในเทวดาท้ังหลายมี 
เทวดาชั้นภุมมัฏฐกะเปนตน.     เมื่อหองจักรวาลท้ังส้ินเกิดเปนประหนึ่งวา 
มีมหรสพอันเดียวและมีการเลนอันเดียว  ดวยประการฉะนี้แลว,  พระศาสดา  
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เมื่อจะทรงทําการอนุเคราะหแกนาคทั้งหลาย  ไดเสด็จข้ึนสูเรือแกวลําหนึ่ง.   
แมบรรดาภิกษุทั้งหลายรูปหน่ึง ๆ  กข้ึ็นสูเรือลําหน่ึง ๆ เหมือนกัน. 
               พระยานาคท้ังหลาย    นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขให 
เขาไปสูนาคภพ     ฟงธรรมกถาในสํานักของพระศาสดาตลอดคืนยังรุง 
ในวันที่ ๒   อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ดวยของควรเค้ียว 
ดวยของควรบริโภคอันเปนทิพย.     พระศาสดาทรงทําอนุโมทนาแลวออก 
จากนาคภพ     อันเทวดาในจักรวาลท้ังสิ้นบูชาอยู     ทรงขามแมน้ําคงคา 
ดวยเรือ  ๕๐๐  ลําแลว.  
              พระราชาทรงตอนรับ    อัญเชิญพระศาสดาใหเสด็จลงจากเรือ  ทรงทํา 
สักการะทวีคูณ  จากสักการะอันเจาลิจฉวีทั้งหลายทําในเวลาเสด็จมา   นํา 
พระศาสดามาสูกรุงราชคฤห  โดย ๕ วัน    โดยนัยกอนน่ันแล. 

                        พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ 
        ในวันที ่๒ พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตแลว  ในเวลาเย็นนั่งประชุม 
กันในโรงธรรม    สนทนากันวา   " นาชม !  อานุภาพของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย.   นาประหลาดใจ !   เทวดาและมนุษยทั้งหลายพากันเลื่อมใสใน 
พระศาสดา;  พระราชาทั้งหลายทรงทําพ้ืนที่ใหสม่ําเสมอในหนทาง  ๘ โยชน 
ทั้งฝงนี้ฝงโนนแหงแมน้ําคงคา      เกลี่ยทรายลงลาดดอกไมมีสีตาง ๆ โดย 
สวนสูงประมาณเพียงเขา  ดวยความเลื่อมใสอันเปนไปแลวในพระพุทธเจา, 
น้ําในแมน้ําคงคาก็ดาดาษ  ดวยดอกปทุม  ๕  สี  ดวยอานุภาพนาค,  เทวดา 
ทั้งหลายก็ยกฉัตรซอน ๆ กันข้ึนตลอดถึงอกนิฏฐภพ,   หองจักรวาลท้ังส้ิน 
เกิดเปนเพียงดังวามีเครื่องประดับเปนอันเดียว  และมีมหรสพเปนอันเดียว."  
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        พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา    " ภิกษุทั้งหลาย   บดันี้    เธอ   
ทั้งหลายน่ังประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลานั้น  กราบทูลวา 
" ดวยกถาชื่อน้ี,"    จึงตรัสวา  " ภิกษุทัง้หลาย   เครือ่งบูชาและลักการะนี้  
มิไดบังเกิดข้ึนแกเราดวยพุทธานุภาพ,    มิไดเกิดข้ึนดวยอานุภาพนาคและ 
เทวดาและพรหม,     แตวาเกิดดวยอานุภาพแหงการบริจาคมีประมาณนอย 
ในอดีต"  อันภิกษุทั้งหลายทูลออนวอนแลว  ใครจะประกาศเน้ือความน้ัน 
จึงทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา :- 

                               เรื่องสุสิมมาณพ   

        ในอดีตกาล    ในเมอืงตักกสิลา     ไดมีพราหมณคนหน่ึงชื่อสังขะ. 
เขามีบุตร (คนหน่ึง) เปนมาณพชื่อสุสิมะ    มีอายุยางเขา  ๑๖   ป.     ในวัน 
หน่ึง  สุสิมมาณพน้ันเขาไปหาบิดาแลว    กลาววา   " พอ  ผมปรารถนาจะ 
เขาไปสูเมืองพาราณสีทองมนต."    ลําดับนั้น  บิดากลาวกะเขาวา  " พอ ถา 
กระนั้น    พราหมณชื่อโนนเปนสหายของพอ    เจาจงไปสูสํานักของสหาย 
นั้น   แลวเรียนเถิด."     เขารับคําวา  " ดีละ "   แลวถึงเมืองพาราณสีโดย 
ลําดับ  เขาไปหาพราหมณนั้นแลว  บอกความท่ีตนอันบิดาสงมาแลว. 
        ลําดับนั้น  พราหมณนั้นรับเขาไว  ดวยคิดวา  " บุตรสหายของเรา " 
แลวเริ่มบอกมนตกะเขา  ผูมีความกระวนกระวายอันระงับแลวโดยวันเจริญ๑  
สุสิมมาณพนั้น  เรียนเรว็ดวย  เรียนไดมากดวย  ทรงจํามนตที่เรียนแลว  ๆ 
ไมใหเสื่อมไป  ราวกะวานํ้ามันสีหะอันเขาเทไวในภาชนะทองคํา   ตอกาล 
ไมนานนัก   ไดเรียนมนตทั้งหมดอันตนพึงเรียนจากปากของอาจารย   ทํา 
การสาธยายอยู   ยอมเห็นเบื้องตนและทามกลางแหงศิลปที่ตนเรียนแลวเทา 
๑.  คืนวันดี  เปนวันมงคล.  
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นั้น, (แต) ไมเห็นที่สุด.     เขาเขาไปหาอาจารยแลว    กลาววา   "ผมยอม   
เห็นเบื้องตนและทามกลางแหงศิลปนี้เทาน้ัน,    ยอมไมเห็นที่สุด,"    เมื่อ 
อาจารยกลาววา  "พอ  แมฉันก็ไมเห็น,"  จึงถามวา     "ขาแตอาจารย  เมื่อ 
เปนเชนนั้น   ใครจะรูที่สุด."    เมื่ออาจารยกลาววา   "พอ  ฤษีทั้งหลาย 
เหลาน้ันยอมอยูในปาอิสิปตนะ,    ฤษีเหลาน้ันพึงรู,    เจาเขาไปสูสํานักของ 
ทานแลวจงถามเถิด,"   จึงเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายแลว  ถามวา 
"ไดยินวา  ทานทั้งหลายยอมรูที่สุดหรอื ?"   
        ปจเจก.   เออ   เราทั้งหลายยอมรู 
        สุสิมะ.    ถากระน้ัน     ขอทานท้ังหลาย  จงบอกแกขาพเจา. 
        ปจเจก.   เราทั้งหลายยอมไมบอกแกคนไมใชบรรพชิต,    ถาทานมี 
ประสงคดวยท่ีสุด,   จงบวชเถิด. 
        สุสิมมาณพนั้นรับวา  "ดลีะ"  แลวบวชในสํานักพระปจเจกพุทธะ 
เหลาน้ัน.   ลาํดับนั้น  พระปจเจกพุทธะเหลาน้ันกลาวแกทานวา  "เธอจง 
ศึกษาขอนี้กอน"   แลวบอกอภิสมาจาริกวัตร   โดยนัยเปนตนวา   "ทาน 
พึงนุงอยางนี้,     พึงหมอยางนี้."      ทานศึกษาอยูในอภิสมาจาริกวัตรนั้น 
เพราะความท่ีตนมีอุปนิสัยสมบูรณ  ตอกาลไมนานนักก็ตรัสรูปจเจกสัมโพธิ 
ปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้น   เปนราวกะวาพระจันทรเต็มดวงปรากฏอยู 
ในทองฟา    ไดเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ.    ทานได 
ปรินิพพานตอกาลไมนานเลย  เพราะความท่ีแหงกรรมซ่ึงอํานวยผลใหเปน 
ผูมีอายุนอยอันตนทําแลว.    ลําดับนั้น     พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย    และ 
มหาชน (ชวยกัน)  ทําสรรีกิจของทานแลว      ถือเอาธาตุประดิษฐานพระ- 
สถูปไวใกลประตูพระนคร.  
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        ฝายสังขพราหมณ   คิดวา  " บุตรของเราไปนานแลว,  เราจักรูความ   
เปนไปของเขา"   ปรารถนาจะเห็นบุตรนั้น  จึงออกจากเมืองตักกสิลา    ถึง 
เมืองพาราณสีโดยลําดับ   เห็นหมูมหาชนประชุมกนัแลว  คิดวา  " ในชน 
เหลาน้ี    แมคนหน่ึงจักรูความเปนไปแหงบุตรของเราเปนแน."   จึงเขาไป 
หาแลว  ถามวา   " มาณพชื่อสุสิมะมาในท่ีนี้,   ทานท้ังหลายทราบขาวคราว 
ของเขาบางหรือหนอ ?"      มหาชนตอบวา     " เออ  พราหมณ   เรารู, 
สุสิมมาณพนั้นสาธยายไตรเพท  ในสํานักของพราหมณชื่อโนน   บวชแลว 
ทําใหแจงซ่ึงปจเจกโพธิปญญา   ปรินพิพานแลว,   นี้สถูปของทานอันเรา  
ทั้งหลายใหต้ังเฉพาะแลว."     สังขพราหมณนั้น    ประหารพ้ืนดินดวยมือ 
รองใหคร่ําครวญแลว    ไปยังลานพระเจดีย   ถอนหญาข้ึนแลว   เอาผาหม 
นําทรายมา   เกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย    ประพรมดวยน้ําในลักจ่ัน    ทําบูชา 
ดวยดอกไมปา  ยกธงแผนผาดวยผาสาฎก   ผูกฉัตรของตนในเบ้ืองบนแหง 
พระสถูปแลวก็หลีกไป. 

              อานิสงสแหงการบริจาคสุขพอประมาณ 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว  ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย 
ในกาลน้ันเราไดเปนสังขพราหมณ,  เราไดถอนหญาในลานพระเจดีย  ของ 
พระปจเจกพุทธะชื่อสุสิมะ,   ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น  ชนท้ังหลายจึง 
ทําหนทาง ๘ โยชนใหปราศจากตอและหนามทําใหสะอาด  มีพ้ืนสม่ําเสมอ, 
เราไดเกลี่ยทรายลงในลานพระเจดียนั้น,        ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น 
ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง ๘  โยชนแลว;     เราทําการบูชาดวย 
ดอกไมปาท่ีพระสถูปนั้น,    ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น    ชนท้ังหลายจึง 
โปรยดอกไมสีตาง ๆ ลงในหนทาง ๘ โยชน,    น้ําในคงคาในท่ีประมาณ  
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โยชนหน่ึงจึงดาดาษไปดวยดอกปทุม  ๕  ส,ี     เราไดประพรมพ้ืนที่ในลาน   
พระเจดียนั้น   ดวยนํ้าในลักจ่ัน,   ดวยผลแหงกรรมของเรานั้น   ฝนโบก- 
ขรพรรษจึงตกลงในเมืองไพศาลี,      เราไดยกธงแผนผาข้ึนและผูกฉัตรไว 
บนพระเจดียนั้น,   ดวยผลแหงกรรมของเราน้ัน   หองจักรวาลท้ังส้ิน  จึง 
เปนราวกะวามีมหรสพเปนอันเดียวกัน    ดวยธงชัย   ธงแผนผา   และฉัตร 
ซอน ๆ กันเปนตนตลอดถึงอกนิฏฐภพ,  ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุดังน้ีแล 
บูชาสักการะนั่นเกิดในแกเรา      ดวยพุทธานุภาพก็หาไม,    เกิดข้ึนดวย 
อานุภาพแหงนาคเทวดาและพรหมก็หาไม,     แตวา เกิดข้ึนดวยอานุภาพ 
แหงการบริจาคมีประมาณนอย     ในอดีตกาล   ดงัน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดง 
ธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีวา:-  
  ๑.        มตฺตาสุขปริจฺจาคา          ปสฺเส   เจ   วิปุล   สขุ 
        จเช   มตฺตาสุข  ธีโร         สมฺปสฺส  วิปุล  สุข.  
                " ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย   เพราะสละสุข 
        พอประมาณเสีย,  ผูมีปญญา   เมือ่เห็นสุขอันไพบูลย 
        ก็พึงสละสุขพอประมาณเสีย      [จึงจะไดพบสุขอัน 
        ไพบูลย]."  

                                                  แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ความวา  เพราะ 
สละสุขเล็กนอยพอประมาณ   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "มตฺตาสุข." 
สุขอันโอฬาร  ไดแกสุขคือพระนิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สุขอัน 
ไพบูลย.  ความวา   ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลยนั้น. 
        ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ีวา  " ก็ชื่อวาสุขพอประมาณ  ยอมเกิด  
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ข้ึนแกบุคคลผูใหจัดแจงถาดโภชนะถาดหนึ่ง   แลวบริโภคอยู,   สวนชื่อวา   
นิพพานสุข   อันไพบูลย  คืออันโอฬาร  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูสละสุขพอ 
ประมาณน้ันเสียแลว  ทําอุโบสถอยูบาง;   ใหทานอยูบาง;   เพราะเหตุนั้น 
ถาบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย    เพราะสละสุขพอประมาณน้ันเสีย   อยางนั้น, 
เมื่อเชนนั้นบัณฑิตเม่ือเห็นสุขอันไพบูลยนั่นโดยชอบ  ก็พึงสละสุขพอประ- 
มาณนั้นเสีย. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.  
                            เรื่องบุรพกรรมของพระองค  จบ.  
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        ๒.  เรื่องกุมาริกากินไขไก  [๒๑๕]   
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภกุมาริกาผู 
กินไขไกคนหนึ่ง      ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา     " ปรทุกขฺูปธาเนน " 
เปนตน. 

                              แมไกผูกอาฆาตในนางกุมาริกา  

        ไดยินวา   บานหน่ึงชื่อปณฑุระ   อยูไมไกลเมืองสาวัตถี,   ในบาน 
นั้น   มีชาวประมงอยูคนหนึ่ง.     เขาเม่ือไปยังเมืองสาวัตถี   เห็นไขเตาริม- 
ฝงแมน้ําอจิรวดีแลว    ถือเอาไขเตาเหลาน้ันไปสูเมืองสาวัตถีใหตมในเรือน 
หลังหนึ่งแลวเค้ียวกิน    ไดใหไขฟองหน่ึงแกกุมาริกาในเรือนน้ัน.     นาง 
เค้ียวกินไขเตาน้ันแลว     จําเดิมแตนั้น    ไมปรารถนาซึ่งของควรเค้ียวอยาง 
อ่ืน.   ครั้งน้ันมารดาของนาง   ถือเอาไขฟองหนึ่งจากท่ีแมไกไขแลว    ได 
ให  (แกนาง).   นางเค้ียวกินไขฟองนั้นแลว   อันความอยากในรสผูกแลว 
จําเดิมแตนั้น   ก็ถือเอาไขไกมาเค้ียวกินเองทีเดียว.   ในเวลาตกฟอง  แมไก 
เห็นกุมาริกาน้ันถือเอาไขของตนเค้ียวกินอยู   ถูกกมุาริกาน้ันเบียดเบียนแลว 
ผูกอาฆาต  ต้ังความปรารถนาวา   " บดันี้เราเคลื่อนจากอัตภาพนี้แลว  พึง 
เกิดเปนยักษิณี     เปนผูสามารถจะเค้ียวกินทารกของเจา"     ทํากาละแลว 
บังเกิดเปนนางแมวในเรือนน้ันนั่นเอง. 

                         การจองเวรกันใหเกิดทุกข 
         แมนางกุมาริกานอกน้ี    ทํากาละแลว   บังเกิดเปนแมไกในเรือนน้ัน 
เหมือนกัน.       แมไกตกฟองทั้งหลายแลว.      นางแมวมาเค้ียวกินฟองไข 
เหลาน้ันแลว   แมครั้งท่ี  ๒  แมครั้งท่ี  ๓  ก็เค้ียวกินแลวเหมือนกัน.   แมไก  
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ทําความปรารถนาวา   "  เจาเค้ียวกินฟองไขทั้งหลายของเราตลอด  ๓  คราว 
บัดนี้   ยังปรารถนาจะเค้ียวกินเรา,    เราเคลื่อนจากอัตภาพน้ีแลว    พึงได 
เพ่ือเค้ียวกินเจาพรอมท้ังลูก "     เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว     บังเกิดเปน 
นางเสือเหลือง.   
        ฝายนางแมวนอกน้ี    ทํากาละแลวบังเกิดเปนนางเน้ือ.   ในเวลานาง 
เนื้อน้ันคลอดแลว      นางเสือเหลืองก็มาเค้ียวกินนางเน้ือน้ันพรอมดวยลูก 
ทั้งหลาย.   สองสัตวนั้นเค้ียวกินอยูอยางนี้   ยังทุกขใหเกิดข้ึนแกกันและกัน 
ใน  ๕๐๐  อัตภาพ    ในที่สุดนางหน่ึงเกิดเปนยักษิณี,     นางหน่ึงเกิดเปน 
กุลธิดาในเมืองสาวัตถี.  
        เบื้องหนาแตนี้        พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในพระคาถาวา 
" น   ห ิ  เวเรน   เวรานิ "   เปนอาทิ   นั่นแล. 
        แตในเรือ่งนี้   พระศาสดาตรัสวา   " ก็เวรยอมระงับดวยความไมมี 
เวร,     ยอมไมระงับดวยเวร,"       ดังน้ีแลว     เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกชน 
แมทั้งสองงจึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๒.        ปรทุกขูปธาเนน               โย    อตฺตโน  สุขมิจฺฉติ 
        เวรสสคฺคสสฏโ               เวรา  โส  น  ปริมุจจฺติ. 
                " ผูใด    ยอมปรารถนาสุขเพ่ือตน  เพราะกอทุกข 
        ในผูอื่น,  ผูนั้น  เปนผูระคนดวยเครื่องระคนคือเวร 
        ยอมไมพนจากเวรได." 

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปรทุกฺขุปธาเนน   ความวา  เพราะกอ 
ทุกขในผูอ่ืน,  อธิบายวา  เพราะยังทุกขใหเกิดข้ึนแกผูอ่ืน.  
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        บาทพระคาถาวา   เวรสสคฺคสสฏโ   ความวา     บุคคลน้ันเปนผู   
ระคนแลวดวยเครื่องระคนคือเวร  อันตนทําใหแกกันและกัน   ดวยสามารถ 
แหงการดาและการดาตอบ   การประหารและการประหารตอบ  เปนตน. 
        บาทพระคาถาวา   เวรา  โส   น  ปริมุจฺจติ  ความวา  ยอมถึงทุกข 
อยางเดียว   ตลอดกาลเปนนิตย   ดวยสามารถแหงเวร. 
        ในกาลจบเทศนา นางยักษิณีต้ังอยูในสรณะท้ังหลาย  สมาทานศีล ๕ 
พนแลวจากเวร,    ฝายกุลธิดานอกน้ีต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว,    เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกนัแลว   ดังน้ีแล.  
                         เรื่องกุมาริกากินไขไก  จบ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 162 

        ๓.  เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ   [๒๑๖]   
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อเสด็จอาศัยนครภัททิยะ      ประทับอยูในชาติยาวัน 
ทรงปรารภภิกษุชาวนครภัททิยะ  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " ย  หิ  กิจฺจ " 
เปนตน. 

                              ภิกษลุะเลยสมณกิจ  

        ดังไดสดับมา    ภิกษุชาวนครภัททิยะเหลาน้ัน    ไดเปนผูขวนขวาย 
ในการประดับเขียงเทา. 
        สมจริงตามที่พระอุบาลีเถระกลาวไววา   " กโ็ดยสมัยนั้นแล    พวก 
ภิกษุนครภัททิยะ         ตามประกอบความเพียรในการประดับเขียงเทาชนิด 
ตาง ๆ กันอยู :   ทําเองบาง   ใหคนอ่ืนทําบาง    ซึ่งเขียงเทาหญาธรรมดา 
ทําเองบาง ใหคนอ่ืนทําบาง   ซึ่งเขียงเทาหญาปลอง  เขียงเทาหญามุงกระตาย 
เขียงเทาตนแปง     เขียงเทาผากัมพล,    ยอมละท้ิงอุทเทส    (ศกึษาเลาเรียน 
ธรรมวินัย)   ปริปุจฉา  (การไตถาม)     อธิศีล   (อินทรียสังวร)    อธิจิต  
(สมถภาวนา)  อธิปญญา  (วิปสสนาภาวนา).   ภิกษุทั้งหลาย   ตําหนิโทษ 
ความท่ีทําเชนนั้นของภิกษุเหลาน้ัน     จึงกราบทูลแดพระศาสดา. 

                    พระศาสดาทรงตําหนิโทษแลวเทศนา 
        พระศาสดา  ทรงติเตียนภิกษุเหลาน้ันแลว  ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายมาดวยกิจอยางอ่ืนแลว  ขวนขวายในกิจอยางอ่ืนแล "   ดังนี้แลว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
  ๓.        ยฺหิ   กิจฺจ   ตทปวิทฺธ         อกิจฺจ  ปน  กยิรติ๑  
        อุนฺนฬาน  ปมตฺตาน              เตส  วฑฺฒนฺติ  อาสวา.   
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        เยสฺจ  สุสมารทฺธา         นิจฺจ  กายคตา   สติ    
        อกิจฺจนเฺต  น  เสวนฺติ        กิจฺเจ  สาตจฺจการิโน 
        สตาน  สมฺปชานาน          อตฺถ  คจฺฉนฺติ  อาสวา. 
                " ก็ ภิกษุละทิ้งส่ิงท่ีควรทํา,   แตทําส่ิงท่ีไมควร 
        ทํา;   อาสวะ๑ทั้งหลาย ยอมเจรญิแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูม ี
        มานะประดุจไมอออนัยกขึ้นแลว  ประมาทแลว;   สวน 
        สติอันไปในกาย   อนัภิกษุเหลาใด  ปรารภดวยดีเปน  
        นิตย,   ภิกษุเหลาน้ันมีปกติทําเนือง ๆ  ในกจิท่ีควรทํา 
        ยอมไมเสพส่ิงท่ีไมควรทํา;   อาสวะทั้งหลายของภิกษ ุ
        เหลาน้ัน  ผูมีสติ   มสีัมปชัญญะ  ยอมถึงความต้ังอยู 
        ไมได." 

                                              แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  ย   หิ   กิจฺจ   ความวา    กก็รรม 
มีอาทิอยางนี้คือ  การคุมครองศีลขันธอันหาประมาณมิได   การอยูปาเปน 
วัตร  การรกัษาธุดงค  ความเปนผูยินดีในภาวนา  ชื่อวาเปนกิจอันควรทํา 
ของภิกษุ   จําเดิมแตกาลบวชแลว.    แตภิกษุเหลานี้ละเลย   คือทอดท้ิงกิจ 
ที่ควรทําของตนเสีย. 
        บทวา   อกิจฺจ   เปนตน   ความวา   ก็การประดับรม   การประดับ 
รองเทา   การประดับเขียงเทา  บาตร  โอ  ธมกรก  ประคดเอว  อังสะ  ชื่อวา 
เปนกิจไมควรทําของภิกษุ.   อธิบายวา    ภิกษุเหลาใดทําส่ิงน้ัน,    อาสวะ 
๑. อาสวะมี ๔  คือ กามาสวะ  อาสวะคือกาม ๑  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ ๑  ทิฏฐาสวะ  อาสวะ 
คือความเห็นผิด ๑ อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา ๑.  
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ทั้ง ๔ ยอมเจริญแกภิกษุเหลาน้ัน  ผูชือ่วา   มีมานะประดุจไมอออันยกข้ึน   
แลว   เพราะการยกมานะเพียงดังไมออเท่ียวไป   ชือ่วาประมาทแลว   เพราะ 
ปลอยสติ. 
        บทวา   สุสมารทฺธา  ไดแก   ประคองไวดีแลว. 
        สองบทวา  กายคตา  สติ  ไดแก ภาวนาอันเปนเครื่องตามเห็นกาย. 
        บทวา   อกิจฺ จ   ความวา  ภิกษุเหลาน้ันยอมไมเสพ   คือไมทําส่ิงท่ี 
ไมควรทําน่ัน    มีการประดับรมเปนตน.  
        บทวา  กิจฺเจ  ความวา  ในสิ่งอันตนพึงทํา  คือในกรณียะ   มีการ 
คุมครองศีลขันธอันหาประมาณมิไดเปนตน    จําเดิมแตกาลบวชแลว. 
        บทวา  สาตจฺจการิโน  ไดแก    มปีกติทําเนือง ๆ   คือทําไมหยุด, 
อธิบายวา   อาสวะแมทั้ง ๔   ของภิกษุเหลาน้ัน  ผูชือ่วามีสติ   เพราะไมอยู 
ปราศจากสติ     ผูชื่อวามีสัมปชัญญะ  เพราะสัมปชัญญะ  ๔ อยาง    คือ 
' สาตถกสัมปชัญญะ     สัปปายสัมปชัญญะ       โคจรสัมปชัญญะ       อสัมโมห- 
สัมปชัญญะ '      ยอมถึงความต้ังอยูไมได  คือถึงความส้ินไป  ไดแก  ไมมี. 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในพระอรหัตแลว.  เทศนาไดมี 
ประโยชนแมแกบุคคลท่ีประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                               เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ  จบ.  
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   ๔.  เรื่องพระลกุณฏกภทัทิยเถระ  [๒๑๗]   
 

                                   ขอความเบือ้งตน 
 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระลกุณฏก- 
ภัททิยเถระ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    " มาตร  ปตร  หนฺตฺวา " 
เปนตน.                                                                 

           อาคนัตุกภิกษุเขาเฝาพระศาสดา  

        ความพิสดารวา    วันหน่ึงภิกษุอาคันตุกะหลายรูปดวยกัน    เขาไป 
เฝาพระศาสดา     ผูประทับนั่ง  ณ ทีป่ระทับกลางวัน     ถวายบังคมแลวน่ัง 
ณ ที่ควรขางหน่ึง.  ขณะนั้นพระลกุณฏกภัททิยเถระเดินผานไปในที่ไมไกล 
แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
        พระศาสดา ทรงทราบวารจิต  (คือความคิด)  ของภิกษุเหลาน้ันแลว 
ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอเห็นหรือ ?    ภิกษุนี้ฆามารดาบิดาแลว 
เปนผูไมมีทุกข ไปอยู "  เมื่อภิกษุเหลาน้ันมองดูหนากันและกันแลว  แลน 
ไปสูความสงสัยวา    " พระศาสดา  ตรัสอะไรหนอแล ?"  จึงกราบทูลวา 
" พระองคตรัสคําน่ันชื่ออะไร ?"   เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน 
จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
  ๔.        มาตร  ปตร  หนฺตฺวา             ราชาโน  เทฺว   จ  ขตฺติเย 
        รฏ  สานุจร  หนฺตฺวา           อนโีฆ   ยาติ  พฺราหฺมโณ. 
                " บุคคลฆามารดาบิดา  ฆาพระราชาผูเปนกษัตริย 
        ทั้งสอง       และฆาแวนแควนพรอมดวยเจาพนักงาน 
        เก็บสวยแลว  เปนพราหมณ  ไมมีทุกข  ไปอยู."  
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                                                แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สานุจร  ไดแก ผูเปนไปกับดวยผูจัดการ 
สวยใหสําเร็จ   คือเจาพนักงานเก็บสวย. 
        ก็ในพระคาถาน้ี    บณัฑิตพึงทราบวินิจฉัยวา  ตัณหา  ชื่อวามารดา 
เพราะใหสัตวทั้งหลายเกิดในภพ  ๓  เพราะบาลีวา  " ตัณหายังบุรุษใหเกิด." 
        อัสมิมานะ๑   ชื่อวาบิดา  เพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกิดข้ึนวา  " เรา 
เปนราชโอรสของพระราชาชื่อโนน       หรือเปนบุตรของมหาอํามาตยของ 
พระราชาชื่อโนน"  เปนตน.  
        ทฏิฐิทุกชนิด   ยอมอิงสัสสตทิฏฐิ   และอุจเฉททิฏฐิทั้งสอง  เหมือน 
ชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้น,   เพราะฉะนั้น    สสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ 
จึงชื่อวาพระราชาผูกษัตริยสองพระองค. 
        อายตนะ  ๑๒๒    ชื่อวาแวนแควน       เพราะคลายคลึงกับแวนแควน 
โดยอรรถวากวางขวาง.     ความกําหนัดดวยอํานาจความยินดี     ซึ่งอาศัย  
อายตนะนั้น    ดุจบุรุษเก็บสวย    จัดการสวยใหสําเร็จ    ชื่อวาเจาพนักงาน 
เก็บสวย. 
        บทวา  อนีโฆ   ไดแก   ไมมีทุกข.   บทวา    พฺราหมฺโณ   ไดแก 
ผูมีอาสวะสิ้นแลว. 
        ในพระคาถานี้    มีอธิบายดังน้ี      " ผูชื่อวามีอาสวะสิ้นแลว     เพราะ 
กิเลสเหลาน้ันมีตัณหาเปนตน   อันตนกําจัดได    ดวยดาบคืออรหัตมรรค- 
ญาณ   จึงเปนผูไมมีทุกข  ไปอยู."                                                
        ในกาลจบเทศนา   ภิกษุเหลาน้ันดํารงอยูในพระอรหัตแลว. 
๑. การถือวาเปนเรา.  ๒. อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเปนตน.  ภายนอก ๖ มีรูปเปนตน.  
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                                (พระคาถาที่  ๒)   

        แมในพระคาถาที่ ๒   เรื่องก็เหมือนกับเรื่องกอนน่ันเอง. 
        แมในกาลน้ัน   พระศาสดาทรงปรารภพระลกณุฏกภัททิยเถระเหมือน 
กัน    เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน   จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
        มาตร  ปตร  หนฺตฺวา           ราชาโน   เทฺว    จ  โสตฺถิเย 
        เวยฺยคฆฺปฺจม  หนฺตฺวา       อนีโฆ   ยาติ  พฺราหฺมโณ. 
                " บุคคลฆามารดาบิดา  ฆาพระราชาผูเปนพราหมณ 
        ทั้งสองไดแลว  และฆาหมวด ๕ แหงนิวรณมวีิจิกิจฉา-  
        นิวรณ      เชนกับหนทางท่ีเสือโครงเท่ียวไปเปนที่  ๕ 
        แลว   เปนพราหมณ  ไมมีทุกข   ไปอยู. " 

                           แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  เทฺว  จ  โสตฺถิเย  คือ ผูเปนพราหมณ 
ทั้งสองดวย. 
        ก็ในพระคาถาน้ี   พระศาสดาตรัสสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิใหเปน 
พระราชาผูเปนพราหมณทั้งสอง       เพราะพระองคเปนใหญในพระธรรม 
และเพราะพระองคเปนผูฉลาดในวิธีเทศนา. 
        บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห  ในบท  เวยฺยคฺฆปฺจม  นี้   วาหนทาง 
ที่เสือโครงเที่ยวไป   มีภัยรอบดาน    เดินไปลําบาก   ชื่อวาทางท่ีเสือโครง 
เที่ยวไปแลว.   แมวิจิกิจฉานิวรณ  ชื่อวาเปนดุจทางท่ีเสือโครงเที่ยวไปแลว 
เพราะความท่ีวิจิกิจฉานิวรณนั้น       คลายกับทนทางอันเสือโครงเท่ียวไป 
แลวน้ัน,   วิจิกิจฉานิวรณเชนกับทนทางที่เสือโครงเท่ียวไปแลวน้ัน   เปน 
ที่  ๕  แหงหมวด ๕ แหงนิวรณนั้น     เพราะฉะนั้น  หมวด  ๕ แหงนิวรณ 
จึงชื่อวามีวิจิกิจฉานีวรณ   เชนกับทนทางที่เสือโครงเท่ียวไปแลวเปนที่ ๕.  
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        ในพระคาถาที่  ๒  นี้    มีอธิบายดังน้ีวา   " กบ็ุคคลฆาหมวด ๕ แหง   
นีวรณมีวิจิกิจฉานีวรณเชนกับทนทางท่ีเสือโครงเที่ยวไปแลวเปนที่  ๕  นี้  
ไมใหมีสวนเหลือ  ดวยดาบคืออรหัตมรรคญาณ   เปนพราหมณ  ไมมีทุกข 
เที่ยวไปอยู." 
        บทที่เหลือ  เปนเชนกับบทที่มีในกอนน่ันแล  ดังน้ีแล. 
                เรือ่งพระลกุณฏกภัททิยเถระ  จบ.   
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        ๕.  เรื่องนายทารุสากฏิกะ  [๒๑๘]   
 

                           ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภบุตรของ 
นายทารุสากฏิกะ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " สุปฺปพุทฺธ "  เปนตน. 

                       เด็กสองคนเลนขลุบ          

        ความพิสดารวา  เด็กในพระนครราชคฤหสองคน   คือ  " บุตรของ 
บุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิคนหนึ่ง    บุตรของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิคนหน่ึง"  
เลนขลุบอยูดวยกันเนือง ๆ.     ในเด็กสองคนนั้น    บุตรของบุคคลผูเปน 
สัมมาทิฏฐิ   เมื่อจะทอดขลุบ.    ระลึกถึงพุทธานุสสติแลวกลาววา   " นโม 
พุทฺธสฺส "    แลวจึงทอดขลุบ.     เด็กนอกน้ีระลึกเฉพาะพระคุณท้ังหลาย 
ของพวกเดียรถียแลว    กลาววา  "นโม   อรหนฺตานิ "  แลวจึงทอด. 
ในเด็กสองคนนั้น  บุตรของบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ    ยอมชนะ,   เด็กคน 
นอกน้ี   ยอมแพ.  บุตรของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น  เห็นกิรยิาของบุตร 
ผูเปนสัมมาทิฏฐินั้นแลว   คิดวา " เพ่ือนคนน้ี   ระลึกแลวอยางนั้น  กลาว 
แลวอยางนั้น    ทอดขลุบไปจึงชนะเรา,    แมเราก็จักทําอยางนั้น  (บาง)" 
ไดทําการส่ังสมในพุทธานุสสติแลว. 

           เด็กผูเปนสัมมาทิฏฐิไปปากับบดิา 
        ภายหลงัวันหน่ึง    บิดาของเด็กผูเปนสัมมาทิฏฐินั้น    เทียมเกวียน 
แลวไปเพื่อตองการไม    ไดพาเด็กแมนั้นไปแลว     บรรทุกเกวียนใหเต็ม 
แลวดวยไมในดง    ขับมาอยู  (ถึง)  ภายนอกเมือง  ปลอยโคไปในที่อันมี 
ความสําราญดวยนํ้า  ในทีใ่กลปาชา   แลวไดกระทําการจัดแจงภัต.        
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        ลําดับนั้น     โคของเขาเขาไปสูเมืองกับหมูโคที่เขาไปสูเมืองในเวลา   
เย็น.     ฝายนายสากฏิกะเที่ยวติดตามโคอยู     เขาไปสูเมืองแลวในเวลาเย็น 
พบโคแลวจูงออกไปอยู   ไมทันถึงประตู    ก็เม่ือเขายังไมทันถึงน่ันแหละ, 
ประตูปดเสียแลว.    ขณะนั้น    บุตรของเขาผูเดียวเทาน้ัน     นอนแลวใน 
ภายใตแหงเกวียนในสวนแหงราตรีกาวลงสูความหลับแลว. 

            เจรญิพุทธานุสสติปองกันอมนุษยได 
        ก็กรุงราชคฤห     แมตามปกติก็มากไปดวยอมนุษย.   อน่ึง   เด็กนี้  
ก็นอนแลวในที่ใกลแหงปาชา.      พวกอมนุษยในที่ใกลแหงปาชาน้ันเห็น 
เขาแลว.    อมนุษยคนหน่ึง    ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ    เปนเสี้ยนหนามตอพระ- 
ศาสนา,  อมนุษยตนหน่ึง  เปนสัมมาทิฏฐิ.                                    
        ในอมนุษยทั้งสองน้ัน  อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐิกลาววา  " เด็กคนน้ี  
เปนภักษาหารของพวกเรา,   พวกเราจงเค้ียวกินเด็กคนน้ี."   อมนุษยผูเปน 
สัมมาทิฏฐินอกน้ี   หามอมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น    ดวยคําวา  " อยาเลย, 
ทานอยาชอบใจเลย."    อมนุษยผูเปนมิจฉาทิฏฐินั้น   แมถูกอมนุษยผูเปน 
สัมมาทิฏฐินั้นหามอยู   กไ็มเอ้ือเฟอถอยคําของเขา  จับเทาเด็กครามาแลว.   
        ในขณะนั้น   เด็กนั้นกลาววา  "นโม  พุทฺธสฺส"  เพราะความที่ 
ตนเปนผูสั่งสมในพุทธานุสสติ.     อมนุษยกลัวภัยใหญ    จึงไดถอยไปยืน 
อยูแลว.                                                    

     อมนุษยรักษาและบํารุงเด็กผูนอนในปาคนเดียว 
       ลําดับนัน้  อมนุษยผูเปนสัมมาทิฏฐินอกน้ี    กลาวกะอมนุษยผูเปน 
มิจฉาทิฏฐินั้นวา.   " พวกเราทําส่ิงอันไมควรทําเสียแลว,    พวกเราจงทํา 
ทัณฑกรรมเพื่อเด็กนั้นเสียเถิด"   ดังน้ีแลว   ไดยืนรักษาเด็กนั้น.   อมนุษย  
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ผูเปนมิจฉาทิฏฐิเขาไปสูพระนคร    ยังถาดโภชนะของพระราชาใหเต็มแลว   
นําโภชนะมา. 
        ตอมา   อมนุษยแมทั้งสองเปนประดุจวามารดาและบิดาของเด็กนั้น 
ปลุกเด็กนั้นใหลุกข้ึนแลว    ใหบรโิภคโภชนะนั้น    ประกาศความเปนไป 
นั้นแลว  จารกึอักษรท่ีถาดโภชนะ  ดวยอานุภาพของยักษ  ดวยอธิษฐานวา 
" พระราชาเทาน้ัน  จงเห็นอักษรเหลาน้ี,    คนอ่ืนจงอยาเห็น"  ดังน้ีแลว 
จึงไป.  
        ในวันรุงข้ึน     พวกราชบุรุษทําความโกลาหลอยูวา       " พวกโจร 
ลักเอาภัณฑะคือภาชนะไปจากราชตระกูลแลว"   จึงปดประตูทั้งหลายแลว 
คนดู  เมื่อไมเห็นในพระนคร  จึงออกจากพระนคร   ตรวจดูขางโนนและ 
ขางน้ี    จึงเห็นถาดอันเปนวิการแหงทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟน   จึงจับ 
เด็กนั้น     ดวยความสําคัญวา    " เด็กน้ีเปนโจร"    ดังน้ีแลว      แสดง 
แดพระราชา.                  

                               เด็กถูกไตสวน 
        พระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรท้ังหลายแลว      ตรัสถามวา   " นี ่
อะไรกัน ?    พอ."    เด็กนั้นกราบทูลวา      " ขาแตพระองคผูสมมติเทพ 
ขาพระองคไมทราบ,        มารดาบิดาของขาพระองคมาใหบริโภคในราตรี 
แลวไดยืนรักษาอยู.  ขาพระองคคิดวา  ' มารดาบิดารักษาเราอยู"  จึงไมมี 
ความกลัวเลย   เขาถึงความหลับแลว,   ขาพระองคทราบเพียงเทาน้ี."   
        ลําดับนั้น    แมมารดาและบิดาของเด็กนั้น   กไ็ดไปสูที่นั้นแลว. 
        พระราชาทรงทราบความเปนไปน้ันแลว   ทรงพาชนท้ังสามนั้นไปสู 
สํานักพระศาสดา  กราบทูลความเปนไปทั้งปวงแลว   ทูลถามวา    " ขาแต  
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พระองคผูเจริญ   พุทธานสุสติเทาน้ัน    ยอมเปนคุณชาติเครื่องรักษาหรือ   
หนอแล ?   หรือวาอนุสสติอ่ืน    แมมีธัมมานุสสติเปนตน     ก็เปนคุณชาติ 
เครื่องรักษา." 

                              พระศาสดาทรงแสดงฐานะ  ๖ 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสแกพระราชานั้นวา  " มหาบพิตร  พุทธา- 
นุสสติอยางเดียวเทาน้ัน    เปนคุณชาติเครื่องรักษาก็หามิได,    ก็จิตอันชน 
เหลาใดอบรมดีแลวโดยฐานะ  ๖.       กิจดวยอันรักษาและปองกันอยางอ่ืน 
หรือดวยมนตและโอสถ   ยอมไมมีแกชนเหลาน้ัน  ดังนี้แลว     เมื่อจะทรง 
แสดงฐานะ  ๖   ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
        ๕.        สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ             ทา  โคตมสาวกา 
                เยส   ทิวา   จ  รตฺโต  จ          นิจฺจ  พุทฺธคตา  สติ. 
                ปฺปพุทฺธ  พุชฌฺนฺติ                    สทา  โคตมสาวกา 
                ส  ทิวา  จ   รตฺโต  จ                    นิจฺจ   ธมฺมคตา  สติ. 
                ปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                     สทา  โคตมสาวกา 
                ส   ทิวา   จ  รตฺโต   จ                   นิจฺจ  สงฺฆคตา  สติ. 
                ปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                      สทา  โคตมสาวกา 
                ส  ทิวา   จ  รตฺโต   จ                     นิจฺจ  กายคตา    สติ. 
                ปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                       สทา   โคตมสาวกา 
                ส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ               อหึสาย    รโต  มโน. 
                ปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ               สทา  โคตมสาวกา 
                ส   ทิวา  จ  รตฺโต  จ              ภาวนาย   รโต   นโน.  
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                " สติของชนเหลาใด      ไปแลวในพระพุทธเจา   
        เปนนิตย     ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน,       ชนเหลาน้ัน 
        เปนสาวกของพระโคดม   ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ. 
                สติของชนเหลาใด  ไปแลวในพระธรรมเปนนิตย 
        ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน,   ชนเหลาน้ัน   เปนสาวกของ 
        พระโคดม   ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ. 
                สติของชนเหลาใด   ไปแลวในพระสงฆเปนนิตย 
        ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน,  ชนเหลาน้ัน  เปนสาวกของ  
        พระโคดม  ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ. 
                สติของชนเหลาใด  ไปแลวในกายเปนนิตย  ทั้ง 
        กลางวันทั้งกลางคืน,  ชนเหลาน้ันเปนสาวกของพระ- 
        โคดม   ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมือ่. 
                ใจของชนเหลาใด   ยินดีแลวในอันไมเบยีดเบียน 
        ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน,   ชนเหลาน้ัน   เปนสาวกของ 
        พระโคดม   ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ. 
                ใจของชนเหลาใด   ยินดีแลวในภาวนา  ทั้งกลาง 
        วันทั้งกลางคืน,   ชนเหลาน้ันเปนสาวกของพระโคดม 
        ต่ืนอยูดวยดีในกาลทุกเมื่อ." 

                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บาทพระคาถาวา   สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ 
ความวา   ชนเหลาน้ันยึดสติอันไปแลวในพระพุทธเจา    หลบัอยูนั่นเทียว 
เมื่อต่ืน   ชื่อวาต่ืนอยูดวยดี.  
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        บาทพระคาถาวา  สทา   โคตมสาวกา   ความวา   ชื่อวาเปนสาวก   
ของพระโคดม       เพราะความท่ีตนเปนผูเกิดแลวในที่สุดแหงการฟงแหง 
พระพุทธเจาผูโคตมโคตร  (และ)   เพราะความเปนคืออันฟงอนุสาสนีของ 
พระพุทธเจาพระองคนั้นน่ันแล.                
        สองบทวา  พุทฺธคตา  สติ  ความวา   สติของชนเหลาใดปรารภ 
พระพุทธคุณทั้งหลายอันตางดวยคุณมีวา   " อิติป  โส  ภควา "  เปนตน 
เกิดข้ึนอยู   มีอยูตลอดกาลเปนนิตย,    ชนเหลาน้ัน    ชื่อวาต่ืนอยูดวยดีแม 
ในกาลทุกเม่ือ.   กช็นเหลาน้ัน   เมื่อไมอาจ  (เพ่ือจะกระทํา)   อยางนั้นได 
ทําซ่ึงพุทธานุสสติไวในใจ  ในวันหน่ึง  ๓  เวลา  ๒  เวลา  (หรือ)  แมเวลา 
เดียว  ชื่อวาต่ืนอยูดวยดีเหมือนกัน.  
        สองบทวา    ธมฺมคตา  สต   ความวา   สติที่ปรารภพระธรรมคุณ  
ทั้งหลาย  อันตางดวยคุณมีวา " สฺวากฺขาโต   ภควตา  ธมฺโม"  เปนตน 
อันเกิดข้ึนอยู. 
        สองบทวา  สงฺฆคตา  สติ ความวา สติที่ปรารภพระสังฆคุณท้ังหลาย 
อันตางดวยคุณมีวา  " สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ"   เปนตน 
อันเกิดข้ึนอยู. 
        สองบทวา  กายคตา  สติความวา  สติอันเกิดข้ึนอยู   ดวยสามารถ 
แหงอาการ  ๓๒      ดวยสามารถแหงการอยูในปาชา  ๙    ดวยสามารถแหง 
รูปฌานมีนีลกสิณอันเปนไปในภายในเปนตน. 
        สองบทวา    อหึสาย   รโต   ความวา     ยินดีแลวในกรุณาภาวนา 
(การเจริญกรณุา)   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา    "  ภิกษุนั้นม ี
ใจสหรคตดวยกรุณา   แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู."    
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        บทวา  ภาวนาย  ไดแก   เมตตาภาวนา,    จริงอยู   ภาวนาที่เหลือ 
แมทั้งหมด    พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทวา  " ภาวนาย " 
นี้     เพราะความท่ีกรุณาภาวนาพระองคตรัสไวแลวในหนหลังแมโดยแท, 
ถึงดังน้ัน       เมตตาภาวนาเทาน้ัน        พระองคทรงประสงคเอาในบทวา 
" ภาวนาย "    นี,้    คําท่ีเหลือ     ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน 
คาถาตนนั้นเทียว.  
        ในกาลจบเทศนา     ทารกนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล    พรอมดวย  
มารดาและบิดาแลว.   ครัน้ภายหลัง    ชนแมทั้งหมดบวชแลวบรรลุพระ- 
อรหัต.   เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                       เรื่องนายทารุสากฏิกะ  จบ.  
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              ๖.  เรื่องภิกษุวัชชีบุตร [๒๑๙]   
 

                              ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงไพศาลี   ประทบัอยูในปามหาวัน  ทรง 
ปรารภภิกษุผูเปนโอรสของเจาวัชชีรูปใดรูปหน่ึง       ที่พระธรรมสังคาห- 
กาจารย    กลาวหมายเอาวา๑    "ภิกษุผูเปนโอรสของเจาวัชชีรูปใดรูปหน่ึง 
อยูในราวปาแหงใดแหงหนึ่ง     ใกลเมืองไพศาลี.    ก็โดยสมัยนั้นแล    ใน  
กรุงไพศาลีมีการเลนมหรสพตลอดคืนยังรุง.   ครั้งน้ันแล   ภิกษุนั้นไดยิน 
เสียงกึกกองแหงดนตรีที่เขาดีแลวและประโคมแลว     คร่ําครวญอยู    กลาว 
คาถาน้ีในเวลานั้นวา:- 
                "พวกเราผูเดียว    ยอมอยูในปา   เหมือนไมที่เขา 
        ทิ้งไวแลวในปา,  ในราตรีเชนนี้   บัดน้ี  ใครเลา ? 
        ที่เลวกวาพวกเรา."  
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ทุปฺปพฺพชฺช   ทุรภิรม"  เปนตน. 

              เสยีงกึกกองเปนปรปกษตอสมณเพศ 
        ไดยินวา  ภิกษุนั้นเปนราชโอรสในแควนวัชชี   สละราชสมบัติที่ถึง 
แลวตามวาระ  บวชแลว  ในกรุงไพศาล,ี  เมื่อท่ัวท้ังพระนครอันเขาประดับ 
แลวดวยเครื่องประดับทั้งหลาย   มีธงชัยและธงแผนผาเปนตน    กระทําให 
เนื่องเปนอันเดียวกันกับชั้นจาตุมหาราช,        เมื่อวาระเปนที่เลนมหรสพ 
ตลอดคืนยังรุง     ในวันเพ็ญเปนที่บานแหงดอกโกมุทเปนไปอยู,    ไดยิน 
เสียงกึกกองแหงดนตรี   มีกลองเปนตนที่เขาตีแลว    และเสียงดนตรีมีพิณ 
เปนตน      ทีเ่ขาประโคมแลว,     เมื่อพระราชาเจ็ดพันเจ็ดรอยเจ็ดพระองค, 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/ ขอ ๗๘๓  วชัชีปุตตสูตร.  
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และขาราชบริพารท้ังหลาย       มีอุปราชและเสนาบดีเปนตนของพระราชา   
เหลาน้ัน   กม็ีจํานวนเทานั้นเหมือนกัน    ซึ่งมีอยูในกรุงไพศาลี   ประดับ 
ประดาแลว  กาวลงสูถนนเพ่ือตองการจะเลนนักษัตร,   จงกรม (เดินกลับ 
ไปกลับมา) อยูที่จงกรมใหญ  ประมาณ ๖๐ ศอก  เห็นพระจันทรเต็มดวง 
เดนอยูในกลางทองฟา    ยืนพิงแผนกระดาน  ณ  ที่สุดจงกรมแลว     มองดู 
อัตภาพประดุจไมที่เขาทิ้งไวในปา   เพราะความท่ีตนเวนแลวจากผาสําหรับ 
โพกและเครื่องอลังการ   คิดอยูวา  "คนอ่ืนที่เลวกวาเรา  มีอยูหรือหนอ ?" 
แมประกอบดวยคุณมีการอยูปาเปนวัตรเปนตนตามปกติ  ในขณะน้ัน  ถูก 
ความไมยินดียิ่งบีบค้ัน  จึงกลาวอยางนั้น.   

                  เทวดากลาวคาถาใหเกิดความสังเวช 
        ทานไดยินคาถานี้    ซึ่งเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น    กลาวแลว 
วา*:- 
                "ทานผูเดียว   อยูในปา   เหมือนไมที่เขาท้ิงไวใน 
        ปา,  ชนเปนอันมาก  ยอมกระหยิง่ตอทานน้ัน  ราว 
        กะวาพวกสัตวนรก   กระหย่ิมตอชนท้ังหลาย   ผูไปสู 
        สวรรคฉะนั้น. 
               ดวยความประสงควา   "เราจักยังภิกษุนี้ใหสังเวช"      ในวันรุงข้ึน 
เขาไปเฝาพระศาสดา   ถวายบังคมแลวนั่ง. 

                พระศาสดาทรงแสดงทุกข  ๕  อยาง 
        พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนั้นแลว         ประสงคจะประกาศความท่ี 
ฆราวาสเปนทุกข   จึงทรงรวบรวมทุกข  ๕ อยางแลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
๑. ส.  ส.  ๑๕/ขอ  ๗๘๕.  
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๖.        ทุปฺปพฺพชฺช  ทุรภริม                     ทุราวาสา  ฆรา   ทุกขฺา    
        ทุกฺโข   สมานสวาโส                     ทุกฺขานุปติตทฺธคู 
        ตสฺมา  น  จทฺธคู สิยา                    น   จ  ทุกฺขานุปติโต  สิยา. 
                "การบวชก็ยาก   การยินดีกย็าก  เรือนท่ีปกครอง 
        ไมดี  ใหเกิดทุกข  การอยูรวมกบัผูเสมอกัน๑   เปน 
        ทุกข  ผูเดินทางไกล  ก็ถูกทุกขติดตาม,   เพราะฉะน้ัน 
        ไมพึงเปนผูเดินทางไกล       และไมพึงเปนผูอันทุกข 
        ติดตาม." 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทุปฺกพฺพชฺช   ความวา  ชื่อวา การละ 
กองแหงโภคะนอยก็ตาม   มากก็ตาม  และเครือญาติ  บวชมอบอุระ  (ถวาย 
ชีวิต) ในศาสนานี้   เปนการยาก. 
        บทวา  ทุรภิรม   ความวา  การท่ีกุลบุตรแมบวชแลวอยางนั้น  สืบ 
ตอความเปนไปแหงชีวิต   ดวยการเท่ียวไปเพ่ือภิกษา  ยินดียิ่ง  ดวยสามารถ 
แหงการคุมครองคุณคือศีลอันไมมีประมาณ      และบําเพ็ญขอปฏิบัติธรรม 
อันสมควรแกธรรมใหบริบูรณ   เปนการยาก. 
        บทวา  ทุราวาสา   ความวา  ก็ราชกิจของพระราชา    อิสรกิจของ 
อิสรชนท้ังหลาย      อันผูครองเรือนตองนําไป,      ชนขางเคียงและสมณ- 
พราหมณผูประพฤติธรรม    อันผูครองเรือนตองสงเคราะห,   แมเม่ือเปน 
อยางนี้    การครองเรือนก็เต็มไดยาก    เหมือนหมอท่ีทะลุและมหาสมุทร; 
เพราะฉะนั้น     ชื่อวาเรือนเหลาน่ัน     ที่ปกครองไมดีจึงชื่อวาใหเกิดทุกข 
๑. ตามนัยอรรถกถา  ประสงคจะใหหมายความวา  การอยูรวมกับผูไมเสมอกัน.  
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คือใหลําบากเพ่ือจะอยูครอบครอง   เพราะเหตุนั้นน่ันแล.   
        บาทพระคาถาวา  ทุกฺโข  สมานสวาโส  ความวา จริงอยู  ชนเหลา 
ใดเปนคฤหัสถ  แมเสมอกันโดยชาติ  โคตร  ตระกลู  และโภคะก็ตาม  เปน 
บรรพชิต  เสมอกันโดยคุณท้ังหลาย   มีศีล   อาจาระและพาหุสัจจะเปนตน 
ก็ตาม (แต) กลาวคําเปนตนวา  "ทานเปนใคร ? เราเปนใคร ?"  เปน 
ผูขวนขวายในอธิกรณอยู,   ชนเหลาน้ัน   ชื่อวาผูไมเสมอกัน,   ชื่อวาการ  
อยูรวมกับชนเหลาน้ันเปนทุกข. 
        บาทพระคาถาวา  ทุกฺขานุปติตทฺธคู   ความวา     ชนเหลาใดชื่อวา 
ผูเดินทางไกล  เพราะความเปนผูดําเนินไปสูทางไกล  กลาวคือวัฏฏะ;   ชน 
เหลาน้ันถูกทุกขติดตามแท. 
        สองบทวา   ตสฺมา  น  จทฺธคู  ความวา  แมความเปนผูอันทุกขติด 
ตาม  ก็เปนทุกข   แมความเปนผูเดินทางไกล   ก็เปนทุกข;  เพราะฉะนั้น 
บุคคลไมพึงเปนผูชื่อวาเดินทางไกล   เพราะการเดินทางไกลกลาวคือวัฏฏะ 
ดวย  ไมพึงเปนผูอันทุกขมีประการดังกลาวแลวติดตามดวย. 
        ในกาลจบเทศนา       ภิกษุนั้นเบื่อหนายในทุกขที่พระองคตรัสใน 
ฐานะ ๕ แลว    ทําลายสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า๑ ๕   อันเปนสวนเบื้อง 
สูง๒  ๕   ดํารงอยูในพระอรหัตแลว   ดงัน้ีแล. 
                                     เรือ่งภิกษุวัชชบีุตร  จบ. 
๑. สักกายทิฏฐิ   วิจกิิจฉา  สีลัพพตปรามาส  กามราคะ  ปฏิฆะ. ๒. รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ 
อุทธัจจะ  อวิชชา.  
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        ๗.  เรื่องจิตตคฤหบดี  [๒๒๐]   
 

                          ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภจิตตคฤหบดี 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน "   เปนตน. 

          ลาภสักการะเกิดข้ึนแกจิตตคฤหบดี  

        เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว    ในวรรณนาแหงพระคาถา   ในพาล- 
วรรควา  " อสนฺต  ภาวมจิฺเฉยฺย "  เปนตน.  แมพระคาถา (นี้)  ก็มา 
แลวในพาลวรรคนั้นเหมือนกัน.   จริงอยู   ในพาลวรรคนั้น  ขาพเจากลาว 
ไววา 
        (พระอานนทเถระ  ทูลถามพระศาสดาวา)   " ขาแตพระองคผูเจริญ 
ก็สักการะนี้เกิดข้ึนแกคฤหบดีนั่น       แมผูมาสูสํานักของพระองคเทาน้ัน 
หรือ ?  หรือแมไปในที่อ่ืนก็เกิดข้ึนเหมือนกัน  ? " 
        พระศาสดาตรัสวา  " อานนท  เมื่อจิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานักของเรา 
ก็ดี  ไปในทีอ่ื่นก็ดี,  สักการะยอมเกิดข้ึนทั้งน้ัน,  เพราะอุบาสกน้ี  เปนผูม ี
ศรัทธาเลื่อมใส   สมบูรณดวยศีล,   อุบาสกผูเห็นปานน้ี    ยอมไปประเทศ 
ใดๆ;  ลาภสักการะยอมเกิดแกเขาในประเทศน้ัน  ๆ ทีเดียว "   ดังน้ีแลว  จึง 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
 ๗.         สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน                 ยโสโภคสมปฺปโต 
         ย  ย  ปเทส  ภชติ                        ตตฺถ   ตตฺเถว  ปูชิโต. 
" ผูมีศรัทธา  สมบูรณดวยศีล   เพียบพรอมดวย  
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        ยศและโภคะ    จะไปประเทศใด ๆ,    ยอมเปนผูอัน   
        เขาบูชาแลว   ในประเทศนั้น ๆ ทีเดียว." 

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สทฺโธ    ไดแก  ผูประกอบดวยศรัทธา 
อันเปนโลกิยะและโลกุตระ. 
        บทวา สีเลน  ความวา  ศีลมี ๒  อยาง คือ ศีลสําหรับผูครองเรือน ๑ 
ศีลสําหรับผูไมครองเรือน  ๑,    ใน ๒ อยางนั้น     ศีลสําหรับผูครองเรือน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทนี้,   ความวา  ผูประกอบดวยศีล 
สําหรับผูครองเรือนน้ัน.  
        บาทพระคาถาวา   ยโสโภคสมปฺปโต  ความวา  ผูประกอบแลวดวย 
ยศสําหรับผูครองเรือน   กลาวคือความมีอุบาสก  ๕๐๐  เปนบริวาร   เชน 
ของชนท้ังหลาย     มีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน     และดวยโภคะ  ๒  อยาง 
(คือ) โภคะมีทรัพยและขาวเปลือกเปนตนอยางหน่ึง      คืออริยทรัพย  ๗ 
อยางหน่ึง. 
        สองบทวา  ย  ย เปนตน  ความวา  กลุบุตรผูเห็นปานน้ี  ไปสูประเทศ 
ใด ๆ  ในทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเปนตน;  ยอมเปนผูอันเขาบูชาแลวใน 
ประเทศน้ันๆ  ดวยลาภและสักการะเห็นปานน้ันเทียว. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                               เรื่องจิตตคฤหบดี  จบ.  
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        ๘.  เรื่องนางจูฬสุภัททา  [๒๒๑]    
 

                            ขอความเบื้องตน         
 
        พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภธิดาของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี   ชื่อจูฬสุภัททา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ทูเร 
สนฺโต  ปกาเสนฺติ "  เปนตน. 

                          สองเศรษฐีทํากติกาตอกัน 
        ดังไดสดับมา  เศรษฐีบุตรชื่ออุคคะ  ชาวอุคคนครไดเปนสหายของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี    ต้ังแตเวลาท่ียังเปนหนุม.     สหายท้ังสองน้ัน   เรียน 
ศิลปะอยูในตระกูลอาจารยเดียวกัน     ทํากติกาตอกันวา   " ในเวลาท่ีเรา 
ทั้งสองเจริญวัย    เมื่อบุตรและธิดาเกิดแลว,   ผูใดขอธิดาเพ่ือประโยชนแก 
บุตร:    ผูนั้นตองใหธิดาแกผูนั้น "    เขาท้ังสองเจริญวัยแลว    ดาํรงอยูใน 
ตําแหนงเศรษฐีในนครของตน ๆ. 
        สมัยหนึ่ง  อุคคเศรษฐีประกอบการคาขาย   ไดไปยังกรุงสาวัตถีดวย 
เกวียน ๕๐๐  เลม.   อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เรียกนางจูฬสุภัททาธิดาของตน 
มาส่ังวา  " แม   บิดาของเจาชื่ออุคคเศรษฐีมา,   กิจท่ีควรทําแกเขา  จงเปน 
ภาระของเจา. "  

             อุคคเศรษฐีขอนางจูฬสุภัททาเพื่อบุตร 
        นางรับวา   " ดลีะ "  จึงจัดโภชนะมีแกงและกับเปนตน   ดวยมือของ 
ตนเอง     จําเดิมแตวันอุคคเศรษฐีนั้นมา,      เตรียมวัตถุตาง ๆ มีระเบียบ 
ดอกไม  ของหอม  และเครื่องลูบไลเปนตนไว,  ในเวลาบริโภค  ก็จัดน้ํา 
สําหรับอาบไว (คอย)  ทานเศรษฐีนั้น  ต้ังแตเวลาอาบนํ้าไป  ยอมทํากิจ 
ทุกอยางสําเร็จเรียบรอย.  
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        อุคคเศรษฐี  เห็นอาจารสมบัติของนางสุภัททานั้นแลว  มจิีตเลื่อมใส    
ในวัน หน่ึง    นั่งอยูกับ๑อนาถบิณฑิกเศรษฐี    ดวยกถาอันปรารภความสุข 
แลว    นึกไดวา  " ในเวลายังเปนหนุม   เราทั้งสองทํากติกาชื่ออยางนี้ไว 
แลว "    จึงขอนางจูฬสุภัททา   เพ่ือประโยชนแกบุตรของตน.    แตอุคค- 
เศรษฐีนั้นโดยปกติเปนมิจฉาทิฏฐิ;    เพราะฉะนั้น    อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
จึงกราบทูลความน้ันแดพระทศพล       อันพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของ 
อุคคเศรษฐีแลวทรงอนุญาต,   จึงปรึกษากับภรรยา   แลวรับคําของอุคค- 
เศรษฐีนั้น     กําหนดวัน (แตงงาน) แลว,  ทําสักการะเปนอันมาก  เหมือน  
อยางธนญชัยเศรษฐีทําใหนางวิสาขาผูเปนธิดา  แลวสงไปฉะน้ัน,  เรียกนาง 
สุภัททามาแลว    ใหโอวาท  ๑๐ ขอ   เปนตนวา    " แม   ธรรมดาสตรีผูอยู 
ในตระกูลพอผัว  ไมควรนําไฟภายในออกไปภายนอก "  โดยนัยที่ธนญชัย-  
เศรษฐีใหแกนางวิสาขาน่ันแล   เมื่อจะสงไป  ยึดเอากุฎมพี  ๘  คนใหเปนผู 
รับรองวา  " ถาโทษของธิดาขาพเจาเกิดข้ึนในที่ไปแลว,    พวกทานตอง 
ชําระ, "   ในวันเปนที่สงธิดาน้ันไป   ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆ   มีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุขแลว,    สงธิดาไปดวยสักการะเปนอันมาก   ประหน่ึงจะ 
แสดงความเจริญแหงผลสุจริตท้ังหลาย      อันธิดาทําไวแลวในภพกอนให 
ปรากฏแกชาวโลก.   ในเวลานางถึงอุคคนครโดยลําดับ  มหาชนพรอมกับ 
ตระกูลพอผัว  ไดทําการตอนรับ. 
        ฝายนางจูฬสุภัททาน่ัน     แสดงตนแกชาวนครท้ังสิ้น     เหมือนนาง 
วิสาขา  เพ่ือทําสิริสมบัติของตนใหปรากฏ  ยืนอยูบนรถเขาไปสูนคร   รับ 
เครื่องบรรณาการท่ีชาวนครสงมาแลว     สงไป  [ตอบแทน]   แกชนเหลา 
 ๑.  นั่งสนทนากันตามสบายกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี.  
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นั้น ๆ    ดวยสามารถแหงวัตถุตามสมควร    ไดทําชาวนครท้ังสิ้นใหเนื่อง   
เปนอันเดียวกับดวยคุณของตน. 

               พอผัวใหนางจูฬสุภัททาไหวชีเปลือย 
        ก็ในวันมงคลเปนตน     พอผัวของนาง    เม่ือจะทําสักการะแกพวก 
ชีเปลือย  สงไปดวยคําวา   " นางจงมาไหวพระสมณะทั้งหลายของพวกเรา. " 
นางไมอาจเพ่ือจะดูชีเปลือยท้ังหลาย   เพราะละอาย ไมปรารถนาจะไป.   พอ 
ผัวน้ัน  แมสง (ขาว)  ไปบอย  ๆ  ถูกนางหามแลว   จึงโกรธพูดวา  " พวก 
เธอจงขับไลมันไปเสีย. "  นางคิดวา  " พอผัวไมอาจยกโทษแกเรา  เพราะ  
เหตุไมสมควรได "     ใหคนเรียกกุฎมพีมาแลว    บอกความน้ัน.   กฏุมพี 
เหลาน้ัน  ทราบความท่ีนางไมมีโทษ  จึงใหเศรษฐียินยอมแลว.   เขาบอก 
แกภรรยาวา    " ลูกสะใภนี้ไมไหวพระสมณะท้ังหลายของเรา  ดวยเขาใจวา 
" เปนผูไมมีความละอาย." 
        ภรรยาเศรษฐีนั้น  คิดวา  " พวกสมณะของลูกสะใภนี้  เปนเชนไร 
หนอแล ?   นางสรรเสริญพระสมณะเหลาน้ันเหลือเกิน "    ใหคนเรียกนาง 
มาแลว   พูดวา :- 
              " พวกพระสมณะของเจา  เปนเชนไร ?  เจาจึง 
        สรรเสรญิพระสมณะเหลาน้ันนักหนา.   พระสมณะ 
        เหลาน้ัน  มีปกติอยางไร ? มีสมาจารอยางไร ?  เจา 
        อันเราถามแลว  จงบอกเรื่องน้ันแกเรา." 
        ลําดับนั้น    นางสุภัททาประกาศคุณท้ังหลายของพระพุทธเจา  และ 
พระสาวกของพระพุทธเจา     แกแมผัวนั้นอยู    ใหแมผัวยินดีแลวดวยคํา 
ทั้งหลายมีเปนตนอยางนี้วา :-  
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              ลูกสะใภบอกสมณภาพแกแมผัว   

             " ทานผูมีอินทรียสงบ   มใีจสงบ   ทานเดิน 
        ยืนเรียบรอย,  มีจักษุทอดลง   พูดพอประมาณ, 
        พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น.   กายกรรมของทาน 
        สะอาด.  วจีกรรมไมมัวหมอง, มโนกรรมหมดจดดี. 
        พวกสมณะของฉันเปนเชนนั้น.  ทานไมมีมลทิน  ม ี
        รัศมีดุจสังขและมุกดา  บริสุทธิท์ั้งภายใน  ภายนอก 
        เต็มแลวดวยธรรมอนัหมดจดท้ังหลาย.  พวกสมณะ  
        ของฉันเปนเชนนั้น.  โลกฟูขึ้นเพราะลาภ  และฟุบลง 
        เพราะเสื่อมลาภ,  ทานผูต้ังอยูอยางเดียวเพราะลาภ 
        และเสื่อมลาภ.  พวกสมณะของฉนัเปนเชนนั้น.  โลก 
        ฟูขึ้นเพราะยศ  และฟุบลงเพราะเส่ือมยศ,  ทานผูต้ัง 
        อยูอยางเดียวเพราะยศและเสื่อมยศ,    พวกสมณะ 
        ของฉันเปนเชนนั้น.  โลกฟูขึ้นเพราะสรรเสรญิ  และ 
        ฟุบลงแมเพราะนินทา,   ทานผูสม่ําเสมอในเพราะ 
        นินทาและสรรเสริญ,   พวกสมณะของฉันเปนเชน 
        นั้น.  โลกฟูขึ้นเพราะสุข  และฟุบลงแมเพราะทุกข, 
        ทานไมหว่ันไหวในเพราะสุขและทุกข,  พวกสมณะ 
        ของฉันเปนเชนนั้น. " 

          นางจูฬสุภัททานิมนตภิกษุสงฆฉันอาหาร 
        ลําดับนั้น  แมผัวกลาวกะนางวา   " เจาอาจแสดงสมณะทั้งหลายของ  
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เจา   แมแกพวกฉันไดหรือ "  เมื่อนางตอบวา  " อาจ "  จึงพูดวา   " ถา   
กระนั้น   เจาจงทําโดยประการท่ีพวกฉันจะเห็นสมณะเหลาน้ัน." นางรับวา 
" ดีละ "   ตระเตรียมมหาทานเพ่ือภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว 
ยืนอยูบนพ้ืนปราสาทชั้นบน  ผินหนาไปเฉพาะพระเชตวัน  ไหวโดยเคารพ 
ดวยเบญจางคประดิษฐ    ระลึกถึงพระพุทธคุณท้ังหลาย    ทําการบูชาดวย 
ของหอม    เครื่องอบ    ดอกไมและธูป    กลาว    (อัญเชิญ)  วา    " ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพเจานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   เพ่ือ  
ฉันเชาในวันรุงข้ึน,  ดวยสัญญาณของขาพเจาน้ี   ขอพระศาสดาจงทราบวา 
เปนผูอันขาพเจานิมนตแลว "     ดังน้ีแลว     จึงซัดดอกมะลิ  ๘ กําไปใน 
อากาศ. 
        ดอกไมทั้งหลาย      ลอยไปเปนเพดานอันสําเร็จดวยระเบียบดอกไม 
ไดคงที่อยูเบื้องบนพระศาสดา  ผูทรงแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท  ๔. 

                   สัตบุรุษยอมปรากฏในที่ไกล 
        ในขณะนั้น แมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแลว  นิมนตพระ- 
ศาสดา  เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี.   พระศาสดาตรัสวา  " คฤหบด ี  ตถาคต 
รับภัตเพ่ือฉันในวันพรุงน้ีแลว,"        เม่ืออนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา 
" ขาแตพระองคผูเจริญ   คนอ่ืนมากอนกวาขาพระองคไมมี,   พระองคทรง 
รับภัตของใครหนอแล ? "    ตรัสวา  " คฤหบดี  นางจูฬสุภัททานิมนตไว 
แลว."    เมื่อทานเศรษฐีกลาววา   " นางสุภัททาอยูในท่ีไกลท่ีสุดประมาณ 
๑๒๐    โยชนแตที่นี้มิใชหรือ ?  พระเจาขา "   ตรสัวา  " จะ  คฤหบดี.  ก็สตั- 
บุรุษท้ังหลาย     แมอยูในท่ีไกล     ยอมปรากฏเหมือนยืนอยูเฉพาะหนา " 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา :-  
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   ๘.        ทูเร  สนฺโต   ปกาเสนฺติ         หมิวนฺโตว   ปพฺพโต   
        อสนฺเตตฺถ   น  ทิสฺสนฺติ         รตฺติขิตฺตา  ยถา  สรา. 
                " สัตบุรุษท้ังหลาย  ยอมปรากฏในท่ีไกล  เหมือน 
        ภูเขาหมิพานต,    (สวน) อสัตบรุุษ   ยอมไมปรากฏ 
        ในท่ีนี,้  เหมือนลกูศรอันเขาซัด   (ยิง)   ไปในราตรี 
        ฉะนั้น. " 

                                     แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สนฺโต  เปนตน      ความวา  ปราชญ 
ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน  ชื่อวาสัตบุรุษ  เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลาย 
มีราคะเปนตน    สงบแลว,    แตในที่นี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงค 
สัตวผูมีอธิการ  (บุญ)  อันทําไวแลว  ในพระพุทธเจาในปางกอน  มีกุศล- 
มูลสั่งสมไวแลว   (และ) อบรมภาวนาแลววา  " สัตบุรุษ. " 
        บทวา ปกาเสนฺติ  ความวา  แมยืนอยูที่ไกล  เมื่อมาสูคลองพระญาณ 
แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ชื่อวายอมปรากฏได. 
        บทวา  หิมวนฺโตว   ความวา  เหมือนอยางวา    ภูเขาหิมพานตกวาง   
๓,๐๐๐ โยชน   สูง  ๕๐๐  โยชน  ประดับดวยยอด  ๘๔,๐๐๐   ยอมปรากฏ 
แมแกชนทั้งหลายผูยืนอยูในที่ไกล  เหมือนต้ังอยูเฉพาะหนา  ฉันใด;   สัต- 
บุรุษท้ังหลายยอมปรากฏ  ฉันนั้น. 
        บทวา อสนฺเตตฺถ  ความวา บุคคลพาล  หนักในทิฏฐธรรม มีปร- 
โลกอันผานไปแลว    เห็นแกอามิส    บวชเพ่ือประโยชนแกชวิีต     ชื่อวา 
อสัตบุรุษ,  อสัตบุรุษเหลานั้น  แมนั่งในท่ีนี้   คือในที่ใกลมณฑลแหงพระ- 
ชานุเบื้องขวาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไมปรากฏ  คือยอมไมทราบ.  
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        สองบทวา  รตฺตึ  ขิตฺตา   คือเหมือนลูกศรท่ียงิไปในราตรี  คือในที่   
มืด  ประกอบดวยองค๑ ๔. 
        อธิบายวา   อสัตบุรษุเหลาน้ัน   ยอมไมปรากฏเพราะความไมมีแหง 
บุรพเหตุ  ซึ่งเปนอุปนิสัยเห็นปานน้ัน. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน. 

                 วสิสุกรรมนิรมิตเรอืนยอด  ๕๐๐  หลัง  

        แมทาวสักกเทวราชแล   ทรงทราบวา   " พระศาสดาทรงรับนิมนต 
ของนางจูฬสุภัททาแลว "   ทรงบังคับวิสสุกรรมเทพบุตรวา  " ทานจงนิรมิต 
เรือนยอด  ๕๐๐ หลัง    แลวนําภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ไปสู 
อุคคนครในวันพรุงน้ี. 
        ในวันรุงข้ึน   วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น   นิรมิตเรือนยอด  ๕๐๐ หลัง 
แลว    ไดยืนอยูที่ประตูแหงพระเชตวัน.   พระศาสดาทรงเลือกแลว   พา 
ภิกษุขีณาสพผูบริสุทธิ์ทั้งนั้น  ๕๐๐  รปู     พรอมดวยบริวารประทับนั่งใน 
เรือนยอดแลว   ไดเสด็จไปยังอุคคนคร. 

        อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา 
        แมอุคคเศรษฐีพรอมดวยบริวาร    แลดูทางเสด็จมาแหงพระตถาคต  
โดยนัยอันนางสุภัททาใหแลว     เห็นพระศาสดาเสด็จมาดวยสิริสมบัติใหญ 
เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว     ทําสักการะดวยวัตถุทั้งหลาย    มีระเบียบดอกไม 
เปนตน   ตอนรับแลว    ถวายบังคม   ถวายมหาทาน   นิมนตซ้ําอีก   ได 
ถวายมหาทานส้ิน ๗  วัน. 
๑.  วันแรม  ๑๔-๑๕ คํ่า  ๑ เท่ียงคืน  ๑  ดงทึบ  ๑  กอนเมฆ  ๑.  
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        แมพระศาสดา      ทรงกําหนดธรรมเปนที่สบายของเศรษฐีนั้นแลว   
ทรงแสดงธรรม.    สัตว  ๘๔,๐๐๐    ทําเศรษฐีนั้นใหเปนตน     ไดตรัสรู 
ธรรมแลว.                                                                                      
        พระศาสดา     เพ่ือทรงอนุเคราะหนางสุภัททา     จึงรับสั่งใหพระ- 
อนุรุทธเถระกลับ  ดวยพระดํารัสวา  " เธอจงพักอยูในที่นี่แหละ "  แลวได 
เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีทีเดียว.  ต้ังแตนั้นมา  ชาวนครน้ันไดมีศรัทธาเลื่อมใส 
ดังน้ีแล. 
                                เรื่องนางจูฬสุภัททา   จบ.   
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        ๙.  เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี  [๒๒๒]   
 

                                ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อเอกวิหารี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " เอกาสน "  เปนตน. 

                     พวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแดพระศาสดา 
        ไดยินวา  พระเถระนั้นไดเปนผูในปรากฏในระหวางแหงบริษัท  ๔ วา 
" นั่งอยูแตผูเดียว    เดินแตผูเดียว    ยนืแตผูเดียว."     ตอมาภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลพระเถระน้ันแดพระตถาคตวา     " พระเถระนี้     ชื่อวามีรูปอยางนี้ 
พระเจาขา."  

                                    ภิกษุพึงเปนผูสงัด 
        พระศาสดาประทานสาธุการวา  " สาธุ  สาธุ "    ดังน้ีแลวทรงสั่งสอน 
วา   " ธรรมดาภิกษุ   พึงเปนผูสงัด "      แลวตรัสอานิสงสในวิเวก   แลวจึง 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
๙.        เอกาสน  เอกเสยฺย                     เอโก   จรมตนฺทิโต 
        เอโก  ทมยมตฺตาน                     วนนฺเต  รมิโต  สิยา. 
                " ภิกษุพึงเสพท่ีนั่งคนเดียว  ที่นอนคนเดียว,  พึง 
        เปนผูเดียว  ไมเกียจครานเท่ียวไปเปนผูเดียว  ทรมาน 
        ตน   เปนผูยินดียิ่งไปราวปา." 

                                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน     สองบทวา   เอกาสน   เอกเสยฺย  ความวา  ที่ 
นั่งของภิกษุผูไมละมูลกัมมัฏฐาน  นัง่แมในทามกลางแหงภิกษุต้ังพัน   ดวย  
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การทําไวในใจน้ันนั่นแล  ชื่อวา  ที่นั่งคนเดียว.   กท็ี่นอนของภิกษุผูเขาไป   
ต้ังสติไวแลวนอนเหนือที่นอนอันเขาปูไว   ในปราสาทเชนกับโลหปราสาท 
ก็ดี   ในทามกลางภิกษุต้ังพันรูปก็ดี  เปนที่รองผาลาดอันวิจิตร   อันควร 
แกคามาก  โดย (ตะแคง)  ขางขวา  ดวยมนสิการในมูลกัมมัฏฐาน  ชื่อวา 
ที่นอนคนเดียว.  ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวและที่นอนคนเดียวเห็นปานน้ัน. 
        บทวา อตนฺทิโต   ความวา  ภิกษุเปนผูไมเกียจคราน  ดวยการอาศัย 
กําลังแขงเลี้ยงชีวิต   เที่ยวไปแตผูเดียวในทุก ๆ อิรยิาบถ.  
        บาทพระคาถาวา  เอโก  ทมยมตฺตาน  ความวา เปนผู ๆ เดียวเทาน้ัน 
ทรมานตน      ดวยสามารถแหงการตามประกอบกัมมัฏฐานในท่ีทั้งหลายมี 
ที่พักกลางคืนเปนตน  แลวบรรลุมรรคและผล. 
        บาทพระคาถาวา   วนนฺเต   รมิโต   สิยา  ความวา ภิกษุเมื่อทรมาน 
ตนอยางนั้น   ชื่อวา  พึงเปนผูยินดียิ่ง   ในราวปาอันสงัดจากเสียงทั้งหลาย 
มีเสียงสตรีและบุรุษเปนตนทีเดียว.   เพราะภิกษุผูมีปกติอยูพลุกพลาน  ไม 
อาจทรมานตนอยางนั้นได. 
        ในกาลจบเทศนา   ภิกษุเปนอันมากบรรลุอรยิผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน.    ต้ังแตนั้นมา   มหาชนยอมปรารถนาการอยูคนเดียวเทานั้น 
ดังน้ีแล. 
                             เรื่องพระเถระช่ือเอกวิหารี  จบ. 
                                 ปกณิณกวรรควรรณนา  จบ 
                                           วรรคท่ี  ๒๑  จบ.  
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                        คาถาธรรมบท   
 
                   นิรยวรรค๑ที่  ๒๒ 
 

                  วาดวยผูมีธรรมเลวไปนรก  

   [๓๒]        ๑.   ผูมักพูดคําไมจริง  ยอมเขาถึงนรก  หรือแม 
                 ผูใดทําแลวกลาววา   ขาพเจามิไดทํา   ชนแมทั้งสอง 
                 นัน้  เปนมนุษยมีกรรมเลวทราม  ละไปในโลกอื่นแลว 
                 ยอมเปนผูเสมอกัน. 
                         ๒.   ชนเปนอันมาก  มีคอพันดวยผากาสาวะ  เปน 
                 ผูมีธรรมลามก  ไมสํารวม  ชนผูลามกเหลาน้ัน  ยอม 
                 เขาถึงนรก   เพราะกรรมลามกท้ังหลาย. 
                         ๓.  กอนเหล็กอันรอนประหนึ่งเปลวไฟ      ภิกษ ุ
                 บริโภคยังดีกวาภิกษุผูทุศีล    ไมสํารวม    บริโภคกอน 
                 ขาวของชาวแวนแควน  จะประเสริฐอะไร. 
                   ๔.  นระผูประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น 
                ยอมถึงฐานะ ๔ อยาง   คือ การไดสิ่งท่ีมิใชบุญ  เปน 
                 ที่ ๑    การนอนไมไดตามความปรารถนา    เปนที่  ๒ 
                 การนินทา    เปนที่  ๓  นรก  เปนที่  ๔.  การไดสิ่ง 
                มิใชบุญอยางหนึ่ง  คติลามกอยางหนึ่ง  ความยินดี 
                ของบุรุษผูกลวั   กับดวยหญิงผูกลัว  มปีระมาณนอย 
                 อยางหนึ่ง    พระราชายอมลงอาญาอันหนักอยางหน่ึง 
                 เพราะฉะน้ัน   นระไมควรเสพภรรยาของคนอื่น. 
๑.  วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๙ เร่ือง.  
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                ๕. หญาคาท่ีบุคคลจับไมดี      ยอมตามบาดมือ   
        นั่นเองฉันใด   คุณเครื่องเปนสมณะที่บุคคลลูบคลํา 
        ไมดี    ยอมคราเขาไปในนรกฉันนั้น.    การงานอยาง 
        ใดอยางหน่ึงท่ียอหยอน  วัตรใดทีเ่ศราหมอง  พรหม- 
        จรรยทีร่ะลึกดวยความรังเกียจ   กรรมทั้ง ๓ อยางน้ัน 
        ยอมไมมีผลมาก.   หากวาบุคคลพึงทํากรรมใด  ควร 
        ทํากรรมน้ันใหจริง   ควรบากบัน่ทํากรรมนัน้ใหมั่น 
        เพราะวาสมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน  ยิ่งเกล่ีย  
        ธุลีลง. 
                ๖. กรรมชั่ว        ไมทําเสียเลยดีกวา  (เพราะ) 
          กรรมชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง      สวนบุคคลทํา 
        กรรมใดแลว  ไมตามเดือดรอน   กรรมนั้นเปนกรรมดี 
        อันบุคคลทําแลวดีกวา. 
                ๗.  ทานท้ังหลายควรรักษาตน   เหมือนกับพวก 
          มนุษยปองกันปจจันตนคร     ทัง้ภายในและภายนอก  
        ฉะนั้น.   ขณะอยาไดลวงทานท้ังหลายเสีย   เพราะวา 
        ชนท้ังหลายผูลวงเสียงขณะ   เปนผูเบียดเสียดกัน 
        ในนรก   เศราโศกอยู. 
                ๘.  สัตวทั้งหลาย     ยอมละอายเพราะสิ่งอันไม 
        ควรละอาย  ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย  สมา- 
        ทานมิจฉาทิฏฐิ    ยอมถึงทุคติ.    สัตวทั้งหลายยอม  
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         ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย    สมาทานมิจฉาทิฏฐิ   
         ยอมถึงทุคติ   สัตวทั้งหลายมีปกติเห็นในสิ่งอันไมควร 
         กลัววาควรกลัว  และมีปกติเห็นในส่ิงอันควรกลัววาไม 
        ควรกลวั  สมาทานมิจฉาทิฏฐิ  ยอมเขาถึงทุคติ. 
                ๙. สัตวทั้งหลาย  ผูมีความรูวามีโทษ  ในธรรม 
        ที่หาโทษน้ีได   มีปกติเห็นวาหาโทษมิได   ในธรรมที ่
        มีโทษ  เห็นผูถือดวยดีซึ่งมจิฉาทิฏฐิ   ยอมไปสูทุคติ 
        สัตวทั้งหลายรูธรรมที่มีโทษโดยความเปนธรรมมีโทษ 
        รูธรรมที่หาโทษมิไดโดยความเปนธรรมหาโทษมิได 
        เปนผูถือดวยดีซึ่งสัมมาทิฏฐ ิ  ยอมไปสูสุคติ.  
                      จบนิรยวรรคที่  ๒๒  
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                        ๒๒.  นิรยวรรควรรณนา   
 
   ๑.  เรื่องนางปริยาชิกาชื่อสุนทรี   [๒๒๓] 
 

                               ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภนางปริพาชิกา 
ชื่อสุนทรี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " อภูตวาที "   เปนตน.   

                  พวกเดียรถียคิดตัดลาภสักการะพระศาสดา 
        เรื่องมาโดยพิสดารในอุทานน่ันแลวา  " ก็โดยสมัยนั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาเปนผูอันมหาชนสักการะ  ทําความเคารพ  นับถือ  บูชาแลว " 
เปนตน.  สวนเนื้อความยอในเรื่องนี้    มีดังตอไปนี้ :- 
        ไดยินวา  เมื่อลาภสักการะเชนกับหวงนํ้าใหญแหงปญจมหานที   เกดิ 
ข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆแลว,   พวกอัญญเดียรถียก็เสื่อมลาภ 
สักการะ    เปนผูอับแสง    ประหน่ึงหิ่งหอยในเวลาพระอาทิตยข้ึน    รวม 
ประชุมปรึกษากันวา   " ต้ังแตกาลแหงพระสมณโคดมอุบัติข้ึน    พวกเรา 
ก็เส่ือมลาภสักการะ,   ใคร ๆ ยอมไมรูแมความที่เราทั้งหลายมีอยู,   พวกเรา 
จะพึงรวมกันกับใครหนอ ?   กอโทษใหเกิดข้ึนแกพระสมณโคดม   แลวยัง 
ลาภสักการะของเธอใหเสื่อมสูญ. " 

   พวกเดียรถียใหนางสุนทรี  ทําลายพระเกียรติพระศาสดา 
        ครั้งน้ัน    ความคิดไดเกิดข้ึนแกอัญญเดียรถยีเหลาน้ันวา   " พวกเรา 
รวมกับนางสุนทรีจักสามารถ (ทําได)."  วันหน่ึง  พวกเขา (แกลง) ไม 
สนทนากะนางสุนทรี   ผูเขาไปยังอารามเดียรถีย  ไหวแลวยืนอยู.  นางแม  
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ปราศรัยบอยๆ ก็ไมไดคําตอบ     จึงถามวา   " พระผูเปนเจาท้ังหลาย    ถูก   
ใครๆ เบียดเบียนบางหรือ ?"  
        เดียรถีย.   นองหญิง    นางไมเห็นพระสมณโคดมท่ีเท่ียวเบียดเบียน 
พวกเรา  ทําใหเสื่อมลาภสักการะหรือ ? 
        นางสุนทรี.  ดิฉันควรจะทําอยางไร  ในเรื่องน้ี ? 
        เดียรถีย.  นองหญิง  นางแลมีรูปสวย    ถึงความเปนผูงามเลิศ  จง 
ยกโทษข้ึนแกพระสมณโคดม  แลวใหมหาชนเชื่อถอยคํา   ทาํใหเส่ือมลาภ 
สักการะ.    
        นางสุนทรีนั้น  รับรองวา  " ดีละ "  แลวหลีกไป  ต้ังแตนั้นมา  นาง 
ถือเอาส่ิงของมีระเบียบดอกไม  ของหอม   เครื่องลูบไล  การบูรและของ 
เผ็ดรอนเปนตน   เดินบายหนาตรงไปยังพระเชตวัน   ในเวลาท่ีมหาชนฟง 
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวกลับเขาพระนครในเวลาเย็น,      ถูก 
มหาชนถามวา  " ไปไหน "  ก็ตอบวา  " ไปสํานักพระสมณโคดม,   ฉันอยู 
ในพระคันกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมน้ัน "   แลวอยูในอารามเดียรถีย 
แหงใดแหงหน่ึง ยางลงสูทาง (ที่ไปยัง) พระเชตวันแตเชาตรู  เดินบายหนา 
สูพระนคร,  นางถูกมหาชนถามวา  " ไปไหนสุนทรี ? "  ตอบวา  " ฉันอยู 
ในพระคันกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม      ใหทานยินดีดวยความยินดี 
เพราะกิเลสแลว   จึงกลับมา." 

     พวกภิกษุถูกพวกเดียรถียหาวาฆานางสุนทรี 
        แตนั้นมา    โดยกาลลวงไป  ๒-๓ วัน    พวกเดียรถียใหกหาปณะ 
แกพวกนักเลงแลวกลาววา  " พวกทานจงไปฆานางสุนทรี   แลวหมกไว  
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ที่ระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม    ที่ใกลพระคันธกุฎีของพระ-   
สมณโคดมแลวกลับมา. "  พวกนักเลงก็ไดทําอยางน้ัน. 
        ลําดับนั้น     เดียรถียทั้งหลายไดทําความโกลาหลข้ึนวา   " พวกเรา 
ไมเห็นนางสุนทรี,"  แลวทูลแดพระราชา  ถูกพระราชาตรัสถามวา   " พวก 
ทานมีความสงสัยที่ไหน ? "   ทูลวา   " นางสุนทรีอยูในพระเชตวันสิ้นวัน 
เทาน้ี,    พวกอาตมภาพไมทราบความเปนไปของนางในพระเชตวันนั้น." 
อันพระราชา   ทรงอนุญาตวา  " ถากระนั้น  พวกทานจงไป,   คนพระ- 
เชตวันนั้นดูเถิด,"    พาพวกอุปฏฐากของตนไปยังพระเชตวัน   คนอยูที่พบ  
นางสุนทรีนั้น  ในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม   จึงยกข้ึนเตียง 
เขาไปยังพระนคร  ทูลแดพระราชาวา   " พระสาวกของพระสมณโคดมฆา 
นางสุนทรี  แลวหมกไวในระหวางกองหยากเยื่อแหงระเบียบดอกไม   ดวย 
คิดวา   ' จักปกปดกรรมลามกที่พระศาสดาทํา."  พระราชา  ตรัสวา   " ถา 
อยางนั้น      พวกทานจงไปเที่ยวประกาศใหตลอดพระนครเถิด. "     พวก 
เดียรถียพากันกลาวคําเปนตนวา   " ขอทานท้ังหลาย    จงดูกรรมของพวก 
สมณสักยบุตรเถิด "    ในถนนแหงพระนครแลว   ไดไปยังพระทวารแหง 
พระราชนิเวศนอีก.  พระราชา  รับสั่งใหยกสรีระของนางสุนทรีข้ึนใสแคร 
ในปาชาผีดิบแลวใหรักษาไว.   ชาวพระนครสาวัตถีเวนพระอริยสาวก 
ที่เหลือโดยมากพากันกลาวคําเปนตนวา  " ขอทานท้ังหลาย   จงดูกรรมของ 
พวกสมณสักยบุตรเถิด "   แลวเที่ยวดาพวกภิกษุ  ในภายในพระนครบาง 
ภายนอกพระนครบาง   ในปาบาง.   ภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลเรือ่งนั้นแด 
พระตถาคต.  
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        พระศาสดาตรัสวา    " ถาอยางนั้น       แมพวกเธอจงกลับโจทพวก   
มนุษยเหลานั้นอยางนั้น"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา :-  
        ๑.        อภูตวาที  นริย  อุเปติ 
                โย    วาป   กตฺวา   น   กโรมติี   จาห 
                อุโภป   เต   เปจฺจ   สมา   ภวนฺติ 
                นหิีนกมมฺา   มนุชา  ปรตฺถ. 
                " ผูมักพูดคําไมจริง   ยอมเขาถึงนรก,  หรือแม 
        ผูใดทําแลว   กลาววา  'ขาพเจามิไดทํา,'   ชนแมทั้ง  
        สองน้ัน   เปนมนุษยมีกรรมเลวทราม   ละไปในโลก 
        อื่นแลว   ยอมเปนผูเสมอกัน. " 

                                          แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อภตูวาที      ไดแก ผูไมเห็นโทษของ 
บุคคลอ่ืนเลย  ทําการกลาวเท็จ  ตูผูอ่ืนดวยคําเปลา. 
        บทวา  กตฺวา   ความวา    หรือผูใดทํากรรมลามกแลว     กลาววา 
" ขาพเจามิไดทํากรรมนัน่. " 
        หลายบทวา  เปจฺจ  สมา   ภวนฺติ   ความวา   ชนแมทั้งสองน้ันไปสู 
ปรโลก   ยอมเปนผูเสมอกันโดยคติ    เพราะการเขาถึงนรก,   คติของชน 
เหลาน้ันเทานั้น   ทานผูรูกําหนดไวแลว,  แตอายุของเขาทานมิไดกําหนด 
ไว;  เพราะวาชนทั้งหลายทําบาปกรรมไวมาก  ยอมไหมในนรกนาน   ทํา 
บาปกรรมไวนอย  ยอมไหมสิ้นกาลเพียงเล็กนอยเทาน้ัน;    ก็เพราะกรรมที่  
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ลามกของชนแมทั้งสองน้ันนั่นเอง (เปนเหตุ),    เพราะฉะนั้น    พระผูมี-   
พระภาคเจาจึงตรัสวา   " นิหีนกมฺมา  มนุชา  ปรตฺถ. " 
        ก็บทวา  ปรตฺถ สัมพันธเขากับบทวา ' เปจฺจ ' ขางหนา.  อธิบาย  
วา     ชนผูมกีรรมเลวทรามเหลาน้ัน   ละไปในโลกอ่ืน   คือไปจากโลกนี้ 
ยอมเปนผูเสมอกันในปรโลก. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 

            พวกฆานางสุนทรีถูกประหารชีวิต  

        พระราชา  ทรงสงราชบุรุษไปดวยรับสั่งวา " พวกเธอจงรูความท่ี 
คนอ่ืนฆานางสุนทรี. "     ครั้งน้ัน  นักเลงเหลาน้ันด่ืมสุราอยูดวยกหาปณะ 
เหลาน้ัน    ทาํการทะเลาะกันและกัน.   คนหน่ึงกลาวกะคนหน่ึงวา " แก 
ฆานางสุนทรีดวยประหารเพียงทีเดียวแลว     หมกไวในระหวางกองหยาก- 
เยื่อแหงระเบียบดอกไม   ดื่มสุราดวยกหาปณะท่ีไดมาจากการประหารน้ัน, 
เรื่องนั้นยกเลิกเสียเถิด."    พวกราชบรุุษจึงจับนักเลงนั้นไปแสดงแดพระ- 
ราชา.  ลําดับนั้น    พระราชา   ตรัสถามนักเลงเหลาน้ันวา    " พวกเธอฆา 
นางสุนทรีหรือ ? " 
        พวกนักเลง.   ขาแตสมมติเทพ  พระเจาขา. 
        พระราชา.   ใครใชพวกเธอใหฆา ? 
        พวกนักเลง.   พวกอัญญเดียรถยี  พระเจาขา. 
        พระราชา   รับสั่งใหเรียกพวกเดียรถียมาแลว  ทรงบังคับวา " พวก 
เธอจงไปเท่ียวกลาวทั่วพระนครอยางนี้วา   ' นางสุนทรีนี้   ถกูพวกขาพเจา  
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ผูใครยกโทษแกพระสมณโคดมข้ึน    ฆาแลว;      โทษของพระสาวกของ   
พระสมณโคดมไมมี,  เปนโทษของขาพเจาฝายเดียว."  พวกเดียรถียไดทํา 
อยางนั้น.   มหาชนผูเขลาเชื่อแลวในคราวนั้น.    พวกเดียรถียกด็ี    พวก 
นักเลงก็ดี   ถึงอาชญาเพราะการฆาคน.   จําเดิมแตนั้นมา    สกัการะไดมี 
มากแกพระพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลาย  (ตามเคย) ดังน้ีแล. 
                เรือ่งนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี   จบ.   
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  ๒. เรือ่งสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน  [๒๒๔]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภสัตวทั้งหลาย 
ผูอันอานุภาพแหงผลทุจริตเบียดเบียน         ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
" กาสาวกณฺา "   เปนตน. 

        พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแตรางกระดูก  

        ความพิสดารวา       ทานพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฏ 
พรอมกับพระลักขณเถระ     เห็นอัตภาพของเหลาเนรยิกสัตวมีเปรตผูมีแต 
รางกระดูกเปนตน    จึงทําการย้ิมแยม     ถูกพระลักขณเถระถามถึงเหตุที่ทํา 
การย้ิมแยม   ก็กลาววา  " ผูมีอายุ  (กาลน้ี )   มิใชกาลแหงปญหานี้,    ทาน 
พึงถามผมในสํานักพระตถาคต "     อันพระเถระถามในสํานักพระตถาคต 
แลว     บอกความท่ีตนเห็นเนรยิกสัตวมีเปรตผูมีแตรางกระดูกเปนตนแลว 
จึงบอกกะสหธรรมิก ๕ เหลา   ผูเรารอนอยูกับดวยสมณบริขารมีบาตรจีวร 
และประคดเปนตน    โดยนัยวา   " ผูมีอายุ   ผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ   ได 
เห็นภิกษุในพุทธศาสนาน้ีไปสูอากาศ,   แมกายของภิกษุนั้นก็เรารอน."  

                 ผูมีกรรมลามกยอมเขาถึงนรก 
        พระศาสดาตรัสบอกความที่สัตวเหลาน้ันบวชในศาสนาพระกัสสป- 
ทศพลแลว   ไมสามารถทําใหสมควรแกบรรพชา  เปนผูลามก  เมื่อจะทรง 
แสดงผลแหงทุจริตกรรมของภิกษุผูลามกทั้งหลาย   ซึ่งน่ังอยูแลว  ณ   ที่นัน้ 
ในขณะนั้น   จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
๒.        ภาสาวกณฺา  พหโว          ปาปธมฺมา  อสฺตา 
        ปาปา ปาเปหิ   กมฺเมหิ       นิรยนเฺต   อุปปชฺชเร.  
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                       " ชนเปนอันมาก  มีคอพันดวยผากาสาวะ  เปน     
                  ผูมีธรรมลามก  ไมสํารวม,  ชนผูลามกเหลาน้ัน  ยอม 
           เขาถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลาย. " 

                                      แกอรรถ 
               บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  กาสาวกณฺา  ไดแก  ผูมีคอพันดวย 
ผากาสาวะ. 
        บทวา ปาปธมฺมา  แปลวา  ผูมีธรรมลามก.  
        บทวา  อสฺตา  ไดแก ผูเวนจากการสํารวมทางกายเปนตน. 
อธิบายวา    บุคคลผูลามกเห็นปานน้ัน ยอมเขาถึงนรก  เพราะอกุศลกรรม 
ทั้งหลายท่ีตนทําไว.  ชนเหลาน้ัน     ไหมในนรกนัน้แลว    จุติจากนรกน้ัน 
ยอมไหมแมในเปรตวิสัยทั้งหลายอยางนั้น       เพราะกรรมอันเผล็ดผลท่ียัง 
เหลือ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                       เรื่องสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน  จบ.  
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 ๓.  เรื่องภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา  [๒๒๕]   
 

                               ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อเสด็จอาศัยเมืองไพศาลี     ประทับอยูในปามหาวัน 
ทรงปรารภเหลาภิกษุอยูที่ฝงแมน้ําวัคคุมุทา       ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
" เสยฺโย  อโยคุโฬ "   เปนตน.  

               พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเห็นแกทอง 
        เรื่อง (ม)ี มาแลวในอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกสิกขาบทน้ันแล. ใน 
กาลน้ันแล    พระศาสดาตรัสกะพระภิกษุเหลาน้ันวา  " ภิกษุทั้งหลาย    ก ็
พวกเธอพากันกลาวคุณแหงอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน       แกพวก 
คฤหัสถเพ่ือประโยชนแกทองหรือ ? "  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  " ขอรับ 
พระเจาขา "  ดังน้ีแลว,    ทรงติเตียนภิกษุเหลาน้ันโดยอเนกปรยิาย    แลว 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
           ๓.          เสยฺโย  อโยคุโฬ  ภุตฺโต                 ตตฺโต   อคฺคิสิขูปโม 
                         ยฺเจ   ภฺุเชยฺย  ทุสสฺีโล        รฏปณฺฑ  อสฺโต. 
                        " กอนเหล็กอันรอนประหนึ่งเปลวไฟ       ภิกษ ุ
                     บริโภคยังดีกวา,   ภิกษุผูทุศีล    ไมสํารวม   บริโภค 
                    กอนขาวของชาวแวนแควน  จะประเสริฐอะไร ? " 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ยฺเจ  ภฺุเชยฺย  ความวา  ภิกษุ 
ผูทุศีล  คือผูไมมีศีล  ไมสํารวมทางกายเปนตน    ปฏิญญาตนวา  " เราเปน 
สมณะ "    รบักอนขาวที่ชาวแวนแควนถวายดวยศรัทธา    อันชือ่วารัฏฐ- 
ปณฑะอันใด   แลวพึงฉัน,   กอนเหล็กอันรอนมีสีประหน่ึงไฟ   อันภิกษุ  
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บริโภคแลว    ยังประเสรฐิกวา  คือดีกวาน้ัน.  ถามวา   เพราะเหตุไร ?"    
แกวา  เพราะอัตภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม  เพราะการบริโภคกอนเหล็ก 
นั้นเปนปจจัย,    แตผูทุศีลบริโภคกอนขาวที่เขาถวายดวยศรัทธาพึงไหมใน 
นรกต้ังหลายรอยชาติ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                    เรื่องภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา   จบ.   
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        ๔.  เรื่องบุตรเศรษฐชีื่อเขมกะ [๒๒๖]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภบุตรเศรษฐี 
ชื่อเขมกะ     ซึ่งเปนหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ตรัสพระธรรมเทศนา 
นี้วา " จตฺตาริ  านานิ "  เปนตน. 

           เขมกะเปนนกัเลงเจาชู  ถูกจับถึง  ๓ ครั้ง  

        ดังไดสดับมา  นายเขมกะน้ันเปนผูมีรูปสวย.  โดยมากหญิงท้ังหลาย 
เห็นเขาแลว   ถูกราคะครอบงํา  ไมสามารถจะดํารงอยูตามภาวะของตนได. 
แมเขาก็ไดเปนผูยินดียิ่งในปรทารกรรม๑เหมือนกัน. 
        ตอมาในเวลากลางคืน พวกราชบุรุษจับเขานําไปแสดงแดพระราชา. 
พระราชามิไดตรัสอะไรกะเขา  ดวยทรงดําริวา  " เราละอายตอมหาเศรษฐี " 
แลวรับสั่งใหปลอยไป.  ฝายนายเขมกะน้ันก็มิไดงดเวนเลย.   ตอมา (อีก) 
พวกราชบุรษุก็จับเขาแลวแสดงแตพระราชาถึงครั้งท่ี ๒ ที่  ๓.   พระราชา 
ก็รับสั่งใหปลอยเชนเคย.  มหาเศรษฐีทราบเรื่องนั้นแลว    พาเขาไปสํานัก 
พระศาสดา   กราบทูลเรื่องน้ันแลวทูลวา    " ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระองคโปรดแสดงธรรมแกนายเขมกะน้ี " 

         พระศาสดาทรงแสดงโทษแหงปรทารกรรม 
        พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแกเขาแลว    เมื่อจะทรงแสดงโทษในการ 
เสพภรรยาของคนอ่ืน  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
๑. กรรมคือการคบหาซ่ึงภรรยาของผูอ่ืน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 206 

                ๔.        จตฺตาริ  านานิ  นโร  ปมตฺโต    
                        อาปชฺชตี  ปรทารูปเสวี 
                        อปุ ฺลาภ   นนิกามเสยฺย 
                        นินฺท  ตติย  นิรย  จตุตฺถ. 
                        อปฺุลาโภ  จ  คติ  จ  ปาปกา 
                        ภีตสฺส  ภตีาย  รตี  จ  โถกิถา 
                        ราชา  จ  ทณฺฑ  ครุก  ปเณติ 
                        ตสฺมา  นโร  ปรทาร  น  เสว. 
                        " นระผูประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น  ยอม 
                ถึงฐานะ ๔  อยางคือ:   การไดสิ่งท่ีมิใชบญุ   เปนที่ ๑ 
                การนอนไมไดตามความปรารถนา  เปนที่  ๒ การ 
                นนิทา เปนที่ ๓ นรก เปนท่ี ๔.  การไดสิ่งมิใชบุญ 
                อยางหนึ่ง,   คติลามกอยางหน่ึง,  ความยินดีของบุรุษผู 
                กลวักับดวยหญิงผูกลัว     มปีระมาณนอยอยางหนึ่ง, 
                พระราชายอมลงอาชญาอันหนักอยางหนึ่ง,    เพราะ- 
                ฉะน้ัน  นระไมควรเสพภรรยาของคนอื่น " 

                                 แกอรรถ 
                บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา านานิ  ไดแก เหตุแหงทุกขทั้งหลาย . 
บทวา ปมตฺโต  ไดแก ประกอบดวยการปลอยสติ.   บทวา อาปชฺชติ  คือ 
ยอมถึง.  
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        บทวา  ปรทารูปเสวี   ความวา  เขาไปเสพภรรยาของคนอ่ืนอยู   ชื่อ   
วามักประพฤตินอกทาง. 
        บทวา  อปฺุลาภ  ไดแก การไดอกุศล. 
        บทวา  น  นิกามเสยยฺ   ความวา  บุคคลน้ันไมไดการนอนอยางที่ 
ตนปรารถนา     ยอมไดการนอนตลอดกาลนิดหนอยเทาน้ัน       ซึ่งตนไม 
ปรารถนา. 
        บทวา   อปฺุลาโภ จ  ความวา การไดสิ่งอันไมเปนบุญน้ีอยางหน่ึง 
คติอันลามก  กลาวคือนรก   เพราะสิ่งอันไมเปนบุญน้ัน    (เปนเหตุ)  อยาง 
หน่ึง   ยอมมีแกบุคคลน้ัน   อยางนี้.  
        สองบทวา  รตี  จ  โถกิกา  ความวา   แมความยินดีของบุรุษผูกลัว 
นั้น  กับหญิงผูกลัวมีประมาณนอย  คือมีนิดหนอย. 
        บทวา  ครุก  ความวา  อนึ่ง  พระราชายอมลงอาชญาอยางหนักดวย  
สามารถแหงการตัดมือเปนตน. 
        บทวา  ตสฺมา   เปนตน    ความวา   บุคคลผูเสพภรรยาของคนอ่ืน 
ยอมถึงฐานะท้ังหลายมีสิ่งมิใชบุญเปนตนเหลาน้ัน;   เพราะฉะนั้น   นระจึง 
ไมควรเสพภรรยาของคนอ่ืน. 
        ในกาลจบเทศนา   นายเขมกะดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว.   ต้ังแต 
นั้นมา  มหาชนยังกาลใหผานไปอยางสบาย. 

                          บรุพกรรมของนายเขมกะ 
        ถามวา  " ก็บุรพกรรมของนายเขมกะนั้น  เปนอยางไร ? " 
        แกวา     " ดังไดสดับมา  ในสมัยของพระพุทธเจาพระนามวากัสสป  
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เขาเปนนักมวยที่เกงท่ีสุด       ยกธงทอง  ๒  แผนข้ึนไวที่กาญจนสถูปของ   
พระทศพลแลว   ต้ังความปรารถนาไววา  " เวนหญิงท่ีเปนญาติสาโลหิต 
เสีย    หญิงท่ีเหลือเห็นเราแลวจงกําหนัด."     นี้เปนบุรพกรรมของเขาดวย 
ประการฉะน้ี.  เพราะฉะน้ัน    หญิงของคนเหลาอ่ืน เห็นเขาในที่เขาเกิดแลว 
จึงไมสามารถเพื่อจะดํารงอยูตามภาวะของตนได  ดังนี้แล.                                     
                        เรื่องบุตรของเศรษฐีชือ่เขมกะ  จบ   
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              ๕.  เรื่องภิกษุวายาก  [๒๒๗]    
 

                               ขอความเบื้องตน  

 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุวายาก 
รูปใดรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " กุโส  ยถา "  เปนตน. 

                      ภิกษุเด็ดหญาแลวสงสัย 
        ไดสดับมาวา  ภิกษุรูปหน่ึง  ไมแกลง  เด็ดหญาตนหน่ึง  เมื่อความ 
รังเกียจเกิดข้ึน,   จึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง  บอกความท่ีกรรมอันตนทําแลว 
ถามวา  " ผูมอีายุ   ภิกษุใดเด็ดหญา,    โทษอะไร    ยอมมีแกภิกษุนั้น ? " 
ลําดับนั้น  ภิกษุนอกน้ี    กลาวกะเธอวา   " ทานทําความสําคัญวา   ' โทษ 
อะไร ๆ ม'ี   เพราะเหตุแหงหญาท่ีทานเด็ดแลว,   โทษอะไร ๆ ยอมไมมี 
ในที่นี้,   แตทานแสดงแลว    ยอมพนได     แมตนเลงก็ไดเอามือท้ังสอง 
ถอนหญาแลวถือไว.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา. 

            กรรมที่บุคคลทํายอหยอนไมมีผลมาก 
        พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยาย  เมื่อทรงแสดงธรรม 
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา:- 
  ๕.        กโุส  ยถา  ทุคฺคหิโต                   หตฺถเมวานุกนฺตติ 
        สามฺ  ทุปฺปรามฏ                   นิรยายูปกฑฺฒติ. 
        ย  กิฺจิ  สถิิล  กมฺม                        สงฺกิลิฏฺจ  ย  วต 
        สงฺกสฺสร   พฺรหฺมจรยิ                     น   ต  โหติ  มหปฺผล. 
        กยริฺเจ  กยิรเถน๑                   ทฬฺหเมน  ปรกฺกเม 
        สถิิโล   หิ  ปริพฺพาโช                ภิยฺโย   อากิรเต  รช. 
๑.  อรรถกถา.  กยิรา   เจ  กยริาเถน   ตรงกับฉบับพมา.  
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                " หญาคาท่ีบุคคลจับไมดี  ยอมตามบาดมือนั่นเอง   
        ฉันใด,  คุณเครื่องเปนสมณะ   ทีบุ่คคลลูบคลาํไมดี 
        ยอมคราเขาไปในนรก      ฉันนั้น.     การงานอยางใด 
        อยางหน่ึงท่ียอหยอน,  วัตรใดที่เศราหมอง,  พรหม- 
        จรรยทีร่ะลึกดวยความรังเกียจ,  กรรมทั้งสามอยาง 
        นั้น ยอมไมมีผลมาก.     หากวาบุคคลพึงทํากรรมใด 
        ควรทํากรรมนั้นใหจริง,  ควรบากบั่นทํากรรมน้ันใหมั่น 
        เพราะวาสมณธรรมเครื่องละเวนที่ยอหยอน  ยิ่งเกล่ีย 
        ธุลีลง."  

                                    แกอรรถ 
        หญามีคมชนิดใดชนิดหน่ึง  โดยท่ีสุดแมใบตาล  ชื่อวา  กุโส  ใน 
พระคาถานั้น.  หญาคาน้ัน   ผูใดจับไมดี  ยอมตามบาด  คือยอมแฉลบบาด 
มือของผูนั้น ฉันใด;  แมคุณเครื่องเปนสมณะกลาวคือสมณธรรม  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน ชือ่วาอันบุคคลลูบคลําไมดี  เพราะความเปนผูมีศีลขาดเปนตน. 
        บาทพระคาถาวา  นิรยายูปกฑฺฒติ ความวา ยอมใหเกิดในนรก. 
        บทวา  สถิล   ไดแก  การงานไร ๆ ที่บุคคลทํา      ทําใหเปนการ 
ยึดถือไวยอหยอน  โดยทําหละหลวม. 
        บทวา  สงฺกิลิฏ  ความวา  ชื่อวา  เศราหมองเพระการเที่ยวไปใน 
อโคจร  มีหญิงแพศยาเปนตน. 
        บทวา  สงฺกสฺสร  ไดแก  พึงระลึกดวยความสงสัยทั้งหลาย   คือเห็น 
สงฆแมที่ประชุมกันดวยกิจอยางใดอยางหน่ึง    ในบรรดากิจ      มีกิจดวย  
อุโบสถเปนตน     แลวระลึกดวยความสงสัยของตน    คือรังเกียจ    ไดแก  
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ระแวงอยางน้ีวา  " ภิกษุเหลาน้ี   ทราบความประพฤติของเรา   มีประสงค   
จะยกวัตรเรา   จึงประชุมกันแนแท. " 
        สองบทวา  น  ต  โหติ  ความวา พรหมจรรย   กลาวคือสมณธรรม 
นั้น     คือเห็นปานน้ัน     ยอมไมมีผลมากแกบุคคลน้ัน,   เพราะไมมีผลมาก 
แกเธอ   ก็ยอมไมมีผลมากแมแกทายกผูถวายภิกษาแกเธอ (ดวย). 
        บทวา  กยิรา  เจ  ความวา  เพราะเหตุนั้น  บุคคลพึงทําการงานใด, 
จงทําการงานนั้นจริง ๆ.  
        บาทพระคาถาวา  ทฬฺหเมน  ปรกฺกเม   ความวา   ควรทําการงาน 
นั่นใหเปนของอันตนทํามั่นคง  คือเปนผูมีการสมาทานดํารงมั่นทําการงาน 
นั่น. 
        บทวา  ปริพฺพาโช     ไดแก   สมณธรรมท่ีบุคคลทําดวยการยึดถือ 
ยอหยอน  อันถึงภาวะมีความขาดเปนตน. 
        บทวา  ภิยฺโย  ความวา สมณธรรมเห็นปานน้ัน   ยอมไมสามารถที่ 
จะนําออกซ่ึงธุลี   มีธลุีคือราคะเปนตน    ที่มีอยู  ณ ภายใน   โดยที่แท  ยอม 
เกลี่ยธุลี  มีธลุีคือราคะเปนตน    แมอยางอ่ืน  ณ  เบื้องบนของผูนั้น. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตนแลว.     ภิกษุแมนั้นดํารงอยูในความสังวรแลว     ภายหลัง 
เจริญวิปสสนา  บรรลุพระอรหัต  ดังนี้แล. 
                                     เรือ่งภิกษุวายาก   จบ.  
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           ๖.  เรือ่งหญิงขี้หึง  [๒๒๘]   
 

                       ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภหญิงข้ีหึง 
คนใดคนหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อกต "  เปนตน. 

                    หญิงข้ีหึงทํากรรมช่ัวแลวคิดปกปด 
        ไดยินวา   สามีของหญิงน้ันไดทําความเชยชิดกับหญิงรบัใชในเรือน 
คนหน่ึง.  หญิงข้ีหึงน้ัน  มัดมือมัดเทาหญิงรับใชคนน้ันไวแลวตัดหูตัดจมูก  
ของเขา  ขังไวในหองวางหองหน่ึง   ปดประตูแลว    เพ่ือจะปกปดความท่ี 
กรรมน้ันอันตนทําแลว (ชวนสามี) วา    " มาเถิดนาย,    เราจักไปวัดฟง 
ธรรม "   พาสามีไปวัดนั่งฟงธรรมอยู.    ขณะนั้นพวกญาติผูเปนแขกของ 
นางมายังเรือน (ของนาง) แลว   เปดประตูเห็นประการอันแปลกน้ันแลว 
แกหญิงรับใชออก.  หญิงรับใชนั้นไปวัด   กราบทูลเนื้อความน้ันแดพระ- 
ทศพล  ในทามกลางบริษัท  ๔. 

            กรรมช่ัวยอมเผาผลาญในภายหลัง 
        พระศาสดาทรงสดับคําของหญิงรับใชนั้นแลว    ตรัสวา  " ข้ึนชื่อวา 
ทุจริต  แมเพียงเล็กนอยบุคคลไมควรทํา   ดวยความสําคัญวา     ' ชนพวก 
อ่ืนยอมไมรูกรรมนี้ของเรา '   (สวน) สุจริตน่ันแหละ    เมื่อคนอ่ืนแมไมรู 
ก็ควรทํา,   เพราะวาข้ึนชื่อวาทุจริต   แมบุคคลปกปดทํา   ยอมทําการเผา 
ผลาญในภายหลัง,  (สวน) สุจริตยอมยังความปราโมทยอยางเดียวใหเกิดข้ึน 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา:-  
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   ๖.         อกต   ทุกฺกต  เสยฺโย         ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุกฺกต    
        กตฺจ   สุกต  เสยฺโย         ย  กตฺวา  นานุตปฺปติ. 
                " กรรมชั่ว     ไมทําเสียเลยดีกวา,   (เพราะ)   กรรม 
        ชั่ว  ยอมเผาผลาญในภายหลัง,  สวนบุคคลทํากรรม 
        ใดแลว   ไมตามเดือดรอน,   กรรมนั้น   เปนกรรมดี 
        อันบุคคลทําแลวดีกวา." 

                                        แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ทกฺุกต   ความวา  กรรมอันมีโทษยัง 
สัตวใหเปนไปในอบาย  ไมทําเสียเลยดีกวา  คือประเสริฐ  ไดแกยอดเยี่ยม. 
        สองบทวา ปจฺฉา  ตปฺปติ  ความวา เพราะกรรมน้ัน  ยอมเผาผลาญ  
ในกาลท่ีตนตามระลึกถึงแลว  ๆ ร่ําไป. 
        บทวา  สุกต   ความวา   สวนกรรมอันไมมีโทษ    มีสุขเปนกําไร 
ยังสัตวใหเปนไปในสุคติอยางเดียว  บุคคลทําแลวดีกวา. 
        สองบทวา  ย  กตฺวา   ความวา    บุคคลทํากรรมใดแลว    ยอมไม 
เดือดรอนในภายหลัง  คือในกาลเปนที่ระลึกถึง ชื่อวา ยอมไมตามเดือดรอน 
คือเปนผูมีโสมนัสอยางเดียว,  กรรมนั้นอันบุคคลทําแลว   ประเสริฐ. 
        ในกาลจบเทศนา  อุบาสกและหญิงน้ัน   ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว, 
ก็แลชนทั้งหลายทําหญิงรับใชนั้นใหเปนไท    ในท่ีนั้นนั่นแล    แลวทําให 
เปนหญิงมีปกติประพฤติธรรม  ดังน้ีแล. 
                           เรื่องหญิงขี้หึง  จบ.  
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    ๗.  เรื่องอาคันตุกภิกษุ  [๒๒๙]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา      เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน       ทรงปรารภภิกษุผู 
อาคันตุกะหลายรูป  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " นคร  ยถา "  เปนตน. 

          พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝาพระศาสดา  

        ไดยินวา   พวกภิกษุเหลาน้ัน    เขาจําพรรษาอยูในปจจันตนครแหง 
หน่ึง  ไดอยูเปนสุขในเดือนแรก.   ในเดือนทามกลาง   พวกโจรไดมาปลน 
บานอันที่โคจรของภิกษุเหลาน้ัน     จับชาวบานเปนเชลยไป.     จําเดิม 
แตกาลน้ัน   มนุษยทั้งหลายไดพากันมาปฏิสังขรณปจจันตนครน้ัน   เพ่ือ 
ประโยชนจะปองกันพวกโจร      จึงไมไดโอกาสจะอุปฏฐากภิกษุเหลาน้ัน  
อยางแข็งแรง.      พวกภิกษุเหลาน้ันจําพรรษาหาความสําราญมิได  (ครั้น) 
ออกพรรษาแลว     ไดไปสูกรุงสาวัตถี     เพ่ือจะเฝาพระศาสดา     ถวาย  
บังคมพระศาสดาแลว   นั่ง ณ  ที่สมควรสวนหนึ่ง. 

        พระศาสดาตรัสถามสขุทุกขกะภิกษุเหลาน้ัน 
        พระศาสดาทรงทําการปฏิสันถารกับภิกษุเหลาน้ัน    ตรสัถามวา 
" ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพากันอยูสบายหรือ  ? "  เมื่อภิกษุเหลานั้น  กราบทูล 
วา  " พระเจาขา   พวกขาพระองคอยูสบายแตในเดือนแรกเทาน้ัน,   ใน 
เดือนทามกลาง   พวกโจรไดปลนบาน,   จําเดิมแตกาลน้ันมนุษยทั้งหลาย 
พากันปฏิสังขรณนคร   ไมไดโอกาสจะบํารุงอยางแข็งแรง;   เพราะฉะนั้น 
พวกขาพระองค  จึงจําพรรษาหาความสําราญมิได "  จึงตรัสวา  " ชางเถอะ 
ภิกษุทั้งหลาย,   พวกเธออยาไดคิดเลย,   ธรรมดาวาความอยูเปนสุขสําราญ  
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ตลอดกาลเปนนิตย  อันบคุคลหาไดยาก;  ธรรมดาวาภิกษุ   รักษาอัตภาพ   
นั่นแหละ   เหมือนกับพวกมนุษยเหลาน้ันคุมครองนครฉะน้ัน   ยอมควร " 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา :-  
   ๗.        นคร  ยถา  ปจฺจนต            คุตฺต  สนฺตรพาหิร 
        เอว  โคเปถ  อตฺตาน          ขโณ  โว   มา  อุปจจฺคา 
        ขณาตีตา  ห ิ โสจนฺติ          นิรยมหฺิ  สมปฺปตา. 
                " ทานท้ังหลายควรรักษาตน      เหมือนกับพวก 
        มนุษยปองกัน    ทัง้ภายในและภายนอก  
        ฉะนั้น,  ขณะอยาเขาไปลวงทานท้ังหลายเสีย;   เพราะ 
        วาชนท้ังหลายผูลวงเสียซ่ึงขณะ    เปนผูเบียดเสียด 
        กันในนรก  เศราโศกอยู. " 

                                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สนฺตรพาหิร  เปนตน ความวา ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ปจจันตนครน้ัน    อันมนุษยเหลาน้ันชวยกันทําท่ีมั่นทั้งหลายมี 
ประตูและกําแพงเปนตน    ชื่อวาทําใหมั่นในภายใน    เขาทําที่มั่นทั้งหลาย 
มีปอมและคูเปนตน   ชื่อวาทําใหมั่นในภายนอก  เพราะเหตุนั้นปจจันตนคร 
นั้น       จึงเปนเมืองที่พวกมนุษยทําใหมั่นทั้งภายในทั้งภายนอกรักษาแลว 
ฉันใด;   ก็พวกทานจงเขาไปต้ังสติไว จงปดทวารท้ัง  ๖  อันเปนภายใน ไม 
ปลอยสติซึ่งรักษาทวาร  ทําอายตนะภายใน  ๖ เหลาน้ันใหมั่น    ดวยการไม 
ถือเอาโดยประการท่ีอายตนะภายนอก  ๖ ซึ่งยึดถอือยู   จะเปนไปเพ่ือขจัด 
อายตนะภายในเสีย    ไมละสติที่รักษาทวาร    เพ่ือไมใหอายตนะภายนอก 
เหลาน้ันเขาไปประพฤติอยู  ชื่อวารักษาตนไวฉันนั้น.  
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        บาทพระคาถาวา  ขโณ  โว  มา  อปุจฺจคา  ความวา    ก็ผูใดไม   
ปกครองตนอยางนั้น,    ขณะนี้แมทั้งสิ้น  คือ  " ขณะเปนที่บังเกิดข้ึนแหง 
พระพุทธเจานี้  ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ  ขณะอันไดสัมมาทิฏฐิ  ขณะ 
ไมขาดแคลนแหงอายตนะทั้ง ๖ ประการ   ยอมกาวลวงเสียซึ่งบุคคลผูนั้น; 
ขณะนั้นจงอยากาวลวงทานท้ังหลายไปเสีย. 
        บทวา  ขณาตีตา  เปนตน    ความวา  เพราะวา  บุคคลเหลาใดลวง 
เสียซึ่งขณะน้ัน,  และขณะน้ันลวงเสียซึ่งบุคคลเหลาน้ัน;   ชนเหลาน้ันเปน 
ผูเบียดเสียดกันในนรก  คือบังเกิดในนรกน้ันแลว  เศราโศกอยู.  
        ในกาลจบเทศนา    ภิกษุเหลาน้ันเกิดความสังเวช    ต้ังอยูในพระ- 
อรหัตผลแลว   ดังน้ีแล.                                                                 
                                     เรือ่งอาคันตุกภิกษุ  จบ.  
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            ๘.  เรื่องนิครนถ  [๒๓๐]   
 

                       ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกนิครนถ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " อลชฺชิตาเย "  เปนตน. 

                    พวกนิครนถโตวาทะกับพวกภิกษ ุ 

        ความพิสดารวา     ในวันหน่ึงภิกษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนถแลว 
สนทนากันวา     " ผูมีอายุ  พวกนิครนถเหลาน้ีประเสริฐกวาพวกชีเปลือย  
ซึ่งไมปกปดโดยประการท้ังปวง,  (เพราะวา) พวกนิครนถที่ปกปดแมขาง 
หนาขางเดียวเทาน้ัน     กเ็ห็นจะเปนผูมีความละอาย  (อยูบาง)."     พวก 
นิครนถฟงคําน้ันแลว  กลาววา   " พวกเรา  ยอมปกปดเพราะเหตุนั้น  หามิได 
พวกเราปกปดเพราะเหตุนี้   คือก็ละอองตาง ๆ มีฝุนและธุลีเปนตนนั่นเทียว 
เปนของเนื่องดวยชีวิตินทรีย,   เมื่อเปนอยางนั้น  ละอองตาง ๆ มีฝุนและ 
ธุลีเปนตนเหลาน้ัน  อยาตกลงในภาชนะภิกษาทั้งหลายของพวกเรา "   ดังน้ี 
แลว    ทําการพูดกับภิกษุเหลาน้ันอยางมากมาย     ดวยสามารถแหงการโต- 
ตอบวาทะกัน.  ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระศาสดา  กราบทูลเรื่องน้ัน  ใน 
กาลท่ีตนน่ังแลว. 

                       ผูสมาทานผิดยอมถึงทุคต ิ
        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย     สัตวทั้งหลาย   ชือ่วาผูละอาย  
ในสิ่งอันไมควรละอาย     ไมละอายในส่ิงอันควรละอาย    ยอมเปนผูมีทุคติ 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนาแนแท "  ดังน้ีแลว  เมื่อจะทรงแสดงธรรม  ไดทรง 
ภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
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   ๘.        อลชฺชิตาเย   ลชชฺนฺติ            ลชฺชิตาเย   น   ลชุชเร   
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา              สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ. 
        อภเย  ภยทสฺสิโน                  ภเย  จ  อภยทสฺสิโน 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา              สตฺตา   คจฺฉนติฺ  ทุคฺคตึ. 
                " สัตวทั้งหลาย   ยอมละอายเพราะส่ิงอันไมควร 
        ละอาย   ไมละอายเพราะสิ่งอันควรละลาย  สมาทาน 
        มิจฉาทิฏฐิ   ยอมถึงทุคติ.  สัตวทั้งหลาย  มีปกติเห็น 
        ในส่ิงอนัไมควรกลวัวาควรกลัว      และมีปกติเห็นใน 
        สิ่งอันควรกลัววาไมควรกลัว   สมาทานมิจฉาทิฏฐิยอม  
        ถึงทุคติ." 

                                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อลชฺชิตาเย  ไดแก  เพราะภาชนะภิกษา 
อันไมควรละอาย.    จริงอยู  ภาชนะภิกษา  ชื่อวาส่ิงอันไมควรละอาย.   ก ็
สัตวเหลาน้ัน   เมื่อปกปดภาชนะภิกษาน้ันแลวเท่ียวไป   ชื่อวายอมละอาย 
เพราะภาชนะภิกษาอันไมควรละอายนั้น. 
        บทวา   ลชฺชิตาเย  ความวา    เพราะองคอันยังหิริใหกําเริบอันไม 
ปกปดแลว.    จริงอยู  องคอันยังหิริใหกําเริบ   ชื่อวาส่ิงอันควรละอาย  ก ็
สัตวเหลาน้ัน    เมื่อไมปกปดองคอันยังหิริใหกําเริบนั้นเที่ยวไป   ชื่อวายอม 
ไมละอายเพราะส่ิงอันควรละอาย.   เพราะเหตุนั้น    เม่ือสัตวเหลาน้ันละอาย 
เพราะสิ่งอันไมควรละอายอยู   ไมละอายเพราะส่ิงอันควรละอายอยู.   ชื่อวา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ  เพราะภาวะคือความยึดถือเปลา   และเพราะภาวะคือความ 
ยึดถือโดยประการอ่ืน,   สัตวเหลาน้ันสมาทานมิจฉาทิฏฐินั้นแลวเที่ยวไปอยู  
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ชื่อวาสมาทานมิจฉาทิฏฐิ  ยอมถึงทุคติอันตางโดยอบายมีนรกเปนตน.   
        บทวา อภเย  เปนตน  ความวา  ภาชนะภิกษา  ชื่อวาส่ิงอันไมควร 
กลัว   เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ  โมหะ  มานะ  ทิฏฐิ  และภัยคือทุจริตหา 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยภาชนะภิกษาไม.  ก็สัตวทั้งหลายปกปดภาชนะนั้นเพราะ 
ความกลัว     ชื่อวามีปกติเห็นในสิ่งอันไมควรกลัววาควรกลัว.   ก็องคอันยัง 
หิริใหกําเริบนั้น  ชื่อวาสิ่งอันควรกลัว  เพราะกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยอันยังหิริใหกําเริบ.   และเพราะไมปกปดองคอันยัง 
หิริใหกําเริบ   จึงชื่อวา   ผูมีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัววาไมควรกลัว.  
สัตวทั้งหลาย   ชื่อวาสมาทานมิจฉาทิฏฐิ   เพราะคาท่ีตนสมาทานการยึดถือ 
เปลาน้ัน  และการยึดถือโดยประการอ่ืน  ยอมถึงทุคติ. 
         ในกาลจบเทศนา   พวกนิครนถเปนอันมาก  มีใจสังเวชแลวบวช, 
เทศนาสําเร็จประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกันแลว  ดังนี้แล.               
                               เรื่องนิครนถ  จบ.  
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                ๙.  เรื่องสาวกเดียรถีย  [๒๓๑]   
 

                                ขอความเบื้องตน 
              พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพวกสาวก- 
เดียรถีย  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " อวชฺเช "  เปนตน.  

           บุตรพวกเดียรถียสอนบุตรไมใหไหวสมณะ 
        ความพิสดารวา    สมัยหน่ึงพวกสาวกอัญญเดียรถีย    เห็นพวกลูก ๆ 
ของตนพรอมท้ังบริวาร     เลนอยูกับพวกลูกของพวกอุบาสกผูเปนสัมมา- 
ทิฏฐิ ในเวลาลูกเหลาน้ันมาเรือนแลว  จึงตางใหกระทําปฏิญาณวา   " สมณะ 
พวกศากยบุตร   พวกเจาไมพึงไหว,   แมวิหารของสมณะเหลานั้น   พวก 
เจาก็ไมพึงเขาไป."    วันหนึ่ง   ลกูของพวกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน   กําลัง 
เลนอยูในที่ใกลแหงซุมประตูนอกพระเชตวันวิหาร    มีความระหายนํ้าข้ึน. 
ทีนั้น       พวกเขาจึงสงเด็กของอุบาสกคนหนึ่งไปสูพระวิหาร  สั่งวา  " เจาไป 
ดื่มน้ําในวิหารนั้นแลว     จงนํามาเพ่ือพวกเราบาง."     เด็กนั้นกเ็ขาไปยัง 
พระวิหาร  ถวายบังคมพระศาสดาแลวกราบทูลความขอน้ัน. 

              บตุรพวกเดียรถียนับถือพระพุทธศาสนา 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสกะเด็กนั้นวา   " เจาเทาน้ัน  ดื่มน้าํแลวไป 
จงสงแมพวกเด็กนอกนี้มา    เพ่ือตองการแกการด่ืมน้ําในท่ีนี้เทียว."    เขา 
ไดทําอยางนั่น.    พวกเด็กเหลาน้ันมาด่ืมน้ําแลว.   พระศาสดารับสั่งใหหา 
เด็กเหลาน้ันมาแลว     ตรสัธรรมกถาที่สบายแกเด็กเหลาน้ัน       ทรงทําเด็ก 
เหลาน้ันใหมีศรัทธามั่นคงแลว    ใหต้ังอยูในสรณะและศีล.    เด็กเหลาน้ัน 
ไปสูเรือนของตน ๆ แลว      แจงความน้ันแกมารดาและบิดา.      ครั้งน้ัน 
มารดาและบิดาของพวกเขา   ถึงความโทมนัสปริเทวนาวา   " ลูกของพวก  
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เรา  เกิดเปนคนมีทิฏฐิวิบัติเสียแลว."   ครั้งน้ัน  คนที่สนิทสนมของพวกน้ัน    
เปนคนฉลาด    มากลาวธรรมแกคนเหลาน้ัน   เพ่ือตองการแกอันยังความ 
โทมนัสใหสงบ. 
        มารดาและบิดาของพวกเด็กเหลาน้ัน      ฟงถอยคําของคนเหลาน้ัน 
แลวจึงกลาววา   " พวกเราจักมอบพวกเด็ก ๆ เหลาน้ีแกพระสมณโคดมเสีย 
ทีเดียว"   ดังน้ีแลว   นําไปสูพระวิหารพรอมดวยหมูญาติเปนอันมาก. 

          ความเห็นเปนเหตุใหสัตวไปทุคติและสุคติ 
        พระศาสดาทรงตรวจดูอาสยะของคนเหลาน้ันแลว   เมื่อจะทรงแสดง 
ธรรม  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา:-  
  ๙.        อวชเฺช   วชฺชมติโน          วชฺเช   จ   อวชฺชทสฺสิโน 
        มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา          สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ. 
        วชฺชฺจ  วชฺชโต  ญตฺวา    อวชฺชฺจ   อวชฺชโต 
        สมฺมาทิฏ ิสมาทานา          สตฺตา   คจฺฉนฺติ  สุคฺคตึ. 
                "สัตวทั้งหลาย  ผูมีความรูวามีโทษในธรรมที่หา 
        โทษมิได   มีปกติเห็นวาหาโทษมิไดในธรรมท่ีมีโทษ 
        เปนผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ  ยอมไปสูทุคติ.    สัตว 
        ทั้งหลาย  รูธรรมที่มีโทษ  โดยความเปนธรรมมีโทษ 
        รูธรรมที่หาโทษมิได   โดยความเปนธรรมหาโทษมิได 
        เปนผูถือดวยดีซึ่งสัมมาทิฏฐ ิ  ยอมไป   สูสุคติ." 

                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อวชฺเช  คือ  ในสมัมาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐ 
และในธรรมที่เปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้น.  
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        บทวา   วชฺชมติโน   คือมีมติเกิดข้ึนวา   " นี้มโีทษ."    แตสตัว   
เหลาน้ัน     มีปกติเห็นวาหาโทษมิได    ในธรรมท่ีมีโทษ   คือมิจฉาทิฏฐิมี 
วัตถุ  ๑๐  และคือธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมิจฉาทิฏฐินั้น.  อธิบายวา  สัตว 
ทั้งหลาย  ชื่อวาผูถือดวยดีซึ่งมิจฉาทิฏฐิ  เพราะความท่ีตนถือดวยดีแลวซ่ึง 
มิจฉาทิฏฐินั่น  คือความรูธรรมที่หาโทษมิได   โดยความเปนธรรมมีโทษ 
และรูธรรมทีม่ีโทษ   โดยความเปนธรรมหาโทษมิไดแลวยึดถือม่ัน   ยอม 
ไปสูทุคติ.                                                
        ความแหงพระคาถาท่ี ๒   บัณฑิตพึงทราบโดยความตรงกันขามกับ 
ที่กลาวแลว.  
        ในกาลจบเทศนา     คนเหลาน้ันแมทั้งหมด    ดํารงอยูในสรณะ  ๓ 
แลว  ฟงธรรมอ่ืน ๆ อีกอยู   ก็ไดดํารงอยูในโสดาปตติผล   ดังนี้แล. 
                      เรื่องสาวกเดียรถีย   จบ. 
                         นิรยวรรควรรณนา  จบ. 
                         วรรคท่ี  ๒๒   จบ.         
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                        คาถาธรรมบท  
 
                              นาควรรค๑ที่  ๒๓ 
 

  วาดวยความอดกล้ันตอคําลวงเกินเหมือนชางทนลูกศร 
 
  [๓๓]                ๑.  เราจกัอดกลั้นคําลวงเกิน  เหมือนชางอดทนตอ 
        ลูกศรท่ีตกจากแลงในสงครามฉะนั้น    เพราะชนเปน  
        อันมากเปนผูทุศีล.  ชนท้ังหลายยอมนําสัตวพาหนะที่ 
        ฝกแลวไปสูที่ประชุม  พระราชายอมทรงสัตวพาหนะ 
        ที่ฝกแลว  บุคคลผูอดกล้ันคําลวงเกินไดฝก  (ตน) แลว 
        เปนผูประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย     มาอัสดร  ๑ 
        มาสินธพผูอาชาไนย  ๑    ชางใหญชนิดกุญชร  ๑  ที ่
        ฝกแลวยอมเปนสัตวประเสริฐ     แตบุคคลท่ีมีคนฝก 
        แลวยอมประเสริฐกวา  (สัตวพิเศษน้ัน). 
                ๒. ก็บุคคลพึงไปสูทิศท่ียังไมเคยไปดวยยาน 
        เหลาน้ี  เหมือนคนผูฝก (ตน)  แลว    ไปสูทิศท่ียังไม 
        เคยไป  ดวยตนท่ีฝกแลว  ฝกดีแลวฉะนั้นหามไิด. 
                ๓.  กุญชร  นามวา  ชนปาลกะ.  ตถมันจัด  หาม 
        ไดยาก  ถูกขังไว    ไมบริโภคฟอนหญา  กุญชรระลึก 
        ถึง (แต) นาควัน 
                ๔. ในกาลใด     บุคคลเปนผูกินมาก    นกังวง 
        และมักหลับกระสบักระสาย   ประหน่ึงสุกรใหญที่ถูก 
๑.  วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๘ เร่ือง.  
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                 ปรนปรือดวยอาหารฉะนัน้   ในกาลน้ัน   เขาเปนคน   
                 มนึซึม   ยอมเขาไปถึงหองร่ําไป.   
                        ๕.   เมื่อกอน  จิตน้ีไดเท่ียวจาริกไป  ตามอาการ 
                 ที่ปรารถนาตามอารมณทีใ่คร  (และ)  ตามความสบาย 
                วนันี้เราจักขมมันดวยโยนิโสมนสิการ   ประหนึ่งนาย              
                ควาญชาง  ขมชางท่ีซับมันฉะน้ัน. 
                                   ๖.  ทานท้ังหลาย     จงยินดีในความไมประมาท 
                 จงตามรักษาจิตของตน  จงถอนตนขึ้นจากหลม  ประ-   
                หน่ึงชางท่ีจมลงในเปอกตม     ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น. 
                        ๗.  ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา 
                 ตัว   มีธรรมเครื่องอยูอันดี    เปนนักปราชญ    ไวเปนผู 
                 เท่ียวไปดวยกันไซร    เขาพึงครอบงําอันตรายท้ังส้ิน 
                เสียแลว  พึงเปนผูมีใจยินดี  มีสติ  เท่ียวไปกับสหาย 
                นัน้ หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา 
                ตัว   มีธรรมเครื่องอยูอันดี   เปนนักปราชญ  ไวเปนผู 
                เท่ียวไปดวยกันไซร  เขาพึงเท่ียวไปคนเดียว  เหมือน 
                 พระราชาทรงละแวนแควน      ที่ทรงชนะเด็ดขาดแลว   
                (หรือ) เหมือนชางชื่อวามาตังคะ   ละโขลงแลว  เท่ียว 
                 ไปในปาตัวเดียวฉะนั้น.   ความเท่ียวไปแหงบุคคลคน 
                 เดียวประเสริฐกวา      เพราะคุณเครื่องเปนสหายไม 
                มอียูในชนพาล      บุคคลนั้นพึงเปนผูผูเดียวเท่ียวไป 
                 เหมือนชางชือ่มาตังคะ       ตัวมีความขวนขวายนอย  
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                 เท่ียวไปอยูในปาฉะน้ัน    และไมพึงทําบาปท้ังหลาย.   
                                   ๘.   เมื่อความตองการเกิดขึ้น  สหายท้ังหลายนํา 
                ความสุขมาให   ความยินดีดวยปจจัยนอกน  ๆ  (ตาม            
                มตีามได)   นําความสุขมาให   บุญนําความสุขมาให     
                ในขณะสิ้นชีวิต     การละทุกขทั้งปวงเสียไดนําความ 
                สขุมาให  ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา   นําความสุข 
                มาใหในโลก    อนึ่ง  ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา   นํา   
                ความสุขมาให    ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ    นํา 
                ความสุขมาใหในโลก     อนึง่   ความเปนผูเกื้อกูลแก 
                พราหมณนําความสุขมาให    ศีลนําความสุขมาให 
                ตราบเทาเรา    ศรัทธาท่ีต้ังมั่นแลว    นําความสุขมา 
                ให  การไดเฉพาะซ่ึงปญญา  นําความสุขมาให  การ 
                ไมทําบาปท้ังหลาย  นําความสุขมาให. 
                                    จบนาควรรคท่ี  ๒๓          
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          ๒๓.  นาควรรควรรณนา   
 
     ๑.  เรื่องของพระองค  [๒๓๒] 
 

                      ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในกรุงโกสัมพี๑    ทรงปรารภพระองค 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อห  นาโคว"   เปนตน. 

                   พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิดา  

        เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว         ในวรรณนาแหงพระคาถาแรกแหง 
อัปปมาทวรรคน่ันแล.  จริงอยู ในที่นัน้ขาพเจากลาวไวฉะน้ีวา   " พระนาง 
มาคันทิยา ไมอาจทําอะไร ๆ แกหญิง  ๕๐๐   มีพระนางสามาวดีเปนประมุข 
เหลาน้ันได"    จึงทรงดําริวา    " เราจักทํากิจท่ีควรทําแกพระสมณโคดมให 
ได"  ดังน้ีแลว  ใหสินจางแกชาวนครท้ังหลายแลว  กลาววา  " ทานทั้งหลาย 
พรอมกับพวกผูชายท่ีเปนทาสและกรรมกร  จงดาจงบริภาษพระสมณโคดม 
ผูเสด็จเที่ยวเขามาภายในพระนคร  ใหหนีไป." 
        พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย   ไดติดตามพระศาสดา 
ผูเสด็จเขาไปภายในพระนคร   ดาอยู   บริภาษอยู   ดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐  วา 
" เจาเปนโจร   เจาเปนคนพาล    เจาเปนคนหลง   เจาเปนอูฐ    เจาเปนโค 
เจาเปนลา   เจาเปนสัตวนรก   เจาเปนสัตวดิรัจฉาน,   สุคติไมมีสําหรับเจา  
ทุคติเทาน้ันอันเจาพึงหวัง." 
๑. นครหลวงแหงแควนวังสะ.  
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           พระอานนททลูใหเสด็จไปนครอ่ืนก็ไมเสด็จไป   

        ทานพระอานนทสดับคําน้ันแลว     ไดกราบทลูคําน้ีกะพระศาสดาวา 
' ขาแตพระองคผูเจริญ   ชาวนครเหลานี้   ยอมดา   ยอมบริภาษเราท้ังหลาย, 
เราทั้งหลายไปในที่อ่ืนจากพระนครนี้เถิด.' 
        พระศาสดา.  ไปไหน  อานนท  ? 
        พระอานนท.   สูนครอ่ืน  พระเจาขา.                           
        พระศาสดา.   เมื่อมนุษยทั้งหลายในที่นั้น  ดาอยู  บริภาษอยู,  เราจัก 
ไปในที่ไหนอีก  อานนท ?  
        พระอานนท.    สูนครอ่ืนแมจากนครน้ัน  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   เมื่อมนุษยในที่นั้น  ดาอยู   บรภิาษอยู   เราทั้งหลาย 
จักไปในที่ไหน (อีก) เลา  อานนท ? 
        พระอานนท.   สูนครอ่ืนแมจากนครน้ัน  (อีก)  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   อานนท    การทําอยางนั้นไมควร,     อธิกรณเกิดข้ึน 
ในที่ใด,  เมื่อมันสงบแลวในนั้นนั่นแหละ,  การไปสูที่อ่ืนจึงควร;  อานนท 
ก็เขาพวกไหนเลา  ยอมดา ? 
        พระอานนท.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ชนทัง้หมดจนกระท่ังทาสและ 
กรรมกร  ยอมดา.                            

             พระศาสดาทรงอดกล้ันคําลวงเกินได 
        พระศาสดาตรัสวา  " อานนท   เราเปนเชนกับชางท่ีเขาสูสงคราม, 
การอดทนตอลูกศรท่ีแลนมาจาก ๔ ทิศ   เปนภาระของชางที่เขาสูสงคราม 
ฉันใด,   ชื่อวาการอดทนถอยคําท่ีชนทุศีลแมมากกลาวแลว    เปนภาระของ  
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เราฉันนั้นเหมือนกัน "  เมื่อทรงปรารภพระองคแสดงธรรม ไดทรงภาษิต 
พระคาถาเหลาน้ี   ในนาควรรควา:-   
  ๑.        อห  นาโคว   สงฺคาเม           จาปาโต  ปติต  สร 
        อติวยากฺยนฺติติกฺขิสฺส            ทุสสฺีโล  ห ิ พหชฺุชโน. 
        ทนฺต  นยนฺติ   สมตึิ               ทนฺต   ราชาภริูหติ 
        ทนฺโต   เสฏโ  มนุสเฺสสุ      โยติวากฺยนฺติติกฺขติ. 
        วรมสฺสตรา  ทนฺตา                    โยติวากฺยนฺติติกฺขติ. 
        กฺุชรา  จ  มหานาคา              อตฺตทนฺโต  ตโต  วร.  
                " เราจักอดกลั้นคําลวงเกิน  เหมือนชางอดทนตอ 
        ลูกศรท่ีตกจากแลงในสงครามฉะนั้น,   เพราะชนเปน 
        อันมากเปนผูทุศีล.  ชนท้ังหลาย  ยอมนําสัตวพาหนะ 
        ที่ฝกแลวไปสูที่ประชุม,  พระราชายอมทรงสัตว 
        พาหนะท่ีฝกแลว,  บุคคลผูอดกลั้นคําลวงเกินได   ฝก 
        (ตน) แลว    เปนผูประเสริฐในมนุษยทั้งหลาย,    มา 
        อัสดร ๑    มาสินธพผูอาชาไนย  ๑  ชางใหญชนิด 
        กุญชร  ๑     ที่ฝกแลวยอมเปนสัตวประเสริฐ,     แต                 
        บุคคลท่ีมีตนฝกแลว   ยอมประเสริฐกวา  (สัตวพิเศษ 
        นั้น)."  

                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นาโคว   คือ  เหมือนชาง. 
        สองบทวา  จาปาโต  ปติต  ความวา  หลุดออกไปจากธนู. 
        บทวา    อติวากฺย    ความวา    ซึง่คําลวงเกิน    ที่เปนไปแลวดวย  
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สามารถแหงอนริยโวหาร ๘.๑   
        บทวา  ติติกฺขิสฺส  ความวา  ชางใหญที่เขาฝกหัดดีแลว  เขาสูสงคราม 
เปนสัตวอดทน  ไมพรั่นพรึงซ่ึงลูกศรท่ีหลุดจากแลงตกลงที่ตน  ชื่อวา ยอม 
ทนทานตอการประหารท้ังหลาย  มีประหารดวยหอกเปนตนได  ฉันใด,  เรา 
ก็จักอดกลั้น  คือจักทนทานคําลวงเกิน  มีรูปอยางนั้น    ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        บทวา  ทุสฺสีโล  ห ิ  ความวา    เพราะโลกิยมหาชนนี้เปนอันมาก 
เปนผูทุศีล      เที่ยวเปลงถอยคําเสียดสีดวยอํานาจแหงความชอบใจของตน, 
การอดกลั้น  คือการวางเฉย  ในถอยคําน้ัน     เปนภาระของเรา.  
        บทวา สมิตึ  ความวา  ก็ชนทั้งหลาย  เมื่อจะไปสูทามกลางมหาชน 
ในสมาคมสถาน   มีอุทยานและสนามกรีฑาเปนตน    เทียมโคหรือมาท่ีฝก 
แลวเทาน้ันเขาท่ียานแลว   ยอมนําไป. 
        บทวา   ราชา  ความวา   แมพระราชา   เมื่อเสด็จไปสูที่เห็นปาน 
นั้นนั่นแหละ   ยอมทรงสัตวพาหนะเฉพาะที่ฝกแลว. 
        บทวา   มนุสฺเสสุ  ความวา   แมในมนุษยทั้งหลายผูฝกแลว   คือผู 
สิ้นพยศแลวแล๒      ดวยอริยมรรค ๔  เปนผูประเสริฐ. 
๑.  อนริยโวหาร  ๘ คือ:- 

        ๑.  อทิฏเ  ทิฏวาทิตา   ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีไมเห็นวาเห็น. 
        ๒.  อสฺสุเต  สุตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีไมไดยินวาไดยิน. 
        ๓.  อมุเต  มุตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีไมรูวารู. 
        ๔.  อวิฺาเต  วิฺาตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีไมทราบชัดวาทราบชัด. 
        ๕.  ทฏิเ  อทิฏวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีเห็นวาไมเห็น. 
        ๖.  สุเต  อสฺสุตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีไดยินวาไมไดยิน. 
        ๗.  มุเต  อมุตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีรูวาไมรู.     
        ๘.  วิฺาเต  อวิฺาตวาทิตา  ความเปนผูมีปกติกลาวสิ่งท่ีทราบชัดวาไมทราบชัด. 
๒. นิพฺพิเสว= มีความเสพผิดออกแลวเทียว.  
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        บทวา   โยติวากฺย   ความวา    บุคคลใดยอมอดกลั้น    คือยอมไม 
โตตอบ   ไมพรั่นพรึงถึงคําลวงเกินมีรูปเชนนั้น    แมอันเขากลาวซ้ําซากอยู. 
บุคคลผูฝกแลวเห็นปานน้ัน    เปนผูประเสริฐ.   
        มาท่ีเกิดจากแมมาโดยพอลา  ชื่อวา  มาอัสดร.   บทวา  อาชานียา 
ความวา  มาตัวสามารถเพ่ือจะพลันรูเหตุที่นายสารถีผูฝกมาใหกระทํา. 
        มาท่ีเกิดในแควนสินธพ  ชื่อวา  มาสินธพ.  ชางใหญที่เรียกวากุญชร 
ชื่อวา  มหานาค.  
        บทวา  อตฺตทนฺโต   เปนตน   ความวา  มาอัสดรก็ดี  มาสินธพก็ดี 
ชางกุญชรกด็ี  เหลาน้ัน     ที่ฝกแลวเทียว  เปนสัตวประเสริฐ,   ที่ยังไมไดฝก 
หาประเสริฐไม,     แตบุคคลใด    ชื่อวามีตนฝกแลว      คือหมดพยศแลว 
เพราะความท่ีตนเปนผูฝกดวยอริยมรรค ๔.       บคุคลน้ียอมประเสริฐกวา 
สัตวพาหนะ    มีมาอัสดรเปนตนแมนั้น    คือยอมเปนผูยิ่งกวาสัตวพาหนะ     
มีมาอัสดรเปนตนเหลาน้ันแมทั้งสิ้น.  
        ในกาลจบเทศนา    มหาชนแมทั้งหมดน้ัน    ผูรับสินจางแลวยืนดา 
อยูในที่ทั้งหลาย  มถีนนและทางสามแยกเปนตน    บรรลโุสดาปตติผลแลว 
ดังน้ีแล. 
                                      เรื่องของพระองค   จบ.  
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    ๒. เรื่องภกิษุผูเคยเปนควาญชาง [๒๓๓]   
 

                           ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
ผูเคยเปนนายหัตถาจารย    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " น  ห ิ เอเตหิ " 
เปนตน. 

                ควาญชางฝกชางใหดีไดเพราะไดนัยจากภิกษุ  
        ไดยินวา  วันหน่ึง  ภิกษุนั้นเห็นนายควาญชาง* ผูต้ังใจวา  " เราจัก 
ฝกชางสักตัวหน่ึง"  แลวไมอาจเพ่ือจะใหชางสําเหนียกเหตุที่ตนปรารถนา 
ได    อยูใกลฝงแมน้ําอจิรวดี    จึงเรียกภิกษุทั้งหลายซึ่งยืนอยูที่ใกลมาแลว 
กลาววา   " ผูมีอายุทั้งหลาย    หากวานายหัตถาจารยนี้   พึงแทงชางตัวนี้  
ในที่ชื่อโนนไซร,   เขาพึงใหมันสําเหนียกเหตุนี้ไดโดยเร็วทีเดียว."   เขาสดับ 
คําของภิกษุนั้นแลว     จึงทําอยางนั้น     ก็ฝกชางตัวนั้นใหเรียบรอยได.๒ 

ภิกษุเหลาน้ัน    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระศาสดา. 

              ฝกตนดีแลวยอมไปสูที่ไมเคยไปได 
        พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว    ตรัสถามวา  " เขาวาเธอ 
พูดอยางนั้นจริงหรือ ?"  เมื่อภิกษุนั้นทูลรับวา  " จริง  พระเจาขา "   ทรง 
ติเตียนภิกษุนั้นแลว    ตรัสวา   " บุรษุเปลา  เธอตองการอะไร   ดวยยาน 
คือชาง  หรือยานอยางอ่ืน  ที่ฝกแลว  ?  เพราะชื่อวาคนผูสามารถเพื่อจะไป 
สูสถานที่ไมเคยไปดวยยานเหลาน้ี     หามีไม,     แตผูมีตนฝกดีแลวอาจไปสู 
สถานที่ไมเคยไปได;  เพราะฉะนั้น    เธอจงฝกตนเทาน้ัน,    เธอจะตองการ 
อะไรดวยการฝกสัตวพาหนะเหลาน้ัน "    แลวตรัสพระคาถานี้วา:- 
๑.  หตฺถิทมก   ซ่ึงบุคคลผูฝกซ่ึงชาง.  ๒.  สทนฺต  ใหเปนสัตวท่ีฝกดีแลว.  
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  ๒.        น  หิ  เอเตห ิ ยาเนหิ         คจฺเฉยฺย   อคต   ทิส 
        ยถาตฺตนา   สุทนฺเตน        ทนฺโต  ทนฺเตน  คจฉฺติ. 
                " ก็บุคคลพึงไปสูทิศท่ียังไมเคยไปดวยยานเหลา 
        นี ้  เหมอืนคนผูฝก (ตน)  แลว  ไปสูทิศท่ียังไมเคย 
        ไป  ดวยคนท่ีฝกแลว  ฝกดีแลวฉะน้ันหามิได." 

                                      แกอรรถ  

        พระคาถานั้น มีความวา  ก็บุคคลไร ๆ พึงไปสูทิศ  คือพระนิพพาน 
ที่นับวายังไมไดไป     เพราะความเปนทิศที่ตนยังไมเคยไป     แมโดยที่สดุ 
ดวยความฝน  ดวยยานท้ังหลาย   มียานคือชางเปนตนเหลาน้ีได,   เหมือน 
บุคคลผูฝก (ตน) แลว   คือผูหมดพยศ  มีปญญา   ไปสูทิศที่ยังไมเคยไป 
แลวน้ัน    คือบรรลถุึงภูมิแหงทานท่ีฝก   (ตน)  แลว    ดวยตนท่ีฝกแลว 
ดวยการฝกอินทรียในสวนเบื้องตน     ทรมานดีแลว    ดวยอริยมรรคภาวนา 
ในสวนเบื้องหลังฉะน้ันก็หามิได;     เพราะฉะนั้น   การฝกตนเทานั้น  จึง 
ประเสริฐสําหรับเธอ. 
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                       เรื่องภิกษุผูเคยเปนควาญชาง  จบ.  
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           ๓. เรือ่งบุตรของพราหมณเฒา  [๒๓๔]   
 

                          ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี  ทรงปรารภพวกบุตรของ 
พราหมณเฒาคนใดคนหน่ึง    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    " ธนปาลโก " 
เปนตน. 

               บตุรบํารงุบิดาเพราะอยากไดสมบัติ          

        ไดยินวา พราหมณคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี  มีสมบัติประมาณ ๘  แสน 
ทําอาวาหมงคลแกบุตร  ๔  คน     ผูเจริญแลว     ไดใหทรัพย  ๔  แสน. 
ตอมา   เมื่อพราหมณีของเขาทํากาละ (ตาย) ไปแลว    พวกบุตรจึงปรึกษา 
พรอมกันวา  " หากพอของเรานี้จักนําพราหมณีคนอ่ืนมาไซร,  ดวยอํานาจ 
แหงบุตรทั้งหลาย     ที่เกิดในทองของนาง    ตระกูลก็จักทําลาย;    เอาเถิด 
พวกเรา  (ชวยกัน )   สงเคราะหทาน."      พวกเขาบํารุงพราหมณเฒานั้น 
อยูดวยปจจัยมีอาหารเครื่องนุงหมเปนตนอันประณีต    ทํากิจมีการนวดฟน 
มือและเทาเปนตนอยู    ครั้นบํารุงแลว    วันหน่ึง    เมื่อพราหมณเฒานั้น 
นอนหลับกลางวันแลวลุกข้ึนแลว,   จึงนวดฟนมือและเทาพลางพูดถึงโทษ 
ในฆราวาสตาง ๆ กันแลว    วิงวอนวา   พวกผมจักทะนุบํารุงคุณพอโดย 
ทํานองนี้ตลอดชีพ,  ขอคุณพอโปรดใหแมทรัพยที่ยังเหลือแกพวกผมเถิด."  
พราหมณใหทรัพยแกบุตรอีกคนละแสน      แบงเครื่องอุปโภคทั้งหมดให 
เปน ๔ สวน   มอบให  เหลือไวเพียงผานุงหมของตน.  บุตรคนหัวปทะนุ 
บํารุงพราหมณนั้น  ๒-๓ วัน.  
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              พราหมณเท่ียวขอทานเขากิน   
 
        ตอมาวันหน่ึง   ลกูสะใภยืนอยูที่ซุมประตู  พูดกับพราหมณเฒานั้น 
ผูอาบนํ้าแลวเดินมาอยู  อยางนี้วา  " ทรัพย ๑๐๐   หรือ ๑,๐๐๐   ที่คุณพอ 
ใหแกบุตรคนหัวป    ยิ่งกวา  (บุตรทัง้หลาย)  มีอยูหรือ,    คุณพอใหทรัพย 
แกบุตรทุกคน   คนละ  ๒ แสนมิใชหรือ ?   ไฉนคุณพอจึงไมรูจักทางแหง 
เรือนของบุตรที่เหลือเลา ?"   
        แมเขาคุกคามนางวา  " อีหญิงถอย    มึงจงฉิบหาย,"    โกรธแลว 
ไดไปยังเรือนของบุตรคนอ่ืน,   โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน    เขาถูกลูกสะใภ 
อ่ืนใหเตลิดไปจากเรือนแมนั้น  ดวยอุบายน้ีเหมือนกันแล   (ไดไปยังเรือน 
ของบุตรคนอ่ืน)        เมื่อไมไดการเขาไปแมในเรือนหลังหนึ่งอยางน้ีดวย 
ประการฉะน้ี     จึงบวชเปนชีปะขาว      เที่ยวภิกษาอยู     โดยกาลลวงไป 
ทรุดโทรมลงเพราะชรา     มีสรีระเศราหมองเพราะโภชนะไมดีนอนลําบาก 
เที่ยวภิกษาอยู (กลับ)  มา ทอดหลังลงนอน  กาวลงสูความหลับแลว   ลุกข้ึน 
นั่งมองดูตน     ซึ่งมีความกระวนกระวายระงับแลว     ไมเห็นที่พ่ึงของตน 
ในบุตรทั้งหลาย  จึงคิดวา   " ไดยินวา   พระสมณโคดมไมสยิ้วพระพักตร 
มีพระพักตรเบิกบาน๑    ตรัสถอยคําไพเราะ  ทรงฉลาดในการตอนรับ,  เรา 
อาจเขาไปหาพระสมณโคดมแลว    ไดรับการตอนรับ."   เขาจัดแจงผานุง 
ผาหมเรียบรอยแลว      หยิบภาชนะภิกษา     ถือไมเทา      ไดไปยังสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจา. 
        สมจริง     แมพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย     ก็กลาวคําน้ีไววา 
" ครั้งน้ันแล    พราหมณมหาศาลคนใดคนหน่ึง    ผูเศราหมอง    มีผาหม 
๑. อุตฺตานมุโข  มีพระพักตรหงาย .  
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อันเศราหมอง    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยสถานที่พระองคประทับ   
อยู." 
        พระศาสดา  ทรงทําปฏิสันถารกบัเขาผูนั่ง  ณ สวนขางหน่ึงแลว   ได 
ตรัสคําน้ีวา   " พราหมณ   เพราะอะไรหนอแล   ทานจึงเปนผูเศราหมอง 
มีผาหมอันเศราหมอง ?" 
        พราหมณทูลวา   " ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพระองคมีบุตรอยู 
๔  คนในโลกน้ี,   บุตรเหลาน้ัน  ถูกภรรยายุยง   จึงขับขาพระองคออกเสีย 
จากเรือน."   

                          พระศาสดาใหพราหมณเรียนคาถา 
        พระศาสดาตรัสวา   " พราหมณ   ถากระน้ัน    ทานจงเรียนคาถา 
เหลาน้ี    เมื่อหมูมหาชนประชุมกันในสภา,   เมื่อบุตรทั้งหลาย  (ของทาน) 
นั่งแลว   จงกลาววา:- 
                " ขาพเจาจักเพลิดเพลินดวยบุตรท่ีเกิดแลวเหลา 
        ใด,    และปรารถนาความเจริญแกบุตรเหลาใด,  บุตร 
        เหลาน้ันถูกภรรยายุยง๑      ยอมรกุรานขาพเจาเหมือน 
        สุนขัรุกรานสุกรฉะนั้น.   ไดยินวา  บุตรเหลาน้ันเปน 
        อสัตบุรษุ    เลวทราม    เรียกขาพเจาวา  ' พอ  พอ ' 
        พวกเขาคือรากษส    (มาแลว)    โดยรูปเพียงดังบุตร 
        ยอมทอดท้ิงขาพเจาผูถึงความเส่ือม   (แก)   บิดาแม 
        ของเหลาพาลชน   เปนคนแก  ตองเท่ียวขอทานที่เรือน 
        ของชนเหลาอื่น  เหมือนมาท่ีแกใชการงานไมได  ถูก 
๑.  บุตรเหลานั้นคบคิดกับภรรยา  ก็วา.  
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        เขาพรากไปจากอาหารฉะนั้น.    นัยวา     ไมเทาของ   
        ขาพเจาแลยังประเสริฐกวา,   บุตรท้ังหลายไมเชื่อฟง 
        จะประเสริฐอะไร.  (เพราะ)  ไมเทากันโคดุก็ได,  อนึ่ง   
        กันสุนขัก็ได,   มีไว  (ยัน)   ขางหนาเวลามืดก็ได, (ใช) 
        หย่ังลงไปในท่ีลึกก็ได,   เพราะอานุภาพแหงไมเทา 
        คนแกเชนขาพเจา  พลาดแลวก็กลับยืนขึ้น  (อีกได)." 

                    พราหมณไดอุบายดี  
        เขาเรียนคาถาเหลานั้น    ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว   เมื่อ 
พวกบุตรประดับประดาดวยสรรพาลงัการแลว    ยางเขาไปสูสภานั้น    นัง่ 
เหนืออาสนะที่ควรแกคามาก   ในทามกลางพวกพราหมณ   ในวันประชุม 
พราหมณเห็นปานน้ัน,    ตกลงใจวา    " กาลน้ีเปนกาลของเราแลว"    เขา 
ไปสูทามกลางสภา  ชูมือข้ึนแลวกลาววา   " ทานผูเจริญ   ขาพเจาประสงค 
จะกลาวคาถาแกทานท้ังหลาย,   ทานท้ังหลายจักฟงไหม ?"  เมื่อพราหมณ 
เหลาน้ันกลาววา   " กลาวเถิด ๆ พราหมณ  พวกเราจักฟง,"    ไดยืนกลาว 
เทียว.                    
        กโ็ดยสมัยนั้น   มนษุยทั้งหลายมีวัตรอยูอยางนี้วา   " บุตรใดใชสอย  
ทรัพยที่เปนของมารดาบิดา (แต) ไมเลี้ยงมารดาบิดา.   บุตรนัน้ตองถูกฆา."  
เพราะฉะนั้น     บุตรของพราหมณเหลาน้ัน      จึงฟุบลงแทบเทาของบิดา 
วิงวอนวา   " คุณพอขอรับ  ขอคุณพอโปรดใหชีวิตแกพวกกระผมเถิด." 
เพราะความท่ีหทัยของบิดาเปนธรรมชาติออนโยน  เขาจึงกลาววา  " ทาน  
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ผูเจริญท้ังหลาย   ทานท้ังหลาย  อยาใหบุตรนอยท้ังหลายของขาพเจาพินาศ   
เสียเลย;  พวกเขาจักเลี้ยงดูขาพเจา." 
        ทันใดนัน้  มนุษยทั้งหลาย    จึงกลาวกะพวกบุตรของเขาวา   " ทาน 
ผูเจริญ   ต้ังแตวันนี้ไป   หากพวกทานจักไมประคับประคองบิดาใหดีไซร, 
พวกเราจักฆาพวกทานเสีย."      บุตรเหลาน้ันกลัวแลว      เชญิบิดาใหนั่ง 
บนต่ัง  ยกข้ึนนําไปสูเรือนดวยตนเอง ทาสรีระดวยนํ้ามัน   ขัดสี (ใหสะอาด) 
ใชวัตถุมีกลิน่หอมเปนตนชโลมแลว        ใหเรียกพราหมณีทั้งหลายมาแลว 
สั่งวา   " ต้ังแตวันนี้ไป     เธอทั้งหลายจงประคับประคองบิดาของพวกฉัน 
ใหดี,    ถาเธอท้ังหลายจักถึงความประมาทแลวไซร,     พวกฉันจักติเตียน 
เธอทั้งหลาย"   แลวใหบริโภคโภชนะอันประณีต.                    

        พราหมณคิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา 
        พราหมณอาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย  โดยกาลลวงไป ๒-๓ วัน 
ก็เกิดมีกําลังมีอินทรียเปลงปลั่ง  มองดูอัตภาพแลวดําริวา  " สมบัตินี้   เรา 
ไดเพราะอาศัยพระสมณโคดม"     ถอืเอาผาคูหน่ึงเพ่ือประโยชนแกความ 
เปนบรรณาการ      ไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา      มีปฏิสันถารอัน     
พระองคทรงทําแลว  นั่ง ณ  สวนขางหน่ึง   วางผาคูนั้นลงแทบบาทมูลของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  กราบทูลวา  " ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองค 
ชื่อวาเปนพราหมณ  ยอมแสวงหาทรัพยเปนสวนแหงอาจารย  เพ่ืออาจารย, 
ขอพระโคดมผูเจริญ   ซึง่เปนพระอาจารยของขาพระองค  โปรดรับทรัพย 
เปนสวนอาจารย."   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับผาคูนั้น      เพ่ืออนุเคราะห 
เขาแลว    ทรงแสดงธรรม. 
        ในกาลจบเทศนา     พราหมณดํารงอยูในสรณะแลว     จึงกราบทูล  
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อยางนี้วา   " ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพระองคถวายธุวภัต  ๒ ที่จาก    
ธุวภัต ๔  ที ่ ซึ่งบุตรทั้งหลายใหแกขาพระองคนั้น  แดพระองค." 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสวา   " งามละ  พราหมณ,   แตเราจักไปสู 
สถานที่ชอบใจเทานั้น "   แลวทรงสงเขาไป.               
        พราหมณไปถึงเรือนแลว  บอกพวกบุตรวา   " พอทั้งหลาย  พระ- 
สมณโคดมเปนสหายของพอ,      พอถวายธุวภัต ๒ ที่แกพระองค,      เจา 
ทั้งหลายอยาละเลยในเมื่อพระองคเสด็จมาถึงนะ,"         บุตรทั้งหลายรับวา 
" ดีละ  คุณพอ."                              

                        พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ 
        วันรุงข้ึน  พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ไดเสด็จไปถึงประตูเรือน 
แหงบุตรคนหัวป (ของพราหมณ),   เขาเห็นพระศาสดาแลว  รบับาตร   เชญิ 
เสด็จใหเขาไปสูเรือน     เชิญใหประทบันั่ง  ณ  บลัลังกซึ่งควรแกคามากแลว 
ไดถวายโภชนะอันประณีต. พระศาสดาไดเสด็จไปสูเรือนของบุตรพราหมณ 
ทั้งส้ินตามลําดับ คือ  วันรุงข้ึน ของบุตรนอกน้ี, . วันรุงข้ึน  ของบุตรนอกน้ี. 
พวกเขาทุกคนไดทําสักการะอยางนั้นเหมือนกัน. 
        ตอมาวันหน่ึง  บุตรคนหัวป  เมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแลวจึงพูด 
กะบิดาวา   " คุณพอขอรับ    พวกกระผมจะใหมงคลแกใคร ? " 
        พราหมณ,   พอไมรูจักคนอ่ืน,    พระสมณโคดมเปนสหายซ่ึงพอ 
มิใชหรือ ? 
        บุตรคนหัวป.   ถากระน้ัน    คุณพอโปรดนิมนตพระองคพรอมกับ 
ภิกษุ ๕๐๐ รปู  เพ่ือฉันในวันพรุงน้ี. 
        พราหมณไดทําอยางน้ัน.   วันรุงข้ึน    พระศาสดาพรอมดวยบริวาร  
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ไดเสด็จไปยังบานของเขา.    เขานิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   
ใหนั่งในเรือนซ่ึงฉาบทาดวยโคมัยสด        ประดบัดวยสรรพาลังการแลว 
อังคาสดวยมธุปายาสขน    และดวยขาทนียะอันประณีต. 
        ก็ในระหวางแหงภัตน่ันแหละ      บุตร  ๔   คนของพราหมณนั่งใน 
สํานักพระศาสดา   กราบทูลวา  " ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลาย 
ประคับประคองบิดาของพวกขาพระองค ไมประมาท,  โปรดทอดพระเนตร 
อัตภาพของทานเถิด."                     

                   บํารุงมารดาบิดาเปนมงคล          

        พระศาสดาตรัสวา  " ทานท้ังหลายทํากรรมงามแลว,   ชื่อวาการเลี้ยง 
มารดาบิดา  โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย  (เคย)  ประพฤติมาแลวเหมือนกัน " 
แลวตรัสมาตุโปสกนาคชาดก๑ ในเอกาทสนิบาตน้ีโดยพิสดารวา      " เพราะ 
ชางน้ันหลีกไปเสีย   ตนออยชางและไมโมกมันจึงงอกข้ึนไสว"  ดังน้ีเปนตน 
แลวไดทรงภาษิตพระคาถาน้ีวา :- 
            ๓.        ธนปาลโก    นาม  กุชฺโร 
                กฏกปฺปเภทโน   ทุนฺนิวารโย 
                พทฺโธ   กพล   น  ภฺุชติ 
                สมุรติ  นาควนสฺส    กฺุชโร. 
        "กุญชร   นามวา  ธนปาลกะ  ตกมันจัด  หามได 
        ยาก  ถูกขังไว  ไมบริโภคฟอนหญา  กุญชรระลึกถึง 
        (แต)   นาควัน๒." 
๑. ขุ.  ชา.  ๒๗/๓๐๓.   อรรถกถา. ๖/๑.  ๒. สุมรติ เปนอีกรูปหนึ่ง ของสรติ. นาควนสฺส 

แปลกันวา ซึ่งปาแหงไมกากะทิง เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ..     
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                                       แกอรรถ     

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธนปาลโก  นาม  นั่นเปนชื่อของชาง 
ที่พระเจากาสิกราช     ทรงสงนายหัตถาจารยไปใหจับในนาควันอันรื่นรมย 
ในครั้งน้ัน. 
        บทวา  กฏกปฺปเภทโน  ความวา  ตกมันจัด.   อันที่จริง   ในกาล 
เปนที่ตกมันของชางทั้งหลาย    หมวกหูทั้ง ๒ ยอมแตกเย้ิม,    แมตามปกติ 
ในกาลน้ัน    ชางท้ังหลาย  ยอมไมนําพาซึ่งขอ  ปฏัก  หรือโตมร  ยอมเปน 
สัตวดุราย,   แตชางธนปาลกะน้ัน  ดรุายนักทีเดียว;   เพราะฉะนั้น   พระ- 
ศาสดาจึงตรัสวา   กฏกปฺปเภทโน  ทุนฺนิวารโย. 
        บาทพระคาถาวา  พทฺโธ   กพล  น  ภฺุชติ  ความวา ชางธนปาลกะ 
นั้น   มิไดถูกตกปลอกไว,   แตถูกเขานําไปสูโรงชาง   ใหแวดวงดวยมาน 
อันวิจิตรแลว    พักไวบนพ้ืนที่ซึ่งทําการประพรมดวยของหอม   มีเพดาน 
วิจิตรดาดไว  ณ  เบื้องบน       แมอันพระราชาใหบํารุงดวยโภชนะมีรสเลิศ 
ตาง ๆ ควรแกพระราชา  ก็มิไยดีจะบริโภคอะไร ๆ.   อันคําวา  " พทฺโธ  
กพล   น   ภฺุชติ" ( นี้ )   พระศาสดาตรัสหมายถึงอาการเพียงชางถูกสง 
เขาไปสูโรงชาง. 
        สองบทวา  สุมรติ  นาควนสฺส  ความวา   ชางธนปาลกะนั้นระลึก 
ถึงนาควัน    ซึ่งเปนที่อยูอันนารื่นรมยแทหามิได,     ก็มารดาของชางนั้น 
ไดเปนสัตวถึงทุกขเพราะพรากจากบุตรในปา,     ชางน้ันบําเพ็ญมาตาปตุ- 
อุปฏฐานธรรมนั่นแล.    ดําริวา   " ประโยชนอะไรของเราดวยโภชนะนี้" 
ระลึกถึงมาตาปตุอุปฏฐานธรรม     ซึง่ประกอบดวยธรรมเทานั้น;   ก็ชางน้ัน   
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อยูในนาควันนั้นนั่นแล  อาจบําเพ็ญมาตาปตุอุปฏฐานธรรมนั้นได,  เพราะ-   
ฉะน้ัน  พระศาสดาจึงตรัสวา " สุมรติ   นาควนสฺส  กฺุชโร" 
        เมื่อพระศาสดา   ครั้นทรงนําบุรพจริยาของพระองคนี้มาตรัสอยูนั่น 
แล   บุตรของพราหมณแมทั้งหมด   ยงัอัสสุธารใหไหลแลว    มีหทัยออน 
เง่ียโสตลงสดับแลว.  ครัง้น้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึงธรรมเปน 
ที่สบายของพวกเขาแลว   จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลาย. 
        ในกาลจบเทศนา       พราหมณพรอมกับบุตรและลูกสะใภทั้งหลาย  
ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  ดังนี้แล.  
                       เรื่องบุตรของพราหมณเฒา  จบ.  
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    ๔.  เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล  [๒๓๕]   
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระเจาปเสน- 
ทิโกศล   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา " มิทฺธี  ยทา " เปนตน. 

        พระเจาปเสนทิโกศลงวงเพราะเสวยจุเกินไป 
        ความพิสดารวา  สมัยหน่ึง  พระราชาเสวยขาวสุกแหงขาวสารทะนาน 
หน่ึง     กับสปูพยัญชนะพอควรแกขาวสุกนั้น.    วันหน่ึง    ทาวเธอเสวย   
พระกระยาหารเชาแลว    ยังไมทรงบรรเทาความเมาในภัตไดเลย   ไดเสด็จ 
ไปสูสํานักของพระศาสดา    มีพระรูปอันลําบาก    พลิกไปขางนี้และขางน้ี  
แมถูกความงวงครอบงํา   เมื่อไมสามารถจะผทมตรง ๆ ได   จึงประทับนั่ง 
ณ ที่สุดขางหน่ึง. 

                พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ 
        ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา   " มหาบพิตร  พระองคยัง 
ไมทันไดทรงพักผอนเลย   เสด็จมากระมัง ?" 
        พระราชา. " ถูกละ  พระเจาขา,  ต้ังแตกาลท่ีบริโภคแลว  หมอมฉัน 
มีทุกขมาก." 
        ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะทาวเธอวา " มหาบพิตร  คนบริโภค 
มากเกินไป  ยอมมีทุกขอยางนี้"   แลวตรัสพระคาถานี้วา :- 
             ๔.        มิทฺธ ี  ยทา  โหติ  มหคฺฆโส    จ 
                นทิฺทายิตา  สมฺปริวตฺตสายี 
                มหาวราโหว   นิวาปปุฏโ 
                ปุนปฺปุน  คพฺภมุเปติ  มนฺโท.  
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                " ในกาลใด  บุคคลเปนผูกินมาก  นกังวง  และมัก   
        นอนหลับกระสับกระสาย   ประหนึ่งสุกรใหญ  ที่ถูก 
        ปรนปรอืดวยอาหารฉะนั้น   ในกาลน้ัน    เขาเปนคน 
        มันซึม  ยอมเขาไปถึงหองร่ําไป." 

                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มิทฺธ ี    ความวา   ผูอันความทอแทและ 
ความงวงเหงาครอบงํา.  
        บทวา  มหคฺฆโส   ความวา  ผูบริโภคมาก   เหมือนอาหรหัตถก- 
พราหมณ  อลังสาฏกพราหมณ  ตัตถวัฏฏกพราหมณ  กากมาสกพราหมณ 
และภุตตวัมมิกพราหมณ   คนใดคนหน่ึง. 
        บทวา   นิวาปปุฏโ    ความวา    ถูกปรนปรือแลวดวยขาวหมูมีรํา 
เปนตน.   จรงิอยู   สุกรบานเขาเลี้ยงไวต้ังแตเวลายังออน    ในเวลามีสรีระ 
อวน     ไมไดเพ่ือจะออกจากเรือนไปขางนอก    สายไปสายมาในที่ตาง ๆ 
มีใตเตียงเปนตนแลว    ยอมนอนหายใจฟูดฟาดอยูเทาน้ัน.    ทานกลาวคํา 
อธิบายน้ีวา    " บุคคลผูมีความงวงงุน  กินจุ   และเม่ือไมอาจยังอัตภาพให 
เปนไปดวยอิริยาบถอยางอ่ืน      มักนอนหลับพลกิกลับไปกลบัมาตามปกติ 
เหมือนสุกรใหญที่ถูกปรนปรือดวยเหยื่อฉะนั้น   ในขณะใด;   ในขณะนั้น 
เขายอมไมอาจเพ่ือมนสิการไตรลักษณ  คือ  " อนจิฺจ   ทุกฺข  อนตฺตา" ได, 
เพราะไมมนสิการไตรลักษณเหลาน้ัน  จึงชื่อวามีปญญาทึบ  ยอมเขาหอง 
คือไมพน ไปจากการอยูในหอง.  
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           พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทากินจ ุ   

        ในกาลจบเทศนา พระศาสดาไดตรัสพระคาถานี้ดวยสามารถอุปการะ 
แกพระราชาวา:- 
                " คนผูมีสติทุกเมื่อ  รูจักประมาณในโภชนะที่ได 
        แลวน้ัน   ยอมมีโรคภัยไขเจ็บนอย  แกชา  อายุยืน." 
ดังน้ีแลว    โปรดใหอุตตรมาณพเรียนไวแลว     ทรงแนะอุบายวา   " เธอ 
พึงกลาวคาถาน้ีเฉพาะในเวลาที่พระราชาเสวย,     และพึงใหพระราชาทรง 
ลดโภชนะลงดวยอุบายน้ี,"   เขาไดกระทําเชนนี้. 
        สมัยตอมา  พระราชาทรงกระปรี้กระเปรา  มพีระสรีระเบา  ทรงถึง 
ความสําราญ   เพราะความท่ีทรงมีพระกระยาหารทะนานหน่ึงเปนอยางยิ่ง 
ทรงมีความคุนเคยบังเกิดข้ึนในพระศาสดาแลว    ทรงใหอสทิสทานเปนไป 
๗ วัน.   ในเพราะทรงอันโมทนาทาน   มหาชนซ่ึงมาประชุม  (ณ  ที่นั้น) 
บรรลุคุณวิเศษใหญแลว  ดังน้ีแล. 
                      เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล  จบ.  
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          ๕.  เรือ่งสานุสามเณร  [๒๓๖]   
 

                        ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณร   ชื่อ 
สานุ      ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อิท  ปุเร " เปนตน. 

                   สานุสามเณรประกาศธรรม  

        ไดยินวา  สามเณรน้ันไดเปนบุตรนอยคนเดียวของอุบาสิกาคนหน่ึง. 
ครั้งน้ัน    นางใหเธอบรรพชาในกาลท่ีเธอเปนเด็กทีเดียว.      ต้ังแตกาลท่ี 
บรรพชาแลว   เธอไดเปนผูมีศีล   สมบูรณดวยวัตร.  เธอไดกระทําวัตรแก 
อาจารย  อุปชฌายะ    และพระอาคันตุกะท้ังหลายทีเดียว.   ตลอด  ๘ วัน 
ของเดือน    เธอลุกข้ึนแตเชาตรู    เขาไปต้ังนํ้าในโรงน้ํา    ปดกวาดโรง 
ธัมมัสสวนะ    ตามประทีป    ประกาศธัมมัสสวนะดวยนํ้าเสียงอันไพเราะ. 
ภิกษุทั้งหลายทราบเรี่ยวแรงของเธอแลว    ยอมเชื้อเชิญวา    " จงกลาวบท 
ภาณะเถิด   สามเณร."    เธอไมกระทําอิดเอ้ือนไร ๆ วา   " ลมเสียดแทง 
หทัยของผม,  หรือโรคไอเบียดเบียนผม"  ข้ึนสูธรรมาสน  กลาวบทภาณะ 
เหมือนจะใหน้ําในอากาศตกลง  เมื่อจะลง  ยอมกลาววา  " ขาพเจาใหสวน 
บุญ     ในเพราะการกลาวนี้แกมารดาและบิดาของขาพเจา."  มนุษยทั้งหลาย 
หาทราบความที่เธอใหสวนบุญแกมารดาและบิดาไม. 

           ยักษณีิเคยเปนมารดาของสานุสามเณร 
        ก็มารดาของเธอเกิดเปนยักษิณีในอัตภาพเปนลําดับ        นางมากับ 
เทวดาทั้งหลาย    ฟงธรรมแลว  (เมื่อจะอนุโมทนา)  สวนบุญที่สามเณรให 
ยอมกลาววา  " ฉันขออนุโมทนา พอ." ก็ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย  ผูสมบูรณ  
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ดวยศีล  ยอมเปนที่รักของโลกพรอมท้ังเทวโลก;  เพราะฉะนั้น  พวกเทวดา   
ที่มีความละอาย      มีความเคารพในสามเณร    ยอมสําคัญเธอเหมือนมหา- 
พรหม  และกองเพลิง.  และยอมเห็นนางยักษิณีนั้นเปนที่นาเคารพ  เพราะ 
คารวะในสามเณร;  ในสมัยทั้งหลาย  มีสมัยฟงธรรมและสมัยที่ยักษประชมุ 
กันเปนตน    อมนุษยทั้งหลายยอมใหอาสนะที่ดี  น้ําที่ดี  อาหารท่ีดี  แกนาง 
ยักษิณี  ดวยคิดวา   " นางยักษิณีตนน้ี    เปนมารดาของสานุสามเณร"  ยักษ 
ทั้งหลายแมที่มีศักดิ์ใหญ   เห็นนางยักษิณีแลว   ยอมหลีกทางให,  ยอมลุก 
ข้ึนจากอาสนะ.   

                                  ยักษิณีเขาสิงกายสามเณร 
        ครั้นสามเณรน้ันถึงความเจริญ   มีอินทรียแกกลา   ถูกความไมยินดี 
ยิ่งบีบค้ัน    ไมสามารถจะบรรเทาความไมยินดียิ่งลงได   ปลอยผมและเล็บ 
ไวยาว   มีผานุงและผาหมมอมแมม   ไมแจงแกใครๆ   หยิบบาตรจีวรข้ึน 
แลว     ไดไปเรือนของมารดาลําพังคนเดียว.     อุบาสิกาเห็นบุตรแลวไหว 
กลาววา  " พอ   ครั้งกอน   พอมาในที่นี้พรอมกับอาจารยและอุปชฌายะ 
หรือพรอมกับภิกษุหนุมและสามเณร,   เพราะเหตุไร   ในวันนีพ้อจึงมาคน 
เดียวเลา ?"  เธอแจงความท่ีตนกระสัน  (ใหมารดาทราบ) แลว.  อุบาสิกา 
มีศรัทธา    แมแสดงโทษในฆราวาสโดยประการตาง ๆ    ตักเตือนบุตรอยู 
ก็ไมอาจใหเธอยินยอมได    (แต)  ก็ไมเสือกไสไปเสีย    ดวยคิดวา   " ถึง 
อยางไร  เธอพึงกําหนดไดแมตามธรรมดาของตน"  กลาววา  " พอ  โปรด 
รออยูจนกวาฉันจะจัดยาคูและภัตเพ่ือพอเสร็จ,       ฉันจักนําผาชอบใจมา 
ถวายแกพอ   ผูดื่มยาคู   กระทําภัตกิจแลว"     แลวไดตกแตงอาสนะถวาย. 
สามเณรน่ังลงแลว.        อุมาสิกาจัดแจงยาคูและของเค้ียวเสร็จโดยครูเดียว  
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เทาน้ัน     ไดถวายแลว.    ลําดับนั้น    อุบาสิกาคิดวา  " เราจักจัดแจงภัต"   
นั่งลงในท่ีไมไกล  ซาวขาวอยู. 
        สมัยนัน้   นางยักษิณีนั้นใครครวญอยูวา  "สามเณรอยูที่ไหนหนอ 
แล ?    เธอไดภิกษาหาร     หรือยังไมได "    ทราบความที่เธอนั่งอยูแลว  
ดวยความเปนผูใครจะสึก    จึงคิดวา   " ก็เธออยาพึงยังความละอายใหเกิด 
ข้ึนแกเราในระหวางเทวดาทั้งหลายเลย,    เราจะไป   จักกระทําอันตรายใน 
การสึกของเธอ "   ดังน้ีแลว   จึงมาสิงในสรีระของสามเณรน้ัน  บิดคอให 
ลมลงเหนือแผนดิน.   เธอมีตาท้ังสองเหลือก   มีน้ําลายไหล   ดิน้รนอยูบน 
แผนดิน.     อุบาสิกาเห็นอาการแปลกน้ันของบุตร   รีบมาชอนบุตรแลว 
ใหนอนบนตัก.  ชาวบานท้ังส้ินมากระทําการเชนสรวงมีพลีกรรมเปนตน. 

                      อุบาสิกาครํ่าครวญ 
        สวนอุบาสิกาคร่ําครวญ  ไดกลาวคาถาเหลานี้วา :- 
                " ชนเหลาใด     ยอมรกัษาอุโบสถท่ีประกอบดวย 
        องค  ๘  ตลอดดถิีที่  ๑๔  ที่ ๑๕  และที่ ๘ แหงปกษ 
        และตลอดปาริหาริยปกษ  ประพฤติพรหมจรรยอยู, 
        ยักษทั้งหลายยอมไมเลนดวยชนเหลาน้ัน    ขาพเจา 
        ไดสดับคําของพระอรหันตทั้งหลายดังน้ี:.      ในวันนี้ 
        บัดนี้เอง  ขาพเจาน้ันเห็นอยู  ยักษทั้งหลาย    เลนกับ 
        สานุสามเณร." 
        นางยักษิณีฟงคําของอุบาสิกาแลว   จึงกลาววา :- 
                " ยักษิณีทั้งหลาย     ยอมไมเลนกับเหลาชนผูรักษา 
        อุโบสถประกอบดวยองค  ๘  ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และ  
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        ที่ ๘ แหงปกษ  และตลอดปาริหาริยปกษ  ผูประพฤติ   
        พรหมจรรยอยู,   ทานไดสดับคําของพระอรหันตทั้ง- 
        หลายดังน้ีดีแลว." 
ดังน้ีแลว  จึงกลาว (ตอไปอีก) วา :- 
                " ขอทานจงบอกคําน้ีของยักษทั้งหลาย   กะสานุ- 
        สามเณร   ผูรูสึกขึ้นแลววา  ' ทานอยาไดกระทําบาป 
        กรรมในท่ีแจงหรือในท่ีลับ;  หากวาทานจักกระทําบาป 
        กรรมกต็าม  กําลังกระทําอยูก็ตาม  ทานถึงจะเหาะ  
        หนีไป  ก็หามีการหลุดพนจากทุกขไม." 
        นางยักษิณีตนน้ันกลาววา  " ความพนยอมไมมีแกทานผูแมกระทํา 
บาปกรรมอยางนี้แลว     เหาะหนีไปอยูเหมือนนก"    ดังน้ีแลว     ก็ปลอย 
สามเณร. 
        สามเณรน้ัน     ลืมตาข้ึนแลว    เห็นมารดากําลังสยายผมรองไหสะอึก 
สะอ้ืนอยู    และชาวบานท้ังส้ินประชุมกันอยูแลว    ไมทราบความท่ีตนถูก 
ยักษสิง    จึงนึกสงสัยข้ึนวา  " เมื่อกอนเรานั่งบนต่ัง,    มารดาของเรานั่ง 
ซาวขาว  ณ ที่ไมไกล,   แตบัดนี้  เรา (กลับ) นอนเหนือแผนดิน;  นี่อะไร 
กันหนอ ?"  นอนอยูเทียว  กลาวกะมารดาวา  :- 
                " โยม    ชนท้ังหลายยอมรองไหถึงคนท่ีตายไป 
        แลว   หรือยังเปนอยู  (แต)  ไมปรากฏ:  โยม  โยม 
        เห็นฉันซ่ึงเปนอยู  ไฉนจึงรองใหถึงฉันเลา ? โยม." 
        ครั้งน้ัน      มารดาเม่ือจะแสดงโทษในการมาเพ่ือจะสึกอีกของบุคคล 
ผูละวัตถุกามและกิเลสกามบวชแลวแกเธอ  จึงกลาววา :-  
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                " ลูก  (ถูกแลว)   ชนท้ังหลายยอมรองไหถึงชนท่ี   
        ตายไปแลว  หรือยังเปนอยู (แต) ไมปรากฏ;  ก็ผูใด 
        ละกามทั้งหลายไดแลว  ยังจะเวียนมาในกามนี้อีก, 
        ลูก   ชนทั้งหลายยอมรองไหถึงผูนั้นบาง,  เพราะเขา 
        (ถึง)  เปนอยูตอไป    ก็เหมือนตายแลว." 
        ก็แลครัน้กลาวอยางนั้นแลว      เม่ือจะแสดงโทษในการครอบครอง 
เรือน  ทําการครอบครองเรือนใหเปนเชนกับเถารึงเทียว   และใหเปนเชน 
กับเหว  จึงกลาวอีกวา :-   
                " พอ  พอถูกยกขึ้นจากเถารึงแลว    ยังปรารถนา 
        จะตกลงสูเถารึง  (อีก),  พอ  พอถูกยกขึ้นจากเหวแลว 
        ยังปรารถนาเพ่ือจะตกลงไปสูเหว (อีก)." 
        ตอมา  เพ่ือจะแสดงวา  " ลกู  ขอพอจงมีความเจริญเถิด,   ก็ฉันจะ 
ปรับทุกขแกใคร  จะใหใครชวยคิดเน้ือความน้ีวา  ' บุตรนอยของเราน้ี  อัน 
เรานําออกใหบวชในพระพุทธศาสนา      ประหน่ึงภัณฑะท่ีถูกนําออกจาก 
เรือนซ่ึงกําลังถูกไฟไหมแลว   ยังปรารถนาเพ่ือรุมรอนในฆราวาสอีก,  ขอ 
ทานท้ังหลายจงชวยว่ิงเตน  จงชวยตานทาน  แกขาพเจาดวยเถิด"  นาง 
จึงกลาวคาถาน้ีกะสานุสามเณรน้ันวา :- 
                " ขอทานท้ังหลาย    จงชวยวิ่งเตน  ความเจริญจง 
        มีแกทาน,  ขาพเจาจะปรับทุกขแกใครเลา  ทานเปน 
        ดุจภัณฑะ     ซึ่งถูกนําออกจากเรือนท่ีถูกไฟไหมแลว 
        ยังปรารถนาเพ่ือจะถูกไหมอีก."  
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        สานุสามเณรน้ัน  กําหนดไดในเมื่อมารดากลาวอยู    จึงกลาววา  " ฉัน 
ไมมีความตองการดวยความเปนคฤหัสถ."  ครั้งน้ัน มารดาของเธอกลาววา 
"  สาธุ พอ"  พอใจแลว   ใหบริโภคโภชนะอันประณีต  ถามวา  " พอ  พอ 
มีกาลฝนเทาไร ?"   ทราบความท่ีเธอมีกาลฝนครบแลว   ก็จัดแจงไตรจีวร 
ให.  เธอมีบาตรจีวรครบ  ไดอุปสมบทแลว. 
        ตอมา  พระศาสดาเม่ือจะทรงย่ิงความอุตสาหะในการขมจิตใหเกิดข้ึน 
แกเธอผูอุปสมบทแลวไมนาน   จึงตรัสวา  " ธรรมดาวาจิตน้ีเที่ยวจาริกไป 
ในอารมณตาง ๆ ตลอดกาลนาน,    ชื่อวาความสวัสดี    ยอมไมมีแกบุคคล 
ผูไมขมจิตน้ันลงไปได,   เพราะฉะนั้น   บุคคลจึงควรทําความเพียรในการ 
ขมจิต   เหมือนนายหัตถาจารยทําความพยายามในการขมชางมันดวยขอ 
ฉะน้ัน"  แลวตรัสพระคาถานี้วา:-  
                   ๕.        อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริก 
                        เยนิจฺฉก  ยตฺถกาม  ยถาสุข 
                        ตทชฺชห  นิคฺคเหสฺสามิ  โยนิโส 
                        หตฺถิปฺปภินฺน  วิย   อกุสคฺคโห. 
                " เมื่อกอน  จิตนี้ไดเท่ียวจาริกไป   ตามอาการท่ี 
        ปรารถนา   ตามอารมณที่ใคร  (และ)  ตามความ 
        สบาย,    วันนี้     เราจักขมมันดวยโยนิโสมนสิการ 
        ประหนึง่นายควาญชาง  ขมชางท่ีซับมันฉะนั้น." 

                                     แกอรรถ 
        เนื้อความแหงพระคาถาน้ันวา;  กอนแตนี้  ชือ่วาจิตน้ีเที่ยวจาริกไป 
ในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตนตลอดกาลนาน,   ชื่อวาตามอาการท่ีปรารถนา                 
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ดวยสามารถแหงอาการแหงกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน           อันเปนเหตุ   
ปรารถนา,   ชื่อวา  (เที่ยวไป)  ตามอารมณเปนที่ใคร    ดวยสามารถแหง 
อารมณเปนท่ีเกิดความใครแหงจิตน้ันนั่นแหละ,       ชื่อวาตามความสบาย 
เพราะเม่ือมันเที่ยวดวยอาการใด    ความสุขจึงมี   ก็เท่ียวไปดวยอาการน้ัน 
นั่นแหละ,    วันนี้   เราจักขมจิตดวยโยนิโสมนสิการ   คือจักไมยอมใหมัน 
กาวลวงได   เหมือนบุรุษผูกุมขอไว (ในมือ)  ผูฉลาด  คือนายหัตถาจารย 
ขมชางซับมัน   คือตกมันไวดวยขอฉะน้ัน.  
        ในกาลจบเทศนา  ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก   ผูเขาไป 
เพ่ือสดับธรรมพรอมกับพระสานุ.  ก็ทานผูมีอายุนั้น  เรียนพระพุทธรจนะ 
คือพระไตรปฎกแลว  ไดเปนพระธรรมกถึกที่เชีย่วชาญ     ดํารง (ชีพ) อยู 
ตลอด  ๑๒๐  ป  ยังชมพูทวีปทั้งส้ินใหกระฉอนแลวปรินิพพาน  ดังนี้แล.                            
                      เรื่องสานุสามเณร  จบ. 
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      ๖.  เรื่องชางชื่อปาเวรกะ  [๒๓๗]   
 

                         ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน       ทรงปรารภชางชื่อ 
ปาเวรกะของพระเจาโกศล    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " อปฺปมาทรตา" 
เปนตน. 

                  ชางของพระเจาโกศลติดหลม          

        ดังไดสดับมา   ชางน้ันในกาลเปนหนุม   เปนสัตวมีกําลังมาก   โดย 
สมัยอ่ืนอีก   ถูกกําลังแหงลมซึ่งเกิดข้ึนเพราะชราตัดทอน  ลงไปสูสระใหญ 
สระหน่ึง    ติดอยูในหลมแลว   ไมไดอาจเพ่ือจะข้ึนได.   มหาชนเห็นชาง 
นั้นแลว  จึงสนทนากันข้ึนวา   " ชางชื่อแมเห็นปานน้ี  ยังถึงทุพพลภาพนี้." 
พระราชาทรงสดับเรื่องนั้นแลว   ทรงบังคับนายหัตถาจารยวา  " เธอจงไป 
จงยกชางนั้นใหข้ึนจากหลม."   เขาไปแลวแสดงการรบข้ึนที่นั่น   ใหตีกลอง 
รบข้ึนแลว.  ชางซึ่งเปนเชื้อชาติแหงสัตวมีมานะ  ลุกข้ึนโดยเรว็   ดํารงอยู 
บนบกได.     ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุนั้นแลว      จึงกราบทูลแดพระศาสดา. 
พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย     ชางตัวนั้นถอนตนข้ึนจากหลมคือ 
เปอกตมตามปกติกอน,     สวนเธอทั้งหลาย      แลนลงแลวในหลมกิเลส; 
เพราะฉะนั้น      แมเธอทั้งหลายจงเริ่มต้ัง  (ความเพียร)  โดยแยบคายแลว 
ถอนตนข้ึนจากหลมคือกิเลสนั้นเถิด"  แลวตรัสพระคาถานี้วา:- 
      ๖.  อปฺปมาทรตา   โหถ                 สจิตฺตมนุกขฺถ 
        ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตาน                ปงฺเก   สนฺโนว  กฺุชโร.  
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                        " ทานท้ังหลาย  จงยินดีในความไมประมาท, จง   
                ตามรักษาจิตของตน,  จงถอนตนขึ้นจากหลม   ประหนึ่ง 
                ชางท่ีจมลงในเปอกตม  ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น." 

                                        แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปฺปมาทรตา  ความวา  ทานท้ังหลาย 
จงยินดียิ่งในความไมอยูปราศจากสติ. 
        บทวา  สจิตฺต    ความวา  จงรักษาจิตของตนในอารมณทั้งหลายมีรูป 
เปนตน    โดยอาการท่ีมันจะทําความกาวลวงไมได.                           
        บทวา สนฺโน   ความวา  ชางที่จมลงไปแลวในเปอกตมตัวน้ัน    ทํา 
ความพยายามดวยเทาหนาและเทาหลัง  ถอนตนข้ึนพนจากเปอกตม    ดํารง 
อยูบนบกได    ฉันใด,    แมทานท้ังหลายก็จงถอนตนข้ึนจากหลมคือกิเลส 
คือยังตนใหดํารงอยูบนบกคือพระนิพพาน  ฉันนั้นเถิด.  
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุเหลาน้ันดํารงอยูในพระอรหัตผลแลว   ดัง 
นี้แล. 
                                      เรื่องชางชื่อปาเวรกะ  จบ  
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         ๓.  เรื่องสัมพหุลภิกษุ  [๒๓๘]   
 

                          ขอความเบื้องตน          

        พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยปาชื่อปาลิไลยกะ   ประทับอยูในไพรสณฑ 
ชื่อรักขิตะ  ทรงปรารภภิกษุเปนอันมาก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " สเจ 
ลเภถ "  เปนตน. 

             ภิกษุ  ๕๐๐  รูปอยากเขาเฝาพระศาสดา          

        เรื่องมาในอรรถกถาแหงพระคาถาวา    "ปเร  จ  น  วิชานนฺติ" 
เปนตน     ในยมกวรรคแลวแล.    อันที่จริง     ขาพเจากลาวเร่ืองนี้แลววา 
" การประทับอยูของพระตถาคตเจา  ผูซึ่งพระยาชางในไพรสณฑ  ชื่อรกัขิตะ 
นั้นบํารุงอยู  ไดปรากฏไปในสกลชมพูทวีปแลว.   ตระกูลใหญมีอาทิอยางนี้ 
คือ " ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   นางวิสาขามหาอุบาสิกา"    สงขาวไปจาก 
พระนครสาวัตถีแกพระอานนทเถระวา  " ทานผูเจริญ      ขอทานจงแสดง 
พระศาสดาแกขาพเจาท้ังหลายเถิด."  ภิกษุประมาณ ๕๐๐  รูป  แมผูมีปกติ 
อยูในทิศ  ออกพรรษาแลว  เขาไปหาพระอานนทเถระ  วิงวอนวา  " อานนท 
ผูมีอายุ  เราทั้งหลายฟงธรรมกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  ตอ 
กาลนานแลว,   ดีละ   อานนทผูมีอายุ   เราทั้งหลายพึงไดเพ่ือฟงธรรมกถา 
ณ  ที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา."  

                ชางปาลิไลยกะจับไมจะตีพระอานนท 
        พระเถระ  พาภิกษุเหลาน้ันไป ณ ไพรสณฑชื่อรักขิตะนั้นแลว  ดําร ิ
วา  " การเขาไปสูสํานักพระตถาคตเจา    ผูมีปกติประทับอยูพระองคเดียว 
ตลอดไตรมาส    พรอมกบัภิกษุมีประมาณเทาน้ี    ไมสมควร"   ดังน้ีแลว  
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องคเดียวเทานั้นเขาไปเฝาพระศาสดา.       ชางชื่อปาลิไลยกะเห็นทานแลว   
จับไมแลนแปรไป.    พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแลวตรัสวา   " เจาจง 
หลีกไป  ปาลิไลยกะ,  อยาหาม,   นั่นเปนพุทธปฏฐาก."   มันทิง้ทอนไม 
ลงในที่นั้นนั่นเอง    ถามโดยเอ้ือเฟอถึงการรับบาตรและจีวร.    พระเถระ 
มิไดให.  ชางคิดวา   " ถาภิกษุนี้จักเปนผูมีวัตรอันเรียนแลวไซร,  ทานจัก 
ไมวางบริขารของตนลงบนแผนหินที่ประทับนั่งของพระศาสดา."    พระ- 
เถระวางบาตรและจีวรลงบนพ้ืน.  แทจริง  ภิกษุผูสมบูรณดวยวัตรทั้งหลาย  
ยอมไมวางบริขารของตนลงบนท่ีนั่งหรือท่ีนอนของครู.      พระเถระถวาย  
บังคมพระศาสดาแลวน่ัง  ณ  สวนขางหน่ึง.   พระศาสดาตรัสถามวา  " เธอ 
มารูปเดียวเทาน้ันหรือ ?"     ทรงสดับความท่ีพระเถระมากับภิกษุประมาณ 
๕๐๐  รูป   ตรัสวา  " ภิกษุพวกน้ันอยูที่ไหนเลา ?"  เมื่อพระเถระกราบทูล 
วา "ขาพระองค  เมื่อไมทราบจิตของพระองค จึงพักไวขางนอก (กอน) 
แลวมาเฝา,"     ตรัสวา  " จงเรียกภิกษุเหลาน้ันเขามาเถิด."   พระเถระได 
กระทําอยางนั้น. 

            เที่ยวไปคนเดียวดีกวาไปกับเพื่อนช่ัว 
        พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกบัภิกษุเหลานั้นแลว,   เมื่อภิกษุเหลา- 
นั้นกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาเปนพระพุทธ- 
เจาผูสุขุมาล    และเปนกษัตริยผูสุขุมาล,     พระองคผูเดียวประทับยืนและ 
ประทับนั่งอยูตลอดไตรมาส   ทรงทาํกรรมท่ีทําไดโดยยากแลว,   ผูกระทํา 
วัตรและปฏิวัตรก็ดี  ผูถวายวัตถุมีน้ําบวนพระโอษฐเปนตนก็ดี   ชะรอยจะ 
มิไดมี,"  จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  กิจทุกอยาง  ชางปาลิไลยกะทําแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 256 

แกเรา,  อันที่จริง  การท่ีบคุคลเมื่อไดสหายผูมีรูปเชนนี้  อยูรวมกัน  สมควร   
แลว,    เม่ือบุคคลไมได     การเท่ียวไปคนเดียวเทานั้นเปนการประเสริฐ" 
แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีไวในนาควรรควา :-  
                ๗.   สเจ   ลเภถ  นิปก  สหาย  
                        สทฺธึจร  สาธุวิหาริธีร 
                        อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสสฺยานิ 
                        จเรยฺย  เตนตฺตมโน   สตีมา. 
                        โน  เจ  ลเภถ   นิปก  สหาย 
                        สทฺธึจร   สาธุวิหาริธีร 
                        ราชาว   รฏ   วิชิต  ปหาย 
                        เอโก  จเร  มาตงฺครฺเว  นาโค. 
        เอกสฺส  จริต   เสยฺโย           นตฺถิ    พาเล    สหายตา 
                        เอโก    จเร  น   จ   ปาปานิ  กยิรา 
                        อปฺโปสฺสุกโฺก   มาตงฺครฺเญว  นาโค. 
                " ถาวา   บุคคลพึงไดสหายผูมีปญญาเครื่องรักษา 
        ตัว  มีธรรมเครื่องอยูอันดี    เปนนักปราชญ  ไวเปน 
        ผูเท่ียวไปดวยกันไซร,  เขาพึงครอบงําอันตรายท้ังส้ิน 
        เสียแลว    พึงเปนผูมใีจยินดี   มีสติ   เท่ียวไปกับ 
        สหายนัน้.   หากวา  บุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญา 
        เครื่องรกัษาตัว  มธีรรมเครื่องอยูเปนอันดี  เปนนัก 
        ปราชญ  ไวเปนผูเท่ียวไปดวยกันไซร,  เขาพึงเท่ียว  
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        ไปคนเดียว    เหมอืนพระราชาทรงละแวนแควน   ที ่  
        ทรงชนะเด็ดขาดแลว         (หรือ)  เหมือนชางชื่อวา 
        มาตังคะ   ละโขลงแลว  เท่ียวไปในปาตัวเดียวฉะนั้น. 
        ความเที่ยวไปแหงบุคคลคนเดียวประเสริฐกวา,   เพราะ 
        คุณเครือ่งเปนสหาย   ไมมีอยูในชนพาล;  บุคคลนั้น 
        พึงเปนผูผูเดียวเท่ียวไป   เหมือนชางชื่อมาตังคะ  ตัว 
        มีความขวนขวายนอยเท่ียวไปอยูในปาฉะน้ัน     และ 
        ไมพึงทําบาปท้ังหลาย."    

                                   แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นิปก   คือผูประกอบปญญาเครื่องรักษา 
ตน.                                                   
        บทวา สาธุวิหาริธีร   คือผูมีธรรมเครื่องอยูอันเจริญ  เปนบัณฑิต. 
        บทวา ปริสฺสยานิ เปนตน  ความวา  เขาเมื่อไดสหายผูมีเมตตาเปน 
วิหารธรรมเชนนั้น  พึงครอบงําอันตรายท้ังหลาย  คือ  " อันตรายท่ีปรากฏ 
มีสีหะและพยัคฆเปนตน  และอันตรายท่ีปกปด  มรีาคะและโทสะเปนตน " 
ทั้งหมดทีเดียวแลว    พึงเปนผูมีใจยินดี    มีสติมั่นคง  เที่ยวไป  คืออยูกับ 
สหายน้ัน. 
        สองบทวา  ราชาว  รฏ  ความวา เหมือนพระราชาผูฤาษี  ทรงละ 
แวนแควนผนวชอยูฉะนั้น.    ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา    " พระราชาผูมี 
ภูมิประเทศอันพระองคทรงชนะเด็ดขาดแลว   ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะ 
เด็ดขาดแลวเสีย   ดวยทรงดําริวา    ชือ่วาความเปนพระราชาน้ี    เปนที่ต้ัง 
แหงความประมาทอันใหญ,      ประโยชนอะไรของเราดวยราชสมบัติที่เรา  
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ครอบครองแลว '    ลําดับนั้นแหละเสด็จเขาไปยังปาใหญ   ผนวชเปนดาบส    
แลวเสด็จเที่ยวไปเฉพาะพระองคเดียวในอิริยาบถทั้ง ๔ ฉันใด;      บุคคล 
พึงเที่ยวไปเฉพาะผูเดียวฉันนั้น." 
        สองบทวา มาตงฺครฺเว  นาโค  ความวา เหมือนอยางวา  พระยา 
ชางตัวนี้ไดนามวา    " มาตังคะ "    เพราะพิจารณาเห็นอยางนี้วา    " เราแล 
ยอมอยูนัวเนียดวยพวกชางพลาย  ชางพัง  ชางสะเท้ิน  และลูกชางทั้งหลาย, 
เรายอมเค้ียวกินหญาท่ีเขาเด็ดปลายแลว,    และเขายอมเค้ียวกินกิ่งไมอันพอ๑ 

หักไดที่เขาหักลงแลวๆ.    และเรายอมด่ืมน้ําที่ขุน,    เม่ือเราหยั่งลง  (สูทา 
น้ํา)    และกาวข้ึน (จากทานํ้า)    เหลาชางพังยอมเดินเสียดสีกายไป,    ถา 
อยางไร    เราตัวเดียวเทานั้น      พึงหลีกออกไปจากโขลงอยู "    ดังน้ีแลว 
ดําเนินไปดวยความรู  ละโขลงแลว   ยอมเที่ยวไปในปาน้ีตามสบายตัวเดียว 
เทาน้ัน    ในอิริยาบถทั้งปวง  ฉันใด;.    บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเทานั้น 
แมฉันนั้น. 
        บทวา  เอกสฺส  ความวา ความเที่ยวไปแหงบรรพชิตผูยินดียิ่งแลว 
ในเอกีภาพ  ต้ังแตกาลท่ีตนบวช  ชื่อวา ผูผูเดียวเทาน้ันประเสริฐ. 
        บาทพระคาถาวา นตฺถิ  พาเล   สหายตา  ความวา  เพราะคุณธรรม 
นี้   คือ  " จุลศีล    มัชฌิมศีล    มหาศีล    กถาวัตถุ  ๑๐    ธุดงคคุณ ๑๓ 
วิปสสนาญาณ  มรรค  ผล ๔  วิชชา  ๓  อภิญญา ๖  อมตมหานิพพาน" 
ชื่อวาคุณเครื่องเปนสหาย.        บุคคลไมอาจบรรลุคุณเครื่องเปนสหายน้ัน 
เพราะอาศัยเหลาพาลชน    เพราะฉะนั้น     คุณเครื่องเปนสหาย   จึงชื่อวา 
ไมมีในพาลชน. 
๑. สาขาภงฺค  ซ่ึงรุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 259 

        บทวา   เอโก   เปนตน    ความวา  เพราะเหตุนี้      บุคคลพึงเปนผู   
ผูเดียวเทาน้ันเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวง,  และไมพึงทําบาปท้ังหลาย  แมมี 
ประมาณนอย.    อธิบายวา   " บุคคลน้ัน     พึงเปนผูผูเดียวเทาน้ันเที่ยวไป 
เหมือนชางชื่อมาตังคะ  ตัวมีความขวนขวายนอย    คือไมมีอาลัย  เที่ยวไป 
ตามสบายในสถานท่ีที่ตนปรารถนาแลว ๆ  ในปาน้ีฉะนั้น,     และไมพึงทํา 
บาปท้ังหลายแมมีประมาณนอย.  
        เพราะฉะนั้น  พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความน้ีวา  " แมทาน 
ทั้งหลาย    เมื่อไมไดสหายมีรูปเชนนี้    พึงเปนผูเที่ยวไปคนเดียวเทาน้ัน" 
จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แกภิกษุเหลาน้ัน. 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุเหลาน้ันแมทั้ง ๕๐๐  รูป  ดํารงอยูในพระ- 
อรหัตแลว   ดังน้ีแล.                                                                 
                               เรื่องสัมพหุลภิกษุ  จบ.              
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                   ๘.เรื่องมาร  [๒๓๙]   
 

                             ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยู  ณ กุฎีซึ่งต้ังอยูในปาท่ีขางปาหิมพานต 
ทรงปรารภมาร  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อตฺถมฺหิ "  เปนตน. 

              มารทูลใหพระศาสดาทรงครองราชสมบัติ         

        ไดยินวา  ในกาลน้ัน  พระราชาทัง้หลายทรงครอบครองราชสมบัติ 
เบียดเบียนเหลามนุษย.   ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็น 
มนุษยทั้งหลายถูกเบียดเบียนดวยการลงอาชญา     ในรัชสมัยของพระราชา 
ผูมิไดต้ังอยูในธรรม  ทรงดําริดวยสามารถแหงความกรุณาอยางนี้วา  " เรา 
อาจเพ่ือจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรม   ไมเบยีดเบียนเอง   ไมใหผูอ่ืน 
เบียดเบียน   ไมชนะเอง   ไมใหผูอ่ืนชนะ   ไมเศราโศกเอง   ไมใหผูอ่ืน 
เศราโศก  หรือหนอ ?" 
        มารผูมบีาปทราบพระปริวิตกขอน้ันของพระผูมีพระภาคเจาแลว  จึง 
ดําริวา  " พระสมณโคดมทรงดําริวา   ' เราอาจเพ่ือครอบครองราชสมบัติ  
หรือหนอ ?'   บัดนี้    พระสมณโคดมน้ัน   จักเปนผูใครเพ่ือครอบครอง 
ราชสมบัติ,   ก็ชื่อวาราชสมบัตินี้    เปนที่ต้ังแหงความประมาท,   เมื่อพระ- 
สมณโคดมครอบครองราชสมบัตินั้นอยู,    เราอาจเพ่ือไดโอกาส;    เรา 
จะไป,   จักยังความอุตสาหะใหเกิดข้ึนแกพระองค."    แลวเขาไปเฝาพระ- 
ศาสดากราบทูลวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
ครองราชสมบัติ,    ขอพระสุคตเจาจงทรงครองราชสมบัติโดยธรรม    ไม 
เบียดเบียนเอง   ไมใหผูอ่ืนเบียดเบียน  ไมชนะเอง   ไมใหผูอ่ืนชนะ   ไม 
เศราโศกเอง  ไมใหผูอ่ืนเศราโศก."  
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              พระศาสดาตรัสถามเหตุที่มารทูล   

        ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสกะมารน้ันวา  " มารผูมีบาป   ก็ทานเห็น 
อะไรของเรา    ผูซึ่งทานกลาวอยางนี้ ?"    เมื่อมารกราบทูลวา   " ขาแต 
พระองคผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจาแล   ทรงอบรมอิทธิบาทท้ัง  ๔ ดีแลว, 
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงจํานงหวัง  พึงทรงนอมนึกถึงเขาหลวงหิมวันต 
วา  " จงเปนทอง"  และเขาหลวงท่ีทรงนอมนึกถึงน้ัน  พึงเปนทองทีเดียว, 
แมขาพระองคจักทํากิจท่ีควรทําดวยทรัพย    เพ่ือพระองค,    เพราะเหตุนี้  
พระองคจักทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรม"  ดังน้ีแลว     ทรงยังมาร 
ใหสังเวชดวยคาถา๑เหลานี้วา:-  
                " บรรพต    พึงเปนของลวนดวยทองคําท่ีสุกปลั่ง, 
        แมความท่ีบรรพตนัน้  (ทวีขึ้น)    เปน  ๒ เทา๒    ก็ยัง 
        ไมเพียงพอแกบุคคลคนหน่ึง  บุคคลทราบดังน้ีแลว 
        พึงประพฤติแตพอสม.  ผูเกิดมาคนใด   ไดเหน็ทุกข 
        วามีกามใดเปนแดนมอบให  (เปนเหตุ),   ไฉนผูที่ 
        เกิดมาคนน้ัน   จะพึงนอมไปในกามนั้นไดเลา  ?  ผูที่ 
        เกิดมารูจักอุปธิ  (สภาพเขาไปทรงไว)  วา    '  เปน 
        ธรรมเครื่องของ '  ในโลกแลว   พึงศึกษาเพ่ือนําอุปธิ 
        นั้นนั่นแล  ออกเสีย."   
แลวตรัสวา  " มารผูลามก  โอวาทของทานเปนอยางอ่ืนทีเดียวแล,  ของ 
เราก็เปนอยางอ่ืน  (คนละอยางกัน ),      ข้ึนชื่อวาการปรึกษาธรรมกับทาน 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๗๐.   ๒.  แมประชุมแหงบรรพต  ๒ ลกก็วา.  
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ยอมไมมี,  เพราะเรายอมสอนอยางน้ี"  แลวไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ี     
วา:- 
           ๘.        อตฺถมฺหิ     ชาตมฺหิ   สขุา   สหายา   
                ตุฏ ี   สขุา  ยา    อิตรีตเรน 
                ปฺุ  สขุ   ชวีิตสงฺขยมฺห ิ
                สพฺพสฺส  ทุกฺขสฺส  สขุ  ปหาน.  
        สขุา  มตฺเตยฺยตา  โลเก           อโถ   เปตฺเตยฺยตา   สุขา 
        สขุา  สามฺตา  โลเก           อโถ  พฺรหมฺฺตา  สุขา 
        สขุ  ยาว  ชรา  สีล                    สขุา  สทฺธา  ปติฏ ิตา 
        สุโข  ปฺาย  ปฏิลาโภ           ปานาน   อกรณ  สขุ. 
                " เมื่อความตองการเกิดขึ้น         สหายท้ังหลายนํา 
        ความสขุมาให,   ความยินดีดวยปจจัยนอกนี้ ๆ (ตาม 
        มีตามได )  นําความสุขมาให,  บญุนําความสุขมาให 
        ในขณะสิ้นชีวิต,  การละทุกขทั้งปวงเสียได  นําความ 
        สขุมาให.   ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา  นําความสุข 
        มาใหในโลก,  อนึ่ง ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา  นํา  
        ความสขุมาให.  ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ  นํา 
        ความสขุมาให  ในโลก,   อนึ่ง  ความเปนผูเกื้อกูล 
        แกพราหมณ นําความสุขมาให.  ศีลนําความสุขมาให 
        ตราบเทาชรา,  ศรทัธาท่ีต้ังมั่นแลว   นําความสุขมา 
        ให,  การไดเฉพาะซ่ึงปญญา  นําความสุขมาให,  การ 
        ไมทําบาปท้ังหลาย  นําความสุขมาให."   
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                                 แกอรรถ          

          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อตฺถมฺหิ  ความวา  ก็เมื่อกิจ  มีการ 
ทําจีวรเปนตนก็ดี  มีการระงับอธิกรณเปนตนก็ดี   บังเกิดข้ึนแกบรรพชิต 
บาง.   (หรือ ) เมื่อกิจ   มกีสิกรรมเปนตนก็ดี   มกีารถูกเหลาชนผูอาศัย 
รวมดวยฝกฝายที่มีกําลังย่ํายีก็ดี   บังเกดิข้ึนแกคฤหัสถบาง,   สหายเหลาใด 
สามารถเพ่ือยังกิจน้ันใหสําเร็จได   หรือใหสงบได,    สหายผูเห็นปานน้ัน  
นําความสุขมาให.                                                    
        สองบทวา   ตุฏ ี   สขุา    ความวา   ก็แมคฤหัสถทั้งหลาย   ผูไม 
สันโดษแลวดวยของแหงตน    จึงปรารภทุจริตกรรมมีการตัดที่ตอเปนตน, 
แมบรรพชิตทั้งหลายผูไมสันโดษแลวดวยปจจัยของตน  จึงปรารภอเนสนา 
มีประการตาง ๆ,   เพราะเหตุนี้    คฤหัสถและบรรพชิตท้ังสองน้ัน   จึงไม 
ประสพความสุขเลย;     เพราะฉะนั้น     ความสันโดษดวยของมีอยูแหงตน 
นอกน้ี ๆ  คือเล็กนอยหรือมากมายน่ีเอง  นําความสุขมาให.      
        บทวา  ปฺุญ   ความวา ก็บุญกรรมท่ีเริ่มทําไวตามอัธยาศัยอยางไร 
นั่นแล  นําความสุขมาใหในมรณกาล.  
        บทวา   สพฺพสฺส   ความวา  อนึ่ง   พระอรหัต    กลาวคือการละ 
วัฏทุกขทั้งส้ินไดนั่นแล  ชื่อวานําความสุขมาใหในโลกนี.้ 
        การปฏบิัติชอบในมารดา  ชื่อวา  มตฺเตยฺยตา.   การปฏิบัติชอบใน 
บิดา  ชื่อวา  เปตฺเตยฺยตา   การทะนุบํารุงมารดาบิดานี่แล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลวดวยบทแมทั้งสอง.  อันที่จริง   มารดาและบิดาทราบวา 
บุตรทั้งหลายไมบํารุงแลว      ยอมฝงทรัพยอันเปนของมีอยูแหงตนเสียใน 
แผนดินบาง  ยอมสละใหแกชนเหลาอ่ืนบาง,  อน่ึง  การนินทายอมเปนไป  
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แกบุตรเหลาน้ันวา    " คนพวกน้ีไมทะนุบํารุงมารดาบิดา,"   บุตรเหลาน้ัน   
ยอมบังเกิดแมในคูถนรก     เพราะกายแตกทําลายไป;     สวนบุตรเหลาใด 
ทะนุบํารุงมารดาบิดาโดยเคารพ,     บุตรเหลาน้ันยอมไดรับทรัพยอันเปน 
ของมีอยูของมารดาบิดาเหลานั้น     ทัง้ยอมไดซึ่งการสรรเสริญ,     เพราะ 
รางกายแตกทําลายไป   ยอมบังเกิดในสวรรค;    เพราะฉะนั้น     แมทั้งสอง 
ขอน้ี   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  " นําความสุขมาให "   ดังน้ี.  
        การปฏบิัติชอบในบรรพชิตท้ังหลาย    ชื่อวา  สามฺตา.    การ 
ปฏิบัติชอบในพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวกแหงพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย   ผูมีบาปอันลอยเสียแลวเทาน้ัน   ชื่อวา  พฺรหมฺฺตา. 
ความเปนคือการบํารุงพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจาและพระพุทธสาวก 
ทั้งหลายเหลาน้ันดวยปจจัย  ๔       พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแมดวยบท 
ทั้งสอง.  แมขอนี้  พระองคก็ตรัสวา  ชื่อวานําความสุขมาใหในโลก  (นี้). 
        บทวา  สีล  เปนตน     ความวา  แทจริง   เครื่องอลังการท้ังหลาย  
มีแกวมณี   ตุมหู  และผาแดงเปนตน    ยอมงดงามสําหรับชนผูต้ังอยูแลวใน 
วัยนั้น ๆ เทาน้ัน,  เครื่องอลังการของคนหนุม  จะงดงามในกาลแก   หรือ 
เครื่องอลังการของคนแก  จะงดงามในกาลหนุม  กห็าไม,  อนึ่ง  (เครื่อง 
อลังการท่ีตกแตงไมถูกกาลน้ี) ยอมกอใหเกิดความเสียหายถายเดียว  เพราะ 
ใหการครหาบังเกิดข้ึนวา   " คนนั้นชะรอยจะเปนบา"    สวนประเภทแหง 
ศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เปนตน    ยอมงดงามในทุก ๆ วัย  ทั้งแกคนหนุม 
ทั้งแกคนแกทีเดียว,   ยอมนํามาแตความโสมนัสถายเดียว   เพราะใหความ 
สรรเสริญบังเกิดข้ึนวา "โอ   ทานผูนี้มศีีลหนอ "  เพราะฉะนั้น  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  " สขุ  ยาว  ชรา  สีล."  
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        สองบทวา   สทฺธา   ปติฏ ิตา   ความวา   ศรัทธาท่ีเปนโลกิยะและ   
โลกุตระแมทั้งสองอยาง   เปนคุณชาติไมหว่ันไหว   ต้ังม่ันแลวเทียว   นํา 
ความสุขมาให. 
        บาทพระคาถาวา  สุโข  ปฺาปฏิลาโภ   ความวา  การไดเฉพาะ 
ปญญาแมที่เปนโลกิยะและโลกุตระ  นําความสุขมาให. 
        สองบทวา  ปาปาน  อกรณ    ความวา  อนึ่ง   การไมกระทําบาป 
ทั้งหลายดวยอํานาจแหงเสตุฆาตะ  (คืออริยมรรค)    นําความสุขมาใหใน  
โลกนี.้ 
        ในกาลจบเทศนา  ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาเปนอันมาก  ดังนี้แล. 
                              เรื่องมาร  จบ. 
                            นาควรรควรรณนา  จบ. 
                           วรรคท่ี  ๒๓  จบ. 
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                              คาถาธรรมบท   
 
                              ตัณหาวรรคท่ี  ๒๔๑           
 

                                วาดวยตัณหา 
 
[๓๔]                ๑.  ตัณหาดุจเถายานทราย  ยอมเจริญแตคนผูม ี
               ปกติประมาท     เขายอมเรรอนไปสูภพนอยภพใหญ 
                ดังวานรปรารถนาผลไมเรรอนไปในปาฉะน้ัน   ตัณหา  
                นี้เปนธรรมชาติลามก  มักแผซานไปในอารมณตางๆ 
                ในโลก   ยอมครอบงําบุคคลใด   ความโศกท้ังหลาย 
          ยอมเจริญแกบุคคลนั้น    ดุจหญาคมบางอันฝนตกรด 
                 แลวงอกงามอยูฉะนั้น   แตผูใดยํ่ายีตัณหานั่นซึ่งเปน 
                ธรรมชาติลามก  ยากท่ีใครในโลกจะลวงไปได   ความ 
               โศกท้ังหลาย   ยอมตกไปจากผูนั้น  เหมอืนหยาดน้ํา  
                ตกไปจากใบบัวฉะนั้น    เพราะฉะน้ัน      เราบอกกะทาน 
                 ทั้งหลายวา  ความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย  บรรดาที่ 
                ประชุมกันแลว ณ ที่นี ้   ทานท้ังหลายจงขุดรากตัณหา 
                 เสียเถิด    ประหนึ่งผูตองการแฝก     ขดุหญาคมบาง 
                เสียฉะนั้น  มารอยาระรานทานท้ังหลายบอย ๆ  ดุจ 
                 กระแสนํ้าระรานไมออฉะนั้น. 
                ๒.  ตนไม  เมื่อรากไมมีอันตราย  ยังมั่นคง  ถึง 
                 บคุคลตัดแลว   ยอมงอกขึน้ไดอีกทีเดียว   แมฉันใด 
๑.  วรรคนี้  มีอรรถกถา  ๑๒  เร่ือง.  
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        ทุกขนี้     เมื่อตัณหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไมไดแลว   
         ยอมเกดิขึ้นร่ําไป  แมฉันนั้น    กระแส (แหงตัณหา) 
        ๓๖ อันไหลไปรนอารมณเปนที่พอใจ  เปนธรรมชาติ 
        กลา  ยอมมีแกบุคคลใด  ความดําริทั้งหลายอันใหญ 
        อาศัยราคะยอมนําบคุคลนั้นผูมีทิฏฐิชั่วไป      กระแส 
        (แหงตัณหาทั้งหลาย)  ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง 
         ตัณหาดุจเถาวัลยแตกขึ้นแลวยอมต้ังอยู   กท็านท้ัง- 
         หลายเห็นตัณหานั้น   เปนดังเถาวัลยเกิดแลว   จงตัด  
        รากเสียดวยปญญา  โสมนัสท้ังหลายท่ีซานไป  และ 
         เปอนตัณหาดุจยางเหนียวยอมมแีกสัตว     สตัวทั้ง- 
          หลายนั้นอาศัยความสําราญ     จึงเปนผูแสวงหาความ 
         สุข    นระเหลาน้ันแล    ยอมเปนผูเขาถึงซ่ึงชาติชรา 
        หมูสัตวอันตัณหาผูทําความด้ินรนลอมไวแลว     ยอม 
        กระเสือกกระสน  เหมือนกระตายอันนายพรานดักได 
         แลวฉะนั้น    หมูสัตวผูของอยูในสังโยชนและกิเลส 
         เครื่องของ  ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ อยูชานาน  หมูสัตว 
         อันตัณหาผูทําความด้ินรนลอมไวแลว  ยอมกระเสือก  
          กระสนเหมือนกระตายท่ีนายพรานดักไดแลวฉะนั้น 
         เพราะเหตุนั้น    ภิกษุหวังธรรมเปนที่สํารอกกิเลสแก 
         ตน  พึงบรรเทาตัณหาผูทําความด้ินรนเสีย. 
                ๓. บุคคลใด    มีอาลัยดุจหมูไมอันต้ังอยูในปา 
         ออกแลว     นอมไปในปา (คือตปธรรม)  พนจากปา  
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         แลว   ยังแลนไปสูปาตามเดิม   ทานท้ังหลายจงแลดู     
         บุคคลนั้นนั่นแล     เขาพนแลว  (จากเครื่องผูก)   ยัง 
         แลนไปสูเครื่องผูกตามเดิม. 
                ๔. เครื่องจองจําใด    เกิดแตเหล็ก    เกิดแตไม 
         และเกดิแตหญาปลอง  ผูมีปญญาท้ังหลาย  หากลาว 
         เครื่องจองจําน้ันวาเปนของมั่นคงไม   ความกําหนัดใด 
         ของชนท้ังหลายผูกําหนัดยินดียิ่งนัก  ในแกวมณีและ 
         ตุมหูทัง้หลาย  และความเยื่อใยในบุตรและในภรรยา 
        ทั้งหลายใด    นักปราชญทั้งหลายกลาวความกําหนัด 
         และครามเยื่อใยนั้นวามั่นคง. 
                ๕. สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ     ยอมตกไปสู 
         กระแสตัณหา     เหมือนแมลงมมุตกไปยังใยท่ีตัวทํา 
         ไวเองฉะน้ัน     ธีรชนท้ังหลายตัดกระแสตัณหาแมนั้น 
         แลว   เปนผูหมดหวงใย   ละเวนทุกขทั้งปวง.    
                ๖. ทานจงเปล้ือง  (อาลัย )  ในกอนเสีย      จง 
         เปลื้อง ( อาลัย)   ขางหลังเสีย     จงเปลื้อง  (อาลัย) 
        ในทามกลางเสีย   จงึเปนผูถึงฝงแหงภพ  มีใจหลุดพน 
         ในธรรมท้ังปวง   จะไมเขาถึงชาติและชราอีก. 
                ๗. ตัณหายอมเจริญย่ิงแกชนผูถูกวิตกยํ่ายี     มี  
         ราคะจัด    เห็นอารมณวางาม    บุคคลนั่นแลยอมทํา 
         เครื่องผูกใหมั่น  สวนภิกษุใด  ยินดีในธรรมเปนที่เขา 
        ไประงับวิตก   เจรญิอสุภฌานอยู  มีสติทุกเมื่อ   ภิกษุ  
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         นั่นแล   จักทําตัณหาใหสูญส้ินได   ภิกษุนั่น   จะตัด   
         เครื่องผูกแหงมารได.      
                    ๘.  (ผูใด)  ถึงความสําเร็จ  มีปกติไมสะดุง  ม ี
         ตัณหาไปปราศแลว   ไมมีกิเลสเครื่องย่ัวยวนใจ   ได 
         ตัดลูกศรอันใหไปสูภพท้ังหลายเสียแลว      กายน้ี  
        (ของผูนั้น) ชื่อวาไมมีที่สุด  (ผูใด)   มีตัณหาไป 
         ปราศแลว    ไมมีความถือมั่น    ฉลาดในบทแหงนิรุตติ 
         รูที่ประชุมแหงอักษรท้ังหลาย      และรูเบื้องตนและ  
         เบื้องปลายแหงอักษรท้ังหลาย  ผูนั้นแล  มีสรรีะมีใน 
         ที่สุด   เรายอมเรียกวา  ผูมีปญญามาก   เปนมหาบุรุษ. 
                   ๙.  เราเปนผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด     รูธรรม 
         ทุกอยาง   ไมติดอยูในธรรมท้ังปวง   ละธรรมไดแลว  
         ทุกอยาง       พนแลวในเพราะธรรมเปนที่สิน้ไปแหง 
         ตัณหา รูเองแลว จะพึงอางใครเลา ( วาเปนอุปชฌาย 
         อาจารย) 
                   ๑๐. ธรรมทานยอมชนะทานท้ังปวง      รสแหง 
          ธรรมยอมชนะรสทั้งปวง   ความยินดีในธรรม  ยอม 
        ชนะความยินดีทั้งปวง    ความสิน้ไปแหงตัณหายอม 
        ชนะทุกขทั้งปวง. 
                   ๑๑. โภคะท้ังหลาย  ยอมฆาคนทรามปญญา  แต 
        ไมฆาคนผูแสวงหาฝงโดยปกติ       คนทรามปญญา  
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        ยอมฆาตนเหมือนฆาผูอื่น   เพราะความทะยานอยาก   
        ในโภคะ. 
                   ๑๒. นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ   หมูสัตวนี้ก็มี 
         ราคะเปนโทษ   ฉะน้ันแล    ทานท่ีใหในทานผูปราศ- 
         จากราคะ   จึงเปนของมีผลมาก   นาท้ังหลายมีหญา 
        เปนโทษ หมูสัตวกม็ีโทสะเปนโทษฉะน้ันแล   ทาน 
        ที่ใหในทานผูปราศจากโทสะ   จงึมีผลมาก   นาท้ัง- 
        หลายมหีญาเปนโทษ     หมูสัตวนี้ก็มีโมหะเปนโทษ 
        ฉะนั้นแล   ทานท่ีใหในทานผูปราศจากโมหะจึงมีผล  
        มาก  นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ  หมูสัตวนีก้็มีความ 
        อยากเปนโทษ  ฉะนัน้แล  ทานท่ีใหในทานผูปราศจาก 
         ความอยาก   จึงมีผลมาก. 
                        จบตัณหาวรรคที่  ๒๔  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 271 

            ๒๔.  ตัณหาวรรควรรณนา    
 
        ๑.  เรื่องปลาชื่อกปละ  [๒๔๐] 
 

                          ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภปลาชื่อกปละ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " มนุชสฺส "  เปนตน. 

                         สองพีน่องออกบวช 
        ไดยินวา  ในอดีตกาล  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม 
วากัสสป   ปรินิพพานแลว    กลุบุตรสองคนพ่ีนองออกบวชในสํานักแหง 
พระสาวกท้ังหลาย. 
        บรรดากุลบุตรสองคนน้ัน    คนพ่ีไดชื่อวาโสธนะ,  คนนองชื่อกปละ. 
สวนมารดาของคนท้ังสองน้ัน    ชื่อวาสาธนี,    นองสาวชื่อตาปนา.    แม 
หญิงท้ังสองน้ัน     ก็บวชแลวใน  ( สํานัก ) ภิกษุณี.    เมื่อคนเหลาน้ันบวช 
แลวอยางนั้น      พ่ีนองทั้งสองทําวัตรและปฏิวัตรแกพระอาจรรยและพระ- 
อุปชฌายะอยู    วันหน่ึง    ถามวา  " ทานขอรับ   ธรุะในพระศาสนาน้ีมี 
เทาไร ?"    ไดยินวา    " ธรุะมี ๒ อยาง    คือ  คันถธุระ  ๑   วิปสสนา- 
ธุระ  ๑,"   ภิกษุผูเปนพ่ีคิดวา  " เราจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระ"  อยูในสํานัก 
แหงพระอาจารยและพระอุปชฌาย  ๕ พรรษาแลว     เรียนกัมมฏัฐานจน 
ถึงพระอรหัต   เขาไปสูปาพยายามอยู   ก็บรรลุพระอรหัตผล. 

                      นองชายเมาในคันถธุระ 
        ภิกษุนองชายคิดวา      " เรายังหนุมกอน,    ในเวลาแกจึงจักบําเพ็ญ  
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วิปสสนาธุระ "   จึงเริ่มต้ังคันถธุระ   เรียนพระไตรปฎก.   บริวารเปนอัน    
มากไดเกิดข้ึน   เพราะอาศัยปริยัติของเธอ,   ลาภก็ไดเกิดข้ึน   เพราะอาศัย 
บริวาร.   เธอเมาแลวดวยความเมาในความเปนผูสดับมาก  อันความทะยาน 
อยากในลาภครอบงําแลว    เพราะเปนผูสําคัญตัววาฉลาดย่ิง   ยอมกลาวแม 
สิ่งท่ีเปนกัปปยะ   อันคนเหลาอ่ืนกลาวแลววา   " เปนอกัปปยะ,"    กลาว 
แมสิ่งที่เปนอกัปปยะวา     " เปนกัปปยะ,"    กลาวแมสิ่งที่มีโทษวา  " ไมมี 
โทษ,"  กลาวแมสิ่งไมมีโทษวา " มีโทษ."   เธอแมอันภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 
ทั้งหลายกลาววา  " คุณกปละ    คุณอยาไดกลาวอยางนี้ "    แลว      แสดง 
ธรรมและวนิัยกลาวสอนอยู   ก็กลาววา " พวกทานจะรูอะไร ?  พวกทาน 
เชนกับกํามือเปลา"  เปนตนแลว   ก็เท่ียวขูตวาดภิกษุทั้งหลายอยู.  

                      นองชายไมเชื่อพี่ 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายบอกเนื้อความน้ันแมแกพระโสธนเถระผูเปน 
พ่ีชายของเธอแลว.     แมพระโสธนะเถระเขาไปหาเธอแลว     ตักเตือนวา 
" คุณกปละ       ก็การปฏบิัติชอบของภิกษุทั้งหลายผูเชนเธอชื่อวาเปนอายุ 
พระศาสนา;     เพราะฉะน้ัน  เธออยาไดละการปฏบิัติชอบแลว      กลาว 
คัดคานส่ิงท่ีเปนกัปปยะเปนตนอยางนั้นเลย."      เธอมิไดเอ้ือเฟอถอยคําแม 
ของทาน.   แมเมื่อเปนเชนนี้    พระเถระก็ตักเตือนเธอ ๒ - ๓ ครั้ง  ทราบ 
เธอผูไมรับคําตักเตือนวา    " ภิกษุนี้ไมทําตามคําของเรา"     จึงกลาววา 
" คุณ  ถาดังน้ัน  เธอจักปรากฏดวยกรรมของตน   ดังน้ีแลว  หลีกไป. 

               นองชายเสยีคนเพราะถูกทอดทิ้ง 
        จําเดิมแตนั้น   ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก   แมเหลาอ่ืน  ทอดท้ิง  
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เธอแลว.     เธอเปนผูมีความประพฤติชั่ว     อันพวกผูมีความประพฤติชั่ว   
แวดลอมอยู   วันหน่ึง   คิดวา  " เราจักสวดปาติโมกข "   จึงถือพัดไปน่ัง 
บนธรรมาสนในโรงอุโบสถแลว   ถามวา   " ผูมีอายุ  ปาติโมกขยอมเปนไป 
เพ่ือภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในท่ีนี้หรือ ?"   เห็นภิกษุทั้งหลายน่ิงเสีย 
ดวยคิดวา  " ประโยชนอะไร    ดวยคําโตตอบท่ีเราใหแกภิกษุ ?"    จึง 
กลาววา    " ผูมีอายุ    ธรรมก็ดี    วินัยก็ดี    ไมม,ี    ประโยชนอะไรดวย 
ปาติโมกข   ที่พวกทานจะฟงหรือไมฟง"  ดังน้ีแลว    กล็ุกไปจากอาสนะ. 
เธอยังศาสนาคือปริยัติของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปให 
เสื่อมลงแลวดวยอาการอยางน้ี.    แมพระโสธนเถระก็ปรินิพพานในวันนั้น 
เอง.  
        ในกาลสิ้นอายุ   ภิกษุกปละเกิดในอเวจีมหานรก.   มารดาและนอง- 
สาวของเธอแมนั้น    ถึงทิฏฐานุคติของเธอนั่นแล   ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย 
ผูมีศีลเปนที่รักแลว  ก็บังเกิดในอเวจีมหานรกนั้นเหมือนกัน. 

            โจรเกิดในเทวโลกดวยอํานาจของศีล 
        ก็ในกาลน้ัน  บุรุษ  ๕๐๐ คนทําโจรกรรมมีการปลนชาวบานเปนตน 
เปนอยูดวยกิริยาของโจร   ถูกพวกมนษุยในชนบทตามจับแลว   หนีเขาปา 
ไมเห็นที่พ่ึงอะไรในปาน้ัน        เห็นภิกษุผูอยูในปาเปนวัตรรูปใดรูปหน่ึง 
ไหวแลว     กลาววา  " ทานผูเจริญ    ขอทานจงเปนที่พ่ึงของพวกขาพเจา 
เถิด." 
        พระเถระกลาววา   " ชื่อวาที่พ่ึงเชนกับศีล  ยอมไมมีแกทานทั้งหลาย, 
พวกทานแมทั้งหมดจงสมาทานศีล ๕  เถิด." 
        โจรเหลาน้ันรับวา   " ดีละ"   ดังน้ีแลว   สมาทานศีลทั้งหลาย.  
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        ลําดับนั้น   พระเถระตักเตือนโจรเหลาน้ันวา   " บัดนี้    พวกทาน   
เปนผูมีศีล;     พวกทานไมควรลวงศีลแมเพราะเหตุแหงชีวิตเลย;     ความ 
ประทุษรายทางใจ  ก็ไมควรทํา."   โจรเหลาน้ันรับวา  " ดีละ "  แลว. 
        ครั้งน้ัน   ชาวชนบทเหลาน้ัน (มา) ถึงท่ีนั้นแลว    คนหาขางโนน 
ขางน้ี    พบโจรเหลาน้ันแลว    ก็ชวยกนัปลงชีวิตเสียทั้งหมด.    พวกโจร 
เหลาน้ันทํากาละแลว     กบ็ังเกิดในเทวโลก.    หัวหนาโจรไดเปนหัวหนา 
เทพบุตร. 

           เทพบุตรถือปฏิสนธิในตระกูลชาวประมง   

        เทพบุตรเหลาน้ัน  ทองเท่ียวไปในเทวโลกสิน้พุทธันดรหน่ึง   ดวย 
อํานาจอนุโลมและปฏิโลม      ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บังเกิดแลวในบาน 
ชาวประมง ๕๐๐ ตระกูล   ใกลประตูพระนครสาวัตถี.   หัวหนาเทพบุตร 
ถือปฏิสนธิในเรือนของหัวหนาชาวประมง,    พวกเทพบุตรนอกน้ี    ถือ 
ปฏิสนธิในเรือนชาวประมงนอกน้ี.    การถือปฏิสนธิและการออกจากทอง 
มารดาแหงชนเหลาน้ัน  ไดมีแลวในวันเดียวกันทั้งนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
        หัวหนาชาวประมงใหคนเที่ยวแสวงหาวา  " พวกทารกแมเหลาอ่ืน 
ในบานน้ี   เกิดแลวในวันนี้มีอยูบางไหม ?"  ไดยินความท่ีทารกเหลาน้ัน 
เกิดแลว   จึงสั่งให ๆ ทรพัยคาเลี้ยงดูแกชาวประมงเหลาน้ัน     ดวยต้ังใจวา 
" พวกทารกนั้น    จักเปนสหายของบุตรเรา."    ทารกเหลาน้ันแมทุกคน 
เปนสหายเลนฝุนรวมกัน      ไดเปนผูเจริญวัยโดยลาํดับแลว     บรรดาเด็ก 
เหลาน้ัน  บตุรของหัวหนาชาวประมงไดเปนผูเยี่ยมโดยยศและอํานาจ. 

                   กปละเกิดเปนปลาใหญ 
        แมภิกษุกปละ     ไหมในนรกสิ้นพุทธันดรหน่ึงแลว      ในกาลน้ัน  
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บังเกิดเปนปลาใหญในแมน้ําอจิรวดี  มีสีเหมือนทองคํา  มีปากเหม็น  ดวย   
เศษแหงวิบาก. 
        ตอมาวันหน่ึง   สหายเหลาน้ันปรึกษากันวา   " เราจักจับปลา "   จึง 
ถือเอาเครื่องจับสัตวน้ํามีแหเปนตน     ทอดไปในแมน้ํา.   ทีนัน้ปลานั้นได 
เขาไปสูภายในแหของคนเหลาน้ัน.   ชาวบานประมงทั้งหมด   เห็นปลานั้น 
แลว     ไดสงเสียงเอ็ดอึงวา  " ลกูของพวกเราเมื่อจับปลาครั้งแรก     จับได 
ปลาทองแลว,   คราวนี้    พระราชาจักพระราชทานทรัพยแกเราเพียงพอ."  
สหายแมเหลาน้ันแล   เอาปลาใสเรือ   ยกเรือข้ึนแลวก็ไปสูพระราชสํานัก. 
        แมเม่ือพระราชาทอดพระเนตรเห็นปลานั้น  ตรัสวา     " นั่นอะไร ? " 
พวกเขาไดกราบทูลวา    " ปลา  พระเจาขา."   พระราชาทอดพระเนตรเห็น 
ปลามีสีเหมือนทองคํา  ทรงดําริวา   " พระศาสดาจักทรงทราบเหตุที่ปลานั่น 
เปนทองคํา"  ดังน้ีแลว  รบัสั่งใหคนถือปลา  ไดเสด็จไปสูสํานักพระผูมี- 
พระภาคเจา.   เม่ือปากอันปลาพออาเทาน้ัน  พระเชตวันทั้งส้ิน  ไดมีกลิ่น 
เหม็นเหลือเกิน. 
        พระราชาทูลถามพระศาสดาวา  " พระเจาขา   เพราะเหตุไร   ปลา 
จึงมีสีเหมือนทองคํา ?   และเพราะเหตุไร    กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจากปาก 
ของมัน ? " 
        พระศาสดา.  มหาบพิตร  ปลานีไ้ดเปนภิกษุชื่อกปละ   เปนพหูสูต 
มีบริวารมาก   ในธรรมวินัยของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป, 
ถูกความทะยานอยากในลาภครอบงําแลว     ดาบรภิาษพวกภิกษุผูไมถือคํา 
ของตน   ยังพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป  ให 
เสื่อมลงแลว .     เขาบังเกิดในอเวจีดวยกรรมนนั้นแลว      บัดนี้เกิดเปนปลา  
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ดวยเศษแหงวิบาก;   ก็เพราะเธอบอกพระพุทธวจนะ   กลาวสรรเสริญคุณ   
พระพุทธเจาสิ้นกาลนาน,   จึงไดอัตภาพมีสีเหมือนทองคําน้ี    ดวยผลแหง 
กรรมน้ัน.    เธอไดเปนผูบริภาษภิกษุทั้งหลาย    กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจาก 
ปากของเธอ  ดวยผลแหงกรรมนั้น;  มหาบพิตร  อาตมภาพจะใหปลานั้น 
พูด. 
        พระราชา.  ใหพูดเถดิ  พระเจาขา. 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสถามปลาวา  " เจาชื่อกปละหรอื  ? " 
        ปลา.  พระเจาขา   ขาพระองคชื่อกปละ.  
        พระศาสดา.  เจามาจากท่ีไหน ? 
        ปลา.   มาจากอเวจีมหานรก  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  พระโสธนะพ่ีชายใหญของเจาไปไหน ? 
        ปลา.  ปรินิพพานแลว   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   ก็นางสาธนีมารดาของเจาเลาไปไหน ? 
        ปลา.  เกิดในนรก  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  นางตาปนานองสาวของเจาไปไหน ? 
        ปลา.  เกิดในมหานรก   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  บัดนี้เจาจักไปที่ไหน ? 
        ปลาชื่อกปละกราบทูลวา  " จักไปสูอเวจีมหานรกดังเดิม พระเจาขา " 
ดังน้ีแลว   อันความเดือดรอนครอบงําแลว   เอาศีรษะฟาดเรือ    ทํากาละ 
ในทันทีนั่นเอง   เกิดในนรกแลว.   มหาชนไดสลดใจมีโลมชาติชูชันแลว. 
                       พระศาสดาตรัสกปลสูตร         
        ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวาระจิตของบริษัทผูประชุม  
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กันในขณะน้ัน       เพ่ือจะทรงแสดงธรรมใหสมควรแกขณะนั้น  จึงตรัส   
กปลสูตรในสุตตนิบาต๑วา     " นักปราชญทั้งหลาย    ไดกลาวการประพฤติ 
ธรรม ๑   การประพฤติพรหมจรรย ๑   นั่น   วาเปนแกวอันสูงสุด"   ดังน้ี 
เปนตนแลว  ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา:- 
                    ๑.        มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโน               
                        ตณฺห  วฑฒฺติ  มาลุวา  วิย  
                        โส  ปลวตี  หรุาหุร 
                        ผลมิจฉฺว  วนสฺมึ  วานโร. 
        ย  เอสา  สหตี  ชมฺม ี                 ตณฺหา  โลเก   วิสตฺติกา 
        โสกา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ             อภิวฑฺฒว  พีรณ. 
        โย    เจ  ต    สหตี   ชมฺม ึ            ตณฺห  โลเก  ทุรจฺจย 
        โสกา  ตมฺหา  ปปตนฺติ                อุทพินฺทุว  โปกฺขรา. 
        ต   โว   วทามิ  ภทฺท   โว             ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตา 
        ตณฺหาย   มูล    ขณถ                    อุสีรตฺโถว   พีรณ.  
        มา   โว   นฬ  ว  โสโตว              มาโร   ภฺช ิ  ปุนปฺปุน. 
                " ตัณหา   ดุจเถายานทราย  ยอมเจริญแกคนผูมี 
        ปกติประพฤติประมาท.   เขายอมเรรอนไปสูภพนอย 
        ใหญ   ดังวานรปรารถนาผลไมเรรอนไปในปาฉะน้ัน. 
        ตัณหานี้เปนธรรมชาติลามก  มกัแผซานไปในอารมณ 
        ตาง ๆ ในโลก    ยอมครอบงําบุคคลใด   ความโศก  
        ทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลนั้น,  ดุจหญาคมบางอัน 
๑.  ขุ.  สุ. ๒๕/ ขอ ๓๒๑.  ธรรมจริยสูตร.  
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        ฝนตกรดแลวงอกงามอยูฉะนั้น,   แตผูใด   ยอมย่ํายี    
        ตัณหานั่น  ซึ่งเปนธรรมชาติลามก  ยากท่ีใครในโลก 
        จะลวงไปได,   ความโศกท้ังหลาย   ยอมตกไปจากผู 
        นั้น  เหมือนหยาดน้าํตกไปจากใบบัวฉะนั้น.  เพราะ-  
        ฉะนั้น   เราบอกกะทานท้ังหลายวา  ความเจรญิจงมี 
        แกทานท้ังหลาย        บรรดาท่ีประชุมกันแลว ณ ที่นี้  
        ทานท้ังหลายจงขุดรากตัณหาเสียเถิด,      ประหนึ่งผู   
        ตองการแฝก   ขุดหญาคมบางเสียฉะนั้น,    มารอยา 
        ระรานทานท้ังหลายบอย ๆ    ดุจกระแสน้ําระรานไม 
        ออฉะนัน้." 

                                       แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ปมตฺตจาริโน   ความวา  ฌานไมเจริญ 
เทียว  วิปสสนา  มรรค  และผล   ก็ไมเจริญ   แกบุคคลผูมีปกติประพฤติ 
ประมาท    ดวยความประมาท    มีการปลอยสติเปนลักษณะ    อธิบายวา 
เหมือนอยางวา   เครือเถายานทรายรอยรัด   รึงรัดตนไมอยู   ยอมเจริญเพ่ือ 
ความพินาศแหงตนไมนั้นฉันใด,    ตัณหาก็ฉันนั้น    ชื่อวาเจริญแกบุคคล 
นั้น  เพราะอาศัยทวารท้ัง ๖ เกิดข้ึนบอย ๆ. 
        บาทพระคาถาวา โส ปริปฺล๑วติ  หรุาหุร  ความวา  บุคคลน้ัน  คือ 
ผูเปนไปในคติแหงตัณหา  ยอมเรรอนคือแลนไปในภพนอยใหญ.  ถามวา 
" เขายอมเรรอนไปเหมือนอะไร ? "    แกวา  " เหมือนวานรตัวปรารถนา 
ผลไม โลดไปในปาฉะน้ัน."    อธิบายวา  วานรเมื่อปรารถนาผลไม ยอม 
โลดไปในปา.   มันจับกิ่งไมนั้น ๆ ปลอยกิ่งน้ันแลว    จับกิ่งอ่ืน.   ปลอย 
๑.  บาลีเปน  ปลวตี.  
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กิ่งแมนั้นแลว   จับกิ่งอ่ืน   ยอมไมถึงความเปนสัตวที่บุคคลควรกลาวไดวา   
" มันไมไดกิ่งไมจึงน่ังเจาแลว "   ฉันใด;  บุคคลผูเปนไปในคติแหงตัณหา 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เรรอนไปสูภพนอยภพใหญ   ยอมไมถึงความเปนผูที่ 
ใคร ๆ ควรพูดไดวา   " เขาไมไดอารมณแลว    จึงถงึความไมเปนไปตาม 
ความทะเยอทะยาน." 
        บทวา ย  เปนตน  ความวา  ตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖  นี ้ ชื่อ  
วา   ลามก   เพราะความเปนของชั่ว  ถึงซ่ึงอันนับวา ' วิสตฺติกา '  เพราะ 
ความท่ีตัณหานั้น     เปนธรรมชาติซานไป    คือวาของอยูในอารมณมีรูป 
เปนตน    โดยความเปนดุจอาหารเจือดวยพิษ   โดยความเปนดุจดอกไมเจือ 
ดวยพิษ  โดยความเปนคุณผลไมเจือดวยพิษ โดยความเปนดุจเครื่องบริโภค 
เจือดวยพิษ     ยอมครอบงําบุคคลใด,    ความโศกท้ังหลายมีวัฏฏะเปนมูล 
ยอมเจริญยิ่งในภายในของบุคคลน้ัน      เหมือนหญาคมบางท่ีฝนตกรดอยู 
บอย ๆ  ยอมงอกงามในปาฉะน้ัน.                
        บทวา   ทุรจฺจย  เปนตน  ความวา  ก็บุคคลใด  ยอมขม   คือยอม 
ครอบงําตัณหานั่น    คือมีประการที่ขาพเจากลาวแลว    ชื่อวายากท่ีใครจะ 
ลวงได  เพราะเปนของยากจะกาวลวงคือละได,   ความโศกท้ังหลายมีวัฏฏะ 
เปนมูล    ยอมตกไปจากบุคคลน้ัน;    คือไมต้ังอยูไดเหมือนหยาดน้ําตกไป 
บนใบบัว   คือบนใบดอกปทุม  ไมติดอยูไดฉะน้ัน. 
        หลายบทวา  ต   โว  วทามิ  คือ  เพราะเหตุนั้น   เราขอกลาวกะทาน 
ทั้งหลาย. 
        สองบทวา    ภทฺท  โว  ความวา   ความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย, 
อธิบายวา  ทานทั้งหลาย  อยาไดถึงความพินาศ   ดุจกปลภิกษุรูปนี้.  
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        บทวา   มูล  เปนตน   ความวา   ทานท้ังหลายจงขุดรากแหงตัณหา   
อันเปนไปในทวาร  ๖  นี้   ดวยญาณอันสัมปยุตดวยพระอรหัตมรรค.   ถาม 
วา  " ขุดรากแหงตัณหานั้น  เหมือนอะไร ?  แกวา  " เหมือนผูตองการแฝก 
ขุดหญาคมบางฉะน้ัน."  อธิบายวาบุรุษผูตองการแฝก  ยอมขุดหญาคมบาง 
ดวยจอบใหญฉันใด;     ทานท้ังหลาย  จงขุดรากแหงตัณหานั้นเสียฉันนั้น. 
        สองบาทคาถา๑วา  มา  โว  นฬ  ว   โสโตว  มาโร  ภฺช ิ ปุนปฺปุน 
ความวา   กิเลสมาร   มรณมาร  และเทวบุตรมาร   จงอยาระรานทานท้ัง-   
หลายบอย ๆ เหมือนกระแสน้ําพัดมาโดยกําลังแรง  ระรานไมออซึ่งเกิดอยู 
ริมกระแสน้าํฉะน้ัน.   
        ในกาลจบเทศนา       บุตรของชาวประมงทั้ง  ๕๐๐  ถึงความสังเวช 
ปรารถนาการทําที่สุดแหงทุกข  บวชในสํานักพระศาสดา  ทําที่สุดแหงทุกข 
ตอกาลไมนานเทาไร   ไดเปนผูมีการบริโภคเปนอันเดียว   โดยธรรมเปน 
เครื่องบริโภค     คืออเนญชวิหารธรรมและสมาปตติธรรม   รวมกับพระ- 
ศาสดา   ดังน้ีแล.                         
                            เรื่องปลาชื่อกปละ  จบ. 
๑.  กึ่งพระคาถาสุดทาย.  
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             ๒.  เรื่องนางลูกสุกร  [๒๔๑]   
 

                           ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภนางลูกสุกร 
กินคูถตัวหนึ่ง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยถาป  มูเล "  เปนตน. 

           พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของนางลูกสุกร 
        ไดยินวา   วันหน่ึง    พระศาสดาเสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห   เพ่ือ 
บิณฑบาต  ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่ง   จึงไดทรงทําการแยม  
(พระโอษฐ) ใหปรากฏ.     เมื่อพระองคทรงทําการแยม (พระโอษฐ) อยู 
พระอานนทเถระไดเห็นมณฑลแหงทัสสโนภาส        ซึ่งเปลงออกจากชอง 
พระโอษฐ     จึงทูลถามเหตุแหงการแยม (พระโอษฐ) วา       " พระเจาขา 
อะไรหนอแลเปนเหตุ ?     อะไรเปนปจจัยแหงการทําการแยมใหปรากฏ." 
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะพระอานนทนั้นวา   " อานนท  เธอ 
เห็นนางลูกสุกรนั่นไหม ? " 
        พระอานนท.   เห็น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  นางลกูสุกรนั้น   ไดเกิดเปนแมไก  อยูในที่ใกลโรงฉัน 
แหงหน่ึง  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากกุสันธะ,   นาง 
ไกนั้น    ฟงเสียงประกาศธรรมของภิกษุผูเปนโยคาวจรรูปหน่ึง    สาธยาย 
วิปสสนากัมมัฏฐานอยู   จุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไดเกิดในราชตระกูล  เปน 
ราชธิดาพระนามวา  อุพพรี,  ในกาลตอมา   พระนางเสด็จเขาไปยังสถาน 
เปนที่ถายอุจจาระ  ทอดพระเนตรเห็นหมูหนอนแลวยังปุฬวกสัญญาใหเกิด 
ข้ึนในที่นั้น  ไดปฐมฌานแลว,  พระนางดํารงอยูในอัตภาพนั้นจนสิ้นอายุ  
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จุติจากอัตภาพนั้นแลว     เกิดในพรหมโลก,      ก็แลพระนางครั้นจุติจาก   
อัตภาพนั้นแลว     สับสนอยูดวยอํานาจคติ    จึงเกิดแลวในกําเนิดสุกรใน 
บัดนี้,   เราเห็นเหตุนี้    จึงไดทําการแยมใหปรากฏ. 
        ภิกษุทั้งหลายมีพระอานนทเถระเปนประมุข     สดับเรื่องนั้นแลวได 
ความสังเวชเปนอันมาก. 

                            ราคตัณหาใหโทษมาก 
        พระศาสดา   ทรงยังความสังเวชใหเกิดแกภิกษุเหลาน้ันแลว     เมื่อ 
จะทรงประกาศโทษแหงราคตัณหา  ประทับยืนอยูระหวางถนนน่ันเอง  ได 
ทรงภาษิตพระคาถาเหลานี้วา :-  
                ๒.        ยถาป  มูเล  อนุปทฺทเว   ทเฬฺห 
                        ฉินฺโนป  รกฺุโข  ปุนเรว   รหูติ 
                        เอวมฺป  ตณฺหานุสเย  อนูหเต 
                        นิพฺพตฺตติ  ทุกขฺมิท  ปุนปฺปุน. 
        ยสฺส  ฉตฺตึสตีโสตา            มนาปสฺสวนา  ภุสา 
        มหา  วหนฺติ  ทุทฺทฏิ ึ         สงฺกปฺปา  ราคนิสฺสิตา. 
        สวนฺติ  สพฺพธี  โสตา           ลตา  อุพฺภิชฺช  ติฏติ 
        ตฺจ          ทิสฺวา  ลต  ชาต          มูล  ปฺญาย  ฉินฺทถ. 
                        สริตานิ   สิเนหิตานิ  จ 
                        โสมนสฺสานิ  ภวนฺติ  ชนฺตุโน 
                        เต  สาตสติา สุเขสิโน 
                        เต  เว  ชาติชรูปคา  นรา. 
                        ตสิณาย ปุรกฺขตา  ปชา  
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                        ปริสปฺปนฺติ  สโสว  พาธิโต   
                        สโยชนสงฺคสตฺตา 
                        ทุกขฺมุเปนฺติ  ปุนปฺปุน  จิราย. 
                        ตสิณาย  ปุรกฺขตา   ปชา 
                        ปริสปฺปนฺติ  สโสว  พาธิโต 
                        ตสฺมา  ตสณิ  วิโนทเย  
                        ภิกขฺุ  อากงฺข  วริาคมตฺตโน. 
                " ตนไม  เมื่อรากไมมีอันตราย  ยังมั่นคง  ถึง         
        บุคคลตัดแลว  ยอมงอกขึ้นไดอีกทีเดียว   แมฉันใด, 
        ทุกขนี้   เมื่อตัณหานสุัย   อันบุคคลยังขจัดไมไดแลว 
        ยอมเกดิขึ้นร่ําไป  แมฉันนั้น.   กระแส (แหงตัณหา) 
        ๓๖ อันไหลไปในอารมณเปนที่พอใจ   เปนธรรมชาติ 
        กลา  ยอมมีแกบุคคลใด,  ความดําริทั้งหลายอันใหญ 
        อาศัยราคะยอมนําฉุดบุคคลนั้น  ผูมีทิฏฐิชั่วไป.  กระแส 
        (แหงตัณหาทั้งหลาย)   ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง 
        ตัณหาดุจเถาวัลยแตกขึ้นแลวยอมต้ังอยู,  ก็ทานท้ัง- 
        หลายเห็นตัณหานั้น  เปนดังเถาวัลยเกิดแลว  จงตัด 
        รากเสียดวยปญญาเถิด.    โสมนัสท้ังหลายท่ีซานไป 
        และเปอนตัณหาดุจยางเหนียว๑ ยอมมีแกสัตว,  สัตว 
        ทั้งหลายน้ัน    อาศัยความสําราญ     จึงเปนผูแสวงหา 
        ความสขุ,   นระเหลาน้ันแล  ยอมเปนผูเขาถึงซ่ึงชาติ 
๑. โดยพยัญชนะแปลวา  เปนไปแลวกับดวยตัณหาดุจยางเหนยีว.  
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        ชรา.    หมูสัตวอันตัณหาผูทําความด้ินรนลอมไวแลว   
        ยอมกระเสือกกระสน   เหมือนกระตายอันนายพราน 
        ดักไดแลวฉะนั้น,    หมูสัตวผูของอยูในสังโยชนและ 
        กิเลสเครื่องของ   ยอมเขาถึงทุกขบอย ๆ อยูชานาน. 
        หมูสัตวอันตัณหาผูทําความด้ินรนลอมไวแลว    ยอม 
        กระเสือกกระสนเหมือนกระตายท่ีนายพรานดักไดแลว 
        ฉะนั้น.   เพราะเหตุนั้น   ภิกษหุวังธรรมเปนท่ีสํารอก  
        กิเลสแกตน  พึงบรรเทาตัณหาผูทําควานด้ินรนเสีย." 

                                        แกอรรถ  
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มูเล  เปนตน  ความวา  เมื่อรากทั้ง  ๕ 
(ของตนไมใด)  ซึ่งทอดตรงแนวไปใน ๔ ทิศ  และในภายใต ชือ่วาไมมี 
อันตราย  เพราะอันตรายชนิดใดชนิดหน่ึง   บรรดาอันตรายมีการตัด  การ 
ผา    และการเจาะเปนตน      ชื่อวามั่นคง     เพราะถึงความเปนของม่ันคง 
ตนไม (นั้น)   แมถกูบุคคลรานแลว ณ เบื้องบน  ยอมงอกข้ึนไดอีกทีเดียว 
ดวยอํานาจกิ่งใหญนอย   ฉันใด,.  ทุกขนี้  ที่ตางดวยทุกขมีชาติทุกขเปนตน 
เมื่ออนุสัยคือความนอนเนื่องแหงตัณหาอันเปนไปทางทวาร ๖    อันพระ- 
อรหัตมรรคญาณยังไมขจัด  คือยังตัดไมขาดแลว  ยอมเกิดร่ําไปในภพนั้นๆ 
จนได  ฉันนั้นนั่นแล. 
                บทวา  ยสฺส  เปนตน    ความวา    ตัณหาประกอบดวยกระแส ๓๖ 
ดวยสามารถแหงตัณหาวิจริตเหลาน้ี   คือตัณหาวิจริตอิงอายตนะภายใน  ๑๘๑  
ตัณหาวิจริตอิงอายตนะภายนอก ๑๘๒  ดวยประการฉะน้ี    ชื่อวาไหลไปใน 
๑.  ๒.  ดูความพิสดารใน  อภ.ิ  วิ.  ๓๕/๕๓๐.   
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อารมณเปนท่ีชอบใจ   เพราะอรรถวิเคราะหวา    ยอมไหลไป   คือเปนไป   
ในอารมณมีรูปเปนตน    อันเปนที่ชอบใจ   เปนธรรมชาติกลา   คือมีกําลัง 
ยอมมีแกบุคคลใด,   ความดําริทั้งหลาย   ชื่อวาเปนธรรมชาติใหญ    เพราะ 
ความเปนของใหญ     โดยอันเกิดข้ึนบอย  ๆ    ไมอาศัยฌานหรือวิปสสนา 
อาศัยราคะ    ยอมนําบุคคลน้ันผูชื่อวามีทิฏฐิชั่ว    เพราะความเปนผูมีญาณ 
วิบัติไป. 
        บาทพระคาถาวา  สวนฺติ  สพฺพธี  โสตา   ความวา    กระแสตัณหา 
เหลาน้ี      ชือ่วายอมไหลไปในอารมณทั้งปวง     เพราะไหลไปในอารมณ 
ทั้งปวงมีรูปเปนตน    ดวยอํานาจแหงทวารมีจักษุทวารเปนตน   หรือเพราะ  
ตัณหาทั้งหมด  คือรูปตัณหา  สัททตัณหา  คันธตัณหา  รสตัณหา  โผฏ- 
ฐัพพตัณหา  ธรรมตัณหา  ไหลไปในภพทั้งปวง. 
        บทวา  ลตา   ความวา   ตัณหาไดซึ่งวา  ลตา   เพราะอรรถวิเคราะห 
วา   เปนเหมือนเครือเถา    โดยอรรถวา  เปนเครื่องพัวพัน   และโดยอรรถ 
วา   เปนเครื่องรึงรัดไว. 
        สองบทวา   อุพฺภิชฺช  ติฏติ   ความวา   ตัณหาดุจเถาวัลยเกิดข้ึน 
โดยทวาร ๖ แลว   ยอมต้ังอยูในอารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน. 
        สองบทวา  ตฺจ    ทิสฺวา    ความวา    ก็ทานเห็นตัณหาดังเครือเถา 
นั้น   ดวยอํานาจแหงท่ีมันเกิดแลววา   " ตัณหานี้     เมื่อจะเกิดยอมเกิดข้ึน 
ในปยรูปและสาตรูปนี้." 
        บทวา ปฺาย   ความวา   ทานท้ังหลายจงตัดที่ราก   ดวยมรรค 
ปญญา  ดุจบคุคลตัดซึ่งเครือเถาท่ีเกิดในปาดวยมีดฉะนั้น.                     
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        บทวา สริตานิ   คือแผซานไป  ไดแกซึมซาบไป.           
        บทวา  สิเนหิตานิ  จ  ความวา  และเปอนตัณหาเพียงดังยางเหนียว 
ดวยอํานาจตัณหาเพียงดังยางเหนียว   อันเปนไปในบริขาร   มจีีวรเปนตน, 
อธิบายวา  อันยางเหนียวคือตัณหาฉาบทาแลว. 
        บทวา โสมนสฺสานิ  ความวา  โสมนัสทั้งหลายเห็นปานน้ัน   ยอม 
มีแกสัตวผูเปนไปในอํานาจตัณหา. 
        สองบทวา  เต  สาตสิตา  ความวา   บุคคลเหลาน้ัน     คือผูเปนไป 
ในอํานาจแหงตัณหา    เปนผูอาศัยความสําราญ   คืออาศัยความสุขนั่นเอง 
จึงเปนผูแสวงหาความสุข   คือเปนผูเสาะหาความสุข.  
        บทวา  เต  เว   เปนตน    ความวา   เหลานระผูเห็นปานน้ียอมเขาถึง 
ความเกิด   ความแก   ความเจ็บ   และความตายแท   ฉะน้ันจึงเปนผูชื่อวา 
เขาถึงชาติและชรา. 
        บทวา ปชา  เปนตน     ความวา    สัตวเหลาน้ีเปนผูอันตัณหาที่ถึง 
ซึ่งอันนับวา  " ตสิณา "  (ความด้ินรน)   เพราะทําซึ่งความสะดุงแวดลอม 
คือหอมลอมแลว. 
        บทวา   พาธิโต    ความวา (สัตวเหลาน้ัน)   ยอมกระเสือกกระสน 
คือ  หวาดกลัว  ดุจกระตายตัวท่ีนายพรานดักไดในปาฉะน้ัน. 
        บทวา  สโยชนสงฺคตฺตา  ความวา  สัตวทั้งหลายเปนผูอันสังโยชน 
๑๐  อยาง    และกิเลสเรื่องของคือราคะเปนตนผูกไวแลว    หรือเปนผูติด 
แลวในสังโยชนเปนตนนั้น.  
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        บทวา  จิราย   ความวา    สัตวทั้งหลายยอมเขาถึงทุกขมีชาติเปนตน   
ร่ําไปส้ินกาลนาน  คือตลอดระยะกาลยืดยาว. 
        บทวา  ตสฺมา  เปนตน    ความวา  เพราะสัตวทั้งหลายผูอันตัณหา 
ซึ่งทําความสะดุงลอมไว   คือรึงรัดไวแลว,    ฉะนั้น    เมื่อภิกษุปรารถนา 
หวังอยูซึ่งธรรมท่ีสิ้นกําหนัด    คือพระนิพพาน   อันเปนที่ไปปราศกิเลสมี 
ราคะเปนตนเพ่ือตน    พึงบรรเทา    คือพึงขับไลนําออกทิ้งเสียซึ่งตัณหาผู 
ทําความสะดุงน้ัน  ดวยพระอรหัตมรรคนั่นเทียว.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน. 
        นางลูกสุกรแมนั้นแล    จุติจากอัตภาพน้ันแลว    เกิดในราชตระกูล 
ในสุวรรณภูมิ,   จุติจากอัตภาพนั้นแลว    เกิดในกรุงพาราณสีเหมือนอยาง 
นั้นแหละ,   จุติจากอัตภาพนั้นแลว    เกิดในเรือนพอคามาท่ีทาสุปปารกะ, 
จุติจากอัตภาพนั้นแลว      เกิดในเรือนของนายเรือที่ทาคาวิระ,      จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว   เกิดในเรือนของอิสรชน   ในเมืองอนุราธบุรี,   จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว  เกิดเปนธิดาในเรือนของกุฏมพีชื่อสุมนะ  ในเภกกันตคาม 
ในทิศทักษิณของเมืองนั้นแลว  ชื่อสุมนา  ตามชื่อ (ของกุฎมพีนั้น).  ตอมา 
บิดาของนาง  เมื่อชนทั้งหลายท้ิงบานนั้นแลว  ไดไปสูแควนทีฆวาปอยูใน 
บานชื่อมหามุนีคาม.  อํามาตยของพระเจาทุฏฐคามณี  นามวาลกุณฏกอติม- 
พระ   ไปท่ีบานน้ันดวยกรณียกิจบางอยาง    เห็นนางแลว     ทําการมงคล 
อยางใหญ   พานางไปสูบานมหาปุณณคามแลว.   ครั้งน้ัน  พระมหาอตุล- 
เถระผูอยูในมหาวิหารชื่อโกฏิบรรพต   เที่ยวไปในบานนั้น  เพ่ือบิณฑบาต-  
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ยืนอยูที่ประตูเรือนของนาง     เห็นนางแลว      จึงกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา   
" ผูมีอายุทั้งหลาย   ชื่อวานางลูกสุกร  ถึงความเปนภรรยาของมหาอํามาตย 
ชื่อลกุณฏกอติมพระแลว,   โอ !  นาอัศจรรยจริง."   นางฟงคําน้ันแลวเพิก 
ภพในอดีตข้ึนได กลับไดญาณอันเปนเหตุระลึกชาติ.   ในขณะนั้นนั่นเอง 
นางมีความสังเวชเกิดข้ึนแลว     ออนวอนสามีบวชในสํานักพระเถรีผูประ- 
กอบดวยพละ ๕  ดวยอิสริยยศอยางใหญ   ไดฟงกถาพรรณนามหาสติปฏ- 
ฐานสูตร   ในติสสมหาวิหารแลว  ต้ังอยูในโสดาปตติผล,   ภายหลัง   เมื่อ 
พระเจาทุฏฐคามณีทรงปราบทมิฬไดแลว        พระสุมนาเถรีไปสูบานเภก- 
กันตคาม  ซึ่งเปนที่อยูของมารดาบิดาน่ันเทียว   อยูในบานน้ัน   ฟงอาสี- 
วิสูปมสูตรในกัลลกมหาวิหาร   บรรลุพระอรหัตแลว.                            
        ในวันปรินิพพาน    นางถูกพวกภิกษุณีซักถามแลว   ไดเลาประวัติ 
ทั้งหมดน้ีอยางละเอียด๑    แกภิกษุณีสงฆ  แลวสนทนากับพระมหาติสสเถระ 
ผูกลาวบทแหงธรรม    ผูมีปกติอยูในมณฑลาราม ณ  ทามกลางภิกษุสงฆผู 
ประชุมกันแลว    กลาววา  " ในกาลกอน   ขาพเจาจุติจากกําเนิดมนุษยแลว 
เปนแมไก   ถึงการตัดศีรษะจากสํานักเหยี่ยวในอัตภาพนั้นแลว  (ไป)  เกิด 
ในกรุงราชคฤห    แลวบวชในสํานักนางปริพาชิกาทั้งหลาย     แลวเกิดใน 
ภูมิปฐมฌาน   จุติจากอัตภาพน้ันแลว    เกิดในตระกูลเศรษฐี   ตอกาลไม 
นานนัก   จุติแลวไปสูกําเนิดสุกร   จุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไปสูสุวรรณภูมิ 
จุติจากอัตภาพนั้นแลว    ไปสูเมืองพาราณสี    จุติจากอัตภาพน้ันแลวไปสู 
ทาสุปปารกะ   จุติจากอัตภาพนั้นแลวไปสูทาคาวิระ  จุติจากอัตภาพนั้นแลว 
ไปสูเมืองอนุราธบุรี  จุติจากอัตภาพน้ันแลว ไปสูบานเภกกันตคาม,  ขาพเจา 
๑. นิรนฺตร  แปลวา  หาระหวางมิได  ถือความแปลตามนั้น.  
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ไดถึงอัตภาพ ๑๓   อันสูง ๆ ตํ่า ๆ อยางนั้น  ดวยประการฉะน้ี   บัดนี้  เกิด   
ในอัตภาพอันอุกฤษฏแลว      ขอใหทานท้ังหลายแมทั้งหมด    จงยังธรรม 
เปนกุศลท้ังหลายใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด."    ดงัน้ีแลว    ยัง                                                 
บริษัท  ๔  ใหสังเวชแลวปรินิพพาน  ดังน้ีแล. 
                                     เรือ่งนางลูกสุกร  จบ.   
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        ๓.  เรื่องวิพภันตกภิกษุ  [๒๔๒]   
 

                          ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภวิพภันตก- 
ภิกษุ๑รูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย  นิพฺพนฏโ "  เปนตน. 

           เธอสึกออกไปทําโจรกรรมเล้ียงชีพ 
        ไดยินวา  ภิกษุรูปหนึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ  แม 
ยังฌาน  ๔  ใหเกิดข้ึนแลว  เห็นรูปารมณอันเปนวิสภาค (ขาศึก)  ในเรือน  
ของนายชางทองผูเปนลุงของตน  มีจิตปฏิพัทธในรูปารมณนั้น   สึกแลว. 
        ตอมา   เพราะความเปนผูเกียจคราน        พวกมนุษยจึงไลเขาผูไม 
ปรารถนาจะทําการงาน   ออกเสียจากเรือน.   เขาเท่ียวเลี้ยงชีพอยูดวยโจร- 
กรรม  เพราะการคลุกคลีดวยมิตรชั่ว. 
        ตอมาในวันหน่ึง    พวกราชบุรษุจับเขาไดแลว     มัดแขนไพลหลัง 
ผูกอยางมั่นคง   เฆ่ียนดวยหวายทุก ๆ ทาง  ๔  แพรง   แลวนําไปสูตะแลง- 
แกง. 
        พระเถระ    เขาไปเพ่ือเท่ียวบิณฑบาต  เห็นเขาถูกพวกราชบุรุษนํา 
ไปโดยประตูดานทักษิณ  จึงขอใหพวกราชบุรุษผอนเครื่องจองจําใหหยอน 
แลว   พูดวา  " เธอจงระลึกถึงกัมมัฏฐานท่ีเธอเคยส่ังสมแลวในกอนอีก." 
เขาไดความเกิดข้ึนแหงสติเพราะโอวาทน้ันแลว       ไดยังจตุตถฌานใหเกิด 
ข้ึนอีก. 
        ลําดับนั้น   พวกราชบุรุษนําเขาไปสูตะแลงแกง     ใหเขานอนหงาย 
บนหลาว  ดวยคิดวา  " พวกเราจักฆาเสีย."  เขาไมกลัว  ไมสะดุง. 
๑.  ภิกษุผูหมุนไปผิด (สึก).  
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           พวกมนุษยประหลาดใจเพราะเห็นเขาไมกลัว   

        ลําดับนั้น    มนุษยทัง้หลายผูยืนอยูในทิศาภาคน้ัน ๆ   แมเงือดเง้ือ 
เครื่องประหารท้ังหลายมีดาบ    หอก    และโตมร๑เปนตนแกเขา    เห็นเขา 
มิไดสะดุงเลย   ตางพูดวา  " ผูเจริญท้ังหลาย   พวกทานจงดูบุรุษคนน้ีเถิด, 
เขาไมหว่ันไหว  ไมสะทกสะทานในทามกลางแหงบุรุษผูมีอาวุธในมือ  แม 
หลายรอยคน,    โอ ! นาอัศจรรยจริง"    ดังน้ีแลวเกิดมีความอัศจรรยและ 
ประหลาดใจ  บันลือลั่นสนั่น (ไป)   กราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา.   
        พระราชาทรงสดับเหตุนั้นแลว      ตรัสวา  " พวกทานจงปลอยเขา 
เสียเถิด"   ดังน้ีแลว   เสด็จไปแมยังสํานักพระศาสดา   กราบทูลเนื้อความ 
นั้นแลว. 
        พระศาสดา   ทรงเปลงพระโอภาสไปแลว    เม่ือจะทรงแสดงธรรม 
แกเขา   จึงตรัสพระคาถานี้วา:-  
                   ๓.    โย  นิพฺพนฏโ    วนาธิมุตฺโต 
                        วนมุตฺโต  วนเมว     ธาวติ 
                        ต  ปุคฺคลเมว   ปสฺสถ 
                        มุตฺโต  พนฺธนเมว  ธาวติ. 
                " บุคคลใด   มอีาลัยดุจหมูไมอันต้ังอยูในปาออก 
        แลว   นอมไปในปา  (คือตปธรรม)  พนจากปาแลว 
        ยังแลนไปสูปาตามเดิม,   ทานท้ังหลายจงดูบุคคลน้ัน 
        นั่นแล;    เขาพนแลว (จากเครื่องผูก)    ยังแลนไปสู 
        เครื่องผูกตามเดิม." 
๑.  โตมร  หอกซัด.  
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                                   แกอรรถ   

        เนื้อความแหงพระคาถาน้ันวา   " บุคคลใด   ชื่อวามีอาลัยดุจหมูไม 
อันต้ังอยูในปาออกแลว        เพราะความท่ีตนละท้ิงหมูไมอันต้ังอยูในปา 
กลาวคืออาลัยในความเปนคฤหัสถแลวบวช   นอมไปในปาคือตปะ   กลาว 
คือวิหารธรรม    เปนผูพนจากปาคือตัณหา     ซึ่งจัดเปนเครื่องผูกคือการ 
ครองเรือนแลว  ยังแลนไปหาปาคือตัณหานั่นแหละ  อันเปนเครื่องผูกคือ 
การครองเรือนนั้นอีก,  ทานท้ังหลายจงดูบุคคลน้ันอยางนั้น;    บุคคลน่ัน  
พนจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแลว        ยังแลนไปสูเครื่องผูกคือการ 
ครองเรือนอีกทีเดียว.  
        เขานั่งฟงธรรมเทศนานี้    อยูบนปลายหลาว   ในระหวางพวกราช- 
บุรุษน่ันแล    เริ่มต้ังความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแลว    ยก (จิต) ข้ึนสู 
ไตรลักษณ   พิจารณาอยูซึ่งสังขารท้ังหลายบรรลโุสดาปตติผลแลวเสวยสุข 
เกิดแตสมาบัติอยู    เหาะข้ึนสูเวหาสมาสูสํานักพระศาสดาทางอากาศน่ันเอง 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวบวช    ไดบรรลุพระอรหัต  ณ  ทามกลางบริษัท 
พรอมดวยพระราชานั่นเอง  ดังนี้แล. 
                           เรื่องวิพภันตกภิกษุ  จบ.  
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           ๔.  เรือ่งเรือนจํา   [๒๔๓]   
 

                       ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา     เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภเรือนจํา 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " น  ต  ทฬฺห "  เปนตน. 

        พวกภิกษุเห็นโจรถูกจองจํานึกแปลกใจ 
        ดังไดสดับมา    ในกาลครั้งหนึ่ง  พวกราชบุรษุนําพวกโจร  ผูตัดชอง 
ผูปลนในหนทางเปลี่ยว   และผูฆามนุษยเปนอันมาก   ทลูเสนอแดพระเจา 
โกศลแลว .    พระราชารบัสั่งใหจองจําโจรเหลาน้ันไว    ดวยเครื่องจองจํา  
คือข่ือ  เครื่องจองจําคือเชือก   และเครื่องจองจําคือตรวนทั้งหลาย.   พวก 
ภิกษุชาวชนบท    แมมีประมาณ ๓๐ รูปแล    ใครจะเฝาพระศาสดา    มา 
เฝาถวายบังคมแลว     ในวันรุงข้ึนเที่ยวไปในกรุงสาวัตถี    เพ่ือบิณฑบาต  
ไปถึงเรือนจําเห็นโจรเหลาน้ัน    กลบัจากบิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระ- 
ตถาคตเจาในเวลาเย็น    กราบทูลถามวา  " พระเจาขา    วันนี ้   พวกขา 
พระองคกําลังเที่ยวไปบิณฑบาต      เห็นโจรเปนอันมากในเรือนจํา     ถูก 
จองจําดวยเครื่องจองจําคือข่ือเปนตน      เสวยทุกขมาก     พวกเขายอมไม 
อาจเพ่ือจะตัดเครื่องจองจําเหลาน้ันหนีไปได;   ขาแตพระองคผูเจริญ     ข้ึน 
ชื่อวาเครื่องจองจําชนิดอ่ืน    ที่มั่นคงกวาเครื่องจองจําเหลาน้ัน    มีอยูหรือ 

          เครื่องจองจําคอืกิเลสตัดไดยากยิ่ง 
        พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย    เครื่องจองจําเหลาน้ันจะชื่อวา 
เครื่องจองจําอะไร;      สวนเครื่องจองจําคือกิเลส  กลาวคือตัณหา   ใน  
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สวิญญาณกทรัพยและอวิญญาณกทรพัยทั้งหลาย    มีทรัพยคือ   ขาวเปลือก   
บุตรและภรรยาเปนตน      เปนเครื่องจองจําท่ีมั่นคงกวาเครื่องจองจําคือข่ือ 
เปนตนเหลานั้น      ดวยอันคูณดวยรอย   คูณดวยพัน    คูณดวยแสน,   แต 
โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย        ตัดเครื่องจองจําน่ันแมชนิดใหญที่ตัดไดยาก 
ดวยประการดังน้ีแลว   เขาสูปาหิมพานตบวช."   ดงัน้ีแลว   ทรงนําอดีต 
นิทานมา (ตรัส) วา 
        " ในอดีตกาล        เมือ่พระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุง  
พาราณสี        พระโพธิสตัวเกิดแลวในตระกูลคฤหบดีตกยากตระกูลหนึ่ง. 
เมื่อพระโพธิสัตวนั้นเจริญวัย    บิดาไดทํากาละแลว.    พระโพธิสัตวนั้นทํา 
การรับจางเลี้ยงมารดา.  ตอมา  มารดากระทํานางกุลธิดาคนหน่ึงไวในเรือน 
เพ่ือพระโพธิสัตวนั้น    ผูไมปรารถนาเลย    ในกาลตอมาก็ไดกระทํากาละ 
แลว.    ฝายภรรยาของพระโพธิสัตวนั้นต้ังครรภแลว.    พระโพธิสัตวนั้น 
ไมทราบวาครรภต้ังข้ึนเลย    จึงกลาววา " นางผูเจริญ      หลอนจงทําการ 
รับจางเลี้ยงชีพเถิด,  ฉันจักบวช."                       
        นางกลาววา  " นาย  ครรภต้ังข้ึนแลวแกดิฉันมิใชหรือ ?   เมื่อดิฉัน 
คลอดแลว    ทานจักเห็นทารกแลว    จึงบวช."  พระโพธิสัตวนั้น   รับวา 
" ดีละ "  ในกาลแหงนางคลอดแลว  จึงอําลาวา " นางผูเจริญ  หลอนคลอด 
โดยสวัสดีแลว,    บัดนี้   ฉันจักบวชละ. "   ทีนั้นนางกลาวกะพระโพธิสัตว 
นั้นวา  " ทานจงรอ  เวลาท่ีลูกนอยของทานหยานมกอน "   แลวก็ต้ังครรภ 
อีก. 
        พระโพธิสัตวนั้นดําริวา   " เราไมสามารถจะใหนางคนน้ียินยอมแลว  
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ไปได.  เราจักไมบอกแกนางละ  จักหนีไปบวช."  ทานไมบอกแกนางเลย   
ลุกข้ึนแลวในสวนราตรี  หนีไปแลว. 
        ครั้งน้ัน  คนรักษาพระนครไดจับทานไวแลว.  ทานกลาววา  "นาย 
ขาพเจาชื่อวาเปนผูเลี้ยงมารดา,    ขอทานทั้งหลายจงปลอยขาพเจาเสียเถิด" 
ใหเขาปลอยตนแลว   พักอยูในที่แหงหนึ่ง  แลวเขาไปสูปาหิมพานต  บวช 
เปนฤาษี   ยังอภิญญาและสมาบัติใหเกิดแลว   เลนฌานอยู.   ทานอยูในที่ 
นั้นนั่นเอง   เปลงอุทานข้ึนวา   " เครื่องผูกคือบุตรและภรรยา   เครื่องผูก 
คือกิเลส  อันบุคคลตัดไดโดยยาก   ชื่อแมเห็นปานน้ัน  เราตัดไดแลว." 

          พระศาสดาทรงแสดงเคร่ืองจองจํา  ๒ อยาง  

        พระศาสดา   ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว    เมื่อจะทรงประกาศ 
อุทานท่ีพระโพธิสัตวนั้นเปลงแลว   ไดตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
                ๔.        น   ต  ทฬฺห   พนฺธนมาหุ  ธีรา 
                        ยทายส   ทารุช   ปพฺพชฺจ 
                        สารตฺตรตฺตา  มณิกุณฑฺเลสุ 
                        ปุตฺเตสุ   ทาเรสุ   จ   ยา  อเปกฺขา. 
                        เอต   ทฬฺห  พนฺธนมาหุ  ธีรา 
                        โอหาริน   สิถิล   ทุปฺปมฺุจ 
                        เอตป   เฉตฺวาน   ปริพฺพชนฺติ 
                        อนเปกฺขิโน  กามสุข   ปหาย. 
                " เครื่องจองจําใด  เกิดแตเหล็ก  เกิดแตไม  และ 
        เกิดแตหญาปลอง   ผูมีปญญาท้ังหลาย   หากลาวเครื่อง 
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        จองจํานั้น    วาเปนของมั่นคงไม.     ความกาํหนัดใด    
        ของชนทั้งหลายผูกําหนัด   ยินดียิ่งนัก    ในแกวมณ ี
        และตุมหูทั้งหลาย  และความเยื่อใยในบุตร๑   แลใน 
        ภรรยาทั้งหลายใด,  นักปราชญทั้งหลาย  กลาวความ 
        กําหนัดและความเยื่อใยนั่นวา    เปนเครื่องจองจําอัน 
        มั่นคง  มีปกติเหนี่ยวลง   อันหยอน  (แต)  เปลื้องได 
        โดยยาก.   นักปราชญทั้งหลาย   ตัดเครื่องผูกแมนั่น 
        แลว  เปนผูไมมีไยดี   ละกามสุขแลวบวช.๒" 

                                   แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ธีรา   เปนตน   ความวา  บุรุษผูเปน 
บัณฑิตทั้งหลาย    มีพระพุทธเจาเปนตน     หากลาวเครื่องจองจําท่ีเกิดแต 
เหล็ก   กลาวคือตรวน   ชือ่วา  เกิดแตเหล็ก  ที่เกิดแตไม  กลาวคือ  ชื่อ  คา 
และเครื่องจองจําคือเชือก   ที่เขาเอาหญาปลอง   หรือวัตถุอยางอ่ืน   มีปอ 
เปนตน    ฟนทําเปนเชือก   วา  " เปนของม่ันคง"  ไม,   เพราะความเปน 
เครื่องจองจํา  ที่บุคคลสามารถตัดดวยศัสตราท้ังหลาย  มีดาบเปนตนได. 
        บทวา  สารตฺตรตฺตา  ไดแก  เปนผูกําหนัดนักแลว,  อธิบายวา  ผู 
กําหนัดดวยราคะจัด. 
        บทวา  มณิกุณฺฑเลส ุ  คือในแกวมณีและตุมหูทั้งหลาย,   อีกอยาง 
หน่ึง (คือ)  ในตุมหูทั้งหลายอันวิจิตรดวยแกวมณี. 
        บทวา   ทฬฺห  ความวา  ความกําหนัดใด  ของชนท้ังหลาย  ผูกําหนัด  
๑.  แปลเติมอยางอรรถกถา.     ๒. ขุ.  ธ. ๒๕/๖๐, ชา. ทุก. ๒๗/ขอ ๒๕๑.  อรรถกถา 

๓/๑๘๕.  พันธนาคารชาดก.  
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ยินดียิ่งนัก    ในแกวมณีและตุมหูทั้งหลายนั่นแล  และความเยื่อใย  คือความ   
ทะยานอยากไดในบุตรและภรรยาใด,    บุรุษผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย    ยอม 
กลาวความกําหนัดและความเยื่อใยน่ัน    อันเปนเครื่องผูกซ่ึงสําเร็จดวยกิเลส 
วา " มั่น. " 
        บทวา โอหาริน  ความวา ชื่อวา มีปกติเหน่ียวลง  เพราะยอมฉุดลง 
คือนําไปในเบ้ืองตํ่า  เพราะครามาแลวใหตกไปในอบาย   ๔. 
        บทวา  สิถิล   ความวา  ชื่อวา  หยอน   เพราะยอมไมบาดผิวหนัง 
และเน้ือ  คือยอมไมนําโลหิตออกในท่ีที่ผูก  ไดแก ไมใหรูสึกแมความเปน 
เครื่องผูก   ยอมใหทําการงานท้ังหลาย  ในที่ทั้งหลายมีทางบกและทางน้ํา  
เปนตนได.         
        บทวา  ทุปฺปมฺุจ     ความวา  ชื่อวา  เปลื้องไดโดยยาก    ก็เพราะ 
เครื่องผูกคือกิเลส        อันเกิดข้ึนดวยสามารถแหงความโลภแมคราวเดียว 
ยอมเปนกิเลสชาตอันบุคคลเปลื้องไดโดยยาก   เหมือนเตาเปลื้องจากท่ีเปน 
ที่ผูกไดยากฉะนั้น. 
        สองบทวา  เอตป  เฉตฺวาน   ความวา นักปราชญทั้งหลายตัดเครื่อง 
ผูกคือกิเลสนั่น   แมอันมั่นอยางนั้น   ดวยพระขรรคคือญาณ   เปนผูหมด 
ความเยื่อใย   ละกามสุขแลว   เวนรอบ   คือหลีกออก,   อธิบายวา   ยอม 
บวช. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                               เรื่องเรือนจํา   จบ.  
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        ๕.  เรื่องพระนางเขมา  [๒๔๔] 
 

                             ขอความเบื้องตน 
 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภพระอัครมเหสี 
ของพระเจาพิมพิสาร   พระนามวาเขมา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " เย 
ราครตฺตา"   เปนตน . 

                                หนามบงหนาม  

        ไดสดับมา    พระนางเขมานั้นต้ังความปรารถนาไวแทบบาทมูลของ 
พระปทุมุตตรพุทธเจา   ไดเปนผูมีพระรูปงดงามนาเลื่อมใสอยางเหลือเกิน. 
ก็พระนางไดทรงสดับวา   " ทราบวา   พระศาสดาตรัสติโทษของรูป"   จึง 
ไมปรารถนาจะเสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา.  พระราชาทรงทราบความท่ี 
พระอัครมเหสีนั้นมัวเมาอยูในรูป    จึงตรัสใหพวกนักกวีแตงเพลงขับเกี่ยว 
ไปในทางพรรณนาพระเวฬุวัน       แลวก็รับสั่งใหพระราชทานแกพวกนัก 
ฟอนเปนตน.     เมื่อนักฟอนเหลาน้ันขับเพลงเหลาน้ันอยู    พระนางทรง 
สดับแลว      พระเวฬุวันไดเปนประหน่ึงไมเคยทอดพระเนตรและทรงสดับ 
แลว.     พระนางตรสถามวา    " พวกทานขับหมายถึงอุทยานแหงไหน ?" 
เมื่อพวกนักขับทูลวา   "  หมายอุทยานเวฬุวันของพระองค พระเทเทวี" ก็ได 
ทรงปรารถนาจะเสด็จไปพระอุทยาน.      พระศาสดาทรงทราบการเสด็จมา 
ของพระนาง   เมื่อประทับนั่งแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัทแล   จึงทรง 
นิรมิตหญิงรูปงาม  ยืนถือพัดกานตาลพัดอยูที่ขางพระองค  
        ฝายพระนางเขมาเทวี    เสด็จเขาไปอยูแล    ทอดพระเนตรเห็นหญิง 
นั้น   จึงทรงดําริวา    " ชนท้ังหลาย   ยอมพูดกันวา   ' พระสัมมาสัมพุทธเจา  
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ตรัสโทษของรูป,'   ก็หญงิน้ี    ยืนพัดอยูในสํานักของพระองค,   เราไมเขา   
ถึงแมสวนแหงเสี้ยวของหญิงน้ี,  รูปหญิงเชนนี้  เราไมเคยเห็น,  ชนทั้งหลาย 
เห็นจะกลาวตูพระศาสดา   ดวยคําไมจริง"  ดังน้ีแลว  ก็มิใสใจถงึเสียงพระ- 
ดํารัสของพระตถาคต  ไดประทับยืนทอดพระเนตรดูหญิงน้ันนั่นแล.     

                ในรางกายนี้ไมมีสาระ 
        พระศาสดาทรงทราบเน้ือความท่ีพระนางมีมานะจัดเกิดข้ึนในรูปนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงรูปนั้นดวยอํานาจวัยมีปฐมวัยเปนตน    จึงทรงแสดงทําให 
เหลือเพียงกระดูกในที่สุด   โดยนัยทีข่าพเจากลาวแลวในหนหลังน้ันแล. 
        พระนางเขมาพอทอดพระเนตรเห็นรูปนั้น  จึงทรงดําริวา  " รูปนั้น 
แมเห็นปานน้ี     ก็ถึงความส้ินความเสื่อมไปโดยครูเดียวเทาน้ัน,    สาระใน 
รูปนี้   ไมมีหนอ ?"    
        พระศาสดาทรงตรวจดูวาระจิตของพระนางเขมาน้ันแลว    จึงตรัสวา 
" เขมา  เธอคิดวา   ' สาระมีอยูในรูปนีห้รือ ?'    เธอจงดูความท่ีรูปนั้นหา 
สาระมิได  ในบัดนี้"    แลวตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
                " เขมา  เธอจงดูรางกายอันอาดูร  ไมสะอาดเนา 
        เปอย   ไหลออกท้ังขางบน  ไหลออกท้ังขางลาง  อันคน 
        พาลท้ังหลาย   ปรารถนาย่ิงนัก." 
        ในกาลจบพระคาถา  พระนางดํารงอยูในโสดาปตติผล. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะพระนางวา   " เขมา สัตวเหลานี้   เยิ้ม 
อยูดวยราคะ    รอนอยูดวยโทสะ   งงงวยอยูดวยโมหะ  จึงไมอาจเพ่ือกาว 
ลวงกระแสตัณหาของตนไปได     ตองของอยูในกระแสตัณหาน้ันนั่นเอง "  
ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถานี้วา :-   
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                    ๕.        เย  ราครตฺตานุปตนฺติ  โสต   
                        สย  กต  มกฺกฏโกว  ชาล 
                        เอตมฺป  เฉตฺวาน  วชนฺติ  ธีรา 
                        อนเปกฺขิโน  สพฺพทุกขฺ  ปหาย. 
                " สัตวผูกําหนัดแลวดวยราคะ   ยอมตกไปสูกระ- 
        แสตัณหา    เหมือนแมลงมมุ    ตกไปยังใยที่ตัวทําไว 
        เองฉะนั้น.    ธีรชนทั้งหลาย   ตัดกระแสตัณหาแมนั้น 
        แลว  เปนผูหมดหวงใย  ละเวนทุกขทั้งปวงไป." 

                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  มกฺกฏโกว   ชาล  ความวา  เหมือน 
อยางวา     แมลงมุมทําขายคือใยแลว     ก็นอนอยูในศูนยใยในท่ีทามกลาง 
แลวก็รีบว่ิงไปฆาต๊ักแตนหรือตัวแมลง    ที่ตกไปในริมสายใย    สูบกินรส  
ของมันแลว      ก็กลับมานอนอยูในที่นั้นอยางเดิมฉันใด;     สัตวทั้งหลาย 
เหลาใด  ผูกาํหนัดแลวดวยราคะ๑  โกรธแลวดวยโทสะ๒  หลงแลวดวยโมหะ, 
สัตวเหลาน้ันยอมตกไปสูกระแสตัณหาที่ตัวทําไวเอง       คือเขาไมอาจเพ่ือ 
กาวลวงกระแสตัณหานั้นไปได  ฉันนั้นเหมือนกัน;   กระแสตัณหา   บุคคล 
ลวงไดยากอยางน้ี. 
        บาทพระคาถาวา  เอตมฺป     เฉตฺวาน   วชนฺติ  ธีรา   ความวา  บัณฑิต 
ทั้งหลาย    ตัดเครื่องผูกน่ันแลว  เปนผูหมดหวงใย   คือไมมีอาลัย  ละทุกข 
ทั้งปวงดวยอรหัตมรรคแลว   ก็เวน    คือไป. 
๑.  ผูอันราคะยอมแลว.  ๒.  อันโทสะประทุษรายแลว.  
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        ในกาลจบเทศนา  พระนางเขมาทรงดํารงอยูในพระอรหัต.  เทศนา     
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนแลว.   พระศาสดาตรัสกะพระราชาวา  " มหา- 
บพิตร  พระนางเขมาจะบวชหรือปรนิิพพาน  จึงควร ?"                   
        พระราชา.   โปรดใหพระนางบวชเถิด  พระเจาขา,   อยาเลยดวยการ 
ปรินิพพาน. 
        พระนางบรรพชาแลว   ก็ไดเปนสาวิกาผูเลิศ    ดังน้ีแล.   
                     เรื่องพระนางเขมา  จบ.  
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    ๖.  เรื่องบตุรเศรษฐีชื่ออุคคเสน  [๒๔๕]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน      ทรงปรารภอุคคเสน 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " มฺุจ  ปุเร "  เปนตน. 

                   อุคคเสนรักใครหญิงนักฟอน 
        ไดยินวา  เมื่อครบปหรือ ๖ เดือนแลว   พวกนักฟอนประมาณ  ๕๐๐ 
ไปยังกรุงราชคฤห   ทํามหรสพ  (ถวาย)  แดพระราชาตลอด  ๗ วัน   ได  
เงินและทองเปนอันมาก,  การตกรางวัลในระหวาง ๆ ไมมีสิ้นสุด.  มหาชน 
ตางก็ยืนบนเตียงเปนตน  ดูมหรสพ. 
        ลําดับนั้น    ธิดานักหกคะเมนคนหน่ึง   ข้ึนไปสูไมแปน  หกคะเมน 
เบื้องบนของไมเปนนั้น    เดินฟอนและขับรองบนอากาศ    ณ ที่สุดแหง 
ไมแปนนั้น. 
        สมัยนัน้   บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน   ยืนอยูบนเตียงที่ (ต้ัง)  ซอนๆ 
กันกับดวยสหาย  แลดูหญิงน้ัน  มีความรักเกิดข้ึนในอาการท้ังหลาย  มีการ 
แกวงมือและเทาเปนตนของนาง     ไปสูเรือนแลวคิดวา    " เราเม่ือไดนาง 
จึงจักเปนอยู,   เมื่อเราไมไดก็จะตายเสียในที่นี้แหละ"   ดังน้ีแลว  ก็ทําการ 
ตัดอาหาร  นอนอยูบนเตียง;   แมถูกมารดาบิดาถามวา  "  พอ เจาเปนโรค 
อะไร ?"  ก็บอกวา "  เมื่อฉันไดลูกสาวของนักฟอนคนนั้น   กจ็ะมีชีวิตอยู, 
เมื่อฉันไมได   ก็จะตายเสียในที่นี้นี่แหละ,"   แมเม่ือมารดาปลอบวา " พอ 
เจาอยาทําอยางนี้เลย,      พวกเราจักนํานางกุมาริกาคนอ่ืน     ซึง่สมควรแก  
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ตระกูลและโภคะของพวกเรา      มาใหแกเจา"      ก็ยังนอนกลาวอยางนั้น   
เหมือนกัน. 

                  อุคคเสนไดนางนักฟอนสมประสงค 
        ลําดับนั้นบิดาของเขา   แมออนวอนเปนอันมาก   เมื่อไมสามารถจะ 
ใหเขายินยอมได   จึงเรียกสหายของนักฟอนมา  ใหทรัพยพันกหาปณะแลว 
สงไปดวยส่ังวา  " ทานจงรับเอากหาปณะเหลาน้ีแลว   ใหลกูสาวของทาน  
แกบุตรชายของฉันเถิด."                                             
        นักฟอนนั้นกลาววา  " ขาพเจารับเอากหาปณะแลวก็ใหไมได;  ก็ถา 
วาบุตรชาย (ของทาน)  นั้น  ไมไดลูกสาว (ของขาพเจา)  นี้แล  ไมอาจ 
จะเปนอยูไซร,    ถากระน้ัน    บุตรของทานจงเที่ยวไปกับดวยพวกขาพเจา 
เถิด,    ขาพเจาจักใหลูกสาวแกเขา."   มารดาบิดาบอกความน้ันแกบุตรแลว. 
เขาพูดวา   " ฉันจักเท่ียวไปกับพวกนักฟอนน้ัน"      ไมเอ้ือเฟอถอยคําของ 
มารดาบิดาเหลาน้ัน   แมผูออนวอนอยู   ไดออกไปยังสํานักของนักฟอน 
แลว. 
        นักฟอนนั้น    ใหลกูสาวแกเขาแลว   เที่ยวแสดงศิลปะในบานนิคม 
และราชธานี   กับดวยเขาน่ันแหละ. 
                 ฝายนางนั้น    อาศัยการอยูรวมกับบุตรเศรษฐีนั้น    ตอกาลไมนาน 
นักก็ไดบุตร   เมื่อจะเยาบุตรนั้น   จึงพูดวา  " ลกูของคนเฝาเกวียน,      ลูก 
ของคนหาบของ,   ลูกของคนไมรูอะไรๆ." 
        ฝายบุตรเศรษฐีนั้น  ขนหญามาใหโคทั้งหลาย  ในท่ีแหงชนเหลาน้ัน 
ทําการกลับเกวียนพักอยูแลว,    (และ)  ยกเอาสิ่งของท่ีไดในที่แสดงศิลปะ 
แลวนําไป,  นัยวา หญิงน้ันหมายเอาบุตรเศรษฐีนั้นน่ันเอง  เมื่อจะเยาบุตร  
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จึงกลาวอยางนั้นนั่นแล.     บุตรเศรษฐีนั้นทราบความท่ีนางขับรองปรารภ   
ตน  จึงถามวา  " หลอนพูดหมายถึงฉันหรือ ?" 
        ภรรยา.  จะ  ฉันพูดหมายถึงทาน. 
        บุตรเศรษฐี.   เมื่อเชนนั้นฉันจักหนีละ. 
        นางกลาววา   " ก็จะประโยชนอะไรของฉัน   ดวยทานผูหนีไปหรือ 
มาแลว "  ดังน้ีแลว  ก็ขับเพลงบทน้ันนั่นแลเรื่อยไป.           
        ไดยินวา   นางอาศัยรูปสมบัติของตน  และทรัพยซึ่งเปนรายได   จึง 
มิไดเกรงใจบุตรเศรษฐีนั้น  ในเรื่องอะไร ๆ.  
        บุตรเศรษฐีนั้น  คิดอยูวา   "นางนี้   มีการถือตัวเชนนี้  เพราะอาศัย 
อะไรเลาหนอ ?"    ทราบวา   " เพราะอาศัยศิลปะ"   จึงคิดวา   " ชางเถิด, 
เราก็จักเรียนศิลปะ "  แลวก็เขาไปหาพอตา  เรียนศิลปะอันเปนความรูของ 
พอตานั้น   แสดงศิลปะ   ในบานนิคมเปนตนอยู   มาถึงกรุงราชคฤหโดย 
ลําดับ   ใหปาวรองวา    " ในวันที่ ๗  แตวันนี้  บุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน 
จักแสดงศิลปะแกชาวพระนคร." 

                       อุคคเสนแสดงศิลปะ 
        ชาวพระนคร   ใหผูกเตียงซอนๆ  กันเปนตนแลว    ประชมุกันใน 
วันที่ ๗. 
        ฝายอุคคเสนน้ัน   ไดข้ึนไปสูไมแปน (สูง)  ๖๐  ศอก ยืนอยูบนปลาย 
ไมแปนนั้น. 
        ในวันนัน้  พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลก   ในเวลาใกลรุง   ทรง 
เห็นอุคคเสนน้ัน     เขาไปในขายคือพระญาณของพระองค   จึงทรงใคร-  
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ครวญอยูวา  " เหตุอะไรหนอ ?   จักมี "  ไดทราบวา   " พรุงน้ีบุตรเศรษฐี   
จักยืนบนปลายไมเปน   ดวยหวังวา  " จักแสดงศิลปะ ' มหาชนจักประชุม 
กันเพ่ือดูเขา,  เราจักแสดงคาถาประกอบดวยบท  ๔ ในสมาคมน้ัน;  การ 
บรรลุธรรมจักมีแกสัตว  ๘๔,๐๐๐   เพราะฟงธรรมน้ัน,   แมอุคคเสนก็จัก 
ต้ังอยูในพระอรหัต." 
        ในวันรุงข้ึน   พระองคทรงกําหนดเวลาแลว    มีภิกษุสงฆแวดลอม 
เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห  เพ่ือบิณฑบาต.  ฝายอุคคเสน   เมื่อพระศาสดา 
ยังไมทันเสด็จเขาไปภายในพระนครนั่นแล        จึงใหสัญญาดวยน้ิวมือแก 
มหาชน  เพ่ือตองการใหเอิกเกริก  ยืนบนปลาไมแปนหกคะเมนในอากาศ  
นั่นเองส้ิน ๗ ครั้ง  ลงมาแลวไดยืนบนปลายไมเปนอีก. 

        อุคคเสนแสดงศิลปะแกพระมหาโมคคัลลานะ 
        ขณะนั้น     พระศาสดากําลังเสด็จไปสูพระนคร,     ทรงกระทําโดย 
อาการท่ีบริษัทไมแลดูเขา,     ใหดูเฉพาะพระองคเทาน้ัน.    อุคคเสนแลดู 
บริษัทแลว   ถึงความเสียใจวา  " บริษัทจะไมแลดูเรา "    จึงคิดวา  " ศิลปะ 
นี้เราพึ่งแสดง  (ประจํา)  ป,         ก็เม่ือพระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระนคร 
บริษัทไมแลดูเรา      แลดูแตพระศาสดาเทาน้ัน;    การแสดงศิลปะของเรา 
เปลา (ประโยชน) แลวหนอ."                       
        พระศาสดาทรงทราบความคิดของเขา     จึงตรัสเรียกพระมหาโมค- 
คัลลานะมาแลว  ตรัสวา  "โมคคัลลานะ  เธอจงไป,  พูดกะบุตรเศรษฐีวา 
" นัยวา  ทาน๑จงแสดงศิลปะ"   พระเถระไปยืนอยู ณ ภายใตไมแปนนั่นแล 
เรียกบุตรเศรษฐีมาแลว   กลาวคาถานี้วา:- 
๑. คําวา  ' ทาน '  ในท่ีนี้  เปนปฐมบุรุษ.  
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                " เชิญเถิด  อุคคเสน  บุตรคนฟอน   ผูมกีําลังมาก   
        เชิญทานจงดู,    เชิญทานทําความยินดีแกบริษัทเถิด, 
        เชิญทานทําใหมหาชนราเริงเถิด."  
        เขาไดยินถอยคําของพระเถระแลว  เปนผูมีใจยินดี  หวังวา   " พระ- 
ศาสดามีพระประสงคจะดูศิลปะของเรา "   จึงยืนบนปลายไมแปนแลวกลาว 
คาถาน้ีวา :- 
                " เชิญเถิด   ทานโมคคัลลานะ   ผูมีปญญามาก  ม ี
        ฤทธิ์มาก  เชิญทานจงดู,  กระผมจะทําความยินดีแก 
        บริษัท,   จะยังมหาชนใหราเริง."  
        ก็แลครัน้กลาวอยางนั้นแลว      ก็กระโดดจากปลายไมแปน     ข้ึนสู 
อากาศ   หกคะเมน ๑๔ ครั้งในอากาศแลว   ลงมายืนอยูบนปลายไมแปน 
(ตามเดิม). 
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะเขาวา   " อุคคเสน   ธรรมดาบัณฑิต 
ตองละความอาลัยรักใครในขันธทั้งหลาย       ทั้งท่ีเปนอดีต  อนาคต  และ 
ปจจุบันเสียแลว  พนจากทุกขทั้งหลายมีชาติเปนตนจึงควร  ดังนี้แลว   ตรัส 
พระคาถานี้วา:- 
            ๖.        มฺุจ  ปุเร   มฺุจ  ปจฺฉโต  
                มชฺเฌ   มฺุจ  ภวสฺส  ปารคู 
                สพฺพตฺถ  วิมุตฺตมานโส 
                น  ปุน  ชาติชร  อุเปหิส.ิ 
        " ทานจงเปล้ือง (อาลัย)  ในกอนเสีย   จงเปลื้อง  
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        (อาลัย)  ขางหลังเสีย,   จงเปลื้อง  (อาลัย)  ในทาม-   
        กลางเสีย,    จึงเปนผูถึงฝงแหงภพ   มีใจหลุดพนใน 
        ธรรมทัง้ปวง   จะไมเขาถึงชาติและชราอีก." 

                                       แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    สองบทวา  มฺุจ  ปุเร  ความวา  จงเปลื้อง 
อาลัย   คือความยินดี  หมกมุน   ปรารถนา    ขลุกขลุย  ความถอื  ลูบคลํา 
ความอยาก   ในขันธทั้งหลายที่เปนอดีตเสีย.  
        บทวา  ปจฺฉโต  ความวา  จงเปลื้องอาลัยเปนตน    ในขันธทั้งหลาย 
ที่เปนอนาคตเสีย. 
        บทวา   มชฺเฌ  ความวา  จงเปลื้องอาลัยเหลาน้ัน  ในขันธทัง้หลาย 
แมที่เปนปจจุบันเสีย. 
        สองบทวา  ภวสฺส   ปารคู  ความวา เมื่อปฏิบัติไดอยางนั้น  จักเปน 
ผูถึงฝง      คือไปแลวสูฝงแหงภพแมทั้ง ๓ อยางได      ดวยอํานาจแหงอัน 
กําหนดรู   ละ  เจริญ        และทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง     มีใจพนแลวใน 
สังขตธรรมท้ังปวง     ตางดวยขันธ   ธาตุ   อายตนะ   เปนตนอยู   ตอไปไม 
ตองเขาถึงชาติ  ชรา  และมรณะ. 
        ในกาลจบเทศนา   การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตวทั้ง ๘๔,๐๐๐  แลว. 

               อุคคเสนทลูขอบรรพชาอุปสมบท 
        ฝายบุตรเศรษฐี     กาํลังยืนอยูบนปลายไมแปน     บรรลพุระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว      ลงจากไมแปนมาสูที่ใกลพระศาสดา     ถวาย 
บังคมดวยเบญจางคประดิษฐ    ทลูขอบรรพชากะพระศาสดา.    ลําดับนั้น  
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พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาตรัสกะนายอุคคเสนน้ันวา   " ทาน    
จงเปนภิกษุมาเถิด."   อุคคเสนน้ันไดเปนผูทรงไวซึ่งบริขาร ๘   ประหน่ึง 
พระเถระมีพรรษาต้ัง  ๖๐  ในขณะนั้นนั่นเอง. 
        ตอมา   พวกภิกษุถามทานวา  " คุณอุคคเสน   เม่ือคุณลงจากปลาย 
ไมแปน (สูง)  ต้ัง  ๖๐ ศอก   ข้ึนชื่อวาความกลัว   ไมไดมีหรือ ? "   เมื่อ 
ทานตอบวา  " คุณ ความกลัวยอมไมมีแกผมเลน,"    จึงกราบทูลแดพระ- 
ศาสดาวา   " พระเจาขา   พระอุคคเสนพูดอยูวา  ' ผมไมกลัว '   เธอพูดไม 
จริง  ยอมอวดคุณวิเศษ"   พระศาสดาตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย  พวกภิกษุ 
ผูมีสังโยชนอันตัดไดแลว     เชนกับอุคคเสนผูบุตรของเรา    หากลัว    หา 
พรั่นพรึงไม"   ดังน้ีแลวตรัสพระคาถานี้ในพราหมณวรรควา :- 
                "  เรา   กลาวผูที่ตัดสังโยชนทั้งหมดได   ไมสะดุง 
        ผูลวงกิเลสเปนเครื่องของ        ไมประกอบดวยโยคะ 
        กิเลสแลววา   เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    การบรรลุธรรมพิเศษ    ไดมีแลวแกชนเปนอัน 
มาก. 
        รุงข้ึนวันหน่ึง     พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา    " ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย    เหตุคือการอาศัยลูกสาวนักฟอน    เที่ยวไปกับดวยนักฟอนของ 
ภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตอยางนี้    เปนอยางไรหนอแล ? 
เหตุแหงอุปนิสัยพระอรหัตเปนอยางไร ?"  
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 พระศาสดาตรัสบอกอุปนิสัยของพระอุคคเสน   
 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว   ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   " ดวยเรื่อง 
ชื่อน้ี "  ดังน้ีแลว    ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย    เหตุแมทั้งสองนั่น    อัน 
อุคคเสนน้ีผูเดียวทําไวแลว "    เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน    จึงทรง 
ชักอดีตนิทานมา (ตรัส ) วา :-  
        " ดังไดสดับมา  ในอดีตกาล   เมือ่สุพรรณเจดียสําหรับพระกัสสป- 
ทศพล  อันเขากระทําอยู   พวกกุลบุตรชาวพระนครพาราณสี  บรรทุกของ 
เค้ียวของบริโภคเปนอันมากในยานทั้งหลาย  กําลงัไปสูเจดียสถาน  ดวย 
ต้ังใจวา   " พวกเราจักทําหัตถกรรม"  พวกพระเถระองคหน่ึง  กําลังเขาไป 
เพ่ือบิณฑบาตในระหวางทางแลว .   ลาํดับนั้นนางกุลธิดาคนหน่ึง  แลเห็น 
พระเถระแลว    จึงกลาวกะสามีวา   " นาย    พระผูเปนเจาของเราเขามาอยู 
เพ่ือบิณฑบาต,  อน่ึง ของเค้ียวของบริโภคของเราในยาน    มีเปนอันมาก, 
นายจงนําบาตรของทานมา,    เราทั้งสองจักถวายภิกษา."   สามีน้ําบาตรมา 
แลว.     ภรรยายังบาตรน้ันใหเต็ม    ดวยของควรเค้ียวของควรบริโภคแลว 
ใหสามีวางลงในมือของพระเถระ  แมทั้งสองคนทําความปรารถนาวา  "ทาน 
เจาขา        ดฉัินทั้งสองคนพึงมีสวนแหงธรรมอันทานเห็นแลวน่ันเทียว." 
พระเถระแมนั้น  เปนพระขีณาสพ,  เพราะฉะนั้น  เมื่อทานเล็งดู   ทราบ 
ภาวะ  คืออันจะสําเร็จความปรารถนาของเขาท้ังสองน้ันแลว ไดทําการย้ิม. 
หญิงน้ันเห็นอาการนั้นเขา    จึงพูดกะสามีวา   " นาย  พระคุณเจาของเรา 
ยอมทําอาการยิ้ม,    ทานจักเปนเด็กนักฟอน."     ผายสามีของนางตอบวา 
" นางผูเจริญ  ก็จักเปนอยางนั้น"   ดังน้ีแลว   หลีกไป.   นี้เปนบุรพกรรม 
ของเขาท้ังสองน้ัน.  
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        สามีภรรยานั้น   ดํารงอยูในอัตภาพน้ันชั่วอายุแลว   ก็เกิดในเทวโลก   
เคลื่อนจากท่ีนั้นแลว,    หญิงน้ันเกิดในเรือนของคนนักฟอน,   ชายเกิดใน 
เรือนของเศรษฐี.    พระอุคคเสนน้ัน     เพราะความท่ีใหคําตอบแกภรรยา 
นั้นวา    " จักเปนอยางนั้น  นางผูเจริญ"  จึงตองเที่ยวไปกับพวกนักฟอน, 
อาศัยบิณฑบาตท่ีถวายแลวแกพระเถรผูขีณาสพ  จึงบรรลุพระอรหัตแลว, 
        ฝายธิดาของนักฟอนนั้น   คิดวา  " อันใดเปนคติของสามีของเรา, 
อันนั้นเอง  ก็เปนคติแมของเรา"  ดังน้ีแลว  บรรพชาในสํานักของภิกษุณี 
ทั้งหลายแลว  ดํารงอยูในพระอรหัต   ดังน้ีแล.  
                      เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน  จบ.  
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        ๗.  เรื่องจุฬธนุคคหบัณฑิต [๒๔๖]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุหนุม 
รูปหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " วิตกกฺมถิตสฺส "  เปนตน. 

                ภิกษุหนุมรกัใครหญิงรุนสาว  

        ดังไดสดับมา    ภิกษุหนุมรูปหน่ึงจับสลากของตนในโรงสลาก   ถอื 
เอาขาวตมตามสลากไปสูโรงฉัน  ดื่มอยู.  ภิกษุนั้น  ไมไดน้ําในโรงฉันนั้น 
ไดไปยืนยังเรือนหลังหนึ่ง  เพ่ือตองการนํ้า,   หญิงรุนสาวคนหน่ึงในเรือน 
นั้น  พอเห็นภิกษุนั้น  ก็เกิดความสิเนหา  กลาววา  " ทานผูเจริญ    เมื่อมี 
ความตองการดวยนํ้าดื่ม  ทานพึงมาในเรือนน้ีแหละ  แมอีก." 
        ต้ังแตนั้น    ภิกษุนั้นไมไดน้ําด่ืมในกาลใด,    ก็ไปเรือนน้ันนั่นแล 
ในกาลน้ัน. 
        ฝายหญงิน้ัน  รับบาตรของเธอแลว   ถวายนํ้าดื่ม.   เมื่อกาลลวงไป 
ดวยอาการอยางน้ัน  รุงข้ึนวันหน่ึง    นางถวายแมขาวตมแลวนิมนตใหนั่ง 
ในเรือนน้ันแล      ไดถวายขาวสวยแลว.     นางนั่ง  ณ  ทีใ่กลภิกษุนั้นแลว 
เอยถอยคําข้ึนวา   " ทานผูเจริญ    ในเรือนน้ี    อะไร ๆ ชื่อวา    ยอมไมมี 
หามีไม,   ดิฉันยังไมไดแตคนจัดการเทาน้ัน." 
        ภิกษุนัน้     สดับถอยคําของหญิงน้ันแลว      โดย ๒-๓ วันเทาน้ัน 
ก็กระสันแลว.                              

           ภิกษุหนุมถูกนําตัวไปเฝาพระศาสดา         

        ตอมาวันหน่ึง พวกภิกษุอาคันตุกะพบภิกษุนั้น  จึงถามวา  " ผูมีอายุ 
เหตุไร ?  ทานจึงเปนผูผอมเหลืองหนักข้ึน,"  เมื่อภิกษุนั้นตอบวา  " ผูมีอายุ  
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ผมเปนผูกระสัน,"    จึงนําไปสูสํานักพระอาจารยและอุปชฌายะ.   อาจารย   
และอุปชฌายแมเหลาน้ัน    ก็นําภิกษุนั้นไปสูสํานักพระศาสดา   กราบทูล 
ความน้ันแลว.                 

  พระศาสดาทรงแสดงบุรพกรรมของภิกษุหนุมน้ัน  

        พระศาสดาตรัสถามวา   " ภิกษุ นัยวา เธอเปนผูกระสันจริงหรือ ?"  
เมื่อภิกษุนั้นทูลวา    " จรงิ "  จึงตรัสวา   " ภิกษุ  เหตุไร ?   เธอบวชใน 
ศาสนาของพระพุทธเจา    ผูปรารภความเพียรเชนดังเรา    จึงไมใหเขาเรียก 
ตนวา   ' พระโสดาบัน '  หรือ  ' พระสกทาคามี '    กลับใหเขาเรียกวา 
' เปนผูกระสัน '   ได,    เธอทํากรรมหนักเสียแลว"     จึงทรงซักถามวา 
" เพราะเหตุไร ?    เธอจึงเปนผูกระสัน "    เมื่อภิกษุนั้นทูลวา    " ขาแต 
พระองคผูเจริญ      หญิงคนหน่ึง    พูดกะขาพระองคอยางนี้,"   จึงตรัสวา 
" ภิกษุ  กิริยาของนางนั่น  ไมนาอัศจรรย:  เพราะในกาลกอน นางละบัณฑิต 
ผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้นแลว    ยังความสิเนหาในบุรุษคนหนึ่ง  ซึ่งตนเห็น 
ครูเดียวน้ันใหเกิดข้ึน   ทาํบัณฑิตผูเลิศนั้นใหถึงความส้ินชีวิต"   อันภิกษุ 
ทั้งหลายทูลอาราธนาเพื่อใหทรงประกาศเรื่องนั้น         จึงทรงทําใหแจงซ่ึง 
ความท่ีจูฬธนุคคหบัณฑิต     เรียนศลิปะในสํานักของอาจารยทิศาปาโมกข 
ในกรุงตักกสิลา    พาธิดาผูอันอาจารยนั้นยินดีใหแลว   ไปสูกรุงพาราณสี 
เมื่อตนฆาโจรตาย  ๔๙ คน  ดวยลกูศร  ๔๙ ลูก  ทีป่ากดงแหงหนึ่ง,  เมื่อ 
ลูกศรหมดแลว  จึงจับโจรผูหัวหนาฟาดใหลมลงที่พ้ืนดิน.  กลาววา  " นาง 
ผูเจริญ  หลอนจงนําดาบมา,"   นาง (กลับ) ทําความสิเนหาในโจรซ่ึงตน 
เห็นในขณะน้ันแลว   วางดามดาบไวในมือโจร   ใหโจรฆาแลวในกาลเปน 
จูฬธนุคคหบัณฑิต ในอดีตกาล และภาวะคือโจรพาหญิงน้ันไป  พลางคิด  
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วา   " หญิงน้ีเห็นชายอ่ืนแลว    จักใหเขาฆาเราบางเชนเดียวกับสามีของตน,   
เราจักตองการอะไรดวยหญิงน้ี"   เห็นแมน้ําสายหน่ึง  จึงพักนางไวที่ฝงน้ี 
ถือเอาหอภัณฑะของนางไป  สั่งวา   " หลอนจงรออยู ณ ที่นี้แหละ   จนกวา 
ฉันนําหอภัณฑะขามไป "  ละนางไว  ณ พ่ีนั้นนั่นเอง  (หนี) ไปเสีย   แลว 
ตรัสจูฬธนุคคหชาดก๑นี้ในปญจกนิบาต  ใหพิสดารวา:- 
                " พราหมณ  ทานถือเอาภัณฑะทั้งหมด  ขามฝง 
        ไดแลว,  จงรีบกลับมารับฉัน ใหขามไปในบดัน้ีโดยเร็ว 
        บางนะ    ผูเจริญ."  
                " แมนางงาม   ยอมแลกฉัน    ผูมิใชผัว  ไมได 
        เชยชิด  ดวยผัวผูเชยชิดมานาน,  แมนางงาม  พึง 
        แลกชายอื่นแมดวยฉัน,      ฉันจักไปจากท่ีนี้ใหไกล 
        ที่สุดท่ีจะไกลได." 
                " ใครน้ี  ทําการหัวเราะอยูที่กอตะไครน้ํา,  ในท่ีนี ้
        การฟอนก็ดี  การขบัก็ดี  การประโคมก็ดี  ทีบุ่คคลจัด 
        ต้ังขึ้น   มิไดม,ี  แมนางงาม  ผูมตีะโพกอันผ่ึงฝาย 
        ทําไมเลา ?  แมจึงซิกซี้ในกาลเปนที่รองไห.๒" 
                " สุนัขจิ้งจอก    ชาติชัมพุกะ  ผูโงเขลา  ทราม 
        ปญญา  เจามีปญญานอย,  เจาเสื่อมจากปลาและชิ้น 
        (เน้ือ) แลวก็ซบเซาอยู  ดุจสัตวกําพรา." 
๑.  ขุ. ชา. ๒๗/ขอ ๘๑๘. อรรถกถา. ๔/๑๕๐๖.  ๒. โดยพยัญชนะ แปลวา ในกาลใชกาล 

เปนที่หัวเราะ.  
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                " โทษของคนเหลาอื่น   เหน็ไดงาย,   สวนโทษ   
        ของตน   เห็นไดยาก,  หลอนนั่นเอง   เส่ือมท้ังผัวท้ังชู 
        ซบเซาอยู  แม  (ยิ่ง)  กวาเรา." 
                " พระยาเนื้อ  ชาติซัมพุกะ เรื่องน้ัน   เปนเหมือน 
        เจากลาว.   ฉันนั้น   ไปจากท่ีนี้แลว   จักเปนผูไปตาม 
        อํานาจของภัสดาแนแท."  
                " ผูใดพึงนําภาชนะดินไปได,   แมภาชนะสําริด 
        ผูนั้นกพึ็งนําไปได;  หลอนทําชั่วจนชํ่า,  ก็จักทําชั่ว 
        อยางน้ันแมอีก."  
แลวตรัสวา  " ในกาลน้ัน   จูฬธนุคคหบัณฑิตไดเปนเธอ,   หญิงน้ันไดเปน 
หญิงรุนสาวนี้ในบัดนี้,  ทาวสักกเทวราช ผูมาโดยรูปสุนัขจ้ิงจอก  ทําการ 
ขมข่ีนางนั้น   เปนเราน่ีแหละ"    แลวทรงโอวาทภิกษุนั้นวา  " หญิงน้ัน 
ปลงบัณฑิตผูเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น  จากชีวิต   เพราะความสิเนหาในชาย 
คนหน่ึง  ซึ่งตนเห็นครูเดียวน้ันอยางนี้;   ภิกษุเธอจงตัดตัณหาของเธอ  อัน 
ปรารภหญิงนั้นเกิดข้ึนเสีย"   ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิงข้ึนไป 
จึงทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
            ๗.        วิตกฺกมถิตสฺส  ชนฺตุโน 
                ติพฺพราคสฺส  สุภานุปสฺสิโน 
                ภยิฺโย  ตณฺหา  ปวฑฺฒติ 
                เอส  โข  ทฬฺห  กโรติ  พนฺธน. 
                วติกฺกูปสเม   จ    โย  รโต 
                อสุภ  ภาวยตี    สทา  สโต  
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                        เอส   โข   วฺยนฺติกาหติ                
                        เอสจฺเฉจฺฉติ  มารพนธฺน.                          
                " ตัณหา    ยอมเจริญย่ิงแกชนผูถูกวิตกยํ่ายี   ม ี
        ราคะจัด    เห็นอารมณวางาม,   บุคคลนั่นแลยอมทํา 
        เครื่องผูกใหมั่น.  สวนภิกษุใด  ยนิดีในธรรมเปนที่เขา 
        ไประงับวิตก  เจริญอสุภฌานอยู  มีสติทุกเมื่อ, ภิกษ ุ
        นั่นแล   จักทําตัณหาใหสูญสิ้นได  ภิกษุนั่น   จะตัด 
        เครื่องผูกแหงมารได." 

                                         แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   วิตกฺกมถิตสฺส   ไดแก    ผูถูกวิตก ๓ 
มีกามวิตกเปนตนย่ํายียิ่ง. 
        บทวา ติพฺพราคสฺส  คือ ผูมีราคะหนาแนน. 
        บทวา สุภานุปสฺสิโน  ความวา ชื่อวา ผูตามเห็นอารมณวา  " งาม " 
เพราะความเปนผูมีใจอันตนปลอยไป   ในอารมณอันนาปรารถนาท้ังหลาย 
ดวยสามารถแหงการยึดถือโดยสุภนิมิตเปนตน. 
        บทวา  ตณฺหา  เปนตน   ความวา  บรรดาฌานเปนตน  แมฌานหนึ่ง 
ยอมไมเจริญแกบุคคลผูเห็นปานน้ัน.    โดยที่แท    ตัณหาเกิดทางทวาร ๖ 
ยอมเจริญยิ่ง. 
        บทวา  เอส  โข  ความวา  บุคคลน่ันแล   ยอมทําเครื่องผูกคือตัณหา 
ชื่อวา  ใหมัน่. 
        บทวา  วิตกฺกูปสเม  ความวา  บรรดาอสุภะ  ๑๐ ในปฐมฌานกลาว 
คือธรรมเปนที่ระงับมิจฉาวิตกท้ังหลาย.  
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        สองบทวา  สทา  สโต  ความวา ภิกษุใด เปนผูยินดียิ่งในปฐมฌานน้ี    
ชื่อวา มีสติ  เพราะความเปนผูมีสติต้ังมั่นเปนนิตยเจริญอสุภฌานน้ันอยู. 
        บทวา พฺ๑ยนฺติกาหติ  ความวา  ภิกษุนั่น    จักทําตัณหาอันจะใหเกิด 
ในภพ ๓ ใหไปปราศได.                                        
        บทวา มารพนฺธฺน  ความวา  ภิกษุนั่น  จักตัดแมเครื่องผูกแหงมาร 
กลาวคือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ เสียได. 
        ในกาลจบเทศนา    ภิกษุนั้นดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว,   เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกบุคคลผูประชุมกนัแลว   ดังน้ีแล.               
                        เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑติ  จบ. 
๑.  บาลีเปน  วยฺนฺติกาหติ.  
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                     ๘. เรื่องมาร  [๒๔๗]   
 

                           ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภมาร    ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้วา  "นิฏ  คโต"  เปนตน. 

         มารแปลงเปนชางรัดกระหมอนพระราหลุ 
        ความพิสดารวา    ในวันหน่ึงเวลาวิกาล     พระเถระเปนอันมากเขา 
ไปสูพระเชตวันมหาวิหาร ไปถึงท่ีเปนที่อยูของพระราหุลเถระแลวก็ไลทาน  
ใหลุกข้ึน.   ทานเมื่อไมเห็นที่เปนที่อยูในที่อ่ืน   จึงไปนอนท่ีหนามุขพระ- 
คันธกุฎีของพระตถาคต.   คราวนั้น    ทานผูมีอายุนั้นบรรลุพระอรหัตแลว 
ไดเปนผูยังไมมีพรรษาเลย.     
        มารชื่อวสวัตดี  ดํารงอยูในภพน่ันแหละ   เห็นทานผูมีอายุนั้นนอน 
ที่หนามุขพระคันธกุฎี   จึงคิดวา  " พระหนอนอยผูแทงใจของพระสมณ- 
โคดมนอนขางนอก,   สวนพระองคผทมในภายในพระคันธกุฎี;    เมื่อเรา 
บีบค้ันพระหนอนอย  พระองคเองก็จัก (เปนเหมือน) ถูกบีบค้ัน (ดวย)."  
มารน้ัน   นริมิตเพศเปนพระยาชางใหญมา  เอางวงรัดกระหมอมพระเถระ 
แลวรองดุจนกกระเรียนดวยเสียงดัง. 

          พระศาสดาทรงแสดงเหตุที่พระราหุลไมกลัว 
        พระศาสดาผทมในพระคันธกุฎี  ทรงทราบวาชางนั้นเปนมาร   จึง 
ตรัสวา  " มาร    คนเชนทานน้ันแมต้ังแสน   ก็ไมสามารถเพ่ือจะใหความ 
กลัวเกิดแกบุตรของเราได,   เพราะวาบุตรของเรามีปกติไมสะดุง   มีตัณหา 
ไปปราศจากแลว    มีความเพียรใหญ   มีปญญามาก"  ดังน้ีแลว      ไดทรง 
ภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :-                    
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            ๘.        นิฏ  คโต  อสนฺตาสี        วีตตโณฺห   อนงฺคโณ   
                อจฉฺินฺทิ   ภวสลฺลานิ          อนฺติโมย    สมฺสฺสโย. 
                วตีตโณฺห  อนาทาโน          นิรุตฺติปทโกวิโท  
                อกขฺราน  สนฺนปิาต             ชฺา  ปุพฺพปรานิ  จ 
                ส  เว  อนฺติมสารีโร              มหาปฺโ   มหาปุริโสติ  วุจฺจติ. 
                " (ผูใด)  ถึงความสําเร็จ  มีปกติไมสะดุง  มีตัณหา 
        ไปปราศแลว   ไมมกีิเลสเครื่องย่ัวยวนใจ   ไดตัดลูกศร 
        อันใหไปสูภพท้ังหลายเสียแลว,  กายน้ี  (ของผูนั้น)  
        ชื่อวามใีนท่ีสุด. (ผูใด)  มีตัณหาไปปราศแลว     ไมม ี
        ความถือมั่น   ฉลาดในบทแหงนิรุตติ   รูที่ประชุมแหง 
        อักษรท้ังหลาย.      และรูเบื้องตนและเบื้องปลายแหง 
        อักษรท้ังหลาย.   ผูนัน้แล  มีสรีระมีในท่ีสุด   เรายอม 
        เรียกวาผูมีปญญามาก  เปนมหาบุรุษ. 

                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา   นิฏ   คโต   ความวา   พระอรหัต 
ชื่อวา  ความสําเร็จของบรรพชิตท้ังหลาย  ในพระศาสนาน้ี,  ถึง คือบรรล ุ
พระอรหัตน้ัน. 
        บทวา  อสนฺตาสี  คือ  ผูชื่อวาไมสะดุง  เพราะไมมีกิเลสเครื่องสะดุง 
คือราคะเปนตน    ในภายใน. 
        บาทพระคาถาวา  อจฺฉินฺทิ  ภวสลฺลานิ  คือ   ไดตัดลูกศรอันมีปกติ 
ใหไปสูภพทั้งส้ิน.  
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        บทวา  สมุสฺสโย  คือ รางกายน้ี   ของผูนั้นมีในที่สุด.   
        บทวา อนาทาโน  คือ ผูไมมีการยึดถือในขันธเปนตน. 
        บาทพระคาถาวา   นริุตฺติปทโกวิโท  ความวา  ผูฉลาดในปฏิสัมภิทา 
แมทั้ง ๔ คือ ในนิรุตติ   และบทที่เหลือ.   
        สองบาทพระคาถาวา  อกฺขราน  สนฺนปาต ชฺา  ปุพฺพาปรานิ  จ 
ความวา  ยอมรูหมวดหมูแหงอักษร   กลาวคือที่ประชุมแหงอักษรท้ังหลาย 
และรูอักษรเบ้ืองปลายดวยอักษรเบ้ืองตน      และอักษรเบ้ืองตนดวยอักษร 
เบื้องปลาย. ชื่อวา   รูจักอักษรเบ้ืองปลายดวยอักษรเบ้ืองตน  คือเม่ือเบ้ืองตน  
ปรากฏอยู   ในทามกลางและที่สุด  แมไมปรากฏ,   ก็ยอมรูไดวา   " นี้เปน 
ทามกลางแหงอักษรเหลานี้,   นี้เปนที่สุด,"  ชื่อวา  ยอมรูจักอักษรเบ้ืองตน 
ดวยอักษรเบ้ืองปลาย    คือเมื่อท่ีสุดปรากฏอยู   เมือ่เบ้ืองตนและทามกลาง 
แมไมปรากฏ,   ก็ยอมรูไดวา   " นี้เปนทามกลางแหงอักษรเหลาน้ัน,  นี้เปน 
เบื้องตน"  เมื่อทามกลางปรากฏอยู    เมื่อเบ้ืองตนและท่ีสุดแมไมปรากฏ, 
ยอมทราบไดเหมือนกันวา     "  นี้เปนเบื้องตนแหงอักษรเหลาน้ัน,     นี้เปน 
ที่สุด." 
        บทวา มหาปฺโ  ความวา   ทานผูมีสรีระต้ังอยูในที่สุดนั่นพระ- 
ศาสดาตรัสเรียกวา  ผูมีปญญามาก    เพราะความเปนผูประกอบดวยปญญา  
อันกําหนดถือเอาซึ่งอรรถ  ธรรม นิรตุติ  และปฏภิาณ และศีลขันธเปนตน 
อันใหญ   และตรัสวาเปนมหาบุรุษ    เพราะความเปนผูมีจิตพนแลว   โดย 
พระบาลีวา    " สารีบุตร   เราเรียกผูมีจิตพนแลวแล  วา  " มหาบรุุษ."  
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        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย     มีโสดา-   
ปตติผลเปนตน.                                                              
        ฝายมารผูมีบาปคิดวา   " พระสมณโคดม  ยอมทรงรูจักเรา"   แลว 
อันตรธานไปในที่นั้นนั่นเอง   ดังน้ีแล. 
                                    เรือ่งมาร   จบ.    
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             ๙. เรือ่งอุปกาชีวก  [๒๔๘]           
 

                        ขอความเบื้องตน         

 
        พระศาสดาทรงปรารภอาชีวกชื่ออุปกะ    ในระหวางทาง   ตรัสพระ- 
ธรรมเทศนานี้วา " สพฺพาภิภู "  เปนตน. 

                  อุปกาชีวกทูลถามพระศาสดา  

        ความพิสดารวา   ในสมัยหน่ึง    พระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญ- 
ุตญาณแลว   ทรงยังกาลใหลวงไปที่ควงไมโพธิ์  ๗ สัปดาห ทรงถือบาตร 
และจีวรของพระองค   เสด็จดําเนินไปส้ินทางประมาณ  ๑๘ โยชนมุงกรุง- 
พาราณสี     เพ่ือทรงยังพระธรรมจักรใหเปนไป   ไดทอดพระเนตรเห็น 
อาชีวกชื่ออุปกะ  ในระหวางทาง. 
        ฝายอุปกาชีวกนั้น  เห็นพระศาสดาแลว  ทูลถามวา  " ผูมีอายุ  อินทรีย 
ของทานผองใสแล,   ผิวพรรณก็บริสุทธิ์ผุดผอง;   ผูมีอายุ ทานบวชเฉพาะ 
ใคร ?      ใครเปนศาสดาของทาน ?  หรือทานชอบใจธรรมของใคร ?" 

           พระศาสดาตรัสตอบอุปกาชีวก 
        ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา  " เราไมมีอุปชฌายหรืออาจารย"  ดังน้ี 
แลว    ตรัสพระคาถานี้แกอุปกาชีวกนั้น   วา :- 
            ๙.        สพฺพาภิภู   สพฺพวิทูหมสฺม ิ
                สพฺเพสุ    ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต 
                สพฺพฺชโห  ตณฺหกฺขเย  วมิุตฺโต 
                สย  อภิฺาย  กมุทฺทิเสยฺย ฯ 
                " เราเปนผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด    รูธรรมทุก          
        อยาง   ไมติดอยูในธรรมท้ังปวง  ละธรรมไดทกุอยาง  
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        พนแลว   ในเพราะธรรมเปนที่สิน้ไปแหงตัณหา  รูเอง   
        แลว   จะพึงอางใครเลา ?  (วาเปนอุปชฌายอาจารย)." 

                                       แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพาภิภู  คือ  ครอบงําธรรมอันเปน 
ไปในภูมิ  ๓ ไดทั้งหมด. 
        บทวา สพฺพวิทู คือ ผูมีธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๔  ทั้งปวงอันรูแลว. 
        สองบทวา    สพฺเพส ุ   ธมฺเมสุ    ความวา    ผูอันตัณหาและทิฏฐิ 
ทั้งหลายฉาบทาไมได   ในธรรมอันเปนไปในภูมิ   ๓  แมทั้งสิ้น. 
        บทวา    สพฺพฺชโห  คือ  ผูละธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓  ทั้งหมด 
ดํารงอยู.                                                                      
        สองบทวา  ตณฺหกฺขเย   วิมุตฺโต   คือผูพนแลวในเพราะพระอรหัต 
กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา   ที่ตนใหเกิดข้ึนแลว   ในท่ีสุดแหง 
ความส้ินไปแหงตัณหา  ดวยวิมุตติอันเปนของพระอเสขะ. 
        สองบทวา    สย    อภิฺาย      คือรูธรรมตางดวยอภิญไญยธรรม 
เปนตนไดเองทีเดียว. 
        บทวา   กมุทฺทิเสยฺย   ความวา   เราจะพึงอางใครเลาวา     " นี้เปน 
อุปชฌายหรืออาจารยของเรา. "  
        ในกาลจบเทศนา   อุปกาชีวก    ไมยินดี  ไมคัดคานพระดํารัสของ 
พระตถาคตเลย,   แตเขาส่ันศีรษะ    แลบลิ้น    ยดึเอาทางที่เดินไปคนเดียว 
ไดไปยังท่ีเปนที่อาศัยอยูของนายพรานแหงใดแหงหนึ่งแลว   ดังน้ีแล. 
                        เรื่องอุปกาชีวก  จบ.  
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     ๑๐.  เรื่องทาวสักกเทวราช  [๒๔๙]   
 

                     ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภทาวสักก- 
เทวราช  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " สพฺพทาน "   เปนตน. 

               ปญหา  ๔  ขอของเทวดา         

        ความพิสดารวา    ในสมัยหน่ึง    เทพดาในดาวดึงสเทวโลกประชุม 
กันแลว  ต้ังปญหาข้ึน  ๔  ขอวา    " บรรดาทานท้ังหลาย  ทานชนิดไหน  
หนอแล  ?    บัณฑิตกลาววาเยี่ยม,   บรรดารสท้ังหลาย  รสชนิดไหน ? 
บัณฑิตกลาววายอด,    บรรดาความยินดีทั้งหลาย  ความยินดีชนิดไหน ? 
บัณฑิตกลาววาเลิศ,  ความสิ้นไปแหงตัณหาแล  บัณฑิตกลาววาประเสริฐ 
ที่สุด  เพราะเหตุไร ?   แมเทพดาองคหนึ่ง    ก็มิสามารถจะวินิจฉัยปญหา 
เหลาน้ันได.   ก็เทพดาองคหน่ึง  ถามกะเทพดาองคหน่ึง,  แมเทพดาองคนั้น 
ก็ถามเทพดาองคอ่ืนอีก,   ก็เทพดาทั้งหลาย     ถามกนัและกันอยางนั้น  ดวย 
อาการอยางนั้น   ไดทองเท่ียวไปในหม่ืนจักรวาลถึง ๑๒ ป. 

    เทวดาพากันไปถามปญหาทาวมหาราชทัง้  ๔ 
        เทวดาในหม่ืนจักรวาล      ไมเห็นเนื้อความแหงปญญาโดยกาลแมมี 
ประมาณเทานี้  ประชุมกนัแลว   ไปยงัสํานักของทาวมหาราชทั้ง  ๔,  เมื่อ 
ทาวมหาราชกลาววา    " พอทั้งหลาย    ทําไมจึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ  ?" 
จึงกลาววา  " พวกผมต้ังปญหาข้ึน  ๔  ขอแลว   เมื่อไมสามารถจะวินิจฉัยได 
จึงมายังสํานักของทาน,"    เมื่อทาวมหาราชกลาววา  "ชื่อปญหาอะไรกัน ? 
พอ "  (จึงบอกเนื้อความน้ัน)  วา   " พวกผมไมสามารถวินิจฉัยปญหา  
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เหลาน้ีได คือ  ' บรรดาทาน  รส   และความยินดี  ทาน  รส  และความยินดี   
ชนิดไหนหนอแล  ประเสริฐสุด ?  ความสิ้นไปแหงตัณหาเทียว  ประเสรฐิ 
สุด   เพราะเหตุไร ?"   จึงมาหา. 
        ทาวมหาราชทั้ง  ๘ กลาววา  " พอท้ังหลาย  แมพวกเราก็หารูเนื้อ 
ความแหงปญหาเหลาน้ีไม;  แตพระราชาของพวกเรา  ทรงดําริอรรถทีช่น 
ต้ังพันคิดแลว    ยอมทรงทราบโดยขณะเดียวเทานั้น,     พระองคประเสริฐ 
วิเศษกวาพวกเราทั้งหลาย    ทั้งทางปญญาและทางบุญ,    พวกเราจงไปยัง 
สํานักของพระองคเถิด"  แลวพาหมูเทพดานั้นนั่นแลไปยังสํานักของทาว- 
สักกเทวราช,   ถึงเมื่อทาวสักกเทวราชน้ันตรัสวา   " พอทั้งหลาย   ทําไม 
จึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ ? "  ก็กราบทูลเนื้อความน้ัน.  

       ทาวสกักะทรงพาพวกเทวดาไปเฝาพระศาสดา 
        ทาวสักกะตรัสวา   " พอทั้งหลาย  คนอ่ืนยอมไมสามารถรูเนื้อความ 
แหงปญหาเหลาน้ีได,    ปญหาเหลานั่น   เปนวิสัยของพระพุทธเจา,   แลว 
ตรัสถามวา   " ก็เด๋ียวน้ี   พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ไหน ?"  ทรงสดับวา 
" ในพระเชตวันวิหาร"  จึงตรัสวา  " พวกเธอมาเถิด,   พวกเราจักไปยัง 
สํานักของพระองค"     ทรงพรอมดวยหมูเทพดา    ใหพระเชตวันทั้งส้ิน 
สวางไสวในสวนแหงราตรี   เขาไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  ประทับ 
ยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง,    เมื่อพระศาสดาตรัสวา   " มหาบพิตร   ทําไม 
พระองคจึงเสด็จมาพรอมกับหมูเทพดามากมาย  ?"  จึงกราบทูลวา  "พระ- 
เจาขา   หมูเทพดาพากันต้ังปญหาชื่อเหลาน้ี,   คนอ่ืนที่ชื่อวาสามารถรูเนื้อ 
ความแหงปญหาเหลาน้ีได   หามีไม,  ขอพระองคไดทรงประกาศเน้ือความ 
แหงปญหาเหลาน้ี    แกพวกขาพระองคเถิด."  
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                พระศาสดาทรงแกปญหา           

        พระศาสดาตรัสวา   "  ดีละ  มหาบพิตร   ตถาคตบําเพ็ญบารมี  ๓๐ 
ทัศ   บริจาคมหาบริจาค๑    แทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลว  ก็เพ่ือตัด 
ความสงสัยของชนผูเชนพระองคนี่แหละ,   ขอพระองคจงทรงสดับปญหาท่ี 
พระองคถามแลวเถิด:  บรรดาทานทุกชนิด  ธรรมทานเปนเยี่ยม,  บรรดา 
รสทุกชนิด  รสแหงพระธรรมเปนยอด,   บรรดาความยินดีทุกชนิด  ความ 
ยินดีในธรรมประเสริฐ,     สวนความส้ินไปแหงตัณหาประเสริฐที่สุดแท 
เพราะความเปนเหตุใหสัตวบรรลุพระอรหัต"     ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถา 
นี้วา :-                                                                    
                ๑๐.        สพฺพทาน  ธมมฺทาน   ชินาติ 
                        สพฺพ    รส    ธมฺมรโส   ชินาติ 
                        สพฺพ  รตึ  ธมมฺรตี  ชินาติ 
                        ตณฺหกขฺโย   สพฺพทุกฺข  ชนาติ. 
        "  ธรรมทาน   ยอมชนะทานท้ังปวง,    รสแหง 
        ธรรม     ยอมชนะรสท้ังปวง,   ความยินดีในธรรม 
        ยอมชนะความยินดีทั้งปวง,  ความสิ้นไปแหงตัณหา 
        ยอมชนะทุกขทั้งปวง." 

                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สพฺพทาน  เปนตน  ความวา  กถ็า 
บุคคลถึงถวายไตรจีวรเชนกับใบตองออน   แดพระพุทธเจาพระปจเจก- 
พุทธเจาแลวพระขีณาสพทั้งหลาย  ผูนั่งติด ๆ  กัน   ในหองจักรวาลตลอด 
๑.  หมายถึงบริจาค  ๕  คือ :-   ๑.  องฺคปริจฺจาค  บริจาคอวัยวะ.  ๒. ธนปริจาค  บริจาค 
ทรัพย.  ๓.  ปุตฺตปริจฺจาค  บริจาคบุตร.   ๔. ทารปริจฺจาค  บริจาคเมีย.   ๕.  ชีวิตปริจฺจาค 
บริจาคชีวิต.  
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ถึงพรหมโลก.     การอนุโมทนาเทียว    ที่พระพุทธเจาเปนตนทรงทําดวย    
พระคาถา ๔  บาทในสมาคมน้ันประเสริฐ;    ก็ทานน้ัน    หามีคาถึงเส้ียว 
ที่ ๑๖  แหงพระคาถานั้นไม:    การแสดงก็ดี  การกลาวสอนก็ดี  การสดับ 
ก็ดี  ซึ่งธรรม  เปนของใหญ   ดวยประการฉะน้ี.    อน่ึง  บุคคลใดใหทํา 
การฟงธรรม,   อานิสงสเปนอันมากก็ยอมมีแกบุคคลน้ันแท.    ธรรมทาน 
นั่นแหละ  ทีพ่ระพุทธเจาเปนตนใหเปนไปแลว  แมดวยอํานาจอนุโมทนา 
โดยที่สุดดวยพระคาถา  ๔   บาท  ประเสริฐที่สุดกวาทานที่ทายกบรรจุบาตร 
ใหเต็มดวยบิณฑบาตอันประณีตแลวถวายแกบริษัทเห็นปานน้ันนั่นแหละ 
บาง   กวาเภสัชทานที่ทายกบรรจุบาตรใหเต็มดวยเนยใสและนํ้ามันเปนตน  
แลวถวายบาง     กวาเสนาสนทานท่ีทายกใหสรางวิหารเชนกับมหาวิหาร 
และปราสาทเชนกับโลหปราสาทต้ังหลายแสนแลวถวายบาง  กวาการบริจาค 
ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตนปรารภวิหารท้ังหลายแลวทําบาง.     เพราะ 
เหตุไร ?   เพราะวาชนทั้งหลาย   เมื่อจะทําบุญเห็นปานน้ัน    ตอฟงธรรม 
แลวเทาน้ันจึงทําได.   ไมไดฟง   ก็หาทําได;   ก็ถาวาสัตวเหลานี้ไมพึง 
ฟงธรรมไซร,     เขาก็ไมพึงถวายขาวยาคูประมาณกระบวยหน่ึงบาง    ภัต  
ประมาณทัพพีหน่ึงบาง;  เพราะเหตุนี้    ธรรมทานนั่นแหละ   จึงประเสริฐ 
ที่สุดกวาทานทุกชนิด. 
        อีกอยางหนึ่ง     เวนพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเสีย     แม 
พระสาวกท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน  ผูประกอบดวยปญญา  ซึ่งสามารถ 
นับหยาดนํ้าได    ในเมื่อฝนตกตลอดกัลปทั้งส้ิน    ก็ยังไมสามารถจะบรรล ุ
โสดาปตติผลเปนตน    โดยธรรมดาของตนได;     ตอฟงธรรมที่พระอัสสชิ- 
เถระเปนตนแสดงแลว   จึงทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล,     และทําใหแจงซ่ึง  
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สาวกบารมีญาณ   ดวยพระธรรมเทศนาของพระศาสดา;   เพราะเหตุแมนี้   
มหาบพิตร๑   ธรรมทานน่ันแหละจึงประเสริฐที่สุด.  เพราะเหตุนั้น  พระ- 
ศาสดาจึงตรัสวา  "สพฺพทาน  ธมมฺทาน  ชินาติ. " 
        อน่ึง   รสมีรสเกิดแตลําตนเปนตนทุกชนิด     โดยสวนสูงแมรสแหง 
สุธาโภชนของเทพดาท้ังหลาย    ยอมเปนปจจัยแหงการย่ิงสัตวใหตกไปใน 
สังสารวัฏ   แลวเสวยทุกขโดยแท.    สวนพระธรรมรสกลาวคือโพธิปกขิย- 
ธรรม  ๓๗  ประการ       และกลาวคือโลกุตรธรรม  ๙  ประการน้ีแหละ 
ประเสริฐกวารสทั้งปวง.   เพราะเหตุนั้น  พระศาสดาจึงตรัสวา " สพฺพรส 
ธมฺมรโส  ชนิาติ."  
        อน่ึง  แมความยินดีในบุตร   ความยินดีในธิดา  ความยินดีในทรัพย 
 ความยินดีในสตรี  และความยินดีมีประเภทมิใชอยางเดียวอันตางดวยความ 
ยินดีในการฟอนการขับการประโคมเปนตน        ยอมเปนปจจัยแหงการยัง 
สัตวใหตกไปในสังสารวัฏ    แลวเสวยทุกขโดยแท;  สวนความอ่ิมใจ  ซึ่ง 
เกิดข้ึน  ณ ภายในของผูแสดงก็ดี   ผูฟงก็ดี   ผูกลาวสอนก็ดี  ซึง่ธรรม  ยอม 
ใหเกิดความเบิกบานใจ   ใหน้ําตาไหล   ใหเกิดข้ึนชูชัน   ความอ่ิมใจนั้น 
ยอมทําที่สุดแหงสังสารวัฏ      มีพระอรหัตเปนปริโยสาน;     ความยินดีใน 
ธรรม  เห็นปานน้ีแหละ   ประเสริฐกวาความยินดีทั้งปวง.   เพราะเหตุนั้น  
พระศาสดา  จึงตรัสวา "สพฺพรตึ  ธมมฺรติ  ชินาติ." 
        สวนความสิ้นไปแหงตัณหา      คือพระอรหัตซ่ึงเกิดข้ึนในท่ีสุดแหง 
๑.   นาจะเปนบทเกิน,    เพราะใครไมสามารถทําเนื้อความเชนนี้  ใหพระดํารัสของพระศาสดาได. 
๒. Celestial  food  ambrosia    อาหารทิพย  (อาหารของเทพดาในเร่ืองนิยาย 
ถือกันวาทําใหผูบริโภคไมตาย   ใหความงามและความหนุมสาวอยูช่ัวนิรันดร)   ของเกินเคร่ืองดื่ม 
อันโอชารส.                      
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ความส้ินไปแหงตัณหา,  พระอรหัตน้ัน   ประเสรฐิกวาทุกอยางแท  เพราะ   
ครอบงําวัฏทุกขแมทั้งสิ้น.     เพราะเหตุนั้น     พระศาสดาจึงตรัสวา 
" ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชินาติ." 
        เมื่อพระศาสดา    ตรัสเน้ือความแหงพระคาถาน้ี    ดวยประการฉะน้ี 
อยูนั่นแล   ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘ หม่ืน ๔  พันแลว.  
        แมทาวสักกะ  ทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดา  ถวายบังคมพระ- 
ศาสดาแลว  ทูลวา พระเจาขา เพ่ือประโยชนอะไร  พระองคจึงไมรับสั่งให 
ใหสวนบุญแกพวกขาพระองค ในธรรมทานอันชื่อวาเยี่ยมอยางนี้ ?  จําเดิม 
แตนี้ไป    ขอพระองคไดโปรดตรัสบอกแกภิกษุสงฆแลวรับสั่งให ๆ สวน 
บุญแกพวกขาพระองคเถิด  พระเจาขา."    พระศาสดา    ทรงสดับคําของ 
ทาวเธอแลว  รับสั่งใหภิกษุสงฆประชุมกันแลว    ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  พวกเธอทําการฟงธรรมใหญก็ดี  การฟงธรรมตาม 
ปกติก็ดี   กลาวอุปนิสินนกถาก็ดี    โดยท่ีสุดแมการอนุโมทนา    แลวพึง 
ใหสวนบุญแกสัตวทั้งปวง."  
                    เรื่องทาวสักกเทวราช  จบ.  
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     ๑๑.  เรื่องเศรษฐีผูไมบตุร  [๒๕๐]   
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภเศรษฐีผูชื่อวา 
อปุตตกะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "หนนฺติ   โภคา  ทุมฺเมธ "  เปนตน. 

             ประวัติครั้งยังมีชีวิตของอปุตตกเศรษฐี 
        ดังไดสดับมา  พระเจาปเสนทิโกศลทรงสดับการทํากาละของเศรษฐี 
นั้นแลว  จึงตรัสถามวา " ทรัพยสมบติัที่ไรบุตร  จะถึงแกใคร ?" ทรงสดับ 
วา   " ถึงแกพระราชา "    จึงใหนําทรัพยจากเรือนของเศรษฐีนั้น      มาสู 
ราชตระกูล  (กินเวลาถึง)  ๗ วัน     แลวจึงเสด็จเขาไปสูสํานักพระศาสดา 
เมื่อพระศาสดาตรัสวา  " ขอเชิญมหาบพิตร     พระองคเสด็จมาจากไหน 
หนอ ?   แตยังวัน "   จึงกราบทูลวา   " พระเจาขา   คฤหบดีผูเปนเศรษฐี 
ในกรุงสาวัตถีนี้   ทํากาละเสียแลว.    ขาพระองคนําทรัพยสมบัติซึ่งไรบุตร 
นั้น    ไปภายในราชสํานักแลวจึงมา. " 
        เรื่องทั้งปวง  พึงทราบตามนัยที่มาในพระสูตรนั่นแหละ. 
        เมื่อพระราชากราบทูลขอความอยางนี้วา  "ไดยินวา เศรษฐีนั้น เมื่อ 
เขานําโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ เขาไปใหดวยถาดทอง  ก็กลาววา  ' พวกมนุษย 
ยอมกินโภชนะชื่อวาเห็นปานนี้  (เทียวหรือ?),   พวกเจาจะทําการเยาะเยย 
กับเราในเรือนน้ีหรือ ?"   เมื่อเขาเขาไปต้ังโภชนะไวใหก็ประหาร  (มนุษย 
เหลาน้ัน ) ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน  ใหหนีไปแลว  บริโภคขาว 
ปลายเกวียน  มีน้ําผักดองเปนที่  ๒  ดวยกลาววา   ' นี้จึงเปนโภชนะของพวก 
มนุษย,'  แมเมื่อเขาเขาไปต้ังผา  ยาน  และรมที่นาพอใจไวให  ก็ประหาร  
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มนุษย  (เหลาน้ัน)  ดวยกอนดินและทอนไมเปนตน   ใหหนีไปแลว    ทรง 
ผาปาน,      มีรมใบไมอันทรงไว (ถอืไว) อยู       ยอมไปดวยรถเกา ๆ " 
พระศาสดาจึงตรัสเลาบุรพกรรมของอปุตตกเศรษฐีนั้นวา :-    

                 บรุพกรรมของอปุตตกเศรษฐี 
        " มหาบพิตร    เรื่องเคยมีมาแลว     คฤหบดีผูเศรษฐีนั้น      ตอนรับ 
พระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี   ดวยบิณฑบาต,  กลาววา   ' ทานท้ังหลาย 
จงใหบิณฑะแกสมณะ'  ดังน้ีแลว   กล็กุจากอาสนะหลีกไป.  ไดยินวา  เมื่อ 
เศรษฐีนั้น  ผูไมมีศรัทธา   ผูโงเขลา   กลาวอยางนั้นแลวหลีกไป  ภรรยา 
ของเขาผูมีศรัทธาเลื่อมใส     คิดวา   ' นานเทียวหนอ     เราจึงไดยินคําวา 
'  จงให '  จากปากของเศรษฐีนี้,     มโนรถของเรา   จะเต็มในวันนี้,   เรา 
จักถวายบิณฑบาต'   แลวรับบาตรของพระปจเจกพุทธเจา   ไดใหเต็มดวย 
โภชนะอันประณีตแลวถวาย.     ฝายเศรษฐีนั้นกลับมา    เห็นพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน  จึงถามวา "สมณะทานไดอะไร ๆ แลวหรือ "  แลวจับบาตร 
เห็นบิณฑบาตอันประณีต   ก็มีความเดือดรอน  จึงคิดอยางนี้วา  " พวกทาส 
หรือพวกกรรมกรพึงกินบิณฑบาตน้ี   ยังดีกวา,   เพราะวา  พวกเขา  ครั้น 
กินบิณฑบาตน้ีแลว   จักทําการงานใหเรา;   สวนสมณะน้ี   ครั้นไปกินแลว 
ก็จักนอนหลับ;   บิณฑบาตของเราฉิบหายเสียแลว"  อนึ่ง  เศรษฐีนั้นปลง 
แลวซ่ึงบุตรนอยคนหน่ึงของพ่ีชายจากชีวิต    เพราะเหตุแหงทรัพยสมบัติ. 
ไดยินวา  เด็กนั้นจับนิ้วมือของเศรษฐีนั้น   เที่ยวไปอยูกลาววา   " ยานน้ี 
เปนของบิดาฉัน,   โคนี้ก็ขอทาน."  ลาํดับนั้น  เศรษฐีคิดวา  " ในบัดนี้ 
เด็กนี้ยังกลาวอยางนี้กอน,     ก็ในกาลที่เด็กนี้ถึงความเจริญแลว     ใครจัก  
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รักษาโภคทรัพยทั้งหลายในเรือนน้ีได"    จึงนําเด็กนั้นไปสูปา    จับที่คอ   
แลวบีบคอเหมือนบีบหัวมัน    ใหตายแลวท่ีโคนกอไมแหงหนึ่ง แลวท้ิงเด็ก 
นั้นไวในท่ีนั้นนั่นแหละ."   นี้เปนบุรพกรรมของเศรษฐีนั้น. 

         สรุปกรรมและผลแหงกรรมของเศรษฐี  

        เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้วา  " มหาบพิตร ดวย 
ผลแหงกรรมท่ีคฤหบดีผูเศรษฐี   ตอนรับพระปจเจกพุทธเจานามวาตครสิขี 
ดวยบิณฑบาตน้ันแล  เศรษฐีนั้นจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคถึง ๗  ครั้ง;  ดวย 
ผลที่เหลืออยูแหงกรรมน้ันนั่นแล    เศรษฐีจึงครองความเปนเศรษฐีอยูใน 
กรุงสาวัตถีนี้แล  ถึง ๗  ครั้ง.    มหาบพิตร  ดวยผลแหงกรรมท่ีคฤหบดีผู 
เศรษฐีนั้นใหทานแลว    มีความเดือดรอนในภายหลังวา    ' พวกทาสหรือ 
กรรมกร  พึงบริโภคบิณฑบาตน้ียังดีกวา,'   จิตของเศรษฐีนั้น  จึงไมนอม 
ไปเพ่ือการบริโภคภัตอยางฟุมเฟอย,      ไมนอมไปเพ่ือการใชสอยผาอยาง 
ฟุมเฟอย,    ไมนอมไปเพ่ือการใชสอยยานอยางฟุมเฟอย    ไมนอมไปเพื่อ 
บริโภคกามคุณ  ๕  อันดยีิ่ง.  มหาพิตร  ดวยผลแหงกรรมท่ีคฤหบดีผูเศรษฐี 
นั้น     ปลงแลวซ่ึงบุตรนอยคนหน่ึงของพ่ีชายจากชีวิต       เพราะเหตุแหง 
ทรัพยสมบัติ;   เศรษฐีนั้นจึงไหมแลวในนรกส้ินปเปนอันมาก    สิ้นรอยป 
เปนอันมาก  สิ้นพันปเปนอันมาก   สิ้นแสนปเปนอันมาก.   ชนท้ังหลายยัง 
ทรัพยสมบัติที่ไรบุตรครั้งท่ี ๗  นี้ใหเขาสูพระคลังหลวง    ดวยผลอันเหลือ 
อยูแหงกรรมน้ันแล.   มหาบพิตร  อนึ่งเลา  บุญเกาของคฤหบดีผูเศรษฐีนั้น 
แล  หมดสิ้นแลว  และบุญใหมอันคฤหบดีผูเศรษฐีนั้นไมสั่งสมแลว,   มหา- 
บพิตร  ก็ในวันนี้   คฤหบดีผูเศรษฐีไหมอยูในมหาโรรุวนรก."             
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                  โภคะยอมฆาคนผูทรามปญญา   

        พระราชาทรงสดับพระดํารัสของพระศาสดาแลว    จึงกราบทูลวา 
" พระเจาขา   นาอัศจรรย   นี้เปนกรรมอันหนัก,    เศรษฐีนั้น     เมื่อโภคะ 
ชื่อวามีประมาณเทาน้ี   มีอยู   ไมใชสอยดวยตนเองเลย,   เมื่อพระพุทธเจา 
เชนกับพระองค  ประทับอยูในวิหารใกลๆ  ก็มิไดทําบุญกรรม." 
        พระศาสดาตรัสวา   " จริงเชนนัน้  มหาบพิตร ชื่อวาบุคคลผูมีปญญา 
ทราม  ไดโภคะท้ังหลายแลวยอมไมแสวงหานิพพาน,  อน่ึง  ตัณหาซึ่งเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย   ยอมฆาคนเหลาน้ันสิ้นกาลนาน"  ดังนี้แลว 
ไดตรัสพระคาถาน้ีวา:-  
  ๑๑.        หนนฺติ  โภคา  ทุมฺเมธ                โน    จ  ปารคเวสิโน               
        โภคตณฺหาย   ทุมฺเมโธ                 หนฺติ   อฺเว   อตฺตน. 
        ติสโทสานิ  เขตฺตานิ                     ราคโทสะ  อย  ปชา 
        ตสฺมา   หิ   วีตราเคสุ                     ทินฺน  โหติ   มหปฺผล. 
                " โภคะท้ังหลาย    ยอมฆาคนทรามปญญา,   แต 
        ไมฆาคนผูแสวงหาฝงโดยปกติ;    คนทรามปญญา 
        ยอมฆาตนเหมือนฆาผูอื่น   เพราะความทะยานอยาก 
        ในโภคะ." 

                                       แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา   โน  จ  ปารคเวสิโน  ความวา 
แตโภคะท้ังหลาย     ยอมไมฆาบุคคลผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานโดยปกติ. 
        บาทพระคาถาวา   หนฺติ    อฺเว  อตฺตน   ความวา  บุคคลผูมี  
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ทรามปญญา  ยอมฆาตนเองดุจฆาผูอ่ืน  เพราะความทะยานอยาก   ซึ่งเกิด   
ข้ึนเพราะอาศัยโภคะทั้งหลาย. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แลว                                                                   
                                     เรือ่งเศรษฐีผูไมมีบุตร จบ.   
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        ๑๒.  เรือ่งอังกุรเทพบุตร  [๒๕๑]   
 

                              ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูบนแทนบัณฑุกัมพลศิลา   ทรงปรารภ 
อังกุรเทพบุตร     ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ติณโทสานิ  เขตฺตานิ " 
เปนตน.                                            

         ทานที่เลือกใหพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญ  

        ขาพเจาทําเรื่องใหพิสดารแลวแล  ในพระคาถาวา " เย  ฌานปฺปสุตา 
ธีรา"   เปนตน.    สมจริงดังคําท่ีขาพเจาปรารภอินทกเทพบุตรกลาวไวใน 
เรื่องนั้นดังน้ีวา :     " ไดยนิวา  อินทกเทพบุตรนั้นยังภิกษาทัพพีหน่ึง  ที่เขา 
นํามาเพ่ือตน     ใหถึงแลวแกพระอนุรุทธเถระผูเขาไปสูภายในหมูบานเพ่ือ 
บิณฑบาต.     บุญน้ันของอินทกเทพบุตรนั้น    มีผลมากกวาทานท่ีอังกุร- 
เทพบุตร    ทาํระเบียบแหงเตาประมาณ  ๑๒  โยชน    ถวายแลวส้ินหม่ืนป" 
เพราะเหตุนั้น   อินทกเทพบุตร   จึงกลาวอยางนั้น.    เมื่ออินทกเทพบุตร 
กลาวอยางนั้นแลว  พระศาสดาจึงตรัสวา " อังกุระ ชื่อวาการเลือกใหทาน 
ยอมควร,  ทาน (ของอินทกะ) นั้น   เปนของมีผลมาก  ดังพืชท่ีหวานดีแลว 
ในนาดี  อยางนั้น,   แตทานไมไดทําอยางน้ัน,   เพราะฉะนั้น  ทานของทาน 
จึงไมมีผลมาก "     เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความน้ี   จึงตรัสวา :- 
                " บุคคลควรเลือกใหทาน       ในเขตที่ตนใหแลว  
        จะมีผลมาก.     เพราะการเลือกให       พระสุคตทรง 
        สรรเสรญิแลว:        ทานท่ีใหในทานผูเปนทิกขิไณย- 
        บุคคลในชีวโลกนี้      เปนของมีผลมากเหมือนพืชท่ี 
        หวานในนาดีฉะนั้น."  
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        เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งข้ึนไป    จึงไดทรงภาษิตพระคาถาเหลา   
นี้วา :- 
  ๑๒.        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ           โทสโทสา   อย   ปชา 
        ตสฺมา  หิ   วีตโทเสสุ            ทินนฺ  โหติ   มหปฺผล. 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ            โมหโทสา  อย   ปชา 
        ตสฺมา  หิ   วีตโมเหสุ             ทินฺน  โหติ  มหปฺผล. 
        ติณโทสานิ  เขตฺตานิ              อิจฺฉาโทสา  อย  ปชา 
        ตสฺมา  หิ  วีคติจฺเฉสุ               ทินฺน  โหติ  มหปฺผล.  
                " นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ,  หมูสัตวนี้ก็มีราคะ 
        เปนโทษ;    ฉะนั้นแล    ทานท่ีใหในทานผูปราศจาก 
        ราคะ    จึงมีผลมาก.     นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ, 
        หมูสัตวนี้มีโทสะเปนโทษ;  ฉะนั้นแล  ทานท่ีใหใน 
        ทานผูปราศจากโทสะ   จึงมีผลมาก.    นาท้ังหลายม ี
        หญาเปนโทษ,  หมูสัตวนี้กม็ีโมหะเปนโทษ;   ฉะนั้น 
        แล   ทานท่ีใหในทานผูปราศจากโมหะ  จึงมผีลมาก. 
        นาท้ังหลายมีหญาเปนโทษ,  หมูสัตวนี้ก็มีความอยาก  
        เปนโทษ;   ฉะนั้นแล  ทานท่ีใหในทานผูปราศจาก 
        ความอยาก   จึงมีผลมาก."   

                                แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ติณโทสานิ  ความวา  ความจริงหญา 
ทั้งหลายมีขาวฟางเปนตน    เมื่องอกข้ึน  ยอมประทุษรายนาแหงบุพพัณณ-  
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ชาติ๑    และอปรัณณชาติ,๒   เพราะเหตุนั้น    นาเหลาน้ันจึงไมงอกงามมาก   
ได;   ราคะเมื่อเกิดข้ึนในภายในแมแหงสัตวทั้งหลาย  ยอมประทุษรายสัตว 
ทั้งหลาย,   เพราะเหตุนั้น    ทานท่ีใหในคนที่ถูกราคะประทุษรายเหลาน้ัน 
จึงเปนของไมมีผลมาก;  สวนทานท่ีใหในพระขีณาสพทั้งหลาย   เปนของมี 
ผลมาก;  เพราะฉะนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   " นาท้ังหลาย 
มีหญาเปนโทษ,  หมูสัตวนี้มีราคะเปนโทษ;  ฉะนั้นแล  ทานที่ใหในทาน 
ผูปราศจากราคะ  จึงเปนของมีผลมาก."  
        แมในคาถาที่เหลือ   ก็นัยนี้แหละ. 
        ในกาลจบเทศนา  อังกุรเทพบุตร  และอินทกเทพบุตร   ก็ดาํรงอยู 
ในโสดาปตติผล,      เทศนาไดเปนประโยชนแมแกเหลาเทพบุตรผูประชุม 
กันแลว    ดังน้ีแล. 
                            เรื่องอังกุรเทพบุตร  จบ. 
                            ตัณหาวรรควรรณนา   จบ.         
                                วรรคท่ี   ๒๔  จบ. 
๑. บุพพัณณชาติ=พืชท่ีจะพงึกินออน  ไดแกขาวทุกชนดิ.  ๒. อปรัณณชาติ=พืชท่ีจะพึงกนิ 
ทีหลัง  หรืออาหาร คือถ่ัวและผักอ่ืน ๆ. 
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                  คาถาธรรมบท           
 
                 ภกิขุวรรค๑ที่  ๒๕ 
 

               วาดวยทางเดินของภิกษุ 
[๓๕]                ๑.  ความสํารวมทางตา   เปนคุณยงัประโยชนให 
        สําเร็จ  ความสํารวมทางหู   เปนคุณยังประโยชนให   
        สําเร็จ  ความสํารวมทางจมูก   เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็  ความสํารวมทางลิ้น  เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็   ความสํารวมทางกาย  เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็   ความสํารวมทางใจ   เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็    ภิกษุผูสํารวมแลวในทวารท้ังปวง    ยอม 
        พนจากทุกขทั้งปวงได. 
                ๒. บัณฑิตทั้งหลาย     กลาวบุคคลผูมีมือสํารวม 
        แลว   มเีทาสํารวมแลว    มีวาจาสํารวมแลว    มีตน 
        สํารวมแลว    ยินดีในธรรมอันเปนไปภายใน  มีจิต 
        ต้ังมั่นแลว  เปนคนโดดเด่ียว  สันโดษวา  เปนภิกษุ. 
                ๓. ภิกษใุดสํารวมปาก  มีปกติกลาวดวยปญญา 
        ไมฟุงซานแสดงอรรถและธรรม   ภาษิตของภกิษุนั้น 
        ยอมไพเราะ.                          
                ๔. ภิกษมุีธรรมเปนที่มายินดี   ยินดีแลวในธรรม 
        ใครครวญอยูซึ่งธรรม     ระลึกถึงธรรมอยู  ยอมไม 
        เส่ือมจากพระสัทธรรม. 
๑.  วรรคนี้   มีอรรถกถา  ๒  เร่ือง.  
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                ๕. ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน   ไมควรเที่ยว   
        ปรารถนาลาภของผูอื่น   ภิกษุเมือ่ปรารภนาลาภของผู 
        อื่น  ไมประสบสมาธิ  ถาภิกษุแมเปนผูมีลาภนอย  ก ็
        ไมดูหมิน่ลาภของตน   เทพดาท้ังหลาย  ยอมสรรเสริญ 
        ภิกษุนัน้แล  (วา)  ผูมีอาชีพหมดจด   ไมเกียจคราน. 
                ๖. ความยึดถือในนามรูปวาเปนของของเรา  ไม 
        มีแกผูใดโดยประการท้ังปวง  อน่ึง  ผูใดไมเศราโศก  
        เพราะนามรูปน้ันไมมีอยู  ผูนั้นแล  เราเรียกวา   ภกิษุ. 
                ๗. ภิกษใุด    มปีกติอยูดวยเมตตา  เสื่อมใสใน 
        พระพทุธศาสนา  ภิกษุนั้นพึงบรรลบุทอันสงบ   เปนที่ 
        เขาไประงับสังขารอนัเปนสุข    ภิกษุ   เธอจงวิดเรือนี้  
        เรือท่ีเธอวิดแลวจักถึงเร็ว    เธอตัดราคะและโทสะได 
        แลว แตนี้จักถึงพระนิพพาน ภิกษุพึงตัดธรรม ๕ อยาง 
        พึงละธรรม  ๕  อยาง  และพึงยังคุณธรรม ๕  ใหเจริญ 
        ยิ่ง ๆ ขึน้  ภิกษุผูลวงกิเลสเครื่องของ  ๕ อยาง ได  
        แลว    เราเรียกวา   ผูขามโอฆะได   ภิกษุ  เธอจงเพง 
        และอยาประมาท   จิตของเธออยาหมุนไปในกามคุณ 
        เธออยาเปนผูประมาทกลืนกินกอนแหงโลหะ     เธอ 
        อยาเปนผูอันกรรมแผดเผาอยู    คร่ําครวญวา   นี้ทุกข 
        ฌานยอมไมมีแกบุคคลผูไมมีปญญา     ปญญายอมไม 
        มีแกผูไมมีฌาน    ฌานและปญญายอมมีในบคุคลใด 
        บุคคลนั้นแล  ต้ังอยูแลวในที่ใกลพระนิพพาน  ความ  
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         ยินดีมิใชของมีอยูแหงมนุษย   ยอมมีแกภิกษผูุเขาไป   
          แลวสูเรือนวาง   ผูมีจิตสงบแลว   ผูเห็นแจงธรรมอยู 
         โดยชอบ    ภิกษุพิจารณาอยู    ซึง่ความเกิดขึ้นและ 
         ความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย      โดยอาการใด ๆ 
         เธอยอมไดปติและปราโมทยโดยอาการนั้น ๆ    การ 
         ไดปติและปราโมทยนั้น   เปนธรรมอันไมตายของผูรู 
         แจงท้ังหลาย    ธรรมนี้คือ    ความคุมครองอนิทรีย  ๑ 
        ความสนัโดษ  ๑  ความสํารวมในพระปาติโมกข  ๑ 
        เปนเบื้องตน  ในธรรมอันไมตายน้ัน  มีอยูแกภิกษุผูมี  
           ปญญาในพระศาสนานี้     เธอจงคบมิตรท่ีดีงาม 
         อาชีวะอันหมดจด     ไมเกียจคราน   ภกิษุพึงเปนผู 
         ประพฤติในปฏิสันถาร     พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ 
         เพราะเหตุนั้น  เธอจักเปนผูมากดวยปราโมทย  กระ- 
        ทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
                     ๘.   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะ 
         และโทสะเสีย  เหมอืนมะลิเครือปลอยดอกทั้งหลายท่ี  
         เหี่ยวเสียฉะนั้น. 
                    ๙.  ภิกษุผูมีกายสงบ   มีวาจาสงบ   มีใจสงบ   ผู 
        ต้ังมั่นดีแลว    มีอามสิในโลกอันคายเสียแลว     เรา 
         เรียกวา  ผูสงบระงบั. 
                   ๑๐.   เธอจงตักเตือนตนดวยตน     จงพิจารณาดู 
        ตนนั้นดวยตน  ภิกษุ  เธอนั้นมสีติ   ปกครองตนไดแลว  
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        จักอยูสบาย    ตนแหละเห็นนาถะของตน   ตนแหละ    
        เปนคติของตน    เพราะฉะน้ัน     เธอจงสงวนตนให 
        เหมือนอยางพอคามาสงวนมาตัวเจริญฉะน้ัน. 
                ๑๑.  ภิกษุผูมากดวยความปราโมทย    เลือ่มใส 
        แลวในพระพุทธศาสนา   พึงบรรลุสันตบท   เปนที่ 
        เขาไปสงบสังขาร   เปนสุข.  
                ๑๒.  ภิกษใุดแล    ยังหนุมพากเพียรอยูในพระ-  
        พุทธศาสนา  ภิกษุนัน้     ยอมยังโลกน้ีใหสวาง  ดุจ 
        พระจันทรที่พนแลวจากหมอก (เมฆ)   สวางอยูฉะนั้น. 
                        จบภิกขุวรรคที่  ๒๕  
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                     ๒๕. ภิกขุวรรควรรณนา   
 
        ๑.  เรื่องภิกษุ  ๕ รูป  [๒๕๒] 
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุ  ๕ รูป 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " จกฺขุนา  สวโร  สาธุ"  เปนตน. 

                ภิกษุ  ๕  รูปรักษาทวารตางกัน 
        ดังไดสดับมา  บรรดาภิกษุ  ๕  รูปนั้น  รูปหนึ่ง ๆ ยอมรกัษาทวาร 
ทั้ง ๕ มีจักษุทวารเปนตน  รูปละทวารเทาน้ัน.                                  
        ตอมาวันหน่ึง    พวกเธอประชุมกันแลว    เถยีงกันวา    " ผมยอม 
รักษาทวารท่ีรักษาเขาไดยาก,      ผมยอมรักษาทวารท่ีรักษาไดยาก"     แลว 
กลาววา  " พวกเราทูลถามพระศาสดาแลว    จักรูเน้ือความน้ี"   จึงเขาไป 
เฝาพระศาสดา  กราบทูลถามวา   " พระเจาขา  พวกขาพระองครักษาทวาร 
มีจักษุทวารเปนตนอยู  ยอมสําคัญวา  ' ทวารท่ีตน ๆ รกัษานั่นแล  เปน  
สิ่งท่ีรักษาไดโดยยาก,   บรรดาพวกขาพระองค  ใครหนอแล ?  ยอมรักษา 
ทวารท่ีรักษาไดโดยยาก." 

     พระศาสดาทรงแกความเขาใจผิดขอภิกษุ  ๕  รูป         

        พระศาสดาไมทรงยังภิกษุแมรูปหน่ึงใหนอยใจแลว   ตรสัวา   "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ทวารเหลาน้ันแมทั้งหมด   เปนสิ่งท่ีรักษาไดโดยยากแท;   อีก 
อยางหน่ึงแล  พวกเธอไมสํารวมแลวทวารท้ัง  ๕  ในบัดนี้เทานั้น  หา 
มิได,  แมในกาลกอน  พวกเธอก็ไมสํารวมแลว;   ก็พวกเธอไมประพฤติ  
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ในโอวาทของบัณฑิตท้ังหลาย    ถึงความส้ินไปแหงชีวิต     ก็เพราะความท่ี  
ทวารเหลาน้ัน     อันตนไมสํารวมแลวน่ันแล"   อันภิกษุเหลาน้ันทูลวิงวอน 
วา  " เมื่อไร ?   พระเจาขา"   จึงทรงยังเรื่องตักกสิลชาดกใหพิสดาร๑  แลว 
ตรัสพระคาถานี้วา:-  
                " เราท้ังหลาย    ไมไดถึงอํานาจแหงรากษสท้ัง-  
        หลายเลย   เพราะความเปนผูต้ังมั่น   ดวยความเพียร 
        อันมั่น   ในอุบายเครือ่งแนะนําของทานผูฉลาด  และ 
        เพราะความเปนผูขลาดตอภัย,  ความสวัสดี  จากภัย 
        ใหญนั้น  ไดมีแลวแกเรา."         
ซึ่งพระมหาสัตวผูไดรับอภิเษกแลว    ในเมื่อราชตระกูลถึงความส้ินไปแหง 
ชีวิต     เพราะอํานาจแหงรากษสทั้งหลาย     ประทับนั่งเหนือราชอาสน  ณ 
ภายใตเศวตฉัตร     ทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองคแลว      ตรัสวา 
"  ชื่อวาความเพียรนี่   สตัวทั้งหลายควรทําแท  " แลวทรงเปลงดวยอํานาจ 
แหงความเบิกบาน  ทรงประชุมชาดกวา  " แมกาลน้ัน    เธอท้ังหลายเปน 
ชน ๕ คน     มีอาวุธในมือ     แวดลอมพระมหาสัตวซึ่งเสด็จออกไปเพื่อ 
ประโยชนจะยึดเอาราชสมบัติในเมืองตักกสิลา      เดินทางไปไมสํารวมแลว 
ในอารมณมีรูปารมณเปนตน    ที่รากษสท้ังหลายนําเขามา  ดวยอํานาจแหง 
ทวารมีจักษุทวารเปนตน      ในระหวางทาง     ไมประพฤติในโอวาทของ 
บัณฑิต  แลดอูยู    ถกูรากษสท้ังหลายเค้ียวกิน    ถึงความส้ินไปแหงชีวิต, 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/ขอ  ๔๓. ปญจภีรุกชาดก.  อรรถกถา.  ๒/๓๕๓.   
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สวนพระราชาผูทรงสํารวมในอารมณเหลาน้ัน      ไมเอ้ือเฟอถึงนางยักษิณี   
ผูมีเพศดุจเทพยดา  แมติดตามไปอยูขางหลัง ๆ  เสด็จถึงเมืองตักกสิลาโดย 
สวัสดิภาพ   แลวถึงความเปนพระราชา  คือเราแล"  แลวตรัสวา  " ธรรมดา 
ภิกษุ  ควรสํารวมทวารแมทั้งหมด,  เพราะวา   ภิกษุสํารวมทวารเหลาน้ัน 
นั่นแล  ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได"   ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม 
ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ันวา :-  
    ๑.        จกขฺุนา  สวโร  สาธุ                สาธุ  โสเตน   สวโร           
        ฆาเนน  สวโร  สาธุ                 สาธุ   ชิวฺหาย   สวโร 
        กาเยน   สวโร   สาธุ                 สาธุ   วาจาย  สวโร 
        มนสา   สวโร  สาธุ                   สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร 
        สพฺพตฺถ  สวุโต  ภิกฺขุ                สพฺพทุกฺขา   ปมุจฺจติ.  
                " ความสํารวมทางตา      เปนคุณยังประโยชนให 
        สําเร็จ,  ความสํารวมทางหู  เปนคุณยังประโยชนให 
        สําเร็จ,  ความสํารวมทางจมูก   เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็, ความสํารวมทางลิ้น  เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็,  ความสํารวมทางกาย  เปนคุณยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็,  ความสํารวมทางวาจา  เปนคุณยังประ- 
        โยชนใหสําเร็จ,  ความสํารวมทางใจ  เปนคุณยัง 
        ประโยชนใหสําเร็จ,    ความสํารวมในทวารทัง้ปวง 
        เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ,  ภิกษุผูสํารวมแลวใน 
        ทวารท้ังปวง  ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได."  
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                            แกอรรถ   

        พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  จกฺขุนา  เปนตน   ในพระคาถานั้น ดัง- 
ตอไปนี้ :- 
        ก็ในกาลใด  รูปารมณมาสูคลองในจักษุทวารของภิกษุ, ในกาลน้ัน 
เมื่อภิกษุไมยินดีในอารมณที่นาปรารถนา       ไมยินรายในอารมณที่ไมนา 
ปรารถนา ไมยังความหลงใหเกิดข้ึนในเพราะความเพงเล็งอันไมสม่ําเสมอ, 
ความสํารวม  คือความก้ัน    ไดแกความปด  หมายถึงความคุมครอง  ชื่อวา 
เปนกิริยาอันภิกษุทําแลวในทวารน้ัน;    ความสํารวมทางจักษุนั้นเห็นปาน 
นั้น  ของภิกษุนั้น    เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ.    นัยแมในทวารอ่ืนมี 
โสตทวารเปนตน   ก็เหมือนกับนัยนี้.  
        ก็ความสํารวมหรือความไมสํารวม     ยอมไมเกิดในทวารท้ังหลายมี 
จักษุทวารเปนตนเลย,    แตความสํารวมหรือความไมสํารวมน้ี   ยอมไดใน 
วิถีแหงชวนจิตขางหนา;   จริงอยู   ในคราวนั้น     ความไมสํารวมเมื่อเกิด 
ข้ึนเปนอกุศลธรรม ๕ อยางนี้  คือ  " ความไมเชื่อ ความไมอดทน  ความ 
เกียจคราน  ความหลงลืมสติ   ความไมรู "   ยอมไดในอกุศลวิถี.   ความ 
สํารวมเมื่อเกิดข้ึนเปนกุศลธรรม ๕ อยางนี้  คือ   " ความเชื่อ   ความอดทน 
ความเพียร  ความระลึกได  ความรู"  ยอมไดในกุศลวิถี. 
        ก็ปสาทกายก็ดี   โจปนกายก็ดี    ยอมไดในสองบทน้ีวา   " กาเยน 
สวโร "   ก็คําวาปสาทกายและโจปนกาย   แมทั้งสองน่ัน     คือกายทวาร 
นั่นเอง.  ในกายทวารท้ังสองน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสความสํารวมและ 
ความไมสํารวมไวในปสาททวารเทียว. ตรัสปาณาติบาต  อทินนาทาน  และ  
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มิจฉาจารซ่ึงมีปสาททวารนั้นเปนที่ต้ังไวแมในโจปนทวาร.  ทวารนั้น  ชื่อ    
วาอันภิกษุไมสํารวมแลว    เพราะอกุศลธรรมเหลาน้ัน       ซึ่งเกิดข้ึนอยูใน 
อกุศลวิถี  พรอมดวยปสาททวารและโจปนทวารเหลานั้น,   ทวารน้ัน   ชื่อ 
วาเปนอันภิกษุสํารวมแลว.     เพราะวิรัติทั้งหลาย  มีเจตราเปนเคร่ืองเวน 
จากปาณาติบาตเปนตน   ซึ่งเกิดข้ึนอยูในกุศลวิถ.ี 
        โจปนวาจา  ตรัสไวแมในสองบทน้ีวา " สาธุ  วาจาย "    ทวารน้ัน 
ชื่อวาอันภิกษุไมสํารวมแลว  เพราะวจีทุจริตท้ังหลายมีมุสาวาทเปนตน   ซึ่ง 
เกิดข้ึนอยู   พรอมดวยโจปนวาจานั้น,  ชื่อวา  อันภิกษุสํารวมแลว  เพราะ 
วิรัติทั้งหลาย  มีเจตนาเปนเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนตน. 
        มโนทุจริตท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตน    กับดวยใจอ่ืนจากใจที่แลนไป 
ยอมไมมีแมในสองบทน้ีวา  "มนสา  สวโร."  แตทวารน้ัน  ชือ่วาอัน 
ภิกษุไมสํารวมแลว     เพราะมโนทุจริตท้ังหลายมีอภิชฌาเปนตนซึ่งเกิดข้ึน 
อยูในขณะแหงชวนจิตในมโนทวาร,    ชื่อวาอันภิกษุสํารวมแลว    เพราะ 
มโนสุจริตท้ังหลายมีอนภิชฌาเปนตน     (ซึ่งเกิดข้ึนในขณะแหงชวนจิตใน 
มโนทวาร). 
        สองบทวา  สาธุ  สพฺพตฺถ   ความวา    ความสํารวมแมในทวาร 
ทั้งปวงมีจักษุทวารเปนตนเหลาน้ัน   เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ.   ก ็
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงทวารท่ีภิกษุสํารวม ๘ อยาง  และทวารท่ีภิกษุ 
ไมสํารวม ๘ อยาง   ดวยพระพุทธพจนเพียงเทาน้ี.   ภิกษุผูต้ังอยูในทวาร 
ที่ไมสํารวม ๘ อยางนั้น  ยอมไมพนจากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูลทั้งส้ิน,  สวน 
ภิกษุผูต้ังอยูในทวารที่สํารวม  ยอมพนจากทุกขซึ่งมีวัฏฏะเปนมูลแมทั้งส้ิน;  
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เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   " สพฺพตฺถ   สวุโต   ภิกขฺุ   
สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ." 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุ  ๕ รูปต้ังอยูในโสดาปตติผล,  เทศนาไดมี 
ประโยชนแมแกมหาชนผูประชุมกันแลว  ดังนี้แล. 
                               เรื่องภิกษุ  ๕  รูป  จบ.   
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          ๒.  เรอืงภิกษุฆาหงส  [๒๕๓]   
 

                      ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุผูฆาหงส 
รูปหน่ึง  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " หตฺถสฺโต "  เปนตน. 

                  สองสหายออกบวช 
        ดังไดสดับมา  สหายสองคนชาวกรุงสาวัตถี   ไดบรรพชาอุปสมบท 
ใน (สํานัก) ภิกษุทั้งหลายแลว  โดยมากเที่ยวไปดวยกัน.  
        ในวันหน่ึง  ภิกษุสองรูปนั้นไปสูแมน้ําอจิรวดี   สรงน้ําแลวผิงแดด 
อยู    ไดยืนพูดกันถึงสาราณียกถา.    ในขณะนั้น     หงสสองตัวบินมาโดย 
อากาศ. 

        ภิกษรุูปหนึ่งดีดตาหงสดวยกอนกรวด 
        ขณะนั้น   ภิกษุหนุมรูปหน่ึงหยิบกอนกรวดแลวพูดวา  " ผมจักดีด 
ตาของหงสตัวหนึ่ง,"  ภิกษุนอกน้ีกลาววา " ทานจักไมสามารถ." 
        ภิกษุรูปที่หน่ึง.  ตาขางนี้จงยกไว,  ผมจักดีดตาขางโนน. 
        ภิกษุรูปที่สอง.  แมตาขางนี้  ทานก็จักไมสามารถ (ดีด)  เหมือนกัน. 
        ภิกษุรูปที่หน่ึง.  พูดวา " ถาอยางนั้น  ทานจงคอยดู"  แลวหยิบ 
กรวดกอนท่ีสอง  ดีดไปทางขางหลังของหงส.   หงสไดยินเสียงกอนกรวด 
จึงเหลียวดู.   ขณะนั้น  เธอหยิบกอนกรวดกลมอีกกอนหนึ่ง  แลวดีดหงส 
ตัวน้ันที่ตาขางโนน    ใหทะลุออกตาขางน้ี.  หงสรอง    มวนตกลงแทบเทา 
ของภิกษุเหลาน้ันนั่นแล.  
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        ภิกษทุั้งหลายติเตียนแลวทูลแดพระศาสดา   

        ภิกษุทั้งหลาย    ยืนอยูในที่นั้น ๆ เห็นแลว     จึงกลาววา  " ผูมีอายุ  
เธอบวชในพระพุทธศาสนา  ทําปาณาติบาต (นับวา) ทํากรรมไมสมควร" 
แลวพาภิกษุทั้งสองรูปนั้นไปเฝาพระตถาคต. 

                พระศาสดาประทานโอวาท          

        พระศาสดาตรัสถามวา  " ภิกษุ ไดยินวา    เธอทําปาณาติบาตจริง 
หรือ ?"  เมื่อเธอกราบทูลวา  " จริง พระเจาขา "  จึงตรัสวา " ภิกษุ   เธอ 
บวชในพระศาสนาที่เปนเหตุนําสัตวออกจากทุกข  เห็นปานน้ี   ไดทําแลว 
อยางนี้   เพราะเหตุอะไร ?    บัณฑิตในปางกอน    เมื่อพระพุทธเจายิ่งไม 
ทรงอุบัติ    อยูในทามกลางเรือน    ทําความรังเกียจในฐานะแมมีประมาณ 
นอย,    สวนเธอบวชในพระพุทธศาสนาเห็นปานน้ี     หาไดทําแมมาตรวา 
ความรังเกียจไม"  อันภิกษุเหลาน้ันทูลออนวอนแลว    ทรงนําอดีตนิทาน 
มา (ตรัส) วา :- 

                                  ศีล  ๕  ช่ือกุรุธรรม 
         " ในอดีตกาล     เมือ่พระเจาธนญชัยเสวยราชสมบัติอยูในพระนคร 
ชื่ออินทปตตะ   ในแควนกุร,ุ    พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในพระครรภของ 
พระอัครมเหสีของพระราชาน้ัน        ถงึความเปนผูรูเดียงสาแลวโดยลําดับ 
ทรงเรียนศิลปะท้ังหลายในเมืองตักกสิลาแลว    อันพระบิดาทรงใหดํารงใน 
ตําแหนงอุปราช  ในกาลตอมา   โดยกาลเปนที่ลวงไปแหงพระบิดา  ไดรับ 
ราชสมบัติแลว   ไมทรงละเมิดราชธรรมท้ัง ๑๐ ประการ๑    ทรงประพฤติ 
๑.  ราชธรรม  ๑๐  คือ:- ทาน  การให ๑  สีล  ศีล ๑ ปริจฺจาค  การบริจาค  ๑  อาชฺชว  ความ 
ซ่ือตรง ๑ มทฺทว  ความออนโยน ๑ ตป  ความเพยีร  ๑ อกฺโกธ  ความไมโกรธ ๑ อวหิึสา 
ความไมเบียดเบียน ๑ ขนฺติ  ความอดทน ๑ อวิโรธน ความไมพิโรธ ๑.  
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อยูในกุรุธรรมแลว.   ศลี  ๕ ชื่อวากุรุธรรม.  พระโพธิสัตวทรงรักษาศีล  ๕   
นั้น   ทําใหบริสุทธิ์.   พระชนนี   พระอัครมเหสี   พระอนุชา   อุปราช 
พราหมณปุโรหิต  อํามาตยผูถือเชือก๑   นายสารถี    เศรษฐี   มหาอํามาตย 
ผูเปนขุนคลัง๒    คนรักษาประตู   นางวรรณทาสี๓    ผูเปนหญิงงามเมือง 
ของพระโพธิสัตวนั้น  ยอมรักษาศีล ๕  เหมือนพระโพธิสัตว  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 

                       แควนกาลิงคะเกิดฝนแลง   

        เมื่อชนทั้ง  ๑๑   คนนี้     รักษากรุุธรรมอยูอยางนั้น,    เมื่อพระราชา 
ทรงพระนามวากาลิงคะ  เสวยราชสมบัติอยูในพระนครทันตบุรี  ในแควน 
กาลิงคะ   ฝนมิไดตกในแควนของพระองคแลว .    กช็างมงคล  ชื่อวาอัญ- 
ชนาสภะของพระมหาสัตว  เปนสัตวมีบุญมาก.   ชาวแควนพากันกราบทูล 
ดวยสําคัญวา  " เมื่อนําชางนั้นมาแลว  ฝนจักตก." 
        พระราชาทรงสงพวกพราหมณไป        เพ่ือตองการนําชางนั้นมา. 
พราหมณเหลาน้ันไปแลว     ทลูขอชางกะพระมหาสัตวแลว.    เพ่ือจะทรง 
แสดงอาการขอนี้ของพราหมณเหลานั้น     พระศาสดาจึงตรัสชาดก๔ในติก- 
นิบาตน้ีเปนตนวา  :-                                                        
                " ขาแตพระองคผูเปนใหญแหงชน ขาพระพุทธ- 
        เจาท้ังหลาย    ทราบศรัทธาและศีลของพระองคแลว 
        ขอพระราชทานแลกทองดวยชาง  ซึ่งมีสีดุจดอกอัญ- 
        ชัน  ไปในแควนกาลิงคะ." 
๑. พนักงานรางวัด.  ๒. โทณมาปโก ผูตวงวัตถุดวยทะนาน. โทณะหน่ึงเทากับ ๔ อาฬหก. 
๓. หญิงคนใชรูปงาม    ๔. ขุ. ชา.  ๒๗/ขอ ๔๒๗. กุรุธรรมชาดก.  อรรถกถา. ๔/ ๑๑๙.  
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        ก็เม่ือพราหมณทั้งหลายนําชางมาแลว,    เมื่อฝนไมตก,     ดวยทรง  
สําคัญวา  "พระราชานั้นทรงรักษากุรุธรรม;    เพราะฉะนั้น   ฝนจึงตกใน 
แควนของพระองค" พระเจากาลิงคะ จึงทรงสงพวกพราหมณและอํามาตย 
ไปอีก  ดวยพระดํารัสวา  " พวกทานจงจารึกกุรุธรรมท่ีพระราชานั้นรักษา   
ลงในแผนทองคําแลวนํามา."  เมื่อพราหมณและอํามาตยเหลานั้นไปทูลขอ 
อยู,  ชนเหลาน้ันแมทั้งหมด  นับแตพระราชาเปนตน  กระทําอาการสักวา 
ความรังเกียจบางอยางในศีลทั้งหลายของตน ๆ แลว      หามวา   " ศีลของ  
พวกเราไมบริสุทธิ์ "     ถกูพราหมณและอํามาตยเหลาน้ันออนวอนหนักเขา 
วา   "  ความทําลายแหงศีล  หาไดมีดวยเหตุเพียงเทาน้ีไม"    จึงไดบอกศีล 
ทั้งหลายของตน ๆ แลว. 

        พระเจากาลิงคะทรงรักษากุรุธรรมฝนจึงตก 
        พระเจากาลิงคะ      ไดทอดพระเนตรกุรุธรรมที่พวกพราหมณและ 
อํามาตยจารึกลงในแผนทองคํานํามา   ทรงสมาทานบําเพ็ญใหบริบูรณดวย 
ดี.   ฝนจึงตกในแควนของพระองค,   แวนแควนไดเกษม  มีภิกษาหาได 
โดยงายแลว.                                                                       
        พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว   ทรงประชุมชาดกวา:- 
                " หญิงแพศยาในครั้งน้ัน   ไดเปนนางอุบลวรรณา, 
        คนรักษาประตู  ไดเปนภิกษุชื่อวาปุณณะ,  อํามาตยผู 
        ถือเชือก    ไดเปนกัจจานภิกษุ,    และอํามาตยผูเปน 
        ขุนคลัง    ไดเปนโกลิตะ,   เศรษฐีในครั้งน้ัน   ไดเปน 
        สารบีุตร,    นายสารถี   ไดเปนอนุรุทธะ,  พราหมณ  
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        ไดเปนกัสสปเถระ,  อุปราช  ไดเปนนันทบัณฑิต,   
        พระมเหสี  ไดเปนมารดาของราหุล,  พระชนนี  ได 
        เปนพระนางมายาเทวี,  พระเจากุรุ  ไดเปนพระโพธิ- 
        สัตว;  พวกเธอจงจําชาดกไวดวยอาการอยางน้ี" 
        ดังน้ีแลว  ตรัสวา " ภิกษุ   บัณฑิตในครั้งกอน   เมื่อความรําคาญ 
แมมีประมาณนอยเกิดข้ึนแลว,  ทําศีลเภทของตนใหเปนเครื่องรังเกียจแลว 
อยางนี้,   สวนเธอ   บวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนกับดวยเรา   ยัง 
ทําปาณาติบาตอยู (นับวา) ไดทํากรรมอันหนักยิ่งนัก;  ธรรมดาภิกษุ  ควร 
เปนผูสํารวมดวยมือ  เทา  และวาจา"  ดังน้ีแลว     ตรัสพระคาถานี้วา :- 
            ๒.        หตฺถสฺโต  ปาทสฺโต  
                วาจาย  สฺโต   สฺตตฺตโม 
                อชฺฌตฺตรโต   สมาหิโต 
                เอโก สนฺตุสิโต  ตมาหุ  ภิกข.ุ 
                " บัณฑิตทั้งหลาย       กลาวบุคคลผูมีมอืสํารวม 
        แลว    มีเทาสํารวมแลว    มีวาจาสํารวมแลว    มีตน 
        สํารวมแลว    ยินดีในธรรมอันเปนไปภายใน   มีจิต 
        ต้ังมั่นแลว  เปนคนโดดเด่ียว    สนัโดษวา    " เปน 
        ภิกษุ." 

                                       แกอรรถ 
               บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  หตฺถสฺโต   ความวา   ชื่อวาผูมีมือ 
อันสํารวมแลว    เพราะความไมมีการคะนองมือเปนตน*    หรือการประหาร 
สัตวเหลาอ่ืนเปนตนดวยมือ. 
๑.  การยังมือใหเลนเปนตน.  
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        นัยแมในบทท่ีสอง  ก็เหมือนนัยนี้.    
        กช็ื่อวาผูมีวาจาอันสํารวมแลว   เพราะไมทําวจีทุจริต    มพูีดเท็จทาง 
วาจาเปนตน. 
        บทวา  สฺตตฺตโม  คือผูมีอัตภาพอันสํารวมแลว,   อธิบายวา   ผู 
ไมทําอาการแปลก   มโีคลงกาย  สั่นศรีษะ   และยักค้ิว    เปนตน. 
        บทวา   อชฺฌตฺตรโต      ความวา     ผูยินดีในการเจริญกัมมัฏฐาน 
กลาวคือโคจรธรรมอันเปนไป  ณ ภายใน.                         
        บทวา  สมาหิโต   คือ  ผูมีจิตต้ังม่ันดวยดีแลว. 
        สองบทวา  เอโก  สนตฺุสิโต   ความวา    เปนผูมีปกติอยูผูเดียวยินดี 
แลวดวยดี   คือมีใจยินดีแลวดวยอธิคมแหงตน   จําเดิมแตการประพฤติใน 
วิปสสนา.   จริงอยู   พระเสขบุคคลแมทุกจําพวก   ต้ังตนแตกัลยาณปุถุชน 
ยอมยินดีดวยอธิคมแหงตน   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวาผูสันโดษ,  สวนพระ- 
อรหันต   เปนผูยินดีแลวโดยสวนเดียวแล;    พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย 
เอาพระอรหันตนั้น   จึงตรัสคําน่ันวา   " เอโก   สนตฺุสิโต. " 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                             เรื่องภกิษุฆาหงส   จบ.  
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   ๓. เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ  [๒๕๔]   
 

                      ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภภิกษุชื่อ 
โกกาลิกะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย  มขุสฺโต "  เปนตน. 

     พระโกกาลิกะเกิดในนรกเพราะดาพระอัครสาวก 
        เรื่องมาแลวในพระสูตรวา๑    "  ครั้งน้ันแล   ภิกษุชื่อโกกาลิกะ    ได 
เขาไปเฝาโดยสถานที่ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู " เปนตน.    แมเน้ือ 
ความแหงเรื่องนั้น     บณัฑิตพึงทราบโดยนัยที่พระอรรถกถาจารยกลาวไว 
แลวในอรรถกถาน่ันแล.ท 
        ก็เม่ือพระโกกาลิกะเกิดในปทุมนรก,    ภิกษุทั้งหลายสนทนากันใน 
โรงธรรมวา  "  โอ !  ภิกษุชื่อโกกาลกิะ   ถึงความพินาศแลว  เพราะอาศัย 
ปากของตน,    กเ็มื่อเธอดาพระอัครสาวกทั้งสองอยูนั้นแล,   แผนดินไดให 
ชองแลว." 
        พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา   " ภิกษุทัง้หลาย    พวกเธอนั่ง 
ประชุมกันดวยกถาอะไร    ในกาลบัดนี้ ?"     เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
"  ดวยกถาชือ่น้ี,"  จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุชื่อโกกาลกิะ  ฉิบหาย 
เพราะอาศัยปากของตนในบัดนี้เทาน้ัน  หามิได,  แมในกาลกอน โกกาลิกะ 
ก็ฉิบหายแลวเพราะอาศัยปากของตนเหมือนกัน"    อันภิกษุทั้งหลายผูใคร 
จะสดับเนื้อความน้ันทูลออนวอนแลว       เพ่ือจะทรงประกาศเนื้อความน้ัน 
ไดทรงนําอดีตนิทานมา (ตรัส) วา:- 
๑.  ส.  ส.   ๑๕/๒๑๙.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๕๘.  
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                หงสสองตัวพาเตาผูสหายไปถํ้าของตน   

        ในอดีตกาล      เตาอาศัยอยูในสระแหงหนึ่ง     ในหิมวันตประเทศ. 
ลูกหงสสองตัวเที่ยวไปเพ่ือหากินอยู     ทําความคุนเคยกับเตานั้น    เปนผู 
สนิทสนมอยางแนนแฟน  ในวันหน่ึง   จึงถามเตาวา   " เพ่ือนเอย   ที่อยู 
ของพวกเราในถ้ําทอง   บนพ้ืนแหงภูเขาชื่อจิตตกูฏ   ในหิมวันตประเทศ 
เปนประเทศที่นารื่นรมย,  ทานจักไปกับพวกเราไหม ?" 
        เตา.  ฉันจักไปไดอยางไร ?  
        หงส.  พวกเราจักนําทานไป,     ถาวาทานสามารถเพื่อจะรักษาปาก 
ไวได. 
        เตา.   เพ่ือนเอย    ฉันจักอาจ,   ขอทานท้ังหลายจงพาฉัน ไปเถิด. 
        หงสทั้งสองพูดวา  " ดีละ"  แลวใหเตาคาบทอนไมทอนหนึ่ง  สวน 
ตนคาบปลายทั้งสองแหงทอนไมนั้น   แลวบินไปสูอากาศ. 

                เตาหลุดจากทอนไมที่คาบตกลงตาย 
        พวกเด็กชาวบาน    เห็นเตาถูกหงสนําไปอยูอยางนั้น   จึงพูดกันวา 
" หงสสองตัวนําเตาไปอยูดวยทอนไม."    เตาใครจะพูดวา   " ผิวาสหาย 
ทั้งสองนําเราไปอยู,   ประโยชนอะไรของพวกเอง   ในเพราะขอน้ี   อาย 
พวกเด็กเปรตชั่วราย"      จึงปลอยทอนไมจากท่ีตนคาบไวในเวลาถึงสวน 
เบื้องบนพระราชนิเวศน  ในพระนครพาราณสี  เพราะความท่ีหงสทั้งสอง 
เปนสัตวมีกําลังเร็ว  จึงตกลงไปในพระลานหลวงแตกเปนสองภาค. 

                การพูดมากไมถูกเวลาใหโทษ 
        พระศาสดาครั้นทรงนําอดีตนิทานนี้มาแลว     ทรงยังพหุภาณิชาดก๑ 

ในทุกนิบาตน้ีใหพิสดารวา :- 
๑. ขุ.  ชา.  ๒๗/๒๗๙.  กัจฉปชาดก.  อรรถกถา. ๓/๒๓๕.  
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                " เตาเปลงวาจา  ไดฆาตนแลวหนอ,  เมื่อทอน   
        ไมที่ตนคาบไวดีแลว,  ก็ฆา (ตน)  ดวยวาจาอันเปน 
        ของ ๆ ตน.   ขาแตพระองคผูแกลวกลาประเสริฐใน 
        หมูคน  บุคคลเห็นเหตุแมนั่นแลว  ควรเปลงวาจาท่ีดี 
          ไมควรเปลงวาจาท่ีลวงเลยเวลา.        พระองคยอม 
          ทอดพระเนตรเห็นเตาตัวถึงความฉิบหายเพราะพูดมาก  
            (มิใชหรือ)"                                                                    
แลวตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย   ธรรมดาภิกษุพึงเปนผูสํารวมปากประพฤติ 
สม่ําเสมอ  ไมฟุงซาน  มีจิตสงบ " ดังนี้แลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
       ๓.โย  มขุสฺโต  ภกิฺขุ    มนฺตภาณี  อนุทฺธโต            
        อตฺถ   ธมฺมฺจ  ทีเปติ     มธุร  ตสฺส  ภาสิต. 
                " ภิกษุใด  สํารวมปาก    มปีกติกลาวดวยปญญา 
        ไมฟุงซาน   แสดงอรรถและธรรม,    ภาษิตของภิกษ ุ
        นั้น  ยอมไพเราะ." 

                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มขุสฺโต  ความวา  ชื่อวาผูสํารวม 
แลวดวยปาก  เพราะไมพูดคําเปนตนวา  " เจาเปนคนชาติชั่ว   เจาเปนคน 
ทุศีล"  แมกะคนท้ังหลายมีทาสและคนจัณฑาลเปนตน. 
        บทวา  มนฺตภาณ    ความวา  ปญญา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
วา  มันตา,  ผูมีปกติพูดดวยปญญานั้น. 
        บทวา อนุทฺธโต  ไดแก  ผูมีจิตสงบแลว.  
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        บาทพระคาถาวา  อตฺถ  ธมฺมฺจ  ทีเปติ   ความวา   ยอมแสดง   
อรรถแหงภาษิตและธรรมคือเทศนา. 
        บทวา มธุร  ความวา  ภาษิตของภิกษุเห็นปานนั้น  ชื่อวาไพเราะ. 
        สวนภิกษุใด  ใหอรรถอยางเดียวถึงพรอม,  ไมใหพระบาลีถึงพรอม; 
ใหพระบาลีอยางเดียวถึงพรอม,    ไมใหอรรถถึงพรอม;    ก็หรือไมใหทั้ง 
สองอยางถึงพรอม,  ภาษิตของภิกษุนั้น  หาชื่อวาเปนภาษิตท่ีไพเราะไม. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล.  
                           เรื่องภิกษุชื่อโกกาลิกะ  จบ.  
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        ๔.  เรื่องพระธรรมารามเถระ  [๒๕๕]           
 

                              ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระธรรมา- 
รามเถระ  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " ธมมฺารโม  ธมฺมรโต"    เปนตน. 

        พระภิกษุปรึกษาเรื่องปรินพพานของพระศาสดา 
        ดังไดสดับมา    เมื่อพระศาสดาตรัสบอกวา  " การปรินิพพานของ 
เราจักมีโดยลวงไป ๔ เดอืน   ต้ังแตเดือนน้ี , "   ภิกษุหลายพันรูปเที่ยวแวด  
ลอมพระศาสดาแลว. 
        บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุผูยงัเปนปุถุชน    ไมอาจเพ่ือจะอดกลั้น 
น้ําตาไวได.    ธรรมสังเวชเกิดแกภิกษุผูขีณาสพแลว .   ภิกษุทั้งปวงปรึกษา 
 กันวา  " เราจักทําอยางไรหนอแล ?"    ดังน้ีแลว    ก็เท่ียวไปโดยรวมกัน 
เปนพวกๆ. 

                         พระธรรมารามะไมเก่ียวของดวย 
        สวนภิกษุรูปหน่ึง    ชื่อวาธรรมารามะ    ไมเขาไปสูสํานักของภิกษุ 
ทั้งหลาย,  อันภิกษุทั้งหลายพูดวา   "อยางไร  ? ผูมีอายุ  ก็ไมใหแมคําตอบ 
คิดวา  " ขาววา  พระศาสดาจักปรินิพพานโดยลวงไป  เตือน ๔ เดือน,  สวนเรา 
เปนผูมีราคะยังไมไปปราศแลว    เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยูนี้แหละ 
จักพยายามบรรลุพระอรหัต"    ดังน้ีแลว    ก็เปนผู ๆ เดียวเทาน้ันอยู  นึก 
คิด  ระลึก   ถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว.   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
(เรื่องนั้น) แตพระตถาคตวา "พระเจาขา  พระธรรมรามะมิไดมีแมสักวา 
ความเยื่อใยในพระองค     ไมทําแมสักวาการปรึกษากับพวกขาพระองควา  
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" ขาววา  พระศาสดาจักปรินิพพาน,  พวกเราจักทํา  อยางไรกันเลา ?"   

                พระศาสนารับสั่งใหหาตัว 
        พระศาสดารับสั่งใหเรียกเธอมาแลว   ตรัสถามวา  " ขาววา   เธอทํา 
อยางนั้น  จริงหรือ ?" 
        พระธรรมารามะ.   จริง   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   เพราะเหตุอะไร ?.  
        พระธรรมารามะ.   ขาววา พระองคจักปรินิพพานโดยกาลลวงไป 
เดือน,   สวนขาพระองค   เปนผูมีราคะไมไปปราศ,   เมื่อพระองคยังทรง 
พระชนมอยูนี้แหละ,    ขาพระองคจักพยายามบรรลุพระอรหัต    เพราะเหตุ 
นั้น    ขาพระองคจึงนึก  คิด ระลึก   ถงึธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวอยู. 

              พระศาสดาทรงอนุโมทนาดวย 
        พระศาสดาประทานสาธุการแกเธอวา      "  ดีละ ๆ"      แลวตรัสวา 
" ภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูมีความรักใครในเราแมรูปอ่ืน  พึงเปนเชนภิกษุ 
ธรรมารามะน้ีแหละ,  แทจริง  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อทําการบูชาดวยระเบียบ 
และของหอมเปนตน    หาชื่อวาทําการบูชาแกเราไม,   ผูปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรมเทานั้น  จึงชื่อวาบูชาเรา," ดังนี้แลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
    ๔.        ธมฺมาราโม   ธมฺมรใต           ธมฺม  อนุวจิินฺตย          
        ธมฺม  อนุสฺสร  ภกิฺข ุ              สทฺธมฺมา   น  ปริหายติ. 
                " ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี   ยินดีแลวในธรรม 
        ใครครวญอยูซึ่งธรรม   ระลึกถึงธรรมอยู  ยอมไมเส่ือม 
        จากพระสัทธรรม."  
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                                   แกอรรถ   

        พึงทราบวิเคราะหในบทเหลาน้ันวา :-  ธรรมคือสมถะและวิปสสนา 
เปนที่มายินดีของภิกษุนั้น  เพราะอรรถวาเปนที่อยู   เพราะเหตุนั้น    ชื่อวา 
ผูมีธรรมเปนที่มายินดี,     ผูยินดีแลวในธรรมนั้นนัน่แล     เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวาผูยินดีแลวในธรรม,   ชื่อวาผูใครครวญอยูซึ่งธรรม  เพราะนึกถึง 
ธรรมนั้นนั่นแหละบอย  ๆ,  อธิบายวา  ผูนึกถึงธรรมน้ันอยู.   
        บทวา  อนุสฺสร  ไดแก  ระลึกถึงธรรมนั้นนั่นแหละอยู. 
        บทวา  สทฺธมฺมา   ความวา ภิกษุเห็นปานน้ัน  ยอมไมเสื่อมจาก 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประเภท  และจากโลกุตรธรรม  ๙. 
        ในกาลจบเทศนา   ภิกษุนั้นต้ังอยูแลวในพระอรหัต,     เทศนาไดมี 
ประโยชนแมแกผูประชุมกันแลว   ดงัน้ีแล. 
                เรือ่งพระธรรมารามเถระ  จบ.  
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๕.  เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง [๒๕๖]           
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน     ทรงปรารภภิกษุผูคบ 
ภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " สลาภ 
นาติมฺเยฺย " เปนตน.  

    ภิกษุคบภิกษุพวกพระเทวทัตเพราะเห็นแกลาภ 
        ดังไดสดับมา   ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัตรูปหน่ึง   ไดเปนสหาย 
ของภิกษุรูปนั้น.   ภิกษุผูเปนฝกฝายของพระเทวทัตน้ัน     เห็นเธอเที่ยวไป 
เพ่ือบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย  ทําภัตกิจแลว (กลบั)  มา  จึงถามวา  " ทาน 
ไปไหน ?." 
        ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา.   ผมไปสูที่ชื่อโนนเพ่ือเที่ยวบิณฑบาต. 
        ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต.  ทานไดบิณฑบาตแลวหรือ ? 
        ภิกษุผูเปนฝกฝายพระศาสดา.  เออ  เราไดแลว. 
        ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัต.     ในที่นี้แหละ    พวกผมมีลาภและ 
สักการะเปนอันมาก,    ขอทานจงอยูในท่ีนี้แหละสัก  ๒-๓ วันเถิด. 
        เธออยูในท่ีนั้น   ๒-๓ วันตามคําของภิกษุนั้นแลว      ก็ไดไปสูที่อยู 
ของตนตามเดิม. 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา  " พระ- 
เจาขา   ภิกษุนี้บริโภคลาภและสักการะที่เกิดข้ึนแกพระเทวทัต,    เธอเปน 
ฝกฝายของพระเทวทัต."  
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        พระศาสดารับสั่งใหเรียกภิกษุนั้นมาแลว   ตรัสถามวา   " ไดยินวา   
เธอไดทําอยางนั้น  จริงหรือ  ?." 
        ภิกษุ.   จริง  พระเจาขา,    ขาพระองคอาศัยภิกษุหนุมรูปหน่ึงอยูใน 
ที่นั้น  ๒-๓ วัน;   ก็แตวา  ขาพระองคมิไดชอบใจลัทธิของพระเทวทัต. 

            ภิกษุควรยินดีในลาภของตนเทาน้ัน    

        ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเธอวา   " เธอไมชอบใจลัทธิ 
(ของพระเทวทัต )  ก็จริง,     ถึงอยางนั้น    เธอเที่ยวไปประหน่ึงวาชอบใจ 
ลัทธิของชนผูที่เธอพบเห็นแลวทีเดียว;   เธอทําอยางนั้นในบัดนี้เทาน้ันก็หา 
มิได,    แมในกาลกอน   เธอก็เปนผูเห็นปานน้ันเหมือนกัน,"    อันภิกษุ 
ทั้งหลายทูลวิงวอนวา  " พระเจาขา   ในบัดนี้    พวกขาพระองคเห็นภิกษุนี้  
ดวยตนเองกอน,    แตในกาลกอน    ภิกษุนี่พอใจลัทธิของใครเท่ียวไป ? 
ขอพระองคโปรดตรัสบอกแกพวกขาพระองคเถิด,"   จึงทรงนําอดีตนิทาน 
มา  ทรงยังมหิลามุขชาดก๑ นี้ใหพิสดารวา :- 
                " ชางชื่อมหิลามุข    ฟงคําของพวกโจรกอนแลว 
        เท่ียวฟาดบุคคลผูไปตามอยู,  แตพอฟงคําของสมณะ 
        ผูสํารวมดีแลว  ก็เปนชางประเสริฐ  ต้ังอยูแลวในคุณ 
        ทั้งปวง."                                      
แลวตรัสวา     " ภิกษุทั้งหลาย     ธรรมดาภิกษุเปนผูยินดีดวยลาภของตน 
เทาน้ัน,    การปรารถนาลาภของผูอ่ืน    ไมสมควร,    เพราะบรรดาฌาน 
วิปสสนา  มรรค  และผลทั้งหลาย      แมธรรมสักอยางหน่ึงยอมไมเกิดข้ึน 
๑. ขุ.  ชา.  ๒๗/๙.  อรรถกถา. ๑/ ๒๗๙.  
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แกภิกษุผูปรารถนาลาภของผูอ่ืน,   แตคุณชาติทั้งหลายมีฌานเปนตน   ยอม    
เกิดข้ึนแกภิกษุผูยินดีดวยลาภของตนเทาน้ัน"  ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดง 
ธรรม  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
    ๕.        สลาภ   นาติมฺเยฺย           นาฺเส  ปหยฺจเร 
        อฺเส   ปหย  ภิกฺข ุ           สมาธึ  นาธิคจฺฉติ.  
        อปฺปลาโภป  เจ  ภิกขฺุ          สลาภ  นาติมฺติ 
        ต  เว  เทวา  ปสสนฺติ            สุทธฺาชีวึ  อตนฺทิต. 
                " ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน,     ไมควรเท่ียว 
        ปรารถนาลาภของผูอื่น,    ภิกษุเมื่อปรารถนาลาภของ 
        ผูอื่น  ยอมไมประสบสมาธิ;  ถาภิกษุแมเปนผูมีลาภ 
        นอย   กไ็มดูหมิ่นลาภของตน,  เทพยดาทั้งหลาย  ยอม 
        สรรเสรญิภิกษุนั้นแล    (วา)  ผูมอีาชีพหมดจด    ไม 
        เกียจคราน." 

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สลาภ   ไดแก  ลาภที่เกิดข้ึนแกตน. 
จริงอยู    ภิกษุผูเวนการเท่ียวไปตามตามลําดับตรอก    เลี้ยงชพีอยูดวยการ 
แสวงหาอันไมสมควร   ชื่อวาดูหม่ิน   คือดูแคลน   ไดแก  รังเกยีจลาภของ 
ตน;  เพราะเหตุนั้น   ภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน   ดวยการไมทําอยาง 
นั้น.                            
        สองบทวา  อฺเส    ปหย    ความวา   ไมควรเท่ียวปรารถนาลาภ 
ของคนเหลาอ่ืน.  
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        บาทพระคาถาวา  สมาธึ   นาธิคจฺฉติ  ความวา  ก็ภิกษุเมื่อปรารถนา       
ลาภของชนเหลาอ่ืนอยู     ถึงความขวนขวายในการทําบริขารมีจีวรเปนตน 
แกชนเหลาน้ัน   ยอมไมบรรลุอัปปนาสมาธิ  หรืออุปจารสมาธิ. 
        บาทพระคาถาวา  สลาภ  นาติมฺติ   ความวา  ภิกษุแมเปนผูมี 
ลาภนอย         เมื่อเที่ยวไปตามลําดับตรอกโดยลําดับแหงตระกูลสูงและตํ่า 
ชื่อวา ไมดูแคลนลาภของตน.  
        บทวา  ต   เว   เปนตน   ความวา เทพดาทั้งหลายยอมสรรเสริญ    คือ 
ชมเชย   ภิกษุนั้น   คือผูเห็นปานน้ัน    ผูชื่อวามีอาชีวะหมดจด  เพราะความ 
เปนผูมีชีวิตเปนสาระ    ชือ่วาผูไมเกียจคราน    เพราะความเปนผูไมยอทอ 
ดวยอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
       เรื่องภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง  จบ.  
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    ๖.  เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ [๒๕๗]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพราหมณชื่อ 
ปญจัคคทายก     ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา      " สพฺพโส  นามรูปสฺมึ"    
เปนตน.  

            เหตุที่พราหมณไดช่ือวาปญจัคคทายก 
        ดังไดสดับมา    พราหมณนั้นยอมถวายทานชื่อเขตตัคคะ๑    ในเวลา 
แหงนาขาวกลาอันตนเก็บเกี่ยวเสร็จแลวน่ันแล,    ในเวลาขนขาวลาน    ก ็
ถวายชื่อขลัคคคะ,๒   ในเวลานวด  กถ็วายทานชื่อขลภัณฑัคคะ,๓  ในเวลาเอา 
ขาวสารลงในหมอ    ก็ถวายทานชื่ออุกขลิกัคคะ,๔    ในเวลาท่ีตนคดขาวใส 
ภาชนะ    ก็ถวายทานชื่อปาฏิคคะ,๕   พราหมณยอมถวายทานอันเลิศทั้ง  ๕ 
อยางนี้.          
        พราหมณนั้น      ชื่อวา  ยังไมใหแกปฏิคาหกผูที่มาถึงแลว    ยอมไม 
บริโภค.   เพราะเหตุนั้น  เขาจึงไดมีชื่อวา  "ปญจัคคทายก" นั่นแล. 

       พระศาสดาเสด็จไปโปรดพราหมณและภรรยา 
        พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแหงผลท้ัง ๓  ของพราหมณนั้น       และ 
นางพราหมณีของเขา    จึงไดเสด็จไปในเวลาบริโภคของพราหมณ    แลว 
ประทับยืนอยูที่ประตู.      แมพราหมณนั้นบายหนาไปภายในเรือน     นั่ง 
บริโภคอยูที่หนาประตู,  เขาไมเห็นพระศาสดาผูประทับยืนอยูที่ประตู. 
๑.  ทานอันเลิศในนา ๒.  ทานอันเลิศในลาน.  ๓. ทานอันเลิศในคราวนวด.  ๔. ทาน 
อันเลิศในคราวเทขาวสารลงหมอขาว.  ๕.  ทานอันเลิศในคราวคดขาวสุกใสภาชนะ.  
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        สวนนางพราหมณีของเขา    กําลงัเลี้ยงดูเขาอยู   เห็นพระศาสดาจึง 
คิดวา   " พราหมณนี้   ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง  ๕  ( กอน )    แลวจึง 
บริโภค,     ก็บัดนี้    พระสมณโคดมเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตู;   ถาวา 
พราหมณเห็นพระสมณโคคมน่ีแลว     จักนําภัตของตนไปถวาย,    เราจัก 
ไมอาจเพ่ือจะหุงตมเพื่อเขาไดอีก."    นางคิดวา   " พราหมณนี้จักไมเห็น  
พระสมณโคดมดวยอาการอยางน้ี"    จึงหันหลัง๑ใหเพระศาสดา  ไดยืนกม 
ลงบังพระศาสดาน้ันไวขางหลังพราหมณนั้น  ประดุจบังพระจันทรเต็มดวง 
ดวยฝามือฉะน้ัน.   นางพราหมณียืนอยูอยางนั้นนั่นแหละ   แลวก็ชําเลือง๒ 

ดูพระศาสดาดวยหางตา   ดวยคิดวา  " พระศาสดาเสด็จไปแลวหรือยัง." 

                  พราหมณเห็นพระศาสดา 
        พระศาสดาไดประทับยืนอยูในที่เดิมนั่นเอง.      สวนนางมิไดพูดวา 
" นิมนตพระองคโปรดสัตวขางหนาเถิด "    ก็เพราะกลัวพราหมณจะไดยิน, 
แตนางถอยไป  แลวพูดคอย ๆ วา  " นมินตโปรดสตัวขางหนาเถิด."  
        พระศาสดาทรงสั่นพระเศียร๓ดวยอาการอันทรงแสดงวา    " เราจักไม 
ไป "   เมื่อพระพุทธเจาผูเปนที่เคารพของชาวโลก   ทรงสั่นพระเศียรดวย 
อาการอันแสดงวา   " เราจักไมไป,"    นางไมอาจอดกลั้นไวได   จึงหัวเราะ 
ดังลั่นข้ึน. 
        ขณะนั้น   พระศาสดาทรงเปลงพระรัศมีไปตรงเรือน.  แมพราหมณ 
นั่งหันหลังใหแลวน่ันแล    ไดยินเสียงหัวเราะของนางพราหมณี   และมอง 
เห็นแสงสวางแหงพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ประการ  จึงไดเห็นพระศาสดา. 
๑. สตฺถุ  ปฏ ึ  ทตฺวา  ใหซ่ึงหลังแดพระศาสดา.  ๒. สตฺถาร  อฑฺฒกฺขิเกน  โอโบเกสิ  มอง 
ดูพระศาสดาดวยตาครึ่งหนึ่ง.   ๓.  เพงเพื่อจะพูดอยางเดียว  หาใสใจถึงเสขิยวัตรไม. 

.  
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                  พราหมณถวายภัตแดพระศาสดา   

        ธรรมดาวา พระพุทธเจาท้ังหลายยังไมไดทรงแสดงพระองคแกชน 
ทั้งหลายผูถึงพรอมแลวดวยเหตุ   ในบานหรือในปาแลว   ยอมไมเสด็จหลีก 
ไป.   แมพราหมณเห็นพระศาสดาแลว   จึงพูดวา  " นางผูเจริญ   หลอน   
ไมบอกพระราชบุตรผูเสด็จมาประทับยืนอยูที่ประตูแกเรา     ใหเราฉิบหาย 
เสียแลว,  หลอนทํากรรมหนัก"   ดังน้ีแลว   ก็ถือเอาภาชนะแหงโภชนะท่ี 
ตนบริโภคแลวครั้งหนึ่ง  ไปยังสํานักพระศาสดา  แลวกราบทูลวา  " ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง ๔  แลว    จึง 
บริโภค;     แตสวนแหงภัตสวนหนึ่งเทานั้น    อันขาพระองคแบงครึ่งจาก 
สวนน้ีบริโภค,     สวนแหงภัตสวนหน่ึงยังเหลืออยู;    ขอพระองคไดโปรด 
รับภัตสวนน้ีของขาพระองคเถิด." 

        พราหมณเล่ือมใสพระดํารัสของพระศาสดา 
        พระศาสดาไมตรัสวา     " เราไมมีความตองการดวยภัตอันเปนเดน 
ของทาน"   ตรัสวา   " พราหมณ  สวนอันเลิศก็ดี  ภัตท่ีทานแบงครึ่งบริโภค 
แลวก็ดี   เปนของสมควรแกเราทั้งน้ัน,   แมกอนภัตท่ีเปนเดน   เปนของ 
สมควรแกเราเหมือนกัน,    พราหมณ    เพราะพวกเราเปนผูอาศัยอาหารท่ี 
ผูอ่ืนใหเลี้ยงชีพ  เปนเชนกับพวกเปรต"  แลวตรัสพระคาถานี้วา:- 
                " ภิกษุผูอาศัยอาหารที่บุคคลอ่ืนใหเลี้ยงชีพ  ได 
        กอนภัตอันใดจากสวนท่ีเลิศก็ตาม        จากสวนปาน 
        กลางกต็าม    จากสวนท่ีเหลือก็ตาม.  ภิกษุนัน้เปนผู 
        ไมควรเพ่ือชมกอนภตันั้น,   และไมเปนผูติเตียน  
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        แลว   ขบฉันกอนภัตนั้น,  ธีรชรท้ังหลายยอมสรร- 
        เสริญแมซึ่งภิกษุนั้นวา  เปนมุนี."   
        พราหมณพอไดฟงพระคาถานั้น    ก็เปนผูมีจิตเลื่อมใส   แลวคิดวา 
"  โอ !   นาอัศจรรยจริง,   พระราชบุตรผูชื่อวาเจาแหงดวงประทีป   มิได 
ตรัสวา  ' เราไมมีความตองการดวยภัตอันเปนเดนของทาน'   ยังตรัสอยาง 
นั้น "   แลวยนือยูที่ประตูนั่นเอง   ทูลถามปญหากะพระศาสดาวา   " ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ     พระองคตรัสเรียกพวกสาวกของพระองควา   ' ภิกษุ ' 
ดวยเหตุเพียงเทาไร ?   บุคคลชื่อวา   เปนภิกษุ."   

       คนผูไมกําหนัดไมติดในนามรูปชือ่วาภิกษุ 
        พระศาสดาทรงใครครวญวา   " ธรรมเทศนาเชนไรหนอ ?    จึงจะ 
เปนเครื่องสบายแกพราหมณนี้"     ทรงดําริวา   " ชนท้ังสองน้ี    ในกาล 
ของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัลสป   ไดฟงคําของภิกษุทั้งหลายผูกลาว 
อยูวา   ' นามรูป,'     การท่ีเราไมละนามรูปแหละ    แลวแสดงธรรมแกชน 
ทั้งสองนั้น    ยอมควร"    แลวจึงตรัสวา " พราหมณ  บุคคลผูไมกําหนัด 
ไมของอยูในนามรูป  ชื่อวา เปนภิกษุ "   ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
    ๖.        สพฺพโส  นามรูปสฺมึ         ยสฺส  นตฺถิ  มมายิต 
        อสตา  จ  น  โสจติ           ส  เว  ภิกฺขูติ  วุจฺจติ. 
                "  ความยึดถือในนามรูปวาเปนของ ๆ เรา     ไมม ี 
        แกผูใดโดยประการท้ังปวง,  อนึ่ง ผูใดไมเศราโศก 
        เพราะนามรูปน้ันไมมีอยู,      ผูนั้นแล  เราเรยีกวา 
        ภิกษุ."  
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                                      แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สพฺพโส  คือ  ในนามรูปทั้งปวงท่ีเปน 
ไปแลวดวยอํานาจขันธ ๕    คือนามขันธ ๔    มีเวทนาเปนตน     และรูป 
ขันธ.                                        
        บทวา   มมายิต    ความวา  ความยึดถือวา  ' เรา '  หรือวา  ' ของเรา 
ไมมีแกผูใด.                       
        บาทพระคาถาวา  อสตา  จ  น โสจติ  ความวา  เมื่อนามรูปนั้นถึง 
ความสิ้นและความเสื่อม    ผูใดยอมไมเศราโศก   คือไมเดือดรอนวา  " รูป 
ของเราส้ินไปแลว  ฯ ล ฯ   วิญญาณของเราสิ้นไปแลว   คือเห็น  (ตามความ 
เปนจริง) วา  " นามรูป   ซึ่งมีความสิ้นและความเส่ือมไปเปนธรรมดาน่ีแล 
สิ้นไปแลว."   
        บทวา  ส   เว  เปนตน    ความวา  ผูนั้น   คือผูเห็นปานน้ัน   ไดแก 
ผูเวนจากความยึดถือในนามรูปซึ่งมีอยูวาเปนของเราก็ดี       ผูไมเศราโศก 
เพราะนามรูปนั้น     ซึ่งไมมีอยูก็ดี  พระศาสดาตรัสเรียกวา   ' ภิกษุ ' 
        ในกาลจบเทศนา    เมียและผัวท้ังสองต้ังอยูในพระอนาคามิผลแลว, 
เทศนาไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                       เรื่องปญจัคคทายกพราหมณ  จบ.  
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            ๗.  เรื่องสัมพหุลภิกษุ  [๒๕๘]            
 

                          ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุมากรูป 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " เมตฺตาวิหารี " เปนตน. 

                  ประวัติพระโสณกุฏิกัณณะ 
        ความพิสดารวา  ในสมัยหน่ึง  เมื่อทานพระมหากัจจานะอาศัยกุรรฆร- 
นคร   ในอวันตีชนบท   อยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ,  อุบาสกชื่อโสณกุฏิกัณณะ 
เลื่อมใสในธรรมกถาของพระเถระ  ใครจะบวชในสํานักของพระเถระ แม 
ถูกพระเถระพูดหามถึง ๒ ครั้งวา  " โสณะ  พรหมจรรยมีภัตหนเดียว  นอน 
ผูเดียว  ตลอดชีพ  เปนสิง่ท่ีบุคคลทําไดดวยยากแล"  ก็เปนผูเกิดอุตสาหะ 
อยางแรงกลาในการบรรพชา    ในวาระท่ี  ๓  วิงวอนพระเถระ   บรรพชา 
แลว    โดยลวงไป ๓  ปจึงไดอุปสมบท    เพราะทักษิณาปถชนบทมีภิกษุ 
นอย    เปนผูใครจะเฝาพระศาสดาเฉพาะพระพักตร  จึงอําลาพระอุปชฌายะ 
ถือเอาขาวที่พระอุปชฌายะใหแลวไปสูพระเชตวันโดยลําดับ     ถวายบังคม 
พระศาสดา  ไดรับการปฏิสันถารแลว   ผูอันพระศาสดาทรงอนุญาตเสนา- 
สนะในพระคันธกุฎีเดียวกันทีเดียว      ใหราตรีสวนมากลวงไปอยูขางนอก๑ 

แลวเขาไปสูพระคันธกุฎีในเวลากลางคืน    ใหสวนแหงกลางคืนนั้นลวงไป 
แลวท่ีเสนาสนะอันถึงแลวแกตน  ในเวลาใกลรุงอันพระศาสดาทรงเชื้อเชิญ  
แลว    ไดสวดพระสูตรหมดดวยกัน  ๑๖  สูตร    โดยทํานองสรภัญญะท่ีจัด 
เปนอัฏฐกวรรค.๒ 

๑. อชฺโฌกาเส  ในท่ีกลางแจง.     ๒. อฏกวคฺคิกานีติ: อฏกวคฺคภูตานิ  กามสุตฺตาทีน ิ
โสฬสสุตฺตานิ  พระสูตร ๑๖ สูตร มีกามสูตรเปนตน ท่ีจัดเปนอัฏฐกวรรค  พระสูตรเหลานี้มีอยู 
ใน  ขุ. สุ. ๒๕/๔๘๕-๕๒๓.  
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        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงอนุโมทนาเปนพิเศษ  จึงได 
ประทานสาธุการแกทานในเวลาจบสรภัญญะวา   "  ดลีะ ๆ ภิกษุ."   
        ภุมมัฏฐกเทพดา   นาค   และสุบรรณ     ฟงสาธุการท่ีพระศาสดา 
ประทานแลว   ไดใหสาธุการแลว;  เสียงสาธุการเปนอันเดียวกัน  ไดมีแลว 
ตลอดพรหมโลกอยางน้ัน  ดวยประการดังนี้.   
        ในขณะนั้น     แมเทพดาผูสิงอยูในเรือนของมหาอุบาสิกา     ผูเปน 
มารดาของพระเถระ    ในกุรรฆรนคร    ในที่สุด (ไกล) ประมาณ  ๑๒๐ 
โยชน   แตพระเชตวันมหาวิหาร  ก็ไดใหสาธุการดวยเสียงอันดังแลว. 
        ครั้งน้ัน  มหาอุบาสิกา  ถามเทพดาน้ันวา " นั่น  ใครใหสาธุการ ?"  
        เทพดา.   เราเอง   นองหญิง. 
        มหาอุบาสิกา.  ทานเปนใคร ? 
        เทพดา.   เราเปนเทพดา  สิงอยูในเรือนของทาน. 
        มหาอุบาสิกา.   ในกาลกอนแตนี้  ทานมิไดใหสาธุการแกเรา  เพราะ 
เหตุไร ?  วันนี้จึงให. 
        เทพดา.   เรามิไดใหสาธุการแกทาน. 
        มหาอุบาสิกา.   เม่ือเปนเชนนั้น    ทานใหสาธุการแกใคร ? 
        เทพดา.   เราใหแกพระโสณกุฏิกณัณเถระ  ผูเปนบุตรของทาน. 
        มหาอุบาสิกา   บุตรของเราทําอะไร  ? 
        เทพดา.  ในวันนี ้ บตุรของทานอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระ- 
ศาสดา    แลวแสดงธรรมแกพระศาสดา,    พระศาสดาทรงสดับธรรมแหง 
บุตรของทาน  แลวก็ทรงเลื่อมใส   จึงไดประทานสาธุการ,  เพราะเหตุนั้น 
แมเราจึงใหสาธุการแกพระเถระนั้น,       ก็เพราะรับสาธุการของพระสัมมา-  
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สัมพุทธเจา   จึงเกิดสาธุการเปนเสียงเดียวกันไปหมด  นับต้ังตนแตภุมมัฏ-   
ฐกเทพดาตลอดถึงพรหมโลก.                                                    
        มหาอุบาสิกา.   นาย  ก็บุตรของเราแสดงธรรมแกพระศาสดา   หรือ 
พระศาสดาแสดงแกบุตรของเรา. 
        เทพดา.   บุตรของทานแสดงธรรมแกพระศาสดา. 
        เมื่อเทพดากลาวอยูอยางนั้น,   ปติมีวรรณะ ๕ ประการ   เกิดข้ึนแก 
อุบาสิกา   แผไปท่ัวสรีระทั้งส้ิน.   ครั้งน้ัน   มหาอุบาสิกาน้ันไดมีความคิด 
อยางนี้วา   " หากวา  บุตรของเราอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา 
แลวยังสามารถแสดงธรรมแกพระศาสดาได,     ก็จักสามารถใหแสดงธรรม 
แมแกเราไดเหมือนกัน, ในเวลาบุตรมาถึง  เราจักใหทําการฟงธรรมกัน 
แลวฟงธรรมกถา." 

        พระโสณะทูลขอพร  ๕ ประการกะพระศาสดา   

        ฝายพระโสณเถระแล   เมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแลว,   คิดวา 
" เวลาน้ี    เปนเวลาสมควรที่จะกราบทูลขาวที่พระอุปชฌายะใหมา"   ดังน้ี 
แลว     จึงทูลขอพร ๕ ประการ๑     กะพระผูมีพระภาคเจา    ต้ังตนแตการ 
อุปสมบทดวยคณะสงฆมีภิกษุผูทรงวินัยเปนที่ ๕   ในชนบททัง้หลายซ่ึงต้ัง 
อยูปลายแดนแลว    อยูในสํานักของพระศาสดา ๒-๓ วันเทานั้น    ทลูลา 
พระศาสดาวา    "  ขาพระองคจักเยี่ยมพระอุปชฌายะ"    ไดออกจากพระ- 
เชตวันวิหาร  ไปสูสํานักพระอุปชฌายะโดยลําดับ. 
  ๑. ขอใหอุปสมบทดวยคณะเพยีง  ๕ รูปได ๑   ขอใหใชรองเทาหลายชั้นได  ๑  ขอใหอาบน้ําได 
เนืองนิตย  ๑ ขอใหใชเคร่ืองปูลาดท่ีทําดวยหนังได ๑  ( ๔ ขอนี้เฉพาะในปจจันตชนบท)    มี 
มนุษยส่ังถวายจีวรแกภกิษุอยูนอกสีมา  ภิกษุผูรับส่ังจึงมาบอกใหเธอรับ  แตเธอรังเกียจไมยอม 
รับ ดวยกลัวเปนนิสสัคคีย  ขออยาใหเปนนสิสัคคีย ๑. มหาวัคค ๕/๓๔.  
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        ในวันรุงข้ึน   พระเถระพาทานเที่ยวไปบิณฑบาต    ไดไปถึงประตู  
เรือนของอุบาสิกาผูเปนมารดา.  
        ฝายอุบาสิกาน้ัน  เห็นบุตรแลวกด็ีใจ  ไหวแลว   อังคาสโดยเคารพ 
แลวถามวา " พอ  ไดยินวา  คุณอยูในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดา 
แลวแสดงธรรมกถาแกพระศาสดา  จริงหรือ ? "  
        พระโสณะ.  เรื่องนี้   ใครบอกแกโยม ?  อุบาสิกา. 
        มหาอุบาสิกา.   พอ  เทวดาผูสิงอยูในเรือนน้ี   ใหสาธุการดวยเสียง 
อันดัง,   เมื่อโยมถามวา  ' นั่นใคร '  ก็กลาววา  ' เราเอง '  แลวบอกอยาง 
นั้นนั่นแหละ,   เพราะฟงเรื่องนั้น    โยมจึงไดมีความคิดอยางนี้วา  '  ถาวา 
บุตรของเราเสดงธรรมกถาแกพระศาสดาไดไซร, ก็จักอาจแสดงธรรม 
แมแกเราได. ' 
        ครั้งน้ัน   มหาอุบาสิกากลาวกะพระโสณะน้ันวา   " พอ  เพราะคุณ 
แสดงธรรมเฉพาะพระพักตรของพระศาสดาไดแลว,  คุณก็จักอาจแสดง 
แมแกโยมไดเหมือนกัน,     ในวันชื่อโนน     โยมจักใหทําการฟงธรรมกัน 
แลวจักฟงธรรมของคุณ"  พระโสณะรับนิมนตแลว. 
        อุบาสิกาคิดวา  " เราถวายทานแกภิกษุสงฆ  ทําการบูชาแลวจักฟง 
ธรรมกถาแหงบุตรของเรา"     จึงไดต้ังใหหญิงทาสีคนเดียวเทานั้นใหเปน 
คนเฝาเรือน     แลวไดพาเอาบริวารชนทั้งส้ินไป    เพื่อฟงธรรมกถาของ 
บุตรผูจะกาวข้ึนสูธรรมาสนที่ประดับประดาไวแลว       ในมณฑปท่ีตนให 
สรางไวภายในพระนคร  เพ่ือประโยชนแกการฟงธรรม   แสดงธรรมอยู. 

            พวกโจรเขาปลนเรือนมหาอุบาสิกา                                       

        ก็ในเวลาน้ัน  พวกโจร  ๙๐๐ เที่ยวมองหาชองในเรือนของอุบาสิกา  
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นั้นอยู.   ก็เรอืนของอุบาสิกาน้ัน     ลอมดวยกําแพง ๗  ชั้น  ประกอบดวย       
ซุมประตู ๗ ซุม.    เขาลามสุนัขที่ดุไวในที่นั้น ๆ ทกุๆ ซุมประตู;    อน่ึง 
เขาขุดคูไวในที่น้ําตกแหงชายคาภายในเรือน   แลวก็ใสดีบุกจนเต็ม,  เวลา 
กลางวัน       ดีบุกนั้นปรากฏเปนประดุจวาละลายเดือดพลานอยูเพราะแสง 
แดด (เผา),     ในเวลากลางคืน    ปรากฏเปนกอนแข็งกระดาง,    เขาปก 
ขวากเหล็กใหญไวที่พ้ืนในระหวางดูนั้นติด ๆ กันไป.      พวกโจรเหลาน้ัน 
ไมไดโอกาส   เพราะอาศัยการรักษานี้  และเพราะอาศัยความท่ีอุบาสิกาอยู 
ภายในเรือน  วันนั้นทราบความอุบาสิกาน้ันไปแลว  จึงขุดอุโมงคเขาไป  
สูเรือน   โดยทางเบื้องลางแหงดูดีบุกและขวากเหล็กทีเดียว  แลวสงหัวหนา 
โจรไปสูสํานักของอุบาสิกาน้ัน   ดวยสั่งวา  " ถาวาอุบาสิกานั้น   ไดยินวา 
พวกเราเขาไปในที่นี้แลว  กลับมุงหนามายังเรือน,  ทานจงฟนอุบาสิกาน้ัน 
ใหตายเสียดวยดาบ."  หวัหนาโจรน้ัน  ไดไปยืนอยูในสํานักของอุบาสิกา 
นั้น.                                                    
        ฝายพวกโจร  จุดไฟใหสวางในภายในเรือน แลวเปดประตูหองเก็บ 
กหาปณะ.   นางทาสีนั้นเห็นพวกโจรแลว   จึงไปสูสํานักอุบาสิกา   บอกวา 
" คุณนาย      โจรเปนอันมากเขาไปสูเรือน       งัดประตูหองเก็บกหาปณะ 
แลว." 
        มหาอุบาสิกา.    พวกโจรจงขนเอากหาปณะที่ตนคนพบแลวไปเถิด, 
เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา,     เจาอยาทําอันตรายแกธรรมของเรา 
เลย,    เจาจงไปเรือนเสียเถิด. 
        ฝายพวกโจร   ทําหองเก็บกหาปณะใหวางเปลาแลว   จึงงัดหองเก็บ 
เงิน.  นางทาสีนั้นก็มาแจงเนื้อความแมนั้นอีก.  อุบาสิกาพูดวา  " พวกโจร  
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จงขนเอาทรัพยที่ตนปรารถนาไปเถิด,  เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา 
เจาอยาทําอันตรายแกเราเลย"  แลวกส็งนางทาสีนั้นออกไปอีก.   
        พวกโจรทําแมหองเก็บเงินใหวางเปลาแลว        จึงงัดหองเก็บทอง. 
นางทาสีนั้นก็ไปแจงเนื้อความน้ันแกอุบาสิกาแมอีก. 
        ครั้งน้ัน  อุบาสิกาเรียกนางทาสีมา  แลวพูดวา " ชะนางตัวดี  เจา 
มาสํานักเราหลายครั้งแลว    แมเราสั่งวา  ' พวกโจรจงขนเอาไปตามชอบใจ 
เถิด,   เราจะฟงธรรมกถาแหงบุตรของเรา,    เจาอยาทําอันตรายแกเราเลย ' 
ก็หาเอ้ือเฟอถอยคําของเราไม  ยังขืนมาซ้ํา ๆ ซาก ๆ ร่ําไป, ที่นี้  ถาเจา    
จักมา,    เราจักรูสิ่งท่ีควรทําแกเจา,    เจาจงกลับบานเสียเถิด"    แลวสงให 
กลับ. 

                ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
        นายโจรฟงถอยคําของอุบาสิกานั้นแลว    คิดวา   " เมื่อพวกเรานําส่ิง 
ของ ๆ หญิงเห็นปานน้ีไป,   สายฟาพึงตกฟาดกระหมอม"  ดังน้ีแลว  จึงไป 
สํานักพวกโจร    สั่งวา   " พวกทานจงขนเอาสิ่งของ ๆ อุบาสิกาไปไวตาม 
เดิมโดยเร็ว."  โจรเหลาน้ัน   ใหหองเก็บกหาปณะเต็มดวยกหาปณะ  ให 
หองเก็บเงินและทองเต็มไปดวยเงินและทองแลว.   ไดยินวา  ความท่ีธรรม 
ยอมรักษาบุคคลผูประพฤติธรรมเปนธรรมดา,    เพราะเหตุนั้นแล   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา :- 
                " ธรรมแล     ยอมรักษาบคุคลผูประพฤติธรรม, 
        ธรรมทีบุ่คคลประพฤติดีแลว    ยอมนําความสุขมาให, 
        นี้เปนอานิสงสในธรรมท่ีบุคคลประพฤติดีแลว:  ผูม ี
        ปกติประพฤติธรรม    ยอมไมไปสูทุคติ."    
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        พวกโจรไดไปยืนอยูในที่เปนที่ฟงธรรม.   ฝายพระเถระแสดงธรรม  
แลว   เมื่อราตรีสวาง   จึงลงจากอาสนะ.   ในขณะนั้นหัวหนาโจรหมอบลง 
แทบเทาของอุบาสิกา  พูดวา " คุณนาย  โปรดอดโทษแกผมเถิด." 
        อุบาสิกา.  นี้อะไรกนั ?  พอ. 
        หัวหนาโจร.    ผมผูกอาฆาตในคุณนาย  ประสงคจะฆาคุณนาย  จึง 
ไดยืน (คุม) อยู. 
        อุบาสิกา.  พอ ถาเชนนั้น  ฉันอดโทษให.  

            พวกโจรเล่ือมใสขอบวชกะพระโสณะ 
        แมพวกโจรท่ีเหลือ  ก็ไดทําอยางน้ันเหมือนกัน   เมื่ออุบาสิกาพูดวา 
" พอทั้งหลาย   ฉันอดโทษให"  จึงพูดวา  " คุณนาย  ถาวาคุณนายอดโทษ 
แกพวกผมไซร,   ขอคุณนายให ๆ บรรพชาแกพวกผม  ในสํานักแหงบุตร 
ของคุณนายเถิด."    อุบาสิกาน้ันไหวบุตรแลว    พูดวา " พอ  โจรพวกนี้  
เลื่อมใสในคุณของโยม  และธรรมกถาของคุณแลว  จึงพากันขอบรรพชา, 
ขอคุณจงใหโจรพวกนี้บวชเถิด. " 
        พระเถระพูดวา   " ดลีะ "   แลวใหตัดชายผาที่โจรเหลาน้ันนุงแลว 
ใหยอมดวยดินแดง   ใหพวกเขาบวชแลว    ใหต้ังอยูในศีล.    แมในเวลาท่ี 
พวกเขาอุปสมบทแลว     พระเถระไดใหพระกัมมัฏฐานตาง ๆ แกภิกษุเหลา 
นั้นรอยละอยาง.  ภิกษุ  ๙๐๐ รูปนั้นเรียนพระกัมมัฏฐาน  ๙ อยางตาง  ๆ กนั 
แลวพากันข้ึนไปสูภูเขาลูกหนึ่ง  นั่งทําสมณธรรมใตรมไมนั้น ๆ  แลว. 
        พระศาสดา ประทับนั่งอยูในพระเชตวันมหาวิหารอันไกลกันได   ๑๒๐ 
โยชนนั่นแล     ทรงเล็งดูภิกษุเหลาน้ันแลว    ทรงกําหนดพระธรรมเทศนา 
ดวยอํานาจแพงความประพฤติของเธอเหลาน้ัน         ทรงเปลงพระรัศมีไป  
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ประหน่ึงวาประทับนั่งตรัสอยูในที่เฉพาะหนา          ไดทรงภาษิตพระคาถา    
เหลาน้ีวา :- 
    ๗.        เมตฺตาวิหารี   โย  ภิกขฺุ          ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน 
        อธิคจฺเฉ   ปท  สนตฺ               สงฺขารูปสม   สุข. 
        สิฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาว              สตฺิตา   เต  ลหเุมสฺสติ 
        เฉตฺวา  ราคฺจ  โทสฺจ         ตโต  นิพฺพานเมหิสิ. 
        ปฺจ  ฉินฺเท  ปฺจ  ชเห          ปฺจ  อุตฺตริ   ภาวเย 
        ปฺจสงฺคาติโค  ภิกฺขุ               โอฆติณฺโณติ   วุจฺจติ. 
                ฌาย  ภิกขฺุ   มา  จ   ปมาโท 
                มา   เต   กามคุเณ   ภมสฺส ุ  จิตฺต  
                มา  โลหคุฬ  คิลี  ปมตฺโต 
        มา  กนทฺิ   ทุกขฺมิทนฺติ  ฑยฺหมาโน. 
        นตฺถิ   ณาน  อปฺฺสฺส        ปฺญา  นตฺถิ   อฌายโต 
        ยมหิ  ฌานฺจ   ปฺญา  จ      ส   เว   นิพฺพานสนฺติเก. 
        สฺุาคาร  ปวิฏสฺส             สนฺตจิตฺตสฺส   ภิกฺขุโน 
        อมานุสี   รตี   โหติ                  สมมฺา  ธมฺม  วปิสฺสโต.  
        ยโต          ยโต  สมฺมสติ                  ขนฺธาน  อทุยพฺพย 
        ลภตี  ปติปาโมชฺช                     อธิ  ปฺสฺส   ภิกฺขุโน 
        ตตฺายมาทิ   ภวติ                         อิธ  ปฺสสฺ  ภิกขฺุโน 
        อินฺทฺริยคุตฺติ  สนฺตุฏ ี                ปาติโมกฺเข    จ  สวโร 
        มิตฺเต  ภชสฺสุ  กลฺยาเณ               สุทฺธาชีเว   อตนฺทิเต.  
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        ปฏิสนถฺารวุตฺตฺยสฺส                อาจารกุสโล  สิยา   
        ตโต  ปาโมชฺชพหุโล               ทุกขฺสฺสนฺต  กรสิฺสติ. 
                " ภิกษุใด  นี้ปกติอยูดวยเมตตา   เลื่อมใสในพระ- 
         พุทธศาสนา,   ภิกษุนั้น  พึงบรรลุบทอันสงบ   เปนที่ 
         เขาไประงับสังขาร  อันเปนสุข.   ภิกษ ุ เธอจงวิดเรือ 
          นี,้  เรือท่ีเธอวิดแลว   จักถึงเร็ว;  เธอตัดราคะและ 
         โทสะไดแลว   แตนั้นจักถึงพระนิพพาน.  ภกิษุพึงตัด  
         ธรรม ๕  อยาง  พึงละธรรม ๕ อยาง  และพึงยังคุณ 
        ธรรม ๕ ใหเจริญย่ิง ๆ ขึ้น,    ภิกษุผูลวงกิเลสเครื่อง 
          ของ ๕  อยางไดแลว  เราเรียกวา  ผูขามโอฆะได.  
         ภิกษ ุ  เธอจงเพงและอยาประมาท,   จิตของเธออยา 
        หมุนไปในกามคุณ,    เธออยาเปนผูประมาทกลืนกิน 
         กอนแหงโลหะ,     เธออยาเปนผูอันกรรมแผดเผาอยู 
        คร่ําครวญวา   ' นี้ทุกข.'      ฌานยอมไมมแีกบุคคลผู 
        ไมมีปญญา,     ปญญายอมไมมแีกผูไมมีฌาน.   ฌาน 
        และปญญายอมมีในบุคคลใด,   บคุคลนั้นแล  ต้ังอยู 
        แลวในที่ใกลพระนพิพาน.  ความยินดีมิใชของมีอยู 
         แหงมนุษย      ยอมมีแกภกิษุผูเขาไปแลวสูเรือนนาง 
         ผูมีจิตสงบแลว  ผูเห็นแจงธรรมอยูโดยชอบ.  ภิกษ ุ
         พิจารณาอยู   ซึ่งความเกิดขึ้นและควานเสื่อมไปแหง 
         ขันธทัง้หลายโดยอาการใด ๆ,  เธอยอมไดปติและ 
         ปราโมทยโดยอาการนั้น ๆ,  การไดปติและปราโมทย  
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        นั้น     เปนธรรมอันไมตายของผูรูแจงท้ังหลาย,  ธรรม 
          นี ้  คือความคุมครองซึ่งอินทรีย  ๑  ความสนัโดษ  ๑ 
        ความสาํรวมในพระปาติโมกข ๑      เปนเบื้องตนใน 
        ธรรมอนัไมตายน้ัน   มีอยูแกภิกษุผูมีปญญาในพระ-   
          ศาสนาน้ี.    เธอจงคบมิตรท่ีดีงาม  มีอาชีวะอันหมด 
          จด    มีเกียจคราน.   ภิกษุพึงเปนผูประพฤติในปฏ-ิ 
          สันถาร    พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ;  เพราะเหตุนั้น 
           เธอจกัเปนผูมากดวยปราโมทย       กระทําท่ีสุดแหง  
          ทุกขได." 

                                  แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เมตฺตาวิหารี  ความวา บุคคลผูทํากรรม 
ในพระกัมมัฏฐานอันประกอบดวยเมตตาอยูก็ดี      ผูยังฌานหมวด  ๓ และ 
หมวด ๔    ใหเกิดข้ึนดวยอํานาจแหงเมตตาแลวดํารงอยูก็ดี  ชื่อวา ผูมีปกติ 
อยูดวยเมตตาโดยแท. 
        คําวา  ปสนฺโน  ความวา  ก็ภิกษุใดเปนผูเลื่อมใสแลว,   อธิบายวา 
ยอมปลูกฝงความเลื่อมใสลงในพระพุทธศาสนาน่ันแล.  
        สองบทวา ปท สนฺต นั่น    เปนชือ่แหงพระนิพพาน. จริงอยู  ภิกษุ 
ผูเห็นปานน้ัน  ยอมบรรล,ุ  อธิบายวา  ยอมประสบโดยแท  ซึง่พระนิพพาน 
อันเปนสวนแหงความสงบ    ชื่อวาเปนที่เขาไประงับสังขาร    เพราะความ 
ที่สังขารทั้งปวงเปนสภาพระงับแลว    ซึ่งมีชื่ออันไดแลววา  ' สุข '  เพราะ 
ความเปนสุขอยางยิ่ง.  
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        บาทพระคาถาวา   สิฺจ  ภิกขฺุ   อมิ   นาว  ความวา  ภิกษุเธอจงวิด 
เรือ  กลาวคืออัตภาพน้ี  ซึ่งมีน้ําคือมิจฉาวิตกท้ิงเสีย.   
        บาทพระคาถาวา  สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสติ  ความวา เหมือนอยางวา 
เรือท่ีเพียบแลวดวยนํ้าในมหาสมุทรน่ันแล     ชื่อวาอันเขาวิดแลว     เพราะ 
ความท่ีน้ําอันเขาปดชองทั้งหลายวิดแลว     เปนเรือท่ีเบา     ไมอัปปางใน 
มหาสมุทร    ยอมแลนไปถึงทาไดเร็วฉันใด;   เรือคืออัตภาพแมของทานน้ี   
ที่เต็มแลวดวยน้ําคือมิจฉาวิตกก็ฉันนั้น   ชื่อวาอันเธอวิดแลว  เพราะความ 
ที่น้ําคือมิจฉาวิตก     ซึ่งเกิดข้ึนแลว    อันเธอปดชองทั้งหลายมีจักษุทวาร 
เปนตน    ดวยความสํารวม  วิดออกแลวจึงเบา  ไมจมลงในสังสารวัฏ   จัก 
พลันถึงพระนิพพาน. 
        บทวา   เฉตฺวา  เปนตน   ความวา  เธอจงตัดเครื่องผูกคือราคะและ 
โทสะ,   ครั้นตัดเครื่องผูกเหลาน้ันแลว   จักบรรลพุระอรหัต,   อธิบายวา 
แตนั้น     คือในกาลตอมา  จักบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน. 
        สองบทวา   ปฺจ   ฉินฺเท  คือ พึงตัดสังโยชนอันมีในสวนเบื้องตํ่า 
๕ อยาง   อันยังสัตวใหถึงอบายชั้นตํ่า  ดวยหมวด  ๓  แหงมรรคชั้นตํ่า  ดุจ 
บุรุษตัดเชือกอันผูกแลวท่ีเทาดวยศัสตราฉะน้ัน. 
        สองบทวา  ปฺจ  ชเห  ความวา  พึงละ  คือท้ิง,  อธิบายวา  พึงตัด 
สังโยชนอันมีในสวนเบื้องบน ๕ อยาง       อันยังสัตวใหถึงเทวโลกชั้นสูง 
ดวยพระอรหัตมรรค  ดจุบุรุษตัดเชือกอันรัดไวที่คอฉะน้ัน. 
        บาทพระคาถาวา   ปฺจ  อุตฺตริ   ภาวเย  คือ พึงยังอินทรีย ๕  ม ี
ศรัทธาเปนตนใหเจริญยิ่ง      เพ่ือประโยชนแกการละสังโยชนอันมีในสวน 
เบื้องบน.  
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        บทวา  ปฺจสงฺคาติโค  ความวา เมื่อเปนเชนน้ัน  ภิกษุชื่อวาผูลวง 
กิเลสเครื่องของ ๕ อยางได      เพราะกาวลวงกิเลสเครื่องของ     คือราคะ 
โทสะ  โมหะ  มานะ  และทิฏฐิ   ๕ อยาง  พระศาสดาตรัสเรียกวา  " ผูขาม  
โอฆะได;"   อธิบายวา  ภิกษุนั้น    พระศาสดาตรัสเรียกวา  " ผูขามโอฆะ 
๔   ไดแทจรงิ." 
        สองบทวา  ฌาย  ภิกขฺุ   ความวา  ภิกษุ  เธอจงเพงดวยอํานาจแหง 
ฌาน๑  ๒ และชื่อวา  อยาประมาทแลว  เพราะความเปนผูมีปกติไมประมาท 
ในกายกรรมเปนตนอยู.   
        บทวา ภมสฺสุ  คือ จิตของเธอ  จงอยาหมุนไปในกามคุณ ๕ อยาง. 
        บทวา  มา   โลหคุฬ  ความวา ก็ชนท้ังหลายผูประมาทแลวดวยความ 
เลินเลอมีปลอยสติเปนลักษณะ   ยอมกลืนกินกอนโลหะที่รอนแลวในนรก, 
เพราะฉะนั้น   เราจึงกลาวกะเธอ:    เธออยาเปนผูประมาท   กลนืกินกอน 
โลหะ,   อยาถูกไฟแผดเผาในนรก   คร่ําครวญวา  " นี้ทุกข   นีทุ้กข." 
        สองบทวา   นตฺถ ิ   ฌาน  ความวา   ชื่อวาฌาน     ยอมไมมีแกผูหา 
ปญญามิได  ดวยปญญาเปนเหตุพยายามอันยังฌานใหเกิดข้ึน. 
        สองบทวา  นตฺถิ   ปฺา  ความวา  ก็ปญญาซ่ึงมีลักษณะท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไววา  " ภิกษุผูมีจิตต้ังม่ันแลว  ยอมรู  ยอมเห็นตามความ 
เปนจริง"  ยอมไมมีแกบุคคลผูไมเพง. 
        บาทพระคาถาวา  ยมฺหิ  ฌานฺจ   ปฺา  จ  ความวา  ฌานและ 
ปญญาแมทั้งสองนี้มีอยูในบุคคลใด,      บุคคลน้ันชื่อวาต้ังอยูแลวในที่ใกล 
แหงพระนิพพานโดยแททีเดียว. 
๑.  อารัมมณปนิชฌาน  และลักขณปนิชฌาน.  
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        บาทพระคาถาวา  สฺุาคาร  ปวิฏสฺส  คือ ผูไมละพระกัมมัฏฐาน 
นั่งอยู   ดวยการทําพระกัมมัฏฐานไวในใจในโอกาสที่สงัดบางแหงนั่นแล.   
        บทวา  สนฺตจิตฺตสฺส   คือ ผูมีจิตอันสงบแลว. 
        บทวา  สมฺมา   เปนตน    ความวา  ความยินดีมิใชเปนของมีอยูแหง 
มนุษย  กลาวคือวิปสสนาก็ดี  ความยินดีอันเปนทิพย  กลาวคือสมาบัติ  ๘ 
ก็ดี   ยอมมี    อธิบายวา     ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูเห็นแจงซ่ึงธรรมโดยเหตุ 
โดยการณ.  
        บาทพระคาถาวา    ยโต   ยโต   สมฺมสติ     ความวา  ทํากรรมใน 
อารมณ ๓๘  ประการ     โดยอาการใด ๆ,      คือทํากรรมในกาลท้ังหลาย 
มีกาลกอนภัตเปนตน     ในกาลใด ๆ  ที่ตนชอบใจแลว,    หรือทํากรรมใน 
พระกัมมัฏฐานท่ีตนชอบใจแลว  ชื่อวายอมพิจารณาเห็น. 
        บทวา  อุทยพฺพย   คือ  ซึ่งความเกิดข้ึนแหงขันธ  ๕ โดยลกัษณะ 
๒๕๑    และความเสื่อมแหงขันธ  ๕  โดยลักษณะ ๒๕๒  เหมือนกัน. 
        บทวา  ปติปาโมชฺช   คือ เมื่อพิจารณาความเกิดข้ึนและความเสื่อม 
ไปแหงขันธทั้งหลายอยางนั้นอยู   ชื่อวายอมไดปติในธรรมและปราโมทยใน 
ธรรม. 
        บทวา   อมต    ความวา   เมื่อนามรูปพรอมท้ังปจจัย      เปนสภาพ 
ปรากฏต้ังข้ึนอยู   ปติและปราโมทยที่เกิดข้ึนแลวน้ัน    ชื่อวาเปนอมตะของ 
๑.  รูปเกิดข้ึนเพราะอวิชชา.  ๒. . .เพราะตัณหา.  ๓. . .เพราะกรรม.   ๔. . .เพราะอาหาร 
๕. ความเกดิข้ึนของรูปอยางเดียว ไมอาศัยเหตุปจจยั.  สวนเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ก็เหมือนกัน ตางแตขอ ๔ ใหเปล่ียนวา  เกิดข้ึนเพราะผัสสะ  วิญญาณเกดิข้ึนเพราะนามรูป ๕x๕ 
จึงเปน  ๒๕.   ๒.  ในลักษณะความเส่ือม  พึงทราบโดยนับตรงกันขาม.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 382 

ทานผูรูทั้งหลาย       คือของผูเปนบัณฑิตโดยแท      เพราะความท่ีปติและ   
ปราโมทยเปนธรรมที่ใหสัตวถึงอมตมหานิพพาน. 
        บาทพระคาถาวา   ตตฺรายมาทิ  ภวติ  คือ  นี้เปนเบื้องตน    คือปติ 
และปราโมทยนี้   เปนฐานะมีในเบื้องตนในอมตธรรมน้ัน. 
        สองบทวา  อิธ  ปฺสฺส  คือ แกภิกษุผูฉลาดในพระศาสนาน้ี. 
        บัดนี ้   พระศาสดาเม่ือจะทรงแสดงฐานะอันมีในเบื้องตนที่พระองค 
ตรัสวา    " อาทิ "    นั้น   จึงตรัสคําเปนตนวา   " อนิฺทฺริยคุตฺติ. "  จริงอยู 
ปาริสุทธิศีล ๔ ชื่อวา  เปนฐานะมีในเบ้ืองตน.  
        ความสํารวมอินทรีย  ชื่อวา  อินฺทรฺิยคุตฺติ  ในพระคาถานั้น.  ความ 
สันโดษดวยปจจัย   ๔   ชือ่วา สนฺตุฏ ิ    อาชีวปารสิุทธิศีลและปจจยสัน- 
นิสิตศีล  พระศาสดาตรัสไวดวยบทวา  สนฺตุฏ ิ   นั้น. 
        ความเปนผูทําใหบริบูรณในศีลทีป่ระเสริฐสุด     กลาวคือพระปาติ- 
โมกข  พระศาสดาตรัสไวดวยบทวา  ปาติโมกฺเข.                             
        บาทพระคาถาวา   มตฺิเต  ภชสฺสุ กลฺยาเณ  ความวา ทานละสหาย 
ผูไมสมควร   มีการงานอันสละแลว   จงคบ  คือ จงเสพ  มิตรที่ดีงาม  ผู 
ชื่อวา มีอาชีวะอันบริสุทธิ์  เพราะมีชีวิตประกอบดวยสาระ และชื่อวา  ผูไม 
เกียจคราน   เพราะอาศัยกําลังแขงเลี้ยงชีพ. 
        บาทพระคาถาวา   ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส  คือ พึงเปนผูชื่อวาประพฤติ 
ในปฏิสันถาร     เพราะความเปนผูประพฤติเต็มที่แลวดวยอามิสปฏิสันถาร 
และธรรมปฏิสันถาร,   อธิบายวา  พึงเปนผูทําปฏิสันถาร. 
        บทวา อาจารกุสโล  ความวา แมศีลก็ชื่อวา  มรรยาท ถึงวัตรปฏิวัตร  
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ก็ชื่อวา มรรยาท,   พึงเปนผูฉลาด,    อธิบายวา   พึงเปนผูเฉียบแหลม   ใน 
มรรยาทนั้น.  
        บาทพระคาถาวา   ตโต     ปาโมชชฺพหุโล   ความวา  เธอชื่อวาเปนผู 
มากดวยปราโมทย  เพราะความเปนผูบันเทิงในธรรม   อันเกิดข้ึนแลวจาก 
การประพฤติปฏิสันถาร   และจากความเปนผูฉลาดในมรรยาทน้ัน   จักทํา 
ที่สุดแหงวัฏทุกขแมทั้งสิ้นได. 
        บรรดาบทพระคาถาเหลาน้ี    ทีพ่ระศาสดาทรงแสดงดวยอยางนี้  ใน  
กาลจบพระคาถาหนึ่ง ๆ    ภิกษุรอยหน่ึง ๆ     บรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย    ในท่ีแหงตนน่ังแลว ๆ  นั่นแล     เหาะข้ึนไปสูเวหาส 
แลว  ภิกษุเหลาน้ันแมทั้งหมด   กาวลวงทางกันดาร  ๑๒๐  โยชนทางอากาศ 
นั่นแล     ชมเชยพระสรีระซึ่งมีสีดุจทองของพระตถาคตเจา     ถวายบังคม 
พระบาทแลว    ดังน้ีแล. 
                                   เรื่องสัมพหุลภิกษุ  จบ.                     
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   ๘. เรื่องภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป   [๒๕๙]   
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุประมาณ 
๕๐๐ รูป  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา   "วสฺสิกา  วิย  ปุปฺผานิ"  เปนตน. 
        ดังไดสดับมา    ภิกษุเหลาน้ันเรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักของพระ- 
ศาสดา     บําเพ็ญสมณธรรมอยูในปา     เห็นดอกมะลิที่บานแลวแตเชาตรู 
หลุดออกจากข้ัวในเวลาเย็น    จึงพากันพยายาม  ดวยหวังวา  " พวกเราจัก 
หลุดพนจากกิเลสมีราคะเปนตน  กอนกวาดอกไมทั้งหลายหลุดออกจากข้ัว. 

           ภิกษุควรพยายามใหหลุดพนจากวัฏทุกข 
        พระศาสดาทรงตรวจดูภิกษุเหลานั้น     แลวตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาภิกษุพึงพยายามเพ่ือหลุดพนจากวัฏทุกขใหได     ดุจดอกไมที่หลุด 
จากข้ัวฉะนั้น."     ประทบันั่งท่ีพระคันธกุฎีนั่นเอง    ทรงเปลงพระรัศมีไป 
แลว   ตรัสพระคาถานี้วา:- 
   ๘.        วสฺสิกา  วิย   ปุปฺผานิ           มทฺทวานิ  ปมฺุจติ 
        เอว  ราคฺจ    โทสฺจ         วิปฺปมฺุเจถ  ภกิฺขโว. 
                " ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงปลดเปลื้องราคะและ 
        โทสะเสีย      เหมือนมะลิเครือปลอยดอกทั้งหลายท่ี 
        เหี่ยวเสียฉะนั้น."   

                                แกอรรถ  

        มะล ิ ชือ่วา  วสฺสิกา   ในพระคาถานั้น. 
        บทวา   มชฺชวานิ๑    แปลวา  เหี่ยวแลว. 
๑. สี.  ยุ. มทฺทวานิ.  ม.  มจจฺวานิ.  บาลี  มทฺทวานิ.  
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        ทานกลาวคําอธิบายน้ีไววา :-   
        " มะลิเครือ   ยอมปลอยคือยอมสลัดซึ่งดอกท่ีบานแลวในวันวาน   ใน 
วันรุงข้ึนเปนดอกไมเกา     เสียจากข้ัวฉันใด;    แมทานทั้งหลายก็จงปลด- 
เปลื้องโทษทั้งหลายมีราคะเปนตนฉันน้ันเถิด."                                 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุแมทั้งหมดต้ังอยูในพระอรหัตแลว  ดังนี้แล.  
                         เรื่องภิกษปุระมาณ  ๕๐๐  รูป  จบ.            
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        ๙.  เรื่องพระสันตกายเถระ   [๒๖๐]   
 

                               ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระสันตกาย- 
เถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "  สนฺตกาโย "   เปนตน. 

                   พระเถระเคยเกิดเปนราชสีห  
        ดังไดสดับมา   ชื่อวาการคะนองมือและเทาของพระเถระน้ัน    มิได 
มีแลว.  ทานไดเปนผูเวนจากการบิดกาย  เปนผูมีอัตภาพสงบ. 
        ไดยินวา   พระเถระนั้นมาจากกําเนิดแหงราชสีห.   นัยวา   ราชสีห 
ทั้งหลาย    ถอืเอาอาหารในวันหน่ึงแลว   เขาไปสูถ้ําเงิน   ถ้ําทอง   ถ้ําแกว 
มณี  และถ้ําแกวประพาฬ   ถ้ําใดถ้ําหนึ่ง   นอนที่จุรณแหงมโนศิลา  และ 
หรดาลตลอด ๗ วัน    ในวันที่  ๗  ลกุข้ึนแลว  ตรวจดูที่แหงตนนอนแลว, 
ถาเห็นวาจุรณแหงมโนศิลาและหรดาลกระจัดกระจายแลว     เพราะความท่ี 
หาง  หู  หรือเทาอันตัวกระดิกแลว   จึงคิดวา    " การทําเชนนี้   ไมสมควร 
แกชาติหรือโคตรของเจา"   แลวก็นอนอดอาหารไปอีกตลอด  ๗ วัน;   แต 
เมื่อไมมีความท่ีจุรณทั้งหลายยกระจัดกระจายไป    จึงคิดวา   " การทําเชนนี้  
สมควรแกชาติและโคตรของเจา "   ดงัน้ีแลว    ก็ออกจากท่ีอาศัย   บิดกาย 
ชําเลืองดูทิศท้ังหลาย  บนัลือสีหนาท ๓ ครั้ง  แลวก็หลีกไปหากิน.   ภิกษุ 
นี้มาแลวโดยกําเนิดแหงราชสีหเห็นปานนั้น. 
        ภิกษุทั้งหลาย    เห็นความประพฤติเรียบรอยทางกายของทาน    จึง 
กราบทูลแดพระศาสดาวา  " พระเจาขา     ภิกษุผูเชนกับพระสันตกายเถระ 
พวกขาพระองคไมเคยเห็นแลว,   ก็การคะนองมือ   คะนองเทา   หรือการ 
บิดกายของภิกษุนี้  ในที่แหงภิกษุนี้นั่งแลว  มิไดม.ี"  
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                          ภิกษุควรเปนผูสงบ           

        พระศาสดาทรงสดับถอยคําน้ันแลว       จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาภิกษุ      พึงเปนผูสงบทางทวารท้ังหลายมีกายทวารเปนตนโดยแท 
เหมือนสันตกายเถระฉะน้ัน"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
    ๙.        สนฺตกาโย  สนฺตวาโจ       สนฺตมโน  สุสมาหิโต 
        วนฺตโลกามิโส   ภิกขฺุ        อุปสนฺโตติ  วุจฺจติ. 
                " ภิกษุผูมีกายสงบ    มีวาจาสงบ   มีใจสงบ   ผู 
        ต้ังมั่นดีแลว    มีอามสิในโลกอันคายเสียแลว   เรา 
        เรียกวา   " ผูสงบระงับ."  

                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สนตฺกาโย  เปนตน  ความวา  ชื่อวา 
ผูมีกายสงบแลว    เพราะความไมมีกายทุจริตท้ังหลายมีปาณาติบาตเปนตน. 
ชื่อวา    ผูมีวาจาสงบแลว     เพราะความไมมีวจีทุจริตท้ังหลาย   มีมุสาวาท 
เปนตน,    ชื่อวา    มีใจสงบแลว     เพราะความไมมีมโนทุจริตท้ังหลายมี 
อภิชฌาเปนตน,   ชื่อวา   ผูต้ังม่ันดีแลว   เพราะความท่ีทวารทั้ง  ๓  มีกาย 
เปนตนต้ังม่ันแลวดวยดี,   ชื่อวา  มีอามิสในโลกอันคายแลว  เพราะความ 
ที่อามิสในโลกเปนของอันตนสํารอกเสียแลวดวยมรรค  ๔,       พระศาสดา 
ตรัสเรียกวา ' ชื่อวาผูสงบ '    เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนใน 
ภายในสงบระงับแลว. 
        ในกาลจบเทศนา    พระเถระต้ังอยูในพระอรหัตแลว,     เทศนาได 
เปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                   เรื่องพระสันตกายเถระ  จบ. 
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        ๑๐.  เรือ่งพระนังคลกูฏเถระ  [๒๖๑]   
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนังคลกูฏ-  
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อตฺตนา  โจทยตฺตาน "  เปนตน. 

               คนเข็ญใจบวชในพระพุทธศาสนา 
        ดังไดสดับมา    มนษุยเข็ญใจผูหนึ่ง   ทําการรบัจางของชนเหลาอ่ืน 
เลี้ยงชีพ.  ภิกษุรูปหน่ึง   เห็นเขานุงผาทอนเกา  แบกไถ  เดินไปอยู     จึง 
พูดอยางนี้วา    " ก็เธอบวช   จะไมประเสริฐกวาการเปนอยูอยางนี้หรือ."  
        มนุษยเข็ญใจ.  ใครจักใหกระผมผูเปนอยูอยางนี้บวชเลาขอรับ. 
        ภิกษุ.  หากเธอจักบวช,   ฉันก็จักใหเธอบวช. 
        มนุษยเข็ญใจ.   " ดลีะ ขอรับ,   ถาทานจักใหกระผมบวช   กระผม 
ก็จักบวช." 
        ครั้งน้ัน    พระเถระนําเขาไปสูพระเชตวัน     แลวใหอาบนํ้าดวยมือ 
ของตน  พักไวในโรงแลวใหบวช  ใหเขาเก็บไถ   พรอมกับผาทอนเกาท่ี 
เขานุง  ไวที่กิ่งไมใกลเขตแดนแหงโรงนั้นแล.   แมในเวลาอุปสมบท  เธอ 
ไดปรากฏชือ่วา  " นังคลกูฏเถระ"  นัน่แล. 

       ภิกษุมีอุบายสอนตนเองยอมระงบัความกระสัน 
        พระนังคลกูฏเถระนัน้    อาศัยลาภสักการะซึ่งเกิดข้ึนเพ่ือพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายเลี้ยงชีพอยู    กระสันข้ึนแลว   เมื่อไมสามารถเพ่ือจะบรรเทาได 
จึงตกลงใจวา  " บัดนี ้     เราจักไมนุงหมผากาสายะทั้งหลายท่ีเขาใหดวย 
ศรัทธาไปละ"   ดังน้ีแลว   ก็ไปยังโคนตนไม  ใหโอวาทตนดวยตนเองวา  
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" เจาผูไมมีหิริ  หมดยางอาย  เจาอยากจะนุงหมผาข้ีริ้วผืนนี้    สึกไปทําการ 
รับจางเลี้ยงชีพ (หรือ)."  เม่ือทานโอวาทคนอยูอยางน้ันแล   จิตถงึความ 
เปนธรรมชาติเบา (คลายกระสัน )  แลว.   
        ทานกลบัมาแลว   โดยกาลลวงไป  ๒-๓ วัน  ก็กระสันข้ึนอีก    จึง 
สอนตนเหมือนอยางนั้นน่ันแล,   ทานกลับใจไดอีก.  ในเวลากระสันข้ึนมา 
ทานไปในท่ีนั้นแลว   โอวาทตนโดยทํานองนี้แล. 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุทั้งหลาย   เห็นทานไปอยูในที่นั้นเนือง ๆ   จึงถามวา 
" ทานนังคลกูฏเถระ  เหตุไร  ทานจึงไปในที่นั้น."  
        ทานตอบวา  " ผมไปยังสํานักอาจารย   ขอรับ "   ดังนี้แลวตอมา 
๒-๓ วันเทานั้น  (ก็) บรรลุพระอรหัตผล. 
        ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อจะทําการลอเลนกับทาน    จึงกลาววา  " ทาน 
นังคลกูฏะผูหลักผูใหญ    ทางที่เที่ยวไปของทาน  เปนประหน่ึงหารอยมิได 
แลว,   ชะรอยทานจะไมไปยังสํานักของอาจารยอีกกระมัง" 
        พระเถระ.    อยางนั้น      ขอรับ:    เมื่อกิเลสเครื่องเกี่ยวของยังมีอยู 
ผมไดไปแลว,  แตบัดนี้    กิเลสเครื่องเกี่ยวของ   ผมตัดเสียไดแลว   เพราะ- 
ฉะน้ัน  ผมจึงไมไป. 
        ภิกษุทั้งหลาย   ฟงคําตอบนั้นแลว   เขาใจวา  " ภิกษุนี่   พูดไมจริง 
พยากรณพระอรหัตผล"       ดังน้ีแลว         จึงกราบทูลเนื้อความน้ันแด 
พระศาสดา. 

                            ภิกษคุวรเปนผูเตือนตน 
        พระศาสดาตรัสวา   " เออ  ภิกษทุั้งหลาย     นังคลกูฏะบุตรของเรา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 390 

เตือนตนดวยตนเองแล    แลวจึงถึงท่ีสุดแหงกิจของบรรพชิต "   ดังนี้แลว   
เมื่อจะทรงแสดงธรรม  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
  ๑๐.        อตฺตนา โจทยตฺตาน            ปฏิมเสตมฺตนา   
        โส  อตฺตคุตฺโต  สติมา        สขุ  ภิกฺขุ  วิหาหสิิ. 
        อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ    อตฺตา  ห ิ อตฺตโน  คติ 
        ตสฺมา  สฺม  อตฺตาน       อสสฺ   ภทฺรว  วาณิโช. 
                " เธอจงตักเตือนตนดวยตน,     จงพิจารณาดูตน 
        นั้นดวยตน,  ภิกษุ  เธอน้ันมีสติ  ปกครองตนไดแลว 
        จักอยูสบาย.    ตนแหละ   เปนนาถะของตน,      ตน 
        แหละ   เปนคติของตน;   เพราะฉะน้ัน   เธอจงสงวน 
        ตนใหเหมือนอยางพอคามา  สงวนมาตัวเจริญฉะน้ัน." 

                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  โจทยตฺตาน  ความวา   จงตักเตือน 
ตนดวยตนเอง  คือจงยังตนใหรูสึกดวยตนเอง. 
        บทวา ปฏิมเส   คือตรวจตราดูตนดวยตนเอง. 
        บทวา โส   เปนตน    ความวา  ภิกษุ  เธอน้ันเมื่อตักเตือนพิจารณา 
ดูตนอยางนั้นอยู,   เปนผูชื่อวา   ปกครองตนได  เพราะความเปนผูมีตน 
ปกครองแลวดวยตนเอง  เปนผูชื่อวา  มีสติ  เพราะความเปนผูมีสติต้ังม่ัน  
แลว  จักอยูสบายทุกสรรพอิริยาบถ. 
        บทวา นาโถ  ความวา เปนที่อาศัย    คือเปนที่พํานัก  (คนอ่ืนใคร 
เลา  พึงเปนที่พ่ึงได)  เพราะบุคคลอาศัยในอัตภาพของผูอ่ืน   ไมอาจเพ่ือ 
เปนผูกระทํากุศลแลว   มสีวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา   หรือเปนผูยังมรรค  
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ใหเจริญแลว   ทําผลใหแจงได;   เพราะเหตุนั้น    จึงมีอธิบายวา   " คนอ่ืน   
ชื่อวาใครเลา  พึงเปนที่พ่ึงได." 
        บทวา  ตสฺมา  เปนตน    ความวา   เหตุที่ตนแลเปนคติ   คือเปนที่ 
พํานัก  ไดแกเปนสรณะของตน. 
        พอคามาอาศัยมาตัวเจริญ    คือมาอาชาไนยน้ัน      ปรารถนาลาภอยู 
จึงเกียดกันการเที่ยวไปในวิสมสถาน (ที่ไมสมควร) แหงมาน้ัน   ใหอาบนํ้า 
ใหบริโภคอยู   ต้ังสามคร้ังตอวัน  ชื่อวา  ยอมสงวน    คือประดับประคอง 
ฉันใด,  แมตัวเธอ   เมื่อปองกันความเกิดข้ึนแหงอกุศลซึ่งยังไมเกิด   ขจัด  
ที่เกิดข้ึนแลวเพราะการหลงลืมสติเสีย     (ก็)  ชื่อวา  สงวนคือปกครองตน 
ฉันนั้น;    เมื่อเธอสงวนตนไดอยางนี้อยู    เธอจักบรรลุคุณพิเศษทั้งท่ีเปน  
โลกิยะท้ังที่เปนโลกุตระ   เริ่มแตปฐมฌานเปนตนไป. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                เรือ่งพระนังคลกูฏเถระ   จบ.  
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        ๑๐. เรื่องพระวักกลิเถระ  [๒๖๒]   
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภนพระวักกล-ิ 
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ปาโมชฺชพหุโล  ภิกขฺุ"  เปนตน. 

                ผูเห็นธรรมช่ือวาเหน็พระตถาคต 
        ดังไดสดับมา  ทานวักกลิเถระนัน้  เกิดในตระกูลพราหมณในกรุง- 
สาวัตถี   เจรญิวัยแลว,    เห็นพระตถาคตเสด็จเขาไปเพ่ือบิณฑบาต   แลดู 
พระสรีระสมบัติของพระศาสดาแลว     ไมอ่ิมดวยการเห็นพระสรีระสมบัติ, 
จึงบรรพชาในสํานักพระศาสดา  ดวยเขาใจวา  " เราจักไดเห็นพระตถาคต-  
เจาเปนนิตยกาล  ดวยอุบายน้ี "   ดังน้ีแลว,   ก็ยืนอยูในที่อันตนยืนอยูแลว 
สามารถเพ่ือจะแลเห็นพระทศพลได,    ละกิจวัตรทั้งหลาย    มีการสาธยาย 
และมนสิการในพระกัมมัฏฐานเปนตน    เที่ยวมองดูพระศาสดาอยู. 
        พระศาสดาทรงรอความแกกลาแหงญาณของทานอยู       จึงไมตรัส 
อะไร (ตอ) ทรงทราบวา  " บัดนี้  ญาณของเธอถึงความแกกลาแลว"   จึง 
ตรัสโอวาทวา  " วักกลิ  ประโยชนอะไรของเธอ   ดวยการเฝาดูกายเนาน้ี, 
วักกลิ  คนใดแลเห็นธรรม,   คนนั้น  (ชื่อวา) เห็นเรา  (ผูตถาคต)   คนใด 
เห็นเรา (ผูตถาคต),   คนนั้น  (ชื่อวา) เห็นธรรม. " 
        พระวักกลินั้น    แมอันพระศาสดาสอนแลวอยางนั้น     ก็ไมอาจเพ่ือ 
ละการดูพระศาสดาไปในท่ีอ่ืนไดเลย. 
        ครั้งน้ัน    พระศาสดาทรงดําริวา   " ภิกษุนี้    ไมไดความสังเวชแลว  
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จักไมไดตรัสรู๑"    เมื่อวัสสูปนายิกสมัยใกลเขามาแลว   จึงเสด็จไปสูกรุง-   
ราชคฤห    ในวันเขาพรรษา    ทรงขับไลทานดวยพระดํารัสวา   " วักกล ิ
เธอจงหลีกไป."    ทานคิดวา  " พระศาสดา    ไมรบัสั่งกะเรา "    ไมอาจ 
เพ่ือดํารงอยู ณ ที่ตรงพระพักตรของพระศาสดาไดตลอดไตรมาส  จึงคิดวา 
" ประโยชนอะไรของเราดวยชีวิต,     เราจักใหตนตกจากภูเขาเสีย "    ดังน้ี 
แลว     จึงข้ึนภูเขาคิชฌกฏู.    พระศาสดาทรงทราบความเม่ือยลาของทาน 
แลว      ทรงดําริวา  " ภิกษุนี้   เมื่อไมไดความปลอบโยนจากสํานักของเรา, 
พึงยังอุปนิสัยแหงมรรคและผลท้ังหลายใหฉิบหาย"   จึงทรงเปลงพระรัศมี 
ไปแลว   เพ่ือจะทรงแสดงพระองค (ใหปรากฏ).  
        ลําดับนั้น   จําเดิมแตเวลาทานเห็นพระศาสดาแลว    ความเศราโศก 
แมมากถึงเพียงนั้น   หายไปแลว. 
        พระศาสดาเปนประดุจวายังสระที่แหงใหเต็มดวยนํ้า   เพ่ือทรงยังปติ 
และปราโมทยอันมีกําลังใหเกิดแกพระเถระ   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๑๑.        ปาโมชฺชพหุโล  ภิกฺข ุ       ปสนฺโน   พุทฺธสาสเน       
        อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต            สงฺขารูปสม   สุข. 
                " ภิกษุผูมากดวยปราโมทย  เลื่อมใสแลวในพระ- 
        พุทธศาสนา    พึงบรรลุสันตบท     เปนที่เขาไปสงบ 
        สังขาร   เปนสุข." 

                           แกอรรถ 
        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา:- 
๑.  น  พุชฺฌิสฺสติ  แปลวา  จกัไมรูสึกตัวก็ได  อธิบายวา  มัวแตพะวงอยูดวยการดูพระรูปพระ- 

ศาสดา  ความรูสึกตัว เพ่ือจะทําความเพียร  บรรลธุรรมพิเศษ  ยอมไมมี.  
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        ภิกษุผูมากดวยปราโมทย   แมโดยปกติ   ยอมปลูกความเลื่อมใสใน   
พระพุทธศาสนา,    ภิกษุนั่นเลื่อมใส  (ในพระพุทธศาสนา) แลวอยางนั้น  
พึงบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนา  อันไดชื่อวา  " สันตบท  เปนที่ 
เขาไปสงบสังขาร   เปนสุข. " 
        ก็แลพระศาสดาครั้นตรัสพระคาถานี้แลว   ทรงเหยียดพระหัตถ  ได 
ตรัสพระคาถาเหลาน้ีแกพระวักกลิเถระวา :-  
                " มาเถิด  วักกลิ  เธออยากลัว  จงแลดูพระตถาคต, 
        เราจักยกเธอขึ้น        เหมือนบุคคลพยุงชางตัวจมใน 
        เปอกตมขึ้นฉะนั้น.  มาเถิด  วักกลิ  เธออยากลัว   จง 
        แลดูพระตถาคต,   เราจักยกเธอขึ้น   เหมือนบุคคลท่ี 
        ชวยพระจันทรที่ถูกราหูจับฉะนัน้." 
ทานยังปติอยางแรงกลาใหเกิดข้ึนแลววา      " เราไดเห็นพระทศพลแลว" 
และคํารองเรียกวา     ' มาเถิด '    จึงคิดวา   " เราพึงไปโดยทางไหนหนอ ?"  
เมื่อไมเห็นทางเปนที่ไป       จึงเหาะข้ึนไปในอากาศในท่ีเฉพาะพระพักตร 
พระทศพล     เมื่อเทาทีแรกต้ังอยูที่ภูเขานั่นแล,    นึกถึงพระคาถาที่พระ- 
ศาสดาตรัสแลว  ขมปติไดในอากาศน่ันแล   บรรลพุระอรหัต   พรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว   ถวายบังคมพระตถาคตอยูนั่นแล   ไดลงมายืนอยู 
ในสํานักพระศาสดาแลว. 
        ครั้นในกาลตอมา   พระศาสดาทรงต้ังทานไวในตําแหนงอันเลิศกวา 
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสัทธาธิมุต    ดังน้ีแล. 
                        เรื่องพระวักกลิเถระ  จบ.  
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        ๑๒.  เรือ่งสุมนสามเณร  [๒๖๓]      
 

                            ขอความเบื้องตน          

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในบุพพาราม  ทรงปรารภสุมนสามเณร 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " โย  หเว "   เปนตน. 

                      บรุพกรรมของพระอนุรุทธะ 
        อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น   ดังตอไปนี้ :-  
        ความพิสดารวา    ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวาปทุมุตระ 
กุลบุตรผูหน่ึง     เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอันเลิศ 
กวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ   ในทามกลางบริษัท  ๔    ปรารถนาสมบัติ 
นั้น     จึงนิมนตพระศาสดา       ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุขสิ้น ๗ วัน   แลวต้ังความปรารถนาวา  " พระเจาขา  แมขาพระองค 
พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีทิพยจักษุ  ในพระศาสนาของพระพุทธเจา 
พระองคหน่ึงในอนาคต." 
        พระศาสดาทรงตรวจดูสิ้นแสนกัลป        ทรงทราบความสําเร็จแหง 
ความปรารถนาของเขาแลว    จึงทรงพยากรณวา   " ในที่สุดแหงแสนกัลป 
แตภัทรกัลปนี้    เธอจักเปนผูชื่อวาอนุรุทธเถระ    เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผู 
ไดทิพยจักษุ   ในศาสนาของพระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดม."   เขาฟง 
คําพยากรณนั้นแลว   สําคัญสมบัตินั้นดุจวาอันตนบรรลใุนวันพรุงน้ี,   เมื่อ 
พระศาสดาปรินิพพานแลว,      จึงถามการบริกรรมเพื่ออันไดทิพยจักษุกะ 
พวกภิกษุ  ใหทําโคมตนหลายพันตน   ลอมพระสถูปทองอัน  (สูงใหญได) 
๗ โยชน  แลวใหทําการบูชาดวยประทีป   จุติจากอัตภาพนั้นแลว   เกิดใน  
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เทวโลก   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นแสนกัลป     ในกัลปนี้ 
เกิดในตระกูลของคนเข็ญใจ   ในกรงุพาราณสี  อาศัยสุมนเศรษฐี  เปนคน  
ขนหญาของเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีพแลว.    เขาไดมีชื่อวา   " อันนภาระ."    แม 
สุมนเศรษฐีก็ถวายมหาทาน  ในพระนครนั้น  ตลอดกาลเปนนิตย.  
        ภายหลงัวันหน่ึง     พระปจเจกพุทธะนามวาอุปริฏฐะ      ออกจาก 
นิโรธสมาบัติที่เขาคันธมาทนแลว  คิดวา    "วันนี ้ เราจักทําความอนุเคราะห 
แกใครหนอแล ?"  ทราบวา  " วันนี้    การท่ีเราทําความอนุเคราะหแกบุรุษ 
 ชื่ออันนภาระ  ควร,   ก็บดันี้   เขาขนหญาจากดงแลวจักมาเรือน"   ดังน้ี  
แลว   จึงถือบาตรและจีวรไปดวยฤทธ์ิ   ปรากฏเฉพาะหนาของอันนภาระ. 
อันนภาระเห็นทานมีบาตรเปลาในมือแลว   ถามวา  " ทานขอรับ  ทานได 
ภิกษาบางแลวหรือ ?"   เมื่อทานตอบวา  "  เราจักไดละ  ทานผูมีบุญมาก " 
จึงเรียนวา  "ทานผูเจริญ    ถากระน้ัน    ขอพระผูเปนเจาโปรดรอหนอย 
เถิด"  ดังน้ีแลว  ก็ทิ้งหาบหญาไว  ไปสูเรือนโดยเร็ว  ถามภรรยาวา  " นาง 
ผูเจริญ    ภัตสวนท่ีหลอนเก็บไวเพ่ือฉันมีหรือไม ? "   เมื่อนางตอบวา  " ม ี
อยู   นาย,"   จึงกลับมาโดยเร็ว   รับบาตรของพระปจเจกพุทธะไปสูเรือน 
ดวยคิดวา  " เมื่อความท่ีเราเปนผูปรารถนาเพื่อจะให  มีอยู   ไทยธรรมไม 
มี,   เมื่อไทยธรรมมี  เราไมไดปฏิคาหก      แตวันนี้ปฏิคาหกเราก็พบแลว 
และไทยธรรมของเราก็มีอยู,   เปนลาภของเราหนอ"   ใหเทภัตลงในบาตร 
แลวนํากลับมาต้ังไวในมือพระปจเจกพุทธะแลวต้ังความปรารถนาวา :- 
                "  ก็ดวยทานอันนี้       ความเปนผูขัดสนอยาไดมี       
        แลวแกขาพเจา,    ชื่อวาคําวา     ไมมี    อยามแีลวใน 
        ภพนอยภพใหญ.  
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        ทานเจาขา   ขอขาพเจาพึงพนจากการเลี้ยงชีพอันฝดเคืองเห็นปานน้ี,     
ไมพึงไดฟงบทวา ' ไมมี '  เลย." 
        พระปจเจกพุทธะกระทําอนุโมทนาวา   " ขอความปรารถนาของทาน 
จงเปนอยางนั้นเถิด  ทานผูมีบุญมาก"    ดังน้ีแลว   ก็หลีกไป. 
        เทพดาผูสิงอยูในฉัตรแมของสุมนเศรษฐี   กลาววา :- 
                " นาชื่นใจจริง  ทานเปนทานเย่ียม  อันนภาระ 
        ต้ังไวดีแลวในพระอปุริฏฐปจเจกพุทธะ "  
ดังน้ีแลวก็ไดใหสาธุการสามครั้ง. 
        ครั้งน้ัน  เศรษฐีกลาวกะเทพดานั้นวา  "ทานไมเห็นเราผูถวายทาน 
อยูสิ้นกาลประมาณเทาน้ีหรือ  ? " 
        เทพดา.   ขาพเจาปรารภทานของทานแลวใหสาธุการก็หาไม,    แต 
สาธุการน่ี    ขาพเจาใหเปนไปแลว     ก็เพราะความเลื่อมใสในบิณฑบาตท่ี 
อันนภาระถวายแลวแกพระอุปริฏฐปจเจกพุทธะ. 
        เศรษฐีนั้นคิดวา   " นาอัศจรรยจริง   ทานผูเจริญ:    เราถวายทาน 
สิ้นกาลเทาน้ี     ก็ไมสามารถเพ่ือจะใหเทพดาใหสาธุการได,    อันนภาระ 
อาศัยเราเปนอยู       ยังใหเทพดาสาธุการดวยบิณฑบาตหนเดียวเทาน้ันได, 
เราจักทําส่ิงอันสมควรกันในทานของเขา        แลวทําบิณฑบาตน้ันใหเปน 
ของ ๆ เราเสีย "    ดังน้ีแลว     จึงใหเรียกเขามาถามวา  " วันนี้   เจาไดให 
อะไรแกใครบาง ?" 
        อันนภาระ.    นายขอรับ,     วันนี้    กระผมถวายภัตตาหารแกพระ- 
อุปริฏฐปจเจกพุทธะ.  
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        เศรษฐี.   เอาเถอะ  พอ  เจาจงถือเอากหาปณะ   แลวใหบิณฑบาต    
นั่นแกฉันเถิด. 
        อันนภาระ.  ใหไมไดดอกนาย.  
        เศรษฐีนั้น      ข้ึนราคาใหจนถึงพัน.   ฝายอันนภาระนี้    ก็มิไดใหแม 
ดวยทรัพยต้ังพัน.     ลําดับนั้น    เศรษฐีกลาวกะเขาวา  " ผูเจริญ   ขอน้ัน 
จงยกไวเถิด,  ถาเจาไมใหบิณฑบาต,   จงถือเอาทรัพยพันหน่ึง  แลวใหสวน 
บุญแกฉันเถิด." 
        เขากลาววา   " กระผมปรึกษากับพระผูเปนเจาดูแลว   จักรูได "  รีบ 
ไปทันพระปจเจกพุทธะแลวเรียนถามวา   " ทานผูเจริญ      สุมนเศรษฐีให 
ทรัพยพันหน่ึง     แลวขอสวนบุญในบิณฑบาตของทาน,      กระผมจะทํา 
อยางไร ? " 
        ทีนั้น    ทานนําขอความมาเปรียบเทียบแกเขาวา   " แมฉันใด   ทาน 
ผูเปนบัณฑิต     ประทีปในเรือนหลังหนึ่งในบาน  ๑๐๐  ตระกลู     พึงลุก 
โพลงข้ึน,   พวกชนที่เหลือ    เอานํ้ามันของตนชุบไสแลวพึงไปจุดไฟดวง 
อ่ืนแลวถือเอา;     แสงสวางของประทีปดวงเดิม     อันบุคคลจะพึงกลาววา 
' มี '  หรือวา  ' ไมมี. ' 
        อันนภาระ.   แสงสวางยอมมีมากกวา  ขอรับ. 
        พระปจเจกพุทธะ.   ฉันนั้นนั่นแล   ทานผูเปนบัณฑิต    จะเปนขาว    
ยาคูกระบวยหนึ่ง   หรือภิกษาทัพพีหนึ่งก็ตาม,    เมื่อบุคคลใหสวนบุญใน 
บิณฑบาตของตนแกผูอ่ืนอยู,   ใหแกคนไปเทาใด,   บุญเทาน้ันยอมเจริญ; 
ก็ทานไดใหบิณฑบาตสวนหนึ่งเทานั้น,   แตเมื่อทานใหสวนบุญแกเศรษฐี, 
บิณฑบาตชื่อวาเปนสองสวน:   สวนหน่ึงเปนของทาน    สวนหน่ึงเปนของ 
เศรษฐี.  
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        เขารับวา  " ดลีะ ทานผูเจริญ "  แลว  ไหวพระปจเจกพุทธะนั้น   
แลวไปสูสํานักของเศรษฐี  กลาววา  " นาย ขอทานจงรับเอาสวนบุญเถิด." 
        เศรษฐี.  ถากระน้ัน    พอจงรับเอากหาปณะเหลาน้ีไป.     
        อันนภาระ.  กระผมไมไดขายบิณฑบาต,  กระผมใหสวนบุญแกทาน 
ดวยศรัทธา.                                                               
        เศรษฐีกลาววา       " เจาใหดวยศรัทธา,     ถึงเราก็บูชาคุณของเจา; 
ดวยศรัทธา  จงรับเอาไปเถิดพอ,  อนึ่ง  จําเดิมแตนี้ไป  เจาอยาไดทําการ 
งานดวยมือของตน,      จงปลูกเรือนอยูริมถนนเถิด,     และจงถือเอาวัตถุ 
ทุกอยางที่เจาตองการ  จากสํานักของฉัน. "   
        ก็บิณฑบาตท่ีบุคคลถวายแกทานผูออกจากนิโรธ  ยอมใหผลในวัน 
นั้นนั่นเอง;  เพราะฉะนั้น  แมพระราชาทรงสดับความเปนไปน้ันแลว   จึง 
รับสั่งใหเรียกอันนภาระมาแลว    ทรงรับสวนบุญ   พระราชทานโภคะมาก 
มาย    แลวรบัสั่งใหพระราชทานตําแหนงเศรษฐีแกเขา.  

                        ประวัติพระอนุรทุธะ 
        อันนภาระนั้น   เปนสหายของสุมนเศรษฐี    ทําบุญท้ังหลายตลอด 
ชีวิต   จุติจากอัตภาพนั้นแลว    เกิดในเทวโลก    ทองเท่ียวอยูในเทวโลก 
และมนุษยโลก,  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ถือปฏิสนธใินตําหนักของเจาศากยะ 
พระนามวาอมิโตทนะ   ในพระนครกบิลพัสดุ.  พระประยูรญาติทั้งหลาย 
ทรงขนานพระนามแกพระกุมารน้ันวา   " อนุรุทธะ. "  พระกมุารน้ัน  เปน  
พระกนิษฐภาดาของเจามหานามศากยะ  เปนพระโอรสของพระเจาอาของ 
พระศาสดา  ไดเปนผูสุขุมาลชาติอยางยิ่ง  มีบุญมาก.  
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        ไดยินวา    วันหน่ึง     เมื่อกษัตริยหกพระองคเลนขลุบเอาขนมทํา 
คะแนนกัน,   เจาอนุรุทธะแพ,     จึงสงขาวไปยังสํานักของพระมารดาเพ่ือ 
ตองการขนม.    พระมารดาน้ัน   เอาภาชนะทองคําใบใหญบรรจุใหเต็มแลว 
สงขนม  (ให).  เจาอนุรุทธะเสวยขนมแลว    ทรงเลนแพอีก   กส็งขาวไป   
อยางนั้นเหมือนกัน.  
        เมื่อคนนําขนมมาอยางนั้นถึง  ๓  ครั้ง,    ในครั้งท่ี ๔ พระมารดาสงขาว 
ไปวา   " บัดนี้   ขนมไมมี."  เจาอนุรุทธะ  ทรงสดับคําของพระมารดาน้ัน, 
แลว   ทําความสําคัญวา  " ขนมท่ีชื่อวาไมมี   จักมีในบัดนี้ "   เพราะความ 
ที่บทวา  " ไมมี "  เปนบทที่ตนไมเคยสดับแลว  จึงทรงสงไปดวยพระดํารัส 
วา  " เจาจงไป,    จงนําขนมไมมีมา." 
        ครั้งน้ันพระมารดาของพระกุมารน้ัน,     เม่ือคนรับใช   ทูลวา  " ขาแต 
พระแมเจา  นัยวา  ขอพระแมเจาจงใหขนมไมมี,"  จึงทรงดําริวา   " บทวา 
' ไมมี '   อันบุตรของเราไมเคยฟงมาแลว,   เราพึงใหเขารูความท่ีขนมไมมี 
นั้นอยางไรไดหนอแล ?"     จึงทรงลางถาดทองคําปดดวยถาดทองคําใบอ่ืน 
สงไปวา  " เอาเถิด  พอ  เจาจงใหถาดทองคําน้ีแกบุตรของเรา. " 
        ขณะนั้น   เทพดาทั้งหลายผูรักษาพระนคร   คิดวา  " เจาอนุรุทธะ 
ผูเปนเจาของพวกเรา  ถวายภัตอันเปนสวน  (ของตน) แกพระปจเจกพุทธะ 
นามวาอุปริฏฐะ       แลวต้ังความปรารถนาไววา   ' เราไมพึงไดฟงบทวา 
ไมมี '  ในกาลแหงตนเปนคนขนหญาชื่ออันนภาระ.   หากวา      เราทราบ 
ความน้ันแลว     พึงเฉยเสียไซร,     แมศีรษะของเราพึงแตกออก  ๗  เสี่ยง " 
จึงบรรจุถาดใหเต็มดวยขนมทิพยทั้งหลายแลว . บรุุษน้ันนําถาดมาวางไวใน 
สํานักของเจาศากยะเหลานั้น    แลวเปดออก.   กลิน่ของขนมทิพยเหลาน้ัน  
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แผซานไปทั่วพระนคร.   ก็เม่ือขนมพอสักวาอันเจาศากยะเหลานั้น  ทรงวาง  
ไวในพระโอษฐ   กลิ่นนัน้ไดแผไปสูเสนสําหรับรสต้ัง  ๗  พันต้ังอยูแลว.  
        เจาอนุรุทธะทรงดําริวา "ในกาลกอนแตนี้    พระมารดาเห็นจะไม 
ทรงรักเรา.   เพราะในกาลอ่ืน   พระองคทานไมเคยทอดขนมไมมีแกเรา. " 
พระกุมารน้ันไปแลว      ทูลกะพระมารดาอยางนี้วา    " ขาแตพระมารดา 
หมอมฉันไมเปนที่รักของพระองคหรือ ?" 
        มารดา.  พอ  พูดอะไร ?    เจาเปนท่ีรักยิ่งของแม    แมกวานัยนตา 
ทั้งสอง   แมกวาเนื้อในหทัย.  
        อนุรุทธะ.  ขาแตพระแมเจา  ถาหมอมฉันเปนที่รักของพระองคไซร. 
เพราะเหตุอะไร ?   ในกาลกอน     พระองคจึงไมไดประทานขนมไมมีเห็น 
ปานน้ีแกหมอมฉัน. 
        พระนางตรัสถามบุรุษน้ันวา  " พอ  อะไรไดมีในถาดหรือ ?" 
        บุรุษน้ันทูลวา  " ม ีพระแมเจา,    ถาดเต็มเปยมดวยขนมท้ังหลาย, 
ขนมเห็นปานนี้   ขาพระองคไมเคยเห็น." 
        พระนางดําริวา   " บตุรของเราไดทําบุญไวแลว,    ขนมทิพยจัก 
เปนของอันเทพดาท้ังหลายสงไปใหบุตรของเรา." 
        แมเจาอนุรุทธะ   ก็ทลูกะพระมารดาวา    " ขาแตพระแมเจา    ขนม 
เห็นปานน้ี  หมอมฉันไมเคยกินเลย,   จําเดิมแตนี้   พระองคพึงทอดเฉพาะ 
ขนมไมมีเทานั้น  แกหมอมฉัน." 
        จําเดิมแตนั้น    พระนางทรงลางถาดทองคําแลว   ปดดวยถาดใบอ่ืน 
สงไป  (ให)   ในเวลาเจาอนุรุทธะทูลวา  " หมอมฉันมีประสงคจะบริโภค 
ขนม."       เทพดาทั้งหลายยอมยังถาดใหเต็ม (ดวยขนม).   พระกุมารน้ัน  
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เมื่ออยูในทามกลางวัง     มิไดทราบเนื้อความแหงบทวา   "ไมมี"    ดวย   
อาการอยางนี้   เสวยแตขนมทิพยทั้งนั้น. 
        ก็เม่ือโอรสของเจาศากยะผนวชตามลําดับตระกูล     เพ่ือเปนบริวาร 
ของพระศาสดา,  เมื่อเจามหานามศากยะตรัสวา  " พอ  ในตระกูลของพวก 
เรา   ใคร  ๆ ซึ่งบวชแลวไมมี,   เธอหรือฉันควรจะบวช."   เจาอนุรุทธะ 
ตรัสวา    " หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติอยางยิ่ง  ไมสามารถจะบวชได." 
        เจามหานาม.   ถากระน้ัน  เธอจงเรียนการงานเสีย.  ฉันจักบวช. 
        เจาอนุรุทธะ.  ชื่อวาการงานน้ี   เปนอยางไร ?  
        จริงอยู     เจาอนุรุทธะยอมไมทราบแมที่เกิดข้ึนแหงภัต,   จักทราบ 
การงานไดอยางไร ?  เพราะฉะนั้น    จึงตรัสอยางนั้น. 
        ก็วันหน่ึง  เจาศากยะสามพระองค  คือ  อนุรทุธะ  ภัททิยะ  กิมพิละ 
ปรึกษากันวา   " ชื่อวาภัต    เกิดในที่ไหน ?"   บรรดาเจาศากยะทั้งสาม 
พระองคนั้น   เจากิมพิละตรัสวา  " ภัตเกิดข้ึนในฉาง."   ไดยินวาวันหน่ึง 
เจากิมพิละนั้น    ไดเห็นขาวเปลือกที่เขาข้ึนใสในฉาง;  เพราะฉะนั้น   จึงตรัส 
อยางนี้   ดวยสําคัญวา  " ภัต   ยอมเกดิข้ึนในฉาง." 
        ครั้งน้ัน   เจาภัททิยะตรัสกะเจากิมพิละนั้นวา  " ทานยังไมทราบ " 
ดังน้ีแลว  ตรสัวา   " ธรรมดาภัต    ยอมเกิดข้ึนในหมอขาว."    ไดยินวา 
วันหน่ึง  เจาภัททิยะน้ัน   เห็นชนทั้งหลายคดภัตออกจากหมอขาวนั้นแลว 
ไดทําความสําคัญวา  " ภัตน่ันเกิดข้ึนในหมอน้ีเอง,"  เพราะฉะน้ัน  จึงตรัส 
อยางนั้น. 
        เจาอนุรุทธะตรัสกะเจาท้ังสองน้ันวา      " แมทานทั้งสองก็ยังไม 
ทราบ"   แลวตรัสวา      " ภัตเกิดข้ึนในถาดทองคําใบใหญ๑      ซึ่งสูงได 
๑. โตก.  
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ศอกกํามา." ไดยินวา ทานไมเคยเห็นเขาตําขาวเปลือก ไมเคยเห็นเขาหุงภัต,   
ทานเห็นแตภัตที่เขาคดออกไวในถาดทองคําแลว      ต้ังไวขางหนาเทาน้ัน; 
เพราะฉะนั้น   ทานจึงไดทําความสําคัญวา   " ภัตน่ัน     ยอมเกิดข้ึนในถาด 
นั่นเอง;   เพราะฉะนั้น  จึงตรัสอยางนั้น.   กลุบุตรผูมีบุญมาก   เมื่อไมรูแม 
ที่เกิดข้ึนแหงภัตอยางนั้น   จักรูการงานท้ังหลายอยางไรได.               
        เจาอนุรุทธะนั้น      ไดสดับความที่การงานท้ังหลายท่ีเจาพ่ีตรัสบอก 
โดยนัยเปนตนวา  " อนุรทุธะ  จงมาเถิด,  ฉันจักสอนเพื่อการอยูครองเรือน  
แกเธอ:  อันผูอยูครองเรือน  จําตองไถนากอน "  ดังน้ี   เปนของไมมีที่สุด 
จึงทูลลาพระมารดาวา  " ความตองการดวยการอยูครองเรือนของหมอมฉัน 
ไมมี"   แลวเสด็จออกไปพรอมกับพระโอรสของเจาศากยะหาพระองคมีเจา 
ภัททิยะเปนประมุข   เขาไปเฝาพระศาสดาท่ีอนุปยอัมพวัน  ทรงผนวชแลว, 
ก็แลครั้นผนวชแลว  พระอนุรุทธะเปนผูปฏิบัติชอบ  ทําใหแจงซ่ึงวิชชา ๓ 
โดยลําดับ    เปนผูนั่งบนอาสนะเดียว     สามารถเลง็ดูโลกธาตุพนหน่ึงได 
ดวยทิพยจักษุ   ดุจผลมะขามปอมท่ีบุคคลวางไวบนฝามือฉะนั้น    จึงเปลง 
อุทานข้ึนวา :- 
                " เรายอมระลึกไดซึ่งบุพเพนิวาส,๑   ทิพยจักษุเรา 
        ก็ชําระแลว,    เราเปนผูไดวิชชา  ๓  เปนผูถึงฤทธิ์, 
        คําสอนของพระพุทธเจา  อันเราทําแลว." 
พิจารณาดูวา   " เราทํากรรมอะไรหนอ ?    จึงไดสมบัตินี้ "   ทราบไดวา 
" เราไดต้ังความปรารถนาไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจาทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ "  ทราบ  (ตอไป) อีกวา  " เราทองเที่ยวอยูในสงสาร  ในกาล 
๑.  ขันธอันอาศัยอยูในกาลกอน.  
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ชื่อโนน     ไดอาศัยสุมนเศรษฐี    ในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพ    เปนผูชื่อวา   
อันนภาระ"   ดังน้ีแลว  กลาววา :- 
                "  ในกาลกอน  เราเปนผูชื่อวาอันนภาระ  เปนคน 
        เข็ญใจ  ขนหญา  เราถวายบิณฑบาตแกพระอุปริฏฐ- 
        ปจเจกพุทธะ   ผูมียศ."          

                  พระเถระระลึกถึงสหายเกา         

        ครั้งน้ัน  ทานไดมีความปริวิตกฉะนี้วา   " สมุนเศรษฐีผูเปนสหาย  
ของเรา   ไดกหาปณะแลวรับเอาสวนบุญจากบิณฑบาตซ่ึงเราถวายแกพระ- 
อุปริฏฐปจเจกพุทธะ  ในกาลน้ัน,  บัดนี้   เกิดในทีไ่หนหนอแล ?"   ทีนั้น 
ทานไดเล็งเห็นเศรษฐีนั้นวา  " บานชื่อวามุณฑนิคม  มีอยูที่เชงิเขาใกลดงไฟ 
ไหม. อุบาสกชื่อมหามุณฑะในมุณฑนิคมน้ัน  มีบตุรสองคน คือมหาสุมนะ, 
จูฬสุมนะ,   ในบุตรสองคนน้ัน    สุมนเศรษฐี  เกิดเปนจูฬสุมนะ; "   ก็แล 
ครั้นเห็นแลว  คิดวา   " เมื่อเราไปในท่ีนั้น,   อุปการะจะมีหรือไมมีหนอ ?" 
ทานใครครวญอยูไดเห็นเหตุนี้วา   " เม่ือเราไปในท่ีนั้น.    จูฬสุมนะนั้น 
มีอายุ ๗ ขวบเทาน้ันจักออกบวช,  และจักบรรลพุระอรหัตในเวลาปลงผม 
เสร็จน่ันเอง:"    ก็แลทานครั้นเห็นแลว   เมื่อภายในกาลฝนใกลเขามา  จึง 
ไปทางอากาศลงท่ีประตูบาน.    สวนมหามุณฑอุบาสก    เปนผูคุนเคยของ 
พระเถระแมในกาลกอนเหมือนกัน.      เขาเห็นพระเถระครองจีวรในเวลา 
บิณฑบาต   จึงกลาวกะมหาสุมนะผูบุตรวา    " พอ  พระผูเปนเจาอนุรุทธ- 
เถระของเรามาแลว;  เจาจงไปรับบาตรของทานใหทันเวลาที่ใครๆ   คนอ่ืน 
ยังไมรับบาตรของทานไป;   พอจักใหเขาปูอาสนะไว."    มหาสุมนะไดทํา 
อยางนั้นแลว.    อุบาสกอังคาสพระเถระภายในเรือนโดยเคารพแลว     รับ  
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ปฏิญญาเพ่ือตองการแกการอยู   ( จําพรรษา )  ตลอดไตรมาส.  พระเถระรับ   
นิมนตแลว.               
        ครั้งน้ัน    อุบาสกปฏิบัติพระเถระนั้นตลอดไตรมาส    เปนเหมือน 
ปฏิบัติอยูวันเดียว     ในวันมหาปวารณา      จึงนําไตรจีวรและอาหารวัตถุ 
มีน้ําออย  น้ํามัน   และขาวสารเปนตนมาแลว  วางไวใกลเทาของพระเถระ 
เรียนวา   " ขอพระผูเปนเจาจงรับเถิด  ขอรับ."  

                     ไมรับวัตถุกลับไดสามเณร 
        พระเถระ.  อยาเลยอุบาสก  ความตองการดวยวัตถุนี้ของฉัน  ไมมี. 
        อุบาสก.  ทานผูเจริญ  นีช่ื่อวา  วัสสาวาสิกลาภ  (คือลาภอันเกิดแก 
ผูอยูจําพรรษา),   ขอพระผูเปนเจาจงรับวัตถุนั้นไวเถิด. 
        พระเถระ.   ชางเถิด  อุบาสก. 
        อุบาสก.  ทานยอมไมรับเพ่ืออะไร ?  ขอรับ. 
        พระเถระ.    แมสามเณรผูเปนกับปยการก   ในสํานักของฉันก็ไมมี. 
        อุบาสก.  ทานผูเจริญ    ถาอยางนั้นมหาสุมนะเปนบุตรของกระผม 
จักเปนสามเณร. 
        พระเถระ.  อุบาสก  ความตองการดวยมหาสุมนะของฉันก็ไมมี. 
        อุบาสก,   ทานผูเจริญ      ถาอยางนั้น   พระผูเปนเจาจงใหจูฬสุมนะ 
บวชเถิด.   
               พระเถระ.   รับวา  "ดีละ"  แลวใหจูฬสุมนะบวช.   จูฬสุมนะนั้น 
บรรลุอรหัตในเวลาปลงผมเสร็จน่ันเอง.  
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        พระเถระ   อยูในที่นัน้กับจูฬสุมนสามเณรน้ันประมาณกึ่งเดือนแลว   
ลาพวกญาติของเธอวา     " พวกฉันจักเฝาพระศาสดา"    ดังน้ีแลวไปทาง 
อากาศ  ลงที่กระทอมอันต้ังอยูในปา  ในหิมวันตประเทศ. 

               พระเถระปรารภความเพียรเสมอ 
        ก็พระเถระ    แมตามปกติเปนผูปรารภความเพียร.    เมื่อทานกําลัง 
จงกรมอยูในที่นั้น  ในคืนแรกและคืนตอมา  ลมในทองต้ังข้ึนแลว. 
        ครั้งน้ัน    สามเณรเห็นทานลําบาก    จึงเรียนถามวา   " ทานขอรับ 
โรคอะไร ?  ยอมเสียดแทงทาน."  
        พระเถระ.   ลมเสียดทองเกิดข้ึนแกฉันแลว.                          
        สามเณร.  แมในกาลอ่ืน  ลมเสียดทองเคยเกิดข้ึนหรือ  ขอรับ. 
        พระเถระ.   เออ   ผูมอีายุ. 
        สามเณร.   ความสบาย  ยอมมีดวยอะไรเลา  ?   ขอรับ. 
        พระเถระ.    เมื่อฉันไดน้ําดื่มจากสระอโนดาต,    ความสบายยอมมี 
ผูมีอายุ. 
        สามเณร.   ทานขอรบั    ถากระน้ัน   กระผมจะนํามา (ถวาย). 
        พระเถระ.   เธอจักอาจ   (นํามา)  หรือ ?   สามเณร. 
        สามเณร.   อาจอยู   ขอรับ. 
        พระเถระ.   ถากระน้ัน   นาคราชชื่อปนนกะ   ในสระอโนดาตยอม 
รูจักฉัน.    เธอจงบอกแกนาคราชน้ัน  แลวนําขวดนํ้าดื่มขวดหน่ึงมาเพ่ือ 
ประโยชนแกการประกอบยาเถิด. 
        เธอรับวา  " ดลีะ"  แลวไหวพระอุปชฌายะ  เหาะข้ึนสูเวหาสไดไป 
ตลอดที่  ๕๐๐ โยชนแลว.                                         
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                      สามเณรตอสูกับพระยานาค             

        ก็วันนัน้  นาคราชมีนาคนักฟอนแวดลอมแลว  ปรารถนาจะเลนน้ํา. 
นาคราชน้ัน    พอไดเห็นสามเณรผูไปอยูเทาน้ัน    ก็โกรธคิดเห็นวา  " สมณะ 
โลนนี้      เทีย่วโปรยฝุนที่เทาของตนลงกระหมอมของเรา,      สมณะโลนนี้  
จักเปนผูมาแลวเพ่ือตองการนํ้าด่ืมในสระอโนดาต,  บัดนี้เราจะไมใหน้ําด่ืม 
แกเธอ "  ดังน้ีแลว   นอนปดสระอโนดาตซ่ึงมีประมาณถึง  ๕๐๐ โยชนดวย 
พังพาน  ดุจบุคคลปดหมอขาวดวยถาดใหญฉะน้ัน. 
        สามเณร    พอแลดูอาการของนาคราชแลวก็ทราบวา    " นาคราชน้ี  
โกรธแลว"   จึงกลาวคาถาน้ีวา :- 
                " นาคราช  ผูมเีดชกลา  มีกาํลังมาก  ทานจงฟง 
        (คํา)  ของขาพเจาเถิด,   จงใหหมอน้ําด่ืมแกขาพเจา, 
        ขาพเจาเปนผูมาแลวเพ่ือประโยชนแกน้ําสําหรับประ- 
        กอบยา." 
นาคราชฟงคาถานั้นแลว   กลาวคาถานี้วา  :- 
                " แมน้ําใหญชือ่คงคา  ณ  เบื้องทิศบูรพา  ยอมไหล 
        ไปสูมหาสมุทร,  ทานจงนําเอานํ้าด่ืมจากแมน้ําคงคา 
        นั้นไปเถิด." 
        สามเณรฟงคําน้ันแลวคิดวา       " พระยานาคน้ีจักไมใหตามความ 
ปรารถนาของตน,  เราจักทําพลการใหมันรูอานุภาพใหญ  จักขมพระยานาค 
นี้แลว   จึงจักนํานํ้าด่ืมไป "   ดังนี้แลว  กลาววา  " มหาราช   พระอุปชฌายะ 
ใหขาพเจานํานํ้าด่ืมมาจากสระอโนดาตเทาน้ัน,   เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึง  
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จักนํานํ้าด่ืมน้ีอยางเดียวไป,   ทานจงหลีกไปเสียอยาหามขาพเจาเลย"  ดังน้ี   
แลว    กลาวคาถานี้วา:- 
                " ขาพเจาจักนํานํ้าด่ืมไปจากสระอโนดาตนี้เทา 
        นั้น,  ขาพเจาเปนผูมีความตองการดวยนํ้าด่ืมนี้เทาน้ัน, 
        ถาเรี่ยวแรงและกําลงัมีอยูไซร,      นาคราชทานจงขัด 
        ขวางไวเถิด."   
ครั้งน้ัน  พระยานาคกลาวกะเธอวา :- 
                " สามเณร ถาทานมีความกลาหาญอยางลูกผูชาย 
        ไซร,   ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน,  เชิญทานนํา 
        น้ําด่ืมของขาพเจาไปเถิด." 
        ลําดับนั้น    สามเณรตอบกะพระยานาคนั้นวา  " มหาราช ขาพเจาจัก 
นําไปอยางนั้น,   เมื่อพระยานาคพูดวา  " เมื่อทานสามารถก็จงนําไปเถิด" 
รับปฏิญญาถงึ ๓  ครั้งวา    " ถากระน้ัน     ทานจงรูดวยดีเถิด "   แลวคิดวา 
" การท่ีเราแสดงอานุภาพแหงพระพุทธศาสนาแลวจึงนํานํ้าไป  สมควรอยู" 
ไดไปสูสํานักของพวกอากาสัฏฐกเทพดากอน.   เทพดาเหลาน้ันมาไหวแลว 
กลาววา  " อะไรกัน ?  ขอรับ "  แลวพากันยืนอยู. 
        สามเณรกลาววา  " สงครามของขาพเจากับปนนกนาคราชจักมี   ที ่
หลังสระอโนดาตน่ี,    พวกทานจงไปในท่ีนั้นแลว    ดูความชนะและความ 
แพ."   สามเณรน้ันเขาไปหาทาวโลกบาลท้ัง  ๔   และทาวสักกะ  ทาวสุยาม 
ทาวสันดุสิต    ทาวสุนิมมิต    และทาววสวัตดี  แลวบอกเนื้อความน้ันโดย 
ทํานองนั้นแล.    ตอแตนั้น    สามเณรไปโดยลําดับจนถึงพรหมโลก   อัน 
พรหมทั้งหลาย ในที่นั้นๆ  ผูมาไหวแลวยืนอยูถามวา   " อะไรกัน ?     ขอรับ " 
จึงแจงเนื้อความน้ัน.  
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        สามเณรน้ันเท่ียวไปบอกในที่ทุกแหง ๆ   โดยครูเดียวเทาน้ัน     เวน 
เสียแตอสัญญีสัตวและอรูปพรหม  ดวยอาการอยางนี้.   
        ถึงเทพดาทุก ๆ  จําพวกฟงคําของเธอแลว     ประชุมกันเต็มอากาศ 
ไมมีที่วาง   ที่หลังสระอโนดาต    ดุจจุรณแหงขนมท่ีบุคคลใสไวในทะนาน 
ฉะน้ัน. 

                            สามเณรเชิญเทพดามาดูการรบ   

        เมื่อหมูเทพดาประชุมกันแลว,   สามเณรยืน  ณ  อากาศ  กลาวกะ 
พระยานาควา:- 
                " นาคราช   ผูมีเดชกลา  มกีําลังมาก  ทานจงฟง 
        คําของขาพเจา    ทานจงใหหมอน้ําด่ืมแกขาพเจา, 
        ขาพเจาเปนผูมาเพ่ือตองการนํ้าประกอบยา." 
ทีนั้น  นาคกลาวกะเธอวา :-                                           
                " สามเณร   ถาทานมีความกลาหาญอยูอยางลูก 
        ผูชายไซร,  ขาพเจาชอบใจคําพูดของทาน,  ทานจงนํา 
        น้ําด่ืมของขาพเจาไปเถิด." 
สามเณรน้ันรับคําปฏิญญาของนาคราชถึง ๓  ครั้งแลว  ยืน ณ อากาศน้ันเอง 
นิรมิตอัตภาพเปนพรหมประมาณ ๑๒ โยชน   แลวลงจากอากาศ   เหยียบ 
ที่พังพานของพระยานาค  กดใหหนาควํ่าลงแลว.   ในทันทีนั้นเอง   เมื่อ 
สามเณรพอสักวาเหยียบพังพานของพระยานาคเทานั้น      แผนพังพานได 
หดเขาประมาณเทาทัพพี   ดุจหนังสดอันบุรุษผูมีกาํลังเหยียบแลวฉะนั้น. 
ในที่ซึ่งพนจากพังพานของพระยานาคออกมา   สายนํ้าประมาณเทาลําตาล  
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พุงข้ึนแลว.    สามเณรยังขวดนํ้าด่ืมใหเต็ม ณ อากาศน้ันเอง.    หมูเทพได   
ใหสาธุการแลว. 

                         พระยานาคแพสามเณร   

        นาคราชละอาย  โกรธตอสามเณรแลว.   นัยนตาท้ังสองของนาคราช 
นั้นไดมีสีดุจดอกชบา.     พระยานาคน้ันคิดวา  " สมณะโลนนี้ใหหมูเทพ 
ประชุมกันแลว   ถือเอานํ้าด่ืม    ยังเราใหละอายแลว,   เราจะจับเธอ   สอด 
มือเขาในปากแลว     ขยี้เนื้อหทัยของเธอเสีย,    หรือจะจับเธอท่ีเทา   แลว 
ขวางไปฟากแมน้ําขางโนน "   ดังนี้แลวติดตามไปโดยเร็ว.   แมติดตามไป 
อยู   ก็ไมสามารถจะทันสามเณรไดเลย. 
        สามเณรมาแลว  วางน้ําด่ืมไวในมือพระอุปชฌายะ เรียนวา  " ขอทาน 
จงดื่มเถิด  ขอรับ." 

         พระยานาคพดูเท็จแตสามเณรไมพูดเท็จ 
        แมพระยานาคก็มาขางหลัง  กลาววา  " ทานอนุรุทธะผูเจริญ   สามเณร 
ถือเอานํ้าซ่ึงขาพเจายังไมไดใหเลยมา,   ขอทานจงอยาดื่ม."      
        พระเถระ.   ถามวา    " นัยวา   อยางนั้นหรือ  ?   สามเณร." 
        สามเณร.   ขอนิมนททานด่ืมเถิด   ขอรับ,     นาด่ืมอันพระยานาคนี้  
ใหแลว   กระผมจึงนํามา. 
        พระเถระทราบวา      " ข้ึนชื่อวาการกลาวคําเท็จของสามเณรผูเปน 
ขีณาสพ  ยอมไมมี "  จึงดื่มน้ําแลว.  อาพาธของทานสงบลงในขณะน้ันเอง. 
        นาคราชกลาวกะพระเถระอีกวา   " ทานผูเจริญ      ขาพเจาเปนผูอัน 
สามเณรใหหมูเทพทั้งหมดประชุมกนัใหละอายแลว     ขาพเจาจักผาหทัย 
ของเธอ,  หรือจักจับเธอท่ีเทา   และขวางไปท่ีฝงแมน้ําขางโนน."  
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        พระเถระกลาววา   " มหาราช  สามเณรมีอานุภาพมาก,   ทานจักไม 
สามารถเพ่ือสูรบกับสามเณรได;  ทานจงใหสามเณรน้ัน  อดโทษแลวกลับ 
ไปเสียเถิด."   

                            พระยานาคขอขมาสามเณร 
        พระยานาคน้ัน    ยอมรูอานุภาพของสามเณรแมเอง,   แตติดตามมา 
เพราะความละอาย.  
        ลําดับนั้น      พระยานาคใหสามเณรน้ันอดโทษตามคําของพระเถระ 
ทําความชอบพอกันฉันมิตรกับเธอ    จึงกลาววา  " จําเดิม 
ความตองการดวยนํ้าในสระอโนดาตมีอยู,  กิจดวยการมาแหงพระผูเปนเจา 
ยอมไมมี    พระผูเปนเจาพึงสง  (ขาว)  ไปถึงขาพเจา,     ขาพเจาเองจักนํา 
น้ํามาถวาย "   ดังน้ีแลว   หลีกไป,   แมพระเถระก็พาสามเณรไปแลว . 
        พระศาสดาทรงทราบความมาแหงพระเถระแลว     ประทับนั่งทอด- 
พระเนตรการมาแหงพระเถระบนปราสาทของมิคารมารดา.    ถงึพวกภิกษุ 
ก็เห็นพระเถระซึ่งกําลังมา  ลุกข้ึนตอนรับ  รับบาตรและจีวร. 

                  พวกภิกษุลอเลียนสามเณร 
        ครั้งน้ัน    ภิกษุนางพวกจับสามเณรท่ีศีรษะบาง   ที่หูทั้ง  ๒  บาง 
ที่แขนบาง  พลางเขยา   กลาววา   " ไมกระสันหรอื ?  สามเณร."  พระศาสดา 
ทอดพระเนตรเห็นกิริยาซึ่งภิกษุนั้นแลว    ทรงดําริวา    " กรรมของ 
ภิกษุเหลาน้ีหยาบจริง.   ภิกษุเหลาน้ี      จับสามเณรเปนดุจจับอสรพิษท่ีคอ, 
พวกเธอหารูอานุภาพของสามเณรไม;    วันนี้    การท่ีเราทําคุณของสุมน- 
สามเณรใหปรากฏ    สมควรอยู."  แมพระเถระก็มาถวายบังคมพระศาสดา 
แลวน่ัง.  
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        พระศาสดาทรงทําคุณของสามเณรใหปรากฏ    

        พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกบัดวยทานแลว  ตรัสเรยีกพระอานนท- 
เถระมาวา    " อานนท  เราเปนผูมีความประสงคเพ่ือจะลางเทาทั้งสองดวย 
น้ําในสระอโนดาต     เธอจงใหหมอแกพวกสามเณรแลวใหนาํนํ้ามาเถิด." 
พระเถระ  ใหสามเณรประมาณ  ๕๐๐ ในวิหารประชุมกันแลว. 
        บรรดาสามเณรเหลาน้ัน       สุมนสามเณรไดเปนผูใหมกวาสามเณร 
ทั้งหมด.  พระเถระกลาวกะสามเณรผูแกกวาสามเณรท้ังหมดวา   " สามเณร 
พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาทท้ังสองดวยนํ้าในสระอโนดาต, 
เธอจงถือหมอนํ้าไปนําน้ํามาเถิด."  สามเณรน้ันไมปรารถนา  ดวยกลาววา 
" กระผมไมสามารถ   ขอรับ. "    พระเถระถามสามเณรท้ังหลายแมที่เหลือ 
โดยลําดับ.  แมสามเณรเหลาน้ัน  ก็พูดปลีกตัวอยางนั้นแล. 
        มีคําถามวา    " ก็บรรดาสามเณรเหลาน้ี          เณรผูเปนขีณาสพ 
ไมมีหรือ ?"                                                        
        แกวา  "  มีอยู.   แตสามเณรเหลานั้นไมปรารถนา     ดวยคิดเห็นวา 
"  พวงดอกไมนี้   พระศาสดาไมทรงผูกไวเพื่อพวกเรา  พระองคทรงผูกไว 
เพ่ือสุมนสามเณรองคเดียว.         แตพวกสามเณรผูเปนปุถุชนไมปรารถนา 
ก็เพราะความท่ีตนเปนผูไมสามารถนั่นเอง. " 
        ก็ในท่ีสดุ      เมื่อวาระถึงแกสุมนสามเณรเขา,      พระเถระกลาววา 
" สามเณร     พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระบาทท้ังสองดวยนํ้า 
ในสระอโนดาต,  ไดยินวา  เธอจงถือเอาหมอไปตักน้ํามา"  สุมนสามเณร 
นั้น    เรียนวา  "  เมื่อพระศาสดาทรงใหนํามา,  กระผมจักนํามา"   ดังน้ีแลว 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว   กราบทลูวา  " ขาแตพระองคผูเจริญ  ไดยินวา  
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พระองคใหขาพระองคนําน้ํามาจากสระอโนดาตหรือ ?       พระเจาขา " 
        พระศาสดา  ตรัสวา   " อยางนั้น  สุมนะ. "   
        สุมนสามเณรน้ัน     เอามือจับหมอใหญใบหนึ่ง    ซึ่งจุน้ําไดต้ัง  ๖๐ 
หมอ   ในบรรดาหมอสําหรับเสนาสนะ   ซึ่งเลี่ยมดาดดวยทองแทง    อัน 
นางวิสาขาใหสรางไว    หิ้วไปดวยคิดวา   "  ความตองการของเราดวยหมอ 
อันเรายกข้ึนต้ังไวบนจะงอยบาน้ี    ยอมไมมี "    เหาะข้ึนสูเวหาส  บายหนา 
ตอหิมวันตประเทศ  รีบไปแลว.  
        นาคราชเห็นสามเณรซ่ึงกําลังมาแตไกลเทียว   จึงตอนรับ  แบกหมอ 
ดวยจะงอยบา   กลาววา  " ทานเจาขา   เมื่อผูรับใชเชนขาพเจามีอยูเพราะ 
อะไร   พระผูเปนเจาจึงมาเสียเอง;    เมื่อความตองการนํ้ามีอยู,  เหตุไร ? 
พระผูเปนเจาจึงไมสงเพียงขาวสาสนมา"   ดังน้ีแลว   เอาหมอตักน้ําแบกเอง 
กลาววา   " นิมนตพระผูเปนเจาลวงหนาไปกอนเถิดขอรับ,     ขาพเจาเอง 
จักนําไป. "   สามเณรกลาววา   " มหาราช  ทานจงหยุด,   ขาพเจาเองเปนผู 
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาใชมา "    ดังน้ีใหพระยานาคกลับแลว   เอามือจับ 
ที่ขอบปากหมอ   เหาะมาทางอากาศ. 
        ลําดับนั้น   พระศาสดาทรงแลดูเธอซึ่งกําลังมา  ตรัสเรียกพวกภิกษุ 
มาแลว   ตรสัวา   " ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงดูการเย้ืองกรายของสามเณร, 
เธอยอมงดงามดุจพระยาหงสในอากาศฉะนั้น." 
        แมสามเณรน้ันวางหมอน้ําแลว  ไดถวายบังคมพระศาสดาแลวยืนอยู. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะเธอวา  " สุมนะ  เธอมีอายุไดเทาไร ? 
สามเณรกราบทูลวา  " มอีายุ ๗ ขวบ   พระเจาขา."    พระศาสดาตรัสวา 
" สุมนะ  ถากระน้ัน  ต้ังแตวันนี้  เธอจงเปนภิกษุเถิด"   ดังน้ีแลว 
ไดประทานทายัชชอุปสมบท.  
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        ไดยินวา  สามเณรผูมีอายุ  ๗  ป  ๒ รูปเทาน้ัน ไดอุปสมบท  คือสุมน-   
สามเณรน้ีรูปหน่ึง  โสปากสามเณรรูปหน่ึง  เมื่อสุมนสามเณรน้ันอุปสมบท 
แลวอยางนั้น     พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา    " ผูมีอายุทั้งหลาย 
กรรมน้ีนาอัศจรรย:-     อานุภาพของสามเณรนอย     แมเห็นปานน้ีก็มีได, 
อานุภาพเห็นปานน้ี    พวกเราไมเคยเห็นแลว   ในกาลกอนแตกาลน้ี." 

           สมบัติยอมสําเร็จแกเด็ก ๆ ได  
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา    " ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"   เมื่อพวกเธอกราบทูลวา  " ดวยเรื่อง 
ชื่อน้ี   พระเจาขา"  ตรัสวา   " ภิกษุทัง้หลาย   ในศาสนาของเรา   บุคคล 
แมเปนเด็ก  ปฏิบัติชอบแลว    ยอมไดสมบัติเห็นปานน้ีเหมือนกัน"   เมื่อ 
จะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๑๒.        โย   หเว   ทหโร  ภกิฺข ุ         ยฺุชติ  พุทธฺสาสเน 
        โส  อิม  โลก   ปภาเสติ         อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา. 
                " ภิกษุใด  แลยงัหนุม  พากเพียรอยูในพระพุทธ- 
        ศาสนา,  ภิกษุนั้น  ยอมยังโลกน้ีใหสวางดุจพระจันทร 
        ที่พนแลวจากหมอก  (เมฆ)  สวางอยูฉะนั้น." 

                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ยฺุชติ    ไดแก   พากเพียร    คือ 
พยายามอยู. 
        บทวา  ปภาเสติ   เปนตน    ความวา   ภิกษุนัน้ยอมยังโลกตางโดย 
ขันธโลกเปนตน      ใหสวางได    คือยอมทําใหมีแสงสวางเปนอันเดียวกัน  
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ดวยญาณอันสัมปยุตดวยอรหัตมรรคของตน    ดุจพระจันทรที่พนแลวจาก 
เครื่องกําบังมีหมอกเปนตนฉะน้ัน.   
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                        เรื่องสุมนสามเณร   จบ. 
                           ภิกขุวรรควรรคนา  จบ. 
                             วรรคท่ี  ๒๕  จบ.   
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                            คาถาธรรมบท   
 
                     พราหมณวรรค๑ที่  ๒๖ 
 

                  วาดวยคุณธรรมของผูเปนพราหมณ  
  [๓๖]                ๑.  พราหมณ ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา 
        จงบรรเทากามท้ังหลายเสีย     ทานรูความสิ้นไปแหง 
        สังขารท้ังหลายแลว  เปนผูรูพระนิพพาน  อันอะไร ๆ 
        กระทําไมไดแลวนะ   พราหมณ. 
                ๒.   ในกาลใด      พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรม 
        ทั้งสอง  ในกาลน้ัน   กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงของ 
        พราหมณผูรูอยู  ยอมถึงความต้ังอยูไมได. 
                ๓.   ฝงก็ดี  ที่มใิชฝงก็ดี  ฝงและที่มิใชฝงก็ดี 
        ไมมีแกผูใด    เราเรยีกผูนั้นซึ่งมีความกระวนกระวาย 
        ไปปราศแลว   ผูพราก  (จากกิเลส)  ไดแลววา   เปน 
        พราหมณ. 
                ๔.   เราเรียกบคุคลผูมีความเพง   ผูปราศจากธุลี 
        อยูแตผูเดียว     มีกิจอันกระทําแลว    หาอาสวะมิได 
        บรรลุประโยชนอันสูงสุดแลวน้ันวา   เปนพราหมณ. 
                ๕.  พระอาทิตย    ยอมสองแสงในกลางวัน 
        พระจันทรยอมรุงเรือ่งในกลางคืน   กษัตริยทรงเครื่อง  
        รบแลว  ยอมรุงเรือง  พราหมณผูมีความเพง   ยอม 
๑.  วรรคนี้   มีอรรถกถา  ๓๙   เร่ือง.  
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        รุงเรือง     สวนพระพุทธเจา     ยอมรุงเรืองดวยเดช  
        ตลอดกลางวันและกลางคืน. 
                    ๖.  บุคคลมีบาปอันลอยแลวแล         เราเรียกวา 
        พราหมณ  บุคคลท่ีเราเรียกวา  สมณะ  เพราะความ 
        ประพฤติเรียบรอย      บุคคลขับไลมลทินของตนอยู 
         เพราะเหตุนั้น   เราเรียกวา   บรรพชิต. 
             ๗. พราหมณไมควรประหารแกพราหมณ     ไม  
        ควรจอง  (เวร)   แกเขา  นาติเตียนพราหมณผูประหาร 
        พราหมณ     นาติเตียนพราหมณผูจอง  (เวร)  ยิ่งกวา 
        พราหมณผูประหารนั้น.  ความเกียจกันใจจากอารมณ 
        อันเปนที่รักทั้งหลายใด     ความเกียดกันนั่นยอมเปน 
        ความประเสริฐไมนอยแกพราหมณ     ใจอันสัมปยุต  
        ดวยความเบียดเบียน       ยอมกลับไดจากวัตถุใด ๆ 
        ความทุกขยอมสงบไดเพราะวัตถุนั้น ๆ นั่นแล. 
                   ๘. ความชั่วทางกาย  วาจา  และใจของบุคคลใด 
        ไมมี  เราเรียกบุคคลน้ัน  ผูสํารวมแลวโดยฐานะ  ๓ วา 
        เปนพราหมณ. 
                  ๙. บุคคลพึงรูแจงธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธ- 
        เจาทรงแสดงแลวจากอาจารยใด  พึงนอบนอมอาจารย 
        นั้นโดยเคารพ      เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชา 
        เพลิงอยูฉะน้ัน. 
                   ๑๐. บุคคลยอมเปนพราหมณ  ดวยชฎา   ดวย  
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        โคตร   ดวยชาติหามิได สัจจะและธรรมมีอยูในผูใด 
        ผูนั้นเปนผูสะอาด  และผูนั้น  เปนพราหมณ.   
                ๑๑. ผูมีปญญาทราม    ประโยชนอะไรดวยชฎา 
        ทั้งหลายของเธอ      ประโยชนอะไรดวยผาท่ีทําดวย 
        หนังสัตวของเธอ   ภายในของเธอรกรุงรัง   เธอยอม  
        เกลี้ยงเกลาแตภายนอก.   
                ๑๒. เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล  ผูผอม  สะพรั่ง 
        ดวยเอ็น   ผูเพงอยูผูเดียวในปาน้ันวา  เปนพราหมณ. 
                ๑๓. เราไมเรียกบุคคลผูเกิดแตกําเนิด     ผูมี 
        มารดาเปนแดนเกิดวาเปนพราหมณ    เขายอมเปนผู 
        ชื่อวาโภวาที    เขายอมเปนผูมีกิเลสเครื่องกังวล   เรา 
        เรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ผูไมถือม่ันนั้นวา  เปน 
        พราหมณ. 
                ๑๔. ผูใดแล   ตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลว   ยอม 
        ไมสะดุง  เราเรียกผูนั้น  ผูกาวลวงกิเลสเครื่องของได 
        ผูหลุดพนแลววา  เปนพราหมณ. 
                ๑๕. เราเรียกบุคคลผูตัดชะเนาะ  เชือก  และ 
        เครื่องตอพรอมท้ังสาย     ผูมีลิ่มสลักอันถอนข้ึนแลว 
        ผูรูแลวน้ันวา  เปนพราหมณ. 
                ๑๖. ผูใด  ไมประทุษราย   อดกลั้นซึ่งคําดาและ 
        การตีและการจองจําได   เราเรียกผูนั้น  ซึ่งมีกําลังคือ 
         ขันติ  มีหมูพลวา  เปนพราหมณ.  
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                ๑๗. เราเรียกผูไมโกรธ  มีวัตร มีศีล  ไมมีตัณหา   
        เครื่องฟูข้ึน   ผูฝกแลว   มีสรีระในท่ีสุดนั้นวา   เปน  
        พราหมณ.  
                ๑๘.  ผูใด  ไมติดอยูในกามทั้งหลาย  เหมือนนํ้า 
        ไมติดอยูบนใบบัว     เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดไมต้ัง 
        อยูบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น  เราเรียกผูนั้นวา  เปน 
        พราหมณ.  
                ๑๙. ผูใด  ในศาสนานี้แล   รูชัดความส้ินไปแหง 
        ทุกขของตน   เราเรียกผูนั้น  ซึ่งมีภาระอันปลงแลว 
         ผูพรากไดแลววา  เปนพราหมณ. 
                ๒๐.  เราเรียกผูมีปญญาลึกซ้ึง       เปนปราชญ          
        ฉลาดในทางและมิใชทาง   บรรลุประโยชนสูงสุดนั้น 
         วา   เปนพราหมณ. 
                ๒๑. เราเรียกบคุคลผูไมเกี่ยวของดวยชนสอง 
        จําพวก  คือ คฤหัสถ ๑    บรรพชติ ๑     ผูไมมีอาลัย 
        เที่ยวไป  ผูปรารถนานอยน้ันวา  เปนพราหมณ. 
                ๒๒. ผูใด   วางอาชญาในสัตวทั้งหลาย  ผูสะดุง 
        และผูมัน่คง   ไมฆาเอง  ไมใชใหผูอ่ืนฆา  เราเรียกผู 
        นั้นวา   เปนพราหมณ. 
                ๒๓. เรายอมเรียกบุคคลผูไมเคียดแคน   ใน 
          บุคคลผูเคียดแคน  ผูดับเสียไดในบุคคลผูมีอาชญาใน 
        ตน  ผูไมถือม่ันในบคุคลผูถือม่ันนั้นวา  เปนพราหมณ.  
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                       ๒๔. ราคะ   โทสะ  มานะและมักขะ   อันผูใด 
        ใหตกไปแลว      เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจาก   
        ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น      เราเรียกผูนั้นวา   เปน 
        พราหมณ. 
                     ๒๕. ผูใด   พึงกลาวถอยคําอันไมระคายหู  อัน 
        ใหรูกันไดเปนคําจริง      อันเปนเหตุไมยังใคร ๆ  ให 
        ขัดใจ   เราเรียกผูนั้นวา  เปนพราหมณ. 
                    ๒๖. ผูใด   ไมถือเอาของยาวหรือส้ัน  นอยหรือ  
        ใหญ    งามหรือไมงาม    อันเขาไมใหแลวในโลกนี ้ 
         เราเรียกผูนั้นวา  เปนพราหมณ. 
                      ๒๗. ความหลังของผูใด    ไมมีในโลกน้ีและโลก 
        หนา  เราเรียกผูนั้น     ซึ่งไมมีความหลัง  พราก (กิเลส) 
         ไดแลววา   เปนพราหมณ. 
                     ๒๘. ความอาลัยของบุคคลใดไมมี  บุคคลใดรู 
        ชัดแลว       เปนผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววา 
        อยางไร   เราเรียกบุคคลน้ัน   ผูหยั่งลงสูอมตะ  ตาม 
           บรรลแุลววา   เปนพราหมณ. 
                       ๒๙. ผูใด    ลวงบุญและบาปท้ังสอง   และกิเลส 
        เครื่องของเสียไดในโลกนี ้   เราเรียกผูนั้น    ซึ่งไมมี 
        ความโศก  มีธลุีไปปราศแลว  ผูบริสุทธิ์แลววา เปน 
        พราหมณ. 
               ๓๐. เราเรียกผูบริสุทธิ์  ผองใส  ไมขุนมัว  มีภพ  
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        เครื่องเพลิดเพลินสิ้นแลว     เหมือนพระจันทรที่   
        ปราศจากมลทินนั้นวา  เปนพราหมณ. 
                     ๓๑. ผูใด   ลวงทางออม   หลม  สงสาร  และ 
        โมหะน้ีไปแลวเปนผูขามไปได  ถึงฝง  มีปกติเพง  หา 
          กิเลสเครื่องหว่ันไหวมิได    ไมมีความสงสัยเปนเหตุ 
          กลาววาอยางไร  ไมถือม่ัน  ดับแลว  เราเรียกผูนั้นวา 
        เปนพราหมณ.   
                     ๓๒. บุคคลใด  ละกามท้ังหลายในโลกน้ีแลว 
        เปนผูไมมีเรือน   งดเวนเสียได  เราเรียกบุคคลน้ันผู 
        มีกามและภพส้ินแลววา  เปนพราหมณ. 
                     ๓๓. ผูใด  ละตัณหาในโลกนี้ไดแลว  เปนผูไมมี 
        เรือน  เวนเสียได  เราเรียกผูนั้น   ซึ่งมีตัณหาและภพ 
        อันสิ้นแลววา  เปนพราหมณ. 
                       ๓๔. ผูใด    ละกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของ 
        มนษุย    ลวงกิเลสเคร่ืองประกอบอันเปนของทิพยได 
         แลว   เราเรียกผูนั้น  ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบ 
         ทั้งปวงไดแลววา  เปนพราหมณ. 
                     ๓๕. เราเรียกบุคคลน้ัน     ซึ่งละความยินดีและ 
        ความไมยินดีไดแลว  ผูเย็น  ไมมีอุปธิ  ครอบงําโลก 
        ทั้งปวง  ผูแกลวกลาวา  เปนพราหมณ. 
               ๓๖. ผูใด  รูจุติและอุบัติของสัตวทั้งหลาย  โดย 
        ประการท้ังปวง   เราเรียกผูนั้น  ซึ่งไมของ  ไปดี  รูแลว  
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        วา เปนพราหมณ.  เทพยดาคนธรรพและหมูมนุษย   
        ยอมไมรูคติของผูใด  เราเรียกผูนัน้  ซึ่งมีอาสวะสิ้น 
        แลว  ผูไกลกิเลสวา  เปนพราหมณ. 
                ๓๗. ความกังวลในกอน  ในภายหลัง  และใน 
        ทามกลางของผูใดไมมี  เราเรียกผูนั้น  ซึ่งไมมีความ 
        กังวล  ไมมีความยึดม่ันวา  เปนพราหมณ. 
                ๓๘. เราเรียกบคุคลผูองอาจ  ประเสริฐ  แกลว 
        กลา  แสวงหาคุณอันใหญ   ผูชนะโดยวิเศษ  ไม  
        หว่ันไหว  ผูลางแลว  ผูรูนั้นวา  เปนพราหมณ. 
                ๓๙. บุคคลใด  รูขันธที่อาศัยอยูในกอน  ทั้งเห็น 
        สวรรคและอบาย  อนึ่ง  บรรลุความส้ินไปแหงชาติ 
        เสร็จกิจแลว  เพราะรูยิ่ง  เปนมุน ี เราเรียกบุคคล 
        นั้น  ซึ่งมีพรหมจรรยอันอยูเสร็จสรรพแลววา  เปน 
        พราหมณ. 
                        จบพราหมณวรรคที่  ๒๖  
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                    ๒๖.  พราหมณวรรควรรณนา      
 
  ๑.  เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก  [๒๖๔] 
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพราหมณผูมี 
ความเลื่อมใสมาก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " ฉินฺท  โสต  ปรกฺกมฺม " 
เปนตน.                                                              

                พวกภิกษุรังเกียจวาทะของพราหมณ 
        ไดยินวา   พราหมณนั้นฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว 
มีจิตเลื่อมใส  เริ่มต้ังนิตยภัตเพ่ือภิกษุมีประมาณ  ๑๖  รูป   ไวในเรือนของ 
ตน    รับบาตรในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแลว    กลาววา    " ขอพระอรหันต 
ทั้งหลาย   ผูเจริญ  จงมา,    ขอพระอรหันตทั้งหลาย  ผูเจริญ   จงน่ัง"   เมื่อ 
จะกลาวคําอยางใดอยางหนึ่ง     ก็กลาวคําประกอบเฉพาะดวยวาทะวาพระ- 
อรหันตเทานั้น.      บรรดาภิกษุเหลานั้น     พวกท่ีเปนปุถุชนคิดกันวา 
" พราหมณนี้   มีความสําคัญในพวกเราวาเปนพระอรหันต"    พวกท่ีเปน 
พระขีณาสพก็คิดวา   " พราหมณนี้  ยอมรูความท่ีพวกเราเปนพระขีณาสพ,"  
ภิกษุแมทั้งหมดนั้น       ประพฤติรังเกียจอยูอยางนี้      จึงไมไปสูเรือนของ 
พราหมณนั้น.   เขาเปนผูมีทุกขเสียใจ  คิดวา   " ทําไมหนอแล พระผูเปนเจา 
จึงไมมา"   จึงไปยังวิหาร  ถวายบังคมพระศาสดา  กราบทูลเนื้อความน้ัน. 

        ไมเปนอาบัติเพราะไมยินดีตอวาทะนั้น 
        พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว       ตรัสถามวา    " ภิกษุ  
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ทั้งหลาย   ขอน้ันอยางไร "    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเนื้อความน้ันแลว, 
จึงตรัสวา  "  ภิกษุทั้งหลาย   ก็พวกเธอยังยินดีวาทะวา  เปนพระอรหันต   
อยูหรือ." 
        พวกภิกษุ.  พวกขาพระองคไมยินดี  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  เมื่อเปนเชนนั้น,     คําน้ัน      เปนคํากลาวดวยความ 
เลื่อมใสของมนุษยทั้งหลาย,     ภิกษุทั้งหลาย    ไมเปนอาบัติในเพราะการ 
กลาวดวยความเลื่อมใส;    ก็แลอีกอยางหนึ่ง   ความรักใครในพระอรหันต 
ทั้งหลายของพราหมณ   มีประมาณย่ิง;    เหตุนั้น   แมพวกเธอตัดกระแส 
ตัณหาแลวบรรลุพระอรหันตนั่นแล  ควร"    ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงแสดง 
ธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา:-  
   ๑.        ฉินทฺ   โสต  ปรกฺกมฺม            กาเม  ปนูท  พฺราหมฺณ 
        สงฺขาราน  ขย   ตฺวา           อกตฺูสิ  พฺราหฺมณ. 
                " พราหมณ    ทานจงพยายามตัดกระแสตัณหา, 
        จงบรรเทากามท้ังหลายเสีย,     ทานรูความสิ้นไปแหง 
        สังขารท้ังหลายแลว    เปนผูรูพระนิพพานอันอะไร ๆ 
        กระทําไมไดนะ  พราหมณ." 

                            แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปรกกฺมฺม  เปนตน   ความวา   ข้ึนชื่อวา 
กระแสตัณหา      ใคร  ๆ  ไมอาจเพ่ือจะตัดไดดวยความพยายามมีประมาณ 
นอย;   เหตุนั้นทานจงพยายามตัดกระแสน้ัน   ดวยความบากบ่ันอยางใหญ 
ซึ่งสัมปยุตดวยญาณ   คือจงบรรเทา  ไดแก  จงขับไลกามแมทั้งสองเสียเถิด. 
        คําวา  พฺราหฺมณ  นัน้   เปนคํารองเรียกพระขีณาสพท้ังหลาย.  
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        บทวา  สงฺขาราน  ความวา  รูความสิ้นไปแหงขันธ ๕.  
        บทวา  อกตฺู  ความวา   เมื่อเปนเชนนั้น   ทานจะเปนผูชื่อวา 
อกตัญญ.     เพราะรูพระนิพพาน    อันอะไร ๆ บรรดาโลกธาตุทั้งหลายมี   
ทองคําเปนตน    ทําไมได. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                   เรื่องพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก  จบ.  
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          ๒. เรือ่งภิกษุมากรูป  [๒๖๕]  
 

                          ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุมากรูป 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยทา  ทฺวเยสุ  ธมฺเมสุ "  เปนตน. 

           พระสารีบุตรทูลถามปญหาเพื่อพวกภิกษุ 
        ในวันหน่ึง  ภิกษุผูอยูในทิศประมาณ  ๓๐ รปู  มาถวายบังคมพระ-  
ศาสดาแลวน่ัง.   พระสารีบุตรเถระเล็งเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัตของภิกษุ 
เหลาน้ันแลว     เขาไปเฝาพระศาสดา     ยืนอยูเทียว     ทูลถามปญหานี้วา 
" พระเจาขา  ธรรมทั้งหลายท่ีพระองคตรัสเรียกวา   ' ธรรม ๒ ประการ ๆ 
ดังน้ี;   ธรรม ๒ ประการน้ีเปนไฉนหนอแล ?" 
        ทีนั้น     พระศาสดาตรัสกะทานวา  " สารีบุตร   สมถะและวิปสสนา 
เรียกวาธรรม ๒ ประการแล"   ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
   ๒.        ยทา  ทฺวเยสุ   ธมฺเมสุ         ปารคู   โหติ  พฺราหฺมโณ 
        อถสฺส  สพฺเพ  สโยคา         อตฺถ  คจฺฉนฺติ  ชานโต. 
                " ในกาลใด    พราหมณเปนผูถึงฝงในธรรมสอง 
        ในกาลน้ัน   กิเลสเครื่องประกอบท้ังปวงของพราหมณ 
        ผูรูอยู  ยอมถึงความต้ังอยูไมได." 

                          แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยทา   เปนตน    ความวา   ในกาลใด 
พระขีณาสพนี้เปนผูถึงฝง   ในธรรมคือสมถะและวิปสสนา   อันต้ังอยูโดย  
สวน ๒   ดวยอํานาจแหงการถึงฝงคืออภิญญาเปนตน,     ในกาลน้ันกิเลส  
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เครื่องประกอบทั้งหลาย  มีกิเลสเครื่องประกอบคือกามเปนตนทั้งปวง  ซึ่ง   
สามารถเพ่ือประกอบไวในวัฏฏะของพระขีณาสพนั้น   ผูรูอยูอยางนี้   ยอม 
ถึงความต้ังอยูไมได  คือความส้ินไป. 
        ในกาลจบเทศนา    ภิกษุเหลาน้ันแมทั้งหมด    ต้ังอยูในพระอรหัต 
แลว   ดังน้ีแล. 
                             เรื่องภกิษุมากรูป  จบ.    
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                 ๓.  เรื่องมาร  [๒๖๖]   
 

                         ขอความเบื้องตน   

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภมาร   ตรัส  
พระธรรมเทศนานี้วา  " ยสฺส  ปาร  อปาร  วา "  เปนตน. 

                มารปลอมตัวทูลถามเรื่องฝง 
        ไดยินวา   ในวันหน่ึง   มารน้ันปลอมเปนบุรุษคนใดคนหนึ่งเขาไป 
เฝาพระศาสดา  แลวทูลถามวา   " พระเจาขา  สถานที่อันพระองคตรัสวา 
' ฝง ๆ;'  อะไรหนอแล ? ที่ชื่อวาฝงนั่น." 
        พระศาสดาทรงทราบวา  " นี้เปนมาร "   จึงตรัสวา   " มารผูมีบาป 
ประโยชนอะไรของทานดวยฝง,   ฝงนั้น    อันผูมรีาคะไปปราศแลวท้ังหลาย 
พึงถึง "  ดังนี้แลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
   ๓.        ยสฺส  ปาร  อปาร   วา        ปาราปาร   น  วิชฺชติ 
        วีตทฺทร  วิสฺุตฺต            ตมห  พฺรูมิ   พฺราหมฺณ. 
                " ฝงก็ดี  ที่มิใชฝงก็ดี  ฝงและมิใชฝงก็ดี  ไมม ี
        แกผูใด,    เราเรียกผูนั้น     ซึ่งมีความกระวนกระวาย 
        ไปปราศแลว   ผูพราก  (จากกิเลส)  ไดแลววา   เปน 
        พราหมณ." 

                                   แกอรรถ  

        อายตนะอันเปนไปในภายใน  ๖   ชื่อวา  ปาร    ในพระคาถานั้น. 
อายตนะอันมี  ณ  ภายนอก  ๖ ชื่อวา  อปาร.  อายตนะท้ังสองนั้น  ชื่อวา 
ปาราปาร.  
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        บทวา   น  วิชฺชติ   ความวา  ฝงและท่ีมิใชฝงท้ังหมดน่ัน  ไมมีแก   
ผูใด  เพราะความไมมีการยึดถือวา  " เรา "  หรือวา  " ของเรา, "  เราเรียก 
ผูนั้น    ซึ่งชือ่วามีความกระวนกระวายไปปราศแลว     เพราะอันไปปราศ 
แหงความกระวนกระวายคือกิเลสทั้งหลาย   ผูพรากจากกิเลสท้ังปวงไดแลว 
วา  เปนพราหมณ.                             
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                                    เรือ่งมาร   จบ.   
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๔.  เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  [๒๖๗]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพราหมณ 
คนใดคนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ฌายึ "   เปนตน. 

    พราหมณทูลถามเรื่องพราหมณกะพระศาสดา 
        ไดยินวา  พราหมณนั้นคิดวา    " พระศาสดา   ตรัสเรียกสาวกของ 
พระองควา  ' พราหมณ,'   สวนเราเปนพราหมณโดยชาติและโคตร,    การ 
ที่พระองคจะตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง   ควร."     เขาเขาไปเฝาพระศาสดา 
ทูลถามเนื้อความน้ันแลว . 
        พระศาสดาตรัสวา    " เรามิไดเรียกบุคคลวา   ' พราหมณ'  ดวยเหตุ 
สักวาชาติและโคตร,     แตเราเรียกบุคคลผูบรรลุประโยชนอันสูงสุดนั่นเทา 
นั้น  (วาเปนพราหมณ)"  ดังน้ีแลว  ตรสัพระคาถานี้วา :- 
   ๔.        ฌายึ   วิรชมาสีน                กตกิจฺจ  อนาสว 
        อุตฺตมตฺถ                           ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " เราเรียกบุคคลผูมีความเพง      ผูปราศจากธุลี 
        อยูแตผูเดียว   มีกิจอนักระทําแลว   หาอาสวะมิได 
        บรรลุประโยชนอันสูงสุดแลวน้ันวา  เปนพราหมณ." 

                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ฌายึ    เปนตน     ความวา   เราเรียก 
บุคคลผูเพงอยูดวยฌาน  ๒  อยาง   ผูปราศจากธุลี   ดวยธุลีคือกาม   อยูแต  
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ผูเดียวในปา    ชื่อวาผูมีกิจอันกระทําแลว     เพราะกิจ ๑๖  อยาง๑อันตนทํา 
ดวยมรรค  ๔  แลว   ชื่อวาหาอาสวะมิได      เพราะไมมีอาสวะทั้งหลาย   
บรรลุประโยชนอันสูงสุด  คือพระอรหัตแลว  วาเปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา  พราหมณนั้นต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว,  เทศนา 
ไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                      เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  จบ.  
 
 ๑.  ทุกข มีกิจ ๔:- ปฬนตฺถ  ในอรรถวาเบียดเบียน ๑.  สงฺขตตฺถ ในอรรถวาปจจัย 
ประชุมแตง ๑. สนฺตาปนตฺถ ในอรรถวาเรารอน ๑. วิปริณามตฺถ ในอรรถวาแปรปรวน ๑. 
     สมุทัย มีกิจ ๔:- อายฺหนตถฺ ในอรรถวาทําใหเกดิกองทุกข ๑. นิทานตฺถ ในอรรถ 
วาเปนเหตุแหงทุกข ๑. สงฺโยคตฺถ ในอรรถวาประกอบไวดวยสังสารทุกข ๑.  ปลิโพธนตฺถ 
ในอรรถวาขังอยูในเรือนจําคือสังสารทุกข ๑. 
     นิโรธ  มีกิจ ๔:- นิสฺสรณตฺถ ในอรรถวาออกจากอุปธิ ๑. วิเวกตฺก ในอรรถวาสงัด 
จากหมูคือกเิลส  ๑. อสงฺขตตฺถ  ในอรรถวาปจจัยประชุมแตงไมได ๑.  อมตตฺถ  ในอรรถวา 
เปนอมตรส  (ไมรูจักตาย)  ๑. 
     มรรค  มีกิจ  ๔:- นิยฺยานตฺถ  ในอรรถวาออกจากสงสาร  ๑.   เหตฺวตฺถ  ในอรรถวา 
เปนเหตุแหงพระนิพพาน  ๑.  ทสฺสนตฺถ  ในอรรถวาเห็นพระนิพพาน  ๑.  อธิปเตยฺยตถฺ  ใน 
อรรถวาเปนอธิบดีในอันเหน็พระนพิพาน  ๑. 
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        ๕.  เรื่องพระอานนทเถระ  [๒๖๘]   
 

                              ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในปราสาทของอุบาสิกาชื่อมิคารมารดา 
ทรงปรารภพระอานนทเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ทิวา   ตปติ 
อาทิจฺโจ "  เปนตน. 

                 รศัมีของวัตถุ  ๕ อยางตางกัน  

        ไดยินวา    ในวันมหาปวารณา    พระเจาปเสนทิโกสลทรงประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณครบถวน  ทรงถือเอาวัตถุทั้งหลายมีของหอมเปนตน 
ไดเสด็จไปยังวิหารแลว . 
        ในขณะนั้น  พระกาฬุทายีเถระนั่งเขาฌานอยูที่ทายบริษัท.   ก็คําวา 
' กาฬุทายีเถระ '   นั่น      เปนชื่อของทานเอง.    สรรีะ  (ของทาน)   มีสีเพียง 
ดังทองคํา.  ก็ในขณะนั้นพระจันทรกําลังข้ึน,   พระอาทิตยกําลังอัสดงคต. 
        พระอานนทเถระ     แลดูรัศมีของพระอาทิตยซึ่งกําลังอัสดงคตและ 
ของพระจันทรซึ่งกําลังข้ึน    แลวมองดูพระสรีโรภาสของพระราชา   สร-ี 
โรภาสของพระเถระ  และพระสรีโรภาสของพระตถาคต.   ในทานเหลาน้ัน 
พระศาสดายอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง.   พระเถระถวายบังคมพระศาสดา 
แลว  กราบทูลวา  " พระเจาขา "  ในวันนี้  เมื่อขาพระองคแลดูรัศมีเหลาน้ี 
อยู,   พระรัศมีของพระองคเทาน้ันขาพระองคชอบใจ,   เพราะวา  พระสรรีะ 
ของพระองค  ยอมไพโรจนลวงรัศมีทั้งปวง." 
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะทานวา  " อานนท  ธรรมดาพระอาทิตย 
ยอมรุงเรืองในกลางวัน,   พระจันทร  ยอมรุงเรืองในกลางคืน,  พระราชา  
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ยอมรุงเรืองในเวลาประดับแลวเทาน้ัน,   พระขีณาสพ  ละความระคนดวย   
หมูแลว   ยอมรุงเรืองในภายในสมาบัติเทาน้ัน,    สวนพระพุทธเจา   ยอม 
รุงเรืองดวยเดช  ๕  อยาง   ทั้งในกลางคืน   ทั้งในกลางวัน "    ดังน้ีแลว 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
    ๕.        ทวิา   ตปติ  อาทิจฺโจ              รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา 
                 สนฺนทฺโธ   ขตฺติโย  ตปต        ฌายี   ตปติ  พฺรหมฺโณ  
                 อถ  สพฺพมโหรตฺตึ                   พุทฺโธ  ตปติ  เตชสา.  
                "  พระอาทิตย     ยอมสองแสงในกลางวัน, 
        พระจันทร   ยอมรุงเรืองในกลางคืน,   กษัตริย  ทรง 
         เครื่องรบแลว   ยอมรุงเรือง,   พราหมณผูมีความเพง 
         ยอมรุงเรือง.  สวนพระพุทธเจา  ยอมรุงเรืองดวยเดช 
         ตลอดกลางวันและกลางคืน."   

                                              แกอรรถ  

                 บรรดาบทเหลาน้ัน    สองบทวา  ทิวา  ตปติ  ความวา  พระอาทิตย 
ยอมรุงเรืองเฉพาะในกลางวัน,    แตแมทางที่พระอาทิตยนั้นไปในกลางคืน 
หาปรากฏไม. 
                 บทวา  จนฺทิมา  ความวา    แมพระจันทร    ที่พนแลวจากหมอก 
เปนตน    ก็รุงเรืองเฉพาะในกลางคืน,   หารุงเรืองในกลางวันไม. 
                 บทวา    สนฺนทฺโธ    ความวา     พระราชาผูทรงประดับดวยเครื่อง 
อิสริยาภรณทั้งปวงอันวิจิตรดวยทองและแกวมณี    อันเสนามีองค  ๔๑น  
แวดลอมแลวเทาน้ัน     ยอมรุงเรือง,    ทาวเธอประทับอยูดวยเพศอันบุคคล 
ไมรู  (ปลอมเพศ)  หารุงเรืองไม. 
๑.  พลชาง  พลมา  พลรถ  พลเดินเทา.  
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        บทวา  ฌายี   ความวา  ฝายพระขีณาสพ   เปลื้องหมูแลว   เพงอยู   
เทียว   ชื่อวายอมรุงเรือง.   
        บทวา  เตชสา  ความวา  สวนพระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงครอบงํา 
เดชแหงการทุศีลดวยเดชแหงศีล     เดชแหงคุณอันชั่ว     ดวยเดชแหงคุณ 
เดชแหงปญญาทรามดวยเดชแหงปญญา     เดชแหงสิ่งมิใชบุญดวยเดชแหง 
บุญ    เดชแหงอธรรมดวยเดชแหงธรรม    ยอมรุงเรืองดวยเดช  ๕ อยางนี้ 
ตลอดกาลเปนนิตยทีเดียว.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย     มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                            
                        เรื่องพระอานนทเถระ   จบ.  
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   ๖.  เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง   [๒๖๙]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภบรรพชิต 
รูปใดรูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " พาหิตปาโป "  เปนตน. 

             พราหมณบวชนอกพระพุทธศาสนา 
        ไดยินวา    พราหมณคนหน่ึงบวชแลว     ดวยการบวชในภายนอก 
(พระศาสนา)  คิดวา   " พระสมณโคดม เรียกสาวกของพระองค ' บรรพชิต ' 
สวนเราก็เปนบรรพชิต,  การพระองคเรียกเราอยางนั้นบาง  ก็ควร "  แลว 
เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลถามเนื้อความน่ัน.  
        พระศาสดาตรัสวา  " เราหาเรียกวา  ' บรรพชติ '  ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  
ไม,  สวนบุคคลผูชื่อวาเปนบรรพชิต  เพราะความท่ีมลทินคือกิเลสทั้งหลาย 
อันตนเวนไดขาด "  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา:- 
          ๖.        พาหิตปาโป   ห ิ พฺราหฺมโณ 
                สมจริยา  สมโณติ  วุจฺจติ 
                ปพฺพาชยมตฺตโน  มล 
                ตสฺมา  ปพฺพชโิตติ   วุจฺจติ. 
                " บุคคลผูมีบาปอันลอยแลวแล   เราเรียกวา 
        'พราหมณ,'  บุคคลท่ีเราเรียกวา  ' สมณะ'  เพราะ 
        ความประพฤติเรียบรอย,  บุคคลขับไลมลทินของตน 
        อยู  เพราะเหตุนั้น  เราเรียกวา ' บรรพชิต."  
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                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สมจริยาย  คือ เพราะความประพฤติ 
ระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งปวง. 
        บทวา ตสฺมา  ความวา บุคคลท่ีพระศาสดาตรัสเรียกวา  ' พราหมณ ' 
เพราะความเปนผูมีบาปอันลอยแลว,        บุคคลท่ีพระศาสดาตรัสเรียกวา 
' สมณะ '  เพราะความประพฤติสงบซ่ึงอกุศลธรรมทั้งหลาย;  เหตุนั้น ผูใด 
ประพฤติขับไล   คือขจัดมลทินมีราคะเปนตนของตนอยู,   แมผูนั้น  พระ- 
ศาสดาก็ตรัสเรียกวา ' บรรพชิต '    เพราะการขับไลนั้น.                         
        ในกาลจบเทศนา บรรพชิตนั้นดาํรงอยูในโสดาปตติผลแลว,  เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                  เรื่องบรรพชติรูปใดรูปหนึ่ง  จบ.  
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          ๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ  [๒๗๐]  
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระสารีบุตร- 
เถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " น  พฺราหฺมณสสฺ "  เปนตน. 
                          พระเถระถูกพราหมณตี  
        ไดยินวา  มนุษยเปนอันมากในที่แหงหน่ึง   กลาวคุณกถาของพระ- 
เถระวา   " นาชม   พระผูเปนเจาของพวกเรา   ประกอบแลวดวยกําลังคือ 
ขันติ,   เมื่อชนเหลาอ่ืนดาอยูก็ตาม   ประหารอยูก็ตาม  แมเหตุสักวาความ  
โกรธ  ยอมไมมี."                                 
        ครั้งน้ัน  พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ถามวา  " ใครน่ัน  ไมโกรธ." 
        พวกมนุษย.   พระเถระของพวกฉัน . 
        พราหมณ.  บุคคลผูยัว่ใหทานโกรธ   จักไมมีกระมัง ? 
        พวกมนุษย.  พราหมณ    ขอน้ัน  หามีไม. 
        พราหมณ.  ถาเชนนั้น  เราจักยั่วใหทานโกรธ. 
        พวกมนุษย.  ถาทานสามารถไซร,   ก็จงยั่วใหพระเถระโกรธเถิด. 
        พราหมณนั้น   คิดวา  " เอาละ,  เราจักรูกิจท่ีควรทํา "  ดังน้ีแลว 
เห็นพระเถระเขาไปเพ่ือภิกษา     จึงเดินไปโดยสวนขางหลัง     ไดใหการ 
ประหารดวยฝามืออยางแรงท่ีกลางหลัง. 
        พระเถระมิไดคํานึงถึงเลยวา  " นีช่ื่ออะไรกัน"  เดินไปแลว.  ความ 
เรารอนเกิดข้ึนทั่วสรีระของพราหมณ.  เขาตกลงใจวา  " แหมพระผูเปนเจา 
สมบูรณดวยคุณ"     ดังน้ีแลว    หมอบลงแทบเทาของพระเถระ  เรียนวา  
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" ขอทานจงอดโทษแกกระผมเถิด   ขอรับ"    เมื่อพระเถระกลาววา   " นี่   
อะไรกัน ?"  จึงเรียนวา  " กระผมประหารทานเพ่ือประสงคจะทดลองดู." 
        พระเถระกลาววา   " ชางเถิด,   เราอดโทษใหทาน."   พราหมณจึง 
เรียนวา   " ทานผูเจริญ       ถาทานอดโทษใหกระผมไซร."    กข็อจงน่ังรับ 
ภิกษาในเรือนของกระผมเถิด"   ดังน้ีแลว   ไดรับบาตรของพระเถระ.  ฝาย  
พระเถระไดใหบาตรแลว.   พราหมณนําพระเถระไปเรือนอังคาสแลว. 
        พวกมนุษยโกรธแลว  ตางก็คิดวา  " พระผูเปนเจาของพวกเราผูหา 
โทษมิได    ถูกพราหมณนี้ประหารแลว,    ความพนแมจากทอนไมไมมีแก 
พราหมณนั้น,   พวกเราจักฆามันเสียในที่นี้แหละ"   ดังน้ีแลว   มีกอนดิน  
และทอนไมเปนตนในมือ  ไดยืนซุมอยูที่ประตูเรือนของพราหมณ. 
        พระเถระลุกข้ึนเดินไปอยู   ไดใหบาตรในมือของพราหมณ. 
        พวกมนุษยเห็นพราหมณนั้นเดินไปกับพระเถระ  จึงเรียนวา  " ทาน 
ขอรับ   ขอทานจงรับบาตรของทานแลวใหพราหมณกลับเสีย"  พระเถระ 
กลาววา " นี่เรื่องอะไรกัน ?   อุบาสก." 
        พวกมนุษย.   พราหมณประหารทาน,  พวกกระผมจักรูกิจท่ีควรทํา 
แกเขา. 
        พระเถระ.  ก็ทานถกูพราหมณนี้ประหารหรือ,   หรือเราถูก  ? 
        พวกมนุษย.  ทานถกู  ขอรับ. 
        พระเถระกลาววา   " พราหมณนั่นประหารเราแลว   (แต) ไดขอขมา 
แลว,    พวกทานจงไปกันเถิด "  สงพวกมนุษยไปแลว   ใหพราหมณกลับ 
ไดไปสูวิหารนั่นเทียว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 439 

        ภิกษุทั้งหลายยกโทษวา    " นี่ชือ่อยางไร ?    พระสารีบุตรเถระถูก   
พราหมณใดประหารแลว    ยังนั่งรับภิกษาในเรือนของพราหมณนั้น     นั่น 
แหละ  มาแลว;   จําเดิมแตกาลท่ีพระเถระถูกพราหมณนั้นประหารแลว  ตอ 
ไปน้ี   เขาจักไมละอายตอใคร ๆ,  จักเที่ยวตีภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ." 
                พราหมณไมควรประหารพราหมณ  
        พระศาสดาเสด็จมาแลว   ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  " ดวย 
 ถอยคําชื่อน้ี " แลว,   ตรัสวา  " ภิกษุทัง้หลาย    พราหมณชื่อวาประหาร 
พราหมณ   ยอมไมมี,   แตพราหมณผูสมณะจักเปนผูถูกพราหมณคฤหัสถ 
ประหารได;      ข้ึนชื่อวา    ความโกรธนั่นยอมถึงความถอนข้ึนได    ดวย  
อนาคามิมรรค"  ดังน้ีแลว  เมื่อจะทรงแสดงธรรม  ไดทรงภาษิตพระคาถา 
เหลาน้ีวา :- 
   ๗.        น   พฺราหฺมณสสฺ  ปหเรยฺย    นาสฺส  มฺุเจถ  พฺราหฺมโณ 
        ธ ิ  พฺราหฺมณสฺส   หนฺตาร     ตโต   ธ ิ ยสฺส  มฺุจติ. 
                น  พฺราหฺมณสฺเสตทภิฺจิ    เสยฺโย 
                ยทานิเสโธ   มนโส  ปเยห ิ
                ยโต  ยโต   หึสมโน  นิวตฺตติ 
                ตโต  ตโต   สมมฺติเมว   ทุกขฺ. 
                " พราหมณไมควรประหารแกพราหมณ    ไมควร 
        จอง  (เวร)  แกเขา,        นาติเตียนพราหมณผูจอง 
        (เวร)  ยิง่กวาพราหมณผูประหารนั้น.   ความเกียดกัน  
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        ใจ    จากอารมณอันเปนที่รักท้ังหลายใด,   ความเกียด   
        กันนั่น  ยอมเปนความประเสริฐไมนอยแกพราหมณ, 
        ใจอันสมัปยุตดวยความเบียดเบียน  ยอมกลับไดจาก 
        วัตถุใด ๆ,  ความทุกขยอมสงบไดเพราะวัตถุนั้น ๆ  
        นั้นแล." 

                                          แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปหเรยฺย ความวา พราหมณผูขีณาสพ 
รูอยูวา   " เราเปน (พระขีณาสพ) "  ไมควรประหารแกพราหมณขีณาสพ 
หรือพราหมณอ่ืน. 
        สองบทวา  นาสฺส  มฺุเจถ  ความวา พราหมณขีณาสพแมนั้น  ถูก 
เขาประหารแลว     ไมควรจองเวรแกเขาผูประหารแลวยืนอยู,     คือไมควร 
ทําความโกรธในพราหมณนั้น.                            
        บทวา ธ ิ พฺราหมฺณสฺส  ความวา เรายอมติเตียนพราหมณผูประหาร 
พราหมณขีณาสพ. 
        บทวา   ตโต   ธิ   ความวา  ก็ผูใด  ประหารตอบซ่ึงเขาผูประหารอยู 
ชื่อวา ยอมจองเวรในเบื้องบนของเขา,   เราติเตียนผูจองเวรน้ัน   แมกวาผู 
ประหารน้ันทีเดียว. 
        สองบทวา  เอตทกิฺจ  เสยฺโย   ความวา การไมดาตอบซึ่งบุคคล 
ผูดาอยู   หรอืการไมประหารตอบซ่ึงบุคคลผูประหารอยู  ของพระขีณาสพ 
ใด,   การไมดาตอบหรือการไมประหารตอบน่ัน   ยอมเปนความประเสริฐ 
ไมใชนอย   คือไมเปนความประเสริฐท่ีมีประมาณนอย  แกพราหมณผูเปน 
ขีณาสพน้ัน,   ที่แทยอมเปนความประเสริฐอันมีประมาณย่ิงทีเดียว.      
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        บาทพระคาถาวา  ยทานิเสโธ   มนโส    ปเยหิ    ความวา  ก็ความ    
เกิดข้ึนแหงความโกรธ     ชื่อวาอารมณเปนที่รักแหงใจ    ของบุคคลผูมัก 
โกรธ,   ก็บุคคลผูมักโกรธน่ัน     จะผิดในมารดาบิดาก็ดี   ในพระพุทธเจา 
เปนตนก็ดี    ก็เพราะอารมณเปนที่รักเหลาน้ัน,    เหตุนั้นความเกียดกันใจ 
จากอารมณอันเปนที่รักเหลาน้ัน  คือความขมข่ีจิตอันเกิดข้ึนอยู  ดวยอํานาจ 
ความโกรธ    ของบุคคลผูมักโกรธนัน้ใด,   ความเกียดกันนั่น     ยอมเปน 
ความประเสริฐไมนอย. 
        ใจอันสมัปยุตดวยความโกรธ   ชื่อวา  หึสมโน,  ใจอันสัมปยุตดวย 
ความโกรธของเขาน้ัน    เม่ือถึงความถอนข้ึนดวยอนาคามิมรรค  ชื่อวายอม 
กลับไดจากวัตถุใด ๆ. 
        สองบทวา   ตโต   ตโต   ความวา  วัฏทุกขแมทั้งสิ้น     ยอมกลับได 
เพราะวัตถุนั้น  ๆ นั่นแล. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                          
                         เรื่องพระสารีบุตรเถระ  จบ.  
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 ๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี  [๒๗๑]    

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระนางมหา- 
ปชาบดีโคตมี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยสฺส  กาเยน "  เปนตน. 

              พระศาสดาทรงบัญญัติครุธรรม  ๘ 
        ความพิสดารวา   พระนางมหาปชาบดีโคตมีพรอมกับบรวิารรับครุ- 
ธรรม   ๘ ประการ๑  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว   ในเมื่อเรื่องยังไม 
เกิดข้ึน     เหมือนบุรุษผูมีชาติมักประดับรับพวงดอกไมหอมดวยเศียรเกลา 
ไดอุปสมบทแลว.     อุปชฌายะหรืออาจารยอ่ืนของพระนางไมมี.     ภิกษุ 
ทั้งหลาย     ปรารภพระเถรีผูมีอุปสมบทอันไดแลวอยางนั้น       โดยสมัยอ่ืน 
สนทนากันวา  " อาจารยและอุปชฌายะของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ยอม 
ไมปรากฏ,  พระนางถือเอาผากาสายะทั้งหลายดวยมือของตนเอง."    
        ก็แล  ครั้นกลาวอยางนั้นแลว    ภิกษุณีทั้งหลายประพฤติรังเกียจอยู 
ยอมไมทําอุโบสถ  ไมทําปวารณารวมกับพระนางเลย.  ภิกษุณีทั้งหลายน้ัน 
ไปกราบทูลเนื้อความน้ันแมแดพระตถาคตแลว. 

                  คนที่ควรเรียกวาพราหมณ 
        พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุณีเหลาน้ันแลว  จึงตรัสวา "ครุธรรม 
๘ ประการ   เราใหแลวแกพระนางมหาปชาบดีโคตมี,   เราเองเปนอาจารย 
๑.  ภิกษุณีถึงมีพรรษาต้ัง  ๑๐๐  ตองกราบไหวภิกษุผูอุปสมบทใหวนันัน้  ๑.  ตองอยูจําพรรษา 
ในอาวาสภิกษ ุ๑.   ตองหวังตอธรรมท้ัง ๒ คือ    ถามอุโบสถและไปรับโอวาทจากภกิษุสงฆทุกกิ่ง 
เดือน ๑.  ออกพรรษาแลว  ตองปวารณาในสงฆ  ๒ ฝาย ๑.  ตองแสวงหาอุปสมบทแกนางสิกขมานาผู
ศึกษาในธรรม ๖ ส้ิน ๒ ป 
ปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ๑.  ตองแสวงหาอุปสมบทแกนางสิกขมานาผูศึกษาในธรรม  ๖  ส้ิน ๒ ป 
แลวในสงฆ ๒ ฝาย ๑.   ดาแชงภิกษุไมได ๑. ปดทางไมใหภกิษุสอนภิกษุ  เปดทางใหภกิษ ุ
กลาวสอนอยางเดียว  ๑.  วิ.  จุลล.  ๗/๓๓๒.  
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เราเองเปนอุปชฌายะของพระนาง,       ชื่อวาความรังเกียจในพระขีณาสพ 
ทั้งหลาย   ผูเวนแลวจากทุจริตท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตน   อันเธอท้ังหลาย   
ไมควรทํา"   ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
   ๘.        ยสฺส   กาเยน  วาจาย          มนสา  นตฺถิ  ทุกฺกต        
        สวุต   ตีหิ   าเนหิ             ตมห   พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " ความชั่วทางกาย   วาจา  และใจ  ของบุคคลใด 
        ไมม,ี  เราเรียกบุคคลนั้น  ผูสํารวมแลวโดยฐานะ  ๓ 
        วา  เปนพราหมณ."                  

                                     แกอรรถ  

        กรรมมโีทษ    คือมีทุกขเปนกําไร     อันยังสัตวใหเปนไปในอบาย  
ชื่อวา  ทุกฺกต  ในพระคาถานั้น. 
        สองบทวา  ตีหิ  าเนหิ      ความวา  เราเรียกบุคคลผูมีทวารอันปด 
แลว    เพ่ือตองการหามความเขาไปแหงทุจริตเปนตน     โดยเหตุ ๓ มีกาย 
เปนตนเหลานั้นวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                     เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี  จบ.  
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     ๙.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ  [๒๗๒]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระสารีบุตร- 
เถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยมฺหา  ธมมฺ  วิชาเนยฺย " เปนตน. 

         พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผูอาจารย 
        ไดยินวา    ทานพระสารีบุตรนั้น   จําเดิมแตกาลท่ีทานฟงธรรมใน 
สํานักของพระอัสสชิเถระแลวบรรลโุสดาปตติผล     สดับวา   " พระเถระ 
ยอมอยูในทิศใด"   ก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้น    นอนหันศรีษะไปทาง 
ทิศนั้นแล.  
        ภิกษุทั้งหลายกลาววา " พระสารีบุตรเปนมิจฉาทิฏฐิ  ถึงวันนี้ก็เท่ียว 
นอนนอมทิศทั้งหลายอยู "     ดังน้ีแลว      กราบทลูเนื้อความน้ันแดพระ- 
ตถาคต.                                                                                
        พระศาสดารับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว    ตรัสถามวา  " สารีบุตร 
นัยวา    เธอเท่ียวนอบนอมทิศทั้งหลายอยู    จริงหรือ ?"    เมื่อพระเถระ 
กราบทูลวา    " พระเจาขา     พระองคเทาน้ันยอมทรงทราบความเปนคือ 
อันนอบนอมหรือไมนอบนอมทิศทั้งหลาย     ของขาพระองค "  ดังน้ีแลว, 
ตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย    สารีบุตรยอมไมนอนนอมทิศทั้งหลาย,   แตเพราะ 
ความท่ีเธอฟงธรรมจากสํานักของพระอัสสชิเถระ   แลวบรรลโุสดาปตติผล 
จึงนอบนอมอาจารยของตน;  เพราะวา  ภิกษุอาศัยอาจารยใด  ยอมรูธรรม, 
ภิกษุนั้นพึงนอบนอมอาจารยนั้นโดยเคารพ  เหมือนพราหมณนอบนอมไฟ 
อยูฉะน้ัน"  ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :-  
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   ๙.        ยมหฺา  ธมฺม  วชิาเนยฺย       สมฺมาสมฺพุทธฺเทสิต     
        สกฺกจฺจ  น   นมสฺเสยฺย       อคฺคิหุตฺตว  พฺราหฺมโณ. 
                " บุคคลพึงรูแจงธรรม   อนัพระสัมมาสัมพุทธเจา 
        ทรงแสดงแลว   จากอาจารยใด,  พึงนอบนอมอาจารย 
        นั้นโดยเคารพ  เหมอืนพราหมณนอบนอมการบูชา 
        เพลิงอยูฉะนั้น." 

                            แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อคฺคิหุตฺต   ว     ความวา  บุคคลพึงรูแจง 
ธรรมอันพระตถาคตประกาศแลว    จากอาจารยใด,   พึงนอบนอมอาจารย 
นั้นโดยเคารพ   เหมือนพราหมณนอบนอมการบูชาเพลิงโดยเคารพ   ดวย 
การบําเรอดวยดี  และดวยกิจท้ังหลายมีอัญชลีกรรมเปนตนฉะน้ัน. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                           
                        เรื่องพระสารีบุตรเถระ  จบ.  
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     ๑๐.  เรื่องชฎิลพราหมณ  [๒๗๓]   
 

                         ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภชฎิลพราหมณ 
คนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " น  ชฏาห ิ"  เปนตน. 

        ชฎิลตองการใหตรัสเรียกตนวาพราหมณ      
        ไดยินวา    ชฎลิพราหมณนั้นคิดวา   "  เราเกิดดีแลวท้ังฝายมารดา 
ทั้งผายบิดา   เกิดในตระกูลพราหมณ,   ถาพระสมณโคดมตรัสเรียกพระสาวก 
ทั้งหลายของพระองควา ' พราหมณ '   การท่ีพระองคตรัสเรียกเราอยางนั้น    
บาง  ก็ควร "  ดังน้ีแลว  จึงไปยังสํานักพระศาสดา ทูลถามเนื้อความน้ัน. 

                 ลักษณะแหงพราหมณ 
        ครั้งน้ัน   พระศาสดาตรัสกะพราหมณนั้นวา    " พราหมณ  เราไม 
เรียกวา   ' พราหมณ '     ดวยเหตุสักวาชฎา    ไมเรียกดวยเหตุสักวาชาติและ 
โคตร,    แตเราเรียกผูมีสัจจะอันแทงตลอดแลวเทาน้ันวา    " เปนพราหมณ " 
ดังน้ีแลว     ตรัสพระคาถานี้วา  :- 
๑๐.        น   ชฏาหิ  น   โคตฺเตหิ            น   ชจฺจา   โหติ   พฺราหมฺโณ 
        ยมฺหิ    สจฺจฺจ   ธมฺโม  จ        โส   สุจี  โส   จ  พฺราหมฺโณ. 
                " บุคคลยอมเปนพราหมณ   ดวยชฎา   ดวยโคตร 
        ดวยชาติ  หามิได,  สัจจะและธรรมมีอยูในผูใด  ผูนั้น 
        เปนผูสะอาด  และผูนั้นเปนพราหมณ."  
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                                               แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สจฺจ   เปนตน    ความวา  สัจญาณอัน 
แทงตลอดซ่ึงสัจจะ  ๔  อยาง     ดวยอาการ  ๑๖  แลวต้ังอยู     และโลกุตร- 
ธรรม  ๙  มีอยูในบุคคลใด,   บุคคลน้ันเปนผูสะอาด  และเปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                            เรื่องชฏลิพราหมณ  จบ.   
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        ๑๑.  เรือ่งกุหกพราหมณ  [๒๗๔]   
 

                           ขอความเบื้องตน         

               พระศาสดา  เมื่อประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ทรงปรารภกุหกพราหมณ 
ผูมีวัตรดังคางคาวคนหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " กินฺเต " เปนตน. 

             พราหมณลวงเอาสิ่งของของชาวเมือง  

               ไดยินวา  พราหมณนั้นข้ึนตนกุมตนหน่ึง  ใกลประตูพระนครเวสาลี 
เอาเทาท้ังสองเหนี่ยวกิ่งไม   หอยหัวลงอยู     กลาววา   " ทานท้ังหลายจงให 
โคแดง  ๑๐๐  แกเรา    จงใหกหาปณะทั้งหลายแกเรา   จงใหหญิงบําเรอแก 
เรา,   ถาทานท้ังหลายจักไมให,   เราตกจากตนกุมน้ีตาย   จักทาํพระนคร 
ไมใหเปนพระนคร."      ในกาลเปนที่เสด็จเขาไปยังพระนครแมของพระ- 
ตถาคต    ผูอันหมูภิกษุแวดลอมแลว    ภิกษุทั้งหลายเห็นพราหมณนั้นแลว 
แมในกาลเปนที่เสด็จออกไป   ก็เห็นเขาหอยอยูอยางนั้นเหมือนกัน. 
        ฝายชาวพระนครตางก็คิดวา  " พราหมณนี้   หอยอยูอยางนี้ต้ังแตเชา 
พึงตกลง (ตา)   ทําพระนครไมใหเปนพระนคร"   กลัวความลมจมแหง 
พระนคร    จึงยอมรับวา   " พวกเราจะใหของทุกอยางที่พราหมณนั้นขอ" 
แลวไดให.   เขาไดลงรับเอาส่ิงของท้ังปวงไป. 
        ภิกษุทั้งหลายเห็นเขาเที่ยวไปดุจแมโค  ใกลอุปจารแหงวิหาร  จําได 
จึงถามวา  " พราหมณ  ทานไดสิ่งของตามปรารถนาแลวหรือ ?"    ไดฟงวา 
" ขอรับ   กระผมไดแลว "    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแตพระตถาคต  ณ  ภายใน 
วิหาร. 

           พระศาสดาตรัสบุรพกรรมของพราหมณ         
        พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย พราหมณนั่นเปนโจรหลอกลวง  
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ในกาลน้ีเทาน้ัน   หามิได,   ถึงในกาลกอน  ก็เปนโจรหลอกลวงแลวเหมือน 
กัน;   ก็บัดนี้   พราหมณนั่นยอมหลอกลวงพาลชนได,  แตในกาลน้ัน  ไม 
อาจเพ่ือหลอกลวงบัณฑิตท้ังหลายได "    ดังน้ีแลว     อันภิกษุเหลาน้ันทูล   
ออนวอนแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา   (ตรัส) วา :- 
        "ในอดีตกาล  ดาบสหลอกลวงรปูหน่ึง    อาศัยกาสิกคามตําบลหน่ึง 
ยอมสําเร็จการอยู.    ตระกูลหน่ึงบํารุงเธอ   คือ:-  ยอมถวายสวนหนึ่งแมแก 
เธอ        จากของควรเค้ียวและของควรบริโภคอันเกิดข้ึนแลวในกลางวัน 
เหมือนใหแกบุตรของตน,        เก็บสวนอันเกิดข้ึนในตอนเย็นไวถวายใน 
วันที่ ๒.  
          ตอมาวันหน่ึง     ตระกูลนั้นไดเนื้อเห้ีย  (มา)  ในเวลาเย็น   แกงไว 
เรียบรอยแลว   เก็บสวนหน่ึงจากสวนที่แกงนั้นไว   ถวายแกเธอในวันที่  ๒. 
ดาบสพอกินเน้ือแลว    ถกูความอยากในรสผูกพันแลว    ถามวา  " นั่นชื่อ 
เนื้ออะไร ?"  ไดฟงวา  " เนื้อเหี้ย "  ดังน้ีแลว  เที่ยวไปเพื่อภิกษา  รับเอา 
เนยใสนมสมและเครื่องเผ็ดรอนเปนตน    ไปยังบรรณศาลา  แลวเก็บไว  ณ 
สวนขางหน่ึง. 
        ก็พระยาเห้ียอยูในจอมปลวกแหงหนึ่ง  ณ  ทีไ่มไกลแหงบรรณศาลา. 
พระยาเห้ียมาเพ่ือไหวพระดาบสตามกาลสมควร. 
        ก็ในวันนั้น     ดาบสน่ันคิดวา  " เราจักฆาเห้ียนั้น "  ดังน้ีแลว  ซอน 
ทอนไมไว   นั่งทําท่ีเหมือนหลับอยู  ณ  ที่ใกลจอมปลวกน้ัน. 
        พระยาเห้ีย   ออกจากจอมปลวกแลว   มายยังสํานักของเธอ  กําหนด 
อาการไดแลว  จึงกลับจากท่ีนั้น  ดวยคิดวา   " วันนี้   เราไมชอบใจอาการ  
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ของอาจารย."         ดาบสรูความกลับของเห้ียนั้นแลวขวางทอนไมไปเพ่ือ  
ประสงคจะฆาเหี้ยนั้น.  ทอนไมพลาดไป,  พระยาเห้ียเขาไปสูจอมปลวกแลว 
โผลศีรษะออกหาจากจอมปลวกนั้นแลวแลดูทางที่มา   กลาวกะดาบสวา :-  
                " ขาพเจา   สําคัญทานผูไมสํารวมวาเปนสมณะ          
        จึงเขาไปหาแลว,  ทานน้ัน  ยอมไมเปนสมณะ  โดย 
        ประการที่ทานเอาไมประหารขาพเจา;  ทานผูมีปญญา 
        ทราม      ประโยชนอะไรดวยชฎาทั้งหลายของทาน, 
        ประโยชนอะไรดวยผาท่ีทําดวยหนังสัตวของทาน, 
        ภายในของทานรกรงุรัง  ทานยอมเกลี้ยงเกลาแตภาย  
        นอก." 
        ครั้งน้ัน   ดาบสเพ่ือจะลอพระยาเหี้ยนั้น   ดวยของมีอยูของตน   จึง 
กลาวอยางนี้วา :- 
                " เหี้ย    ทานจงกลับมา    จงบริโภคขาวสุกแหง 
        ขาวสาลีทั้งหลาย,   น้ํามันและเกลือของขาพเจามีอยู, 
        ดีปลีของขาพเจาก็มีเพียงพอ." 
        พระยาเห้ียฟงคําน้ันแลว    กลาววา  " ทานกลาวโดยประการใด ๆ ; 
ความท่ีขาพเจาประสงคเพ่ือหนีไปอยางเดียว      ยอมมีโดยประการน้ัน ๆ " 
ดังน้ีแลว   กลาวคาถานี้วา :- 
                " ขาพเจาน้ัน  ยิ่งจักเขาไปสูจอมปลวกลึกต้ัง  ๑๐๐ 
        ชั่วบุรุษ   น้ํามันและเกลือของทานจะเปนประโยชน 
        อะไร ?    ดีปลีก็ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจา."  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 451 

        ก็แลครัน้กลาวอยางนั้นแลว     กลาววา  " ขาพเจาไดทําความสําคัญ   
ในทานวาเปนสมณะสิ้นกาลประมาณเทานี้,    บัดนี้    ทานขวางทอนไมไป 
เพราะความเปนผูประสงคจะประหารขาพเจา,     ทานไมเปนสมณะแตกาล 
ที่ทานขวางทอนไมไปแลวทีเดียว,      ประโยชนอะไรดวนชฎาทั้งหลายของ 
บุคคลผูทรามปญญาเชนทาน,  ประโยชนอะไรดวยหนังเนื้อชื่ออชินะพรอม 
ทั้งกีบ.  เพราะภายในของทานรกรุงรัง,   ทานยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก 
อยางเดียวเทาน้ัน."  
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว    ตรัสวา " พราหมณ  
นี้  ไดเปนดาบสผูหลอกลวงในกาลน้ัน,  สวนพระยาเห้ีย   ไดเปนเราน่ีเอง " 
ดังน้ี  แลวทรงประมวลชาดก  เมื่อจะทรงแสดงเหตุแหงดาบสน้ัน  ถูกเห้ีย 
ตัวฉลาดขมในกาลนั้น     จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๑๑.        กนิฺเต  ชฏาห ิ ทุมฺเมธ              กินฺเต  อชนิสาฏิยา 
        อพฺภนตฺรนฺเต   คหน                พาหิร  ปรมิชฺชสิ. 
                " ผูมีปญญาทราม       ประโยชนอะไรดวยชฎา 
        ทั้งหลายของเธอ,     ประโยชนอะไรดวยผาท่ีทําดวย 
        หนังเนือ้ชื่ออชินะของเธอ;    ภายในของเธอรกรุงรัง, 
        เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก. " 

                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน      สองบทวา   กินฺเต  ชฏาหิ  ความวา ดูกอน 
ผูทรามปญญา    ประโยชนอะไรดวยชฎาเหลาน้ี    แมอันเธอเกลาไวดีแลว 
และดวยผาสาฎกท่ีทําดวยหนังเนื้อชื่ออชินะน้ี   พรอมท้ังกีบอันเธอนุงแลว 
ของเธอ.  
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        บทวา อพฺภนฺตร    ความวา  ในภายในของเธอรกรุงรังดวยกิเลสมี   
ราคะเปนตน, เธอยอมเกลี้ยงเกลาแตภายนอก  เหมือนคูถชางคูถขางคูถมาเกลี้ยง- 
เกลาแตภายนอกอยางเดียว. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                          
                                 เรื่องกุหกพราหมณ  จบ.   
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        ๑๒.  เรือ่งนางกิสาโคตมี  [๒๗๕]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ   ทรงปรารภนางกิสา- 
โคตมี   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปสุกูลธร"  เปนตน. 

                    นางโคตมีเห็นทาวสักกะ          

        ไดยินวา     ในกาลนั้นทาวสักกะเขาไปเฝาพระศาสดา     พรอมกับ 
เทวบริษัท  ในที่สุดแหงปฐมยาม   ถวายบังคมแลวประทับนั่ง   ทรงสดับ 
ธรรมกถาอันเปนที่ต้ังแหงความระลึกถึงอยู  ณ  ที่สวนขางหน่ึง. 
        ในขณะนั้น    นางกิสาโคตมีคิดวา   " เราจักเฝาพระศาสดา "   เหาะ 
มาทางอากาศแลว   เห็นทาวสักกะ  จึงกลับไปเสีย๑    ทาวเธอทอดพระเนตร 
เห็นนางผูถวายบังคมแลว   กลับไปอยู  ทลูถามพระศาสดาวา   " พระเจาขา 
ภิกษุณีนั่นชื่อไร ?  พอมาเห็นพระองคแลวก็กลับ."                   

         นางกิสาโคตมีเลิศทางทรงผาบงัสุกุล 
        พระศาสดาตรัสวา  " มหาบพิตร  ภิกษุณีนั่น   ชื่อกิสาโคตมี  เปน 
ธิดาของตถาคต    เปนยอดแหงพระเถรีผูทรงผาบังสุกุลท้ังหลาย"    ดังน้ี 
ตรัสพระคาถานี้วา :-  
   ๑๒.        ปสุกูลธร  ชนตฺุ              กสินฺธมนิสนถฺต 
        เอก   วนสฺมึ  ฌายนฺต      ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล  ผูผอม  สะพรั่ง 
        ดวยเอน็  ผูเพงอยูผูเดียวในปาน้ันวา  เปนพราหมณ."   
๑.  การเท่ียวไปกลางคืนเสมอ ๆ ภิกษณุีมิไดประพฤติ.  
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                               แกอรรถ   

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  กิส   ความวา   กช็นทั้งหลายผูทรงผา 
บังสุกุล     บาํเพ็ญขอปฏิบัติอันสมควรแกตน    ยอมเปนผูมีเนื้อและโลหิต 
นอย  และเปนผูมีตัวสะพรั่งดวยเอ็น;    เหตุนั้น    พระศาสดาจึงตรัสอยาง 
นั้น. 
        สองบทวา  เอก  วนสฺมึ  ความวา เรายอมเรียกบุคคลผูเพงอยูผูเดียว 
ในที่สงัดนั้นวา  เปนพราหมณ.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล.                                                          
                            เรื่องนางกิสาโคตมี   จบ.  
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   ๑๓.  เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  [๒๗๖]  
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภพราหมณ 
คนหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " น  จาห "  เปนตน. 

                   พราหมณเขาเฝาพระศาสดา  

        ไดยินวา  พราหมณนั้นคิดวา   " พระสมณโคดม   ตรัสเรียกสาวก 
ทั้งหลายของพระองควา  ' พราหมณ,'        สวนเราก็เปนผูเกิดในกําเนิด 
พราหมณ,   การท่ีพระองคตรัสเรียกเราอยางนั้นบาง  ยอมควร"  ดังน้ีแลว 
เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลถามเนื้อความน้ัน.        

                   ลักษณะแหงพราหมณ 
        ลําดับนั้น    พระศาสดาจึงตรัสกะเขาวา  " พราหมณ  เรายอมไม 
เรียกวา  ' พราหมณ '   ดวยเหตุสักวาเกิดในกําเนิดพราหมณเทาน้ัน,   สวน 
ผูใดไมมีกิเลสเครื่องกังวล   ไมถือม่ัน,  เราเรียกผูนั้นวา   ' เปนพราหมณ " 
ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา:- 
  ๓.        น จาห  พฺราหฺมณ  พฺรมูิ    โยนิช   มตฺติสมฺภว 
        โภวาที  นาม  โส  โหติ      ส  เว  โหติ  สกิฺจโน 
        อกิฺจน  อนาทน                ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " เราไมเรียกบคุคลผูเกิดแตกําเนิด  ผูมีมารดา 
        เปนแดนเกิดวา   เปนพราหมณ;  เขายอมเปนผูชื่อวา 
        โภวาที,   เขายอมเปนผูมีกิเลสเครื่องกังวล,  เราเรียก 
        ผูไมมีกเิลสเครื่องกังวล  ผูไมถือมั่นนั้นวา    เปน 
        พราหมณ."  
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                                แกอรรถ           

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  โยนชิ  ไดแก  ผูเกิดแลวแตกําเนิด. 
        บทวา  มตฺติสมฺภว   ความวา  ผูเกิดแลวในทองอันเปนของมีอยูแหง 
มารดาผูเปนพราหมณี.                 
        บทวา  โภวาที  ความวา  ก็เขาเท่ียวกลาวอยูวา " ผูเจริญ    ผูเจริญ " 
ในคําท่ีรองเรียกกันเปนตน    ยอมเปนผูชื่อวา   โภวาที,  เขาแล  ยังเปน 
ผูมีกิเลสเครื่องกังวล   ดวยกิเลสเครื่องกังวลท้ังหลายมีราคะเปนตน;    แต 
เราเรียกผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล   ดวยกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนอาทิ    ผูไม 
ถือม่ันดวยอุปาทาน ๔ วา  เปนพราหมณ.                                 
        ในกาลจบเทศนา  พราหมณนั้นต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.     เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกมหาชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                             เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  จบ.  
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          ๑๔.  เรื่องอุคคเสน   [๒๗๗]   
 

                             ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภเศรษฐีบุตร 
ชื่ออุคคเสน  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " สพฺพสฺโช๑น "  เปนตน. 

                                   พระอรหันตยอมไมกลัว 
        เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว      ในอรรถแหงพระคาถาวา   " มฺุจ 
ปุเร  มฺุจ   ปจฺฉโต "  เปนตนนั้นแล.  
        ก็ในกาลน้ัน    พระศาสดา    เม่ือภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  " พระ- 
เจาขา    พระอุคคเสนยอมกลาววา  ' เราไมกลัว '    ชะรอยวาจะพยากรณ 
พระอรหัตผลดวยคําไมจริง,"   จึงตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูเชนกับ 
บุตรของเรา   มีสังโยชนอันตัดไดแลว   ยอมไมกลัวเลย "   ดังน้ีแลว   ตรัส 
พระคาถานี้วา :- 
๑๔.        สพฺพสโยชน   เฉตฺวา         โย  เว  น  ปรติสฺสติ 
        สงฺคาติค    วิสยุตฺต               ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " ผูใดแล   ตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลว   ยอมไม 
        สะดุง,  เราเรียกผูนั้น  ผูกาวลวงกิเลสเครื่องของได 
        ผูหลุดพนแลววา   เปนพราหมณ." 

                                      แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา สพฺพสฺโชน    ไดแก สังโยชน ๑๐ 
อยาง. 
        บทวา  น ปริตสฺสติ  ไดแก   ยอมไมกลัวเพราะตัณหา. 
        บทวา  ตมห   ตัดบทเปน  ต  อห  ความวา เราเรียกผูนั้น   ซึ่งชื่อวา 
๑. บาลี  เปน  สพฺพสโยชน.  
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กาวลวงกิเลสเครื่องของ     เพราะความท่ีกิเลสเครื่องของท้ังหลาย   มีราคะ  
เปนตน    อันลวงไดแลว   ผูชื่อวาพรากไดแลว   เพราะไมมีแหงโยคะแม   ๔ 
วา  เปนพราหมณ.                                                            
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                เรื่องอุคคเสน   จบ.   
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   ๑๕.  เรื่องพราหมณ  ๒  คน  [๒๗๘]   
 

                        ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน      ทรงปรารภพราหมณ 
๒ คน   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " เฉตฺวา  นทฺธึ "  เปนตน. 

             พราหมณสองคนเอาโคแขงขันกัน 
        ไดยินวา    ในพราหมณสองคนน้ัน     พราหมณคนหน่ึงมีโคชื่อวา 
จูฬโรหิต,   คนหน่ึงมีโคชื่อวามหาโรหิต.   
        ในวันหน่ึง   เขาทั้งสองเถียงกันวา   " โคของทานแข็งแรง    หรือโค 
ของเราแข็งแรง"    ดังน้ีแลว     ตางกลาวกันวา   " ประโยชนอะไรของเรา 
ทั้งหลาย    ดวยการเถียงกัน,   เราแขงกันแลว    จักรู "   ยังเกวียนใหเต็มดวย 
ทรายที่ฝงแมน้ําอจิรวดี   แลวเทียมโค. 
        ในขณะนั้น    แมภิกษุทั้งหลายก็ไดไปแลวในที่นั้น     เพ่ือสรงนํ้า. 
พราหมณทั้งหลายแขงโคกันแลว.   เกวียนไดหยุดนิ่งอยู,   สวนชะเนาะและ 
เชือกทั้งหลายขาดแลว. 
        ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว   ไปยังวิหาร   กราบทูลเนื้อความน้ันแดพระ- 
ศาสดา.                                                                                

                 ควรตัดชะเนาะและเชือกภายใน 
        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย    ชะเนาะและเชือกนั่นเปนแต 
ภายนอก,    คนใดคนหน่ึงก็ตัดชะเนาะและเชือกเหลาน้ันไดทั้งนั้น,    ฝาย 
ภิกษุตัดชะเนาะคือความโกรธ   และเชือกคือตัณหาอันเปนไปภายในควร" 
ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา  :-  
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๑๕.        เฉตฺวา  นทฺธึ  วรตฺตฺจ     สนฺทา๑น   สหนุกฺกม 
        อุกขฺิตฺตปลิฆ  พุทฺธ            ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " เราเรียกบุคคลผูตัดชะเนาะ  เชือก  และเครื่อง 
        ตอพรอมท้ังหลาย   ผูมีลิ่มสลักอนัถอนขึ้นแลว  ผูรูแลว   
        นั้นวา   เปนพราหมณ." 

                                 แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นทฺธ ึ  ไดแก ความโกรธอันเปนไปโดย 
ความเปนเครื่องผูกรัด. 
        บทวา  วรตฺต  ไดแก  ตัณหาอันเปนไปโดยความเปนเครื่องผูก. 
        บาทพระคาถาวา สนฺธาน   สหนุกกฺม  เปนตน  ความวา  เราเรียก 
บุคคลผูตัดเครื่องตอคือทิฏฐิ  ๖๒๒   อันประกอบดวยสายคืออนุสัย  แมทั้งปวง 
นี้ต้ังอยูแลว   ผูชื่อวา  มีลิม่สลักอันถอนข้ึนแลว   เพราะความท่ีลิ่มสลักคือ 
อวิชชาเปนของอันตนถอนข้ึนแลว  ผูชื่อวา  รูแลวเพราะรูสัจจะ  ๔  นั้นวา 
เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา ภิกษุ  ๕๐๐ รปูต้ังอยูในพระอรหัตผลแลว.   เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังนี้แล. 
                       เรื่องพราหมณ  ๒  คน  จบ. 
๑.  ม.  โป.  และ  อรรถกถา   เปน  สนฺธาน.   ๒.   ที.  สี.  ๙/๔๙.    
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  ๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ [๒๗๙]    
 

                        ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน     ทรงปรารภอักโกสก- 
ภารทวาชพราหมณ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อกฺโกส "  เปนตน. 

                    นางธนัญชานีถูกดา 
        ความพิสดารวา  นางพราหมณีชื่อธนัญชานี  ของภารทวาชพราหมณ 
ผูพ่ีชายของอักโกสกภารทวาชพราหมณ   ไดเปนโสดาบันแลว.   นางจาม 
ก็ดี  ไอก็ด ี พลาดก็ดี  เปลงอุทานน้ีวา  " นโม  ตสสฺ  ภควโต  อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส  (ความนอบนอม   จงมีแดพระผูมีพระภาคเจา   ผูเปน 
พระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ  พระองคนั้น)." 
        วันหน่ึง   ในเวลาท่ีอังคาสพราหมณ   นางพลาดแลว   เปลงอุทาน 
ข้ึนอยางนั้นน่ันแล   ดวยเสียงอันดัง.  พราหมณโกรธแลว  กลาววา  " หญิง 
ถอยน้ี  พลาดแลวในที่ใดท่ีหน่ึง  ยอมกลาวสรรเสริญพระสมณะหัวโลนนั้น 
อยางนี้ทุกที "   ดังน้ีแลว   กลาววา  " หญิงถอย   บดันี้ขาจักไปยกวาทะตอ 
ศาสดาน้ันของเจา." 
        ลําดับนั้น      นางจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา   " จงไปเถิดพราหมณ  
ดิฉันไมเห็นบุคคลผูจะยกวาทะตอพระผูมีพระภาคเจาน้ันได:   เออ  ก็ครั้น 
ไปแลว     จงทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา."     เขาไปสูสํานักพระ- 
ศาสดา  ไมถวายบังคมเลย   ยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึงแลว,   เมื่อจะทูลถาม 
ปญหา  จึงกลาวคาถานี้วา:-  
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                " บุคคลฆาอะไรไดสิ   จึงอยูเปนสุข,    ฆาอะไร   
        ไดสิ   จงึไมเศราโศก,    ขาแตพระโคดม     พระองค 
        ยอมชอบใจซ่ึงการฆาธรรมอะไรสิ  ซึ่งเปนธรรมอัน 
        เอก."  
        ลําดับนั้น    พระศาสดาเมื่อจะทรงพยากรณปญหาแกเขา     จึงตรัส 
พระคาถานี้วา :-  
                " บุคคลฆาความโกรธไดแลว  จึงอยูเปนสุข.  ฆา 
        ความโกรธไดแลวจึงไมเศราโศก,   พราหมณ  พระ- 
        อริยเจาทั้งหลาย      ยอมสรรเสรญิการฆาความโกรธ 
        อันมีรากเปนพิษ    มียอดหวาน,    เพราะบุคคลนั้นฆา 
        ความโกรธน้ันไดแลว  ยอมไมเศราโศก." 

               พราหมณ  ๔  คนบรรลุพระอรหัตผล 
        เขาเลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวบรรลุพระอรหัต. 
        ครั้งน้ัน   อักโกสกภารทวาชพราหมณผูนองชายของเขา   ไดฟงวา 
" ไดยินวา    พ่ีชายของเราบวชแลว "   ก็โกรธ    จึงมาดาพระศาสดาดวย 
วาจาหยาบคาย    ซึ่งมิใชวาจาสัตบุรุษ.     แมเขาก็ถูกพระศาสดาใหรูสํานึก 
แลว  ดวยขออุปมาดวยการใหของควรเค้ียวเปนตนแกแขกท้ังหลาย   เลื่อม- 
ใสในพระศาสดา  บวชแลวบรรลุพระอรหัต.                                    
        นองชายท้ังสองของเธอแมอ่ืนอีก  คือสุนทริกภารทวาชะ   พิลังคก- 
ภารทวาชะ (พากัน ) ดาพระศาสดาเหมือนกัน   อันพระศาสดาทรงแนะนํา 
บวชแลวบรรลุพระอรหัต.  
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        ตอมาวันหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา   " ผูมีอายุ   
ทั้งหลาย   คุณของพระพุทธเจานาอัศจรรยหนอ:   เมื่อพราหมณพ่ีนองชาย  
ทั้ง  ๔  ดาอยู,     พระศาสดาไมตรัสอะไร ๆ   กลับเปนที่พ่ึงของพราหมณ 
เหลาน้ันอีก." 

          พระศาสดาเปนที่พึ่งของมหาชน   

        พระศาสดา  เสด็จมาแลวตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา   " ดวย 
กถาชื่อน้ี "    จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย   เราไมประทุษราย     ในชน 
ทั้งหลายผูประทุษราย  เพราะความท่ีเราประกอบดวยกําลังคือขันติ  ยอมเปน 
ที่พ่ึงของมหาชนโดยแท  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๑๖.        อกฺโกส   วธพนฺธฺจ       อทุฏโ   โย   ติติกฺขติ 
        ขนฺตีพล   พลาณีก            ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " ผูใด    ไมประทุษราย     อดกลั้นซึ่งคําดาและ 
        การตีและการจําจองได,    เราเรียกผูนั้น    ซึง่มีกําลัง 
        คือขันติ  มีหมูพลวา  เปนพราหมณ." 

                              แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อทุฏโ  เปนตน    ความวา   ผูใดเปน 
ผูมีใจไมโกรธ    อดกลั้นคําดาและคําบริภาษ    ดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐   และ 
การดีดวยฝามือเปนตน     และการจําดวยเครื่องจําคือข่ือเปนตน,   เราเรียก 
ผูนั้น    คือผูเห็นปานน้ัน    ซึ่งชื่อวามีกําลังคือขันติ     เพราะความเปนผู 
ประกอบดวยกําลังคือขันติ    ผูชื่อวามีหมูพล    เพราะความเปนผูประกอบ  
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ดวยกําลังคือขันติ    อันเปนหมู    เพราะเกิดข้ึนบอย ๆ  นั่นแล  วา   เปน 
พราหมณ.   
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                           เรื่องอักโกสกภารทวารพราหมณ  จบ.   
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     ๑๗.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ  [๒๘๐]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน    ทรงปรารภพระสารี- 
บุตรเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อกฺโกธน " เปนตน. 

                  พระเถระสละทรัพยออกบวช         

        ไดยินวา   ในกาลน้ันพระเถระเที่ยวไปบิณฑบาตกับดวยภิกษุ ๕๐๐0 
รูป  ไดไปยังประตูเรือนของมารดา  ในบานนาลกะ.  
        ครั้งน้ัน   นางนิมนตใหทานน่ังแลว   อังคาสอยู   ดาวา  " ผูเจริญ 
ทานไมไดของเค้ียวท่ีเปนเดน    และน้ําขาวที่เปนเดน   ก็สมควรจะกินน้ํา 
ขาวท่ีติดอยูทางหลังกระบวย     ในเรอืนของคนอ่ืน,    ทานสละทรัพย  ๘๐ 
โกฏิบวชเสียได,  ทานใหเราฉิบหายแลว,  บัดนี้ทานจงบริโภคเถิด."    นาง 
พลางถวายภัตแมแกภิกษุทั้งหลาย   กลาววา  " บุตรของเราถูกทานท้ังหลาย 
ทําใหเปนคนรับใชของตนแลว,   บัดนี้   พวกทานจงบริโภคเถิด,"  พระ- 
เถระรับภิกษาแลวไดตรงไปยังวิหารทีเดียว. 
        ครั้งน้ัน    ทานพระราหุล    เอ้ือเฟอพระศาสดาดวยบิณฑบาตแลว. 
ทีนั้น    พระศาสดาตรัสกะทานวา  " ราหุล  พวกเธอไป  ณ ที่ไหน."   
        พระราหุล.  พวกขาพระองคไปยังบานของยา  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   ก็อุปชฌายะของเธอ  ถกูยากลาวอยางไร ? 
        พระราหุล.   พระเจาขา    พระอุปชฌายะของขาพระองค   ถูกยาดา 
แลว.             
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        พระศาสดา.  อุปชฌายะของเธอถูกยาวาอยางไร ?   
        พระราหุล.  วากลาวถอยคําชื่อน้ี  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  สวนอุปชฌายะของเธอ  วาอยางไร ? 
        พระราหุล.  ไมวาอะไร ๆ เลย  พระเจาขา. 

             ภิกษุทั้งหลายสรรเสรญิพระเถระ 
        ภิกษุทั้งหลาย  ฟงคํานั้นแลว   สนทนากันในโรงธรรมวา  " ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   คุณท้ังหลายของพระสารีบุตรเถระนาอัศจรรยหนอ:   เมื่อมารดา 
ของทานดาอยูชื่ออยางนั้น    แมเหตุสักวาความโกรธ  มิไดมีเลย."  
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  พวกเธอ 
นั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา  " ดวย 
กถาชื่อน้ี,"    จึงตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย    ธรรมดาพระขีณาสพท้ังหลาย 
เปนผูโกรธเลย"   ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา:- 
  ๑๗.        อกฺโกธน  วตวนฺต             สีลวนฺต  อนสฺุสท 
        ทนฺต  อนฺติมสารีร             ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " เราเรียกผูไมโกรธ   มีวัตร   มีศีล  ไมมตัีณหา 
        เครื่องฟูขึ้น   ผูฝกแลว   มีสรีระในท่ีสุดน้ันวา  เปน 
        พราหมณ." 

                                 แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   วตฺตว๑นฺต   เปนตน    ความวา  เราเรียก 
ผูประกอบดวยวัตรคือธุดงค   ผูมีศีลดวยปาริสุทธิศีล  ๔   ผูชื่อวาไมมีตัณหา 
๑. บาลีเปน  วตวนฺต.  
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เครื่องฟูข้ึน   เพราะไมมีเครื่องฟูข้ึนคือตัณหา   ผูชื่อวาฝกแลว   เพราะฝก   
อินทรีย ๖    ผูชื่อวามีสรีระมีในท่ีสุด    เพราะอัตภาพอันต้ังอยูในท่ีสุดนั้น 
วาเปนพราหมณ.               
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                             เรื่องพระสารีบุตรเถระ   จบ.  
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   ๑๘.  เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระอุบล- 
วรรณาเถรี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " วาริ  โปกฺขรปตฺเตว "  เปนตน. 

        มหาชนเขาใจวาพระขณีาสพยินดีกามสุข 
        เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลวแล  ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา 
" มธุวา  มฺตี  พาโล๑"  เปนตน.  
        จริงอยู  ในที่นั้นขาพเจากลาววา  " โดยสมัยอ่ืนอีก  มหาชนสนทนา 
กันในโรงธรรมวา  " ถึงพระขีณาสพท้ังหลาย  ชะรอยจะยังเสพกาม,  ทําไม 
จักไมเสพ ?  เพราะทานเหลาน้ัน  ไมใชไมผุ  ไมใชจอมปลวก  ยังมีเนื้อ 
และสรีระสดชื่นอยูเทียว;  เหตุนั้น  แมพระขีณาสพเหลาน้ัน   จึงยังยินดี 
กามสุขมีอยู." 

                พระขีณาสพไมติดอยูในกาม 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา  " ดวย 
กถาชื่อน้ี"  จึงตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย  พระขีณาสพทั้งหลาย  ยอมไมยินดี 
ซึ่งกามสุข  ไมเสพกาม,  เหมือนอยางวาหยาดนํ้าท่ีตกลงบนใบบัว  ยอมไม 
ติด  ไมคางอยู,  ยอมกลิ้งตกไปทีเดียวฉันใด;   อน่ึง  เหมือนเมล็ดพันธุ 
ผักกาด  ยอมไมติด  ไมต้ังอยูบนปลายเหล็กแหลม,  ยอมกลิ้งตกไปทีเดียว 
๑.  มาใน  ธัมมปทัฏฐกถา  ภาค  ๒  พาลวรรค  เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี.  
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ฉันใด;  แมกามท้ังสองอยาง  ยอมไมติด  ไมต้ังอยู   ในจิตของพระขีณาสพ 
ฉันนั้น"   ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถาใน   
พราหมณวรรคน้ีวา :- 
  ๑๘.        วาริ    โปกฺขรปตฺเตว            อารคฺเคริว  สาสโป 
        โย  น  ลิมฺปติ  กาเมสุ            ตมห  พฺรูม ิ  พฺราหฺมณ.  
                " ผูใด   ไมติดอยูในกามท้ังหลาย  เหมือนน้ําไม 
        ติดอยูบนใบบัว   เหมือนเมล็ดพันธุผักกาด  ไมต้ัง 
        อยูบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น,  เราเรียกผูนั้นวา เปน 
        พราหมณ."  

                                    แกอรรถ             

        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  โย  น  ลิปฺป๑ติ  เปนตน   ความวา 
ผูใด   ยอมไมติดแมในกามทั้งสองอยางในภายใน   คือไมต้ังอยูในกามนั้น 
อยางนี้นั่นแล,   เราเรียกผูนั้นวา  เปนพราหมณ. 
         ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย     มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                       เรื่องพระอบุลวรรณาเถรี  จบ. 
๑.  บาลีเปน  ลิมฺปติ.  
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  ๑๙. เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  [๒๘๒]   
 

                        ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพราหมณ 
คนใดคนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " โย  ทุกขฺสฺส " เปนตน. 

                  ทาสของพราหมณหนีไปบวช  

        ไดยินวา ทาสคนหน่ึงของพราหมณนั้น เมื่อสิกขาบทอันพระศาสดา 
ยังไมทรงบัญญัติ    หนีไปบวชบรรลพุระอรหัตแลว.    พราหมณคนหาอยู 
ก็ไมพบ  ในวันหน่ึงพบทานเขาไปบิณฑบาตกับพระศาสดาท่ีระหวางประตู 
ไดยึดจีวรไวอยางมั่น.   พระศาสดาเสด็จกลับ    ตรสัถามวา  " นีอ่ะไรกัน ? 
พราหมณ." 
        พราหมณ.     ขาแตพระโคดมผูเจริญ         (ภิกษุนี้)   เปนทาสของ 
ขาพระองค.                                     
        พระศาสดา.  พราหมณ  ภิกษุนัน่   เปนผูมีภาระอันปลงแลว. 
        เมื่อพระศาสดาตรัสวา   "  เปนผูมีภาระอันปลงแลว,"    พราหมณ 
กําหนดไดวา  " เปนพระอรหันต."   เหตุนั้น   เมื่อพราหมณกราบทูลแม 
อีกวา " อยางนั้นหรือ ?  พระโคดมผูเจริญ."                            
        พระศาสดาตรัสวา  " ถูกแลว  พราหมณ   ภิกษุนั่นเปนผูมีภาระอัน 
ปลงแลว "    ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
 ๑๙.        โย   ทุกขฺสฺส  ปชานาติ               อิเธว  ขยมตฺตโน 
        ปนฺนภาร    วิสฺุตฺต                ตมห  พฺรูม ิ พฺรหฺมณ.  
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                " ผูใด  ในศาสนาน้ีแล  รูชดัความส้ินไปแหงทุกข   
        ของตน,   เราเรียกผูนั้น    ซึ่งมีภาระอันปลงแลว  ผู 
        พรากไดแลววา    เปนพราหมณ." 

                                  แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ทุกฺขสฺส  ไดแก  ขันธทุกข. 
        บทวา   ปนฺนภาร   เปนตน   ความวา  เราเรียกผูมีภาระคือขันธอัน 
ปลงแลว      ผูพรากไดแลวจากโยคะ  ๔     หรือสรรพกิเลสนั้นวา     เปน 
พราหมณ.                                      
        ในกาลจบเทศนา  พราหมณนั้นต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.   เทศนา 
ไดเปนประโยชนแมแกชนผูประชุมกันแลว   ดังน้ีแล. 
                             เรื่องพราหมณคนใดคนหน่ึง  จบ.   
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        ๒๐. เรือ่งพระเขมาภิกษุณี  [๒๘๓]   
 

                                ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ   ทรงปรารภพระเขมา 
ภิกษุณี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " คมฺภีรปฺ " เปนตน. 

                   พระเขมาภิกษุณีพบทาวสักกะ 
        ความพิสดารวา  ในวันหน่ึง ทาวสักกเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัท 
ในระหวางแหงปฐมยาม    ประทับนั่งสดับธรรมกถาอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ระลึกถึงอยู   ในสํานักพระศาสดา. 
        ในขณะนั้น     พระเขมาภิกษุณีมาดวยดําริวา     " จักเฝาพระศาสดา " 
เห็นทาวสักกะแลว    ยืนอยูในอากาศน่ันเอง    ถวายบังคมพระศาสดาแลว 
ก็กลับไป. 
        ทาวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเขมานั้นแลว    ทูลถามวา   " พระ- 
เจาขา  ภิกษุณีนั่นชื่ออะไร ?   มายืนอยูในอากาศน้ันเอง   ถวายบังคมแลว 
กลับไป." 

           ลักษณะแหงพราหมณในพระพุทธศาสนา 
        พระศาสดาตรัสวา " มหาบพิตร  ภิกษุณีนั่น  เปนธิดาของตถาคต 
ชื่อเขมา  เปนผูมีปญญามาก  ฉลาดในทางและมิใชทาง" ดังน้ีแลว  ตรัส 
พระคาถานี้วา :-  
  ๒๐.        คมฺภีรปฺ   เมธาวึ              มคฺคามคฺคสฺส  โกวิท 
        อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต           ตมห  พฺรูม ิ พฺราหมฺณ.  
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                " เราเรียกผูมีปญญาลึกซึ้ง  เปนปราชญ  ฉลาด   
        ในทางและมิใชทาง  บรรลุประโยชนสูงสุด  นั้นวา  
        เปนพราหมณ.                 

                                         แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  คมฺภรีปฺ   เปนตน     ความวา  เรา 
เรียกบุคคลผูประกอบดวยปญญา   อันเปนไปในธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตน 
อันลึกซึ้ง   ผูเปนปราชญ  ประกอบดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม  ผูชื่อวา 
ฉลาด    ในทางและมิใชทาง   เพราะความเปนผูฉลาดในทางและมิใชทาง 
อยางนี้    คือ   นี้เปนทางแหงทุคติ,   นี้เปนทางแหงสุคติ,   นี้เปนทางแหง 
พระนิพพาน,   นี้มิใชทาง,   ผูบรรลุประโยชนอันสูงสุด   กลาวคือพระ- 
อรหัตน้ันวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                  เรื่องพระเขมาภกิษุณี  จบ.  
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  ๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยูในเงื้อมเขา  [๒๘๔]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระติสสเถระ 
ผูอยูในเง้ือมเขา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อสสฏ ิ "  เปนตน. 

                      เทพดากลัวผูมีศีลบริสุทธ์ิ          

        ไดยินวา พระเถระนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว   เขา 
ไปสูปา  พลางตรวจดูเสนาสนะเปนท่ีสบาย  ถึงเง้ือมถ้ําแหงหน่ึง.   ในขณะ 
ที่ทานถึงน้ันเอง    จิตของทานได  (ถึง)  ความเปนธรรมชาติแนแนวแลว. 
ทานคิดวา  " เราเม่ืออยูในท่ีนี้    จักสามารถเพ่ือใหกิจแหงบรรพชิตสําเร็จ 
ได.                       
        เทพดาผูสิงอยูแมที่ถ้ําคิดวา   " ภิกษุผูมีศีลมาแลว,   การท่ีเราอยูในที่ 
แหงเดียวกันกับภิกษุนี้  ลาํบาก;   ก็ภิกษุนี้จักอยูในที่สิ้นราตรีหน่ึงเทาน้ัน 
ก็จักจากไป"  จึงพาบุตรทั้งหลายออกไป. 
        ในวันรุงข้ึน  พระเถระเขาไปสูโคจรคามแตเชาตรู  เพ่ือบิณฑบาต. 
        ครั้งน้ัน   อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นทานแลว     กลับไดความรักเพียงดัง 
บุตรแลว    นิมนตใหนั่งในเรือน    ใหฉันแลว   ออนวอนเพื่อตองการให 
อาศัยตนอยูตลอด ๓ เดือน.  ฝายทานก็รับ   ดวยคิดวา   " เราอาศัยอุบาสิกาน้ี  
สามารถเพ่ือทําการสลัดออกจากภพได"   ดังน้ีแลว  ไดไปยังถ้าํน้ันแล. 
        เทพดาเห็นทานกําลังเดินมา  คิดวา   " พระเถระนี้จักเปนผูอันใคร ๆ 
นิมนตไวแนแท,  ทานคงจักไปในวันพรุงน้ีหรือมะรืนนี้."  
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                  เทพยดาคดิอบายใหภิกษุไปจากที่นั้น   

        เมื่อเวลาประมาณก่ึงเดือนลวงไปแลวอยางนี้,   เทพดาก็ติดวา  "ภิกษุ 
นี้      เห็นจักอยูในที่นี้จริง ๆ  สิ้นภายในฤดูฝน,     ก็การท่ีเรากับบุตรนอย 
ทั้งหลายอยูในที่อันเดียวกันกับผูมีศีล   เปนการทําไดยาก;   อน่ึงเราไมอาจ 
จะกลาวกะภิกษุนี้วา   ' ทานจงออกไปเสีย '   ดังน้ีได,   ความพลั้งพลาดใน 
ศีลของภิกษุนี้มีอยูไหมหนอ ?"  ดังน้ีแลว    ตรวจดูอยูดวยทิพยจักษุ   ก็ยัง 
ไมเห็นความพลั้งพลาดในศีลของทาน   ต้ังแตเวลาอุปสมบท  จึงคิดวา  " ศีล 
ของทานบริสุทธิ์,    เราจักทําเหตุบางอยางนั่นเทียว    ใหความเส่ือมเสียเกิด 
ข้ึนแกทาน"   ดังน้ีแลว    จึง  (เขาไป)  สิงในสรีระของบุตรคนใหญของ 
อุบาสิกา    ในตระกูลอุปฏฐาก   บิดคอแลว.   นัยนตาท้ังสองของบุตรนั้น 
เหลือกแลว,   น้ําลายไหลออกจากปาก.   อุบาสิกาเห็นบุตรนั้นแลว   รองวา 
" นี้อะไรกัน ? " 
        ครั้งน้ัน  เทพดามีรูปไมปรากฏ  กลาวกะอุบาสิกาน้ันอยางนี้วา " บุตร 
นั่นเราจับไวแลว,   เราไมมีความตองการแมดวยพลีกรรม,   แตทานจงขอ 
ชะเอมเครือกะพระเถระผูเขาถึงตระกูลของทานแลว      เอาชะเอมเครือน้ัน 
ทอดนํ้ามันแลว    จงใหแกบุตรนี้โดยวิธีนัดถุเถิด,   เมื่อทําอยางนี้   เราจึง 
จักปลอยบุตรนี้." 
        อุบาสิกา.  บุตรนั่น  จงฉิบหายหรือตายไปก็ตามเถิด,  ฉันไมอาจจะ 
ขอชะเอมเครือกะพระผูเปนเจาได.                      
        เทพดา.   ถาทานไมอาจจะขอชะเอมเครือไซร,   ทานจงบอกเพ่ือใส 
ผงหิงคุลงในจมูกของบุตรนั้น.                   
        อุบาสิกา.  ฉันไมอาจเพ่ือกลาวคําแมอยางนี้ได.  
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        เทพดา.    ถาอยางนั้น  ทานจงเทนํ้าลางเทาของพระเถระน้ัน    ลงบน   
ศีรษะ (บุตร) เถิด. 
        อุบาสิกากลาววา  " ฉันอาจทําขอน้ีได,"  นิมนตใหพระเถระผูมาตาม 
เวลาน่ังแลว   ถวายขาวยาคูและของเค้ียว   ลางเทาของพระเถระผูนั่งอยูใน 
ระหวางภัต   รองเอาน้ําไวแลว   เรียนใหทราบวา  " ทานผูเจริญ  ฉันจะรด 
น้ําน้ีลงบนศีรษะของเด็ก,"  เมื่อทานอนุญาตวา   " จงรดเถิด,"   ไดทํา 
อยางนั้นแลว.     เทพดาปลอยเด็กนั้นในขณะน้ันเอง     แลวไดไปยืนอยูที่ 
ประตูถ้ํา  
        แมพระเถระ   ในเวลาเสร็จภัตกิจ   ลุกจากอาสนะ     สาธยายอาการ 
๓๒  อยูเทียว  เพราะความท่ีทานเปนผูไมละเลยกัมมัฏฐาน  หลีกไปแลว. 
        ครั้นในเวลาทานถึงประตูถ้ํา       เทพดานั้นกลาวกะทานวา     " พอ 
หมอใหญ    ทานอยาเขามาในท่ีนี้."    ทานยืนอยู  ณ  ที่นั้นเอง    กลาววา 
" ทานเปนใคร ? " 
        เทพดา.  ขาพเจาเปนเทพดาผูสิงอยูในท่ีนี้. 
        พระเถระคิดวา  " ที่อันเราทําเวชกรรมมีอยูหรอืหนอแล ?"    ดังน้ี  
แลว  ตรวจดูจําเติมแตกาลอุปสมบท  ก็ยังไมเห็นความเศราหมองหรือดาง 
พรอยในศีลของตน   จึงกลาววา    " ขาพเจาไมเห็นที่ที่ขาพเจาทําเวชกรรม 
เลย,   ทานกลาวอยางนี้  เพราะเหตุไร ?"  
        เทพดา.  ทานไมเห็นหรือ ? 
        พระเถระ.  เออ  เราไมเห็น.                            
        เทพดา.  ถาอยางนั้น  ขาพเจาจะบอกแกทาน. 
        พระเถระ.   (เชิญ) ทานจงบอก.  
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        เทพดา.  การพูดในสิ่งท่ีไกลจงยกไวกอนเถิด,   ในวันนี้เอง   ทาน   
รดนํ้าลางเทาแกบุตรของอุปฏฐาก  ซึง่ถูกอมนุษยสิงแลว  บนศีรษะ  หรือ 
ไมไดรด. 
        พระเถระ.  เออ   เราไดรด. 
        เทพดา.   นั่นเปนไรเลา ?   ทานไมเห็นหรือ  ? 
        พระเถระ.  ทานกลาวประสงคเหตุนั่นหรือ ? 
        เทพดา.    จะ    ขาพเจากลาวประสงคเหตุนั่น.   

                   ผูมีศีลบรสิุทธิ์ไมตองรอนใจ 
        พระเถระติดวา  " โอหนอ    ตนเราต้ังไวชอบแลว,   เราประพฤติ 
สมควรแกศาสนาแลวจริง,      แมเทพดามิไดเห็นความเศราหมองหรือดาง 
พรอยในจตุปาริสุทธิศีลของเรา   ไดเห็นแตเพียงน้ําลางเทา   อันเรารดแลว 
บนศีรษะของทารก."  ปติมีกําลังเพราะปรารภศีลเกิดข้ึนแลวแกทาน.  ทาน 
ขมปติอันมีกําลังน้ันไวแลว   ไมทําแมการยกเทาข้ึน    บรรลุพระอรหัตใน 
ที่นั้นนั่นเอง  แลวกลาววา  " ทานประทุษรายสมณะผูบริสุทธิ์เชนเรา,  ทาน 
อยาอยูในชัฏแหงปาน้ี,   ทานน่ันแล   จงออกไปเสีย"   เมื่อจะสอนเทวดา 
จึงเปลงอุทานนี้วา :- 
                " การอยูของเราบริสุทธิ์แลวหนอ,  ทานอยา 
        ประทุษรายเราผูไมมมีลทิน   ผูมตีบะ   ผูบริสทุธิ์แลว, 
        ทานจงออกจากปาใหญเสียเถิด."  
        ทานอยูในที่นั้นนั่นแล   ตลอดไตรมาส  ออกพรรษาแลวไปยังสํานัก 
พระศาสดา   ถูกภิกษุทั้งหลายถามวา " ผูมีอายุ  กิจแหงบรรพชิตทานให  
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ถึงท่ีสุดแลวหรือ ?"   จึงบอกเรื่องนั้นท้ังหมด  จําเดิมแตการเขาจําพรรษา    
ในถ้ําน้ัน     แกภิกษุทั้งหลาย,   เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา   " ผูมีอายุ   ทาน 
ถูกเทพดาวากลาวอยูอยางนั้น ไมโกรธหรือ ?"  กลาววา  " ผมไมโกรธ. " 
        ภิกษุทั้งหลาย      กราบทูลเรื่องนั้นแดพระตถาคตวา   " พระเจาขา 
ภิกษุนี้ยอมพยากรณพระอรหัตผล,   แมถูกเทพดาวากลาวคําชื่อน้ีอยู   ยอม 
กลาวไดวา   ' เราไมโกรธ."  

             ลักษณะพราหมณในพระพุทธศาสนา        

        พระศาสดาทรงสดับถอยคําของพระภิกษุเหลาน้ันแลว ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย     บุตรของเรายอมไมโกรธเลย,     เพราะข้ึนชื่อวาความเกี่ยวของ 
ดวยคฤหัสถหรือดวยบรรพชิตท้ังหลาย   ยอมไมมีแกบุตรของเราน่ัน,  บุตร 
ของเราน่ัน    ไมเกี่ยวของ   ปรารถนานอย   สันโดษ "  ดังน้ีแลว  เมื่อจะ 
ทรงแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
 ๒๑.        อสสฏ   คหฏเหิ               อนาคาเรหิ   จูภย  
        อโนกสารึ   อปฺปจฺฉ             ตมห  พฺรมูิ   พฺราหฺมณ. 
                " เราเรียกบุคคลผูไมเกี่ยวของดวยชน  ๒  จําพวก  
        คือคฤหสัถ  ๑ บรรพชิต ๑ ผูไมมอีาลัยเท่ียวไป ผู 
        ปรารถนานอยนั้นวา   เปนพราหมณ." 

                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อสสฏ  ความวา ชื่อวา  ผูไมเกี่ยวของ 
เพราะความไมมีความเกี่ยวของดวยการดู  การฟง  การสนทนา   การบริโภค 
 และดวยกาย.  
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        บทวา  อุภย    ไดแก   ผูไมเกี่ยวของดวยชนแม  ๒  จําพวก     คือ   
คฤหัสถ ๑  บรรพชิต  ๑. 
        บทวา อโนกสารึ   ไดแก   ผูไมมีอาลัยเท่ียวไป.  อธิบายวา  เราเรียก 
ผูนั้น  คือเห็นปานน้ันวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                         
                            เรื่องพระติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา  จบ.   
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  ๒๒. เรื่องภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง  [๒๘๕]   
 

                           ขอความเบื้องตน  

        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึง  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " นิธาย " เปนตน. 

          ภิกษเุดินทางรวมกับหญิงแมไมรูก็มีโทษ 
        ไดยินวา  ภิกษุนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว  พยายาม 
อยูในปา  บรรลุพระอรหัตแลว  คิดวา  " เราจักกราบทูลคุณอันตนไดแลว 
แดพระศาสดา "  จึงออกจากปาน้ัน. 
        ครั้งน้ัน    หญิงคนหนึ่งในบานตําบลหน่ึง    ทําการทะเลาะกับสามี, 
เมื่อสามีนั้นออกไปภายนอก,   คิดวา   " เราจักไปสูเรือนตระกูล "   จึงเดิน 
ทางไป  พบภิกษุนั้นในระหวางทาง  คิดวา  " เราจักอาศัยพระเถระนี้ไป" 
จึงติดตามไปขางหลัง ๆ.   แตพระเถระไมเห็นนาง. 
        ครั้งน้ัน  สามีของนางมาสูเรือน  ไมเห็นนาง  คิดวา  " นางจักไปสู 
บานแหงตระกูลแลว"   ติดตามไปพบนางแลวคิดวา  " อันหญิงน้ีคนเดียว 
ไมอาจเดินขามดงนี้ได,  มันอาศัยอะไรหนอ ?  จึงไปได"   ดังน้ีแลวตรวจดู 
อยู  เห็นพระเถระแลว  คิดวา  " พระเถระนี้จักเปนผูพาหญิงน้ีออกไปแลว" 
จึงขูพระเถระ.                                                       
        ครั้งน้ัน   หญิงน้ันจึงกลาวกะสามีนั้นวา   " ทานผูเจริญน่ัน   มิไดเห็น 
มิไดรองเรียกดิฉันเลย,  คุณอยาไดวากลาวอะไร ๆ  กะทานเลย."  

            พระเถระถูกสามีของหญิงนั้นตีแตไมโกรธ 
        สามีนั้น  มีความโกรธเกิดข้ึนวา  " ก็เจาจักไมบอกบุคคลผูพาเจาไป 
แกเราหรือ ?   เราจักทํากรรมอันสมควรแกภิกษุนี้   (แทน)  ตัวเจาใหได."  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 481 

ดวยความอาฆาตในหญิง  จึงตีพระเถระ  แลวพาหญิงน้ันกลับไป.   
        ทั่วสรรีะของพระเถระไดเปนปมเกิดข้ึนแลว.  ครั้นในกาลแหงพระ- 
เถระนั้นมาสูวิหาร  ภิกษุทั้งหลายพากันนวดสรีระ  เห็นปมแลวถามวา  "นี่ 
อะไร ?"   ทานบอกเน้ือความน้ันแกภิกษุเหลาน้ัน. 
        ลําดับนั้น  พวกภิกษุถามทานวา   " ผูมีอายุ   กเ็มื่อบุรุษน้ันประหาร  
อยูอยางนั้น,    ทานไดกลาวอะไร ?    หรือความโกรธเกิดแกทานไหม ?" 
พระเถระกลาววา  " ผูมีอายุทั้งหลาย  ความโกรธยอมไมเกิดข้ึนแกเรา." 
        ภิกษุเหลาน้ัน ไปสูสํานักของพระศาสดา   กราบทูลเนื้อความน้ันแลว 
กราบทูลวา   " พระเจาขา   ภิกษุนั้น   อันขาพระองคทั้งหลายกลาวอยูวา 
' ความโกรธยอมเกิดข้ึนแกทานไหม '  ยังกลาวไดวา    ' ทานผูมีอายุทั้งหลาย  
ความโกรธยอมไมเกิดข้ึนแกเรา,'            ภิกษุนั้นกลาวคําไมจริง     พยากรณ 
อรหัตผล."  

                  พระขีณาสพแมถูกตีก็ไมโกรธ         

        พระศาสดาทรงสดับถอยคําของภิกษุเหลาน้ันแลว   ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ธรรมดาพระขีณาสพท้ังหลาย  มีอาชญาอันวางแลว,  พระขีณาสพ 
เหลาน้ัน   ยอมไมทําความโกรธในชนท้ังหลาย  แมผูประหารอยู "  ดังน้ีแลว 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
   ๒๒.        นิธาย  ทณฺฑ   ภูเตสุ             ตเสสุ   ถาวเรสุ   จ 
        โย  น  หนฺติ  น  ฆาเตติ         ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " ผูใดวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย  ผูสะดุงและ 
        ผูมั่นคง   ไมฆาเอง  ไมใชใหผูอื่นฆา,  เราเรียกผูนั้น 
        วา  เปนพราหมณ."  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 482 

                            แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นิธาย  ไดแก  วางแลว  คือ  ปลงลง 
แลว. 
        สองบทวา  ตเสสุ   ถาวเรสุ  จ   ความวา  ผูชื่อวาสะดุง  เพราะความ 
สะดุงดวยสามารถแหงตัณหา  และผูชื่อวา  มั่นคง  เพราะความเปนผูมั่นคง 
โดยความไมมีแหงตัณหา. 
        สองบทวา  โย  น หนฺติ   เปนตน   ความวา  ผูใด  ชื่อวามีอาชญาอัน 
วางแลว  เพราะความเปนผูมีปฏิฆะไปปราศแลวในสัตวทั้งปวงอยางนี้  ยอม 
ไมฆาเอง    ไมใชใหผูอ่ืนฆา    ซึ่งสตัวอะไรๆ,     เราเรียกผูนั้นวา    เปน 
พราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                    เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  จบ.  
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           ๒๓.  เรื่องสามเณร  [๒๘๖]   
 

                         ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภสามเณร 
ทั้งหลาย  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " อวิรุทฺธ " เปนตน. 

               พราหมณีเสียใจเพราะไดสามเณรนอย  

        ไดยินวา  พราหมณีคนหน่ึง    จัดแจงอุทเทสภัตไวเพ่ือภิกษุ ๔  รูป 
กลาวกะพราหมณวา  "  พราหมณ ทานจงไปวิหารแลว   เจาะจงนําพราหมณ 
แก ๔ คนมา."    พราหมณนั้นไปสูวิหารแลวกลาววา  " ทานท้ังหลายจง 
เจาจงใหพราหมณ ๔  คนแกผม."   
        สามเณรผูเปนขีณาสพ ๔  รูป  ซึ่งมีอายุ ๗ ป  คือ " สังกจิจสามเณร 
บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร   เรวตสามเณร"  ถึงแลวแกพราหมณนั้น. 
        พราหมณี  แตงต้ังอาสนะทั้งหลายควรแกคามากไว     เห็นสามเณร 
แลว   โกรธ  บนพึมพําอยู   เหมือนเกลืออันบุคคลใสลงที่เตาไฟ  กลาววา 
" ทานไปวิหารแลว        พาเด็ก  ๔  คนแมปูนหลานของตนซ่ึงไมสมควรมา 
แลว "    จงไมใหสามเณรเหลาน้ันนั่งบนอาสนะเหลานั้น     ลาดต่ังท่ีตํ่า ๆ  
แลวกลาววา  " ทานท้ังหลายจงนั่งบนต่ังเหลาน้ัน"   กลาววา  " พราหมณ 
ทานจงไป  จงเลือกพราหมณแกแลวนํามา." 

  แมอัครสาวกทั้งสองก็ไมเปนที่พอใจของพราหมณี 
        พราหมณไปสูวิหาร  พบพระสารีบุตรเถระแลว  เรียนวา   " มาเถิด 
ทาน,   เราจักไปสูเรือนของเราท้ังหลาย "  ดังน้ีแลว   นํามา.  พระเถระมา 
เห็นสามเณรท้ังหลายแลว    ถามวา  " พราหมณเหลาน้ีไดภัตแลวหรือ ?"  
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เมื่อเขาตอบวา   " ยังไมได,"  จึงทราบความท่ีเขาจัดภัตไวเพ่ือพราหมณ  ๔   
คนเทาน้ัน    กลาววา   " พวกทานจงนําบาตรของเรามา"   แลวรับบาตร 
หลีกไป. 
        ฝายพราหมณี  ถามวา " พราหมณนี้กลาวอะไร ?"   เมื่อพราหมณ 
ตอบวา   " ทานกลาววา   ' การท่ีพราหมณผูนั่งอยูเหลาน่ันได  (กอน)   จึง 
ควร,  จงนําบาตรของเรามา,   รับเอาบาตรของตนแลวไป"  จึงกลาววา 
" พระเถระนั้น  เห็นจะไมประสงคเพ่ือจะฉัน,  ทานจงรีบไปเลือกดูพราหมณ 
อ่ืนแลวนํามา."   
        พราหมณไปพบพระมหาโมคคัลลานเถระ    ก็กลาวอยางนั้นเหมือน 
กัน  นํามาแลว. 
        แมทาน  เห็นสามเณรท้ังหลายแลว   ก็กลาวอยางนั้นเหมือนกัน  แลว 
ก็รับบาตรหลีกไป. 
        ลําดับนั้น  พราหมณีกลาวกะพราหมณนั้นวา  " พราหมณเหลาน้ัน 
เปนผูไมประสงคเพ่ือจะฉันกระมัง ?       ทานจงไปสูโรงสวดของพราหมณ 
นําพราหมณแกคนหน่ึงมา." 
        ฝายสามเณรท้ังหลาย  ไมไดอะไร ๆ จําเดิมแตเชา  ถูกความหิวบีบ 
ค้ัน  นั่งอยูแลว. 

    ทาวสักกะปลอมเปนพราหมณแกมาทรมานพราหมณ ี
        ครั้งน้ัน     อาสนะของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว     เพราะเดช 
คุณของสามเณรเหลาน้ัน.     ทาวเธอทรงใครครวญอยู     ก็ทราบความท่ี 
สามเณรเหลาน้ันนั่งหิวโหยอยูต้ังแตเชา  ทรงดํารวิา  " การท่ีเราไปในท่ีนั้น  
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ควร"   จึง (แปลง) เปนพราหมณแกคร่ําคราเพราะชรา ประทับนั่งอยูบน  
อาสนะท่ีเลิศของพราหมณทั้งหลาย  ในโรงสวดของพราหมณนั้น.  พราหมณ 
พอเห็นทาวสักกะนั้นแลวคิดวา     " คราวนี้พราหมณีของเราจักพอใจ" 
กลาววา  " มาเถิดทาน,   พวกเราจักไปสูเรือน"    ไดพาทาวเธอไปสูเรือน 
แลว. 
        พราหมณี  พอเห็นทาวสักกะเทานั้น   มีจิตยินดีแลว  ลาดเครื่องลาด 
บนอาสนะ ๒ (ซอน)  ในที่เดียวกัน   กลาววา   " พระผูเปนเจา  เชิญทาน 
นั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด."                                      
        ทาวสักกะเสด็จเขาไปสูเรือน   แลวไหวสามเณรทั้ง ๔  รปูดวยเบญ- 
จางคประดิษฐ   แลวจึงประทับนั่งโดยบัลลังกที่พ้ืนทายอาสนะของสามเณร 
เหลาน้ัน. 
        ครั้งน้ัน     พราหมณีเห็นทาวเธอกลาวกะพราหมณวา   " แยจริง 
พราหมณทานนํามาแลว,  ทานพาพราหมณบาแมนั้นมา  (อีก),  พราหมณ 
นั้นเที่ยวไหวสามเณรปูนหลานของตนได;  ประโยชนอะไรดวยพราหมณนี้, 
ทานจงขับไลพราหมณนี้ออกไปเสีย."  พราหมณแปลงน้ัน  ถูกเขาจับที่คอ 
บาง ที่มือบาง ที่รักแรบาง  ฉุดคราออกไปอยู  ก็ยังไมปรารถนาแมเพ่ือจะ 
ลุกข้ึน.                                                       
        ลําดับนั้น   พราหมณีกลาวกะพราหมณผูสามีนั้นวา    " พราหมณมา 
เถิด,   ทานจงจับที่มือขางหนึ่ง,   ฉันจักจับที่มือขางหน่ึง."   ทั้งสองคนจับ 
ที่มือท้ังสองแลวโบยที่หลังอยู      ไดชวยกันคราไปไวในภายนอกแตประตู 
เรือนแลว.  
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        ฝายทาวสักกะ  ก็คงประทับนั่งในท่ีตนน่ังน่ันแล  กวักพระหัตถแลว.   
ทั้งสองงผัวเมียนั้น    กลบัมาเห็นทาวสักกะนั้นประดับนั่งอยูอยางเดิม   รอง 
อยูดวยความกลัว   ปลอยไปแลว.   ในขณะน้ัน   ทาวสักกะใหเขาทราบความ 
ที่พระองคเปนทาวสักกะแลว. 
        ลําดับนั้น      ผัวเมียทั้งสองไดถวายอาหารแกสามเณรเหลาน้ันแลว. 
ชนแมทั้ง  ๕ รับอาหารแลว,    รูปหนึ่งทําลายมณฑลชอฟาไป,    รูปหน่ึง 
ทําลายสวนเบ้ืองหนาแหงหลังคาไป,       รูปหน่ึงทําลายสวนเบ้ืองหลังแหง 
หลังคาไป,  รูปหน่ึงดําลงในแผนดินไป,   ฝายทาวสักกะก็เสด็จออกไปโดย  
ทางหน่ึง,   ชนแมทั้ง  ๕ ไดไปสูที่ทั้ง  ๕  ดวยประการฉะน้ี.  

             พวกสามเณรเลาเรื่องที่ถูกทรมาน 
        ก็แล  จําเดิมแตนั้นมา  ทราบวาเรือนน้ัน   ชื่อวาเปนเรือนมีชอง ๕. 
ในกาลท่ีสามเณรไปสูวิหาร   ภิกษุทัง้หลาย  ถามแมซึ่งสามเณรท้ังหลายวา 
" ผูมีอายุทั้งหลาย  เรื่องนี้เปนเชนไรกัน ?"  
        พวกสามเณร.  ทานทั้งหลายจงอยาถามพวกกระผม,  จําเดิมแตกาล 
ที่พราหมณีเห็นพวกกระผมแลว    พราหมณีถูกความโกรธครอบงํา  ไมให 
พวกกระผมน่ังบนอาสนะท่ีตบแตงไว  แลวยังกลาววา  ' ทานจงนําพราหมณ 
แกมาเร็ว,'    อุปชฌายะของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแลว     กลาววา 
' การท่ีพราหมณผูนั่งอยูเหลาน้ีได (อาหารกอน)  ควร,'  ใหนําบาตรมาแลว 
ออกไป,     เม่ือนางพราหมณีกลาววา    ' ทานจงนําพราหมณแกอ่ืนมา,' 
พราหมณนําพระมหาโมคคัลลานเถระมาแลว,    ทานเห็นพวกกระผม    ก ็
กลาวอยางนั้นเหมือนกัน  แลวหลีกไป, ทีนั้น พราหมณีกลาววา  ' พราหมณ 
เหลาน้ี   เปนผูไมประสงคจะฉัน,  ทานจงไป,   จงนําพราหมณแกคนหน่ึง  
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จากโรงสวดของพราหมณมาเถิด '   แลวสงพราหมณไป,  พราหมณนั้นไป   
ที่โรงสวดนั้นแลว    นําทาวสักกะผูเสด็จมาดวยเพศแหงพราหมณมา,   ใน 
กาลท่ีทาวสักกะนั้นเสด็จมาแลว   ผัวเมียทั้งสองจึงไดถวายอาหารแกพวก 
กระผม. 
        ภิกษุทั้งหลาย.   พวกเธอไมโกรธแกเขา   ผูทําอยูอยางนั้นหรือ  ? 
        พวกสามเณร.  พวกกระผมไมโกรธ.  
        ภิกษุทั้งหลาย   ฟงคําน้ันแลว    กราบทูลแดพระศาสดาวา  " พระ- 
เจาขา    สามเณรเหลาน้ี    กลาวคําไมจริงวา  ' พวกกระผมไมโกรธ '   ยอม 
พยากรณพระอรหัตผล." 
        พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย    ธรรมดาพระขีณาสพท้ังหลาย 
ยอมไมเคียดแคนในชนทั้งหลาย    แมผูเคียดแคนแลวเลย"   ดังน้ีแลว    ตรสั 
พระคาถานี้วา:- 
 ๒๓.        อวิรุทฺธ    วริุทเฺธสุ            อตฺตทณฺเฑสุ  นิพฺพุต 
        สาทาเนสุ  อนาทาน         ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " เรายอมเรียกบุคคลผูไมเคียดแคน  ในบุคคลผู 
        เคียดแคน  ผูดับเสยีไดในบุคคลผูมีอาชญาในตน  ผู 
        ไมถือมัน่ในบุคคลผูถือมั่นนั้นวา  เปนพราหมณ." 

                              แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อวิรทฺุธ   เปนตน   ความวา  เรายอมเรียก 
บุคคลน้ัน  คือเห็นปานน้ัน    ผูชื่อวาไมเคียดแคน  เพราะความไมมีอาฆาต  
ในพวกโลกิยมหาชน    แมผูเคียดแคนแลว     ดวยอํานาจแหงความอาฆาต  
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ผูชื่อวาดับเสียได    คือผูมีอาชญาอันปลงแลว    ในชนท้ังหลาย   ผูชื่อวามี   
อาชญาในตน   เพราะความท่ีเขาเปนผูไมเวนจากการใหประหารชนเหลาอ่ืน 
ในเมื่อทอนไมหรือศัสตราในมือ   แมไมมีอยู    ผูชือ่วาไมถือม่ัน    เพราะ 
ความไมมีการยึดถือน้ัน   ในชนท้ังหลาย  ผูชื่อวามีความถือม่ัน  เพราะความ 
ที่ยึดถือขันธทั้ง  ๕  วา  " เรา "  วา " ของเขา"   วาเปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                                      เรื่องสามเณร  จบ.                        
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   ๒๔.  เรื่องพระมหาปนถกเถระ  [๒๘๗]   
 

                           ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภพระมหา- 
ปนถูกเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    " ยสฺส   ราโค  จ "  เปนตน. 

        มหาปนถกะขับไลพระผูนองชายจากวิหาร 
        ความพิสดารวา   ทานมหาปนถกะน้ันขับไลพระจูฬปนถกะ   ผูไม 
อาจเพ่ือกระทํา  (ทอง) คาถาหน่ึงใหคลองแคลวไดโดย  ๔  เดือน     ออก  
จากวิหารดวยคําวา  " เธอเปนผูอาภัพแมในพระศาสนา    ทั้งเปนผูเสื่อม 
แลวจากโภคะของคฤหัสถ,   ประโยชนอะไรของเธอดวยการอยูในวิหารน้ี, 
เธอจงออกไปเสียจากวิหารนี้,  แลวปดประตู." 
        ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา  " ผูมีอายุทั้งหลาย  กรรมชื่อน้ีพระมหา- 
ปนถกะทําได,  ชะรอยความโกรธยอมเกิดมีข้ึนแมแกพระขีณาสพทั้งหลาย." 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว   ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย   บดันี้   พวก 
เธอนั่งประชุมกันดวยถอยคําอะไรหนอ ?"    เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา 
" ดวยถอยคําชื่อนี้ "    จึงตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย    กิเลสทั้งหลายมีราคะ 
เปนตน     ยอมไมมีแกพระขีณาสพท้ังหลาย,    แตบุตรของเราทํากรรมน้ัน 
เพราะความท่ีตนเปนผูมุงอรรถเปนเบื้องหนา     และเพราะเปนผูมุงธรรม 
เปนเบื้องหนา"  ดังน้ีแลว    ตรัสพระคาถาน้ีวา:- 
 ๒๔.        ยสฺส  ราโค   จ  โทโส  จ         มาโน  มกฺโข  จ  ปาติโต 
        สาสโปริว  อารคฺคา                 ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณ.  
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                " ราคะ โทสะ  มานะและมกัขะ     อันผูใดใหตก   
        ไปแลว      เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจากปลาย 
        เหล็กแหลมฉะน้ัน   เราเรียกผูนั้นวา   เปนพราหมณ."  

                               แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา  อารคฺคา  เปนตน   ความวา  กิเลส 
ทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลาน่ัน       และมักขะมีอันลบหลูคุณของผูอ่ืนเปน 
ลักษณะน้ี      อันผูใดใหตกไปแลว     เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดตกไปจาก 
ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น,  กิเลสเหลาน้ัน   ยอมไมต้ังอยูในจิต เหมือนเมล็ด 
พันธุผักกาดไมติดอยูที่ปลายเหล็กแหลมฉะนั้น,    เราเรียกผูนั้นวา    เปน 
พราหมณ.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                                  เรื่องพระมหาปนถกเถระ   จบ.  
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   ๒๕. เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ  [๒๘๘]    
 

                           ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภพระปลินท- 
วัจฉเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อกกฺกส " เปนตน. 

          พระปลินทวัจฉะใชวาทะวาคนถอยจนติดปาก         

        ไดยินวา ทานปลินทวัจฉะน้ัน   กลาวคําเปนตนวา " คนถอย  จงมา, 
คนถอย  จงไป"  ยอมรองเรียกทั้งคฤหัสถทั้งบรรพชิต  ดวยวาทะวาคนถอย 
ทั้งน้ัน. 
        ภายหลงัวันหน่ึง ภิกษุเปนอันมากกราบทูลแดพระศาสดาวา  " พระ- 
เจาขา ทานปลินทวัจฉะ  ยอมรองเรียกภิกษุทั้งหลาย  ดวยยวาทะวาคนถอย."  
        พระศาสดารับสั่งใหหาทานมาแลว     ตรัสถามวา   " ปลินทวัจฉะ 
ไดยินวา     เธอรองเรียกภิกษุทั้งหลาย     ดวยวาทะวาคนถอยจริงหรือ ?" 
เมื่อทานกราบทูลวา   " อยางนั้น    พระเจาขา "   จึงทรงกระทําบุพเพนิวาส 
ของทานปลินทวัจฉะน้ันไวในพระหฤทัย    แลวตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย  
พวกเธออยายกโทษแกภิกษุชื่อปลินทวัจฉะเลย,   ภิกษุทั้งหลาย  วัจฉะหามี 
โทสะในภายใน   รองเรียกภิกษุทั้งหลายดวยวาทะวา  คนถอยไม,    ภิกษุ- 
ทั้งหลาย  ๕๐๐ ชาติของภิกษุชื่อวัจฉะไมสับสนกัน,   ทั้งหมดน้ันเกิดแลว 
ในตระกูลพราหมณ  ในภายหลัง,  วาทะคนถอยน้ัน     เธอรองเรียกมาแลว 
ตลอดกาลนาน,     ถอยคํากระทบกระท่ังชนเหลาอ่ืน    อันเปนคําระคายหู  
คําหยาบคายนั่นเทียว   ชือ่วายอมไมมีแกพระขีณาสพ,  เพราะวาบุตรของ  
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เรากลาวอยางนั้น   ดวยอํานาจแหงความเคยชิน"    เมื่อจะทรงแสดงธรรม   
จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๒๕.        อกฺกกส   วิฺาปนึ             คิรึ   สจฺจ  อุทีรเย 
        ยาย  นาภิสเช  กฺจ ิ             ตมห   พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
                " ผูใด  พึงกลาวถอยคําอันไมระคายหู  อนัใหรู 
        กันได  เปนคําจริง  อนัเปนเหตุไมยังใคร ๆ ใหขัดใจ, 
        เราเรียกผูนั้นวา   เปนพราหมณ."  

                                       แกอรรถ  

               บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  อกฺกฺกส   ไดแก คําไมหยาบ. 
               บทวา วิฺาปนึ  ไดแก ใหรูเนื้อความกันได. 
        บทวา สจฺจ  ไดแก   เปนเนื้อความอันจริง. 
               บทวา นาภิสเช  เปนตน   ความวา บุคคลไมพึงยังบุคคลอ่ืนใหของ 
ใจดวยอํานาจแหงการใหเขาโกรธ  ดวยถอยคําอันใด,  ธรรมดาพระขีณาสพ 
พึงกลาวถอยคําเห็นปานน้ันนั่นแล;    เหตุนั้น   เราจึงเรียกผูนั้นวา    เปน 
พราหมณ.                                                  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล. 
                       เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ  จบ.  
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   ๒๖. เรื่องภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง  [๒๘๙]   
 

                    ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึง  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  " โยธ  ทฆี "  เปนตน. 

      พระขีณาสพถือเอาของคนอ่ืนดวยบังสุกุลสัญญา 
        ไดยินวา    พราหมณมิจฉาที่ทิฏฐิคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี     เปลื้องผา 
สาฎกสําหรับหม     วางไว ณ ที่สวนขางหน่ึง      เพราะกลัวถูกกลิ่นตัวจับ 
นั่งผินหนาออกมาขางนอกประตูเรือน.  
        ลําดับนั้น  พระขีณาสพรูปหน่ึงทําภัตกิจแลว     กําลังเดินไปสูวิหาร 
เห็นผาสาฎกน้ันแลว   เหลียวดูขางโนนและขางนี้   เมื่อไมเห็นใครๆ  จึงคิด 
วา  " ผาสาฎกน้ีหาเจาของมิได "   แลวอธิษฐานเปนผาบังสุกุล  ถือเอาแลว. 
        ขณะนั้น  พราหมณเห็นทานแลว  ดาพลางเขาไปหา กลาววา  " สมณะ 
โลน   ทานถอืเอาผาสาฎกของขาพเจาทําไม ?" 
        พระขีณาสพ.  พราหมณ  นั่นผาสาฎกของทานหรือ ? 
        พราหมณ.  เออ  สมณะ. 
        พระขีณาสพ.    กลาววา  " ฉันไมเห็นใครๆ  จึงถือเอาผาสาฎกน้ัน 
ดวยสัญญาวาเปนผาบังสุกุล,    ทานจงรับเอาผาน้ันเถิด"    ให  (ผาสาฎก) 
แกพราหมณนั้นแลวไปสูวิหาร  บอกเน้ือความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย. 
        ลําดับนั้น     ภิกษุทั้งหลายฟงคําของทานแลว  เมื่อจะทําการเยาะเยย 
กับดวยทาน  จึงกลาววา  " ผูมีอายุ  ผาสาฎกยาวหรือส้ัน   หยาบหรือ 
ละเอียดหนอแล ? "  
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        พระขีณาสพกลาววา  " ผูมีอายุทั้งหลาย  ผาสาฎกยาวหรือส้ัน  หยาบ   
หรือละเอียดก็ชางเถิด,   ความอาลัยในผาสาฎกน้ันของผมไมมี   ผมถือเอา 
ดวยความสําคัญวาผาบังสุกุล (ตางหาก)."  
        ภิกษุทั้งหลายฟงคํานั้นแลว   กราบทูลแดพระตถาคตวา   " พระเจาขา 
ภิกษุนั่นกลาวคําไมจริง  พยากรณพระอรหัตผล." 

     พระขณีาสพไมถือเอาของคนอื่นดวยเจตนาขโมย 
        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนัน้กลาวคําจริง,  ธรรมดา 
พระขีณาสพทั้งหลาย     ยอมไมถือเอาส่ิงของ ๆ คนเหลาอ่ืน "   ดังน้ีแลว 
ตรัสพระคาถานี้วา :-  
  ๒๖.        โยธ   ทีฆ  ว   รสฺส  วา          อณุ   ถูล   สุภาสุภ 
        โลเก   อทินฺน  นาทิยติ           ตมห   พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
                " ผูใด  ไมถือเอาของยาวหรือสั้น  นอยหรือใหญ 
        งามหรือไมงาม   อนัเขาไมใหแลว  ในโลกนี้,  เรา 
        เรียกผูนั้นวา  เปนพราหมณ." 

                                       แกอรรถ 
                พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ัน  (ดังน้ี)๑:- 
                ความวา  บุคคลใด  ยอมไมถอืเอาสิ่งของยาวหรือส้ัน   บรรดาวัตถุ 
ทั้งหลายมีผาสาฎกและเครื่องประดับเปนตน    นอยหรือใหญ   บรรดาวัตถุ 
ทั้งหลาย  มีแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน     งามหรือไมงาม   ดวยอํานาจ 
๑. ตสฺสตฺโถ....อตฺโถ  นี้อาจจะแปลไดอีกนยัหนึ่งวา  เนื้อความวา....ดังน้ี  เปนเนื้อความแหง 

คําอันเปนคาถานั้น.  
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แหงวัตถุอันมีคามากและมีคานอย      อันบุคคลอ่ืนหวงแหนแลวในโลกนี,้ 
เราเรียกผูนั้นวา  เปนพราหมณ.   
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                        เรื่องภิกษรุูปใดรูปหนึง่  จบ.                                              
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        ๒๗. เรือ่งพระสารีบตุรเถระ  [๒๙๐]   
 

                             ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระสารีบุตร 
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " อาสา ยสฺส "   เปนตน. 

        พวกภิกษุเขาใจวาพระสารีบุตรยังมีตัณหา 
        ไดยินวา  พระเถระนั้นมีภิกษุประมาณ ๕๐๐ เปนบริวาร  ไปสูวิหาร 
แหงหน่ึงในชนบท   แลวเขาจําพรรษา.  
        มนุษยทั้งหลาย    เห็นพระเถระแลว   ตระเตรียมผาจํานําพรรษาไว 
เปนอันมาก.  พระเถระปวารณาแลว   เม่ือผาจํานําพรรษาทั้งปวงยังไมทัน 
ถึง (แกทาน)  นั่นเทียว,  เมื่อจะไปสูสํานักพระศาสดา  สั่งกะภิกษุทั้งหลาย  
ไววา  " เมื่อผาจํานําพรรษาอันมนุษยทั้งหลายนํามาแลวเพ่ือภิกษุหนุมและ 
สามเณรท้ังหลาย     พวกทานรับไวแลวเพ่ือสงไป,    หรือเก็บไวแลวพึงสง 
ขาวไป."  ก็แลพระเถระ   ครั้นสั่งอยางน้ีแลว   ไดไปสูสํานักพระศาสดา. 
        ภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา   " ถงึทุกวันนี้ตัณหาของพระสารีบุตร- 
เถระ    ชะรอยจะยังมีอยูแน,  จริงอยางนั้น  พระเถระสั่งไวแกภิกษุทั้งหลาย 
วา   ' เมื่อพวกมนุษยถวายผาจํานําพรรษาแลว,     พวกทานพึงสงผาจํานํา 
พรรษาไป    แกพวกสัทธิวิหาริกของตน,    หรือเก็บไวแลวพึงสงขาวไป ' 
ดังน้ีแลว    จึงมา." 

       พระศาสดาเปล้ืองความเขาใจผิดของพวกภิกษุ 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว   ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย   บดันี้   พวก 
เธอนั่งสนทนากันดวยกถาอะไรหนอ ?"    เมื่อภิกษุทั้งหลายนั้นกราบทูลวา  
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' ดวยกถาชื่อน้ี,'   จึงตรัสวา   " ภิกษุทัง้หลาย   ตัณหายอมไมมีแกบุตรของเรา,   
แตเธอกลาวอยางนั้น    กด็วยคิดวา   ' ก็ความเสื่อมจากบุญของพวกมนุษย 
และความเส่ือมจากลาภท่ีชอบธรรม     ของภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลาย  
อยาไดมี"  ดังน้ีแลว   ตรสัพระคาถานี้วา :-  
  ๒๗.        อาสา  ยสฺส  น  วิชฺชนฺติ            อสมฺึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ 
        นิราสย  วิสยุตฺต                       ตมห   พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.  
                " ความหวังของผูใด  ไมมใีนโลกนี้และโลกหนา, 
        เราเรียกผูนั้น     ซึ่งไมมีความหวัง  พราก (กิเลส)  ได 
        แลววา   เปนพราหมณ."  

                                          แกอรรถ  

        ตัณหา  ชื่อวา  อาสา  ในพระคาถานั้น.                 
        บทวา  นิราสาส๑   ไดแก   ไมมีตัณหา.  
        บทวา  วิสยุตฺต   ความวา  เราเรียกผูพรากไดแลวจากกิเลสทั้งปวง 
นั้นวา  เปนพราหมณ. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                         
                            เรื่องพระสารีบุตรเถระ  จบ. 
๑. บาลีเปน  นริาสย.  
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 ๒๘. เรื่องพระมหาโมคคลัลานเถระ  [๒๙๑]   

                     ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน     ทรงปรารภพระมหา- 
โมคคัลลานเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยสฺสาลยา "  เปนตน. 
           พระศาสดาทรงแสดงลักษณะแหงพราหมณ 
        เรื่องก็เชนกับเรื่องมีในกอนน่ันเอง.    แตในเรื่องนี้      พระศาสดา 
ตรัสความท่ีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนผูไมมีตัณหาแลว    ตรัสพระคาถา 
นี้วา :-  
  ๒๘.        ยสฺสาลยา  น  วิชฺชนฺติ       อฺาย   อกถงฺกถี 
        อมโตคธ   อนุปฺปตฺต         ตมห  พฺรูม ิ พฺราหมฺณ. 
                " ความอาลัยของบุคคลใดไมม,ี   บุคคลใดรูชัด 
        แลว    เปนผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววาอยางไร, 
        เราเรียกบุคคลนั้น  ผูหย่ังลงสูอมตะ  ตามบรรลุแลววา 
        เปนพราหมณ." 

                                 แกอรรถ  

        ตัณหา  ชื่อวา  อาลัย  ในพระคาถานั้น.       
        บาทพระคาถาวา  อฺาย  อกถงฺกถี  ความวา  ผูรูวัตถุ  ๘  ตามความ 
เปนจริงแลว  เปนผูไมมีความสงสัย  ดวยความสงสัยซึ่งมีวัตถุ  ๘. 
        บาทพระคาถาวา   อมโตคธ  อนปฺุปตฺต  ความวา   เราเรียกบุคคล 
นั้น   ผูหยั่งลงสูพระนิพพานชื่ออมตะ  ตามบรรลุแลว  วาเปนพราหมณ.  
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        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา-   
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                                
                       เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ  จบ.   
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   ๒๙.  เรื่องพระเรวตเถระ  [๒๙๒]   
 

                ขอความเบือ้งตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในบุพพาราม  ทรงปรารภพระเรวตเถระ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " โยธ  ปฺุุจ "  เปนตน. 

        พระขีณาสพไมมีบุญและบาป 
        เรื่องขาพเจาใหพิสดารแลว   ในอรรถกถาแหงพระคาถาวา " คาเม 
วา  ยทิ  วา  รฺเ " เปนตนแลวน่ันแล.  
        จริงอยู  ในเรื่องนั้นขาพเจากลาวไววา  " ในวันรุงข้ึน  ภิกษุทั้งหลาย  
สนทนากันวา  " นาอัศจรรย   สามเณรมีลาภ,  นาอัศจรรยสามเณรมีบุญ; 
รูปเดียว (แท)  สรางเรือนยอด  ๕๐๐  หลังเพ่ือภิกษุ  ๕๐๐  รูปได." 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา   " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา   " ดวย  
กถาชื่อน้ี "    จึงตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย     บญุยอมไมมีแกบุตรของเรา, 
บาปก็มิไดมี;  บุญบาปท้ังสองเธอละเสียแลว"  ดังน้ีแลวตรัสพระคาถาน้ีวา:- 
  ๒๙.        โยธ    ปฺฺุจ  ปาปฺจ           อุโภ  สงฺค  อุปจฺจคา 
        อโสก  วิรช  สุทฺธ                       ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " ผูใดลวงบุญและบาปทั้งสอง  และกิเลสเครื่อง 
        ของเสียไดในโลกนี้, เราเรียกผูนั้น  ซึ่งไมมีความโศก 
        มีธุลีไปปราศแลว  ผูบริสุทธิ์แลว  วาเปนพราหมณ."                   
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                                       แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ความวา ละบุญและบาปแมทั้งสอง 
        บทวา สงฺค  ไดแก   กิเลสเครื่องของอันตางดวยราคะเปนตน. 
        บทวา   อุปจฺจคา  ไดแก   กาวลวงแลว.  อธิบายวา    เราเรียกผูซึ่ง 
ชื่อวาไมมีความโศก   เพราะไมมีความโศกอันมีวัฏฏะเปนมูล   ผูชื่อวามีธุลี 
ไปปราศแลว   เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตนในภายใน  ผูชื่อวาบริสุทธิ์แลว 
เพราะความเปนผูไมมีอุปกิเลสนั้นวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                        เรื่องพระเรวตเถระ  จบ.   
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        ๓๐. เรือ่งพระจันทาภเถระ  [๒๙๓]   
 

                         ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระจันทาภ- 
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " จนฺทว " เปนตน. 

              พระจันทาภะเคยเปนพอคาไมจันทรแดง  

        อนุปุพพีกถาในเรื่องของพระจันทาภเถระ  ดังตอไปนี้ :- 
        "ไดยินวา  ในอดีตกาล  พอคาในกรุงพาราณสีคนหน่ึงคิดวา  " เรา 
จักไปสูปจจันตชนบทแลว   นําไมจันทนแดงมา"   ขนเอาวัตถุเปนอันมาก 
มีผาและเครื่องอาภรณเปนตน      ไปยังปจจันตชนบท    ดวยเกวียน  ๕๐๐ 
ยึดที่พักใกลประตูบานแลว    ถามพวกเด็กเลี้ยงโคในดงวา   " มนุษยไร ๆ 
ในบานน้ี   ผูทํางานท่ีเชิงเขามีอยูหรือ ?" 
        พวกเด็กเลี้ยงโค.  จะ  มีอยู. 
        พอคา.  มนุษยนั่นชื่ออะไร ? 
        พวกเด็กเลี้ยงโค.  มนุษยนั่นชื่อโนน. 
        พอคา.  ก็ภรรยาหรือพวกบุตรของเขา  มีชื่ออยางไร ? 
        พวกเด็กเลี้ยงโค.   เขามีชื่ออยางน้ัน ๆ. 
        พอคา.   ก็เรือนของเขาอยูที่ไหน ? 
        พวกเด็กเลี้ยงโค.  เรอืนของเขาอยูที่ชื่อโนน . 
        พอคาน้ัน    นั่งบนยานนอยอันสบาย    ไปสูประตูเรือนของเขาตาม 
สัญญาท่ีพวกเด็กเหลาน้ันใหแลว     ลงจากยาน    เขาไปสูเรือนแลวเรียกหา 
หญิงน้ันวา  " ชื่อโนน."  หญิงน้ันคิดวา  " บุคคลน้ี   จักเปนญาติของพวก 
เราคนหนึ่ง "  จึงมาโดยเร็ว  ปูอาสนะไว  (รับรอง).  
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        พอคาน้ัน   นั่งบนอาสนะน้ันแลว    ระบชุื่อถามวา  " สหายของฉัน   
ไปไหน ? " 
        หญิง.  ไปสูปา  นาย.  
        พอคา   ระบุชื่อของคนท้ังปวงเทียว  ถามวา  " บุตรของฉันชื่อโนน 
ธิดาของฉันชื่อโนน   ไปไหน ?    ดังน้ีแลว   กลาววา  " ทานพึงใหผาและ 
เครื่องอาภรณเหลาน้ี  แกชนเหลาน้ัน, ในเวลาท่ีแมสหายของฉันกลับมาแลว 
จากดง  หลอนพึงใหผาและเครื่องอาภรณนี้ "  แลวไดให (วัตถุเหลาน้ัน). 
นางทําสักการะอยางยิ่งแกเขาแลว      ในเวลาท่ีสามีมา    จึงกลาววา  " นาย  
บุคคลน้ี    จําเดิมแตเขามาแลว    ระบุชือ่ของชนท้ังปวงแลว    ใหสิ่งน้ีและ 
สิ่งน้ี "   ฝายสามีของหญิงน้ัน  ก็ทํากิจอันควรทําแกเขา.         
        ครั้นในเวลาเย็น   พอคาน่ังบนท่ีนอน   ถามเขาวา   " สหาย   ทาน 
เที่ยวไปท่ีเชิงเขา   เคยเห็นอะไรมาก ? " 
        ชายเจาถิ่น.     ฉันไมเห็นอยางอ่ืน,     แตฉันเห็นตนไมชนิดที่มีกิ่ง 
แดงมาก. 
        พอคา.   ตนไม   (ชนดินั้น)  มีมากหรือ  ?  
        ชายเจาถิ่น,   จะ  ตนไม  (ชนิดนั้น)  มีมาก. 
        พอคา   กลาววา  " ถากระน้ัน    ทานจงแสดงไมเหลาน้ันแกฉัน "  
ดังน้ีแลว    ไปกับเขา    ตัดตนจันทนแดงบรรทุกใหเต็มเกวียน  ๕๐๐  เลม 
แลว  เมื่อเดินมา   กลาวกะชายน้ันวา " สหาย  เรือนของฉันมีอยูในที่ชื่อโนน 
ในกรุงพาราณสี,   ทานพึงมายังสํานักของตลอดกาลตามกาล,  ฉันไมมี 
ความตองการดวยเครื่องบรรณาการอยางอ่ืน,   ทานพึงนํามาเฉพาะแตตนไม  
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ที่มีกิ่งแดงเทาน้ัน.  เขารับรองวา  " ดีละ "   แลวเมื่อมาสูสํานักของพอคา   
นั้นตลอดกาลตามกาล   ยอมนํามาแตไมจันทนแดงเทาน้ัน.   แมพอคาน้ัน 
ก็ใหทรัพยเปนอันมากแกเขา. 
        โดยสมัยอ่ืนอีกแตกาลน้ัน       เมื่อพระกัสสปทศพลปรินพิพานแลว 
เมื่อสถูปทองอันเขาประดิษฐานไวแลว,   บุรุษน้ันไดบรรทุกไมจันทนแดง 
เปนอันมาก  ไปสูกรุงพาราณสี.   
        ครั้งนั้น พอคาน้ันผูเปนสหายของเขา   ใหบดไมจันทนเปนอันมาก 
ใหเต็มถาดแลว   กลาววา   " สหาย ทานจงมา,   พวกเราจักไปสูที่กอเจดีย 
จนกวาจะหุงภัต  (สุก)  แลวจึงกลับ "   ไดพาเขาไปในท่ีนั้นทําการบูชาดวย 
ไมจันทนแลว. 
        สหายชาวปจจันตชนบทของเขาแมนั้น       ไดสรางที่ดุจมณฑลแหง 
พระจันทรดวยไมจันทน    ในหองแหงพระเจดีย,     บุรพกรรมของเขามี 
เพียงนี้เทาน้ัน. 

                    อานิสงสการบูชาดวยไมจันทรแดง 
        เขาจุติจากอัตภาพน้ันแลว   เกิดในเทวโลก  ยงัพุทธันดรหน่ึงใหสิ้น 
ไปแลวในเทวโลกนั้น     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เกิดในตระกูลพราหมณ 
มหาศาล   ในกรุงราชคฤห.    รัศมีเชนกับดวยมณฑลพระจันทรต้ังข้ึนจาก 
มณฑลแหงนาภีของเขา.  เพราะเหตุนั้น    พวกญาติจึงขนานนามของเขาวา 
" จันทาภะ " นัยวา  นั่นเปนผลแหงการทําท่ีดุจมณฑลแหงพระจันทร  ใน 
พระเจดียของเขา. 
        พราหมณทั้งหลายคิดกันวา   " พวกเราอาจเพื่อพาเอาพราหมณนี้ไป 
หากินกะโลกเขาได "   ดงัน้ีแลว    ใหเขานั่งบนยานนอย     เทีย่วกลาววา  
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" ผูใดเอามือลูบคลําสรีระของจันทาภพราหมณนี้,    ผูนั้นจะไดอิสริยสมบัติ   
ชื่อเห็นปานน้ี." 
        ชนทั้งหลาย   เมื่อใหทรัพยรอยหน่ึงบาง   พันหน่ึงบาง   แสนหน่ึง 
บางนั่นแล  จึงจะไดเพื่ออามือถูกตองสรีระของพราหมณนั้น. 
        พราหมณเหลาน้ัน      เที่ยวไปเนือง ๆ อยูอยางนี้    ก็ถึงกรงุสาวัตถี 
โดยลําดับ  ยดึเอาท่ีพักในระหวางแหงพระนครและวิหารแลว.  
        อริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิแมในกรุงสาวัตถี  ถวายทานในกาลกอน 
แหงภัตแลว    ในกาลภายหลังภัต     มมีือถือของหอมระเบียบดอกไมผาและ 
เภสัชเปนตน   ไปเพ่ือฟงธรรม.   พราหมณทั้งหลายเห็นอริยสาวกเหลาน้ัน  
แลว   ถามวา  " ทานท้ังหลายจะไปท่ีไหนกัน ? " 
        อริยสาวก.   พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา  เพ่ือฟงธรรม. 
        พวกพราหมณ.  ทานทั้งหลายจงมา,  ทานท้ังหลายไปในที่นั้นแลว 
จักทําอะไร ?  อานุภาพเชนกับดวยอานุภาพของจันทาภพราหมณ   ของ 
พวกขาพเจาไมมี,   เพราะวาชนทั้งหลายถูกตองสรีระของจันทาภพราหมณ 
นั่น    ยอมไดสมบัติชื่อน้ี,   ทานท้ังหลายจงมา,  จงดูจันทาภพราหมณนั้น. 
        อริยสาวกเหลาน้ันกลาววา  " ชื่อวาอานุภาพของจันทาภพราหมณ 
ของทานท้ังหลาย     เปนอยางไร ?    พระศาสดาของพวกเราเทาน้ัน  ม ี
อานุภาพมาก." 
        อริยสาวกและพวกพราหมณเหลาน้ัน    ไมอาจเพ่ือยังกันและกันให 
ยินยอมได  จึงกลาววา " พวกเราไปสูวิหารแลว  จักรูอานุภาพของจันทาภ- 
พราหมณ    หรือของพระศาสดาของพวกเรา"    ดงัน้ีแลวไดพาจันทาภ- 
พราหมณนั้นไปสูวิหารแลว.                                                     
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            จันทาภพราหมณอับเฉาในสํานักพระศาสดา   
        พระศาสดา   เมื่อจันทาภพราหมณนั้น   พอเขาไปสูสํานักของพระ- 
องค,   ไดทรงทําใหรัศมีเพียงดังพระจันทรหายไปเสีย.   จันทาภพราหมณ 
นั้น    ไดเปนประหน่ึงกาในกระเชาถาน   ในสํานักพระศาสดา. 
        ครั้งน้ัน    พราหมณทั้งหลายจึงนําเขาไปไว  ณ สวนขางหน่ึง.   รัศมี  
ไดกลับเปนปกติอยางเดิม.    พราหมณก็นํามาสูสํานักพระศาสดาอีก.  รัศมี 
ก็หายไปอยางนั้นเหมือนกัน.   จันทาภพราหมณไปแลวอยางนั้นถึง  ๓  ครั้ง 
เห็นรัศมีหายไปอยู    จึงคิดวา  " ผูนี้    เห็นจะรูมนตเปนเครื่องหายไปแหง 
รัศมี."  เขาจึงทูลถามพระศาสดาวา  " พระองคทรงทราบมนตเปนเครื่อง 
หายไปแหงรัศมีหรือหนอแล ?" 
        พระศาสดา.   เออ   เรารู. 
        จันทาภะ  ถาอยางนั้น   ขอพระองคจงประทานแกขาพระองคบาง. 
        พระศาสดา.   เราไมอาจเพ่ือใหแกบุคคลผูไมบวช. 
        จันทาภะน้ันกลาวกะพวกพราหมณวา    " เมื่อฉันเรียนมนตนั่นแลว 
ฉันจักเปนผูประเสริฐในชมพูทวีปทั้งสิ้น,  พวกทานจงรออยูที่นี่กอน,   ฉัน 
จักบวชเรียนมนตโดย  ๒-๓ วัน เทาน้ัน."   เ ขาทูลขอการบรรพชากะพระ- 
ศาสดา  ไดอุปสมบทแลว.                                                          
        ครั้งน้ัน      พระศาสดาจึงตรัสบอกอาการ  ๓๒  แกจันทาภภิกษุนั้น. 
เธอทูลถามวา  " นี้อะไร ? " 
        พระศาสดา.   นี้เปนบริกรรมแหงมนต,  เธอควรสาธยาย. 
        แมพวกพราหมณมาในระหวาง ๆ แลว    ถามวา  " ทานเรียนมนต 
ไดแลวหรือ ?"         
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        จันทาภะ.   ยังกอน.   ฉันกําลังเรียน.   
        เขาบรรลุพระอรหัตโดย  ๒-๓ วันเทาน้ัน   ในเวลาท่ีพวกพราหมณ 
มาถามแลว   กลาววา   " ทานท้ังหลายจงไปเถิด.    เดี๋ยวน้ีฉันเปนผูมีธรรม 
เครื่องไมไปเสียแลว."                                                             
        ภิกษุทั้งหลาย    กราบทูลแดพระตถาคตวา   " พระเจาขา    ภิกษุนี้  
กลาวคําไมจริง  ยอมพยากรณพระอรหัตผล." 

                          พระขีณาสพกลาวแตคําจริง  

        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้     จันทาภะบุตรของเรา 
มีอาสวะสิ้นแลว    ยอมกลาวแตคําจริงเทาน้ัน "  ดังน้ีแลว   ตรสัพระคาถา 
นี้วา:- 
  ๓๐.        จนฺทว  วิมล  สุทฺธ          วปฺิปสนฺนมนาวิล 
        นนฺทิภวปริกฺขีณ             ตมห  พฺรูมิ   พฺราหมฺณ. 
                " เราเรียกผูบรสิุทธิ์   ผองใส  ไมขุนมัว   มีภพ 
        เครื่องเพลิดเพลินสิ้นแลว      เหมือนพระจันทร     ที ่
        ปราศจากมลทินนั้นวา  เปนพราหมณ." 

                                   แกอรรถ  

        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วิมล   ไดแก     เวนแลวจากมลทินม ี
หมอกเปนตน. 
        บทวา   สุทฺธ   ไดแก  ไมมีอุปกิเลส. 
        บทวา  วิปฺปสนฺน  ไดแก   มีจิตผองใสแลว. 
        บทวา  อนาวิล  ไดแก  เวนแลวจากมลทินมีกิเลสเปนตน.  
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               บทวา  นนฺทิภวปริกฺขีณ  ความวา   เราเรียกผูมีตัณหาในภพทั้ง  ๓     
สิ้นแลวนับวา  เปนพราหมณ. 
               ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลอุริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล. 
                                   เรื่องพระจันทาภเถระ  จบ.  
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     ๓๑.  เรื่องพระสีวลีเถระ  [๒๙๔]   
 

                      ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อทรงอาศัยเมืองกุณฑิโกลิยะ    ประทับอยูในปาชื่อ 
กุณฑธาน ทรงปรารภพระสีวสีเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " โย อิม " 
เปนตน. 

   พระนางสุปปวาสาทรงอดกล้ันทุกขไดดวยวิตก  ๓  ขอ  

        ความพิสดารวา   ในสมัยหน่ึง   พระธิดาของพระโกลิยวงศ   พระ- 
นามวาสุปปวาสา   ทรงครรภสิ้น ๗ ป    มีครรภอันหลง (มาอีก)  ๗ วัน 
ถูกทุกขเวทนากลาเผ็ดรอนถูกตองแลว,     ทรงอดกลั้นทุกขนัน้    ดวยวิตก 
๓    ขอเหลาน้ีคือ   " (๑) พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด    ทรงแสดงธรรม 
เพ่ือละทุกขแหงรูปนี้นี่แหละ,     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เปนผู 
ตรัสรูเองโดยชอบหนอ;    (๒)  พระสงฆสาวกใดปฏิบัติเพ่ือละทุกขแหงรูป 
นี้นี่แหละ,   พระสงฆสาวกนั้น    ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปน 
ผูปฏิบัติดีแลวหนอ;      (๓)  ทุกขเห็นปานน้ี "     ไมมีในพระนิพพานใด. 
พระนิพพานน้ัน    เปนสขุดีหนอ"  ดังน้ีแลว   ทรงสงพระสวามีไปสูสํานัก 
ของพระศาสดา,   เมื่อพระสวามีนั้น   กราบทูลการถวายบังคมแดพระศาสดา 
ตามคําของพระนางแลว, ในขณะที่พระศาสดาตรัสวา  " พระธิดาโกลิยวงศ 
พระนามวาสุปปวาสาจงเปนผูมีสุข  ไมมีโรค,  ประสูติพระโอรสซึ่งหาโรค 
มิไดเถิด "  ดงัน้ีนั่นแหละ  เปนผูสบาย  หายพระโรค   ประสูติพระโอรส 
ผูหาโรคมิไดแลว  ทรงนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   แลวได 
ทรงถวายมหาทาน  สิ้น  ๗ วัน.  
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                     พระโอรสไดบรรลุพระอรหัต    

        แมพระโอรสของพระนาง   ถือเอาธมกรกกรองนํ้าถวายพระสงฆได 
จําเดิมแตวันที่ประสูติแลว.  ในกาลตอมา พระโอรสนั้นเสด็จออกบรรพชา 
แลวบรรลุพระอรหัต. 
        ตอมาวันหน่ึง     พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมวา   " ผูมีอายุ 
ทั้งหลาย    พวกทานจงดู:.    ภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัตชื่อ 
เห็นปานน้ี      ยังเสวยทุกขในทองของมารดาตลอดกาล     ประมาณเทาน้ี, 
จะปวยกลาวไปไยเลาถึงชนเหลาอ่ืน;    ทุกขเปนอันมากหนอ    อันภิกษุนี้  
ถอนแลว."   
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา  " ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้ พวกเธอ 
นั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?    เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา   " ดวย 
กถาชื่อน้ี "    จึงตรัสวา     ภิกษุทั้งหลาย   เออ   บุตรของเราพนจากทุกข 
ประมาณเทานี้แลว   บัดนี ้    ทําพระนิพพานใหแจงแลวอยู "     ดังน้ีแลว 
ตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๓๑.        โย    อมิ  ปลิปถ  ทุคฺค          สสาร  โมหมฺจฺจคา 
        ติณฺโณ  ปารคโต  ฌายี          อเนโช   อกถงฺกถี 
        อนุปาทาย  นิพฺพุโต               ตมห  พฺรูม ิ พฺหาหฺมณ. 
                " ผูใด  ลวงทางออม    หลม   สงสาร   และโมหะ         
        นี้ไปแลว    เปนผูขามไปได  ถึงฝง  มีปกติเพง  หากิเลส 
        เครื่องหว่ันไหวมิได   ไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววา 
        อยางไร  ไมถือมั่น    ดับแลว,  เราเรียกผูนั้นวา  เปน 
        พราหมณ."  
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                                      แกอรรถ    

        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ัน  (ดังน้ี) :- 
        ความวา  ภิกษุใด  ลวงทางคือราคะ   หลมคือกิเลส  สังสารวัฏ   และ 
โมหะอันไมใหแทงตลอดอริยสัจท้ัง  ๕  นี้ไปแลว,     เปนผูขามโอฆะทั้ง   ๔ 
ได  ถึงฝงแลวโดยลําดับ,    มีปกติเพงดวยฌาน  ๒  อยาง,   ชื่อวาหากิเลส 
เครื่องหว่ันไหวมิได    เพราะไมมีตัณหา,     ชื่อวาไมมีความสงสัยเปนเหตุ 
กลาววาอยางไร   เพราะไมมีวาจาเปนเครื่องกลาววาอยางไร,   ชื่อวาไมถือ 
มั่นแลว    เพราะไมมีอุปาทาน   ชื่อวาดับแลว   เพราะอันดับไปแหงกิเลส; 
เราเรียกภิกษุนั้นวา  เปนพราหมณ.                                              
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                                                                   
                             เรื่องพระสีวลีเถระ   จบ.  
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  ๓๒.  เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ  [๒๙๕]           
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระสุนทร- 
สมุทรเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา    " โยธ  กาเม "  เปนตน.           

                          กุลบุตรออกบวช 
        ไดยินวา    ในกรุงสาวัตถี      กุลบุตรคนหน่ึงชื่อสุนทรสมทุรกุมาร 
เกิดในตระกูลใหญอันมีสมบัติ  ๔๐  โกฏิ.  
        วันหน่ึง   เขาเห็นมหาชนมีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนในมือ 
ไปสูพระเชตวันเพ่ือตองการฟงธรรม  ในเวลาภายหลังภัตจึงถามวา   " พวก 
ทานจะไปไหนกัน" ?    เมื่อมหาชนน้ันบอกวา    " พวกฉันจะไปสูสํานัก 
พระศาสดา    เพ่ือประโยชนแกการฟงธรรม,    กลาววา  " ฉันก็จักไป " 
แลวไปกับมหาชนนั้น   นั่ง ณ ที่สุดบริษัท. 
        พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขา     จึงทรงแสดงอนุปุพพีกถา. 
เขาคิดวา     " บุคคลผูอยูครองเรือน   ไมอาจประพฤติพรหมจรรยใหเปน 
ดุจสังขที่ขัดแลวได."  อาศัยพระกถาของพระศาสดา  มีความอุตสาหะเกิด 
แลวในบรรพชา,  เมื่อบริษัทหลีกไปแลว,  จึงทูลขอบรรพชากะพระศาสดา 
ไดสดับวา    " พระตถาคตท้ังหลาย  ไมยังกุลบุตรที่มารดาบิดายังไมอนุญาต  
ใหบรรพชา"   จึงไปสูเรือนแลว  ยังมารดาบิดาใหอนุญาตดวยความพยายาม 
มากเหมือนกุลบุตรชื่อรฏัฐบาลเปนตน       ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานัก 
พระศาสดาแลว   คิดวา  " ประโยชนอะไรของเรา     ดวยการอยูในที่นี้ " 
จึงออกจากกรุงสาวัตถีนั้นไปสูกรุงราชคฤห  เที่ยวบิณฑบาตอยู   ยังกาลให 
ลวงไปแลว.  
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              หญิงแพศยารับอาสาจะใหพระเถระสึกใหได   
        ตอมาวันหน่ึง   มารดาบิดาของพระสุนทรสมุทรเถระนั้น   เห็นพวก 
กุมารท่ีเปนสหายของทาน        กําลังเลนอยูดวยสิริโสภาค๑ยอันใหญในวัน 
มหรสพวันหน่ึง   ในกรงุสาวัตถี   คร่ําครวญวา   " การเลนชนดินี้   บุตร 
ของเราไดโดยยาก."                                
        ในขณะนั้น   หญิงแพศยาคนหน่ึงไปสูตระกูลนั้น   เห็นมารดาของ 
พระสุนทรสมุทรเถระน้ันกําลังน่ังรองไหอยู    จึงถามวา   " คุณแม   เพราะ 
เหตุไร ?  คุณแมจึงรองไห." 
        มารดาพระสุนทรสมุทร.   ฉันคิดถึงลูก  จึงรองไห. 
        หญิงแพศยา.   ก็บุตรนั้นไปท่ีไหนเลา ?   คุณแม. 
        มารดาพระสุนทรสมุทร.  บวชใน (สํานัก ) ภิกษุทั้งหลาย. 
        หญิงแพศยา.  การใหทานสึกเสีย  ไมควรหรอื  ? 
        มารดาพระสุนทรสมุทร.  ควร  แตเธอไมปรารถนา,  เธอออกจาก 
กรุงสาวัตถีนี้   ไปสูกรุงราชคฤห. 
        หญิงแพศยา.   ถาดิฉันพึงใหทานสึกไดไซร,    คุณแมพึงทําอะไร ? 
แกดิฉัน. 
        มารดาพระสุนทรสมุทร.    พวกฉันพึงทําเจาใหเปนเจาของแหงขุม- 
ทรัพยตระกูลนี้.                                                              
        หญิงแพศยากลาววา    "  ถาเชนนั้น   คุณแมจงใหสินจางแกดิฉัน "  
ถือเอาสินจางแลว    ไปสูกรุงราชคฤหดวยบริวารหมูใหญ    กําหนดถนนที่ 
เที่ยวบิณฑบาตของทานไดแลว       ยดึเอาเรือนเปนที่พักหลังหนึ่งในท่ีนั้น 
๑. ความเปนผูมีสวนงามดวยสิริ. 
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ตกแตงอาหารท่ีประณีตไวแตเชาตรู    แลวถวายภิกษาในเวลาพระเถระเขา   
ไปบิณฑบาต โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน  นิมนตวา " ทานเจาขา  ขอทาน 
จงนั่งในท่ีนี้นี่แหละ  ทําภัตกิจ"  แลวรับเอาบาตร.   ทานไดใหบาตรแลว. 

       หญิงแพศยาออกอุบายเกลี้ยกลอมพระเถระ         

        ครั้งน้ัน  หญิงแพศยานั้นเลี้ยงพระเถระนั้น   ดวยอาหารอันประณีต  
เรียนวา   " ทานเจาขา  การเท่ียวบิณฑบาตในท่ีนี้นี่แหละสะดวกดี "  นิมนต 
ใหพระเถระนั่งฉันที่ระเบียง  ๒-๓ วัน แลว     เอาขนมเกลี้ยกลอมพวกเด็ก 
แลวพูดวา    " พวกเจาจงมา,    ในเวลาพระเถระมาแลว     แมฉันหามอยู, 
พวกเจาพึงมาในท่ีนี้   แลว  (คุย)  ธุลีใหฟุงข้ึน."  
        ในวันรุงข้ึนเวลาพระเถระฉัน     พวกเด็กเหลาน้ันแมถูกหญิงแพศยา 
นั้นหามอยู ก็ (คุย) ธุลีใหฟุงข้ึนแลว.                           
        ในวันรุงข้ึน  หญิงแพศยานั้นเรียนวา  " พวกเด็ก  แมดิฉันหามอยู 
ก็ไมฟงคําของดิฉัน  ยัง (คุย) ธุลีใหฟุงข้ึนในที่นี้ได,   ขอทานจงนั่งภายใน 
เรือนเถิด"      ใหทานน่ังภายในแลว     นิมนตใหฉันสิ้น  ๒-๓ วัน,   นาง 
เกลี้ยกลอมเด็กอีก  พูดวา   " พวกเจา  แมถูกฉันหามอยู   พึงทําเสียงอึกทึก 
ในเวลาพระเถระฉัน."   เด็กเหลาน้ัน    ทําอยางนั้นแลว. 
        ในวันรุงข้ึน  นางกลาววา  " ทานเจาขา  ในท่ีนี้มีเสียงอึกทึกเหลือ 
เกิน,  พวกเด็ก แมดิฉันหามอยู  ก็ไมเชือ่ถือถอยคําของดิฉัน;   นิมนตทาน 
นั่งเสียในปราสาทเบื้องบนเถิด,"  เมื่อพระเถระรับนิมนตแลว,  ทําพระเถระ 
ไวขางหนา    เม่ือจะข้ึนไปสูปราสาท    ปดประตูทั้งหลายเสีย    จึงข้ึนไปสู 
ปราสาท.                                                                        
        พระเถระ    แมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร  
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อยางอุกฤษฏ    ถูกความอยากในรสพัวพันแลว  จึงข้ึนไปสูปราสาท  ๗  ชั้น   
ตามคําของนาง. 

   หญิงแพศยาแสดงอาการ  ๔๐  อยาง  เก้ียวพระเถระ 
        นางใหพระเถระนั่งแลว      แสดงแงงอนของหญิง      ลลีาของหญิง 
ซึ่งมาแลวอยางนี้วา   " เพ่ือนผูมีหนาเอิบอ่ิม  ไดยนิวา  หญิงยอมเกี้ยวชาย 
ดวยฐานะ  ๔๐๑  อยาง  คือ :  สะบัดสะบ้ิง  ๑ กมลง ๑  กรีดกราย ๑  ชะมด- 
ชมอย ๑    เอาเล็บดีดเล็บ  ๑    เอาเทาเหยียบเทา  ๑   เอาไมขีดแผนดิน  ๑ 
ชูเด็กข้ึน  ๑  ลดเด็กลง ๑    เลนเอง  ๑  ใหเด็กเลน  ๑   จูบเอง ๑  ใหเด็ก  
จูบ  ๑   รับประทานเอง  ๑  ใหเด็กรับประทาน ๑  ใหของเด็ก ๑   ขอของ 
คืน ๑   ลอเลยีนเด็ก๒ ๑   พูดดัง ๑   พูดคอย ๑   พูดคําเปดเผย  ๑   พูด 
ลี้ลับ  ๑  (ทํานิมิต)  ดวยการฟอน   ดวยการขับ  ดวยการประโคม   ดวย 
การรองไห  ดวยการเย้ืองกราย   ดวยการแตงตัว ๑ ซิกซี้  ๑  จองมองดู  ๑ 
สั่นสะเอว  ๑    ยังของลับใหไหว  ๑  ถางขา  ๑  หุบเขา  ๑   แสดงถัน  ๑ 
แสดงรักแร  ๑    แสดงสะดือ   ๑   ขยิบตา  ๑  ยักค้ิว  ๑  แมมริมฝปาก ๑ 
แลบลิ้น  ๑   เปลื้องผา  ๑   นุงผา ๑   สยายผม ๑   เกลาผม  ๑"   ยนืขาง 
หนาของพระเถระนั้นแลวกลาวคาถาน้ีวา :- 
                " หญิงแพศยาผูมีเทายอมแลวดวยนํ้าครั่ง   สวม 
        เขียงเทา    (กลาวแลววา)    แมทานก็เปนชายหนุม 
        สําหรับดิฉัน  และแมดิฉันก็เปนหญิงสาวสําหรับทาน, 
        แมเราท้ังสองแกแลว  มีไมเทากรานไปขางหนาจึง 
        จักบวช." 
๑.  มาในอัฏฐกถาชาดก  ๘/๒๖๑  กณุาลชาดก.   ๒.  กตมนุกโรติ  ยอมทําตามซ่ึงกรรมอันเด็ก 
ทําแลว.  
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   พระเถระชนะหญิงแพศยาเพราะอาศัยพระศาสดา   

        ครั้งน้ัน   ความสังเวชใหญไดเกิดข้ึนแกพระเถระวา   " โอหนอ ! 
กรรมท่ีเราไมใครครวญแลวทํา  หนัก."  ในขณะนั้น  พระศาสดาประทับ 
นั่งอยูในพระเชตวัน ณ  ที่ไกลประมาณ ๔๕ โยชนนั่นแล  ทรงเห็นเหตุนั้น 
แลวไดทรงทําความย้ิมแยมใหปรากฏ.  
        ลําดับนั้น   พระอานนทเถระทูลถามพระองควา  " พระเจาขา  อะไร 
หนอแล ?   เปนเหตุ,   อะไร ?  เปนปจจัย  แหงการทรงทําความย้ิมแยมให 
ปรากฏ. 
        พระศาสดาตรัสวา.   อานนท   สงครามของภิกษุชื่อสุนทรสมุทรและ 
ของหญิงแพศยา     กําลังเปนไปอยู     บนพ้ืนปราสาท ๗  ชั้น    ในกรุง 
ราชคฤห.                             
        พระอานนททูลถามวา  พระเจาขา  ความชนะจักมีแกใครหนอแล ? 
ความปราชัยจักมีแกใคร ? 
        พระศาสดาตรัสวา  " อานนท  ความชนะจักมีแกสุนทรสมุทร,  ความ 
ปราชัยจักมีแกหญิงแพศยา"    ดังน้ีแลว  ทรงประกาศความชนะของพระ- 
เถระ   ประทบันั่งในพระเชตวันนั้นนั่นเอง   ทรงแผพระรัศมีไป  ตรัสวา 
" ภิกษุ  เธอจงหมดอาลัย   ละกามแมทั้งสองเสีย "   ดังน้ีแลว   ตรัสพระ- 
คาถาน้ีวา :-  
  ๓๒.        โยธ   กาเม  ปหนฺตฺวาน          อนาคาโร  ปริพฺพเช 
        กามภวปริกฺขีณ                   ตมห   พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
                " บุคคลใด  ละกามท้ังหลายในโลกน้ีแลว   เปน 
        ผูไมมีเรือน  งดเวนเสียได,  เราเรียกบุคคลนัน้  ผูม ี
        กามและภพส้ินแลววา  เปนพราหมณ." 
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                                       แกอรรถ   

        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ัน  (ดังน้ี) :- 
        ความวา    บุคคลใด    ละกามแมทั้งสองในโลกน้ีแลว    เปนผูไมมี 
เรือน  งดเวนเสียได,   เราเรียกผูนั้น  ผูมีกามส้ินแลว    และผูมีภพสิ้นแลว 
วาเปนพราหมณ.                                                  
        ในกาลจบเทศนา พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว เหาะข้ึนไปสูเวหาส 
ดวยกําลังแหงฤทธิ์       ทะลุมณฑลชอฟาออกไปแลว      ชมเชยพระสรีระ 
พระศาสดาอยูนั่นเทียว  มาถวายบังคมพระศาสดาแลว.  

                พระศาสดาเปนที่พึง่ของพระเถระ 
        ภิกษุทั้งหลาย    สนทนากันแมในโรงธรรมวา   " ผูมีอายุทั้งหลาย 
พระสุนทรสมุทรเถระ  อาศัยรสที่พึงรูดวยลิ้น  เกือบเสียทา.  แตพระศาสดา 
เปนที่พ่ึงของเธอ." 
        พระศาสดาทรงสดับกถานั้นแลว    ตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  เราเปน 
ที่พ่ึงของสุนทรสมุทรน่ัน    แตในบัดนี้เทาน้ันหามิได,  แมในกาลกอน  เรา 
ก็เปนที่พ่ึงของสุนทรสมุทรนั่น    ผูติดอยูในรสตัณหาแลวเหมือนกัน "   อัน 
ภิกษุเหลาน้ันทูลออนวอนแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  เพ่ือจะทรงประกาศ 
เนื้อความน้ัน    ทรงยังวาตมิคชาดก๑นี้ใหพิสดารวา :- 
                " ไดยินวา   สภาพอื่นที่เลวกวารสทั้งหลาย  คือ 
        การเคยชินกัน   หรอืการสนิมสนมกัน    ยอมไมม,ี 
        คนรักษาอุทยานชื่อสญชัย  ยอมนําเนื้อสมันตัวอาศัย 
        อยูในรกชัฏ  มาสูอํานาจได  ก็เพราะรสทั้งหลาย." 
๑.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๕.  อรรถกถา. ๑/๒๗๗.  
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        ดังน้ีแลว  ทรงประมวลชาดกวา  " ในกาลน้ัน   สุนทรสมุทรไดเปน   
เนื้อสมัน,      สวนมหาอํามาตยของพระราชาผูกลาวคาถาน้ีแลว     ใหปลอย 
เนื้อน้ันไป  ไดเปนเราน้ีเอง." 
                           เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ  จบ.  
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       ๓๓.เรื่องพระโชติกเถระ  [๒๙๖]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภพระโชติก- 
เถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   " โยธ  ตณฺห "   เปนตน.             

                       บุรพกรรมของสองพี่นอง         

อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น   ดังตอไปนี้ :-  
        ไดยินวา    ในอดีตกาล   กุฎมพี ๒  คนพ่ีนองในกรุงพาราณสียังชน 
ใหทําไรออยไวเปนอันมาก. 
        ตอมาวันหน่ึง  นองชายไปยังไรออย  คิดวา   " เราจักใหออยลําหนึ่ง 
แกพ่ีชาย   ลาํหนึ่งจักเปนของเรา"  แลว   ผูกลําออยท้ังสองลําในท่ี  ๆ  ตัด 
แลว   เพ่ือตองการไมใหรสไหลออก  ถือเอาแลว. 
        ไดยินวา   ในครั้งน้ัน   กิจดวยการหีบออยดวยเครื่องยนต   ไมม ี 
ในเวลาออยลําที่เขาตัดที่ปลายหรือท่ีโคนแลวยกขึ้น   รส  (ออย)  ยอมไหล 
ออกเองทีเดียว  เหมือนนํ้าไหลออกจากธมกรกฉะน้ัน.   ก็ในเวลาท่ีเขาถือ 
เอาลําออยจากไรเดินมา    พระปจเจกพุทธเจาท่ีภูเขาคันธมาทนออกจาก 
สมาบัติแลว   ใครครวญวา  " วันนี้  เราจักทําการอนุเคราะหแกใครหนอ 
แล ?"  เห็นเขาเขาไปในขายคือญาณของตน   และทราบความท่ีเขาเปนผู 
สามารถเพ่ือจะทําการสงเคราะหได   จึงถือบาตรและจีวรแลว   มาดวยฤทธิ์  
ไดยืนอยูขางหนาของเขา. 

           นองชาวถวายออยแกพระปจเจกพุทธเจา 
        เขาพอเห็นพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ก็มีจิตเลื่อมใส   จึงลาดผาหม  
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บนภูมิประเทศท่ีสูงกวา    แลวนิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาน่ัง   ดวยคําวา 
" นิมนตนั่งท่ีนี้  ขอรับ"   แลวก็กลาววา  " ขอทานจงนอมบาตรมาเถิด"    
ไดแกที่ผูกลําออย  วางไวเบื้องบนบาตร.   รสไหลลงเต็มบาตรแลว.   เมื่อ 
พระปจเจกพุทธเจาด่ืมรส (ออย) นั้นแลว,  เขาคิดวา  " ดีจริง  พระผูเปน 
เจาของเราดื่มรส (ออย) แลว,  ถาพ่ีชายของเราจักใหนํามูลคามา,  เราก็จัก 
ใหมูลคา;  ถาจักใหเรานาสวนบุญมา,  เราก็จักใหสวนบุญ"  แลวกลาววา 
" นิมนตทานนอมบาตรเขามาเถิด   ขอรับ"     แลวไดแกลําออยแมที่  ๒ 
ถวายรส.  
        นัยวา  เขามิไดมีความคิดที่จะลวงแมมีประมาณเทาน้ีวา  " พ่ีชายของ 
เราจักนําออยลําอ่ืนจากไรออยมาเค้ียวกิน"  สวนพระปจเจกพุทธเจา  เปนผู 
ใครจะแบงรสออยลําน้ันกับดวยพระปจเจกพุทธเจาเหลาอ่ืน     เพราะความท่ี 
ตนด่ืมรสออยลําแรกนั้น  จึงรับไวเทานั้น  แลวก็นัง่อยู.   เขาทราบอาการ 
ของทานแลว   จึงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ   ต้ังความปรารถนาวา  " ทาน 
ขอรับ     รสอันเลิศนี้ใด    ที่กระผมถวายแลว,       ดวยผลแหงรสอันเลิศนี้  
กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก    ในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่ 
ทานบรรลุแลวน่ันแล."    แมพระปจเจกพุทะเจา   ก็กลาววา  " ขอความ 
ปรารถนาที่ทานต้ังไวแลว   จงสําเร็จอยางน้ัน"    แลวทําอนุโมทนาแกเขา 
ดวย  ๒ คาถาวา  " อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยฺห "  เปนตน,  แลวก็อธิษฐาน 
โดยประการที่เขาจะเห็นได      แลวเหาะไปสูเขาคันธมาทนโดยทางอากาศ 
แลวไดถวายรส (ออย) แกพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐  รูป.  เขาเห็นปาฏิหาริย 
นั้นแลว  ไปสูสํานักพ่ีชาย,  เธอพ่ีชายถามวา   " เจาไปไหน ?"   จึงบอกวา 
" ฉันไปตรวจดูไรออย "  ถูกพ่ีชายกลาววา  " จะมีประโยชนอะไรดวยคน  
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อยางเจาไปไรออย,      เจาควรจะถือเอาลําออยมา ๑ ลํา    หรือ ๒  ลํามิใช   
หรือ ?"    กลาววา   " พ่ี ถกูละ,    ฉันถือเอาออยมา  ๒  ลํา,    แตฉันเห็น 
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง  จึงถวายรสแตลําออยของฉัน   แลวถวายรสแต 
ลําออยแมของพี่   ดวยคิดวา   เราจักใหมูลคาหรือสวนบุญ;'   พ่ีจักรับเอา 
มูลคาออยน้ันหรือจักรับเอาสวนบุญ ? "   
        พ่ีชาย.   ก็พระปจเจกพุทธเจา   ทําอะไร ? 
        นองชาย.   ทานด่ืมรสจากลําออยของฉันแลว  ก็ถือเอารสจากลําออย  
ของพ่ีไปสูเขาคันธมาทนโดยอากาศ    แลวไดใหแกพระปจเจกพุทธเจา 
๕๐๐  รูป.                                       

                   พี่ชายเล่ือมใสขออนุโมทนาสวนบุญ 
        พ่ีชายนัน้    เมื่อเขากําลังกลาวอยูนั้นแหละ,     เปนผูมีสรีระอันปติ 
ถูกตองแลว  หาระหวางมิได  ไดทําความปรารถนาวา  "  การบรรลุธรรมท่ี 
พระปจเจกพุทธเจาน้ันเห็นแลวน่ันแหละ   พึงมีแกเรา."  นองชายปรารถนา 
สมบัติ   ๓ อยาง   สวนพ่ีชายปรารถนาพระอรหัต   ดวยประการฉะน้ี. 
                             นี้เปนบุรพกรรมของชนทั้งสองน้ัน. 

                 สองพ่ีนองไดเกิดรวมกันอีกในชาติตอมา 
        ชนทั้งสองน้ัน   ดํารงอยูตลอดอายุแลว   เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว 
บังเกิดในเทวโลก   ยังพุทธันดรหน่ึงใหสิ้นไป.   ในเวลาชนท้ังสองน้ันไป 
เทวโลกนั่นแหละ   พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาวิปสสีเสด็จอุบัติ 
ข้ึนแลวในโลก. 
        พ่ีนองทั้งสองแมนั้น      เคลื่อนจากเทวโลกแลว,    ผูพ่ีชายก็คงเปน 
พ่ีชาย    ผูนองชายก็คงเปนนองชาย    ถือปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูลหน่ึง 
ในพันธุมดีนคร.  
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        บรรดาเด็กทั้งสองน้ัน  มารดาบิดาไดต้ังชื่อของผูพ่ีชายวา  " เสนาะ"   
ของผูนองชายวา   " อปราชิต."    เมื่อพ่ีนองท้ังสองนั้น   กําลังรวบรวม 
ขุมทรัพยอยู    ในเวลาเติบโตแลว,๑     เสนกุฎมพี    ไดฟงการปาวรองใน 
พันธุมดีนครของอุบาสกผูโฆษณาธรรมวา   " พุทธรัตนะเกิดข้ึนแลวใน 
โลก,     ธรรมรัตนะเกิดข้ึนแลวในโลก,     สังฆรัตนะเกิดข้ึนแลวในโลก, 
พวกทานจงใหทานท้ังหลาย      จงทําบุญท้ังหลาย       วันนี้เปนดิถีที่ ๑๔ 
วันนี้เปนดิถีที่ ๑๕, พวกทานจงทําอุโบสถ   จงฟงธรรม"    เห็นมหาชน  
ถวายทานในกาลกอนภัตแลว  ไปเพ่ือฟงธรรมในกาลภายหลังภัต  จึงถามวา 
" พวกทานจะไปไหน ?     เมื่อมหาชนบอกวา   "  พวกฉันจะไปสูสํานัก 
พระศาสดา  เพ่ือฟงธรรม." จึงพูดวา  " แมฉันก็จักไป "  แลวก็ไปพรอม 
กับชนเหลาน้ันทีเดียว  นั่งแลวในที่สุดบริษัท. 
        พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของเขา   จึงตรัสอนุปุพพีกถา.  เขาฟง 
ธรรมของพระศาสดาแลว      เกิดความอุตสาหะในบรรพชา      จึงทูลขอ 
บรรพชากะพระศาสดา. 
        ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาวา " ก็พวกญาติที่ทานจะพึงอําลา 
มีไหม ?" 
        เสนกุฎมพี.  ม ี พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ถาอยางนั้น  ทานไปอําลา  แลวจงมา. 

พี่ชายลานองชายออกบวชแลวไดบรรลุพระอรหัต 
        เขาไปสูสํานักของนองชายแลว    กลาววา  " ทรัพยสมบัติใด   มีอยู 
ในตระกูลนี้   ทรัพยสมบติันั้นทั้งหมด  จงเปนของเจา."  
๑.  หมายความวา  ไดตั้งหลักฐานในการครองเรือนแลว.  
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        นองชาย.  ก็พ่ีเลา ?  ขอรับ.   
        เสนกุฎมพี.  ฉันจักบวชในสํานักของพระศาสดา. 
        นองชาย.  พ่ีพูดอะไร ?  ฉันเม่ือมารดาตายแลว   ก็ไดพ่ีเปนเหมือน 
มารดา,  เมื่อบิดาตายแลว  ก็ไดพ่ีเปนเหมือนบิดา;  ตระกูลนี้ก็มโีภคะมาก, 
พ่ีดํารงอยูในเรือนน่ีแหละ  ก็สามารถจะทําบุญได.  พ่ีอยาทําอยางนั้น. 
        เสนกุฎมพี.   ฉันฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว,    ฉันดาํรง 
อยูในทามกลางเรือน      ไมอาจบําเพ็ญธรรมน้ันได;     ฉันจักบวชใหได, 
เจาจงกลับ.  
        เขายังนองชายใหกลับไปดวยอาการอยางนั้นแลว      ไดบรรพชา 
อุปสมบทในสํานักพระศาสดาแลว  ตอกาลไมนานนัก   ก็บรรลุพระอรหัต. 
        ฝายนองชาย   คิดวา  " เราจักทําสักการะแกบรรพชิตผูพ่ีชาย"  จึง 
ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขสิ้น  ๗ วัน  ไหวพ่ีชายแลว 
กลาววา  " ทานขอรับ  ทานทาการสลัดออกจากภพแหงตนไดแลว,  สวน 
กระผม  ยังเปนผูพัวพันดวยกามคุณ  ๕,๑  ไมอาจออกบวชได,   ขอทานจง 
บอกบุญกรรมอันใหญที่สมควร  แกกระผมผูดํารงอยูในเรือนนี่แหละ." 
        ลําดับนั้น  พระเถระกลาวกะนองชายน้ันวา  " ดีละ  เจาผูเปน 
บัณฑิต  เจาจงให สรางพระคันธกุฎี  สําหรับพระศาสดา." 

         นองชายสรางพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา                 

        นองชายน้ันรับวา   "สาธุ"   แลวยังชนใหนําไมตาง ๆ มาแลวให 
ถากเพ่ือประโยชนแกทัพสัมภาระทั้งหลายมีเสาเปนตน      ใหทําเสาท้ังหมด 
ใหขจิตดวยแกว  ๗ ประการ  คือตนหน่ึงขจิตดวยทองคํา  ตนหน่ึงขจิต 
๑.  คือ  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ  อันนาใคร.  
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ดวยเงิน   ตนหน่ึงขจิตดวยแกวมณีเปนตน    แลวใหสรางพระคันธกุฎีดวย  
เสาเหลาน้ัน       ใหมุงดวยกระเบ้ืองสําหรับมุงอันขจิตดวยแกว  ๗ ประการ 
เหมือนกัน. 
        ก็ในเวลาสรางพระคันธกุฎีนั้นแล   หลานชายชื่ออปราชิต    ผูมีชื่อ 
เหมือนกับคนนั่นแล   เขาไปหาอปราชิตกุฎมพีนั้นแลว  กลาววา  "  แมฉัน 
ก็จักสราง,     ทานจงใหสวนบุญแกฉันเถิด  ลุง"  เขากลาววา  " พอ  ฉัน 
ไมให,  ฉันจักสรางไมใหทั่วไปดวยชนเหลาอ่ืน. "  
        หลานชายน้ัน  ออนวอนแมเปนอันมาก   เมือ่ไมไดสวนบุญ     จึงคิด 
วา   " การท่ีเราไดกุญชรศาลาขางหนาพระคันธกุฎี  ยอมควร"   ดังน้ีแลว 
จึงใหสรางกุญชรศาลา๑ทีส่ําเร็จดวยแกว  ๙  ประการ.    เขาเกิดเปนเมณฑก- 
เศรษฐีในพุทธุปบาทกาลน้ี.                                                     
        ก็บานหนาตางใหญ  ๓ บาน    ทีส่ําเร็จดวยแกว  ๗ ประการ    ไดม ี
แลวในพระคันธกุฎี.     อปราชิตคฤหบดีใหสรางสระโบกขรณี  ๓  สระ  ที่ 
โบกดวยปูนขาว ณ  ภายใตที่ตรงบานหนาตางเหลาน้ัน    ใหเต็มดวยนํ้าหอม 
อันเกิดแตชาติทั้ง  ๔๒ แลวใหปลูกดอกไม ๕๓  ส,ี       ใหยอยบรรดาแกว  ๗ 
ประการ    แกวท่ีควรแกความเปนของท่ีจะพึงยอยไดแลวถือเอาแกวนอกน้ี 
ทั้งหมดทีเดียว    โปรยรอบพระคันธกุฎีโดยถองแถวเพียงเขา    ยังบริเวณ  
ใหเต็มแลว. 
๑.  ศาลามีรูปคลายชาง.   ๒. กุงฺกุม หญาฝร่ัน ๑. ยวนปุปฺผ  ดอกไมเกดิในยวน- 
ประเทศ ๑.     ตคร   กฤษณา  ๑.  ตุรุกฺโข  กาํยาน  ๑.   ๓.  เบ้ืองหนาแตนี ้ คําพูดอยางนี ้ 
ปรากฏโดยมาก.    เพื่อจะโปรยพระสรีระดวยสายแหงเกสรท้ังหลาย     อันตั้งข้ึนแลวดวยกําลังลม 
ในกาลแหงพระตถาคตประทับนั่งภายในแลว  กระเบ้ืองท่ียอดพระคันธกุฎี ไดสําเร็จดวยทองคํา 
อันสุกปล่ัง.   หาง (กระเบ้ือง)  สําเร็จดวยแกวประพาฬตอนลาง กระเบ้ืองมุงสําเร็จดวยแกวมณี. 
พระคันธกุฎีนัน้  ไดตั้งอยูงดงามดุจนกยูงลําแพน  ดวยประการฉะน้ี.  
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        คฤหบดีชื่ออปราชติ  ยังพระคันกุฎีใหสําเร็จดวยอาการอยางน้ันแลว   
จึงเขาไปหาพระเถระผูพ่ีชาย   เรียนวา     " ทานขอรับ  พระคันธกุฎีสําเร็จ 
แลว.   กระผมหวังการใชสอยพระคันธกุฎีนั้น,   ไดยินวา  บุญเปนอันมาก 
ยอมมีเพราะการใชสอย." 
        พระเถระนั้น    เขาไปเฝาพระศาสดากราบทูลวา  "พระเจาขา  ทราบ 
วา กุฎมพีผูนี้ใหสรางพระคันธกุฎีเพื่อพระองค,   บัดนี้เธอหวังการใชสอย." 
        พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะแลว      เสด็จไปสูที่เฉพาะหนาพระ- 
คันธกุฎี    ทอดพระเนตรกองรัตนะที่เขากองลอมรอบพระคันธกุฎี    ได  
ประทับยืนอยูแลวท่ีซุมแหงประตู๑,   ก็เม่ือกุฎมพีนั้นกราบทูลวา   " พระเจา- 
ขา    การรักษาจักมีแกขาพระองคเอง,     ขอพระองคจงเสด็จเขาไปเถิด." 
พระศาสดาเสด็จเขาไปแลว. 

         เขาต้ังการรักษารัตนะทีโ่ปรยไวรอบพระคนัธกุฎี 
        แมกุฎมพีก็ต้ังการรักษาไวโดยรอบ   สั่งมนุษยทั้งหลายไววา   " พอ 
 ๑.  เบ้ืองหนาแตนี้  คําพูดอยางนี้  ปรากฏโดยมาก:  ลําดบันั้น  กุฏมพีกราบทูลพระองควา 
" ขอพระองคโปรดเสด็จเขาไปเถิด พระเจาขา" พระศาสดาประทับยนือยู ณ ท่ีนัน้นัน่แล ทอด 
พระเนตรดพูระเถระพ่ีชายของกุฏมพีนั้นถึง ๓ คร้ัง,  พระเถระทราบดวยอาการท่ีพระองคทอด 
พระเนตรแลวนั่นแล  กลาวกะนองชายวา " มาเถิด  พอ เธอจงทูลพระศาสดาวา  การรักษาจักมี 
แกขาพระองคเอง ขอเชิญพระองคประทับอยูตามสบายเถิด" เขาฟงคําพระเถระแลว  ถวายบังคม 
พระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ  กราบทูลวา "พระเจาขา พวกมนุษยเขาไปท่ีโคนไมแลว 
ไมมีความเยื่อใยหลีกไปฉันใด, อนึ่ง พวกมนุษยขามแมน้ํา ไมมีความเยื่อใย สละพวงแพเสียได 
ฉันใด, ขอพระองคทรงเปนผูไมความความเย่ือใยฉันนัน้  ประทับอยูเถิด." ก็พระศาสดาประทับยนื 
อยูเพื่ออะไร ๆ ไดยินวา พระองคทรงมีพระปริวิตกอยางนีว้า "ชนเปนอันมาก  ยอมมาสูสํานัก 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ในเวลากอนภัตบาง  ในเวลาหลังภัตบาง เม่ือชนเหลานั้นถือเอารัตนะ 
ท้ังหลายไปอยู, พวกเราไมอาจหามได  กุฎมพีพึงติเตียนวา ' เม่ือรัตนะประมาณเทานี้เราโปรยลง 
แลวท่ีบริเวณ, พระศาสดาไมหามปรามอุปฏฐากของพระองค แมผูนํา (รัตนะ) ไปอยู  ดังนี้แลว 
ทําความอาฆาตในเรา พึงเปนผูเขาถึงอบาย ' เพราะเหตุนี้  พระศาสดาจึงไดประทับยนือยูแลว.   
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พวกเธอจงหามชนทั้งหลายผูถือเอา  (รัตนะ)  ดวยพก      หรือดวยกระเชา 
และกระสอบไป,  แตอยาหามชนผูถือเอาดวยมือไป."    แมในภายในนคร 
ก็ใหบอกวา " รัตนะ ๗ ประการ  อันเราโปรยลงแลวท่ีบริเวณพระคันธกุฎี, 
มนุษยเข็ญใจทั้งหลายผูฟงธรรมในสํานักพระศาสดาแลวไป   จงถือเอาเต็ม 
มือท้ังสอง,   มนุษยทั้งหลายแมถึงสุขแลวก็จงถือเอาดวยมือเดียว." 
        ไดยินวา     เขาไดมีความคิดอยางนี้วา    " ชนท้ังหลายผูมีศรัทธา 
ประสงคจะฟงธรรมกอนจึงจักไปทีเดียว,  สวนผูไมมีศรัทธา  ไปดวยความ 
โลภในทรัพย   ฟงธรรมแลว   ก็จักพนจากทุกขได;"  เพราะเหตุนั้น  เขาจึง 
ใหบอกอยางนั้น     เพ่ือตองการจะสงเคราะหชน.  
        มหาชน   ถือเอารัตนะทั้งหลายตามกําหนดที่เขาบอกแลวนั่นแล.  เมื่อ 
รัตนะที่เขาโปรยลงไวคราวเดียว  หมดแลว   เขาจึงใหโปรยลงเรื่อย ๆ โดย 
ถองแถวเพียงเขา ถึง ๓ ครั้ง.  อน่ึง   เขาวางแกวมณีอันหาคามิไดประมาณ  
เทาผลแตงโม   แทบบาทมูลของพระศาสดา. 
        ไดยินวา   เขาไดมีความคิดอยางนี้วา   " ชื่อวา  ความอ่ิม  จักไมมี 
แกชนทั้งหลายผูแลดูรัศมีแหงแกวมณี  พรอมดวยพระรัศมีอันมีสีดุจทองคํา 
แตพระสรีระของพระศาสดา;"   เพราะฉะนั้น    เขาจึงไดทําอยางนั้น.  แม 
มหาชนก็แลดูไมอ่ิมเลย. 

               พราหมณมจิฉาทิฏฐิลักแกวมณี 
        ตอมาวันหน่ึง   พราหมณมิจฉาทิฏฐิคนหน่ึง  คิดวา   " ไดยินวา 
แกวมณีที่มีคามาก   อันกฎุมพีนั้นวางไวแทบบาทมูลของพระศาสดา,   เรา 
จักลักแกวมณีนั้น "   จึงไปสูวิหาร  เขาไปโดยระหวางมหาชนผูมาแลวเพ่ือ 
จะถวายบังคมพระศาสดา.  
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        กุฎมพีกําหนดไววา    " พราหมณนี้ มีประสงคจะถือเอาแกวมณี"   
ดวยอาการแหงการเขาไปแหงพราหมณนั้นนั่นแล     คิดวา    " โอหนอ ! 
พราหมณไมควรถือเอา." 
        แมพราหมณนั้น      วางมือไวแทบบาทมูลคลายจะถวายบังคมพระ- 
ศาสดา  ถือเอาแกวมีซอนไวในเกลียวผา   หลีกไปแลว.    กุฎมพีไมอาจ 
ยังจิตใหเลื่อมใสในพราหมณนั้นได.  
        ในกาลจบธรรมกถา  กฏุมพีนั้นเขาไปเฝาพระศาสดา  กราบทูลวา 
" พระเจาขา   รัตนะ  ๗ ประการอันขาพระองคโปรยลอมรอบพระคันธกุฎี 
สิ้น  ๓  ครั้ง   โดยถองแถวเพียงเขา,   เมื่อชนทั้งหลายถือเอารัตนะเหลาน้ัน 
ข้ึนชื่อวา  ความอาฆาตมิไดมีแลวแกขาพระองค,   จิตย่ิงเลื่อมใสข้ึนเรื่อย  ๆ, 
แตวันนี้    ขาพระองคคิดวา  " โอหนอ !    พราหมณนี้    ไมควรถือเอา 
แกวมณี,"   เมื่อพราหมณนั้นถือเอาแกวมณีไปแลว,    จึงไมอาจยังจิตให 
เลื่อมใสได."   
        พระศาสดาทรงสดับคําของกุฎมพีนั้นแลว    ตรัสวา  " อุบาสก  ทานไม 
อาจเพ่ือจะทําของมีอยูของตน     ใหเปนของอันชนเหลาอ่ืนพึงนําไปไมได 
มิใชหรือ ?"  ดังน้ีแลว   ไดประทานนัยแลว. 
        กุฎมพีนั้น     ดํารงอยูในนัยที่พระศาสดาประทานแลว  ถวายบังคม 
พระศาสดา  ไดทําการปรารถนาวา   " พระเจาขา   พระราชาหรือโจรแม 
หลายรอย   ชื่อวาสามารถเพ่ือจะขมเหงขาพระองค   ถือเอาแมเสนดายแหง 
ชายผาอันเปนของขาพระองค  จงอยามี  นับแตวันนี้เปนตนไป,  แมไฟก็ 
อยาไหมของ ๆ    ขาพระองค,    แมน้ําก็อยาพัด."  
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        แมพระศาสดา  ก็ไดทรงทําอนุโมทนาแกกุฎมพีนั้นวา    " ขอความ   
ปรารถนาที่ทานปรารถนาอยางนั้น  จงสําเร็จ." 
        กุฎมพีนั้น   เมื่อทําการฉลองพระคันธกุฎี  ถวายมหาทานแกภิกษุ ๖๘ 
แสน   ในภายในวิหารน่ันแหละ   ตลอด  ๙  เดือน   ในกาลเปนที่สุด  ได 
ถวายไตรจีวรแกภิกษุทุกรูป.  ผาสาฎกสําหรับทําจีวรของภิกษุผูใหมในสงฆ 
ไดมีคาถึงพันหน่ึง. 

            อปราชิตกุฎมพีเกิดเปนโชติกเศรษฐี          

        กุฎมพีนั้น   ทําบุญท้ังหลายจนตลอดอายุอยางนั้นแลว   เคลื่อนจาก 
อัตภาพนั้น    บังเกิดในเทวโลก    ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ตลอดกาลประมาณเทาน้ัน     ในพุทธปุบาทกาลน้ี     ถือปฏิสนธิในตระกูล 
เศรษฐีตระกูลหน่ึง  ในกรุงราชคฤห  อยูในทองของมารดาตลอด  ๙  เดือน 
ครึ่ง. 
        ก็ในวันที่กุฎมพีนั้นเกิด    สรรพอาวุธทั้งหลายในพระนครท้ังส้ิน 
รุงโรจนแลว.   แมอาภรณทั้งหลายท่ีสวมกายของชนทั้งปวง*   เปนราวกะวา 
รุงโรจน  เปลงรัศมีออกแลว.   พระนครไดรุงโรจนเปนอันเดียวกัน.   แม 
เศรษฐีก็ไดไปสูที่บํารุงพระราชาแตเชาตรู. 
        ครั้งน้ัน พระราชาตรัสถามเศรษฐีนั้นวา  " วันนี้สรรพอาวุธทั้งหลาย  
รุงโรจนแลว,    พระนครก็รุงโรจนเปนอันเดียวกัน;   ทานรูเหตุในเรื่องนี้  
ไหม ?" 
        เศรษฐี.  ขาแตสมมติเทพ  ขาพระองคทราบ. 
        พระราชา.  เหตุอะไร ?   เศรษฐี. 
๑.กายารุฬฺหา  อันข้ึนแลวสูกาย.  
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        เศรษฐี.     ทาสของพระองคเกิดในเรือนของขาพระองค,     ความ   
รุงโรจนนั้น  ไดมีแลวดวยเดชแหงบุญของเขานั่นแหละ. 
        พระราชา.   เขาจักเปนโจรกระมัง ? 
        เศรษฐี.    ขาแตสมมติเทพ   ขอนั้นไมมี,   สัตวมีบุญไดทําอภินิหาร 
ไวแลว.                                                                      
        พระราชาทรงต้ังทรัพยคาเลี้ยงดูวันละพัน     ดวยพระดํารัสวา  " ถา 
กระนั้น     เธอเลี้ยงเขาไวใหดีจึงจะควร,    นี้จงเปนคานํ้านมสําหรับเขา." 
ครั้นในวันเปนที่ต้ังชื่อ   ชนท้ังหลายจึงต้ังชื่อของเขาวา  " โชติกะ"  นั่น 
แหละ  เพราะพระนครท้ังส้ินรุงโรจนเปนอันเดียวกัน.  
        ตอมา  ในเวลาท่ีเขาเติบโตแลว  เมื่อภาคพ้ืนอันเขาลงชําระอยู   เพ่ือ 
ตองการปลูกเรือน  ภพของทาวสักกะแสดงอาการรอนแลว.               

      ทาวสักกะเสด็จมานิรมิตสมบัติใหโชติเศรษฐี 
        ทาวสักกะทรงใครครวญดูวา  " นี้เหตุอะไรหนอแล ?"  ทรงทราบ 
วา  " ชนทั้งหลายกําลังจับจองที่ปลูกเรือนเพ่ือโชติกะ"  ทรงดําริวา   " โชติกะ 
นี้    จักไมอยูในเรือนท่ีชนเหลาน่ันทําแลว,   การท่ีเราไปในท่ีนั้น    ควร" 
แลวเสด็จไปท่ีนั้นดวยเพศแหงนายชางไม     ตรัสวา  " พวกทานทําอะไร 
กัน ?" 
        เหลาชน.  พวกฉันจับจองท่ีปลูกเรือน  สําหรับโชติกะ. 
        ทาวสักกะตรัสวา   " พวกทานจงหลีกไป,   โชติกะน้ีจักไมอยูในเรือน 
ที่พวกทานปลูก"         แลวทอดพระเนตรดูภูมิประเทศประมาณ ๑๖  กรีส. 
ภูมิประเทศน้ัน  ไดเปนที่สม่ําเสมอในทันใดนั้นนั่นเอง  ดุจวงกสิณ.  ทาว 
เธอทรงดําริอีกวา   " ขอปราสาท ๗  ชั้นสําเร็จดวยแกว  ๗  ประการ    จง   
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ชําแรกแผนดินผุดข้ึน ณ  ที่นี้ "    แลวทอดพระเนตรดู.   ปราสาท   (เห็น 
ปานน้ัน)   ผุดข้ึนแลวในขณะน้ันนั่นเอง.   ทาวสักกะทรงดําริอีกวา  " ขอ   
กําแพง ๗ ชัน้    ที่สําเร็จดวยแกว  ๗ ประการ   จงผุดข้ึนแวดลอมปราสาท 
นี้"     แลวทอดพระเนตรดู.    กําแพงเห็นปานน้ันผุดข้ึนแลว.    ครั้งน้ัน 
ทาวเธอทรงดําริวา   " ขอตนกัลปพฤกษทั้งหลาย    จงผุดข้ึนในที่สุดรอบ 
กําแพงเหลานั้น "   แลวทอดพระเนตรดู.    ตนกลัปพฤกษทั้งหลายเห็นปาน 
นั้น  ผุดข้ึนแลว.  ทาวเธอทรงดําริวา    " ขุมทรัพย  ๔   ขุม   จงผุดข้ึนที่มุม 
ทั้ง   ๔ แหงปราสาท"   แลวทอดพระเนตรดู.   ทุกส่ิงไดมีอยางน้ันเหมือน 
กัน.  
        ก็บรรดาขุมทรัพยทั้งหลาย       ขุมทรัพยขุมหน่ึงไดมีประมาณโยชน 
หน่ึง,    ขุมหน่ึงไดมีประมาณ  ๓  คาวุต,      ขุมหน่ึงไดมีประมาณกึ่งโยชน, 
ขุมหน่ึงไดมีประมาณคาวุตหนึ่ง๑,    ที่ซุมประตูทั้ง  ๗    ยักษ  ๗   ตนยึดการ 
รักษาไวแลว.    ในซุมประตูที่ ๑    ยักษชื่อยมโมลพีรอมดวยยักษพันหน่ึง 
ที่เปนบริวารของตน     ยดึการรักษาไวแลว,     ที่ซุมประตูที่  ๒  ยักษชื่อ 
อุปปละพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน  ๒ พัน    ยึดการรกัษาไวแลว, 
ที่ซุมประตูที่ ๓   ยักษชื่อวชิระพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน  ๓  พัน 
ยึดการรักษาไวแลว,   ที่ซุมประตูที่ ๔   ยักษชื่อวชิรพาหุพรอมดวยยักษที่ 
 ๑. เบ้ืองหนาแตนี้  คําพูดอยางนี้ ปรากฏโดยมาก: ก็ประมาณนั่น ไดเปนประมาณแหงปาก 
ขุมทรัพยท่ีเกิดข้ึนแกพระโพธิสัตว. เบ้ืองลางไดมีท่ีสุดแผนดิน,  ประมาณขอบปากแหงขุมทรัพย 
ท่ีเกิดขึ้นแกโชติกเศรษฐี  ทานมิไดกลาวไว. ขุมทรัพยทุกขุมเต็มเปยมเทียวผุดข้ึน  เหมือน 
ผลตาลที่เขาฝานหัวฉะนัน้, ลําออย ๔ ลํา  เปนวิการแหงทองคํา ประมาณเทาตนตาลรุน ๆ เกิด 
ข้ึนท่ีมุมปราสาทท้ัง ๔. ลําออยเหลานัน้มีใบเปนวกิารแหงแกวมณี  มีขอเปนวิการแหงทองคํา. 
นับวาสมบัตินัน้เกิดข้ึนแลว  เพื่อแสดงบุรพกรรม (ของเขา).  
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เปนบริวารของตน ๔  พัน ยึดการรักษาไวแลว,   ที่ซุมประตูที่ ๕  ยักษ   
ชื่อสกฏะพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน ๕ พัน    ยึดการรกัษาไวแลว, 
ที่ซุมประตูที่ ๖  ยักษชื่อสกฏัตถะพรอมดวยยักษที่เปนบริวารของตน  ๖ พัน 
ยึดการรักษาไวแลว,   ที่ซุมประตูที่ ๗   ยักษชื่อทิสามุขะพรอมดวยยักษที่ 
เปนบริวารของตน ๗ พัน    ยึดการรักษาไวแลว.  ทั้งภายในและภายนอก 
แหงปราสาท   ไดมีการรกัษาอยางมั่นคงแลว   ดวยอาการอยางน้ี. 

  พระเจาพิมพิสารพระราชทานฉัตรต้ังใหเปนเศรษฐี  

        พระราชาทรงพระนามวาพิมพิสาร ทรงสดับวา  " ไดยินวา  ปราสาท 
๗  ชั้น   ซึ่งสําเร็จดวยแกว  ๗ ประการ   ผุดข้ึนแลวเพ่ือโชติกะ,    กําแพง 
๗  ชั้น    ซุมประตู ๗ ซุม    ขุมทรัพย  ๔  ขุมก็ผุดข้ึนแลว    (เพ่ือโชติกะ 
เหมือนกัน )"    ทรงสงฉัตรตําแหนงเศรษฐีไป  (ให) แลว,   เขาไดเปนผู 
ชื่อวา  โชติกเศรษฐี.  ก็หญิงผูมีบุญกรรมอันทําไวแลวกับโชติกเศรษฐีนั้น 
เกิดแลวในอุตตรกุรุทวีป. 
        ครั้งน้ัน  เทพดานํานางมาจากอุตตรกุรุทวีปนัน้แลว   ใหนัง่ในหอง 
อันเปนสิริ. 
        หญิงน้ันเมื่อมา   ถอืเอาทะนานขาวสารทะนานหน่ึง   และแผนศิลา 
อันลุกโพลง ๓ แผน (มา),   ภัตของชนทั้งสองนั้น     ไดมีแลวดวยทะนาน 
ขาวสารน้ันนั่นเทียว   ตลอดชีวิต.  
        ดังไดสดับมา     ถาชนเหลาน้ันเปนผูมีประสงคจะยังแมเกวียน  ๑๐๐ 
เลมใหเต็มดวยขาวสาร,   มันก็คงปรากฏเปนทะนานอันเต็มดวยขาวสารอยู 
นั่นเอง.   ในเวลาหุงภัต    พวกเขาใสขาวสารในหมอ   แลววางไวเบ้ืองบน  
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แผนศิลาเหลาน้ัน.   แผนศิลาก็ลุกโพลงข้ึนในขณะน้ันนั่นเอง   เมื่อภัตสัก   
วาสุกแลว     ยอมดับไป    พวกเขารูความท่ีภัตสุกแลว    ดวยสัญญาน้ัน 
นั่นแหละ.   แมในเวลาแกงของควรแกงเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   เขา 
ทั้งสองยอมหุงตมอาหารดวยแผนศิลาอันลุกโพลงดวยอาการอยางน้ี. 
        ชนเหลาน้ัน   ยอมอยูดวยแสงสวางแหงแกวมณี,  ไมรูแสงสวางของ 
ไฟหรือประทีปเลย. 

                   มหาชนตางแตกต่ืนมาชมสมบัติ  

        ไดยินวา  สมบัติของโชติกเศรษฐีเห็นปานน้ัน  ไดปรากฏท่ัวชมพู- 
ทวีปทั้งสิ้นแลว.   มหาชนเทียมยานเปนตนมา  เพ่ือตองการดู. 
        โชติกเศรษฐี  สั่งใหหุงภัตดวยขาวสารท่ีนํามาจากอุตตรกุรุทวีปแลว 
ให ๆ แกชนท้ังหลายผูมาแลว ๆ,   สั่งวา  " ชนทั้งหลายจงถือเอาผา,  จงถือ 
เอาเครื่องประดับ  จากตนกัลปพฤกษทั้งหลาย,"  แลวใหเปดปากขุมทรัพย 
ที่มีประมาณคาวุตหนึ่ง    แลวส่ังวา    " ชนทั้งหลายจงถือเอาทรัพยพอยัง 
อัตภาพใหเปนไปได."   เมื่อชนทั้งหลายผูอยูในชมพูทวีปทั้งสิ้น    ถือเอา 
ทรัพยไปอยู   ปากแหงขุมทรัพยมิไดพรองลงแลว   แมเพียงองคุลีเดียว. 
        ไดยินวา    นั่นเปนผลแหงรัตนะที่เขาโปรยลง   ทําใหเปนทรายใน 
บริเวณพระคันธกุฎี. 

        พระเจาพิมพิสารมีพระประสงคจะชมปราสาท 
        เมื่อมหาชน    ถือเอาผาอาภรณ    และทรัพยตามความปรารถนาไป 
อยูอยางนั้น,        พระเจาพิมพิสารมีพระประสงคจะทอดพระเนตรปราสาท 
ของโชติกเศรษฐีนั้นบาง  เมื่อมหาชนมาอยู   จึงไมไดโอกาสแลว.  
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        ในกาลตอมา   เมื่อพวกมนุษยนอยลง  เพราะถือเอาวัตถาภรณและ   
ทรัพยตามความปรารถนาไปแลว     พระราชาจึงตรัสกะบิดาของโชติกะวา 
" ฉันมีความประสงคจะชมปราสาทของบุตรของทาน."     บิดาของโชติกะ 
นั้นกราบทูลวา " ดีละ  สมมติเทพ " แลวไปบอกแกบุตรวา   " พอ  พระ-  
ราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตรปราสาทของเจา,"   เขาพูดวา  "  ดลีะ 
คุณพอ,  ขอพระองคเสด็จมาเถิด." 
        พระราชา  ไดเสด็จไปในท่ีนั้นพรอมดวยขาราชบริพารเปนอันมาก.  
ทาสีผูปดกวาดเทหยากเยื่อที่ซุมประตูที่  ๑       ไดถวายมือแดพระราชา. 
พระราชาทรงละอาย   ดวยทรงสําคัญวา  " ภรรยาของเศรษฐี"    จึงไมทรง 
วางพระหัตถที่แขนของนาง.   พระราชาทรงสําคัญทาสีแมที่ซุมประตูที่เหลือ 
ทั้งหลายวา  "  ภรรยาของเศรษฐี "  อยางนั้น  จึงไมทรงวางพระหัตถที่แขน 
ของทาสีเหลาน้ัน. 
        โชติกเศรษฐี   มาตอนรับพระราชาถวายบังคมแลว   อยูเบ้ืองพระ- 
ปฤษฎางค  กราบทูลวา  "  ขาแตสมมติเทพ  ขอเชิญเสด็จไปขางหนาเถิด " 
แผนดินที่ประดับดวยแกวมณี   ยอมปรากฏแกพระราชา   เปนเหมือนเหว 
ที่ลึกต้ัง  ๑๐๐   ชั่วบุรุษ.  ทาวเธอทรงสําคัญวา   " โชติกะน้ี    ขุดบอไวเพ่ือ 
ตองการจับเรา " จึงไมอาจเพ่ือ๑จะเสด็จพระราชดําเนินไปได." 
        โชติกะ  กราบทูลวา   " ขาแตสมมติเทพ   นี้มใิชบอ,  ขอพระองค 
จงเสด็จมาขางหลังขาพระองค"   แลวไดเปนผูนําเสด็จ.๒ 

        พระราชา    ทรงเหยียบพ้ืนในเวลาที่โชติกะน้ันเหยียบแลว   เสด็จ 
เที่ยวทอดพระเนตรปราสาทต้ังแตพ้ืนชั้นลาง. 
๑. ปาท  นิกฺขิปตุ  เพื่ออันวางพระบาทลง.  ๒. ปุรโต  อโหสิ ไดมีขางหนา.  
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              พระเจาอชาตศัตรูทรงนอยพระทัย   

        ในคราวนั้น  พระราชกุมารทรงพระนามวาอชาตศัตรู  ทรงจับองคุลี 
ของพระราชบิดา  เสด็จเที่ยวไปอยู   ทรงดําริวา   " โอ ทลูกระหมอมของ 
เราเปนอันพาล,  ชื่อวาคฤหบดียังอยูในปราสาทท่ีทําดวยแกว  ๗  ประการ 
ได  ทูลกระหมอมของเราน่ี   เปนถึงพระราชา  ยงัประทับอยูในพระราช- 
มณเฑียรที่ทําดวยไม,   บัดนี้  เราจักเปนพระราชาแลว   จักไมใหคฤหบดีนี้ 
อยูในปราสาทน้ี.๑"       เมือ่พระราชากําลังเสด็จข้ึนสูพ้ืนปราสาทชั้นบน 
นั่นแหละ    เปนเวลาเสวยพระกระยาหารเชา.  ทาวเธอตรัสเรียกเศรษฐีมา 
แลว  ตรัสวา   "  มหาเศรษฐี พวกเราจักบริโภคอาหารเชาในท่ีนี้นี่แหละ."   
        เศรษฐี.  ขาแตสมมติเทพ  ขาพระองคก็ทราบอยู,  พระกระยาหาร 
สําหรับสมมติเทพ   ขาพระองคตระเตรียมไวแลว." 
        ทาวเธอทรงสรงสนานดวยหมอน้ําหอม  ๑๖  หมอ    แลวประทับนั่ง 
บนบัลลังกอันเปนที่นั่งของเศรษฐีนั่นแหละ       ที่เขาตกแตงไวในมณฑป 
เปนที่นั่งของเศรษฐี    ซึ่งทําดวยแกว. 

           พระราชาประทับเสวยในบานโชติกเศรษฐี 
        ครั้งน้ัน  พวกบุรุษถวายนํ้าสําหรับลางพระหัตถแดทาวเธอ  แลวคด 
ขาวปายาสเปยกจากภาชนะทองคําท่ีมีคาไดแสนหนึ่ง   วางไวตรงพระพักตร. 
พระราชาทรงเริ่มจะเสวยดวยสําคัญวา  " เปนโภชนะ." 
        เศรษฐีกราบทูลวา   " ขาแตสมมติเทพ  นี้ไมใชภาชนะ,  นี้เปนขาว 
ปายาสเปยก.  พวกบุรุษคดโภชนะใสในภาชนะทองคําใบอ่ืน  แลววางไว 
บนถาดเดิม."                                                                 . 
๑. อิมสฺส  อิมสฺมึ ปาสาเท  วสิตุ  น ทสฺสามิ  เราจักไมใหอยูในปราสาทน้ี  แกคฤหบดีนี้.  
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        ไดยินวา   การบริโภคภาชนะนั้นดวยไออุนที่พลุงข้ึนจากภาชนะขาว   
ปายาสเปยกน้ัน      ยอมเปนเหตุนํามาซ่ึงความสบาย.    พระราชาเม่ือเสวย 
โภชนะที่มีรสอรอย   ก็มไิดทรงรูประมาณ. 
        ลําดับนั้น     เศรษฐีถวายบังคมทาวเธอแลว   ประคองอัญชลีกราบทูล 
วา   " พอที    พระเจาขา,   เพียงเทาน้ีก็พอ,   พระองคไมทรงสามารถเพ่ือ 
จะใหโภชนะที่ยิ่งกวานี้ไป   ใหยอยได." 
        ทีนั้น   พระราชาตรัสกะเขาวา  " คฤหบดี  เธอทําความหนักใจหรือ 
จึงพูดถึงภัตของตน ?"    
        เศรษฐี.     " ขอนั้นหามิได   พระเจาขา,   เพราะภัตเพ่ือหมูพลของ 
พระองคแมทั้งหมด   ก็อันนี้แหละ,   แกงก็อันนี้,  ก็แตวาขาพระองคกลัว 
ตอความเส่ือมยศ.      
        พระราชา.   เพราะเหตุไร ? 
        เศรษฐี.    ถาวา    เหตุสักวาความอึดอัดแหงพระกาย     จะพึงมีแก 
สมมติเทพเจาไซร,  ขาพระองคยอมกลัวตอคําวา  ' วานน้ี   พระราชาเสวย 
( ภัต ) ในเรือนของเศรษฐี.   เศรษฐีคงจักทําอะไร (ถวายเปนแน) '   พระ- 
เจาขา.                                                                                                     
        พระราชา.   ถาอยางนั้น  ทานจงนําภัตไป,   จงนํานํ้ามา. 
        ในเวลาเสร็จภัตกิจของพระราชา     ราชบริพารท้ังหมดก็บริโภคภต 
นั้นนั่นแหละ. 

                      พระราชาทรงสนทนากับเศรษฐี 
        พระราชาประทับนั่งสนทนาปรารภถึงความสุข    ตรัสเรยีกเศรษฐีมา 
แลวตรัสวา   " ภรรยาของทานในเรือนนี้ไมมีหรือ ?"  
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        เศรษฐี.  มี  พระเจาขา.   
        พระราชา.  นางอยูที่ไหน ? 
        เศรษฐี  กราบทูลวา  นางนั่งอยูในหองอันมีสิริ  ยังไมทราบเกลาวา 
สมมติเทพเสด็จมา. 
        ก็พระราชาพรอมดวยราชบริพาร   เสด็จมาแลวแตเชาตรูก็จริง,   ถึง 
อยางนั้น    นางก็ยังไมรูวาทาวเธอเสด็จมา. 
        ลําดับนั้น  เศรษฐีรูวา  " พระราชามีพระประสงคจะทอดพระเนตร 
ภริยาของเรา "   จึงไปสูสํานักของนางแลว    บอกวา   " พระราชาเสด็จมา 
แลว,    การท่ีหลอนเฝาพระราชา  ไมควรหรือ ?"   

         ภรรยาเศรษฐีนอยใจที่ยังมีผูใหญกวาตน 
        นางนอนอยูนั่นแล   กลาววา  " นาย  ชื่อวาพระราชาน้ันเปนอยาง- 
ไร  ?"   เมื่อเขาบอกวา    " คนที่เปนใหญของพวกเรา   ชื่อวาพระราชา," 
จึงแจงความท่ีคนเปนผูมีใจไมแชมชื่นอยู    กลาววา  " พวกเรา    ยังมีแม 
บุคคลผูเปนใหญ  (นับวา) ทําบุญกรรมท้ังหลายไวไมดีหนอ,  พวกเราทํา 
บุญกรรมทั้งหลายชื่อดวยไมมีศรัทธา   จึงถึงสมบัติเกิดแลวในที่ของชนอ่ืน 
ผูเปนใหญ;   ทานจักเปนของอันเราท้ังหลายไมเธอแลวใหเปนแน,    นี่เปน 
ผลของทานน้ัน"  แลวกลาววา  " นาย  บัดนี้ฉันจักทําอยางไร ?" 
        สามี.  หลอนจงถือเอาพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชา. 
        เมื่อนางถือพัดกานตาลมาพัดถวายพระราชาอยู   ลม (มี) กลิ่นแหง 
พระภูษาสําหรับโพกของพระราชา  กระทบนัยนตาของนางแลว.  
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                       ภรรยาเศรษฐีน้ําตาไหล   

        ลําดับนั้น   สายแหงน้ําตาไหลออกจากนัยนตาของนาง.   พระราชา 
ทอดพระเนตรเห็นอาการน้ัน   จึงตรัสกะเศรษฐีวา  " มหาเศรษฐี  ธรรมดา 
มาตุคาม  มีความรูนอย  ชะรอยจะรองไห  เพราะกลัววา    ' พระราชาจะพึง 
ยึดเอาสมบัติของสามีของเรา,'   ทานจงปลอบนาง,   เราไมมีความตองการ 
ดวยสมบัติของทาน." 
        เศรษฐี.  ขาแตสมมติเทพ  นางมิไดรองไห. 
        พระราชา.  เมื่อเปนเชนนั้น    นัน่อะไรกันเลา ?   
        เศรษฐี.   น้ําตาของนางไหลออกมาแลว   เพราะกลิ่นแหงพระภูษา 
สําหรับโพกของพระองค,     ดวยวาภรรยาของขาพระองคนี้    ไมเคยเห็น 
แสงสวางของประทีปหรือแสงสวางของไฟ     ยอมบริโภค    นั่งและนอน 
ดวยแสงสวางของแกวมณีเทาน้ัน;   สวนสมมติเทพ   คงจักประทับนั่งดวย 
แสงสวางแหงประทีป. 
        พระราชา.  ถูกละ  เศรษฐี. 
        เศรษฐีกราบทูลวา   " ขาแตสมมติเทพ  ถาเชนนั้น  จําเดิมแตวันนี้  
ขอพระองคจงประทับนั่งดวยแสงสวางแหงแกวมณี"  แลวไดถวายแกวมณี 
อันหาคามิได  ใหญประมาณเทาผลแตงโม. 
        พระราชาทอดพระเนตรเรือนแลว  ตรัสวา  " สมบัติของโชติกะมาก 
จริง "   แลวไดเสด็จไป.๑                                                      
                      นี้เปนเรื่องเกิดของพระโชติกเถระกอน 
๑.  เบ้ืองหนาแตนี้  เร่ืองพระชฏิลเถระ  พึงเปนเร่ืองอันทานเรียงไวในภายหลัง.  
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                  เด็กชฎิละถูกมารดาเอาลอยน้ํา                                                        

 
        บัดนี ้ พึงทราบการอุบัติของพระเถระชื่อชฎิละ :- 
        ความพิสดารวา  ในกรุงพาราณสี  ไดมีธิดาของเศรษฐีคนหน่ึงเปน 
ผูมีรูปสวย.    มารดาบิดาใหหญิงคนใชไวคนหน่ึง   เพ่ือตองการรักษานาง 
ในเวลานางมีอายุรุนราว  ๑๕- ๑๖ ป    ใหอยูในหองอันมีสิริบนพ้ืนชั้นบน 
แหงปราสาท  ๗  ชั้น. 
        วันหน่ึง   วิทยาธรคนหน่ึงกําลังเหาะไปทางอากาศ    เห็นนางกําลัง 
เปดหนาตาง  แลดูภายนอกอยู  เกิดความสิเนหา  จึงเขาไปทางหนาตางแลว 
ไดทําความเชยชิดกับนาง.  นางอาศัยการอยูรวม (หลับนอน) กบัวิทยาธร 
นั้น  ต้ังครรภแลว   ตอกาลไมนานเลย. 
        ลําดับนั้น   หญิงคนใชนั้นเห็นเหตุนั้นแลว    จึงกลาววา   " คุณนาย 
นี่อะไรกัน ?  อันนางบอกวา   " ขอน้ันจงยกไว,   เจาอยาบอกแกใคร ๆ," 
จึงไดเปนผูนิ่งเสียเพราะกลัว.    โดยกาลลวงไป  ๑๐  เดือน   แมนางคลอด 
บุตรแลว    ใหหญิงคนใชนําภาชนะใหมมา   ใหเด็กนั้นนอนในภาชนะน้ัน 
แลว     ปดภาชนะนั้นเสีย    วางพวงดอกไมไวขางบน    สั่งหญงิคนใชวา 
" เจาจงเอาศีรษะเทินภาชนะน้ีไปลอยเสียในแมน้ําคงคา,   ถาถกูใคร ๆ ถาม 
วา  ' นี่อะไร ? '  เจาพึงบอกวา    ' พลีกรรมของคุณนายของฉัน."   หญิง 
คนใชนั้นไดทําอยางนั้น. 

            หญงิ  ๒  คนเถียงกันเพราะเด็กชฎิละ         

        ก็หญิง  ๒  คนกําลังอาบน้ําอยูในภายใตแมน้ําคงคา   เห็นภาชนะน้ัน 
ถูกนํ้าพัดมาอยู,   หญิงคนหนึ่งพูดวา  "  ภาชนะนั้นเปนของฉัน."   คนหน่ึง 
พูดวา  " สิ่งท่ีมีอยูในภาชนะนั้น   เปนของฉัน,"   เมื่อภาชนะ  (ลอยมา)  
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ถึงแลว,   จึงจับภาชนะน้ันวางไวบนบก  เปดดูเห็นเด็ก,  หญิงคนหนึ่ง พูดวา   
" เด็กเปนของฉันทีเดียว  เพราะฉันกลาววา  ' ภาชนะเปนของฉัน."  คนหนึ่ง 
พูดวา  " เด็กเปนของฉันเพราะฉันกลาววา  ' สิ่งท่ีมีอยูในภาชนะเปนของ 
ฉันทีเดียว."                                                  
        หญิงท้ังสองน้ันเถียงกัน    ไปสูศาลวินิจฉัยแลว    แจงเนื้อความน้ัน 
เมื่อพวกอํามาตยไมสามารถจะวินิจฉัยได,  จึงไดไปสูสํานักพระราชา. 
        พระราชาทรงสดับคําของหญิงทั้งสองน้ัน    จึงตรัสวา     " เจาจงเอา 
เด็ก,    เจาจงเอาภาชนะ."  
        ก็หญิงผูที่ไดเด็ก        ไดเปนอุปฏฐายิกาของพระมหากัจจายนเถระ, 
เพราะเหตุนั้น   หญิงน้ันจึงเลี้ยงทารกน้ันไว  ดวยคิดวา   "  จักใหเด็กนี้บวช 
ในสํานักของพระเถระ." 

                  เหตุที่เด็กนั้นไดรับต้ังชื่อวาชฎิละ 
        ผมของเด็กนั้น  ไดปรากฏรุงรัง  เพราะมลทินแหงครรภอันเขาลาง 
ออกไมหมด   ในวันที่เด็กน้ันเกิด.   เพราะเหตุนั้น   ชนทั้งหลายจึงต้ังชื่อ 
เขาวา  " ชฎลิ"  นั้นแหละ. 
        ในเวลาท่ีเดินได         พระเถระเขาไปสูเรือนน้ันเพ่ือบิณฑบาต.   
อุบาสิกานิมนตพระเถระใหนั่งแลว   ไดถวายอาหาร. 
        พระเถระเห็นเด็ก  จึงถามวา   " อุบาสิกา  ทานไดเด็กหรือ ?" 
        อุบาสิกาเรียนวา " ได  เจาคะ,   ดิฉันเลี้ยงเด็กนี้ไวดวยหวังวา  ' จัก 
ใหบวชในสาํนักของทาน,'    ขอทานจงใหเขาบวช"   ดังน้ีแลว   ไดถวาย 
แลว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 540 

        พระมหากัจจายนะรับเด็กไปมอบใหอุปฏฐาก    

        พระเถระรับวา  " ดีละ "  แลวพาเด็กนั้นไป  ตรวจดูวา " บุญกรรม 
ที่จะเสวยสมบัติของคฤหัสถของเด็กนี้   มีอยูหรือหนอแล ?"  คิดวา  " สัตว 
ผูมีบุญมาก   จักเสวยสมบัติใหญ,    เด็กนี้ยังเล็กนัก,    แมญาณของเขาก็ยัง 
ไมถึงความแกรอบ"    จึงไดพาเด็กนั้นไปสูเรือนของอุปฏฐากคนหนึ่ง   ใน 
กรุงตักกสิลา.     อุปฏฐากนั้นไหวพระเถระแลวยืนอยู,     เห็นเด็กนั้นแลว 
เรียนถามวา " ทานไดเด็กหรือขอรับ ?"                  
        พระเถระตอบวา  " เออ  อุบาสกเขาจักบวช,   แตยังเปนเด็กเล็กนัก, 
จงอยูในสํานักของทานเถิด." 
        อุบาสกนั้นรับวา  " ดีละ   ขอรับ "   แลวต้ังเด็กไวในฐานะเพียงดัง 
บุตรบํารุงแลว. 
        ก็สินคาในเรือนของอุบาสกน้ัน   เปนของท่ีสั่งสมไวแลวส้ิน  ๑๒  ป. 
เขาไปสูระหวางแหงบาน  นําเอาสินคาแมทั้งหมดไปสูตลาด  ใหเด็กนั่งใน 
ตลาดแลว   บอกราคาแหงสินคาน้ัน ๆ แลวกลาววา  " เจาพึงถือเอาทรัพย 
ชื่อมีประมาณเทาน้ี  แลวจึงใหสิ่งน้ีและสิ่งน้ี"   ดงัน้ีแลวหลีกไป. 

          เทพดาชวยใหเด็กขายของไดหมด 
        ในวันนัน้     เทพดาผูรักษาพระนคร     ทําใหชนผูมีความตองการ 
(ดวยวัตถุ)  โดยท่ีสุดแมสักวาพริกและผักชี ใหบายหนาไปสูตลาดของเด็ก 
เทาน้ัน.     เดก็นั้นขายสินคาท่ีสะสมไวสิ้น ๑๒  ป (หมด)     โดยวันเดียว 
เทาน้ัน.    กฎุมพีมาไมเห็นอะไร ๆ ในตลาด    จึงกลาววา  " พอ  สินคา 
ทั้งหมด   เจาใหฉิบหายเสียแลวหรือ."  
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        เด็กตอบวา   " ฉันไมไดใหสินคาฉิบหาย,   ฉันขายสินคาทั้งหมดตาม    
นัยที่ทานบอกไวแลวน่ันแหละ,     นี้เปนคาของสินคาชื่อโนน.    นี้เปนคา 
ของสินคาชื่อโนน."      กุฎมพีปลื้มใจ   คิดวา   " บุรุษท่ีหาคามิไดสามารถ 
เพ่ือจะเปนอยูในที่ใดที่หน่ึงได"    จึงใหลูกสาวผูเจริญวัยแลวในเรือนของ 
ตนแกเขา    สั่งพวกบุรุษวา     " พวกเจาจงสรางเรือนแกเขา"     เมื่อเรือน 
สําเร็จแลว   จึงบอกวา  " พวกเจาจงไป,   จงอยูในเรือนของตน." 

   ชฎิลกุมารไดเปนเศรษฐีเพราะภูเขาทองผุดใกลเรือน         

        ครั้นในเวลาที่ชฎิลกมุารน้ันเขาไปสูเรือน       เมื่อธรณีประตูพอเขา 
เหยียบแลวดวยเทาชางหน่ึง   ภูเขาทองประมาณ  ๘๐  ศอก  ชาํแรกแผนดิน 
ผุดข้ึนแลว  ณ  ที่สวนอันมีขางหลังเรือน. 
        พระราชาพอสดับวา  " ขาววา   ภูเขาทองชําแรกแผนดินผุดข้ึนใกล 
เรือนของชฎิลกุมาร"       จึงทรงสงฉัตรสําหรับเศรษฐีไปประทานแกเขา. 
เขาไดเปนผูมีชื่อวา  ชฎลิเศรษฐี.   เขาไดบุตร  ๓  คน. 

    ชฎิลเศรษฐีใหบรุุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตน 
        เขายังจิตใหเกิดข้ึนในการบวช   ในเวลาท่ีบุตรเหลาน้ันเจริญวัยแลว 
คิดวา  " ถาตระกูลเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลายจักมีไซร,    บุตร 
ทั้งหลายก็จักใหบวชได;   ถาไมมีไซร,  บุตรทั้งหลายก็จักไมให;   ในชมพู- 
ทวีป    ตระกลูที่มีโภคะเสมอดวยเราทั้งหลาย   มีอยูหรือหนอ"    จึงใหชาง 
ทําอิฐที่สําเร็จดวยทองคํา      ดามปฏักท่ีสําเร็จดวยทองคํา      และเขียงเทา 
ที่สําเร็จดวยทองคํา   เพ่ือตองการจะทดลองดู   ใหในมือของบุรุษทั้งหลาย 
แลว     สงไปวา    " พวกเจาจงไป,    จงถืออิฐท่ีสําเร็จดวยทองคําเปนตน 
เหลาน้ี     ทําเปนเหมือนแลดูอะไร ๆ นั่นเทียว    เที่ยวไปในพ้ืนชมพูทวีป  
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รูความที่ตระกูลแหงเศรษฐีที่มีโภคะเสมอดวยเรามีอยูหรือไมมีแลว  จงมา."   
บุรุษเหลาน้ันเที่ยวจาริกไปถึงภัททิยนคร.   

                    พวกบุรุษพบเมณฑกเศรษฐี 
        ครั้งน้ัน  เมณฑกเศรษฐีเห็นบุรุษเหลาน้ันแลว  ถามวา   " พอท้ังหลาย 
พวกทานเที่ยวไปทําอะไรกัน ?"   เมื่อพวกเขาบอกวา   " พวกฉันเที่ยวดูของ 
สิ่งหนึ่ง ,"   รูวา  " กิจดวยการถืออิฐท่ีสําเร็จดวยทองคําเปนตนเหลาน้ีเที่ยว 
ไป    เพ่ือจะตรวจดูสิ่งอะไร ๆ นั่นแหละ     ของบุรุษเหลาน้ี     ยอมไมมี, 
บุรุษเหลาน้ีเที่ยวสืบสวนดูเศรษฐี "    จึงกลาววา   " พอท้ังหลาย  พวกทาน 
จงเขาไปตรวจดูหลังเรือนของเรา."  
        บุรุษเหลาน้ัน  เห็นแพะทองคําท้ังหลาย   มีประการดังกลาวแลวใน 
หนหลัง   มขีนาดเทาชาง   มา   และโคอุสุภะ   ซึง่เอาหลังจดหลัง     ชําแรก 
แผนดินผุดข้ึนแลวในที่ประมาณ ๘  กรีส  ที่หลังเรือนน้ันแลว  เทียวไปใน 
ระหวาง ๆ แพะเหลาน้ันแลวออกไป. 
        ลําดับนั้น    เศรษฐีถามบุรุษเหลานั้นวา   " พอทั้งหลาย   พวกทาน 
เที่ยวไปตรวจดูผูใด,   ผูนั้น  พวกทานเห็นแลวหรือ ?"  เมื่อพวกเขากลาววา 
" เห็น นาย "  จึงสงไปแลวดวยพูดวา  " ถาอยางนั้น  พวกทานจงไป."  
        บุรุษเหลาน้ันไปจากที่นั้นนั่นแหละแลว,    เม่ือเศรษฐีของตนพูดวา 
" พอทั้งหลาย   ตระกูลเศรษฐีที่โภคะเสมอเราทั้งหลาย   พวกเจาเห็นแลว 
หรือ ? "    บอกวา   " นาย  ทานจะมีอะไร ?    สมบัติชื่อเห็นปานน้ีของ 
เมณฑกเศรษฐีมีอยู   ในภัททิยนคร"  แลวบอกเรื่องราวนั้นทั้งหมด.  
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                    ชฏิลเศรษฐีใหสืบเสาะเปนครั้งที่  ๒   

        เศรษฐีฟงคําน้ันแลว    เปนผูมีใจแชมชื่น   คิดวา  "  ตระกูลเศรษฐี 
เราไดไวกอนแลวตระกูลหน่ึง,     ตระกูลเศรษฐีแมอ่ืนอีกมีอยูหรือหนอ ?" 
แลวใหผากัมพลมีคาไดแสนหนึ่ง  สงไปวา  " พอทั้งหลาย  พวกเจาจงไป, 
จงเสาะหาตระกูลเศรษฐีแมอ่ืน."    พวกเขาไปสูกรุงราชคฤหแลว   ทํากอง 
ฟนในที่ไมไกลแตเรือนของโชติกเศรษฐี  ติดไฟแลวไดยืนอยู. 
        ก็ในเวลาพวกชนถามวา  " นี้อะไรกัน ?"   ก็บอกวา " เมื่อพวกฉัน 
จะขายผากัมพลซ่ึงมีคามากผืนหน่ึง   ผูซื้อไมมี,   พวกฉันแมจะถือเท่ียวไป 
อยู   ก็กลัวโจร,   เพราะเหตุนั้น  พวกฉันจักเผามันเสียแลวจึงจักไป." 

                 พวกบุรุษพบโชติกเศรษฐี  

        ครั้งน้ัน โชติกเศรษฐีเห็นพวกเขาจึงถามวา  " พวกน้ีทําอะไรกัน ?" 
ฟงเนื้อความน้ันแลว ใหเรียกมาถามวา  "ผากัมพลมีคาเทาไร ? "  เมื่อ 
พวกเขาบอกวา  " มีคาแสนหน่ึง "   จึงสั่งให ๆ ทรพัยแสนหน่ึง  บอกวา 
" พวกทานจงให (ผาผืนนั้น) แกทาสีผูกวาดซุมประตูเทหยากเย่ือ"  แลวสง 
ใหในมือของพวกเขาน่ันแล.    ทาสีนั้นรับเอาผากัมพลแลวรองไห    ไปสู 
สํานักของนาย    บอกวา  " นาย  เมื่อความผิดมีอยู   ประหารดิฉันเสีย  ไม 
ควรหรือ ?  เพราะเหตุไร  จึงสงผากัมพลเนื้อหยาบอยางน้ีแกดิฉัน,?  ดิฉัน 
จักนุงหรือจักหมผากัมพลผืนนี้อยางไรได ?" 
        โชติกเศรษฐี.  ฉันมไิดสงไปใหเจาเพ่ือประโยชนแกการนุงหรือการ 
หมนั่น  แตสงผากัมพลผืนนั้นไปใหเจา  เพ่ือตองการจะใหพับเขาแลววาง 
ไวใกลที่นอนของเจา      ในเวลาจะนอน     เช็ดเทาท่ีลางแลวดวยนํ้าหอม 
(ตางหาก),  เจาไมอาจทํากิจแมนั่นไดหรือ ?  
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        ทาสีนัน้กลาววา    " ถากระน้ัน  ดิฉันอาจเพ่ือจะทํากิจน่ันได "  จึง 
ไดรับเอาไปแลว.   
        ฝายบุรษุเหลาน้ัน    เห็นเหตุนั้นแลว    จึงไปสูสํานักเศรษฐีของตน 
เมื่อเศรษฐีกลาววา   " พอท้ังหลาย   ตระกูลแหงเศรษฐีอันพวกเจาเห็นแลว 
หรือ  ? "   เรียนวา  " นาย    ทานจะมีอะไร,   สมบัติชื่อเห็นปานนี้    ของ 
เศรษฐีชื่อโชติกะ   มีอยูในกรุงราชคฤห "   จึงบอกสมบัติในเรือนท้ังหมด 
แลวบอกเรื่องราวนั้น. 
        เศรษฐีฟงคําของบุรุษเหลาน้ันแลวมีใจยินดี    คิดวา  " บัดนี้เราจัก 
ไดบวช"    จึงไปสูสํานักของพระราชา    กราบทูลวา   " ขาแตสมมติเทพ 
ขาพระองคมีประสงคจะบวช."  
        พระราชาตรัสวา " ดีละ   มหาเศรษฐี  ทานจงบวชเถิด." 
        เศรษฐีนั้นไปสูเรือนแลว     ใหเรียกบุตรทั้งหลายมาแลว    วางจอบ 
มีดามเปนทองคํา  ตัวจอบเปนเพชร  ไวที่มือของบุตรคนใหญแลว  กลาว 
วา  " พอ    เจาจงขุดเอาลิ่มทองจากภูเขาทองที่หลังเรือน."    ลกูชายคน 
ใหญนั้น   ถอืเอาจอบไปสับภูเขาทอง.   เวลาเขาสับภูเขาทองนั้น    ไดเปน 
เหมือนเวลาที่เขาสับที่หินดาดฉะนั้น. 
        เศรษฐีรบัจอบจากมือของลูกชายคนใหญนั้น    สงใหในมือของลูก 
ชายคนกลาง.   แมลกูชายคนกลางแมนั้น    สับภูเขาทองอยู,   เวลาเขาสับ 
นั้น   ไดเปนเหมือนเวลาที่เขาสับหินดาดฉะน้ัน. 
        ลําดับนั้น    เศรษฐีจึงสงจอบน้ันใหในมือของลูกชายคนเล็ก.   เมื่อ 
ลูกชายคนเลก็นั้น    รับอาจอบน้ันฟนอยู  เวลาท่ีเขาฟนนั้น ไดเปนเหมือน 
เวลาท่ีเขาสับดินเหนียวท่ีเขาทําใหเปนกองไวฉะน้ัน.  
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        ลําดับนั้น    เศรษฐีจึงกลาวกะลูกชายคนเล็กวา   "  มาเถิดพอ,   
พอละ    ดวยทรัพยประมาณเทาน้ี "    แลวใหเรียกพ่ีชาย ๒  คนนอกน้ีมา 
แลว    นอกวา  " ภูเขาทองลูกนี้    ไมใชเกิดเพ่ือพวกเจา,    เกิดข้ึนเพ่ือพอ 
และลูกชายคนเล็ก,  พวกเจาจงใชสอยรวมกันกับลกูชายคนเล็กนี้เถิด." 
        ถามวา  " ก็เพราะเหตุไร   ภูเขาทองนั้นจึงเกิดเพ่ือบิดาและลูกชาย 
คนเล็กเทานั้น ?  เพราะเหตุไร    ชฎลิเศรษฐีจึงถูกโยนลงไปในนํ้าในเวลา 
เกิดแลว ?" 
        แกวา  เพราะกรรมท่ีตนทําแลวน่ันเอง.  

                    บุรพกรรมของชฎิลเศรษฐี 
        ความพิสดารวา      เม่ือมหาชนกําลังสรางพระเจดียของพระกัสสป- 
สัมมาสัมพุทธเจาอยู   พระขีณาสพองคหน่ึงไปสูเจติยสถาน    แลดูแลวถามวา 
" พอทั้งหลาย   เพราะเหตุไร  มุขทางทิศอุดรแหงเจดีย  จึงยังไมกอข้ึน ?" 
        มหาชน.  ทองยังไมพอ. 
        พระขีณาสพ.    ฉันจักเขาไปสูภายในบานแลวชักชวน,    พวกทาน 
จงทํากรรมโดยเอ้ือเฟอเถิด. 
        ทานกลาวอยางนั้นแลวเขาไปสูพระนคร  ชักชวนมหาชนวา   " แม 
และพอทั้งหลาย    ทองที่หนามุขขางหน่ึงแหงพระเจดียของพวกเรา   ยังไม 
พอ,  พวกทานจงรูทองเถิด"  ไดไปสูตระกูลแหงนายชางทองแลว.    ฝาย 
นายชางทอง  กําลังน่ังทะเลาะกับภรรยาอยูในขณะนั้นเอง. 
        ครั้งน้ัน   พระเถระกลาวกะเขาวา  " ทองสําหรับหนามุขที่พระเจดีย 
อันทานทั้งหลายรับไวยังไมพอ,   การที่ทานรูทองน้ันยอมควร.   เขากลาว  
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ดวยความโกรธตอภรรยาวา    " ทานจงโยนพระศาสดาของทานลงในนํ้า   
แลวไปเสีย." 
        ลําดับนั้น      นางจึงกลาวกะเขาวา    " ทานทํากรรมอยางสาหัสยิ่ง 
ทานโกรธดฉัิน    ควรจะดาหรือควรจะเฆ่ียนดิฉันเทาน้ัน,   เหตุไฉนทานจึง 
ทําเวรในพระพุทธเจาท้ังหลาย     ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบันเลา  ? " 
ทันใดนั้นเอง    นายชางทองเปนผูถึงความสลดใจแลว    กลาววา  " ทาน 
เจาขา    ขอทานจงอดโทษแกกระผม "    แลวหมอบลงแทบเทาของพระ- 
เถระ.                                                                                               
        พระเถระ.   โยม   ฉันหาถูกทานวากลาวอะไร ๆ ไม,    ทานจงยัง 
พระศาสดาใหอดโทษเถิด. 
        นายชางทอง.  ทานเจาขา  กระผมจะทําอยางไรเลา  จึงจะใหพระ- 
ศาสดาอดโทษได ?                                                             
        พระเถระ.    ทานจงทําหมอดอกไมทองคํา  ๓   หมอ     บรรจุเขาไว 
ภายในท่ีบรรจุพระธาตุแลว    เปนผูมีผาชุม   มีผมชุม    ยังพระศาสดาให 
อดโทษเถิด  โยม. 
        เขารับวา    ดีละ ขอรบั "  แลวเมื่อจะทําดอกไมทองคํา  ใหเรียก 
บุตรชายคนใหญในบุตร ๓ คนมาแลว  กลาววา  " มาน่ีแนะ  พอ,   พอ 
ไดกลาวกะพระศาสดาดวยคําเปนเวร,     เพราะฉะน้ัน    พอจักทําดอกไม 
เหลาน้ี   บรรจุในที่บรรจุพระธาตุ  ใหพระศาสดาอดโทษ,   แมเจาแล  ก ็
จงเปนสหายของเรา." 
        ลูกชายคนใหญนั้นบอกวา  " พออันฉันใชใหกลาวคําเปนเวร  หามิ 
ได,   พอทําแตลําพังเถิด"   แลวไมปรารถนาจะทํา.  
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        ชางทอง    ใหเรียกลกูชายคนกลางมาแลว     กลาวเหมือนอยางนั้น.    
แมลูกชายคนกลางนั้น   ก็กลาวเหมือนอยางนั้น    แลวไมปรารถนาจะทํา. 
เขาจึงใหเรียกลูกชายคนเล็กมาแลว   ก็กลาว (เหมือนอยางนั้น). 
        ลูกชายคนเล็กนั้นคิดวา   "  ธรรมดาวากิจท่ีเกิดข้ึนแกบิดา  ยอมเปน 
ภาระของบุตร"    จึงเปนสหายของบิดา   ไดทําดอกไมทั้งหลายแลว.  นาย  
ชางทองยังหมอดอกไมขนาดคืบหน่ึง ๓ หมอ      ใหสําเร็จแลวบรรจุในที ่
บรรจุพระธาตุ   มีผาชุม   มีผมชุม  ยังพระศาสดาใหอดโทษแลว.  เขาได 
ถูกโยนลงไปในนํ้าในเวลาเกิดถึง  ๗  ครั้ง  ดวยประการฉะน้ี.  
        ก็อัตภาพของเขาท่ีต้ังอยูแลวในที่สุดนี้   แมในบัดนี้   ก็ถูกโยนลงไป 
ในน้ํา    เพราะผลของกรรมน้ันเหมือนกัน.    สวนบุตรของเขาสองคนใด 
ไมปรารถนาจะเปนสหายในเวลาทําดอกไมทองคํา,   เพราะเหตุนั้น  ภูเขา 
ทองจึงไมเกิดสาํหรับบุตรทั้งสองน้ัน,   แตเกิดสําหรับลูกชายคนเล็ก  เพราะ 
ความท่ีเขาทําดอกไมทองคํารวมกัน  (กับบิดา). 

           ชฎลิเศรษฐีออกบวชไดบรรลุพระอรหัต 
        เศรษฐีนั้นพร่ําสอนบุตรแลว   บวชในสํานักพระศาสดา    บรรล ุ
พระอรหัตแลวโดย  ๒-๓   วันเทาน้ัน    ดวยประการฉะน้ี. 
        โดยสมัยอ่ืน    พระศาสดาเสด็จเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต    พรอมดวย 
ภิกษุ  ๕๐๐ รูป   ไดเสด็จไปสูประตูเรือนของบุตรทั้งหลายของเศรษฐีนั้น. 
บุตรเหลาน้ัน       ไดถวายภิกษาหารแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ตลอดกึ่งเดือน.  
        ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา   " ชฎิล   ผูมีอายุ   แมใน  
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วันนี้      ความทะยานอยากในภูเขาทองประมาณ  ๘๐ ศอก     และในบุตร   
ทั้งหลายของทานมีอยูหรือ  ?" 
        พระชฎลิ.  ผูมีอายุ   ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหลาน้ัน 
ของผม  ยอมไมมี. 
        ภิกษุเหลาน้ัน จึงกลาววา  " พระชฎิลเถระนี้  พูดไมจริง  พยากรณ 
พระอรหัตผล."                                           
        พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลาน้ันแลว     ตรัสวา   " ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและบุตรเหลาน้ันของบุตรของเรา 
ยอมไมมี"   ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๓๓.        โยธ    ตณฺห   ปหนฺตฺวาน    อนาคาโร  ปริพฺพเช            
        ตณฺหาภวปริกฺขีณ                ตมห   พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
                " ผูใด   ละตัณหาในโลกน้ีไดแลว  เปนผูไมม ี
        เรือน   เวนเสียได,   เราเรียกผูนั้น  ซึ่งมีตัณหาและ 
        ภพอันสิ้นแลววา   เปนพราหมณ." 

                                 แกอรรถ 
        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา :- 
        ผูใดละตัณหาอันเปนไปในทวาร ๖ ในโลกนี้เสียได     เปนผูไมมี 
ความตองการอยูครองเรือน  ชื่อวา  เปนผูไมมีเรือน  เวนเสียได   เราเรียก 
ผูชื่อวา      มตัีณหาและภพอันสิ้นแลว   เพราะความท่ีตัณหาและภพเปนของ 
สิ้นแลวน้ัน   วาเปนพราหมณ.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา-  
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ปตติผลเปนตนดังน้ีแล.๑   

        พระเจาอชาตศัตรูจะยึดเอาบานเศรษฐี 
        ฝายพระเจาอชาตศัตรูกุมารสมคบกับพระเทวทัต       ปลงพระชนม 
พระราชบิดา    ดํารงอยูในราชสมบัติแลว     ทรงดําริวา   " เราจักยึดเอา 
ปราสาทของโชติกเศรษฐี"    จึงทรงเตรียมการรบแลวเสด็จออกไป   พอ 
ทอดพระเนตรเห็นพระฉายของพระองคพรอมดวยบริวารท่ีกําแพงแกว 
เขาพระทัยวา  " คฤหบด ี   เปนผูเตรียมการรบคุมพลออกมาแลว "   จึง 
ไมทรงสามารถจะเสด็จเขาไปได.  
        ในวันนัน้      แมเศรษฐีเปนผูรักษาอุโบสถ      บรโิภคอาหารเชาแต 
เชาตรู  ไปสูวิหาร  นั่งฟงธรรมอยูในสํานักของพระศาสดา.  
        สวนยักษชื่อยมโมล ี ผูยึดการรักษายืนอยูที่ซุมประตูที่  ๑  เห็น 
พระเจาอชาตศัตรูนั้น    จึงถามวา  " ทานจะไปไหน ?"  แลวกําจัดพระเจา 
อชาตศัตรูพรอมดวยราชบริพาร     ติดตามไปในทิศใหญทิศนอยท้ังหลาย  
พระราชาไดเสด็จไปสูวิหารแลวเหมือนกัน. 
        ครั้งน้ัน    เศรษฐีพอเห็นทาวเธอ    จึงทูลวา   " เรื่องอะไรกัน  ? 
พระเจาขา "  ไดลุกข้ึนจากอาสนะ  ยืนอยูแลว.  
        พระราชา.   คฤหบดี    ทานบังคับพวกบุรุษของทานวา  ' จงรบกับ  
เรา '  แลวมาในท่ีนี้   นั่งทําเปนเหมือนฟงธรรมอยูหรือ ? 
        เศรษฐี.     ก็สมมติเทพ     เสด็จไปเพ่ือยึดเอาเรือนของขาพระองค 
มิใชหรือ ? 
        พระราชา.  เออ   เราไป. 
๑. เบ้ืองหนาแตนี้  บัณฑิตพึงเห็นความสืบตอดวยเร่ืองเดมิ.  
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        เศรษฐี.   ขาแตสมมติเทพ   แมพระราชาต้ังพัน    ก็ไมสามารถเพ่ือ   
จะยึดเอาเรือนของขาพระองคได เพราะขาพระองคไมปรารถนา. 

                พระราชาทรงถอดแหวนไมออก 
        ทาวเธอกริ้ววา  " ก็ทานจักเปนพระราชาหรือ ? " 
        เศรษฐี.    ขาพระองคไมเปนพระราชา,    แตพระราชาหรือโจรไม 
 สามารถจะถือเอาแมเสนดายที่ชายผาอันเปนของขาพระองคได       เพราะ 
ขาพระองคไมปรารถนา.   
        พระราชา.   ก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจของทานได  อยางไร ? 
        เศรษฐี.  ขาแตสมมติเทพ  ถาอยางนั้น  แหวน  ๒๐ วงเหลาน้ัน  ที ่
นิ้วมือท้ัง  ๑๐ ของขาพระองคมีอยู,    ขาพระองคไมถวายแหวนเหลาน้ีแก 
พระองค:  ถาพระองคทรงสามารถไซร,   ขาพระองคจงทรงถือเอาเถิด. 
        ก็พระราชาน้ัน   ประทับนั่งกระโหยงบนพ้ืน   เมื่อจะทรงกระโดด 
ยอมทรงกระโดดข้ึนสูที่  ๑๘  ศอกได,    ประทับยืน    เมื่อจะทรงกระโดด 
ยอมทรงกระโดดข้ึนสูที่  ๘๐ ศอกได.      พระราชาแมทรงมีพระกําลังมาก 
อยางนี้  ทรงกระโดดไปมาอยางโนนและขางน้ี    ก็ไมทรงสามารถเพ่ือจะ 
ถอดแมซึ่งแหวนวงหน่ึงได. 

                เศรษฐีสลดใจใครจะบวช 
        ลําดับนั้น   เศรษฐีกราบทูลกะทาวเธอวา  " ขาแตสมมติเทพ   ขอ 
พระองคทรงลาดผาสาฎก "   แลวไดทาํน้ิวท้ังหลายใหตรง.   แหวนแมทั้ง 
๒๐ วง   หลดุออกแลว. 
        ลําดับนั้น    เศรษฐีกราบทูลทาวเธอวา  " ขาแตสมมติเทพ   ใคร ๆ  
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ไมสามารถเพ่ือจะถือเอาทรัพยสมบัติอันเปนของขาพระองคดวยอาการอยาง   
นั้นได   เพราะชาพระองคไมปรารถนา"  ดังน้ีแลว    เกิดสลดใจเพราะ 
พระกิริยาของพระราชา   จึงกราบทูลวา  " ขาแตสมมติเทพ   ขอพระองค 
จงทรงอนุญาตเพ่ือการบวชแกขาพระองค."     ทาวเธอทรงดําริวา  " เมื่อ 
เศรษฐีนี้บวชแลว,    เราจักยึดเอาปราสาทไดสะดวก"    จึงตรัสวา   " จง 
บวชเถิด"   ดวยพระดํารัสคําเดียวเทาน้ัน.   เศรษฐีนั้นบวชในสํานักพระ- 
ศาสดาแลว   ตอกาลไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต    มีชื่อวา พระโชติก- 
เถระ.                                                                                              
        ในขณะที่ทานบรรลพุระอรหัตแลวน่ันแล     สมบัตินั้นแมทั้งหมดก็ 
อันตรธานไป.  พวกเทพดาก็นําภรรยาของเศรษฐีนั้น    ชื่อสตุลกายา   แม 
นั้นไปสูอุตตรกุรุทวีปนั่นแล. 

      พวกภิกษุเขาใจวาพระเถระอวดอุตริมนุสธรรม 
        ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายเรียกพระโชติกเถระนั้นมาแลว   ถามวา 
" โชติกะผูมีอายุ  ก็ตัณหาในปราสาทหรือในหญิงน้ันของทานยังมีอยูหรือ  ? 
เมื่อทานบอกวา  " ไมมี  ผูมีอายุทั้งหลาย "   จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา 
" พระเจาขา   พระโชติกะน้ี   กลาวไมจริง  พยากรณพระอรหัตผล." 
        พระศาสดาตรัสวา    " ภิกษุทั้งหลาย     บุตรของเราไมมีตัณหาใน 
ปราสาทหรือในหญิงน้ันเลย "  ดังนี้แลว   ตรัสพระคาถานี้วา:- 
                " ผูใด  ละตัณหาไดแลว   ในโลกน้ี   เปนผูไมม ี
        เรือน   เวนเสียได,   เราเรียกผูนั้น   ซึ่งมีตัณหาและ 
        ภพอันสิ้นแลววา  เปนพราหมณ."  
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        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา-   
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                          เรื่องพระโชติกเถระ  จบ.           
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๓๔. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปท่ี ๑ [๒๙๗]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภภิกษุผูเคยเปน 
นักฟอนรูปหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " หิตฺวา  มานุสก " เปนตน. 

                นกัฟอนออกบวชไดบรรลุพระอรหัต 
        ไดยินวา นักฟอนน้ันเที่ยวเลนกีฬาคือการฟอนชนิดหน่ึง  ฟง  
ธรรมกถาของพระศาสดา   บวชแลวบรรลุพระอรหัต.   เมื่อภิกษุนั้นกําลัง 
เขาไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ   มีพระพุทธเจาเปนประมุข   ภิกษุทั้งหลาย  
เห็นบุตรของนักฟอนคนหนึ่งกําลังเลนอยู   จึงถามวา " ผูมีอายุ  บุตรของ 
นักฟอนน่ัน      เลนกีฬาท่ีทานเลนแลว ๆ,    ทานยังมีความเยื่อใยในกีฬา 
ชนิดนี้อยูหรอืหนอแล ?"   เมื่อภิกษุนั้นตอบวา  " ไมมี "   จึงพูดกันวา 
" ทานผูเจริญ    ภิกษุนี้กลาวไมจริง  พยากรณพระอรหัตผล." 
        พระศาสดาทรงสดับคําของภิกษุเหลาน้ันแลว    ตรัสวา  " ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บตุรของเรากาวลวงกิเลสเคร่ืองประกอบท้ังปวงไดแลว"  ดังน้ี  
แลว   ตรัสพระคาถานี้วา :- 
  ๓๔.        หตฺิวา  มานุสก  โยค               ทิพฺพ    โยค   อุปจฺจคา 
        สพฺพโยควิสยุตฺต                     ตมห   พฺรมูิ   พฺราหฺมณ. 
                " ผูใด    ละกิเลสเครื่องประกอบ     อันเปนของ 
        มนุษย   ลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนของทิพยได 
        แลว, เราเรียกผูนั้น  ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบ 
        ทั้งปวงไดแลววา   เปนพราหมณ."  
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                                       แกอรรถ    

        บรรดาบทเหลาน้ัน    สองบทวา  มานุสก  โยค    ไดแก  อายุและ 
กามคุณท้ัง  ๕  อันเปนของมนุษย.   แมในกิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพย 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
        บทวา  อุปจฺจคา  เปนตน    ความวา  ผูใดละกิเลสเครื่องประกอบ 
อันเปนของมนุษย        กาวลวงกิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพยไดแลว, 
เราเรียกผูนั้น  ซึ่งพรากกิเลสเครื่องประกอบท้ังหมดแม  ๔  อยางใดแลววา 
เปนพราหมณ.                                       
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                            
                เรือ่งภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปท่ี  ๑  จบ.  
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  ๓๕. เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปท่ี  ๒ [๒๙๘]   
 

                           ขอความเบื้องตน         

        พระศาสดา เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุผูเคยเปน 
นักฟอนเหมือนกันรูปหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " หิตฺวา  รติฺจ " 
เปนตน. 

                พราหมณละความยินดีและไมยินดีได 
        เรื่องเปนเชนเดียวกับเรื่องกอนน้ันแล.   แตในเรื่องนี้   พระศาสดา 
ตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย     บุตรของเราละความยินดีและความไมยินดีได 
แลว   ดํารงอยู "   ดังนี้แลว   ตรัสพระคาถานี้วา :-  
  ๓๕.        หตฺิวา  รติฺจ  อรติฺจ               สีติภูต  นิรูปธึ 
        สพฺพโลกาภิภุ  วีร                       ตมห  พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
                " เราเรียกบุคคลนั้น    ซึ่งละความยินดีและความ 
        ไมยินดีไดแลว   ผูเยน็ ไมมีอุปธ ิ ครอบงําโลกท้ังปวง 
        ผูแกลวกลาวา   เปนพราหมณ." 

                                     แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  รตึ   ไดแก  ความยินดีในกามคุณ  ๕. 
        บทวา  อรตึ  ไดแก   ผูระอาในการอยูปา. 
        บทวา  สีติภูต  ไดแก   ผูดับแลว. 
        บทวา  นิรูปธึ   ไดแก   ผูไมมีอุปกิเลส. 
        บทวา  วีร   ความวา  เราเรียกบุคคลผูครอบงําขันธโลกทั้งหมดได 
แลว  ดํารงอยู   ผูมีความแกลวกลาน้ัน  คือเห็นปานน้ันวา  เปนพราหมณ.  
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        ในกาลจบเทศนา    เปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา-   
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                          
               เรื่องภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปท่ี  ๒  จบ.   
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        ๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ  [๒๙๙]   
 

                         ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระวังคีสะ- 
เถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " จุตึ  โย  เวทิ " เปนตน. 

                  วังคีสพราหมณเปนนักทํานาย         

        ไดยินวา  พราหมณในกรุงราชคฤหคนหน่ึงชื่อวังคีสะ   เคาะ  (กะ-  
โหลก)  ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลวกูรูไดวา  " นี้เปนศีรษะของผูเกิด 
ในนรก,   นี้เปนศีรษะของผูเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน,   นี้เปนศีรษะของ 
ผูเกิดในเปรตวิสัย,   นี้เปนศีรษะของผูเกิดในมนุษยโลก,   นี้เปนศีรษะของ 
ผูเกิดในเทวโลก." 
        พวกพราหมณคิดวา  " พวกเราอาศัยวังคีสพราหมณนี้     กส็ามารถ 
หากินกะชาวโลกได"     จึงใหเขานุงผาแดง ๒  ผืนแลวพาเที่ยวไปชนบท 
กลาวกะพวกมนุษยวา  " พราหมณชื่อวังคีสะน่ัน    เคาะ (กะโหลก) ศรีษะ 
ของพวกมนุษยที่ตายแลว   ก็รูจักที่เกิด,  พวกทานจงถามถึงท่ีพวกญาติของ 
ตน ๆ เกิดแลวเถิด."                                                         
        พวกมนุษยใหกหาปณะ  ๑๐ บาง  ๒๐  บาง   ๑๐๐ บาง   ตามกําลัง 
แลว    จึงถามถึงทีพวกญาติเกิดแลว.  พราหมณเหลาน้ันถึงกรุงสาวัตถีโดย 
ลําดับแลว    ยึดอาที่พักในที่ไมไกลแหงพระเชตวัน,    พวกเขาเห็นมหาชน 
ผูบริโภคอาหารเชาแลว  มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน  กําลงั 
เดินไปเพ่ือฟงธรรม   จึงถามวา  " พวกทานไปไหนกัน ?"   เมื่อมหาชน 
นั้นบอกวา  " ไปสูวิหาร  เพ่ือฟงธรรม."  จึงกลาววา  " พวกทานจักไป  
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ในที่นั้นทําอะไร ?   บุคคลผูทัดเทียมกับวังดีสพราหมณของพวกเรา   ยอม   
ไมมี,   เขาเคาะ (กะโหลก) ศีรษะของพวกมนุษยที่ตายแลว   กร็ูที่เกิดได, 
พวกทานจงถามถึงท่ีพวกญาติเกิดเถิด." 
        มนุษยเหลาน้ันกลาววา   " วังคีสะจะรูอะไร ?   บุคคลผูทัดเทียมกับ 
พระศาสดาของพวกเรา   ไมมี."   เมื่อพวกพราหมณแมนอกนี้    กลาววา 
" บุคคลผูทัดเทียมกับวังคีสะ    ไมมี,    เถียง๑กันแลว    กลาววา    " มาเถิด 
บัดนี้    พวกเราจักรูวาวังคีสะของพวกทาน     หรอืพระศาสดาของพวกเรา 
มีความรู "     แลวไดพาพราหมณเหลานั้นไปสูวิหาร.  

                เขายอมจํานนพระศาสดา 
        พระศาสดาทรงทราบวาชนเหลานั้นมา  จึงรับสั่งใหนํา (กะโหลก) 
ศีรษะมา ๕ ศีรษะ  คือ   " ศีรษะของสัตวผูเกิดในฐานะท้ัง ๔   คือ   ' ใน 
นรก  ในกําเนิดดิรัจฉาน  ในมนุษยโลก  ในเทวโลก '   ๔  ศีรษะ   และ 
(กะโหลก)  ศีรษะของพระขีณาสพ "  รับสั่งใหวางไวตามลําดับ  ในเวลา 
ที่วังคีสะมาแลว  จึงตรัสถามวังคีสะวา " ทราบวา  ทานเคาะ  (กะโหลก) 
ศีรษะแลว   รูที่เกิดของสัตวทั้งหลายผูตายแลวหรือ ?"    
        วังคีสะ.  พระเจาขา   ขาพระองครูได. 
        พระศาสดา.  นี ้  (กะโหลก) ศรีษะของใคร  ? 
        เขาเคาะ  (กะโหลก) ศีรษะนั้นแลว   กราบทูลวา   " ของสัตวผูเกิด 
ในนรก."  ลําดับนั้น   พระศาสดาประทานสาธุการแกเขาวา  " ดีละ "   จึง 
ตรัสถามถึงศีรษะทั้ง  ๓ นอกน้ี    ในขณะท่ีเขากราบทูลแลว  ๆ   ไมผิด   ก ็
ประทานสาธุการเหมือนอยางนั้น    จึงทรงแสดง  (กะโหลก)  ศีรษะที่  ๕ 
๑. กถ วฑฺเฒตฺวา  ยังถอยคําใหเจริญ.  
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ตรัสถามวา  " นี้  (กะโหลก)  ศรีษะของใคร ? "   เขาเคาะ  ( กะโหลก)  
นั้นแลว    ไมรูที่เกิด.   ทนีั้น    พระศาสดาตรัสกะเขาวา  " วังคีสะ  ทาน   
ไมรูหรือ ? "    เมื่อเขากราบทูลวา  " พระเจาขา   ขาพระองคไมรู "   จึง 
ตรัสวา  " ฉันรู." 
        วังดีสะ.  พระองคทรงทราบดวยอะไร ? 
        พระศาสดา.  ทราบดวยกําลังมนต. 
        ลําดับนั้น    วังคีสะทูลวิงวอนพระองควา  " ขอพระองคจงประทาน 
มนตนี้แกขาพระองค   พระศาสดาตรัสวา   " เราไมสามารถจะใหมนตแก 
บุคคลผูไมบวชได."  

                 วงัคีสะบวชเพื่อเรียนพุทธมนต 
        เขาคิดวา  " เมื่อเราเรียนมนตนี้แลว      เราก็จักเปนผูประเสริฐใน 
ชมพูทวีปทั้งสิ้น"   จึงสงพราหมณเหลาน้ันไป   ดวยคําวา  " พวกทานจง 
อยูในที่นั้นนั่นแหละสิ้น  ๒- ๓วัน   ฉันจักบวช "  แลวไดบรรพชาอุปสมบท 
ในสํานักพระศาสดา  ไดเปนผูมีนามวา  วังคีสเถระ. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานมีอาการ ๓๒ เปนอารมณ 
แกเธอแลว    ตรัสวา  " เธอจงสาธยายบริกรรมมนต." 

                           พระเถระบรรลุพระอรหัต 
        พระวังคีสเถระนั้นสาธยายมนตอยู     ถูกพวกพราหมณถามใน 
ระหวาง ๆ วา  " ทานเรียนมนตไดแลวหรือยัง ? "   จึงบอกวา  " พวก 
ทานจงรอกอน   ฉันกําลังเรียน"  ตอกาล ๒-๓  วันเทาน้ันก็ไดบรรลุพระ- 
อรหัต   ถูกพราหมณทั้งหลายถามอีก   จึงกลาววา  " ทานผูมีอายุ  บัดนี ้
ฉันไมควรเพ่ือจะไป."                                            
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        พวกภิกษุไดยินคําน้ันแลว  จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา " พระเจาขา 
พระวังคีสเถระนี้   พยากรณพระอรหัตผล  ดวยคําไมจริง."   
        พระศาสดาตรัสวา   " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยากลาวอยางนั้น. 
ภิกษุทั้งหลาย     บัดนี้บุตรของเราฉลาดในการจุติและปฏิสนธิแลว "   ดังนี้  
แลว   ไดตรสัพระคาถาเหลาน้ีวา :-  
     ๓๖.        จุตึ  โย   เวทิ   สตฺตาน             อุปปตฺติฺจ  สพฺพโส 
        อสตฺต  สุคต  พุทฺธ                   ตมห   พฺรูม ิ พฺราหฺมณ. 
        ยสฺส   คตึ  น  ชานนฺติ               เทวา   คนฺธพฺพมานุสา 
        ขีณาสว   อรหนฺต                     ตมห   พฺรูม ิ  พฺราหฺมณ.                         
                " ผูใด  รูจุติและอุบัติของสตัวทั้งหลายโดยประ- 
        การท้ังปวง,  เราเรียกผูนั้น  ซึ่งไมของ  ไปดี  รูแลว; 
        วาเปนพราหมณ.   เทพยดา  คนธรรพและหมูมนุษย 
        ยอมไมรูคติของผูใด,  เราเรียกผูนั้น  ซึ่งมีอาสวะส้ิน 
        แลว  ผูไกลกิเลสวา  เปนพราหมณ." 

                             แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  โย   เวทิ   เปนตน   ความวา  ผูใด 
รูจุติปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย   โดยประการท้ังปวงอยางแจงชัด๑,     เรา 
เรียกบุคคลผูนั้น     ซึ่งชื่อวา   ไมของ  เพราะความเปนผูไมเกี่ยวของ   ชื่อวา 
ไปดีแลว   เพราะความเปนผูไปดีแลวดวยการปฏิบัติ   ชื่อวาผูรูแลว   เพราะ 
ความเปนผูรูสัจจะทั้ง  ๔  วา   เปนพราหมณ.                  
๑.  ปากฏ  กตฺวา  ทําใหปรากฏ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 561 

        บทวา "ยสฺส เปนตน ความวา  เทพดาเปนตนเหลาน้ัน  ไมรูคติ   
ของผูใด,    เราเรียกผูนั้น      ซึ่งชื่อวา   มีอาสวะสิ้นแลว      เพราะความท่ี 
อาสวะทั้งหลายสิ้นแลว   ชื่อวา    ผูไกลกิเลส     เพราะความเปนผูหางไกล 
จากกิเลสทั้งหลายวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน   ดังน้ีแล.                                                         
                               เรื่องพระวังคีสเถระ  จบ.   
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    ๓๗. เรื่องพระธรรมทนินาเถรี [๓๐๐]   
 

                        ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภภิกษุณีชื่อ 
ธรรมทินนา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ยสฺส  ปุเร  จ " เปนตน. 

               วสิาขอุบาสกบรรลุอนาคามิผล  

        ความพิสดารวา  ในวันหน่ึง ในเวลานางเปนคฤหัสถ  วิสาขอุบาสก 
ผูเปนสามี  ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา   บรรลุอนาคามิผลแลวคิดวา 
" การท่ีเราใหนางธรรมทินนารับทรัพยสมบัติทั้งปวง  ควร;"  ในกาลกอน 
แตนั้น     อุบาสกนั้นเมื่อมา     เห็นนางธรรมทินนาผูแลดูอยูทางหนาตาง 
ยอมทําความย้ิมแยม.     แตในวันนั้น     ไมแลดูนางผูยืนอยูที่หนาตางเลย 
ไดไปแลว. 
        นางคิดวา    " นี้เรื่องอะไรกันหนอ ?    คิดวา     ' ขอน้ันจงยกไว, 
เราจักรูในเวลาบริโภค"   แลวนําภัตเขาไปในเวลาบริโภค. 
        ในวันอ่ืน ๆ อุบาสกน้ันพูดวา  " มาเถิด,  เราบริโภคดวยกัน.  แต 
ในวันนั้น  เปนผูนิ่งเฉย    บรโิภคแลว.  นางคิดวา  " สามีคงจักโกรธดวย 
เหตุอะไร ๆ แนนอน." 
        ครั้งน้ัน.    วิสาขอุบาสกเรียกนางในเวลานั่งตามสบายมาแลว   กลาว 
กะนางวา   " ธรรมทินนา  หลอนจงรับทรัพยสมบัติทั้งปวงในเรือนน้ีเถิด." 
นางคิดวา  " ธรรมดาวา     คนทั้งหลายโกรธแลวยอมไมใหใครรับทรัพย 
สมบัติ,    นี่เรื่องอะไรกันหนอ ?"  จึงกลาววา " นาย  ก็ทานเลา ? " 
        อุบาสก.  จําเดิมแตนี้   ฉันจักไมจัดแจงอะไร ๆ.  
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        ธรรมทินนา.    ใครจักรับน้ําลายท่ีทานบวนท้ิง,     เมื่อเปนเชนนั้น   
ทานก็จงอนุญาตการบวชแกดิฉันเถิด. 
        อุบาสกนั้น    รับวา " ดีละ  นางผูเจริญ "  แลวนํานางไปสูสํานัก 
ภิกษุณีดวยสักการะเปนอันมาก      ใหบวชแลว.      นางไดอุปสมบทแลว 
ไดมีชื่อวา   ธรรมทินนาเถรี. 

               วสิาขอุบาสกถามปญหาในมรรคกะพระเถร ี 

        นางไปสูชนบทกับภิกษุณีทั้งหลาย   เพราะความเปนผูประสงควิเวก 
เมื่ออยูในชนบทนั้นไมนานเทาไร  ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลาย   กลับมาสูกรุงราชคฤหอยางเดิมอีก  ดวยคิดวา  " บัดนี้  พวกชน 
ผูเปนญาติอาศัยเราแลว   จักทําบุญท้ังหลาย." 
        อุบาสก    ไดทราบความท่ีพระเถรีมาแลว     คิดวา    "  พระเถรีมา 
เพราะเหตุไรหนอ ?"    จึงไปสูสํานักภิกษุณี    ไหวพระเถรีแลวนั่ง  ณ สวน 
ขางหน่ึง   คิดวา  "  การท่ีเราจะพูดวา ' แมเจา   ทานกระสันหรือหนอ ' 
ดังน้ี     ก็เปนการไมสมควร,   เราจักถามปญหาสักขอหนึ่งกะพระเถรีนั้น " 
แลวถามปญหาในโสดาปตติมรรค.  พระเถรี เฉลยปญหาขอนั้นได.  อุบาสก 
จึงถามปญหาแมในมรรคท่ีเหลือ    โดยอุบายน้ันนั่นแล    เมื่อพระเถรีนั้น 
กลาวในเวลาปญหาอันอุบาสกน้ันถามกาวลวง (วิสัย) วา  " วิสาขะผูมีอายุ 
ทานแลนเลย  (วิสัย)  ไปแล"    แลวกลาววา " เมื่อทานจํานง  ก็พึงเขาไป 
เฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหานี้"    ไหวพระเถรีแลว     ลุกจากอาสนะ 
ไปสูสํานักพระศาสดา  กราบทูลการสนทนาปราศรัยนั้นทั้งหมด แดพระผูมี 
พระภาคเจา.  
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          พระศาสดาทรงยกยองพระธรรมทินนาเถรี   
        พระศาสดาตรัสวา  "  ธรรมทินนาธิดาของเรากลาวดีแลว,  ดวยเรา 
เมื่อจะแกปญหานั่น     ก็จะพึงแกอยางนั้นเหมือนกัน "    ดังน้ีแลว     เมื่อ 
จะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา:-  
  ๓๗.        ยสฺส  ปุเร  จ  ปจฺฉา  จ       มชฺเฌ  จ  นตฺถิ  กิฺจน 
        อกิฺจน  อนาทาน            ตมห   พฺรมูิ  พฺราหฺมณ. 
                " ความกังวลในกอน   ในภายหลัง   และในทาม 
        กลาง   ของผูใดไมม.ี    เราเรียกผูนั้น    ซึ่งไมมีความ 
        กังวล  ไมมีความยึดมั่นวา   เปนพราหมณ" 

                           แกอรรถ 
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปุเร  ความวา     ในขันธทั้งหลายท่ี 
เปนอดีต. 
        บทวา ปจฺฉา คือ  ในขันธทั้งหลายท่ีเปนอนาคต. 
        บทวา   มชฺเฌ  ไดแก  ในขันธทั้งหลายท่ีเปนปจจุบัน. 
        สองบทวา   นตฺถิ  กิฺจน   เปนตน ความวา  ความกังวลกลาวคือ 
ความยึดถือดวยตัณหาในฐานะ ๓ เหลาน้ัน     ของผูใดไมมี,   เราเรียกผูนั้น 
ซึ่งไมมีความกังวลดวยกิเลสเครื่องกังวลคือราคะเปนตน    ผูชือ่วาไมมีความ 
ยึดมั่น   เพราะไมมีความยึดถืออะไร ๆ   วา  เปนพราหมณ. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.         
                  เรื่องพระธรรมทินนาเถรี  จบ.          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หนาท่ี 565 

   ๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]   
 

                         ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระอังคุลิมาล 
เถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา " อุสภ "  เปนตน. 

                       พระอังคุลิมาลไมกลัวชาง 
        เรื่องขาพเจากลาว ไวในคาถาวรรณนาวา  " น  เว  กทริยา  เทวโลก 
วชนฺติ "   เปนตนนั่นแล.  
        จริงอยู  ในที่นั้นขาพเจากลาวไววา " ภิกษุทั้งหลายถามพระอังคุลิมาล 
วา  " ผูมีอายุ ทานเห็นชางตัวดุราย   ยนืกั้นฉัตรอยูแลว   ไมกลวัหรือหนอ  ? " 
พระอังคุลิมาลตอบวา   " ไมกลัว  ผูมอีายุ."       
        ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลพระศาสดา  "  พระเจาขา  พระอังคุลิมาล 
พยากรณพระอรหัตดวยคําไมจริง." 
        พระศาสดาตรัสวา  " ภิกษุทั้งหลาย    อังคุลิมาลบุตรของเรายอมไม 
กลัว,  เพราะวา  ภิกษุทั้งหลายเชนกับบุตรของเรา  ผูองอาจที่สุดในระหวาง 
พระขีณาสพผูองอาจทั้งหลาย   ยอมไมกลัว "  ดังน้ีแลว    ตรสัพระคาถานี้ 
ในพราหมณวรรควา:- 
  ๓๘.        อสุภ  ปวร    วรี               มเหสึ    วิชิตาวิน 
        อเนช   นฺหาตก  พุทธฺ     ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมณ. 
                " เราเรียกบุคคลผูองอาจ   ประเสริฐ  แกลวกลา 
        แสวงหาคุณอันใหญ   ผูชนะโดยวิเศษ  ไมหว่ันไหว 
        ผูลางแลว  ผูรูนั้นวา   เปนพราหมณ."                        
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                                     แกอรรถ   

        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา :- 
        เราเรียกบุคคลน้ัน    คือเห็นปานน้ัน    ผูชื่อวา  องอาจ   เพราะความ 
เปนผูเชนกับโคอุสภะ  ดวยอรรถวาเปนผูไมหวาดเสียว  ชื่อวา  ประเสริฐ 
เพราะอรรถวาสูงสุด  ชื่อวา  ผูแกลวกลา   เพราะถึงพรอมดวยความเปนผู 
กลาหาญ   ชือ่วา    ผูแสวงหาคุณอันใหญ     เพราะความเปนผูแสวงหาคุณ 
อันใหญ  มีศลีขันธเปนตน  ชื่อวา  ผูชนะโดยวิเศษ  เพราะความท่ีมารท้ัง ๓ 
อันตนชนะแลว  ชื่อวา   ผูลางแลว   เพราะความเปนผูมีกิเลสอันลางแลว 
ชื่อวา ผูรู เพราะความเปนผูรูสัจจะทั้ง ๔    วา  เปนพราหมณ.  
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน    ดังน้ีแล.                                                          
                        เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ  จบ.  
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      ๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ [๓๐๒]    
 

                       ขอความเบื้องตน 
        พระศาสดา    เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน    ทรงปรารภปญหาของ 
เทวหิตพราหมณ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  " ปุพฺเพนิวาส "  เปนตน. 

               พราหมณทลูถามทักษิณาที่มผีลมาก         

        ความพิสดารวา   ในสมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาทรงอาพาธดวย 
พระวาโย (กําเริบ) ทรงสงพระอุปวานเถระไปสูสํานักของเทวหิตพราหมณ 
เพ่ือตองการนํ้ารอน.      ทานไปบอกความท่ีพระศาสดาทรงอาพาธแลวขอ 
น้ํารอน. 
        พราหมณฟงคําน้ันแลว   เปนผูมีใจยินดี  คิดวา  " การท่ีพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาทรงสง (พระอุปวานเถระ)  มาสูสํานักของเรา     เพ่ือตองการ 
น้ํารอน     เปนลาภของเราหนอ"     จึงใชบุรุษใหถอืเอาหาบนํ้ารอนและ 
หอนํ้าออย  มอบถวายแกพระอุปวานเถระ. 
        พระเถระ    ใหชนถอืเอาน้ํารอนเปนตนนั้นไปสูวิหาร     กราบทูล 
พระศาสดาใหทรงสรงดวยนํ้ารอนแลว   ละลายน้ําออยดวยนํ้ารอนถวายแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
        ในขณะนั้นนั่นเอง  อาพาธน้ันของพระองคก็สงบระงับ.  พราหมณ 
คิดวา   " ไทยธรรมเราใหแกใครหนอแล ?  จึงมีผลมาก,    เราจักทูลถาม 
พระศาสดา."   พราหมณนั้นไปสูสํานักพระศาสดาแลว      เมื่อจะทูลถาม 
เนื้อความน้ัน      จึงกลาวคาถานี้วา :-  
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                  " บุคคลควรใหไทยธรรมในบุคคลไหน  ?   ไทย-  
        ธรรมวตัถุอันบุคคลใหในบุคคลไหน    จึงมีผลมาก ?  
        ทักษณิาของบุคคลผูบูชาอยูอยางไรเลา ?    จะสําเร็จ 
        ไดอยางไร ?" 

            พระศาสดาทรงแกปญหาของพราหมณ  
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสวา   " ไทยธรรมวัตถุ     ที่บุคคลใหแลว 
แกพราหมณผูเชนนี้   ยอมมีผลมาก"   ดังน้ีแลว   เมื่อจะทรงประกาศบุคคล 
ผูเปนพราหมณแกพราหมณนั้น  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
   ๓.        ปุพฺเพนิวาส  โย  เวทิ        สคฺคาปายฺจ  ปสฺสติ 
        อโถ  ชาติกฺขย  ปตฺโต       อภิฺา  โวสิโต  มุน ิ
        สพฺพโวสิตโวสาน             ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                " บุคคลใด   รูขันธที่อาศัยอยูในกอน,   ทั้งเห็น 
        สวรรคและอบาย,   อนึ่ง   บรรลคุวามสิ้นไปแหงชาติ 
        เสร็จกิจแลว   เพราะรูยิ่ง   เปนมนุี,   เราเรียกบุคคล 
        นั้น     ซึ่งมีพรหมจรรยอันอยูเสร็จสรรพแลววา   เปน 
        พราหมณ." 

                                 แกอรรถ 
        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา :- 
        บุคคลใด  รูขันธที่อาศัยอยูในกอนอยางแจงชัด  เห็นสวรรคตางดวย 
เทวโลก ๒๖๑  ชั้น   และอบาย  ๔    ดวยทิพยจักษุ  อนึ่ง  บรรลพุระอรหัต  
๑. กามาพจร  ๖ รูปพรหม  ๑๖ อรูปพรหม ๔ รวมเปน  ๒๖.  
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กลาวคือความสิ้นไปแหงชาติ    เสร็จกิจแลว    เพราะรูยิ่งซึ่งธรรมควรรูยิ่ง 
กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู      ละธรรมที่ควรละ     ทําใหแจงซ่ึงธรรม   
ที่ควรทําใหแจง  คือบรรลุพระนิพพานหรือบรรลพุรหมจรรยอันคนอยูจบ  
แลว  ชื่อวา  เปนมุนี   เพราะเปนผูบรรลุภาวะแหงผูรู   ดวยปญญาอันเปน 
เหตุสิ้นไปแหงอาสวะ,     เราเรียกบุคคลน้ันซึ่งชื่อวามีพรหมจรรยอยูเสร็จ- 
สรรพแลว     เพราะความเปนผูอยูจบพรหมจรรย    อันเปนที่สุดแหงกิเลส 
ทั้งส้ิน  คือพระอรหัตมรรคญาณวา  เปนพราหมณ. 
        ในกาลจบเทศนา    ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลาย    มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน.                                                             
        ฝายพราหมณ  มีใจเลื่อมใสแลว   ต้ังอยูในสรณะท้ังหลาย  ประกาศ 
ความเปนอุบาสกแลว   ดงัน้ีแล. 
                              เรื่องเทวหิตพราหมณ  จบ  
                          พราหมณวรรควรรณนา  จบ. 
                               วรรคที่  ๒๖  จบ.          
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       รวมวรรคที่มีในคาถาธรรมบท  คือ   
 
                 [ ๓๗ ]  ยมกวรรค  อัปปมาทวรรค จิตตวรรค  ปุปผวรรค พาลวรรค 
บัณฑิตวรรค อรหันตวรรค สหัสสวรรค ปาปวรรค ทัณฑวรรค  ชราวรรค 
อัตตวรรค โลกวรรค  พุทธวรรค  สขุวรรค ปยวรรค โกธวรรค  มลวรรค 
ธัมมัฏฐวรรค  มรรควรรค  รวมเปน  ๒๐ วรรค  ปกิณณกวรรค  นิรยวรรค 
นาควรรค  ตัณหาวรรค  ภิกขุวรรค    พราหมณวรรค   รวมทั้งหมดน้ีเปน  
๒๖  วรรค     อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตยทรงแสดงแลว 
ในยมกวรรค มี ๒๐ คาถา ในอัปปมาทวรรคมี  ๑   คาถา ในจิตตวรรคมี  ๑๑ 
คาถา  ในปุปผวรรคมี ๑๖ คาถา  ในพาลวรรคมี ๑๗ คาถา ในบัณฑิตวรรค 
มี ๑๔ คาถา   ในอรหันตวรรคมี  ๑๐ คาถา    ในสหัสสวรรคมี ๑๖ คาถา 
ในปาปวรรคมี ๑๓ คาถา      ในทัณฑวรรคมี ๑๗ คาถา     ในชราวรรค 
มี ๑๑  คาถา      ในอัตตวรรคมี ๑๒ คาถา      ในโลกวรรคมี ๑๒ คาถา 
ในพุทธวรรคมี ๑๖ คาถา     ในสุขวรรคและปยวรรคมีวรรคละ ๑๒ คาถา 
ในโกธวรรคมี ๑๔ คาถา     ในมลวรรคมี ๒๑  คาถา     ในธัมมฏัฐวรรค 
มี  ๑๗  คาถา   ในมรรควรรคมี ๑๖ คาถา   ในปกิณณกวรรคมี ๑๖ คาถา 
ในนิรยวรรคและนาควรรคมีวรรคละ ๑๔ คาถา ในตัณหาวรรคมี  ๒๒  คาถา 
ในภิกขุวรรคมี  ๒๓  คาถา  ในพราหมณวรรคอันเปนวรรคที่สุดมี  ๔๐ คาถา 
คาถา ๔๒๓  คาถา   อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย    ทรง 
แสดงไวในนิบาตในธรรมบท. 
                        จบคาถาธรรมบท  
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                              อรรถกถา   
 
                           รวมเรือ่งท้ังหมด 
 
        อรรถกถาแหงพระธรรมบท  มีประมาณ ๗๒  ภาณวาร   อันขาพเจา 
ประกาศเรื่อง ๒๙๙  เรื่อง๑    คือ  " ในยมกวรรค     อันเปนวรรคแรกของ 
วรรคทั้งปวง ๑๔ เรื่อง,   ในอัปปมาทวรรค  ๙  เรื่อง    ในจิตตวรรค ๙ เรื่อง, 
ในปุปผวรรค ๑๒  เรื่อง      ในพาลวรรค ๑๕  เรือ่ง,      ในบัณฑิตวรรค  
๑๑  เรื่อง,    ในอรหันตวรรค ๑๐  เรื่อง,    ในสหัสสวรรค ๑๔  เรื่อง,   ใน 
ปาปวรรค  ๑๒  เรื่อง,    ในทัณฑวรรค ๑๑ เรื่อง,   ในชราวรรค  ๙ เรื่อง, 
ในอัตตวรรค ๑๐  เรื่อง,   ในโลกวรรค  ๑๑  เรื่อง,    ในพุทธวรรค ๙  เรื่อง, 
ในสุขวรรค  ๘  เรื่อง,     ในปยวรรค  ๙ เรื่อง,      ในโกธวรรค ๘  เรื่อง, 
ในมลวรรค ๑๒ เรื่อง  ในธัมมัฏฐวรรค  ๑๐  เรื่อง,  ในมรรควรรค ๑๐ เรือ่ง, 
ในปกิณณกวรรค ๙  เรื่อง,  ในนิรยวรรค  ๙ เรื่อง;   ในนาควรรค  ๘ เรื่อง, 
ในตัณหาวรรค ๑๒ เรื่อง,   ในภิกขุวรรค  ๑๒  เรื่อง,    ในพราหมณวรรค 
๓๙ เรื่อง"       รจนาไวพอเหมาะ       ดวยสามารถไมยอนักไมพิสดารนัก 
จบแลว  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
                                    จบธัมมปทัฏฐกถา 
๑. ในเร่ืองเหลานี้นับรวมท้ังหมดมี  ๓๐๒  เร่ือง.  
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                คําอุทิศของผูเรียบเรียง    
 
            ธรรมบทอันยอดเย่ียม    อันพระผูมีพระภาคเจา 
        พระองคใดผูพระธรรมราชา  ทรงบรรลุแลว,  พระ- 
        คาถาเหลาใดในพระธรรมบท  มปีระมาณ ๔๒๓  พระ- 
        คาถา  ต้ังขึ้นแลว  ในเพราะเรื่อง  ๒๙๙  เรื่อง  อัน 
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  ผูแสวงหาคุณใหญ 
        ทรงยังสัจจะทั้ง  ๔  ใหแจมแจง  ทรงภาษิตไวแลว, 
        ขาพเจาผูอยูในปราสาทของพระเจาสิริกูฏ  ในวิหาร         
        อันพระอธิราชเจาผูมีพระกตัญูตรัสใหสรางไวแลว 
        เรียบเรยีงอรรถกถานี้  แหงพระคาถาเหลาน้ัน  ใหถึง 
        พรอมดวยอรรถและพยัญชนะ  ใหหมดมลทนิดวยดี 
        ตามพระบาลีมีประมาณ  ๗๒ ภาณวาร  เพ่ือประโยชน 
        และเพ่ือเกื้อกูลแกโลก   เพราะความท่ีขาพเจาเปนผู 
        ใครเพ่ือความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรมของพระโลก- 
        นาถเจา  ไดบรรลุกุศลใดแลว,  ดวยอํานาจกุศลนั้น 
        ขอความดําริอันเปนกุศลทั้งปวง  จงเผล็ดผลท่ีนาจับใจ 
        สําเร็จแกสัตวทั้งปวง  ดวยประการฉะน้ี.           
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                 พรรณนาคุณสมบัติของผูเรยีบเรียงคัมภีรนี้   
 
        พระเถระผูทรงนามอันครูทั้งหลายขนานแลววา  " พุทธโฆสะ " 
ผูประดับดวยศรัทธา  ความรู   และความเพียร   อันบริสุทธิ์อยางยิ่ง  มี 
คุณสมุทัย   มีศีล  อาจาระ  ความเปนผูซื่อตรง  และความเปนผูออนโยน 
เปนตน  พรั่งพรอมแลว  สามารถหยั่งลงในการถือเอาลัทธิของตนและ  
ลัทธิอ่ืน  ประกอบดวยความเฉลียวฉลาดดวยปญญา  ประกาศญาณอันไม 
ขัดของในสัตถุศาสน  อันตางดวยปริยัติธรรม   คือพระไตรปฎก  พรอม 
ทั้งอรรถกถา  ผูชํานาญในไวยากรณมาก  ผูประกอบดวยความกลมเกลี้ยง 
แหงถอยคําที่ไพเราะยิ่ง  อันเปลงออกไดสะดวก  ที่ยังกรณสมบัติใหเกิด 
ผูมีปกติพูดถูกตองคลองแคลวประเสริฐในทางพูด  เปนมหากวี  เปนผู 
ประดับวงศของพระเถระท้ังหลาย  ผูอยูในมหาวิหารโดยปกติ  ผูเพียงดัง 
ประทีปในวงศของพระเถระ   ผูมีความรูอันไมขัดของในอุตริมนุสธรรม 
อันประดับดวยคุณตางดวยอภิญญา  ๖  และปฏิสัมภิทา  ๔  เปนตน  มีความรู 
ไพบูลยทั้งหมดจด  ไดเรียบเรียงอรรถวรรณนาแหงพระธรรมน้ีไวแลว. 


