
                                             คํานํา 
           การศึกษาพระปริยัติธรรม  ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศกึษา 
เต็มที่  จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ  เพราะ 
หนังสือเครื่องประกอบเทากันดวงประทีปสําหรับสองมรรคา  ใหผูศึกษา 
มองเห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตําราแหงมหา- 
มกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่งมีหนาท่ีจัดพิมพหนังสือ 
ที่เกี่ยวแกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท  จึงไดคิดจัดพิมพ 
หนังสือเครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมท้ังฝายบาลีข้ึน เพ่ือใหผูศึกษา 
ไดรับความสะดวกในการศึกษา  และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลายเรื่อง 
เฉพาะหนังสือธัมมปทัฏฐกถา  ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่องหน่ึง 
เพราะใชเปนหลักสูตรเปรยีญธรรมประโยค ๓  ผูศกึษาบาลีเมื่อเรียน 
บาลีไวยากรณจบแลว  ก็เริ่มเรียนหนังสือน้ีเปนลําดับไป  เห็นควร 
แปลเปนภาษาไทยใหตลอดเรื่อง  จึงไดมอบใหพระมหาอู  นิสฺสโภ 
ป. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร  เปนผูรับไปดําเนินการ. ทานไดคนควา 
รวบรวมจากหนังสือตางๆ  ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง  ขอให 
ทานท่ีกรรมการกองตําราชวยแปลบาง  ขอใหทานท่ีเปนเปรียญ 
ในสํานักเดียวและตางสํานักชวยแปลบาง. 
           แตการแปลนั้น  ไดขอใหแปลตามวิธีการท่ีกองตําราไดวางไว 
เพ่ือใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน  ไมลักลั่น  โดยถือหลักวา  แปล 
ใหไดความชัด  สํานวนเรียบรอย  ไมโลดโผนจนเสียหลักของภาษา 
และแปลเทาศัพทอยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยางในสนามหลวง 
ถาท่ีไหนไมมีศัพท  เพ่ิมเขาใหม  ก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ [ ]  ไว 
ถาท่ีไหนบงถึงขอธรรมก็ดี  เกี่ยวกับลทัธิธรรมเนียมก็ดี  ทานชกั 
ความมาจากบาลีหรือคัมภีรอ่ืน ๆ  ก็ด ี ก็ไดทําเชิงอรรถบอกไวใหทราบ 
เพ่ือสะดวกแกผูศึกษาซึ่งในใจในการคนควา. 
           กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน 



ชวนใหหนังสือน้ีสําเร็จทุก ๆ  ทาน  และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก 
หนังสือน้ี  แดทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กนัมา. 
                                                                         กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๕ มีนาคม ๒๔๘๑  
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                           ๔.  ปุปผวรรค   วรรณนา  
        ๑.  เรื่องภิกษุ  ๕๐๐  รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา*  [๓๓] 
                               [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี    ทรงปรารภภิกษุ 
๕๐๐  รูป   ผูขวนขวายในปฐวีกถา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "โก 
อิม  ปวึ   วิเชสฺสติ"  เปนตน. 
                           [ควรปรารภแผนดินภายใน] 
        ดังไดสดับมา   ภิกษุเหลาน้ัน  เที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระ 
ผูมีพระภาค  มาถึงพระเชตวันแลวน่ังในหอฉันในเวลาเย็น  เลนถึง 
เรื่องแผนดินในสถานที่ตนไปแลว ๆ  วา  "สถานเปนที่ไปสูบานโนน 
จากบานโนน  เสมอ  ไมเสมอ   มีเปอกตมมาก  มกีรวดมาก  มดีินดํา 
มีดินแดง." 
        พระศาสดา   เสด็จมาตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้   พวก 
เธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา 
"ดวยเรื่องแผนดินในสถานที่พวกเขาพระองคเที่ยวไปแลว  พระเจาขา" 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  นั่นชื่อวาแผนดินภายนอก, 
การท่ีพวกเธอทําบริกรรมในแผนดินภายในจึงจะควร"   ดังน้ี   แลว 
ไดทรงภาษิต  ๒  พระคาถานี้วา :- 
 
*  พระมหาอู  ป.  ธ.  ๗  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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        "ใคร   จักรูชัดซ่ึงแผนดินนี้และโยมโลกกับมนุสส-  
        โลกนี้  พรอมท้ังเทวโลก,  ใคร   จักเลือกบทธรรม 
        อันเราแสดงดีแลว   เหมือนนายมาลาการผูฉลาด 
        เลือกดอกไม  ฉะนัน้.  พระเสขะจักรูชัดแผนดิน 
        และยมโลกกับมนุสสโลกน้ีพรอมทั้งเทวโลก.  พระ 
        เสขะจกัเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแลว  เหมือน 
        นายมาลาการผูฉลาดเลือกดอกไมฉะนั้น." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  โก  อิม   ความวา  ใคร   (จัก 
รูชัด)   ซึ่งแผนดินนี้  กลาวคืออัตภาพ. 
        บทวา   วิเชสฺสติ   ความวา  รักรูแจง  คือแทงตลอด  ไดแก 
ทําใหแจง  ดวยญาณของตน. 
        บทวา  ยมโลกฺจ   ไดแก   อบายโลก  ๔  อยางดวย. 
        สองบทวา  อิม  สเทวก  ความวา  ใคร   จัดรูชดั  คือจัก 
ทราบชัด   ไดแก  แทงตลอด  ทําใหแจง  ซึ่งมนุสสโลกนี้กับเทวโลก 
ดวย  พระศาสดายอมตรัสถามดังน้ี. 
        บาทพระคาถาวา  โก  ธมฺมปท  สุเทสิต  ความวา  ใคร  จัก 
เลือก  คือคัด  ไดแก  พิจารณาเห็น  แทงตลอด  ทาํใหแจง  ซึ่งบทธรรม 
กลาวคือโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ๑  ทีช่ื่อวาอันเราแสดงดีแลว 
 
๑.  คือ  สติปฏฐาน  ๔   สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค  ๗ 
มรรคมีองค ๘.  
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เพราะความเปนธรรมอันเรากลาวแลวตามความเปนจริง  เหมือนนาย  
มาลการผูฉลาดเลือกดอกไมอยูฉะน้ัน. 
        บทวา  เสโข  เปนตน  ความวา   พระอริยบุคคล  ๗  จําพวก 
ต้ังตนแตทานผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค  จนถึงทานผูต้ังอยูในอรหัต- 
มรรค  ชื่อวาพระเสขะ  เพราะยังศึกษาสิกขา ๓  เหลาน้ี  คือ  อธิสีล- 
สิกขา   อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  คราออกอยูซึ่งฉันทราคะ๑จาก 
อัตภาพนั้น  ดวยอรหัตมรรค  ชื่อวาจักรูชัด  คือจักทราบชัด  ไดแก 
แทงตลอด  ทําใหแจง  ซึ่งแผนดินนี้  กลาวคืออัตภาพ. 
        บทวา  ยมโลกฺจ  เปนตน   ความวา   พระเสขะนั้นนั่นแหละ 
จักรูชัด   คือจักทราบชัด  ไดแก  แทนตลอด  ทําใหแจง  ซึ่งยมโลก 
มีประการอันกลาวแลวอยางนั้น  และมนุสสโลกนี ้ กับทั้งเทวโลก 
ทั้งหลาย  ชื่อวาพรอมท้ังเทวโลก.  พระผูยังตองศึกษา  ๗  จําพวกนั้น 
แหละ   ชื่อวาเสขะ.  อธิบายวา  นายมาลาการผูฉลาด  เขาไปสูสวน 
ดอกไมแลว   เวนดอกไมที่ออนและตูม  ที่สัตวเจาะ  ที่เหี่ยว   และที่ 
เกิดเปนปมเสียแลว  เลือกเอาเฉพาะแตดอกไมที่งาม   ที่เกิดดีแลว 
ชื่อฉันใด  พระเสขะ  จักเลือก  คือคัด  ไดแกพิจารณาเห็น  แทง 
ตลอด  ทําใหแจง  แมซึ่งบทแหงโพธิปกขิยธรรมน้ี  ที่เรากลาวดีแลว 
คือแสดงดีแลว  ฉันนั้นนัน่แล. 
        พระศาสดาทรงเฉลยปญหาทีเดียว.   ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุ 
๕๐๐  รูป  บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว,  เทศนา 
ไดมีประโยชนแมแกบริษัทผูประชุมกัน  ดังนี้แล. 
              เรื่องภิกษุ  ๕๐๐  รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา  จบ. 
 
๑.  ฉันทราคะ  แปลวา  ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจ.  
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                 ๒.  เรื่องพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน*  [๓๔] 
                                    [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในกรงสาวัตถี  ทรงปรารภภิกษุ 
รูปใดรูปหน่ึง   ผูเจริญรีจิกัมมัฏฐาน  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
"เผณูปม"  เปนตน. 
                         [พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน] 
        ดังไดสดับมา  พระเถระนั้น  เรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา 
แลวคิดวา  "เราจักทําสมณธรรม"   ดงัน้ีแลว  เขาไปสูปา  พาก 
เพียรพยายามแลว  ก็ไมอาจบรรลุพระอรหัตได  จึงกลับมายังสํานัก 
พระศาสดา   ดวยต้ังใจวา  "จักทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏ- 
ฐานใหวิเศษ,"  เห็นพยับแดดในระหวางทาง  เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน 
วา  "พยับแดดนี้  ต้ังข้ึนแลวในฤดูรอน  ยอมปรากฏแกบุคคลทั้งหลาย 
ผูยืนอยู  ณ  ที่ไกล  ดุจมีรุปราง,  แตไมปรากฏเลย  แกบุคคลผูมาสู 
ที่ใกล  ฉันใด;   แมอัตภาพน้ี  ก็มีรูปเหมือนอยางนั้น   เพราะอรรถวา 
เกิดข้ึนและเส่ือมไป"  เดินมาแลว  เมื่อยลาในหนทาง  อาบนํ้าในแมน้ํา 
อจิรวดี  นั่งท่ีรม  (ไม)   รมิฝงแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยวแหงหนึ่ง  เห็นฟอง 
น้ําใหญ  ต้ังข้ึนดวยกําลังแหงนํ้ากระทบกันแลวตกไป  ไดถือเอาเปน 
อารมณวา   "แมอัตภาพนี้  ก็มีรูปอยางนั้นเหมือนกัน  เพราะอรรถวา 
เกิดข้ึนแลวก็แตกไป." 
 
*  พระมหาอูป.  ธ.  ๗  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล. 
๑.  กัมมัฏฐานมีอันพจารณาพยับแดดเปนอารมณ.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 5 

                  [ทรงเปรียบกายดวยฟองน้ําและพยับแดด]  
        พระศาสดา  ประดบัอยูที่พระคันธกุฎีนั่นแล  ทอดพระเนตรเห็น 
พระเถระนั้นแลว  จึงตรัสวา  "อยางนั้นนั่นแหละ  ภิกษุ  อัตภาพนี้ 
มีรูปอยางนั้นแล   มีอนเกิดข้ึนและแตกไปเปนสภาพแนแท  เหมือน 
ฟองน้ํา  (และ)  พยับแดด"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "ภิกษุรูแจงกายน้ี   (วา)   มีฟองน้ําเปนเครื่อง 
        เปรียบ,  รูชัดกายน้ี  (วา)   มีพยับแดดเปนธรรม 
        ตัดพวงดอกไมของมารเสียแลว   พึงถึงสถานท่ี 
        มัจจะราชไมเห็น." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เผณปูม  ความวา  รูแจงกายนี้ 
คือ  อันนับวาเปนที่ประชุมแหงสวนตาง ๆ  มีผมเปนตน  วา "เห็นสม 
ดวยฟองน้ํา  เพราะอรรถวา  ไมมีกําลัง  มีกําลังทราม  ไมต้ังอยูนาน 
และเปนไปชั่วกาล." 
        บทวา  มรีจิธมมฺ  เปนตน  ความวา  รูชัด  คือรู  ไดแกทราบ 
วา  "แมกายน้ี  ชื่อวามีพยับแดดเปนธรรม  เพราะอรรถวา  เปนไป 
ชั่วขณะและปรากฏนิดหนอย  เหมือนอยางพยับแดด  เปนดุจมีรูปราง 
(และ)  เปนดจุเขาถึงความเปนของท่ีควรถือเอาได  แกบุคคลท้ังหลาย 
ผูยืนอยู  ณ  ที่ไกล,  (แต)  เม่ือบุคคลเขาไปใกล  ยอมปรากฏเปนของ 
วางเปลา  เขาถึงความเปนของถือเอาไมได  ฉะนั้น." 
        สองบทวา  มารสฺส  ปปุปฺผกานิ  เปนตน  ความวา  ภิกษุผู  
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ขีณาสพ๑   ตัดวัฏฏะอันเปนไปในไตรภูมิ๒   กลาวคือพวงดอกไมของ 
มารเสียได    ดวยอริยมรรคแลว  พึงถึงสถานท่ีไมเห็น  คือท่ีอันไมเปน  
วิสัย  ของมัจจุราช  ไดแกพระอมตมหานิพพาน.  
        ในกาลจบคาถา  พระเถระ  บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลายแลว  ชมเชย  สรรเสริญ  ถวายบังคมพระสรีระขอพระศาสดา 
ซึ่งมีพรรณดุจทองคํา  มาแลว  ดังนี้แล. 
                       เรื่องพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน  จบ. 
 
๑.  ผูมีอาสวะส้ินแลว.    ๒.  ภูมิ  ๓  คือ  กามาวจรภูมิ  รูปาวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ.  
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                         ๓.  เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ*  [๓๕] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระนครสาวัตถี   ทรงปรารภ 
พระเจาวิฑูฑภะ  พรอมท้ังบริษัท  ซึ่งถูกหวงน้ําทวมทับใหสวรรคต 
แลว  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปุปฺผานิ  เหว  ปจินนฺต"   เปนตน. 
        อนุปุพพีกถาในเรื่องนั้น  ดังตอไปนี้ :- 
                [สามพระกุมารไปศึกษาศิลปะในกรุงตักกสิลา] 
        พระกุมาร  ๓  พระองคเหลาน้ี  คือ  "พระราชโอรสของพระเจา 
มหาโกศล  ในพระนครสาวัตถี  พระนามวาปเสนทิกุมาร,  พระกุมาร 
ของเจาลิจฉวี  ในพระนครเวลาสี  พระนาวามหาล,ิ  โอรสของเจา 
มัลละ  ในพระนครกุสินนารา   พระนามวาพันธุละ"  เสด็จไปนคร 
ตักกสิลาเพื่อเรียนศิลปะในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข  มาพบกันที่ 
ศาลานอกพระนคร  ตางก็ถามถึงเหตุที่มา  ตระกูล  และพระนาม 
ของกันและกันแลว  เปนพระสหายกัน  รวมกันเขาไปหาอาจารย 
ตอกาลไมนานนัก  (ก็)   เรียนศิลปะสาํเร็จ  (จึง)   กราบลาอาจารย 
พรอมกันเสด็จออก  (จากกรุงตักกสิลา)  ไดไปสูที่อยูของตน ๆ. 
                   [สามพระกุมารไดรับตําแหนงตางกัน] 
        บรรดาพระกุมารท้ัง  ๓  พระองคนั้น  ปเสนทิกุมาร  ทรงแสดง 
ศิลปะถวายพระชนก  อันพระชนกทรงเลื่อมใสแลว   (จึง)  อภิเษก 
ในราชสมบติั. 
 
*  พระมหาฮ้ัว  ป. ธ.  ๕  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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        มหาลิกมุาร  เพ่ือจะทรงแสดงศิลปะแกเจาลิจฉวีทั้งหลาย  ก ็
ทรงแสดงดวยความอุตสาหะมาก.  พระเนตรของพระองคไดแตกไป  
แลว.  พวกเจาลิจฉวีปรึกษากันวา  "พุโธเอย  อาจารยของพวก 
เรา  ถึงความเสียพระเนตรแลว,  พวกเราจะไมทอดท้ิงทาน,  จักบํารุง 
ทาน"    ดังน้ีแลว จึงไดถวายประตู๑  ดานหน่ึง  ซึ่งเก็บสวยไดวันละแสน 
แกมหาลิกุมารน้ัน.  พระองคทรงอาศัยประตูนั้น  ใหโอรสของเจา 
ลิจฉวี  ๕๐๐  องค  ทรงศึกษาศิลปะ  อยูแลว. 
        (ฝาย)   พันธุลกุมาร  เมื่อพวกตระกูลมัลลราชกลาววา  "ขอ 
พันธุลกุมารจงฟนไมไผเหลาน้ี"   ดังน้ีแลว  ไดกระโดยข้ึนไปยังอากาศ 
(สูง)   ถึง  ๘๐  ศอก  เอาดาบฟนมัดไมไผ  ๖๐  ลํา   ที่พวกเจามัลละเอา 
ไมไผ  ๖๐  ลาํใสซี่เหล็กในทามกลางแลว  ใหยกข้ึนต้ังไว  (ขาก 
กระเด็น)  ไปแลว,  พันธุลกุมารน้ันไดยินเสียงดัง  "กริก"  ของซ่ีเหล็ก 
ในมัดสุดทาย  (จึง)   ถามวา  "นี่อะไร ? "   ไดยินวาเขาเอาซึ่งเหล็กใสใน 
ไมไผทุกมัดแลว   จึงทิ้งดาบ  รองใหพลางพูดวา  "บรรดาญาติและ 
เพ่ือนของเราประมาณเทานี้  แมแตคนเดียว   ซึ่งเปนผูมีความสิเนหา 
(ในเรา)   มิไดบอกเหตุนี้  (แกเรา);   ก็หากวา  เราพึงรูไซร,  พึง 
ฟนไมไดเสียซึ่งเหล็กดังข้ึนเลย"   แลวทูลแกพระชนนีและพระชนก 
วา   "หมอมฉันจักฆาเจามัลละเหลาน้ีแมทั้งหมดแลวครองราชสมบัติ" 
อันพระชนนีและพระชนกหามแลว   โดยประการตาง ๆ  เปนตนวา 
"ลูกเอย  นี ้  เปนราชประเพณี,  เจาไมไดเพ่ือจะทําอยางนั้น"  จึง 
 
๑.  คําวา  'ประตู'   หมายความวาหมูบานท่ีตั้งอยูทางดนหนึ่ง.  
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ทูลวา  "ถากระน้ัน   หมอมฉันจักไปสูสํานักเพ่ือของหมอมฉัน"  ดังน้ี  
ไดเสด็จไปเมืองสาวัตถีแลว. 
        พระเจาปเสนทิทรงทราบการเสด็จมาของพันธุละนั้น  กท็รง 
ตอนรับ   เชญิใหเสด็จเขาพระนครดวยสักการะใหญแลว  ทรงตั้งไว 
ในตําแหนงเสนาบดี.   พันธุลเสนาบดีนั้น  ใหเชญิพระชนนีและพระชนก 
มาพักอาศัยอยูในเมืองสาวัตถีนั้นนั่นแล. 
                     [พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเอง] 
        ภายหลงัวันหน่ึง   พระราชาประทับยืนอยูปราสาทชั้นบน  ทอด 
พระเนตรไปยังระหวางถนน  เห็นภิกษุหลายพันรูป  ซึ่งไปเพ่ือตอง 
การทําภัตกิจ  ในคฤหาสนของทานเหลาน้ี  คือ  "ทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี  จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐี  นางวิสาขา  นางสุปปวาสา"  จึง 
ตรัสถามวา  "พระผูเปนเจาท้ังหลายไปไหนกัน?"  เมื่อพวกราชบุรุษ 
ทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ   ภิกษุสองพันรูป  ไปเพ่ือประโยชนแกภัต 
ทั้งหลายมีนิจภัต   สลากภัต  และคิลานภัต  เปนตน  ในคฤหาสน 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุก ๆ วัน,  ภิกษุ  ๕๐๐  รปู  ไปคฤหาสนของ 
จูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนนิตย.   ของนางวิสาขา  (และ)  นางสุปป- 
วาสา  ก็เชนเดียวกัน"   ดงัน้ีแลว  ทรงพระประสงคจะบํารุงภิกษุสงฆ 
ดวยพระองคเองบาง  จึงเสด็จไปวิหาร  ทรงนิมนตพระศาสดา  พรอม 
กับภิกษุพันรูป  ถวายทานดวยพระหัตถ  (เอง)  สิ้น  ๗  วัน  ในวันที่  ๗ 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว     ทูลวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอ  
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พระองคจงทรงรับภิกษาของพระองค  พรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐  รปู เปน 
นิตยเถิด."  
        พระศาสดา.  มหาบพิตร  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอม 
ไมรับภิกษาประจําในท่ีแหงเดียว,  ประชาชนเปนจํานวนมาก  ยอม 
หวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
        พระราชา.  ถากระน้ัน  ขอพระองค  โปรดสงภิกษุรูปหน่ึงไป 
ประจําเถิด. 
        พระศาสดาไดทรงทําใหเปนภาระของพระอานนทเถระ. 
                 [พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภิกษุถึง  ๓  วัน] 
        พระราชาไมทรงจัด  (เจาหนาท่ี)   ไววา  "เมื่อภิกษุสงฆมาแลว 
ชื่อวาชนเหลาน้ี  รับบาตรแลว  จงอังคาส"  ทรงอังคาสดวย 
พระองคเองเทาน้ันตลอด  ๗  วัน  ในวันที่ ๘  ทรงลมืไป  จึงไดทรง 
กระทําใหเน่ินชาแลว. 
        ก็ธรรมดาในราชตระกูล  ชนทั้งหลาย  อันพระราชามิไดทรงสั่ง 
แลว  ยอมไมไดเพ่ือปูอาสนะทั้งหลาย  นิมนตพวกภิกษุใหนั่งแลว 
อังคาส.  พวกภิกษุ  (ก็)  คิดกันวา  "เราไมอาจเพ่ือยับยั้งอยูใน 
ที่นี้ได"   พากันหลีกไปเสียหลายรูป.  แมในวันที่  ๒  พระราชา  (ก็) 
ทรงลืมแลว.  แมในวันที่  ๒  ภิกษุเปนอันมาก  (ก็)   พากันหลีกไป. 
ถึงในวันที่  ๓  พระราชาก็ทรงลืม  ในกาลน้ัน  เวนพระอานนทเถระองค 
เดียวเทาน้ัน  พวกภิกษุที่เหลือ  พากันหลีกไป  (หมด). 
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                                [คนมีบุญยอมหนักในเหตุ]  
        ธรรมดาผูมีบุญท้ังหลาย   ยอมเปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ 
จึงรักษาความเลื่อมใสแหงตระกูลทั้งหลายไวได.  ก็สาวกของพระตถาคต 
แมทั้งหมดท่ีถึงฐานันดร  ต้ังตนแตชนท้ัง  ๘  เหลาน้ี  คือ  อัครสาวก 
๒  รูป  คือ   พระสารีบุตรเถระ  พระมหาโมคคัลลานเถระ,  อัครสาวิกา  ๒  รูป 
คือ   นางเขมา   นางอุบลวรรณา,  บรรดาอุบาสกท้ังหลาย   อุบาสก 
ผูเปนอัครสาวก  ๒  คน  คือ   จิตตคฤหบดี  หัตถกอุบาสก  ชาวเมือง 
อาฬวี,  บรรดาอุบาสิกาท้ังหลาย  อุบาสิกาผูเปนอัครสาวิกา  ๒  คน 
คือ  มารดาของนันทมาณพ  ชื่อเวฬุกณัฏกี  นางขุชชฺตรา,  (ลวน) 
มีบุญมาก  สมบูรณดวยอภินิหาร  เพราะความเปนผูบําเพ็ญบาร๑มี  ๑๐ 
โดยเอกเทศ. 
                    [พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา] 
        แมพระอานนทเถระ  มีบารมีอันบําเพ็ญแลวต้ังแสนกัป  สมบูรณ 
ดวยอภินิหาร  มีบญุมาก  เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล  จึงได 
ยับยั้งอยู  เพราะความท่ีตนเปนไปในอํานาจแหงเหตุ,   พวกราชบุรุษ 
นิมนตทานรูปเดียวเทาน้ันใหนั่งแลวอังคาส.  พระราชาเสด็จมาในเวลา 
ที่พวกภิกษุไปแลว   ทอดพระเนตรเห็นขาทนียะและโภชนียะต้ังอยู 
อยางนั้นแหละ   จึงตรัสถามวา  "พระผูเปนเจาท้ังหลายมิไดมาหรือ ?" 
 
๑.  บารมี  ๑๐  คือ  ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมบารมี  ปญญาบารมี  วิริยบารมี  ขันติบารมี 
สัจจบารมี  อธิฏฐานบารมี  เมตตบารมี  อุเบกขาบารมี.  
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ทรงสดับวา  "พระอานนทเถระมารูปเดียวเทาน้ัน  พระเจาขา" 
ทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายวา  "พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ไดทําการตัดขาด  
ตอเราเพียงเทาน้ีเปนแน"   จึงเสด็จไปสํานักพระศาสดา  กราบ 
ทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคจัดแจงภิกษาไว  เพ่ือ 
ภิกษุ  ๕๐๐  รูป,  ทราบวา  พระอานนทเถระรูปเดียวเทาน้ันมา,  ภิกษุ 
ที่หมอมฉันจัดแจงแลว  ต้ังอยูอยางนั้นน่ันเอง   ภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ไม 
กระทําความสําคัญในพระราชวังของหมอมฉัน  (เลย);    จักมีเหตุ 
อะไรหนอแล ?" 
                [ตระกูลที่ภิกษุควรเขาไปและไมควรเขาไป] 
        พระศาสดาไมตรัสโทษของพวกภิกษุ  ตรัสวา  "มหาบพิตร 
สาวกท้ังหลายของอาตมภาพ  ไมมีความคุนเคยกับพระองค,  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุทั้งหลายจักไมไปแลว"  เม่ือจะทรงประกาศเหตุแหงการ 
ไมเขาไป  และเหตุแหงการเขาไปสูตระกูลทั้งหลาย  ตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาแลว  ตรัสพระสูตร๑นี้วา  :- 
        "ภิกษุทัง้หลาย  ตระกูลท่ีประกอบดวยองค  ๙  ภิกษุยัง 
ไมเขาไปแลว  ก็ไมควรเขาไป,   และครั้นเขาไปแลว  ก็ไมควร 
นั่งใกล,  (ตระกูลท่ีประกอบ)  ดวยองค  ๙  เปนไฉน ?  (ตระกูล 
ที่ประกอบดวยองค  ๙  เหลาน้ี;   คือ  เขาไมตอนรบัดวยความพอใจ, 
ไมอภิวาทดวยความพอใจ,  ไมใหอาสนะดวยความพอใจ, 
ซอนของที่มอียูของเขาไว,   เมื่อของมอียูมาก  ก็ใหแตนอย, 
 
๑.   องฺ.  นวก.  ๒๓/๔๐๑.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 13 

เมื่อมีของประณีต   กใ็หของเศราหมอง,   ใหโดยไมเคารพ  
ไมใหโดยความเคารพ,  ไมนั่งใกลเพ่ือฟงธรรม,  เมื่อกลาวธรรมอยู 
เขาก็ไมยินดี.  ภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลท่ีประกอบดวยองค  ๙  เหลาน้ี 
แล  ภกิษุยังไมเขาไปแลว  ก็ไมควรเขาไป  และครั้นเขาไปแลว 
ก็ไมควรน่ังใกล. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลท่ีประกอบดวยองค  ๙  ภิกษุยัง 
ไมเขาไป   กค็วรเขาไป   และเมื่อเขาไปแลว  ก็ควรนั่งใกล. 
(ตระกูลท่ีประกอบ)  ดวงองค  ๙  เปนไฉน ?  (ตระกูลท่ีประกอบ 
ดวยองค  ๙  เหลาน้ี):  คือ  เขาตอนรบัดวยความพอใจ,  อภิวาท 
ดวยความพอใจ,  ใหอาสนะดวยความพอใจ,  ไมซอนของที่ 
มีอยูของเขาไว,  เมื่อของมีมาก  ก็ใหมาก,   เมื่อมีของประณีต 
ก็ใหของประณีต,  ใหโดยเคารพ   ไมใหโดยไมเคารพ,  เขาไป 
นั่งใกลเพ่ือฟงธรรม,   เมื่อกลาวธรรมอยู  เขาก็ยินดี.   ภิกษ ุ
ทั้งหลาย  ตระกูลท่ีประกอบดวยองค  ๙  เหลาน้ีแล  ภิกษุยังไม 
เขาไป   ก็ควรเขาไป   และครั้นเขาไปแลว ก็ควรนัน้ใกล." 
แลวจึงตรัสวา  "มหาบพิตร  สาวกของอาตมภาพ  เมื่อไมได 
ความคุนเคยจากสํานักของพระองค  จึงจักไมไป  ดวยประการฉะน้ีแล; 
แทจริง  โบราณบัณฑิตทั้งหลาย  แมเขาบํารุงอยูดวยความเคารพ 
ในที่  ๆ  ไมคุนเคย  ถึงเวทนาแทบปางตาย  ก็ไดไปสูที่ของผูคุนเคย 
กันเหมือนกัน,   อันพระราชาทูลถามวา  ในกาลไร ?   พระเจาขา" 
ทรงนําอดีตนิทานมา  (สาธกดังตอไปนี้) :-  
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                                     [เรื่องเกสวดาบส] 
        ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัต  เสวยราชสมบัติในพระ  
นครพาราณสี  พระราชาทรงพระนามวาเกสวะ  ทรงสละราชสมบัติ 
ผนวชเปนฤาษี.   บุรุษ  ๕๐๐  คน  (ออก)   บวชตามพระราชานั้น. 
ทาวเธอไดพระนามวาเกสวดาบส.  อนึ่ง  นายภูษามาลาของพระองค 
ก็ไดตามบวชเปนอันเตวาสิกนามวากัปปกะ  เกสวดาบสกับบริษัทอาศัย 
อยูในหิมวันตประเทศส้ิน  ๘  เดือน  ในฤดูฝน  เพ่ือตองการเสพรสเค็ม 
และรสเปรี้ยว   ไปถึงกรุงพาราณสีแลว  เขาไปสูพระนครเพื่อภิกษุ, 
ลําดับนั้น  พระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบสน้ัน  ทรงเลื่อมใส.  ทรง 
รับปฏิญญาเพ่ือประโยชนแกการอยูในสํานักของพระองคตลอด  ๔  เดือน 
(นิมนต)  ใหพักอยูในพระราชอุทยาน  ยอมเสด็จไปสูที่บํารุงพระดาบส 
นั้น  ทั้งเย็นทั้งเชา.  พวกดาบสท่ีเหลือพักอยู   ๒-๓  วัน  รําคาญดวย 
เสียงอึงคะนึงตาง ๆ มีเสียงชางเปนตน๑  จึงกลาววา  "ทานอาจารย 
พวกกระผมรําคาญใจ,  จะไปละ" 
        เกสวะ.  จะไปไหนกัน ?  พอ. 
        อันเตวาสิก.  ไปสูหิมวันตประเทศ  ทานอาจารย. 
        เกสวะ.   ในวันที่พวกเรามาทีเดียว  พระเจาแผนดินทรงรับ 
ปฏิญญา  เพ่ือประโยชนแกการอยูในที่นี้ตลอด  ๔  เดือน,  พวกเธอ 
จักไปเสียอยางไรเลา  ?  พอ. 
        อันเตวาสิกกลาววา  "ทานอาจารยไมบอกพวกกระผมเสียกอน 
 
๑.  อันเสียงท้ังหลายมีเสียงชางเปนตน  เบียดเบียนแลว.  
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แลวจึงถวายปฏิญญา,  พวกกระผมไมสามารถจะอยูในที่นี้ได,  จัก 
อยูในที่ ๆ  (พอ)  ฟงความเปนไปของทานอาจารยได  ซึ่งไมไกล  
จากท่ีนี้"   ดงัน้ี  พากันไหวพระอาจารยแลวหลีกไป.   อาจารยคงอยูกับ 
อันเตวาสิกชื่อกัปปกะ  (เทาน้ัน). 
        พระราชาเสด็จมาสูที่บํารุง   ตรสัถามวา  "พระผูเปนเจาทั้งหลาย 
ไปไหน ?"   เกสวดาบสทูลวา  "มหาบพิตร  พวกดาบสเหลาน้ันบอกวา 
'พวกกระผมรําคาญใจ'  ดังน้ีแลว  ก็ไปสูหิมวันตประเทศ" 
        กาลตอมาไมนานนัก  แมกัปปาดาบส  (ก็)  รําคาญแลว  แมถูก 
อาจารยหามอยูบอย ๆ กก็ลาววา "ไมอาจ"  แลวก็หลีกไป. 
        แตกัปปกดาบสน้ัน  ไมไปสํานักของพวกดาบสนอกน้ี  คอย 
ฟงขาว๑  ของอาจารยอยูในที่ไมไกลนัก. 
        ในกาลตอมาเม่ืออาจารยคิดถึงพวกอันเตวาสิก  โรคในทองก็ 
เกิดข้ึน.  
        พระราชารับสั่งใหแพทยเยียวยา.  โรคก็ไมสงบได.  พระดาบส 
จึงทูลวา  "มหาบพิตร  พระองคทรงพระประสงคจะใหโรคของ 
อาตมภาพสงบหรือ  ?" 
        พระราชา.  ขาแตทานผูเจริญ   หากวาขาพเจาอาจ,  ก็พึงทํา 
ความผาสุกแกทาน  เดี๋ยวน้ีแหละ. 
        ดาบส.  มหาบพิตร  หากวา  พระองคทรงปรารถนาความสุข 
แกอาตมภาพไซร,  โปรดสงอาตมภาพไปสํานักพวกอันเตวาสิกเถิด. 
 
๑.  ปวตฺตึ.  
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        พระราชาทรงรับวา  "ดีละ  ขอรับ"  แลวใหดาบสน้ันนอน  
บนเตียงนอย  ทรงสงอํามาตย  (ไป)  ๔  นาย  มีนารทอํามาตยเปน 
หัวหนา  ดวยรับสั่งวา  "พวกทานทราบขาวของพระผูเปนเจาของเรา 
แลว  พึงสงขาวถึงเรานะ." 
        กัปปกอันเตวาสิก  ทราบวาอาจารยมา  ก็ทําการตอนรับ  เมือ่ 
อาจารยกลาววา  "พวกนอกน้ีไปอยูที่ไหนกัน ?"  จึงเรียนวา  "ทราบ 
วาอยูที่โนน."         
        อันเตวาสิกแมเหลาน้ัน  ทราบวาอาจารยมาแลว  (มา)  ประชุม 
กัน  ณ  ที่นัน้นั่นแล  ถวายนํ้ารอนแลว  ไดถวายผลาผลแกอาจารย. 
โรคสงบแลวในขณะน้ันเอง.  พระดาบสน้ัน  มีวรรณะประดุจทองคํา 
โดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน. 
        ลําดับนั้น   นารทอํามาตยถาวา๑  :- 
        "ขาแตเกสีดาบสผูมีโชค  อยางไรหนอ  ทานจึง 
        ละพระราชา  ผูเปนจอมแหงมนษุย  ผูบันดาลสมบัติ 
        นาใครทั้งส้ินใหสําเร็จเสีย  แลวยินดีในอาศรม 
        ของกัปปกดาบส." 
        ทานตอบวา :- 
        "คําไพเราะชวนใหรืน่รมยมีอยู,  รุกขชาติเปน 
        ที่เพลินใจมีอยู,  ดูกอนนารทะ  คําท่ีกัปปกะ 
        กลาวดีแลว ยอมใหเรายินดีได" 
 
๑.  ขุ.  ชา.  จตกฺุก  ๒๗/๑๖๐.  ตทฏกถา.  ๔/๔๐๕.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 17 

        นารทอํามาตยถามวา  
        "ทานบริโภคขาวสุกแหงขาวสาลี  อันจืดดวย 
        เน้ือดี ๆ  แลว,  ขาวฟางและลูกเดือย  ซึ่งหารส 
        เค็มมิได  จะทําใหทานยินดีไดอยางไร ?" 
        ทานตอบวา 
        "ผูคุนเคยกันบริโภค๑อาหารไมอรอยหรืออรอย 
        นอยหรือมากในท่ีใด,  (อาหารท่ีบริโภคในที่นั้น 
        กใ็หสําเร็จประโยชนได)  เพราะวา   รสทั้งหลาย 
        มีความคุนเคยเปนอยางย่ิง." 
                            [พระศาสดาทรงยอชาดก] 
        พระศาสดาครั้นทรงทําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงประมวล 
ชาดก  ตรัสวา   "พระราชา   ในครั้งน้ัน  ไดเปนโมคคัลลานะ,  นารท- 
อํามาตย  ไดเปนสารีบุตร,  อันเตวาสิกชื่อกัปปกะ  ไดเปนอานนท, 
เกสวดาบส  เปนเราเอง"  ดังน้ีแลว  ตรสัวา   "อยางนั้น   มหาบพิตร 
บัณฑิตในปางกอน   ถึงเวทนาปางตาย  ไดไปสูที่คนมีความคุนเคย 
กันแลว,  สาวกท้ังหลายของอาตมภาพ  ชะรอยจะไมไดความคุนเคย 
ในสํานักของพระองค." 
                [พระราชาทรงสงสาสนไปขอธิดาเจาศากยะ] 
        พระราชาทรงดําริวา  "เราควรจะทําความคุนเคยกับภิกษุสงฆ, 
เราจักทําอยางไรหนอ ?"   ดังน้ีแลว  ทรงดําริ  (อีก)   วา  "ควร 
 
๑.   ภฺุเชยฺย  ในชาดกและบาลีเปน   ภฺุเช  อรรถกถาแกเปน  ภุ ฺชิ.  
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ทําพระธิดาแหงพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไวในพระราช- 
มนเทียร,   เมื่อเปนเชนนี้  พวกภิกษุหนุมและพวกสามเณร  (กจ็ะ)  
คุนเคยแลวมายังสํานักของเราเปนนิตย  ดวยคิดวา   "พระราชเปน 
พระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา"   ดังน้ี  (จึง)  สงพระราชสาสน 
ไปสํานักเจาศากยะทั้งหลายวา  "ขอเจาศากยะท้ังหลาย   จงประทาน 
พระธิดาคนหนึ่งแกหมอมฉัน,"  แลวรับสั่งบังคับทูตท้ังหลายวา  "พวก 
ทานพึงถามวา  'เปนพระธิดาแหงเจาศากยะองคไหน ?'   แลว  (จึง) 
มา." 
                [เจาศากยะใหธิดานางทาสีแกพระเจาปเสนทิ] 
        พวกทูตไปแลว  ทลูขอเจาหญิง  (คนหน่ึง)  กะเจาศากยะ 
ทั้งหลาย.  เจาศากยะเหลานั้นประชุมกนัแลว  ทรงดําริวา  "พระราชา 
เปนฝกฝายอ่ืน;    ผิวา  พวกเราจักไมใหไซร,   ทาวเธอจักทําใหเรา 
ฉิบหาย;   ก็  (เมื่อวา)  โดยสกุล   ทาวเธอไมเสมอกับเราเลย;   พวกเรา 
ควรทําอยางไรกันดี ?" 
        ทาวมหานาม   ตรัสวา  "ธิดาของหมอมฉัน  ชือ่วาสภขัตติยา 
เกิดในทองของนางทาสี  ถึงความเปนผูมีรูปงามเลิศมีอยู,   พวกเรา 
จักใหนางนั้น"  ดังน้ีแลว  จึงรับสั่งกะพวกทูตวา  "ดีละ  พวกเราจัก 
ถวายเจาหญิงแดพระราชา." 
        ทูต.  เปนพระธิดาของเจาศากยะองคไหน ? 
        เจาศากยะ.   เปนพระธิดาของทาวมหานามศากยราช  ผูเปน 
พระโอรสของพระเจาอาวของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ชื่อวาสภขัตติยา.  
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        ทูตเหลาน้ันไปกราบทูลแดพระราชา  (ของตน).  พระราชาตรัส  
วา  "ถาอยางนั้นก็ดีละ,  พวกเธอจงรีบนํามาเถิด;   ก็ธรรมดาพวก 
กษัตริยมีเลหกลมาก  (จะ)  พึงสงแมลูกสาวของนางทาสีมา  (ก็อาจ 
เปนได),  พวกทานจงนําธิดาผูเสวยอยูในภาชนะเดียวกันกับพระบิดา 
มา"  ดังน้ีแลว  ทรงสงทูตท้ังหลายไป. 
        พวกเขาไปแลวกราบทูลวา  "ขอเดชะ  พระราชาทรง 
ปรารถนาพระธิดาผูเสวยรวมกับพระองค."   ทาวมหานามรับส่ังวา 
"ไดซิ  พอ"  (จึง)  ใหตกแตงนาง  ในเวลาเสวยของพระองค 
รับสั่งใหเรียกนางมาแสดงอาการ  (ประหน่ึง)  รวมเสวยกับนางแลว 
มอบแตทูตท้ังหลาย.  พวกเขาพานางไปยังเมืองสาวัตถีแลว  กราบทูล 
เรื่องราวนั้นแดพระราชา. 
        พระราชาทรงพอพระทัย  ต้ังใหนางเปนใหญกวาสตรี  ๕๐๐  คน 
อภิเษกไวในตําแหนงอัครมเหสี.  ตอกาลไมชานัก  นาง  (ก็)  ประสูติ 
พระโอรส   มีวรรณะเหมือนทองคํา.   ตอมาในวันขนานพระนาม 
พระโอรสนั้น   พระราชาทรงสงพระราชสาสนไปสํานักพระอัยยิกาวา 
"พระนางวาสภขัตติยา   พระธิดาแหงศากยราช  ประสูติพระโอรส 
แลว,   จะทรงขนานพระนามพระกุมารน้ันวาอยางไร ?" 
        ฝายอํามาตยผูรับพระราชสาสนนั้นไป  คอนขางหูตึง.  เขาไป 
แลว  กก็ราบทูลแกพระอัยยิกาของพระราชา. 
                       [พระกุมารไดพระนามวาวิฑูฑภะ] 
        พระอัยยิกาน้ันทรงสดับเรื่องนั้นแลว  ตรัสวา  "พระนางวาสภ-  
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ขัตติยา  แมไมประสูติพระโอรส  ก็ไดครอบครองชนทั้งหมด,   ก็บัดนี้ 
นางจักเปนที่โปรดปรานย่ิงของพระราชา."  
        อํามาตยหูตึงฟงคําวา  "วัลลภา"  ไมคอยชัด  เขาใจวา 
"วิฑูฑภะ"   ครั้นเขาเฝาพระราชาแลว  ก็กราบทูลวา  "ขอเดชะ 
ขอพระองคจงทรงขนานพระนามพระกุมารวา  'วิฑูฑภะ'  เถิด." 
        พระราชาทรงดําริวา  "คําวา  'วิฑูฑภะ'  จักเปนชื่อประจํา 
ตระกูลเกาแกของเรา"  จึงไดทรงขนานพระนามวา  "วิฑูฑภะ." 
                       [วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล] 
        ตอมา  พระราชาไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกวิฑูฑภ- 
กุมารน้ัน   ในเวลาท่ียังทรงพระเยาวนั่นแล   ดวยต้ังพระทัยวา "จะ 
กระทําใหเปนที่โปรดปรานของพระศาสดา." 
        วิฑูฑภกุมารน้ัน  ทรงเจริญดวยเครื่องบํารุงสําหรับกุมาร  ใน 
เวลามีพระชนม  ๗  ขวบ  ทรงเห็นของเลนตาง ๆ  มีรูปชางและรูปมา 
เปนตน  ของกุมารเหลาอ่ืน  อันบุคคลนํามาจากตระกูลยาย  จึงถาม 
พระมารดาวา  "เจาแม  ใคร ๆ เขาก็นําบรรณาการมาจากตระกูล 
ยายเพ่ือพวกกุมารเหลาอ่ืน,   พระญาติไร ๆ  ยอมไมสงบรรณาการไร ๆ 
มาเพ่ือหมอมฉัน  (บางเลย),   เจาแมไมมีพระชนนีพระชนกหรือ ?" 
        ทีนั้น  พระมารดาจึงลวงโอรสนั้นวา  "พอ  เจาศากยะเปนยาย 
ของเจามีอยู,  แตอยูไกล,  เหตุนั้น   พวกทาน  (จึง)   มิไดสงเครื่อง 
บรรณาการไร ๆ  มาเพ่ือเจา." 
        ในเวลามีพระชันษาครบ  ๑๖  ป   พระกุมารจึงทูลพระมารดาอีก  
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วา  "เจาแม   หมอมฉันใครจะเยี่ยมตระกูลพระเจายาย"  แมถูก  
พระมารดาหามอยูวา  "อยาเลย   ลูกเอย,   ลูกจักไปทําอะไรในท่ี 
นั้น"  ก็ยังออนวอนร่ําไป. 
        ทีนั้น   พระมารดา  ของพระกุมาร  ก็ยอมวา  "ถาอยางนั้น 
ก็ไปเถิด." 
                        [พวกศากยะตอนรับวิฑูฑภะ] 
        พระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแลว  เสด็จออกไปพรอมดวย 
บริวารเปนอันมาก.  พระนางสภขัตติยาทรงสงจดหมายลวงหนา 
ไปกอนวา  "หมอมฉันอยูในที่นี้สบายดี,   พระญาติทั้งหลายอยา 
แสดงโทษไร ๆ  ของพระสวามีแกพระกุมารน้ันเลย." 
        เจาศากยะทรงทราบวาวิฑูฑภกุมารเสด็จมา  ทรงปรึกษากันวา 
"พวกเราไมอาจไหว  (วิฑูฑภกุมาร)  ได"  จึงสงพระกุมารท้ังหลาย 
ที่เด็ก ๆ  กวาวิฑูฑภะนั้นไปยังชนบทเสีย,  เมื่อวิฑูฑภกุมารน้ันเสด็จถึง 
กบิลพัสดุบุร,ี  ก็ประชุมกนัในทองพระโรง.  วิฑูฑภกุมารไดเสด็จไป 
ประทับอยู  ณ  ที่นั้น. 
        ลําดับนั้น  พวกเจาศากยะกลาวกะพระกุมารน้ันวา  "พอ  ผูนี้ 
เปนพระเจาตาของพอ,  ผูนี้เปนพระเจาลุง."   วิฑูฑภกุมารน้ัน  เที่ยว 
ไหวเจาศากยะท้ังหมด   มไิดเห็นเจาศากยะแมองคหน่ึงไหวตน  (จึง) 
ทูลถามวา "ทําไมหนอ   จึงไมมีเจาศากยะทั้งหลายไหวหมอมฉัน 
บาง ?" 
        พวกเจาศากยะตรัสวา    "พอ  กุมารท่ีเปนนอง ๆ  ของพอ  
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เสด็จไปชนบท   (เสียหมด)   แลวทรงทําสักการะใหญแกพระกุมาร 
นั้น.  พระองคประทับอยูสิ้น  ๒-๓  วัน  (ก็)   เสด็จออกจากพระนคร  
ดวยบริวารเปนอันมาก. 
                           [วิฑูฑภะกลับสูเมืองของตน] 
        ลําดับนั้น  นางทาสีคนหน่ึงแชงดาวา  "นี้เปนแผนกระดานท่ี 
บุตรของนางทาสีชื่อวาสภขัตติยาน่ัง"   ดังน้ีแลว  ลางแผนกระดาน 
ที่พระกุมารน้ันนั่งในทองพระโรง  ดวยนํ้าเจือดวยน้ํานม.   มหาดเล็ก 
คนหน่ึง  ลืมอาวุธของตนไว  กลับไปเอาอาวุธนั้น ไดยินเสียงดา 
วิฑูฑภกุมาร  จึงถามโทษนั้น  ทราบวา  "นางวาสภขัตตยา  เกิด 
ในทองของนางทาสีของทาวมหานามศากยะ"  (จึง)   บอกกลาวแก 
พวกพล.   ไดมีการอ้ือฉาวกันอยางขนานใหญวา  "ไดยินวา   พระ 
นางวาสภขัตติยา  เปนธิดาของนางทาสี." 
                        [วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจาศากยะ] 
        เจาวิฑูฑภะทรงสดับคําน้ัน  ต้ังพระหฤทัยไววา  "เจาศากยะ 
เหลาน้ัน  จงลางแผนกระดานที่เรานั่งดวยนํ้าเจือดวยนํ้านมกอน,  แต 
ในกาลท่ีเราดํารงราชสมบัติแลว  เราจักเอาเลือดในลําคอของเจา 
ศากยะเหลานั้น  ลางแผนกระดานท่ีเรานั่ง"   เมื่อพระองคเสด็จยาตรา 
ถึงกรุงสาวัตถ,ี  พวกอํามาตยก็กราบทูลเรื่องทั้งหมอแดพระราชา. 
        พระราชาทรงพิโรธเจาศากยะวา   "ไดใหธิดานางทาสีแกเรา" 
จึงรับสั่งใหริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแกพระนางวาสภขัตติยาและ 
พระโอรส,   ใหพระราชทานเพียงสิ่งของอันผูเปนทาสและทาสีพึงได  
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เทาน้ัน.  
        ตอมา  โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน   พระศาสดาเสด็จไปยังพระ- 
ราชนิเวศน  ประทับนั่งแลว.   พระราชาเสด็จมาถวายบังคมแลวทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาวลือวา  พวกพระญาติของพระองค 
ประทานธิดาแหงนางทาสีแกหมอมฉัน,  เพราะฉะนั้น  หมอมฉันจึง 
ริบเครื่องบริหารของนางวาสภขัตติยาน้ันพรอมท้ังบุตร  ให ๆ เพียง 
สิ่งของอันผูเปนทาสและทาสีควรไดเทาน้ัน." 
        พระศาสดาตรัสวา  "มหาบพิตร  พวกเจาศากยะทํากรรม 
ไมสมควร,  ธรรมดา  เมือ่จะให  ก็ควรใหพระธิดาท่ีมีชาติเสมอกัน ; 
มหาบพิตร  ก็อาตมภาพขอทูลพระองควา  'พระนางวาสภขัตติยา 
เปนพระธิดาของขัตติยราช   ไดอภิเษกในพระราชมนเทียรของ 
ขัตติยราช,   ฝายวิฑูฑภกุมาร  (ก็)  ทรงอาศัยขัตติยราชนั่นแลประสูติ 
แลว,   ธรรมดาวา  โคตรฝายมารดาจักทําอะไร  (ได),   โคตรฝายบิดา 
เทาน้ันเปนสําคัญ"  ดังน้ีแลว  ตรัสวา  "โบราณกบัณฑิตท้ังหลาย 
ไดพระราชทานตําแหนงอัครมเหสี  แกหญิงผูยากจนชื่อกัฏฐหาริกา๑, 
และพระกุมารท่ีเกิดในทองของนางน้ัน  (ก็)  ถึงความเปนพระราชา 
ในพระนครพาราณสี  (อันกวางใหญไพศาล)  ถึง ๑๒  โยชน  ทรงพระ 
นามวา  "กัฏฐวาหนราชา"  แลวตรัสกฏัฐหาริยชาดก๒. 
        พระราชาทรงสดับธรรมกถา  ทรงยินดีวา  "ทราบวา  โคตร 
 
๑.  หญิงหาบฟน.     ๒.  ขุ.  ชา.  เอก.   ๒๗/๓.  ตทฏกถา.   ๑/๒๐๔.  แตในท่ีนั้น  เปน 
กัฏฐหาริชาดก.  
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ฝายบิดาเทานั้นเปนสําคัญ"   จึงรับสั่งใหพระราชทานเครื่องบริหาร 
เชนเคยนั่นแล  แกมาดาและบุตร.  
                      [พันธุละพาภรรยาผูแพทองอาบนํ้า] 
        ภรรยาแมของพันธุลเสนาบดีแล   ชื่อมัลลิกา  ซึ่งเปนพระธิดา 
ของเจามัลละ   ในกุสินารานคร  ไมคลอดบุตรสิ้นกาลนาน. 
        ตอมา  พันธุเสนาบดีสงนางไปวา  "เจาจงไปสูเรือนแหงตระกูล 
ของตนเสียเถิด." 
        นางคิดวา   "เราจักเฝาพระศาสดาแลว  (จึง)  ไป"   (จึง)   เขา 
ไปยังพระเชตวัน   ยืนถวายบังคมพระตถาคต  อันพระตถาคตตรัสถาม 
วา  "เธอจะไป  ณ  ที่ไหน ?"   กราบทูลวา   "ขาแตพระองคผูเจริญ  สามี 
สงหมอมฉันไปสูเรือนแหงตระกูล." 
        พระศาสดา.  เพราะเหตุไร ? 
        นาง.  นยัวา  หมอมฉันเปนหมัน  ไมมีบุตร. 
        พระศาสดา.  ถาอยางนั้น,   กิจคือการไปไมมี,  จงกลับเสียเถิด. 
        นางดีใจ  ถวายบังคมพระศาสดา   กลับไปสูนิเวศน  เม่ือสามี 
ถามวา  "กลบัมาทําไม ?"  (ก็)  ตอบวา  "พระทศพลใหฉันกลับ." 
พันธุละคิดวา  "พระทศพลผูทรงเห็นการณไกล   จักเห็นเหตุ  (นี้)" 
จึงรับไว.    ตอมาไมนานนัก  นางก็ต้ังครรภ  เกิดแพทอง  บอกวา 
"ความแพทองเกิดแกฉันแลว." 
        พันธุละ.  แพทองอะไร ? 
        นาง.  นาย   ฉันใครจะลงอาบแลวด่ืมน้ําควรด่ืมในสระโบกขรณี  
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อันเปนมงคลในงานอภิเษกแหงคณะราชตระกูล  ในนครไพศาลี.  
        พันธุละกลาววา  "ดีละ"  แลวถือธนูอันบุคคลพึงโกงดวยเรี่ยว 
แรงของบุรุษพันหน่ึง  อุมนางข้ึนรถ  ออกจากเมื่อสาวัตถี  ขับรถเขา 
ไปสูเมืองไพศาลี  โดยประตูที่เจาลิจฉวีใหแกมหาลิลิจฉวี. 
        ก็ที่อยูอาศัยของเจาลิจฉวีนามวามหาลิ  มีอยู  ณ  ทีใกลประตูนั่นแล. 
พอทานไดยินเสียงรถกระทบธรณีประตู  (ก็)  รูวา   "เสียงรถของ 
พันธุละ"  จึงกลาววา  "วันนี้   ภัยจะเกิดแกพวกเจาลิจฉวี." 
        การอารกัขาสระโบกขรณี  แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก, 
เบื้องบนเขาขึงขายโลหะ,   แมนก   กไ็มมีโอกาส. 
        ฝายพันธุลเสนาบดี   ลงจากรถ  เฆ่ียนพวกมนุษยผูรักษาดวย 
หวาย  ใหหลบหนีไป  (แลว)  ตัดขายโลหะ  ใหภริยาอาบแลว  แม 
ตนเองก็อาบในภายในสระโบกขรณีแลว   อุมนางข้ึนรถอีก  ออกจาก 
พระนคร  ขับ  (รถ)  ไปโดยทางที่มาแลวน่ันแล. 
                              [พวกเจาลิจฉวีติดตาม] 
        พวกเจาหนาท่ีผูรักษา   ทลูเรื่องแกพวกเจาลิจฉวี.   พวกเจา 
ลิจฉวีกริ้ว   เสด็จข้ึนรถ  ๕๐๐  คัน  (ขับ)  ออกไปดวยเจตนาวา  "จัก 
จับเจามัลละชื่อพันธุละ."  ไดแจงเรื่องนั้นแกเจามหาลิ. 
        เจามหาลิ  ตรัสวา  "พวกทานอยาเสด็จไป,   เพราะเจาพันธุละ 
นั้นจักฆาพวกทานท้ังหมด."  แมเจาลิจฉวีเหลาน้ันก็ยังตรัสวา  "พวก 
ขาพเจาจักไปใหได."   เจามหาลิ  ตรสัวา  "ถากระน้ัน  พวกทานทรง 
เห็นที่ ๆ  ลอรถจมลงไปสูแผนดินจนถึงดุมแลว  (ก็)   พึงเสด็จกลับ;  
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เมื่อไมกลับแตนั้น    จักไดยินเสียงราวกับสายอสนีบาตขางหนา,  พึง  
เสด็จกลับจากที่นั้น ;   เมื่อไมกลับแตนั้น   จักเห็นชองในแอกรถของ 
พวกทาน,   พึงกลับแตที่นั้นทีเดียว,   อยา  (ได)   เสด็จไปขางหนา 
(เปนอันขาด)." 
        เจาลิจฉวีเหลาน้ัน  ไมเสด็จกลับตามคําของเจามหาลิ  พากัน 
ติดตามพันธุละเรื่อยไป.  นางมัลลิกาเห็นแลว  (จึง)  กลาววา  "นาย 
รถทั้งหลายยอมปรากฏ." 
        พันธุละกลาววา  "ถากระน้ัน   ในเวลารถปรากฏเปนคันเดียวกัน 
ทีเดียว  เจาพึงบอก." 
        ในกาลเม่ือรถท้ังหมดปรากฏดุจเปนคันเดียวกัน  นางจึงบอกวา 
"นาย  งอนรถปรากฏเปนคันเดียวกันทีเดียว." 
        พันธุละกลาววา   "ถากระน้ัน   เจาจงจับเชือกเหลาน้ี"   แลว 
ใหเชือกแกนาง   ยืนตรงอยูบนรถ  โกงธนูข้ึน. 
        ลอรถจมลงไปสูแผนดินถึงดุม.   เจาลิจฉวีทรงเห็นที่นั้นแลว 
(ก็)  ยังไมเสด็จกลับ.  เจาพันธุละนอกน้ี  ไปไดหนอยหน่ึง  ก็ดดีสาย 
(ธนู).   เสียงสายธนูนั้น   ไดเปนประหนึ่งอสนีบาต.  เจาลิจฉวี 
เหลาน้ัน  (ก็)  ยังไมเสด็จกลับแมจากท่ีนั้น,  ยัง  (ขืน)  เสด็จติดตาม 
ไปอยูนั่นแล. 
                              [อํานาจลูกศรของพันธุละ] 
        พันธุละยืนอยูบนรถนั่นแล  ยินลกูศรไปลูกหนึ่ง.  ลูกศรน้ัน  ทํา 
งอนรถ  ๕๐๐  คันใหเปนชองแลว  แทงทะลุพระราชา  ๕๐๐  ในที่ผูก  
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เกราะ  แลวจมลงไปในแผนดิน.  
        เจาลิจฉวีเหลาน้ัน   ไมรูวาตนถูกลูกศรแทงแลวตรัสวา  "เฮย 
หยุดกอน,   เฮย  หยุดกอน"  ยัง  (ขืน)   เสด็จติดตามไปนั่นแล. 
พันธุลเสนาบดีหยุดรถแลวกลาววา  "พวกทานเปนคนตาย,   ชื่อวา 
การรบของขาพเจากับคนตายทั้งหลาย  ยอมไมมี." 
        เจาลิจฉวี.  ชื่อวาคนตาย  ไมเหมือนเรา. 
        พันธุละ.   ถากระน้ัน  พวกทานจงแกเกราะของคนหลังท้ังหมดดู. 
        พวกเจาลิจฉวีเหลาน้ันใหแกแลว.  เจาลิจฉวีองคนั้น  ลมลงสิ้น 
ชีพิตักษัยในขณะแกเกราะออกแลวนั่นเอง. 
        ทีนั้น   พันธุละจึงกลาวกะเจาลิจฉวีเหลาน้ันวา  "พวกทานแม 
ทั้งหมดก็เหมือนกัน,  เสด็จไปเรือนของตน ๆ แลว  จงจัดสิ่งท่ีควร 
จัด   พร่ําสอนลูกเมีย  แลว  (จึงคอย)  แกเกราะออก." 
        เจาลิจฉวีเหลาน้ัน  กระทําอยางนั้นทุก ๆ  องค  ถึงชีพิตักษัยแลว. 
                              [พันธุละมีบุตร  ๓๒  คน] 
        ฝายพันธุละ  (ก็)   พานางมัลลิกามายังเมืองสาวัตถี.  นางคลอด 
บุตรเปนคู ๆ ถึง  ๑๖  ครัง้. 
        แมบุตรของนางทั้งหมดไดเปนผูแกลวกลา  ถึงพรอมดวยกําลัง, 
ถึงความสําเร็จศิลปะทั้งหมด.  คนหน่ึง ๆ ไดมีบุรษุพันคนเปนบริวาร. 
พระลานหลวงเต็มพรึบดวยบุตรเหลาน้ันแล  ซึ่งไปราชนิเวศนกับบิดา. 
                      [พันธุละเสนาบดีถูกฆาพรอมท้ังบุตร] 
        อยูมาวันหน่ึง  พวกมนุษย  แพความดวยคดีโกงในการวินิจฉัย  
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เห็นพันธุละกําลังเดินมา  ร่ํารองกันใหญ   แจงการกระทําคดีโกงของ 
พวกอํามาตยผูวินิจฉัย  แกพันธุลานั้น.  
        พันธุลาไปสูโรงวินิจฉัย   พิจารณาคดีนั้นแลว  ไดทําผูเปนเจา 
ของน่ันแล   ใหเปนเจาของ.   มหาชน  ใหสาธุการเปนไปดวยเสียง 
อันดัง. 
        พระราชาทรงสดับเสียงนั้น   ตรสัถามวา  "นี่อะไรกัน ?"  เมื่อ 
ทรงสดับเรื่องนั้นแลว  ทรงโสมนัส  ใหถอดพวกอํามาตยเหลานั้นแม 
ทั้งหมด   ทรงมอบการวินิจฉัยแกพันธุละเทาน้ัน.  ต้ังแตนั้นมาพันธุละ 
(ก็)  วินิจฉัยโดยถูกตอง.  จําเดิมต้ังแตวันนั้นมา   พวกอํามาตยผู 
วินิจฉัยรุนเกา  ไมไดจาง  มีรายไดนอย  ยุยงในราชตระกูลวา 
"พันธุละปรารถนาเปนพระราชา." 
        พระราชาทรงเชื่อคําของอํามาตยเหลาน้ัน   มิไดอาจจะทรงขม 
พระหฤทัยได,   ทรงดําริอีกวา  "เมื่อพันธุละถูกฆาตายในท่ีนี้นั่นแล, 
ความครหาก็จักเกิดแกเรา"   ทรงรับสัง่ใหบุรุษที่แตงไว   โจมตี 
ปจจันตนคร  แลวรับสั่งใหหาพันธุละมา   ทรงสงไปดวยพระดํารัสวา 
"ทราบวา  จังหวัดปลายแดน  โจรกําเริบข้ึน,   ทานพรอมท้ังบุตรของ 
ทานจงไปจับโจรมา,"  แลวทรงสงนายทหารผูใหญซึ่งสามารถเหลาอ่ืน 
ไปกับพันธุละเสนาบดีนั้น  ดวยพระดํารัสวา  "พวกทานจงตัดศีรษะ 
พันธุละเสนาบดีพรอมท้ังบุตร  ๓๒  คน  ในท่ีนั้นแลวนํามา." 
        เมื่อพันธุละนั้นพอถึงจังหวัดปลายแดน,   พวกโจรที่พระราชา 
ทรงแตงไว  กลาวกันวา  "ทราบวา    ทานเสนาบดีมา"  แลวพากัน  
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หลบหนีไป.  
        พันธุลเสนาบดีนั้น  ยังประเทศน้ันใหสงบราบเรียบแลว  (ก็) 
กลับมา.  ลําดับนั้น  ทหารเหลาน้ันก็ตัดศีรษะพันธุเสนาบดีพรอมกับ 
บุตรทั้งหมด  ในท่ีใกลพระนคร. 
                        [นางมัลลิกาเทวีไมมีความเสียใจ] 
        วันนั้น  นางมัลลิกาเทวี  นิมนตพระอัครสาวกทั้ง  ๒  พรอมทั้ง 
ภิกษุ  ๕๐๐  รูป. 
        ครั้นในเวลาเชา   พวกคนไดนําหนังสือมาใหนาง  เนื้อความวา 
"โจรตัดศีรษะสามีพรอมทั้งบุตรของทาน."  นางรูเรื่องนั้นแลว  ไมบอก 
ใคร ๆ  พับหนังสือใสไวในพกผา  อังคาสภิกษุสงฆเรื่อยไป. 
        ขณะนั้น    สาวใชของนางถวายภัตแกภิกษุแลว   นําถาด 
เนยใสมา  ทําถาดแตกตรงหนาพระเถระ.  พระธรรมเสนาบดีกลาววา 
"สิ่งของมีอันแตกเปนธรรมดา  ก็แตกไปแลว,  ใคร ๆ ไมควรคิด." 
        นางมัลลิกาน้ัน   นําเอาหนังสือออกจากพกผา  เรียนทานวา 
"เขานําหนังสือน้ีมาใหแกดิฉัน   เน้ือความวา  'พวกโจรตัดศีรษะ 
บิดาพรอมดวยบุตร  ๓๒ คน,'    ดิฉันแมสดับเรื่องนี้แลว  กย็ังไมคิด; 
เมื่อ  (เพียง)   ถาดเนยใสแตก  ดิฉันจักคิดอยางไรเลา ?  เจาขา." 
        พระธรรมเสนาบดีกลาวคําเปนตนวา :- 
        "ชีวิตของสัตวทั้งหลาย  ในโลกนี้   ไมมีนมิติ 
        ใคร ๆ กร็ูไมได   ทั้งฝดเคือง  ทั้งนอย,  และชีวิตนั้น 
        ซ้ําประกอบดวยทุกข."  
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แสดงธรรมเสร็จแลว  ลุกจากอาสนะ  ไดไปวิหารแลว.  
        ฝายนางมัลลิกาใหเรยีกบุตรสะใภทั้ง  ๓๒  คนมาแลว   สัง่สอนวา 
"สามีของพวกเธอไมมีความผิด   ไดรบัผลกรรมในชาติกอนของตน, 
เธอทั้งหลายอยาเศราโศก  อยาปริเทวนาการ,  อยาทําการผูกใจแคน 
เบื้องบนพระราชา." 
        จารบุรษุของพระราชา  ฟงถอยคําน้ันแลว  กราบทูลความท่ีชน 
เหลาน้ันไมมีโทษแดพระราชา.   พระราชาทรงถึงความสลดพระหฤทัย 
เสด็จไปนิเวศนของนางมัลลิกาน้ัน  ใหนางมัลลิกาและหญิงสะใภของ 
นางอดโทษ  แลวไดพระราชทานพรแกนางมัลลิกา.  นางกราบทูลวา 
"พรจงเปนพรอันหมอมฉันรับไวเถิด"   เมื่อพระราชาน้ันเสด็จไป 
แลว,   ถวายภัตเพ่ือผูตาย  อาบนํ้าแลว  เขาเฝาพระราชา  ทูลวา 
"ขอเดชะ  พระองคพระราชทานพรแกหมอมฉันแลว,  อนึ่ง  หมอม 
ฉันไมมีความตองการดวยของอื่น,   ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหลูก 
สะใภ  ๓๒  คนของหมอมฉัน   และตัวหมอมฉัน  กลับไปเรือนแหง 
ตระกูลเถิด." 
        พระราชาทรงรับแลว.   นางมัลลกิาสงหญิงสะใภ  ๓๒  คนไปสู 
ตระกูลของตน ๆ ดวยตนเอง.  (และฝาย)   นางไดไปสูเรือนแหง 
ตระกูลของตนในกุสินารานคร. 
        ฝายพระราชา  ไดพระราชทานตําแหนงเสนาบดีแกทีฆการายนะ 
ผูซึ่งเปนหลานพันธุละเสนาบดี. 
        ก็ทีฆการายนะน้ัน   เท่ียวแสวงหาโทษของพระราชาดวยคิดอยู 
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วา  "ลุงของเรา   ถูกพระราชาองคนี้  ใหตายแลว."  ขาววา  จําเดิม  
แตการท่ีพันธุละผูไมมีความผิดถูกฆาแลว   พระราชทรงมีวิปปฏิสาร 
ไมไดรับความสบายพระหฤทัย  ไมไดเสวยความสุขในราชสมบัติเลย. 
                                    [พระราชาสวรรคต] 
        ครั้งน้ัน   พระศาสดา  ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจาศากยะ 
ประทับอยู.   พระราชาเสด็จไปท่ีนั้นแลว  ทรงใหต้ังคายในท่ีไมไกลจาก 
พระอารามแลว  เสด็จไปวิหาร  ดวยบริวารเปนอันมาก   ดวยทรงดําริ 
วา  "จักถวายบังคมพระศาสดา"  พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑ 
ทั้ง  ๕๑  แกทฑีการายนะแลว   พระองคเดียวเทาน้ัน  เสด็จเขาสูพระ 
คันธกุฎี.  พึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทํานองแหงธรรมเจติยสูตร.๒  เมื่อ 
พระองคเสด็จเขาสูพระคันธกุฎีแลว    ทีฆการายนะจึงถือเอาเครื่อง 
ราชกกุธภัณฑเหลาน้ัน  ทําวิฑูฑภะใหเปนพระราชา  เหลือมาไวตัวหนึ่ง 
และหญิงผูเปนพนักงานอุปฏฐากคนหนึ่ง  แลวไดกลับไปเมืองสาวัตถี. 
        พระราชาตรัสปยกถากับพระศาสดาแลว  เสด็จออก  ไมทรง 
เห็นเสนา   จึงตรัสถามหญิงน้ัน  ทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรงดาํริวา 
"เราจักพาหลานไปจับวิฑูฑภะ"  ดังน้ีแลว  เสด็จไปกุรงราชคฤห 
เสด็จถึงพระนคร   เมื่อประตู  (พระนคร)  อันเขาปดแลวในเวลาวิกาล 
บรรทมแลวในศาลาแหงหนึ่ง  ทรงเหน็ดเหน่ือยเพราะลมและแดด 
 
๑.  เคร่ืองประดับพระเกียรติยศของพระเจาแผนดินมี  ๕  อยาง  คือ  ๑.  แสจามรี  ๒.  มงกุฏ 
๓.  พระขรรค  ๔.  ธารพระกร  ๕.  ฉลองพระบาท  บางแหงวา  ๑.  พระขรรค  ๒.  เศวตฉัตร 
๓.  มงกุฏ  ๔.  ฉลองพระบาท  ๕.  พันวาลวิชนี.  ๒.  ม.  ม.  ๑๓/๕๐๖.  
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ไดสวรรคตในท่ีนั้นนั่นเอง   ในเวลากลางคืน.  เมื่อราตรีสวางแลว, 
ประชาชนไดยินเสียงหญิงคนน้ันคร่ําครวญอยูวา  "ขาแตสมมติเทพ 
ผูจอมแหงชาวโกศล  พระองคไมมีที่พ่ึงแลว"   จึงกราบทูลแดพระราชา. 
ทาวเธอ  ทรงรับสั่งใหทําเสรีรกิจของพระเจาลุง  ดวยสักการะใหญ. 
                [พระเจาวิฑูฑภะเสด็จไปพบพระศาสดา] 
        แมพระเจาวิฑูฑภะ  ไดราชสมบัติแลว  ทรงระลึกถึงเวรนั้น 
ทรงดําริวา  "เราจักยังเจาศากยะแมทั้งหมดใหตาย"   ดังน้ีแลว  จึง 
เสด็จออกไปดวยเสนาใหญ. 
        ในวันนัน้  พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกลรุง   ทรงเห็น 
ความพินาศแหงหมูญาติแลว  ทรงดําริวา  "เราควรกระทําญาติ- 
สังคหะ"  ในเวลาเชา  เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต  เสด็จกลับจาก 
บิณฑบาตแลว  ทรงสําเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี  ในเวลาเย็น 
เสด็จไปทางอากาศ  ประทับนั่งท่ีโคนไม   มีเงาปรุโปรง  ใกลเมือง 
กบิลพัสดุ. 
        แตนั้นไป   มีตนไทรเงาสนิทตนใหญตนหน่ึงอยูในรัชสีมาของ 
พระเจาวิฑูฑภะ.   พระเจาวิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา  จึง 
เสด็จเขาไปเฝา  ถวายบังคมแลว  กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
เพราะเหตุไร  พระองคจึงประทับนั่งแลวท่ีโคนไมเงาปรุโปรงน้ี  ใน 
เวลารอนเห็นปานน้ี,  ขอพระองคโปรดประทับนั่งท่ีโคนไทร  มีเงาอัน 
สนิทนั่นเถิด  พระเจาขา"  เม่ือพระศาสดาตรัสตอบวา  "ชางเถิด 
มหาบพิตร,   ชื่อวาเงาของหมูพระญาติเปนของเย็น,"  จึงทรงดําริวา  
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"พระศาสดาจักเสด็จมาเพ่ือทรงประสงครักษาหมูพระญาติ"  จึงถวาย  
บังคมพระศาสดา  เสด็จกลับไปสูเมืองสาวัตถีนั่นแล.   แมพระศาสดา 
ก็ทรงเหาะไปสูเชตวันเหมือนกัน  พระราชาทรงระลึกถึงโทษแหงพวก 
เจาศากยะ   เสด็จออกไปแมครั้งท่ี  ๒  ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา 
ในที่นั่นแล  ก็เสด็จกลับอีก.  เสด็จออกไปแมครั้งที่  ๓  ทอดพระเนตร 
เห็นพระศาสดาในที่นั่นแล   ก็เสด็จกลับ.  แตเมื่อพระเจาวิฑูฑภะนั้น 
เสด็จออกไปในครั้งท่ี ๔,   พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบรุพกรรมของ 
เจาศากยะทั้งหลาย  ทรงทราบความท่ีกรรมอันลามกคือการโปรยยาพิษ 
ในแมน้ําของเจาศากยะเหลาน้ัน  เปนกรรมอันใคร ๆ   หามไมได 
จึงมิไดเสด็จไปในครั้งท่ี  ๔.  พระเจาวิฑูฑภะเสด็จออกไปแลวดวยพล 
ใหญ  ดวยทรงดําริวา  "เราจักฆาพวกเจาศากยะ." 
                         [พระจาวิฑูฑภะฆาพวกศากยะ] 
        ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธะ   ชื่อวาไมฆาสัตว 
แมจะตายอยู  ก็ไมปลงชีวิตของเหลาสัตวอ่ืน. 
        เจาศากยะเหลาน้ันคิดวา  "พวกเราฝกหัดมือแลว   มีเครื่องผูก 
สอดอันทําแลว  หัดปรือมาก,    แตพวกเราไมอาจปลงสัตวอ่ืนจาก 
ชีวิตไดเลย,   พวกเราจักแสดงกรรมของตนแลวใหหนีไป."  เจาศากยะ 
เหลาน้ัน   ทรงมีเครื่องผูกสอดอันทําแลว  จึงเสด็จออกเริ่มการยุทธ. 
ถูกศรท่ีเจาศากยะเหลาน้ันยิงไปไปตามระหวางๆ  พวกบุรุษของพระเจา 
วิฑูฑภะ,   ออกไปโดยชองโลหและชองหูเปนตน.  พระเจาวิฑูฑภะ 
ทอดพระเนตรเห็น  จึงตรัสวา  "พนาย  พวกเจาศากยะยอมตรัสวา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 34 

'พวกเราเปนผูไมฆาสัตว'   มิใชหรือ  ?   ก็เม่ือเชนนี้  ไฉนพวกเจา 
ศากยะจึงยิงบุรุษของเราใหฉิบหายเลา."   ลําดับนัน้  บุรุษคนหน่ึงกราบ  
ทูลพระเจาวิฑูฑภะนั้นวา  "ขาแตเจา  พระองคตรวจสอบดูแลวหรือ ? 
        พระเจาวิฑูฑภะ.   พวกเจาศากยะ  ยังบุรุษของเราใหฉิบหาย. 
        บุรุษ.   บุรุษไร  ๆ  ของพระองค   ชื่อวาตายแลว  ยอมไมม,ี 
ขอเชิญพระองคจงรับสั่งใหนับบุรุษเหลาน้ันเถิด. 
        พระเจาวิฑูฑภะเม่ือรับสั่งใหนับดูไมทรงเห็นหมดไป  แมคนหน่ึง. 
ทาวเธอเสด็จกลับจากท่ีนั้นแลว  ตรัสวา  "พนาย  คนเหลาใด ๆ  บอกวา 
'พวกเราเปนเจาศากยะ'     ทานท้ังหลาย   จงฆาคนเหลาน้ันทั้งหมด; 
แตจงใหชีวิต   แกคนที่ยืนอยูในสํานักงานเจาศากยะมหานาม  ผูเปน 
พระเจาตาของเรา. 
        เจาศากยะท้ังหลายไมเห็นเครื่องคือท่ีตนพึงถือเอา   บางพวก 
คาบหญา  บางพวกถือไมออ  ยืนอยู,  ถูกเขาถามวา  "ทานเปนเจา 
ศากยะหรือไมใช ?   เพราะเหตุที่เจาศากยะเหลาน้ัน  แมจะตายก็ไมพูด 
คําเท็จ;   พวกที่ยืนคาบหญาอยูแลว  จึงกลาววา  "ไมใชเจาศากยะ, 
หญา."   พวกท่ียืนถือไมออก็กลาววา  "ไมใชเจาศากยะ,  ไมออ." 
เจาศากยะเหลาน้ันและเจาศากยะท่ียืนอยูในสํานักของทาวมหานาม ได 
ชีวิตแลว. 
        บรรดาเจาศากยะเหลาน้ัน   เจาศากยะที่ยืนคาบหญา   ชื่อวาเจา 
ศากยะหญา,  พวกท่ียืนถอืไมออ  ชื่อวา  เจาศากยะไมออ. 
        พระเจาวิฑูฑภะรับสั่งใหฆาเจาศากยะอันเหลือท้ังหลาย  ไมเวน  
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ทารกแมยังดื่มนม   ยังแมน้ําคือโลหิต   ใหไหลไปแลว  รับสั่งใหลาง  
แผนกระดาน  ดวยโลหิตในลําคอของเจาศากยะเหลาน้ัน. 
        ศากยวงศ   อันพระเจาวิฑูฑภะเขาไปตัดแลว  ดวยอาการ 
อยางนี้.   พระเจาวิฑูฑภะน้ัน   รับสั่งใหจับเจาศากยะมหานาม  เสด็จ 
กลับแลว  ในเวลาเสวยกระยาหารเชา  ทรงดําริวา  "เราจักเสวยอาหาร 
เชา"   ดังน้ีแลว   ทรงแวะในท่ีแหงหนึ่ง,  เมื่อโภชนะอันบุคคลนําเขา 
ไปแลว,   รับสั่งใหเรียกพระเจาตามา  ดวยพระดํารัสวา  "เราจักเสวย 
รวมกัน." 
                                      [มานะกษัตริย] 
        แตกษัตริยทั้งหลาย   ถึงจะสละชีวิต  ก็ไมยอมเสวยรอมกับบุตร 
นางทาสี;   เพราะฉะนั้น  ทาวมหานามทอดพระเนตรเห็นสระ ๆ หน่ึง 
จึงตรัสวา  "เรามีรางกายอันสกปรก,  พอ  เราจักอาบนํ้า." 
        พระเจาวิฑูฑภะตรัสวา   "ดีละ   พระเจาตา  เชิญพระเจาตา 
อาบเถิด."   ทาวมหานามทรงดําริวา  "พระเจาวิฑูฑภะน้ี  จักฆาเรา 
ผูไมบริโภครวม,  การตายเองของเราเทาน้ัน  ประเสริฐกวา"  ดงัน้ี 
แลว จึงทรงสยายผม   สอดหัวแมเทาเขาไปในผมขอดใหเปนปมที่ 
ปลาย  ดําลงไปในนํ้า. 
        ดวยเดชแหงคุณของทาวมหานามนั้น  นาคภพ   ก็แสดงอาการ 
รอน.  พระยานาค   ใครครวญวา   "เรือ่งอะไรกันหนอ ?"  เห็นแลว 
จึงมาสูสํานักของทาวมหานามน้ัน  ใหทาวมหานามประทับบนพังพาน 
แลวเชิญเสด็จเขาไปสูนาคภพ.  ทาวมหานามน้ัน  อยูในนาคภพนั้น  
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นั่นแล   สิ้น  ๑๒  ป.  
        ฝายพระเจาวิฑูฑภะ  ประทับนั่งคอยอยู   ดวยทรงดําริวา    "พระ 
เจาตาของเราจักมาในบัดน้ี;    เมื่อทาวมหานามน้ันชักชาอยู,   จึงรับสั่ง 
ใหคนในสระ  ตรวจดูแมระหวางบุรุษดวยแสงประทีป  ไมเห็นแลว 
ก็เสด็จหลีกไป  ดวยทรงดาํริวา  "พระเจาตาจักเสด็จไปแลว." 
                      [พระเจาวิฑูฑภะถูกน้ําทวมสวรรคต] 
        พระเจาวิฑูฑภะนั้น   เสด็จถึงแมน้ําอจีรวดีในเวลาราตรี  รบัสั่ง 
ใหต้ังคายแลว.  คนบางพวก   นอนแลวท่ีหาดทรายภายในแมน้ํา,  บาง 
พวก   นอนบนบกในภายนอก.   แมบรรดาพวกที่นอนแลวในภายใน 
พวกท่ีมีบาปกรรมอันไมไดกระทําแลวในกอน  มอียู,  แมบรรดาพวกที่ 
นอนแลวในภายนอก  ผูที่มีบาปกรรมอันไดกระทําแลวในกอน มีอยู, 
มดแดงท้ังหลายต้ังข้ึนแลว   ในที่ซึ่งคนเหลาน้ันนอนแลว. 
        ชนเหลาน้ัน  กลาวกนัวา   "มดแดงต้ังข้ึนแลวในที่เรานอนแลว, 
มดแดงต้ังข้ึนแลว  ในที่เรานอนแลว"  จึงลุกข้ึน,   พวกท่ีมีบาปกรรม 
อันไมไดกระทําแลว  ลุกข้ึนไปนอนบนบก,  พวกมีบาปกรรมอัน 
กระทําแลว  ลงไปนอนเหนือหาดทราย. 
        ขณะนั้น  มหาเมฆต้ังข้ึน   ยังฝนลูกเห็บใหตกแลว.   หวงนํ้า 
หลากมา  ยังพระเจาวิฑูฑภะพรอมดวยบริษัท   ใหถึงสมุทรน่ันแล. 
ชนทั้งหมด  ไดเปนเหยื่อแหงปลาและเตาในสมุทรน้ันแลว.  มหาชน 
ยังกถาใหต้ังข้ึนวา  "ความตายของเจาศากยะทั้งหลายไมสมควรเลย, 
ความตายน่ี  คือพวกเจาศากยะ  อันพระเจาวิฑูฑภะทุบแลว ๆ  ชือ่อยางนี้  
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ใหตาย  จึงสมควร." 
                    [พวกเจาศากยะตายสมควรแกบุรพกรรม]  
        พระศาสดาทรงสดับคําน้ันแลว  จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ความตายอยางนี้   ไมสมควรแกเจาศากยะท้ังหลายในอัตภาพนี้ก็จริง 
ถึงอยางนั้น   ความตายท่ีพวกเจาศากยะนั่นไดแลว  ก็ควรโดยแท  ดวย 
สามารถแหงกรรมลามกท่ีเขาทําไวในปางกอน." 
        ภิกษุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เจาศากยะท้ังหลายนั่น  ไดกระทํา 
กรรมอะไรไวในปางกอน ? 
        พระศาสดา.  ในปางกอน   พวกเจาศากยะนั่น  รวมเปนพวก 
เดียวกัน  โปรยยาพิษในแมน้ํา. 
        ในวันรุงข้ึน   ภิกษุทั้งหลายยังกถาใหต้ังข้ึนในโรงธรรมวา  "พระ 
เจาวิฑูฑภะ  ยังเจาศากยะทั้งหลายประมาณเทาน้ีใหตายแลว  เสด็จมาอยู, 
เมื่อมโนรถของตนยังไมถึงท่ีสุดนั่นแล,  พาชนมีประมาณเทาน้ัน  (ไป) 
เกิดเปนภักษาแหงปลาและเตาในสมุทรแลว." 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้ 
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลาน้ันทูลวา 
"ดวยกถาชื่อนี้"   จึงตรัสวา   "ภิกษุทัง้หลาย  เมื่อมโนรถของสัตว 
เหลาน้ี   ยังไมถึงท่ีสุดนั่นแล.   มัจจุราชตัดชีวิตินทรียแลว  ใหจมลง 
ในสมุทรคืออบาย  ๔  ประดุจหวงน้ําใหญ  ทวมทับชาวบานอันหลับ 
ฉะน้ัน"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา:-  
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        "มัจจุ    ยอมพานระผูมีใจของในอารมณตาง  ๆ 
        ผูเลือกเก็บดอกไมอยูเทียวไป เหมือนหวงนํ้าใหญ  
        พัดชาวบานอันหลับแลวไป  ฉะนัน้." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทพระคาถาวา  พฺยาสตฺตมาส   นร  ความ 
วา  ผูมีใจของแลว  ในอารมณอันถึงพรอมแลว  หรืออันยังไมถึง 
พรอมแลว. 
        พระผูมพีระภาคตรัสอธิบายน้ีไววา:     นายมาลาการเขาไป 
สูสวนดอกไม  คิดวา   "จักเก็บดอกไมทั้งหลาย"  แลวไมเก็บเอา 
ดอกไมจากในสวนน้ัน  ปรารถนากออื่น  ๆ  ชื่อวาสงใจไปในสวน 
ดอกไมทั้งสิ้น  หรือคิดวา   "เราจักเก็บดอกไมจากกอนี้"  แลวไม 
เก็บเอาดอกไมจากกอน้ัน  ยอมสงใจไปในที่อ่ืน  เลือกอยูซึ่งกอไมนั้น 
นั่นเอง   ชื่อวายอมถึงความประมาทฉันใด ;   นระบางคน  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  หยั่งลงสูทามกลางกามคุณ  ๕  เชนกนักับสวนดอกไม  ไดรูป 
อันชอบใจแลว  ปรารถนา  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   อันเปนที่ชอบใจ 
อยางใดอยางหนึ่ง,    หรือไดบรรดาอารมณมีเสียงเปนตนเหลานั้นอยาง 
ใดอยางหน่ึงแลว   ยังปรารถนาอารมณอยางใดอยางหน่ึง   (ตอไป) 
หรือไดรูปนั้นแหละ   แลวยังปรารถนาอารมณอยางใดอยางหน่ึงอยู 
ชื่อวายอมยินดีอารมณนั้นนั่นแล,   หรอืไดบรรดาอารมณมีเสียงเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่ง  แลวปรารถนาอารมณอยางใดอยางหน่ึง  (ชื่อวา 
ยอมยินดีอารมณอันตนไดแลวน้ัน).   ในสวิญญาณกทรัพยและอวิญ-  
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ญาณกทรัพย  มีโค  กระบือ  ทาสี   ทาส  นา  สวน  บาน  นิคมและชนบท 
เปนตน  ก็นยันั้นนั่นแล,  ในบริเวณวิหารและปจจัยมีบาตรและจีวร  
เปนตน  แมของบรรพชิต  ก็นัยนั้นเหมือนกัน;   (มัจจุยอมพา)  นระผู 
มีใจของในกามคุณอันถึงพรอมแลว  หรืออันยังไมถึงพรอมแลวซ่ึงกําลัง 
เลือกเก็บดอกไม   กลาวคือกามคุณ  ๕  อยูอยางนี้ดวยประการฉะน้ี (ไป). 
        สองบทวา   สุตฺต  คาม  ความวา   ชื่อวาการหลับดวยสามารถแหง 
การหลับแหงทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเปนตนแหงบาน  ยอมไมมี, 
แตบานชื่อวาเปนอันหลับแลว  ก็เพราะเปรียบเทียบความท่ีสัตวทั้งหลาย 
เปนผูประมาทแลวเพียงดังวาหลักแลว;   มัจจุพา  (นระ)  ไป  ดจุหวงน้ํา 
ใหญอันกวางและลึก  ๒-๓  โยชน  (พัดพา)  ชาวบานท่ีหลับแลวอยางนั้น 
ไปอยูฉะน้ัน ;   คือวา  หวงน้ําใหญนั้น  ยังชาวบานน้ันทั้งหมด  ไมใหสัตว 
ไร ๆ  ในบรรดาสตรี  บุรษุ  โค  กระบอื  และไกเปนตน  เหลือไว  ใหถึง 
สมุทรแลว  ทําใหเปนภักษาของปลาและเตาฉันใด;  มัจจุคือความตาย 
พานระผูมีใจของแลวในอารมณตางๆ   คือตัดอินทรียคือชีวิตของนระนั้น 
ใหจมลงในสมุทรคืออบายท้ัง  ๔  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมาก   บรรลุอริยผลท้ังหลายมี 
โสดาปตติผลเปนตนแลว,  เทศนามีประโยชนแกมหาชน ดังน้ีแล. 
                               เรื่องพระเจาวิฑูฑภะ  จบ.  
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                          ๔.  เรื่องนางปติปูชิกา*  [๓๖] 
                                   [ขอวาเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี  ทรงปรารภหญิง 
ชื่อปติปูชิกา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปุปฺผานิเหว"  เปนตน. 
        เรื่องต้ังข้ึนในดาวดึงสเทวโลก. 
                     [เทพธิดาจุติแลวเกิดในกรุงสาวัตถี] 
        ไดยินวา   เทพบุตรนามวามาลาภารี   ในดาวดึงสเทวโลกนั้น  ม ี
นางอัปสรพันหน่ึงแวดลอมแลว  เขาไปสูสวน. เทพธิดา  ๕๐๐  ข้ึนสู 
ตนไม  ยังดอกไมใหตกอยู.  เทพธิดา  ๕๐๐  เก็บเอาดอกไมที่เทพ- 
ธิดาเหลาน้ันใหตกแลว   ประดับเทพบุตร.   บรรดาเทพธิดาเหลานั้น 
เทพธิดาองคหน่ึง  จุติบนกิ่งไมนั้นนั่นแล.   สรีระดบัไป  ดุจเปลวประทีป 
นางถือปฏิสนธิในเรือนแหงตระกูลหน่ึง  ในกรุงสาวัตถี  ในเวลาท่ี 
นางเกิดแลว  เปนหญิงระลึกชาติได  ระลึกอยูวา    "เราเปนภริยา 
ของมาลาภารีเทพบุตร"  ถึงความเจริญ   กระทําการบูชาดวยของ 
หอมและดอกไมเปนตน  ปรารถนาการเกิดเฉพาะในสํานักสามี.  นาง 
แมไปสูตระกูลอ่ืน ในเวลามีอายุ  ๑๖  ป  ถวายสลากภัต ปกขิกภัต 
และวัสสาวาสิกภัตเปนตนแลว   ยอมกลาววา  "สวนแหงบุญน้ี  จงเปน 
ปจจัยเพ่ือประโยชนแกอันบังเกิดในสํานักสามีของเรา." 
 
พระมหาฮ้ัว  ป.  ธ.  ๕.  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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                   [จุติจากมนุษยโลกแลวไปเกิดในสวรรค]  
        ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายทราบวา  "นางนี้  ลุกข้ึนเสร็จสรรพ 
แลว  ยอมปรารถนาผัวเทาน้ัน"   จึงขนานนามของนางวา  "ปติปูชิกา." 
        แมนางปติปูชิกาน้ัน   ยอมปฏิบัติโรงฉัน  เขาไปต้ังนํ้าฉัน  ปูอาสนะ 
เปนนิตย.   มนุษยแมพวกอ่ืน  ใครเพ่ือจะถวายสลากภัตเปนตน  นํามา 
มอบใหดวยคําวา   "แม  ทานจงจัดแจงภัตแมเหลานี้  แกภิกษุสงฆ." 
แมนางเดินไปเดินมาอยูโดยทํานองน่ัน  ไดกุศลธรรม  ๕๖  ทกุยางเทา 
นางต้ังครรภแลว.  นางก็คลอดบุตร   โดยกาลอันลวงไป  ๑๐  เดือน. 
ในกาลท่ีบุตรนั้นเดินได  นางไดบุตรแมอ่ืน ๆ  รวม  ๔  คน.  ในวันหน่ึง 
นางถวายทาน  ทําการบูชา  ฟงธรรม  รักษาสิกขาบท  ในเวลาเปนที่สุด 
แหงวัน   ก็ทาํกาละดวยโรคชนิดใดชนิดหน่ึง  ซึ่งบังเกิดข้ึนในขณะน้ัน 
แลวบังเกิดในสํานักสามีเดิมของตน. 
                     [อายุของมนุษยประมาณ  ๑๐๐  ป] 
        ฝายนางเทพธิดานอกน้ี  กําลังประดับเทพบุตรอยูนั่นเอง  ตลอด 
กาลเทานี้.  เทพบุตรเห็นนางนั้น  กลาววา  "เธอหายหนาไปต้ังแต 
เชา,  เธอไปไหนมา ?" 
        เทพธิดา.  ดิฉันจุติคะ  นาย.         
        เทพบุตร  เธอพูดอะไร ? 
        เทพธิดา.  ขอน้ันเปนอยางนี้  นาย. 
        เทพบุตร.  เธอเกิดแลวในที่ไหน ?  
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        เทพธิดา.  เกิดในเรอืนแหงตระกูล  ในกรุงสาวัตถี.  
        เทพบุตร.  เธอดํารงอยูในกรงสาวัตถีนั้นสิ้นกาลเทาไร ? 
        เทพธิดา.  ขาแตนาย  ดิฉันออกจากทองมารดา  โดยกาลอัน 
ลวงไป  ๑๐  เดือน  ในเวลาอายุ  ๑๖  ป  ไปสูตระกูลผัว  คลอดบุตร  ๔  คน 
ทําบุญมีทานเปนตน  ปรารถนาถึงนาย  มาบังเกิดแลวในสํานักของนาย 
ตามเดิม. 
        เทพบุตร.  อายุของมนุษยมีประมาณเทาไร ? 
        เทพธิดา.  ประมาณ  ๑๐๐  ป. 
        เทพบุตร.  เทาน้ันเองหรือ ? 
        เทพธิดา.  คะ  นาย 
        เทพบุตร.  พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณเทานี้เกิดแลว  เปน 
ผูประมาทเหมือนหลับ  ยงักาลใหลวงไปหรือ ?   หรือทําบุญมีทาน 
เปนตน ? 
        เทพธิดา.  พูดอะไร  นาย,  พวกมนุษยประมาทเปนนิตย  ประหน่ึง 
ถือเอาอายุต้ังอสงไขยเกิดแลว  ประหนึ่งวาไมแกไมตาย. 
        ความสังเวชเปนอันมาก   ไดเกิดข้ึนแกมาลาภารีเทพบุตรวา 
"ทราบวา  พวกมนุษยถือเอาอายุประมาณ  ๑๐๐ ปเกิดแลว  ประมาท 
นอนหลับอยู,  เมื่อไรหนอ ?   จึงจักพนจากทุกขได." 
                    [๑๐๐  ปของมนุษยเทา  ๑  วันในสวรรค]   
        ก ็๑๐๐  ปของพวกเรา  เปนคืนหน่ึงวันหน่ึงของพวกเทพเจาชั้น 
ดาวดึงส,  ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้น  เปนเดือนหนึ่ง,  กําหนดดวย  ๑๒  
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เดือนโดยเดือนน้ัน  เปนปหน่ึง,  ๑๐๐๐  ปทิพย  โดยปนั้น  เปนประมาณ 
อายุของเทพเจาชั้นดาวดึงส.   ๑๐๐๐  ปทิพยนั้น  โดยการนับในมนุษย 
เปน  ๓  โกฏ ิ ๖  ลานป.  
        เพราะฉะนั้น  แมวันเดียวของเทพบุตรนั้น  (ก็)  ยังไมลวงไป 
ไดเปนกาลเชนครูเดียวเทาน้ัน.  ข้ึนชื่อวาความประมาท  ของสัตวผู 
มีอายุนอย  อยางนี้  ไมควรอยางย่ิงแล. 
        ในวันรุงข้ึน  พวกภิกษุเขไปสูบาน  เห็นโรงฉันอันไมไดจัด 
อาสนะยังไมไดปู  น้ําฉันยังไมไดต้ังไว  จึงกลาววา  "นางปติปูชิกา 
ไปไหน ?" 
        ชาวบาน.  ทานผูเจริญ  พระผูเปนเจาท้ังหลายจักเห็นนาง  ณ  ที ่
ไหน  ?  วันวานน้ี  เมื่อพระผูเปนเจาฉันแลว  (กลับ)  ไป,  นางตายใน 
ตอนเย็น. 
        ภิกษุปถุุชนฟงคําน้ันแลว  ระลึกถึงอุปการะของนางนั่น  ไมอาจจะ 
กลั้นน้ําตาไวได,  ธรรมสงัเวชไดเกิดแกพระขีณาสพ.   ภิกษุเหลาน้ัน 
ทําภัตกิจแลว  ไปวิหาร  ถวายบังคมพระศาสดา  ทูลถามวา  "ขาแต 
พระองคผูเจริญ  อุบาสิกาชื่อปติปูชิกา  ลุกข้ึนเสรจ็สรรพแลว  ทําบุญมี 
ประการตางๆ  ปรารถนาถึงสามีเทาน้ัน,  บัดนี้  นาง  ตายแลว  (ไป) 
เกิด  ณ  ที่ไหน  ?"   
        พระศาสดา.  ภิกษุทัง้หลาย   นางเกิดในสํานักสามีของตน 
นั่นแหละ. 
        ภิกษุ.   ในสํานักสามี  ไมมี  พระเจาขา.  
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        พระศาสดา.  ภิกษุทัง้หลาย  นางปรารถนาถึงสามีนั่น  ก็หามิได, 
มาลาภารีเทพบุตร  ในดาวดึงสพิภพ  เปนสามีของนาง,  นางเคลื่อนจาก 
ที่ประดับดอกไมของสามีนั้นแลว  ไปบังเกิดในสํานักสามีนั้นน่ันแลอีก. 
        ภิกษุ.  ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ?  พระเจาขา.  
        พระศาสดา.  อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย. 
        ภิกษุ.  นาเวช !   ชีวิตของสัตวทั้งหลายนอย  (จริง)   พระเจาขา 
เชาตรู  นางอังคาสพวกขาพระองค  ตอนเย็น   ตามดวยพยาธิที่เกิดข้ึน. 
        พระศาสดา.   อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา   ชีวิตของสัตว 
ทั้งหลายนอย  (จริง),   เหตุนั้นแล   มัจจุผูกระทําซึ่งท่ีสุด  ยังสัตว 
เหลาน้ี   ซึ่งไมอ่ิม  ดวยวัตถุกาม  และกิเลสกามน่ันแล  ใหเปนไป 
ในอํานาจของตนแลว   ยอมพาเอาสัตวที่คร่ําครวญ  ร่ําไรไป"  ดังน้ี 
แลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "มัจจุ   ผูทําซ่ึงท่ีสุด  กระทํานระผูมีใจของใน 
        อารมณตาง ๆ เลือกเก็บดอกไมอยูเทียว  ผูไม 
        อิม่ในกามท้ังหลายนั่นแล  สูอํานาจ." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา  ปุปฺผานิ  เหว   ปจินนฺต 
ความวา  ผูมัวเลือกเก็บดอกไมคือกามคุณท้ังหลาย  อันเนื่องดวย 
อัตภาพ  และเน่ืองดวยเครื่องอุปกรณอยู  เหมือนนายมาลาการ  เลือก 
เก็บดอกไมตางชนิดอยูในสวนดอกไม  ฉะนั้น. 
        บาทพระคาถาวา   พฺยาสตฺตมนส   นร  ความวา  ผูมีจิต  
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ซานไปโดยอาการตาง  ๆ  ในอารมณอันยังไมถึงแลว  ดวยสามารถ  
แหงความปรารถนา  ในอารมณที่ถึงแลว  ดวยสามารถแหงความยินดี. 
        บาทพระคาถาวา   อติตฺตเยว  กาเมสุ  ความวา   ผูไมอ่ิม 
ในวัตถุกามและกิเลสกามท้ังหลายน่ันแล  ดวยการแสวงหาบาง  ดวย 
การไดเฉพาะบาง  ดวยการใชสอยบาง  ดวยการเก็บไวบาง. 
        บาทพระคาถาวา  อนฺตโก  กุรุเต  วส  ความวา  มัจจุผูทํา 
ซึ่งท่ีสุด  กลาวคือมรณะ  พานระผูคร่ําครวญ  ร่ําไร  ไปอยู  ใหถึง 
อํานาจของตน. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน,  เทศนา   มีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                                  เรื่องนางปติปูชิกา  จบ.  
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              ๕.  เรื่องโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหน่ี*  [๓๗] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยู  ในกรุงสาวัตถี  ทรงปรารภ 
เศรษฐีชื่อโกสิยะผูมีความตระหน่ี  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "ยถาป 
ภมโร  ปุปฺผ"   เปนตน.  เรื่อง  (นี้)   ต้ังข้ึนแลวในกรุงราชคฤห. 
สมบัติของเศรษฐีไมอํานวยประโยชนแกใคร ๆ 
        ดังไดสดับมา   ในทีไ่มไกลแหงกรุงราชคฤห  ไดมีนิคม  (หน่ึง) 
ชื่อสักกระ,   เศรษฐีคนหน่ึง  ชื่อโกสิยะ  มีความตระหน่ี   มีสมบัติ  ๘๐ 
โกฏ ิ ประจําอยูในนิคมน้ัน.   เขาไมใหแมหยดน้ํามัน  (สักหยดเดียว) 
ดวยปลายหญา  แกคนเหลาอ่ืน.  (ทั้ง)   ไมบรโิภคดวยตนเอง.  สมบัติ 
ของเขาน้ัน   ไมอํานวยประโยชนแกปยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยา 
เปนตน  ไมอํานวยประโยชนแกสมณะและพราหมณทั้งหลาย  คงเปน 
ของไมไดใชสอย  ต้ังอยู  เหมือนสระโบกขรณี  ที่ผีเสื้อนํ้าหวงแหน 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                           [เศรษฐีอยากกินขนมเบื้องจนผอม] 
        วันหน่ึง  เวลาจวนสวาง   พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอัน 
ประกอบดวยความกรุณาใหญ   ทรงตรวจดูหมูสัตวผูเปนเผาพันธุที่ 
พอแนะนําในการตรัสรูไดในสกลโลกธาตุ  ไดทรงเห็นอุปนิสัยโสดา- 
ปตติผลของเศรษฐีพรอมท้ังภรรยา   ซึ่งอยูในที่สุดแหงท่ี  ๔๕  โยชน. 
 
*  พระมหาเทียบ  ป. ธ.  ๖  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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ก็ในวันกอนแตวันนั้น  เศรษฐีนั้นไปสูพระราชมนเทียร  เพ่ือบํารุงพระ   
ราชา  ทําการบํารุงพระราชาแลว   กลบัมา  เห็นคนบานนอกคนหนึ่ง 
ถูกความหิวครอบงํา  กําลังกินขนมกุมมาส  (ขนมเบ้ือง)   ใหเกิดความ 
กระหายในขนมน้ันข้ึน  ไปสูเรือนของตนแลว  คิดวา  "ถาเราบอกวา 
เราอยากกินขนมเบื้อง'    ไซร,   คนเปนอันมากก็จัก  (พากน)  อยาก 
กินกับเรา,  เมื่อเปนอยางน้ัน  วัตถุเปนอันมาก  มงีา  ขาวสาร  เนยใส 
น้ําออย   เปนตน  ของเรา  ก็จักถึงความหมดไป,  เราจักไมบอกแก 
ใคร ๆ "   ดังน้ีแลว   อดกลั้นความอยากเท่ียวไป,  เมื่อเวลาลวงไป ๆ 
เขาผอมเหลืองลงทุกที  มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น,  แตนั้น  ไมสามารถ 
จะกลั้นความอยากไวได  เขาหองแลวนอนกอดเตียง.  เขาแมถึงความ 
ทุกขอยางนี้  ก็ยังไมบอกอะไร ๆ แกใคร ๆ เพราะกลัวเสียทรัพย. 
                         [ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบื้อง] 
        ลําดับนั้น  ภรรยาเขาไปหาเขาแลวลูบหลังถามวา  "ทานไม 
สบายหรือ ?  นาย." 
        เศรษฐี.  ความไมสบายอะไร  ๆ  ของฉันไมมี. 
        ภรรยา.  พระราชากริว้ทานหรือ ? 
        เศรษฐี.   ถึงพระราชาก็ไมกริ้วฉัน. 
        ภรรยา.  เมื่อเปนเชนนั้น  ความไมพอใจอะไร  ๆ   ที่พวกลกูชาย 
ลูกหญิงหรือปริชนมีทาสกรรมกรเปนตนกระทําแกทาน  มีอยูหรือ ? 
        เศรษฐี.  แมกรรมเหน็ปานน้ันก็ไมมี. 
        ภรรยา.  ก็ทานมีความอยากในอะไรหรือ  ?  
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        แมเม่ือภรรยากลาวอยางนั้น   เขาก็ไมกลาวอะไร  คงนอนเงียบ  
เสียงเพราะกลัวเสียทรัพย.  ลําดับนั้น  ภรรยากลาวกะเขาวา  "บอกเถิด 
นาย,  ทานอยากอะไร ?"   ลําดับนั้น  ภรรยากลาวกะเขาวา  "บอกเถิด 
นาย,  ทานอยากอะไร ?"   เขาเปนเหมือนกลืนคําพูดไว  ตอบวา 
"ฉันมีความอยาก." 
        ภรรยา.  อยากอะไร ?  นาย. 
        เศรษฐี.  ฉันอยากกินขนมเบ้ือง. 
        ภรรยา.  เมื่อเปนเชนนั้น   ทําไม  ทานไมบอกแกดิฉัน,  ทาน 
เปนคนจนหรือ  ? ,     บัดนี้  ดิฉันจักทอดขนมเบ้ืองใหพอแกคนท่ีอยูใน 
สักกรนิคมท้ังสิ้น.   
        เศรษฐี.  ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกน้ัน,   พวกเขา 
ทํางานของตน  ก็จักกิน  (ของตน). 
        ภรรยา.  ถากระน้ัน   ดิฉันจักทอดขนมเบื้องใหพอแกคนที่อยูใน 
ตรอกเดียวกัน. 
        เศรษฐี.  ฉันรูความท่ีเธอเปนคนรวยทรัพยละ. 
        ภรรยา.  ดิฉันจะทอดใหพอแกคนท้ังหมด  (ที่อยู)  ในที่ใกล 
เรือนน้ี. 
        เศรษฐี.  ฉันรูความท่ีเธอเปนคนมีอัธยาศัยกวางขวางละ. 
        ภรรยา.  ถากระน้ัน  ดิฉันจะทอดใหพอแกชนสักวาลูกเมียทาน 
เทาน้ันเอง. 
        เศรษฐี.  ประโยชนอะไรของเธอดวยคนพวกน้ัน. 
        ภรรยา.  ก็ดิฉันจะทอดใหพอแกทานและดิฉันหรือ ?  
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        เศรษฐี.  เธอจักทํา  ทําไม  ?    
        ภรรยา.  ถากระน้ัน  ดิฉันจะทอดใหพอแกทานผูเดียวเทานั้น. 
        เศรษฐี.  เมื่อเธอทอดขนมท่ีนี้,    คนเปนจํานวนมากก็ยอมหวัง 
(ที่จะกินดวย),  เธอจงเวนขาวสาร  (ทีด่ี)   ทั้งส้ิน  ถือเอาขาวสารหัก 
และเชิงกรานและกระเบ้ือง   และถือเอานํ้านมเนยใสนํ้าผ้ึงและน้ําออย 
หนอยหน่ึงแลวข้ึนไปชั้นบนแหงปราสาท  ๗  ชั้น  แลวทอดเถดิ,  ฉัน 
คนเดียวเทานั้น   จักนั่งกิน  ณ  ที่นั้น. 
        นางรับคําวา  "ดีละ"  แลวใหทาสีถือส่ิงของที่ควรถือ  เอาข้ึนไป 
สูปราสาท  แลวไลทาสีไป  ใหเรียกเศรษฐีมา.  เศรษฐีนั้น  ปดประตู 
ใสลิ่มและสลักทุกประตูต้ังแตประตูแรกมา  แลวข้ึนไปยังชั้นที่  ๗  ปด 
ประตูแลวน่ัง  ณ  ชั้นแมนั้น.  ฝายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกราน  ยก 
กระเบ้ืองข้ึนต้ัง  แลวเริมทอดขนม. 
                      [พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี] 
        ครั้งน้ัน   พระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแต 
เชาตรู  ตรัสวา  "โมคคัลลานะ  ในสกักรนิคม  (ซึง่ต้ังอยู)  ไมไกล 
กรุงราชคฤห  เศรษฐีผูมีความตระหน่ีนั่นคิดวา  'เราจักกินขนมเบ้ือง' 
จึงใหภรรยาทอดขนมเบ้ืองบนปราสาท  ๗  ชั้น  เพราะกลัวคนเหลาอ่ืน 
เห็น,  เธอจงไป ณ  ที่นั้นแลวทรมานเศรษฐี  ทําใหสิ้นพยศ๑  ใหผัวเมีย 
แมทั้ง  ๒  ถงึขนม  และน้ํานม  เนยใส  น้ําผ้ึงและนํ้าออย  แลวนํามา 
ยังพระเชตวันดวยกําลังของตน ;      วันนี้เรากับภิกษุ  ๕๐๐  รูปจักนั่งใน 
 
๑.  นิพฺพิเสวน  แปลตามศัพทวา  มีความเสพผิดออกแลว. 
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วิหารน่ันแหละ,  จักทําภัตกิจดวยขนมเทาน้ัน."  
        แมพระเถระ  กร็ับพระดํารัสของพระศาสดาวา  "ดีละ  พระเจา 
ขา"   แลวไปยังนิคมน้ันดวยกําลังฤทธิ์ทันทีทีเดียว  เปนผูนุงหม 
เรียบรอย  ไดยืนอยูที่ชองสีหบัญชร๑แหงปราสาทน้ัน  เหมือนรูปแลวมณี 
ลอยเดนอยูกลางอากาศเทียว.   เพราะเห็นพระเถระนั่นแล  ดวงหทัย 
ของมหาเศรษฐีก็สั่นสะทาน. เขาคิดวา  "เรามาที่นี่  เพราะกลัวบุคคล 
ทั้งหลายผูมีรูปอยางนี้นั่นแล,   แตสมณะนี้ยังมายืนอยูที่ชองหนาตางได" 
เมื่อไมเห็นเครื่องมือท่ีตนควรจะฉวยเอา   เดือดดาลทําเสียงตฏะ ๆ 
ประดุจกอนเกลือท่ีถูกโรยลงในไฟ  จึงกลาวอยางน้ีวา  "สมณะ  ทาน 
ยืนอยูในอากาศ จักไดอะไร ?  แมจงกรมแสดงรอยเทาในอากาศซึ่งหา 
รอยมิไดอยู  ก็จักไมไดเหมือนกัน."   พระเถระจงกรมกลับไปกลับมา 
ในที่นั้นนั่นแล.   เศรษฐีกลาววา  "ทานจงกรมอยูจักไดอะไร  ?  แม 
นั่งดวยบัลลังก๒  ในอากาศ   ก็จักไมไดเชนกัน."   พระเถระจึงน่ังคู 
บัลลังก. 
        ลําดับนั้น  เศรษฐีกลาวกะทานวา  "ทานน่ังในอากาศ  จักได 
อะไร  ?  แมมายืนที่ธรณีหนาตางก็จักไมได."   พระเถระไดยืนอยูที่ 
ธรณี  (หนาตาง)   แลว.  ลําดับนั้น  เขากลาวกะทานวา  "ทานยืนที่ธรณี 
(หนาตาง)   จักไดอะไร ?   แมบังหวนควันแลว  กจั็กไมไดเหมือน 
กัน".   แมพระเถระก็บังหวนควัน.  ปราสาททั้งส้ินไดมีควันเปนกลุม 
 
๑.  ศัพทวา  "สีหบัญชร"   หมายความวา  หนาตางมีลูกกรง  แปลตามศัพทวา  "หนาตางมี 
สัณฐานประดจุกรงเล็บแหงสีหะ.    ๒.  นัง่ขัดสมาธิ.  
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เดียวกัน.  อาการน้ัน  ไดเปนเหมือนเวลาเปนที่แทงตาทั้ง  ๒  ของ 
เศรษฐีดวยเข็ม.  เศรษฐีไมกลาวกะทานวา  "แมทานใหไฟโพลงอยู  
ก็จักไมได"   เพราะกลัวไปไหมเรือน  แลวคิดวา  "สมณะนี้  จักเปน 
ผูเกี่ยวของอยางสนิท  ไมไดแลวจักไมไป,  เราจักใหถวายขนมแกทาน 
ชิ้นหน่ึง"   แลวจึงกลาวกะภรรยาวา  "นางผูเจริญ   เธอจงทอดขนม 
ชิ้นเล็ก ๆ  ชิน้หน่ึง  ใหแกสมณะแลว  จงสงทานไปเสียเถอะ." 
นางหยอดแปงลงในถาดกระเบ้ืองนิดเดียว. (แต) ขนม  (กลาย)  เปน 
ขนมชิ้นใหญ  ไดพองข้ึนเต็มทั่วทั้งถาด  ต้ังอยูแลว.   เศรษฐีเห็น 
เหตุนั้น  กลาววา  "(ชะรอย)  หลอนจักหยิบแปงมากไป"  ดังน้ีแลว 
ตักแปงหนอยหนึ่งดวยมุมทัพพีแลว  หยอดเองทีเดียว.  ขนมเกิดใหญกวา 
ขนมชิ้นกอน.   เศรษฐีทอดขนมชิ้นใด ๆ  ดวยอาการอยางนั้น, 
ขนมชิ้นนั้น  ๆ  ก็ยิ่งใหญโตทีเดียว.  เขาเบื่อหนาย  จึงกลาวกะภรรยา 
วา  "นางผูเจริญ   เธอจงใหขนมแกสมณะนี้ชิ้นหน่ึงเถอะ."   เมือ่นาง 
หยิบขนมชิ้นหน่ึงจากกระเชา,   ขนมท้ังหมดก็ติดเนื่องเปนอันเดียวกัน. 
นางจึงกลาวกะเศรษฐีวา  "นาย  ขนมทั้งหมดติดเน่ืองเปนอันเดียวกัน 
เสียแลว,  ดิฉันไมสามารถทําใหแยกกันได."  แมเขากลาววา  "ฉัน 
จักทําเอง,"  แลวก็ไมอาจทําได.  ถึงท้ัง  ๒ คน  จับที่ริม   (แผนขนม) 
แมดึงออกอยู   ก็ไมอาจใหแยกออกจากกันไดเลย.  ครั้นเมื่อเศรษฐีนั้น 
ปล้ําอยูกับขนม  (เพ่ือจะใหแยกกัน),   เหง่ือก็ไหลออกจากสรีระแลว, 
ความหิวกระหายก็หายไป.  ลําดับนั้น  เขากลาวกะภรรยาวา  "นาง 
ผูเจริญ   ฉันไมมีความตองการขนมแลว,  เธอจงใหแกสมณะเกิด"  
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นางฉวยกระเชาแลวเขาไปหาพระเถระ.   พระเถระแสดงธรรมแกคน  
แมทั้ง  ๒,  กลาวคุณพระรัตนตรัย,   แสดงผลทานท่ีบุคคลใหแลวเปน 
อาทิ  ใหเปนดังพระจันทรในพ้ืนทองฟาวา   "ทานท่ีบุคคลใหแลว 
ยอมมีผล,   ยัญที่บุคคลบูชาแลว  ยอมมีผล."   เศรษฐีฟงธรรมนั้นแลว 
มีจิตเลื่อมใส  กลาววา  "ทานผูเจริญ   ทานจงมาน่ังฉันบนบัลลังก 
นี้เถิด." 
             [พระเถระนําเศรษฐีและภรรยาไปเฝาพระศาสดา] 
        พระเถระกลาววา  "มหาเศรษฐี  พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับ 
นั่งในวิหารกับภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ดวยต้ังพระหฤทัยวา  "จักเสวยขนม, 
เมื่อทานมีความชอบใจ,  เศรษฐี  ทานจงใหภรรยาถือเอาขนมและวัตถุ 
อ่ืนมีน้ํานมเปนตน,   พวกเราจักไปสูสํานักของพระศาสดา." 
        เศรษฐี.  ก็บัดนี้  พระศาสดาประทับอยู  ณ  ที่ไหนเลา ?   ขอรับ. 
        พระเถระ.  ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร  ในที่สุดแหงท่ี  ๔๕ 
โยชนจากที่นี้  เศรษฐี. 
        เศรษฐี.  ทานผูเจริญ   พวกเราจักไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณ 
เทาน้ี  จะไมลวงเลยเวลาอยางไร ? 
        พระเถระ.  มหาเศรษฐี   เม่ือทานมีความชอบใจ,   เราจักนํา 
ทานท้ัง  ๒  ไปดวยกําลังของตน:    หวับันไดปราสาทของทานจักมีใน 
ที่ของตนน่ีเอง,  แตเชิงบันไดจักมีที่ซุมประตูพระเชตวัน,  เราจักนํา 
ไปสูพระเชตวันโดยกาลชัว่เวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปยังชั้นลาง.  
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        เขารับวา  "ดีละ  ขอรับ."   พระเถระทําหัวบันไดไวในที่นั้น  
นั่นเองแลว  อธิษฐานวา  "ขอเชิงบันไดจงมีที่ซุมประตูพระเชตวัน." 
บันใดก็ไดเปนแลวอยางนั้นนั่นแล.  พระเถระใหเศรษฐีและภรรยาถึง 
พระเชตวันเร็วกวากาลท่ีลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นลาง. 
        สามีภรรยาแมทั้ง  ๒  คนนั้น  เขาไปเฝาพระศาสดาแลว  กราบ 
ทูลกาล.  พระศาสดาเสด็จเขาไปสูโรงฉันแลว  ประทับนั่งบนพุทธอาสน 
ที่เขาปูลาดไวแลว  พรอมดวยภิกษุสงฆ.  มหาเศรษฐีไดถวายทักษิโณทก 
แตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข,   ภรรยาใสขนมในบาตรของ 
พระตถาคตเจาแลว  แมมหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยา  ก็บรโิภคขนม 
พอแกความตองการ.   ความหมดส้ินของขนมไมปรากฏเลย. แมเมื่อเขา 
ถวายขนมแกภิกษุในวิหารท้ังส้ินและ   (ให)  แกคนกินเดนท้ังหลายแลว 
ความหมดส้ินไป  (แหงขนม)  ก็ไมปรากฏอยูนั่นเอง.  เขาทั้ง  ๒  จึง 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขนมหาถึงความ 
หมดไปไม." 
        พระผูมพีระภาคตรัสวา  "ถากระน้ัน  ทานทั้ง  ๒  จงท้ิงเสียที่ 
ซุมประตูพระเชตวัน."   เขาท้ัง   ๒  กท็ิ้งแลวท่ีเง้ือมซ่ึงไมไกลซุมประตู 
(พระเชตวัน).  แมทุกวันนี้  ที่นั้น  ก็ยงัปรากฏชื่อวา  "เง้ือมขนมเบ้ือง." 
มหาเศรษฐีพรอมดวยภรรยาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   ไดยืนอยู 
ณ  ที่ควรขางหน่ึงแลว.  พระผูมีพระภาคไดทรงกระทําอนุโมทนาแลว. 
        ในกาลจบอนุโมทนา   สามีและภรรยาแมทั้ง  ๒  ดํารงอยูใน 
โสดาปตติผลแลว   ถวายบังคมพระศาสดา   ข้ึนบันไดท่ีซุมประตู  
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(พระเชตวัน)  แลว  สถิตอยูที่ปราสาทของตนทีเดียว.  ต้ังแตนั้นมา 
เศรษฐีไดเกลี่ยทรัพยจํานวน  ๘๐ โกฏิ  ในพระพุทธศาสนานั่นแหละ. 
                 [พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ] 
        ในเวลาเย็นวันรุงข้ึน   พวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรม  นัง่  
กลาวคุณกถาของพระเถระวา  "ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ทานท้ังหลาย 
จงดูอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะ,    ทานชื่อวาไมกระทบกระทั่ง 
ศรัทธา   ไมกระทบกระท่ังโภคะ   ทรมานเศรษฐีผูมีความตระหนี่โดย 
ครูเดียว  กระทําใหหมดพยศแลว  ใหถือเขาขนมนํามาสูพระเชตวัน 
กระทําไวตรงพระพักตรพระศาสดาแลว  ใหต้ังอยูในโสดาปตติผล   นา 
อัศจรรย  พระเถระมีอานุภาพมาก  (จริง)." 
        พระศาสดา  ทรงสดับถอยคํา   ของพวกภิกษุดวยพระโสตธาตุ 
อันเปนทิพย  เสด็จมาแลว   ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้พวกเธอ 
นั่งประชุมดวยเรื่องอะไรกันหนอ ?"  เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา 
"ดวยเรื่องชื่อน้ี"   จึงตรัสสรรเสริญพระเถระวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาอันภิกษุผูทรมานสกุล  ไมกระทบกระท่ังศรัทธา  ไมกระทบ 
กระทั่งโภคะ  ไมใหสกลุชอกช้ํา  ไมเบียดเบียน  (สกุล)  เปนดุจ 
แมลงภูเคลาเอาละอองจากดอกไม  เขาไปหา  (สกุล)  แลว  ควรใหรู 
พุทธคุณ,   โมคคัลลานะ   บุตรของเราก็เปนเชนนั้น"  ดังน้ีแลว  ตรัส 
พระคาถานี้วา  :-  
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                "มุนีพึงเท่ียวไปในบาน  เหมือนแมลงภูไมยัง  
        ดอก    สี    และกลิ่นใหชอกช้ํา   ถือเอา      (แต) 
        รสแลวบินไป  ฉะนัน้." 
                                         [แกอรรถ] 
        ชาติแหงสัตวผูกระทํานํ้าหวานชนิดใดชนิดหน่ึง  ชื่อวาภมรในพระ 
คาถาน้ัน.  บทวา  ปุปฺผ  เปนตน  ความวา   แมลงภูเม่ือบินไปใน 
สวนดอกไม  ไมยังดอก   สี  และกลิ่นใหชอกช้ํา   คือวา  ไมให 
เสียหาย  บินไป. 
        บทวา   ปเลติ  ความวา  ครั้นบินไปอยางนั้นแลว  ดื่มรสจนพอ 
ความตองการ  คาบเอารสแมอ่ืนไปเพื่อประโยชนแกการกระทํานํ้าหวาน 
แลว  บินไป.  แมลงภูนั้น  รอนลงสูปาชัฏแหงหนึ่งแลว  เก็บรสซึ่งเจือ 
ดวยธุลีนั้นไวในโพรงไมแหงหน่ึงแลว   กระทํารสน้ําหวานใหเปนน้ําผ้ึง 
โดยลําดับ;  ดอก  หรือสี   และกลิ่นของดอกไมนั้น  หาชอกช้าํไป  เพราะ 
การเท่ียวไปในสวนดอกไมแหงแมลงภูนั้นเปนปจจัยไม  ที่แท  สิ่งทั้งหมด 
คงเปนปกติอยูนั่นเอง. 
        บาทพระคาถาวา  เอว  คาเม  มุน ี  จเร   ความวา  พระ 
อนาคาริยมุนี   ตางโดยเสขะและอเสขะก็ฉันนั้น  เที่ยวรับภิกษาในบาน 
โดยลําดับสกุล. 
        แทจริง   การเส่ือมศรัทธาหรือเส่ือมโภคะหามีแกสกุลทั้งหลาย 
เพราะการเที่ยวไปในบานของมุนีนั้นเปนปจจัยไม,  ศรัทธาก็ดี  โภคะก็ดี  
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คงเปนปกติอยูนั่นเอง;   ก็แล  พระเสขมุนีและอเสขมุนี  ครั้นเที่ยวไป  
อยางนั้นออกมาแลว,   พระเสขมุนี  ปูสังฆาฏิ  นั่ง  ณ  ที่  ๆ   สบายดวยนํ้า 
ภายนอกบานกอนแลว  พิจารณา   (อาหารบิณฑบาต)  ดวยสามารถ 
แหงการเปรียบดวยนํ้ามันหยอดเพลา   ผาปดแผล  และเน้ือแหงบุตร 
แลวฉันบิณฑบาต  หลบเขาไปสูไพรสณฑเห็นปานนั้น   พิจารณา 
กัมมัฏฐานเปนไปภายใน  กระทํามรรค  ๔  และผล  ๔  ใหอยูในเง้ือมมือ 
ใหได,   สวนพระอเสขมุนี   ประกอบการอยูสลายในทิฏฐธรรมเนื่องๆ. 
บัณฑิตพึงทราบความท่ีมุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงภูโดยการกระทํา 
น้ําหวานเชนนี้.  แตในที่นี้ทรงประสงคเอาพระขีณาสพ. 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน. 
        พระศาสดา  ครั้นตรสัพระธรรมเทศนานี้แลว เพ่ือจะประกาศ 
คุณของพระเถระแมใหยิ่ง  จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  โมคคัลลานะ 
ทรมานเศรษฐีผูมีความตระหน่ีในบัดนี้เทาน้ันก็หาไม,  แมในกาลกอน 
เธอก็ทรมานเขาแลว  ใหรูความเกี่ยวเน่ืองกันแหงกรรมและผลแหง 
กรรมเหมือนกัน"   ดังน้ีแลว  เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ี  ทรงนํา 
อดีตนิทาน  (มาสาธก)   ตรัสอิลลีสชาดก๑นี้วา  :- 
                "คนท้ัง  ๒  เปนคนกระจอก  คนท้ัง  ๒  เปนคน 
        คอม     คนท้ัง  ๒  เปนคนมีตาเหล     คนท้ัง  ๒  ม ี
 
๑.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๕.  ตทฏกถา  ๒/๑๖๓.  
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        ตอมบนศีรษะ,  เราไมรูจักเศรษฐีชื่ออิลลีส  (วา)  
        คนไหน ?"   ดังน้ีแล. 
              เรื่องโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหน่ี  จบ.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 58 

                                ๖.  เรื่องปาฏิกาชีวก*  [๓๘] 
                                      [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ทรงปรารภอาชีวก 
ชื่อปาฏิกะ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  ปเรส  วิโลมานิ"  เปนตน. 
               [ชาวบานสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจา] 
        ดังไดสดับมา  หญิงแมเรือนคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี  ปฏบิัติอาชีวก 
ชื่อปาฏิกะ   ต้ังไวในฐานะดังลูก.  พวกมนุษยในเรือนใกลเคียงของ 
นาง  ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว  มาพรรณนาพระพุทธคุณ 
โดยประการตาง  ๆ  เปนตนวา  "แหม !  พระธรรมเทศนาของพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  นาอัศจรรย  (นัก)." 
                   [นางอยากไปฟงธรรมแตไมสมประสงค] 
        หญิงแมเรือนน้ัน  ฟงถอยคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา 
แลว  ประสงคจะไปสูวิหารแลวฟงธรรม  จึงเลาความน้ันแกอาชีวก 
แลวกลาววา  "พระผูเปนเจา  ดิฉันจักไปสํานักของพระพุทธเจา."         
        อาชีวกนั้นหามวา  "อยาไปเลย"  แลวก็เลยหามนางแมผูออน 
วอนอยูแลว ๆ  เลา ๆ เสียทีเดียว. 
        นางคิดวา  "พระผูเปนเจาน้ี   ไมใหเราไปวิหารฟงธรรม, เรา 
จักนิมนตพระศาสดามา  แลวฟงธรรมในท่ีนี้แหละ"  ดังน้ีแลว  ใน 
เวลาเย็น  จึงเรียกบุตรชายมาแลวสงไปดวยคําวา  "เจาจงไป,  จงนิมนต 
 
*  พระมหาเทียบ  ป.  ธ.  ๖.  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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พระศาสดามาเพ่ือเสวยภัตตาหารพรุงนี้."  
        บุตรชายน้ัน  เม่ือจะไป  ก็ไปท่ีอยูของอาชีวกกอน  ไหวอาชีวก 
แลวน่ัง.   ทนีั้น  อาชีวกนั้นถามเขาวา  "เธอจะไปไหน ?" 
        บุตร.  ผมจะไปนิมนตพระศาสดาตามคําส่ังของคุณแม. 
        อาชีวก.  อยาไปสํานักของพระองคเลย. 
        บุตร.  ไมได  พระผูเปนเจา,  ผมจักไป. 
        อาชีวก.  เราทั้ง  ๒  คน จักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทํา 
ถวายพระศาสดาน่ัน,  อยาไปเลย. 
        บุตร.  ไมได   พระผูเปนเจา,  คุณแมจักดุผม. 
        อาชีวก.  ถากระน้ัน  ก็ไปเถิด,  ก็แล  ครั้นไปแลว  จงนิมนต 
(แต)  อยาบอกวา  'พระองคพึงเสด็จไปเรือนของพวกขาพระองคในที่ 
โนนในถนนโนน  หรือโดยหนทางโนน'  (ทํา)  เปนเหมือนยืนอยูในที่ 
ใกลเหมือนจะไปโดยหนทางอ่ืน  จงหนีมาเสีย. 
                          [บุตรชายทําตามคําของอาชีวก] 
        เขาฟงถอยคําของอาชีวกแลวไปสํานักของพระศาสดา  นิมนตแลว 
ทํากิจทุกสิ่งโดยทํานองอาชีวกกลาวแลวน่ันแล  แลวไปสํานักของอาชีวก 
นั้น ถูกอาชีวกถามวา  "เธอทําอยางไร ?"   จึงตอบวา  "ที่ทานบอก 
ทั้งหมด   ผมทําแลว  ขอรบั."  อาชีวกกลาววา  "เธอทําดีแลว,  เรา 
ทั้ง  ๒  คน  จักกินเครื่องสักการะที่คุณแมของเธอทําไวเพ่ือพระศาสดา 
นั้น"  ดังน้ีแลว  ในวันรุงข้ึน  อาชีวกไดไปสูเรือนน้ันแตเชาตรู.   พวกคน  
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ในบานพาอาชีวกนั้นใหไปน่ังที่หองหลัง,   พวกมนุษยคุนเคยฉาบทา   
เรือนน้ันดวยโคมัยสด   โปรยดอกไมซึ่งมีขาวตอกเปนที่  ๕  ลง  แลวปู   
ลาดอาสนะอันควรแกคามาก   เพ่ือประโยชนแกการประทับนั่งของพระ 
ศาสดา.  จริงอยู  พวกมนุษยที่ไมคุนเคยกันพระพุทธเจา  ยอมไมรูจักการ 
ปูลาดอาสนะ. 
                     [พระพุทธเจาเสด็จไปเรือนอุบาสิกา] 
        อน่ึง  ชือ่วากิจ  (เนื่อง)  ดวยผูแสดงทาง  ยอมไมมีแกพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย :    เพราะหนทางทั้งหมด  แจมแจงแกพระพุทธเจา 
เหลาน้ันแลววา  "ทางนี้ไปนรก,  นี้ไปกําเนิดดิรัจฉาน,  นี้ไปเปตวิสัย, 
นี้ไปมนุษยโลก,  นี้ไปเทวโลก,  นี้ไปอมตนิพพาน"  ในวันที่ทรง 
ยังหมื่นแหงโลกธาตุใหหว่ันไหว   แลวบรรลุสัมโพธิที่โคนตนโพธิ 
นั่นแล.  จึงไมมีคําท่ีควรกลาวในหนทางแหงสถานที่ตาง ๆ   มีคาม 
และนิคมเปนตนเลย  เพราะฉะนั้น  พระศาสดา  ทรงถือบาตรและจีวร 
แลว   จึงเสด็จไปสูประตูเรือนของมหาอุบาสิกาแตเชาตรู.  นางออก 
มาจากเรือน  ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ  อัญเชิญ 
ใหเสด็จเขาไปภายในเรือน  ใหประทับนั่งเหนืออาสนะแลวถวาย 
ทักษิโณทก  อังคาสดวยขาทนียะ  (และ)  โภชนียะอันประณีต.  อุบาสิกา 
ประสงคจะใหพระศาสดาผูทรงภัตกิจเสร็จแลว  ทรงกระทําอนุโมทนา 
จึงรับบาตรแลว.  
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                       [อุบาสิกาฟงธรรมแลวถูกอาชีวกดา]  
        พระศาสดา   ทรงเริม่ธรรมกถาสําหรับอนุโมทนา   ดวยพระสุร- 
เสียงอันไพเราะ.   อุบาสิกา  ฟงธรรมพลางใหสาธุการวา  "สาธุ 
สาธุ."  อาชีวกนั่งอยูหองหลังน่ันแล  ไดยินเสียนางใหสาธุการแลว 
ฟงธรรมอยู  ไมอาจจะอดรนทนอยูได  จึงออกไป  ดวยคิดวา  "ที่นี้ 
แหละ  นางไมเปนของเราละ"   ดังน้ีแลว  ดาอุบาสิกาและพระศาสดา 
โดยประการตาง ๆ  วา  "อีกาฬกัณณี  มึงเปนคนฉิบหาย,  มึงจงทํา 
สักการะนี้แกสมณะนั่นเถิด"   ดังน้ีเปนตน  หนีไปแลว. 
                              [อุบาสิกามีจิตฟุงซาน] 
        อุบาสิกา  ละอาย  เพราะถอยคําของอาชีวกนั้น  ไมอาจจะสงจิต 
ซึ่งถึงความฟุงซาน๑  ไปตามกระแสแหงเทศนาได. 
        ลําดับนั้น   พระศาสดา  ตรัสกะนางวา  "อุบาสิกา  เธอไมอาจ 
ทําจิตใหไปตาม  (แนว)  เทศนาไดหรือ ?" 
        อุบาสิกา.  พระเจาคะ  เพราะถอยคําของอาชีวกนี้  จิตของ 
ขาพระองค  เขาถึงความฟุงซานเสียแลว. 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ไมควรระลึกถึงถอยคําท่ีชนผูไมเสมอ 
ภาคกันเห็นปานนี้กลาว.   การไมคํานึงถึงถอยคําเห็นปานน้ีแลว  ตรวจ 
ดูกิจท่ีทําแลวและยังมิไดทําของตนเทาน้ันจึงควร"   ดังน้ีแลว  ตรัสพระ 
คาถาน้ีวา :- 
         
๑.  อฺตฺถตฺต  แปลตามศัพทวา  ซ่ึงความเปนอยางอ่ืน. 
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                "บุคคลไมควรทําคําแสยงขนของคนเหลาอื่น  
        ไวในใจ,    ไมควรแลดูกิจท่ีทําแลวและยังมิไดทํา 
        ของคนเหลาอื่น,  พึงพิจารณากิจท่ีทําแลว  และยัง 
        มิไดทําของตนเทาน้ัน." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา  น   ปเรส  วิโลมานิ 
ความวา   ไมควรทําคําแสยงขน  คือคําหยาบ  ไดแก  คําตัดเสียซึ่ง 
ความรัก   ของคนเหลาอ่ืนไวในใจ. 
        บาทพระคาถาวา   น   ปเรส  กตากต  ความวา  ไมควรแลดู 
กรรมท่ีทําแลวและยังไมไดทํา  ของคนเหลาอ่ืน  อยางนี้วา   "อุบาสก 
โนน  ไมมีศรัทธา  ไมเลือ่มใส,  แมวัตถุมีภิกษาทัพพีหน่ึงเปนตน  ใน 
เรือน   เขาก็ไมให,  สลากภัตเปนตนเขาก็ไมให,   การใหปจจัยมีจีวร 
เปนตน  ไมมีแกอุบาสกน้ัน ;   อุบาสิกาโนนก็เหมือนกัน  ไมมศีรัทธา 
ไมเลื่อมใส,   ภิกษาทัพพีหน่ึงเปนตน   ในเรือนนางก็ไมให,  สลากภัต 
เปนตนก็ไมให,   การใหปจจัยมีจีวรเปนตน  ก็ไมมแีกอุบาสิกาน้ัน, 
ภิกษุโนนก็เชนกัน  ไมมศีรัทธา  ไมเลื่อมใส  ทั้งไมทําอุปชฌายวัตร, 
ไมทําอาจริยวัตร,   ไมทําอาคันตุกวัตร,  ไมทําวัตรเพื่อภิกษุผูเตรียม 
จะไป,  ไปทําวัตรที่ลานพระเจดีย,   ไมทําวัตรในโรงอุโบสถ,  ไมทํา 
วัตรที่หอฉัน,  ไมทําวัตรมีวัตรในเรือนไฟเปนอาทิ,   ทั้งธุดงคไร ๆ 
ก็ไมมีแกเธอ  แมเหตุสักวาความอุตสาหะเพ่ือความเปนผูมีภาวนา  เปน 
ที่มายินดี  กไ็มมี."  
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        บาทพระคาถาวา   อตฺตโน   ว  อเวกฺเขยฺย  ความวา  กุลบุตร 
ผูบวชดวยศรัทธา  เมื่อระลึกถึงโอวาท๑นี้วา  "บรรพชิต  พึงพิจารณา  
เนือง ๆ  วา  'วันคืนลวงไป  ๆ  เราทําอะไรอยู"  ดงัน้ีแลว  ก็พึงแล 
ดูกิจท่ีทําแลวและยังมิไดทําของตนอยางนี้วา  "เราไมอาจจะยกตนข้ึนสู 
ไตรลักษณ  คือ  อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา  แลวทําใหเกษมจากโยคะ 
หรือหนอ ?" 
        ในกาลจบเทศนา  อุบาสิกา  ดํารงอยูในโสดาปตติผลแลว. 
เทศนามีประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                               เรื่องปาฏิกาชีวก  จบ. 
 
๑.  องฺ.  ทสก.  ๒๔/๙๒.  
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                          ๗.  เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก*  [๓๙]  
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี  ทรงปรารภฉัตตปาณิ 
อุบาสก  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "ยถาป  รุจิร  ปุปฺผ"  เปนตน. 
                           [ฉัตตปาณิเขาเฝาพระศาสดา] 
        ความพิสดารวา  ในกรุงสาวัตถี  ยังมีอุบาสก   (คนหน่ึง)  ชื่อ 
ฉัตตปาณิ  เปนผูทรงพระไตรปฎก  เปนอนาคามี.  อุบาสกน้ัน  เปนผู 
รักษาอุโบสถ  แตเชาตรู  ไดไปยังท่ีบํารุงของพระศาสดา.  จริงอยู 
ชื่อวา  อุโบสถกรรม  หามีแกอริยสาวกผูเปนอนาคามีทั้งหลาย  ดวย 
สามารถแหงการสมาทานไม  พรหมจรรยและการบริโภคภัตครั้งเดียว 
ของอริยสาวกผูเปนอนาคามีเหลาน่ัน  มาแลวโดยมรรคนั่นแหละ  เพราะ 
เหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "มหาบพิตร๑   นางชางหมอ 
ชื่อฆฏิการและ  เปนผูบรโิภคภัตครั้งเดียว   มีปรกติประพฤติพรหมจรรย 
มีศีล  มีกัลยาณธรรม."  โดยปรกติทีเดียว  ทานอนาคามีทั้งหลาย  เปน 
ผูบริโภคภัตครั้งเดียว  และมีปรกติประพฤติพรหมจรรยอยางนั้น.  อุบาสก 
แมมั้น   ก็เปนผูรักษาอุโบสถอยางนั้นเหมือนกัน  เขาไปเฝาพระศาสดา 
ถวายบังคมแลวน่ังฟงธรรมกถา. 
                  [ฉัตตปาณิไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล] 
        ในสมัยนั้น  พระเจาปเสนทิโกศล    ไดเสด็จไปสูที่บํารุงของพระ 
 
*  พระมหาเทียบ  ป.  ธ.  ๖.  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล. 
๑.  ฆฏิการสูตร  ม.  ม.  ๑๓/๓๗๕ 
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ศาสดา.  อุบาสกเห็นพระองคกําลังเสด็จมา  จึงคิดวา  "เราควรลุกข้ึน  
หรือไมหนอ ?"   ดังน้ีแลว  ก็ไมลกุข้ึน  ดวยสําคัญวา  "เรานั่งใน 
สํานักของพระราชาผูเลิศ,   การท่ีเรานั้นเห็นเจาประเทศราช  แลวลุก 
ข้ึนตอนรับ  ไมควร;   ก็แล  เมื่อเราไมลุกข้ึน  พระราชาจักกริ้ว, 
เมื่อพระราชาน่ันแมกริ้วอยู   เราก็จักไมลุกข้ึนตองรับละ;  ดวยวา  เรา 
เห็นพระราชาแลว  ลุกข้ึน ก็ชื่อวา  เปนอันทําความเคารพพระราชา, 
ไมทําความเคารพพระศาสดา;   เราจักไมลุกข้ึนละ." 
        ก็ธรรมดาบุรุษผูเปนบัณฑิต  เห็นคนท่ีนั่งในสํานักของทานที่ 
ควรเคารพกวา  (ตน)  ไมลุกข้ึน  (ตอนรับ)  ยอมไมโกรธ.  แต 
พระราชาเห็นอุบาสกน้ัน  ไมลกุข้ึน  (ตอนรับ)  มพีระมนัสขุนเคือง 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวประทับนั่ง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง.  พระศาสดา 
ทรงทราบความท่ีพระราชากริ้ว  จึงตรัสกถาพรรณนาคุณของอุบาสก 
วา  "มหาบพิตร   ฉัตตปาณิอุบาสกน้ี  เปนบัณฑิต  มีธรรมเห็นแลว 
ทรงพระไตรปฎก  ฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน."  เมื่อพระ 
ราชาทรงสดับคุณกถาของอุบาสกอยูนั่นแล  พระหฤทัยก็ออน. 
                [พระราชาตรัสถามเหตุที่ไมลุกรับกะฉัตตปาณิ] 
        ภายหลงัวันหน่ึง  พระราชาประทับยืนบนปราสาทชั้นบน  ทอด 
พระเนตรเห็นฉัตตปาณิอุบาสกผูทําภัตกิจเสร็จแลว  กั้นรม  สวมรองเทา 
เดินไปทางพระลานหลวง  จึงรับสั่งใหราชบุรุษเรียกมา.  อุบาสกนั้น 
หุบรมและถอดรองเทาออกแลว  เขาไปเฝาพระราชา  ถวายบังคมแลว 
ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรขางหน่ึง,   ลําดับนั้น  พระราชา  ตรัสกะอุบาสก  
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นั้นวา  "อุบาสกผูเจริญ   ทําไมทานจึงหุบรมและถอดรองเทาออก 
เสียเลา ?  
        อุบาสก.  ขาพระองคไดฟงวา  'พระราชารับสั่งหา'   จึงมาแลว. 
        พระราชา.  ความท่ีเราเปนพระราชา  (ชะรอย)  ทานจักเพ่ิมรู 
ในวันนี้  (กระมัง ?). 
        อุบาสก.  ขาพระองคทราบความท่ีพระองคเปนพระราชา  แม 
ในกาลทุกเม่ือ. 
        พระราชา.  เมื่อเปนเชนนั้น,  ทําไม  ในวันกอน   ทานน่ังใน 
สํานักของพระศาสดา   เห็นเราแลว  จึงไมลุกข้ึน  (ตอนรับ). 
        อุบาสก.   ขาแตมหาราช  ขาพระองคนั่งในสํานักของพระราชา 
ผูเลิศ   เมื่อเห็นพะราชประเทศราชแลวลุกข้ึน  (ตอนรับ)  พึงเปน 
ผูไมเคารพในพระศาสดา ;  เพราะฉะน้ัน   ขาพระองคจึงไมลุกข้ึน 
(ตอนรับ). 
        พระราชา.  ชางเถอะ  ผูเจริญ,  ขอน้ีงดไวกอน,  เขาเลื่องลือ 
กันวา  ทานเปนผูฉลาดในประโยชนและมิใชประโยชน  ซึ่งเปนไป 
ในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ  ทรงพระไตรปฎก  จงบอกธรรมแกเรา 
ทั้งหลายในภายในวังเถิด. 
        อุบาสก.  ขาแตสมมติเทพ  ขาพระองคไมสามารถ. 
        พระราชา.   เพราะเหตุไร ? 
        อุบาสก.  เพราะวา   ข้ึนชื่อวาพระราชมนเทียร    (แลว)    ยอม 
เปนสถานที่มีโทษมาก,  ขาแตสมมติเทพ  ในพระราชมนเทียรน้ี  กรรมที ่ 
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บุคคลประกอบชั่วและดี  ยอมเปนกรรมหนัก.  
        พระราชา.   ทานอยากลาวอยางน้ัน,  อยาทําความรังเกียจวา 
'วันกอนเห็นเราแลวไมลุกข้ึน  (ตอนรบั).' 
        อุบาสก.  ขาแตสมมติเทพ   ข้ึนชือ่วา  สถานเปนที่เที่ยวของ 
เหลาคฤหัสถ  เปนสถานที่มีโทษ,  ขอพระองคจงรับสั่งใหนิมนต 
บรรพชิตรูปหน่ึงมาแลว  จงใหบอกธรรมเถิด. 
                  [พระอานนทสอนธรรมพระราชเทวีทั้ง  ๒] 
        ๑พระราชาทรงสงฉัตตปาณิอุบาสกนั้นไปดวยพระกระแสวา  "ดีละ 
ผูเจริญ,   ขอทานจงไปเถิด"  ดังน้ีแลว  เสด็จไปสูที่เฝาพระศาสดา 
ทูลขอกะพระศาสดาวา  "ขาพระเจา  พระนางมัลลิกาเทวีและพระนาง 
วาสภขัตติยา  พูดอยูวา  'จักเรียนธรรม'    ขอพระองคกับภิกษุ  ๕๐๐ 
รูป  จงเสด็จไปสูเรือนของขาพระองคเนืองนิตย  ทรงแสดงธรรมแก 
หลอนท้ัง  ๒." 
        พระศาสดา.  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  ไปในที่แหงเดียว 
เนืองนิตย  ไมมี  มหาบพิตร. 
        พระราชา.  ถาอยางนั้น  ขอจงประทานภิกษุรูปอ่ืน   พระเจาขา. 
        พระศาสดา  ไดทรงมอบใหเปนภาระแกพระอานนทเถระ.  พระ 
เถระ   ไปแสดงพระบาลีแกพระนางเหลาน้ันเนืองนิตย.  ในพระนาง 
เหลาน้ัน  พระนางมัลลิกาเทวีไดเรียน  ไดทอง  (และ)  ใหพระเถระ 
รับรองพระบาลีโดยเคารพ.  สวนพระนางวาสภขัตติยา ไมเรียน  ไม 
 
๑.  พิมพเปนตัวอยางในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๕๖.  
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ทอง  โดยเคารพทีเดียว  (และ)  ไมอาจใหพระเถระรับรองพระบาลี 
โดยเคารพได.  ภายหลังวันหน่ึง  พระศาสดาตรัสถามพระเถระวา  
"อานนท  อุบาสิกา   (ทั้ง  ๒)   ยังเรียนธรรมอยูหรือ ?" 
        พระอานนท.  ยังเรียนธรรมอยู  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  อุบาสิกาคนไหน  เรียนโดยเคารพ. 
        พระอานนท.  พระนางมัลลิกาเทวี  เรียนโดยเคารพ  ทองโดย 
เคารพ   อาจใหขาพระองค  รับรองพระบาลีโดยเคารพ  พระเจาขา ; 
สวนธิดาซึ่งเปนพระญาติของพระ๑องค  ไมเรียนโดยเคารพ  ไมทอง 
โดยเคารพ   ไมอาจใหขาพระองครับรองพระบาลีโดยเคารพไดเลย 
ทีเดียว. 
                        [วาจาสุภาษิตยอมมีผลแกผูปฏิบัติ] 
        พระศาสดา  ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว  ตรัสวา 
"อานนท  ธรรมดาธรรมท่ีเรา  (ผูตถาคต)  กลาวแลว  ยอมไมมผีล 
แกผูไมฟง  ไมเรียน  ไมทอง  ไมแสดง  โดยเคารพ  ดุจวาดอกไมสมบูรณ 
ดวยสี  (แต)  ไมมีกลิ่น  (หอม)  ฉะนั้น,  แตยอมมีผลมาก   มีอานิสงส 
มาก  แกผูทํากิจท้ังหลายมีการฟงโดยเคารพเปนตน"   ดังน้ีแลว  ได 
ตรัส  ๒  พระคาถาเหลานี้วา :- 
        "ดอกไมอันงาม  มสีี  (แต)   ไมมีกลิ่น  (หอม) 
        แมฉันใด,   วาจาสุภาษิต  ก็ฉันนัน้  ยอมไมมผีล 
 
๑.  พระนางวาสภขัตติยา  เปนพระธิดาของทาวมหานามผูอนุชาของพระศาสดา,  นับตามลําดับ 
ช้ัน   พระนางวาสภขัตติยาเปนพระภาคิไนยของพระศาสดา.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 69 

        แกผูไมทําอยู;   (สวน)  ดอกไมอนังาม   มีส ี
        พรอมดวยกลิ่น  (หอม)  แมฉันใด,  วาจาสุภา 
        ก็ฉันนัน้  ยอมมีผลแกผูทําดีอยู."  
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  รุจิร  คืองาม.  บทวา  วณฺณวนฺต 
คือ  บริบูรณดวยสีและทรวดทรง.  บทวา  อคนฺธก  คือ  ไรจากกลิ่น๑ 

มีดอกหงอนไก  ดอกกรรณิกาเขา  และดอกชัยพฤกษเปนตนเปน 
ประเภท.  บาทพระคาถาวา  เอว  สุภาสิตา  วาจา  ความวา  พระ 
พุทธพจน  คือ  ปฎก  ๓  ชื่อวาวาจาสุภาษิต.  พระพุทธพจนนั้น  เหมือน 
ดอกไมสมบูรณดวยสีและทรวดทรง  (แต)  ไมมีกลิ่น  (หอม). 
เหมือนอยางวา  ดอกไมไมมีกลิ่น  (หอม),  กลิ่น  (หอม)   ยอมไม 
แผไป  (คือไมอบไป)   ในสรีระของผูทัดทรงดอกไมอันไมมีกลิ่นนั้น 
ฉันใด,   แมพระพุทธพจนนี้  ก็ฉันนัน้   ยอมไมนํากลิ่นคือการฟง 
กลิ่นคือการจําทรง   และกลิ่นคือการปฏิบัติมาให  ชื่อวายอมไมมีผล 
แกผู  (ซึ่ง)   ไมต้ังใจประพฤติพระพุทธพจนนั้นโดยเอื้อเฟอ  ดวยกิจ 
ทั้งหลายมีการฟงเปนตน,   ชื่อวาผูไมทํากิจท่ีควรทําในพระพุทธพจน 
นั้น;     เพราะเหตุนั้น    พระศาสดาจึงไดตรัสวา   "วาจาสุภาษิต 
ก็ฉันนั้น  ยอมไมมีผลแกผูไมทําอยู." 
        บทวา  สคนฺธก  ไดแก  ดอกจําปาและบัวเขียวเปนตนเปน 
ประเภท.  บทวา   เอว  เปนตน   ความวา   กลิ่น  (หอม)  ยอม 
 
๑.  คนฺธรหิต  สัมพันธสนามหลวง  พ.ศ.   ๒๔๗๘  ไข.  
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แผไป  (คือฟุงไป)   ในสรรีะของผูทัดทรงดอกไมนั้น  ฉันใด;   แม 
วาจาสุภาษิตกลาวคือพระพุทธพจนปฎก  ๓  ก็ฉันน้ัน  ยอมมีผล  คือ 
ชื่อวายอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก  เพราะนํากลิ่นคือการฟง  กลิ่นคือ  
การจําทรง  กลิ่นคือการปฏิบัติมาให  แกบุคคลผูทําดีอยู  คือบุคคล 
ที่ต้ังใจทํากิจที่ควรทําในพระพุทธพจนนั้น  ดวยกจิท้ังหลาย  มีการฟง 
เปนตน. 
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก   ไดบรรลอุริยผลท้ังหลาย 
มีโสดาปตติผลเปนตน  เทศนาไดเกิดเปนประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                             เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก  จบ.  
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                            ๘.  เรื่องนางวิสาขา*  [๔๐]  
                                  [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อทรงเขาไปอาศัยกรุงสาวัตถี  ประทับอยูในบุพพา- 
ราม   ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
"ยถาป   ปุปฺผราสิมฺมา"  เปนตน. 
                          [พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว] 
        ดังไดสดับมา   นางวิสาขาอุบาสิกาน้ัน   เกิดในทองนาง 
สุมนาเทวี  ภริยาหลวงของธนญชัยเศรษฐี  ผูเปนบุตรเมณฑกเศรษฐี 
ในภัททิยนคร  แควนอังคุ.   ในเวลาทีน่างมีอายุ  ๗  ขวบ  พระศาสดา 
ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติ   ของสัตวผูมีเผาพันธุที่พึงแนะนําเพ่ือความ 
ตรัสรูมีเสลพราหมณเปนตน   มีภิกษุสงฆหมูใหญเปนบริวารเสด็จจาริก 
ไปถึงนครน้ัน. 
                            [ผูมีบุญท้ัง  ๕  ในภัททิยนคร] 
        ก็ในสมัยนั้น   เมณฑกคฤหบดี   เปนหัวหนาของผูมีบุญมาก  ๕  คน 
ครองตําแหนงเศรษฐีอยูในเมืองนั้น.  ชื่อวาคนท่ีมีบุญมาก  ๕  คนคือ 
เมณฑกเศรษฐี  ๑  ภริยาหลวงของเศรษฐีนั้น  นามวาจันทปทุมา  ๑ 
บุตรชายคนโตของเศรษฐีนั้นเอง   ชือ่ธนญชัย  ๑  ภริยาของธนญชัยนั้น 
ชื่อวาสุมนาเทวี  ๑  คนใชของเมณฑกเศรษฐี  ชื่อปุณณะ  ๑. 
               [คนมั่งมีในแควนของพระเจาพิมพิสาร  ๕  คน] 
        ใชจะมีแตเมณฑกเศรษฐีแตผูเดียวเทาน้ันก็หาไม,   ก็ในแควน 
 
*  พระมหาอุน  ป.  ธ.  ๖  วดัพิชัยญาติการาม  แปล.  
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ของพระเจาพิมพิสาร   กไ็ดมีคนผูมีโภคะนับไมถวน  ๕  คน  คือ  โชติยะ  ๑  
ชฏลิะ  ๑  เมณฑกะ  ๑  ปณุณกะ  ๑  กากวัลลิยะ ๑. 
                [เมณฑกเศรษฐีใหนางวิสาขาไปรับพระศาสดา] 
        ในทานเหลาน้ัน  เมณฑกเศรษฐีนี้   ไดทราบความท่ีพระทศพล 
เสด็จถึงนครของตน   จึงใหเรียกเด็กหญิงวิสาขาลูกสาวธนญชัยเศรษฐีผู 
บุตรมา   บอกวา  "แมหนู  เปนมงคล  ทั้งแกเจา,  ทั้งแกเรา;    แมหนู 
กับพวกเด็กหญิงบริวารของเจา  ๕๐๐  จงข้ึนรถ  ๕๐๐  คัน   แวดลอม 
ดวยทาสี  ๕๐๐  คน  (ไป)   ทําการตอนรับพระทศพล."  นางรับวา 
"ดีละ"   แลวไดทําอยางนั้น.   แตเพราะความท่ีนางเปนเด็กฉลาดใน 
เหตุอันควรและไมควร  นางจึงไปดวยยาน  เทาท่ียาน  (ไปได)   ลง 
จากยานแลว   ก็เดินดิ่งไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  ไดยืน 
ณ  สวนขางหน่ึง.  ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงแสดงธรรม  ดวยสามารถ 
แหงบุรพจรรยาของนาง. 
                     [นางไดโสดาปตติผลแตอายุ  ๗  ขวบ] 
        ในเวลาจบเทศนา   นางพรอมดวยเด็กหญิง  ๕๐๐  ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผลแลว.  ฝายเมณฑกเศรษฐีแล   เขาเฝาพระศาสดา  ฟง 
ธรรมกถา  ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว  จึงนิมนตเพ่ือเสวยอาหารเชา 
ในวันรุงข้ึน   อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวยขาทนียะ 
โภชนียะอันประณีตที่เรือนของตน   ไดถวายมหาทานโดยอุบายนี้แล 
ตลอดกึ่งเดือน.  พระศาสดา  ประทับอยูในภัททิยนคร  ตามความพอ 
พระหฤทัยแลว  ก็เสด็จหลีกไป.  
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                         [พระเจาปเสนทิโกศลอยากไดผูมีบุญ]  
        กโ็ดยสมัยนั้นแล   พระเจาพิมพิสารและพระเจาปเสนทิโกศลตาง 
ก็เปนพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน.  ตอมาวันหน่ึง  พระเจาโกศล 
ทรงดําริวา  "คนมีโภคะนับไมถวน  มบีุญมากท้ัง  ๕  ยอมอยูในแควน 
พระเจาพิมพิสาร,   ในแควนของเรา  ผูเชนนั้น  แมเพียงคนเดียว 
ก็ไมมี ;   อยากระน้ันเลย  เราพึงไปสูนักของพระเจาพิมพิสารขอผูมีบุญ 
มากสักคนหน่ึง." 
        พระองคเสด็จไปในพระนครน้ันแลว  อันพระราชทรงทําปฏิสัน- 
ถารทูลถามวา  "พระองคเสด็จมา  เพราะเหตุไร ?"   จึงตรัสวา 
"หมอมฉันมา  ดวยประสงควา 'คนมีโภคะนับไมถวน  มีบุญมาก 
ต้ัง ๕  คน  อยูในแควนของพระองค,   หมอมฉันจักพาเอาคนหน่ึงจาก 
๕  คนนั้นไป,   ขอพระองคจงประทานคนหน่ึงใน  ๕  คนนั้น  แก 
หมอมฉันเถิด." 
        พิมพิสาร.  หมอมฉันไมอาจจะใหตระกูลใหญ  ๆ ยายได. 
        ปเสนทิโกศล.  หมอมฉันไมได  ก็จักไมไป. 
                     [มอบธนญชัยเศรษฐีใหพระเจาโกศล] 
        พระราชา   (พระเจาพิมพิสาร)   ทรงปรึกษากับพวกอํามาตย 
แลว  ตรัสวา  "ชื่อวาการยายตระกูลใหญ  ๆ มโีชติยสกุลเปนตน  เชน 
กับแผนดินไหว,  บุตรของเมณฑกมหาเศรษฐี  ชื่อธนญชัยเศรษฐีมีอยู, 
หมอมฉันปรึกษากับเธอเสร็จแลว  จักถวายคําตอบแกพระองค"   ดังน้ี 
แลว  รับสั่งใหเรียกธนญชัยเศรษฐีมาแลว    ตรัสวา    "พอ   พระเจา  
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โกศลตรัสวา  'จักพาเอาเศรษฐีมาทรัพยคนหน่ึงไป,    เธอจงไปกับ  
พระองคเถิด." 
        ธนญชยั.  เมื่อพระองคสงไป,  ขาพระองคก็จักไป   พระเจาขา. 
        พิมพิสาร.  ถาเชนนัน้  เธอจงทําการตระเตรียมไปเถิด  พอ. 
        เศรษฐีนั้น  ไดทํากจิจําเปนที่ควรทําของตนแลว.  ฝายพระราชา 
ทรงทําสักการะใหญแกเขาแลว  ทรงสงพระเจาปเสนทิโกศลไปดวย 
พระดํารัสวา  "ขอพระองคจงพาเศรษฐีนี้ไปเถิด."   ทาวเธอพา 
ธนญชัยเศรษฐีนั้น  เสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหน่ึงในท่ีทั้งปวง 
บรรลถุึงสถานอันผาสุกแหงหนึ่งแลว  ก็ทรงหยุดพัก. 
                                [การสรางเมืองสาเกต] 
        ครั้งน้ัน  ธนญชัยเศรษฐี  ทูลถามทาวเธอวา   "ที่นี้เปนแควน 
ของใคร         ?" 
        ปเสนทิโกศล.  ของเรา  เศรษฐี. 
        ธนญชยั.   เมื่อสาวัตถี  แตนี้ไป   ไกลเทาไร ? 
        ปเสนทิโกศล.   ในทีสุ่ด  ๗  โยชน. 
        ธนญชยั.  ภายในพระนครคับแคบ,   ชนบรวิารของขาพระองค 
มาก,  ถาพระองคทรงโปรดไซร,   ขาพระองคพึงอยูที่นี้แหละ  พระ 
เจาขา. 
        พระราชาทรงรับวา  "ดีละ"   ดังน้ีแลว  ใหสรางเมืองในที่นั้น 
ไดพระราชทานแกเศรษฐีนั้นแลวเสด็จไป.  เมืองไดนามวา  "สาเกต" 
เพราะความท่ีแหงสถานท่ีอยู  ในประเทศนั้น  อันเศรษฐีจับจองแลว  
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ในเวลาเย็น.  
        แมในกรุงสาวัตถีแล   บุตรของมิคารเศรษฐี  ชื่อวาปุณณ- 
วัฒนากุมาร   เจริญวัยไดมีแลว.   ครั้งน้ัน  มาดาบิดากลาวกะเขาวา 
"พอ  เจาจงเลือกเด็กหญงิคนหนึ่งในท่ีเปนที่ชอบใจของเจา." 
        ปุณณ.  กิจดวยภริยาเห็นปานน้ัน  ของผมไมมีง 
        มารดาบิดา.  เจาอยาทําอยางนี้  ลูก,  ธรรมดาตระกูลที่ไมมีบุตร 
ต้ังอยูไมได 
                                 [ลักษณะเบญจกัลยาณี] 
        เขาถูกมารดาบิดาพูดรบเราอยู  จึงกลาววา  "ถากระน้ัน  ผม 
เมื่อไดหญิงสาวประกอบพรอมดวยความงาม  ๕  อยาง  ก็จักทําตามคํา 
ของคุณพอคุณแม." 
        มารดาบิดา.   ก็ชื่อวาความงาม  ๕  อยางนั้น  อะไรเลา ? พอ 
        ปุณณ.  คือ  ผมงาม,  เนื้องาม,   กระดูกงาม,   ผิวงาม,  วัยงาม. 
        ก็ผมของหญิงผูมีบุญมาก  เปนเชนกับกําหางนกยุง  แกปลอยระชาย 
ผานุงแลว  ก็กลับมีปลายงอนข้ึนต้ังอยู.  นี้  ชื่อวาผมงาม.  ริมฝปากเชน 
กับผลตําลึง  (สุก)   ถึงพรอมดวยสีเรียบชิดสนิทด,ี  นี้  ชื่อวาเน้ืองาม, 
ฟนขาวเรียบไมหางกัน  งดงามดุจระเบียบแหงเพชร   ที่ขายกข้ึนต้ังไว 
และดุจระเบียบแหงสังขที่เขาขัดสีแลว,  นี้   ชื่อวากระดูกงาม,  ผิว 
พรรณของหญิงดําไมลุกไลดวยเครื่อง๑ประเทืองผิวเปนตนเลย  ก็ดําสนิท 
ประหน่ึงพวงอุบลเขียว,   ของหญิงขาว  ประหน่ึงพวงดอกกรรณิกา, 
 
๑.  บาลีควรจะเปน  วณฺณกาทีหิ  ฯ  
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นี้  ชื่อวาผิวงาม.  ก็แลหญงิแมคลอดแลวต้ัง  ๑๐  ครั้ง   ก็เหมือนคลอด  
ครั้งเดียว   ยงัสาวพริ้งอยูเทียว,  นี้ชื่อวา  วัยงาม  ดังนี้แล. 
              [เศรษฐีสงพราหมณไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี] 
        ครั้งน้ัน  มารดาบิดาของนางปุณณวัฒนกุมารน้ัน  เชญิพราหมณ 
๑๐๘  คนมาใหบริโภคแลว   ถามวา  "ชื่อวาหญิงที่ตองดวยลักษณะ 
เบญจกัลยาณี  มีอยูหรือ ?"   พราหมณเหลาน้ัน  ตอบวา  "จะ   มีอยู." 
        เศรษฐีกลาววา   "ถากระน้ัน ชน  (คือพราหมณ)  ๘  คนจง 
ไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นปานน้ี"  ดังน้ีแลว  ใหทรัพยเปนอันมาก  สั่ง 
วา   "ก็ในเวลาท่ีพวกทานกลับ  ขาพเจาท้ังหลายจักรูสิ่งท่ีควรทําแก 
พวกทาน,   ทานท้ังหลายไปเถิด,   แสวงหาเด็กหญิงแมเห็นปานนั้น, 
และในเวลาที่พบแลว  พึงประดับพวงมาลัยทองคํานี้"   ดังน้ีแลว 
ใหมาลัยทองคํา   อันมีราคาแสนหน่ึง  สงไปแลว. 
        พราหมณเหลาน้ัน  ไปยังนครใหญ ๆ  แสวงหาอยู  ไมพบเด็ก 
หญิงท่ีตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี  กลับมาถึงเมืองสาเกตโดยลําดับ 
ในวันมีงานนักขัตฤกษเปด  จึงคิดกันวา   "การงานของพวกเรา 
คงสําเร็จในวันนี้." 
                             [งานประจําปของนครสาเกต] 
        ก็ในนครน้ัน  ชื่อวางานนักขัต๑ฤกษเปดยอมมีประจําป.  ใน 
กาลน้ัน  แมตระกูลที่ไมออกภายนอก    ก็ออกจากเรือนกับบรวิาร  ม ี
 
        ๑.  วิวฏนกฺขตฺต   นักษัตรเปดเผย  เปนงานประจําปของนครสาเกต  ในงานนี้ชาวเมืองทุกคน 
เผยรางโดยปราศจากผาคลุมปดหนา  เดินเทาไปยังแมน้ํา.  
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รางกายมิไดปกปด   ไปสูฝงแมน้ําดวยเทาเทียว.  ในวันนั้นถึงบุตรทั้ง  
หลายของขัตติมหาศาลเปนตน  ก็ยืนแอบหนทางนั้น ๆ  ดวยต้ังใจวา 
"พวกเรา   พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจ   มชีาติเสมอดวยตนแลว 
จักคลองดวยพวงมาลัย." 
                            [พราหมณพบนางวิสาขา] 
        พราหมณแมเหลาน้ัน  เขาไปยังศาลาแหงหนึ่งริมฝงแมน้ําแลว 
ไดยืนอยู.  ขณะน้ัน  นางวิสาขา  มีอายุยางเขา  ๑๕-๑๖  ป  ประดับ 
ประดาดวยเครื่องอาภรณครบทุกอยาง  อันเหลากุมารี  ๕๐๐  คนแวด 
ลอมแลว  คิดวา  "เราจักไปยังแมน้ําแลวอาบนํ้า"  ถึงประเทศน้ัน 
แลว.  ครั้งน้ันแล  เมฆต้ังข้ึนแลว   ก็ยงัฝนใหตก.   เด็กหญิง  ๕๐๐ 
รีบเดินเขาไปสูศาลา.  พวกพราหมณพิจารณาอยู   ก็ไมเห็นเด็กหญิง 
เหลานั้นแมสักคนเดียว  ที่ตองดวยลักษณะเบญจกัลยาณี.  นางวิสาขา 
เขาไปยังศาลา   ดวยการเดินตามปกตินั่นเอง.  ผาและอาภรณเปยก 
โชก.  พวกพราหมณเห็นความงาม   ๔  อยางของนางแลว  ประสงค 
จะเห็นฟน  จึงกลาวกะกันและกันวา  "ธิดาของพวกเรา  เปนหญิง 
เฉ่ือยชา,   สามีของหญิงคนนี้   เห็นทีจักไมได  แมเพียงขาวปลายเกวียน" 
ทีนั้น  นางวิสาขา  พูดกะพราหมณเหลาน้ันวา  "พวกทานวาใครกัน." 
        พราหมณ.  วาเธอ  แม. 
        ไดยินวา   เสียงอันไพเราะของนาง  เปลงออกประหนึ่งเสียง 
กังสดาล.  ลําดับนั้น  นางจึงถามพราหมณเหลาน้ันดวยเสียงอันไพเราะ 
อีกวา   "เพราะเหตุไร  ?  จึงวาฉัน."  
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        พราหมณ.   หญิงบรวิารของเธอ   ไมใหผาและเครื่องประดับ  
เปยก  รีบเขาสูศาลา,  กิจแมเพียงการรีบมาสูที่มีประมาณเทาน้ีของเธอ 
ก็มิไดมี,   เธอปลอยใหผาและเครื่องอาภรณเปยกมาแลว;   เพราะฉะนั้น 
พวกเราจึงพากันวา. 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย   พวกทานอยูพูดอยางนี้,   ฉันแข็งแรงกวา 
เด็กหญิงเหลาน้ัน,  แตฉันกําหนดเหตุการณแลว   จึงไมมาโดยเร็ว. 
        พราหมณ.   เหตุอะไร ?  แม. 
                            [ชน  ๔  จําพวกว่ิงไปไมงาม] 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย  ชน  ๔  จําพวก  เมื่อว่ิง   ยอมไมงาม, 
เหตุอันหน่ึง  แมอ่ืนอีก  ยงัมีอยู. 
        พราหมณ.  ชน  ๔  จําพวก  เหลาไหน ?  เมื่อว่ิง  ยอมไมงาม  แม. 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย  พระราชาผูอภิเษกแลว   ทรงประดับ 
ประดาแลวแลวเครื่องอาภรณทั้งปวงเม่ือถกเขมรว่ิงไปในพระลานหลวง 
ยอมไมงาม,  ยอมไดความครหาเปนแนนอนวา   'ทําไม  พระราชา 
องคนี้จึงวิ่งเหมือนคฤบหดี'     คอย ๆ  เสด็จไปน่ันแหละ   จึงจะงาม; 
แมชางมงคลของพระราชา  ประดับแลว  ว่ิงไป  ก็ไมงาม,  ตอเมื่อ 
เดินไปดวยลีลาแหงชาง  จึงจะงาม,  บรรพชิต  เมื่อว่ิง  ก็ไมงาม,  ยอม 
ไดแตความครหาอยางเดียวเทาน้ันวา  'ทําไม   สมณะรูปนี้   จึงว่ิงไป 
เหมือนคฤหัสถ,'    แตยอมงาม  ดวยการเดินอยางอาการของผูสงบเสง่ียม; 
สตรี   เมื่อว่ิง  ก็ไมงาม,   ยอมถูกเขาติเตียนอยางเดียววา  'ทําไม  หญิงคน 
นี้   จึงว่ิง  เหมือนผูชาย,'    แตยอมงามดวยการเดินอยางธรรมดา;   พอ  
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ทั้งหลาย  ชน  ๔  จําพวกเหลาน้ี  เมื่อว่ิงไป  ยอมไมงาม.  
        พราหมณ  ก็เหตุอ่ืนอีกอยางหนึ่ง  เปนไฉน ?  แม. 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย  ธรรมดามารดาบิดา   ถนอมอวัยวะนอย 
ใหญ  เลี้ยงดูธิดา,  เพราะวา   พวกฉัน   ชื่อวาเปนสิ่งของอันมารดา 
บิดาพึงชาย,   มารดาบิดาเลี้ยงฉันมา   ก็เพ่ือตองการจะสงไปสูตระกูล 
อ่ืน,   ถาวา   ในเวลาท่ีพวกฉันวิ่งไป   เหยียบชายผานุงหรือลื่นลมลงบน 
พ้ืนดิน  มือหรือเทาก็จะพึงหัก,  พวกฉันก็จะพึงเปนภาระของตระกูล 
นั่นแล,   สวนเครื่องแตงตัว  เปยกแลวก็จักแหง;   ดิฉันกําหนดเหตุนี้ 
จึงไมว่ิงไป  พอ. 
                         [พราหมณสวมมาลัยทองให] 
        พวกพราหมณเห็นความถึงพรอมแหงฟน  ในเวลานางพูด  จึง 
ใหสาธุการแกนางวา  "สมบัติเชนนี้   พวกเรายังไมเคยเห็นเลย"  แลว 
กลาววา  "แม  พวงมาลัยนี้  สมควรแกเธอเทาน้ัน"  ดังน้ีแลว  จึงได 
คลองพวกมาลัยทองน้ันให.  ลําดับนั้น   นางจึงถามพวกเขาวา  "พอ 
ทั้งหลาย   พวกทานมาจากเมืองไหน ? 
        พราหมณ.  จากเมืองสาวัตถี  แม. 
        วิสาขา.   ตระกูลเศรษฐี  ชื่อไร ? 
        พราหมณ.  ชื่อมิคารเศรษฐี  แม. 
        วิสาขา.  บุตรของทานเจาพระคุณ  ชื่อไร ? 
        พราหมณ.  ชื่อปุณณวัฒนกุมาร  แม. 
        นางวิสาขาน้ัน   รับรองวา  "ตระกูลของเรา  เสมอกัน"  ดงัน้ี  
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แลว  จึงสงขาวไปแกบิดาวา  "ของคุณพอและคุณแม  จงสงรถไปให  
พวกดิฉัน."   ก็ในเวลามา  นางเดินมาก็จริง,  ถึงอยางนั้น  จําเดิมแต 
กาลท่ีประดับดวยมาลัยทองคําแลว   ยอมไมไดเพ่ือจะไปเชนนั้น.  เด็ก 
หญิงท้ังหลายผูมีอิสระ  ยอมไปดวยยานมีรถเปนตน,  หญิงนอกน้ีข้ึน 
ยานธรรมดา  (ไป),  กั้นฉัตรหรือใบตาลขางบน,  เมื่อฉัตรหรือใบตาล 
แมนั้นไมมี  ก็ยกชายผานุงข้ึนมาพาดบนบาทีเดียว,   สวนบิดาของนาง 
วิสาขาน้ัน  สงรถไป  ๕๐๐  คัน.  นางวิสาขาน้ันกับบริวารข้ึนรถไปแลว 
แมพวกพราหมณ  ก็ไดไปดวยกัน. 
        ทีนั้น   ทานเศรษฐี   ถามพราหมณเหลาน้ันวา  "พวกทาน 
มาจากไหน ?" 
        พราหมณ.  มาจากเมืองสาวัตถี  ทานมหาเศรษฐี. 
        เศรษฐี.   เศรษฐีชื่อไร ? 
        พราหมณ.   ชื่อมิคารเศรษฐี. 
        เศรษฐี.  บุตรชื่อไร ? 
        พราหมณ.  ชื่อปุณณวัฒนกุมาร. 
        เศรษฐี.   ทรัพยมีเทาไร  ? 
        พราหมณ.  ๔๐  โกฏิ  ทานมหาเศรษฐี. 
        เศรษฐี.  รับคํา  ดวยคิดวา  "ทรัพยเทาน้ัน,   เทียบทรัพยของ 
เรา  ก็เทากับกากณิกเดียว,  แตจะประโยชนอะไรดวยเหตุอ่ืน  จําเดิม 
แตกาลท่ีนางทาริกาไดเหตุเพียงการรักษา."   เศรษฐีนั้น   ทําสักการะ 
แกพราหมณเหลาน้ัน  ใหพักอยูวัน  ๒  วัน  แลวกส็งกลับ.  
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                           [พราหมณกลับเมืองสาวัตถี]  
        พวกเขา  ไปกรุงสาวัตถีแลว  เรยีน  (ทานเศรษฐี)  วา  "พวก 
ขาพเจาไดนางทาริกาแลว." 
        เศรษฐี.  ลูกสาวของใคร  ? 
        พราหมณ.  ของธนญชัยเศรษฐี. 
        เศรษฐีนั้น  คิดวา   "นางทาริกาแหงตระกูลใหญ   อันเราไดแลว, 
ควรท่ีเราจะนํานางมาโดยเร็วทีเดียว"   ดังน้ีแลว  กราบทูลแดพระ 
ราชา  เพ่ือไปในเมืองนั้น. 
        พระราชา   ทรงดําริวา  "ตระกูลใหญนั่น  อันเรานํามาจาก 
สํานักของพระเจาพิมพิสาร  แลวใหอยูอาศัยในเมืองสาเกต,  ควรจะ 
ทําความยกยองแกตระกูลนั้น"  ดังน้ีแลว  จึงรับสั่งวา  "แมเรา  ก็ 
จักไป." 
        เศรษฐี  ทูลวา  "ดีละ  พระเจาขา"  ดั่งน้ีแลว  สงขาวไป 
บอกแกธนญชัยเศรษฐีวา  "เมื่อขาพเจามา,  แมพระราชาก็จักเสด็จมา, 
พลของพระราชามาก,  ทานจักอาจเพ่ือทํากินที่ควรทําแกชนประมาณ 
เทาน้ัน  หรือจักไมอาจ." 
        ฝายเศรษฐีนอกน้ี  ไดสงขาวตอบไปวา  "แมถาพระราชาจะ 
เสด็จมาสัก  ๑๐  พระองค,   ขอจงเสด็จมาเถิด."   มคิารเศรษฐี  เวน 
เพียงคนเฝาเรือน   พาเอาคนท่ีเหลือในนครใหญถงึเพียงนั้นไป  หยุด 
พักในหนทางกึ่งโยชนแลว  สงขาวไปวา  "พวกขาพเจามาแลว."  
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                    [ธนญชัยเศรษฐีกับธิดาจัดสถานที่ตอนรับ]  
        ธนญชยัเศรษฐี  สงเครื่องบรรณาการเปนอันมากไป   แลวปรึกษา 
กับธิดาวา  "แม  ไดยินวา  พอผัวของเจา  มากับพระเจาโกศล, 
เราควรจัดเรือนหลังไหน  สําหรับพอผัวของเจาน้ัน,   หลังไหน 
สําหรับพระราชา,  หลังไหน   สําหรับอิสรชนมีอุปราชเปนตน."   เศรษฐี- 
ธิดาผูฉลาด  มีญาณเฉียบแหลมดุจยอดเพชร  ต้ังความปรารถนาไว 
ตลอดแสนกัป   สมบูรณแลวดวยอภินิหาร  จัดแจงวา  "ทานท้ังหลาย 
จงจัดแจงเรือนหลังโนน  เพื่อพอผัวของเรา,  หลังโนน  เพ่ือพระราชา, 
หลังโนน  เพ่ืออุปราชเปนตน"   ดังน้ีแลว  ใหเรียกทาสและกรรมกร 
มา  จัดการวา  "พวกทานเทาน้ีคน   จงทํากิจท่ีควรทําแกพระราชา, เทา 
นี้คน   จงทํากิจท่ีควรทําแกอุปราชเปนตน,   พวกทานนั่นแล   จงดูแล 
แมสัตวพาหนะมีชางและมาเปนตน,  แมคนผูกมาเปนตน  มาถงึแลว 
จักไดชมมหรสพในงานมงคล." 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?  (นางจึงจัดอยางนั้น)." 
        ตอบวา  "(เพราะ)   คนบางพวก   อยาไดเพ่ือพูดวา  'เราไปสู 
ที่มงคลแหงนางวิสาขา  ไมไดอะไรเลย,   ทําแตกิจมีการเฝามาเปนตน 
ไมไดเที่ยวตามสบาย." 
                   [เครื่องแตงตัวนางวิสาขา  ๔  เดือนจึงแลว] 
        ในวันนัน้แล   บิดาของนางวิสาขา   ใหเรียกชางทองมา  ๕๐๐  คน 
แลว  กลาววา  "พวกทานจงทําเครื่องประดับ   ชื่อมหาลดาปสาธน  
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แกธิดาของเรา"   ดังน้ีแลว   สั่งใหใหทองคํามีสีสุกพันลิ่ม  และเงิน  
แกวมณี  แกวมุกดา  แกวประพาฬและเพชรเปนตน  พอสมกับทองนั้น. 
        พระราชา  ประทับอยู  ๒-๓   วันแลว  ทรงสงขาวไปแกธนญชัย- 
เศรษฐีวา  "เศรษฐีไมสามารถทําการเลี้ยงดูพวกเราได,  ขอเศรษฐี 
จงรูกาลไปแหงนางทาริกาเถิด." 
        ฝายเศรษฐีนั้น  สงขาวไปทูลพระราชาวา  "บัดนี้  กาลฝนมา 
ถึงแลว,   ใคร ๆ  ไมอาจเพ่ือเที่ยวไปตลอด  ๔  เดือนได;   การท่ีหมู 
พลของพระองค   ไดวัตถุใด ๆ  สมควร,  วัตถุนั้น  ๆ  ทั้งหมด  เปน 
ภาระของขาพระองค;   พระองคผูสมมติเทพจักเสด็จไปไดในเวลาที่ 
ขาพระองคสงเสด็จ."  จําเดิมแตกาลน้ัน   นครสาเกต  ไดเปนนครราวกะ 
มีนักษัตรเปนนิตย. 
        วัตถุมีพวงดอกไมของหอมและผาเปนตน   เปนของอันเศรษฐี 
จัดแลวแกชนทั้งหมด   ต้ังตนแตพระราชาแล.   ชนเหลาน้ันคิดกันวา 
"เศรษฐีทําสักการะแกพวกเราถายเดียว.   ๓  เดือนลวงไปแลว  โดย 
อาการอยางนี้.   สวนเครื่องประดับ  ก็ยังไมเสร็จกอน.   ผูควบคุมงาน๑ 

มาแจงแกเศรษฐีวา  "สิ่งอ่ืนที่ชื่อวาไมมี   ก็หาไม,   แตฟนสําหรับ 
หุงตมภัตเพ่ือหมูพล   ไมพอ."   เศรษฐี  กลาววา  "ไปเถิดพอท้ังหลาย, 
พวกทานจง  (รื้อ)   ขนเอาโรงชางเกา ๆ  เปนตนและเรือนเกาในนครน้ี 
หุงตมเถิด." 
        แมเม่ือหุงตมอยูอยางนั้น,   กึ่งเดือนลวงไปแลว.   ลําดับนั้น  ผู 
 
๑.  กมฺมาธิฏายิกา  ผูดแูลการงาน  (Superintendent   of  work,  inspector.)  
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ควบคุมงาน   มาแจงแกทานเศรษฐีอีกครั้งวา   "ฟนไมมี."   เศรษฐี 
กลาววา  "ใคร  ๆ   ไมอาจไดฟนในเวลานี้,  พวกทาน  จงเปดเรือน  
คลังผาทั้งหลาย  แลวเอาผาเนื้อหยาบ   ทําเกลียวชุบลงในตุมน้ํามันหุง 
ภัตเถิด."  ชนเหลาน้ัน   ไดทําอยางนั้น  ตลอดกึ่งเดือน.  ๔  เดือนลวง 
ไปแลวโดยอการอยางนี้.  แมเครื่องประดับก็เสร็จแลว. 
                      [เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน] 
        เพชร  ๔  ทะนาน  ไดถึงอันประกอบเขาในเครื่องประดับนั้น, 
แกวมุกดา  ๑๑  ทะนาน, แกวประพาฬ  ๒๐  ทะนาน,  แกวมณี  ๓๓ 
ทะนาน.  เครื่องประดับนั้น  ไดถึงความสําเร็จ  ดวยรัตนะเหลาน้ีและ 
เหลาอ่ืน  ดวยประการฉะน้ี.  เครื่องประดับไมสําเร็จดวยดาย,   การ 
งานที่ทําดวยดาย  เขาทําแลวดวยเงิน.  เครื่องประดับนั้น  สวมท่ี 
ศีรษะแลว  ยอมจดหลังเทา. 
        ลูกดุมทีเ่ขาประกอบทําเปนแหวนในที่นั้น  ๆ  ทําดวยทอง,  หวง 
ทําดวยเงิน,  แหวนวงหนึ่ง  ที่ทามกลางกระหมอม,  หลังหูทั้งสอง  ๒ 
วง,   ที่หลุมคอ  ๑  วง,   ที่เขาทั้งสอง  ๒  วง,  ที่ขอศอกท้ังสอง  ๒   วง, 
ที่ขางสะเอวท้ังสอง  ๒  วง   ดังน้ี.  กใ็นเครื่องประดับนั้นแล  เขาทํานกยูง 
ตัวหนึ่งไว.   ขนปกทําดวยทอง  ๕๐๐  ขน  ไดมีทีป่กเบ้ืองขวาแหงนกยูง 
นั้น,   ๕๐๐  ขน  ไดมีที่ปกเบ้ืองซาย,  จะงอยปาก  ทําดวยแกวประพาฬ, 
นัยนตาทําดวยแกวมณี,  คอและแววหางก็เหมือนกัน,   กานขนทําดวย 
เงิน,   ขาก็เหมือนกัน.   นกยูงน้ัน  สถติอยูทามกลางกระหมอมแหง 
นางวิสาขา  ปรากฏประหน่ึงนกยูงยืนรําแพนอยูบนยอดเขา.  เสียแหง  
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กานขนปกพันหน่ึง   เปนไปประหน่ึงทิพยสังคีตและประหน่ึงเสียงกึกกอง 
แหงดนตรีประกอบดวยองค  ๕.    ชนท้ังหลายผูเขาไปสูที่ใกลเทาน้ัน  
ยอมทราบวา  นกยูงนั้นไมใชนกยูง  (จริง).  เครื่องประดับมีคา  ๙ 
โกฏ.ิ  ทานเศรษฐีใหคาหัตถกรรม   (คาบําเหน็จ)  แสนหน่ึง. 
                      [หญิงถวายจีวรยอมไดมหาลดาปสาธน] 
        ถามวา  "ก็เครื่องประดับนั่น  อันนางวิสาขาน้ันไดแลว  เพราะ 
ผลแหงกรรมอะไร ?" 
        แกวา   "ไดยินวา   ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  นาง 
ถวายจีวรสาฎก   แกภิกษุ  ๒  หม่ืนรูปแลว  ไดถวายดวยบาง  เข็มบาง 
เครื่องยอมบาง  ซึ่งเปนของตนน่ันเอง.  นางไดแลวซ่ึงเครื่องประดับนี้ 
เพราะผลแหงจีวรทานน้ัน.  ก็จีวรทานของหญิงท้ังหลาย  ยอมถึงท่ีสุด 
ดวยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน,   จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย  ยอม 
ถึงท่ีสุด  ดวยบาตรและจีวรอันสําเร็จแลวดวยฤทธ์ิ." 
                        [เศรษฐีจัดไทยธรรมใหนางวิสาขา] 
        มหาเศรษฐี    ทําการตระเตรียม  เพ่ือธิดาโดย  ๔  เดือนอยางนั้น 
แลว  เมื่อจะใหไทยธรรมแกธิดาน้ัน  ไดใหเกวียนเต็มดวยกหาปณะ 
๕๐๐  เลม,   ไดใหเกวียนเต็มดวยภาชนะทองคํา  ๕๐๐  เลม,   เต็มดวย 
ภาชนะเงิน  ๕๐๐  เลม,   เต็มดวยภาชนะทองแดง  ๕๐๐  เลม,  เต็มดวย 
ภาชนะสําริด  ๕๐๐  เลม,  เต็มดวยผาดายผาไหม  ๕๐๐  เลม,   เต็มดวย 
เนยใส  ๕๐๐  เลม,   เต็มดวยนํ้ามัน  ๕๐๐  เลม,  เต็มดวยนํ้าออย  ๕๐๐  
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เลม,   เต็มดวยขาวสารแหงขาวสาลี  ๕๐๐  เลม,  เต็มดวยเครื่องอุปกรณ 
มีไถและผาลเปนตน  ๕๐๐  เลม.   
        ไดยินวา   ความคิดอยางนี้ไดมีแกมหาเศรษฐีนั้นวา   "ในท่ีแหง 
ธิดาของเราไปแลว   นางอยาไดสงคนไปสูประตูเรือนของคนอ่ืนวา 
"เราตองการดวยวัตถุชื่อโนน;"   เพราะฉะนั้น  มหาเศรษฐีจึงไดสั่งให 
ใหเครื่องอุปกรณทุกสิ่ง  (แกธิดาของตน).   มหาเศรษฐีไดใหรถ  ๕๐๐ 
คัน  ต้ังนางสาวใชรูปงามผูประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพไว 
บนรถคันละ  ๓  คน ๆ,   ไดใหนางปริจาริกา  ๑,๕๐๐  คน  ดวยสั่งวา 
"พวกเจาเทานี้คนจงใหธิดาของเราอาบ   เทาน้ีคนใหบริโภค  เทาน้ีคน 
แตงตัว  เที่ยวไป." 
        ครั้งน้ัน   มหาเศรษฐีไดมีความคิดอยางนี้วา   "เราจัดใหโค 
แกธิดาของเรา."   ทานส่ังบุรุษวา  "พนาย  พวกทานจงไป,  จงเปด 
ประตูคอกนอยแลว  ยืนถอืกลอง  ๓  ใบ  อยูในที ่ ๓  คาวุต,   ยืนอยูที่ 
ขางท้ัง  ๒  ในที่ประมาณอุสภะ  ๑  โดยสวนกวาง,   ถัดจากน้ันจงอยา 
ใหแมโคทั้งหลายไปท่ีอ่ืน,   พึงตีกลองสัญญาในเวลาแมโคหยุดแลง 
อยางนี้."   บรุุษเหลาน้ัน   ไดทําอยางนั้นแลว.  เวลาแมโคออกจากคอก 
ไดคาวุต  ๑  พวกเขาไดตีกลองสัญญาข้ึน,   ในเวลาแมโคไปไดกึ่งโยชน 
ไดตึกลองสัญญาอีก,   แตในเวลาแมโคไปได  ๓  คาวุต  พวกเขาได 
หามการไปโดยสวนกวางอีก  แมโคทัง้หลายไดยืนเบียดกันและกันใน 
ที่ยาวประมาณ  ๓  คาวุต   กวางประมาณอุสภะ  ๑  ดวยประการอยางนี้. 
        มหาเศรษฐีสั่งใหปดประตูคอก  ดวยคําวา  "โคเทาน้ี  พอแลว  
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แกธิดาของขาพเจา,  พวนเจาจงปดประตูเถิด."   เมือ่เขาปดประตูคอก   
แลว,  เพราะผลบุญของนางวิสาขา  โคตัวมีกําลังและแมโคนมทั้งหลาย 
ก็กระโดดออกไปแลว.  เมื่อพวกมนุษยหามอยูนั่นแล,   โคตัวมีกําลัง 
๖  หม่ืนตัว  และแมโคนม  ๖  หม่ืนตัว  ออกแลว,  (และ)  ลูกโค 
ตัวมีกําลัง  มีจํานวนเทาน้ัน  ก็ออกไปแลว,   พวกโคอุสภะของแมโค 
นมเหลาน้ันกไ็ดติดตามไปแลว. 
        ถามวา  "ก็โคทั้งหลายไปแลวอยางนั้น   เพราะผลแหงกรรม 
อะไร  ?" 
        แกวา  "เพราะผลแหงทานที่นางวิสาขาถวายแลวแกภิกษุหนุม 
และสามเณรผูหามอยู ๆ." 
        ไดยินวา   ในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  นางเปนนอง 
สุดทองของธิดาท้ัง  ๗  ของพระเจากิกิ   มีพระนามวาสังฆทาสี  เม่ือ 
ถวายเบญจโครสทานแกภิกษุ  ๒  หม่ืนรูป-  แมเมือ่ภิกษุหนุมและสาม- 
เณรปดบาตรหามอยูวา  "พอ  พอ"  กย็งัรับสั่งวา  "นี่อรอย  นี่นาฉัน" 
แลวไดถวาย  (อีก).  เพราะผลแหงกรรมน้ัน  โคเหลาน้ัน  แมเขา 
หามอยู  ก็ออกไปแลวอยางนั้น. 
        ในเวลาท่ีเศรษฐีใหทรัพยเทาน้ี  (แกธิดา)   แลว   ภริยาของ 
เศรษฐีไดพูดวา  "ทุกสิ่งอันทานจัดแจงแลวแกธิดาของเรา,   แตคนใช 
ชายหญิง  ผูทําการรับใช  ทานมิไดจัดแจง,  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?" 
เศรษฐี."   (ทีเ่ราไมจัดแจง)   เพ่ือรูคนผูมีความรักและชังในธิดาของเรา, 
เพราะเราจะจับคอพวกท่ีไมไปกับธิดาน้ันสงไปไมได,  แตในเวลาจะข้ึน  
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ยานไปน่ันแล   เราจะพูดวา  'ใครอยากไปกับนางวิสาขาน่ัน   ก็จงไป, 
ผูไมอยากไป   ก็อยาไป."   
        ลําดับนั้น   เศรษฐีคิดวา  "ธิดาของเรา  จักไปพรุงนี้"  นั่งใน 
หอง  ใหธิดาน่ังในท่ีใกลแลวไดใหโอวาทวา  "แม  ธรรมดาหญงิผูอยู 
ในสกุลผัว  รักษาภรรยานี้และนี้   จึงจะควร.   แมมิคารเศรษฐีนี้ 
นั่งในหองถัดไป   ไดยินโอวาทของธนญชัยเศรษฐีแลว. 
                           [โอวาท  ๑๐  ขอของเศรษฐี] 
        ฝาย  (ธนญชัย)  เศรษฐีนั้น  สอนธิดาอยางนั้นแลว  ใหโอวาท 
๑๐ ขอน้ีวา  "แม   ธรรมดาหญิงท่ีอยูในสกุลพอผัวแมผัว  ไมควร 
นําไฟภายในออกไปภายนอก,   ไมควรนําไฟภายนอกเขาไปภายใน,   พึง 
ใหแกคนที่ใหเทาน้ัน,  ไมพึงใหแกคนท่ีไมให,   พึงใหแกคนท้ังท่ีใหทั้ง 
ที่ไมให,   พึงนั่งใหเปนสุข,   พึงบริโภคใหเปนสุข,  พึงนอนใหเปนสุข, 
พึงบําเรอไฟ,   พึงนอบนอมเทวดาภายใน"   ดั่งน้ีแลว  ในวันรุงข้ึน 
เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแลว   จึงเอากุฎมพี  ๘  คนใหเปนผูคํ้าประกัน 
ในทามกลางราชเสนาแลว  กลาววา  "ถาโทษเกิดข้ึนแกธิดาของเรา 
ในที่  ๆ  ไปแลว,  พวกทานพึงชําระ"  ดังน้ีแลว   ประกับธิดาดวยเครื่อง 
ประดับชื่อมหาลดาปสาธน  ซึ่งมีคาได  ๙  โกฏิ  ใหทรัพย  ๕๔  โกฏ ิ
เปนคาจุณสําหรับอาบ  ใหข้ึนสูยานแลว  ใหคนเที่ยวตีกลองประกาศ 
ในบานสวย  ๑๔  ตําบลอันเปนของตน   เทาอนุราชบุรี  รอบเมือง 
สาเกตวา  "ชนผูอยากไปกับธิดาของเรา  ก็จงไป." 
        ชาวบาน  ๑๔  ตําบลพอไดยินเสียง   จึงออกไปไมเหลือใคร ๆ  
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เลย  ดวยคิดวา  "จัดมีประโยชนอะไรแกพวกเราในท่ีนี้  ในเวลาที่แม  
เจาของเราไปเสีย."   ฝายธนญชัยเศรษฐี   ทําสักการะแดพระราชาและ 
มิคารเศรษฐีแลว  ก็ตามไปสงธิดากับคนเหลาน้ันหนอยหน่ึง. 
        มิคารเศรษฐี   นั่นในยามนอยไปขางหลังยานทั้งหมด  เห็นหมูพล 
แลว  จึงถามวา  "นั่นพวกไหน ?" 
        พวกคนใช.  ทาสหญงิทาสชาย  ผูรับใชของหญิงสะใภของทาน. 
        มิคารเศรษฐี.   ใครจักเลี้ยงดูคนจํานวนเทาน้ันได;   พวกทานจง 
โบยคนพวกนั้นแลวไลใหหนีไป,  จงฉุดพวกท่ีไมหนีออกจากที่นี้. 
        แตนางวิสาขากลาววา  "หลีกไป,  อยาหาม,   พลนั่นแล  จัก 
ใหภัตแกพล." 
        แมเม่ือนางกลาวอยางนั้น,  เศรษฐีก็ยังกลาววา  "แม   เราไมมี 
ความตองการดวยชนเหลาน้ัน,  ใครจักเลี้ยงคนเหลาน้ีได"  ดังน้ีแลว 
จึงใหโบยดวยกอนดินและทอนไมเปนตน   ไลใหหนีไปแลวพาพวกที่ 
เหลือไป  ดวยคิดวา  "เราพอละ  ดวยคนจํานวนเทาน้ี." 
                             [นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี] 
        ครั้งเวลาถึงประตูนครสาวัตถี  นางวิสาขาคิดวา   "เราจักน่ังใน 
ยานท่ีปกปดเขาไปหรือหนอ ?  หรือจะยืนบนรถเขาไป."   ทีนั้นนางได 
ตกลงใจอยางนี้วา  "เมื่อเราเขาไปดวยยานที่ปกปด,   ความวิเศษแหง 
เครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธนจักไมปรากฏ."   นางยืนบนรถแสดงตน 
แกชาวนครท้ังสิ้น  เขาไปสูนครแลว.   ชาวกรุงสาวัตถี   เห็นสมบัติ 
ของนางวิสาขาแลว     จึงพูดกันวา  "นัยวา  หญิงน่ันชื่อวิสาขา,  สมบัติ  
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เห็นปานน้ีนี้สมควรแกนางแท."   
        นางวิสาขาน้ัน  เขาไปสูเรือนของเศรษฐี  ดวยสมบัติมาก  ดวย 
ประการฉะน้ี.   ก็ในวันที่นางมาถึง   ชาวนครท้ังสิ้น  ไดสงบรรณาการไป 
ตามกําลัง  ดวยคิดวา  "ธนญชัยเศรษฐี  ไดทําสักการะมากมายแกพวก 
เราผูถึงนครของตน."   นางวิสาขาไดใหบรรณาการที่เขาสงมาแลว ๆ 
(ทํา)  ใหเปนประโยชนทกุอยาง  ในตระกูลอ่ืน  ๆ  ในนครน้ันนั่นแหละ. 
                               [นางวิสาขาเจรจาไพเราะ] 
        นางกลาวถอยคําเปนที่รัก   เหมาะแกวันของคนเหลาน้ัน  ๆ  วา 
"ทานจงใหสิ่งน้ีแกคุณแมของฉัน,   จงใหสิ่งน้ีแกคุณพอของฉัน,  จง 
ใหสิ่งน้ีแกพ่ีชายนองชายของฉัน,   จงใหสิ่งน้ีแกพ่ีสาวนองสาวของฉัน" 
ดังน้ีแลว  สงบรรณาการไป,   ไดทําชาวนครท้ังหมดใหเปนเหมือนพวก 
ญาติ  ดวยประการฉะน้ี. 
        ตอมาในระหวางตอนกลางคืน   นางฬาตัวเปนแมมาอาชาไนยของ 
นางไดตกลูก.   นางใหพวกทาสีถือประทีปดามไปในที่นั้นแลว   ยกนางฬา 
ใหอาบดวยน้ําอุน  ใหทาดวยนํ้ามัน  แลวไดไปสูที่อยูของตนตามเดิม. 
        มิคารเศรษฐี  เมื่อทําอาวาหมงคลของบุตร  หาไดคํานึงถึงพระ 
ตถาคต  แมประทับอยูในวิหารใกลไม  อันความรักที่ต้ังอยูเฉพาะใน 
พวกสมณะเปลือยส้ินกาลนาน  เตือนอยู  คิดวา  "เราจักทําสักการะ 
แมแกพระผูเปนเจาของเรา"  ดังน้ีแลว  วันหนึ่งใหคนหุงขาวปายาส 
แขงบรรจุในภาชนะใหม  หลายรอยสํารับ  ใหนิมนตพวกอเจลกะ๑ 

 
๑.  อเจลกะ  คนผูถือลัทธิเปลือยกาย.  
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๕๐๐  คน  เชิญเขาไปในเรือนแลว   จึงสงขาวแกนางวิสาขาวา  "สะใภ 
ของฉันจงมา,  ไหวพระอรหันตทั้งหลาย."  
                              [นางวิสาขาตําหนิพอผัว] 
        นางเปนอริยสาวิกาผูโสดาบัน  พอ  ไดยินคําวา  "อรหันต" 
ก็เปนผูราเริงยินดี   มาสูที่บริโภคแหงอเจลกะเหลานั้น  แลดูอเจลกะ 
เหลาน้ันแลว  คิดวา  "ผูเวนจากหิริโอตตัปปะเห็นปานนี้  ยอมชื่อวา 
พระอรหันตไมได,  เหตุไร  พอผัวจึงใหเรียกเรามา ?  ติเตียนเศรษฐี 
แลว  ก็ไปท่ีอยูของตนตามเดิม. 
        พวกอเจลกะเห็นอาการของนางวิสาขาน้ันแลว  จึงติเตียนเศรษฐี 
โดยเปนเสียงเดียวกันทั้งหมดวา  "คฤหบดี  ทานไมไดหญิงอ่ืนแลวหรือ 
จึงใหสาวิกาของสมณโคดมซ่ึงเปนนางกาฬกัณณีตัวสําคัญเขามาในที่นี้  ? 
จงใหขับไลนางออกจากเรือนน้ีโดยเร็ว."   เศรษฐีนั้นคิดวา  "เราไม 
อาจใหขับไลออก  ดวยเหตุเพียงถอยคําของทานเหลานี้เทาน้ัน,  นาง 
เปนธิดาของสกุลใหญ"   ดังน้ีแลว  จึงกลาววา  "พระผูเปนเจาทั้งหลาย 
ธรรมดาเด็ก  รูบางไมรูบาง  พึงทํา,  ทานท้ังหลายน่ิงเสียเถอะ"  สง 
อเจลกะเหลานั้นไปแลว  นั่งบนอาสนะมีคามาก   บริโภคขาวมธุปายาส 
มีน้ํานอยในถาดทองคํา. 
        ในสมัยนั้น  พระเถระผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง 
กําลังเที่ยวบิณฑบาต  ไดเขาไปสูเรือนหลังน้ันแลว.   นางวิสาขายืนพัด 
พอผัวอยู  เห็นพระเถระรูปนั้นแลว  คิดวา  "การบอกพอผัวไมควร," 
จึงไดเลี่ยงออกไปยืนโดยอาการท่ีพอผัวน้ันจะเห็นพระเถระได.  แต  
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เศรษฐีนั้นเปนพาล   แมเห็นพระเถระ   ก็แกลงทําเปนเหมือนไมเห็น 
กมหนาบริโภคอยูนั่นเอง. 
                       [นางวิสาขาติพอผัววาบริโภคของเกา] 
        นางวิสาขารูวา  "พอผัวของเราแมเห็นพระเถระ   ก็ไมเอาใจ 
ใส๑"   จึงกลาววา  "นิมนตไปขางหนาเถิด   เจาขา,  พอผัวของดิฉัน 
กําลังบริโภคของเกา."   เศรษฐีนั้น   แมอดกลั้นไดในเวลาท่ีพวกนิครนถ 
บอก  (แต)   ในขณะที่นางวิสาขากลาววา  "บริโภคของเกา"  นั่นเอง 
ก็วางมือ   กลาววา  "ทานท้ังหลายจงนําขาวปายาสนี้ไปเสียจากท่ีนี่, 
จงขับไลนางน่ันออกจากเรือนน้ี,   นางคนน้ีทําใหเราเปนผูชื่อวาเค้ียวกิน 
ของไมสะอาด  ในกาลมงคลเชนนี้." 
        ก็แลทาสและกรรมกรท้ังหมดในเรือนน้ัน  ลวนเปนคนของนาง 
วิสาขา  จึงไมอาจจะเขาใกล,   ใครจักจับนางที่มือหรือที่เทา,  แมผูสามารถ 
กลาวดวยปากก็ไมมี. 
        นางวิสาขาฟงคําของพอผัวแลว  กลาววา  "คุณพอ   ดิฉัน 
จะไมออกไปดวยเหตุเพียงเทาน้ี,  คุณพอมิไดนําดิฉันมา  เหมือน 
นํานางกุมภทาสีมาแตทาน้ํา,  ธรรมดาธิดาของมารดาบิดาผูยังมีชีวิต 
อยู  จะไมออกไปดวยเหตุเพียงเทาน้ี;    เพราะเหตุนั้นแล  ในเวลาจะ 
มาท่ีนี้  คุณพอของดิฉัน  จึงไดเรียกกุฎมพี  ๘  คนมา  พูดวา  'ถาโทษ 
 
๑.  ส ฺ  น  กโรติ.  
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        เศรษฐีคิดวา  "นางวิสาขาน้ี   พูดดี"  จึงใหเรียกกุฎมพีทั้ง  ๘  
มาแลวบอกวา  "นางทาริกาน้ี   วาฉันผูนั่งรับประทานเขาปายาส 
มีน้ําแขนในถาดทอง  ในเวลามงคลวา  'ผูกินของไมสะอาด,'   พวก 
ทานยกโทษนางวิสาขาน้ีข้ึนแลว   จงครานางนี้ออกจากเรือนน้ี." 
        กุฎมพี.   ทราบวา   อยางนั้นหรือ  ?   แม. 
        วิสาขา.   ฉันไมไดพูดอยางนั้น,  แตเมื่อพระเถระผูถือการเที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึง  ยืนอยูที่ประตูเรือน,  พอผัวของฉัน  กําลัง 
รับประทานขาวธุปายาสมีน้ํานอย   ไมใสใจถึงพระเถระน้ัน,  ฉันคิดวา 
'พอผัวของเรา  ไมทําบุญในอัตภาพนี้,  บริโภคแตบุญเกาเทาน้ัน,   จึง 
ไดพูดวา  'นิมนตไปขางหนาเถิด  เจาขา,   พอผัวของดิฉัน  กําลังบริโภค 
ของเกา,'  โทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุนี้เลา ? 
        กุฎมพี.  ทาน  โทษในเพราะเหตุนี้   มิไดมี,   ธิดาของขาพเจา 
กลาวชอบ,  เหตุไร  ทานจึงโกรธ ? 
        เศรษฐี.  ทานท้ังหลาย  โทษอันนี้  เปนอันพนไปกอน,  แต 
วันหน่ึง   ในมัชฌิมยาม   นางวิสาขาน้ีอันคนใชชายหญิงแวดลอมแลว 
ไดไปหลังเรือน. 
        กุฎมพี.  ทราบวา  อยางนั้นหรือ  ?   แม. 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย  ดิฉันไมไดเปนเพราะเหตุอ่ืน,  ก็เมื่อนางฬา 
แมมาอาชาไนยตกลูกแลวใกลเรือนน้ี   ดิฉันคิดวา  'การท่ีนั่งเฉย 
ไมเอาเปนธุระเสียเลย  ไมสมควร'   จึงใหคนถือประทีปดามไปกับพวก 
หญิงคนใช   ใหทําการบริหารแกแมฬาที่ตกลูกแลว,   ในเพราะเหตุนี้  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 94 

ดิฉันจะมีโทษอะไร ?         
        กุฎมพี.  ทาน  ธิดาของพวกขาพเจา  ทํากรรมแมพวกหญิงคนใช 
ไมพึงทําในเรือนของทาน,  ทานยังเห็นโทษอะไร  ในเพราะเหตุนี้ ? 
        เศรษฐี.  ทานท้ังหลาย   แมในเรื่องน้ี  จะไมมีโทษ  ก็ชางเถอะ, 
แตวา  บิดาของนางวิสาขาน้ี  เมื่อกลาวสอนนางวิสาขาน้ี   ในเวลาจะ 
มาท่ีนี้  ไดใหโอวาท  ๑๐  ขอซ่ึงลี้ลบัปดบัง,  เราไมทราบเนื้อความแหง 
โอวาทนั้น,   นางจงบอกเน้ือความแหงโอวาทน้ันแกเรา;   ก็บิดาของ 
นางนี้   ไดบอกวา  'ไฟในไมพึงนําออกไปภายนอก'   พวกเราอาจ 
หรือหนอ ?   เพ่ือจะไมใหไฟแกเรือนคุนเคยทั้ง  ๒  ฝายแลวอยูได." 
                           [นางวิสาขาชนะความพอผัว] 
        กุฎมพี.   ทราบวา  อยางนั้นหรือ  ?  แม. 
        วิสาขา.   พอทั้งหลาย   คุณพอของดิฉันมิไดพูดหมายความดังนั้น, 
แตไดพูดหมายความดังน้ีวา  'แม   เจาเห็นโทษของแมผัวพอผัวและ 
สามีของเจาแลว  อยาเฝากลาว  ณ  ภายนอกคือในเรือนน้ัน  ๆ,  เพราะ 
วา  ข้ึนชื่อวาไฟเชนกับไฟชนิดนี้  ยอมไมมี. 
        เศรษฐี.  ทานท้ังหลาย   ขอน้ันยกไวกอน,   ก็บิดาของนาง 
วิสาขาน้ีกลาววา  'ไฟแตภายนอก   ไมพึงใหเขาไปภายใน'   พวกเรา 
อาจเพ่ือจะไมไปนําไฟมาจากภายนอกหรือ ?  ในเมื่อไฟใน  (เรือน)  ดับ. 
        กุฎมพี.   ทราบวา  อยางนั้นหรือ ?  แม. 
        วิสาขา.  พอทั้งหลาย  คุณพอของดิฉัน  ไมไดพูดหมายความดังนั้น. 
แตไดพูดหมายความดังน้ีวา   'ถาหญิงหรือชายท้ังหลาย  ในบานใกล  
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เรือนเคียงของเจา  พูดถึงโทษของแมผัวพอผัวและสามี,   เจาอยานําเอา   
คํา   ที่ชนพวกนั้นพูดแลว  มาพูดอีกวา  'คนชื่อโนนพูดยกโทษอยางนี้ 
ของทานท้ังหลาย'   เพราะข้ึนชื่อวาไฟ   เชนกับไฟนั่น  ยอมไมมี. 
        นางวิสาขาไดพนโทษ  เพราะเหตุนี้อยางนี้.   ก็นางพนโทษใน 
เพราะเหตุนี้ฉันใด,    แมในคําท่ีเหลือ   นางก็ไดพนโทษฉันนั้น 
(เหมือนกัน). 
                             [อรรถาธิบายขอโอวาทอ่ืน] 
        ก็ในโอวาทเหลาน้ัน   พึงทราบอธิบายดังนี้ :- 
        ก็คําท่ีบิดาของนางสอนวา   "แม   เจาควรใหแกชนทั้งหลาย 
ที่ใหเทาน้ัน"        เศรษฐีกลาวหมายเอา      [เน้ือความน้ี]      วา 
"ควรให   แกคนที่ถือเครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว   สงคืนเทาน้ัน." 
แมคําวา  "ไมควรใหแกคนที่ไมให"   นี ้ เศรษฐีกลาวหมายความวา  "ไม 
ควรใหแกผูที่ถือเอาเครื่องอุปกรณที่ยืมไปแลว  ไมสงคืน."   กแ็ลคําวา 
"ควรใหแกคนทั้งท่ีใหที่ไมให"   นี้   เศรษฐีกลาวหมายความวา 
"เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแลว,  ชนเหลาน้ัน  อาจจะใชคืน  หรือไม 
อาจก็ตาม,  ใหแกญาติและมิตรเหลาน้ันนั่นแหละ  ควร."  แมคําวา  "พึง 
นั่งเปนสุข"   นี้  เศรษฐีกลาวหมายความวา   "การน่ันในที่  ๆ  เห็น 
แมผัวพอผัวและสามีแลวตองลุกข้ึน  ไมควร."   สวนคําวา  "พึง 
บริโภคเปนสุข"  นี้  เศรษฐีกลาวหมายความวา   "การไมบริโภค 
กอนแมผัวพอผัวและสามี   เลี้ยงดูทานเหลาน้ัน   รูสิ่งที่ทานเหลาน้ัน 
ทุก ๆ  คนไดแลวหรือยังไมได   แลวตนเองบริโภคทีหลัง   จึงควร."  
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แมคําวา   "พึงนอนเปนสุข"   นี ้ เศรษฐีกลาวหมายความนี้วา  "ไม 
พึงข้ึนที่นอน   นอนกอนแมผัวพอผัวและสามี,   ควรทําวัตรปฏิบัติที่   
ตนควรทําแกทานเหลาน้ันแลว   ตนเองนอนทีหลัง   จึงควร." 
และคําวา    "พึงบําเรอไฟ"   นี้   เศรษฐีกลาวหมายความวา  "การ 
เห็นทั้งแมผัวพอผัวทั้งสามี   ใหเปนเหมือนกองไฟและเหมือนพระยา- 
นาค  จึงควร."  แมคําวา  "พึงนอบนอมเทวดาภายใน"   นี้  เศรษฐี 
กลาวหมายความวา   "การเห็นผัวพอผัวและสามี  ในเปนเหมือน 
เทวดา  จึงควร." 
        เศรษฐีไดฟงเนื้อความแหงโอวาท  ๑๐  ขอน้ี   อยางนั้นแลว  ไม 
เห็นคําโตเถียง  ไดนั่งกมหนาแลว. 
        ครั้งน้ัน  กุฎมพีทั้งหลาย  ถามเศรษฐีนั้นวา   "ทานเศรษฐี 
โทษแมอยางอ่ืนแหงธิดาของพวกขาพเจา  ยังมีอยูหรือ  ?" 
        เศรษฐี.  ไมมีดอก  ทาน. 
        กุฎมพี.   เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไร    ทานจึงใหขับไล  นางผู 
ไมมีความผิด   ออกจากเรือน  โดยไมมีเหตุเลา ? 
                        [มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา] 
        เมื่อกุฎมพีทั้งหลาย  พูดอยางนั้นแลว,   นางวิสาขาไดพูดวา 
"พอทั้งหลาย   การท่ีดิฉันไปกอนตามคําของพอผัว  ไมสมควรเลย 
ก็จริง,  แตในเวลาจะมา  คุณพอของดิฉัน  ไดมอบดิฉันไวในมือของ 
พวกทาน   เพ่ือตองการชําระโทษของดิฉัน,   ก็ความที่ดิฉันไมมีโทษ 
ทานท้ังหลายทราบแลว,   บัดนี้   ดิฉันควรไปได"   ดังน้ีแลว  จึงสั่ง  
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คนใชหญิงชายท้ังหลายวา   "พวกเจาจงใหชวยกันจัดแจงพาหนะ  มี  
ยานเปนตน."   ทีนั้น  เศรษฐียึดกุฎมพีเหลาน้ันไว  แลวกลาวกะนาง 
วา  "แม   ฉันไมรู  พูดไปแลว,   ยกโทษใหฉันเถิด." 
        วิสาขา.  คุณพอ   ดฉัินยกโทษที่ควรยกใหแกคุณพอไดโดย 
แท,   แตดิฉันเปนธิดาของตระกูลผูมีความเลื่อมใสอันไมงอนแงน  ใน 
พระพุทธศาสนา,  พวกดิฉันเวนภิกษุสงฆแลว  เปนอยูไมได,  หาก 
ดิฉันไดเพ่ือบํารุงภิกษุสงฆตามความพอใจของดิฉัน,  ดิฉันจึงจักอยู. 
        เศรษฐี.   แม   เจาจงบํารุงพวกสมณะของเจา    ตามความ 
ชอบใจเถิด. 
                    [มิคารเศรษฐีฟงธรรมของพระพุทธเจา] 
        นางวิสาขา  ใหคนไปทูลนิมนตพระทศพล  แลวเชิญเสด็จให 
เขาไปสูนิเวศนในวันรุงข้ึน.   ฝายพวกสมณะเปลือย  ไดยินวาพระศาสดา 
เสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐี  จึงไปนั่งลอมเรือนไว.  นางวิสาขา 
ถวายนํ้าทักษิโณทกแลวสงขาวไปวา   "ดิฉันตกแตงเครื่องสักการะ 
ทั้งปวงไวแลว,   เชิญพอผัวของดิฉัน   มาอังคาสพระทศพลเถิด."   ครั้ง 
นั้น   พวกอาชีวกหามมิคารเศรษฐีผูอยากจะมาวา  "คฤหบดี  ทาน 
อยาไปสูสํานักของพระสมณโคดมเลย."  เศรษฐี    สงขาวไปวา 
"สะใภของฉัน   จะอังคาสเองเถิด."   นางอังคาสภิกษุสงฆ   มพีระ- 
พุทธเจาเปนประมุข   เมือ่เสร็จภัตกิจแลว  ไดสงขาวไปอีกวา 
"เชิญพอผัวของดิฉัน   มาฟงธรรมกถาเถิด."  ทีนั้น  พวกอาชีวกนั้น 
กลาวกะเศรษฐีนั้นผูคิดวา  "ชื่อวา  การไมไปคราวนี้   ไมสมควรอยาง  
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ยิ่ง"   แลวกําลังไป  เพราะความท่ีตนอยากฟงธรรมอีกวา  "ถากระน้ัน   
ทานเมื่อฟงธรรมของพระสมณโคดม   จงนั่งฟงภายนอกมาน"  ดังน้ีแลว 
จึงลวงหนาไปกอนเศรษฐีนั้นแลวก็กั้นมานไว.   เศรษฐีไปน่ังภาย 
นอกมาน. 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "ทานจงนั่งนอกมานก็ตาม   ที่ฝาเรือนคน 
อ่ืนก็ตาม   ฟากภูเขาหินโนนก็ตาม   ฟากจักรวาลโนนก็ตาม,   เรา 
ชื่อวา   เปนพระพุทธเจา  ยอมอาจจะใหทานไดยินเสียงของเราได" 
ดังน้ีแลว   ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพ่ือแสดงธรรม  ดุจจับตนหวาใหญสั่น 
และดุจยังฝน   คือ  อมตธรรมใหตกอยู. 
        ก็เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงแสดงธรรมอยู   ชนผูยืนอยู 
ขางหนาก็ตาม   ขางหลังก็ตาม   อยูเลยรอยจักรวาล   พันจักรวาล 
ก็ตาม  อยูในภพอกนิฏฐก็ตาม  ยอมกลาวกันวา  "พระศาสดา   ยอม 
ทอดพระเนตรดูเราคนเดียว,   ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว." 
แทจริง   พระศาสดาเปนดุจทอดพระเนตรดูชนนั้น ๆ  และเปนดุจตรัส 
กับคนน้ัน ๆ. 
        นัยวา  พระพุทธเจาทั้งหลาย   อุปมาดังพระจันทร,   ยอม 
ปรากฏเหมือนประทับยืนอยูตรงหนาแหงสัตวทั้งหลาย   ผูยืนอยูในที่ใด 
ที่หน่ึง   เหมือนพระจันทรลอยอยูแลวในกลางหาว  ยอมปรากฏแก 
ปวงสัตววา  "พระจันทรอยูบนศีรษะของเรา,   พระจันทรอยูบนศีรษะ 
ของเรา"  ฉะน้ัน.  ไดยินวา   นี้เปนผลแหงทานที่พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงตัดพระเศียรที่ประดบัแลว   ทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแลว  ทรง  
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ชําแหละเน้ือหทัยแลว   ทรงบริจาคโอรสเชนกับพระชาลี  ธิดาเชนกับ   
นางกัณหาชินา   ปชาบดีเชนกับพระนางมัทรี  ใหแลว  เพ่ือเปนทาส 
ของผูอ่ืน. 
                         [นางวิสาขาไดนามวามิคารมารดา] 
        ฝายมิคารเศรษฐี   เมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักยายธรรม- 
เทศนาอยู   นั่งอยูภายนอกมานนั่นเอง   ต้ังอยูแลวในโสดาปตติผล 
อันประดับดวยพันนัย   ประกอบดวยจลศรัทธา   เปนผูหมดสงสัยใน 
รัตนะ  ๓  ยกชายมานข้ึนแลว   มาเอาปากอมถันหญิงสะใภ  ต้ังนางไว 
ในตําแหนงมารดาดวยคําวา  "เจาจงเปนมารดาของฉัน  ต้ังแตวันนี้ไป." 
        จําเดิมแตวันนั้น   นางวิสาขาไดชื่อวามิคารมารดาแลว,  ภายหลัง 
ไดบุตรชาย  จึงไดต้ังชื่อบุตรนั้นวา  "มิคาระ." 
        มหาเศรษฐี   ปลอยถนัของหญิงสะใภแลว   ไปหมอบลงแทบ 
พระบาทของพระผูมีพระภาค   นวดฟนพระบาทดวยมือ   และจุบ 
ดวยปาก  และประกาศชื่อ  ๓  ครั้งวา  "ขาพระองคชื่อมิคาระ  พระเจาขา" 
ดังน้ีเปนตนแลว  กราบทูลวา  "พระเจาขา   ขาพระองคไมทราบ  ตลอด 
กาลเพียงเทานี้วา   'ทานท่ีบุคคลใหแลวในศาสนาน้ี  มีผลมาก,   ขา 
พระองคทราบผลแหงทานในบัดนี้  กเ็พราะอาศัยหญิงสะใภ   ของขา 
พระองค,  ขาพระองค  เปนผูพนแลวจากอบายทุกขทั้งปวง,   หญิงสะใภ 
ของขาพระองค   เมื่อมาสูเรือนน้ี   ก็มาแลว  เพ่ือประโยชนเพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขแกขาพระองค"  ดังน้ีแลว  ไดกลาวคาถาน้ีวา :- 
        "ขาพระองคนั้น   ยอมรูทั่วถึงทานท่ีบุคคลให 
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        แลว   ในเขตท่ีบุคคลใหแลวมีผลมากในวันนี,้ 
        หญิงสะใภคนดีของขาพระองคมาสูเรือน  เพ่ือ  
        ประโยชนแกขาพระองคหนอ." 
        นางวิสาขา    ทูลนิมนตพระศาสดา   แมเพื่อเสวยในวันรุงข้ึน. 
แมในวันรุงข้ึน   แมผัวไดบรรลโุสดาปตติผลแลว.   จําเดิมแตกาลน้ัน 
เรือนหลังน้ัน  ไดเปดประตูแลวเพ่ือพระศาสนา. 
                  [มิคารเศรษฐีทําเครื่องประดับใหนางวิสาขา] 
        ลําดับนั้น  เศรษฐีคิดวา   "สะใภของเรา   มีอุปการะมาก,  เรา 
จักทําบรรณาการใหแกนาง,   เพราะเครื่องประดับของสะใภนั้นหนัก, 
ไมอาจเพ่ือประดับตลอดกาลเปนนิตยได,  เราจักใหชางทําเครื่องประดับ 
อยางเบา ๆ  แกนาง  ควรแกการประดับในทุกอิริยาบถ  ทั้งในกลางวัน 
และกลางคืน"  ดังน้ีแลว  จึงใหชางทําเครื่องประดับ  ชื่อฆนมัฏฐกะ 
อันมีราคาแสนหน่ึง,   เมื่อเครื่องประดับนั้นเสร็จแลว,  นิมนตพระภิกษุ 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหฉัน   โดยความเคารพแลว  ใหนาง 
วิสาขาอาบนํ้าดวยหมอน้ําหอม ๑๖   หมอ  ใหยืนถวายบังคมพระศาสดา 
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระศาสดาแลว.   พระศาสดาทรงทําอนุโมทนา 
แลว  เสด็จไปสูวิหารตามเดิม. 
                       [นางวิสาขามีกําลังเทาชาง ๕  เชือก] 
        จําเดิมแตกาลน้ัน  แมนางวิสาขา  ทําบุญมีทานเปนตนอยู  ได 
พร  ๘  ประการ  จากสํานักพระศาสดา  ปรากฏประหน่ึงจันทเลขา 
(วงจันทร)  ในกลางหาว  ถึงความเจริญดวยบุตรและธิดาแลว.  ได  
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ทราบมาวา   นางมีบุตร  ๑๐  คน  มีธิดา  ๑๐  คน,  บรรดาบุตร  (ชายหญิง)  
เหลาน้ัน  คนหน่ึง ๆ ไดมีบุตรคนละ  ๑๐  คน  มีธดิาคนละ  ๑๐  คน,  บรรดา 
หลานเหลาน้ัน  คนหน่ึง ๆ ไดมีบุตรคนละ  ๑๐  คน  มีธิดาคนละ  ๑๐  คน, 
จํานวนคน  ไดมีต้ัง  ๘,๔๒๐  คน  เปนไปดวยสามารถแหงความสืบเนื่อง 
แหงบุตรหลานและเหลน   ของนางวิสาขาน้ัน   อยางนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
นางวิสาขาเอง  ก็ไดมีอายุ  ๑๒๐  ป.  ชือ่วาผมหงอกบนศีรษะแมเสน 
หน่ึง   ก็ไมม.ี  นางไดเปนประหนึ่งเด็กหญิงรุนอายุราว  ๑๖  ป  เปนนิตย. 
ชนทั้งหลาย   เห็นนางมีบุตรและหลานเปนบริวารเดินไปวิหาร  ยอมถาม 
กันวา  "ในหญิงเหลาน้ี  คนไหน  นางวิสาขา ?.   ชนผูเห็นนางเดินไป 
อยู  ยอมคิดวา  'บัดนี้ขอจงเดินไปหนอยเถิด,  แมเจาของเราเดินไปอยู 
เทียว  ยอมงาม."  ชนที่เห็นนางยืน  นั่ง  นอน  ก็ยอมคิดวา   "บัดนี้ 
จงนอนหนอยเถิด,  แมเจาของเรานอนแลวแล  ยอมงาม."  นางไดเปน 
ผูอันใคร ๆ  พูดไมไดวา   "ในอิริยาบถทั้ง  ๔  นางยอมไมงามในอิริยาบถ 
ชื่อโนน"   ดวยประการฉะน้ี.  ก็นางวิสาขาน้ัน  ยอมทรงกําลังเทาชาง  
๕  เชือก.  พระราชาทรงสดับวา  "ไดทราบวา  นางวิสาขา  ทรงกําลัง 
เทาชาง  ๕  เชือก"  ในเวลานางไปวิหารฟงธรรมแลวกลับมา  มีพระ 
ประสงคจะทดลองกําลัง  จึงรับสั่งใหปลอยชางไป.  ชางน้ันชูงวง  ไดว่ิง 
รี่เขาใสนางวิสาขาแลว.   หญิงบริวารของนาง ๕๐๐  บางพวกว่ิงหนีไป, 
บางพวกไมละนาง,  เมื่อนางวิสาขาถามวา  "อะไรกันนี่ ?"   จึงบอก 
วา   "แมเจา  ไดทราบวา   พระราชาทรงประสงคจะทดลองกําลัง 
แมเจา   จึงรับสั่งใหปลอยชาง."   นางวิสาขา  คิดวา  "ประโยชน  
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อะไร    ดวยการเห็นชางนี้แลวว่ิงหนีไป,   เราจักจับชางนั้นอยางไร  
หนอแล ?"   จึงคิดวา   "ถาเราจับชางนั้นอยางมั่นคง,  ชางน้ันจะพึง 
ฉิบหาย"  ดังน้ีแลว  จึงเอานิ้ว  ๒  นิ้ว   จับงวงแลวผลักไป.  ชางไม 
อาจทรงตัวอยูได,  ไดซวนลมลงที่พระลานหลวงแลว.  มหาชนไดให 
สาธุการ.   นางพรอมกับบริวาร  ไดกลับเรือนโดยสวัสดีแลว. 
                   [นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไวที่วิหาร] 
        กโ็ดยสมัยนั้นแล   นางวิสาขามิคารมารดา   มบีุตรมาก  ม ี
หลานมาก   มีบุตรหาโรคมิได  มีหลานหาโรคมิได  สมมติกันวา 
เปนมงคลอยางยิ่ง  ในกรุงสาวัตถี.   บรรดาบุตรหลายต้ังพัน  มีจํานวน 
เทาน้ัน  แมคนหน่ึง  ที่ชื่อวา  ถึงความตายในระหวาง  มิไดมีแลว. 
ในงานมหรสพที่เปนมงคล   ชาวกรุงสาวัตถี   ยอมอันเชิญนางวิสาขา 
ใหบริโภคกอน.  ตอมา   ในวันมหรสพวันหน่ึง  เมื่อมหาชนแตงตัวไป 
วิหารเพ่ือฟงธรรม,   แมนางวิสาขา  บริโภคในที่ที่เขาเชิญแลว  ก็แตง 
เครื่องมหาลดาปสาธน  ไปวิหารกับดวยมหาชน   ไดเปลื้องเครื่อง 
อาภรณใหแกหญิงคนใชไว,   ที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวหมายเอา 
คําน้ีวา๑  "ก็โดยสมัยนั้นแล   ในกรุงสาวัตถี   มีการมหรสพ,  มนุษย 
ทั้งหลายแตงตัวแลวไปวัด.   แมนางวิสาขามิคารมารดา  ก็แตงตัวไป 
วิหาร.  ครั้งน้ันแล   นางวิสาขามิคารมารดา  เปลือ้งเครื่องประดับ 
ผูกใหเปนหอท่ีผาหมแลวได  (สง)   ใหหญิงคนใชวา  "นี่แนะ   แม 
เจาจงรับหอน่ีไว." 
 
๑.  มหา.  วภิงฺค.  ๒/๔๘๙.  
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        ไดยินวา  นางวิสาขาน้ัน  เมื่อกําลังเดินไปวิหาร  คิดวา  "การ  
ที่เราสวมเครื่องประดับมีคามากเห็นปานนี้ไวบนศีรษะ  แลวประดับ 
เครื่องอลังการจนถึงหลังเทา  เขาไปสูวิหาร  ไมควร"  จึงเปลื้อง 
เครื่องประดับนั้นออกหอไว  แลวไดสงใหในมือหญิงคนใช  ผูทรง 
กําลังเทาชาง  ๕  เชือก  ผูเกิดดวยบุญของตนเหมือนกัน.  หญงิคน 
ใชนั้นคนเดียว   ยอมอาจเพ่ือรับเครื่องประดับมหาลดาปสาธนนั้นได, 
เพราะเหตุนั้น   นางวิสาขา   จึงกลาวกะหญิงคนใชนั้นวา  "แม  จง 
รับเครื่องประดับนี้ไว,   ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสํานักของ 
พระศาสดา.   ก็นางวิสาขา  ครั้นใหเครื่องประดับมหาลดาปสาธนนั้นแลว 
จึงสวมเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ   ไดเขาไปเฝาพระศาสดา  สดับ 
ธรรมแลว.   ในที่สุดการสดับธรรม  นางถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.   ฝายหญิงคนใชนั้นของนาง   ลืมเครื่อง 
ประดับนั้นแลว.   ก็เม่ือบริษัทฟงธรรมหลีกไปแลว,   ถาใครลมืของ 
อะไรไว.   พระอานนทเถระ   ยอมเก็บงําของน้ัน.   เพราะเหตุดังนี้ 
ในวันนั้น    ทานเห็นเครื่องมหาลดาปสาธนแลว  จึงทูลแดพระศาสดา 
วา   "นางวิสาขา   ลืมเครื่องประดับไว  ไปแลว   พระเจาขา."  พระ- 
ผูมีพระภาค  ตรัสวา   "จงเก็บไวในท่ีสุดขางหน่ึงเถิด   อานนท." 
พระเถระยกเครื่องประดับนั้น  เก็บคลองไวที่ขางบันได. 
                            [นางวิสาขาตรวจบริเวณวัด] 
        ฝายนางวิสาขา   เที่ยวเดินไปภายในวิหาร  กับนางสุปปยา  ดวย 
ต้ังใจวา   "จักรูสิ่งท่ีควรทําแกภิกษุอาคันตุกะภิกษุเตรียมตัวจะไปและ  
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ภิกษุไขเปนตน."   ก็โดยปกติแล  ภิกษุหนุมและสามเณร  ผูตองการ  
ดวยเนยใสนํ้าผ้ึงและนํ้ามันเปนตน  เห็นอุบาสิกาเหลาน้ัน  ในภายใน 
วิหารแลว  ยอมถือภาชนะมีถาดเปนตน  เดินเขาไปหา.   ถึงในวันนั้น 
ก็ทําแลวอยางนั้นเหมือนกัน.  ครั้งน้ัน  นางสุปปยา  เห็นภิกษุไขรูป 
หน่ึง   จึงถามวา  "พระผูเปนเจาตองการอะไร ?"   เมื่อภิกษุไขรูป 
นั้น  ตอบวา  "ตองการรสแหงเน้ือ  ๑"   จึงตอบวา  "ได  พระผูเปนเจา, 
ดิฉันจักสงไป"  ในวันที ่ ๒  เมื่อไมไดเนื้อท่ีเปนกัปปยะ  จึงทํากิจท่ี 
ควรทําดวยเน้ือขาออนของตน  ดวยความเลื่อมใสในพระศาสดา   ก็กลับ 
เปนผูมีสรีระต้ังอยูตามปกตินั่นแล.  ฝายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุมและ 
สามเณรผูเปนไขแลว  กอ็อกโดยประตูอ่ืน  ยืนอยูที่อุปจารวิหารแลว 
พูดวา  "แม  จงเอาเครื่องประดับมา,  ฉันจักแตง."  ในขณะนั้น 
หญิงคนใชนั้น  รูวาตนลมืแลวออกมา  จึงตอบวา  "ดิฉันลืม  แมเจา." 
นางวิสาขา   กลาววา  "ถากระน้ัน  จงไปเอามา,  แตถาพระผูเปนเจา 
อานนทเถระของเรา  ยกเก็บเอาไวในท่ีอ่ืน,  เจาอยาเอามา,  ฉันบริจาค 
เครื่องประดับนั้น  ถวายพระผูเปนเจาน่ันแล."  นยัวา   นางวิสาขาน้ัน 
ยอมรูวา   "พระเถระยอมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษยลืมไว,"   เพราะฉะนั้น 
จึงพูดอยางนั้น. 
                       [นางวิสาขาซ้ือที่สรางวิหารถวายสงฆ] 
        ฝายพระเถระ  พอเห็นนางคนใชนั้น   กถ็ามวา  "เจามาเพ่ือ 
ประสงคอะไร ?"   เมื่อหญิงคนใชนั้นตอบวา  "ดิฉันลืมเครื่องประดับ 
ของแมเจาของดิฉัน  จึงไดมา,"   จึงกลาววา  "ฉันเก็บมันไวที่ขาง 
 
๑.   อรรถกถาแกวา  ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ  มสรเสน  (น้ําเนื้อตม).  
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บันไดน้ัน,  เจาจงเอาไป."   หญิงคนใชนั้นตอบวา  "พระผูเปนเจา  
หอภัณฑะ  ที่ทานเอามือถูกแลว  แมเจาของดิฉัน  สั่งมิใหนิเอาไป" 
ดังน้ีแลว  กม็ีมือเปลากลับไป   ถูกนางวิสาขาถามวา  "อะไร  แม ?" 
จึงบอกเนื้อความน้ัน.  นางวิสาขา   กลาววา  "แม  ฉันจักไมประดับ 
เครื่องที่พระผูเปนเจาของฉันถูกตองแลว,  ฉันบริจาคแลว,  แตพระผู 
เปนเจารักษาไว  เปนการลําบาก,  ฉันจําหนายเครื่องปะดับนั้นแลว 
จักนอมนําสิ่งท่ีเปนกัปปยะไป,  เจาจงไป  เอาเครื่องประดับนั้นมา." 
หญิงคนใชนั้นไปนําเอามาแลว.  นางวิสาขา  ไมแตงเครื่องประดับนั้น  สั่ง 
ใหเรียกพวกชางทองมาแลวใหตีราคา,  เมื่อพวกชางทองเหลาน้ันตอบ 
วา  "มีราคาถึง  ๙  โกฏ,ิ   แตสําหรับคากําเหน็จตองถึงแสน,"  จึง 
วางเครื่องประดับไวบนยานแลวกลาววา  "ถากระน้ัน  พวกทานจง 
ขายเครื่องประดับนั้น."   ไมมีใครจักอาจใหทรัพยจํานวนเทาน้ันรับไว 
ได,  เพราะหญิงผูสมควรประดับเครื่องประดับนั้น  หาไดยาก.  แทจริง 
หญิง  ๓  คนเทาน้ัน  ในปฐพีมณฑล  ไดเครื่องประดับมหาลดา- 
ปสาธน   คือ  นางวิสาขามหาอุบาสิกา  ๑,  นางมัลลิกา  ภรรยาของ 
พันธุลมัลลเสนาบดี  ๑,   ลูกสาวของเศรษฐีกรุงพาราณสี  ๑,  เพราะ 
ฉะน้ัน  นางวิสาขา  จึงใหคาเครื่องประดับนั้นเสียเองทีเดียว  แลว 
ใหขนทรัพย  ๙  โกฏ ิ ๑  แสนข้ึนใสเกวียน  นําไปสูวิหาร  ถวายบังคม 
พระศาสดาแลว  กราบทูลวา  "พระเจาขา  พระอานนทเถระ  ผูเปน 
เจาของหมอมฉัน   เอามือถูกตองเครื่องประดับของหมอมฉันแลว, 
จําเดิมแตกาลท่ีทานถูกตองแลว  หมอมฉันไมอาจประดับได,  แตหมอม  
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ฉันใหขายเครื่องประดับนั้น   ดวยคิดวา   "จักจําหนาย  นอมนําเอาส่ิง      
อันเปนกัปปยะมา'    ไมเห็นผูอ่ืนจะสามารถรับไวได  จึงใหรับคาเครื่อง 
ประดับนั้นเสียเองมาแลว,  หมอมฉันจะนอมเขาในปจจัยไหน  ใน 
ปจจัย  ๔  พระเจาขา ?"   พระศาสดา  ตรัสวา  "เธอควรจะทําท่ีอยูเพ่ือ 
สงฆ  ใกลประตูดานปราจีนทิศเถิด  วิสาขา."  นางวิสาขา  ทูลรบัวา 
"สมควร  พระเจาขา"   มีใจเบิกบาน   จึงเอาทรัพย  ๙  โกฏ ิ ซื้อเฉพาะ 
ที่ดิน.  นางเริ่มสรางวิหาดวยทรัพย  ๙  โกฏ ิ นอกน้ี. 
                [การสรางวิหารของนางวิสาขา  ๙  เดือนแลว] 
        ตอมาวันหน่ึง   พระศาสดา  ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง 
ไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามวาภัททิยะ 
ผูจุติจากเทวโลกแลวเกิดในตระกูลเศรษฐีในภัททิยนคร  ทรงทําภัตกิจ 
ในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว  ก็เสด็จบายพระพักตรไปยังประตู 
ดานทิศอุดร.   แมตามปกติ  พระศาสดา   ทรงรับภิกษาในเรือนของ 
นางวิสาขาแลว  ก็เสด็จออกทางประตูดานทักษิณ   ประทับอยูใน 
พระเชตวัน,   ทรงรับภิกษาในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแลว  ก ็
เสด็จออกทางประตูดานปราจีน  ประทับอยูในบุพพาราม.  ชนท้ังหลาย 
เห็นพระผูมีพระภาค   เสด็จดําเนินมุงตรงประตูดานทิศอุดรแลว  ยอมรู 
ไดวา  "จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริก."   ในวันนั้น  แมนางวิสาขา   พอ 
ทราบวา  "พระศาสดา  เสด็จดําเนิน   บายพระพักตรไปทางประตูดาน 
ทิศอุดร"  จึงรีบไป  ถวายบังคมแลว  กราบทูลวา  ทรงประสงค 
จะเสด็จดําเนินไปสูที่จาริกหรือ  พระเจาขา ?"  
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        พระศาสดา.  อยางนั้น  วิสาขา. 
        วิสาขา.   พระเจาขา  หมอมฉันบริจาคทรัพยจํานวนเทาน้ี  ให  
สรางวิหารถวายแดพระองค,   โปรดเสด็จกลับเถิด   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  นี ้ เปนการไปยังไมกลับ  วิสาขา. 
        นางวิสาขาน้ัน  คิดวา   "พระผูมพีระภาค  จะทรงเห็นใคร ๆ 
ผูสมบูรณดวยเหตุ   เปนแน."  จึงกราบทูลวา  "ถากระนั้น  ขอ 
พระองคโปรดรับสั่งใหภิกษุรูปหน่ึง  ผูเขาใจการงานท่ีหมอมฉันทําแลว 
หรือยังไมไดทํา  กลับ  แลวเสด็จเถิด  พระเจาขา." 
        พระศาสดา.  เธอพอใจ  ภิกษุรปูใด,  จงรับบาตรของภิกษุรูป 
นั้นเถิด   วิสาขา. 
        แมนาง  จะพึงในพระอานนทเถระก็จริง,   แตคิดวา  "พระ 
มหาโมคคัลลานเถระ   เปนผูมีฤทธิ์,  การงานของเราจักพลันสําเร็จ ก็ 
เพราะอาศัยพระเถระนั่น"  ดังน้ีแลว  จึงรับบาตรของพระเถระไว.  พระ 
เถระแลดูพระศาสดา.  พระศาสดา  ตรัสวา  "โมคคัลลานะ  เธอจงพา 
ภิกษุบริวารของเธอ  ๕๐๐  รูป  กลับเถิด."  ทานไดทําตามพระดํารัส 
นั้นแลว.   ดวยอานุภาพของทาน   พวกมนุษยผูไปเพ่ือตองการไม 
และเพ่ือตองการหิน  ระยะทางแมต้ัง  ๕๐-๖๐  โยชน  ก็ขนเอาไมและหิน 
มากมายมาทันในวันนั้นนั่นเอง,  แมยกไมและหินใสเกวียนก็ไมลําบาก 
เลย,  เพลาเกวียนก็ไมหัก,  ตอกาลไมนานนัก   พวกเขาก็สรางปราสาท 
๒  ชั้นเสร็จ.   ปราสาทน้ันไดเปนปราสาทประดับดวยหองพันหอง  คือ 
ชั้นลาง  ๕๐๐  หอง,  ชั้นบน  ๕๐๐  หอง.  พระศาสดา  เสด็จดําเนินจาริก  
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ไปโดย  ๙  เดือนแลว  ไดเสด็จ  (กลบั)   ไปสูกรงุสาวัตถีอีก.  แมการงาน  
ในปราสาทของนางวิสาขา  ก็สําเร็จโดย  ๙  เดือนเหมือนกัน.  นางให 
สรางยอดปราสาทอันจุน้ําได  ๖๐  หมอ   ดวยทองคําสีสุกที่บุเปนแทง 
นั่นแล.   นางไดยินวา  "พระศาสดา  เสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร" 
จึงทําการตอนรับนําพระศาสดาไปวิหารของตนแลว   รับปฏญิญาวา 
"พระเจาขา  ขอพระองคโปรดพาภิกษุสงฆประทับอยูในวิหารน้ีแหละ 
ตลอด  ๔  เดอืนน้ี,   หมอมฉันจักทําการฉลองปราสาท."   พระศาสดา 
ทรงรับแลว. 
                          [นางวิสาขาทําบุญฉลองวิหาร] 
        จําเดิมแตกาลน้ัน  นางวิสาขาน้ัน  ยอมถวายทานแกภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประธานในวิหารน่ันแล.  ครั้งน้ัน  หญิงสหายคน 
หน่ึงของนาง  ถือผาผืนหน่ึงราคา  ๑,๐๐๐  มาแลว  กลาววา  "สหาย 
ฉันอยากจะลาดผาผืนนี้   โดยสังเขปวาเครื่องลาดพ้ืนในปราสาทของ 
ทาน,  ขอทานชวยบอกท่ีลาดแกฉัน."   นางวิสาขากลาววา  "สหาย 
ถาฉันจะบอดแกทานวา  'โอกาสไมมี,'   ทานก็จักสําคัญวา  'ไมปรารถนา 
จะใหโอกาสแกเรา,  ทานจงตรวจดูพ้ืนแหงปราสาท  ๒  ชั้น  และหอง 
พันหองแลว  รูที่ลาดเอาเองเถิด"  หญงิสหายน้ัน  ถือผาราคา  ๑,๐๐๐ 
เที่ยว  (เดินตรวจ)   ในทีน่ั้น  ๆ  ไมเห็นผาท่ีมีราคานอยกวาผาของตนนั้น 
แลว  กถ็ึงความเสียใจวา  "เราไมไดสวนบุญในปราสาทน้ี"   ไดยืน 
รองใหอยูแลวในที่แหงหนึ่ง.  ครั้งน้ัน  พระอานนทเถระ  เห็นหญิงน้ัน  จึง 
ถามวา  "รองไหเพราะเหตุไร ?"   นางบอกเนื้อความน้ันแลว.  พระเถระ  
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กลาววา  "อยาคิดเลย,  เราจักบอกที่ลาดใหแกทาน,"   กลาวแลววา  
'ทานจงลาดไวที่บันได   ทาํเปนผาเช็ดเทา,  ภิกษุทั้งหลาย   ลางเทา 
แลว   เช็ดเทาที่ผานน้ันกอน  จึงจักเขาไปภายใน,  เมื่อเปนเชนน้ัน ผล 
เปนอันมากก็จักมีแกทาน."  ไดยินวา  ที่นั่นเปนสถานอันนางวิสาขา 
มิไดกําหนดไว.   นางวิสาขาไดถวายทานแกภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจา 
เปนประธาน  ในภายในวิหาร   ตลอด  ๔  เดือน.   ในวันสุดทาย  ได 
ถวายผาสาฎกเพ่ือทําจีวรแกภิกษุสงฆ.   ผาสาฎกเพ่ือทําจีวร  ที่ภิกษุ 
ใหมในสงฆไดแลว   ไดมีราคาพันหนึ่ง.  นางไดถวายเภสัชเต็มบาตร 
แกภิกษุทุกรูป.  ในเพราะการบริจาคทาน  ทรัพยได  (หมดไป)   ถึง  ๙ 
โกฏ.ิ  นางวิสาขาบริจาคทรัพยในพระพุทธศาสนา  ทั้งหมด  ๒๗  โกฏ ิ
คือ  ในการซ้ือพ้ืนที่แหงวิหาร  ๙  โกฏ,ิ  ในการสรางวิหาร  ๙  โกฏ,ิ 
ในการฉลองวิหาร  ๙  โกฏิ  ดวยประการฉะน้ี. 
        ชื่อวาการบริจาคเห็นปานน้ี   ยอมไมมีแกหญิงอ่ืน  ผูดํารงอยูใน 
ภาวะแหงสตรีอยูในเรือนของคนผูมิจฉาทิฏฐิ. 
                  [นางวิสาขาเปลงอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จ] 
        ในวันแหงการฉลองวิหารเสร็จ  เวลาบาย  นางวิสาขาน้ันอันบุตร 
หลายแวดลอมแลว  คิดวา  "ความปรารถนาใด  ๆ  อันเราต้ังไวแลว 
ในกาลกอน,   ความปรารถนานั้น   ๆ  ทั้งหมดเทียว  ถึงท่ีสุดแลว."  เดิน 
เวียนรอบปราสาท  เปลงอุทานน้ีดวยเสียงอันไพเราะดวย  ๕  คาถาวา :- 
        "ความดําริของเราวา   'เมื่อไร  เราจักถวาย 
        ปราสาทใหม  ฉาบดวยปูนขาวและดิน  เปน  
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                วหิารทาน'    ดังน้ี  บรบิูรณแลว.  ความดําริของ 
                เราวา   'เมื่อไร   เราจักถวายเตียงต่ังฟูกและ  
                หมอน  เปนเสนาสนภัณฑ'   ดังน้ี  บริบรูณแลว. 
                ความดําริของเราวา  'เมื่อไร   เราจักถวาย 
                สลากภัต   ผสมดวยเน้ืออันสะอาด  เปน 
                โภชนทาน'   ดังน้ี   บริบรูณแลว.  ความดําริ 
                ของเราวา  'เมื่อไร   เราจักถวายผากาสิกพัสตร 
                ผาเปลือกไม    และผาฝาย     เปนจีวรทาน' 
                ดังนี้   บรบิูรณแลว.    ความดําริของเราวา 
                'เมื่อไร   เราจดัถวายเนยใส  เนยขน  น้ําผ้ึง 
                น้ํามัน  และน้ําออย   เปนเภสัชทาน'  ดังนี้ 
                บริบูรณแลว." 
        ภิกษุทั้งหลาย   ไดยินเสียงของนางแลว  กราบทูลแดพระศาสดา 
วา  "พระเจาขา   ชื่อวาการขับรองของนางวิสาขา  พวกขาพระองค 
ไมเคยเห็น   ในกาลนาน   ประมาณเทาน้ี,  วันนี้   นางอันบุตรและ 
หลานแวดลอมแลว  ขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาท,   ดีของนางกําเริบ 
หรือหนอแล,  หรือนางเสียจริตเสียแลว ?"   พระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธดิาของเราหาขับเพลงไม,   แตอัชฌาศัยสวนตัวของเธอ 
เต็มเปยมแลว,  เธอดีใจวา  'ความปรารถนาที่เราต้ังไว   ถึงท่ีสดุแลว, 
จึงเดินเปลงอุทาน,"   เมื่อภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลวา   "ก็นางต้ัง 
ความปรารถนาไวเมื่อไร     พระเจาขา,"   จึงตรัสวา   "จักฟงหรือ  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 111 

ภิกษุทั้งหลาย."   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลวา   "จักฟง  พระ  
เจาขา,"   จึงทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสดังตอไปน้ี) :- 
                           [บุรพประวัติของนางวิสาขา] 
        ภิกษุทั้งหลาย  ในทีสุ่ดแสนกัปแตนี้ไป    พระพุทธเจา  พระ 
นามวา   ปทุมุตตระ   ทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก.   พระองคไดมีพระ 
ชนมายุแสนป,   มีภิกษุขีณาสพแสนหนึ่งเปนบริวาร,  นครชือ่หงสวดี, 
พระชนกเปนพระราชา  นามวา   สุนันทะ,   พระชนนีเปนพระเทวี   นาม 
วา  สุชาดา.   อุบาสิกาผูเปนยอดอุปฏฐายิกาของพระศาสดาพระองคนั้น 
ทูลขอพร  ๘  ประการแลว   ต้ังอยูในฐานะดังมาดา   บํารุงพระศาสดา 
ดวยปจจัย  ๔  ยอมไปสูที่บํารุงท้ังเย็นและเชา.   หญิงสหายคนหน่ึงของ 
อุบาสิกาน้ัน  ยอมไปวิหารกับอุบาสิกาน้ันเปนนิตย.  หญิงน้ัน   เห็น 
อุบาสิกาน้ัน   พูดกับพระศาสดาดวยความคุนเคย   และเห็นความเปน 
ผูสนิทสนมกับพระศาสดา  คิดวา  "เธอทํากรรมอะไรหนอแล  จึงเปน 
ผูสนิทสนมกับพระพุทธเจาท้ังหลายอยางนี้ ?"   ดังน้ีแลว   จึงทูลถาม 
พระศาสดาวา   "พระเจาขา  หญิงน้ี  เปนอะไรแกพระองค  ?" 
        พระศาสดา.   เปนยอดแหงหญิงผูอุปฏฐายิกา. 
        หญิง.  พระเจาขา   นางกระทํากรรมอะไร  จึงเปนยอดแหงหญิง 
ผูอุปฏฐายิกา  ? 
        พระศาสดา.   เธอต้ังความปรารถนาไวตลอดแสนกัป. 
        หญิง.   บัดนี้  หมอมฉันปรารถนาแลวอาจจะไดไหม  พระ 
เจาขา ?  
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        พระศาสดา.  จะ   อาจ.  
        หญิงน้ันกราบทูลวา  "พระเจาขา  ถากระน้ัน  ขอพระองค 
กับภิกษุ  ๑๐๐,๐๐๐  รูป  โปรดรับภิกษาของหมอมฉันตลอด  ๗  วันเถิด. 
พระศาสดาทรงรับแลว.  หญิงน้ัน  ถวายทานครบ  ๗  วัน  ในวันที่ 
สุด  ไดถวายผาสาฎกเพ่ือทําจีวรแลว   ถวายบังคมพระศาสดา   หมอบ 
ลงแทบบาทมูล   ต้ังความปรารถนาวา  "พระเจาขา   ดวยผลแหง 
ทานน้ี  หมอมฉันปรารถนาความเปนใหญในเทวโลกเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึงก็หาไม,  หมอมฉันพึงไดพร  ๘  ประการ  ในสํานักแหงพระ 
พุทธเจาผูเชนพระองคแลว  ต้ังอยูในฐานะดังมารดา  เปนยอดของ 
อุบาสิกาผูสามารถเพื่อบํารุงดวยปจจัย  ๔."   พระศาสดา   ทรงคํานึง 
"ความปรารถนาของหญิงน้ี   จักสําเร็จหรือหนอ ?"   ทรงคํานึง 
ถึงอนาคตกาล   ตรวจดูตลอดแสนกัปแลว  จึงตรัสวา  "ในที่สุด 
แหงแสนกัป   พระพุทธเจา  พระนามวา  โคดม  จัดทรงอุบัติข้ึน, 
ในกาลน้ัน  เธอจักเปนอุบาสิกา  ชื่อวาวิสาขา  ไดพร  ๘  ประการในสํานัก 
ของพระองคแลว   ต้ังอยูในฐานะดังมารดา   จักเปนยอดแหงหญิงผู 
เปนอุปฏฐายิกา   ผูบํารุงดวยปจจัย  ๔."   สมบัตินั้น  ไดเปนประหน่ึงวา 
อันนางจะพึงไดในวันพรุงน้ีทีเดียว. 
        นางทําบุญจนตลอดอายุแลว   จุติจากอัตภาพนั้น  เกิดใน 
เทวโลก   ทองเท่ียวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก   ในกาลแหงพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสป   เปนพระธิดา   พระนามวา 
สังฆทาสี  ผูพระกนิฏฐาของบรรดาธิดา  ๗  พระองค   ของพระเจากาสี  
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พระนามวากิกิ   ยังมิไดไปสูตระกูลอ่ืน   ทรงทําบุญมีทานเปนตน  
กับดวยเจาพ่ีหญิงเหลาน้ันตลอดกาลนาน,   ไดทําความปรารถนาไว  แม 
แทบบาทมูลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสปวา   "ในอนาคต 
กาล   หมอมฉัน  พึงไดพร  ๘  ประการ  ในสํานักแหงพระพุทธเจา 
ผูเชนพระองคแลว  ต้ังอยูในฐานะดังมารดา  เปนยอดแหงอุบาสิกา 
ผูถวายปจจัย  ๔."   ก็จําเดิมแตกาลน้ัน   นางทองเท่ียวอยูในเทวโลก 
และมนุษยโลก   ในอัตภาพนี้  ไดเกิดเปนธิดาของธนญชัยเศรษฐี 
ผูเปนบุตรแหงมณฑกเศรษฐี,  ไดทําบุญเปนอันมากในศาสนาของเรา. 
                      [สัตวเกิดแลวควรทํากุศลใหมาก] 
        พระศาสดา   (ครั้นทรงแสดงอดีตนิทานจบแลว)   ตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   ธิดาของเรายอมไมขับเพลง  ดวยประการฉะน้ีแล, 
แตเธอเห็นความสําเร็จ  แหงความปรารถนาที่ต้ังไว   จึงเปลง 
อุทาน."   เมือ่จะทรงแสดงธรรม   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  นาย 
มาลาการผูฉลาด  ทํากองดอกไมตาง ๆ  ใหเปนกองโตแลว  ยอมทํา 
พวงดอกไมมีประการตางๆ  ได  ฉันใด;   จิตของนางวิสาขา   ยอม 
นอมไปเพื่อทํากุศล   มีประการตาง ๆ  ฉันนั้นเหมือนกัน"  ดังน้ีแลว 
ตรัสพระคาถานี้วา:- 
        "นายมาลาการ  พึงทําพวงดอกไมใหมากจาก 
        กองดอกไม  แมฉันใด;   มัจจสัตวผูมีอันจะพึง 
        ตายเปนสภาพ   ควรทํากุศลไวใหมาก  ฉันนัน้"   
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                                           [แกอรรถ]  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปุปฺผราสิมฺหา  ไดแก  จากกองแหง 
ดอกไมมีประการตาง ๆ.   บทวา   กยริา  แปลวา  พึงทํา.  สองบทวา 
มาลาคุเณ   พหู   ความวา   ซึ่งมาลาวิกัติ  หลายชนิด  ตางโดยชนิด 
มีดอกไมที่รอยข้ัว  ขางเดียวเปนตน.   บทวา   มจฺเจน  ความวา  สัตวผู 
ไดชื่อวา  'มจฺโจ'    เพราะความเปนผูมีอันจะพึงตายเปนสภาพ  ควรทํา 
กุศลตางดวยกุศลมีการถวายจีวรเปนตนไวใหมาก.   ศัพทคือ  ปุปฺผราสิ 
ในพระคาถาน้ัน  มีอันแสดงดอกไมมากเปนอรรถ. 
        กถ็าดอกไมมีนอย,   และนายมาลาการฉลาด   ก็ยอมไมอาจ 
ทําพวงดอกไมใหมากไดเลย;    สวนนายมาลาการผูไมฉลาด  เมื่อดอก 
ไมจะมีนอยก็ตาม  มากก็ตาม   ยอมไมอาจโดยแท;    แตเมื่อดอกไม 
มีมาก,   นายมาลาการผูฉลาด   ขยัน  เฉียบแหลม   ยอมทําพวง 
ดอกไมใหมาก   ฉันใด;   ถาศรัทธาของคนบางคน  มีนอย,  สวนโภคะ 
มีมาก,   ผูนั้น  ยอมไมอาจทํากุศลใหมากได,  ก็แล  เมื่อศรัทธามีนอย 
ทั้งโภคะก็นอย,   เขาก็ยอมไมอาจ;    ก็แล  เมื่อศรัทธาโอฬาร   แต 
โภคะนอย,  เขาก็ยอมไมอาจเหมือนกัน,  ก็แต  เมื่อมีศรัทธาโอฬาร 
และโภคะก็โอฬาร;    เขายอมอาจทํากุศลใหมากไดฉันนั้น;   นางวิสาขา 
อุบาสิกา  เปนผูเชนนั้นแล,   พระศาสดา  ทรงหมายนางวิสาขาน้ัน 
จึงตรัสคําเปนพระคาถาดังน้ีวา :- 
        "นายมาลาการ  พึงทําพวงดอกไมใหมากจาก 
        กองดอกไม  แมฉันใด;   มัจจสัตวผูมีอันจะพึง  
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                       ตายเปนสภาพ   ควรทํากุศลไวใหมาก  ฉันนั้น." 
        ในเวลาจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  ไดเปนอรยิบุคคล  มีโสดาบัน 
เปนตน,  เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังนีแ้ล.    
                                เรื่องนางวิสาขา  จบ.  
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                   ๙.  เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ*  [๔๑] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   เม่ือจะทรงแกปญหา 
ของพระอานนทเถระ   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "น   ปุปฺผคนฺโธ 
ปฏิวาตเมติ"  เปนตน. 
                          [พระอานนทเถระทูลถามปญหา] 
        ดังไดสดับมา  พระเถระหลีกเรนแลวในเวลาเย็น  คิดวา  "พระ 
ผูมีพระภาค  ตรัสกลิ่นสูงสุดไว  ๓  อยาง  คือ  'กลิน่เกิดจากราก 
กลิ่นเกิดจากแกน   กลิ่นเกิดจากดอก,  กลิ่นของคันธชาติเหลาน้ัน 
ฟุงไปไดตามลมเทาน้ัน  ไปทวนลมไมได;   กลิ่นของคันธชาติใด   ฟุง 
ไปไดแมทวนลม  คันธชาตินั้น  มีอยูหรือหนอแล ?"   ครั้งน้ัน  ทาน 
ไดมีความคิดนี้วา  "ประโยชนอะไรของเราดวยปญหาที่จะวินิจฉัยดวย 
ตนเอง,   เราจักทูลถามพระศาสดาน่ันแหละ  (ดีกวา)"  ทานเขาไปเฝา 
พระศาสดาแลวทูลถาม.   เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารย 
จึงกลาวไววา   "ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนท   ออกจากท่ีหลีกเรน 
ในเวลาเย็น,   เขาไปเฝาโดยทิสาภาคท่ีพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู, 
ครั้นเขาไปเฝาแลว  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา  "พระเจาขา 
กลิ่นของคันธชาติเหลาใด   ฟุงไปตามลมอยางเดียว  ฟุงไปทวนลม 
ไมได,  คันธชาติเหลาน้ีมี  ๓  อยาง.   คันธชาติ  ๓  อยางเปนไฉน ? 
พระเจาขา  กลิ่นของคันธชาติเหลาใด   ฟุงไปตามลมอยางเดียว  ฟุง 
 
*  พระมหานาค  ป.  ธ.  ๙   วัดบรมนิวาส  แปล.  ๑.  องฺ.   ติก.  ๒๐/๒๙๐.  
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ไปทวนลมไมได,   คันธชาติ  ๓  อยางเหลาน้ีแล  คือ  กลิ่นเกิดจากราก, 
กลิ่นเกิดจากแกน,  กลิ่นเกิดจากดอก.  พระเจาขา  กลิ่นของคันธชาติใด 
ฟุงไปตามลมก็ได,   กลิน่ของคันธชาติใด   ฟุงไปทวนลมก็ได,  กลิ่น  
ของคันธชาติใด   ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได,   คันธชาตินั้น  บาง 
อยาง   มีอยูหรือหนอแล ?" 
                           [พระศาสดาทรงเฉลยปญหา] 
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาค   เมื่อจะทรงเฉลยปญหาแกทาน  จึง 
ตรัสวา  "อานนท  กลิ่นของคันธชาติใด  ฟุงไปตามลมก็ได,  กลิน่ 
ของคันธชาติใด  ฟุงไปทวนลมก็ได,   กลิ่นของคันธชาติใด  ฟุงไป 
ตามลมและทวนลมก็ได,   คันธชาตินั้น  มีอยู." 
        พระอานนท.   พระเจาขา  ก็กลิ่นของคันธชาติใด  ฟุงไปตาม 
ลมก็ได,   กลิน่ของคันธชาติใด  ฟุงไปทวนลมก็ได,  กลิ่นของคันธชาติใด 
ฟุงไปตามลมและทวนลมก็ได, คันธชาตินั้นเปนไฉน ? 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "อานนท  หญิงก็ตาม   ชายก็ตาม   ใน 
บานหรือในนิคมใด  ในโลกน้ี  เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พ่ึง,  เปน 
ผูถึงพระธรรมวาเปนที่พ่ึง,  เปนผูถึงพระสงฆวาเปนที่พ่ึง;  เปนผูงดเวน 
จากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง,    เปนผูงดเวนจากการถือเอาส่ิงของ 
ที่เขามิไดให,   เปนผูงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม,  เปนผูงดเวน 
จากการกลาวเท็จ,  เปนผูงดเวนจากฐานะเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
คือการด่ืมน้ําเมาไดแกสุราและเมรัย;   เปนผูมีศีล   มีกัลยาณธรรม; 
มีใจมีความตระหน่ีเปนมลทินไปปราศแลว   มีเครื่องบริจาคอันสละ  
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แลว   มีฝามืออันลางแลว   ยินดีในการสละ   ควรแกการขอ  ยนิดีใน      
การจําแนกทาน   ยอมอยูครอบครองเรือน,   สมณะและพราหมณใน 
ทิศทั้งหลาย  ยอมกลาว  (สรรเสริญ)  เกียรติคุณของหญิงและชาย 
นั้นวา   'หญิงหรือชายในบานหรือในนิคม  ชื่อโนน  เปนผูถึงพระพุทธเจา 
วาเปนที่พ่ึง,  ฯลฯ   ยินดีในการจําแนกทาน.'    แมเทวดาทั้งหลายยอม 
กลาว  (สรรเสริญ)   เกียรติคุณของหญิงและชายน้ันวา   'หญิงหรือ 
ชายในบานหรือนิคมชื่อโนน  เปนผูถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พ่ึง,  ฯ ล ฯ 
ยินดีในการจําแนกทาน.'    อานนท  นี้แล   เปนคันธชาติมีกลิ่นฟุงไปตาม 
ลมก็ได,   มกีลิ่นฟุงไปทวนลมก็ได,   มีกลิ่นฟุงไปตามลมและทวนลม 
ก็ได"   ดังน้ีแลว  ไดทรงภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
        "กลิ่นดอกไมฟุงไปทวนลมไมได,   กลิ่นจันทน 
        หรือกลิน่กฤษณาและกะลําพักก็ฟุงไปไมได,  แต 
        กลิ่นของสัตบุรุษฟุงไปทวนลมได,   (เพราะ) 
        สัตบุรษุยอมฟุงขจรไปตลอดทุกทิศ,  กลิ่นจนัทน 
        ก็ดี   แมกลิ่นกฤษณาก็ดี  กลิ่นอบุลก็ดี  กลิ่น 
        ดอกมะลิก็ดี,   กลิ่นศีลเปนเย่ียม   กวาคันธชาต 
        ทั้งหลายน่ัน๑." 
                                             [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   น  ปุปฺผคนฺโธ   ความวา   ตนแค- 
 
        ๑.  อีกนัยหนึ่ง   เอเตส   ฯเปฯ   อนุตฺตโร  แปลวา  บรรดาคันธชาติท้ังหลายน่ัน   กล่ินศีลเปน 
ยอดเยี่ยม.  
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ฝอยใน-ภพชื่อดาวดึงส  โดยดานยาวและดานกวาง  มีประมาณ  (ดาน    
ละ)  ๑๐๐  โยชน,  รัศมีดอกไมของตนแคฝอยน้ันแผออกไปตลอด  ๕๐ 
โยชน,  กลิ่นฟุงไปได  ๑๐๐  โยชน,   แมกลิ่นนั้น  ก็ฟุงไปไดตามลม 
เทาน้ัน,   แตหาสามารถฟุงไปทวนลมไดแม  (เพียง)   ครึ่งองคุลีไม. 
กลิ่นดอกไมแมเห็นปานน้ี  ฟุงไปทวนลมไมได.  บทวา  จนฺทน  ได 
แก  กลิ่นจันทน.  ดวยบทวา   ตครมลลฺิกา  วา   นี ้ ทรงพระประสงค 
กลิ่นของคันธชาติแมเหลาน้ีเหมือนกัน.  แทจริง  กลิ่นของจันทนแดง 
ก็ดี   ของกฤษณาและกะลําพักก็ดี   ซึง่เปนยอดแหงกลิ่นที่เกิดจาก 
แกนทั้งหลาย   ยอมฟุงไปไดตามลมเทาน้ัน  ฟุงไปทวนลมไมได. 
สองบทวา   สตฺจ   คนฺโธ  ความวา  สวนกลิ่นศีลของสัตบุรุษ  คือ 
ของพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย  ยอมฟุงไป 
ทวนลมได. 
        ถามวา  เพราะเหตุไร ? 
        แกวา   เพราะสัตบุรุษ   ยอมฟุงขจรไปตลอดทุกทิศ.  อธิบายวา 
เพราะสัตบุรุษ  ยอมฟุงปกคลุมไป   ตลอดทุกทิศดวยกลิ่นศีล; 
ฉะน้ัน  สัตบุรุษอันบัณฑิตควรกลาวไดวา  "กลิ่นของทานฟุงไปทวน 
ลมได"   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา   "ปฏิวาตเมติ." 
บทวา  วสฺสิกี  ไดแก  ดอกมะลิ. 
        บทวา  เอเตส    เปนตน   ความวา   กลิ่นศีลของสัตบุรุษ   ผูมี 
ศีลนั่นแล  เปนกลิ่นยอดเยี่ยมกวากลิ่นแหงคันธชาติ  มีจันทน   (แดง) 
เปนตนเหลานี้  คือ  หากลิ่นที่เหมือนไมมี  ไดแก  ไมมีสวนเปรียบ  
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เทียบได.  
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มี 
โสดาปตติผลเปนตน,  เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังน้ีแล. 
                     เรื่องปญหาของพระอานนทเถระ  จบ.  
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        ๑๐.  เรือ่งถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ*  [๔๒]  
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภการ 
ถวายบิณบาตแกพระมหากัสสปเถระ    ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
"อปฺปมตฺโต  อย  คนฺโธ"  เปนตน. 
                     [นางอัปสรอยากทําบุญแตไมสมหวัง] 
        ความพิสดารวา   วันหน่ึง  พระเถระออกจากนิโรธสมบัติ   โดย 
ลวงไป  ๗  วัน  ออกไปแลว ดวยคิดวา  "จักเท่ียวบิณฑบาต  ตาม 
ลําดับตรอก  ในกรุงราชคฤห."  ในสมยันั้น  นางอัปสรประมาณ  ๕๐๐ 
นาง  มีเทาเหมือนเทานกพิราบ  เปนบริจาริกา  ของทาวสักกเทวราช 
เกิดความอุตสาหะวา   "จักถวายบิณฑบาตแกพระเถระ"  จึงตระ- 
เตรียมบิณฑบาต  ๕๐๐  ที่  แลวถือมายืนอยูในระหวางทาง  กลาววา 
"นิมนตรับบิณฑบาตน้ี  เจาขา,  โปรดทําความสงเคราะหแกพวกดิฉัน 
เถิด." 
        พระเถระ.   พวกเจาจงไปเสียเถิด,   ฉันจักทําความสงเคราะห 
พวกคนเข็ญใจ. 
        นางอัปสร.  ขอทานอยาใหพวกดิฉันฉิบหายเสียเลย  เจาขา, 
โปรดทําความสงเคราะหพวกดิฉันเถิด. 
        พระเถระ   รูแลว  จึงหามเสียอีก   แลวดีดนิ้ว  (บอก)  นาง 
อัปสรท้ังหลาย  ผูไมปรารถนาจะหลีกไปยังออนวอนอยู  วา  "พวกเจา 
 
*  พระมหาทองสา  ป.  ธ.  ๖  วัดปทุมวนาราม   แปล.  ๑.  นางฟา  (Fairy)  
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ไมรูจักประมาณตัว,  จงหลีกไป."   นางอัปสรเหลาน้ัน  ฟงเสียงนิ้ว  
มือของพระเถระแลว    ไมอาจเพ่ือจะยืนขัดแข็งอยูได  จึงหนีไปยัง  
เทวโลกตามเดิม  อันทาวสักกะตรัสถามวา  "พวกหลอนไปไหนกันมา" 
จึงทูลวา  "หมอมฉันพากันไปดวยหมายวา  'จักถวายบิณฑบาตแกพระ- 
มหากัสสปเถระ   ผูออกจากสมาบัติ'    พระเจาขา. 
        สักกะ.  ก็พวกหลอน  ถวายแลวหรือ ? 
        นางอัปสร.  พระเถระ  ไมปรารถนาจะรับ. 
        สักกะ.  พระเถระ  พูดอยางไร ? 
        นางอัปสร.   "ทานพูดวา  'จักทําความสงเคราะหพวกคนเข็ญใจ' 
พระเจาขา. 
        สักกะ.  พวกหลอน  ไปกันดวยอาการอยางไร ? 
        นางอัปสร.  ไปดวยอาการน้ีแล   พระเจาขา. 
                   [ทาวสักกะแปลงตัวทําบุญแกพระเถระ] 
        ทาวสักกะ  ตรัสวา  "หญิงเชนพวกหลอน  จักถวายบิณฑบาต 
แกพระเถระไดอยางไร ?   ประสงคจะถวายดวยพระองคเอง   จึงแปลง 
เปนคนแกคร่ําคราดวยอํานาจชรา    มีฟงหัก   มีผมหงอก    หลังโกง 
เปนชางหูกผูเฒา   ทรงทําแมนางสุชาดาผูเทพธิดา   ใหเปนหญิงแก 
เหมือนอยางน้ันนั่นแล   แลวทรงนิรมิตถนนชางหูกข้ึนสายหน่ึงประทับ 
ขึงหูกอยู. 
        ฝายพระเถระ    เดินบายหนาเขาเมือง   ดวยหวังวา   "จักทํา 
ความสงเคราะหพวกคนเข็ญใจ"    เห็นถนนสายน้ัน  นอกเมืองนั้นแล  
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แลดูอยู   ก็ไดเห็นคน  ๒  คน.  ในขณะนั้น   ทาวสักกะ  กําลังขึงหูก, 
นางสุชาดากรอหลอด.  พระเถระคิดวา   "๒  คนนี้  แมในเวลาแก  
ก็ยังทํางาน,   ในเมืองนี้  ผูที่จะเข็ญใจกวา  ๒  คนนี้   เห็นจะไมมี, 
เราจักรับภัตแมประมาณกระบวย  ๑  ที่  ๒  คนนี้ถวายแลว  ทําความ 
สงเคราะหแกคน  ๒  คนนี้."   พระเถระไดบายหนาไปตรงเรือนของตน 
๒  คนนั้นแล. 
        ทาวสักกะ   ทอดพระเนตรเห็นพระเถระน้ันมาอยู   จึงตรัสกะ 
นางสุชาดาวา   "หลอน  พระผูเปนเจาของเรา  เดินมาทางนี้,  เธอ 
จงนั่งทําเปนเหมือนไมเห็นทานเสีย,   ฉันจักลวงทานสักครูหน่ึงแลวจึง 
ถวายบิณฑบาต."   พระเถระไดมายืนอยูที่ประตูเรือนแลว.   แม  ๒ 
ผัวเมียนั้น  ก็ทําเปนเหมือนไมเห็น   ทาํแตการงานของตนฝายเดียว 
คอยอยูหนอยหนึ่งแลว.   ครั้งน้ัน  ทาวสักกะ   ตรัสวา  "ที่ประตูเรือน 
ดูเหมือน  (มี)  พระเถระยนือยูรูปหน่ึง,   เธอจงไปตรวจดูกอน."  นาง 
สุขาดา  ตอบวา  "ทานจงไปตรวจดูเถอะ  นาง."   ทาวเธอเสด็จออก 
จากเรือนแลว,   ทรงไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐแลว,  เอา 
พระหัตถทั้ง  ๒  เทาพระชานะแลว  ถอนใจ  เสด็จลุกข้ึน,   ยอพระองคลง 
หนอยหน่ึง  ตรัสวา  "พระผูเปนเจา   เปนพระเถระรูปไหนหนอแล ?" 
แลวตรัสวา   "ตาของผมฝาฟาง"   ดังน้ีแลว,   ทรงวางพระหัตถไว 
เหนือพระนลาฏ  (ปองหนา)   ทรงแหงนดูแลว,   ตรัสวา  "โอ  ตาย 
จริง !,    พระผูเปนเจาพระมหากัสสปเถระของเรา   นาน  ๆ  จึงมายัง 
ประตูกระทอมของเรา,   มีอะไรอยูในเรือนบางไหม ?"   นางสุชาดา  
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ทําเปนกุลีกุจออยูหนอยหน่ึงแลว   ไดใหคําตอบวา  "ม ี นาย"  ทาว 
สักกะ   ตรัสวา   "ทานเจาขา  พระคุณเจา  อยาคิดเลยวา  'ทาน    
เศราหมอง  หรือประณีต'   โปรดทําความสงเคราะหแกกระผมทั้ง  ๒ 
เถิด"   ดังน้ีแลว  ก็ทรงรับบาตรไว.  พระเถระ  คิดวา  "ทานท่ี  ๒ 
ผัวเมียนั่นถวายแลว  จะเปนน้ําผักดองหรือรํากํามือหนึ่งก็ตามที,  เรา 
จักทําความสงเคราะหแก  ๒  ผัวเมียนั้น"  ดังน้ีแลว  จึงไดใหบาตรไป. 
ทาวสักกะนั้น  เสด็จเขาไปภายในเรือนแลว  ทรงคดขาวสุกออกจาก 
หมอ   ใสเต็มบาตรแลว  มอบถวายในมือพระเถระ.   บิณฑบาตน้ัน 
ไดมีสูปพยัญชนะมากมาย   ไดหอมตลบท่ัวกรุงราชคฤหแลว. 
                  [ทาวสักกะตรัสบอกความจริงแกพระเถระ] 
        ในกาลนั้น   พระเถระ  คิดวา  "ชายน้ี  มีศักดิ์นอย,   บิณฑบาต 
มีศักดิ์มาก   เชนกับโภชนะของทาวสักกะ,  นั่น  ใครหนอ?"   ครั้งน้ัน 
พระเถระ   ทราบชายน้ันวา  "ทาวสักกะ"  จึงกลาววา  "พระองค 
ทรงแยงสมบัติของคนเข็ญใจ  (จัดวา)  ทํากรรมหนักแลว,  ใคร ๆ  
ก็ตาม   ที่เปนคนเข็ญใจ  ถวายทานแกอาตมภาพในวันนี้   พึงได 
ตําแหนงเสนาบดี  หรือตําแหนงเศรษฐี." 
        สักกะ.  ผูที่เข็ญใจไปกวากระผม  ไมมีเลย  ขอรับ. 
        พระเถระ.  พระองคเสวยสิริราชสมบัติในเทวโลก   จะจัดวา 
เปนคนเข็ญใจ   เพราะเหตุไร ? 
        สักกะ.  อยางที่พระผูเปนเจาวา   ก็ถูกละ  ขอรบั.  แตเมื่อ 
พระพุทธเจา  ยังมิทรงอุบัติ,   กระผมไดทํากัลยาณกรรมไว,  เมื่อ  
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พุทธุปบาทกาล   ยังเปนไปอยู,   เทพบุตรผูมีศักดิ์เสมอกัน  ๓ องค  
เหลาน้ี  คือ  จูฬรถเทพบุตร,   มหารถเทพบุตร,  อเนกวัณณเทพบุตร 
ทํากัลยาณกรรมแลว    ไดเกิดในที่ใกลของกระผม   มีเดชมากกวา 
กระผม;   ก็กระผม  เมื่อเทพบุตรทั้ง  ๓  นั้น   พาพวกบริจาริกาลงสู 
ระหวางถนน   ดวยคิดวา   จัดเลนนกัขัตฤกษ'   ตองหนีเขาตําหนัก, 
เพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้ง  ๓  นั้น  ทวมทับสรีระของกระผม, 
เดชจากสรีระของกระผม   ไมทวมทับสรีระของเทพบุตรทั้ง  ๓  นั้น, 
ใครจะเข็ญใจกวากระผมเลา ?  ขอรับ. 
        พระเถระ.  แมเมื่อเปนอยางนั้น   ต้ังแตนี้ตอไป   พระองคอยาได 
ลวงถวายทานแกอาตมภาพอยางนี้. 
        สักกะ.  เมื่อกระผมลวงถวายทานแกทาน,   กุศลจะมีแกกระผม 
หรือไมมี ? 
        พระเถระ.  ม ี พระองค. 
        สักกะ.  เมื่อเปนอยางนั้น  การทํากศุลกรรม   กจั็ดเปนหนาที่ 
ของกระผมซิ  ขอรับ. 
        ทาวเธอตรัสอยางนั้นแลว  ทรงไหวพระเถระ   พานางสุชาดา 
ทรงทําปทักษิณพระเถระแลว  เหาะข้ึนสูเวหาส  ทรงเปลงอุทานวา :- 
        "แมทานท่ีเปนทานอยางเย่ียม   เราไดต้ังไว 
        ดีแลว   ในพระกัสสป."  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 126 

                              [มหากัสสปเถรทานสูตร๑]   
        เพราะเหตุนั้น   พระธรรมสังคาหกาจารย   จึงกลาววา :- 
        "สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาค   ประทับอยูในพระเวฬุวันกลันทก- 
นิวาปสถาน   ใกลกรุงราชคฤห.   ก็โดยสมัยนั้นแล   ทานพระมหา- 
กัสสป   อยูปปผลิคูหา,   นั่งเขาสมาธิอยางใดอยางหนึ่ง  โดยบลัลังก 
เดียว  สิ้น  ๗  วัน.  ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสป  โดยลวง  ๗  วันนั้น 
จึงออกจากสมาธินั้น,  ครั้งน้ันแล   ทานพระมหากัสสป  ผูออกจาก 
สมาธินั้นแลว  ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา   'ไฉนหนอ?    เราพึง 
เขาไปสูกรุงราชคฤห  เพ่ือบิณฑบาต.'    ก็โดยสมัยนั้นแล   เทวดา 
ประมาณ  ๕๐๐  ถึงความขวนขวาย   เพ่ือจะใหทานพระมหากัสสป 
ไดบิณฑบาต.  ครั้งน้ันแล   ทานพระมหากัสสป   หามเทวดาประมาณ 
๕๐๐  เหลาน้ันแลว   ในเวลาเชา  นุง  (สบง)  แลว  ถือบาตรและจีวร 
เขาไปสูกรุงราชคฤห   เพ่ือบิณฑบาต.  กโ็ดยสมัยนั้นแล   ทาวสักกะ 
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา  ทรงประสงคจะถวายบิณฑบาตแกทาน 
พระมหากัสสป   ทรงนิรมิตเปนชางหูก   ทอหูกอยู.   อสุรกญัญา 
นามวา  สุชาดา   กรอหลอด. 
        ครั้งน้ันแล   ทานพระมหากัสสป,  ที่ประทับอยูของทาวสักกะ 
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา  มีอยูโดยทิศาภาคใด,   เขาไปหาแลว 
โดยทิศภาคนั้น;    ทาวสักกะ   ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา  ไดทอด 
พระเนตรเห็นแลวแล   ซึง่ทานพระมหากัสสปกําลังเดินมา  แตที่ไกล 
 
๑.  ขุ.  อุ.   ๒๕/๑๑๔.  
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เทียว,   ครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว   เสด็จออกจากเรือน   ทรงตอน  
รับ  รับบาตรจากมือ   เสด็จเขาไปสูเรือน   คดขาวสุกจากหมอ  ใส 
เต็มบาตรแลว  ไดถวายแกทานพระมหากัสสป.   บิณฑบาตน้ัน   ได 
มีกับมากมาย   มีแกงเหลือหลาย.  ครัง้น้ันแล   ทานพระมหากัสสป 
ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา  "สัตวผูมีฤทธิ์มีอานุภาพเห็นปานน้ีนี่  คือ 
ใครกันหนอ ?.   ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสป   ไดมีความปริวิตก 
อยางนี้วา  "นี้   คือทาวสักกะ   ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจาแล." 
ครั้นทราบแลว   ไดกลาวคําน้ี  กะทาวสักกะ  ผูเปนจอมแหงเหลา 
เทพเจาวา  "ทาวโกสิยะ   กรรมนี้  อันพระองคทรงทําแลว,  พระองค 
อยาไดทรงทํากรรมเห็นปานน้ีอีกเลย."   ทาวสักกะ  ตรัสวา  "ทาน 
กัสสป  ผูเจริญ   แมพวกผมก็ตองการบุญ,   แมพวกผมก็ควรทําบุญ." 
ครั้งน้ันแล   ทาวสักกะ  ผูเปนจอมแหงเทพเจา  อภิวาททานพระ 
มหากัสสปแลว  ทรงทําปทักษิณ   เหาะข้ึนสูเวหาส  ทรงเปลงอุทาน  ๓ 
ครั้ง  ในอากาศกลางหาววา :- 
                "แมทานเปนทานอยางเย่ียม    เราไดต้ังไวดี 
                แลว  ในพระกัสสป,  แมทานที่เปนทานอยาง 
                เย่ียม  เราไดต้ังไวดีแลว  ในพระกัสสป,  แม 
                ทานท่ีเปนทานอยางเย่ียม  เราไดต้ังไวดีแลว 
                ในพระกัสสป." 
        พระผูมพีระภาค   ประทับยืนอยูในพระวิหารน่ันแล  ไดทรงสดับ 
เสียงของทาวสักกะนั้น  จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว  ตรสัวา  
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"ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงดูทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา  
ทรงเปลงอุทาน  เสด็จไปทางอากาศ." 
        ภิกษุ.  ก็ทาวสักกะนั้น  ทําอะไร ? พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ทาวเธอลวงถวายบิณฑบาตแกกัสสปผูบุตรของเรา, 
ครั้นถวายบิณฑบาตน้ันแลว   ดีพระทัย    พลางทรงเปลงอุทานไป. 
        ภิกษุ.  ทาวเธอทราบไดอยางไรวา  "ถวายบิณฑบาตแกพระเถระ 
ควร"   พระเจาขา ? 
        พระศาสดาตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  ทั้งเหลาเทพเจา  ทั้งเหลา 
มนุษย  ยอมพอใจ  ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ชื่อวาเชน 
บุตรของเรา"   ดังน้ีแลว  แมพระองคเองก็ทรงเปลงอุทานแลว. 
        ก็ในพระสูตร  คํามาแลวเทาน้ีนั่นเทียววา  "พระผูมีพระภาค  ได 
ทรงสดับแลวแล   ซึ่งเสียงของทาวสักกะผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา 
ผูเหาะข้ึนสูเวหาส  ทรงเปลงอุทาน  ๓  ครั้ง  ในอากาศกลางหาววา  :- 
        "แมทานท่ีเปนทานอยางเย่ียม  เราไดต้ังไวดี 
        แลว  ในพระกัสสป,  แมทานท่ีเปนทานอยาง 
        เย่ียม  เราไดต้ังไวดีแลวในพระกสัสป,  แม 
        ทานท่ีเปนทานอยางเยี่ยม   เราไดต้ังไวดีแลว 
        ในพระกัสสป." 
ดวยพระโสตธาตุอันเปนทิพย  หมดจด  ลวงเสียซึ่งโสตของมนุษย." 
        ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาค   ทรงทราบเน้ือความน้ันแลว   ทรง 
เปลงอุทานน้ี  ในเวลาน้ันวา  :-  
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        "เทวดาและมนุษย   ยอมพอใจ  แกภิกษุผูถือ 
        การเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   ผูเลี้ยงตัวเอง  
        มิใชเลี้ยงผูอื่น   ผูมั่นคง  ผูเขาไปสงบแลว 
        มีสติทุกเมื่อ." 
        ก็แลครัน้ทรงเปลงอุทานน้ีแลว  ตรัสวา   "ภิกขุทั้งหลาย  ทาวสักกะ 
ผูเปนจอมแหงเหลาเทพเจา   ไดเสด็จมาถวายบิณฑบาต   แกบตุรของ 
เรา   เพราะกลิ่นศีล"   ดังนี้แลว  ตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "กลิ่นนี้   คือ   กลิ่นกะลําพัก   และกลิ่นจันทน 
        เปนกลิน่เพียงเล็กนอย,  สวนกลิ่นของผูมีศีล 
        ทั้งหลาย  เปนกลิ่นชัน้สูง   ยอมหอมฟุงไป  ใน 
        เทพเจาและเหลามนุษย." 
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อปฺปมตฺโต  คือ  มีประมาณนิดหนอย. 
สองบทวา  โย   จ   สีลวต  ความวา   สวนกลิ่นศีล  ของผูมีศีลทั้งหลาย 
ใด,   กลิ่นศีลน้ัน  หาเปนกลิ่นเล็กนอย  เหมือนกลิน่ในกะลําพักและ 
จันทนแดงไม  คือ  เปนกลิ่นอันโอฬาร  แผซานไปเหลือเกิน,  ดวย 
เหตุนั้นแล   กลิ่นศีล  จึงเปนกลิ่นสูงสุด  คือประเสริฐ   เลิศ  ฟุงไปใน 
เหลาเทพเจาและเหลามนุษย   คือ   ฟุงไปในเหลาเทพเจา   และเหลา 
มนุษย  ไดแกหอมตลบท่ัวไปทีเดียว.  
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        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมาก   บรรลุอริยผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน.   เทศนาเกิดประโยชนแกมหาชนแลว   ดังน้ีแล.  
                เรือ่งถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ  จบ.  
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             ๑๑.  เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ*   [๔๓] 
                                  [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อเสด็จเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห   ประทับอยู 
ในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภการปรินพิพานของพระโคธิกเถระ  ตรัสพระ 
ธรรมเทศนานี้วา  "เตส  สมฺปนฺนสีลาน"  เปนตน. 
                   [พระเถระคิดฆาตนเพราะเสื่อมจากฌาน] 
        ความพิสดารวา   ทานผูมีอายุนั้น  อยูใกลถ้ํากาลสิลาขางภูเขา 
อิสิคิลิ  เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มีตนสงไปแลว  ถูกตอง 
เจโตวิมุตติอันเกิดข้ึนในสมัย  (เกิดเปนครั้งคราว)   เสื่อมจากเจโต- 
วิมุตตินั้น  ดวยอํานาจแหงโรคชนิดหน่ึงอันเรื้อรัง.   ทานยังฌานที่ ๒ 
บาง  ที่  ๓  บาง  ใหเกิดข้ึนถึง  ๖  ครัง้  แลวก็เสื่อม   ในวาระท่ี  ๗  ให 
เกิดข้ึนแลว  คิดวา  "เราเสื่อมจากฌานถึง  ๖  ครั้งแลว,   ก็คติของ 
ผูมีฌานเสื่อมแลวแล  ไมแนนอน,  คราวนี้แล   เราจักนําศัสตรามา" 
ดังน้ีแลว   จึงถือมีดสําหรับปลงผม   นอนบนเตียงนอย  เพ่ือจะตัด 
กานคอแลว. 
                        [มารทูลใหพระศาสดาทรงทราบ] 
        มาร  รูจิตของทานแลว  คิดวา  "ภิกษุนี้  ใครจะนําศัสตรา 
มา;   ก็แลภิกษุทั้งหลายเม่ือนําศัสตรามา   ยอมเปนผูหมดความอาลัย 
ในชีวิต,  ภิกษุเหลาน้ันเริ่มต้ังวิปสสนาแลว  ยอมบรรลุพระอรหัตได, 
 
*  พระมหาหนูหลา  ป.  ธ.  ๖   วัดปทุมวนาราม  แปล.  
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ถาเราจักหามภิกษุนั้น ;     เธอจักไมทําตามคําของเรา,   เราจักทูลให 
พระศาสดาหาม"   ดังน้ีแลว   จึงเขาไปเฝาพระศาสดา   ดวยเพศท่ีคน     
อ่ืนไมรูจัก   กราบทูลอยางน้ีวา๑ :- 
        "ขาแตพระมหาวีระ  ผูมบีุญมาก  รุงเรืองดวย 
        ฤทธิ์  ดวยยศ  ลวงเสียไดซึ่งเวรและภัยท้ังปวง 
        ผูมีจักษ ุ   ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาท 
        ทั้ง  ๒.  ขาแตพระมหาวีระ  สาวกของพระองค 
        อันความตายครอบงํา   ยอมจํานง   คิดถึง 
        ความตาย,   ขาแตพระองคผูทรงไวซึ่งความ 
        รุงเรือง   ขอพระองคจงทรงหามพระสาวกนั้น, 
        ขาแตพระผูมีพระภาค   ผูปรากฏในหมูชน 
        สาวกของพระองคยินดีแลวในศาสนา  (แต) 
        มีธรรมมีในใจยังมิไดบรรลุ   ยังเปนผูจะตอง         
        ศึกษา  จะพึงทํากาละเสียอยางไรเลา ?" 
                    [มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ] 
        ในขณะนั้น  พระเถระนําศัสตรามาแลว.  พระศาสดาทรงทราบ 
วา  "ผูนี้  เปนมาร"  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "ปราชญทั้งหลายยอมทําอยางน้ันแล  ยอมไม 
        จํานงชวีิต,  โคธิกะ  ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้ง 
        ราก  ปรินิพพานแลว." 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๗๗.  
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        ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาค  ไดเสด็จไปสูที่พระเถระนําศัสตรา 
มานอนอยูแลว  พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก.   ขณะนั้น  มารผูลามก  
คิดวา  "ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะน้ี  ต้ังอยูแลวในที่ไหนหนอ 
แล ?"   ดังน้ีแลว  เปนดุจกลุมควันและกอนเมฆ  แสวงหาวิญาณ 
ของพระเถระในทิศทั้งปวง.   พระผูมีพระภาค  ทรงแสดงความที่มาร 
นั้น  เปนควันและกอนเมฆน้ัน  แกภิกษุทั้งหลายแลว  ตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   มารผูลามกนั่นแล  แสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชือ่โคธิกะ 
อยู  ดวยคิดวา  'วิญญาณของกุลบุตรชือ่โคธิกะต้ังอยูแลว  ณ  ทีไ่หน ?' 
ภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรชือ่โคธิกะมีวิญญาณไมต้ังอยูเลย  ปรินพิพาน 
แลว."  แมมาร  เมื่อไมอาจเห็นที่ต้ังวิญญาณของพระโคธิกะน้ันได 
จึงแปลงเพศเปนกุมาร  ถอืพิณมีสีเลืองดุจผลมะตูม  เขาไปเฝาพระ 
ศาสดา   ทูลถามวา :- 
                 "ขาพระองคเท่ียวแสวงหาอยู  ในเบื้องบน 
                เบือ้งตํ่า   เบื้องขวาง  ทิศใหญ  ทิศนอย  ก็มิได 
                ประสบ,  พระโคธิกะนั้นไปแลว  ณ  ทีไ่หน ?" 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสกะมารน้ันวา :- 
                "ภิกษุชื่อโคธิกะ   เปนปราชญ  สมบูรณดวย 
                ปญญาเครื่องทรงจํา   มีฌาน  ยินดีแลวในฌาน 
                ในกาลทุกเมื่อ   ประกอบความเพียรทั้งกลางวัน 
                กลางคืน  ไมไยดีชีวิต  ชนะเสนาแหงมัจจุได  
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                แลว  ไมมาสูภพอีก   ถอนตัณหาพรอมท้ังราก 
                ปรินิพพานแลว."  
        เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว. 
                พิณไดพลัดตกจากรักแรของมารนั้น  ผูอัน 
                ความโศกครอบงํา  ลําดับน้ัน  ยักษ๑นั้นเสียใจ 
                ไดหายไปในที่นั้นนั่นเอง   ดวยประการฉะนี้. 
        แมพระศาสดา  ตรัสวา   "มารผูลามก   เจาตองการอะไรดวย 
สถานที่กุลบุตรชื่อโคธิกะเกิดแลว,  เพราะคนอยางเจา  ต้ังรอย  ต้ังพัน 
ก็ไมอาจจะเห็นที่  ๆ  โคธิกะน้ันเกิด"  ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถา 
นี้วา :- 
                "มาร   ยอมไมประสบทางของทานผูมีศีลถึง 
                พรอมแลว   มปีกติอยูดวยความไมประมาท 
                พนวิเศษแลว  เพราะรูชอบ  เหลาน้ัน." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เตส  คือ  แหงทานที่ปรินิพพาน 
เหมือนอยางกุลบุตรชื่อโคธิกะ   มีวิญญาณไมต้ังอยู   ปรินิพพานแลว 
ฉะน้ัน. 
        บทวา  สมฺปนฺนสีลาน  คือ  ผูมีศลีบริบูรณแลว.  บทวา  อปฺป- 
มาทวิหาริน  คือ  ผูอยูดวยความไมประมาท  กลาวคือ  ความไมอยู 
 
๑.  ยักษในท่ีนี ้ หมายถึงเทวบุตรมาร.  
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ปราศจากสติ.  
        บาทพระคาถาวา   สมฺมทฺา  วมิุตฺตาน   ความวา  ผูพนวิเศษ 
แลว  ดวยวิมตุติ  ๕  เหลาน้ี  คือ  "ตทังวิมุตติ  วิกขัมภนวิมุตติ  สมุจ- 
เฉทวิมุตติ  ปฏิปสสัทธิวิมุตติ  นิสสรณวิมุตติ"   เพราะรูโดยเหตุ  คือ 
โดยนัย  โดยการณ. 
        บาทพระคาถาวา   มาโร  มคฺค   น  วินฺทติ  ความวา   มารแม 
แสวงหาอยู  โดยเต็มกําลัง   ยอมไมประสบ  คือ  ยอมไมไดเฉพาะ 
ไดแก  ยอมไมเห็น   ทางแหงพระมหาขีณาสพทั้งหลาย  ผูเห็นปานน้ี  ไป 
แลว. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตนแลว.   เทศนามีประโยชนแกมหาชน  ดงัน้ีแล. 
                     เรื่องปรินิพพานของพระโคธิกเถระ  จบ.  
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                         ๑๒.  เรื่องครหทินน*  [๔๔]  
                                  [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภสาวก 
ของนิครนถ  ชื่อครหทินน  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ยถา  สงฺการ- 
ธานสฺมึ"  เปนตน. 
                  [เปนสหายกันแตเลื่อมใสวัตถุไมตรงกัน] 
        ความพิสดารวา   ในกรุงสาวัตถี   ไดมีชนผูเปนสหายกัน  ๒  คน 
คือ  สิริคุตต  ๑  ครหทินน  ๑.   ใน  ๒  คนนั้น  สิริคุตต  เปนอุบาสก, 
ครหทินน   เปนสาวกของนิครนถ.   พวกนิครนถ  ยอมกลาวกะ 
ครหทินนนั้นเนือง ๆ  อยางนี้วา  "การท่ีทานพูดกะสิริคุตต  ผูสหาย 
ของทานวา  'ทานเขาไปหาพระสมณโคดมทําไม ?   ทานจักไดอะไร 
ในสํานักของพระสมณโคดมน้ัน ?'   ดังน้ีแลว  กลาวสอนโดยอาการ 
ที่สิริคุตตเขามาหาพวกเราแลว  จักใหไทยธรรมแกพวกเรา  จะไมควร 
หรือ ?"   ครหทินน  ฟงคําของนิครนถเหลาน้ันแลว  ก็หม่ันไปพูด 
กะสิริคุตตในท่ี  ๆ  เขายืนและนั่งแลวเปนตน  อยางนี้วา  "สหาย 
ประโยชนอะไรของทานดวยพระสมณโคดมเลา ?   ทานเขาไปหาพระ 
สมณโคดมน้ันจักไดอะไร ?  การท่ีทานเขาไปหาพระผูเปนเจาของเรา 
แลว  ถวายทานแกพระผูเปนเจาเหลานั้น  จะไมควรหรือ  ?"   สิริคุตต 
แมฟงคําของครหทินนนั้น  ก็นิ่งเฉยเสียหลายวัน  รําคาญแลว  วันหน่ึง 
จึงพูดวา  "เพ่ือน   ทานหมั่นมาพูดกะเราในท่ี  ๆ  ยนืแลวเปนตน 
 
*  พระมหาหนูหลา  ป.  ธ.  ๖  วัดปทุมวนาราม  แปล.  
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อยางนี้วา  'ทานไปหาพระสมณโคดมแลว   จักไดอะไร  ?  ทานจง 
เขาไปหาพระผูเปนเจาของเรา   ถวายทานแกพระผูเปนเจาเหลาน้ัน, 
ทานจงบอกแกเรากอน,   พระผูเปนเจาท้ังหลายของทาน  ยอมรู 
อะไร ?" 
        ครหทินน.  "โอ !    นาย   ทานอยาพูดอยางนี้,   ข้ึนชื่อวาส่ิงท่ีพระ 
ผูเปนเจาท้ังหายของเรา  จะไมรูไมมี,   พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ยอมรู 
เหตุที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันทั้งหมด,  กายกรรม  วจีกรรม  มโน- 
กรรมท้ังหมด,  ยอมรูเหตุที่ควรและไมควรท้ังหมดวา  'เหตุนี้  จักม,ี 
เหตุนี้   จักไมมี.' 
        สิริคุตต.  ทานพูดวา  'พระผูเปนเจาของทาน  ยอมรู'   ดังน้ี 
มิใชหรือ  ?' 
        ครหทินน.  ขาพเจาพูดอยางนั้น. 
        สิริคุตต.   ถาเมื่อเปนเชนนั้น,  ทานไมบอกเน้ือความน้ีแกขาพเจา 
ตลอดกาลประมาณเทาน้ี  นับวาทํากรรมหนักแลว,   วันนี้  ขาพเจา 
ทราบอานุภาพแหงญาณของพระผูเปนเจาท้ังหลายแลว, จงไปเถิดสหาย, 
จงนิมนตพระผูเปนเจาท้ังหลาย  ตามคําของขาพเจา. 
        ครหทินนนั้น  ไปสํานักของพวกนิครนถ  ไหวนิครนถเหลาน้ัน 
แลว  กลาววา  "สิริคุตตสหายของขาพเจา   นิมนตทานเพ่ือฉันวัน 
พรุงน้ี."         
        นิครนถ.  สิริคุตตพูดกะทานเองหรือ  ? 
        ครหทินน.  อยาน้ัน  พระผูเปนเจา.  
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        นิครนถเหลาน้ัน  ราเริงยินดีแลว  กลาวแลว  "กิจของพวกเรา 
สําเร็จแลว,   จําเดิมแตกาลท่ีสิริคุตตเลื่อมใสในพวกเราแลว  สมบัติ  
ชื่ออะไร  จักไมมีแกพวกเรา ?"   ที่อยู  แมของสิริคุตตใหญ. 
                            [สิริคุตตเตรียมรับรองนิครนถ] 
        สิริคุตตนั้น  ใหคนขุดหลุมยาว  ๒  ขาง  ในระหวางเรือน  ๒  หลัง 
นั้นแลว  กใ็หเอาคูถเหลวใสจนเต็ม,   ใหตอกหลักไวในที่สุด  ๒  ขาง 
ภายนอกหลุม  ใหผูกเชือกไวที่หลักเหลาน้ัน  ใหต้ังเทาหนาของ 
อาสนะท้ังหลายไวบนเบ้ืองบนหลุม  ใหต้ังเทาหลังไวที่เชือก  สําคัญ 
อยูวา  "ในเวลาท่ีนั่งแลวอยางนี้แล   พวกนิครนถจักมีหัวปกตกลง." 
ใหคนลาดเคร่ืองลาดไวเบ้ืองบนอาสนะท้ังหลาย   โดยอาการที่หลุม 
จะไมปรากฏ,   ใหคนลางตุมใหญ ๆ  แลว   ใหผูกปากดวยใบกลวย 
และผาเกา  ทําตุมเปลาเหลาน้ันแล   ใหเปอนดวยเมล็ดขาวตมขาวสวย 
เนยใสน้ําออยและขนมในภายนอกแลว  ใหต้ังไวขางหลังเรือน. 
        ครหทินนรีบไปเรือนของสิริคุตตนั้นแกเชาตรูแลว  ถามวา  "ทาน 
จัดแจงสักการะเพื่อพระผูเปนเจาท้ังหลายแลวหรือ  ?" 
        สิริคุตต.   เออ  สหาย  ขาพเจาจัดแจงแลว. 
        ครหทินน.  ก็สักการะน่ันอยูไหน ? 
        สิริคุตต.  ขาวตม  ในตุมทั้งหลายนั่นประมาณเทาน้ี,  ขาวสวย 
ในตุมประมาณเทาน้ี,  เนยใส  น้ําออย  ขนม  เปนตน  ในตุมประมาณ 
เทาน้ี  อาสนะปูไวแลว. 
        ครหทินนนั้น  กลาววา  "ดีละ"   แลวก็ไป.  ในเวลาที่ครหทินน  
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นั้นไปแลว  พวกนิครนถประมาณ  ๕๐๐  ก็มา. สิรคุิตตออกจากเรือน 
ไหวพวกนิครนถดวยเบญจางคประดิษฐแลว   ยนืประคองอัญชลีอยู  
เบื้องหนาของนิครนถเหลาน้ัน  คิดวา  "นัยวา  ทานทั้งหลาย  ยอม 
รูเหตุทุกอยาง  ตางโดยเปนเหตุที่เปนอดีตเปนตน,   อุปฏฐากของพวก 
ทาน   บอกแกขาพเจาแลวอยางนี้;   ถาพวกทาน  ยอมรูเหตุทั้งหมด, 
พวกทานอยาเขาไปสูเรือนของขาพเจา ;    เพราะเม่ือพวกทานเขาไปสู 
เรือนของขาพเจาแลว  ขาวตมไมมีเลย  ขาวสวยเปนตนก็ไมมี;  ถา 
พวกทานไมรูก็จงเขาไป,  เราใหพวกทานตกลงในหลุมคูถแลว  จัก 
ใหดี,"   ครั้นคิดอยางนั้นแลว  จึงใหสัญญาแกพวกบุรุษวา  "พวกทาน 
รูภาวะคือการนั่งของนิครนถเหลาน้ันแลว  ยืนอยูขางหลัง  พึงนํา 
เครื่องลาดในเบ้ืองบนแหงอาสนะท้ังหลายออกเสีย,   อาสนะเหลาน้ัน 
อยาเปอนแลวดวยของไมสะอาดเลย."   ครั้งน้ัน  สริิคุตต  พูดกะพวก 
นิครนถวา  "นิมนตมาขางนี้เถิด  ขอรับ."  พวกนิครนถเขาไปแลว 
ก็ปรารภเพ่ือจะน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูไว.  ครั้งน้ัน   มนุษยทั้งหลาย 
กลาวกะนิครนถเหลาน้ันวา  "จงรอกอน   ขอรับ,   จงอยาน่ันกอน." 
        นิครนถ.  เพราะอะไร ? 
        มนุษย.   การท่ีพระผูเปนเจาท้ังหลาย  เขาไปสูเรือนของพวก 
ขาพเจา  รูธรรมเนียมแลว  จึงนั่ง   ยอมสมควร. 
        นิครนถ.  ทําอยางไร  จึงควรเลา ?  ทาน. 
        มนุษย.   การท่ีพระผูเปนเจาท้ังหมด  ยืนอยูใกลอาสนะที่ถึง 
แกตน ๆ แลว  นั่งลงพรอมกันทีเดียว  จึงควร.  
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        ไดยินวา  สิริคุตตนั้น  ในทําพิธนีี้  ก็ดวยคิดวา  "เมื่อนิครนถ 
คนหน่ึง  ตกลงในหลุมแลว,  นิครนถที่เหลือ  อยาน่ังแลว."  นคิรนถ  
เหลาน้ัน  กลาววา  "ดี"   แลวคิดวา  "การท่ีพวกเราทําตามถอยคํา 
ที่คนพวกน้ีบอกแลว  สมควร." 
                                [พวกนิครนถตกหลุมคูถ] 
        ครั้นนัน้  นิครนถทัง้หมด  ไดยืนอยูใกลอาสนะท่ีถึงแลวแกตน ๆ 
โดยลําดับ.  ลําดับนั้น  พวกมนุษย  กลาวกะนิครนถเหลาน้ันวา  "พวก 
ทานจงรีบนั่งพรอมกันทีเดียว  ขอรับ"   รูภาวะคือการนั่งของนิครนถ 
เหลาน้ันแลว  จึงนําเครื่องลาดเบ้ืองบนอาสนะทั้งหลายออก.  พวก 
นิครนถนั่งพรอมกันทีเดียว.   เทาอาสนะท่ีต้ังไวบนเชือก  พลดัตก 
แลว.  พวกนิครนถหัวขะมําตกลงในหลุม.   สริิคุตต  เม่ือพวกนิครนถ 
นั้น  ตกลงแลว  จึงปดประตู  ใหเอาทอนไมตีพวกนิครนถที่ตะกาย 
ข้ึนแลว ๆ  ดวยพูดวา  "พวกทาน  ไมรูเหตุที่เปนอดีต  อนาคต  และ 
ปจจุบัน  เพราะเหตุไร  ?"   แลวบอกวา  "การทําเทาน้ี  จักสมควร 
แกพวกนิครนถเหลาน้ัน"   ดังน้ีแลว  จึงใหเปดประตู.   พวกนิครนถ 
เหลาน้ันออกแลว  ปรารภเพ่ือจะหนีไป.   ก็ในทางไปแหงพวกนิครนถ 
นั้น  สิริคุตตใหคนทําพ้ืนท่ีอันทําบริกรรมดวยปูนขาวไวใหลื่น.  สิริคุตต 
ใหคนโบยซ้ําพวกนิครนถนั้น  ผูยืนอยูไมไดในที่นั้น  ลมลงแลว ๆ จึง 
สงไปดวยคําวา  "การทําเทาน้ี  พอแกทานท้ังหลาย."   นิครนถเหลาน้ัน 
คร่ําครวญอยูวา  "พวกเรา  อันทานใหฉิบหาย,   พวกเรา  อันทานให 
ฉิบหาย"   ไดไปสูประตูเรือนของอุปฏฐากแลว.  
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                       [ครหทินนฟองสิริคุตตแดพระราชา]  
        ครหทินน  เห็นประการอันแปลกนั้น  ของนิครนถเหลาน้ันแลว 
โกรธ  คิดวา  "เรา  อันสิรคุิตตใหฉิบหายแลว,  มันใหโบยพระผูเปน 
เจาท้ังหลายของเรา  ผูเปนบุญเขต   ผูไดนามวาสามารถเพ่ือจะให 
เทวโลกทั้ง  ๖  แกมนุษยทั้งหลาย  ผูเหยียดมือออกไหวอยู  ตามความ 
พอใจ  ใหถึงความฉิบหายแลว"   จึงไปยังราชตระกูลกราบทูลใหพระ 
ราชาทรงทําสินไหม  แกสิริคุตตนั้น ๑  พันกหาปณะ.  ครั้งน้ัน  พระราชา 
ทรงสงพระราชสาสนไปแกสิริคุตตนั้น.  สิริคุตตนั้น  ไปถวายบังคม 
พระราชาแลว  กราบทูลวา  "พระเจาขา  พระองคทรงสอบสวนแลว 
จักปรับสินไหมได,  ยังมิไดทรงสอบสวน  อยาปรบั." 
        พระราชา.  เราสอบสวนดูแลว  จึงจักปรับ. 
        สิริคุตต.  ดีละ  พระเจาขา  ถากระน้ัน  จงปรับเถิด. 
        พระราชา.   ถากระน้ัน  จงพูด.  สิริคุตต  กราบทูลความเปนไป 
นั้นทั้งหมด   ต้ังตนแตเรื่องนี้วา  "พระเจาขา  สหายของขาพระองค 
เปนสาวกของนิครนถ   เขาไปหาขาพระองคแลว  กลาวอยางนี้ 
เนือง  ๆ  ในท่ียืนที่นั่งเปนตนวา  'สหาย   ประโยชนอะไรของทาน 
ดวยพระสมณโคดมเลา ?   ทานเขาไปหาพระสมณโคดมน้ัน   จักได 
อะไร ?"   ดังนี้แลว  กราบทูลวา  "พระเจาขา  ถาการปรับสินไหม 
ในเพราะเหตุนี้  ควรแลว:    ขอจงปรับเถิด."  พระราชา  ทอดพระเนตร 
ครหทินนแลว  ตรัสวา  "นัยวา  เจาพูดอยางนั้น  จริงหรือ  ?" 
        ครหทินน.  จริง  พระเจาขา.  
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        พระราชา.   เจาคบพวกนิครนถ  ผูไมรูแมเหตุเพียงเทาน้ีเที่ยวไป  
อยู  ดวยคิดวา  'เปนครู'    บอกแกสาวกของพระตถาคตวา  'ยอมรู 
ทุกอยาง'    เพราะเหตุไร  ?   สินไหมอันเจายกข้ึนปรับ  จงมีแกเจาเอง 
เถิด. 
        ครหทินนนั้นแล   อันพระราชาทรงปรับสินไหมแลว  ดวยอาการ 
อยางนี้,  พวกนิครนถ  ผูเขาถึงสกุลของครหทินนนั้นนั่นแล   อันสิริคุตต 
โบยไลออกแลว. 
                          [ครหทินนเตรียมแกแคนสิริคุตต] 
        ครหทินนนั้น   โกรธสิริคุตตนั้นแลว  จําเดิมแตนั้น  ไมพูดกับ 
ดวยสิริคุตต  เปนเวลาประมาณกึ่งเดือน  คิดวา  "การเที่ยวไปโดย 
อาการอยางนี้   ไมควรแกเรา,  การท่ีเราทําความฉิบหาย  แมแกพวก 
ภิกษุผูเขาถึงสกุลของสิริคุตตนั้น  ยอมควร"  ดังน้ีแลว  จึงเขาไปหา 
สิริคุตต  กลาววา  "สหาย  สิริคุตต." 
        สิริคุตต.  อะไร  ?  สหาย. 
        ครหทินน.  ธรรมดาญาติแลสหายท้ังหลาย   ยอมมีการทะเลาะ 
กันบาง  วิวาทกันบาง,   ทานไมพูดอะไร ๆ,  เพราะเหตุอะไร   ทานจึง 
ทําอยางนั้น ? 
        สิริคุตต.   สหาย  ขาพเจาไมพูด   ก็เพราะทานไมพูดกับขาพเจา 
กรรมใดอันขาพเจาทําแลว,  กรรมนัน้จงเปนอันทําแลวเถิด ;  เราทั้ง  ๒ 
จักไมทําลายไมตรีกัน. 
        จําเดิมแตกาลน้ัน  สหายทั้ง ๒  ยอมยืน ยอมน่ัง  ในท่ีแหงเดียว  
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กัน.  ตอมาในกาลวันหน่ึง   สิริคุตต  กลาวกะครหทินนวา  "ประโยชน 
อะไรของทานดวยพวกนิครนถเลา ?    ทานเขาไปหานิครนถเหลาน้ัน  
จักไดอะไร ?   การเขาไปหาพระศาสดาของเราก็ดี  การถวายทานแก 
พระผูเปนเจาท้ังหลายก็ดี   จะไมควรแกทานหรือ  ?"   แมครหทินนนั้น 
ยอมหวังเหตุนี้เหมือนกัน,   เพราะฉะนั้น  คําพูดของสิริคุตตนั้น  จึง 
ไดเปนเหมือนเกาที่แผลฝดวยเล็บ.   แมครหทินนนั้น  ถามสิริคุตตวา 
"พระศาสดาของทานยอมรูอะไร ?" 
        สิริคุตต.  ทานผูเจริญ  ทานอยาพูดอยางนั้น,   ข้ึนชื่อวาส่ิงอัน 
พระศาสดาของเราไมรูไมมี;   พระศาสดาของเราน้ัน  ยอมรูเหตุทั้ง 
หมดตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน,   ยอมกําหนดจิตของสัตวทั้งหลาย 
โดยอาการ  ๑๖  อยางได. 
        ครหทินน.   ขาพเจาไมทราบอยางนั้น,   เพราะเหตุอะไร  ทานจึง 
ไมบอกแกขาพเจา  ตลอดกาลประมาณเทานี้ ?  ถากระน้ันทานจงไป, 
จงทูลนิมนตพระศาสดา   เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี    ขาพเจาจักใหเสวย, 
ทานจงกราบทูล   เพ่ือทรงรับภิกษาของขาพเจา   พรอมดวยภิกษุ 
๕๐๐  รูป. 
        สิริคุตต  เขาไปเฝาพระศาสดา   ถวายบังคมแลว  กราบทูลอยาง 
นี้วา  "พระเจาขา  ครหทินนสหายของขาพระองค  สั่งใหทูลนมินต 
พระองค,   ทราบวา   ขอพระองคทรงรับภิกษาของครหทินนนั้นพรอม 
ดวยภิกษุ  ๕๐๐  รูปในวันพรุงน้ี;   ก็ในวันกอนแล   กรรมชื่อน้ี  อัน 
ขาพระองคทําแลว   แกพวกนิครนถ  ผูเขาถึงสกุลของครหทินนนั้น.  
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ขาพระองคยอมไมทราบ  แมการทําตอบ   แกกรรมอันขาพระองค 
ทําแลว,   ขาพระองคไมทราบ แมความที่ครหทินนนั้น  ใครจะ  
ถวายภิกษุแกพระองคดวยจิตอันบริสุทธิ์,   พระองคทรงพิจารณา 
แลว,   หากสมควร, จงทรงรับ,   หากไมสมควร,   อยางทรงรับ."  พระ 
ศาสดาทรงพิจารณาวา  "ครหทินนนั้น  ใครจะถวายแกเราหรือหนอ 
แล ?"   ไดทรงเห็นวา  "ครหทินนนั้น  ใหคนขุดหลุมใหญในระหวาง 
เรือน  ๒  หลังแลว  ใหคนนําไมตะเคียนมาประมาณ  ๘๐  เลมเกวียน 
จุดไฟแลว  ตองการจะใหเราตกลงในหลุมถานเพลิงแลวขมข่ี"  ทรง 
พิจารณาอีกวา   "เพราะเราไปในท่ีนั้นเปนปจจัย  ประโยชนจะมีหรือ 
ไมมีหนอแล ?"   ลําดับนั้น  ไดทรงเห็นเหตุนี้วา  "เราจักเหยียดเทา 
บนหลุมถานเพลิง,   เสื่อลําแพนท่ีวางปดหลุมถานเพลิงน้ัน  จักหายไป, 
ดอกบัวใหญประมาณเทาลอ   จักผุดข้ึนทําลายหลุมถานเพลิง,  เมื่อ 
เปนเชนนั้น  เราจักเหยียบกลีบบัว   ไปนั่งบนอาสนะ,  ภิกษุทั้ง  ๕๐๐  จัก 
ไปน่ังอยางนั้นเหมือนกัน;  มหาชนจักประชุมกัน,   เราจักทําอนุโมทนา 
ดวยคาถา  ๒  คาถา  ในสมาคมน้ัน,   ในเวลาจบอนุโมทนา  ความ 
ตรัสรูธรรม   จักมีแกสัตว  ๘  หม่ืน  ๔  พัน,  สิริคุตตและครหทินน  จัก 
เปนโสดาบัน   จักหวานกองทรัพยของตน ๆ  ในศาสนา;   การท่ีเรา 
อาศัยกุลบุตรนี้ไป  ยอมสมควร"   ดังน้ีแลว  จึงทรงรับภิกษา.  สิริคุตต 
ทราบการรับของพระศาสดาแลว   จึงบอกแกครหทินน  แลวบอกวา 
"ทานจงทําสักการะแกพระโลกเชฏฐ."  
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                          [ครหทินนเตรียมรับพระศาสดา]  
        ครหทินน  คิดวา  "บัดนี้   เราจักรูกิจท่ีควรทําแกพระสมณโคคม 
นั้น"   จึงใหขุดหลุมใหญไวในระหวางเรือน  ๒  หลัง  ใหนําไมตะเคียน 
มาประมาณ   ๘๐   เลมเกวียน  ใหจุดไฟสุมตลอดคืนยังรุงแลว  ใหทํา 
กองถานเพลิงไมตะเคียนไว  วางไมเรียบบนปากหลุม  ใหปดดวยเสื่อ 
ลําแพน  ใหทาดวยโคมัย  ลาดทอนไมผุไวโดยขางหน่ึงแลว  ใหทําทาง 
เปนที่ไป   สาํคัญอยูวา  "ในเวลาท่ีพวกสมณะเหยียบแลว ๆ  อยางนี้ 
เมื่อทอนไมทั้งหลายหักแลว  พวกสมณะจักกลิ้งตกไปในหลุมถายเพลิง." 
ใหต้ังตุมไวในภาคแหงหลังเรือน   โดยวิธีที่สิริคุตตต้ังแลวเหมือนกัน, 
ใหปูแมอาสนะทั้งหลายไวอยางนั้นเหมือนกัน.  สิริคุตตไปเรือนของ 
ครหทินนนั้นแตเชาตรูแลว  กลาววา  "สหาย   ทานทําสักการะแลว 
หรือ ?" 
        ครหทินน.   เออ  สหาย 
        สิริคุตต.  ก็  สักการะน่ัน  อยูที่ไหน ? 
        ครหทินน  ตอบวา  "จงมา,  จะดูกัน"   แลวแสดงของทั้งหมด 
โดยวิธีที่สิรคุิตตแสดงแลวเหมือนกัน.  สิริคุตตกลาววา   "ดีละ 
สหาย."   มหาชน  ประชมุแลว.  ก็เม่ือพระศาสดา  อันคนผูมิจฉา- 
ทิฏฐินิมนตแลว,  การประชุมใหญ   ยอมมี.  ฝายพวกมิจฉาทิฏฐิ 
ยอมประชุมกัน  ดวยคิดวา  "พวกเราจักเห็นประการอันแปลกของ 
พระสมณโคดม."   ฝายพวกสัมมาทิฏฐิ  ยอมประชุมกัน  ดวยคิดวา 
"วันนี้  พระศาสดา  จักทรงแสดงธรรมเทศนาอยางใหญ,   พวกเรา  
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จักกําหนดพุทธวิสัย  พุทธลีลา."  ในวันรุงข้ึน   พระศาสดา  ไดเสด็จ  
ไปประตูเรือนของครหทินน  กับภิกษุ  ๕๐๐  รูป.  ครหทินนนั้น  ออก 
จากเรือนแลว   ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ  ยืนประคอง 
อัญชลีอยูเบือ้งพระพักตร  คิดวา  "พระเจาขา   อุปฏฐากของพระ 
องค  บอกแกขาพระองคอยางนี้วา   'ไดยินวา   พระองคยอมทรง 
ทราบเหตุทุกอยาง  ตางโดยเหตุที่เปนอดีตเปนตน,   ยอมทรงกําหนด 
จิตของสัตวทั้งหลาย  โดยอาการ  ๑๖  อยางได,  ถาพระองคทรง 
ทราบอยู,  ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปสูเรือนของขาพระองค,  เพราะ 
เมื่อพระองคเสด็จเขาไปแลว  ขาวยาคูไมมีเลย  ภัตเปนตนก็ไมมี, 
ก็แลขาพระองคจักยังทานทั้งหมด   ใหตกลงในหลมุถานเพลิงแลว 
ขมข่ี;"    ครั้นคิดอยางนั้นแลว  จึงรับบาตรของพระศาสดา  กราบทูล 
วา  "ขอพระผูมีพระภาค จงเสด็จมาทางนี้"   แลวกราบทูลวา 
"พระเจาขา  ผูมาสูเรือนของขาพระองค  รูธรรมเนียมแลวมา  จึง 
สมควร." 
        พระศาสดา.  เราทําอยางไร  จึงควรเลา ?  ทาน. 
        ครหทินน.  ในเวลาท่ีภิกษุรูปหน่ึง ๆ เขาไปขางหนา  นั่งแลว 
ภิกษุอ่ืนมาในภายหลัง  จึงควร. 
        ไดยินวา   ครหทินนนั้น   ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา   "ภิกษุที่ 
เหลือ  เห็นภิกษุผูไปขางหนา  ตกลงในหลุมถานเพลิงแลว  จักไมมา, 
เราจักใหภิกษุตกลงทีละรูป ๆ  เทาน้ัน  แลวขมข่ี."   พระศาสดา  ตรัส 
วา  "ดีละ"   แลวเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว.  ครหทินน  ถึงหลุม  
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ถานเพลิงแลว   ถอยออกไปยืนอยู  กราบทูลวา  "ขอพระองคเสด็จ 
ไปขางหนาเถิด  พระเจาขา."  
                         [ครหทินนเลื่อมใสพระพุทธเจา] 
        ลําดับนั้น   พระศาสดา   ทรงเหยยีดพระบาทลงเหนือหลุมถาน 
เพลิง,   เสื่อลําแพน   หายไปแลว,   ดอกบัวประมาณเทาลอผุดข้ึน 
ทําลายหลุมถานเพลิง.   พระศาสดา   ทรงเหยียบกลีบบัว   เสด็จไป 
ประทับนั่งลงบนพุทธอาสน   ที่เขาปูลาดไว.   แมภิกษุทั้งหลาย  ก็ไปน่ัง 
บนอาสนะอยางนั้นเหมือนกัน.   ความเรารอนต้ังข้ึนแตกายของครห- 
ทินนแลว.  เขาไปโดยเร็ว   เขาไปหาสิริคุตต  บอกวา  "นาย  ขอ 
ทานจงเปนที่พ่ึงของขาพเจา." 
        สิริคุตต.  นี่  อะไรกัน ? 
        ครหทินน.   ขาวยาคูหรือภัตเปนตน  เพื่อภิกษุ  ๕๐๐  รปู  ไมม ี
ในเรือน,   ขาพเจาจะทําอยางไรหนอแล ? 
        สิริคุตต.  ก็ทานทําอะไรไว ? 
        ครหทินน.  ขาพเจาใหคนทําหลุมใหญไวในระหวางเรือน  ๒  หลัง 
เต็มดวยถานเพลิง   ดวยหวังวา   'จักใหพวกภิกษุตกไปในหลุมถาน 
เพลิงน้ันแลวขมข่ี.'   ทีนั้น  ดอกบัวใหญ  ผุดข้ึนทําลายหลุมถานเพลิง 
นั้น,  ภิกษุทั้งหมด  เหยียบกลีบบัว  เดินไปน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว, 
บัดนี้  ขาพเจาจะทําอยางไร  ? 
        สิริคุตต.   ทานแสดงแกขาพเจาเด๋ียวน้ีเองวา  'ตุมขาวยาคูเทาน้ี, 
ตุมภัตเปนตนเทาน้ี,  มิใชหรือ ?.  
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        ครหทินน.  นั้นเท็จ  นาย,  ตุมเปลาท้ังน้ัน.  
        สิริคุตต.  ชางเถิด,   ทานจงไป,   จงตรวจดูขาวยาคูเปนตน 
ในตุมเหลาน้ัน. 
        ในขณะนั้นนั่นเอง   ขายาคูในตุมท้ังหลายใด   อันครหทินนนั้น 
บอกแลว,   ตุมเหลาน้ัน  เต็มดวยขาวยาคูแลว,  ภัตเปนตน  ในตุม 
เหลาใด   อันครหทินนบอกแลว,   ตุมเหลาน้ัน  ไดเต็มแลวดวยภัต 
เปนตนเทียว.  เพราะไดเห็นสมบัตินั้น  สรรีะของครหทินน  เต็มดวยปติ 
และปราโมทยแลว,   จิตเลื่อมใสแลว.   เขาอังคาสภิกษุสงฆมีพระ 
พุทธเจาเปนประมุข  โดยความเคารพ   ใครจะใหทรงทําอนุโมทนา 
จึงรับบาตรของพระศาสดา  ผูทรงทําภัตกิจเสร็จแลว. 
                    [สัตวไมรูคุณพระศาสนาเพราะไรปญญา] 
        พระศาสดา  เมื่อจะทรงทําอนุโมทนา   ตรัสวา  "สัตวเหลานี้ 
ไมรูคุณแหงสาวกของเรา  และแหงพระพุทธศาสนา  เพราะความไมมี 
ปญญาจักษุนั่นเอง,  สัตวผูเวนปญญาจักษุ   ชื่อวาผูมือ,  ผูมีปญญา 
ชื่อวามีจักษุ"   ดังน้ีแลว  ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
                "ดอกบัวมีกลิน่ดี  พึงเกิดในกองหยากเยื่อ   อัน 
        บุคคลท้ิงแลวใกลทางใหญ  ดอกบัวน้ัน  พึงเปนที่ 
        ชอบใจ  ฉันใด,   สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อ 
 
๑.  ท่ีแปลอยางนั้น  แปลตามนัยอรรถกถา.   แตบางทานแปล   ตตฺถ  เปนวิเสสนะ   ของ  สงฺการ- 
ธานสุมึ.  
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        ปุถุชนเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว  ยอมไพโรจน 
        ลวงซ่ึงปุถุชนผูมืดท้ังหลาย  ดวยปญญา  ฉันนั้น."  
                                       [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺการธานสฺมึ   คือ  ในท่ีทิ้งหยาก 
เยื่อ,   อธิบายวา   ในกองหยากเย่ือ.   สองบทวา  อุชฺฌิตสฺมึ   มหา- 
ปเถ   คือ   อันบุคคลท้ิงแลว  ใกลทางใหญ.  บทวา   สุจิคนฺธ  คือ 
มีกลิ่นหอม.  บทวา   มโนรม  มีวิเคราะหวา  ใจยอมยินดีในดอกบัวน้ี 
เหตุนั้น  ดอกบัวน้ัน  ชื่อวา  เปนที่รื่นรมยแหงใจ.  บทวา  สงฺการ- 
ภูเตสุ  คือ  เปนดังหยากเย่ือ.  บทวา  ปุถุชฺชเน   ความวา  ซึ่ง 
โลกิยมหาชนทั้งหลาย  ผูมีชื่ออันไดแลวอยางนั้น  เพราะยังกิเลสหนา 
ใหเกิด. 
        พระผูมพีระภาคตรัสคําน้ีไววา  "ดอกบัวมีกลิ่นดี  พึงเกิดใน 
กองหยากเยื่อ  อันบุคคลท้ิงแลว  ใกลทางใหญ  แมไมสะอาดนาเกลียด 
ปฏิกูล,   ดอกบัวน้ัน  พึงเปนที่ชอบใจ  คือ  พึงเปนของนาใคร  พึงใจ 
ไดแก  พึงเปนของควรประดิษฐานไวเหนือกระหมอมแหงอิสรชน 
ทั้งหลาย  มพีระราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน  ชือ่ 
ฉันใด;   สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ  ภิกษุผูขีณาสพ  ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน,   เมื่อปุถุชน  แมเปนดังกองหยากเยื่อเกิดแลว,  แมเกิดใน 
ระหวางแหงมหาชน   ผูไมมีปญญา  ไมมีจักษุ  ยอมไพโรจนลวง 
ดวยกําลังแหงปญญาของตน  เห็นโทษในกามท้ังหลาย  และอานิสงส 
ในการออกบวช  ออกบวชแลว  ยอมไพโรจนลวง  แมดวยคุณสักวา  
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การบรรพชา,   แมยก   (ตน)  ข้ึนสูศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ-  
วิมุตติญาณทัสสนะ  ยิ่งกวาคุณสักวาการบรรพชาน้ัน  ก็ยอมไพโรจน 
คือ   งามลวง  ซึ่งปุถชุนผูมืดทั้งหลาย." 
                     [ครหทินนกับสิริคุตตบรรลุโสดาปตติผล] 
        ในเวลาจบเทศนา   ความตรัสรูธรรม  ไดมีแลว  แกสัตว  ๘  หมือน 
๔  พัน.  ครหทินนและสิริคุตตบรรลโุสดาปตติผลแลว.  ๒  คนนั้น  หวาน 
ทรัพยของตนท้ังหมดลงในพระพุทธศาสนาแลว.  พระศาสดาไดเสด็จ 
ลุกจากอาสนะ  ไปสูวิหาร. 
        ภิกษุทั้งหลาย  ยังกถาใหต้ังข้ึนในโรงธรรมเวลาเย็นวา  "นา 
เลื่อมใส   ธรรมดาคุณของพระพุทธเจา  นาอัศจรรย,  ดอกบัวผุดข้ึน 
ทําลายกองถานตะเคียน  ชื่อเห็นปานน้ันแลว."   พระศาสดาเสด็จ 
มาแลว  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  พวกเธอนั่งประชุมกัน 
ดวยกถาอะไรหนอ ?   เมื่อภิกษุทั้งหลาย  กราบทูลวา  "ดวยกถา 
ชื่อน้ี"   แลว  จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีดอกบัวผุดข้ึนแตกอง 
ถานเพลิง   เพ่ือเราผูเปนพระพุทธเจา  ในกาลบัดนี้  ไมนาอัศจรรย 
ในกาลกอน   ดอกบัวเหลาน้ัน  ก็ผุดข้ึนแลว   เพ่ือเรา  แมผูเปนโพธิสัตว 
เปนไปอยูในประเทศญาณ,"  อันภิกษุเหลาน้ัน  ทูลออนวอนวา  "ใน 
กาลไร  พระเจาขา,  ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย" 
ดังน้ีแลว  จึงทรงนําอดีตนิทานมา  ตรัสขทิรังคารชาดก๑  นี ้ ใหพิสดาร 
วา :- 
         
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๑๓  ตทฏกถา.  ๑/๓๓๘.  
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                "เรามีเทาขึ้นเบื้องบน  มีศรีษะลงเบื้องตํ่า  จะ 
        ตกสูเหวโดยแท   เราจักไมทํากรรมอันมใิชของ  
        พระอรยิะ;    เชิญทานรับกอนขาวเถิด"  ดังนี้แล. 
                           เรื่องครหทินน  จบ. 
                      ปุปผวรรค   วรรณนา  จบ. 
                              วรรคท่ี  ๔  จบ.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 152 

                                 ๕.  พาลวรรค   วรรณนา  
                         ๑.  เรื่องบุรุษคนใดคนหน่ึง*  [๔๕] 
                                     [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระเจา- 
ปเสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ทีฆา 
ชาครโต  รตฺติ"  เปนตน. 
                           [พระราชาประทักษิณพระนคร] 
        ไดยินวา   ในวันมหรสพวันหน่ึง  พระราชา  พระนามวาปเสนทิ- 
โกศล   ทรงชางเผือกลวนเชือกหน่ึง   ชื่อปุณฑรีกะ  ซึ่งประดับประดา 
แลว  ทรงทําประทักษิณพระนครดวยอานุภาพแหงพระราชาอันใหญ. 
เมื่ออาชญาเปนเหตุใหบุคคลลุกไป  เปนไปอยู,๑  มหาชนถูกราชบุรุษ 
โบย  ดวยวัตถุมีกอนดินและทอนไมเปนตน  หนีไป  ก็ยังเอ้ียวคอกลับ 
และดูอยูนั่นแล.  ไดยินวา  ขอน้ี  เปนผลแหงทานท่ีพระราชาทั้งหลาย 
ทรงถวายดีแลว. 
                                    [อํานาจความรัก] 
        ภรรยาของทุคคตบุรุษแมคนใดคนหน่ึง  ยืนอยูที่พ้ืนชั้นบนแหง 
ปราสาท  ๗  ชั้น   เปดบานหนาตางบานหนึ่ง  พอแลดูพระราชาแลวก็หลบ 
ไป.  การหลบไปของหญิงน้ัน  ปรากฏแกพระราชา  ราวกับวา  พระ 
 
        *  พระมหาเฉย  ป.  ธ.  ๗  วัดสัมพันธวงศ  แปล.  (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี) 
        ๑.  หมายความวา  ตํารวจกําลังทําการขับไลคนไมยนืแกะกะทางเสด็จ.  
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จันทรเพ็ญเขาไปสูกลีบเมฆ.  ทาวเธอ  ทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธใน   
หญิงน้ัน  เปนประหน่ึงวา  ถึงอาการพลัดตกจากคอชาง  ทรงรีบ 
กระทําประทักษิณพระนครแลว  เสด็จเขาสูภายในพระราชวัง  ตรัส 
กะอํามาตยคนสนิทนายหน่ึงวา  "ปราสาทท่ีเราแลดูในที่โนน  เธอ 
เห็นไหม ?" 
        อํามาตย.  เห็น  พระเจาขา. 
        พระราชา.   เธอไดเห็นหญิงคนหนึ่งในปราสาทน้ันไหม ? 
        อํามาตย.   ไดเห็น  พระเจาขา. 
        พระราชา.  เธอจงไป,  จงรูความที่หญิงน้ัน  มีสามีหรือไมมีสามี. 
        อํามาตยนั้นไปแลว  ทราบความท่ีหญิงน้ันมีสามี  จึงมากราบ 
ทูลแกพระราชาวา  "หญิงน้ันมีสามี."  ทีนั้น  เมื่อพระราชา  ตรสัวา 
"ถากระน้ัน  เธอจงเรียกสามีของหญิงนั้นมา," อํามาตยนั้น  ไปพูดวา 
"มาน่ีแนะ  นาย,  พระราชารับสั่งหาทาน."  บุรุษนั้นคิดวา  "อัน 
ภัยพึงบังเกิดข้ึนแกเรา  เพราะอาศัยภรรยา"   เมื่อไมอาจจะขัดขืน 
พระราชอาญา  จึงไดไปถวายบังคมพระราชา    ยืนอยูแลว.  ขณะนั้น 
พระราชา  ตรัสกะบุรุษน้ันวา  "เธอจงบํารุงเรา." 
        บุรุษ.  ขาแตสมมติเทพ  อยาเลย,   ขาพระองค  ทําการงาน 
ของตน   ถวายสวยแดพระองคอยู,  การเลี้ยงชีพน้ันแล   จงมีแก 
ขาพระองคเถิด. 
        พระราชา   ตรัสวา  "เราไมมีความตองการดวยสวยของเธอ,  จําเดิม 
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แตวันนี้ไป   เธอจงบํารุงเรา"  แลวใหพระราชทานโลและอาวุธแก   
บุรุษน้ัน.  
        ไดยินวา   พระราชา  ไดทรงดํารอิยางนี้วา  "เราจักยกโทษ 
บางอยางของเขาข้ึนแลวฆาเสีย   ริบเอาภรรยา."  ทีนั้น   เขากลัว 
แตมรณภัย  เปนผูไมประมาท  บํารุงพระราชาน้ันแลว.  พระราชา 
ไมทรงเห็นชอง  (โทษ)   แหงบุรุษน้ัน  เมื่อความเรารอนเพราะกาม 
เจริญอยู.  ทรงดําริวา   "เราจะยกโทษของบุรุษน้ันข้ึน   สักอยาง 
หน่ึง  แลวลงราชอาญา"  จึงรับสั่งใหเรียกบุรุษน้ันมาแลว  ตรัสอยาง 
นี้วา  "ผูเจริญ   เธอจงไปจากท่ีนี้สูที่ชื่อโนน  แหงแมน้ําในท่ีสุดประ- 
มาณ  ๕  โยชน  นําเอาดอกโกมุทดอกอุบลและดนิสีอรุณมา  (ใหทัน) 
ในเวลาเราอาบน้ําในเวลาเย็น,  ถาเธอไมพึงมาในขณะน้ัน,  เราจักลง 
อาญาแตเธอ." 
                            [ความลําบากในราชสํานัก] 
        ไดยินวา  เสวก  (ผูเขาเฝา)  ลําบากกวาทาสแมทั้ง  ๔.  จรงิอยู 
ทาสท้ังหลาย  มีทาสท่ีเขาไถมาดวยทรัพยเปนตน  ยังไดเพ่ือจะพูดวา 
"ผมปวดศีรษะ,  ผมปวดหลัง"  แลวพันผอน. 
        คําท่ีทาสท้ังหลายกลาวแลวไดพักผอนน้ัน  ยอมไมมีแกเสวก, 
เสวกควรทําการงานตามรับสั่งเทาน้ัน;   เพราะเหตุนั้น  บุรุษนั้น  คิด 
อยูวา  "เราตองไปเปนแนแท,   ชื่อวาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและ 
ดอกอุบล  ยอมเกิดในภพแหงนาค,   เราจักไดที่ไหน ?"   กลัวแต 
มรณภัย  ไปเรือนแลว  กลาววา  "หลอน  ภัตสําหรับฉันสําเร็จแลว  
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หรือ  ?"   ภรรยา  กลาววา   "ยังต้ังอยูบนเตา   นาย."  เขาไมอาจ 
จะรออยู  จนกวาภรรยาจะปลงภัตลงได  จึงใหภรรยาเอากระบวยตัก   
น้ําขาวเท  (ปนกับ)  ขาวท่ีแฉะนั้นเอง  ลงในกระเชาพรอมดวยกับตาม 
แตจะได   ถอืเอาแลว  เดินดุมไปแลวส้ินทางโยชนหน่ึง. 
        เมื่อเขากําลังเดินไปน่ันแหละ   ภัตไดสุกแลว.  เขาแบงภัต 
ไวหนอยหน่ึง  กระทําไมใหเปนเดนบริโภคอยู  พบคนเดินทางคนหน่ึง 
จึงกลาววา   "ภัตหนอยหน่ึงเทาน้ัน  ฉันแบงออกกระทําไมใหเปน 
เดนมีอยู,   เธอจงรับไปบริโภคเถิด  นาย."   เขารับไปบริโภคแลว. 
แมบุรุษนอกน้ี  บรโิภคแลว  ก็โปรยภัตลงในน้ํากํามือหนึ่ง  บวนปาก 
แลว  ประกาศข้ึน  ๓  ครัง้ดวยเสียงอันดังวา  "ขอพวกนาค  ครุฑ 
และเทวดา  ผูสิงอยูในประเทศแหงแมน้ําน้ี  จงฟงคําของขาพเจา; 
พระราชาทรงปรารถนาจะลงอาชญาแกขาพเจา  ทรงบังคับขาพเจา 
วา  "เธอจงนําเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมา,"  กภั็ตท่ี 
ขาพเจาใหแกมนุษยเดินทางแลว,  ทานที่ขาพเจาใหแลวน้ัน  มอีานิสงส 
ต้ังพัน,  ภัตที่ขาพเจาใหแกปลาทั้งหลายในนํ้า,   ทานท่ีขาพเจาใหนั้น 
มีอานิสงสต้ังรอย,  ขาพเจาใหผลบุญประมาณเทานี้  ใหเปนสวนบุญ 
แกทานท้ังหลาย;   ทานท้ังหลายจงนําดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอก 
อุบลมาใหแกขาพเจาเถิด." 
        พระยานาค  ผูอาศัยอยูในประเทศน้ัน  ไดยินเสียงนั้น  จึงไปสู 
สํานักบุรุษน้ัน  ดวยเพศแหงคนแก  กลาววา "ทานพูดอะไร ?  บุรุษ 
นั้น  จึงกลาวซ้ําอยางนั้นน่ันแหละ,  เมื่อพระยานาค  กลาววา  "ทาน  
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จงใหสวนบุญน้ันแกเรา,"   จึงกลาววา  "เราให  นาย"  เม่ือพระยา   
นาค  กลาวแมอีกวา  "ทานจงให,"  ก็กลาว  (ยืนคํา)  วา  "เราให 
นาย."  พระยานาคนั้น  ใหนําสวนบุญมาอยางนั้นสิ้น  ๒-๓  คราวแลว 
จึงไดใหดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล  (แกบุรุษน้ัน). 
        ฝายพระราชา  ทรงดําริวา  "ธรรมดามนุษยทั้งหลาย  มีมนต 
มาก,  ถาบุรษุน้ัน  พึงได  (ของน้ัน)  ดวยอุบายบางอยางไซร,  กิจ 
ของเราก็ไมพึงสําเร็จ,"  ทาวเธอรับสั่งใหปดประตู  (เมือง)  เสียแต 
วันทีเดียว  แลวใหนําลูกดาลไปยังสํานักของพระองค. 
        บุรุษแมนอกน้ี  มาทนัในเวลาพระราชาทรงสรงสนานเหมือน 
กัน  เมื่อไมไดประตู   จึงเรียกคนยามประตู   กลาววา  "ทานจงเปด 
ประตู."   คนยามประตูกลาววา  "เราไมอาจจะเปดได,  พระราชา 
รับสั่งใหนําลูกดาลไปสูพระราชมนเทียรแตกาลยังวันทีเดียว."  บุรุษ 
นั้น  แมบอกวา  "เราเปนราชทูต, ทานจงเปดประตู"  เม่ือไมได 
ประตู   จึงคิดวา  "บัดนี้  เราจะไมมีชีวิต,  เราจักทําอยางไรหนอ 
แล ?"   แลวโยนกอนดินไปท่ีธรณีประตูขางบน  แขวนดอกไมไวบน 
ธรณีประตูนั้น  ตะโกนรองข้ึน  ๓  ครั้งวา  "ชาวพระนคร  ผูเจริญ 
ทั้งหลาย   ขอทานท้ังหลาย   จงรูความที่กิจอันขาพเจากระทําตาม 
รับสั่งของพระราชาแลวเถิด;  พระราชาทรงใครจะยังเราใหพินาศ  ดวย 
เหตุไมสมควร"   แลวคิดอยูวา  "เราจักไปที่ไหนหนอแล ?  ไดทํา 
ความตกลงใจวา  "ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย  มีใจออนโยน,  เราจักไป 
สูวิหารแลวนอน."   ธรรมดาสัตวเหลาน้ี  ในเวลาไดรับสุข  ไมทราบ  
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แมความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู  พอถูกทุกขครอบงํา  จึงปรารถนา  
จะไปวิหาร;  เพราะเหตุนั้น  แมบุรุษนัน้  ก็คิดวา  "ที่พ่ึงอยางอ่ืน 
ของเราไมมี"   จึงไปยังวิหาร  นอนอยูในที่สําราญแหงหนึ่ง  แมเมื่อ 
พระราชา  ไมไดการหลับอยูตลอดราตรี  ทรงรําพึงถึงหญิงอยู, 
ความรุมรอนเพราะกามเกิดข้ึนแลว.  ทาวเธอทรงคิดวา  "ในขณะ 
ที่ราตรีสวางแลวน่ันแหละ  เราจักใหฆาบุรุษน้ันเสีย   แลวใหนําเอา 
หญิงน้ันมา." 
                  [เรื่องของเปรตผูกลาวอักษร  ท.ุ  ส.  น.  โส.] 
        ในขณะนั้นนั่นแล  บรุุษ  ๔  คนที่เกิด  ในนรกชื่อโลหกุมภี  ซึ่ง 
ลึกได  ๖๐  โยชน  ถูกไฟนรกไหมกลิง้ไปมาอยู  ดุจขาวสารในหมอท่ี 
กําลังเดือดพลาน  (จมลงไป)   ถึงพ้ืนภายใต  ๓  หมื่นปแลว  (ลอด 
ข้ึนมา)  ถึงท่ีขอบปากอีกโดย  ๓  หม่ืนปอีก.   สัตวนรกเหลานั้น ยก 
ศีรษะข้ึนและดูกันและกันแลว  ปรารถนาเพ่ือจะกลาวคาถาตนละคาถา 
(แต)   ไมอาจจะกลาวได  จึงกลาวอักษรตนและอักษร  แลวหมุนกลับไป 
สูโลหกุมภีอยางเดิม. 
        พระราชา  เมื่อไมทรงไดการหลับ  ไดยินเสียงน้ันในระหวางแหง 
มัชฌิมยาม  ทรงหวาดหว่ัน  มีพระทยัสะดุง   ทรงดําริวา  "อันตราย 
แหงชีวิต  จักมีแกเราหรือหนอ ?   หรือจักมีแกพระอัครมเหสี,  หรือ 
ราชสมบัติของเราจักพินาศ ?,"   ไมอาจหลับพระเนตรทั้ง  ๒ ไดตลอดคืน 
ยังรุง.  พอเวลาอรุณข้ึน  ทาวเธอรับสั่งใหหาปุโรหิตมาแลว  ตรัสวา 
"อาจารย  เสยีงที่นากลัวอยางใหญ  เราไดยินในระหวางแหงมัชฌิมยาม.  
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เราไมทราบวา  'อันตรายจักมีแกราชสมบัติ  หรือแกพระมเหสี  แกเรา 
หรือแกใคร ?'   เพราะเหตุนั้น  เราจึงใหเชิญทานมา." 
                       [พราหมณโงใหพระราชาบูชายัญ]  
        ปุโรหิต.  ขาแตมหาราช  เสียงทีพ่ระองคทรงสดับอยางไร ? 
        ราชา.  อาจารย  เราไดยินเสียงเหลาน้ีวา  'ทุ.  ส.  น.  โส.'  ทาน 
จงใครครวญผลสําเร็จแหงเสียงเหลาน้ีดู. 
        เหตุอะไร  ๆ  ยอมไมปรากฏแกพราหมณ  ราวกะเขาไปสูที่มืด 
ใหญ.  ปุโรหิตน้ันกลัววา  "ก็เม่ือเราทูลวา  'ขาพระองคไมทราบ'  ดังน้ี 
ลาภสักการะของเราจักเส่ือม"  จึงทูลวา  "ขาแตมหาราช  เหตุนี้หนัก." 
        ราชา.  เหตุอะไร ? อาจารย. 
        ปุโรหิต.  อันตรายแหงชีวิต  จะปรากฏแกพระองค. 
        พระราชาทรงหวาดหว่ันต้ัง  ๒  เทา  ตรัสวา  "อาจารย  เหตุ 
เครื่องบําบัดอะไร ๆ  มีอยูหรือ ?" 
        ปุโรหิต.  มีอยูมหาราช,  พระองคอยาทรงหวาดหว่ันเลย,  ขา 
พระองครูพระเวท ๓๑. 
        ราชา.  เราไดอะไรเลา ?  จึงจะควร. 
        ปุโรหิต.  ขอเดชะ  พระองคทรงบูชายัญ  มีสตัวอยางละ  ๑๐๐ 
ทุกอยางแลว  จักไดชีวิต. 
        ราชา.  ไดอะไร  ?  จึงควร 
 
๑.  เวท   ๓  คือ  อิรุพเพท  เปนคัมภีรมีคาถากลาวถึงช่ือเทวดาและออนวอนขอใหชวยกําจัดภัย 
ตาง  ๆ  ๑  ยชพุเพท  เปนคัมภีรกลาวถึงพิธีการบูชายัญ  เชน  เชนสรวงตาง ๆ  ๑  สามเพท เปน 
คัมภีรกลาวถึงอุบายชนะศึก ๑.  
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        ปุโรหิตนั้น  เมื่อจะใหจับปาณชาติชนิดหน่ึง ๆ  ใหไดชนดิ 
ละ  ๑๐๐  อยางนี้  คือ  ชาง ๑๐๐  มา  ๑๐๐  โคอุสภะ  ๑๐๐ แมโคนม  ๑๐๐  
แพะ  ๑๐๐  แกะ  ๑๐๐  ไก ๑๐๐  สกุร ๑๐๐  เด็กชาย ๑๐๐  เด็กหญิง ๑๐๐, 
จึงคิดวา  "ถาเราจักใหจับเอาแตจําพวกเนื้อเทาน้ัน,  ชนทั้งหลายก็จะ 
พูดวา  'ปุโรหิต  ใหจับเอาแตสัตวที่เปนของกินไดสําหรับตนเทาน้ัน;" 
เพราะเหตุนั้น  จึงใหจับทั้งพวก  ชาง  มา และมนุษย  (ดวย).   พระ 
ราชาทรงดําริวา  "ความเปนอยูของเราน่ันแหละเปนลาภของเรา"  จึง 
ตรัสวา  "ทานจงจับสัตวทุกชนิดเร็ว."  พวกมนุษยผูที่ไดรับสั่ง  ก็จับ 
เอามากเกินประมาณ. 
                                [บาลีโกสลสังยุตต] 
        จริงอยู   พระธรรมสงัคาหกาจารย  กลาวแมคําน้ีไวในโกสล- 
สังยุตตวา  "ก็โดยสมัยนัน้แล  ยัญใหญเปนอาการปรากฏเฉพาะ 
แกพระเจาปเสนทิโกศลแลว,  โคอุสภะ  ๕๐๐  ลูกโคผู  ๕๐๐  ลูกโคตัวเมีย 
๕๐๐  แพะ  ๕๐๐  แกะ๕๐๐  ถกูนําเขาไปหาหลักแลว  เพ่ือประโยชน 
แกยัญ,  สัตวเหลาน้ันแมใด  คือทาสก็ดี,  ทาสีก็ดี,  คนใชก็ด,ี  กรรมกร 
ก็ดี,  ยอมมีเพ่ือยัญน้ัน,  สัตวแมเหลานั้น  ถูกเขาคุกคามดวยอาชญา 
ถูกภัยคุกคามแลว  มีหนาชุมดวยนํ้าตา  รองไห   กระทําบริกรรม 
(คร่ําครวญ)  อยู." 
              [พระนางมัลลิกาทรงเปลื้องทุกขของสัตว] 
        มหาชน  คร่ําครวญอยูเพ่ือประโยชนแกหมูญาติของตน ๆ   ได 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๐๙.  
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รองเสียงดังแลว;   เสียงนั้น  ไดเปนราวกะวาเสียงถลมแหงมหาปฐพี. 
ครั้งน้ัน พระนางมัลลิกาเทวี  ทรงสดับเสียงนั้นแลว  เสด็จไปสูราชสํานัก  
ทูลถามวา  "ขาแตมหาราช  เพราะเหตุไรหนอแล ?  พระอินทรียของ 
พระองคไมเปนปกติ,  พระองคยอมทรงปรากฏดจุมีพระรูปอิดโรย." 
        ราชา.  ประโยชนอะไรของเธอเลา ?  มัลลิกา,  เธอไมรูอสรพิษ 
เลื้อยอยูในที่ใกลหูของเราหรือ  ? 
        มลัลิกา.  นั่นเหตุอะไร ?  พระเจาขา. 
        ราชา.  ในสวนราตรี  เราไดยินเสียงชื่อเห็นปานนี้,  เราจึงถาม 
ปุโรหิต  ไดสดับวา  'อันตรายแหงชีวิตยอมปรากฏแกพระองค,  พระ 
องคทรงบูชายัญ  มีสัตวชนิดละ ๑๐๐  ทุกชนิดแลว  จักไดชีวิต'  เรา 
จึงคิดวา  'ความเปนอยูของเราน่ันแหละ  เปนลาภของเรา'   จึงสั่งให 
จับสัตวเหลานี้ไวแลว. 
        พระนางมัลลิกาเทวี  ทูลวา  "ขาแตมหาราช  พระองคเปนคน 
อันธพาล;   ทรงมีภักษามาก  พระองคยอมเสวยโภชนะอันหุงดวยขาว 
ต้ังทะมาน   มีสูปะและพยัญชนะหลาก ๆ  หลายอยาง,  พระองคทรงราชย 
ในแควนทั้ง  ๒  ก็จริง,  แตพระปญญาของพระองคยังเขลา." 
        ราชา.  เพราะเหตุไร  ?  เธอจึงพูดอยางนั้น. 
        มลัลิกา. การไดชีวิตของคนอ่ืน   เพราะการตามของคนอ่ืน 
พระองคเคยเห็น  ณ  ที่ไหน  ?  เพราะเหตุไร  พระองคจึงทรงเชื่อถอย 
คําของพราหมณผูอันพาลแลว  โยนทกุขไปในเบื้องบนขอมหาชน 
เลา ?  พระศาสดา  ผูเปนอัครบุคคลของโลกท้ังเทวโลก  มีพระญาณ  
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ไมขัดของในกาลท้ังหลายมีอดีตกาลเปนตน  ประทับอยูในพระวิหาร 
ใกลเคียง,  พระองคทูลถามพระศาสดาน้ันแลว   จงทรงกระทําตาม 
พระโอวาทของพระองคเถิด.  
        ครั้งน้ันแล   พระราชา  เสด็จไปวิหารกับพระนางมัลลิกา  ดวย 
ยานเบา  ถูกมรณภัยคุกคามแลว  ไมอาจจะทูลอะไร ๆ  ได  ถวาย 
บังคมพระศาสดาแลว  ประทับนั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง.  ลําดับนั้น  พระ- 
ศาสดาทรงทักทายพระราชานั้นกอนวา   "เชญิเถิด   มหาบพิตร 
พระองคเสด็จมาจากไหนแตยังวันนักเลา ?"   พระราชาแมนั้น  ก็ทรง 
นั่งน่ิงเงียบเสีย.   ลําดับนั้น  พระนางมัลลิกา   กราบทูลแดพระผุมี- 
พระภาควา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ไดทราบวา  พระราชาทรงสดับเสียง 
(ประหลาด)   ในระหวางแหงมัชฌิมยาม,  เมื่อเชนนั้นทาวเธอจึงทรง 
บอกเหตุนั้นแกปุโรหิต,  ปุโรหิต   กราบทูลวา  'อันตรายแหงชีวิต 
จักมีแกพระองค,   เมื่อพระองคจับสัตวอยางละ  ๑๐๐  ทุกชนิด  บชูายัญ 
ดวยโลหิตในคอของสัตวเหลาน้ัน  เพ่ือประโยชนแกอันขจัดอันตรายน้ัน, 
พระองคจักไดชีวิต,'   พระราชาใหจับสัตวไวเปนอันมาก;  เพราะเหตุนั้น 
หมอนฉันจึงนําพระราชามา  ณ  ที่นี.้" 
        พระศาสดา.  ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ?  มหาบพิตร. 
        ราชา.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   เสียง   พระองคทรงสดับแลว  อยางไร ? 
        พระราชานั้น  ทลูโดยทํานองท่ีพระองคสดับแลว.  แสงสวางเปน 
อันเดียวไดปรากฏแดพระตถาคต  เพราะทรงสดับเน้ือความน้ัน.  ลําดับ  
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นั้น  พระศาสดา   ตรัสกะพระราชาน้ันวา  "พระองคอยางทรงหวาด- 
หว่ันเลย  มหาบพิตร,    อันตรายไมมีแกพระองค,  สัตวทั้งหลาย  
ผูมีกรรมลามก   เมื่อกระทําทุกขของตน ๆ ใหแจง  จึงกลาวอยางนี้." 
พระราชา  ทลูวา  "ก็กรรมอะไร ?  อันสัตวเหลานั้นกระทําไว  พระ 
เจาขา." 
                    [พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม] 
        พระผูมพีระภาค   เมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตวนรกเหลานั้น 
จึงตรัสวา  "ถากระน้ัน  พระองคจงทรงสดับ  มหาบพิตร"  แลว 
ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัส)  วา :- 
        "ในอดีตกาล  เมื่อมนุษยมีอายุ  ๒  หม่ืนป,   พระผูมีพระภาค 
พระนามวา  กัสสป   อุบติัข้ึนในโลก   เสด็จเที่ยวจาริกไปกับดวยพระ- 
ขีณาสพ  ๒  หม่ืน  ไดเสด็จถึงกรุงพาราณสี.  ชาวกรุงพาราณสี  ๒  คนบาง 
๓  คนบาง  มากกวาบาง  รวมเปนพวกเดียวกัน  ยงัอาคันตุกทานให 
เปนไปแลว.   ในกาลน้ัน  ในกรุงพาราณสีไดมีเศรษฐีบุตร ๔  คน  ม ี
สมบัติ  ๔๐  โกฏ ิ เปนสหายกัน  เศรษฐีบุตรเหลานั้น  ปรกึษากันวา "ใน 
เรือนของพวกเรามีทรัพยมาก,  พวกเราจะกระทําอะไรดวยทรัพยนั้น." 
        เมื่อพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน  เสด็จเที่ยวจาริกไปอยู  บรรดา 
เศรษฐีบุตรเหลาน้ัน  มิไดกลาววา  "พวกเราจักถวายทาน,  จัก 
กระทําบุชา, จักรักษาศีล,"   คนหน่ึงกลาวอยางนี้กอนวา  "พวกเรา 
ดื่มสุราท่ีเขม  เค้ียวกินเนื้อท่ีมีรสอรอย  จักเท่ียวไป,   ชีวิตน้ีของพวกเรา 
จักมีผล."  
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        อีกคนหนึ่ง  กลาวอยางนี้วา  "พวกเราจักบริโภคภัตแหงขาวสาร 
แหงขาวสาลีมีกลิ่นหอมท่ีเก็บคางไว   ๓  ป  ดวยรสเลิศตาง ๆ  เที่ยวไป."  
        อีกคนหนึ่ง  กลาวอยางนี้วา  "พวกเราจักใหเขาทอดของควร 
เค้ียวแปลก ๆ  มีประการตาง ๆ  เค้ียวกินเที่ยวไป." 
        อีกคนหนึ่ง  กลาวอยางนี้วา  "แนะเพ่ือน  พวกเราจักไมกระทํา 
กิจอะไร ๆ  แมอยางอ่ืน,  หญิงท้ังหลาย  เมื่อเรากลาววา  'จักให 
ทรัพย,'   ชื่อวาไมปรารถนา  ยอมไมมี;   เพราะเหตุนั้น  พวกเรารวบรวม 
ทรัพยไวแลว  จักประเลาประโลม  (หญิง)  ทําปรทาริกกรรม  (การ 
ประพฤติผิดในภรรยาของชายอ่ืน)." 
        เศรษฐีบุตรทั้งหมด  รับคําวา  "ตีละ ๆ "   ไดต้ังอยูในถอยคํา 
ของคนท่ี  ๔  นั้น.  จําเดิมแตนั้นมา  เศรษฐีบุตรเหลาน้ัน  สงทรัพยไป 
เพ่ือ  (บําเรอ)  หญิงท่ีมีรปูงาม  กระทําปรทาริกกรรมตลอด  ๒  หม่ืนป 
กระทํากาละแลว  บังเกิดในเวจีมหานรก. 
        เศรษฐีบุตรเหลาน้ัน  ไหมแลวในนรกส้ินพุทธันดรหน่ึง  กระทํา 
กาละในนรกนั้น   ดวยเศษผลกรรม  ก็เกิดในโลหกุมภีนรก   (อันลึก) 
๖๐  โยชน  (จมลง)   ถึงพ้ืนภายใต  ๓  หม่ืนป  (ลอยข้ึนมา)  ถึงปาก 
หมอโดย ๓   หม่ืนปอีก  เปนผูใครจะกลาวคาถาตนละคาถา  (แต)  ไม 
อาจจะกลาวได  กลาวตนละอักษรแลว  ก็หมุนกลบัเขาไปสูหมออยาง 
เดิมอีก,  พระองคจงบอก   มหาบพิตร,  พระองคไดสดับเสียงชื่อ 
อยางไร ? ทีแรก." 
        พระราชา.  เสียงวา  ทุ.   พระเจาขา.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 164 

        พระศาสดา  เมื่อจะทรงแสดงคาถาท่ีสัตวนรกน้ัน  กลาวไมเต็ม  
ทําใหเต็ม จึงตรัสอยางนี้วา :- 
                "เราท้ังหลายเหลาใด๑    เมือ่โภคะท้ังหลาย 
                มอียู  ไมไดถวายทาน,   ไมไดทําท่ีพ่ึงแกตน, 
                พวกเราเหลาน้ัน  จัดวามีชวีิตอยูชั่วชาแลว." 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา  ครั้นทรงประกาศเน้ือความแหงคาถานี้ 
แกพระราชาแลว  จึงตรัสถามวา  "มหาบพิตร  เสียงที่  ๒,  เสียงท่ี  ๓. 
เสียงที่  ๔,  พระองคไดสดับอยางไร ?"  เมื่อพระราชาทูลวา  "ชื่ออยางนี้ 
พระเจาขา"   เมื่อจะทรงยังอรรถที่เหลอืใหบริบูรณ  จึงตรัส  (คาถา)  วา :- 
                "เมื่อเราทั้งหลาย  ถูกไฟไหมอยูในนรก  ครบ  ๖ 
                หมื่นป  โดยประการท้ังปวง,  เมื่อไร  ทีสุ่ดจัก 
                ปรากฏ  ?  ผูนิรทุกขทั้งหลาย   ที่สุดยอมไมม,ี 
                ทีสุ่ดจักมีแตที่ไหน ?  ที่สุดจะไมปรากฏ.  เพราะ 
                วา    กรรมชั่ว   อันเราและทานไดกระทําไวแลว 
                ในกาลน้ัน.  เรานั้นไปจากท่ีนี่แลว  ไดกําเนิด 
                เปนมนุษย  จักเปนผูรูถอยคําท่ียาจกกลาว  ถึง 
                พรอมดวยศีล  ทํากุศลใหมากแน.๒" 
        พระศาสดา  ครั้นตรสัคาถาเหลานี้โดยลําดับ  ประกาศเนื้อความ 
แลว  จึงตรัสวา  "มหาบพิตร  ชนทั้ง  ๔  นั้น  ปรารถนาจะกลาวคาถา 
 
๑.  ปาฐะวา  เยสนฺโน  ฯ  เยสโน  เปน  ฉกฺ ีปจฺจตฺตตฺถ  ฯ  ลางปาฐะวา  เย  สนฺเต  ก็มี  ฯ 
๒.  ขุ.  เปต.  ๒๖/๒๕๗.  
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ตนละคาถา  เมื่อไมอาจจะกลาวได  กลาวตนละอักษรเทานั้น แลวเขา 
ไปสูโลกกุมภีนั้นนั่นแลอีก   ดวยประการฉะน้ีแล."  
        ไดยินวา  จําเดิมแตกาลแหงเสียงน้ัน  อันพระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงสดับแลว   ชนเหลาน้ัน  พลัดลงไป  ณ  ภายใตอยางเดิม  แมจนวันนี้ 
ก็ยังไมลวงหน่ึงพันป.   ความสังเวชใหญ   ไดเกิดข้ึนแกพระราชา  เพราะ 
ทรงสดับเทศนานั้น.  ทาวเธอทรงดําริวา  "ชื่อวาปรทาริกรรมน้ี 
หนักหนอ,  ไดยินวา  ชนทั้ง  ๔  ไหมแลวในอเวจีนรก  ตลอดพุทธันดร 
หน่ึง  จุติจากอเวจีนรกน้ันแลว  เกิดในโลหกุมภี   อันลึก  ๖๐  โยชน 
ไหมแลวในโลหกุมภีนั้น๑  ถึง  ๖  หม่ืนป,  แมอยางนี้  กาลเปนที่พน 
จากทุกขของชนเหลาน้ัน   ยังไมปรากฏ;   แมเราทําความเย่ือใยใน 
ภรรยาของชายอ่ืน  ไมไดหลับตลอดคืนยังรุง,   บัดนี้  จําเดิมแตนี้ไป 
เราจักไมผูกความพอในในภรรยาของชายอ่ืนละ"   จึงกราบทูลพระ- 
ตถาคตวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทราบความท่ีแหงราตรี 
นานในวันนี้." 
        ฝายบุรษุน้ัน   นั่งอยูในที่นั้นนั่นแหละ  ฟงถอยคําน้ันแลว  คิดวา 
"ปจจัยมีกําลัง  เราไดแลว"  จึงกราบทูลพระศาสดาวา   "ขาแต 
พระองคผูเจริญ  พระราชา   ทรงทราบความท่ีแหงราตรีนาน  ในวันนี้ 
กอน,  สวนขาพระองคเองไดทราบความท่ีแหงโยชนไกลในวันวาน." 
        พระศาสดา   ทรงเทียบเคียงถอยคําของคนแมทั้ง  ๒  แลว  ตรัสวา 
 
๑.  คําวา  อฏ----สี.  ม.  ยุ.  เปน  ตตฺถ----  
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"ราตรีของคนบางคนยอมเปนเวลานาน,  โยชนของคนบางคนเปนของ 
ไกล,   สวนสงสารของคนพาลยอมเปนสภาพยาว"  เม่ือจะทรงแสดง  
ธรรม   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
                "ราตรีของคนผูต่ืนอยู   นาน,   โยชนของคน 
                ลาแลว  ไกล,  สงสารของคนพาลท้ังหลาย 
                ผูไมรูอยูซึ่งสัทธรรม  ยอมยาว." 
                                           [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทีฆา  เปนตน  ความวา  ชื่อวาราตรี 
นี้มีเพียง  ๓  ยามเทานั้น,  แตสําหรับผูต่ืนอยู   อยูขางนาน  คือวา  ยอม 
ปรากฏเปนราวกะวา  ๒  เทา  ๓  เทา;   บุคคลผูเกียจครานมาก  ทําตน 
ใหเปนเหยื่อของหมูเรือด   นอนกลิ้งเกือกอยูตลอดจนพระอาทิตยข้ึน 
ก็ดี  ผูเสพกาม   บริโภคโภชนะที่ดีแลว  นอนอยูบนที่นอนอันเปนสิริก็ด ี
ยอมไมรูความที่ราตรีนั้นนาน,  สวนพระโยคาวจร  ผูเริ่มต้ังความเพียร 
ตลอดคืนยังรุงก็ดี  พระธรรมกถึก  แสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุง 
ก็ดี  บุคคลผูนั่งฟงธรรมอยูในท่ีใกลอาสนะตลอดคืนยังรุงก็ดี  ผูที่ถูก 
โรคทั้งหลาย  มีโรคในศีรษะเปนตนถูกตองแลว  หรือผูถึงทุกข  มีการ 
ตัดมือและเทาเปนตน  ถูกเวทนาครอบงําก็ดี   คนเดินทางไกล  เดินทาง 
ตลอดคืนก็ดี  ยอมรูความท่ีราตรีนั้นนาน. 
        บทวา  โยชน  เปนตน  ความวา  แมโยชนก็มีเพียง  ๔  คาวุต 
เทาน้ัน,   แตสําหรับผูลาแลว  คือผูบอบช้ําแลว  อยูขางไกล  คือวา  ยอม 
ปรากฏเปนราวกะวา  ๒  เทา  ๓  เทา.  จริงอยู  คนเดิมทางตลอดทั้งวัน  
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ลาแลว  พบคนเดินสวนทางมา  ถามวา  "บานขางหนาไกลเทาไร ?" 
เมื่อเขาบอกวา  "โยชนหน่ึง,"   ไปไดหนอยหน่ึง  ก็ถามคนแม  
อ่ืนอีก,   แมเมื่อคนอ่ืนนั้นบอกวา  "โยชนหน่ึง,"  ไปไดหนอยหนึ่ง 
อีก   ก็ถามแมคนอ่ืนอีก,   แมเขาก็กลาววา  "โยชนหน่ึง,"  คน 
เหลาน้ัน  ถูกคนผูเดินทางน้ันถามแลว ๆ  ก็บอกวา  "โยชนหน่ึง," 
เขาคิดวา  "โยชนนี้  ไกลจริงหนอ"   ยอมสําคัญโยชนหน่ึงเปนราว 
กับวา  ๒-๓  โยชน. 
        บทวา  พาลาน  เปนตน  ความวา  สวนสงสารของชนพาลท้ังหลาย 
ผูไมรูประโยชนในโลกน้ีและประโยชนในโลกหนา  คือผูไมอาจเพ่ือ 
กระทําท่ีสุดแหงสังสารวัฏ,  ผูไมรูแจงสัทธรรม   อันตางดวยธรรม  ม ี
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗   เปนตน  ที่พระอริยเจาท้ังหลายรูแลวกระทําท่ีสุด 
แหงสงสารได  ยอมชื่อวายาว.   แทจรงิ   สงสารน้ัน  ชื่อวายาว   ตาม 
ธรรมดาของตนเอง.   สมจริงดังพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสไววา๑ 

"ภิกษุทั้งหลาย  สงสารน้ีมีที่สุดอันใคร ๆ  ไปตามไมรูแลว,   เบื้องตน 
เบื้องปลาย  (แหงสงสารนั้น)   ยอมไมปรากฏ."   แตสําหรับชนพาล 
ทั้งหลาย  ผูไมสามารถจะทําท่ีสุดได  ยอมยาวแททีเดียว. 
        ในกาลจบเทศนา  บุรุษนั้น  บรรลุโสดาปตติผลแลว,  ชนแม 
เหลาอ่ืนเปนอันมาก   ก็บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดาปตติผลเปนตน, 
เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังน้ีแล. 
        พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแลว   กําลังเสด็จไป   รับสั่งให 
 
๑.  ส.  นิทาน.  ๑๖/๒๑๒.  
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ปลอยสัตวเหลาน้ัน  จากเครื่องจองจําแลว.   บรรดามนุษยและสัตว 
เหลาน้ัน  หญิงและชายท้ังหลาย  พนจากเครื่องผูก  สนานศีรษะแลว  
ไปสูเรือนของตน ๆ  กลาวสรรเสริญพระคุณแหงพระนางมัลลิกาวา 
"เราทั้งหลายไดชีวิตเพราะอาศัยพระเทวีองคใด,  ขอพระนางมัลลิกา- 
เทวีพระองคนั้น  ผูเปนพระแมเจาของเราทั้งหลาย  จงทรงพระชนม 
อยูตลอดกาลนานเทอญ." 
        ในเวลาเย็น  ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา  "นา 
สรรเสริญ !   พระนางมัลลิกาน้ีฉลาดหนอ   ทรงอาศัยพระปญญาของ 
พระองคไดใหชีวิตทานแกชนมีประมาณเทาน้ีแลว." 
                  [พระนางมัลลิกาเคยชวยทุกขคนในชาติกอน] 
        พระศาสดาเสด็จมาแลว    ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บดันี้ 
เธอทั้งหลาย  นั่งประชุมกนัดวยถอยคําอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลวา  "ดวยถอยคําชื่อนี้"  จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   พระนาง 
มัลลิกา  ทรงอาศัยพระปญญาของตน  ใหชีวิตทานแกมหาชนในบัดนี้ 
เทาน้ันหามิได,  ถึงในกาลกอน   พระนางก็ไดใหแลวเหมือนกัน"  เม่ือ 
จะทรงประกาศความน้ัน  จึงทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัส)  วา :- 
        "ในอดีตกาล  โอรสของพระเจาพาราณสีเขาไปสูตนไทรตนหน่ึง 
แลว  ทรงออนวอนเทวดาผูเกิด  ณ  ตนไทรนั้นวา  "ขาแตเทวราช 
ผูเปนเจา  ในชมพูทวีปนี้  มีพระราชา  ๑๐๑  พระอคัรมเหสี  ๑๐๑,  ถา 
ขาพเจาจักไดราชสมบัติโดยกาลลวงไปแหงบิดาไซร,  ขาพเจาจักทําพลี 
ดวยเลือดในลําคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหลาน้ัน."  พระ 
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กุมารน้ัน  เมือ่พระบิดาสวรรคตแลว  ไดรับราชสมบัติ  (สมพระ 
ประสงค)  ทรงคิดวา  "เราไดรับราชสมบัติดวยอานุภาพของเทวดา  
เราจักทําพลีแกเทวดานั้น"   จึงเสด็จออไปดวยเสนาหมูใหญ   ยงั 
พระราชาพระองคหน่ึง   ใหเปนไปในอํานาจของตนแลว  ทําพระราชา 
พระองคอ่ืนและอื่นอีก   กับดวยพระราชาพระองคนั้น  ใหอยูใน 
อํานาจของตน   ทําพระราชาท้ังหมดใหอยูในอํานาจของตน  ดวย 
ประการฉะน้ีแลว    ทรงพาไปพรอมกับพระอัครมเหสีทั้งหลาย,  ทรง 
ละพระเทวีพระนามวาธัมมทินนา  ผูทรงพระครรภแก  ซึ่งเปนพระ 
อัครมเหสีของพระราชาพระนามวาอุคคเสน   ซึ่งเปนพระราชาองคเล็ก 
กวาพระราชาท้ังปวงไว  เสด็จไป   ทรงดําริวา   "เราจักใหชนเหลาน้ี 
ดื่มน้ําเจือยาพิษใหตาย"   จึงใหชนทั้งหลายชําระโคนไมใหสะอาดแลว. 
        เทวดาคิดวา  "พระราชาองคนี้  เมื่อจับพระราชาประมาณเทาน้ี 
ทรงอาศัยเราจึงจับ,   ทาวเธอทรงใครจะทําพลีกรรมแกเราดวยโลหิต 
ในลําพระศอของพระราชาเหลาน้ัน,  ก็ถาพระราชาน้ี   จักทรงสําเร็จ 
โทษพระราชาเหลาน้ันไซร,   พระราชวงศในชมพูทวีปจักขาดสูญ, 
แมโคนไมของเรา   ก็จักไมสะอาด,  เราจักอาจหามพระราชานั้นไดไหม 
หนอแล ?"   เทวดานั้น  ใครครวญอยูก็รูวา  "เราจักไมอาจ"  จึงเขา 
ไปหาเทวดาองคอ่ืน   บอกเน้ือความน้ันแลว  กลาววา  "ทานจักอาจ 
หรือ ?"  เทวดานั้น แมอันเทวดา  (ที่ถูกถาม)   นัน้หามแลว,   จึง 
เขาไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งส้ิน   อยางนี้คือ  'เขาไปหาเทวดาองคอ่ืน  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 170 

และองคอ่ืน'    แมถูกเทวดาเหลาน้ันหามแลว  จึงไปสํานักของทาว- 
มหาราชท้ัง  ๔  ในเวลาท่ีแมทาวมหาราชทั้ง  ๔  นัน้   หามแลวดวย 
คําวา  "พวกเราไมอาจ,   แตวาพระราชาของเราท้ังหลาย  เปนผูวิเศษ  
กวาพวกเราดวยบุญและปญญา,  ทานจงทูลถามพระราชาน้ันเถิด"  ดังน้ี 
แลว  จึงเขาไปเฝาทาวสักกะ   กราบทูลเนื้อความน้ันแลว  ทลูวา 
"ขอเดชะ  เมื่อพระองคถึงความเปนผูขวนขวายนอยเสียแลว  ขัตติยวงศ 
จักขาดสูญ,   ขอพระองคจงทรงเปนที่พํานักแหงขัตติยวงศนั้นเถิด." 
        ทาวสักกะตรัสวา  "แมเราก็ไมอาจเพ่ือจะหามพระราชานั้น,  แต 
จักบอกอุบายแกทาน"   แลวทรงบอกอุบายวา  "ไปเถิดทาน,  เมื่อ 
พระราชาทรงเห็นอยูนั้นแหล,   ทานจงนุงผาแดง  แสดงอาการดุจออก 
ไปจากตนไมของตน,   เมื่อเชนนั้น  พระราชาทรงดําริวา  "เทวดาของ 
เราไปอยู,   เราจักใหเทวดานั้นกลับมา"  แลวจักออนวอนทานดวย 
ประการตาง  ๆ,  เมื่อเชนนั้น  ทานพึงกลาวกะพระราชานั้นวา  'ทาน 
บนตอเราไววา   จักนําพระราชา  ๑๐๑  กับพระอัครมเหสีทั้งหลายมาทํา 
พลีดวยโลหิตในลําพระศอของพระราชาเหลาน้ัน'   (แต)   ทรงทิ้ง 
พระเทวีของพระเจาอุคคเสนไวแลวเสด็จมา;   เราจักไมรับพลีของคน 
ผูมักพูดเท็จ   เชนกับพระองค;   นัยวา   เมื่อทานกลาวอยางนี้  พระราชา 
จักใหนําพระเทวีนั้นมา,  พระเทวีนั้น   จักแสดงธรรมแกพระราชา  ให 
ชีวิตทานแกชนมีประมาณเทาน้ี."   ทาวสักกะ   ตรัสบอกอุบายน้ีแก 
เทวดาดวยเหตุนี้.   เทวดาไดกระทําตามน้ันแลว  แมพระราชา  รับสั่ง 
ใหนําพระเทวีนั้นมาแลว.  
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                            [เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา] 
        พระเทวีนั้นมาถวายบังคมพระราชา   (ผูสามี)  ของตนเทานั้น  
แมประทับนั่ง  ณ   ที่สุดแหงพระราชาเหลาน้ัน, พระราชากริ้วตอพระ- 
เทวีนั้นวา  "เมื่อเราดํารงอยูในตําแหนงผูใหญกวาพระราชาทั้งปวง  นาง 
ยังไหวสามีของตน  ซึ่งเปนผูนอยกวาพระราชาทั้งปวงได."  ลําดับนั้น 
พระเทวีทูลกับพระราชาน้ันวา  "เรื่องอะไรของหมอมฉันตองเกี่ยวของ 
ในพระองคเลา ?  กพ็ระราชาพระองคนี้   เปนสามีผูใหความเปนใหญ 
แกหมอมฉัน,   หมอมฉันไมไหวพระราชาพระองคนี้แลว  จักไหว 
พระองค  เพราะเหตุไร ?"   เมื่อชนนั้นเห็นอยูนั้นเทียว  รกุขเทวดา 
กลาววา  "อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ,   อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ" 
แลวบูชาพระเทวีนั้น  ดวยดอกไมกํามือหนึ่ง. 
        พระราชา   ตรัสอีกวา  "ถาเธอไมไหวเราไซร,  เพราะเหตุไร 
จึงไมไหวเทวดาของเราผูมีอานุภาพมากอยางนี้  ผูใหสิริแหงความเปน 
พระราชาเลา ?"   พระเทวีทูลวา   "ขาแตมหาราช  พระราชาทั้งหลาย 
อันพระองคทรงตั้งอยูในบุญของพระองค  จึงจับได,  ไมใชเทวดาจับ 
ถวาย."   เทวดากลาวกะพระเทวีอีกวา  "อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ, 
อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ"   แลวบูชาเหมือนอยางนั้น. 
        พระเทวีนั้นทูลพระราชาอีกวา  "พระองคตรัสวา  'พระราชา 
ทั้งหลายมีประมาณเทาน้ี  เทวดาจับใหแกเรา.'   บัดนี้  ตนไมถกูไฟไหม 
ณ  ขางซายในเบื้องบนแหงเทวดาของพระองค,  เพราะเหตุไร  เทวดา 
นั้นจึงไมอาจเพ่ือจะยังไฟน้ันใหดับได ?   ถาเทวดาผูมีอานุภาพมาก  
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อยางนั้น."   เทวดากลาวกะพระเทวีแมอีกวา  "อยางนั้น   พระเทวี  
ผูเจริญ,  อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ"   แลวบูชาเหมือนอยางนั้น. 
        พระเทวียืนตรัสอยู   ทั้งทรงพระกันแสง   ทั้งทรงพระสรวล. 
ลําดับนั้น  พระราชา  ตรสักะพระเทวีนั้นวา  "เธอเปนบาหรือ  ?" 
        พระเทวี.  ขอเดชะ   เพราะเหตุไร ?   พระองคจึงตรัสอยางนั้น, 
หญิงท้ังหลายผูเชนกับหมอมฉัน  ไมใชเปนบา. 
        พระราชา.   เมื่อเชนนั้น  เพราะเหตุไร  เธอจึงรองไหและหัวเราะ ? 
        พระเทวี  ทูลวา  "ขอพระองคจงสดับเถิด   มหาราช;  ก็ใน 
อดีตกาล  หมอมฉันเปนกุลธิดา  เมื่ออยูในตระกูลสามี  เห็นแขกผูเปน 
สหายของสามีมาแลว  ใครเพ่ือหุงขาวเพ่ือแขกน้ัน  จึงใหกหาปณะแก 
นางทาสี  ดวยส่ังวา   'เจาจงซื้อเน้ือมา'   เมื่อนางทาสีนั้นไมไดเนื้อมา 
แลว  กลาววา  'เนื้อไมมี'   จึงตัดศีรษะแมแพะที่นอนอยูเบ้ืองหลัง 
เรือน  จัดแจงภัตเสร็จ;   หมอมฉันนั้น  ตัดศีรษะแมแพะตัวเดียว  ไหม 
ในนรก   ดวยเศษผลแหงกรรม  จึงไดถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแมแพะ 
นั้น;   พระองคสําเร็จโทษชนมีประมาณเทาน้ี  เมื่อไรจักพนจากทุกข, 
หมอมฉันระลึกถึงทุกขอันใหญของพระองคดังน้ี  อยางนี้จึงรองไห" 
ดังน้ีแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "หมอมฉันตัดคอแมแพะตัวเดียว   ไหมอยูแลว 
        (ในนรก)    ดวยการนับขน  (แพะ),   ขาแตพระ- 
        องคผูกษัตริย  พระองคตัดคอของมนุษยเปนอันมาก   
        จักกระทําอยางไร ?"  
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        พระราชา.   เมื่อเชนนั้น  เธอหัวเราะเพราะเหตุไร ? 
        พระเทวี.  ขาแตมหาราช  หมอมฉันยินดีวา   'เราพนจากทุกข 
นั้นแลว'   จึงหัวเราะ.  
        เทวดากลาวกะพระเทวีนั้นอีกวา  "อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ, 
อยางนั้น  พระเทวีผูเจริญ"  แลวบูชาดวยดอกไมกํามือหนึ่ง. 
        พระราชา   ทรงดําริวา   "นาสลด !   กรรมของเราหนัก  ไดยินวา 
พระเทวีนี้  ฆาแมแพะตัวเดียว  ไหมในนรกแลว   ดวยเศษแหงผล 
กรรม   ถูกตัดศีรษะดวยการนับขนแหงแมแพะนั้น,   เราฆาชนมี 
ประมาณเทานี้   จักถึงความสวัสดีเมื่อไร ?"    ดังน้ีแลว  จึงทรงปลอย 
พระราชาทั้งหมด  ถวายบังคมพระราชาผูแกกวาตน   ทรงประคอง 
อัญชลีแกพระราชาที่หนุมกวา   ยังพระราชาท้ังหมดใหทรงอดโทษแลว 
ทรงสงไปสูที่ของตน ๆ  อยางเดิม. 
        พระศาสดา   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา 
"อยางนั้นภิกษุทั้งหลาย  พระนางมัลลิกาอาศัยปญญาของตน  ประทาน 
ชีวิตทานแกมหาชนในบัดนี้เทาน้ันหามิได,   ถึงในกาลกอน  พระนาง 
ก็ไดประทานแลวเหมือนกัน"   แลวทรงประชุมเรื่องอดีตวา  "พระเจา 
พาราณสี   ในกาลน้ัน   ไดเปนพระเจาปเสนทิโกศล,   พระนางธัมมทินนา- 
เทวี   เปนพระนางมัลลิกา,   รุกขเทวดาคือเราเอง."   ครั้นทรงประชุม 
เรื่องอดีตอยางนั้นแลว   เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก  จึงตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ชือ่วาปาณาติบาต  เปนโทษไมสมควรท่ีบุคคลจะพึงกระทํา, 
เพราะวา  บุคคลผูฆาสัตวเปนปกติ  ยอมเศราโศกสิ้นกาลนาน"  จึงตรัส  
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พระคาถานี้วา  :-   
        "ถาสัตวทั้งหลายพึงรูอยางน้ีวา  'ชาติสมภพนี้ 
        เปนทุกข,  สัตวไมพึงฆาสัตว  เพราะวา  ผูฆา 
        สัตวเปนปกติ   ยอมเศราโศก." 
                  เรื่องบุรุษคนใดคนหน่ึง  จบ.  
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          ๒.  เรือ่งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ*  [๔๖] 
                                    [ขอความเบ้ืองตน]   
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ทรงปรารภสัทธิ- 
วิหาริกของพระมหากัสสปเถระ   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "จรฺเจ 
นาธิคจฺเฉยฺย"  เปนตน. 
                    [ผูเกียจครานมักอางความดีของคนอ่ืน] 
        เทศนาต้ังข้ึนในกรุงราชคฤห.  ไดยินวา   สัทธิวิหาริก  ๒  รูป 
อุปฏฐากพระเถระผูอาศัยกรุงราชคฤหอยูในถ้ําปปผลิ.   บรรดาภิกษุ  ๒ 
รูปนั้น  รูปหนึ่งกระทําวัตรโดยเคารพ,  รูปหน่ึงแสดงวัตรที่ภิกษุนั้น 
กระทําแลวเปนเหมือนตนกระทํา  รูความที่น้ําลางหนาและไมชําระฟน 
อันภิกษุนั้นจัดแจงแลว  จึงเรียน  (พระเถระ)  วา  "น้ําลางหนา 
และไมชําระฟน  กระผมจัดแจงแลว  ขอรับ,   ขอทานจงลางหนาเถิด." 
แมในกาลทํากิจมีการลางเทาและสรงนํ้าเปนตน  ก็ยอมเรียนอยางนั้น 
เหมือนกัน. 
        ภิกษุนอกน้ี   คิดวา  "ภิกษุนี้ยอมแสดงวัตรที่เรากระทําแลว 
เปนเหมือนวาตนกระทําแลวตลอดกาลเปนนิตย,  ชางเถิดขอน้ัน,  เรา 
จักกระทําส่ิงที่ควรกระทําแกเธอ;"   เมื่อภิกษุนั้น  ฉันแลว  หลับอยู 
นั่นแล,   ตมน้ําอาบแลว  ตักใสในหมอใบหน่ึง  ต้ังไวหลังซุม,  แต 
ใหเหลือนํ้าไวในภาชนะตมน้ําประมาณกระบวยหนึ่ง  แลวต้ังไวใหพน 
ไออยู. 
         
*  พระมหาเฉย   ป.ธ.  ๗  วดัสัมพันธวงศ  แปล   (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).  
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                                      [กรรมตามทัน]  
        ในเวลาเย็น  ภิกษุนอกน้ีต่ืนข้ึน  เห็นไอพลุงออกอยู   จึงคิดวา 
"น้ําจักเปนน้ําอันภิกษุนั้นตมแลวต้ังไวในซุม"   รีบไปไหวพระเถระ 
แลวเรียนวา  "น้ํากระผมต้ังไวในซุม  ขอรับ,   นิมนตทานสรงเถิด" 
แลวก็เขาไปสูซุมกับดวยพระเถระเหมือนกัน.   พระเถระ  เมื่อไมเห็น 
น้ํา  จึงกลาววา  "น้ําอยูที่ไหน  ?  คุณ"  ภิกษุหนุมไปยังโรงไฟ  จวง 
กระบวยลงในภาชนะ  รูความท่ีภาชนะเปลา   จึงโพนทนาวา  "ขอทาน 
จงดูกรรมของภิกษุหัวด้ือ,  เธอยกภาชนะเปลาข้ึนต้ังไวบนเตา  แลวไป 
ไหนเสีย ?  กระผมเรียนดวยเขาใจวา  "น้ํามีอยูในซุม"   ดังน้ีแลวก็ได 
ถือเอาหมอนํ้าไปยังทานํ้า. 
        ฝายภิกษุนอกน้ี   นําเอานํ้ามาจากหลังซุมแลวต้ังไวในซุม.  แม 
พระเถระ  คิดวา  "ภิกษุหนุมรูปนี้  กลาววา  'น้ํากระผมตมต้ังไวใน 
ซุมแลว,   นิมนตทานมา  สรงเถิด  ขอรับ'   บัดนี้  โพนทนาอยูถือเอา 
หมอไปสูทาน้ํา,   นี่เหตุอะไรหนอแล ?"   ใครครวญดู  ก็รูวา  "ภิกษุ 
หนุมรูปนั้น  ประกาศกิจวัตรที่ภิกษุนี้กระทําแลวเปนดังวาตนกระทําแลว 
ตลอดกาลเทานี้"  ไดใหโอวาทแกเธอผูมาน่ังในเวลาเย็นวา  "คุณ  ชื่อ 
วาภิกษุ   กลาวกิจท่ีตนกระทําแลวน่ันแหละวา  'ตนกระทําแลว'    ยอม 
ควร,   จะกลาวกิจท่ีตนมิไดกระทําวา  'เปนกิจท่ีตนกระทําแลว'  ยอม 
ไมควร;   บัดนี้  เธอกลาววา  'น้ําผมต้ังไวในซุม,   นิมนตทานสรงเถิด 
ขอรับ'   เมื่อเราเขาไปยืนอยู,   ถือหมอนํ้าโพนทนาไป,   ชื่อวาบรรพชิต 
กระทําอยางนั้น   ยอมไมควร."  
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        ภิกษุนัน้   กลาววา   "ทานท้ังหลาย  จงดูกรรมของพระเถระ,  
พระเถระ   อาศัยเหตุสักวานํ้า  จึงกลาวกะเราอยางนี้"   โกรธแลว 
ในวันรุงข้ึน   ไมเขาไปบิณฑบาตกับพระเถระ.   พระเถระไดไปสู 
ประเทศแหงหน่ึงกับภิกษุนอกน้ี.  เมื่อพระเถระไปแลว  ภิกษุนัน้  ไป 
สูตระกูลอุปฏฐากของพระเถร  ถูกอุปฏฐากถามวา  "พระเถระไป 
ไหน ?    ขอรับ"   จึงบอกวา  "ความไมผาสุกเกิดแกพระเถระ,  ทาน 
นั่งอยูในวิหารนั่นเอง." 
        อุปฏฐาก.   ก็ไดอะไรเลา  จึงจะควร ?  ขอรับ. 
        ภิกษุ.  ไดยินวา  ทานทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานน้ี. 
        อุปฏฐากท้ังหลาย  ไดจัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนั้นกลาวนั่นเอง 
ถวายแลว.  ภิกษุนั้น  ฉันอาหารน้ันในระหวางหนทางแล  ไปสูวิหาร 
แลว. 
                    [พระเถระจับความเลวทรามของศิษยได] 
        ฝายพระเถระ   ไดผาเนื้อละเอียดผืนใหญในท่ี ๆ   ไปแลว  ก็ไดให 
แกภิกษุหนุมผูไปกับดวยตน.  ภิกษุหนุมนั้น   ยอมผาน้ันแลว ไดกระทํา 
ใหเปนผาสําหรับนุงหมแหงตน.   ในวันรุงข้ึน  พระเถระไปสูตระกูล 
อุปฏฐากน้ัน,   เมื่อพวกอุปฏฐาก  กลาววา   "ทานผูเจริญ   พวก 
ขาพเจาทราบวา  'ไดยินวา  ความไมผาสุกเกิดแกทาน'   จึงจัดแจง 
อาหารสงไป  โดยทํานองท่ีภิกษุหนุมกลาวนั่นเอง   ความผาสุกเกิด 
แกทานเพราะฉันแลวหรือ  ?"    ก็นิ่งเสีย.   ก็พระเถระ  ไปสูวิหารแลว 
กลาวกะภิกษุหนุมนั้นผูไหวแลว  นั่งอยูในเวลาเย็นอยางนี้วา  "คุณ  
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ไดยินวา   วานน้ี  เธอกระทํากรรมชื่อนี้,   กรรมน้ี  ไมสมควรแก 
บรรพชิตท้ังหลาย,  บรรพชิตกระทําวิญญัติ  (ขอ)   แลว  ยอมไม  
สมควร." 
                  [ประทุษรายแกผูมีคุณตายไปเกิดไปอเวจี] 
        ภิกษุนัน้  โกรธแลว  ผูกอาฆาตในพระเถระวา  "ในวันกอน 
พระเถระอาศัยเหตุสักวาน้ํา  กระทําเราใหเปนคนมักพูดเท็จ  ในวันนี้ 
เพราะเหตุที่เราบริโภคภัตกํามือหนึ่งในสกุลอุปฏฐากของตน  จึงกลาว 
กะเราวา   'บรรพชิตกระทําวิญญัติบริโภค   ยอมไมควร'  แมผา 
ทานก็ใหแกภิกษุผูบํารุงตนเทานั้น;   โอ !  กรรมของพระเถระหนัก, 
เราจักรูสิ่งท่ีเราควรกระทําแกพระเถระนั้น"   ในวันรุงข้ึน  เมื่อพระ 
เถระเขาไปสูบาน,  สวนตนพักอยูในวิหาร  จับทอนไม  ทุกวัตถ ุ
ทั้งหลายมีภาชนะสําหรับใชสอยเปนตน  แลวจุดไฟท่ีบรรณศาลา  ของ 
พระเถระ,   สิ่งใดไฟไมไหม,  เอาพลองทุบทําลายสิ่งน้ันแลว  ออกหนีไป 
กระทํากาละแลว  เกิดในอเวจีมหานรก.  มหาชนต้ังเรื่องสนทนากันวา 
"ไดยินวา  สัทธิวิหาริกของพระเถระ  ไมอดทนเหตุสักวาการกลาว 
สอน   โกรธเผาบรรณศาลาแลวหนีไป." 
        ตอมาภายหลัง  ภิกษุรูปหน่ึง  ออกจากรุงราชคฤห  ใคร  จะ 
เฝาพระศาสดา   ไปถึงพระเชตวัน  ถวายบังคมพระศาสดา  อันพระ 
ศาสดาทรงกระทําปฏิสันถารแลว   ตรสัถามวา   "เธอมาจากไหน ? 
ทูลวา  "มาจากกรุงราชคฤห  พระเจาขา." 
        พระศาสดา.   มหากัสสปบุตรเรา  อยูสบายหรอื ?  
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        ภิกษุ.   สบาย   พระเจาขา.  แตวา  สัทธิวิหาริกของทานรูปหน่ึง 
โกรธดวยเหตุสักวาการกลาวสอน  เผาบรรณศาลาแลวหนีไป.  
        พระศาสดา   ตรัสวา  "ภิกษุนั้น  ฟงโอวาทแลวโกรธในบดันี้ 
เทาน้ันหามิได,   แมในกาลกอน  ก็โกรธแลวเหมือนกัน ;   และภิกษุนั้น 
ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได,   แมในกาลกอน  ก็ประทษุราย 
แลวเหมือนกัน;"  ดังน้ีแลว  ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัส)  วา :- 
                           [เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน] 
        ในอดีตกาล  เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในกรุง- 
พาราณสี   นกขมิ้นตัวหนึ่ง   ทํารังอยูในหิมวันตประเทศ.  ตอมา 
วันหน่ึง  เมื่อฝนกําลังตก,  ลิงตัวหนึ่ง  สะทานอยูเพราะความหนาว 
ไดไปยังประเทศน้ัน.   นกขม้ินเห็นลิงน้ัน  จึงกลาวคาถาวา๑ :- 
                "วานร   ศีรษะและมือเทาของทานก็มีเหมือน 
                ของมนุษย,  เมื่อเชนนั้น   เพราะโทษอะไร 
                หนอ  ?   เรือนของทานจึงไมม.ี" 
        ลิง  คิดวา  "มือและเทาของเรามีอยูก็จริง,   ถึงกระน้ัน  เรา 
พิจารณาแลว  พึงกระทําเรือนดวยปญญาใด,   ปญญาน้ันของเรา 
ยอมไมมี."   ใครจะประกาศเนื้อความน้ัน  จึงกลาวคาถานี้วา :- 
                "นกขมิ้น  ศีรษะและมือเทาของเรา  ยอมม ี
                เหมือนของมนษุย,    บัณฑติท้ังหลายกลาววา 
                ปญญาใด   ประเสริฐในมนษุยทั้งหลาย,  ปญญา 
 
๑. ขุ.  ชา.   จตกฺุก.   ๒๗/๑๒๔.  ตทฏกถา.  ๔/๓๑๕.  
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                นัน้  ยอมไมมแีมแกเรา.๑" 
        ลําดับนั้น  เมื่อนกขม้ินจะติเตียนลิงน้ันวา   "การอยูครองเรือน  
จักสําเร็จแกทานผูเห็นปานนี้ไดอยางไร  ?"    จึงกลาว  ๒ คาถานี้วา :- 
                "สุขภาพ   ยอมไมมีแกบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง 
                มจีิตเบา   (กลบักลอก)   มกัประทุษรายมิตร 
                มปีกติไมยั่งยืนเปนนิตย.   ทานน้ันจงกระทํา 
                อานุภาพเถิด   จงเปนไปลวงความเปนปกติ 
                (ของตน)  เสีย,   จงกระทํากระทอมเปนที่ 
                ปองกันหนาวและลมเถิด  กบี่." 
        ลิง   คิดวา  "นกขมิ้นตัวน้ี   ยอมกระทําเราใหเปนผูมีจิตไม 
มั่นคง   มีจิตเบา  มักประทุษรายมิตร   มีปกติไมยั่งยืน,   บัดนี้  เรา 
จักแสดงความท่ีเรามักเปนผูประทุษรายมิตรตอมัน"   จึงขยี้รังโปรย 
ลงแลว.   นก  เมื่อลิงน้ัน  จับเอารังอยูนั่นแหละ  หนีออกไปโดยขาง 
หน่ึงแลว. 
                                   [ทรงประมวลชาดก] 
        พระศาสดา   ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงประมวล 
ชาดกวา  "ลงิในกาลนั้น  ไดเปนภิกษุผูประทุษรายกุฎีในบัดนี้,   นก 
ขมิ้น  คือกัสสป."   ครั้งประมวลชาดกมาแลว  จึงตรัสวา  "อยางนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้น   ประทุษรายกุฎีในบัดนี้เทานั้นหามิได, 
 
๑.  ถาตัดบท   ยาหุ  เปน  ยา - อหุ  กแ็ปลวา   แตขาพเจาไมมีปญญา  ท่ีเปนส่ิงประเสริฐสุด 
ในหมูมนุษย.  
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แมในกาลกอน   ภิกษุนัน้โกรธในเพราะโอวาทแลว  ก็ประทษุรายกุฎี 
แลว   (เหมือนกัน) ;     การอยูของกัสสปบุตรเราคนเดียวเทาน้ัน  
ดีกวาการอยูรวมกับคนพาลผูเห็นปานน้ัน"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถา 
นี้วา :- 
                ถาบุคคลเมื่อเท่ียวไป   ไมพึงประสบสหายผู 
                ประเสริฐกวา  ผูเชนกับ  (ดวยคุณ)   ของตน 
                ไซร,  พึงทําความเที่ยวไปคนเดียวใหมั่น, เพราะ 
                วา  คุณเครื่องเปนสหาย  ยอมไมมใีนเพราะคน 
                พาล." 
                                            [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  ในบทวา   จร   บัณฑิตพึงทราบการเท่ียวไป 
ดวยใจ  ไมเกี่ยวการเท่ียวไปดวยอิริยาบถ,   อธิบายวา  เมื่อแสวงหา 
กัลยาณมิตร. 
        บาทพระคาถาวา   เสยฺย   สทิสมตฺตโน   ความวา   ถาไมพึงได 
สหายผูยิ่งกวา  หรือผูแมนกัน  ดวยคุณคือศีล  สมาธิ  ปญญาของตน. 
        บทวา   เอกจริย   ความวา  ก็ในสหายเหลาน้ัน  บุคคลเมื่อได 
สหายผูดีกวา   ยอมเจริญดวยคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน,   เมื่อไดสหาย 
ผูเชนกัน   ยอมไมเสื่อมจากคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน,   แตเมื่ออยูโดย 
รวมกันกับสหายท่ีเลว   ทาํการสมโภคและบริโภคโดยความเปนพวก 
เดียวกัน   ยอมเสื่อมจากคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน. 
        เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค   จึงตรัสคําน้ีวา  "บุคคลผูเห็น  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 182 

ปานน้ัน  อันบัณฑิตไมพึงเสพ   ไมพึงคบ   ไมพึงเขาไปน่ังใกล,  เวน 
ไวแตความเอ็นดู  เวนไวแตความอนุเคราะห."  
        เพราะเหตุนั้น  หากบุคคลอาศัยความการุญ  คิดวา  "บุคคลน้ี 
อาศัยเรา   จักเจริญดวยคุณท้ังหลายมีศีลเปนตน"   ไมหวังตอบแทน 
อยูซึ่งวัตถุอะไร  ๆ  จากบุคคลน้ัน  ชื่อวายอมอาจสงเคราะหบุคคล 
นั้นได,  การอาศัยความการุญสงเคราะหดังน้ีนั้นเปนการดี; ถาไมอาจ 
จะสงเคราะห  (อยางนั้น)   ได,  พึงทําความเท่ียวไปผูเดียวใหมั่น 
คือวา  ทําความเปนคนโดดเดี่ยวเทาน้ันใหมั่น  อยูแตผูเดียวในอิริยาบถ 
ทั้งปวง. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        ตอบวา  "เพราะคุณเครื่องเปนสหาย  ยอมไมมีในเพาะชน 
พาล."  อธิบายวา   จุลศีล  มชัฌิมศีล  มหาศีล   กถาวัตถุ  ๑๐ 
ธุดงคคุณ   ๑๓  วิปสสนาคุณ  มรรค  ๔  ผล  ๔  วิชชา  ๓  อภิญญา  ๖ 
ชื่อวาคุณเครื่องเปนสหาย,   คุณเครื่องเปนสหายน้ี  ยอมไมมีเพราะ 
อาศัยคนพาล. 
        ในกาลจบเทศนา   อาคันตุกภิกษุ  บรรลุโสดาปตติผลแลว,  ชน 
แมเหลาอ่ืนเปนอันมาก    ก็บรรลุอริยผลท้ังหลายมีโสดาปตติผลเปนตน. 
เทศนาไดเปนไปกับดวยประโยชนแกมหาชน  ดงัน้ีแล. 
                  เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ  จบ.  
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                        ๓.  เรื่องอานนทเศรษฐี* [๔๗] 
                                [ขอความเบ้ืองตน]          
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ทรงปรารภอานนท- 
เศรษฐี  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปุตฺตามตฺถิ  ธนมตฺถิ"  เปนตน. 
                 [อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรใหตระหน่ี] 
        ไดยินวา    ในกรุงสาวัตถี  เศรษฐีชื่ออานนทมีสมบัติประมาณ 
๘๐  โกฏิ  (แต)   เปนคนตระหน่ีมาก.  อานนทเศรษฐีนั้น  ใหพวกญาติ 
ประชุมกันทกุกึ่งเดือนแลว   กลาวสอนบุตร  (ของตน)  ผูชื่อวามูลสิร ิ
ใน  ๓  เวลาอยางนี้วา   "เจาอยาไดทําความสําคัญวา  'ทรัพย  ๔๐  โกฏ ิ
นี้มาก,'   เจาไมควรใหทรัพยที่มีอยู,   ควรยังทรัพยใหมใหเกิดข้ึน, 
เพราะเม่ือบุคคลทํากหาปณะแมหน่ึง ๆ  ใหเสื่อมไป   ทรัพยยอมส้ิน 
ดวยเหมือนกัน;  เพราะเหตุนั้น 
                บคุคลผูฉลาด  พึงเห็นความส้ินแหงยาสําหรับ 
                หยอด  (ตา)   ความกอนขึน้แหงตัวปลวกทั้งหลาย 
                และการประมวลมาแหงตัวผ้ึงท้ังหลาย   พึงอยู 
                ครองเรือน. 
               [อานนทเศรษฐีตายไปเกิดในตระกูลคนจัณฑาล] 
        โดยสมัยอ่ืนอีก   อานนทเศรษฐีนั้นไมบอกขุมทรัพยใหญ  ๕  แหง 
ของตนแกบุตร  อาศัยทรพัย   มีความหมนหมองเพราะมลทิน 
 
*  พระมหาเฉย  ป.  ธ.  ๗   วัดสัมพันธวงศ  แปล.  (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี)  
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คือความตระหนี่  ทํากาละแลว,  ถือปฏิสนธิในทองของหญิงจัณฑาล 
คนหน่ึง  ในจําพวกจัณฑาลพันตระกูล   ที่อยูอาศัยในบานใกลประตู 
แหงหน่ึง   แหงพระนครนั้นนั่นเอง.  พระราชา  ทรงทราบการทํากาละ  
ของอานนทเศรษฐีแลว   รับสั่งใหเรียกมูลสิริผูบุตรของเรามา  ทรง 
ต้ังไวในตําแหนงเศรษฐี. 
        ตระกูลแหงคนจัณฑาลต้ังพันแมนั้น  ทํางานเพ่ือคาจาง  โดย 
ความเปนพวกเดียวกันเทียว   เปนอยู   จําเดิมแตกาลถือปฏิสนธขิอง 
ทารกนั้น   ยอมไมไดคาจางเลย   ทั้งไมไดแมกอนขาวเกินไปกวา 
อาหารพอยังอัตภาพใหเปนไป.   พวกเขากลาววา  "บัดนี้  เรา 
ทั้งหลายแมทําการงานอยู   ยอมไมไดอาหารสักวากอนขาว,   หญิง 
กาลกัณณีพึงมีในระหวางเราทั้งหลาย"   ดังน้ีแลว   จึงแยกกัน 
ออกเปน  ๒  พวก   จนมารดาบิดาของทารกน้ันอยูแผนกหนึ่งตางหาก, 
ไลมารดาของทารกน้ันออก   ดวยคิดวา  "หญิงกาฬกัณณีเกิดใน 
ตระกูลนี้."    ทารกนั้นยังอยูในทองของหญิงน้ันตราบใด,   หญิงน้ันได 
อาหารแมสักวายังอัตภาพใหเปนไปโดยฝดเคืองตราบนั้น  คลอดบุตรแลว. 
        ทารกนัน้  ไดมีมือและเทา  นัยนตา  หู  จมูก   และปากไมต้ังอยู 
ในที่ตามปกติ.  ทารกนั้น  ประกอบดวยความวิกลแหงอวัยวะเห็นปาน 
นั้น  ไดมีรูปนาเกลียดเหลือเกิน   ดุจปศาลคลุกฝุน.  แมเม่ือเปนเชนนี้ 
มารดาก็ไมละบุตรนั้น.   จริงอยู   มารดายอมมีความเยื่อใยเปนกําลัง 
ในบุตรที่อยูในทอง.   นางเลี้ยงทารกน้ันอยูโดยฝดเคือง,   ในวันที่ 
พาเขาไป  ไมไดอะไร ๆ  เลย,   ในวันที่ใหเขาอยูบานแลวไปเองนั่นแล  
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จึงไดคาจาง.   
                   [มารดาปลอยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]  
        ตอมา   ในกาลท่ีทารกนั้นสามารถเท่ียวไป  เพ่ือกอนขาวเลี้ยง 
ตัวได   นางวางกระเบื้องไวในมือแลว  กลาวกะบุตรนั้นวา  "พอ  แม 
อาศัยเจาถึงความลําบากมาก,  บัดนี้   แมไมอาจเลี้ยงเจาได,  อาหาร 
วัตถุทั้งหลายมีขาวเปนตนท่ีเขาจัดไว  เพ่ือคนท้ังหลายมีคนกําพราและ 
คนเดินทางเปนตนมีอยูในนครน้ี,   เจาจงเที่ยวไปเพ่ือภิกษาในนครน้ัน 
เลี้ยงชีพเถิด."   ดังน้ีแลว  ปลอยบุตรนัน้ไป.   ทารกนั้นเที่ยวไปตาม 
ลําดับเรือน   ถึงท่ีแหงตนเกิดในคราวเปนอานนทเศรษฐีแลว  เปนผู 
ระลึกชาติได  เขาไปสูเรือนของตน.  ใคร ๆ  ไมไดสังเกตเขา  ในซุม 
ประตูทั้ง  ๓.  ในซุมประตูที่ ๔  พวกบุตรของมูลสิริเศรษฐีเห็น  (เขา) 
แลวมีใจหวาดเสียวรองไหแลว.   ลําดับนั้น  พวกบุรุษของเศรษฐี 
กลาวกระทารกน้ันวา  "เองจงออกไป   คนกาฬกัณณี"  โบยพลาง 
นําออกไปโยนไวที่กองหยากเยื่อ. 
                    [พระศาสดาแสดงธรรมแกมูลสิริเศรษฐี] 
        พระศาสดา  มีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ   เสด็จบิณฑบาต 
ถึงท่ีนั้นแลว  ทอดพระเนตรดูพระเถระ  อันพระเถระนั้นทูลถาม 
แลว   ตรัสบอกพฤติการณนั้น,   พระเถระใหเชิญมูลสิริเศรษฐีมาแลว. 
หมูมหาชนประชุมกันแลว.   พระศาสดา   ตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมา 
แลว  ตรัสถามวา  "ทานรูจักทารกนั่นไหม  ?"   เมื่อมูลสิริเศรษฐีนั้น 
ทูลวา  "ไมรูจัก"   จึงตรัสวา  "ทารกนั้น  คืออานนทเศรษฐีผูบิดา  
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ของทาน"   แลวยังทารกน้ันใหบอก   (ขุมทรัพย)   ดวยพระดํารัสวา 
"อานนทเศรษฐี   ทานจงบอกขุมทรัพยใหญ  ๕  แหงแกบุตรของทาน" 
แลวทรงยังมูลสิริเศรษฐีผูไมเชื่ออยูนั้นใหเชื่อแลว.  มูลสิริเศรษฐีนั้น  
ไดถึงพระศาสดาเปนสรณะแลว.     พระศาสดาเม่ือจะทรงแสดงธรรม 
แกมูลสิริเศรษฐีนั้น  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "คนพาล   ยอมเดือดรอนวา  'บุตรท้ังหลายของเรา 
        มีอยู,   ทรัพย  (ของเรา)   มีอยู,'     ตนแล   ยอม 
        ไมมีแตตน,   บุตรท้ังหลายจักมีแตที่ไหน  ? ทรัพย 
        จักมีแตที่ไหน ?" 
                                         [แกอรรถ] 
        พึงทราบเน้ือความแหงถาคานั้นวา :- 
        "คนพาลยอมเดือนรอนดวยความอยากในบุตร   และดวยความ 
อยากในทรัพยวา  'บุตรทั้งหลายของเรามีอยู,    ทรัพยของเรามีอยู,' คือ 
ยอมลําบาก  ยอมถึงทุกข;   คือ  ยอมเดือดรอน   "บตุรทั้งหลายของ 
เราฉิบหายแลว,"   ยอมเดือนรอนวา  "ฉิบหายอยู,"   ยอมเดือดรอนวา 
"จักฉิบหาย."   แมในทรพัยก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   คนพาลยอมเดือดรอน 
ดวยอาการ  ๖  อยาง   ดวยประการฉะน้ี,   คนพาลแมพยายามอยูในที่ 
ทั้งหลาย   มทีางบกและทางน้ําเปนตน  ทั้งกลางคืนและกลางวันโดยประ- 
การตาง ๆ  ดวยคิดวา  "เราจักเลี้ยงบุตรทั้งหลาย"   ชื่อวายอมเดือดรอน, 
แมทํากรรมท้ังหลายมีการทํานาและการคาขายเปนตน  ดวยคิดวา  "เรา  
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จักยังทรัพยใหเกิดข้ึน"   ชื่อวายอมเดือดรอนเหมือนกัน;    ก็เม่ือเขา 
เดือดรอนอยูอยางนี้   ตนแลชื่อวายอมไมมีแกตน,  เมื่อเขาไมอาจทํา 
ตนท่ีถึงทุกขดวยความคับแคนนั้นใหถึงสุขได  แมในปจจุบันกาล  ตน  
ของเขาแลชื่อวายอมไมมีแกตน,  เมื่อเขานอนแลวบนเตียงเปนท่ีตาย 
ถูกเวทนาท้ังหลายมีความตายเปนที่สุด   เผาอยูราวกะวาถูกเปลวเพลิง 
เผาอยู  เมื่อเครื่องตอและเครื่องผูก  (เสนเอ็น)   จะขาดไป  เมื่อราง 
กระดูกจะแตกไป   แมเม่ือเขาหลับตาเห็นปรโลก   ลืมตาเห็นอิธโลกอยู 
ตนแลแมอันเขาใหอาบน้ําวันละ  ๒  ครั้งใหบริโภควันละ  ๓  ครั้ง  ประดับ 
ดวยของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน   เลี้ยงแลวตลอดชวิีต  ก็ชื่อวา 
ยอมไมมีแกตน  เพราะความท่ีตนเปนผูไมสามารถจะทําเครื่องตนทาน 
ทุกขโดยความเปนสหายได;   บุตรจักมีแตที่ไหน ?  ทรัพยจักมีแตที่ 
ไหน  ?   คือวาในสมัยนั้น;     บุตรหรือทรัพยจักทําอะไรไดเลา ?   แมเม่ือ 
อานนทเศรษฐีไมใหอะไร ๆ  แกใคร  ๆ   รวบรวมทรัพยไวเพ่ือ 
ประโยชนแกบุตร   นอนบนเตียงเปนท่ีตายในกาลกอนก็ดี    ถงึทุกขนี้ใน 
บัดนี้ก็ดี,  บุตรแตที่ไหน  ?  ทรัพยแตที่ไหน  ?   คือวาบุตรหรือทรัพยนํา 
ทุกขอะไรไปได ?   หรือใหสุขอะไรเกิดข้ึนไดเลา ?" 
        ในกาลจบเทศนา   การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว  ๘๔,๐๐๐,    เทศนา 
ไดมีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังนี้แล. 
                                 เรื่องอานนทเศรษฐี  จบ.  
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                       ๔.  เรื่องโจรผูทําลายปม*  [๔๘] 
                                  [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพวก 
โจรผูทําลายปม   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "โย   พาโล   มฺตี 
พาลฺย"  เปนตน. 
                           [โจรลักของที่ขอดไวที่พกผา] 
        ไดยินวา  โจร  ๒  คนนั้นเปนสหายกัน  ไปสูพระเชตวันกับ 
มหาชนผูไปอยูเพ่ือตองการฟงธรรม,  โจรคนหน่ึงไดฟงธรรมกถาแลว, 
โจรคนหน่ึงมองดูของที่ตนควรถือเอา.   บรรดาโจรทั้ง  ๒  นัน้  โจรผู 
ฟงธรรมอยู   บรรลุโสดาปตติผลแลว.   โจรนอกนีไ้ดทรัพยประมาณ  ๕ 
มาสกท่ีขอดไวที่ชายผาของอุบาสกคนหนึ่ง.   ทรพัยนั้นเปนคาอาหาร 
ในเรือนของเขาแลว,   ยอมไมสําเร็จผลในเรือนของโจรผูโสดาบัน 
นอกน้ี. 
        ครั้งน้ัน  โจรผูสหายกับภรรยาของตน   เมื่อจะเยยหยันโจรผู 
โสดาบันนั้น   จึงกลาววา  "ทานไมยังแมคาอาหารใหสําเร็จในเรือน 
ของตน  เพราะความท่ีตนฉลาดเกินไป."   สหายผูโสดาบันนอกน้ีคิดวา 
"เจาคนนี้   ยอมสําคัญความที่ตนเปนบัณฑิต  ดวยความเปนพาลทีเดียว 
หนอ"   เพ่ือจะกราบทูลความเปนไปน้ันแดพระศาสดา  จึงไปสูพระ- 
เชตวันกับญาติทั้งหลาย  กราบทูลแลว 
 
*  พระมหาเฉย  ป.  ธ.  ๗   วัดสัมพันธวงศ  แปล.   (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).  
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                       [ผูรูสึกตัววาโงยอมเปนบัณฑิตได]  
        พระศาสดา   เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกเขา   จึงตรัสพระคาถา 
นี้วา :- 
        "บุคคลใดโง   ยอมสาํคัญความท่ีแหงตนเปนคน 
        โง,   บุคคลน้ันจะเปนบัณฑิตเพราะเหตุนั้นไดบาง; 
        สวนบุคคลใดเปนคนโง   มีความสาํคัญวาตนเปน 
        บณัฑิต   บุคคลนั้นแล   เราเรียกวา  'คนโง" 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  โย   พาโล   ความวา  บุคคลใด 
เปนคนโง   คือมิใชเปนบัณฑิต   ยอมสําคัญ   คือยอมรูความท่ีตนเปน 
คนโง   คือความเปนคนเขลานั้น  ดวยตนเองวา  "เราเปนคนเขลา." 
        สองบทวา   เตน  โส  ความวา   ดวยเหตุนั้น  บุคคลน้ันจะ 
เปนบัณฑิตไดบาง   หรือจะเปนเชนกับบัณฑิตไดบาง. 
        ก็เขารูอยูวา   "เราเปนคนโง"   เขาไปหา   เขาไปนั่งใกลคนอ่ืน 
ซึ่งเปนบัณฑิต  อันบัณฑิตน้ันกลาวสอนอยู  พร่ําสอนอยู  เพ่ือประโยชน 
แกความเปนบัณฑิต  เรียนเอาโอวาทนั้นแลว   ยอมเปนบัณฑิต  หรือ 
เปนบัณฑิตกวาได. 
        สองบทวา   ส    เว  พาโล  ความวา  สวนบุคคลใดเปนคนโง 
อยู   เปนผูมคีวามสําคัญวาตนเปนบัณฑิตถายเดียวอยางนี้วา  "คนอ่ืน 
ใครเลา ?  จะเปนพหุสูต  เปนธรรมกถกึ    ทรงวินัย  มีวาทะกลาวคุณ 
เครื่องขจัดกิเลส  เชนกับดวยเรามีอยู"    บุคคลน้ันไมเขาไปหา  ไมเขา  
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ไปน่ังใกลบุคคลอื่นซึ่งเปนบัณฑิต   ยอมไมเรียนปริยัติเลย,   ยอมไม  
บําเพ็ญขอปฏิบัติ,  ยอมถึงความเปนคนโงโดยสวนเดียวแท,   บุคคลน้ัน 
ยอมเปนเหมือนโจรทําลายปมฉะน้ัน.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาค 
จึงตรัสคําน้ีวา  "ส  เว   พาโลติ  วุจฺจติ." 
        ในกาลจบเทศนา   มหาชนพรอมดวยญาติทั้งหลายของโจรผู 
โสดาบันนอกน้ี  บรรลุโสดาปตติผลแลว  ดังนี้แล. 
                              เรื่องโจรผูทําลายปม  จบ.  
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                           ๕.  เรื่องพระอุทายีเถระ*  [๔๗] 
                                     [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภพระ 
อุทายีเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   "ยาวชีวมฺป   เจ  พาโล" 
เปนตน. 
                                     [คนไมรูมักถอืตัว] 
        ไดยินวา  พระอุทายีเถระนั้น   เมื่อพระเถระผูใหญหลีกไปแลวไปสู 
โรงธรรมแลว  นั่งบนธรรมาสน.   ตอมาวันหน่ึง   พวกภิกษุอาคันตุกะเห็น 
พระอุทายีเถระนั้นแลวเขาใจวา  "ภิกษุนี้จักเปนพระมหาเถระผูพหุสูต" 
จึงถามปญหาปฏิสังยุตดวยขันธเปนตนแลว   ติเตียนทานผูไมรูอยูซึ่งพระ 
พุทธวจนะอะไร  ๆ  วา  "นี่พระเถระอะไร ?   อยูในพระวิหารเดียวกัน 
กับพระพุทธเจา  ยังไมรูธรรมแมสักวาขันธธาตุและอายตนะ"  ดังน้ีแลว 
จึงกราบทูลความเปนไปน้ันแดพระตถาคต.   ลําดับนั้น  พระศาสดา 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพวกภิกษุอาคันตุกะน้ัน    จึงตรัสพระคาถา 
นี้วา :- 
        "ถาคนพาล   เขาไปนั่งใกลบัณฑติอยู  แมจน 
        ตลอดชวีิต,  เขายอมไมรูธรรม  เหมือนทัพพี 
        ไมรูรสแกง  ฉะนั้น." 
 
*  พระหมาเฉย  ป.  ธ.  ๗   วัดสัมพันธวงศ  แปล.  (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).  
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                                         [แกอรรถ]  
        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา  :- 
        "ชื่อวาคนพาลน่ี   เขาไปหาอยู  เขาไปน่ังใกลอยู  ซึ่งบัณฑิต 
แมจนตลอดชีวิต   ยอมไมรูปริยัติธรรมอยางนี้วา   'นี่เปนพุทธพจน 
พระพุทธพจนมีประมาณเทาน้ี'  หรือซึ่งปฏิปตติธรรมและปฏิเวธรรม 
อยางนี้วา  'ธรรมนี้เปนเครื่องอยู,   ธรรมนี้เปนมารยาท,  นี้เปนโคจร 
กรรมน้ีเปนไปกับดวยโทษ,   กรรมน้ีหาโทษมิได,   กรรมนี้ควรเสพ; 
กรรมน้ีไมควรเสพ;   สิ่งน้ีพึงแทงตลอด,  สิ่งน้ีควรกระทําใหแจง." 
        ถามวา  "เหมือนอะไร ?" 
        แกวา  "เหมือนทัพพีไมรูรสแกงฉะน้ัน." 
        อธิบายวา  เหมือนอยางวาทัพพี   แมคนแกงตางชนิด  มีประการ 
ตางๆ    อยูจนกรอนไป  ยอมไมรูรสแกงวา   'นี้รสเค็ม,  นี้รสจืด,  นี้รสขม, 
นี้รสข่ืน,   นี้รสเผ็ด,   นี้รสเปรี้ยว,   นี้รสไมเปรี้ยว,  นี้รสฝาด  ฉันใด; 
คนพาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตตลอดชีวิต   ยอมไมรูธรรมมีประการดังกลาว 
แลว  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
        ในกาลจบเทศนา   จิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ   หลุดพนแลวจาก 
อาสวะทั้งหลาย  ดังน้ีแล. 
                                 เรื่องพระอุทายีเถระ  จบ.  
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                       ๖.  เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา*  [๕๐] 
                                  [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพรเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุชาว 
เมืองปาฐา  ประมาณ  ๓๐  รูป   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "มหุุตฺตมป 
เจ   วิฺ ู"  เปนตน. 
                                [ภิกษุสมาทานธุดงค] 
        ความพิสดารวา   พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมคราวแรกใน 
ชัฏแหงปาไรฝายแกสหาย  ๓๐  นั้น  ผูแสวงหญิงอยู.   ในกาลน้ัน 
สหายท้ังหมดเทียว   ถึงความเปนเอหิภิกษุ  เปนผูทรงบาตรและจีวร 
อันสําเร็จแลวดวยฤทธิ์  สมาทานธุดงค  ๑๓  ประพฤติอยู  โดยลวงไป 
แหงกาลนาน  เขาไปเฝาพระศาสดาแมอีก   ฟงอนมตัคค๑ธรรมเทศนา 
บรรลุพระอรหัตแลว  ณ  อาสนะนั้นน่ันเอง. 
        ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันในธรรมสภาวา  "นาอัศจรรยหนอ ! 
ภิกษุเหลาน้ี  รูแจงธรรมพลันทีเดียว."   พระศาสดา  ทรงสดับกถานั้น 
แลว  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ไมใชแตในบัดนี้เทานั้น,   แมในกาล 
กอน   ภิกษุเหลาน้ี   เปนนักเลงเปนสหายกันประมาณ  ๓๐  คน  ฟง 
ธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ   ในตุณฑิลชาดก๒  รูแจงธรรม 
ไดฉับพลันทีเดียว  สมาทานศีล  ๕  แลว,  เพราะอุปนิสัยนั้นนั่นเอง  เขา 
เหลาน้ัน  จึงบรรลุพระอรหัต  ณ  อาสนะที่ตนน่ังแลวทีเดียวในกาลบัดนี้" 
 
*  พระมหาเฉย  ป.  ธ.  ๗   วัดสัมพันธวงศ  แปล.  (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี) 
๑. ส.  นิทาน.  ๑๖/๒๐๒.  ๒.  ข.  ชา.  ฉกฺก   ๒๗/๒๐๐  ตทฏกถา.  ๕/๗๘.  
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ดังน้ีแลว   เมือ่จะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :-  
        "ถาวิญูชน   เขาไปนั่งใกลบัณฑิต  แมครูเดียว, 
        เขายอมรูแจงธรรมไดฉับพลัน,   เหมือนลิ้นรูรส 
        แกงฉะนั้น." 
                                       [แกอรรถ] 
        พึงทราบเน้ือความแหงพระคาถาน้ันวา :- 
        "ถาวิญูชน  คือวา  บุรุษผูบัณฑิต   เขาไปน่ังใกลบัณฑิตอ่ืน 
แมครูเดียว,  เขาเรียนอยู  สอบสวนอยู  ในสํานักบณัฑิตอ่ืนนั้น  ชื่อวา 
ยอมรูแจงปริยัติธรรมโดยพลันทีเดียว,   แตนั้น  เขาใหบัณฑิตบอก 
กัมมัฏฐานแลว  เพียรพยายามอยูในขอปฏิบัติ,  เปนบัณฑิต  ยอมรูแจง 
แมโลกุตรธรรมพลันทีเดียว,   เหมือนบุรุษผูมีชิวหาประสาทอันโรคไม 
กําจัดแลว   พอวางอาหารลงท่ีปลายลิน้เพ่ือจะรูรสยอมรูรส   อันตางดวย 
รสเค็มเปนตนฉะน้ัน." 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุเปนอันมาก  บรรลุพระอรหัตแลว  ดังนี้ 
แล. 
                             เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา  จบ.  
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                        ๗.  เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ*  [๕๑] 
                                [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภบุรุษโรค 
เรื้อน   ชื่อวาสุปปพุทธะ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "จรนฺติ   พาลา 
ทุมฺเมธา"   เปนตน. 
                 [สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแดพระศาสดา] 
        เรื่องสุปปพุทธะนี้มาแลวในอุทานน่ันแล.   ก็ในกาลน้ัน  สุปป- 
พุทธกุฏฐินั่งท่ีทายบริษัท  ฟงธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคแลว 
บรรลโุสดาปตติผล  ปรารถนาจะกราบทูลคุณท่ีตนไดแลว  แดพระศาสดา 
(แต)   ไมอาจเพ่ือจะหยั่งลงในทามกลางบริษัท   ไดไปยังวิหารในเวลา 
มหาชนถวายบังคมพระศาสดากลับไปแลว. 
                     [คนมีอริยทรัพย  ๗  เปนผูไมขัดสน] 
        ขณะนั้น  ทาวสักกเทวราช  ทรงทราบวา  "สุปปพุทธกุฏฐินี้ 
ใครเพ่ือกระทําคุณท่ีตนไดในศาสนาของพระศาสดาใหปรากฏ"   ทรง 
ดําริวา  "เราจักทดลองนายสุปปพุทธกุฏฐินั้น"   เสด็จไปยืนในอากาศ 
แลว  ไดตรัสคําน้ีวา  "สุปปพุทธะ  เธอเปนมนุษยขัดสน  เปนมนุษย 
ยากไร,   เราจักใหทรัพยหาที่สิ้นสุดมิไดแกเธอ,  เธอจงกลาววา  'พระ 
พุทธไมใชพระพุทธ,  พระธรรมไมใชพระธรรม,   พระสงฆไมใชพระ 
สงฆ,   อยาเลยดวยพระพุทธของเรา,  อยาเลยดวยพระธรรมของรา 
 
*  พระมหาเฉย  ป.  ธ. ๗.  วดัสัมพันธวงศ  แปล   (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี) 
๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๔๖.  
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อยาเลยดวยพระสงฆของเรา."   ลําดับนั้น  สุปปพุทธกุฏฐินั้น   กลาว 
กะทาวสักกะนั้นวา  "ทานเปนใคร ?"  
        สักกะ.  เราเปนทาวสักกะ. 
        สุปปพุทธะ.   ทานผูอันธพาล  ผูไมมียางอาย,   ทานเปนผูไม 
สมควรจะพูดกับเรา,   ทานพูดกะเราวา  'เปนคนเข็ญใจ  เปนคนขัด 
สน  เปนคนกําพรา,'    เราไมใชคนเข็ญใจ  ไมใชคนขัดสนเลย,  เรา 
เปนผูถึงความสุข  มีทรัพยมาก, 
        "ทรัพยเหลาน้ีคือ   ทรัพยคือศรัทธา  ๑,  ทรัพย 
        คือศีล ๑,   ทรัพยคือหิริ  ๑,  ทรัพยคือโอตตัปปะ ๑, 
        ทรัพยคือสุตะ   ๑,   ทรัพยคือจาคะ  ๑,  ปญญาแล 
        เปนทรพัยที่  ๗,   ยอมมีแกผูใด   จะเปนหญิง 
        ก็ตาม   เปนชายก็ตาม,   บัณฑิตท้ังหลายกลาว 
        บุคคลนั้นวา   'เปนคนไมขัดสน,'   ชีวิตของบุคคล 
        นั้นไมวางเปลา." 
        เพราะเหตุนั้น  อริยทรัพยมีอยาง  ๗ นี้  มีอยูแกชนเหลาใดแล, 
ชนเหลาน้ัน  อันพระพุทธเจาท้ังหลาย  หรือพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย 
ยอมไมกลาววา  'เปนคนจน.' 
        ทาวสักกะ   ทรงสดับถอยคําของสุปปพุทธะน้ันแลว   ทรงละ 
เขาไวในระหวางทาง  เสด็จไปสูสํานักของพระศาสดา  กราบทลูการ 
โตตอบถอยคําน้ันทั้งหมดแตพระศาสดาแลว.   ลาํดับนั้น  พระผูมีพระ 
 
๑.  องฺ.   สตฺตก.  ๒๓/๔.  
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ภาค   ตรัสกะทาวสักกะน้ันวา  "ทาวสักกะ   ทั้งรอยท้ังพันแหงคน  
ทั้งหลายผูเชนกับพระองค  ไมอาจเพ่ือจะใหสุปปพุทธกุฏฐิ  กลาววา 
'พระพุทธไมใชพระพุทธ   พระธรรมไมใชพระธรรม  หรือพระสงฆ 
ไมใชพระสงฆ'   ไดเลย." 
        ฝายสุปปพุทธะแล  ไปสูสํานักของพระศาสดา   มีความบันเทิง 
อันพระศาสดาทรงกระทําแลว  กราบทูลคุณอันตนไดแลวแดพระศาสดา 
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.   ขณะนั้น  แมโคลูกออน   ปลงสุปปพุทธะ 
นั้น  ผูหลีกไปแลวไมนานจากชีวิตแลว. 
                        [บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแมโค] 
        ไดยินวา  โคแมลูกออนน้ัน  เปนยักษิณีตนหน่ึง  เปนแมโคปลง 
ชนทั้ง  ๔  นี ้  คือกุลบุตรชื่อปุกกุสาติ  ๑  พาหิยทารุจีริยะ  ๑  นายโจร- 
ฆาตกะชื่อตัมพาทาฐิกะ  ๑  สุปปพุทธกุฏฐิ  ๑  จากชีวิตคนละรอยอัตภาพ. 
ไดยินวา  ในอดีตกาล  ชนเหลาน้ัน  เปนบุตรเศรษฐีทั้ง  ๔  คน   นํา 
หญิงแพศยาผูเปนนครโสเภณีคนหน่ึงไปสูสวนอุทยาน    เสวยสมบัติ 
ตลอดวันแลว   ในเวลาเย็น  ปรกึษากันอยางนี้วา  "ในที่นี้ไมมี 
 คนอ่ืน,  เราท้ังหลาย   จักถือเอากหาปณะพันหน่ึง  และเครื่องประดับ 
ทั้งหมดท่ีพวกเราใหแกหญิงน้ีแลว  ฆาหญิงน้ีเสียไปกันเถิด."   หญิงน้ันฟง 
ถอยคําของเศรษฐีบุตรเหลาน้ันแลว   คิดวา  "ชนพวกน้ี   ไมมียางอาย 
อภิรมยกับเราแลว   บัดนี ้  ปรารถนาจะฆาเรา,  เราจักรูกิจท่ีควร 
กระทําแกชนเหลาน้ัน"   เมื่อถูกชนเหลาน้ันฆาอยู  ไดกระทําความ 
ปรารถนาวา   "ขอเราพึงเปนยักษิณี  ผูสามารถเพ่ือฆาชนเหลาน้ัน  
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เหมือนอยางพวกนี้ฆาเราฉะน้ันเหมือนกัน."  
                                        [คนโงทํากรรมลามก] 
        ภิกษุหลายรูป   กราบทูลการกระทํากาละของสุปปพุทธะน้ันแด 
พระผูมีพระภาคเจา   ทูลถามวา  "คติของสุปปพุทธะนั้น  เปนอยางไร ? 
เพราะเหตุไรเลา ?  เขาจึงถึงความเปนคนมีโรคเรื้อน." 
        พระศาสดา  ทรงพยากรณความท่ีสุปปพุทธะนั้นบรรลุโสดาปตติ- 
ผลแลว   เกิดในดาวดึงสภพ   และการเห็นพระตครสิขีปจเจกพุทธะ 
ถม  (น้ําลาย)  แลว  หลีกไปทางซาย๑  ไหมแลวในนรกตลอดกาลนาน 
ดวยวิบากท่ีเหลือ   ถึงความเปนคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แลว   ตรสัวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   สัตวเหลาน้ี  เที่ยวกระทํากรรมมีผลเผ็ดรอนแกตนเอง 
แล"   ดังน้ีแลว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมใหยิ่งข้ึน   จึงตรัส 
พระคาถานี้วา :- 
        "ชนพาลท้ังหลาย  มีปญญาทราม   มีตนเปนดัง 
        ขาศึก   เท่ียวทํากรรมลามกซึ่งมผีลเผ็ดรอนอยู." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   จรนติฺ   ความวา  เที่ยวกระทําอกุศล 
ถายเดียว   ดวยอิริยาบถ  ๔  อยู. 
        ชนทั้งหลาย  ผูไมรูประโยชนในโลกน้ี  และประโยชนในโลก 
หนา  ชื่อวาพาล  ในบทวา  พาลา  นี้. 
 
๑.  อปพฺยาม   กตฺวา  ถือเอาความวา   หลีกซาย.  ธรรมดาบัณฑิต  เห็นพทุธบุคคลแลวยอมหลีก 
ทางขวา.   ดูใน  ป.  ที.   อุทานวณฺณนา  ๓๖๘.  
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        บทวา   ทุมฺเมธา   คือมีปญญาเขลา.   บทวา  อมิตฺเตเนว 
ความวา  เปนราวกะวาคนมีเวรผูมิใชมิตร.  บทวา  กฏกปฺผล  ความ 
วา  มีผลเขมแข็ง  คือมีทุกขเปนผล.  
        ในเวลาจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มี 
โสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                                เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ  จบ.  
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                             ๘.  เรื่องชาวนา*  ๔๒ 
                                 [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภชาวนา 
คนหน่ึง   ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "น  ต  กมมฺ   กต  สาธุ"   เปนตน. 
โจรเขาลักทรัพยในตระกูลมั่งค่ัง 
        ไดยินวา  ชาวนานั้น  ไถนาแหงหนึ่งอยูในที่ไมไกลจากกรุง 
สาวัตถี.  พวกโจรเขาไปสูพระนครโดยทอนํ้า  ทําลายอุโมงคในตระกูล 
มั่งค่ังตระกูลหนึ่ง   เขาไปถือเอาเงินและทองเปนอันมากแลวก็ออกไป 
โดยทางทอน้ําน่ันเอง.  โจรคนหนึ่ง   ลวงโจรเหลาน้ัน  แบงภัณฑะกับ 
โจรท้ังหลายเหลาน้ันแลว   ถือพาเดินไปอยู  ไมไดกําหนดถึงถุงบรรจุ 
ทรัพยพันหน่ึงที่ตกลงจากเกลียวผา. 
                   [พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา] 
        ในวันนัน้  เวลาใกลรุง  พระศาสดา   ทรงตรวจดูสัตวโลก  ทรง 
เห็นชาวนาน้ัน  ผูเขาไปในภายในขายคือพระญาณของพระองค  แลวทรง 
ใครครวญอยูวา  "เหตุอะไรหนอแล ?  จักมี"  ไดทรงเห็นเหตุนี้วา 
"ชาวนาคนน้ี  จักไปเพื่อไถนาแตเชาตรู,   แมพวกเจาของภัณฑะ  ไป 
ตามรอยเทาของโจรท้ังหลายแลว  เหน็ถุงท่ีบรรจุทรัพยพันหน่ึงในนา 
 
*  พระมหาเฉย ป. ธ.  ๗   วดัสัมพันธวงศ  แปล   (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).  
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ของชาวนาน้ันแลวก็จักจับชาวนาน่ัน,   เวนเราเสีย  คนอ่ืนชื่อวาผูเปน 
พยานของชาวนาน้ันจักไมมี;    แมอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค  ของ 
ชาวนานั้นก็มีอยู,   เราไปในที่นั้น  ยอมควร."   ฝายชาวนานั้น  ไป  
เพ่ือไถนาแตเชาตรู.   พระศาสดา  มีพระอานนทเถระเปนปจฉาสมณะ 
ไดเสด็จไปในที่นั้นแลว.  ชาวนาเห็นพระศาสดาแลว  ไปถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวเริ่มไถนาอีก.   พระศาสดา  ไมตรัสอะไร ๆ  กับ 
เขาเสด็จไปยังท่ี  ๆ   ถุงบรรจุทรัพยพันหน่ึงตก  ทอดพระเนตรเห็นถุงน้ัน 
แลว  จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา  "อานนท  เธอเห็นไหม   อสรพิษ." 
พระอานนทเถระ  ทูลวา  'เห็น   พระเจาขา  อสรพิษราย.'   ชาวนา 
ไดยินถอยคํานั้น  คิดวา  "ที่นี้เปนที่เที่ยวไปในเวลาหรือมิใชเวลา 
แหงเรา,   ไดยินวา   อสรพิษมีอยูในที่นั่น"  เม่ือพระศาสดาตรัส 
คํามีประมาณเทาน้ันหลีกไปแลว,  จึงถือเอาดามปฏักเดินไปดวยต้ังใจ 
วา  "จักฆาอสรพิษน้ัน"  เห็นถุงบรรจุทรัพยพันหน่ึง  แลวคิดวา 
"คําน้ัน   จักเปนคําอันพระศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุทรัพยพันหน่ึง 
นี้"   จึงถือเอาถุงบรรจุทรัพยพันหน่ึงนั้นกลับไป   เพราะความท่ีตนเปน 
คนไมฉลาด  จึงซอนมันไวในที่สมควรแหงหน่ึง   กลบดวยฝุนแลว 
เริ่มจะไถนาอีก. 
                             [ชาวนาถูกจับไปประหารชีวิต] 
        แมพวกมนุษย   เมื่อราตรีสวางแลว   เห็นกรรมอันพวกโจร 
กระทําในเรือน   จึงเดินตามรอยเทาไป   ถึงนาน้ันแลว  เห็นที่ ๆ   พวก 
โจรแบงภัณฑะกันในนาน้ัน  ไดเห็นรอยเทาของชาวนาแลว.  มนุษย  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 202 

เหลาน้ัน  ไปตามแนวรอยเทาของชาวนานั้น  เห็นที่แหงถุงทรัพยที่ 
ชาวนาเก็บเอาไว   คุยฝุนออกแลว   ถอืเอาถุงทรัพย   คุกคามวา  "แก  
ปลนเรือนแลว  เที่ยวไปราวกับไถนาอยู"   โบยดวยทอนไม  นาํ 
ไปแสดงแกพระราชาแลว.  พระราชา   ทรงสดับความเปนไปน้ันแลว 
จึงรับสั่งใหประหารชีวิตชาวนาน้ัน.   พวกราชบุรษุ  มัดชาวนาน้ันให 
มีแขนไพลหลัง  เฆ่ียนดวยหวาย  นําไปสูตะแลงแกงแลว.   ชาวนานั้น 
ถูกราชบุรุษเฆ่ียนดวยหวาย  ไมกลาวคําอะไร ๆ  อ่ืน   กลาวอยูวา 
"เห็นไหม  อานนท  อสรพิษ,  'เห็น   พระเจาขา  อสรพิษราย" 
เดินไปอยู.  ครั้งน้ัน  พวกราชบุรุษ  ถามเขาวา  "แกกลาวถอยคํา 
ของพระศาสดาและพระอานนทเถระเทาน้ัน,  นี่ชื่ออะไร ?"  เมื่อชาวนา 
ตอบวา  "เราเมื่อไดเฝาพระราชาจึงจักบอก,"   จึงนําไปสูสํานักของ 
พระราชา  กราบทูลความเปนไปนั้นแดพระราชาแลว. 
             [ชาวนาพนโทษเพราะอางพระศาสดาเปนพยาน] 
        ลําดับนั้น  พระราชา   ตรัสถามชาวนานั้นวา  "เพราะเหตุไร 
เจาจึงกลาวดังน้ัน ?"  แมชาวนานั้น  กราบทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ 
ขาพระองคไมใชโจร"   แลวก็กราบทลูเรื่องนั้นทั้งหมด  แดพระราชา 
จําเดิมแตกาลท่ีตนออกไปเพ่ือตองการจะไถนา.  พระราชา  ทรงสดับ 
ถอยคําของชาวนานั่นแลว   ตรัสวา  "พนาย   ชาวนานี้อางเอาพระ 
ศาสดาผูเปนบุคคลเลิศในโลกเปนพยาน,   เราจะยกโทษแกชาวนานี่ 
ยังไมสมควร,   เราจักรูสิ่งที่ควรกระทําในเรื่องนี้"   ดังน้ีแลว  ทรงพา  
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ชาวนานั้นไปยังสํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น  ทูลถามพระศาสดา 
วา  "ขาแตพระผูมีพระภาค  พระองคไดเสด็จไปสูที่ไถนาของชาวนานั้น 
กับพระอานนทเถระแลหรือ  ?"  
        พระศาสดา.  ขอถวายพระพร  มหาบพิตร. 
        พระราชา.   พระองคทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้น ? 
        พระศาสดา.  ถุงทรัพยพันหน่ึง  มหาบพิตร. 
        พระราชา.   ทอดพระเนตรเห็นแลว ไดตรัสคําอะไร ? 
        พระศาสดา.  คําชื่อน้ี   มหาบพิตร. 
        พระราชา.  พระเจาขา  ถาบุรุษน้ีจักไดกระทําการอางบุคคล 
ผูเชนกับดวยพระองคแลวไซร,  เขาจักไมไดชีวิต,  แตเขากลาวคําท่ี 
พระองคตรัสแลว  จึงไดชีวิต. 
               [ไมควรทํากรรมที่ใหผลเดือดรอนในภายหลัง] 
        พระศาสดา   ทรงสดับพระราชดํารัสนั้นแลว  ตรัสวา  "ขอ 
ถวายพระพร   มหาบพิตร,  แมอาตมภาพกลาวคํามีประมาณเทานั้น 
นั่นเองแลวก็ไป,  ความตามเดือดรอนในภายหลัง  ยอมมีเพราะกระทํา 
กรรมใด  กรรมนั้น  ชื่อผูเปนบัณฑิตไมพึงกระทํา"   ดังน้ี  เมื่อจะทรงสืบ 
อนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา  :- 
        "บุคคลกระทํากรรมใดแลว  ยอมเดือดรอนใน 
        ภายหลงั  เปนผูมีหนาชุมดวยนํ้าตา  รองไห 
        เสวยผลของกรรมใดอยู   กรรมนั้น  อันบุคคล 
        กระทําแลว  ไมดีเลย."  
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                                            [แกอรรถ]  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา   ความวา   บคุคล 
กระทํากรรมใด   คืออันสามารถจะใหเกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรก 
เปนตน  ไดแก มีทุกขเปนกําไร  เมื่อตามระลึกถึง  ชือ่วายอมเดือด 
รอนในภายหลัง   คือยอมเศราโศกในภายหลัง  ในขณะท่ีระลึกถึง 
แลว  ๆ,    กรรมน้ัน  อันบุคคลกระทําแลวไมดี  คือไมงาม  ไดแก  ไม 
สละสลวย. 
        สองบทวา  ยสฺส  อสสฺุมุโข  ความวา  เปนผูมีหนาชุมดวย 
น้ําตา  รองไห  ยอมเสวยผลกรรมใด. 
        ในเวลาจบเทศนา   อุบาสกชาวนา  บรรลุโสดาปตติผลแลว.  แม 
ภิกษุผูประชุมกันเปนอันมาก  ก็บรรลอุริยผลท้ังหลาย  มโีสดาปตติผล 
เปนตน  ดังนี้แล. 
                                     เรือ่งชาวนา  จบ.  
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                      ๙.  เรื่องนายสุมนมาลาการ*  [๕๓] 
                                [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภนาย 
มาลาการชื่อสุมนะ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้  "ตฺจ   กมมฺ  กต 
สาธุ"  เปนตน. 
                          [พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต] 
        ดังไดสดับมา  นายมาลาการน้ัน  บํารุงพระเจาพิมพิสารดวย 
ดอกมะลิ  ๘  ทะนานแตเชาตรูทุกวัน   ยอมไดกหาปณะวันละ  ๘  กหาปณะ. 
ตอมาวันหน่ึง  เมื่อนายมาลาการน้ันถือดอกไม  พอเขาไปสูพระนคร. 
พระผูมีพระภาค  อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม  ทรงเปลงพระรัศมี 
มีพรรณ  ๖  เสด็จเขาไปสูพระนคร  เพ่ือบิณฑบาต  ดวยพระพุทธานุภาพ 
อันใหญ   ดวยพระพุทธลีลาอันใหญ.  แทจริง   ในกาลบางคราว  พระ 
ผูมีพระภาคทรงปดพระรัศมีมีพรรณ  ๖  ดวยจีวรแลว  เสด็จไป   เหมือน 
ภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใดรูปหน่ึง  เหมือนเสด็จไปตอนรับ 
พระอังคุลิมาล  สิ้นทางตั้ง  ๓๐  โยชน,   ในกาลบางคราว  ทรงเปลง 
พระรัศมีมีพรรณ  ๖  เหมือนทรงเปลงในเวลาเสด็จเขาไปสูกรุงกบิลพัสดุ 
เปนตน.  แมในวันนั้น  พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระรัศมีมีพรรณ  ๖ 
จากพระสรีระ  เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห  ดวยพระพุทธานุภาพอันใหญ 
ดวยพระพุทธลีลาอันใหญ. 
 
*  พระมหาเฉย  ป.  ธ.  ๗  วดัสัมพันธวงศ  แปล  (ตอมาเปนพระเทพปญญามุนี).  
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                  [นายมาลาการบูชาพระศาสดาดวยดอกไม]  
        ครั้งน้ัน   นายมาลาการเห็นอัตภาพพระผูมีพระภาค  เชนกับ 
ดวยรัตนะอันมีคาและทอง๑อันมีคา  แลดู  พระสรีระซึ่งประดับแลว 
ดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒   มีสวนแหงความงามดวยพระสิริคืออนุ- 
พยัญชนะ  ๘๐  มีจิตเลื่อมใสแลว  คิดวา  "เราจักทําการบูชาอันยิ่ง 
แดพระศาสดาอยางไรหนอแล ?"   เมื่อไมเห็นสิ่งอ่ืน  จึงคิดวา  "เรา 
จักบูชาพระผูมีพระภาคดวยดอกไมเหลาน้ี"    คิดอีกวา  "ดอกไมเหลาน้ี 
เปนดอกไมสําหรับบํารุงพระราชาประจํา,  พระราชา  เมื่อไมทรงได 
ดอกไมเหลานี้   พึงใหจองจําเราบาง  พึงใหฆาเราบาง   พึงขับไลเสีย 
จากแวนแควนบาง,  เราจะทําอยางไรหนอแล ?.   ครั้งน้ัน  ความคิด 
อยางนี้ไดมีแกนายมาลาการน้ันวา  "พระราชาจะทรงฆาเราเสียก็ตาม 
ขับไลเสียจากแวนแควนก็ตาม,   ก็พระราชาน้ัน  แมเมื่อพระราชทาน 
แกเรา   พึงพระราชทานทรัพยสักวาเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้ ;   สวนการ 
บูชาพระศาสดา  อาจเพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุข  แกเราใน 
โกฏิกัปเปนอเนกทีเดียว"   สละชีวิตของตน  แดพระตถาคตแลว. 
นายมาลาการน้ัน  คิดวา  "จิตเลื่อมใสของเราไมกลับกลายเพียงใด ; 
เราจักทําการบูชาเพียงนั้นทีเดียว"   เปนผูราเริงบันเทิงแลว  มีจิต 
เบิกบานและแชมชื่น   บชูาพระศาสดาแลว. 
 
๑.  เชนกับดวยพวงแกวและพวงทองกว็า  โบราณวา  เชนกับดวยพนมแกวและพนมทองก็มี.  
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                   [ความอัศจรรยของดอกไมที่เปนพุทธบูชา]  
        นายมาลาการน้ันบูชาอยางไร ?   ทีแรก  นายมาลาการซัดดอกไม 
๒  กํา  ข้ึนไปในเบ้ืองบนแหงพระตถาคตกอน.   ดอกไม  ๒  กําน้ัน 
ไดต้ังเปนเพดานในเบื้องบนพระเศียร.  เขาซัดดอกไม  ๒  กําอ่ืนอีก. 
ดอกไม  ๒  กําน้ันไดยอยลงมาตั้งอยูทางดานพระหัตถขวา  โดยอาการ 
อันมาลาบังไว.   เขาซัดดอกไม  ๒  กาํอ่ืนอีก.  ดอกไม  ๒  กําน้ัน 
ไดหอยยอยลงมาต้ังอยูทางดานพระปฤษฎางค   อยางนั้นเหมือนกัน. 
เขาซัดดอกไม  ๒  กําอ่ืนอีก.  ดอกไม  ๒  กําน้ันหอยยอยลงมาต้ังอยูทาง 
ดานพระหัตถซาย   อยางนั้นเหมือนกัน.   ดอกไม  ๘  ทะนานเปน 
๘  กํา  แวดลอมพระตถาคตในฐานะท้ัง  ๔   ดวยประการฉะน้ี.  ไดมี 
ทางพอเปนประตูเดินไปขางหนาเทานั้น.  ข้ัวดอกไมทั้งหลายไดหันหนา 
เขาขางใน,   หันกลีบออกขางนอก.  พระผูมีพระภาคเปนราวกะวา 
แวดลอมแลวดวยแผนเงิน   เสด็จไปแลว.   ดอกไมทั้งหลาย แม 
ไมมีจิต  อาศัยบุคคลผูมีจิต  ไมแยกกนั  ไมตกลง  ยอมไปกับพระศาสดา 
นั่นเทียว  ยอมหยุดในที่ประทับยืน.   รศัมีเปนราวกะวาสายฟาแลบ 
ต้ังแสนสาย   ออกจากพระสรีระของพระศาสดา.  พระรัศมีที่ออก (จาก 
พระกายน้ัน)   ออกท้ังขางหนาทั้งขางหลัง  ทั้งขางขวาทั้งขางซาย   ทั้ง 
เบื้องบนพระเศียร.  พระรศัมีแมแตสายหน่ึง  ไมหายไปทางที่ตรงเบื้อง 
พระพักตร  ๆ  แมทั้งหมดกระทําประทักษิณพระศาสดา  ๓  รอบแลวรวม 
เปนพระรัศมีมีประมาณเทาลําตาลหนุม   พุงตรงไปขางหนาทางเดียว.  
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                          [นายมาลาการบอกแกภรรยา]  
        นครท้ังส้ินเลื่องลือแลว.   บรรดาชน  ๑๘  โกฏิ  คือในภายใน 
นคร  ๙  โกฎิ   ภายนอกนคร  ๙  โกฏิ    ชายหรือหญิงแมคนหนึ่ง  ชื่อวา 
จะไมถือเอาภิกษาออกไปยอมไมมี.  มหาชนบันลือสีหนาท   ทําการยก 
ทอนผาข้ึนต้ังพันอยูขางหนาของพระศาสดาเทียว.   แมพระศาสดา 
เพ่ือจะทรงทําคุณของนายมาลาการใหปรากฏ  ไดเสด็จเที่ยวไปใน 
พระนครประมาณ  ๓  คาวุต   โดยหนทางเปนที่เที่ยวไปดวยกลอง 
นั้นเอง.   สรรีะทั้งส้ิน   ของนายมาลาการเต็มเปยมดวยปติมีวรรณะ ๕. 
นายมาลาการน้ันเที่ยวไปกับพระตถาคตหนอยหน่ึงเทาน้ัน  เขาไปใน 
ภายในแหงพระพุทธรัศมี  เปนราวกะวาจมลงในรสแหงมโนสิลา  ชมเชย 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว  ไดถือเอากระเชาเปลาน่ันแลไปสูเรือน. 
        ครั้งน้ัน  ภรรยาถามเขาวา  "ดอกไมอยูที่ไหน ?" 
        มาลาการ.   เราบูชาพระศาสดาแลว. 
        ภรรยา.  บัดนี้  ทานจักทําอะไรแดพระราชาเลา ? 
        มาลาการ.  พระราชาจะทรงฆาเราก็ตาม  ขับไลจากแวนแควน 
ก็ตาม,   เราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแลว,  ดอกไมทั้งหมดมี  ๘  กํา, 
บูชาชื่อเห็นปานน้ีเกิดแลว,  มหาชนทําการโหรองต้ังพัน  เที่ยวไปกับ 
พระศาสดา,  นั่นเสียงโหรองของมหาชนในที่นั้น. 
                         [ภรรยาไมเลื่อมใสฟองพระราชา] 
        ลําดับนั้น  ภรรยาของเขาเปนหญิงอันธพาล ไมยังความเลื่อมใส 
ในพระปาฏิหาริยเห็นปานนั้นใหเกิด   ดาเขาแลว  กลาววา  "ธรรมดา  
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พระราชาทั้งหลาย  เปนผูดุราย  กริ้วคราวเดียวก็กระทําความพินาศแม 
มาก   ดวยการตัดมือและเทาเปนตน,   ความพินาศพึงมีแมแกเรา  เพราะ  
กรรมท่ีเธอกระทํา"   พาพวกบุตรไปสูราชตระกูล  ผูอันพระราชาตรัส 
เรียกมาถามวา  "อะไรกันนี่ ?"  จึงกราบทูลวา  "สามีของหมอมฉัน 
เอาดอกไมสําหรับบํารุงพระองคบูชาพระศาสดาแลว   มีมือเปลามา 
สูเรือน  ถกูหมอมฉันถามวา  'ดอกไมอยูไหน ?'   ก็กลาวคําชื่อน้ี, 
หมอมฉันดาเขาแลว  กลาววา  'ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเปนผูดุราย 
กริ้วคราวเดียวก็กระทําความพินาศแมมาก  ดวยการตัดมือและเทาเปน 
ตน,  ความพินาศพึงมีแมแกเรา   เพราะกรรมที่เธอกระทํา'  ดังน้ีแลว 
ก็ทิ้งเขามาในท่ีนี้ ;     กรรมที่เขากระทํา   จงเปนกรรมดีก็ตาม  จงเปน 
กรรมชั่วก็ตาม,  กรรมนั้นจงเปนของเขาผูเดียว;   ขอเดชะ  พระองค 
จงทรงทราบความท่ีเขาอันหมอมฉันท้ิงแลว." 
                          [พระราชาทรงทําเปนกริ้ว] 
        พระราชาทรงบรรลโุสดาปตติผล   ถึงพรอมดวยศรัทธา  เปน 
อริยสาวก  ดวยการเห็นทีแรกน่ันแล   ทรงดําริวา  "โอ!   หญิงน้ีเปน 
อันธพาล   ไมยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานน้ีใหเกิดข้ึน."  ทาวเธอ 
ทําเปนดังวากริ้ว   ตรัสวา  "เจาพูดอะไร  แม  ?  นายมาลาการน้ัน 
กระทําการบูชา  ดวยดอกไมสําหรับบํารุงเราหรือ ?" หญิงน้ี  ทูลวา 
"ขอเดชะ  พระเจาขา."   พระราชาตรัสวา  "ความดีอันเจาท้ิงเขา 
กระทําแลว,   เราจักรูกิจท่ีควรกระทําแกนายมาลาการผูกระทําการบูชา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 210 

ดวยดอกไมทั้งหลายของเรา,"   ทรงสงหญิงน้ันไปแลว  รีบเสด็จไป  
ในสํานักพระศาสดา   ถวายบังคมแลว  เสด็จเที่ยวไปกับดวยพระศาสดา 
นั่นเทียว.  พระศาสดา  ทรงทราบความเลื่อมใสแหงพระหฤทัยของ 
พระราชานั้น   เสด็จเที่ยวไปสูพระนครตามถนนเปนที่เที่ยวไปดวย 
กลองแลว  ไดเสด็จไปสูพระทวารแหงพระราชมนเทียรของพระราชา 
พระราชาทรงรับบาตร   ไดทรงมีพระประสงคจะเชิญเสด็จพระศาสดา 
เขาไปสูพระราชมนเทียร.   สวนพระศาสดา   ไดทรงแสดงพระอาการ 
ที่จะประทับน่ังในพระลานหลวงนั่นเอง.    พระราชาทรงทราบพระ 
อาการน้ันแลว   รับสั่งใหกระทําปะรําในขณะน้ันน่ันเอง   ดวยพระ 
ดํารัสวา  "ทานท้ังหลายจงกระทําปะรําโดยเร็ว."   พระศาสดาประทับ 
นั่งกับหมูภิกษุแลว. 
        ถามวา   "ก็เพราะเหตุไร   พระศาสดาจึงไมเสด็จเขาสูพระ 
ราชมนเทียร  ?" 
        แกวา  "(เพราะ)   ไดยินวา   ความปริวิตกอยางนี้ไดมีแก 
พระองควา  'ถาวาเราพึงเขาไปน่ังในภายในไซร,  มหาชนไมพึง 
ไดเพ่ือจะเห็นเรา,  คุณของนายมาลาการจะไมพึงปรากฏ,   แตวา 
มหาชนจักไดเพ่ือเห็นเราผูนั่งอยู  ณ  พระลานหลวง,   คุณของนายมาลาการ 
จับปรากฏ." 
            [พระราชาทรงพระราชทานส่ิงของอยางละ  ๘  อยาง] 
        จริงอยู  พระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น  ยอมอาจเพ่ือกระทํา 
คุณของบุคคลผูมีคุณท้ังหลายใหปรากฏ,   ชนที่เหลือเม่ือจะกลาวคุณ  
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ของบุคคลผูมีคุณท้ังหลาย   ยอมประพฤติตระหน่ี  (คือออมเสีย).  
แผนดอกไม  ๔  แผนไดต้ังอยูในทิศทั้ง  ๔  แลว.  มหาชนแวดลอมพระ 
ศาสดาแลว.  พระราชาทรงอังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข 
ดวยอาหารอันประณีต.  ในเวลาเสด็จภัตกิจ  พระศาสดาทรงกระทํา 
อนุโมทนาแลว  อันแผนดอกไม  ๔  แผน  แวดลอมโดยนัยกอนน่ันแล 
อันมหาชนผูบันลือสีหนาทแวดลอม  ไดเสด็จไปสูวิหารแลว.  พระ 
ราชา  ตามสงเสด็จพระศาสดา   กลับแลว   รับสั่งใหหานายมาลาการมา 
แลว  ตรัสถามวา  "เจาวาอยางไร   จึงบุชาพระศาสดาดวยดอกไม 
อันตนพึงนํามาเพ่ือรา ?"   นายมาลาการกราบทูลวา  "ขอเดชะ 
ขาพระองคคิดวา  'พระราชาจะฆาเราก็ตาม   จะขับไลเราเสียจากแวน 
แควนก็ตาม'   ดังน้ีแลว  จึงสละชีวิตบูชาพระศาสดา."   พระราชา 
ตรัสวา  "เจาชื่อวาเปนมหาบุรุษ"   แลวพระราชาทานของที่ควรใหชื่อ 
หมวด  ๘  แหงวัตถุทั้งปวงน้ี  คือชาง ๘  มา  ๘  ทาส  ๘  ทาสี  ๘  เครื่อง 
ประดับใหญ  ๘  กหาปณะ  ๘  พัน  นารี  ๘  นาง  ที่นํามาจากราชตระกูล 
ประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวง  และบานสวย ๘  ตําบล. 
                   [พระศาสดาตรัสสรรเสรญินายมาลาการ] 
        พระอานนทเถระ  คิดวา  "วันนี้  ต้ังแตเชาตรู  เสียงสีหนาท 
ต้ังพัน  และการยกทอนผาข้ึนต้ังพนยอมเปนไป,   วิบากของนายมาลา- 
การ   เปนอยางไรหนอแล ?"   พระเถระนั้น  ทูลถามพระศาสดาแลว. 
ลําดับนั้น   พระศาสดา  ตรัสกะพระเถระน้ันวา  "อานนท  เธออยา 
ไดกําหนดวา  'กรรมมีประมาณเล็กนอย   อันนายมาลาการน้ีกระทํา  
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แลว'   ก็นายมาลาการน้ีไดสละชีวิตกระทําการบูชาเราแลว,  เขายังจิต 
ใหเลื่อมใสในเราดวยอาการอยางน้ี  จักไมไปสูทุคติ  ตลอดแสนกัป"  
ดังน้ีแลว  ตรสัวา :- 
        "นายมาลาการ   จกัดํารงอยูในเทวดาและมนุษย 
        ทั้งหลาย  จับไมไปสูคติ  ตลอดแสนกัป,  นี่เปน 
        ผลแหงกรรมนั้น,   ภายหลังเขาจักเปนพระปจเจก- 
        พุทธะ  นามวาสุมนะ." 
        ก็ในเวลาพระศาสดาเสด็จถึงวิหาร  เขาไปสูพระคันธกุฎี  ดอกไม 
เหลาน้ันตกลงที่ซุมพระทวารแลว. 
                     [ไมควรทํากรรมที่เดือดรอนภายหลัง] 
        ในเวลาเย็น   ภิกษุทัง้หลายสนทนากันในโรงธรรมวา  "แหม ! 
กรรมของนายมาลาการ  นาอัศจรรย,   เธอสละชีวิตเพ่ือพระพุทธเจา 
ผูยังดํารงพระชนมอยู   กระทําการบูชาดวยดอกไมแลว  ไดของพระ- 
ราชทานชื่อวาหมวด  ๘  ลวน  ในขณะนั้นนั่นเอง."   พระศาสดาเสด็จ 
ออกจากพระคันธกุฎีแลว  ไปสูโรงธรรมดวยการเสด็จไป  ๓  อยาง 
อยางใดอยางหนึ่ง  ประทับนั่งบนพระพุทธอาสนแลว   ตรัสถามวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันดวยกถาอะไรหนอ ?" 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  "ดวยกถาชื่อน้ี,"   จึงตรัสวา  "อยางนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย  ความเดือดรอนในภายหลังยอมไมมี  โสมนัสเทาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนในขณะท่ีระลึกแลว ๆ  เพราะบุคคลกระทํากรรมใด,  กรรม  
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เห็นปานน้ัน  อันบุคคลควรกระทําแท"   เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถานี้วา :-  
        "บุคคลทํากรรมใดแลว   ยอมไมเดือดรอนใน 
        ภายหลงั  เปนผูเอิบอ่ิม  มใีจดี   ยอมเสวยผล 
        ของกรรมใด,   กรรมนั้นแล  อันบุคคลทําแลว         
        เปนกรรมดี." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ย  กตฺวา  ความวา   บุคคล 
กระทํากรรมใด   คือกรรมท่ีสามารถเพ่ืออันยังสมบัติแหงเทวดาและ 
สมบัติแหงมนุษย  และนพิพานสมบัติใหเกิด  คือมีสุขเปนกําไร  ยอม 
ไมตามเดือดรอน,  โดยที่แท  บุคคลน้ัน  ชื่อวาเปนผูเอิบอ่ิมแลวดวย 
กําลังแหงปติ  และชื่อวามีใจดี  ดวยกําลังแหงโสมนัส  ในขณะท่ีระลึก 
ถึง ๆ เปนผูเกิดปติและโสมนัสในกาลตอไป  ยอมเสวยผล  ในทิฏฐ- 
ธรรมนั่นเอง,   กรรมน้ันอีกบุคคลกระทําแลว  เปนกรรมดี  คือเปน 
กรรมงาม  ไดแกสละสลวย. 
        ในเวลาจบเทศนา  การตรัสรูธรรมไดมีแกสัตว  ๘  หม่ืน  ๔  พัน 
แลว  ดังนี้แล. 
                            เรื่องนายสุมนมาลาการ  จบ.  
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                       ๑๐.  เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี*   [๕๔] 
                                     [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระเถรี 
นามวาอุบลวรรณา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "มธุวา  มฺตี 
พาโล"   เปนตน. 
                               [พระเถรีต้ังความปรารถนา] 
        ดังไดสดับมา   พระเถรีนั้น  ต้ังความปรารถนาไวแทบบาทมูล 
ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ  กระทําบุญท้ังหลาย  สิ้นแสนกัป 
ทองเท่ียวอยู   ในเทวดาและมนุษย  จุติจากเทวโลก   ถือปฏิสนธิ 
ในสกุลเศรษฐี  ในกรุงสาวัตถี   ในพุทธุปบาทกาลน้ี.   ก็มารดาบิดา 
ไดต้ังชื่อนางวา  อุบลวรรณา   เพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบล 
เขียว.  ตอมา  ในกาลท่ีแหงนางเจริญวัยแลว  พระราชาและเศรษฐี 
ทั้งหลายในสกลชมพูทวีป   สงบรรณการไปสูสํานักของเศรษฐีวา 
"ขอเศรษฐี  จงใหธิดาแกเรา."  ชื่อวาคนผูไมสงบรรณาการไป  มิได 
มี.  ลําดับนั้น  เศรษฐีคิดวา  "เราจักไมสามารถเอาใจของคนท้ังหมด 
ได,  แตเราจักทําอุบายสักอยางหนึ่ง."  เศรษฐีนั้นเรียกธิดามาแลว 
กลาววา  "แม  เจาจักอาจเพื่อบวชไหม ?"   คําของบิดาไดเปนเหมือน 
น้ํามันที่หุงแลวต้ัง  ๑๐๐  ครั้ง  อันเขารดลงบนศีรษะ   เพราะความท่ี 
นางมีภพมีในท่ีสุด;   เพราะฉะนั้น  นางจึงกลาวะบิดาวา   "พอ 
 
*  พระมหาวิน  ป.  ธ.  ๘  วัดราชาธิวาส  แปล.  (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีวงศ  ป.  ธ.  ๙.)  
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ฉันจักบวช."  เศรษฐีนั้น  ทําสักการะเปนอันมากแกนางแลว  นํา 
นางไปสูสํานักนางภิกษุณี  ใหบวชแลว. 
                       [พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต]  
        เมื่อนางบวชแลวไมนาน  วาระรักษาลูกดาลในโรงอุโบสถ 
ถึงแลว.   นางตามประทีป   กวาดโรงอุโบสถ  ยืนถือนิมิตแหงเปลว 
ประทีป   แลดูแลว ๆ  เลา  ๆ   ยังฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ 
ใหเกิดแลว  กระทําฌานนั้นแลใหเปนบาท  บรรลุพระอรหัต  พรอม 
ดวยปฏิสัมภิทาและอภิญญาท้ังหลายแลว.  โดยสมัยอ่ืน  พระเถรีนั้น 
เที่ยวจาริกไปในชนบท   กลับมาแลว  เขาไปสูอันธวัน.  ในกาลน้ัน 
พระศาสดา   ยังไมทรงหามการอยูปาของพวกนางภิกษุณี.  ครั้งน้ันพวก 
มนุษย  ทํากระทอมต้ังเตียงกั้นมานไวในปาน้ัน  แกพระเถรีนั้น.  พระเถร ี
นั้น  เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี   ออกมาแลว. 
                           [นันทมาณพขมขืนพระเถรี] 
        ฝายนันทมาณพ  ผูเปนบุตรแหงลุงของพระเถรีนั้น  มีจิตปฏิพัทธ 
ต้ังแตกาลแหงพระเถรียังเปนคฤหัสถ  สดับความที่พระเถรีมา  จึงไป 
สูอันธวันกอนแตพระเถรีมาทีเดียว  เขาไปสูกระทอมน้ัน  ซอนอยูภาย 
ใตเตียง   พอเมื่อพระเถรีมาแลว  เขาไปสูกระทอมปดประตูนั่งลงบน 
เตียง  เมื่อความมืดในครองจักษุยังไมทันหาย  เพราะมาจาก  (กลาง)  แดด 
ในภายนอก,  จึงออกมาจากภายใตเตียง  ข้ึนเตียงแลว  ถกูพระเถรีหาม 
อยูวา  "คนพาล  เธออยางฉิบหายเลย,   คนพาล  เธออยาฉิบหายเลย"  
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ขมขืนกระทํากรรมอันตนปรารถนาแลว  ก็หนีไป.  ครั้งน้ัน  แผนดิน 
ใหญประดุจวาไมอาจจะทรงโทษของเขาไวได   แยกออกเปน ๒ สวน 
แลว.  เขาเขาไปสูแผนดิน  ไปเกิดในอเวจีมหานรกแลว.  
        ฝายพระเถรี  บอกเนื้อความน้ันแกภิกษุณีทั้งหลายแลว.  พวก 
ภิกษุณี  แจงเนื้อความน้ันแกภิกษุทั้งหลาย.  พวกภิกษุ  กราบทูลแด 
พระผูมีพระภาค. 
                    [คนพาลประสบทุกขเพราะบาปกรรม] 
        พระศาสดา   ทรงสดับเรื่องนั้นแลว  ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลาย 
มาตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 
ผูใดผูหน่ึงเปนพาล  เมื่อทํากรรมลามก  เปนผูยินดีราเริง  เปนประดุจ 
ฟูข้ึน ๆ  ยอมทําได  ประดุจบุรุษเค้ียวกินรสของหวาน  มีจําพวกน้ําผ้ึง 
และน้ําตาลกรวดเปนตน บางชนิด"  ดงัน้ีแลว  เมื่อจะทรงสืบ 
อนุสนธิแสดงธรรม   ตรสัพระคาถานี้วา :- 
        "คนพาล   ยอมสําคัญบาปประดุจน้ําผ้ึงตราบเทา 
        ที่บาปยงัไมใหผล;   ก็เมื่อใด  บาปใหผล;  เมื่อนั้น 
        คนพาล  ยอมประสบทุกข." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มธุวา  เปนตน  ความวา  ก็เมื่อ 
คนพาลกระทําบาป  คืออกุศลกรรมอยู  กรรมนัน้ยอมปรากฏดุจ 
น้ําผ้ึง  คือดุจน้ําหวาน  ไดแกประดุจนาปรารถนานาใครนาชอบใจ, 
คนพาลน้ัน   ยอมสําคัญบาปน้ัน   เหมือนนํ้าหวาน  ดวยประการฉะน้ี.  
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        บทวา  ยาว  คือ  ตลอดกาลเพียงใด.  
        สองบทวา  ปาป   น    ปจฺจติ  ความวา   คนพาล  ยอมสําคัญ 
บาปน้ันอยางนั้น  ตราบเทาท่ีบาปยังไมใหผลในทฏิฐธรรม  หรือใน 
สัมปรายภพ. 
        บทวา  ยทา  จ  ความวา  ก็ในกาลใด  เมื่อคนพาลนั้น  ถกูทํา 
กรรมกรณตางๆ   ในทฏิฐธรรม  หรือสวยทุกขใหญในอบายมีนรก 
เปนตนในสัมปรายภพ  บาปน้ันชื่อวายอมใหผล;  ในกาลน้ัน  คนพาล 
นั้น  ยอมเขาถึง  คือประสบ  ไดแกกลับไดทุกข. 
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก   บรรลุอรยิผลท้ังหลายมีโสดา- 
ปตติผลเปนตน. 
                           [พระขีณาสพไมยินดีกามสุข] 
        โดยสมัยอ่ืน   มหาชนสนทนากันในธรรมสภาวา  "แมพระ 
ขีณาสพท้ังหลาย  ชะรอยจะยังยินดีกามสุข  ยังเสพกาม,  ทําไมจัก 
ไมสองเสพ;   เพราะพระขีณาสพเหลาน้ัน  ไมใชไมผุ,  ไมใชจอม- 
ปลวก,   มีเนื้อและสรีระยังสดเหมือนกัน;   เพราะฉะนั้น  แมพระ 
ขีณาสพเหลาน้ัน  ยังยินดีกามสุข,  ยังเสพกาม." 
        พระศาสดา   เสด็จมา  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี ้
พวกเธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไรกัน ?"   เมื่อพวกภิกษุ  กราบทูลวา 
"ดวยเรื่องชื่อน้ี"   จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   พระขีณาสพท้ังหลาย 
ไมยินดีกามสุข   ไมเสพกาม,   เหมือนอยางวา   หยาดนํ้าตกลงบน 
ใบบัว   ยอมไมติด  ไมต้ังอยู,   ยอมกลิง้ตกไปทีเดียว;   และเหมือน  
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เมล็ดพันธุผักกาด   ไมติด   ไมต้ังอยู   ที่ปลายเหล็กแหลม,   ยอมกลิ้ง 
ตกไปแนแท  ฉันใด;   กามแม ๒ อยาง   ยอมไมซมึซาบ  ไมต้ังอยูใน  
จิตของพระขีณาสพฉันน้ัน "   ดังนี้แลว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง 
ธรรม   จึงตรัสพระคาถานี้   ในพราหมณวรรค๑วา :- 
        "เรากลาวบุคคล    ผูไมติดอยูในกามท้ังหลาย 
        เหมือนนํ้าไมติดอยูในใบบัว  เหมอืนเมล็ดพันธุ 
        ผักกาดไมติดอยูที่ปลายเหล็กแหลม;  วาเปน 
        พราหมณ. " 
เนื้อความแหงพระคาถาน้ี   จักแจมแจงในพราหมณวรรคน่ันแล. 
                            [ภิกษุณีควรอยูในพระนคร] 
        ก็พระศาสดา   รับสัง่ใหเชิญพระเจาปเสนทิโกศลมาแลว  ตรัส 
วา  "หมาบพิตร   แมกุลธดิาท้ังหลาย  ในพระศาสดานี้   ละหมูญาติ 
อันใหญ   และกองแหงโภคะมาก    บวชแลว  ยอมอยูในปา  เหมือน 
อยางกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกัน,   คนลามก  ถูกราคะยอมแลว 
ยอมเบียดเบียนภิกษุณีเหลาน้ัน  ผูอยูในปา  ดวยสามารถแหงการ 
ดูถูกดูหม่ินบาง  ใหถึงอันตรายแหงพรหมจรรยบาง ;    เพราะฉะน้ัน 
พระองค   ควรทําท่ีอยูภายในพระนครแกภิกษุณีสงฆ." 
        พระราชา   ทรงรับวา  "ดีละ"   ดังน้ีแลว  รบัสั่งใหสรางที่อยู 
เพ่ือภิกษุณีสงฆ   ที่ขางหน่ึงแหงพระนคร.   จําเดิมแตนั้นมา  พวก 
ภิกษุณี  ยอมอยูภายในบานเทาน้ัน 
                          เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี  จบ. 
 
๑.   ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๙. 
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                       ๑๑.  เรื่องชัมพุกาชีวก*  [๕๕] 
                                  [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภชัมพุกา- 
ชีวก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "มาเส   มาเส   กสุคฺเคน"  เปนตน. 
                               [กุฎมพีบํารุงพระเถระ] 
        ไดยินวา  ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวากัสสป 
ในอดีตกาล  กุฎมพีชาวบานคนหน่ึง  สรางวิหาร  (ถวาย)  แกพระ 
เถระรูปหนึ่งแลว   บํารุงพระเถระผูอยูในวิหารน้ันดวยปจจัย  ๔.  พระ 
เถระ  ฉันในเรือนของกุฎมพีนั้นเปนนิตย.  ครั้งน้ัน  ภิกษุขีณาสพ 
รูปหน่ึง  เที่ยวบิณฑบาตในกลางวัน   ถึงประตูเรือนของกุฎมพีนั้น. 
กุฎมพีเห็นพระขีณาสพน้ันแลว   เลื่อมใสในอิริยาบถของทาน  นิมนต 
ใหเขาไปสูเรือน   อังคาสดวยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ  ถวาย 
ผาสาฎกผืนใหญ  ดวยเรียนวา  "ทานผูเจริญ  ทานพึงยอมผาสาฎก 
นี้นุงเถิด"   ดงัน้ีแลว  เรียนวา  "ทานผูเจริญ  ผมของทานยาว; 
กระผมจักนําชางกลับกมา    เพ่ือประโยชนแกอันปลงผมของทาน, 
จักใหจัดเตียงมาเพ่ือประโยชนแกการนอน."  ภิกษุกุลุปกะ  ผูฉัน 
อยูในเรือนเปนนิตย  เห็นสักการะนั้น  ของพระขีณาสพน้ัน  ไม 
อาจยังจิตใหเลื่อมใสได  คิดวา  "กุฎมพีนี้  ทําสักการะนั้นเห็น 
ปานน้ี   แกภิกษุผูที่ตนเห็นแลวครูเดียว,  แตไมทําแกเราผูฉันอยูใน 
เรือนเปนนิตย"  ดังน้ีแลว   ไดไปสูวิหาร.   แมภิกษุขีณาสพนอกน้ี 
 
*  พระมหาวิน  ป.  ธ.  ๘  วัดราชาธิวาส  แปล.  (ปจจบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ  ป.  ธ.  ๙)  
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ไปกับดวยภิกษุนั้นนั่นแล   ยอมผาสาฎกท่ีกุฎมพีถวายนุงแลว.  แม 
กุฎมพี  พาชางกลับไปใหปลงผมของพระเถระ   ใหคนลาดเตียง  
ไวแลว  เรียนวา  "ทานผูเจริญ  ขอทานจงนอนบนเตียงน้ีแหละ" 
นิมนตพระเถระทั้ง ๒ รปู  เพ่ือฉันในวันพรุงน้ีแลว  ก็หลีกไป.  ภิกษุ 
เจาถิ่น  ไมอาจอดกลั้นสักการะที่กุฎมพีทําแกพระขีณาสพนั้นได. 
                   [ดาพระอรหันตดวยอาการ  ๔  มีโทษ] 
        ครั้งเวลาเย็น  เธอไปสูที่  ๆ  พระเถระนั้นนอนแลว  ดาดวย 
อาการ  ๔  อยางวา  "อาคันตุกะผูมีอายุ  ทานเค้ียวกินคูถ  ประเสริฐ 
กลาการบริโภคภัตในเรือนของกุฎมพี,   ทานใหถอนผมดวยแปรง 
ตาล  ประเสริฐกวาการปลงผมดวยชางกัลบกท่ีกุฎมพีนํามา,  ทาน 
เปลือยกายเท่ียวไป   ประเสริฐกวาการนุงผาสาฎก   ที่กุฎมพีถวาย, 
ทานนอนเหนือแผนดิน  ประเสริฐกวาการนอนบนเตียง  ที่กุฎมพี 
นํามา."   ฝายพระเถระ  คิดวา  "คนพาลน้ี   อยาฉิบหาย 
เพราะอาศัยเราเลย"   ดังน้ีแลว  ไมเอ้ือเฟอถึงการนิมนต  ลุกข้ึนแต 
เชาตรูไดไปตามสบายแลว.   ฝายภิกษุเจาถิ่น  ทําวัตรที่ควรทําใน 
วิหารแตเชาตรูแลว   เคาะระฆังดวยหลังเล็บเทานั้น  ดวยความ 
สําคัญวา  "เวลาน้ี  เปนเวลาเที่ยวภิกษา,  แมบัดนี้  ภิกษุอาคันตุกะ 
หลับอยู,   เธอพึงต่ืนดวยเสียงระฆัง"  ดังน้ีแลว  เขาไปสูบานเพ่ือ 
บิณฑบาต.  แมกุฎมพีนั้น  กระทําสักการะแลว   แลดูทางมาของพระ 
เถระทั้ง  ๒  เห็นภิกษุเจาถิ่นแลว   ถามวา  "ทานผูเจริญ  พระ 
เถระไปไหน ?"   ทีนั้น   ภิกษุเจาถิ่น  กลาวกะกฎมพีนั้นวา  
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"ผูมีอายุ   อยาไดพูดถึงเลย,   ภิกษุกุลุปกะของทาน   เขาสูหอง  
นอย   ในเวลาท่ีทานออกไปเมื่อวาน   กาวลงสูความหลับ  เมื่อ 
ขาพเจา  ทําเสียงกวาดวิหารก็ดี  เสียงกรอกน้ําในหมอน้ําฉันและ 
หมอน้ําใชก็ดี   เสียงระฆังก็ดี  ต้ังแตเชาตรู  ก็ยังไมรูสึก."  กุฎมพี 
คิดวา  "ชื่อวาการหลับจนถึงกาลน้ี  ยอมไมมี  แกพระผูเปนเจาของ 
เราผูประกอบดวยอิริยาบถสมบัติเชนนั้น,   แตทานผูเจริญรูปนี้  จัก 
กลาวคําอะไร  ๆ  แนนอน  เพราะเห็นเราทําสักการะแกทาน."  เพราะ 
ความท่ีตนเปนบัณฑิต  กฎุมพีนั้น  จึงนิมนตใหภิกษุนั้นฉันโดยเคารพ 
ลางบาตรของทานใหดีแลว  ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ  แลว 
กลาววา   "ทานผูเจริญ    ถาทานพึงเห็นพระผูเปนเจาของกระผม, 
ทานพึงถวายบิณฑบาตน้ี   แกพระผูเปนเจาน้ัน."   ภิกษุนอกน้ี 
พอรับบิณฑบาตน้ันแลว  ก็คิดวา  "ถาภิกษุนั้น  จักบริโภค 
บิณฑบาตเห็นปานน้ีไซร,   เธอก็จักของอยูในที่นี้เทาน้ัน"  ทั้งบิณฑบาต 
นั้นในระหวางทาง  ไปสูที่อยูของพระเถระ  แลดพูระเถระนั้นในที่นั้น 
มิไดเห็นแลว.   ทีนั้น  สมณธรรม  แมที่เธอทําไวสิ้นสองหม่ืนป 
ไมอาจเพ่ือรักษาเธอได   เพราะเธอทํากรรมประมาณเทาน้ี.   ก็ใน 
กาลส้ินอายุ   เธอเกิดแลวในอเวจี  เสวยทุกขเปนอันมาก   สิ้น 
พุทธันดรหน่ึง  ในพุทธปุบาทกาลน้ี  เกิดในเรือนแหงตระกูล  ซึ่งมี 
ขาวและนํ้ามากแหงหนึ่ง   ในพระนครราชคฤห. 
                           [โทษของการดาพระอรหันต] 
        จําเดิมแตกาลท่ีเดินไดดวยเทา  เขาไมปรารถนา   เพ่ือจะนอน 
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บนที่นอนทีเดียว  ไมปรารถนาเพ่ือจะบริโภคภัต,  เค้ียวกินแตสรีร-  
วลัญชะ๑ของตนเทาน้ัน.  มารดาบิดา  เลี้ยงทารกน้ันไว  ดวยสําคัญวา 
"เด็กไมรูเพราะยังออน   จึงทํา."   แมในเวลาเปนผูใหญ  เขา 
ไมปรารถนาเพ่ือจะนุงผา,   เปนผูเปลือยกายเท่ียวไป,   นอนบน 
แผนดิน,   เค้ียวกินแตสรีรวลัญชะของตนเทาน้ัน.   ลําดับนั้น  มารดา 
และบิดาของเขา   คิดวา  "เด็กนี้ไมสมควรแกเรือนแหงสกุล;   เด็กนี้ 
สมควรแกพวกอาชีวก"    ดังน้ีแลว  จึงนําไปสูสํานักของอาชีวกเหลา 
นั้น  ไดมอบใหวา  "ขอทานท้ังหลายจงยังเด็กนี้ใหบวชเถิด."  ลาํดับ 
นั้น   อาชีวกเหลาน้ัน  ยังเขาใหบวชแลว,  ก็แลครั้นใหบวชแลว 
พวกอาชีวกนั้น  ต้ังไวในหลุมประมาณเพียงคอ  วางไมเรียบไวบน 
จะงอยบาท้ัง  ๒  นั่งบนไมเรียบเหลาน้ัน  ถอนผมดวยทอนแหงแปรง 
ตาล.   ลําดับนั้น  มารดาบิดาของเขา  เชิญอาชีวกเหลาน้ัน  เพ่ือฉัน 
ในวันพรุงน้ีแลว  หลีกไป.  วันรุงข้ึน  พวกอาชีวก  กลาวกะเขาวา 
"ทานจงมา,  พวกเราจักเขาไปสูบาน."   เขากลาววา  "ขอเชิญพวก 
ทานไปเถิด,   ขาพเจาจักอยูในที่นี้แล"   ดังน้ีแลว  ก็ไมปรารถนา.  ครั้ง 
นั้น  อาชีวกทั้งหลาย  ไดละเขาผูกลาวแลว ๆ  เลา ๆ  ซึ่งไมปรารถนา 
อยู  ไปแลว.   ฝายเขาทราบความที่อาชีวกเหลาน้ันไปแลว   เปดประตู 
วัจจกุฎี   ลงไปกินคูถปนใหเปนคําดวยมือท้ัง ๒.    พวกอาชีวก 
สงอาหารไปจากภายในบานเพ่ือเขา.   เขาไมปรารถนาแมอาหารน้ัน, 
แมถูกพวกอาชีวกกลาวอยูบอย ๆ  ก็กลาววา   "ขาพเจาไมตองการ 
อาหารน้ี,    อาหารอันขาพเจาไดแลว."  พวกอาชีวกถามวา  "ทานได 
 
๑.  อุจจาระ.  
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อาหารท่ีไหน  ?"   เขาตอบวา  "ไดในที่นี้นั้นเอง."  
        แมในวันที่  ๒  ที่  ๓  ที ่ ๔  เขาถูกพวกอาชีวกนั้น  กลาวอยูแมมาก 
อยางนั้น  ก็ยังกลาววา  "ขาพเจาจักอยูในที่นี้แหละ"  ไมปรารถนา 
เพ่ือจะไปบาน.  พวกอาชีวก  คิดวา  "อาชีวกนี้  ไมปรารถนาจะเขา 
บานทุกวัน ๆ  ทีเดียว, ไมปรารถนาจะกลืนกินอาหารท่ีพวกเรานํามา 
ให,  กลาวอยูวา  'อาหารเราไดแลวในที่นี้เทียว;    เขาทําอะไรหนอ 
แล?   พวกเราจักจับผิดเขา'    ดังน้ีแลว   เมื่อจะเขาไปสูบาน  เวน 
คนไวคนหน่ึงสองคน   เพ่ือจับผิด  แมซึ่งอาชีวกน้ัน  จึงไป.   อาชีวก 
เหลาน้ัน  เปนราวกะไปขางหลัง  ซอนอยูแล.  แมเขา  รูความท่ี 
อาชีวกเหลานั้นไปแลว  ลงสูวัจจกุฎี   กินคูถโดยนยักอนน้ันแล.  พวก 
อาชีวกนอกน้ี   เห็นกิริยาของเขาแลว  จึงบอกแกอาชีวกทั้งหลาย. 
พวกอาชีวก  ฟงคําน้ันแลว  คิดวา  "โอ   กรรมหนกั;   ถาสาวก 
ของพระสมณโคดม  พึงรูไซร,  พึงประกาศความเสื่อมเกียรติ 
ของพวกเราวา   'อาชีวกทั้งหลาย  เที่ยวกินคูถ;'   อาชีวกนี้ไม 
สมควรแกพวกเรา"  จึงขับไลเขาออกจากสํานักของตนแลว.  เขา 
ถูกพวกอาชีวกเหลาน้ันไลออกแลว.   มีหินดาดกอนหนึ่ง  ที่เขาลาด 
ไวในท่ีถานอุจจาระของมหาชน,  มีกระพังใหญบนแผนหินนั้น,  มหาชน 
อาศัยหินดาดเปนที่ถายอุจจาระ.   เขาไปในท่ีนั้น  กิจคูถในกลางคืน 
ในกาลท่ีมหาชนมาเพ่ือตองการถายอุจจาระ  เหนี่ยวกอนหินขางหน่ึง 
ดวยมือขางหน่ึง  ยกเทาข้ึนขางหน่ึงต้ังไวบนเขา  ยืนเงยหนาอาปากอยู. 
มหาชนเห็นเขาแลว  เขาไปหา  ไหวแลว  ถามวา  "ทานผูเจริญ  
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เพราะเหตุไร   พระผูเปนเจา  จึงยืนอาปาก ?"    
        อาชีวก.  (เพราะ)   เรามีลมเปนภักษา  อาหารอยางอ่ืนของเรา 
ไมมี. 
        มหาชน.  เมื่อเชนนั้น  เพราะเหตุไร  ทานจึงยกเทาขางหน่ึงต้ัง 
ไวบนเขายืนอยูเลา  ขอรับ ? 
        อาชีวก.   เรามีตบะสูง  มีตบะกลา,  แผนดินถูกเราเหยียบดวย 
เทาท้ัง  ๒  ยอมหว่ันไหว ;   เพราะฉะน้ัน  เราจึงยกเทาข้ึนขางหนึ่งไวบน 
เขายืนอยู,  ก็เราแลยืนอยางเดียว  ยังกาลใหลวงไป  ไมนั่ง ไมนอน. 
        ข้ึนชื่อวาพวกมนุษยโดยมาก     มักเชื่อเพียงถอยคําเทาน้ัน; 
เพราะฉะนั้น    ชนชาวแควนอังคะและมคธโดยมาก   จึงลือกระฉอน 
วา  แหม !   นาอัศจรรยจริง,   ทานผูมีตบะชื่อแมเห็นปานน้ี  มีอยู, 
ผูเชนนี้  พวกเรายังไมเคยเห็น"  ดังน้ีแลว  ยอมนําสักการะเปนอัน 
มากไปทุก ๆ เดือน.  อาชวีกนั้น  กลาววา  "เรากินลมอยางเดียว, 
ไมกินอาหารอยางอ่ืน,  เพราะเม่ือเรากินอาหารอยางอ่ืน   ตบะยอม 
เสื่อมไป"  ดังน้ีแลว   ไมปรารถนาของอะไร  ๆ   ที่พวกมนุษยเหลาน้ัน 
นํามา.  พวกมนุษย   ออนวอนบอย ๆ  วา  "ทานผูเจริญ   ทานอยา 
ใหพวกกระผมฉิบหายเลย,   การบริโภค  อันคนผูมีตบะกลาเชนทาน 
กระทําแลว  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข   แกพวก 
กระผม   สิ้นกาลนาน."   อาชีวก  กลาววา  "เรานั้นไมชอบใจ 
อาหารอยางอ่ืน"    แตถูกมหาชนรบกวนดวยการออนวอน  จึงวางเภสัช 
มีเนยใสและน้ําออยเปนตน  อันชนเหลาน้ันนํามา  ที่ปลายลิ้น   ดวยปลาย  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 225 

หญาคาแลว   สงไป  ดวยคําวา   "พวกทานจงไปเถิด,  เทาน้ีพอละ  
เพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข  แกทานท้ังหลาย."   อาชีวกนั้น  เปนคน 
เปลือย  เค้ียวกินคูถ  ถอนผม  นอนบนแผนดิน  ใหกาลลวงไป  ๕๕  ป 
ดวยประการฉะน้ี. 
                    [พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชัมพุกาชวีก] 
        การตรวจดูสัตวโลก  ในเวลาใกลรุง๑   เปนพุทธกิจ  แมอันพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  ไมทรงละโดยแท;   เพราะฉะนั้น  เมื่อพระผูมี 
พระภาค  ทางพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาใกลรุงวันหน่ึง,   ชัมพุกา- 
ชีวกนี้  ปรากฏภายในขายคือพระญาณแลว.  พระศาสดา  ทรงใคร 
ครวญวา  "อะไรหนอแล  จักมี ?"    ทรงเห็นอุปนิสัย  แหงพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทาของเขาแลว  ทรงทราบวา   "เราจักทําชัมพุกา- 
ชีวกนั้นใหเปนตนแลว  กลาวคาถา ๆ  หน่ึง,  ในกาลจบคาถา  สัตว 
๘ หม่ืน  ๔  พัน  จักตรัสรูธรรม.  อาศัยกุลบุตรนี้  มหาชนจักถึงความ 
สวัสดี"  ดังน้ีแลว  ในวันรุงข้ึน   เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชคฤหเพ่ือ 
บิณฑบาต  เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว  ตรัสกะพระอานนทเถระ 
วา  "อานนท  เราจักไปสูสํานักของชัมพุกชีวก." 
        อานนท.  พระองคเทาน้ัน  จักเสด็จไปหรือ  พระเจาขา ? 
        พระศาสดา.   อยางนั้น  เราผูเดียวจักไป. 
        พระศาสดา   ครั้นตรัสอยางนั้นแลว   ในเวลาบาย   เสด็จไป 
สูสํานักของชัมพุกาชีวกนั้น.   เทวดาทั้งหลาย  คิดวา  "พระศาสดา 
จะเสด็จไปสูสํานักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็น,  ก็ชัมพุกาชีวกนั้น  อยู 
 
๑.  ปจฺจูสกาเล  ปฏิ--อุส--กาล   กาลเปนทีกําจัดตอบซึงมีด.   ๒.  อุป--นิ--สี.  
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บนหินดาด   นาเกลียด   เปนที่ถายอุจจาระปสสาวะ  เศราหมองดวย 
ไมชําระฟน,   พวกเราควรใหฝนตก"   ดังน้ีแลว  จึงยังฝนใหตก   ครู  
เดียวเทาน้ัน   ดวยอานุภาพของตน.   หินดาด   ไดสะอาดปราศจาก 
มลทินแลว.  ลําดับนั้น  เทวดาท้ังหลาย   ยังฝนเปนวิการแหงดอก 
ไม  ๕  ส ี  ใหตกลงบนหินดาดน้ัน.  ในเวลาเย็น   พระศาสดา   เสด็จไปสู 
สํานักของชัมพุกาชีวกแลว  ไดทรงเปลงพระสุรเสียงวา   "ชัมพุกะ." 
ชัมพุกะ  คิดวา  "นั่นใครหนอแล   รูยาก  เรียกเราดวยวาทะวา 
ชัมพุกะ"  จึงกลาววา  "นั่นใคร ?" 
        พระศาสดา.  เรา  ชมัพุกะ. 
        ชัมพุกะ.  ทําไม   มหาสมณะ ? 
        พระศาสดา.   วันนี้  เธอจงใหที่อยูในที่นี้แกเรา  สักคืนหน่ึง. 
        ชัมพุกะ.  มหาสมณะ  ที่อยูในทีน่ี้  ไมมี. 
        พระศาสดา.   ชัมพุกะ  เธออยากระทําอยางนั้น,  เธอจงใหที่อยู 
แกเรา   สักคืนหน่ึง;   ชื่อวาพวกบรรพชิต   ยอมปรารถนาบรรพชิต, 
พวกมนุษย  ยอมปรารถนามนุษย,   พวกปศุสัตว   ยอมปรารถนา 
พวกปศุสัตว. 
        ชัมพุกะ.  ก็ทานเปนบรรพชิตหรอื ? 
        พระศาสดา.   เออ  เราเปนบรรพชิต. 
        ชัมพุกะ.  ถาทานเปนบรรพชิต,   น้ําเตาของทานอยูที่ไหน ?  ทัพพี 
สําหรับโบกควันของทานอยูที่ไหน ?    ดวยสําหรับบูชายัญของทานอยู 
ที่ไหน ?  
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        พระศาสดา.   น้ําเตาเปนตนนั่น   ของเรามีอยู,  แตการถือเอาเปน 
แผนก ๆ  เที่ยวไปลําบาก  เพราะฉะนั้น  เราจึงเก็บไวภายในเทานั้นเที่ยว 
ไป.   อาชีวกนั้นโกรธวา   "ทานจักไมถือนํ้าเตาเปนตนนั่นเที่ยวไปได  
หรือ ?"  ลําดับนั้น  พระศาสดา   ตรัสกะอาชีวกนั้นวา  "ชางเถอะ 
ชัมพุกะ,  เธออยาโกรธเลย,  เธอจงบอกท่ีอยูแกเราเถิด."   เขากลาววา 
"มหาสมณะ  ที่อยูในที่นี้  ไมมี." 
        พระศาสดา  เมื่อจะทรงชี้เง้ือมแหงหนึ่ง   ซึ่งมีอยูในที่ไมไกล 
จากท่ีอยูของเขา  จึงตรัสวา  "ที่เง้ือมน่ัน  ใครอยู ?" 
        ชัมพุกะ.  มหาสมณะ  ที่เง้ือมน้ัน ไมมีใครอยู. 
        พระศาสดา.   ถาเชนนั้น   เธอจงใหเง้ือมน่ันแกเรา. 
        ชัมพุกะ.  มหาสมณะ  ทานจงรูเองเถิด. 
        พระศาสดา  ทรงปูผาน่ัง  ประทับนั่งท่ีเง้ือมแลว. 
                         [ชัมพุกาชีวกไดบรรลุพระอรหัต] 
        ครั้งน้ัน  ทาวมหาราชท้ัง  ๔  ทําทิศทั้ง  ๔  ใหมีแสงสวางเปนอัน 
เดียวกัน  มาสูที่บํารุงในปฐมยาม.   ชมัพุกะเห็นแสงสวางแลว  คิดวา 
"นั่น   ชื่อแสงสวางอะไรกัน ?"   ในมชัฌิมยาม   ทาวสักกเทวราชเสด็จ 
มาแลว.  ชัมพุกะเห็นแมทาวสักกเทวราชน้ัน  คิดวา  "ชื่อวาใครน่ัน ?" 
ในปจฉิมยาม   ทาวมหาพรหม   ผูสามารถยังจักรวาล  ๑  ใหสวาง 
ดวยน้ิวมือน้ิว  ๑  ยังจักรวาล  ๒  ใหสวางดวยน้ิวมือ  ๒  นิ้ว  ฯ ล ฯ  ยัง 
จักรวาล  ๑๐  ใหสวางดวยน้ิวมือ  ๑๐  นิ้ว  ทําปาท้ังส้ินใหมีแสงสวาง 
เปนอันเดียวมาแลว.   ชัมพุกะเห็นทาวมหาพรหมแมนั้น  คิดวา  "นั่น  
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ใครหนอแล  ?"   ดังน้ีแลว   จึงไปสูสํานักพระศาสดาแตเชาตรู  กระทํา 
ปฏิสันถารแลว   ยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ทูลถามพระศาสดาวา  
"มหาสมณะ   ใคร   ยังทิศทั้ง    ๔  ใหสวาง  มาสูสํานักของทานใน 
ปฐมยาม ?" 
        พระศาสดา.  ทาวมหาราชทั้ง  ๔.         
        ชัมพุกะ.  มาเพราะเหตุไร ? 
        พระศาสดา.  มาเพ่ือบํารุงเรา. 
        ชัมพุกะ.  ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวมหาราชทั้ง  ๔  หรือ ? 
        พระศาสดา.   เออ  ชัมพุกะ   เราแลเปนพระราชาเยี่ยมกวา 
พระราชาทั้งหลาย. 
        ชัมพุกะ.  ก็ในมัชฌิมยาม  ใครมา ? 
        พระศาสดา.  ทาวสักกเทวราช. 
        ชัมพุกะ.   เพราะเหตุไร ? 
        พระศาสดา.  เพ่ือบํารุงเราเหมือนกัน. 
        ชัมพุกะ.  ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมกวาทาวสักกเทวราชหรือ  ? 
        พระศาสดา.    เออ  ชัมพุกะ,   เราเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาว 
สักกะ,   ก็ทาวสักกะนั่น   เปนคิลานุปฏฐากของเรา   เชนเดียวกับ 
สามเณรผูเปนกัปปยการก. 
        ชัมพุกะ.   ก็ใคร  ยังปาท้ังส้ินใหสวาง  มาแลวในปจฉิมยาม ? 
        พระศาสดา.   ชนทัง้หลาย  มีพราหมณเปนตน  ในโลก   จาม 
แลว  พลาดพลั้งแลว  ยอมกลาววา  'ขอความนอบนอม  จงมี   แด  
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มหาพรหม'   อาศัยผูใด   ผูนั้นแหละ   เปนทาวมหาพรหม.  
        ชัมพุกะ.   ก็ทานเปนผูยอดเยี่ยมแมกวาทาวมหาพรหมหรือ ? 
        พระศาสดา.   เออ  ชัมพุกะ,   เราแลเปนพรหมยิ่ง  แมกวาพรหม. 
        ชัมพุกะ.   มหาสมณะ  ทานเปนผูอัศจรรย,  ก็เมื่อเราอยูในท่ีนี้ 
 ิสิ้น  ๕๕  ป   บรรดาเทดาเหลาน่ัน   แมองคหน่ึง   ก็ไมเคยมาเพ่ือบํารุง 
เรา ;    ก็เราเปนผูมลีมเปนภักษา  ยืนอยางเดียว  ใหกาลนานประมาณ 
เทาน้ีลวงไปแลว,   เทวดาเหลาน้ัน ไมเคยมาสูที่บํารุงของเราเลย. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา   ตรัสกะชัมพุกะน้ันวา  "ชัมพุกะ  เธอ 
ลวงมหาชนผูอันธพาลในโลก   ยังปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา;  เธอ 
เค้ียวกินคูถเทาน้ัน,   นอนบนแผนดินอยางเดียว,  เปนผูเปลือยเที่ยว 
ไป,   ถอนผมดวยทอนแปรงตาลส้ิน  ๕๕  ป  มิใชหรือ ?   ก็เม่ือเปน 
เชนนั้น   เธอลวงโลก  กลาววา  'เราเปนผูมีลมเปนภักษา,   ยืนดวย 
เทาขางเดียว,  ไมนั่งไมนอน ;'   ยังเปนผูปรารถนาจะลวงแมซึ่งเรา ? 
แมในกาลกอน  เธออาศัยทิฏฐิอันชั่วชาลามก  เปนผูมีคูถเปนภักษา 
สิ้นกาลประมาณเทาน้ี  เปนผูนอนเหนือแผนดิน  เปลือยกายเท่ียว 
ไป  ถึงการถอนผมดวยทอนแปรงตาล,  แมในบัดนี้  เธอยังถือทิฏฐิ 
อันชั่วชาลามกเหมือนเดิม." 
        ชัมพุกะ.  มหาสมณะ  ก็เราทํากรรมอะไรไว. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา  ตรัสบอกกรรมที่เขากระทําแลวในกอน 
แกชัมพุกะน้ัน.  เมื่อพระศาสดา  ตรัสอยูนั่นแหละ   ความสังเวชเกิด 
ข้ึนแกเขาแลว,   หิริโอตตัปปะปรากฏแลว.   เขานั่งกระโหยงแลว.  
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ลําดับนั้น   พระศาสดา   ไดทรงโยนผาสาฎกสําหรับอาบน้ําไปใหเขา. 
เขานุงผาน้ันแลว  ถวายบังคมพระศาสดา  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
ฝายพระศาสดา   ตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแกเขา. ในกาลจบ  
เทศนา  เขาบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา   ถวายบังคมพระ 
ศาสดาแลวลุกข้ึนจากท่ีนั่ง   ทลูขอบรรพชาและอุปสมบท.  ดวย 
อาการเพียงเทาน้ี   กรรมในกอนของชัมพุกะน้ันสิ้นแลว.  ก็ชัมพุกะ 
นี้  ดาพระมหาเถระผูขีณาสพ  ดวยอักโกสวัตถุ  ๔  อยาง,  ไหมแลว 
ในอเวจี  ตราบเทามหาปฐพีนี้หนาข้ึน  ๑  โยชน  ยิ่งดวย  ๓  คาวุต   ถึง 
อาการอันนาเกลียดนี้สิ้น  ๕๕  ป  ดวยเศษแหงผลกรรม  ในเพราะ 
การดาน้ัน,   กรรมน้ันของเธอส้ินแลว  เพราะบรรลุพระอรหัตน้ัน, 
กรรมท่ีเธอทําแลวน้ัน  ไมอาจยังผลแหงสมณธรรม  ทีช่ัมพุกาชีวกนี ้
ทําแลวส้ิน  ๒  หม่ืนปใหฉิบหายได;  เพราะฉะนั้น  พระศาสดาจึงทรง 
เหยียดพระหัตถเบื้องขวาออก  ตรัสกะชัมพุกะน้ันวา  "เธอจงเปนภิกษุ 
มาเถิด,   จงประพฤติพรหมจรรยเถิด."  ขณะนั้นเอง   เพศคฤหัสถ 
ของเธอ  หายไปแลว,  เธอเปนผูทรงบริขาร  ๘  ไดเปนประดุจพระเถระ 
มีพรรษา  ๖๐  แลว. 
                         [ชัมพุกะบอกความจริงแกมหาชน] 
        ไดยินวา  วันนั้น  เปนวันแหงชาวอังคะและมคธ  ถือสักการะมา 
เพ่ือชัมพุกะนั้น;   เพราะฉะนั้น  ชาวแวนแควนทั้ง  ๒  ถือสักการะมา 
แลว   เห็นพระตถาคตแลว   จึงคิดวา  "ชัมพุกะผูเปนเจา  ของพวกเรา 
เปนใหญหรือหนอแล ?  หรือวาพระสมณโคดมเปนใหญ"  คิดวา  
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"ถาพระสมณโคดม   พึงเปนใหญ,   ชัมพุกะน้ี  พึงไปสูสํานักของ  
พระสมณโคดม,   แตเพราะความท่ีชัมพุกาชีวกเปนใหญ  พระสมณโคดม 
จึงเสด็จมาสูสํานักชัมพุกาชีวกนี้." 
        พระศาสดา   ทรงทราบความปริวิตกของมหาชน   จึงตรัสวา 
"ชัมพุกะ  เธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปฏฐากของเธอเสีย."   เธอ 
กราบทูลวา  "แมขาพระองค  ก็หวังพระพุทธดํารัศมีประมาณเทาน้ี 
เหมือนกัน   พระเจาขา"  ดังน้ีแลว   เขาฌานที่  ๔  ลุกข้ึน  เหาะข้ึนสู 
เวหาสประมาณชั่วลําตาล  กราบทูลวา  "พระเจาขา  พระผูมีพระภาค 
เปนพระศาสดาของขาพระองค,   ขาพระองคเปนสาวก"   แลวลงมา 
ถวายบังคม  เหาะข้ึนสูเวหาสประมาณ  ๗  ชั่วลําตาล  ดวยอาการ 
อยางนี้  คือ  ประมาณ  ๒  ชั่วลําตาล  ประมาณ  ๓  ชั่วลําตาล  แลว 
ลงมา   ยังมหาชนใหทราบความท่ีตนเปนสาวก.  มหาชนเห็นเหตุนั้น 
แลว  คิดวา  "โอ !  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนผูนาอัศจรรย  ม ี
พระคุณไมทรามเลย." 
        พระศาสดาเมื่อตรัสกับมหาชน  ตรัสอยางนี้วา  "ชัมพุกะน้ี 
วางสักการะที่พวกทานนํามาแลว  ที่ปลายลิ้นดวยปลายหญาคา   ตลอด 
กาลประมาณเทาน้ี  อยูในที่นี้   ดวยหวังวา  'เราบําเพ็ญการประพฤติ 
ตบะ;   ถาเธอพึงบําเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น  ๑๐๐  ปดวยอุบายน้ีไซร, 
ก็การบําเพ็ญตบะน้ัน  ยังไมถงึเสี้ยวแมที่  ๑๖  แหงกุศลเจตนาเปนเครื่อง 
ตัดภัตของเธอผูรับเกียจสกุลหรือภัต  แลวไมบริโภคในบัดนี้"   ดังน้ี 
แลว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  ตรัสพระคาถานี้วา :-  
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        "คนพาล   พึงบริโภคโภชนะดวยปลายหญาคา  
        ทุก ๆ  เดือน,  เขายอมไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๖  แหงทาน 
        ผูมีธรรมอันนับไดแลว." 
                                        [แกอรรถ] 
        พึงทราบเน้ือความแหงคาถานั้นวา :- 
        "ถาคนพาล  คือ  ผูมธีรรมยังไมกําหนดรู  เหินหางจากคุณมีศีล 
เปนตน  บวชในลัทธิเดียรถีย  บรโิภคโภชนะดวยปลายหญาคาทุก ๆ 
เดือนท่ีถึงแลว  ดวยหวังวา  "เราจัดบําเพ็ญการประพฤติตบะ"   ชื่อวา 
พึงบริโภคโภชนะตลอด  ๑๐๐  ป. 
        ในกึ่งพระคาถาวา   น   โส   สงฺขาตธมฺมาน  กล   อคฺฆติ 
โสฬสึ   แสดงเปนบุคคลาธิษฐานวา  "ทานผูมีธรรมอันรูแลว  คือ 
ผูมีธรรมอันชั่งไดแลว  เรียกวาผูมีธรรมอันนับไดแลว,  บรรดาทาน 
เหลาน้ัน  โดยท่ีสุดมี  ณ  เบ้ืองตํ่า  พระโสดาบัน  ชื่อวาผูมีธรรมอัน 
นับไดแลว,  โดยที่สุดมี   ณ   เบื้องสูง  พระขีณาสพ  ชื่อวาผูมีธรรมอัน 
นับไดแลว;  ชนพาลน้ัน  ยอมไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๖  ของทานผูมีธรรมอัน 
นับไดแลว  เหลาน้ี. 
        สวนเนื้อความในก่ึงพระคาถาน้ี  พึงทราบดังน้ี :- 
        ก็เจตนาของคนพาลนั้น  ผูบําเพ็ญการประพฤติตบะอยางน้ัน 
ตลอด  ๑๐๐  ป   เปนไปส้ินราตรีนานเพียงนั้น  ยอมไมถึงเส้ียวที่  ๑๖ 
แหงกุศลเจตนาเครื่องตัดภัตดวงหน่ึง  ของทานผูมีธรรมอันนับไดแลว 
รังเกียจสกุลหรือภัตแลวไมบริโภค.  
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        พระศาสดา  ตรัสอธิบายไวดังนี้วา  "ผลแหงสวนหนึ่ง ๆ  จาก 
สวนท่ี  ๑๖  ซึ่งทําผลแหงเจตนาของทานผูมีธรรมอันนับไดแลวน้ันให  
เปน  ๑๖  สวนแลว  ทําสวนหนึ่ง  ๆ จาก  ๑๖  สวนนั้น  ใหเปน  ๑๖ สวน 
อีกนั้นแล  ยงัมากกวาการประพฤติตบะของชนพาลน้ัน." 
        ในกาลจบเทศนา  ธรรมาภิสมัย  ไดมีแกสัตว  ๘  หม่ืน  ๔  พัน 
แลวดังน้ีแล. 
                                 เรื่องชัมพุกาชีวก  จบ.  
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                             ๑๒.   เรื่องอหิเปรต*  [๖๕]   
                                     [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภอหิเปรต 
ตนใดตนหน่ึง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "น  หิ  ปาป  กต  กมฺม" 
เปนตน 
                        [พระมหาโมคคัลลานเถระทําการย้ิม] 
        ความพิสดารวา  ในวนหน่ึง  ทานพระลักขณเถระ   ภายใน 
ชฎิลพันหน่ึง  และทานพระมหาโมคคัลลานเถระ   ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ 
ดวยคิดวา  "เราจักเท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห."  บรรดาพระเถระ 
๒  รูปนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  เห็นอหิเปรตตนหนึ่ง   จึงได 
กระทําการย้ิมแยมใหปรากฏ.  ลําดับนั้น  พระลกัขณเถระ  ถามเหตุ 
กะพระเถระนั้นวา  "ผูมีอายุ   เพราะเหตุไร   ทานจึงทําการย้ิมแยมให 
ปรากฏ ?"  พระเถระ  ตอบวา  "ผูมีอายุ  นี้ไมใชกาลแล  เพ่ือ 
วิสัชนาปญหานี้,   ทานพึงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด." 
เมื่อพระเถระท้ัง  ๒  นั้น  เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  ไปสูสาํนัก 
พระผูมีพระภาค   นั่งแลว,  พระลักขณเถระถามวา  "ทานโมคคัลลานะ 
ผูมีอายุ  ทานลงจากภูเขาคิชฌกูฏ  ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ  ผมถาม 
ถึงเหตุแหงการยิ้มแยม  ไดกลาววา  'ทานพึงถามผมในสํานักพระผูมี 
พระภาค.'   บัดนี้  ทานจงบอกเหตุนั้นเถิด." 
         
*  พระมหาวิน  ป.  ธ.  ๘  วัดราชาธิวาส  แปล  (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ  ป.  ธ.  ๙)  
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               [พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแหงการยิ้ม]  
        พระเถระ  กลาวา   "ผูมีอายุ  ผมเห็นอหิเปรตตนหนึ่ง   จึงได 
ทําการย้ิมแยมใหปรากฏ,   อัตภาพของเปรตนั้นเห็นปานน้ี,   ศีรษะ 
ของมันเหมือนศีรษะมนุษย,   อัตภาพที่เหลือของมัน  เหมือนของงู, 
นั่นชื่ออหิเปรต   โดยประมาณ  ๒๕  โยชน,  เปลวไฟต้ังข้ึนจากศีรษะ 
ของมันลามไปจนถึงหาง,   ต้ังข้ึนจากหางถึงศีรษะ,  ต้ังข้ึนในทาม 
กลาง  ลามไปถึงขางทั้ง  ๒,  ต้ังข้ึนแตขางทั้ง  ๒  รวมลงในทามกลาง." 
ไดยินวา  อัตภาพของเปรตท้ัง  ๒  นั่นแล  ประมาณ  ๒๕  โยชน,  ของ 
เปรตท่ีเหลือ  ประมาณ  ๓  คาวุต,  ของอหิเปรตน้ีนั่นแล   และของกาก- 
เปรต  ประมาณ  ๒๕  โยชน,   บรรดาเปรตทั้ง  ๒  นั้น  อหิเปรต  เปน 
ดังน้ีกอน. 
                           [บุรพกรรมของกากเปรต] 
        พระมหาโมคคัลลานะ  เห็นแมกากเปรต  อันไฟไหมอยูที่ยอดเขา 
คิชฌกูฏ  เมือ่จะถามบุรพกรรมของเปรตนั้น   จึงกลาวคาถานี้วา :- 
        "ลิ้นของเจาประมาณ  ๕  โยชน,  ศีรษะของเจา 
        ประมาณ  ๙  โยชน,   กายของเจาสูงประมาณ  ๒๕ 
        โยชน,  เจาทํากรรมอะไรไวจึงถึงทุกขเชนนี้." 
ครั้งน้ัน   เปรตเม่ือจะบอกแกพระเถระนั้น  จึงกลาวคาถานี้วา :- 
        "พระโมคคัลลานะผูเจริญ   ขาพเจากลืนกินภัต 
        ที่เขานํามาเพื่อสงฆ  ของพระพุทธเจาพระนามวา 
        กัสสป  ผูแสวงหาคุณอันใหญ   ตามปรารถนา"  
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ดั่งน้ีแลว   จึงกลาววา  "ทานผูเจริญ  ในกาลแหงพระพุทธเจา 
พระนามวากัสสป   พวกภิกษุมากรูป  เขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาต.  
พวกมนุษย  เห็นพระเถระทั้งหลายแลว  รกัใคร  นิมนตใหนั่งท่ีโรง 
ฉัน   ลางเทา  ทาดวยนํ้ามัน  ใหดื่มขาวยาคู  ถวายของควรเค้ียว   รอ 
คอยบิณฑบาตกาล  นั่งฟงธรรมอยู.  ในกาลจบธรรมกถา   พวกมนุษย 
รับบาตรของพระเถระท้ังหลายแลว  ใหเต็มดวยโภชนะมีรสเลิศตางๆ 
ในเรือนของตน  ๆ  แลวนํามา.   ในครั้งน้ัน  ขาพเจาเปนกา  จับอยู 
ที่หลังคาแหงโรงฉัน  เห็นโภชนะนั้นแลว  ไดคาบเอาคําขาว  ๓  คํา 
เต็มปาก  ๓  ครั้ง  จากบาตรอันมนุษยผูหน่ึงถือไว,  แตภัตน้ัน  ยังหา 
เปนของสงฆไม,  มิใชเปนภัตท่ีเขากําหนดถวายแกสงฆ,  เปนภัตอัน 
เหลือจากที่ภิกษุทั้งหลายฉัน  อันพวกมนุษยพึงนําไปสูเรือนของตน 
บริโภคก็ไมใช,   เปนเพียงภัตท่ีเขานํามาเฉพาะสงฆอยางเดียวเทาน้ัน' 
ขาพเจาคาบเอาคําขาว  ๓  คําจากบาตรน้ัน,  กรรมเพียงเทาน้ี  เปนบุรพ- 
กรรมของขาพเจา,   ขาพเจาน้ัน  ทํากาละแลวไหมในอเวจี  เพราะวิบาก 
แหงกรรมน้ัน  ในบัดนี ้ เกิดเปนกากเปรต  เสวยทุกขนี้  ที่ภูเขาคิชฌกูฏ 
ดวยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมน้ัน.  เรื่องกากเปรต  มีเทาน้ี. 
        แตในเรือ่งนี้  พระเถระกลาววา  "ผมเห็นอหิเปรต   จึงไดทําการ 
ยิ้มแยมใหปรากฏ."  ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงเปนพยานของพระเถระ 
นั้น  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  โมคคัลลานะพูดจริง,   ก็เราเห็นเปรต 
นั่น  ในวันบรรลุสัมโพธญิาณเหมือนกัน,  แตเราไมกลาว  เพราะเอ็นดู 
คนอ่ืนวา  'ชนเหลาใด   ไมเชื่อคําของเรา,   ความไมเชื่อน้ัน  พึงเปน  
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ไปเพ่ือสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนเหลาน้ัน."    ก็ในกาลท่ีพระมหา- 
โมคคัลลานะเห็นแลวน่ันแล   พระศาสดาทรงเปนพยานของทาน  ตรัส  
เรื่อง  ๒๐  เรือ่ง  แมในลักขณสังยุต๑แลว.  แมเรื่องนี ้ พระเถระนัน้ 
ก็กลาวไวอยางนั้นเหมือนกัน.  ภิกษุทั้งหลายฟงเรื่องนั้นแลว  จึงทูลถาม 
บุรพกรรมของเปรตนั้น.  แมพระศาสดา  ก็ตรัสแกภิกษุเหลาน้ันวา :- 
                               [บุรพกรรมของอหิเปรต] 
        "ไดยินวา  ในอดีตกาล  พวกชนอาศัยกรุงพาราณสี   สราง 
บรรณศาลาไวเพ่ือพระปจเจกพุทธเจา  ใกลฝงแมน้ํา.  พระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน  อยูในบรรณศาลาน้ัน  ยอมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมือง 
เนืองนิตย.  แมพวกชาวเมือง  มีมือถอืสักการะมีของหอมและดอกไม 
เปนตน  ไปสูที่บํารุงของพระปจเจกพุทธเจา  ทั้งเย็นทั้งเชา.  บุรษุ 
ชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง  อาศัยหนทางนั้นไถนา.   มหาชน  เมื่อไป 
สูที่บํารุงพระปจเจกพุทธเจา  ยอมเหยียบย่ํานาน้ันไป   ทั้งเย็นทั้งเชา. 
ชาวนา   แมหามอยูวา   "ขอพวกทานอยาเหยียบนาของขาพเจา" 
ก็ไมสามารถจะหามได.   ครั้งน้ัน  ชาวนานั้น  ไดมีความคิดอยางนี้วา 
"ถาบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจา  ไมพึงมีในที่นี้ไซร.   ชน 
ทั้งหลายก็ไมพึงเหยียบย่ํานาของเรา."  ในกาลท่ีพระปจเจกพุทธเจาเขาไป 
บิณฑบาต   ชาวนานั้น  ทุบภาชนะเครื่องใชแลวเผาบรรณศาลาเสีย. 
พระปจเจกพุทธเจา  เห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม   จึงหลีกไปตาม 
สบาย.  มหาชน   ถือของหอมและระเบียบดอกไมมา  เห็นบรรณศาลา 
 
๑.  ส.  นิ.  ๑๖/๒๙๘.  
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ถูกไฟไหม   จึงกลาววา  "พระผูเปนเจาของพวกเรา  ไป  ณ  ที่ไหน 
หนอแล ?"    แมชาวนานั้น   ก็มากับดวยมหาชนเหมือนกัน   ยนือยู  
ในทามกลางแหงมหาชน  พูดอยางนี้วา  "ขาพเจาเอง   เผาบรรณศาลา 
ขอพระปจเจกพุทธเจาน้ัน."  ครั้งน้ัน  ชนทั้งหลายพูดวา  "พวกทาน 
จงจับ,  พวกเราอาศัยบุรุษชั่วน้ี   จึงไมไดเพ่ือจะเห็นพระปจเจกพุทธเจา" 
ดังน้ีแลว   กโ็บยชาวนาน้ัน ดวยเครื่องประหาร  มทีอนไมเปนตน 
ใหถึงความส้ินชีวิตแลว.   ชาวนานั้นเกิดในอเวจี,  ไหมในนรกตราบ 
เทาแผนดินน้ี   หนาข้ึนประมาณโยชนหน่ึงแลว  จึงเกิดเปนอหิเปรต 
ที่เขาคิชฌกูฏ   ดวยผลกรรมอันเหลือ." 
                    [พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม] 
        พระศาสดา  ครั้งตรัสบุรพกรรมนี้   ของอหิเปรตน้ันแลว  จึง 
ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาบาปกรรมนั่น  เปนเชนกับน้ํานม, 
น้ํานมอันบุคคลกําลังรีดแล  ยอมไมแปรไปฉันใด;   กรรมอันบุคคล 
กําลังกระทําเทียว  ก็ยังไมทันใหผลฉันนั้น,   แตในกาลใด  กรรมให 
ผล;  ในกาลนั้น ผูกระทํา   ยอมประกอบดวยทุกขเห็นปานน้ัน"  ดังน้ี 
แลว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
        "ก็กรรมชั่วอันบุคคลทําแลว  ยังไมใหผล  เหมือน 
        น้ํานมท่ีรีดในขณะน้ัน  ยังไมแปรไป  ฉะนั้น, 
        บาปกรรม  ยอมตามเผาคนพาล  เหมือนไฟอันเถา 
        กลบไว  ฉะนั้น."  
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                                      [แกอรรถ]  
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สชชฺุขีร   ความวา  น้ํานมซ่ึงไหล 
ออกจากนมของแมโคนมในขณะนั้นน่ันแล  ยังอุน  ยอมไมเปลี่ยน 
คือยอมไมแปรไป.  พระศาสดา   ตรสัคําอธิบายไวดังน้ีวา  "น้ํานม 
ที่เขารีดในขณะน้ัน   ยอมไมเปลี่ยน  คือไมแปร  ไดแกไมละปกติใน 
ขณะนั้นนั่นแล,   แตที่เขารีดใสไวในภาชนะใด,    ก็ยอมไมละปกติ 
ตราบเทาท่ียังไมไดใสของเปรี้ยวมีเปรียงเปนตน  ลงในภาชนะน้ัน คือ 
ตราบเทาท่ียังไมถึงภาชนะของเปรี้ยว   มีภาชนะนมสมเปนตน   ยอม 
ละในภายหลังฉันใด;    แมบาปกรรมท่ีบุคคลกําลังทํา   ก็ยอมไมใหผล 
ฉันนั้นเหมือนกัน,  ถาบาปกรรมพึงใหผล  (ในขณะทํา),  ใคร ๆ  ไม 
พึงอาจเพ่ือทําบาปกรรมได;   ก็ขันธทั้งหลายท่ีบังเกิดดวยกุศล  ยังทรงอยู 
เพียงใด ;   ขันธเหลาน้ัน   ยอมรักษาบุคคลน้ันไวไดเพียงนั้น,  เม่ือขันธ 
ทั้งหลายเกิดในอบาย   เพราะความแตกแหงขันธเหลาน้ัน  บาปกรรม 
ยอมใหผล,  ก็เมื่อใหผล   ชื่อวายอมตามเผาผลาญคนพาล." 
        ถามวา   "เหมือนอะไร ?" 
        แกวา  "เหมือนไฟอันเถากลบไว." 
        อธิบายวา  เหมือนอยางวา  ถานไฟปราศจากเปลวไฟ  อันเถา 
กลบไว  แมคนเหยียบแลวก็ยังไมไหมกอน  เพราะเถายังปดไว,  แตยัง 
เถาใหรอนแลว   ยอมไหมไปจนถึงมันสมอง  ดวยสามารถไหมอวัยวะ 
มีหนังเปนตนฉันใด ;   แมบาปกรรมก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เปนบาปกรรม 
อันผูใดกระทําไว,   ยอมตามเผาผูนั้น  ซึ่งเปนพาล  เกิดแลวในอบาย  
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มีนรกเปนตน  ในอัตภาพท่ี  ๒  หรือที่  ๓.  
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมากบรรลุอริยผลท้ังหลายมีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                                  เรื่องอหิเปรต  จบ.  
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                           ๑๓.  เรือ่งสัฏฐิกูฏเปรต*  [๕๗]  
                                    [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภสัฏฐิกูฏ- 
เปรต๑   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ยาวเทว  อนตฺถาย"   เปนตน. 
               [พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐิกูฏเปรต] 
        ความพิสดารวา  พระมหาโมคคัลลานเถระ  ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ 
พรอมกับพระลักขณเถระ  กระทําการย้ิมแยมในประเทศแหงใดแหง 
หน่ึง   โดยนยัมีในกอนน่ันแล   ถกูพระเถระถามถึงเหตุแหงการย้ิมแยม 
จึงกลาววา  "ทานพึงถามผมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา"  ใน 
กาลแหงพระมหาโมคคัลลานเถระเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาต   เขาไปเฝา 
พระศาสดา   ถวายบังคม   นั่งแลว  ถูกพระเถระถามอีก  จึงกลาววา 
"ผูมีอายุ   ผมไดเห็นเปรตตนหน่ึง  มีอัตภาพประมาณ  ๓  คาวุต,  คอน 
เหล็ก  ๖  หม่ืนอันไฟติดลุกโพลงแลว  ตกไปเบื้องบนแหงกระหมอม 
ขอเปรตน้ันแลว  ต้ังข้ึน   ทําลายศีรษะ,   ศีรษะที่แตกแลว  ๆ  ยอมต้ังข้ึน 
อีก,   โดยอัตภาพนี้  อัตภาพเห็นปานน้ี  ผมยังไมเคยเห็น,   ผมเห็น 
อัตภาพนั้น   จึงไดกระทําการย้ิมแยมใหปรากฏ."   จริงอยู   ในเรื่อง 
เปรต   พระมหาโมคคัลลานเถระหมายเอาซ่ึงเปรตน้ีนั่นแหละ  จึงกลาว 
คําเปนตนวา :- 
 
*  พระครูธรรมธร  (จุนฺโท   พื้น  ป.  ธ.  ๕)  วัดราชาธิวาส  แปล. 
๑.  เปรตผูมีศีรษะอันไมคอน  ๖  หม่ืน  ตอยแลว.   ๒.  ขุ.  เปต.  ๒๖/๒๕๘.  
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        "คอนเหล็ก  ๖  หมืน่   บรบิูรณแลวโดยประการ 
        ทั้งปวง  ยอมตกไปบนศีรษะของเจา  ตอยกระหมอม  
        อยูเสมอ." 
                       [พระศาสดาทรงรับรองวาเปรตมี] 
        พระศาสดา   ทรงสดับถอยคําของพระเถระแลว   จึงตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  สัตวนี้  แมเรานั่งอยูที่โพธิมัณฑประเทศ  ก็เห็น 
แลวเหมือนกัน,   เราไมบอก  ก็เพ่ืออนุเคราะหแกคนเหลาอ่ืนวา  'ก็แล 
คนเหลาใด   ไมพึงเชื่อคําของเรา;    ความไมเชื่อน้ัน   พึงมีเพ่ือกรรม 
ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกคนเหลาน้ัน,'   แตวา  บัดนี้  เราเปนพยาน 
ของโมคคัลลานะ  จึงบอกได."   ภิกษุทั้งหลาย  ฟงพระดํารัสนั้นแลว 
จึงทูลถามถึงบุรพกรรมของเปรตนั้น.   แมพระศาสดา   ก็ตรัสแกภิกษุ 
เหลาน้ันวา :- 
                        [บุรพกรรมของสัฎฐิกูฏเปรต] 
        "ดังไดยินมา  ในอดตีกาล  ในกรงุพาณสี  ไดมีบุรุษเปลี้ย 
คนหน่ึง  ถึงซ่ึงความสําเร็จในศิลปะของบุคคลผูดีดกอนกรวด.  บุรุษ 
นั้น   นั่ง  ณ  ภายใตตนไทรยอยตนหน่ึง  ใกลประตูพระนคร  อันพวก 
เด็กชาวบางกลาวอยูวา   "ทานจงดีดกอนกรวดไปเจาะใบไทรน้ัน 
แสดงรูปชางแกพวกเรา ;   แสดงรูปมาแกพวกเรา"   ก็แสดงรูปทัง้ 
หลายอันพวกเด็กปรารถนาแลว ๆไดวัตถุมีของเค้ียวเปนตน   จาก 
สํานักพวกเด็กเหลาน้ัน.   ภายหลังวันหน่ึง  พระราชาเสด็จไปสูพระ- 
ราชอุทยาน   เสด็จถึงประเทศน้ัน.   พวกเด็กซอนบุรุษเปลี้ยไวใน  
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ระหวางยานไทรแลว  กห็นีไป.  เมื่อพระราชาเสด็จเขาไปสูโคนตนไม 
ในเวลาเที่ยงตรง   เงาของชองสองตองพระสรีระ.   ทาวเธอทรงดําริ  
วา  "นี้อะไรหนอแล ?"    ทรงตรวจดูในเบื้องบน  ทอดพระเนตร 
เห็นรูปมีรูปชางเปนตนที่ใบไมทั้งหลาย  จึงตรัสถามวา  "นี่กรรมของ 
ใคร ?"   ทรงสดับวา  "ของบุรุษเปลี้ย"   จึงรับสั่งใหหาบุรุษเปลี้ยนั้น 
มาแลว   ตรสัวา  "ปุโรหิตของเรา   ปากกลานัก  เมื่อเราพูดแมนิด 
หนอย  ก็พูดเสียมากมาย  ยอมเบียดเบียนเรา,   ทานอาจ   เพ่ือดีดมูล 
แพะประมาณทะนานหน่ึง  เขาในปากของปุโรหิตน้ันไดหรือ  ? บุรุษ 
เปลี้ยทูลวา   "อาจ  พระเจาขา,   ขอพระองคจงใหคนนํามูลแพะมา 
แลวประทับนั่งภายในมานกับปุโรหิต,   ขาพระองค   จักรูกรรมที่ควร 
แระทําในเรื่องนี้."   พระราชา  ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้น.  บุรุษ 
เปลี้ยนอกนี้   ใหกระทําชองไวที่มานดวยปลายแหงกรรไกร   เมื่อ 
ปุโรหิตพูดกับดวยพระราชา    พออาปาก  ก็ดีดมูลแพะไปทีละกอน ๆ. 
ปุโรหิตกลืนมูลแพะท่ีเขาปากแลว ๆ .    เมื่อมูลแพะหมด   บุรุษเปลี้ย 
จึงสั่นมาน.  พระราชา   ทรงทราบความท่ีมูลแพะหมดดวยสัญญานั้น 
แลว   จึงตรัสวา  "ทานอาจารย   เราพูดกับทาน   จักไมอาจจําคําไวได, 
ทานแมกลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหน่ึงแลว  ยังไมถึงความเปน 
ผูนิ่ง  เพราะความท่ีทานมีปากกลานัก."   พราหมณถึงความเปนผูเกอ 
จําเดิมแตนั้น  ไมอาจเพ่ืออาปากเจรจากับพระราชาได.  พระราชารับสั่ง 
ใหเรียกบุรุษเปลี้ยมาแลว   ตรัสวา   "เราไดความสุขเพราะอาศัยทาน" 
ทรงพอพระทัย   จึงพระราชทานชื่อหมวด  ๘  แหงวัตถุทั้งส้ิน  แกเขา  
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ไดพระราชทานบานสวย  ๔  ตําบล   ในทิศทั้ง  ๔  แหงเมือง.   อมาตย  
ผูพร่ําสอนอรรถและธรรมของพระราชาทราบความน้ันแลว  จึงกลาว 
คาถาน้ีวา  :- 
        "ชื่อวาศิลปะ   แมเชนใดเชนหนึ่ง  ก็ยังประโยชน 
        ใหสําเรจ็ได.  ทานจงดูเถิด,   ดวยการดีดตาม 
        ประสาคนเปลี้ย    บรุุษเปลี้ยไดบานสวย   อันต้ังอยู 
        ในทิศท้ัง  ๔." 
        (ก็อมาตยนั้น  โดยสมัยนั้น  ไดเปนพระผูมีพระภาค  คือเราน่ี 
เอง).   ครั้งน้ัน  บุรุษคนหนึ่ง  เห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยไดแลว  จึงคิดวา 
"บุรุษชื่อน้ี   เปนคนเปลี้ย   อาศัยศิลปะนี้   จึงถึงแลวซ่ึงสมบัติใหญ, 
แมเราศึกษาศิลปะนี้ไวก็ควร."   เขาขาไปหาบุรุษเปลี้ย   ไหวแลว 
กลาววา  "ทานอาจารย   ขอทานจงใหศิลปะนี้แกขาพเจาเถิด."  บุรุษ 
เปลี้ย   กลาววา  "พอ   เราไมอาจใหได."   เขาถูกบุรษุเปลี้ยนั้นหาม 
แลว  คิดวา  "ชางเถอะ,  เราจักยังบุรุษเปลี้ยนั้นใหยินดี"  จึงกระทํา 
กิจมีการนวดมือและเทาเปนตน  แกบรุุษเปลี้ยนั้นอยู   ใหบุรุษเปลี้ย 
นั้นยินดีแลว  สิ้นกาลนาน   วิงวอนบอย ๆ  แลว.  บุรุษเปลี้ยคิดวา 
'คนนี้มีอุปการะแกเราเหลือเกิน"  จึงมิอาจเพ่ือหามเขาได ใหเขา 
ศึกษาศิลปะแลว  กลาววา  "พอ  ศลิปะของทานสําเร็จแลว,  บัดนี้ 
ทานจักกระทําอะไรเลา ?" 
        บุรุษ.  ขาพเจาจักไปทดลองศิลปะในภายนอก. 
        บุรุษเปลี้ย.  ทานจักทําอยางไร ?  
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        บุรุษ.  ขาพเจาจักดีดแมโคหรือมนุษยใหตาย.  
        บุรุษเปลี้ย   กลาววา  "พอ  เมื่อคนฆาแมโค  สินไหมมีอยู  ๑๐๐, 
เมื่อฆามนุษย  สินไหมมีอยู  ๑  พัน,   ทานแมทั้งบุตรและภรรยา  จัก 
ไมอาจเพ่ือจะปลดเปลื้องสิ้นไหมน้ันได,   ทานจงอยาฉิบหายเสียเลย; 
เมื่อทานประหารบุคคลใด  ไมตองเสียสินไหม,  ทานจงตรวจดูใคร ๆ 
ผูหามารดาบิดามิไดเชนนั้น."  บุรุษน้ัน  รับวา  "ดีละ"   แลวเอากรวด 
ใสพกเที่ยวเลือกดูบุคคลเชนนั้นอยู  เห็นแมโคแลว  ไมอาจดีดได 
ดวยคิดวา  "แมโคนี้มีเจาของ,"   เห็นมนุษยแลวไมอาจดีดได  ดวย 
คิดวา  "คนนี้มีมารดาบิดา." 
        กโ็ดยสมัยนั้น  พระปจเจกพุทธเจา  ชื่อวาสุเนตตะ  อาศัยพระ- 
นคร  อยูในบรรณศาลา. บุรุษน้ัน  เหน็พระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ผูเขา 
ไปเพ่ือบิณฑบาต  ยืนอยูที่ระหวางประตูพระนคร  จึงคิดวา  "พระ- 
ปจเจกพุทธเจาน้ี  เปนผูไมมีมารดาบิดา,  เมื่อเราดีดผูนี้  ไมตองมี 
สินไหม,  เราจักดีดพระปจเจกพุทธเจาน้ี  ทดลองศิลปะ"  ดังน้ีแลว 
จึงดีดกอนกรวดไป    หมายชองหูเบื้องขวาของพระปจเจกพุทธเจา. 
กอนกรวดเขาไปโดยชองหูเบื้องขวา   ทะลุออกโดยชองหูเบื้องซาย. 
ทุกขเวทนาเกิดข้ึนแลว.  พระปจเจกพุทธเจา  ไมอาจจะเที่ยวไปเพ่ือ 
ภิกษาได,   จึงไปสูบรรณศาลาโดยอากาศปรินิพพานแลว.   พวก 
มนุษยเมื่อพระปจเจกพุทธเจาไมมา   คิดวา  "ความไมผาสุกอะไร ๆ 
จักมี"   จึงไปท่ีบรรณศาลาน้ันเห็นทานปรินิพพานแลวรองไหคร่ําครวญ 
แลว.   แมบรุษุน้ัน  เห็นมหาชนไปอยู  ไปท่ีบรรณศาลาน้ันแลว  จํา  
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พระปจเจกพุทธเจาได  จึงกลาววา  "พระปจเจกพุทธเจาองคนี้  เม่ือ  
เขาไปเพ่ือบิณฑบาต  พบเราที่ระหวางประตู,   เราเม่ือจะทดลองศิลปะ 
ของตน  จึงประหารพระปจเจกพุทธเจาน้ี."    พวกมนุษย  กลาววา 
"ไดยินวา  คนชั่วน้ี  ปะหารพระปจเจกพุทธเจา,  พวกทานจงจับๆ " 
โบยใหบุรุษนั้นถึงความส้ินชีวิตในที่นั้นเอง.   บุรษุน้ัน  เกิดในอเวจี 
ไหมแลว  จนแผนดินใหญนี้หนาข้ึนโยชนหน่ึง   บงัเกิดเปนสัฏฐิกูฏ- 
เปรต  ที่ยอดภูเขาคิชฌกูฏ  ดวยผลกรรมอันเหลือ. 
                         [พระศาสดาตรัสสอนพวกภิกษุ] 
        พระศาสดา  ครั้นตรสับุรพกรรมนี้ของเปรตน้ันแลว  จึงตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  ศิลปะหรอืความเปนอิสระ  เมื่อเกิดข้ึนแกผูชื่อวาคน 
พาล   ยอมเกดิข้ึนเพ่ือความฉิบหาย,   ดวยวา  คนพาลไดศิลปะหรือ 
ความเปนอิสระแลว  ยอมทําความฉิบหายแกตนถายเดียว"   ดังน้ีแลว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "ความรูยอมเกิดแกคนพาล   เพียงเพ่ือความฉิบหาย 
        เทาน้ัน,    ความรูนั้น   ยังหัวคิดของเขาใหตกไป 
        ยอมฆาสวนสุกกธรรมของคนพาลเสีย." 
                                         [แกอรรถ] 
        ศัพทวา   อาวเทว  ในคาถานั้นเปนนิบาต  ในอรรถคือความ 
กําหนดซ่ึงแดน.  ภาวะคือความรู   ชือ่วา  ตฺต.    บุคคลยอมรูศิลปะ 
แมใด,  หรือบุคคลดํารงอยูในความเปนใหญใด   หรือดวยความถึง 
พรอมดวยยศใด   อันชนยอมรูจัก   คือปรากฏ  ไดแกเปนผูโดงดัง,  
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คําวา  ตฺต  นี้  เปนชื่อ   แหงศิลปะความเปนใหญและความถึงพรอม 
ดวยยศนั้น.   แทจริง  ศิลปะหรือความเปนใหญเปนตน  ยอมเกิด  
แกคนพาล  เพ่ือความฉิบหายถายเดียว  คือคนพาลน้ัน  อาศัยศิลปะ 
เปนตนนั้น  ยอมทําความฉิบหายแกตนอยางเดียว.  บทวา   หนฺติ 
ไดแก  ใหพินาศ.  บทวา  สุกฺกส   คือสวนแหงกุศล.  อธิบายวา 
ก็ศิลปะหรือความเปนใหญ  เมื่อเกิดข้ึนแกคนพาล  ยอมเกิดข้ึนฆาสวน 
อันเปนกุศลอยางเดียว.  บทวา  มุทฺธ  นี้  เปนชื่อของปญญา.  บทวา 
วิปาตย  คือกําจัดอยู.   อธบิายวา  ก็ความรูนั้น  ฆาสวนกุศลของคนพาล 
นั้น  ยังมุทธา  กลาวคือปญญา  ใหตกไป   คือขจัดอยูนั้นแหละ  ชื่อ 
วาฆา. 
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                                   เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต  จบ.  
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                        ๑๔.  เรื่องพระสุธรรมเถระ*  [๕๘] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]          
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระ 
สุธรรมเถระ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อสนฺต  ภาวมิจฺเฉยฺย" 
เปนตน. 
                    [จิตตคฤหบดีถวายสวนเปนสังฆาราม] 
        ก็เทศนาต้ังข้ึนแลว  ในมัจฉิกาสัณฑนคร   จบแลวในกรุง 
สาวัตถี. 
        ความพิสดารวา   จิตตคฤหบดี  ในมัจฉิกาสัณฑนคร  เห็น 
พระมหานามเถระ  ภายในพวกภิกษุปญจวัคคีย   เที่ยวบิณฑบาตอยู 
เลื่อมใสในอริยาบถของพระเถระแลว   จึงรับบาตร   นิมนตใหเขาไป 
สูเรือนใหฉันแลว  ในกาลเสร็จภัตกิจ  สดับธรรมกถา   บรรลโุสดา- 
ปตติผลแลว  เปนผูมีศรัทธาไมหว่ันไหว  ใครเพ่ือจะทําอุทยานของตน 
อันชื่อวาอัมพาฏกวันใหเปนสังฆาราม  จึงหลั่งนํ้าลงไปในมือของพระ 
เถระ  มอบถวายแลว.  ในขณะน้ัน  มหาปฐพี  ทํานํ้าท่ีสุด   ก็หว่ันไหว 
ดวยบอกเหตุวา  "พระพุทธศาสนาต้ังม่ันแลว." 
        มหาเศรษฐี  ใหสรางวิหารใหญในอุทยาน  ไดเปนผูมีประตู 
เปดไวเพ่ือพวกภิกษุผูมาจากทิศทั้งปวงแลว.  พระสุธรรมเถระ  ไดเปน 
เจาอาวาสอยูในมัจฉิกาสัณฑ. 
 
*  พระมหาวิน  ป.  ธ.  ๘  วัดราชาธิวาส  แปล.  (ปจจุบันเปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ  ป.  ธ.  ๙)  
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                             [คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล]  
        โดยสมัยอ่ืน  พระอคัรสาวกท้ัง  ๒   สดับกถาพรรณนาคุณของ 
จิตตคฤหบดีแลว  ใครจะทําความสงเคราะหแกคฤหบดีนั้น  จึงไดไปสู 
มัจฉิกาสัณฑนคร.  จิตตคฤหบดี  ทราบการมาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ 
นั้น  จึงไปตอนรับสิ้นทางประมาณก่ึงโยชน  พาพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น 
มาแลว  นิมนตใหเขาไปสูวิหารของตน  ทําอาคันตุกวัตรแลว  ออนวอน 
พระธรรมเสนาบดีวา  "ทานผูเจริญ   กระผมปรารถนาฟงธรรมกถาสัก 
หนอย."   ครัง้น้ัน  พระเถระกลาวกะเขาวา  "อุบาสก  อาตมะทั้งหลาย 
เหน็ดเหน่ือยแลวโดยทางไกล,   อน่ึง  ทานจงฟงเพียงนิดหนอยเถิด" 
ดังน้ีแลว  กก็ลาวธรรมกถาแกเขา. คฤหบดีนั้นฟงธรรมกถาของพระเถระ 
อยูแล  บรรลอุนาคามิผลแลว.  เขาไหวพระอัครสาวกทั้ง  ๒   แลว 
นิมนตวา  "ทานผูเจริญ   พรุงน้ีของทาน  (ทั้ง ๒)  กับภิกษุพันรูป 
รับภิกษาที่เรือนกระผม"   แลวนิมนตพระสุธรรมเถระเจาอาวาสภาย 
หลังวา  "ทานขอรับ  พรุงน้ีแมทานก็พึงมากับพระเถระท้ังหลาย." 
                          [พระสุธรรมเถระดาคฤหบดี] 
        พระสุธรรมเถระนั้น  โกรธวา  "อุบสกน้ี  นิมนตเราภายหลัง" 
จึงหามเสีย  แมอันคฤหบดีออนวอนอยูบอย ๆ   กห็ามแลวน่ันแล. 
อุบาสก  กลาววา  "ทานจักปรากฏ   ขอรับ"   แลวหลีกไป  ในวัน 
รุงข้ึนจัดแจงทานใหญไวในท่ีอยูของตน.   ในเวลาใกลรุงแล  แม 
พระสุธรรมเถระ  คิดวา   "คฤหบดี  จัดแจงสักการะเชนไรหนอแล         ? 
เพ่ือพระอัครสาวกท้ัง  ๒,   พรุงน้ีเราจักไปดู"  แลวไดถือบาตรและ  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 250 

จีวรไปสูเรือนของคฤหบดีนั้นแตเชาตรู.   พระสุธรรมเถระนั้น  แมอัน  
คฤหบดี  กลาววา  "นิมนตนั่งเถิด  ขอรับ"   ก็กลาววา  "เราไมนั่ง, 
จักเท่ียวบิณฑบาต"  แลวตรวจดู  สักการะอันคฤหบดีเตรียมไวเพ่ือ  ๒ 
พระอัครสาวก   ใครจะเสียดสีคฤหบดีโดยชาติ  จึงกลาววา  "คฤหบดี 
สักการะของทานลนเหลือ,  ก็แตในสักการะนี้   ไมมีอยูอยางเดียว 
เทาน้ัน." 
        คฤหบดี.  อะไร  ขอรับ ? 
        พระเถระ  ตอบวา "ขนมแดกงา  คฤหบดี"  ถูกคฤหบดี 
รุกรานดวยวาจาอุปมาดวยกา  โกรธแลว  กลาววา  "คฤหบดี  นัน่ 
อาวาสของทาน,   เราจักหลีกไป."   แมอันคฤหบดีหามถึง ๓  ครั้ง 
ก็หลีกไปสูสาํนักพระศาสดา  กราบทลูคําท่ีจิตตคฤหบดี  และตนกลาว 
แลว. 
                  [พระสุธรรมเถระถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม] 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "อุบาสก  เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใสอัน 
เธอดาดวยคําเลว"  ดังน้ีแลว   ทรงปรบัโทษแกพระสุธรรมเถระนั้น 
นั่นแล   แลวรับสั่งใหสงฆลงปฏิสารณียกรรม๑  แลวสงไปวา  "เธอจง 
ไป,   ใหจิตตคฤหบดีอดโทษเสีย."  พระเถระไปในท่ีนั้นแลว   แมกลาว 
วา  "คฤหบดี  นั่นโทษของอาตมะเทานั้น,  ทานจงอดโทษแกอาตมะ 
เถิด"   อันคฤหบดีนั้น  หามวา  "ผมไมอดโทษ"  เปนผูเกอ  ไมอาจ 
ใหคฤหบดีนั้นอดโทษได,   จึงกลับมาสูสํานักพระศาสดาอีกเทียว.  พระ 
 
๑.  กรรมอันใหระลึกถึงความผิด.  
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ศาสดา  แมทรงทราบวา  "อุบาสก  จักไมอดโทษแกพระสุธรรมน้ัน"  
ทรงดําริวา  "ภิกษุนี้  กระดางเพราะมานะ  จงไปสูทาง  ๓๐ โยชนแลว 
กลับมา"   จึงไมทรงบอกอุบายใหอดโทษเลย  ทรงสงไปแลว. 
                        [สมณะไมควรทํามานะและริษยา] 
        ครั้นในกาลท่ีพระสุธรรมเถระน้ันกลับมา  พระศาสดา  ประทาน 
ภิกษุผูอนุทูตแกเธอผูนํามานะออกแลว  ตรัสวา  "เธอจงไปเถิด,   ไป 
กับภิกษุนี้  จงใหอุบาสกอดโทษ"  ดังน้ีแลว  ตรัสวา  "ธรรมดาสมณะ 
ไมควรทํามานะหรือริษยาวา  'วิหารของเรา,  ที่อยูของเรา,  อุบาสกของ 
เรา,   อุบาสิกาของเรา,   เพราะเม่ือสมณะทําอยางนั้น เหลากิเลส  มีริษยา 
และมานะเปนตน  ยอมเจริญ"  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึง 
ตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา :- 
        "ภิกษุผูพาล   พึงปรารถนาความยกยอง  อันไมมีอยู 
        ความแวดลอมในภกิษุทั้งหลาย  ความเปนใหญใน 
        อาวาส  และการบูชาในตระกูลแหงชนอ่ืน  ความ 
        ดําริ   ยอมเกิดขึ้นแกภิกษุผูพาลวา  'คฤหัสถและ 
        บรรพชติท้ัง  ๒  จงสําคัญกรรม  อันเขาทําเสร็จแลว 
        เพราะอาศัยเราผูเดียว  จงเปนไปในอํานาจของเรา 
        เทาน้ัน  ในกิจนอยใหญ  กิจไร ๆ,   ริษยาและมานะ 
        ยอมเจรญิ  (แกเธอ)."  
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                                        [แกอรรถ]  
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อสนตฺ  ความวา  ภิกษุผูพาล  พึง 
ปรารถนาความสรรเสริญอันไมมีอยู  คือภิกษุผูพาล  ไมมีศรัทธา  เปน 
ผูทุศีล  สดับนอย  ไมสงัด   เกียจคราน   มีสติไมต้ังม่ัน  มีจิตไมมั่นคง 
มีปญญาทราม  ไมใชขีณาสพ  ยอมปรารถนาความยกยองอันไมมีอยูนี้วา 
"ไฉนหนอ  ชนพึงรูจักเราวา  'ภิกษุนี้  มีศรัทธา  มศีีล  เปนพหุสูต 
เปนผูสงัด   ปรารภความเพียร  มีสติต้ังม่ัน  มีจิตมั่งคง มีปญญา  เปน 
พระขีณาสพ"   โดยนัยทีท่านกลาวไวในปาปจฉตานิทเทศ๑วา  "ภิกษุ 
เปนผูไมมีศรัทธาเลย  ยอมปรารถนาวา   'ชนจงรูจักเราวา  'ผูมีศรัทธา" 
เปนตน. 
        บทวา  ปุเรกฺขาร  คือ  ซึ่งบริวาร.  อธิบายวา  ภิกษุผูพาล  ต้ัง 
อยูในความประพฤติดวยอํานาจความอยากอยางนี้วา  "ไฉนหนอ  ภิกษุ 
ในวิหารท้ังสิ้น  พึงแวดลอมเราถามปญหาอยู"   ชื่อวา  ยอมปรารถนา 
ความแวดลอมในภิกษุทั้งหลาย. 
        บทวา  อาวาเสสุ   ไดแก  ในอาวาสอันเปนของสงฆ.  อธิบายวา 
ภิกษุผูพาล    จัดเสนาสนะประณีตในทามกลางวิหารเพ่ือภิกษุทั้งหลาย 
มีภิกษุที่เปนเพ่ือนเห็นและเพ่ือนคบเปนตนของตัว  ดวยบอกวา  "พวก 
ทาน  จงอยูในเสนาสนะน้ี"   สวนตนเกียดกันเสนาะสนะท่ีดี  จัก 
เสนาสนะอันทรามและเสาสนะอันอมนุษยหวงแหนแลว  ซึ่งต้ังอยูสุด 
ทายเพื่ออาคันตุกภิกษุที่เหลือท้ังหลาย  ดวยบอกวา  "พวกทาน  จงอยู 
 
๑.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๔๗๓.  
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ในเสนาสนะน้ี"  ชื่อวา  ยอมปรารถนาความเปนใหญในอาวาส.  
        บาทพระคาถาวา  ปูชา   ปรกุเลสุ  จ  ความวา  ภิกษุผูพาลยอม 
ไมปรารถนาการบูชาดวยปจจัย  ๔  ในสกุลของมารดาและบิดาเลย  และ 
ของพวกญาติก็ไมปรารถนา.  (แต)  ยอมปรารถนาในสกุลของชนเหลา 
อ่ืนเทาน้ัน  อยางนี้วา  "ไฉนหนอ  ชนเหลาน้ี  พึงถวายแกเราคนเดียว 
ไมพึงถวายแกภิกษุเหลาอ่ืน." 
        บาทพระคาถาวา   มเมว   กตมฺนฺตุ  ความวา  ก็ความดําริ 
ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูพาลใดวา  "พวกคฤหัสถและบรรพชิต  แมทั้ง ๒ 
จงสําคัญกิจอันตนทําแลว  คือท่ีสําเร็จแลวเพราะอาศัยเราเทานั้น"  ดวย 
ความประสงค  อยางนี้วา  "นวกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเขาทําแลวใน 
วิหาร  ดวยสามารถการกระทํานวกรรมมีโรงอุโบสถเปนตน,   นวกรรม 
นั้นทั้งหมด  อันพระเถระของพวกเราทําแลว." 
        บาทพระคาถาวา  มเมว   อติวสา   อสฺส ุ ความวา   ความดําริ 
ยอมเกิดข้ึน  (แกภิกษุผูพาลน้ัน)  วา  "คฤหัสถและบรรพชิตแมทั้งหมด 
จงเปนไปในอํานาจของเราแตผูเดียว  คือ  พาหนะและเครื่องอุปกรณทั้ง 
หลาย   เปนตนวา   เกวียน  โค  พรา  ขวาน  หรือโดยท่ีสุดกิจทั้งหลาย 
เปนตนวา   อุนแมเพียงขาวยาคูแลวด่ืม   อันคฤหัสถและบรรพชิตจะพึง 
ไดก็ตามเถิด,   แตบรรดากิจนอยและกิจใหญ  คือบรรดากรณียกิจท้ังนอย 
ทั้งใหญ  เหน็ปานน้ี  คฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลาย  จงเปนไปในอํานาจ 
ของเราเทาน้ัน  ในกิจไร  ๆ  คือ  แมในกิจอยางหน่ึง.  อธิบายวา  จงถาม 
เราเทานั้นแลวจึงกระทํา." 
        สองบทวา   อิติ  พาลสฺส  ความวา  ความอยากน้ัน  และความ  
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ดําริเห็นปานน้ี  ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูพาลใด,   วิปสสนามรรคและ  
ผล   ยอมไมเจริญทีเดียวแกภิกษุผูพาลนั้น,   แตตัณหาซึ่งบังเกิดข้ึนใน 
ทวาร  ๖  และมานะ  ๙  อยาง๑   ยอมเจริญแกภิกษุผูพาลน้ันอยางเดียว 
เหมือนนํ้าเจริญแกทะเลในเวลาพระจันทรข้ึนฉะนั้น๒. 
        ในกาลจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มี 
โสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                         [พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต] 
        แมพระสุธรรมเถระ ฟงพระโอวาทน้ีแลว   ถวายบังคมพระศาสดา 
ลุกข้ึนจากอาสนะ  กระทาํประทักษิณแลว ไปกับภิกษุผูเปนอนุทูตนั้น 
กระทําคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสก   ยังอุบาสกใหอดโทษแลว. 
พระสุธรรมเถระน้ัน  อันอุบาสกใหอดโทษดวยคําวา  "กระผมอดโทษ 
ขอรับ,   ถาโทษของกระผมมี,  ขอทานจงอดโทษแกกระผม"  ต้ังอยูใน 
พระโอวาท   ที่พระศาสดาประทานแลว  โดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน  ก็บรรล ุ
พระอรหัต   พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว. 
                           [จิตตคฤหบดีไปเฝาพระศาสดา] 
        ฝายอุบาสก   คิดวา  "เรายังไมไดเฝาพระศาสดาเลย  บรรลุโสดา- 
ปตตีผลแลว,  ไมไดเฝาพระศาสดาเหมือนกัน  ดํารงอยูในอนาคามิผล, 
 
๑.  มานะ  ๙  อยาง   ดูพิสดารในธรรมวิภาค  ปริเฉทท่ี  ๒. 
๒.  นี้แปลตามฉบับสีหลและยุโรป  แตตามฉบับของเราท่ีใชอยู  เวลาแปลเติม  นิสฺสาย เขามา. 
แปลวา   ตัณหาอันจะอาศยัฉันทะเปนตน  เกิดข้ึนในทวาร  ๖  และมานะ  ๙  อยางยอมเจริญแก . . ., 
สี.  ยุ.  ฉนฺทาทโย  เปน  จนโฺททเย.  
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เราควรเฝาพระศาสดาโดยแท."   คฤหบดีนั้น  ใหเทียมเกวียน  ๕๐๐  เลม  
เต็มดวยวัตถุมีงา  ขาวสาร  เนยใส  น้าํออยและผานุงหมเปนตนแลว 
ใหบอกแกหมูภิกษุวา  "พระผูเปนเจาทั้งหลายใด   ประสงคจะเฝาพระ 
ศาสดา,  พระผูเปนเจาท้ังหลายนั้นจงไป,   จักไมลําบากดวยบิณฑบาต 
เปนตน"  ดังน้ีแลว  กใ็หแจงท้ังแกหมูภิกษุณี   ทัง้แกพวกอุบาสก 
ทั้งแกพวกอุบาสิกา.  ภิกษุประมาณ ๕๐๐  รูป  ภิกษุณีประมาณ  ๕๐๐  รูป 
อุบาสกประมาณ  ๕๐๐  อุบาสิกาประมาณ  ๕๐๐  ออกไปกับคฤหบดีนั้น. 
เขาตระเตรียมแลวโดยประการท่ีจะไมมีความบกพรองนอยหน่ึง  ดวย 
ขาวยาคูและภัตเปนตน  ในหนทาน  ๓๐  โยชน  เพ่ือชน  ๓  พันคน  คือ 
เพ่ือภิกษุเปนตนเหลาน้ันน่ันแล  และเพื่อบริษัทของตน.  ฝายพวกเทวดา 
ทราบความท่ีอุบาสกน้ันออกไปแลว  ปลูกคายที่พักไวทุก   ๆ  โยชน 
บํารุงมหาชนน้ันดวยอาหารวัตถุ มีขาวยาคุ  ของควรเคี้ยว   ภัตและนํ้าดื่ม 
เปนตน   อันเปนทิพย.   ความบกพรองดวยวัตถุอะไร ๆ  มิไดมแีลว 
แกใคร ๆ.   มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย  บํารุงอยูอยางนั้น  เดินทางได 
วันละโยชน ๆ   โดยเดือนหนึ่งก็ถึงกรุงสาวัตถี.   เกวียนทั้ง  ๕๐๐  เลม 
ยังเต็มบริบูรณเชนเดิมนั้นแหละ.   คฤหบดี  ไดสละบรรณาการ  อัน 
พวกเทวดาน่ันแลและมนุษยทั้งหลายนํามา  ไปแลว. 
                        [พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย] 
        พระศาสดา   ตรัสกะพระอานนทเถระวา  "อานนท  ในเวลา 
บายวันนี้       จิตตคฤหบดี  อันอุบาสก  ๕๐๐  หองลอมแลว  จักมาไหว 
เรา."  
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        พระอานนท.   พระเจาขา  ก็ในกาลท่ีจิตตคฤหบดีนั้น  ถวายบังคม 
พระองค  ปาฏิหาริยไร ๆ  จักมีหรือ ? 
        พระศาสดา. จักมี   อานนท. 
        อานนท. ปาฏิหาริยอะไร ?  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ในกาลท่ีจิตตคฤหบดีนั้น   มาไหวเรา  ฝนลูกเห็บ 
แหงดอกไมทิพย   มีส ี ๕  สี  จักตกโดยถองแถวประมาณเพียงเขาใน 
ประเทศประมาณ  ๘  กรสี   โดยวิธีนบัอยางของหลวง. 
        ชาวเมือง  ฟงขาวนั้นแลว  คิดวา  "ไดยินวา  จิตตคฤหบดี 
ผูมีบุญมากอยางนั้น  จักมาถวายบังคมพระศาสดาวันนี้,   เขาวาปาฏิหาริย 
เห็นปานน้ี  จักมี,  แมพวกเรา  จักไดเห็นผูมีบุญมากน้ัน"   ดังน้ีแลว 
ไดถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู  ๒  ขางทาง.   ในกาลท่ีจิตตคฤหบดี 
มาใกลวิหาร  ภิกษุ  ๕๐๐  รูปมาถึงกอน.  จิตตคฤหบดี   กลาวกะพวก 
อุบาสิกาวา  "แมทั้งหลาย   พวกทานจงมาขางหลัง"  แลว  สวนตนอัน 
อุบาสก  ๕๐๐  แวดลอมแลว  ไดไปสูสํานักของพระศาสดา.  ก็ชนท้ังหลาย 
ผูยืนก็ดี  นั่งก็ดี  ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาท้ังหลายมิได 
มีขางน้ีหรือขางโนน.   ยอมยืนอยูแนนขนัดเทียวใน  ๒  ขางแหงพุทธ 
วิถี.   จิตตคฤหบดี  กาวลงสูพุทธวิถีใหญแลว.   ที่อันพระอริยสาวก 
ผูบรรลุผล  ๓  แลด ูๆ  หว่ันไหวแลว.  มหาชนแลดูแลว  ดวยคิดวา 
"เขาวา  คนนั่นคือจิตตคฤหบดี."   คฤหบดีนั้น  เขาเฝาพระศาสดา 
เขาไปภายในพระพุทธรัศมี   มีพรรณ  ๖  จับพระบาทพระศาสดา 
ที่ของพระบาทท้ัง  ๒  ถวายบังคมแลว.  ในขณะนั้นเอง   ฝนดอกไม  
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มีประการดังกลาวมา   ตกแลว.   สาธุการพันหน่ึงเปนไปแลว. 
                              [จิตตคฤหบดีถวายทาน]  
        คฤหบดีนั้น อยูในสํานักพระศาสดาส้ินเดือนหนึ่งแล  ไดนิมนต 
ภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธานท้ังส้ิน  ใหนัง่ในวิหารน่ันแหละ 
ถวายทานใหญแลว.   ทําภิกษุแมผูมากับตนไวภายในวิหารน่ันแหละ 
บํารุงแลว.  ไมตองหยิบอะไร ๆ   ในเกวียนของตน  แมสักวันหน่ึง. 
ไดทํากิจทุกอยาง  ดวยบรรณาการ  อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายนํามา 
เทาน้ัน. จิตตคฤหบดีนั้น  ถวายบังคมพระศาสดาแลว   กราบทลูวา 
"พระเจาขา  ขาพระองค  มาดวยต้ังใจวา 'จักถวายทานแดพระองค 
ไดพักอยูในระหวางทางเดือนหนึ่ง,   เดือนหนึ่งของขาพระองคลวงไป 
แลว  ในที่นี,้  ขาพระองค   ไมไดเพ่ือจะถือเอาของอะไร ๆ   ที่ขาพระ- 
องคนํามาเลย,  ไดถวายทาน  สิ้นกาลเทาน้ี   ดวยบรรณาการท่ีเทวดา 
และมนุษยทั้งหลายนํามาเทานั้น,   แมถาขาพระองคนั้น  จักอยูในที่นี้ 
สิ้นปหน่ึง,   ก็จักไมไดเพ่ือจะถวายไทยธรรมของขาพระองคแนแท, 
ขาพระองค  ปรารถนาจักถายเกวียนแลวไป,   ขอพระองค  จงโปรด 
ใหบอกท่ีสําหรับเก็บแกขาพระองคเถิด." 
        พระศาสดา  ตรัสกะพระอานนทเถระวา  "อานนท  เธอจงให 
จัดที่แหงหนึ่งใหวาง  ใหแกอุบาสก."  พระเถระ  ไดกระทําอยางนั้น 
แลว.   ไดยินวา  พระศาสดา   ทรงอนุญาตกัปปยภูมิแกจิตตคฤหบดี 
แลว.  
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                             [จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ]  
        ฝายอุบาสกกับชน  ๓  พัน  ซึ่งมาพรอมกับตน  เดินทางกลับ 
ดวยเกวียนเปลาแลว.  พวกเทวดาและมนุษย  ลุกข้ึนแลว  กลาววา 
"พระผูเปนเจา  ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียนเปลา"  ดังน้ี 
แลว  ก็บรรจุเกวียนใหเต็มดวยรัตนะ  ๗  ประการ. คฤหบดีนั้น   ได 
บํารุงมหาชนดวยบรรณาการอันเขานํามาเพ่ือตน  ไปแลว. 
        พระอานนทเถระ  ถวายบังคมพระศาสดาแลว  กราบทูลวา 
"พระเจาขา   จิตตคฤหบดี  แมเมื่อมาสูสํานักของพระองค  มาแลว 
โดยเดือนหน่ึง;   อยูในที่นี้เดือนหนึ่งเหมือนกัน,  ไดถวายทานดวย 
บรรณาการที่เทวดาและมนุษยนํามาเทาน้ัน  สิ้นกาลเทาน้ี;  ไดยินวา 
บัดนี้คฤหบดีนั้น  ทําเกวียน  ๕๐๐  เลม  ใหเปลา   จักไปโดยเดือน 
หน่ึงเหมือนกัน,   ก็เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ลุกข้ึนแลว  กลาวแก 
คหฤบดีนั้นวา  'พระผูเปนเจา   ทานทํากรรมคือการเดินไปดวยเกวียน 
เปลา'   ดังน้ีแลว   ก็บรรจุเกวียนใหเต็มดวยรัตนะ  ๗  ประการ,  ไดยินวา 
คฤหบดี  บํารุงมหาชน  ดวยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย 
นํามาเพ่ือตนน่ันแหละจักกลับไป;   พระเจาขา  ก็สักการะนี้เกิดข้ึนแก 
คฤหบดีนั่นผูมาสูสํานักของพระองคเทาน้ันหรือ,  หรือแมไปในที่อ่ืน 
ก็เกิดข้ึนเหมือนกัน." 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "อานนท  จิตตคฤหบดีนั้นมาสูสํานักของเรา 
ก็ดี  ไป  ณ  ที่อ่ืนก็ดี  สักการะยอมเกิดข้ึนทั้งน้ัน,   เพราะอุบาสกน้ี 
เปนผูมีศรัทธา  เลื่อมใส  มีศีลสมบูรณ,   อุบาสกผูเห็นปานน้ี  ยอม  
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คบ  (ไป)   ประเทศใด  ๆ;   ลาภสักการะ  ยอมเกิดแกเขาในประเทศ 
นั้น ๆ  ทีเดียว"  ดังน้ีแลว   ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคนี้วา :- 
        "ผูมีศรทัธา   สมบรูณดวยศีล  เพียบพรอมดวยยศ  
        และโภคะ   ยอมคบประเทศใด  ๆ  ยอมเปนผูอัน 
        เขาบูชาแลว  ในประเทศนั้น ๆ;  ทีเดียว." 
        ก็เน้ือความแหงพระคาถาน้ัน  จักแจมแจงในปกิณณกวรรคนั้นแล. 
                           [บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี] 
        เมื่อพระศาสดา   ตรัสอยางนั้นแลว,   พระอานนทเถระ  จึงทูล 
ถามบุรพกรรมของจิตตคฤหบดี.   ลาํดับนั้น  พระศาสดา   เมื่อจะตรัส 
แกพระอานนทเถระนั้น  จึงตรัสวา :- 
        "อานนท  จิตตคฤหบดีนี้   มีอภินิหารอันทําไว  แทบบาทมูล 
ของพระผูมีพระภาคพระนามวา   ปทุมุตตระ  ทองเที่ยวไปในเทวดา 
และมนุษยสิ้นแสนกัป   ในกาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสป 
เกิดในสกุลของพรานเนื้อ   ถึงความเจริญแลว  วันหนึ่ง  เมื่อฝนตกอยู 
ถือหอกไปสูปา  เพ่ือตองการจะลาเนื้อ   ตรวจดูหมูเนื้ออยู  เห็นภิกษุ 
รูปหน่ึง  นั่งคลุมศีรษะ   ที่เง้ือมเปนเอง๑แหงหน่ึง  จึงคิดวา   "พระผู 
เปนเจารูปเดียว  จักนั่งทําสมณธรรม,  เราจักนําอาหารมา  เพ่ือพระผู 
เปนเจาน้ัน"   ดังน้ีแลว  รบัไปสูเรือน  ใหคนปงเนื้อท่ีตนนํามาเมื่อวาน 
ที่เตาแหงหนึ่ง   ใหหุงขาวที่เตาแหงหนึ่ง   เห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวก 
อ่ืน   รับบาตรของภิกษุแมเหลาน้ัน  นิมนตใหนั่งเหนืออาสนะที่จัด 
 
๑.  อกตปพฺภาร  เง้ือมท่ีบุคคลไมไดทํา   หมายความวา  เกิดเปนเองตามธรรมชาติ.  
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แจงไว   ตระเตรียมภิกษาแลว   สั่งคนอ่ืนวา  "พวกทานจงอังคาสพระ  
ผูเปนเจาท้ังหลาย"  แลว  ใสภัตน้ันลงในตระกราถอืเดินไป   เลอืกเก็บ 
ดอกไมตางๆ   ในระหวางทาง  หอดวยใบไม  ไปสูที่พระเถระนั่งแลว 
กลาววา  "ทานผูเจริญ   ขอทานจงทําความสงเคราะหแกกระผมเถิด" 
ดังน้ีแลว   รบับาตร  ใหเต็มดวยภัตแลววางไวในมือของพระเถระ 
กระทําการบูชาดวยดอกไมเหลาน้ัน  ต้ังความปรารถนาวา  "บิณฑบาต 
อันมีรสนี้  พรอมดวยดอกไมเครื่องบูชา  ยังจิตของขาพเจาใหยินดีฉันใด; 
ขอบรรณาการพันหน่ึง  จงมายังจิตของขาพเจาใหยินดี  ในท่ี ๆ  ขาพเจา 
เกิดแลว ๆ ฉันนั้น,   และขอฝนมีดอกไมมีสี  ๕  สจีงตก."  เขาบําเพ็ญ 
กุศลจนตลอดชีพแลว  เกิดในเทวโลก.  ฝนดอกไมทิพย  ตกแลว  โดย 
ถองแถว  ประมาณเพียงเขา  ในที่ ๆ   เขาเกิดแลว.  แมในกาลน้ี  ฝน 
ดอกไม  (ทพิย)  ก็ตกในวันที่เขาเกิดแลว  และเมื่อเขามาในท่ีนี้ 
การนําบรรณาการมา  และการที่เกวียนเต็มดวยรัตนะ  ๗  ประการ  เปน 
ผลแหงกรรมน้ันแล." 
                               เรื่องพระสุธรรมเถระ  จบ.  
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                    ๑๕.  เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ*  [๕๙] 
                                  [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระ 
ติสสเถระ  ผูมีปกติอยูในปา  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อฺา  หิ 
ลาภูปนิสา"  เปนตน. 
                 [พระสารีบุตรอนุเคราะหพราหมณผูยากจน] 
        เทศนาต้ังข้ึนแลวในกรุงราชคฤห.  ไดยินวา  สหายของวังคันต- 
พราหมณ  ผูบิดาของพระสารีบุตรเถระ  ชื่อ   มหาเสนพราหมณ  อยู 
ในกรุงราชคฤห.   วันหน่ึง  พระสารีบุตรเถระ  เที่ยวบิณฑบาต 
ไดไปยังประตูเรือนของพราหมณนั้น  เพ่ืออนุเคราะหในเขา.  แต 
พราหมณนั้น  มีสมบัติหมดเสียแลว  กลับเปนคนยากจน.  เขาคิดวา 
"บุตรของเราจักมาเพ่ือเท่ียวบิณฑบาตท่ีประตูเรือนของเรา,    แตเรา 
เปนคนยากจน,   บุตรของเราเห็นจะไมทราบความท่ีเราเปนคนยากจน, 
ไทยธรรมอะไร ๆ  ของเราก็ไมมี,"   เมื่อไมอาจจะเผชิญหนาพระเถระน้ันได 
จึงหลบเสีย.  ถึงในวันอ่ืน  แมพระเถระไดไป  (อีก).  พราหมณก็ได 
หลบเสียอยางนั้นเหมือนกัน.   เขาคิดอยูวา   "เราไดอะไร  ๆ  แลวน่ัน 
แหละจักถวาย"  ก็ไมได  (อะไร ๆ).  ภายหลังวันหน่ึงเขาไดถาด 
เต็มดวยขาวปายาสพรอมกับผาสาฎกเน้ือหยาบ   ในที่บอกลทัธิของ 
พราหมณแหงหนึ่ง  ถือไปพอถึงเรือน นึกถึงพระเถระข้ึนไดวา  "การ 
ที่เราถวายบิณฑบาตน้ีแกพระเถระ  ควร." 
 
*  พระมหาบุญสงค  ป.  ธ.  ๖  (ปจจุบันเปนประราชญาณเวที  ป. ธ.  ๗  วัดทาโพธ์ิ  นครศรี- 
ธรรมราช)   แปล.  
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        ในขณะนั้นนั่นเอง  แมพระเถระ  เขาฌาน  ออกจากสมาบัติ  
แลว  เห็นพราหมณนั้น  คิดวา  "พราหมณไดไทยธรรมแลว  หวัง 
อยูซึ่งการมาของเรา,   การท่ีเราไปในท่ีนั้น  ควร"   ดังน้ีแลว จึงหม 
ผาสังฆาฏิ  ถอืบาตร  แสดงตนยืนอยูแลวท่ีประตูเรือนของพราหมณ 
นั้นนั่นเอง.   เพราะเห็นพระเถระเทาน้ัน   จิตของพราหมณเลื่อมใส 
แลว.  ลําดับนั้น  เขาเขาไปหาพระเถระน้ัน  ไหวแลว  กระทําปฏิสันถาร 
นิมนตใหนั่งภายในเรือน   ถือถาดอันเต็มดวยขาวปายาส   เกลี่ยลงใน 
บาตรของพระเถระ.  พระเถระรับกึ่งหน่ึงแลวจึงเอามือปดบาตร.  ทีนั้น 
พราหมณกลาวกะพระเถระนั้นวา  "ทานผูเจริญ  ขาวปายาสน้ีสักวา 
เปนสวนของคน ๆ เดียวเทาน้ัน,   ขอทานจงทําความสงเคราะหใน 
ปรโลกแกกระผมเถิด,   อยาทําความสงเคราะหในโลกนี้เลย;   กระผม 
ปรารถนาถวายไมใหเหลือทีเดียว"   ดงัน้ีแลว  จึงเกลี่ยลงทั้งหมด. 
พระเถระฉันในที่นั้นนั่นแล.  ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ  เขาถวายผา 
สาฎกแมนั้น แกพระเถระนั้น  ไหวแลว  กลาวอยางนี้วา  "ทานผู 
เจริญ  แมกระผมพึงบรรลุธรรมท่ีทานเห็นแลวเหมือนกัน."  พระเถระ 
ทําอนุโมทนาแกพราหมณนั้นวา   "จงสําเร็จอยางน้ัน  พราหมณ" 
ลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป   เที่ยวจาริกโดยลําดับ  ไดถึงพระเชตวัน 
แลว. 
                [พราหมณยาจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี] 
        ก็ทานท่ีบุคคลถวายแลวในคราวที่ตนตกยาก   ยอมยังผูถวาย 
ใหรางเริงอยางยิ่ง  เพราะฉะนั้น แมพราหมณถวายทานนั้นแลว  มี  
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จิตเลื่อมใส   เกิดโสมนัสแลว  ไดทําความสิเนหามีประมาณย่ิงใน  
พระเถระ.  ดวยความสิเนหาในพระเถระนั่นแล   พราหมณนั้น  ทํา 
กาละแลว  ถอืปฏิสนธิในสกุลอุปฏฐากของพระเถระในกรุงสาวัตถี. 
ก็ในขณะนั้นแล   มารดาของเขา   บอกแกสามีวา  "สัตวเกิดในครรภต้ัง 
ในทองของฉัน."  สามีนัน้ไดใหเครื่องบริหารครรภแกมารดาของทารก 
นั้นแลว.   เมือ่นางเวนการบริโภคอาหารวัตถุมีของรอนจัด  เย็นนักและ 
เปรี้ยวนักเปนตน  รักษาครรภอยูโดยสบาย   ความแพทองเห็นปานน้ี 
เกิดข้ึนวา  "ไฉนหนอ  เราพึงนิมนตภิกษุ  ๕๐๐  รูปมีพระสารีบุตรเถระ 
เปนประธานใหนั่งในเรือน   ถวายขาวปายาสเจือดวยนํ้านมลวน  แม 
ตนเองนุงหมผากาสาวะ  ถือขันทองนั่งในท่ีสุดแหงอาสนะ   แลว 
บริโภคขาวปายาสอันเปนเดนของภิกษุประมาณเทาน้ี."   ไดยินวา 
ความแพทองในเพราะการนุงหมผากาสาวะนั้นของนาง  ไดเปนบุรพ- 
นิมิตแหงการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในทอง.  ลาํดับนั้น 
พวกญาติของนาง  คิดวา  "ความแพทองของธิดาพวกเราประกอบ 
ดวยธรรม"   ดังน้ีแลว   จึงถวายขาวปายาสเจือดวยน้ํานมลวน  แก 
ภิกษุ  ๕๐๐  รูปทําพระสารีบุตรเถระใหเปนพระสังฆเถระ.  แมนางก็นุงผา 
กาสาวะผืนหนึ่ง  หมผืนหน่ึง  ถือขันทองนั่งในท่ีสุดแหงอาสนะ 
บริโภคขาวปายาสอันเปนเดน  (ของภิกษุ).   ความแพทองสงบแลว. 
ในมงคลอันเขากระทําแลวในระหวาง ๆ  แกนางนั้น  ตลอดเวลาสัตว 
เกิดในครรภคลอดก็ดี  ในมงคลอันเขากระทําแลวแกนางผูคลอดบุตร 
 
๑.  ขาวชนิดหนึ่ง  ท่ีหุงเจือดวยน้ํานม  น้ําผ้ึง  น้ําตาล  เปนตน  หรือขาวเปยกเจือนม.  
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แลว   โดยลวงไป  ๑๐  เดือนก็ดี  พวกญาติก็ไดถวายขาวมธุปายาส  
มีน้ํานอย  แกภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รปู  มีพระสารีบุตรเถระเปนประธาน 
เหมือนกัน.  ไดยินวา  นี่เปนผลแหงขาวปายาสท่ีทารกถวายแลว  ใน 
เวลาท่ีตนเปนพราหมณในกาลกอน.  ก็ในวันมงคลท่ีพวกญาติกระทํา 
ในวันที่ทารกเกิด  พวกญาติใหทารกนั้นอาบนํ้าแตเชาตรู  ประดับแลว 
ใหนอนเบ้ืองบนผากัมพลมีคาแสนหน่ึงบนท่ีนอนอันมีสิริ. 
                                    [ทารกบริจาคทาน] 
        ทารกนัน้   นอนอยูบนผากัมพลน้ันเอง   แลดูพระเถระแลว  คิด 
 วา  "พระเถระนี้   เปนบุรพาจารยของเรา,   เราไดสมบัตินี้  เพราะ 
อาศัยพระเถระนี้,  การท่ีเราทําการบริจาคอยางหน่ึงแกทานผูนี้  ควร" 
อันญาตินําไปเพ่ือประโยชนแกการรบัสิกขาบท  ไดเอาน้ิวกอยเกี่ยว 
ผากมพลน้ันยึดไว.  ครั้งน้ัน  ญาติทั้งหลายของทารกน้ัน  คิดวา  "ผา 
กัมพลคลองที่นิ้วมือแลว"  จึงปรารภจะนําออก.   ทารกนั้น รองไห 
แลว.  พวกญาติ   กลาววา  "ขอพวกทานจงหลีกไปเถิด,  ทาน 
ทั้งหลายอยางยังทารกใหรองไหเลย"   ดังน้ีแลว  จึงนําไปพรอมกับผา 
กัมพลน่ันแล.  ในเวลาไหวพระเถระ  ทารกนั้น   ชกันิ้วมีออกจากผา 
กัมพล  ใหผากัมพลตกลง  ณ  ทีใ่กลเทาของพระเถระ.  ลําดับนั้น  พวก 
ญาติไมกลาววา  "เด็กเล็กไมรูกระทําแลว"   กลาววา  "ทานเจาขา 
ผาอันบุตรของพวกขาพเจาถวายแลว  จงเปนอันบริจาคแลวทีเดียว" 
ดังน้ีแลว  กลาววา  "ทานเจาขา  ขอพระผูเปนเจา  จงใหสิกขาบท  
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แกทาสของทาน  ผูทําการบูชาดวยผากัมพลน่ันแหละ   อันมีราคาแสน  
หน่ึง." 
        พระเถระ.  เด็กนี้ชื่ออะไร ? 
        พวกญาติ.  ชื่อเหมือนกับพระผูเปนเจา  ขอรับ. 
        พระเถระ.   นี่จักชื่อ   ติสสะ. 
        ไดยินวา   พระเถระ  ในเวลาเปนคฤหัสถ   ไดมีชื่อวา  อุปติสส- 
มาณพ.  แมมารดาของเด็กนั้น  ก็คิดวา  "เราไมควรทําลายอัธยาศัย 
ของบุตร."   พวกญาติ  ครั้นกระทํามงคลคือการขนานนามแหงเด็ก 
อยางนั้นแลว   ในมงคลคือบริโภคอาหารของเด็กนั้นก็ดี  ในมงคลคือ 
การเจาะหูของเด็กนั้นก็ดี  ในมงคลคือการนุงผาของเด็กนั้นก็ดี  ในมงคล 
คือการโกนจุกของเด็กนั้นก็ดี  ไดถวายขาวมธุปายาสมีน้ํานอย  แกภิกษุ 
ประมาณ  ๕๐๐  รูป   มีพระสารีบุตรเถระเปนประธาน.  เด็กเจริญวัย 
แลว  กลาวกะมารดา   ในเวลามีอายุ  ๗  ขวบวา  "แม  ฉันจัก 
บวชในสํานักของพระเถระ."  มารดานั้น  รับวา  "ดีละ  ลูก, เมื่อ 
กอนแมก็ไดหมายใจไววา  'เราไมควรทําลายอัธยาศัยของลูก,'  เจา 
จงบวชเถิด   ลูก"   ดังน้ีแลว  ใหคนนิมนตพระเถระมา   ถวายภิกษา 
แกพระเถระนั้นผูมาแลว  กลาววา  "ทานเจาขา  ทาสของทานกลาว 
วา  'จักบวช,'   พวกดิฉันจักพาทาสของทานน้ีไปสูวิหารในเวลาเย็น" 
สงพระเถระไปแลว  ในเวลาเย็นพาบุตรไปสูวิหารดวยสักการะ  และ 
สัมมานะเปนอันมาก  แลวก็มอบถวายพระเถระ.  
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                                [การบวชทําไดยาก]  
        พระเถระกลาวกับเด็กนั้นวา  "ติสสะ  ชื่อวาการบวชเปนของ 
ที่ทําไดยาก,  เมื่อความตองการดวยของรอนมีอยู  ยอมไดของเย็น, 
เมื่อความตองการดวยของเย็นมีอยู  ยอมไดของรอน,  ชื่อวา  นกับวช 
ทั้งหลาย   ยอมเปนอยูโดยลําบาก,  ก็เธอเสวยความสุขมาแลว." 
        ติสสะ.  ทานขอรับ  กระผมจักสามารถทําไดทุกอยาง  ตามทํานอง 
ที่ทานบอกแลว. 
            [กัมมัฏฐานพระพุทธเจาทุกพระองคไมเคยทรงละ] 
        พระเถระ   กลาววา  "ดีละ"  แลวบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน 
ดวยสามารถแหงการกระทําไวในใจโดยความเปนของปฏิกูล  แกเด็กนั้น 
ใหเด็กบวชแลว.  จริงอยู  การท่ีภิกษุบอกอาการ  ๓๒  แมทั้งส้ิน 
ควรแท,  เมื่อไมอาจบอกไดทั้งหมด   พึงบอกตจปญจกกัมมัฏฐาน 
ก็ได,  ดวยวา   กัมมัฏฐานน้ี  พระพุทธเจาทุก ๆ  พระองคไมทรง 
ละแลวโดยแท.   การกําหนดภิกษุก็ดี   ภิกษุณีก็ดี   อุบาสกก็ดี 
อุบาสิกาก็ดี  ผูบรรลุพระอรหัต  ในเพราะบรรดาอาการท้ังหลายมีผม 
เปนตน  สวนหนึ่ง ๆ  ยอมไมมี.  ก็ภิกษุทั้งหลายผูไมฉลาด  เมื่อ 
ยังกุลบุตรใหบวช   ยอมยังอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหฉิบหายเสีย 
เพราะเหตุนั้น  พระเถระ   พอบอกกัมมัฏฐานแลว  จึงใหบวช  ใหต้ัง 
อยูในศีล  ๑๐.   มารดาบดิา   ทําสักการะแกบุตรผูบวชแลว  ไดถวายขาว 
มธุปายาสมีน้ํานอยเทาน้ัน  แกภิกษุสงฆ   มีพระพุทธเจาเปนประธาน 
ในวิหารน่ันเองส้ิน  ๗  วัน.   ฝายภิกษุทั้งหลาย  โพนทนาวา  "เรา  
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ทั้งหลายไมสามารถจะฉันขาวมธุปายาสมีน้ํานอยเปนนิตยได."   มารดา 
บิดา   แมของสามเณรน้ัน  ไดไปสูเรอืนในเวลาเย็นในวันที่  ๗.  ใน  
วันที่   ๘  สามเณรเขาไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย. 
              [สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลกอน] 
ชาวเมืองสาวัตถี  กลาววา  "ไดยินวา   สามเณรจักเขาไป 
บิณฑบาตในวันนี้,   พวกเราจักทําสักการะแกสามเณรนั้น"   ดังน้ี 
แลว  จึงทําเทริดดวยผาสาฎกประมาณ  ๕๐๐  ผืน  จัดแจงบิณฑบาต 
ประมาณ  ๕๐๐  ที่  ไดถอืไปยืนดักทางถวายแลว.   ในวันรุงข้ึน  ไดมา 
สูปาใกลวิหาร   ถวายแลว.  สามเณรไดบิณฑบาตพันหน่ึง  กับผา 
สาฎกพันหน่ึง  โดย   ๒  วันเทาน้ัน  ดวยอาการอยางนี้  ใหคนถวาย 
แกภิกษุสงฆแลว.   ไดยินวา  นั่นเปนผลแหงผาสาฎกเน้ือหยาบท่ี 
สามเณรถวายแลวในคราวเปนพราหมณ.   ลําดับนัน้  ภิกษุทั้งหลาย 
ขนานนามสามเณรน้ันวา  "ปณฑปาตทายกติสสะ"   รุงข้ึนวันหน่ึง 
ในฤดูหนาว  สามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหาร   เห็นภิกษุทั้งหลาย  ผิงไฟ 
อยูในเรือนไฟเปนตนในท่ีนั้น  ๆ  จึงเรียนวา  "ทานขอรับ  เหตุไร 
ทานท้ังหลายจึงน่ังผิงไฟ ?" 
        พวกภิกษุ.  ความหนาวเบียดเบียนพวกเรา   สามเณร. 
        สามเณร.  ทานขอรับ   ธรรมดาในฤดูหนาว  ทานทั้งหลาย 
ควรหมผากัมพล,  เพราะผากัมพลน้ัน  สามารถกันหนาวได. 
        พวกภิกษุ.  สามเณร  เธอมีบุญมาก  พึงไดผากัมพล,  พวกเรา 
จักไดผากัมพลแตที่ไหน ?  
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        สามเณร  กลาววา  "ทานขอรับ  ถากระน้ัน  พระผูเปนเจา  
ทั้งหลาย  ผูมีความตองการผากัมพล   จงมากับกระผมเถิด"  แลว 
ใหบอกภิกษุในวิหารท้ังสิ้น.  ภิกษุทั้งหลาย  คิดวา  "พวกเราจักไปกับ 
สามเณรแลว  นําผากัมพลมา"   อาศัยสามเณรผูมีอายุ  ๗  ป  ออกไป 
แลวประมาณพันรูป.   สามเณรน้ัน  มิใหแมจิตเกิดข้ึนวา  "เราจักได 
ผากัมพล  แตที่ไหน  เพ่ือภิกษุประมาณเทาน้ี"  พาภิกษุเหลาน้ัน 
บายหนาสูพระนครไปแลว.  จริงอยู  ทานท่ีบุคคลถวายดีแลว  ยอมมี 
อานุภาพเชนนี้.    สามเณรนั้น  เท่ียวไปตามลําดับเรือนภายนอกพระ- 
นครเทานั้น  ไดผากัมพลประมาณ  ๕๐๐  ผืนแลว  จึงเขาไปภายใน 
พระนคร.  พวกมนุษยนําผากัมพลมาแตที่โนนที่นี้.   สวนบุรุษคนหนึ่ง 
เดินไปโดยทางประตูรานตลาด  เห็นชาวรานตลาดคนหน่ึง  ผูนั่งคลี่ผา 
กัมพล  ๕๐๐  ผืน  จึงพูดวา  "ผูเจริญ   สามเณรรูปหน่ึงรวบรวม 
ผากัมพลมาอยู,  ทานจงซอนผากัมพลของทานเสียเถิด. 
        ชาวรานตลาด.  ก็สามเณรน้ัน  ถอืเอาสิ่งท่ีเขาใหแลวหรือท่ี 
เขายังไมให. 
        บุรุษ.  ถือเอาสิ่งท่ีเขาใหแลว. 
        ชาวรานตลาดพูดวา  "เมื่อเปนเชนนั้น,   ถาเราปรารถนา,  เรา 
จักให;  หากเราไมปรารถนา,  จักไมให;   ทานจงไปเสียเถิด"  ดงัน้ีแลว 
ก็สงเขาไป.  
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                                 [ลักษณะคนตระหนี่]  
        จริงอยู  พวกคนตระหนี่ผูเปนอันธพาล,  เมื่อชนเหลาอ่ืนใหทาน 
อยางนี้  ก็ตระหน่ีแลว  จึงเกิดในนรก  เหมือนกาฬอํามาตยเห็น 
อสทิสทานแลว  ตระหน่ีอยูฉะน้ัน.  ชาวรานตลาด   คิดวา  "บุรษุน้ีมา 
โดยธรรมดาของตน  กลาวกะเราวา   'ทานจงซอนผากัมพลของทาน 
เสีย,'   แมเราก็ไดกลาววา 'ถาสามเณรน้ัน  ถือเอาส่ิงท่ีเขาให,  ถา 
เราปรารถนา   เราจักใหของ ๆ เรา;  หากไมปรารถนา,  เราก็จัก 
ไมให;    ก็เม่ือเราไมใหของที่สามเณรเห็นแลว  ความละอายยอมเกิด 
ข้ึน,  เมื่อเราซอนของ ๆ ตนไว   ยอมไมมีโทษ;   บรรดาผากัมพล ๕๐๐ 
นี้   ผากัมพล  ๒ ผืนมีราคาต้ังแสน ;   การซอนผา  ๒  ผืนนี้ไว  ควร" 
ดังน้ีแลว  จึงผูผากัมพลท้ัง  ๒  ผืน  ทาํใหเปนชายดวยชาย๑  วางซอน 
ไวในระหวางแหงผาเหลาน้ัน.   ฝายสามเณรถึงประเทศน้ันพรอมดวย 
ภิกษุพันหน่ึง.    เพราะเห็นสามเณรเทาน้ัน  ความรับเพียงดังบุตรก ็
เกิดข้ึนแกชาวรานตลาด.   สรรีะทั้งส้ินไดเต็มเปยมแลวดวยความรัก. 
เขาคิดวา   "ผากัมพลท้ังหลายจงยกไว,  เราเห็นสามเณรน้ีแลวจะ 
ใหแมเน้ือคือหทัย  ก็ควร."   ชาวรานตลาดน้ันนําผากัมพลท้ัง ๒  ผืน 
นั้นออกมาวางไวแทบเทาของสามเณร  ไหวแลวไดกลาววา  "ทาน 
เจาขา   ผมพึงมีสวนแหงธรรมท่ีทานเห็นแลว."   สามเณรแมนั้น 
ไดทําอนุโมทนาแกเขาวา  "จงสําเร็จอยางน้ันเถิด"   สามเณรไดผา 
กัมพล  ๕๐๐  ผืนแมในภายในพระนคร.  ในวันเดียวเทาน้ัน  ไดผากัมพล 
 
๑.  เอาชายผา  ๒  ผืนผูกติดกนั.  
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พันหน่ึง  ไดถวายแกภิกษุพันหน่ึง  ดวยประการฉะน้ี.  ครั้งน้ัน  ภิกษุ 
ทั้งหลายขนานนามของสามเณรน้ันวา  "กัมพลทายกติสสะ."  ผา  
กัมพลท่ีสามเณรใหในวันต้ังชื่อ   ถึงความเปนผากัมพลพันหน่ึง  ใน 
เวลาตนมีอายุ  ๗ ป  ดวยประการฉะน้ี. 
                               [ใหของนอยแตไดผลมาก] 
        ของนอยอันบุคคลใหแลวในฐานะใด   ยอมมีผลมาก,  ของมาก 
ที่บุคคลใหแลวในฐานะใด   ยอมมีผลมากกวา,  ฐานะอ่ืนนั้น  ยก 
พระพุทธศาสนาเสียมิไดมี.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
"ภิกษุทั้งหลาย   ของนอยท่ีบุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนใดมีผลมาก; 
ของมากท่ีบุคคลใหแลวในหมูภิกษุเชนใดมีผลมากกวา,  หมูภิกษุนี้ 
ก็เปนเชนนั้น."   แมสามเณรมีอายุ  ๗  ป  ไดผากัมพลพันหน่ึง  ดวย 
ผลแหงผากัมพลหนึ่ง  ดวยประการฉะน้ี. 
        เมื่อสามเณรน้ันอยูในเชตวัน   พวกเด็กที่เปนญาติมาสูสํานัก 
พูดจาปราศรัยเนือง ๆ.     สามเณรน้ัน  คิดวา  "อันเราเมื่ออยูใน 
ที่นี้  เมื่อเด็กที่เปนญาติมาพูดอยู,  ไมอาจที่จะไมพูดได,  ดวยการ 
เนิ่นชาคือการสนทนากับเด็กเหลาน้ี  เราไมอาจทําที่พ่ึงแกตนได,  ไฉน 
หนอ   เราเรยีนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลว  พึงเขาไป 
สูปา." 
                       [ติสสสามเณรออกปาทําสมณธรรม]         
        ติสสสามเณรน้ัน      เขาไปเฝาพระศาสดา        ถวายบังคมแลว 
ทูลใหพระศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต  ไหวพระอุปชฌายะ  
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แลว   ถือบาตรและจีวรออกไปจากวิหารแลว  คิดวา  "ถาเรา  
จักอยูในที่ใกลไซร,   พวกญาติจะรองเรียกเราไป"   จึงไดไปส้ินทาง 
ประมาณ  ๑๒๐  โยชน.  ครั้งน้ัน  สามเณรเดินไปทางประตูบานแหงหน่ึง 
เห็นชายแกคนหนึ่งจึงถามวา   "อุบาสก   วิหารในปาของภิกษุทั้งหลาย 
ผูอยูในประเทศน้ีมีไหม ?" 
        อุบาสก.  มีขอรับ. 
        สามเณร.  ถาอยางนั้น  ขอทานชวยบอกทางแกฉัน. 
        ก็ความรักเพียงดังบุตรเกิดข้ึนแลวแกอุบาสกแก   เพราะเห็น 
สามเณรน้ัน.   ลําดับนั้น  อุบาสกยืนอยูในที่นั้นนั่นแล   ไมบอกแก 
สามเณรน้ัน  กลาววา  "มาเถิด  ขอรับ,   ผมจักบอกแกทาน" 
ไดพาสามเณรน้ันไปแลว.  สามเณร  เมื่อไปกับอุบาสกแกนั้น  เห็น 
ประเทศ  ๖  แหง  ๕  แหง   อันประดบัแลวดวยดอกไมและผลไมตาง ๆ 
ในระหวางทาง  จึงถามวา  "ประเทศน้ีชื่ออะไร ?   อุบาสก"  ฝาย 
อุบาสกน้ัน  บอกชื่อประเทศเหลาน้ัน  แกสามเณรนั้น  ถึงวิหาร 
อันต้ังอยูในปาแลว  กลาววา  "ทานของรับ  ที่นี่เปนที่สบาย,  ขอ 
ทานจงอยูในที่นี้เถิด"  แลวถามชื่อวา  " ทานชื่ออะไร ?    ขอรับ" 
เมื่อสามเณรบอกวา  "ฉันชื่อวนวาสีติสสะ   อุบาสก."  จึงกลาววา 
"พรุงน้ี  ทานควรไปเท่ียวบิณฑบาตในบานของพวกกระผม"  แลว 
หลับไปสูบานของตนน่ันแหละ   บอกแกพวกมนุษยวา  "สามเณร 
ชื่อวนวาสีติสสะมาสูวิหารแลว,   ขอทานจงจัดแจงอาหารวัตถุมียาคู 
 
๑.  คําวาประเทศในท่ีนี้  หมายความเพียงบานหน่ึงหรือตําบลหนึ่งเทานัน้.  
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และภัตเปนตน  เพ่ือสามเณรน้ัน."   ครั้งแรกทีเทียว  สามเณรเปน  
ผูชื่อวา  "ติสสะ"  แตนั้นไดชื่อ  ๓  ชือ่เหลาน้ีคือ   ปณฑปาตทายกติสสะ 
กัมพลทายกติสสะ   วนวาสีติสสะ  ไดชื่อ  ๔  ชื่อภายในอายุ  ๗  ป.  รุง 
ข้ึน   สามเณรน้ันเขาไปบิณฑบาตยังบานน้ันแตเชาตรู.  พวกมนุษย 
ถวายภิกษาไหวแลว.  สามเณร  กลาววา  "ขอทานทั้งหลายจงถึงซ่ึง 
ความสุข,  จงพนจากทุกขเถิด."   แมมนุษยคนหน่ึง  ถวายภิกษาแก 
สามเณรน้ันแลวก็ไมสามารถจะ  (กลับ)  ไปยังเรือนไดอีก,   ทุกคน 
ไดยืนแลดูอยูทั้งน้ัน.  แมสามเณรน้ันก็รับภัตพอยังอัตภาพใหเปนไปเพ่ือ 
ตน.  ชาวบานท้ังส้ิน   หมอบลงดวยอกแทบเทาของสามเณรน้ันแลว 
กลาววา  "ทานเจาขา  เมื่อทานอยูในที่นี้ตลอดไตรมาสน้ี   พวก 
กระผมจักรับสรณะ  ๓  ต้ังอยูในศีล  ๕  จักทําอุโบสถกรรม  ๘  ครั้ง 
ตอเดือน,  ขอทานจงใหปฏิญญาแกกระผมท้ังหลาย  เพ่ือประโยชน 
แหงการอยูในที่นี้."   สามเณรน้ันกําหนดอุปการะ  จึงใหปฏิญญา 
แกมนุษยเหลาน้ัน  เที่ยวบิณฑบาตในบานน้ันนั่นแลเปนประจํา.  ก ็
ในขณะที่เขาไหวแลว ๆ  กลาวเฉพาะ  ๒  บทวา  "ขอทานท้ังหลาย 
จึงถึงซ่ึงความสุข,  จงพนจากทุกข"  ดังน้ีแลว  หลกีไป.  สามเณร 
นั้นใหเดือนท่ี  ๑  และเดือนท่ี  ๒  ลวงไปแลว  ณ  ที่นั้น  เมื่อเดือนท่ี  ๓ 
ลวงไป,  ก็บรรลุพระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทา. 
                          [อุปชฌายะไปเยี่ยมสามเณร] 
        ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแลว      พระอุปชฌายะของ 
สามเณรน้ัน  เขาไปเฝาพระศาสดา   ถวายบังคมแลว  กราบทูลวา  
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"ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะไปยังสํานักติสสสามเณร."  
        พระศาสดา.  ไปเถิด   สารีบุตร. 
        พระสารีบุตรเถระนัน้  เม่ือพาภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูป   ซึง่เปน 
บริวารของตน  หลกีไป  กลาววา  "โมคคัลลานะผูมีอายุ  กระผม 
จะไปยังสํานักติสสสามเณร."   พระโมคคัลลานเถระ   กลาววา 
"ทานผูมีอายุ   แมกระผมก็จักไปดวย"   ดังน้ีแลว  ก็ออกไปพรอม 
กับภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูป.   พระมหาสาวกทั้งปวง  คือ  พระมหา- 
กัสสปเถระ   พระอนุรุทธเถระ   พระอุบาลีเถระ  พระปุณณเถระ 
เปนตน  ออกไปพรอมกับภิกษุประมาณองคละ  ๕๐๐  รูป  โดยอุบาย 
นั้นแล.  บริวารของพระมหาสาวกแมทั้งหมด  ไดเปนภิกษุประมาณ 
๔  หม่ืน.  อุบาสกผูบํารุงสามเณรเปนประจํา  เห็นภิกษุเหลาน่ัน  ผูเดิน 
ทางประมาณ  ๑๒๐  โยชน   ถึงโคจรคามแลว  ณ   ประตูบานนั่นเอง 
ตอนรับไหวแลว.  ลําดับนั้น  พระสารีบุตรเถระ   ถามอุบาสกน้ันวา 
"อุบาสก  วิหารอันต้ังอยูในปาในประเทศน้ีมีอยูหรือ ?" 
        อุบาสก.  มีขอรับ. 
        พระเถระ.  มีภิกษุไหม ? 
        อุบาสก.  มีขอรับ. 
        พระเถระ.  ใคร  อยูในท่ีนั้น ? 
        อุบาสก.  วนวาสีติสสามเณร  ขอรับ. 
        พระเถระ.   ถากระน้ัน  ทานจงบอกทางแกพวกฉัน. 
        อุบาสก.   ทานเปนภิกษุพวกไหน ?  ขอรับ.  
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        พระเถระ.   พวกเรามาสูสํานักของสามเณร.  
        อุบาสกแลดูภิกษุเหลาน้ัน  จําพระมหาสาวกแมทั้งหมดได  นับ 
ต้ังแตพระธรรมเสนาบดีเปนตน.   เขามีสรีระอันปติถูกตองแลวหา 
ระหวางมิได  กลาววา  "ทานขอรับ  ขอทานจงหยุดกอนเถิด" 
แลวเขาไปสูบานโดยเร็ว  ปาวรองวา  "พระอสีติมหาสาวกผูเปนเจา 
ทั้งหลายเหลาน้ีนับแตพระสารีบุตรเถระเปนตน  มาสูสํานักของสามเณร 
กับดวยบริวารของตน ๆ,   ทานท้ังหลายจงถือเอาเครื่องใช  ม ี เตียง 
ต่ัง   เครื่องปูลาด  ประทปีและน้ํามันเปนตน  ออกไปโดยเร็วเถิด." 
ทันใดนั่นเอง   พวกมนุษยขนเตียงเปนตนเดินติดตามรอยพระเถระไป 
เขาไปสูวิหารพรอมกับพระเถระนั่นแหละ.   สามเณรจําหมูภิกษุ 
ได  รับบาตรและจีวรพระมหาเถระ  ๒-๓  องคแลว  ไดทําวัตร.  เมื่อ 
สามเณรน้ันจัดแจงที่อยูเพ่ือพระเถระท้ังหลายเก็บบาตรและจีวรอยูนั่นแล, 
ก็มืดพอดี.  พระสารีบุตรเถระ  กลาวกะพวกอุบาสกวา  "อุบาสกท้ังหลาย 
พวกทานไปเถิด,   ความมืดเกิดแกพวกทาน." 
        พวกอุบาสก.  ทานผูเจริญ   วันนี้เปนวันฟงธรรม,  พวกกระผม 
จักยังไมไป,   จักฟงธรรม,  ในกาลกอนแตนี้  แมการฟงธรรมมิไดมี 
แกกระผมทั้งหลาย 
        พระเถระ.   สามเณร  ถากระน้ัน  เธอจงตามประทีปประกาศ 
เวลาฟงธรรมเถิด. 
        สามเณรน้ัน  ไดทําแลวอยางนั้น. 
        ลําดับนั้น  พระเถระกลาวกะสามเณรน้ันวา  "ติสสะ  พวก  
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อุปฏฐากของเธอ  กลาวอยูวา  'พวกเราใครจะฟงธรรม,  เธอจง  
กลาวธรรมแกอุปฏฐากเหลาน้ัน."   พวกอุบาสก   ลกุข้ึนพรอมกันทันที 
กลาววา  "ทานผูเจริญ   พระผูเปนเจา  ของพวกกระผม  ยกแต 
บท  ๒  บทเหลาน้ีคือ  'ขอทานท้ังหลายจงมีความสุข,  จงพนจากทุกข, 
หารูธรรมกถาอยางอ่ืนไม,   ขอทานท้ังหลาย  จงใหพระธรรมกถึก 
รูปอ่ืนแกพวกกระผมเถิด."   ก็สามเณรถึงบรรลุพระอรหัตแลวก็มิได 
กลาวธรรมกถาแกอุปฏฐากเหลาน้ันเลย. 
                         [เหตุใหถึงสุขและพนจากทุกข] 
        ก็ในกาลน้ัน  พระอุปชฌายะ  กลาวกะสามเณรน้ันวา  "สามเณร 
คนทั้งหลายจะมีความสุขไดอยางไร  ?  และ    จะพนจากทุกขได 
อยางไร ?   เธอจงกลาวเน้ือความแหงบทท้ัง  ๒  นี้แกเราทั้งหลาย." 
สามเณรน้ันรับวา  "ดีละ  ขอรับ"   แลวถือพัดอันวิจิตร  ข้ึนสู 
ธรรมมาสน   ชักผลและเหตุจากนิกายท้ัง ๕  จําแนกขันธ  ธาตุ 
อายตนะ   และโพธิปกขิยธรรม  ดุจมหาเมฆต้ังข้ึนใน  ๔  ทวีป  ยังฝน 
ลูกเห็บใหตกอยู  กลาวธรรมกถาดวยยอดคือพระอรหัต  แลวกลาววา 
"ทานผูเจริญ   ความสุขยอมมีแกบุคคลผูบรรลุพระอรหัตอยางนี้, 
ผูบรรลุพระอรหัตแลวน่ันแล   ยอมพนจากทุกข,  คนที่เหลือไมพน 
จากชาติทุกขเปนตน  และจากทุกขในนรกเปนตนใด."   พระเถระ 
กลาววา  "ดีละ  สามเณร    การกลาวโดยบทอันเธอกลาวดีแลว, 
บัดนี้  จงกลาวสรภัญญะเถิด."  สามเณรน้ัน  กลาวแมสรภัญญะแลว. 
เมื่ออรุณข้ึน  พวกมนุษยที่บํารุงสามเณร  ไดเปน  ๒  พวก.  บางพวก  
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โกรธวา  "ในกาลกอนแตนี้  พวกเราไมเคยเห็นคนหยาบชาเชนนี้,  
ทําไม   สามเณรรูธรรมกถาเห็นปานน้ี  จึงไมกลาวบทแหงธรรมแมสักบท 
หน่ึง  แกพวกมนุษยผูต้ังอยูในฐานะเพียงดังมารดาบิดา  อุปฏฐากอยู 
สิ้นกาลประมาณเทาน้ี.  บางพวกยินดีวา  "เปนลาภของพวกเราหนอ 
ผูแมไมรูคุณหรือโทษ  บาํรุงทานผูเจริญเห็นปานน้ี,  แตบัดนี้  พวกเรา 
ไดเพ่ือฟงธรรมในสํานักของทานผูเจริญน้ัน"  ในเวลาใกลรุงวันนั้น 
แมพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงตรวจดูสัตวโลก  ทรงเห็นพวกอุปฏฐาก 
ของวนวาติสสสามเณร  ผูเขาไปภายในขายคือพระญาณของพระองค 
ทรงใครครวญอยูวา  "เหตุอะไรหนอแล  จักมี"   ทรงใครครวญเนื้อ 
ความน้ีวา  พวกอุปฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร   บางพวกโกรธ, 
บางพวกยินดี,    ก็พวกท่ีโกรธสามเณรผูเปนบุตรของเราจักไปสูนรก, 
เราควรไปที่นั้นเถิด,   เมื่อเราไป,   คนเหลาน้ันแมทั้งหมด  จักทํา 
เมตตาจิตในสามเณรแลวพนจากทุกข."  มนุษยแมเหลาน้ัน   นมินต 
ภิกษุสงฆแลวก็ไปบานใหคนทํามณฑป   จัดอาหารวัตถุมียาคูและภัต 
เปนตน   ปูอาสนะไวแลวนั่งดูการมาของพระสงฆ.  แมภิกษุทั้งหลาย 
ทําการชําระเสรีระแลว  เมื่อจะเขาไปสูบานในเวลาเที่ยวภิกษา  จึงภาม 
สามเณรวา  "ติสสะ   เธอจักไปพรอมกับพวกเราหรือ ๆ  จักไปภายหลัง ?" 
        สามเณร.  กระผมจักไปในเวลาเปนที่ไปของกระผมตามเคย, 
นิมนตทานท้ังหลายไปเถิด    ขอรับ. 
                        [พวกมนุษยเลื่อมใสติสสสามเณร] 
        ภิกษุทั้งหลาย  ถือบาตรและจีวรเขาไปแลว.  
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        พระศาสดา   ทรงหมจีวรในพระเชตวันนั่นแล  แลวทรงถอืบาตร  
เสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเทาน้ัน  ทรงแสดงพระองคประทับยืนขางหนา 
ภิกษุทั้งหลายทีเดียว.   ชาวบานท้ังส้ินไดต่ืนเตนเอิกเกริกเปนอยางเดียว 
กันวา  "พระสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จมา."  พวกมนุษยมีจิตราเริง 
นิมนตภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ใหนั่งแลว  ถวายยาคูแลว 
ไดถวายของควรเค้ียว.  เมื่อภัตยังไมทันเสร็จน่ันแล  สามเณรเขาไป 
สูภายในบานแลว.   ชาวบาน  ไดนําออกไป   ถวายภิกษาแกสามเณร 
โดยเคารพ.  สามเณรน้ัน  รับภิกษาเพียงยังอัตภาพใหเปนไปแลวไป 
สูสํานักพระศาสดา   นอมบาตรเขาไปแลว.  พระศาสดาตรัสวา 
"นํามาเถิด   ติสสะ"   แลวทรงเหยียดพระหัตถรับบาตร   ทรง 
แสดงแกพระเถระวา  "สารีบุตร   จงดูบาตรของสามเณรของเธอ." 
พระเถระรับบาตรจากพระหัตถของพระศาสดา  ใหแกสามเณรแลว 
กลาววา  "เธอจงไปส่ังทําภัตกิจในท่ี ๆ  ถึงแกตน."    ชาวบานอังคาส 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานแลวทูลขออนุโมทนากะพระศาสดา. 
พระศาสดาเม่ือจะทรงทําอนุโมทนา  จึงตรัสอยางน้ีวา  "อุบาสกและ 
อุบาสิกาท้ังหลาย  ลาภของทานทั้งหลาย  ซึ่งไดเห็นอสีติมหาสาวก  คือ 
สารีบุตร  โมคคัลลานะ  กัสสป  เปนตน  เพราะอาศัยสามเณรผูเขาถึงสกุล 
ของตน ๆ,  แมเราก็มาแลว  เพราะอาศัยสามเณรผูเขาถึงสกุลทาน 
ทั้งหลายเหมือนกัน,    แมการเห็นพระพุทธเจา  อันทานทั้งหลายไดแลว 
เพราะอาศัยสามเณรน้ีนั่นเอง,   เปนลาภของทานทั้งหลาย,   ทานท้ังหลาย 
ไดดีแลว."   มนุษยทั้งหลายคิดวา  "นายินดี !  เปนลาภของพวกเรา,  
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พวกเราไดเห็นพระผูเปนเจาของพวกเรา ผูสามารถในอันยังพระพุทธเจา 
และภิกษุสงฆใหโปรดปราน,  และยอมไดถวายไทยธรรมแกพระผูเปน  
เจาน้ัน."   พวกมนุษยที่โกรธสามเณรกลับยินดีแลว.   พวกท่ียนิดีแลว 
เลื่อมใสโดยประมาณย่ิง.  ก็ในเวลาจบอนุโมทนา  ชนเปนอันมาก 
บรรลุอริยผลทั้งหลาย  มีโสดาปตติผลเปนตนแลว.  พระศาสดาเสด็จ 
ลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.   มนุษยทัง้หลายตามเสด็จพระศาสดาถวาย 
บังคมแลวกลับ.         
        พระศาสดา  เสด็จไปดวยพระธุระอันเสมอกับสามเณร   ตรัสถาม 
ประเทศท่ีอุบาสกแสดงแลวแกสามเณรนั้น  ในกาลกอนวา  "สามเณร 
ประเทศน้ีชื่ออะไร ?   ประเทศน้ีชื่ออะไร ?"    ดังนี้แลว  ไดเสด็จไป. 
แมสามเณรก็กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ประเทศน้ีชื่อนี้, 
ประเทศน้ีชื่อนี้"  ไดไปแลว. 
                  [น้ําตาของมนุษยมากกวาน้ําในมหาสมุทร] 
        พระศาสดา  เสด็จถึงท่ีอยูของสามเณรน้ันแลว  เสด็จข้ึนสูยอด 
ภูเขา.  ก็มหาสมุทรยอมปรากฏแกผูที่ยนือยูบนยอดภูเขาน้ัน.  พระศาสดา 
ตรัสถามสามเณรวา  "ติสสะ   เธอยนือยูบนยอดภูเขา  แลดูขางโนน 
และขางน้ี  เห็นอะไร  ?" 
        สามเณร.  เห็นมหาสมุทร  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.   เห็นมหาสมุทรแลวคิดอยางไร ? 
        สามเณร.   ขาพระองคคิดอยางนี้วา  'เมื่อเรารองไหในคราวที่ 
ถึงทุกข  น้ําตาพึงมากกวานํ้าในมหาสมุทรท้ัง  ๔'  พระเจาขา.  
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        พระศาสดา  ตรัสวา  "ดลีะ  ดลีะ  ติสสะ,  ขอน้ีเปนอยางนั้น, 
เพราะน้ําตาอันไหลออก  ในเวลาท่ีสัตวผูหน่ึง ๆ  ถึงซ่ึงทุกข  พึงเปนของ  
มากกวานํ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔  โดยแท."  ก็แล   ครั้นตรัสคําน้ีแลว 
จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
        "น้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔  นิดหนอย,   น้ําคือน้ําตา 
        ของนระผูอันทุกขถูกตองแลว  เศราโศกอยู  ม ี
        ประมาณไมนอย  มากกวานํ้าในมหาสมุทรท้ัง  ๔ 
        นั้น,   สหาย  เพราะเหตุไร   ทานจึงยังประมาท 
        อยู ?" 
                         [สถานที่สัตวเคยตายและไมเคยตาย] 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา   ตรัสถามสามเณรน้ันอีกวา  "ติสสะ 
เธออยูที่ไหน ? 
        สามเณร.  อยูที่เง้ือมน้ี  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ก็เม่ืออยูในที่นั้น  คิดอยางไร ? 
        สามเณร.   ขาพระองคคิดวา  'การกําหนดท่ีทิ้งสรีระ  อันเรา 
ผูตายอยู  ทําแลวในที่นี้  ไมมี'   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ตรัสวา   "ดลีะ  ดลีะ   ติสสะ,  ขอน้ี  อยางนั้น, 
เพราะชื่อวาสถานที่แหงสัตวเหลาน้ี  ผูที่ไมนอนตายบนแผนดิน ไมมี" 
ดังน้ีแลว  จึงตรัสอุปสาฬหกชาดก๑ในทุกนิบาตน้ีวา :- 
        "พราหมณ    นามวาอุปสาฬหก   หมื่นสี่พัน 
 
๑.  ข.  ชา.  ๒๗/๕๗.  ตทฏกถา.  ๓/๗๐.  
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        ถูกไฟไหมแลวในประเทศน้ี,    สถานท่ีอันสัตว 
        ไมเคยตายไมมีในโลก.    ความสัตย  ๑   ธรรม ๑  
        ความไมเบียดเบียน  ๑  ความสํารวม  ๑  ความ 
        ฝกฝน  (ทรมาน)  ๑  มีอยูที่ใด,  พระอริยเจา 
        ทั้งหลายยอมเสพที่เชนนั้น,    สถานท่ีนั่นชื่อวา 
        อันสัตวไมเคยตายในโลก." 
        เมื่อสัตวทั้งหลาย   ทําการทอดท้ิงสรีระไวเหนือแผนดิน  ตาย 
อยู,   สัตวทั้งหลาย  ชื่อวาตายในประเทศท่ีไมเคยตาย  ยอมไมมี  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        สวนพระเถระทั้งหลาย  เชนพระอานนทเถระ  ยอมปรินิพพาน 
ในประเทศท่ีสัตวไมเคยตาย. 
                        [การปรินพิพานของพระอานนท] 
        ดังไดสดับมา  พระอานนทเถระ   พิจารณาดูอายุสังขารในกาล 
ที่มีอายุได  ๑๒๐  ป  ทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบ  จึงบอกวา  "เรา 
จับปรินิพพานในวันที่  ๗  แตวันนี้."   บรรดามนุษยผูอยูที่ฝงท้ัง  ๒  แหง 
แมน้ําโรหิณี   ทราบขาวนั้นแลว  ผูที่อยูฝงน้ี  กลาววา  "พวกเรา   ม ี
อุปการะมากแกพรเถระ,  พระเถระจักปรินิพพานในสํานักของพวก 
เรา."  ผูที่อยูฝงโนนก็กลาววา  "พวกเรามีอุปการะมากแกพระเถระ, 
พระเถระจักปรินิพพานในสํานักของพวกเรา."  พระเถระฟงคําของชน 
เหลาน้ันแลว   คิดวา  "แมพวกชนผูที่อยูฝงท้ัง ๒  ก็มีอุปการะแกเรา 
ทั้งน้ัน,   เราไมอาจกลาววา  'ชนเหลาน้ีไมมีอุปการะ'  ได,  ถาเรา  
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จักปรินิพพานที่ฝงนี้,   ผูอยูฝงโนนจากทําการทะเลาะกับพวกฝงน้ี   เพ่ือจะ 
ถือเอา  (อัฏฐิ)   ธาตุ; ถาเราจักปรินิพานที่ฝงโนน,   พวกท่ีอยูฝงนี้ 
ก็จักทําเหมือนอยางนั้น ;    ความทะเลาะแมเมื่อจะเกิด  ก็จักเกิดข้ึนอาศัย  
เราแนแท,  แมเมื่อจะสงบ  ก็จะสงบอาศัยเราเหมือนกัน"  ดังน้ีแลว 
กลาวา  "ทั้งพวกที่อยูฝงนี้ยอมมีอุปการะแกเรา,  ทั้งพวกที่อยูฝงโนน 
ก็มีอุปการะแกเรา,  ใคร ๆ  ชื่อวาไมมีอุปการะไมมี;  พวกท่ีอยูฝงน้ี 
จงประชุมกันที่ฝงนี้แหละ,    พวกท่ีอยูฝงโนนก็จะประชุมกันที่ฝงโนน 
แหละ."   ในวันที่  ๗   แตวันนั้น  พระเถระนั่งโดยบลัลังกในอากาศ 
ประมาณ  ๗   ชั่วลําตาล  ในทามกลางแหงแมน้ํา  กลาวธรรมแกมหาชน 
แลวอธิษฐานวา  "ขอสรีระของเราแตกในทามกลาง,   สวนหนึ่ง 
จงตกฝงน้ี,   สวนหนึ่งจงตกฝงโนน"   นั่งอยูตามปกตินั่นแหละ 
เขาสมาบัติมีเตโชธาตุเปนอารมณ.  เปลวไฟต้ังข้ึนแลว.  สรรีะแตกแลว 
ในทามกลาง,   สวนหนึ่งตกฝงน้ี;   สวนหนึ่งตกท่ีฝงโนน.  มหาชน 
รองไหแลว.  เสียงรองไห  ไดเปนราวกะวาเสียงแผนดินทรุด  นาสงสาร 
แมกวาเสียงรองไหในวันปรินิพพานแหงพระศาสดา.  พวกมนุษยรองไห 
ร่ําไรอยูตลอด  ๔  เดือน  เท่ียวบนเพออยูวา  "เมื่อพระเถระผูรับ 
บาตรจีวรของพระศาสดายังดํารงอยู,  ไดปรากฏแกพวกเรา  เหมือนการ 
ที่พระศาสดายังทรงพระชนมอยู,  บัดนี้  พระศาสดาของพวกเรา 
ปรินิพพานแลว." 
                         [พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร] 
        พระศาสดา   ตรัสถามสามเณรอีกวา  "ติสสะ  เธอไมกลัวในเพราะ  
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เสียงแหงสัตวทั้งหลายมีเสือเหลืองเปนตน  ในชฏัปาน้ีหรือ  ?"  
        สามเณรกราบทูลวา  "ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระองคยอม 
ไมกลัว,  ก็แลอีกอยางหน่ึง  ชื่อวาความยินดีในปา  ยอมเกิดข้ึนแก 
ขาพระองค   เพราะฟงเสียงแหงสัตวเหลาน้ัน"   แลวกลาวพรรณนา 
ปาดวยคาถาประมาณ  ๖๐. 
        ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสเรียกสามเณรน้ันวา  "ติสสะ." 
        สามเณร.  อะไร ?  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  พวกเราจะไป,  เธอจักไปหรือจักกลับ ? 
        สามเณร.   เมื่ออุปชฌายะของขาพระองค   พาขาพระองคไป, 
ขาพระองคจักไป,  เมื่อใหขาพระองคกลับ,  ขาพระองคก็จักกลับ 
พระเจาขา. 
        พระศาสดา    เสด็จหลีกไปกับภิกษุสงฆ.   แตอัธยาศัยของ 
สามเณรใครจะกลับอยางเดียว.  พระเถระทราบอัธยาศัยนั้น  จึง 
กลาววา  "ติสสะ   ถาเธอใครจะกลับ,   ก็จงกลับเถิด."   สามเณร 
ถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลวกลับ.  พระศาสดา  ได 
เสด็จไปยังเชตวันแลวเทียว. 
                         [พวกภิกษุสรรเสริญสามเณร] 
        การสนทนาของภิกษุทั้งหลาย    เกิดข้ึนในโรงธรรมวา  "นา 
อัศจรรยหนอ  ติสสสามเณร   ทํากรรมท่ีบุคคลทําไดยาก;   จําเดิม 
แตถือปฏิสนธิ   พวกญาติของเธอ  ไดถวายขาวปายาสมีน้ํานอยแก 
ภิกษุประมาณ  ๕๐๐  ในมงคล  ๗  ครั้ง,   ในเวลาบวชแลว  ก็ไดถวาย  
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ขาวมธุปายาสมีน้ํานอยเหมือนกัน   แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน  
ประธาน   ภายในวิหารส้ิน  ๗  วัน,  ครั้งบวชแลว  ในวันที่   ๘   เขาไป 
สูบาน   ไดบณิฑบาตพันหนึ่งกับผาสาฎกพันหน่ึง  โดย  ๒  วันเทาน้ัน, 
วันรุงข้ึน   ไดผากัมพลพันหน่ึง,   ในเวลาเธออยูในท่ีนี้   ลาภและสักการะ 
มากก็เกิดข้ึนแลว  ดวยประการฉะน้ี,  บัดนี้  เธอทิ้งลาภและสักการะ 
เห็นปานน้ีเสีย   แลวเขาไปสูปา  ยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารที่เจือ 
กัน;   สมเณรทํากรรมทีท่ําไดโดยยากหนอ." 
                                   [ขอปฏิบัติ  ๒  อยาง] 
        พระศาสดา  เสด็จมาแลว  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้   พวกเธอนั่งสนทนากันดวยเรื่องอันใดหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลวา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี"   จึงตรัสวา  "อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย 
ชื่อวาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภน้ันเปนอยางอ่ืน,   ขอปฏิบัติอันยัง 
สัตวใหถึงพระนิพพาน   เปนอยางอ่ืน;   ก็อบาย๑  ๔  มีประตุอันเปด 
แลวน้ันแล  ต้ังอยู  เพ่ือภิกษุผูรักษาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภ 
ดวยสามารถแหงการสมาทานธุดงค   มีการอยูปาเปนตน  ดวยหวังวา 
'เราจักไดลาภดวยการปฏิบัติอยางนี้'   สวนภิกษุผูละลาภและสักการะ 
อันเกิดข้ึน  ดวยขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพานแลวเขาไปสูปา 
เพียรพยายามอยู   ยอมมีเอาพระอรหัตไวได"  ดังน้ีแลว  เมื่อจะ 
ทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถาน้ีวา :- 
         
๑.  นรก  ติรัจฉาน  เปรต  อสรกาย.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ - หนาท่ี 284 

        "ก็ขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภเปนอยางอ่ืน,  ขอ 
        ปฏบิัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน   เปนอยางอื่น  
        (คนละอยาง),  ภิกษผูุเปนสาวกของพระพุทธเจา 
        ทราบเนื้อความน้ันอยางน้ีแลว  ไมพึงเพลิดเพลิน 
        สักการะ   พึงตามเจริญวิเวก." 
                                           [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทพระคาถาวา   อฺา  ห ิ  ลาภูปนิสา 
ความวา   ชื่อวาขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัยลาภน้ีเปนอยางอ่ืนแล;  ขอ 
ปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน   เปนอยางอ่ืน  (เปนคนละอยาง). 
จริงอยู  อันภิกษุผูจะใหลาภเกิดข้ึน  ควรทําอกุศลกรรมหนอยหนึ่ง.  การ 
คดกายเปนตน  นาที่เธอจะพึงทํา.   ดวยวา  ในกาลใดภิกษุทําการคด 
บางอยางบรรดาคดกายเปนตน,   ในกาลน้ันลาภยอมเกิดข้ึน.   ก็เม่ือภิกษุ 
หยอนมือลงตรง ๆ  ในถาดเขาปายาสไมทําใหงอแลวยกข้ึน,   มือเปน 
แตเพียงเปอนเทานั้น,  แตเมื่อหยอนลง  ทําใหงอแลวยกข้ึน,   มือยอม 
ชอนกอนขาวปายาสออกมาไดแท;  ลาภและสักการะยอมเกิดข้ึนใน 
คราวทําการคดกายเปนตนอยางนี้.   นีจั้ดเปนขอปฏิบัติอันเขาไปอาศัย 
ลาภที่ไมชอบธรรม.  แตลาภที่เกิดข้ึนดวยเหตุเห็นปานน้ี  คือ  "การถึง 
พรอมดวยอุปธิ๑   การทรงไวซึ่งจีวร   (การครองจีวร)  ความเปนพหุสูต 
ความมีบริวาร  การอยูปา"    ชื่อวาประกอบดวยธรรม.  ก็ภิกษุผูบําเพ็ญ 
 
๑.  อุปธิสมฺปทา  ฉบับยุโรปเปน  อุปสมฺปทา.  คําวาอุปธิ   เปนช่ือของกิเลสก็มี  ของรางกายก็มี 
ในท่ีนี้เปนช่ือของรางกาย  อุปริสมฺปทา  จึงหมายถึงรูปสมบัติ.  
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ขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน   พึงละการคดกายเปนตนเสีย,  
อันภิกษุผูบําเพ็ญขอปฏิบัติอันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน  ไมใชคนบอด 
เปนเหมือนคนบอด  ไมใชคนใบเปนเหมือนคนใบ  ไมใชคนหนวกเปน 
เหมือนคนหนวก  จึงควร,   การเปนคนไมโออวด  ไมมีมายา  จึงควร. 
        บทวา  เอวเมต  เปนตน  ความวา  ภิกษุชื่อวาเปนสาวก  เพราะ 
อรรถวาเกิด  ในที่สุดแหงการฟง  หรือเพราะอรรถวาฟง  โอวาทและ 
อนุสาสนี   ของทานผูชื่อวา  พุทธะ  เพราะอรรถวาตรัสรูสังขตธรรมแล 
อสังขตธรรมท้ังหมด  ทราบขอปฏิบัติเปนเครื่องยังลาภใหเกิดข้ึน  และ 
ขอปฏิบัติยังสัตวใหถึงพระนิพพานน้ัน  อยางนี้แลว  ไมพึงเพลิดเพลิน 
สักการะคือปจจัย๑  ๔  อันไมชอบธรรม  คือไมพึงหามสักการะอัน 
ชอบธรรมนัน้นั่นแล  พึงเจริญวิเวก   มีกายวิเวกเปนตน. 
        บรรดาวิเวกเหลาน้ัน  ความเปนผูมีกายโดยเดี่ยว  ชื่อวากาย- 
วิเวก,   สมาบัติ๒   ๘  ชื่อวาจิตตวิเวก.  พระนิพพาน  ชื่อวาอุปธิวิเวก๓. 
        บรรดาวิเวกเหลาน้ัน  กายวิเวก  ยอมบรรเทาความคลุกคลีดวย 
หมู,    จิตตวิเวก   ยอมบรรเทาความหมักหมมดวยกิเลส,   อุปธิวิเวก 
ยอมบรรเทาซ่ึงความเกี่ยวของดวยสังขาร;    กายวิเวก   ยอมเปนปจจัย 
แหงจิตตวิเวก,  จิตตวิเวก  ยอมเปนปจจัยแหงอุปธิวิเวก,  สมจริงดัง 
คําท่ีพระสารีบุตรเถระแมกลาวไววา  "กายวิเวกของผูมีกายสงบแลว 
 
๑.  จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   คิลานเภสัช.  ๒.  รูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  ความพิสดาร 
ดูในธรรมวภิาคปริเฉทท่ี  ๒.   ๓.  อุปธิมี  ๔  คือ  ขันธูปธิ,   กิเลสูปธิ,  อภิสังขารูปธิ, 
กามคุณูปธิ.  
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ยินดียิ่งแลวในการออกบวช,   จิตตวิเวกของผูมีจิตบริสุทธิ์แลว  ถึง   
ความผองแผวอยางยิ่ง,  และอุปธิวิเวกของบุคคลผูไมมีอุปธิ  ถงึพระ 
นิพพาน๑"   พึงเจริญ  คือ  พึงพอกพูน  อธิบายวา   พึงเขาไปสําเร็จ 
วิเวก  ๓  นี้อยู. 
        ในเวลาจบเทศนา   ชนเปนอันมาก   บรรลุอริยผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                         เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ  จบ. 
                              พาลวรรค  วรรณนา  จบ. 
                                      วรรคที่  ๕  จบ. 
 
๑.  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๗๒. 


