
                                              คํานํา 
        การศึกษาพระปริยัติธรรม  ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศึกษาเต็มที่ 
จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบรบิูรณ  เพราะหนังสือ   
เครื่องประกอบเทากับดวงประทีปสําหรับสองมรรคา  ใหผูศึกษามอง 
เห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน  เพราะฉะนั้น  กองตําราแหงมหามกุฏ- 
ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่งมีหนาที่จัดพิมพหนังสือท่ีเกี่ยว 
แกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท  จึงไดคิดจัดพิมพหนังสือ 
เครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมท้ังฝายบาลีข้ึน  เพ่ือใหผูศึกษาไดรับความ 
สะดวกในการศึกษา  และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลายเรื่อง  เฉพาะ 
หนังสือธัมมปทัฏฐกถา  ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่องหน่ึง   เพราะใช 
เปนหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค๑  ๓  ผูศึกษาบาลีเมื่อเรียนบาลีไวยา- 
กรณจบแลว  ก็เริ่มเรียนหนังสือเปนลําดับไป  เห็นควรแปลเปนภาษา 
ไทยใหตลอดเรื่อง  และไดมอบใหพระมหาอู  นิสฺสโภ ป. ๗  วัดบวร- 
นิเวศวิหาร  เปนผูรับไปดําเนินการ.  ทานไดคนควารวบรวมจาก 
หนังสือ  ตาง ๆ  ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง  ขอใหทานท่ีเปน 
กรรมการกองตําราชวยแปลบาง  ขอใหทานท่ีเปนเปรียญในสํานักเดียว 
กันและตางสํานักชวยแปลบาง 
        แตการแปลน้ัน  ไดขอใหแปลตามวิธีการท่ีกองตําราไดวางไว 
เพ่ือใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน  ไมลักลั่น  โดยถือหลักวา  แปล 
ใหไดความชัด  สํานวนเรียบรอย  ไมโลดโผนจนเสียหลังของภาษา 
และแปลเทาศัพท  อยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยาง  ในสนามหลวง 
ถาท่ีไหนไมมีศัพท  เพ่ิมเขาใหมก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ  [ ] ไว  ถา 
ที่ไหนบงถึงขอธรรมก็ดี  เกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมกด็ี  ทานชักความ 
มาจากอุปกรณบาลีหรือคัมภีรอ่ืน ๆ  กด็ี ก็ไดทําเชิงอรรถบอกไวทุกแหง 
เพ่ือสะดวกแกผูศึกษาสนใจในการคนควา. 
        กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน   



ชวยใหหนังสือน้ีสําเร็จทุก ๆ  ทาน  และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก 
หนังสือน้ี  แดทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ  กนัมา. 
                                                                กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑  พฤศจิกายน  ๒๔๘๐ 
 
๑.  เดี๋ยวนีเ้ปนหลักสูตรประโยค ๑-๒-๓  
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                                พระธัมมปทัฏฐกถาแปล 
                                                ภาค  ๑ 
                                           คํานมัสการ* 
                   ขาพเจา๑  อันพระกุมารกัสสปเถระ๒  ผูฝกตนเรียบ 
         รอยแลว  ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ  มีจิตมั่นคง  ใคร 
        ความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม  หวังอยูวา  "พระอรรถกถา 
        อันพรรณนาอรรถแหงพระธรรมบทอันงาม  ที่พระศาสดา 
        ผูฉลาดในสภาพท่ีเปนธรรมและมิใชธรรม  มบีทคือพระ 
        สัทธรรมถึงพรอมแลว มีพระอัธยาศัยอันกําลังแหงกรุณา 
        ใหอุตสาหะดวยดีแลว  ทรงอาศัยเหตุนั้น  ๆ  แสดงแลว 
        เปนเครือ่งเจริญปติปราโมทย  ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
        เปนคําท่ีสุขุมละเอียด  นําสืบ ๆ กนัมา  ต้ังอยูแลวในตามพ- 
        ปณณิทวีป๓  โดยภาษาของชาวเกาะ  ยังไมทาํความถึงพรอม 
        แหงประโยชน  ใหสาํเร็จแกสัตวทั้งหลายท่ีเหลือได  ไฉน 
        พระอรรถกถาแหงพระธรรมบทน้ัน  จะทําประโยชนใหสําเร็จ 
        แกโลกทั้งปวงได"  ดังน้ี  อาราธนาโดยเคารพแลว  จึง 
 
*  นัยสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงแปล  พ.ศ.  ๒๔๔๑ 
     ๑.  พระพุทธโฆษาจารย. ๒.  เปนนามพระสังฆเถระองคหนึ่ง  ในสมัยพระพุทธโฆษา- 
จารย  ไมใชพระกุมารกัสสป  ในสมัยพุทธกาล.  ๓.  เกาะเปนท่ีอยูของชาวชนท่ีมี 
ฝามือแดง  คือเกาะลังกา  (Ceylon)  
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        ขอนมสัการพระบาทแหงพระสัมพุทธเจาผูทรงสิริ  ทรงแล  
        เห็นที่สดุโลกได  มีพระฤทธิ์รุงโรจน  ทรงยังประทีป  คือ 
        พระสัทธรรมใหรุงโรจน  ในเมื่อโลกอันมืด คือโมหะใหญ 
        ปกคลุมแลว,  บูชาพระสัทธรรมแหงพระสัมพุทธเจาพระองค 
        นั้น และทําอัญชลีแดพระสงฆแหงพระสัมพุทธเจาพระองค 
         นั้นแลว  จักกลาวอรรถกถา  อันพรรณนาอรรถแหงพระธรรม 
        บทนั้น  ดวยภาษาอื่น  โดยอรรถไมใหเหลือเลย  ละภาษา 
        นั้นและลําดับคําอันถึงพิสดารเกินเสีย  ยกขึ้นสูภาษาอันเปน 
        แบบท่ีไพเราะ๑  อธิบายบทพยัญชนะแหงคาถาท้ังหลาย 
        ที่ทานยังมิไดอธิบายไวแลวในอรรถกถานั้นใหสิ้นเชิง  นํามา 
        ซึ่งปติปราโมทยแหงใจ  อิงอาศัยอรรถและธรรม  แกนกั 
        ปราชญทั้งหลาย. 
 
๑.  มโนรม  เปนท่ีร่ืนรมยแหงใจ.  
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                                ๑.  ยมกวรรค วรรณนา 
                           ๑.  เรื่องพระจักขุปาลเถระ* [๑] 
                                     [ขอความเบ้ืองตน] 
         มีปุจฉาวา  "พระธรรมเทศนานี้วา 
                "ธรรมทั้งหลาย มีใจเปนหัวหนา มใีจเปนใหญ 
                สําเร็จแลวดวยใจ  ถาบุคคลมีใจรายแลว  พูดอยูก็ดี 
                ทําอยูก็ดี  ทุกขยอมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น  ดุจ 
                ลออันหมุนไปตามรอยเทาโค ผูนําแอกไปอยูฉะนั้น," 
ดังน้ี  พระศาสดาตรัสแลว  ณ  ที่ไหน ?" 
        วิสัชนาวา  "พระองคตรัสแลว ณ  กรุงสาวัตถี.๑" 
         มีปุจฉา  (เปนลําดับไป )  วา  "พระองคทรงปรารภใคร ?" 
        มีวิสัชนาวา  "พระองคทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ." 
                                   [กฎุมพีทําพิธีขอบุตร] 
        ดังไดสดับมา  ในกรงุสาวัตถี  มีกุฎมพีผูหน่ึงชื่อมหาสุวรรณ 
เปนคนม่ังมี  มีทรัพยมาก  มีสมบัติมาก  (แต)  ไมมีบุตร.  วันหน่ึงเขา 
ไปสูทาอาบนํ้า  อาบเสร็จแลวกลับมา  เห็นตนไมใหญที่เปนเจาไพร 
ตนหน่ึงมีกิ่งสมบูรณ  ในระหวางทาง คิดวา "ตนไมนี้ จักมีเทวดาผูมี 
ศักดิ์ใหญสิงอยู"  ดังน้ีแลว  จึงใหชําระสวนภายใตแหงตนไมนั้นให 
 
*  นัยสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงแปล พ.ศ. ๒๔๔๑. 
๑.  นครหลวงของประเทศโกศลบัดนี้เรียกวาสะเหต-มะเหต  (Saheth. Maheth).  
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สะอาดแลว  ใหวงรั้ว  เกลี่ยทราย  ยกธงชัยและธงปฏากข้ึน แตง  
ตนไมเจาไพรแลว  ทําปรารถนา  (คือบน) วา  "ขาพเจาไดบุตร 
หรือธิดาแลว  จักทําสักการะใหญถวายทาน" ดังน้ีแลว  หลีกไป. 
                                  [กุฎมพีไดบุตรสองคน] 
        ในกาลเปนลําดับมา  ภรรยาของทานเศรษฐีก็ต้ังครรภ.  ทานก็ให 
พิธีครรภบริหาร๑  แกนาง.  ครั้นลวง ๑๐ เดือน  นางคลอดบุตรคนหนึ่ง 
ทานเศรษฐีขนานนามแหงบุตรนั้นวา  "ปาละ"  เพราะเหตุทารกนั้นตน 
อาศัยไมใหญที่เปนเจาไพรอันตนอภิบาลจึงไดแลว. 
              ในกาลเปนสวนอ่ืน  ทานเศรษฐีไดบุตรอีกคนหน่ึง  ขนานนาม 
วา  "จุลปาละ"  ขนานนามบุตรคนแรกวา  "มหาปาละ."  ครั้น ๒ 
กุมารน้ันเจริญวัย๒  มารดาบิดาก็คิดผูกพันดวยเครื่องผูกพันคือการครอง 
เคหสถาน. 
        ในกาลเปนสวนอ่ืน  มารดาบิดาไดทํากาลกิริยาลวงไป.  วงศ 
ญาติก็เปดสมบัติทั้งหมดมอบใหแก ๒  เศรษฐีบุตร๓. 
              [พระศาสดาประทับอยูในกรงุสาวัตถี ๒๕ พรรษา] 
        ในสมัยนั้น พระศาสดา  ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรใหเปน 
ไปแลว  เสด็จไปโดยลําดับ  ประทับอยู ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  ที่ทาน 
 
๑. เปนพิธีอยางหนึ่งในศาสนาพราหมณทํากัน ๒ คราว  คือ ทําเม่ือภรรยาต้ังครรภได ๕ 
เดือนคร้ังหนึ่ง  เรียก  ปจามฤตม  ทําเมื่อต้ังครรภได ๗  เดือนคร้ังหนึ่ง  เรียก สปฺตามฺฤตมฺ. 
๒.  มารดาบิดา  ผูกบุตรท้ังสองนั้นสองนั้นผูเจริญวัยแลว   ดวยเคร่ืองผูกคือเรือน 
๓.  พวกญาตกิแ็บงโภคะท้ังหมดจําเพาะแกสองเศรษฐีบุตร.  
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อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี บริจาคทรัพยนับได  ๕๔  โกฏิสรางถวาย,  
ทรงสั่งสอนมหาชนใหต้ังอยูในทางสวรรคและในทางนิพพาน. 
         แทจริง  พระตถาคตเสด็จอยูจําพรรษา ๆ เดียวเทาน้ันในนิโครธ 
มหาวิหารท่ีพระญาติวงศฝายพระชนนี ๘  หม่ืนตระกูล,  ฝายพระชนก ๘ 
หม่ืนตระกูล  เขากันเปนแสนหกหมื่นตระกูลสรางถวาย,  เสด็จอยู 
จําพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร  ที่ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสรางถวาย ๑๙ 
พรรษา, เสด็จจําพรรษา  ณ  บุพพารามท่ีนางวิสาขามหาอุบาสิกา  บริจาค 
ทรัพยนับได  ๒๗  โกฏิสรางถวาย  ๖ พรรษา,  ทรงอาศัยที่ตระกูลทั้ง๑  ๒ 
เปนผูใหญโดยคุณธรรม  เสด็จอยูจําพรรษาอาศัยกรุงสาวัตถี (เปน 
โคจรคาม)  ถึง  ๒๕  พรรษา  ดวยประการฉะน้ี. 
                                      [ผูบํารุงภิกษุสามเณร] 
        ทั้งทานอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี  ทั้งวิสาขามหาอุบาสิกายอมไป 
สูที่อุปฏฐากพระตถาคตเจาวันละ ๒ ครั้งเปนประจํา. และเม่ือไปไมเคย 
มีมือเปลาไป  ดวยคิดเกรงวา  "ภิกษุหนุมและสามเณร  จักแลดมูือตน." 
เมื่อไปกอนเวลาฉันอาหาร  ยอมใชใหคนถือของขบเค้ียวเปนตนไป; 
เมื่อไปภายหลังแตเวลาฉันอาหาร  ใชใหคนถือปญจเภสัช๒  และอัฐบาน๓ 

ไป.  และในเคหสถานแหงทานท้ัง ๒ นั้น  เขาแตงอาสนะไวเพ่ือภิกษุ 
 
๑. กุล  ตระกูล  สกุล ครอบครัว  (Family).  ๒.  เภสัช ๕ คือ  เนยใส  ๑  เนย 
ขน  ๑  น้ํามัน  ๑  น้ําผ้ึง  ๑ น้าํออย  ๑.    ๓.  ปานะ  ๘ คือ  น้ํามะมวง ๑ น้าํชมพูหรือ 
น้ําหวา ๑ กลวยมีเมล็ด ๑ น้ํากลวยไมมีเมล็ด ๑  น้ํามะซาง ๑  น้ําลูกจันทน  หรือ 
องุน ๑  น้ําเงาอุบล ๑  น้ํามะปรางหรือล้ินจี่ ๑.  
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แหงละ ๒  พันรูปเปนนิตยกาล. พระภิกษุรูปใด  ปรารถนาของ 
สิ่งใด  จะเปนขาวน้ําหรือเภสัช ของน้ันก็สําเร็จแกพระภิกษุรูปนั้น 
สมปรารถนา. 
                            [เศรษฐีไมเคยทูลถามปญหา] 
        ในทานท้ังสองน้ัน ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ไมเคยทูลถาม 
ปญหาตอพระศาสดา  จนวันเดียว.  ไดยินวา  ทานคิดวา  "พระ 
ตถาคตเจา   เปนพระพุทธเจาผูละเอียดออน   เปนกษัตริยผูละเอียด 
ออน  เมื่อทรงแสดงธรรมแกเรา  ดวยทรงพระดําริวา  'คฤหบดีมี 
อุปการะแกเรามาก'  ดังน้ี  จะทรงลําบาก"  แลวไมทูลถามปญหา 
ดวยความรักในพระศาสดาเปนอยางยิ่ง.  ฝายพระศาสดา  พอทาน 
เศรษฐีนั่งแลว  ทรงพระพุทธดําริวา  "เศรษฐีผูมี  รักษาเราในท่ีไม 
ควรรักษา,  เหตุวาเราไดตัดศีรษะของเราอันประดับประดาแลว  ควัก 
ดวงตาของเราออกแลว  ชาํแหละเน้ือหัวใจของเราแลว  สละลูกเมีย 
ผูเปนที่รักเสมอดวยชีวิตของเราแลว  บําเพ็ญบารมีอยู ๔ อสงไขยกับ 
แสนกัลป  กบ็ําเพ็ญแลวเพ่ือแสดงธรรมแกผูอ่ืนเทาน้ัน  เศรษฐีนี่ 
รักษาเราในท่ีไมควรรักษา,"  (ครั้นทรงพุทธดําริ)  ฉะนี้แลว  กต็รัส 
พระธรรมเทศนากัณฑหนึ่งเสมอ. 
                                         [ชาวสาวัตถีไปฟงธรรม] 
           ครั้งน้ัน  ในกรุงสาวัตถี มีคนอยู  ๗  โกฏ.ิ๑  ในคนหมูนั้น  คนได 
 
๑. ในกรุงสาวตัถีไมปรากฏใหญโตถึงกับจคุนไดตั้ง  ๗๐ ลาน  เพราะฉะน้ันนาจะเปนอเนกสังขยา 
กระมัง ?  
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ฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว  เกิดเปนอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏ ิ 
ยังเปนปุถุชนอยูประมาณ ๒ โกฏิ.  ในคนเหลาน้ัน  กิจของพระอริย- 
สาวกมีเพียง  ๒ อยางเทานั้น คือในกาลกอนแตเวลาฉันอาหาร ทาน 
ถวายทาน,  ในกาลภายหลังแตฉันอาหารแลว  ทานมีถือเครื่อง 
สักการบูชามีขอหอมและระเบียงดอกไมเปนตน  ใชคนใหถือไทยธรรม 
มีผูเภสัชและน้ําปานะเปนตน  ไปเพ่ือตองการฟงธรรม. 
                              [มหาปาละตามไปฟงธรรม] 
           ภายหลังวันหน่ึง  กุฎมพีมหาปาละเห็นหมูอริยสาวก  มมีือถือ 
เครื่องสักการบูชา  มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ไปสูวิหาร๑ 

จึงถามวา  "มหาชนหมูนี้ไปไหนกัน ?"  ครั้นไดยินวา  "ไปฟงธรรม" 
ก็คิดวา  "เราก็จักไปบาง"  ครั้นไปถึง  ถวายบังคมพระศาสดาแลว 
นั่งอยูขางทายประชุมชน.   
           ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  เมื่อจะทรงแสดงธรรม  ทอด 
พระเนตรอุปนิสัยแหงคุณ  มีสรณะศีลและบรรพชาเปนตน  (กอน)  แลว 
จึงทรงแสดงธรรมตามอํานาจอัธยาศัย. 
                                       [อนุปุพพีกถา ๕] 
           เหตุนั้น  วันนั้น  พระศาสดา  ทอดพระเนตรอุปนิสัยของ 
กุฎมพีมหาปาละแลว เมื่อทรงแสดงธรรม  ไดตรัสอนุปุพพีกถา 
คือทรงประกาศทานกถา  (พรรณนาทาน)  สีลกถา  (พรรณนาศีล 
สัคคกถา  (พรรณนาสวรรค)  โทษ  ความเลวทรามและความเศรา- 
 
๑.  วิหาร  สํานักสงฆ.  วัด  (Monastery)  
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หมองแหงกามท้ังหลาย  และอานิสงสในเนกขัมมะ  (คือความออก  
ไปจากกามท้ังหลาย). 
                                       [มหาปาละขอบวช] 
        กุฎมพีมหาปาละไดสดับธรรมน้ันแลว  คิดวา  "บุตรและธิดาก็ดี 
โภคสมบัติก็ดี  ยอมไปตามผูไปสูปรโลกหาไดไม  แมสรีระก็ไปกับตัว 
ไมได  ประโยชนอะไรของเราดวยการอยูครองเรือน  เราจักบวช 
พอเทศนาจบ  เขาก็เขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลของบวช.  ขณะนั้น  พระ 
ศาสดาตรัสถามเขาวา  "ญาติไหน ๆ  ของทานท่ีควรจะตองอําลาไมมี 
บางหรือ ?" 
        เขาทูลวา  "พระเจาขา  นองชายของขาพเจามีอยู." 
        พระศาสดารับสั่งวา  "ถาอยางนั้นทานจงอําลาเขาเสีย  กอน." 
                       [มหาปาละมอบสมบัติใหนองชาย] 
        เขาทูลรบัวา  "ดีแลว" ถวายบังคมพระศาสดาแลว  ไปถึง 
เรือนแลว  ใหเรียกนองชายมา  มอบทรัพยสมบัติใหวา  "แนะพอ 
สวิญญาณกทรัพยก็ดี  อวิญญาณกทรพัยก็ดี  อันใดอันหน่ึง  บรรดา 
มีในตระกูลน้ี  ทรัพยนั้นจงตกเปนภาระของเจาท้ังหมด  เจาดูและทรัพย 
นั้นเถิด." 
        นองชายถามวา  "นาย ก็ทานเลา ?" 
        พ่ีชายตอบวา  "ขาจักบวชในสํานักของพระศาสดา." 
        น.  พ่ีพูดอะไร  เมื่อมารดาของขาพเจาตายแลว  ขาพเจาได 
ทานเปนเหมือนมารดา  เมื่อบิดาตายแลว  ไดทานเปนเหมือนบิดา.  
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สมบัติเปนอันมากมีอยูในเรือนของทาน,  ทานอยูครองเรือนเทาน้ัน  
อาจทําบุญได,  ขอทานอยาไดทําอยางนั้นเลย. 
        พ.  พอ  ขาไดฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา,  เพราะ  (เหตุที่) 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีคุณไพเราะ  (ทั้ง)  ในเบ้ืองตน  ทามกลาง 
และที่สุด  ยกข้ึนสูไตรลักษณะ๑  อันละเอียดสุขุม  ธรรมน้ัน  อันใคร ๆ 
ไมสามารถจะบําเพ็ญใหบริบูรณในทามกลางเรือนได;  ขาจักบวชละ  พอ. 
        น.  พ่ี  เออก็  ทานยังหนุมอยูโดยแท,  เอาไวบวชในเมื่อทานแก 
เถิด. 
        น.  พอ  ก็เม่ือมือและเทาของคนแก  (แต)  ของตัว  ก็ยังวาไมฟง 
ไมเปนไปในอํานาจ,  ก็จักกลาวไปทําอะไรถึงญาติทั้งหลาย,  ขาน้ัน 
จะไมทํา  (ตาม)  ถอยคําของเจา,  ขาจักบําเพ็ญสมณปฏิบัติใหบริบูรณ. 
                มอืและเทาของผูใด  ทรุดโทรมไปเพราะชรา  วา 
                ไมฟง  ผูนั้น  มเีรี่ยวแรงอันชรากําจัดเสียแลว 
                จักประพฤติธรรมอยางไรได. 
ขาจักบวชแนละ  พอ. 
                              [มหาปาละบรรพชาอุปสมบท] 
        เมื่อนองชายกําลังรองไหอยูเทียว,  เขาไปสูสํานักพระศาสดาแลว 
ทูลขอบวช๒  ไดบรรพชาอุปสมบทแลว๒  อยูในสํานักแหงพระอาจารย 
และอุปชฌายครบ  ๕ พรรษาแลว  ออกพรรษา  ปวารณาแลว 
 
        ๑.  ไตรลักษณะ  คือ  อนิจจลักษณะ  ๑  ทุกขลักษณะ ๑  อนัตตลักษณะ ๑. 
        ๒.  ถาฟงตามนี้พระมหาปาละพรรพชาอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  หาใช 
เอหิภกิขุอุปสัมปทาไม.  
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เขาไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  ทลูถามวา  "พระเจาขา  ใน  
พระศาสนาน้ี  มีธุระกี่อยาง ?" 
                              [ธุระ ๒  อยางในพระศาสนา] 
        พระศาสนาตรัสตอบวา   "ภิกษุ  ธุระมี ๒ อยาง คือ  คันถธุระ 
(กับ)  วิปสสนาธุระ  เทาน้ัน." 
        พระมหาปาละทูลถามวา  "พระเจาขา  ก็คันถธุระเปนอยางไร ? 
วิปสสนาธุระเปนอยางไร ?" 
        ศ.  ธุระนี้  คือ  การเรียนนิกายหน่ึงก็ดี  สองนิกายก็ดี  จบ 
พุทธวจนะคือพระไตรปฎกก็ดี  ตามสมควรแกปญญาของตนแลวทรง 
ไว  กลาว  บอก  พุทธวจนะน้ัน  ชื่อวาคันถธุระ. สวนการเริ่มต้ังความ 
สิ้นและความเสื่อมไวในอัตภาพ  ยังวิปสสนาใหเจริญ  ดวยอํานาจ 
แหงการทําการติดตอแลว  ถือเอาพระอรหัตของภิกษุผูมีความประพฤติ 
แคลวคลอง  ยินดียิ่งแลวในเสนาสนะอันสงัด  ชื่อวาวิปสสนาธุระ. 
         ม.  พระเจาขา  ขาพระองคบวชแลวแตเมื่อแก  ไมสามารถจะ 
บําเพ็ญคัณถธุระใหบริบรูณได,  แตจักบําเพ็ญวิปสสนาธุระใหบริบูรณ, 
ขอพระองคตรัสบอกพระกรรมฐานแกขาพระองคเถิด. 
                    [พระมหาปาละเดินทางไปบานปลายแดน] 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา ไดตรัสบอกพระกรรมฐานตลอดถึงพระ 
อรหัตแกพระมหาปาละ. ทานถวายบังคมพระศาสดาแลว  แสวงหา 
ภิกษุผูจะไปกับตน  ไดภิกษุ ๖๐ รูปแลว  ออกพรอมกับเธอท้ังหลาย 
ไปตลอดทาง  ๑๒๐ โยชน  ถึงบานปลายแดนหมูใหญตําบลหน่ึง  จึง  
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พรอมดวยบริวาร  เขาไปบิณฑบาต ณ  บานนั้น.  
               [ชาวบานเสื่อมใสอาราธนาใหอยูจําพรรษา] 
        หมูมนษุย  เห็นภิกษุทั้งหลาย  ผูถึงพรอมดวยวัตร  มีจิต 
เสื่อมใส  แตงอาสนะแลวนิมนตใหนั่ง  อังคาสดวยอาหารอันประณีต 
แลว ถามวา " ทานเจาขา  พระผูเปนเจาจะไปท่ีไหน ?"  เมื่อเธอ 
ทั้งหลายกลาวตอบวา  "อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย  เราจะไปสูที่ 
ตามผาสุก"  ดังน้ีแลว,  มนุษยผูเปนบัณฑิตรูวา  "ทานผูเจริญ  ทั้งหลาย 
แสวงหาเสนาสนะท่ีจําพรรษา,"  จึงกลาวอาราธนาวา  "ทานผูเจริญ 
ถาพระผูเปนเจาท้ังหลาย  พึงอยู ณ  ทีน่ี่ตลอดไตรมาสน้ี  ขาพเจา 
ทั้งหลาย  จะพึงต้ังอยูในสรณะแลวถอืศีล."  แมเธอทั้งหลายก็คิดเห็น 
วา  "เราไดอาศัยตระกูลเหลาน้ี  จักทาํการออกไปจากภพได" ดังน้ี 
จึงรับนิมนต. หมูมนุษยรบัปฏิญญาของเธอท้ังหลายแลว ได  (ชวย 
กัน)  ปดกวาดวิหาร  จัดที่อยูในกลางคืน  และที่อยูในกลางวันแลวมอบ 
ถวาย.  เธอทัง้หลาย  เขาไปบิณฑบาตบานน้ันตําบลเดียวเปนประจํา. 
ครั้งน้ัน  หมอผูหน่ึงเขาไปหาเธอท้ังหลาย  ปวารณาวา  "ทานผูเจริญ 
ธรรมดาในท่ีอยูของคนมาก  ยอมมีความไมผาสุกบาง.  เม่ือความไม 
ผาสุกนั้นเกิดข้ึนแลว  ทานทั้งหลายพึงบอกแกขาพเจา  ขาพเจาจักทํา 
เภสัชถวาย." 
                            [พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค] 
        ในวันจําพรรษา ๑  พระเถระเรียกภิกษุเหลาน้ันมา  (พรอมกัน) 
 
๑.  วสฺสูปนายกิทิวเส.  
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แลว  ถามวา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายจักใหไตรมาสน้ี  
นอมลวงไปดวยอิริยาบถเทาไร ?" 
        ภิกษุทั้งหลายเรียนตอบวา  "จักใหนอมลวงไปดวยอิริยาบถ 
ครบทั้ง ๔ ขอรับ." 
        ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ขอน้ันสมควรละหรือ ?  เรา 
ทั้งหลายควรเปนผูไมประมาทไมใชหรือ ?  เพราะเราท้ังหลายเรียน 
พระกรรมฐานมาจากสํานักของพระพุทธเจา  ผูยังทรงพระชนมอยู. 
แลธรรมดาวาพระพุทธเจาท้ังหลาย  อันคนมักอวดไมสามารถจะให 
ทรงยินดีได,  ดวยวาพระพุทธเจาท้ังหลายนั้น  อันคนมีอัธยาศัยงาม 
(จําพวกเดียว)  พึงใหทรงยินดีได, และข้ึนชื่อวาอบายทั้ง ๔ เปน 
เหมือนเรือนของตัวเอง  แหงคนผูประมาทแลว,  ขอทานท้ังหลายจง 
เปนผูไมประมาทเถิด  ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
        ภ. ก็ทานเลา  ขอรับ. 
        ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ขาพเจาจักให  (ไตรมาสน้ี)  นอม 
ลวงไปดวยอิริยาบถ ๓,  จักไมเหยียดหลัง. 
        ภ.  สาธ ุ ขอจงเปนผูไมประมาทเถิด  ขอรับ. 
                            [จักษุของพระมหาปาละพิการ] 
        เมื่อพระเถระไมหยั่งลงสูนิทรา,  เมื่อเดือนตนผานไปแลว,  โรค 
ในจักษุก็เกิดข้ึน.  สายนํ้าไหลออกจากตาทั้ง ๒ ขาง  เหมือนสาย 
น้ําอันไหลออกจากหมออันทะลุ.  ทานบําเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรี 
ทั้งส้ินแลว  ในเวลาอรุณข้ึน  เขาหองนั่งแลว. ในเวลาภิกขาจาร  
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ภิกษุทั้งหลาย  ไปสูสํานักของพระเถระเรียนวา  "เวลาน้ีเปนเวลา 
ภิกขาจาร  ขอรับ."  พระเถระตอบวา "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ถา 
อยางนั้น  ทานทั้งหลายถือบาตรและจีวรเถิด"  ดังน้ีแลว ใหเธอ 
ทั้งหลายถือบาตรและจีวรของตน  ออกไปแลว. 
        ภิกษุทั้งหลาย  เห็นตาทั้งสองของพระเถระนองอยู  จึงเรียน 
ถามวา  "นั่นเปนอะไร  ขอรับ." 
        ถ.  ทานผูมีอายุทั้งหลาย ลมแทงตาของขาพเจา. 
        ภ.  ทานขอรับ  หมอปวารณาเราไวไมใชหรือ ?  เราควรบอก 
แกเขา. 
        ถ.  ดลีะ  ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
                                   [หมอปรุงยาใหหยอด] 
        เธอทั้งหลายจึงไดบอกแกหมอ. เขาหุงนํ้ามันสงไปถวายแลว. 
พระเถระเม่ือหยอดน้ํามันในจมูก นั่งหยอดเทียวแลวเขาไปภายในบาน. 
        หมอเห็นเรียนถามวา  "ทานขอรับ  ไดยินวา  ลมแทงตาของ 
พระผูเปนเจาหรือ ?" 
        ถ.  เออ  อุบาสก. 
        ม.  ทานเจาขา  ขาพเจาหุงนํ้ามันแลวสงไป (ถวาย)  ทานหยอด 
ทางจมูกแลวหรือ ? 
        ถ.  เออ  อุบาสก. 
        ม.  เดี๋ยวน้ี  เปนอยางไร  ขอรับ. 
        ถ.  ยังแทงอยูทีเดียว  อุบาสก.  
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                             [พระมหาปาละน่ังหยอดยา] 
        หมอคิดฉงนใจวา  "เราสงนํ้ามันเพ่ือจะยังโรคใหระงับไดดวย 
การหยอดเพียงครั้งเดียวเทาน้ันไปถวายแลว,  เหตุไฉนหนอแล  โรค 
จึงยังไมสงบ ?"  จึงเรียนถามวา  "ทานเจาขา  น้ํามันนั้น  ทานน่ัง 
หยอดหรือนอนหยอด." 
        พระเถระไดนิ่งเสีย,  ทานแมหมอซักถามอยูก็ไมพูด. 
        หมอนกึวา  "เราจักไปวิหารดูที่อยูเอง"  ดังน้ีแลว  กลาววา 
"ถาอยางนั้น  นิมนตไปเถิด  ขอรับ"  ผละพระเถระแลว  ไปสู 
วิหารดูที่อยูของพระเถระ  เห็นแตที่จงกรมและท่ีนั่ง  ไมเห็นที่นอน 
จึงเรียนถามวา  "ทานเจาขา  น้ํามันนั้น ทานน่ังหยอดหรือนอน 
หยอด"  พระเถระไดนิ่งเสีย.  หมอออนวอนซํ้าวา  "ทานผูเจริญ 
ขอทานอยาไดทําอยางนั้น,  ธรรมดาสมณธรรม  เมื่อรางกายยังเปน 
ไปอยู  ก็อาจทําได,  ขอทานนอนหยอดเถิด." 
                      [พระมหาปาละปรึกษากรัชกาย] 
        พระเถระตอบวา "ไปเถิด  ผูมีอายุ  ขาพเจาจักปรึกษาดู 
กอนแลวจึงจักรู."  กใ็นทีน่ั้นไมมีญาติสาโลหิตของพระเถระเลย  ทาน 
จะพึงปรึกษากับใครเลา ?  ถึงอยางนั้น  ทานปรึกษากับกรัชกาย๑  อยู 
ดําริวา  "แนะปาลิตะผูมีอายุ  ทานจงวามากอน,  ทานจักเห็นแกจักษุ 
หรือจักเห็นแกพระพุทธศาสนา, ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สุด  อันใครตาม 
คนไปก็รูไมได  การคณนานับตัวทานผูบอดดวยจักษุหามีไม,  และ 
 
๑.  แปลวากายอันเกิดแตธุลีมีในสรีระ.  
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พระพุทธเจาทั้งหลาย  ก็ลวงไปหลายรอยหลายพันพระองคแลว  ใน 
พระพุทธเจาเหลาน้ัน พระพุทธเจา  แมแตพระองคเดียวก็กําหนดไมได. 
ทานไดผูกใจไวเดี๋ยวน้ีเองวา  "จักไมนอน  จนตลอด ๓ เดือนภายใน 
ฤดูฝนนี้;"  เหตุฉะนั้น  จักษุของทานฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด 
ทานจงทรงแตพระพุทธศาสนาไวเถิด  อยาเห็นแกจักษุเลย"  เมื่อกลาว 
สอนภูตกาย ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีวา  :- 
                "จักษุที่ทานถือวาของตัว  เส่ือมไปเสียเถิด,  หู 
                ก็เสื่อมไปเสียเถิด,  กายก็เปนเหมือนกันอยาง 
                นัน้เถิด,  แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายน้ี  กเ็ส่ือม 
                ไปเสียเถิด, ปาลิตะ  เหตุไฉน  ทานจึงประมาท 
                อยู. จักษุที่ทานถือวาของตัว  ทรุดโทรมไปเสีย 
                เถิด,  หูก็ทรุดโทรมไปเสียเถิด,  กายก็เปนเหมือน 
                กนัอยางน้ันเถิด,  แมสรรพส่ิงอันอาศัยกายน้ี 
                กท็รุดโทรมไปเสียเถิด,  ปาลิตะ  เหตุไฉน  ทาน 
                จึงประมาทอยู. จักษุที่ทานถือวาของตัว แตก 
                ไปเสียเถิด, หูก็แตกไปเสียเถิด, รูปก็เปน 
                เหมือนกันอยางน้ันเถิด,  แมสรรพสิ่งอนัอาศัย 
                กายน้ี  ก็แตกไปเสียเถิด,  ปาลิตะ  เหตุไฉน 
                ทานจึงประมาทอยู." 
                               [หมอเลิกรักษาพระมหาปาละ] 
        ครั้นพระเถระใหโอวาทแกตนเองดวย  ๓  คาถาอยางแลว  ไดนั่ง  
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ทํานัตถุกรรม ๑  แลวจึงเขาไปบานเพ่ือบิณฑบาต  หมอเห็นแลวเรียน 
ถามวา  "ทานเจาขา  ทานทํานัตถุกรรมแลวหรือ ?" 
        ถ.  เออ  อุบาสก. 
        ม.  เปนอยางไรบาง  ขอรับ. 
        ถ.  ยังแทงอยูเทียว อุบาสก. 
        ม.  ทานน่ังหยอดหรือนอนหยอด  ขอรับ. 
        พระเถระไดนิ่งเสีย, ทานแมอันหมอถามซ้ํา  กไ็มพูดอะไร. 
        ขณะนั้น  หมอกกลาวกะทานวา  "ทานผูเจริญ  ทานไมทํา 
ความสบาย,  ต้ังแตวันนี้  ขอทานอยาไดกลาววา  'หมอผูโนนหุงนํ้ามัน 
ใหเรา'  แมขาพเจาก็จักไมกลาววา  'ขาพเจาหุงนํ้ามันถวายทาน." 
           [พระเถระเสียจักษุพรอมดวยบรรลุดวยพระอรหัต] 
        พระเถระถูกหมอบอกเลิกแลว กลับไปสูวิหาร  ดําริวา  "ทาน 
แมหมอเขาก็บอกเลิกแลว  ทานอยาไดละอิริยาบถเสียนะ  สมณะ" 
แลวกลาวสอนตนดวยคาถานี้วา 
                "ปาลิตะ  ทานถูกหมอเขาบอกเลิกจากการรักษา 
                ทิ้งเสียแลว  เท่ียงตอมัจจุราช  ไฉนจึงยังประมาท 
                อยูเลา ?" 
ดังน้ีแลว บําเพ็ญสมณธรรม. 
        ลําดับนั้น  พอมัชฌิมยามลวงแลว,  ทั้งดวงตา ทั้งกิเลส  ของ 
ทานแตก (พรอมกัน) ไมกอนไมหลังกวากัน.  ทานเปนพระอรหันต 
 
๑ .  คือเปาน้ํามัน.  
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สุกขวิปสสก๑ เขาไปสูหองนั่งแลว.  
                [พวกภิกษุและชาวบานรับบํารุงพระเถระ] 
          ในเวลาภิกขาจาร  ภิกษุทั้งหลายไปเรียนวา  "ทานผูเจริญ 
เวลาน้ี  เปนเวลาภิกขาจาร." 
        ถ.  กาลหรือ  ?  ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
        ภ.  ขอรบั. 
        ถ.  ถาอยางนั้น  ทานทั้งหลายไปเถิด. 
        ภ.  ก็ทานเลา ?  ขอรับ. 
        ถ.  ตาของขาพเจา  เส่ือมเสียแลว ทานผูมีอายุทั้งหลาย. 
        เธอทั้งหลายแลดูตาของทานแลว  มีตาเต็มดวยนํ้าตา  ปลอบ 
พระเถระวา "ทานผูเจริญ  ทานอยาคิดไปเลย,  กระผมทั้งหลาย 
จักปฏิบัติทาน"  ดังน้ีแลว  ทําวัตรปฏบิัติที่ควรจะทําเสร็จแลวเขาไป 
สูบาน.  หมูมนุษยไมเห็นพระเถระ  ถามวา  "ทานเจาขา  พระผูเปนเจา 
ของขาพเจาทั้งหลาย  ไปขางไหนเสีย"  ทราบขาวนั้นแลว  สงขาวตม 
ไปถวายกอนแลว  ถือเอาบิณฑบาตไปเอง  ไหวพระเถระแลว  รองไห 
กลิ้งเกลือกอยูแทบเทา  (ของทาน)  ปลอบวา  "ทานเจาขา  ขาพเจา 
ทั้งหลายจักรับปฏิบัติ  ทานอยาไดคิดไปเลย  แลวลากลับ. ต้ังแตนั้นมา 
เขาก็สงขางตมและขาวสวยไปถวายที่วิหารเปนนิตย. 
        ฝายพระเถระ ก็กลาวสอนภิกษุ ๖๐ รูปนอกนี้เปนนิรันดร. เธอ 
 
๑.  คือ  เปนพระอรหันต  ฝายวิปสสนา.  
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ทั้งหลายต้ังอยูในโอวาทของทาน,  ครั้นจวนวันปวารณา  ก็บรรลุ  
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาทุกรูป. 
                           [พวกภิกษุไปเฝาพระศาสดา]  
        ก็แลเธอทั้งหลายออกพรรษาแลว  อยากจะเฝาพระศาสดา  จึง 
เรียนพระเถระวา "กระผมท้ังหลายอยากจะเฝาพระศาสดา ขอรับ." 
        พระเถระไดฟงคําของเธอท้ังหลายแลวคิดวา  "เราเปนคน 
ทุพพลภาพ  และในระหวางทาง  ดงที่อมนุษยสิงก็มีอยู  เมื่อเราไป 
กับเธอท้ังหลาย จักพากันลําบากท้ังหมด  จักไมอาจเพ่ืออันไดแม 
ภิกษา  เราจักสงภิกษุเหลาน้ีไปเสียกอน." ลําดับนั้น ทานจึงกลาว 
กะเธอท้ังหลายวา  "ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายไปกอนเถิด." 
        ภ.  ก็ทานเลา  ?  ขอรับ. 
        ถ.  ขาพเจาเปนคนทุพพลภาพ  และในระหวางทาง ดงท่ีอมนุษย 
สิงก็มีอยู  เมื่อขาพเจาไปกันทานท้ังหลาย  จักพากันลําบากท้ังหมด 
ทานท้ังหลายไปกอนเถิด. 
        ภ.  อยาทําอยางนี้เลย  ขอรับ  กระผมท้ังหลายจักไปพรอมกันกับ 
ทานทีเดียว. 
        ถ.  "ทานท้ังหลายอยาชอบอยางนั้นเลย,  เมื่อเปนอยางนั้น 
ความไมผาสุกจักมีแกขาพเจา,  นองชายของขาพเจา  เห็นทานท้ังหลาย 
แลว  คงจักถาม,  เมื่อเชนนั้น  ทานทั้งหลายพึงบอกความท่ีจักษุของ 
ขาพเจาเส่ือมเสียแลวแกเขา,  เขาคงจักสงใคร ๆ  มาสูสํานักของขาพเจา, 
ขาพเจาจักไปกับเขา,  ทานท้ังหลายจงไหวพระทศพลและพระอสีติมหา-  
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เถระตามคําของขาพเจา" ดังน้ีแลว  กส็งภิกษุเหลานั้นไป.  
                     [พวกภิกษุแจงขาวแกนองชายพระเถระ] 
        เธอทั้งหลายขมาพระเถระแลว  เขาไปสูภายในบาน. หมูมนุษย 
นิมนตใหนั่ง  ถวายภิกษาแลว  ถามวา  "ทานเจาขา  ดูทาทีพระผูเปน 
เจาท้ังหลายจะไปกันละหรือ ?" 
        เธอทั้งหลายตอบวา  "เออ  อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย พวก 
ขาพเจาอยากจะเฝาพระศาสดา."  พวกเขาออนวอนเปนหลายครั้งแลว 
ทราบความพอใจในการท่ีเธอทั้งหลายจะไปใหได  จึงตามไปสงแลว 
บนรําพันกลับมา. 
        ฝายเธอทั้งหลาย  ไปถึงพระเชตวันโดยลําดับ  ถวายบังคม 
พระศาสดาและไหวพระมหาเถระทั้งหลาย  ตามคําของพระเถระแลว, 
ครั้นรุงข้ึน  เขาไปสูถนนท่ีนองชายของพระเถระอยู  เพื่อบิณฑบาต. 
กุฎมพีจําเธอทั้งหลายได  นิมนตใหนั่ง  ทําปฏิสันถารแลว  ถามวา 
"พระเถระพี่ชายของขาพเจาอยูไหน ?" 
        ลําดับนั้น  เธอท้ังหลาย  แจงขาวน้ันแกเขาแลว. 
        เขารองไหกลิ้งเกลืออยูแทบบาทมูลของเธอทั้งหลาย  ถามวา 
"ทานเจาขา  บัดนี้ควรทําอะไรดี ?" 
                       [สงสามเณรหลานชายไปรับพระเถระ] 
        ภ.  พระเถระตองการใหใคร ๆ  ไปจากที่นี้,  ในกาลเมื่อไปถึง 
แลว  ทานจักมากับเขา. 
        ก.  ทานเจาขา  เจาคนนี้  หลานของขาพเจาชื่อปาลิตะ  ขอ  
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ทานท้ังหลายสงเจาน่ีไปเถิด.   
        ภ. สงไปอยางนี้ไมได  (เพราะ)  อันตรายในทางมีอยู, ตองให 
บวชเสียกอนแลวสงไป  จึงจะควร. 
        ก.  ขอทานท้ังหลายทําอยางนั้นแลวสงไปเถิด ขอรับ. 
        ครั้งน้ัน  เธอท้ังหลายใหเขาบวชแลว  สั่งสอนใหศึกษาขอ 
วัตรปฏิบัติมีรับจีวรเปนตนสักกึ่งเดือนแลว บอกทางใหแลวสงไป. 
        สามเณรถึงบานน้ันโดยลําดับ  เห็นชายผูใหญคนหน่ึงที่ประตูบาน 
จึงถามวา  "วิหารปาไร ๆ  อาศัยบานนี้มีบางหรือ ?" 
        ช.  ม ีเจาขา. 
        ส. ใครอยูที่นั้น ? 
        ช.  พระเถระชื่อปาลิตะ๑ เจาขา. 
        ส.  ขอทานบอกทางแกขาพเจาหนอย. 
        ช.  ทานเปนอะไรกัน ?  เจาขา. 
        ส.  รูปเปนหลานของพระเถระ. 
                          [สามเณรชวนพระมหาปาละกลับ] 
        ขณะนั้น  เขาพาเธอนําไปสูวิหารแลว.  เธอไหวพระเถระแลว 
ทําวัตรปฏิบัติ  บํารุงพระเถระดวยดีสักกึ่งเดือนแลว  เรียนวา 
"ทานผูเจริญ กุฎมพีผูลุงของกระผม  ตองการใหทานกลับไป  ขอ 
ทานมาไปดวยกันเถิด." 
        พระเถระกลาววา  "ถาอยางนั้น  เธอจงจับปลายไมเทาของ 
 
๑.  นาจะช่ือปาละ  เพราะปาลิตะ  เปนช่ือของสามเณรหลานชาย.  
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เราขา."  สามเณรจับปลายไมเทา เขาไปภายในบานกับพระเถระ.  
หมูมนุษยนิมนตใหนั่งแลว  เรียนถามวา  "ทานผูเจริญ  ดูทาที 
ทานจะไปละกระมัง ?" 
        พระเถระตอบวา  "เออ อุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลาย  เราจะไป 
ถวายบังคมพระศาสดา."  หมูมนุษยเหลาน้ัน  ออนวอนโดยประการ 
ตาง ๆ เมื่อไมได (สมหวัง)  ก็ไปสงพระเถระไดกึ่งทางแลว พากัน 
รองไหกลับมา. 
                       [สามเณรถึงสีลวิบัติเพราะเสียงหญิง] 
        สามเณรพาพระเถระ  ดวยปลายไมเทาไปอยู  ถึงบานท่ีพระเถระ 
เคยอาศัยเมืองชื่อสังกัฏฐะ  อยูแลวในดงระหวางทาง.  เธอไดยินเสียง 
ขับของหญิงคนหนึ่ง  ผูออกจากบานนั้นแลว  ขับพลางเท่ียวเก็บฟนพลาง 
อยูในปา ถือนิมิตในเสียงแลว. 
        จริงอยู  ไมมีเสียงอ่ืน  ชื่อวาสามารถแผไปท่ัวสรีระของบุรุษ 
ทั้งหลายต้ังอยู  เหมือนเสียงหญิง.  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราไมเห็นเสียงอ่ืนแมสักอยาง  อันจะ 
ยึดจิตของบุรุษต้ังอยู  เหมือนเสียงหญิง นะภิกษุทั้งหลาย." 
        สามเณรถือนิมิตในเสียงนั้นแลว  ปลอยปลายไมเทาเสียแลว 
กลาววา  "ทานขอรับ  ขอทานรออยูกอน,  กิจขอบกระผมมี" 
ดังน้ีแลว  ไปสูสํานักของหญิงน้ัน.  นางเห็นเธอแลวไดหยุดนิ่ง. 
เธอถึงสีลวิบัติกับนางแลว.  พระเถระคิดวา  "เราไดยินเสียงขับอันหน่ึง 
แลวเดี๋ยวน้ีเอง, ก็แล  เสยีงนั้นคงเปนเสียงหญิง, ถงึสามเณรก็ 
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ชักชาอยู,  เธอจักถึงสีลวิบัติเสียแนแลว."  ฝายสามเณรน้ัน  ทํากิจของ  
ตนสําเร็จแลวมาพูดวา "เราทั้งหลายไปกันเถิด  ขอรับ." 
        ขณะนั้น  พระเถระถามเธอวา  "สามเณร เธอกลายเปนคน 
ชั่วเสียแลวหรือ ?"  เธอนิ่งเสีย  แมพระเถระถามซ้ําก็ไมพูดอะไร ๆ. 
                           [พระเถระไมยอมใหสามเณรคบ] 
        ลําดับนั้น  พระเถระกลาวกะเธอวา  "ธุระดวยการท่ีคนชั่วเชน 
เธอจับปลายไมเทาของเรา  ไมตองมี."  เธอถึงซ่ึงความสังเวชแลว 
เปลื้องผากาสายะเสียแลว  นุงหมอยางคฤหัสถพูดวา  "ทานผูเจริญ 
เมื่อกอน  กระผมเปนสามเณร  แตเดี๋ยวน้ีกระผมกลับเปนคฤหัสถแลว, 
อน่ึง  กระผมเม่ือบวชก็ไมไดบวชดวยศรัทธา  บวชเพราะกลัวแตอันตราย 
ในหนทางของทานมาไปดวยกันเถิด." 
        พระเถระพูดวา  "ผูมีอายุ  คฤหัสถชั่วก็ด ี สมณะชั่วก็ดี  กช็ั่ว 
ทั้งน้ัน;  เธอแมต้ังอยูในความเปนสมณะแลว ไมอาจเพ่ือทําคุณ 
เพียงแตศีลใหบริบูรณ  เปนคฤหัสถ  จักทําความดีงามชื่ออะไรได, 
ธุระดวยการท่ีคนชั่วเชนเธอจับปลายไมเทาของเรา  ไมตองมี." 
        นายปาลิตะตอบวา  "ทานผูเจริญ  หนทางมีอมนุษยชุมและ 
ทานก็เสียจักษุ  จักอยูในที่นี้อยางไรได." 
        ลําดับนั้น  พระเถระ กลาวกะเขาวา "ผูมีอายุ เธออยาง 
ไดคิดอยางนั้นเลย,  เราจะนอนตายอยู  ณ  ที่นี้ก็ด ี จะนอนกลิกกลับไป 
กลับมา  ณ  ที่นี้ก็ดี  ข้ึนชือ่วาการไปกับเธอยอมไมมี"  (ครั้นวาอยางนี้ 
แลว)  ไดกลาวคาถาเหลานี้วา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 23 

                "เอาเถิด  เราเปนผูมีจักษุอันเสียแลว  มาสูทาง  
                ไกลอันกันดาร  นอนอยู  (กช็าง)  จะไมไป, 
                เพราะความเปนสหายในชนพาลยอมไมม.ี  เอา 
                เถิด  เราเปนผูมีจักษุเสียแลว  มาสูทางไกล 
                อนักันดาร จักตายเสีย  จักไมไป,  เพราะความ 
                เปนสหายในชนพาลยอมไมมี" 
        นายปาลิตะ  ไดยินคําน้ันแลว  เกิดความสังเวช  นกึวา "เราทํา 
กรรมหนัก เปนไปโดยดวน  ไมสมควรหนอ"  ดังน้ีแลว  กอดแขน 
คร่ําครวญ  แลนเขาราวปา  ไดหลีกไป ดวยประการนั้นแล. 
                                  [อาสนะทาวสักกะรอน] 
        ดวยเดชแหงศีลแมของพระเถระ  (ในขณะนั้น)  บัณฑุกัมพล- 
สิลาอาสน     ของทาวสักกเทวราช  ยาว  ๖๐  โยชน  กวาง  ๕  โยชน 
หนา  ๑๕  โยชน  มีสีดุจดอกชัยพฤกษ  มีปกติยุบลงในเวลาประทับ 
และฟูข้ึนในเวลาเสด็จลุกข้ึน  แสดงอาการรอนแลว. 
        ทาวสักกเทวราช  ทรงดําริวา  "ใครหนอแล  ใครจะยังเรา 
ใหเคลื่อนจากสถาน"  ดั่งน้ีแลว  ทรงเล็งลงมา ไดทอดพระเนตรเห็น 
พระเถระดวยทิพยจักษุ. 
        เหตุนั้น  พระโบราณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา 
                "ทาวสหัสเนตร  ผูเปนเจาแหงเทวดา  สอง 
                ทพิยจักษุ  (ทรงทราบวา) พระปาลเถระองคนี้ 
 
๑.  แผนศิลาท่ีประทับ  มีสีดุจผาขนสัตวเหลือง. 

   



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 24 

                ติเตียนคนบาป  ชําระเครื่องเล้ียงชีพใหบริสุทธิ์ 
                แลว,  ทาวสหัสเนตร  ผูเปนเจาแหงเทวดา  
                สองทิพยจักษุ  (ทรงทราบวา)  พระปาลเถระ 
                องคนี้หนักในธรรม  ยินดีในศาสนา  นั่งอยูแลว." 
        ขณะนั้น  ทาวเธอไดทรงพระดําริวา  "ถาเราจักไมไปสูสํานัก 
ของพระผูเปนเจา ผูติเตียนคนบาป  หนักในธรรม  เห็นปานน้ัน, 
ศีรษะของเราพึงแตก ๗ เสี่ยง;  เราจักไปสูสํานักของทาน,"  (ครั้น 
ทรงพระดําริฉะน้ีแลว  ก็เสด็จไป). 
        เหตุนั้น  (พระโบราณาจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา) 
                "ทาวสหัสเนตร ผูเปนเจาแหงเทวดา  ทรงสิริ 
                ของเทวราช  เสด็จมาโดยขณะนั้นแลว  เขาไป 
                ใกลพระจักขุปาลเถระแลว." 
ก็และครั้นเสด็จเขาไปใกลแลว  ไดทรงทําเสียงฝพระบาทในที่ใกล 
พระเถระ. 
        ขณะนั้น  พระเถระถามทาวเธอวา  "นั่นใคร ?" 
        เทวราชตรัสตอบวา  "ขาพเจาคนเดินทาง  เจาขา ." 
        ถ. ทานจะไปไหน  อุบาสก 
        ท.  เมืองสาวัตถี เจาขา. 
        ถ.  ไปเถิด  ทานผูมีอายุ. 
        ท.  ก็พระผูเปนเจาเลา  เจาขา  จักไปไหน ? 
        ถ.  ถึงเราก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน. 
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        ท.  ถาอยางนั้น  เราทั้งหลายไปดวยกันเถิด  เจาขา.  
        ถ. เราเปนคนทุพพลภาพ,  ความเนิ่นชาจักมีแกทานผูไปอยู 
กับเรา. 
        ท.  กิจรบีของขาพเจาไมมี  ถึงขาพเจาไปอยูกับพระผูเปนเจา 
จักไดบุญกิรยิาวัตถุ ๑๐  สักประการหนึ่ง  เราทั้งหลานไปดวยกันเถอะ 
เจาขา. 
        พระเถระคิดวา  "นั่นจักเปนสัตบุรุษ"  จึงกลาววา  "ถาอยางนั้น 
จับปลายไมเทาเขาถือ  อุบาสก." 
             [ทาวสักกเทวราช  พาพระเถระไปถึงพระเชตวัน] 
        ทางสักกเทวราช ทรงทําอยางนั้นแลว  ยอพ้ืนปฐพีใหถึงพระ 
เชตวันในเพลาเย็น. 
        พระเถระไดฟงเสียงเครื่องประโคมมีสังขและบัณเฑาะวเปนตน 
แลว  ถามวา  "นั่น  เสียงที่ไหน ?" 
        ท. ในเมืองสาวัตถี   เจาขา. 
        ถ.  ในเวลาไป  เราไปโดยกาลชาแลว. 
        ท. ขาพเจารูทางตรง  เจาขา. 
        ในขณะนั้น  พระเถระกําหนดไดวา  "ผูนี้มิใชมนุษย  จักเปน 
เทวดา." 
                (เหตุนั้น  พระโบราณจารยทั้งหลาย  จึงกลาววา) 
                "ทาวสหัสเนตร  ผูเปนเจาแหงเทวดา  ทรงสิร ิ
                ของเทวราช  ยนทางน้ัน  พลันเสด็จมาถึง 
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                เมอืงสาวัตถีแลว."  
        ทาวเธอนําพระเถระไปสูบรรณศาลา  ที่กุฎมพีผูนองชายทําเพ่ือ 
ประโยชนแกพระเถระนั่นเทียว  นิมนตใหนั่งเหนือแผนกระดานแลว 
จําแลงเปนสหายที่รักไปสูสํานักของกุฎมพีจุลปาละ    ตรัสรองเรียกวา 
"แนะปาละผูสหาย." 
        กุฎีมพีจุลปาละรองถามวา  "อะไร ?  สหาย." 
        ท. ทานรูความท่ีพระเถระมาแลวหรือ ? 
        จ.  ขาพเจายังไมรู, กพ็ระเถระมาแลวหรือ ? 
        เทวราช ตรัสวา  "เออ  สหาย  ขาพเจาไปวิหาร  เห็นพระเถระ 
นั่งอยูในบรรณศาลาที่ทานทํา  มาแลวเด๋ียวน้ีเอง"  ดังน้ีแลว  เสด็จ 
หลีกไป. 
        ฝายกุฎมพีไปถึงวิหาร  เห็นพระเถระแลว  รองไหกลิ้งเกลือก 
อยูที่บาทมูล  กลาววา "ทานผูเจริญเจาขา  ขาพเจาเห็นเหตุนี้แลวจึง 
ไมยอมใหทานบวช"  ดังน้ีเปนตนแลว  ทําเด็กทาส ๒ คนใหเปนไทย 
ใหบวชในสาํนักของพระเถระแลว  สั่งวา  "ทานทั้งหลาย  จงนําเอา 
ของฉันมีขาวตมและขาวสวยเปนตน  มาจากภายในบานอุปฏฐากพระ- 
เถระ"  ดังน้ีแลว  มอบใหแลว. สามเถรทั้งหลาย ก็ทําวัตรปฏิบัติ 
อุปฏฐากพระเถระแลว. 
        ภายหลงัวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายผูอยูในทิศ  (ผูอยูที่อ่ืน) มาสู 
พระเชตวัน  ดวยหวังวา  "จักเฝาพระศาสดา"  ถวายบังคมพระศาสดา 
เยี่ยมพระอสีติมหาเถระแลว  เที่ยวจาริกอยูในวิหาร  ถึงท่ีอยูของ  
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พระจักขุปาลเถระแลว  มีหนาตรงตอท่ีนั้นในเวลาเย็น  ดวยหวังวา  
"จักดูแมที่นี้." 
           ในขณะนั้น  มหาเมฆต้ังข้ึนแลว  พวกเธอคิดวา "เดี๋ยวนี้ 
เย็นแลว,  และเมฆก็ต้ังข้ึนแลว,  เราจักมาดูแตเชาเท่ียว" ดังน้ีแลว 
กลับไป.  ฝนตกในปฐมยาม  หยุดในมัชฌิมยาม.  พระเถระเปนผู (เคย) 
ปรารภความเพียร  เดินจงกรมเปนอาจิณ;  เหตุฉะน้ัน  จึงลงสูที่กรม 
แลวในปจฉิมยาม.  แลในกาลนั้น  ตัวแมลงคอมทอง (หรือแมลงเมา) 
เปนอันมาก  ต้ังข้ึนแลว  บนพ้ืนที่ฝนตกใหม.  ตัวเหลาน้ัน  เมื่อพระ 
เถระจงกรมอยู  ไดวิบัติ (ตาย)  โดยมาก. 
        พวกอันเตวาสิก  ยังไมทันกวาดท่ีจงกรมของพระเถระ  แตเชาตรู. 
ฝายพระพวกภิกษุนอกน้ี  มาดวยหวังวา  "จักดูที่อยูของพระเถระ"  เห็น 
สัตวทั้งหลายในที่จงกรมแลว  ถามวา  "ใครจงกรมในท่ีนี้."  พวก 
อันเตวาสิกของพระเถระตอบวา  "อุปชฌายของพวกกระผมขอรับ." 
เธอทั้งหลายติเตียนวา  "ทานท้ังหลายดูกรรมของสมณะเถิด  ในกาล 
มีจักษุทานนอนหลับเสีย  ไมทําอะไร, ในกาลมีจักษุวิกลเดี๋ยวน้ี 
ไวตัววา  'จงกรม'  ทําสัตวมีประมาณถึงเทาน้ีใหตายแลว  ทานคิดวา 
'จักทําประโยชน'  กลับทาํการหาประโยชนมิได." 
        พวกเธอไปกราบทูลพระตถาคตแลวในขณะน้ันวา  "พระเจาขา 
พระจักขุปาลเถระ  ไวตัววา  'จงกรม'  ทําสัตวมีชีวิตเปนอันมาก 
ใหตายแลว." 
        พระศาสดาตรัสถามวา  "ทานท้ังหลายเห็นเธอกําลังทําสัตวมี  
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ชีวิตเปนอันมากใหตายแลวหรือ ?"  
        ภิกษุเหลาน้ัน กราบทูลวา "ไมไดเห็น พระเจาขา." 
        ศ.  ทานท้ังหลายไมเห็นเธอ  (ทําดังน้ี)  ฉันใดแล  ถึงเธอก็ไม 
เห็นสัตวมีชีวิตเหลาน้ัน  ฉันนั้น,  ภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวาเจตนาเปน 
เหตุใหตาย  ของพระขีณาสพทั้งหลาย  (คือบุคคลผูมีอาสวะสิ้นแลว) 
มิไดมี. 
        ภ.  พระเจาขา  เมื่ออุปนิสัยแหงพระอรหัตมีอยู  เหตุไฉน 
ทานจึงกลายเปนคนมีจักษุมืดแลว. 
        ศ. ดวยอํานาจกรรมอันตนทําไวแลว  ภิกษุทัง้หลาย 
        ภ.  ก็ทานไดทํากรรมอะไรไวแลว  พระเจาขา. 
                        [บุรพกรรมของพระจักขุปาลเถระ]    
        พระศาสดาตรัสวา " ภิกษุทั้งหลาย  ถาอยางนี้  ทานทั้งหลาย 
จงฟง"  ดังน้ีแลว  (ตรัสเลาเรื่องวา) 
        ในอดีตกาล  ครั้งพระเจาพาราณสี  ดํารงราชยอยูในกรุง 
พาราณสี  หมอผูหน่ึงเที่ยวทําเวชกรรมอยูในบางและนิคม  เห็น 
หญิงทุรพลดวยจักษุคนหน่ึง  จึงถามวา  "ความไมผาสุกของทานเปน 
อยางไร ?" 
        หญิงน้ันตอบวา  "ขาพเจาไมแลเห็นดวยดวงตา." 
        หมอกลาววา  "ขาพเจาจักทํายาใหแกทาน" 
        ญ.  ทําเถิด  นาย. 
        ม.  ทานจักใหอะไรแกขาพเจา ?  
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        ญ.  ถาทานอาจกระทําดวงตาของขาพเจากลับเปนปกติได,  
ขาพเจากับบุตรและธิดา  จักยอมเปนทาสีของทาน. 
        ม.  รับวา  "ดีละ"  ดังน้ีแลว ประกอบยาใหแลว.  ดวงตา 
กลับเปนปกติ ดวยยาขนานเดียวเทาน้ัน. 
        หญิงน้ันคิดแลววา "เราไดปฏิญญาแกหมอนั่นไววา  "จักพรอม 
ดวยบุตรธิดา  ยอมเปนทาสีของเขา"  ก็แตเขาจักไมเรียกเราดวยวาจา 
อันออนหวาน  เราจักลวงเขา."  นางอันหมอมาแลว  ถามวา  "เปน 
อยางไร ?  นางผูเจริญ "  ตอบวา  "เมื่อกอน  ดวงตาของขาพเจา 
ปวดนอย  เดี๋ยวน้ีปวดมากเหลือเกิน."  หมอคิดวา  "หญิงน้ีประสงค 
ลวงเราแลวไมใหอะไร  ความตองการของเราดวยคาจางที่หญิงนี้ใหแก 
เรามิไดมี,  เราจักทําใหจักษุมืดเสียเด๋ียวนี้"  แลวไปถึงเรือนบอก 
ความน้ันแกภรรยา.  เขาไดนิ่งเสีย.  หมอนั้นประกอบยาขนานหน่ึงแลว 
ไปสูสํานักหญิงน้ัน  บอกใหหยอดวา  "นางผูเจริญ  ขอทานจงหยอดยา 
ขนานน้ี."  ดวงตาทั้ง ๒  ขาง  ไดดับวูบแลวเหมือนเปลวไฟ.  หมอนั้น 
ได  (มาเกิด)  เปนจักขุปาลภิกษุแลว.  
           พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  กรรมที่บตุรของเราทํา 
แลวในกาลน้ัน  ติดตามเธอไปขางหลัง ๆ,   จริงอยู  ข้ึนชื่อวา บาป- 
กรรมน้ี  ยอมตามผูทําไป   เหมือนลออันหมุนตามรอยเทาโคพลิพัท 
(คือโคที่เขาเทียมเกวียนบรรทุกสินคา)  ตัวเข็นธุระไปอยู"  ครั้น 
ตรัสเรื่องนี้แลว  พระองคผูเปนพระธรรมราชา  ไดตรัสพระคาถานี้ 
สืบอนุสนธิ  ดุจประทับพระราชสาสน  ซึ่งมีดินประจําไวแลว  ดวย  
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พระราชลัญจกรวา 
                "ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ 
                สําเร็จและดวยใจ,  ถาบุคคลมีใจราย  พูดอยูก็ดี 
                ทําอยูก็ดี,  ทุกขยอมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น 
                ดุจลอมหมุนไปตามรอยเทาโค  ผูนําแอกไปอยู 
                ฉะน้ัน." 
                                                   [แกอรรถ] 
        จิตท่ีเปนไปในภูมิ  ๔ แมทั้งหมด  ตางโดยจิตมีกามาวจรกุศลจิต 
เปนตน  ชื่อวา  "มโน"  ในพระคาถาน้ัน,  ถึงอยางนั้น  ในบทน้ี 
เมื่อนิยม  กะ  กําหนดลง  ดวยอํานาจจิตท่ีเกิดข้ึนแกหมอนั้นในคราวนั้น 
ยอมไดจําเพาะจิต  ที่เปนไปกับดวยโทมนัส  ประกอบดวยปฏิฆะ 
(อยางเดียว). 
        บทวา  ปุพฺพงฺคมา  คือ  ชื่อวา  มาตามพรอมดวยจิตน้ัน  อันเปน 
หัวหนาไปกอน. 
        บทวา ธมฺมา  คือ  ชื่อวา  ธรรมเปน ๔ อยาง  ดวยอํานาจคุณ- 
ธรรม  เทศนาธรรม  ปริยติัธรรม  และนิสสัตตนิชชีวธรรม.  ใน 
ธรรม  ๔ ประการน้ัน  ธรรมศัพทนี้ในคําวา 
                "ธรรมและอธรรม ๒ ประการ  ใหผลเหมือนกัน 
                หามิได  อธรรมยอมนําไปสูนรก  ธรรมยอม 
                ใหถึงสุคติ."  
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ดังน้ี  ชื่อวาคุณธรรม  (แปลวาธรรมคือคุณ).  ธรรมศัพทนี้  ใน  
คําวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมงามเบื้องตน  แกทาน 
ทั้งหลาย"  ดงัน้ีเปนตน  ชื่อวาเทศนาธรรม  (แปลวาธรรมคือเทศนา) 
ธรรมศัพทนี ้ ในคําวา  "ภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  กุลบุตรบางจําพวกใน 
โลกนี ้ ยอมเรียนธรรม  คือสุตตะ  เคยยะ"  ดังน้ีเปนตน  ชื่อวา 
ปริยัติธรรม  (แปลวาธรรมคือปริยัติ).  ธรรมศัพทนี้  ในคําวา 
"ก็สมัยนั้นแล  ธรรมทั้งหลายยอมมี  ขันธทั้งหลายยอมมี" ดังน้ี 
เปนตน  ชื่อวานิสสัตตธรรม  (แปลวาธรรมคือสภาพที่มิใชสัตว) 
นัยแมในบทวา  "นิชชีวธรรม"  (ซึ่งแปลวาธรรมคือสภาพมิใชชีวิต) 
ก็ดุจเดียวกัน.  ในธรรม  ๔ ประการนัน้  นิสสัตตธรรมหรือนิชชีธรรม 
พระศาสดาทรงประสงคแลวในที่นี้.  นิสสัตตธรรมหรือนิชชีวธรรม 
นั้น  โดยความก็อรูปขันธ ๓ ประการ  คือ  "เวทนาขันธ  สัญญา- 
ขันธ  สังขารขันธ,"  เหตุวาอรูปขันธ ๓ ประการนั่น  ชื่อวามีใจเปน 
หัวหนา  เพราะใจเปนหัวหนาของอรูปขันธ  ๓  ประการน่ัน. 
        มีคําถามวา  "ก็ใจ  มีวัตถุเดียวกัน  มีอารมณเดียวกัน  เกิด 
ในขณะเดียวกัน  พรอมกบัธรรมเหลาน้ัน  ไมกอนไมหลังกวากัน 
ชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมเหลาน้ันอยางไร ?" 
        มีคําแกวา  "ใจ  ไดชือ่วาเปนหัวหนาของธรรมเหลาน้ัน  ดวย 
อรรถวา  เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดข้ึน."  เหมือนอยางวา  เมื่อ 
พวกโจรเปนอันมาก  ทําโจรกรรมมีปลนบานเปนตนอยูดวยกัน  เมื่อมี 
ใครถามวา  "ใครเปนหัวหนาของพวกมัน ?"  ผูใดเปนปจจัยของพวก  
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มัน  คืออาศัยอยูใดจึงทํากรรมนั้นได  ผูนั้นชื่อทัตตะก็ตาม  ชื่อ  
มัตตะก็ตาม  เขาเรียกวาหัวหนาของมัน  ฉันใด ; คําอุปไมยซ่ึงเปน 
เครื่องใหอรรถถึงพรอมนี้  บัณฑิตพึงรูแจง  ฉันนั้น.  ใจชื่อวาเปนหัวหนา 
ของธรรมท้ังหลายนั่น  ดวยอรรถวา  เปนปจจัยเครื่องยังธรรมใหเกิดข้ึน 
ฉะน้ี  เหตุนั้น  ธรรมท้ังหลายน่ัน  จึงชื่อวามีใจเปนหัวหนา, เพราะเม่ือ 
ใจไมเกิดข้ึน  ธรรมเหลาน้ันยอมไมสามารถจะเกิดข้ึนได.  ฝายใจ ถึง 
เจตสิกธรรมบางเหลาแมไมเกิดข้ึน  ก็ยอมเกิดข้ึนไดแท.  อนึ่ง  ใจชื่อวา 
เปนใหญของธรรมท้ังหลายน่ัน  ดวยอํานาจเปนอธิบดี  เหตุนั้น  ธรรม 
ทั้งหลายน่ันจึงชื่อวามีใจเปนใหญ  เหมือนอยางวา  ชนทั้งหลายมีโจรผู 
เปนหัวโจกเปนตน  ผูเปนอธิบดี  ไดชื่อวาเปนใหญของชนท้ังหลายมีโจร 
เปนตน  ฉันใด,  ใจผูเปนอธิบดี  ไดชือ่วาเปนใหญของธรรมเหลาน้ัน 
ฉันนั้น,  เหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวามีใจเปนใหญ.  อน่ึง 
สิ่งท้ังหลายนั้น ๆ เสร็จแลวดวยวัตถุมีไมเปนตน  ก็ชื่อวาของสําเร็จแลว 
ดวยไมเปนตน  ฉันใด,  แมธรรมท้ังหลายน่ัน  ไดชื่อวาสําเร็จแลว 
ดวยใจ  เพราะเสร็จมาแตใจ  ฉันนั้น. 
        บทวา ปทุฏเน  คือ  อันโทษมอีภิชฌาเปนตนซึ่งจรมา 
ประทุษรายแลว.  จริงอยู  ใจปกติชื่อวาภวังคจิต,  ภวังคจิตน้ัน 
ไมตองโทษประทุษรายแลว.  เหมือนอยางวา  น้ําใสเศราหมองแลว 
เพราะสีทั้งหลายมีสีเขียวเปนตนซึ่งจรมา  (กลับ)  เปนน้ําตางโดย 
ประเภทมีน้ําเขียวเปนตน  จะชื่อวาน้ําใหมก็มิใช  จะชื่อวาน้ําใสตาม 
เดิมนั่นแลก็ใช  ฉันใด,  ภวังคจิตแมนั้น  อันโทษมอีภิชฌาเปนตน  
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ที่จรมาประทุษรายแลว  จะชื่อวาจิตใหมก็มิใช  จะชื่อวาภวังคจิต  
ตามเดิมนั่นแลก็มิใช ฉันน้ัน,  เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  จิตนี้ผุดผอง แตมันเศราหมองแลว  เหตุอุปกิเลส 
ทั้งหลายซ่ึงจรมาแล"  ดังน้ี.  ถาบุคคลมีใจรายแลวอยางนี้. 
        บาทคาถาวา  ภาสติ  วา  กโรติ  วา  คือ  เขาเม่ือพูดเฉพาะ 
แตวจีทุจริต ๔ อยาง. เมื่อทํา  ยอมทํา  เฉพาะแตกายทุจริต ๓ อยาง, 
เมื่อไมพูด  เมื่อไมทํา  เพราะความท่ีตัวเปนผูมีใจอันโทษมีอภิชฌา 
เปนตนประทุษรายแลวน้ัน  ยอมทํามโนทุจริต ๓ อยางใหเต็ม.  อกุศล- 
กรรมบถ ๑๐ อยางของเขา  ยอมถึงความเต็มที่  ดวยประการอยางนี้. 
        บาทพระคาถาวา ตโต  น  ทุกฺขมเนฺวติ  ความวา  ทุกขยอม 
ตามบุคคลน้ันไป  เพราะทุจริต  ๓ อยางนั้น  คือวา  ทุกขที่เปนผล 
ทั้งเปนไปในกาย  ทั้งเปนไปในจิต  โดยบรรยายนี้วา  "ทุกขมีกาย 
เปนที่ต้ังบาง  ทุกขมีจิตนอกน้ีเปนที่ต้ังบาง"  ยอมไปตามอัตภาพ 
นั้น  ผูไปอยูในอบาย  ๔ ก็ดี  ในหมูมนุษยก็ดี  เพราะอานุภาพแหง 
ทุจริต. 
        มีคําถามวา  "ทุกขยอมติดตามบุคคลน้ันเหมือนอะไร ?" 
        มีคําแกวา  เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัท 
ไปอยู  อธิบายวา  "เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาของโคพลิพัท 
อันเขาเทียมไวที่แอก  นําแอกไปอยู  เหมือนอยางวา  มันลากไป 
วันหน่ึงก็ดี  สองวันก็ดี  หาวันก็ดี  สิบวันก็ดี  กึ่งเดือนก็ดี 
ยอมไมอาจใหลอหมุนกลบั  คือ  ไมอาจละลอไปได,  โดยที่แทเมื่อ  
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มันกาวไปขางหนา  แอกก็เบียดคอ  (ของมัน),  เมื่อมันถอยหลงั  
ลอก็ขูดเน้ือที่ขา,  ลอเบียดเบียนดวยเหตุ ๒ ประการนี้  หมุนตาม 
รอยเทาของมันไป  ฉันใด , ทุกขทั้งท่ีเปนไปทางกาย  ทั้งที่เปนไป 
ทางจิต  อันมีทุจริตเปนมูล  ยอมติดตามบุคคลผูมีใจรายแลว 
ทําทุจริต ๓  ประการใหเต็มที่อยู  ในที่เขาไปแลวน้ัน ๆ  มีนรกเปน 
ตน  ฉันนั้นแล." 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุสามพันรูป  ไดบรรลุพระอรหัต  พรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. เทศนาไดเปนกถามีประโยชนมีผลแมแกบริษัท 
ผูประชุมกันแลว  ดังนี้แล. 
                                เรื่องพระจักขุปาลเถระ  จบ.   
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                                  ๒.  เรื่องมัฏฐกุณฑลี* [ ๒ ] 
                                         [ขอความเบ้ืองตน] 
        ฝายพระคาถาที่ ๒ วา  "มโนปุพฺพงฺคมา"  เปนตน  พระผูมี 
พระภาคทรงปรารภมัฏฐกุณฑลีมาณพ  ภาษิตแลว  ในกรุงสาวัตถี  
นั่นแล. 
                                   [พราหมณทําตุมหูใหบุตร] 
        ดังไดสดับมา  ในกรงุสาวัตถี  ไดมีพราหมณคนหนึ่ง  ชื่อ 
อทินนปุพพกะ.  เขาไมเคยใหสิ่งของอะไร  ๆ  แกใคร ๆ เพราะฉะนั้น 
ประชุมชนจึงไดต้ังชื่อวา "อทินนปุพพกะ."๑  เขาไดมีบุตรคนเดียว 
เปนที่รักใครพอใจ.  ภายหลัง  เขาอยากจะทําเครื่องประดับใหบุตร 
คิดวา  "ถาเรา๒จักจางชางทอง  ก็จะตองใหคาบําเหน็จ"  ดังน้ีแลว 
จึงแผทองคํา  ทําใหเปนตุมหูเกลี้ยง ๆ เสร็จแลว  ไดให (แกบุตร 
ของตน),  เพราะฉะนั้น บุตรของเขาจึงไดปรากฏโดยชื่อวา 
"มัฏฐกุณฑล.ี"๓ 

                             [รักษาบุตรเองเพราะกลัวเสียขวัญขาว] 
        ในเวลาเมื่อบุตรนั้นอายุได  ๑๖ ป  เกิดเปนโรคผอมเหลือง 
มารดาแลดูบุตรแลว  จึงพูดกะพราหมณ  (ผูสามี) วา "พราหมณ 
โรคเกิดข้ึนแลวแกบุตรของทาน,  ขอทานจงหามาหมอรักษาเขา 
 
*  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  วัดเทพศิรินทราวาส แปลเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๔๑. 
๑. ผูไมเคยใหอะไรแกใคร .  ๒.  สุวณณฺการสฺสาจิกฺขิสฺสามิ จักบอกแกชางทอง. 
๓. นายตุมหเูกล้ียง.  
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เสียเถิด."  
         พราหมณตอบวา  "นางผูเจริญ  ถาเราจะหาหมอมา,  เราจะ 
ตองใชขวัญ๑ขาวเขา  หลอนชางไมมองดูความเปลืองทรัพยของเรา 
(บาง)." 
        นางพราหมณีถาม  "เมื่อเปนอยางนี้  ทานจะทําอยางไรเลา ? 
พราหมณ." 
        พราหมณตอบวา  "ทรัพยของเราจะไมขาดไปไดอยางใด  เรา 
จะทําอยางนั้น." 
        พราหมณนั้นไปยังสํานักพวกหมอแลว  ถามวา  "พวกทาน 
วางยาขนานไหน ?  แกคนที่เปนโรคชนิดโนน." 
        ลําดับนั้น  พวกหมอก็บอกยาเกล็ดที่เขาเปลือกไมเปนตน  แก 
เขา.  เขา  (ไป)  เอารากไมเปนตนที่พวกหมอบอกใหนั้นมาแลว  ทํา 
ยาใหแกบุตร.  เมื่อพราหมณทําอยูเชนนั้นแล.  โรคได  (กําเริบ) 
กลาแลว,  (จน)  เขาถึงความไมมีใครท่ีจะเยียวยาได.  พราหมณ 
รูวาบุตรทุพพลภาพแลว  จึงหาหมอมาคนหน่ึง.  หมอนั้น  (มา) 
ตรวจดูแลว  จึงพูด  (เลี่ยง)  วา  "ขาพเจามีกิจอยูอยางหน่ึง  ทานจง 
หาหมออ่ืนมาใหรักษาเถิด"  ดังน้ีแลว  บอกเลิกกับพราหมณแลว 
ก็ลาไป.๒ 
            [ใหบุตรนอนท่ีระเบียงเพราะกลัวคนเห็นสมบัติ] 
        พราหมณรูเวลาวาบุตรจวนจะตายแลวคิดวา  "เหลาชนที่มา 
 
๑.  ภตฺตเวตน  คาจางและรางวัล.      ๒.  นกิขฺมิ  ออกแลว.  
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แลว  ๆ  เพ่ือประโยชนจะเย่ียมเยียนบุตรนี้  จักเห็นทรัพยสมบัติภายใน  
เรือน  เราจะเอาเขาไวขางนอก"  ดังน้ีแลว  จึงนําเอาบุตรออก 
มาใหนอนท่ีระเบียงเรือนขางนอก. 
                [พระพุทธเจาเล็งเห็นอุปนิสัยของมัฏฐกุณฑลี] 
        ในเวลากําลังปจจุสสมัย  (คือเวลาจวนสวาง)  วันนั้น พระผูมี 
พระภาคเจา  เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ  ทรงเล็งดูโลกดวย 
พุทธจักษุ  เพื่อทอดพระเนตรเหลาสัตวผูเปนเผาพันธุอันพระองคพอ 
แนะนําได  ซึ่งมีกุศลมูลอันหนาแนนแลว  มีความปรารถนา๑ ซึง่ไดทําไว 
แลวในพระพุทธเจาแตปางกอนท้ังหลาย.  ไดทรงแผตาขายคือพระญาณ 
ไปในหม่ืนจักรวาล.  มัฏฐกุณฑลีมาณพ  ปรากฏแลว ณ  ภายใน 
ตาขายคือพระญาณนั้น  โดยอาการอันนอนที่ระเบียงขางนอกอยางนั้น. 
        พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขาแลว  ทรงทราบวา  พราหมณ 
ผูบิดานําเขาออกจากภายในเรือนแลว  ใหนอนใหที่นั้น  ทรงดาํริ 
วา  "จะมีประโยชนบางหรือไมหนอ  ดวยปจจัยที่เราไปในท่ีนั้น" 
กําลังทรงรําพึง  (อยู)  ไดทรงเห็นเหตุนี้วา  "มาณพนี้  จักทํา 
จิตใหเส่ือมใสในเรา  ทํากาละแลว  จักเกิดในวิมานทองสูง ๓๐ 
โยชนในดาวดึงสเทวโลก มีนางอัปสรเปนบริวารพันหน่ึง.  ฝาย 
พราหมณจักทําฌาปนกิจสรีระนั้น  รองไหไปในปาชา.  เทพบุตร 
จักมองดูอัตภาพตนสูงประมาณ ๓ คาวุต  (สามรอยเสน)  ประดับ 
ดวยเครื่องอลังการ  หนัก ๖๐ เลมเกวียน  มีนางอัปสรเปนบริวาร 
 
๑.  กตาธิการาน  มีอธิการอันทําไวแลว.  
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พันหน่ึง  คิดวา  "สิริสมบติันี้  เราไดดวยกรรมอะไรหนอ ?"  ดังน้ี  
แลว  เล็งดูอยู,  ก็ทราบวาไดดวยจิตเสื่อมใสในเรา  คิดวา  "บิดา 
ไมหาหมอมาใหประกอบยาใหแกเรา  เพราะเกรงวาทรัพยจะหมดไป 
เดี๋ยวน้ีไปปาชารองไหอยู,  เราจักทําเขาใหถึงประกอบอันแปลก"  ดังนี ้
ดวยความขัดเคืองในบิดา  จักจําแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ 
มาทํานองรองไหอยูในที่ใกลปาชา. ทนีั้น  พราหมณ  จักถามเขาวา 
"เจาเปนใคร ?  เขาจักตอบ  ฉันเปนมัฏฐกุณฑลีมาณพ   บุตรของ 
ทาน." 
        พราหมณ.  ทานไปเกิดในภพไหน ? 
        เทพบุตร.  ในภพดาวดึงส. 
        เมื่อพราหมณถามวา  "เพราะทํากรรมอะไร ? เขาจักบอกวา 
เขาเกิดเพราะจิตท่ีเสื่อมใสในเรา.  พราหมณจักถามวา  "ข้ึน 
ชื่อวา  ความทําจิตใหเสื่อมใสในพระองค  (เทาน้ัน)  แลวไปเกิด 
สวรรค  มีหรือ ?"  ทีนั้น  เราจักตอบเขาวา  "ไมมีใครอาจจะกําหนด 
ดวยการนับไดวา  มีประมาณเทาน้ันรอย  หรือเทาน้ันพัน  หรือเทา 
นั้นแสน"  ดงัน้ีแลว  จักภาษิตคาถาในธรรมบท.  ในกาลจบคาถา 
ความตรัสรูธรรม  จักมีแกสัตวประมาณแปดหม่ืนสี่พัน.  มฏัฐกุณฑลี 
เทพบุตร  จักเปนพระโสดาบัน;  ถึงอทินนปุพพกพราหมณก็เหมือนกัน. 
อาศัยกุลบุตรนี้  ความบูชาธรรมเปนอันมากจักมี  ดวยประการฉะน้ี, 
ในวันรุงข้ึน  ทรงทําความปฏิบัติ  (ชําระ)  พระสรรีะเสร็จแลว 
อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว  เสด็จเขาไปสูกรุงสาวัตถี  เพ่ือ  
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บิณฑบาต  เสด็จถึงประตูเรือนของพราหมณ  โดยลําดับ.  
               [มัฏฐกุณฑลีทําใจใหเส่ือมในในพระพุทธเจา] 
        ในขณะนั้น  มฏัฐกุณฑลีมาณพ  กาํลังนอนผินหนาไปขางใน 
เรือน.  พระศาสดาทรงทราบวาไมเห็นพระองค,  จึงไดเปลงพระรัศมี 
ไปวาบหนึ่ง.  มาณพคิดวา  "นี่แสงสวางอะไร ?"  จึงนอนพลิก 
กลับมา  เห็นพระศาสดาแลว  คิดวา  "เราอาศัยบิดาเปนอันธพาล 
จึงไมไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาเห็นปานนี้แลว  ทําความขวนขวาย 
ดวยกาย  หรอืถวายทาน  หรือฟงธรรม,  เดี๋ยวน้ีแมแตมือสองขาง 
ของเราก็ยกไมไหว.  กิจท่ีควรทําอยางอ่ืนไมมี"  ดังนี้แลว  ไดทําใจ 
เทาน้ันใหเสื่อมใส. 
                   [เพราะใจเส่ือมใสทํากาละไปเกิดในเทวโลก] 
        พระศาสดาทรงพระดําริวา  "พอละ  ดวยการที่มาณพน้ีทําใจให 
เลื่อมใส  ประมาณเทาน้ัน"  ก็เสด็จหลีกไปแลว.  เมื่อพระตถาคต 
พอกําลังเสด็จลับตาไป,  มาณพน้ันมีใจเส่ือมใส  ทํากาละแลว  เปน 
ประดุจดังวา  หลับแลวกลับต่ืนข้ึน  ไปเกิดในวิมานทองสูงประมาณ 
๓๐  โยชนในเทวโลก. 
                               [พราหมณคร่ําครวญถึงบุตร] 
        ฝายพราหมณทําฌาปนกิจสรีระมาณพน้ันแลว  ไดมีแตการ 
รองไหเปนเบ้ืองหนา,  ไปท่ีปาชา  (เสมอ)  ทุกวัน ๆ รองไหพลาง 
บนพลางวา  "เจาลูกคนเดียวของพออยูที่ไหน ?  เจาลูกคนเดียวของ 
พออยูที่ไหน ?"  
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                       [เทพบุตรจําแลงกายไปหาพราหมณ] 
        (แม)  เทพบุตรแลดูสมบัติของตนแลว  คิดวา  "สมบัตินี้เราได 
ดวยกรรมอะไร ?"  เมื่อพิจารณาไปก็รูวา  "ไดดวยในที่เส่ือมใสใน 
พระศาสดา "  ดังนี้แลว  จึงคิดตอไปวา "พราหมณผูนี้  ในกาล 
เมื่อเราไมสบาย  หาไดใหหมอประกอบยาไม  เด๋ียวน้ีสิ  ไปปาชา 
รองไหอยู, ควรท่ีเราจะทําแกใหถึงประการอันแปลก"  ดังน้ีแลว 
จึงจําแลงตัวเหมือนมัฏฐกุณฑลีมาณพ  มาแลว ไดกอดแขนยืน 
รองไหอยู  ในที่ไมไกลปาชา. 
                          [เทพบุตรกับพราหมณโตวาทะกัน] 
        พราหมณเห็นเขาแลว  จึงคิดวา  "เรารองไหเพราะโศกถึงบุตร 
กอน,  ก็มาณพน่ัน  รองไหตองการอะไรเลา ?  เราจะถามเขาดู" 
ดังน้ีแลว  เมื่อจะถาม  ไดกลาวคาถานี้วา 
                "ทานตกแตงแลว  เหมือนมัฏฐกุณฑลี  มีภาระ 
                คือระเบียบดอกไม  มีตัวฟุงดวยจันทนเหลือง, 
                กอดแขนท้ัง ๒ คร่ําครวญอยู  ในกลางปาชา, 
                ทานเปนทุกขอะไรหรือ ?" 
        มาณพน้ันกลาววา 
                "เรือนรถ  ทําดวยทองคํา  ผุดผอง  เกิดขึน้แลว 
                แกขาพเจา,  ขาพเจาหาคูลอของมันยังไมได 
                ขาพเจาจักยอมเสียชีวิต  เพราะความทุกขนั้น." 
        ทีนั้น พราหมณไดพูดกะเขาวา  
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                "พอมาณพผูเจริญ  คูลอของมันนั้น จะทํา 
                ดวยทองคําก็ตาม  ทําดวยแกวก็ตาม  ทําดวย 
                โลหะก็ตาม  ทําดวยเงินก็ตาม  ทานจง 
                บอกแกขาพเจาเถิด,  ขาพเจารับประกนัให 
                ทานไดคูลอ  (ของมัน)." 
        มาณพไดฟงคําน้ัน  คิดวา  "พราหมณผูนี้  ไมทํายาใหแกบุตร 
แลว  ครั้นมาเห็นเรารูปรางคลายบุตร  รองไหอยู  ยังพูดวา "เรา 
จะทําลอรถซ่ึงทําดวยทองคําเปนตนให,  ชางเถิด  เราจักแกลงแก 
เลน"  ดังน้ีแลว  จึงกลาววา  "ทานจะทําคูลอใหแกขาพเจาโต 
เทาไร ?"  เมื่อพราหมณนั้นกลาววา  "ทานจะตองการโตเทาไรเลา ?" 
จึงบอกวา 
                "ขาพเจาตองการดวยพระจันทร  และพระอาทิตย 
                ทั้ง ๒ ดวง  ทานอัน๑ขาพเจาขอแลว  โปรดให 
                พระจันทรและพระอาทิตยทั้ง ๒ นั้นแกขาพเจา 
                เถิด." 
        มาณพน้ันกลาวซ้ําแกเขาวา 
                "พระจันทรและพระอาทิพย  สองแสงเปนคูกัน 
                ในวิถีทั้ง ๒  รถของขาพเจาทําดวยทองคํา 
                ยอมงามสมกบัคูลออันนั้น." 
        ลําดับนั้น  พราหมณพูดเขาวา 
 
๑.  ชัก  อิติ  ท่ี  เทหีติ  มาไวขางหลัง  ยาจิโต.  
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                "พอมาณพ  ทานผูปรารถนาของที่ไมควร 
                ปรารถนา  เปนคนเขลาแท ๆ ,  ขาพเจาเขาใจ 
                วา  ทานจักตายเสียเปลา  จักไมไดพระจันทร๑ 

                และพระอาทิตยทั้ง ๒ เลย." 
        ลําดับนั้น  มาณพจึงพูดกะพราหมณนั้นวา  "ก็บุคคลผูรองไห 
เพ่ือตองการส่ิงซ่ึงปรากฏอยู  เปนคนเขลา  หรือวาบุคคลผูรองไห 
เพ่ือตองการส่ิงซ่ึงไมปรากฏอยู  เปนคนเขลาเลา ?"  ดังน้ีแลว  จึง 
กลาวเปนคาถาวา 
                "แมความไปและความมา  ของพระจันทร  และ 
                พระอาทิตยก็ปรากฏอยู๒  ธาตุคือวรรณะแหง 
                พระจันทรและพระอาทิตย  ก็ปรากฏอยูในวิถี 
                ทั้ง ๒ (สวน)  ชนที่ทํากาละ  ละไปแลว 
                ใครก็ไมแลเห็น,  บรรดาเราท้ังสอง  ผูคร่าํคราญ 
                อยูในท่ีนี้  ใครจะเปนคนเขลากวากัน." 
                [ พราหมณยอมจํานนแลวชมเชยเทพบุตร] 
        พราหมณสดับคําน้ันแลว  กําหนดไดวา "มาณพนี่พูดถูก" 
จึงกลาววา  
                "พอมาณพ  ทานพูดจริงทีเดียว,  บรรดาเรา 
                ทั้ง ๒ ผูคร่ําครวญอยู  (ในท่ีนี้)  ขาพเจาเอง 
 
๑.  ลจฺฉสิ  จักได.  ๒.  ทิสฺสติ แปลได  ๒ นัย  เปนกัตตุ  แปลวา  ยอมปรากฏ  เปนกรรม 
แปลวา  อันบุคคลยอมเห็น.  
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                เปนคนเขลากวา,  ขาพเจาอยากไดบุตรท่ีทํา 
                กาละแลวคืนมา  เปนเหมือนทารกรองไหอยาก 
                ไดพระจันทร" 
        ดังน้ีแลว  เปนผูหายโศก เพราะถอยคําของมาณพน้ัน,  เมื่อ 
จะทําความชมมาณพ  ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                "ทานมารดาขาพเจาซ่ึงเปนผู๑รอนหนักหนา         
                เหมือนบุคคลดับไฟท่ีติดนํ้ามันดวยนํ้า,  ขาพเจา 
                ยอมยังความกระวนกระวายทั้งปวง  ใหดับ๒ได         
                ทานผูบรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา อัน 
                ความโศกครอบงําแลว  ไดถอนลูกศรคือความ 
                โศกอันเสียดหฤทัยขาพเจาออกไดหนอ  ขาพ- 
                เจาน้ันเปนผูมีลูกศรอันทานถอนเสียแลว  เปน 
                ผูเย็บสงบแลว,  พอมาณพ  ขาพเจาหายเศราโศก 
                หายรองไห  เพราะไดฟงถอยคําของทาน." 
                           [พราหมณซักถามเทพบุตร] 
        ขณะนั้น  พราหมณ  เมื่อจะถามเขาวา "ทานชื่ออะไร ?" 
จึงกลาววา 
                "ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ  หรือวาเปนทาว 
                บรุินททสักกเทวราช,  ทานชื่อไร  ?  หรือเปน 
                บตุรของใคร ?  อยางไร  ขาพเจาจะรูจัก 
 
๑.  สนฺต  ในคาถาเทากับ  สมาน.    ๒.  นพิฺพาปเย  เปนอุตตมบุรุษ  เอ วิภัตติ  วัตตมานา.  
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                ทานได ?" 
        ลําดับนั้น  มาณพบอกแกเขาวา 
                "ทานเผาบุตรคนใด  ในปาชาเองแลว ยอม 
                คร่าํครวญและรองไหถึงบุตรคนใด  บุตรคน 
                นัน้คือขาพเจา  ทํากุศลกรรมแลวถึงความเปน 
                เพ่ือนของเหลาไตรทศ  (เทพดา)." 
        พราหมณไดกลาววา 
                "เมื่อทานใหทานนอยหรือมาก  ในเรือนของ 
                ตน  หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้นอยู  ขาพเจา 
                ไมเห็น,  ทานไปเทวโลกไดเพราะกรรมอะไร ?" 
        มาณพไดกลาววา 
                "ขาพเจามีโรคเจ็บลําบาก  มีกายระส่ําระสาย 
                อยูในเรือนของตน,  ไดเห็นพระพุทธเจา  ผู 
                ปราศจากกิเลสธุลี  ขามความสงสัยเสียได 
                เสด็จไปดี  มีพระปญญาไมทราม,  ขาพเจาน้ัน 
                มีใจเบิกบานแลว  มีจิตเสื่อมใสแลว  ไดถวาย 
                อญัชลีแดพระตถาคตเจา.  ขาพเจาไดทํากุศล- 
                กรรมนั้นแลว  จึงไดถึงความเปนเพ่ือนของ 
                เหลาไตรทศ  (เทพดา)." 
                    [พราหมณถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ] 
        เมื่อมาณพน้ัน  กําลงัพูดพร่ําอยูนั่นเทียว,  สรีระทั้งส้ินของ  
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พราหมณก็เต็มแลวดวยปติ.  เขาเมื่อจะประกาศปตินั้น  จึงกลาววา  
                "นาอัศจรรยหนอ  นาประหลาดหนอ  วิบาก 
                ของความทําอัญชลีนี้เปนไปไดเชนนี้   แม 
                ขาพเจา  มีใจเบกิบานแลว  มีจิตเส่ือมใสแลว 
                ถึงพระพุทธเจาวา  เปนสรณะในวันนี้แล." 
               [เทพบุตรโอวามพราหมณแลวก็หายตัวไป] 
        ลําดับนั้น  มาณพไดกลาวตอบเขาวา 
                "ทานจงเปนผูมีจิตเสื่อมใสแลว  ถึงพระ 
                พุทธเจา  ทั้งพระธรรม  ทั้งพระสงฆ  วาเปน 
                สรณะในวันนี้แล  ทานจงเปนผูมีจิตเส่ือมใส 
                อยางน้ันนั่นแล  สมาทานสิกขาบท  ๕ อยาให         
                ขาดทําลาย,  จงรีบเวนจากปาณาติบาต  (การ 
                ฆาสัตว)  จงเวนจากท่ีเจาของยังไมใหในโลก, 
                จงอยาด่ืมน้ําเมา,  จงอยาพูดปด,  และจงเปน 
                ผูเต็มใจดวยภรรยาของตน." 
        เขารับวา  "ดีแลว"  ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีวา 
                "ดูกอนยักษ๑  ทานเปนผูใครประโยชนแก- 
                ขาพเจา,  ดูกอนเทพดา  ทานเปนผูใครสิ่งท่ีเกื้อ 
                กูลแกขาพเจา,  ขาพเจาจะทํา  (ตาม)  ถอยคํา 
                ของทาน, ทานเปนอาจารยของขาพเจา,  ขาพเจา 
 
๑.  คํานี้ในท่ีอ่ืนหมายถึงผูดุราย  แตในท่ีหมายถึงผูอันบุคคลควรบูชา  
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                เขาถึงพระพุทธเจา  วาเปนสรณะดวย,  ขาพเจา  
                เขาถึงแมพระธรรม  ซึ่งไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งกวา  วา 
                เปนสรณะดวย,  ขาพเจาเขาถึงพระสงฆของ 
                พระพุทธเจาผูเปนมนุษย (พิเศษ)  ดุจเทพดา 
                วาเปนสรณะดวย,  ขาพเจารีบเวนจากปาณาติ- 
                บาต,  เวนของท่ีเจาของยังไมใหในโลก,  ไม 
                ด่ืมน้ําเมา,  ไมพูดปด,  และเปนผูเต็มใจดวย 
                ภรรยาของตน." 
        ลําดับนั้น  เทพบุตรกลาวกะเขาวา  "พราหมณ ทรัพยในเรอืน 
ของทานมีมาก,  ทานจงเขาไปเฝาพระศาสดาแลวถวายทาน,  จงฟง 
ธรรม,  จงถามปญหา"  ดงัน้ีแลว  ก็อันตรธานไป  ณ  ที่นั้นนั่นแล. 
                      [พราหมณถวายทานแดพระพุทธเจา] 
        ฝายพราหมณ  ไปเรือนแลวเรียกนางพราหมณีมา  พูดวา 
"นางผูเจริญ  ฉันจักนิมนตพระสมณโคดมแลวทูลถามปญหา, หลอน 
จงทําสักการะ" ดังน้ีแลว  ไปสูวิหาร  ไมถวายบังคมพระศาสดาเลย 
ไมทําปฏิสันถาร  ยืน ณ  ที่ควรขางหน่ึงแลว  กราบทูลวา  "พระโคดม 
ผูเจริญ  ขอพระองคกับทั้งพระภิกษุสงฆ จงทรงรับภัตตาหารแหง 
ขาพระองค เพ่ือเสวยในวันนี้." 
        พระศาสดาทรงรับแลว.  เขาไดทราบวา  พระศาสดาทรงรับ 
แลว  จึงมาเร็ว  ใชคนใหตกแตงขาทนียะโภชนียาหารไว  ใน 
เรือนของตน.  พระศาสดาอันหมูภิกษุสงฆแวดลอมแลว  เสด็จไปสู  
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เรือนแหงพราหมณนั้น  ประทับนั่นบนอาสนะท่ีเขาแตงไว. พราหมณ  
อังคาสแลว  (เลี้ยงแลว)  โดยเคารพ. 
        มหาชนประชุมกัน  ไดยินวา  เมื่อพระตถาคตอันพราหมณผู 
มิจฉาทิฏฐินิมนตแลว,  หมูชน ๒ พวกมาประชุมกัน  คือพวกชนผู 
เปนมิจฉาทิฏฐิประชุมกนั ดวยต้ังใจวา  "วันนี้  พวกเราจักคอยดู 
พระสมณโคดมท่ีถูกพราหมณเบียดเบียนอยู  ดวยถามปญหา," 
พวกชนผูเปนสัมมาทิฏฐิกป็ระชุมกัน  ดวยต้ังใจวา  "วันนี้  พวกเรา 
จักคอยดูพุทธวิสัย  พุทธลีลา." 
        ลําดับนั้น พราหมณเขาไปเฝาพระตถาคตผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว 
นั่งบนอาสนะตํ่า  ไดทูลถามปญหาวา  "พระโคดมผูเจริญ มีหรือ 
ข้ึนชื่อวา  เหลาชนที่ไมไดถวายทานแกพระองค  ไมไดบูชาพระองค 
ไมไดฟงธรรม  ไมไดรักษาอุโบสถเลย  ไดไปเกิดในสวรรค  ดวยมาตร 
วาใจเส่ือมใสอยางเดียวเทาน้ัน ?" 
        ศ.  พราหมณ  เหตุใดทานมาถามเรา,  ความท่ีตนทําใจให 
เสื่อมใสในเราแลวเกิดในสวรรค  อันมัฏฐกุณฑลีผูบุตรของทานบอก 
แกทานแลวมิใชหรือ ? 
        พ.  เม่ือไร ?  พรโคดมผูเจริญ. 
        ศ.  วันนี้ทานไปปาชาคร่ําครวญอยู. เห็นมาณพคนหน่ึง กอด 
แขนคร่ําครวญอยูในที่ไมไกลแลว  ถามวา 
                "ทานตกแตงแลวเหมือนมัฏฐกุณฑลี  มีภาระ 
                คือระเบียงดอกไม  มีตัวฟุงดวยจันทรเหลือง"  
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ดังน้ีเปนตนมิใชหรือ ?  เมื่อจะทรงประกาศดวยคําท่ีชนทั้งสองกลาวกัน  
แลวไดตรัสเรื่องมัฏฐกุณฑลีจนหมด.  เพราะฉะนั้นและเรื่องมัฏฐกุณฑลี 
นั้นจึงไดชื่อวาเปนพุทธภาษิต.  ก็แล  ครั้นพระศาสดาตรัสเลาเรื่อง 
มัฏฐกุณฑลีนั้น  จึงตรัสวา  "พราหมณ  ใชวาจะมีแตรอยเดียว 
และสองรอย,  โดยที่แท  การท่ีจะนับเหลาสัตวซึ่งทําใจใหเส่ือมใสใน 
เราแลวเกิดในสวรรค  ยอมไมมี."  มหาชนไดเปนผูเกิดความสงสัยแลว. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงทราบความท่ีมหาชนนั้นไมสิ้นความ 
สงสัย  ไดทรงอธิษฐานวา "ขอมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร  จงมาพรอม 
 ดวยวิมานทีเดียว."  เธอมอัีตภาพอันประดับแลวดวยเครื่องอาภรณ 
ทิพย สูงประมาณ  ๓  คาวุตมาแลว  ลงมาจากวิมาน ถวายบังคมพระ 
ศาสดาแลว ไดยืน ณ ที่ควรขางหน่ึง. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาเมื่อจะตรัสถามเธอวา "ทานทํากรรม 
สิ่งไร  จึงไดสมบัตินี้" ไดตรัสพระคาถาวา 
                "เทพดา  ทานมีสีกายงามยิง่นัก  ยืนทําทิศ 
                ทั้งสิ้นใหสวาง เหมือนดาวประจํารุง,๑  เทพดา 
                ผูมีอานุภาพมาก  เราขอถามทาน  (เมื่อ)  ทาน 
                เปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว." 
        เทพบุตรกราบทูลวา  "พระองคผูเจริญ  สมบติันี้ขาพระองค 
ไดแลว  เพราะทําใจใหเสื่อมใสในพระองค. 
 
๑.  ในปทานกุรมบาลี  ฉบับของ  R.C. Childers  อธิบายวา  :-ดาวรักษาโรค 
(โอสธี  ยา,  ตารกา  ดาว):  ดาวประจํารุง  (Morning  star)  ในคาถาน้ีแปลวา 
ดาวประจํารุง.  
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        ศ.  สมบัตินี้  ทานไดแลว เพราะทําใจใหเส่ือมใสในเราหรือ ? 
        ท.  พระเจาขา. 
        มหาชนแลดูเทพบุตรแลว ไดประกาศความยินดีวา  "แน 
พอเฮย ?  พุทธคุณนาอัศจรรยจริงหนอ  บุตรของพราหมณ  ชือ่ 
อทินนปุพพกะ  ไมไดทําบุญอะไร  ๆ อยางอ่ืน  ยังใจใหเสื่อมใสใน 
พระศาสดาแลว  ไดสมบติัเห็นปานน้ี." 
                             [ใจเปนใหญในกรรมทุกอยาง] 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสแกพวกชนเหลาน้ันวา  "ในการทํา 
กรรมท่ีเปนกุศลและอกศุล  ใจเปนหัวหนา  ใจเปนใหญ,  เพราะวา 
กรรมท่ีทําดวยใจอันผองใสแลว  ยอมไมละบุคคลผูไปสูเทวโลก 
มนุษยโลก  ดุจเงาฉะน้ัน"  ครั้นตรัสเรื่องนี้แลว  พระองคผูเปนธรรม- 
ราชา  ไดตรสัพระคาถานี้สืบอนุสนธิ  ดุจประทับพระราชาสาสนซึ่งมีดิน 
ประจําไวแลว ดวยพระราชลัญจกรวา :- 
                "ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา  มีใจเปนใหญ 
                สําเร็จแลวดวยใด ถาบุคคลมีใจผองใสแลว 
                พูดอยางก็ดี  ทําอยูก็ดี  ความสุขยอมไปตามเขา 
                เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว. 
                                                [แกอรรถ] 
        จิตท่ีเปนไปใน ๔๑  ภูมิแมทั้งหมด  เรียกวาใจ ในพระคาถานั้น 
 
๑.  ภูมิ ๔ คือ  กามาวจรภูมิ  ๒  รูปาวจรภมิู ๑  อรูปาวจรภูมิ ๑  โลกุตรภูมิ ๑.  
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ก็จริง  โดยไมแปลกกัน,  ถึงอยางนั้น  เมื่อนิยมกะกําหนดลงในบทน้ี  
ยอมไดแกจิตเปนกามาพจรกุศล ๘ ดวง;  ก็เม่ือกลาวดวยสามารถวัตถ ุ
ยอมไดแกจิตประกอบดวยญาณ  เปนไปกับดวยโสมนัสแมจากกามาพจร 
กุศลจิต ๘ ดวงเทาน้ัน. 
        บทวา  ปุพฺพงฺคมา  ความวา  ประกอบกับใจซึ่งเปนผูไปกอน 
นั้น. ขันธ ๓ มีเวทนาเปนตน  ชื่อวาธรรม. แทจริง  ใจเปนหัวหนา 
ของอรูปขันธทั้ง ๓ มีเวทนาขันธเปนตนนั่น  โดยอรรถคือเปน 
ปจจัยเครื่องใหเกิดข้ึน  เหตุนั้นขันธทั้ง ๓ ประการน่ัน  จึงชื่อวามีใจ 
เปนหัวหนา.  เหมือนอยางวา  เมื่อทายกเปนอันมาก  กําลังทําบุญ 
มีถวายบาตรและจีวรเปนตน แกภิกษุสงฆหมูใหญก็ดี  มีบูชาอันยิ่ง 
และฟงธรรม  และตามประทีป  และทาํสักการะดวยระเบียบดอกไม 
เปนตนก็ดี  ดวยกัน  เมื่อมีผูกลาววา "ใครเปนหัวหนาของทายก 
เหลาน้ัน,"  ทายกผูใดเปนปจจัยของพวกเขา,  คือพวกเขาอาศัยทายกผูใด 
จึงทําบุญเหลาน้ันได,  ทายกผูนั้น ชื่อติสสะก็ตาม ชื่อปุสสะก็ตาม 
ประชุมชนยอมเรียกวา "เปนหัวหนาของพวกเขา"  ฉันใด,  คําอุปไมย 
ซึ่งเปนเครื่องใหเกิดเน้ือความถึงพรอมนี้ บัณฑิตพึงทราบฉันน้ัน.  ใจ 
ชื่อวาเปนหัวหนาของธรรมเหลาน้ี  ดวยอรรถวาเปนปจจัยเครื่องให 
เกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี  เหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ี  จึงชื่อวามีใจเปน 
หัวหนา.  แทจริง  ธรรมเหลาน้ัน  เมื่อใจไมเกิดข้ึน  ยอมไมสามารถ 
จะเกิดข้ึนได,  สวนใจ  เมือ่เจตสิกบางเหลาถึงยังไมเกิดข้ึน  ก็เกิดข้ึน 
ไดแท และใจชื่อวาเปนใหญกวาธรรมเหลาน้ี  ดวยอํานาจเปน  
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อธิบดี  เพราะฉะนั้น  ธรรมเหลาน้ี  จึงชื่อวามีใจเปนใหญ  เหมือน  
อยางวา  บุรษุเปนอธิบดีของประชุมชนมีคณะเปนตน  เขาก็เรียกวา 
"เปนเจาคณะใหญ  เปนแมทัพใหญ"  ฉันใด, ถึงใจก็เปนใหญแมแหง 
ธรรมเหลาน้ัน  ฉันนั้น  เพราะฉะนั้น  ธรรมเหลาน้ัน  จึงชื่อวามีใจ 
เปนใหญ.  อน่ึง  สิ่งของท้ังหลายนั้น ๆ  เสร็จแลวดวยวัตถุมีทองคํา 
เปนตน  ก็ชือ่วาสําเร็จแลวดวยทองคําเปนตน  ฉันใด,  ถึงธรรม 
ทั้งหลายน่ันก็ไดชื่อวา  สาํเร็จแลวดวยใจ  เพราะเปนของเสร็จมาแตใจ 
ฉันนั้น. 
        บทวา  ปสนฺเนน  ความวา  ผองใสแลว  ดวยคุณท้ังหลาย 
มีความไมเพงเล็งเปนตน. 
        สองบทวา  ภาสติ  วา  กโรติ  วา ความวา  บุคคลมีใจเห็น 
ปานน้ี  เม่ือจะพูด  ยอมพูดแตวจีสุจริต  ๔ อยาง  เมื่อจะทํา  ยอมทํา 
แตกายสุจริต ๓  อยาง  เมื่อไมพูด  เมื่อไมทํา ยอมทํามโนสุจริต ๓ 
อยางใหเต็มท่ี  เพราะความท่ีตัวเปนผูมีใจผองใสแลว  ดวยคุณท้ังหลาย 
มีความไมเพงเล็งเปนตนน้ัน.  กุศลกรรมบถ ๑๐ ของเขายอมถึงความ 
เต็มที่  ดวยประการอยางนี้. 
        บาทพระคาถาวา  ตโต  น  สุขมเนฺวติ  ความวา  ความสุข 
ยอมตามบุคคลน้ันไป เพราะสุจริต ๓ อยางนั้น. กุศลทั้ง ๓ ภูมิ๑ 

พระผูมีพระภาคทรงประสงคแลวในที่นี้. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึง 
ทราบอธิบายวา "ความสุขท่ีเปนผล ซึ่งเปนไปในกายและเปนไป 
 
๑. ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑.  
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ในจิต  (โดยบรรยายนี้)  วา  'ความสุขมีกายเปนที่ต้ังบาง ความสุข 
มีจิตนอกน้ีเปนที่ต้ังบาง'  ยอมตามไป  คือวา  ยอมไมละบุคคลน้ัน 
ผูเกิดแลวในสุคติภพก็ดี  ต้ังอยูแลวในที่เสวยสุขในสุคติก็ดี  เพราะ 
อานุภาพแหงสุจริตท่ีเปนไปในภูมิ ๓."  มีคําถามสอดเขามาวา  "เหมือน 
อะไร"  แกวา  "เหมือนเงามีปกติไปตามตัว"  อธิบายวา  เหมือน 
อยางวา  ธรรมดาเงาเปนของเนื่องกับสรีระ  เมื่อสรรีะเดินไป  กเ็ดินไป, 
เมื่อสรีระหยุดอยู  มันก็หยุด,  เมื่อสรีระนั่ง  มันก็นั่ง,  ไมมีใคร 
สามารถที่จะวากลาวกะมัน  ดวยถอยคําอันละเอียดก็ดี  ดวยถอยคํา 
อันหยาบก็ดีวา  "เองจงกลับไปเสีย"  หรือเฆ่ียนตีแลวจึงใหกลับได. 
ถามวา  "เพราะเหตุไร ? "  ตอบวา  "เพราะมันเปนของเนื่องกับ 
สรีระ  ฉันใด.  ความสุขที่เปนไปในกายและเปนไปในจิต  ตางโดยสุข 
มีกามาพจรสุขเปนตน  มีกุศลแหงกุศลกรรมบถ ๑๐ เหลาน้ี  ทีบุ่คคล 
ประพฤติมากแลว  และประพฤติดีแลว  เปนรากเงา  ยอมไมละ 
(บุคคลน้ัน)  ในที่แหงเขาไปแลวและไปแลว  เหมือนเงาไปตามตัว 
ฉันนั้นแล." 
           ในกาลจบคาถา  ความตรัสรูธรรม  ไดมีแลวแกเหลาสัตว 
แปดหมื่นสี่พัน,  มัฏฐกณุฑลีเทพบุตร  ต้ังอยูแลวในพระโสดาปตติ- 
ผล,  อทินนปุพพกพราหมณ  ก็เหมือนกัน.  เขาไดหวานสมบัติใหญ 
ถึงเทาน้ัน  ลงไวในพระพุทธศาสนาแลว  ดังนี้แล. 
                                    เรือ่งมัฏฐกุณฑลี  จบ.  
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                                   ๓. เรื่องพระติสสะเถระ* [ ๓ ] 
                                             [ขอความเบื้องตน] 
        พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระติสส-  
เถระ  ไดตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม"  เปนตน. 
                              [พระติสสเถระเปนผูวายากและถือตัว] 
        ดังไดสดับมา  ทานติสสเถระนั้น  เปนโอรสพระปตุจฉาของ 
พระผูมีพระภาคเจา  บวชในกาลเปนคนแก  บรโิภคลาภสักการะอันเกิด 
ข้ึนแลว  ในพระพุทธศาสนา  มีรางกายอวนพี  มีจีวร๑รัดเรียบรอยแลว 
โดยมากน่ังอยูที่โรงฉันกลางวิหาร.  ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลาย มาแลว 
เพ่ือประโยชนจะเฝาพระตถาคต  ไปสูสํานักแหงเธอ  ดวยสําคัญวา 
"นี่ จักเปนพระเถระผูใหญ"  ดังน้ีแลว  ถามถึงวัตร  ถามถึงกิจ 
ควรทํา  มีนวดเทาเปนตน.  เธอนิ่งเสีย. 
        ลําดับนั้น ภิกษุหนุมองคหน่ึงถามเธอวา  "ทานมีพรรษา 
เทาไร ?"  เมื่อเธอตอบวา  "ยังไมพรรษา  ขาพเจาบวชแลว  ใน 
กาลเปนคนแก"  จึงกลาววา "ทานขรัวตาผูมีอายุ  ฝกไดยาก๒ 

ทานไมรูจักประมาณตน,  ทานเห็นพระเถระผูใหญมีประมาณเทาน้ี 
แลว ไมทําวัตรแมมาตรวาสามีจิกรรม.  เมื่อวัตรอันพระเถระเหลาน้ี 
ถามโดยเอื้อเฟออยู  ทานนิ่งเสีย,  แมมาตรวาความรังเกียจ ก็ไมมี 
แกทาน"  ดังน้ี  จึงโบกมอื  (เปนทีรุกราย).  เธอยังขัตติมานะ 
ใหเกิดข้ึนแลว ถามวา  "พวกทานมาสูสํานักใคร ?"  เมื่ออาคันตุก- 
 
   * พระมหาพฒุ  เปรียญเอก  วัดเทพศิรินทราวาส  แปล เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๓. 
๑.  อาโกฏิตปฺปจฺจาโกฏิเตหิ  แปลวา  ทุบแลวและทุบเฉพาะแลว.  ๒.  แนะนํายาก.  
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ภิกษุเหลาน้ันตอบวา  "มาสูสํานักของพระศาสดา"  จึงกลาววา 
"ก็พวกทานคาดขาพเจาวา "นี่ใคร ?"  ขาพเจาจักตัดมูล๑ของพวกทาน 
เสียใหได"  ดั่งน้ีแลว  รองไห  เปนทุกข  เสียใจ  ไดไปสูสํานักของ 
พระศาสดาแลว. 

            [พระติสสะทูลเรื่องแดพระศาสดา] 
        ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอวา "ติสสะ  เปนอะไร 
หนอ ?  เธอจึงเปนทุกข  เสียใจ  มีน้ําตาอาบหนา  รองไห  มาแลว." 
ฝายภิกษุเหลาน้ัน  (คือพวกภิกษุอาคันตุกะ)  คิดวา  "ภิกษุนั้น  คง 
ไปทํากรรมขุนมัวอะไร  ๆ "  ดังน้ี  จึงไปกับพระติสสะน้ันทีเดียว 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว  ไดนั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง.  พระติสสะน้ัน 
อันพระศาสดาตรัสถามแลว  ไดกราบทูล  "พระองคผูเจริญ 
ภิกษุเหลาน้ีดาขาพระองค." 
        ศ.  ก็เธอนั่งแลวท่ีไหน ? 
        ต.  ทีโ่รงฉันกลางวิหาร  พระเจาขา. 
        ศ.  ภิกษุเหลาน้ีมา  เธอไดเห็นหรือ ? 
        ต.  เห็น  พระเจาขา. 
        ศ.  เธอไดลุกข้ึนทําการตอนรับหรือ ? 
        ต.  ไมไดทํา  พระเจาขา. 
        ศ.  เธอไดถามโดยเอื้อเฟอถึงการบริขาร  ของภิกษุเหลาน้ัน 
 
๑.  ตัดความเปนสมณะ  คือ  ใหขาดจากสมณภาพ. 
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        ต.  ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ  พระเจาขา.  
        ศ.  เธอไดถามโดยเอื้อเฟอ  พระเจาขา. 
        ต.  ขาพระองคไมไดถามโดยเอื้อเฟอ  พระเจาขา. 
        ศ.  เธอนําอาสนะมาแลว  ทําการนวดเทาใหหรือ ? 
        ต.  ไมไดทํา  พระเจาขา. 
                       [พระติสสะไมยอมขมาภิกษุสงฆ] 
        ศ.  ติสสะ  วัตรทั้งปวงนั้น เธอควรทําแกภิกษุผูแก.  การที่ 
เธอไมทําวัตรทั้งปวงน่ัน  นั่งอยูในทามกลางวิหาร ไมสมควร,  โทษ 
ของเธอเองมี,  เธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสีย. 
        ต.  พระองคผูเจริญ  พวกภิกษุนี้ไดดาขาพระองค,  ขาพระองค 
ไมยอมขอโทษเธอ. 
        ศ.  ติสสะ  เธออยาไดทําอยางนี้;  โทษของเธอเองมี  เธอจงขอโทษ 
ภิกษุเหลาน้ันเสีย. 
        ต.  พระองคผูเจริญ  ขาพระองคไมยอมขอโทษภิกษุเหลานี้. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา  เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  "ขาแต 
พระองคผูเจริญ  พระติสสะน้ีเปนคนวายาก"  ดังน้ีแลว  ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  ติสสะน้ี  มิใชเปนผูวายากแตในบัดนี้เทาน้ัน, ถงึใน 
กาลกอน  ติสสะน้ีก็เปนคนวายากเหมือนกัน,"  เมื่อภิกษุเหลานั้น 
กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลาย  ทราบ 
ความท่ีเธอเปนผูยาก  แตในบัดนี้เทานั้น,  เธอไดทําอะไรไวใน 
อดีตกาล"  ดงัน้ีแลว จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ถาอยางนั้น  
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ทานท้ังหลายจงฟง" ดังน้ีแลว ไดทรงนําเรื่องอดีตมา  (ตรัสวา)  
                           [บุรพกรรมของพระติสสะ] 
        ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพาราณสี  เสวยราชสมบัติอยูในเมือง 
พาราณสี,  ดาบสชื่อเทวละ  อยูในหิมวันตประเทศ  ๘ เดือน  ใคร 
จะเขาไปอาศัยพระนครอยู ๔ เดือน  เพ่ือตองการจะเสพรสเค็มและ 
รสเปรี้ยว  จึงมาจากหิมวันตประเทศ  พบพวกคนเฝาประตูพระนคร 
จึงถามวา  "พวกบรรพชติผูมาถึงพระนครน้ีแลว  ยอมพักอยูที่ไหน 
กัน ?"  เขาทั้งหลายบอกวา  "ที่โรงนายชางหมอ  ขอรับ."  เธอ 
ไปสูโรงนายชางหมอแลว  ยืนที่ประตูกลาววา  "ถาทานไมมีความ 
หนักใจ,  ขาพเจาขอพักอยูในโรงสักราตรีหน่ึง."  ชางหมอกลาววา 
"กลางคืน  กจิของขาพเจาท่ีโรงไมมี. โรงใหญ,  นิมนตทานอยูตาม 
สบายเถิด  ขอรับ"  ดังน้ีแลว  มอบโรงถวาย. 
        เมื่อเธอเขาไปน่ังแลว, ดาบสแมอีกองคหน่ึง  ชื่อนารทะมาจากหิม- 
วันตประเทศ  ไดขอพักอยูราตรีหน่ึงกะนายชางหมอ.  นายชางหมอคิดวา 
"ดาบสองคมากอน  พึงเปนผูอยากจะอยูดวยกันกับดาบสองคนี้หรือไม 
(ก็ไมทราบ),  เราจะปลีกตัวเสีย" ดังน้ีแลว  จึงกลาววา  "ถาทาน 
องคเขาไปกอน  จักพอใจไซร,  ทานจงพักอยูตามความพอในของ 
ดาบสองคกอนเถิด  ขอรบั."  นารทดาบสน้ัน  เขาไปหาเธอแลว 
กลาววา  "ทานอาจารย  ถาทานไมมีความหนักใจ,  ผมขอพักอยู 
ในโรงนี้ราตรีหน่ึงเถิด"  เม่ือเธอกลาววา "โรงใหญ,  ทานจงเขา 
ไปอยูที่สวนขางหน่ึงเถิด"  ดังน้ีแลว  จึงเขาไปน่ัง ณ ที่อีกสวนหนึ่ง  
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แหงเธอผูเขาไปกอน.  
                             [โทษของการนอนไมเปนที่] 
        ดาบสแมทั้ง ๒ รูป  พูดปราศรัยชวนใหระลกึถึงกันแลว๑,  ใน 
เวลาจะนอน.  นารทดาบสกําหนดท่ีนอนแหงเทวลดาบสและประตูแลว 
จึงนอน. สวนเทวลดาบสน้ัน  เมื่อจะนอน  หาไดนอนในที่ของตนไม, 
(ไพล)  นอกขวางที่กลางประตู.  นารทดาบส  เมื่อออกไปในราตรี 
ไดเหยียบที่ชฎาของเธอ. เม่ือเธอกลาววา  "ใครเหยียบเรา ?" 
นารทดาบสกลาววา  "ทานอาจารย  ผมเอง." 
        ท.  ชฎลิโกง  ทานมาจากปาแลว  เหยียบที่ชฎาของเรา. 
        น.  ทานอาจารย  ผมไมทราบวาทานนอกท่ีนี้  ขอทานจงอด 
โทษแกผมเถิด.  เมื่อเธอกําลังบนอยูนั่นแล,  ออกไปขางนอกแลว. 
เทวลดาบสนอกน้ีคิดวา  "ดาบสรูปนี้  แมเขามาจะพึงเหยียบเรา 
(อีก)"  ดังน้ีแลว  จึงไดกลบันอนหันศีรษะไปทางเทา. 
        ฝายนารทดาบส  เมือ่จะเขาไปคิดวา  "แมทีแรก  เราไดผิด 
แลวในทานอาจารย, บัดนี้  เราจะเขาไปโดยทางเทาของทาน"  ดังน้ี 
แลว  เมื่อมา  ไดเหยียบที่คอแหงเธอ, เมื่อเธอกลาววา  "นี่ใคร ?" 
จึงกลาววา  "ทานอาจารย  ผมเอง"  เม่ือเธอกลาววา  "ชฎิลโกง 
ทีแรก  ทานเหยียบที่ชฎาของเราแลว  เดี๋ยวน้ีเหยียบที่คอเราอีก 
เราจักสาปทาน"  จึงกลาววา  "ทานอาจารย  โทษของผมไมมี, 
ผมไมทราบวาทานนอนแลวอยางนี้,  ผมเขามาดวยคิดวา  "แมทีแรก 
 
๑.  เปนประโยคประธานนัย.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 58 

ความผิดของเรามีอยู, เดี๋ยวน้ี  เราจักเขาไปโดยทางเทาทาน" ดังนี้  
ขอทานจงอดโทษแกผมเถิด." 
                                  [ดาบสทั้ง ๒ ตางสาปกัน] 
        ท.  ชฎลิโกง  เราจะสาปทาน. 
        น.  ทานอาจารย  ทานอยาทําอยางนี้เลย. 
        เธอมิเอ้ือเฟอถอยคําของนารทดาบสน้ัน  ยังขืนสาปนารทดาบสนั้น 
(ดวยคาถา) วา 
                "พระอาทิตย  มีรัศมีต้ัง ๑,๐๐๐ มีเดชต้ัง ๑๐๐ 
                มปีกติกําจัดความมืด,  พอพระอาทิตยขึ้นมาใน 
                เวลาเชา  ขอศีรษะของทานจงแตกออก  ๗ เส่ียง." 
        นารทดาบส กลาววา "ทาอาจารย  โทษของผมไมมี 
เมื่อกําลังพูดอยูทีเดียว  ทานไดสาปแลว.  โทษของผูใดมีอยู ขอ 
ศีรษะของผูนั้นจงแตก,  ของผูไมมีโทษ  จงอยาแตก"  ดังน้ีแลว 
ไดสาป (ดวยคาถา)  วา 
                "พระอาทิตย  มีรัศมีต้ัง ๑,๐๐๐ มีเดชต้ัง ๑๐๐ 
                มปีกติกําจัดความมือ,  พอพระอาทิตยขึ้นมาใน 
                เวลาเชา  ขอศีรษะของทานจงแตกออก ๗ เส่ียง." 
และนารทดาบสน้ัน  มีอานุภาพใหญ  ตามระลึกชาติได ๘๐ กัลป 
คือในอดีตกาล ๔๐ กลัป  ในอนาคตกาล ๔๐ กลัป. เพราะเหตุนั้น 
ทานคิดวา "ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแหงใครหนอแล ?"  ดังนี้ 
เมื่อใครครวญไป  ก็ทราบวา  "จักตกในเบื้องบนแหงอาจารย"  
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อาศัยความกรุณาในเธอ  จึงไดหามอรุณข้ึนดวยกําลังฤทธิ์."  
                     [ประชาชนเดือดรอนตลอดถึงพระราชา] 
        ชาวพระนคร  เมื่ออรุณไมข้ึนอยู  ก็พากันไปสูประตูพระราชวัง 
แลวกราบทูลพิไรวา "ขาแตสมมติเทพ  เมื่อพระองคทรงครอง 
ราชสมบัติอยู,  อรุณไมข้ึน,  ของพระองคจงทรงพระกรุณาโปรดให 
อรุณข้ึน  เพ่ือขาพระองคทั้งหลายเถิด." 
        พระราชา  ทรงพิจารณาจริยาอนุวัตร  มีกายกรรมเปนตน 
ของพระองค  มิไดทรงเห็นการอันไมสมควรอะไร ๆ  จึงทรงพระ 
ดําริวา  "เหตุอะไรหนอแล ?"  ดังน้ี  ทรงระแวงวา  "ชะรอยจะ 
เปนความวิวาทของพวกบรรพชิต"  ดัง่น้ีแลว  จึงตรัสถามวา 
"พวกบรรพชิตในพระนครน้ี  มีอยูบางหรือ ?"  เมื่อมีผูกราบทูลวา 
"เมื่อเวลาเย็นวานนี้  มีพวกบรรพชิตมาสูโรงนายชางหมอ  พระเจาขา" 
พระราชามีราชบุรุษถือคบนําเสด็จไปท่ีนั้น  ในทันใดน้ันเอง  ทรงอภิวาท 
พระนารทดาบสแลว ประทับ ณ ที่ควรขางหน่ึงตรัสถามวา 
                "ผูเปนเจานารทะ  การงานทั้งหลายของพวก 
                ชมพูทวีป  ยอมเปนไปไมได,  โลกเกิดมืดแลว 
                เพราะเหตุอะไร  ทานอันขาพเจา๑ถามแลว ได 
                โปรดบอกเหตุนั้นแกขาพเจา." 
        นารทดาบส เลาเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแลว  ถวายพระพระวา 
"อาตมภาพ  อันดาบสรูปนี้สาปแลวเพราะเหตุนี้. เมื่อเปนอยางนั้น 
 
๑.  เม  ศัพทแปล ๒ คร้ัง.  
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อาตมาภาพจึงไดกลาวสาปบางวา "โทษของขาพเจาไมมี,  โทษของ  
ผูใดมี;  ความสาปจงตกลงในเบ้ืองบนแหงผูนั้นแล" ก็ครั้นสาปแลว 
จึงคิดวา  "ความสาปจักตกในเบ้ืองบนแหงใครหนอแล ?"  เมื่อใคร 
ครวญไปก็เห็นวา  "ในเวลาพระอาทิตยข้ึน ศีรษะของอาจารยจัก 
แตกออก  ๗ เสี่ยง"  ดังน้ีแลว  อาศัยความกรุณาในทาน  จึงมิให 
อรุณข้ึนไป. 
        ร.  ก็อยางไร  อันตรายจะไมพึงมีแกทานเลา  ขอรับ ? 
        น.  ถาทานขอโทษอาตมภาพเสีย  อันตรายก็จักไมพึงมี. 
        ร.  ถาอยางนั้น  ทานจงขอโทษเสียเถิด. 
        ท.  ชฎลินั่นเหยียบอาตมภาพ  ที่ชฎาและที่คอ  อาตมภาพไม 
ยอมขอโทษชฎิลโกงน่ัน. 
        ร.  ขอทานจงขอโทษเสียเถิด  ขอรับ  ทานอยาทําอยางนี้. 
        เทวลดาบาสทูลวา  "อาตมภาพ  ไมยอมของโทษ"  แมเมื่อ 
พระราชา  ตรัสวา "ศีรษะของทานจักแตกออก ๗ เสี่ยง"  ดังน้ีก็ยัง 
ไมยอมขอโทษอยูนั่นเอง. 
        ลําดับนั้น พระราชาตรัสกับเธอวา  "ทานจักไมยอมขอโทษ 
ตามชอบใจของตนหรือ ?"  ดังน้ีแลว จึงรับสั่งใหราชบุรุษจับเทวล- 
ดาบสน้ันที่มือ  ที่เทา  ที่ทอง  ที่คอ ใหกมลงที่บาทมูลแหงนารท- 
ดาบส. 
        นารทดาบสกลาววา  "อาจารยเชิญทานลุกข้ึนเถิด,  ขาพเจา 
ยอมยกโทษใหแกทาน"  ดังน้ีแลว  ถวายพระพรวา  "มหาพิตร  
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ดาบสรูปนี้  หาไดขอโทษอาตมาภาพตามใจสมัครไม,  มีสระอยูในท่ี  
ไมไกลสระหนึ่ง  ขอพระองครับสั่งใหเธอยืนทูนกอนดินเหนียวบน 
ศีรษะ  แชน้ําอยูในสระนั้นแคคอ. พระราชารับสั่งใหทําอยางนั้น 
แลว.  นารทดาบสเรียกเทวลดาบสมาวา  "ทานอาจารย  ครั้นฤทธ์ิ 
อันผมคลายแลว, เมื่อแสงพระอาทิตยต้ังข้ึนอยู. ทานพึงดําลงเสียใน 
น้ําแลว  โผลข้ึนไปเสียโดยทางอื่น."  กอนดินเหนียวบนศีรษะของ 
เทวลดาบสน้ัน  พอรัศมีแหงพระอาทิตยถูกเขาเทานั้น  ก็แตกออก ๗ 
เสี่ยงแลว,  เทวลดาบสน้ัน  ดําลงหนีไปท่ีอ่ืนแลว. 
                               [เวรไมระงับดวยผูกเวร] 
        พระศาสดา ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  พระราชาในกาลน้ัน  ไดเปนอานนทแลว,  เทวลดาบส 
ไดเปนติสสะแลว,  นารทดาบส  ไดเปนเราเอง,  ถึงในครั้งน้ัน  ติสสะ 
นี่ก็เปนผูวายากอยางนี้เหมือนกัน"  ดงัน้ีแลว  รับสั่งเรียกติสสเถระมา 
แลว  ตรัสวา "ติสสะ ก็เม่ือภิกษุคิดอยูวา รับสั่งเรียกติสสเถระมา 
ถูกผูโนนประหารแลว  ถกูผูโนนชนะแลว  ผูโนนไดลักส่ิงของ ๆ เราไป 
แลว"  ดังน้ี  ชื่อวาเวรยอมไมระงับได;  แตเมื่อภิกษุไมเขาไปผูกอยู 
อยางนั้นนั่นแล  เวรยอมระงับได"  ดังนี้แลว  ไดทรงภาษิตพระคาถา 
เหลาน้ีวา:- 
                "ก็ชนเหลาใด  เขาไปผูกความโกรธนั้นไววา "ผูโนน 
                ไดดาเรา  ผูโนนไดตีเรา  ผูโนนไดชนะเรา  ผูโนน 
                ไดลักสิ่งของ ๆ เราแลว"  เวรของชนเหลาน้ันยอมไม  
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                ระงับได,  สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกความโกรธ 
                นัน้ไววา  "ผูโนนไดดาเรา  ผูโนนไดตีเรา  ผูโนนได 
                ชนะเรา  ผูโนนไดลักสิ่งของ ๆ เราแลว" เวรของชน 
                เหลาน้ันยอมระงับได." 
                                                  [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อกฺโกจฺฉิ คือ  ดาแลว.  บทวา  อวธิ 
คือ  ประหารแลว.  บทวา  อชินิ  คือ  ไดชนะเราดวยการอางพยาน 
โกงบาง  ดวยการกลาวโตตอบถอยคําบาง  ดวยการทําใหยิ่งกวาการทํา 
บาง. 
        บทวา  อหาสิ  คือ  ผูโนนไดลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผา 
เปนตน  สิ่งใดส่ิงหน่ึงของเรา. 
        สองบทวา  เย  จ ต  เปนตน  ความวา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
คือ  เทพดาหรือมนุษย  คฤหัสถหรือบรรพชิต  เขาไปผูกความโกรธ 
นั้น  คือมีวัตถุเปนตนวา  "คนโนนไดดาเรา"  ดุจพวกคนขับเกวียน 
ขันธูปเกวียนดวยชะเนาะ  และดุจพวกประมง  พันสิ่งของมีปลาเนา 
เปนตน  ดวยวัตถุมีหญาคาเปนตน  บอย ๆ, เวรของพวกเขาเกิดข้ึน 
แลว  คราวเดียว  ยอมไมระงับ คือวายอมไมสงบลงได. 
        บาทพระคาถาวา  เย จ ต  นูปายฺหนฺติ  ความวา  ชนเหลาใด 
ไมเขาไปผูกความโกรธนั้น  คือมีคําดาเปนตนเปนท่ีต้ัง  ดวยอํานาจการ 
ไมระลึกถึงและการไมทําไวในใจบาง  ดวยอํานาจการพิจารณาเห็นกรรม 
อยางนี้วา  "ใคร ๆผูหาโทษมิได  แมทานคงจักดาแลวในภพกอน  คงจัก  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 63 

ประหารแลว (ในภพกอน)  คงจักเบิกพยานโกงชนะแลว  (ในภพกอน)  
สิ่งของอะไร  ๆ  ของใคร ๆ  ทานคงจักขมเหงชิงเอาแลว  (ในภพกอน), 
เพราะฉะนั้น      ทานแมเปนผูไมมีโทษ       จึงไดผลที่ไมนาปรารถนา 
มีคําดาเปนตน"  ดังน้ีบาง,  เวรของชนเหลาน้ัน  แมเกิดแลวเพราะความ 
ประมาท  ยอมสงบไดดวยการไมผูก  (โกรธ)  นี ้ ดุจไฟไมมีเชื้อเกิดข้ึน 
แลวดับไปฉะนั้นแล. 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุแสนหน่ึง  ไดบรรลุอรยิผลท้ังหลาย 
มีโสดาปตติผลเปนตน.  พระธรรมเทศนาไดเปนกถามีประโยชนแก 
มหาชนแลว.  พระติสสเถระ  ถึงเปนคนวายาก  ก็กลายเปนคนวางาย 
แลวดังน้ีแล. 
                                  เรื่องพระติสสเถระ จบ  
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                ๔.  เรื่องความเกิดข้ึนของนางกาลียักษิณี* [ ๔ ] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภหญิงหมัน 
คนใดคนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "น  ห ิ เวเรน  เวรานิ" 
เปนตน. 
                                [มารดาหาภรรยาใหบุตร] 
               ดังไดสดับมา  บุตรกุฎมพีคนหน่ึง  เมื่อบิดาทํากาละแลว  ทําการ 
งานทั้งปวง  ทั้งที่มา ทั้งท่ีบาน  ดวยตนเอง  ปฏิบัติมารดาอยู.  ตอมา 
มารดาไดบอกแกเขาวา  "พอ  แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา." 
        บ.ุ  แม  อยางพูดอยางนี้เลย,  จักปฏิบัติแมไปจนตลอดชีวิต. 
        ม.  พอ  เจาคนเดียวทําการงานอยู  ทั้งที่นาและที่บาน, เพราะ 
เหตุนั้น  แมจึงไมมีความสบายใจเลย,  แมจักนํานางกุมาริกามาใหเจา. 
        เขาแมหาม  (มารดา)  หลายครั้งแลวไดนิ่งเสีย.  มารดานั้นออก 
จากเรือน  เพ่ือจะไปสูตระกูลแหงหนึ่ง. 
        ลําดับนั้น  บุตรถามมารดาวา "แมจะไปตระกูลไหน ?"  เมื่อ 
มารดาบอกวา  "จะไปตระกูลชื่อโนน"  ดังน้ีแลว  หามการท่ีจะไป 
ตระกูลนั้นเสียแลว  บอกตระกูลที่ตนชอบใจให.  มารดาไดไปตระกูลนั้น 
หม้ันนางกุมาริกาไวแลว  กําหนดวัน  (แตงงาน)  นํานางกุมาริกาคน 
นั้นมา  ไดทําไวในเรือนของบุตร.  นางกุมาริกาน้ัน  ไดเปนหญิงหมัน. 
ทีนั้น  มารดาจึงพูดกะบุตรวา  "พอ  เจาใหแมนํากุมาริกามาตาม 
ชอบใจของเจาแลว  บัดนี้  นางกุมาริกาน้ันเปนหมัน, ก็ธรรมดา 
 
    * พระมหาพุฒ  เปรียญเอก วัดเทพศิรินทราวาส  แปล  พ.ศ.  ๒๔๔๓.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 65 

ตระกูลที่ไมมีบุตรยอมฉิบหาย,  ประเพณียอมไมสืบเนื่องไป,  เพราะ  
ฉะน้ัน  แมจักนํานางกุมาริกาคนอ่ืนมา  (ใหเจา)"  แมบุตรนั้นกลาว 
หามอยูวา  "อยาเลย  แม"  ดังน้ี  ก็ยังไดกลาว  (อยางนั้น)  บอย ๆ. 
หญิงหมันไดยินคํานั้น  จึงคิดวา "ธรรมดาบุตร  ยอมไมเปนหมันมาแลว 
มารดาบิดาไปได,  บัดนี้  แมผัวคิดจะนําหญิงอ่ืน  ผูไมเปนหมันมาแลว 
ก็จักใชเราอยางทาสี,  ถาอยางไรเราพึงนํานางกุมาริกาคนหน่ึงมาเสียเอง" 
ดังน้ีแลว  จึงไปยังตระกูลแหงหนึ่ง  ขอนางกุมาริกา  เพ่ือประโยชน 
แกสามี,  ถูกพวกชนในตระกูลหามวา  "หลอนพูดอะไรเชนนั้น" 
ดังน้ีแลว  จึงออนวอนวา  "ฉันเปนหมัน  ตระกูลทีไ่มมีบุตร ยอม 
ฉิบหาย  บุตรีของทานไดบุตรแลว  จักไดเปนเจาของทรัพยสมบัติ, ขอ 
ทานโปรดยกบุตรีนั้นใหแกสามีของฉันเถิด"  ดังน้ีแลว  ยังตระกูลนั้น 
ใหยอมรับแลว  จึงนํามาไวในเรือนของสามี. 
        ตอมา  หญิงหมันนั้น  ไดมีความปริวิตกวา  "ถานางคนน้ีจักได 
บุตรหรือบุตรีไซร จักเปนเจาของทรัพยสมบัติแตผูเดียว, ควรเราจะทํา 
นางอยูใหไดทารกเลย." 
                     [เมียหลวงปรุงยาทําลายครรภเมียนอย] 
        ลําดับนั้น หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นวา  "ครรภต้ังข้ึนในทอง 
หลอนเมื่อใด  ขอใหหลอนบอกแกฉันเม่ือน้ัน."  นางน้ันรับวา  "จะ" 
เมื่อครรภต้ังแลว  ไดบอกแกหญิงหมันนั้น.  สวนหญิงหมันนั้นแล 
ใหขาวตมและขาวสวยแกนางนั้นเปนนิตย.  ภายหลัง  นางไดใหยา 
สําหรับทําครรภใหตก  ปนกับอาหารแกนางน้ัน. ครรภก็ตก  [แทง].  
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เมื่อครรภต้ังแลวเปนครั้งที่ ๒ นางก็ไดบอกแกหญิงหมันนั้น.  แม  
หญิงหมันก็ไดทําครรภใหตก  ดวยอุบายอยางนั้นนั่นแล  เปนครัง้ท่ี ๒. 
        ลําดับนั้น  พวกหญิงท่ีคุนเคยกัน  ไดถามนางนั้นวา  "หญิง 
รวมสามีทําอันตรายหลอนบางหรือไม ?"  นางแจงความน้ันแลว  ถูก 
หญิงเหลาน้ันกลาววา  "หญิงอันธพาล  เหตุไร  หลอนจึงไดทําอยาง 
นั้นเลา?  หญิงหมันนี้  ไดประกอบยาสําหรับทําครรภใหตกใหแก 
หลอน  เพราะกลัวหลอนจะเปนใหญ, เพราะฉะนั้น  ครรภใหตกใหแก 
จึงตก,  หลอนอยาไดทําอยางน้ีอีก."  ในครั้งท่ี ๓ นางจึงมิไดบอก. 
ตอมา [ฝาย]  หญิงหมันเห็นทองของนางนั้นแลวจึงกลาววา  "เหตุไร ? 
หลอนจึงไมบอกความท่ีครรภต้ังแกฉัน"  เม่ือนางนั้นกลาววา  "หลอน 
นําฉันมาแลว  ทําครรภใหตกไปเสียถึง ๒ ครั้งแลว,  ฉันจะบอกแกหลอน 
ทําไม ?"  จึงคิดวา  "บัดนี้  เราฉิบหายแลว"  คอยดูแลความประมาท 
ของนางกุมาริกาน้ันอยู,  เม่ือครรภแกเต็มที่แลว,  จึงไดชอง  ไดประ- 
กอบยาใหแลว.  ครรภไมอาจตก เพราะครรภแก  จึงนอนขวาง  [ทวาร]. 
เวทนากลาแข็งไดเกิดข้ึน.  นางถึงความสงสัยในชีวิต. 
        นางต้ังความปรารถนาวา "เราถูกมันใหฉิบหายแลว,  มันเอง 
นําเรามา  ทําทารกใหฉิบหายถึง ๓ คนแลว,  บัดนี้  เราเองก็จะฉิบหาย, 
บัดนี้  เราจุติจากอัตภาพน้ี  พึงเกิดเปนนางยักษิณี  อาจเค้ียวกินทารก 
ของมันเถิด"  ดังน้ีแลว  ตายไปเกิดเปนแมแมวในเรือนน้ันเอง. 
ฝายสามี  จับหญิงหมันแลว  กลาววา "เจาไดทําการตัดกระกูลของเรา 
ใหขาดสูญ"  ดังน้ีแลว ทบุดวยอวัยวะท้ังหลายมีศอกและเขาเปนตน  
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ใหบอบซํ้าแลว.  หญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล แลวไดเกิด 
เปนแมไกในเรือนน้ันเหมือนกัน. 
                  [ผลัดกันสังหารคนละชาติดวยอํานาจผูกเวร] 
        จําเนียรกาลไมนาน  แมไกไดตกฟองหลายฟอง. แมแมวมากิน 
ฟองไกเหลานั้นเสีย.  ถึงครั้งท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ มันก็ไดกินเสียเหมือนกัน. 
แมไกทําความปรารถนาวา "มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว  เดี๋ยวนี้ 
มันกับลูกของมัน"  ดังน้ีแลว  จุติจากอัตภาพนั้น  ไดเกิดเปนแมเสือ 
เหลือง.  ฝายแมแมว  ไดเกิดเปนแมเนื้อ. ในเวลาแมเน้ือน้ันคลอดลูก 
แลว ๆ แมเสือเหลือง  ก็ไดมากินลูกท้ังหลายเสียถึง ๓ ครั้ง. เมือ่เวลา 
จะตาย  แมเนื้อทําความปรารถนาวา "พวกลูกของเรา  แมเสือเหลือง 
ตัวน้ีกินเสียถึง ๓ ครั้งแลว  เดี๋ยวน้ีมันจักกินตัวเราดวย,  เดี๋ยวน้ีเรา 
จุติจากอัตภาพนี้แลว  พึงไดกินมันกับลูกของมันเถิด" ดังน้ีแลว ได 
ตายไปเกิดเปนนางยักษิณี. ฝายแมเสือเหลือง จุติจากอัตภาพนั้นแลว 
ไดเกิดเปนกุลธิดา๑ในเมืองสาวัตถี.  นางถึงความเจริญแลว  ไดไปสูตระกูล 
สามีในบานริมประตู  เมอืง. ในกาลตอมา  นางไดคลอดบุตรคน 
หน่ึง.  นางยักษิณี  จําแลงตัวเปนหญิงสหายท่ีรักของเขามาแลว  ถามวา 
"หญิงสหายของฉันอยูที่ไหน ?"  พวกชาวบานไดบอกวา "เขาคลอด 
บุตรอยูในหอง." นางยักษิณีฟงคําน้ัน แสรงพูดวา  "หญิงสหาย 
ของฉันคลอดลูกเปนชายหรือหญิงหนอ,  ฉันจักดูเด็กนั้น" ดังน้ีแลว 
 
๑.  หญิงสาวของตระกูล  หญิงสาวในตระกูล  หรือหญิงสาวมีตระกูล.  
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เขาไปทําเปนแลดูอยู  จับทารกกินแลวก็ไป.  ถือในหนท่ี ๒ ก็ไดกิน  
เสียเหมือนกัน.  ในหนที่ ๓ นางกุลธิดามีครรภแกเรียกสามีมาแลว  บอก 
วา "นาย  นางยักษิณีตนหน่ึงกินบุตรของฉันเสียในท่ีนี้  ๒ คนแลวไป, 
เดี๋ยวน้ี  ฉันจักไปสูเรือนแหงตระกูลของฉันคลอดบุตร"  ดังน้ีแลว 
ไปสูเรือนแหงตระกูลคลอด บุตรทีน่ั่น .  ในกาลน้ัน  นางยักษิณี 
นั้นถึงคราวสงนํ้า. ดวยวา  นางยักษิณีทั้งหลายตองตักน้ํา  จากสระ 
อโนดาดทูนบาศีรษะมา  เพ่ือทาวเวสสวรรณ  ตามวาระ  ตอลวง ๔ 
เดือนบาง ๕ เดือนบางจึงพน  (จากเวร)  ได.  ยางยกัษิณีเหลาอ่ืนมี 
กายบอบช้ํา  ถึงความส้ินชีวิตบางก็มี.  สวนนางยักษิณีนั้น  พอพนจาก 
เวรสงนํ้าแลวเทาน้ัน  ก็รบีไปสูเรือนน้ัน  ถามวา  "หญิงสหายของฉัน 
อยูที่ไหน ?"  พวกชาวบานบอกวา  "ทานจักพบเขาท่ีไหน ?  นาง 
ยักษิณีตนหน่ึงกินทารกของเขาท่ีคลอดในที่นี้,  เพราะฉะนั้น เขาจึงไปสู 
เรือนแหงตระกูล."  นางยักษิณีนั้นคิดวา "เขาไปในท่ีไหน ๆ กต็ามเถิด 
จักไมพนเราได  ดังนี้แลว  อันกําลังเวรใหอุตสาหะแลว  ว่ิงบายหนา 
ไปสูเมือง.  ฝายนางกุลธิดา  ในวันเปนที่รับชื่อ  ใหทากรนั้นอาบนํ้า 
ต้ังชื่อแลว  กลาวกะสามีวา  "นาย  เดี๋ยวน้ี  เราพากันไปสูเรือนของเรา 
เถิด"  อุมบุตรไปกับสามี  ตามทางอันตัดไปในทามกลางวิหาร  มอบ 
บุตรใหสามีแลว  ลงอาบนํ้าในสระโบกขรณีขางวิหารแลว  ข้ึนมารับ 
เอาบุตร,  เมื่อสามีกําลังอาบนํ้าอยู,  ยนืในบุตรดื่มนม  แลเห็นนาง 
ยักษิณีมาอยูจําไดแลว  รองดวยเสียงอันดังวา  "นาย  มาเร็ว  ๆ  เถิดนี ้
นางยักษิณีตนนั้น"  ดังน้ีแลว  ไมอาจยืนรออยูจนสามีนั้นมาได  ว่ิง 
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กลับบายหนาไปสูภายในวิหารแลว. 
                 [เวรไมระงับดวยเวร  แตระงับไดดวยไมผูกเวร] 
        ใน สมยันั้น  พระศาสดา  ทรงแสดงธรรมอยูในทามกลางบริษัท. 
นางกุลธิดาน้ัน  ใหบุตรนอนลงเคียงหลังพระบาทแหงพระตถาคตเจา 
แลว กราบทลูวา  "บุตรคนนี้  ขาพระองคถวายแดพระองคแลว  ขอ 
พระองคประทานชีวิตแกบุตรขาพระองคเถิด."  สุมนเทพ  ผูสิงอยูที่ 
ซุมประตู  ไมยอมใหนางยักษิณีเขาไปขางใน.  พระศาสดารับสั่งเรียก 
พระอานนทเถระมาแลว  ตรัสวา  "อานนท  เธอจงไปเรียกนางยักษิณี 
นั้นมา."  พระเถระเรียกนางยักษิณีมาแลว.  นางกุลธิดา  กราบทลูวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ นางยักษิณีมา."  พระศาสดา  ตรัสวา  "นาง 
ยักษิณีจงมาเถิด,  เจาอยาไดรองไปเลย"  ดังน้ีแลว  ไดตรัสกะนาง 
ยักษิณีผูมายืนอยูแลววา  "เหตุไร ?  เจาจึงทําอยางนั้น  กถ็าพวกเจา 
ไมมาสูเฉพาะหนาพระพุทธเจา  ผูเชนเราแลว  เวรของพวกเจา  จักได 
เปนกรรมต้ังอยูชั่วกัลป  เหมือนเวรของงูกับพังพอน,  ของหมีกับไม 
สะครอ  และของกากับนกเคา,  เหตุไฉน  พวกเจาจึงทําเวรและเวรตอบ 
แกกัน ? เพราะเวรยอมระงับไดดวยความไมมีเวร  หาระงับไดดวยเวร 
ไม"  ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถานี้วา 
                "ในกาลไหน ๆ  เวรท้ังหลายในโลกน้ี  ยอม 
                ไมระงับดวยเวรเลย ก็แตยอมระงับไดดวยความ 
                ไมมีเวร,  ธรรมนี้เปนของเกา."  
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                                            [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  ห ิ เวเรน  เปนตน  ความวา 
เหมือนอยางวา  บุคคล  แมเมื่อลางที่ซึ่งเปอนแลวดวยของไมสะอาดมี 
น้ําลายและน้ํามูกเปนตน  ดวยของไมสะอาดเหลาน้ันแล ยอมไมอาจทํา 
ใหเปนที่หมดจด  หายกลิน่เหม็นได,  โดยที่แท  ทีน่ั้นกลับเปนที่ไมหมด 
จดและมีกลิ่นเหม็นยิ่งกวาเกาอีก  ฉันใด, บุคคลเมื่อดาตอบชนผูดาอยู 
ประหารตอบชนผูประหารอยู  ยอมไมอาจยังเวรใหระงับดวยเวรได, 
โดยที่แท  เขาชื่อวาทําเวรน่ันเองใหยิ่งข้ึน ฉันนั้นนั่นเทียว,  แมใน 
กาลไหน ๆ ข้ึนชื่อวาเวรท้ังหลาย ยอมไมระงับไดดวยเวร,  โดยท่ีแท 
ชื่อวายอมเจริญอยางเดียว  ดวยประการฉะน้ี. 
        สองบทวา  อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ  ความวา เหมือนอยางวา 
ของไมสะอาด  มีน้ําลายเปนตนเหลานี้  อันบุคคลลางดวยนํ้าที่ใสยอม 
หายหมดได,  ที่นั่นยอมเปนที่หมดจด  ไมมีกลิ่นเหม็น  ฉันใด, เวร 
ทั้งหลาย  ยอมระงับ    คือยอมสงบ  ไดแก  ยอมถึงความไมมีไดดวย 
ความไมมีเวร  คือดวยนํ้าคือขันติและเมตตา  ดวยการทําไวในใจโดย 
แยบคาย และ ดวยการพิจารณา  ฉันน้ันนั่นเที่ยว 
        บาทพระคาถาวา เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน  ความวา  ธรรมน้ี 
คือท่ีนับวา ความสงบเวร  ดวยความไมมีเวร  เปนของเกา  คือเปน 
มรรคาแหงพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระขีณาสพ 
ทั้งหลายทุก ๆ พระองค  ดําเนินไปแลว. 
         ในกาลจบพระคาถา  นางยักษิณีนั้น ต้ังอยูในพระโสดาปตติผล  
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แลว.  เทศนาไดเปนกถามีประโยชน  แมแกบริษัทผูประชุมกันแลว.  
                           [นางยักษิณีรูฝนมากฝนนอย] 
        พระศาสดา  ไดตรัสกะหญิงน้ันวา  "เจาจงใหบุตรของเจาแก 
นางยักษิณีนี้เถิด." 
        ญ. ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคกลัว. 
        ศ.  เจาอยากลัวเลย,  อันตรายยอมไมมีแกเจา เพราะอาศัยนาง 
ยักษิณีนี้. 
        นางไดใหบุตรแกนางยักษิณีนั้นแลว. นางยักษิณีนั้นอุมทารก 
นั้นจูบกอดแลว  คืนใหแกมารดาอีก ก็เริ่มรองไห. 
        ลําดับนั้น พระศาสดา  ตรัสถามนางยักษิณีนั้นวา  "อะไรน่ัน ?" 
        นางยักษิณีนั้นกราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อกอน 
ขาพระองค  แมสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยไมเลือกทาง  ยังไมไดอาหารพอ 
เต็มทอง,  บัดนี้  ขาพระองคจะเลี้ยงชีพไดอยางไร." 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา ตรัสปลอบนางยักษิณีนั้นวา  "เจาอยา 
วิตกเลย"  ดังน้ีแลว  ตรัสกะหญิงน้ันวา  "เจาจงนํานางยักษิณีไปให 
อยูในเรือนของตนแลว จงปฏิบัติดวยขาวตมและขาวสวยอยางดี." 
หญิงน้ันนํานางยักษิณีไปแลว  ใหพักอยูในโรงกระเด่ือง  ไดปฏิบัติดวย 
ขาวตมและขาวสวยอยางดีแลว.  ในเวลาซอมขาวเปลือก  สากปรากฏ 
แกนางยักษิณีนั้นดุจตอยศีรษะ. เขาจึงเรียกนางกุลธิดาผูสหายมาแลว 
พูดวา "ฉันจักไมอาจอยูในท่ีนี้ได  ขอทานจงใหฉันพักอยูในที่อ่ืนเถิด" 
แมอันหญิงสหายน้ันใหพักอยูในเหลาน้ี  คือในโรงสาก  ขางตุมน้ํา  
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ริมเตาไฟ  ริมชายคา  ริมกองหยากเยื่อ  ริมประตูบาน,  (นาง)  ก็  
กลาววา "ในโรงสากน้ี  สากยอมปรากฏดุจตอยศีรษะฉันอยู,  ที่ขาง 
ตุมน้ําน้ี  พวกเด็ดยอมราดนํ้าเปนเดนลงไป,  ที่ริมเตาไฟนี้  ฝูงสุนัขยอม 
มานอน,  ที่ริมชายคาน้ี  พวกเด็กยอมทําสกปรก,  ที่ริมกองหยากเยื่อน้ี 
ชนทั้งหลายยอมเทหยากเยื่อ,  ที่ริมประตุบานน้ี  พวกเด็กชาวบาน  ยอม 
เลนการพนันกันดวยคะแนน"  ดังน้ีแลว  ไดหามท่ีทั้งปวงน้ันเสีย 
        ครั้งน้ัน  หญิงสหาย  จึงใหนางยักษิณีนั้นพักอยูในที่อันสงัดภาย 
นอกบานแลว  นําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตนอยางดีไปเพื่อนาง 
ยักษิณีนั้น แลวปฏิบัติในท่ีนั้น.  นางยักษิณีนั้น  คิดอยางนี้วา  "เดี๋ยวน้ี 
หญิงสหายของเรานี้  มีอุปการะแกเรามาก,  เอาเถอะเราจักทําความ 
แทนคุณสักอยางหนึ่ง"  ดังน้ีแลว  ไดบอกแกหญิงสหายวา  "ในปนี้ 
จักมีฝนดี,  ทานจงทําขาวกลาในท่ีดอนเถิด,  ในปนี้ฝนจักแลว  ทาน 
จงทําขาวกลาในท่ีลุมเถิด."  ขาวกลาอันพวกชนที่เหลือทําแลว  ยอม 
เสียหาย  ดวยนํ้ามากเกินไปบาง  ดวยนํ้านอยบาง.  สวนขาวกลาของ 
นางกุลธิดาน้ัน  ยอมสมบูรณเหลือกิน. 
                              [นางยักษิณีเริ่มต้ังสลากภัตร] 
        ครั้งน้ัน  พวกชนที่เหลือเหลาน้ัน  พากันถามนางวา  "แม ขาว 
กลาท่ีหลอนทําแลว  ยอมไมเสียหายดวยนํ้ามากเกินไป  ยอมไมเสียหาย 
ดวยนํ้านอย,  หลอนรูความท่ีฝนดีและฝนแลงแลวจึงทําการงานหรือ ? 
ขอน้ีเปนอยางไรหนอแล ?"  นางบอกวา "นางยักษิณี  ผูเปนหญิงสหาย 
ของฉัน  บอกความที่ฝนดีและฝนแลวแกฉัน,  ฉันทําขาวกลาท้ังหลาย  
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ในที่ดอนและท่ีลุม  ตามคําของนางยักษิณีนั้น,  เหตุนั้น  ขาวกลาของ  
ฉันจึงสมบูรณดี,  พวกทานไมเห็นโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตน 
ที่ฉันนําไปจากเรือนเนืองนิตยหรือ ?  สิ่งของเหลานั้น  ฉันนําไปให 
นางยักษิณีนั้น,  แมพวกทานก็จงนําโภชนะมีขาวตมและขาวสวยเปนตน 
อยางดี  ไปใหนางยักษิณีบางซิ,  นางยักษิณีก็จักแลดูการงานของพวก 
ทานบาง." 
        ครั้งน้ัน  พวกชนชาวเมืองทั้งส้ิน  พากันทําสักการะแกนาง 
ยักษิณีนั้นแลว.  จําเดิมแตนั้นมา  นางยักษิณีแมนั้น  แลดูการงาน 
ทั้งหลายของชนทั้งปวงอยู  ไดเปนผูถงึลาภอันเลิศ [และ]  มีบรวิาร 
มากแลว. 
        ในกาลตอมา  นางยักษิณีนั้นเริ่มตนสลากภัต ๘ ที่แลว.  สลาก- 
ภัตน้ัน  ชนทัง้หลายยังถวายอยูจนกาลทุกวันนี้แล. 
                 เรือ่งความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี  จบ.  
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                           ๕.  เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี* [ ๕ ] 
                                          [ขอความเบื้องตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพวกภิกษุ 
ชางเมืองโกสัมพี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ปเร  จ  น  วขิานนฺติ" 
เปนตน. 
              [พระวินัยธรกับพระธรรมกถึกถกเถียงกันเรื่องวินัย] 
        ความพิสดารวา ภิกษุ ๒ รูป คือ  พระวินัยธรรูป ๑ พระธรรม- 
กถึกรูป ๑ มบีริวารรูปละ ๕๐๐ ไดอยูที่โฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี. 
วันหน่ึง  ในภิกษุ ๒ รูปนัน้ พระธรรมกถึก  ไปฐานแลว  เวนน้าํชําระ๑ 

ที่เหลือไวในภาชนะ  ที่ซุมน้ําแลว  ก็ออกมา. ภายหลัง  พระวินัยธร 
เขาไปท่ีซุมนํ้าน้ัน  เห็นน้ําน้ัน  ออกมาถามพระธรรมกถึกนอกน้ีวา 
"ผูมีอายุ  ทานเหลือนํ้าไวหรือ ?" 
        ธ.  ขอรับ  ผูมีอายุ. 
        ว.  ก็ทานไมรูวาอาบัติ  ในเพราะการเหลือนํ้าไวนี้หรือ ? 
        ธ.  ขอรับ  ผมไมทราบ. 
        ว.  ไมรูก็ชางเถิด  ผูมีอายุ  เปนอาบัติในขอน้ี. 
        ธ.  ถาอยางนั้น  ผมจักทําคืนอาบัตินั้นเสีย. 
        ว.  ผูมีอายุ  ก็ถาวาขอน้ันทานไมแกลงทํา  เพราะความไมมีสติ, 
อาบัติไมมี. 
 
*   นัยสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงแปล  พ.ศ. ๒๔๔๐. 
๑.  สรีรสลฺช  กตฺวา. 
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        พระธรรมกถึกนั้น  ไดเปนผูมีความเห็นอาบัตินั้นวามิใชอาบัติ.  
        ฝายพระวินัยธร  ไดบอกแกพวกนิสิตของตนวา "พระธรรม- 
กถึกรูปนี ้ แมตองอาบัติก็ไมรู"  พวกนิสิตพระวินัยธรน้ัน  เห็นพวกนิสิต 
ของพระธรรมกถึกน้ันแลว  ไดกลาววา  "พระอุปชฌายของพวกทาน 
แมตองอาบัติแลว  ก็ไมรูวาเปนอาบัติ."  พวกนิสิตของพระธรรมกถึก 
นั้น  ไปแจงแกพระอุปชฌายของตนแลว.  พระธรรมกถึกนั้น  พูด 
อยางนี้วา  "พระวินัยธรรปูนี้  เม่ือกอน  พูดวา  "ไมเปนอาบัติ,"  เดี๋ยวน้ี 
พูดวา  "เปนอาบัติ;"  พระวินัยธรน่ัน  พุดมุสา." พวกนิสิตของพระธรรม- 
กถึกนั้นไปกลาววา  "พระอุปชฌายของพวกทาน  พูดมุสา."  พวกนิสิต 
ของพระวินัยธรและพระธรรมกถึกนัน้ ทําความทะเลาะกันและกัน 
ใหเจริญแลว  ดวยประการอยางนี้. 
        ภายหลงั  พระวินัยธรไดโอกาส  จึงไดทําอุกเขปนียกรรม๑แก 
พระธรรมกถึก เพราะโทษท่ีไมเห็นอาบัติ.  จําเดิมแตกาลน้ัน  แม 
พวกอุปฏฐากผูถวายปจจัยของภิกษุ ๒ รูปนั้น  กไ็ดเปน ๒ ฝาย.  พวก 
ภิกษุณีผูรับโอวาทก็ดี  พวกอารักข๒เทวดาก็ดี  ของภิกษุ ๒ รูปนัน้  พวก 
อากาสัฏฐ๓เทวดา  ผูเพ่ือนเห็น  เพ่ือนคบ  ของพวกอารักขเทวดาเหลา 
นั้นก็ดี  พวกปุถุชนท้ังปวงก็ดี  ไดเปน ๒ ฝาย  ตลอดจนพรหมโลก. 
ก็โกลาหลกกึกองเปนเสียงเดียว  ไดข้ึนไปจนอกนิฏฐภพ. 
 
๑.  กรรมท่ีสงฆจะพึงทําแกภิกษุท่ีสงฆสมควรจะยกเสีย  ๒.  เทวดาผูคุมครองรักษา 
๓.  เทวดาผูสถิตอยูในอากาศ.  
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                        [พระศาสดาตรัสสอนใหสามัคคีกัน] 
        ครั้งน้ัน  ภิกษุรูปหน่ึง  เขาไปเฝาพระตถาคตเจา  กราบทูลการ 
ที่พวกภิกษุผูยกวัตรถือ๑วา "พระธรรมกถึกรูปนี ้ สงฆยกเสียแลว 
ดวยกรรมทีป่ระกอบดวยธรรมแท,"  และการที่พวกภิกษุผูประพฤติ 
ตามพระธรรมกถึกผูที่สงฆยกเสียแลวถือวา  "พระอุปชฌายของพวก 
เรา  สงฆยกเสียแลว  ดวยกรรมซ่ึงมิไดประกอบดวยธรรม,"  และการ 
ที่พวกภิกษุผูประพฤติตามพระธรรมกถึก  ผูที่สงฆยกวัตรเหลาน้ัน แม 
อันพวกภิกษุผูยกวัตรหามอยู ก็ยังขืนเที่ยวตามหอมลอมพระธรรมกถึก 
นั้น.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงสงโอวาทไปวา  "นัยวา  ภิกษุ 
ทั้งหลายจงพรอมเพรียงกัน"  ถึง ๒ ครัง้  ทรงสดับวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ภิกษุทั้งหลายไมปรารถนาจะเปนผูพรอมเพรียงกัน,"  ครั้นหนท่ี 
๓ ทรงสดับวา  "ภิกษุสงฆแตกกันแลว  ภิกษุสงฆแตกกันแลว" ดังน้ี 
จึงเสด็จไปสูสํานักของเธอทั้งหลายแลว  ตรัสโทษในการยกวัตรของพวก 
ภิกษุยกวัตร  และโทษในการไมเห็นอาบัติของภิกษุนอกน้ีแลว  ทรง 
อนุญาตสังฆกรรมท้ังหลายมีอุโบสถเปนตน  ในสมีาเดียวกันที่โฆสิตาราม 
นั่นเอง  แกเธอทั้งหลายอีกแลว  ทรงบัญญัติวัตรในโรงฉันวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  พึงนั่งในแถวมีอาสนะหน่ึง ๆ ในระหวาง๒ ๆ" ดังน้ี 
เปนตน  แกเธอทั้งหลาย  ผูเกิดการแตกราวในสถานท้ังหลาย  มีโรง 
ฉันเปนตน  แลวทรงสดับวา  "ถึงเดี๋ยวน้ี  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ยังเกิด 
การแตกราวกันอยู"  จึงเสด็จไปท่ีโฆสิตารามน้ันแลว  ตรัสหามวา 
 
๑.  ลทฺธึ.  ๒.  ไดแกนั่งเปนแถวเวนชองวางใหภกิษุอ่ืนเขาแทรกนั่งไดรูปหนึ่ง ๆ ใน 
ระหวาง.  
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อยาเลย  ภิกษุทั้งหลาย  พวกทานอยาไดทําการแตกราวกัน"  ดังน้ี  
เปนตนแลว  ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวาการแตกราว การ 
ทะเลาะ  การแกงแยงและการวิวาทน่ัน  ทําความฉิบหายให, แทจริง 
แมนางนกลฏกิกา๑  อาศัยการทะเลาะกัน  ยังอาจทําพระยาชางใหถึง 
ความส้ินชีวิต"  ดังน้ีแลว  ตรัสลฏกกิชาดกแลว๒  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ขอพวกทานพรอมเพรียงกันเถิด  อยาวิวาทกันเลย,  เพราะวา  แมนก 
กระจาบต้ังหลายพัน  อาศัยความวิวาทกัน  ไดถึงความส้ินชีวิต" 
ดังน้ีแลว  ตรสัวัฏฏกชาดก.๓ 

                                  [ตรัสสอนเทาไรก็ไมเชื่อ] 
        แมอยางนี้  พวกภิกษุนั้นก็ไมเชื่อถือถอยคํา, เมื่อภิกษุผูเปน 
ธรรมวาทีรูปใดรูปหน่ึง  ไมพอใจใหพระตถาคตเจาทรงลําบาก กราบ 
ทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค  ผูเจาของแหง 
ธรรมทรงรอกอน,  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงมี 
ความขวนขวายนอย  หม่ันประกอบธรรมเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
อยูเถิด;  พวกขาพระองคจักปรากฏ  เพราะการแตกราวการทะเลาะ 
การแกงแยง  และการวิวาทน่ันเอง;  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเลาถึง 
ความท่ีพระเจาทีฆีติโกศลราช  ถกูพระเจาพรหมทัต ชิงเอาราชสมบัติ 
ปลอมเพศไมใหใครรูจัก เสด็จอยู  (ในเมืองพาราณสี)  ถกูจับปลง 
พระชนมเสีย  และความท่ีพระเจาพรหมทัต  และทฆีาวุกุมารเหลาน้ัน 
 
๑.  นกไส. ๒.  ขุ.  ชา.  ปฺจก.  ๒๗/๑๗๐  ตทฏกถา.  ๔/๔๔๖.  ๓.  ขุ.  ชา. เอก.  ๒๗/๓๘. 
ตทฏกถาม.  ๒/๒๙๗.  
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พรอมเพรียงกัน  จําเดิมแตเมื่อทีฆาวุกุมารยกพระชนมของพระองคถวาย  
วา  "ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องนี้ไดเคยมีแลว ในเมืองพาราณสี  ไดมพีระ 
เจากรุงกาสี  (พระองคหนึ่ง) ทรงพระนามวาพรเจาพรหมทัต" 
ดังน้ีเปนตน  แมตรัสสอนวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ความอดกลั้นและความ 
สงบเสง่ียม  เห็นปานน้ัน๑  ยังไดมีแลวแกพระราชาเหลาน้ัน  ผูมีไม 
อันถือไวแลว  ผูมีศัสตราอันถือไวแลว;  ขอท่ีทานทั้งหลายผูบวช 
แลวในธรรมวินัยที่กลาวชอบแลวอยางนี้  ควรเปนผูอดกลั้นเปนผูสงบ 
เสง่ียม,  จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แล  ภิกษุทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว  ก็ไม 
สามารถจะทําเธอท้ังหลาย  ใหพรอมเพรียงกันไดเลย. 
        [พระศาสดาทรงระอาจึงเสด็จหนีไปจําพรรษาอยูปารักขิตวัน] 
        พระองคทรงระอาพระทัย  เพราะมีความอยูอาเกียรนั้น ทรงพระ 
ดําริวา  "เดี๋ยวน้ีเราอยูอาเกียรเปนทุกข, และภิกษุเหลาน้ีไมทํา  (ตาม) 
คําของเรา  ถาอยางไร  เราพึงหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว"  ดังน้ี 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเร่ืองโกสัมพี ไมตรัสบอกพระภิกษุสงฆ  ทรงถือ 
บาตรจีวรของพระองค เสด็จไปพาลโลณการาม  แตพระองคเดียว 
ตรัสเอาจริกวัตร๒ แกพระภคุเถระที่พาลกโลณการามนั้นแลว  ตรัส 
อานิสงสแหงสามัคคีรสแกกุลบุตร ๓ คน  ในมิคทายวัน๓  ชือ่ปาจีนวังสะ 
แลว  เสด็จไปทางบานปาริเลยยกะ.  ดังไดสดับมา  ครั้งน้ันพระผูมีพระ 
 
๑.  ภวิสฺสติ  เปนกิริยาอาขยาต  บอกอนาคตกาล  แตในประโยคนี้มี หิ  นาม  จึงแปล 
ภวิสฺสติ  เปนอดีตกาล.  ๒.  ไดแกขอปฏิบัติของภิกษุผูอยูแตผูเดยีว.  ๓.  ปาซ่ึงประทาน 
ใหหมูเนื้ออาศัย  ปาชนิดนี้ใครจะทําอันตรายแกหมูสัตวไมได.  
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ภาคเจา  ทรงอาศัยบานปาริเลยยกะ  เสด็จจําพรรษาอยูที่ควงไมสาละใหญ  
ในราวปารักขิตวัน  อันชางปาริเลยกะอุปฏฐากอยูเปนผาสุก. 
                              [พวกอุบาสกทรมานภิกษุ] 
        ฝายพวกอุบาสก  ผูอยูในเมืองโกสัมพีแล ไปสูวิหาร  ไมเห็น 
พระศาสดา  จึงถามวา  "พระศาสดาเสด็จอยูที่ไหน ?  ขอรับ."  ภิกษุ 
เหลาน้ันกลาววา  "พระองคทรงเสด็จไปสูราวปาปาริเลยยกะเสียแลว." 
        อุ.  เพราะเหตุอะไร ?  ขอรับ. 
        ภ.  พระองคทรงพยายามจะทําพวกเราใหพรอมเพรียงกัน, แต 
พวกเราหาไดเปนผูพรอมเพรียงกันไม. 
        อุ.  ขาแตทานผูเจริญ ทานท้ังหลายบวชใจสํานักของพระศาสดา 
แลว,  ถึงเม่ือพระองคทรงทําสามัคคี, ไมไดเปนผูสามัคคีกันแลวหรือ ? 
        ภ.  อยางน้ันแล  ผูมอีายุ. 
        พวกมนุษยคิดกันวา  "ภิกษุพวกน้ี  บวชในสํานักของพระศาสดา 
แลว,  ถึงเม่ือพระองคทรงทําสามัคคีอยู,  ก็ไมสามัคคีกันแลว; พวก 
เราไมไดเห็นพระศาสดา  เพราะอาศัยภิกษุพวกน้ี;  พวกเราจักไมถวาย 
อาสนะ  จักไมทําสามีจิกรรมมีการไหวเปนตนแกภิกษุพวกน้ัน:"  จําเดิม 
แตนั้นมา  ก็ไมทําแมสักวาสามีจิกรรมแกภิกษุพวกนั้น.  เธอทั้งหลาย 
ซูบซีดเพราะมีอาหารนอย,  โดยสองสามวันเทาน้ันก็เปนคนตรง  แสดง 
โทษที่ลวงเกินแกกันและกัน  ตางรูปตางขอขมากันแลว  กลาววา 
"อุบาสกท้ังหลาย  พวกเราพรอมเพรียงกันแลว,  ฝายพวกทาน  ขอให 
เปนพวกเราเหมือนกันอยางกอน." 
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        อุ.  พวกทานทูลขมาพระศาสดาแลวหรือ ? ขอรับ.  
        ภ. ยังไมไดทูลขอขมา  ผูมีอายุ. 
        อุ. ถาอยางนั้น  ขอพวกทานทูลขอขมาพระศาสดาเสีย, ฝาย 
พวกขาพเจาจักเปนพวกทานเหมือนอยางกอน  ในกาลเมื่อพวกทานทูล 
ขอขมาพระศาสดาแลว. 
        เธอทั้งหลายไมสามารถจะไปสูสํานักของพระศาสดา  เพราะเปน 
ภายในพรรษา ยังภายในพรรษานั้น ใหลวงไปไดดวยยาก. 
                      [ชางปาริเลยยกะอุปฏฐากพระศาสดา] 
        ฝายพระศาสดา  อันชางนั้นอุปฏฐากอยู  ประทับอยูสําราญแลว. 
ฝายชางนั้น  ละฝูงเขาไปสูราวปาน้ัน   เพ่ือตองการความอยูผาสุก. 
พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไวอยางไร ?  พระธรรมสังคาหกาจารย 
กลาวไววา   (ครั้งน้ัน  ความตริไดมีแกพระยาชางนั้นวา)  "เราอยู 
อาเกียรดวยพวกชางพลาย ชางพัง  ชางสะเทินและลูกชาง  เค้ียวกิน 
หญาท่ีเขาเด็ดปลายเสียแลว,  และเขาคอยเค้ียวกินกิ่งไมที่เราหักลง ๆ 
และเราดื่มน้ําท่ีขุน,  เมื่อเราลงและขึ้นสูทาแลว พวกชางพังก็เดินเสียด 
สีกายไป;  ถาอยางไร  เราจะหลีกออกจากหมูอยูตัวเดียว." ครั้งน้ันแล 
พระยาชางนั้น  หลกีออกจากโขลง เขาไป ณ บานปาริเลยยกะ  ราวปา 
รักขิตวัน  ควงไมสาละใหญ  (และ)  ที่พระผูมีพระภาคเจา  แลดูอยู 
แลว;  ก็และครั้นเขาไปแลว  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู 
ไมเห็นวัตถุอะไร ๆ อ่ืน  จึงกระทืบควงไมสาละใหญดวยเทา  ถาก  (ให 
เรียบ)  ถือกิ่งไมดวยงวงกวาด.  ต้ังแตนั้นมา  พระยาชางนั้นจับหมอ  
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ดวยงวง  ตักน้ําฉันน้ําใชมาต้ังไว,  เมื่อทรงพระประสงคดวยนํ้ารอน,  
ก็จัดน้ํารอนถวาย. พระยาชางนั้นจัดน้ํารอนไดอยางไร ? พระยาชางนั้น 
สีไมแหงดวยงวงใหไฟเกิด,  ใสฟนใหไฟลุกข้ึน  เผาศิลาในกองไฟนั้น 
แลว  กลิ้งกอนศิลาเหลาน้ันไปดวยทอนไม  ทิ้งลงในสะพังนอยที่ตัว 
กําหนดหมายไว,  ลําดับนั้น  หยอนงวงลงไป  รูวาน้ํารอนแลว,  จึงไป 
ถวายบังคมพระศาสดา. พระศาสดาตรัสวา  "ปาริเลยยกะ น้ําเจาตม 
แลวหรือ ?" ดังน้ีแลว  เสด็จไปสรงในที่นั้น.  ในกาลน้ัน  พระยาชาง 
นั้นนําผลไมตางอยางถวายแดพระศาสดา.  ก็เม่ือพระศาสดาจะ 
เสด็จเขาบานเพ่ือบิณฑบาต  พระยาชางนั้นถือบาตรจีวรวางไวบน 
ตระพอง  ตามเสด็จพระศาสดาไป.  พระศาสดาเสร็จถึงแดนบานแลว 
รับสั่งวา "ปาริเลยยกะ  ต้ังแตที่นี้  เจาไมอาจไปได, เจาจงเอาบาตร 
จีวรของเรามา"  ดังน้ีแลว  ใหพระยาชางนั้นเอาบาตรจีวรมาถวายแลว 
เสด็จเขาบานเพ่ือบิณฑบาต. สวนพระยาชางนั้นยืนอยูที่นั้นเอง จน 
กวาพระศาสดาจะเสด็จออกมา ในเวลาพระศาสดาเสด็จมา  ทําการ 
ตอนรับแลว  ถือบาตรจีวรโดยนัยกอน (นําไป) ปลง ณ  ที่ประทับ 
อยูแลว  ถวายงานพัดดวยก่ิงไม  แสดงวัตรอยู.  ในราตรี  พระยาชาง 
นั้นถือทอนไมใหญดวยงวง  เที่ยวไปในระหวาง  ๆ  แหงราวปากวา 
อรุณจะข้ึน เพ่ือกันอันตรายอันจะมีแตเนื้อราย  ดวยต้ังใจวา  "จักรักษา 
พระศาสดา."  ไดยินวา  ราวปาน้ันชื่อวารักขิตวันสัณฑะ  จําเดิมแต 
กาลน้ันมา.  ครั้นอรุณข้ึนแลว,  พระยาชางนั้นทําวัตรปวง  โดยอุบาย 
นั้นนั่นแล  ต้ังตนแตถวายน้ําสรงพระพักตร.  
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                                     [วานรถวายรวงน้ําผ้ึง] 
        ในกาลนั้น  วานรตัวหนึ่ง  เห็นชางน้ันลุกข้ึนแลว ๆ ทําอภิสมา- 
จาริกวัตร  (คือการปฏิบัติ)  แดพระตถาคตเจาแลว  คิดวา  "เราก็จัก 
ทําอะไร ๆ ถวายบาง"  เท่ียงไปอยู, วันหน่ึง  เห็นรวงผ้ึงท่ีกิ่งไมหา 
ตัวมิได หักกิ่งไมแลว นํารวงผ้ึงพรอมทั้งกิ่งไมไปสูสํานักพระศาสดา 
ไดเด็ดใบตองรองถวาย.๑  พระศาสดาทรงรับแลว. วานรแลดูอยู  ดวย 
คิดวา  "พระศาสดาจักทรงทําบริโภคหรือไม ?"  เห็นพระศาสดาทรง 
รับแลวน่ังเฉยอยู  คิดวา  "อะไรหนอแล"  จึงจับปลายกิ่งไมพลิก 
พิจารณาดู  เห็นตัวออนแลว  จึงคอย ๆ  นําตัวออนเหลาน้ันออก 
เสียแลว  จึงไดถวายใหม. พระศาสดาทรงบริโภคแลว.  วานรน้ัน 
มีใจยินดี  ไดจับกิ่งไมนั้น ๆ  ยืนฟอนอยู. ในกาลน้ัน  กิ่งไมที่วานรน้ัน 
จับแลวก็ดี  กิ่งไมที่วานรน้ันเหยียบแลวก็ดี  หักแลว.  วานรน้ันตกลง 
ที่ปลายตออันหน่ึง  มีตัวอันปลายตอแทงแลว  มีจิตเส่ือมใส  ทํากาล- 
กิริยาแลว เกดิในวิมานทองสูง  ๓๐ โยชน  ในภพดาวดึงส  มีนาง 
อัปสรพันหน่ึงเปนบริวาร. 
                      [พระยาชางสังเกตดูวัตรพระอานนท] 
        การท่ีพระตถาคตเจา  อันพระยาชางอุปฏฐาก  ประทับอยูใน 
ราวปารักขิตวันนั้น  ไดปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้น.  ตระกูลใหญ ๆ คือ 
ทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ  และนางวิสาขามหาอุบาสิกา  อยางนี้เปน 
ตน ไดสงสาสนจากนครสาวัตถี  ไปถงึพระอานนทเถระวา  "ขาแต 
 
๑.  ตตฺถ  เปตวฺา  อทาสิ  วางถวายไว  ณ  ท่ีนั้น. 
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ทานผูเจริญ  ขอทานจงแสดงพระศาสนาแกพวกขาพเจา."  ฝายภิกษุ  
๕๐๐  รูปผูอยูในทิศ  จําพรรษาแลว เขาไปหาพระอานนทเถระ  วอน 
ขอวา  "อานนทผูมีอายุ  ธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรแหงพระผู 
มีพระภาคเจา  ขาพเจาท้ังหลายไดฟงนานมาแลว ;  อานนทผูทีอายุ 
ดีละ  ขาพเจาท้ังหลาย  พึงไดฟงธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระ 
ผูมีพระภาคเจาเถิด."  พระเถระพาภิกษุเหลาน้ันไป ณ ที่นั้นแลว คิดวา 
"การเขาไปสูสํานักพระตถาคตเจา  ผูเสด็จอยูพระองคเดียว  ตลอด 
ไตรมาส  พรอมกับภิกษุมีประมาณถึงเทานี้  หาควรไม"  ดังน้ีแลว 
จึงพักภิกษุเหลาน้ันไวขางนอกแลว เขาไปเฝาพระศาสดาแตรูปเดียว 
เทาน้ัน.  พระยาชางปาริเลยยกะ เห็นพระอานนทเถระนั้นแลว  ถือทอน 
ไมว่ิงไป.  พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแลว  ตรสัวา  "หลีกไปเสีย 
ปาริเลยยกะ อยาหามเลย,  ภิกษุนั่น  เปนพุทธอุปฏฐาก."  พระยาชาง 
ปาริเลยยกะนั้น  ทิ้งทอนไมเสียในที่นั้นเองแลว ไดเอ้ือเฟอถึงการรับ 
บาตรจีวร.  พระเถระมิไดใหแลว.  พระยาชางไดคิดวา  "ถาภิกษุรูปนี้ 
จักมีวัตรอันไดเรียนแลว.  ทานคงจักไมวางบริขารของตนไวบนแผน 
ศิลาที่ประทับของพระศาสดา."  พระเถระไดวางบาตรจีวรไวที่พ้ืนแลว. 
                [ไมไดสหายท่ีมีปญหาเท่ียวไปผูเดียวประเสริฐกวา] 
        จริงอยู  ชนผูถึงพรอมแลวดวยวัตร  ยอมไมวางบริขารของตน 
ไวบนที่นั่งหรือบนท่ีนอนของครู. พระยาชางนั้น เห็นอาการน้ัน  ได 
เปนผูมีจิตเส่ือมใสแลว. พระเถระอภิวาทพระศาสดาแลว  นั่ง ณ ที่สวน 
ขางหน่ึง. พระศาสดาตรัสถามวา  "อานนท เธอมาผูเดียวเทาน้ัน  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 84 

หรือ ?"  ทรงสดับความท่ีพระเถระเปนผูมาพรอมกับภิกษุ ๕๐๐ แลว 
ตรัสวา  "ก็ภิกษุเหลาน้ัน  อยูที่ไหน ?"  เมื่อพระเถระทูลวา  "ขาพระ- 
องคไมทราบนํ้าพระทัยของพระองค  จึงพักเธอท้ังหลายไวขางนอก 
มาแลว (แตรูปเดียว)"  ตรสัวา  "เรียกเธอทั้งหลายมาเถิด" พระ 
เถระไดทําตามรับสั่งแลว.  ภิกษุเหลาน้ัน มาถวายบังคมพระศาสดา 
แลวน่ัง  ณ  ที่สวนขางหน่ึง. พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับเธอท้ัง 
หลายแลว,  เม่ือภิกษุเหลานั้นทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมี 
พระภาคเจา เปนพระพุทธเจาอันสุขุม  และเปนกษัตริยอันสุขุม  พระองค 
เสด็จยืนและประทับนั่งพระองคเดียวตลอดไตรมาส  ทํากิจท่ีทําไดดวย 
ยาก,  ผูทําวัตรและปฏิวัตรก็ดี  ผูถวายนํ้าสรงพระพักตรก็ดี  ชะรอยจะ 
มิไดแลว,"  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  กิจท้ังปวงของเรา  อันพระยา 
ชางปาริเลยยกะทําแลว  กอั็นบุคคลผูไดสหายเห็นปานน้ี  อยูดวยกัน 
ควรแลว,  เมื่อไมไดสหาย (เห็นปานน้ี)  ความเปนผูเที่ยวไปผูเดียว 
เทาน้ันประเสริฐกวา"  ดงัน้ีแลว  ไดภาษิต  ๓  คาถาในนาควรรค 
เหลาน้ีวา :- 
                "ถาบุคคลไดสหายผูมีปญญารักษาตน  มีปญญา 
                ทรงจํา  มีคุณธรรมเปนเครื่องอยูยังประโยชนให 
                สําเร็จ  ไวเปนผูเท่ียวไปดวยกันไซร,  (บุคคลผูได 
                สหายเห็นปานนั้น)  ควรมีใจยินดี  มีสติ  ครอบงํา 
                อนัตราย  ซึ่งคอยเบียดเบียนรอบขาง  ทั้งปวงเสีย 
                แลว  เท่ียวไปกับสหายนั้น,  ถาบุคคลไมไดสหาย 
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                ผูมีปญญารักษาตน  มีปญญาทรงจํา  มคุีณธรรม  
                เปนเครื่องอยูยังประโยชนใหสําเร็จ ไวเปนผูเท่ียว 
                ไปดวยกันไซร,  บุคคลนั้นควรเท่ียวไปคนเดียว 
                เหมือนพระราชาผูละแวนแควนที่พระองคทรงชํานะ 
                และ  เสด็จอยูแตองคเดียว,  (และ)  เหมือนพระ 
                ยาชางอันชื่อวามาตังคะเท่ียวอยูในปาแตเชือกเดียว, 
                การเท่ียวไปผูเดียวประเสริฐกวา  ความเปนสหาย         
                ไมมีในเพราะชนพาล,  บุคคลผูไมไดสหายเห็น 
                ปานน้ัน  ควรมคีวามขวนขวายนอย เท่ียวไปผู 
                เดียว  และไมควรทําบาปท้ังหลาย, เหมือนพระยา 
                ชางชื่อมาตังคะผูมีความขวนขวายนอย เท่ียวไปใน 
                ปาแตเชือกเดียว  และหาไดทําบาปไม" 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุเหลาน้ันทั้ง ๕๐๐ รูป  ต้ังอยูในพระอรหัต 
แลว.  พระอานนทเถระกราบทูลสาสนที่ตระกูลใหญ ๆ มีทานเศรษฐี 
อนาถบิณฑิกะเปนตนสงมาแลว  กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
อริยสาวก ๕ โกฏิ  มีทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเปนหัวหนา หวังความ 
เสด็จมาของพระองคอยู."  พระศาสดาตรัสวา  "ถาอยางนั้นเธอจงรับ 
บาตรจีวร"  ดังน้ีแลว  ใหพระเถระรับบาตรจีวรแลว  เสด็จออไป. 
พระยาชางไดไปยืนขวางทางไว. ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน  ทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  พระยาชางทําอะไร ?" 
พระศาสดาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  ชางหวังจะถวายภิกขาแกเธอ  
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ทั้งหลาย,  ก็แลชางนี้ไดทําอุปการะแกเราตลอดราตรีนาน,  การยังจิต  
ของชางนี้ใหขัดเคืองไมควร,  ภิกษุทั้งหลาย  ขอเธอทั้งหลายกลับเถิด." 
พระศาสดาทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับแลว. 
        ฝายชางเขาไปสูราวปาแลว  รวบรวมผลไมตาง ๆ มีผลขนนุและ 
กลวยเปนตนมาทําใหเปนกองไว.  ในวันรุงข้ึน  ไดถวายแกภิกษุทั้ง 
หลาย.  ภิกษุ ๕๐๐ รูปไมอาจฉันผลไมทั้งหลายใหหมดสิ้น. ในกาล 
เสร็จภัตกิจ  พระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแลว. พระยาชาง 
ไปตามระหวาง ๆ แหงภิกษุทั้งหลาย  ยืนขวางพระพักตรพระศาสดาไว. 
ภิกษุทั้งหลายเห็นดังน้ัน  ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแต 
พระองคผูเจริญ ชางน้ีทําอะไร ?" 
        ศ.  ภิกษุทั้งหลาย  ชางนี้จะสงพวกเธอไปแลว  ชวนใหเรากลับ. 
        ภ.  อยางน้ันหรือ ?  พระองคผูเจริญ. 
        ศ.  อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย. 
                           [ชางทํากาละไปเกิดเปนเทพบุตร] 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะชางนั้นวา  "ปาริเลยยกะ  นีค้วาม 
ไปไมกลับของเรา,  ฌานก็ดี  วิปสสนาก็ดี  มรรคและผลก็ดี  ยอมไม 
มีแกเจาดวยอัตภาพนี้,  เจาหยุดอยูเถิด."  พระยาชางไดฟงรับสั่งดังน้ัน 
แลว  ไดสอดงวงเขาปากรองไห  เดินตามไปขางหลัง  ๆ. ก็พระยา 
ชางน้ัน  เมื่อเชิญพระศาสดาใหกลับได  พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแล 
จนตลอดชีวิต.  ฝายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบานนั้นแลว  ตรสัวา 
"ปาริเลยยกะ  จําเดิมแตนี้ไป มิใชที่ของเจา,  เปนที่อยูของหมูมนุษย  
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มีอันตรายเบียดเบียนอยูรอบขาง, เจาจงหยุดอยูเถิด."  ชางน้ันยืนรองไห  
อยูในที่นั้น,  ครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองจักษุไป,  มีหัวใจแตก 
ทํากาละแลว  เกิดในทามกลางนางเทพอัปสรพันหน่ึง  ในวิมานทอง 
สูง  ๓๐ โยชน  ในภพดาวดึงส  เพราะความเส่ือมใสในพระศาสดา. 
ชื่อของเทพบุตรนั้นวา "ปาริเลยยกเทพบุตร."  ฝายพระศาสดาไดเสด็จ 
ถึงพระเชตวันแลวโดยลําดับ. 
                  [ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดา] 
        ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  สดับวา  "ไดยินวา  พระศาสดาเสด็จถึง 
กรุงสาวัตถีแลว," ไดไป ณ  ที่นั้นเพ่ือจะกราบทูลขอขมาพระศาสดา. 
พระเจาโกศล ทรงสดับวา  "ไดยินวา  พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 
ผูกอการแตกราวเหลาน้ันมาอยู "  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอนฉันจักไมยอมใหภิกษุเหลาน้ันเขามาสู 
แวนแควนของหมอนฉัน."  พระศาสดา  ตรัสตอบวา  "ดูกอนมหาราช 
ภิกษุเหลาน้ันเปนผูศีล,  แตไมถือเอาคําของอาตมภาพ  เพราะวิวาท 
กันและกันเทาน้ัน,  บัดนี้  เธอท้ังหลายมาเพ่ือขอขมาอาตมภาพ, ดูกอน 
มหาราช  ขอภิกษุเหลาน้ันจงมาเถิด." 
        ฝายทานเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ  ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริฐ 
ขาพระองคจักไมยอมใหภิกษุเหลาน้ันเขามาสูวิหาร"  ดังน้ีแลว ถูก 
พระศาสดาทรงหามเสียเหมือนอยางนั้น  ไดนิ่งแลว.  ก็เม่ือภิกษุเหลา 
นั้น  ถึงกรุงสาวัตถีโดยลาํดับแลว.  พระผูมีพระภาคเจา  รับสั่งให 
ประทานเสนาสนะ ณ  สวนขางหน่ึง  ทําใหเปนที่สงัดแกเธอท้ังหลาย. 
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ภิกษุเหลาอ่ืนไมนั่ง   ไมยืน  รวมกับภิกษุพวกน้ัน.  
        พวกชนผูมาแลว ๆ ทูลถามพระศาสดาวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พวกไหน  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  ผูกอการแตกราวเหลา 
นั้น?"  พระศาสดาทรงแสดงวา  "พวกน้ัน."  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 
เหลาน้ัน  ถูกพวกชนผูมาแลว ๆ ชี้นิ้ววา  "ไดยินวา  นั่นพวกภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพี  ผูกอการแตกราวเหลาน้ัน  ,  ไดยินวา  นั่นพวกภิกษุ 
ชาวเมืองโกสัมพี  ผูกอนการแตกราวเหลาน้ัน"  ดังน้ี  ไมอาจยกศีรษะ 
ข้ึน เพราะความอาย  ฟุบลงแทบบาทมูลแหงพระผูมีพระภาคเจา ทูล 
ขอขมาพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายทํากรรม 
หนักแลว,  ชื่อวาเธอท้ังหลายแมบวชแลวในสํานักของพระพุทธเจาผู 
เชนเรา,  เมื่อเราทําความสามัคคีอยู, ไมทํา  (ตาม)  คําของเรา,  ฝาย 
บัณฑิตอันมีในปางกอน  สดับโอวาทของมารดาและบิดาผูตองประหาร 
ชีวิต,  เมื่อบิดามารดานั้นแมถูกปลงชวิีตอยู,  ก็ไมลวงโอวาทน้ัน ภาย 
หลังไดครองราชสมบัติใน ๒ แวนแควน"  ดังน้ีแลว ตรัสทีฆาวุกุมาร 
ชาดก๑  อีกเหมือนกัน  แลวตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ทีฆาวุกุมาร  ถึงเม่ือ 
พระชนนีและพระชนกถกูปลงชีวิตอยู,  ก็ไมลวงโอวาทน้ัน  ภาย 
พระชนนีและพระชนกเหลาน้ันแลว  ภายหลังไดธิดาของพระเจาพรหม- 
ทัตครองราชสมบัติในแวนแควนกาสีและแวนแควนโกศลท้ัง ๒ แลว, 
สวนพวกเธอทั้งหลายไมทํา (ตาม)  คําของเรา  ทํากรรมหนัก"  ดังน้ี แลว 
 
๑.  ขุ.  ปฺจก.  ๒๗/๑๘๒.  ตทฏกถา.  ๔/๔๙๕. 
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ตรัสพระคาถานี้วา  
                "ก็ชนเหลาอื่นไมรูตัววา  "พวกเราพากันยอยยับ 
                อยูในทามกลางสงฆนี้" ฝายชนเหลาใดในหมูนั้น 
                ยอมรูชัด,  ความหมายมั่นกนัและกัน  ยอมสงบ 
                เพราะการปฏิบติัของชนพวกน้ัน." 
                                              [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปเร  เปนตน  ความวา  เหลาชนผูทํา 
ความแตกราว  ยกบัณฑิตทั้งหลายเสีย คือ  พวกอ่ืนจากบัณฑิตน้ัน 
ชื่อวาชนพวกอ่ืน,  ชนพวกอื่นนั้น  ทาํความวุนวายอยูในทามกลางสงฆ 
นั้น  ยอมไมรูสึกตัววา  "เราทั้งหลาย ยอมยอยยับ  คือปนป  ฉิบหาย 
ไดแกไปสูที่ใกล  คือสํานักมฤตยูเปนนิตย." 
        บาทพระคาถาวา  เย  จ  ตตฺถ  วิชานนฺติ  ความวา  ชนเหลาใด 
ผูเปนบัณฑิตในหมูนั้น  ยอมรูสึกตัววา  "เราทั้งหลายไปสูที่ใกลมฤตยู." 
        บาทพระคาถาวา  ตโต  สมมฺนฺติ  เมธคา  ความวา  ชนเหลาน้ัน 
รูอยูอยางนี้แล  ยังการทําความในใจโดยอุบายท่ีชอบใหเกิดข้ึนแลว 
ยอมปฏิบัติเพ่ือความสงบความหมายม่ัน  คือความทะเลาะกัน, เมื่อเปน 
เชนนั้น  ความหมายม่ันเหลาน้ันยอมสงบ  เพราะความปฏิบัตินั้นของ 
บัณฑิตเหลานั้น. 
        อีกอยางหนึ่ง พึงทราบอธิบายในพระคาถาน้ี  อยางนี้วา  "คําวา 
ปเร  จ  เปนตน  ความวา  ชนทั้งหลาย  แมอันเรา  (ตถาคต)  กลาว 
สอนอยูวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย  อยาไดทําความแตกราวกัน" 
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ดังน้ีเปนตน  ในกาลกอน  ก็ไมนับถือ  เพราะไมรับโอวาทของเรา  
ชื่อวา  ชนพวกอ่ืน.  ชนพวกอ่ืนนั้น  ยอมไมรูสึกตัววา  "เราทั้งหลาย 
ถือผิด  ดวยอํานาจอคติมีฉันทะเปนตน  ยอมยอยยบั  ไดแกพยายาม 
เพ่ือความเจริญแหงเหตุอันทําความพินาศ  มีแตกราวกันเปนตน  ใน 
ทามกลางสงฆนั้น พิจารณาอยูโดยอุบายท่ีชอบ  ยอมรูชัดวา "เมื่อกอน 
เธอทั้งหลายนั้น  พิจารณาอยูโดยอุบายที่ชอบ  ยอมรูชัดวา  "เมือ่กอน 
เราทั้งหลายพยายามอยู  ดวยอํานาจอคติมีฉันทะเปนตน  ปฏบิัติโดยไม 
ชอบแลว"  ความหมายม่ัน  ที่นับวาความทะเลาะกันในบัดนี้เหลาน้ี 
ยอมสงบจากสํานักบัณฑิตท้ังหลายเหลาน้ัน ๆ คือเพราะอาศัยบุรุษผูเปน 
บัณฑิตทั้งหลายเหลาน้ัน ดวยประการฉะน้ี." 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุผูประชุมกัน  ไดดํารงอยูในอริยผลทั้งหลาย 
มีโสดาปตติผลเปนตน  ดังน้ีแล. 
                            เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  จบ. 
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                            ๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล * [ ๖ ] 
                                        ขอความเบ้ืองตน 
        พระศาสดา  เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยเสตัพยนคร  ประทับอยูในปา  
ไมประดูลาย  ทรงปรารภจุลกาลและมหากาล  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ 
วา "สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺต"  เปนตน. 
                                [พ่ีนอง ๓ คนทําการคาขาย] 
        ความพิสดารวา  กุฎมพี๑ชาวเสตัพยนคร ๓ พ่ีนอง  คือ  จุลกาล ๑ 
มัชฌิมกาล  ๑  มหากาล  ๑.  บรรดาพี่นอง  ๓ คนนั้น  พ่ีชายใหญและนอง 
ชายนองเท่ียวไปในทิศทั้งหลาย  นําสิ่งของมาดวยเกวียน  ๕๐๐ เลม 
มัชฌิมกาล  ขายส่ิงของท่ีพ่ีและนองทั้ง ๒ นํามา. 
        ตอมาสมัยหน่ึง  พ่ีนองทั้ง ๒ นั้น  บรรทุกสิ่งของตาง ๆ ดวย 
เกวียน ๕๐๐ เลมไปสูกรุงสาวัตถี  ปลดเกวียนทั้งหลายในระหวากรุง 
สาวัตถีและพระเชตวัน  (ตอกัน). 
                        [มหากาลฟงธรรมแลวลานองชายไปบวช] 
        ในพ่ีนอง ๒ คนนั้น  มหากาลเห็นอริยสาวกท้ังหลายชาวกรุง 
สาวัตถี  มีมอืถือระเบียบดอกไมและของหอมเปนตน  ไปเพ่ือฟงธรรม 
ในเวลาเย็น  จึงถามวา  "ชนเหลาน้ีไปไหนกัน ?"  ไดฟงความน้ันแลว 
คิดวา "แมเราก็จักไป"  เรียกนองชายมาแลวบอกวา  "พอ !  เจาจง 
  
   *  พระมหาอู ป.   ๗  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล. 
   ๑.  กุฎมพี  คือ  คนม่ังมี  คนมีทรัพยสมบัติมาก,  ผูครองเรือน,  พอเรือน, ผูดูแล 
การงาน.  
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เปนผูไมประมาทในเกวียนทั้งหลาย,  ฝายเราจักไปฟงธรรม"  ดงัน้ีแลว  
ไปถวายบังคมพระตถาคต  นั่งที่สุดบริษัทแลว. 
        วันนั้น  พระศาสดา  เมื่อจะตรัสอนุปุพพีกถา  ตามอัธยาศัยของ 
มหากาลน้ัน  จึงตรัสโทษ  ความเลวทรามและความเศราหมองแหง 
กามท้ังหลาย  โดยปริยายเปนอันมาก  ดวยสามารถแหงสูตรมีทุกขัก- 
ขันธสูตรเปนอาทิ.  มหากาลไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว จึง 
คิดวา  "นัยวา  คนเราจําตองละส่ิงทั้งปวงไป,  โภคะ  (และ)  ญาติ 
ทั้งหลาย  ยอมไมติดตามบุคคลผูไปปรโลกเลย,เราจะตองการอะไร 
ดวยการครองเรือน,  เราจักบวชละ,"  เมื่อมหาชนถวายบังคมแลว 
หลีกไป,  ทูลขอบรรพชากับพระศาสดา,  เมื่อพระศาสดารับสั่งวา  "ผู 
ที่ทานควรลาไร ๆ  ไมมหีรือ ?"  ทูลวา  "นองชายของขาพระองคมี 
พระเจาขา"  เม่ือพระองคตรัสวา  "ถากระน้ัน  เธอจงลาเขาเสีย," 
ทูลรับวา  "ดลีะ  พระเจาขา" กลับมาบอกนองชาย  ดงน้ีวา "พอ 
เจาจงปกครองสมบัติทั้งหมดนี้เถิด." 
        จ.  ก็พ่ีเลา ?  ขอรับ. 
        ม.  พ่ีจักบวชในสํานักของพระศาสดา.  เขาออนวอนพ่ีชายน้ัน 
ดวยประการตาง ๆ ก็ไมอาจใหกลับได,  จึงกลาววา  "ดีละพ่ี  ขอพ่ีจง 
ทําตามอัธยาศัยเถิด."  มหากาลไปบวชในสํานักของพระศาสดาแลว. 
ฝายจุลกาลก็  (ไป)  บวช  ดวยต้ังในวา "เราจักชวนพี่ชายสึก." 
                         [พระมหากาลบําเพ็ญโสสานิกธุดงค] 
        ในกาลตอมา  มหากาลไดอุปสมบทแลว  เขาไปเฝาพระศาสดา  
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ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา,  เมื่อพระศาสดาตรัสบอกธุระ  ๒  อยาง  
แลว,  ทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจักไมสามารถ 
บําเพ็ญคันถธุระได  เพราะขาพระองคบวชในกาลเปนคนแก,  แตจัก 
บําเพ็ญวิปสสนาธุระใหบริบูรณ"  ทลูใหพระองคตรัสบอกโสสานิกธุดงค 
จนถึงพระอรหัต, ครั้นลวงปฐมยาม  เมื่อชนนอนหลับหมดทุกคน 
แลว,  ไปสูปาชา  เวลาจวนรุง  เมื่อชาวทั้งหมด  ยังไมทันลุกข้ึน 
(ต่ืน)  เลย  กลับมายังวิหาร. 
                                  [ระเบียบของผูอยูในปาชา] 
        ครั้งน้ัน  หญิงสัปเหรอคนหนึ่งชื่อกาลี  ผูเฝาปาชา  เห็นที่ยืน 
ที่นั่งและท่ีจงกรมของพระเถระเขา  คิดวา  "ใครหนอมาในท่ีนี้ ?  เราจัก 
คอยจับตัว"  เม่ือไมอาจจับได,  วันหน่ึง  จึงตามประทีปไวที่กระทอม 
ใกลปาชา  พาบุตรธิดาไปแอบอยูในที่สวนขางหน่ึง  เห็นพระเถระเดิน 
มาในมัชฌิมยาม  จึงไปไหวแลวพูดวา  "ทานผูเจริญ  พระผูเปนเจา 
สํานักอยูในที่ของพวกดิฉันนี้หรือ ?"         
        ถ. จะ  อุบาสิกา. 
        ญ.  ทานผูเจริญ ธรรมดาผูอยูในปาชาท้ังหลาย  เรียนระเบียบ 
(กอน)  จึงจะควร. 
        พระเถระไมกลาววา "ก็ขาพเจาจักประพฤติในระเบียบที่เจา 
บอกแลวอยางไรเลา ?"  กลับกลาววา  "ทําอยางไรเลาจึงจะควร ? 
อุบาสิกา." 
        ญ.  ทานผูเจริญ  ธรรมดาผูอยูในปาชาท้ังหลาย ควรแจงความ  
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ที่ตนอยูในปาชา  แกผูเฝาปาชา  พระมหาเถระในวิหาร และนายบาน. 
        ถ.  เพราะเหตุไร ? 
        ญ.  เพราะพวกโจรทํากรรมแลว  ถูกพวกเจาของ  (ทรัพย)  สะกด 
ตามรอยเทาไป  จึงทิ้งหอภัณฑะไวในปาชาแลวหลบหนีไป;  เมื่อ 
เปนเชนนั้น พวกมนุษยก็  (รุมกัน)  ทาํอันตรายแกคนที่อยูในปาชา 
แตเมื่อไดแจงความแกเจาหนาท่ีเหลานั้นแลว,  เจาหนาท่ีเหลานั้นยอม 
ชวยกันปองกันอันตรายได  ดวยกลาวรับรองวา  "พวกขาพเจาทราบ 
ความท่ีทานผูเจริญน้ีอยูในที่นี้สิ้นกาลประมาณเทานี้,  ทานผูเจริญรูปนี ้
มิใชโจร"  เพราะฉะนั้น  ควรบอกแกเจาหนาท่ีเหลาน้ัน. 
        ถ.  กิจอ่ืนอะไรเลา ?  ที่ขาพเจาควรทํา. 
        ญ.  ทานผูเจริญ ธรรมดาพระผูเปนเจา ผูอยูในปาชา  จําตอง 
เวนวัตถุทั้งหลายมี ปลา  เนื้อ  แปง  งา  และน้ําออยเปนตนเสีย, ไม 
ควรจําวัดกลางวัน  ไมควรเปนผูเกียจคราน ควรปรารภความเพียร, 
ควรเปนผูไมโออวด  ไมใชเจาเลห  เปนผูมีอัธยาศัยงาม,  เวลาเย็น 
เมื่อชนหลับหมดแลว  พึงมาจากวิหาร,  เวลาจวนรุง  เมื่อหมูชนทุกคน 
ยังไมลุกข้ึน  (ต่ืนนอน)  เลย  พึงไปวิหาร, ทานผูเจริญ  ถาพระ 
ผูเปนเจาอยูในท่ีนี้ดวยอาการอยางน้ีไซร  จักอาจยังกิจแหงบรรพชิต 
ใหถึงท่ีสุดได,  ถาหมูชนนําศพมาทิ้ง,  ดิฉันจะยกข้ึนสูเรือนยอดอัน 
ดาดดวยผากัมพล๑ ทําสักการะดวยวัตถุทั้งหลาย  มขีองหอมและ 
ระเบียบดอกไมเปนตนแลว  จักทําการปลงศพ,  ผิวา  พระผูเปนเจา 
 
๑.  ผาทําดวยขนสัตว.  
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จักยังไมอาจเพ่ือยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงท่ีสุดไดไซร,  ดิฉันจะยกข้ึน  
สูเชิงตะกอนแลวติดไฟเผา  เอาขอเกี่ยวลาก  (ศพ)  ออกมาวางไวภาย 
นอก  ทอนดวยขวาน เฉือนใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญแลวใสในไฟ  แสดง 
แกทาน  (พระผูเปนเจา)  แลวจึงคอยเผา. 
        ทีนั้น  พระเถระสั่งนางกาลีนั้นวา  "ดีละ  นางผูเจริญ  ก็นางเห็น 
รูปารมณอยางหน่ึงแลว  จงบอกแกขาพเจานะ."  นางกาลีรับวา "จะ." 
พระเถระทําสมณธรรมอยูในปาชาตามอัธยาศัย  (ของตน). 
                                     [พระจุลกาลกลุมใจ] 
        สวนพระจุลกาลเถระ  ผุดลุกผุดนั่ง  รัญจวนถึงฆราวาส  คิดถึง 
บุตรและภรรยา  คิดวา "พ่ีชายของเราน้ี  ทํากรรมหนักยิ่ง." 
                            [พระมหากาลพิจารณาศพกุลธิดา] 
        ลําดับนั้น กุลธิดาคนหน่ึง  ไดทํากาละในเวลาเย็น ซึ่งยังมิทัน 
เห่ียวแหง  ซูบซดี  เพราะพยาธิกําเริบข้ึนในครูเดียวน้ัน.  พวกญาติ 
หามศพกุลธิดาน้ันไปสูปาชาในเวลาเย็น  พรอมดวยเครื่องเผาตาง ๆ 
มีผืนและน้ํามันเปนตน  ใหคาจางแกหญิงเฝาปาชา  ดวยคําวา "นาง 
เปลื้องผาหมของกุลธิดานั้นออกแลว  เห็นสรีระซึ่งตายเพียงครูเดียว 
นั้น  แสนประณีต มีสีดังทองคํา  จึงคิดวา "อารมณนี้ควรจะแสดงแก 
พระผูเปนเจา"  แลวไปไหวพระเถระกลาววา  "ทานเจาขา  อารมณ 
ชื่อเห็นปานน้ีมีอยู, ขอพระคุณเจาพึง  (ไป)  พิจารณาเถิด." 
        พระเถระรับวา  "จะ" ดังน้ีแลวไป  ใหเลิกผาหมออกแลว  
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พิจารณาต้ังแตฝาเทาถึงปลายผมแลว  พูดวา  "รูปนีป้ระณีตยิ่งนัก  ม ี 
สีดุจทองคํา,  นางพึงใสรูปนั้นในไฟ  ในกาลท่ีรูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ 
ลวกแลว  จึงบอกแกขาพเจา"  ดังน้ีแลว  ไปยังท่ีอยูของตนน่ันแล 
นั่งแลว. นางทําอยางนั้นแลว  จึงแจงแกพระเถระ.  พระเถระไป 
พิจารณา.  ในที่ถูกเปลวไปกระทบแลว  ๆ  สีแหงสรีระไดเปนดังแมโค 
ดาง.  เทาท้ัง ๒ งอหงิกหอยลง  มือทั้ง ๒ กําเขา  หนาผากไดมีหนัง 
ปอกแลว. 
                                พระมหากาลบรรลุพระอรหัต 
        พระเถระพิจารณาวา "สรีระนี้เปนธรรมชาติทําใหไมวายกระสัน 
แกบุคคลผูดูแลอยูในบัดเด๋ียวน้ีเอง,  แตบัดนี้  (กลบั)  ถึงความส้ินถึง 
ความเสื่อมไปแลว,"  กลบัไปท่ีพักกลางคืน  นั่งพิจารณาถึงความส้ิน 
และความเส่ือมอยู กลาวคาถาวา 
                "สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  มีอันเกดิขึ้น 
                และเสื่อมไปเปนธรรมดา,  เกิดขึ้นแลวยอมดับ 
                ไป  ความสงบแหงสังขารเหลาน้ันเปนสุข" 
เจริญวิปสสนา  ไดบรรลพุระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทาท้ังหลาย. 
        เมื่อทานบรรลุพระอรหัตแลว,  พระศาสดามีภิกษุสงฆแวดลอม 
เสด็จจาริกไปยังเสตัพยนครแลว  เสด็จเขาสูปาไมประดูลาย. 
        พวกภรรยาของพระจุลกาล  ไดยนิวา "ขาววา  พระศาสดา 
เสด็จมาถึงแลว,"  คิดวา  "พวกเราจัก  (ชวยกัน)  จับสามีของพวก 
เรา"  ดังน้ีแลว  สง  (คน)  ไปใหทูลอาราธนาพระศาสดา.  
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                            [ระเบียบปูอาสนะสมัยพุทธกาล] 
        ก็ในสถานที่พระพุทธเจาท้ังหลายไมทรงคุนเคย  ควรท่ีภิกษุรูป 
หน่ึงผูบอกการปูอาสนะจะตองลวงหนาไปกอน.  ก็อาสนะสําหรับพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  พึงใหปใูนที่ทามกลาง.  อาสนะสําหรับพระสารีบุตร- 
เถระ  พึงใหปูขางขวา,  อาสนะสําหรับพระมหาโมคคัลลานเถระ  พึง 
ใหปูขางซายแหงอาสนะของพระพุทธเจาน้ัน,  อาสนะสําหรับภิกษุสงฆ 
พึงใหปูในขางทั้ง  ๒ ถัดจากท่ีนั้นไป. เพราะฉะนั้น  พระมหากาลเถระ 
พักอยูในที่หมจีวร  สงพระจุลกาลไปวา "เธอจงลวงหนาไปบอก 
การปูอาสนะ." 
                                [พระจุลกาลถูกหญิงจับสึก] 
        พวกชนในเรือน  ทําการเสสรวลกับทาน  จําเดิมแตกาลท่ีพวก 
เขาเห็นทาน  (แกลง)  ปูอาสนะตํ่าในท่ีสุดพระสงฆเถระ  ปูอาสนะสูง 
ในที่สุดของสังฆนวกะ๑ พระจุลกาลนอกน้ี  ชี้แจงวา "พวกเจาจง 
อยาทําอยางนั้น,  จงปูอาสนะสูงในท่ีสูง  ปูอาสนะตํ่าในท่ีตํ่า." 
        พวกหญิง  ทําทีเหมือนไมไดยินถอยคําของทาน  รุมกันวา 
"ทานเที่ยวทําอะไรอยู ?  หนาที่ใหปูอาสนะไมสมควรแกทานหรือ ? 
ทานลาใครบวช ?  ทาน  ใครเปนผูยอมใหบวช ?  มาในท่ีนี้ทําไม ? 
ดังน้ีแลว  ชวยกันฉุดสบงและจีวรออกแลว  ใหนึ่งผาขาว  สวมเทริด 
มาลาบนศีรษะแลวสงไปดวยคําวา "เธอจงไปนําเสด็จพระศาสดามา, 
พวกขาพเจาจะปูอาสนะ." 
 
๑.  ผูใหมในสงฆ  หมายความวา  ผูมีพรรษานอยกวาทุกรูปในหมูนั้น.  
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        จุลกาล  ดํารงอยูในภาวะแหงภิกษุ  สิ้นกาลไมนาน  ยังไมทัน 
ไดพรรษา  กส็ึก  จึงไมรูสึกอาย,  เพราะฉะนั้น  เจาจึงหมดความ  
รังเกียจ  ดวยอากัปปะน้ันเสียทีเดียว  ไปถวายบังคมพระศาสดาแลว 
พาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขมา. 
        ก็ในกาลเสร็จภัตกิจของภิกษุสงฆ พวกภรรยาของพระ 
มหากาลคิดกันวา  "หญิงพวกนี้  รุมจับสามีของตนได  พวกเราก็จัก 
จับสามีของพวกเราบาง" จึงใหนิมนตพระศาสดา  เพ่ือประโยชนแก 
การเสวยภัตตาหารในวันรุงข้ึน. 
                           [พระมหากาลก็ถูกภรรยาจับสึก] 
        ก็ในกาลน้ัน  ภิกษุรปูอ่ืนไดไป  (ชี้แจง)  ใหปอูาสนะ.  หญิง 
เหลาน้ันไมไดโอกาสในขณะน้ัน  อาราธนาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุขใหนั่งแลว  ไดถวายภิกษา.  ก็จุลกาลมีภรรยา ๒ คน 
มัชฌิมกาลม ี๔ คน,  มหากาลมี ๘ คน.  ฝายภิกษุทั้งหลายใครทํา 
ภัตกิจ  ไดนั่งทําภัตกิจแลว.  พวกท่ีใครไปภายนอก  ก็ไดลุกไป 
แลว.  สวนพระศาสดาประทับนั่งทรงทําภัตกิจ.  ในกาลเสร็จภัตกิจ 
ของพระองค  หญิงเหลาน้ัน  ทลูวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  พระมหา- 
กาลทําอนุโมทนาแกพวกขาพระองคแลว  จึงจักไป,  ขอพระองคเสด็จ 
ไปกอนเถิด." 
        พระศาสดา  ตรัสวา  ไดละ  ไดเสด็จลวงหนาไปแลว.  ครั้นถึง 
ประตูบาน  ภิกษุสงฆ ก็ยกโทษวา  "ทาํไม  พระศาสดา  จึงทรงทํา 
เชนนี้นี่ ?  พระองคทรงทราบแลว  จึงทรงทํา  หรือไมทรงทราบแลว  
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ทรงทําหนอ ?  วานน้ี  อันตรายแหงบรรพชา  เกิดข้ึนแกจุลกาล  
เพราะการลวงหนาไปกอน, วันนี้  อันตรายมิไดมี เพราะภิกษุอ่ืนลวง 
หนาไปกอน , บัดนี้  พระศาสดา  รับสั่งใหพระมหากาลยับ๑ยั้งอยูแลว 
เสด็จมา,  ก็ภิกษุผูมีศีล  ถงึพรอมแลวดวยอาจาระ  หญิงเหลาน้ันจัก 
ทําอันตรายแหงบรรพชา  แกพระมหากาลน้ันไดละหรือ ?" 
        พระศาสดา  ทรงสดับคําของภิกษุเหลาน้ันแลว เสด็จกลบัมา 
ประทับยืนอยู  ตรัสถามวา "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอกลาวอะไร 
กัน ?" ภิกษุเหลาน้ัน ทูลความน้ันแลว. 
        ศ.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็พวกเธอสําคัญมหากาลเหมือนจุลกาลหรือ ? 
        ภ.  อยางน้ัน พระเจาขา  เพราะจุลกาลนั้น มีภรรยา  ๒  คน 
(สวน) พระมหากาลน้ี มีถึง ๘ คน,  เธอถูกภรรยาทั้ง ๘ รุมจับไว 
แลว จักทําอะไรได  พระเจาขา ? 
                            [พระมหากาลเปนผูไมหว่ันไหว] 
        พระศาสดา  ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยาไดกลาว 
อยางนั้น,  จุลกาล  ลุกข้ึน  ลุกข้ึนพรอมแลว มากไปดวยอารมณ 
วางามอยู  เปนเชนกับตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง  ต้ังอยูริมเหวและเขา 
ขาด,  สวนมหากาลบุตรของเรา  ตามเห็นอารมณวาไมงามอยู  เปน 
ผูไมหว่ันไหวเลย  เหมือนภูเขาหินแทงทึบ"  ดังน้ีแลว ไดภาษิตพระ 
คาถาเหลาน้ีวา 
 
๑.  นิวตฺเตวา  ตามศัพท  ใหกลับ.  
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                "ผูตามเห็นอารมณวางาม  ไมสํารวมใน  
                อนิทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ  เกียจ 
                คราน  มีความเพียรเลวทรามอยู๑  ผูนั้นแล  มาร 
                ยอมรังควานได,  เปรียบเหมอืนตนไมที่มีกําลัง 
                ไมแข็งแรง  ลมรังควานได  ฉะนั้น.  (สวน) 
                ผูตามเห็นอารมณวาไมงาม  สํารวมดีใน 
                อนิทรียทั้งหลาย  รูประมาณในโภชนะ  ม ี
                ศรทัธาและปรารภความเพียรอยู  ผูนั้นแล  มาร 
                ยอมรังควานไมได, เปรียบเหมือนภูเขาหิน 
                ลมรังควานไมได  ฉะนั้น." 
                                              [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  สุภานุปสฺสึ  ไดแกผูตามเห็นอารมณ 
วางาม.  อธิบายวา ผูปลอยในไปในอารมณที่นาปรารถนาอยู.  ก ็
บุคคลใด เมื่อถือโดยนิมติ๒  โดย๓อนุพยัญชนะ  ยอมถึงวา  "เล็บทั้ง 
หลายงาม."  ถือวา  "นิ้วท้ังหลาย  งาม."  ถือวา  "มอืท้ัง  ๒  เทาท้ัง ๒ 
แขงท้ัง ๒ ขาท้ัง ๒ สะเอง  ทอง  ถันทั้ง ๒ คอ ริมฝปาก  ฟนทั้งหลาย 
ปาก  จมูก  ตาท้ัง ๒ หูทั้ง ๒ ค้ิวท้ัง ๒ หนาผาก  ผมท้ังหลาย  งาม." 
ถือวา  "ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง งาม."  (หรือ)  ถือวา  "สีงาม ทรวด- 
 
๑.  สุภานุปสฺสึ  เปนตน เปน  วิกติกตฺตา  ใน  หูตวา  ๆ  สมานกาลกิริยาใน  วหิรนฺต  แปล 
โดยพยัญชนะวา  ผูเปนผูมักตามเห็นอารมณวางาม....  มีความเพยีรเลวทรามอยู ฯ. 
๒.  ไดแกรวบถือท้ังหมด.  ๓. ไดแกแยกถือเปนสวน ๆ เชน  ผมงาม  เปนตน.  
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ทรงงาม."  บุคคลน้ี  ชื่อวาตามเห็นอารมณวางาม. ผูนั้น  คือผูตาม 
เห็นอารมณวางามอยางน้ันอยู. 
        บทวา  อินฺทฺริเยสุ ไดแก  ในอินทรีย๑  ๖  มีจักษุเปนตน. 
        บทวา  อสสุติ  ไดแก  ผูไมรักษาทวารท้ังหลาย  มีจักษุทวาร 
เปนตน. 
        บทวา อมตฺตฺุ  ความวา ชื่อวาผูไมรูจักประมาณในโภชนะ 
เพราะไมรูประมาณนี้  คือ  ประมาณในการแสวงหา  ประมาณในการ 
รับ  ประมาณในการบรโิภค.  อีกอยางหน่ึง ชื่อวาผูไมจักประมาณ 
เพราะไมรูประมาณแมนี้  คือ  ประมาณในการพิจารณา  ประมาณใน 
การสละ  คือไมทราบแมวา  "โภชนะนี้ประกอบดวยธรรม นี้ไม 
ประกอบดวยธรรม." 
        บทวา  กุสีต  ความวา  ชื่อวาผูเกียจคราน  เพราะความเปนผู 
เปนไปในอํานาจของกามวิตก  พยาบาทวิตก  และวิหิงสาวิตก. 
        บทวา  หีนวีริย ความวา  ผูไมมีความเพียร  คือ  ผูเวนจากการ 
ทําความเพียรในอิริยาบถทั้ง ๔. 
        บทวา  ปสหติ  แปลวา  ยอมครอบงํา  คือ  ย่ํายี. 
        บาทพระคาถาวา  วาโต  รุกฺขว  ทพฺุพล  ความวา  เหมือนลม 
มีกําลังแรง  รังควานตนไมที่มีกําลังไมแข็งแรง  ซึ่งเกิดริมเขาขาด. 
อธิบายวา เหมือนอยางวา ลมนั้น ยังสวนตาง ๆ มี  ดอก  ผล ใบออน 
 
๑.  อินทรีย  ๖  คือ  จักขุนทรีย  โสตินทรีย  ฆานินทรีย  ชิวหินทรีย  กายนิทรีย 
มนินทรีย.  
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เปนตน  แหงตนไมนั้นใหรวงลงบาง  หักกิ่งนอยบาง  หักกิ่งใหญบาง 
พัดถอนตนไมนั้นพรอมท้ังราก  ทําใหรากข้ึนเบื้องบน  กิ่งลงเบ้ืองลาง 
ฉันใด;  มารคือกิเลส  อันเกิดในภายใน  ยอมรังควานบุคคลผูเห็นปาน 
นั้นไดฉันนั้นเหมือนกัน;  คือกิเลสมารทําใหตองทําบัติเล็ก ๆ นอย ๆ 
เหมือนลมมีกําลังแรง  พัดสวนตาง  ๆ  ม ี ดอก  ผล  ใบออนเปนตน 
แหงตนไมที่ไมแข็งแรงใกรวงลงบาง,  ทําใหตองอาบัติมีนิสสัคคิยะ 
เปนตน  เหมือนลมมีกําลงัแรง  ทําการหักกิ่งไมเล็กๆ  บาง, ทําใหตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ๑๓  เหมือนลมมีกําลังแรง  ทําการหักกิ่งไมใหญบาง, 
ทําใหตองอาบัติปาราชิก  นําออกจากศาสนาอันพระผูมีพระภาคตรัส 
ดีแลว ใหถึงความเปนคฤหัสถโดย ๒-๓  วันเทาน้ัน  เหมือนลม 
มีกําลังแรงถอน (ตนไม) ทําใหโคนลง  มีรากข้ึนเบื้องบน  มีกิง่ลง 
เบื้องลางบาง. กิเลสมารยอมยังบุคคลเห็นปานน้ันใหเปนไปในอํานาจ 
ของตน. 
        บทวา  อนุภานุปสฺสึ  ความวา  ผูเห็นอารมณไมงาม๑  ๑๐ 
อยางใดอยางหนึ่งวาไมงาม  คือ ประกอบในมนสิการโดยความเปน 
ของปฏิกูล  ไดแก  เห็นผลท้ังหลาย  โดยความไมงาม  เห็น  ขน เล็บ 
ฟน  หนัง สี  ทรวดทรง  โดยความไมงาม. 
 
๑.  อสุภ  อารมณอันไมงาม  มี ๑๐  คือ  ๑.  อุทธุมาตอสุภ  อสุภท่ีข้ึนพอง  ๒.  วนิีลกอสุภ 
อสุภท่ีมีสีเขียว  ๓.  วิปุพพกอสุภ  อสุภท่ีมีหนองไหลออก  ๔.  วิจฺฉิทฺทกอสุภ  อสุภท่ีเขา 
สับฟนเปนทอน ๆ ๕.  วิกฺขายิตกอสุภ  อสุภท่ีสัตวยื้อแยงกิน  ๖.  วกิฺขิตตฺกอสุภ  อสุภ 
ท่ีขาดกลาง  ๗.  หตวกิฺขิตฺตกอสุภ อสุภท่ีขาดกระจดักระจาย  ๘.  โลหิตกอสุภ  อสุภท่ี 
เปอนเลือด  ๙.  ปุฬุวกอสุภ  อสุภท่ีมีหมูหนอน  ๑๐. อฏ ิกอสุภ  อสุภท่ีมีแตรางกระดูก. 
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        บทวา  อินฺทฺริเยสุ  ไดแก  ในอินทรีย  ๖.  บทวา  สุสวุต  ไดแก 
ผูเวนจากการถือ  มีถือโดยนิมิตเปนตน  คือ  ผูมทีวารอันปดแลว. 
        (บทวา มตฺตฺุ  ความวา)  ผูรูจักประมาณในโภชนะ  โดย 
ตรงกันขามกับความเปนผูไมรูจักประมาณ. 
        บทวา  สทฺธ  ความวา  ผูประกอบดวยโลกิยสทัธา  มีอันเชื่อ 
กรรมและผลเปนลักษณะอยางหน่ึง  ดวยโลกุตตรสัทธา  กลาวคือ 
ความเสื่อมใสอันไมหว่ันไหวในวัตถุ๑ ๓  อยางหน่ึง. 
        บทวา  อารทฺธวีริย ไดแก  ผูประคองความเพียร  คือ  ผูม ี
ความเพียรเต็มที่. 
          บทวา  ต  วา ไดแก  บุคคลน้ัน คือ  เห็นปานน้ัน. 
        อธิบายวา ลมมีกําลงัออน  พัดเบา ๆ ยอมไมอาจใหศิลาแทง 
ทึบหว่ันไหวได  ฉันใด;  กิเลสมารท่ีมีกําลังทราม  แมเกิดข้ึนในภายใน 
ยอมรังควาน  (บุคคลน้ัน)  ไมได  คือไมอาจใหหว่ันไหว  สะเทือน 
คลอนแคลนได  ฉันนั้น. 
                                  [พระมหากาลเหาะหนีภรรยา] 
        พวกหญิง แมเหลาน้ันแล  ที่เปนภรรยาเกาของพระมหากาลน้ัน 
ลอมพระเถระแลว  กลาวคําเปนตนวา  "ทานลาใครบวช  บัดนีท้าน 
จักเปนคฤหัสถหรือจักไมเปนเลา ?"  ดังน้ีแลว  ไดเปนผูใครเพ่ือจะ 
เปลื้องผากาสายะทั้งหลาย  (ของพระเถระ)  ออก. 
        พระเถระ  กําหนดอาการของหญิงเหลาน้ันไดแลว ลุกจาก 
 
๑.  วัตถุ ๓ คือ  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ.  
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อาสนะท่ีนั่งแลวเหาะไปดวยฤทธิ์  ทําลายชอฟาเรือนยอด,  ไปทาง 
อากาศ ,  เมื่อพระศาสดา  พอตรัสพระคาถาจบลง,  ชมเชยพระสรีระ 
ของพระศาสดา  ซึ่งมีวรรณะดังทองคํา  ลงมาถวายบังคมพระบาทยุคล 
ของพระตถาคตแลว. 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุผูประชุมกัน  ดํารงอยูในอริยผลท้ังหลาย 
มีโสดาปตติผลเปนตน  ดังน้ีแล. 
                              เรื่องจุลกาลและมหากาล  จบ.  
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                                ๗.  เรื่องพระเทวทัต* [ ๗ ] 
                                       [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภการไดผา  
กาสาวะอันบุคคลนํามาแตแควนคันธาระ ของพระเทวทัต  ในกรุง 
ราชคฤห ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "อนิกฺกสาโว" เปนตน. 
                 [พระสารีบุตรแสดงธรรมแกชาวกรุงราชคฤห] 
        ความพิสดารวา  สมัยหน่ึง  พระอัครสาวกท้ัง ๒ พาบริวาร 
ของตน  องคละ  ๕๐๐  รปู  ไปทูลลาพระศาสดาแลว  ไดไปจากพระ 
เชตวันสูกรุงราชคฤห. 
        ชาวกรุงราชคฤห  รวมเปนพวกเดียวกัน  ๒  คนบาง  ๓ คนบาง 
หลายคนบาง  ไดถวายอาคันตุกทาน.๑  อยูมาวันหน่ึง  ทานพระสารีบุตร 
เมื่อจะทําอนุโมทนา  แสดงธรรมอยางนี้วา "อุบาสิกาท้ังหลาย 
ทายกคนหน่ึงถวายทานดวยตนเอง (แต)  ไมชักชวนคนอ่ืน,  ทายก 
นั้น  ยอมไดโภคสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ, (แต)  ไมไดบริวาร- 
สมบัติ, คนหน่ึงชักชวนคนอ่ืน, สวนตนเองไมถวาย,  ผูนั้น  ยอมได 
บริวารสมบัติในที่แหงตนเกิดแลว ๆ,  (แต)  ไมไดโภคสมบัติ , คน 
หน่ึงแมตนเองก็ไมไดถวาย,  แมคนอ่ืนก็ไมชักชวน,  ผูนั้น  ยอมไมได 
แมวัตถุมาตาวาขาวปลายเกรียนพออ่ิมทอง  ยอมเปนอนาถา  หา 
ปจจัยมิได  ในที่แหงตนเกิดแลว ๆ, คนหน่ึงทั้งตนเองก็ถวาย,  ทั้งชัก 
 
*  พระมหาอู ป.  ธ.  ๗  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล. 
๑.  ถวายแกภกิษุผูมาใหม  คือผูเปนแขก.  
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ชวนคนอ่ืน,  ผูนั้น  ยอมไดทั้งโภคสมบัติ  ทั้งบริวารสมบัติ  ในท่ีแหงตน  
เกิดแลว  ๆ  สิ้นรอยอัตภาพบาง  พันอัตภาพบาง  แสนอัตภาพบาง." 
                            [นิมนตภิกษุพันรูปรับภัตตาหาร] 
        บุรุษผูบณัฑิตคนหนึ่ง  ฟงพระธรรมเทศนานั้นแลว คิดวา  "ทาน 
ผูเจริญ  พระธรรมเทศนานาอัศจรรยนัก,  พระผูเปนเจาสารีบุตร 
กลาวเหตุแหงความสุข, เราทํากรรมอันยังสมบัติทั้ง ๒ เหลาน้ีให 
สําเร็จ  ยอมสมควร"  ดังน้ีแลว  จึงนิมนตพระเถระวา  "ทานขอรับ 
พรุงน้ี  ขอนิมนตทานท้ังหลายรับภิกษาของผมเถิด." 
        พระเถระ ถามวา "ทานตองการภิกษุเทาไร ?  อุบาสก." 
        อุบาสก  ยอนถามวา  "ก็ภิกษุที่เปนบริวารของใตเทามีเทาไร ? 
ขอรับ." 
        ถ.  มีประมาณพันรูป  อุบาสก. 
        อุ.  ขาแตทานผูเจริญ  ขอใตเทาพรอมดวยภิกษุทั้งหมดทีเดียว 
โปรดรับภิกษา  (ของผม). พระเถระรบั  นิมนต  แลว. 
                             [ชวนชาวบานถวายภัตตาหาร] 
        อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนดวยคําวา "ขาแตแม 
และพอทั้งหลาย  ฉันนิมนตภิกษุไวพันรูป,  ทานทั้งหลายจักอาจถวาย 
ภิกษาแกภิกษุมีจํานวนเทาไร ?  ทานท้ังหลายจักอาจถวายภิกษาและภิกษุ 
มีจํานวนเทาไร ?" 
        พวกมนุษยกลาวโดยเหมาะพอควร (แกกําลงั)  ของตน ๆวา 
"พวกฉันจักถวายแกภิกษุ ๑๐ รูป,  พวกฉัน  ๒๐ รปู,  พวกฉัน ๑๐๐ รูป." 
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        อุบาสกกลาววา "ถากระน้ัน  เราทั้งหลาย  จักประชุมหุงตม 
รวมกันในทีแ่หงเดียว,  ขอทานทุก ๆ คน จงรวบรวมวัตถุตาง ๆ ม ี
น้ํามัน งา  ขาวสาร  เนยใส  น้ําออยเปนตน"  ดังน้ีแลว ใหรวม  (สิ่งของ) 
ไวในท่ีแหงหนึ่ง. 
         ที่นั้น  กุฎมพีผูหน่ึง  ใหผากาสาวะอันนํามาจากแควนคันธาระ 
ซึ่งมีคาแสนหนึ่ง  แกอุบาสกน้ันแลว  สั่งวา "ถาทาน๑วัตรของทาน 
ยังไมเพียงพอไซร,  ทานพึงจายผาผืนน้ีใหครบสวนท่ีบกพรอง,  ถา 
ทานวัตรของทานเพียงพอไซร  ทานพึงถวาย (ผาผืนนี้)  แกภิกษุรูปที่ 
ทานปรารถนา."  ในกาลนั้น  ทานวัตรทุก ๆ อยางของอุบาสกน้ันเพียง 
พอแลว,  อะไร ๆ  ชื่อวาบกพรองมิไดมี,  อุบาสกน้ันจึงถามมนุษย 
ทั้งหลายวา  "ผากาสาวะอันหาคามิไดผืนนี้  อันกฎุมพีผูหน่ึง  กลาว 
อยางนี้แลวมอบใหไว,  ทานวัตร  (ของพวกเรา)  ก็มีเหลือเฟอแลว, 
เราทั้งหลายจะถวายผากาสาวะผืนนี้แกทานรูปไหนเลา ?" 
                       [ถวายผาราคาต้ังแสนแกพระเทวทัต] 
        บางพวกกลาววา  "ถวายแกพระสารีบุตรเถระ."  บางพวก 
กลาววา  "พระเถระมักมาในเวลาขาวกลาแก  แลวก็ไป, พระเทวทัต 
เปนสหายในการมงคลและอวมงคลท้ังหลายของพวกเรา  ดํารงอยูเปน 
นิตย เหมือนหมอนํ้า,  พวกเราจะถวายผาผืนนั้นแกทาน,"  แมเมื่อ 
ถอยคําเปนไปหลายทาง (อยางนั้น),  พวกท่ีกลาววา  "ควรถวายแก 
พระเทวทัต" ไดมีจํานวนมากกวา.  เมื่อเปนอยางนั้น  พวกเขาจึงได 
 
๑.  ทานวัตร  ไดแกของทําบุญ.  
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ถวายผากาสาวะนั้นแกพระเทวทัต. 
                       [เทวทัตนุงหมผาไมสมควรแกตน] 
        พระเทวทัตน้ัน  ตัดผาน้ันแลว  เย็บ  ยอม  นุงหมเท่ียวไป 
พวกมนุษยเห็นทานแลว  จึงพูดกันวา  "ผาผืนนี้หาสมควรแกพระ 
เทวทัตไม  ควรแกพระสารีบุตรเถระ, พระเทวทัตนุงหมผาอันไม 
สมควรแกตนเที่ยวไป." 
         ขณะนั้น  ภิกษุผูอยูตางทิศรูปหนึ่ง  (ออก)  จากกรุงราชคฤห 
ไปสูกรุงสาวัตถี  ถวายบังคมพระศาสดา  เปนผูอันพระศาสดาทรงทํา 
ปฏิสันถาร  ตรัสถามถึงการอยูผาสุกของพระอัครสาวกทั้ง ๒ แลว  จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจําเดิมแตตน. 
        พระศาสดา  ตรัสวา "ภิกษุ  เทวทัตน้ันทรงผาท่ีไมสมควรแก 
ตนในบัดนี้เทาน้ันก็หามิได, แมในกาลกอน  เธอก็ทรงแลวเหมือนกัน" 
ดังน้ีแลว  ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) 
                            [ครั้งกอนเทวทัตเปนนายพรานชาง] 
        ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติ  ในพระนคร 
พาราณสี, นายพรานชาง  ชาวพระนครพาราณสีผูหน่ึง  ลมชางแลว 
นํางา  หนัง  ไสใหญและเน้ือลํามาแลวขายเลี้ยงชีวิต.  ครั้งน้ันชาง 
หลายพันเชือกเดินหากินอยูในปาแหงหน่ึง พบพระปจเจกพุทธะหลาย 
องค  จําเดิมแตกาลน้ัน เมื่อไป  หมอบลงดวยเขาทั้ง ๒ แลวจบ๑ 

ในกาลท่ีไปและมา  (ทุกครั้ง)  แลวจึงผานไป. วันหน่ึง  นายพรานชาง 
 
๑.  กิริยาของชางท่ีทําความเคารพ  ตรงกับคําวา  ไหว.  
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เห็นกิริยานั้นแลว  คิดวา  "เราลมชางเหลาน้ีไดโดยยาก, ก็ในกาลไป  
และมา  ชางเหลาน้ียอมจบพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย,  มันเห็นอะไร 
หนอ ?  จึงจบ,"  กําหนดไดวา  "เห็นผากาสาวะ"  ดังน้ีแลว  ดําริวา 
"บัดนี้  แมเราไดผากาสาวะยอมควร,"  เมื่อพระปจเจกพุทธะรูปหน่ึง 
ลงไปสูชาติ๑สระสรงน้ําอยู  วางผากาสาวะทั้งหลายไวที่ริมฝง, จึงลัก 
จีวรไป  จับหอกน่ังคลุมโปง๒อยูริมหนทางที่ชางเหลาน้ันไปมา. 
        หมูชางเห็นเขาแลวจึงจบ  ดวยสําคัญวา  "พระปจเจกพุทธะ" 
แลวก็ผานไป.  นายพรายชางนั้นเอาหอกพุงถูกชางตัวไปขางหลังชาง 
เหลาน้ันทั้งหมดใหตายแลง  ถือเอาสวนตาง ๆ มีงาเปนตน  ฝงสวนท่ี 
เหลือในแผนดินแลวไป. 
         ในกาลตอมา พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดชาง  ไดเปน 
หัวหนาชาง  เปนนายโขลง.  ถึงในกาลนั้น นายพรายชางนั้น ก็คงทํา 
อยูอยางนั้น. พระมหาบุรุษทราบความหมดส้ินไปแหงบริษัทของตน 
จึงถามวา  "ชางเหลาน้ีไปไหน ?  จึงเบาบางไป,"  เมื่อเหลาชางน้ัน 
ตอบวา "ไมทราบ นาย" คิดวา "ชางท้ังหลายจะไปไหนไมบอกเรา 
(กอน)  จักไมไป,  อันตรายพึงมี"  นึกสงสัยวา  "อันตรายพึงมีแต 
สํานักแหงบุรุษผูนั่งคลุมผากาสาวะในท่ีแหงหนึ่ง,"  เพ่ือจะจับบุรุษน้ัน 
จึงสงชางทั้งหมดลวงหนาไปกอน  สวนตนมาลาหลัง. นายพรานชาง 
นั้น เมื่อชางที่เหลือ  จบแลวเดินไป,  เห็นพระมหาบุรุษกําลังเดินมา 
จึงมวนจีวรพุงหอกไป. 
 
๑.  ชาติสระ สระท่ีเปนของไมมีใครขุดใครทํา.  ๒.  สสีส ปารุปตฺวา.  
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        พระมหาบุรุษคุมสติเดินมา  ถอยกลับไปขางหลังหลบหอกแลว. 
ทีนั้น  จึงว่ิงแปรเขาไป  เพ่ือจะจับนายพรานชางนั้น  ดวยสําคัญวา 
"เจาคนนี้ ใหชางของเราฉิบหายแลว."  นายพรานชางนอกน้ี  แอบบัง 
ตนไมตนหนึ่ง.  ทีนั้น พระมหาบุรุษ  เรางวงรวบเขาพรอมกับตนไม 
หมายใจวา  "จักจับฟาดลงที่แผนดิน,"  (ครั้น)  เห็นผากาสาวะที่เขา 
นําออกแสดง จึงยับยั้งไว  ดวยคิดเห็นวา  "ถาเราจักประทุษรายใน 
บุรุษน้ีไซร, ชื่อวาความละอายในพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธะ 
และพระขีณาสพหลายพันองค  จักเปนอันเราทําลายแลว,"  ซักถาม 
วา  "ญาติของเราประมาณเทานี้  เจาใหฉิบหายแลวหรือ ?" 
        นายพรานชางรับสารภาพวา "จะ นาย." 
        พระมหาบุรุษกลาววา  "เพราะอะไร เจาจงไดทํากรรมอัน 
หยาบชาอยางนี้ ?  เจาหมผาไมสมควรแกตน  สมควรแกทานผูปราศ- 
จากราคะท้ังหลาย  เมื่อทํากรรมอันลามกเห็นปานน้ี  ชื่อวาทํากรรม 
อันหนัก."  กแ็ล  ครั้นกลาวอยางนั้นแลว  เมื่อจะขมข่ีใหยิ่งข้ึน  จึงกลาว 
คาถาวา 
                "ผูใด  มกีิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก ปราศจาก 
                ทมะและสัจจะ  จะนุงหมผากาสาวะ,  ผูนั้นยอมไม 
                ควรนุงหมผากาสาวะ,  สวนผูใด  พึงเปนผูมีกิเลส 
                ดุจน้ําฝาดอันคายแลว ต้ังมั่นดีในศีลท้ังหลาย ประ- 
                กอบดวยทมะและสัจจะ,  ผูนั้นแล  ยอมควรนุงหม 
                ผากาสาวะ"  
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ดังน้ีแลว กลาววา "เจาทํากรรมอันไมสมควร"  แลวก็ปลอยเขาไป. 
                 [ของดียอมควรแกคนดี  หาควรแกคนชั่วไม] 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มา  (แสดง)  แลว 
ทรงยอชาดกวา  "นายพรานชางในกาลนั้น ไดเปนเทวทัต (ในบัดนี้) 
ชางตัวประเสริฐผูขมข่ีนายพรานชางนั้น คือเราเอง"  ดังน้ี  ตรสัวา 
"ภิกษุ  ไมใชแตในกาลน้ีเทาน้ัน, แมในกาลกอน  เทวทัตก็ทรงผา 
ไมสมควรแกตนเหมือนกัน" ดังน้ีแลว ไดภาษิตพระคาถาเหลานี้วา 
                "ผูใด  มกีิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก  ปราศจากทมะ 
                และสัจจะ  จักนุงหมผากาสวะ,  ผูนั้นยอมไมควร 
                นุงหมผากาสวะ,  สวนผูใด  พึงเปนผูมีกิเลสดุจ 
                น้ําฝาดอันคายแลว  ต้ังมั่นดีในศีลท้ังหลาย  ประกอบ 
                ดวยทมะและสจัจะ,  ผูนั้นแล  ยอมควรนุงหมผา 
                กาสาวะ." 
        เนื้อความน้ี  บัณฑิตพึงแสดงแมดวยฉันทชาดก๑ดังน้ีแล. 
                                                 [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิกกฺวาโว  ความวา  ผูชื่อวา 
มีกิเลสดุจนํ้าฝาด   เพราะกิเลสดุจน้ําฝาดท้ังหลาย  มีกามราคะเปนตน. 
        บทวา  ปริทเหสฺสติ  ความวา  จักใชสอยดวยสามารถแหงการนุง 
การหม  และการลาด.  พระบาลีวา  "ปริทหิสฺสติ"  ก็มี. 
        บาทพระคาถาวา  อเปโต  ทมสจฺเจน  ความวา  ปราศจาก, 
 
๑.ขุ. ชา. ตึสติ. ๒๗/๔๙๐.  ตทฏกถา. ๗/๒๒๖.  
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อธิบายวา  "พราก"  จากการฝกอินทรีย  และวจีสัจจะอันเปนฝาย  
ปรมัตถสัจจะ. 
        บทวา  น  โส  เปนตน  ความวา  บุคคลน้ัน คือผูเห็นปานน้ัน 
ยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ. 
        บทวา  วนฺตกสาวสฺส  ความวา  พึงเปนผูมีกิเลสดุจนํ้าฝาดอัน 
คายแลว  คือมีกิเลสดุจนํ้าฝาดอันทิ้งแลว  ไดแก  มกีิเลสดุจนํ้าฝาดอัน 
ละแลว  ดวยมรรค ๔. 
        บทวา  สีเลสุ ไดแก  ในปาริสุทธิศีล ๔. 
        บทวา สุสมาหิโต  ไดแก  ผูต้ังมั่นดี  คือดํารงอยูดวยดี. 
        บทวา  อุเปโต ความวา  ประกอบดวยการฝกอินทรียและวจีสัจจะ 
มีประการดังกลาวแลว. 
        บทวา  ส  เว  เปนตน  ความวา  บุคคลน้ัน  คือเห็นปานน้ัน 
ยอมควร [นุงหม] ผากาสาวะนั้น. 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุผูอยูในตางทิศนั้น ไดเปนพระโสดาบัน. 
ชนแมเหลาอ่ืนมีจํานวนมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลายมีโสดาปตติผล 
เปนตน.  เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                               เรื่องพระเทวทัต  จบ.  
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                                      ๘.  เรื่องสญชัย*  [๘ ] 
                                            ขอความเบ้ืองตน 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภความ 
ไมมาของสญชัย  (ปริพาชก)  ซึ่ง  ๒  พระอัครสาวกกราบทูลแลว  ตรัส 
พระธรรมเทศนานี้วา  "อสาเร  สารมติโน"  เปนตน.  อนุปุพพีกถา๑ 

ในเรื่องสญชัยนั้น  ดังตอไปนี้ 
        [พระศาสดาไดรับพยากรณแตพระพุทธเจา  ๒๓ พระองค] 
        ความพิสดารวา  ในที่สุด  ๔  อสงไขย  ยิ่งดวยแสนกัลปแตกัลป 
นี้ไป  พระศาสดาของเราท้ังหลาย  เปนกุมารของพราหมณนามวา 
สุเมธะ  ในอมรวดีนคร  ถึงความสําเร็จศิลปะทุกอยางแลว  โดยกาล 
ลวงไปแหงมารดาและบิดา  ทรงบริจาคทรัพยนับไดหลายโกฏ ิ บวช 
เปนฤษีอยูในหิมวันตประเทศ  ทําฌานและอภิญญาใหเกิดแลว  ไป 
โดยอากาศเห็นคนถางทางอยูเพ่ือประโยชนเสด็จ  (ออก)  จากสุทัศน- 
วิหาร เขาไปสูอมรวดีนคร แหงพระทศพลทรงพระนามวาทีปงกร 
แมตนเองก็ถือเอาประเทศแหงหนึ่ง,  เมื่อประเทศน้ัน  ยังไมทันเสร็จ, 
นอนทอดตนใหเปนสะพาน  ลาดหนังเสือเหลืองบนเปอกตม เพ่ือพระ 
ศาสดาผูเสด็จมาแลว ดวยประสงควา "ขอพระศาสดาพรอมดวยพระ 
สงฆสาวก  ไมตองทรงเหยียบเปอกตม  จงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิด" 
แตพอพระศาสดาทอดพระเนตรเห็น  ก็ทรงพยากรณวา"ผูนี้เปน 
 
*  พระมหาผิว  ป.  ๗  ปจจุบันเปนท่ี  พระราชเมธาภรณ  วัดบวรมงคล  แปล. 
๑. วาจาเปนเคร่ืองกลาวโดยลําดับ.  
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พุทธังกูร๑  จักเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาโดดม  ในท่ีสุด ๔ 
อสงไขย  ยิ่งดวยแสนกัลปในอนาคต,"  ในสมัยตอมาแหงพระศาสดา 
พระองคนั้น  ก็ไดรับพยากรณในสํานักพระพุทธเจา  ๒๓  พระองค 
ซึ่งเสด็จอุบัติสองโลกใหสวางแมเหลาน้ี  คือ  พระโกณฑัญญะ  ๑ พระ 
สุมังคละ ๑  พระสุมนะ ๑  พระเรวตะ๑  พระโสภิตะ ๑  พระอโนม- 
ทัสสี  ๑  พระสุมนะ  ๑  พระนารทะ  ๑  พระปทุมตุตระ  ๑  พระสุเมธะ ๑ 
พระสุชาตะ ๑  พระปยทสัสี  ๑  พระอัตถทัสสี  ๑  พระธรรมทัสสี ๑ 
พระสิทธัตถะ  ๑  พระติสสะ  ๑  พระปุสสะ  ๑ พระวิปสสี  ๑  พระสิขี ๑ 
พระเวสสภู ๑  พระกกุสนัธะ  ๑  พระโกนาคมนะ  ๑ พระกัสสปะ ๑" 
ทรงบําเพ็ญบารมีครบ  ๓๐ คือ  บารมี  ๑๐  อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถ- 
บารมี  ๑๐,  (ครั้ง)  ดํารงอยูในอัตภาพเปนพระเวสสันดร  ใหมหา- 
ทาน  อันทําแผนดินใหไหว  ๘  ครั้ง  ทรงบริจาคพระโอรสและพระ 
ชายา,  ในที่สุดพระชนมายุ ,  ก็ทรงอุบัติในดุสิตบุรี ดํารง อยูในดุสิต- 
บุรีนั้น  ตลอดพระชนมายุ,  เมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกัน 
อาราธนาวา 
                "ขาแตพระมหาวีรระ  กาลน้ี   เปนกาลของพระ 
                องค  ขอพระองค  จงเสด็จอุบัติในพระครรภพระ 
                มารดา  ตรัสรูอมตบท  ยังโลกนี้กับท้ังโลกให 
                ขามอยู. 
ทรงเลือกฐานะใหญ ๆ  ที่ควรเลือก๒  ๕  เสด็จจุติจากดุสิตบุรีนั้นแลว 
 
๑.  หนอเนื้อ,  เช้ือสาย,  แหงพระพุทธเจา.  ๒.  ฐานะท่ีควรเลือกใหญ ๕ คือ   ๑.  กาล, 
๒.  ประเทศ,  ๓.  ทวีป,  ๔.  ตระกูล,  ๕.  มารดา. พึงดูในปฐมสมโพธิ  ฉบับพิสดาร. 
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ทรงถือปฏิสนธิในศากยราชสกุล  อันพระประยูรญาติบําเรออยูดวยมหา  
สมบัติในศากยสกุลนั้น  ทรงถึงความเจริญวัยโดยลําดับ  เสวยสิริราช- 
สมบัติในปราสาทท้ัง ๓ อันสมควรแกฤดูทั้ง ๓ ดจุสิริสมบัติในเทวโลก. 
               [ทรงเห็นเทวทูตแลวเสด็จบรรพชา] 
        ในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยาน  ทรงเห็นเทวทูต ๓ 
กลาวคือ  คนแก  คนเจ็บ  และคนตาย โดยลําดับ  ทรงเกิดความสังเวช 
เสด็จกลับแลว,  ในวันที่ ๔ ทรงเห็นบรรพชิต  ยังความพอพระทัย 
ในการบรรพชาใหเกิดข้ึนวา  "การบรรพชาดี,"  เสด็จไปสูอุทยาน 
ยังวันใหสิ้นไปในพระอุทยานน้ัน  ประทับนั่งริมขอบสระโบกขรณีอัน 
เปนมงคล  อันวิสสุกรรมเทพบุตรผูจําแลงเพศเปนชางกัลบกมาตบแตง 
ถวาย  ทรงสดับขาวประสูติของราหุลกุมาร  ทรงทราบถึงความสิเนหา 
ในพระโอรสเปนกําลัง  ทรงพระดําริวา  "เราจักตัดเครื่องผูกน้ี  จนผูก 
มัด  (เรา)  ไมไดทีเดียว,"  เวลาเย็นเสด็จเขาไปยังพระนคร  ทรง 
สดับคาถานี้  ที่พระธิดาของพระเจาอา  พระนามวา กิสาโคตมี 
ภาษิตวา 
                "พระราชกุมารผูเชนนี้  เปนพระราชโอรสแหงพระ 
                ชนนีพระชนก  และเปนพระสวามีของพระนางใด ๆ 
                พระชนนีพระชนกและพระนางนั้น ๆ ดับ  (เย็นใจ) 
                แนแลว" 
        ทรงพระดําริวา  "เราอันพระนางกิสาโคตมีนี้  (สวด)  ใหไดยิน  
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นิพพุตบทแลว,"  จึงเปลื้องแกวมุกดาหารจากพระศอ  สงไปประทานแก  
พระนางแลว  เสด็จเขาไปสูที่อยูของพระองค  ประทับนั่งบนพระแทน 
ผทมอันมีสิริ  ทอดพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมูหญิงฟอน 
ที่เขาถึงความหลับแลว  มีพระทัยเบ่ือหนาย จึงปลุกนายฉันนะให 
ลุกข้ึน  ใหนํามากัณฐกะมา  เสด็จข้ึนมากัณฐกะ  มีนายฉันนะเปน 
สหาย  อันเทวดาในหมื่นจักรวาลหอมลอมแลว  เสด็จออกมหาภิเนษ- 
กรมณ  ทรงบรรพชาท่ีรมิฝงแมน้ําอโนมานที,  เสด็จถึงกรุงราชคฤห 
โดยลําดับ  เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้น  ประทับนัน่ที่เง้ือม 
เขาปณฑวะ  อันพระเจาแผนดินมคธทรงเชื้อเชิญดวยราชสมบัติ  ทรง 
ปฏิเสธคําเชื้อเชิญน้ัน  ทรงรับปฏิญญาจากทาวเธอ  เพ่ือประโยชนแก 
การไดบรรลพุระสัพพัญุตญาณแลว  จะเสด็จมาสูแควนของพระองค 
เสด็จเขาไปหาอาฬารดาบสและอุทกดาบส  ไมทรงพอพระทัยคุณวิเศษ 
ที่ทรงไดบรรลุในสํานักของ  ๒  ดาบสน้ัน  ทรงตั้งความเพียรใหญ 
ถึง ๖ ป. 
              [ทรงบรรลุสัพพัญุตญาณแลวทรงแสดงธรรม] 
        ในวันวิสาขบุรณมี  เชาตรู  เสวยขาวปายาสซ่ึงนางสุชาดาถวาย 
แลว  ทรงลอยถาดทองคําในแมน้ําเนรัญชรา  ใหสวนกลางวันลวงไป 
ดวยสมาบัติตาง ๆ  ในราวปามหาวันริมฝงแมน้ําเนรัญชรา,  เวลาเย็น 
ทรงรับหญาท่ีนายโสตถิยะถวาย  มีพระคุณอันพระยากาฬนาคราชชมเชย 
แลว  เสด็จสูควงไมโพธิ   ทรงลาดหญา  ทาํปฏิญญาวา  "เราจักไม 
ทําลายบัลลังกนี้  ตลอดเวลาที่จิตของเราจักยังไมหลุดพนจากอาสวะ  
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ทั้งหลายดวยการไมเขาไปถือม่ัน,"  ประทับนั่งผินพระพักตรไปทาง  
บูรพา,  เมื่อพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคต,ทรงกําจัดมารและพลมารได 
ทรงบรรลุปพุเพนิวาสญาณ๑ในปฐมยาม  บรรลุจุตูปปาตญาณ๒ในมัชฌิม- 
ยาม  หยั่งพระญาณลงในปจจยาการ  ในที่สุดปจฉิมยาม,  ในเวลาอรุณ 
ข้ึนทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ  ซึ่งประดับดวยคุณทุกอยาง มีทสพล 
ญาณและจตุเวสารัชชญาณเปนอาทิ  ทรงยังกาลใหผานไปที่ควงไมโพธิ 
ถึง  ๗ สัปดาห,  ในสัปดาหที่ ๘  ประทับนั่งท่ีโคนไมอชปาลนิโครธ 
ทรงถึงความเปนผูขวนขวายนอย  ดวยพิจารณาเห็นวาธรรมเปนสภาพ 
ลึกซ้ึง  อันทาวสหัมบดีพรหม  ผูมีมหาพรหมหมื่นหน่ึงเปนบริวาร 
เชื้อเชิญใหทรงแสดงธรรม  ทรงพิจารณาดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุแลว 
ทรงรับคําเชิญของพรหม  ทรงใครครวญวา  "เราพึงแสดงธรรมแก 
ใครหนอแล  เปนทีแรก,"  ทรงทราบวา  อาฬารดาบสและอุทกดาบส 
ทํากาละแลว  ทรงหวนระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปญจวัคคีย เสด็จ 
ลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรี  ในระหวางมรรคา  ไดสนทนากับอุปกาชีวก 
ในวันอาสาฬหบุรณมี  เสด็จถึงท่ีอยูของภิกษุปญจวัคคีย ในปา 
อิสิปตนมฤคทายวัน  ทรงยังภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ัน  ซึ่งเรียกรอง 
(พระองค)  ดวยถอยคําอันไมสมควรใหสํานึกตัวแลว  เมื่อจะยัง 
พรหม ๑๘ โกฏิ  มีพระอัญญาโกณฑญัญะ๓เปนประมุข  ใหดืม่น้ําอมตะ 
จึงทรงแสดงพระธรรมจักร  ทรงมีธรรมจักรบวรอันใหเปนไปแลว, 
 
๑.  รูจักระลึกชาติได.  ๒.รูจกักําหนดจุตแิละเกิด. ๓  ควรมี จ  ศัพท  ซ่ึงแปล 
วา  ยังภิกษุปญจวัคคียมีอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุขและพรหม ๑๘  โกฏิใหดื่มน้ําอมตะ.  
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ในดิถีที่ ๕  แหงปกษ  ทรงยังภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด  ใหต้ังอยูในพระ  
อรหัต,  วันเดียวกันนั้น ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแลว 
ตรัสเรียกเขาซึ่งเบ่ือหนาย  ละเรือนออกมาในตอนกลางคืนวา  "มาน่ี 
เถิด  ยสะ"  ทําเขาใหบรรลุโสดาปตติผลในตอนกลางคืนนั้นเอง ใน 
วันรุงข้ึนใหไดบรรลุพระอรหัต  ทรงยังสหายของยสะนั้น  แมพวกอ่ืน 
อีก ๕๔ คน  ใหบรรพชาดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลว ใหไดบรรล ุ
พระอรหัต. 
                     [ทรงสงสาวกไปประกาศพระศาสนา] 
        เมื่อพระอรหันตเกิดข้ึนในโลก  ๖๑  พระองค  ดวยประการ 
อยางนี้แลว,  พระศาสดาเสด็จอยูจําพรรษาปวารณาแลว ทรงสงภิกษุ 
๖๐ รูปไปในทิศทั้งหลายดวยพระพุทธดํารัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  พวก 
เธอจงเท่ียวจาริกไปเถิด" ดังน้ีเปนตน,  สวนพระองคเสด็จไปอุรุเวลา 
ประเทศ  ในระหวางทาง  ไดทรงแนะนําภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ คน 
ณ ราวปากัปปาสิกวัน.๑  บรรดาภัททวัคคิยกุมาร  ๓๐  คนนั้น  อยาง 
ตํ่ากวาเขาท้ังหมด ไดเปนโสดาบัน,  สูงกวาเขาท้ังหมด  ไดเปนพระ 
อนาคามี.  พระองคทรงใหภัทวัคคียทั้งหมดแมนั้น  บรรพชาดวยเอหิ- 
ภิกขุภาวะอยางเดียวกันแลว ทรงสงไปในทิศทั้งหลาย,  สวนพระองค 
เสด็จไปอุรุเวลาประเทศ  ทรงแสดงปาฏิหาริยสามพันหารอยอยาง 
แนะนําชฏิล ๓ พ่ีนอง  ซึ่งมีชฎิลพันคนเปนบริวาร  มีอุรุเวลกัสสปะ 
เปนตน ใหบรรพชาดวยเอหิภิกขุภาวะเชนเดียวกันแลว ใหประชุมกัน 
ที่คยาสีสประเทศ  ใหต้ังอยูในพระอรหัต ดวยอาทิตตปริยายเทศนา 
 
๑.  ไรฝาย.  
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แวดลอมดวยพระอรหันตพันองคนั้น เสด็จไปสูอุทยานลัฏฐิวัน  ใกล  
แดนพระนครราชคฤห ดวยทรงพระดําริวา  "จักเปลื้องปฏิญญา  ที ่
ถวายไวแกพระเจาพิมพิสาร"  ตรัสพระธรรมกถา  อันไพเราะแดพระ 
ราชา  ผูทรงสดับขาววา  "ทราบวา  พระศาสดา  เสด็จมาแลว" 
เสด็จมาเฝา  พรอมดวยพราหมณและคฤหบดี  ๑๒ นหุต๑  ยังพระราชา 
กับพราหมณและคฤหบดี  ๑๑  นหุต  ใหต้ังอยูในพระโสดาปตติผล  อีก 
นหุตหน่ึงใหต้ังอยูในสรณะ  ๓,  วันรุงข้ึน  มีพระคุณอันทาวสักกเทวราช 
ทรงแปลงเพศเปนมาณพชมเชยแลว  เสด็จเขาไปสูพระนครราชคฤห 
ทรงทําภัตกิจในพระราชนิเวศน  ทรงรับเวฬุวนาราม๒ ประทับอยูใน 
เวฬุวนารามนั้นนั่นแล.  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  เขาไป 
เฝาพระองคในเวฬุวนารามน้ัน. 
        อนุปุพพีกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้น ดัง 
ตอไปนี้ :- 
                     [ประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ] 
        ความพิสดารวา  เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติแลวน่ังแล. ไดมี 
บานพราหมณ  ๒ ตําบล  คือ  อุปติสสคาม  ๑ โกลิตคาม  ๑  ในที่ 
ไมไกล  แตกรุงราชคฤห.  ใน ๒ บานน้ัน  ในวันทีน่างพราหมณีชื่อ 
สารี  ในอุปติสสคามต้ังครรภนั่นแล  แมนางพราหมณี  ชื่อโมคคัลลี 
ในโกลิตคาม ก็ต้ังครรภ.  ไดยินวา  ตระกูลทั้ง  ๒ นั้น  ไดเปนสหาย 
เกี่ยวพันสืบเน่ืองกันมาถึง  ๗  ชั่วตระกูลทีเดียว.  พราหมณผูสามีได 
 
๑.  นหุต  ๑=๑๐,๐๐๐ คน.  ๒.  เปนมูลเหตุแหงการถวายวัดในพระพทุธศาสนา  ในกาล 
ตอ ๆ  มา.  
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ใหพิธีบริหารครรภแกพราหมณีทั้ง ๒ นั้น  ในวันเดียวกันเหมือนกัน. 
โดยกาลลวงไป ๑๐ เดือน  นางพราหมณีทั้ง ๒ นั้นก็คลอดบุตร.  ใน 
วันขนานชื่อ  พวกญาติต้ังชื่อบุตรของสารีพราหมณีวา  "อุปติสสะ" 
เพราะเปนบุตรของตระกูลนายบาน  ในตําบลอุปติสสคาม,  ต้ังชื่อ 
บุตรของโมคคัลลีพราหมณีวา  "โกลติะ"  เพราะเปนบุตรของตระกูล 
นายบานในตําบลโกลิตคามนอกน้ี.  เด็กนี้  ๒  นัน้ถึงความเจริญแลว 
ไดถึงความสําเร็จแหงศิลปะทุกอยาง. ในเวลาไปสูแมน้ําหรือสวนเพื่อ 
ประโยชนจะเลน  อุปติสสมาณพมีเสลี่ยงทองคํา  ๕๐๐  เปนเครื่องแห 
แหน,  โกลิตมาณพมีรถเทียมดวยมาอาชาไนย  ๕๐๐ เปนเครื่องแห 
แหน. ชนทั้ง  ๒  มีมาณพเปนบริวารคนละ  ๕๐๐. ก็ในกรุงราชคฤห 
มีมหรสพบนยอดเขาทุก ๆ  ป.  หมูญาติไดยกเตียงซอนกันเพ่ือกุมาร 
ทั้ง ๒ นั้น  ในที่เดียวกันนั่นเอง.  แมกุมารท้ัง ๒ ก็นั่งดูมหรสพรวมกัน 
ยอมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะ  ยอมถึงความสังเวช ในฐานะที่ควร 
สังเวช  ยอมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัล.  วันหน่ึง  เมื่อกุมาร 
ทั้ง ๒ เหลาน้ันดูมหรสพโดยทํานองนี้  ความหัวเราะในฐานะท่ีควร 
หัวเราะ  หรือความสังเวชในฐานะท่ีควรสังเวช  หรือตกรางวัลในฐานะ 
ที่ควรตกรางวัล  มิไดมีแลวเหมือนในวันกอน ๆ เพราะญาณถึงความแก 
รอบแลว. กช็นทั้ง ๒ คิดกันอยางนี้วา  "จะมีอะไรเลา ?  ที่นาดูในการ 
นี้,  ชนทั้งหมดแมนี้  เมื่อยังไมถึง ๑๐๐ ป,  ก็จักถึงความเปนสภาพ 
หาบัญญัติได,  ก็เราทั้ง ๒ ควรแสวงหาธรรมเครื่องพนอยางเอก" 
ดังน้ีแลว  ถอืเอาเปนอารมณนั่งอยูแลว.  ลําดับนั้น โกลิตะพูดกะ 
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อุปติสสะวา  "อุปติสสะผูสหาย  ไฉน ?  ทานจึงไมหัวเราะรื่นเริงเหมือน  
ในวันอ่ืน  ๆ, วันนี้  ทานมใีจไมเบิกบาน  ทานกําหนดอะไรไดหรือ ?" 
อุปติสสะน้ันกลาววา  "โกลิตะผูสหาย  เรานั่งคิดถึงเหตุนี้วา  "ในการดูคน 
เหลาน้ี  หาสาระมิได,  การดูนี้ไมมีประโยชน,  เราควรแสวงหา 
โมกขธรรมเพ่ือตน,"  ก็ทานเลา  เพราะเหตุไร ?  จึงไมเบิกบาน." 
แมโกลิตะนั้น  ก็บอกอยางนั้นเหมือนกัน. ลําดับนั้น  อุปติสสะ ทราบ 
ความท่ีโกลิตะนั้นมีอัธยาศัยเชนเดียวกันกับตน  จึงกลาววา  "สหายเอย 
เราทั้ง ๒ คือกันดีแลว,  ก็เราควรแสดงหาโมกขธรรม,  ธรรมดา 
ผูแสวงหา  ตองไดบรรพชาชนิดหน่ึงจึงควร,  เราทั้ง ๒ จะบรรพชา 
ในสํานักใครเลา ?" 
                                     [สองสหายทํากติกากัน] 
        กโ็ดยสมัยนั้นแล  สญชัยปริพาชก  อาศัยอยูในกรุงราชคฤห  กับ 
ปริพาชกบรษัิทหมูใหญ.  สารบุตรและโมคคัลลานะทั้ง ๒ นั้น  ตกลง 
กันวา  "เราจักบวชในสํานักทานสญชัยนั้น,"  ตางมาณพ ๕๐๐ ไป 
ดวยคําวา  "ทานท้ังหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด,"  พรอมดวย 
มาณพ ๕๐๐ บวชแลวในสํานักของสญชัย. จําเดิมแตเขาทั้ง ๒ บวช 
แลวสญชัยกไ็ดถึงความเลิศดวยลาภและยศอยางเหลือเฟอ. ทั้ง  ๒ เรียน 
จบลัทธิสมัยของสญชัยโดยสองสามวันเทาน้ัน  จึงถามวา  "ทานอาจารย 
ลัทธิที่ทานรู  มีเพียงเทาน้ี  หรือมีแมยิ่งกวานี้ ?"  เมื่อสญชัยตอบวา 
"มีเพียงเทาน้ีแหละ,  เธอทั้ง ๒ รูจงหมดแลว."  เขาทั้ง ๒ จึงคิดกันวา  
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"เมื่อเปนอยางนี้  การอยูประพฤติพรหมจารย  ในสาํนักของทานผูนี้ก็ไม  
มีประโยชน  เราทั้ง ๒ ออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรม,  โมกขธรรม 
นั้นเราไมสามารถใหเกิดข้ึนไดในสํานักของทานผูนี้,  อันชมพูทวีปใหญ 
นัก,  เราเท่ียวไปยังคามนิคมชนบท  และราชธานี  คงจักไดอาจารยผู 
แสดงโมกขธรรมสักคนเปนแน."  ต้ังแตนั้น  ใครพูด  ในท่ีใด  ๆ  วา 
"สมณพราหมณผูบัณฑิต  มีอยู "  เขาทั้ง ๒ ยอมไปทําสากัจฉาในที่นั้น ๆ. 
ปญหาที่เขาท้ัง ๒ ถามไป  อาจารยเหลาอ่ืนหาอาจตอบไดไม, แตเขาทั้ง 
๒ ยอมแกปญหาของอาจารยเหลาน้ันได.  เขาสอบสวนท่ัวชมพูทวีป 
อยางนั้นแลว  กลับมายังท่ีอยูของตนจึงทํากติกากันวา  "โกลิตะผูสหาย 
ในเรา ๒ คน  ผูใดไดบรรลุอมตธรรมกอน  ผูนั้นจงบอก  (แกกนั)." 
        เมื่อเขาท้ัง ๒ ทํากติกากันอยางนั้นอยู  พระศาสดาเสด็จถึงกรุงราช 
คฤหโดยลําดับ  ดังที่กลาวแลว  ทรงรับเวฬุวันแลว  ประทับอยูใน 
เวฬุวัน.  ในกาลน้ัน  พระอัสสชิเถระ  ในจํานวนพระปญจวัคคียระหวาง 
พระอรหันต ๖๑ องค  ที่พระศาสดาทรงสงไปเพ่ือประกาศคุณพระ- 
รัตนตรัย  ดวยพระดํารัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจาริกไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกชนเปนอันมากเถิด," กลับมายังกรุงราชคฤหแลว 
ในวันรุงข้ึน  ทานถือบาตรจีวรไปสูกรงุราชคฤหเพ่ือบิณฑบาตแตเชาตรู. 
        สมัยนัน้  อุปติสสปริพาชก  ทําภัตกิจแตเชาตรูแลว  ไปยัง 
อารามของปริพาชก  พบพระเถระ  จึงคิดวา  "อันนักบวชเห็นปานน้ี 
เรายังไมเคยพบเลย,  ภิกษุรูปนี้  (คง)  จะเปนผูหน่ึงบรรดาผูที่เปนพระ- 
อรหันต  หรอืผูบรรลุพระอรหัตตมรรคในโลก,  ไฉนหนอเราพึงเขาไป  
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หาภิกษุนี้แลว  ถามวา  "ผูมีอายุ  ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ?  ใคร 
เปนศาสดาของทาน ? หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร ?" 
        ทีนั้น  ความปริวิตกน้ีไดมีแกเขาวา  "กาลน้ีมใิชกาลควรถาม 
ปญหากะภิกษุนี้แล,  ภิกษุนี้กําลังเขาไปสูละแวกบานเที่ยวบิณฑบาต 
ถากระไร  เราเมื่อแสวงหาโมกขธรรมที่คนผูตองการรูแลว  ควรติด 
ตามภิกษุรูปนี้ไปขางหลัง ๆ."  เขาเห็นพระเถระไดบิณฑบาตแลว  ไปสู 
โอกาสแหงใดแหงหนึ่ง  และทราบความท่ีพระเถระนั้นประสงคจะน่ัง 
จึงไดจัดต่ังของปริพาชกสําหรับตนถวาย. แมในเวลาท่ีทานฉันเสร็จแลว 
ก็ไดถวายนํ้าในกุณโฑของตนแดพระถวาย.  ครั้นทําอาจริยวัตรอยาง 
นั้นแลว  จึงทําปฏิสันถารอยางจับใจกับพระเถระ  ซึ่งฉันเสร็จแลว 
เรียนถามอยางนี้วา  "ผูมีอายุ  อินทรียของทานผองใสนัก,  ผิวพรรณ 
บริสุทธิ์ผุดผอง,  ผูมีอายุ  ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ?  ใครเปน 
ศาสดาของทาน ? หรือทานชอบในธรรมของใคร ?" 
                          [พระอัสสชิแสดงหัวใจพระศาสนา] 
        พระเถระคิดวา  "ธรรมดาปริพาชกเหลาน้ี  ยอมเปนปฏิปกษตอ 
พระศาสนา,  เราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแกปริพาชกนี้," 
เมื่อจะแสดงความท่ีตนบวชใหม  จึงกลาววา  "ผูมีอายุ  เราแลเปนผูใหม 
บวชแลวไมนาน  เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี้,  เราจักไมสามารถแสดงธรรม 
โดยพิสดารกอน."  ปริพาชกเรียนวา  "ขาพเจาชื่ออุปติสสะ,  ขอพระ 
ผูเปนเจากลาวตามสามารถเถิด  จะนอยหรือมากก็ตาม  ขอน้ันเปนภาระ 
ของขาพเจา  เพ่ือแทงตลอดดวย ๑๐๐ นัย  ๑,๐๐๐ นัย"  ดังน้ีแลวเรียนวา  
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                "จะมาหรือนอยก็ตาม  ขอพระผูเปนเจา  จง 
                กลาวเถิด,  จงบอกแกขาพเจาแตใจความเทาน้ัน, 
                ขาพเจาตองการใจความ  จะตองทําพยัญชนะใหมาก 
                ไปทําไม. 
เมื่อเขาเรียนอยางนั้นแลว,  พระเถระจึงกลาวคาถาวา 
                "ธรรมเหลาใด  มีเหตุเปนแดนเกิด  พระตถาคต 
                ตรสัเหตุแหงธรรมเหลาน้ัน และเหตุแหงความดับ 
                แหงธรรมเหลาน้ัน  พระมหาสมณะมีปกติตรัส 
                อยางนี้." 
                                  [สองหายสําเร็จพระโสดาบัน] 
        ปริพาชก  ฟงเพียง ๒ บทตนเทานั้น  ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
อันถึงพรอมดวยนัยพันหน่ึง.  พระเถระยัง  ๒  บทนอกน้ีใหจบลง  ใน 
เวลาเขาเปนพระโสดาบัน.  เขาเปนพระโสดาบันแลว  เมื่อคุณวิเศษ 
ชั้นสูงยังไมเปนไปอยู,  ก็คาดวา "เหตุในสิ่งน้ีจักมี"  จึงเรียนกะพระ 
เถระวา  "ทานขอรับ  ทานไมตองขยายธรรมเทศนายิ่งข้ึนไป,  เพียง 
เทาน้ีก็พอ,  พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?"  พระเถระตอบวา 
"ประทับอยูในพระเวฬุวัน  ผูมีอายุ."  เราเรียนวา  "ขาแตทานผู 
เจริญ  ถากระน้ัน  ขอทานโปรดลวงหนาไปกอนเถิด,  ขาพเจา  ม ี
เพ่ือนอีกคนหน่ึง  และขาพเจาท้ัง ๒ ไดทํากติกากะกันและกันไววา  "ผู 
ใดบรรลุอมตะกอน  ผูนั้นจงบอกกัน,"  ขาพเจาเปล้ืองปฏิญญานั้นแลว 
จักพาสหายไปสํานักพระศาสดา  ตามทางที่ทานไปแลวน้ันแล,"  ดังน้ี  
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แลว  หมอลงแทบเทาท้ัง ๒ ของพระเถระดวยเบญจางค๑ประดิษฐ 
ทําประทักษิณ ๓ รอบ  สงพระเถระไปแลว  ไดบายหนาไปสูอาราม 
ของปริพาชกแลว.  โกลติปริพาชกเห็นเขามาแตไกล  คิดวา  "วันนี้ 
สีหนาสหายของเราไมเหมือนในวันอ่ืน ๆ เขาคงไดบรรลุอมตะ  โดย 
แนแท,"  จึงถามถึงการบรรลุอมตะ.  แมอุปติสสปริพาชกนั้นกร็ับวา 
"เออ  ผูมีอายุ  อมตะเราไดบรรลุแลว,"  ไดภาษิตคาถานั้นนั่นแลแก 
โกลิตปริพาชกนั้น. 
        ในกาลจบคาถา  โกลิตะดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  จึงกลาว 
วา "สหาย  ขาววา  พระศาสดาของพวกเราประทับอยูที่ไหน ?" 
        อุ.  ขาววา  ประทับอยูในพระเวฬุวัน  สหาย  ขาวน้ี  ทาน 
อัสสชิเถระ  พระอาจารยของเราบอกไวแลว. 
          ก.  สหาย  ถากระนั้น  เราไปเฝาพระศาสดาเถิด. 
                    [สองสหายชวนสญชัยไปเฝาพระศาสดา] 
        ก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้ ยอมเปนผูบูชาอาจารยแมใน 
กาลทุกเม่ือเทียว  เพราะฉะนั้น  จึงกลาวกะสหายอยางนี้วา  "สหาย 
เราจักบอกอมตะท่ีเราทั้ง ๒ บรรล ุ แกสญชัยปริพาชกผูอาจารยของเรา 
บาง,  ทานรูอยูก็จักแทงตลอด,  เมื่อไมแทงตลอด,  เชื่อพวกเราแลว 
จักไปยังสํานักพระศาสดา,  สดับเทศนาของพุทธบุคคลท้ังหลายแลว 
จักทําการแทงตลอดซึ่งมรรคและผล." 
 
๑.  เบญจางประดิษฐ  ไดแกการต้ังไวเฉพาะซ่ึงอวัยวะ ๕ คือ  หนาผาก ๒ ฝามือท้ัง ๒ 
และเขาท้ัง ๒ จดลงท่ีพื้น.  
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        ลําดับนั้น  ทั้ง ๒ คนก็ไดไปสูสํานักของทานสญชัย.  สญชัยพอ  
เห็นเขาจึงถามวา "พอทั้ง ๒ พวกพอ  ไดใครท่ีแสดงทางอมตะ 
แลวหรือ ?"  สหายท้ัง ๒ จึงเรียนวา  "ไดแลวขอรับ  ทานอาจารย 
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก,  พระธรรมก็อุบัติข้ึนแลว,  พระ 
สงฆก็อุบัติข้ึนแลว,  ทานอาจารยประพฤติธรรมเปลา  ไรสาระ  เชิญทาน 
มาเถิด  เราทั้งหลายจักไปยังสํานักพระศาสดา." 
        ส.  ทานท้ัง ๒ ไปเถิด,  ขาพเจาไมสามารถ. 
        สห.  เพราะเหตุไร ? 
        ส.  เราเท่ียวเปนอาจารยของมหาชนแลว,  การอยูเปนอันเต- 
วาสิกของเราน้ัน  เชนกับเกิดความไหวแหงนํ้าในตุม, เราไมสามารถ 
อยูเปนอันเตวาสิกได. 
        สห.  อยาทําอยางนั้นเลย  ทานอาจารย.         
        ส.  ชางเถอะ  พอ  พอพากันไปเถอะ, เราจักไมสามารถ. 
        สห.  ทานอาจารย  จําเดิมแตกาลแหงพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน 
ในโลก  มหาชนมีของหอมระเบียงดอกไมเปนตนในมือไปบูชาพระองค 
เทาน้ัน, แมกระผมทั้ง ๒ ก็จักไปในที่นั้นเหมือนกัน.  ทานอาจารยจะทํา 
อยางไร  ? 
        ส.  พอทั้ง ๒ ในโลกน้ี  มีคนเขลามากหรือมีคนฉลาดมากเลา ? 
        สห.  คนเขลามากขอรับ  ทานอาจารย  อันคนฉลาดมีเพียงเล็ก 
นอย. 
        ส.  พอทั้ง ๒ ถากระน้ัน พวกคนฉลาด ๆ จักไปสูสํานัก  
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พระสมณโคดม,  พวกคนเขลา ๆ จักมาสํานักเรา  พอไปกันเถิด  
เราจักไมไป. 
        สหายท้ัง ๒ นั้นจึงกลาววา  "ทานอาจารย ทานจักปรากฏเอง" 
ดังน้ีแลว หลกีไป.  เมื่อสหายท้ัง ๒ นั้นไปอยู,  บรษัิทของ 
สญชัยแตกกนัแลว.  ขณะนั้นอารามไดวางลง.  สญชัยนั้นเห็นอาราม 
วางแลว  ก็อาเจียนออกเปนโลหิตอุน.  ในปริพาชก  ๕๐๐ คน  ซึ่งไป 
กับสหายท้ัง ๒ นั้น  บริษัทของสญชัย  ๒๕๐ คนกลับแลว.  สหายทั้ง ๒ 
ไดไปสูพระเวฬุวัน  พรอมดวยปริพาชก  ๒๕๐ คน  ผูเปนอันเตวาสิก 
ของตน. 
                          [ศิษยสําเร็จอรหัตตผลกอนอาจารย] 
        พระศาสดา  ประทบันั่งแสดงธรรมในทามกลางบริษัท  ๔  ทอด 
พระเนตรเห็นปริพาชกเหลาน้ันแตไกลเทียว  ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยพระดํารัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  สองสหายน่ันกําลังมา  คือโกลิตะ 
และอุปติสสะ  ทั้ง ๒  นัน่จักเปนคูสาวกท่ีดีเลิศของเรา." สองหายน้ัน 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว  นั่ง ณ สวนขางหน่ึง.  เขาทั้ง ๒ ไดกราบทูล 
คําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  " ขาพระองคพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิดพระเจาขา."  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  "ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด,  ธรรมเรากลาวดีแลว  จงประพฤติ 
พรหมจรรย  เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด."  คนทั้งหมดไดเปนผู 
ทรงบาตรจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์  ราวกะวาพระเถระ  ๑๐๐  พรรษา. 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดา  ทรงขยายพระธรรมเทศนาดวยอํานาจจริยา  
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แกบริษัทของทั้ง  ๒ สหายน้ัน  เวนพระอัครสาวกทั้ง ๒ เสีย ,  ชนที ่
เหลือ  บรรลพุระอรหัตแลว.  ก็กิจดวยมรรคเบื้องสูงของพระอัคร-  
สาวกท้ัง ๒ มิไดสําเร็จแลว. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร." 
        แกวา  "เพราะสาวกบารมีญาณเปนของใหญ."         
        ตอมาในวันที่ ๗ แตวันบวชแลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
เขาไปอาศัยหมูบานกัลลวาละ๑  ในแควนมคธอยู, เมื่อถีนมิทธะครอบงํา 
อันพระศาสดาทรงใหสังเวชแลว  บรรเทาถีนมิทธะได  กําลังฟงพระธาตุ 
กรรมฐานท่ีพระตถาคตประทานแลว  ไดยังกิจในมรรค  ๓  เบื้องบนให 
สําเร็จ  บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแลว. 
        ฝายพระสารีบุตร  ลวงไดกึ่งเดือนแตวันบวช  เขาไปอาศัยกรุง 
ราชคฤหนั่นแหละ  อยูในถ้ําสุกรขาตา  กับดวยพระศาสดา,  เมื่อพระ 
ศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตร  แกทีฆนขปริพาชกผูหลายของตน, 
สงญาณไปตามกระแสแหงพระสูตร  ก็ไดบรรลุทีสุ่ดสาวกบารมีญาณ 
เหมือนผูที่บริโภคภัตรที่เขาคดใหผูอ่ืน. 
        มีคําถามวา "ก็ทานพระสารีบุตร  เปนผูมีปญญามาก  มใิช 
หรือ?  เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร  จึงบรรลุสาวกบารมีญาณชา 
กวาพระมหาโมคคัลลานะ." 
        แกวา  "เพราะมีบริกรรมมาก."  เหมือนอยางวา  พวกคน 
เข็ญใจประสงคจะไปในท่ีไหน ๆ ก็ออกไปไดรวดเร็ว, สวนพระราชา 
 
๑.  มหาโมคฺคลฺลานสุตฺต. องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๗๗ วา กลฺลวาลมุตฺตคามก. 
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ตองไดตระเตรียมมาก  มกีารตระเตรียมชางพระราชพาหนะเปนตน  
จึงสมควรฉันใด,  อุปไมยนี้ พึงทราบฉันนั้น. 
                            [พวกภิกษุติเตียนพระศาสดา] 
        ก็ในเวลาบาย๑วันนั้นเอง  พระศาสดา  ทรงประชุมพระสาวกท่ี 
พระเวฬุวัน  ประทานตําแหนงพระอัครสาวกแกพระเถระทั้ง ๒  แลว 
ทรงแสดงพระปาติโมกข. 
        พวกภิกษุ ติเตียนกลาววา  "พระศาสดา  ประทาน [ตําแหนง] 
แกภิกษุทั้งหลาย  โดยเห็นแกหนา,  อันพระองคเมื่อจะประทาน 
ตําแหงอัครสาวก  ควรประทานแกพระปญจวัคคียผูบวชกอน,  เมื่อ 
ไมเหลียวแลถึงพระปญจวัคคียเหลาน่ัน  ก็ควรประทานแกภิกษุ ๕๕ 
รูป  มีพระยสเถระเปนประมุข,  เมื่อไมเหลียวแลถงึภิกษุเหลาน่ัน  ก ็
ควรประทานแกพระพวกภัทรวัคคีย, เมื่อไมเหลียวแลถึงพระพวก 
ภัทรวัคคียเหลาน่ัน  ก็ควรประทานแกภิกษุ ๓ พ่ีนอง  มีพระอุรุเวล- 
กัสสปะเปนตน,  แตพระศาสดา  ทรงละเลยภิกษุเหลาน้ันมีประมาณถึง 
เพียงนี้  เมื่อจะประทานตําแหนงอัครสาวก  ก็ทรงเลือกหนาประทานแก 
ผูบวชภายหลังเขาทั้งหมด." 
                      [บุรพกรรมขอพระอัญญาโกณฑัญญะ] 
        พระศาสดา  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพูดอะไร 
กัน ?"  เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลวา  "เรื่องชื่อน้ี"  จึงตรัสวา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราหาเลือกหนาให  (ตําแหนง)  แกพวกภิกษุไม,  แต 
 
๑.  วฑฺฒมานกจฺฉายาย  เวลามีเงาเจริญอยู.  
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เราใหตําแหนงท่ีตน ๆ ปรารถนาแลว ๆ นั่นแล  แกภิกษุเหลาน้ี;  
ก็อัญญาโกณฑัญญะ  เมื่อถวายทานเนื่องดวยขาวกลาอันเลิศ ๙ ครั้ง 
ในคราวขาวกลาคราวหนึ่ง  ก็หาไดปรารถนาตําแหนงอัครสาวกถวายไม 
แตไดปรารถนาเพ่ือแทงตลอดพระอรหัต  อันเปนธรรมเลิศกอนสาวก 
ทั้งหมด  แลวถวาย."  ภิกษุทั้งหลาย    ทูลถามวา   "เมื่อไร ? 
พระเจาขา."  พระศาสดาทรงยอนถามวา  "พวกเธอจักฟงหรือ ?  ภิกษุ 
ทั้งหลาย."  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา  "ฟง  พระเจาขา." 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  แตกัลปนี้ไปอีก ๙๑ กัลป 
พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี๑  เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก.  ในกาล 
นั้น  กุฎมพี ๒ ที่นอง  คือมหากาล  จุลกาล  ใหหวานไรขาวสาลีไวมาก. 
ตอมาวันหน่ึง  จุลกาลไปไรขาวสาลี  ฉีกขาวสาลีกําลังทองตนหนึ่งแลว 
ชิมดู.  ไดมีรสอรอยมาก.  เขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพภทานแดพระ 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข จึงเขาไปหาพ่ีชายแลวพูดวา  "พ่ีฉัน 
จะฉีกขาวสาลีกําลังทอง  ตมใหเปนของควรแกพระพุทธเจาท้ังหลาย 
แลว ถวายทาน."  พ่ีชายกลาววา  "เจาพูดอะไร ?  อันการฉีกขาวสาลี 
กําลังทองทําทานไมเคยมีแลวในอดีต จึงไมมีในอนาคต,  เจาอยา 
ทําขาวกลาใหเสียหายเลย."  เขาออนวอนแลว ๆ เลา ๆ.  ครั้งน้ันพ่ีชาย 
จึงพูดกะเขาวา "ถากระน้ัน  เจาตองปนนาเปน ๒  สวน  อยาแตะตอง 
สวนของเรา  จงทําสวนท่ีเจาปรารถนาในนาอันเปนสวนของตน."  เขา 
รับวา  "ดีแลว"  แบงนากันแลว  ไดขอแรงมือกะมนุษยเปนอันมากฉีก 
 
๑.  ขุ.  พุ.  ๓๓/๕๑๕.  
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ขาวสาลีทอง  ใหเค่ียวเปนน้ํานมจนขนปรุงดวยเนยใสน้ําผ้ึง  และน้ําตาล  
กรวด  ถวายทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ในกาลเสร็จ 
ภัตกิจกราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานอันเลิศของขาพระองค 
นี้  จงเปนไปเพ่ือความแทงตลอดธรรมอันเลิศกอนกวาสาวกท้ังปวง" 
พระศาสดา  ตรัสวา  "จงเปนอยางนั้นเถิด"  แลวไดทรงทําอนุโมทนา. 
เขาไปนาตรวจดูอยู  เห็นนาแนนหนาดวยรวงขาวสาลี  เหมือนเขา 
มัดไวเปนชอ ๆ ในนาท้ังส้ิน  ไดปติ๑ ๕  อยางแลว  คิดวา  "เปนลาภของ 
เราหนอ" ถึงหนาขาวเมา  ไดถวายทานเลิศดวยขาวเมา,  ไดถวายทาน 
ทานอันเนื่องดวยขาวกลาอยางเลิศ  พรอมกับชาวบานทั้งหมด,  หนา 
เกี่ยวไดถวายทานอันเลิศในการเกี่ยว,  คราวทําขะเน็ด  ไดถวายทาน 
สวนเลิศในการขะเน็ด  ในคราวมัดฟอนเปนตน  ก็ไดถวายทานสวนเลิศ 
ในการมัดฟอน  สวนเลิศในลาน... สวนเลิศในลอม... สวนเลิศใน 
ฉาง...  ไดถวายทานอันเลิศรวม  ๙ ครัง้  ในหนาขาวคราวหนึ่ง ดวย 
ประการอยางนี้.  ที่แหงขาวอันเขาถือเอาแลว ๆ  ไดเต็มดังเดิมทุก ๆ 
ครั้งไป.  ขาวกลาไดงอกงามสมบูรณข้ึนเปนอยางยิ่ง,  ชื่อวาธรรมนี้ 
ยอมรักษาซึ่งผูรักษาตน.  (สมดังท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา) 
                "ธรรมแล  ยอมรักษาผูมีปกติประพฤติธรรม๒ 

                ธรรมที่ประพฤติดีแลว  ยอมนําสุขมาให  นี้เปน 
 
๑.  ปติ  ๕  คือ  ขุททกาปติ  ปติอยางนอย,  ขณิกาปติ ปตช่ัิวขณะ,  โอกกันติกาปต ิ
ปติเปนพัก ๆ, อุพเพงคาปติ  ปติอยางโลดโผน.  ผรญาปติ  ปติอยางซาบซาน. 
๒.  ขุ.  ชา. ๗๒/๒๙๐  ขุ.  เถร.  ๒๖/๓๑๔.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 132 

                อานิสงสในธรรมที่เขาประพฤติดี  ผูประพฤติธรรม 
                เปนปกติ  ยอมไมไปสูคติ." 
        อัญญาโกณฑัญญะ  ปรารถนาเพ่ือแทงตลอดธรรมอันเลิศกอน 
[เขา]  จึงไดถวายทานสวนเลิศ ๙ ครั้ง  ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาพระนามวาวิปสสี ดวยประการอยางนี้แล. 
        อน่ึง แมในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตระ๑ ใน 
หงสาวดีนคร  ในที่สุดแสนกัลปแตนี้ไป  เขาถวายมหาทานตลอด ๗ วัน 
แลว  หมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ต้ัง 
ปรารถนาเพ่ือแทงตลอดธรรมอันเลิศกอน [เขา] เหมือนกัน. เราไดให 
ผลที่อัญญาโกณฑัญญะน้ีปรารถนาแลวทีเดียว  ดวยประการฉะน้ี.  เราหา 
ไดเลือกหนาใหไม. 
               [บุรพกรรมของชน ๕๕  คนมียสกลบุตรเปนตน] 
        ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา  "ชน ๕๕ คน  มียสกุลบุตรเปนประมุข 
ทํากรรมอะไรไว ?  พระเจาขา." 
        พระศาสดา  ตรัสวา "แมชน ๕๕ นั้น  ปรารถนาพระอรหัต 
ในสํานักพระพุทธเจาพระองคหน่ึง ทํากรรมท่ีเปนบุญไวมากแลวภาย 
หลัง  เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติข้ึน,  เปนสหายกัน  ทําบุญรวมเปนพวก 
กัน  เที่ยวจัดแจงศพคงไรที่พึง.๒  วันหน่ึง  พวกเขาพบหญิงตายท้ังกลม๓ 

ตกลงวา  "จักเผา" จึงนําไปปาชา.  ในชนเหลาน้ันพักไวในปาชา ๕ คน 
ดวยส่ังวา  "พวกทานจงเผา"  ที่เหลือเขาไปบาน.  นายยส๔เอาหลาว 
 
๑.  ขุ.  พุ.  ๓๓/๔๖๗.  ๒.  อนาถสรีรานิ  ปฏิชคฺคนฺตา.  ๓. สคพฺค อิตฺถึ กตกาล. 
๔.  ยสทารโก. 
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แทงศพน้ัน  พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู  ไดอสุภสัญญาแลว.  เขาแสดงแก 
สหาย ๔ คนแมนอกน้ีวา  "ทานผูเจริญพวกทานจงดูศพน้ี  มีหนังลอกแลว 
ในที่นั้น ๆ ดจุรูปโคดาง  ไมสะอาด  เหม็น  นาเกลยีด."  ทั้ง ๔ คน 
นั้นก็ไดอสุภสัญญาในศพน้ัน.  เขา ๕ คนไปบานบอกแกสหายท่ีเหลือ. 
สวนนายยสไปเรือนแลวไดบอกแกมารดาบิดาและภรรยา.  คนท้ังหมดน้ัน 
ก็เจริญอสุภสัญญาแลว นี้เปนบุรพกรรมของคน  ๕๕  มียสกุลบุตรเปน 
ประมุขนั้น.  เพราะฉะนั้นแล  ความสําคัญในเรือนอันเกลื่อนดวยสตรี 
เปนดุจปาชาจึงเกิดแกนายยส.  แลดวยอุปนิสัยสมบัตินั้น  การบรรลุคุณ 
วิเศษจึงเกิดข้ึนแกพวกเขาท้ังหมด.  คนเหลาน้ีไดรับผลท่ีตนปรารถนา 
แลวเหมือนกัน  ดวยประการอยางนี้.  หาใชเราเลอืกหนาใหไม." 
                         [บุรพกรรมของภัทรวัคคีย  ๓๐ คน] 
        ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา  "ก็พระภัทรวัคคียผูเพ่ือนกันไดทํากรรม 
อะไรไวเลา ?  พระเจาขา." 
        พระองคตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  แมพวกภัทรวัคคียนั่นก็ปรารถนา 
พระอรหัต  ในสํานักพระพุทธเจาในปางกอนแลวทําบุญ. ภายหลัง 
เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติข้ึน, เปนนักเลง ๓๐ คน  ฟงตุณฑิโลวาท 
แลว  ไดรกัษาศีล  ๕  ตลอดหกหมื่นป.  แมภัทรวัคคียเหลาน้ี  ก็ไดผล 
ที่ตนปรารถนาแลว ๆ  เหมือนกัน ดวยประการอยางนี้. หาใชเราเลือก 
หนาใหภิกษุทั้งหลายไม." 
                             [บุรพกรรมของชฎิล  ๓ พ่ีนอง] 
        ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็กัสสปะ ๓  
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พ่ีนอง  มีอุรุเวลกัสสปะเปนตน  ทํากรรมอะไรไวเลา ?"  
        พระองคตรัสวา  "เขาปรารถนาพระอรหัตเหมือนกัน ทําบุญ 
แลว.  ก็ใน  ๙๒ กัลปแตนี้ไป  พระพุทธเจา  ๒  พระองคคือ  พระติสสะ๑ 

พระผุสสะ๒  เสด็จอุบัติแลว พระราชาพระนามวามหินทไดเปนพระบิดา 
ของพระพุทธเจา  ทรงพระนามวาผุสสะ.  ก็เม่ือพระองคทรงบรรล ุ
พระสัมโพธิแลว, พระโอรสองคเล็กของพระราชาไดเปนพระอัครสาวก 
บุตรปุโรหิตไดเปนพระสาวกที่ ๒.  พระราชาไดเสด็จไปยังสํานักพระ 
ศาสดา  ทรงตรวจดูชนเหลาน้ันวา  "ราชโอรสองคใหญของเราเปน 
พระพุทธเจา, ราชโอรสองคเล็กเปนอัครสาวก,  บุตรปุโรหิตเปนพระ 
สาวกท่ี ๒"  ทรงเปลงพระอุทาน ๓ ครั้งวา  "พระพุทธเจาของขาพเจา, 
พระธรรมของขาพเจา, พระสงฆของขาพเจา,  ขาพเจาขอนอบนอมแด 
พระผูมีพระภาคเจา  ผูพระอรหันตตรัสรูชอบเองพระองคนั้น"  ดังน้ี 
แลว  หมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา  ทรงรับปฏิญญาวา  "ขา 
แตพระองคผูเจริญ  บัดนี้เปนดุจเวลาที่หมอมฉันน่ังหลับ  ในที่สุดอายุ 
ประมาณเกาหม่ืนป, ของพระองคอยาเสด็จไปสูประตูเรือนของชนเหลา 
อ่ืน  จงทรงรับปจจัย  ๔  ของหมอนฉัน  ตลอดเวลาที่หมอนฉันยังมีชีวิต 
อยู" ดังน้ีแลว  ทรงทําพุทธอุปฏฐากเปนประจํา.  อน่ึง พระราชา 
ทรงมีพระราชโอรสอ่ืนอีก ๓ พระองค.  บรรดาพระราชโอรส ๓ พระ- 
องคเหลาน้ัน พระองคใหญมีนักรบเปนบริวาร  ๕๐๐,  พระองคกลางมี 
 
๑.  ขุ.  พุ.  ๓๓/๕๐๗.  ๒.  ขุ.  พุ.  ๓๓/๕๑๑ ก็ในท่ีนัน้ปรากฏวา ปุสสะ. และพระบิดา 
ของพระองค  พระนามวา ชยเสนะ.  
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๓๐๐,  พระองคเล็กมี ๒๐๐.  พระราชโอรส ๓ พระองคเหลาน้ัน  ทลูขอ  
โอกาสกะพระบิดาวา "แมหมอนฉันท้ังหลายจักนิมนตพระเจาพ่ีเสวย," 
แมทูลออนวอนอยูบอย ๆ ก็ไมได,  เมื่อปจจันตชนบทกําเริบแลว,  ถูก 
สงไปเพ่ือประโยชนระงับปจจันตชนบทน้ัน  ปราบปจจันตชนบทให 
ราบคาบแลว  มาสูสํานักพระราชบิดา. ครั้งน้ัน  พระบิดาทรงสวมกอด 
พระโอรสทั้ง ๓ เหลาน้ันแลว  จุมพิตท่ีศีรษะ  ตรสัวา  "พอทั้งหลาย 
บิดาใหพระแกพวกเจา".  พระโอรสทัง้ ๓ นั้นทูลวา  "ดีละ  พระเจาขา," 
ทําพระพรใหเปนอันถือเอาแลว,  โดยกาลลวงไปสองสามวัน พระบิดา 
ตรัสอีกวา  "พอทั้งหลายพวกเจาจงรับพรเสียเถิด," กราบทูลวา 
"พระเจาขา ความประสงคดวยส่ิงไร ๆ อ่ืนของหมอนฉันไมมี,  ต้ังแต 
บัดนี้  หมอนฉันจักนิมนตพระเจาพ่ีเสวย,  ขอพระราชาทานพรนี้แก 
หมอมฉันเถิด." 
         ร. ใหไมได  พอ. 
        อ.  เม่ือไมพระราชทานเสมอไป  ก็พระราชทานเพียง ๗ ป. 
        ร.  ใหไมได  พอ. 
        อ.  ถากระน้ัน  ก็พระราชทานเพียง ๖ ป  ๕ ป  ๔ ป  ๓ ป  ๒ ป  ๑ ป 
๗ เดือน  ๖ เดือน  ๕ เดือน  ๔ เดือน  ๓ เดือน. 
        ร.  ใหไมได  พอ. 
        อ. ชางเถิด  พระเจาขา,  ขอจงพระราชาทานสัก ๓ เดือน  แก 
ขาพระองคทั้งหลาย  คนละเดือน ๆ. 
        ร.  ดีละ  พอ,  ถากระน้ัน  เจาจงนิมนตใหเสวยได ๓ เดือน. 
        ก็ขุนคลงัของพระราชบุตรทั้ง ๓ นั้นคนเดียวกัน,  สมุหบัญชีก็คน 
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เดียวกัน,  ทานท้ัง ๓ พระองคนั้น มีบุรุษ ๑๒ นหุตเปนบริวาร.  พระ 
ราชโอรสทั้ง ๓  รับสั่งใหเรียกบริวารเหลาน้ันมาแลว ตรัสวา  "เรา 
ทั้ง ๓  จักรับศีล ๑๐ นุงหมผากาสายะ ๒ ผืน  อยูรวมดวยพระศาสดา 
ตลอดไตรมาสน้ี,  พวกทานพึงรับคาใชจายมีประมาณเทาน้ี  ยังของเค้ียว 
ของบริโภคทุกอยางใหเปนไปท่ัวถึงแกภิกษุเกาหม่ืนรูป  และนักรบของ 
เราพันหน่ึง,  เพราะแตนี้ไป  พวกเราจักไมพูดอะไร ๆ." 
        พระราชโอรสทั้ง ๓ นั้น  พาบุรุษบริวารพันหน่ึงสมาทานศีล ๑๐ 
นุงหมผากาสายะ  อยูแตในวิหาร.  ขุนคลังและสมุหบัญชี ไดรวมกัน 
เบิกเสบียงตามวาระ ๆ  จากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่นองทั้ง ๓ 
ถวายทานอยู. 
                [กินอาหารท่ีเขาอุทิศภิกษุสงฆตายไปเปนเปรต] 
        ก็บุตรของพวกกรรมกร  รองไหตองการขาวยาคูและภัตรเปนตน. 
กรรมกรเหลาน้ัน  เมื่อภิกษุสงฆยังไมทันมา  ก็ใหวัตถุมีขาวยาคูและ 
ภัตรเปนตนแกบุตรเหลาน้ัน.  ในเวลาท่ีภิกษุสงฆฉันเสร็จแลวไมเคยมี 
ของอะไรเหลือเลย. 
        ในกาลตอมา  พวกกรรมกรเหลาน้ี  พูดอางวา  "เราจะใหแก 
พวกเด็ก" ดังน้ีแลว  รับไปกินเสียเอง,  เห็นอาหารแมที่ชอบใจก็ไม 
สามารถจะอดกลั้นได.  กพ็วกเขาไดมีประมาณแปดหม่ืนสี่พันคน.  พวก 
เขากินอาหารที่ถวายสงฆแลว เพราะกายแตกไดเกิดในเปตวิสัยแลว. 
        ฝายพระราชโอรส ๓ พ่ีนอง  พรอมดวยบุรษุพันหน่ึง  ทํากาละ 
แลวเกิดในเทวโลก  ทองเท่ียวจากเทวโลกสูเทวโลก  ยังกาลใหสิ้นไป  
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๙๒  กัลป. พระราชาโอรส ๓ พ่ีนองนั้น  ปรารถนาพระอรหัต ทํา  
กัลยาณกรรมในกาลน้ัน  ดวยประการอยางนี้.  ชฎิล  ๓ พ่ีนองนั้น  ได 
รับผลท่ีตนปรารถนาแลวเหมือนกัน.  เราจะไดเลือกหนาใหหามิได." 
        สวนสมุหบัญชีของพระราชโอรส ๓ พระองคนั้น  ในกาลนั้น 
ไดเปนพระเจาพิมพิสาร.  ขุนคลังไดเปนวิสาขอุบาสก.  กรรมกรของ 
ทานท้ัง ๓ นั้น เกิดแลวในพวกเปรต  ในกาลน้ัน  ทองเท่ียวอยูดวย 
สามารถแหงสุคติและทุคติ  ในกลัปนี้  เกิดในเปตโลกน่ันแล  สิน้ ๔ 
พุทธันดร. 
       [พวกเปรตถามเวลาไดอาหารกะพระพุทธเจา ๓ พระองค] 
        เปรตเหลาน้ัน เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ 
ผูทรงพระชนมายุไดสี่หมื่นป เสด็จอุบัติข้ึนกอนพระพุทธเจาทุกพระองค 
ในกัลปนี้  ทลูวา  "ขอพระองคโปรดบอกกาลเปนที่ไดอาหารแก 
ขาพระองคทั้งหลาย." 
         พระผูมีพระภาค  ตรัสวา  "พวกทานจักยังไมไดในกาลของเรา 
กอน,  แตภายหลังแหงเรา  เม่ือมหาปฐพีงอกสูงข้ึนประมาณไดโยชน ๑ 
พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ  จักอุบัติข้ึน. พวกเจาพึงทูลถาม 
พระองคเถิด." 
        เปรตเหลาน้ัน  ยังกาลมีประมาณเทาน้ันใหสิ้นไปแลว,  เมื่อ 
พระพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนะนั้นเสด็จอุบัติข้ึนแลว,  จึงได 
ทูลถามพระองค. แมพระพุทธเจาองคนั้น  ก็ตรัสวา  "พวกทาน 
จักยังไมไดในกาลของเรา,แตภายหลังแหงเรา  เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน  
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ประมาณไดโยชน ๑.  พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะจักอุบัติข้ึน  พวก 
เจาพึงทูลถามพระองคเถิด." 
        เปรตเหลาน้ัน ยังกาลมีประมาณเทาน้ันใหสิ้นไปแลว,  เมื่อ 
พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะนั้นเสด็จอุบัติข้ึนแลว,  จึงทูลถามพระ 
องค.  แมพระพุทธเจาพระองคนั้น  ก็ตรัสวา  "พวกเจาจักยังไมได 
ในกาลของเรา,   แตภายหลังแหงเรา    เมื่อมหาปฐพีงอกสูงข้ึน 
ประมาณไดโยชน  ๑  พระพุทธเจาพระนามวา โคดม จักเสด็จอุบัติข้ึน, 
ในกาลน้ัน  ญาติของพวกเจาจักเปนพระราชาพระนามวาพิมพิสาร 
พระเจาพิมพิสารน้ัน  ถวายทานแดพระศาสดาแลว  จักใหสวนกุศลทาน 
ถึงแกพวกเจา,  พวกเจาจักได  (อาหาร)  ในคราวน้ัน."  พุทธันดร ๑ 
ไดปรากฏแกเปรตเหลานี้เหมือนวันพรุงน้ี. 
                           [พวกเปรตพนทุกขเพราะผลทาน] 
        เปรตเหลาน้ัน  เมื่อพระตถาคตเสร็จอุบัติแลว,  เมื่อพระเจาพิมพิ- 
สารถวายทานในวันตน, เปลงเสียงอยางนากลัว  แสดงตนแกพระราชา 
ในสวนราตรีแลว รุงข้ึนทาวเธอเสด็จมาสูเวฬุวัน  กราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระตถาคต. 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "มหาบพิตร  ในที่สุด ๙๒ กัลป แตกลัป 
นี้ไป  ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ  พวกเปรตนั่นเปน 
พระญาติของพระองค  กินอาหารท่ีเขาถวายภิกษุสงฆ  เกิดในเปต- 
โลกแลว  ทองเท่ียวอยู  ไดทูลถามพระพุทธเจาหลายพระองคที่เสด็จ 
อุบัติข้ึน  มีพระกกุสันธะเปนอาทิ   อันพระพุทธเจาเหลาน้ันตรัสบอก  
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คําน้ี  ๆ  แลว  หวังเฉพาะทานของพระองคตลอดกาลเทานี้,  วานน้ี  
เมื่อพระองคทรงถวายทานแลว,  ไมไดรับสวนบุญ  จึงไดทําอยางนั้น." 
พระราชาทูลถามวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือหมอนฉันถวายทาน 
แมในบัดนี้, เปรตเหลาน้ัน  จักไดรับหรือ ?" 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ได  มหาบพิตร."  พระราชา  ทรงนมินต 
ภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ถวายมหาทานในวันรุงขึ้นแลว 
ไดพระราชทานสวนบุญวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอขาวนํ้าอัน 
เปนทิพย จงสําเร็จแกพวกเปรตเหลาน้ัน  แตมหาทานน้ี."  ขาวนํ้าอัน 
เปนทิพยเกิดแลวแกเปรตเหลาน้ัน เชนนั้นเทียว.  รุงข้ึน  เปรตเหลาน้ัน 
เปลือยกายแสดงตนแลว.  พระราชาทลูวา  "วันนี้  พวกเปรตเปลือย 
กายแสดงตน  พระเจาขา." พระศาสดา  ตรัสวา  "มหาบพิตร 
พระองคมิไดถวายผา." 
        รุงข้ึน พระราชาถวายผาจีวรทั้งหลาย  แกภิกษุสงฆมีพระพุทธ- 
เจาเปนประมุขแลว ทรงใหสวนบุญวา  "ขอผาอันเปนทิพยทั้งหลาย 
จงสําเร็จ    แกเปรตเหลานั้น    แตจีวรทานน้ีเถิด."    ในขณะนั้นเอง 
ผาทิพยเกิดข้ึนแกเปรตเหลาน้ันแลว.   เปรตเหลาน้ันละอัตภาพของ 
เปรต  ดํารงอยูโดยอัตภาพอันเปนทิพยแลว.  พระศาสดา  เมื่อจะทรง 
ทําอนุโมทนา  ไดทรงทําอนุโมทนาดวยติโรกุฑฑสูตรวา๑  "ติโร- 
กุฑฺเฑสุ  ติฏนฺติ"  เปนอาทิ.  ในที่สดุอนุโมทนา  ธรรมาภิสมยั๒ 

ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนสี่พันแลว.  พระศาสดา  ครั้นตรัสเรื่องแหงชฎิล ๓ 
 
๑. ขุ.  ขุ.  ๒๕/๙.  ๒.  การบรรลุธรรม. 
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พ่ีนองแลว  ทรงนําพระธรรมเทศนาแมนี้มาแลว  ดวยประการฉะน้ี.  
                       [บุรพกรรมของพระอัครสาวกท้ัง ๒] 
        ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา  "ก็พระอัครสาวกท้ัง ๒ ไดทํากรรม 
อะไรไว ?  พระเจาขา." 
        พระศาสดา ตรัสวา  "อัครสาวกท้ัง ๒ ทําความปรารถนา 
เพ่ือเปนอัครสาวก.  จริงอยู  ในที่สุดอสงไขยย่ิงดวยแสนกัลปแตนี้ไป 
สารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณมหาศาล ไดมีนามวาสรทมาณพ.  โมค- 
คัลลานะ  เกดิในสกุลคฤหบดีมหาศาล  ไดมีนามวา สิริวัฑฒกุฎมพี. 
มาณพท้ัง ๒ นั้น  ไดเปนสหายเลนฝุนรวมกัน.  สรทมาณพโดยลวงไป 
แหงบิดา ไดครอบครองทรัพยเปนอันมาก  อันเปนมรดกของสกุล. 
ในวันหน่ึง  อยูในที่ลับคิดวา  "เรายอมรูอัตภาพในโลกนี้เทาน้ัน, 
หารูจักอัตภาพในโลกหนาไม  อันธรรมดาความตายของสัตวเกิดแลว 
ทั้งหลาย เปนของเที่ยง.  ควรท่ีเราบวชเปนบรรพชิตอยางหน่ึง  ทํา 
การแสวงหาโมกขธรรม." 
        สรทมาณพน้ัน เขาไปหาสหายแลวพูดวา  "สิริวัฑฒะผูสหาย 
ขาพเจาจักบวชแสวงหาโมกขธรรม.  ทานจักอาจบวชกับเราหรือไม 
อาจ."  สิริวัฑฒะตอบวา "ขาพเจาจักไมอาจ  สหาย  ทานบวชคน 
เดียวเถิด." สรทมาณพน้ัน  คิดวา  "ธรรมดาผูไปสูปรโลกพาสหาย 
หรือญาติมิตรไปดวยไมมี,  กรรมที่ตนทําแลวยอมเปนของตนเอง." 
แตนั้น  สรทมาณพ  จึงใหเปดเรือนคลังแกวออก ใหมหาทานแกคน 
กําพราคนเกิดทางวณิพกและยาจกท้ังหลายแลว  เขาไปสูเชิงเขา  บวช 
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เปนฤษีแลว. ชนทั้งหลายบวชตามสรทะน้ันดวยอาการอยางน้ีคือ  ๑ คน  
๒ คน  ๓ คน จนมีชฎิลประมาณเจ็ดหม่ืนสี่พันคน.  สรทชฎิลน้ัน 
ยังอภิญญา  ๕  และสมาบัติ ๘  ใหเกดิแลว  บอกกสิณบริกรรม  แกชฏลิ 
เหลาน้ัน.  แมชฎิลทั้งหมดเหลาน้ัน  กย็ังอภิญญา  ๕  และสมาบัติ  ๘ ให 
เกิดข้ึนแลว. 
        โดยสมัยนั้น  พระพุทธเจาทรงพระนามวาอโนมทัสสี  เสด็จ 
อุบัติข้ึนแลวในโลก.  พระนครไดมีชื่อวา  จันทวดี,  กษัตริยพระนาม 
วายสวันตะ  เปนพระบิดา, พระเทวีพระนามวายโสธรา  เปนพระ 
มารดา,  ไมรกฟาเปนที่ตรัสรู,  พระอัครสาวกท้ัง ๒ ชื่อ  นิสภะ  ๑ ชื่อ 
อโนมะ ๑,  อุปฏฐากชื่อวรุณะ,  อัครสาวิกา  ๒ นามวา สุนทรา ๑ 
สุมนา  ๑,  พระชนมายุไดมีถึงแสนป,  พระสรีระสูงถึง ๕๘ ศอก,  พระ 
รัศมีแหงพระสรีระแผไปตลอด ๑๒ โยชน, ภิกษุแสนหนึ่งเปนบริวาร. 
วันหน่ึง  ในเวลาใกลรุง  พระพุทธเจาทรงพระนามวา  อโนมทัสสีนั้น 
เสด็จออกจากมหากรุณาสมบัติ  ทรงพิจารณาดูสัตวโลกอยู  ทอดพระ 
เนตรเห็นสรทดาบสแลว  ทรงพระดําริวา  "เพราะเราไปสูสํานักสรท- 
ดาบสในวันนี้เปนปจจัย  พระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ  และสรท- 
ดาบสน้ัน  จักปรารถนาตําแหนงพระอัครสาวก,  สิริวัฑฒกุฎมพีผูสหาย 
ดาบสน้ัน  จักปรารถนาตําแหนงอัครสาวกท่ี ๒  ทั้งในกาลจบเทศนา 
ชฎิลเจ็ดหม่ืนสี่พันบริวารของดาบสน้ัน  จักบรรลุพระอรหัต; เราควร 
ไปในที่นั้น,"  ดังน้ีแลว ถอืบาตรและจีวรของพระองค  ไมตรัสเรียก 
ใคร ๆ อ่ืน  เสด็จไปพระองคเดียวเหมือนพระยาราชสีห  เม่ืออันเต-  
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วาสิกทั้งหลายของสรทดาบสไปแลวเพ่ือตองการผลาผล,  ทรงอธิษฐาน  
วา  "ขอสรทดาบสจงทราบความท่ีเราเปนพระพุทธเจา,"  เมื่อสรท- 
ดาบสเห็นอยูนั่นเที่ยว,  เสด็จลงจากอากาศ  ประทบัยืนบนแผนดินแลว. 
        สรทดาบส  เห็นพระพุทธานุภาพและความสําเร็จแหงพระสรีระ 
สอบสวนมนตสําหรับทํานายลักษณะ  ก็ทราบไดวา  "อันผูประกอบ 
ดวยลักษณะเหลาน้ี  เมื่ออยูในทามกลางเรือนยอมเปนพระเจาจักรพรรดิ, 
เมื่อออกบวช   ยอมเปนพระสัพพัญูพุทธเจา  มีกเิลสเครื่องมุงบังอัน 
เปดแลวในโลก, บุรุษผูนี้เปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย"  จึงทํา 
การตอนรับ  ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ  ไดจัดอาสนะถวายแลว. 
พระผูมีพระภาค ประทับน่ังบนอาสนะท่ีจัดไว. แมสรทดาบส  ถือ 
อาสนะอันสมควรแกตนแลว นั่ง ณ สวนขางหน่ึง. ในสมัยนั้น  ชฎิล 
เจ็ดหม่ืนสี่พัน  ถือผลาผลท้ังหลายท่ีประณีต ๆ อันมีโอชะ  มาถึงสํานัก 
อาจารยแลว  แลดูอาสนะที่พระพุทธเจาประทับอาจารยนั่งแลว, 
จึงพูดวา  "ทานอาจารย พวกกระผมเที่ยวไปดวยเขาใจวา  "ในโลกน้ี 
ผูเปนใหญกวาอาจารยยอมไมมี,  ก็บุรษุผูนี้  เห็นจะเปนใหญกวาทาน 
อาจารย ?" 
        สรทดาบส  ตอบวา "พอทั้งหลาย  พวกเจาพูดอะไร ,  พวกเจา 
ปรารถนาเพ่ือทําเขาสิเนรุซึ่งสูงหกสิบแปดแสนโยชน  ใหเสมอกับเมล็ด 
พันธุผักกาด  (กระนั้นหรอื ?)  ลูกท้ังหลาย  พวกเจาอยาทําการ 
เปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย." 
        ครั้งน้ัน  ดาบสเหลาน้ัน คิดวา  "ถาบุรุษผูนี้จักไดเปนคนเล็ก 
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นอยไซร,  ทานอาจารยของพวกเราคงไมชักส่ิงเห็นปานน้ีมาอุปมา,   
บุรุษผูนี้จะใหญเพียงไรหนอ,"  ดังน้ีแลว  ทั้งหมดเดียว หมอบลง 
แทบพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลว.  ครั้งน้ัน อาจารย 
กลาวกะดาบสเหลาน้ันวา "พอทั้งหลาย  ไทยธรรมที่สมควรแด 
พระพุทธเจาทั้งหลายของเราไมมี,  และพระศาสดาก็เสด็จมาในท่ีนี้ใน 
เวลาภิกษาจาร,  พวกเราจักถวายไทยธรรม  ตามสัตติ  ตามกําลัง พวก 
เจาจงนําผลาผลประณีตท่ีมีอยูมา"  ดังน้ี,  ครั้นใหนาํมาแลว  ลางมือท้ัง ๒ 
แลว ต้ังไวในบาตรขอพระตถาคตดวยตนเอง.  พอเมื่อพระศาสดา 
ทรงรับผลาผล.  เทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเปนทิพยลง.  ดาบสน้ัน 
ไดกรองแมซึ่งน้ําถวายดวยตนเองทีเดียว. 
        ตอน้ัน  เม่ือพระศาสดาประทับนั่งทําภัตกิจแลว, ดาบสน้ัน 
เรียกอันเตวาสิกทั้งส้ินมาแลว  นั่งกลาวสาราณียกถาในที่ใกลพระ 
ศาสดา. พระศาสดาทรงดําริวา  "ขออัครสาวกท้ัง ๒ จงมาพรอม 
ดวยภิกษุสงฆ." พระอัครสาวกท้ัง ๒ นั้นทราบพระดําริของพระ 
ศาสดาแลว  มีพระขีณาสพแสนรูปเปนบริวาร  มาถวายบังคมพระ 
ศาสดาแลวไดยืนอยู ณ  สวนขางหน่ึง. 
        ลําดับนั้น  สรทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแลว  กลาววา 
"พอทั้งหลาย  แมอาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่ง  ตํ่า,  ซ้ําอาสนะ 
สําหรับสมณะต้ังแสน  ก็ไมมี, พวกเจา  ควรจะพุทธสักการะใหโอฬาร 
ในวันนี้  จงนําดอกไมทั้งหลายท่ีถึงพรอมดวยสีและกลิ่นมาแตเชิงเขา." 
เวลาท่ีพูด  ยอมเปนเหมือนเนิ่นชา, แตวิสัยฤทธิ์ของผูมีฤทธิ์  อันบุคคล  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 144 

ไมควรคิด,  เพราะฉะนั้น  โดยกาลเพียงครูเดียวเทานั้น  ดาบสน้ัน  
นําดอกไมทั้งหลายท่ีถึงพรอมดวยสีและกลิ่นมาแลว  ตบแตงอาสนะ 
ดอกไมสําหรับพระพุทธเจาท้ังหลายประมาณไดโยชน ๑ สําหรับพระ 
อัครสาวกท้ัง ๒ ประมาณ  ๓ คาพยุต,๑  สําหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณ 
แตกตางกัน  มีประมาณก่ึงโยชนเปนตน,  สําหรับภิกษุผูใหมในสงฆ 
มีประมาณอุสภะ๒ ๑.  ใคร ๆ ไมพึงคิดวา  "ในอาศรมบทแหงเดียว 
จะตบแตงอาสนะใหญโตถึงเพียงนั้นไดอยางไร ?"  เพราะวา นี้เปนวิสัย 
ของฤทธ์ิ,  เมื่อตบแตงอาสนะเสร็จแลวอยางนั้น,  สรทดาบส  ยืน 
ประคองอัญชลีเบื้องพระพักตรของพระตถาคตแลว  กราบทูลวา  "ขา 
แตพระองคผูเจริญ  ขอพระองคเสด็จข้ึนสูอาสนะดอกไมนี้  เพ่ือประโยชน 
เพ่ือความสุข  แกขาพระองคตลอดราตรีนาน." 
        เพราะเหตุนั้น โบราณาจารยจึงกลาวไววา 
                "๓สรทดาบสเอาดอกไมตาง ๆ และของหอมรวม         
                ดวยกัน  ตบแตงอาสนะดอกไมแลว  ไดกราบ 
                ทลูคําน้ีวา  "ขาแตพระวีระ อาสนะท่ีขาพระองค 
                ตบแตงแลวน้ี  สมควรแดพระองค,  พระองค 
                เมือ่จะยังจิตของขาพระองค  ใหเส่ือมใส  ขอจง 
                ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม,  พระพุทธเจาไดทรง 
                ยังจิตของขาพระองคใหเส่ือมใสแลว  ยงัโลกน้ี 
                กบัท้ังเทวโลกใหราเริงแลว  จึงประทับนั่งบนอาสนะ 
 
๑.  คาพยุตหนึง่ยาว  ๑๐๐ เสน.  ๒.  ุสภะหนึ่งยาว ๒๕ วา.  ๓.  ควรให  อห  เปนประธาน.  
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                ดอกไมตลอด ๗ คือ  ๗ วัน."  
        เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลวอยางนั้น,  พระอัครสาวกทั้ง ๒ 
และภิกษุที่เหลือน่ังแลว บนอาสนะท่ีถึงแลวแกตน ๆ.  สรทดาบส 
ไดถือฉัตรดอกไมใหญ  ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคต.  เพราะ 
ศาสดา  ทรงอธิษฐานวา  "ขอสักการะของพวกชฎิลนี้  จงมีผลใหญ" 
ดังน้ีแลว  ทรงเขานิโรธสมาบัติ. สองพระอัครสาวกก็ดี  ภิกษุที่เหลือ 
ก็ดี  ทราบวาพระศาสดาทรงเขาสมาบัติแลว  ก็เขาสมาบัติ. เมื่อพระ 
ตถาคตประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน, พวกอันเตวาสิก  เมื่อ 
ถึงเวลาเท่ียวไปภิกษา,  บริโภคมูลผลาผลในปาแลวยืนประคองอัญชล ี
แดพระพุทธเจาท้ังหลายตลอดกาลที่เหลือ.  ฝายสรทดาบสไมไปแมสู 
ที่ภิกษาจาร  กั้นฉัตรดอกไมอยูเทียว  ใหเวลาลวงไปดวยปติและสุขตลอด 
๗ วัน.  พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแลว  ตรัสเรียกพระนิสภเถระ 
พระอัครสาวกผูนั่งขางพระปรัศเบ้ืองขวา  ดวยรับสัง่วา  "นิสภะ 
เธอจงทําอนุโมทนาอาสนะดอกไมแกดาบสท้ังหลายผูทําสักการะ"  พระ 
เถระมีใจยินดีประดุจแมทัพใหญประสบลาภใหญ  จากสํานักของพระเจา 
จักพรรดิ  ต้ังอยูในสาวกบารมีญาณ เริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไมแลว, 
ในที่สุดเทศนาของพระนิสภเถระนั้น  พระศาสดา  ตรัสเรียกพระสาวก 
องคที่ ๒ ดวยรับสั่งวา  "ภิกษุ  แมเธอก็จงแสดงธรรม."  พระอโนม- 
เถระ  พิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปฎกกลาวธรรมแลว.  ดวย 
เทศนาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ การตรัสรูมิไดมีแลวแมแกดาบสรูปหน่ึง. 
        ครั้งน้ัน พระศาสดา  ทรงดํารงอยูในพุทธวิสัยไมมีปริมาณ  ทรง 
  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 146 

เริ่มพระธรรมเทศนาแลว.  ในกาลจบเทศนา  ชฎลิเจ็ดหม่ืนสี่พัน 
ยกสรทดาบสเสีย  ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแลว.  พระศาสดาทรงเหยียด 
พระหัตถ  ตรัสวา  "เธอทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด."  ทันใด 
นั้นเอง  ผลและหนวดของชฎิลเหลาน้ันไดอันตรธานไปแลว. บริขาร 
๘  ไดสวมกายแลวเทียว. 
        มีคําถามสอดเขามาวา "เพราะเหตุไร ?  สรทดาบสจึงไมได 
บรรลุพระอรหัต." 
        แกวา  "เพราะความเปนผูมีจิตฟุงซาน." 
        ไดยินวา  จําเดิมแตกาลท่ีสรทดาบสน้ัน เริ่มฟงธรรมเทศนาของ 
พระอัครสาวกผูนั่งบนอาสนะท่ี ๒ แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ต้ังอยูใน 
สาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู  เกิดความคิดข้ึนวา  "โอหนอ!  แมเรา 
พึงไดรับธุระที่พระสาวกรูปนี้ไดรับในศาสนาของพระพุทธเจา  ผูจะ 
บังเกิดในอนาคต."  ดวยปริวิตกน้ัน  สรทดาบสน้ันจึงไมไดอาจเพ่ือทํา 
การแทงตลอดมรรคผลได. ก็ทานยืนถวายบังคมพระตถาคตเจาแลว 
ในที่เฉพาะพระพักตร  กราบทูลวา  "พระเจาขา  ภิกษุที่นั่งบนอาสนะ 
ลําดับพระองค  มีชื่อวากระไร ?  ในศาสนาของพระองค. 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุผูยังธรรมจักรอันเราใหเปนไปแลว 
ใหเปนไปตาม  บรรลุที่สดุแหงสาวกบารมีญาณ แทงตลอดปญญา ๑๖ 
อยางต้ังอยู,  ผูนี้ชื่อวาอัครสาวกในศาสนาของเรา."  ทานไดทําความ 
ปรารถนาวา "พระเจาขา  ดวยผลแหงสักการะที่ขาพระองคกั้นฉัตร 
ดอกไมทําแลวตลอด ๗ วันนี้  ขาองคมิไดปรารถนาความเปน  
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ทาวสักกะหรือความเปนพรหมอยางอ่ืน,  แตขอขาพระองค  พึงเปน 
พระอัครสาวกของพระพุทธเจาพระองคหน่ึงในอนาคต  เหมือนพระ 
นิสภเถระองคนี้." 
        พระศาสดา  ทรงสงพระอนาคตตังสญาณไปพิจารณาวา  "ความ 
ปรารถนาของบุรุษผูนี้  จักสําเร็จหรือหนอแล ?"  ไดทรงเห็นวาผาน 
๑  อสงไขย  ยิ่งดวยแสนกัลปไปแลวจะสําเร็จ,  ครันทรงเห็นแลว 
จึงตรัสกะสรทดาบสวา  "ความปรารถนาของทานนี้จักไมเปลาประโยชน, 
ก็ในอนาคต  ลวงไป ๑  อสงไขย  ยิ่งดวยแสนกัลป  พระพุทธเจาพระนาม 
วาโคดม  จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก,  พระมารดาของพระองคจักมีพระ 
นามวามหามายาเทวี,  พระบิดาของพระองคจักมีพระนามวาสุทโธทนา- 
มหาราช, พระโอรสจักมีพระนามวาราหุล, พระผูอุปฏฐากจักมีนามวา 
อานนท,  พระสาวกท่ี ๒  จักมีนามวาโมคคัลลานะ,  สวนตัวทาน 
จักเปนพระอัครสาวกของพระองคนามวาธรรมเสนาบดีสารีบุตร."๑   ครั้น 
ทรงพยากรณดาบสอยางนั้นแลว  ตรัสธรรมกถา  มีภิกษุสงฆแวดลอม 
เหาะ๒ไปแลว. 
        ฝายสรทดาบส  ไปยังสํานักพวกพระเถระผูอันเตวาสิกแลวสงขาว 
ไปแกสิริวัฑฒกุฎมพีผูสหายวา  "ทานผูเจริญ ขอทานท้ังหลายจงบอก 
แกสหายของขาพเจาวา  "สรทดาบสผูสหายของทาน ไดปรารถนา 
ตําแหนงพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจา  พระนามวาโคดม 
ซึ่งจะทรงอุบัติข้ึนในอนาคต  แทบบาทมูลของพระพุทธเจาพระนามวา 
 
๑.  ขุ.พุ.  ๓๓/๕๔๓.  ๒.  อากาส  ปกฺขนฺทิ. 
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อโนมทัสสีแลว,  ทานจงปรารถนาตําแหนงพระอัครสาวกท่ี ๒." ก็แล 
ครั้นกลาวอยางนั้นแลว  ไดไปโดยขางหน่ึงกอนกวาพระเถระท้ังหลาย  
เทียว ไดยืนอยูริมประตูเรือนของสิริวัฑฒะแลว  สิริวัฑฒะกลาววา 
"นานหนอพระคุณเจาของเราจึงมา" ดังน้ีแลว.  นิมนตใหนั่งบนอาสนะ 
ตนน่ังบนอาสนะตํ่ากวาแลว  เรียนถามวา  "(ทําไม ?)  อันเตวาสิก 
บริษัทของพระคุณเจาจึงหาย๑ไปเจาขา." 
        สรทะ.  อยางนั้น  สหาย  พระพุทธเจาอโนมทัสสี เสด็จมายัง 
อาศรมของขาพเจาท้ังหลาย,  พวกขาพเจาทําสักการะแดพระองคตาม 
กําลังของตน,  พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกขาพเจาทุก ๆ คน, 
ในกาลจบเทศนา เวนขาพเจาคนเดียว  ที่เหลือบรรลุพระอรหัตแลว 
บวช, ขาพเจาเห็นพระนิสภเถระอัครสาวกของพระศาสดา  จึงปรารถนา 
ตําแหนงพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจาพระนามวาโคดมผูจะ 
เสด็จอุบัติในอนาคต,  แมเธอก็จงปรารถนาตําแหนงสาวกท่ี ๒ ใน 
ศาสนาของพระองคทาน." 
        สิริวัฑฒะ. ขาพเจาไมมีความคุนเคยกับพระพุทธเจาท้ังหลายเสีย 
เลย  ขอรับ. 
        สรทะ. เรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจา  เปนภาระขาพเจาเอง,  เธอ 
จงจัดสักการะยิ่งใหญไวเถอะ. 
        สิริวัฑฒะ  ฟงคําของสรทดาบสนั้นแลว  ใหทําสถานท่ีประมาณ 
๘ กรีส๒  โดยมาตราหลวง  ที่ประตูเรือนของตนใหมีพ้ืนเสมอแลว  เกลี่ย 
 
๑.  น  ปฺายนฺติ. 
๒. กรีส  เปนมาตราวัดชนดิหนึ่ง  ๑ กรีส  ๑๒๕ ศอก  หรือ  ๑ เสน  ๑๑ วา  ๑ ศอก. 
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ทรายโปรยดอกไมมีขาวตอกเปนที่ ๕  ใหทํามณฑปมุงดวยดอกอุบล 
เขียว  ตบแตงพุทธอาสน  จัดอาสนะแมแกภิกษุที่เหลือ  จัดสักการะ 
และเครื่องตอนรับเปนอันมากแลว  ไดใหสัญญาแกสรทดาบสเพ่ือ 
ประโยชนนมินตพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
        พระดาบส  ไดพาภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ไปท่ีอยู 
ของสิริวัฑฒกุฎมพีนั้นแลว. 
        ฝายสิรวัิฑฒกุฎมพี  ทําการตอนรับ  รับบาตรจากพระหัตถของ 
พระตถาคต  เชิญเสด็จใหเขาไปสูมณฑป ถวายนํ้าทักษิโณทกแกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ซึ่งนั่งบนอาสนะท่ีแตงไว  อังคาสดวยโภชนะ 
อันประณีต  ในเวลาเสร็จภัตกิจ  นิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา 
เปนประมุข  ครองผาอันมีคามากแลว  กราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ความริเริ่มนี้มิไดเปนไปเพื่อประโยชนแกตําแหนงมีประมาณ 
นอย  ขอพระองคทรงทําความอนุเคราะหโดยทํานองน้ีแล  ตลอด ๗ วัน." 
        พระศาสดา  ทรงรับแลว. เขายังมหาทานใหเปนไปโดยทํานอง 
นั้นนั่นแล  ตลอด ๗ วัน  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยืนประ- 
คองอัญชลี  กราบทูลวา  "พระเจาขา สรทดาบสสหายของขาพระองค 
ปรารถนาวา  "เราพึงเปนพระอัครสาวกของพระศาสดาพระองคใด," 
ขาพระองคพึงเปนพระสาวกที่ ๒  ของพระศาสดาพระองคนั้นเหมือนกัน." 
พระศาสดา  ทรงพิจารณาถึงอนาคตกาล  ทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จ 
แหงความปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณวา  "แตนี้ลวงไป ๑  อสง- 
ไขยย่ิงดวยแสนกัลป  แมทานก็จักเปนพระสาวกที่ ๒  ของพระพุทธเจา 
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พระนามวาโคดม." 
        สิริวัฑฒะ  ฟงพยากรณของพระพุทธเจาท้ังหลายแลว  ไดเปนผู 
ราเริงบันเทิงแลว. แมพระศาสดา ทรงทําภัตตานุโมทนาแลว  พรอม 
ทั้งบริวารเสด็จไปยังวิหารแล.  ภิกษุทัง้หลาย  นี้เปนความปรารถนาท่ี 
บุตรของเราปรารถนาแลวในครั้งน้ัน.  อัครสาวกท้ัง ๒ นั้นไดตําแหนง 
ตามท่ีตนปรารถนานั่นแล,  เราหาไดเลือกหนาใหไม." 
               [สองอัครสาวกทูลเรื่องปจจุบันแดพระศาสดา] 
        เมื่อพระศาสดา  ตรัสพระพุทธพจนอยางนั้นแล,  สองพระอัคร- 
สาวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค  ทูลเลาเรื่องอันเปนปจจุบัน  (เกิดข้ึน 
เฉพาะหนา)  ทั้งหมดวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  (ครั้ง)  ขาพระองค 
ยังเปนผูครองเรือนอยูไปดูมหรสพบนยอดเขา,"  ดังน้ีเปนตน  จงถึงความ 
แทงตลอดโสดาปตติผลจากสํานักพระอัสสชิเถระแลวกราบทูลวา "ขาแต 
พระองคผูเจริฐ  ขาพระองคทั้ง ๒  นั้นไปยังสํานักของทานอาจารยสญชัย 
ประสงคจะนําทานมาสูบาทมูลของพระองค  แจงวาลัทธิของทานไมมี 
สาระแลว  กลาวอานิสงส  ในการมาทีน่ี่,  ทานสญชัยตอบวา  "บัดนี้ 
ชื่อวาการอยูเปนอันเตวาสิกของเรา  ยอมเปนเชนกับการถึงความ 
กระเพ่ือมแหงนํ้าในตุม,  เราไมสามารถจะอยูเปนอันเตวาสิกได,"  เมื่อ 
ขาพระองคบอกวา "ทานอาจารย  เวลานี้  มหาชนมีมือถือวัตถุมีของ 
หอมและระเบียบดอกไมเปนตน  จักไปบูชาเฉพาะพระศาสดา  ทานจัก 
เปนอยางไร ?"  ตอบวา "ก็ในโลกน้ี  คนฉลาดมากหรือคนเขลามาก ?" 
เมื่อขาพระองคตอบวา  "คนเขลามาก,"  ก็กลาววา  "ถากระน้ัน  พวก  
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คนฉลาด ๆ  จักไปสํานักพระสมณโคดม,  พวกคนเขลา ๆ จักมาสํานัก 
ของเรา,  เธอท้ัง  ๒ ไปเถอะ" ไมปรารถนาจะมา  พระเจาขา." 
                    [ผูเห็นผิดกับผูเห็นถูกไดรับผลตางกัน] 
        พระศาสดา  ทรงสดับคําน้ันแลว  ตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย 
สญชัย  ถือส่ิงท่ีไมมีสาระวา  "มีสาระ"  และสิ่งท่ีมสีาระวา  "ไมมีสาร" 
เพราะความท่ีตนเปนมิจฉาทิฏฐิ,  สวนเธอทั้ง ๒ รูสิ่งเปนสาระโดย 
ความเปนสาระ  และสิ่งอันไมเปนสาระโดยไมเปนสาร ละสิ่งที่ไม 
เปนสาระเสีย  ถือเอาแตสิ่งที่เปนสาระเทาน้ัน  เพราะความท่ีตนเปน 
บัณฑิต"  ดังน้ีแลว ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา 
                "ชนเหลาใด  มปีกติรูในส่ิงท่ีไมเปนสาระวาเปน         
                สาระ  และเห็นในส่ิงอันเปนสาระวา  ไมเปนสาระ 
                ชนเหลาน้ัน  มีความดําริผิดเปนโคจร  ยอมไม 
                ประสบสิ่งอันเปนสาระ.  ชนเหลาใด  รูสิ่งเปนสาระ 
                โดยความเปนสาระและสิ่งไมเปนสาระโดยความไม 
                เปนสาระ  ชนเหลาน้ัน มีความดําริชอบเปนโคจร 
                ยอมประสบส่ิงเปนสาระ." 
                                                   [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา  อสาเร  สารมติโน ความวา 
สภาพนี้ คือ  ปจจัย  ๔  มจิฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐  ธรรมเทศนาอันเปน 
อุปนิสัยแหงมิจฉาทิฏฐินั้น ชื่อวาเปนอสาระ,  ผูมีปกติเห็นในสิ่งอัน 
ไมเปนสาระน้ันวาเปนสาระ.  
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        บาทพระคาถาวา  สาเร  จ  อสารทสฺสิโน  ความวา  สภาพนี้  
คือ  สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ ธรรมเทศนาอันเปนอุปนิสัยแหงสัมมาทิฏฐินั้น 
ชื่อวาเปนสาระ, ผูมีปกติเห็นในสิ่งท่ีเปนสารน้ันวา  "นี้ไมเปนสาระ." 
        สองบทวา  เต  สาร  เปนตน ความวา  ชนเหลาน้ัน  คือผูถือ 
มิจฉาทิฏฐินั้นต้ังอยู  เปนผูมีความดําริผิดเปนโคจร  ดวยสามารถแหง 
วิตกท้ังหลาย  มีกามวิตกเปนตน  ยอมไมบรรลุสลีสาระ สมาธิสาระ 
ปญญาสาระ  วิมุตติสาระ  วิมุตติญาณทัสสนสาระ  และพระนิพพานอัน 
เปนปรมัตถสาระ. 
        บทวา  สารฺจ  ความวา  รูสาระมีสีลสาระเปนตนนั้นนั่นแลวา 
"นี้ชื่อวาสาระ" และสิ่งไมเปนสาระ  มีประการดังกลาวแลววา  "นี้ไม 
เปนสาระ." 
        สองบทวา  เต สาร  เปนตน  ความวา  ชนเหลาน้ัน  คือบัณฑิต 
ผูยึดสัมมาทัสนะอยางนั้นต้ังอยู  เปนผูมีความดําริชอบเปนโคจร  ดวย 
สามารถแหงความดําริทั้งหลาย  มีความดําริออกจากกามเปนตน  ยอม 
บรรลุสิ่งอันเปนสาระ  มปีระการดังกลาวแลวน้ัน. 
        ในกาลจบคาถา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลทั้งหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน.  เทศนาไดเปนประโยชนแกชนผูประชมุกันแลว 
ดังน้ีแล. 
                                     เรือ่งสญชัย  จบ.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 153 

                                  ๙.  เรื่องพระนันทเถระ* [ ๙ ] 
                                           [ขอความเบื้องตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภทานนันทะ 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา "ยถา  อคาร  อุจฺฉนฺน" เปนตน. 
                               [พระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ] 
        ความพิสดารวา  พระศาสดา  ทรงมีพระธรรมจักรบวชใหเปน 
ไปแลว  เสด็จไปสูกรุงราชคฤห  ประทับอยูในพระเวฬุวัน,  บรรดา 
ทูต ๑๐ คน  มีบริวาร คนละพัน  อันพระเจาสุทโธทนามหาราชทรงสง 
ไปดวยรับสั่งวา  "ทานท้ังหลาย จงนําบุตรมาแสดงแกเราเถิด,"  พระ 
กาฬุทายีเถระ  ไปทีหลังกวาทูตท้ังหมด บรรลุพระอรหัตแลว  ทราบ 
กาลเปนที่เสด็จมาแลว  พรรณนาหนทางดวยคาถาประมาณ ๖๐  คาถา 
นําเสด็จ  [พระศาสดา]  ผูมีพระขีณาสพสองหม่ืนแวดลอมแลว  ไปสู 
กลิบพัสดุบุร,ี ทรงทําฝนโบกขรพัสใหเปนเหตุเกิดแหงเรื่องแลวตรัส 
มหาเวสสันดรชาดก๑ในสมาคมพระญาติ, วันรุงข้ึน  เสด็จเขาไป 
 ับัณฑบาต  โปรดพระบิดาใหดํารงอยูในโสดาปตติผล  ดวยพระคาถาวา 
"อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺย " เปนตน,  โปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
ใหดํารงอยูในโสดาปตติผล และโปรดพระราชา  (พระบิดา)  ใหดํารง 
ในสกทาคามิผล  ดวยพระคาถาวา "ธมฺมฺจเร  สุจริต๒" เปนตน. 
ก็ในกาลเสรจ็ภัตกิจ  ทรงอาศัยการพรรณนา พระคุณของราหุลมารดา 
 
   * พระมหาผิว ป.  ธง  ๗ วดับวรมงคล  แปล. (ปจจุบันเปนพระราชเมธาภรณ) 
๑.  ขุ. ชา.  ๒๗/๓๖๕.  ตทฏกถา.  ๑๐/๓๑๕.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.  
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ตรัสจันทกินนรีชาดก๑ ในวันที่  ๓  แตวันนั้น  คร้ันเม่ือวิวาหมงคล  

เปนที่เชิญเสดจ็เขาเรือนเพ่ืออภิเษกของนันทกุมาร  เปนไปอยู,  เสด็จ 

เขาไปบิณฑบาต ประทานบาตรในหัตถของนนัทกุมาร  ตรัสมงคล 

(อวยพร)  เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป  หาไดทรงรับบาตรจากหัตถ 

ของนนัทกุมารไม. 

                                [นันทพุทธอนุชาออกบวช] 

        ฝายนันทกุมารนั้น  ดวยความเคารพในพระตถาคต จึงมิอาจทลู 

(เตือน)  วา  "ขอพระองครบับาตรไปเถิด  พระเจาขา" แตคิดอยางนีว้า 

"พระศาสดา  คงจักทรงรบับาตรที่หัวบนัได." แมในที่นัน้พระศาสดา 

ก็มิไดทรงรับ.  นันทกุมารนอกนีก็้คิดวา "คงจักทรงรับที่ริมเชิงบัฯได." 

แมในทีน่ั้น  พระศาสดา  ก็ไมทรงรับ.  นันทกุมารก็คดิวา  "จักทรง 

รับที่พระลานหลวง" แมในที่นัน้  พระศาสดา ก็ไมทรงรับ. พระ 

กุมารปรารถนาจะเสดจ็กลับ  (แต) จําเสด็จไปดวยความไมเต็มพระทัย, 

ดวยความเคารพในพระตถาคต  จงึไมสามารถทูลวา  "ขอพระองค 

ทรงรับบาตรเถิด;"  ทรงเดินนึกไปวา  "พระองคจักทรงรบัในที่นี้. 

พระองคจักทรงรบัในที่นี้." ในขณะนั้น  หญิงพวกอ่ืนเห็นอาการนัน้ 

แลว  จึงบอกแกนางชนบทกัลยาณีวา  "พระแมเจา พระผูมีพระภาคทรง 

พานันทกุมารเสด็จไปแลว,  คงจกัพรากนันทกุมารจากพระแมเจา." 

        ฝายนางชนบทกัลยาณีนั้นไดยินคํานัน้แลว  มีหยาดน้ํายังไหลอยู 

เทียว มีผมอันเกลาไดก่ึงหนึ่ง  รีบไปทูลวา "ขาแตพระลูกเจา  ขอ 

 

๑.  ขุ. ชา. ๒๗/๓๖๘.  ตทฏกถา.  ๖/๓๕๗. 
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พระองคพึงดวนเสด็จกลับ."  คําขอนางนั้น ประหน่ึงตกไปขวางตั้ง  
อยูในหทัยของนันทกุมารน้ัน.  แมพระศาสดา  ก็ยังไมทรงรับบาตร 
จากหัตถของนันทกุมารน้ันเลย  ทรงนํานันทกุมารน้ันไปสูวิหารแลว 
ตรัสวา  "นันทะ  เธออยากบวชไหม ?" นันทกุมารน้ัน  ดวยความ 
เคารพในพระพุทธเจา จึงไมทูลวา  "จักไมบวช"  ทูลรับวา "ขาแต 
พระองคผูเจริญ จักบวชพระเจาขา." พระศาสดารับสั่งวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลายถากระน้ัน เธอทั้งหลายจงใหนันทะบวชเถิด." 
                   [ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกะพระศาสดา] 
        พระศาสดา  เสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุบุรี  ในวันที่ ๓  ทรงยัง 
นันทกุมารใหบวชแลว,  ในวันที่  ๗ พระมารดาของพระราหุลทรงตก 
แตงพระกุมารแลว ทรงสงไปสูสํานักพระผูมีพระภาค ดวยพระดํารัส 
วา  "พอ  พอจงดูพระสมณะซึ่งมีพระสมณะสองหม่ืนแวดลอม  ทรงมี 
วรรณประดุจสีทองคํา  มีวรรณะแหงพระรูปประดุจพรหมน่ัน,  พระ 
สมณะนี้เปนพระบิดาของพอ,  หมอทรัพยใหญไดมีแลวในเวลาที่พระ 
บิดาของพอนั่นประสูติ, ต้ังแตเวลาพระองคออกบวช  แมไมพวเลย, 
พอจงไปทูลของมรดกกะพระองคทานวา  "ขาแตเสด็จพอ  ขาพระองคตอง 
กุมาร,  ถึงอภิเษกแลว จักเปนพระเจาจักรพรรดิ,  ขาพระองคตอง 
การดวยทรัพย, ขอเสด็จพอไดเปนประทานทรัพยแกขาพระองค, เพราะ 
บุตรยอมเปนเจาของสมบัติของพระบิดา." พระกมุารเสด็จไปสูสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลว  หวนไดความสิเนหาในพระบิดา 
สําเริงยินดีแลวทูลวา  "ขาแตพระสมณะ  พระฉายาของเสด็จพอสบาย" 
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ไดยืนทูลคําแมอ่ืนเปนอันมากท่ีสมควรแกตน.  พระผูมีพระภาคทรงทํา  
ภัตกิจแลว  ทรงอนุโมทนาแลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.  แมพระ 
กุมาร  ก็ทลูขอวา  "ขาแตพระสมณะ  ขอไดประทานมรดกแกขา 
พระองคเถิด,  ขาแตพระสมณะ  ขอไดประทานมาดกแกขาพระองค 
เถิด" ดังน้ีแลว  เสด็จติดตามพระผูมีพระภาคไป. แมพระผูมีพระ 
ภาคก็ไมใหพระกุมารกลบั.  ฝายปริชนก็ไมสามารถเพื่อจะเชิญพระกุมาร 
 ุผูเสด็จไปกับพระผูมีพระภาคใหกลับได.  พระกุมารน้ันไดเสด็จไปถึง 
พระอารามทีเดียว  พรอมดวยพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้. 
        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาค  ทรงพระดําริวา  "กุมารน้ีอยากได 
ทรัพยอันเปนสมบัติของบิดา.  ทรัพยนั้นไปตามวัฏฏะ  มีความคับแคบ; 
ชางเถิด  เราจักใหอริยทรพัย  ๗  ประการ  อันเราไดเฉพาะที่ควงไม 
โพธิแกเธอ,  จะทําเธอใหเปนเจาของมรดกอันเปนโลกุตระ." 
                                    [ราหุกุมารบรรพชา] 
        ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาค  รับสั่งใหหาทานพระสารีบุตรมาแลว 
ตรัสวา  "สารีบุตร  ถากระน้ัน  เธอจงใหราหุลกุมารบวชเถิด." 
พระเถระยังพระกุมารน้ันใหผนวชแลว.  ก็เม่ือพระกุมารผนวชแลว. 
ทุกขมีประมาณย่ิงไดเกิดข้ึนแกพระราชา  เพราะไดทรงสดับขาวนั้น. 
        พระราชาไมทรงสามารถเพ่ือจะกลั้นความทุกขนั้นไวได  เสด็จไป 
สูสํานักพระผูมีพระภาค  ทูลชี้แจงแลวขอประทานพรวา  "พระเจาขา 
หมอนฉันขอประทานพระวโรกาส พระผูเปนเจาท้ังหลายไมพึงยังบุตร 
ที่มารดาบิดาไมอนุญาตใหบวช."  
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        พระผูมพีระภาค  ประทานพรน้ันแดทาวเธอแลว,  รุงข้ึนวันหน่ึง  
เสวยพระกระยาหารเชาในพระราชนิเวศนแลว  เมือ่พระราชาประทับ 
อยู ณ สวนขางหน่ึง  ทูลเลาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ในเวลาท่ี 
พระองคทรงทําทุกรกิริยา  เทวดาองคหนึ่ง เขามาหาหมอมฉันบอกวา 
"พระโอรสของพระองคทิวงคตแลว," หมอนฉันไมเชื่อถอยคําของ 
เทวดานั้น จึงคัดคานเทวดานั้นวา  "บุตรของขาพเจายังไมบรรลุโพธ-ิ 
ญาณ  ยอมไมทํากาละ;" ดังน้ีแลว,  ตรัสวา  "มหาบพิตร  บัดนี ้ พระ 
องคจักทรงเชื่อถือไดอยางไร ? แมในกาลกอน   เมื่อเขาแสดงรางกระดูก 
แกพระองค  ทูลวา  "บุตรของพระองคทิวงคตแลว"  พระองคยังไม 
ทรงเชื่อ" ไดตรัสมหาธรรมปาลชาดก๑เพราะอุบัติเหตุแหงเรื่องน้ี. ใน 
กาลจบกถา  พระราชาดํารงอยูในอนาคามิผล. 
        พระผูมพีระภาค  โปรดพระบิดาใหดํารงอยูในผล ๓ ดวย 
ประการฉะน้ีแลว มีภิกษุสงฆแวดลอม  เสด็จกลบัไปสูกรุงราชคฤห 
อีก,  แตนั้น ทรงรับปฏิญญาไวกับอนาถบัณฑิกเศรษฐี  เพ่ือประโยชน 
แกการเสด็จมาสูกรุงสาวัตถี,  ครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสําเร็จแลว, 
เสด็จไปจําพรรษาในพระเชตวันมาหวิหารน้ัน. 
                                      [พระนันทะอยากสึก] 
        เมื่อพระศาสดา ประทับอยูในพระเชตวันอยางนี้นั่นแล,  ทาน 
พระนันทะกระสันข้ึนแลว  จึงบอกเนื้อความน้ันแกภิกษุทั้งหลายวา 
"ผูมีอายุ  ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย,  ไมสามารถที่จะสืบ 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ตทฏกถา.  ๕/๔๖๘.  
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ตอพรหมจรรยไปได,  ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึก๑."  พระผูมี 
พระภาคทรงสดับความเปนไปน้ันแลว  รับสั่งใหหาทานพระนันทะมา  
เฝาแลว  ตรัสคําน้ีวา  "จริงหรือนันทะ ?  ไดยินวา  เธอบอก 
กลาวแกภิกษุหลายรูปอยางนี้วา  "ผูมีอายุ  ขาพเจาไมยินดีประพฤติ 
พรหมจรรย  ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได,  ขาพเจาจักกลาว 
คืนสิกขาแลวสึกหรือ ?" 
        น.  จริงอยางนั้น พระเจาขา. 
        ภ.  นันทะ  ก็เธอไมยินดีประพฤติพรหมจรรย. ไมสามารถ 
จะสืบตอพรหมจรรยไปได, จะกลาวคืนสิกขาสึกไปเพ่ือเหตุอะไร ? 
        น.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อขาพระองคออกจากเรือน  นาง 
ชนบทกัลยาณีผูศากิยะ  มีผมอันเกลาไดกึ่งหนึ่ง  ไดรองสั่งคําน้ีกะขา 
พระองควา  "ขาแตพระลูกเจา ขอพระลูกเจาพึงดวนเสด็จมา," ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคนั้นแล  หวนระลึกถงึคําน้ันอยู  จึงไมยินดี 
ประพฤติพรหมจรรย  ไมสามารถจะสืบพรหมจรรยไปได,  จักกลาว 
คืนสิกขาสึกไป." 
                         [พระศาสดาทรงทรมานพระนัทนะ] 
        ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงจับทานพระนันทะท่ีพระ 
พาหาแลว  นําไปสูดาวดึงสเทวโลกดวยกําลังพระฤทธ์ิ, ในระหวาทาง 
ทรงแสดงนางลิงลุนตัวหน่ึง  ซึ่งมีหูจมูกและหางขาด นั่งเจาอยูบน 
ปลายตอไมที่ไฟไหม  ในนาที่ไฟไหมแหงหน่ึงแลว  ทรงแสดง  นาง 
 
๑.  หีนายาวตฺติสฺสามิ  จักเวยีนมาเพ่ือความเปนคนเลว.  
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อัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดังเทานกพิราบผูมาสูที่บํารุงของทาวสักกกเทวราช  
ในภพดาวดึงส. 
        (บทวา  กกุฏปาทานิ ไดแก  มีเทาเชนกับเทานกพิราบ  เพราะ 
มีสีแดง)  ก็แลครั้งแสดงแลว  ตรัสอยางน้ีวา "นันทะ  เธอสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน ?  ฝายไหนหนอแล ?  มีรูปงามกวา  นาดูกวา 
และนาเสื่อมใสกวากัน,  นางชนบทกัลยาณีผูศากิยะหรือนางอัปสร ๕๐๐  
ซึ่งมีเทาเชนกับเทานกพิราบน้ี."  พระนันทะไดสดับพระพุทธดํารัสนั้น 
แลวทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  นางลิงลุนมีหูจมูกและหางขาดน้ัน 
แมฉันใด  ขาแตพระองคผูเจริญ  นางชนบทกัลยาณี  ผูศากิยะ  ก็ 
เหมือนกันฉันนั้น, เพราะการเปรียบเทียบกัน  นางยอมไมถึงการนับบาง 
ไมถึงเสี้ยวหน่ึงบาง  ไมถึงสวน  (หน่ึง)  บาง แหงนางอัปสร ๕๐๐ นี,้ 
ที่แทนางอัปสร ๕๐๐ นี้แล  มีรูปงามกวา  นาดูกวา  และนาเส่ือมใส 
กวา." 
        ภ.  นันทะ  เธอจงยินดี, นันทะ  เธอจงยินดี,  เราจะเปนผูประกัน 
ของเธอ  เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจเทานกพิราบ. 
        น. ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาพระผูมีพระภาคเปนประกันของ 
ขาพระองค  เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐ ผูมีเทาดุจเทานกพิราบ 
ไซร,  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจักยินดีในพรหมจรรย. 
        ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาค  ทรงพาทานนันทะไป  หายวับไป 
ในที่นั้น  ไดปรากฏในพระเชตวันดังเดิม. 
        ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวแลวา  "ขาววา ทานนันทะเปนพระ  
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ภาดา๑ของพระผูมีพระภาค  โอรสพระนานาง  ประพฤติพรหมจรรย 
เพราะเหตุแหงนางอัปสรท้ังหลาย;  นัยวา พระผูมีพระภาค  ทรงเปน 
ผูประกันของพระนันทะน้ัน  เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐ ผูมีเทา 
ดุจเทานกพิราบ." 
                                [พระนันทะสําเร็จอรหัตตผล] 
        ครั้งน้ันแล  พวกภิกษุผูสหายของทานพระนันทะ  เรียกทานพระ- 
นันทะดวยวาทะวา คนรับจางบาง ดวยวาทะวา  คนอันพระผูมีพระภาค 
ทรงไถไวบาง วา "นัยวา  ทานพระนันทะเปนคนรับจาง, นัยวา  ทาน 
พระนันทะเปนผูอันพระศาสดาทรงไถไว,  พระนันทะประพฤติพรหม- 
จรรย เพราะเหตุแหงนางอัปสร  ๕๐๐,  ไดยินวา พระผูมีพระภาคทรง 
เปนผูประกันของเธอ  เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร  ๕๐๐  ผูมีเทาดุจเทา 
นกพิราบ." 
        ครั้งน้ันแล ทานพระนันทะขวยเขิน  ละอาย  รงัเกียจดวยวาทะ 
วาคนรับจางบาง  ดวยวาทะวาคนท่ีพระศาสดาทรงไถไวบาง ของเหลา 
ภิกษุสหาย  เปนผู  ๆ  เดียว  หลีกออกแลวไมประมาท  มีความเพียร 
มีตนสงไปอยู. ตอกาลไมนานเลย  ไดทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย 
อันยอดเยี่ยม  ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย  (ออก) จากเรือน  บวชไมมีเรือน 
โดยชอบ  ตองการดวยความรูยิ่งเอง  สําเร็จอยูแลวอยูในทิฏฐธรรมรูชัด๒ 

วา  "ชาติสิ้นแลว,  พรหมจรรยอยูจบแลว,  กิจจําตองทํา ๆ เสร็จแลว, 
 
๑.  นองชาย. ๒.  อีกนยัหนึง่:-  ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม เปนท่ีตอง   
การแหงกุลบุตรท้ังหลายผู (ออก)  จากเรือนโดยชอบ  บวชไมมีเรือน ดวยความรูยิ่งเอง.  
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กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี."  เปนอันวาทานพระนันทะ  ได 
เปนพระอรหันตองคใดองคหน่ึง  บรรดาพระอรหันตทั้งหลาย. 
        ครั้งน้ัน  เทวดาองคหน่ึง  ยังพระเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง ในสวน 
แหงราตรีแลว เขาไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  กราบทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระนันทะ  เปนพระภาดาของพระผูมี 
พระภาค  โอรสพระนานาง  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ๑  ปญญาวิมุตติ๒ 

อันหาอาสวะมิได  เพราะสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยความรูยิ่งเอง 
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม.  ญาณไดเกิดข้ึนแมแกพระผูมีพระภาคเจา 
(เหมือนกัน)  วา "นันทะ  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได เพราะส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยความรูยิ่ง 
เอง  สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม."  ทานพระนันทะแมนั้น โดยลวงไป 
แหงราตรีนั้น  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลว  ไดกราบ 
ทูลคําน้ีวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาค  ทรงเปนผูประ- 
กันของขาพระองค เพ่ืออันไดเฉพาะซึ่งนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจ 
เทานกพิราบ  ดวยการรับรองใด, ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองค 
เปลื้องพระผูมีพระภาคเจาจากการรับรองนั่น."  พระผูมีพระภาคตรัส 
วา  "นันทะ  แมเราก็กําหนดใจของเธอดวยใจ  (ของเรา)  ทราบ 
แลววา          'นันทะ  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ 
มิได  เพราะสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยความรูยิ่งเอง  สําเร็จแลว 
อยูในทิฏฐธรรม."  แมเทวดาก็บอกเน้ือความน้ีแกเราวา  "ขาแตพระ 
 
๑. พนจากกิเลสดวยอํานาจใน.  ๒.  พนจากกิเลสดวยอํานาจปญญา.  
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องคผูเจริญ  ทานนันทะ  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา  
อาสวะมิได  เพราะสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ดวยความรูยิ่งเอง 
สําเร็จแลวอยูในทิฏฐธรรม."  นันทะ  เมื่อใดแล  จิตของเธอ  พนแลว 
จากอาสวะท้ังหลาย  เพราะมีความไมยึดมั่น,  เมื่อน้ัน  เราก็พนจาก 
การรับรองน่ัน."  ครั้งแล  พระผูมีพระภาค  ทรงทราบเน้ือความ 
นี้แลว  ทรงเปลาอุทานนี้ในเวลาน้ันวา 
                "เปอกตมคือกามอันผูใดขามไดแลว, หนาม 
                คือกามอันผูใดย่ํายีไดแลว ผูนั้น  บรรลุความ 
                สิน้ไปแหงโมหะ  ยอมไมหว่ันไหวในเพราะสุข 
                และทุกข." 
                                    [พระนันทะถูกฟอง] 
        ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  ถามทานพระนันทะวา  "นันทะ 
ผูมีอายุ เมื่อกอน  ทานกลาววา "ขาพเจาเปนผูกระสันแลว'  บัดนี้ 
จิตของทานเปนอยางไร ?"  พระนันทะตอบวา  "ผูมีอายุ  ความหวง 
ใยในความเปนคฤหัสถของเราไมมี."  พวกภิกษุไดฟงคําน้ันแลว  กลาว 
กันวา  "ทานนันทะ  พูดไมจริง  ยอมพยากรณพระอรหัตผล,  ในวัน 
ที่แลว ๆ  มา  กลาววา  "ขาพเจาเปนผูกระสันแลว' (แต)  บัดนี ้
กลาววา  'ความหวงใยในความเปนคฤหัสถของเราไมมี"  ดังนี้แลว 
ไปกราบทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค  ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  ในวันที่แลว  ๆ  มา  อัตภาพของนันทะไดเปนเชนกับ 
เรือนท่ีเขามุงไมดี,  (แต)  บัดนี้เปนเชนกับเรือนท่ีเขามุงดีแลว เพราะวา  
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นันทะน้ี  จําเดิมแตกาลท่ีตนเห็นนางเทพอัปสรแลว  พยายามเพ่ือ  
บรรลุที่สุดแหงกิจของบรรพชิตอยู  ไดบรรลกุิจน้ันแลว" ไดทรงภาษิต 
พระคาถาเหลาน้ีวา 
                "ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงไมดี  ฉันใด,  ราคะ 
                ยอมเสียดแทงจิตที่ไมไดอบรมแลวได  ฉนันั้น. 
                ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไมได  ฉันใด, ราคะ 
                ก็ยอมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแลวไมได  ฉนันั้น." 
                                             [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อคาร  คือซ่ึงเรือนชนิดใดชนิดหน่ึง 
        บทวา ทุจฺฉนฺน  คือท่ีเขามุงหาง ๆ  มีชองเล็กชองนอย. 
        บทวา  สมติวิชฺฌติ  คือเม็ดฝนยอมรั่วรดได. 
        บทวา  อภาวิต เปนตน  ความวา ราคะยอมเสียดแทงจิตท่ีชื่อวา 
ไมไดอบรม  เพราะเปนธรรมชาติเหินหางภาวนา  ราวกะวาฝน  (รั่วรด) 
เรือนน้ันฉะน้ัน,  ใชแตราคะอยางเดียวเทาน้ันหามิได,  สรรพกิเลส 
ทั้งหลายมีโทสะ  โมหะ  และมานะเปนอาทิ  ก็เสียดแทงจิตเห็นปานน้ัน 
เหมือนกัน. 
        บทวา สุภาวิต  ไดแก  ที่อบรมดแีลว  ดวยสมถภาวนาและ 
วิปสสนาภาวนา; กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน  ยอมไมอาจเสียดแทงจิต 
เห็นปานน้ันได  ราวกะวาฝนไมอาจรั่วรดเรือนท่ีมุงดีแลวไดฉะนั้น. 
        ในกาลจบคาถา  ชนเปนอันมากไดบรรลุอริยผลท้ังหลาย มโีสดา- 
ปตตผลเปนตน .  เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว.  
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                          [พระนันทะเคยถูกลอดวยมาตุคาม] 
        ตอมา  ภิกษุทั้งหลาบสนทนากันในธรรมสภาวา "ผูมีอายุชื่อวา 
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอัจฉริยบุคคล.  ทานพระนันทะชื่อวาอาศัย 
นางชนบทกัลยาณีกระสันแลว  พระศาสดาทรงทําเหลานางเทพอัปสร 
ใหเปนอามิสแนะนําไดแลว" พระศาสดาเสด็จมา  ตรัสถามวา "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  บดันี้  พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ัน  กราบทูลวา "ดวยกถาชื่อน้ี " ดังน้ีแลว  ตรสัวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ไมใชแตบัดนี้เทาน้ัน,  แมในกาลกอน  นันทะน้ีเราก็ไดลอ 
ดวยมาตุคามแนะนําแลวเหมือนกัน"  ดังน้ีแลว  อันภิกษุเหลานั้นทูล 
ออนวอน  จึงทรงนําอดีตนินาทมา  (ตรัสวา)   
                                   [บุรพกรรมของพระนันทะ] 
        ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี, 
ไดมีพอคาชาวเมืองพาราณสี  (คนหน่ึง) ชื่อกัปปกกะ.  ฬาผูของเขาตัว 
หน่ึงนําภาระ (สิ่งของ)  ไปไดกุมภะหน่ึง,  มันเดินไปไดวันละ ๗ โยชน. 
สมัยหน่ึง  เขาไปเมืองตักกสิลา  (พรอม)  ดวยภาระท่ีนําไปดวยฬา 
ปลอยฬาเที่ยวไปจนกวาจําหนายสิ่งของหมด.  ครั้งน้ัน  ฬาของเขาน้ัน 
เที่ยวไปบนหลังคูพบนางฬาตัวหนึ่ง  จึงเขาไปหา.  นางฬาเม่ือจะทํา 
ปฏิสันถารกบัฬาผูตัวน้ัน  จึงกลาววา  "ทานมาแตไหน ?" 
        ฬาผู.  มาแตเมืองพาราณสี. 
        นางฬา. ทานมาดวยกรรมอะไร ? 
        ฬาผู.  ดวยกรรมของพอคา. 
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        นางฬา. ทานนําภาระไปไดเทาไร ?  
        ฬาผู.  ภาระประมาณกุมภะหนึ่ง 
        นางฬา.  ทานเมื่อนําภาระประมาณเทาน้ันไป  ไปไดกี่โยชน. 
        ฬาผู.  ได ๗ โยชน. 
        นางฬา. ในที่ซึ่งทานไปแลว  นางฬาไร ๆ ผูทําการนวดเทา  หรือ 
ประคบประหงมใหแกทานมีอยูหรือ ? 
        ฬาผู.  หามีไม  นางผูเจริญ 
        นางฬา. เมื่อเปนเชนนั้น  ทานคงไดรับทุกขมากนะ ?         
        จริงอยู  ชื่อวาผูทํากรรมมีการนวดเทาเปนตน  สําหรับสัตวดิรัจ- 
ฉานท้ังหลายยอมไมมีแมโดยแท  แตนางฬา  กลาวคําเห็นปานน้ันเพ่ือ 
พาดพิงถึงกามสังโยชน.  ฬาผูนั้นกะสันข้ึนดวยคําของนางฬานั้นแลว.         
        ฝายกัปปกพานิช  ขายภัณฑะหมดแลว ไปยังท่ีฬาสํานักอยู 
กลาวา  "มาเถิด  พอ  เราจักไป."  ฬาผูตัวน้ันตอบวา  "ทานจงไป 
เถิด,  ขาพเจาจักไมไป."  ลําดับนั้น  นายกัปปกะ  ออนวอนฬาน้ัน 
แลว ๆ เลา ๆ คิดวา  "เราจะยังฬานั้นซึ่งไมปรารถนาจะไปใหกลัวแลว 
จักนําไป"  ดังน้ีแลว  กลาวคาถาวา 
                'เราจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้ว  แกเจา, 
                เราจักท่ิมแทงกายของเจา ,  แนะเจาฬา  เจาจงรู 
                อยางน้ี." 
        ฬาไดฟงคํานั้นแลว  กลาวตอบวา  "เมื่อเปนเชนนั้น,  ขาพเจา 
ก็จักรูกิจท่ีควรทําแกทานบาง"  ดังน้ีแลว  กลาวคาถาน้ีวา  
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                "ทานจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว  ๑๖ นิ้ว  แก  
                ขาพเจา,  ขาพเจาจักยันขางหนา  ยกขึ้นหลังขึ้น 
                แลว  ยังภัณฑะของทานใหตกไป,  กัปปกะ 
                ทานจงรูอยางน้ี." 
        พอคาไดฟงคําน้ัน จึงดําริวา "ดวยเหตุไฉนหนอแล ? ฬานี้จึง 
กลาวอยางนี้กะเรา"  ดังน้ีแลว เมื่อแลดูขางโนนขางนี้  เห็นนางฬานั้น 
แลวคิดวา "เจาน่ีคงจะถูกนางฬาตัวนี้  ใหสําเหนียกแลวอยางนี้ ,  เรา 
ตองลอมันดวยมาตุคามวา  'ขาจักนํานางฬาชื่อมีรูปอยางนี้มาใหเจา,' 
แลวจํานําไป" ดังน้ีแลว   จึงกลาวคาถาน้ีวา 
                "เราจักนํานางฬาสาว  มีเทา ๔ มีหนาดุจสังข 
                มสีรรพางคกายงาม  มาเปนภรรยาเจา,  แนะฬา 
                เจาจงรูอยางน้ี." 
        ฬาไดฟงคํานั้น มีจิตยินดี  กลาวคาถานี้วา 
                "ทานจักนํานางฬาสาว  มีเทา ๔ มหีนาดุจสังข 
                มสีรรพางคกายงาม มาเปนภรรยาขาพเจา,  ขาแต 
                กปัปกะ  ทานจงรูอยางน้ี  ขาพเจาจักไปใหเร็วขึ้น 
                ถึง ๑๓ โยชนนะ  กัปปกะ." 
        ทีนั้น  นายกัปปกะจึงกลาวกะฬาน้ันวา  "ถากระน้ัน  เจาจงมา 
เถิด"  ดังน้ีแลว  ไดจูงไปสูที่ของตน.  ฬานั้น  โดยกาลลวงไปสองสาม 
วัน จึงกลาวกับนายกับกัปปะวา  "ทานไดพูดกะขาพเจาวา  'จักนํา  
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ภรรยามาใหเจา,'  ดังน้ี  มิใชหรือ ?"  นายกัปปกะตอบวา  "เออ  
เรากลาวแลว,  เราจักไมทําลายถอยคําของตน,  จักนําภรรยามาให 
เจา,  แตเราจะใหอาหารแกเจาเฉพาะตัวเดียว,  อาหารน้ันจงเพียงพอ 
แกเจา  ซึ่งมีตนเปนที่ ๒ หรือไมก็ตามที๑.  เจาพึงรูเองเถอะ แมลูก 
ทั้งหลาย  อาศัยการสังวาสของเจาท้ัง ๒ ก็จักเกิดข้ึน,  อาหารน้ัน 
จงเพียงพอแกเจากับลูกเปนอันมากแมเหลาน้ันหรือไมก็ตามที,  เจาพึงรู 
เองเถอะ."  ฬา  เมื่อนายกัปปกะนั้นกลาวอยูเชนนั้น,  ไดเปนผูหมด 
หวังแลว. 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงยงั 
ชาดกใหจบลงดวยพระดํารัสวา "ภิกษุทั้งหลาย  นางฬาในคราวน้ัน 
ไดเปนนางชนบทกัลยาณี,  ฬาผู  ไดเปนนันทะ,  พอคาไดเปนเราเอง, 
แมในกาลกอน  นันทะน้ี  เราก็ไดลอดวยมาตุคามแนะนําแลว ดวย 
ประการอยางนี้" ดังน้ีแล. 
                               เรื่องพระนันทะเถระ  จบ 
 
๑.  หมายความวา  สองตัวผัวเมีย.  
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                             ๑๐.  เรือ่งนายจุนทสูกริก* [ ๑๐ ] 
                                         [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภบุรุษชื่อ 
จุนทสูกริก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ" 
เปนตน. 
                         [นายจุนทะเลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงสุกรขาย] 
        ไดยินวา  นายจุนทสูกริกนั้น ฆาสุกรทั้งหลายกินบาง ขายบาง 
เลี้ยงชีวิตอยูสิ้น  ๕๕ ป. ในเวลาขาวแพง เขาเองเกวียนบรรทุกขาว- 
เปลือก  ไปสูชนบท  แลกลูกสุกรบาน  ดวยขาวเปลือกประมาณ 
๑  ทะนานหรือ ๒ ทะนาน  บรรทุกเต็มเกวียนแลวกลับมา  ลอมที่แหง 
หน่ึงดุจคอก  ขางหลังท่ีอยู  แลวปลูกผักในที่นั้นนั่นแล  เพ่ือลูกสุกร 
เหลาน้ัน, เมื่อลูกสุกรเหลาน้ัน  กินกอผักตาง ๆ บาง  สรีรวลัญชะ 
(คูถ)  บาง  กเ็ติบโตข้ึน,  (เขา)  มีความประสงคจะฆาตัวใด ๆ 
ก็มัดตัวน้ัน  ๆ  ใหแนน  ณ   ที่ฆาแลว  ทุบดวยฆอน ๔ เหลีย่ม  เพ่ือให 
เนื้อสุกรพองหนาข้ึน  รูวาเนื้อหนาข้ึนแลว  ก็งางปากสอดไมเขาไป 
ในระหวางฟน  กรอกข้ึนรอนท่ีเดือนพลาน  เขาไปในปากดวยทะนาน 
โลหะ. น้ํารอนนั้น เขาไปเดือดพลานในทอง  ขับกรีส๑ออกมาโดย 
สวนเบื้องตํ่า  (ทวารหนัก),  กรีสนอยหน่ึง  ยังมีอยูเพียงใด  ยอม 
ออกเปนน้ําขุนเพียงนั้น  เมื่อทองสะอาดแลว,  จึงออกเปนน้ําใส ไม 
 
* พระมหาผิว  ป. ธ.  ๗  ปจจุบันเปนท่ีพระราชเมธาภรณ  วดับวรมงคล  แปล. ๑.  คูถ. 
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ขุน,  ทีนั้น  เขาจึงราดนํ้าที่ยังเหลือบนหลังสุกรนัน้.  น้ําน้ันลอกเอา  
หนังดําออกไป.  แตนั้นจึงลนขนดวยคบหญาแลว ตัดศีรษะดวยดาบ 
อันคม.  รองโลหิตท่ีไหลออกดวยภาชนะ  เคลาเนื้อดวยโลหิตแลวปง 
นั่งรับประทานในทามกลางบุตรและภรรยา  ขายสวนท่ีเหลือ. 
        เมื่อเขาเล้ียงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแล,  เวลาไดลวงไป ๕๕ ป. 
เมื่อพระตถาคตประทับอยูในธุรวิหาร,  การบูชาดวยดอกไมเพียงกํา 
หน่ึงก็ดี  การถวายภิกษาเพียงทัพพีหนึ่งก็ดี  ชื่อวาบุญอ่ืนนอยหน่ึงก็ดี 
มิไดมีแลวสักวันหน่ึง 
        ครั้งน้ัน  โรคเกิดข้ึนในสรีระของเขา, ความเรารอนในอเวจี 
มหานรก  ปรากฏแกเขาท้ังเปนทีเดียว. 
                          [อเวจีนรกรอยยิ่งกวาไปธรรมดา] 
        ข้ึนชื่อวาความเรารอนในอเวจี  ยอมเปนความรอนท่ีสามารถ 
ทําลายนัยนตาของผูยืนดูอยูในที่ประมาณ  ๑๐๐  โยชนได.  สมจริงดังคํา 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดังน้ีวา 
                "ความเรารอนในอเวจี  แผไปตลอด ๑๐๐ โยชน 
                โดยรอบ  ต้ังอยูทุกเมื่อ.๒ 

และเพราะเหตุที่ความเรารอนในอเวจีนั้น  มีประมาณยิ่งกวาความเรา 
รอนของไฟโดยปกติ  พระนาคเสนเถระจึงกลาวอุปมานี้ไววา "มหา- 
บพิตร  แมหนิประมาณเทาเรือยอด อันบุคคลทุมไปในไฟนรก 
ยอมถึงความยอยยับไดโดยขณะเดียวฉันใด  สวนสัตวที่เกิดในนรกน้ัน 
 
๑.  อสิ-ดาบ  หรือมีดใหญ ๆ (Sword,  a  large knife)  ๒.  ม. อุ.  ๑๔/๓๔๑. 
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เปนประหน่ึงอยูในครรภมารดา จะยอมยับไป  เพราะกําลังแหงกรรม 
เหมือนฉันนั้น  หามิได. 
                        [นายจุนทะเสวยผลกรรมทันตาเห็น] 
        เมื่อความเรารอนน้ัน  ปรากฏแกนายจุนทสูกริกนั้นแลว,  อาการ 
อันเหมาะสมดวยกรรมก็เกิดข้ึน.  เขารองเสียงเหมือนหมู  คลานไป๒ 

ในทามกลางเรือนน่ันเอง,  ไปสูที่ในทิศตะวันตกออกบาง   สูทีใ่นทิศ 
ตะวันตกบาง. 
        ลําดับนั้น  พวกคนในเรือนของเขา  จับเขาไวในมั่นแลวปดปาก. 
ธรรมดาผลแหงกรรม  อันใคร  ๆ ไมสามารถจะหามได.  เขาเท่ียวรอง 
ไปขางโนนบาง  ขางน้ีบาง.  คนใน  ๗  หลังคาเรือนโดยรอบยอมไมได 
หลับนอน.  อนึ่ง  คนในเรือนท้ังหมด เมื่อไมสามารถจะหามการออก 
ไปภายนอกของเขาผูถูกมรณภัยคุกคามแลวได  จึงปดประตูเรือนลอม 
รักษาอยูภายนอกเรือน  โดยประการท่ีเขาอยูภายใน  ไมสามารถจะเที่ยว 
ไปขางนอกได. 
                               [เสวยผลกรรมในสัมปรายภพ] 
        แมนายจุนทสูกริก  เที่ยวรองไปขางโนนบาง  ขางนี้บาง ภายใน 
เรือนน่ันเอง ดวยความเรารอนในนรก.  เขาเที่ยวไปอยางนั้นตลอด 
๗ วัน,  ในวันที่ ๘  ทํากาละแลว  ไปเกิดในอเวจีมหานรก.  อเวจีหมานรก 
ปราชญพึงพรรณนาตามเทวทูตสูตร. 
 
๑.  มิลินท  ๙๒.  ๒.  ชนนฺุเกหิ  วจิรนฺโต.  
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                 [พวกภิกษุเขาใจวาเขาฆาสุกรทําการมงคล] 
        พวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขา  ไดยินเสียงนั้นแลว 
เปนผูมีความสําคัญวา  "เสียงสุกร"  ไปสูวิหาร  นัง่ในสํานักพระ 
ศาสดาแลว  กราบทูลอยางน้ีวา "ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อสุกร 
ทั้งหลาย  อันนายจุนทสูกริก  ปดประตูเรือนฆาอยู,  วันนี้เปนวันที่ ๗, 
มงคลกิริยาไร ๆ  ชะรอยจักมีในเรือน  (ของเขา),  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เมตตาจิต๑  หรือความกรุณาแมอยางหน่ึงของเขา  ผูฆาสุกร 
ทั้งหลายชื่อถึงเทาน้ี  ยอมไมมี,  ก็สัตวผูรายกาจหยาบชาเชนนี้  ขาพระ 
องคทั้งหลายไมเคยเห็นเลย." 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เขาฆาสุกรตลอด ๗ วันนี ้
หามิได.  อันผลท่ีเหมาะสมดวยกรรมเกิดข้ึนแลวแกเขา,  ความเรารอน 
ในอเวจีมหานรกปรากฏแกเขาทั้งเปนทีเดียว,  ดวยความเรารอนน้ัน 
เขารอนเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศนอยู  ตลอด ๗ วัน  วันนี้  ทํา 
กาละแลว (ไป)  เกิดในอเวจี, "  เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา  "ขาแต 
พระองคผูเจริญ  เขาเศราโศกอยางนี้ในโลกน้ีแลว  ยังจะไปเกิดใน 
ฐานะเปนที่เศราโศกเชนกันอีกหรือ ?"  ตรัสวา "อยางนั้น  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ชื่อวาผูประมาทแลว  จงเปนคฤหัสถก็ตาม  บรรพชิตก็ตาม 
ยอมเศราโศกในโลกท้ัง ๒ เปนแท" ดังน้ีแลว  ตรสัพระคาถานี้วา 
                "ผูทําบาปเปนปกติ  ยอมเศราโศกในโลน้ี 
                ละไปแลว  ยอมเศราโศก  ยอมเศราโศกใน 
 
๑.  จิตประกอบดวยความรักใครสนิทสนม.  
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                โลกท้ัง ๒,  เขาเห็นกรรมเศราหมองของตน  
                แลว  ยอมเศราโศก,  เขายอมเดือดรอน." 
                                               [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปาปการี  เปนตน ความวา บุคคล 
ผูทําบาปกรรมมีประการตาง ๆ ยอมเศราโศกในโลกน้ี  ในสมยัใกล 
ตายโดยสวนเดียวแท  ดวยคิดวา "กรรมดีเรามิไดทําไวหนอ, กรรม 
ชั่วเราทําไวแลว,"  นี้เปนความเศราโศกเพราะกรรมของเขา;  ก็เม่ือ 
เขาเสวยผลอยู  ชื่อวาละไปแลวยอมเศราโศก, นี้เปนความเศราโศก 
เพราะวิบากในโลกหนาของเขา; เขายอมเศราโศกในโลกท้ัง ๒ อยางนี้ 
แล,  ดวยเหตุนั้นแล  แมนายจุนทสูกริกนั้น ชื่อวายอมเศราโศกทั้งเปน 
ทีเดียว. 
        บาทพระคาถาวา  ทิสฺวา  กมมฺกลิิฏมตฺตโน  ความวา เขา 
เห็นกรรมเศราหมองของตนแลว ยอมเศราโศกบนเพอมีประการตาง ๆ 
อยู  ชื่อวา  ยอมเดือดรอน คือยอมลําบาก. 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุเปนอันมากไดเปนพระโสดาบันเปนตนแลว. 
เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังน้ีแล. 
                              เรื่องนายจุนทสูกริก  จบ.   
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                           ๑๑.  เรื่องธัมมิกอุบาสก*  [ ๑๑ ] 
                                      [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภธัมมิก- 
อุบาสก  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา "อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทติ" 
เปนตน. 
                 [อุบาสกและครองครัวบําเพ็ญกุศลเปนนิตย] 
        ไดยินวา  ในเมืองสาวัตถี  ไดมีอุบาสกผูปฏิบัติธรรมประมาณ 
๕๐๐ คน.  บรรดาอุบาสกเหลาน้ัน  คนหน่ึง ๆ มีอุบาสก เปนบริวาร 
คนละ ๕๐๐.  อุบาสกท่ีเปนหัวหนาแหงอุบาสกเหลาน้ัน  มีบุตร  ๗  คน 
ธิดา  ๗ คน.  บรรดาบุตรและธิดาเหลาน้ัน  คนหน่ึง ๆ  ไดมีสลากยาคู 
สลากภัตร  ปกขิกภัตร  สังฆภัตร  อุโปสถิกภัตร  อาคันตุกภัตร 
วัสสาวาสิกภัตร  อยางละที่. ชนแมเหลาน้ัน  ไดเปนผูชื่อวา  อนุชาต- 
บุตรดวยกันทั้งหมดทีเดียว.  (เปนอันวา)  สลากยาคูเปนตน ๑๖  ที ่
คือ  ของบุตร  ๑๔  คน  ของภรรยาหนึ่ง  ของอุบาสกหนึ่ง  ยอมเปนไป 
ดวยประการฉะน้ี.  เขาพรอมท้ังบุตรและภรรยา  ไดเปนผูมีศีล  มี 
กัลยาณธรรม มีความยินดีในอันจําแนกทาน  ดวยประการฉะน้ี.  ตอมา 
ในกาลอ่ืน  โรคเกิดข้ึนแกเขา. อายุสังขารเสื่อมรอบแลว. 
                                 [อุบาสกปวยนอนฟงธรรม] 
        เขาใครจะสดับธรรมจึงสง  (คน)  ไปสูสํานักพระศาสดา  ดวย 
กราบทูล  "ขอพระองคไดโปรดสงภิกษุ ๘ รูป หรอื  ๑๖ รูป  ประทาน 
 
*  พระมหาผิว ป. ธ. ๗  ปจจุบันเปนท่ีพระราชเมธาภรณ  วัดบวชมงคล แปล.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ - หนาท่ี 174 

แกขาพระองคเถิด."  
        พระศาสดา ทรงสงภิกษุทั้งหลายไป. ภิกษุเหลาน้ัน  ไปแลว 
นั่งบนอาสนะท่ีตบแตงไว  ลอมเตียงของเขา  อันเขากลาววา  "ทาน 
ผูเจริญ  การเห็นพระผูเปนเจาท้ังหลาย  จักเปนของอันกระผมได 
โดยยาก,  กระผมเปนผูทุพพลภาพ,  ขอพระผูเปนเจาท้ังหลาย จง 
สาธยายพระสูตร ๆ หน่ึง  โปรดกระผมเถิด,"  จึงถามวา  "ทานประสงค 
จะฟงสูตรไหน ?  อุบาสก"  เม่ือเขาเรียนวา  "สติปฏฐานสูตร ๑  ที่ 
พระพุทธเจาทุกพระองคไมทรงละแลว,"  จึงเริ่มสวดพระสูตรวา 
"เอกายโน  อย ภิกฺขเว  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺยา"  เปนตน 
(ภิกษุทั้งหลาย  ทางนี้เปนทางไปอยางเอก  เพ่ือความหมดจดแหงสัตว 
ทั้งหลาย). 
                      [เทวดานํารถมารับอุบาสกไปเทวโลก] 
        ขณะนั้น  รถ  ๖  คัน  ประดับดวยอลังการทุกอยาง  เทียมดวย 
มาสินธพพันตัว  ประมาณได  ๑๕๐  โยชน  มาจากเทวโลก  ๖  ชั้น. เทวดา 
ยือยูบนรถเหลาน้ัน  ตางก็เชื้อเชิญวา  "ขาพเจา  จักนําไปยังเทวโลก 
ของขาพเจา; ขาพเจา  จักนําไปยังเทวโลกของขาพเจา ,  ทานผูเจริญ 
ขอจงเกิดในท่ีนี้  เพ่ือความยินดีในเทวโลกของขาพเจา  เหมือนคน 
ทําลายภาชนะดินแลวถือเอาภาชนะทองคํา." 
        อุบาสก ไมปรารถนาจะใหเปนอันตรายแกการฟงธรรม  จึงกลาว 
วา  "ทานท้ังหลาย  จงรอกนอ  จงรอกอน." 
 
๑. ที. มหา.  ๑๐/๓๒๕. ม.  ม.  ๑๒/๑๐๓. 
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                [พวกภิกษุและบุตรธิดาอุบาสกเขาใจผิด] 
        ภิกษุ  ตางหยุดนิ่ง  ดวยเขาใจวา  "อุบาสกพูดกับพวกเรา." 
        ลําดับนั้น  บุตรและธิดาของเขา  คิดวา  "บิดาของพวกเรา 
แตกอน เปนผูไมอ่ิมดวยการฟงธรรม, แตบัดนี้  ใหนิมนตภิกษุมา 
ใหทําสาธยายแลว  หามเสียเองเท่ียว,  ชื่อวาสัตวผูไมกลัวตอมรณะ 
ไมมี" ดังน้ีแลว  ไดรองไห. 
        พวกภิกษุ  ปรึกษากนัวา "บัดนี้ไมเปนโอกาสแลว"  จึงลุกจาก 
อาสนะหลีกไป. อุบาสกยังเวลานิดหนอยใหลวงไปแลว  กลับไดสติ 
ถามลูก  ๆ วา  "เพราะเหตุไร  พวกเจาจึงคร่ําครวญกันเลา ?" 
        พวกบุตร  จึงบอกวา  "พอ  พอใหนิมนตภิกษุมาแลว  ฟง 
ธรรมอยู  หามเสียเองเทียว, เมื่อเปนเชนนั้น  ผมท้ังหลายจึงคิดวา 
'ชื่อวา  สัตวผูไมกลัวตอมรณะไมมี"  ดังน้ี  จึงคร่ําครวญ." 
        อุ.  ก็พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ไปไหนเสีย ? 
        บุตร.  พอ  พระผูเปนเจาท้ังหลาย ทานพูดกันวา  'ไมเปน 
โอกาส'  ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. 
        อุ. พอมิไดพูดกับพระผูเปนเจา. 
        บุตร. ถาเชนนั้น  พอพูดกับใคร ? 
        อุ. เทวดาประดับรถ  ๖ คัน  นํามาจากเทวโลก ๖ ชั้น  พักอยู 
ในอากาศ  ตางเปลงเสียงวา  'ขอทานจงยินดีในเทวโลกของขาพเจา 
ขอทานจงยินดีในเทวโลกของขาพเจา,'  พอพูดกับเทวดาเหลาน้ัน 
[ตางหาก].  
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        บุตร.  พอ  รถท่ีไหน ?  พวกผมไมเห็น.  
        อุ.  ก็ดอกไมที่รอยเปนพวงเพื่อพอมีไหม ?         
        บุตร.  มี  พอ.         
        อุ.  เทวโลกชั้นไหน ? ควรเปนที่รื่นรมย. 
        บุตร.  ภพดุสิต  อันเปนที่ประทับอยูของพระโพธิสัตวทุกพระองค 
ของพระพุทธมารดา  และของพระพุทธบิดา  เปนที่รื่นรมยซิ  พอ. 
        อุ.  ถากระน้ัน  พวกเจาจงเส่ียงวา  'ขอพวงดอกไม  จงคลอง 
ที่รถมาจากภพดุสิต,'  ดังน้ีแลว  เหว่ียงพวงดอกไมไปเถอะ. 
        บุตรเหลาน้ันไดเหว่ียงไปแลว. พวงดอกไมนั้น  ไดคลองที่แอก- 
รถ  หอยลงในอากาศ. มหาชนเห็นแตพวกดอกไมนั้น  หาเห็นรถไม. 
อุบาสก  พูดวา  "เจาท้ังหลายเห็นพวงดอกไมนั่นไหม ?"  เมื่อบุตร 
ตอบวา  "เห็นจะ,"  จึงกลาววา  "พวงดอกไมนั่น  หอยท่ีรถซึ่ง 
มาจากดุสิต,  เราจะไปสูภพดุสิต,  พวกเจาอยาวิตกเลย,  พวกเจา 
มีความปรารถนาจะเกิดในสํานักเรา  ก็จงทําบุญท้ังหลาย  ตามทํานอง 
ที่เราทําแลวเถิด"  ดังน้ีแลว  ทํากาละ  ดํารงอยูบนรถท่ีมาจากภพดุสิต. 
อัตภาพของเขาสูงประมาณ ๓ คาวุต  ประดับดวยอลังการหนักได ๖๐ 
เลมเกวียน  เกิดในทันใดนั่นเอง, นางอัปสรพันหน่ึงแวดลอมแลว. 
วิมานแกวประมาณ  ๒๕  โยชนปรากฏแลว. 
        พระศาสดา  ตรัสถามภิกษุแมเหลาน้ัน  ผูมีถงึวิหารแลวโดย 
ลําดับวา  "ภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกไดฟงธรรมเทศนาแลวหรือ ?"  
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        ภ.  ฟงแลว  พระเจาขา  แตอุบาสก ไดหามเสียในระหวางนั่น  
แลวา  'ขอทานจงรอกอน.'   ลําดับนั้น บุตรและธิดาของอุบาสกน้ัน 
คร่ําครวญกันแลว,  พวกขาพระองคปรึกษากันวา  ' บัดนี้ไมเปน 
โอกาส,'  จึงลุกจากอาสนะออกมา. 
        ศ.  ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกน้ัน  หาไดกลาวกับพวกเธอไม, 
ก็เทวดาประดับรถ ๖ คัน  นํามาจากเทวโลก  ๖ ชั้น  เชื้อเชิญอุบาสก 
นั้นแลว,  เธอไมปรารถนาจะทําอันตรายแกการแสดงธรรม  จึงกลาว 
กับเทวดาเหลาน้ัน. 
        ภ.  อยางน้ันหรือ  ?  พระเจาขา. 
        ศ.  อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย. 
        ภ.  บัดน้ีเขาเกิดแลว ณ  ที่ไหน ? 
        ศ.  ในภพดุสิต  ภิกษุทั้งหลาย. 
        ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสกน้ัน  เที่ยวชืน่ชมในทามกลาง 
ญาติในโลกนี้แลว  เกิดในฐานะเปนที่ชื่นชมนั่นแลอีกหรือ ? 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "อยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย  เพราะคนผูไม 
ประมาทแลวท้ังหลาย เปนคฤหัสถก็ตาม  เปนบรรพชิตก็ตาม  ยอม 
บันเทิงในท่ีทั้งปวงทีเดียว"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถาน้ีวา 
                "ผูทําบุญไวแลว ยอมบันเทิงในโลกน้ี  ละไป 
                แลว  ก็ยอมบันเทิง  ยอมบังเทิงในโลกท้ัง ๒, 
                เขาเห็นความหมดจดแหงกรรมของตน ยอมบันเทิง, 
                เขายอมรื่นเริง."   
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                                            [แกอรรถ] 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กตปฺุโ  เปนตน ความวา  บุคคล 
ผูทํากุศลมีประการตาง ๆ ยอมบันเทิง  ดวยความบันเทิงเพราะกรรม 
ในโลกน้ีวา "กรรมชั่วเราไมไดทําเลย,  กรรมดีเราทําแลวหนอ," ละ 
ไปแลว  ยอมบันเทิง  ดวยความบันเทิงเพราะวิบาก, ชื่อวา  ยอม 
บันเทิงในโลกทั้ง ๒ อยางนี้. 
        บทวา  กมฺมวิสุทฺธ ึ เปนตน  ความวา  แมธัมมิกอุบาสก  เห็น 
กรรมอันหมดจด  คือ  ความถึงพรอมแหงบุญกรรมของตนแลว กอน 
แตจะทํากาลกิริยา  ยอมบันเทิงแมในโลกน้ี,  ทํากาละแลว บัดนี ้ ก ็
ยอมบันเทิง  คือยอมบันเทิงยิ่งแท  แมในโลกหนา. 
        ในกาลจบคาถา  ชนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน.  พระธรรมเทศนาไดมีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                            เรื่องธมัมิกอุบาสก  จบ.  
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                                   ๑๒.  เรื่องพระเทวทัต [ ๑๒ ] 
                                             [ขอความเบื้องตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระเทวทัต 
ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ  ตปฺปติ  "  เปนตน. 
                               [เจาศากยะ  ๖ พระองคทรงผนวช] 
        เรื่องพระเทวทัต พระศาสดา  ตรัสชาดกท้ังหมด  ที่ทรงปรารภ 
พระเทวทัตภาษิตใหพิสดารแลว  ต้ังแตเวลาผนวชจนถึงถูกแผนดินสูบ. 
ก็ความยอในเรื่องพระเทวทัตนี้  ดังตอไปนี้ :- 
        เมื่อพระศาสดา  ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปยะแหงมัลลกษัตรยิ 
ประทับอยูที่อนุปยอัมพวันนั่นแล,  ในวันรับพระลักษณะแหงพระ 
ตถาคตนั่นเทียว  ตระกูลพระญาติแปดหมื่น  มอบพระโอรสแปดหม่ืน 
ใหดวยคําวา  "สิทธัตถกุมาร  จงเปนพระราชาก็ตาม  เปนพระพุทธเจา 
ก็ตาม, จักมีกษัตริยเปนบริวารเที่ยวไป,"  เมื่อพระโอรสเหลาน้ัน 
ผนวชแลวโดยมาก,  เหลาพระญาติเห็นศากยะ  ๖ พระองคนี้  คือ 
ภัททิยราชา  อนุรุทธะ  อานันทะ  ภคุ  กิมพิละ  เทวทัต  ยังมิไดผนวช 
จึงสนทนากันวา  "พวกเรายังใหลูก ๆของตนบวชได,  ศากยะทั้ง ๖น้ี 
ชะรอยจะไมใชพระญาติกระมัง ?  เพราะฉะนั้น  จึงมิไดทรงผนวช" 
        ครั้งน้ัน  เจามหานามศากยะ  เขาไปหาเจาอนุรุทธะ  ตรัสวา 
"พอ  ผูออกบวช  จากตระกูลของเรายังไมมี, นองจักบวช  หรือวา 
 
*  พระมหาผิว  ป.  ธ. ๗  ปจจุบันเปนพระราชาเมธาภรณ  วดับวรมงคล 
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พ่ีจักบวช."  ก็เจาอนุรุทธกุมารน้ัน  เปนกษัตริยผูสุขุมาล  มีโภคะ  
สมบูรณ แมคําวา  "ไมมี"  พระองคก็ไมเคยทรงสดับ. จริงอยู 
วันหน่ึงเมื่อกษัตริย ๖  พระองคนั้น  ทรงเลนกีฬาลูกขลุบอยู, เจา 
อนุรุทธะทรงปราชัยดวยขนมแลวสง  (คน)  ไปเพ่ือตองการขนม. 
คราวนั้น  พระมารดาของทานจัดขนมสงไป..  กษัตริยทั้ง ๖ เสวย 
แลวทรงเลนกันอีก.  เจาอนุรุทธะนั้นแล  เปนฝายแพร่ําไป. สวนพระ 
มารดา  เมื่อพระองคสงคนไป ๆ ก็สงขนมไปถึง ๓  ครั้ง ในวาระ 
ที่ ๔  สงไปวา  "ขนมไมมี."  พระกุมารทรงสําคัญวา  "ขนมแมนี้  จัก 
เปนขนมประหลาดชนิดหน่ึง"  เพราะไมเคยทรงไดยินคําวา  "ไมมี" 
จึงสงคนไปวา "จงนําขนมไมมีนั่นแลมาเถอะ." 
        ฝายพระมารดาของทาน  เมื่อเขาทูลวา  "ขาแตพระแมเจา  ได 
ยินวา  พระองคจงประทานขนมไมมี,"  จึงทรงพระดําริวา  "ลูกของ 
เราไมเคยไดยินบทวา  'ไมมี,'  แตเราจักใหรูความนั่นดวยอุบายนี้" 
จึงทรงปดถาดทองคําเปลาดวยถาดทองคําอ่ืนแลวสงไป. 
        เหลาเทวดาที่รักษาพระนครคิดวา  "เจาอนุรุทธศากยะไดถวาย 
ภัตรอันเปนสวนตัวแดพระปจเจกพุทธเจานามวาอุปริฏฐะ  ในคราว 
ที่ตนเปนนายอันภาระ ทรงทําความปรารถนาไววา 'ขอขาพเจาจง 
อยาไดสดับคําวา  'ไมมี,'  อยารูสถานที่เกิดแหงโภชนะ,' ถาวา 
เจาอนุรุทธะน้ี  จักทรงเห็นถาดเปลาไซร,  พวกเราก็จักไมไดเขาไปสู 
เทวสมาคม.  ทั้งศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตก  ๗ เสี่ยง."  ที่นั้น  จึง 
ไดทําถาดน้ันใหเต็มดวยขนมทิพย  เมื่อถาดน้ันพอเขาวางลงที่สนาม  
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เลนขลุบแลวเปดข้ึน  กลิน่ขนมก็ต้ังตระหลบไปท่ัวท้ังพระนคร. ชิ้น  
ขนม  แตพอกษัตริยทั้ง ๖  หยิบเขาไปในพระโอฐเทาน้ัน  ก็แผซานไป 
ทั่วประสาทรับรสทั้งเจ็ดพัน. 
        พระกุมารน้ันทรงพระดําริวา  "เราคงจะไมเปนที่รักของพระ 
มารดา, พระมารดาจึงไมทรงปรุงชื่อขนมไมมีนี้ประทานเรา  ตลอด 
เวลาถึงเพียงน้ี,  ต้ังแตนี้ไป  เราจักไมกินขนมอ่ืน,"  ดังน้ีแลว   เสร็จ 
ไปสูตําหนัก  ทูลถามพระมารดาวา  "เจาแม  หมอมฉันเปนที่รักของ 
เจาแมหรือไมเปนที่รัก ?" 
        ม.  พอ  พอยอมเปนที่รักยิ่งของแม  เสมือนนัยนตาของคนมีตา 
 ขางเดียว  และเหมือนดวงใจ  (ของแม)  ฉะนั้น. 
        อ.  เม่ือเชนนั้น  เหตุไร  เจาแมจึงไมทรงปรุงขนมไมมี  ประทาน 
แกหมอมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เลา  เจาแม. 
        พระนางรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทวา  "ขนมอะไร ๆ  มอียูใน 
ถาดหรือ  พอ."  เขาทูลวา  "ขาแตพระแมเจา  ถาดเต็มเปยมดวย 
ขนม,  ชื่อวาขนมเปนปานนี้  กระหมอมฉันก็ยังไมเคยเห็นแลว." 
พระนางทรงพระดําริวา  "บุตรของเราจักเปนผูมีบุญ  มีอภิหารไดทํา 
ไวแลว,  เทวดาทั้งหลายจักใสขนมใหเต็มถาดสงไปแลว."  ลําดับนั้น 
พระโอรสจึงทูลพระมารดาวา  "เจาแม  ต้ังแตนี้ไป  หมอมฉักจักไม 
เสวยขนมอ่ืน,  ขอเจาแมพึงปรุงแตขนมไมมีอยางเดียว."  ต้ังแตนั้นมา 
แมพระนาง  เมื่อพระกุมารน้ันทูลวา  "หมอมฉันตองการเสวยขนม" 
ก็ทรงครอบถาดเปลาน้ันแลดวยถาดอ่ืน  สงไปประทานพระกุมารน้ัน. 
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เทวดาทั้งหลายสงขนมทิพยถวายพระกุมารน้ัน  ตลอดเวลาที่ทานเปน  
ฆราวาส.๑ 

                [เจาท้ัง ๒ สนทนากันถึงเรื่องบวชและการงาน] 
        พระกุมารน้ัน  เมื่อไมทรงทราบแมคํามีประมาณเทาน้ี  จักทรง 
ทราบถึงการบวชไดอยางไร ?  เพราะฉะนั้น  พระกุมารจึงทูลถามพระ 
ภาดาวา  "ชือ่วาการบวชน้ีเปนอยางไร ?"  เมื่อเจามหานามตรัสวา 
"ผูบวช  ตองโกนผมและหนวด  ตองนึ่งหมผากาสายะ  ตองนอนบน 
เครื่องลาดดวยไม  หรือบนเตียงท่ีถักดวยหวาย เที่ยวบิณฑบาตอยู, 
นี้ชื่อวาการบวช,"  จึงทูลวา  "เจาพ่ี หมอมฉันเปนสุขุมาลชาติ, 
หมอมฉันจักไมสามารถบวชได."  เจามหานามตรัสวา  "พอ  ถาอยางนั้น 
พอจงเรียนการงานอยูเปนฆราวาสเถิด,  ก็ในเราทั้ง ๒ จะไมบวชเลย 
สักคนไมควร." 
        ขณะนั้น  อนุรุทธกมุาร ทูลถามเจาพ่ีวา  "ชื่อวาการงานน้ี 
อยางไร ?  กุลบุตรผูไมรูแมสถานที่เกิดแหงภัตร  จักรูจักการงาน 
ไดอยางไร ? 
              [เจาศากยะทั้ง ๓ สนทนากันถึงท่ีเกิดแหงภัตร] 
        ก็วันหน่ึง  การสนทนาเกิดข้ึนแกกษัตริย  ๓  องควา  "ชื่อวา 
ภัตร  เกิดข้ึนที่ไหน ?"  กมิพิลกุมาร  รยัสั่งวา "เกิดข้ึนในฉาง." 
ครั้งน้ัน  ภัททิยกุมาร  ตรสัตานกิมพิลกุมารน้ันวา  "ทานยังไมทรง 
ทราบท่ีเกิดแหงภัตร,  ชื่อวาภัตร  ยอมเกิดข้ึนที่หมอขาว."  อนุรุทธะ 
 
๑.  อคารมชฺเฌ  วสิ.  ประทับอยูในทานกลางเรือน. 
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ตรัสแยงวา  "ถึงทานท้ัง ๒  ก็ยังไมทรงทราบ,  ธรรมดาภัตร  ยอม 
เกิดข้ึนในถาดทองคํา  ประมาณศอกกํา." 
        ไดยินวา  บรรดากษัตริย ๓ องคนั้น  วันหน่ึง  กิมพิลกุมาร 
ทรงเห็นเขาขนขาวเปลือกลงจากฉาง ก็เขาพระทัยวา  "ขาวเปลือก 
เหลาน้ีเกิดข้ึนแลวในฉางน่ันเอง." 
        ฝายพระภัททิยกุมาร  วันหน่ึง ทรงเห็นเขาคดภัตรออกจาก 
หมอขาว  ก็เขาพระทัยวา "ภัตรเกิดข้ึนแลวในหมอขาวนั่นเอง." 
        สวนอนุรุทธกุมาร  ยังไมเคยทรงเห็นคนซอมขาว  คนหุงขาว 
หรือคนคดขาว,  ทรงเห็นแตขาวท่ีเขาคดแลวต้ังไว  เฉพาะพระพักตร 
เทาน้ัน.  ทานจึงทรงเขาพระทัยวา  "ภัตรเกิดในภาค  ในเวลาท่ีตองการ 
บริโภค."  กษัตริยทั้ง ๓ พระองคนั้น  ยอมไมทรงทราบแมที่เกิดแหง 
ภัตร  ดวยประการอยางนี้.  เพราะฉะนั้น  อนุรุทธกมุารน้ีจึงทูลถามวา 
"ข้ึนชื่อวาการงานน้ีเปนอยางไร ?  ครั้นไดทรงฟงกิจการท่ีฆราวาส 
จะพึงทําประจําปมีอาทิวา  "เบื้องตนตองใหไถนา," จึงตรัสวา "เมื่อไร 
ที่สุดแหงการงานท้ังหลายจักปรากฏ,  เมื่อไร  หมอมฉัน  จึงจักมีความ 
ขวนขวายนอย  ใชสอยโภคะไดเลา ?"  เมื่อเจามหานามตรัสบอก 
ความไมมีที่สุดแหงการงานท้ังหลายแลว  ทลูวา  "ถาอยางนั้น  ขอ 
เจาพ่ีนั่นแล  ทรงครองฆราวาสเถิด  หมอมฉันหาตองการดวย 
ฆราวาสน้ันไม"  ดังน้ีแลว  เขาเฝาพระมารดา  กราบทูลวา 
"เจาแม ขอเจาแมอนุญาตหมอมฉันเถิด,  หมอมฉันจักบวช," เมื่อ 
พระนางทรงหามถึง ๓ ครั้ง ตรัสวา  "ถาพระเจาภัททิยะ  พระสหาย 
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ของลูก  จักผนวชไซร,  ลกูจงบวชพรอมดวยทาวเธอเถิด,"  จึงเจา  
ไปเฝาพระเจาภัททิยะน้ัน  ทูลวา  "สหาย  การบวชของหมอมฉัน  เนื่อง 
ดวยพระองค"  ดังน้ีแลว  ไดยังพระเจาภัททิยะน้ันใหทรงยินยอมดวย 
ประการตาง ๆ ในวันที ่ ๗  ทรงรับปฏิญญา  เพ่ือประโยชนจะผนวช 
กับดวยพระองค. 
                      [อุบาลีออกบวชพรอมดวยศากยะทั้ง ๖] 
        แตนั้น  กษัตริยทั้ง ๖  องคนั้น  คือ  ภัททิยศากยราช  อนุรทุธะ 
อานันทะ  ภคุ  กิมพละ และเทวทัต  เปน  ๗  ทั้งอุบาลีนายภูษามาลา 
ทรงเสวยมหาสมบัติตลอด  ๗ วัน ประดุจเทวดาเสวยทิพยสมบัติ,  แลว 
เสด็จออกดวยจตุรงคินีเสนา  ประหน่ึงวาเสด็จไปพระอุทยานถึงแดน 
กษัตริยพระองคอ่ืนแลว  ทรงสงกองทัพท้ังส้ินใหกลับดวยพระราช- 
อาชญา  เสด็จยางเขาสูแดนกษัตริยพระองคอ่ืน. ใน ๗ คนนั้น  กษัตริย 
๖  พระองคทรงเปลื้องอาภรณของตน  ๆ  ทําเปนหอแลว  รับสั่งวา 
"แนะ นายอุบาลี  เชญิเธอกลับไปเถอะ, ทรัพยเทานี้พอเลี้ยงชีวิต 
ของเธอ"  ดังน้ีแลว  ประทานแกเขา.  เขากลิ้งเกลือรําพัน  แทบ 
พระบาทของกษัตริย ๖ พระองคนั้น  เมื่อไมอาจลวงอาชญาของกษัตริย 
เหลาน้ัน  จึงลุกข้ึน  ถือหอของนั้นกลับไป. ในกาลแหงชนเหลาน้ัน 
เกิดเปน ๒ พวก  ปาไดเปนประหน่ึงวาถึงซ่ึงการรองไห,  แผนดิน 
ไดเปนประหนึ่งวาถือซ่ึงอาการหว่ันไหว.  ฝายอุบาลีภูษามาลาไปได 
หนอยหน่ึงก็กลับคิดอยางนี้วา "พวกศากยะดุรายนัก  จะพึงฆาเราเสีย 
ดวยเขาพระทัยวา 'พระกุมารท้ังหลายถูกเจาคนน้ีปลงพระชนมเสียแลว'  
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ดังน้ีก็ได,  ก็ธรรมดาวาศากยกุมารเหลาน้ี  ทรงสละสมบัติเห็นปานน้ี  
ทิ้งอาภรณอันหาคามิไดเหลาน้ีเสียงดังกอนเขฬะแลว  จักผนวช,  ก็จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงเราเลา ?"  ครั้นคิด  (ดังน้ี)  แลวจึงแกหอของออก 
เอาอาภรณเหลาน้ันแขวนไวบนตนไมแลว กลาววา  "ผูมีความตองการ 
ทั้งหลายจงถือเอาเถิด"  ดงัน้ีแลว ไปสูสํานัก  ของศากยกุมารเหลาน้ัน 
อันศากยกุมารเหลาน้ันตรัสถามวา  "เพราะเหตุอะไร  เธอจึงกลบัมา" 
ก็กราบทูลความน้ันแลว. 
                            [ศากยะท้ัง ๖ บรรลคุุณพิเศษ] 
        ลําดับนั้น  ศากยกุมารเหลาน้ัน  ทรงพาเขาไปสูสํานักพระ 
ศาสดา  ถวายบังคมพระผูมีภาคเจาแลว  ทราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลาย  ชื่อวาเปนพวกศากยะ มีความถือตัว 
ประจํา  (สันดาน),  ผูนี้เปนคนบําเรอของพวกขาพระองค  ตลอด 
ราตรีนาน,  ขอพระองค  โปรดใหผูนีบ้วชกอน,  ขาพระองคทั้ง 
หลาย  จักทําสามีจิกรรมมีการอภิวาทเปนตนแกเขา,  ความถือตัวของ 
ขาพระองค  จักสรางสิ้นไปดวยอาการอยางนี้,"  ดังนี้แลว  ใหอุบาลีนั้น 
บวชกอน,  ภายหลังตัวจึงไดทรงผนวช. บรรดาศากยภิกษุ ๖ รปูนั้น 
ทานพระภัททิยะไดเปนพระอรหันตเตวิชโช๑  โดยระหวางพรรษาน้ัน 
นั่นเอง.  ทานพระอนุรุทธะเปนผูมีจักษุเปนทิพย  ภายหลัง ทรงสดับ 
มหาปุริสวิตักกสูตร ๒  ไดบรรลุพระอรหัตแลว.  ทานพระอานนท  ไดต้ัง 
 
๑.  วิชฺชา  ๓  คือ  ปุพฺเพนวิาสานุสฺสติาณ  ๑ จุตูปปาตาณ  ๑  อาสวกขฺยาณ ๑. 
๒.  องฺ.  อฏก.  ๒๓/๓๒๓.  
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อยูในโสดาปตติผลแลว.  พระภคุเถระและพระกิมพิลเถระ  กายหลัง  
เจริญวิปสสนาไดบรรลพุระอรหัต.   พระเทวทัตไดบรรลฤุทธ์ิอันเปน 
ของปุถุชน. 
                 [พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แกอชาตสัตรุราชกุมาร] 
        ในกาลตอมา  เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงโกสัมพี,  ลาภแล 
สักการะเปนอันมาก  เกิดข้ึนแดพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆสาวก. 
มนุษยทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้น  มมีือถือผาและเภสัชเปนตน  เขาไป 
สูวิหารแลว  ถามกันวา  "พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ?  พระสารีบุตร- 
เถระอยูที่ไหน ?  พระมหาโมคคัลลลานเถระอยูที่ไหน? พระมหากัสสป- 
เถระอยูที่ไหน ?  พระภัททิยเถระอยูที่ไหน ?  พระอนุรุทธเถระอยู 
ที่ไหน  ?  พระอานนทเถระอยูที่ไหน ?  พระภคุเถระอยูที่ไหน ?  พระ 
กิมพิลเถระอยูที่ไหน ?"  ดังน้ีแลว  เที่ยวตรวจดูที่นั่งแหงอสิติมหา- 
สาวก. ชื่อวาผูถามวา "พระเทวทัตเถระนั่งหรือยืนท่ีไหน ?"  ดังน้ี 
ยอมไมมี.  พระเทวทัตน้ันจึงคิดวา "เราบวชพรอมกันดวยศากยะ 
เหลาน้ีเหมือนกัน,  แมศากยะเหลาน้ี  เปนขัตติยบรรพชิต,  แมเรา 
ก็เปนขัตติยบรรพชิต,  พวกมนุษยมีมือถือลาภและสักการะแสวงหา 
ทานเหลาน้ีอยู,  ผูเอยถึงชื่อของเราบางมิไดมี,  เราจะสมคบ๑กับใคร 
หนอแล  พึงยังใครใหเสื่อมใสแลวยังลาภและสักการะใหเกิดแกเราได." 
ทีนั้น ความตกลงใจน้ีมีแกเธอวา  "พระเจาพิมพิสารนี้ พรอมกบั 
บริวาร ๑๑ นหุต  ทรงดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว  ดวยทัสสนะเปน 
 
๑.  เอกโต  หุตวฺา. 
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ปฐมน่ันแล,  เราไมอาจจะสมคบกันพระราชาน่ันได,  แมกับพระเจา  
โกศล เราก็ไมสามารถจะคบได,  สวนพระอชาตสัตรุกุมาร  พระโอรส 
ของพระราชา๑นี้แล  ยังไมรูคุณและโทษของใคร  ๆ, เราจักสมคบกับ 
กุมารน้ัน".  พระเทวทัตน้ันออกจากกรุงโกสัมพี  ไปสูกรุงราชคฤห 
นฤมิตเพศเปนกุมารนอย พันอสรพิษ  ๔  ตัวที่มือและเทาท้ัง ๔,  ตัว 
หน่ึงที่คอ,  ตัวหนึ่งทําเปนเทริดบนศีรษะ,  ตัวหนึ่งทําเฉวียงบา, 
ลงจากอากาศดวยสังวาลงูนี้  นั่งบนพระเพลาของพระอชาตสัตรุกุมาร, 
เมื่อพระกุมารน้ันทรงกลวัแลว  ตรัสวา  "ทานเปนใคร ?"  จึงถวาย 
พระพรวา  "อาตมะ  คือเทวทัต,"  เพ่ือจะบรรเทาความกลัวของ 
พระกุมาร  จึงกลับอัตภาพน้ัน  เปนภิกษุทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวร 
ยืนอยูเบื้องหนา  ยังพระกุมารน้ันใหทรงเส่ือมใส  ยังลาภและสักการะ 
ใหเกิดแลว. 
                         [พระเทวทัตพยายามฆาพระพุทธเจา] 
        พระเทวทัตน้ัน  อันลาภและสักการะครอบงําแลว  ยังความคิด 
อันลามกใหเกิดข้ึนวา  "เราจักบริหารภิกษุสงฆ"  ดังนี้แลว  เสื่อม 
จากฤทธ์ิพรอมดวยจิตตุปบาทแลว ถวายบังคาพระศาสดาซ่ึงกําลัง 
ทรงแสดงธรรมแกบริษัท  พรอมดวยพระราชา  ในพระเวฬุวันวิหาร 
ลุกจากอาสนะแลวประคองอัญชลี  กราบทูลวา  "พระเจาขา  เวลานี้ 
พระผูมีพระภาคทรงชราแกเฒาแลว,  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงเปน 
ผูขวนขวายนอย  ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งธรรมเครื่องอยูสบายในทิฏฐ- 
 
๑.  หมายถึงพระเจาพิมพิสารผูครองมคธรัฐ.  
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ธรรมเถิด,  หมอมฉันจักบริหารภิกษุสงฆ  ขอพระองคโปรดมอบ 
ภิกษุสงฆประทานแกหมอมฉันเถิด"  ดังน้ีแลว  ถกูพระศาสดาทรง 
รุกรานดวยขฬาสิกวาทะ๑  ทรงหามแลว,  ไมพอใจ  ไดผูกอาฆาตน้ี 
ในพระตถาคตเปนครั้งแรกแลวหลักไป. 
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาค  รับสั่งใหทําปกาศนียกรรม๒ในกรุง- 
ราชคฤหแกเธอแลว. เธอคิดวา  "เดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกําจัด 
เสียแลว,  บัดนี้  เราจักทําความพินาศแกสมณโคดมน้ัน" ดังน้ีแลว 
จึงไปเฝาอชาตสัตรุกุมาร ทูลวา  "พระกุมาร  เมื่อกอนแล  มนุษย 
ทั้งหลายมีอายุยืน,  บัดนี้อายุนอย, ก็ขอท่ีพระองคพึงทิวงคตเสียต้ังแต 
ยังเปนพระกุมาร  นั่นเปนฐานะมีอยูแล.  พระกุมาร  ถากระน้ัน 
พระองคจงสําเร็จโทษพระบิดา  เปนพระราชาเถิด,  อาตมะสําเร็จโทษ 
พระผูมีพระภาคแลว จักเปนพระพุทธเจา,"  ครั้นเมื่อพระกุมารน้ัน 
ดํารงอยูในราชสมบัติแลว, ไดแตงบุรุษท้ังหลายเพ่ือจะฆาพระตถาคต, 
ครั้นเมื่อบุรุษเหลาน้ันบรรลโุสดาปตติผลกลับไปแลว,  จึงข้ึนเขาคิชฌ- 
กูฏเอง กลิ้งศิลาดวยจงใจวา  "เราเองจักปลงพระสมณโคดมจากชีวิต" 
ไดทํากรรมคือยังพระโลหิตใหหอข้ึน,  เมื่อไมอาจฆาดวยอุบายแมนี้  จึง 
ใหปลอยชางนาฬาคิรีไปอีก.  เมื่อชางนั้นกําลังเดินมา,  พระอานนท- 
เถระยอมสละชีวิตของตนถวายพระศาสดา  ไดยืนขวางหนาแลว. 
        พระศาสดาทรงทรมานชางแลว  เสด็จออกจากพระนครมาสูพระ 
วิหาร เสวยมหาทานท่ีพวกอุบาสกหลายพันนํามาแลว  ทรงแสดง 
 
๑.  ดวยวาทะวา  ผูบริโภคปจจัยดจุน้ําลาย. ๒.  กรรมอันสงฆควรประกาศ.  
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อนุปุพพีกถาโปรดชาวกรงุราชคฤหนับได ๑๘ โกฏิ  ซึ่งประชมุกันใน  
วันนั้น.  ธรรมาภิสมัยเกิดมีแกสัตวประมาณแปดหม่ืนสี่พัน. 
        พระผูมพีระภาค ทรงสดับกถาพรรณนาคุณของพระเถระวา 
"แม  ทานพระอานนทมีคุณมาก;  เมื่อพระยาชางชื่อเห็นปานน้ัน 
มาอยู,  ไดยอมสละชีวิตของตนยืนขวางหนาพระศาสดา" ดังน้ีแลว 
ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตบัดนี้เทาน้ัน;  ถึงครั้งกอน  อานนท 
นี้  ก็ยอมสละชีวิตเพ่ือประโยชนแหงเราแลวเหมือนกัน"  อันภิกษุ 
ทั้งหลายทูลออนวอนแลว  จึงตรัสจุลหสชาดก๑  มหาหสชาดก๒  และ 
กักกฏกชาดก๓. 
                   [กรรมชั่วของพระเทวทัตปรากฏแกมหาชน] 
        กรรมแมของพระเทวทัต  เพราะยังพระอชาตสัตรุกุมารใหสําเร็จ 
โทษพระราชา  (พระราชาบิดา) เสียก็ดี  เพราะแตงนายขมังธนูก็ดี 
เพราะกลิ้งศิลาก็ดี  มิไดปรากฏเหมือนเพราะปลอยชางนาฬาคิรีเลย. 
คราวนั้นแล  มหาชนไดโจษจันกันข้ึนวา  "แมพระราชาก็พระเทวทัต 
นั่นเองเปนผูใหสําเร็จโทษเสีย,  แมนายขมังธนูก็พระเทวทัตน่ันเองแตง 
ข้ึน,  แมศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลง,  และบัดนี้เธอก็ไดปลอย 
ชางนาฬาคิรี,  พระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเปนปานน้ี."  พระราชา 
ทรงสดับถอยคําของมหาชนแลว  จึงใหนําสํารับ  ๕๐๐ คืนมา  มิไดเสด็จ 
ไปยังท่ีอุปฏฐากของพระเทวทัตน้ันอีก.  ถึงชาวพระนคร  ก็มิไดถวาย 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๘/๖๘.  ตทฏกถา. ๘๑๒๑๑. ๒.  ขุ. ชา.  ๒๘/๗๗.  ตทฏกถา. ๘/๒๔๒. 
๓. ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๕. ตทฏกถา.  ๔/๓๓๕.   ตตฺถ.  ปน  กกฺการุชาตกนตฺิ  ขายติ. 
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แมวัตถุมาตรวาภิกษุแกเธอซึ่งเขาไปยังสกุล.  
                    [พระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕  ประการ] 
        พระเทวทัตน้ัน  เสื่อมจากลาภและสักการะแลว ประสงคจะ 
เลี้ยงชีวิตดวยการหลองลวง จึงเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลขอวัตถุ๑ ๕ 
ประการ  อันพระผูมีพระภาค  ทรงหามวา  "อยาเลย  เทวทัต  ผูใด 
ปรารถนา,  ผูนั้นก็จงเปนผูอยูปาเถิด"  ดังน้ีแลว  ทูลวา  "ผูมีอายุ 
คําพูดของใครจะงาม  ของพระตถาคตหรือของขาพระองค ?  ก็ 
ขาพระองคกลาวดวยสามารถขอปฏิบัติอยางนี้วา  'พระ 
เจาขา  ดังขาพระองคขอประทานโอกาส  ขอภิกษุทั้งหลายจงเปน 
ผูอยูปา  เที่ยวบิณฑบาต  ทรงผาบังสุกุล  อยูโคนไม  อยางพึงฉันปลา 
และเน้ือจนตลอดชีวิต,"  แลวกลาวา  "ผูใดใครจะพนจากทุกข,  ผูนั้น 
จงมากับเรา"  ดังน้ีแลว  หลีกไป. ภิกษุบางพวกบวชใหม  ม ี
ความรูออน  ไดสดับถอยคําของพระเทวทัตน่ัน"  ดังน้ีแลว 
ไดสมคบกับเธอ. 
                                   [พระเทวทัตทําลายสงฆ] 
        พระเทวทัตน้ัน  ยังผูเสื่อมใสในของเศราหมองใหเขาใจ ดวย 
วัตถุ ๕ ประการน้ัน  พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูปใหเที่ยวขอ  (ปจจัย) 
ในสกุลทั้งหลายมาบริโภค  พยายามเพ่ือทําลายสงฆแลว.  เธออัน 
พระผูมีพระภาค ตรัสถามวา  "เทวทัต  ไดยินวา  เธอพยายาม 
 
๑.  วิ.  จุล.  ๗/๑๙๑.  
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เพ่ือทําลายสงฆ  เพ่ือทําลายจักร  จริงหรือ ?"  ทูลวา  "จริง  พระผูมี- 
พระภาค,"  แมพระองคทรงโอวาทดวยพระพุทธพจนมีอาทิวา  "เทวทัต 
การทําลายสงฆมีโทษหนักแล"  ก็มิไดเชื่อถือพระวาจาของพระศาสดา 
หลีกไปแลว,  พบทานพระอานนทซึ่งกําลังเท่ียวไปบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤห    จึงกลาว     "อานนท     ผูมอีายุ     ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
ขาพเจา    จักทําอุโบสถ    จักทําสังฆกรรม    เวนจากพระผูมีพระภาค 
เวนจากภิกษุสงฆ. 
        พระเถระกราบทูลความน้ันแดพระผูมีพระภาค, พระศาสดาทรง 
ทราบความน้ันแลว    เกดิธรรมสังเวช    ทรงปริวิตกวา     "เทวทัต 
ทํากรรมเปนเหตุใหตนไหมในอเวจี  อันเกี่ยวถึงความฉิบหายแกสัตว- 
โลกทั้งเทวโลก"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "กรรมทั้งหลายที่ไมดีและไมเปนประโยชนแก 
                ตน  ทําไดงาย,  กรรมใดแล  เปนประโยชนดวย 
                ดีดวย,  กรรมนั้นแล  ทําไดยากอยางย่ิง." 
ทรงเปลงพระอุทานน้ีอีกวา 
                "กรรมดีคนดีทําไดงาย,  กรรมดีคนชั่วทําได 
                ยาก,  กรรมชั่วคนช่ัวทําไดงาย,  กรรมชัว่พระ 
                อรยิเจาท้ังหลายทําไดยาก๑." 
        ครั้งน้ันแลว  พระเทวทัตน่ัง ณ สวนขางหน่ึงพรอมดวยบริษัทของ 
ตน  ในวันอุโบสถ  กลาววา  "วัตถุ  ๕  ประการเหลาน้ี  ยอมชอบใจ 
 
๑.  วิ.  จุล.  ๗/๑๙๕.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๖๗.  
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แกผูใด,  ผูนั้นจงจับสลาก"  เม่ือพวกภิกษุวัชชีบุตร  ๕๐๐ รูป  ผูบวช 
ใหม  ยังไมรูจักธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทําท่ัวถึง  จับสลาก  
กันแลว,  ไดทําลายสงฆ  พาภิกษุเหลานั้นไปสูคยาสีสประเทศ. 
                   [อัครสาวกท้ัง ๒  ชักจูงภิกษุกลับเขาพวกได] 
        พระศาสดา  ทรงสดับความท่ีพระเทวทัตนั้นไปแลว  ณ  ที่นั้น จึง 
ทรงสงพระอัครสาวกท้ัง ๒ ไป  เพ่ือประโยชนแกการนําภิกษุเหลาน้ันมา. 
พระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้นไป ณ ที่นั้นแลว  พร่ําสอนอยูดวยอนุสาสนีเนื่อง 
ในอาเทศนาปาฏิหาริย  และอนุสาสนีอันเนื่องในอิทธิปาฏิหาริย  ยัง 
ภิกษุเหลาน้ันใหดื่มอมตธรรมแลว  ไดพามาทางอากาศ. 
         ฝายพระโกกาลิกแล กลาววา  "เทวทัตผูมีอายุ  ลุกข้ึนเถิด, 
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  นําเอาภิกษุเหลาน้ันไปหมดแลว, 
ผมบอกทานแลวไมใชหรอืวา  'ผูมีอายุ  ทานอยาไวใจพระสารีบุตร   
และพระโมคคัลลานะ,  (เพราะ)  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
มีความปรารถนาลามก  ลอํุานาจแหงความปรารถนาลามก" ดังน้ีแลว 
เอาเขากระแทกท่ีทรวงอก๑ (พระเทวทัต) .  โลหิตอุนไดพลุงออกจาก 
ปากพระเทวทัตในที่นั้นเอง. 
        ฝายพวกภิกษุเห็นทานพระสารีบุตร  มีภิกษุสงฆแวดลอมมาทาง 
อากาศแลว  กราบทูลวา "ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระสารีบุตร 
ในเวลาไป มีตนเปนที่  ๒  เทาน้ันไปแลว,  บัดนี้บริวารมากมา 
ยอมงามแท." 
 
๑.  ทามกลางหทัย.  
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                            [บุรพกรรมของพระเทวทัต] 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   มิใชแตบัดนี้เทาน้ัน. 
แมในกาลท่ีเธอเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน  บุตรของเรา  มาสูสํานักของ 
เรา  ก็ยอมงามเหมือนกัน" ดังน้ีแลว  ไดตรัสชาดกน้ีวา๑ 

                "ความจําเริญ  ยอมมีแกผูมศีีลท้ังหลาย  ผู 
                ประพฤติปฏิสันถาร,  ทานจงดู  เนื้อชื่อลักษณะ 
                อนัหมูญาติแวดลอมมาอยู,  อนึ่ง ทานจงดูเน้ือ 
                ชือ่กาละนี้  ที่เส่ือมจากญาติทั้งหลายเทียว" 
ดังน้ีเปนตน. เมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ไดทราบวา  พระเทวทัต  ใหพระอัครสาวก ๒ องคนั่งท่ีขางทั้ง ๒ แลว 
กลาววา  'เราจะแสดงธรรมดวยพุทธลีลา'  ทํากิริยาตามอยาง 
พระองคแลว"  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   ไมใชแตบัดนี้เทาน้ัน, 
แมครั้งกอน  เทวทัตน้ี  กพ็ยายามทําตามเยี่ยงอยางของเรา, แต 
ไมสามารถ" ดังน้ีแลว  ตรสันทีจรกากชาดกวา๒ 

                "เออก็  วรีกะ ทานยอมเหน็นก  ชื่อสวฏิฐกะ 
                ซึง่ขานเพราะ  มีสรอยคอเหมือนนกยูง  ซึ่งเปน 
                ผัวของฉันไหม ?  นกสวิฏฐกะ  ทําเย่ียงนกที่ 
                เท่ียวไปไดทั้งในนํ้าและบนบก  บริโภคปลาสด 
                เปนนิตยนั้น ถูกสาหรายพันตายแลว" 
 
๑.  ขุ.   ชา. ๒๗/๔  ตทฏกถา.  ๑/๒๑๗. ลกฺขณชาตก. 
๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๗๕.  ชาตเก  วีรกชาตกนตฺิ  ขายติ.  
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ดังน้ีเปนตน,  แมวันอ่ืน ๆ อีก  ทรงปรารภกถาเชนนั้นเหมือนกัน 
ตรัสชาดกท้ังหลายเปนตนอยางนี้วา 
                "นกกระไนนี้  เมื่อจะเจาะซึ่งหมูไมทั้งหลาย  ได 
                เท่ียวไปแลวหนอ  ที่ตนไมมีอวัยวะเปนไมแหง 
                ไมมีแกน,  ภายหลัง  มาถึงไมตะเคียนท่ีมีแกน 
                เกดิแลว  ไดทําลายขมองศีรษะแลว๑." 
                และวา  "ไขขอของทาน  ไหลออกแลว, 
                กระหมอมของทาน  อันชางเหยียบแลว, ซี่โครง 
                ทกุซี่ของทาน อันชางหักเสียแลว,  คราวน้ี 
                งามหนาละซิเพ่ือน."๒ 

ทรงปรารภกถาวา "พระเทวทัต  เปนผูอกตัญู,"  จึงตรัสชาดก 
ทั้งหลายมีอาทิอีกวา 
                "ขาพเจาไดทํากิจใหทานจนสุดกําลังของขาพเจา 
                ทีม่ีอยูเทียว,  ขาแตพระยาเนื้อ  ขาพเจาขอ 
                นอบนอมตอทาน, ขาพเจานาจะไดอะไร ๆ บาง 
                ซ.ิ  ขอท่ีเจาอยูในระหวางฟนของเรา  ผูมีโลหิต 
                เปนภักษา  ทํากรรมหยาบชาเปนนิตย  ยังเปน 
                อยูได  ก็เปนลาภมากอยูแลว."๓ 

ทรงปรารภความตะเกียกตะกาย  เพ่ือจะฆา  (พระองค)  ของพระ 
 
๑. ขุ.  ชา.  ๒๗/๗๗.  ตทฏกถา.  ๓/๒๑๕. กนฺทคลกชาดก.  ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๔๖  ตทฏ- 
กถา. ๒/๓๘๔. วิโรจนชาดก.  ๓.  ขุ. ชา.  ๒๗/๑๓๓  ตทฏกถา.  ๕/๒๕๘ ชวสกุณชาตก.  
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เทวทัตน้ันอีก  ตรัสชาดกทั้งหลายเปนตนวา 
                "ดูกอนไมมะลื่น    ขอท่ีเจากลิ้งมานี้  กวางรู 
                แลว, เราจักไปยังไมมะลื่นตนอื่น  เพราะวา 
                ผลของเจาเราไมชอบใจ๑" 
เมื่อกถายังเปนไปอยูอีกวา  "พระเทวทัตเสื่อมแลวจากผล ๒ ประการ 
คือ  จากลาภและสักการะประการหนึ่ง  จากสามัญผลประการหนึ่ง," 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  มิใชแตบัดนี้เทานั้น,  แม 
ครั้งกอน     เทวทัตก็เสื่อมแลวเหมือนกัน"     ดังน้ีแลว     ตรสัชาดก 
ทั้งหลายเปนตนวา 
                "ตาทั้ง ๒ แตกแลว,  ผาก็หายแลว, และเพ่ือน 
                บานก็บาดหมางกัน,  ผัวและเมีย  ๒  คนน้ัน  ม ี
                การงานเสียหายแลว  ทั้ง ๒ ทาง  คือ  ทัง้ทางน้ํา 
                ทั้งทางบก๒." 
        พระศาสดา เมื่อประทับอยูกรุงราชคฤห ทรงปรารภพระ 
เทวทัต  ตรัสชาดกเปนอันมาก  ดวยประการอยางนั้นแลว เสด็จ 
(ออก)  จากกรุงราชคฤหไปสูเมืองสาวัตถี ประทับอยูในพระเชตวัน 
มหาวิหาร. 
                     [พระเทวทัตใหสาวกนําไปเฝาพระศาสดา] 
        ฝายพระเทวทัตแล  เปนไขถึง  ๙  เดือน,  ในกาลสุดทาย  ใคร 
 
๑.  ขุ. ชา.  ๒๗/๗.  ตทฏกถา.  ๑/๒๖๑.  กุรุงฺคมิชาดก. 
๒.  ขุ.  ชา. ๒๗/๔๕.  ตทฏกถา. ๒/๒๗๔  อุภโตภฏชาดก. 
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จะเฝาพระศาสดา  จึงบอกพวกสาวกของตนวา "เราใครจะเฝาพระ 
ศาสดา,  ทานท้ังหลายจงแสดงพระศาสดาน้ันแกเราเถิด,"  เมื่อสาวก 
เหลาน้ันตอบวา  "ทานในเวลาที่ยังสามารถ ไดประพฤติเปนคนมีเวร 
กับพระศาสดา,  ขาพเจาทั้งหลายจักนําทานไปในท่ีพระศาสดาประทับ 
อยูไมได,"  จึงกลาววา "ทานท้ังหลายอยางใหขาพเจาฉิบหายเลย 
ขาพเจาทําอาฆาตในพระศาสดา, แตสําหรับพระศาสดาหามีความอาฆาต 
ในขาพเจาแมประมาณเทาปลายผมไม."  จริงอยู  พระผูมีพระภาคน้ัน 
                ทรงมีพระทัยสม่ําเสมอในบุคคลท่ัวไป  คือ ใน 
                นายขมังธนู  ในพระเทวทัต  ในโจรองคุลิมาล 
                ในชางธนบาลและในพระราชหุล, 
เพราะฉะนั้น  พระเทวทัตจึงออนวอนแลว ๆ เลา  ๆ วา  "ขอทาน 
 ืทั้งหลาย จงแสดงพระผูมีพระภาคแกขาพเจา."  ทีนั้น  สาวกเหลาน้ัน 
จึงพรพระเทวทัตน้ันออกไปดวยเตียงนอย  ภิกษุทัง้หลายไดขาวการ 
มาของพระเทวทัตน้ัน  จึงกราบทูลพระศาสดาวา "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาววา  พระเทวทัตมาเพ่ือประโยชนจะเฝาพระองค." พระ 
ศาสดาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตน้ันจักไมไดเห็นเราดวยอัตภาพ 
นั้น." นัยวา  พวกภิกษุยอมไมเห็นพระพุทธเจาอีก  จําเดิมแตกาล 
ที่ขอวัตถุ ๕ ประการ,  ขอน้ียอเปนธรรมดา.  พวกภิกษุกราบทูลวา 
"พระเทวทัตมาถึงท่ีโนนและที่โนนแลว  พระเจาขา." 
        ศ.  เทวทัตจงทําส่ิงที่ตนปรารถนาเถอะ,  (แตอยางไรเสีย)  เธอ 
ก็จักไมไดเห็นเรา.  
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         ภ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยชนหน่ึง 
แตที่นี้แลว,  (และทูลตอๆ  ไปอีกวา) มาถึงกึ่งโยชนแลว,  คาพยุตหนึ่ง 
แลว,  มาถึงที่ใกลสระโบขรณีแลว  พระเจาขา. 
        ศ.  แมหากเทวทัตจะเขามาภายในพระเชตวัน,  ก็จักไมไดเห็นเรา 
เปนแท. 
                              [พระเทวทัตถูกธรณีสูบ] 
        พวกสาวก พาพระเทวทัต  วางเตียงลงริมฝงสระโบกขรณี 
ใกลพระเชตวันแลว  ตางกันไปเพ่ือจะอาบน้ําในสระโบกขรณี 
        แมพระเทวทัตแล  ลกุจากเตียงนั่งวางเทาท้ัง ๒ บนพ้ืนดิน. 
เทาท้ัง ๒ นั้นก็จมแผนดินลง. เธอจมลงแลวโดยลาํดับเพียงขอเทา, 
เพียงเขา,  เพียงเอง,  เพียงนาม  จงถึงคอ,  ในเวลาท่ีกระดูกคางจางจดถึง 
พ้ืนดิน  ไดกลาวคาถานี้วา 
                "ขาพระองคขอถึงพระพุทธเจาพระองคนั้น  ผู 
                เปนบุคคลเลิศ  เปนเทพย่ิงเทพ เปนสารถี 
                ฝกนรชน  มีพระจักษุรอบคอบ  มีพระลักษณะ 
                (แตละอยาง)  เกิดดวยบุญต้ังรอย๑  วาเปนที่พ่ึง 
                ดวยกระดูกเหลาน้ี  พรอมดวยลมหายใจ." 
        นัยวา  พระตถาคตเจาทรงเห็นฐานะนี้  จึงโปรดใหพระเทวทัต 
บวช.  กถ็าพระเทวทัตน้ัน  จักไมไดบวชไซร,  เปนคฤหัสถ  จักได 
ทํากรรมหนัก,  จักไมไดอาจทําปจจัยแหงภพตอไป,  ก็แลครั้งบวช 
 
๑.  สตปฺุลกฺขณนฺติ  สเตน  สเตน  ปฺุกมฺเมน  นพิพฺตฺตเอเกกลกขฺณนฺติ  อตฺโถ.  
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แลว  จักกรรมหนักก็จริง,  (ถึงดังน้ัน)  ก็จะสามารถทําปจจัยแหง  
ภพตอไปได"  เพราะฉะน้ัน  พระศาสดาจึงโปรดใหเธอบวชแลว.  

   [พระเทวทัตเกิดในอเวจีถูกตรึงดวยหลาวเหล็ก] 
        จริงอยู  พระเทวทัตน้ัน  จักเปนพระปจเจกพุทธเจา นามวา 
อัฏฐสสระ  ในที่สุดแหงแสนกัลปแตกัลปนี้  พระเทวทัตน้ันจมดินไปแลว 
เกิดในอเวจี.  และเธอเปนผูไหวติงไมได  ถูกไปไหมอยู  เพราะเปน 
ผูผิดในพระพุทธเจาผูไมหว่ันไหว.  สรีระของเธอสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน 
เกิดในกนเอวจีซึ่งมีประมาณ  ๓๐๐ โยชน, ศีรษะสอดเขาไปสูแผนเหล็ก 
ในเบื้องบน  จงถึงหมวกหู,  เทาท้ัง ๒ จมแผนดินเหล็กลงไปขางลาง 
จนถึงขอเทา, หลาวเหล็กมีปริมาณเทาลําตาลขนาดใหญ  ออกจากฝา 
ดานหน่ึง  แทงกลางหลังทะลุหนาอก  ปกฝาดวยหนา,  อีกหลาวหน่ึง 
ออกจากฝาดานขวา  แทงสีขางเบ้ืองขวา  ทะลุออกสีขางเบื้องซาย 
ปกฝาดานซาย, อีกหลาวหน่ึง  ออกจากแผนขางบน  แทงกระหมอม 
ทะลุออกสวนเบื้องตํ่า  ปกลงสูแผนดินเหล็ก.  พระเทวทัตน้ัน  เปน 
ผูไหวติงไมได  อันไฟไหมในอเวจีนั้น  ดวยประการอยางนี้. 

   [เมื่อกอนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดา] 
        ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันวา "พระเทวทัตถึงฐานะประมาณ 
เทาน้ี ไมทันไดเฝาพระศาสดา  จมลงสูแผนดินแลว."  พระศาสดา 
ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เทวทัตประพฤติผิดในเรา จมดินลงไปใน 
บัดนี้เทาน้ันหามิได,  แมครั้งกอน  เธอก็จมลงแลวเหมือนกัน,"  เพ่ือ  
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จะทรงแสดงความท่ีบุรุษหลงทาง อันพระองคปลอบโยนแลว  ยก  
ข้ึนหลังของตนแลว  ใหถึงท่ีอันเกษมแลว  กลับมาตัดงาทั้งหลายอีก 
ถึง ๓ ครั้ง อยางนี้คือ  ที่ปลาย  ที่ทามกลาง  ที่โคน,  ในวาระท่ี  ๓  เมื่อ 
กาวลวงคลองจักษุแหงมหาบุรุษแลว  ก็จมแผนดิน  ในกาลท่ีพระองค 
เปนพระยาชาง  จึงตรัสชาดก๑นี้เปนตนวา 
                "หากจะใหแผนดินทั้งหมดแกคนอกตัญูผู 
                เพงโทษเปนนิตย  ก็ไมยังเขาใหยินดีไดเลย." 
เมื่อกถาต้ังข้ึนแลวเชนนั้นนั่นแลแมอีก  จึงตรัสขันติวาทิชาดก๒  เพ่ือ 
ทรงแสดงความท่ีพระเทวทัตน้ัน  ครั้งเปนพระเจากลาพุประพฤติผิด 
ในพระองค  ผูเปนขันติวาทีดาบส  แลวจมลงสูแผนดิน  และจุลล- 
ธรรมปาลชาดก๓ เพ่ือทรงแสดง  ความท่ีพระเทวทัตน้ัน  ครั้งเปน 
พระเจามหาปตาปะ  ประพฤติผิดในพระองคผูเปนจุลลธรรมปาละแลว 
จมลงสูแผนดิน. 
        ก็ครั้นเม่ือพระเทวทัตจมดินไปแลว,  มหาชนราเริงยินดี  ให 
ยกธงชายธงปฏากและตนกลวย  ต้ังหมอนํ้าอันเต็มแลว  เลนมหรสพ 
ใหญ  ดวยปรารภวา  "เปนลาภของพวกเราหนอ."  พวกภิกษุกราบทูล 
ขอความน้ันแดพระผูมีพระภาค.  พระผูมีพระภาค  ตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เมื่อพระเทวทัตตายแลว, มหาชนยินดีมิใชแตบัดนี้เทานั้น, 
แมครั้งกอน   ก็ยินดีแลวเหมือนกัน,"  เพ่ือจะทรงแสดงความท่ีมหาชน 
 
๑.  ขุ. ชา.  ๒๗/๒๓  ตทฏกถา.  ๒/๑๒๘.  สีลวนาคชาตก. ๒.  ขุ.  ชา.  ๒๒/๑๓๗. 
ตทฏกถา.  ๔/๒๗๕.  ๓.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๗๐.  ตทฏกถา.  ๔/๔๕๐.  
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เปนผูยินดีในเมื่อพระราชานามวา  ปงคละ  ในนครพารณาสีซึ่งดุราย  
หยาบชา  ไมเปนที่รักของชนทั่วไป  สวรรคตแลว  จึงตรัสปงคลชาดก๑ 

นี้เปนตนวา 
        พระโพธิสัตวกลาวคาถาวา 
                "ชนท้ังส้ิน  อันพระเจาปงคละเบียดเบียนแลว, เมื่อ 
                ทาวเธอสวรรคตแลว,  ชนท้ังหลาย  ยอมเสวยปติ, 
                พระเจาปงคละมีพระเนตรไมดํา  ไดเปนที่รักของเจา 
                หรือ ?  แนะนายประตู  เหตุไร ?  เจาจึงรองไห." 
        นายประตูกลาวตอบวา 
                "พระราชา  มพีระเนตรไมดํา  หาไดเปนที่รักของ 
                ขาพระองคไม,  ขาพระองคกลัวแตการเสด็จกลับมา 
                ของพระราชาน้ัน, ดวยวา  พระราชาพระองคนั้น 
                เสด็จไปจากท่ีนี้แลว  พึงเบยีดเบียนมัจจุราช,  มัจจุ- 
                ราชน้ันถูกเบียดเบียนแลว  พึงนําพระองคกลับมาที่ 
                นีอ้ีก." 
                      [ผูทําบาปยอมเดือนรอนในโลกทั้ง ๒] 
        ภิกษุทั้งหลาย  ทลูถามพระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
บัดนี้  พระเทวทัตเกิดแลว ณ ที่ไหน ?  พระศาสดาตรัสวา  "ในอเวจี 
มหานรก  ภิกษุทั้งหลาย."  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระเทวทัตประพฤติเดือดรอนในโลกน้ีแลว  ไปเกิดในสถานท่ี 
 
๑.  ขุ.  ชา. ๒๗/๙๒.  ตทฏกถา.  ๓/๓/๙.  
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เดือดรอนน่ันแลอีกหรือ ?" 
        พระศาสดา ตรัสวา  "อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  ชนทั้งหลาย 
จงเปนบรรพชิตก็ตาม  เปนคฤหัสถก็ตาม,  มีปกติอยูดวยความประมาท 
ยอมเดือดรอนในโลกท้ัง  ๒  ทีเดียว"  ดังน้ีแลว ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ผูมีปกติทําบาป  ยอมเดือนรอนในโลกนี้  ละ 
                ไปแลวยอมเดือนรอน  เขายอมเดือดรอนใน 
                โลกท้ัง ๒,  เขายอมเดือดรอนวา  'กรรมชั่วเรา 
                ทําแลว,'  ไปสูทุคติ  ยอมเดือดรอนยิ่งขึ้น." 
                                               [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  อิธ  ตปฺปติ  ความวา ยอมเดือด 
รอนในโลกนี้  ดวยเหตุเพียงโทมนัส  ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม. 
        บทวา เปจฺจ  ความวา  สวนในโลกหนา  ยอมเดือดรอนเพราะ 
ทุกขในอบายอันรายแรงยิ่ง  ดวยความเดือดรอนเพราะวิบาก. 
        บทวา  ปากการี  ความวา  ผูทําบาป  มีประการตาง ๆ 
        บทวา  อุภยตฺถ  ความวา  ชื่อวา  ยอมเดือดรอนในโลกท้ัง ๒ 
ดวยความเดือดรอน  มีประการดังกลาวแลวน้ี. 
        สองบทวา ปาป  เม ความวา   ก็ผูมีปกติทําบาปน้ัน  เมื่อเดือดรอน 
ดวยความเดือดรอนเพราะกรรม  ชื่อวายอมเดือนรอน  ดวยคิดวา 
"กรรมชั่วเราทําแลว,"  ขอน้ันเปนความเดือดรอนมีประมาณเล็กนอย; 
แตเมื่อเดือดรอน  ดวยความเดือดรอยเพราะวิบาก  ชื่อวา  ไปสูทุคติ 
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ยอมเดือดรอนยิ่งข้ึน คือยอมเดือดรอนเหลือเกิน ดวยความเดือดรอน 
อันหยาบชาอยางยิ่ง. 
        ในกาลจบคาถา  ชนเปนอันมาก  ไดเปนพระอริยบุคคล  มพีระ 
โสดาบันเปนตนแลว.  เทศนาเปนประโยชนแกมหาชน ดังน้ีแล. 
                                  เรื่องพระเทวทัต  จบ.  
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                             ๑๓. เรือ่งนางสุมนาเทวี [ ๑๓ ] 
                                      [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง 
สุมนาเทวี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อิธ นนฺทติ  เปจฺจ  นนทฺติ" 
เปนตน. 
                        [อบรมลูกหลานใหรับหนาที่ของตน] 
        ความพิสดารวา ภิกษุสองพันรูป  ยอมฉันในเรือนของอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน,  ในเรือนของนางวิสาขามหา- 
อุบาสิกาเชนน้ัน.  ก็บุคคลใด  ๆ  ในกรุงสาวัตถี เปนผูประสงคจะถวาย 
ทาน,  บุคคลน้ัน  ๆ ตองไดโอกาสของทานทั้ง ๒  นั้นกอนแลว  จึงทําได. 
        ถามวา "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะคนอ่ืน ๆ ถามวา  'ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
หรือนางวิสาขา  มาสูโรงทานของทานแลวหรือ?" เมื่อเขาตอบวา 
"ไมไดมา,"  ยอมติเตียน  แมทานอันบุคคลสละทรัพยต้ังแสนแลวทํา 
วา  "นี่ชื่อวาทานอะไร ?."  เพราะทานทั้ง ๒ นั้น  ยอมรูจักความ 
ชอบใจของภิกษุสงฆและกิจอันสมควรแกภิกษุสงฆ.  เม่ือทานท้ัง ๒ นั้น 
อยู,  พวกภิกษุยอมฉันไดตามพอใจทีเดียว.  เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนที่ 
ประสงคจะถวายทาน  จึงเชิญทานท้ัง ๒ นั้นไป.  ทานท้ัง ๒ นั้น 
ยอมไมไดเพ่ือจะอังคาสภิกษุทั้งหลายในเรือนของตน ดวยเหตุนี้. 
เพราะเหตุนั้น  นางวิสาขา  เมื่อใครครวญวา  "ใครหนอแล ?  จักดํารง  
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ในหนาที่ของเรา  เลี้ยงภิกษุสงฆ,"  เห็นธิดาของบุตรแลว จึงต้ังเขา  
ไวในหนาท่ีของตน. นางอังคาสภิกษุสงฆในเรือนของนางวิสาขาน้ัน. 
        ถึงทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ก็ต้ังธิดาคนใหญ  ชื่อมหาสุภัททา 
ไว.  ก็นางมหาสุภัททาน้ัน  ทําการขวนขวายแกภิกษุทั้งหลายอยู 
(และ)  ฟงธรรมอยู  เปนพระโสดาบันแลว  ไดไปสูสกุลแหงสามี. 
        แตนั้น  ทานอนาถบิณฑิกะ  กต้ั็งนางจุลสุภัททา  (แทน). แม 
นางจุลสุภัททานั้น  ก็ทําอยูอยางนั้นเหมือนกัน   เปนพระโสดาบันแลว 
ก็ไปสูสกุลแหงสามี.  ลําดับนั้น  ทานอนาถบิณฑิกะ  จึงต้ังธิดาคนเล็ก 
นามวาสุมนาเทวี (แทน)  . 
                          [นางสุมนาปวยเรียกบิดาวานองชาย] 
        ก็นางสุมนาเทวีนั้น  ฟงธรรมแลว  บรรลุสกทาคามิผล  ยังเปน 
กุมาริกา (รุนสาว)  อยูเทียว,  กระสับกระสายดวยความไมผาสุก 
เห็นปานน้ัน  ตัดอาหาร๑   มีความประสงคจะเห็นบิดา  จึงใหเชิญมา. 
ทานเศรษฐีนั้น  พอไดยินขาวของธิดาในโรงทานแหงหนึ่ง  ก็มาหา 
แลวพูดวา  "เปนอะไรหรือ ?  แมสุมนา." ธิดานั้น  ตอบบิดาวา 
"อะไรเลา ?  นองชาย." 
        บ.  เจาเพอไปหรือ ?  แม. 
        ธ. ไมเพอ  นองชาย. 
        บ.  เจากลัวหรือ ? แม. 
        ธ.  ไมกลัว  นองชาย. 
 
๑.  อาหารุปจฺเฉท  กตฺวา  ทําการเขาไปตัดซ่ึงอาหาร.  
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                แตพอนางสุมนาเทวี  กลาวไดเพียงเทานี้  ก็ไดทํากาละแลว.  
                  [ทานเศรษฐีผูบิดารองไหไปทูลพระศาสดา] 
        ทานเศรษฐีนั้น  แมเปนพระโสดาบัน  ก็ไมสามารถจะกลั้นความ 
โศกอันเกิดในธิดาได  ใหทําการปลงศพ๑ของธิดาเสร็จแลว  รองไห   
ไปสูสํานักพระศาสดา,  เม่ือพระองค  ตรัสวา  "คฤหบดี  ทําไม ? 
ทานจึงมีทุกข  เสียใจ  มหีนาอาบไปดวยนํ้าตา  รองไห  มาแลว"  จึง 
กราบทูลวา  "นางสุมนาเทวี  ธิดาของขาพระองค  ทํากาละเสียแลว 
พระเจาขา." 
        ศ. เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไร ?  ทานจึงโศก,  ความตาย  ยอม 
เปนไปโดยสวนเดียวแกสรรพสัตว  มิใชหรือ ? 
        อ.  ขาพระองคทราบขอน้ันพระเจาขา  แตธิดาของขาพระองค 
ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้,  ในเวลาจวนตาย  นางไม 
สามารถคุมสติไวไดเลย  บนเพอตายไปแลว,  ดวยเหตุนั้น  โทมนัส 
ไมนอย  จึงเกิดแกขาพระองค. 
        ศ.  มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเลา ? 
        อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเรียกนางวา 'เปนอะไร 
หรือ ?  สุมนา ' ทีนั้น  นางก็กลาวกะขาพระองควา  'อะไร ? นองชาย ? 
แตนั้น  เมื่อขาพระองคกลาววา  'เจาเพอไปหรือ ?  แม'  ก็ตอบวา 
'ไมเพอ  นองชาย' เมื่อขาพระองคถามวา  'เจากลัวหรือ ?  แม' 
ก็ตอบวา 'ไมกลัว  นองชาย'  เมื่อขาพระองคถามวา  ' เจากลัวหรือ ?  แม' 
ก็ตอบวา  'ไมกลัว นองชาย' พอกลาวไดเทาน้ีก็ทํากาละแลว. 
 
๑. สรีรกิจฺจ. 
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        ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาค  ตรัสกะเศรษฐีนั้นวา  "มหาเศรษฐี   
ธิดาของทาน  จะไดเพอก็หามิได." 
        อ. เมื่อเชนนั้น  เหตุไร  ?  นางจึงพูดอยางนั้น. 
        ศ.  เพราะทานเปนนองนางจริง ๆ  (นางจึงพูดอยางนั้นกะทาน), 
คฤหบดี  ก็ธดิาของทานเปนใหญกวาทานโดยมรรคและผล,  เพราะ 
ทานเปนเพียงโสดาบัน,  สวนธิดาของทานเปนสกทาคามินี;  เพราะ 
นางเปนใหญโดยมรรคและผล  นางจึงกลาวอยางนั้นกะทาน. 
        อ. อยางนั้นหรือ  พระเจาขา. 
        ศ. อยางนั้น คฤหบดี. 
        อ. เวลาน้ีนางเกิดที่ไหน  พระเจาขา. 
        เมื่อพระศาสดา  ตรัสวา  "ในภพดุสิต  คฤหบดี" ทานเศรษฐี 
จึงกราบทูลวา  "ธิดาของขาพระองค  เที่ยวเพลิดเพลินอยูในระหวาง 
หมูญาติในโลกน้ี  แมไปจากโลกน้ีแลว  ก็เกิดในที ่ๆ  เพลิดเพลนิ 
เหมือนกันหรือ ?  พระเจาขา." 
                     [คนทําบุญยอมเพลิดเพลินในโลกท้ัง ๒] 
        ทีนั้น  พระศาสดา  ตรัสกะเศรษฐีนั้นวา "อยางนั้น  คฤหบดี 
ธรรมดาผูไมประมาท  เปนคฤหัสถก็ตาม  เปนบรรพชิตก็ตาม  ยอม 
เพลิดเพลินในโลกน้ีและโลกหนาแท"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ผูมีบุญอันทําไวแลว ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้, 
                ละไปแลว  ยอมเพลิดเพลิน  เขายอมเพลิดเพลิน 
                ในโลกน้ี  ๒,  เขายอมเพลิดเพลินวา  'เราทําบุญ  
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                ไวแลว,'  ไปสูสุคติ  ยอมเพลดิเพลินยิ่ง ๆ ขึ้นไป."  
                                                  [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิธ  ความวา  ยอมเพลิดเพลินใน 
โลกนี ้ ดวยความเพลิดเพลินเพราะกรรม. 
        บทวา เปจฺจ  ความวา  ยอมเพลิดเพลินในโลกหนา  ดวย 
ความเพลิดเพลินเพราะวิบาก. 
        บทวา  กตปฺุโ  คือ  ผูทําบุญมีประการตาง ๆ. 
        บทวา  อุภยตฺถ  ความวา  ยอมเพลิดเพลินในโลกนี้  ดวย 
คิดวา  "กุศลเราทําไวแลว, บาปเราไมไดทํา."  เมื่อเสวยวิบากชื่อวา 
ยอมเพลิดเพลินในโลกหนา. 
        สองบทวา  ปฺุ  เม  ความวา  ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกน้ี   
ชื่อวา  ยอมเพลิดเพลิน  เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม ดวย 
เหตุเพียงโสมนัสเทาน้ันวา "เราทําบุญไวแลว." 
        บทวา  ภิยฺโย  เปนตน  ความวา  ก็เขาไปสูสุคติแลว  เมื่อ 
เสวยทิพยสมบัติ  ตลอด ๕๗ โกฏิปบาง  ๖๐  แสนปบาง  ยอมชื่อวา 
เพลิดเพลินอยางยิ่งในดุสิตบุรี  ดวยความเพลิดเพลิดเพราะวิบาก. 
        ในกาลจบคาถา  คนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคลมีโสดาบัน 
เปนตนแลว.  พระธรรมเทศนา  ไดเปนประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                            เรื่องนางสุมนาเทวี  จบ.  
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                               ๑๔. เรื่องภิกษุ ๒ สหาย * [ ๑๔ ] 
                                           [ขอความเบื้องตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุ ๒ 
สหาย ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "พหุมฺป  เจ  สหิต  ภาสมาโน" 
เปนตน. 
                                         [สองสหายออกบวช] 
        ความพิสดารวา  กุลบุตร  ๒  คน  ชาวเมืองสาวัตถี  เปนสหาย 
กัน  ไปยังวิหาร  ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวละกาม 
ทั้งหลาย  ถวาย๑ชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดา บวชแลว อยูใน 
สํานักพระอาจารยและพระอุปชฌาย  ตลอด ๕ ปแลว  เขาไปเฝาพระ 
ศาสดา  ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา  ไดฟงวิปสสนาธุระและคันถธุระ 
โดยพิสดารแลว๒,  รูปหน่ึง  กราบทูลกอนวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคบวชแลวเมื่อภายแก  ไมสามารถจะบําเพ็ญคันถธุระได, 
แตจะบําเพ็ญวิปสสนาธุระ" ดังน้ีแลว  ทูลใหพระศาสดาตรัสบอก 
วิปสสนา  จนถึงพระอรหัต  พากเพียรพยายามอยู  บรรลุพระอรหัต 
พรอมกับดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
        ฝายภิกษุรูปนอกน้ี  คิดวา "เราจะบําเพ็ญคันถธุระ"  ดังน้ี 
แลว  เรียนพระพุทธพจน  คือพระไตรปฎกโดยลําดับ  กลาวธรรม 
 
   *  พระมหาผิว ป.  ๗  วัดบวรมงคล ปจจุบันเปนพระราชเมธาภรณ  แปล.  ๑.  อุร  ทตฺวา 
๒.  เปนประโยคกิริยาปธานนัย.  
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สวดสรภัญญะในสถานท่ีตนไปแลว ๆ,  เที่ยวบอกธรรมแกภิกษุ  ๕๐๐ รปู  
ไดเปนอาจารยของคณะใหญ  ๑๘  คณะ. 
        ภิกษุทั้งหลาย  เรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดาแลว 
ไปสูที่อยูของพระเถระนอกน้ี  (รูปบําเพ็ญวิปสสนา)  ต้ังอยูในโอวาท 
ของทาน  บรรลุพระอรหัตแลว  นมสัการพระเถระเรียนวา "กระผม 
ทั้งหลายใครจะเฝาพระศาสดา." 
        พระเถระกลาววา  "ไปเถิด  ผูมีอายุ,  ทานทั้งหลาย จงถวาย 
บังคมพระศาสดา  นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป ตามคําของเรา 
จงบอกกระพระเถระผูสหายของเราบางวา  ' ทานอาจารยของกระผม 
ทั้งหลาย  นมัสการใตเทา"  ดังน้ีแลวสงไป.  ภิกษุเหลาน้ันไปสูวิหาร 
ถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว  ไปสูสํานัก 
พระคันถิกเถระ  เรียนวา  "ใตเทา  ขอรับ  ทานอาจารยของพวก 
กระผม  นมสัการถึงใตเทา."  ก็เม่ือพระเถระนอกน้ีถามวา  "อาจารย 
ของพวกทานนั่นเปนใคร ? "  ภิกษุเหลาน้ันเรียนวา  " เปนภิกษุ 
ผูสหายของใตเทา." 
        เมื่อพระเถระ  (วิปสสกภิกษุ)  สงขาวเยี่ยมอยางนี้เรื่อย ๆ 
อยู,  ภิกษุนั้น  (คันถิกะ) อดทนอยูไดสิ้นกาลเล็กนอย  ภายหลังไม 
สามารถจะอดทนอยูได,  เมื่อพวกอาคันตุกภิกษุเรียกวา "ทาน 
อาจารยของพวกกระผมมนัสการใตเทา"  ดังน้ีแลว  จึงกลาววา 
"อาจารยของพวกทานนั่นเปนใคร."  เม่ือภิกษุทั้งหลายเรียนวา  "เปน 
ภิกษุผูสหายของใตเทา  ขอรับ"  จึงกลาววา  "ก็อะไรเลา ? ที่  
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พวกทานเรียนในสํานักของภิกษุนั้น  บรรดานิกาย  มีทีฆนิกายเปนตน 
นิกายใดนิกายหน่ึงหรือ ?  หรือบรรดาปฎก ๓ ปฎกหน่ึงหรือ ?  ที่พวก 
ทานไดเรียนแลว"  ดังน้ีแลว  คือวา สหายของเรา  ยอมไมรูจัก 
คาถกแมประกอบดวย ๒ บท,  ถือบังสุกุลเขาปาแตในคราวบวชแลว 
ยังไดอันเตวาสิกมากมายหนอ,  ในกาลท่ีเธอมา  เราควรถามปญหาดู." 
                              [พระเถระทั้ง ๒ พบกัน] 
        ในกาลตอมา  พระเถระ  (วิปสสกะ)  ไดมาเฝาพระศาสดา 
เก็บบาตรจีวรไวในสํานักพระเถระผูสหายแลว  ไปถวายบังคมพระ 
ศาสดา  และนมัสการพระอสีติมหาเถระแลว  กก็ลบัมาที่อยูของพระ 
เถระผูสหาย.  ลําดับนั้น  พระคันถิกเถระนั้น  ใหภิกษุทั้งหลายทําวัตร 
แกทานแลว     ถือเอาอาสนะมีขนาดเทากัน    นั่งแลวดวยต้ังใจวา 
"จักถามปญหา." 
                     [พระศาสดาถามปญหาพระเถระท้ัง ๒] 
        ขณะนั้น  พระศาสดา  ทรงทราบวา  "คันถิกภิกษุนี้  พึงเบียด- 
เบียนบุตรขอเราผูมีรูปเห็นปานน้ีแลวเกิดในนรก,"  ดวยทรงเอ็นดูใน 
เธอ  ทําประหน่ึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหาร  เสด็จถึงสถานท่ีเธอทั้ง ๒ 
นั่งแลว  ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนที่เธอจัดไว.  แทจริง  ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อจะน่ังในท่ีนั้น ๆ  จัดอาสนะสําหรับพระพุทธเจากอนแลวจึงน่ัง. 
เพราะเหตุนั้น  พระศาสดา  จึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันถิกภิกษุ 
นั้นจัดไวโดยปกตินั่นแล.  ก็แลครั้นประทับนั่งแลว  จึงตรัสถามปญหา 
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ในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ  ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไมได,  จึงตรัสถาม  
ปญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้ง ๘ ต้ังแตทุติยฌานเปนตนไป 
พระคันถิกเถระก็มิอาจทูลตอบไดแมขอเดียว.  พระวิปสสกเถระนอก 
นี้  ทลูตอบปญหานั้นไดทั้งหมด. 
        ทีนั้น  พระศาสดา  ตรัสถามปญหาในโสดาปตติมรรคกับเธอ. 
พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได. แตนั้น  จึงตรัสถามกะพระ 
ขีณาสวเถระ.  พระเถระกท็ูลตอบได. 
                      [พระวิปสสกเถระไดรับสาธุการ*] 
        พระศาสดา  ทรงชมเชยวา  "ดีละ ๆ "  แลวตรสัถามปญหา 
แมในมรรคท่ีเหลือท้ังหลายโดยลําดับ.  พระคันถิกเถระก็มิไดอาจทูล 
ตอบปญหาไดสักขอเดียว  สวนพระขีณาสพ  ทูลตอบปญหาที่ตรัส 
ถามแลว  ๆ  ได.  พระศาสดาไดประทานสาธุการแกพระขีณาสพนั้นใน 
ฐานะทั้ง ๔.  เทวดาทั้งหมด   ต้ังตนแตภุมเทวดา๑  จงถึงพรหมโลก 
และนาคครุฑ  ไดฟงสาธุการน้ันแลว  ก็ไดใหสาธุการ. 
        พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระคันถิกเถระ  ไดสดับ 
สาธุการน้ันแลว  จึงยกโทษพระศาสดาวา  "พระศาสดาทรงทํา 
กรรมอะไรน่ี ?  พระองคไดประทานสาธุการแกพระมหัลลกเถระ  ผูไม 
รูปอะไร ๆ  ในฐานะท้ัง ๔,  สวนทานอาจารยของพวกเรา  ผูจําทรง 
พระปริยัติธรรมไวไดทั้งหมด  เปนหัวหนาภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รูป 
พระองคมิไดทรงทําแมมาตรวา ความสรรเสริญ." 
 
*  พระมหาอู   ป.  ธ.  ๗ วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  ๑.  เทวดาที่สถิตอยูบนแผนดิน.  
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                    [พูดมาแตไมปฏิบัติก็ไรประโยชน] 
        ลําดับนั้น พระศาสดา  ตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  พวกเธอกลาวอะไรกันนี่ ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเนื้อ 
ความน้ันแลว, ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย อาจารยของพวกเธอ  เชน 
กับผูรักษาโคทั้งหลาย  เพ่ือคาจางในศาสนาของเรา,  สวนบุตรของ 
เรา  เชนกับเจาของผูบริโภคปญจโครส๑ตามชอบใจ"  ดังน้ีแลว  ได 
ภาษิตพระศาสดาเหลานี้วา 
                "หากวา  นรชนกลาวพระพุทธพจนอันมีประ- 
                โยชนเกื้อกูลแมมาก  (แต)  เปนผูประมาทแลว 
                ไมทํา  (ตาม)  พระพุทธพจนนั้นไซร,  เขายอม 
                นบัโคท้ังหลายของชนเหลาอื่น  ยอมเปนผูไมม ี
                สวนแหงปญจโครสฉะน้ัน,  หากวา นรชนกลาว         
                พระพุทธพจนอันมีประโยชนเกื้อกูล แมนอย 
                (แต)  เปนผูมีปกติประพฤติธรรมสมควรแกธรรม 
                ไซร,  เขาละราคะ  โทสะ  และโมหะ แลว  รูชอบ 
                มจีิตหลุดพนดีแลว หมดความยึดถือในโลกนี้หรือ 
                ในโลกหนา, เขายอมเปนผูมีสวนแหงสามัญผล." 
 
๑.  รสอันเกิดแตโค ๕ อยาง  คือ  นมสด,  นมสม, เปรียง, เนยใส,  เนยขน. 
๒.  ผลคือคุณเคร่ืองเปนสมณะ.  
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                                            [แกอรรถ*] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สหิต  นี้  เปนชื่อแหงพระพุทธพจน 
คือพระไตรปฎก,  นรชนเขาไปหาอาจารยทั้งหลาย  เลาเรียนพระ 
พุทธพจนนั้นแลว  กลาว  คือบอก  ไดแกแสดงอยู  ซึ่งพระพุทธพจน 
แมมาก  แกชนเหลาอ่ืน  (แต)  หาเปนผูทํากิจอันการกบุคคลฟง 
ธรรมนั้นแลวจะพึงทําไม  คือไมยังการทําไวในใจใหเปนไป  ดวย 
อํานาจแหงไตรลักษณมีอนิจจลักษณะเปนตน ชั่วขณะแมสักวาไก 
ปรกปก, นรชนนั้น  ยอมเปนผูมีสวนแหงผลสักวาการทําวัตรปฏิวัตร 
จากสํานักของอันเตวาสิกทั้งหลายอยางเดียว,  แตหาเปนผูมีสวนแหง 
คุณเครื่องเปนสมณะไม  เหมือนคนเลี้ยงโครักษาโคทั้งหลายเพ่ือคา 
จางประจําวัน๑  รับไปแตเชาตรู  เวลาเย็น  นับมอบใหแกเจาของท้ัง 
หลายแลว  รบัเอาเพียงคาจางรายวัน,  แตไมไดเพ่ือบริโภคปญจโครส 
ตามความชอบใจ  ฉะนั้นแล. 
        เหมือนอยางวา  เจาของโคพวกเดียว  ยอมบรโิภคปญจโครส 
แหงโคทั้งหลาย  ที่นายโคบาลมอบใหแลว  ฉันใด,  การกบุคคล 
ทั้งหลาย  ฟงธรรมอันนรชนน้ันกลาวแลว  ปฏิบัติ๒ตามท่ีนรชนน้ันพร่ํา 
สอนแลว  กฉั็นนั้น,  บางพสกบรรลุปฐมฌานเปนตน,  บางพวกเจริญ 
วิปสสนาแลว  บรรลุมรรคและผล,   จัดวาเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่อง 
เปนสมณะ  เหมือนพวกเจาของโค  ยอมเปนผูมีสวนโครสฉะน้ัน. 
 
   *  ของสนามหวง  พ.ศ.  ๒๔๗๗.   ๑.  ตามหลักตองวาเหมือนคนรักษาโคเพื่อจาง 
ประจําวนั  ช่ือวาคนเล้ียงโค  ๒. ปฏิปชฺชิตฺวา  บางมตินิยมเปนกิริยาปธานนัย. 
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พระศาสดาตรัสคาถาที่ ๑  ดวยอํานาจแหงภิกษุผูสมบูรณดวยศีล  ผู  
มีสุตะมาก  (แต)  มีปกติอยูดวยความประมาท  ไมประพฤติแลว 
ในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย  ดวยอํานาจแหงไตรลักษณ 
มีอนิจจลักษณะเปนตน,  หาตรัสดวยอํานาจแหงภิกษุผูทุศีลไม  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        สวนคาถาท่ี  ๒  พระองคตรัสดวยอํานาจแหงการกบุคคลผูแมมี 
สุตะนอย (แต)  ทํากรรมในการทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคายอยู. 
        ในบทเหลาน้ัน  บทวา อปฺปมฺป  เจ ความวา  นอย  คือแม 
เพียง ๑ วรรค  หรือ ๒ วรรค. 
        บทพระคาถาวา  ธมมฺสฺส  โหติ  อนุธมฺมจาร ี เปนตน 
ความวา นรชนรูอรรถรูธรรมแลว  ประพฤติธรรมอันสมควรแก 
โลกุตรธรรม๑  ๙  คือประเภทแหงธรรม มีปาริสุทธิศีล  ๔  ธุดงคคุณ 
และอสุภกรรมฐานเปนตน ที่นับวาขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตน 
ยอมเปนผูชื่อวามีปกติประพฤติธรรมสมควร  คือหวังการแทงตลอด 
อยูวา  "เราจักแทงตลอดในวันนี้  เราจักแทงตลอดในวันนี้  ทีเดียว" 
ชื่อวายอมประพฤติ. นรชนนั้น ละราคะ  โทสะ  และโมหะดวยขอ 
ปฏิบัติชอบนี้แลว  กําหนดรูธรรมทีค่วรกําหนดรู  โดยชอบ  คือโดย 
เหตุ โดยนัย  มีจิตหลุดพนดีแลว  ดวยอํานาจแหงตทังควิมุตติ 
วิกขันภนวิมุตติ สมุจเฉททวิมุตติ  ปฏปิสสัทธิวิมุตติและนิสรณวิมุติ, 
หมดความถือม่ันอยูในโลกน้ีหรือในโลกอ่ืน  คือไมเขาไปยึดถือขันธ 
 
๑.  มรรค  ๔ ผล  ๔ นิพพาน ๑.  
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อายตนะและธาตุทั้งหลาย  อันนับเนื่องในโลกน้ีและโลกอื่น   หรือ  
อันเปนภายในและภายนอก  ดวยอุปาทาน๑  ๔  ชื่อวาเปนมหาขีณาสพ 
ยอมเปนผูมีสวนแหงคุณเครื่องเปนสมณะคือผล  อันมาแลวดวยอํานาจ 
แหงคุณเรื่องเปนสมณะ  กลาวคือมรรค  และคุณเคร่ืองเปนสมณะคือ 
กองแหงอเสขธรรม๒  ๕. 
        พระศาสดาทรงรอบยอดแหงเทศนาดวยพระอรหัต เหมือน 
นายชางถือเอายอดแหงเรือน  ดวยยอดแกวฉะนั้น  ดังนี้แล. 
        ในกาลจบคาถา  คนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน.  เทศนามีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                             เรื่องภกิษุ ๒ สหาย  จบ. 
                            ยมกวรรค  วรรณนา  จบ. 
                                    วรรคที่ ๑  จบ. 
 
๑.  กามุปาทาน  การถือม่ันกาม  ๑  ทิฏ ุปาทาน  การถือม่ันทิฏฐิ  ๑  สีลพฺพตุปาทาน 
การถือม่ันศีลพรต  ๑  อตฺตวาทุปานทาน  การถือม่ันวาทะวาตน ๑. 
๒.  สีลขันธ  หมวดศีล ๑  สมาธิขันธ  หมวดสมาธิ ๑  ปญญาขันธ  หมวดปญญา ๑ 
วิมุตติขันธ  หมวดวิมุตติ  ๑  วิมุตติญาณทัสสนขันธ  หมวดวิมุตติญาณทัสสนะ ๑. 


